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 دراسة اقتصادية لتحميل عناصر فجوة المحوم الحمراء

 ةفي الجماهيرية الميبي 
 يحيى محمود محمد أحمد - سعد عريف فضل هللا محمد - *جابر احمد بسيونى شحاتة

 ليبيا –جامعة عمر المختار  -كمية االقتصاد  
 

 

 
 
 

 كندريةجامعة اإلس –سابا باشا  –كمية الزراعة  –* قسم االقتصاد الزراعي 
 

 مقدمة 
مثدددد   ةالحيوانددددام المددددز رعيدددد بعدددد  تعتمددددد الجماةيريددددة الميبيددددة عمدددد  تربيددددة

لسدددددد جدددددزا مددددد  االحتياجدددددام  الددددددواج   ز واألبقدددددار واإلبددددد  وكددددد ل األغندددددام والمددددداع
، حيث يعتبر اإلنتدا  الحيدواني مصددراا ةامداا مد  مصدادر الددخ  القدومي االستهالكية 

% مدد  إجمددالي الندداتا الزراعددي المحمددي ، كمددا  32فددي الجماةيريددة إ  يسدداةم بحددوالي 
يعتبر م  أحد المصادر الغ ائية التي توفر جزاا م  االحتياجام البروتينية في صدور  
لحددددوم وألبددددا  وبددددي  باإلتددددافة لممنتجددددام األخددددر  كاألصددددوا  والسددددماد العتددددو    

 هنددددوبددددالرغم مدددد  ةدددد ال المسدددداةمة إال أ  الوتددددو القددددائم ل نتددددا  الحيددددواني قددددد ال يمك
الوصو  ال  مرحمة االكتفاا ال اتي م  المنتجام الحيوانية في المستقب  و لد  بسدب  
الزياد  المستمر  في السكا  وفقر المراعدي وتددني خصدوبتها باإلتدافة إلدي عددم تدوفر 
العم  المركز ونقص الميداال ، لد ل  قامدم ثدورال الفداتظ العتديم بتربيدة وتحسدي  اإلنتدا  

دخدا  السدالالم النقيدة مد  األبقدار والمداعز واإلبد  ألنواع الثر و  الحيوان يدة المختمفدة واخ
مد  اجد  تحسددي  اإلنتاجيدة   وقددد أخد م تربيدده الحيواندام انمامدداا مختمفدة منهددا مدا ةددو 
تقميددد  ومنهددا مدداةو مكثدد  ومنهددا مددا ةددو غيددر مكثدد    وبددالرغم مدد  المشدداك  التددي 

ا  إال أنهددددا الزالددددم تددددنعم تعرتددددم لهددددا الثددددرو  الحيوانيددددة كدددداألمرا  المعديددددة والجفدددد
 بمقدرتها الفائقة عم  التكاثر والنمو   

وتعتبر األغنام مد  أةدم األنشدمة فدي مجدا  الثدرو  الحيوانيدة فدي الجماةيريدة 
% م  األغنام المتواجدد  فدي الجماةيريدة وتربد   95حيث تمث  ساللة البربر  حوالي 
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يدة ، حيدث يصد  معدد  والدتهدا أساساا إلنتا  المحوم والصو  وتتميز بخصدوبتها العال
إلي معدالم عالية نسدبيا، وتسداةم ةد ال السداللة فدي تدوفير القددر األكبدر مد  المحدوم ، 
لدد ل  تددم التركيددز عمدد  قمدداع األغنددام فددي حدد  مشدداك  العجددز الغدد ائي مدد  البددروتي  

 الحيواني في الجماةيرية 
 

 المشكمة البحثية
لتددوفير مصددادر البددروتي  الحيددواني  يعتبددر قمدداع اإلنتددا  الحيددواني المصدددر الوحيددد

الددالزم لغدد اا اإلنسددا  والدد   يتمثدد  فددي كدد  مدد  المحددوم الحمددراا والدددواج  واألسددما  والبددي  
واأللبددا  ومنتجاتهددا ، كمددا تعتبددر الحيوانددام المزرعيددة مدد  األغنددام واألبقددار والمدداعز والجمددا  

لحمراا أحد أةم مصادر البدروتي  مصدر المحوم الحمراا في الزراعة الميبية ، و تمث  المحوم ا
 الحيواني في الجماةيرية الميبية  

وتشير بيانام االستهال  الفرد  لمموام  الميبي م  المحوم الحمدراا إ  نصديبه مد  
مد  الحدد  ام فدي اليدوم الواحدد وةدو أقد جر  01  البروتي  الحيواني م  المحوم الحمراا ال يتعد

 05جدرام بدروتي  حيدواني منهدا حدوالي  30والبالغدة حدوالي  األدن  لالحتياجام الفردية اليوميدة
% بروتي  مصدرال المحوم الحمراا ، كما يعاني الموام  الميبي م  انخفا  النصي  الفدرد  
اليومي م  البروتي  الحيواني مقارنة بكثير م  الددو  و لد  نتيجدة لعجدز اإلنتدا  المحمدي مد  

سدتهالكية منهدا ، فقدد أد   لد  إلدي فجدوال غ ائيدة المحوم الحمدراا عد  مواجهده االحتياجدام اال
( ويددتم  0223 – 1998ر  ) دددددألدد  مدد  كمتوسددم لمفت 128مدد  المحددوم الحمددراا بمغددم قرابددة 

تغميددة ةدد ا العجددز مدد  خددال  االسددتيراد ومدد  ثددم زيدداد  الخمدد  فددي الميددزا  التجددار  الزراعددي 
وم الحمددراا والتددي أخدد م اتجاةدداا الميبددي ، وةدد ا فتددالا عدد  التغيددرام فددي األسددعار المحميددة لمحدد

مدد   و    متزايدداا إلدي مسدتويام تفددود القددر  الشدرائية لشددريحة كبيدر  نسدبياا مدد  السدكا  الميبيدي
، األمدر الد   يددعو إلدي تزايدد االةتمدام بقمداع اإلنتدا  الحيدواني منخفتةالدخو  المحدود  وال

جهدة الممد  المتزايدد عميده ويمكد  أ  في الزراعة الميبية بهدد  زيداد  اإلنتدا  المحمدي منده لموا
 يأتي  ل  م  خال  براما ومشروعام التنمية االقتصادية به ا القماع   

كمدا أ  دراسددة ةدد ال المشددكمة وتحميدد  عناصدرةا المتمثمددة فددي قصددور اإلنتددا  المحمددي 
عدددد  تمبيددددة احتياجددددام االسددددتهال  المحمددددي مدددد  المحددددوم يمكدددد  أ  يددددؤد  إلددددي بعدددد  النتددددائا 
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  المؤشدرام التددي قدد تفيددد واتددعي السياسدة االقتصددادية الزراعيدة الميبيددة فددي واسدتخالص بعدد
 التغم  عم  ة ال المشكمة   

 األهداف البحثية 
  تهد  الدراسة إلي تحقيد األةدا  التالية :

 دراسة إنتا  واستهال  المحوم الحمراا في الجماةيرية الميبية    -1
اا والتعدر  عمد  أثارةدا مد  جاند  األمد  تقدير حجم الفجو  الغ ائية م  المحوم الحمر  -0

 الغ ائي الميبي والتقدير الكمي ألثر أةم محددام تم  الفجو   

 تقدير المستو  األمث  إلنتا  المحوم الحمراا ف  الجماةيرية الميبية   -3
 صادر البياناتاألسموب البحثي وم

  الجواند  يستند البحث عمد  أسدمو  التحميد  االقتصداد  الوصدفي لشدري وتحميد  مختمد
النتريدددة المرتبمدددة بموتدددوع الدراسدددة مددددعماا بدددبع  المؤشدددرام االقتصدددادية ووسدددائ  التقددددير 
القياسدددي المسدددتخدمة لدددبع  األسدددالي  اإلحصدددائية ممدددثالا فدددي بعددد  النمدددا   االتجاةيدددة فدددي 
صورتها نص  الموغارتميه لتقدير معدالم النمو السنو  لمتغيرام الدراسدة ، وكد ل  اسدتخدام 

النحدار المتعدد في التقدير الكمي ألةم محددام الفجو  الغ ائيدة مد  المحدوم الحمدراا أسمو  ا
  كما تم تقدير المستو  األمث  إلنتدا  المحدوم الحمدراا وفقدا لنمدو   التعددي  الجزئدي لنيرلدو  

Nerlove : كما يمي 
Y

^
t  =  A +  B1Xt  +  B2Yt-1 

Y
^
t =  بددداألل  مددد  فددد  السدددنة ةدددد خدددال  الفتدددر   الكميدددة المقددددر  إلنتدددا  المحدددوم الحمدددراا
(1981-0223  ) 

Xt  (  0223-1981ف  السنة ةد خال  الفتر  ) = استهال  المحوم الحمراا باألل  م 
    =Yt-1   خددددال  الفتدددددر   اإلنتددددا  الفعمددددي المحددددوم الحمددددراا فددددي العدددددام السددددابد بدددداألل  مدددد
(1982-0223  ) 

وم  ثم فإ  قيمة    A( =   - 1* قيمة )
 A -1  ) معام  التعدي  الجزئي ( = 

A* قيوة 
^

 

  ،


 B

^
A وبالتالي فإ  قيمدة  A   ،B1هي  1

^
   ،B

^
  ÷Aةدي   1

  ،

   ÷

B1   

* واسددتنادا لمددا سددبد يمكدد  صددياغة نمددو   التعدددي  الجزئددي إلنتددا  ا المحددوم الحمددراا خددال  
 ( كما يمي 0223-1981الفتر  )
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Yt  =  A
^
 +  B1

^
 Xt  

Yt (  0223-1981األمث  المحوم الحمراا باألل  م   خال  الفتر  ) تا =  اإلن 
Xt          (  0223-1981خال  الفتر  ) = استهال  المحوم الحمراا باألل  م 

كما تم االعتماد عم  البيانام المنشور  م  مصدادرةا الثانويدة مثد  نشدرام المنتمدة 
عددد  البحدددوث والدراسدددام السدددابقة المرتبمدددة العربيدددة لمتنميدددة الزراعيدددة ، ةددد ا باإلتدددافة إلدددي ب

 بموتوع الدراسة   
 النتائج البحثية والمناقشة

 تطور الطاقة اإلنتاجية من المحوم الحمراء في الجماهيرية الميبية :
والصددو  يسدداةم اإلنتددا  الحيددواني ومنتجاتدده المختمفددة مدد  المحددوم واأللبددا  والبددي  

كمدددا انددده يعتبدددر مصددددراا إلشدددباع جدددزا كبيدددر مددد  القدددومي   رعدددمسددداةمه كبيدددر  فدددي الددددخ  المز 
االحتياجدددام الغ ائيدددة لمسدددكا  مددد  البدددروتي  الحيدددواني ، ةددد ا باالتدددافه إلدددي أةميددده الحيواندددام 

أ  ةد ال التداةر  غيدر مألوفدة فدي  ألحيدا  ، ولدوالمزرعية كمصددر لمعمد  الحقمدي فدي بعد  ا
اع الصددناعي مثدد  صددناعه األلبددا  الزراعددة الميبيددة ، ويعتبددر أيتدداا مصدددراا لممددواد الخددام لمقمدد

 والجمود واألقمشة   
وبددالرغم مدد  تمددور الماقددة اإلنتاجيددة مدد  مصددادر البددروتي  الحيددواني المختمفددة فددي 
الجماةيريددة إال أ  ةنددا  عجددز فددي ةدد ال الماقددة عدد  تمبيددة االحتياجددام االسددتهالكية وانعكددس 

واني األمدر الد   مثد  مشدكمة  ل  بدورال عم  انخفا  نصي  الفدرد الميبدي مد  البدروتي  الحيد
غ ائية فرتم تموير السياسة الزراعية في مجا  اإلنتا  الحيواني ، بهد  إيجداد تدواز  بدي  

 مم  وعر  مصادر البروتي  الحيواني المختمفة في الجماةيرية الميبية   
ومصدددادر البدددروتي  الحيدددواني عديدددد  إال أنهدددا تعتمدددد أساسددداا عمددد  إنتدددا  عديدددد مددد  

 لحيوانية المنتجة المحوم الحمراا م  األبقار واألغنام والماعز والجما    الوحدام ا
وقد بمغ المتوسم السنو  لنصي  الفرد الميبي م  المحوم الحمراا خال  فترال الدراسة 

( الماقددددة اإلنتاجيددددة لمحددددوم 1وتددددظ الجدددددو  رقددددم )كجددددم ، وي 08.02قرابددددة  0223 – 1982
 -بقار والماعز واإلب  كاألتي : الحمراا م  الحيوانام األغنام واأل

 ـ الطاقة اإلنتاجية من المحوم الحمراء من األغنام والماعز :1
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( أ  األغندددام والمددداعز تمثددد  المصددددر الرئيسدددي إلجمدددالي 1تبدددي  مددد  الجددددو  رقدددم )
 53حدوالي  1982المحوم الحمراا المنتجة في الجماةيريدة حيدث بمغدم كميده اإلنتدا  فدي عدام 

% مد  إجمدالي الماقدة اإلنتاجيدة مد  المحدوم الحمدراا، وفدي عدام 50.4ي ألد  مد  تمثد  حدوال
 43.5بمغددم حددوالي  0223% ، وفددي عددام  52ألدد  مدد  أ  قرابددة  60بمغددم حددوالي  1992

% مدد  إجمددالي الماقددة اإلنتاجيددة مدد  المحددوم الحمددراا ، وقدددر  69.6ألدد  مدد  وتمثدد  حددوالي 
ألدد  مدد   55األغندام والمدداعز حدوالي  ماالمتوسدم السددنو  لمحدوم الحمددراا المنتجدة مدد  حيواندد

خددال  فتددر  % مدد  متوسددم إجمددالي الماقددة اإلنتاجيددة مدد  المحددوم الحمددراا  61أ  نسددبه قرابددة 
  0223-1982الدراسة 

 الطاقة اإلنتاجية من المحوم الحمراء من األبقار : -2
   1982 ( أ  كميدده اإلنتددا  مدد  المحددوم الحمددراا مدد  األبقددار عددام1تبددي  مدد  الجدددو  رقددم )

% مددد  إجمدددالي الماقدددة اإلنتاجيدددة مددد  المحدددوم  41ألددد  مددد  تمثددد  حدددوال   40بمغدددم حدددوالي 
 0223% وفددي عددام  44مدد  أ  قرابددة  ألدد  55بمغددم حددوالي  1992الحمددراا ، وفددي عددام 

% فددي حددي  قدددر المتوسددم السددنو  لكميددة المحددوم  17ألدد  مدد  أ  حددوال   10بمغددم حددوالي 
%  30.75ألدد  مدد  أ  نسددبة حددوالي  09.68بقددار حددوالي الحمددراا المنتجددة مدد  حيوانددام األ

  وقدد  0223 -1982م  متوسم إجمالي الماقدة اإلنتاجيدة مد  المحدوم الحمدراا خدال  الفتدر  
اتجاةداا عامداا تناقصددياا  0223-1982اتخد م الماقدة اإلنتاجيدة مد  لحدوم األبقدار خدال  الفتدر  

 (. د% )جدو  الممح 3.52بمعد  تناقص سنو  بمغ حوالي 
 الطاقة اإلنتاجية من المحوم الحمراء من اإلبل :د   3

( أ  كميدده اإلنتددا  مدد  المحددوم الحمددراا مدد  اإلبدد  بمغددم 1تبددي  مدد  الجدددو  رقددم )
 7بمغدم حدوالي  0223% وفدي عدام  6.6تمثد  حدوالي  1982أل  م  في عام  6.7حوالي 

نتجة م  حيوانام اإلب  بمغ آال  م  في حي  أ  المتوسم السنو  لكميه المحوم الحمراا الم
% مدد  متوسددم إجمددالي الماقددة اإلنتاجيدده مدد   5.7ألدد  مدد  أ  نسددبة حددوالي  4.88حددوالي 

اتجاةاا عاما  خال  فتر  الدراسة المحوم الحمراا ، وقد اتخ م الماقة اإلنتاجية م  لحوم اإلب 
 و  الممحد(  % )جد 0.0تصاعدياا بمعد  نمو سنو  بمغ حوالي 

تطــور تنتــال المحــوم الحمــراء فــي الجماهيريــة الميبيــة موزعــًا بــين مصــادرها الم تم ــة ( : 1جــدول  
   2113ـ  1981لف طن  لال ال ترة باأل 
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 % اإلب  % األبقار % األغنام والماعز الجممة السنة

1982 101.7 53 52.4 42 41.5 6.7 6.6 

1981 105 56 53.3 42 40 7 6.6 

1980 57.9 14.1 24.5 42 72.5 1 1.7 

1983 62.1 17.4 28.1 43 69.2 1 1.6 

1984 102 56 54.9 45 44.1 1 0.9 

1985 102 56 54.9 45 44.1 1 0.9 

1986 104.5 57 54.5 46.5 44.4 1 0.9 

1987 113.7 59 51.8 49 43.7 5.7 5 

1988 115.8 60 51.8 50 43.1 5.8 5 

1989 120.9 62 51.4 53 44 5.9 4.9 

1992 123 62 50.4 55 44.7 6 4.8 

1991 97 68 70.1 23 23.7 6 6.1 

1990 101.5 71 69.9 24 23.6 6.5 6.4 

1993 61.6 33 53.5 22 35.7 6.6 10.7 

1994 62 33.2 53.5 22 35.4 6.7 10.8 

1995 74 46 62.1 21 28.3 7 9.4 

1996 78 67 85.8 8 10.2 3 3.8 

1997 91.8 78 84.9 9.8 10.6 4 4.3 

1998 100.3 87.3 87 9.9 9.8 3.1 3.1 

1999 82 66.2 80.7 12.4 15.1 3.5 4.2 

0222 86.2 66.2 67.7 11.9 13.8 8.6 9.9 

0221 84 66.2 78.8 11.9 14.1 6 7.1 

0220 64.12 45.12 70.4 12 17.1 7 10.9 

0223 62.5 43.5 69.6 12 17.2 7 11.2 

 5.70 4.88 32.75 29.68 60.92 55.13 89.73 المتوسم

 : جمعم وحسبم م  : د  المصدر
د أعدداد  الكتاب السنوي اإلحصـائي الزراعـيد جامعه الدو  العربية د المنتمة العربية لمتنمية الزراعية د 

 متفرقة خال  فتر  الدراسة   
 :ف 2113ـ  1981ميبية  لال ال ترة تطور السعه العددية الحيوانية في الجماهيرية ال

 0223د   1982الحيواندام المنتجدة لمحدوم الحمدراا خدال  الفتدر  مد   بدراسدة ترتيد 
  أمك  التعدر  عمد  أةدم أندواع الحيواندام السدائد  فدي الزراعدة الميبيدة وبالتدالي معرفدة الدوز  

( تبددددي  أ  إجمددددالي الوحدددددام 0النسددددبي لكدددد  نددددوع منهددددا ، وباسددددتعرا  بيانددددام جدددددو  رقددددم )
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  817ماةيريددة الميبيددة قددد تراوحددم بددي  حددد أدندد  حددوالي الحيوانيددة مدد  المحددوم الحمددراا فددي الج
 1982أل  وحددال حيوانيدة عدام  1165وحد أقص  بمغ حوالي  1984أل  وحدال حيوانية عام 

 أل  وحدال حيوانية    971.3وبمتوسم سنو  خال  تم  الفتر  بمغ حوالي 
  فتدددرال وبدراسدددة األةميدددة النسدددبية لمكوندددام السدددعه العدديدددة الحيوانيدددة كمتوسدددم خدددال
%  53.0الدراسة تبي  أ  الوحدام الحيوانية لألغنام جاام في المرتبة األول  بنسدبة حدوالي 

%   فدددي  10.9% ثدددم المددداعز بنسدددبه  13.3% ثدددم اإلبددد  بنسدددبه  14.8يميهدددا األبقدددار بنسدددبه 
حددي  تبدددي  أ  ةنالدد  تنددداقص فددي األةدمددددية النسددبية لموحددددام الحيوانيددة غيدددر المسددتخدمة فدددي 

بروتي  الحيواني وة  الحمير والخيو  بالمقارنة مدو الوحددام الحيوانيدة األخدر  بسدب  إنتا  ال
المنافسددة بينهددا عمدد  األعددال  بأنواعهددا واةتمددام المددربي  بالوحدددام الحيوانيددة المنتجددة لمبددروتي  
 يالحيواني والنتشار الميكنة الزراعية وعدم االعتماد عم  استخدام الحيوا  في العم  المز رع

  
تبي  مما سبد أةمية حيوانام األغنام في إجمالي عددد الوحددام الحيوانيدة المنتجدة ي

لمبددروتي  الحيددواني فددي الجماةيريددة مقارندده بالوحدددام الحيوانيددة األخددر   ولمتعددر  عمدد  قدددر  
بددالبروتي  الحيددواني فددا  المنتجددام الغ ائيددة  ام   السددكا  الميبيددي إمددداداإلنتددا  الحيددواني فددي 

مدد  المحددوم الحمددراا أمكدد  تقسدديمها لمصددادرةا المختمفددة والتددي اعتمدددم  ير وتينددالمحتددو  البدد
عم  منتجام عدال أنواع م  الوحدام الحيوانية المزرعية أشارم دراستها إلدي السدعة اإلنتاجيدة 
الحيوانيددة الميبيددة مدد  المحدددوم الحمددراا   واعتمددد تقدددير السدددعة اإلنتاجيددة الحيوانيددة عمدد  أعدددداد 

   0223-1982تجة لالغ يه البروتينيه خال  الفتر  الحيوانام المن
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الحيوانيـة* مـن المحـوم الحمـراء بـاأللف وحـدل فـي الجماهيريـة  ت( : تطور أعـداد الوحـدا2جدول  
 2113 - 1981الميبية  لال ال ترة 

 % **ىأ ر  % اإلب  % األبقار % الماعز % األغنام الجممة السنة

1982 1165 584 50.13 186 15.97 183 15.71 176 15.11 36 3.09 

1981 1061 554 52.21 153 14.42 134 12.62 186 17.53 34 3.2 

1980 954 513 53.77 168 17.61 136 14.25 103 10.79 34 3.56 

1983 1008 528 52.38 167 16.56 170 16.86 109 10.81 34 3.37 

1984 817 400 48.95 83 10.15 191 23.37 73 8.93 70 8.56 

1985 985 550 55.83 90 9.13 200 20.31 74 7.51 71 7.21 

1986 942 555 58.92 95 10.08 140 14.86 80 8.48 72 7.64 

1987 802 458 56.61 96 11.86 98 12.11 81 10.01 76 9.39 

1988 929 575 61.89 97 10.44 95 10.22 85 9.14 77 8.28 

1989 1006 580 57.65 97 9.64 120 11.92 130 12.92 79 7.85 

1992 1023 585 57.18 98 9.57 120 11.73 140 13.68 80 7.89 

1991 1001 550 54.94 120 11.98 125 12.48 150 14.98 56 5.59 

1990 1035 560 54.11 125 12.07 135 13.09 155 15.03 60 5.79 

1993 1031 561 54.41 130 12.61 128 12.41 151 14.64 61 5.92 

1994 1026 561 54.67 135 13.15 121 11.79 147 14.32 62 6.04 

1995 941 500 53.13 195 20.72 130 13.81 163 17.32 53 5.63 

1996 980 550 56.12 120 12.24 145 14.79 100 10.2 65 6.63 

1997 955 500 52.35 125 13.08 160 16.75 105 10.99 65 6.81 

1998 1073 600 55.92 125 11.64 153 14.25 130 12.11 65 6.05 

1999 976 515 52.76 125 12.81 153 15.67 130 13.32 53 5.43 

0222 903 412 45.62 126 13.95 142 15.72 163 18.05 60 6.64 

0221 903 412 45.62 126 13.95 142 15.72 163 18.05 60 6.64 

0220 928 410 44.18 115 12.39 183 19.72 158 17.03 62 6.7 

0223 866 405 46.77 110 12.70 135 15.59 155 17.90 61 7.0 

 6.3 60.3 13.3 129.5 14.8 143.3 12.9 125.3 53.2 517.4 971.3 المتوسم

* حسدبم عمد  أسداس أ  الددرأس مد  األبقدار والجمدا  والخيددو  والراسدي  مد  الحميددر والعشدر  رؤوس مد  األغندام والمدداعز عمد  التدوالي كدد  
 منهم يمث  وحدال حيوانية واحد    

 ر والخيو    األخر  تشم  الحمي الحيوانية** الوحدام 

 : جمعم وحسبم م  : د  المصدر
 الكتاب السنوي اإلحصائي الزراعيد جامعه الدو  العربية د المنتمة العربية لمتنمية الزراعيدة د 

 د أعداد متفرقة خال  فتر  الدراسة   
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وقددد يعددز  زيدداد  أعددداد األغنددام مقارندده ببقيددة الحيوانددام األخددر  إلددي اعتمدداد األغنددام 
م  المراع  المبيعية بنتام التربية المفتوي وبالتالي قمده التكدالي  وزيداد  العائدد   في غ ائها ع

كما يعز  تناقص األبقار نتيجدة ال  اغمد  االسدتيراد بالنسدبة لمحدوم الحمدراا كاندم فدي صدور  
األمدددر الددد   سددداةم فدددي  عددد  نتيرتهدددا المحميدددةا  لحدددوم أبقدددار تتميدددز أسدددعارةا باالنخفدددا  نسدددبيا

بقار المحمية الحيدة ، وبالتدالي عدزو  المربدي عد  تربيتهدا نتيجدة لعددم وجدود خف  أسعار األ
أعدادةا ،  تناقصبينها األمر ال   أد  بالتالي إلي  األمرا  رعاية بيمرية كافية ، وانتشار 

وكدد ل  كانددم معتددم األبقددار توجددد تددم  نتددام التربيددة المكثفددة التددي كانددم تتبددو القمدداع العددام 
 ة ال المشاريو مما ترت  عميه تناقص أعداد األبقار المربا    وقد تم إلغاا معتم 

 في الجماهيرية الميبية : االستهلاك القومي من المحوم الحمراء
المددز  عمدد  لحدوم الحيوانددام الجماةيريددة الميبيدةينمدو  اسددتهال  المحدوم الحمددراا فدي 

تهالكية مددد  المحدددوم مددد  األغندددام والمددداعز و األبقدددار واإلبددد  ويبمدددغ متوسدددم الماقدددة االسددد هرعيدد
   0223د  1982أل  م  خال  الفتر   188.41الحمراا حوالي 

وبدراسة تمور االستهال  القومي لمحوم الحمراا في الجماةيريدة الميبيدة خدال  الفتدر  
( إ  إجمدالي الماقدة االسدتهالكية مدد  4السدابقة يتتدظ مد  البيانددام الدوارد  فدي الجددو  رقددم )

 037.1كحد أدند  وحدوالي  1993أل  م  عام  135.9بي  حوالي  المحوم الحمراا قد تراوي
كحددد أقصدد  ، ويبمددغ المتوسددم السددنو  مدد  الماقددة االسددتهالكية لمحددوم  1981ألدد  مدد  عددام 
ألدد  مدد  ، كمددا اتخدد م الماقددة االسددتهالكية لمحددوم الحمددراا اتجاةدداا  189.8الحمددراا حددوالي 

 % )جدو  الممحد(   1.6عاماا تناقصياا بمعد  تناقص سنو  بمغ حوالي 
 االستهلاك ال ردي من المحوم الحمراء : 

 13.3يتراوي متوسم االستهال  الفرد  السنو  م  المحوم الحمدراا بدي  حدد أدند  بمدغ حدوالي 
  وبمتوسددم  1981كيمددو جددرام عددام  61.0  وحددد أقصددي بمددغ حددوالي 1994كيمددوجرام عددام 

سة الدراسدة   وقدد اتخد  متوسدم االسدتهال  كيمو جرام خال  فتر  الدرا 08.0سنو  بمغ حوالي 
سددنو  بمددغ حددوالي  الفددرد  السددنو  مدد  المحددوم الحمددراا اتجاةدداا عامدداا تناقصددياا بمعددد  تندداقص

 % )جدو  الممحد(      0.32
 الواردات من المحوم الحمراء : 
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لعدددم تمعدد  الددواردام مدد  المحددوم الحمددراا دوراا ةامدداا فددي تغميدده الفجددو  مدد  تمدد  المحددوم نتيجددة 
( أ  الدواردام 4كفاية الناتا المحمي منها لمواجهده االحتياجدام االسدتهالكية ويوتدظ جددو  )

  1995 أل  م  عام 1.8تراوحم بي  حد أدن  بمغ حوالي 
الحيوانــات المنتجــة لةغايــة البروتينيــة بــاأللف رأس فــي الجماهيريــة الميبيــة  د( : تطــور أعــدا 3جــدول رقــم   
 ف 2113ـ 1981 لال ال ترة 
 اإلب  الماعز األبقار األغنام السنة
1982 5445 181 1463 134 
1981 5842 183 1861 176 
1980 5544 134 1534 186 
1983 5109 136 1675 123 
1984 5082 172 1670 129 
1985 4222 191 831 73 
1986 5522 022 922 74 
1987 5552 142 952 82 
1988 4577 98 962 81 
1989 5752 95 965 85 
1992 5822 102 972 132 
1991 5852 102 975 142 
1990 5522 105 1022 152 
1993 5622 135 1052 155 
1994 5627 108 1099 151 
1995 5614 101 1352 147 
1996 5722 132 947 163 
1997 5912 130 870 157 
1998 6222 153 1052 132 
1999 5152 153 1052 132 
0222 4104 140 1063 163 
0221 4104 140 1063 163 
0220 4122 138 1072 158 
0223 4252 135 1080 155 
 133.0 8.8121 141.8 5239.3 المتوسم 

 : جمعم وحسبم م  : د  المصدر
  د أعداد متفرقة  الكتاب السنوي اإلحصائي الزراعيد جامعه الدو  العربية د المنتمة العربية لمتنمية الزراعية د 



 

 

 

 

 

 
 ( 0227)    ( 6 هجلذ )   ( ( 3عذد )        ج. م. ع.  -سكنذسية جلة العلىم الزساعية والبيئية ، جبهعة اإله

 

11 

ألدد   05.6بمتوسددم سددنو  بمددغ حددوالي  1981ألدد  مدد  عددام  97.1وحددد أقصدد  بمددغ حددوالي 
وقد اتخ م كميه الواردام م  المحوم الحمراا اتجاةاا عامداا   0223د  1982 خال  الفتر م  

 % )جدو  الممحد(    5.6تناقصياا بمعد  تناقص سنو  بمغ حوالي 
 االستهلاك المحمى اليومي من المحوم الحمراء :  

( أ  االسددتهال  اليدومي مدد  المحددوم 5يتتدظ مدد  البياندام الددوارد  فددي الجددو  رقددم )
يتددراوي بددي  حددد أدندد  يبمددغ  0223 - 1982بيددة خددال  الفتددر  مدد  فددي الجماةيريددة الميالحمددراا 
 1981مدددد  عددددام  649.58  بمددددغ حددددوالي ، وحددددد أقصدددد 1993مدددد  عددددام  370.30حددددوالي 

مدد  خددال  فتددرال الدراسددة ، وبتقدددير االتجدداال العددام الزمنددي لدده  502وبمتوسددم سددنو  بمددغ قرابددة 
الرياتدددية التدددي تمثمهدددا ةدددي المعادلدددة الموتدددحة  خدددال  فتدددر  الدراسدددة تبدددي  أ  أفتددد  الصدددور

بجددددو  الممحدددد حيددددث يشدددير إلدددي أ  االسددددتهال  المحمدددي اليدددومي مدددد  المحدددوم الحمدددراا فددددي 
 % )جدو  الممحد(    2.12الجماةيرية الميبية ازداد بمعد  نمو سنو  بمغ حوالي 

 فترل تغطية اإلنتال المحمي للاستهلاك اليومي من المحوم الحمراء :
عر  ة ال الفتر  بأنهدا الفتدر  التدي يمكد  أ  يغمدي فيهدا اإلنتدا  المحمدي مد  المحدوم ت  

الحمراا االحتياجام الغ ائية اليوميدة لمسدكا  حيدث يتتدظ مد  البياندام الدوارد  بدنفس الجددو  
قصد  وحدد أ 0223يدوم عدام  126.69يبمدغ حدوالي ( أ  تم  الفتدر  تراوحدم بدي  حدد أدند  5)

  يوم  174وبمتوسم سنو  خال  فترال الدراسة بمغ قرابة  1982ام يوم ع 054بمغ قرابة 
 اليومي من المحوم الحمراء : كفترل تغطية الواردات للاستهلا 

ةي الفتر  التي يمك  أ  تغمي فيها الواردام م  المحوم الحمراا االحتياجام الغ ائية اليومية 
( أ  فتدددرال تغميددده الدددواردام 5لمسدددكا  حيدددث يتتدددظ مددد  البياندددام الدددوارد  فدددي نفدددس الجددددو  )

  تتدراوي  0223د  1982خدال  الفتدر  اليومي م  المحوم الحمراا في الجماةيريدة   لالستهال
يدددوم عدددام  136  وحدددد أقصددد  يبمدددغ حدددوالي  1995أيدددام عدددام  4بدددي  حدددد أدنددد  يبمدددغ حدددوالي 

لعددام يددوم   وبتقدددير االتجدداال ا 46  وبمتوسددم سددنو  خددال  فتددرال الدراسددة يبمددغ حددوالي  1983
الزمنددي لهددا خددال  الفتددر  موتددوع الدراسددة تبددي  أ  أفتدد  الصددور الرياتددية التددي تمثمهددا ةددي 
المعادلدددة الموتدددحة بالجددددو  الممحدددد حيدددث يشدددير إلدددي أ  فتدددرال تغميدددة الدددواردام لالسدددتهال  

 6.12الحمراا في الجماةيرية انخف  بمعدد  تنداقص سدنو  يقددر بحدوالي  ماليومي م  المحو 
 لكمية الواردام سنوياا   يوجود انخفا  نسب% مما قد يعني 
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 االكت اء الااتي من المحوم الحمراء
يتبي  مما سبد قصور الماقة اإلنتاجية م  المحوم الحمدراا عد  مقابمده االحتياجدام 

( نسدبه االكتفداا الد اتي مد  5مد  ةد ال المحدوم ، ويوتدظ جددو  )  االستهالكية لمسكا  الميبيي
  حيث تراوحم ة ال النسدبة بدي   0223د  1982ةيرية خال  الفتر  المحوم الحمراا في الجما
 1982% عدام 69.5  وحدد أقصد  بمدغ حدوالي  0223% عدام  09.0حد أدند  بمدغ حدوالي 
دورا ةامددا فددي  % وقددد تبددي  أ  الددواردام مدد  المحددوم الحمددراا لهدا 47.6وبمتوسدم سددنو  بمددغ 

 الماقة االستهالكية م  البروتي  الحيواني و ل  لتغمية الفجو  الغ ائية م  المحوم الحمراا  
 ال جوة الغاائية من المحوم الحمراء :

تمث  المحوم الحمراا أحد أةم مصادر البروتي  الحيواني في الجماةيرية وبالتالي 
يث أ  األةمية النسبية لمسعرام الحرارية ح 1فهي أحد عناصر فجو  األم  الغ ائي المعيار 
منخفتة بالمقارنة بنتيرتها في بع  الدو   يالمستمد  م  البروتي  الحيواني لمموام  الميب

المتقدمة   وتمث  الفجو  الغ ائية م  المحوم الحمراا أحد العناصر المغ ية لمشكمة فجو  
فأ  األمر  2الميزا  التجار  الغ ائي ، فإ ا ما تم األخ  بمؤشر رصيد ياألم  الغ ائي الميب

 يشير إلي الفرد المممد 
بي  قيمة ك  م  الصادرام والواردام م  المحوم الحمراا يكو  قيمته سالبة وكبير  نسبياا   

   يوك ل  فأ  المؤشر النسبي يكو  في اتجاال التغ ية اإليجابية لفجو  األم  الغ ائي الميب
محوم الحمراا م  الناحية الكمية الفرد بي  اإلنتا  المحمي وتعكس الفجو  الغ ائية م  ال

                                                 
1
عميه الفرد م  سعرام حراريدة فدي اليدوم مقارندة بالمتممبدام   الفجو  الغ ائية المعيارية : تعكس نسبة ما يحص  

 سية  منها والتي توصي بها منتمة الصحة العالمية  األسا
 
2
فجو  األم  الغ ائي الفعمية م  الناحية المممقة تساو  الفرد بي  قيمة الصادرام الغ ائية وقيمة الواردام    

 الغ ائية  
 ائيةقيمة الصادرام الغ ائية / قيمة الواردام الغ  -1فجو  األم  الغ ائي الفعمية =                  

 
تحميل اقتصادي لعناصر ال جوة من  –السيد ةاشم محمد)دكتور( ، جابر أحمد بسيوني )دكتور(  المصدر

( 0العدد) -(13المجمد ) -، المجمة المصرية لالقتصاد الزراعي  المحوم الحمراء في جمهورية مصر العربية
   0223يونيو  -
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( أ  تم  الفجو  5واالستهال  المحمي م  ة ال السمعة   وتشير البيانام الوارد  في جدو  )
، وحد أقص  بمغ حوالي  1982أل  م  عام  43.6قد تراوحم بي  حد أدن  بمغ حوالي 

أل  م  خال  الفتر   122.8والي   ، وبمتوسم سنو  بمغ ح0223أل  م  عام  151.3
  ، وقد اتخ م الفجو  الغ ائية م  المحوم الحمراا اتجاةاا عاماا تصاعدياا  0223 -1982

 % )جدو  الممحد(   2.74بمعد  نمو سنو  بمغ حوالي  
 محددات ال جوة الغاائية من المحوم الحمراء : 

نتدا  واالسددتهال  المحمددي تتحددد الفجددو  الغ ائيددة مد  المحددوم الحمددراا فدي كدد  مدد  اإل
منهددا ويددتم تغميددة ةدد ال الفجددو  بمقدددار مدد  الددواردام يتسدداو  معهددا ، ويفتددر  أ  التغيددر فددي 
اإلنتددددا  سددددو  يكددددو  لدددده اثددددر عكسددددي عمدددد  مقدددددار الفجددددو  منهددددا ، بينمددددا تددددأثير التغيددددر فددددي 

كمددا يمكدد  مدد  الناحيددة النتريددة  الاالسددتهال  سددو  يكددو  لدده تددأثير موجدد  وفددي نفددس االتجددا
إدخددا  متغيددر أسددعار الددواردام مدد  المحددوم الحمددراا كأحددد محددددام تمدد  الفجددو  ويفتددر  أ  
يكدددو  تأثيرةدددا سدددال  عمددد  تمددد  الفجدددو  ولكددد  نتدددراا لعددددم تدددوافر البياندددام الخاصدددة باألسدددعار 
الحقيقيددة لمددواردام مدد  المحددوم الحمددراا فقددد تددم االسددتعانة بمتغيددر كميددة الددواردام مدد  المحددوم 

 الحمراا   
 قدير القياسي ألثر أهم المتغيرات المحددة لم جوة الغاائية من المحوم الحمراء :الت

لدراسة وقياس اثر بع  المتغيرام المحدد  لمفجو  الغ ائية مد  المحدوم الحمدراا فدي 
الجماةيرية الميبيدة ، تدم تقددير العالقدة بدي  مقددار الفجدو  الغ ائيدة مد  المحدوم الحمدراا كمتغيدر 

واالسدتهال  القدومي مد   X1إلنتا  المحمي م  المحدوم الحمدراا بداألل  مد  تابو ، وك  م  ا
بددداألل  مددد ، ونتدددراا لصدددعوبة الحصدددو  عمددد  متوسدددم السدددعر لحقيقدددي  X2المحدددوم الحمدددراا 

  X3بداُل منها  *لمواردام م  المحوم الحمراا فقد تم االستعانة بكمية الواردام
وكميه الواردات من المحوم الحمراء في الجماهيرية ( :  تطور االستهلاك القومي وال ردي 4جدول  

 ف 2113ـ  1981الميبية  لال ال ترة 

 االستهال  القومي السنوام
 باألل  م 

 االستهال  الفرد 
 بالكيمو جرام

 كميه الواردام
 باألل  م 

1982 145.3 37 17.3 

                                                 
*
سدات في نوىرج االنحذاس الوتعذد الوقذس الخبص بهزه لن تتضح هعنىية هعبهل االنحذاس الخبص بكوية الىا 

 الوقذس . جالعالقة ولزلل تن استبعبدهب هن النوىر
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1981 237.1 61.2 97.1 

1980 162.4 37.5 70.5 

1983 195.5 42.5 87.4 

1984 222.3 49.5 76.3 

1985 171 35 24 

1986 199 41 47 

1987 219.4 42.5 52 

1988 211.5 37.7 42.7 

1989 182.7 29.9 7.8 

1992 183.2 29.1 5.2 

1991 169.6 22 2 

1990 178.5 22.6 2.4 

1993 135.9 13.5 2 

1994 180.4 13.3 2 

1995 183 15.5 1.8 

1996 182.4 16.7 3.6 

1997 196.4 18.9 4.4 

1998 208.7 19.5 3 

1999 182.1 20.2 2.7 

0222 196.1 21.1 2.9 

0221 202.5 16.4 25 

0220 196 16.6 10 

0223 213.8 17.2 10 

 25.0 28.2 189.8 المتوسم

 : جمعم وحسبم م  : د  المصدر
 ب السنوي اإلحصائي الزراعيالكتاد جامعه الدو  العربية د المنتمة العربية لمتنمية الزراعيدة د 

 د أعداد متفرقة خال  فتر  الدراسة    
وقدددد تبدددي  أ  أفتددد   0223 -1982و لددد  خدددال  الفتدددر  الزمنيدددة موتدددو الدراسدددة 

 -الصيغ الرياتية التي تعكس تم  العالقة ةي المعادلة  التالية :
 

                                                    y = 1.48  – 1 0. x1 + 1.00 x2  

                                         (**32.31 (**    )-07.06       ) 
                       R

2 
= 2.98        F = 651.9      
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 : الكمية المقدر  لمفجو  الغ ائية م  المحوم الحمراا باألل  م     yحيث أ  
        X1 الحمراا باألل  م    مم  المحو : الماقة اإلنتاجية المحمية 
        X2   االستهال  القومي م  المحوم الحمراا باألل  م : 

% م  التغيرام في مقدار الفجو  الغ ائية  98وتبي  م  النمو   السابد أ  حوالي 
مد  المحددوم الحمددراا يفسددرةا التغيددر فددي كد  مدد  الماقددة اإلنتاجيددة المحميددة واالسددتهال  القددومي 

م الحمددراا ، وقددد تبددي  معنويددة النمددو   ومعددامالم االنحدددار عنددد مسددتو  المعنويددة مدد  المحددو 
% ، وقدددد تبدددي  مددد  خدددال  معامددد  التقددددير الجزئددد  القياسددد  لمعوامددد  المسدددتقمة أ  األةميدددة 1

( األمر ال   يشدير إلد  أةميدة أثدر ةد ي  x1% )78( ، x2% )87النسبية لهما بمغم حوال  
ئيدة و أ  أثدر االسدتهال  أكبدر مد  اإلنتدا  مد  المحدوم الحمدراا فد  العاممي  عم  الفجدو  الغ ا

 الجماةيرية الميبية خال  فتر  الدراسة   
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( : تطـــور ال جـــوة الغاائيـــة ونســـبه االكت ـــاء الـــااتي وفترتـــي تغطيـــة اإلنتـــال المحمـــي والـــواردات  5جـــدول   
  2113ـ  1981ال ترة  للاستهلاك اليومي من المحوم الحمراء في الجماهيرية الميبية  لال

 السنوام

حمي
 الم
تا 
اإلن

 
م 
  
أل

 

وم 
لمح
  ا
م م

ردا
الوا

م 
  
ا أل
مرا
الح

حمي 
 الم
ال 
سته
اال

 
م 
  
أل

ئية 
غ ا
  ال
جو
الف

 
م 
  
أل

اتي 
 ال 
فاا
الكت
ا

ي  %
محم
  ال

هال
الست

ا
مي
ليو
ا

 
 م 
 

فترال تغمية 
اإلنتا  
المحمي 
  لالستهال

م  اليومي يوم
ردا
الوا
ية 
غم
رال ت
فت

هال
الست

ل
ال  

مي
يو

 
 يوم

 

1982 101.7 17.3 145.3 43.6 69.51 398.08 253.72 43.46 

1981 105 97.1 237.1 132.1 44.29 649.58 161.64 149.48 

1980 57.9 70.5 162.4 104.5 35.65 444.93 130.13 158.45 

1983 62.1 87.4 195.5 133.4 31.76 535.62 115.94 163.17 

1984 102 76.3 222.3 120.3 45.88 609.04 167.47 125.27 

1985 102 24 171 69 59.5 468.49 217.72 51.22 

1986 104.5 47 199 94.5 52.51 545.21 191.66 86.21 

1987 113.7 52 219.4 105.7 51.82 601.09 189.15 86.51 

1988 115.8 42.7 211.5 95.7 54.75 579.45 199.84 73.69 

1989 120.9 7.8 182.7 61.8 65.9 500.54 240.54 51.58 

1992 123 5.2 183.2 60.2 67.14 501.92 245.05 10.36 

1991 97 2 169.6 72.6 57.19 464.65 208.75 4.304 

1990 101.5 2.4 178.5 77 56.86 489.04 207.54 4.91 

1993 61.6 2 135.9 74.3 45.33 372.32 165.44 5.37 

1994 62 2 180.4 118.4 34.37 494.24 125.44 4.04 

1995 74 1.8 183 109 40.43 501.36 147.59 3.59 

1996 78 3.6 182.4 104.4 42.76 499.72 156.08 7.204 

1997 91.8 4.4 196.4 104.6 46.74 538.08 170.6 8.17 

1998 100.3 3 208.7 108.4 48.06 571.78 175.41 5.24 

1999 82 2.7 182.1 100.1 45.03 498.9 164.36 5.41 

0222 86.7 2.9 196.1 109.4 44.21 537.26 161.37 5.39 

0221 84 9.7 202.5 118.5 41.48 554.79 151.41 17.48 

0220 64.1 10 196 149.9 32.7 537 119.37 18.62 

0223 62.5 10 213.8 151.3 29.2 585.8 106.69 17.07 

 46.1 173.9 520.0 47.6 97.0 189.8 24.3 89.8 المتوسم

  (  4،  1: جمعم وحسبم م  جدولي ) المصدر

  365÷ االستهالك الوحلي اليىهي = االستهالك الوحلي  -1

 االستهال  المحمي اليومي ÷ اليومي = اإلنتا  المحمي   فترال تغميه اإلنتا  المحمي لالستهال -0
 ال  المحمي اليومي االسته÷ اليومي = كميه الواردام   فترال تغميه الواردام لالستهال -3            
    122× االكتفاا ال اتي = اإلنتا  المحمي / االستهال  المحمي  -4            
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إ ا مددا كددا   خاصددة ويتبددي  ممددا سددبد أ  تمدد  الفجددو  سددو  تددزداد كمشددكمة غ ائيددة
م  بروتي  حيواني مصددرال المحدوم الحمدراا   يالمستهد  زياد  ما يحص  عميه الموام  الميب

وتحقيدد معددالم زيداد   ةشير إلي أةميدة تنميدة الثدرو  الحيوانيدة فدي الزراعدة الميبيداألمر ال   ي
فدي اإلنتددا  تتناسدد  مددو معدددالم الزيدداد  فددي اسددتهال  األفددراد مدد  ةدد ال السددمعة ويمكدد  أ  يددتم 
 ل  م  خال  رفو كفاا  استخدام الموارد الزراعية في إنتا  المحدوم الحمدراا ويشدير  لد  إلدي 

، ويمكدد  أ  يددتم  لدد  مدد  خددال  انتخددا    ةفدداا  اإلنتاجيددة لمحيوانددام المددز رعيددأةميددة رفددو الك
أفتدد  السددالالم مدد  الناحيددة اإلنتاجيددة ونشددر سددالالم  ام كفدداا  إنتاجيددة عاليددة تددتالام مددو 
التدرو  المحميددة الميبيددة ةدد ا مد  جاندد ، ومدد  جاندد  أخدر زيدداد  كفدداا  األعددال  المسددتخدمة 

غ ائيددة باإلتددافة إلددي اسددتغال  المتدداي مدد  المخمفددام الزراعيددة كعمدد  حيددواني يرفددو قيمتهددا ال
كعمددد  حيدددواني ، ةددد ا باإلتدددافة إلدددي أةميدددة تنميدددة بددددائ  تمددد  السدددمعة )الددددواج ، األسدددما ( 
كمصدددادر غ ائيدددة لمبدددروتي  الحيدددواني يمكددد  بهدددا تعدددوي  قددددر مددد  االحتياجدددام االسدددتهالكية 

    يالترورية م  البروتي  الحيواني لمموام  الميب
 تقدير المستوي األمثل إلنتال لمحوم الحمراء فى الجماهيرية الميبية :

مددد  إلنتدددا  األمثددد  اتفدددود المتوسدددم السدددنو  لمسدددتو  ( 6تبدددي  مددد  الجددددو  رقدددم )
ألد  مد   433.69ع  نتيرال الفعمي بمقددار بمدغ حدوالي المحوم الحمراا ف  الجماةيرية الميبية
حدوالي  مد  المحدوم الحمدراا فد  الجماةيريدةتا  األمث  إلناحيث بمغ المتوسم السنو  لمستو  

ألدددد  مدددد  يمثدددد  حددددوالي  89.03فددددي حددددي  بمددددغ نتيددددرال الفعمددددي حددددوالي  ألدددد  مدددد  500.90
وقد يرجو التفاوم الكبير بي  حجم اإلنتا  األمث  والفعمي إلد   % م  نتيرال األمث   17.26

المسددتهم  الميبددي   إلددي تفتددي عدددم االسددتخدام األمثدد  لمددوارد انتددا  المحددوم الحمددراا، إتددافة
لمحوم الحمراا مقارنة بالمحوم األخر  وك ل  انخفا  الددخو  بالنسدبة لممدوام  الميبد  األمدر 

                                                 

  كمدددا تدددم تقددددير المسدددتو  األمثددد  إلنتدددا  المحدددوم الجمدددراا وفقدددا لنمدددو   التعددددي  الجزئدددي لنيرلدددو  تمممن
Nerlove : كما يمي 

Log YT = 1.981 + 1.106 Log XT + 0.717 Log YT -1 
(3.40 )              ** (4.79 )   ** 

F = 14.88                                         R
2
 = 0.60 

     

   Y T = - 0.470 + 2.73 XT نمو   التعدي  الجزئ                                          
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الدد   ال يمبدد  احتياجاتدده مدد  المحددوم الحمددراا خاصددة وأ  نمددم التغ يددة فدد  الجماةيريددة الميبيددة 
 يعم  أولوية كبير  لمحوم الحمراا  

ل إلنتال المحوم الحمراء في الجماهيرية الميبية  باأللف طن  لال ال ترة ( : المستوي األمث 6جدول   
 1981-2113. ) 

 السنوات األمثل الفعلى االستهالك

237.1 105 646.81 1981 

162.4 57.9 442.88 1982 

195.5 62.1 533.25 1983 

222.3 102 606.41 1984 

171 102 466.36 1985 

199 104.5 542.80 1986 

219.4 113.7 598.49 1987 

211.5 115.8 576.93 1988 

182.7 120.9 498.30 1989 

183.2 123 499.67 1990 

169.6 97 462.54 1991 

178.5 101.5 486.84 1992 

135.9 61.6 370.54 1993 

180.4 62 492.02 1994 

183 74 499.12 1995 

182.4 78 497.48 1996 

196.4 91.8 535.70 1997 

208.7 100.3 569.28 1998 

182.1 82 496.66 1999 

196.1 86.7 534.88 2000 

202.5 84 552.36 2001 

196 64.1 534.61 2002 

213.8 62.5 583.20 2003 

 المتوسم 522.92 89.23 191.72

 (  5: جمعم وحسبم م  جدو  ) المصدر
 موجز الدراسة 

المحدددددوم الحمدددددراا عددددد  مقابمددددده تبدددددي  مددددد  الدراسدددددة قصدددددور الماقدددددة اإلنتاجيدددددة مددددد  
م  ة ال المحوم ، وتراوحم نسبه االكتفاا ال اتي مد    االحتياجام االستهالكية لمسكا  الميبيي
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  بددي  حددد أدندد  بمددغ حددوالي  0223د  1982المحددوم الحمددراا فددي الجماةيريددة خددال  الفتددر  
وبمتوسددم سددنو   1982% عددام  69.51  وحددد أقصدد  بمددغ حددوالي  0223% عددام  09.0
%  وقددد تبددي  أ  الددواردام مدد  المحددوم الحمددراا دوراا ةامدداا فددي الماقددة االسددتهالكية  47.6بمددغ 

  م  البروتي  الحيواني و ل  لتغمية الفجو  الغ ائية م  المحوم الحمراا  
وتعكددس الفجددو  الغ ائيددة مدد  المحددوم الحمددراا مدد  الناحيددة الكميددة الفددرد بددي  اإلنتددا  

م  ة ال السمعة   وتشير نتائا الدراسة أ  تم  الفجو  قد تراوحم المحمي واالستهال  المحمي 
ألد   151.3، وحدد أقصد  بمدغ حدوالي  1982أل  م  عدام  43.6بي  حد أدن  بمغ حوالي 

 -1982ألدددد  مدددد  خددددال  الفتددددر   122.8، وبمتوسددددم سددددنو  بمددددغ حددددوالي  0223مدددد  عددددام 
ةدداا عامدداا تصدداعدياا بمعددد  نمددو ، وقددد اتخدد م الفجددو  الغ ائيددة مدد  المحددوم الحمددراا اتجا0223

 %  2.74سنو  بمغ حوالي 
ولدراسة وقياس أثر بع  المتغيرام المحدد  لمفجو  الغ ائية م  المحوم الحمراا في 
الجماةيرية الميبيدة ، تدم تقددير العالقدة بدي  مقددار الفجدو  الغ ائيدة مد  المحدوم الحمدراا كمتغيدر 

واالسدتهال  القدومي مد    X1الحمراا باألل  م   تابو ، وك  م  اإلنتا  المحمي م  المحوم
   0223 -1982و ل  خال  الفتر  الزمنية موتو الدراسة   X2المحوم الحمراا باألل  م  

% مددد  التغيدددرام فدددي مقددددار الفجدددو  الغ ائيدددة مددد  98و تبدددي  مددد  النمدددو   المقددددر أ  حدددوالي 
المحميددة واالسددتهال  القددومي مدد   المحدوم الحمددراا يفسددرةا التغيددر فددي كدد  مد  الماقددة اإلنتاجيددة

 %    1المحوم الحمراا ، وقد تبي  معنوية النمو   ومعامالم االنحدار عند مستو  المعنوية 
وتددزداد تمدد  الفجددو  كمشددكمة غ ائيددة إ ا مددا كددا  المسددتهد  زيدداد  مددا يحصدد  عميدده 

إلنتا  المحمد  م  بروتي  حيواني مصدرال المحوم الحمراا ف  ت  عدم زياد  ا يالموام  الميب
 ةمدد  المحددوم الحمددراا  األمددر الدد   يشددير إلددي أةميددة تنميددة الثددرو  الحيوانيددة فددي الزراعددة الميبيدد

وتحقيد معدالم زياد  فدي اإلنتدا  تتناسد  مدو معددالم الزيداد  فدي اسدتهال  األفدراد مد  ةد ال 
ا  المحددوم السددمعة ويمكدد  أ  يددتم  لدد  مدد  خددال  رفددو كفدداا  اسددتخدام المددوارد الزراعيددة فددي إنتدد

  ويمكد  أ  يدتم   ةالحمراا ويشير  ل  إلدي أةميدة رفدو الكفداا  اإلنتاجيدة لمحيواندام المدز رعيد
 لدد  مدد  خددال  انتخددا  أفتدد  السددالالم مدد  الناحيددة اإلنتاجيددة ونشددر سددالالم  ام كفدداا  
إنتاجيددة عاليددة تددتالام مددو التددرو  المحميددة الميبيددة ةدد ا مدد  جاندد ، ومدد  جاندد  أخددر زيدداد  

األعال  المستخدمة كعم  حيواني يرفو قيمتها الغ ائية باإلتافة إلي اسدتغال  المتداي  كفاا 
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مدد  المخمفددام الزراعيددة كعمدد  حيددواني ، ةدد ا باإلتددافة إلددي أةميددة تنميددة بدددائ  تمدد  السددمعة 
)الدددددواج ، األسددددما ( كمصددددادر غ ائيددددة لمبددددروتي  الحيددددواني يمكدددد  بهددددا تعددددوي  قدددددر مدددد  

   يالترورية م  البروتي  الحيواني لمموام  الميب االحتياجام االستهالكية
 المراجع

تحميـــل السددديد ةاشدددم محمدددد حمدددد ) دكتدددور ( ، جدددابر أحمدددد بسددديوني ) دكتدددور ( د 
د المجمدة المصدرية  اقتصادي لعناصر ال جوة من المحوم الحمراء في جمهورية مصر العربيـة

     0223يونيو  لالقتصاد الزراعي د المجمد الثالث عشر د العدد الثاني د
الكتاب السنوي اإلحصـائي جامعه الدو  العربية د المنتمة العربية لمتنمية الزراعيدة د 

      0223د أعداد متفرقة د الخرموم  الزراعي
د الجدزا  األمـن الغـاائي وأبعـادل ومحدداتـه وسـبل تحقيقـهصدالظ األمدي  اإلربداي د 

      1996ة األول  الثاني د الهيئة القومية لمبحث العممي د المبع
د سمسدة  المـوارد الزراعيـة والحيوانيـة فـي الجماهيريـةمحمد عبد الجمي  بو اسدنينه د 

     1993دراسام وتقارير عممية د الهيئة القومية لمبحث العممي د الجماةيرية 
نتائج التعداد هصلحة اإلحصبء و التعذاد ـ اللجنة الشعبية العبهة لتخطيظ االقتصبد ـ 

 ف .  0223ـ طشابلس  ف 1987لعام  الزراعي
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 جدول الممحق
جدو  ممحد : التحمي  اإلحصائي باستخدام معادالم االتجاال الزمني العام ومعدالم النمو السنوية 

   0223د  1982الفتر    خال لمتغيرام الدراسة
 النمو   المتغير التابو 

 لو ص = أ +   س
معد  النمو 
 السنو  % 

 Fقيمة 
 

وسم قيمة مت R2قيمه 
 المؤشرام 

 أواًل : اإلنتال المحمي من المحوم الحمراء: 

الماقة اإلنتاجية م  لحوم األبقار   
 باألل  م  

 س 2.235 – 1.83لو ص = 
             (- 8.16 )** - 3.52 66.56 2.75 09.68 

الماقة اإلنتاجية م  لحوم اإلب   
 باألل  م  

 س  2.2002+  2.30لو ص = 
                (0.49 )** 0.02 6.18 2.00 4.88 

 ًا : تطور االستهلاك القومي وال ردي وكمية الواردات من المحوم الحمراء : ثاني

الماقة االستهالكية م  المحوم  
 الحمراا باألل  م  

 س  2.2167 – 0.04لو ص = 
              (- 4.97 )** -1.67 04.66 2.55 189.8 

م  المحوم  االستهال  الفرد  
 الحمراا بالكيمو جرام 

 س  2.203 – 1.69لو ص = 
               (- 7.40 )** - 0.32 55.28 2.71 08.02 

كميه الواردام م  المحوم الحمراا  
 باألل  م  

 س  2.256 –1.70لو ص = 
             (- 3.90 )** -5.62 15.38 2.41 05.22 

 : فترات التغطية :   ثالثاً 
تغميه اإلنتا  المحمي  فترال 

 الستهال  المحمي باليوم 
 س  2.2257 – 0.32لو ص = 

             (-0.29 ) *  -2.57 3.99 2.17 173.9 

  فترال تغميه الواردام لالستهال 
 المحمي باليوم 

 س  2.261 – 0.28لو ص = 
             (- 4.98 )** - 6.12 

04.79 
 2.53 46.1 

 اائية من المحوم الحمراء : ًا : ال جوة الغرابع

 س  2.2274+  1.89لو ص =  مقدار الفجو  الغ ائية باألل  م  
                (2.08  )* 2.74 4.21 0.17 122.8 

 (   5،  4،  3،  0،  0،  1التحمي  اإلحصائي لبيانام  الجداو  أرقام )  المصدر :
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AN ECONOMIC STUDY FOR ANALYSIS OF RED 

MEAT GAP IN LIBYAN JAMAHIRYA 

 

ABSTRACT: 

 

The sector of livestock considers one of the main sectors in 

Libyan national economy. The problem of red meat in Libyan 

agriculture is summered to shortage between production and 

consumption Libya Jamahirya. The objective of the study are 

investigate current situation of red meat production and consumption, 

analyzed some variables correlating production and consumption of 

red meat, and estimating the food gap from the red meat, and 

estmating of optimal production from the red meet . 

The conduct study showed that the annual per capita 

consumption of red meat is about 28.2 Kg during the study period 

(1980-2003). The annual average of the gap between production and 

consumption of red meat reached about 100.8 thousand ton during the 

study period.. The gap covered by the imports in the short run, but on 

the long run, it must be covered by importance of agricultural 

development plans, importance of animal fodder resources and 

importance of veterinary and breeding of agricultural animals. 

The study showed that the most important factors that affect on 

the gap of red meat were: the quantity of production and consumption 

of red meat. The value of determination coefficient was about 0.98, it 

means that the previous factors investigate about 98 % from the 

changes in the food gap from red meat.  

The research showed several recommendations, with which 

production and consumption problems of red meat could be overcome.   
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