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استهالك انتاج ودراسة اقتصادية،  الكلمات الدالة:

   األلبان في مصر
 

 الموجــــز

 

األلبان من من أهم االغذية الصحية الكاملة  تعتبر

والمتوازنة التي يحتاجها االنسان نظرا الحتوائها علي 

العديد من العناصر والفيتامينات باالضافة الي أنها من 

االغذية التي تقي الجسم من العديد من األمراض، 

هذا البحث الي التعرف علي الوضع الحالي  ويهدف

ن في مصر للوقوف علي حجم النتاج واستهالك األلبا

باالضافة الي دراسة كل من العوامل  بنية،الفجوة الل

المؤثرة علي اإلنتاج واالستهالك كمحاولة لوضع بعض 

التوصيات التي تساعد علي تقليل حجم هذه الفجوة في 

ويشير البحث الي أن قيمة اإلنتاج اللبني في  ،مصر

تمثل  2013مليار جنيه في عام  2.425مصر بلغت نحو 

علي الترتيب من قيمة كل من  %5.24، % 8.53نحو 

اإلنتاج الزراعي واإلنتاج الحيواني في تلك السنة. وبلغ 

الدراسة  ترةمعدل النمو السنوي لهذه القيمة خالل ف

. ويساهم الجاموس % 4.23( نحو 1995-2013)

من جملة اإلنتاج اللبني في  % 97واالبقار باكثر من 

اهم الماعز بالنسبة الباقية. وقد بلغت مصر. بينما تس

الف طن عام  5.554جملة اإلنتاج اللبني في مصر نحو 

أخذ هذا اإلنتاج اتجاها متزايدا  ،وقد 2013

طن يمثل نحو  الف 119.10معنويإحصائيا مقدارة 

من المتوسط السنوي لجملة اإلنتاج اللبني  % 4.01

اك العديد الي ان هن ثكما أشار البح ،البحث ترةخالل ف

من العوامل المؤثرة علي الكمية المنتجة من األلبان في 

مصر أهمها الكمية المنتجة من البرسيم، الكمية المنتجة 

من األعالف الجافة، سعر الجملة لأللبان، وقيمة 

القروض الممنوحة للثروة الحيوانية، وقد أوضحت 

نتائج البحث وجود تأثير معنوي إحصائيا وطرديا لكل 

ية البرسيم المنتجة وأسعارالجملة لأللبان من كم

والقروض الممنوحة للثروة الحيوانية علي الكمية 

-1995المنتجة من األلبان في مصر خالل الفترة )

(. هذا وتقدر جملة االستهالك القومي من األلبان 2013

 ،2013مليون طن في عام  6.516في مصر بنحو 

نوي إحصائيا ويأخذ هذا االستهالك اتجاها متزايدا مع

من  % 2.68ألف طن يمثل نحو   156.24مقدارة 

خالل الفترة  تهلكةالمتوسط السنوي للكميات المس

 المشار اليها.

لعجز اإلنتاج المحلي من األلبان عن مواجهه  ونظرا

االستهالك منه، فقد ظهرت فجوة لبنية في مصر قدرت 

مما يشير الي ان  ،2013طن في عام  ألف 962بنحو 

في تلك  % 85.24االكتفاء الذاتي لم يتعدي معدل 

 السنة.

علي  مؤثرةأشار البحث الي اهم العوامل ال كما

الكميات المستهلكة من األلبان في مصر والمتمثلة في 

عدد السكان، متوسط نصيب الفرد من األلبان، متوسط 

الدخل الفردي، متوسط سعر التجزئة لأللبان، متوسط 

دير دالة الطلب المتعددة سعر التجزئة للبيض، وبتق

لأللبان في مصر، اتضح وجود عالقة طردية ومعنوية 

إحصائيا بين الكمية المطلوبة من األلبان والدخل، بينما 

كانت العالقة عكسية ومعنوية إحصائيا بين الكمية 

المطلوبة وسعر التجزئة للبن، ولم تثبت معنوية 

دد العالقةإحصائيا بين الكمية المطلوبة وكل من ع

 السكان وسعر التجزئة للبيض.
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 ويوصي البحث بما يلي: 

االهتمام بزراعة البرسيم واالعالف الجافة  ضرورة -1

حيث انهما من اهم العوامل المسئولة عن زيادة 

 اإلنتاج اللبني في مصر.

واالبقار لزيادة  الجاموسبتربية وتحسين  االهتمام 2-

 من %97ما حيث انهما يساهما باكثر من انتاجه

 جملة اإلنتاج اللبني في مصر.

علي خفض التكاليف التسويقية لأللبان بقدر  العمل 3-

  التسويقية. ئتةاالمكان لرفع كفا

أسعار الفائدة علي القروض النقدية الموجهة  تخفيض -4

 لتنمية الثروة الحيوانية في مجال إنتاج االلبان.

 وبأسعار مناسبة الرعاية البيطرية توفير -5

 

 ةـــــــــقدمالم
 

القطاع الحيواني والذي يشمل اللحوم واأللبان  يمثل

واالسماك جانبا رئيسيا في القطاع الزراعي المصري. 

 2.425وتقدر قيمة اإلنتاج المحلى من األلبان بنحو 

من قيمة اإلنتاج  %29.77جنية، تمثل نحو  مليار

 .(6)20131 عامالحيوانى  في 

أهمية األلبان إلى أنها غذاء شبة كامل  وترجع

يحتوى على العديد من العناصر الغذائية الضرورية 

لنمو الجسم وحيويتة، فهى مصدر للبروتين الحيوانى 

لكثير من  الخاممرتفع القيمة، كما يعتبر اللبن المادة 

المتخمرة  نالصناعات اللبنية كألبان الشرب واأللبا

ة األغذية والزراعة والجبن والزبد، وتوصى منظم

بضرورة أن يصل متوسط نصيب الفرد من األلبان 

كيلو جرام   90كيلو جرام وأال يقل عن  150لنحو 

 .(2)للتغذية السليمة دنىسنوياً وهو الحد األ

متوسط نصيب الفرد من األلبان في السنه  ويصل

كيلوجرام  420كيلوجرام فى هولندا ونحو  695لنحو 

يلوجرام فى الواليات المتحدة ك 198فى فرنسا ونحو 

كيلوجرام فى البرازيل، فى حين  180االمريكية ونحو 

سنوياً فى مصر  كيلوجرام 90لم يتعد هذا المتوسط نحو

 .فقط أعوام أربعة(، اال فى 2013-1995خالل الفترة )

                                                 

االرقام التي بين االقواس  تشير إلي المراجع  في قائمة  -1

 المراجع.                                

األلبان فى مصر من كل من الجاموس،  وتنتج

اج بنحو ، وتقدر جملة اإلنتالماعزو ،االغناماالبقار، 

تساهم ألبان الجاموس فيها بنحو  (7)مليون طن 5.554

 %51.49، بينما تساهم ألبان األبقار بنحو  46.16%

 ، 2.34%بنحو الماعزو االغنامحين تساهم ألبان  في،

مليون  6.516وتقدير كمية االستهالك المحلى بنحو 

 لفأ 962طن ، مما يعنى وجود فجوة لبنية تقدر بنحو 

 .(5) 2013طن وذلك عام 

 

 البحث مشكلة
 

للطلب المتزايد علي األلبان في مصر نتيجة  نظرا

للزيادة السكانية المتالحقة وبصفة خاصة في أعداد 

 والدخلاالطفال، باالضافة الي زيادة الوعي الصحي 

الرغم من االهمية  علىالناس، و منالفردي للكثير 

الغذائية للبروتين الحيوانى لحياه الفرد فى مختلف 

، وعلى من أهمها اللبنمستويات األعمار، والذى يعتبر 

الرغم من ضرورة ان يحصل الفرد على مستوى معين 

من هذا العنصر الغذائى الهام كما حددته منظمات 

، إال أن الفرد المصرى مازال دون الصحة العالمية

سنوياً ( بل دون  كيلوجرام 150وى الموصى به )المست

 كيلوجرام90 لحياته) زمالمستوى الضرورى الال

سنويا(، ويعتبر تدنى متوسط نصيب الفرد من هذا 

 90العنصر الغذائى الضرورى والذى لم يتعد نحو 

كيلوجرام سنويا من العناصر الرئيسية المؤثرة على 

ز فى انخفاض ولذا فإن مشكلة البحث تترك .صحة الفرد

متوسط نصيب الفرد من األلبان على الرغم من التوسع 

فى مشروعات االنتاج الحيوانى وخاصة فى االراضى 

الجديدة اضافة الى برامج التحسين الوراثى التى تقوم 

ال انه يوجد العديد من إ، ا الدولة لزيادة انتاجية االلبانبه

وجود  العوامل التى لها تأثير على االنتاج ، ومن ثم

فجوة لبنية مستمرة بين االنتاج واالستهالك سواء علي 

ألف  962بلغت نحو والتيالمستوى القومى أو الفردى 

 .2013 عام فيطن وذلك 

 

 من البحث الهدف
 

هذا البحث الي التعرف علي الوضع الحالي  يهدف

النتاج واستهالك األلبان في مصر للوقوف علي حجم 

الفجوة اللبنية، باالضافة الي دراسة كل من العوامل 
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المؤثرة علي اإلنتاج واالستهالك كمحاولة لوضع بعض 

التوصيات التي تساعد علي تقليل حجم هذه الفجوة في 

 .مصر

 

 صادر البياناتالبحثيـة وم الطريقـة
 

اعتمدددددت البحددددث علددددى أسددددلوب التحليددددل الكمددددى 

والوصددددفى ، حيددددث اسددددتخدمت العديددددد مددددن األسدددداليب 

الرياضددية واإلحصددائية المناسددبة لتحليددل البيانددات بحيددث 

تكددددون متوافقددددة مددددع كددددل مددددن المنطدددد  االقتصددددادي 

واالحصددددائي مثددددل النسددددب المئويددددة، ومعدددددالت النمددددو 

ي كدل مدن الكميدات السنوي، وتاثير بعض المتغيرات عل

المنتجة والمطلوبة من األلبان في مصدر، باالضدافة الدي 

وقددددد تددددم الحصددددول  تقدير دالة الطلب المتعدد لأللبان.

علي البيانات من الجهات المختلفدة مثدل وزارة الزراعدة 

واستصدددالأل األراضدددي والجهدددات التابعدددة لها،الجهددداز 

المركدددزي للتعبئدددة العامدددة واالحصددداء، البندددك الرئيسدددي 

لتنمية واالئتمان الزراعدي ، مركدز البحدول الزراعيدة، ل

معهددد بحددول اإلنتدداج الحيددواني، باالضددافة الددي بعددض 

االبحددال والرسددائل العلميددة التددي ذات الصددلة بموضددوع 

 البحث. 
 

تطووور االيميووة النسووبية لقيمووة اإلنتوواج اللبنووي موون قيمووة 

 اإلنتاج الزراعي والحيواني

 

أهمية كبيرة بالنسدبة للقطداع تمثل قيمة اإلنتاج اللبني 

إلددي  أن المتوسددط  (1الجوودور رقووم ) الزراعددي، ويشددير

السنوي لقيمة اإلنتاج الزراعي باالسدعار الجاريدة خدالل 

مليددار  20.155قددد  بلددغ حددوالي  (2013-1995الفتددرة )

جنية، في حين تراوحت قيمة االنتاج بدين  حدد ادندي بلدغ 

وحددددد ،  2000مليددددار جنيددددة فددددي عددددام  10.374نحددددو 

، 2011مليدار جنيدة فدي عدام  26.742أقصي بلغ نحدو  

مليدددار جنيدددة ، تمثدددل  16.368بمعددددل زيدددادة بلدددغ نحدددو

 .2000من عام %  157.78نحو

هذا وتبين من دراسة معادالت االتجاه الزمندي العدام 

أن قيمدة االنتداج الزراعدي  (2الجودور رقوم )الواردة في 

حدددو فددي مصددر زادت بمقدددار معنددوي احصددائيا قدددر بن

مليددون جنيه،بمعددددل زيدددادة  سدددنوي بلدددغ نحدددو  677.33

مددن المتوسددط السددنوي خددالل الفتددرة المشددار  % 3.36

، ممدا يعندي ان 0.78اليها، وقد بلغ معامدل التحديدد نحدو 

مدددن التغيدددرات فدددي قيمدددة االنتددداج الزراعدددي  %78نحدددو

 تعزي الي التغيرات التي يعكس أثرها عنصر الزمن.

إلي  (1الجدور رقم ) في كما تشير البيانات الواردة

أن المتوسط السنوي لقيمة اإلنتاج الحيواني باالسعار 

 الجارية خالل الفترة الساب  االشارة اليها قد بلغ نحو

قيمة االنتاج  وتراوحتمليار جنيه  في حين  6.808

 فيمليار جنيه  4.130الحيواني  مابين حد أدني بلغ 

مليار جنيه  8.897بلغ نحو  قصيوحد أ ،1995 عام

مليار  4.767زيادة بلغ نحو بمعدل ،2011في عام 

 . 2000من عام  %115.42نحو ،تمثلجنية 

بالجدور رقم معادلة االتجاه الزمني العام  وتوضح  

 البحثالحيواني خالل فترة  االنتاجأن قيمة  (2)

 215.79 نحوبمقدار معنوي احصائيا بلغ   تزايدات

من  % 3.17بلغ نحو  سنوي بزيادةبمعدل  ،مليون جنيه

-1995الحيواني خالل الفترة ) االانتاجمتوسط قيمة 

  ،0.79تبين أن معامل التحديد بلغ نحو  ،كما( 2013

من التغيرات في  %79هذا إشارة الي أن نحو  وفي

قيمة االنتاج الحيواني أنما ترجع إلي العوامل التي 

 يعكس أثرها عنصر الزمن. 

 تبين (1بالجدور رقم )واردة البيانات ال وباستقراء

الفترة  خاللالمتوسط السنوي لقيمة اإلنتاج اللبني  أن

 1.718نحو  بلغالجارية  باالسعار( 1995-2013)

تراوحت قيمة االنتاج اللبني بين حد  ،بينمامليار جنيه

 يمثل ،1996مليون جنيه في عام  977 نحو بلغأدني  

 22.97و من قيمة اإلنتاج الزراعي ونح %6.34نحو 

بلغ   أقصيبلغ حد  ومن قيمة اإلنتاج الحيواني،  %

نحو  تمثل، 2013عام  فيمليار جنيه  2.425 نحو

من قيمة كل من اإلنتاج الزراعي  29.77%، % 9.14

 الترتيب.    عليواإلنتاج الحيواني 
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خالل الفترة  مصرتطور االهمية النسبية لقيمة اإلنتاج اللبني من كل من قيمة اإلنتاج الزراعي والحيواني في   .1رقم  جدور

 ( )القيمة بالمليون جنيه(1995-2013)

قيمة االنتاج اللبني من 

 قيمة االنتاج الحيواني %

قيمة االنتاج اللبني من 

 قيمة االنتاج الزراعي%

 

 قيمة اإلنتاج

 اللبني

 

اإلنتاج  قيمة

 الحيواني

 

قيمة اإلنتاج 

 الزراعي

 

 السنوات

24.48 6.87 1011 4130 14715 1995 

22.97 6.34 977 4254 15420 1996 

26.31 7.65 1278 4858 16708 1997 

22.10 7.94 1359 6150 17126 1998 

26.02 7.81 1423 5469 18215 1999 

21.16 14.36 1490 7043 10374 2000 

26.61 8.54 1652 6209 19333 2001 

23.80 8.35 1641 6894 19655 2002 

27.42 9.80 1907 6955 19464 2003 

30.01 10.77 2106 7017 19560 2004 

15.89 5.90 1259 7921 21339 2005 

16.90 6.10 1311 7758 21505 2006 

27.37 8.11 1781 6506 21964 2007 

27.03 8.60 1868 6912 21715 2008 

25.78 9.53 1995 7738 20935 2009 

28.53 9.66 2416 8467 24999 2010 

26.29 8.75 2339 8897 26742 2011 

30.02 9.05 2413 8039 26653 2012 

29.77 9.14 2425 8146 26527 2013 

 المتوسط 20155.21 6808.58 1718.47 8.53 25.24

 أعداد مختلفة. ،تقدير الدخل الزراعي نشراتالجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء،  :المصدر

 

 رمصاالتجاة الزمني العام لتطور كل من قيمة اإلنتاج الزراعي واإلنتاج الحيواني واإلنتاج اللبني في   تمعادال .2رقم  جدور

 جنيه( (  )القيمة بالمليون2013-1995خالل الفترة )

الزيادة او  معدل

 النقص %

 البيان المعادالت F R2 المتوسط

3.36 20155.21 61.77 0.78 Ŷ=13381.9+677.33x 

(13.62)  (7.86)** 

 اإلنتاج الزراعي قيمة

3.17 6808.58 62.71 0.79 Ŷ=4650.6+215.79x 

(14.97)  (7.92)** 

 اإلنتاج الحيواني قيمة

4.23 1718.47 49.70 0.75 Ŷ=991.56.9+72.69x 

(8.43)  (7.05)** 

 اإلنتاج اللبني قيمة

 حيث تشير  Ŷ= الرقم التقديري للظاهرة موضع البحث     ،  X= متغير الزمن  ( 1، 3،2 ..……19) 

(T)  قيمة معنوية النموذج ، ) (= القيمة التي بين القوسين تعبر عن قيمة المحسوبة = F،     معامل التحديد =  R2 

0.05 ،    * = مستوي معنوية     0.01 = مستوي معنوية   **   

(1)  المصدر : جمعت وحسبت من الجدول رقم  
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بالجدور رقم العام  يمعادلة االتجاه الزمن وتشير

اللبني في مصر قد زادت  االنتاجأن قيمة  ليإ (2)

، همليون جني  72.69معنوي احصائيا بلغ نحو  بمقدار

 المتوسطمن  % 4.23نحو  بلغسنوي  زيادةبمعدل 

 نحو بلغالتحديد   معامللهذة الفترة. كماتبين أن  السنوي

من التغيرات في  %75االمر الذي يعني أن نحو ،0.75

قيمة إنتاج االلبان بمصر إنما يرجع الي العوامل التي 

 يعكس أثرها عنصر الزمن. 
 

 طبقا لمصادرة المختلفة في مصرني اإلنتاج اللب تطور
 

أنماط مختلفة لالنتاج اللبني في مصر، ويعتبر  هناك

النمط التقليدي المكون من المزارع الخاصة المملوكة 

لالفراد والتي يتم فيها تربية االبقار والجاموس هو 

النمط اإلنتاجي السائد، ويساهم هذا القطاع بحوالي 

خر فيتمثل في من انتاج اللبن، أما النمط اال 80%

المزارع االهلية والتي تسمي )الزرابة( وهي مملوكة 

لالفراد أيضا، ويتكون قطعان هذا القطاع من الجاموس 

من أنتاج اللبن، ويتمثل النمط  %17فقط ويساهم بنحو 

الثالث في القطاع الحكومي والتعاوني العام ويتكون 

قطعان هذا القطاع من االبقار الخليطة والبلدية 

من انتاج األلبان في  %3جاموس ويساهم بنحو وال

 .(1)2013مصر وذلك خالل عام 

يتضدح  (3رقم ) بالجدور البيانات الواردة وباستقراء

البان الجاموس خدالل الفتدرة  نتاجأن المتوسط السنوي ال

أندددة  ،ومليدددون طدددن  2.312( بلدددغ نحدددو 1995-2013)

حدد أدندي بلدغ  مدابيناللبني  من الجاموس  االنتاج تراوأل

مدددن انتددداج  %53.58نحدددو  ،يمثدددلمليدددون طدددن  1.443

بلدغ نحدو  اقصديوحدد  ،1995 عام فياأللبان في مصر 

مدددن جملدددة  % 47.96مليدددون طدددن يمثدددل نحدددو  2.697

 .  2009اإلنتاج الكلي لأللبان في عام 

ويتضح من دراسة  معادلة االتجاه الزمني العدام  هذا

اللبندي الجاموسدي قدد  نتداجأن جملة اإل (4بالجدور رقم )

 ،الدف طدن 62.41معنوي احصائيا بلغ نحدو  بمقدارزاد 

مددن المتوسددط  %2.96نحددو  يمثددل سددنوي زيددادةبمعدددل 

 معامدلتبدين أن  كمداالسنوي خالل الفتدرة المشدار اليهدا، 

 . 0.75 نحو بلغالتحديد 

 المتوسدطأما الكمية المنتجة من ألبان االبقار فقد بلدغ 

 2.324لسداب  االشدارة اليهدا نحدو الفتدرة ا خاللالسنوي 

 االبقدارمدن  اللبندي االنتداج تدراوألحدين  ،فديطدن  مليون

طددن يمثددل نحددو  مليددون 1.139نحددومددابين حددد أدنددي بلددغ 

وحدد  ،1995من جملة انتاج األلبان فدي عدام  42.29%

 53.70مليددون طددن يمثددل نحددو  3.211بلددغ نحددو  قصدديأ

 عددام فدديمددن جملددة اإلنتدداج الكلددي اللبنددي فددي مصددر  %

2008.  

ويتضح من دراسة معادلة االتجداه الزمندي العدام  هذا

أن انتدداج البددان االبقددار   لدديإ (4بالجوودور رقووم )الددواردة 

الدددف  127.73 نحدددوزاد بمقدددار معندددوي احصدددائيا بلدددغ 

مدن جملدة  % 5.49نحدو  يمثل سنوي زيادةبمعدل  ،طن

(، 2013-1995فدي مصدر خدالل الفتدرة ) للبنياإلنتاج ا

 .  0.86ن معامل التحديد بلغ  نحو تبين أ كما

 بالجدورتبين من استعراض البيانات الواردة  كما

أن المتوسط السنوي النتاج البان الماعز خالل  (3رقم )

الف طن   124.11( بلغ نحو 2013-1995الفترة )

 111هذا اإلنتاج مابين حد أدني بلغ نحو  تراوأل ،وقد

من جملة االنتاج اللبني في  %4.12الف طن يمثل نحو 

الف طن  137نحو  بلغ قصيوحد أ ،1995مصر عام 

من جملة اإلنتاج اللبني في مصر  % 2.57يمثل نحو 

 .2004 عام في

وبدراسة معادلة االتجاه الزمني العام الواردة  هذا

زاد بمقدار  قدأن انتاج البان الماعز  (4بالجدور رقم)

الف طن، بمعدل زيادة  0.96معنوي احصائيا بلغ بنحو

المتوسط السنوي خالل  من %0.77 سنويا يمثل نحو

 .0.58التحديد بلغ نحو  معاملتبين أن  كما،فترة البحث

ويعتبر اإلنتاج الكلي لأللبان في مصدر مداهو اال  هذا

محصدددلة لجملدددة انتددداج األلبدددان مدددن كدددل مدددن الجددداموس 

وقددد بلددغ المتوسددط السددنوي  المدداعز،و االغنددامواالبقددار و

 4.760( نحدو 2013-1995لهذا اإلنتداج خدالل الفتدرة )

الكلدي مدن االلبدان  االنتداجحين  وتدراوأل  ،فيمليون طن

مليدون طدن  2.693في مصر مدابين حدد أدندي بلدغ نحدو 

مليون طن عام  5.980بلغ  قصيوحد أ ،1995 عام في

2008 . 

ردة فددي االتجدداه الزمنددي العددام الددوا معادلددة وبدراسددة

 صدرجملة اإلنتاج اللبندي فدي م أن تبين (4الجدور رقم )

متزايدددددددا   تجاهددددددامددددددن مصددددددادره المختلفددددددة أخددددددذ ا

نحدو  ،تمثلالف طن  119.10 نحوب  قدرمعنويإحصائيا 

هذا اإلنتاج خالل   من المتوسط السنوي لجملة % 4.01

الفترة السابق االشارة اليها، كما تبين أن معام  التحديالد 

 .0.84 بلغ نحو
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(. )الكميدة بدااللف 2013 – 1995) تطور إنتاج االلبان في مصر مدن مصدادرة المختلفدة خدالل الفتدرة .3رقم  جدور

 طن(

اإلنتاج الكلي من 

 األلبان

من اإلنتاج  %

 الكلي
 البان ماعز

من اإلنتاج  %

 الكلي
 البان أبقار

من اإلنتاج  %

 الكلي

البان 

 جاموس
 السنوات

2693 4.12 111 42.29 1139 53.58 1443 1995 

2757 4.10 113 42.69 1177 53.21 1467 1996 

3329 3.42 114 39.80 1325 56.77 1890 1997 

3490 3.32 116 38.74 1352 57.94 2022 1998 

3732 3.14 117 42.79 1597 54.07 2018 1999 

3824 3.14 120 43.02 1645 53.84 2059 2000 

3954 3.11 123 40.92 1618 55.97 2213 2001 

4210 2.99 126 47.43 1997 49.57 2087 2002 

5280 2.50 132 49.20 2598 48.30 2550 2003 

5337 2.57 137 48.96 2613 48.47 2587 2004 

5551 2.29 127 50.48 2802 47.23 2622 2005 

5787 2.21 128 51.49 2980 46.29 2679 2006 

5925 2.16 128 53.79 3187 44.03 2609 2007 

5980 2.14 128 53.70 3211 44.16 2641 2008 

5624 2.20 124 49.84 2803 47.96 2697 2009 

5774 2.18 126 51.87 2995 45.95 2653 2010 

5803 2.21 128 53.54 3107 44.25 2568 2011 

5849 2.22 130 53.92 3154 43.85 2565 2012 

5554 2.34 130 51.49 2860 46.16 2564 2013 

 المتوسط 2312.32 49.56 2324.21 48.82 124.11 2.61 4760.68

 .، أعداد مختلفةنشرات احصاءات الثروة الحيوانية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء : المصدر
 

 معادالت االتجاة الزمني العام لتطور اإلنتاج اللبني في مصر من مصادرة المختلفة خالل الفترة .4جدور رقم  

 ( )الكمية بااللف طن(                                                                1995-2013)

معدر الزيادة او 

 النقص %
 البيان المعادالت F 2R المتوسط

2.69 2312.32 51.04 0.75 Ŷ=1688.25+62.41x 

(16.95)   (7.14)** 

 البان جاموس

5.49 2324.21 100.35 0.86 Ŷ=1046.88+127.73x 

(7.20)  (10.02)** 

 البان أبقار

0.77 124.11 23.23 0.58 Ŷ=114.53+0.96x 

(50.54)  (4.82)** 

 البان ماعز

4.01 4760.68 92.59 0.84 Ŷ=2849.69+119.10x 

(12.58)  (9.62)** 

 اإلنتاج الكلي من األلبان

Ŷ= الرقم التقديري للظاهرة موضع البحث  ،  X= متغير الزمن  1، 3،2 ..……19) (T) حيث تشير   ) (=  قيمة معنوية النموذج، 
 R2  = معامل التحديد  ،F =القيمة التي بين القوسين تعبر عن قيمة المحسوبة  

،   * = مستوي معنوية     0.05 0.01 = مستوي معنوية   **   
 (3الجدور رقم ) المصدر: جمعت وحسبت من
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 مجلة اتحاد الجامعات العربية

 للعلـــوم الزراعيـــة

 رةـ، القاه جامعة عين شمس

 2015، 380-363 (،2) دد(، ع23)جلدم

 

 (2015 مايو 12)سلم البحث فى 

 (2015 أغسطس 18)الموافقة على البحث فى 

العوامو  المورةرة علوي الكميوة المنتجوة مون األلبوان  أيم

 في مصر
 

العديددد مددن العوامددل التددي يمكنهددا التدداثير علددي  هندداك

الكميات المنتجة من األلبدان فدي مصدر ولعدل مدن أهمهدا 

الكمية المنتجة من البرسيم، الكمية المنتجة من األعالف 

الجافة، سعر الجملة لأللبان، وقيمدة القدروض الممنوحدة 

 للثروة الحيوانية.

 

  الكمية المنتجة من البرسيم -1

 

يحتل البرسيم المرتبة االولي بين محاصيل العلف 

االخضر، ويزرع في مساحات كبيرة في جميع 

 أن الي (5الجدور رقم )محافظات الجمهورية، ويشير 

 بلغتالمنتجة من البرسيم في مصر  الكمية متوسط

 –1995مليون طن خالل الفترة )  56.781نحو

بين تذبذبت الكمية المنتجة من البرسيم  وقد( 2013

من نحو  زادت وقدالزيادة والنقصان خالل فترة البحث. 

حتي بلغت نحو  1997مليون طن في عام  48.528

 .2004 عام فيمليون طن  65.710

وتشير معادلة االتجاه الزمني العام الواردة  هذا

كمية البرسيم المنتجة في  أن الي (6رقم ) بالجدور

 62.42معنوي احصائيا بلغ نحو  بمقدارمصر زادت 

من  % 0.11نحو  بلغألف طن ، بمعدل زيادة  سنوي 

 كماخالل الفترة المشار اليها سابقا ، و العام المتوسط

 .  0.74معامل التحديد نحو بلغ

 

 المنتجة من األعالف الجافة الكمية -2
 

األعالف الجافة والمصنعة في مجموعة  تتمثل

الجدور من  وتبينومخلفات الحقول،  اباالتبان واالحط

أن متوسط الكمية المنتجة من االعالف الجافة  (5رقم )

 –1995مليون طن خالل الفترة ) 17.965بلغ نحو 

المنتجة من االعالف الجافة   لكميةتذبذبت ا وقد(، 2013

 تراوحت ،حيثبين الزيادة والنقصان خالل فترة البحث 

الكمية المنتجة من األعالف مابين حد أدني بلغ 

بلغ  قصيوحد أ ،2005ن طن في عام مليو 16.087

من  واتضح. 1996 عام فيمليون طن  19.943نحو 

الجدور معادلة االتجاه الزمني العام الواردة في  دراسة

مصر زادت  فيالجافة  االعالفأن كمية  (6رقم )

ألف طن،  90.87معنوي احصائيا بلغ نحو  بمقدار

 المتوسطمن  % 0.51بمعدل زيادة  سنوي بلغ نحو 

خالل الفترة المشار اليها سابقا ، وقد بلغ معامل  العام

 . 0.56التحديد نحو

 

 الجملة لأللبان سعر -3

 

تبدين ان  (5بالجدور رقم ) البيانات الواردة باستقراء

قدددرجمكجم  178.79متوسدددط سدددعر الاللبدددان بلدددغ نحدددو 

السدعر  هدذا تدراوأل( حيدث 2013 –1995الفترة ) خالل

 ،1995قدرج م كجدم فدي عدام  123مابين حد أدندي بلدغ 

. 2013قرج م كجم فدي عدام  230بلغ نحو  قصيوحد أ

بالجودور من دراسة معادلدة االتجداه الزمندي العدام  تبينو

 بمقددارأن سدعر الجملدة لأللبدان فدي مصدر زاد  (6رقم )

بمعدددل  ،م كجددم قددرج 5.82معنددوي احصددائيا بلددغ نحددو 

 العددام المتوسددطمددن  % 3.26زيددادة  سددنوي بلددغ نحددو 

بلغ معامل التحديدد  كما، واليها سابقا الل الفترة المشارخ

 .0.98نحو

 

  الممنوحة للثروة الحيوانية القروض -4

 

أحد العوامل المؤثرة علدي الكميدة المنتجدة مدن  تعتبر

األلبددددان حيددددث أن للقددددروض دور هددددام فددددي االرتفدددداع 

االنتاجية للماشية الحالبة من خالل زيدادة قددرة  بمستوي

اسدددددددددددددددتخدام الوسدددددددددددددددائل  المدددددددددددددددربيين علدددددددددددددددي

بالجدور رقوم البيانات الواردة  ،وباستعراضالتكنولوجية

اتضددددح أن متوسددددط القددددروض الممنوحددددة للثددددروة ( 5)

جنيددة خددالل الفتددرة  مليددار4.601 حددواليالحيوانيددة بلددغ 

تراوحدددت قيمدددة هدددذه القدددروض  وقدددد(  2013 –1995)

 عدام فديمليدار جنيده  1.518 حدواليمابين حد أدني بلدغ 

مليدار جنيده فدي  6.570حدوالي  لغب أقصيوحد  ،1995

دراسة معادلدة االتجداه الزمندي  من وتوضح. 2012عام 
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الممنوحدة للثددروة  القددروض  أن (6بالجوودور رقوم )العدام 

معنددددوي احصددددائيا بلددددغ نحددددو  بمقدددددار زادتالحيوانيددددة 

جنيددة، بمعدددل زيددادة  سددنوي بلددغ نحددو  مليددون 287.24

المشدار اليهدا خدالل الفتدرة  العدام المتوسدطمن  % 6.24

 .0.96بلغ معامل التحديد نحو كماسابقا ، و
 
 

(   2013-1995تطور أهم العوامل المؤثرة علي الكمية المنتجة من األلبان في مصر خالل الفترة ) .5جدور رقم 

 )الكمية بااللف طن(                                

قيمة القروض 

للثروة الحيولنية 

 )مليون جنيه(

سعر الجملة لأللبان 

 )قرش/كجم(

الكمية المنتجة من 

 األعالف الجافة

الكمية المنتجة من 

 البرسيم

الكمية المنتجة من 

 األلبان
 السنوات

1518 123 17851 51244 2693 1995 

1914 131 19943 50156 2757 1996 

2562 141 19064 48528 3329 1997 

2957 146 19172 54465 3490 1998 

3255 147 15355 58960 3732 1999 

3732 155 19135 58854 3824 2000 

3987 158 18761 61729 3954 2001 

4288 171 19402 65214 4210 2002 

4542 182 19322 65505 5280 2003 

4602 187 19403 65701 5337 2004 

4701 181 16087 54917 5551 2005 

5143 185 16099 55155 5787 2006 

5476 192 16542 60121 5925 2007 

6026 196 16513 54070 5980 2008 

6517 205 16960 48338 5624 2009 

6529 213 18139 59187 5774 2010 

6540 225 18387 60787 5803 2011 

6570 229 18566 61569 5849 2012 

6560 230 16642 44347 5554 2013 

 المتوسط 4760.68 56781.4 17965.4 178.79 4601
 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء، نشرات احصاءات الثروة الحيوانية، أعداد مختلفة. -المصدر: 
 البنك الرئيسي للتنمية واالئتمان الزراعي، سجالت أدارة االحصاء، بيانات غير منشورة. -
قطاع الشئون االقتصادية، االدارة المركزية لالقتصادالزراعي، سجالت قسم االحصاء، وزارة الزراعة واستصالأل االراضي،  -

 بيانات غير منشورة
 

معادالت االتجاة الزمني العام لتطور أهم العوامل المؤثرة علي الكمية المنتجة من األلبان في مصر  .6جدور رقم 

 (           )الكمية بااللف طن(2013-1995خالل الفترة )

معدل الزيادة او 

 النقص %

 البيان المعادالت F 2R المتوسط

0.11 56781.4 4.97 0.74 Ŷ=56156.9+62.42x 

    (18.31)   (2.23)* 

 الكمية المنتجة من البرسيم

0.51 17965.4 10.56 0.56 Ŷ=18874+90.87x 

     (29.19)  (3.25)** 

 الكمية المنتجة من األعالف الجافة

3.26 178.79 914.14 0.98 Ŷ=120.54+5.82x 

     (54.88)  (30.23)** 

 سعر الجملة لأللبان )قرجمكجم(

6.24 4601 510.97 0.96 Ŷ=1728.61+287.24x 

   (11.23)  (22.60)** 

 نيةاقيمة القروض للثروة الحيو

 )مليون جنيه(
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البحث= الرقم التقديري للظاهرة موضع      ،  X= متغير الزمن  ( 1، 3،2 ..……19) Ŷ حيث تشير      
 (T)  قيمة معنوية النموذج     ،= القيمة التي بين القوسين تعبر عن قيمة المحسوبة = F،  معامل التحديد = R2 .0.05، - غير معنوية   

،    * = مستوي معنوية   0.01 = مستوي معنوية   **   
(5) الجدور رقم المصدر: جمعت وحسبت من  

 

االتجاييووة اليووم العواموو  الموورةرة علووي انتوواج  العالقووات

 األلبان في مصر

 

 (7الجودور رقوم )النتدائج المتحصدل عليهدا فدي  تشير

بحدوالي الدف طدن فدان  ةأنة بزيادة كميدة البرسديم المنتجد

 40ذلك يؤدي الي زيادة الكمية المنتجة من األلبان بنحو 

الدف طددن، وقددد ثبتددت المعنويدة االحصددائية عنددد مسددتوي 

وعنددددد  ،(2013–1995الفتددددرة ) خددددالل 0.01 معنويدددة

دراسدة تدداثير الكميددة المنتجددة مدن األعددالف الجافددة علددي 

اتضدح أنده  البحدثالكمية المنتجة من األلبان خالل فتدرة 

ال يوجددد أي تددأثير معنددوي، بينمددا تبددين أن بزيددادة سددعر 

دار قرج واحد لكل كيلدو جدرام يدؤدي الجملة لأللبان بمق

ألدف طدن  32.21ذلك الي زيادة الكمية من األلبان بنحو 

وقدددد ثبتدددت المعنويدددة االحصدددائية عندددد مسدددتوي معنويدددة  

االقتصادي. أمدا القدروض  ط وهذا يتف  مع المن ،0.01

الممنوحددة للثددروة الحيوانيدددة فقددد أوضدددحت النتددائج أنددده 

ه فدان ذلدك يدؤدي بزيادة هذه القدروض بنحدو مليدون جنيد

طددن  670الددي زيددادة الكميددة المنتجددة مددن األلبددان بنحددو 

سدددنويا وقدددد ثبتدددت المعنويدددة االحصدددائية عندددد مسدددتوي 

 .0.01معنوية
 

الفترة  خالل العالقات االتجاهية بين أهم العوامل المؤثرة علي الكمية المنتجة من األلبان في مصر .7رقم  جدور

 ( )الكمية بااللف طن(1995-2013)

F 2R البيان المعادالت 

15.29 0.67 Ŷ=2465+0.040x 

    (3.97)   (3.91)** 

 المنتجة من البرسيم الكمية

3.74 0.59 Ŷ=1084.4+0.35x 

     (3.38)  (1.93)- 

 المنتجة من األعالف الجافة الكمية

82.80 0.83 Ŷ=998.98+32.21x 

     (2.55)  (9.09)** 

 الجملة لأللبان )قرشامكجم( سعر

116.34 0.87 Ŷ=1700.45+0.67x 

(5.66)  (10.79)** 

 )مليون جنيه( ولنيةالقروض للثروة الحي قيمة

 
Ŷ= الرقم التقديري للظاهرة موضع البحث     ،  X= متغير الزمن  ( 1، 3،2 ..……19)  حيث تشير      

 (T)  قيمة معنوية النموذج ،= القيمة التي بين القوسين تعبر عن قيمة المحسوبة= F،   معامل التحديد =  R2 
غير معنوية.  -،  ،    * = مستوي معنوية     0.05 0.01 = مستوي معنوية   **   

(5) الجدور رقم المصدر: جمعت وحسبت من  
  

إحصددائيا  امعنويدد اسددب  يتضددح أن هندداك تددأثير ممددا

وطرديا لكل مدن كميدة البرسديم المنتجدة وأسدعار الجملدة 

لأللبدددان والقدددروض الممنوحدددة للثدددروة الحيوانيدددة علدددي 

الكميدددة المنتجدددة مدددن األلبدددان فدددي مصدددر خدددالل الفتدددرة 

(. وهذا يوضح تدأثير تلدك العوامدل علدي 1995-2013)

اللدبن وزيدادة كميدة  منتجي األلبان حيدث أن بزيدادة سدعر

األعددددالف الخضددددراء مددددع أنخفدددداض تكلفتهددددا وزيددددادة 

القددروض الممنوحددة يددؤدي الددي تشددجيع منتجددي األلبددان 

 علي زيادة انتاج اللبن.

أجراء عالقة اتجاهية بين أهم العوامل المؤثرة  وعند

علي الكمية المنتجة من األلبان في مصر مجتمعة خدالل 

ات مسدتقلة وكميدة ( وذلدك كمتغيدر2013-1995الفترة )

مددن اجددراء الصددورة  تبيناأللبددان المنتجددة كمتغيددر تددابع،

 المزدوجةأن الصورة اللوغارتمية  الوغارتميةالخطية و

مدددن الناحيدددة االقتصدددادية واالحصدددائية، أمكدددن  افضدددلهم

 التوصل الي النتائج الموضحة بالمعادلة التالية:

LN Ŷ=5.31 + 0.33LNx1-0.63LN x2+ 0.68 LNx3 

+ 0.26LNx4 

R2=0.94,    F= 55.57**       0.50)**    )2.81)  

     (0.36)  -  )      ** 2.78) )    * 2.04)  

المنتجددة  للكميددةالتقديريددة  الددي=  LN Ŷتشددير  حيدث

تشددير الددي  1LNx ،مددن األلبددان فددي مصددر بددااللف طددن 

 الكميددةتشددير الددي  2LNxالمنتجددة مددن البرسدديم ،  الكميددة

تشددير الددي سددعر  3LNxالمنتجددة مددن االعددالف الجافددة ،



 والء محمد                                            -آدم  372

 

Arab Univ. J. Agric. Sci., 23(2), 2015 

 قيمددةتشددير الددي  4LNx،م كجددم  بددالقرجلاللبددان  الجملددة

** معنويددة  حيثالقددروض الممنوحددة للثددروة الحيوانيددة.

،* معنويددة عنددد مسددتوي % 0.01عنددد مسددتوي معنويددة 

 % 0.05معنوية 

 (.5الجدور رقم ): جمعت وحسبت من المصدر

 

النتائج في المعادلة السابقة الي ان أهم  وتشير

العوامل المؤثرة علي الكمية المنتجة من األلبان خالل 

من  المنتجة الكميةاالشارة اليها هي  الساب  الفترة

، سعر الجملة لأللبان، وحيث كانت العالقة البرسيم

وهو ما يتف  مع المنط   إحصائياطردية ومعنوية 

 االقتصادي.

 

ك القومي ونصوي  الفورد وحجوم الفجووة االستهال تطور

 ي مصرمن األلبان ف
 

االسدددتهالك بانددده اسدددتنفاذ السدددلع والخددددمات  يعدددرف

المباشدددرة وبصدددفة نهائيدددة الشدددباع الرغبدددات االنسدددانية. 

وتعتبددر دراسددة االسددتهالك ذات أهميددة كبيددرة فددي رسددم 

السياسددددددددات اإلنتاجيددددددددة والتسددددددددويقية والتصددددددددديرية 

أنده  (8الجودور رقوم ) ضدحواالستيرادية الي سدلعة. ويو

الدرغم مدن زيدادة الكميدات المنتجدة مدن األلبدان فدي  علي

نحدو  الدي 1995مليدون طدن عدام  2.693مصر من نحو 

اال أنه مازال هناك فجوة  ،2013مليون طن عام  5.554

لبنيددة فددي مصددر، ويرجددع ذلددك الددي زيددادة االسددتهالك 

لنحددو  1995طددن عددام  مليددون 4.060القددومي مددن نحددو 

 . 2013مليون طن عام  6.516

بالجوودور رقووم معادلددة االتجدداه الزمنددي العددام  وتشددير

كمية االستهالك من األلبان في مصدر زادت   أن الي (9)

ألددف طددن ،  156.24بمقدددار معنددوي احصددائيا بلددغ نحددو 

 عداممن المتوسدط ال %2.68بمعدل زيادة سنوي بلغ نحو 

المشدددار  الفتدددرةلكميدددة االسدددتهالك مدددن االلبدددان خدددالل 

 .0.78بلغ معامل التحديد نحو  ،وكمااليها

تقدددير متوسددط نصدديب الفددرد مددن األلبددان علددي  ويددتم

وعدد السكان، بصرف النظدر  المستهلكةساس الكميات أ

عدددن العوامدددل االقتصدددادية واالجتماعيدددة المدددؤثرة علدددي 

يتضددح مددن  ومتوسددط االسددتهالك الفددردي مددن األلبددان،

أن متوسط نصيب الفرد من األلبان فدي  (8الجدور رقم )

السدنة خدالل الفتدرة  فيكليو جرام  78.54مصر بلغ نحو

الفددرد مددن  نصدديبمتوسددط  تذبددذب(،وقددد  1995-2013)

األلبددان فددي مصددر بددين الزيددادة والنقصددان خددالل فتددرة 

كيلو جرام  فدي  63.54 نحوبلغ ادني حد لة  حيثالبحث 

 ملو جدرام عداكي 97.22 نحوواقصي حد لة  أ 1996 عام

2003. 

االتجدداه الزمنددي العددام الددواردة  معادلددةدراسددة  مددنو

مددن  لفددردمتوسددط نصدديب ا أن تبددين (9بالجوودور رقووم )

األلبدددان فدددي مصدددر زاد بمقددددار معندددوي احصدددائيا بلدددغ 

سددنوية تمثددل نحددو  زيددادةبمعدددل  ،جددرام كيلددو  0.24نحددو

وقددد بلددغ  البحددث، اللالسددنوي خدد المتوسددطمددن  % 0.31

 .0.61معدل التحديد نحو

الفجوة اللبنية الدي عجدز اإلنتداج المحلدي عدن  وتشير

الجوودور مددن  واتضددح مندده، المحلدديمواجهددة االسددتهالك 

 –1995خالل الفتدرة ) اللبنيةأن متوسط الفجوة  (8رقم )

بلغددت هددذه  وقدددمليددون طددن ، 1.070( بلددغ نحددو 2005

نحددو ب 2004الفجددوة فددي مصددر حدددها االقصددي فددي عددام 

حددها االدندي فدي عدام  انمليون طن، في حين كد 1.375

بلدغ حجددم  2013الدف طدن، وفددي عدام  602بنحدو  2006

 طن. ألف 962الفجوة اللبنية في مصر نحو 

معادلدددة االتجددداه الزمندددي العدددام ان حجدددم   وتوضدددح

 والددواردة  البحددثالفجددوة اللبنيددة فددي مصددر خددالل فتددرة 

الفجددوة البنيددة بمقدددار معنددوي  تندداقص (9رقووم ) دوربالجوو

نحددو  ،تمثددلالددف طددن سددنويا  34.86احصددائيا بلددغ نحددو 

السددنوي لهددذه الفجددوة، وقددد بلددغ  متوسددطمددن ال % 3.26

 . 0.55معامل التحديد نحو

 متوسددطلوجددود فجددوة لبنيددة فددي مصددر. فددان  ونظددرا

االكتفاء الذاتي خدالل الفتدرة السداب  االشدارة اليهدا  معدل

 نحدو 2006بلدغ أقصداه فدي عدام  ،وقدد% 80.54بلغ نحو

حيددث بلددغ  1995فددي عددام  دندداه، بينمددا بلددغ ا% 90.58

لنحدددددو  2013عدددددام  فدددددي وصدددددل، و%66.33حدددددوالي 

( ومندة 8بالجدور رقوم )وذلك كما هو موضح  85.24%

يسدددتدعي االهتمدددام بتشدددجيع مربدددي الحيواندددات المنتجدددة 

  مددنمددن سددد الفجددوة اللبنيددة . وتبددين  يمكددنلأللبددان حتددي 

بالجودور رقوم االتجاة الزمن العام الواردة  معادلةدراسة 

تبين تزايد معد االكتفاء الذاتي من االلبان في مصدر  (9)

، بمعددل زيدادة %1.22بمقدار معنوي احصائيا بلدغ نحدو

مدن المتوسدط العددام خدالل فتددرة  %1.51سدنوي بلدغ نحددو

 .0.83البحث، وقد بلغ معامل التحديد نحو
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 مجلة اتحاد الجامعات العربية

 للعلـــوم الزراعيـــة

 رةـ، القاه جامعة عين شمس

 2015، 380-363 (،2) دد(، ع23)جلدم

 

 (2015 مايو 12)سلم البحث فى 

 (2015 أغسطس 18)الموافقة على البحث فى 

 

ومعدل  تطور الكمية المستهلكة من االلبان وحجم الفجوة اللبنية ومتوسط نصيب الفرد من االلبان .8رقم  جدور

 )الكميات بااللف طن(    (2013–1995الذاتي لاللبان في مصر خالل الفترة ) ءاالكتفا

            % 

لمعدل االكتفاء الذاتي 

 األلبانمن 

متوسط نصيب 

الفرد من األلبان 

 )كجممسنة(

حجم الفجوة 

 من األلبان

كمية 

االستهالك من 

 األلبان

الكمية 

المنتجة من 

 األلبان

 السنوات

66.33 65.58 1367 4060 2693 1995 

68.65 63.54 1259 4016 2757 1996 

73.04 71.55 1229 4558 3329 1997 

73.46 73.32 1261 4751 3490 1998 

73.13 77.43 1371 5103 3732 1999 

77.08 74.07 1137 4961 3824 2000 

76.07 77.7 1244 5198 3954 2001 

76.78 80.99 1273 5483 4210 2002 

79.99 97.22 1321 6601 5280 2003 

79.51 95.61 1375 6712 5337 2004 

84.66 92.8 1006 6557 5551 2005 

90.58 88.7 602 6389 5787 2006 

88.34 91.1 782 6707 5925 2007 

89.27 89.1 719 6699 5980 2008 

83.58 73.2 1105 6729 5624 2009 

85.69 73.3 964 6738 5774 2010 

89.36 72.2 691 6494 5803 2011 

89.58 70.8 680 6529 5849 2012 

85.24 64.1 962 6516 5554 2013 

 المتوسط 4760.68 5831.63 1070.95 78.54 80.54

 .، أعداد مختلفةنشرات استهلك السلع في ج. م. ع، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء  :المصدر

 

معادالت االتجاة الزمني العام لتطدور كدل مدن كميدة االسدتهالك القدومي ومتوسدط نصديب الفدرد وحجدم  .9جدور رقم 

 (         )الكميات بااللف طن(2013-1995الفجوة من األلبان في مصر خالل الفترة )

الزيادة  معدل

 او النقص %
 البيان المعادالت F 2R المتوسط

2.68 5831.63 61.21 0.78 Ŷ=42.96+156.24x 
    (18.75)   (7.82)** 

 كمية االستهلك من األلبان

3.26 1070.95 20.85 0.55 Ŷ=1419.54-34.86x 
     (16.31)  (-4.57)** 

 من األلبانحجم الفجوة 

0.31 78.54 6.43 0.61 Ŷ=76.09+0.24x 
     (14.35)  (2.53)* 

متوسط نصيب الفرد من األلبان 
 )كجم/سنة(
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1.51 80.54 81.97 0.83 Ŷ=68.34+1.22x 
     (44.49)  (9.05)** 

 لمعد  االكتفاء الذاتي من األلبان %

التقديري للظاهرة موضع البحث= الرقم      ،  X= متغير الزمن  ( 1، 3،2 ..……19) Ŷ  حيث تشير 

 (T)  قيمة معنوية النموذج     ،= القيمة التي بين القوسين تعبر عن قيمة المحسوبة = F،     معامل التحديد =  

R2 .مستوي معنوية 0.01   ،    * = مستوي معنوية  0.05، - غير معنوية = **  

(8)الجدور رقم مصدر: جمعت وحسبت من ال  
 

االحصائي اليم العوامو  المورةرة علوي الكميوات  لتقديرا

 ن األلبان في مصرالمستهلكة م

علي الكميات  رتتمثل أهم العوامل التي تؤث

المستهلكة من األلبان في مصر في كل من عدد السكان، 

متوسط نصيب الفرد من األلبان، متوسط الدخل 

الفردي، متوسط سعر التجزئة لأللبان، ومتوسط سعر 

 التجزئة للبيض.

 ةوبتقدير درجة تاثير عدد السكان علي الكمي

( 10الجدور رقم )من   اتضحالمستهلكة من األلبان 

بزيادة عدد  أنه (11بالجدور  رقم )والمعادلة  ولدوالج

السكان بنحو مليون نسمة تزداد الكمية المستهلكة من 

ألف طن، وقد ثبتت معنوية  131.4اللبن في مصر بنحو 

-1995) وذلك خالل الفترة إحصائياهذه العالقة 

2013.) 

متوسط متوسط  أن( 10الجدور رقم ) من وتبين

جنية خالل الفترة  ألف 6.623  الدخل الفردي بلغ نحو 

دني بلغ أ بحدتبين أنة قد تراوأل بين  كما( 1995-2013)

 19.091 وحد أقصي ،1995جنية في عام  608.4نحو 

 الواردةالمعادلة  وتشير، 2013ألف جنية في عام 

الطردية بين  كمية  العالقةلي إ (11رقم ) دوربالج

 بزيادة أنه حيثالفردي،  والدخلاالستهالك من األلبان 

الدخل الفردي بمقدار جنيه واحد تزيد الكمية المستهلكة 

ألف طن، وكانت هذه العالقة  0.13من اللبن بنحو 

 ليها.إالفترة الساب  االشارة  خالل احصائيامعنوية 

أن متوسط سعر  ((10 الجدور رقموتبين ايضا من 

في السنة  اقرش 243.05التجزئة من اللبن بلغ نحو 

 حدحين تراوأل سعر التجزئة بين   فيخالل فترة البحث

في السنة، وحد اقصي بلغ نحو  اقرش 157ادني بلغ نحو 

وقد  كانت العالقة  .2013في السنة في عام  اقرش 335

معنوية وطردية بين الكمية المستهلكة من األلبان في 

مصر وسعر التجزئة للبن، حيث  أنه بزيادة سعر 

 زيادةللكيلو جرام بقرج واحد، يؤدي الي التجزئة 

الف طن، وان  17.52الكمية المستهلكة من األلبان بنحو 

الجدور في  كماكان هذا اليتف  مع المنط  االقتصادي 

 (.11رقم )

البديلة لأللبان، لذا فان  لسلعالبيض من ا ويعتبر

الكمية من الممكن أن يؤثر علي  بيضالتغير في سعر ال

الجدور تبين من  حيثالمطلوبة من األلبان في مصر، 

بلغ  لبيضأن متوسط سعر التجزئة ل (10رقم )

في السنة، وذلك بحد ادني بلغ  اقرش 562.63نحو

وحد اقصي  ،1995السنة في عام  في اقرش 475نحو

.وتبن من  2013في السنة في عام  اقرش 635بلغ نحو

جرام  لوللكي التجزئة بزيادة سعر أنة (11الجدور رقم )

بقرج واحد من البيض، فان ذلك يؤدي الي زيادة 

الف طن، وقد  19.35الكمية المستهلكة من األلبان بنحو

-1995) رةالفت خالل إحصائياثبتت معنوية هذه العالقة 

2013.) 

التحليدددل االحصدددائي لتقددددير دالدددة الطلدددب  وبددداجراء

في مصدر بدااللف  بانالمتعددة للكميات المطلوبة من االل

 ة،طن كمتغير تابع وكل مدن عددد السدكان بدالمليون نسدم

ومتوسط الدخل الفدردي بالجنيده، متوسدط سدعر التجزئدة 

للددبن بالجنيددة، ومتوسددط سددعر التجزئددة للبدديض بالجنيدده 

اجدددراء التحليدددل بالصدددورة  ومدددنكمتغيدددرات مسدددتقلة، 

الخطيدددة واللوغارتميدددة اتضدددح ان افضدددلها مدددن وجهدددة 

ادي واالحصددددددائي هددددددي الصددددددورة المنطدددددد  االقتصدددددد

 يلي:  كما المزدوجةاللوغارتمية 

LN 

Ŷ=15.22+0.05LNx1+0.12LNx2+0.11LNx3+3.79LNx4 

R2=0.95, F= 47.50**  (0.50) **  )2.27) **)3.50)    

   (0.17) **   )4.26)  

 

= الكمية التقديرية المطلوبة من  LN Ŷتشير  حيث

تشير الي عدد  1LNx ،األلبان في مصر بااللف طن

تشير الي متوسط الدخل  2LNx ،السكان بالمليون نسمة

تشير الي سعر التجزئة للبن  3LNx ،الفردي بالجنية

تشير الي سعر التجزئة للبيض  4LNx ،بالقرجمكجم
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حيث ** معنوية عند مستوي معنوية  بالقرجمكجم.

 %0.05،* معنوية عند مستوي معنوية 0.01%

  .(10الجدور رقم ): جمعت وحسبت من المصدر

وجددود  تبددينويالحددم مددن النتددائج المتحصددل عليهددا 

بدين الكميدة المطلوبدة مدن االلبدان والددخل  رديةعالقة ط

بزيددادة الدددخل الفددردي بمقدددار جنيددة  أنددة ،حيددثالفددردي 

المطلوبدددة مدددن األلبدددان  الكميدددةالدددي زيدددادة  يدددؤديواحدددد 

حيددث كانددت العالقددة معنويةإحصددائيا  ،% 0.12بمقدددار 

 (.2013–1995خالل الفترة )
 

 

        ( 2013-1995مدن األلبدان فدي مصدر خدالل الفتدرة ) تطور أهم العوامل المؤثرة علي الكمية المستهلكة .10جدور رقم 

 )الكمية بااللف طن(

 

متوسط سعر 

التجزئة 

للبيض 

 )قرش/سنة(

متوسط سعر 

التجزئة 

لأللبان 

 )قرش/سنة(

متوسط الدخ  

الفردي 

 )جنيه/سنة(

متوسط 

نصيب الفرد 

من األلبان 

 )كجم/سنة(

عدد السكان 

)مليون 

 نسمة(

الكمية 

المنتجة من 

 األلبان

 السنوات

475 157 608.4 65.58 61.9 2693 1995 

480 165 664.2 63.54 63.2 2757 1996 

490 179 739.2 71.55 63.7 3329 1997 

500 183 740.1 73.32 64.8 3490 1998 

510 190 765.6 77.43 65.9 3732 1999 

515 193 764.6 74.07 66.3 3824 2000 

520 197 801.5 77.7 66.9 3954 2001 

530 211 815.3 80.99 67.7 4210 2002 

545 220 840.3 97.22 67.9 5280 2003 

570 230 870.2 95.61 70.2 5337 2004 

590 250 7159 92.8 70.7 5551 2005 

605 270 8048 88.7 72.8 5787 2006 

610 283 9651 91.1 73.6 5925 2007 

620 290 11369 89.1 75.2 5980 2008 

625 300 12922 73.2 76.9 5624 2009 

630 310 14615 73.3 78.7 5774 2010 

625 325 16290 72.2 80.4 5803 2011 

615 330 19085 70.8 82.6 5849 2012 

635 335 19091 64.1  85.9 5554 2013 

 المتوسط 4760.68 102.74 78.54 6623.13 243.05 562.63

 : جمعت وحسبت من بياناتالمصدر
 .مختلفةالنشرة الشهرية الستهلك السلع في ج. م. ع السعار التجزئة، أعداد ، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء
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معادالت االتجاة الزمني العام لتأثير ك  من عدد السكان  ومتوسط نصيب الفرد متوسط الدخ   .11 جدور رقم

ومتوسط سعر التجزئة لللبان والبيض ع  الكمية المنتجة من الللبان في مصر خل  الفترة 

(1995-2013) 

الزيادة  معدل

 او النقص %

 البيان المعادالت F 2R المتوسط

127.89 102.74 6.97 0.65 Ŷ=4895.69+131.4x 

    (14.16)   (2.64)* 

 عدد السكان )مليون نسمة(

67.69 78.54 5.32 0.58 Ŷ=584.39+53.17x 

(2.19)  (2.31)* 

متوسط نصيب الفرد من 

 األلبان )كجم/سنة(

0.002 6623.13 22.64 0.68 Ŷ=3925.72+0.13x 

     (15.58)  (4.76)** 

متوسط الدخ  الفردي 

 )جنيه/سنة(

7.21 243.05 74.87 0.81 Ŷ=502.06+17.52x 

     (2.27)  (8.65)** 

متوسط سعر التجزئة 

 لأللبان )قرش/سنة(

3.44 562.63 189.39 0.92 Ŷ=6127.61+19.35x 

(17.71)  (13.76)** 

متوسط سعر التجزئة 

 )قرش/سنة(للبيض 

Ŷ= الرقم التقديري للظاهرة موضع البحث     ،  X= متغير الزمن  ( 1، 3،2 ..……19) حيث تشير     

 (T)   قيمة معنوية النموذج     ،= القيمة التي بين القوسين تعبر عن قيمة المحسوبة = F،     معامل التحديد =  R2 

غير معنوية.  -،  ،    * = مستوي معنوية     0.05 0.01 = مستوي معنوية   **   

من الجدور رقم المصدر: جمعت وحسبت  (10)  

 

تبين من المعادلة السابقة وجدود عالقدة عكسدية  وكما

 سدعرالمطلوبة من االلبان و الكميةمعنوية إحصائيا بين  

سدددعر التجزئدددة للدددبن  زيدددادةحيدددث أندددة ب ،التجزئدددة للدددبن 

بمقددددار قدددرج واحدددد تدددنخفض الكميدددات المطلوبدددة مدددن 

تتفددددد  مدددددع المنطددددد   وهدددددي ،% 0.11األلبدددددان بنحدددددو 

 االقتصادي. 

النتائج  المتحصل عليها فدي المعادلدة  وأشارتوكما 

عددددم ثبدددوت معنويدددة العالقةإحصدددائيا بدددين  الددديالسدددابقة 

عددددد السدددكان وسدددعر  والكميدددة المطلوبدددة مدددن األلبدددان 

 التجزئة للبيض وهذا يتف  والمنط  االقتصادي.

 

  (1)التسويقية لأللبان الكفاءة
 

الخددددمات  أفضدددل تقدددديمبالكفددداءة التسدددويقية  يقصدددد

التسويقية بأقل تكاليف ممكندة، أو زيدادة الخددمات بنسدبة 

أعلددي مددن زيددادة التكدداليف، ويمكددن التعبيددر عددن الكفدداءة 

 قيمددددةالمدددددخالت علددددي   كلفددددةبأتهددددا خددددارج قسددددمة ت

بتكددداليف  المددددخالتويعبدددر عدددن  تكلفدددة  المخرجدددات،

راس  –العناصددر الداخلددة فددي العمليددة التسددويقية )العمددل 

االدارة(، ويعبددر عددن قيمددة المخرجددات بدددخل  –المددال 

التسددددوي  الندددداتج مددددن رضدددداء المسددددتهلك عددددن السددددلع 

 والخدمات. وتنقسم الكفاءة التسويقية الي قسمين هما:

 

 الكفاءة التكنولوجية -1
 

وهي تهتم بتحسدين الوسدائل والطدرل الفنيدة الالزمدة 

الخدمات التسدويقية وبددون االقدالل  أديةلخفض تكاليف ت

مدددن مسدددتوي الخددددمات، ويتحقددد  ذلدددك عدددادة بدراسدددة 

ومعرفددة أفضددل وسددائل التصددنيع التسددويقي مددن حيدددث 

تجهيز المنتج وتعبئتة ونقلة وتخزينة وأعداده وتبادلة في 

االسوال، كما يتحق  أيضا برفع كفاءة العمل في الجهداز 

  التسويقي عن طري  التدريب.

 

  اءة السعريةالكف -2
 

بتحسين وتسهيل عمليات تبدادل السدلع وتحديدد  وتهتم

االسددددعار فددددي االسددددوال، وباسددددتخدام مفهددددوم الكفدددداءة 

التسدويقية السداب  االشدارة اليده لقيداس كفداءة األلبدان فددي 

( يالحدم مدن البياندات 2013-2009مصر خالل الفتدرة )

أن التكاليف اإلنتاجية لأللبان  (12بالجدور رقم )الواردة 

الكفاءة التسويقية تراوحت  سوهي مؤشر رئيسي في قيا



 377        إلنتاج وإستهالك األلبان في مصردراسة إقتصادية    

Arab Univ. J. Agric. Sci., 23(2), 2015 

 عددامللكيلددو جدرام  فددي  قرشدا 141مدا بددين حدد أدنددي بلددغ 

للكيلدو فدي عدام  قرشدا 160بلغ نحدو  أقصيوحد  ،2009

 ،2009مددن عددام  % 13.48بنسددبة زيددادة قدددرها  2013

حدد أدندي بلدغ بينما تراوحت التكداليف التسدويقية مدا بدين 

بلدغ نحدو  قصديوحد أ ،2009للكيلو جرام عام  قرشا 49

زيدددادة قددددرها  بنسدددبة 2013للكيلدددو فدددي عدددام  اقرشددد 52

 . 2009من عام  6.12%

الكفدداءة التسددويقية لأللبددان خددالل الفتددرة المشددار  أمددا

فتكداد تكدون ثابتدة تقريبدا، حيدث تراوحدت مدا  سدابقااليها 

 قصديوحدد أ ،2009في عام  %74.21بين حد أدني بلغ 

وهددو معدددل مرتفددع  2010فددي عددام  %77.89بلددغ نحددو 

يدل علي ارتفاع الكفاءة التسدويقية لأللبدان فدي  ممانسبيا 

 مصر.

 

 

 

 (2013-2009تطور التكاليف اإلنتاجية والتسويقية والكفاءة التسويقية لأللبان في مصر خالل الفترة ) .12رقم  جدور

 قرش/ كجم

 

   

 

 

 : جمعت وحسبت من بيانات: المصدر

 مختلفة. أعداد ،احصاءات الثروة الحيوانية الربع سنوية السعار الجملة نشرات،  للتعبئة العامة واالحصاء المركزي الجهاز -

 مختلفة. أعداد، الشهرية الستهالك السلع في ج. م. ع السعار التجزئة النشرة،  المركزي للتعبئة العامة واالحصاء الجهاز -

 .البحول الزراعية، معهد بحول اإلنتاج الحيواني، بيانات غير منشورة مركز -

 

 

 المراجع 

 

 أوال: باللغة العربية 

 

استهالك األلبان والعوام   ،1974. براييمإبراييم بدر إ

رسددالة ماجسددتير، قسددم  .المورةرة علووي الطلوو  عليهووا

 االقتصاد الزراعي، كلية الزراعدة، جامعدة االزهدر،

 .القاهرة، مصر

دراسوة إقتصوادية  .2006 إيمان محمد سعيد الجوويري

 إلنتوواج وطوورظ حفووا االلبووان المختلفووة فووي مصوور،

رسدددالة دكتدددوراة ،قسدددم االقتصددداد الزراعدددي ، كليدددة 

 .، مصربنهاجامعة  الزراعة بمشتهر،

، سددجالت  البنووا الرئيسووي للتنميووة واالئتمووان الزراعووي

 دارة االحصاء، بيانات غير منشورة. إ

الكتدداب  الجهوواا المركووزي للتعبلووة العامووة واالحصوواء،

 .االحصائي السنوي، أعداد مختلفة

الكفاءة 

 التسويقية

% 

التكاليف اإلنتاجية 

+ التكاليف 

 التسويقية

التكاليف 

 اإلنتاجية

التكاليف 

 التسويقية

 السنوات سعر الجملة سعرالتجزئة

74.21 190 141 49 300 251 2009 

77.89 199 145 44 310 266 2010 

75.12 201 151 50 325 275 2011 

75.12 205 154 51 330 282 2012 

75.47 212 160 52 335 283 2013 

 المتوسط 271.4 320 49.2 150.2 201.4 ـ

 )التكاليف التسويقية(            

(          100)                                                 ( ×  – 100= ) الكفاءة التسويقية

 التكاليف التسويقية(+ التكاليف اإلنتاجية )                
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 سجالت قسم االحصاء، بيانات غير منشورة.
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