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An Economic Study of the Import Equation of Milk in 

Libya during the period (1990-2013) 
 

Abstract 

The main centered research problem is that domestic production of 

milk in Libya does not keep pace with the demand for this item, which 

caused in the presence of food gap in milk, but still rely on imports 

from abroad to cover the needs of the local dairy. Therefore research 

study of domestic production and consumption, as well as the food 

gap targeted and Self-sufficiency ratio and per capita dairy, as well as 

estimate the demand function imports of dairy in Libya during the 

study period, so as to identify and quantify the most important 

determinants of the quantity of imports from the dairy to Libya during 

the period (1990 - 2013), and search on the descriptive and 

quantitative analysis was adopted. 

The research found that the most important determinants of the 

quantity of imports of dairy in Libya during the study period, were the 
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domestic production of dairy and population and gross national 

product respectively, as evidenced by the estimated model, the 10% 

rate of change in domestic production of milk will lead to a change in 

the the amount of dairy imports increased by 6.44% with the stability 

of the rest of the other factors, and the 10% rate of change in 

population will lead to a change in the quantity of imports of dairy by 

5.64% with the stability of the rest of the other factors, as well as the 

change rate of 10% in gross national product will lead to a change in 

the quantity of imports of dairy by 0.73% with the stability of the rest 

of the other factors. The research also concluded a set of 

recommendations, the most important, the expansion of breeding cows 

producing milk, interest in natural pastures as the most important 

sources of green fodder, interest in other types of milk producing 

animals such as goats and camels. 

Key Words: Dairy economics, dairy production and consumption in 

Libya, import demand function 

 :ـــــــةاملقدمــــــــــــــ

يعترب حتقيق األمن الغذائي وتوفري احلاجات الغذائية للسكان من أولوايت السياسات االقتصادية 
الزراعية لكل دول العامل، كما أن النهوض ابملستوى الغذائي للمواطنني وحتسني نوعية استهالكهم 

ئي ىف مقدمة الغذائي من األهداف الرئيسي للتنمية املستدامة، وأتيت مشكلة األمن الغذا
التحدايت الىت تواجة كثريًا من دول العامل  والسيما الدول النامية  فبالرغم من توافر املوارد الطبيعة 
ىف هذه الدول و املتمثلة ىف األرض واملياه والقوى البشرية  إال أن الزراعة مل حتقق الزايدة املستهدفة 

لذى أدى اىل أتساع الفجوة الغذائية مما أضطر ىف األنتاج الالزم ملواجهة الطلب املتنامي األمر ا
هذه الدول لألسترياد لتغطية العجز ىف األنتاج احمللى مما جعل هذه الدول عرضة للضغوطات 
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األقتصادية والسياسية من جانب الدول الىت تتمتع بفائض ىف األنتاج الزراعى األمر الذي تسبب 
ة، ويعترب قطاع اإلنتاج احليواىن أحد مصادر توفري ىف نشوء التبعية الغذائية ذات األبعاد اخلطري 

الربوتني الألزم لغذاء األنسان والذى يتمثل ىف اللحوم احلمراء واأللبان ومشتقاهتا وتعد األغذية 
املشتقة من مصدر حيواين ذات قيمة غذائية أعلى من تلك املشتقة من مصدر نبايت، إذ حيتوى 

من األمحاض األمينية األساسية الثمانية كما أن الربوتني احليواين الربوتني احليواىن على كميات أكرب 
ضروري لتكوين األنسجة ومنوها وجتديد التالف منها ومصدر للدهون اليت متد األنسان ابلطاقة اب 

و تساهم األلبان بنصيب مهم ىف توفري جزء من  (33، ص 2008)محد، ألضافة للفيتامينات
مبا حتتويه من مكوانت ضرورية للنمو والنشاط والصحة  خصوصًا ىف احليواين للمستهلك  الربوتني

غذاء األطفال، وتعترب األلبان من أقدم املواد الغذائية الىت عرفها االنسان ويتكون الربوتني اللبين 
% من الربوتني اللبين وال 80من جماميع خمتلفة من الربوتينات أمهها بروتني الكازين الذي ميثل 

اللنب فقط ،كما حيتوى اللنب على الكربوهيدرات والدهون واألمالح املعدنية يوجد إال ىف 
 (.45، ص 2009)بوحوية ،  والفيتامينات

 :املشكـــلة البحثية

إن حالة العجز يف توفري االلبان حمليًا ترتب عليه زايدة االعتماد على االسترياد اخلارجي يف توفري 
زان املدفوعات. على الرغم من تبين السياسات هذه السلعة ومن مت زايدة العبء على مي

االقتصادية الزراعية ىف ليبيا لتحقيق األمن الغذائي للمواطن اللييب من خالل اخلطط التنموية 
املتعاقبة والرامية لتحقيق األكتفاء الذايت وتصدير الفائض للخارج، اال أن هناك أعتمادًا كبريًا على 

احمللى ملعظم السلع الغذائية. وتتلخص مشكلة الدراسة ىف وجود الواردات لسد العجز ىف االنتاج 
فجوة غذائية ىف األلبان ىف ليبيا وأن االنتاج احمللي ال يواكب الطلب على هذه السلعة واليزال 
االعتماد على االسترياد من اخلارج لسد أوتقليص الفجوة الغذائية من األلبان مستمرًا مما يشكل 

 يزان التجاري اللييب.عبءً  أضافياً على امل
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 :اهداف البحث

التعرف على تطور انتاج  واستهالك األلبان، و الفجوة الغذائية ونسبة األكتفاء الذايت  .1
 (.2013 – 1990خالل الفرتة ) يف ليبيا ونصيب الفرد منها

 .خالل فرتة الدراسة تقدير اهم العوامل املؤثرة يف الكميات املستوردة من االلبان يف ليبيا .2
اخلروج بنتائج وتوصيات قد تساعد متخدي القرارات االستهالكية واالستريادية يف وضع  .3

 السياسات االقتصادية املناسبة يف هذا اجملال.

 :أمهية البحث

يف حتقيق األمن الغذائي، إال أن ليبيا كغريها من الدول  لاللبانابلرغم من األمهية االقتصادية 
، االلبانيها متدين ابملقارنة ابلدول اليت تنتج كميات كبرية من النامية االخرى، الزال االنتاج ف

وميكن تلخيص أمهية الدراسة يف ثالث جوانب رئيسية، اواًل، ابلنسبة للعلم: سوف تسلط هذه 
الدراسة علي أحد املواضيع اهلامة واليت تعترب مصدر مهم للربوتني احليواين، وتعترب إضافة جديده 

اً، ابلنسبة للمجتمع: حيث يعترب االنتاج احليواين من أهم القطاعات للمكتبة العربية. اثنب
اإلقتصادية، ولذا جيب دراسته وتوضيح هذه االمور والعقبات اليت تواجه تنمية هذا القطاع، من 
خالل دراسته واستنتاج بعض النتائج اليت تساعد رامسي اخلطط اإلقتصادية علي إختاد القرار 

سبة للباحثون: أيمل الباحثون أن تكون هذه الدراسة فرصة لصقل املهارات املناسب. اثلثاً، ابلن
 يف هذا اجملال. واضافة جديدة للمعارف العلمية، وتطبيق اساليب ومنهجية البحث العلمي احلديثة

  :سلوب البحثي ومصادر البياانتاأل

اانت الثانوية يف اعتمد البحث على استخدام  أسلوب التحليل االقتصادي الوصفي و الكمي للبي
قياس االجتاهات العامة للمتغريات االقتصادية املؤثرة يف الطلب على الواردات من االلبان وتقدير 
معدالت منوها وذلك بتحليل السالسل الزمنية ابستخدام اسلوب االحندار البسيط حيث يتم 

االحندار املتعدد يف االعتماد على الصيغة االسية لتقدير معدالت النمو، وكذلك استخدام اسلوب 
تقدير منوذج دالة الطلب على الواردات الليبية من االلبان لتحديد العوامل احملددة هلا ومت ذلك 
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. كما مت احلصول على البياانت من مصادرها (SPSSابالعتماد على الربانمج االحصائي )
 املتعلقة مبوضوع الدراسة.املختلفة احمللية والدولية ومن خالل الكتب والرسائل العلمية والتقارير 

 :حدود البحث

(، 2013-1990حدود البحث املكانية )ليبيا(، واما حدود البحث الزمانية فهي تغطية الفرتة )
 اما حدود البحث املوضوعية تركز البحث على موضوع )تقدير الطلب اخلارجي على االلبان(.

 :مواد وطرائق البحث

 :يبياااللبان ومنتجاهتا ىف لاواًل: صناعة 

لقد متكن االنسان منذ القدم من تصنيع كثري من املنتجات اللبنية كأأللبان املتجبنة واجلنب والزبد 
وغريها وىف الوقت احلاضر وبفعل التقدم التقين  وأبكتشاف عمليات التبخري والبسرتة والتجفيف  

ات القائمة على االلبان ظهرت الكثري من املنتجات  كأاللبان اجملففة واملبسرتة والكثري من الصناع
ومنتجاهتا. ابلرغم من وجود املراعي الطبيعية أو املراعي اخلضراء ىف بعض املناطق ىف  ليبيا اال انه 
ال ميكن االعتماد عليها لرتبية االبقار من أجل االلبان  وكذلك عدم توفر االعالف اجلافة ىف 

ة، كل ذلك قلل من األعتماد على فصول اجلفاف ونقص االدوية البيطرية واخلدمات االرشادي
االنتاج احمللى من األلبان لسد االحتياجات احمللية، وال تزال صناعة االلبان ىف مراحل تطورها، ومت 
أنشاء العديد من املصانع احلكومية ذات التقنية العالية ىف السنوات االخرية والىت تعود تبعيتها 

أكتوبر بطرابلس بطاقة  7وهو مصنع  1977 للشركة العامة لأللبان وأفتتح أول مصنع سنة
ألف لرت يومياً، مث أفتتح مصنع األمل ببنغازي ىف نفس السنة بطاقة أنتاجية  65أنتاجية قدرها 

بطاقة  1981ألف لرت يوميا وبعد ذلك أفتتح مصنع اجلبل األخضر ابلبيضاء سنة  90قدرها 
اخلمس ىف نفس السنة بطاقة انتاجية قدرها  ألف لرت يومياً كما مت افتتاح مصنع 90إنتاجية قدرها 

ألف لرت يومياً، وىف العموم ميكن تقسيم منتجي األلبان ىف ليبيا اىل فئتان: الفئة االوىل  85
 -10وتشمل املزارعني املهتمني برتبية أبقار اللنب حيث ترتاوح عدد األبقار لدى هذه الفئة بني 

صورة السائلة أو منتجاته من الزبد والسمن واللنب بقرة  ويتم تسويق أنتاج هذه الفئة ىف  15
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احلامض حملالت البقالة. الفئة الثانية وتشمل املشروعات العامة لرتبية أبقار اللنب والىت هتدف 
 لتزويد مصانع األلبان اجملاورة هلا ابملادة اخلام لتصنيعه وحتويله اىل العديد من املشتقات. 

 القيمة الغذائية لأللبان. 

راز الطبيعي للغدد الثديية أو الضرع ىف احليواانت الثديية، ومن أهم الثدييات املستخدمة ىف األف
، ولقد أستعمل (66، ص 1999)الخولي، انتاج اللنب من االبقار و اجلاموس واألغنام واملاعز واألبل

جاته اىل مجيع األغريق واملصريني القدماء كل من اللنب والزبد واجلنب مث انتشر استعمال اللنب ومنت
أحناء العامل، وحتتوى البان األنواع املختلفة من احليواانت على نفس العناصر الغذائية ولكنها ختتلف 
 ىف تركيبها وخواصها، وأييت اجلزء األكرب من اللنب املستخدم ىف تغذية االنسان من االبقار

 .(102، ص 1961)احلجراوي،

متكامل لألطفال أضافة المهيته الغذائية للصغار والكبار،  كما يتميز اللنب أبمهيته الغذائية كغذاء
فاللنب مصدرًا لنشاط وحيوية اجلسم الحتوائه على املواد الدهنية والربوتنية والكربوهيدراتية، كذلك 
حيتوى اللنب على الفيتامينات الالزمة لوظائف اخلالاي احليوية ومنو اجلسم، كما يعترب اللنب مصدراً 

املعدنية الىت الغىن لالنسان عنها وخاصة الكالسيوم والفوسفور، وىف املتوسط  فأن  أساسيا للمواد
 % واجللوبيولني و األلبيومني2.5 % والكازين87النسب املئوية ملكوانت اللنب تتمثل ىف املاء 

)اخلويل ،  %13% واملواد الصلبة 0.7 % واألمالح4% ودهن اللنب 5 والالكتوز  0.8
 (.88، ص 1999

 ياً: املؤشرات االقتصادية ألنتاج وأستهالك االلبان ىف ليبيا:اثن

 إالنتاج احمللي من األلبان.  -1

تعترب األبقار هى املصدر الرئيسي إلنتاج األلبان من مصادرها احمللية واملستوردة وابلرغم من أن 
االدارة وقلت  السالالت املستوردة عالية االدرار كالفريزاين واجلريسي اال أن انتاجيتها قلت لسوء

( أن الكمية املنتجة من األلبان بلغت أدىن 1العناية واملتابعة والتغذية، ويوضح اجلدول رقم )
ىف حني بلغت أقصى قيمة هلا حبوايل  1993الف طن سنة  181.180مستوايهتا حبوايل 

الف طن. وبدراسة  252.280ومبتوسط سنوي بلغ حوايل  2007الف طن سنة  312.01
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زمين العام لتطور الكمية املنتجة من األلبان يف ليبيا، تبني ابستخدام النماذج الرايضية االجتاة ال
املختلفة واختيار أفضلها وفقاً للمنطق اإلحصائي واملنطق االقتصادي فقد تبني أن النموذج االسي 

ل هو االكثر مالئمة لطبيعة البياانت لذلك فهو االفضل بني النماذج اليت قدرت، كما ان معد
%  خالل فرتة الدراسة كما 2.4النمو أختذ أجتاهًا عامًا تصاعداًي ومبعدل موجب قدر حبوايل 

 (.2( ابجلدول رقم )1تشري إليه املعادلة رقم )

 الواردات من األلبان. -2

متثل الوردات الفرق بني االستهالك واالنتاج احمللي  وهو ما يعرف ابلفجوة الغذائية وتلعب دوراً 
( أن كمية 1ة الفجوة الغذائية نتيجة لعدم كفاية االنتاج احمللي، ويوضح اجلدول رقم )هاماً ىف تغطي

وحد أقصى  1992الف طن سنة  102.10الوردات من األلبان ترواحت بني حد أدىن بلغ 
الف  369.41، كما وبلغ املتوسط السنوي للواردات حوايل 2010الف طن سنة  849.40

%. 20.6جتاهًا عامًا تصاعداًي ومبعدل موجب قدر حبوايل طن، كما ان معدل النمو أختذ أ
وبدراسة االجتاة الزمين العام لتطور الكمية املستوردة من األلبان يف ليبيا، و ابستخدام النماذج 
الرايضية املختلفة واختيار أفضلها وفقًا للمنطق اإلحصائي واملنطق االقتصادي ان النموذج االسي 

ة البياانت لذلك فهو االفضل بني النماذج اليت قدرت، وكما تشري إليه هو االكثر مالئمة لطبيع
 (. 2( ابجلدول رقم )2املعادلة رقم )

 االستهالك من األلبان.– 3

( تزايد أستهالك األلبان بشكل متذبذب حيث بلغ أدىن قيمة له بنحو 1يوضح اجلدول رقم )
الف طن سنة  1132.70وكذلك أقصى قيمة له بنحو  1992الف طن سنة  285.750

الف طن. وبدراسة االجتاة الزمين العام لتطور الكمية  621.690ومبتوسط سنوي  2010
املستهلكة من األلبان يف ليبيا، تبني ابستخدام النماذج الرايضية املختلفة واختيار أفضلها وفقاً 

كثر مالئمة للمنطق اإلحصائي واملنطق االقتصادي فقد تبني أن النموذج اللوغاريتمي هو اال 
لطبيعة البياانت لذلك فهو االفضل بني النماذج اليت قدرت، كما ان معدل النمو أخذ أجتاهاً 

%  خالل فرتة الدراسة كما تشري إليه 17.7عامًا تصاعداًي ومبعدل منو موجب قدر حبوايل 
 (.2( ابجلدول رقم )3املعادلة رقم )
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 نسبة اال كتفاء الذاتى من األلبان. -4

( يتضح أن أقل نسبة من االكتفاء الذايت من األلبان بلغت حوايل 1ت اجلدول رقم )من بياان
ىف حني بلغ متوسط   1992% سنة 64، بينما أقصى نسبة بلغت حواىل 2010% سنة 25

%، و ان معدل النمو أختذ أجتاهًا عاماً 45نسبة االكتفاء الذايت خالل فرتة الدراسة حوايل 
ل فرتة الدراسة. وبدراسة االجتاة الزمين العام لتطور نسبة االكتفاء % خال0.5موجب قدر حبوايل 

الذاتى من األلبان يف ليبيا، وابستخدام النماذج الرايضية املختلفة مل يتبني معنوية النموذج عند كل 
 الصور اليت قدرت.

 ( كمية االنتاج واالستهالك والواردات واالكتفاء الذاتي من األلبان خالل1جدول رقم )

 (2013 – 1990الفترة )

 السنة

األنتاج 

 المحلي

 )الف طن(

 الواردات

 )الف طن(

المتاح 

 لألستهالك

 )الف طن(

الفجوة 

 الغذائية

 )الف طن(

نسبة األكتفاء 

 الذاتي

)%( 

1990 190.6 548.2 738.8 -548.2 0.26 

1991 189.0 117.9 306.9 -117.9 0.62 

1992 183.7 102.1 285.8 -102.1 0.64 

1993 181.2 279.0 460.2 -279.0 0.39 

1994 192.4 412.0 604.4 -412.0 0.32 

1995 203.0 367.0 570.0 -367.0 0.36 

1996 215.9 369.0 584.9 -369.0 0.37 

1997 232.2 375.0 607.2 -375.0 0.38 

1998 224.6 436.0 660.6 -436.0 0.34 

1999 250.0 440.0 690.0 -440.0 0.36 

2000 258.4 447.9 706.3 -447.9 0.37 

2001 259.7 198.4 458.1 -198.4 0.57 

2002 259.4 405.1 664.5 -405.1 0.39 

2003 273.8 180.5 454.3 -180.5 0.6 

2004 285.3 186.9 472.2 -186.9 0.6 

2005 296.5 482.4 778.8 -482.4 0.38 

2006 304.7 181.2 485.9 -181.2 0.63 
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2007 312.0 601.9 913.9 -601.9 0.34 

2008 300.0 516.8 816.8 -516.8 0.37 

2009 294.6 558.5 853.1 -558.5 0.35 

2010 283.3 849.4 1132.7 -849.4 0.25 

2011 288.5 188.2 476.7 -188.2 0.61 

2012 296.6 338.7 635.3 -338.7 0.47 

2013 279.5 283.7 563.2 -283.7 0.5 

 0.45 304.1- 556.3 531.1 252.3 المتوسط

السودان،  -جامعة الدول العربية، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الخرطوم المصدر: 

  الكتاب السنوي لإلحصائات الزراعية العربية، اعداد متفرقة.

 

 ( معادالت االتجاة الزمني النتاج وأستهالك األلبان للفترة2جدول رقم )

(1990- 2013) 

F R المعادلة البيان م
2

 

1 
نتاج الا

 المحلي

Ŷ = 183983.351e
0.024X

 

       (10.898(   )31.789)  
118.76 0.84 

 الواردات 2
Ŷ =115966.616e

0.206X 

      (2.439)  (7.163) 
51.32 0.70 

3 
المتاح 

 لالستهالك

Ŷ =225226.476e
0.177X 

      (2.439)  (7.163) 
75.78 0.77 

4 
نسبة اال 

 اتىكتفاء الذ

Ŷ = 0.795e
-0.15X 

        (2.439)  (7.163) 
52.29 0.70 

5 

نصيب الفرد 

من إنتاج 

 المحلي

Ŷ = 42.326 – 0.958X + 0.197X
2
 – 

0.007X
3 

28.244) (-1.885)   (4.210)    (-5.373) ) 

39.0 0.85 

6 
كمية 

 البروتين

Ŷ = 1.691 – 0.038X + 0.008X
2
 - 0.002X

3 

28.36)    (-1.88)     (4.22)     (-5.386) ) 
220.9 0.97 
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7 

نصيب الفرد 

من بروتين 

 االلبان.

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

3 

23.7)    (-0.902)    (4.87)     (6.037) ) 
39.50 0.85 

 (.1من اعداد الباحثون و من خالل نتائج تقدير بيانات جدول رقم ) المصدر:

 لي من األلبان. نصيب الفرد من إالنتاج احمل-5

( يتضح أن أقل قيمة ملتوسط نصيب الفرد من إنتاج األلبان 3من خالل بياانت اجلدول رقم )
  51.85بينما أقصى قيمة بلغت حواىل  1993كجم/سنة وذلك سنة   38.61بلغت حوايل 

ىف حني بلغ متوسط نصيب الفرد من إنتاج األلبان خالل فرتة  2007كجم/سنة وذلك يف سنة 
كجم/سنة، وبدراسة االجتاة الزمين العام لتطور نصيب الفرد من إنتاج   45.73سة حوايل الدرا

األلبان يف ليبيا وابستخدام النماذج الرايضية املختلفة واختيار أفضلها وفقًا للمنطق اإلحصائي 
و واملنطق االقتصادي فقد تبني أن النموذج التكعييب هو االكثر مالئمة لطبيعة البياانت لذلك فه

االفضل بني النماذج اليت قدرت، كما ان معدل النمو أختذا أجتاهًا عامًا تصاعداًي ومبعدل منو 
 (.2( ابجلدول رقم )5% خالل فرتة الدراسة كما تشري إليه املعادلة رقم )0.7موجب قدر حبوايل 

( عدد السكان ونصيب الفرد من األلبان والبروتين فى ليبيا خالل الفترة 3جدول رقم )

(1990 – 2013.) 

 السنة
 األنتاج المحلي

 )الف طن(

 عدد سكان

 )مليون نسمة(

نصيب الفرد 

السنوي من 

 األلبان

 )كجم/ سنة(

 كمية البروتين

 )طن(

نصيب الفرد 

السنوي من 

بروتين األلبان 

 )كجم/السنة(

1990 190.600 4.398 43.34 7.62 1.73 

1991 189.000 4.499 42.01 7.56 1.68 

1992 183.650 4.597 39.95 7.35 1.60 

1993 181.180 4.692 38.61 7.25 1.54 

1994 192.440 4.785 40.22 7.70 1.61 

1995 203.000 4.878 41.62 8.12 1.66 

1996 215.900 4.970 43.44 8.64 1.74 

1997 232.180 5.062 45.87 9.29 1.83 

1998 224.640 5.154 43.59 8.99 1.74 

1999 250.020 5.245 47.67 10.00 1.91 
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2000 258.419 5.337 48.42 10.34 1.94 

2001 259.660 5.428 47.84 10.39 1.91 

2002 259.408 5.518 47.01 10.38 1.88 

2003 273.756 5.609 48.81 10.95 1.95 

2004 285.268 5.703 50.02 11.41 2.00 

2005 296.471 5.802 51.10 11.86 2.04 

2006 304.682 5.907 51.58 12.19 2.06 

2007 312.009 6.018 51.85 12.48 2.07 

2008 299.957 6.123 48.99 12.00 1.96 

2009 294.590 6.209 47.45 11.78 1.90 

2010 283.300 6.266 45.21 11.33 1.81 

2011 288.500 6.423 44.92 11.54 1.80 

2012 296.600 6.492 45.69 11.86 1.83 

2013 279.500 6.599 42.35 11.18 1.69 

 1.83 10.09 45.73 5.49 252.280 المتوسط

السودان، الكتاب  -جامعة الدول العربية، املنظمة العربية للتنمية الزراعية، اخلرطوم  املصدر:
 لزراعية العربية، اعداد متفرقة. السنوي لإلحصاائت ا

  كمية الربوتني يف األلبان.  -6

ومن بياانت اجلدول رقم  ،(50، ص 2014النبي ، )عبد  0.04تقدر كمية الربوتني ىف األلبان حبوايل 
، بينما بلغت 1993طن يف سنة  7.25( تبني ان أدىن كمية من بروتني األلبان بلغت حواىل 3)

، ىف حني بلغ املتوسط السنوي 2007طن سنة  12.48أقصى قيمة لربوتني األلبان حواىل 
وبدراسة االجتاة الزمين العام لتطور   ألف طن. 10.09لربوتني األلبان خالل فرتة الدراسة حوايل 

كمية بروتني األلبان يف ليبيا خالل فرتة الدراسة وابستخدام النماذج الرايضية املختلفة واختيار 
أفضلها وفقًا للمنطق اإلحصائي واملنطق االقتصادي فقد تبني أن النموذج التكعييب هو االكثر 

النماذج اليت قدرت وكما تشري إلية املعادلة رقم مالئمة لطبيعة البياانت لذلك فهو االفضل بني 
 (.2( ابجلدول رقم )6)



19902013 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  48 

 

 نصيب الفرد السنوي من بروتني األلبان. -7

( اىل أن نصيب الفرد السنوي من بروتني األلبان ترتواح بني حد أدىن 3تشري بياانت اجلدول رقم )
للفرد خالل عام كيلوجرام   2.07وحد أقصى بلغ  1993كيلوجرام للفرد سنة   1.54بلغ 

% 0.7كيلوجرام للفرد، ومبعدل منو موجب قدر حبوايل   1.83ومبتوسط سنوي بلغ  2007
خالل فرتة الدراسة. وبدراسة االجتاة الزمين العام لتطور نصيب الفرد السنوي من بروتني األلبان يف 

ا وفقًا للمنطق ليبيا خالل فرتة الدراسة وابستخدام النماذج الرايضية املختلفة واختيار أفضله
اإلحصائي واملنطق االقتصادي فقد تبني أن النموذج التكعييب هو االكثر مالئمة لطبيعة البياانت 

( ابجلدول رقم 7لذلك فهو االفضل بني النماذج اليت قدرت وكما تشري إليه املعادلة رقم )
 (.وبدراسة األجتاة الزمين العام فقد اختذ أجتاهاً عاماً تصاعدايً. 2)

 ثاً: التقدير االحصائي لدالة الطب على الواردات من االلبان اىل ليبيا خالل فرتة الدراسة.اثل

يف الطب على الواردات اهتم هذا اجلزء من البحث بدراسة التحليل االحصائي للعوامل  املؤثرة 
(، من خالل توصيف مدخالت 2013 – 1990) من االلبان اىل ليبيا خالل فرتة الدراسة

 الطب على الواردات من االلبان اىل ليبيا، الة وخمرجات د

يف الطب على الواردات من االلبان يف ليبيا خالل فرتة فقد مت حتديد اهم العوامل اليت تؤثر 
 فيما يلي. الدراسة

= Qˆd   الف طن(. الواردات من االلبانكمية( 

= N  .)عدد السكان )مليون نسمة 

= Y   طن(.االنتاج احمللي من االلبان )الف 

= GNP .)الناتج القومي االمجايل )مليون دوالر 

= P .)سعر الواردات من االلبان )الف دوالر 

قد مت تقدير دوال الطلب ابستخدام اسلوب االحندار املرحلي املتعدد ابستعمال طريقة املربعات 
اهم ( يف صورتيهما اخلطية واللوغاريتمية املزدوجة، وذلك لدراسة OLSالصغرى االعتيادية )
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العوامل املؤثرة يف الطب على كمية الواردات من االلبان يف ليبيا خالل فرتة الدراسة، ووفقاً للنظرية 
االقتصادية وكذلك من خالل مراجعة الدراسات السابقة، فقد اتضح ان من اهم املتغريات 

االنتاج احمللي  املستقلة  اليت تؤثر على الكميات املستوردة من سلعة االلبان )املتغري التابع( هي
منها والناتج احمللي االمجايل وعدد السكان وسعر االسترياد من اخلارج. وفقًا هلذه املتغريات فقد مت 
تقدير العالقة ووضعها يف صورة خطية وكانت النتائج اقل معنوية، وللحصول على افضل تقدير مت 

 لة التالية:االستعانة ابلصورة اللوغاريتمية املزدوجة كما هو موضح ابملعاد

 

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

                    (**12.48   )  (1.954)    (**2.421  )  (**4.454        ) 

 

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

  حيث ان:

 R2تغريات املستقلة يف التغري يف املتغري التابع.)املعدل( = نسبة مسامهة امل 

 F.اختبار معنوية معادلة االحندار املقدرة = 

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

N .عدد سنوات الدراسة = 

 ( احملسوبة.tاالرقام بني قوسني متثل قيم )

 )معنوي(. 0.05عند * مستوى الداللة )املعنوية( 

 )معنوي جدًا(. 0.01** مستوى الداللة )املعنوية( عند 

وتدل النتائج اليت امكن احلصول عليها من الدالة اللوغاريتمية املزدوجة ان هناك ثالثة متغريات 
عدد (، Yاالنتاج احمللي من االلبان )احملسوبة وهي  tتبثت معنويتها احصائيًا استنادًا اىل قيم 
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، واما سعر الواردات فلم تثبت معنويته خالل (GNPالناتج القومي االمجايل ) (،N)السكان 
فرتة الدراسة )مبعىن انه غري مؤثر يف كمية الواردات من االلبان(. وما ميكن مالحظة ايضًا من 

الناتج القومي االنتاج احمللي من االلبان،  عدد السكان،املعادلة ان هذه املتغريات املستقلة وهي 
ترتبط مجيعها بعالقة طردية مع الكمية املستوردة وهذا ما تفسره االشارة املوجبة ملعامل   المجايلا

كال منهم وهذا يتفق مع النظرية االقتصادية ما عدا االنتاج احمللي الذي يفرتض ان يرتبط بعالقة 
ن االلبان عكسية )سالبة( مع الكمية املستوردة. وكذلك بينت النتائج ان الكمية املستوردة م

، (GNPالناتج القومي االمجايل ) (،Nعدد السكان ): أتترت على الرتتيب ابملتغريات االتية
وذلك بناءاً على معامالت االحندار اجلزئي القياسي املقدر، او ما (، Yاالنتاج احمللي من االلبان )

، 0.564حيث بلغت  (Beta weights)يعرف مبعامالت االحندار ابلوحدات املعيارية 
( بلغت R2على التوايل، كما تبني ان قيمة معامل التحديد املعدل ) 0.146، 0.331
% من التغريات احلادثة يف لوغاريتم الكمية املستوردة من 95.1ويعين ذلك ان حنو  0.951

% ترجع اىل 4.9االلبان ترجع اىل التغري يف لوغاريتم العوامل املستقلة املذكورة ابلنموذج بينما 
( وهذا يدل 150.62احملسوبة ) F)يف عوامل اخرى مل يتضمنها النموذج. وكانت قيمة )التغري 

على معنوية النموذج ككل، اي أتثري كل املتغريات املستقلة املوجودة ابملعادلة اللوغاريتيمية على 
وهذا يدل على عدم وجود  D.W 2.133)وكما بينت املعادلة املقدرة ان قيمة ) املتغري التابع.

 لة االرتباط الذايت بني املتغريات املستقلة املوجودة ابلنموذج.مشك

% يف االنتاج احمللي من االلبان سوف يؤدي اىل 10ويتضح من النموذج املقدر، ان تغري مقداره 
% مع ثبات ابقي العوامل االخرى، كما ان تغري 6.44تغريا يف كمية واردات االلبان مبقدار 

وف يؤدي اىل تغريا يف كمية الواردات من االلبان مبقدار % يف عدد السكان س10مقداره 
الناتج القومي % يف 10% مع ثبات ابقي العوامل االخرى، وكذلك فان تغري مقداره 5.64
% مع ثبات ابقي 0.73سوف يؤدي اىل تغريا يف كمية الواردات من االلبان مبقدار  االمجايل

 العوامل االخرى.

ضحت ان اهم العوامل احملددة لكمية الواردات من االلبان يف ليبيا ومما سبق يتضح ان الدراسة او 
الناتج القومي خالل فرتة الدراسة على الرتتيب هي االنتاج احمللي من االلبان وعدد السكان و 

 .االمجايل
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( بعض المتغيرات االقتصادية الخاصة بااللبان في ليبيا خالل الفترة 4جدول رقم )

(1990-2013.) 

 السنة

 عدد

 السكان

)مليون 

 نسمة(

كمية 

االنتاج 

 المحلي

 )الف طن( 

كمية 

 الواردات

)الف 

 طن(

المتاح 

 لالستهالك

 )الف طن(

سعر 

الواردات 

 )الف $(

الناتج 

المحلي 

االجمالي 

 )مليون $(

1990 4.36 190.6 548.2 738.8 1.99 31,088.3 

1991 4.46 189.0 117.9 306.9 1.32 34,409.3 

1992 4.55 183.7 102.1 285.8 1.35 36,447.7 

1993 4.64 181.2 279.0 460.2 1.93 32,976.9 

1994 4.74 192.4 412.0 604.4 1.88 30,772.5 

1995 4.83 203.0 367.0 570.0 1.61 28,292.4 

1996 4.93 215.9 369.0 584.9 1.68 31,284.2 

1997 5.03 232.2 375.0 607.2 1.63 33,194.0 

1998 5.13 224.6 436.0 660.6 1.60 29,896.8 

1999 5.24 250.0 440.0 690.0 0.82 33,639.8 

2000 5.35 258.4 447.9 706.3 0.76 38,470.5 

2001 5.46 259.7 198.4 458.1 1.57 34,061.3 

2002 5.57 259.4 405.1 664.5 0.96 21,912.7 

2003 5.68 273.8 180.5 454.3 1.03 26,235.9 

2004 5.80 285.3 186.9 472.2 0.73 33,292.7 

2005 5.92 296.5 482.4 778.8 0.97 45,451.5 

2006 6.04 304.7 181.2 485.9 1.01 55,076.7 

2007 5.78 312.0 601.9 913.9 1.16 62,668.1 

2008 5.88 300.0 516.8 816.8 1.48 95,326.6 

2009 5.99 294.6 558.5 853.1 1.36 68,838.2 

2010 6.09 283.3 849.4 1132.7 1.24 80,942.4 

2011 6.42 288.5 188.2 476.7 1.48 40,587.3 
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2012 6.49 296.6 338.7 635.3 1.37 95,801.8 

2013 6.60 279.5 283.7 563.2 1.38 74,596.9 

 45,636.0 1.35 556.3 531.1 252.3 5.46 المتوسط

السودان،  -لتنمية الزراعية، اخلرطوم جامعة الدول العربية، املنظمة العربية ل املصدر:
 لزراعية العربية، اعداد متفرقة. الكتاب السنوي لإلحصاائت ا

 النتائج.

 – 1990يف ليبيا خالل فرتة الدراسة ) توصل البحث اىل أن كمية االنتاج احمللي من األلبان
، وحد اقصى 1993الف طن يف سنة  181.180تراوحت بني حد ادىن بلغ ( قد 2013
الف طن، ومبعدل منو موجب  252.280، ومبتوسط عام 2007الف طن عام  312تراوح 

طن  44% سنوايً. كما ان كمية الوردات من األلبان ترواحت بني حد أدىن بلغ 2.4بلغ حوايل 
، كما وبلغ املتوسط السنوي للواردات 2012طن سنة  338.708وحد أقصى  1990سنة 

%.  كما ان الكمية املستهلكة 20.6وجب بلغ حوايل طن، ومبعدل منو م 531.117حوايل 
 341.675وحد أقصى  1999الف طن سنة  294من األلبان ترواحت بني حد أدىن بلغ 

طن، ومبعدل منو  556.345، كما وبلغ املتوسط السنوي للواردات حوايل 2012طن سنة 
االكتفاء الذايت  %. كما ويتضح من الدراسة ايضاً، أن أقل نسبة من17.7موجب بلغ حوايل 

% سنة 64، بينما أقصى نسبة بلغت حواىل 2010% سنة 25من األلبان بلغت حوايل 
%، كما ان 45ىف حني بلغ متوسط  نسبة االكتفاء الذايت خالل فرتة الدراسة حوايل  1992

% خالل فرتة الدراسة. كما يتضح أن أقل 0.5معدل النمو اختذ أجتاهًا عامًا موجب قدر حبوايل 
بينما  1993كجم/سنة وذلك سنة   38.61مة لنصيب الفرد من إنتاج األلبان بلغت حوايل قي

ىف حني بلغ متوسط  2007كجم/سنة وذلك يف سنة   51.85أقصى  قيمة بلغت حواىل 
كجم/سنة، كما ان معدل   45.73نصيب الفرد من إنتاج األلبان خالل فرتة الدراسة حوايل 

 % خالل فرتة الدراسة.0.7دايً ومبعدل منو موجب قدر حبوايل النمو أختذا أجتاهاً عاماً تصاع

البحث خلص اىل ان اهم العوامل احملددة لكمية الواردات من  وطبقًا لنتائج التحليل الكمي فان
االلبان يف ليبيا خالل فرتة الدراسة على الرتتيب هي االنتاج احمللي من االلبان وعدد السكان 
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% يف االنتاج احمللي من االلبان سوف يؤدي 10حيث ان تغري مقداره . الناتج القومي االمجايلو 
% مع ثبات ابقي العوامل االخرى، كما ان تغري 6.44اىل تغريا يف كمية واردات االلبان مبقدار 

% يف عدد السكان سوف يؤدي اىل تغريا يف كمية الواردات من االلبان مبقدار 10مقداره 
الناتج القومي % يف 10خرى، وكذلك فان تغري مقداره % مع ثبات ابقي العوامل اال5.64
% مع ثبات ابقي 0.73سوف يؤدي اىل تغريا يف كمية الواردات من االلبان مبقدار  االمجايل

 العوامل االخرى.

 التوصيات.

زايدة ابالنتاج احمللي من االلبان للتقليل من الواردات منها، وذلك ابلتوسع ىف تربية أالبقار  .1
لبان والعمل على كل ما من شأنه زايدة معدالت االدرار بتوفري األعالف اخلضراء املنتجة لأل

واألعالف املركزة وأنتخاب السالالت ذات الكفاءة األنتاجية العالية والىت تتالئم مع الظروف 
 احمللية الليبية.

اطالة االهتمام ابلبحوث العلمية ىف هذا اجملال وتشجيع ودعم الصناعات القائمة على حفظ و  .2
 فرتة صالحية األلبان ومشتقاهتا. 

األخذ بعني االعتبار االنواع األخرى من احليواانت الىت ميكن أن تساهم ىف أن إنتاج األلبان  .3
 مثل سالالت املاعز املستورد وكذلك املاعز احمللى إبالضافة لألبقار احمللية واألبل.

 املراجع.

بوعات اجلديدة، ومنتجاتة، دار املط (، اللنب السائل1961ابراهيم سامل احلجراوي ) -1
 االسكندرية، مصر.

(، دراسة حتليلية إلقتصادايت إنتاج األغنام ىف شعبية اجلبل 2008أمساء سامل محد ) -2
 .33، ص األخضر، رسالة ماجستري، قسم االقتصاد الزراعي،كلية الزراعة، جامعة عمر املختار

الزراعية، )تقرير اوضاع االمن الغذائي العريب جامعة الدول العربية، املنظمة العربية للتنمية  -3
2012  &2013.) 
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جامعة الدول العربية، املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية  -4
 .متفرقة، اخلرطوم، السودان العربية، اعداد 

اجلزء الثاين،  ه،( األمن الغذائي "أبعاده وحمدداته وسبل حتقيق1996صاحل األمني األرابح ) -5
 .239. ص 1996ليبيا، ،  -اهليئة القومية للبحث العلمي، دار الكتب الوطنية، بنغازي 

(، الرقابة الصحية على األلبان ومنتجاهتا، منشورات جامعة 1999عادل مصطفى اخلويل ) -6
 .88، ص عمر املختار، البيضاء

ظور تطبيقي، دار احلامد ( اساليب البحث العلمي من2013فايز مجعة النجار، واخرون ) -7
 االردن. -للنشر والتوزيع، عمان

(، دراسة أقتصادية لدور اإلنتاج احليواين ىف حتقيق األمن 2014نورالدين حممد عبد النيب ) -8
 ..50، ص الغذائي للمواطن اللييب، رسالة ماحستري، كلية الزراعة، جامعة عمر املختار

ليلية إلنتاج وأستهالك بعض أهم السلع (، دراسة اقتصادية حت2015هاجر حسني حممد ) -9
الزراعية اإلسرتاجتية ىف الدول العربية وأثرها على حتقيق األمن الغذائي العريب "دراسة حالة األمن 

 الغذائي ىف ليبيا، رسالة ماجستري، قسم األقتصاد الزراعى، كلية الزراعة، جامعة عمر املختار.

قتصادية حتليلية ألهم العوامل املؤثرة على أنتاج (، دراسة أ2009وليد عبد الرازق بوحوية ) -10
األلبان ىف اجلماهريية مع أهتمام خاص مبنطقة اجلبل االخضر، رسالة ماجستري ،قسم االقتصاد 

 .45، ص الزراعى، كلية الزراعة، جامعة عمر املختار
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 املستخلــــص

تتمحوووور املشوووكلة البحثيوووة ىف أن االنتووواج احمللوووي مووون األلبوووان يف ليبيوووا ال يواكوووب الطلوووب علوووى هوووذه 
ترياد موون اخلووارج السوولعة ممووا سووبب يف وجووود فجوووة غذائيووة ىف األلبووان، واليووزال االعتموواد علووى االسوو

مسوووتمراً لتغطيوووة االحتياجوووات مووون األلبوووان حمليووواً. لوووذلك اسوووتهدف البحوووث دراسوووة أالنتووواج احمللوووي 
وأالسوووتهالك وكوووذلك الفجووووة الغذائيوووة ونسوووبة األكتفووواء الوووذايت ونصووويب الفووورد مووون األلبوووان وكوووذلك 

اسووة، وذلووك لتحديوود تقوودير دالووة الطلووب علووى الووواردات الليبيووة موون االلبووان يف ليبيووا خووالل فوورتة الدر 
 - 1990خوووووالل الفووووورتة ) وقيووووواس اهوووووم العوامووووول احملوووووددة لكميوووووة الوووووواردات مووووون االلبوووووان اىل ليبيوووووا

 (، كما اعتمد البحث يف ذلك على التحليل الوصفي والكمي.2013

البحث اىل ان اهم العوامل احملوددة لكميوة الوواردات مون االلبوان يف ليبيوا خوالل فورتة الدراسوة  توصل
. كمووا خلووص النوواتج القووومي االمجووايليووب هووي االنتوواج احمللووي موون االلبووان وعوودد السووكان و علووى الرتت

التوسووع ىف تربيووة أالبقووار البحووث اىل جمموعووة موون التوصوويات امههووا: زايدة االنتوواج احمللووي موون خووالل 
، األهتموووام ابملراعوووي الطبيعيوووة أبعتبارهوووا أهوووم مصوووادر األعوووالف اخلضوووراء، وكوووذلك املنتجوووة لأللبوووان

 املنتجة لاللبان مثل املاعز واالبل. هتمام ابالنواع األخرى من احليواانتاال

اقتصادايت االلبان، انتاج واستهالك االلبان يف ليبيا، دالة الطلب على  الدالة: الكلمات
 الواردات.

 


