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  لبان في مصراقتصاديات إنتاج ال 
 (سيوطدراسة حالة بمحافظة أ)

 
 ياسر حامدى عبد الاله على

 
 المعهد العالى للعلوم اإلدارية بسوهاجد االقتصاقسم 
 

 العربي الملخص
 

استهدف البحث إلقاء الضوء على مكانة قطاع إنتاج األلبان فى مصر ومحددات طاقته اإلنتاجية على المستوى القومي والمستوى اإلقليمى 
ة لبان بعين)مستوى محافظة أسيوط(، وتقدير حجم الفجوة الغذائية اللبنية ونسبة االكتفاء الذاتي منها، باإلضافة الى تحليل المعالم اإلنتاجية لأل

ويمكن إيجاز أهــم البحث بمحافظة أسيوط، واستخالص أهم المشاكل التى تواجه منتجي األلبان بعينة البحث وأهم المقترحات للتغلب عليها، 
 النتائج التى توصل إليها البحث على النحو التالى:

ألف رأس متوسط إنتاجها سنويا حوالى   33.1255بلغ متوسط إجمالى أعداد رؤوس األبقار والجاموس المنتجة لأللبان في مصر حوالى  -
 ( .0.0.-008.ألف طن لبن وذلك خالل فترة الدراسة ) 3685

ة، واألبقار األجنبية، واألبقارالخليط، أهم العوامل المحددة إلنتاج األلبان فى مصرهى أعداد الحيوانات المزرعية من األبقار البلدي -
 والجاموس، ومساحة البرسيم المستديم، ومساحة العلف األخضر، وكمية العلف المركز. 

.ألف طن، بينما بلغ المتوسط السنوي للفجوة اللبنية المصرية حوالى 3235..3بلغ متوسط كمية استهالك األلبان فى مصر حوالى -
%، كما بلغ متوسط نصيب الفرد من األلبان 65231نسبة اإلكتفاء الذاتى من األلبان فى مصر حوالى ألف طن، وبلغ متوسط  31.235

 كجم وذلك خالل فترة الدراسة. 83285فى مصر حوالى 
عناصر كمية األعالف المصنعة والردة، والبرسيم والدراوة أكثر البتقدير الدالة االنتاجية اللبنية بعينة البحث بمحافظة أسيوط تبين أن  -

 اإلنتاجية تأثيرا على كمية األلبان المنتجة من األبقار والجاموس.
من أهم المشكالت اإلنتاجية لدى حائزى حيوانات اللبن بالعينة بمحافظة أسيوط مشكلة ارتفاع سعر العليقة المصنعة، يليها مشكلتى  -

ه الماشية، ثم  مشكلة عدم توافر العليقة المصنعة بمكوناتها ارتفاع ثمن شراء الرأس من الماشية فى سن اإلنتاج، ومشكلة انخفاض إنتاجي
 الجيدة. 

 اإلنتاج دوال -األلبان  -إنتاج اقتصاديات الكلمات المفتاحية:

 
 : مقدمةال .1

 البروتينات أنواع أرخص من األلبان بروتينات ُتعد
واللحوم  البيض بروتين من كل وقبل األسماك بروتين بعد الحيوانية
يحتوي اللبن على العديد من . حيث 1الحمراء واللحوم البيضاء

العناصر الغذائية التى تساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات الجسم 
 (B12)من الكالسيوم والمغنيسيوم والسيلينيوم والريبوفالفين وفيتامين 

. وأيضا البروتين والجلوكوز 1(B5وحمض البانتوثنيك )فيتامين 
للبن أرخص مصدر والمعادن والفيتامينات، عالوة على ذلك  يعتبر ا

للبروتين الحيواني، وهو مورد هام لبعض الصناعات التحويلية التى 

توفر فرص عمل لعدد كبير من المنتجين في كل من المناطق الريفية 
 .2والحضرية

وبالرغم من أهمية األلبان إال أن اإلنتاج المتاح فى مصر 
نخفاض ال يكفى إحتياجات السكان المتزايدة سنويا مما ترتب عليه ا

كجم/سنة كمتوسط  6323نصيب الفرد من اللبن ومنتجاته إلى نحو 
لذا استهدفت إستراتيجية التنمية الزراعية  (.0.0.-008.)للفترة 

زيادة متوسط استهالك الفرد من األلبان المنتجة  050.المستدامة 
، وتحقيق أعلى انتاجية 050.عام  اكيلوجرام 30محليا لتصل الى 
ماشية اللبن، وتوفيراأللبان الخام عالية الجودة ممكنة للرأس من 

 .2بالكميات التى تكفى لتوفير احتياجات مصانع المنتجات اللبنية
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مليار ..112 حوالىوتقدر قيمة األلبان المنتجة فى مصر 
% من قيمة كال من 3251.%، 3201 حوالىجنيها وبنسبة تمثل 

 3623،  .1502 ىحوالاإلنتاج الزراعى واإلنتاج الحيوانى والبالغ 
كما قدرت  ،(0.0.-008.)مليار جنيها على التوالى خالل الفترة 

بحوالى  0.1.كمية األلبان المنتجة من األبقار والجاموس عام 
ألف طن 333233. حوالىألف طن تساهم األبقار ب 815823

 حوالى، بينما يساهم الجاموس ب٪..302 حوالىوبنسبة تمثل 
%، فى حين بلغ 332.6 حوالى  ألف طن بنسبة تمثل 563255.

ألف طن  8.53إجمالى اإلستهالك المحلى خالل نفس العام نحو 
هذه الفجوة يتم و ، 5(0.1.)ألف طن عام 3.21 حوالىبفجوة بلغت 

كبيرة لسد هذا مالية استيرادها من الخارج مما يكلف الدولة مبالغ 
األلبان مطلبا ملحا لزيادة  األمر الذى جعل اإلهتمام بإنتاج ،العجز

الطلب عليه بمعدل أكبر من زيادة المعروض منه سنويا مما يدعو 
 .إلى إعطاء األولوية لإلهتمام بتنمية قطاع األلبان فى مصر

 .دوال اإلنتاج -األلبان  -الكلمات المفتاحية: اقتصاديات إنتاج 

 مشكلة البحث: .2

على الرغم من الجهود التى تبذلها الدولة للنهوض باإلنتاج 
فجوة بين الحيوانى لسد الطلب المتزايد على األلبان، إال انه توجد 

 عجزاإلنتاج واإلستهالك المحلى من األلبان فى مصر وبالتالى 
 ستهالكيةاإل حتياجاتاإل تغطية عن المصرية اللبنية اإلنتاجية الطاقة
 وازدياد السكان، أعداد في المستمرة للزيادة نتيجة لباناأل من المتزايدة
لمام الصحي، الغذائي وعيهم  حصولهم بإمكانية المستهلكين بعض وا 
 ومنتجاته بتكلفة األلبان من الحيواني البروتين من احتياجاتهم علي

 األخرى الحيواني البروتين مصادر خالل عليه من حصولهم من قلأ
، األمر الذى استلزم معه دراسة الوضع والبيضاء الحمراء كاللحوم

الراهن لأللبان فى مصر والتعرف على المؤشرات اإلنتاجية 
واإلقتصادية لمزارع األلبان فى مصر بصفة عامة ومحافظة أسيوط 

 .بصفة خاصة

 : البحثهدف  .3

إلقاء الضوء واستخالص فى الهدف الرئيسي للبحث مثل يت
األنشطة اإلنتاجية لأللبان فى مصر وفى النتائج المتعلقة ببعض 

ولة عن الدور المتدني محافظة اسيوط باعتبار هذه األنشطة مسؤ 
ستهالك المتزايد من هذه السلعة ، وتحقيقا لذلك استهدفت لمواجهة اإل

 الدراسة إلقاء الضوء على الجوانب التالية :   
اإلنتاجية مكانة قطاع إنتاج األلبان فى مصر ومحددات طاقته  -1

)مستوى محافظة      على المستوى القومي والمستوى اإلقليمى
 ( .سيوطأ

فى مصر،  منتجاتهالعوامل المؤثرة على استهالك األلبان و  -2
ستهالك اإلجمالي من األلبان ونصيب الفرد والتعرف على اإل

 بان لألمن ا كتفاء الذاتيير حجم الفجوة الغذائية ونسبة اإلوتقد
 . فى مصر

، سيوطأبمحافظة  البحثتحليل المعالم اإلنتاجية لأللبان بعينة  -3
واستخالص أهم المشاكل التى تواجه منتجي األلبان بعينة 

 وأهم المقترحات للتغلب عليها .  البحث

 : البحث  أسلوب .4

على كل من أسلوب التحليل الوصفى  البحث اعتمد
متصلة بشكل قتصادية العند معالجة العديد من الظواهر االوالكمي 

، وفى هذا الشأن تم توصيف بحثهتمامات المباشر أو غير مباشر بإ
على أسلوب  ر اإلنتاجية واالقتصادية اعتماداوقياس العديد من الظواه

( واختبار tنحدار البسيط والمتعدد، باإلضافة إلى اختبار)تحليل اإل
، باإلضافة إلى (L.S.D)أقل فرق معنوي طريقة (، و Fالتباين )

خدام أسلوب التحليل اإلحصائي المرحلي والذي تم من خالله است
عند تقدير  سيرية ذات التأثير المعنوي خاصةاختيار المتغيرات التف

 انتاجدوال اإلنتاج للوقوف على المتغيرات التفسيرية المؤثرة على 
 فى مصر بصفة عامة ومحافظة أسيوط بصفة خاصة. األلبان

 مصادر البيانات:  .5

يتعلق  ،على مصدرين أساسين للبيانات البحث اعتمد
ستصالح لدى كل من وزارة الزراعة وا  أولهما بالبيانات المنشورة 

ومديرية  لمركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،الجهاز او األراضي، 
حطات بحوث اإلنتاج الحيوانى التابعة ، ومسيوطأالزراعة بمحافظة 

مركز وكذلك  ،سيوطأ ، وديوان عام محافظةلمركز البحوث الزراعية
والتى تم اختيارها ألنها  بمحافظة أسيوط المعلومات ودعم اتخاذ القرار

تحتل مركزا متقدما ضمن محافظات الجمهورية من حيث إسهامها فى 
 .إجمالى الكميات المنتجة من ألبان األبقار والجاموس

ففي  ،أما المصدر الثاني للبيانات فيتعلق بالبيانات األولية
ادئ اإلحصائية اعتمد البحث في الحصول علي البيانات ضوء المب

األولية من المجتمع األصلي للدراسة وهم حائزي الثروة الحيوانية، 
، وذلك من خالل عينة طبقية متعددة المراحل في اختيار المراكز

 ر حائزي الثروة الحيوانية من مربىمقصودة )عمدية( في اختياو 
، وتم اختيار  0.1.الزراعي  سيوط للموسمأالماشية في محافظة 

العينة ممثلة أكبر المراكز اإلدارية من حيث األهمية النسبية في 
أسيوط وديروط  ، وقد وقع االختيار علي مركزالماشيةأعداد رؤوس 
األولي والثانية والثالثة والرابعة  المرتبةبنوب لكونهم يمثلون وأبو تيج وأ
كما  بالمحافظةاألهمية النسبية في أعداد رؤوس الماشية  من حيث

تم اختيار قريتين من كل مركز وقد ، (11جدول رقم )بال هو موضح 
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حيازة  130 منهاحيازة حيوانية  00.بطريقة عشوائية، ثم تم اختيار 
حيازة حيوانية للجاموس تم اختيارها بطريقة  0.حيوانية لألبقار، 

 حيازة حيوانية. 00.نة عشوائية ليبلغ حجم العي
 

 نتاجية لأللبان فى مصرالطاقة ال وال: أ
ستهالك األلبان من البحث تطور إنتاج وا  يتناول هذا الجزء 

من األلبان، ومتوسط نصيب الفرد  ،والفجوة اللبنية ،فى مصر
باإلضافة إلى تطور عدد الحيوانات الحالبة من األبقار والجاموس 

 .على مستوى الجمهورية
 تطور أعدد الحيوانات المنتجة لأللبان فى مصر: ( 1)

األبقار والجاموس  رؤوس كل من ألعداد فيما يلى عرضاو 
لألنواع  األلبانلكمية  ا، ثم يلى ذلك عرضفى مصرالمنتجة لأللبان 

 .(0.0.-008.) سالفة الذكر خالل الفترة
 في مصر:  لأللبان تطور إجمالى أعداد رؤوس البقار المنتجة -أ

( تطور إجمالى 1الجدول رقم )الواردة ببيانات التوضح 
، 0.0.- 008.خالل الفترة  لأللبانأعداد رؤوس األبقار المنتجة 

كحد أدنى،  008.ألف رأس فى عام  516.23حيث بلغت حوالى 
  013.فى عام  ألف رأس 306323زادت إلى إن بلغت حوالى والتى 

بلغ حوالى وسط سنوى بمتكحد اقصى خالل الفترة المشار اليها، 
وبتقدير اإلتجاه الزمنى خالل فترة الدراسة ، ألف رأس  3.6.266

فى مصر  لأللبانإجمالى أعداد رؤوس األبقار المنتجة العام لتطور 
إجمالى تبين أن   (.خالل الفترة سالفة الذكر والواردة بالجدول رقم )

 عاما متزايداقد أخذ اتجاها  لأللبانأعداد رؤوس األبقار المنتجة 
بلغ متوسط الزيادة السنوية حيث  ، 0201عند  ومعنوى إحصائي  

إجمالى % من متوسط 5233ألف رأس تمثل حوالى  135283حوالى 
خالل فترة الدراسة، كما بلغ  لأللبانأعداد رؤوس األبقار المنتجة 

% من التغيرات فى 38أى أن 0238  ( حوالى  معامل التحديد )
تعزى إلى تاثير العوامل  لأللبانوس األبقار المنتجة إجمالى أعداد رؤ 

 الزمن . عنصرالتى يعكسها
 في مصر:  لأللبانتطور أعداد رؤوس الجاموس المنتجة  -ب

( أن أعداد رؤوس 1الجدول رقم )ب تبين البيانات الواردة
  بلغت كحد أدنى حوالى في مصر لأللبانالجاموس المنتجة 

 حوالى زادت إلى أن بلغت حيث ، 008.ألف رأس فى عام 1310
 ، بمتوسط بلغ حوالىكحد أقصى 0.0.ألف رأس عام 163528
 فترة الدراسة.خالل  ألف رأس 1856233

 .(2020-2002)تطور أعداد حيوانات اللبن من البقار والجاموس على مستوى الجمهورية خالل الفترة  .1جدول
                                                       )العدد باأللف رأس(                                                                                                             

 االجمالى الجاموس االبقار البيان              السنة
2002 516.23 131020 333.23 
2002 550.23 133625 3.8026 
2002 531.2. 130821 33.526 
2002 53.326 13132. 303320 
2010 560120 135826 355.26 
2011 306123 133.28 385321 
2012 3...20 133023 361.23 
2013 353326 18112. 338.20 
2014 336328 185123 811823 
2015 38032. 183521 8.8.26 
2012 335.2. 1.5323 88..28 
2012 315325 163.28 836.23 
2012 30.12. 1.3825 861.23 
2012 306323 16.323 831020 
2020 30.123 163528 838320 

 33.1255 1856233 3.6.266 المتوسط         
 المصدر:حسبت وجمعت من: 

ستصالح األراضى، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعى،"  -1  منشورة . ، بيانات غيرسجالت إدارة األمن الغذائي "وزارة الزراعة وا 
 . تفرقةالجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، إحصاءات الثروة الحيوانية، أعداد م -.
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لتطور أعداد رؤوس العام اإلتجاه الزمنى معادلة وبتقدير 
في مصر خالل الفترة سالفة الذكر والواردة  لأللبانالجاموس المنتجة 

 لأللبانأن أعداد رؤوس الجاموس المنتجة  تبين(، .بالجدول رقم )
عند درجة  إحصائيامعنوي و  متزايدا عاما إتجاهافي مصر قد أخذت 

، بنسبة تمثل سنوياألف رأس   5.2333 قدر بحوالي  0201إحتمال 
ألعداد رؤوس الجاموس  من المتوسط السنوي %201.حوالى 
في مصر خالل فترة الدراسة والبالغ حوالى  لأللبانالمنتجة 
 ،0233حوالى (   )بلغ معامل التحديد حيث ألف رأس،  1856233

من التغيرات فى أعداد رؤوس الجاموس المنتجة  33%أى أن حوالى 
 الزمن.عنصر في مصر تعزى للعوامل التى يعكسها  لأللبان

 لأللبانتطور إجمالى أعداد رؤوس البقار والجاموس المنتجة  -ج
 في مصر: 

( أن إجمالى أعداد 1الجدول رقم )الوارد ببيانات تبين من ال      
في مصر بلغ كحد أدنى  لأللبانرؤوس األبقار والجاموس المنتجة 

الزيادة  بيناستمرت و ، 008.عام  ألف رأس 333.23 حوالى
كحد  .01.ألف رأس عام 836.23 والنقصان إلى أن بلغت حوالى 

ألف رأس خالل فترة 33.1255 أقصى، بمتوسط سنوى بلغ حوالى  
االتجاه الزمنى العام إلجمالى أعداد رؤوس معادلة الدراسة، وبتقدير 

في مصر خالل فترة الدراسة كما  لأللباناألبقار والجاموس المنتجة 
 متزايدا عاما اتجاهاأنها أخذت  تبين( .جدول رقم )هو موضح بال

 بلغ متوسط الزيادة حوالى   ، حيث0201عند  إحصائيامعنوى 
% من متوسط إجمالى أعداد 5213ألف رأس تمثل حوالى 168285

 والبالغ حوالى في مصر  لأللبانرؤوس األبقار والجاموس المنتجة 
 (   )عامل التحديد خالل فترة الدراسة، ويفسر مألف رأس 33.1255

% من التغيرات الحادثة فى إجمالى أعداد رؤوس األبقار .3أن 
في مصر تعزى للعوامل التى يعكسها  لأللبانوالجاموس المنتجة 

 عنصر الزمن. تأثير

 
من البقار والجاموس على  مستوى الجمهورية خالل الفترة  لأللبانالنماذج المقدرة لإلتجاه الزمني لتطور أعداد حيوانات . 2جدول

(2002-2020.) 

متوسط  نموذج االتجاه الزمني العام البيان
 الظاهرة

 % مقدار    F التغير السنوي
 هـس 135283+  5035253= هـ^ص البقار

(162333**) 
3.6.266 135283 5233 53.206** 0238 

 هـس 5.2333+  15.3233= هـ^ص الجاموس
(182386**) 

1856233 5.2333 .201 ..3233** 0233 

 هـس168285+ 33.62.6= هـ^ص الجمالي
(.12.5.**) 

33.1255 168285 5213 3..2..** 023. 

  0203و*معنوي عند  0201**  معنوي عند 
 لقيمة التقديرية للمتغير التابع عدد الحيوانات حيث تشير " ص^هـ " إلى ا

" tوتشير األرقام بين القوسين )  ( أسفل معامالت االنحدار إلى قيمة " 13، .....،  5،  .،  1" إلى ترتيب عنصر الزمن ، حيث هـ = هوتشير " س    
 المحسوبة .

 ( . 1المصدر: حسبت وقدرت من: بيانات الجدول رقم ) 
 
 الجمهورية :تطور كمية اللبان المنتجة على مستوى ( 2)
 البقار في مصر:  ألبانإنتاج إجمالى كمية تطور  -أ

( أن إجمالى كمية اإلنتاج 5الجدول رقم )الواردةبيانات ال تبين        
ألف طن 15.323 األبقار في مصر بلغ كحد أدنى حوالى  ألبانمن 

الزيادة والنقصان إلى أن بلغت  بيناستمرت و ، 008.فى عام 
بمتوسط سنوى و  013.عام كحد أقصى ألف طن 533525 حوالى 

معادلة وبتقدير ألف طن خالل فترة الدراسة،  333233.بلغ حوالى 
األبقار في  ألبانجمالى كمية اإلنتاج من االتجاه الزمنى العام إل

 (3بالجدول رقم )أوضحت البيانات الواردة خالل فترة الدراسة مصر 
حيث  0201عند  إحصائيا معنوىو أنها أخذت اتجاها عاما متزايدا 

% من 251. نحوألف طن تمثل 16.263 بلغ متوسط الزيادة 
والبالغة  إجمالى كمية اإلنتاج من لبن األبقار في مصرمتوسط 
، ويفسر معامل الف طن خالل فترة الدراسة 333233.حوالى 
إجمالى كمية  % من التغيرات الحادثة فى33أن (   )التحديد 

 تأثيرتعزى للعوامل التى يعكسها  األبقار في مصر ألباناإلنتاج من 
 عنصر الزمن .
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                                 (.2020-2002) تطور كمية إنتاج اللبان على مستوى الجمهورية خالل الفترة .3جدول

 الكمية: ألف طن()                                                                                                          
 البيان                 

 السنة
 الجمالى ألبان الجاموس ألبان البقار

2002 15.3 .003 55.3 
2002 153. .156 5330 
2002 133. .153 5.5. 
2002 1336 ...8 56.3 
2010 1816 .558 5333 
2011 133. ..15 3.10 
2012 .336 .86. 3.60 
2013 ..00 136. 386. 
2014 .60. ..33 3331 
2015 .633 .63. 3.6. 
2012 516. ..56 33.3 
2012 5303 .3.8 3360 
2012 556. ..5. 38.3 
2012 5335 ..51 3..3 
2020 5331 .51. 3605 
 3685 585. 300. المتوسط

 المصدر:حسبت وجمعت من:  
ستصالح األراضى، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعى،" سجالت إدارة األمن الغذائي "، بيانات غير من -1  شورة.وزارة الزراعة وا 
 . متفرقةالجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، إحصاءات الثروة الحيوانية، أعداد   -.

 
 الجاموس في مصر:  ألبانإنتاج إجمالى كمية تطور  -ب 

( تطور كمية 5الجدول رقم )الواردة ببيانات التوضح         
، 0.0.-008.الجاموس في مصر خالل الفترة  ألبانإنتاج 

، 008.عام كحد أدنى ألف طن  003.حيث بلغت حوالى 
، 013.ألف طن عام   .63. ن بلغت حوالى زادت إلى أو 

، خالل فترة الدراسةألف طن  585. بمتوسط سنوى بلغ حوالى 
 ألبانكمية إنتاج  اإلتجاه الزمنى العام لتطورمعادلة وبتقدير 

( 3والواردة بالجدول رقم ) فترة الدراسةخالل  الجاموس في مصر

اتجاها قد أخذت الجاموس في مصر  ألبانكمية إنتاج تبين أن 
وبلغ متوسط الزيادة  ،0201عند  عاما متزايدا ومعنوى إحصائيا

% من 231.ألف طن تمثل حوالى   80206السنوية حوالى 
خالل فترة الدراسة، الجاموس في مصر ألبان  إنتاجمتوسط كمية 

% من 6.أى أن  02.6حوالى  (   )كما بلغ معامل التحديد 
تعزى إلى الجاموس في مصر  ألبانفي كمية إنتاج التغيرات 

 الزمن . عنصرتأثير العوامل التى يعكسها 

 
 .2020-2002الجمهورية خالل الفترة على مستوى النماذج المقدرة لإلتجاه الزمني لتطور كمية إنتاج اللبان  .4جدول
 البيان

متوسط  نموذج االتجاه الزمني العام
 الظاهرة

 التغير السنوي
F    مقدار % 

 هـس122324+  1032321= هـ^ص البقار
(1823.8**) 

.300 16.263 .251 ..32..** 0233 

 هـس20302+  1202325= هـ^ص الجاموس
(.2.13**) 

.585 80206 .231 3.211** 02.6 

 هـس242322+  2245342= هـ^ص االجمالى 
(152838**) 

3685 .3.23. 323. 16.238** 0235 
 .بااللف طن  ة للمتغير التابع كمية اإلنتاج من االلبانحيث تشير " ص^هـ " إلى القيمة التقديري     0203و*معنوي عند  0201**  معنوي عند 

 " المحسوبة tاالنحدار إلى قيمة "وتشير األرقام بين القوسين )  ( أسفل معامالت  13، .....،  5،  .،  1" إلى ترتيب عنصر الزمن ، حيث هـ = هوتشير " س
 ( . 5المصدر: حسبت وقدرت من: بيانات الجدول رقم ) 
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البقار والجاموس في  ألبانإنتاج كمية تطور إجمالى  -ج 

 مصر: 
( أن كمية إنتاج 5الجدول رقم )الواردة ببيانات ال توضح         

األلبان من األبقار والجاموس في مصر بلغت كحد أدنى حوالى  
 زادت إلى أن بلغت حوالىحيث ، 008.طن عام الف   55.3
، بمتوسط بلغ حوالى   .01.عام كحد أقصى طن الف  3360
اإلتجاه الزمنى معادلة وبتقدير ، الدراسةفترة خالل طن الف  3685
كمية إنتاج األلبان من األبقار والجاموس في مصر ر لتطو العام 
كمية إنتاج  ( يالحظ أن3والواردة بالجدول رقم ) الدراسةفترة  خالل

 قد أخذت إتجاها عاما متزايدا األلبان من األبقار والجاموس في مصر
  .3.23.قدر بحوالي 0201عند درجة إحتمال  ومعنوي إحصائيا
% من المتوسط السنوي .323بنسبة تمثل حوالى  ألف طن سنويا

  والبالغ حوالى  لكمية إنتاج األلبان من األبقار والجاموس في مصر
(   )خالل فترة الدراسة، وبلغ معامل التحديد  ألف طن 3685
كمية إنتاج  % من التغيرات فى35أى أن حوالى  0235حوالى 

لعوامل التى ى اتعزى إل األلبان من األبقار والجاموس في مصر
 الزمن.عنصر يعكسها 

 أهم العوامل المحددة لنتاج اللبان فى مصر :( 3)
ألهم العوامل التى لها تأثير على إنتاج  فيما يلى إستعراضا       
، حيث تم استخدام (0.0.-008.)فى مصر خالل الفترة  األلبان

 اإلنحدار البسيط لمعرفة تاثير كل عنصر على إنتاج األلبان فى
  -مصر كما يلى:

 د الحيوانات المزرعية من البقار البلدى: اأعد -أ
زيادة أعداد أن ( 3الجدول رقم )الواردة ببيانات ال تبين       

عة بمقدار وحدة واحدة بالمزر  حدات الحيوانية من األبقار البلدية الو 
 ألف طن526.8 ؤدى إلى زيادة إنتاج األلبان بمقدار )ألف رأس( ت

فى مصر  األلبان% من متوسط إنتاج 0206تمثل حوالى  والتى
معامل  بلغ، و الدراسةفترة ألف طن خالل 3685 حوالى  ةوالبالغ

% من التغيرات 63 حوالىن مما يعنى أ 0263حوالى (   )التحديد 
 ات التى يعكسها عنصر الزمنفى إنتاج األلبان تعزى إلى تأثير التغير 

فى أعداد الوحدات الحيوانية المزرعية بفرض بقاء العوامل األخرى 
أى أن زيادة أعداد الوحدات  210. بحوالىثابتة، كما قدرت المرونة 

% يعنى زيادة إنتاج األلبان بنسبة 10الحيوانية المزرعية بنسبة 
 .مع المنطق اإلقتصادىتتفق هذه العالقة و %، 1.

 
 .(2020-2002المؤثرة على إنتاج اللبان فى مصر خالل الفترة ) العوامل القتصادية. 5جدول

 )عدد الرؤوس: ألف رأس، المساحة: ألف فدان، الكمية: الف طن(                                                                   

 السنة
إنتاج 
 اللبان
باللف 
 طن

 عدد رؤوس
البقار 
 يةالبلد

عدد رؤوس 
البقار 

 يةلجنبا

عدد رؤوس 
البقار 
 الخليط

عدد رؤوس 
 الجاموس

مساحة البرسيم 
 المستديم

مساحة 
الدراوة 
 الخضراء

كمية العلف 
 المركز

2002 55.3 ..332. 11025 .35 1310 1368 .1328. 1.28 
2002 5330 .55523 11823 63.28 133625 1.00 501238 1.286 
2002 5.5. .5..23 15.28 31.2. 130821 163. .112. 1120 
2002 56.3 .33121 15826 33123 13132. 1883 .15236 1521. 
2010 5333 .35.26 18128 110128 135826 1.63 ..52.. 13216 
2011 3.10 .81323 1.82. 1.6323 133.28 13.. .1126. 1.286 
2012 3.60 .83821 13126 13.321 133023 1.6. .382.3 1323. 
2013 386. .8332. 1352. 133.23 18112. 1.08 .382.1 1.2.3 
2014 3331 .8852. 13328 188826 185123 1.38 .3.21. 15215 
2015 3.6. ..3121 13626 1.0326 183521 160. .332.1 1.283 
2012 33.3 .3.120 18026 163023 1.5323 1606 .8.25 11233 
2012 3360 .3602. 18.2. 133123 163.28 1615 ..323 1.258 
2012 38.3 .33028 1332. 13.123 1.3825 16.. .6028 152.8 
2012 3..3 .3.026 1362. 133823 16.323 16.3 .6623 1.233 
2020 3605 .38.23 13.23 133823 163528 161. .3321 112.5 
 1.260 3.235. .628..1 1856231 1380235 .1362 8.528. 3685 المتوسط

ية، اعداد المصدر: جمعت وحسبت من:وزارة الزراعة واستصالح األراضى، قطاع الشئون اإلقتصادية، إدارة اإلنتاج الحيوانى، نشرات اإلحصاءات الحيوان
 متفرقة
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 البقار الجنبية:أعداد الحيوانات المزرعية من  -ب

( إلى تأثير أعداد 3تشير البيانات الواردة بالجدول رقم )         
األبقار األجنبية على إنتاج األلبان فى مصر، وبدراسة مدى إستجابة 
الكمية المنتجة من األلبان فى مصر للتغير فى أعداد رؤوس األبقار 

زيادة أعداد  ( أن8األجنبية أوضحت البيانات الواردة بالجدول رقم )
الوحدات الحيوانية من األبقار االجنبى بالمزرعة بمقدار وحدة واحدة 

ألف طن 552.35 )ألف رأس( يؤدى إلى زيادة إنتاج األلبان بمقدار 
% من متوسط إنتاج اللبن فى مصر والبالغ 0286تمثل حوالى 

ألف طن خالل فترة الدراسة، حيث بلغ معامل التحديد 3685 حوالى 
% من التغيرات فى 35، مما يعنى أن حوالى 0235حوالى (   )

إنتاج األلبان فى مصر يعزى إلى إلى تأثير التغيرات التى يعكسها 
عنصر الزمن فى أعداد الوحدات الحيوانية المزرعية بفرض بقاء 

أى أن زيادة  .120العوامل األخرى ثابتة، كما قدرت المرونة بنحو 
% يعنى زيادة إنتاج 10رعية بنسبة أعداد الوحدات الحيوانية المز 

 %، وهذه العالقة تتفق مع المنطق اإلقتصادى..102األلبان بنسبة 

 أعداد الحيوانات المزرعية من البقار الخليط:  -ج
( إلى تأثير عدد 3تشير البيانات الواردة بالجدول رقم )         

تجابة األبقار الخليط على إنتاج األلبان فى مصر، وبدراسة مدى إس
الكمية المنتجة من األلبان فى مصر للتغير فى أعداد رؤوس األبقار 

( أن زيادة أعداد 8الخليط توضح البيانات الواردة من الجدول رقم )
الوحدات الحيوانية من األبقار الخليط بمقدار وحدة واحدة )ألف رأس( 

ألف طن  21.8.تؤدى إلى زيادة إنتاج األلبان فى مصر بمقدار 
% من متوسط إنتاج األلبان فى مصر 0203تمثل حوالى والتى 

ألف طن خالل فترة الدراسة، وقد بلغ معامل  3685والبالغ نحو 
% من التغيرات فى 33مما يعنى أن نحو 0233( حوالى   التحديد )

إنتاج األلبان تعزى إلى تأثير التغيرات التى يعكسها عنصر الزمن فى 
عية بفرض بقاء العوامل األخرى ثابتة، أعداد الوحدات الحيوانية المزر 
، أى أن زيادة أعداد الوحدات 0283كما قدرت المرونة بنحو 
% يعنى زيادة إنتاج األلبان بنسبة 10الحيوانية المزرعية بنسبة 

 %، وهذه العالقة تتفق مع المنطق اإلقتصادى.823
 

  (2020-2002)العوامل المؤثرة على إنتاج اللبان فى مصر خالل الفترة  النماذج المقدرة لهم .2جدول
متوسط  نموذج االتجاه الزمني العام البيان

 الظاهرة
 % مقدار    F التغير السنوي

البقار  عدد رؤوس
 البلدية

 هـس33222+ 5322323-= هـ^ص
(32..0**) 3685 526.8 0206 63235** 0263 

البقار عدد رؤوس 
 االجنبية

 هـس 333253+  21323 -= هـ^ص
(5203.*) 3685 552.35 0286 3233** 0235 

عدد رؤوس البقار 
 الخليط

 هـس23122+  1222334= هـ^ص
(132531**) 3685 .21.8 0203 .03288** 0233 

 هـس 53241+ 4221323 -= هـ^ص عدد رؤوس الجاموس
(.2.0.**) 3685 32331 021. 31268** 0260 

 هـس 23124+ 2101343-= هـ^ص مساحة البرسيم المستديم
(.2100*) 3685 82183 0215 3231* 02.3 

 هـس 123242+  103322= هـ^ص مساحة الدراوة الخضراء
(.2..1**) 

3685 162636 0253 .231* 0258 

 هـس 43225+ 4200321= هـ^ص كمية العلف المركز
(.2155*) 3685 326.3 0211 3233* 02.1 

  0203و*معنوي عند  0201**  معنوي عند 
" إلى المتغيرات المستقلة الموضحة بالجدول، وتشير هحيث تشير " ص^هـ " إلى القيمة التقديرية للمتغير التابع )كمية إنتاج اللبن باأللف طن( ، وتشير " س

 " المحسوبة .tاألرقام بين القوسين )  ( أسفل معامالت االنحدار إلى قيمة "
 ( .3المصدر: حسبت وقدرت من: بيانات الجدول رقم )
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 أعداد الحيوانات المزرعية من الجاموس: -د

( تأثير عدد الجاموس 3توضح البيانات الواردة بالجدول رقم )        
على إنتاج األلبان فى مصر وبدراسة مدى إستجابة الكمية المنتجة 
من األلبان فى مصر للتغير فى أعداد رؤوس الجاموس، وأوضحت 

( أن زيادة أعداد الوحدات الحيوانية 8البيانات الواردة بالجدول رقم )
بالمزرعة بمقدار وحدة واحدة )ألف رأس( يؤدى إلى من الجاموس 

ألف طن والتى تمثل حوالى 32331 زيادة إنتاج األلبان بمقدار 
 3685% من متوسط إنتاج األلبان فى مصر والبالغ حوالى .021

( حوالى   ألف طن خالل فترة الدراسة، وبلغ معامل التحديد )
إنتاج األلبان تعزى % من التغيرات فى 60مما يعنى أن نحو  0260

إلى تأثير التغيرات التى يعكسها عنصر الزمن فى أعداد الوحدات 
الحيوانية المزرعية بفرض بقاء العوامل األخرى ثابتة، كما قدرت 

أى أن زيادة أعداد الوحدات الحيوانية المزرعية  20.المرونة بنحو 
قة %، وهذه العال0.% يعنى زيادة إنتاج األلبان بنسبة 10بنسبة 

 تتفق مع المنطق اإلقتصادى.
 مساحة البرسيم المستديم: -هـ

( إلى تأثير 3تشير البيانات الواردة بالجدول رقم )          
مساحة البرسيم المستديم بمقدار الوحدة )ألف فدان( على إنتاج 
األلبان فى مصر، وبدراسة مدى إستجابة الكمية المنتجة من 

ة البرسيم المستديم، وأوضحت األلبان فى مصر للتغير فى مساح
 ( زيادة إنتاج األلبان بمقدار 8البيانات الواردة بالجدول رقم )

% من متوسط إنتاج 0215ألف طن والتى تمثل نحو  82183
األلبان فى مصر خالل الفترة موضع الدراسة، وبلغ معامل 

% من 3.مما يعنى أن نحو  02.3( حوالى   التحديد )
أللبان تعزى إلى تأثير التغير فى مساحة التغيرات فى إنتاج ا

البرسيم المستديم بفرض بقاء العوامل األخرى ثابتة، كما قدرت 
، أى أن زيادة مساحة البرسيم المستديم 2.3.المرونة بنحو  

%، وهذه 23..يعنى زيادة إنتاج األلبان بنسبة  10%بنسبة 
 العالقة تتفق مع المنطق اإلقتصادى.

 خضر )الدراوة(: مساحة العلف ال -و
وعن إستجابة الكمية المنتجة من األلبان للتغير فى مساحة         

، 3) ىالجدولين رقمالواردة ببيانات الالعلف األخضر )الدراوة( تشير 
زيادة إنتاج األلبان بمقدار وحدة واحدة )ألف طن( يؤدى إلى أن ( 8

ألف طن تمثل 162636 إلى زيادة إنتاج األلبان فى مصر بمقدار  
 فى مصر والبالغ حوالى  األلبان% من متوسط إنتاج 0253حوالى 
(   )معامل التحديد  وبلغألف طن خالل فترة الدراسة، 3685

% من التغيرات فى إنتاج األلبان 58مما يعنى أن نحو  0258حوالى 
مساحة العلف األخضر )الدراوة( بفرض  تعزى إلى تأثير التغير فى

أى أن ، 0258األخرى ثابتة، كما قدرت المرونة بنحوبقاء العوامل 
% يعنى زيادة إنتاج 10زيادة مساحة العلف األخضر )الدراوة( بنسبة 

  وهذه العالقة تتفق مع المنطق اإلقتصادى. %،528األلبان بنسبة 
 كمية العلف المركز:  -ز

( تأثير كمية العلف 3الجدول رقم )البيانات الواردة بوضح ت        
المركز على إنتاج األلبان فى مصر وبدراسة مدى إستجابة الكمية 
المنتجة من األلبان فى مصر للتغير فى كمية العلف المركز، 

( أن زيادة كمية العلف 8الجدول رقم )ب ت البيانات الواردةأوضح
المركز بمقدار وحدة واحدة )ألف طن( يؤدى إلى زيادة إنتاج األلبان 

% من متوسط 0211تمثل حوالى  والتى ألف طن326.3 بمقدار 
ألف طن خالل فترة  3685فى مصر والبالغ حوالى  األلبانإنتاج 

مما يعنى أن نحو 02.1 ( حوالى  )معامل التحديد  وبلغالدراسة، 
% من التغيرات فى إنتاج األلبان تعزى إلى تأثير التغير فى كمية 1.

كما قدرت المرونة  العلف المركز بفرض بقاء العوامل األخرى ثابتة،
% يعنى 10أى أن زيادة كمية العلف المركز بنسبة  263.بنحو 

القة تتفق مع المنطق وهذه الع%، 623.زيادة إنتاج األلبان بنسبة 
 اإلقتصادى. 

 : تطور الستهالك والفجوة ونسبة الكتفاء الذاتي ومتوسط ثانيا
 مصر فى اللبانمن نصيب الفرد  

 لبان في مصر: من ال تطور كمية الواردات  -1
( أن كمية الواردات .الجدول رقم )ب تشير البيانات الواردة         

 013.ألف طن عام 51. من األلبان بلغت كحد أدنى حوالى 
ألف طن  1081الزيادة والنقصان إلى أن بلغت حوالى  بيناستمرت و 

 1031255بمتوسط سنوى بلغ حوالى و ، 0.0.عام  كحد أقصى
االتجاه الزمنى العام معادلة وبتقدير ألف طن خالل فترة الدراسة، 

سة يتضح من لكمية الواردات من األلبان فى مصر خالل فترة الدرا
 ما متناقصا ومعنوى إحصائياعا ( أنها أخذت اتجاها6الجدول رقم )

ألف طن تمثل ..32. وبلغ متوسط النقص حوالى   ،0201عند 
 من األلبان البالغة حوالىة اإلنتاج يم% من متوسط ك258.حوالى 

(   )معامل التحديد  بلغخالل فترة الدراسة، و ألف طن 1031255
من  الواردات% من التغيرات الحادثة فى كمية ..أى أن  ..02
 .عنصر الزمنتأثير تعزى للعوامل التى يعكسها  األلبان
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- 2002الفترة )من اللبن فى ج.م.ع خالل  والستهالك والفجوة ونسبة الكتفاء الذاتى ومتوسط نصيب الفردالنتاج  .2جدول

2020) . 
 البيان         
 كمية النتاج  السنوات

 )ألف طن(
 الواردات
 )الف طن(

 الصادرات
 )الف طن(

كمية الستهالك 
 )الف طن(

الفجوة اللبنية 
 )الف طن(

كتفاء الذاتى ال 
٪ 

متوسط نصيب 
 الفرد )كجم(

2002 55.3 1.3. 15 33.5 1.33 ..260 80210 
2002 5330 360 .. 3336 336 .6238 81250 
2002 5.5. 133. .1 3105 15.1 .5215 8.280 
2002 56.3 118. .3 338. 1156 ..20. 85230 
2010 5333 1..8 5. 3136 1.33 .820. 832.0 
2011 3.10 1513 3. 336. 1... .8260 88230 
2012 3.60 1301 60 8801 15.1 .3233 8.230 
2013 386. .88 30 3306 ..8 68236 83250 
2014 3331 113. 158 833. 1008 63288 .02.0 
2015 3.6. .51 1.3 8563 80. 30236 ..280 
2012 33.3 336 153 8.56 615 6.235 .5280 
2012 3360 1033 550 8833 .13 632.. .32.0 
2012 38.3 631 300 80.3 331 3.236 .8230 
2012 3..3 360 36. 81.. 536 35233 .62.0 
2020 3605 1081 850 8.53 3513 35203 60230 
 83285 65231 31.235 3235..3 1.6230 1031255 3685 المتوسط
 ،     100 ×ستهالك الذاتى = اإلنتاج/المتاح لإلبة المئوية لالكتفاء اإلستهالك ، النس –حيث: النسبة اللبنية= اإلنتاج       
 متوسط نصيب الفرد = المتاح لإلستهالك/ عدد السكان .      

 المصدر: جمعت وحسبت من:  
 متفرقة.الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرة إستهالك السلع فى جمهورية مصر العربية ، أعداد  -1
 اإلقتصادية، اإلدارة المركزية للتخطيط الزراعى ، نشرة الميزان الغذائي، بيانات غير منشورة .وزارة الزراعة ، قطاع الشئون  -.

 
 لبان في مصر: ال تطور كمية الصادرات من   -2

( إلى تطور كمية .الجدول رقم )ب الواردة بياناتالتشير          
ألف  15الصادرات من األلبان حيث بلغت كمية الصادرات حوالى 

، واستمرت بين الزيادة والنقصان إلى أن 008.طن كحد أدنى عام 
 بمتوسط سنوى بلغ حوالى  0.0.عام  ألف طن 850بلغت حوالى 

نى ، وبتقدير معادلة االتجاه الزمالدراسةألف طن خالل فترة 1.6230
كما هو موضح من األلبان فى مصر العام لتطور كمية الصادرات 

 بمقدار  سنويا( تبين زيادة كمية الصادرات 6بالجدول رقم )
% من المتوسط السنوى لكمية 213..ألف طن تمثل حوالى 53233

وبلغ معامل التحديد  خالل فترة الدراسة، ومن األلبان الصادرات 
من % من التغيرات الحادثة فى كمية اإلنتاج 5.أن أى  02.5(   )

 .الزمنعنصر  تأثيرتعزى للعوامل التى يعكسها الأللبان 
 تطور كمية الستهالك من االلبان في مصر:  -3

( إلى تطور كمية .تشير البيانات الواردة بالجدول رقم )         
مصر من األلبان خالل فترة الدراسة،  من األلبان فى  اإلستهالك

كحد أدنى، وزادت  .00.ألف طن عام 3336 حيث بلغت حوالى  
وبمتوسط سنوى  018.ألف طن عام 8.56 إلى إن بلغت حوالى 

وبتقدير معادلة ألف طن خالل فترة الدراسة،  3235..3 بلغ حوالى 
االتجاه الزمنى العام لتطور كمية اإلستهالك من األلبان فى مصر 

( تبين أن كمية اإلستهالك 6دول رقم )خالل فترة الدراسة والواردة بالج
، 0201من األلبان قد أخذ اتجاها عاما متزايدا ومعنوى إحصائيا عند

ألف طن تمثل  135238حوالى  السنويةحيث بلغ متوسط الزيادة 
 % من متوسط كمية إستهالك األلبان البالغ حوالى  236.حوالى 

إلى زيادة الف طن خالل فترة الدراسة، وقد يرجع ذلك 3235..3
الوعى الغذائى لدى المستهلكين باألهمية الغذائية لأللبان كمصدر 
رئيسى رخيص الثمن للبروتين بالمقارنة بمصادر البروتين األخرى 

 0283(  حوالى   غالية الثمن مثل اللحوم، وبلغ معامل التحديد )
% من التغيرات فى الطاقة اإلستهالكية لأللبان تعزى إلى 83أى أن 

 ير العوامل التى يعكسها عنصر الزمن.تاث
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اللبن في مصر  فاء الذاتى ومتوسط نصيب الفرد منكتلتطور كمية النتاج والستهالك والفجوة وال  النماذج المقدرة لإلتجاه الزمني .2جدول
 .(2020- -2002خالل الفترة )

    F التغير السنوي متوسط الظاهرة نموذج االتجاه الزمني العام البيان
 % مقدار

 كمية النتاج )ألف طن(
 

 هـس 202322+  3123312=  هـ^ص
(32.3.**) 3685 .062.. 32.3 63233** 0268 

 هـس 25322 – 1222352=  هـ^ص )الف طن(الواردات 
(.2.06*) 1031255 .32.. .258 326.* 02.. 

 هـس 32342+  132351 -=  هـ^ص )الف طن(الصادرات
(323.8**) 1.623 53233 ..213 5321.** 02.5 

 كمية الستهالك )الف طن(
 

 هـس 143342+ 4222324=  هـ^ص
(32361**) 3..3235 135238 .236 .3261** 0283 

 الفجوة اللبنية )الف طن(
 

 هـس 25322– 1435302=  هـ^ص
(32888**) 31.235 832.8 .213 5.203** 02.1 

 الكتفاء الذاتى% 
 
 
 

 هـس 1352+  20324=  هـ^ص
(102635**) 65231 1233 1230 11.236** 0230 

 متوسط نصيب الفرد )كجم(
 

 هـس 1343+  52313=  هـ^ص
(832356**) 83285 1235 .203 3.33** 02.. 

  0203و*معنوي عند  0201**  معنوي عند 
التابع )كمية اإلنتاج، الواردات، الصادرات، كمية االستهالك، الفجوة، االكتفاء الذاتى ومتوسط نصيب الفرد  حيث تشير " ص^هـ " إلى القيمة التقديرية للمتغير

وتشير األرقام بين القوسين )  ( أسفل معامالت  13، .....،  5،  .،  1" إلى ترتيب عنصر الزمن ، حيث هـ = همن اللبن في مصر(، وتشير " س
 المحسوبة ." tاالنحدار إلى قيمة "

 ( ..المصدر: حسبت وقدرت من: بيانات الجدول رقم )
 
 تطور الفجوة اللبنية في مصر :  -4

( إلى أن الفجوة .تشير البيانات الواردة بالجدول رقم )
، ثم 008.ألف طن عام  1.33اللبنية من األلبان بلغت حوالى 
، بمتوسط 0.0.ألف طن عام 351 تناقصت إلى أن بلغت حوالى 

وبتقدير معادلة سة، الدراألف طن خالل فترة 31.235   بلغ حوالى 
اإلتجاه الزمنى لتطور الفجوة اللبنية فى مصر خالل تلك الفترة 

( يالحظ أن الفجوة اللبنية قد أخذت إتجاها 6والواردة بالجدول رقم )
قدر  0201عاما متناقصا ومعنوي إحصائيا عند درجة إحتمال 

% من 213.ألف طن سنويا بنسبة تمثل حوالى 832.8 بحوالي 
ألف طن 31.235 المتوسط السنوى للفجوة اللبنية والبالغ حوالى 

أى أن  02.1(  حوالى   خالل فترة الدراسة، وبلغ معامل التحديد )
% من التغيرات فى الفجوة اللبنية تعزى للعوامل التى 1.حوالى 

 يعكسها عنصر الزمن.
 لبان في مصر: تطور الكتفاء الذاتى من ال  -5

( إلى أن نسبة .تشير البيانات الواردة بالجدول رقم )
% عام 26..كتفاء الذاتى من األلبان بلغ كحد أدنى حوالى اإل

كحد أقصى الزيادة والنقصان إلى أن بلغت  بيناستمرت و ، 008.

% 65231، بمتوسط سنوى بلغ حوالى013.% عام 35233حوالى 
تجاه الزمنى العام لنسبة معادلة اإلوبتقدير خالل فترة الدراسة، 

اإلكتفاء الذاتى من األلبان فى مصر خالل فترة الدراسة كما هو 
 تبين أنها أخذت اتجاها عاما متزايدا( 6موضح بالجدول رقم )

% تمثل 1233وبلغ متوسط الزيادة ، 0201عند  ومعنوى إحصائيا
البالغ حوالى كتفاء الذاتى بة اإل% من متوسط نس1230حوالى 
(  حوالى   وبلغ معامل التحديد )خالل فترة الدراسة، % 65231
% من التغيرات فى الفجوة اللبنية تعزى 30أى أن حوالى  0230

 للعوامل التى يعكسها عنصر الزمن.
 لبان في مصر: متوسط نصيب الفرد من ال  -2

تطور متوسط  إلى (.تشير البيانات الواردة بالجدول رقم )
 8021، حيث بلغت حوالى الدراسة فترةخالل نصيب الفرد من األلبان 

كجم  6023زادت إلى إن بلغت حوالى و كحد أدنى  008.كجم عام 
كجم خالل فترة 83285 بلغ حوالى ، وبمتوسط سنوى 0.0.عام 

الزمنى العام لتطور متوسط نصيب  تجاهمعادلة اإلوبتقدير ، الدراسة
فترة الدراسة والواردة بالجدول رقم الفرد من األلبان فى مصر خالل 

 متوسط نصيب الفرد قد أخذ اتجاها عاما متزايدا تبين أن (6)
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وبلغ متوسط الزيادة السنوية حوالى ، 0201عند  ومعنوى إحصائيا
 نصيب الفرد من% من متوسط 203.كجم تمثل حوالى  1235

 ..02حوالى  (   )بلغ معامل التحديد و  األلبان خالل فترة الدراسة،
متوسط نصيب الفرد من األلبان تعزى فى % من التغيرات ..أى أن 

 الزمن . عنصرإلى تأثير العوامل التى يعكسها 
 سيوطأ: تطور كمية اللبان المنتجة فى محافظة ثالثا

الماشية على جة من لكمية األلبان المنت فيما يلى عرضا
 والجاموس كاألتى:  بقاراألوذلك لكل من  سيوطمستوى محافظة أ

من إجمالى أعداد رؤوس البقار في  اللبانتطور انتاج  -1
 :  أسيوطمحافظة 
تطور كمية إلى ( 3لجدول رقم )الواردة بابيانات ال شيرت

سيوط خالل أالمنتجة من إجمالى األبقار بأنواعها في محافظة  األلبان

عام كحد أدنى ألف طن  .6025، حيث بلغت حوالى فترة الدراسة
، 018.ألف طن عام 1352.8زادت إلى إن بلغت حوالى و ، 006.

خالل فترة الدراسة، ألف طن  15.280بلغ حوالى وبمتوسط سنوى 
المنتجة من  األلبانلتطور كمية  اإلتجاه الزمنى العاممعادلة وبتقدير 

والواردة  فترة الدراسةإجمالى األبقار بأنواعها بالمحافظة خالل 
جة من هذه األبقار قد المنت األلبان( تبين أن كمية 10بالجدول رقم )

وبلغ متوسط ، 0201عند  ومعنوى إحصائيا أخذ اتجاها عاما متزايدا
% من ..32ألف طن تمثل حوالى  8255الزيادة السنوية حوالى 

خالل فترة المنتجة من إجمالى األبقار  األلبانإجمالى كمية متوسط 
% .5أى أن  .025حوالى  (   )الدراسة، كما بلغ معامل التحديد 

تعزى المنتجة من هذه األبقار  األلبانإجمالى كمية من التغيرات فى 
ر الزمن .عنصإلى تاثير العوامل التى يعكسها 

 
 .(2020 – 2002) باللف طن خالل الفترة سيوطمحافظة أتطور إنتاج اللبان من البقار والجاموس على مستوى  .2جدول

 البيان                      
 الجمالى الجاموس بقارال واتالسن

2002 60238 183233 .33231 
2002 6.213 18323. .3.208 
2002 6025. 13323. .302.3 
2002 61236 183236 .31238 
2010 3.283 133268 .3.233 
2011 1.62.0 1362.3 5.8233 
2012 131260 1.3233 5882.3 
2013 138266 .10283 58.23. 
2014 18.233 .1.201 5.3230 
2015 1.328. .00285 5.82.3 
2012 1352.8 .18213 303230 
2012 33253 183233 .802.3 
2012 11.283 18323. .6.281 
2012 180233 .15263 5.3233 
2020 163233 .06253 53.265 
 516233 163233 15.280 المتوسط

 المصدر:حسبت وجمعت من: 
ستصالح األراضى، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعى،" سجالت إدارة األمن الغذائي "، بيانات غير   -1   شورةنموزارة الزراعة وا 
  متفرقة .الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، إحصاءات الثروة الحيوانية، أعداد  -.

 
 سيوط: أمن الجاموس في محافظة  اللبانتطور انتاج  -2

 األلبانكمية  إلى( 3)تشير البيانات الواردة بالجدول رقم 
سيوط بلغت كحد أدنى حوالى أالمنتجة من الجاموس في محافظة 

زادت إلى أن بلغت كحد أقصى و ، 0.0.ألف طن عام  133268
 163233بمتوسط بلغ حوالى  013.ألف طن عام  15263.حوالى 

اإلتجاه الزمنى لتطور معادلة ، وبتقدير الدراسةألف طن خالل فترة 
فترة الدراسة المنتجة من الجاموس في المحافظة خالل  األلبانكمية 

المنتجة من  األلبان( يالحظ أن كمية 10واردة بالجدول رقم )وال
معنوي و  متزايدا عاما إتجاهاسيوط قد أخذت أالجاموس في محافظة 

 ألف طن  231.قدر بحوالي  0201عند درجة إحتمال  إحصائيا
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باللف طن خالل الفترة  سيوطأمن البقار والجاموس على مستوى محافظة  اللبانالنماذج المقدرة لإلتجاه الزمني لتطور إنتاج  .10جدول
(2002 – 2020) 

متوسط  نموذج االتجاه الزمني العام البيان
 الظاهرة

    F التغير السنوي
 % مقدار

 هـس 2333+  21321=  هـص^ البقار
(52013**) 

15.28 8255 32.. 3211** 025. 

 هـس 2321+  18.283= هـص^ الجاموس
(.23..**) 

163233 .231 1238 3266** 025. 

 هـس 2325+  244355=  هـص^ الجمالي 
(520.5**) 

516233 32.3 .230 3213** 023. 

 0203و *معنوي عند  0201**  معنوي عند 
 اللبن المنتجة (  حيث تشير " ص^هـ " إلى القيمة التقديرية للمتغير التابع )كمية 

" tوتشير األرقام بين القوسين )  ( أسفل معامالت االنحدار إلى قيمة " 13، .....،  5،  .،  1" إلى ترتيب عنصر الزمن ، حيث هـ = هسوتشير " 
 المحسوبة .

 ( .3المصدر: حسبت وقدرت من: بيانات الجدول رقم )
 

 أللبانالسنوي لكمية ا% من المتوسط 1238سنويا بنسبة تمثل حوالى 
ألف طن  163233المنتجة من الجاموس في المحافظة والبالغ حوالى 

أى أن  .025حوالى  (   )خالل فترة الدراسة، وبلغ معامل التحديد 
المنتجة من الجاموس في  األلبان% من التغيرات فى كمية .5حوالى 

 المحافظة تعزى للعوامل التى يعكسها عنصرالزمن .
سيوط لبقار والجاموس في محافظة أمن ا اللبانر إنتاج تطو  -3 
 : 

 األلبان( أن كمية 3الجدول رقم )الواردة ببيانات ال تشير
سيوط بلغ كحد أدنى أالمنتجة من إجمالى األبقار والجاموس بمحافظة 

الزيادة  بيناستمرت و ، 006.ألف طن عام 302.3. حوالى 
ألف طن عام 53.265 حوالى كحد أقصى والنقصان إلى أن بلغت 

ألف طن خالل فترة  516233بمتوسط سنوى بلغ حوالى  ،0.0.
 ةالمنتج األلبانتجاه الزمنى العام لكمية معادلة اإلوبتقدير الدراسة، 

سة كما هو خالل فترة الدراسيوط أاألبقار والجاموس في محافظة من 
 ايداأنها أخذت اتجاها عاما متز يتضح  (10موضح بالجدول رقم )

 32.3 بلغ متوسط الزيادة حوالىحيث  0201عند  ومعنوى إحصائيا
المنتجة من  األلبانكمية % من متوسط 230.ألف رأس تمثل حوالى 

خالل  ألف طن516233 والبالغ حوالى  لمحافظةبااألبقار والجاموس 
% .3أن أى  .023 حوالى (   )وبلغ معامل التحديد فترة الدراسة، 

إجمالى األبقار المنتجة من  األلبانمن التغيرات الحادثة فى كمية 
عنصر  تأثيرتعزى للعوامل التى يعكسها والجاموس في المحافظة 

 الزمن . 

و الخصائص الرئيسية لمجتمع العينة بالمراكز  بحث: عينة الرابعا
 سيوط  بمحافظة أ المختارة

( إلى أن مجتمع 11الجدول رقم )ب الواردة بياناتالتشير 
، سيوطأقرية بمراكز  ..، 50، 53، .5العينة البحثية يضم 

% ، 11% ، 15% ، .1تمثل حوالى   بوتيجأو  ،ديروطو ، بنوبوأ
من إجمالى عدد قرى ونواحى المحافظة، كما بلغ  والى% على الت6

، 51...، .1.33، .5503عدد الحيازات الحيوانية بتلك المراكز  
% على 6.% ، ..%، 16% ، 55حيازة تمثل حوالى  6805.
من إجمالى عدد الحيازات بالمحافظة، وتضم المراكز المشار  التوالى

 1.35.، 13.3.التوالى إليها عددا من األبقار والجاموس بلغ على 
رأسا  بمركز أبنوب،  16.88، 108.3رأسا  بمركز أسيوط، 

رأسا  11803، 5131.رأسا بمركز ديروط،  385.، 131.0
بمركز أبوتيج، وقد تباينت األهمية النسبية لألبقار والجاموس بمختلف 
المراكز، حيث ازدادت تلك األهمية لألبقار بمركزى ديروط وأبوتيج، 
فى حين ازدادت للجاموس بمركزى أسيوط  وأبنوب،  كما تباينت 
مكانة مراكز القرى فى عدد ما تضمه من األبقار والجاموس حيث 

األهمية فى المتوسط بمركزى أسيوط وأبوتيج ، وقلت  زادت هذه
بمركزى ديروط  وأبنوب، كما بلغت السعة الحيازية من األبقار 
أقصاها بمركز أبوتيج وأدناها بمركز أبنوب، وفيا يتعلق بالجاموس 
بلغت هذه السعة أقصاها بمركز أبنوب وأدناها بمركز ديروط، كما 

معا بمركز أبنوب وأدناها بمركز  بلغت أقصاها من األبقار والجاموس
 .ديروط 
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 . 2021/2022خالل الموسم الزراعى  سيوطأبالمراكز المختارة بمحافظة البحث عينة الخصائص الرئيسية لمجتمع  .11جدول
 المراكز                  

 البيان
 مركز

 سيوطأ
 مركز

 بنوبأ
 مركز
 ديروط

 مركز
 سيوطأمحافظة  بوتيجأ

 ... .. 50 53 .5 عدد القرى أو النواحى 
 101586 6805. 51... .1.33 .5503 عدد الحيازات الحيوانية 

 3038.. 5131. 131.0 10.83 13.3. عدد البقار
 1581.. 11803 385. 16.88 1.35. عدد الجاموس  
 .33331 53.33 1865. 6351. ..355 عدد البقار والجاموس  
 30250 88283 .8321 53236 332.3 عدد البقار والجاموس  لعدد البقار لجمالى % 

 332.0 55253 53266 .8320 302.3 عدد البقار والجاموس لعدد الجاموس لجمالى %
 113.216 1500213 31205. 336253 1053215 متوسط عدد حيازات القرية  
 .60626 1033213 .3.028 352.3. 8.3253 متوسط عدد البقار بالقرية  

 33213. 233..3 3.210. 3.1263 861205 متوسط عدد الجاموس بالقرية 
 1806200 1361233 ..2... .61321 1533256 متوسط عدد البقار والجاموس بالقرية  

 02.0 0261 0283 0233 0283 متوسط السعة الحيازية من البقار 
 0283 0231 0253 1203 0288 متوسط السعة الحيازية من الجاموس  
 1253 ..12 0236 1283 1251 متوسط السعة الحيازية من البقار والجاموس 

 . اسيوطالنتائج األولية للتعداد الزراعى لمحافظة  األراضى ، قطاع الشئون االقتصادية، جمعت وحسبت من: وزارة الزراعة واستصالح  :المصدر
 

  :بحثخامسا : نتائج التحليل لعينة ال
عتماد فى هذا الجانب التحليلى للمعالم اإلنتاجية تم اإل

بعينة البحث على تقدير دوال إنتاج األلبان من مختلف الحيوانات 
األبقار البلدية، والخليط، من  بحث كلال اوالتى شملت فى هذ

قاتها وهى األنواع التى أمكن إخضاع عال ،والجاموس واألجنبية،
اإلنتاجية لهذا التحليل، إستنادا إلى أسلوب تحليل اإلنحدار، باإلضافة 

د معنوية سلوب تحليل التباين للمشكالت اإلنتاجية لتحديإلى استخدام أ
ولويات هذه أقل فرق معنوى لتحديد أطريقة الفروق بينها، واختبار 

 ه نظر الزراع، وذلك على النحو التالى :المشكالت من وجه
 : بحثير الحصائى لدوال النتاج في عينة الد(  التق1)

دالة اإلنتاجية على أنها العالقة الطبيعية بين التعرف 
عناصر اإلنتاج التى تستخدمها الوحدة اإلنتاجية وما تنتجه هذه 
العناصر من مختلف المنتجات لكل وحدة زمنية بغض النظر عن 
أسعار اإلنتاج وأسعار عوامل اإلنتاج، ومن أهم تعريفات الدالة 
اإلنتاجية أنها تمثل العالقة الفنية البحتة التى تربط بين كمية اإلنتاج 
من ناحية وكميات عناصر اإلنتاج من ناحية أخرى وذلك على 

قتصادى ككل فى مستوى االالو الصناعة أو على مستوى المنشأة أ
 دولة معينة .

وتمثل الدالة اإلنتاجية اللبنية العالقة بين مختلف التوليفات 
العلفية وبين أقصى قدر من اإلنتاج اللبنى الممكن الحصول عليه من 

كن معه قياس الجدارة اإلنتاجية بما يم 5الحيوان فى فترة زمنية معينة
بقار والجاموس األستخدام الموارد االقتصادية فى إنتاج األلبان من إل

وذلك على المستويات التى يسمح عدد مفردات العينة بها على تقدير 
هذه العالقة سواء على مستوى القرية أو المركز أو المحافظة، واعتمد 

على  البحثالتحليل اإلحصائى فى القرى والمراكز المختارة  بعينة 
المزرعة  لذين يملكون نوعا واحدا من الحيوانات المنتجة داخلالزراع ا

لسهولة معرفة كميات العالئق المقدمة لكل حيوان فى اليوم ومقارنتها 
بالناتج اللبنى للحيوان، واإلكتفاء بالتحليل الوصفى الذى شمل كل 

ويمكن   المزارع بما فيها تلك التى تضم أكثر من نوع من الحيوانات،
عدد نحدار المتالنماذج القياسية لإل تقدير دوال اإلنتاج باستخدام

الكامل والمرحلى فى الصورة الخطية واللوغارتيمية، لمعرفة أى 
ذو تأثير معنوى على إنتاج  بحثالعوامل المستقلة الداخلة فى ال

األلبان، وقد تم التعبير عن متوسط الناتج اللبنى اليومى للحيوان 
فى الدالة اإلنتاجية فى صورته الفيزيقية بوحدة اإلنتاج لكل ( ص)

، كما تم التعبير عن جميع المتغيرات لبحثن موضع اأنواع األلبا
المستقلة فى صورتها الفيزيقية للحيوان الواحد فى اليوم، وهى 

، الحبوب والعيش (1س)األعالف المصنعة والردة بالكيلوجرام 
، البرسيم والدراوة الخضراء (5س)، التبن بالكيلوجرام (.س)بالكيلوجرام 

، متوسط عمر (3س)يوم /رجل/ساعة، العمالة بال(3س)الكيلوجرام ب



Yasser Hamedi Abd Alah Ali., 2022 

69 

، وبذلك أخذت الدالة الخطية الصورة العامة (8س)الحيوان بالسنة 
 : التالية 

 2س 2ب+ 000+ 2س 2ب+ 1س1ب+ أ ^= ص  
 : بينما أخذت الدالة اللوغاريتمية الصورة العامة التالية  

لو  2ب+  000+  2لو س 2ب+  1لو س 1ب+ لو أ ^ = لو ص
 2س

لبنية من واقع بيانات إستمارة الداالت اإلنتاجية الوتم تقدير 
سيوط فى موسم أ بمحافظةبحث ى تم جمعها بعينة الستبيان التاإل

المحسوبة فى الدوال المقدرة مدى ( F)وتبين قيمة .  ..0./0.1.
معنوية الدالة وبالتالي مدى كفاءتها فى التعبير عن العالقة بين كمية 

نتاج الحيوان من ناحية , من ناحيةمدخالت اإلنتاج المستخدمة  وا 
مدى مسئولية المتغيرات  (   )كما تبين قيمة معامل التحديد, أخرى

المستقلة المستخدمة فى الدالة عن التغيرات الحادثة فى المتغير 
نحدار كل متغير إالمحسوبة لمعامل ( t)التابع، فى حين تبين قيمة 

المتغير التابع، وفيما يلى مدى معنوية ذلك المتغير فى التأثير على 
من األبقار  األلباننتائج التقدير اإلحصائي لدوال إنتاج ل اعرض

والجاموس وعلى المستويات التى أمكن تقدير هذه الدوال بها وذلك 
 : على النحو التالى

 : تقدير الدالة النتاجية اللبنية من إجمالى البقار بأنواعها -1
بإستخدام النموذج الخطى بصورتيه المتعددة والمتدرجة   

والنموذج اللوغاريتمى بصورتية المتعددة والمتدرجة تم تقدير تلك 
 إحصائياهذا وقد ثبت معنوية تلك النماذج حائزى األبقار، الدوال لكل 

 .المحسوبة( F)وذلك كما يتضح من قيمة  0203عند مستوى معنوية 
طى المتعدد تشير النتائج نحدار الخج اإلوفى نموذ

إلى أنه بالرغم من أهمية ( .1)رقم المتحصل عليها والواردة بالجدول 
نجد معنوية بعض  البحثجميع العناصر اإلنتاجية موضع 

نحدار الخطى ج اإلالمعامالت ولم تثبت معنوية بعضها، أما فى نموذ
 1والذى تبين منه أن س( step-wise)المرحلى أو الخطى المتدرج 

 األلبانأكثر العناصر اإلنتاجية تأثيرا على كمية  4، س 2، س
ن زيادة قدرها وحدة واحدة من عنصر حيث أالمنتجة من األبقار 

مع )ش، البرسيم والدراوة األعالف المصنعة والردة، الحبوب والعي
المنتجة من  األلبانلى زيادة كمية تؤدى إ( ثبات باقى العناصر

األلبان من كمية كجم  023.1،020.1، 02111األبقار بحوالى
 (   )، وبتقدير قيمة معامل التحديد والىمن األبقار على التالمنتجة 
من التغيرات  %.3السابقة مسئولة عن حوالى  ةن البنود الثالثتبين أ

 .من األبقاراأللبان المنتجة الحادثة فى كمية 
 

 2021/2022خالل الموسم  بحثتقدير إنتاج اللبان من إجمالى البقار في عينة النتائج  .12جدول
F    النموذج الدالة النتاجية 

1328. ** 0236 

 3س 02303+  .س 025.1+  1س02153+ .8116261= ص 
(.2311(                 *)52883(              **)02.85) 

 6س02863 – .س.02061 – 8س12655 – 3س 02803+  3س 2038.+ 
(525.1(             **)026..    )           (-02835  )                      (12538(             )-0238.) 

 

 متعدد
 الخطى

 3س 020.1+  .س 023.1+  1س 02111+ .60682.8= ص .023 **8.238
 متدرج (.215.( **              ).8258**           ) (62330)

1623. ** 023. 
 5لوس 02.56+  .لوس0200.1+  1لوس 0200.1 – .3230= لو ص 

(.213.(                    *)323..(                  **)02..1) 
 8لوس021.3+  3لوس 02013+  3لوس 02036+ 

(.2688(                  *)02683)             (02..8) 

 0لوس0.0000 – 7لوس0.020
(0.020    )(-0.0002) 

 متعدد
 اللوغاريتمى

 3لوس 02.33+  .لوس 02.33+  1لوس02131+ .8216= لو ص  0235 ** .8820
(62353(               **)82066(                  **).2.00*) 

 متدرج

 .المحسوبة ( t)رقام الموجودة بين القوسين تشير الى قيمة األ،  0201معنوى عند مستوى معنوية ** ، 0203معنوى عند مستوى معنوية  *
 . ستبيان الخاصة بالدراسة الميدانيةإستمارة اإلجمعت وحسبت من  :المصدر

 
كما يتضح أيضا من الدالة اللوغاريتمية لحساب اإلنحدار اللوغاريتمى 

معنوية بعض  لأللبانالمتعدد لنفس حائزى األبقار المنتجة 
المعامالت، ولم تثبت معنوية بعض معامالت االنحدار وهذا ما 

، ولكى نتعرف على أكثر ( .1)توضحه البيانات الواردة بالجدول رقم
العناصر اإلنتاجية تأثيرا على كمية األلبان المنتجة من األبقار فى 

 محافظة أسيوط تم استخدام أسلوب تحليل اإلنحدار اللوغاريتمى
المرحلى حيث تشير النتائج المتحصل عليها والواردة بالجدول 
المذكور إلى أنه بالرغم من أهمية جميع العناصر اإلنتاجية موضع 
الدراسة إال أن األعالف المصنعة والردة، والحبوب والعيش ، والبرسيم 

على الترتيب تعد من أكثر العناصر  4، س 2، س 1والدراوة س
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كمية األلبان المنتجة من األبقار فى محافظة  اإلنتاجية تأثيرا على
منهما تؤدى الى زيادة قدرها  %1أسيوط، حيث أن زيادة قدرها 

فى كمية األلبان المنتجة من  02.33%، 02.33%، 02131%
مع ثبات العناصر األخرى، وبتقدير قيمة معامل  األبقار على التوالى

مسئولة عن حوالى تبين أن البنود السابق ذكرها  (   )التحديد 
 .من التغيرات الحادثة فى  كمية األلبان المنتجة من األبقار 35%
         عالقة اليراد بالسعة المزرعية  -

بدراسة الدوال اإلنتاجية فى الصورة العينية لكمية األلبان   
المنتجة من األبقار فى محافظة أسيوط بإستخدام نموذج اإلنحدار 
اللوغاريتمى المرحلى تبين أنه عند زيادة العناصر اإلنتاجية بنسبة 

ويتضح من ذلك أن  %02.53فإن كمية اإلنتاج تزيد بنسبة  1%
، مما يعنى ان هناك وفورات زرعية متناقصة عالقة اإليراد بالسعة الم

 .سعة يمكن استخدامها انتاج منتجات اخري 
 :تقدير الدالة النتاجية اللبنية من الجاموس -2

األلبان الدوال اإلنتاجية لكمية ( 15)رقم يوضح الجدول 
سيوط فى الصورة العينية أ من الجاموس فى محافظةالمنتجة 

بصورتيه المتعددة والمتدرجة والنموذج بإستخدام النموذج الخطى 
اللوغاريتمى بصورتية المتعددة والمتدرجة، ولقد تم تقدير تلك الدوال 

 ثبت معنوية تلك النماذج احصائيا لكل حائزى الجاموس بالعينة، وقد
وفى المحسوبة، ( F)كما يتضح من قيمة  0201عند مستوى معنوية 

نتائج المتحصل عليها نحدار الخطى المتعدد تشير النموذج اإل
همية جميع العناصر من أ نه بالرغمأ( 11)رقموالواردة بالجدول 
نحدار لبعض ثبتت معنوية معامالت إاإل أنه  بحثاإلنتاجية موضع ال

نحدار باقى العناصر محل ولم تثبت معنوية معامالت إالعناصر، 
نحدار الخطى المرحلى أو الخطى المتدرج أما فى نموذج اإلالدراسة، 

(step-wise )والتى تشير   0، س 4، س 1والذى تبين منه أن س
األعالف المصنعة والردة، البرسيم والدراوة ، عمر الحيوان على إلى 

األلبان المنتجة أكثر العناصر اإلنتاجية تأثيرا على كمية هى الترتيب 
واحدة من العناصر السابقة  حيث أن زيادة قدرها وحدة ،من الجاموس

األلبان تؤدى إلى زيادة كمية ( خرىمع ثبات باقى العناصر األ)
كجم على  020.5، .0203، .0238من الجاموس بحوالى المنتجة 

تبين أن البنود السابقة  (   )الترتيب، وبتقدير قيمة معامل التحديد 
األلبان من التغيرات الحادثة فى كمية  %0233مسئولة عن حوالى 

 . من الجاموسالمنتجة 
كما يتضح أيضا من الدالة اللوغاريتمية لحساب اإلنحدار 
اللوغاريتمى المتعدد لنفس حائزى الجاموس بعينة البحث والتى 

، أنه قد ثبتت معنوية (15)توضحه البيانات الواردة بالجدول رقم
ثبت معنوية معامالت إنحدار باقى بعض معامالت اإلنحدار، ولم ت

العناصر محل البحث، وبإستخدام أسلوب تحليل اإلنحدار 
 اللوغاريتمي

 
 2021/2022خالل الموسم  بحثنتائج تقدير إنتاج ألبان االجاموس فى عينة ال .13جدول

F    النموذج الدالة النتاجية  

182803** 0281 

 5س020063+  .س .0203+ 1س 02038 –5326.3= ص 
(.2.38(           *)02.30(                    )0215.) 
 8س 12.06+  3س 02535 – 3س 020.1+ 

(.263.(              *)-12153(               )3286.**) 

 

 متعدد
 الخطى

 8س 020.5+  .س .0203+  1س .0238+  502333= ص  0233 **332333
(6233.) (                **.23.6(              *)5213.**) 

 

 متدرج

182663** 0281 
 5لوس 02138+ .لوس 0201.5+  1لوس 020061+ 2836.= لو ص 

(.2535(                      *)02.00(                 )02..8) 
 8لوس 02530+  3لوس 020.0 – 3لوس 020.33+ 

(.2581(                    *)0215.(              ).2613*) 

 

 متعدد
 اللوغاريتمى

 8لو س025.8+  3لوس ..021+ 1لوس 02500+ .253.= لو ص  0238 **312308
(32013(             **).2..0) (       *.2583*) 

 متدرج

 .المحسوبة ( t)، االرقام الموجودة بين القوسين تشير الى قيمة  0201معنوى عند مستوى معنوية ** ، 0203معنوى عند مستوى معنوية  *
 .ستبيان الخاصة بالدراسة الميدانية إستمارة اإلجمعت وحسبت من  :المصدر
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النتائج المتحصل عليها والواردة بالجدول  فإن( المتدرج)المرحلي 
العناصر اإلنتاجية همية جميع تشير إلى أنه بالرغم من أالمذكور 

والتى تمثل  0، س 4، س 1سالعناصر ن أموضع الدراسة إال 
عمر الحيوان على و البرسيم والدراوة، و األعالف المصنعة والردة، 

المنتجة  األلبانكثر العناصر اإلنتاجية تأثيرا على كمية هى أ والىالت
مع )من كل منهم على حده  %1ن زيادة قدرها حيث أ ،من الجاموس

المنتجة  األلباندة كمية تؤدى الى زيا( ثبات باقى العناصر االخرى
على  %025.8،  %..021،  %02500من الجاموس بحوالى 

 ةتبين ان البنود الثالث (   )، وبتقدير قيمة معامل التحديد التوالى
 األلبانمن التغيرات الحادثة فى كمية  %56مسئولة عن حوالى 

 .المنتجة
         عالقة اليراد بالسعة المزرعية -

 األلبانبدراسة الدوال اإلنتاجية فى الصورة العينية لكمية 
ج اإلنحدار سيوط بإستخدام نموذأالمنتجة من الجاموس فى محافظة 

نه عند زيادة العناصر اإلنتاجية بنسبة اللوغاريتمى المرحلى تبين أ
 % 02.36من الجاموس تزيد بنسبة  ةالمنتج األلبانن كمية فإ 1%
، مما  اإليراد بالسعة المزرعية متناقصةن عالقة أيتضح من ذلك و 

 .يعنى ان هناك وفورات سعة يمكن استخدامها انتاج منتجات اخري 
 :تقدير الدالة النتاجية اللبنية من البقار والجاموس -3

المنتجة  األلبانالدوال اإلنتاجية لكمية ( 13)يوضح الجدول  
سيوط فى الصورة العينية أمن األبقار والجاموس فى محافظة 

بإستخدام النموذج الخطى بصورتيه المتعددة والمتدرجة والنموذج 
قد تم تقدير تلك الدوال ي بصورتية المتعددة والمتدرجة، و اللوغاريتم

 حصائيامعنوية تلك النماذج إ ثبتت لكل الحائزين بالعينة، هذا وقد
المحسوبة، ( F)وذلك كما يتضح من قيمة 0201عند مستوى معنوية 

نحدار الخطى المتعدد تشير النتائج المتحصل عليها وفى نموذج اإل
بالرغم من أهمية جميع العناصر  إلى أن( 13)والواردة بالجدول

إال أنه ثبتت معنوية بعض معامالت  بحثاإلنتاجية موضع ال
نحدار أما فى نموذج اإلخرى، أ اإلنحدار ولم تثبت معنوية معامالت

والذى تبين منه  (step-wise)و الخطى المتدرج الخطى المرحلى أ
كمية األعالف المصنعة والردة، البرسيم  التى تمثلو  4، س 1ن سأ

 األلبانأكثر العناصر اإلنتاجية تأثيرا على كمية تعتبر والدراوة 
مع )زيادة قدرها وحدة واحدة منهما فبالمنتجة من األبقار والجاموس، 

بحوالى  األلبانلى زيادة كمية تؤدى إ( خرىثبات باقى العناصر األ
، وبتقدير قيمة معامل التحديد على التوالى كجم .0263، 02.60

من  %66تبين أن البندين السابقين مسئوالن عن حوالى  (   )
من  كما يتضح أيضا. ةالمنتج األلبانالتغيرات الحادثة فى كمية 
نحدار اللوغاريتمى المتعدد لنفس حائزى الدالة اللوغاريتمية لحساب اإل

رقم األبقار والجاموس بالعينة وما توضحه البيانات الواردة الجدول 
البعض معنوية بعض المعامالت ولم تثبت معنوية  تثبت( 13)
 .خراآل

  
  

 2021/2022خالل الموسم بحث عينة النتائج تقدير إنتاج ألبان إجمالي البقار والجاموس في  .14جدول
F    النموذج الدالة النتاجية 

1.231** 0283 

 5س 635 – .س 121.3+  1س 02631 – 1085.200= ص 
(.2563(            *)02.86(            )-12333) 

 8س 32316 -  3س 321.6 – 3س 62300+ 
(.2658(             )-12.83(               )02155) 

 0س 7.907+  7س 0.070 -
(-2.912 ( ** )0.912) 

 متعدد
 الخطى

 4س .0263+  1س02.60+  833.21.6=ص  0288 **5.236
(52188(               **)82106**) 

 

 متدرج

1.258** 0283 
 5لوس .1203 – .لوس 02561+  1لوس 02.16+  32633.= لو ص 

(.2.53(               *)02.55               )  (-12.31) 
 8لوس .1286+ 3لوس .02186 – 3لوس 02833+

(523.5 (                    **)-12.3.(               ).21.3) 

 متعدد
 اللوغاريتمى

 3لوس 023.5+  1لوس 02533+  .13280=لو ص  0288 **5.2.3
(82031 (                 **)82013** ) 

 متدرج

 .المحسوبة ( t)، االرقام الموجودة بين القوسين تشير الى قيمة  0201معنوى عند مستوى معنوية ** ،  0203معنوى عند مستوى معنوية  *
 .ستبيان الخاصة بالدراسة الميدانية إستمارة اإلجمعت وحسبت من  :المصدر

 
  



Scientific Journal of Agricultural Sciences 4 (2): 56-74, 2022 

72 

ولكي نتعرف على أكثر العناصر اإلنتاجية تأثيرا على كمية األلبان  
المنتجة من األبقار والجاموس فى محافظة أسيوط تم استخدم أسلوب 
تحليل اإلنحدار اللوغاريتمى المرحلى، حيث تشير النتائج المتحصل 

إلى أنه بالرغم من أهمية جميع ( 13)عليها والواردة بالجدول رقم 
والتى  4، س 1نتاجية موضع البحث إال أن عنصرى سالعناصر اإل

تمثل األعالف المصنعة والردة، البرسيم والدراوة يعدا من أكثر 
العناصر اإلنتاجية تأثيرا  على كمية األلبان المنتجة من األبقار 

من تلك  %1والجاموس فى محافظة أسيوط حيث أن زيادة قدرها 
على  %023.5،  %02533العنصرين تؤدى الى زيادة قدرها 

التوالى فى كمية األلبان المنتجة مع ثبات العناصر األخرى، وبتقدير 
تبين أن البندين السابقين مسئوالن عن  (   )قيمة معامل التحديد 

من التغيرات الحادثة فى كمية األلبان المنتجة من  %88حوالى
 .األبقار والجاموس 

 :عالقة اليراد بالسعة المزرعية -
 األلبانبدراسة الدوال اإلنتاجية فى الصورة العينية لكمية   
سيوط بإستخدام نموذج أمن األبقار والجاموس فى محافظة  ةالمنتج

نه عند زيادة العناصر اإلنتاجية نحدار اللوغاريتمي المرحلي تبين أاال

ويتضح من ذلك  %..023بنسبة  اددفإن كمية اإلنتاج تز  %1بنسبة 
 .بالسعة المزرعية متناقصةاإليراد أن عالقة 

المشكالت النتاجية لدى حائزى حيوانات اللبن بالعينة (  2)
 : سيوطأبمحافظة 

 المتعلقة المشكالت حول بحثال بعينة الزراع آراء باستطالع
جدول  المشكالت أهم حصر أمكن سيوطأ محافظة فى األلبان بإنتاج
 : يلى فيما ايجازها يمكن والتى( ، 13رقم )

 .(1س)عدم توافر العليقة المصنعة بمكوناتها الجيدة  -
 .(.س)ارتفاع سعر العليقة المصنعة  -
 .(5س) عدم توافر األعالف الخضراء صيفا -
ارتفاع ثمن شراء الرأس من الماشية فى سن اإلنتاج  -

 (. 3س)
 .(3س)الماشية  انخفاض إنتاجية -
 .(8س)عدم وجود الرعاية واألدوية البيطرية   -
 ( ..س)ارتفاع ثمن األدوية البيطرية  -
ارتفاع أسعار الفائدة على القروض النقدية المقدمة  -

 .(6س)للمنتجين من البنك 
 

  2021/2022أسيوط خالل مسم  بمحافظة بالعينة اللبن حيوانات التى تواجهة حائزى النتاجيةأهم المشكالت . 15جدول
 الترتيب % عدد البيان م
 3 35255 60 عدم توافر العليقة المصنعة بمكوناتها الجيدة 1
 1 60200 1.0 ارتفاع سعر العليقة المصنعة 2
 8 30200 80 عدم توافر العالف الخضراء صيفا 3
 . .8828 100 ارتفاع ثمن شراء الرأس من الماشية فى سن النتاج 4
 5 80200 30 انخفاض إنتاجية الماشية 5
 6 .5828 33 عدم وجود الرعاية والدوية البيطرية 6
 . 53255 33 ارتفاع ثمن الدوية البيطرية 7
ارتفاع أسعار الفائدة على القروض النقدية المقدمة للمنتجين من  8

 البنك
.0 3828. 3 

   00. الجمالي
  0المصدر: جمعت وحسبت من: العينة البحثية باستمارة االستبيان 
 

 وضع مع المشكالت أهمية عن الزراع آراء استطالع تم وقد
 من المشكالت ترتيب تفاوت فقد ولهذا نظرهم، وجهه من لها ترتيب
 بين التباين لتحليل الترتيب هذا إخضاع تم حيث الزراع، نظر وجهه

( 18) رقم بالجدول الواردة البيانات من يتضح حيث متوسطاتها،
 األلبان بإنتاج المتعلقة للمشكالت التباين تحليل نتائج إلى تشير والتى
 بلغت قد المحسوبة( F) قيمة أن البحث عينة إجمالى مستوى على
 ترتيب بين الفروق معنوية تعكس قيمة وهى 11.283  حوالى

 ،(0201) معنوية مستوى عند الزراع نظر وجهه من المشكالت
 ترتيب بعد ((L.S.Dمعنوى فرق قلأ طريقة اختبار وباستخدام

 إجمالى مستوى على األلبان بإنتاج المتعلقة المشكالت متوسطات
 وجود عدم تبين( 18) رقم بالجدول وارد هو كما تنازليا بحثال عينة
 الماشية من الرأس شراء ثمن ارتفاع مشكلة متوسط بين معنوى فرق
 الماشية إنتاجية انخفاض مشكلة متوسط وبين (3س) اإلنتاج سن فى
 ارتفاع مشكلة متوسط بين معنوى فرق وجود عدم تبين كما ،(3س)

( 6س) البنك من للمنتجين المقدمة النقدية القروض على الفائدة أسعار
 ىف ،(5س) صيفا الخضراء األعالف توافر عدم مشكلة متوسط وبين
 .المشكالت باقى معنوية ثبتت حين
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  2021/2022 الموسم خالل بحثال عينة إجمالى مستوى على النتاجية للمشاكل التباين تحليل نتائج .12جدول
 المحسوبة( F)قيمة  متوسط مجموع المربعات درجة الحرية مجموع مربعات االنحراف مصدر االختالف

 **11.283 50.2003 . 1132083. بين المشاكل 
 286. .133 3.88238 داخل المشاكل

  1333 856028.3 المجموع
  0201معنوى عند مستوى  **

  .ستبيانمارات اإلستإحسبت من بيانات  :المصدر
 

واعتمادا على ذلك أمكن ترتيب تلك المشكالت وفقا  ألهميتها من 
 جاءت المرتبة األولىفى  :على الوجه التالى زراعوجهه نظر ال

 الثانيةالمرتبة ، تليها فى (.س)مشكلة ارتفاع سعر العليقة المصنعة 
 ،(3س)ارتفاع ثمن شراء الرأس من الماشية فى سن اإلنتاج  مشكلتى

، واحتلت المرتبة الثالثة (3س)ومشكلة انخفاض إنتاجيه الماشية 
، وجاء فى (1س)بمكوناتها الجيدة  ة المصنعةمشكلة عدم توافر العليق

ارتفاع أسعار الفائدة على القروض  كل من مشكلة الرابعةالمرتبة 
ومشكله عدم توافر  ،(6س)النقدية المقدمة للمنتجين من البنك 

، واحتلت مشكله ارتفاع ثمن األدوية (5س) األعالف الخضراء صيفا 
عدم  مشكلة واألخيرة، وجاءت فى المرتبة الخامسة (.س) البيطرية 

 (.8س)وجود الرعاية واألدوية البيطرية 

 
 الموسم خالل معنوى فرق أقل طريقة باستخدام بحثال عينة إجمالى مستوى على تنازليا النتاجية المشاكل ترتيب .12جدول

2021/2022  

 المتوسط المشكلة
 2س 4س 5س 1س 2س 3س 2س 2س

2302 2324 2312 2302 5345 3310 3323 2302 
        0 .20. 2س
       0 *.025 82.3 2س
      0 **02363 **02633 8218 3س
     0 02033 **0236 **0233 .820 2س
    0 **120.3 **.121 **12803 **123.3 3233 1س
   0 **121.3 **213. **2.33. **2.5. **521 5210 5س
  0 02.3 **12313 **233. **2353. **.520 **5253 52.5 4س
 0 **1233 **1263 **2383. **5233 **32063 **.323 **3233 206. 2س
 ( 025.3الحرجة للمقارنة  L.S.Dتقدر قيمة ) 0203معنوى عند مستوى * 

 (.0235الحرجة للمقارنة  L.S.Dتقدر قيمة ) 0201معنوى عند مستوى ** 
 .حسبت من بيانات استمارات االستبيان  -: المصدر     

  التوصيات: .2

ويوصى البحث بضرورة توفير األعالف خاصة المصنعة        
بأسعار مناسبة وبجوده عالية، ومواجهة الزيادة فى ارتفاع أسعار 
العجالت فى سن اإلنتاج من خالل مشاريع حكومية تضمن توفرها 
بأسعار مناسبة، واستنباط أصناف وسالالت عالية اإلنتاجية مقاومة 

ئدة على القروض النقدية الموجهة لألمراض، وتخفيض أسعار الفا
لتنمية الثروة الحيوانية فى مجال إنتاج األلبان، وتوفير الرعاية 
واألدوية البيطرية وبأسعار مناسبة، واإلهتمام بصغار إناث الحيوانات 
وعدم ذبحها فى سن مبكر لزيادة إعداد الحيوانات الحلوب، واإلهتمام 

 الصيف.بزراعة األعالف الخضراء خاصة فى فصل 

 المراجع .2

 التقرير"  . (2002)مشهور أحمد جابر، محمد سليمان، ابراهيم 
 "مصر فى الحيوانية المنتجات تسويق نظم لمشروع النهائى

 جامعة الزراعة، كلية والتكنولجيا، العلمى البحث ،اكاديمية
 .008.، الزقازيق

فى ، نشرة إستهالك السلع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والحصاء
 جمهورية مصر العربية، أعداد مختلفة.
، نشرة اإلحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والحصاء

 .الحيوانية، القاهرة، اعداد مختلفة
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" التغير اإلحصائي  .(2002ذكى محمود حسن، أحمد محمد قر)
لدوال إنتاج وتكاليف االلبان فى مصر )دراسة حالة 

المصرية لالقتصاد الزراعي،  بمحافظة القليوبية ( "، المجلة
 .006.، 5، العدد  16المجلد 

ستصالح الراضى) إستراتيجية التنمية . (2002وزارة الزراعة وا 
، مجلس البحوث الزراعية 050.الزراعية المستدامة 

والتنمية، وزارة الزراعة واستصالح األراضى، القاهرة، 
.003. 

ستصالح الراضى) الشئون  قطاع. (2021وزارة الزراعة وا 
اإلقتصادية، النتائج األولية للتعداد الزراعى لمحافظة 

 .0.1.أسيوط، 
ستصالح الراضى ، اإلدارة المركزية لالقتصاد وزارة الزراعة وا 

الزراعى،" سجالت إدارة األمن الغذائي "، بيانات غير 
 منشورة.

ستصالح الراضى ، قطاع الشئون اإلقتصادية، إدارة وزارة الزراعة وا 
اج الحيوانى، نشرات اإلحصاءات الحيوانية، أعداد اإلنت

 مختلفة.
ستصالح الراضى ، قطاع الشئون اإلقتصادية، اإلدارة وزارة الزراعة وا 

المركزية للتخطيط الزراعى، نشرة الميزان الغذائى، بيانات 
 غير منشورة.
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ABSTRACT 

 

 
This research aimed to shed light on the dairy milk production sector in Egypt, the determinants of its production 

capacity, estimate the dairy food gap and its self-sufficiency ratio, analyze the dairy production features through the 

research sample in Assuit governorate, and  extraction the most important problems facing dairy producers and the most 

important suggestions to overcome them. 

 The main finding of the research could be summarized as follows: 

- The most important factors determine dairy production in Egypt include farm animal numbers of domestic 

cows, foreign cows, mixed cows buffalo, the area of perennial clover, green fodder, and the amount of 

concentrated fodder.  

- the amount of processed fodder, flour bran ,clover and maize were the most productive factors affecting the 

produced dairy amount of cows and buffalos. 

- The most important productivity problems facing owners of sample dairy animals in Assuit governorate 

include the high price of processed bush, followed by the purchasing high price of cattle at the production age, 

cattle low productivity, and the unavailability of processed fodder with good components.                      

The research recommends the necessity of proving fodder particularly the processed one with reasonable prices and 

high quality, facing the increasingly high prices of cattle at the production age by establishing governmental projects 

that provide cattle with reasonable prices, inferring types and species of high productivity that are able to resist 

diseases, reducing the interest rate on cash loans directed to livestock development in the field of dairy production 

providing veterinary care and medicines at reasonable prices, the necessity of paying attention to small female animals 

that should not be slaughtered at an early age in order to increase the number of dairy producing animals and finally 

cultivating green fodders particularly in the summer. 
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