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 المحوم البيضاء في مصر عمي مطمبلالعوامل المحددة 

 2حسن موسى رضوان، 1داليا حامد الشويخ

 جامعة أسيوط     –كمية الزراعة  –قسم االقتصاد الزراعي 1                                                                  

 الزراعى بأسيوط شادر المعيد العالى لمتعاون واإل2                                                                 

 
 العربي الممخص

 
في اإلنتاج المحمي اإلجمالي, يعتبر القطاع الزراعي من المقومات األساسية لممقتصد القومي, وىو من أىم القطاعات اإلنتاجية مساىمة 

باإلضافة الي كونو مصدر أمان لتوفير االحتياجات األساسية لمشعوب والذي يعتبر ىدف أساسي تسعي اليو الدول النامية في ظل المتغيرات 
 ىذا البحث التعرف عمى يستيدف االقتصادية الحالية, ويعد االستيالك من السمع ىو المحدد األساسي واليدف الرئيس ألي نشاط إنتاجي قائم.

اء أىم العوامل التي تؤثر عمي االستيالك من المحوم البيضاء, وكذلك الوضع اإلنتاجي واالستيالكي ونسبة االكتفاء الذاتي من المحوم البيض
 توصل البحث لعدة نتائج كما يمي:في مصر. 

و  28,24ك والفجوة الغذائية من المحوم البيضاء تقدر بحوالي وجود زيادة معنوية إحصائيًا في كال من االنتاج الكمي والمتاح لالستيال -1
% و .... عمي التوالي, كما تبين وجود نقص معنوي إحصائيًا  3,1% و 2,59ألف طن, بمعدل زيادة سنوي بمغ حوالي  5,51و 34,4

 %. 4,45% بمعدل نقص سنوي بمغ حوالي 44في معدل األكتفاء الذاتي من المحوم البيضاء تقدر بحوالي 

 Akaike( وذلك وفقا لمعيار 1,1,1,4,1,1,1,1ىو النموذج ) دالة الطمب عمى المحوم البيضاءمثل لتقدير ألا ARDLنموذج  أن -2
information criteria, قل ليذا المعيار.ألحيث يمثل النموذج ذو القيمة ا 

 في المدي الطويل :  -3
  سالبة وأقل من الواحد الصحيح مما يدل عمى أن الدواجن من السمع وىى  4.85-بمغت مرونة الطمب السعرية لمدواجن حوالى

 الضرورية بالنسبو لممستيمك  لتمبية األحتياجات من البروتين الحيوانى.
,أى ان زياده سعر التجزئو الحقيقى لالسماك بمقدار  4.26 بمغت مرونة الطمب التقاطعية بالنسبة لسعر التجزئو الحقيقى لالسماك  حوالى ●

%. واألشاره الموجبة لممرونو التقاطعية تدل عمى ان السمعتين 2.6ؤدى إلى زياده كمية االستيالك الفردى من الدواجن بمقدار % ي14
 .الدواجن واالسماك بدائل لبعضيما فى نفس العام

 في المدي القصير:  -4
,أى ان زياده سعر التجزئو  4.34 حوالى لمحوم الحمراء العام الحالي التجشئه الحقيقي بمغت مرونة الطمب التقاطعية بالنسبة لسعر ●

%. واألشاره الموجبة لممرونو 3.4% يؤدى إلى زياده كمية االستيالك الفردى من الدواجن بمقدار 14بمقدار  لمحوم الحمراءالحقيقى 
 .س العامالتقاطعية تدل عمى ان السمعتين المحوم الحمراء والدواجن بدائل لبعضيما فى نف

,أى ان زياده سعر التجزئو الحقيقى  4.45 حوالى العام الحاليبمغت مرونة الطمب التقاطعية بالنسبة لسعر التجزئو الحقيقى لالسماك   ●
%. واألشاره الموجبة لممرونو التقاطعية تدل عمى 4.5% يؤدى إلى زياده كمية االستيالك الفردى من الدواجن بمقدار 14لالسماك بمقدار 

 .السمعتين الدواجن واالسماك بدائل لبعضيما فى نفس العام ان
كميو االستيالك الفردي العام ,أى ان زياده 4.49- من االسماك حوالى كميو االستيالك الفردي العام الحاليبمغت مرونة الطمب بالنسبة ل ●

%, وذلك يؤكد النتيجو السابقة 4.9% يؤدى إلى أنخفاض كمية االستيالك الفردى من الدواجن بمقدار 14بمقدار من االسماك  الحالي
 حيث تعتبر الدواجن واالسماك بدائل لبعضيم. 

, مما يدل عمى أنو طمب غير مرن حيث أن زيادة سعر  8...-بمغت مرونة الطمب بالنسبة لسعر أستيراد الدواجن العام الحالى  حوالى  ●
 %.4.8% يؤدى إلى خفض  الكمية المطموبة بمقدار 1األستبراد بمقدار 
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 مقدمة: .1

يعتبر القطاع الزراعي من المقومات األساسية لممقتصد 
القومي, وىو من أىم القطاعات اإلنتاجية مساىمة في اإلنتاج المحمي 

باإلضافة الي كونو مصدر أمان لتوفير االحتياجات اإلجمالي, 
األساسية لمشعوب والذي يعتبر ىدف أساسي تسعي اليو الدول النامية 

االقتصادية الحالية, ويعد االستيالك من السمع ىو المتغيرات في ظل 
 .(3)المحدد األساسي واليدف الرئيس ألي نشاط إنتاجي قائم

 مقارنة ثمنيا ورخص الغذائية قيمتيا بارتفاع الدواجن تتميز 

 تتميز كما . ليا الغذائي معامل التحويل وارتفاع , الحمراء بالمحوم

 , منيا العائد وارتفاع , المال رأس دوران بسرعة الدواجن صناعة
, الداجنى اإلنتاج مشروعات القامة الالزمة األرض وصغر رقعة

مكانية  في الداجني قيمة اإلنتاج بمغت وقد ىذا , (4)رأسيا فييا التوسع وا 

 22,6 نحو تبمغ نسبية بأىمية جنيو مميار 27 نحو 2418 عام مصر
 مميار 7,174 نحو قيمتو البالغ الحيواني قيمة اإلنتاج إجمالي من :

 . (1)جنيو

 مشكمة البحث: .2

تكمن مشكمة البحث في إنخفاض متوسط نصيب الفرد من 
روتين الحيواني في مصر, وعمي الرغم من الجيود التي تبذليا بال

فاء الذاتي من البروتين الحيواني بصفة عامة و تالدولة لتحقيق االك
نصيب الفرد من , حيث بمغ متوسط المحوم البيضاء بصفة خاصة

األ انو  كجم سنويأ, 14,47المحوم البيضاء خالل فترة الدراسة حوالي 
, كما أن من المحوم البيضاء فجوة غذائية ىناك اليزال حتي االن 

مستمر, الرتفاع اال تتجو الىأسعار المحوم البيضاء غير مستقرة و 
م باألضافة الي التفاوت الممحوظ في الطمب االستيالكي عمي المحو 

 في مصر.المختمفة البيضاء بين الطبقات االجتماعية 

 ىدف البحث: .3

الوضع اإلنتاجي واالستيالكي  دراسةيستيدف ىذا البحث 
خالل الفترة  ونسبة االكتفاء الذاتي من المحوم البيضاء في مصر

من المحوم  تحدد الطمبأىم العوامل التي  , وتحديد(2442-2418)
خالل الفترة من  الطويلو في األجل القصير  فى مصر البيضاء

(1995-2418). 

 مصادر البيانات: و األسموب البحثي .4

 اإلحصائي سموب التحميلإاستخدم البحث عمى  إعتمد
استخدام  من خالل, لبحثلتحقيق أىداف ا واالستدالليالوصفي 

ت الحسابية بعض األساليب الرياضية واالحصائية مثل المتوسطا
, كما تم العامالزمنى  معادالت االتجاه  وتقدير والنسب المئوية

لتقدير دالة الطمب عمى بأستخدام أساليب االقتصاد القياسي االستعانة 
في األجل القصير واألجل الطويل كنموذج االنحدار  لبيضاءالمحوم ا

( وىو ARDL) الذاتي ذو الفجوات الزمنية الموزعة والمعروف بـ
كية بين المتغير التابع والقيم السابقة نموذج يفسر العالقة الدينامي

العمماء   بتطويره قام  والذيلممتغير التابع نفسو والمتغيرات المستقمة,
Pesaran, Shin, Smith (2441)  حيث تم إدخال اختبارات

( ويختبر (ARDLكأحد خطوات نموذج   Bounds testالحدود 
عالقات التكامل المشترك بدون شرط قيد التكامل من نفس الرتبة 

السالسل الزمنية  أستقرارلمسالسل موضع الدراسة, وذلك بعد أختبار 
موضع الدراسة من خالل اختبارات جذر الوحدة كاختبار ديكي فولمر 

(, والتأكد من رتبة تمك pp) ( واختبار فيمبس بيرونADFالمعدل )
الزمنية التى تتفق مع شروط النموذج المتبع فى عممية السالسل 

عمى البيانات المنشورة وغير البحث  إعتمدوقد  التحميل القياسى.
الجياز  التي تصدرىا وزارة الزراعة واستصالح األراضي والمنشورة 

باإلضافة الي بعض المراجع  المركزى لمتعبئة العامة واإلحصاء,
 م ىذا البحث. والدراسات السابقة والتى تخد

 نتائج الدراسة: .5

من إجمالي قيمة األىمية النسبية لقيمة االنتاج الداجني . 1.5
 اإلنتاج الزراعي والحيواني في مصر.

 تطور قيمة اإلنتاج الزراعي: .1.1.5

( إلى تطور قيمة 1تشير البيانات الواردة في الجدول رقم )
, حيث بمغت 2418 -2442اإلنتاج الزراعي في مصر خالل الفترة 

مميار جنيو, وبمغت  84,3وقدرت بحوالي  2442أدناىا في عام 
مميار جنيو, بنسبة  542,5وقدرت بحوالي  2418أقصاىا في عام 

مميار  239,9%, بمتوسط بمغ حوالي 495,8زيادة بمغت حوالي 
وبتقدير معادلة اإلتجاه الزمني  جنيو خالل الفترة موضع الدراسة.
( يتضح وجود زيادة معنوية 2العام الموضحة في الجدول رقم )

مميار جنيو,  24,2إحصائيًا في قيمة اإلنتاج الزراعي تقدر بحوالي 
%, ويشير معامل التحديد 14,48بمعدل زيادة سنوي بمغ حوالي 

% من التغيرات الحادثة تعزي إلي العوامل 92ي ( إلي أن حوال2)ر
 التي يعكسيا عنصر الزمن.

 تطور قيمة اإلنتاج الحيواني: .2.1.5

( إلى تطور قيمة 1تشير البيانات الواردة في الجدول رقم )
, حيث بمغت 2418 -2442اإلنتاج الحيواني في مصر خالل الفترة 

مميار جنيو, وبمغت  29,5وقدرت بحوالي  2442أدناىا في عام 
 مميار جنيو, بنسبة  174,6وقدرت بحوالي  2418أقصاىا في عام 
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                        (2.18-2..2خالل الفترة من ) األىمية النسبية لقيمة اإلنتاج الداجني من قيمتي اإلنتاج الحيواني والزراعي في مصر .1جدول 

 القيمة: ) مميون جنيو(                                                                                                          

قيمة اإلنتاج  السنوات
 الزراعي

قيمة اإلنتاج 
 الحيواني

قيمة اإلنتاج 
 الداجني

% قيمة اإلنتاج 
 الزراعي

% قيمة اإلنتاج 
 الحيواني

2442 84274 29457 6266 7.43 21.27 
2443 96853 34546 6443 6.61 18.55 
2444 111835 39199 7587 6.78 19.35 
2445 126971 47134 7747 6.14 16.43 
2446 137419 49571 7182 5.22 14.48 
2447 155945 55139 8444 5.38 15.24 
2448 185667 64944 14371 5.58 15.97 
2449 189438 68987 11146 5.86 16.49 
2414 249354 77253 13467 6.24 16.91 
2411 249989 84538 14842 5.93 17.55 
2412 267424 88836 16548 6.17 18.58 
2413 282435 97642 21793 7.71 22.31 
2414 345414 112429 24786 8.11 22.12 
2415 319549 119279 27426 8.45 22.65 
2416 364845 133912 34184 8.27 22.54 
2417 471712 168599 36474 7.73 21.63 
2418 524475 174677 46814 8.99 26.84 
 19,32 6,85 17444 85444 239978 المتوسط

 المصدر: جمعت وحسبت من: الجياز المركزي لمتعبئة العامة واالحصاء, الكتاب االحصائي السنوي, إعداد مختمفة.
لألىمية النسبية لقيمة اإلنتاج الداجني من قيمتي اإلنتاج الحيواني والزراعي في مصر خالل االتجاه الزمني العام نتائج تقدير  .2جدول 

 (2.18-2..2الفترة من )
 معدل التغير السنوي)%( ف 2ر المعادلة البيان

 ىس24191,5+ 22252,9= ىص^ قيمة االنتاج الزراعي
(13,2)** 

.,92 175,5** 1.,.8 

 ىس85.5,2+ 8494,1= ىص^ االنتاج الحيوانيقيمة 
(14,8)** 

.,93 218,9** 1. 

 قيمة االنتاج الداجني
 ىس2189,8+ 2263,7 -=ىص^

(9,3)** 
.,85 87,.2** 12,5 

 4.41** معنوي عند مستوي المعنوي    4.45* معنوي عند مستوي المعنوي 
 = تشير إلى القيم التقديرية موضع الدراسة.  ىص^حيث أن: 
 األرقام بين القوسين قيمة )ت( المحسوبة.     .16, ... ,  1=  ھ= عامل الزمن ,  ىس         

 ( .1المصدر: حسبت من: جدول رقم )
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مميار  85,44%, بمتوسط بمغ حوالي 491,8زيادة بمغت حوالي 
موضع الدراسة. وبتقدير معادلة اإلتجاه الزمني  جنيو خالل الفترة

( يتضح وجود زيادة معنوية 2العام الموضحة في الجدول رقم )
مميار جنيو,  8,5إحصائيًا في قيمة اإلنتاج الحيواني تقدر بحوالي 

( 2%, ويشير معامل التحديد )ر14بمعدل زيادة سنوي بمغ حوالي 
تعزي إلي العوامل التي % من التغيرات الحادثة 93إلي أن حوالي 

 يعكسيا عنصر الزمن.

 :تطور قيمة االنتاج الداجني .3.1.5

( إلى تطور قيمة 1تشير البيانات الواردة في الجدول رقم )
, حيث بمغت 2418 -2442االنتاج الداجني في مصر خالل الفترة 

مميار جنيو, وبمغت  6,62وقدرت بحوالي  2442أدناىا في عام 
مميار جنيو, بنسبة  46,81ت بحوالي وقدر  2418أقصاىا في عام 

مميار  17,44%, بمتوسط بمغ حوالي 647,1زيادة بمغت حوالي 
وبتقدير معادلة اإلتجاه الزمني  جنيو خالل الفترة موضع الدراسة.

وجود زيادة معنوية ( يتضح 2الموضحة في الجدول رقم ) العام
ار جنيو, ممي 2,18إحصائيًا في قيمة االنتاج الداجني تقدر بحوالي 

( 2%, ويشير معامل التحديد )ر12,5بمعدل زيادة سنوي بمغ حوالي 
% من التغيرات الحادثة تعزي إلي العوامل التي 85إلي أن حوالي 

 يعكسيا عنصر الزمن.

 تطور األىمية النسبية لقيمة االنتاج الداجني: .4.1.5

( إلى تطور األىمية 1تشير البيانات الواردة في الجدول رقم )
قيمة االنتاج الداجني بالنسبة لقيمة اإلنتاج الزراعي, حيث النسبية ل

اتسمت بالتذبذب بين اإلنخفاض واإلرتفاع خالل فترة الدراسة, حيث 
%, وبمغت 8,99وقدرت بحوالي  2418بمغت أقصاىا في عام 

%, وبمتوسط قدر 5,22وقدرت بحوالي  2446أدناىا في عام 
ج الحيواني فقد بمغت أدناىا %, أما بالنسبة لقيمة اإلنتا6,85بحوالي 
%, وبمغت أقصاىا في عام 14,48وقدرت بحوالي  2446في عام 
 %.19,32%, وبمتوسط بمغ حوالي 26,8وقدرت بحوالي  2418

. مؤشرات إنتاج واستيالك المحوم البيضاء ونسبة االكتفاء 2.5
 الذاتي في مصر:

 :تطور اإلنتاج الكمي من المحوم البيضاء في مصر .1.2.5

( أن متوسط االنتاج الكمي من المحوم 3يوضح الجدول رقم )
-2442ألف طن خالل الفترة ) 1487,5البيضاء في مصر, قد بمغ 

, وحد أدني 2418ألف طن في عام  1575( وبحد أعمي بمغ 2418
 وبتقدير معادلة اإلتجاه الزمني العام, 2448ألف طن عام  834بمغ 

ود زيادة معنوية إحصائيًا وج( يتضح 4الموضحة في الجدول رقم )
ألف طن,  28,24في اإلنتاج الكمي من المحوم البيضاء تقدر بحوالي 

( 2%, ويشير معامل التحديد )ر2,59بمعدل زيادة سنوي بمغ حوالي 
% من التغيرات الحادثة تعزي إلي العوامل التي 47إلي أن حوالي 

 يعكسيا عنصر الزمن.

 لبيضاء:تطور المتاح لالستيالك من المحوم ا .2.2.5

 االمتاح لالستيالك من متوسط أن( 3) رقم الجدول يوضح
 الفترة خالل طن ألف 1116,4 بمغ قد, مصر في البيضاء المحوم

, 2418 عام في طن ألف 1624 بمغ أعمي وبحد( 2442-2418)
 اإلتجاه معادلة وبتقدير, 2448 عام طن ألف 793 بمغ أدني وحد

 زيادة وجود يتضح( 4) رقم الجدول في الموضحة العام الزمني
 تقدر البيضاء المحوم من المتاح لالستيالك في إحصائياً  معنوية
%, 3,1 حوالي بمغ سنوي زيادة بمعدل, ألف طن 34,4 بحوالي
 التغيرات من% 54 حوالي أن إلي( 2ر) التحديد معامل ويشير
 .الزمن عنصر يعكسيا التي العوامل إلي تعزي الحادثة

 :مصر في البيضاء المحوم من الفجوة الغذائية تطور .3.2.5

 المحوم منالفجوة الغذائية  متوسط أن( 3) رقم الجدول يوضح
-2442) الفترة خالل طن ألف 28,88 بمغ قد, مصر في البيضاء
 أدني وحد, 2417 عام في طن ألف 97 بمغ أعمي وبحد( 2418

 العام الزمني اإلتجاه معادلة وبتقدير, 2443 عام طن ألف بمغ
 إحصائياً  معنوية زيادة وجود يتضح( 4) رقم الجدول في الموضحة

, ألف طن 5,51 بحوالي تقدر البيضاء المحوم من الفجوة الغذائية في
( 2ر) التحديد معامل ويشير%, 19,7 حوالي بمغ سنوي زيادة بمعدل
 التي العوامل إلي تعزي الحادثة التغيرات من% 74 حوالي أن إلي

 .الزمن عنصر يعكسيا

 :البيضاء المحوم من األكتفاء الذاتيمعدل  تطور .4.2.5

 من معدل األكتفاء الذاتي متوسط أن( 3) رقم الجدول يوضح
-2442) الفترة خالل%  97,81 بمغ قد, مصر في البيضاء المحوم
 بمغ أدني وحد, 2442 عام في %144,25 بمغ أعمي وبحد( 2418
 العام الزمني اإلتجاه معادلة وبتقدير, 2417 عام 93,47%

 إحصائياً  معنوية نقص وجود يتضح( 4) رقم الجدول في الموضحة
, %44 بحوالي تقدر البيضاء المحوم من معدل األكتفاء الذاتي في

( 2ر) التحديد معامل ويشير%, 4,45 حوالي بمغ سنوينقص  بمعدل
 التي العوامل إلي تعزي الحادثة التغيرات من% 55 حوالي أن إلي

 .الزمن عنصر يعكسيا
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تطور كمية االنتاج الكمي والمتاح لالستيالك والفجوة الغذائية ونسبة االكتفاء الذاتي من المحوم البيضاء في مصر خالل الفترة  .3جدول 
(2..2-2.18) 

 السنوات
 االنتاج الكمي
 ) الف طن(

المتاح لالستيالك 
 )ألف طن(

 الفجوة الغذائية
 % االكتفاء الذاتي )الف طن(

متوسط نصيب الفرد 
 كجم/ سنة

2442 1164 1161 3 144.25 12.3 
2443 1448 1447 1 144.1 11.2 
2444 982 983 -1 99.89 11.8 
2445 1418 1416 2 144.19 14.7 
2446 795 845 -14 98.75 7.8 
2447 879 882 -3 99.65 8.3 
2448 834 793 41 145.17 7.3 
2449 878 898 -24 97.77 8.1 
2414 949 974 -25 97.43 8.6 
2411 1441 1435 -34 96.71 8.9 
2412 1437 1472 -35 96.73 9.1 
2413 1187 1237 -54 95.95 14.3 
2414 1287 1322 -35 97.35 14.7 
2415 1293 1385 -92 93.35 14.6 
2416 1258 1345 -87 93.53 14.14 
2417 1343 1444 -97 93.47 14 
2418 1575 1624 -49 96.98 11.4 
 14.47 97.81 28.88- 1116.4 1487.52 المتوسط

 .د مختمفةالمصدر: وزارة الزراعة واستصالح األراضي, قطاع الشئون االقتصادية, اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي, نشرة الميزان الغذائي, أعدا
لألىمية النسبية لقيمة اإلنتاج الداجني من قيمتي اإلنتاج الحيواني والزراعي في مصر خالل االتجاه الزمني العام نتائج تقدير  .4جدول 

 (2.18-2..2الفترة من )
 ف 2ر المعادلة البيان

معدل التغير 
 السنوي)%(

 الكلي اإلنتاج

 (طن الف)
 ىس28,24+ 833,3= ىص^

(3,63)** 
.,47 13,22**

 2,59 

 المحلي االستهالك

 )الف طن(
 ىس34,4+ 8.7,14= ىص^

(4,22)** 
.,54 17,8**

 3,1 

 الفجوة الغذائية
 )الف طن(

 ىس5,51+ 15,2 -=ىص^
(6,61)** .,74 43,7**

 19,7 

 % االكتفاء الذاتي
 ىس44,.- 1.1,8 -=ىص^

(-4,31)** 
.,55 18,62**

 .,45 

 متوسط نصيب الفرد
 ) كجم/ سنة(

 ىس2.,.+ 9,18 -=ىص^
(.,29) 

.,..6 .,.8 - 

 4.41** معنوي عند مستوي المعنوي    4.45مستوي المعنوي  * معنوي عند
 = تشير إلى القيم التقديرية موضع الدراسة.  ىص^حيث أن: 
 األرقام بين القوسين قيمة )ت( المحسوبة.     .16, ... ,  1=  ھ= عامل الزمن ,  ىس         

 ( .3المصدر: حسبت من: جدول رقم )
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 :البيضاء المحوم من متوسط نصيب الفرد تطور .5.2.5

 البيضاء المحوم من نصيب الفرد متوسط أن( 3) رقم الجدول يوضح
 وبحد( 2418-2442) الفترة خالل كجم 14,47 بمغ قد, مصر في

 عام كجم 7,3 بمغ أدني وحد, 2442 عام في كجم12,3 بمغ أعمي
 الجدول في الموضحة العام الزمني اإلتجاه معادلة وبتقدير, 2448
أن متوسط نصيب الفرد من المحوم البيضاء أخذ اتجاىًا ( 4) رقم

 عامًا متزايدا لم تثبت معنويتو إحصائيًا.

المحوم  عمى  طمباللدالة  ARDL)) لنموذج القياسيا تقدير. 3.5
 :في مصر 

القياسي لدالة يتضمن ىذا الجزء من الدراسة تقديرا لمنموذج 
(, وذلك من 2418-1995طمب المحوم في مصر خالل الفترة )

 خالل الخطوات التالية.

السالسل الزمنية لممتغيرات موضع استقرار دراسة  .1.3.5
  :الدراسة

يعتمد صحة تقدير النماذج القياسية عمي افتراض توافر 
الخصائص اإلحصائية لمسالسل الزمنية المستخدمة في تقدير 

 ن السالسل الزمنية سالسل مستقرة ,أوالتي يعني توافرىا  النموذج ,
خطاء في تقدير ألي إويؤدي عدم استخدام السالسل الزمنية المستقرة 

ن أولي خطوات تقدير إالنموذج وكذلك في قدرتو التنبؤية, لذا ف
النموذج القياسي ىو الكشف عن مدي استقرار وسكون السالسل 

 الزمنية موضع الدراسة.
د الدراسة لمكشف عن استقرار وسكون السالسل ستعتم  

وذلك من خالل اختبار فيمبس  الزمنية عمي اختبارات جذر الوحدة,
ن أ( والتي يعتمد عمي فرض العدم والذي ينص عمي pp) بيرون

السمسمة الزمنية لممتغير غير ساكنو )يوجد فييا جذر الوحدة( مقابل 
الزمنية لممتغير ساكنو  ن السمسمةأينص عمي  التيالفرضية البديمة 

جراء اختبار استقرار السالسل إ)ال يوجد فييا جذر الوحدة(, ويتطمب 
بطاء الزمني حيث تم االعتماد إلالزمنية االعتماد عمي تحديد فترات ا

بطاء إللتحديد فترات ا Akaike information criteriaعمي معيار 
 المثمي. 

( والذي يوضح 5رقم )وباستعراض النتائج الواردة في الجدول 
ن القيم أنتائج اختبارات جذر الوحدة لممتغيرات موضع الدراسة, تبين 

مثل تزيد عن مستوي المعنوية أللمنموذج ا (PP) ختبارالاالحتمالية 
سعر التجزئو الحقيقي لمدواجن بالزمنية الخاصة  سل% لمسال5

 الحمزاء, سعز التجشئه الحقيقي للحوم  (X1) بالجنيو/كيموجرام
 ,االستيالك الفردى من المحوم (X2) بالجنيو/كيموجرام

, (X5) كيموجرامبال ,االستيالك الفردى من االسماك (X4)كيموجرامبال
وىو ما يعني قبول فرض العدم . (X6)الدخل الفردى الحقيقي بالجنيو

نيا غير أي أوان تمك السالسل الزمنية  تحتوى عمي جذر الوحدة 
 مستقرة في المستوي . 

مثل تقل عن أللمنموذج ا PP),ختبار )الكما تبين أن القيم االحتمالية 
سعر التجزئو بالزمنية الخاصة  سل% لمسال5مستوي المعنوية 
سعر األستيراد الحقيقي (X3),  بالجنيو/كيموجرامالحقيقي لالسماك 

مما يعني رفض فرض العدم وان  , (X7)بالجنيو/كيموجرام  لمدواجن
و أنيا مستقرة أي أتحتوي عمي جذر الوحدة  الزمنية ال سللسالاتمك 

 .Io)ساكنو في المستوي )

لي سالسل إويتطمب تحويل السالسل الزمنية غير الساكنة 
 اختبار ةعادإولي لتمك السالسل الزمنية ثم ألجراء الفروق اإ ةساكن

حيث تبين  ةولي لممتغيرات غير الساكنألجذر الوحدة لسمسمو الفروق ا
 ةختبار جذر الوحدالن القيم االحتمالية أ (,6كما ىو بالجدول رقم )

(PP) ت تقل عن بو الثاأاالتجاه العام  ةمثل وفقا لمعنويأللمنموذج ا
 ةولي لممتغيرات غير الساكنأل% لسالسل الفروق ا5مستوي المعنوية 

السالسل الزمنية مستقرة في  ن تمكأوىو ما يعني رفض فرض العدم و 
 . I( 1ولي )ألالفروق ا

 : تقدير النموذج القياسي .2.3.5

خالل فتره الدراسة في  الدواجنلتقدير دالو الطمب عمي 
, تم تقدير العالقة االنحداريو بين المزدوجو موغاريتميوالالصورة 

 Yالمتغيرات موضع الدراسة وىي االستيالك الفردى من الدواجن 
سعر التجزئو الحقيقي لمدواجن بالكيمو جرام كعامل تابع  

 , سعز التجشئه الحقيقي للحوم الحمزاء (X1) بالجنيو/كيموجرام
سعر التجزئو الحقيقي لالسماك , (X2) بالجنيو/كيموجرام
 ,االستيالك الفردى من المحوم (X3) بالجنيو/كيموجرام

, (X5) كيموجرامبال االسماك,االستيالك الفردى من  (X4)كيموجرامبال
 , سعر أستيراد الحقيقي لمدواجن(X6)الدخل الفردى الحقيقي بالجنيو

, وذلك باستخدام نموذج ةكعوامل مستقم (X7)بالجنيو/كيموجرام 
ARDL ( 1والذي يتبين من الشكل رقم )مثل لتقدير ألن النموذج اأ

( وذلك وفقا 1,1,1,4,1,1,1,1تمك العالقة االنحداريو ىو النموذج )
حيث يمثل النموذج ذو  ,Akaike information criteriaلمعيار 
 قل ليذا المعيار.ألالقيمة ا

 
 
 
 



., 2021weikh and Hassan Mousa. RadwanDalia Hamed El Sho 

463 

 
خالل الفترة  ةباستخدام اختبار جذر الوحد الدواجننتائج اختبار استقرار السالسل الزمنية في المستوي لمتغيرات دالو الطمب عمي  .5جدول 

(1995-2.18.) 
 االختبار
 المتغير

PP 
 ت واتجاه عاماببدون ث ت فقطابث ت واتجاه عامابث القرار

Y -1.98 
(..57) 

-1.6 
(..45) 

1..6* 
(..91) 

 قبول فرض العدم

X1 1,22 
(..88) 

-1,2 
(..65) 

1,18* 
(..6) 

 قبول فرض العدم

X2 
..33 

(..99) 
2.5 

(..99) 
4..5* 

 قبول فرض العدم (99..)

X3 
-5.4 

(....12) 
-4.7* 
 I (0)  والسمسمو رفض فرض العدم ____ (1....)

X4 -2.27* 
 قبول فرض العدم ____ ____ (23..)

X5 -..32 
(..98) 

-..31* 
(..3) 

 قبول فرض العدم ____

X6 -2.14 
(..5) 

..75 
(..81) 

1..2* 
(..91) 

 قبول فرض العدم

X7 
-4.5 

)....7) 
-3.16* 
 I (0)  والسمسمو رفض فرض العدم ____ (3...(

 تباالتجاه العام والثا ةمثل وفقا لمعنويألتدل عمي النموذج ا )*(           ,Probقواس تدل عمي قيمو االحتمال ألرقام بين األا ) (
 .ببلملحق (١  ) جدول : مه وحسبت جمعتالمصدر: 

خالل  ةباستخدام اختبار جذر الوحد الدواجنولي لمتغيرات دالو الطمب عمي ألفي الفروق انتائج اختبار استقرار السالسل الزمنية  .6جدول 
 .(2.18-1995الفترة )

 االختبار
 المتغير

Pp 
 القرار

 بدون ثبات واتجاه عام ثبات فقط ثبات واتجاه عام

Y -4.17 
(...17) 

-4.2 
(....3) 

-4.1* 
(.....) 

 I(1) والسمسمو رفض فرض العدم

X1 
-3,2 
(.,.9) 

-3,2 
(.,.3) 

-3,2* 
 I(1)والسمسمو  رفض فرض العدم (2..,.)

X2 
-4.17* 
 (I(1)والسمسمو  رفض فرض العدم ____ ____ (17...)

X4 -5.47 
(.,..1) 

-5.6 
(.,..2) 

-5.6* 
 (I(1)والسمسمو  رفض فرض العدم (...,.)

X5 -4..5* 
 (I(1)والسمسمو  رفض فرض العدم ____ ____ (2.,.)

X6 -5.3 
)....1) 

-5.4 
).....) 

-5.13* 
).....) 

 (I(1)والسمسمو  رفض فرض العدم

 تباالتجاه العام والثا ةمثل وفقا لمعنويألتدل عمي النموذج ا )*(          ,Probقواس تدل عمي قيمو االحتمال ألرقام بين األا ) (    
 .ببلملحق (١  ) جدول : مه وحسبت جمعتالمصدر:    
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 Akaike information Criteriaاألمثل وفقاً لمعيار ARDL أختيار نموذج .1الشكل 

 
ومن خالل تقدير ىذا النموذج يمكن الكشف عن التكامل المشترك 

العالقة في المدي  بين المتغيرات موضع الدراسة, وكذلك تقدير
 الطويل والمدي القصير كما يمي:

  :التكامل المشتركالكشف عن  - أ
 bounds testمن خالل اختبار الحدود لمتكامل المشترك 

الختبار التكامل المشترك بين   f-bounds testيتم تقدير إحصائية 

( , حيث تشير نتائج االختبار Ardlالمتغيرات وفقا لنموذج )
المحسوبة بمغت حوالي  F( , ان قيمو 7الموضحة بالجدول رقم )

لقيمتيا الجدولية عند  I (1)وىي تزيد عن قيمو الحد األعمى 5.9
جل ألا ةطويم ةتوازني ةما يؤكد وجود عالق وىو %,1مستوي معنويو 

 بين المتغيرات في النموذج.

 
 نتائج اختبار الحدود لمتكامل المشترك .7جدول 

 F 5.9قيمو 

 مستوي المعنوية
 الجدوليةالقيم 

 I(0الحدود الدنيا ) I(1الحدود العميا )

14% 3,49 2,27 

5% 4.163 2.73 
1% 5,84 4,28 
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Akaike Information Criteria (top 20 models)
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 تقدير العالقة بين المتغيرات في المدي الطويل: - ب

بعد التأكد من وجود التكامل المشترك بين متغيرات دالو طمب المحوم 
توازنيو في المدي الطويل بين  ةمن وجود عالقي التأكد أالحمراء , 

من  ةن ذلك يسمح لنا بقياس تمك العالقة التوازنيإف تمك المتغيرات,
ن العالقة بين المتغيرات في أ( , حيث يتضح (ARDL خالل نموذج

 المدي الطويل يمكن تمثيميا بالمعادلة التالية:
lnY=6.17 – 0.85ln X 1 -0.04ln X 2 + .0.26ln X 3 - 

0.57ln X 4 +0.43 lnX5 -0.17 lnX6 -0.36 lnX7 

            (-2.9) *     (-0.25)           (2.46) *       (-1.9)     

(1.3)     (-0.48)      (-1.27)  
العام  سعز التجشئه الحقيقي للدواجهحيث يتضح معنويو تأثير 

عمي (X3) العام الحالي لالسماكسعز التجشئه الحقيقي  (X1), الحالي
 %.5 ةوذلك عند مستوي معنوي الدواجن كميو االستيالك الفردي من

  :تقدير العالقة في المدي القصير-ج
يمكن اشتقاقو من نموذج  يتميز نموذج تصحيح الخطأ الذي

(ARDLب )جل بين المتغيرات موضع ألا ةنو يمدنا بالعالقة قصير أ

نحو التوازن في نو يوضح سرعو التعديل ألي إالدراسة, باإلضافة 
 جل الطويل.ألا

ن أ(, 8وضحت النتائج الموضحة في الجدول رقم )أوقد 
, العام الحالي سعز التجشئه الحقيقي للدواجهالمتغيرات المستقمة وىي 

سعز التجشئه و , لمحوم الحمراء العام الحالي التجشئه الحقيقي  سعر

 العام الحالي كميو االستيالك الفردي, العام الحالي لالسماكالحقيقي 
سعر االستيراد الحقيقي ,  الدخل الفزدى الحقيقي من االسماك ,

% من التغيرات الحادثة 84العام الحالي مسئولو عن حوالي  للدواجه
 جل القصير.ألفي كميو استيالك الفردي من المحوم الحمراء في ا

أن نسبو اختالل التوازن في  (,8من الجدول رقم ) يضاً أكما يتضح 
% 58الفترة السابقة والتي يتم تعديميا في الفترة الحالية تبمغ حوالي 

خالل العام الواحد في اتجاه مستوي التوازن المرغوب لو في المدي 
cointEq (-1 )4,58الطويل, حيث بمغ معامل تصحيح الخطأ 

 .ل نموذج تصحيح الخطأنتائج تقدير العالقة في المدي القصير من خال  .8جدول 
 sigاالحتمال  t المعممات المتغير
lnX1 -4.17 -1.2 4.26 
lnX2 4.34 3.85 4.445 
lnX3 4.45 5.67 4.4445 
lnX5 -4.49 -4.2 4.443 
lnX6 4.46 4.81 4.44 
lnX7 -4.48 -2.5 4.43 

cointEq(-1) -4.58 -9.7 صفر 
 المؤشرات اإلحصائية

R2 ..8. 
 

 ن:أمن النتائج السابقة تبين 
 في المدي الطويل : * 
  وىى سالبة  4.85-بمغت مرونة الطمب السعرية لمدواجن حوالى

وأقل من الواحد الصحيح مما يدل عمى أن الدواجن من السمع 
الضرورية بالنسبو لممستيمك  لتمبية األحتياجات من البروتين 

 الحيوانى.
بمغت مرونة الطمب التقاطعية بالنسبة لسعر التجزئو الحقيقى  ●

,أى ان زياده سعر التجزئو الحقيقى لالسماك  4.26 لالسماك  حوالى
% يؤدى إلى زياده كمية االستيالك الفردى من الدواجن 14بمقدار 
%. واألشاره الموجبة لممرونو التقاطعية تدل عمى ان 2.6بمقدار 

 .سماك بدائل لبعضيما فى نفس العامالسمعتين الدواجن واال

 في المدي القصير: * 
 التجشئه الحقيقي بمغت مرونة الطمب التقاطعية بالنسبة لسعر ●

,أى ان زياده سعر التجزئو  4.34 حوالى لمحوم الحمراء العام الحالي
% يؤدى إلى زياده كمية 14بمقدار  لمحوم الحمراءالحقيقى 

%. واألشاره الموجبة 3.4االستيالك الفردى من الدواجن بمقدار 
لممرونو التقاطعية تدل عمى ان السمعتين المحوم الحمراء والدواجن 

 .بدائل لبعضيما فى نفس العام
بمغت مرونة الطمب التقاطعية بالنسبة لسعر التجزئو الحقيقى  ●

,أى ان زياده سعر التجزئو  4.45 حوالى يالعام الحاللالسماك  
% يؤدى إلى زياده كمية االستيالك 14الحقيقى لالسماك بمقدار 

%. واألشاره الموجبة لممرونو 4.5الفردى من الدواجن بمقدار 
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التقاطعية تدل عمى ان السمعتين الدواجن واالسماك بدائل لبعضيما 
 .فى نفس العام

 االستيالك الفردي العام الحالي كميوبمغت مرونة الطمب بالنسبة ل ●
كميو االستيالك الفردي ,أى ان زياده 4.49- من االسماك حوالى

% يؤدى إلى أنخفاض كمية 14بمقدار من االسماك  العام الحالي
%, وذلك يؤكد النتيجو 4.9االستيالك الفردى من الدواجن بمقدار 

 السابقة حيث تعتبر الدواجن واالسماك بدائل لبعضيم. 
بمغت مرونة الطمب بالنسبة لسعر أستيراد الدواجن العام الحالى   ●

, مما يدل عمى أنو طمب غير مرن حيث أن زيادة  8...-حوالى 
% يؤدى إلى خفض  الكمية المطموبة بمقدار 1سعر األستبراد بمقدار 

4.8.% 

  تقدير جودة النموذج المقدر : .3.3.5

جل القصير ألالبد من اختبار االستقرار الييكمي لمعامالت ا ●
ييكمية فييا عبر التغيرات الي التأكد من خمو البيانات من أوالطويل 
 cumulative sum of recursive residualاستخدامب الزمن,

(CUSUM) ( 2حيث يتضح كما ىو موضح بالشكل رقم )ن أ
(  يقع داخل الحدود الحرجة CUSUMحصائي )إلالشكل البياني ا

مر الذي يعني تحقق االستقرار الييكمي أل%. ا5عند مستوي معنويو 
 .ARDLلنموذج    UECMلممعامالت المقدرة بصيغو 

 

 

 
 .ARDL لنموذج UECM لمكشف عن االستقرار الييكمي لممعامالت المقدرة بصيغو( cusum) اختبار .2 شكل

 
االختبارات القياسية كما ىو موضح في الجدول رقم جراء إكما تم  ●
( لمحكم عمي جوده النموذج وخموه من المشاكل القياسية المختمفة, 9)

حيث تشير نتائج تمك االختبارات ان النموذج المقدر خالي من مشكمو 
-LMن البواقي غير مرتبطة ذاتيا ( وفقا  )أي أاالرتباط الذاتي )

TEST حيث بمغت القيمة االحتمالية ل )F   وىي  4,142حوالي
% وىو ما يدعونا لقبول فرض 5اكبر من قيمو مستوي المعنوية 

 ن البواقي غير مرتبطة ذاتيا .أالعدم الذي ينص عمي 
ن البواقي ألي إكما تشير البيانات الموضحة لنفس الجدول  ●

بمغت القيمة حيث  ي ال تعاني من مشكمو اختالف التباين,أ ةمتجانس

-Breusch-Paganوفقا الختبار )  Fاالحتمالية إلحصائية 
Godfrey كبر من القيمة الجدولية عند مستوي أوىي  4,57( حوالي
ن أ% مما يعني قبول فرض العدم الذي ينص عمي 5المعنوية 

 .ةالبواقي متجانس
لجدول والموضحة في كما تشير البيانات الموضحة في نفس ا ●

ن البواقي موزعو توزيعا طبيعيا حيث بمغت القيمة أ(, 3الشكل رقم )
وىي اكبر من  4,75حوالي   Jarque-Beraاالحتمالية الختبار 
% مما يعني قبول فرض العدم الذي ينص عمي 5مستوي المعنوية 

عدم احتواء البواقي المقدرة من النموذج عمي مشكمو التوزيع الطبيعي.

 ARDL نتائج اختبار جوده تقدير نموذج .9دول ج
 القيمة االحتمالية القيمة إحصائية االختبار

 F 3.4 4.142 (LM-TEST) االرتباط الذاتي
 F 4.92 4,57 (Breusch-Pagan-Godfreyاختالف التباين )

 Jarque – Bera 4.57 4.74 (Jarque-Beraالتوزيع الطبيعي )

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

17 18 19 20 21 22 23 24

CUSUM of Squares 5% Significance
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 اختبار التوزيع الطبيعي النموذج. .3شكل 

 التوصيات .6

 الدواجن بمشاريع األىتمام بضرورة البحث يوصى ذلك وعمى 
 يؤثر حيث لالستيراد المجوء وعدم, مناسب بسعر لممستيمكين لتوفيرىا
 من أنيا إلى باالضافو, منيا المستيمكو الكمية عمى االستيراد سعر
 أسعار ارتفاع حالة فى المستيمكبن ألييا يمجأ والتى الضرورية السمع
  .واألسماك الحمراء المحوم

 :المراجع .7

, الكتاب االحصائي الجياز المركزي لمتعبئة العامة واألحصاء
 .متفرقةالسنوي, أعداد 

, النشرة السنوية ألسعار الجياز المركزي لمتعبئة العامة واألحصاء
 والخدمات, أعداد مختمفة.الموارد النيائية 

, قطاع الشئون االقتصادية,  وزارة الزراعة واستصالح االراضي
االدارة المركزية لالقتصاد الزراعي, نشرة الميزان الغذائي, أعداد 

 .متفرقة

تقدير دالة الطمب عمي بعض  .(9..2محمد عبد الحفيظ محمد )
المصادر األساسية لمبروتين الحيواني في مصر, مجمة أسيوط لمعموم 

 .2449, 1, العدد44الزراعية, كمية الزراعة, جامعة أسيوط, المجمد 

متطمبات تحديث  .(2.18، منيرة جالل النجار)ىند نبيل محمد
د التسويق المحمي لمدواجن في مصر, المجمة المصرية لالقتصا

 .2418الزراعي, المجمد الثامن والعشرون, العدد الثاني, يونيو 

 .(2.15، أحمد محمود عبد العزيز )محمد عبد العزيز سيد خميل
تحميل اقتصادي لييكل الطمب عمي المحو الحمراء في مصر, مجمة 

, 6المنصور لمعموم الزراعية, كمية الزراعة, جامعة المنصورة, المجمد 
 .2415, سبتمبر 9العدد
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ABSTRACT 

 
The research reached several results as follows: 
1- There is a statistically significant increase in both the total production available for consumption and the nutritional 

gap of white meat estimated at about 28.24, 34.4 and 5.51 thousand tons, with an annual increase rate of about 2.59% 
and 3.1% and respectively, as  it was found that there is a statistically significant decrease in the rate of self-sufficiency 
of white meat estimated at about 44%, with an annual decrease rate of about 0.45%. 

2- The optimal ARDL model for estimating this regression relationship is (1,1,1,0,1,1,1,1), according to the Akaike 
information criteria, where it represents the model with the lowest value for this criterion. 

In the long run: 
• The price elasticity of demand for poultry is about -0.85, which is negative and less than one, which indicates that 
poultry is one of the necessary commodities for the consumer to meet the needs of animal protein. 

In the short term: 
The cross elasticity of demand in relation to the real retail price of red meat this year is about 0.34, meaning that an 
increase in the real retail price of red meat by 10% leads to an increase in the amount of individual consumption of 

poultry by 3.4%. The positive sign of the cross elasticity indicates that the two commodities, red meat and poultry, are 
substitutes for each other in the same year. 

KEYWORDS: Factors Determining, white Meat, Egypt 
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 المالحق:

 (2.18-1995العوامل المؤثرة عمي استيالك المحوم البيضاء في مصر خالل الفترة ) .1جدول
متوسط نصيب  السنوات

الفرد من 
الدواجن كجم/ 

 سنة

اسعار 
التجزئة 
لمدواجن 

 )جنيو/كجم(

أسعار الجزئة 
لمحوم 

 الحمراء
 )جنيو/كجم(

أسعار 
التجزئة 
 لالسماك

 )جنيو/كجم(

متوسط 
نصيب 

الفرد من 
المحوم 
 الحمراء
)كجم/ 
 سنة(

متوسط 
نصيب الفرد 

من 
 األسماك
)كجم/ 
  سنة(

الدخل 
 الفردي 

 )الف جنيو(

سعر 
االستيراد 

 من الدواجن

1995 484 4,95 14,52 6,65 16,6 8.44 3,52 40,7 

1996 493 5,14 15,25 7,25 16,5 8,5 3,61 3,041 

1997 546 5,12 15,43 7,65 16,3 9,1 4,48 40,7 

1998 518 5,34 15,79 7,72 16,9 14,9 4,35 007, 

1999 629 5,8 16,67 7,22 18,9 13,3 4,51 3003 

2444 669 17,43 5,12 7,25 19,7 13,4 4,93 3034 

2441 863 17,12 5,34 7,38 24,2 14,4 5,49 3055 

2442 12.3 5,75 18,43 6,79 24,84 14,34 5,71 404, 

2443 11.2 6,44 24,84 8,38 11,14 15,24 5,79 4046 

2444 11.8 8,74 24,51 14,42 14,44 15,63 6,58 3003 

2445 14.7 7,34 26,86 8,61 11,14 15,32 7,16 60,2 

2446 7.8 8,37 29,37 9,5 12,74 16,62 8,45 5050 

2447 8.3 8,62 32,36 14,86 13,44 16,98 9,31 6004 

2448 7.3 11,94 36,26 14,81 14,94 15,95 9,45 3,066 

2449 8.1 12,41 44,48 12,46 14,94 15,89 14,12 6066 

2414 8.6 14,62 53,73 12,26 9,84 19,74 14,98 7075 

2411 8.9 16,63 58,64 14,42 9,44 19,49 11,35 33014 

2412 9.1 24,26 62,9 17,35 9,24 24,55 13,46 30037 

2413 14.3 22,63 67,15 24,32 9,74 19,73 14,34 6031 

2414 14.7 24,92 77,94 22,78 14,14 24,82 28,82 30051 

2415 14.6 24,54 86,69 23,58 11,44 24,18 34,54 31043 

2416 14.14 27,92 97,67 23,81 9,24 21,64 34,84 3400, 

2417 14 32,92 139,33 31,58 14,74 22,72 44,22 0,066 

2418 11.4 37,76 142,92 28,77 14,24 16,5 52,74 10005 

 المصدر: جمعت وحسبت من: 
 .متفرقةالجياز المركزي لمتعبئة العامة واالحصاء, الكتاب االحصائي السنوي, إعداد  -1

 .متفزقتوسارة الشراعت واستصالح األراضي, قطبع الشئون االقتصبديت, اإلدارة المزكشيت لالقتصبد الشراعي, وشزة الميشان الغذائي, أعداد  -2
 


