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 صرماألسماك في    ىر بعض المحددات الرئيسة للطلب علقياس أث
 

 (2)أحمد سليم النوبي ثناء -(1)عبد الهاديمحمد محمد محمود 
 (4)عبد الحميد هاشمسهام  -(3)نصر هللامحمد أحمد 

 (5)عبد السالم السيد السيدمحمد 
 ة( كلي2 ين شمسجامعة ع ،والبحوث البيئيةالعليا الدراسات  كليةطالب دراسات عليا، ( 1

سات الدرا كلية( 4 لعباسة، الشرقيةا المركز الدولي لألسماك، (3شمس  عين جامعة الزراعة،
 شمس عين جامعة التجارة، ( كلية5 جامعة عين شمس ،والبحوث البيئيةالعليا 

 

 المستخلص
على األسماك في  للطلب الرئيسةمحددات القياس أثر بعض  البحث ااستهدف هذ
ا تم جمعه ةيير األنماط االستهالكية. وقد اعتمدت الدراسة على بيانات أوليمصر بغرض تغ

وقد بلغ حجم العينة  عد خصيصًا.أ استبيان من خالل  2019-2018 منتصف من الفترة في
سة اعتمدت الدراو  .وقد تم توزيعها توزيعًا نسبياً  فردًا من محافظات مصر المختلفة 1100
 وتحليل االنحدار الخطي المتعدد وبعض مثل الكمي لتحيلواالتحليل الوصفي، كل من على 

 في إجراء هذه التحليالت.  SPSS تم استخدام برنامجو التحليالت االستداللية األخرى، 
 أقل األسماك يتناولون  المصريين المستهلكين من %79 نحووقد أظهرت النتائج أن 

المزارع.  أسماك عن المصايد أسماك من المستهلكين يفضلون  %87األسبوع، وأن  في مرتين
 يتأثر ال بينما والسن، الدخل مستوى  زيادة مع يزيد للفرد السنوي  الطلب متوسط كما أن

أن  معنوي النموذج االنحدار التعليمي. وقد تبين أن من  بالمستوي  الطلب على األسماك
. ألسماك()الطلب على ا من التغير في المتغير التابع %83 تفسر نحو المستقلةالمتغيرات 

 ،لمنطقةا، الكمية التي يتم تناولها في الوجبة، عدد مرات تناول األسماك: يذه المتغيرات ههو 
 عن األسماك.  عدد أفراد األسرة وتفضيل الدواجن

 قياس أثر، محددات الطلب, األسماك في مصر. : الكلمات الدالة
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 المقدمة
 السكانية، الزيادة نتيجة صرم في األسماك على الطلب في المطردة الزيادة أدت لقد
 على المصرية الطبيعية المصايد قدرة عدم إلى األسماك من الفرد استهالك معدل وارتفاع

فقط من إنتاج  %19الطلب، حيث أصبح إنتاج المصايد الطبيعية يمثل نحو  هذا تلبية
 سد في الرئيسي المصدر هو السمكي االستزراع قطاع أصبح ولقد. مصر من األسماك

 أن المالحظ فمن . ومع ذلك،(GAFRD, 2021) بمصر األسماك من الغذائية فجوةال
بشكل عام والمستزرعة بشكل  المصرية األسماك على بالطلب الخاصة بعض التحوالت هناك

 :يلي فيما أبعادها خاص وتتمثل
 البروتين مصادر أرخص هي البلطي أسماك كانت المنصرمين العقدين مدى على  -1

 الفترة في مصر في البلطي ألسعار الحقيقي المؤشر انخفض فقد صر،م في الحيواني
 الدوالر تعويم بعد . لكن (Macfadyen et al., 2012)%38بنحو  2000-2010

 الدواجن أسعار شهدت حين في كبيرة بنسبة األسماك أسعار ارتفعت ،2016 نوفمبر في
 . 2018 يناير شهر في كبيراً  انخفاضاً 

 تزراعاالس قطاع نما بينما العشرين، القرن  من التسعينات نهاية منذ دإنتاج المصاي تراجع -2
السمكي  االستزراع من يأتي اإلنتاج من %81 وأصبح. كبير بشكل السمكي

(.(GAFRD, 2021 المستهلك نظرة أن الدولية الدراسات من العديد أشارت ولقد 
 يؤثر هذا أن يعيالطب ومن. المصايد ألسماك نظرته عن تختلف المستزرعة لألسماك
 المستهلك طلب على يؤثر وبالتالي المستهلك، ذوق  على األسماك نوعية في التحول

 .عام بشكل األسماك على
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 خالل طن مليون  2,039 إلي نحو ألف طن 88 من مصر في السمكي اإلنتاج زاد -3
 آلف 15 حوالي من السمكية الواردات زادت فقد ذلك من وبالرغم. 2019-1973 الفترة
 . (FAO, 2021الفترة ) نفس خالل طن ألف 506 نحو إلي طن

 بشأن السلبية اإلعالمية الدعاية انتشار مصر في السمكية المزارع إنتاج زيادة صاحب -4
 البلطي بشأن المستهلكين قلق زيادة إلي مما قد يؤدى .المستزرع البلطي استهالك
 ىعل المستوردة المجمدة كاألسما أنواع أو /و المصايد بلطي يفضلون  ويجعلهم المستزرع

هادي، عبد ال(Eltholth et al,. 2015 ;المستزرعة  األسماك من أماناً  أكثر أنها اعتبار
2017.) 

 حدداتالم تقيم التي الدراسات زادت فقد المحلى السمكي اإلنتاج كمية زيادة من وبالرغم
على  المناسبة سةبالدرا الطلب جانب يحظ فلم ذلك، من العكس وعلى العرض. على المؤثرة

 ىإل تطرقت التي الدراسات إن بل فحسب، هذا ليس. لإلنتاج األساسي المحرك الرغم من أنه
 على الطلب من الحد كيفية على كبيرة بدرجة ركزت قد مصر في األسماك على الطلب

 من سينخفض المحلى اإلنتاج زيادة أن إلى الدراسات هذه خلصت وقد المستوردة، األسماك
 يخفض لم المحلى اإلنتاج زيادة أن أثبت الواقع أن بيد. المستوردة األسماك لىع الطلب
 ألف 15 نحو من األسماك من الواردات زادت فقد السمكية .السمكية الواردات على الطلب

 (.FAO, 2020) 2019-1975 الفترة طن خالل ألف 506 نحو إلي طن
 

 مشكلة البحث
 على ركزت قد 2030 المستدامة الزراعية يةالتنم خطة أن من الدراسة مشكلة تنبع

 من األسماك إنتاج زيادة خالل من الحيواني البروتين مصادر من الفرد استهالك معدل زيادة
 وزارة) %109 بنسبة 2017 عام في األسماك من الذاتي االكتفاء وتحقيق السمكية المزارع
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 حوالى مصر استوردت قدف يتحقق لم الهدف وهذا ،(2009 األراضي، واستصالح الزراعة
 2017 فقط في %85 بنسبة األسماك من ذاتي اكتفاء وحققت األسماك من طن ألف 367

(GAFRD, 2021 .)ولم اإلنتاج، زيادة كيفية على 2030 خطة تركيز انصب ولقد 
 بعض أن خاصة) األسماك من الفرد استهالك معدل زيادة كيفية إلي الخطة تتطرق 

 قد( مستوردة مزارع، مصايد،) ومصادرها كأسعارها األسماكعلى  للطلب الرئيسة المحددات
 السمكي اإلنتاج زيادة من وبالرغم(. دراستها يتم لم التحوالت وهذه مؤخراً  كبيراً  تحوالً  شهدت

 يتناولون  مصر في األسماك مستهلكي معظم فإن البلطي أسماك من وخاصة مصر في
 إدارة بأن علماً (. Eltholth et al., 2015) األسبوع في مرتين من أقل البلطي أسماك
 ,FDA) األسبوع في مرات ثالث البلطي أسماك بتناول تنصح األمريكية والدواء الغذاء

مصر )المحددات  في األسماك على الطلب محددات أثر دراسة يستدعي وهذا(. 2017
المستهلك الديمغرافية واالقتصادية والسلوكية وتفضيالت وتصورات المستهلك وتفضيالت 

  .القطاع تنمية خطط في العرض جانب على فقط التركيز وعدم وأثر الدعاية اإلعالمية(
 

 أسئلة البحث
 في مصر؟ والسلوكية للطلب على األسماك واالقتصادية هي المحددات الديمغرافية ما (1
 ما هي الفروق في معدالت استهالك األسماك طبقًا للسن والتعليم والدخل؟ (2
 األسماك؟على  المتغيرات في تفسير التباين في الطلبما هو أثر بعض  (3

 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 

 وآخرون  محمود محمد محمد عبد الهادي
 

 2022 يناير، الثالثالجزء  األول العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

147 

 أهمية البحث
 تالسياسا لواضعي الالزمة المعلومات توفير في يساهم البحث: االقتصادية األهمية

 اإلنتاج على الطلب تطوير في قد يساعد مما األسماك تسويق خطط لتوجيه والمخططين،
 الميزان عجز وبالتالي خفض سمكية،ال الواردات من والحد مصر، في المحلى السمكي
 .المصري  التجاري 
 طن ألف 397 إلي 423 من المصرية السمكية المصايد إنتاج تراجع: البيئية األهمية

. االستراتيجي المورد هذا استدامة يهدد مما(GAFRD, 2021)  2019 -1999 الفترة في
 الدعاية أثر ومعالجة دوتحدي المزارع، أسماك نحو المستهلك وذوق  تصورات على والتعرف

 التي والسياسات، الخطط وضع في المخططين يساعد قد المزارع أسماك تجاه اإلعالمية
 المصايد أسماك على الضغط من ويخفف السمكية، المزارع أسماك على الطلب من تعزز

 .المورد هذا استنزاف من ويحد مصر في الطبيعية
 

 أهداف البحث
وذلك من  ثر بعض المحددات الرئيسة للطلب على األسماكتهدف هذه الدراسة إلى قياس أ

  خالل:
 التعرف على محددات الطلب على األسماك في مصر. (1
 تحديد الفروق في معدالت الطلب بحسب بعض المتغيرات. (2
 تغيير محاولة ثم ومن التعرف على المحددات المفسرة للتباين في الطلب على األسماك. (3

 .االستهالكية األنماط
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 البحث  فرضيات
 يسعي هذا البحث الختبار الفرضين التاليين:

وبين عدة متغيرات  بين معدالت الطلب على األسماكتوجد فروق ذات داللة إحصائية  (1
 والدخل(. التعليمي والمستوي  السن)

رة، ، المنطقة، عدد أفراد األسالمحافظةيوجد تأثير معنوي لبعض المتغيرات المستقلة ) (2
، سماك، أسعار الدواجن، كمية األسماك التي يتم تناولها في الوجبة، أسعار األالدخل

عدد مرات تناول األسماك، تفضيالت وتصورات المستهلك عن األسماك وعن جودتها 
 األسماك(.على  ( على المتغير التابع )الطلبالسلبية اإلعالمية الدعايةوتأثير 

 

 مصادر البيانات واألسوب البحثي
ي تم لكترونإمن خالل استبيان ها تم جمعى البيانات الثانوية التي اعتمد هذا البحث عل
كما تم إعداد نسخة ورقية من االستبيان .  (Google Drive)إعداده على جوجل درايف

ارة االستم اختبار تمولقد  .وذلك بغرض جمع البيانات من الفئات التي ال تستخدم اإلنترنت
ن والباحثين ومن ثم تم إجراء التعديالت من خالل عرضها على مجموعة من المتخصصي

 عاماً  16 الذين تتعدي أعمارهميضم مجتمع الدراسة جميع فئات الشعب المصري و  .الالزمة
 من هذه الفئة، بحيث تمثل نسبة من كل محافظة نسبيةفأكثر. وقد تم أخذ عينة عشوائية 

عينة التي تم سحبها حسب عدد سكانها إلي إجمالي عدد السكان في مصر. وقد بلغ حجم ال
  .(1)فردًا، كما يبين الجدول رقم  1100من هذه الطبقة 

حتى منتصف عام  2018وتم جمع هذه البيانات خالل الفترة من منتصف عام 
Morgan(1970 ) و  Krejcie. بعدما تم حساب حجم العينة بناء على معادلة 2019

 .حسب هذه المعادلة رداً ف 384وكان الحد األدني لحجم العينة  %95وبنسبة ثقة 
وبعض التحليالت االستداللية مثل تحليل  الوصفي، التحليل على الدراسة اعتمدت وقد 

 على المؤثرة المحددات بعض أثر وذلك لقياس المتعدد الخطي االنحدار التباين أنوفا وتحليل
 البيانات زتجهي تم فقد نموذج االنحدار الخطي المتعدد استخدام وقبل. األسماك على الطلب

 تم فقد الشاذة القيم أما. linear trend at point طريقة باستخدام المفقودة القيم واستبدال
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 اشتراطات توافر مدي من التحقق تم وقد. Modified z score طريقة خالل من استبعادها
 .التحليالت هذه إجراء في SPSS برنامج استخدام تم وقد النموذج،
 2019-2018في الفترة من  الدراسة نسبيًا على مستوي الجمهوريةتوزيع عينة : (1)جدول 

 
 
 

وزيع ، وت2014واإلحصاء في  العامة للتعبئة المركزي  عدد السكان طبقًا لتقديرات الجهاز المصدر:
 حافظة إلي إجمالي سكان الجمهوريةالعينة حسب نسبة سكان كل م
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 الدراسات السابقة
ات الطلب على واردات األسماك ومنتجاتها في بدراسة محدد :Hebicha (2009)قام 

 المحدد األكثر أنوقد بينت النتائج . 2007-1980مصر وتقدير مرونتها خالل الفترة من 
يؤدى سمما يعنى أن النمو االقتصادى . تاثيرًا على واردات األسماك هو اإلنفاق االستهالكى

نتاج السمكى يؤدى إلى خفض خلصت الدراسة إلى أن تنمية اإل كما إلى زيادة الواردات.
 موة للنوبالتالى خفض الزيادة المتوقعة فى الورادات السمكية كنتيج ،أسعار األسماك المحلية

 االقتصادى.
تطور األهمية النسبية لمصادر اإلنتاج على  :(2011)بيومي والسباعي ركزت دراسة 

إلى  1990فترة من ودورها في تغطية االستهالك المحلى من األسماك خالل ال ،السمكي
تمثل في سعر تاستهالك األسماك على  ن أهم العوامل المؤثرةأوقد بينت الدراسة  ،2009

 وعدد السكان. ،لألسماك يسعر التجزئة الحقيق ،التجزئة الحقيقي للدواجن
ي بوصف أنماط اإلنتاج والتسويق واالستهالك للبلط :(2015) وآخرون  Eltholthكما قام 

في  ن عدد مرات استهالك البلطي وتوافره أعلىأ تبينفظة كفر الشيخ. وقد المستزرع في محا
وفر ويمكن أن يت مناطق اإلنتاج )المزارع( منه في المناطق األخرى )البعيدة عن المزارع(.

ما ك .البلطي في السوق مرة في األسبوع خالل يوم السوق في القرية بالمناطق غير المنتجة
 ناطق البعيدة عن المزارع في استهالك المزيد من البلطي في٪ من األسر في الم80 ترغب

 المستقبل.
هناك عوامل أدت إلى زيادة الطلب على أن  :(2016) سليماندراسة  وقد أظهرت

وتغيير أذواق المستهلكين ، المنتجات السمكية المصنعة ومنها زيادة أعداد المرأة العاملة
ات في الطلب المحلى على المنتجات السمكية مواكبة التغير بوقد أوصت الدراسة  وغيرها.
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واألسواق العالمية ومحاولة التفاعل  ،ومعرفة أذواق المستهلك وكذلك دراسة الطلب الخارجي
 معها.

لمشترك في السوق مدى التكامل ا :Dickson (2017)و Nasr-allah أوضحت دراسةو 
 دوجو  وتشير النتائج إلى .وأسماك المصايد المجمدة ،المصري بين أسعار البلطي المستزرع

أن و  ليست متكاملة تمامًا. ولكنهابين أسماك المصايد المجمدة والبلطي المستزرع،  منافسة
لبًا سزيادة واردات األسماك المجمدة يمكن أن تقلل من سعر بيع البلطي المستزرع مما يؤثر 

 على االستثمار في المزارع.
 

 النتائج
 (2019-2018الفترة من )األسماك خالل على  محددات الطلب

يقطنون المستهلكين  من %63 أن نحو (2يوضح الجدول رقم ): المحددات الديمغرافية -1
من الذكور. وقد بلغت نسبة أفراد  المستهلكينمن % 58في مناطق حضرية. كما أن 

 . كما40-21في الفئة العمرية من المستهلكين  %68األكثر استهالكًا لألسماك العينة 
 المستهلكين من %73 حواليوقد تبين أن . المستهلكينمن  %52بة المتزوجين نس تبلغ

تراوح المستوى التعليمي بين التعليم الجامعي و  .أفراد 6-3يبلغ عدد أفراد أسرهم 
 .المستهلكينمن  %91والدراسات العليا لحوالي 
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 للطلب على األسماك في عينة الدراسةالمحددات الديمغرافية (: 2)جدول 

 
 الدراسة هذه استبيان استمارة نتائج من وحسبت جمعت :لمصدرا

يتراوح  المستهلكينمن  %73( أن حوالي 3يوضح الجدول رقم ): المحددات االقتصادية -2
جنيه. أما أسعار األسماك فقد ذكر أفراد العينة أنها  9999-2000دخلهم الشهري بين 

-46 بين البورية العائلةو  ،البلطي بالنسبة ألسماك للكيلو جنيه 29-27 بين قد تراوحت
 جنيه 27-25 بين والمبروك ،للكيلو جنيه 25-24 بين القراميط، و للكيلو جنيه 47
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 بين الطازج الدجاج أسعار تراوحتجنيه للكيلو. وقد  30-27 بين والسردين، للكيلو
 جنيه 32-31 بين واألوراك للكيلو، جنيه 72-71 بين والبانيه للكيلو، جنيه 28-29

 جنيه 61-60 بين والصدور للكيلو، جنيه 39-38 بين والبط البلدي والدجاج للكيلو،
  .للكيلو جنيه 27-26 بين المستورد والدجاج للكيلو،

 في عينة الدراسةلطلب على األسماك لالمحددات االقتصادية (: 3)دول ج

 
 الدراسة هذه استبيان استمارة نتائج من وحسبت جمعت :المصدر
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 من أفراد العينة أن %43( أن حوالى 4يوضح الجدول رقم ): السيكولوجية تالمحددا -3
 العينة أفراد من فقط %21 األب هو المسئول عن قرار شراء األسماك. كما ذكر حوالى

قل أيتناولون األسماك  %79األسبوع، وحوالى  في أكثر أو مرتين األسماك يتناولون  أنهم
 2,5-2 الوجبة فياألسماك  من األسرة استهالك طمتوس بلغمن مرتين في األسبوع. وقد 

 الوجبة في كجم 3 من أكثر يتناولون  من نسبة بلغتو . العينة أفراد من %47 لنحو كجم
األسماك  من للفرد السنوي  االستهالك معدل . ولقد بلغالعينة في المستهلكين من 26%
 . العينة في مستهلكينلل كجم 25

  في عينة الدراسة للطلب على األسماك في مصرالمحددات السلوكية (: 4)دول ج

 
 جمعت وحسبت من نتائج استمارة استبيان هذه الدراسة المصدر:
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 :اختبار الفرض األول
نتائج تحليل  حسب: التعليمي ى المستو  حسب الفرد استهالك متوسط في الفروق  -1

دل إحصائية في مع معنويةتوجد فروق  ال( (ANOVAالتباين األحادي االتجاه 
مة التعليمي، حيث بلغت قي ى لمتغير المستو  اً االستهالك السنوي للفرد من األسماك طبق

 .(5) رقم الجدول يوضح كما ،(0,05)أكبر من  0,784بقيمة احتمالية  0,356ف 
 راسةالتعليمي لعينة الد ى اين األحادي طبقًا لمتغير المستو نتائج تحليل التب(: 5)جدول 

 
ين نتائج تحليل التباأظهرت : الدخل ى مستو  حسب الفرد ستهالكا متوسط في الفروق  -2

إحصائية في معدل االستهالك السنوي للفرد من  معنويةاألحادي االتجاه وجود فروق 
كما  .0.001بقيمة احتمالية  5.397حيث بلغت قيمة ف ، لمتغير الدخل األسماك طبقاً 

 ىدة مستوى الدخل، حيث بلغ أعلزيا معيرتفع متوسط االستهالك السنوي للفرد  تبين أن
 10000 األكثر من الدخل ى أصحاب مستو للمستهلكين كجم  30 متوسط استهالك نحو

كجم ألصحاب الدخل المنخفض )أقل  21متوسط لالستهالك نحو ىبينما بلغ أدن .جنيه
 .(6) رقم الجدول يوضح، كما (2000من 
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 لعينة الدراسةير الدخل الشهري لمتغ نتائج تحليل التباين األحادي طبقاً  (:6)جدول 

 
ل بالجدو  نتائج تحليل التباينأظهرت : السن حسب الفرد استهالك متوسط في الفروق  -3

في معدل االستهالك السنوي للفرد من األسماك  اً إحصائي معنويةوجود فروق  (7رقم )
 أن تبينكما  .0.012بقيمة احتمالية  2,932، حيث بلغت قيمة ف السنلمتغير  طبقاً 

 متوسط استهالك ى، حيث بلغ أعلالسنمع زيادة يرتفع متوسط االستهالك السنوي للفرد 
متوسط  ىبينما بلغ أدن سنة. 50-41للمستهلكين الذين يتراوح سنهم بين كجم  32 نحو

 سنة. 20-16للمستهلكين الذين يتراوح سنهم بين كجم  22 لالستهالك نحو
  لعينة الدراسةلمتغير السن  ادي طبقاً نتائج تحليل التباين األح(: 7)جدول 

 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 

 وآخرون  محمود محمد محمد عبد الهادي
 

 2022 يناير، الثالثالجزء  األول العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

157 

فروق معنوية إحصائيًا في معدالت الطلب  وجودويتضح من اختبار الفرض األول 
وق في الطلب طبقُا لمتغير على األسماك طبقًا لمتغير الدخل والسن بينما ال يوجد فر 

 التعليمي. المستوى 
 : أثر المحددات المؤثرة على طلب األسماك

 تحليل استخدام تم فقد التابع المتغيرعلى  المستقلة المتغيرات أثر معرفة وبهدف
 قةوالمنط والمحافظة تابع، كمتغير االستهالك فيه أعتبر والذي المتعدد، الخطي االنحدار

 تناول مرات وعدد والدواجن األسماك وأسعار الشهري  الدخل ومتوسط األسرة أفراد وعدد
 الدواجن من لكل المستهلك وتفضيل الوجبة في اولهاتن يتم التي األسماك وكمية األسماك
 وتصوراته المزارع أسماك حول المستهلك وتصورات المستوردة واألسماك المصايد وأسماك

 .مستقلة كمتغيرات األعالم وتأثير جودتها عن
التابع  المتغيرعلى  المستقلةوبهدف معرفة أثر المتغيرات : اختبار الفرض الثاني نتائج -1

ر االستهالك كمتغي عتبر فيهأ والذي  ،م استخدام تحليل االنحدار الخطي المتعددفقد ت
ك األسرة ومتوسط الدخل الشهري وأسعار األسما أفرادوالمحافظة والمنطقة وعدد  ،تابع

فضيل والدواجن وعدد مرات تناول األسماك وكمية األسماك التي يتم تناولها في الوجبة وت
وأسماك المصايد واألسماك المستوردة وتصورات المستهلك المستهلك لكل من الدواجن 

 .مستقلةكمتغيرات حول أسماك المزارع وتصوراته عن جودتها وتأثير األعالم 
 344,192حيث بلغت قيمة ف  ،النتائج أن نموذج االنحدار معنوي  أظهرتوقد 

المتغيرات أن  (2رمعامل التحديد المعدل )(. وتوضح قيمة ,0100من  أقل) 0,000بداللة 
، وأن باقي التغيرات تعزي إلي في المتغير التابع التباينمن  %83نحو تفسر المستقلة

- غير المعيارية بيتامعامل كما بلغت قيمة . (8)كما يوضح الجدول رقم  .متغيرات أخري 
تعنى أن تغير بمقدار  والتي ،توضح أن العالقة بين المتغير التابع والمنطقة التي 0,106
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بمقدار  للفرد االستهالكمتوسط تراجع  إلىيؤدي  الحضرية إلي الريفية المنطقة وحدة من
توضح العالقة بين المتغير  التي 0,894- غير المعيارية كما بلغت قيمة بيتا .0,106

متوسط  زادبمقدار وحدة كلما  األسرة أفرادنه كلما زاد عدد أتعني  األفراد، والتيالتابع وعدد 
غير المعيارية كما بلغت قيمة بيتا  .0,894بمعدل متناقص يبلغ نحو د معدل استهالك الفر 

 األسماكتوضح العالقة بين المتغير التابع والكمية المستهلكة من  والتي 0,614و 0,356
عدد أو تعنى أن زيادة الكمية  والتي ،على التوالي األسماكفي الوجبة وعدد مرات تناول 

 قيمةكما بلغت . 0,614و 0,356االستهالك بمقدار  دةزيا يؤدي إلي وحدة المرات بمقدار
توضح العالقة بين المتغير التابع وتفضيل المستهلك  والتي 0,072- المعيارية غير بيتا
تنافص  إلىتعنى أن زيادة تفضيل الدواجن بمقدار وحده يؤدي  والتي األسماك،ن عن اجللدو 

  .0,072االستهالك بمقدار متوسط 
 %83 يفسر وأنه, معنوي  االنحدار نموذج أن الثاني الفرض تباراخ من يتضح وبذلك

 مرات عدد: هي المفسرة المتغيرات وأن. واستهالكها األسماك على الطلب في التباين من
 ضيلوتف األسرة أفراد عدد المنطقة، الوجبة، في تناولها يتم التي الكمية األسماك، تناول

 .األسماك عن الدواجن
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  للعينة المتعدد الخطى االنحدار نتائج(: 8) جدول

 
 النتائج:  مناقشة

 تفسر المستقلة المتغيرات وأن معنوي، االنحدار نموذج نتائج هذا البحث أن أظهرت
 من عدد أكبر على يحتوي  النموذج وهذا. التابع المتغير في التباين من %83 نحو

 فسر حيث أخري، نماذجب بالمقارنة األسماك استهالك في التباين تفسر التي المتغيرات
 الطلب على في التباين من٪ 54 حوالى Islam ((2020و Rahman نموذج دراسة

 Can et) الطلب على األسماك في التباين من %42 نحو االنحدار نموذج وفسر. األسماك
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al., 2015 .)المناطق في األسر طلب في التباين من %29و 26 أخر نموذج فسر كما 
 أن أظهرت ،ى أخر  ودراسة(. Sari & Muflikhati, 2018) التوالي ىعل والحضرية الريفية

 قيمة وكانت. االحتمالية نموذج مع جيد بشكل تتناسب لم واالقتصادية االجتماعية المتغيرات
R-squared األسماكعلى  الطلب على المؤثرة المتغيرات من أي يكن ولم ،٪3,6 حوالي 

 .(Higuchi et al., 2017٪ )10 داللة مستوى  عند معنوياً 
 المستقل المتغير هو األسماك استهالك مرات عدد أن الحالية أظهرت النتائج ولقد

 في التباين من %61 حوالى يفسر حيث المتعدد، الخطى االنحدار نموذج في تأثيراً  األكثر
 مما يدل على التأثير الكبير لعادة تناول األسماك على الطلب. كما. األسماكعلى  الطلب
 معتادون على تناول العينة في المصريين المستهلكين من %79 حوالى أن النتائج أظهرت
 الغذائية إلرشادات طبقا الموصي األدنى الحد وهو. األسبوع في مرتين أقل األسماك
 الحد نفس وهو ،(NHMRC, 2013) األسبوع في مرتين األسماك تناول هو األسترالية

 قطاع فإن وبالتالي(. Wirfalt et al., 2013) تحدةالم المملكة حكومة توصيات في األدنى
. دولياً  بها الموصي األسماك استهالك مرات لزيادة حاجة في المستهلكين من عريض
 في مرة من أقل األسماك الفئة هذه تتناول حيث للبروتين، احتياجاً  األكثر األسر وخاصة
 وأخرون  Eltholth لا دراسة أيضا وتؤكد(. 2013 المصري، الغذاء مرصد) األسبوع

 المستهلكين من %10و 8 حوالي أن أوضحت حيث المنخفضة، المعدالت هذه( 2015)
 عن البعيدة والحضرية الريفية المناطق في األسبوع في فأكثر مرتين البلطي أسماك يتناولون 
 األسماك من للفرد السنوي  االستهالك معدل بلغ وقد. التوالي على السمكي االستزراع مناطق

 إحصاءات بيانات من قريبة النتائج وهذه. الدراسة بهذه األولي العينة في كجم 25 واليح
 استهالك معدل بلغ حيث ،2019و 2018 عامي عن السمكية الثروة لتنمية العامة الهيئة



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 

 وآخرون  محمود محمد محمد عبد الهادي
 

 2022 يناير، الثالثالجزء  األول العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

161 

وهذا يتطلب تشجيع المستهلك (. GAFRD, 2021) كجم 25-23 نحو األسماك من الفرد
 من خالل الدعاية اإلعالمية. على تناول المزيد من األسماك

االنحدار في البحث  نموذج في معنوي  كمتغير ظهر قد الدواجن تفضيل أن تبين كما
 مع بالمقارنة إعدادها وسرعة أسعارها انخفاض إلى ذلك في السبب يعزى  وقد الحالي،
  (Kitano & Yamamoto, 2020)نتائج دراسة أخري  مع تتفق النتائج وهذه. األسماك

على  الطلب زيادة أمام حاجز يمثل لألسماك البديلة السلع سعر انخفاض أن تبين والتي
 تستهلك التي األسر نسبة كانت كما .األسماك ويوضح أن الدواجن بديل جيد لألسماك

 في٪( 58) األسماك تستهلك التي األسر نسبة من بكثير أكبر٪( 71) بانتظام الدواجن
 يتأثر األسماكعلى  الطلب أن النتائج أظهرت كما . (El Mahdi et al., 2015)مصر

من المناطق  أعلى استهالكها الحضرية المناطق وأن المستهلك فيها يقيم التي بالمنطقة
 مع تختلف ولكنها ،(Sari & Muflikhati, 2018)نتائج  مع تتفق النتائج وهذه الريفية
 (Dey et al., 2005). نتائج 

 ي:األسماك بناء على عدة متغيرات فقد تبين ما يلعلى  وبدراسة الفروق في معدالت الطلب
 تبعاً  الطلب على األسماكأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في  -

 & Çolakoğlu et al., 2006; Birchلمتغير التعليم. وهذه النتائج تتفق مع نتائج )

Lawley, 2012 .)أظهرت أن  التيرى بعض الدراسات األخ وال تتفق هذه النتائج مع
 ,.Pieniak et al) المستهلكين ذوي المستوي التعليمي األعلى يستهلكون األسماك أكثر

, 2019; Rahman & Islam, et al.2015; Haque ., et alCan  ;2010
2020) . 

يرتفع مع زيادة مستوى الدخل وهذه النتائج تتفق  األسماك على الطلبتبين أن متوسط  -
 & Terin, 2019; Verbeke & Vackier, 2005; Samoggiaمع نتائج )
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 , 2015; Rahmanet al.Can  Castellini, 2018; Hansen & Grung, 2016;

& Islam, 2020; Haque et al., 2019; Dey et al., 2005;).  ولم تتفق هذه
 األسماك على الطلبدراسة أخري أظهرت أن هناك عالقة عكسية بين  النتائج مع نتائج

. وقد يرجع هذا التضارب إلي أن الفقراء في (Burger et al., 1999)ويات الدخل ومست
 من الدخل اً كبير  الغالب يستهلكون األسماك منخفضة السعر، بينما ينفق األغنياء جزءاً 

 .(Dey et al., 2005)على األسماك مرتفعة السعر 
نتائج عدة دراسات مع  تتفق . وهذه النتائجمع زيادة السن األسماك على الطلب يرتفع -

(Verbeke & Vackier, 2005 Myrland et al., 2000; Birch & Lawley, 

2012; Haque et al., 2019 (Olsen, 2003; وقد يرجع هذا التأثير اإليجابي .
في السن لديهم المزيد  إلى أن األشخاص األكثر تقدماً  األسماك على الطلبعلى  للسن

وال تتفق  .(Khan et al., 2018قيمة الغذائية لألسماك )من المعرفة حول الجودة وال
أظهرت أن األصغر سنًا يستهلكون أسماكًا أكثر والتي  دراسات أخري  هذه النتائج مع

Rahman & Islam, 2020; Can et al., 2015).)  وقد يعزى السبب في ذلك إلي
ارنة بالمستهلكين يجدون صعوبة في تحضير األسماك بالمق اً أن المستهلكين األكبر سن

  (.(Olsen, 2003 األصغر سناً 
 على الطلببمقدار وحدة كلما زاد متوسط معدل  تبين أنه كلما زاد عدد أفراد األسرةلقد  -

 ,Morales & Higuchiبمعدل متناقص. تتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة ) األسماك

، األسماك على والطلبة التي أظهرت وجود عالقة عكسية بين عدد أفراد اآلسر و  (2018
حيث يقلل حجم األسرة من المبلغ الذي يمكن للمستهلكين دفعه مقابل شراء األسماك وقد 

 Thong)تبين أن األسر كبيرة الحجم تتجنب شراء األسماك والجمبري ألسباب اقتصادية 

& Solgaard, 2017).  
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 الطلبلى تراجع متوسط تغير بمقدار وحدة من المنطقة الحضرية إلي الريفية إيؤدي ال -
Muflikhati (2018 ) و  Sariمع نتائج دراسة  تتفق النتائجوهذه  األسماك على

في المناطق الحضرية أعلى بالمقارنة بالمناطق  األسماك على الطلبوالتي توضح أن 
رض وقد يرجع هذا التعا. (Dey et al., 2005)وهذه النتائج تختلف مع نتائج  .الريفية

يات الدخل أعلي بالمناطق الحضرية. كما أن لدى المستهلك عدة تصورات إلى أن مستو 
 سلبية تجاه أسماك المزارع.

أن نسبة األفراد الذين يفضلون أسماك المصايد عن  ا البحثأوضحت نتائج هذكما 
من المستهلكين في عينتي الدراسة الحالية. وهذه  %87-86أسماك المزارع قد بلغت نحو 

من  %90والتي أوضحت أن  ،(2015وأخرون )  Eltholthدراسةنتائج النتائج تتفق مع 
المستهلكين المصريين يفضلون أسماك المصايد عن أسماك المزارع. كما تتفق مع دراسات 

 Tomić et al., 2017 Cardoso et al., 2013; Davidson et) دولأجريت في عدة 

al., 2012; Kisii, 2014 Verbeke et al., 2007; Arvanitoyannis et al., 
أظهرت أن المستهلكين يفضلون أسماك المصايد عن أسماك المزارع. ويغزى  والتي( ;2004

السبب في هذا التفضيل إلي اعتقاد المستهلكين بأن أسماك المصايد ذات جودة أعلى 
(López-Mas et al., 2021 ،)( أكثر أمانًاEltholth et al., 2015 وطبيعية ومألوفة )

كما أوضحت عدة دراسات أن  (.Schlag & Ystgaard, 2013رنة بأسماك المزارع )بالمقا
 Yeganeh etالقيمة الغذائية ألسماك المصايد أعلى من القيمة الغذائية ألسماك المزارع )

al., 2012; Karapanagiotidis et al., 2006; Hossein et al.,2011; Sales, 

2010; Fallah et al., 2011a;.) خالف ذلك فقد أظهرت دراسات أخري أن القيمة  وعلى
 ,.Jensen et alالغذائية لألسماك المستزرعة مشابهة أو أعلى بالمقارنة بأسماك المصايد )

2012; Blanchet et al., 2005; Fallah et al., 2011b; Bhouri et al., 2010; 

Yildiz et al., 2008; Blanchet et al., 2005لتباين إلي أن (. وقد يرجع هذا ا
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األسماك المستزرعة تحتوي عمومًا على مستويات دهون إجمالية أعلى من أسماك المصايد. 
( في alpha-tocopherol) فيتامين ه وعالوة على ذلك، فإن المستويات العالية جدًا من

ضد األكسدة  DHAو EPAاألسماك المستزرعة يمكن أن توفر نظريًا حماية أفضل لـ 
(Cahu et al., 2004وألن .)  اختالف القيمة الغذائية بين األسماك المستزرعة وأسماك

 ;Fallah et al., 2011bالمصايد يرجع إلي اختالف الظروف البيئية والنظام الغذائي )

Moreira et al., 2001) لذا فيمكن رفع القيمة الغذائية لألسماك المستزرعة من خالل .
إلي تركيبة  3ستويات مرتفعة من األوميجا تحتوي على م التيبعض المصادر  إضافة

 (. Watters et al., 2013األعالف السمكية )
 

 التوصيات
 األطفال في مراحل التعليم األولى العمل على إرساء عادة تناول األسماك لدي. 
 وغني الهضم سهل للبروتين مهم كمصدر األسماك أهمية عن واإلعالن الدعاية 

 .الهامة الغذائية بالعناصر
 .تصحيح التصورات السلبية عن األسماك المستزرعة من خالل الدعاية اإلعالمية 
 الفوائد توضح التي الدراسات نتائج بنشر لتقوم اإلنترنت على إعالمية منصة إنشاء 

 .المستزرعة األسماك األسماك, وتشجيع المستهلكين على شراء لتناول والغذائية الصحية
 

 لمراجعا
دراسة اقتصادية للفجوة  :(2011) لسباعي، ممتاز ناجى محمدوا ؛بيومي، منار عزت محمد

الغذائية السمكية ودور االستزراع السمكي في الحد منها. مجلة جامعة 
 1150-1139(، 9)2المنصورة للعلوم الزراعية، 
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 عدد السكان التقديري موزعًا طبقاً  :(2014للتعبئة العامة واإلحصاء )الجهاز المركزي 
  2014/7/1للمحافظات في 

التجارة الخارجية المصرية للمنتجات السمكية وتوزيعها  :(2016) سليمان، سرحان أحمد
(، 5)61الجغرافي ومؤشراتها االقتصادية. مجلة اإلسكندرية للعلوم الزراعية، 

749-770 
تقييم اقتصادي واجتماعي وبيئي لنشاط األقفاص السمكية  :(2017عبد الهادي، محمود )

دراسة حالة على فرعي دمياط ورشيد. رسالة ماجستير. جامعة بنهر النيل: 
 .عين شمس
نظام لرصد ومتابعة حال الغذاء في مصر. مركز  :(2013مرصد الغذاء المصري )

 16، 13سبتمبر،  -المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. يوليو
 صفحة.
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ABSTRACT 

This research aimed at measure the impact of some of the main 

determinants of fish demand in Egypt in order to change consumption 

patterns. The study relied on primary data collected through a 

specially prepared questionnaire. The sample size was 1100 Person 

from different governorates of Egypt. The study also relied on 

descriptive analysis, multiple linear regression analysis, and some 

other inferential analyses, and the SPSS programme was used to 

perform these analyses.  

The results showed that about 79% of Egyptian consumers eat 

less fish twice a week, and that 87% of consumers prefer fish from 

fisheries over farmed fish. The average annual consumption per capita 

rises with the increase in the level of income and age, while it is not 

affected by the educational level. It was found that the regression 

model is significant. And that the independent variables explain about 

83% of the change in the dependent variable (fish Demand).  
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These variables are: the number of times fish is eaten, the amount 

eaten in the meal, the region, the number of family members and the 

preference of poultry over fish. 

Key Words: Measuring The Effect, Determinants, Fish, Demand. 


