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�ة :الملخYYص��ر دراس��اتعتب��م السياس��ي رس��رة ف��ة كبي��تھ)ك ذات أھمي��ات ا�س��ى توقع��رف عل��ادية والتع��لوك ت ا�قتص� س
المستھلكين وتأثيرھا على الكميات المستھلكة من كل سلعة، مما يساھم ف�ي تحدي�د أھ�داف خط�ط التنمي�ة ا�قتص�ادية وم�ن ث�م 

ّ ترش�يد مع�د�ت ا�س�تھ)ك، وب�الرغم م�ن السياسات المؤدية لتحقيق إشباع حاجات السكان من مختل�ف الس�لع والخ�دمات م�ع
اGھمية الغذائية لPلبان ومنتجاتھا وتوافر ميزة نسبية لمصر في إنتاج اGلبان، فإنه ما زال متوس�ط نص�يب الف�رد م�ن اGلب�ان 

اVنت�اج ومنتجاتھا منخفض للغاية بل ومتناقص، مع ارتفاع نسبة اعتماد ا�ستھ)ك المحلي عل�ى ال�واردات، لس�د الفج�وة ب�ين 
 ي�ؤثر ب�دوره عل�ى زي�ادة العج�ز ف�ي المي�زان يًالمحلي وا�ستھ)ك، نظرا �نخفاض اVنتاج في السنوات اGخيرة، اGم�ر ال�ذ

�دى ��ان م��ا، وبي��ان ومنتجاتھ��تھ)ك اGلب��دير دوال اس��ى تق��ة إل��دفت الدراس��ري، ھ��دفوعات المص��زان الم��م مي��ن ث��اري وم�التج
�اطق د��ف كمن��ر والري��ين الحض��ت)ف ب��ي ا�خ��ت)ف ف��ر ا�خ��ى أث��)وة عل��اعي ع��د ا�جتم��ر البع��س أث��ة تعك��ة رئيس�يموجرافي

مستوى دخل الفرد على كميات ا�ستھ)ك من اGلبان ومنتجاتھا مقاسة في صورة معام)ت المرونة الدخلي�ة ف�ي المنطقت�ين، 
ريف، والتي تفي�د الق�ائمين ف�ي للوقوف على الوضع الراھن Gنماط ا�ستھ)ك الغذائي للفرد المصري في كل من الحضر وال

ًرسم السياسات ا�ستھ)كية لPلبان ومنتجاتھ�ا والوص�ول بنص�يب الف�رد المص�ري لمع�دل متق�دم عالمي�ا، واعتم�دت الدراس�ة 
 ال�ذي ق�ام بھ�ا الجھ�از المرك�زي للتعبئ�ة العام�ة 2015بصفة أساسية على بيانات العين�ة الميداني�ة لبح�ث ميزاني�ة اGس�رة لع�ام

، )س�واء مبس�ترة أو معقم�ة(ً وتبين أن للحضر أثر إيجابي معنوي إحصائيا على استھ)ك كل م�ن اGلب�ان المعب�أة واVحصاء،
ًوكذلك على استھ)ك كل من الزبادي والجبن اGبيض كامل الدسم، بينما كان ھناك أثر سلبي معن�وي إحص�ائيا للحض�ر عل�ى 

ًحصائيا على استھ)ك الل�بن الط�ازج، ومتوس�ط معام�ل مرون�ة ال�دخل استھ)ك الجبن القريش، ولم يكن للمنطقة أثر معنوي إ
ًالمقدرة بينت أن المستھلك يعتبر كل من اللبن الطازج والجبن اGبيض سلعا شبه كمالية  ، أق�ل 0.5معامل المرون�ة أكب�ر م�ن (ّ

القريش سلعة ضرورية عند مس�تويات ، والجبن )1مرونتھا الدخلية أكبر من (ً، بينما اللبن المعبأ والزبادي سلعا راقية )1من 
 .عند فئات الدخل العليا) رديئة(الدخل المنخفضة وسلعة دنيا 

 .أنماط استھ)ك اGلبان، أثر المنطقة الديموجرافية، دالة استھ)ك اGلبان، أثر مستويات الدخل :الكلمات ا[سترشادية

  البحثية والمشكلةمقدمةال

���تھ)ك ذات أھمي��ة ا�س��ر دراس��م تعتب��ي رس��رة ف�ة كبي
�لوك ���ات س���ى توقع���رف عل���ادية، والتع���ات ا�قتص��السياس
�لعة،��ات المس�تھلكة م�ن ك�ل س� المس�تھلكين وتأثيرھ�ا عل�ى الكمي
مما يساھم في تحديد أھداف خطط التنمية ا�قتص�ادية وم�ن 
ثم السياسات المؤدية لتحقيق تلك اGھداف والرامية Vش�باع 

�دما��لع والخ��ف الس��ن مختل��كان م��ات الس��يد حاج��ع ترش�ت م
�تھ)ك ��د�ت ا�س��ك Gن )1987، إمYYامسYYليمان و(ّمع�، وذل

ًتوفير الغذاء الك�افي ص�حيا م�ن حي�ث الك�م والنوعي�ة يعتب�ر 
من أولويات خطط التنمية ليس في مصر فق�ط ب�ل ف�ي كاف�ة 
ًدول العالم، فوفقا لتوصيات مؤتمر الغذاء الع�المي ف�ي ع�ام 

م�ات ف�ي ومن رؤساء ال�دول والحك 77، الذي حضره 1996
أن عل�ى ال�دول اGعض�اء تق�ديم "، العالم، تص�درت توص�ياته

كافة الضمانات لتحقيق ث)ثة أھداف رئيسة في ش�أن الغ�ذاء 

�ه�������ول علي�������ر الحص�������ة ويس�������ة والكفاي�������ي اVتاح������" ھ
)Availability, Adequacy and Accessibility( ،

على ھذه التوصية، باعتبار " 3A's "حتى شاع إط)ق مبدأ
����رف  ةأن الث)ث���دأ بح���ايير تب��، )A) "FAO, 1996"مع

�ات ��ى للبروتين��در الرئيس��ة المص��ات الحيواني��ل المنتج�وتمث
�رورية �����ل إنالض�����ان، ب�����وازن ل�نس�����حى مت�����ذاء ص���� لغ
�ات ا������ةالدراس������ي الكفاي������ز ف������ت أن العج������ابقة بين����� لس

الغذائية لPسرة المصرية ھو عجز ن�وعي يتمث�ل ف�ي نق�ص 
حدودة الدخل مصادر البروتين الحيواني، خاصة الشرائح م

�ه، ��ان )Soliman and Eid, 1992(من��ل اGلب�، وتحت
ومنتجاتھا مكانة خاصة بين مختلف السلع الغذائية وخاص�ة 

�ذائيا ��ة غ��ات الھش��ا � "Vulnerable groups"ًللفئ�، كم
�رة ��دة اGس��ى مائ��اء عل��ار أو العش��ة اVفط��ا وجب��و منھ�تخل
المصرية بصرف النظر عن مستوى دخل اGس�رة، خاص�ة 

ن اGبيض، والذي تنوعت أنماطه لتناسب كافة ال�دخول الجب
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�بن ��ن الج��اخرة م��واع الف��ى اGن��ريش وحت��بن الق��ين الج��ا ب�م
  ).2007، ومشھورسليمان " (البراميلي، واVسطنبولي"

�ةو���م أھمي���ا رغ���ان ومنتجاتھ���رة  اGلب���ذاء اGس���ي غ��ف
تمتع مصر بميزة نس�بية ف�ى إنت�اج اGلب�ان عن�د و، المصرية

�ا���ا بمص���اللحوم مقارنتھ���رى ك���وانى اGخ���روتين الحي��در الب
 ج�رام 100 تع�د اGق�ل تكلف�ة لك�ل حي�ثالحم�راء والبيض�اء 

�ن ���)وة ع���ا، ع���اللحوم وأنواعھ���ة ب���وانى مقارن���روتين حي��ب
�اء ����ن النس����عات م����ال والمرض����تھ)ك اGطف����ا �س���أھميتھ

 الز م�اإ� أن�ه، )Soliman, 1994(والحوامل وكبار السن 
�ا��ن اGلب��رد م��يب الف��ط نص��ل متوس��نخفض ب��ا م�ن ومنتجاتھ

ومتناقص، مع ارتفاع نسبة اعتماد ا�ستھ)ك المحلي عل�ى 
�تھ)ك، ��ي وا�س��اج المحل��ين اVنت��وة ب��د الفج��واردات لس�ال
ًنظرا �نخفاض اVنتاج ف�ي الس�نوات اGخي�رة، اGم�ر ال�ذى 
يؤثر بدوره على زيادة العجز في الميزان التجاري ومن ث�م 

 ميزان المدفوعات المصري

�ذو���دف اللك ل���ثھ���ان بح���تھ)ك اGلب���ة اس���ى دراس�� إل
�ري، ��تھلك المص��ة المس��ي خريط��ام ف��ون ھ��ا كمك�ومنتجاتھ

�ف، و��ر والري��ين الحض��ت)ف ب��دى ا�خ��ان م��اسوبي��ر قي� أث
تغيرات نمط ا�ستھ)ك بين المنطقت�ين Gھ�م تل�ك المنتج�ات 
�ذائي ��تھ)ك الغ��اط ا�س��راھن Gنم��ع ال��ى الوض��وف عل�للوق

�ن ��ل م��ي ك��ري ف��رد المص��ر للف��ذا أث��ف، وك��ر والري�الحض
 Gھم تلك المنتجات والتى تفي�دا�خت)ف فى مستوى الدخل 

�ات ��يط السياس��ى تخط��تھ)كيةف��اا�س��ان ومنتجاتھ��ي  لPلب� ف
 .مصر

�ت ��ائج تح��ت النت��دف عرض��ذا الھ��ا لھ��ثالموتحقيق� باح
تطور اVنتاج وا�ستھ)ك واGسعار م�ن اGلب�ان ف�ي : ا�تية

�رة ����ل أ2016-2007الفت����ان ، تحلي����تھ)ك اGلب����اط اس���نم
�����ا ف����ريومنتجاتھ����ة ، مص����دخل والمنطق����ت)ف ال����ر اخ��� أث

 .الديموجرافية على الكمية المستھلكة من اGلبان ومنتجاتھا

 الطريقة البحثيةت ومصادر البيانا

�ة ��ى البيان�ات الثانوي��ة عل��ورةاعتم�دت الدراس��ن  المنش�م
�دة ���م المتح���ة لPم���ة التابع���ة والزراع���ة اGغذي���ل منظم��قب

)FAO, 2018 (ب� ل�نتاج وا�ستھ)ك وأس�عار الل�بن الحلي
 ، وك�ذلك بيان�ات العين�ة الميداني�ة)2016 - 2007(في الفترة 

 بح�ث ال�دخل واVنف�اق وا�س�تھ)ك"لبحث ميزاني�ة اGس�رة 
 الجھاز المركزي للتعبئة العامYة وا}حصYاء،( "2015لعام 

�س )2015��ي خم��ا ف��ان ومنتجاتھ��ات اGلب��ع بيان��م تجمي� وت
مبس�تر (عات ھي لبن حليب ط�ازج، ل�بن حلي�ب معب�أ مجمو

ّ، زبادي، جبن أبيض، جبن ق�ريش، وق�در متوس�ط )أو معقم
�رد��نوي للف��تھ)ك الس��ا ا�س��ل منھ��ن ك��ر  م��ان أث��دف بي�بھ

المنطقة الديموجرافية على أنماط استھ)ك الفرد من اGلبان 
ومنتجاتھا، وكذلك استخدمت نفس البيان�ات الميداني�ة لتق�دير 

ّاس�تھ)ك اGلب�ان ومنتجاتھ�ا، حي�ث ق�در متوس�ط جمل�ة دالة 
Vنفاق السنوي للف�رد ايشمل مجموع (اVنفاق السنوي للفرد 

�ى ���افة إل��ة باVض���ر الغذائي��ة وغي��لع الغذائي���ة الس��ى كاف�عل
�ة��دفوعات التحويلي��رب ل،الم��توى ا أى اGق��ل مس��دخلتمثي� ل

�رف ��ل للتص��ار(القاب��مل ا�دخ��ه � يش��م أن��رت ، )رغ�واختب
�ةالدرا��م س��وذجين رق��ن النم��ي) ،)2 و1( أي م��در تمث�ً اGج

اختير النم�وذج اGج�در تمث�ي) حيث لتقدير دالة ا�ستھ)ك، 
جمل�ة (ًوفقا لث)ثة معايير ھي توافق إشارة المتغير الش�ارح 

�رد��نوي للف��اق الس��وت ) اVنف��ادية، وثب��ة ا�قتص��ع النظري�م
�ارحة �����رات الش�����تجابة المتغي�����ائية �س�����ة اVحص����المعنوي

، وأخي�را قيم�ة معام�ل التحدي�د )ّعام)ت ا�نحدار المقدرةم(
�اذج  ،المق�درة��تخدمت النم��دل ) 3-6(واس��ط مع�ّلتق�دير متوس

النمو السنوي في كل من متوسط ا�ستھ)ك السنوي للف�رد، 
اVنتاج السنوي المصري من اGلبان، سعر الكيل�وجرام م�ن 

ة ف�ي ، ال�رقم القياس�ي لنفق�ات المعيش�)ب�اب المزرع�ة(اللبن 
 .مصر

LnQ = b0 + b1lnEXP …………….. (1) 

LnQ = b0 + b1lnEXP + b2D …. ….. (2) 

rq = (Ln Qt – Ln Q0)/T …………… (3) 

rprd = (Ln PRDt – LnPRD0)/T ……. (4) 

rp = (Ln Pt – Ln Po)/T …….……..... (5) 

ri = (LnIt – LnI0)/T ………………... (6) 

Qt= b0 + b1t ………...……………... (7) 

 :حيث

Ln =ساس الطبيعيPاللوغاريتم ل . 

Q  =لبان بالكيلوجرامGمتوسط ا�ستھ)ك السنوي للفرد من ا. 

EXP = نفاق السنوي للفرد بالجنيةVمتوسط ا. 

D = متغير صوري يشير إلى المنطقة الديموجرافية، حيث
D= 1 ،للحضر D= صفر للريف. 

b0 ،b1 ،b2  =ّالمعالم المقدرة لدالة ا�ستھ)ك. 

rp  =سعارGّمعدل النمو السنوي في ا. 

rprd = ّمعدل النمو السنويVنتاج اللبن في مصر. 

ri =معدل النمو السنوي في الرقم القياسي لنفقات المعيشة. 

P0 =  ،ساسGمتوسط سعر كيلوجرام لبن بالجنيه في سنة ا
)2007(. 

Pt =  متوسط سعر كيلوجرام لبن بالجنيه في السنة
 .2016المستھدفة، 

rq=  لبانGّمتوسط معدل النمو السنوي في استھ)ك الفرد من ا. 

It=   2016في عام الرقم القياسي لنفقات المعيشة. 

I0=   2007في عام الرقم القياسي لنفقات المعيشة. 
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 t = 9، ...،2، 1، 0(متغير الزمن بالسنوات، كمتغير رقمي(. 

T = ساس والسنة المستھدفةGعدد السنوات بين سنة ا. 

 النتائج والمناقشة

 -2007(إنتYYاج واسYYتھ�ك ا,لبYYان فYYي مصYYر فYYي الفتYYرة 
2016( 

ّيعرض ھذا المبحث تط�ور ك�ل م�ن متوس�ط ا�س�تھ)ك 
�بن ���عار الل���اج، أس���م اVنت���رد، حج���نوي للف���اموس (الس��الج

ّومقارنتھا بمعدل التضخم العام السنوي، مقاس�ا م�ن ) والبقر
���رقم القياس��ديرات ال��ة لتق��لة الزمني��ة السلس��ات المعيش�ي لنفق

ّ، وقدر متوسط مع�دل التن�اقص 2016 -2007خ)ل الفترة  ّ
�ان ��ن اGلب��رد م��نوي للف��تھ)ك الس��ط ا�س��ي متوس��نوي ف�الس

�ة (������والي ) 3المعادل������والي 2.69بح������وجرام، أي ح�����  كيل
�رد3.67%-���تھ)ك الف���نوي �س���ط الس���ن المتوس���و  م��، وھ

ل Gلب�ان خ�)إنت�اج انعكاس �تجاه زمني ع�ام متن�اقص ف�ي 
كم�ا ) 2011 ين�اير 25عق�ب ث�ورة (سنوات الربي�ع العرب�ي 

�ي ��ين ف��و مب��دول ھ��در، 1ج��ث ق��اج ا� ّحي��ي اVنت��اض ف�نخف
�ان���ن اGلب���ي م���والي المحل���نويا% 1.56- بح���تخدام  (س��باس

 .1 جدول وكما توضحه بيانات، )4المعادلة 

Qt= 73.25- 2.69T ……………... (7)       

F= 8.35 R2 = 0.72   

ذلك حدث ارتفاع في سعر بيع الل�بن عل�ى ب�اب لنتيجة و
�رة ��)ل الفت��بن خ��عر الل��ي س��و ف��دل النم��در مع��ة، وق�ّالمزرع

�والي 2007-2016���ة (، %6.39 بح���تخدام المعادل��) 5باس
ولتمحيص ھل ھذه الزيادة ف�ي إنت�اج الل�بن راجع�ة للتض�خم 
ّالعام في مستوى اGسعار ف�ي مص�ر، أم إل�ى ارتف�اع مع�دل 

الفعال وانخفاض حجم اVنتاج، أي نتيج�ة زي�ادة نمو الطلب 
�ي أو ��ب الكل��ة الطل��ن تلبي��اح ع��ي المت��ز ف��و العج��دل نم�ّمع
�رقم ��ي ال��نوية ف��ادة الس��دل الزي��ة مع��درت الدراس��ا، ق�ّك)ھم

�ة ��ات المعيش��ي لنفق��ة (القياس��تخدام المعادل��والي ب) 6باس�ح
�بن 3.73%��عر الل��ادة ف�ي س��ف الزي��دل عل�ى أن نص�، ھ�ذا ي

العجز في سوق اGلبان ع�ن تلبي�ة ا�س�تھ)ك، ترجع لزيادة 
و�شك أن ا�عتماد عل�ى سياس�ة التوس�ع ف�ي اس�تيراد الل�بن 
ومنتجاته لمحاول�ة س�د العج�ز ب�ين اVنت�اج المحل�ي والطل�ب 
�ر ��در آخ��تج)ب مص��ؤدي �س��ات ي��ك المنتج��ى تل��ال عل�الفع
للتضخم في أسعار منتجات اGلبان نتيجة ارتفاع قيم�ة س�عر 

 أو الي�ورو مقاب�ل الجني�ه المص�ري، ع�)وة صرف ال�دو�ر
�بن ��تيراد ل��اليف واس��اھظ التك��م ب��بن معق��تيراد ل��ى أن اس�عل
�ن ��ل م��ر قلي��زء غي��بن ج��د الل��زه يفق��ادة تجھي��م إع��ف ث�مجف

 .محتواه الغذائي الھام

 ستھ�ك ا,لبان ومنتجاتھا في مصرنمط ا

�دول ���رض ج���ف 2يع���ي الري���رد ف���تھ)ك الف���ط اس�� نم
�بن ومنتج��ن الل��ر م��ام والحض��ي ع��ه ف���ة 2015ات���ي ھيئ� ف

�ا��تھلكة وقيمتھ��ة المس��ط الكمي��دة ،متوس��عر الوح��ط س� ومتوس
منھا، ويتبين أن استھ)ك منتجات اGلبان في ك) المنطقتين 
الديموجرافيتين يتسم بنمط�ين ھم�ا الل�بن الس�ائل والمنتج�ات 
المجھزة، وبلغت جملة كمية الل�بن الس�ائل المس�تھلكة س�نويا 

�والي ���رد ح���79للف���والي  كيل���ر وح���ي الحض�� 76وجرام ف
كيلوجرام في الريف، واللبن الس�ائل يس�تھلك بأربع�ة أنم�اط 
�تھ)ك ��ي �س��نمط الرئيس��و ال��ازج وھ��بن ط��ي ل��ة ھ�فرعي
اGلبان س�واء ف�ي الري�ف أو الحض�ر، ولك�ن يزي�د اس�تھ)ك 
الريف منه عن الحضر لتوافره بص�ورة أوس�ع وأق�ل س�عرا 

رام منه حوالي عن الحضر، حيث بلغ متوسط سعر الكيلوج
�ه، 6.64����ه 5.53 جني����ف  جني����ر والري����ي الحض����ى ف���عل

�ة ��اض كمي��ر انخف��تھلك الحض��وض مس��ن يع��ب، ولك�الترتي
�تھ)ك �الل�بن الط�ازج المس�تھلكة ع�ن نظي�ره ف�ي الري�ف باس
�م، ��تر أو معق��واء مبس��أ س��بن المعب��ن الل��ر م��ر بكثي��ة أكب�كمي

حي�ث بل�غ متوس�ط س�عر ، والتي تتسم بارتفاع سعرھا كثي�را
���والي الكيل��ا أن 8.25وجرام ح��ر كم��وق الحض��ي س��ه ف� جني

�عف ��ورة كبي�رة ف�ي الق�رى لض�ھ�ذا ال�نمط غي�ر مت�وافر بص
سYليمان (كفاءة النظام التسويقي في كافة مراحله في مص�ر 

، وإن تميز مستھلك الحض�ر ف�ي ارتف�اع )2007، مشھورو
ًاستھ)ك اللبن المعبأ باعتباره أكثر أمنا من الناحية الصحية 

�بن ��ن الل��تھ)ك ع��ز باس��ف يتمي��تھلك الري��إن مس��ازج، ف�الط
كمية أكبر بكثير عن المستھلك الحضري م�ن الل�بن الرائ�ب 
الطازج وال�ذي يمث�ل مي�زة عالي�ة م�ن حي�ث القيم�ة الغذائي�ة 

 ).2005سليمان، (

�ائل ���بن الس���ة الل���ر أن توليف���ة للنظ���ائج ال)فت���ن النت��وم
م للمستھلك الريفي تتسم بانخف�اض متوس�ط س�عر الكيل�وجرا

�والي ��ا، أي ح��ري، 5.57منھ��ره الحض��ة بنظي��ه، مقارن� جني
 جني�ه، 6.90حيث يق�در متوس�ط س�عر الكيل�وجرام بح�والي 

وھو نتيجة طبيعية �نخفاض تك�اليف التس�ويق لل�بن الس�ائل 
في الريف حيث إنت�اج المزرع�ة الي�ومي يس�وق غالب�ا عل�ى 
باب المزرع�ة، كم�ا أن�ه مت�وافر Gف�راد أس�رة الم�زارع م�ن 

مزرعته وإن كانت جملة الكميات المستھلكة من اللبن إنتاج 
�ره ��ن نظي��د ع��ري تزي��رد الحض��تھلكھا الف��ي يس��ائل الت�الس

�ي��ي ، و)2017 ،وآخYYرون فYYوزى (الريف��حيح ف��س ص�العك
منتجات اGلبان المجھزة، حي�ث يس�تھلك الف�رد ف�ي الحض�ر 

 كيلوجرام منتج�ات مجھ�زة، بينم�ا ف�ي الري�ف 36.2حوالي 
�والي ��تھلك ح��ري  37.5يس��رد الحض��وجرام، إ� أن الف�كيل

�ن ��م ع��ل الدس��يض كام��بن اGب��ن الج��ر م��ة أكب��تھلك كمي�يس
�بن ��ن الج��تھ)كه م��م اس��ي معظ��رد الريف��ا الف��ي، بينم�الريف
�تھلك ��ا المس��د غالب��ث يعتم��ة حي��ائج منطقي��ي نت��ريش، وھ�الق
�اج ��ن إنت��ا م��ز منزلي��بن المجھ��ى الج��ي عل��ي الزراع�الريف

قري�ة بس�عر م�نخفض مزرعته، ويطرح المتبقي في س�وق ال
�نخفاض تك�اليف اVنت�اج والتس�ويق، وم�ن ث�م يج�د الريف�ي 
غير الزراعي مصدرا رخيص�ا ومتاح�ا بس�ھولة م�ن الج�بن 

 .)2017 ، وآخرونفوزى (القريش
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 2016 -2007تطور ا}نتاج وا[ستھ�ك وأسعار ا,لبان الحليب في مصر في الفترة . 1جدول 

إنتاج لبن  السنوات
الجاموس 

 )ن طنمليو(

إنتاج لبن 
ا,بقار 

 )مليون طن(

جملة إنتاج 
 اللبن

 )مليون طن(

سعر المزرعة 
َللبن الجاموس 

 )للطن/جنيه(

سعر المزرعة 
للبن البقر 

 )للطن/جنيه(

جملة استھ�ك 
 اللبن 

 )مليون طن(

متوسط ا[ستھ�ك 
السنوي للفرد 

 )كجم سنه(

2007 2.610 3.187 5.797 2874 2477 5.795 72.86 

2008 2.641 3.211 5.852 3290 2749 5.847 72.23 

2009 2.697 2.803 5.500 3645 3045 5.499 66.68 

2010 2.653 2.995 5.649 3805 3179 5.647 67.14 

2011 2.568 3.107 5.675 4750 3720 5.670 66.01 

2012 2.565 3.154 5.719 4420 3690 5.714 65.07 

2013 2.252 2.908 5.160 4870 3850 3.158 35.16 

2014 2.923 2.552 5.476 4800 3883 5.473 59.61 

2015 2.394 2.729 5.123 5570 4070 5.123 54.62 

2016 2.334 2.630 4.964 5790 4330 4.962 51.86 

 61.124 5.289 3499 4381 5.292 2.928 2.364 المتوسط 

 org.FAO.wwwجمعت وحسبت من الموقع ا�لكترونى لمنظمة اGغذية والزراعة،  :المصدر

 

  2015نمط استھ�ك ا,لبان ومنتجاتھا في مصر عام . 2 جدول

 الريف الحضر
المنفق السنوي 

 على السلعة
المنفق السنوي 

 على السلعة

 نمط المنتجات المستھلكة
/ كجم

 سنة/فرد
 *)%( فرد/جنيه

متوسط 
سعر الكجم 

 بالجنيه

/ كجم
 سنة/فرد

 *)%( فرد/جنيه

متوسط 
سعر الكجم 

 بالجنيه

 5.53 5.08 399.96 72.31 6.64 4.50 438.65 66.03 لبن حليب طازج
 7.68 0.15 11.85 1.54 8.24 1.00 96.56 11.72 )مبستر أو معقم (لبن حليب معبأ

 5.02 0.09 7.32 1.46 6.87 0.03 3.02 0.44 لبن رائب أو فرز أو خض سائب 

 7.5 0.03 2.04 0.27 8.68 0.05 4.42 0.51 لبن رائب، فرز، خض معبأ

 5.57 5.35 421.17 75.58 6.90 5.58 542.65 78.7 مجموع ا,لبان السائلة

 11.05 1.05 82.75 7.49 12.46 1.60 158.49 12.72 زبادي

 38.07 0.22 17.45 0.46 34.43 0.04 4.15 0.12 قشده

 16.56 1.84 144.57 8.73 21.19 3.10 303.23 14.31 جبن أبيض

 9.92 2.62 206.59 20.82 12.59 1.16 113.23 9 جبن قريش 

 12.04 5.73 451.36 37.5 16.02 5.90 579.1 36.15 مجموع المنتجات المجھزة

  11.08 872.53   11.50 1121.75  إجمالي المنفق على ا,لبان ومنتجاتھا

   7877    9779  متوسط جملة ا}نفاق السنوي للفرد

 اGھمية النسبية منسوبة لمتوسط جملة ا�نفاق السنوى للفرد * 

 .، مدينة نصر، القاھرة2015ل واVنفاق وا�ستھ)ك لعام بحث الدخ" جمعت وحسبت من الجھاز المركزي للتعبئة العامة واVحصاء، :المصدر
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�ات ��تھ)ك منتج��اط اس��ي أنم��ات ف��ك ا�خت)ف��ين تل�وتب
اGلبان س�واء ف�ي الك�م أو الكي�ف أو الس�عر أھمي�ة دراس�ات 
ا�ستھ)ك السلعي والطلب السلعي مقارنة بما ھو شائع من 
�اھم ���ي � تس��عار، والت��ات واGس���ة للنوعي��ات تجميعي�دراس

�ًرا ف�ي رس�م السياس�ات التس�ويقية الواقعي�ة، والنوعي�ة � كثي
�ث ��ن حي��لعة م��ة الس��ي طبيع��ل تعن��ودة ب��ط الج��ا فق��ي ھن�تعن

�ة��ن درج��ا م���ف واحتياجاتھ��ا للتل�� قابليتھ��زين روظ��ف التخ
�واق ����رائية لPس���القوة الش����ا ب���ز، وع)قتھ����ل والتجھي��والنق
�ان ���ر اGلب���ث تعتب���وق، حي���ل س���ي ك���تھلكين ف��وأذواق المس

�ة ��ة حال��ة ذات دراس��لع الغذائي��واق الس��ى أس��وة عل��ة بق�دال
. القابلية السريعة للتل�ف وموس�مية اVنت�اج وتن�وع المنتج�ات

�دير ��رورة تق��ة ض��ذه الدراس��ن ھ��ث م��ذا المبح��رز ھ��د أب�ولق
دوال ا�ستھ)ك لكل منتج م�ن منتج�ات اGلب�ان عل�ى ح�دي 
سواء من حيث أثر مستوى الدخل أو المنطقة الديموجرافي�ة 

م�ل الثقافي�ة والع�ادات والتقالي�د والخص�ائص كمحصلة للعوا
�ر ��ر اGخي��ث يعتب��تھلك، حي��ذوق المس��ة ل��ة المكون�ا�جتماعي
�ى ��تھلك عل��د طل�ب المس��ة ف�ي تحدي��م العوام�ل الرئيس�م�ن أھ
سلعة معينة، ھذه التقديرات لدوال ا�ستھ)ك تعرض�ھا ھ�ذه 

 .الدراسة في المبحثين التاليين

ھلكة مYن ا,لبYان أثر اخت�ف الدخل على الكمية المسYت
 ومنتجاتھا

ّ دوال ا�س�تھ)ك المق�درة لل�بن الس�ائل 3جدول يعرض 
�ر ���ار أث���ي ا�عتب��ذ ف���نة دون اGخ���ي الس��رد ف���ه للف�ومنتجات

باس�تخدام النم�وذج اللوغ�اريتمي ) حض�ر أو ري�ف(المنطقة 
�ة ��ط قيم��ه متوس��دار في��ل ا�نح��ل معام��ذي يمث��زدوج وال�الم

����ح النت���ة، وتوض���ة الدخلي���ل المرون���ة معام��ائج أن المرون
، 0.703الدخلية للبن الحليب السائب الطازج بلغ�ت ح�والي 

ت�ؤدى إل�ى زي�ادة % 10أي أن كل زيادة فى ال�دخل بمق�دار 
�دار ��ائب بمق��ب الس��بن الحلي��تھ)ك الل��ى اس��ذلك %7ف�، وب

�رى��تھلك المص��بة للمس��ة بالنس��به كمالي��لعه ش��ر س��ى . تعتب�ف
�ب المع��بن الحلي��ى أن الل��ائج إل��ير النت��ين تش��أ ح��تر أو (ب�مبس

يعتبر سلعة كمالي�ة أو س�لعة راقي�ة بالنس�بة للمس�تھلك ) معقم
ّالمصري، حي�ث ق�درت قيم�ة معام�ل المرون�ة الدخلي�ة لھ�ذا 

�والي ���تج بح���بة 1.99المن���دخل بنس���ي ال���ادة ف��، أي أن الزي
 اللبن المعب�أ بنس�بة يؤدى لزيادة الكمية المستھلكه من% 10
�ير19%��ه ، وتش��ى م" ف" قيم��وبة إل��وذج المحس��ة النم�عنوي

ّالمقدر لكل من الل�بن الط�ازج والمعب�أ حي�ث ق�درت قيمتھم�ا  ّ
 . على الترتيب74.69، 13.56بحوالي 

 ،3وبالنسبة لمنتجات اGلبان المجھزة، فتشير نت�ائج ج�دول 
إلى أن الزبادي يعتبر من السلع الكمالية م�ن حي�ث اس�تجابة 

 ك�ل ، أي أن1.1ّالدخل، حيث قدر معامل المرون�ة بح�والي 
فى الدخل تزيد الكمية المس�تھلكة م�ن الزب�ادي % 10زيادة 

المحس�وبة إل�ى المعنوي�ة " ف"، وتشير قيم�ة %11بحوالي 
�ائية ��درلاVحص��وذج المق��د ّلنم��ل التحدي��ة معام��ذلك قيم�، وك

)0.75.( 

�ل ��ط معام��در متوس��د ق��يض فق��بن اGب��بة للج��ا بالنس�ّأم
�والي ��ة بح��ة الدخلي��بن ا0.704Gالمرون��يض ، أي أن الج��ب

ت�ؤدي % 10سلعة شبه كمالية، فزي�ادة دخ�ل الف�رد بح�والي 
ّ، وق�در %7لزيادة في استھ)كه من الجبن اGبيض بحوالي 

، وثبت�ت المعنوي�ة اVحص�ائية 0.53معامل التحديد بح�والي 
ّلمعالم الدالة المقدرة، ويجدر اVشارة إلى أن معامل التحديد 

�ات اGخ�رى، لنموذج الج�بن اGب�يض أق�ل كثي�را م�ن المنتج
وھذا يمكن تفسيره بسببين، أولھما أن الجبن اGب�يض أن�واع 

�ددة ��طنبولي(متع��ي، إس��ة، براميل��ث) ث)ج��ع )م��ا يرج�، كم
أيضا لذوق المس�تھلك وال�ذي تختب�ر ھ�ذه الدراس�ة أث�ره ف�ي 

  .المبحث التالي

�دول ��ائج ج��ين نت��ريش  3وتب��بن الق��ص الج��ا يخ�أن فيم
، 0.154-مق�در ح�والي متوسط قيمة معامل مرونة الدخل ال

أي قيمة منخفضة سالبة، وا�ستنتاج الظاھري يدل على أن 
الجبن القريش سلعة رديئة بالنسبة �ستجابة دخل المستھلك 

ولك�ن . حيث تقل الكمي�ة المس�تھلكه منھ�ا بزي�ادة دخ�ل الف�رد
�ة ���الم الدال���ائية لمع���ة اVحص���وت المعنوي���دم ثب���ظ ع��ي)ح

�ّل التحدي�د المق�در، وھ�ذه ّالمق�درة، وك�ذلك ض�آلة قيم�ة معام
�ة ��ة اللوغاريتمي��ا أن الدال��باب، أولھ��دة أس��ع لع��ائج ترج�النت
�ارح ���ر الش���لوك المتغي���طة لس���ة متوس���در قيم���ة تق��ّالمزدوج

�دخل(��ة )ال��كان الجمھوري��ة س��ة لعين��ات تجميعي�، وأن البيان
، أي أن أث�ر المنطق�ة غي�ر ظ�اھر ف�ي ھ�ذه )ري�ف+ حضر(

 .مل في المبحث التاليالمرحلة، ولكن ستختبر أثر ھذا العا

أثYYYر اخYYYت�ف المنطقYYYة علYYYى الكميYYYة المسYYYتھلكه مYYYن 
 2015ا,لبان ومنتجاتھا 

�دول ���ائج ج���ين نت���ة 4تب���دخل والمنطق���ن ال���ل م���ر ك�� أث
�ة ���ف(الديموجرافي���ر، ري���نوي ) حض���تھ)ك الس���ى ا�س��عل

للفرد من اGلب�ان ومنتجاتھ�ا ف�ي اGس�رة المص�رية ف�ي ع�ام 
 اVش�ارة أن أث�ر الحض�ر ، ولبيان أثر المنطق�ة يج�در2015

�وري ���ر الص���ة المتغي���ون قيم���دما تك���ر عن��، D = (1(يظھ
�أثر ���ازج � يت���بن الط���تھ)ك الل���ين أن اس���ك يتب���ى ذل��وعل
بالمنطقة Gن معامل متغير المنطقة غي�ر معن�وي إحص�ائيا، 
�رد ��نوي للف��تھ)ك الس��ط ا�س��ي متوس��التغير ف��ك ف��ى ذل�وعل

 المعب�أ فللحض�ريرجع بصفة رئيسة لمستوى ال�دخل، أم�ا الل�بن 
أثر معنوي إيجابي على استھ)ك الفرد من ھذه اGنواع م�ن 
اللبن السائل، بجانب أثر الدخل، وك�ذلك ف�ي حال�ة اس�تھ)ك 
�ة ��ر المنطق��ائية لمتغي��ة اVحص��ت المعنوي��ث ثبت��ادي حي�الزب
�)وة ��ف ع��ن الري��ر ع��ي الحض��تھ)ك ف��ادة ا�س��ير لزي�وتش

���لعة راقي��ا س��ر أنھ��ذي يظھ��دخل ال��ر ال��ى أث��د عل��ث يزي�ة حي
ّمعامل المرونة الدخلية المقدر عن الواحد الص�حيح، ونف�س 
�م، إ� أن ��ل الدس��يض كام��بن اGب��ى الج��ق عل��ة تنطب�النتيج

 .ّالمرونة الدخلية المقدرة تبين أنھا سلعة شبه راقية

�ر ��ود أث��ي وج��ريش ف��بن الق��تھ)ك للج��ة ا�س��دير دال�وتق
�اس أث�ر المنطقة بجان�ب أث�ر ال�دخل ق�د ع�دل النت�ائج ع�ن قي

�لبي ��وي س��ر معن��اك أث��ح أن ھن��ث أوض��ردا، حي��دخل منف�ال
للحضر على استھ)ك الفرد م�ن اGلب�ان، ل�يس ھ�ذا فحس�ب
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 2015 أثر اخت�ف الدخل على استھ�ك ا,لبان ومنتجاتھا في مصر .3جدول 

F R2 ا,لبان ومنتجاتھا النموذج المقدر 

13.65** 0.43 
LnQ = -Ln2.166 + 0.703Ln EXP 
                 1.710     0.190 

 لبن حليب سائب طازج

74.69** 0.93 
LnQ = -Ln 16.831 + 1.999LnEXP 
                   3.49        0.390  

 لبن حليب معبأ أو مبستر أو معقم

55.05** 0.75 
LnQ = -Ln 7.704 + 1.100 Ln EXP 
                   1.33      0.15 

 زبادي

20.15** 0.53 
LnQ = -Ln3.957 + 0.704Ln EXP 
                  1.41      0.16  

 جبن أبيض

0.40 0.02 
LnQ = Ln 3.985 - 0.154Ln EXP 
                  2.20     0.24  

 جبن قريش

 .القاھرة"، مدينة نصر، 2015بحث الدخل واVنفاق وا�ستھ)ك لعام "الجھاز المركزي للتعبئة العامة واVحصاء، : جمعت وحسبت من: المصدر

 .لمعام)ت ا�نحدار المقابلة) (SEّالقيم أسفل المعالم المقدرة تشير إلى قيمة الخطأ القياسي 

 %.1تعنى معنوي على مستوى ** ، %5تعنى معنوي على مستوى أقل من * 

 

 

 

 .2015 أثر اخت�ف المنطقة على استھ�ك ا,لبان ومنتجاتھا في مصر .4جدول 

F R2 ا,لبان ومنتجاتھا النموذج المقدر 

7.22* 0.46 - 0.158D LnQ = -Ln2.448 + 0.743LnEXP 
                  1.740    0.190               0.170  

 لبن حليب سائب طازج

26.44** 0.60 + 1.208D LnQ =   -Ln 14.680 + 1.692Ln EXP 
                     2.030      0.230                 0.200 

 )مبستر أو معقم(لبن حليب معبأ 

52.77** 0.86 + 0.367D LnQ = -Ln 7.051 + 1.007LnEXP 
                  1.040      0.120               0.100             

 زبادي

22.91** 0.73 + 0.384D LnQ = -Ln 3.274 + 0.607LnEXP 
                   1.110    0.130                 0.11  

 جبن أبيض

41.88** 0.83 0.836D - LnQ = Ln 2.498 + 0.058 Ln EXP 
                   0.960   0.110                 0.090 

 جبن قريش

 .ينة نصر، القاھرة، مد2015بحث الدخل واVنفاق وا�ستھ)ك لعام "الجھاز المركزي للتعبئة العامة واVحصاء، : جمعت وحسبت من: المصدر

 .لمعام)ت ا�نحدار المقابلة (SE) ّالقيم أسفل المعالم المقدرة تشير إلى قيمة الخطأ القياسي

 %.1تعنى معنوي على مستوى ** ، %5تعنى معنوي على مستوى أقل من * 
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بل أظھر أثرا معنويا للدخل على استھ)ك الفرد م�ن الج�بن 
لمرونة الدخلي�ة بح�والي ّالقريش، حيث قدر متوسط معامل ا

�ة 0.06��را Gن الدال��رورية، ونظ��لعة ض��ا س��ير أنھ��ا يش�، مم
�ة ����طة للمرون����ة متوس����در قيم����ة تق����ة المزدوج���ّاللوغاريتمي

، فھ�ذا 4 بتل�ك ف�ي ج�دول 3الدخلية، وبمقارنة نت�ائج ج�دول 
يدل على أن دالة اس�تھ)ك ھ�ذه الس�لعة، بالنس�بة للتغي�ر ف�ي 

�رحلتين ��ل بم��ى اGق��ر عل��دخل، تم��رورية ال��لعة ض��ا س�ھم
، وس�لعة دني�ا مرونتھ�ا )0.5 -صفر(معامل مرونتھا ما بين 

�فر ���ن الص���ل م���ة أق��البة(الدخلي���ة س��ى أن)قيم���)وة عل�� ، ع
�ت ��ن الري�ف، حي�ث ثبت��ل ف�ي الحض�ر ع�ا�س�تھ)ك منھ�ا يق
�ى ���ري عل���ع الحض���لبي للمجتم���ر الس���ذا اGث���ة لھ��المعنوي

 .استھ)ك الجبن القريش
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IMPACT OF DEMOGRAPHIC REGION AND INCOME LEVEL 
ON CONSUMER BEHAVIOR TOWARDS DAIRY 

PRODUCTS IN EGYPT 

Ibrahim Soliman and Lobna M.S. El-Garhy 

Agric. Econ. Dept., Fac. Agric., Zagazig Univ., Egypt 

ABSTRACT: The study of consumption is of great importance for the formulation of 
economic policies and the identification of the projection of consumer behavior and its impact 
on the quantities consumed by each commodity, thus contributing to the definition of the 
objectives of economic development plans and hence the policies leading to the achievement 
of those goals and aimed at satisfying the needs of the population of various goods and 
services while rationalizing consumption rates. Despite the nutritional importance of dairy 
products and the availability of a comparative advantage for Egypt in dairy production, the 
average per capita milk and dairy products are still very low, with a high rate of dependence 
of domestic consumption on imports to fill the gap between domestic production and 
consumption, which in turn affects the increase in the deficit in the balance of trade and hence 
the Egyptian balance of payments. The study aimed at estimation of the dairy products 
consumption functions as an important component in the Egyptian consumer map to identify 
the difference between urban and rural communities, besides estimation  of impacts in the 
difference of the level of per capita income on the consumption of milk and dairy products in 
the two regions, measured as the average of the income elasticity, to determine the current 
status of food consumption patterns of the per capita consumption behavior in both urban and 
rural areas. The study relied, mainly, on the field sample data of the household budget survey 
for the year 2015, conducted by the Central Agency for Public Mobilization and Statistics. 
The estimated consumption functions for milk and dairy products included the effects of both 
the average annual income per capita and the demographic region (urban and rural). Derived 
results showed that the urban community had a statistically positive impact on consuming of 
packaged milk (either pasteurized or sterile), as well as the consumption of both yogurt and 
full-fat white cheese, while there was a statistically negative effect of the damage on the 
consumption of fatless chees and the urban community had no statistically significant impact 
on the consumption of fresh milk consumption. The average estimated income elasticity 
coefficient indicated that the consumer considered both fresh milk and full cream white 
cheese as semi-superior goods (estimated income elasticity was between greater than 0.5, to 
less than 1), while packaged milk and yogurt are superior goods (their elasticity was greater 
than 1), and fatless-cheese is a necessary commodity for low income levels and an inferior 
commodity for higher income groups. 

Key words: Dairy Consumption patterns, Demographic region effect, dairy consumption 
function, income level effect. 
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