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ھدفت الدراسة إلى تقدير وتحليل كل من استجابة الطلب النوعى ل/لبان للتغير فى ال&دخل، كح&افز لق&درة الس&وق : الملخص
م&و الطل&ب الفع&ال ف&ي المصرى على تحقيق المواصفات الص&حية والتجاري&ة والبيئي&ة المحقق&ة للج&ودة، وك&ذلك تق&دير مع&دل ن

حض&&ر وري&&ف مص&&ر ونم&&و اKنت&&اج المحل&&ي لتق&&دير حج&&م الفج&&وة الس&&وقية المتوقع&&ة ف&&ي اHلب&&ان، واس&&تخدمت بيان&&ات البح&&ث 
 فى كل من حضر وريف مصر الذي يجريه الجھاز المرك&زي للتعبئ&ة العام&ة 2014الميدانى بالعينة لميزانية اHسرة في عام 

رت دوال ا�س&&تھSك الكمي&&ة والنقدي&&ة ل/لب&&ان ف&&ي الحض&&ر والري&&ف باس&&تخدام النم&&وذج واKحص&&اء ك&&ل ث&&Sث س&&نوات، وق&&د
ي في الدخل، واشتقت من ھذه النماذج مرونة الطلب النوعي&ة ل/لب&ان باللوغاريتمى المزدوج لتقدير مرونة الطلب للتغير النس

، 0.15ذات مرون&ة نوعي&ة موجب&ه بلغ&ت فى السوق المصرى في كل من الحضر والريف، حيث تبين أن اHلبان فى الحضر 
بينما مرونة الطلب النوعي ل/لبان كان سالبا في الريف، أعزت الدراسة ذلك �رتفاع مس&اھمة ا�س&تھSك م&ن إنت&اج اHس&رة 

 ، والسبب الثاني انخفاض متوسط دخل الف&ردم اHسعار السوقية لتلك المنتجاتالريفية بتكاليف اKنتاج المباشرة  لتجنب تضخ
 اKنف&اق عل&ى منتج&ات اHلب&ان للحص&ول عل&ى مواص&فات را عن الحضر، وھو أمر يعي&ق زي&ادةوسوء توزيعه في الريف كثي

الجودة، حيث يتطلب توافر تلك المواصفات الصحية والبيئية والتجارية تك&اليف تس&ويقية أعل&ى مم&ا يرف&ع بالض&رورة أس&عار 
للغالبية من السكان خاصة فى الريف، وتوصى الدراس&ة بض&رورة النظ&ر ف&ى اHلبان ومنتجاتھا يقابلھا تدنى مستوى المعيشة 

تقديم حوافز للمنتجين والمسوقين الملتزمين بتحسين النوعية شكS ومكانا وزمان&ا، ليحقق&وا ربح&ا مناس&با دون ح&دوث ارتف&اع 
لغ&ش والت&دليس، وتحفي&ز التكام&ل س&ريعة التل&ف لمن&ع الخ&داع واالرقابة على مواصفات تلك السلع كبير فى السعر، مع تشديد 

hفقي بين مراحل السوق وأيضا حفز قيام منشآت تسويقية كبيرة الحجم لHستفادة من وفورات السعة وتبين ارتف&اع الرأسي وا
ّتقديرات معدل نمو الطلب الفعال على منتجات اHلبان كثيرا في الحضر والري&ف ع&ن مع&دل نم&و اKنت&اج المحل&ي مم&ا يتوق&ع  ٌ

وث فجوة سوقية كبيرة مستقبS خاصة مع توقع ارتفاع معدل النمو ا�قتص&ادي بتحس&ن أداء ا�قتص&اد المص&ري مم&ا معه حد
يزيد اHعباء المالية لSستيراد وارتفاع أسعار منتجات اHلبان، وتوص&ي الدراس&ة باس&تغSل المي&زة النس&بية لمص&ر ف&ي زي&ادة 

 .العرض من اKنتاج المحلياKنتاج  ورفع كفاءة النظام التسويقي لزيادة 

 .ا�ستھSك، الطلب الفعال ، اHلبان، حضر وريف مصر :الكلمات ا[سترشادية

  والمشكلة البحثيةمقدمةال

ُإن تحقي&&&ق ج&&&ودة اHغذي&&&ة تع&&&د م&&&ن أھ&&&م القض&&&ايا ف&&&ى 
التخط&يط ا�قتص&ادى، باعتبارھ&&ا أح&د مع&&ايير الرفاھي&ة ف&&ى 

 المواص&&فات وتعتب&&ر الج&&ودة ھ&&ى حص&&يلة ت&&وافر. المجتم&&ع
القياسية للسلع الغذائي&ة وھ&ى حزم&ة م&ن ث&Sث مجموع&ات، 

Sم&&&ان وھ&&&ى المواص&&&فات الص&&&حية نإثنت&&&ان منھ&&&ا تم&&&ثHا 
والبيئي&&ة، والثالث&&ة تعك&&س ذوق المس&&تھلك وھ&&ى المواص&&فات 

، وتعتب&&&ر المواص&&&فات )1998 س&&&ليمان،(التجاري&&&ة الفني&&&ة 
 الص&&&حية ل/غذي&&&ة مواص&&&فات معياري&&&ة �تقب&&&ل التف&&&ريط أو

، وتعن&ى المواص&فات  أيا كانت الموصفات التجاريةا�فراط
البيئي&&ة اKدارة البيئي&&ة لمراح&&ل إنت&&اج وتس&&ويق الس&&لعة حت&&ى 

المستھلك والتى فرضتھا نظم واتفاقات التجارة العالمية ف&ى 
الس&&نوات اHخي&&رة، ورغ&&م اعت&&راض ال&&دول النامي&&ة عل&&ى 

Sزم ال&&& ا ف&&&ى أس&&&واقھا لع&&&دم ت&&&وافر التموي&&&لإمك&&&ان تنفي&&&ذھ
لتأس&&يس تل&&ك ال&&نظم البيئي&&ة والت&&ى عب&&ر عنھ&&ا ض&&من سلس&&لة 

  والت&&ى تعن&&ى نظ&&م اKدارة البيئي&&ة Iso 14000 اHي&&زو ب
Environmental Management System  والت&&ى 

) 2007 بس&يونى،( تھتم بالجوانب البيئية فى مع&ايير الس&لعة
 إ� أنھ&&&ا س&&&تفرض علي&&&ه قص&&&را خ&&&Sل الس&&&نوات القادم&&&ة، 

  تجارتھ&&&&&ا الخارجي&&&&&ة كس&&&&&اد عمي&&&&&ق ممت&&&&&د وإ� أص&&&&&اب
، وتعن&&ى المواص&&فات التجاري&&ة الفني&&ة )A2000س&&ليمان، (

رتب السلعة م&ن خ&Sل تفعي&ل وظيف&ة تس&ويقية أساس&ية ھ&ى 
التدريج، والتي يفتق&ر لھ&ا س&وق الغ&ذاء المص&رى لح&د بعي&د 
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خاص&&ة الس&&لع س&&ريعة التل&&ف، بحي&&ث تلب&&ى ذوق المس&&تھلك 
فت&&ه ووعي&&ه وعادات&&ه وتقالي&&د كمحص&&لة لمس&&توى تعليم&&ه وثقا

مجتمعه المحل&ى م&ن حي&ث الحج&م والعب&وة وال&وزن والل&ون 
والطعم، عSوة عل&ى أنھ&ا تزي&د م&ن مس&احة الس&وق، وتلب&ى 

 ).B2000 ،سليمان (ةالقدرات الشرائية المتباين

ويتحق&&ق ذل&&ك م&&ن خ&&Sل ت&&وافر طل&&ب فع&&ال ق&&وى عل&&ى 
الحيواني&ة الجودة، أى المواصفات القياسية، وتعد المنتج&ات 

منتجات ذات نوعية مميزة فى تفضيل المستھلك، ل&يس فق&ط 
لمحتواھ&&ا الغ&&ذائي الفري&&د ب&&ل Hھميتھ&&ا بالنس&&بة للفئ&&ات الت&&ى 

  والمتمثل&ة (Food Shortage)تع&انى م&ن نق&ص اHغذي&ة
 )والمرض&عات ل نم&و اHطف&ال والس&يدات والحوام&لمراح(فى 

 اال&&&&دخل المح&&&&دود، ع&&&&Sوة عل&&&&ي تميزھ&&&&والفئ&&&&ات ذات 
ف&&&&ى الطع&&&&م والرائح&&&&ة والت&&&&ى تواف&&&&ق أذواق المس&&&&تھلكين 

(Soliman and Eid, 1995) ل&&&يس ھ&&&ذا فحس&&&ب  
ب&&&&&ل إن منتج&&&&&ات اHلب&&&&&ان م&&&&&ن الس&&&&&لع س&&&&&ريعة التل&&&&&ف 

)perishable goods ( لھ&ذا يمث&ل الطل&ب عل&ى نوعيتھ&ا ،
حالة مناسبة لنماذج الطلب النوعى، وتعتبر منتجات اHلبان 

 الغذائي&ة الممي&زة المSئم&ة للفئ&ات من أھم السلع ذات القيم&ة
 ).vulnerable groups(الحساسة غذائيا 

وعSوة على كل م&ا س&بق فق&د اثبت&ت أبح&اث عدي&دة من&ذ 
ثمانين&&ات الق&&رن الماض&&ي أن لمص&&ر مي&&زة نس&&بية ف&&ي إنت&&اج 

 ).Soliman, 2006(اHلبان بعكس إنتاج اللحوم الحمراء 

 المشكلة البحثية

ًتف&&اع أس&&عار اHلب&&ان نظ&&را تكم&&ن مش&&كلة البح&&ث ف&&ى ار
لعج&&ز اKنت&&اج المحل&&ى ع&&ن تغطي&&ة ا�س&&تھSك، وأن تحقي&&ق 

 والمواص&&&فات الص&&&حية ةنوعي&&&ة عالي&&&ة م&&&ن حي&&&ث الج&&&ود
والبيئي&&ة والتجاري&&ة س&&وف يض&&يف ھ&&وامش س&&عرية جدي&&دة 

 مس&توى ويعلما بأن غالبي&ة الس&كان ذ) B2000 سليمان،(
م&&ن دخ&&ل م&&نخفض مم&&ا يح&&د م&&ن ق&&درة الغالبي&&ة العظم&&ى 

 . المستھلكين نحو الحصول علي اHلبان ذات النوعية العالية

 الھدف من البحث

س&&بق تھ&&دف الدراس&&ة إل&&ى تق&&دير وتحلي&&ل  ف&&ى ض&&وء م&&ا
استجابة الطلب الفعال الكم&ي والن&وعي عل&ى اHلب&ان نتيج&ة 
التغير فى الدخل، وك&ذلك قي&اس أث&ر المنطق&ة الديموجرافي&ة 

 دوال ا�س&&تھSك ف&ى الحض&ر والري&&ف، ويش&مل ذل&&ك تق&دير
لمنتجات اHلبان لتقدير مرونة الطلب الكمية والنوعية عل&ى 
اHلب&&&&ان كح&&&&افز لق&&&&درة الس&&&&وق المص&&&&رى عل&&&&ى تحقي&&&&ق 

 ة للج&&ودةالمواص&&فات الص&&حية والتجاري&&ة والبيئي&&ة المحقق&&
 .والتنافسية مع اHخذ فى ا�عتبار أذواق المستھلكين

 ةمصادر البيانات والطريقة البحثي

بح&ث (حث على بيانات بحوث ميزانية اHسرة اعتمد الب
، وھى من أنسب البيانات )2014 ، لعاماKنفاق وا�ستھSك

القطاعي&ة لھ&ذا الغ&رض لم&ا تتمي&ز ب&ه ع&ن بيان&ات السSس&ل 

الزمني&&ة ف&&ى إمكاني&&ة افت&&راض ثب&&ات أس&&عار نف&&س الس&&لعة 
والسلع البديل&ة والمكمل&ة ع&دا مس&توى ال&دخل وفق&ا للمن&اطق 

، وفي تقدير توقعات اKنتاج من اHلبان اعتم&د الديموجرافية
البح&&ث عل&&ى البيان&&ات الثانوي&&ة الت&&ى تع&&دھا وتنش&&رھا وزارة 
الزراع&&&ة واستص&&&Sح اHراض&&&ى لتق&&&دير نم&&&وذج ا�تج&&&اه 
الزمني العام لتطور اKنت&اج لتق&دير الفج&وة الس&وقية ل/لب&ان 

 .في ضوء نمو الطلب الفعال عليھا

 ه الزمن&&&&&ى الع&&&&&امق&&&&&درت الدراس&&&&&ة نم&&&&&وذج ا�تج&&&&&ا
Chang,1972)(توضحه  ل/لبان فى صورته الخطية كما 

، وذلك �شتقاق معدل التغير السنوى النسبي فى )1ة معادل(
حجم اKنتاج وا�ستھSك المقدر من المتوسط السنوى لقيمة 

ف&&ي حال&&ة ) 2 معادل&&ة(لمتغي&&ر موض&&وع الدراس&&ة باس&&تخدام ا
، وف&&ى وى المق&&درلمتغي&&ر الس&&نثب&&وت المعنوي&&ة اKحص&&ائية ل

معنوي&ة حالة ع&دم ثب&وت المعنوي&ة ا�حص&ائية عن&د مس&توى 
 . اHقل، اعتبر أن معدل التغير يؤول للصفرىعل% 5

Y^T=b0+b1Tt  1(معادلة ...................(  

 :حيث أن
∧

Y :  نتاج من السلعhالكمية السنوية المقدرة لi فى السنة t. 

T :نوات المرقمة في سلسلة تصاعديةالزمن بالس. 

b0, b1 :معالم الدالة المقدرة. 

r=b^/X-*100   ……………... )2(معادلة   

 :حيث أن

r =متوسط معدل التغير السنوى النسبى . 

b^ =معامل ا�نحدار المقدر . 

x-  :المتوسط السنوى للمتغير موضوع الدراسة. 

م&وذج ولتقدير متوسط معامل المرونة الدخلية تم تقدير ن
قي&&اس دال&&ة ا�س&&تھSك للف&&رد واش&&تقت من&&ه مرون&&ات ال&&دخل 

حي&ث ت&م اس&تخدام . للطلب على اHلبان ف&ى الص&ورة الكمي&ة
النموذج اللوغارتمى المزدوج، وتم تقي&يم النت&ائج المتحص&ل 
عليھ&&ا عل&&ى أس&&اس ج&&ودة التق&&دير متمثل&&ة ف&&ى قيم&&ة معام&&ل 

معام&&ل حص&&ائية لھ&&ذا ال، والمعنوي&&ة اK(R2)التحدي&&د المق&&در
، و شمل التقييم التأكد م&ن مطابق&ة مع&الم Fباستخدام اختبار 

، )3(كم&ا تبين&ه المعادل&ة . الدالة المقدرة للمنطق ا�قتصادى
واش&&&تقت مرون&&&ة ال&&&دخل للطل&&&ب عل&&&ى اHلب&&&ان باس&&&تخدام 

، حيث أن متوسط معامل مرونة الدخل للطل&ب )4( المعادلة
مق&&در للدال&&ة ھ&&و نفس&&ه معام&&ل ا�نح&&دار ال ^bعل&&ى اHلب&&ان 

 ).2016 سليمان وآخرون،(

Qt
^=b0X

b
t  3(معادلة   .................(  

if= = b ).............. 4(معادلة   
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 :حيث أن

Y   : لبان المقدرة المستھلكة للفرد بالكيلوجرام فى السنةHكمية اt. 

Xt : Kكى للفرد فى السنةإجمالي اSنفاق ا�ستھt بالجنيه . 

b0,b  :معالم الدالة المقدرة. 

 الس&&نوى للطل&&ب الفع&&ال)  (rdوت&&م اش&&تقاق مع&&دل نم&&و
 ، وھو مجموع مع&دل نم&و الس&كان)2008جابر،  وسليمان(
)rH(  ك الف&&رد م&&ن المن&&تجSومع&&دل النم&&و الس&&نوى �س&&تھ ،

 ف&ى حال&ة ثب&ات -واHخير يقدر) 5(، معادلة rc)( المستھدف
الشرائية ل&دخل  كحاصل ضرب نمو القوة -مستوى اHسعار

 مرجح&&ة بمتوس&&ط معام&&ل مرون&&ة ال&&دخل للطل&&ب (ri)الف&&رد
، علم&&ا ب&&أن الق&&وة )6( معادل&&ة) i)ζعل&&ى المن&&تج المس&&تھدف 

الش&&رائية ل&&دخل الف&&رد ف&&ى س&&نة معين&&ة ھ&&ى ال&&دخل الحقيق&&ى 
للف&&رد ف&&ى تل&&ك الس&&نة بع&&د ال&&تخلص م&&ن أث&&ر التض&&خم ف&&ى 

 مع&دلوبع&د تق&دير )  (Dominick, 1981)7معادلة (اHسعار
 التغير السنوي في الدخل الحقيقي للفرد باستخدام المعادلتين

 ).5(يضاف له معدل نمو السكان في معادلة ) 2،1(

rd= rc+rH )................      5(    معادلة  

rc=(ri)× ζ(i) 6( معادلة  ...............(  

ال&&رقم / ال&&دخل الف&&ردى النق&&دى= (ال&&دخل الف&&ردى الحقيق&&ي
 )7معادلة ....(100×)سعارالقياسي ل/

 = متوسط معامل مرونة الطلب النوعية على اHلبان 

متوس&ط مرون&ة  (–) متوسط مرون&ة ال&دخل النقدي&ة ل/لب&ان(
 )8معادلة ) .... (الدخل الكمية ل/لبان

 النتائج والمناقشة

تطور ا[نتاج وا@ستھ<ك والفجوة السوقية ل{لبان 
 فى مصر

ت المنتج&&ة والمس&&تھلكة  تط&&ور الكمي&&ا1يع&&رض ج&&دول 
والفج&&وة الس&&وقية ل/لب&&ان ف&&ى مص&&ر، حي&&ث بل&&غ المتوس&&ط 

 أل&ف ط&ن، بمع&دل 5185.20السنوى Kنتاج اHلبان حوالي 
 أل&&ف ط&&ن، أي ح&&والى 115.16زي&&ادة س&&نوى ق&&در بح&&والى 

، )2014 -2000(من ھذا المتوس&ط خ&Sل الفت&رة % 2.22
Hلبان ح&والى بينما بلغ متوسط الكمية المستھلكة سنويا من ا

م&&ن ھ&&ذا % 1.17 أل&&ف ط&&ن تزي&&د س&&نويا بمع&&دل 6091.87
 أل&ف ط&ن خ&Sل نف&س الفت&رة، 71.79المتوسط، أى حوالى 

وبل&&&&غ المتوس&&&&ط الس&&&&نوى �س&&&&تھSك الف&&&&رد م&&&&ن اHلب&&&&ان 
 كيلوجرام، وھن&اك فج&وة س&وقية ب&ين اKنت&اج 82.43حوالى

وا�س&&تھSك م&&ن اHلب&&ان ق&&در متوس&&طھا الس&&نوى بح&&والى 
ألف طن، وإن كانت تل&ك الفج&وة ت&نخفض بمع&دل  906.67

، ورغم %6.45 ألف طن أى حوالى 58.56سنوى حوالى 
وجود نمو فى إنتاج اHلبان فى مصر إ� أن متوسط نصيب 

خاص&&ة وأن . الف&رد من&&ه �زال بعي&&دا ع&&ن المتوس&&ط الع&&المى

اHلب&&ان م&&ن اHغذي&&ة الموص&&ى بھ&&ا للفئ&&ات الت&&ى تع&&انى م&&ن 
وأك&&&دت دراس&&&ات ، (Food Shortage) نق&&&ص اHغذي&&&ة
 أن لمصر ميزه نسبية واضحة Kنتاج اللبن ىسابقة دليS عل

 ).Soliman, 2013(من الجاموس المصرى، من أحدثھا 

تقدير دالة ا@ستھ<ك الكمية والنقدية ل{لبان فى 
 الحضر والريف

ت&&م تق&&دير دال&&ة ا�س&&تھSك ل/لب&&ان ف&&ى حض&&ر وري&&ف 
خلي&&ة، ومرون&&ة الطل&&ب مص&&ر �ش&&تقاق مرون&&ة الطل&&ب الد

، كما ھو معروض ف&ي ج&دول 2014النقدية للدخل فى عام 
، وتب&&ين تق&&ديرات مرون&&ة الطل&&ب الكم&&ي لل&&دخل أن الل&&بن 2

 2.74، 1.77سلعة كمالية حيث بلغت تلك المرون&ة ح&والى 
لك&&ل م&&ن الحض&&ر والري&&ف عل&&ى الترتي&&ب، ف&&ى ح&&ين بلغ&&ت 

. لري&ف ل2.08 للحضر، 1.92 مرونة الطلب النقدية حوالى
ويرجع ارتفاع قيمة معامل مرونة الطلب النقدية للدخل ف&ى 
الحض&&ر ع&&ن قيم&&ة المرون&&ة الكمي&&ة نتيج&&ة �رتف&&اع مس&&توى 
الدخل بالحضر مقارنة بالريف، ومن جانب آخر يتب&ين م&ن 
النتائج ارتفاع قيمة معامل مرونة الطلب الكمى ع&ن النق&دى 

لب&&&ان ب&&الريف يرج&&&ع إل&&&ي أن اس&&تھSك اHس&&&رة الريفي&&&ة ل/
مخ&&&ول بتك&&&اليف اKنت&&&اج وأن&&&ه يمث&&&ل ل/س&&&رة أم&&&ن غ&&&ذائى 

 أن المزارع رشيد اقتصاديا ويتجنب التض&خم ىباKضافة إل
المصاحب �رتفاع اHسعار فى السوق وأن طلب المستھلك 

 ).B2000 سليمان،( الريفى كمى وليس نوعى

ف&&ى ح&&ين ق&&درت دراس&&ة س&&ابقة ع&&ن دوال ا�س&&تھSك 
تج&&ات الحيواني&&ة بحض&&ر وري&&ف مص&&ر الكمي&&ة والنقدي&&ة للمن

، تب&&ين منھ&&ا أن أغل&&ب المنتج&&ات الحيواني&&ة 2009ف&&ى ع&&ام 
ًالمستھلكة ف&ى الري&ف المص&رى أص&بحت س&لعا ض&رورية، 

، 0.46حيث بلغت مرونة الدخل الطلب علي الكمية حوالى 
، لك&&ل م&&ن اللح&&وم الحم&&راء الطازج&&ة 0.36، 0.90، 0.53

يض المائ&&دة عل&&ي ولح&&وم ال&&دواجن واHس&&ماك الطازج&&ة وب&&
كم&&ا بين&&ت النت&&ائج أن أغل&&ب ھ&&ذه الس&&لع ف&&ى دائ&&رة . الترتي&&ب

تصنيف الس&لع الض&رورية بالنس&بة للمس&تھلك ف&ى الحض&ر، 
حي&&ث  بلغ&&ت مرون&&ة الطل&&ب الكمي&&ة . 0.5أى � تزي&&د ع&&ن 

لل&&دخل عل&&ى اللح&&وم الحم&&راء الطازج&&ة، ولح&&وم ال&&دواجن، 
، 0.53، 0.42واHسماك الطازج&ة، وب&يض المائ&دة ح&والى 

 ، )2014فوزى،  وسليمان( على الترتيب 0.25، 0.32

وق&&درت نف&&س الدراس&&ة دوال ا�س&&تھSك النقدي&&ة عل&&ي 
المنتجات الحيوانية حيث بلغ متوسط معامل تل&ك المرون&ات 

 لك&&&&&&ل م&&&&&&ن لح&&&&&&وم 0.92، 0.51، 0.36، 0.54ح&&&&&&والى 
 الدواجن، بيض المائ&دة، اللح&وم الحم&راء الطازج&ة، واHس&ماك

 ورغ&م أن تل&ك الدراس&ة.  الترتي&ب بري&ف مص&رالطازجة عل&ي
أك&&&دت ض&&&عف المرون&&&ة النوعي&&&ة للطل&&&ب عل&&&ى المنتج&&&ات 
الحيواني&&ة بزي&&ادة ال&&دخل مم&&ا يؤك&&د م&&ا أوض&&حته الدراس&&ة 

الري&ف الحالية إلى أن ا�رتفاع النس&بي لمتوس&ط ال&دخل ف&ي 
  ،2013عنه في عام ) (Soliman, 2015 2009في عام 



 
Fawzy, et al. 1974 

 )2014 -2000( فى مصر خ<ل الفترة  ل{لبان با3لف طنةا[نتاج وا@ستھ<ك والفجو العام لكمية ا@تجاه الزمنى .1 جدول

 المتغير التابع المعنوية ^ب+ ^ا = ـھ^ص

 ^ب ^ا

 المتوسط
 السنوى

معدل التغير 
 السنوى

 ف ت

  **13.24  **3.63 2.22 5185.20 115.16 4312.14 ا[نتاج المحلى

  **6.31  *2.50 1.17 6091.87 71.79 5517.58 لقومىا@ستھ<ك ا

  **15.96 **3.99- 6.45- 906.67 58.56- 1271.87 الفجوة السوقية

 

 اللبن

  **4.43  *2.11- 1.11 82.43 0.92- 90.63 )كجم(متوسط نصيب الفرد

 .0.05مستوى معنوية * ، 0.01مستوى معنوية : ** حيث

 الزراع&&ة واستص&&Sح اHراض&&ى، قط&&اع الش&&ئون ا�قتص&&ادية، نش&&رة المي&&زان الغ&&ذائي  جمع&&ت وحس&&بت م&&ن بيان&&ات وزارة:المص��در
 .بالدراسة) 1(لجمھورية مصر العربية، أعداد متفرقة، ومعادلة 

 

 2014ية ل{لبان فى الحضر والريف  تقدير دالة ا@ستھ<ك الكمية والنقد.2 جدول

 ف ت الدخل مرونة 2ر نموذج دالة ا@ستھ<ك ل{لبان المنطقة

  ـھ لوس1.77+12.75لو - =ـھلوص دالة استھ<ك كمية

)                         2.55)          (0.28( 

 حضر **37.69 ** 6.14 1.77 0.94

 ـھ لو س1.92+12.37لو -=ـھلوص دالة استھ<ك نقدية

)                      1.79)            (0.20( 

0.97 1.92 9.49**  90.06** 

  ـھ  لوس2.74+20.95لو -=ـھلوص دالة استھ<ك كمية

)                  7.41)       (0.86( 

 فري **9.98  **3.16 2.74 0.84

 ـھ  لوس2.08+13.67لو -=ـھلوص دالة استھ<ك نقدية

)                     2.02)            (0.23( 

0.97 2.08 8.79 ** 77.26** 

 .، اHرقام بين اHقواس تشير إلي قيمة الخطأ القياسي للمعالم المقدرة في الدالة0.01معنوى عند (**) لطبيعى، اللوغاريتم ا) لو: (حيث

، مدين&&ة نص&&ر، 2014 ين&&اير  جمع&&ت وحس&&بت م&&ن الجھ&&از المرك&&زى للتعبئ&&ة العام&&ة وا�حص&&اء، بح&&ث ا�نف&&اق وا�س&&تھSك،:المص��در
 .اسةبالدر) 4(ومعادلة ) 3(، مصر، ومعادلة القاھرة

 

نظ&&&را لحال&&&ة الكس&&&اد التض&&&خمي الت&&&ي س&&&ادت ا�قتص&&&اد 
، مم&&ا أدى �نخف&&اض 2011 ين&&اير 25المص&&ري بع&&د ث&&ورة 

الق&&درة الش&&رائية ل/س&&رة الريفي&&ة، وبالت&&الي أظھ&&ر ا�رتف&&اع 
 2013الكبي&&&ر ف&&&ي مرون&&&ة الطل&&&ب عل&&&ى اHلب&&&ان ف&&&ي ع&&&ام 

وادخلھ&&ا ف&&&ي مس&&توى الس&&&لع الكمالي&&&ة الت&&ى تك&&&ون مرون&&&ة 
 .دخلية عليھا أكبر من الواحد الصحيحالطلب ال

ان فى حضر وريف ــ ا3لبــىى علــتقدير الطلب النوع
 مصر

ق&&&درت الدراس&&&ة مرون&&&ة الطل&&&ب النوعي&&&ة ل/لب&&&ان ف&&&ى 
السوق المصرى بالنسبة للحضر والري&ف كم&ا ھ&و موض&ح 

، وأوض&&&حت النت&&&ائج أن متوس&&&ط قيم&&&ة معام&&&ل 3 بج&&&دول
 ورغ&&م 0.15مرون&&ة الطل&&ب النوعي&&ة بالحض&&ر بل&&غ ح&&والى 

انخف&&اض قيم&&ة المرون&&ة النوعي&&ة أ� أنھ&&ا أعل&&ى بكثي&&ر م&&ن 

ّتقديرھا في الريف، حيث قدر متوسطھا  في الري&ف، بقيم&ة 
س&&البة وھ&&و يعك&&س مس&&اھمة ا�س&&تھSك م&&ن إنت&&اج اHس&&رة 
ّوالمق&&در بتك&&اليف اKنت&&اج، كم&&ا يعك&&س انخف&&اض مس&&توى 

لري&&&&ف مقارن&&&&ة بالحض&&&&ر، ع&&&&Sوة عل&&&&ى أن ال&&&&دخل ف&&&&ي ا
المستھلك في الريف يسعى لكمية أكبر بص&رف النظ&ر ع&ن 
النوعي&&ة لكب&&&ر حج&&م اHس&&&رة واخ&&تSف الع&&&ادات واHذواق 

وقد ). 1992سليمان، ( ا�ستھSكية فى الريف عن الحضر
 ح&&دة الفق&&ر وانتش&&اره أى ارتف&&اع زي&&ادةبين&&ت دراس&&ة حديث&&ة 

، )Soliman, 2012(لري&&ف نس&&بة الس&&كان الفق&&راء ف&&ي ا
 إعاقة تحقيق السلع المسوقة في الري&ف ىوھذا أمر يؤدى إل
 يص&&حب ذل&&ك رف&&ع قيم&&ة م&&ن المنطق&&ي أنللمواص&&فات Hن&&ه 

التكاليف التسويقية مما يؤدى لرفع أسعار السلع والتى قد � 
تتناس&&ب م&&ع ت&&دنى مس&&توى المعيش&&ة للغالبي&&ة م&&ن الس&&كان 

 .الريفيين
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 2014ة الدخل للطلب النوعى علي ا3لبان فى حضر وريف مصر عام  تقدير مرون.3 جدول

 )1(-)2)=(3( النوعية )2( النقدية )1( الكمية مرونة الطلب المقدرة

 0.15 1.92 1.77 الحضر مرونة الدخل للطلب فى

 0.66- 2.08 2.74 الريف مرونة الدخل للطلب فى

 بالدراسة) 8(ة ، والمعادل).2( جمعت وحسبت من بيانات جدول:المصدر

 

وترج&&ع أھمي&&ة تق&&دير مرون&&ة الطل&&ب الن&&وعى �س&&تجابة 
ال&&دخل لكونھ&&ا معي&&ارا لق&&درة الس&&وق عل&&ى اس&&تيعاب خط&&ط 
تنميته �رتباط ذلك بزيادة التكاليف التس&ويقية، فكلم&ا زادت 
قيم&&ة معام&&ل مرون&&ة الطل&&ب الن&&وعى دل ذل&&ك عل&&ى ق&&درة 

الحص&ول المستھلك ورغبته فى تحمل سعر أعلى فى مقابل 
على منتج أفضل من حي&ث المواص&فات والس&Sمة والمن&افع 

أى م&&&&ن ھ&&&&ذه  الش&&&&كلية والزمني&&&&ة والمكاني&&&&ة، Hن تط&&&&وير
الوظائف التسويقية سوف يصاحبه تعريفي&ا تك&اليف إض&افية 

، ونظ&را )2008 جابر، وسليمان(تنعكس على سعر السلعة 
لضعف مرونة الطل&ب الن&وعي عل&ى اHلب&ان ومنتجاتھ&ا ف&ي 

 خاص&&ة ف&&ي الري&&ف يعتب&&ر ذل&&ك عائق&&ا يواج&&ه خط&&ط مص&&ر
تطوير مواصفات المنتجات المتداولة في السوق، وھو أم&ر 
ھ&&ام للغاي&&ة خاص&&ة ف&&ي ش&&أن المواص&&فات الص&&حية والبيئي&&ة 
الت&&ي � يمك&&ن التغاض&&ي عنھ&&ا مقاب&&ل س&&عر أق&&ل، إ� أنھ&&ا 
تتطل&&ب تك&&اليف تس&&ويقية عالي&&ة ترف&&ع م&&ن مس&&توى اHس&&عار 

 تس&توعب الق&درة الش&رائية تل&ك الزي&ادة وفي نف&س الوق&ت �
في اHسعار، ومن ثم �بد م&ن سياس&ات بديل&ة لبل&وغ اHم&ان 
الص&&&حي والبيئ&&&ي دون تحمي&&&&ل المس&&&تھلك الفقي&&&ر بأعب&&&&اء 
إض&&&افية، و� يت&&&أتى ذل&&&ك إ� بتحم&&&ل المجتم&&&ع م&&&ن خ&&&Sل 
الحكومة جزء من تلك اHعباء حت&ى يبل&غ النم&و ا�قتص&ادي 

 .مستوى دخل مناسب

عات الفجوة بين الطلب الفعال وا[نتاج المحلى توق
 ل{لبان

 5475بلغ اKنتاج المحلي من اHلبان في مص&ر ح&والي 
 بينما بلغ ا�ستھSك الكلي في نفس 2014ألف طن في عام 

 ألف طن، أي كانت ھن&اك فج&وة س&وقية 6323العام حوالي 
 بين اKنتاج وا�ستھSك تم تغطيتھا با�ستيراد بلغت ح&والي

وزارة الزراع&&ة واستص&&Sح اHراض&&ى، ( أل&&ف ط&&ن 848
، ويتطل&&&&ب تق&&&&دير توقع&&&&ات نم&&&&و ھ&&&&ذه الفج&&&&وة أو )2014

انكماش&&ھا، وم&&&ن ث&&&م زي&&&ادة أعب&&&اء ا�س&&&تيراد عل&&&ى مي&&&زان 
ّالمدفوعات المصري أو تقلصھا، تقدير مع&دل نم&و ك&ل م&ن 
اKنتاج المحلي من اHلب&ان ف&ي ض&وء ا�تج&اه الزمن&ي الع&ام 

Hخيرة، وكذلك معدل نمو الطلب الفعال عل&ى في السنوات ا
اHلب&ان ف&ي ض&وء تق&&ديرات الدراس&ة لمرون&ة ال&دخل وال&&ذي 

ق&&ي يتطل&&ب تق&&ديرات مع&&دل النم&&و ف&&ي ك&&ل م&&ن ال&&دخل الحقي
ّ بالدراس&&&ة ق&&&در 1ج&&&دول للف&&&رد والس&&&كان، وم&&&ن تق&&&ديرات 

ّمتوسط معدل النمو السنوي Kنتاج اHلبان ف&ي مص&ر خ&Sل 

، أما بالنسبة لنم&و %2.22 بحوالي )2014 -2010(الفترة 
 )11-9المعاد�ت (ّالطلب الفعال فيقدر من النموذج التالي 

rdi = rHi + rCi .................................... ( 9معادلة  ) 

rCi = ζi rIi  ...................................... ( 10معادلة  ) 

rIi = ln(Iti)-ln(I0i)/T ….................. )  11معادلة(  

Iti =Ii0e
rIi

t  )  12معادل&ة(… .................................
IC = ( Wu)Iu ζu + ( Wr) Ir ζr  .......... ( 13معادلة  ) 

 :حيث

rdi=   ّمعدل النمو الس&نوي ف&ي الطل&ب الفع&ال ف&ي المنطق&ةi 
 )r= ، ريف u= حضر (

rHi =  معدل النمو السنوي للسكان للمنطقةi 

ζi=  مرونة الطلب للدخل في المنطق&ة i حض&ر : ، حي&ث =
u ريف ، =r 

rCi =  لب&ان ف&يHك الف&رد م&ن اSمعدل النمو السنوي �ستھ
 : ، حيثiالمنطقة 

 r= ، ريف u= حضر 

rIi =  معدل النم&و الس&نوي ل&دخل الف&رد ب&ين الس&نةt وس&نة ،
 = Ln، حي&ث )12( والمشتقة من المعادل&ة 0اHساس 

 اس الطبيعياللوغاريتم ل/س

Wu :الوزن النسبي لعدد سكان الحضر. 

Wr  :الوزن النسبي لعدد سكان الريف 

ζu : مرونة الطلب الدخلية للحضر. 

ζr   :مرونة الطلب الدخلية للريف 

ولتق&&دير متوس&&ط مع&&دل النم&&و الس&&نوى لل&&دخل لك&&ل م&&ن 
) 2013 -2009( الحضر والريف ف&ى مص&ر خ&Sل الفت&رة

، )12(والمش&&&تقة م&&&ن المعادل&&&ة ) 11( ت&&&م اس&&&تخدام معادل&&&ة
ّوالتي قدرت من بح&ث ال&دخل وا�نف&اق وا�س&تھSك لع&امي 

الجھ&&&&&&&از المرك&&&&&&&زي للتعبئ&&&&&&&ة العام&&&&&&&ة ( 2013، 2009
ّ، حي&&&ث ق&&در مع&&&دل نم&&&و ال&&دخل ف&&&ى الحض&&&ر )واKحص&&اء

 بري&&ف مص&&ر% 2، ف&&ى ح&&ين بل&&غ ح&&والى %2.4بح&&والى 
حص&&&&اء، أع&&&&داد جھ&&&&از المرك&&&&زى للتعبئ&&&&ة العام&&&&ة واKال(



 
Fawzy, et al. 1976 

وبل&&غ متوس&&ط مع&&دل النم&&و الس&&كانى ف&&ى حض&&ر ). رق&&ةمتف
ف&ى  % 2.10، فى حين بلغ ح&والى % 2.06مصر حوالى 

الجھ&از المرك&زى ( 2014-2000ريف مصر خSل الفترة 
، وم&&ن ث&&م ق&&در )للتعبئ&&ة العام&&ة وا�حص&&اء، أع&&داد متفرق&&ة

مع&&دل النم&&و الس&&نوى �س&&تھSك الف&&رد م&&ن اHلب&&ان والب&&الغ 
لك&&ل م&&ن الحض&&ر ) 10معادل&&ة (% 5.48، %4.24ح&&والى 

والري&&ف عل&&ى الترتي&&ب، وق&&در مع&&دل نم&&و الطل&&ب الفع&&ال 
% 7.58، %6.3ل/لبان بكل من الحضر والري&ف بح&والي 

، ويوضح ذلك توقع ح&دوث فج&وة )9معادلة (علي الترتيب 
س&&وقية ف&&ي اس&&تھSك اHلب&&ان س&&واء ف&&ى الحض&&ر أو الري&&ف 

الفعال، فإن ل&م نتيجة انحفاض نمو اKنتاج كثيرا عن الطلب 
يتم  زيادة اKنتاج المحلي من اHلبان لسد ھذه الفجوه بتفعيل 

 ة لمص&&&ر ف&&&&ي إنت&&&اج اHلب&&&ان ع&&&ن طري&&&&قالمي&&&زة النس&&&بي
Sب ذات التراكيب الوراثي&ة التوسع في تربية الجاموس الح

 النظ&&&&ام التس&&&&ويقي الكف&&&&ؤ ف&&&&ي القري&&&&ة، وت&&&&وفير العالي&&&&ة
تس&&ويق اHلب&&ان م&&ن خ&&Sل الجمعي&&ات التعاوني&&ة ل المص&&رية

)Soliman, 2006( فسوف يترت&ب عل&ى ذل&ك إم&ا تحم&ل ،
ميزان المدفوعات المص&ري أعب&اء  إض&افية نتيج&ة التوس&ع 
في استيراد منتجات اHلبان أو ارتفاع كبي&ر ف&ي أس&عار تل&ك 
المنتجات Kحداث التوازن بين العرض من اKنت&اج المحل&ي 

 .والطلب إن لم يتم ا�ستيراد

 نم&و الطل&ب الفع&ال التجميع&ي ف&ي مص&ر ّولتقدير مع&دل
اس&&&تخدمت الدراس&&&ة ال&&&وزن ) مجم&&&وع الحض&&&ر والري&&&ف(

لتقدير معدل ) Wi(الترجيحي لنسبة سكان الحضر والريف 
 .)14 معادلة(النمو السنوي �ستھSك الفرد 

rd = rH + ΣrCiwi  ............... ( 14معادلة  ) 

النمو ّحيث توضح التقديرات الرسمية أن متوسط معدل 
س&نويا، بينم&ا بل&غ  % 2.05السكانى ف&ي مص&ر بل&غ ح&والى 

سنويا خSل % 2.1معدل النمو الحقيقى لدخل الفرد حوالي 
الجھ&&&از المرك&&&زى للتعبئ&&&ة العام&&&ة ( 2014 -2000الفت&&&رة 

 مع&دل النم&و  الدراس&ةّوق&درت، )وا�حصاء، أع&داد متفرق&ة
الس&&نوى �س&&تھSك الف&&رد م&&ن اHلب&&ان ف&&ي مص&&ر بح&&والى 

، ومن ثم بلغ معدل النمو السنوى ف&ى )13معادلة % (4.89
، أى أن نم&&و  %6.94الطل&&ب الفع&&ال عل&&ى اHلب&&ان ح&&والى 

الطلب الفعال يفوق نمو اKنتاج المحلى، مما يدل على توقع 
ح&&دوث عج&&ز ف&&ى اKنت&&اج المحل&&ي ع&&ن تلبي&&ة حج&&م الطل&&ب 
الفع&&ال، وتب&&دو أن ھ&&ذه المش&&كلة س&&تزداد تعقي&&دا إذا ل&&م ي&&تم 

ن أداء ا�قتصاد المصري ليتضاعف النمو ا�قتصادي تحس
% 5-4كما كان خSل العق&د اHول م&ن ھ&ذا الق&رن أي يبل&غ 
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CONSUMPTION FUNCTIONS AND THE QUALITATIVE DEMAND 
FOR MILK PRODUCTS IN EGYPTIAN URBAN AND RURAL  
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2. Econ. Dept., Fac. Agric., Zagazig Univ., Egypt 

ABSTRACT: The objectives of this study are to assess and analyze the qualitative demand 
for milk with income change, as an incentive for the Egyptian market capacity to achieve 
health, environmental and commercial qualities. As well as, the effective demand growth rate 
in urban and rural of Egypt, versus domestic production growth to estimate expected dairy 
market gap. Field sample survey data of the household budget in 2014 in Egypt, which is 
conducted by the Central Agency for Public Mobilization and Statistics every three years, 
were used. The study estimated the quantity and monetary consumption functions of urban 
and rural regions using the form of the double algorithmic model to estimate the elasticity of 
demand for the milk quality with relative change in income, which showed that the qualitative 
dairy demand elasticity in the Egyptian market in urban market was positive amounted to 
about 0.15, i.e. 10% increase in per capita annual income will raise the demand for quality by 
1.5%. which it was low it was higher than such elasticity in rural region that showed a 
negative value. The study attributed that to the high contribution of the dairy products 
consumption from rural household produced by the rural family of low direct production costs 
so as to avoid inflated market prices for those products. The other main reason was the per 
capita low income and poor distribution in the rural even much more than in urban, which is 
hampering spending on dairy products in order to get quality specifications. The availability 
of health, environmental and commercial specifications require additional marketing costs 
and thus necessarily raises the price of dairy products which doesn't agree with low standard 
of among the majority of the population, especially in the rural. The study recommends the 
need to consider providing incentives to producers and marketing firms who are committed to 
improving quality in form place and time, without significant price rise, with tighter controls 
on commodity specifications to prevent deception and perishable cheating and fraud, 
stimulate the vertical and horizontal integration between the stages of the market and also 
stimulate the marketing of large firms to achieve the economies of scale and consequently low 
cost products. The estimates of the effective demand growth rate for dairy products in urban 
and rural were much higher than the domestic production growth rate, showing expected 
expansion in the market gap in the future, especially with the expected high economic growth 
that expected to occur with improving in the performance of the Egyptian economy, which 
increases the financial burden on imports and causing higher prices for dairy products. The 
study recommends exploiting Egypt's comparative advantage in increasing production and 
raising the efficiency of marketing system to increase the supply of local production. 

Key words: Consumption, qualitative demand, milk, Egyptian urban and rural. 
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