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 دراسة تحليلة ألهم العوامل التى تؤثر على استهالك األلبان 

 العربية  مصرجمهورية فى 

 
عبدالوهاب ابراهيم عامر                        -فكري سعد الدسوقى شلبي  -سحر دسوقى ابراهيم  

 محمد حسن ربيع / د

 . مصر -الزقازيق جامعة  -كلية التكنولوجيا والتنمية  –قسم االقتصاد واالرشاد الزراعي 

  

 :مقدمة 
يهدف أى نشاط اقتصادى إلى إشباع الحاجات اإلنسانية المتعددد  ااتدتاداا الرددر المتدا  

مددا المددوارد اإلنتاجيددة المحدددد  ممددا يعنددى أت النشدداط االقتصددادى يتكددوت مددا شددريا  مددا اإلنتددا  

ما تدلعة مدا مدج اجمدالى واالتتهالك ، وما الناحية االقتصادية يجب أت تتساوى الكمية المنتجة 

إال أند  مددا ال أد  أت يزيددد اإلنتدا  عددا % 011مايسدتهل  منهدا ممددا يحردق نسددبة اكتىدا   اتددى 

االتددتهالك امددا يعنددى زيدداد   ددوب النسددبة وامددا يددتدى إلددى الحددد مددا ترلددي  العجددز  ددى الميددزات 

د مدا الادار  التجارى إال أت عجز واناىاض اإلنتا  عا االتتهالك يعنى اللجدو  إلدى االتدتيرا

 .لتل  السلج والادمات إلشباع الحاجات للسكات وإشباع رغبات المستهلكيا 

ولما كانت اللبات  ى إحدى  وب السلج الغوائية اآلت لإلنسات والتدى تحدا ع علدى تدوازت 

المواد والمركبات الغوائيدة التاتدية الالزمدة للجسدم  أدالا عدا اناىداض متوتدل نصديب الىدرد 

الدوى توىدى اد  من مدة الغويدة ( تدنة/ كجدم 01)الحدد الدندى للتغويدة السدليمة ما اللبات عدا 

 . والزراعة

 

 : مشكلة البحث 
تعتبر مشكلة تو ير الغوا   ى مصر ما أ م المشاك  ن راا لنر  الموارد المحلية            

ومتطلبات المتاحة وتزايد أعداد السكات امعدالت مرتىعة وتزايد الدخول وتحسيا جود  السلج 

السكات منها ويرجج نر  واناىاض اإلنتا  ما اللبات  ى مصر إلى اناىاض مستوى 

اإلنتاجية للحيوات ونر  العالف الجا ة والمركز  والمصنعة واناىاض الجود  االعالف 

المركز  وغير ا ما العوام  مما تتدى إلى اناىاض اإلنتا  ما اللبات وارتىاع أتعارب توا  

 . أو أتعار المستهل المزرعية 
 

 :هدف البحث  
الهدف ما الدراتة  و إلرا  الأو  على أ م تل  العوام  وقياس أثر ك  عام  على           

االتتهالك وقياس أثر العوام  مجتمعة وايات أكثر العوام  مجتمعة وخاىة أثر عام  الجود  

 .الك اللبات ى الطلب وكيىية مواجهة أثر  وا العام  مستربالا على اتته
 

  الطريقة البحثية
 اعتمدت  وب الدراتة  ي تحلي  اياناتها على اعض أتاليب التحلي  الوىىي والكمي متمثلة

 ي تردير المتوتطات ومعامالت االرتباط واالنحدار وتحلي  االنحـدار البـسيل ، و ل  
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 SPSS 20.                                      ااتتاداا ارنامج التحلي  اإلحصائي 
 

 :                            مصادرالبيانات

اعتمد البحث على البيانات واإلحصا ات التي يصدر ا الجهاز المركزي للتعبئة            

واإلحصا ، ونشرات االقتصاد الزراعي واإلحصا  اوزار  الزراعة، وأيأا من مـة  العامة

 . والزراعة الغويـة

 

 : نتائج البحث 
تطدور كدالا مدا الكميدات المسدتهلكة مدا اللبدات خدالل  تدر  ( 0)ويوضح الجددول رقدم            

ألددط طددا وارتىدداع الكيمددات المطلواددة  7325ألددط طددا إلددى نحددو  7325الدراتددة مددا نحددو 

ثدم تراجعهدا إلدى نحدو  3115، 3115ألط طدا  دى عداا  7037لالتتهالك ما اللبات إلى نحو 

ثدم تراجعهدا مدر   3103ألط طدا عداا  7550م زيادتها إلى نحو ث 3112ألط طا عاا  7235

ألدط طددا ممددا يدددل علدى تواددوى الطلددب علددى اللبدات خددالل تلدد  الىتددر   7705أخدرى إلددى نحددو 

وعدا اتتررار  ويرجج التزايدد  دى اتدتهالك االلبدات الدى مجموعدة العوامد  السداارة ممدا يتطلدب 

 .ا وجود  وتو ير ادائ  االلبات معة العم  على ترشيد اتتهالك االلبات وتحسي

( 0)ولدراتة تطور عدد السكات واثر  ل  على اتتهالك وطلب االلبات  دات الجددول رقدم  

نسدمة عداا  5001إلدى نحدو  3117مليدوت نسدمة عداا  5105يوضح عدد السكات وارتىداع  نحدو 

 %. 3202مليوت نسمة وانسبة قدر ا   0502ازياد  قدر ا نحو  3107

خالل تل  الىتر  اينما زاد معدل الطلدب علدى % 3202عدد السكات ارتىج انحو ويتبيا ات  

خالل تل  الىتر  و دو  العالقدة % 200الط طا وانسبة زياد  قدر ا  220اتتهالك االلبات انحو 

تبدديا التراجددج  ددى المسددتوى الغددوائى الرتىدداع نسددبة الزيدداد   ددى السددكات اكبددر مددا نسددبة زيدداد  

( 00)  الدى تراجدج نصديب الىدرد السدنوى مدا االلبدات ويوضدح الجددول االتتهالك مما ادى  لد

حتدى اوضدح ات  3107 -3117متوتل نصديب الىدرد مدا االلبدات السدائلة خدالل  تدر  الدراتدة 

كجدم  دى عداا  70تراجج الى نحو  3117كجم عاا  51نصيب الىرد ما االلبات السائلة الغ نحو 

اى نرد  نصديب الىددرد % 3202قددر ا نحدو  تدنة وانسدبة/للىدرد/كجدم  30ادنر  نحدو  3107

و دوا موشدر غيدر جيدد ىدحيا وغدوائيا ويرجدج  3117عدا 3107اتتهالك  دى عداا  5/0انحو 

 ل  الى تراجدج انتدا  االلبدات مدا ناحيدة ، والدى تزايدد عددد السدكات والعوامد  االخدرى المدوثر  

 .ول وغير اعلى الطلب ما اتعار االلبات واتعار السلج البديلة والجود  ، والدخ

كيلددو / جنيددة  2ايأددا يوضددح الجدددول ات متوتددل تددعر االلبددات السددائلة ارتىددج مددا نحددو  

كيلدو وانسدبة زيداد  / جنيدة  5وازياد  قدر ا نحو  3107كيلو عاا / جنية  5الى نحو  3117عاا

ممددا يدددل علددى تدداثير  ددو  الزيدداد  واشددك  مددتثرعلى تراجددج 3117عددا عدداا % 02202قدددر ا 

 .االلبات السائلة خالل  تر  الدراتة  نصيب الىرد ما

 707ارتىدج تدعر ا مدا نحدو ( السلعة البديلة لاللبات )ويوضح الجدول ايأا تعر البيض  

جنيدددددة وانسدددددبة قددددددر ا  705وازيددددداد  قددددددر ا  3107عددددداا  0002الدددددى نحدددددو  3117عددددداا 

اد  و دوا االرتىداع اقد  مدا ن يدر   دى االلبدات حيدث الغدت الزيد 3117عنها  دى عداا 01707%

البددي  ( البديض) و وا يىسر تراجج اتتهالك االلبات الت مستويات الزياد  اها اعلى ما  02202

 .لاللبات 
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    3107 - 3117العوام  التى تتثر على الطلب على اللبات خالل الىتر  ما  :(1)جدول رقم 

 السنة

كمية األلبان 

المستهلكة 

(1) 

عدد السكان 

مليون 

 (2)نسمة 

متوسط 

سعر 

تجزئية ال

 للبن

متوسط سعر 

التجزئة 

 للبيض

متوسط نصيب 

الفرد من 

 األلبان

3117 7325 51027 2011 7050 5102 

3112 7552 53010 3035 5015 5105 

3115 7037 52025 2077 5072 5107 

3115 7037 57000 2051 5002 5505 

3110 7235 52002 5001 5027 5200 

3101 7555 55025 205 005 5205 

3100 7512 51072 51005 000 5300 

3103 7550 53077 7055 000 5100 

3102 7772 55022 7000 005 2702 

3105 7705 52050 2025 0000 2507 

3107 725 55002 5012 0002 7500 
النشدرات أعدداد  -االدار  المركزيدة لالقتصداد الزراعدى -وزار  الزراعدة قطداع الشدئوت االقتصدادية: المصدر

 .ةماتلى

 

يوضدح الجددول  ارتىداع الكميددة المسدتهلكة مدا اللبدات السددائلة  دى مصدر خدالف  تددر   

ألدط طدا وازيداد  قددر ا  2775الدط طدا إلدى نحدو  7325ما نحو  3107-3117الدراتة 

 3117للىدرد عداا / كدم 5102ويوضح أت اناىداض نصديب الىدرد مدا اللبدات مدا   %.3703

كم للىدرد خدالل الىتدر  وتبديا أت الزيداد  33رب نحو ويتراجج قد 3107كم عاا 7500إلى نحو 

 :أ مها ( 0)المأطر   ى اتتهالك اللبات ترجج إلى مجموعة ما العوام  

 55007إلدى نحدو  3117مليدوت نسدمة عداا  5105ارتىاع  عدد السدكات  دى مصدر مدا نحدو  (0

 %. 3705مليوت نسمة وانسبة زياد  قدر ا      0502وازياد  قدر ا  3107مليوت نسمة 

لألطىدال، % 21ارتىاع عدد ونسدبة االطىدال والشدباى  دى  يكد  التركيدب السدكانى إلدى نحدو  (3

 .للىئات التى تحتا  إلى اللبا وتستادم   ى الغوا % 51للشباى وانحو % 27

تدوا  % 211انحدو  3107إلدى  3117ارتىاع الدخول حيث ارتىج مستوى الدخول ما عداا  (2

 .مىالدخول الىردية ، أو الدخ  الرو

 %.21ارتىاع المستوى الثرا ى والتعليمى انسبة كبير  لترتىج عنها  ى اداية الىتر  انحو  (5

تزايد الوعى الصحى والرعايدة الصدحية عنهدا اشدك  واضدح عمدا كاندت عليد   دى ادايدة  تدر   (7

 .الدراتة

ويمكا مالح ة  ل  ما خالل تطور الكميات المستهلكة وارتىاع حجم تل  الكميات  

 .ا الكميات المنتجة خالف  تر  الدراتة ويرجج  ل  لألتباى الموكور وزيادتها ع

العالقات االتجا ية لثر (   3)  وادارتة االتجاب الزمنى العاا يوضح الجدول رقم 
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 .3107-3117العوام  الماتلىة على اتتهالك اللبات  خالل الىتر  

تلفة على استهالك األلبان  خالل العالقات االتجاهية ألثر العوامل المخ  :( 2)الجدول رقم 

 2012-2002الفترة 

 (     . 0)جمج وحسب ما الجدول رقم  : المصدر

: حيث 


 -  ى تعر البيض االجني        0س  -       االلبات  ى الكميات المستهلك  ما ص
 

       3س

 -   عدد السكات مليوت نسم       2س  - تعر اللبا االجني 
 

 0= جود  االلبات وتاخو قيم        5س

           3= جودب االلبات وتاخو قيم        7س

 00الى........ ،  2،  3،  0عام  الزما وتاخو الريم      2س

 

أت تأثير تعر البيض على اتتهالك اللبات والكميات المطلواة خالل  تر  الدراتة  و تأثير 

ى ويرجج  ل  أت اتتبدال السلج عكسى وادرجة غير معنوية، وامعام  تغير ضعيط وعكس

ر ب العالقة االتجاهية رقم
-2

 ف ت 

0 



  ـ0س 1011220 -00321=   ـص

          (10113) 

-101122 1000 -10105 1011 

3 



  ـس 10113 -071537=   ـ3ص

                    (10113) 

10113 1010 -00155 00105 

2 



  ـ3س 10115 – 050550-=  ـ2ص

                (1057) 

10115 1053 10550 10707 

5 



  ـ5س 10115 -00505721=   ـ5ص

                      (10115) 

-10115 10135 10572 10535 

7 



  ـ7س10111227 -00052=   ـ7ص

         (10111) 

10125 10000 10125 10115 

2 



  ـ2س 1011155 -00557= 2ص

         (10111) 

-100115 10000 00222 30270** 

5 



 ب5س10112 – 320172= ـب5ص

          (10115) 

-10112 1012 10253 10527 

5 

  5^س2550552+  2^س020252+ 3^س 3500520+0^ س 270222 -00321=  ـ ^ص

                         (10253(           )30315        )       (00120(      )20105  ) 

  5^س01250050+  5^س22000723+ 2^س 02320015+ 7^س 10111227+

(101)                     (30532 (                     )30730(                     )20022 ) 

0 

  5^س2550552+  2^س020252+ 3^س 3500520+0^ س270222+ 705530225=  ـ ^ص

                                  (10253(           )30315(               )00120(      )20105  ) 

  5^س01250050+  5^س22000723+ 

            (30730(                     )20022 ) 
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أىبح معدل ضعيط ايا اللبا والبيض ااإلضا ة إلى أت اتتهالك اللبات والبيض يعتبرغير 

وثانياا لترارى التغير  ى التعار اينهما وما ناحية أخرى أت . معنوى ما السلج ضرورية

ما جع  اقتراى المستوى االقتصادى واالجتماعى والثرا ى والوعى ارتىج  ى تل  الىتر  م

معدالت واتجاب االتتهالك على تل  السلج  و المعدالت الغوائية المرتىعة و ى اتجاب واحد 

 (.3)االجدول رقم (  0)معادلة رقم 

أت تأثير تعر اللبا على الكميات المستهلكة ما اللبات عالقة طردية و ل  غيدر منطردى  (0)

وامعددالت أعلدى وأكبدر مدا تزايدد ولكا يرجج  ل  إلى التزايد الر يب  ى عددد السدكات 

حجددم المتددا  مددا اإلنتددا  لالتددتهالك ممددا يجعدد  العمليددة تسددير  ددى اتجدداب واحددد الرتىدداع 

الطلب رغماا ما ارتىاع التعار لأللبات وتزايد ا ، إال أت  وب الزياد   دى الكميدات غيدر 

 (.3)اجدول رقم ( 3)معادلة رقم ( االرغم ما عدا المنطرية)معنوية 

ت عام  عددد السدكات وزيادتد  تدتدى إلدى زيداد  االتدتهالك و دى عالقدة طرديدة و دى تبيا أ (3)

عالقة منطرية اميزاتها غير أنها غير معنويدة ويرجدج  لد  إلدى تراجدج متوتدل نصديب الىدرد 

وعددا مروندة اإلنتددا  ليواكدب زيدداد  السدكات  ددى ضدو  المتددا  والمندتج ممددا أدى إلدى تراجددج 

 (.3)االجدول رقم ( 2)ى العوام  الخرى معادلة رقم نصيب الىرد اسبب  ل  على حسا

عامد  الجددود  اىددرض أت اللبددات لدديو اهددا الجدود  المرغواددة وامعدددالت مناىأددة تددم ادخددال  (2)

اتأدح انهدا تأثير دا عكسدى علدى اتدتهالك اللبدات ( الوحدد )عام  الجود  يددور قيمتد  حدول 

 . (3)االجدول رقم ( 5)خالل تل  الىتر  وامعدالت غير معنوية معادلة رقم 

وعند اتتاداا معام  جود  اللبات يعادل الوحدتيا وماحولها تبديا وجدود عالقدة طرديدة  (5)

وات الجود  لها تأثير طردى على الكميات المطلواة لالتتهالك ما اللبدات ولكدا امعددل 

 ( .3)االجدول رقم ( 7)غير معنوى خالل  تر  الدراتة معادلة رقم 

منيددة ادديا الكميددات المسددتهلكة مددا اللبددات والددزما خددالل الىتددر  وادراتددة العالقددة الز  (7)

تبيا انها عالقة عكسية و ى عالقة غير معنوية االرغم ما ارتىاع قيمدة  3117-3107

إال أت تبدديا أت  لدد  يرجددج إلددى عدددا الزيدداد  المحسوتددة  ددى الكميددات  Fكددالا  مددا ت، 

  .وامعدل نمو عكسى مناىض وغير معنوى

مة ت، ف  ى جميج العالقات الساارة وعددا معنويدة العالقدات السداارة يالحع اناىاض قي

 .مما يعنى اناىاض تأثير ك  تل  العوام  منىرد 

إال أنددد  ااتدددتاداا تلددد  العوامددد  مجتمعدددة لريددداس محصدددلة تأثير دددا علدددى الكميدددات  

 :يتأح مايلى ( 0، 5)المستهلكة تبيا  ل  ما المعادالت رقم 

تمعددة ادديا معنويددة العالقددة للمعادلددة حيددث ارتىدداع قيمددة ف اإدخددال العوامدد  السددااق مج -0

أى أت تلد  العوامد  تدتثر علدى اتدتهالك  10500وارتىاع قيمة معام  التحديد إلدى نحدو 

وادداقى العوامدد  التددى تددتثر علددى االتددتهالك % 01أى حددوالى % 10500اللبددات انحددو 

 %.01خار  النمو   تمث  

ال امددا عدددد السددكات، والجددود  والددزما و ددى أت العوامدد   ات التددأثير المعنددوى  ددى كدد -3

العوام  التى ارتىعت قيمة ت  يها و ات تأثير معندوى وارتىداع معامد  التحديدد والزيداد  

 .امعدالت موجبة

 .ااقى العوام  الخرى و ى تعر اللبا، وتعر البيض عوام   ات أثير غير معنوى -2

وغيددر )الجددود  عكسددى  و ددى حالددة  ددرض أت الجددود  ترددارى الوحددد  يكددوت تددأثير عامدد 
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 .التأثير على العالقة( معنوية

 :النماذج الرياضية المستخدمة لتقدير دوال الطلب على استهالك االلبان 
لكى تحرق الدراتةا دا ها تم اتتاداا اتلوى التحلي  البسيل والتحلي  االحصائى 

لى اتتهالك االلبات لالنحدار المتعدد والمرحلى ، و ل  لتردير ا م العوام  المحدد  للطلب ع

 ى الصورتيا الاطية واللوغاريتمية البسيطة والمتعدد  الختيار انسب الصور ما وجهة 

الن ر االقتصادية واالحصائية وللتوى  الى ا أ  المعادالت تمثيال للعالقة متعدد  

  لوا قد تم اتتاداا متوتل نصيب الىرد ما اتتهالك االلبات  ى مصر خالل الىتر .المتغيرات

كمتغير تااج ، والعديد ما العوام  التى قد يكوت لها تاثير على متوتل  3102 -3117ما 

 :كمتغيرات مسترلة و ى  (نصيب الىرد ) اتتهالك االلبات 

كميات االلبات المنتجة ،وكمية االلبات المستهلكة ،  عدد السكات ،عدد الماشية المنتجة لاللبات ،

 ة لاللبات حيث تعكو تل  العوام  تعر التجزئ تعر التجزئة للبيض، 

 .العوام  االقتصادية واالجتماعية والثرا ية
 

ا م العوام  التى توثر على الطلب على اتتهالك االلبات خالل الىتر   :(3)جدول رقم 

3117-     3107 

 السنه
عدد 

 الماشيه

متوسط 

السعر 

/ المزرعى

 كجم لاللبان

نصيب الفرد 

/ من االلبان 

 كجم

عدد 

ن  السكا

مليون 

 نسمه

سعر 

التجزئه 

 للبن

سعر 

التجزئه 

 للبيض

كميه اللبان 

 المستهلكه

3117 

3112 

3115 

3115 

3110 

3101 

3100 

3103 

3102 

3105 

3107 

522 

575 

530 

207 

231 

353 

300 

311 

337 

351 

355 

2011 

202 

202 

205 

500 

205 

7011 

707 

700 

202 

500 

5107 

5105 

5107 

5505 

5200 

5205 

5300 

5100 

2702 

2507 

7500 

5000 

5301 

5202 

5703 

5200 

5505 

5107 

5302 

5502 

5205 

5001 

201 

202 

202 

200 

503 

200 

500 

707 

700 

202 

500 

7050 

5015 

5022 

01002 

5027 

705 

205 

503 

005 

0000 

0002 

7325 

7552 

7037 

7037 

7235 

7555 

7512 

7550 

7772 

7705 

7225 

لعام  واالحصا  النشرات السنوي  الاتعار التجزئ  ، اعداد ماتلى  النشرات السنوي  الجهاز المركزى للتعبئ  ا:  المصدر

 العداد السكات
 

 :وقد تم التعبير عا تل  العوام  وراطها مج اعأها االنمو   التالى 

niniii XBXBXBa  ....2211  

 الريمة الترديرية لنصيب الىرد ما اللبا كجم=  (Y1i …. Yni)حيث  -

- X1i  :3107-3117زرعى كجم ما اللبا للىتر  السعر الم 

- X2i  :  3107-3117عدد السكات خالل الىتر 

- X3i  :  3107-3117تمث  عدد الماشية االرأس للىتر 

- X4i  :تمث  جود  اللبات 
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 (حيث تتراو  الريمة حول واحد ىحيح)، ىىر 0حيث تأخو الجود  الريمة -

 2012-2002لفترة العالقة بين الكمية المستهلكة وسعر التجزئة خالل ا (1)

نصدديب الىددرد مددا )حيددث يتأددح أت العالقددة االتجا يددة ادديا الكميددات المسددتهلكة للىددرد         

 :وتعر التجزئة لأللبات يتأح انها تأخو الشك  التالى ( اللبات


  ـ 0^ س  10052  –  17.982=   ـص

                            (10022 ) 

 711.10= ت  
       
ر    732.114= ف 

-3
  =0.919 

حيث اتأح معنوية أثر تعر التجزئة على نصيب الىرد ما اللبات خدالل  تدر  الدراتدة        

حيث تبديا أت زيداد  تدعرالتجزئة لأللبدات يدتدى إلدى تنداق  نصديب الىدرد مدا اللبدات و

للىدرد تدنة ومعامد  التحديدد / ك 10052نوى يبلدغ و ى عالقة عكسية وامعدل تنوى مع

 %.03أى أت السعر يتثر على متوتل نصيب الىرد ما اللبات انحو % 03نحو 

 :2012-2002العالقة بين نصيب الفرد من األلبان وسعر الجملة لأللبان خالل فترة الدراسة  (2)

 :ة التاليةيتبيا أت تعر الجملة يتثر على نصيب الىرد كما  ى  ى العالق       

ـ ص 
  = 070721 - 10075  3^س 

                         (10102) 

ر       
-3

 **03020=  ت  **0700102= ف    1005=  

حيث أت ارتىاع تعر الجملدة لأللبدات يدتدى إلدى تراجدج نصديب الىدرد مدا اللبدات امعددل 

لثدر السدعر علدى % 05  التحديدد تدنة للىدرد، ومعامد/ كجدم 10075تنوى معنوى نحدو 

 %.05تل  الكمية أى أت تعر الجملة تسبب تراجج كمية اللبات المستهلكة انحو 

حيث تبيا أت نصديب الىدرد يدناىض  :العالقة بين نصيب الفرد من األلبان وعدد السكان (2)

تدنوياا للىدرد ومعامد  / كجدم 10520ازياد  عدد السكات وامعدل تنوى معنوى يبلغ نحو 

 .لثر السكات على تراجج نصيب الىرد% 07حديد الت


^ س 10520  - 0200235=   ـ ص
 

  ـ 0

               (10122) 

ر     0570120= ف    **020320= ت 
-3

  =1007 

حيددث يتأددح أت عامدد  السددكات يددتدى تراجددج نصدديب الىددرد مددا اتددتهالك اللبددات تددنوياا       

ما  دوا التراجدج % 07كجم، وأت  وا العام  مسئول عا  1052نحو امعدل معنوى الغ 

 .خالل  تر  الدراتة

 :العالقة بين جودة األلبان وأثرها على نصيب الفرد من األلبان( 5) 

 3107-3117يتم إدخال أثر جود  اللبات على اتدتهالك الىدرد السدنوى خدالل  تدر  الدراتدة 

خدو قيمدة الوحدد  أو غيدر محردق اهدا الجدود  وتأخدو حيث تأمنت الجدود  أمدا الكميدة جيدد  وتأ

 :قيمة الصىر مج الكمية المستهلكة للىرد وتبيا مايلى 
 

 حيثثثثثث العالقثثثثثة بثثثثثين نصثثثثثيب الفثثثثثرد وعثثثثثد  جثثثثثودة األلبثثثثثان حيثثثثثث قيمثثثثثة الجثثثثثودة ( أ 

 (منخفضة ) صفر او الوحدة= لأللبان 
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 :تبيا أت العالقة تأخو الشك  التالى 

 


 10110 – 3010=  ـ ص


  ـس

ر  10135= ف   10025= ت           
-3

  =1000 

/ كجدم 10110حيث اتأدح وجدود عالقدة عكسدية وامعددل تدنوى متنداق  غيدر معندوى يبلدغ 

مددا عدددد % 77تددنة و لدد  يرجددج إلددى ارتىدداع نسددبة الميددة اددالمجتمج حيددث تصدد  إلددى نحددو 

 . ات واناىاض مستويات المعيشة والثرا ةالسكات وايأا إلى تركيب السك
 

 :أثر جودة األلبان على نصيب الفرد من استهالك األلبان( ب

( حيث تأخو قيمدة الوحدد  وماحولهدا)حيث أت نصيب الىرد عند جود  اللبات وتحسيا ىىاتها 

 :تبيا أت أثر الجود  تأخو الشك  التالى 


 ـ

 10110+  12421= ـ    ص


    ـس

 (10110) 

ر  10571= ف  10522= ت 
-3

  =1012 

 10110حيث أظهرت أت الجود  أثرت امعدل تدنوى غيدر معندوى متزايدد يرددر انحدو 

أى أت الجددود   ددى اللبددات لهددا معدددل % 2تددنة خددالل  تددر  الدراتددة ومعامدد  التحديددد / كجددم

 .ايجااى لى االتتهالك  ى اللبات

تدنوياا، وعددا جدود  اللبدات % 2أى أت جدود  اللبدات تدتدى إلدى زيداد  نصدب الىدرد انحدو 

اما يعندى أت عددا الجدود  أثر دا أكبدر مدا وجدود حالدة %  00تتدى الى تراجج نصيب الىرد انحو 

 .الجود  لأللبات ويرجج  ل  إلى الوضج االقتصادى واالجتماعى والثرا ى والتعليمى للسكات

علثثى نصثثيب الفثثرد مثثن اسثثتهالك األلبثثان خثثالل فتثثرة ( كسثثلعة بديلثثة)ض أثثثر سثثعر البثثي (2)

 .2012-2002الدارسة 

 :حيث يتأح أت العالقة تأخو الشك  التالى       


    .0243  – 3.2.73 -  هـص


  هـس

                         (02032) 

ر **0730200=ف  **030250 =ت 
-3

  =1005 

حيددث يتأددح أت أتددعار البدديض لسددلعة اديلددة تددتدى إلددى تندداق  الكميددات المسددتهلكة وامعدددل 

وحيدث % 07معنوى، وات اتعار البيض تتى إلدى تراجدج اتدتهالك البديض المسدتهلكة انحدو 

يداد  أتدعار تبيا أت أٍتعار البيض تتدى إلى عالقة عكسدية مدج نصديب الىدرد مدا اللبدات ،  ز

/ كجدم 10525البيض تتدى إلى زياد  نصيب الىرد ما اللبات امعدل تنوى معنوى يبلغ نحو 

 .تنة للىرد، و ى حالة اناىاض تعر البيض تتدى الى تراجج نصيب الىرد

 :أثر الزمن على متوسط نصيب الفرد من استهالك األلبان  (7)

اتدتهالك اللبدات خدالل  تدر  توضح أثر العالقة الزمنية تطورمتوتل نصديب الىدرد مدا 

  :3107-3117الدراتة 

 :حيث اتأح أت العالقة الزمنية تأخو الشك  التالى 
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 10313 - 320257=   ـص


   ـس

                     (10125) 

ر  **.21222= ف   **22407=ت 
-2

  =02.4 

كجدم للىدرد، ومعامد   10313عدل تنوى معنوى يبلغ نحو حيث اتأح تراجج نصيب الىرد ام

ما التغيرات ترجج الى تاثير عام  الزما ومما يدل علدى أت الدزما % 55أى % 55التحديد 

 .ل  تأثير على تراجج نصيب الىرد

وادراتة أثدر العوامد  السداارة مجتمعدة لبيدات أثر دا علدى متوتدل اتدتهالك الىدرد خدالل  تدر  

 . 3117/3107الدراتة 

وادراتة النمدو   المتعددد لثدر تلد  العوامد  التدى تدتثر علدى نصديب الىدرد السدنوى مدا 

اللبات و ى كالا ما تدعر التجزئدة لأللبدات ، تدعر الجملدة لأللبدات، عددد السدكات، جدود  اللبدات أو 

 : ، الزما تبيا ما النمو   المستادا نتائج   ى(السلعة البديلة)عدا جود  اللبات ، تعر البيض 


 5^س 10055 – 2^س 020255 –3^س 20170 –0^س 50523+    3530552 = هـص

 7^س50050+ 
             (00220 (       )10520 (      )00552 (         )10331 (       )10535 ) 

ر  **322311= ف   
-2

  =0217 

حيث 


 السنوى من االلبان باكجم متوسط نصيب الفرد =    ص

 سعر التجزئة لاللبان=       1س     

 سعر الجملة لاللبان=      2س     

 عدد السكان =     3س     

 1=جودة االلبان منخفضة عند قيمة الوحدة =      4س     

 الزمن خالل فترة الدراسة =      2س     

 سعر البيض كسلعة بديلة =      7س     

معنويدة المعادلدة وات محصدلة تداثير جميدج العوامد  معندوى ،اينمدا يكدوت  حيث يتبيا

التاثير المعنوى لك  عام   ى لكد  مدا تدعر التجزئدة لاللبدات ، تدعر الجملدة لاللبدات ، جدود  

 االلبات اما ااقى العوام  ليو لها تاثير معنوى 

 : قة الساارة مايلى وحيث اتأح أت جميج العوام  مجتمعة لها تأثير معنوى ويتبيا ما العال

أت نصدديب الىددرد يتددأثر تددأثير عكسددى اسددبب تددعر الجملددة وعدددد السددكات وعدددا الجددود ،  -0

 .والزما و ى عوام  منها االقتصادى والغير اقتصادى

و ددو السددعر المباشددر علددى )أت نصدديب الىددرد يتددأثر تددأثير ايجددااى اسددبب تددعر التجزئددة  -3

يلددة و ددى تددأثيرات منطريددة مباشددر  علددى ، وجددود  اللبددات وأتددعار السددلج البد(المسددتهل 

 .اتتهالك اللبات

أى أت تل  العوام  التى االنمو   تتدى إلى التأثير علدى % 02معام  التحديد يبلغ نحو  -2

 .لباقى العوام  خار  النمو  % 5، %02نصيب الىرد ما اتتهالك اللبات انحو 

 .230500ارتىاع معنوية العوام  مجتمعة لتص  قيمة ف إلى  -5
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 :اادخال مجموعة العوام  الساارة واالخو  ى الحسبات عام  الجود  تبيا ات نتائج النمو    ى و


  5^س 50523 – 2^س20170 – 3^ س 000271 – 0^س50523+ 3530552=   ـص

                       (00220(         )00322 (            )10520 (      )10331 ) 

     2^س 50050+   7^س 10055 –       

        (10535 (         )10535) 

ر  **230500= ف   
-3

  =02 

حيث 


 متوسط نصيب الفرد السنوى من االلبان باكجم =    ص

عدد =  2س، تعر الجملة لاللبات كجم=    3س، تعر التجزئة لاللبات كجم=       0س     

=    2س ، الزما خالل  تر  الدراتة =  7س، عام  الجود =    5س، نسمة السكات مليوت 

 تعر البيض كسلعة اديلة 

وحيث يتأح ات نتائج المعادلة الساارة تماث  نتائج العوام  نىسها ى النمو   السااق 

ااختالف معنوية عام  الجود  عند تحسينة يكوت تاثير عام  الجود  لاللبات معنويا وايجاايا 

 .اد  الطلب على اتتهالك االلباتازي

 واتعدي  النمو   السااق الى عد  متغيرات  ى 

عدد السكات ، وعدد الماشية ، والجود  لاللبات ، وعام  الزما وقياس تاثير تل  العوام  

واثر ا  3107-3117منىرد  على متوتل نصيب الىرد ما االلبات خالل  تر  الدراتة 

د خالل تل  الىتر  يبيا ات نتائج  ل  النمو    ى على مجتمعة على متوتل نصيب الىر

 :تبيا أت أثر العالقة  ى   :النحو التالى 

 :أثر السكان على نصيب الفرد من األلبان وكانت العالقة هى  -1


ـ

  ـ^س10555 – 0510750=   ـص

                           (010223   ) 

ر  **0150227= ف   
-3

   =1000 

حيث اتأح أت عدد السكات   تأثير على كمية اللبات المستهلكة حيث يتدى إلى تراجج 

لثر السكات % 00للىرد وامعام  التحديد /كجم 10555نصيب الىرد امعدل تنوى يبلغ نحو 

 .على نصيب الىرد ما اللبات 

ر  الدارتة خالل  ت أثر عدد الماشية المنتجة على نصيب الفرد من استهالك األلبان -3

 :و ى ممثلة كعدد تبيا أنها تأخو الشك  التالى 


 هـ^ س 02012+  022.7 -=   هـص

                           (32313) 

ر
-2

 **112007= ف    0220=   

وعالقة موجبة حيث يتأح أت تزايد عدد الماشية يتدى إلى تزايد متوتل نصيب الىرد 

 .لهوا الثر% 71للىرد ومعام  التحديد /كجم10103عنوى الغ نحو وامعدل تنوى م
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 :حيث يتأح أت أثر جودة األلبان على نصيب الفرد من استهالك األلبان -2

 :أثر عد  جودة اللبن هى  -أ 


   ـ^س 10110 -  30133=   ـص

                         (10057  ) 

ر          
-3

 10120= ف    1000=   

حيث يتأح أت عدا جود  اللبات تتثر على اتتهالك اللبات وعتراجج نصيب الىرد امعدل 

% 00للىرد ومعام  التحديد ضعيط الغ نحو /كجم 10110تنوى غير معنوى الغ نحو 

 (.حيث كانت الجود  متدنية)

مة الجود  حيث قي أثر جودة األلبان على نصيب الفرد من كمية استهالك األلبان -ى 

 :تمث  الوحد  وتبيا أت العالقة  ى 

  ـ^س 10110+    00552=   ـ ص

                         (10213) 

ر
-3

 1022= ف   1015=   

/ كجم 10110وتبيا أت الجود  تتدى إلى زياد  نصيب الىرد ما اتتهالك اللبات انحو 

 .معنوية و ى غير% 5للىرد ومعام  التحديد 

 لبات وكانت العالقة الزمنية  ى وارياس االتجاب الزمنى العاا لتطور نصيب الىرد ما ال -5


   ـ^س 10557 -  520302=   ـص

                          (010115  ) 

ر       
-3

 **011052= ف    1000=   

بات حيث تبيا أت  وب العالقة معنوية وحيث توضح أثر الزما على اتتهالك الىرد ما الل

 .للىرد خالل  تر  الدراتة/كجم10557وتتناق  امعدل تنوى الغ 

ويمكا ادخال تل  العوام  الساارة لرياس أثر ا مجتمعة ومحصلة  وا التأثير على اتتهالك 

 . 3107-3117الىرد ما اللبات خالل  تر  الدراتة 

تة العوام  مجتمعة وأثر ا على كمية اللبات حيث تم ادخال النمو   وتبيا ان  ادرا

 :المستهلكة للىرد تأخو العالقة الشك  التالى 

 :وادراتة أثر العوام  مجتمعة على كمية اتتهالك الىرد ما اللبات تبيا أت العالقة  ى 

 750555 -  2^س 000075+  3^س 70523 – 0^س 30555- 2550577=   ـص

   7^س 20130+  5^س

      (10511(      )-10255  (          )00005(      )30312 (         )10532  ) 

حيث ر
-3

 **210073= ف   1005=  

حيث يتأح ما العالقة الساارة أت العوام  جميعها  ات تأثير على متوتل نصيب 

 :الىرد ما اللبات وتبيا ما يلى 

وعدا جود  اللبات لها تأثير عكسى على نصيب أت كال اما السكات ، وعدد الماشية،  -0

 .الىرد ما اللبات أى أنها تتدى إلى تراجج نصيب الىردما اتتهالك اللبات 

أت كالا ما الجود  والزما لها تأثير ايجااى على متوتل نصيب الىرد و ى تعنى زياد   -3
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 .نصيب الىرد ما اللبات

 .كعوام  منىرد  أت جميج العوام  االنمو   تأثير ا غير معنوى -2

% 05أت محصلة النمو   تأثير ا معنوى حيث ارتىاع قيمة ف ، وارتىاع معام  التحديد  -5

و ى تعنى أنها تل  العوام  تتدى إلى التأثير على الكمية المستهلكة للىرد والمسئولة عا 

 %.05تردير ا انحو 

ا  أت كالا  النمو جيا تبي( 3)مج  النمو   الحالى رقم ( 0)وامرارنة النمو   السااق رقم 

الرتىاع ( 3)أ أ  ما النمو   رقم ( 0)معنوى ونتيجت  منطرية إال أت النمو   الول رقم 

كال اما المعنوية، ومعامال لتحديد  ى النمو   الول عا النمو   الثانى مما يجعل  أكثر 

إال ان  . جياو ل  االرغم ما وجود اعض العوام  المشتركة ايا النمو . تمثيالا وتىأيالا 

يمكا تحديد ك  تل  العوام  و ى المسئولة عا التأثر على اتتهالك كمية اللبات السنوية 

 : للىرد خالل  تر  الدراتة وتتمث   ى 

جود  اللبات، عدد السكات، عدد الماشية، أتعار اللبات، أتعار السلج البديلة والزما و ى 

 .منطرية مباشر   عوام 
 

 :  ل التى توثر على كميات االستهالك من االلبانمقياس اهم العوام

قامددت ادراتددة العوامدد  التددى تددتثر علددى اتددتهالك االلبددات خددالل  تددر  الدراتددة واثر ددا علددى 

وعددد السدكات ، وجدود  ( اددي )اجمالى اتدتهالك االلبدات و دى تدعر االلبدات ، وتدعر البديض 

تجا يددة اسدديطة ،وعالقددة مركبددة االلبددات ، وعامدد  الددزما وتددم راددل تلدد  العوامدد   ددى عالقددة ا

 :لجميج العوام  مج كمية االتتهالك ما االلبات  ى ىور  النمو   التالى 

 البسيل( 0.....................     ) ـ      سى+أ =  ـ  ص 
 ب2س2ى+ ب  7س7ى+  ب  5س5ى+  ب  2س2ى+ ب  3س3ى+ ب  0س0ى+أ =  ـ  ص

 :وكانت نتائج النمو    ى 

عار االلبدات ادراتدة العالقدة اديا اتد(الطلب على االلبات ) اثر تعر اللبا على كميات اتتهالك االلبات 

    :يبيا انها تاخو العالقة التالية  3107 – 3117والكميات المستهلكة ما االلبات خالل  تر  الدراتة 

  ـ^س 10113 -070537=  ـ  ص                 

                                            (- 00155  ) 
 
 

 000= ف   1010=  3-ر     

 ى عالقة عكسية و ى منطرية و ى غير معنوية حيث تاثير تعر اللبا على الطلب عكسدى و

اثددر تددعر البدديض علددى كميددة الطلددب علددى االلبددات .وامعدددل غيددر معنددوى لأددرور  االلبددات 

يوضح العالقة ايا تعر البيض كسلعة اديلدة لاللبدات واثدر  لد  علدى الكميدة المطلوادة خدالل :

  ـ^س 101122 -00321=  ـ  صالتالية  تر  الدراتة  ى العالقة 

                                            (10105 ) 

ر         
-3

 1= ف  1000=  

حيددث ات العالقددة ضددعيىة نهائيددا ن ددرا لصددعواة االتددتبدال وضددرور  وا ميددة االلبددات خاىددة 

ض ادرجة كبير اثدر عددد السدكات علدى طلدب لىئات معينة وترارى اتعار كال ما االلبات والبي

توضح العالقة التالية العالقة ايا عدد السكات والكمية المسدتهلكة والمطلدوى : اتتهالك االلبات
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 اتتهالكها ما االلبات خالل  تر  الدراتة و ى

  ـ ^س 10115  -0050572=  ـ  ص 

                              (-10572)  

ر    
-3

  1052=  ف   1012=  

حيددث يتأددح ات العالقددة موجبددة ولكددا غيرمعنويددة وامعدددل اسدديل و لدد  يرجددج الددى العوامدد  

   .االقتصادية واالجتماعية

 :  اثر الجودة كعنصر مؤثر على استهالك وطلب االلبان 

او عندما  ىىر ،= وقد تم ادخال عام  الجود  عندما تكوت الجود  لاللبات غير جيد  وقيمتها 

 :تكوت قيمتها جيد  وتساوى واحد ىحيح وكات النمو   كاالتى 

 كات النمو   كما يلى  ىىر = عندما تكوت الجود   -0 

  ـ ^س 1011122 -00052=  ـ  ص

                            (10125 )   

ر
-3

 10115= ف      1000 -=    

 معنوية تالبة وامعدل اسيل تنويا حيث يبيا وجود عالقة غير

 الوحد  = عندما تكوت الجود  لاللبات  -3

 :كات النمو    و 

  ـ^س 1011155  -  00557=  ـ  ص

                                              (00722 )  

ر
-3

 **305=  ف   1003=  

مية وتحسيا نوعية االلبات  ى زياد  الطلب على تبيا وجود عالقة معنوية موجبة ن را الا 

 اتتهالك االلبات

 اثر الزما على اتتهالك وطلب االلبات 

 :تبيا ات الزما  و تاثير موجب على طلب االلبات كما يلى 

   ـ ^س  10115 – 050550 -=   ـ  ص 

                                  (10550 )  

ر  
-3

 102= ف      1015   = 

وتبيا عدا معنوية تاثير الزما خالل  تر  الدراتة واادخال مجموعة العوام  مجتمعة يبيا 

 :ات نتائج  النمو    ى 

+  3^س132343+ 2^س 2312.31+1^ س322733+ 214322333= هـ ^ص

  4^س7432433

                 (027.2(           )22204(               )12031 )     (72014  ) 

  7^س103.2141+  2^س13232104+                       

                                           (22323(                     )72177 ) 

ر
-3

 **02022= ف   1005=  
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 كمية االلبات المستهلكة تنويا خالل  تر  الدراتة   صحيث 

 ،الزما  : 5س ، عدد السكات  : 2س، تعر اللبا :   3س،  (ادي  ) البيض  تعر :  0س 

 عام  الجود   :  2س، عام  الجود        :   7س

ويتأح ات تل  العوام   ات تاثير ايجااى معنوى على طلب اتتهالك االلبات خالل  تر  

ات ، وامعنوية ما الطلب على اتتهالك االلب% 05الدراتة وات تاثير تل  العوام  يىسر 

الجود  ، والزما ، وعدد السكات وتعر البيض ومتناقصة : ومعدالت متزايد  معنوية لك  ما 

 : و ى حال تغير عام  الجود  ليصبح عديم الجود  تكوت النمو    و. لسعر االلبات

+  3^س132343+ 2^س 2312.31+1^ س322733+ 214322333= هـ ^ص

  4^س7432433

                (027.2(           )22204(               )12031(      )72014  ) 

  7^س103.2141+  2^س33112272+                       

                                           (22221- (                     )72177 ) 

ر          
-3

 **02022= ف   1005=  

اى ماعدا عاملى اتعار اللبا ، وعدا الجود  لاللبات  ها ا والنمو   معنوى و و تاثير ايجا

تاثير تلبى على النمو   كما  و موضح وامرارنة النمو  جيا السااريا والااص امتوتل 

اتتهالك نصيب الىرد ، والنمو جيا الااىيا ااجمالى الكميات المستهلكة ما االلبات يتأح 

 .ام  االكثر معنوية وتاثيرا  ى النمو جيا معا معنوية النما   االراعة  واضا تها على العو

 الملخص 
اتتهدف البحث إلرا  الأو  على أ م تل  العوام  وقياس أثر ك  عام  على االتتهالك 

وقياس أثر العوام  مجتمعة وايات أكثر العوام  مجتمعة وخاىة أثر عام  الجود   ى الطلب 

 .تهالك اللباتوكيىية مواجهة أثر  وا العام  مستربالا على ات

على البيانات واإلحصا ات التي يصدر ا الجهاز المركزي واعتمد البحث  ى تحريق ا دا ة 

واإلحصا ، ونشرات االقتصاد الزراعي واإلحصا  اوزار  الزراعة، وأيأا  للتعبئة العامة

 . والزراعة من مـة الغويـة

(   3107 -3117)  الدراتددة الكميددات المسددتهلكة مددا اللبددات خددالل  تددر اوضثثحت النتثثائج أن

ألط طا وارتىاع الكيمات المطلواة لالتتهالك مدا  7325ألط طا إلى نحو  7325ما نحو 

ألدط  7235ثدم تراجعهدا إلدى نحدو  3115، 3115ألط طدا  دى عداا  7037اللبات إلى نحو 

ثم تراجعها مدر  أخدرى إلدى  3103ألط طا عاا  7550ثم زيادتها إلى نحو  3112طا عاا 

ألددط طددا ممددا يدددل علددى تواددوى الطلددب علددى اللبددات خددالل تلدد  الىتددر  وعدددا  7705نحددو 

اتتررار  ويرجج التزايد  ى اتتهالك االلبات الدى مجموعدة العوامد  السداارة ممدا يتطلدب معدة 

 .العم  على ترشيد اتتهالك االلبات وتحسيا وجود  وتو ير ادائ  االلبات 
 

 : المراجع 
، رتددالة اسثثة اقتصثثادية لثثنمط اسثثتهالك المثث ا  فثثى مصثثردر: جيهددات رجددب لطىددى محمددد  -0

 . 3110دكتوراب، قسم االقتصاد الزراعى، كلية الزراعة جامعة عيا شمو، 
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ABSTRACT 

The research aimed at shedding light on the most important 

factors, measuring the effect of each factor on consumption, 

measuring the effect of the factors combined and indicating the most 

factors combined, especially the effect of quality factor in demand and 

how to face the effect of this factor in the future on milk consumption. 
The study focused on achieving data and statistics issued by 

the Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS), 

Agricultural Economics and Statistics publications in the Ministry of 

Agriculture, and FAO. 
The results showed that the quantities of milk consumed 

during the study period (2005-2015) increased from about 5237 

thousand tons to about 5238 thousand tons and the increase in the 

quantities required for consumption of milk to about 5925 thousand 

tons in 2007 and 2008, and then decreased to about 5624 thousand 

tons in 2006 And then increased to about 5849 thousand tons in 2012 

and then back again to about 5598 thousand tons, indicating the 

fluctuation of demand for milk during that period and instability and 

due to the increase in consumption of milk to the previous factors, 

which requires work together to rationalize the consumption of dairy 

and improve the quality and provision dairy substitutes. 
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