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المستخمص

 من قيمة اإلنتاج الزراعي عدا%22 يشكل إنتاج المحوم الحمراء جزءا أساسيا وميما في قيمة إنتاج الثروة الحيوانية وتسيم الثروة الحيوانية بحوالي

 وتعد المحوم الحمراء ومنتجاتيا من األطعمة الجيدة ذات القيمة الغذائية العالية ألحتوائيا عمى2013-2009 األسماك في العراق خالل متوسط المدة
 لذا يتطمب األمر إعداد مثل ىذه الدراسة لتقدير دالة عرض المحوم الحمراء لبيان أىم المتغيرات. الفيتامينات والبروتينات والدىون والعناصر المعدنية

%1  وأتضح من خالل النتائج ان أرتفاع أسعار المحوم الحمراء بنسبة2013-1995 المؤثرة في الكمية المعروضة من المحوم الحمراء خالل المدة

يؤدي الى أنخفاض الكمية المعروضة%1  أما أرتفاع أسعار لحوم الدجاج بنسبة،%0.403 يؤدي الى زيادة الكمية المعروضة من المحوم الحمراء بنسبة

، %23.267 يؤدي الى زيادة الكمية المعروضة من المحوم الحمراء بنسبة%1  أما زيادة عدد الحيوانات بنسبة،% 0.327من المحوم الحمراء بنسبة
 ومن خالل مرونة0.007  ي ؤدي الى انخفاض الكمية المعروضة من المحوم الحمراء بنسبة%1 اما زيادة الكمية المستوردة من المحوم الحمراء بنسبة
 ومن خالل المرونة التقاطعية أتضح أن لحوم الدجاج. العرض السعرية أتضح أن عرض المحوم الحمراء غير مرن وأن معامل المرونة أقل من الواحد

%10  من خالل قياس معدل نمو االستيالك والبالغ:  واخي ارً تضمنت الدراسة جممة من االستنتاجات والتوصيات من أىميا. ىي بديل لمحوم الحمراء

 وقد أوصت الدراسة بما انو يوجد فجوة بين االنتاج.  يمكن األستنتاج ان األنتاج يغطي جزء كبير من األستيالك% 7 ومعدل نمو األنتاج والبالغ
.واالستيراد نوصي بتوجيو القروض نحو االستثمار في قطاع االنتاج الحيواني
.في التحميل – قياس تأثير أسعار المحوم وبدائميا عمى عرض المحوم الحمراءEviews 7 استخدام- محددات عرض السوق: كممات مفتاحية
.*مستل من رسالة ماجستير لمباحث االول
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ABSTRACT
Red meat production is an essential and important in the amount of livestock production part and
contribute to livestock about 22% of the value of agricultural production, except fish in Iraq over the
medium term from 2013 to 2009,The red meat and meat products of are consider good foods with a
high nutritional value because they contain vitamins, proteins, fats and minerals .So it requires such a
study to estimate the function supply red meat to a statement most influential variables in the supply
quantity of red meat during the period 1995-2013 It is clear from the results that the rise in red meat
prices by 1% leads to increase the quantity supplied of red meat increased by 0.403%, while the
increase of chicken meat prices by 1% leads to a decline in the quantity supplied of red meat increased
by 0.327%, while increasing the number of animals by 1 % leads to increase the quantity supplied of
red meat increased by 23.267%, while the increase of imported red meat quantity of 1% lead to a
decline in the quantity supplied of red meat increased by 0.007 and through the price elasticity of
supply became clear that the display of red meat is flexible and elastic modulus less than the one .
Through flexibility Cross turned out to be chicken meat is the alternative to red meat. Finally, the
study included a number of conclusions and recommendations of the most important: by measuring
the consumption growth rate of 10% and the rate of production growth of 7% and it can be concluded
that production covers a large part of consumption. The study recommended that there is a gap
between the production and import recommenddirect loans to invest in the livestock sector.
Key words:determinants of market supply-use Eviews7 in the analysis, measure the impact of the
price of meat and alternatives on supply red me.
*Part of M. Sc. Thesis of the first author.

1499

أحمد والحاني

مجلة العلوم الزراعية العراقية – 6592/ 9059 -9911 :)6(47

مصد ار ال مستوردا .وتم تناول موضوع عرض المحوم الحمراء

المقدمة

ولحوم الدجاج واالسماك من قبل كثير من الباحثين عمى

يعد القطاع الزراعي من القطاعات الميمة والحيوية في

مستوى العراق والعالم ومنيم ( 1و 2و 4و 6و 7و 8و9

إقتصاد اي بمد وذلك لما يوفره النشاط الزراعي من الغذاء

و 13و 14و 15و 17و.)18

والممبس وفرص العمل لمسكان والمواد الخام لمصناعة (،)16
يشكل إنتاج المحوم الحمراء جزءا أساسيا وميما في قيمة إنتاج
الثروة الحيوانية وتسيم الثروة الحيوانية بحوالي  %22من قيمة

المواد والطرائق تم الحصول عمى البيانات المتعمقة بموضوع

الدراسة من و ازرة التخطيط وو ازرة الزراعة والمنظمة العربية

اإلنتاج الزراعي عدا األسماك في العراق خالل متوسط المدة

لمتنمية الزراعية و الرسائل والبحوث العممية ذات العالقة

2013-2009وتسيم المحوم الحمراء بحوالي  %50من قيمة

بموضوع الدراسة .استخدم البرنامج اإلحصائي Eviews 7

اإلنتاج الحيواني  ،ينتج العراق نحو  %65من حاجتو الفعمية

في تحميل البيانات المتعمقة بتقدير دالة عرض المحوم الحمراء

من المحوم الحمراء ويستورد المتبقي من دول متعددة في

وفقا لمفاىيم النظرية اإلقتصادية واالختبارات االحصائية بغية

مقدمتيا اليند والباكستان ( .)19تعد الثروة الحيوانية مصد ار

الوصول الى النتائج ،وقد استخدمت طريقة المربعات

الفرد من البروتين يوميا بنحو  70غرام اي نحو غرام لكل

من بينيا وما ينسجم مع المنطق اإلقتصادي.

كيموغرام من الوزن وان  %75من ىذه األحتياجات تشتق من

النتائج والمناقشة

الصغرى  OLSلتحديد النماذج الرياضية واختيار األفضل

ميما في توفير الغذاء اذ ان عمماء التغذية يقدرون إحتياجات

تم توصيف دالة عرض المحوم الحمراء وفق الصيغة األتية:
Q=Bo+B1X1+B2X2+B3X3+B4X4+B5X5+B
6X6+B7X7+Ui
حيث ان :

مصادر حيوانية مثل المحوم والبيض واأللبان  ،وتعد األغذية
الحيوانية والسيما المحوم الحمراء ومنتجاتيا من األطعمة
الجيدة ذوات القيمة الغذائية العالية ألحتوائيا عمى العناصر

المعدنية والحوامض األمينية وأيضا عمى العناصر النادرة مثل

 :Qيمثل المتغير التابع  Dependent variableالكمية

الزنك والسميموز فضال عن أنيا تعد من مصادر األغذية

المعروضة من المحوم الحمراء وىو عبارة عن الكمية المنتجة

الغنية بالطاقة والفيتامينات خاصة مجموعة فيتامينات B

محميا من المحوم الحمراء في العراق بالطن  .أما المتغيرات

وتحتوي عمى بروتين بنسبة  %22-18ودىون بنسبة -11

التوضيحية : Explanatory variables

 .%37تكمن أىمية البحث من خالل األىمية اإلقتصادية

 : X1متوسط أسعار المحوم الحمراء وباألسعار الثابتة .

لمحوم الحمراء العراقية اذ انيا تشكل مصد ار ميما من مصادر

 : X2متوسط أسعار لحوم الدجاج وباألسعار الثابتة .

الدخل المزرعيمذا يتطمب األمر إعداد مثل ىذه الدراسة لتقدير

:X3أعداد الحيوانات االبقار واالغنام والجاموس والماعز

دالة عرض المحوم الحمراء لبيان أىم المتغيرات المؤثرة في

والجمال باأللف رأس .

الكمية المعروضة منو لتكون مؤش ار إقتصاديا لراسمي السياسة

:X4الكمية المستوردة من المحوم الحمراء بالطن.

الزراعية وأصحاب القرار  .ييدف البحث الى تقدير دالة

 : X5متوسط أسعار لحوم األسماك وباألسعار الثابتة .

عرض المحوم الحمراء في العراق لممدة ، 2013-1995

 : X6قيمة األعالف دينار/طن.

وتقدير مرونات العرض السعرية والتقاطعية لالفادة منيا في

 : X7الزمن يعكس التطور التكنولوجي .

التخطيط واجراء اختبارات استقرار السالسل الزمنية من خالل

 : Boثابت التقاطع ،يمثل متوسط قيمة المتغير التابع

إجراء اختبارات جذر الوحدة لمتغيرات اإلنموذج .دراسة مشكمة

ويعكس أثر المتغيرات المحذوفة من األنموذج .

البحث تكمن بان االنتاج المحمي اليغطي سوى %65من

 :B1،B2،B3،B4،B5،B6،B7تمثل معامالت اإلنحدار

متطمبات حاجات السكان ويتم األعتماد عمى األستيراد من

الجزئي.

الخارج في كثير من األحيان لتغطية النقص في المعروض

 : Uiيمثل المتغير العشوائي الذي يمتص أثر المتغيرات

المحمي عمما بأن العراق تتوفر فيو األمكانيات األقتصادية

المحذوفة من اإلنموذج .

كافة والموارد األرضية الزراعية المختمفة التي تجعمو بمدا
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عند إجراء اختبارات استقرار السالسل الزمنية اتضح ان جميع

مستوى معنوية  %1وىذا يدل عمى أىمية المتغيرات

متغيرات اإلنموذج مستقرة عند الفرق األول وىذا يعني انيا

التوضيحية التي تضمنيا اإلنموذج .

متكاممة من نفس الرتبة وعند إجراء االختبار لمبواقي وجد انيا

جدول  .1تقدير دالة عرض المحوم الحمراء بطريقة

 .وعند إجراء التحميل باستخدام طريقة المربعات الصغرى

وباألسعار الثابتة لممدة 2013-1995

مستقرة عند المستوى وىذا يعني ان االنحدار غير زائف ()5

المربعات الصغرى  OLSوبالصيغة الموغارتمية المزدوجة

OLSوباستعمال مجموعة صيغ اظيرت النتائج ان الدالة
الموغارتمية المزدوجة ىي افضل تمك الدوال حسب االختبارات

االحصائية كاختبار R2،F،Tواختبارات الدرجة الثانية التي

المتغيرات

المعامالت

أختبارT-test

مستوى

التوضيحية

المقدرة

لممعامالت

األحتمالية

الثابت ()Bo

-198.73

-2.741

0.0159

متوسط أسعار

اثبتت خموىا من المشاكل القياسية  ،واتفاقيا مع المنطق

))X1

حصمنا عمىنتائج افضل من حيث إشارة المعممات ومعنويتيا

متوسط أسعار لحوم

ومعنوية اإلنموذج ككل وأجتيازىا لالختبارات األقتصادية
التحميل.

وبعد

إجراء

أعداد

المتغيرات

من المحوم

Q = Bo + B1X1 + B2X2 + B3X3 + B4X4 + Ui

 :2013قدرت دالة عرض المحوم الحمراء ،باختبار تأثير

معامل التحديد
2

-0.179

-0.007

0.8597

-

0.86

-

( )R

المتغيرات متوسط أسعار المحوم الحمراء  ،متوسط أسعار

لحوم الدجاج  ،اعداد الحيوانات ،الكمية المستوردة من المحوم
الحمراء عمى المتغير التابع الكمية المعروضة من المحوم

معامل التحديد

0.82

-

-

أختبار ()D-W

1.340

-

-

أختبار ))F

21.942

-

0.000007

المعدل ()R2l

الحمراء التي ىي عبارة عن اإلنتاج المحمي من المحوم
الحمراء في العراق .وبعد أستعمال صيغ التقدير المختمفة
الخطية،

23.267

الحمراء()X4

تقدير دالة عرض المحوم الحمراء في العراق لممدة-1995

نصف

2.880

0.0121

الكمية المستوردة

اإلنموذج بالشكل األتي :

لوغارتمية،

-0.327

الحيوانات))X3

 X7،X6،X5لعدم مطابقتيا لممنطق األقتصادي وأصبح

الموغارتمية

-1.789

0.0951

الدجاج ))X2

واألحصائية والقياسية  ،لذلك اعتمد عمى األسعار الثابتة في
التحميل

0.403

المحوم الحمراء

االقتصادي .وعند إجراء التحميل باستخدام األسعار الثابتة

استبعدت

2.569

0.0222

المعكوسة،

المصدر  :من أعداد الباحثة باالعتماد عمى برنامج Eview

والموغارتمية المزدوجة إتضح ان الدالة الموغارتمية المزدوجة

.7

ىي أكثر الدوال أنسجاما مع المنطق األقتصادي وتمثيال

ويتبين من خالل معامل التحديد  R2ان المتغيرات التوضيحية

لمعالقة من حيث اجتيازىا لالختبارات اإلقتصادية واإلحصائية

أستطاعت ان تفسر  %86من التغيرات التي تحدث في

والقياسية ،وكما ىو موضح في جدول .1اتضح من خالل

المتغير التابع الكمية المعروضة من المحوم الحمراء.إتضح

اختبار  T-testان جميع المعممات المقدرة معنوية من

من خالل اختبار  D-Wان قيمة

%1و%5و %10ماعدا المتغير التوضيحي الرابع الكمية

D-Wالمعدل واتضح من خاللو ان اإلنموذج اليخمو من

الناحية

األحصائية

وعند

مستويات

أحتمالية

مختمفة

وقعت ضمن منطقة

القرار غير الحاسم لذلك سعى البحث الى استخدام اختبار

المستوردة من المحوم الحمراء كان ذا تأثير غير معنوي في

مشكمة االرتباط الذاتي  Autocorrelationبين المتغيرات

اإلنموذج وذلك من خالل قيمة  T-testالمحسوبة أذ بمغت

العشوائية  ،اذ بمغت قيمة

 -0.179والذي ىو أقل من  T-testالجدولية  .ويتضح

نحو  1.340اي أنيا تقع في

حدود المتباينة ، 0> >duاذ ان قيمة  duالجدولية ألربع

من خالل قيمة  Fوالبالغة  21.942ان اإلنموذج معنوي عند
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متغيرات توضيحية و  19مشاىدة تبمغ  1.848عند مستوى

√

معنوية  %5اي انيا تقع في حدود المتباينة.
واتضح ان قيمة

√
√
بمغت قيمة معامل االرتباط الذاتي  0.33وتاكد لنا انو غير

0> >du
0>1.340>1.848
قريبة من القيمة الجدوليةduليذا تم

معنوي من خالل قيمة  t*1.442مقارنة بقيمة tالجدولية
البالغة  2.093وىذا ما يؤكد عدم خطورة المشكمة الن قيمة

حساب معامل االرتباط الذاتيpومن خالل الصيغة اآلتية :

اذ ان p:

1
*d
2

= معامل االرتباط الذاتي .

معامل االرتباط الذاتي قميمة .والختبار مشكمة االزدواج

P 1

الخطي  Multicollinearityمن خالل اختبار Variance
 inflation factorVIFاتضح ان اإلنموذج يخمو من

= أحصاءة قيمة

مشكمة االرتباط الخطي المتعدد بين المتغيرات التوضيحية

دربن واتسنالمحسوبة  .وتبين أن :

1
1.340
2

√

وذلك من خالل حساب قيم معامل تضخم التباين بين

P 1

المتغيرات التوضيحية والتي يجب ان تكون أقل من 20كما
موضح ذلك في جدول .2

P  0.33
جدول  .2الكشف عن مشكمة األرتباط الخطي المتعدد Multicollinearityفي أنموذج دالة العرض
Model

Collinearity Statistics
VIF
Tolerance
1.946
.514
16.678
.060
13.739
.073

x2
x3
x4

a. Dependent Variable: x1

R2 = 0.91
Collinearity Statistics
VIF
Tolerance
2.711
.369
18.057
.040
19.150
.052

Model
1

x1
x3
x4

a. Dependent Variable: x2

R2 = 0.87
Collinearity Statistics
Tolerance
.154
.143
.718

VIF
6.489
6.996
1.393

Collinearity Statistics
Tolerance
.150
.150
.575

VIF
6.669
6.672
1.738

1

Model
1

x1
x2
x4

a. Dependent Variable: x3

R2=0.96

Model

المصدر  :من أعداد الباحثة باالعتماد عمى برنامج SPSS

x1
x2
x3

R2=0.95

1

a. Dependent Variable: x4

ومن خالل اختبار  Breusch pagan godfreyBPGتم

يخمو من مشكمة عدم ثبات تجانس التباين  ،كذلك يمكن

التباين

األستدالل عن المشكمة من خالل أختبار  T-testلممتغيرات

 Heteroscedasticityمن خالل تقدير معادلة اإلنحدار

التوضيحية في اإلنموذج  ،وقد ثبتت عدم معنوية جميع

تابعا لممتغيرات التوضيحية ،
لمربع قيم البواقي بوصفو متغي اﹰر ﹰ

المتغيرات التوضيحية وىذا تأكيد عمى خمو اإلنموذج من

الكشف

عن

مشكمة

عدم

ثبات

تجانس

وباالستعانة ببرنامج  Eviews 7يمكن إجراء االختبار بشكل

مشكمة عدم ثبات تجانس التباين .ويمكن األشارة الى ان

شامل ومن خالل قيمة  Fوالبالغة  0.858تبين ان اإلنموذج

بيانات السالسل الزمنية يقل بيا ظيور مشكمة عدم ثبات
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تجانس التباين .وقد إتضح من خالل نتائج التقدير ان

لحوم الدجاج وأعداد الحيوانات والكمية المستوردة من المحوم

المعامالت المقدرة تتفق اشاراتيا مع منطق النظرية

الحمراء كانت األكثر تأثيرﴽ والمسببة لمتقمبات الحاصمة في

األقتصادية وان إرتفاع متوسط أسعار المحوم الحمراء بنسبة

الكمية المعروضة  .ولم تثبت معنوية تأثير المتغيرات األخرى

 %1يؤدي الى أرتفاع الكمية المعروضة بنسبة%0.403وىذا

التي تم أختبارىا وىي متوسط أسعار لحوم األسماك وقيمة

يعني ان المستيمكين سوف يعزفون عن الشراء لصالح البدائل

األعالف والزمن والتي تم استبعادىا من التحميل .و بمغت

عند ثبات بقية المتغيرات التوضيحية عند المتوسط .وان

قيمة معممة الكمية المستوردة من المحوم الحمراء -0.007

أرتفاع متوسط أسعار لحوم الدجاج بنسبة  %1يؤدي الى

مما يدل عمى ان العالقة عكسية بين الكمية المستوردة

إنخفاض الكمية المعروضة من المحوم الحمراء بنسبة

محميا من المحوم الحمراء  ،مما يعني ان المنتج
ﹰ
والمنتجة

 %0.327عند ثبات بقية المتغيرات التوضيحية عند

سمبيا بالكميات المستوردة من المحوم الحمراء
ﹰ
المحمي يتأثر

إرتفاع الكمية المعروضة بنسبة %23.267عند ثبات بقية

.ومن اىم التوصيات التي توصمت الييا الدراسة تنظيم استيراد

المتغيرات التوضيحية عند المتوسط  .اما زيادة الكمية

المحوم الحمراء عن طريق تقميل منح اجازات استيراد لمقطاع

المستوردة من المحوم الحمراء بنسبة  %1يؤدي الى انخفاض

الخاص .و العمل عمى تشجيع أنشاء معامل االعالف المركزه

الكمية المعروضة من المحوم الحمراء بنسبة  %0.007عند

بأستخدام بقايا األنتاج النباتي أضافو الى األىتمام بالمراعي

خالل مرونة العرض السعرية ان عرض المحوم الحمراء غير
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