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ًا لتـــوفیر البـــروتین الـــالزم لغـــذاء اإلنســـان ســـ ـــة المختلفـــة مصـــدرًا هامـــًا ورئ  ةوتـــزداد درجـــ. تعتبـــر المنتجـــات الحیوان
ان ، ممــا نــتج عنــه عجــز اإلنتــاج االهتمــام بتــوفیر مصــ ــادة المضــطردة فــي معــدل نمــو الســ ادر البــروتین الحیــواني مــع الز

ة االكتفــاء  اجـات االســتهالك المحلـى ، األمـر الـذ أد إلــى انخفـاض نسـ احت ــة عـن الوفـاء  المحلـي مـن المنتجـات الحیوان
سـنة /جـم للفـرد ١٥.٧٤،  ١١.٦٦،  ١٥.٦٢نحـو الذاتي ومن ثم انخفض نصیب الفرد مـن البـروتین الحیـواني  حیـث بلـغ 

متوس للفترة من    ).٢٠٠٨-٢٠٠٤(لكل من اللحوم الحمراء والدواجن واألسماك على الترتیب 

وتهـدف الدراســة إلـى دراســة الوضــع الـراهن إلنتــاج واسـتهالك ومعــدالت االكتفــاء الـذاتي ومتوســ نصـیب الفــرد مــن 
لـى أهـم العوامـل المحـددة للطلـب علـى البـروتین الحیـواني برـف وحضـر محافظـة البـروتین الحیـواني فـي مصـر ، والتعـرف ع

عتمــدت الدراســة علــى طــرق التحلیــل إ . الفیــوم ، وتقــدیر مرونــات الطلــب للبــروتین الحیــواني برــف وحضــر محافظــة الفیــوم
انــات إ  .االقتصــاد واإلحصــائي الوصــفي والكمــي ة لمصــادر الب النســ انــات  :أولهمــا: علــى مصــدرنعتمــدت الدراســة و الب

ة ة وغیـر الرســم ـة المنشــورة وغیــر المنشـورة مــن العدیــد مـن الجهــات واألجهــزة والمصـادر المختلفــة الرســم  :، وثانیهمــا الثانو
ــة التــي  انــات األول ، ولقــد بلــغ إجمــالي  محافظــة الفیــوم برــف وحضــر ٢٠١١عــام شــهر مــایو الحصــول علیهــا خــالل  تــمالب

التساو بین رف وحضر محافظة الفیومم ١٠٠حجم العینة حوالي    .شاهدة موزعة 

ضــاء واألســماك بلــغ نحـــو  ،  ١١.٤٤وأوضــحت نـتـائج الدراســة أن متوســ نصــیب الفــرد مــن اللحــوم الحمــراء والب
ًا خــــالل الفتــــرة   ٧.٣٣،  ١٦.١٨ ــــوجرام ســــنو ــــغ نحــــو ) ١٩٩٤-١٩٩٠(یل  ١٥.٧٤،  ١١.٦٦،  ١٥.٦٢، فــــي حــــین بل

ًا خالل    .على الترتیب) ٢٠٠٨-٢٠٠٤(الفترة یلوجرام سنو

ضـاء واألسـماك برـف  ـة المسـتهلكة مـن اللحـوم الب ـة بـین الكم ـاین وجـود فـروق معنو ما تبین من نتائج تحلیـل الت
ة لمتوسـ سـعر اللحـوم الحمـراء  النسـ ة المستهلكة من اللحـوم اللحمـراء ، و ة الكم وحضر عینة الدراسة بینما لم تثبت معنو

ضــاء و  ــة بــین رــف وحضــر والب ضــاء واألســماك فقــد تبــین وجــود فــروق معنو متوســ نصــیب الفــرد مــن اللحــوم الحمــراء والب
الفیوم   .عینة الدراسة 

حضـر محافظـة الفیـومأن أهم العوامل المحددة ما أوضحت نتائج الدراسة  هـو متغیـر  للطلب على اللحوم الحمراء 
مـــة معامـــل). ٢س(الـــدخل الشـــهر لألســـرة  لغـــت ق ـــة حـــوالي  و ة  ٠.٣٦المرونـــة الدخل النســـ وأن هـــذه الســـلعة ضـــرورة 

الـدخل الشـهر  اتمتغیـر  يه للطلب على اللحوم الحمراء برف محافظة الفیومأن أهم العوامل المحددة ما تبین  .للمستهلك
مــة معامـــل . )٥س(، ســـعر الكیلــو جـــرام مــن األســماك  )١س(، عــدد أفـــراد األســرة  )٢س(لألســرة  لغـــت ق لهـــذه المرونــة و

  .، وأن األسماك منافسة للحوم الحمراء ١.١٥،  ٠.٧١،  ٠.٣٧حوالي  المتغیرات
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حضــر محافظــة الفیــومأن أهــم العوامــل المحــددة  مــا أوضــحت نتــائج الدراســة ضــاء   يهــ للطلــب علــى اللحــوم الب
مـة معامـل المرونـة ، وقـد ) ٣س(ات سعر الكیلو جرام من اللحوم الحمراء متغیر  ـة(لعبورـة ابلغـت ق  ٥.٦١حـوالي ) التقاطع

ة حوالي قد و ،  )٢س(ومتغیر الدخل الشهر لألسرة  ،  مة معامل المرونة الدخل ة ل. ٠.٣٨بلغت ق النس لعوامـل المحـددة و
ضاء برف محافظة الفیوم ، سـعر الكیلـو جـرام مـن األسـماك  )١س(عـدد أفـراد األسـرة  اتمتغیر  يهف للطلب على اللحوم الب

مة معامل المرونة و. )٥س( ة(العبورة لغت ق ضاء ٠.٨٦حوالي ) التقاطع   .وأن األسماك سلعة منافسة للحوم الب

حضر محافظة الفیومأهم العوامل المحددة ما تبین أن  ات سـعر الكیلـو جـرام مـن متغیـر  يه للطلب على األسماك 
مـــة معا. )٢س(الـــدخل الشـــهر لألســـرة  ، ) ٣س(اللحـــوم الحمـــراء  لغـــت ق . علـــى الترتیـــب ٠.٣٣،  ٣.٣٣مـــل المرونـــة و

تضح من تقدیرات النموذج   يهـ للطلـب علـى األسـماك برـف محافظـة الفیـومالمزدوج أن أهم العوامل المحددة  اللوغارتميو
ة حوالي . )١س(، عدد أفراد األسرة  )٢س(الدخل الشهر لألسرة  اتمتغیر  مة معامل المرونة الدخل لغت ق   .٠.٣٠و

ـة للســالالت وتوصـى الد ضـرورة زـادة اإلنتـاج المحلـي مـن اللحـوم الحمـراء مـن خـالل تحسـین الصـفات الوراث راسـة 
ـة واإلنتـاج بهـدف رفـع معـدالت االكتفـاء الـذاتي مـن  ـات التر ي وتكثیـف عمل یـز علـى االسـتزراع السـم ـذا التر ـة ، و المحل

افحـة األمــ. اللحـوم الحمـراء واألســماك م ضـًا توصــي الدراسـة  ئـة التــي تجتـاح صـناعة الــدواجن للمحافظـة علــى أ راض واألو
  .معدالت االكتفاء الذاتي منها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


