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المستخمص

 اال انو ال زال ىناك نقص في سد االحتياجات الغذائية من البروتين,بالرغم من ارتفاع المستوى االقتصادي لممواطن العراقي
 ويؤدي ارتفاع اسعار بعض مصادر البروتين الحيواني الى تحول االفراد الى بدائل اخرى لتعويض, الحيواني لمفرد المستيمك
النقص وىذه التحوالت تؤدي الى اختالالت في الطمب عمى تمك السمع والكميات المطموبة منيا وبالتالي عمى انتاجيا والكميات

 ىد ف البحث الى تقدير دوال الطمب عمى االسماك والدجاج والمحوم الحمراء في العراق وذلك عمى أساس إن.المستوردة منيا

 وقد تم تقدير دوال الطمب استنادا الى انموذج. السيما وانيا تعد مصد ار ميما لمبروتين الحيواني,األسماك تعد بديال جيدا لمحوم
 واظيرت الدراسة ان مرونة اسعار مارشال الخاصة كانت االعمى لمحوم,(AIDS) التقريب الخطي لنظام الطمب األقرب لآلمثالية

 اظيرت مرونات االنفاق لمحوم الحمراء انيا سمع رفاىية حيث كانت اكبر من.الدجاج تتبعيا لحوم االسماك والمحوم الحمراء

 اما مرونات االنفاق لمحوم االسماك والدجاج فإنيا يمكن ان تكون سمع ضرورية ألنيا تكون,الواحد وان ىناك عدم اشباع فييا

. وىذا ما يمثمو واقع استيالك الفرد العراقي,اقل من الواحد
. مرونة اسعار مارشال, مرونات االنفاق, دوال الطمب:الكممات المفتاحية
.* البحث مستل من اطروحة دكتوراه لمباحث االول
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IDEAL DEMAND SYSTEM
A. T. Abdul-Mageed *
U. K. Jabra
Researcher
Assist. Prof.
amiena_rose@yahoo.com
usamakadhim@yahoo.com
Dept. of Agricultural Economy – College of Agriculture – University of Baghdad

ABSTRACT
Despite rising the economic level of the Iraqi citizen, but there was a shortage in completing
consumer's needs of animal protein. The high price of some sources of animal protein led capita
turning to other alternatives to fill shortage and these turnings made destabilizations in demand of
required quantities of these goods, hence on its productivity and imported quantities. This paper
aimed to evaluate the functions of fish, chicken and red meat demand in Iraq due to fish considered as
a good alternative of meat as it is an important source of animal protein. Demand function were
evaluated according to linear approximation model of Almost Ideal Demand System (AIDS), the study
showed that the special Marshal's price elasticity was the highest for chicken followed by fish and red
meat. The elasticity of expenditure of red meat showed that it considered luxury goods where it was
more than 1 and there was no satiate in, while the elasticity of expenditure of fish and chicken could be
essential goods as it was less than 1 and that represented the reality of Iraqi citizen.
Keywords: Functions of Demand, elasticity of expenditure, Marshal's Price elasticity.
* Part of Ph.D. Dissertation of the first author.
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لحوم الدجاج لسد النقص .وتفترض الدراسة استمرار انخفاض

المقدمة

الطمب عمى المحوم الحمراء في المستقبل نتيجة لقمة المتاح

تمثل الثروة الحيوانية مرك از متقدما في اقتصاديات الدول

منيا وارتفاع اسعارىا .وتيدف الدراسة الى تقدير دوال الطمب

النامية ومن بينيا العراق اذ يعدىا ثروة وطنية تسيم في تعزيز

عمى األسماك والدجاج والمحوم الحمراء في العراق وذلك عمى

قدرات االمن الغذائي .فتنمية الثروة الحيوانية وزيادة انتاجيا

أساس إن األسماك تعد بديال جيدا لمحوم ,السيما وانيا تعد

توفر إمكانية تمبية الطمب المحمي لكل دولة عمى ىذه

مصد ار ميما لمبروتين الحيواني .ويمكن تقدير دوال الطمب

المنتجات ذاتيا ,وبالتالي عدم المجوء الى استيرادىا من الخارج

استنادا لنموذج التقريب الخطي لنظام الطمب األقرب لممثالي
Linear Approximate Almost Ideal Demand
) .System (LA/ AIDSلقد تناول ىذا الموضوع مجموعة

والتقميل منو ,وىذا يوفر قد ار يسير من العمالت االجنبية
( .)23يعد العراق من الدول الغنية بالمصادر الطبيعية
الكافية لمتغمب عمى المعوقات التي تعترض سبيل التطور في

من الدراسات العربية واالجنبية (,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,2

قطاع الثروة الحيوانية ,وىي كفيمة بتحقيق نمو في قطاع

 )27 ,26 ,25 ,24 ,11 ,10وتم التوصل في الكثير منيا

الثروة الحيوانية إذا ما استغمت بشكل صحيح ووضعت

فيما يتعمق بدالة الطمب الى دور العوامل السعرية وانفاق

الخطط االقتصادية المناسبة لمنيوض بيذا الجانب الميم من

المستيمك الكمي عمى مجموع المحوم في التأثير عمى الحصة

اإلنتاج الزراعي لسد حاجة المستيمك العراقي من المنتجات

المخصصة لمسمعة .i

الحيوانية المتمثمة بالمحوم والحميب والبيض ,فضال عن رفد

االطار النظري

الصناعة الوطنية بقسم كبير مما تحتاجو من المواد األولية

انموذج التقريب الخطي لنظام الطمب القريب لالمثمية

التي مصدرىا الحيوان كالجمود واألصواف ( .)1وتزداد أىمية

الموصوف من قبل )Deaton and Muellbauer(1980

الدراسات االستيالكية في العراق بشكل كبير مع تزايد

تم تطبيقو لتقدير الطمب عمى المحوم الحمراء والدجاج

معدالت النمو السكاني فيو ,فيذه الزيادة السكانية وما يرافقيا

واالسماك في العراق لممدة  .3123-2::1كما تم اشتقاق

من عوامل أخرى منيا; زيادة القدرة الشرائية وزيادة الوعي

صيغة التطبيق لنظام الطمب القريب لالمثمية من خالل الدوال

الغذائي والصحي تؤدي إلى تزايد الطمب االستيالكي عمى

االخرى والتي تمثل دالة االنفاق عمى السمع .واتباعا ( Yang

السمع الغذائية المختمفة ومنيا المحوم بأنواعيا باعتبارىا

 )et.al.في الدراسة السابقة يمكن اشتقاق نموذج الطمب شبو

مصد ار ميما غنيا بالبروتين الذي يحتاجو الجسم إلتمام

األمثل ( )14كاالتي; افترض التعبير عن دالة اإلنفاق ذات

عممياتو الحيوية ,ونتيجة الرتفاع معدالت أسعار السمع بشكل

المنفعة  uوالتي تفترض تميي از بين السمع وفقا الختالف

كبير ومنيا المحوم خالل السنوات الحالية ,أدى إلى عدم

مصدرىا عمى النحو االتي;

التوازن بين العرض والطمب مما سبب ضغطا كبي ار عمى

اآلسر العراقية في تييئة احتياجاتيا الحقيقية من السمع

) (

المختمفة ومنيا المحوم واألسماك .)8( .تمثمت مشكمة البحث

) (

في انو عمى الرغم من ارتفاع المستوى االقتصادي لممواطن
العراقي ,اال انو الزال ىناك نقص في سد االحتياجات

]) ( [

∑∑

) (

حيث;

]) ( [

∏

)

(

])

]) ( [

∑

]) ( [

( [

]) ( [

 αتمثل معالم الدالة ,بينما  piتمثل سعر السمعة

الغذائية من البروتين الحيواني لمفرد المستيمك ,ويؤدي ارتفاع

من المصدر ( ,)iبينما ()bو ( )aدوال في معالم الدالة

االفراد الى بدائل اخرى لتعويض النقص وىذه التحوالت تؤدي

وبإحالل المعادلة  2و 3في المعادلة  1فانو يمكن إعادة

اسعار بعض مصادر البروتين الحيواني مما ادى الى تحول

واألسعار.k=1,2,3,…,m i,j ,

الى اختالالت في الطمب عمى تمك السمع والكميات المطموبة

صياغة دالة اإلنفاق كما يمي;-

منيا وبالتالي عمى انتاجيا والكميات المستوردة منيا .وتفترض

∏

الدراسة ان ىناك رغبة في استيالك المحوم الحمراء اال ان

∑

∑∑
) (

ارتفاع اسعارىا تؤدي بالمستيمكين الى المجوء الى البدائل من
830

])

( [

عبذ الوجيذ وجبارة

هجلت العلوم الزراعيت العراقيت – 2016/ 836 -829 :)3(47
∅

ويمكن الحصول عمى نصيب السمعة المستوردة من اإلنفاق
 )Wi(Budge Sharesمن المصدر( )iبتفاضل

ويمكن تطبيق الشروط الخاصة بالطمب عمى نمط المحوم في

]) ln[E(p,uبالنسبة لسعرىا  ln Piكالتالي;-
)

) (

)

المعادلة  11وتتمثل ىذه الشروط في ثالث مجاميع;

(

 -2شروط اإلضافة; Additively

(

 qi ,Piسعر وكمية السمعة من المصدر).(i

حيث تمثل

)

وعمى ذلك يمكن إعادة صياغة المعادلة  5عمى النحو

(

)
∏

) (

∑

)

شرط التجانس في المعادلة  ,13وأخي ار يتحقق شرط

الدراسة P ,تمثل الرقم القياسي لألسعار وتكون;

سموتسكي  Slutsky Conditionلمتماثل بوجود شرط
التماثل المعبر عنو في المعادلة .14

∑

مواد وطرائق العمل

وحيث إن الرقم القياسي  Pغير خطي ويواجو صعوبات في

تم توصيف االنموذج بشكل ثالث معادالت كل معادلة تضم

التقدير فقد استبدل برقم ستون القياسي اليندسي Stones

مجموعة من المتغيرات (حصة االنفاق لمجاميع لحوم

 Price Indexعمى النحو التالي;
) (

االسماك والدجاج والمحوم الحمراء) كمتغير تابع في حين

∑

العوامل المستقمة كانت (اسعار لحوم االسماك والدجاج

ولكن استخدام ىذه الصورة لمرقم القياسي قد يسبب مشكمة آنية

والمحوم الحمراء واالنفاق الكمي عمى مجموع المحوم),

 Simultaneityفي معادالت النموذج حيث يمثل المتغير

والمتغيرات المساعدة التي تم استخداميا ىي قيم التباطؤ

 Wiمساىمة اإلنفاق في الرقم القياسي وىو أيضا يمثل

الزمني لسنة واحدة لمتغيرات االسعار واالنفاق والدخل المتاح

المتغير التابع في المعادالت ,ولتجنب ذلك يمكن استخدام

والرقم القياسي ألسعار المستيمك ,وقد استخدمت طريقة

القيم المبطئة لممساىمة ( )Laggedأو متوسط المساىمة

المربعات الصغرى لثالث مراحل (3SLS)Three Stage

وبذلك يصبح الرقم القياسي كاالتي;
)

 Square Leastباستخدام برنامج  .E-views 6وتمت

̅̅̅̅̅ ∑

(

صياغة العالقة المدروسة بالشكل الرياضي االتي;-

اذ ان:
(

)

) (

̅̅̅̅̅

بين األسعار يمكننا اعتبار𝜌 تقريب خطي يتناسب مع

X

∅ 𝝆 وعمى ذلك تصبح المعادلة  7عمى

)

الصورة التالية;
(

)

(

∑

= تمثل الحصة المخصصة لمسمعة

وفي حالة وجود ارتباط خطي ) )Multicollinearityمرتفع
بمعنى إن 𝝆

∑

كما في المعادلة  ,12بينما يتطمب تجانس دوال الطمب وجود

حيث تمثل  Eاإلنفاق الكمي عمى مجموعة السمع محل
) (

(

نظرية الطمب ,حيث تضمن شروط اإلضافة تحقق(

∑

∑∑

(

وترجع أىمية ىذه الشروط في أنيا تجعل النموذج متمشيا مع

يتم الحصول عمى;-
) (

∑

 -4شروط التماثلSymmetry :

وبحل المعادلة  5بالنسبة لممنفعة ( )uواحالليا في المعادلة 7
) (

∑

 -2شروط التجانس; Homogeneity

التالي;-

)

∑

∑

= تمثل السعر الثابت لمسمعة(
=

االنفاق

الكمي

عمى

( ()i= 1,2,…., n

(
مجموعة

(=تقديرات معممات االنحدار غير المرتبطة بقيد

()LA / AIDS

∑

= الحد العشوائي او الخطأ

اذ ان;

= الرقم القياسي لألسعار المحولة لوغاريتميا.
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وتجدر االشارة الى انو تم استخدام االرقام القياسية في

المحوم ونسبة االنفاق عمى االسماك والتي تظير ان الزيادة

التعبير عن المتغيرات التي تضمنيا انموذج الدراسة وليس

في نسبة االنفاق الكمي لممستيمك عمى مجموع المحوم يؤدي

عمى قيميا المطمقة ,ويعزى السبب في ذلك الى انو عدم

الى انخفاض في انفاق المستيمك عمى االسماك بنسبة

وجود سعر واحد ليذه السمعة في الواقع العممي اذ تتعدد

 %1.168لكل كيمو غرام .اما الدجاج  ,Poultryاظيرت

اصناف السمعة وتتعدد درجات الجودة ليذه االصناف ,ىذا

النتائج ان قيمة معامل التحديد لمدجاج في العراق قد بمغ

السمع في بداية السمسمة الزمنية عن وسطيا وعن نيايتيا,

والمحوم الحمراء واالنفاق الكمي لممستيمك يوضح بحدود

االمر الذي يولد فرقا شاسعا بفعل االثار التضخمية ,مما يؤثر

 %76من التقمبات في نسبة االنفاق عمى الدجاج وان حوالي

بدرجة واخرى في التحميل القياسي السيما وان مثل ىذا

 %46تعود الى عوامل اخرى امتص اثرىا المتغير العشوائي.

االرقام القياسية .اما السبب االخر الذي يضطر الباحث الى

ونسبة االنفاق عمييا وىذا يظير ان الزيادة في اسعار الدجاج

استخدام ىذا االسموب من التحويالت ىو ان الفرضيات

لمكيمو غرام بنسبة  %21يؤدي الى انخفاض في االنفاق عمى

االقتصادية النظرية تدور غالبا حول التغيرات الحقيقية وليس

الدجاج بنسبة  %2.55بافتراض ثبات بقية العوامل االخرى

حول التغيرات النقدية وبمعنى اخر تعالج التغيرات النسبية في

عند مستوى معين .في حين اظيرت عالقة موجبة (طردية)

النتائج والمناقشة

في اسعار االسماك لمكيمو غرام بنسبة  %21يؤدي الى زيادة

 ,1.76وىذا يعني ان التغيرات في اسعار االسماك والدجاج

من جانب ,ومن جانب آخر قد يتوسع المدى في سعر احدى

وقد وجد ان ىنالك عالقة سالبة (عكسية) بين اسعار الدجاج

التحميل يكون حساسا ليذه الفروق الكبيرة ,لذا يفضل استخدام

بين اسعار االسماك ونسبة االنفاق عمى الدجاج ,اذ ان الزيادة

بعض الظواىر واثرىا في المتغيرات التابعة ليا.

االنفاق عمى الدجاج بنسبة  .%2.44بافتراض ثبات بقية

أوال -:تقدير معامالت معادالت أنموذج الطمب األمثل من

العوامل االخرى عند مستوى معين .وان ىنالك عالقة موجبة

المحوم وفقا لنوع السمعة

بين اسعار المحوم الحمراء ونسبة االنفاق عمى الدجاج الن

أظير جدول  2ان قيمة معامل التحديد  Fishفي العراق

الزيادة في اسعار المحوم الحمراء لمكيمو غرام بنسبة %21

 ,1.75وىذا يعني ان التغيرات في اسعار االسماك والدواجن

يؤدي الى زيادة االنفاق عمى الدجاج بنسبة %1.222

والمحوم الحمراء وانفاق المستيمك الكمي يوضح بحوالي %75

بافتراض ثبات بقية العوامل االخرى عند مستوى معين.

من التقمبات في نسبة االنفاق عمى االسماك وحوالي %47

اظيرت الدراسة ان ىنالك عالقة عكسية بين االنفاق الكمي

تعود لعوامل اخرى .وقد وجد ان ىنالك عالقة موجبة بين

لممستيمك عمى مجموع المحوم ونسبة االنفاق عمى لحوم

اسعار االسماك ونسبة االنفاق عمييا ,وقد أظيرت النتائج ان

الدجاج والتي تظير ان الزيادة في االنفاق الكمي عمى مجموع

الزيادة في اسعار االسماك لكل كيموغرام بنسبة  %21يؤدي

المحوم بنسبة  %21يؤدي الى انخفاض في انفاق المستيمك

الى زيادة في االنفاق عمى االسماك بنسبة  %1.199عمى

عمى لحوم الدجاج بنسبة  .%1.347اما المحوم الحمراء ,فقد

افتراض ثبات بقية العوامل االخرى عند مستوى معين .في

اظيرت النتائج في جدول  2ان قيمة معامل التحديد لمحوم

حين اظيرت عالقة موجبة بين اسعار الدجاج ونسبة االنفاق

الحمراء في العراق كان بحدود  ,1.:7وىذا يعني ان التغيرات

عمى االسماك ,الن الزيادة في اسعار الدجاج لكل كيمو غرام

في اسعار االسماك والدجاج والمحوم الحمراء واالنفاق عمى

بنسبة  %21تؤدي الى زيادة االنفاق عمى االسماك بنسبة

المحوم الكمي لممستيمك يوضح حوالي  %:7من التقمبات في

 %2.444عمى افتراض ثبات بقية العوامل االخرى .في حين

نسبة االنفاق عمى المحوم الحمراء وحوالي  %5فقط تعزى الى

اظيرت عالقة عكسية بين اسعار المحوم الحمراء ونسبة

عوامل اخرى آضمنيا المتغير العشوائي .فقد وجد ان ىنالك

االنفاق عمى االسماك الن الزيادة في اسعار المحوم الحمراء

عالقة موجبة بين سعر المحوم الحمراء ونسبة االنفاق عمييا

لمكيمو غرام بنسبة  %21يؤدي الى خفض االنفاق عمى

وىذا يظير ان الزيادة في اسعار المحوم الحمراء لمكيمو غرام

االسماك بنسبة . %2.297كما اظير الدراسة ان ىنالك

بنسبة  %21يؤدي الى زيادة في االنفاق عمى المحوم الحمراء

عالقة عكسية بين االنفاق الكمي لممستيمك عمى مجموع
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بنسبة  % 1.:38مع افتراض ثبات بقية العوامل االخرى عند

المحوم الحمراء بنسبة  % 1.225عمى افتراض ثبات العوامل

مستوى معين .في حين يظير عالقة عكسية (سالبة) بين

االخرى عند مستوى معين .وقد اظيرت الدراسة ان ىنالك

اسعار االسماك ونسبة االنفاق عمى المحوم الحمراء ,اذ ان

عالقة موجبة بين االنفاق الكمي لممستيمك عمى مجموع المحوم

الزيادة في اسعار االسماك لمكيمو غرام بنسبة  %21يؤدي

ونسبة انفاق المستيمك عمى المحوم الحمراء ,اذ ان الزيادة في

الى انخفاض االنفاق عمى المحوم الحمراء بنسبة .%2.297

االنفاق الكمي لممستيمك عمى مجمل المحوم بنسبة %21

وان ىناك عالقة موجبة بين اسعار لحوم الدجاج ونسبة

يؤدي الى زيادة انفاق المستيمك عمى المحوم الحمراء بنسبة

االنفاق عمى المحوم الحمراء ,اذ ان الزيادة في اسعار الدجاج

.%1.3:5

لمكيموغرام بنسبة  %21يؤدي الى زيادة في االنفاق عمى
جدول  .0المعممات المقدرة ألنموذج ( )AIDSنظام الطمب القريب لالمثمية عمى مجموع المحوم في العراق خالل المدة 2102-0991
الوادة
االسواك
الذجاج
اللحوم الحوراء

هعاهالث االنفاق باللوغاريتن
االسواك
**-07005779
()-274277
**-07023648
()-675418
**070294538
()1670117

)

هعاهالث االسعار باللوغاريتن (
اللحوم الحوراء
الذجاج
**-07118677
*07133374
07008848
()-476185
()27866
()07184
070114569
*-07144654
07133374
()07399
()-27177
()27866
*07092709
070114569
**-07118677
()47469
()07399
()-476185

0764
0765
0796

المصدر -:النتائج المحسوبة من بيانات الدراسة ومن خالل استخدام برنامج  E-view 6االرقام بين االقواس تمثل قيم ( )tالمحتسبة.
*المعامالت تختمف عن الصفر عند مستوى .1.10

** المعامالت تختمف عن الصفر عند مستوى .1.10

وتم احتساب مرونات الطمب السعرية والتقاطعية غير

ثانيا  -:حساب وتفسير مرونات الطمب

ان الدراسة الحالية ركزت عمى استجابة الطمب عمى انواع

المعوض (Un compensated Own – Price

مختمفة من المحوم لمتغيرات في السعر واالنفاق  ,فأنو تم

) Elasticitiesلمدراسة وكاآلتي;-

حساب المرونات عند متوسط عينات حصة االنفاق.
 -2مرونة االسعار الخاصة غير المعوض (

بمرونة مارشال

) تسمى

كما

 Marshallغير المعوض والتي تقدر

 Elasticitiesفيي كاآلتي;-

التغيرات في االسعار بدون األخذ بالحسبان تأثير تغيرات
االسعار في الدخل الحقيقي لممستيمك (.)14
 -3مرونة االسعار التقاطعية المعوضة (

كما تم حساب مرونات الطمب التعويضي (compensated

) وتسمى

);Price Elasticities

بمرونة  Hicks – slutskyالمعوض ,والتي يتم تقديرىا من

وتقترح نظرية المستيمك ان مرونات االسعار الخاصة

التغيرات الطفيفة لألسعار ,واألخذ بالحسبان .تأثير تغيرات

التعويضية تكون سالبة لمسمع الطبيعية .وباستخدام معادلة

االسعار في الدخل الحقيقي لممستيمك .لذلك فان مرونات
االسعار الخاصة غير المعوض (

تم

حساب

المرونة

االنفاقية

Expenditure

سموتسكي مرة اخرى ,فأنو يمكن معرفة العالقة بين مرونة

) ومرونات االسعار

الطمب التقاطعية التعويضية والمرونة االنفاقية وكما يمي ;-

التقاطعية المعوضة من الممكن ان تشتق عمى الترتيب كما

يأتي;

حيث ان;
 = σijتمثل مرونة التعويض الجزئية المسماة مرونة آلن

= متوسط نسبة مايخصص لشراء السمعة (االسماك,

التعويضية Allen elasticity of compensated

الدجاج ,المحوم الحمراء).
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حيث ان اشارة  σijتحدد فيما لو كانت السمع  i, jتكميمية او

مرونة الطمب التقاطعية موجبة بين اسعار لحوم االسماك

احاللية ,فاذا كانت االشارة موجبة فتكون السمعتان احالليتين

والدجاج ,اي أن العالقة بين االسماك والدجاج تكون تبادلية

أي العالقة احاللية ,اما اذا كانت االشارة سالبة فتكون

او منافسة ,في حين ان زيادة اسعار المحوم الحمراء بنسبة

السمعتان تكميميتين أي العالقة تكاممية.

 %21يؤدي الى زيادة الكمية المطموبة من لحوم الدجاج

اما العالقة بين المرونة التقاطعية التعويضية والمرونة

بنسبة  ,%1.98أي أن العالقة بينيما احاللية .وتبين مرونة
االنفاق عمى لحوم الدجاج ,ان التغير في االنفاق الكمي

االنفاقية فتحسب كاالتي;

لممستيمك عمى مجموع المحوم بحدود  %21يؤدي الى زيادة

تم حساب مرونة الطمب السعرية عمى االسماك كما موضح

نسبة االنفاق عمى لحوم الدجاج بحدود %:.29عمى افتراض

في جدول  3يالحظ ان مرونة الطمب السعرية غير المعوضة

ثبات بقية العوامل االخرى عند مستوى معين .وىذا يظير ان

 Un compensated Own – Price Elasticitiesكانت

لحوم الدجاج سمعة ضرورية ,وىذا يعني ان الزيادة النسبية

 ,- 1.:3اذ ان أي زيادة في اسعار االسماك بنسبة %21

في دخل المستيمك اكبر من الزيادة النسبية عمى ىذه السمعة.

يؤدي الى انخفاض الطمب عمى االسماك بنسبة %:.31

اما فيما يتعمق بمرونة الطمب السعرية عمى المحوم الحمراء

عمى افتراض ثبات بقية العوامل االخرى عند مستوى معين.

التي تم عرضيا بجدول  ,3فان أي زيادة في اسعار المحوم

لذلك فأن الطمب عمى االسماك غيرمرنا بسبب ان التغير

الحمراء بنسبة  %21يؤدي الى انخفاض في الكمية المطموبة

النسبي في اسعار االسماك .تبين مرونة الطمب التقاطعية في

العوامل االخرى عند مستوى معين .لذلك فأن الطمب عمى

النسبي في الكمية المطموبة من االسماك يكون اقل من التغير

من المحوم الحمراء بنسبة  %9.8عمى افتراض ثبات بقية

جدول  3ان الزيادة في اسعار لحوم الدجاج بنسبة %21

المحوم الحمراء ال يكون مرنا بسبب ان التغير النسبي في

يؤدي الى زيادة في الكمية المطموبة من االسماك بنسبة

الكمية المطموبة منيا يكون اقل من التغير النسبي في

احاللية .في حين ان الزيادة في اسعار المحوم الحمراء بنسبة

في اسعار االسماك بنسبة  %21يؤدي الى انخفاض في

 %22.3:ولذلك فأن العالقة بين الدواجن واالسماك عالقة

اسعارىا .تبين مرونة الطمب التقاطعية في جدول  3ان الزيادة

 %21يؤدي الى خفض الكمية المطموبة من االسماك بنسبة

الطمب عمى المحوم الحمراء بنسبة  %3.18ولذلك فأن

 %:.74جدول  .3اما بالنسبة لمرونة االنفاق عمى

العالقة بين االسماك والمحوم الحمراء تكون تكاممية اذ يؤدي

مجموع المحوم بنسبة  %21يؤدي الى زيادة الكمية المطموبة

استيالك لحم الدجاج ,مما يعطي انطباع بان العالقة بين

االسماك ,فأن الزيادة في االنفاق الكمي لممستيمك عمى

ارتفاع اسعار المحوم الحمراء واالسماك الى المجوء الى زيادة

من االسماك بنسبة  %:.62عمى افتراض ثبات بقية العوامل

المحوم الحمراء واالسماك تكاممية الن اسعارىا تعمل بنفس

االخرى عند مستوى معين .وىذا يظير ان االسماك ىي سمعة

االتجاه .في حين ان التغير في اسعار الدجاج بنسبة %21

ضرورية .وىذا يعني ان الزيادة النسبية في دخل المستيمك

يؤدي الى زيادة نسبة االنفاق عمى المحوم الحمراء بنسبة

فيما يتعمق بمرونة الطمب السعرية عمى لحوم الدجاج التي تم

مرونة االنفاق عمى المحوم الحمراء عمى أن الزيادة في االنفاق

اكبر من الزيادة النسبية في الكمية المطموبة من االسماك .اما

 %1.15جدول  ,3أي أن العالقة بينيما احاللية .وتبين

عرضيا بجدول  ,3فان أي زيادة في اسعار لحوم الدجاج

الكمي لممستيمك عمى مجموع المحوم بنسبة  %21يؤدي الى

بنسبة  %21يؤدي الى انخفاض الكمية المطموبة من لحوم

زيادة نسبة االنفاق عمى المحوم الحمراء بنسبة %21.5:

الدجاج بحدود %25.86عمى افتراض ثبات بقية العوامل

عمى افتراض ثبات بقية العوامل االخرى عند مستوى معين.

االخرى عند مستوى معين ,وبذلك فأن الطمب عمى لحم

وىذا يظير ان المحوم الحمراء ىي سمعة تقترب من ان تكون

الدجاج يكون مرنا بسبب التغير النسبي في الكمية المطموبة

متكافئة المرونة

من لحم الدجاج اكبر من التغير النسبي في اسعار الدجاج

وىذا يعني ان الزيادة النسبية في دخل

المستيمك تقابميا زيادة نسبية مساوية تقريبا في الكمية

أي انو يستجيب بنسبة عالية لمتغير في االسعار===.كانت

المطموبة من السمعة.
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يمكن ان نستنتج ان مرونة اسعار مارشال الخاصة كانت

system, trends in Agricultural Economic,
volume 4, No1, p.p.30-40 .
4. Abdulbaki B., T. Y. Steven, 2013.
Household foods demand in Turkey: A twostep demand system approach, food policy,
and 43,267-277.
5. Green, R & JM, Alston, 1990. Elasticities in
AIDS models. American Journal of
Agricultural Economics 72, 5-442.
6. Hail F., 2005. Seasonality in household
demand for meat and fish: evidence from an
Urban Area, Turk Jive Animi Sic, 29, p.p
1217-1224

.االعمى لمحوم الدجاج تتبعيا لحوم االسماك والمحوم الحمراء

من ناحية اخرى فأن مرونات االسعار المعوضة لمحوم
االسماك اظيرت عالقة احاللية مع الدجاج في حين تكاممية

 اما مرونات االسعار المعوضة لمدجاج.مع المحوم الحمراء
فقد اظيرت ان ىناك عالقة احاللية مع لحوم االسماك

 كما اظيرت.والمحوم الحمراء الن العالقة تكون استيالكية

مرونات االسعار المعوضة اللحوم الحمراء عالقة تكاممية مع
االسماك واحاللية مع لحوم الدجاج اذ يؤدي ارتفاع اسعار
المحوم الحمراء واالسماك الى المجوء الى زيادة استيالك لحم

7. Ogunniyi, L. T., A. Ajiboyeand W. A. Sanusi.
2012. Analysis of Urban householld demand for
povltry products in ogbomoso north and south
local government area oyo state, Nigeria, Tropical
and subtropical Agro ecosystems,15:125-130.

 مما يعطي انطباع بان العالقة بين المحوم الحمراء,الدجاج

 اما.واالسماك تكاممية الن اسعارىا تعمل بنفس االتجاه
مرونات االنفاق المحسوبة فقد كانت موجبة والتي تعني ان

8. Paul, B. K. C. 2002, Measuring the impact
of family size and total spending on household
consumption of meat and fish to
environmental zones in Iraq through the family
budget for the year 1993, the technical
magazine, Technical Research, Vol. 15, No.
(109).
9.Qsho, G. S. N. A., 2005. Consumerism:
statistical estimation of Nigeria meat demand,
Journal of International Business Research,
Volume (4), and ISSUE (1), Jan.
10. Ruwais, K. B. et al., 2007. The study and
analysis of the demand for the Kingdom's
imports of red meat, both the structure (live
and slaughtered), Journal of the Faculty of
Commerce, Tanta University, and Mjad (2),
number (1) .pp:15.
11. Ruwais, K. B. day, and M. B. M. Rudaini,
2008. Estimate the demand function for the
Kingdom's imports of meat live sheep using a
quasi-optimal demand, Journal of Veterinary
Agricultural Sciences, the scientific journal of
the University of Qassim, a folder model (1),
number (1).pp:12

 اظيرت مرونات.مختمفة انواع المحوم تعتبر سمع طبيعية
االنفاق لمحوم الحمراء انيا سمع رفاىية حيث كانت اكبر من

الواحد وىذا يدل عمى عدم اشباع الفرد منيا وانو سوف

يخصص نسبة اكبر من دخمو لتمك السمعة في حالة زيادة
 اما مرونات االنفاق لمحوم االسماك والدجاج فإنيا,دخمو
يمكن ان تؤشر الى ان تمك السمع ضرورية ألنيا تكون اقل

من الواحد وان ىناك اشباع جزئي منيا وىذا ما يمثمو واقع
.استيالك الفرد العراقي
REFERENCES
1. Ali, I. A. A. 2005. Estimating the Demand
for Red Meat in Iraq Function for the Period
(1980-2004), MSc. Thesis, Department of
Agricultural
Economics,
College
of
Agriculture and Forestry, p. 11.
2. AL-boghdady, M. ALtabei and A. M. K.
ALashry, 2010. The demand for meat in
Egypt: An almost ideal estimation, AFJARE
vole 4, No1, March.pp:25
3.Abdul-Aziz, M. A., 2011.An economic study
of the demand for red meat in the Kingdom of
Saudi Arabia using Almost Ideal demand
835

عبذ الوجيذ وجبارة

2016/ 836 -829 :)3(47 – هجلت العلوم الزراعيت العراقيت

12. Shelah, F. 2011. Development for
Research and Studies Center, the importance
of livestock and prospects and statistics, via
the Internet site. http:WWW.theZdays.com
13. Sound, Y. A. A.,and A. Apostle. 2001. The
demand for meat, fish, Saudi Arabia, record
analysis, economic studies, scientific series of
the Saudi Economic Association,Vol.4,No.(7).

14. Yolanda T. Garcia, Madam Mohan Day,
Sheryl Ma M. Narvaez. 2007. Demand for fish
in the philippines: A disaggregated Analysis,
23 Feb, p.p.141-168.
15. Yang, S. R. and W. K. Won, 1994 ," Japanese
meat import demand estimation with the sours
differentiated AIDS model " Journal of
Agricultural and Resource Economics ,19 (1),p.p
396-408 .

836

