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 :مقدمة
اج    واني    یعد قطاع اإلنت اج الزراعي       أ الحی ائز األساسیة لإلنت د الرك اج    ، ح ه اإلنت غ قیم إذ تبل

والي   ي ح اج الزراع ه اإلنت ن قیم واني م ام %٣٧,٥الحی والي٢٠١٨ ع غ ح ط بل  %٣٤,٢ بمتوس
رة  الل الفت ه  )١((٢٠١٨-١٩٩٦خ ي كون افة إل ذا باإلض رتبط  أ، ه ي ت ة الت ات الزراعی د القطاع ح

اره مصدراً        مباشراً  ارتباطًا سان باعتب اً  بصحة اإلن سیاً  هام ذاء      ورئی الزم لغ واني ال روتین الحی  للب
واني             ،اإلنسان روتین الحی ن الب رد م ذائي     أحیث یعتبر متوسط نصیب  الف ن الغ حد مؤشرات األم
الزم لصحة           وتعتبر الل ، للدولة روتین ال ن الب حوم الحمراء أحد مصادر الحصول علي هذا النوع م

  . لتوفیر حاجة السكان منه بما یحقق االكتفاء الذاتي منهاةلذا فان الدولة تسعى جاهد، اإلنسان
  .بیضاء، أسماكاللحوم الحمراء، اللحوم ال: الكلمات الدالة
 :مشكلة البحث

شكله    ل م ي وجود فجوة ط   البحث تتمث ن اللحوم الحمراء    ف ب م ة     ،ل درة الطاق دم ق نظرًا لع
د     إلا تهالكیة المتزای ات األس ة األحتیاج ى مواجه ة عل اةنتاجی تقرار    إلبا،  منه دم اس ى ع افة إل ض

ة              سلع البدیل ي أسواق ال ا یحدث ف ا بم األسعار المحلیة للحوم الحمراء وتأثر التحركات السعریة له
 .على اللحوم الحمراء لتحدید سلوك المستهلك نحوهااألمر الذى یتطلب دراسة الطلب  ،األخرى

 :هدف البحث
رة       ي مصر خالل الفت ك   .٢٠١٨-١٩٩٠یستهدف البحث تحلیل طلب اللحوم الحمراء ف وذل

سلع            من خالل تقدیر   ار معظم ال ي االعتب ذي یأخذ ف نموذج الطلب القیاسي على اللحوم الحمراء ال
 .ألسعار علي سلوك المستهلكویعكس مدي تأثیر ا، المتنافسة فیما بینها

 :مصادر البیانات
ي تصدرها            ة الت شرة اإلحصاءات الزراعی ات كن ة للبیان ي المصادر الثانوی یعتمد البحث عل
ة            ة العام از المركزي للتعبئ ي یصدرها الجه شرات الت وزارة الزراعة واستصالح األراضي، والن

 .واإلحصاء
 :األسلوب البحثي

ى أسالیب اال    ي          اعتمد البحث عل ى اللحوم الحمراء ف ب عل ة الطل دیر دال صاد القیاسي لتق قت
ة الموزعة والمعروف         األجل القصیر واألجل الطویل كنموذج االنحدار الذاتي ذو الفجوات الزمنی

ابع            )ARDL( بـ ر الت سابقة للمتغی  وهو نموذج یفسر العالقة الدینامیكیة بین المتغیر التابع والقیم ال
ستق رات الم سه والمتغی ذي ،لةنف ام  وال ویره ق اء بتط  )٢٠٠١ (Pesaran, Shin, Smith العلم

دود     ارات الح ال اختب م إدخ ث ت وذج   Bounds testحی وات نم د خط ر ) (ARDL كأح ویختب
ة    ع الدراس سالسل موض ة لل س الرتب ن نف ل م د التكام رط قی دون ش شترك ب ل الم ات التكام ، عالق

ة موضع        سالسل الزمنی دة       وذلك بعد أختبار أستقراریة ال ارات جذر الوح ن خالل اختب  الدراسة م
سالسل   ، )pp( واختبار فیلبس بیرون) ADF(كاختبار دیكي فوللر المعدل     ك ال والتأكد من رتبة تل

 . الزمنیة التى تتفق مع شروط النموذج المتبع فى عملیة التحلیل القیاسى
 :  نتائج البحث

                                                             

  .، أعداد متفرقة، نشرات الدخل الزراعيوزارة الزراعة، قطاع الشئون االقتصادیة )1(
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ي مصر خالل      یتضمن هذا الجزء من الدراسة تقدیرا للنموذج القیاسي     ب اللحوم ف لدالة طل
 .، وذلك من خالل الخطوات التالیة)٢٠١٨-١٩٩٠(الفترة 

 .دراسة استقراریه السالسل الزمنیة للمتغیرات موضع الدراسة :وًالأ
 .تقدیر النموذج القیاسي: ثانیًا
 .اختبار جودة النموذج القیاسي: ثالثًا

 ٠ات موضع الدراسة خالل فترة الدراسة السالسل الزمنیة للمتغیرةدراسة استقراری: وًالأ
سالسل             وافر الخصائص اإلحصائیة لل راض ت ي افت اذج القیاسیة عل دیر النم یعتمد صحة تق

ا   الزمنیة المستخدمة في تقدیر النموذج،  ستقرة،    أوالتي یعني توافره ة سالسل م سالسل الزمنی  ن ال
ي   إویؤدي عدم استخدام السالسل الزمنیة المستقرة        ي ت  أل ه      خطاء ف ي قدرت ذلك ف دیر النموذج وك ق

ذا ف  ة، ل كون    إالتنبؤی تقرار وس دي اس ن م و الكشف ع وذج القیاسي ه دیر النم ي خطوات تق ن أول
 .السالسل الزمنیة موضع الدراسة

ذر            ارات ج ي اختب ة عل سالسل الزمنی كون ال تقرار وس ن اس شف ع ة للك تعتمد الدراس س
دل            الوحدة، وللر المع رون    )ADF(وذلك من خالل اختبار دیكي ف بس بی ار فیل ي  ) pp( واختب والت

ي     نص عل ذي ی دم وال رض الع ي ف ا عل ل منهم د ك اكنه  أیعتم ر س ر غی ة للمتغی سلة الزمنی ن السل
دة ( ذر الوح ا ج د فیه ة  ) یوج یة البدیل ل الفرض يمقاب ي الت نص عل ر  أ ی ة للمتغی سلة الزمنی ن السل

دة (ساكنه   ا جذر الوح د فیه ب ، )ال یوج ار ا إویتطل اد  جراء اختب ة االعتم سالسل الزمنی تقرار ال س
ار   إلعلي تحدید فترات ا ي معی  Akaike information criteriaبطاء الزمني حیث تم االعتماد عل

 . بطاء المثليإللتحدید فترات ا
م     دول رق ي الج واردة ف ائج ال تعراض النت ذر    ) ١(وباس ارات ج ائج اختب ح نت ذي یوض وال

رات موضع الدراسة       ین ، الوحدة للمتغی اري     أ تب ن اختب ة لكل م یم االحتمالی  (ADF) ، (PP) ن الق
وذج ا ة   ألللنم ستوي المعنوی ن م د ع ل تزی تهالك   % ٥مث ط االس ة بمتوس ة الخاص سة الزمنی للسل
ردي  ى ) Y(الف راء الحقیق وم الحم عر اللح ط س ى ) X1( ومتوس تیراد الحقیق عر االس ) X2(وس

ة      وهو ما یعني قبول   ) X3( ومتوسط سعر الدواجن الحقیقى    سالسل الزمنی ك ال دم وان تل فرض الع
 . نها غیر مستقرة في المستويأي أتحتوى علي جذر الوحدة 

اري     ن اختب ل م ة لك یم االحتمالی ین أن الق ا تب وذج ا) ADF),(PP(كم ن  ألللنم ل ع ل تق مث
ى        % ٥مستوي المعنویة    ردي الحقیق دخل الف ة الخاصة بال سة الزمنی ي رفض    ، )X4(للسل ا یعن مم

ة ال    فرض العدم    دة      وان تلك السلسة الزمنی ي جذر الوح وي عل ستقرة   أي أتحت ا م ي   أنه و ساكنه ف
 .Io)(المستوي 
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دول  وم   . ١ج ي اللح ب عل ه الطل رات دال ستوي لمتغی ي الم ة ف سالسل الزمنی تقرار ال ار اس ائج اختب نت
 ).٢٠١٨-١٩٩٠( خالل الفترة ةالحمراء باستخدام اختبار جذر الوحد

ADF PP االختبار 
 

 المتغیر
ت ابث

واتجاه 
 عام

ت بابدون ث   فقطابتث
 واتجاه عام

ت واتجاه ابث
ت اببدون ث ت فقطابث عام

 واتجاه عام
 القرار

Y -٢,٦٩ 
)٠,٢٤( 

-٢,٧٣ 
)٢,٤٦- __ )٠,٠٨ 

)٠,٣٤( 
-٢,٦٢ 
قبول فرض  __ )٠,١(

 العدم
X1 ٢,٥٦ 

)١( 
٤,٢٣ 

)١( 
٤,٥٩ 

)١( 
٤,٦٧ 

)١( 
١٧,٣ 

)١( 
١٠,٥٨ 

)١( 
قبول فرض 

 العدم
X2 -١,٦٧ 

)١,٣٢- ____ ____ )٠,٧٣ 
قبول فرض  ____ ____ )٠,٨٥(

 العدم
X3 -٠,٥٣ 

)٠,٩٧( 
٢,٤٩ 

)٠,٩٩( 
٣,٧٧ 

)٠,٩٩( 
١,٧٨ 

)١( 
٦,١٥ 

)١( 
١٠,٩٥ 

)١( 
قبول فرض 

 العدم
X4 -٥,٢٦ 

)٠,٠٠١( 
-٥,٣٦ 
)٠,١٤( 

-٥,٢٧ 
 )صفر(

-٥,٢٧ 
)٠,٠٠١( 

-٥,٣٦ 
)٠,٠٠١( 

-٥,٠٣ 
 )صفر(

رفض فرض 
 I (0) العدم

 ،Probقواس تدل علي قیمه االحتمال ألرقام بین األا )( 
  االتجاه العام والثباتةمثل وفقا لمعنویألتدل علي النموذج ا (*)

  : المصدر
ة وا     ) ١( ة والخدمات       ، حصاء إلالجهاز المركزي للتعبئة العام واد والمنتجات الغذائی سنویة ألسعار الم شرة ال ، الن

       .عداد متفرقة أ
 .ةعداد متفرقأ ،حصاء السنويإل كتاب ا،حصاءإل واة العامةلمركزي للتعبئالجهاز ا) ٢(
 .عداد متفرقة أنشرات المیزان الغذائي،، قطاع الشئون االقتصادیة، وزارة الزراعة) ٣(

  
ساكنة      ر ال ة غی سالسل الزمنی ل ال ب تحوی ي سالسل ساكن  إویتطل روق ا إ ةل ي ألجراء الف ول

م      ة ث سالسل الزمنی ك ال دة     اةعاد إلتل ارات جذر الوح روق ا  )ADF) ,(PP(ختب سله الف ي  أل لسل ول
ساكن   ر ال رات غی م      ةللمتغی دول رق و بالج ا ه ین كم ث تب ن     أ،)٢( حی ل م ة لك یم االحتمالی ن الق

وذج ا ADF, PPة اختباري جذر الوحد  ا لمعنوی   أل للنم ل وفق ام   ةمث اه الع ل عن    أ االتج ات تق و الثب
ة  ستوي المعنوی روق ا% ٥م سالسل الف ساكنوألل ر ال رات غی ي للمتغی تهالك ةل ه االس ى  كمی  وه

ى   (X1) ومتوسط سعر اللحوم الحمراء الحقیقى     )Y(الفردي    وسعر  (X2)  وسعر االستیراد الحقیق
دم و      (X3) الدواجن الحقیقى  ي رفض فرض الع ي      أ وهو ما یعن ستقرة ف ة م سالسل الزمنی ك ال ن تل

 .I)١(ولي ألالفروق ا
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ي اللحوم   ألرار السالسل الزمنیة في الفروق ا    نتائج اختبار استق  . ٢جدول   ولي لمتغیرات داله الطلب عل
 .)٢٠١٨-١٩٩٠( خالل الفترة ةالحمراء باستخدام اختبار جذر الوحد

ADF Pp االختبار 
 

 المتغیر
ثبات واتجاه 

بدون ثبات   ثبات فقط عام
 واتجاه عام

ثبات واتجاه 
بدون ثبات  ثبات فقط عام

 واتجاه عام
 القرار

Y -٦,٤ 
)٠,٠٠١( 

-٦,٣ 
 )صفر(

-٦,٤* 
 )صفر(

-٦,٩ 
 )صفر(

-٦,٥ 
 )صفر(

-٦,٥* 
 )صفر(

رفض فرض 
 I(1) العدم

X1 -٤,٥٦- ____ ____ *٤,٩٦* 
)٠,٠٢( ____ ____ 

رفض فرض 
 I(1) العدم

X2 -٥,٠٢* 
)١٠,٢٧- ____ ____ )٠,٠٠٢* 

 ____ ____ )صفر(
رفض فرض 

 I(1) العدم

X3 -٤,٩٩* 
)٤,٨- ____ ____ )٠,٠٠٢* 

)٠,٠٠٣( ____ ____ 
رفض فرض 

 I (1) العدم
 ،Probقواس تدل علي قیمه االحتمال ألرقام بین األا ( )
  االتجاه العام والثباتةمثل وفقا لمعنویألتدل علي النموذج ا (*)

  : المصدر
ة وا     ) ١( سنویة أل  ، حصاء إلالجهاز المركزي للتعبئة العام شرة ال واد والمنتجات الغذ   الن ة سعار الم ، والخدمات  ائی

       .عداد متفرقة أ
 .ةعداد متفرقأ ،حصاء السنويإل كتاب ا،حصاءإل واة العامةالجهاز المركزي للتعبئ) ٢(
 .عداد متفرقة أنشرات المیزان الغذائي،، قطاع الشئون االقتصادیة، وزارة الزراعة) ٣(
  

  تقدیر النموذج القیاسي :ثانیًا
وم    ي اللح ب عل ه الطل دیر دال صف    لتق صورة الن ي ال ة ف ره الدراس الل فت راء خ الحم

ه االستهالك             ، لوغاریتمیه رات موضع الدراسة وهي كمی ین المتغی ه ب ة االنحداری دیر العالق م تق ت
ومتوسط السعر الحقیقي للحوم الحمراء  ،  بالكیلو جرام كعامل تابع    Yالفردي من اللحوم الحمراء     

ه وجرام/بالجنی تیراد الح (X1) كیل عر االس ه    وس راء بالجنی وم الحم ي للح وجرام/قیق  (X2) كیل
ه     ي بالجنی دواجن الحقیق و جرام /ومتوسط سعر ال ي  (X3) كیل رد الحقیق دخل الف ل (X4)  وال  كعوام

ستقل وذج  ، ةم تخدام نم ك باس م  ARDLوذل شكل رق ن ال ین م ذي یتب وذج اأ) ١( وال ل ألن النم مث
وذج      و النم ه ه ة االنحداری ك العالق دیر تل ار   )٢،١،٢،٣،٠(لتق ا لمعی ك وفق  Akaike وذل

information criteria، قل لهذا المعیارألحیث یمثل النموذج ذو القیمة ا. 
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 Akaike information Criteriaاألمثل وفقًا لمعیار ARDL أختیار نموذج: )١(الشكل 

  
رات موضع               ین المتغی ومن خالل تقدیر هذا النموذج یمكن الكشف عن التكامل المشترك ب

 :العالقة في المدي الطویل والمدي القصیر كما یلي وكذلك تقدیر، سةالدرا
  الكشف عن التكامل المشترك-١

ار الحدود للتكامل المشترك      دیر إحصائیة     bounds testمن خالل اختب تم تق  f-boundsی
test       وذج ار    ، ) Ardl(الختبار التكامل المشترك بین المتغیرات وفقا لنم ائج االختب شیر نت ث ت  حی

م     ه  ، ) ٣(الموضحة بالجدول رق ه     ٢٤,٥٦ المحسوبة بلغت حوالي    Fان قیم د عن قیم  وهي تزی
 ة توازنی ةما یؤكد وجود عالق  وهو ،%١لقیمتها الجدولیة عند مستوي معنویه   )  ١(Iالحد األعلى   

  .جل بین المتغیرات في النموذجأل اةطویل
 

  نتائج اختبار الحدود للتكامل المشترك.٣جدول 
 ٢٤,٥٦ Fقیمھ 

 مستوي المعنویة القیم الجدولیة
 )0(Iالحدود الدنیا  )I)1الحدود العلیا 

٢,٥٢ ٣,٥٦ %١٠ 
٣,٠٥٨ ٤,٢٢ %٥ 
٤,٢٨ ٥,٨٤ %١ 

  
 :تقدیر العالقة بین المتغیرات في المدي الطویل - ٢

ب اللحوم الحمراء           د  أ، بعد التأكد من وجود التكامل المشترك بین متغیرات داله طل ي التأك
رات          ةن وجود عالق  م ك المتغی ین تل ل ب دي الطوی ي الم ك      إف  ، توازنیه ف اس تل ا بقی سمح لن ك ی ن ذل
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وذج      ةالعالقة التوازنی  ن خالل نم ث یتضح    ، ) Ardl(  م دي      أحی ي الم رات ف ین المتغی ة ب ن العالق
 :الطویل یمكن تمثیلها بالمعادلة التالیة

Y=-71.6 - 8.3ln X 1   +  017ln X 2 - .098ln X 3+12.17ln X 4 
                    (-1.6)             (0.13)           f (-.56)       (-2.9)** 

ي        ردي الحقیق دخل الف أثیر ال ن       (X4) حیث یتضح معنویه ت ردي م ه االستهالك الف ي كمی عل
  %.١ ةاللحوم الحمراء وذلك عند مستوي معنوی

 تقدیر العالقة في المدي القصیر -٣
وذج     یح الخطأ الذي  یتمیز نموذج تصح   ن نم تقاقه م ة    أب) ARDL( یمكن اش دنا بالعالق ه یم ن

صیر ة أل اةق ع الدراس رات موض ین المتغی ل ب افة ، ج ي إباإلض و  أل دیل نح رعه التع ح س ه یوض ن
 .جل الطویلألالتوازن في ا
م        أوقد   ي الجدول رق ائج الموضحة ف ه     أ، )٤(وضحت النت ستقلة وهي كمی رات الم ن المتغی

تهالك الف تیراد    االس عر االس الي وس ام الح ي الع راء الحقیق وم الحم عر اللح سابق وس ام ال ردي الع
سابق           ل ال ام قب سابق والع ام ال الحقیقي العام الحالي والعام السابق وسعر الدواجن العام الحالي والع

من التغیرات الحادثة في كمیه استهالك الفردي من اللحوم الحمراء في     % ٩٣مسئوله عن حوالي    
 .القصیرجل ألا

م    یضًاأكما یتضح    ن الجدول رق ي         ،)٤( م سابقة والت رة ال ي الفت وازن ف سبه اختالل الت أن ن
غ حوالي       وازن        % ٦٦,٨یتم تعدیلها في الفترة الحالیة تبل ي اتجاه مستوي الت ام الواحد ف خالل الع

 ٠,٦٦٨) ١- (cointEqحیث بلغ معامل تصحیح الخطأ ، المرغوب له في المدي الطویل
ه     أ،)٤(یضا من الجدول رقم أضح  كما یت  ه بحساب قیم اط     ) VIF(ن دي وجود ارتب ان م لبی

  .تبین عدم وجود ارتباط خطي بینهم، خطي بین المتغیرات المستقلة في النموذج
 

 . نتائج تقدیر العالقة في المدي القصیر من خالل نموذج تصحیح الخطأ.٤جدول 
 sig VIFاالحتمال  t المعلمات المتغیر

lnY(-1) -٢,٩١ صفر ٤,٨- ٠,٣ 
lnX1 ١١,٢٧ ٠,٢٧ ١,١- ١,٢٨ 
lnX2 -٤,٤٨ صفر ٧,٥- ٢,٩٧ 

lnX2 (-1) -٣,٧٥ صفر ٥,٧٧- ٢,٥٨ 
lnX3 -٩,٩ ٠,٠٠٢ ٣,٧- ٤,٢٩ 

lnX3 (-1) ٢.٢ صفر ١,٥٣ ١,٨٦ 
lnX3 (-2) ٢.٨ ٠,١٤ ٦,٥ ٨,٣٩ 

cointEq(-1) -صفر ١٤,٢٨- ٥,٦٦٨   
 المؤشرات اإلحصائیة

R2  ٠,٩٣ 
  
 :نأن النتائج السابقة تبین م

 : في المدي الطویل * 
      والى راء ح وم الحم ة للح ب الدخلی ة الطل ت مرون ن   ، ١ 0.95بلغ ل م ة وأق ى موجب وه

ستهلك       سبه للم سلع الضروریة بالن  الواحد الصحیح مما یدل على أن اللحوم الحمراء من ال
 .لتلبیة األحتیاجات من البروتین الحیوانى

 : في المدي القصیر* 
                                                             

ومتوسط كمية األستهالك الفردى خالل فترة الدراسة تبلغ حوالى .)B/Y=(مرونة النموذج نصف لوغاريتمى  1
  .كجم١٢٫٨
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ث   ،-0.023  حوالىستهالك الفردي العام السابقبلغت مرونة الطلب بالنسبة لكمیة اال     ● حی
ن             د م ستوى جدی ى م ول إل ى للوص تهالكى الفعل سلوك األس دیل ال ى تع اطؤ ف د تب یوج

 .األستهالك
واردات     ● سعر ال سبة ل ب بالن ة الطل ت مرون الى  بلغ ام الح والى  للع سبة و ، 0.23-ح بالن

ى     . 0.2-م السابق حوالى    لسعر الواردات للعا   دل عل ا ی ث أن     مم ر مرن حی ب غی ه طل  أن
 %.١یؤدى إلى خفض الكمیة المطلوبة بمقدار أقل من % ١راد بمقدار زیادة سعر األستی

ت ● ة بلغ ب مرون الى      الطل ام الح راء الع وم الحم ن اللح ة م ه المطلوب ین الكمی ة ب التقاطعی
ة  ،  - 0.33حوالى  لنفس العامالسعر الحقیقي للدواجن    و واألشاره السالبة للمرونه التقاطعی

ام    س الع ى نف ضهما ف دائل لبع ست ب دواجن لی راء وال وم الحم سلعتین اللح ى ان ال دل عل ت
صادیة  ة األقت ع النظری ق م ا الیتف و م راء   ،وه وم الحم ن اللح ة م ات المطلوب أى ان الكمی

 .تزید مع زیادة السعر الحقیقى للدواجن 
ة بین الكمیه المطلوبة من اللحوم الحمراء العام الحالى التقاطعی الطلب مرونة بلغت ●

واألشاره الموجبة للمرونه ، 0.14حوالى السعر الحقیقي للدواجن العام السابق و
وهو ما یتفق التقاطعیة تدل على ان السلعتین اللحوم الحمراء والدواجن بدائل لبعضهما

لسلوك األستهالكى للحوم الحمراء یأخذ وهو ما یؤكد أن تعدیل ا .مع المنطق االقتصادى
 .فتره زمنیة

 .ةیستجیب لتغیر أسعارها المحلی الطلب من اللحوم الحمراء ال ●
  :تقدیر جودة النموذج المقدر: ثالثا

ي التأكد من خلو أجل القصیر والطویل ألالبد من اختبار االستقرار الهیكلي لمعامالت ا ●
 cumulativeر الزمن ،وقد تم استخدام اختبار ي تغیرات هیكلیة فیها عبأالبیانات من 

sum of recursive residual, (CUSUM(  حیث یتضح كما هو موضح بالشكل رقم
یقع داخل الحدود الحرجة عند مستوي ) CUSUM(حصائي إلن الشكل البیاني اأ) ٢(

مر الذي یعني تحقق االستقرار الهیكلي للمعامالت المقدرة بصیغه ألا%. ٥معنویه 
UECM لنموذج  ARDL. 
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    UECMللكشف عن االستقرار الهیكلي للمعامالت المقدرة بصیغه ) cusum(اختبار : )٢(شكل 
 .ARDL                  لنموذج 

للحكم علي جوده ) ٥(جراء االختبارات القیاسیة كما هو موضح في الجدول رقم إكما یتم  ●
یث تشیر نتائج تلك االختبارات ان ح، النموذج وخلوه من المشاكل القیاسیة المختلفة

وفقا  ) ن البواقي غیر مرتبطة ذاتیاأي أ(النموذج المقدر خالي من مشكله االرتباط الذاتي 
)LM-TEST( حیث بلغت القیمة االحتمالیة ل F وهي اكبر من قیمه ٠,١٤  حوالي 

ي غیر ن البواقأوهو ما یدعونا لقبول فرض العدم الذي ینص علي % ٥مستوي المعنویة 
 .مرتبطة ذاتیا

ي ال تعاني من مشكله أ ةن البواقي متجانسألي إكما تشیر البیانات الموضحة لنفس الجدول  ●
-Breusch(وفقا الختبار  Fحیث بلغت القیمة االحتمالیة إلحصائیة  ،اختالف التباین

Pagan-Godfrey( كبر من القیمة الجدولیة عند مستوي المعنویة أوهي  ٠,٥٦ حوالي
 .ةن البواقي متجانسأما یعني قبول فرض العدم الذي ینص علي م% ٥

ن البواقي أ، )٣(كما تشیر البیانات الموضحة في نفس الجدول والموضحة في الشكل رقم  ●
 ٠,٥٩حوالي   Jarque-Beraموزعه توزیعا طبیعیا حیث بلغت القیمة االحتمالیة الختبار 

 فرض العدم الذي ینص علي عدم مما یعني قبول% ٥وهي اكبر من مستوي المعنویة 
 .احتواء البواقي المقدرة من النموذج علي مشكله التوزیع الطبیعي

 

 ARDLنتائج اختبار جوده تقدیر النموذج ال  .٥جدول 
 القیمة االحتمالیة القیمة إحصائیة االختبار

 ٠,١٤ ٢,٣٦  F (LM-TEST) االرتباط الذاتي
 ٠,٥٦ ٠,٨٦ Breusch-Pagan-Godfrey( F(اختالف التباین 

 ٠,٥٩ ١,٠٤ Jarque-Bera( Jarque – Bera(التوزیع الطبیعي 
   

 
 .اختبار التوزیع الطبیعي النموذج: )٣(شكل رقم

 الملخص
اج    واني    یعد قطاع اإلنت اج الزراعي       أ الحی ائز األساسیة لإلنت د الرك اج    ، ح ه اإلنت غ قیم إذ تبل

والي   اج الزراعي ح ه اإلنت ن قیم واني م ام %٣٧,٥الحی والي٢٠١٨ ع غ ح ط بل % ٣٤,٢ بمتوس
رة  الل الفت روتین  ، ٢٠١٨-١٩٩٦خ ي الب صول عل صادر الح د م راء أح وم الحم ر اللح وتعتب
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ق           ، الالزم لصحة اإلنسان  الحیوانى   ا یحق ه بم سكان من وفیر حاجة ال لذا فان الدولة تسعى جاهده لت
دم   ،ن اللحوم الحمراءوتتمثل مشكله الدراسة في وجود فجوة طلب م  ،االكتفاء الذاتي منها   نظرًا لع

ة ا   د      إلقدرة الطاق ة األحتیاجات األستهالكیة المتزای ى مواجه ة عل ا ةنتاجی دم    إلبا،  منه ى ع ضافة إل
سلع          استقرار األسعار المحلیة للحوم الحمراء وتأثر التحركات السعریة لها بما یحدث في أسواق ال

ى ا        ،البدیلة األخرى  ب عل ب دراسة الطل ستهلك      األمر الذى یتطل د سلوك الم للحوم الحمراء لتحدی
ن                  ،نحوها رة م ي مصر خالل الفت ب اللحوم الحمراء ف ل طل ستهدف البحث تحلی ي  ١٩٩٠(وی  إل
ي     ، )٢٠١٨ ة الت صاءات الزراعی شرة اإلح ات كن ة للبیان صادر الثانوی ي الم ث عل د البح یعتم

صدرها الجه   ي ی شرات الت ي، والن صالح األراض ة واست صدرها وزارة الزراع زي ت از المرك
ة واإلحصاء    ة العام ب       ، للتعبئ ة الطل دیر دال صاد القیاسى لتق ى أسالیب االقت د البحث عل د اعتم وق

وات    ذاتي ذو الفج دار ال وذج األنح ل كنم صیر واألجل الطوی ى األجل الق راء ف وم الحم ى اللح عل
 :وتوصل البحث لعدة نتائج كما یلى) ARDL(الزمنیة الموزعة والمعروف بـ

وذلك وفقا ، )٢،١،٢،٣،٠( األمثل لتقدیر دالة الطلب وهو النموذج ARDLأن نموذج  -١
 قل لهذا المعیارألحیث یمثل النموذج ذو القیمة ا ، Akaike information criteriaلمعیار 

وهى موجبة  ، 0.95بلغت مرونة الطلب الدخلیة للحوم الحمراء حوالى في المدي الطویل  -٢
دل على أن اللحوم الحمراء من السلع الضروریة بالنسبه للمستهلك  وأقل من الواحد الصحیح مما ی

  .لتلبیة األحتیاجات من البروتین الحیوانى
 : في المدي القصیر -٣

حیث  ،-0.023  حوالىستهالك الفردي العام السابقبلغت مرونة الطلب بالنسبة لكمیة اال ●
 مستوى جدید من یوجد تباطؤ فى تعدیل السلوك األستهالكى الفعلى للوصول إلى

 .األستهالك
بالنسبة و ، 0.23-بلغت مرونة الطلب بالنسبة لسعر الواردات للعام الحالى  حوالى  ●

مما یدل على أنه طلب غیر مرن حیث أن . 0.2-لسعر الواردات للعام السابق حوالى 
 %.١یؤدى إلى خفض الكمیة المطلوبة بمقدار أقل من % ١راد بمقدار یزیادة سعر األست

التقاطعیة بین الكمیه المطلوبة من اللحوم الحمراء العام الحالى  الطلب مرونة تبلغ ●
واألشاره السالبة للمرونه التقاطعیة ، -  0.33حوالى  لنفس العامالسعر الحقیقي للدواجن و

تدل على ان السلعتین اللحوم الحمراء والدواجن لیست بدائل لبعضهما فى نفس العام 
أى ان الكمیات المطلوبة من اللحوم الحمراء  ،یة األقتصادیةما الیتفق مع النظروهو 

 .تزید مع زیادة السعر الحقیقى للدواجن 
التقاطعیة بین الكمیه المطلوبة من اللحوم الحمراء العام الحالى  الطلب مرونة بلغت ●

واألشاره الموجبة للمرونه  ، 0.14حوالى السعر الحقیقي للدواجن العام السابق و
وهو ما یتفق  تدل على ان السلعتین اللحوم الحمراء والدواجن بدائل لبعضهماالتقاطعیة 

وهو ما یؤكد أن تعدیل السلوك األستهالكى للحوم الحمراء یأخذ .مع المنطق االقتصادى
 .فتره زمنیة

 .ةیستجیب لتغیر أسعارها المحلی الطلب من اللحوم الحمراء ال -٤
ه النموذج وخلوه من المشاكل القیاسیة المختلفة جراء االختبارات القیاسیة للحكم علي جودإب -٥

ي ال أ ةكما أن البواقي متجانس ،ن النموذج المقدر خالي من مشكله االرتباط الذاتيأتبین ،
 إلى عدم وجود أرتباط ةضافإلبا ،تعاني من مشكله اختالف التباین وموزعه توزیعا طبیعیًا

 .خطى بین المتغیرات المستقلة
 :بیاناتالمراجع ومصادر ال
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ه ا  ، حصاءإلالجهاز المركزي للتعبئة العامة وا     سنویة لحرك س     إلالنشرة ال ن ال ة م اج والتجارة الخارجی ع لنت
 .ةعداد متفرقأ، الزراعیة

ة وا   ة العام زي للتعبئ از المرك صاءإلالجه ة     ، ح ات الغذائی واد والمنتج عار الم سنویة لألس شرة ال الن
 .ةعداد متفرقأ، والخدمات

د صقر      متولي صالح متول   سلع الزراعی    أ وت ة الجمركی  ةالتعریف ،ي محم ي ال ا عل صادیه  ةدراس  (ةثیره  اقت
ه ا ، كلیه زراعه ،، رسالة دكتوراه)علي سوق اللحوم الحمراء المجمدة في مصر     ة، سكندری إل جامع

٢٠١٨. 
د سعید    د احم ور(محم وي شیالبي    أ ،)دكت د الق ور (یمن عب روتین     ،)دكت ي الب ب عل صادیه للطل دراسة اقت

د ، مجلة المنصورة للعلوم الزراعیة ،  یواني بریف وحضر محافظه الفیوم    الح دد  ،٣المجل ه   ،٣الع كلی
 .٢٠١٢مارس، المنصورهجامعه ، الزراعة

دي  دین الجن الح ال د ص ور(محم اس  ،)دكت دالمعطي عب ام عب ور( اله د   ،)دكت ود احم ل  إمحم راهیم خلی ب
صادیة للحوم       ألدراسة تحلیله   ، )دكتور( م المؤشرات االقت ي        ه ز عل ع التركی ي مصر م راء ف  الحم

به ا      ل ألالعوامل المحددة علي الطلب باستخدام نموذج طلب روتردام ونموذج الطلب ش ؤتمر  ، مث الم
زراعیین   صادیین ال شرون لالقت ادي والع ى   ،الح صاد الزراع صریة لألقت ة الم ة ،المجل الجمعی

 .٢٠١٣كتوبر أ ٣١-٣٠، المصریة لألقتصادیین الزراعیین
ي    تقدیر،  )دكتور(حفیظ محمد   محمد عبدال  واني ف روتین الحی  دالة الطلب علي بعض المصادر األساسیة للب

صر،  ه  م ة   أمجل وم الزراعی یوط للعل ة  ،س ة الزراع یوط   ،كلی ة أس د  ،جامع دد  ،٤٠ المجل  ،١ الع
٢٠٠٩. 

ل        ید خلی ور (محمد عبدالعزیز س د     ، )دكت دالعزیز محم ود عب د محم ور (احم ل     ،)دكت صادي لهیك ل اقت تحلی
ة    ، الطلب علي اللحوم الحمراء في مصر       وم الزراعی صورة للعل ة المن ة الزراعة  مجل ة  ،، كلی  جامع

 .٢٠١٥سبتمبر ،٩العدد ،٦ المجلد،المنصورة
ران     د البط د عبدالمجی شیره محم ور (م صر       ، )دكت ي م وم ف ي اللح ستهلك عل ب الم ة طل ة  ، دراس مجل

 .٢٠١٢ینایر ،١العدد ،٣ المجلد،رة جامعة المنصو،كلیة الزراعة ،المنصورة للعلوم الزراعیة
سیوني  د ب سید محم ه ال ور(هال ة ،)دكت ة البروتونی سلع الغذائی ب لل دوال الطل دینامیكي ل ل ال ة التحلی  ، مجل

 .٢٠١٨، جامعه الزقازیق، ةزراعال كلیه ،الزقازیق للبحوث الزراعیه
ة صادیة  ، وزارة الزراع شؤون االقت اع ال ص  إ، قط ة ال ارة الخارجی صاءات التج واردات ح ادرات وال
 .ة متفرقأعداد، الزراعیة
 .ةعداد متفرق أ،نشرات المیزان الغذائي، قطاع الشؤون االقتصادیة، وزاره الزراعة
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An Econometric Analysis of the Red Meat Demand Function in Egypt 
Ahmed A. Mohamed; Atif H. El-Sheemi; Dalia H. El Showeikh and M.A. 

Abd El-Latif 
Department of Agricultural Economics, Fac. Agric., Assiut University  

Abstract 
The animal production sector is one of the main sources of agricultural 

production, as the value of animal production from the value of agricultural 
production is about 37.5% in 2018, with an average of about 34.2% during the 
period 1996-2018, and red meat is one of the sources for obtaining this type of 
necessary protein For human health, so the state is striving to provide the 
population’s need from it in a way that achieves self-sufficiency from it, and the 
problem of the study is that there is a demand gap for red meat, given the 
inability of production capacity to meet the growing consumer needs of it, in 
addition to the instability of local prices for red meat. The price movements 
have with what is happening in other alternative commodity markets, which 
requires studying the demand for red meat to determine consumer behavior 
towards it, and the research aims to analyze red meat demand in Egypt during 
the period from (1990 to 2018), the research depends on secondary sources of 
data such as the Agricultural Statistics Bulletin Issued by the Ministry of 
Agriculture and Land Reclamation, and the publications issued by the Central 
Agency for Public Mobilization and Statistics, and the research relied on 
econometric methods to estimate the demand function On red meat in the short 
and long term, such as the self-regression model with distributed time gaps, 
known as (ARDL). 
The research reached several results as follows: 

1 - The best ARDL model for estimating the demand function is the model 
(2,1,2,3,0), according to the Akaike information criteria, as it represents the 
model with the lowest value for this criterion 

2 - In the long run, the income elasticity of demand for red meat was about 
0.95, which is positive and less than the right one, which indicates that red meat 
is an essential commodity for the consumer to meet the needs of animal protein. 

3- In the short term: 
● The elasticity of demand in relation to the amount of per capita 

consumption in the previous year was about -0.023, as there is a slowdown in 
modifying the actual consumption behavior to reach a new level of 
consumption. 

● The elasticity of demand with respect to the import price for the current 
year was about -0.23, and for the import price for the previous year, it was about 
-0.2. This indicates that it is inelastic demand as increasing the import price by 
1% leads to a decrease in the quantity demanded by less than 1%. 

● The cross elasticity of demand between the required quantity of red 
meat in the current year and the real price of poultry for the same year was 
about 0.33 -, and the negative sign of the intersectional elasticity indicates that 
the two commodities are red meat and poultry are not substitutes for each other 
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in the same year, which is inconsistent with the economic theory, meaning that 
the required quantities Red meat increases with the increase in the real price of 
poultry. 

● The cross elasticity of demand between the required quantity of red 
meat in the current year and the real price of poultry in the previous year was 
about 0.14, and the positive sign of the cross elasticity indicates that the two 
commodities are red meat and poultry substitutes for each other, which is in line 
with the economic logic. This confirms that the modification of the 
consumption behavior of red meat takes Period of time. 

4- The demand for red meat does not respond to changing local prices 
5- By conducting standard tests to judge the quality of the model and its 

freedom from various standard problems, it was found that the estimated model 
is free from the problem of self-correlation, and the rest are homogeneous, that 
is, they do not suffer from the problem of variance and are naturally distributed, 
in addition to the absence of a linear correlation between the independent 
variables. 


