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 الدواجن، ا7سماك باستخدام أحد النماذج ھدفت الدراسة إلى تقدير دالة الطلب لمنتجات اللحوم الحمراء، :الملخص
 كأسلوب Nerlove's Model ومنھا نموذج نيرلوف Distributed lag modelsالديناميكية وھي نماذج التوزيع المبطأ 

ل_جابة على التساؤل ھل كمية الطلب التوازني يتساوى مع ا�ستھZك الفعلي أم يختلف عنه إما بالزيادة أو النقصان؟ كما أن 
جراء عدة اختبارات لمشاكل  إوتم، أسلوب التقدير ھذا يفيد في قياس مرونات الطلب في المدى القصير وفى المدى الطويل

جراء التقدير باستخدام طريقة المربعات إوتبين وجود مشكلة ا�رتباط الخطى بين المتغيرات الشارحة عند ، القياس
وتدل قيمة معامZت .  لعZج تلك المشكلةridge regressionيل التباين وبالتالي تم استخدام أسلوب انحدار تقل، الصغرى

تشير . ا�نحدار إلى أن مرونة الطلب السعرية على لحوم الدجاج وا7سماك غير مرن في المدى القصير وفى المدى لطويل
يلو من اللحوم الحمراء إلى أن اkشارة الموجبة للمرونة التقاطعية بين الكمية المطلوبة من كل الدجاج وا7سماك وسعر الك

 بينما يوجد إشارة سالبة للمرونة التقاطعية بين الكمية المطلوبة من الدجاج وسعر ، السلعتين تبادليتين مع اللحوم الحمراء
الكيلو من سمك البلطي وبالمثل يوجد إشارة سالبة للمرونة التقاطعية بين الكمية المطلوبة من ا7سماك وسعر الكيلو من 

وقد ظھرت إشارة المرونة الدخلية موجبة وقيمتھا أقل من ، َبيض مما يدل على أن السلعتين ليست بدائل لبعضھمادجاج ا7ال
الواحد الصحيح عند تقدير دالة الطلب لكل من الدجاج وا7سماك مما يدل على أن كZ السلعتين من السلع الضرورية لتلبية 

ًير اkشارة الموجبة والمعنوية احصائيا للمتغير المبطأ من الكمية المستھلكة إلى أنه وتش، ا�حتياجات من البروتين الحيواني

يحدث تباطؤ أو قصور في تعديل ا�ستھZك الفعلي حتى يصل إلى مستوى جديد من ا�ستھZك التوازني عند تغير ا7سعار 
 . أو الدخل

 .لب في المدى القصير والطويل، انحدار تقليل التبايننات الطودالة الطلب، نموذج نيرلوف، مر: الكلمات اNسترشادية

  والمشكلة البحثيةمقدمةال

ترجع أھمية تحديد مستوى الطلب على منتج أو سلعة 
ما بصفة عامة وعلى المنتجات الزراعية بصفة خاصة إلى 
تحديد حجم ا�ستثمار الZزم وبالتالي حجم اkنتاج وتكاليف 

ية استخدام مرونات الطلب في التشغيل، باkضافة إلى إمكان
نمذجة السياسات وبالتالي المساھمة في تحديد السياسات 

 .التي تلبي احتياجات أفراد المجتمع وتحقيق الرفاھية

اللحوم (تأتى أھمية تناول السلع الغذائية البروتينية 
في تحقيق ا7من ) الحمراء، اللحوم البيضاء، ا7سماك

التنمية كيزة ا7ساسية في  وھذا بدورة يعتبر الرالغذائي
مما يتطلب معه ا�ھتمام با�ستثمار الزراعية المستدامة 

في مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وا7سماك التي 
تعمل على تحقيق ا7من الغذائي والتغذية الZزمة لتحسين 
الصحة العامة وما يترتب علية من زيادة اkنتاج وزيادة 

 . الدخل

 مشكلة الدراسة

من مفاھيم النظرية ا�قتصادية أن الكمية المطلوبة دالة 
في سعر السلعة نفسھا أي بتغير سعر السلعة تتغير الكمية 
 المطلوبة على نفس المنحنى في حين تغير العوامل ا7خرى
مثل أسعار السلع البديلة والمكملة والدخل المتاح وعدد 

بينما . السكان وأذواق المستھلكين يؤدى إلى انتقال الطلب
حجم ا�ستھZك الكلى دالة في الدخل المتاح أي بتغيره 
يتغير ا�ستھZك على نفس مستوى منحنى ا�ستھZك في 
حين عند تغير محددات ا�ستھZك كمستوى ا7سعار، 
وأسعار الفائدة، النظرة لZدخار، التقليد والمحاكاة، العوامل 

 تؤدى ة،ا�جتماعية، الضرائب، نمط توزيع الدخل والثرو
 .)2006عريقات،  (إلى انتقال دالة ا�ستھZك

ولصعوبة الحصول على الكمية المطلوبة فإن كثير من 
في (الدراسات تقوم بتقدير دالة الطلب باستخدام ا�ستھZك 

ترجيح (أو استخدام المنفق على السلعة ) صورة كمية
باعتبارھا الكمية المطلوبة، ) الكمية المستھلكة بسعر السلعة
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بمعنى آخر يفترض أن ا�ستھZك الفعلي يساوى الكمية 
وھذا من الناحية النظرية ). ا�ستھZك التوازني(المطلوبة 

بينما من الناحية العملية يمكن أن يعطي تقديرات لمرونات 
 underestimated أو أقل overestimatedالطلب أكبر 

 . عن المرونات الفعلية

 من الطلب عندما فقد يكون ا�ستھZك الفعلي أقل
ينخفض مستوى المعيشة أو بسبب انخفاض الموارد 
الZزمة kنتاج السلعة التي يزيد الطلب عليھا بسبب زيادة 

وإذا تساوى ا�ستھZك الفعلي مع حجم الطلب . عدد السكان
وھذا دليل على تحقيق الرفاھية 7فراد المجتمع وذلك 

ا�حتياجات بتحقيق اشباع للطلب على السلعة أي بتلبية 
يكون ا�ستھZك الفعلي أكبر  وقد. الZزمة من تلك السلعة

من الطلب إذا كان المستھلكين يسرفون في استخدام السلعة 
عدم كفاءة العملية (أو ھناك فاقد في مراحل تسويق السلعة 

 ). التسويقية

من ناحية أخرى كثير من الدراسات تستخدم النموذج 
في ا�قتصاد يظھر في حين أنه لساكن لتقدير دالة الطلب ا

 بعد فترة زمنية، على سبيل المثال، Causeتأثير السبب 
انخفاض أو ارتفاع سعر منتج زراعي � يؤثر على 
المساحة المزروعة لذلك المنتج في نفس الموسم ولكن 

والفترة الزمنية بين . التأثير يكون في الموسم التالي له
وقد يكون ھذا . Lagى السبب وتأثيره يسمى الفارق الزمن

. الفارق الزمنى عدة أشھر أو سنة واحدة أو عدة سنوات
 distributed lagينشأ الفارق الزمنى الموزع 

)Nerlove, 1958 ( من الناحية النظرية عند أي سبب
) على سبيل المثال تغير السعر أو تغير الدخل(اقتصادي 

ر بعد والذي يؤثر على الكمية المطلوبة ويحدث ھذا التأثي
 بحيث أن ھذا التأثير � نشعر به lag in timeفترة زمنية 

ولكن يتم توزيعھا على ) نقطة زمنية واحدة(في وقت واحد 
فعندما نقول أن الكمية المطلوبة من سلعة ما . فترات زمنية

دالة في سعر تلك السلعة في الفترات السابقة فإنه يقصد أن 
ة � يتم الشعور به على التأثير الكامل للتغير في سعر السلع

الفور ولكن بعد مرور فترة زمنية فإن الكمية المطلوبة من 
 . السلعة تتأثر بالكامل بتغير سعر تلك السلعة

مما سبق ذكره يلزم تقدير دوال الطلب على السلع 
الزراعية باستخدام نماذج تأخذ في ا�عتبار الفارق 

 حجم  وأيضا تحديد ما إذا كانtime  the lagالزمنى
ا�ستھZك الفعلي يتساوى أو أقل من أو أكبر من حجم 

 )ا�ستھZك التوازني. (الطلب

 أھداف الدراسة

ھدفت الدراسة إلى تقدير دالة الطلب لمنتجات اللحوم 
الحمراء، الدواجن، ا7سماك باستخدام نموذج نيرلوف 

Nerlove's Model ل_جابة على التساؤل ھل كمية 
وى مع ا�ستھZك الفعلي أم يختلف الطلب التوازني يتسا

عنه إما بالزيادة أو النقصان؟ كما تم ا�ستناد 7سلوب 

التقدير ھذا في قياس مرونات الطلب في المدى القصير 
 .وفى المدى الطويل

 George and (النماذج العملية لطلب المستھلك
King, 1971( 

 نماذج المعادلة الفردية

 معالم معادلة الطلب من الناحية النظرية فإن تقدير
 :الفردية والتي تتضمن سلعة واحدة تتبع المعادلة التالية

qit = fi (pit, zit, yt, uit) 

 : حيث أن

qit = ك الفردي للسلعةZا�ستھi 

pit  = سعر السلعةi 

zit  = يفترض أنھا (عوامل أخرى تؤثر على الطلب
 )عوامل خارجية خZف الدخل الفردي المتاح

yt  =ل الفردي المتاحالدخ 

uit  = حد الخطأ العشوائيrandom disturbance 

وتجدر اkشارة إلى أنه قد تنشأ عديد من المشاكل عند 
 :تقدير معالم تلك الدالة وھي

  Miss-specificationالتوصيف الخاطئ 

حيث أن تقدير المعادلة باستخدام طريقة المربعات 
 با7سعار (error) الصغرى تتطلب أ� يرتبط الخطأ

والدخل، عدم وجود ا�رتباط الذاتي بين ا7خطاء 
(autocorrelation)، وثبات التباين طوال الفترة 

الزمنية، باkضافة إلى كفاية المشاھدات بالنسبة لعدد 
فعندما يختل أي شرط من تلك . المعالم المراد تقديرھا

 ً.الشروط فإنه يتطلب استخدام معاد�ت أكثر تعقيدا

 MulticollinearityاNرتباط الخطى 

ًفعادة ترتبط ا7سعار فيما بينھا كما ترتبط أيضا مع  ً
الدخل مما يسبب مشكلة ا�رتباط الخطى بين المتغيرات 
الشارحة، ففي بعض ا7حيان عند وجود ارتباط بين 
ا7سعار والدخل فإنه يستخدم بيانات سلسلة زمنية مع 

ومع .  من بيانات مقطعيةًمرونة الدخل التي قدرت مسبقا
وجود ارتباط خطى بين أسعار السلع فإنه توجد مشكلة في 
معنوية معامZت ا�نحدار وفى ھذه الحالة يستخدم طرق 

 أسلوبتقدير أخرى، ومنھا على سبيل المثال استخدام 
Principal component. وRidge regression 

 Mathematicalالشكل الرياضي المناسب للمعادلة 
Form of the Equation 

 يف شكل الدالة أحد أھم الموضوعاتيعتبر توص
 ة لطلب المستھلك والذي من الشائعفي الدراسات العملي

اشتقاقه إما من دالة المنفعة مباشرة أو من دالة ا�نفاق 
)Liu and Chia-Hung,  2005(. 
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وليس ھناك إرشادات مسبقة عن شكل الدالة للعZقة 
سعار، والدخل والتي تكون مناسبة في بين الكمية، وا7

جميع ا7حوال، فبيانات السلسلة الزمنية تمدنا فقط بعينات 
ًوغالبا ما يستخدم أحد . من مدى محدود من المشاھدات

 )George and King, 1971(: ا7شكال الدالية التالية

 :  الخطى

 : نصف اللوغاريتمية

 : مزدوجةاللوغاريتمية ال

 : اللوغاريتمية المعكوسة

وترجع أھمية اختيار الشكل الرياضي المناسب لدالة 
الطلب إلى تحاشي مشاكل القياس التي يمكن أن تظھر مثل 
مشكلة ا�رتباط الذاتي بين ا7خطاء أو عدم توزيع الخطأ 

ًتوزيعا طبيعيا أو عدم معنوية معامZت ا�نحدار  بسبب ً
كبر تباين الخطأ الراجع لعدم تناسب الشكل الرياضي 

 .للبيانات

ة ــــاميكيــــدوال الدينـــل الــابــاكنة مقـــدوال الســـال
Static Versus Dynamic Functions 

في كثير من ا7حيان فإن تقدير النماذج الساكنة � 
فتغيرات أذواق المستھلك قد تؤثر على . تكون صحيحة

محنى الطلب، وقد تؤثر المستويات السابقة لZستھZك ميل 
على أنماط ا�ستھZك الحالي، أو قد تكون مستويات 

أكثر ) للسلع القابلة للتخزين(المخزون من سلع المستھلك 
أھمية، فالسلع القابلة للتخزين قد يشتريھا المستھلك في 

 لذا فإن. الوقت الحالي ولكن يقوم باستھZكھا في المستقبل
تجاھل النموذج الديناميكي واستخدام الدوال اkستاتيكية 

 .لتقدير الطلب يولد تقديرات متحيزة وغير متسقة

 Simultaneous Equationنية نماذج المعادلة ا~
Models 

في نظرية التوازن العام فإن الكميات المستھلكة تعادل 
الكميات المنتجة وبالمثل فإن الكميات المستھلكة لسلعة ما 

 .ترتبط بصورة دالية مع جميع أسعار السلع والدخل

تؤكد نظرية الطلب على أن ا�ستھZك لجميع السلع 
يرتبط فيما بينھم البعض ولكن في حالة المعاد�ت الفردية 
فإنه � يمكن أن يتضمن طبيعة عZقة الطلب تلك وبالتالي 
فإن المعامZت المقدرة من معادلة الطلب الفردية يمكن أن 

يتعدد أساليب التقدير مثل طريقة المربعات . ن متحيزةتكو
 full information وأسلوب 2slsالصغرى على مرحلتين 

maximum likelihood والمربعات الصغرى على 
.  والتي تستخدم لتقدير المعاد�ت ا¡نية3slsثZث مراحل 

وبالتالي يتم التغلب على عدد من المشاكل المصاحبة 
 ولكن أھم المشاكل عند استخدام ھذا النوع للمعاد�ت ا¡نية

 .identificationمن النماذج لتقدير الطلب ھي مشكلة التمييز 

 Dynamic Models ofنماذج الطلب الديناميكية 
Demand  

 Distributed Lag تعتبر نماذج التوزيع المبطأ
Models من النماذج الديناميكية التي تساھم في تعديل

ومن أھم تلك النماذج . ى للطلبالنموذج ا�ستاتيك
  Koyck ونموذج كويكFisherالديناميكية نموذج فيشر 

 والذي يسمح  بفصل تأثيرات Nerloveنيرلوف ونموذج 
 . المدى القصير عن المدى الطويل

 مصادر البيانات والطريقة البحثية

 الطريقة البحثية

تتضمن الفارق الزمني الموزعة  نماذجتناول نيرلوف 
distributed lag كZللمتغيرات التي تؤثر على ا�ستھ 

عوامل نفسية : والتي ترجع إلى ثZث عوامل ھي
Psychological ، عوامل تكنولوجيةtechnological 

  Institutionalعوامل مؤسسية و

َوقد اشتق النموذج ذو الفارق الزمنى ُ ُdistributed lag 
 :ي كما يل Koyckباستخدام النموذج المفترض بواسطة

ًعند وجود فترة زمنية بين الكمية المستھلكة حاليا من 
سلعة ما والكمية المستھلكة بعد مرور فترة زمنية تتم من 
خZلھا تعديل في تلك الكمية بسبب حدوث تغير في السعر 

 :أو الدخل فإنه يمكن كتابة المعادلة التالية

 (1) 

 في الزمن عبارة عن متغير دالة ∆ حيث أن رمز دلتا
 يتراوح بين صفر وواحد intervalوالذي له مدى 

، tالحالية  إلى الكمية المطلوبة في الفترة Xt تشير.  صحيح
  تشير إلى الكمية المطلوبة في الفترة السابقةXt-1و

)lag in time ( إلى كمية التوازن بينما تشير 
. في الزمنالمطلوبة في المدى الطويل، والتي تكون دالة 

فمن الواضح أن الدخل وا7سعار تتغير باستمرار مع 

 أيضا بمرور الوقت وبالتالي مرور الوقت بحيث تتغير 

 والمعلمة  كدالة في بجعل ) 1(يمكن حل المعادلة 
 :كما يلي

   (2) 

رة كافية حتى باعتبار بداية الفترة صفر وأن ھناك فت
  أن تبين) 2(فالمعادلة . تصل إلى الكمية التوازنية 

حيث أن ،  للكمية عبارة عن متوسط مرجح للقيم السابقة
.  رجعنا بالزمن للوراءالمرجح يتناقص كلما الوزن

 وزان المرجحةومجموع ا7
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   :تساوي الواحد حيث أن

إذا افترض أن الدخل الحقيقي وا7سعار تظل ثابتة وأن 
 ) 2( والتعويض في المعادلة 

  (3) 

ھذه تكون الكمية المطلوبة دالة في ا7سعار في الفترة 
   lagged pricesالسابقة 

 : وإذا كانت معادلة الطلب كما يلي

  (4) 

 ح لدينا المعادلةفيصب

  (5) 

أن الفارق ) 5(من الھام مZحظة أنه في المعادلة 
 في الدخل ھو نفسه في distributed lagالزمنى الموزع 

وأنه � يوجد أي صعوبات إذا تم إضافة أي أسعار . السعر
 :فإذا كانت معادلة الطلب ھي. إضافية لمعادلة الطلب

  (6) 

  (7) 

بصورة ) 6(و) 1(وللحصول على صياغة للمعادلتين 
) 1(في المعادلة ) 6(أبسط فإنه يتم إحZل المعادلة 

 ونحصل على

  (8) 

وبفرض أن توقعات المستھلك لسعار والدخل ثابتة 
وأن التكنولوجي � يتغير فإنه يمكن إيجاد أبسط اختزال 

. Distributed Lagلى فترة إبطاء للمعادلة التي تشتمل ع
حيث تشتمل ) 8(تختزل للمعادلة ) 7(وبالتالي المعادلة 

� تتضمن ) 8(على فترة إبطاء بينما المعادلة ) 7(المعادلة 
� يتم اختزال المعادلة . فترة إبطاء في ا7سعار والدخل

ًوبطريقة أخرى فبد� من ). 7(مباشرة من المعادلة ) 8(
فإنه تم ) 6(، )1(التي اشتقت من المعادلتين و) 7(المعادلة 

والتي اشتقت من معادلة ) 8(استخدامھا �شتقاق المعادلة 
 وھي Distributed Lagتشتمل على فترات إبطاء 

و� يجب الخلط بين ھذا الشكل من اختزال ). 7(المعادلة 
المعاد�ت والمعاد�ت المختزلة في النظرية عند تقدير 

  Simultaneous Equations المعاد�ت ا¡نية

 :اقتراح نموذج ا�نحدار التالي) 8(يمكن من المعادلة 

  (9) 

 والسعر  فإذا كان ليس ھناك ارتباط بين البواقي 
،  وا�ستھZك في الفترة السابقة  والدخل 

تي بين البواقي فإنه يتم تقدير وكذلك � يوجد ارتباط ذا
. OLSالعادية باستخدام المربعات الصغرى ) 9(المعادلة 

تفترض ھذه المعادلة أن عادات ا�ستھZك تستمر وتقاوم 
التغير مباشرة وأن استھZك اليوم ھو توليفة مرجحة بين 

 وا�ستھZك ا7مثل في الفترة استھZك الفترة السابقة 
فعند تغير ا7سعار أو الدخل فإن المستھلك � يقوم . الحالية

بتعديل ا�ستھZك مباشرة ولكن ھذا التعديل يحتاج إلى 

 فكلما اقتربت دلتا فترة زمنية والتي تتوقف على دلتا 
من الواحد الصحيح كلما كان تحقيق المستھلكين لمستوى 

 دلتا إلى ا�ستھZك ا7مثل أسرع، في حين كلما اقتربت
 . صفر كلما أشار إلى مقاومة تغيير أنماط ا�ستھZك

 يتم تقدير

   

ً وأخيرا a, bi, c وھي ) 8(ثم يتم تقدير معالم الدالة 
 :باستخدام العZقات التالية

 

 

 

 

تم حساب معدل النمو السنوي باستخدام معادلة معدل 
 Compound Annual Growthالنمو السنوي المركب 

Rate (CAGR) 

 مصادر البيانات

تم الحصول على بيانات ا�ستھZك خZل الفترة 
للسلع موضع الدراسة وعدد السكان من ) 1991-2015(

نشرة الميزان الغذائي لجمھورية مصر العربية التي 
بينما . يصدرھا الجھاز المركزي للتعبئة العامة وا�حصاء

) 

(10) 



 
Zagazig J. Agric. Res., Vol. 45 No. (6B) 2018 2501

السنوية 7سعار المواد أسعار المستھلك للسلع من النشرة 
والمنتجات الغذائية والخدمات والتي يصدرھا أيضا الجھاز 

تم حساب أسعار . المركزي للتعبئة العامة وا�حصاء
 بقسمة ا7سعار على deflator prices المستھلك الحقيقية

وتم ) CPI) 100 =2010الرقم القياس 7سعار المستھلك 
 Worldالمية الحصول علية من مؤشرات التنمية الع

Development Indicators التي يصدرھا البنك 
 )The World Bank, 2017(الدولي 

 تم disposable incomeبيانات الدخل المتاح 
أولھما من الموقع الرسمي : الحصول عليھا من مصدرين

لوزارة التخطيط والمتابعة واkصZح اkداري وثانيھما من 
اkحصاءات با7مم الحسابات القومية الرسمية، قسم 

 United Nations Statistics Divisionالمتحدة 
 http://data.un.org والمتاح على الموقع اkلكتروني

 لتحليل 8.1صدار إ SASاستخدم الباحث برنامج 
وأيضا إجراء  .OLSمعاد�ت ا�نحدار المتعدد بطريقة 

كما استخدم برنامج . اد القياسيجميع اختبارات ا�قتص
STATGRAPHICS  لتقدير ا�نحدار باستخدام أسلوب
Ridge Regression  

تمثل استھZك لحوم الجاموس وعجول ا�بقار وا�بقار 
الكبيرة النسبة ا7كبر من استھZك اللحوم الحمراء في 

حيث تمثل ا7ھمية ) 2016-1991(مصر خZل الفترة 
من أجمالي اللحوم الحمراء % 85حوالي  النسبية لھا

جمال، ماعز، ضآن، جاموس، عجول ا�بقار، ا�بقار (
ولتقدير دالة الطلب . المستھلكة خZل فترة الدراسة) الكبيرة

على اللحوم الحمراء ولتحاشي المشاكل التي تنجم عند 
تقدير سلعة تجميعية فقد اھتمت الدراسة باللحوم الحمراء 

جاموس وعجول ا�بقار والبقر والتي تتمثل في لحوم ال
ويمثل سعر المستھلك من اللحوم الحمراء . الكبير مجتمعه

كندوز (سعر اللحم  البقري والجاموس متوسط العمر 
ولتقدير دالة الطلب على اللحوم البيضاء تناولت ). مشفى

الدراسة سلعة الدجاج حيث تمثل نسبة ا�ستھZك منه 
الحمام (حوم البيضاء من إجمالي استھZك الل% 81حوالي 

وتم تقدير أثر ) والرومي، ا�وز، البط، ا�رانب، الدجاج
سعر المستھلك من الدجاج ا7بيض على الكمية المطلوبة 

وعند تقدير دالة الطلب على ا7سماك فقد . من الدواجن
تناولت الدراسة الكميات المستھلكة من ا7سماك الطازجة 

لرخص سعره بين وأثر سعر سمك البلطي عليھا وذلك 
أنواع السمك ا7خرى مما يجعله في متناول دخول الفئات 

 نسبة إنتاجه تمثل حوالي متوسطة ومنخفضة الدخل كما أن
وزارة الزراعة  (2016من إجمالي اkنتاج عام % 61

وأيضا أثر سعر سمك ). 2016، واستص�ح ا�راضي
 ًالبوري وذلك 7نھما يعتبرا ا7كثر استھZكا بين فئات

 .المجتمع

 النتائج والمناقشة

تطور اNستھ�ك الفردي الصافي من اللحوم الحمراء 
 والدجاج ا�بيض وا�سماك 

يقاس مستوى المعيشة للدول عن طريق معد�ت 
استھZك البروتين الحيواني لتلك الدول حيث يمثل أعلى 
استھZك الفرد من لحوم الدجاج على مستوى العالم عام 

2017) OECD, 2018 .( 56.9في كل من إسرائيل 
 كجم والمملكة العربية 48.8كجم والو�يات المتحدة 

 كجم 13.9بينما يمثل نحو .  كجم44.7السعودية بحوالي 
ًكما أن أعلى دول العالم استھZكا . للفرد كمتوسط عالمي

 ھي أوروجواي )Beef and veal (من اللحوم الحمراء
فرد / كجم41.2ن فرد يليھا ا�رجنتي/ كجم43.2ويمثل 

فرد والو�يات المتحدة ا�مريكية / كجم26.5والبرازيل 
فرد في حين يمثل متوسط ا�ستھZك الفردي / كجم25.8

 . فرد/ كجم6.5من اللحوم الحمراء على مستوى العالم 

 ا�ستھZك 3 و2، 1 بالملحق وا7شكال 1يبين جدول 
 في الفردي من اللحوم الحمراء ولحوم الدجاج وا7سماك

بالنسبة لZستھZك . 2016-1991مصر خZل الفترة 
 وعجول الجاموس تتضمن (الفردي من اللحوم الحمراء

 كجم عام 6.2 فقد تراوح بين حد أدنى )الكبير والبقر بقرى
، وبوجه 1996 كجم للفرد عام 10.5 وحد أعلى 1991

ًعام يمكن تقسيم الفترة وفقا �تجاه ا�ستھZك إلى أربع 
 والتي اتسم بھا استھZك 2004-1991الفترة : فترات ھي

ًاللحوم الحمراء بالتذبذب ارتفاعا وانخفاضا وكان معدل  ً
 ارتفع 2007-2005بينما في الفترة %. 2.7النمو السنوي 

ا�ستھZك الفردي للحوم الحمراء بمعدل نمو سنوي 
 أخذ حجم ا�ستھZك الفردي 2008ومنذ عام %. 9.2

 بعدھا 2013حتى عام % 2.8-ي ينخفض بمعدل نمو سنو
أخذ ا�ستھZك الفردي للحوم الحمراء في ا�رتفاع 
وا�نخفاض مرة أخرى خZل الثZث سنوات ا7خيرة 

 1جدول  و1، كما يتضح من شكل %8.2-بمعدل نمو 
 .بالملحق

أما بالنسبة لZستھZك الفردي للحوم الدواجن خZل 
ث فترات وفقا  ثZإلى تقسيمھا  يمكن2016-1991الفترة 

 2002- 1991لشكل ا�تجاه العام للبيانات، الفترة ا7ولى 
حيث أخذ استھZك الفرد من لحوم الدجاج في ا�رتفاع 

حيث استطاعت مصر في تلك %. 13.8بمعدل نمو سنوي 
 التصدير لدول إلىالفترة تحقيق ا�كتفاء الذاتي والتوجه 

Zت كبرى الخليج فلم يكن قطاع الدواجن يعاني من مشك
بخZف بعض ا7مراض الموسمية الشائعة إلى أن انتشرت 

أما  ).2017سرور،  (2006انفلونزا الطيور منذ عام 
 انخفض بھا ا�ستھZك الفردي 2008-2003الفترة الثانية 

-2009، وفى الفترة الثالثة %9.98-بمعدل نمو سنوي 
 أخذ ا�ستھZك الفردي في ا�زدياد بمعدل نمو 2016
 .2كما يتضح من شكل %. 3.9سنوي 
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 2016-1991 تطور اNستھ�ك الفردي من اللحوم الحمراء خ�ل الفترة .1شكل 

 نشرة الميزان الغذائي لجمھورية - اkدارة المركزية لZقتصاد الزراعي-قطاع الشؤن ا�قتصادية - وزارة الزراعة واستصZح ا7راضي:المصدر
 .أعداد مختلفة -مصر العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016-1991لحوم الدجاج خ�ل الفترة من ستھ�ك الفردي �تطور ا. 2شكل 

 نشرة الميزان الغذائي لجمھورية -اkدارة المركزية لZقتصاد الزراعي-قطاع الشؤن ا�قتصادية -وزارة الزراعة واستصZح ا7راضي :المصدر
 .أعداد مختلفة - مصر العربية

 

 2016-1991سماك خ�ل الفترة ي من ا�ستھ�ك الفرداN تطور .3شكل 

 نشرة الميزان الغذائي لجمھورية - اkدارة المركزية لZقتصاد الزراعي-قطاع الشؤن ا�قتصادية - وزارة الزراعة واستصZح ا7راضي:المصدر
 .أعداد مختلفة-مصر العربية
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بدراسة تطور ا�ستھZك الفردي من ا7سماك الطازجة 
 أنه يمكن 3شكل يتبين من . 2016-1991خZل الفترة 

 2001-1991الفترة ا7ولى . تقسيم الفترة إلى ثZث فترات
% 8.3وفيھا زاد ا�ستھZك الفرد من ا7سماك بمعدل نمو 

  حيث انخفض فيھا معدل2009-2002أما الفترة الثانية 
 2010الفترة الثالثة ، %3.6-ا�ستھZك بمعدل نمو سنوي 

حيث استھZك الفرد من ا7سماك  واتسمت بتذبذب 2016 -
 .%1.08-انخفض معدل النمو السنوي وبلغ 

أسعار المستھلك للحوم الحمراء والدجاج ا�بيض 
� سماكوا

 أن أسعار اللحوم الحمراء والدجاج 4شكل يبين 
-1996وا7سماك قد زادت بصورة مضطردة خZل الفترة 

تين، ويمكن تقسيم فترة النمو في ا7سعار إلى فتر. 2016
حيث 2016-2009 والفترة الثانية 2008-1996ا7ولى 

أنه في حالة الزيادة في أسعار اللحوم الحمراء في الفترة 
 زادت فيھا أسعار اللحوم الحمراء 2008-1996ا7ولى 

، أما الفترة الثانية %7.60بمتوسط معدل نمو سنوي 
 اتسمت بزيادة سريعة في أسعار اللحوم 2009-2016

 زادت بمتوسط معدل نمو سنوي يصل إلى الحمراء حيث
اتسمت الزيادة في أسعار الدجاج ا7بيض %. 18.26

بالزيادة التدريجية فبلغ متوسط معدل النمو في الفترة 
كما %. 14.4وفى الفترة الثانية حوالي % 7.34ا7ولى 

يZحظ أن أسعار المستھلك للسمك البلطي يقترب من سعر 
 بعدھا ارتفع 2015 عام المستھلك للدجاج ا7بيض حتى

سعر الكيلوجرام من السمك البلطي عنة للدجاج ا7بيض 
وبلغ متوسط معدل النمو 7سعار السمك البلطي في الفترة 

ارتفع في بينما % 2.92 حوالي 2008-1996ا7ولى 
بالنسبة ، %18.30 ليصل 2016-2009الفترة الثانية 

كيلوجرام 7سعار السمك البوري فقد كانت تقترب أسعار ال
  بعدھا أصبحت2003منه من أسعار اللحوم الحمراء حتى عام 

الفجوة بين السعرين لكل كيلوجرام تتسع وقد بلغ متوسط 
زاد % 3.89معدل النمو السنوي في الفترة ا7ولى حوالي 

 .)1جدول  (%11.73ليصل في الفترة الثانية 

 تقدير دالة الطلب للحوم الحمراء

دير دالة الطلب للحوم الحمراء لم يتمكن الباحث من تق
حيث لم تثبت معنوية أي من المتغيرات الشارحة كما أنه لم 
يكن ھناك ارتباط بسيط معنوي احصائيا بين المتغير التابع 

وباقي المتغيرات ) الكمية المستھلكة من اللحوم الحمراء(
 أنه يوجد 2وكما ھو موضح بجدول . الشارحة في النموذج
ً معنوي احصائيا بين سعر المستھلك ارتباط عالي موجب

من اللحوم الحمراء وسعر المستھلك من الدجاج ا7بيض 
ً، كما يوجد ارتباط بسيط معنوي احصائيا بين 0.89حوالي 

صافي الدخل الفردي وأسعار المستھلك لكل من اللحوم 
، 0.84الحمراء ولحوم الدجاج ا7بيض والسمك البلطي 

شارة يتم تفسير سبب اkس( على الترتيب 0.41-، 0.82

 بين صافي الدخل الفردي الحقيقي وسعر الكيلو السالبة
جرام من سمك البلطي �حقا تحت عنوان تقدير دالة الطلب 

قد يرجع عدم وجود ارتباط بين الكمية ). سماكعلى ا7
المستھلكة والمتغيرات الشارحة إلى أنه في حسابات الكمية 

يتم جمع اkنتاج وھو ) سانالمتبقي لغذاء ا�ن(المستھلكة 
عبارة عن المذبوحات داخل السلخانة باkضافة إلى 

قطاع وفقا لنشرة الميزان الغذائي التي ينشرھا (الواردات 
الشئون ا�قتصادية بوزارة الزراعة واستصZح ا7راضي 

المخزون + الواردات + اkنتاج = بأن المتاح لZستخدام 
ھذا )  الصادرات–  المخزون آخر المدة–أول المدة 

بقار والجاموس  أن ھناك عدد � يستھان به من ا7باkضافة
الذي يذبح خارج السلخانة وخاصة في المراكز وا7رياف 
أي أن بيان ا�ستھZك � يعكس ا�ستھZك الفعلي من 

أضف إلى ذلك أن جانب العرض . اللحوم الحمراء البلدية
 .لبأقل مرونة ويعجز جزء منه في تلبية الط

تقدير دالة الطلب على لحوم الدجاج باستخدام نموذج 
 نيرلوف

 2016 -1995قدرت دالة الطلب للدجاج خZل الفترة 
 :باستخدام الدالة اللوغاريتمية المزدوجة كالتالي

 

 

 : حيث أن

Q_poultry =ك الفردي من الدجاج كجمZكمية ا�ستھ/ 
 )بالقيم الحقيقية أو الثابتة(سنة 

P_poultry  =كجم /سعر المستھلك للدجاج ا7بيض جنيه
 )بالقيم الحقيقية أو الثابتة(

P_meat =كجم /سعر المستھلك من اللحوم الحمراء جنيه
 )بالقيم الحقيقية أو الثابتة(

P_fish =كجم /سعر المستھلك من سمك البلطي جنيه
 )بالقيم الحقيقية أو الثابتة(

Y = م الحقيقية أو بالقي(سنة /الدخل الفردي المتاح جنية
 real disposable income) الثابتة

Qt-1 = ك الفردي من الدجاج كجمZسنة في /كمية ا�ستھ
 )المبطأه(العام السابق 

Ln = اللوغاريتم الطبيعي 

 للمعادلة السابقة تعتبر إن معامZت ا�نحدار
معامZت قصيرة ا7جل، وعند قسمة تلك المعامZت على 

) Lagged(ص معامل الكمية المستھلكة المتأخرة واحد ناق
فإنھا تعتبر ]  δ=(β5-1([والذي يطلق علية معامل التعديل 

ويفترض في تلك المعادلة أن . معامZت المدى الطويل
 متماثل في كل Distribution Lagتباطؤ الطلب 

 .)Martin, 1962. (المتغيرات
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 سماك ولحوم الدجاج ا�بيض وا� أسعار المستھلك من اللحوم الحمراء.4شكل 

  الجھاز المركزي للتعبئة العامة وا�حصاء، النشرة السنوية 7سعار المواد والمنتجات الغذائية والخدمات، أعداد متفرقة:المصدر

 

 2016-1996خ�ل الفترة ) كجم/جنية( متوسط معدل النمو السنوي �سعار التجزئة للمستھلك .1جدول 

 سمك البوري سمك البلطي بيضحوم الدجاج ا�ل اللحوم الحمراء 

 3.89 2.92 7.34 7.60 2008-1996الفترة ا�ولى 

 11.73 18.30 14.4 18.26 2016-2009 الفترة الثانية

 دمات، أعداد متفرقةحصاء، النشرة السنوية 7سعار المواد والمنتجات الغذائية والخالجھاز المركزي للتعبئة العامة واk حسبت باستخدام بيانات :المصدر

 

  

 2016-1996 مصفوفة اNرتباط لمتغيرات دالة الطلب على اللحوم الحمراء خ�ل الفترة .2جدول 

اNستھ�ك  
الفردي من 

اللحوم الحمراء 
 )سنة/كجم(

سعر المستھلك 
من اللحوم 

 *الحمراء
 )كجم/جنية(

سعر المستھلك 
 الدجاجمن 
�بيض ا

 )كجم/جنية(

سعر المستھلك 
مك البلطي من الس

 )كجم/جنية(

صافي الدخل 
المتاح 
 الفردي

اNستھ�ك الفردي 
من اللحوم الحمراء 

 في العام السابق

      1 اNستھ�ك الفردي من اللحوم الحمراء 

 *سعر المستھلك من اللحوم الحمراء
0.128 

(0.5792) 
1     

 بيض لدجاج ا�ا  منسعر المستھلك
-0.057 

(0.8076) 
0.890 

(<.0001) 
1    

 سعر المستھلك من السمك البلطي 
-0.168 

(0.4660) 
-0.045 

(0.8444) 
-0.022 

(0.9241) 
1   

 صافي الدخل المتاح الفردي
0.151 

(0.5130) 
0.844 

(<.0001) 
0.824 

(<.0001) 
-0.408 

(0.0663) 
1  

 اNستھ�ك من اللحوم الحمراء في العام السابق
0.371 

(0.0975) 
0.113 

0.6251 
0.027 

(0.9074) 
-0.238 

(0.2981) 
0.262 

(0.2514) 
1 

 )بقرى وجاموس متوسط السن*(

 P-Value، القيم بين ا�قواس عبارة عن SAS  اkحصائيفي الملحق باستخدام البرنامج) 2(، )1(بيانات جداول : المصدر
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 Econometric problemsاختبارات مشاكل القياس 

بعات الصغرى عند تقدير دالة الطلب بطريقة المر
وأن جميع % 75ًن معامل التحديد تقريبا أالعادية وجد 

 ًمعامZت ا�نحدار غير معنوية احصائيا فيما عدا متغير
Qt-1 مما يشير الى وجود مشكلة ا�رتباط الخطى بين 

 وتم الكشف multicollinearityالمتغيرات الشارحة 
عنھا بعدة طرق وھي تقدير مصفوفة معامZت ا�رتباط 

 Tolerance، وبتقدير معامل )3جدول (البسيط بين المتغيرات 
 Variance Inflation Factorوعامل تضخم التباين

(VIF) وقد دلت النتائج على وجود مشكلة ا�رتباط 
 . نتائج التحليل4ويوضح جدول . الخطى

 نجد 3وفقا لمصفوفة ا�رتباط كما ھو مبين في جدول 
وي احصائيا بين سعر أن ھناك ارتباط قوى موجب ومعن

المستھلك من لحوم الدجاج ا7بيض وسعر المستھلك من 
 كما يوجد ارتباط قوى موجب 0.890اللحوم الحمراء يبلغ 

ًومعنوي احصائيا بين صافي الدخل المتاح الفردي وكل 
من سعر المستھلك من لحوم الدجاج ا7بيض وسعر 

لى  ع0.819، 0.801المستھلك من اللحوم الحمراء يبلغ 
في حين أن معامل ا�رتباط معنوي احصائيا . الترتيب

ويأخذ إشارة سالبة بين صافي الدخل الفردي المتاح وسعر 
وترجع اkشارة . 0.485-المستھلك من سمك البلطي يبلغ 

السالبة إلى أنه على مستوى البيع بالتجزئة، تباع منتجات 
والتي أغلبھا من أسماك البلطي (ا�ستزراع المائي 

وتعتبر ا7سماك . إلى جانب المنتجات الطبيعية) لبوريوا
المستزرعة أقل جودة من قبل معظم المستھلكين على 
الرغم من أنھا عادة ما تكون غير قادرة على تمييزھا عن 

� توجد في . ا7سماك التي يتم صيدھا من نفس النوع
الوقت الراھن لوائح تتطلب تحديد منشأ ا7سماك من قبل 

زئة وما إذا كانت أسماك مستزرعة أو من تجار التج
أي أنه بزيادة دخل ). FAO, 2010(المصايد الطبيعية 

المستھلك فإنه يقلل استھZكه من سمك البلطي ويذھب 
 .�ستھZك أصناف من ا7سماك ذات جودة أعلى

وقد أكدت ا�ختبارات بأن حد الخطأ العشوائي يتوزع 
 جانس التباين وأن ھناك تNormalityتوزيعا طبيعيا 

homoscedasticity لحد الخطأ كما تم اجراء اختبار 
 وجود ا�رتباط الذاتي بين حدود الخطأ العشوائي

autocolleration  وذلك باستخدام اختبار ديربن واتسون
وحيث أن النموذج يتضمن متغير شارح مبطأ لذلك تم 

، وقد دل ا�ختبار  Durbin's hالتأكد باستخدام اختبار
 يقع في المنطقة غير المحددة بوجود أو dأن معامل على 

كما تم اجراء . عدم وجود ا�رتباط الذاتي بين ا7خطاء
اختبار عدم وجود خطأ في توصيف النموذج باستخدام 

Ramsey Reset وأكد ا�ختبار على صحة توصيف 
وحيث أن ا�ستھZك الفردي للدجاج أخذ في . النموذج

د ذلك أخذ في ا�نخفاض لذلك  بع2001الزيادة حتى عام 
 باستخدام اختبار sβ'تم اختبار ثبات معامZت ا�نحدار 

Chow Test تZودل ا�ختبار على استقرار معام 
لم يتم .  نتائج تلك ا�ختبارات5يوضح جدول . ا�نحدار

 نظرا لصغر عدد Stationarity Testاختبار السكون 
 .)Jonsson, 2006 (المشاھدات

 ج الطلب على الدجاجتقدير نموذ

من نتائج ا�ختبارات السابقة نجد أن الدالة تتضمن 
وعند . مشكلة ا�رتباط الخطى بين المتغيرات الشارحة

اجراء التقدير باستخدام طريقة المربعات الصغرى فإنه من 
المتوقع أن يكون معامل ا�نحدار لسعر لحوم الدجاج 

خل وسعر ا7بيض سالب وإشارة معامZت ا�نحدار للد
 اللحوم الحمراء موجب ولكن كانت نتيجة التقدير الوحدة من

 أن معامل انحدار سعر الوحدة من اللحوم OLSبطريقة 
الحمراء أخذ إشارة سالبة، وھذا يرجع إلى تأثير ا�رتباط 

وحيث أنه ليس باkمكان زيادة عدد . الخطى بين المتغيرات
خل المتاح منذ حيث أنه بدأ إصدار بيانات الد(المشاھدات 

فقد تم عZج المشكلة باستخدام أسلوب انحدار ) 1995
 ولكن لم  Principal Componentsالمكونات ا7ساسية

يتحسن النموذج لذلك تم استخدام أسلوب انحدار تقليل 
 على الرغم من أنه يعطى  Ridge Regressionالتباين

مقدرات متحيزة ولكنھا ذات تباين أصغر من تباين 
Zت ا�نحدار الناتجة من تقديرات المربعات الصغرى معام
أي أن انحدار تقليل التباين يجعل وجود تحيزا كافيا . العادية

 لجعل التقديرات ذو درجة من الثقةلمعامZت ا�نحدار 
reliableئم للتقريب من قيم المجتمع الفعليةZعلى نحو م  .

)https://www.statisticshowto. Datasciencec-
entral.com/ridge-regression/ ( وكانت نتائج تقدير

 كما ھو Ridge Regressionدالة طلب الدجاج باستخدام 
أن إشارات معامZت ا�نحدار تتفق . 6موضح في جدول 

مع المنطق ا�قتصادي وأن معامل تضخم التباين انخفض 
واقترب من الواحد الصحيح مما يشير إلى عZج مشكلة 

تشير معامZت .  المتغيرات الشارحةا�رتباط الخطى بين
ا�نحدار إلى مرونات الطلب في المدى القصير ويدل قيمة 
مرونة الطلب السعرية على لحوم الدجاج إلى أنه غير مرن 

أقل من (في المدى القصير، كما تدل مرونة الطلب الدخلية 
إلى أن لحوم الدجاج من السلع الضرورية ) الواحد وموجبة

 .جات الغذائية من البروتين الحيوانيلتلبية ا�حتيا

وللحصول على مرونات الطلب في المدى الطويل فقد 
استخدم معامل ا�نحدار لمتغير الكمية المستھلكة من لحوم 

باستخدام المعاد�ت رقم ) المبطأه(الدجاج في العام السابق 
 7المذكورة في الطريقة البحثية ويوضح جدول ) 10(

حيث ظھرت إشارات معامZت . نتائج تلك المرونات
كما ظھرت مرونات . َا�نحدار كما ھو متوقع وفقا للنظرية

الطلب في المدى الطويل أكبر منھا في المدى القصير وھذا 
 أن مرونة الطلب للحوم الدجاج Stiglerيعنى وفقا لفرض 

وتشير قيمة معامل المرونة إلى  .تزيد بزيادة الفترة الزمنية
 ل ـــعرية للدجاج في المدى الطويل تظأن مرونة الطلب الس
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 2016-1996 مصفوفة اNرتباط للمتغيرات اNقتصادية لدالة الطلب على لحوم الدجاج خ�ل الفترة .3جدول 

 

اNستھ�ك 
الفردي من 
لحوم الدجاج 

 )هسن/كجم(

سعر المستھلك من 
لحوم الدجاج 

� بيضا
 )*كجم/هجني(

سعر المستھلك 
اللحوم من 

الحمراء 
 )كجم/هيجن(

سعر 
المستھلك من 
السمك البلطي 

 )كجم/هجني(

صافي 
الدخل 
المتاح 
 الفردي

اNستھ�ك 
الفردي من 
لحوم الدجاج 
 في العام السابق

      1 اNستھ�ك الفردي من لحوم الدجاج 

 سعر المستھلك من لحوم الدجاج اNبيض
0.373 

(0.087) 
1     

 سعر المستھلك  من اللحوم الحمراء 
0.486 

(0.022) 

0.890 

(<.0001) 
1    

 سعر المستھلك من السمك البلطي 
- 0.247 

(0.269) 

- 0.055 

(0.809) 

- 0.057 

(0.801) 
1   

 صافي الدخل المتاح الفردي
0.564 

(0.006) 

0.801 

(<.0001) 

0.819 

(<.0001) 

-0.485 

(0.022) 
1  

 اNستھ�ك من اللحوم الحمراء في العام السابق
0.851 

(<.0001) 

0.512 

(0.0149) 

0.603 

(0.0030) 

-0.228 

(0.3080) 

0.632 

(0.0016) 
1 

 p-value، القيم بين ا�قواس عبارة عن SAS  اkحصائي البرنامجباستخدامفي الملحق  2 و1 ينلجدال بيانات :المصدر

 

 

 

 جاجاختبار وجود ارتباط خطى بين المتغيرات الشارحة في دالة الطلب على لحوم الد. 4جدول 

 اNستنتاج النتيجة نوع اNختبار مشكلة التقدير

Tolerance 
Coefficient 

LP_poultry = 0.172 

LP_Meat    = 0.141 

LP_Fish     = 0.366 

Ly              = 0.105 

Lqconst-1     =  0.564 

ا�رتباط الخطى بين 
 المتغيرات الشارح

Multicollinearity 

Variance 
Inflation Factor 

(VIF) 

LP_poultry = 5.82219 

LP_Meat    = 7.12009 

LP_Fish     = 2.73208 

Ly           = 9.51942 

Lqconst-1      = 1.77445 

 من .TOLكلما اقترب معامل 
 VIFأو كلما كان معامل . الصفر

 كلما كان 10كبيرا ويقترب من 
ھناك ارتباط خطى عالي بين 

 . المتغيرات الشارحة

بمعنى يوجد مشكلة ا�رتباط 
 multicollinearityالخطى 

 SAS قدرت باستخدام البرنامج اkحصائي :المصدر
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 دالة الطلب على لحوم الدجاجل نتائج اختبارات مشاكل القياس .5جدول 

 اNستنتاج النتيجة نوع اNختبار مشكلة التقدير

Durbin's h  
النماذج التي تحتوي على 

المتغير التابع مبطأ كمتغير 
 شارح

D's h= 1.341 
(Pr > h = 0.090) 

ا�رتباط الذاتي بين حدود 
 الخطأ

Autocolleration 

Durbin-Watson D.W= 1.567 

 ما بين الحد ا7دنى d قيمة تقع
  =dL=0.667    dUعلىوا7

 أدلة غير حاسمة بشأن (1.691
وجود أو عدم وجود عZقة تسلسلية 

 موجبة من الدرجة ا7ولى

  معامZت ا�نحدارثبات
Chow test of 
structural change  

F Value = 1.60 
(Pr > F = 0.243) 

نقبل الفرض الصفري أي أن 
معامZت ا�نحدار مستقرة 

stability 
 عدم تجانس التباين 

Heteroscedasticity 
White's Test 
Breusch-Pagan 

Pr > ChiSq =0.293 
Pr > ChiSq = 0.761 

صفري أي أنه يوجد نقبل الفرض ال
 تجانس في تباين الخطأ

 الخطأ يتوزع توزيع 
 Normalityطبيعي

 

Shapiro-Wilk 
Kolmogorov-Smirnov 
Cramer-von Mises 
Anderson-Darling 

p- value=0.308 
p- value=>0.150 
p- value=0.117 
p- value=0.138 

نقبل الفرض الصفري أي أن الخطأ 
 يتوزع توزيعا طبيعيا

 توصيف النموذجخطأ 

Ramsey Reset 

Power  RESET  Pr > F 
2       0.244   0.629 
3       0.733    0.498 
4       0.754    0.540 

نقبل الفرض الصفري أي أنه � 
 يوجد خطأ في توصيف النموذج

 SAS قدرت باستخدام البرنامج اkحصائي :المصدر

  

 جاج باستخدام نموذج نيرلوف نتائج تقدير نموذج الطلب على الد.6جدول 

Ridge regression OLS regression 

 )VIF(عامل تضخم التباين  التقديرات )VIF(عامل تضخم التباين  التقديرات معام�ت اNنحدار

  3.529-  1.205- المقدار الثابت

 -0.224 1.050 -0.539 5.822 

 0.073 1.042 -0.030 7.120 

 -0.021 0.771 0.139 2.732 

 0.264 0.965 0.558 9.519 

 0.592 0.961 0.726** 1.775 

% 
% 

Standard Error of Est. = 0.147 
Mean absolute error = 0.084 
Durbin-Watson statistic = 1.454  
Lag 1 residual autocorrelation = 0.273 

% 
% 

F = 8.49 (pr > F= 0.002) 
D.W= 1.567 
 

 statgraphics وبرنامج SAS قدرت باستخدام برنامج :المصدر
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  حساب معام�ت اNنحدار لدالة الطلب اNصلية على لحوم الدجاج.7جدول 

 قيمة معام�ت اNنحدار معام�ت اNنحدار

 المقدار الثابت
 

  

  

  

  

  

 

دة سعر الكيلو من الدجاج ا7بيض غير مرن حيث بزيا
 المطلوبة من لحوم الدجاج تنخفض الكمية% 10بنسبة 
ل على أن لحوم الدجاج من السلع دمما ي%. 5.49بنسبة 

ا7ساسية والتي تتغير الكمية المستھلكة منھا بنسبة أقل من 
وتشير اkشارة الموجبة للمرونة . التغير في السعر

وبة من الدجاج وسعر الكيلو من التقاطعية بين الكمية المطل
اللحوم الحمراء إلى أن السلعتين تبادليتين حيث أنه بزيادة 

تزيد الكمية % 10سعر الكيلو من اللحوم الحمراء بنسبة 
أما وجود إشارة %. 1.79المستھلكة من الدجاج بنسبة 

الدجاج  لتقاطعية بين الكمية المطلوبة منسالبة للمرونة ا
 البلطي مما يدل على أن السلعتين وسعر الكيلو من سمك
قد يرجع ذلك 7ن سعر التجزئة . َليست بدائل لبعضھما

للكيلوجرام من أسماك البلطي تقترب من سعر الكيلوجرام 
من الدجاج ا7بيض، بطريقة أخرى فإن سعر الدجاج 
ا7بيض أقل من سعر اللحوم الحمراء لذلك ظھرت كسلع 

أسعار التجزئة لسمك بديلة لبعضھا البعض في حين كانت 
ًالبلطي وا7على استھZكا في أغلب السنوات تقترب من 
أسعار التجزئة  للحوم الدجاج ا7بيض لذا تظھر كأنھما 

وقد .  dietary intakeسلعتين مكملتين في النظام الغذائي 
ظھرت إشارة المرونة الدخلية موجبة وقيمتھا أقل من 

ج من السلع الواحد الصحيح مما يدل على أن الدجا
الضرورية لتلبية ا�حتياجات من البروتين الحيواني 

تزيد الكمية المطلوبة من لحوم % 10فبزيادة الدخل بنسبة 
في  كما يدل على أن الدخل ذو أھمية% 6.4الدجاج بنسبة 

 .تحديد الكمية المستھلكة من الدجاج

عند تغير ا7سعار أو الدخل فإن كما ذكر سابقا بأنه 
 يقوم بتعديل ا�ستھZك مباشرة ولكن ھذا المستھلك �

 δالتعديل يحتاج إلى فترة زمنية والتي تتوقف على دلتا 

فكلما اقتربت دلتا من الواحد الصحيح كلما كان تحقيق 
المستھلكين لمستوى ا�ستھZك ا7مثل أسرع، في حين 
كلما اقتربت دلتا إلى صفر كلما أشار إلى مقاومة تغيير 

Zكأنماط ا�ستھ . 

ً وتشير اkشارة الموجبة والمعنوية احصائيا للمتغير 
إلى أنه يحدث تباطؤ ) 0.408(المبطأ من الكمية المستھلكة 

أو قصور في تعديل ا�ستھZك الفعلي حتى يصل الى 
مستوى جديد من ا�ستھZك التوازني عند تغير ا7سعار أو 

 من المسافة بين 0.408الدخل وذلك بعد فترة تعادل 
 ھذا). 5شكل (ستھZك الفعلي ومستوى ا�ستھZك التوازني ا�

 underadjustmentالنوع من التعديل يعتبر تعديل أقل 
 .من ا�ستھZك الفعلي

 تقدير دالة الطلب ل£سماك باستخدام نموذج نيرلوف

 2016 -1995قدرت دالة الطلب للسمك خZل الفترة 
 :لتاليباستخدام الدالة اللوغاريتمية المزدوجة كا

 

 

 : حيث أن

Q_fich = ك الفردي من ا7سماك الطازجةZكمية ا�ستھ
 سنة /كجم

P_tilapia =  كجم / جنيةللسمك البلطيسعر المستھلك
 )بالقيم الحقيقية أو الثابتة(

P_mullet =كجم /سعر المستھلك من سمك البوري جنية
 )بالقيم الحقيقية أو الثابتة(
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P_poultry = هالدجاج ا�بيض جنيسعر المستھلك من/ 
 )بالقيم الحقيقية أو الثابتة(كجم 

P_meat =كجم /سعر المستھلك من اللحوم الحمراء جنية
 )بالقيم الحقيقية أو الثابتة(

Y = بالقيم الحقيقية أو (سنة /الدخل الفردي المتاح جنية
 real disposable income) الثابتة

Qt-1 =ك الفردي من ا�سماك كجZسنة في /مكمية ا�ستھ
 )المبطأه(العام السابق 

Ln = اللوغاريتم الطبيعي 

 Econometric problemsاختبارات مشاكل القياس 

 OLSعند تقدير دالة الطلب على ا7سماك بطريقة 
على الرغم % 81.79وجد أن معامل التحديد المعدل يبلغ 

من عدم معنوية معامZت ا�نحدار فيما عدا متغير كمية 
 .Qt-1  العام السابقا�ستھZك في

باkضافة إلى ظھور إشارات بعض المتغيرات التي � 
تتفق مع المنطق ا�قتصادي كمتغير سعر الكيلو من السمك 
البوري ظھرت بإشارة موجبة في حين من المتوقع ان 
يكون ذو إشارة سالبة مثل إشارة سعر الكيلو من السمك 

سعر الكيلو من البلطي، كما أنه من المتوقع أن تكون إشارة 
اللحوم الحمراء موجبة ولكنھا ظھرت بإشارة سالبة في 

نتيجة لذلك يستنتج بوجود مشكلة ا�رتباط الخطى . النموذج
بين المتغيرات الشارحة وللتأكد تم إجراء عدة اختبارات 

مصفوفة ا�رتباط بين المتغيرات ا�قتصادية كما ھو : ھي
 VIFالتباين واختباري عامل تضخم . 8مبين في جدول 

 VIF فإن معامل 9كما يتضح من جدول . .Tolومعامل 
و أ 10له قيم أكبر من واحد صحيح كما أنه يقترب من 

  له قيم .Tolيزيد في بعض المتغيرات، كما أن معامل 
صغيرة تقترب من الصفر مما يؤكد وجود ارتباط خطى 

 .بين المتغيرات الشارحة

 نجد 7ن في جدول وفقا لمصفوفة ا�رتباط كما ھو مبي
ًأن ھناك ارتباط قوى موجب ومعنوي احصائيا بين سعر 
المستھلك من لحوم الدجاج ا7بيض وسعر المستھلك من 

 كما يوجد ارتباط قوى موجب 0.883اللحوم الحمراء يبلغ 
ومعنوي احصائيا بين صافي الدخل المتاح الفردي وكل 
من سعر المستھلك من لحوم الدجاج ا7بيض وسعر 

 على 0.822، 0.804مستھلك من اللحوم الحمراء يبلغ ال
في حين أن معامل ا�رتباط معنوي احصائيا . الترتيب

ويأخذ إشارة سالبة بين صافي الدخل الفردي المتاح وسعر 
 المستھلك من سمك البلطي وسعر المستھلك لسمك البوري

 وترجع اkشارة السالبة إلى أنه 0.559-، 0.413-يبلغ 
البيع بالتجزئة، تباع منتجات ا�ستزراع على مستوى 

إلى ) والتي أغلبھا من أسماك البلطي والبوري(المائي 
وتعتبر ا7سماك المستزرعة أقل . جانب المنتجات الطبيعية

جودة من قبل معظم المستھلكين على الرغم من أنھا عادة 

ما تكون غير قادرة على تمييزھا عن ا7سماك التي يتم 
و� توجد في الوقت الراھن لوائح . لنوعصيدھا من نفس ا
 نشأ ا7سماك من قبل تجار التجزئةتتطلب تحديد م

  مستزرعة أو من المصايد الطبيعيةوما إذا كانت أسماك
)FAO, 2010(. 

 أنه تم اجراء اختبارات 10كما يتضح من جدول 
لمعرفة ھل حد الخطأ العشوائي يتوزع توزيعا طبيعيا 

Normalityنس التباين واختبار تجا homoscedasticity 
لحد الخطأ واختبار وجود ا�رتباط الذاتي بين حدود الخطأ 

وذلك باستخدام اختبار  autocollerationالعشوائي 
ديربن واتسون وحيث أن النموذج يتضمن متغير شارح 

كما تم . Durbin's h مبطأ لذلك تم التأكد باستخدام اختبار
ي توصيف النموذج جراء اختبار عدم وجود خطأ فإ

 وأكد ا�ختبار Ramsey Resetباستخدام اختبار رامزى 
وحيث أن ا�ستھZك الفردي  .توصيف النموذج على صحة

 بعد ذلك أخذ في 2001لسماك أخذ في الزيادة حتى عام 
 sβ'ا�نخفاض لذلك تم اختبار ثبات معامZت ا�نحدار 

 استقرار  ودل ا�ختبار علىchow testباستخدام اختبار 
 stationarityلم يتم اختبار السكون . معامZت ا�نحدار

testنظرا لصغر عدد المشاھدات ً. 

 تقدير نموذج الطلب على ا�سماك

من نتائج ا�ختبارات السابقة نجد أن الدالة تتضمن 
وحيث . مشكلة ا�رتباط الخطى بين المتغيرات الشارحة

فقد تم عZج أنه ليس باkمكان زيادة عدد المشاھدات 
 ساسيةالمشكلة باستخدام أسلوب انحدار المكونات ا7

Principal Components ولكن لم يتحسن النموذج 
 Ridgeلذلك تم استخدام أسلوب انحدار تقليل التباين 

Regression على الرغم من أنه يعطى مقدرات متحيزة 
ولكنھا ذات تباين أصغر من تباين معامZت ا�نحدار 

وكانت . ن تقديرات المربعات الصغرى العاديةالناتجة م
 Ridgeتقدير دالة طلب ا7سماك باستخدامنتائج 

Regression يتبين من .11 كما ھو موضح في جدول 
النتائج أن إشارات معامZت ا�نحدار تتفق مع المنطق 
ا�قتصادي حيث أخذت معامZت ا�نحدار لكل من سعر 

سمك البوري ومن الكيلوجرام من السمك البلطي ومن 
لحوم الدجاج إشارات سالبة، بينما أخذ معامل ا�نحدار 
لسعر الكيلو من اللحوم الحمراء إشارة موجبة مما يدل 

كما تبين أن . على أن ا7سماك سلعة بديلة للحوم الحمراء
معامل تضخم التباين انخفض واقترب من الواحد الصحيح 

 بين المتغيرات مما يشير إلى عZج مشكلة ا�رتباط الخطى
تشير معامZت ا�نحدار إلى مرونات الطلب في . الشارحة

المدى القصير ويدل قيمة مرونة الطلب السعرية على 
ا7سماك إلى أنه غير مرن في المدى القصير، كما تدل 

إلى أن ) أقل من الواحد وموجبة(مرونة الطلب الدخلية 
الغذائية ا7سماك من السلع الضرورية لتلبية ا�حتياجات 

 .من البروتين الحيواني
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 2016-1996 مصفوفة اNرتباط للمتغيرات اNقتصادية لدالة الطلب على اNسماك خ�ل الفترة .8جدول 

 

اNستھ�ك 
الفردي من 

�سماك ا
 )سنة/كجم(

سعر المستھلك 
من السمك 

 البلطي
 ) *كجم/هجني(

المستھلك سعر 
سمك من ال

 البوري
 )كجم/هجني(

 سعر المستھلك
من لحوم الدجاج 

�بيض ا
 )كجم/هجني(

سعر المستھلك 
من اللحوم 
الحمراء 

 كجم/جنية(

صافي 
الدخل 
المتاح 
 الفردي

اNستھ�ك 
الفردي من 

�سماك في ا
 العام السابق

       1 اNستھ�ك الفردي من اNسماك 

 سعر المستھلك من السمك البلطي
- 0.418 

(0.059) 
1   

 
  

 ك البوري سمال  منسعر المستھلك
- 0.499 

(0.021) 

0.684 

(0.001) 
1  

 
  

 سعر المستھلك من لحوم الدجاج اNبيض
0.611 

(0.003) 

0.003 

(0.991) 

- 0.162 

(0.484) 
1 

 
  

 سعر المستھلك من اللحوم الحمراء
0.702 

(0.0004) 

0.004 

(0.985) 

- 0.219 

(0.341) 

0.883 

(<.0001) 
1   

 صافي الدخل المتاح الفردي
0.871 

(<.0001) 

 - 0.413 

(0.062) 

- 0.560 

(0.008) 

0.804 

(<.0001) 

0.822 

(<.0001) 
1  

 اNستھ�ك من اNسماك في العام السابق
0.915 

(<.0001) 

- 0.380 

(0.0891) 

- 0.483 

(0.0264) 

0.653 

(0.0014) 

0.753 

(<.0001) 

0.870 

(<.0001) 
1 

 p-value، القيم بين ا�قواس عبارة عن sas  اkحصائيدام البرنامجبالملحق واستخ) 2(، )1( بيانات جداول :المصدر

 

 لة الطلب على اNسماك اختبار وجود ارتباط خطى بين المتغيرات الشارحة في دا.9جدول 

 اNستنتاج النتيجة نوع اNختبار مشكلة التقدير

Tolerance 
Coefficient 

LP_tilapia = 0.369 

LP_Mullet = 0.383 

LP_poultry = 0.149 

LP_Meat    = 0.135 

Ly              =   0.075 

Lqconst-1     = 0.208 

ا�رتباط الخطى بين 
 المتغيرات الشارح

Multicollinearity 

Variance 
Inflation Factor 

(VIF) 

LP_tilapia = 2.713 

LP_Mullet = 2.612 

LP_poultry = 6.725 

LP_Meat    = 7.436 

Ly              = 13.432 

Lqconst-1     = 4.797 

 من .TOLكلما اقترب معامل 
أو كلما كان معامل . الصفر
VIF 10 كبيرا ويقترب من 

كلما كان ھناك ارتباط خطى 
  .عالي بين المتغيرات الشارحة

 الخطى يوجد مشكلة اNرتباط
multicollinearity 

 SAS قدرت باستخدام البرنامج اkحصائي :المصدر
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  نتائج اختبارات مشاكل القياس.10جدول 

 اNستنتاج النتيجة نوع اNختبار مشكلة التقدير

Durbin's h  
النماذج التي تحتوي على 

المتغير التابع مبطأ كمتغير 
 شارح

D's h= -1.216 
(Pr > h   0.112) 

ا�رتباط الذاتي بين 
 حدود الخطأ

Autocolleration 

Durbin-Watson D.W= 2.168 

 %1 الحد ا7دنى وا�على عند قيمة
 0.552   dL= 

dU=1.881 
عدم وجود عZقة ارتباط تسلسلية 

 موجبة من الدرجة ا7ولى

 ثبات معامل ا�نحدار
Chow test of structural 
change  

F Value = 2.63  
(Pr > F= 0.1123) 

نقبل الفرض الصفري أي أن 
معامZت ا�نحدار مستقرة 

stability 
 تباين عدم تجانس ال

Heteroscedasticity 
White's Test 
Breusch-Pagan 

Pr > ChiSq = 0.397 
Pr > ChiSq = 0.910 

نقبل الفرض الصفري أي أنه يوجد 
 تجانس في تباين الخطأ

 الخطأ يتوزع توزيع 
 Normalityطبيعي

 

Shapiro-Wilk 
Kolmogorov-Smirnov 
Cramer-von Mises 
Anderson-Darling 

p- value = 0.831 
p- value= >0.150 
p- value= >0.250 
p- value=  >0.250 

نقبل الفرض الصفري أي أن الخطأ 
 يتوزع توزيعا طبيعيا

 خطأ توصيف النموذج

Ramsey Reset 

Power  RESET Pr > F 
2      1.253     0.283 
3      0.662     0.534 
4      1.866     0.194 

نقبل الفرض الصفري أي أنه � 
 يوجد خطأ في توصيف النموذج

  SAS بالملحق وتم التحليل باستخدام البرنامج ا�حصائي2 و1 لينجدال بيانات :المصدر

  

  نتائج تقدير نموذج الطلب على اNسماك باستخدام نموذج نيرلوف.11جدول 

Ridge regression OLS regression 

 )VIF(عامل تضخم التباين  التقديرات )VIF(عامل تضخم التباين  التقديرات معام�ت اNنحدار

  6.250-  2.452- المقدار الثابت

 -0.114 0.992 -0.004 2.713 

 -0.042 1.043 0.179 2.612 

 -0.050 1.093 -0.344 6.725 

 0.127 1.126 -0.018 7.436 

 0.427 0.986 0.824 13.432 

 0.439 1.203 0.552** 4.797 

% 
% 

Standard Error of Est. = 0.098 
Mean absolute error = 0.069 
Durbin-Watson statistic = 1.853  
Lag 1 residual autocorrelation = -0.011 

% 
% 

F = 15.97 
            ( pr > F= 0.0001) 
D.W= 2.168 

 %1معنوي عند مستوى ** 
 statgraphics وبرنامج SAS قدرت باستخدام برنامج :رالمصد
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وللحصول على مرونات الطلب في المدى الطويل فقد 
استخدم معامل ا�نحدار لمتغير الكمية المستھلكة من لحوم 

، كما ھو موضح )المبطأه(ا7سماك في العام السابق 
المذكورة في الطريقة البحثية ويبين ) 10(بالمعاد�ت رقم 

 . نتائج تلك المرونات12جدول 

ًظھرت إشارات معامZت ا�نحدار كما ھو متوقع وفقا 
وتشير قيم المعامZت إلى أن مرونة الطلب . للنظرية

السعرية للسلع موضع الدراسة في المدى الطويل غير 
ًمرن أيضا على الرغم من زيادة قيم معامZت المرونة في 

ل على أن المدى الطويل عنة في المدى القصير مما يد
السلع البروتينية أساسية و� يصبح الطلب عليھا مرنا مع 

وأظھرت النتائج أنه بزيادة سعر الكيلو من . مرور الزمن
تنخفض الكمية % 10سمك البلطي وسمك البوري بنسبة 
، ومن السمك %2.03المطلوبة من السمك البلطي بنسبة  

يتغير بمعنى أنه ليس من المتوقع أن %. 0.7البوري بنسبة 
استھZك المستھلكين من سمك البوري بقدر التغير في 
أسعاره، ربما 7ن المستھلكين قد حددوا بالفعل مستوى 
معين من ا�ستھZك نتيجة لتفضيلھم المستمر لھذا النوع 

وتشير اkشارة الموجبة للمرونة التقاطعية . من ا7سماك
لحوم بين الكمية المطلوبة من ا7سماك وسعر الكيلو من ال

الحمراء إلى أن السلعتين تبادليتين حيث بزيادة سعر الكيلو 
تزيد الكمية المستھلكة من % 10من اللحوم الحمراء بنسبة 

أما وجود إشارة سالبة للمرونة %. 2.26ا7سماك بنسبة 
التقاطعية بين الكمية المطلوبة من ا7سماك وسعر الكيلو 

 على أن مما يدل) 0.09-تقريبا (من الدجاج ا7بيض 
وقد يرجع ذلك إلى تقارب . َالسلعتين ليست بدائل لبعضھما

كما تشير قيم . أسعار كل منھما طوال فترة الدراسة
المرونات التقاطعية أن سعر الكيلو من اللحوم الحمراء له 
تأثير أكبر بكثير من سعر الكيلو من الدجاج ا7بيض على 

 .الكمية المستھلكة من ا7سماك

ة المرونة الدخلية موجبة وقيمتھا أقل وقد ظھرت إشار
من الواحد الصحيح مما يدل على أن ا7سماك من السلع 
الضرورية لتلبية ا�حتياجات من البروتين الحيواني 

تزيد الكمية المطلوبة من % 10فبزيادة الدخل بنسبة 
كما يدل على أن الدخل ذو أھمية % 7.6ا7سماك بنسبة 

وتشير اkشارة . من ا7سماكفي تحديد الكمية المستھلكة 
ًالموجبة والمعنوية إحصائيا للمتغير المبطأ من الكمية 

إلى أنه  يحدث تعديل أو استجابة ) 0.439(المستھلكة 
متأخرة لZستھZك حتى يصل الى مستوى جديد من 

عند تغير ا7سعار أو الدخل ) التوازني(ا�ستھZك ا7مثل 
بين ا�ستھZك الفعلي  من المسافة 0.439بعد فترة تعادل 

ھذا ) Lagged Effects(ومستوى ا�ستھZك التوازني 
 underadjustmentالنوع من التعديل يعتبر تعديل أقل 

 . 5 كما ھو موضح بشكل. تھZك الفعليمن ا�س

يتحرك ببطء حتى يصل إلى كمية ) A(ممر ا�ستھZك 
يتحرك ) B(ا�ستھZك المثلى، في حين ممر ا�ستھZك 

اية ببطء ثم بسرعة ثم ببطء مرة أخرى حتى يصل إلى بد
 .في المدى الطويل) ا7مثل(ا�ستھZك التوازني 

 والتي يتم λفي تحديد قيمة معامل لمبدأ  2يفيد شكل 
 والتي تعمل على تقليل 1-(X’X) إضافتھا على مصفوفة

 .التباين لمعامZت ا�نحدار
 

 معام�ت اNنحدار لدالة الطلب اNصلية  حساب .12جدول 

 قيمة معام�ت اNنحدار معام�ت اNنحدار

 المقدار الثابت
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t 

كمية ا�ستھ�ك 
 المثلى (التوازني)

 الزمن

(A) 
(B) �(�) 

�(�) 

�∗ 

 الكمية

 

 بدائل للممر التوسعي ل�ستھ�ك إلى الوضع التوازني في المدى الطويل .5شكل 
 

 الم�حق

 ام صافي اNستھ�ك الغذائي الفردي بالكيلوجر.1جدول 

صافي اNستھ�ك  السنوات السلعة
 الغذائي الفردي

Nستھ�ك صافي ا السنوات
  الفرديالغذائي

صافي اNستھ�ك  السنوات
 الغذائي الفردي

صافي اNستھ�ك  السنوات
 الغذائي الفردي

1991 6.244 2005 9.750 2008 9.465 2014 8.973 
1992 7.974 2006 11.249 2009 9.229 2015 10.252 
1993 7.975 2007 11.635 2010 8.447 2016 8.097 
1994 9.885 2011 8.220 
1995 8.002 2012 8.334 
1996 10.467 2013 8.460 
1997 7.676 
1998 8.134 
1999 8.858 
2000 9.347 
2001 7.500 
2002 8.974 
2003 9.348 

 اللحوم الحمراء

2004 8.784 

 

 

 

 %8.2-  %2.8-  %9.2  %2.7  متوسط معدل النمو السنوى
1991 3.489 2003 13.220 2009 8.995 
1992 4.465 2004 11.943 2010 9.781 
1993 4.674 2005 11.929 2011 10.322 
1994 5.188 2006 8.582 2012 10.382 
1995 6.558 2007 9.599 2013 11.852 
1996 6.573 2008 7.817 2014 12.083 
1997 6.735 2015 12.332 
1998 6.732 2016 11.744 
1999 8.156 
2000 8.566 
2001 11.188 

 لحوم الدجاج

2002 14.505 

 

 

 

  %3.9  %9.98-  %13.8  متوسط معدل النمو السنوي
1991 6.530 2002 12.534 2010 11.648 
1992 7.655 2003 13.367 2011 11.230 
1993 7.176 2004 12.448 2012 10.297 
1994 7.800 2005 12.821 2013 9.914 
1995 7.886 2006 10.138 2014 11.853 
1996 8.124 2007 10.278 2015 10.162 
1997 9.112 2008 9.558 2016 10.909 
1998 10.906 2009 9.672 
1999 13.296 
2000 13.380 

 اNسماك

2001 14.433 

  
 

 

  %1.08-  %3.6-  %8.3  متوسط معدل النمو السنوي
 تشمل الجاموس وعجول بقرى والبقر الكبير*

ورية نشرة الميزان الغذائي لجمھ-اkدارة المركزية لZقتصاد الزراعي-قطاع الشؤن ا�قتصادية - وزارة الزراعة واستصZح ا7راضي:المصدر
 .أعداد مختلفة -مصر العربية
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 2016-1996 ا�سعار الحقيقية للسلع موضع الدراسة وصافي الدخل الفردي المتاح الحقيقي خ�ل الفترة .2جدول 

من منتصف 
 العام

سعر البلطي الحقيقي 
 )كجم/جنية(

 سعر سمك البوري
 )كجم/جنية(الحقيقي 

سعر الدجاج اNبيض 
 )كجم/جنية(الحقيقي 

وم الحمراء سعر اللح
 )كجم/جنية(الحقيقي 

صافي الدخل المتاح 
 )3(، )2 (الفردي الحقيقي

1996  19.52 32.20 13.01 38.41 10984.78 
1997  18.66 30.78 12.49 37.63 11438.73 
1998  18.13 29.89 12.47 37.08 11651.61 
1999  16.45 27.27 11.57 37.97 11625.1 
2000  16.08 29.15 11.36 37.78 11761.86 
2001  16.01 30.13 11.50 37.14 12246.69 
2002  15.77 30.51 12.14 38.07 12335.76 
2003  16.93 27.05 12.99 42.10 13157.18 
2004  18.18 26.06 14.63 44.50 13127.74 
2005  14.91 25.23 12.64 46.50 13738.34 
2006  15.26 26.54 13.46 47.22 14159.56 
2007  15.98 26.25 12.67 47.94 14908.62 
2008  13.44 24.80 14.84 45.08 14783.9 
2009  11.26 21.89 12.13 33.59 14741.67 
2010  10.51 23.58 12.51 40.01 14850.35 
2011  12.74 25.53 15.11 53.25 15032 
2012  14.71 27.15 17.27 53.36 17049.34 
2013  15.75 28.18 17.54 59.03 16724.47 
2014  16.03 28.71 17.54 54.86 17672.99 
2015  15.04 25.67 15.63 55.29 17478.83 

**2016  18.39 23.96 15.65 54.73 16544.22 

 ا�دخار الصافي في العام السابق+ ا�ستھZك النھائي : بيان تقديري
 :المصدر

 ، النشرة السنوية 7سعار المواد والمنتجات الغذائية والخدمات، أعداد متفرقةالجھاز المركزي للتعبئة العامة وا�حصاء) 1(
 eg.gov.mpmar://http 2014/2015 الى 2011/2012وزارة التخطيط والمتابعة واkصZح اkداري، الحسابات القومية  من ) 2(

(3) United Nations Statistics Division, National Accounts Official Country Data available at http:// unstats.un. 
org/unsd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قيم معام�ت تضخم التباين لمعام�ت اNنحدار لمتغيرات دالة الطلب على لحوم الدجاج.  1شكل 

  statgraphics البرنامج اkحصائي :المصدر
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 باين لمعام�ت اNنحدار لمتغيرات دالة الطلب على ا�سماكقيم معام�ت تضخم الت. 2شكل 

 statgraphics البرنامج اkحصائي :المصدر
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DYNAMIC ANALYSIS OF DEMAND FUNCTIONS FOR PROTEIN 
FOOD COMMODITIES 

Halah E.M. Bassiony 

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

ABSTRACT: The purpose of this study is estimating the demand analysis for red meat, 
poultry and fish by using one of dynamic models which called distributed lag models. 
Nerlove model is one of these models. As a way to answer the question "Is actual 
consumption quantity equal to the equilibrium demand or is it different from either increase or 
decrease?" This method estimation useful in measure the demand elasticity in short and long 
run. Also, it was estimating several tests to figure out any econometrics problems, estimating 
the dynamic demand function of poultry meat using double log function. The Durbin's- h test 
show the d coefficient located in zone of indecision of exist autocorrelation between errors. 
The analysis was showed to exist multicollinearity problem when using OLS method. 
Therefore, the ridge regression for remedy the multicollinearity was used. The value of 
parameters coefficient indicate that the price elasticities of poultry meat and fish are inelastic 
in both short and long run. The positive sign of cross elasticity between the price of red meat 
and both quantities of poultry meat and fish indicate the substitution between the tow 
commodities (poultry and fish) and the red meat. While there is a negative sign in cross 
elasticity between the quantity of poultry meat and the price of tilapia fish, similarly there is 
negative sign between the quantity of fish and the price of poultry indicating that both 
commodities are not substitution. The signal of income elasticity has been positive and less 
than one when estimating the demand function for both poultry meat and fish. Which indicate 
that both commodities are essential to meet the needs of animal protein. The coefficient of lag 
variable (Qt-1) has a positive sign and it was statistically significant indicate that the shortage 
or slowdown in adjustment of actual consumption and it take time to arrive a new level of 
equilibrium consumption when do changes in prices and income. 

Key words: Demand function, nerlove's model, demand elasticities in short and long run, 
ridge regression. 
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