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Abstract 

The study aimed to identify the current status of production and national consumption of animal protein sources, per capita , 
food gap and the proportion of self-sufficiency of animal protein sources, and study the factors affecting the national 

consumption of animal protein sources, as well as statistical estimation of individual demand relations, and study the structure 

consumer expenditure of animal protein sources according to expenditure categories and estimation of animal protein 
expenditure in urban and rural areas of Egypt. The study reached the following conclusions: 
 

1. Studying the factors that affect the national consumption of animal protein sources, it was found that the 

most important factors are the real retail price of poultry meat, the real retail price of fish, the average real 

retail price of eggs, the real gross national income and the population. 
 

2. The study of the relationship of individual demand for animal protein sources revealed that for the average 
per capita red meat is influenced by both the real retail price of poultry meat and the time element, and for 

the average per capita poultry meat, the most important factors are the total production of poultry meat, and 

the real retail price The main explanatory factors affecting the average per capita fish are the real retail price 
of red meat, the real retail price of eggs and time, and the most important explanatory factors affecting the 

average per capita milk is the total production of milk, and the real retail price of milk and its products, and 

individual real income. 
 

3. It was found that meat is considered a necessary commodity in the urban and rural areas of the Republic. 

Those who attended the countryside at all spending levels, and that the demand for them is inelastic because 

of the small value of the elasticity coefficient of expenditure than the correct one, except for the second 
expenditure category in the urban and rural areas of the Republic, the demand for fish has a flexible demand. 

Expenditure levels except the second category in the countryside. 
 

The study recommends the need to expand the production of animal protein sources to meet the nutritional needs of these 

important sources, and reduce the food gap and raise the proportion of self-sufficiency from those sources. 
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  دراسة اقتصادية قياسية لمصادر البروتين الحيواني فى مصر
 

، حرب أحمد السيد البرديسى يمن سعيد محمد الشيشينىأ  
 جمهورية مصر العربية  ، أسيوط فرع  -، كلية الزراعة ، جامعة األزهر قسم اإلقتصاد الزراعي

 

 
 لصستخالم

 

لتغطيه  تعتبر البروتينات الحيوانية من المكونات األساسية لغذاء اإلنسان ويشترك البروتين الحيواني مع البروتين النباتي من الحبوب والبقول 

جمله احتياجات اإلنسان من البروتين، وتتمثل المصادر األساسية % من    18احتياجات اإلنسان من البروتين والتي يسهم فيها البروتين الحيواني نحو  

حيواني للبروتين الحيواني في اللحوم الحمراء، اللحوم البيضاء، األسماك، البيض واأللبان ومنتجاتها، ويستأثر اإلنفاق على مصادر البروتين ال

ستهدف البحث التعرف علي  ا. فى الحضر %50.5بالريف، ونحو %  47.5بالشطر األكبر من اإلنفاق على الطعام والشراب، فهو يمثل نحو 

البروتين الوضع الراهن لإلنتاج واالستهالك القومي لمصادر البروتين الحيواني، ونصيب الفرد والفجوة الغذائية ونسبة االكتفاء الذاتى من مصادر  

ين الحيواني، وكذلك التقدير اإلحصائي لعالقات الطلب الفردي،  الحيواني، ودراسة العوامل المؤثرة علي االستهالك القومي من مصادر البروت

ر وريف ودراسة هيكل اإلنفاق االستهالكي لمصادر البروتين الحيواني وفقا لفئات اإلنفاق، وتقدير العالقات اإلنفاقية للبروتين الحيواني في حض 

 : ، وتوصلت الدراسة للنتائج التاليةمصر العربية جمهورية
 

امل التي تؤثر على االستهالك القومى من مصادر البروتين الحيواني اتضح أن أهم العوامل هي سعر التجزئة الحقيقي بدراسة العو .1

اللحوم البيضاء، وسعر التجزئة الحقيقي لألسماك، ومتوسط سعر التجزئة الحقيقي للبيض، وإجمالي الدخل القومى الحقيقي، وعدد 

 .السكان

لى مصادر البروتين الحيواني أتضح انه بالنسبة لمتوسط نصيب الفرد من اللحوم الحمراء يتأثر بكل وبدراسة عالقة الطلب الفردي ع  .2

من سعر التجزئة الحقيقي للحوم البيضاء ، وعنصر الزمن، وبالنسبة لمتوسط نصيب الفرد من اللحوم البيضاء فأهم العوامل هي اإلنتاج 

والدخــل الفردي الحقيقي، والزمن، وأن أهم العوامل التفسيرية المؤثرة  لألسماك، الكلى من اللحوم البيضاء، وسعر التجزئة الحقيقي

على متوسط نصيب الفرد من األسماك هي سعر التجزئة الحقيقي للحوم الحمراء، وسعر التجزئة الحقيقي للبيض، والزمن، وأن أهم 

ها هي اإلنتاج الكلى من األلبان، وسعر التجزئة الحقيقي لأللبان العوامل التفسيرية المؤثرة على متوسط نصيب الفرد من األلبان ومنتجات

 . ومنتجاتها، والدخل الفردي الحقيقي

تبين أن اللحوم تعتبر من السلع الضرورية فى حضر وريف الجمهورية، باستثناء الفئة الثانية ذات الدخل المتوسط فالطلب على اللحوم  .3

السلع الضرورية فى كل من حضر وريف الجمهورية وبكل المستويات اإلنفاقية، وأن  بها يعتبر طلب مرن، كما تعتبر األسماك من

الطلب عليها غير مرن، باستثناء الفئة اإلنفاقية الثانية بحضر وريف الجمهورية فالطلب على األسماك بها طلب مرن، وبالنسبة لأللبان 

   . مستويات اإلنفاقية ماعدا الفئة الثانية بريف الجمهوريةوالبيض فتعتبر سلع ضرورية أيضا والطلب عليها غير مرن بكافة ال
 

لفجوة وتوصى الدراسة بضرورة التوسع فى اإلنتاج من مصادر البروتين الحيواني لمواجهة االحتياجات الغذائية من هذه المصادر الهامة، وتقليل ا

 .الغذائية ورفع نسبة االكتفاء الذاتى من تلك المصادر

 

        .هيكل اإلنفاق، العالقات االنفاقية مصادر البروتين الحيواني، غذاء اإلنسان، الطلب الفردي،  دالة:كلمات 
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 مقدمة  
 

تـشكل المتغيرات ـسواء كانت اقتـصادية أو اجتماعية أو ـسياـسية  

العالقات االسـتهالكية ، إال أن المتغيرات االقتصـادية تعتبر من 

ــتهالكـية التي تعتبر   ــة العالـقة االســ أهم تـلك المتغيرات ـلدراســ

  ه مخططي الســياســات ومتخذي القراراتأســاي يســتر ــد ب

ــريف،  ، إن التــداخــل والتفــاعــل بين المتغيرات  (2000 )الشــ

االقتصـــــاديــة واالجتمــاعيــة قــد تؤدف إلى تغيرات فى حجم 

دوره يؤثر على النمط   ك ـب ه ، وذـل ة أوجـه اـف ــتهالك من ـك االســ

االســتهالكي الغذائي من حيث الكميات المســتهلكة، أو من حيث  

فاق على االســـتهالك ، حيث أن اإلنفاق  الجزء المخصـــإل لإلن

ــطر األكبر من  ــتأثر بالشـ ــرف  يسـ ــتهالكي الغذائي المصـ االسـ

ة من  ل قراـب ــنوي ، فهو يمـث اق الفردي الســ الريف   %60اإلنـف ـب

فى الحضر ، وترتفع تلك النسبة للفقراء    %50المصرف ، ونحو 

)البطران وآخرون،   %30وتنخفض لدف األغنياء إلى   %70إلى 

ــية  . وت(2002 ــاس عتبر البروتينات الحيوانية من المكونات األس

لغذاء اإلنســان ويشــترك البروتين الحيواني مع البروتين النباتي  

اـجات اإلنســــان من البروتين   ة احتـي من الحبوب والبقول لتغطـي

ــهم فيهــا البروتين الحيواني نحو  % من جملــه   18والتي يســ

األســاســية  احتياجات اإلنســان من البروتين، وتتمثل المصــادر 

ــاء ،  لـلـبروتـين الـحيواني في اللحوم الحمراء، اللحوم البيضــــ

ـــماك ، البيض واأللـبان ومنتـجاتـها   (، 2007 ، لمجـيد)عـبد ااألســ

ويستأثر اإلنفاق على مصادر البروتين الحيواني بالشطر األكبر 

ــراب ، فهو يمـثل نحو  %  47.5من اإلنـفاق على الطـعام والشــ

وعلي الرغم من تفضــيل   فى الحضــر،  %50.5بالريف، ونحو 

ــدر للبروتين الحيواني، إال أن  ــتهلك للحوم الحمراء كمصـ المسـ

هم بمع م   عرا، تـس بدائلها البروتينية الحيوانية األخرف واألقل ـس

احتياجات الفرد اليومية من البروتين الحيواني لســكان الحضــر  

 . (1995)المنوفى وآخرون،  والريف علي السواء

 

 مشكله الدراسة 

 

تتمثل مشكله البحث في انخفاض متوسط نصيب الفرد من 

 25البروتين الحيواني، إذا ما قورن بالمعدالت المعيارية الدولية  

جرام بروتين في اليوم، نتيجة للزيادة المضطردة السكانية، مما 

يزيد من عجز اإلنتاج المحلي وانخفاض نسبه االكتفاء الذاتي من 

مر الذي يتطلب زيادة الواردات البروتين الحيواني في مصر، األ

المصرية من مصادر البروتين الحيواني إلمكانية الوصول 

بنصيب الفرد من تلك المصادر إلي المعدالت الموصي بها 

دوليا، وفي ظل المتغيرات االقتصادية العالمية، فان استيراد هذه 

المصادر يشكل عبئا علي كال من الميزان التجاري وميزان 

ويعوق في الوقت نفسه حركة التنمية االقتصادية المدفوعات، 

 واالجتماعية في مصر.

 
 الهدف من البحث

 

يستهدف هذا البحث التعرف على الوضع الراهن لإلنتاج 

لمصادر البروتين الحيواني، ونصيب الفرد  واالستهالك القومي

والفجوة الغذائية ونسبة االكتفاء الذاتى مصادر البروتين 

الحيواني، ودراسة العوامل المؤثرة على االستهالك القومي من 

  2017إلي  2000منمصادر البروتين الحيواني خالل الفترة  

كل وكذلك التقدير اإلحصائي لعالقات الطلب الفردي، ودراسة هي

ً لفئات  اإلنفاق االستهالكي لمصادر البروتين الحيواني وفقا

اإلنفاق، وتقدير العالقات اإلنفاقية للبروتين الحيواني في حضر 

 2014وريف الجمهورية وفقاً لبيانات بحث الدخل واإلنفاق لعام  

 .2015 حتي

 

 الطريقة البحثية ومصادر جمع البيانات
 

ليل اإلحصائي الوصفي كما استخدم في هذا البحث أساليب التح

استخدم األسلوب الكمي لتقدير عالقات الطلب، والنماذج 

الخطية، اللوغاريتمية المزدوجة،  –الرياضية في صيغها 

فى صورة االنحدار البسيط والمتعددة  –النصف لوغاريتمية 

المراحل عند قياي أهم العوامل المؤثرة على االستهالك القومي 

ي خالل فترة الدراسة. وفيما يتعلق ببيانات من البروتين الحيوان

فقد   2015/  2014بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك عام 

استخدمت هذه النماذج في صيغها الرياضية الثالثة، في صوره 

االنحدار البسيط، وذلك لتحليل عالقات الطلب اإلنفاقية للفئات 

التي تتفق  اإلنفاقية المختلفة، هذا وقد اختيرت أوفق هذه النماذج

مع المنطق االقتصادي واألكثر قبوال من الوجهة اإلحصائية من 

 " المحسوبةF" قيمه "R2حيث كبر قيمه معامل التحديد "

، وأخذت النماذج الثالثة الصيغ (2003 وآخرون،  )القبالوف

 التالية:

 

 المرونة  المعادلة  صيغة النموذج 

 Y = A + ß * X E = ß * X / Y الصيغة الخطية 

 LOG (Y) = A + ß* LOG (X)  E = ß الصيغة اللوغاريتمية المزدوجة 

 Y = A + ß * LOG (X) E = ß / Y لوغاريتمية الصيغة النصف

 

= متوسط اإلنفاق Xالمعادلة.  = ثابت A= متوسط إنفاق الفرد على السلعة . Yحيث أن : 

 المرونة.= Eالفردف. االستهالكى 

 

البيانات الثانوية التي تصدر من قبل واعتمد هذا البحث على 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء والتي تتضمن 

روة السمكية، والدخل من القطاع ثإحصاءات استهالك السلع، ال

الزراعي، والتجارة الخارجية، كما اعتمد علي بيانات بحث 

، واعتمد أيضا 2015/    2014الدخل واإلنفاق واالستهالك عام  

نشرات التي تصدر من قبل الجهات األخرف والمعنية علي ال

 .بإصدار البيانات المتعلقة بهذا البحث

 
 

 

 النتائج ومناقشتها
 

 اإلنتاج المحلى من مصادر البروتين الحيواني أوال:
 

يتمثل اإلنتاج المحلي من مصادر البروتين الحيواني في كل من 

اللحوم الحمراء، وتشمل األبقار والجاموي والضأن، واللحوم 

البيضاء تشمل لحوم الدواجن والطيور، واألسماك والبيض 



Al-Shishini and El-Bardisy / Archives of Agricultural Sciences Journal  2(2) 12–21, 2019. 

15 

 

واأللبان ومنتجاتها، ويعتبر النمط التقليدي لإلنتاج في القطاع 

حوم الحمراء حيث ينتج ما الريفي هو نمط السائد في إنتاج الل

% من جمله إنتاج اللحم البقري   90%،    70%،    80يمثل نحو  

والضان واأللبان ومنتجاتها علي الترتيب، في حين يسهم  نمط 

التربية فى األفنية والمزارع متوسط  -اإلنتاج التقليدي للدواجن 

%  34 – 30% من جمله لحوم الدواجن،  27بنحو  -الحجم 

ج البيض، وتستكمل نسبة المساهمة في اإلنتاج من من جملة إنتا

فى تسمين الما ية وإنتاج األلبان، وبالنسبة   المزارع المتخصصة

 46.3لألسماك فان المصادر المحلية إلنتاج األسماك تسهم بنحو  

% لنهر النيل والترع،  14.7% للبحار،  28.6% للبحيرات، 

وبدراسة  (.2001 )عفاف، % للمزارع السمكية 10.4ونحو 

تطور اإلنتاج القومي من مصادر البروتين الحيواني مجتمعة 

(  1( حيث تبين من الجدول )2017 -  2001خالل الفترة )

بالملحق أن متوسط االنتاج القومى للبروتين الحيواني من 

ألف   6151ألف طن، ويتراوح بين    8695مصادره بلغ حوالي  

ألف  9781 كحد ادني، وحد أقصي بلغ حوالي 2000طن عام 

% عن  12.5أي بنسبه زيادة بلغت نحو  2017طن عام 

% عن الحد االدني، هذا  59ألف طن،  8695المتوسط البالغ 

وبلغ متوسط اإلنتاج السنوي من اللحوم الحمراء واللحوم 

، 820البيضاء واألسماك والبيض واأللبان ومنتجاتها حوالي 

بنحو  ألف طن، تسهم 5299.9، 38.2، 1171.7، 1023.6

في متوسط  61% %،  4.4، %13.5%،  %11.8،  9.4

إجمالي اإلنتاج القومي من هذه المصادر مجتمعه خالل فترة 

 . الدراسة علي الترتيب

 
الفرد من مصـادر البروتين الحيوانى خالل الفترة المعالم االتجاهية المقدرة لإلنتاج المحلى واالسـتهالك القومى والمتوسـط السـنوف لنصـيب    ا: (1جدول )

(2000-2017). 
 

 
 

  متوسط
 العامل التابع

 T  قيمة المعادلة

معامل 

 التحديد 
2R 

 F  قيمة

مقدار  

 التغير

 الوحدة 

معدل  

التغير

% 

ى
حل
لم
 ا
ج
تا
إلن
ا

  ) 
ن
ط
ف 
ألل
با
 (

 

 0.01 0.09 (2.1) (0.2) 0.02 ي هـ   0.09+  819ص^ =  820.1 اللحوم الحمراء 

 2.4 24.6 15.4 0.49 3.92 ي هـ   24.6+  789ص^ =  1023.6 اللحوم البيضاء 

 5.3 62.2 423.96 96.4 20.59 ي هـ  62.2+ 581ص^ =  1171.7 األسماك

 4.8 18.4 80.64 83.4 8.98 ي هـ   18.4+  205ص^ =  380.2 البيض 

 1.4 76.2 9.07 36.2 3.01 ي هـ  76.2+   4576ص^ = 5300 األلبان

 2.1 182 63.64 79.9 7.98 ي هـ  182+   6971ص^ = 8695 اجمالى اإلنتاج

ى 
وم
لق
 ا
ك
ال
ته
س
ال
ا

 

ن(
ط
ف 
ألل
با
(

 

 1.9 21.9 12.74 44.3 3.57 ي هـ   21.9+  924ص^ =  1132.5 اللحوم الحمراء 

 2.9 30.8 20.74 56.5 4.55 ي هـ  30.8+   757ص^ = 1049 اللحوم البيضاء 

 5.1 68.1 86.12 84.3 9.28 ي هـ  68.1+ 687ص^ =  1334.1 األسماك

 6.2 20.9 77.72 82.9 8.82 ي هـ  20.9+ 141ص^ =  339 البيض 

 1.1 68.4 12.16 43.2 3.49 ي هـ   68.4+  5540ص^ =  6190 األلبان

 21.0 2108 80.70 83.5 8.98 ي هـ   2108+  8049ص^ =  10044 اجمالى االستهالك

ب 
صي
ن

د  
ر
لف
ا

م(
را
ج
لو
كي
بال
(

 

 0.3 0.0375 (0.42) 2.5 (0.46) ي هـ  0.0375+10.5ص^ = 10.87 حمراء 

 0.54 0.0546 (0.40) 2.4 (0.63-) ي هـ 0.0546+  10.6ص^ =  10.06 بيضاء

 1.2 0.140 5.67 26.2 -2.38 ي هـ 0.140+ 12.9ص^ =  11.54 اسماك

 1.5 0.0552 6.37 28.5 2.52 ي هـ  0.055+  3.17ص^ =  3.69 بيض

 1.1 0.858 8.26 34.1 -2.87 ي هـ  0.858+  88.7ص^ =  80.52 ألبان
 

، وعند مستوف  4.41=  0.05( عند مستوف معنوية 1/18الجدولية )  F. قيمة 2.87=  0.01، وعند مستوف معنوية  2.10= 0.05الجدولية عند مستوف معنوية  Tقيمة 

 (.2، 1. المصدر: جمعت وحسبت من جدول ) 8.29=  0.01معنوية 

 
وبدراسة االتجاه الزمنى العام لإلنتاج القومي من مصادر  

( كما هو  2017 – 2000البروتين الحيواني خالل الفترة )

( حيث أن اإلنتاج اخذ اتجاها عاما تزايديا بلغ 1ول )موضح بجد

لإلنتاج في تلك الفترة، كما  % من المتوسط السنوي 2.1نحو 

 والبيض واألسماك البيضاء اللحوم اخذ اإلنتاج القومى من

واأللبان ومنتجاتها نفس االتجاه التزايدف وبمعدل نمو سنوي  بلغ 

سط السنوي من المتو %1.4، %4.8%،  5.3%،  2.4نحو 

 لإلنتاج من هذه المصادر علي الترتيب خالل فترة الدراسة .

 

 االستهالك القومى من مصادر البروتين الحيواني ثانيا: 
 

وبدراسة تطور االستهالك القومي من مصادر البروتين 

( يتبين من 2017 - 2001الحيواني مجتمعه خالل الفترة )

لمصادر البروتين ( أن المتوسط السنوي لالستهالك 1الجدول )

  7713ألف طن، وقد تراوح بين  10044الحيواني بلغ حوالي 

 12132كحد ادني، وحد أقصي بلغ حوالي    2000ألف طن عام  

% عن   20.7أي بنسبة زيادة بلغت نحو  2017ألف طن عام 

% عن الحد األدني،  57.3ألف طن،  10044المتوسط البالغ 

اللحوم الحمراء واللحوم   من  السنوي  هذا وبلغ متوسط االستهالك

البيضاء واألسماك والبيض واأللبان ومنتجاتها حوالي 

ألف طن، تسهم  6190، 339، 1334.1، 1049، 1132.5

%  61.6%،  3.4%،  13.3%،  10.44%،  11.3بنحو 

في متوسط إجمالي االستهالك القومي من هذه المصادر مجتمعه 

االتجاه الزمنى العام وبدراسة   .خالل فترة الدراسة علي الترتيب

لالستهالك القومي من مصادر البروتين الحيواني خالل الفترة 
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( حيث أن 1( كما هو موضح بالجدول )2017 – 2000)

االستهالك اخذ اتجاها عاما تزايدياً بمعدل سنوي متزايد ومؤكد 

من المتوسط السنوي  لالستهالك في تلك   %21إحصائياً بلغ نحو  

ستهالك القومى السنوي من اللحوم الحمراء الفترة، كما اخذ اال

واللحوم البيضاء واألسماك والبيض واأللبان ومنتجاتها نفس 

االتجاه السنوي بمعدل نمو سنوي  مؤكد إحصائيا بلغ نحو 

% من المتوسط  %1.1،  %6.2،  5.1 %،  2.9، 1.9%

السنوي لالستهالك من هذه المصادر علي الترتيب خالل فتره 

 .الدراسة

 

 نصيب الفرد من مصادر البروتين الحيواني ا: لث ثا
 

( أن المتوسط السنوي لنصيب الفرد من 1يتبين من الجدول )

  -  2001مصادر البروتين الحيواني مجتمعه خالل الفترة )

كيلو جرام /سنة، وقد تراوح بين  116.7( بلغ حوالي 2017

كحد ادني، وحد أقصي بلغ   2013كيلو جرام /سنة عام    106.5

أي بنسبة  زيادة  2003كيلو جرام /سنة عام  138.4والي ح

كيلو جرام  116.7% عن المتوسط البالغ  18.8بلغت نحو 

% عن الحد األدني، هذا وبلغ متوسط نصيب الفرد  30سنة، /

السنوي من اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء واألسماك والبيض 

 80.5،  3.7،  11.5،  10.1،  10.9واأللبان ومنتجاتها حوالي  

 3.2%،  9.8%،  8.7%،  9.3كيلو جرام /سنة، تسهم بنحو 

% في متوسط إجمالي نصيب الفرد من هذه المصادر  %69، 

وبدراسة االتجاه . مجتمعه خالل فترة الدراسة علي الترتيب

الزمنى العام لمتوسط نصيب الفرد من مصادر البروتين 

توسط ( اتضح أن م2017 – 2000الحيواني خالل الفترة )

نصيب الفرد من اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء واألسماك 

والبيض واأللبان ومنتجاتها اخذ اتجاها عاما تزايديا بمعدل 

%  1.1%،  1.5، %1.2%،  0.54%،  0.3سنوي بلغ نحو 

من المتوسط السنوي لنصيب الفرد من هذه المصادر على 

 .الترتيب خالل فتره الدراسة

 

الغذائية ونسبه االكتفاء الذاتي من مصادر  الفجوة : رابعا 
 البروتين الحيواني 

 

يتناول هذا الجزء التعرف على الفجوة الغذائية ونسبة االكتفاء 

  –  2001الذاتى من مصادر البروتين الحيواني خالل الفترة )

( حيث تم تقسيم تلك الفترة إلى أربع فترات وهي: األولى 2017

  2009( والثالثة )2008  –  2005( والثانية )2004  –   2001)

للتعرف على التغير   ( وذلك2017- 2013( والرابعة )2012  –

في الفجوة الغذائية ونسبه االكتفاء الذاتي خالل الفترات المذكورة 

. ويتضح من جدول 2030ثم بعد ذلك يتم التوقع بهما في عام 

البروتين الحيواني مجتمعه  ( أن الفجوة الغذائية من مصادر2)

ألف طن كمتوسط إلجمالي الفترات ، في  1087حوالي بلغت 

ألف طن  1097، 751، 1160، 1380حين بلغت حوالي 

للفترات المذكورة على الترتيب، ويتوقع أن تصل الفجوة الغذائية 

ألف طن، في  58858من مصادر البروتين مجتمعة حوالى 

حين تحققت نسبه االكتفاء الذاتي لمصادر البروتين مجتمعة 

% كمتوسط إلجمالي الفترات، في حين   88.45ه تمثل نحو  بنسب

%   88.45%    92.50%،    88.44%،    84.40بلغت حوالي  

للفترات المذكورة، ويتوقع أن تصل نسبة االكتفاء الذاتي من 

فبالنسبة  .2030وذلك في عام   %17.4مصادر البروتين نحو 

 306.6للحوم الحمراء فأن الفجوة الغذائية منها بلغت حوالي 

ألف طن كمتوسط إلجمالي الفترات، في حين بلغت حوالي 

ألف طن للفترات  492.8، 246.5، 347.8، 139.3

المذكورة على الترتيب ويتوقع أن تصل الفجوة الغذائية من 

م، في  2030ألف طن في عام  759.3اللحوم الحمراء حوالى 

 حين تحققت نسبه اكتفاء ذاتي من اللحوم الحمراء بنسبه تمثل

% كمتوسط إلجمالي الفترة، في حين بلغت نحو  74.2نحو 

% للفترات  %61.89،  %77.08،  %72.63،  85.23

المذكورة، ويتوقع أن تصل نسبه االكتفاء الذاتي من اللحوم 

وبالنسبة للحوم . 2030وذلك في عام  %52الحمراء نحو

ألف طن   23.86البيضاء فأن الفجوة الغذائية منها بلغت حوالي  

توسط إلجمالي الفترات، في حين تحقق فائض فى إنتاج كم

، 1.75اللحوم البيضاء خالل الفترتين األولى والثانية بما يعادل   

ألف طن على الترتيب، ثم ازداد االستهالك منها بنسبة أكبر   7.5

من زيادة اإلنتاج مما أدف إلى ظهور العجز مرة أخرف فى  

، 28.5الفجوة حوالى  الفترتين الثالثة والرابعة، حيث بلغت

ألف طن للفترتين المذكورتين على الترتيب، ويتوقع أن  76.2

ألف طن  154تصل الفجوة الغذائية من اللحوم البيضاء حوالى 

م، في حين تحققت نسبه اكتفاء ذاتي من اللحوم  2030في عام 

% كمتوسط إلجمالي الفترة،  98.16البيضاء بنسبه تمثل نحو 

%،  97.16%،  100.95%،  100.18في حين بلغت نحو 

% للفترات المذكورة، ويتوقع أن تصل نسبه االكتفاء  94.37

 2030% وذلك في عام   90.8الذاتي من اللحوم البيضاء نحو  

وبالنسبة لألسماك فأن الفجوة الغذائية منها بلغت حوالي .

ألف طن كمتوسط إلجمالي الفترات، في حين بلغت  151.5

ألف طن للفترات  275، 74، 98.25، 158.75حوالي 

المذكورة على الترتيب ويتوقع أن تصل الفجوة الغذائية من 

م، في حين   2030ألف طن في عام  283األسماك حوالي 

 88.94تحققت نسبه اكتفاء ذاتي من األسماك بنسبه تمثل نحو 

%،  84.09% كمتوسط إلجمالي الفترة، في حين بلغت نحو 

% للفترات المذكورة،  %85.98،  %94.75،  90.93

 89.63ويتوقع أن تصل نسبه االكتفاء الذاتي من األسماك نحو 

وبالنسبة للبيض فقد تحقق فائض خالل   .2030% وذلك في عام  

ألف طن كمتوسط إلجمالي  43.90فترات الدراسة بلغ حوالي 

ألف طن  14.6، 48، 56، 57الفترات، في حين بلغت حوالي 

ترتيب ويتوقع أن تصل الفجوة الغذائية للفترات المذكورة على ال

م، في حين  2030ألف طن في عام  11من البيض حوالي 

%   115.8تحققت نسبه اكتفاء ذاتي من البيض بنسبه تمثل نحو  

%،  121.9كمتوسط إلجمالي الفترة، في حين بلغت نحو 

% للفترات المذكورة،  %103.4،  %113.6،  124.5

%   98.57ء الذاتي من البيض نحوويتوقع أن تصل نسبه االكتفا
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وبالنسبة لأللبان ومنتجاتها فأن الفجوة . 2030وذلك في عام 

ألف طن كمتوسط إلجمالي  862.5الغذائية منها بلغت حوالي 

، 450، 777.3، 1140.7الفترات، في حين بلغت حوالي 

ألف طن للفترات المذكورة على الترتيب ويتوقع أن  1082

ألف طن في عام   730من األلبان حوالي تصل الفجوة الغذائية 

م، في حين تحققت نسبه اكتفاء ذاتي من األلبان بنسبه  2030

% كمتوسط إلجمالي الفترة، في حين بلغت  86.08تمثل نحو 

%  83.51%،  92.76%،  88.21%،  79.86نحو 

للفترات المذكورة، ويتوقع أن تصل نسبه االكتفاء الذاتي من 

 .2030وذلك في عام %  90.38األلبان نحو

 
العوامل المؤثرة على االستهالك القومى من  : خامسا 

 مصادر البروتين الحيواني 
 

يتضمن هذا الجزء دراسة عالقة االستهالك القومى اإلجمالي 

لمصادر البروتين الحيواني، وذلك فى صورتها االنحدارية 

البسيطة والمتعددة المراحل فى صيغها الثالث الخطية  

واللوغاريتمية المزدوجة والنصف لوغاريتمية خالل فترة 

( وتم تقدير العالقة بين اجمالى 2017-2000الدراسة )

االستهالك القومى )ص^( باأللف طن من المصادر البروتينية 

مجتمعة والعوامل التفسيرية التالية وهي متوسط سعر التجزئة 

(، ومتوسط سعر التجزئة الحقيقي 1الحقيقي للحوم الحمراء )ي

( ومتوسط سعر التجزئة الحقيقي لألسماك 2للحوم البيضاء )ي

متوسط سعر ( و4( سعر التجزئة الحقيقي للبيض )ي3)ي

( جنيه /كيلوجرام، 5التجزئة الحقيقي لأللبان ومنتجاتها )ي

(، والزمن  7(، وعدد السكان )ي6والدخل القومى الحقيقي )ي

( وتم تقدير تلك العالقة االنحدارية المتعدد المراحل ثم بعد 8)ي

ذلك تم تقدير العالقة فى صورة االنحدار البسيط لكل متغير على 

لتي اتفقت معالمها مع المنطق االقتصادي حدة من المتغيرات ا

وأوضحت نتائج  بالصيغ الثالث المذكورة لدراسة تلك العالقة.

تقدير العالقة االنحدارية متعددة المراحل وكما هو موضح 

( أن أهم العوامل المؤثرة على االستهالك القومى 3بجدول رقم )

من مصادر البروتين الحيواني خالل فترة الدراسة وهي: 

 متوسط سعر التجزئة الحقيقي للكيلوجرام من اللحوم البيضاءو

(، ومتوسط سعر التجزئة الحقيقي للكيلوجرام من األسماك 2)ي

(، ومتوسط سعر التجزئة الحقيقي للكيلوجرام من البيض 3)ي

(، 6(، وإجمالي الدخل القومى الحقيقي بالمليون جنية )ي4)ي

(  8)ي  صر الزمن(، عن7وعدد السكان مليون نسمة السكان )ي

وتم تقدير العالقة فى صورة االنحدار البسيط لكل متغير على 

حدة. حيث كانت الصيغة الخطية أوفق الصيغ لبيان العالقة مع 

 (2)يكال من متوسط سعر التجزئة الحقيقي للحوم البيضاء 

والدخل القومى   (، 3)يومتوسط سعر التجزئة الحقيقي لألسماك  

بينما كانت أوفق الصيغ لسعر  (8)يوالزمن  (،6)يالحقيقي 

اللوغاريتمية المزدوجة وكانت  (4)يالتجزئة الحقيقي للبيض 

واتفقت العالقة مع  (، 7)يالنصف لوغاريتمية لعدد السكان 

كما  المذكورة، المنطق االقتصادي لكافة العناصر التفسيرية 

وبلغ معامل التحديد حوالى  اإلحصائية، تأكدت من الوجهة 

0.20 ، 0.60 ، 0.63 ، 0.83 ، 0.62، 0.75.  
 

 

ــادر البروتين الحيوانى خالل الفترات الزمنـية )  :(2) جدول ـــبة االكتـفاء الذاتى من مصــ ــتهالك الكلى والفجوة الـغذائـية ، ونســ  – 2001اإلنـتاج الكلى واالســ
 .2030والمتوقع عام ( 2017 – 2013(، )2012 – 2009(، )2008 – 2005(، )2004

 

 
 اللحوم البيضاء اللحوم الحمراء

 نسبة االكتفاء الذاتى % الفائض أو العجز االستهالك الكلى اإلنتاج الكلى نسبة االكتفاء الذاتى % الفائض أو العجز االستهالك الكلى اإلنتاج الكلى

1200-2004  793.75 933 (139.25)  85.23 1014.5 1012.75 1.75 100.18 

2005-2008  903 1250.75 (347.75)  72.63 881.5 874 7.5 100.95 

2009-2012  836.75 1083.25 (246.50)  77.08 966.25 994.75 28.5 97.16 

2013-2017  784.4 1277.02 (492.80)  61.89 1261.2 1337.4 76.2 94.37 

(306.58) 1136.05 829.48 المتوسط العام  74.21 1030.86 1054.73 23.86 98.16 

(759.30) 1581 821.7 2030المتوقع   52.00 1527 1681 154 90.8 

 
 األلبان ومنتجاتها البيض

 نسبة االكتفاء الذاتى % الفائض أو العجز االستهالك الكلى اإلنتاج الكلى نسبة االكتفاء الذاتى % الفائض أو العجز االستهالك الكلى اإلنتاج الكلى

2001-2004  316 259 57 121.93 4531.5 5672.25 1140.75 79.86 

2005-2008  287.25 231.25 56 124.46 5810.75 6588 777.25 88.21 

2009-2012  403.25 355.25 48 113.57 5762.5 6212.5 450 92.76 

2013-2017  517.8 503.2 14.6 103.42 5431 6513 1082 83.51 

 86.08 862.50 6246.44 5383.94 115.85 43.90 337.18 381.08 المتوسط العام

 90.38 730 7592 6862 98.57 11 768 757 2030المتوقع 

 
 االجمالي  االسماك الطازجة

 نسبة االكتفاء الذاتى % الفائض أو العجز االستهالك الكلى اإلنتاج الكلى نسبه االكتفاء الذاتي % الفائض او العجز  االستهالك الكلي  االنتاج الكلي 

2001-2004  828.75 828.75 828.75 828.75 7484.5 8864.5 1380 84.40 

2005-2008  984 984 984 984 8866.5 10026.3 1160 88.44 

2009-2012  1283 1283 1283 1283 9251.8 10002.8 751 92.50 

2013-2017  1596.8 1596.8 1596.8 1596.8 9591.0 11503.0 1097 88.45 

 88.4 1096.9 10099.1 8798.4 1173.14 1173.14 1173.14 1173.14 العامالمتوسط 

 17.4 58858 71289.0 12431.0 2447 2447 2447 2447 2030المتوقع 

 (. 1األرقام بين األقواي تعنى عجز )فجوة غذائية(. قدرت من معادالت االتجاه الزمنى العام. المصدر: جمعت وحسبت من جدول )
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 (.2017-2000( المؤثرة عليه خالل الفترة )1العالقة بين اجمالى االستهالك القومى من البروتين الحيوانى والعوامل التفسيرية ) :(3) جدول
 
 

 المحسوبة  F قيمة  معامل التحديد العالقة الصيغ أوفق العوامل التفسيرية بيان

 4.1 0.20 (  2.1 -)      هـ 2ي  329 – 13499ص^ =  خطية متوسط سعر التجزئة الحقيقى للكيلوجرام من اللحوم البيضاء

 24.1 0.60 ( 4.9  -)        هـ 3ي 922  – 1989ص^ =  خطية متوسط سعر التجزئة الحقيقى للكيلوجرام من األسماك 

 26.4 0.62 (  5.1 -)   هـ 4لوي 0.69  – 4.53لوص^ =  لوغاريتمية مزدوجة متوسط سعر التجزئة الحقيقى للكيلوجرام من البيض

 27.9 0.63 ( 5.3)        هـ 6ي  6.07+  5807ص^ =  خطية بالمليون جنية اجمالى الدخل القومى الحقيقى

 48.5 0.75 ( 7.0)      هـ 7لو ي  117+  1050ص^ =  نصف لوغاريتمية عدد السكان مليون نسمة 

 80.7 0.83 (  8.9)         هـ 8ي 210+  8049ص^ =  خطية عنصر الزمن
 

 

لف طن فى السنة هـ.، وتم حساب ( العوامل التى تتفق مع المنطق االقتصادف واالحصائى . ص هـ = الكمية التقديرية الجمالى االستهالك القومى من البروتين الحيوانى باأل1)

 المحسوبة .  Tيمة  كسنة اساي . األرقام بين األقواي تشير إلى ق 2005القيم الحقيقية بالرقم القياسى ألسعار المنتجين لعام 

 
 

من   % 75 ، %62 ، %83 ، %63 ، %60 ، %20مما يعنى ان نحو 

التغيرات فى اجمالى االستهالك القومى من مصادر البروتين 

الحيواني مجتمعه ترجع إلى التغيرات فى العوامل التفسيرية 

 .المذكورة

 
الطلب الفردي لمصادر  التقدير اإلحصائي لعالقات  :  سادسا 

 البروتين الحيواني 
 

تم تقدير عالقات الطلب الفردي على مصادر بروتين  خالل 

( حيث أن متوسط نصيب الفرد )ص^( 2017  –  2000الفترة )

من )اللحوم الحمراء، اللحوم البيضاء، األسماك، البيض، األلبان 

)اللحوم ( من 1ومنتجاتها( متغير تابع، وبين اإلنتاج الكلى )ي

 الحمراء، اللحوم البيضاء، األسماك، البيض، األلبان ومنتجاتها(،

(، ومتوسط 2ومتوسط سعر التجزئة الحقيقي للحوم الحمراء )ي

( ومتوسط سعر  3سعر التجزئة الحقيقي للحوم البيضاء )ي

( سعر التجزئة الحقيقي للبيض 4التجزئة الحقيقي لألسماك )ي

( 6يقي لأللبان ومنتجاتها )ي( ومتوسط سعر التجزئة الحق5)ي

(، وعدد السكان 7جنيه /كيلوجرام، والدخل الفردي الحقيقي )ي

( وتم تقدير تلك العالقة االنحدارية المتعدد 9(، والزمن )ي8)ي

المراحل فى الصورة اللوغاريتمية المزدوجة. ويتبين من جدول 

من   النتائج التحليلية للعالقة االنحدارية لمتوسط نصيب الفرد  (3)

وكل من العوامل التفسيرية  تابع، مصادر البروتين كمتغير 

فبالنسبة للحوم الحمراء فقد أوضحت النتائج  ذكرها.السابق 

التحليلية أن أهم العوامل التفسيرية المؤثرة على متوسط نصيب 

ومتوسط سعر التجزئة للحوم  هي:الفرد من اللحوم الحمراء 

المعنوية اإلحصائية  ( وتأكدت9والزمن )ي (، 3يالبيضاء )

كما بلغ معامل  ، 0.01للنموذج عند مستوف المعنوية 

من التغيرات   %41مما يعنى أن نحو    0.41نحو     (R-2)التحديد

 .الحادثة فى متوسط نصيب الفرد من اللحوم
 

 9لوي 0.09+  3لوي 0.55+  0.40= لو ص^ 

(2.7(  **)3.7**) 

 0.41  = 2**     ر6.9ف = 

 

الحمراء خالل فترة الدراسة ترجع إلى العوامل التفسيرية 

واتفقت العالقة مع المنطق  النموذج، المذكورة والتي يشملها 

وأن  العوامل، االقتصادي كما تأكدت المعنوية اإلحصائية لتلك 

( تؤدف الى زيادة متوسط نصيب الفرد من %1)زيادة نسبتهما 

 الترتيب.منهما على    لكل  0.09  ، 0.55اللحوم الحمراء بحوالي  

وبالنسبة للحوم البيضاء فقد أوضحت النتائج التحليلية أن أهم 

العوامل التفسيرية المؤثرة على متوسط نصيب الفرد من اللحوم 

ومتوسط   (، 1اإلنتاج الكلى من اللحوم البيضاء )ي  هي:البيضاء  

والدخــل الفردي الحقيقي   (4سعر التجزئة الحقيقي لألسماك )ي

وتأكدت المعنوية اإلحصائية للنموذج عند   (9لزمن )يوا  (7)ي

نحو  (R-2) التحديد كما بلغ معامل ، 0.01مستوف المعنوية 

% من التغيرات الحادثة فى متوسط   98مما يعنى أن نحو    0.98

نصيب الفرد من اللحوم البيضاء خالل فترة الدراسة ترجع إلى 

وذج، وأوضحت العوامل التفسيرية المذكورة والتي يشملها النم

النتائج العالقة الطردية والتي اتفقت مع المنطق االقتصادي لكل 

(، ومتوسط سعر 1من اإلنتاج الكلى من اللحوم البيضاء )ي

( تؤدف %1( وأن زيادة نسبتهما )4التجزئة الحقيقي لألسماك )ي

، 1.2إلى زيادة متوسط نصيب الفرد من اللحوم البيضاء بحوالي  

الترتيب ، كما أوضحت النتائج العالقة  لكل منهما على 0.44

(  9والزمن )ي (7العكسية لمتغيري الدخل الفردي الحقيقي )ي

وأن زيادة نسبتهما )%( تؤدف إلى نقإل متوسط نصيب الفرد 

لكل منهما على   0.16، 0.21من اللحوم البيضاء بحوالي 

 الترتيب، وتأكدت المعنوية اإلحصائية للمتغيرات بالنموذج. 
 

 9لوي 0.16 - 7لوي 0.21 - 4لو ي 0.44 +  1لوي 1.2+   2.76-= لو ص^ 

(25.7( **)4.5( **)-3.4( **)-10.8**) 

 0.98 =  2-**     ر177.8ف = 

 

وبالنسبة لألسماك فقد أوضحت النتائج التحليلية أن أهم العوامل 

التفسيرية المؤثرة على متوسط نصيب الفرد من األسماك هي: 

(، متوسط سعر  2التجزئة للحوم الحمراء )يومتوسط سعر 

(  وتأكدت 9(، والزمن )ي5التجزئة الحقيقي للبيض )ي

، كما 0.01المعنوية اإلحصائية للنموذج عند مستوف المعنوية 

%   55نحو  مما يعنى أن 0.55نحو  (R-2) بلغ معامل التحديد

من التغيرات الحادثة فى متوسط نصيب الفرد من األسماك خالل 

الدراسة ترجع إلى العوامل التفسيرية المذكورة والتي  فترة

يشملها النموذج ، وأوضحت النتائج العالقة الطردية والتي اتفقت 

مع المنطق االقتصادي متمثلة فى متوسط سعر التجزئة للحوم 

( تؤدف إلى زيادة %1( وأن زيادة نسبتهما )2الحمراء )ي

كما أوضحت   ، 0.07متوسط نصيب الفرد من األسماك بحوالي  

النتائج العالقة العكسية لمتغيري متوسط سعر التجزئة الحقيقي 

( تؤدف %1( وأن زيادة نسبتهما )9(، والزمن )ي5للبيض )ي
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، 0.63إلى نقإل متوسط نصيب الفرد من االسماك بحوالي 

لكل منهما على الترتيب، وتأكدت المعنوية اإلحصائية  0.22

 للمتغيرات بالنموذج.
 

 9لوي 0.22 - 5لو ي 0.63 - 2لوي 0.07+  1.6= لو ص^ 

(2.2( **)-2.3( **)-4.3**) 

 0.55 = 2-**     ر8.1ف = 

 

وبالنسبة للبيض فقد أوضحت النتائج التحليلية أن أهم العوامل 

 هي:التفسيرية المؤثرة على متوسط نصيب الفرد من البيض 

متوسط سعر التجزئة الحقيقي  (، 1اإلنتاج الكلى من البيض )ي

المعنوية  ( وتأكدت8وعدد السكان )ي (، 5لبيض )يل

كما بلغ معامل   ، 0.01اإلحصائية للنموذج عند مستوف المعنوية  

% من   69مما يعنى أن نحو  0.69نحو  (R-2) التحديد

خالل فترة نصيب الفرد من البيض    التغيرات الحادثة فى متوسط

ملها الدراسة ترجع إلى العوامل التفسيرية المذكورة والتي يش

النموذج، وأوضحت النتائج العالقة الطردية والتي اتفقت مع 

(، 1المنطق االقتصادي متمثلة فى اإلنتاج الكلى من البيض )ي

( تؤدف إلى زيادة %1( وأن زيادة نسبتهما )8وعدد السكان )ي

لكل منهما   1.3  ، 0.93متوسط نصيب الفرد من البيض بحوالي  

النتائج العالقة العكسية لمتغير على الترتيب ، كما أوضحت 

(، وأن زيادة نسبته 5متوسط سعر التجزئة الحقيقي للبيض )ي

بنحو ) %( تؤدف إلى نقإل متوسط نصيب الفرد من البيض 

، وتأكدت المعنوية اإلحصائية للمتغيرات 0.31 بحوالي

 بالنموذج. 
 

 8لوي 1.3 +  5لو ي  0.31  - 1لوي 0.93+  3.7-= لو ص^ 

(9.4( **)-2.7( **)2.4**) 

 0.69  = 2-**     ر13.6ف = 

 

وبالنسبة لأللبان ومنتجاتها فقد أوضحت النتائج التحليلية أن أهم 

العوامل التفسيرية المؤثرة على متوسط نصيب الفرد من األلبان 

(، ومتوسط سعر 1ومنتجاتها هي: اإلنتاج الكلى من األلبان )ي

(، والدخل الفردي 6جاتها )يالتجزئة الحقيقي لأللبان ومنت

( وتأكدت المعنوية اإلحصائية للنموذج عند 7الحقيقي )ي

نحو  (R-2) ، كما بلغ معامل التحديد0.01مستوف المعنوية 

% من التغيرات الحادثة فى متوسط   70مما يعنى أن نحو    0.70

نصيب الفرد من البيض خالل فترة الدراسة ترجع إلى العوامل 

رة والتي يشملها النموذج ، وأوضحت النتائج التفسيرية المذكو

العالقة الطردية والتي اتفقت مع المنطق االقتصادي متمثلة فى 

وأن زيادة نسبة  (، 1الكلى من األلبان ومنتجاتها )ي اإلنتاج

( تؤدف إلى زيادة متوسط نصيب الفرد %1)اإلنتاج منها بنحو 

قة العكسية كما أوضحت النتائج العال  ، 0.24  األلبان بحواليمن  

 (،6لكل من متوسط سعر التجزئة الحقيقي لأللبان ومنتجاتها )ي

(  %1)( وأن زيادة نسبتهما بنحو 7والدخل الفردي الحقيقي )ي

 ،0.37تؤدف إلى نقإل متوسط نصيب الفرد من األلبان بحوالي  

 .بالنموذجوتأكدت المعنوية اإلحصائية للمتغيرات  0.43
 

 7لوي 0.43 - 6لو ي  0.37  - 1لوي 0.24+  1.61= لو ص^ 

(2.4( **)-2.7( **)4.2**) 

 0.70  = 2-**     ر14.2ف = 

 

هيكل اإلنفاق االستهالكي لمصادر البروتين  : سابعا 
 الحيواني بحضر وريف الجمهورية 

 

يتناول هذا الجزء التعرف على هيكل اإلنفاق االستهالكي 

لمصادر البروتين الحيواني وفقا للفئات االتفاقية بحضر وريف 

الجمهورية من خالل بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك لعام 

حيث تم تقسيم الفئات   (4وكما هو موضح بالجدول رقم )  ، 2015

مستويات اتفاقية االتفاقية بحضر وريف الجمهورية إلى ثالث 

وهي فئات الدخل المنخفض وهي التي يقل فيها اإلنفاق السنوي 

يتراوح  المتوسط والتيوفئات الدخل  جنية،  6000عن  لألسرة

وفئات  ، 16000إلى  7000فيها اإلنفاق السنوي األسرف بين 

الدخل المرتفع والتي يزيد فيها اإلنفاق السنوي األسرف عن 

اإلنفاق على مصادر البروتين هذا وبلغ متوسط  .17000

 ،2975.7حوالي اإلنفاقية الثالث  الحيواني بالمستويات

 20.7 ، %21.9بنسبة تمثل نحو  جنية،  9886.8 ، 5401.3

% من متوسط االنفاق الفردي السنوي وذلك فى  %18.9، 

الحيواني وبلغ متوسط اإلنفاق على مصادر البروتين  الحضر، 

 ،3115.6 حواليفى الريف  االتفاقية الثالث بالمستويات

 20.9 ، %23.0بنسبة تمثل نحو  جنيه،  9338.4 ، 5648.8

 السنوي.% من متوسط اإلنفاق الفردي  %16، 

 
 . 2015هيكل اإلنفاق االستهالكي الفردف من مصادر البروتين الحيواني بحضر وريف الجمهورية عام  :(4جدول )

 

 بيــــــان
 ريف حضر

 فئات الدخل المرتفع فئات الدخل المتوسط فئات الدخل المنخفض فئات الدخل المرتفع فئات الدخل المتوسط فئات الدخل المنخفض

 فأكثر 17000 16000- 7000 جنية 6000 - فأكثر 17000 16000- 7000 جنية 6000 - مصادر البروتين

 5915 3446 1950 5753.8 3030.4 1604 لحوم

 1221.9 739.3 352.6 1352.1 718 363 اسماك

 2201.5 1463.5 813 2780.9 1652.9 1008.7 األلبان والبيض

 9338.4 5648.8 3115.6 9886.8 5401.3 2975.7 جملة اإلنفاق

 58422.1 27007.6 13519.3 52403.2 26145.7 13574.6 متوسط  اإلنفاق الفردف السنوف

*% 21.9 20.7 18.9 23.0 20.9 16.0 
 

 . 2014/2015جمعت وحسبت من : بحث الدخل واالنفاق واالستهالك  
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التقدير اإلحصائي للعالقات اإلنفاقية لمصادر  نا: مثا
 البروتين الحيواني بحضر وريف الجمهورية 

 

الجزء تقدير للعالقات االتفاقية فى صورة االنحدار  يتناول هذا

 واللوغاريتميةالبسيط فى الصيغ الرياضية الثالث الخطية 

وتم اختيار أوفق الصيغ  لوغاريتمية، المزدوجة والنصف 

 المحسوبة، (F) وقيمة (R2)  اعتمادا على قيم معامل التحديد

البروتيني وفى هذه العالقة يعتبر اإلنفاق الفردي على المصدر 

وإجمالي اإلنفاق الفردي السنوي بالجنية  تابع، بالجنية متغير 

واتفقت العالقات المقدرة مع المنطق االقتصادي   تفسيري، متغير  

 .الجمهوريةفى كافة الصيغ بحضر وريف 
 

التقدير اإلحصائي للعالقات اإلنفاقية لمصادر البروتين . 1

 الحيواني بحضر الجمهورية
 

( المعالم المقدرة لنماذج 5يتبين من دراسة الجدول رقم )

 الحيواني بحضرالعالقات اإلنفاقية لمصادر البروتين 

الفئة اإلنفاقية األولى ذات الدخل المنخفض )اقل   ففيالجمهورية  

(، كان أوفق النماذج للعالقة المقدرة فى الصورة 6000من 

نموذج الخطى وال واألسماك، اللوغاريتمية المزدوجة للحوم 

وبلغ معامل المرونة اإلنفاقية على مصادر  والبيض، لأللبان 

مما يعنى أن   0.54 ، 0.68 ، 0.80البروتين الحيواني حوالى 

مصادر البروتين جميعها تعتبر سلع ضرورية ذات الطلب غير 

وبالنسبة للفئة الثانية ذات   الجمهورية.هذه الفئة بحضر    المرن فى

كان أوفق النماذج  ( 16000- 7000الدخل المتوسط )

وكان  والبيض، المزدوج لكل من اللحوم واأللبان  اللوغاريتمي

حيث بلغ معامل المرونة   النماذج، النموذج الخطى لألسماك أوفق  

ويشير معامل المرونة إلى   0.92  ، 1.4  ، 1.08  حوالياإلنفاقية  

أن كل من اللحوم واألسماك تعتبر كمالية لكبر المعامل عن 

لصحيح بمعنى أن الطلب على اللحوم واألسماك طلب الواحد ا

فى حين أن األلبان والبيض يعتبر الطلب عليها غير مرن   مرن، 

اإلنفاقية. وبالنسبة للفئة الثالثة ذات ضرورية بهذه الفئة  والسلعة

كان أوفق النماذج المقدرة  فأكثر( 17000الدخل المرتفع )

وذج اللوغاريتمي وكان النم األسماك، الخطى لكل من اللحوم 

حيث بلغ معامل المرونة   النماذج، المزدوج لأللبان والبيض أوفق  

ويشير معامل المرونة  0.73 ، 0.77 ، 0.001 حوالياإلنفاقية 

إلى أن مصادر البروتين جميعها تعتبر سلع ضرورية ذات 

 .الجمهوريةهذه الفئة بحضر  المرن فىالطلب غير 

 
 . 2015المعالم المقدرة لنماذج العالقة بين اإلنفاق على مصادر البروتين واإلنفاق االستهالكي بحضر وريف الجمهورية  عام  :(5جدول )

 

 بيـــــــان

 مصادر البروتين
 أوفق النماذج المقدرة

متوسط العامل 

 التابع

 ثابت المعادلة

(a) 

معامل االنحدار 

(β) 

 "T" قيمة

 المحسوبة

معامل التحديد 
2R 

  "F"قيمة

 المحسوبة
 المعنوية

 المرونة

 االتفاقية

 جنية  6000فئات الدخل المنخفض أقل من 

0.08- 1604 لوغاريتمي مزدوج اللحوم  حضر  0.8 9.9 0.99 99 * 0.8 

 0.62 * 347 0.99 18.6 0.09 600 1950 خطى اللحوم  ريف

0.24 - 363 لوغاريتمي مزدوج األسماك حضر  0.68 10.9 0.97 119.7 * 0.68 

1.3 - 352.6 لوغاريتمي مزدوج األسماك ريف  0.94 10.7 0.97 114 * 0.94 

 0.54 * 39.8 0.91 6.3 0.04 464 1008.7 خطى حضر البيضاأللبان و

 0.67 * 58.4 0.94 7.6 0.67 0.13 813 لوغاريتمي مزدوج األلبان والبيض ريف

 16000- 7000فئات الدخل المتوسط 

1.3 - 3030.4 لوغاريتمي مزدوج اللحوم  حضر  1.08 8.7 0.94 74.9 * 1.08 

 0.86 * 2178 0.99 46.7 0.11 396 3446 خطى اللحوم  ريف

234 - 718 خطى األسماك حضر  0.04 5.8 0.87 33.3 * 1.4 

7065 - 739.3 نصف لوغاريتمى األسماك ريف  1764 31.2 0.99 972 * 2.3 

0.83 - 1652.9 لوغاريتمي مزدوج حضر البيضاأللبان و  0.92 7.5 0.92 55.5 * 0.92 

10192 - 1463.5 نصف لوغاريتمى األلبان والبيض ريف  2634 36 0.99 1300 * 1.7 

 فأكثر 17000فئات الدخل المرتفع 

 0.001 * 196.5 0.98 14 0.11 219 5753.8 خطى اللحوم  حضر

 0.40 * 56.5 0.92 7.5 0.40 1.87 5915 لوغاريتمي مزدوج اللحوم  ريف

 0.77 * 34.7 0.87 5.9 0.02 80 1352.1 خطى األسماك حضر

3431 - 1221.9 نصف لوغاريتمى األسماك ريف  980 6.6 0.90 4306 * 0.80 

0.01 - 2780.9 لوغاريتمي مزدوج حضر البيضاأللبان و  0.73 13.9 0.97 1922 * 0.73 

2870 - 2201.5 نصف لوغاريتمى األلبان والبيض ريف  1068 3.3 0.68 10.8 * 0.48 

 . 2015واالستهالك  المصدر : جمعت وحسبت من بحث الدخل واإلنفاق 

التقدير اإلحصائي للعالقات اإلنفاقية لمصادر البروتين . 2

 الحيواني بريف الجمهورية
 

( المعالم المقدرة لنماذج 5يتبين من دراسة الجدول رقم )

الجمهورية   الحيواني بريفالعالقات اإلنفاقية لمصادر البروتين  

الفئة اإلنفاقية األولى ذات الدخل المنخفض )اقل من  ففي

كان أوفق النماذج للعالقة المقدرة فى الصورة الخطية  (، 6000

وبلغ   والبيض، لوغاريتمية المزدوجة لألسماك واأللبان  للحوم وال

 حواليمعامل المرونة اإلنفاقية على مصادر البروتين الحيواني 

مما يعنى أن مصادر البروتين جميعها  0.67 ، 0.92 ، 0.62

هذه الفئة بريف   المرن فىتعتبر سلع ضرورية ذات الطلب غير  

  7000ل المتوسط )وبالنسبة للفئة الثانية ذات الدخ الجمهورية.

كان أوفق النماذج للعالقة المقدرة فى الصورة  ( 16000-

لكل من األسماك  لوغاريتميوالنموذج النصف  للحوم، الخطية 

وبلغ معامل المرونة اإلنفاقية على مصادر  والبيض، واأللبان 
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مما يعنى أن   1.7 ، 2.3 ، 0.86 حواليالبروتين الحيواني 

اللحوم تعتبر سلعة ضرورية بهذه الفئة لصغر قيمة معامل 

كما يشير معامل المرونة لكل من   الصحيح، المرونة عن الواحد 

وبالنسبة  مرن.األسماك واأللبان بأن الطلب عليهم يعتبر طلب 

كان أوفق  فأكثر( 17000للفئة الثالثة ذات الدخل المرتفع )

وكان النموذج  للحوم، وغاريتمي المزدوج النماذج المقدرة الل

 النماذج،لألسماك واأللبان والبيض أوفق  لوغاريتميالنصف 

 0.48  ، 0.80  ، 0.40  حواليحيث بلغ معامل المرونة اإلنفاقية  

ويشير معامل المرونة إلى أن مصادر البروتين جميعها تعتبر 

هذه الفئة بريف  المرن فىسلع ضرورية ذات الطلب غير 

ونخلإل مما سبق أن اللحوم تعتبر من السلع  .ريةالجمهو

الضرورية فى حضر وريف الجمهورية ، وأن الطلب عليها غير 

مرن ، لصغر قيمة معامل المرونة اإلنفاقية عن الواحد الصحيح 

، باستثناء الفئة الثانية ذات الدخل المتوسط فالطلب على اللحوم 

لسلع الضرورية بها يعتبر طلب مرن، كما تعتبر األسماك من ا

فى كل من حضر وريف الجمهورية وبكل المستويات اإلنفاقية، 

وأن الطلب عليها غير مرن لصغر قيمة معامل المرونة اإلنفاقية 

عن الواحد الصحيح ، باستثناء الفئة اإلنفاقية الثانية بحضر 

وريف الجمهورية فالطلب على األسماك بها طلب مرن، 

عتبر سلع ضرورية أيضا والطلب وبالنسبة لأللبان والبيض فت

عليها غير مرن بكافة المستويات اإلنفاقية ماعدا الفئة الثانية 

 .الجمهورية  بريف
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