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  لمستخلص ا

مقارنة بأي مصدر ص یبدیل بروتیني رخ ، وھو بیض المائدة أحد المصادر البروتینیة دعی     
) 1590یحتوي كل كغم من بیض المائدة على ( إذالبروتین الحیواني المتوفرة ، من مصادر 

غذائیة الممیزة كاملة لھذا یعتبر البیض من السلع ال ) غم من البروتین ،128حراریة و ( سعرة
القیمة الغذائیة التي یقبل علیھا الصغار والكبار ویدخل في كثیر من الصناعات الغذائیة والدوائیة 

ج على بیض المائدة في العراق ، وألسباب عدیدة فأن االنتا لھذه االسباب فقد أزداد الطلب.
وأن تقدیر الطلب والعوامل المؤثرة فیھ وكذلك ، المحلي الیسد الطلب المتزاید على ھذه السلعة 

  الطلب المتوقع على بیض المائدة یعتبر من المسائل المھمة لواضعي الخطط االنتاجیة .

على واقع وكذلك الى التعرف ، على بیض المائدة دفت الدراسة الى تقدیر دالة الطلب ھ     
وتحدید العوامل المؤثرة في  ،)2011- 1985(من للمدة انتاج وأستھالك وأستیراد الطلب الفردي 

كذلك التنبؤ بكمیات الطلب )   2011 -1993للمدة ( الطلب الفردي من خالل تقدیر دالة الطلب 
  . )2020-2012(من المتوقعة على بیض المائدة للمدة 

الفصل االول مبحثین ،  ضمنالمقدمة اربعة فصول ، ت فضآل"عنتضمنت ھذه الدراسة     
ما المبحث الثاني فقد أمشكلة البحث واھدافھ ومصادر البیانات واسلوب التحلیل ،  ناقشاالول 

تناول البحوث والدراسات السابقة الخاصة بدوال الطلب بشكل عام ودوال الطلب على بیض 
  المائدة بشكل خاص .

االطار النظري ( االطار النظري االقتصادي ) ، واالطار بما الفصل الثاني فقد اختص أ     
  ھم اسالیبھ .أالقیاسي وتناول المفاھیم الخاصة بالتنبؤ والنظري 

-  1985( من ما الفصل الثالث فقد اھتم بواقع انتاج واستیراد واستھالك بیض المائدة للمدةأ     
مبحث االول تضمن األھمیة الغذائیة واالقتصادیة لبیض وقد تضمن ستة مباحث ال)  2011
والمبحث الثالث تضمن  ،وطن العربيبیض في الالوالمبحث الثاني تناول واقع أنتاج ، المائدة 

)، والمبحث الرابع تناول واقع انتاج  2011-1985للمدة (واقع االنتاج واألستھالك واالستیراد 
والمبحث الخامس تناول االتجاھات السعریة لبیض المائدة والبدائل خالل  ، العراقالبیض في 

 الذي ةسعار الجاریباأل المركبمعدالت النمو السادس المبحثوتناول ) ، 2011- 1985المدة (
ً وكذلك معدالت النمو 33.2بلغ ( ً 38.6بلغ ( و ةسعار الثابتباأل%) تصاعدیا وبلغ %) تصاعدیا

تناول معدل النمو لبعض المؤشرات االقتصادیة كما ،  تصاعدیا%) 3.03( معدل النموالسكاني
ً لألنتاج  معدالت النموفقد سجلت  ً متناقصا %)    2.9- بلغ معدل نموه ( إذمعدالت النمو اتجاھا

ً أ ً  7.4بلغ ( إذما االستیراد فقد كان معدل نموه متزایدا ذ إ%) واالستھالك كان معدل نموه موجبا
  .%) 4.2بلغ (

                                                

وتناول الفصل الرابع توصیف األنموذج االقتصادي والریاضي وصیاغة وتحلیل النتائج ، اذ     
 قدو ،االسعار الثابتةباستخدام االولى ، بطریقتینتم تقدیر دالة الطلب الفردي على بیض المائدة 



 ب
 

وكان األنموذج خالي من المشاكل أفضل من الدوال االخرى في نتائجھا   لخطیةا ةكانت الدال
االرتباط الذاتي و خالي من مشكلة مثل مشكلة حیث اثبت األنموذج خلوه من مشكلة القیاسیة 

االرتباط الخطي المزدوج وفضآل" عن خلو األنموذج من مشكلة عدم ثبات التباین ، وقد بینت 
لبیض المائدة وذلك على وفق  سلع البدیلة والمكملةج أن (الزبد ، الجبن ،القیمر) من الالنتائ

إذ كلما زادت أسعار البدائل زادت الكمیات المستھلكة من بیض ماجاءت بھ النظریة االقتصادیة 
  المائدة .

 )0.40- ( بلغت مرونتھ إذالطلب على بیض المائدة غیر مرن  نأواثبتت المرونات السعریة     
من  قل) وھي ا0.37اما المرونة الدخلیة فقد بلغت ( ، وھذا یدل على أن البیض سلعة ضروریة

اما المرونة   ،ذات مستوى اشباع متوسط  سلعة لبیضالواحد الصحیح مما یدل على ان ا
لكمیة أستھالك بیض ویعني أن البدائل ھي بدیل ضعیف ) 0.10فقد بلغت ( العبوریة التقاطعیة

  . المائدة 

وكانت أفضل الصیغ ھي  كانت باالسعار الجاریةفي تقدیر دوال الطلب فما الصیغة الثانیة أ   
تغیر  ن) وھذا یعني أ0.144(المرونة الدخلیة لوغارتمیة وفي ھذه الدالة بلغت الالدالة النسبیة 
فقد بلغت  اما المرونة السعریة) 0.144(متوسط أستھالك الفرد بمقدار یغیر% 1الدخل بنسبة 

 متوسط استھالك الفرد  بمقدار یغیر% 1تغیر السعر بمقدار  أن) وھذا یعني 855.0(

أسعار البدائل بنسبة  أن أرتفاع) وھذا یعني 0.835، اما المرونة التقاطعیة فقد بلغت  ()0.855(
  .) 0.835(متوسط أستھالك الفرد بمقدار یغیر% 1

أستھالك الفرد والطلب الكلي بطریقة االنحدار وطریقة بمتوسط  لتنبؤأیضا"اوتضمن الفصل    
  .) 2011 - 2012( من لألعوام السالسل الزمنیة للمدة من 

وكانت اھم االستنتاجات إن األنتاج العراقي من بیض المائدة غیركاف لسد حاجة األستھالك     
وعدم قدرة روریة وان أرتفاع االسعارلم یقلل من استھالك بیض المائدة ألنھ سلعة ض ،المحلي

المنتج المحلي على منافسة المستورد ذو االسعار الرخیصة والنوعیة الجیدة وعدم أستغالل 
  الطاقة االنتاجیة للمستثمرین بسبب التخوف من تقلبات االسعار والوضع االمني المتردي .

أما أھم التوصیات فكانت العمل على تطویر وتحسین أنتاج البیض في العراق من خالل أتباع    
وكذلك تحفیز المنتجین على  ،بلدالبیض في ال أنتاجتطویر وتنمیة سیاسات انتاجیة تحقق معھا 

وكذلك العمل على ان تكون السیاسة  ،زیادة االنتاج وتشجیعھم من خالل الدعم الحكومي
دیة بالشكل الذي یؤدي الى عدم أغراق السوق وكذلك التوسع في برامج أعادة تأھیل االستیرا

  الدواجن لما لھ من أثار ایجابیة في زیادة االنتاج وتقلیل المبالغ المخصصة لألستیراد .

  

  


