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اقتصاديات انتاج واستهالك اللحوم الحمراء في مصر
فوزي محمد الدناصوري ، اشرف عبدهللا الفتياني ** و محمد ابو النصر الريفي*

فرع اإلقتصاد الزراعي – قسم اإلقتصاد الزراعي – كلية الزراعة – جامعة كفر الشيخ
**معهد بحوث اإلقتصاد الزراعي- مركز البحوث الزراعية

يعتبر القطاع الزراعي أحد المصادر الهامة للدخل القومي وتمثل الثروة الحيوانية ركنا رئيسيا من أركان القطاع الزراعي تحقيقا 
للترابط والتكامل بين اإلنتاج النباتي والحيواني وتمثل اللحوم الحمراء حوالي 40.18 % من قيمة اإلنتاج الحيواني عام2016. 
و يستهدف البحث دراسة الوضع الراهن للطاقة اإلنتاجية واالستهالكية ومقدار الفجوة والمستوي الفعلي والمرغوب لإلنتاج 
اللحوم  من  الصادرات  وكفاية  اإلنتاج  كفاية  وفترة  الفرد  الخارجية ومتوسط نصيب  والتجارة  الذاتي  واإلكتفاء  واإلستهالك 
الحمراء . واعتمد البحث علي البيانات الثانوية، واستخدام معادالت االنحدار في الصور المختلفة لتقدير معدالت النمو ومعامل 
عدم االستقرار وكذا االنحدار المتعدد المرحلي ، ونموذج نيرلوف وكانت اهم النتائج ان المتوسط السنوي لإلنتاج الزراعي 
واإلنتاج الحيواني واللحوم الحمراء بالقيم الحقيقية بلغ حوالي 133.96، 47.20، 18.55 مليار جنيه علي الترتيب وبمعدل 
زيادة سنوية معنوى إحصائياً عند 1% 2.11 %،8.90%،3.61%  لكل منهم علي الترتيب وبلغ المتوسط السنوي الهندسي  
لمعامل عدم االستقرار نحو 1.52%،3.66%،3.94%  مما يعكس ذلك اإلستقرار النسبي لتطور قيمة كل منهم علي الترتيب 
وبتقدير التفاوت النسبي بين المستوي الفعلي ونظيره المستهدف او المرغوب لكل من االنتاج واالستهالك واالكتفاء الذاتي 
تبين ان المتوسط السنوي للمستوي المرغوب من اإلنتاج قدر بنحو 992.37الف طن يمثل نحو 87.60% من اإلنتاج الفعلي 
، المتوسط السنوي للمستوي المرغوب من اإلستهالك قدر بنحو 1151.93 الف طن يمثل نحو 95.77% من اإلستهالك 
الفعلي ،كما قدر المتوسط السنوي للمستوي المرغوب من اإلكتفاء الذاتي بنحو 86.96 % يمثل نحو 91.47% من االكتفاء 
الذاتي الفعلي خالل الفترة 2000-2016  و يوصي البحث بضرورة توفير السالالت عالية اإلنتاج وتوفير األعالف المركزة 
والخضراء بالكميات المطلوبة ,دعم  المشروع القومي  لتنمية البتلو  لزيادة انتاج اللحوم  الحمراء وسد الفجوة منها,وزيادة 

متوسط نصيب الفرد منها. 

الكلمات االفتتاحية: اللحوم الحمراء - اإلنتاج، اإلستهالك - متوسط نصيب الفرد - الفجوة، اإلكتفاء الذاتي - المستوي الفعلي- 
المستوي المرغوب 

المقدمة                                                                                   

القومي  للدخل  الهامة  المصادر  أحد  الزراعي  القطاع  يعتبر 
الزراعي  القطاع  الحيوانية ركنا رئيسيا من أركان  الثروة  وتمثل 
تحقيقا للترابط والتكامل بين اإلنتاج النباتي والحيواني ولهذا تهتم 
من  للحد  والسمكية  والداجنة  الحيوانية  بالثروة  بالنهوض  الدولة 
البروتين  لتوفير  تعتبر مصدرا رئيسيا  الغذاء حيث  نقص  مشكلة 
الحيوانية منها  المنتوجات  اإلنسان وتتعدد  لغذاء  الالزم  الحيواني 
المائدة  وبيض  وااللبان،  واالسماك،  والبيضاء،  الحمراء  اللحوم 
والمنتجات الحشرية وعسل النحل والصوف والوبر والحرير حيث 
تقوم عليها العديد من الصناعات الغذائية فضال عن القيمة المادية 
التي تقدر بنحو 142.86 مليار جنيه تشكل حوالي 42.26% من 
اجمالي قيمة الدخل الزراعي والبالغة نحو 338.07 مليار جنيه 
عام  2016)وزارة الزراعة ، 2016(، وتعتبر اللحوم الحمراء 
أهم مكونات الدخل الحيواني في مصر حيث تقدر قيمتها المادية 
بنحو 51.55مليار جنيه تمثل حوالي 36.08% من اجمالي الدخل 
تعاني من  التي  الدول  تعتبر من  أن مصر  إال  الحيواني 2016، 
بصفة  الحيواني  البروتين  من  الفرد  نصيب  متوسط  إنخفاض 
نصيب  متوسط  بلغ  حيث  خاصة،  بصفة  الحمراء  واللحوم  عامة 
إنخفاض  بنسبة  /سنة  كجم  10حوالي  الحمراء  اللحوم  من  الفرد 
تقدر بنحو 37.5% من نظيره الموصي به والبالغ 16 كجم/سنة، 
وبنسبة انخفاض تقدر بنحو 74.36% من نظيره العالمي والبالغ 
39كجم /سنه عام 2016)منظمة الصحة العالمية، 2016 (، لذا 
الحمراء بصفة  واللحوم  الحيوانية بصفه عامة  الثروة  تنمية  تنال 
خاصة أولويات السياسة الزراعية في الفترة الحالية والمستقبلية .

المشكلة البحثية                                                                       

األمور  من  مصر  في  الحيوانية  الثروة  قطاع  تنمية  يعتبر 
البالغة األهمية والتي تفرضها الحاجة الملحة لتغطية العجز الحالي 
في اإلنتاج المحلي من اللحوم الحمراء لتغطية اإلحتياجات المحلية 
المتزايدة منها نتيجة للزيادة السكانية المضطردة وإرتفاع معدالت 
الدخول الفردية، فضال عن التحديات التي تحد من نمو هذا القطاع، 
التوازن  لعدم  نتيجة  أخر  بعد  عاما  المشكلة  هذه  تزايد  أدي  مما 
الغذائية  الفجوة  حجم  إتساع  إلي  أدي  مما  والطلب  العرض  بين 
والتزايد  الذاتي  اإلكتفاء  معدالت  وإنخفاض  الحمراء  اللحوم  من 
المستمر في أسعارها، وزيادة كمية الواردات مما إنعكس ذلك علي 
قيمة  المدفوعات، وال سيما بعد خفض  العبء علي ميزان  زيادة 
الجنية المصري، مما انعكس ذلك كله علي تراجع متوسط نصيب 
الفرد في مصر، علي الرغم من الجهود التي تقوم بها الدولة لزيادة 
مازال  الفرد  نصيب  متوسط  أن  إال  الحمراء،  اللحوم  من  اإلنتاج 
تشكل  إنخفاض  بنسبة  سنه  كجم/   10 حوالي  بلغ  حيث  منخفضا 
نحو   البالغ  والعالمي  به  الموصي  بنظيره  مقارنه   ، نحو %74.4 
الذي  األمر   ،)2016، العالمية  الصحة  )منظمة  37.5كجم/سنة 
يستوجب ضرورة البحث في إمكانية تنمية الثروة الحيوانية لزيادة 
كمية اإلنتاج المحلي في ظل الموارد اإلقتصادية المتاحة وذلك لسد 
هذا العجز وزيادة متوسط نصيب الفرد ونسبة اإلكتفاء الذاتي من 
اإلحتياجات  وتحديد  اإلستهالك  في  المتوقعة  الزيادة  تقدير  خالل 

المستقبلية في ضوء الزيادة السكانية المتوقعة.
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االهداف البحثية                                                                

الحقيقية - 1 بالقيم  الحيواني  و  الزراعي  اإلنتاج  قيمة  تطور 
النسبية  الحقيقة وأهميتها  بالقيم  الحمراء  اللحوم  قيمة  وتطور 

من قيمة اإلنتاج الحيواني.

التعرف علي الوضع الراهن لتطور كل من اإلنتاج واإلستهالك - 2
كمية الواردات والفجوة الغذائية ونسبة اإلكتفاء الذاتي ومتوسط 
الواردات  الفرد، وطول فترتي كفاية اإلنتاج وتغطية  نصيب 
واالهمية النسبية للطاقة اإلنتاجية والمتاح لالستهالك ألنواع ا 

للحوم الحمراء مقارنة بإجمالي االنتاج منها.

واإلستهالك  اإلنتاج  من  المرغوب  المستوي  علي  التعرف   -3
واإلكتفاء الذاتي مقارنة بالمستوي الفعلي.

االسلوب البحثي                                                                    

إعتمد البحث علي إستخدام أساليب التحليل الوصفي و الكمي 
حيث تم اإلستعانة بمعادالت اإلنحدار البسيط في الصور المختلفة 
الدراسة  موضع  اإلقتصادية  للمتغيرات  النمو  معدالت  لتقدير 
واإلحصائي،  اإلقتصادي  المنطق  مع  تمشيا  أفضلها  وإختيار 
عدم  معامالت  لتقدير  اإلنحرافات  لمتوسطات  المئوية  والنسب 
اإلستقرار للمتغيرات موضع الدراسة، وكذا نموذج التعديل الجزئي 
قصير وطويل األجل لنيرلوف )مجدي الشوربجي، 1994( لتقدير 
ونسبة  واإلستهالك  المحلي  اإلنتاج  لكمية  المرغوب  المستوي 

اإلكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء في مصر.

مصادر البيانات
الثانوية   البيانات  علي  اهدافه  تحقيق  في  البحث  اعتمد 
موضع  االقتصادية  للمتغيرات   ) المنشورة  غير   - )المنشورة 
الدراسة من مصادرها المختلفة متمثلة في كل من وزارة الزراعة 
واستصالح االراضي، نشرات تقديرات الدخل الزراعي، نشرات 
الجهازالمركزي  الخارجية  التجارة  نشرات  الغذائي،  الميزان 
الثروة  الحصاءات  السنوية  النشرات  واالحصاء  العامة  للتعبئة 
االغذية  )منظمة   ،)WHO العالمية  الصحة  )منظمة  الحيوانية 
والرسائل  االلكترونية  المواقع  الي  باالضافة   )FAO والزراعة 

والبحوث العلميىة ذات الصلة بموضوع البحث . 

النتائج البحثية                                                                      

الحمراء  واللحوم  الحيواني  و  الزراعي  اإلنتاج  قيمة  اوال: تطور 
بالقيم الحقيقة فى مصر:

بدراسة  الحقيقية:  بالقيم  الزراعي  اإلنتاج  قيمة  تطور   -1
وإستعراض تطور قيمة اإلنتاج الزراعي بالقيم الحقيقية، تبين 
أنها تتراوح بين حد أدنى بلغ نحو 108.58 مليار جنيها خالل 
مليار جنيها  بلغ حوالى 154.48  عام 2000، وحد أقصى 
خالل عام 2014، أى ما يعادل حوالى 1.42 مثل نظيرتها 
مليار   133.96 نحو  بلغ  سنوى  وبمتوسط   ،2000 عام 
جنيها خالل فترة الدراسة، وبتقدير وإستعراض معامل عدم 
نحو %0.01  بلغ  أدنى  بين حد  يتراوح  أنه  تبين  اإلستقرار، 
خالل   %7.05 حوالى  بلغ  أقصى  وحد   ،2006 عام  خالل 
عام 2016، وبمتوسط هندسي سنوى بلغ نحو 1.52% خالل 
فترة الدراسة، مما يعكس ذلك اإلستقرار النسبي لتطور قيمة 
الحقيقية )جدول 1(، وبتقدير معادلة  بالقيم  الزراعي  اإلنتاج 
اإلتجاه الزمنى العام، وجد أنه إتخذ إتجاهاً عاماً تزايداً سنوياً 
سنوية  زيادة  وبمعدل  جنيها،  مليار   2.83 نحو  بلغ  بمقدار 
معنوى إحصائياً عند مستوى المعنوية 1% بلغ نحو %2.11 
من المتوسط السنوى خالل فترة الدراسة، كما يستدل من قيمة 
يعكس  التغيرات  من   %90.8 نحو  أن  )ر2(  التحديد  معامل 

آثارها عنصر الزمن، معادلة رقم )1(، )جدول 2).

بدراسة  الحقيقية:  بالقيم  الحيواني  اإلنتاج  قيمة  تطور   -2

الحقيقية،  بالقيم  الحيواني  اإلنتاج  قيمة  تطور  وإستعراض 
أنها تتراوح بين حد أدنى بلغ نحو 33.39مليار جنيها  تبين 
مليار   56.75 حوالى  بلغ  أقصى  وحد   ،2000 عام  خالل 
مثل   1.70 حوالى  يعادل  ما  أى   ،2014 عام  خالل  جنيها 
نظيرتها عام 2000، وبمتوسط سنوى بلغ نحو 47.20مليار 
جنيها خالل فترة الدراسة، وبدراسة وإستعراض معامل عدم 
نحو %0.69  بلغ  أدنى  بين حد  يتراوح  أنه  تبين  اإلستقرار، 
خالل عام 2015، وحد أقصى بلغ حوالى 10.81% خالل 
عام 2005، وبمتوسط هندسي سنوى بلغ نحو 3.61% خالل 
فترة الدراسة، مما يعكس ذلك اإلستقرار النسبي لتطور قيمة 
اإلنتاج الحيواني بالقيم الحقيقية، جدول )1(، وبتقدير معادلة 
اإلتجاه الزمنى العام وجد أنه إتخذ إتجاهاً عاماً تزايداً سنوياً 
سنوية  زيادة  وبمعدل  جنيها،  مليار   4.21 نحو  بلغ  بمقدار 
بلغ نحو %8.90  المعنوية%1  عند مستوى  معنوى إحصائياً 
من المتوسط السنوى خالل فترة الدراسة، كما يستدل من قيمة 
يعكس  التغيرات  من   %92.6 نحو  أن  )ر2(  التحديد  معامل 

آثارها عنصر الزمن، معادلة رقم )2(، )جدول 2).

3- تطور قيمة اللحوم الحمراء بالقيم الحقيقية: بدراسة وإستعراض 
تطور قيمة اللحوم الحمراء بالقيم الحقيقية، تبين أنها تتراوح 
بين حد أدنى بلغ نحو 13.54 مليار جنيها خالل عام 2000، 
وحد أقصى بلغ حوالى 22.64 مليار جنيها خالل عام 2015، 
أى ما يعادل حوالى1.67مثل نظيرتها عام2000، وبمتوسط 
الدراسة،  فترة  خالل  نحو18.55مليارجنيها  بلغ  سنوى 
وبدراسة وإستعراض معامل عدم اإلستقرار، تبين أنه يتراوح 
بين حد أدنى بلغ نحو 1.19% خالل عام 2004، وحد أقصى 
هندسي  وبمتوسط  عام 2005،  بلغ حوالى 10.53% خالل 
سنوى بلغ نحو 3.94% خالل فترة الدراسة، مما يعكس ذلك 
اإلستقرار النسبي لتطور قيمة اللحوم الحمراء بالقيم الحقيقية، 
العام، وجد  الزمنى  جدول رقم )1(، وبتقدير معادلة اإلتجاه 
أنها إتخذت إتجاهاً عاماً تزايداً سنوياً بمقدار بلغ نحو 0.67 
عند  إحصائياً  معنوى  سنوية  زيادة  وبمعدل  جنيها،  مليار 
مستوى المعنوية 1% بلغ نحو 3.61% من المتوسط السنوى 
خالل فترة الدراسة، كما يستدل من قيمة معامل التحديد )ر2) 
أن نحو 86.0% من التغيرات يعكس آثارها عنصر الزمن، 

معادلة رقم )3(، )جدول 2).

ثانيا: تطور إجمالي كمية اللحوم الحمراء وفقا للنوع فى مصر:
كمية  تطور  وإستعراض  بدراسة  األبقار:  لحوم  تطوركمية   -1
لحوم األبقار، تبين أنها تتراوح بين حد أدنى بلغ نحو 273 
 465 حوالى  بلغ  أقصى  وحد   ،2001 عام  خالل  طن  ألف 
ألف طن خالل عام 2012، أى ما يعادل حوالى 1.70مثل 
 382.7 بلغ نحو 0  نظيرتها عام 2001، وبمتوسط سنوى 
ألف طن خالل فترة الدراسة )جدول 3(، بدراسة وإستعراض 
أنها  تبين  الحمراء،  اللحوم  اجمالي  النسبية من  تطورأهميتها 
عام2001،  39.45%خالل  نحو  بلغ  أدنى  حد  بين  تتراوح 
وحد أقصى بلغ حوالى46.78% خالل عام 2016، وبمتوسط 
 ،)3 )جدول  الدراسة  فترة  خالل   %43.47 نحو  بلغ  سنوى 
وبدراسة وإستعراض معامل عدم اإلستقرار تبين أنه يتراوح 
بين حد أدنى بلغ نحو 0.18% خالل عام 2006، وحد أقصى 
هندسي  وبمتوسط  عام 2015،  بلغ حوالى 19.77% خالل 
يعكس  مما  الدراسة،  فترة  خالل   %5.50 نحو  بلغ  سنوى 
ذلك اإلستقرار النسبي لتطور كمية لحوم األبقار خالل فترة 
العام،  الزمنى  اإلتجاه  معادلة  وبتقدير   ،)3 )جدول  الدراسة 
نحو  بلغ  بمقدار  تزايديا سنوياً  عاماً  إتجاهاً  إتخذت  أنها  تبين 
8.17 ألف طن، وبمعدل زيادة سنوية معنوى إحصائياً عند 
مستوى المعنوية 1% بلغ نحو 2.13% من المتوسط السنوى 
خالل فترة الدراسة، كما يستدل من قيمة معامل التحديد )ر2) 
أن نحو 83.4% من التغيرات يعكس آثارها عنصر الزمن، 

معادلة رقم )4(، )جدول 2).
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جدول  1. تطور قيمة اإلنتاج الزراعي والحيواني واللحوم الحمراءوأهميتها النسبية بالقيم الحقيقية ومعامالت عدم اإلستقرار في مصرخالل الفترة 2000- 2016

السنوات

اللحوم الحمراءاإلنتاج الحيوانياإلنتاج الزراعي

مليون جنية
معامل 
عدم 

اإلستقرار
مليون جنية

% من اإلنتاج 
الزراعي

معامل عدم 
اإلستقرار

مليون جنية
% من اإلنتاج 

الزراعي
معامل عدم 
اإلستقرار

2000108581.322.8733385.9730.7510.8113539.8640.566.47
2001112053.152.1935840.6131.997.3113584.3837.909.35
2002118844.601.2941547.3934.964.1216088.5838.723.83
2003119423.320.5742547.9535.633.4315443.7736.303.51
2004117721.234.241262.2335.052.6216317.3739.551.19
2005126970.841.0547129.5337.128.0718816.5039.9310.53
2006128429.060.0146327.6836.073.3118811.6840.617.29
2007132493.320.9946846.8435.361.6618294.5639.051.39
2008140231.964.6849048.6734.983.6618279.6837.271.47
2009140845.973.0151291.6936.425.6420712.1240.388.66
2010138187.580.9550992.0536.902.4220806.6740.806.31
2011143754.731.0448613.4233.824.7218663.3138.397.06
2012150153.833.5249880.2033.224.5519396.2938.895.80
2013151196.382.2852271.1534.572.2919958.0838.185.41
2014154482.712.5856750.3036.743.6921907.1338.601.38
2015148904.572.9155582.4337.330.6922643.6640.742.37
2016145126.527.0555069.0337.953.7322129.0440.182.21
133964.771.5247316.8935.173.6118552.5139.163.94المتوسط

154482.717.0556750.3037.9510.8122643.6640.8010.53الحد األقصي
108581.320.9533385.9730.750.6913539.86437.271.19الحد األدني

المصدر: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة وإستصالح األراضي-قطاع الشئون اإلقتصادية-  نشرات تقديرات الدخل الزراعي-أعداد متفرقة.

جدول 2. معادالت االتجاه الزمني العام لتطور قيمة اإلنتاج الزراعي واإلنتاج الحيواني واللحوم الحمراء بالقيم الحقيقية وتطور كمية اإلنتاج للحوم الحمراء 
وفقا للنوع بااللف طن خالل الفترة )2016-2000(

رقم 
المتغير المعادلة

اإلقتصادي

نوع 
معادلة االتجاه الزمني العامالنموذج

المتوسط 
السنوي

)مليار 
جنية(

مقدارالتغير 
السنوي

)مليار 
جنية(

معدل 
النمو 

السنوي%

فر2

قيمة اإلنتاج 1
ص^هـ = 11.61 +0.0211 سهـالنموالزراعي حقيقي

** (12.13)
133.962.832.110.908**147.18

قيمة اإلنتاج 2
لوغاريتميالحيواني حقيقي

لوص^هـ = 31.51 + 0.801 لوس هـ
** (13.73)

47.324.218.900.926**188.58

قيمة اللحوم 3
لوغاريتميالحمراء حقيقي

لوص^هـ = 12.16 +0.324لوسهـ

** (9.59)
18.550.673.610.860**91.96

تربيعياألبقار4
ص^هـ =212.81+38.59س هـ-

1.69س2هـ

**(5.62-( **)6.94)  ** (9.782)
382.718.172.110.834**35.32

تربيعيالجاموس5
ص^هـ =246.24+26.83 س هـ-1.29 

س2هـ

**(6.95-( **)7.80)  ** (18.32)
352.183.611.030.829**34.05

6
االغنام

تربيعي
ص^هـ =71.19+3.54 س هـ-0.23 

س2هـ

**(5.82-( **)4.63)  **(24.42)
77.650.6-0.77-0.791**26.51

7
الماعز

تربيعي
ص^هـ =26.69+3.16 سهـ-0.21 س2هـ

**(6.13) **(5.05) **(19.07)
53.350.62-1.16-0.790**26.38

8
الجمال

خطي
ص^هـ = 7.12 +0.216س هـ

*(2.39)  **(7.69)
9.060.2162.380.275*6.70

لوغاريتميإجمالي اإلنتاج9
لوص^هـ = 701.37 +0.88لوس هـ

**(3.79)
874.8885.549.780.489**14.35

**=معنوي عند مستوى المعنوية%1 * = معنوي عند مستوى المعنوية %5   
ص ^ -= القيمة التقديرية للمتغير التابع في السنة  س = متغير الزمن في السنة هـ، حيث هـ = 1، 2، 3، … 16

المصدر:جمعت وحسبت علي الحاسب االلي من نتاءج تحليل بيانات جدول )1)
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2- تطوركمية لحوم الجاموس: بدراسة وإستعراض تطور كمية 
لحوم الجاموس، تبين أنها تتراوح بين حد أدنى بلغ نحو 288 
ألف طن خالل عام 2000، وحد أقصى بلغ حوالى 398 ألف 
طن خالل عام 2010، أى ما يعادل حوالى 1.41 مثل نظيره 
عام 2000، وبمتوسط سنوى بلغ نحو375.5 ألف طن خالل 
فترة الدراسة )جدول 3(. بدراسة وإستعراض تطورااهميتها 
النسبية من اجمالي اللحوم الحمراء، تبين أنها تتراوح بين حد 
أدنى بلغ نحو 38.56% خالل عام 2016، وحد أقصى بلغ 
حوالى41.61 %خالل عام 2015، وبمتوسط سنوى بلغ نحو 
40.30 خالل فترة الدراسة )جدول 3( بدراسة وإستعراض 
معامل عدم اإلستقرار لتطور لحوم الجاموس، تبين أنه يتراوح 
بين حد أدنى بلغ نحو 1.67% خالل عام 2014، وحد أقصى 
هندسي  وبمتوسط  عام 2016،  بلغ حوالى 19.94% خالل 
سنوى بلغ نحو 5.84% خالل فترة الدراسة، مما يعكس ذلك 
اإلستقرار النسبي لتطور لحوم الجاموس خالل فترة الدراسة، 

)جدول 3). 

وبتقدير معادلة اإلتجاه الزمنى العام لتطورلحوم الجاموس فى 
إتجاهاً  إتخذت  أنها  تبين  الدراسة،  فترة  التربيعية خالل  الصورة 
عاماً تزايديا سنوياً بمقدار بلغ نحو 3.61 ألف طن، وبمعدل زيادة 
سنوية معنوى إحصائياً عند مستوى المعنوية 5% بلغ نحو %1.03 
قيمة  من  يستدل  كما  الدراسة،  فترة  خالل  السنوى  المتوسط  من 
معامل التحديد )ر2( أن نحو 82.9% من التغيرات يعكس آثارها 

عنصر الزمن، معادلة رقم )5(، )جدول 2).

كمية  تطور  وإستعراض  بدراسة  االغنام:  لحوم  تطوركمية   -3
نحو 61  بلغ  أدنى  حد  بين  تتراوح  أنها  تبين  االغنام،  لحوم 
ألف طن خالل عام 2015، وحد أقصى بلغ حوالى 86 ألف 

طن خالل عام 2008، أى ما يعادل حوالى 1.41 مثل نظيره 
عام 2000، وبمتوسط سنوى بلغ نحو 72.2 ألف طن خالل 
فترة الدراسة )جدول 3(. بدراسة وإستعراض تطوراهميتها 
النسبية للحوم االغنام من اجمالي اللحوم الحمراء، تبين أنها 
تتراوح بين حد أدنى بلغ نحو 78 % خالل عام 2014، وحد 
بلغ حوالى 10.84 % خالل عام 2001، وبمتوسط  أقصى 
رقم  جدول  الدراسة،  فترة  خالل   %8.96 نحو  بلغ  سنوى 
(3( بدراسة وإستعراض معامل عدم اإلستقرار لتطور لحوم 
 %0.57 نحو  بلغ  أدنى  حد  بين  يتراوح  أنه  تبين  االغنام، 
خالل   %15.6 حوالى  بلغ  أقصى  وحد   ،2012 عام  خالل 
عام 2015، وبمتوسط هندسي سنوى بلغ نحو 3.89% خالل 
فترة الدراسة، مما يعكس ذلك اإلستقرار النسبي لتطور كمية 

لحوم االغنام خالل فترة الدراسة )جدول 3). 

وبتقدير معادلة اإلتجاه الزمنى العام لتطور لحوم االغنام فى 
إتجاهاً  إتخذت  أنها  تبين  الدراسة،  فترة  التربيعية خالل  الصورة 
عاماً تناقصيا سنوياً بمقدار بلغ نحو 0.6 ألف طن، وبمعدل تناقص 
سنوي معنوى إحصائياً عند مستوى المعنوية 1% بلغ نحو %0.77 
قيمة  من  يستدل  كما  الدراسة،  فترة  خالل  السنوى  المتوسط  من 
معامل التحديد )ر2( أن نحو 79.1% من التغيرات يعكس آثارها 

عنصر الزمن، معادلة رقم )6(، )جدول 2).

كمية  تطور  وإستعراض  بدراسة  الماعز:  لحوم  تطوركمية   -4
لحوم الماعز، تبين أنها تتراوح بين حد أدنى بلغ نحو 39 ألف 
طن خالل عام 2015، وحد أقصى بلغ حوالى 62 ألف طن 
خالل عام 2008، أى ما يعادل حوالى 1.58 مثل نظيره عام 
2015، وبمتوسط سنوى بلغ نحو 53.3 ألف طن خالل فترة 
تطوراهميتها  وإستعراض  بدراسة  و   ،  )3 )جدول  الدراسة 

جدول 3. االهمية النسبية ومعامل عدم االستقرار النواع اللحوم الحمراء خالل الفترة من )2016-2000(

السنوات

جمالماعزأغنامجاموسأبقار

طن
ف 

ال

اج
إلنت

ي ا
مال

إج
ن 

%م
 

رار
ستق

اال
دم 

 ع
مل

معا

طن
ف 
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ي ا
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إج
ن 

%م
 

رار
ستق
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دم 

 ع
مل

معا

طن
ف 

ال
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إلنت

ي ا
مال

إج
ن 

%م
 

رار
ستق

اال
دم 

 ع
مل

معا

طن
ف 

ال

اج
إلنت

ي ا
مال

إج
ن 

%م
 

رار
ستق

اال
دم 

 ع
مل

معا

طن
ف 

ال

اج
إلنت

ي ا
مال

إج
ن 

%م
 

رار
ستق
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دم 

 ع
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معا

طن
ف 

 ال
لي

جما
اإل

200028240.0011.1228840.8510.947310.3512.87517.2311.98111.5650.00705

200127339.4516.1228441.0413.157510.849.66527.519.3681.165.97692

200233641.130.7133841.272.248310.110.91546.584.9270.909.85818

200332941.113.7532440.483.058310.321.86577.101.3980.990.25801

200434141.772.5733040.492.30809.840.89576.982.4380.922.39815

200535341.361.4435441.473.70839.783.82556.410.1380.974.90853

200636741.890.1836041.104.35859.707.35556.280.9291.034.32876

200739342.954.9337040.446.15869.409.67616.6713.1250.5543.46915

200843044.8412.3637539.106.48868.9710.76626.4716.2160.6333.77959

200944745.6114.3638138.887.09858.6710.56596.0211.7980.8213.74980

201045746.0714.5239840.1210.75757.561.46535.341.5290.915.17992

201145445.9511.4839640.089.10747.491.79535.362.65111.1113.33988

201246546.9711.9338538.895.03757.580.57545.455.76111.1110.87990

201343545.122.6938940.355.09767.882.97525.393.00121.2418.38964

201442144.742.5038040.381.67757.972.68535.636.19121.2815.91941

201535344.5119.7733041.6112.55617.6915.60394.9220.95101.265.38793

201637046.7817.4430538.5619.94658.229.10405.0617.97111.392.00791

382.743.475.1535240.305.84788.963.8953.36.144.418.521.057.89875المتوسط

46546.7819.7739841.6119.948610.8415.6627.5120.95121.5643.46992االقصي

27339.450.1828838.561.67617.490.57394.920.1350.550.25692االدني

المصدر نشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء – أعداد متفرقة 
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النسبية للحوم الماعز من اجمالي اللحوم الحمراء، تبين أنها 
 ،2015 عام  خالل   %4.92 نحو  بلغ  أدنى  حد  بين  تتراوح 
وحد أقصى بلغ حوالى 7.51 %خالل عام 2002، وبمتوسط 
سنوى بلغ نحو 6.14% خالل فترة الدراسة )جدول 3( ، و 
بدراسة وإستعراض معامل عدم اإلستقرار لتطوركمية لحوم 
الماعز، تبين أنها تتراوح بين حد أدنى بلغ نحو 0.13% خالل 
عام  خالل   %20.95 حوالى  بلغ  أقصى  وحد   ،2005 عام 
خالل   %4.41 نحو  بلغ  سنوى  هندسي  وبمتوسط   ،2015
فترة الدراسة، مما يعكس ذلك اإلستقرار النسبي لتطور كمية 

الماعز خالل فترة الدراسة، )جدول 3)

وبتقدير معادلة اإلتجاه الزمنى العام لتطور كمية لحوم الماعز 
فى الصورة التربيعية خالل فترة الدراسة، تبين أنها إتخذت إتجاهاً 
وبمعدل  طن،  ألف   0.62 نحو  بلغ  بمقدار  سنوياً  تناقصيا  عاماً 
تناقص سنوي معنوى إحصائياً عند مستوى المعنوية 1% بلغ نحو 
1.16% من المتوسط السنوى خالل فترة الدراسة، كما يستدل من 
التغيرات يعكس  أن نحو 79.0% من  التحديد )ر2(  قيمة معامل 

آثارها عنصر الزمن، معادلة رقم )7(، )جدول 2). 

كمية  تطور  وإستعراض  بدراسة  الجمال:  لحوم  تطوركمية   -5
لحوم الجمال، تبين أنها تتراوح بين حد أدنى بلغ نحو 5 ألف 
طن خالل عام 2007، وحد أقصى بلغ حوالى 12 ألف طن 
خالل عام 2014، أى ما يعادل حوالى 2.4 مثل نظيره عام 
2007، وبمتوسط سنوى بلغ نحو8.52 ألف طن خالل فترة 
الدراسة، جدول رقم )3(. بدراسة وإستعراض تطوراهميتها 
النسبية للحوم الجمال من اجمالي اللحوم الحمراء، تبين أنها 
 ،2007 عام  خالل   % نحو0.55  بلغ  أدنى  حد  بين  تتراوح 
وحد أقصى بلغ حوالى 1.56%خالل عام 2000 وبمتوسط 
(3 )جدول  الدراسة  فترة  خالل   %1.05 نحو  بلغ  سنوى 
كمية  لتطور  اإلستقرار  عدم  معامل  وإستعراض  وبدراسة 
لحوم الجمال، تبين أنه يتراوح بين حد أدنى بلغ نحو %0.25 
خالل عام 2003، وحد أقصى بلغ حوالى 43.46% خالل 
عام 2007، وبمتوسط هندسي سنوى بلغ نحو 7.89% خالل 
فترة الدراسة، مما يعكس ذلك اإلستقرار النسبي لتطور كمية 

الجمال خالل فترة الدراسة، )جدول 3). 

وبتقدير معادلة اإلتجاه الزمنى العام لتطور كمية لحوم الجمال 
فى الصورة الخطية خالل فترة الدراسة، تبين أنها إتخذت إتجاهاً 
عاماً تزايداً سنوياً بمقدار بلغ نحو 8.55 ألف طن، وبمعدل زيادة 
من   %0.97 نحو  بلغ   %5 مستوى  عند  إحصائياً  معنوى  سنوية 
المتوسط السنوى خالل فترة الدراسة، كما يستدل من قيمة معامل 
التحديد )ر2( أن نحو 48.9% من التغيرات يعكس آثارها عنصر 

الزمن، معادلة رقم )8(، )جدول 2).

6- تطوراجمالي كمية االنتاج للحوم الحمراء: بدراسة وإستعراض 
بين  تتراوح  أنها  تبين  الحمراء،  اللحوم  كمية  اجمالي  تطور 
وحد   ،2001 عام  خالل  طن  ألف   692 نحو  بلغ  أدنى  حد 
أقصى بلغ حوالى 992 ألف طن خالل عام 2010، أى ما 
وبمتوسط   ،2001 عام  نظيرتها  مثل   1.43 حوالى  يعادل 
سنوى بلغ نحو875ألف طن خالل فترة الدراسة )جدول 3). 
اجمالي  لتطور  اإلستقرار  عدم  معامل  وإستعراض  بدراسة 
كمية اللحوم الحمراء، تبين أنه يتراوح بين حد أدنى بلغ نحو 
0.23% خالل عام 2014، وحد أقصى بلغ حوالى %17.62 
خالل عام 2016، وبمتوسط هندسي سنوى بلغ نحو %4.67 
خالل فترة الدراسة، مما يعكس ذلك اإلستقرار النسبي لتطور 
جدول  الدراسة،  فترة  خالل  الحمراء  اللحوم  كمية  اجمالي 
الكمية  العام لتطور  الزمنى  رقم )3( وبتقدير معادلة اإلتجاه 

االجمالية للحوم الحمراء فى الصورة اللوغاريتمية خالل فترة 
الدراسة، تبين أنها إتخذت إتجاهاً عاماً تزايداً سنوياً بمقدار بلغ 
نحو 0.216ألف طن، وبمعدل زيادة سنوية معنوى إحصائياً 
عند مستوى 5% بلغ نحو 2.38% من المتوسط السنوى خالل 
التحديد )ر2( أن  الدراسة، كما يستدل من قيمة معامل  فترة 
الزمن،  عنصر  آثارها  يعكس  التغيرات  من   %27.5 نحو 

معادلة رقم )9(، )جدول 2).

ثالثا: تطور الطاقة اإلستهالكية والفجوة ومتوسط نصيب الفرد وفترة 
تلبية اإلنتاج والتجارة  الخارجية من اللحوم الحمراء في مصر

1- تطور كمية الواردات من اللحوم احمراء في مصر: بدراسة 
في  الحمراء  اللحوم  من  الواردات  كمية  تطور  وإستعراض 
مصر، تبين أنها تتذبذب بين حد أدنى بلغ نحو 100الف طن 
طن  الف   615 حوالى  بلغ  أقصى  وحد   ،2001 عام  خالل 
نظيره  مثل  حوالى 6.15  يعادل  ما  أى  عام 2015،  خالل 
طن  296.06الف  نحو  بلغ  سنوى  وبمتوسط   ،2001 عام 
خالل فترة الدراسة، جدول )4(.، بدراسة وإستعراض معامل 
الحمراء  اللحوم  من  الواردات  كمية  لتطور  اإلستقرار  عدم 
نحو %0.78  بلغ  أدنى  بين حد  يتراوح  أنه  تبين  في مصر، 
خالل عام 2003، وحد أقصى بلغ حوالى 65.21% خالل 
 %16.64 نحو  بلغ  سنوى  هندسي  وبمتوسط   ،2006 عام 
لتطور  الدراسة، مما يعكس ذلك عدم اإلستقرار  فترة  خالل 
لعدم  وذلك  مصر  في  الحمراء  اللحوم  من  الواردات  كمية 
وبتقدير   )5 )جدول  العالمية  اللحوم  أسعار  وإستقرار  ثبات 
معادلة اإلتجاه الزمنى العام لتطور كمية الواردات من اللحوم 
الحمراء في مصر فى صورة معادلة لوغاريتمية خالل فترة 
الدراسة، وجد أنها إتخذت إتجاهاً عاماً تزايديا سنوياً بمقدار 
نحو  بلغ  سنوي  تزايد  وبمعدل  طن،  250.3الف  نحو  بلغ 
84.5% من المتوسط السنوى ولم يثبت معنوية عند مستويات 
قيمة  من  يستدل  كما  الدراسة،  فترة  خالل  المالوفة  المعنوية 
يعكس  التغيرات  من   %47.9 نحو  أن  )ر2(  التحديد  معامل 

آثارها عنصر الزمن، معادلة رقم )1(، )جدول 6).

2- تطور كمية الصادرات من اللحوم الحمراء في مصر: بدراسة 
اللحوم الحمراء في  وإستعراض تطور كمية الصادرات من 
الف  نحو 0.26  بلغ  أدنى  بين حد  تتذبذب  أنها  تبين  مصر، 
طن خالل عام 2001، وحد أقصى بلغ حوالى 1.9الف طن 
نظيره  مثل  حوالى 7.30  يعادل  ما  أى  عام 2014،  خالل 
خالل  طن   2.88 نحو  بلغ  سنوى  وبمتوسط   ،2009 عام 
فترة الدراسة، جدول )4(.، بدراسة وإستعراض معامل عدم 
في  الحمراء  اللحوم  من  الصادرات  كمية  لتطور  اإلستقرار 
مصر، تبين أنه يتراوح بين حد أدنى بلغ نحو 10.59% خالل 
بلغ حوالى 824.53% خالل عام  عام 2016، وحد أقصى 
خالل   %85.3 نحو  بلغ  سنوى  هندسي  وبمتوسط   ،2003
كمية  لتطور  اإلستقرار  عدم  ذلك  يعكس  مما  الدراسة،  فترة 
ثبات  لعدم  وذلك  مصر  في  الحمراء  اللحوم  من  الصادرات 
العالمية )جدول 5( وبتقدير معادلة  اللحوم  وإستقرار أسعار 
اللحوم  من  الصادرات  كمية  لتطور  العام  الزمنى  اإلتجاه 
خالل  لوغاريتمية  معادلة  صورة  فى  مصر  في  الحمراء 
سنوياً  تزايديا  عاماً  إتجاهاً  إتخذت  أنها  وجد  الدراسة،  فترة 
بلغ  سنوي  تزايد  وبمعدل  طن،  الف   0.89 نحو  بلغ  بمقدار 
عند  معنوية  يثبت  ولم  السنوى  المتوسط  من  نحو %30.90 
الدراسة، كما يستدل  فترة  المالوفة خالل  المعنوية  مستويات 
من قيمة معامل التحديد )ر2( أن نحو 54.0% من التغيرات 

يعكس آثارها عنصر الزمن، معادلة رقم )2(، )جدول 6).
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3- تطور كمية المتاح لإلستهالك من اللحوم الحمراء في مصر: 
بدراسة وإستعراض تطور كمية المتاح لإلستهالك من اللحوم 
بلغ نحو  أدنى  أنها تتراوح بين حد  تبين  الحمراء في مصر، 
حوالى  بلغ  أقصى  وحد   ،2001 عام  خالل  طن  ألف   789
1402 ألف طن خالل عام 2015، أى ما يعادل حوالى 1.77 
مثل نظيره عام 2001، وبمتوسط سنوى بلغ نحو 1144 ألف 
وإستعراض  بدراسة   ،)4 )جدول  الدراسة  فترة  خالل  طن 
من  لإلستهالك  المتاح  كمية  لتطور  اإلستقرار  عدم  معامل 
أدنى  حد  بين  يتراوح  أنه  تبين  مصر،  في  الحمراء  اللحوم 

بلغ نحو 0.17% خالل عام 2011، وحد أقصى بلغ حوالى 
22.16% خالل عام 2007، وبمتوسط هندسي سنوى بلغ نحو 
65.6% خالل فترة الدراسة، مما يعكس ذلك اإلستقرار شبة 
التام لتطور كمية المتاح لإلستهالك من اللحوم الحمراء، جدول 
كمية  لتطور  العام  الزمنى  اإلتجاه  معادلة  وبتقدير   ،)5( رقم 
الحمراء في مصر فى صورة  اللحوم  المتاح لإلستهالك من 
معادلة النمو خالل فترة الدراسة، وجد أنها إتخذت إتجاهاً عاماً 
بلغ نحو 4.46ألف طن، وبمعدل زيادة  بمقدار  سنوياً  تزايداً 
سنوية معنوى إحصائياً عند مستوى 5% بلغ نحو 0.38% من 

 جدول 4. الوضع الراهن للمتاح لالستهالك والفجوة ومتوسط نصيب الفرد وفترة تلبية اإلنتاج والتجارة  الخارجية من اللحوم الحمراء في مصر.
واردات السنوات

الف طن
صادرات ألف 

طن
المتاح 

لالستهالك
الفجوة الف 

طن
نصيب الفرد 

كجم
كفاية الوارداتكفاية اإلنتاج

20002270.29929.7122511.6275.5188.71
20011000.26788.74979.1318.5146.03
20021420.40956.4013910.5310.6153.93
20032110.481004.6320411.3286.9575.58
20041520.76958.4414310.4309.6257.73
20052720.681122.0226911.1274.7087.63
20064340.951218.0534212.7243.70120.74
20074560.851367.1545213241.66120.43
20083030.381259.6230110.9297.6594.04
20092150.351188.6520910.9312.1368.48
20102610.271117.731269.8356.0393.67
20112400.911221.092339.4349.1084.80
20123091.621252.382629.2343.49107.21
201333812.871274.133109.7314.72110.35
201438819.071242.9430210.1286.22118.02
20156151.991402.0160911.4209.59162.55
20163706.751146.253558.7252.15117.95
296.062.88114426910.6293.0894.58المتوسط

61519.07140260913356.03162.55الحد األقصى
1000.26789978.7209.5946.03الحد األدنى

المصدر نشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء- أعداد متفرقة 

جدول 5. معامل عدم االستقرار للمتاح لالستهالك والفجوة ومتوسط نصيب الفرد وفترة تلبية اإلنتاج والتجارة الخارجية من اللحوم الحمراء في مصر

نصيب الفردالفجوةالمتاحالصادراتالوارداتالسنوات
كفاية 
االنتاج

كفاية الواردات

200039.5895.841.5545.092.947.8644.44
200144.2390.9218.6342.7218.626.7829.79
200227.5592.113.8124.315.374.3922.23
20030.7894.531.443.082.643.322.34
200433.7245.588.2232.614.784.5825.99
200510.5638.764.9418.782.446.986.68
200665.2144.0711.3242.0618.1417.2739.93
200763.2262.8322.1677.2421.9217.7533.17
20082.3486.7810.111.773.061.560.57
200931.2589.891.6726.33.916.7730.64
201020.7793.346.3957.75.822.18.94
201130.6580.390.1725.358.8920.0320.76
201214.8269.020.6819.7310.0718.43.55
201310.9291.250.419.014.388.764.3
20142.0597.733.9414.920.420.831.2
201548.9871.546.364.9414.3327.231.52
201613.8510.5914.77.4311.9812.187.67
16.6466.653.6123.225.77.8310.5المتوسط

65.2197.7322.1677.2421.9227.244.44الحد األقصى
0.7810.590.173.080.420.830.57الحد األدنى
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قيمة  من  يستدل  كما  الدراسة،  فترة  خالل  السنوى  المتوسط 
يعكس  التغيرات  من   %87.3 نحو  أن  )ر2(  التحديد  معامل 

آثارها عنصر الزمن، معادلة رقم )3(، )جدول 6). 

4- تطور الفجوة الظاهرية من اللحوم الحمراء في مصر: بدراسة 
وإستعراض تطور الفجوة الظاهرية من اللحوم الحمراء في 
مصر، تبين أنها تتراوح بين حد أدنى بلغ نحو 97 ألف طن 
طن  ألف   609 حوالى  بلغ  أقصى  وحد   ،2001 عام  خالل 
نظيره  مثل  حوالى 6.27  يعادل  ما  أى  عام 2015،  خالل 
عام 2001، وبمتوسط سنوى بلغ نحو 269 ألف طن خالل 
عدم  معامل  وإستعراض  بدراسة   ،)4 )جدول  الدراسة  فترة 
في  الحمراء  اللحوم  من  الظاهرية  الفجوة  لتطور  اإلستقرار 
مصر، تبين أنه يتراوح بين حد أدنى بلغ نحو 3.08% خالل 
عام  خالل   %77.24 حوالى  بلغ  أقصى  وحد   ،2003 عام 
نحو 23.22% خالل  بلغ  هندسي سنوى  وبمتوسط   ،2007
فترة الدراسة، مما يعكس ذلك عدم اإلستقرار لتطور الفجوة 
معادلة  وبتقدير   ،)5 )جدول  الحمراء،  اللحوم  من  الظاهرية 
اللحوم  من  الظاهرية  الفجوة  لتطور  العام  الزمنى  اإلتجاه 
الحمراء في مصر فى الصورة الخطية خالل فترة الدراسة، 
نحو  بلغ  بمقدار  سنوياً  تزايداً  عاماً  إتجاهاً  إتخذت  أنها  وجد 
0.022 ألف طن، وبمعدل زيادة سنوية بلغ نحو 0.81% من 
المتوسط السنوي معنوي احصائيا عند مستوي 5% خالل فترة 
أن نحو  التحديد )ر2(  قيمة معامل  الدراسة، كما يستدل من 
معادلة  الزمن،  آثارها عنصر  يعكس  التغيرات  من   %32.0

رقم )4(، )جدول 6).

مصر:  في  الحمراء  اللحوم  من  الفرد  نصيب  متوسط  تطور   -5
اللحوم  الفرد من  بدراسة وإستعراض تطور متوسط نصيب 
نحو  بلغ  أدنى  بين حد  يتراوح  أنه  تبين  في مصر،  الحمراء 
8.7 كجم/ سنة خالل عام 2016، وحد أقصى بلغ حوالى 13 
كجم/ سنة خالل عام 2007، أى ما يعادل حوالى 1.49 مثل 
كجم/  نحو 10.6  بلغ  سنوى  وبمتوسط  عام 2007،  نظيره 
وإستعراض  بدراسة   ،)4 )جدول  الدراسة،  فترة  خالل  سنة 
معامل عدم اإلستقرار لتطور متوسط نصيب الفرد من اللحوم 
نحو  بلغ  أدنى  بين حد  يتراوح  أنه  تبين  في مصر،  الحمراء 
0.42% خالل عام 2014، وحد أقصى بلغ حوالى %21.92 
خالل عام 2007، وبمتوسط هندسي سنوى بلغ نحو %5.7 
التام  شبة  اإلستقرار  ذلك  يعكس  مما  الدراسة،  فترة  خالل 
لتطور متوسط نصيب الفرد من اللحوم الحمراء )جدول 5(، 
نصيب  متوسط  لتطور  العام  الزمنى  اإلتجاه  معادلة  وبتقدير 
الفرد من اللحوم الحمراء في مصر فى الصورة الخطية خالل 
فترة الدراسة، وجد أنه إتخذ إتجاهاً عاماً تناقصيا سنوياً بمقدار 
بلغ نحو 0.087 كجم / سنة، وبمعدل تناقص سنوي ولم يثبت 
معنوية عند مستويات المعنوية المالوفة بلغ نحو 0.82% من 
قيمة  من  يستدل  كما  الدراسة،  فترة  السنوى خالل  المتوسط 
يعكس  التغيرات  من   %13.7 نحو  أن  )ر2(  التحديد  معامل 

آثارها عنصر الزمن، معادلة رقم )5(، )جدول 6).

بدراسة  مصر:  في  الحمراء  اللحوم  من  االنتاج  كفاية  تطور   -6
في  الحمراء  اللحوم  من  االنتاج  كفاية  تطور  وإستعراض 
 209.59 نحو  بلغ  أدنى  حد  بين  تتراوح  أنها  تبين  مصر، 
يوم خالل عام 2015، وحد أقصى بلغ حوالى 356.03 يوم 
نظيره  مثل  حوالى 1.64  يعادل  ما  أى  عام 2010،  خالل 
عام 1996، وبمتوسط سنوى بلغ نحو 293.08 يوم خالل 
الدراسة )جدول 4(.، بدراسة وإستعراض معامل عدم  فترة 
اإلستقرار لتطور كفاية االنتاج من اللحوم الحمراء في مصر، 

عام  0.83% خالل  نحو  بلغ  أدنى  حد  بين  يتراوح  أنه  تبين 
2014، وحد أقصى بلغ حوالى 27.2% خالل عام 2015، 
وبمتوسط هندسي سنوى بلغ نحو 7.83% خالل فترة الدراسة، 
مما يعكس ذلك اإلستقرار شبة التام لتطور كفاية االنتاج من 
الزمنى  اإلتجاه  معادلة  وبتقدير  الحمراء )جدول 5(،  اللحوم 
العام لتطور كفاية االنتاج من اللحوم الحمراء في مصر فى 
صورة معادلة تربيعية خالل فترة الدراسة، وجد أنها إتخذت 
يوم،   0.748 نحو  بلغ  بمقدار  سنوياً  عاماًتناقصيا  إتجاهاً 
وبمعدل تناقص سنوي بلغ نحو0.25 % من المتوسط السنوى 
ولم يثبت معنوية عند مستويات المعنوية المالوفة خالل فترة 
أن نحو  التحديد )ر2(  قيمة معامل  الدراسة، كما يستدل من 
معادلة  الزمن،  آثارها عنصر  يعكس  التغيرات  من   %10.3

رقم )6(، )جدول 6).

7- تطور كفاية الواردات من اللحوم الحمراء في مصر: بدراسة 
في  الحمراء  اللحوم  من  االنتاج  كفاية  تطور  وإستعراض 
مصر، تبين أنها تتراوح بين حد أدنى بلغ نحو 46.03 يوم 
يوم   162.55 حوالى  بلغ  أقصى  وحد   ،2001 عام  خالل 
نظيره  مثل  حوالى 3.53  يعادل  ما  أى  عام 2015،  خالل 
خالل  يوم   94.58 نحو  بلغ  سنوى  وبمتوسط   ،2001 عام 
الدراسة )جدول 4(.، بدراسة وإستعراض معامل عدم  فترة 
في  الحمراء  اللحوم  من  الواردات  كفاية  لتطور  اإلستقرار 
مصر، تبين أنه يتراوح بين حد أدنى بلغ نحو 1.57% خالل 
عام  خالل   %44.44 حوالى  بلغ  أقصى  وحد   ،2008 عام 
خالل   %10.5 نحو  بلغ  سنوى  هندسي  وبمتوسط   ،2000
لتطور  التام  شبة  اإلستقرار  ذلك  يعكس  مما  الدراسة،  فترة 
وبتقدير   ،)5 )جدول  الحمراء  اللحوم  من  الواردات  كفاية 
معادلة اإلتجاه الزمنى العام لتطور كفاية الواردات من اللحوم 
فترة  خالل  تربيعية  معادلة  صورة  فى  مصر  في  الحمراء 
الدراسة، وجد أنها إتخذت إتجاهاً عاماً تزايداً سنوياً بمقدار بلغ 
نحو 1.98 ألف طن، وبمعدل زيادة سنوية معنوى إحصائياً 
عند مستوى 5% بلغ نحو 2.09% من المتوسط السنوى خالل 
التحديد )ر2( أن  الدراسة، كما يستدل من قيمة معامل  فترة 
الزمن،  عنصر  آثارها  يعكس  التغيرات  من   %50.6 نحو 

معادلة رقم )7(، )جدول 6).

رابعا: المستوي المرغوب او المستهدف لكمية اإلنتاج واالستهالك 
واالكتفاءالذاتي من اللحوم الحمراء 

 اوال: المستوي المرغوب او المستهدف لكمية اإلنتاج من اللحوم 
الحمراء: يتحدد االنتاج الكلي من اللحوم الحمراء مقدرا بااللف 
طن )ص^ هـ( بمجموعة من العوامل هي االنتاج في السنة 
السابقة باأللف طن )ص هـ-1(، االستهالك ألف طن )س1هـ(، 
أعداد الحيوانات باأللف راس )س2هـ(،اعداد المذبوحات باأللف 
رأس )س3ه(، قيمة االستثمارات في القطاع الزراعي بالمليار 
جنية )س4هـ(، كمية االعالف الخضراء باأللف طن )س5هـ(، 
االعالف  كمية   ،) )س6هـ  طن  باأللف  الجافة  االعالف  كمية 
المركزة باأللف طن )س7هـ (، وباجراء تحليل االنحدار المتعدد 
اللحوم  من  لالنتاج  المحددة  التفسيرية  للمتغيرات  المرحلي 
تبين  المختلفة  النماذج  الدراسة باستخدام  الحمراء خالل فترة 
البيانات  تمثيل  في  المزدوج  اللوغاريتمي  النموذج  افضلية 
المستخدمة في التقدير والذي امكن التعبير عنه بالمعادلة االتية:

لوص^هـ = -0.453 +0.871لو ص هـ-1+257. لو س3هـ 
     ** (4.43)   ** (6.91)  ** (5.56-(
ر=0.885     ر2=0.783       ف=45.24



مجلة العلوم الزراعية املستدامة م44 ، ع4 )2018(

فوزي محمد الدناصوري  وآخرون 204

وتشير النتائج المتحصل عليها من المعادلة السابقة الي مايلي:
 %1 المعنوية  مستوي  عند  احصائيا  معنوية  المقدرة  المعادلة  أن 
تفوق  وهي  نحو45.24  المحسوبة  )ف(  قيمة  بلغت  حيث 
نظيرتها الجدولية عند نفس مستوي المعنوية كما يستدل من 
قيمة معامل التحديد )ر2( الي ان حوالي 78.3% من التغير 

في كمية االنتاج ترجع الي التغير في اعداد المذبوحات
يقدر معامل التكيف الجزئي  بحوالي 0.129 مما يشير الي ان - 1

جزءا كبيرا من الفجوة بين الوضع الفعلي والوضع الموغوب 
فيه يتم اغالقها خالل فترة زمنية واحدة وعليه يقدر متوسط 
فترة اإلبطاء في التكيف او التعديل الجزئي بنحو 7.75 سنة 

3- تقدر قيمة كل من )λ لو î(، λ( لوب^1(، بحوالي -0.453، 
0.257 علي التوالي ومن ثم تقدر قيمة كل من )î(،( ب^1) 
بحوالي -3.51، 1.99 وعليه يمكن صياغة النموذج طويل 
االجل او نموذج التعديل الجزئي لالنتاج المحلي من اللحوم 

الحمراء علي النحو التالي:

هـ = -3.51 +1.99 لو س 3هـ 
لوص^

المستهدف  او  المرغوب  المستوي   : ص^هـ  تشير:  حيث 
لإلنتاج المحلي من اللحوم. 

س3 هـ: المستوي الفعلي ألعداد المذبوحات باأللف رأس. 

للمستوي  السنوي  المتوسط  ان  المقدر  النموذج  من  يتضح 
نحو  بلغ  الدراسة  فترة  خالل  لإلنتاج  المستهدف  او  المرغوب 
992.37 الف طن في حين بلغ نظيره الفعلي خالل نفس الفترة 
حوالي  874.88 الف طن اي ان اإلنتاج الفعلي قد حقق حوالي 
مما  الدراسة،  فترة  خالل  المرغوب  نظيره  من   %  87.60
خالل  من  الحيوانية  الثروة  بتنمية  اإلهتمام  ضرورة  ذلك  يعكس 

المركزة  األعالف  وتوفير  اإلنتاج  عالية  الجيدة  السالالت  توفير 
والخضراء بالكميات المطلوبة )جدول 7).

من  اإلستهالك  لكمية  المستهدف  او  المرغوب  المستوي  ثانيا: 
اللحوم الحمراء

بااللف  مقدرا  الحمراء  اللحوم  من  الكلي  االستهالك  يتحدد 
طن )ص(بمجموعة من العوامل هي: اإلستهالك في العام السابق 
السكان  عدد  االنتاج)س1هـ(،  كمية  هـ-1(،،  طن)ص  باأللف 
مستهلك  سعر   ،) )س3هـ  الجاري  الفرد  دخل   ) باأللف)س2هـ 
البيضاء  اللحوم  اللحوم الحمراء جاري )س4هـ (، سعر مستهلك 
جاري )س5هـ(، سعر مستهلك  االسماك جاري )س6هـ (،كمية 
الصادرات  كمية   ،) )س7هـ  الف طن  الحمراء  اللحوم  الواردات 
اللحوم الحمراء الف طن )س8هـ(، سعر مستهلك االسماك حقيقي 
)س9هـ (، سعر مستهلك اللحوم البيضاء حقيقي )س10هـ (، سعر 
حقيقي  الفرد  (،دخل  )س11هـ  حقيقي  الحمراء  اللحوم  مستهلك 

)س12هـ (،متوسط نصيب الفرد لحوم حمراء /كجم )س13هـ (.

للمتغيرات  االجل  طويل  نورلوف  نموذج  تحليل  وباجراء 
فترة  خالل  الحمراء  اللحوم  من  ستهالك  لالء  المحددة  التفسيرية 
في  المستخدمة  البيانات  تمثيل  في  النموذج  افضلية  تبين  الدراسة 

التقدير والذي امكن التعبير عنه بالمعادلة الخطية االتية 

ص^هـ = -806.89 +0.405 س هـ -1 +53.70 
س12+94.71 س13 

** (5.54)    ** (3.30)    ** (3.38)    ** (3.18-(
ر=0.916            ر2=0.838            ف=22.48**

وتشير النتائج المتحصل عليها من المعادلة السابقة الي مايلي:
المعنوية  مستوي  عند  احصاءيا  معنوية  المقدرة  المعادلة  ان   -1
1% حيث بلغت قيمة )ف( المحسوبة نحو22.48 وهي تفوق 

جدول 6. معادالت االتجاه الزمني العام لتطور الطاقة االستهالكية من اللحوم الحمراءفي مصر خالل الفترة )2000-2016( المصدر جمعت وحسبت على 
الحاسب اآللي من نتائج تحليل بيانات جدول 5

معادلة االتجاه الزمني العامنوع النموذجالمتغير اإلقتصاديرقم المعادلة
المتوسط 

السنوي

مقدار 

التغير 

السنوي

معدل النمو 

السنوي%
فر2

1
كمية الواردات 

للحوم الحمراء
لوغاريتمي

لوص^هـ = -33.59 +7.61لوس هـ

**(3.72) ** ( 2.92-(
296.0625.38.450.47913.81

2
كمية الصادرات 

للحوم الحمراء
لوغاريتمي

8.99 +0.281لوس هـ  لوص^هـ =

**(3.72) ** ( 2.92-(
2.880.93.130.54018.18

3
المتاح لالستهالك 

للحوم الحمراء
نمو

ص^هـ =-2.45+ 0.0039 س هـ

**(5.34)
11444.460.380.656**28.25

4
الفجوة للحوم 

الحمراء
خطي 

ص^هـ = 2.96+ 0.022س هـ

**(2.66) ( 1.18 )
2690.022

0.008
0.320**7.07

5
متوسط نصيب الفرد 

للحوم الحمراء
خطي

ص^هـ = 11.37- 0.087س هـ

(1.54-( ) 1.90)
10.60.087-0.82-0.1372.37

6
كفاية االنتاج للحوم 

الحمراء
تربيعي

ص^هـ =267.52+9.44س

هـ - 0.566س2هـ

(1.22-(  )1.1-(  **)7.94)

293.080.748-0.25-0.1030.81

7
كفاية الواردات 

للحوم الحمراء
تربيعي

ص^هـ =64.14-1.98س

هـ+ 0.121س2هـ

(0.48)  (0.42)  **(3.50)

94.581.982.090.506**7.18
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نظيرتها الجدولية عند نفس مستوي المعنوية كما يستدل من 
قيمة معامل التحديد ر2الي ان حوالي 83.8% من التغير في 
كمية االستهالك ترجع الي التغير في االستهالك للعام السابق.

2- يقدر معامل التكيف الجزئي)بحوالي 0.595 مما يشير الي ان 
جزءا كبيرا من الفجوة λ( بين الوضع الفعلي والوضع المرغوب 
فيه يتم اغالقها خالل فترة زمنية واحدة وعليه يقدر متوسط فترة 

االبطاء في التكيف او التعديل الجزئي بنحو 0.68 سنة.

بحوالي  λ( ب^2(،،  î λ((، λ( ب^1(،  من  كل  قيمة  تقدر   -3
يمكن  وعليه  التوالي  علي   ،94.71  ،53.70  ،،806.89-
الجزئي  التعديل  نموذج  او  االجل  طويل  النموذج  صياغة 

لالءستهالك المحلي من اللحوم الحمراء علي النحو التالي :

ص^هـ = -1356.12 +90.25 س12 هـ +159.18س13هـ 

للمستوي  السنوي  المتوسط  ان  المقدر  النموذج  من  ويتضح   -4
المرغوب او المستهدف لالءستهالك خالل فترة الدراسة بلغ 
الفعلي خالل  بلغ نظيره  الف طن في حين  نحو 1151.93 
الفترة حوالي 1103.71  الف طن اي ان اإلستهالك  نفس 
الفعلي قد حقق حوالي   95.77 % من نظيره المرغوب خالل 
اللحوم  استهالك  في  الزيادة   مدي  يعكس  مما  الدراسة  فترة 

الحمراء )جدول 7).

للمستوي  السنوي  المتوسط  ان  المقدر  النموذج  من  ويتضح 
المرغوب او المستهدف لالكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء خالل 
فترة الدراسة بلغ نحو 86.96 الف طن في حين بلغ نظيره الفعلي 
الذاتي  اإلكتفاء  ان  اي  الف طن  الفترة حوالي80.30  نفس  خالل 
الفعلي قد حقق حوالي 91.4 % من نظيره المرغوب خالل فترة 

الدراسة )جدول 7 ).

شكل 1. التفاوت النسبي من المستوي الفعلي ونظيره المرغوب النتاج اللحوم الحمراءفي مصر خالل الفترة )2016-2000(

شكل 2. التفاوت النسبي من المستوي الفعلي ونظيره المرغوب الستهالك اللحوم الحمراءفي مصر خالل الفترة )2016-2000(

اإلنتاج

اإلستهالك

السنوات

السنوات
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السنوات

اإلكتفاء الذاتى

شكل 3. لتفاوت النسبي من المستوي الفعلي ونظيره المرغوب لالكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراءفي مصر خالل الفترة )2016-2000(

جدول 7. المستوي المرغوب والفعلي من اإلنتاج واإلستهالك واإلكتفاء الذاتي للحوم الحمراء في مصر خالل الفترة )2016-2000(

اإلنتاج
معدل االكتفاء الذاتياإلستهالك

فعلي الف 
طن

المرغوب 
ألف طن

الفعلى من 
المرغوب 

%

الفعلى 
ألف طن

المرغوب 
ألف طن

%الفعلي من 
المرغوب السنوات

الفعلي 
ألف طن

المرغوب ألف 
طن

 % الفعلي من 
المرغوب

2000705866.1681.39934.001166.3480.0875.4874.26101.64
2001692866.1679.89793.00782.83101.3087.26110.6578.86
20028181369.6259.72961.00993.0596.7785.10137.9261.70
2003801906.7888.331019.001082.4994.1478.6283.7793.85
2004815854.9295.33961.001083.9688.6684.8378.87107.56
20058531040.4081.991133.001216.1593.1675.2685.5587.97
20068761308.2866.961312.001344.1597.6166.7797.3368.60
20079151089.1884.011382.001453.2795.1066.2174.9588.34
2008959993.8096.501176.001154.19101.8981.5586.1094.71
20099801020.9495.991146.001246.2491.9685.5181.92104.38
2010992906.78109.401017.001074.7694.6397.5484.37115.61
2011988990.3199.771033.00985.81104.7995.64100.4695.21
2012990997.0899.291052.001074.9197.8794.1192.76101.46
2013964933.68103.251118.001145.4897.6086.2381.51105.79
2014941972.5296.761200.001231.7197.4378.4278.9699.32
2015793949.2983.541381.001360.13101.5357.4269.7982.27
2016791949.2983.331145.001187.3396.4369.0879.9586.40

متوسط 
سنوي 

874.88992.3787.601103.711151.9395.7780.3086.9691.47

الحد 
االقصي

9921369.62109.401382.001453.27104.7997.54137.92115.61

692854.9259.72793.00782.8380.0857.4269.7961.70الحد االدني
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الخالصة                                                                                                                                                                                         

تشير النتائج المتحصل عليها من البحث :
الحيواني واللحوم الحمراء  الزراعي واالنتاج  ان كل من االنتاج 
معنوي  سنويا  تزايديا  عاما  اتجاها  اتخذت  الحقيقية  بالقيم 
احصائيا بمعدل  بلغ نحو 2.11%,8.90%,3.61%لكل منهم 

علي الترتيب .

,كمية  الواردات  ,كمية  كميةاالنتاج  من  كل  ان  النتائج  تشير  كما 
الصادرات ,المتاح لالستهالك ,الفجوة ,فترة كفاية الواردات 
من اللحوم الحمراء اتخذت اتجاها عاما تزايديا سنويا معنوي 
احصائيا بمعدل نحو %9.78,%8.45,%3.13,%0.38,0.0

08%,2.09% لكل منهم علي التوالي خالل فترة الدراسة .

الفرد  وفترة كفاية االنتاج   في حين اتخذ كل من متوسط نصيب 
للحوم الحمراء  اتجاها عاما تناقصيا غير معنوي  احصائيا  

بمعدل بلغ نحو 0.82%,0.25% لكل منهم علي التوالي .

وبتقدير  التفاوت  النسبي بين المستويالمرغوب  والفعلي  لكل من 
االنتاج واالستهالك ومعدل االكتفاء الذاتي  تبين ان المستوي  
المرغوب   نظيره  من   %78.60 نحو  يمثل  لالنتاج  الفعلي  
نظيره   من  الفعلي  للمستوي  السنوي  المتوسط  بلغ   حين  في 
المتوسط  بلغ   95.77%,بينما  نحو  لالستهالك  المرغوب 
السنوي  لمعدل االكتفاء الذاتي  للمستوي  الفعلي من نظيره 

المرغوب  نحو 91.47% خالل فترة الدراسة . 

التوصيات                                                                                                                                              

1- اوضحت نتائج البحث  وجود فجوة غذائية متزايدة من اللحوم 
انتاج  في  السنوية  الزيادة  مقدار  النخفاض   نتيجة  الحمراء 
اللحوم الحمراء بمتوسط سنوي بلغت نحو 269 الف طن  لذا 
يوصي البحث بدعم  المشروع القومي  لتنمية البتلو  كوسيلة  

لزيادة انتاج اللحوم  الحمراء وتقليل وسد الفجوة منها .

2- اوضحت نتائج البحث  ان المتوسط السنوي للمستوي المرغوب 
او المستهدف لإلنتاج خالل فترة الدراسة بلغ نحو 992.37 
الف طن في حين بلغ نظيره الفعلي خالل نفس الفترة حوالي  
حوالي  حقق  قد  الفعلي  االنتاج  ان  اي  طن  الف   874.88
مما  الدراسة،  فترة  خالل  المرغوب  نظيره  من   %  87.60
لذا  الحيوانية  الثروة  بتنمية  اإلهتمام  ضرورة  ذلك  يعكس 
يوصي البحث بضرورة توفير السالالت الجيدة عالية اإلنتاج 

وتوفير األعالف المركزة والخضراء بالكميات المطلوبة .

الحمراء  اللحوم  من  الفرد  نصيب  متوسط  زيادة  علي  العمل   -3
حيث تشير النتائج المتحصل عليهامن الدراسة  انه بلغ نحو 
10 كجم / السنة حيث يمثل نحو 26.67 %من نظيره العالمي 
ونحو 74.4% من نظيره الموصي به لذا يستوجب ضرورة 
اإلنتاج  لزيادة  الحيوانية   الثروة  تنمية  امكانية  في  البحث 

المحلي في ظل الموارد االقتصادية المتاحة.
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R ED MEAT accounts for about 40.18% of the value of animal production.the research 
problem is the imbalance between supply , demand which led to the expansion of the food 

gap, low per capita average low rates of self –sufficiency and continuous increase in prices and 
increase imports , reflected on the balance of payments. The method of research was based on 
the use of descriptive and quantitative analysis methods.the simple regession equations were 
used in different images to estimate the growth rates of the economic and statistical logic as 
well as the partial adjustment model of Nerlov of production consumption , self- sufficiency, 
results were that the annual average of agricultural production, animal production and red meat 
in real terms amounted to about 133.96, 47.20 , 18.55 billion pounds, respectively, and at a 
statistically significant annual increase at the level of 1% )2.11%, 8.90%, 3.61%( respectively. 
The engineering annual average of instability coefficient was about 1.52%, 3.66%, 3.94%. This 
reflects the relative stability of the development of the value of each of them, respectively. 
By estimating the relative disparity between the actual level, the desired or desired target for 
production, consumption and self-sufficiency, it was found that the annual average of the 
desired level of production was estimated by 992.37 thousand tons representing about 87.60% 
of actual production. recommends the need to provide high-yieding strains, green feeds in 
quantities required , support thenational project for the development of red meat , the hand gap 
and increase the average per capita.

Keywords: Production, Consumption, Desirable level of production, Consumption, Average   
per capita income.
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