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خالل الفترة  لتقدير دالة الطب على الواردات الليبية من االلباندراسة اقتصادية 

(0991- 3102.) 

 

سعد عريف محمد
0

محمد سالم موسى، 
3

على خليفــــه السكران، 
0

 

1
 جامعة عمر المختار -كلية الزراعة ، قسم األقتصاد الزراعى 

2
 جامعة طرابلس -كلية الزراعة ، قسم األقتصاد الزراعى 

 

 المستخلــــص. 

تتمحور المشكلة البحثية فى أن االنتاج المحلي من األلبان في ليبيا ال يواكب الطلب على هذه السلعة مما 

لخارج لتغطية االحتياجات سبب في وجود فجوة غذائية فى األلبان، واليزال االعتماد على االستيراد من ا

من األلبان محلياً. لذلك استهدف البحث دراسة أالنتاج المحلي وأالستهالك وكذلك الفجوة الغذائية ونسبة 

تقدير دالة الطلب على الواردات الليبية من االلبان في ليبيا األكتفاء الذاتي ونصيب الفرد من األلبان وكذلك 

خالل  قياس اهم العوامل المحددة لكمية الواردات من االلبان الى ليبياخالل فترة الدراسة، وذلك لتحديد و

 (، كما اعتمد البحث في ذلك على التحليل الوصفي والكمي.2112 - 1991الفترة )

البحث الى ان اهم العوامل المحددة لكمية الواردات من االلبان في ليبيا خالل فترة الدراسة على  توصل

وكما يتضح من النموذج  ،الناتج القومي االجماليلي من االلبان وعدد السكان والترتيب هي االنتاج المح

% في االنتاج المحلي من االلبان سوف يؤدي الى تغيرا في كمية واردات 11المقدر، ان تغير مقداره 

% في عدد السكان سوف 11% مع ثبات باقي العوامل االخرى، كما ان تغير مقداره 4.66االلبان بمقدار 

% مع ثبات باقي العوامل االخرى، وكذلك فان 4.46ي الى تغيرا في كمية الواردات من االلبان بمقدار يؤد

سوف يؤدي الى تغيرا في كمية الواردات من االلبان بمقدار  الناتج القومي االجمالي% في 11تغير مقداره 

التوسع فى يات اهمها، % مع ثبات باقي العوامل االخرى. كما خلص البحث الى مجموعة من التوص2..1

اهتمام ، األهتمام بالمراعي الطبيعية بأعتبارها أهم مصادر األعالف الخضراء، تربية أبقار المنتجة لأللبان

 المنتجة لاللبان مثل الماعز واالبل. باالنواع األخرى من الحيوانات

 

 دالة الطلب على الواردات.اقتصاديات االلبان، انتاج واستهالك االلبان في ليبيا،  :الدالة الكلمات
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 المقدمـــــــــــــــــــــة.

يعتبر تحقيق األمن الغذائي وتوفير الحاجات الغذائية للسكان من أولويات السياسات االقتصادية الزراعية 

لكل دول العالم، كما أن النهوض بالمستوى الغذائي للمواطنين وتحسين نوعية استهالكهم الغذائي من 

ة التحديات التى تواجة كثيراً من األهداف الرئيسي للتنمية المستدامة، وتأتي مشكلة األمن الغذائي فى مقدم

دول العالم  والسيما الدول النامية  فبالرغم من توافر الموارد الطبيعة فى هذة الدول و المتمثلة فى األرض 

والمياة ة والقوى البشرية  إال أن الزراعة لم تحقق الزيادة المستهدفة فى األنتاج الالزم لمجابهة الطلب  

ع الفجوة الغذائية وأضطر هذة الدول لألستيراد لتغطية العجز فى األنتاج المحلى األمر الذى أدى الى أتسا

مما جعل هذة الدول عرضة للضغوطات األقتصادية والسياسية من جانب الدول التى تتمتع بفائض فى 

نتاج األنتاج الزراعى األمر الذي تسبب فى نشوء التبعية الغذائية ذات األبعاد الخطيرة ، ويعتبر قطاع اإل

الحيوانى أحد مصادر توفير البروتين الألزم لغذاء األنسان والذى يتمثل فى اللحوم الحمراء واأللبان 

ومشتقاتها وتعد األغذية المشتقة من مصدر حيواني ذات قيمة غذائية أعلى من تلك المشتقة من مصدر 

ية األساسية الثمانية كما أن نباتي، أذا يحتوى البروتين الحيوانى على كميات أكبر من األحماض األمين

البروتين الحيواني ضروري لتكوين األنسجة ونموها وتجديد التالف منهاومصدر للدهن الذى يمد األنسان 

بالطاقة با ألضافة للفيتامينات
(1)

و تساهم األلبان بنصيب مهم فى توفير جزء من البروتين الحيواني  

والنشاط والصحة  خصوصاً فى غذاء األطفال، وتعتبر  للمستهلك بما تحتوية من مكونات ضرورية للنمو

األلبان من أقدم المواد الغذائية التى عرفها االنسان ويتكون البروتين اللبني من مجاميع مختلفة من 

% من البروتين اللبني وال يوجد ال فى اللبن فقط ،كما 01البروتينات أهمها بروتين الكازين الذي يمثل 

ربوهيدرات والدهون واألمالح المعدنية والفيتامينات يحتوى اللبن على الك
(2)

. 

 المشكـــلة البحثية.

إن النقص الشديد فى إنتاج الغذاء وتزايد الحاجة لتلبية األستهالك المتنامي فى ظل تطور الوعى الصحى 

فادة من وزيادة مستويات الدخول وأيضاً فى ظل الزيادة السكانية يتطلب العمل على كل ما من شأنة االست

الموارد المتاحة لتحسين كفاءة االنتاج واالنتاجية والتوسع أفقياً ورأسياً لمجابهة الطلب المحلى أو تقليص 

الفجوة الغذائية بين الطلب والعرض من منتجات االلبان المحلية، ان حالة العجز في توفير االلبان محلياً 

توفير هذه السلعة ومن تم زيادة العبء على ميزان  ترتب عليه زيادة االعتماد على االستيراد الخارجي في

المدفوعات. على الرغم من تبني السياسات االقتصادية الزراعية فى ليبيا تحقيق األمن الغذائي للمواطن 

                                                           
1
، رسالة ماجستير ، قسم االقتصاد الزراعي  ،كلية  دراسة تحليلية إلقتصاديات إنتاج األغنام فى شعبية الجبل األخضرأسماء سالم حمد ،  -( (

 2110الزراعة ،جامعة عمر المختار ،
2
أهتمام خاص بمنطقة الجبل  الجماهيرية مع دراسة أقتصادية تحليلية ألهم العوامل المؤثرة على أنتاج األلبان فىوليد عبد الرازق بوحوية ،  -( (

 2119رسالة ماجستير ،قسم االقتصاد الزراعى ،كلية الزراعة ،جامعة عمر المختار ،  االخضر ،
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الليبي من خالل الخطط التنموية المتعاقبة والرامية لتحقيق األكتفاء الذاتي وتصدير الفائض للخارج، ال أن 

كبيراً على الواردات لسد العجز فى االنتاج المحلى لمعظم السلع الغذائية، وتتلخص مشكلة هناك أعتماداً 

الدراسة فى وجود فجوة غذائية فى األلبان فى ليبيا وأن االنتاج المحلي ال يواكب الطلب على هذة السلعة 

بان مما يشكل عبء ً تقليص الفجوة الغذائية من األل واليزال االعتماد عل االستيراد من الخارج لسد أو

 أضافياً على كاهل الميزان التجاري الليبي وخلق قيد أخرى على حرية وأستقاللية المواطن الليبي.

 اهداف البحث.

التعرف على تطور أنتاج  وأستهالك من األلبان، و الفجوة الغذائية ونسبة األكتفاء الذاتي ونصيب  -1

 (.2112 – 1991خالل الفترة ) الفرد من األلبان

 .خالل فترة الدراسة تقدير اهم العوامل المؤثرة في الكميات المستوردة من االلبان في ليبيا -2

الخروج بنتائج وتوصيات قد تساعد متخدي القرارات االستهالكية واالستيرادية في وضع  -2

 السياسات االقتصادية المناسبة في هذا المجال.

 أهمية البحث:

في تحقيق األمن الغذائي، إال أن ليبيا كغيرها من الدول النامية  لاللبانبالرغم من األهمية االقتصادية 

، ويمكن تلخيص االلباناالخرى، الزال االنتاج فيها متدني بالمقارنة بالدول التي تنتج كميات كبيرة من 

 أهمية الدراسة في ثالث جوانب :             

اضيع الهامة والتي تعتبر مصدر مهم بالنسبة للعلم: سوف تسلط هذه الدراسة علي أحد المو -1

 للبروتين الحيواني، وتعتبر إضافة جديده للمكتبة العربية.

بالنسبة للمجتمع: حيث يعتبر االنتاج الحيواني من أهم القطاعات اإلقتصادية، ولذا يجب دراسته  -2

بعض وتوضيح هذه االمور والعقبات التي تواجه تنمية هذا القطاع، من خالل دراسته واستنتاج 

 النتائج التي تساعد راسمي الخطط اإلقتصادية علي إتخاد القرار المناسب.

بالنسبة للباحث: يأمل الباحثون أن تكون هذه الدراسة فرصة لصقل المهارات واضافة جديدة  -2

 .للمعارف العلمية، وتطبيق اساليب ومنهجية البحث العلمي السليمة

 

 -االسلوب البحثي ومصادر البيانات:

اعتمد البحث على استخدام  أسلوب التحليل االقتصادي الوصفي و الكمي للبيانات الثانوية في قياس 

االتجاهات العامة للمتغيرات االقتصادية المؤثرة في الطلب على الواردات من االلبان وتقدير معدالت 
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صورتها الخطية او نموها وذلك بتحليل السالسل الزمنية باستخدام اسلوب االنحدار البسيط سواء في 

اللوغاريتمية المزدوجة، وكذلك استخدام اسلوب االنحدار المتعدد في تقدير نموذج دالة الطلب على 

، من (SPSSالواردات الليبية من االلبان لتحديد العوامل المحددة لها. باالعتماد على البرنامج االحصائي )

حيث  العلمية والتقارير المتعلقة بموضوع الدراسة،مصادرها المختلفة المحلية والدولية والكتب والرسائل 

كما تناول حدود البحث المكانية فشملت ليبيا، واما  .يتم االعتماد على الصيغة االسية لتقدير معدالت النمو

(، اما الحدود الموضوعية فيدرس البحث 2112-1991الحدود الزمانية فقد تناول البحث تغطية الفترة )

 ب الخارجي على االلبان.في مجال تقدير الطل

 مواد وطرائق البحث:

 اوالً: صناعة االلبان ومنتجاتها فى ليبيا.

لقد تمكن االنسان منذ القدم من تصنيع كثير من المنتجات اللبنية كأأللبان المتجبنة والجبن والزبد وغيرها 

لتجفيف  ظهرت الكثير وفى الوقت الحاضر وبفعل التقدم التقني  وبأكتشاف عمليات التبخير والبسترة وا

من المنتجات  كأاللبان المجففة والمبسترة والكثير من الصناعات المرتكزة على االلبان ومنتجاتها. بالرغم 

من وجود المراعي الطبيعية أو المراعي الخضراء فى بعض المناطق فى  ليبيا ال أنة ال يمكن االعتماد 

دم توفر االعالف الجافة فى فصل الجفاف ونقص االدوية عليها لتربية االبقار من أجل االلبان  وكذلك ع

البيطرية والخدمات االرشادية قلل من األعتماد على األعتماد على االنتاج المحلى من األلبان لسد 

االحتياجات المحلية وال تزال صناعة االلبان فى مراحل تطورها، وتم أنشاء العديد من المصانع الحكومية 

فى السنوات االخيرة والتى تعود تبعيتها للشركة العامة لأللبان وأفتتح أول مصنع سنة  ذات التقنية العالية

ألف لتر يومياً  ثم أفتتح مصنع األمل  44أكتوبر بطرابلس بطاقة أنتاجية قدرها .وهو مصنع  ..19

خضر ألف لتر يوميا وبعد ذلك أفتتح مصنع الجبل األ 91ببنغازي فى نفس السنة بطاقة أنتاجية قدرها 

ألف لتر يومياً كما تم أفتتاح مصنع الخمس فى نفس السنة  91بطاقة أنتاجية قدرها  1901بالبيضاء سنة 

ألف لتر يومياً، وفى العموم يمكن تقسيم منجي األلبان فى ليبيا الى فئتان: الفئة  04بطاقة أنتاجية قدرها 

 14-11راوح عدد األبقار لدى هذه الفئة بين االولى وتشمل المزارعين المهتمين بتربية أبقار اللبن حيث تت

الفئة فى صورة السائلة أو منتجاته من الزبد والسمن واللبن الحامض لمحالت  هبقرة  ويتم تسويق أنتاج هذ

البقالة. الفئة الثانية وتشمل المشروعات العامة لتربية أبقار اللبن والتى تهدف لتزويد مصانع األلبان 

 الخام لتصنيعة وتحويلة الى العديد من المشتقات. المجاورة لها بالمادة 
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 اللبن. 

األفراز الطبيعي للغدد الثد يية أو الضرع فى الحيوانات الثد يية، ومن أهم الثدييات المستخدمة فى أنتاج 

اللبن االبقار و الجاموس واألغنام والماعز واألبل
(3)

والمصريين القدماء كل من  ، ولقد أستعمل األغريق

اللبن والزبد والجبن ثم أنتشر أستعمال اللبن ومنتجاته الى جميع أنحاء العالم، وتحتوى البان األنواع 

المختلفة من الحيوانات على نفس العناصر الغذائية ولكنها تختلف فى تركيبها وخواصها، ويأتي الجزء 

ن االبقاراألكبر من اللبن المستخدم فى تغذية االنسان م
(
 

4)
. 

 

 القيمة الغذائية لأللبان. 

يتميز اللبن بأهميته الغذائية كغذاء متكامل لألطفال أضافاً الهمية الغذائية للصغار والكبار، فاللبن مصدر 

لنشاط وحيوية الجسم الحتوائه على المواد الدهنية والبروتنية والكربوهيدراتية، كذلك يحتوى اللبن على 

مة لوظائف الخاليا الحيوية ونمو الجسم، كما يعتبر اللبن مصدراً أساسيا للمواد المعدنية الفيتامينات الالز

التى الغنى لالنسان عنها وخاصة الكالسيوم والفوسفور، وفى المتوسط  فأن النسب المئوية لمكونات اللبن 

% 6ن اللبن % وده4والالكتوز 1.0% والجلوبيولين و األلبيومين2.4% والكازين.0تتمثل فى الماء 

%12% والمواد الصلبة ..1واألمالح
(5)

 

 ثانياً: المؤشرات االقتصادية ألنتاج وأستهالك االلبان فى ليبيا:

 إالنتاج المحلي من األلبان.  -0

تعتبر األبقار هى المصدر الرئيسي إلنتاج األلبان من مصادرها المحلية والمستوردة وبالرغم من أن 

رار كالفرزيان والجيرسي اال أن أنتاجيتها قلت لسوء االدارة وقلت السالالت المستوردة عالية االد

( أن الكمية المنتجة من األلبان بلغت  أدنى 1العناية والمتابعة والتغذية، ويوضح الجدول رقم )

طن  212119فى حين بلغت أقصى قيمة لها بحوالي  1992طن سنة  101101مستوياتها بحوالي 

طن. وبدراسة االتجاة الزمني العام لتطور الكمية  242201حوالي وبمتوسط سنوي بلغ  .211سنة 

المنتجة من األلبان في ليبيا، تبين باستخدام النماذج الرياضية المختلفة واختيار أفضلها وفقاً للمنطق 

اإلحصائي والمنطق االقتصادي فقد تبين أن النموذج االسي هو االكثر مالئمة لطبيعة البيانات لذلك 

                                                           
3
 1999، البيضاء، ليبيا،  الرقابة الصحية على األلبان ومنتجاتها، منشورات جامعة عمر المختارعادل مصطفى الخولي ،  -( (

4
  1941، دار المطبوعات الجديدة ، االسكندرية ، مصر ،ن السائل ومنتجاتة الحجراوي، اللبابراهيم سالم  -( (

5
 1999، البيضاء، ليبيا،  الرقابة الصحية على األلبان ومنتجاتها، منشورات جامعة عمر المختارعادل مصطفى الخولي ،  -( (
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ل بين النماذج التي قدرت، كما ان معدل النمو أتخذا أتجاهاً عاماً تصاعدياً وبمعدل موجب فهو االفض

 (.2( بالجدول رقم )1%  خالل فترة الدراسة كما تشير إليه المعادلة رقم )2.6قدر بحوالي 

                                    

 الواردات من األلبان. -3

الفرق بين االستهالك واالنتاج المحلي  وهو ما يعرف بالفجوة الغذائية وتلعب دوراً  تمثل الوردات

( أن كمية 1هاماً فى تغطية الفجوة الغذائية نتيجة لعدم كفاية االنتاج المحلي، ويوضح الجدول رقم )

 4..220.10وحد أقصى  1991طن سنة  66111الوردات من األلبان ترواحت بين حد أدنى بلغ 

طن. وبدراسة االتجاة  4211144، كما وبلغ المتوسط السنوي للواردات حوالي 2112ة طن سن

الزمني العام لتطور الكمية المستوردة من األلبان في ليبيا، تبين باستخدام النماذج الرياضية المختلفة 

االكثر واختيار أفضلها وفقاً للمنطق اإلحصائي والمنطق االقتصادي فقد تبين أن النموذج االسي هو 

مالئمة لطبيعة البيانات لذلك فهو االفضل بين النماذج التي قدرت، كما ان معدل النمو أتخذا أتجاهاً 

% خالل فترة الدراسة كما تشير إليه المعادلة رقم 21.4عاماً تصاعدياً وبمعدل موجب قدر بحوالي 

 (.2( بالجدول رقم )2)

 

 االستهالك من األلبان.– 2

 296121( تزايد أستهالك األلبان بشكل متذبذب حيث بلغ أدنى قيمة له بنحو 1يوضح الجدول رقم )

وبمتوسط سنوي  2112طن سنة  2614.6.4وكذلك أقصى قيمة لة بنحو  1999طن سنة 

طن. وبدراسة االتجاة الزمني العام لتطور الكمية المستهلكة من األلبان في ليبيا، تبين  .444266

النماذج الرياضية المختلفة واختيار أفضلها وفقاً للمنطق اإلحصائي والمنطق االقتصادي فقد باستخدام 

تبين أن النموذج اللوغاريتمي هو االكثر مالئمة لطبيعة البيانات لذلك فهو االفضل بين النماذج التي 

%  ...1لي قدرت، كما ان معدل النمو أتخذا أتجاهاً عاماً تصاعدياً وبمعدل نمو موجب قدر بحوا

 (.2( بالجدول رقم )2خالل فترة الدراسة كما تشير إليه المعادلة رقم )

 

 نسبة اال كتفاء الذاتى من األلبان. -4

% 1.0( يتضح أن أقل نسبة من االكتفاء الذاتي من األلبان بلغت حوالي 1من بيانات الجدول رقم )

حين بلغ متوسط  نسبة االكتفاء فى  1991% سنة 04بينما أقصى  نسبة بلغت حوالى   2112سنة 
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%. وبدراسة االتجاة الزمني العام لتطور نسبة اال كتفاء الذاتى 22الذاتي خالل فترة الدراسة حوالي 

من األلبان في ليبيا، وباستخدام النماذج الرياضية المختلفة واختيار أفضلها وفقاً للمنطق اإلحصائي 

لوغاريتمي هو االكثر مالئمة لطبيعة البيانات لذلك فهو والمنطق االقتصادي فقد تبين أن النموذج ال

االفضل بين النماذج التي قدرت، كما ان معدل النمو أتخذا أتجاهاً عاماً تنازلياً وبمعدل نمو سالب قدر 

 (.2( بالجدول رقم )6%  خالل فترة الدراسة كما تشير إليه المعادلة رقم )14-بحوالي 

 

 – 0991االستهالك والواردات واالكتفاء الذاتي من األلبان خالل الفترة )( كمية االنتاج و0جدول رقم )

3102) 

 السنة
 األنتاج المحلي 

 )طن(
 الواردات

 )طن( 

 المتاح لألستهالك

 )طن( 

 الفجوة الغذائية

 )طن(
 نسبة األكتفاء الذاتي

)%( 

1991 190600 548183 .20.02 -460102 1.24 

1991 189000 117927 21492. -11.92. 1.42 

1992 183650 1021000 1216441 -1121111 1.14 

1992 181180 279000 641101 -2.9111 1.29 

1996 192440 412000 416661 -612111 1.22 

1994 203000 367000 4.1111 -24.111 1.24 

1994 215900 369000 406911 -249111 1.2. 

199. 232180 375000 41.101 -2.4111 1.20 

1990 224640 436000 441461 -624111 1.26 

1999 250020 44000 296121 -66111 1.04 

2111 258419 4478500 6.24919 -66.0411 1.14 

2111 259660 1984264 2262926 -1906246 1.12 

2112 259408 405092 446411 -614192 1.29 

2112 273756 1805265 21.9121 -1014244 1.12 

2116 285268 1869332 2146411 -1049222 1.12 

2114 296471 4823659 4121121 -6022449 1.14 

2114 304682 1812041 2114.22 -1012161 1.16 

211. 312009 6019360 4221249 -4119241 1.14 

2110 299957 5168202 4640149 -4140212 1.14 

2119 294590 5584701 40.9291 -4406.11 1.14 

2111 283300 8493958 0...240 -0692940 1.12 

2111 288500 18815944 19116666 -10014966 1.12 

2112 296600 33870876 2614.6.4 -220.10.4 1.11 

2112 279500 28367684 2046.106 -2024.406 1.11 

 1.33 4200044- 4442445 5311166 252280 المتوسط

دراسة اقتصادية تحليلية إلنتاج وأستهالك بعض أهم السلع الزراعية اإلستراتجية فى هاجر حسين محمد ، 

، رسالة  الدول العربية وأثرها على تحقيق األمن الغذائي العربي "دراسة حالة األمن الغذائي فى ليبيا

 2114ماجستير ، قسم األقتصاد الزراعى ، كلية الزراعة ، جامعة عمر المختار ، 
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 (   3102 -0991( معادالت االتجاة الزمني النتاج وأستهالك األلبان للفترة )3جدول رقم )

F R المعادلة البيان ر.م
2

 

Ŷ = 183983.351e انتاج المحلي 0
0.024X

 

(11.090(   )21..09) 
007.544 1.744 

Ŷ =115966.616e الواردات 3
0.206X 

(2.439)  (7.163) 
40.204 1.511 

Ŷ =225226.476e لالستهالكالمتاح  2
0.177X 

(2.439)  (7.163) 
54.554 1.554 

Ŷ = 0.795e نسبة اال كتفاء الذاتى 4
-0.15X 

(2.439)  (7.163) 
43.379 1.51 

4 
نصيب الفرد من إنتاج 

 المحلي
Ŷ = 42.326 – 0.958X + 0.197X

2
 – 0.007X

3 

28.244)  (-1.885)  (4.210)   (-5.373)) 
29.1 1.74 

 (1المصدر: بيانات الجدول رقم )

 

 نصيب الفرد من إالنتاج المحلي من األلبان. -4

( يتضح أن أقل قيمة لمتوسط نصيب الفرد من إنتاج األلبان بلغت حوالي 2من خالل بيانات الجدول رقم )

 .211كجم/سنة وذلك في سنة  41.04بينما أقصى قيمة بلغت حوالى  1992كجم/سنة وذلك سنة  20.41

كجم/سنة، وبدراسة  2..64حين بلغ متوسط نصيب الفرد من إنتاج األلبان خالل فترة الدراسة حوالي  فى

االتجاة الزمني العام لتطور نصيب الفرد من إنتاج األلبان في ليبيا وباستخدام النماذج الرياضية المختلفة 

النموذج التكعيبي هو االكثر  واختيار أفضلها وفقاً للمنطق اإلحصائي والمنطق االقتصادي فقد تبين أن

مالئمة لطبيعة البيانات لذلك فهو االفضل بين النماذج التي قدرت، كما ان معدل النمو أتخذا أتجاهاً عاماً 

( 4% خالل فترة الدراسة كما تشير إليه المعادلة رقم )..1تصاعدياً وبمعدل نمو موجب قدر بحوالي 

 (.2بالجدول رقم )
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 (.3102 – 0991السكان ونصيب الفرد من األلبان فى ليبيا خالل الفترة )( عدد 2جدول رقم )

 السنة
 األنتاج المحلي

 )طن( 

 عدد سكان 

 )مليون نسمة(

 نصيب الفرد السنوي من األلبان 

 )كجم/ سنة( 

1991 190600 4.398 43.34 

1991 189000 4.499 42.01 

1992 183650 4.597 39.95 

1992 181180 4.692 38.61 

1996 192440 4.785 40.22 

1994 203000 4.878 41.62 

1994 215900 4.970 43.44 

199. 232180 5.062 45.87 

1990 224640 5.154 43.59 

1999 250020 5.245 47.67 

2111 258419 5.337 48.42 

2111 259660 5.428 47.84 

2112 259408 5.518 47.01 

2112 273756 5.609 48.81 

2116 285268 5.703 50.02 

2114 296471 5.802 51.10 

2114 304682 5.907 51.58 

211. 312009 6.018 51.85 

2110 299957 6.123 48.99 

2119 294590 6.209 47.45 

2111 283300 6.266 45.21 

2111 288500 6.423 44.92 

2112 296600 6.492 45.69 

2112 279500 6.599 42.35 

 45.73 4.49 252280 المتوسط

 

دراسة اقتصادية تحليلية إلنتاج وأستهالك بعض أهم السلع الزراعية اإلستراتجية فى هاجر حسين محمد ، 

، رسالة  الدول العربية وأثرها على تحقيق األمن الغذائي العربي "دراسة حالة األمن الغذائي فى ليبيا

 .2114، كلية الزراعة ، جامعة عمر المختار ،  ماجستير ، قسم األقتصاد الزراعى

وبدراسة األتجاة الزمني العام لنصيب الفرد من أنتاج األلبان فى ليبيا خالل فترة الدراسة تبين أنه يزداد 

 % ولم تثبت معنويته عند مختلف المعادالت الرياضية.1.10تصاعياً بمعدل نمو سنوي حوالي 
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 بروتين األلبان.نصيب الفرد السنوي من  -4

 1.16تقدر كمية البروتين فى األلبان بحوالي  
(6)

( تبين ان أدنى كمية من 6ومن بيانات الجدول رقم ) 

، بينما بلغت أقصى قيمة لبروتين األلبان حوالى 1992طن في سنة  24..بروتين األلبان بلغت حوالى 

 11.19حين بلغ المتوسط السنوي لبروتين األلبان خالل فترة الدراسة حوالي  ، فى.211طن سنة  12.60

ألف طن، وتشير بيانات نفس الجدول الى أن نصيب الفرد السنوي من بروتين األلبان تترواح بين حد أدنى 

وبمتوسط  .211كيلوجرام للفرد خالل عام  .2.1وحد أقصى بلغ  1992كيلوجرام للفرد سنة  1.46بلغ 

 كيلوجرام للفرد خالل فترة الدراسة.  1.02بلغ  سنوي

وبدراسة األتجاة الزمني العام لكمية بروتين األلبان فى ليبيا خالل فترة الدراسة تبين أنة يزداد تصاعياً 

(، كما ان معدل النمو 4( بالجدول رقم )1%  وكما تشير إلية المعادلة رقم )2.6بمعدل نمو سنوي حوالي 

% خالل فترة الدراسة كما تشير إليه ..1اً تصاعدياً وبمعدل نمو موجب قدر بحوالي أتخذا أتجاهاً عام

 (.4( بالجدول رقم )2المعادلة رقم )

 (3102 – 0991( كمية بروتين األلبان بألف طن ومتوسط نصيب الفرد للفترة )4جدول رقم )

 السنة
 األنتاج المحلي

 )طن( 

 كمية البروتين 

 )طن(

من بروتين األلبان نصيب الفرد السنوي 

 )كجم/السنة(

1991 190600 7.62 1.73 

1991 189000 7.56 1.68 

1992 183650 7.35 1.60 

1992 181180 7.25 1.54 

1996 192440 7.70 1.61 

1994 203000 8.12 1.66 

1994 215900 8.64 1.74 

199. 232180 9.29 1.83 

1990 224640 8.99 1.74 

1999 250020 10.00 1.91 

2111 258419 10.34 1.94 

2111 259660 10.39 1.91 

2112 259408 10.38 1.88 

2112 273756 10.95 1.95 

2116 285268 11.41 2.00 

2114 296471 11.86 2.04 

2114 304682 12.19 2.06 

211. 312009 12.48 2.07 

                                                           
6
، رسالة ماجستير ، كلية الزراعة  الحيواني فى تحقيق األمن الغذائي للمواطن الليبي دراسة أقتصادية لدور اإلنتاجنور الين محمد عبد النبي ،  –(  (

 2116،جامعة عمر المختار ، 
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2110 299957 12.00 1.96 

2119 294590 11.78 1.90 

2111 283300 11.33 1.81 

2111 288500 11.54 1.80 

2112 296600 11.86 1.83 

2112 279500 11.18 1.69 

 0.72 10.09 252280 المتوسط

 (.2المصدر : بيانات الجدول رقم )

 

الزمني العام لتطور كمية بروتين األلبان في ليبيا خالل فترة الدراسة وباستخدام النماذج  وبدراسة االتجاة

الرياضية المختلفة واختيار أفضلها وفقاً للمنطق اإلحصائي والمنطق االقتصادي فقد تبين أن النموذج 

ت، كما ان معدل النمو التكعيبي هو االكثر مالئمة لطبيعة البيانات لذلك فهو االفضل بين النماذج التي قدر

( 1%،  كما تشير إليه المعادلة رقم )2.6أتخذا أتجاهاً عاماً تصاعدياً وبمعدل نمو موجب قدر بحوالي 

 (.4بالجدول رقم )

 

 – 0991( معادلة االتجاة الزمني لكمية ونصيب الفرد من بروتين األلبان فى ليبيا للفترة )4جدول رقم )

3102) 

F R المعادلة البيان م
2

 

Ŷ = 1.691 – 0.038X + 0.008X كمية البروتين  1
2
 - 0.002X

3 

28.36)  (-1.88)  (4.22)   (-5.386)) 

221.9 1.9. 

نصيب الفرد من  2

 البروتين 

Ŷ = 7.413 – 0.096X + 0.047X
2
 + 0.002X

3 

23.7)  (-0.902)  (4.87)   (6.037)) 

29.41 1.04 

 (.6المصدر : بيانات الجدول رقم )

 ثالثاً: التقدير االحصائي لدالة الطب على الواردات من االلبان الى ليبيا خالل فترة الدراسة.

في الطب على الواردات من اهتم هذا الجزء من البحث بدراسة التحليل االحصائي للعوامل  المؤثرة 

ت دالة (، من خالل توصيف مدخالت ومخرجا2112 – 1991) االلبان الى ليبيا خالل فترة الدراسة

الواردات من االلبان في يمثل كمية  Qd)اوالً: المتغير التابع )الطب على الواردات من االلبان الى ليبيا، 

 ثانياً: المتغيرات المستقلة.ليبيا، 
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فيما  في الطب على الواردات من االلبان في ليبيا خالل فترة الدراسةفقد تم تحديد اهم العوامل التي تؤثر 

 يلي.

= Qˆd  طن(. الواردات من االلبانكمية( 

= N  .)عدد السكان )مليون نسمة 

= Y  .)االنتاج المحلي من االلبان )طن 

= GNP .)الناتج القومي االجمالي )مليون دوالر 

= P .)سعر الواردات من االلبان )دوالر 

 

طريقة المربعات الصغرى قد تم تقدير دوال الطلب باستخدام اسلوب االنحدار المرحلي المتعدد باستعمال 

( في صورتيهما الخطية واللوغاريتمية المزدوجة، وذلك لدراسة اهم العوامل المؤثرة OLSاالعتيادية )

في الطب على كمية الواردات من االلبان في ليبيا خالل فترة الدراسة، وفقاً للنظرية االقتصادية وكذلك من 

ن اهم المتغيرات المستقلة  التي تؤثر على الكميات خالل مراجعة الدراسات السابقة، فقد اتضح ان م

المستوردة من سلعة االلبان )المتغير التابع( هي االنتاج المحلي منها والناتج المحلي االجمالي وعدد 

السكان والسعر الخارجي. وفقاً لهذه المتغيرات فقد تم تقدير العالقة ووضعها في صورة خطية وكانت 

لحصول على افضل تقدير تم االستعانة بالصورة اللوغاريتمية المزدوجة كما هو النتائج اقل معنوية، ول

 موضح بالمعادلة التالية:

 

LˆQd = 2.891 + 0.564LN + 0.644LY + 0.073LGNP  

                         (**2.621(**         )6.646(**       )12.48(        )1.946) 

 

 D.W = 2.133         N = 24           F = 150.62          2
 = 0.951    

  حيث ان:

R
2

 )المعدل( = نسبة مساهمة المتغيرات المستقلة في التغير في المتغير التابع.

 F.اختبار معنوية معادلة االنحدار المقدرة = 

D.W .اختبار ديربن واتسون للتأكد من وجود او عدم وجود مشكلة االرتباط الذاتي = 

N .عدد سنوات الدراسة = 

 ( المحسوبة.tاالرقام بين قوسين تمثل قيم )

 )معنوي(. 1.14* مستوى الداللة )المعنوية( عند 

 )معنوي جداً(. 1.11** مستوى الداللة )المعنوية( عند 
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وتدل النتائج التي امكن الحصول عليها من الدالة اللوغاريتمية المزدوجة ان هناك ثالثة متغيرات تبتت 

 (،Nعدد السكان )(، Yاالنتاج المحلي من االلبان )المحسوبة وهي  tمعنويتها احصائياً استناداً الى قيم 

، واما سعر الواردات فلم تثبت معنويته خالل فترة الدراسة )بمعنى انه (GNPالناتج القومي االجمالي )

عدد غير مؤثر في كمية الواردات من االلبان(. ويمكن مالحظة ايضاً ان هذه المتغيرات المستقلة وهي 

ترتبط جميعها بعالقة طردية مع الكمية  الناتج القومي االجمالياالنتاج المحلي من االلبان،  السكان،

توردة وهذا ما تفسره االشارة الموجبة لمعامل كال منهم وهذا يتفق مع النظرية االقتصادية. وكذلك المس

بينت النتائج ان الكمية المستوردة من االلبان تأترت على الترتيب بهذه المتغيرات وذلك بناءاً على 

ر بالوحدات المعيارية معامالت االنحدار الجزئي القياسي المقدر، او يمكن تسميتها بمعامالت االنحدا

(Beta weights)  على التوالي، كما تبين ان قيمة معامل  1.199، 1.164، 1.221، 1.446حيث بلغت

Rالتحديد المعدل )
2

% من النتغيرات الحادثة في الكمية 94.1ويعني ذلك ان نحو  1.941( بلغت 

% ترجع الى 6.9رة بالنموذج بينما المستوردة من االلبان ترجع الى التغير في العوامل المستقلة المذكو

( وهذا يدل على 141.42المحسوبة ) F)التغير في عوامل اخرى لم يتضمنها النموذج. وكما بينت قيمة )

معنوية النموذج ككل، اي تأثير كل المتغيرات المستقلة الموجودة بالمعادلة اللوغاريتيمية على المتغير 

وهذا يدل على عدم وجود مشكلة االرتباط  D.W 2.122)قيمة ) وكما بينت المعادلة المقدرة ان التابع.

 الذاتي بين المتغيرات المستقلة الموجودة بالنموذج.

 

% في االنتاج المحلي من االلبان سوف يؤدي الى تغيرا 11ويتضح من النموذج المقدر، ان تغير مقداره 

% في 11خرى، كما ان تغير مقداره % مع ثبات باقي العوامل اال4.66في كمية واردات االلبان بمقدار 

% مع ثبات باقي العوامل 4.46عدد السكان سوف يؤدي الى تغيرا في كمية الواردات من االلبان بمقدار 

سوف يؤدي الى تغيرا في كمية  الناتج القومي االجمالي% في 11االخرى، وكذلك فان تغير مقداره 

 العوامل االخرى. % مع ثبات باقي2..1الواردات من االلبان بمقدار 

ومما سبق يتضح ان الدراسة اوضحت ان اهم العوامل المحددة لكمية الواردات من االلبان في ليبيا خالل 

 .الناتج القومي االجماليفترة الدراسة على الترتيب هي االنتاج المحلي من االلبان وعدد السكان و
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 (. 3102-0991في ليبيا خالل الفترة ) ( بعض المتغيرات االقتصادية الخاصة بااللبان4جدول )

 السنة
 عدد السكان

 )مليون نسمة(

كمية االنتاج 

 المحلي )طن(

كمية 

 الواردات)طن(

المتاح 

 لالستهالك)طن(

سعر 

الواردات 

)$( 

الناتج المحلي 

االجمالي 

 )مليون $(

1990 4.363 190600 548183 234770 1.988 21.100.21 

1991 4.456 189000 117927 231214 1.318 26.619.21 

1992 4.549 183650 1021000 221550 1.345 24.66...1 

1993 4.642 181180 279000 223430 1.934 22.9.4.91 

1994 4.736 192440 412000 210840 1.875 21...2.41 

1995 4.832 203000 367000 245839 1.612 20.292.61 

1996 4.93 215900 369000 247558 1.676 21.206.21 

1997 5.03 232180 375000 270963 1.629 22.196.11 

1998 5.133 224640 436000 268776 1.6 29.094.01 

1999 5.238 250020 44000 286928 0.824 22.429.01 

2000 5.345 258419 4478500 293468 0.758 20.6.1.41 

2001 5.455 259660 1984264 335336 1.571 26.141.21 

2002 5.567 259408 405092 301652 0.963 21.912..1 

2003 5.682 273756 1805265 327336 1.03 24.224.91 

2004 5.799 285268 1869332 350637 0.733 22.292..1 

2005 5.918 296471 4823659 343250 0.969 64.641.41 

2006 6.038 304682 1812041 355018 1.007 44.1.4..1 

2007 4...4 312009 6019360 381185 1.16 42.440.11 

2008 4.002 299957 5168202 365721 1.483 94.224.41 

2009 4.99 294590 5584701 364446 1.362 40.020.21 

2010 4.191 283300 8493958 364960 1.242 01.962.61 

2011 4.622 288500 18815944 357276 1.484 61.40..21 

2012 4.691 296600 33870876 437217 1.371 94.011.01 

2013 4.499 279500 28367684 379672 1.383 .6.494.91 

 45636.02 1.35 308293.42 5311166.17 252280.42 5.46 المتوسط

،  WWW.FAOSTAT)المصدر: موقع منظمة االغذية والزراعة )

http://www.fao.org/faostat/ar/#data/QL 

 

 

http://www.fao.org/faostat/ar/#data/QL
http://www.fao.org/faostat/ar/#data/QL
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 النتائج:

تراوح ( قد 2112 – 1991في ليبيا خالل فترة الدراسة ) توصل البحث الى أن أالنتاج المحلي من األلبان

، .211الف طن عام  212، وحد اقصى تراوح 1992الف طن في سنة  101.101بين حد ادنى بلغ 

% سنوياً. كما ان كمية الوردات 2.6الف طن، وبمعدل نمو موجب بلغ حوالي  242.201وبمتوسط عام 

، كما 2112طن سنة  10..220وحد أقصى  1991طن سنة  66من األلبان ترواحت بين حد أدنى بلغ 

%.  كما ان 21.4طن، وبمعدل نمو موجب بلغ حوالي  .421.11وبلغ المتوسط السنوي للواردات حوالي 

 261.4.4وحد أقصى  1999الف طن سنة  296الكمية ألستهلكة من األلبان ترواحت بين حد أدنى بلغ 

لغ طن، وبمعدل نمو موجب ب 444.264، كما وبلغ المتوسط السنوي للواردات حوالي 2112طن سنة 

%. كما ويتضح من الدراسة ايضاً، أن أقل نسبة من االكتفاء الذاتي من األلبان بلغت حوالي ...1حوالي 

فى حين بلغ متوسط  نسبة االكتفاء  1991% سنة 04بينما أقصى نسبة بلغت حوالى   2112% سنة 1.0

تنازلياً وبمعدل نمو سالب  %، كما ان معدل النمو أتخذا أتجاهاً عاماً 22الذاتي خالل فترة الدراسة حوالي 

%  خالل فترة الدراسة. يتضح أن أقل قيمة لنصيب الفرد من إنتاج األلبان بلغت حوالي 14-قدر بحوالي 

 .211كجم/سنة وذلك في سنة  41.04بينما أقصى  قيمة بلغت حوالى  1992كجم/سنة وذلك سنة  20.41

كجم/سنة، كما ان  2..64فترة الدراسة حوالي  فى حين بلغ متوسط نصيب الفرد من إنتاج األلبان خالل

 % خالل فترة الدراسة...1معدل النمو أتخذا أتجاهاً عاماً تصاعدياً وبمعدل نمو موجب قدر بحوالي 

البحث خلص الى ان اهم العوامل المحددة لكمية الواردات من االلبان في  وطبقاً لنتائج التحليل الكمي فان

الناتج القومي لى الترتيب هي االنتاج المحلي من االلبان وعدد السكان وليبيا خالل فترة الدراسة ع

% في االنتاج المحلي من االلبان سوف يؤدي الى تغيرا في كمية 11. حيث ان تغير مقداره االجمالي

% في عدد 11% مع ثبات باقي العوامل االخرى، كما ان تغير مقداره 4.66واردات االلبان بمقدار 

% مع ثبات باقي العوامل 4.46دي الى تغيرا في كمية الواردات من االلبان بمقدار السكان سوف يؤ

سوف يؤدي الى تغيرا في كمية  الناتج القومي االجمالي% في 11االخرى، وكذلك فان تغير مقداره 

 % مع ثبات باقي العوامل االخرى.2..1الواردات من االلبان بمقدار 

 التوصيات:

المنتجة لأللبان والعمل على كل مامن شأنة زيادة معدالت االدرار بتوفير التوسع فى تربية أبقار  .1

األعالف الخضراء واألعالف المركزة وأنتخاب السالالت ذات الكفاءة األنتاجية العالية والتى 

 تتالئم مع الظروف المحلية الليبية.
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أهم مصادر األعالف الخضراء المستغلة فى أنتاج األلبان  األهتمام بالمراعي الطبيعية بأعتبارها .2

 وأستغال لها وأدارتها على الوجة األمثل من حيث الحمولة وتنظيم الرعي. 

توفير الدعم النقدي والعيني عن طريق تقديم القروض الزراعية وتوفير مستلزمات األنتاج  .2

 وخصوصاً األعالف واألدوية البيطرية.

علمية فى هذا المجال وتفعيل دور األرشاد الزراعي وتشجيع ودعم الصناعات االهتمام بالبحوث ال .6

 القائمة على األلبان ومشتقاتها. 

األخذ بعين االعتبار االنواع األخرى من الحيوانات التى يمكن أن تساهم فى أن إنتاج األلبان مثل  .4

 ية واألبل.سالالت الماعز المستورد وكذلك الماعز المحلى بإالضافة لألبقار المحل

 

 المراجع:

، دار المطبوعات الجديدة، ن السائل ومنتجاتة(، اللب1941ابراهيم سالم الحجراوي ) -1

 االسكندرية، مصر. 

، دراسة تحليلية إلقتصاديات إنتاج األغنام فى شعبية الجبل األخضر(، 2110أسماء سالم حمد ) -2

 الزراعة، جامعة عمر المختار. رسالة ماجستير، قسم االقتصاد الزراعي،كلية

جامعة الدول العربية، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، )تقرير اوضاع االمن الغذائي العربي  -2

2112  &2112.) 

جامعة الدول العربية، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية  -6

 .ودانمتفرقة، الخرطوم، الس العربية، اعداد 

الجزء الثاني،  ( األمن الغذائي "أبعاده ومحدداته وسبل تحقيقه،1994صالح األمين األرباح ) -4

 .229. ص 1994ليبيا، ،  -الهيئة القومية للبحث العلمي، دار الكتب الوطنية، بنغازي 

الرقابة الصحية على األلبان ومنتجاتها، منشورات جامعة (، 1999عادل مصطفى الخولي ) -4

 ، البيضاء.تارعمر المخ

( اساليب البحث العلمي منظور تطبيقي، دار الحامد 2112فايز جمعة النجار، واخرون ) -.

 االردن. -للنشر والتوزيع، عمان

 .2112(. موقع المنظمة على الشبكة الدولية، FAOمنظمة االغذية والزراعة ) -0

لدور اإلنتاج الحيواني فى تحقيق األمن  دراسة أقتصادية(، 2116نور الين محمد عبد النبي ) -9

 ، رسالة ماحستير، كلية الزراعة، جامعة عمر المختار.الغذائي للمواطن الليبي
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دراسة اقتصادية تحليلية إلنتاج وأستهالك بعض أهم السلع (، 2114هاجر حسين محمد ) -11

لعربي "دراسة حالة الزراعية اإلستراتجية فى الدول العربية وأثرها على تحقيق األمن الغذائي ا

، رسالة ماجستير، قسم األقتصاد الزراعى، كلية الزراعة، جامعة عمر األمن الغذائي فى ليبيا

 المختار.

دراسة أقتصادية تحليلية ألهم العوامل المؤثرة على (، 2119وليد عبد الرازق بوحوية ) -11

الة ماجستير ،قسم رس أنتاج األلبان فى الجماهيرية مع أهتمام خاص بمنطقة الجبل االخضر،

 االقتصاد الزراعى، كلية الزراعة، جامعة عمر المختار.

 

 

 

 

 

 

 


