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 "الغذائية في ريف وحضر محافظة القليوبية اإلستهالكية اإلنفاقيةتقدير المرونات "

 
 عبد الرحمن الشتلة سعيد هانى. د                      محيي الدين محمد خليل البيجاوي. د

 مركز بحوث الصحراء –قسم اإلقتصاد الزراعي           المركز القومي للبحوث –قسم االقتصاد الزراعي 
 
 

 :الملخص
من تلك الداالت، وذلـك للوصـول إلـي مقـدار التغيـر النسـبي  اإلنفاقية اإلستهالكيةالمرونات  وٕاشتقاق اإلنفاقية اإلستهالكستهدف البحث تقدير داالت إ

وفقـًا  اإلنفاقيـةالت االسـتهالك تـم تقـدير دا وقـدعلي البنـود المختلفـة للمجموعـات الغذائيـة نتيجـة التغيـر النسـبي فـي الـدخل السـنوي لألسـرة،  اإلنفاقفي 
تـــم اختيـــار أفضـــل النمـــاذج المقـــدرة وهـــو  حيـــث" الخطـــي، النصـــف لوغـــاريتمي، اللوغـــاريتمي المـــزدوج، واألســـي"ألربـــع نمـــاذج رياضـــية هـــي النمـــوذج 

لبحـث علـي البيانـات األوليـة مـن خـالل عتمـد اإ ، و (R-2)وقيمة معامـل التحديـد المعـدل  (F)قيمة  إلرتفاعستنادًا إ، وذلك "اللوغاريتمي المزدوج"النموذج
فـي ريـف وحضـر محافظـة القليوبيـة خـالل عـام  ستيفائها بالمقابلة الشخصية بأسر العينة بأسـلوب العينـة العشـوائية الطبقيـةإستبيان خاصة تم إاستمارة 
. وث العلميـة ذات الصـلة الوثيقـة بموضـوع البحـث، باإلضافة إلي البيانات الثانوية المنشورة وغيـر المنشـورة عـالوة علـي بعـض الدراسـات والبحـ2012

مـــن ميزانيـــة األســـرة فـــي المجتمـــع المصـــري، بينمـــا يمثـــل نحـــو % 49.75الغـــذائي يمثـــل نحـــو  اإلســـتهالكوأوضـــحت نتـــائج البحـــث أن المنفـــق علـــي 
جنيهـًا، كمـا يـأتي اإلنفـاق علـي الطعـام  14050.75لألسرة في محافظة القليوبية والبـالغ حـوالي  اإلستهالكيالسنوي لإلنفاق من المتوسط % 52.43
مـن المتوســط % 54.43محافظـة القليوبيـة، حيـث بلغــت األهميـة النسـبية لإلنفـاق علـي الطعــام والشـراب حـوالي فـي المرتبـة األولـي فــي ريـف  والشـراب

ام والشــراب المرتبــة األولــي فــي حضــر جنيهــًا، كــذلك يحتــل الطعــ 13948.49الســنوي لإلنفــاق االســتهالكي فــي ريــف محافظــة القليوبيــة والبــالغ نحــو 
فـي حضـر  اإلسـتهالكيمـن المتوسـط السـنوي لإلنفـاق % 50.47محافظة القليوبية، حيث بلغت األهمية النسبية لإلنفاق علي الطعام والشـراب حـوالي 

  .2012خالل عام  جنيهاً  14153.02محافظة القليوبية والبالغ نحو 
عكسية بين الدخل السنوي لألسـرة فـي محافظـة القليوبيـة ونسـبة إنفاقهـا علـي الحبـوب والنشـويات، بينمـا توجـد أوضحت نتائج الدراسة وجود عالقة  كما

وبات عالقـــة طرديـــة بـــين الـــدخل الســـنوي لألســـرة فـــي محافظـــة القليوبيـــة ونســـبة إنفاقهـــا علـــي الفاكهـــة، اللحـــوم والـــدواجن، األلبـــان ومنتجاتهـــا، والمشـــر 
لهـا السـنوي سواء في الريف أو في الحضـر تنفـق أعلـي نسـبة مـن دخ) جنيه5000أقل من (لدخل السنوي المنخفض والمرطبات، كما أن األسر ذات ا
لإلنفـاق علـي المـواد الغذائيـة، بينمـا فـي األسـر علـي الترتيـب مـن المتوسـط السـنوي % 22.50، %29.75تصـل إلـي علي الحبـوب والنشـويات والتـى 

ســواء فــي الريــف أو فــي الحضــر تنفــق أعلــي نســبة مــن دخلهــا الســنوي علــي اللحــوم والــدواجن ) جنيــه 20000أكثــر مــن (ذات الــدخل الســنوي المرتفــع 
كمـــا أوضـــحت نتـــائج التقـــدير . مـــن المتوســـط الســـنوي لإلنفـــاق علـــي الطعـــام والشـــراب علـــي الترتيـــب% 31.40، %26.08حيـــث تصـــل إلـــي حـــوالي 

ل مجموعـة مـن مجموعـات الغـذاء موضـع كـسرة ومتوسـط اإلنفـاق السـنوي لألسـرة علـي اللوغاريتمي وجود عالقة موجبة بين متوسط الدخل السنوي لأل
ومــن واقـع الدراسـة الميدانيــة يوصـى البحــث  .%1الدراسـة، األمـر الــذي يعنـي أن هـذه الــداالت تعتبـر داالت متزايـدة، وقــد ثبتـت معنويتهــا عنـد مسـتوي 

ت الفقيـرة وذات الـدخول المحـدودة وفقـًا لعاداتهـا اإلسـتهالكية سـواء بالمنـاطق الريفيـة بالعمل على وضع سياسـات وبـرامج تغذيـة متوازنـة موجهـة للطبقـا
     .أو الحضرية بمحافظة القليوبية

 
 :مقدمة

 عـب الغـذاءيعتبر الغذاء من أهم مقومـات الحيـاة التـي تهـتم الدولـة بتوفيرهـا لجميـع المـواطنين باألسـعار والكميـات المناسـبة وفـي كـل األوقـات، حيـث يل
التــي تمثــل  اإلســتهالكيةوالــنمط االســتهالكي مــا هــو إال توليفــة الســلع . الحفــاظ علــى صــحة الفــرد وحيويتــه وقدرتــه علــى العمــل واإلنتــاج دورًا هامــًا فــي

فـي زمـن معـين جتماعيـة معينـة إسـتهالكها فئـة إهـو مجموعـة السـلع التـي تقـوم ب"جتماعية معينـه، أو بعبـارة أخـرى إستهالك الغذاء النهائي لفئة إهيكل 
ستهالكي بما يؤدي إلي عـدم وجـود إسـراف فـي بعـض أنـواع ومما ال شك فيه أن توجيه النمط اإل" ومكان معين بغية إشباع حاجاتها اإلنسانية الغذائية

، ودخـل المسـتهلك، والمسـتوي العادات االستهالكية الغذائية، وكذا األسعار النسـبية لبـدائل الغـذاء"الغذاء أو نقص أنواع أخرى يرتبط بعدة عوامل منها 
قتصـادية إلـي غيـر ذلـك مـن العوامـل البيئيـة واإل" التعليمي والثقافي، والنشاط االقتصادي لرب األسرة، وعـدد أفـراد األسـرة، والتوزيـع اإلقليمـي والجغرافـي

بيًا بمـا يتمشـي مـع المزايـا النسـبية فـي إنتـاج بعـض جتماعية، إال أن ذلك ال يعنـي عـدم إمكانيـة تغيـر هـذا الـنمط ولـو فـي الفتـرة الزمنيـة األطـول نسـواإل
قتصـادي وزيــادة أنـواع الغـذاء علــي حسـاب أنـواع أخــرى، وضـمان إيجـاد تــوازن بمـا يتمشـي مــع القواعـد الصـحية الســليمة يـرتبط بمـدي التقــدم والنمـو اإل

ثـل القمـح والـدقيق والسـكر والزيـوت النباتيـة، والتـي تعتبـر االسـتيرادية مسـتهالك بعـض السـلع إالوعي الغذائي وجميع هذه األمور ستسهم فـي الحـد مـن 



 هانى سعيد عبد الرحمن الشتلة -  محيي الدين محمد خليل البيجاوي                                                                              -184 -

 2013)  2(  51مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

للبيانــات الصــادرة عــن مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ  الغذائيــة التــي تســاهم بالقــدر األكبــر فــي زيــادة العجــز فـي الميــزان التجــاري وطبقــاً مـن أهــم الســلع 
قــدرة  ألــف جنيــة ســنويًا، وبمتوســط شــهري 22.248المصــرية بلــغ نحــو ،  فــإن متوســط اإلنفــاق االســتهالكي الكلــي لألســرة )6(القــرار بمجلــس الــوزراء

ألـف جنيـة بمتوســط شـهري بلـغ نحــو  26.652جنيهـًا، كمـا أشـارت البيانــات إلـي أن متوسـط اإلنفـاق الســنوي الكلـي لألسـرة بالحضـر بلــغ نحـو  1854
ويحتــل اإلنفـاق االســتهالكي الغـذائي المرتبــة  .جنيهـاً  1553ألـف جنيــه بمتوسـط شــهري بلـغ نحــو  18.636جنيهـا، بينمــا بلـغ فــي الريـف نحــو  2221

مـن % 44.72بلغـت نحـو  2012األولي من جملة اإلنفاق االستهالكي في مصر حيث تبين أن نسبة اإلنفاق علي الطعـام والشـراب فـي مصـر عـام 
مصــر مــن أكثـر دول العــالم مــن حيــث اإلنفــاق  وتعــد%. "55.28جملـة اإلنفــاق االســتهالكي الســنوي، وتــزداد هـذه النســبة فــي الريــف لتصــل إلـي نحــو 

، أمـا فـي الـدول المتقدمـة فقـد بلغـت نسـبة اإلنفـاق %41.9يليهـا سـوريا بنحـو . مـن جملـة اإلنفـاق االسـتهالكي% 49.75علي الطعـام والشـراب بنحـو 
 ). 7"(علي الترتيبفي اليابان، والمملكة المتحدة، والصين لكل منها % 10.01، %9.71، %8.92علي الطعام والشراب نحو 
حدي محافظات الوجه البحري، حيث تقع شرق النيل علي فرع دمياط عنـد رأس الـدلتا يحـدها مـن الجنـوب والجنـوب الشـرقي إوتعتبر محافظة القليوبية 

فيـة، وتضـم المحافظـة سـبعة محافظتي القاهرة والشرقية، بينما يحدها من الشمال الشرقي محافظة الشرقية والدقهلية، ويحـدها مـن الغـرب محافظـة المنو 
كمنـاطق ، عـالوة علـي مـدينتي شـبرا الخيمـة وأبـو زعبـل "بنها، طوخ، قليوب، كفر شكر، الخانكة، شبين القنـاطر، والقنـاطر الخيريـة"مراكز إدارية وهي 

 ). 8(ضرح% 37.9سكان ريفيين، % 62.1، منها نحو 2010مليون نسمة عام  4.55صناعية، وقد بلغ عدد سكان المحافظة نحو 
 

 :مشكلة البحث
ستهالكية من خالل مجموعة مـن المتغيـرات االقتصـادية والممثلـة فـي اإلنفـاق السـنوي، وتعتبـر الدراسـة التـي أجراهـا إنجـل تتحدد العالقات واألنماط اإل

بزيـادة الـدخول ممـا أدي عـدم تـوازن  سـتهالكبشـأن عالقـات الطلـب اإلنفاقيـة رائـدة فـي هـذا المجـال، وقـد لـوحظ فـي الفتـرة األخيـرة تـأثر اإل 1957عام 
مـن جملـة اإلنفـاق األســري % 49.75سـتهالك الغـذائي يمثـل نحـو فـي اإلنفـاق االسـتهالكي عمومـًا والغـذائي بصـفة خاصـة، حيـث أن المنفـق علـي اإل

فـاق علـي الغـذاء يطغـي علـي البنـود القليوبية، وهـو مـا يعنـي أن اإلنمن ميزانية األسرة في محافظة % 52.43في المجتمع المصري، بينما يمثل نحو 
تخــرج علــي  التـىنخفـاض مســتوي المعيشــية لنسـبة كبيــرة مـن المــواطنين وعجـزهم عــن إشــباع الكثيـر مــن حاجـاتهم األخــرى إاألخـرى، ممــا يترتـب عليــه 

رتفـاع أسـعار الكثيـر مـن السـلع إتـالي سـتهالك الغـذاء يـؤدي إلـي زيـادة حجـم الفجـوة الغذائيـة وبالإرتفـاع معـدالت إومن ناحية أخـرى فـإن . نطاق الغذاء
نخفــاض المــدخرات األمــر إ الغذائيــة ممــا يــنعكس أثــرة علــي تغيــر أذواق وأنمــاط المســتهلكين علــي مجموعــات الغــذاء المختلفــة وضــعف القــوي الشــرائية و 

  .ستنزاف الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية المتواصلةإالذي يترتب عليه 
 

 : أهداف البحث
االســتهالكية اإلنفاقيــة مــن تلــك الــداالت، وذلــك للوصــول إلــي مقــدار التغيــر  نــاتلمرو اشــتقاق إ ســتهالك اإلنفاقيــة، و يهــدف البحــث إلــي تقــدير داالت اإل

سـتهالك ث إلـي دراسـة أنمـاط اإلالنسبي في اإلنفاق علي البنود المختلفة للمجموعات الغذائية نتيجة التغير النسبي في الدخل األسري، كما يهدف البحـ
ر الغـــذائي والعالقـــات االســـتهالكية اإلنفاقيـــة، وكـــذا األهميـــة النســـبية لإلنفـــاق علـــي مجموعـــات اإلنفـــاق الرئيســـية ومجموعـــات الغـــذاء فـــي ريـــف وحضـــ

 . محافظة القليوبية
 

 :األسلوب البحثى ومصادر البيانات
لكمــي مثــل تحليــل التبــاين للوقــوف علــي وجــود فــروق معنويــة مــن عدمــه فــي اإلنفــاق علــي ســتخدام األســلوب الوصــفي والتحليــل اإعتمــد البحــث علــي إ

هـذا وقـد تـم اسـتخدام أسـلوب االنحـدار البسـيط فـي تقـدير كـل مـن . مجموعات الغذاء موضع الدراسة في الريف والحضر وفقًا للفئات الدخليـة المختلفـة
سـتهالك اإلنفاقيـة وفقـًا ألربـع نمـاذج رياضـية لتمثيـل العالقـة الداليـة بـين ة، وتـم تقـدير داالت اإلرتباط والتحديد ومعامالت المرونـة اإلنفاقيـمعامالت اإل

متغيـر  )Y(، متغير مسـتقل ويمثـل متوسـط الـدخل السـنوي لألسـرة بالجنيـة) X( في كل من ريف وحضر محافظة القليوبية، حيث Y)، (Xالمتغيرين 
ــابع ويمثــل متوســط اإلنفــ اق الســنوي لألســرة بالجنيــة علــي كــل مجموعــة مــن مجموعــات الغــذاء، ويمكــن التغييــر عــن النمــاذج الرياضــية المســتخدمة ت

  -:كالتالي
  Linear Regression                                             النموذج الخطي ) 1(

Y = α + βX 
  Semi Logarithmic Regression                                         النموذج النصف لوغاريتمي) 2(

Y = α + β Log X 
 Double Logarithmic Regression                     النموذج اللوغاريتمي المزدوج) 3(

Log Y = α + β Log X 
  Exponential Regression                              النموذج األسي) 4(

Log Y = α + βX 
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واعتمــد البحــث علــي مصــدرين رئيســين للبيانــات .  (R-2)وقيمــة معامــل التحديــد المعــدل F)(وفقــًا إلرتفــاع قيمــة  ختيــار أفضــل النمــاذج المقــدرةإم وقــد تــ
ل بيانات أولية لدراسة ميدانية من خالل إسـتمارة اسـتبيان خاصـة لعينـة عشـوائية طبقيـة، تـم تجميعهـا مـن ريـف وحضـر محافظـة القليوبيـة خـال :أولهما
التابعـة لمركـز طـوخ والتـي تعتبـر أكبـر التجمعـات الريفيـة التقليديـة  "أجهور الكبري"أسرة من قرية ) 116(، وقد بلغ حجم العينة في الريف 2012عام 

) 276(أســرة، بينمــا بلـغ حجــم العينـة فــي الحضــر  2308مــن إجمــالي عـدد األســر بالقريـة والبــالغ نحـو % 5.03ويمثــل هـذا العــدد نحـو  )8(بالمحافظـة
أســرة تــم تجميعهــا مــن ثــالث أحيــاء ومنــاطق ســكنية داخــل مدينــة بنهــا عاصــمة محافظــة القليوبيــة، وتعتبــر مــن أكبــر التجمعــات الحضــرية بالمحافظــة 

نظـرًا  وقـد تـم إختيـار هـذه المنـاطق واألحيـاء السـكنية. أسـرة 5520من إجمالي مجتمع الدراسة والبالغ نحو % 5ويمثل هذا العدد من المشاهدات نحو 
ســكنية داخــل مدينــة بنهــا، وتشــمل المنــاطق واألحيـــاء  طقاومنــ اءحيــأ) 7(أســرة، تقــع فــي  30.219إلرتفــاع أعــداد األســر بمدينــة بنهــا والبــالغ نحــو 

تمثـل نحـو  مفـردة) 94(ويعتبـر أرقـي أحيـاء المدينـة ويتميـز سـكانه بـدخولهم المرتفعـة، حيـث تـم إختيـار " الفلـل"السكنية التي تـم إختيارهـا حـي ومنطقـة 
مـــن % 32.61مفــردة تمثــل نحــو ) 90(مــن إجمــالي عينــة الحضــر، وحــي األهــرام ويتميــز ســكانه بـــدخولهم فــوق المتوســطة وتــم إختيــار % 34.06

مفـــردة تمثـــل نحـــو ) 92(المحـــدودة وتـــم إختيـــار و إجمـــالي عينـــة الحضـــر، وحـــي المنشـــية أحـــد األحيـــاء الشـــعبية ويتميـــز ســـكانه بـــدخولهم المتوســـطة 
وبعـد ذلـك تـم تقسـيم أسـر العينـة إلـي خمـس فئـات حسـب متوسـط الـدخل السـنوي لألسـرة، الفئـة الدخليـة األولـي . إجمـالي عينـة الحضـر من% 33.33

الرابعـــة  الدخليـــةجنيـــة، الفئـــة ) 15000-10000(جنيـــة، الفئـــة الدخليـــة الثالثـــة ) 10000-5000(الثانيـــة  الدخليـــةجنيـــة، الفئـــة ) 5000أقـــل مـــن (
ــ) 15000-20000( العــدد المقــرر مــن كــل فئــة دخليــة اختيــار عشــوائي  اختيــارجنيــة، ثــم تــم ) 20000أكثــر مــن (ة، والفئــة الدخليــة الخامســة جني

القـرار بمحافظـة القليوبيـة، عـالوة  اتخـاذالصادرة عن الجهـاز المركـزي للتعبئـة العامـة واإلحصـاء، ومركـز المعلومـات ودعـم  الثانوية البيانات :وثانيهما
 .ات والبحوث العلمية ذات الصلة الوثيقة بموضوع البحثعلي بعض الدراس

 
 :عرض النتائج ومناقشتها

 
     : األهمية النسبية لإلنفاق السنوي لألسرة علي مجموعات اإلنفاق في ريف وحضر محافظة القليوبية: أوالً 

يوبيـة وعلـي مسـتوي الفئـات الدخليـة الخمـس قـد بلـغ سـتهالكي السـنوي لألسـرة بريـف وحضـر محافظـة القلمتوسـط اإلنفـاق اإل أن) 1(جـدول  يتضح من
جنيهــًا، وعلــي الســجاير  7367.15بلــغ إجمــالي اإلنفــاق االســتهالكي علــي الطعــام والمشــروبات غيــر الكحوليــة نحــو جنيهــًا، حيــث  14050.75نحــو 

وبلــغ اإلنفــاق األســري الســنوي علــي المســكن جنيهــًا،  1294.72جنيهــًا، والمالبــس واألقمشــة وأغطيــة القــدم نحــو  657.24والــدخان والمكيفــات نحــو 
جنيهــًا، فــي حــين بلــغ  2045.77نحــو " ميــاه، كهربــاء، غــاز، وقــود، أثاثــات منزليــة، أدوات منزليــة متنوعــة، تجهيــزات منزليــة أخــرى"ومســتلزماته مــن 
الخـدمات والرعايـة جنيهـًا، وعلـي  392.11نحـو  تصاالت سـواء األرضـية أو المحمولـة أو اإللكترونيـة المتنوعـة مثـل اإلنترنـت وخالفـهاإلنفاق علي اإل

جنيهــًا، وبلــغ  592.69نحــو " المستشــفيات الحكوميــة أو الخاصـة أو الجامعيــة أو التــأمين الصــحي وكــذا نفقـات العــالج واألدويــة"الصـحية التــي تشــمل 
ــيم نحــو جنيهــًا، بينمــا بلــغ اإلنفــاق الســنو  538.42اإلنفــاق الســنوي لألســرة علــي النقــل والمواصــالت نحــو  ي لألســرة فــي محافظــة القليوبيــة علــي التعل

جنيهــًا، فــي حــين بلــغ اإلنفــاق الســنوي لألســرة علــي كــل مــن المطــاعم والمقــاهي  160.77جنيهــًا، وعلــي الثقافــة والرياضــية والترفيــة حــوالي  627.95
اإلنفـاق االسـتهالكي لألسـرة كمـا يتضـح أن متوسـط . جنيهـاً  191.96جنيهًا، وعلي أوجه اإلنفاق االستهالكي األخرى حوالي  181.97والفنادق نحو 

كمـا يتبـين مـن جـدول . جنيهـًا فـي حضـر محافظـة القليوبيـة 14153.02جنيهـًا، بينمـا بلـغ نحـو  13948.49في ريف محافظة القليوبية قد بلـغ نحـو 
مـن جملـة % 52.43بلغـت األهميـة النسـبية حـوالي  أن اإلنفاق األسري علـي الطعـام والشـراب يحتـل المرتبـة األولـي فـي محافظـة القليوبيـة، حيـث) 2(

بنحــو " أخــرى منزليــة ميــاه، كهربــاء، غــاز، وقــود، أثاثــات، أدوات منزليــة وتجهيــزات"اإلنفــاق االســتهالكي بمحافظــة القليوبيــة، يليــه المســكن ومســتلزماته 
، يليـه اإلنفـاق %4.47، والتعلـيم بنحـو %4.68ت بنحـو ر والـدخان والمكيفـائ، والسـجا%9.21، ثم المالبس واألقمشة وأغطية القدم بنحو 14.56%

، يليهــا كـــل مــن أوجـــه اإلنفـــاق %2.79بنحـــو  واالتصــاالت، %3.83، والنقـــل والمواصــالت بنحـــو %4.22علــي الخـــدمات والرعايــة الصـــحية بنحــو 
لكــل منهــا علــي الترتيــب، % 1.14، %1.30 ،%1.37ســتهالكي األخــرى، والمطــاعم والمقــاهي والفنــادق، ثــم الثقافــة والرياضــية والترفيــة بحــوالي اإل

 . جنيهاً  14050.75والبالغ نحو  2012وذلك من المتوسط السنوي لإلنفاق االستهالكي بريف وحضر محافظة القليوبية عام 
ي الطعـام والشـراب نحـو كما يأتي اإلنفاق علي الطعام والشراب في المقـام األول فـي ريـف محافظـة القليوبيـة، حيـث بلغـت األهميـة النسـبية لإلنفـاق علـ

، والمالبـس %13.81ستهالكي في ريف محافظة القليوبيـة، يليـه اإلنفـاق علـي المسـكن ومسـتلزماته بنحـو من المتوسط السنوي لإلنفاق اإل% 54.43
، يليـــه %4.28 بنحـــو، والنقـــل والمواصــالت %4.76، ثــم اإلنفـــاق علــي الســـجاير والــدخان والمكيفـــات بنحــو %8.87واألقمشــة وأغطيـــة القــدم بنحـــو 

ســـتهالكي األخـــرى، ، ثــم اإلنفـــاق علـــي كــل مـــن االتصــاالت، وأوجـــه اإلنفــاق اإل%3.86، والخــدمات والرعايـــة الصــحية بنحـــو %4.07التعلــيم بنحـــو 
كي ســتهالمــن المتوســط الســنوي لإلنفــاق اإل% 1.02، %1.16، %1.25، %2.51والمطــاعم والفنــادق والمقــاهي، والثقافــة والرياضــية والترفيــة بنحــو 

ــالغ نحــو  ويحتــل أيضــًا بنــد اإلنفــاق علــي الطعــام والشــراب المرتبــة األولــي فــي حضــر محافظــة . جنيهــاً  13948.49فــي ريــف محافظــة القليوبيــة والب
، فــي حــين %9.55، ثــم المالبــس واألقمشــة وأغطيــة القــدم بنحــو %15.31، يليــه المســكن ومســتلزماته بنحــو %50.47القليوبيــة وبنســبة بلغــت نحــو 
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، واإلنفـاق %4.60، يليـه اإلنفـاق علـي السـجاير والـدخان والمكيفـات بنحـو %4.87محافظة القليوبية نحو نسبة اإلنفاق علي التعليم في حضر بلغت 
، أوجــه اإلنفــاق االتصــاالت، يليــه اإلنفــاق علــي كــل مــن %3.39، ثــم اإلنفــاق علــي النقــل والمواصــالت بنحــو %4.58علــي الخــدمات الصــحية بنحــو 

مــن المتوســط الســنوي % 1.27، %1.44، %1.48، %3.07األخــرى، المطــاعم والفنــادق والمقـاهي، والثقافــة والرياضــية والترفيــة بنحـو  سـتهالكياإل
 . جنيهاً  14153.02ستهالكي في حضر محافظة القليوبية والبالغ نحو لإلنفاق اإل

لألسـرة فـي محافظـة القليوبيـة ونسـبة إنفاقهـا علـي الطعـام والشـراب، إلـي وجـود عالقـة عكسـية بـين الـدخل السـنوي ) 2(، )1(كما تشـير بيانـات جـدولي 
سـط علـي فكلما زاد الدخل تقل نسبة اإلنفاق علي الطعام والشراب سواء بالريف أو الحضر، كما أن األسـرة فـي ريـف محافظـة القليوبيـة تنفـق فـي المتو 

لرعايــة الصـحية والثقافـة والرياضـية والترفيـة، كمـا أن إنفـاق األسـرة فـي محافظــة السـجاير والـدخان والمكيفـات أكثـر ممـا تنفـق علـي التعلـيم والخـدمات وا
الريـف، وأن إنفـاق القليوبية علي التعليم يتزايد مع تزايد الدخل السنوي لألسرة، إال أن إنفاق األسرة علي التعليم يتزايد بنسبة أكبر في الحضـر عنـه فـي 

لثقافة والرياضية والترفية يتزايد مع تزايد الدخل، ويتزايد اإلنفاق علـي الثقافـة والرياضـية والترفيـة بنسـبة ااألسرة في ريف وحضر محافظة القليوبية علي 
 . أكبر في الحضر عنه في ريف محافظة القليوبية

 
 : 2012األهمية النسبية لإلنفاق السنوي لألسرة علي مجموعات الغذاء  الرئيسية في ريف وحضر محافظة القليوبية عام: ثانياً 

 7367.15أن متوســط اإلنفــاق االســتهالكي الســنوي لألســرة بريــف وحضــر محافظــة القليوبيــة علــي الطعــام والشــراب بلــغ نحــو ) 3(يتبــين مــن جــدول 
جنيهــًا، بينمــا بلــغ  169.26جنيهــًا وعلــي البقــول الجافــة حــوالي  1423.40جنيهــًا، حيــث بلــغ اإلنفــاق الســنوي لألســرة علــي الحبــوب والنشــويات نحــو 

ـــاق الســـنوي لألســـرة علـــي الخضـــر الطازجـــة والمحفوظـــة والمجففـــة نحـــو ا ـــة نحـــو  793.09إلنف ـــي الفاكهـــة الطازجـــة والمحفوظـــة والمجفف جنيهـــًا، وعل
جنيهـًا، وعلـي األسـماك سـواء الطازجـة أو المجمـدة  1844.92جنيهًا، كما بلغ اإلنفاق السـنوي لألسـرة علـي اللحـوم الحمـراء والـدواجن نحـو  508.25

جنيهـــًا، بينمـــا بلـــغ اإلنفـــاق علـــي األلبـــان ومنتجاتهـــا نحـــو  366.22جنيهـــًا، وبلـــغ اإلنفـــاق علـــي اســـتهالك البـــيض نحـــو  371.84محفوظـــة نحـــو أو ال
الســـكر والمـــواد الســـكرية، : جنيهـــًا، كمـــا بلـــغ اإلنفـــاق الســـنوي لألســـرة علـــي كـــل مـــن ســـلع 460.38جنيهـــًا، وعلـــي الزيـــوت والـــدهون نحـــو  469.15

أن متوســــط اإلنفــــاق جنيهــــًا علــــي الترتيــــب، كمــــا تبــــين  291.69، 320.95، 348.00رطبــــات، والمــــواد الغذائيــــة األخــــرى حــــوالي المشــــروبات والم
جنيهـًا  7142.62جنيهـًا، ونحـو  7591.69اإلستهالكي السنوي لألسرة علي مجموعات الغذاء والمشروبات فـي ريـف محافظـة القليوبيـة قـد بلـغ نحـو 

 .2012عام في حضر محافظة القليوبية 

، أن اإلنفـاق السـنوي لألسـرة علـي اللحـوم والـدواجن تمثـل أعلـي نسـبة فـي متوسـط اإلنفـاق السـنوي لألسـرة بمحافظـة )4(وتشير البيانات الواردة بجـدول 
الثانيـة الحبـوب مـن المتوسـط السـنوي لإلنفـاق علـي مجموعـات الغـذاء، بينمـا تـأتي فـي المرتبـة % 25.04القليوبية، حيث تستحوذ وحدها علـي حـوالي 

، ثــم اإلنفــاق علــي %10.76يليهــا الخضــر الطازجــة والمحفوظــة والمجففــة بحــوالي % 19.32والنشــويات، حيــث بلغــت األهميــة النســبية لهــا حــوالي 
 .، في حين بلغت األهمية النسبية لإلنفاق علي األلبان%6.90الفاكهة الطازجة والمحفوظة والمجففة بحوالي 

ــ لكــل منهــا علــي الترتيــب، بينمــا بلغــت % 5.05، %6.25، %6.37دهون، واألســماك الطازجــة والمجمــدة والمحفوظــة حــوالي ومنتجاتهــا، الزيــوت وال
البيض، السكر والمواد السكرية، المشروبات والمرطبـات، المـواد الغذائيـة األخـرى، والبقـول الجافـة، حـوالي : نسبة اإلنفاق اإلستهالكي لألسرة علي سلع

لكل منها علي الترتيب من المتوسط العـام لإلنفـاق االسـتهالكي السـنوي لألسـرة علـي مجموعـات % 2.29، 3.96%، 4.37%، 4.72%، 4.97%
 . جنيهاً  7367.15والبالغ نحو  2012الغذاء بمحافظة القليوبية عام 

ليوبيــة، حيــث بلغــت األهميــة النســبية أن اإلنفــاق علــي الحبــوب والنشــويات يــأتي فــي المرتبــة األولــي فــي ريــف محافظــة الق) 4(كمــا يتبــين مــن جــدول 
، يليهـــا الخضـــر الطازجـــة %22.91، بينمـــا تـــأتي فـــي المرتبـــة الثانيـــة اللحـــوم والـــدواجن بحـــوالي %22.95لإلنفـــاق علـــي الحبـــوب والنشـــويات حـــوالي 

تجاتهــا بأهميــة نســبية بلغــت نحــو ، ثــم الزيــوت والــدهون، الفاكهــة الطازجــة والمحفوظــة والمجمــدة، واأللبــان ومن%10.35والمحفوظــة والمجمــدة بنحــو 
مــن المتوســط الســنوي األســري لإلنفــاق علــي مجموعــات الغـــذاء بريــف محافظــة القليوبيــة، ثــم اإلنفــاق علــي األســـماك % 5.56، 6.40%، 6.53%

لمرطبــات، المــواد البــيض، المشــروبات وا: ، ثــم اإلنفــاق علــي%4.64، والســكر والمــواد الســكرية بنحــو %5.09الطازجــة والمجمــدة والمحفوظــة بنحــو 
علــي الترتيــب مــن المتوســط الســنوي لإلنفــاق األســري علــي المــواد % 2.90، %3.66، %4.43، %4.47الغذائيــة األخــرى، والبقــول الجافــة بنحــو 

 .2012جنيهًا خالل عام  7591.69الغذائية والمشروبات بريف محافظة القليوبية والبالغ حوالي 
الحمـراء والـدواجن المرتبـة األولـي فـي حضـر محافظـة القليوبيـة، حيـث بلغـت األهميـة النسـبية لإلنفـاق علـي اللحـوم بينما يحتل بند اإلنفاق علي اللحوم 

، ثــم الخضـر الطازجــة %15.46، بينمــا تـأتي فــي المرتبـة الثانيــة الحبـوب والنشــويات حيـث بلغـت األهميــة النسـبية لهــا نحـو %27.22والـدواجن نحـو 
: ، بينمـا يمثـل اإلنفـاق علـي كـل مـن%7.41، يليها اإلنفاق علي الفاكهة الطازجة والمحفوظـة والمجففـة بنحـو %11.18والمحفوظة والمجففة بحوالي 

لكــل منهــا % 5.00، %5.48، %5.96، %7.19األلبــان ومنتجاتهــا، الزيــوت والــدهون، البــيض، واألســماك الطازجــة والمجمــدة والمحفوظــة حــوالي 
، %4.81لســكر والمــواد الســكرية، المشــروبات والمرطبــات، المــواد الغذائيــة األخــرى، والبقــول الجافــة نحــو علــي الترتيــب فــي حــين بلــغ اإلنفــاق علــي ا
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 7142.62علي الترتيب من المتوسط السنوي لإلنفاق علي الطعام والشـراب بحضـر محافظـة القليوبيـة والبـالغ حـوالي % 1.65، 4.27%، 4.30%
ة عكسـية بـين دخـل األسـرة السـنوي فـي محافظـة القليوبيـة ونسـبة إنفاقهـا علـي الحبـوب والنشـويات، وجـود عالقـ) 4(، )3(ويتضح مـن جـدولي .  جنيهاً 

والنشويات، بينما توجد عالقة طردية بين الدخل السنوي لألسرة فـي محافظـة القليوبيـة، ونسـبة إنفاقهـا  فكلما زاد الدخل تقل نسبة اإلنفاق علي الحبوب 
، فكلمـا زاد )خاصـة الحلويـات والجاتوهـات(الحمراء والدواجن، البيض، األلبان ومنتجاتها، والسكر والمواد السـكرية  الفاكهة الطازجة، اللحوم: علي سلع

ســواء فــي الريــف أو الحضــر ) جنيــة 5000أقــل مــن (الــدخل زاد اإلنفــاق علــي هــذه المجموعــة الغذائيــة، كمــا يتضــح أن األســر ذات الــدخل المــنخفض 
مــن المتوسـط الســنوي لإلنفــاق % 22.50، %29.75نوي علـي الحبــوب والنشــويات، حيـث تصــل النسـبة إلــي حـوالي تنفـق أعلــي نسـبة مــن دخلهـا الســ

 20000أكثـر مـن (االستهالكي علي المواد الغذائية في ريـف وحضـر محافظـة القليوبيـة علـي الترتيـب، بينمـا فـي األسـر ذات الـدخل السـنوي المرتفـع 
مـن المتوسـط السـنوي لإلنفـاق % 31.40، %26.08علي اللحوم والدواجن حيث تصل النسـبة إلـي حـوالي  تنفق أعلى نسبة من دخلها السنوي) جنيه

كما يالحظ أن تفاوت الـدخول يـؤثر علـي نوعيـة اإلنفـاق علـي البنـود الفرعيـة . علي مجموعات الغذاء في ريف وحضر محافظة القليوبية علي الترتيب
لنشويات في المرتبة األولي في الريف يليها اللحوم الحمراء والدواجن، بينما فـي الحضـر تـأتي اللحـوم الحمـراء المكونة للمواد الغذائية، فتأتي الحبوب وا

ألغنيــاء والـدواجن فــي المرتبـة األولــي يليهـا الحبــوب والنشــويات، كمـا أن تبــاين مسـتويات الــدخول أدي إلـي تفــاوت الــنمط الغـذائى، حيــث أن القلـة مــن ا
تهلك مجموعات الغذاء الغني بالبروتينـات والفيتامينـات، والكثـرة مـن الفقـراء ذات الـدخول المنخفضـة تسـتهلك الغـذاء مـنخفض ذات الدخول المرتفعة تس

 .    القيمة الغذائية
 
ريف وحضر  يعلي مجموعات اإلنفاق الرئيسية حسب فئات الدخل السنوي لألسرة ف "بالجنية"متوسط اإلنفاق السنوي لألسرة ): 1(جدول  

 "بالجنية                  . 2012عام خالل ظة القليوبية محاف

مجموعات اإلنفاق 
 المنطقة الرئيسية

 "بالجنية"فئات الدخل السنوي لألسرة 

متوسط  المتوسط
أقل من  المحافظة

 جنية 5000

5000-
10000 

 جنية

10000-
15000 

 جنية

15000- 
20000 

 جنيه

أكثر من 
20000 

 جنية
 الطعام والمشروبات

 غير الكحولية
 7142.62 12285.65 9535.40 6945.23 4139.67 2807.14 حضر 7367.15 7591.69 12971.50 10128.74 7378.19 4534.53 2945.47 ريف

السجاير والدخان 
 والمكيفات

 650.58 1299.72 914.59 570.15 307.36 161.11 حضر 657.24 663.90 1283.00 912.33 623.04 323.91 177.24 ريف
المالبس واألقمشة 

 وأغطية القدم
 1351.29 2656.61 1903.14 1286.93 607.18 302.62 حضر 1294.72 1238.14 2520.32 1725.22 1161.76 532.21 251.18 ريف

المسكن ومستلزماته 
مياه،كهرباء،غاز، "

وقود، أثاث، 
 "تجهيزات

 1925.56 3223.15 2578.73 1956.60 1142.32 726.99 ريف

 2165.99 3713.35 2889.67 2149.58 1273.66 803.71 حضر 2045.77

 435.11 865.12 581.82 399.10 215.08 114.41 حضر 392.11 349.10 767.17 476.65 279.87 142.52 79.31 ريف تصاالتاإل
الخدمات والرعاية 

 الصحية
 647.37 1450.18 834.81 538.93 267.71 145.24 حضر 592.69 538.01 1094.12 744.79 494.58 235.37 121.19 ريف

 479.61 1011.52 655.77 409.96 217.58 103.21 حضر 538.42 597.22 1230.56 869.48 507.52 253.37 125.16 ريف النقل والمواصالت

 688.86 1623.75 945.71 511.07 237.20 126.56 حضر 627.95 567.04 1330.96 782.14 402.60 213.75 105.77 ريف التعليم
الثقافة والرياضية 

 والترفية
 179.92 399.29 252.97 135.75 71.92 39.69 حضر 160.77 141.63 308.93 186.19 124.61 57.58 30.84 ريف

مطاعم ومقاهي 
 وفنادق

 201.82 447.20 272.43 175.12 79.32 35.02 حضر 181.97 162.12 362.98 232.74 122.01 63.34 29.52 ريف
أوجه اإلنفاق 

 االستهالكي األخرى
 209.84 465.83 289.95 196.84 64.83 31.76 حضر 191.96 174.08 391.31 264.40 127.21 56.87 30.64 ريف

إجمالي اإلنفاق 
 االستهالكي

 14153.02 26218.22 19076.26 13318.66 7481.51 4670.47 حضر 14050.75 13948.49 25484.00 18901.41 13177.99 7555.77 4623.31 ريف

 .اإلنفاق العام ما عدا المدفوعات التحويلية واألقساط المدفوعة هو إجمالي:ستهالكياإلنفاق اإل -

تم استخدام نفس المجموع�ات اإلنفاقي�ة الرئيس�ية المس�تخدمة بواس�طة الجه�از المرك�زي للتعبئ�ة العام�ة واإلحص�اء، بح�ث ميزاني�ة األس�رة  -
   . خل واإلنفاقوالد

 . 2012ستبيان الخاصة بعينة الدراسة الميدانية في ريف وحضر محافظة القليوبية خالل عام ستمارة اإلإجمعت وحسبت من  -:المصدر
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ظ�ة األهمية النسبية لإلنفاق السنوي لألسرة علي مجموعات اإلنفاق الرئيسية حسب فئات ال�دخل الس�نوي لألس�رة ف�ي ري�ف وحض�ر محاف): 2(جدول 
 %                    . 2012عام  خالل القليوبية

مجموعات اإلنفاق 
 المنطقة الرئيسية

 "بالجنية"فئات الدخل السنوي لألسرة 
متوسط  المتوسط

أقل من  المحافظة
 جنية 5000

5000-
 جنية 10000

10000-
 جنية 15000

15000-  
 جنيه 20000

أكثر من 
 جنية 20000

الطعام والمشروبات 
 الكحولية غير

 54.43 50.90 53.59 56.00 60.01 63.71 ريف
52.43 

 50.47 46.86 49.98 52.15 55.33 60.10 حضر
السجاير والدخان 

 والمكيفات
 4.76 5.03 4.84 4.73 4.29 3.83 ريف

4.68 
 4.60 4.96 4.79 4.28 4.11 3.45 حضر

المالبس واألقمشة 
 وأغطية القدم

 8.87 9.89 9.13 8.82 7.04 5.43 ريف
9.21 

 9.55 10.13 9.98 9.66 8.12 6.48 حضر
المسكن 

مياه، "ومستلزماته 
كهرباء، غاز، 

وقود، أثاث، 
 "تجهيزات

 13.81 12.65 13.64 14.85 15.12 15.72 ريف

14.56 
 15.31 14.16 15.15 16.14 17.02 17.21 حضر

 تصاالتاإل
 2.51 3.01 2.52 2.12 1.89 1.72 ريف

2.79 
 3.07 3.30 3.05 3.00 2.87 2.45 ضرح

الخدمات والرعاية 
 الصحية

 3.86 4.29 3.94 3.75 3.12 2.62 ريف
4.22 

 4.58 5.53 4.38 4.05 3.59 3.11 حضر

 النقل والمواصالت
 4.28 4.83 4.60 3.85 3.35 2.71 ريف

3.83 
 3.39 3.86 3.44 3.08 2.91 2.21 حضر

 التعليم
 4.07 5.22 4.14 3.06 2.83 2.29 ريف

4.47 
 4.87 6.19 4.96 3.84 3.17 2.71 حضر

الثقافة والرياضية 
 والترفية

 1.02 1.21 0.99 0.95 0.76 0.67 ريف
1.14 

 1.27 1.52 1.33 1.02 0.96 0.85 حضر
مطاعم ومقاهي 

 وفنادق
 1.16 1.42 1.23 0.93 0.84 0.64 ريف

1.30 
 1.44 1.71 1.43 1.31 1.06 0.75 حضر

أوجه اإلنفاق 
 االستهالكي األخرى

 1.25 1.54 1.40 0.97 0.75 0.66 ريف
1.37 

 1.48 1.78 1.52 1.48 0.87 0.68 حضر
إجمالي اإلنفاق 

 االستهالكي
 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 ريف

100.00 
 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 حضر

 . 2012ستبيان الخاصة بعينة الدراسة الميدانية في ريف وحضر محافظة القليوبية خالل عام ستمارة اإلإحسبت من جمعت و -:المصدر
 

تحليل التباين لقياس الفروق اإلنفاقية األسرية علي مجموعات الغـذاء وفقـًا للفئـات الدخليـة فـي ريـف وحضـر محافظـة القليوبيـة خـالل عـام : ثالثاً 
2012 . 
وذلـك للوقـوف علـي وجـود فـروق معنويـة مـن عدمـه فـي اإلنفـاق علـي مجموعـات الغـذاء الرئيسـية  "Analysis of variance"التباين تم إجراء تحليل 

يـة المختلفـة في ريف وحضر محافظة القليوبية وفقًا للفئات الدخلية المختلفة، وبإجراء تحليل التبـاين بـين متوسـط إنفـاق األسـرة علـي المجموعـات الغذائ
والنشـــويات، البقـــول الجافـــة، الخضـــر الطازجـــة والمحفوظـــة والمجففـــة، الفاكهـــة الطازجـــة والمحفوظـــة والمجففـــة، اللحـــوم والـــدواجن، األســـماك الحبـــوب "

ة اد الغذائيـالطازجة والمجمـدة والمحفوظـة، بـيض المائـدة، األلبـان ومنتجاتهـا، الزيـوت والـدهون، السـكر والمـواد السـكرية، المشـروبات والمرطبـات، والمـو 
، حيـث )5(، وبين الدخل السنوي لألسرة في الفئات الدخلية الخمسة في ريف محافظـة القليوبيـة، أمكـن الحصـول علـي النتـائج المبينـة بجـدول "األخرى

عنويــة إلـي وجـود فــروق معنويـة بـين متوسـط إنفـاق األســرة علـي مجموعـات الغـذاء وبـين الفئــات الدخليـة المختلفـة عنـد مسـتوي م (F)تشـير قـيم إختبـار 
وبـإجراء تحليـل التبـاين .  ، األمر الذي يؤكد تأثير الدخل علي متوسـط إنفـاق األسـرة فـي ريـف محافظـة القليوبيـة علـي مجموعـات الغـذاء المختلفـة1%

لطازجـــة الحبـــوب والنشـــويات، البقـــول الجافـــة، الخضـــر الطازجـــة والمحفوظـــة والمجففـــة، الفاكهـــة ا"بـــين متوســـط إنفـــاق األســـرة علـــي مجموعـــات الغـــذاء 
ر والمــواد والمحفوظـة والمجففــة، اللحــوم والــدواجن، األســماك الطازجــة والمجمــدة والمحفوظــة، بـيض المائــدة، األلبــان ومنتجاتهــا، الزيــوت والــدهون، الســك

حافظــة القليوبيــة، ، وبــين الــدخل الســنوي لألســرة فــي الفئــات الدخليــة الخمســة فــي حضــر م"الســكرية، المشــروبات والمرطبــات، والمــواد الغذائيــة األخــرى
إلــي وجــود فــروق معنويــة بــين متوســط إنفــاق األســرة علــي مجموعــات الغــذاء وبــين الفئــات الدخليــة المختلفــة عنــد ) 5(بجــدول  (F)تشــير قــيم اختبــار 
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ــأثير علــي متوســط إنفــاق األســرة فــي حضــر محافظــة القليوبيــة علــي مجموعــات %1مســتوي معنــوي  ــه ت الغــذاء ، األمــر الــذي يشــير إلــي أن الــدخل ل
 . الرئيسية

 
فئ�ات ال�دخل الس�نوي لألس�رة ف�ي ري�ف وحض�ر حس�ب  عل�ي مجموع�ات اإلنف�اق عل�ي الغ�ذاء "بالجني�ه"متوسط اإلنفاق الس�نوي لألس�رة ): 3(جدول 

 " بالجنيه"        .     2012عام  خالل محافظة القليوبية

 المنطقة  الغذاءمجموعات 

 "بالجنية"فئات الدخل السنوي لألسرة 

متوسط  توسطالم
أقل من  المحافظة

 جنية 5000

5000-
10000 

 جنية

10000-
 جنية 15000

15000-
20000 

 جنيه

أكثر من 
 جنية 20000

 الحبوب والنشويات
 1742.31 2546.21 2254.66 1818.72 1215.70 876.28 ريف

1423.40 
 1104.49 1351.42 1323.51 1327.93 887.96 631.61 حضر

 البقول الجافة
 220.50 281.47 319.06 238.31 163.22 100.44 ريف

169.26 
 118.01 78.57 143.98 150.71 125.02 91.79 حضر

الخضر الطازجة 
والمحفوظة 

 والمجففة

 786.40 1193.38 950.10 775.44 577.41 435.69 ريف
793.09 

 799.77 1198.33 997.40 809.09 553.89 440.14 حضر

الفاكهة الطازجة 
المحفوظة و

 والمجففة

 486.17 972.83 658.32 431.62 226.70 141.36 ريف
508.25 

 530.32 1125.65 686.56 454.34 235.65 149.42 حضر

 اللحوم والدواجن
 1743.55 3383.04 2328.35 1585.19 895.19 525.96 ريف

1844.92 
 1946.28 3857.50 2579.10 1775.13 961.95 557.72 حضر

ك الطازجة األسما
 والمجمدة

 386.95 552.59 579.39 385.81 255.43 161.54 ريف
371.84 

 356.74 371.76 644.01 346.61 214.69 206.62 حضر

 البيض
 340.50 667.52 476.02 315.05 181.36 62.54 ريف

366.22 
 391.95 761.73 556.84 361.14 192.42 87.60 حضر

 بان ومنتجاتهالاأل
 423.85 854.79 582.42 361.52 204.03 115.15 ريف

469.15 
 514.71 1039.31 741.82 451.43 215.23 125.75 حضر

 الزيوت والدهون
 495.02 778.26 658.32 494.33 320.38 223.82 ريف

460.38 
 425.74 665.93 544.45 425.03 285.59 207.72 حضر

السكر والمواد 
 السكرية

 352.32 635.58 481.13 335.70 188.16 121.04 ريف
348.00 

 343.69 647.42 469.12 304.89 179.15 117.89 حضر

المشروبات 
 والمرطبات

 335.94 584.99 471.00 354.14 165.95 103.61 ريف
320.95 

 305.96 581.10 409.05 275.02 159.37 105.26 حضر

المواد الغذائية 
 األخرى

 278.44 520.84 369.97 282.36 141.00 78.04 ريف
291.69 

 304.95 606.93 439.56 263.91 128.75 85.62 حضر

إجمالي اإلنفاق علي 
 الطعام والشراب

 7591.69 12971.50 10128.74 7378.19 4534.53 2945.47 ريف
7367.15 

 7142.62 12285.65 9535.40 6945.23 4139.67 2807.14 حضر
 . 2012ستبيان الخاصة بعينة الدراسة الميدانية في ريف وحضر محافظة القليوبية خالل عام اإل ستمارةإجمعت وحسبت من  -:المصدر

 
 

 ". 2012التقدير اإلحصائي لداالت اإلنفاق اإلستهالكية لمجوعات الغذاء الرئيسية في ريف وحضر محافظة القليوبية خالل عام : "رابعاً 
*عات الغذاء في ريـف وحضـر محافظـة القليوبيـة، حيـث اسـتخدمت أربـع نمـاذج رياضـيةتم تقدير العالقة االستهالكية اإلنفاقية لمجمو 

0F

فـي تقـدير تلـك  1
، والنمــوذج "Semi Logarithmic Regression"النصــف لوغــاريتمي  ، والنمــوذج"Linear Regression"العالقــة، وهــي النمــوذج الخطــي 

، وقـد تـم تقـدير العالقـة بـين "Exponential Regression"نمـوذج األسـي ،  وال"Double Logarithmic Regression"اللوغـاريتمي المـزدوج 
 . متوسط الدخل السنوي لألسرة ومتوسط اإلنفاق السنوي لألسرة علي كل مجموعة من مجموعات الغذاء

 
                                           

 . المحسوبة Fوقيمة ،  R-2والمعدل  ،2Rرتفاع قيمة معامل التحديد إ"يتم تحديد أفضل النماذج المقدرة استنادًا إلي *  1
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 2013)  2(  51مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

وحض�ر محافظ�ة القليوبي�ة األهمية النسبية لإلنفاق السنوي لألسرة علي مجموعات الغ�ذاء حس�ب فئ�ات ال�دخل الس�نوي لألس�رة ف�ي ري�ف  ):4(جدول 
 %                                                                                                                     .2012عام خالل 

 المنطقة  الغذاءمجموعات 

 "بالجنية"فئات الدخل السنوي لألسرة 

متوسط  المتوسط
أقل من  المحافظة

 جنية 5000

5000-
10000 

 جنية

10000-
 جنية 15000

15000-
 جنيه 20000

أكثر من 
 جنية 20000

 الحبوب والنشويات
 22.95 19.63 22.26 24.65 26.81 29.75 ريف

19.32 
 15.46 11.00 13.88 19.12 21.45 22.50 حضر

 البقول الجافة
 2.90 2.17 3.15 2.23 3.60 3.41 ريف

2.29 
 1.65 0.64 1.51 2.17 3.02 3.27 حضر

الخضر الطازجة 
 والمحفوظة والمجففة

 10.35 9.20 9.38 10.51 12.73 14.79 ريف
10.76 

 11.18 9.75 10.46 11.65 13.38 15.68 حضر

الفاكهة الطازجة 
 والمحفوظة والمجففة

 6.40 7.50 6.50 5.85 5.00 4.80 ريف
6.90 

 7.41 9.16 7.20 6.54 5.69 5.32 حضر

 لدواجناللحوم وا
 22.91 26.08 23.00 21.48 19.74 17.85 ريف

25.04 
 27.22 31.40 27.05 25.56 23.24 19.87 حضر

األسماك الطازجة 
 والمجمدة

 5.09 4.29 5.75 5.73 5.63 5.48 ريف
5.05 

 5.00 5.03 6.75 5.00 5.19 7.36 حضر

 البيض
 4.47 5.15 4.70 4.27 4.00 2.12 ريف

4.97 
 5.48 6.20 5.84 5.20 4.65 3.12 حضر

 بان ومنتجاتهااألل
 5.56 6.59 5.75 4.90 4.50 3.91 ريف

6.37 
 7.19 8.46 7.78 6.50 5.20 4.48 حضر

 الزيوت والدهون
 6.53 6.00 6.50 6.70 7.06 7.60 ريف

6.25 
 5.96 5.42 5.71 6.12 6.90 7.40 حضر

السكر والمواد 
 السكرية

 4.64 4.90 4.75 4.55 4.15 4.11 ريف
4.72 

 4.81 5.27 4.92 4.39 4.33 4.20 حضر

المشروبات 
 والمرطبات

 4.43 4.51 4.65 4.80 3.66 3.52 ريف
4.37 

 4.30 4.73 4.29 3.96 3.85 3.75 حضر

المواد الغذائية 
 األخرى

 3.66 4.02 3.65 3.83 3.11 2.65 ريف
3.96 

 4.27 4.94 4.61 3.80 3.11 3.05 حضر

الي اإلنفاق علي إجم
 الطعام والشراب

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 ريف
100.00 

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 حضر
 . 2012الخاصة بعينة الدراسة الميدانية في ريف وحضر محافظة القليوبية خالل عام  ستبيانستمارة اإلإجمعت وحسبت من  -:المصدر

 
**المرونـة اإلنفاقيـة"لتحديد اسـتجابة التغيـرات الحادثـة فـي اإلنفـاق علـي مجموعـات الغـذاء موضـوع الدراسـة، للتغيـر فـي الـدخل السـنوي لألسـرة  وذلك

1F

1  
"Expenditure Elasticitie"ل ،حيـــث تبـــين أن النمـــوذج اللوغـــاريتمي المـــزدوج هـــو أفضـــل النمـــاذج المقـــدرة،وذلك اســـتنادًا إلـــي ارتفـــاع قيمـــة الـــدلي

ترتفـع فـي  Adj. R-Sq.(R-2)فـي حالـة النمـوذج اللوغـاريتمي عنـه فـي حالـة النمـاذج األخرى،كـذلك فـإن قيمـة معامـل التحديـد المعـدل (F)اإلحصائي
ير نسـبة تفسـحالة النموذج اللوغاريتمي عنه في حالة النماذج األخرى، األمر الذي يعني قدرة المتغير المستقل في النموذج اللوغـاريتمي المـزدوج علـي 

2Fأكبر من التغيرات في المتغير التابع

 .، وذلك مقارنة بالنماذج األخرى***2
 

                                           
تستخدم المرونة اإلنفاقية كمعيار لتقسيم السلع من حيث أهميتها للمستهلك، حيث تقسم السلع إلي ضرورية إذا كانت المرونة  ** 1

الصحيح، وشبة كمالية إذا كانت المرونة مساوية للواحد الصحيح، وكمالية إذا كانت المرونة أكبر من  اإلنفاقية أقل من الواحد
 . الواحد الصحيح

 . هو االستهالك اإلجمالي في دالة الطلب اإلجمالي، ومتوسط نصيب الفرد في دالة الطلب الفردي: المتغير التابع *** 2
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وفقًا للفئـات الدخليـة فـي ريـف وحضـر محافظـة القليوبيـة خـالل عـام " بالجنيه"تحليل التباين لمتوسط إنفاق األسرة علي مجموعات الغذاء ): "5(جدول 
2012   " 

مجموع مربعات  المنطقة مجموعات الغذاء
  "F" متوسط مربعات اإلنحراف اإلنحراف

Test 
المعنوية 
 اإلحصائية

 * 213.19 879316.4702 3517265.8311 ريف الحبوب والنشويات
 * 172.69 54900.2440 219600.9583 حضر

 * 242.75 14160.3900 56641.5750 ريف البقول الجافة
 * 156.94 2491.2815 9965.1257 حضر

لمحفوظة الخضر الطازجة وا
 والمجففة

 * 236.18 90427.2506 361709.0019 ريف
 * 200.56 44838.8698 179355.4855 حضر

الفاكهة الطازجة والمحفوظة 
 والمجففة

 * 415.49 53966.5600 215866.2275 ريف
 * 492.32 47215.4904 188861.9499 حضر

 * 457.91 1046135.5000 4184541.8720 ريف اللحوم والدواجن
 * 445.18 954173.5812 3816694.2296 حضر

 * 529.54 6188.7020 247526.7901 ريف األسماك الطازجة والمجمدة
 * 483.65 51729.5441 206918.1408 حضر

 * 486.97 13034.8019 52139.1945 ريف البيض
 * 189.81 12000.9499 48003.7739 حضر

 * 531.62 72902.0300 291608.1316 ريف األلبان ومنتجاتها
 * 472.33 12185.9001 487415.5707 حضر

 * 294.50 61362.3300 245449.2591 ريف الزيوت والدهون
 * 230.86 27842.6205 11370.4577 حضر

 * 429.67 51915.8722 207663.5220 ريف السكر والمواد السكرية
 * 395.19 129562.4800 518249.9335 حضر

 * 197.85 3526.3517 14105.4206 ريف لمرطباتالمشروبات وا
 * 188.51 3743.2815 14973.1291 حضر

 * 517.48 29562.9310 118251.7006 ريف المواد الغذائية األخرى
 * 469.69 118251.8831 473007.5244 حضر

إجمالي اإلنفاق علي الطعام 
 والشراب

 * 406.91 20403876.1400 81615504.1299 ريف
 * 394.82 12392561.0700 49570245.0544 ضرح

 0.01تشير إلي المعنوية اإلحصائية عند مستوي * 
 . 2012إستمارة اإلستبيان لعينة الدراسة الميدانية في ريف وحضر محافظة القليوبية خالل عام : جمعت وحسبت من :المصدر

 
فــي ريــف وحضــر محافظــة ســنويًا ) جنيــة 5000أقــل مــن (ئــة الدخليــة األولــي ســتهالك اإلنفاقيــة لمجموعــات الغــذاء لألســرة فــي الفداالت اإل" -1

 ". 2012القليوبية عام 
سـنويًا ) جنيـة 5000أقـل مـن (ستهالك اإلنفاقية لمجموعات الغذاء لألسرة في الفئة الدخليـة األولـي تشير نتائج التقدير اللوغاريتمي المزدوج لداالت اإل

اإلنفـاق السـنوي لألسـرة ، إلي وجود عالقة موجبة بين متوسط الدخل السنوي لألسـرة ومتوسـط )6( مبينة بالجدولفي ريف وحضر محافظة القليوبية وال
 علي كل مجموعة من مجموعات الغذاء موضع الدراسة، وهو ما يعني أن هذه الـداالت تعتبـر داالت متزايـدة، بمعنـي أن أي تغيـر فـي متوسـط الـدخل

وقــد ثبتــت معنويــة معــامالت . فــي نفــس االتجــاه فــي المنفــق علــي مجموعــات الغــذاء وبنســب مختلفــة لكــل منهــا الســنوي لألســرة ســوف يــؤدي إلــي تغيــر
، فيمـا عـدا مجموعـة األسـماك الطازجـة والمجمـدة عنـد مسـتوي %1االنحدار لكل مجموعة من مجموعات الغذاء موضـع الدراسـة عنـد مسـتوي معنويـة 

تشـير إلــي أن متوسـط الـدخل الســنوي لألسـرة يفســر فـي ريــف  (R-2)قيمـة معامــل التحديـد المعــدل  فـي حضــر محافظـة القليوبيــة، كمـا أن% 5معنويـة 
% 94، %89، %95، %95، %96، %94، %92، %91، %94، %93، %90، %95محافظـــة القليوبيـــة فـــي الفئـــة الدخليـــة األولـــي حـــوالي 

ـــي ـــرات الحادثـــة فـــي متوســـط اإلنفـــاق عل ـــول : مـــن التغي ـــوب والنشـــويات، البق ـــة، الخضـــر الطازجـــة والمحفوظـــة والمجففـــة، الفاكهـــة الطازجـــة الحب الجاف
والمــــواد الســــكرية،  والمحفوظــــة والمجففــــة، اللحــــوم والــــدواجن، األســــماك الطازجــــة والمجمــــدة، البــــيض، األلبــــان ومنتجاتهــــا، الزيــــوت والــــدهون، الســــكر

إلجمــالي اإلنفـاق علـي الطعــام  (R-2)غـت قيمــة معامـل التحديـد المعـدل المشـروبات والمرطبـات، والمـواد الغذائيــة األخـرى لكـل منهـا علــي الترتيـب، وبل
وهـو مـا يعنـي أن متوسـط الـدخل السـنوي لألسـرة فـي ريـف محافظـة القليوبيـة  0.94والشراب في ريف محافظة القليوبية في الفئـة الدخليـة األولـي نحـو 

  . ط اإلنفاق علي إجمالي مجموعات الطعام والشرابمن التغيرات الحادثة في متوس% 94في الفئة الدخلية األولي يفسر نحو 
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فـــي ريـــف وحضـــر ســـنويًا  ) جنيـــة 5000أقـــل مـــن " (األولـــي"ســـتهالك اإلنفاقيـــة لمجموعـــات الغـــذاء لألســـرة فـــي الفئـــة الدخليـــة داالت اإل): 6(جـــدول 
    .2012محافظة القليوبية خالل عام 

المرونة  R2 R-2 T F الدالة المنطقة مجموعات الغذاء
 إلنفاقيةا

المعنوية 
 اإلحصائية

 الحبوب والنشويات
 * 1.061 374.83 19.36 0.95 0.96 هـلوس 1.061+0.649-=هـصلو ريف

 * 1.003 158.06 12.57 0.89 0.90 هـلوس 1.003+0.931-=هـصلو حضر

 البقول الجافة
 * 1.028 172.93 13.15 0.90 0.91 هـلوس 1.028+1.512-=هـصلو ريف

 * 0.960 160.59 12.67 0.88 0.89 هـلوس 0.960+1.649-=هـصلو حضر

الخضر الطازجة 
والمحفوظة 

 والمجففة

 * 1.004 272.23 16.50 0.93 0.94 هـلوس 1.004+0.889-=هـصلو ريف

 * 1.020 132.11 11.49 0.89 0.90 هـلوس 1.020+ 1.017-=هـصلو حضر

الفاكهة الطازجة 
والمحفوظة 

 والمجففة

 * 1.180 305.18 17.47 0.94 0.96 هـلوس 1.180+1.458-=هـصلو ريف

 * 1.078 147.67 12.15 0.89 0.90 هـلوس 1.078+1.755-=هـصلو حضر

 اللحوم والدواجن
 * 1.163 192.14 13.86 0.91 0.92 هـلوس 1.163+1.516-=هـصلو ريف

 * 0.890 130.92 11.44 0.86 0.87 هـلوس 0.890+2.940-=هـصلو حضر

األسماك الطازجة 
 والمجمدة

 * 1.208 308.01 17.55 0.92 0.93 هـلوس 1.208+2.691-=هـصلو ريف

 ** 0.625 7.04 2.65 0.41 0.42 هـلوس 0.625+0.446-=هـصلو حضر

 البيض
 * 1.157 384.58 19.61 0.94 0.95 هـلوس 1.157+2.600-=هـصلو ريف

 * 1.241 14.96 3.86 0.46 0.47 هـلوس 1.241+2.510-=هـصلو حضر

 األلبان ومنتجاتها
 * 1.069 406.02 20.15 0.96 0.97 هـلوس 1.069+2.074-=هـصلو ريف

 * 1.002 99.67 9.98 0.75 0.76 هـلوس 1.002+1.954-=هـصلو حضر

 الزيوت والدهون
 * 1.058 396.84 19.92 0.95 0.96 هـلوس 1.058+1.139-=هـصلو ريف

 * 1.035 131.88 11.48 0.85 0.86 هـلوس 1.035+1.205-=هـصلو حضر

السكر والمواد 
 السكرية

 * 1.103 388.01 19.70 0.95 0.96 هـلوس 1.103+1.741-=هـصلو ريف

 * 1.097 70.39 8.39 0.85 0.86 هـلوس 1.097+1.594-=هـصلو حضر

المشروبات 
 والمرطبات

 * 0.894 182.19 13.50 0.89 0.90 هـلوس 0.894+1.270-=هـصلو ريف

 * 0.966 89.86 9.48 0.87 0.88 هـلوس 0.966+1.434-=هـصلو حضر

المواد الغذائية 
 األخرى

 * 1.237 299.25 17.30 0.94 0.95 هـلوس 1.237+1.965-=هـصلو ريف

 * 1.105 79.92 8.93 0.68 0.69 هـلوس1.105+1.8001-=هـصلو حضر

إجمالي اإلنفاق علي 
 الطعام والشراب

 * 1.087 534.01 23.11 0.94 0.95 هـلوس 1.087+0.421-=هـصلو ريف

 * 1.007 285.66 16.90 0.88 0.89 هـلوس 1.007+0.355-=هـصلو حضر

وحض�ر محافظ�ة  بري�ف" ه�ـ"لوغاريتم القيمة التقديرية لمتوسط إنفاق األسرة السنوي بالجنية علي مجموع�ات الغ�ذاء ف�ي المش�اهدة : ه�ـصلوحيث 
 .   القليوبية

 .   وحضر محافظة القليوبية بريف" هـ"تم القيمة التقديرية لمتوسط دخل األسرة السنوي بالجنية في المشاهدة لوغاري: هـلوس
R2 :معامل التحديد.    
R-2 :معامل التحديد المعدل. 

T : ،المحسوبة(F) المقدرة للنموذج. 
 . علي الترتيب% 5، %1تشير إلي المعنوية اإلحصائية عند مستوي **: ، *

 . 2012ستبيان لعينة الدراسة الميدانية في ريف وحضر محافظة القليوبية خالل عام ستمارة اإلإ: جمعت وحسبت من :المصدر
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، %88، %89تشــير إلــي أن متوســط الــدخل الســنوي لألســرة فــي حضــر محافظــة القليوبيــة يفســر نحــو  (R-2)كمــا أن قيمــة معامــل التحديــد المعــدل 
الحبـوب والنشـويات، : من التغيرات الحادثـة فـي متوسـط اإلنفـاق علـي% 68، 87%، 85%، 85%، 75%، 46%، 41%، 86%، 89%، 89%

والمجمـدة،  البقول الجافة، الخضر الطازجة والمحفوظة والمجففة، الفاكهة الطازجة والمحفوظـة والمجففـة، اللحـوم الحمـراء والـدواجن، األسـماك الطازجـة
 .لسكر والمواد السكرية، المشروبات والمرطبات، والمواد الغذائية األخرى لكل منها علي الترتيبالبيض، األلبان ومنتجاتها، الزيوت والدهون، ا

إلجمــالي اإلنفــاق علــي الطعــام والشــراب فــي حضــر محافظــة القليوبيــة فــي الفئــة الدخليــة األولــي نحــو  (R-2)بينمــا بلغــت قيمــة معامــل التحديــد المعــدل 
مـن التغيـرات الحادثـة % 88ي لألسرة فـي حضـر محافظـة القليوبيـة فـي الفئـة الدخليـة األولـي يفسـر نحـو وهو ما يعني أن متوسط الدخل السنو  0.88

 . في متوسط اإلنفاق علي الطعام والشراب
الواحـد  أن قيمة معامل المرونة اإلنفاقية للمشروبات والمرطبات في ريف محافظة القليوبية في الفئة الدخليـة األولـي أقـل مـن) 6(كما يتبين من جدول 

يترتـب عليـه زيـادة فـي اإلنفـاق علـي المشـروبات والمرطبـات بنحـو % 1، وهذا يعني أن تغيرًا في الدخل السـنوي لألسـرة بمقـدار 0.894الصحيح نحو 
ففـة، الفاكهـة الحبوب والنشويات، البقول الجافة، الخضر الطازجـة والمحفوظـة والمج: ، بينما بلغت قيمة معامالت المرونة اإلنفاقية لكل من0.894%

د السـكرية، الطازجة والمحفوظة والمجففة، اللحـوم والـدواجن، األسـماك الطازجـة والمجمـدة، البـيض، األلبـان ومنتجاتهـا، الزيـوت والـدهون، السـكر والمـوا
الواحـد الصـحيح، وهـذا يعنـي أن سـنويًا أكبـر مـن ) جنيـة 5000أقل مـن (والمواد الغذائية األخرى، في ريف محافظة القليوبية في الفئة الدخلية األولي 

يترتـب عليـه زيـادة فـي اإلنفـاق علـي هـذه المجموعـات بنسـبة أكبـر مـن الواحـد الصـحيح، كمـا بلغـت قيمـة % 1تغيرًا فـي الـدخل السـنوي لألسـرة بمقـدار 
، وهــو مــا يعنــي أن 1.087يوبيــة نحــو معامــل المرونــة اإلنفاقيــة إلجمــالي اإلنفــاق علــي الطعــام والشــراب فــي الفئــة الدخليــة األولــي بريــف محافظــة القل

 %. 1.087يترتب عليه زيادة في اإلنفاق علي مجموعات الطعام والشراب بنحو % 1تغيرًا في الدخل السنوي لألسرة بمقدار 
بات والمرطبــات فــي البقــول الجافــة، اللحــوم والــدواجن، األســماك الطازجــة والمجمــدة، والمشــرو : بينمــا بلغــت قيمــة معــامالت المرونــة اإلنفاقيــة لكــل مــن

يترتب عليـه زيـادة فـي اإلنفـاق علـي هـذه % 1حضر محافظة القليوبية، أقل من الواحد الصحيح وهذا يعني أن تغيرًا في الدخل السنوي لألسرة بمقدار 
ويات، الخضــر الطازجــة الحبــوب والنشــ: المجموعــات الغذائيــة بنســبة أقــل مــن الواحــد الصــحيح، كمــا بلغــت قيمــة معــامالت المرونــة اإلنفاقيــة لكــل مــن

واد الغذائيــة والمحفوظــة والمجففــة، الفاكهــة الطازجــة والمحفوظــة والمجففــة، البــيض، األلبــان ومنتجاتهــا، الزيــوت والــدهون، الســكر والمــواد الســكرية، والمــ
% 1فـي الـدخل السـنوي لألسـرة بمقـدار  األخرى، في حضر محافظة القليوبية في الفئة الدخلية األولي أكبر من الواحـد الصـحيح، وهـذا يعنـي أن تغيـراً 

نفـاق علـي يترتب عليه زيادة في اإلنفاق علي هذه المجموعات بنسبة أكبر من الواحد الصحيح، بينما بلغت قيمة معامل المرونة اإلنفاقيـة إلجمـالي اإل
% 1تغيــرًا فــي الــدخل الســنوي لألســرة بمقــدار ، وهــو مــا يعنــي أن 1.007الطعــام والشــراب فــي الفئــة الدخليــة األولــي بحضــر محافظــة القليوبيــة نحــو 

 %. 1.007يترتب عليه زيادة في اإلنفاق علي الطعام والشراب بنحو 
 
سـنويًا فـي ريـف وحضـر محافظـة ) جنيـة 10000-5000(داالت اإلستهالك اإلنفاقية لمجموعـات الغـذاء لألسـرة فـي الفئـة الدخليـة الثانيـة " -2

 ".     2012القليوبية  خالل عام 
سـنويًا فـي )  جنيـة 10000-5000(تبين نتائج التقدير اللوغاريتمي للداالت االستهالكية اإلنفاقية لمجموعـات الغـذاء لألسـرة فـي الفئـة الدخليـة الثانيـة 

كـل مجموعـة الـدخل السـنوي لألسـرة ومتوسـط اإلنفـاق السـنوي لألسـرة علـي  إلي وجود عالقة موجبة بـين متوسـط ) 7(ريف محافظة القليوبية بالجدول 
سـرة من مجموعات الغذاء موضع الدراسة، األمر الذي يعني أن هذه الداالت تعتبر داالت متزايدة، بمعني أن أي تغيـر فـي متوسـط الـدخل السـنوي لأل

امالت ســوف يــؤدي إلــي تغيــر فــي نفــس االتجــاه فــي المنفــق علــي مجموعــات الغــذاء موضــع الدراســة وبنســب مختلفــة لكــل منهــا، وقــد ثبتــت معنويــة معــ
تشــير إلــي أن متوســط الــدخل  (R-2)، كمــا أن قيمــة معامــل التحديــد المعــدل %1معنــوياإلنحــدار لكــل مجموعــة مــن مجموعــات الغــذاء عنــد مســتوي  

، %88، %90، %89، %89، %86، %85، %85، %85، %84لألســـرة يفســـر فـــي ريـــف محافظـــة القليوبيـــة فـــي الفئـــة الدخليـــة الثانيـــة حـــوالي 
الحبـوب والنشــويات، البقـول الجافـة، الخضــر الطازجـة والمحفوظــة : التغيـرات الحادثــة فـي متوســط اإلنفـاق علـي مجموعــاتمـن % 88، 89%، 88%

ات والمجففــــة، اللحــــوم والــــدواجن، األســــماك الطازجــــة والمجمــــدة، البــــيض، األلبــــان ومنتجاتهــــا، الزيــــوت والــــدهون، الســــكر والمــــواد الســــكرية، المشــــروب
إلجمــالي اإلنفــاق علــي مجموعــات  (R-2)بينمــا بلغــت قيمــة معامــل التحديــد المعــدل . ئيــة األخــرى لكــل منهــا علــي الترتيــبوالمرطبــات، والمــواد الغذا

، وهــو مــا يعنــي أن متوســط الــدخل الســنوي لألســرة بهــذه الفئــة يفســر 0.86الطعــام والشــراب فــي ريــف محافظــة القليوبيــة فــي الفئــة الدخليــة الثانيــة نحــو 
 . لحادثة في اإلنفاق علي إجمالي الطعام والشرابمن التغيرات ا% 86نحو 

الفئـة الدخليـة الثانيـة يفسـر تشـير إلـي أن متوسـط الـدخل السـنوي لألسـرة فـي حضـر محافظـة القليوبيـة فـي  (R-2)كما أن قيمة معامـل التحديـد المعـدل 
حادثــــة فــــي متوســــط اإلنفــــاق مــــن التغيــــرات ال% 87، %88 ،%86، %88، %90، %90، %90، %87، %85، %89، %84، %81حــــوالي 

الحبوب والنشويات، البقول الجافة، الخضر الطازجة والمحفوظة والمجففة، الفاكهة الطازجـة والمحفوظـة والمجففـة، اللحـوم والـدواجن، : علي مجموعات
والمرطبـات، والمـواد الغذائيـة األخـرى  األسماك الطازجـة والمجمـدة، البـيض، األلبـان ومنتجاتهـا، الزيـوت والـدهون، السـكر والمـواد السـكرية، المشـروبات

إلجمالي اإلنفاق علي مجموعـات الطعـام والشـراب فـي حضـر  (R-2)بينما بلغت قيمة معامل التحديد المعدل . لكل من هذه المجموعات علي الترتيب
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مـــن % 85، األمـــر الــذي يعنـــي أن متوســط الـــدخل الســـنوي لألســرة بهـــذه الفئـــة يفســر حـــوالي 0.85محافظــة القليوبيـــة فــي الفئـــة الدخليـــة الثانيــة نحـــو 
 .اإلنفاق علي الطعام والشراب متوسط التغيرات الحادثة في

مل المرونة اإلنفاقية لكل من األسماك الطازجة والمجمدة، والمشروبات والمرطبات فـي ريـف محافظـة القليوبيـة فـي الفئـة أن معا) 7(يتبين من جدول و 
يترتــب عليــه زيــادة فــي اإلنفــاق علــي األســماك % 1يعنــي أن تغيــرًا فــي الــدخل الســنوي لألســرة بمقــدار  االدخليـة الثانيــة أكبــر مــن الواحــد الصــحيح، وهــذ

، والمشــروبات والمرطبـــات بنســبة أكبــر مـــن الواحــد الصــحيح، كمـــا بلغــت قيمــة معامـــل المرونــة اإلنفاقيــة لبـــيض المائــدة فــي ريـــف الطازجــة والمجمــدة
 اإلنفـاقيترتـب عليـه زيـادة فـي % 1لألسـرة بمقـدار محافظة القليوبية في الفئة الدخلية الثانية الواحد الصحيح، وهـذا يعنـي أن تغيـرًا فـي الـدخل السـنوي 

الحبـوب والنشـويات، البقـول الجافـة، الخضـر الطازجـة : ، بينما بلغت قيمة معامالت المرونة اإلنفاقية لمجموعات%1المائدة بنسبة تساوي علي بيض 
سـكرية، والدواجن، األلبـان ومنتجاتهـا، الزيـوت والـدهون، السـكر والمـواد الالحمراء  والمحفوظة والمجففة، الفاكهة الطازجة والمحفوظة والمجففة، اللحوم 

وهـذا يعنـي أن تغيـرًا فـي الـدخل السـنوي لألسـرة  أقـل مـن الواحـد الصـحيحوالمواد الغذائية األخرى، في ريف محافظـة القليوبيـة فـي الفئـة الدخليـة الثانيـة 
ق علـــي الطعـــام ، وبلغـــت المرونـــة اإلنفاقيـــة إلجمـــالي اإلنفـــا%1يترتـــب عليـــه زيـــادة فـــي اإلنفـــاق علـــي هـــذه المجموعـــات بنســـبة أقـــل مـــن % 1بمقـــدار 

يترتـب عليـه زيـادة % 1، أي أن تغيـرًا فـي الـدخل السـنوي لألسـرة بمقـدار 0.854حـوالي والشراب في ريـف محافظـة القليوبيـة فـي الفئـة الدخليـة الثانيـة 
ب والنشــويات، الحبــو : بلغــت قيمــة معــامالت المرونــة اإلنفاقيــة لكــل مــن مجموعــاتو  .%0.854بحــوالى فــي اإلنفــاق علــي إجمــالي الطعــام والشــراب 

والــدهون، البقـول الجافـة، الخضـر الطازجـة والمحفوظـة والمجففـة، اللحـوم والـدواجن، األسـماك الطازجـة والمجمـدة، البـيض، األلبـان ومنتجاتهـا، الزيـوت 
ر محافظــة القليوبيــة فــي الســكر والمــواد الســكرية، المشــروبات والمرطبــات، المــواد الغذائيــة األخــرى، وٕاجمــالي اإلنفــاق علــي الطعــام والشــراب، فــي حضــ

يترتــب عليــه زيــادة فــي اإلنفــاق علــي هــذه % 1الفئــة الدخليــة الثانيــة أقــل مــن الواحــد الصــحيح، وهــذا يعنــي أن تغيــرًا فــي الــدخل الســنوي لألســرة بمقــدار 
محافظــة القليوبيــة فــي الفئــة  وبلغــت المرونــة اإلنفاقيــة إلجمــالى اإلنفــاق علــى الطعــام والشــراب فــي حضــر%. 1المجموعــات الغذائيــة بنســبة أقــل مــن 

يترتــب عليــه زيــادة فــي اإلنفــاق علــى إجمــالى الطعــام والشــراب % 1، أى أن تغيــرًا فــي الــدخل الســنوي لألســرة بمقــدار  0.821دخليــة الثانيــة حــوالى ال
 %.0.821بحوالى 

 
فـي ريـف وحضـر محافظـة سـنويًا ) جنيـة 15000-10000(ستهالك اإلنفاقية لمجموعات الغذاء لألسرة في الفئة الدخليـة الثالثـة داالت اإل" -3

 ". 2012القليوبية عام 
ــداالت االســتهالكية اإلنفاقيــة لمجموعــات الغــذاء لألســرة فــي الفئــة الدخليــة الثالثــة ) 8(البيانــات الــواردة بجــدول  تشــير ــائج التقــدير اإلحصــائي لل إلــي نت

حيـث يتبـين أن النمـوذج اللوغـاريتمي المـزدوج أفضـل النمـاذج المقـدرة، إسـتنادًا في ريف وحضر محافظـة القليوبيـة، سنويًا  ) جنية 10000-15000(
، األمــر الــذي يعنــي قــدرة المتغيــر المســتقل فــي النمــوذج اللوغــاريتمي علــي (R-2)، وقيمــة معــامالت التحديــد المعــدل (F)إلــي قيمــة الــدليل اإلحصــائي 

وتوضـح نتـائج التقـدير اإلحصـائي وجـود عالقـة موجبـة بـين متوسـط . رنـة بالنمـاذج األخـرىتفسير نسبة أكبر من التغيرات في المتغير التابع وذلـك مقا
 الدخل السنوي لألسـرة ومتوسـط اإلنفـاق السـنوي لألسـرة علـي كـل مجموعـة مـن مجموعـات الغـذاء موضـع الدراسـة، األمـر الـذي يعنـي أن هـذه الـداالت

الســنوي لألســرة، ســوف يــؤدي إلــي تغيــر فــي نفــس االتجــاه فــي المنفــق علــي مجموعــات تعتبــر داالت متزايــدة، بمعنــي أن أي تغيــر فــي متوســط الــدخل 
نحــدار لكــل مجموعــة مــن مجموعــات الغــذاء موضــع الدراســة عنــد معنويــة معــامالت اإلوقــد ثبتــت . الغــذاء موضــع الدراســة وبنســب مختلفــة لكــل منهــا

تشـير إلـي أن  (R-2)قيمة معامل الحديـد المعـدل كما أن % 5ند مستوي ، باستثناء مجموعة الزيوت والدهون بحضر محافظة القليوبية ع%1مستوي 
، %90، %89، %90، %91، %83، %79متوســـط الـــدخل الســـنوي لألســـرة يفســـر فـــي ريـــف محافظـــة القليوبيـــة فـــي الفئـــة الدخليـــة الثالثـــة حـــوالي 

ـــة،  :مـــن التغيـــرات الحادثـــة فـــي اإلنفـــاق علـــي كـــل مـــن مجموعـــات% 88، 91%، 90%، 89%، 87%، 79% الحبـــوب والنشـــويات، البقـــول الجاف
ان الخضـــر الطازجـــة والمحفوظـــة والمجففـــة، الفاكهـــة الطازجـــة والمحفوظـــة والمجففـــة، اللحـــوم والـــدواجن، األســـماك الطازجـــة والمجمـــدة، البـــيض، األلبـــ

لكــل منهــا علــي الترتيــب، بينمــا بلغــت قيمــة  ومنتجاتهــا، الزيــوت والــدهون، الســكر والمــواد الســكرية، المشــروبات والمرطبــات، والمــواد الغذائيــة األخــرى
، وهـو 0.89ريـف محافظـة القليوبيـة فـي الفئـة الدخليـة الثالثـة نحـو إلجمالي اإلنفاق علي مجموعة الطعام والشـراب فـي  (R-2)معامل التحديد المعدل 

 .اإلنفاق علي إجمالي الطعام والشراب من التغيرات الحادثة في% 89ما يعني أن متوسط الدخل السنوي لألسرة بهذه الفئة يفسر حوالي 
تشـير إلـي أن متوسـط الـدخل السـنوي لألسـرة يفسـر فـي حضـر محافظـة القليوبيـة فـي الفئـة الدخليـة الثالثـة  (R-2)كما أن قيمـة معامـل التحديـد المعـدل 

اإلنفـــــاق علـــــي ، مـــــن التغيـــــرات الحادثــــة فـــــي %53، %54، %56، %49، %52، %50، %55، %63، %60، %57، %59، %63حــــوالي 
الحبــوب والنشــويات، البقــول الجافــة، الخضــر الطازجــة والمحفوظــة والمجففــة، الفاكهــة الطازجــة والمحفوظــة والمجففــة، اللحــوم والــدواجن، : مجموعــات

مـواد الغذائيـة األخـرى األسماك الطازجـة والمجمـدة، البـيض، األلبـان ومنتجاتهـا، الزيـوت والـدهون، السـكر والمـواد السـكرية، المشـروبات والمرطبـات، وال
  (R-2)بينما بلغت قيمة معامل التحديد المعدل . لكل منها علي الترتيب
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فــي ريــف وحضــر ســنويًا ) جنيــة 10000-5000" (الثانيــة"ســتهالك اإلنفاقيــة لمجموعــات الغــذاء لألســرة فــي الفئــة الدخليــة داالت اإل): 7(جــدول   
   . 2012محافظة القليوبية خالل عام 

المرونة  R2 R-2 T F الدالة المنطقة الغذاءمجموعات 
 اإلنفاقية

المعنوية 
 اإلحصائية

الحبوب 
 والنشويات

 * 0.811 95.274 9.77 0.84 0.85 هـلوس 0.811+0.926-=هـصلو ريف

 * 0.735 87.196 9.36 0.81 0.82 هـلوس 0.735+0.717-=هـصلو حضر

 جافةالبقول ال
 * 0.887 102.319 10.12 0.85 0.86 هـلوس 0.887+1.604-=هـصلو ريف

 * 0.800 101.404 10.07 0.84 0.85 هـلوس 0.800+0.908-=هـصلو حضر

الخضر الطازجة 
والمحفوظة 

 والمجففة

 * 0.754 133.140 11.56 0.85 0.86 هـلوس 0.754+1.045-=هـصلو ريف

 * 0.861 141.850 11.91 0.89 0.90 هـلوس0.861+ 0.954-=هـصلو حضر

الفاكهة الطازجة 
والمحفوظة 

 والمجففة

 * 0.797 105.300 10.29 0.85 0.87 هـلوس 0.797+1.007-=هـصلو ريف

 * 0.820 111.450 10.55 0.85 0.86 هـلوس 0.820+0.996-=هـصلو حضر

 اللحوم والدواجن
 * 0.915 89.845 9.47 0.86 0.87 هـلوس0.915+0.817-=هـصلو ريف

 * 0.871 100.015 10.00 0.87 0.88 هـلوس 0.871+0.729-=هـصلو حضر

األسماك الطازجة 
 والمجمدة

 * 1.048 130.001 11.41 0.89 0.90 هـلوس 1.048+1.700-=هـصول ريف

 * 0.960 155.711 12.47 0.90 0.91 هـلوس 0.960+1.120-=هـصلو حضر

 البيض
 * 1.000 117.971 10.86 0.89 0.90 هـلوس 1.000+1.919-=هـصلو ريف

 * 0.885 216.125 14.70 0.90 0.92 هـلوس 0.885+1.660-=هـصلو حضر

 األلبان ومنتجاتها
 * 0.918 137.407 11.72 0.90 0.91 هـلوس 0.918+1.539-=هـصلو ريف

 * 0.902 156.251 12.500 0.90 0.91 هـلوس 0.902+1.280-=هـصلو حضر

 يوت والدهونالز
 * 0.950 101.420 10.07 0.88 0.89 هـلوس 0.950+1.393-=هـصلو ريف

 * 0.896 124.770 11.17 0.88 0.89 هـلوس 0.896+1.018-=هـصلو حضر

السكر والمواد 
 السكرية

 * 0.871 97.220 9.86 0.88 0.89 هـلوس 0.871+1.345-=هـصلو ريف

 * 0.809 111.514 10.56 0.86 0.87 هـلوس 0.809+1.127-=هـصلو حضر

المشروبات 
 والمرطبات

 * 1.007 73.103 8.55 0.89 0.90 هـلوس 1.007+1.114-=هـصلو ريف

 * 0.898 83.540 9.14 0.88 0.88 هـلوس 0.898+1.336-=هـصلو حضر

المواد الغذائية 
 األخرى

 * 0.992 99.721 9.990 0.88 0.89 هـلوس0.992+1.625-=هـصلو ريف

 * 0.860 90.070 9.49 0.87 0.89 هـلوس0.860+0.985-=هـصلو حضر

إجمالي اإلنفاق 
علي الطعام 

 والشراب

 * 0.854 111.725 10.57 0.86 0.87 هـلوس 0.854+0.135-=هـصلو ريف

 * 0.821 101.009 10.05 0.85 0.86 هـلوس 0.821+0.109-=هـصلو حضر

وحض�ر محافظ�ة  بري�ف" ه�ـ"ء في المشاهدة لوغاريتم القيمة التقديرية لمتوسط إنفاق األسرة السنوي بالجنية علي مجموعات الغذا: هـصلو :حيث
 .   القليوبية

 .   وحضر محافظة القليوبية بريف" هـ"لوغاريتم القيمة التقديرية لمتوسط دخل األسرة السنوي بالجنية في المشاهدة : هـلوس
R2 :معامل التحديد.   
R-2 :معامل التحديد المعدل. 

T : ،المحسوبة(F) المقدرة للنموذج.  
 . علي الترتيب% 5، %1ير إلي المعنوية اإلحصائية عند مستوي تش**: ، *

 . 2012 ستبيان لعينة الدراسة الميدانية في ريف وحضر محافظة القليوبية خالل عامستمارة اإلإ: جمعت وحسبت من :المصدر
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ســنويًا فــي ريــف وحضــر )  جنيــة 15000-10000" (الثالثــة"داالت اإلســتهالك اإلنفاقيــة لمجموعــات الغــذاء لألســرة فــي الفئــة الدخليــة ): 8(جــدول 
    .2012محافظة القليوبية خالل عام 

المرونة  R2 R-2 T F الدالة المنطقة مجموعات الغذاء
 اإلنفاقية

المعنوية 
 اإلحصائية

 الحبوب والنشويات
 * 0.741 61.685 7.854 0.79 0.80 هـلوس 0.741+0.111-=هـصلو ريف

 * 0.701 26.595 5.157 0.63 0.64 هـلوس 0.701+0.561-=هـصلو حضر

 البقول الجافة
 * 0.727 89.605 9.466 0.83 0.84 هـلوس 0.727+1.251-=هـصلو ريف

 * 0.692 21.418 4.628 0.59 0.60 هـلوس 0.692+1.083-=هـصلو حضر

ازجة الخضر الط
والمحفوظة 

 والمجففة

 * 0.622 112.679 10.615 0.91 0.92 هـلوس 0.622+0.932-=هـصلو ريف

 * 0.746 19.316 4.395 0.57 0.59 هـلوس0.746+ 0.671-=هـصلو حضر

الفاكهة الطازجة 
والمحفوظة 

 والمجففة

 * 0.654 78.872 8.881 0.90 0.91 هـلوس 0.654+0.9881-=هـصلو ريف

 * 0.777 28.388 5.328 0.60 0.61 هـلوس 0.777+1.796-=هـصلو حضر

 اللحوم والدواجن
 * 0.863 135.490 11.640 0.89 0.90 هـلوس0.863+1.717-=هـصلو ريف

 * 0.799 57.108 7.557 0.63 0.64 هـلوس 0.799+1.086-=هـصلو حضر

األسماك الطازجة 
 والمجمدة

 * 0.850 115.713 10.757 0.90 0.91 هـلوس0.850+1.395-=هـصلو ريف

 * 0.724 22.411 4.734 0.55 0.56 هـلوس 0.724+0.919-=هـصلو حضر

 البيض
 * 0.912 100.020 10.001 0.79 0.80 هـلوس 0.912+1.341-=هـصلو ريف

 * 0.800 40.133 6.335 0.50 0.51 هـلوس 0.800+1.115-=هـصلو حضر

 األلبان ومنتجاتها
 * 0.866 105.196 10.256 0.87 0.88 هـلوس 0.866+0.900-=هـصلو ريف

 * 0.782 20.749 4.555 0.52 0.53 هـلوس0.782+0.753-=هـصول حضر

 الزيوت والدهون
 * 0.813 129.050 11.360 0.89 0.90 هـلوس 0.813+0.899-=هـصلو ريف

 ** 0.722 4.743 2.178 0.49 0.50 هـلوس 0.722+0.516-=هـصلو حضر

ر والمواد السك
 السكرية

 * 0.757 103.897 10.193 0.90 0.91 هـلوس 0.757+1.125-=هـصلو ريف

 * 0.712 12.903 3.592 0.56 0.57 هـلوس 0.712+1.1001-=هـصلو حضر

المشروبات 
 والمرطبات

 * 0.895 117.875 10.857 0.91 0.92 هـلوس 0.895+1.209-=هـصلو ريف

 * 0.755 16.769 4.095 0.54 0.56 هـلوس 0.755+1.196-=هـصلو حضر

المواد الغذائية 
 األخرى

 * 0.884 121.993 11.045 0.88 0.89 هـلوس0.884+1.364-=هـصلو ريف

 * 0.730 17.852 4.225 0.53 0.55 هـوسل0.730+1.155-=هـصلو حضر

إجمالي اإلنفاق 
علي الطعام 

 والشراب

 * 0.721 113.449 10.659 0.89 0.91 هـلوس 0.721+1.186-=هـصلو ريف

 * 0.677 45.468 6.743 0.62 0.63 هـلوس0.677+1.120-=هـصلو حضر

بري�ف وحض�ر محافظ�ة " ه�ـ"لوغاريتم القيمة التقديرية لمتوسط إنفاق األسرة السنوي بالجنية علي مجموعات الغذاء في المشاهدة : هـصلو: حيث
 .   القليوبية

 .   بريف وحضر محافظة القليوبية" هـ"لوغاريتم القيمة التقديرية لمتوسط دخل األسرة السنوي بالجنية في المشاهدة : هـلوس
R2 :امل التحديدمع.    R-2 :معامل التحديد المعدل. 
T : ،المحسوبة(F) المقدرة للنموذج.  
 . علي الترتيب% 5، %1تشير إلي المعنوية اإلحصائية عند مستوي **: ، *

 . 2012إستمارة اإلستبيان لعينة الدراسة الميدانية في ريف وحضر محافظة القليوبية خالل عام :جمعت وحسبت من: المصدر
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 2013)  2(  51مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

، وهـو مـا يعنـي أن متوسـط الـدخل السـنوي 0.62مالي اإلنفاق علي الطعام والشراب فـي حضـر محافظـة القليوبيـة فـي الفئـة الدخليـة الثالثـة حـوالي إلج
ت يتبـين مــن نتـائج التقــدير أن قيمـة معــامالو . مـن التغيــرات الحادثـة فــي اإلنفـاق علـي إجمــالي الطعـام والشــراب% 62لألسـرة بهـذه الفئــة يفسـر حــوالي 

الحبوب والنشويات، البقول الجافـة، الخضـر الطازجـة والمحفوظـة والمجففـة، الفاكهـة الطازجـة والمحفوظـة والمجففـة، اللحـوم : المرونة اإلنفاقية لكل من
ات، والمـواد الغذائيـة والدواجن، األسماك الطازجة والمجمدة، البيض، األلبان ومنتجاتها، الزيوت والدهون، السكر والمواد السـكرية، المشـروبات والمرطبـ

بمقــدار األخــرى، فــي ريــف وحضــر محافظــة القليوبيــة بالفئــة الدخليــة الثالثــة أقــل مــن الواحــد الصــحيح، وهــذا يعنــي أن تغيــرًا فــي الــدخل الســنوي لألســرة 
ة اإلنفاقيـة إلجمـالي الطعـام ، كمـا بلغـت قيمـة معـامالت المرونـ%1يترتب عليه زيادة في اإلنفاق علـي هـذه المجموعـات الغذائيـة بنسـبة أقـل مـن % 1

بمـا يعنـي أن تغيـرًا فـي الـدخل السـنوي لألسـرة علـي الترتيـب  0.677، 0.721نحـو والشراب بالفئة الدخلية الثالثة في ريـف وحضـر محافظـة القليوبيـة 
حافظــة القليوبيــة علــى فــي ريــف وحضــر م% 0.677، % 0.721بنحــو يترتــب عليــه زيــادة فــي اإلنفــاق علــي إجمــالي الطعــام والشــراب % 1بمقــدار 
 . الترتيب

 
سـنويًا فـي ريـف وحضـر محافظـة ) جنيـة 20000-15000(داالت اإلستهالك اإلنفاقية لمجموعات الغذاء لألسرة في الفئة الدخلية الرابعـة " -4

 ". 2012القليوبية عام 
) جنيــة 20000-15000(ء لألسـرة فــي الفئـة الدخليــة الرابعـة تشـير نتـائج التقــدير اللوغـاريتمي المــزدوج لـداالت االســتهالك اإلنفاقيـة لمجموعـات الغــذا

، إلـي وجـود عالقـة موجبـة بـين متوسـط الـدخل السـنوي لألسـرة ومتوسـط اإلنفـاق السـنوي )9(سنويًا في ريف وحضر محافظة القليوبيـة والـواردة بجـدول 
داالت تعتبـر داالت متزايـدة، بمعنـي أن أي تغيـر فـي متوسـط لألسرة علي كل مجموعة من مجموعات الغذاء موضع الدراسة، وهو ما يعني أن هذه الـ

وقــد ثبتــت معنويــة . الــدخل الســنوي لألســرة، ســوف يــؤدي إلــي تغيــر فــي نفــس االتجــاه فــي المنفــق علــي مجموعــات الغــذاء وبنســب مختلفــة لكــل منهــا
تشـير  (R-2)ا أن قيمـة معامـل التحديـد المعـدل ، كمـ%1معامالت اإلنحدار لكل مجموعة من مجموعات الغـذاء موضـع الدراسـة عنـد مسـتوي معنـوي 

، %85، %78، %77، %76، %74إلــي أن متوســط الــدخل الســنوي لألســرة يفســر فــي ريــف محافظــة القليوبيــة فــي الفئــة الدخليــة الرابعــة حــوالي، 
والنشــويات، البقــول الحبــوب : ، وذلــك مــن التغيــرات الحادثــة فــي متوســط اإلنفــاق علــي كــل مــن74%، 77%، 79%، 78%، 79%، 74%، 81%

، األلبـان الجافة، الخضر الطازجة والمحفوظة والمجففة، الفاكهة الطازجة المحفوظة والمجففـة، اللحـوم والـدواجن، األسـماك الطازجـة والمجمـدة، البـيض
علــي الترتيــب، بينمــا بلغــت قيمــة  ومنتجاتهــا، الزيــوت والــدهون، الســكر والمــواد الســكرية، المشــروبات والمرطبــات، والمــواد الغذائيــة األخــرى لكــل منهــا

، 0.83مســتوي الفئــة الدخليــة الرابعــة فــي ريــف محافظــة القليوبيــة حــوالي إلجمــالي اإلنفــاق علــي الطعــام والشــراب علــي  (R-2)معامـل التحديــد المعــدل 
 . ق علي إجمالي الطعام والشرابمن التغيرات الحادثة في اإلنفا% 83وهو ما يعني أن متوسط الدخل السنوي لألسرة بهذه الفئة يفسر حوالي 

إلـي أن متوسـط الـدخل السـنوي لألسـرة فـي حضـر محافظـة القليوبيـة فـي الفئـة الدخليـة الرابعـة يفسـر حـوالي  (R-2)وتشير قيمة معامل التحديد المعدل 
ق علـي كـل ، مـن التغيـرات الحادثـة فـي متوسـط اإلنفـا78%، 60%، 69%، 64%، 68%، 67%، 63%، 70%، 64%، 67%، 77%، 68%

الحبــوب والنشــويات، البقــول الجافــة، الخضــر الطازجــة والمحفوظــة والمجففــة، الفاكهــة الطازجــة والمحفوظــة والمجففــة، اللحــوم الحمــراء : مــن مجموعــات
بـات، والمـواد الغذائيـة والدواجن، األسماك الطازجة والمجمدة، البيض، األلبان ومنتجاتها، الزيوت والدهون، السكر والمواد السـكرية، المشـروبات والمرط

إلجمـالي اإلنفـاق علـي الطعـام والشـراب فـي الفئـة الدخليـة الرابعـة فـي  (R-2)بينما بلغت قيمة معامـل التحديـد المعـدل . األخرى لكل منها علي الترتيب
مــن التغيــرات الحادثــة فــي  %71، وهــو مــا يعنــي أن متوســط الــدخل الســنوي لألســرة بهــذه الفئــة يفســر حــوالي 0.71حــوالي حضــر محافظــة القليوبيــة 

الحبـوب والنشـويات، البقـول الجافـة، الخضـر : كمـا بلغـت قيمـة معـامالت المرونـة اإلنفاقيـة لكـل مـن مجموعـات. اإلنفاق علي إجمالي الطعام والشـراب
مــدة، البــيض، األلبــان ومنتجاتهــا، الطازجــة والمحفوظــة والمجففــة، الفاكهــة الطازجــة والمحفوظــة والمجففــة، اللحــوم والــدواجن، األســماك الطازجــة والمج

، فــي ريــف وحضــر محافظــة القليوبيــة فــي الفئــة الدخليــة مرطبــات، المــواد الغذائيــة األخــرىالزيــوت والــدهون، الســكر والمــواد الســكرية، المشــروبات وال
، بينمــا بلغــت قيمــة %1بنســبة أقــل مــن  يترتــب عليــه زيــادة فــي اإلنفــاق% 1أقــل مــن الواحــد الصــحيح وهــذا يعنــي أن تغيــرًا فــي الــدخل بمقــدار  الرابعــة

علـى الترتيـب  0.635، 0.692حـوالى  معامالت المرونة اإلنفاقية إلجمالي الطعام والشراب للفئة الدخلية الرابعة في ريف وحضر محافظـة القليوبيـة 
% 0.635،%  0.692بنحـولمجموعـات الغذائيـة يترتب عليه زيادة في اإلنفاق علي هـذه ا% 1وهذا يعني أن تغيرًا في الدخل السنوي لألسرة بمقدار 

 . بريف وحضر محافظة القليوبية على الترتيب
 
فـي ريـف وحضـر محافظـة سـنويًا ) جنيـة 20000أكثر من (ستهالك اإلنفاقية لمجموعات الغذاء لألسرة في الفئة الدخلية الخامسة داالت اإل" -5

 ". 2012القليوبية عام 
ســـتهالكية اإلنفاقيـــة لمجموعـــات الغـــذاء لألســـرة فـــي الفئـــة إلـــي نتـــائج التقـــدير اإلحصـــائي للـــداالت اإل) 10(تشـــير البيانـــات الـــواردة بجـــدول 

، حيـث يتبـين أن النمـوذج اللوغـاريتمي المـزدوج أفضـل النمـاذج سـنويًا  )جنيـة 20000أكثر مـن (الدخلية الخامسة في ريف وحضر محافظة القليوبية 
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 2013)  2(  51مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

األمـر الـذي يعنـي قـدرة المتغيـر المسـتقل فـي النمـوذج اللوغـاريتمي علـي تفسـير  (R-2)مة معامالت التحديـد المعـدل ، وقي(F)المقدرة إستنادًا إلي قيمة 
 . نسبة أكبر من التغيرات في المتغير التابع وذلك مقارنة بالنماذج األخرى

متوسـط اإلنفـاق السـنوي لألسـرة علـي كـل مجموعـة مـن وتشير نتائج التقدير اللوغاريتمي إلي وجود عالقـة موجبـة بـين متوسـط الـدخل السـنوي لألسـرة و 
الـذي يعنــي أن هـذه الــداالت تعتبــر داالت متزايـدة، بمعنــي أن أي تغيـر فــي متوســط الـدخل الســنوي لألســرة،  األمــرمجموعـات الغــذاء موضـع الدراســة، 
تلفــة لكــل منهــا، وقــد ثبــت معنويــة معــامالت تجــاه فــي المنفــق علــي مجموعــات الغــذاء موضــع الدراســة وبنســب مخســوف يــؤدي إلــي تغيــر فــي نفــس اإل

تشـير إلـي أن متوسـط الـدخل  (R-2)، كمـا أن قيمـة معامـل التحديـد المعـدل %1نحدار لكل مجموعات الغذاء موضـع الدراسـة عنـد مسـتوي معنويـة اإل
، %71، %71، %71، %73، %73، %71، %74علـى مسـتوي الفئـة الدخليـة الخامسـة حـوالي السنوي لألسرة يفسر فـي ريـف محافظـة القليوبيـة 

الحبـوب والنشـويات، البقـول الجافـة، : ، وذلك من التغيرات الحادثة في متوسط اإلنفاق علي كل مـن مجموعـات72%، 71%، 73%، 74%، 72%
مجمـــدة، البـــيض، الخضـــر الطازجـــة والمحفوظـــة والمجففـــة، الفاكهـــة الطازجـــة والمحفوظـــة والمجففـــة، اللحـــوم الحمـــراء والـــدواجن، األســـماك الطازجـــة وال

بينمــا بلغــت . األلبــان ومنتجاتهــا، الزيــوت والــدهون، الســكر والمــواد الســكرية، المشــروبات والمرطبــات، والمــواد الغذائيــة األخــرى لكــل منهــا علــي الترتيــب
،  وهـو مـا يعنـي 0.74ة حـوالي قيمة معامل التحديد المعدل إلجمالي اإلنفاق علي الطعام والشراب بالفئـة الدخليـة الخامسـة فـي ريـف محافظـة القليوبيـ

وتشــير قيمــة  . مــن التغيــرات الحادثــة فــي اإلنفــاق علــي إجمــالي الطعــام والشــراب% 74أن متوســط الــدخل الســنوي لألســرة بهــذه الفئــة، يفســر حــوالي 
الفئــة الدخليــة الخامســة إلــي أن متوســط الــدخل الســنوي لألســرة يفســر فــي حضــر محافظــة القليوبيــة فــي ) 10(بجــدول  (R-2)معامــل التحديــد المعــدل 

ـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــي%54، %51، %56، %56، %55، %49، %51، %54، %56، %55، %57، %55حـــــــــــــــــوالي  ـــــــــــــــــرات الحادث  ، مـــــــــــــــــن التغي
الحبــوب والنشــويات، البقــول الجافــة، الخضــر الطازجــة والمحفوظــة والمجففــة، الفاكهــة الطازجــة والمحفوظــة : متوســط اإلنفــاق علــي كــل مــن مجموعــات

حمـراء والـدواجن، األسـماك الطازجـة والمجمـدة، البـيض، األلبـان ومنتجاتهـا، الزيـوت والـدهون، السـكر والمـواد السـكرية، المشـروبات والمجففة، اللحـوم ال
إلجمـالي اإلنفـاق علـي الطعـام والشـراب  (R-2)بينمـا بلغـت قيمـة معامـل التحديـد المعـدل . والمرطبات، والمواد الغذائية األخرى لكل منها علي الترتيـب

مـن % 54، وهو ما يعني أن متوسط الدخل السنوي لألسرة بهذه الفئـة يفسـر حـوالي 0.54ئة الدخلية الخامسة في حضر محافظة القليوبية حوالي بالف
: أن قيمــة معــامالت المرونــة اإلنفاقيــة لكــل مــن مجموعــات) 10(كمــا يتبــين مــن جــدول . التغيــرات الحادثــة فــي اإلنفــاق علــي إجمــالي الطعــام والشــراب

األسـماك بوب والنشويات، البقول الجافة، الخضر الطازجة والمحفوظة والمجففة، الفاكهة الطازجة والمحفوظة والمجففـة، اللحـوم الحمـراء والـدواجن، الح
ــة الطازجــة والمجمــدة، البــيض، األلبــان ومنتجاتهــا، الزيــوت والــدهون، الســكر والمــواد الســكرية، المشــروبات والمرطبــات، المــواد الغذائيــة األ خــرى، جمل

، 0.551، 0.568، 0.523، 0.549، 0.605، 0.572الطعــام والشـــراب، فـــي ريـــف محافظــة القليوبيـــة فـــي الفئـــة الدخليــة الخامســـة بلغـــت حـــوالي 
لكـل منهـا علــي الترتيـب، وهــذا يعنـي أن تغيـرًا فــي الـدخل الســنوي لألسـرة بمقــدار  0.542، 0.516، 0.530، 0.576، 0.598، 0.572، 0.549

الحبـــوب والنشــويات، البقـــول الجافــة، الخضـــر الطازجــة والمحفوظـــة والمجففــة، الفاكهـــة الطازجـــة : عليـــه زيــادة فـــي اإلنفــاق علـــي كــل مـــن يترتــب% 1
د الســكرية، والمحفوظـة والمجففـة، اللحـوم الحمــراء والـدواجن، األسـماك الطازجــة والمجمـدة، البـيض، األلبــان ومنتجاتهـا، الزيـوت والــدهون، السـكر والمـوا

ــــة األخــــرى، إجمــــالي الطعــــام والشــــراب بنحــــو الم ــــات، المــــواد الغذائي ، %0.568، %0.523، %0.549، %0.605، %0.572شــــروبات والمرطب
بينمـــــا بلغـــــت قيمـــــة معــــــامالت .  علـــــي الترتيـــــب% 0.542، 0.516%، 0.530%، 0.576%، 0.598%، 0.572%، 0.549%، 0.551%

ويات، البقـــول الجافـــة، الخضـــر الطازجـــة والمحفوظـــة والمجففـــة، الفاكهـــة الطازجـــة والمحفوظـــة الحبـــوب والنشـــ: المرونـــة اإلنفاقيـــة لكـــل مـــن مجموعـــات
المشـروبات  والمجففة، اللحـوم الحمـراء والـدواجن، األسـماك الطازجـة والمجمـدة، البـيض، األلبـان ومنتجاتهـا، الزيـوت والـدهون، السـكر والمـواد السـكرية،

، 0.596، 0.499الي الطعــام والشــراب فــي حضــر محافظــة القليوبيــة فــي الفئــة الدخليــة الخامســة حــوالي والمرطبــات، المــواد الغذائيــة األخــرى، وٕاجمــ
وهـذا يعنـي أن . لكل منهـا علـي الترتيـب 0.527، 0.492، 0.487، 0.537، 0.548، 0.569، 0.505، 0.538، 0.544، 0.562، 0.527

الحبــوب والنشــويات، البقــول الجافــة، الخضــر الطازجــة : فــي اإلنفــاق علــي مجموعــاتيترتــب عليــه زيــادة % 1تغيــرًا فــي الــدخل الســنوي لألســرة بمقــدار 
تجاتهــا، والمحفوظــة والمجففــة، الفاكهــة الطازجــة والمحفوظــة والمجففــة، اللحــوم الحمــراء والــدواجن، األســماك الطازجــة والمجمــدة، البــيض، األلبــان ومن

، %0.596، %0.499مرطبـات، المــواد الغذائيـة األخــرى، وٕاجمـالي الطعــام والشـراب بنحــو الزيـوت والــدهون، السـكر والمــواد السـكرية، المشــروبات وال
لكــــل منهــــا % 0.527، 0.492%، 0.487%، 0.537%، 0.548%، 0.569%، 0.505%، 0.538%، 0.544%، 0.562%، 0.527%

 ). 10(علي الترتيب جدول 
 
وحضر محافظة القليوبية علـى مسـتوي إجمـالى عينـه الدراسـة الميدانيـة خـالل  داالت اإلستهالك اإلنفاقية لمجموعات الغذاء لألسرة في ريف" -6

 ". 2012عام 
إلي نتائج التقدير اإلحصـائي للـداالت اإلسـتهالكية اإلنفاقيـة، حيـث يتبـين أن النمـوذج اللوغـاريتمي المـزدوج أفضـل ) 11(تشير البيانات الواردة بجدول 

األمـر الـذي يعنـي قـدرة المتغيـر المسـتقل فـي النمـوذج اللوغـاريتمي علـي  (R-2)وقيمة معامل التحديد المعدل   ، (F)النماذج المقدرة إستنادًا إلي قيمة 
 . تفسير نسبة أكبر من التغيرات في المتغير التابع وذلك مقارنة بالنماذج األخرى
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 2013)  2(  51مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

فــي ريــف وحضــر  ســنوياً  )جنيــة 20000-15000" (بعــةالرا"اإلنفاقيــة لمجموعــات الغــذاء لألســرة فــي الفئــة الدخليــة  اإلســتهالكداالت ): 9(جــدول 
    .2012محافظة القليوبية خالل عام 

المرونة  R2 R-2 T F الدالة المنطقة مجموعات الغذاء
 اإلنفاقية

المعنوية 
 اإلحصائية

الحبوب 
 والنشويات

 * 0.697 86.899 9.322 0.74 0.75 هـلوس 0.697+0.379-=هـصلو ريف

 * 0.643 59.460 7.711 0.68 0.69 هـلوس 0.643+0.407-=هـصلو ضرح

 البقول الجافة
 * 0.703 91.491 9.565 0.76 0.77 هـلوس 0.703+1.355-=هـصلو ريف

 * 0.632 45.928 6.777 0.77 0.78 هـلوس 0.632+0.958-=هـصلو حضر

خضر الطازجة ال
والمحفوظة 

 والمجففة

 * 0.610 103.613 10.179 0.77 0.78 هـلوس 0.610+0.824-=هـصلو ريف

 * 0.653 27.689 5.262 0.67 0.68 هـلوس0.653+ 1.106-=هـصلو حضر

الفاكهة الطازجة 
والمحفوظة 

 والمجففة

 * 0.617 75.533 8.691 0.78 0.79 هـلوس 0.617+1.168-=ـهصلو ريف

 * 0.721 31.326 5.597 0.64 0.65 هـلوس 0.721+1.541-=هـصلو حضر

 اللحوم والدواجن
 * 0.782 96.708 9.834 0.85 0.86 هـلوس0.782+1.012-=هـصلو ريف

 * 0.736 39.917 6.318 0.70 0.71 هـلوس 0.736+0.951-=هـصلو حضر

األسماك الطازجة 
 والمجمدة

 * 0.793 65.692 8.105 0.81 0.82 هـلوس0.793+1.249-=هـصلو ريف

 * 0.709 46.718 6.835 0.63 0.64 هـلوس 0.709+1.174-=هـصلو حضر

 البيض
 * 0.855 71.928 8.481 0.74 0.75 هـلوس 0.855+1.296-=هـصلو ريف

 * 0.749 48.875 6.991 0.67 0.68 هـلوس 0.749+1.212-=هـصلو حضر

 األلبان ومنتجاتها
 * 0.795 81.127 9.007 0.79 0.80 هـلوس 0.795+1.008-=هـصلو ريف

 * 0.711 51.971 7.209 0.68 0.69 هـلوس0.711+1.010-=هـصلو حضر

 الزيوت والدهون
 * 0.800 75.049 8.663 0.78 0.79 هـلوس 0.800+1.736-=هـصلو ريف

 * 0.719 46.404 6.812 0.64 0.65 هـلوس 0.719+1.502-=هـصلو حضر

لمواد السكر وا
 لسكريةا

 * 0.739 68.907 8.301 0.79 0.80 هـلوس 0.739+1.081-=هـصلو ريف

 * 0.651 57.488 7.582 0.69 0.70 هـلوس 0.651+1.246-=هـصلو حضر

المشروبات 
 والمرطبات

 * 0.832 62.885 7.930 0.77 0.78 هـلوس 0.832+1.217-=هـصلو ريف

 * 0.722 29.943 5.472 0.60 0.61 هـلوس 0.722+1.135-=هـصلو حضر

المواد الغذائية 
 األخرى

 * 0.794 70.527 8.398 0.74 0.75 هـلوس0.794+1.191-=هـصلو ريف

 * 0.730 63.140 7.946 0.78 0.79 هـلوس0.730+1.035-=هـصلو حضر

إجمالي اإلنفاق 
علي الطعام 

 والشراب

 * 0.692 92.641 9.625 0.83 0.84 هـلوس 0.692+1.445-=هـصلو ريف

 * 0.635 52.316 7.233 0.71 0.72 هـلوس0.635+1.691-=هـصلو حضر

وحض�ر محافظ�ة  بري�ف" ه�ـ"يتم القيمة التقديرية لمتوسط إنفاق األسرة السنوي بالجنية علي مجموعات الغذاء في المشاهدة لوغار: هـصلو :حيث
 .   القليوبية

 .   وحضر محافظة القليوبية بريف" هـ"لوغاريتم القيمة التقديرية لمتوسط دخل األسرة السنوي بالجنية في المشاهدة : هـلوس
R2 :معامل التحديد.                                               R-2 :معامل التحديد المعدل. 
T : ،المحسوبة(F) المقدرة للنموذج.  
 . علي الترتيب% 5، %1تشير إلي المعنوية اإلحصائية عند مستوي **: ، *

 . 2012ة القليوبية خالل عام ستبيان لعينة الدراسة الميدانية في ريف وحضر محافظستمارة اإلإ: جمعت وحسبت من :المصدر
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 2013)  2(  51مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

سـنويًا فـي ريـف وحضـر ) جنيـة 20000أكثـر مـن " (الخامسـة"داالت االسـتهالك اإلنفاقيـة لمجموعـات الغـذاء لألسـرة فـي الفئـة الدخليـة ): 10(جـدول 
    .2012محافظة القليوبية خالل عام 

المرونة  R2 R-2 T F الدالة المنطقة مجموعات الغذاء
 اإلنفاقية

ة المعنوي
 اإلحصائية

الحبوب 
 والنشويات

 * 0.572 54.184 7.361 0.74 0.75 هـلوس 0.572+1.030-=هـصلو ريف

 * 0.499 15.785 3.973 0.55 0.56 هـلوس 0.499+1.162-=هـصلو حضر

 البقول الجافة
 * 0.605 42.211 6.497 0.71 0.72 هـلوس 0.605+0.330-=هـصلو ريف

 * 0.596 16.622 4.077 0.57 0.58 هـلوس 0.596+0.661-=هـصلو حضر

الخضر الطازجة 
والمحفوظة 

 والمجففة

 * 0.549 43.600 6.603 0.73 0.74 هـلوس 0.549+0.269-=هـصلو ريف

 * 0.527 16.041 4.005 0.55 0.56 هـلوس0.527+ 0.358-=هـصلو حضر

الفاكهة الطازجة 
والمحفوظة 

 والمجففة

 * 0.523 51.280 7.161 0.73 0.74 هـلوس 0.523+0.438-=هـصلو ريف

 * 0.562 17.082 4.133 0.56 0.57 هـلوس 0.562+0.154-=هـصلو حضر

 اجناللحوم والدو
 * 0.568 53.582 7.320 0.71 0.72 هـلوس0.568+1.177-=هـصلو ريف

 * 0.544 16.704 4.087 0.54 0.55 هـلوس 0.544+0.198-=هـصلو حضر

األسماك الطازجة 
 والمجمدة

 * 0.551 34.975 5.914 0.71 0.73 هـلوس0.551+1.404-=هـصلو ريف

 * 0.538 15.753 3.969 0.51 0.52 هـلوس 0.538+1.117-=هـصلو حضر

 البيض
 * 0.549 28.934 5.379 0.71 0.72 هـلوس 0.0.549+0.0020-=هـصلو ريف

 * 0.505 12.089 3.477 0.49 0.50 هـلوس 0.505+1.021-=هـصلو حضر

 األلبان ومنتجاتها
 * 0.572 53.773 7.333 0.72 0.73 هـلوس 0.572+0.147-=هـصلو ريف

 * 0.569 18.439 4.294 0.55 0.56 هـلوس0.569+0.329-=هـصلو حضر

 الزيوت والدهون
 * 0.598 61.639 7.851 0.74 0.75 هـلوس 0.598+1.082-=هـصلو ريف

 * 0.548 17.893 4.230 0.56 0.57 هـلوس 0.548+1.217-=هـصلو حضر

السكر والمواد 
 السكرية

 * 0.576 61.045 7.813 0.73 0.74 هـلوس 0.576+1.107-=هـصلو ريف

 * 0.537 15.642 3.955 0.56 0.57 هـلوس 0.537+1.136-=هـصلو حضر

المشروبات 
 والمرطبات

 * 0.530 43.891 6.625 0.71 0.72 هـلوس 0.530+1.099-=هـصلو ريف

 * 0.487 15.382 3.922 0.51 0.52 هـلوس 0.487+1.271-=هـصلو حضر

المواد الغذائية 
 األخرى

 * 0.516 35.489 5.957 0.72 0.73 هـلوس0.516+1.006-=هـصلو ريف

 * 0.492 16.851 4.105 0.54 0.55 هـلوس0.492+0.119-=هـصلو حضر

إجمالي اإلنفاق 
علي الطعام 

 والشراب

 * 0.542 61.012 7.811 0.74 0.75 هـلوس 0.542+1.365-=هـصلو ريف

 * 0.527 57.655 7.593 0.54 0.55 هـلوس0.527+1.381-=هـصلو رحض

بريف وحض�ر محافظ�ة " هـ"لوغاريتم القيمة التقديرية لمتوسط إنفاق األسرة السنوي بالجنية علي مجموعات الغذاء في المشاهدة : هـصلو: حيث 
 .   القليوبية

 .   بريف وحضر محافظة القليوبية" هـ"يمة التقديرية لمتوسط دخل األسرة السنوي بالجنية في المشاهدة لوغاريتم الق: هـلوس
R2 :معامل التحديد.   R-2 :معامل التحديد المعدل. 
T : ،المحسوبة(F) المقدرة للنموذج.  
 . علي الترتيب% 5، %1تشير إلي المعنوية اإلحصائية عند مستوي **: ، *

 . 2012إستمارة اإلستبيان لعينة الدراسة الميدانية في ريف وحضر محافظة القليوبية خالل عام : وحسبت من جمعت: المصدر
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 2013)  2(  51مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

جموعـة ويتبين من نتائج التقدير اللوغاريتمي إلي وجود عالقة موجبة بين متوسط الـدخل السـنوي لألسـرة، ومتوسـط اإلنفـاق السـنوي لألسـرة علـي كـل م
اسة، األمر الذي يعني أن هذه الداالت تعتبر داالت متزايدة بمعني أن أي تغيـر فـي متوسـط الـدخل السـنوي لألسـرة، من مجموعات الغذاء موضع الدر 

تجــاه فــي المنفــق علــي مجموعــات الغــذاء موضــع الدراســة وبنســب مختلفــة لكــل منهــا، وقــد ثبتــت معنويــة معــامالت ســوف يــؤدي إلــي تغيــر فــي نفــس اإل
تشـير إلـي أن متوسـط الـدخل السـنوي  (R-2)، كمـا أن قيمـة معامـل التحديـد المعـدل %1ع الدراسـة عنـد مسـتوي نحدار لكل مجموعات الغذاء موضاإل

، %78، %81، %82، %79، %80، %87، %83لألســـرة يفســــر فــــي ريــــف محافظــــة القليوبيــــة علـــي مســــتوي عينــــة الدراســــة الميدانيــــة حــــوالي، 
الحبــوب والنشــويات، البقــول الجافــة، : دثــة فــي متوســط اإلنفــاق علــي كــل مــن، وذلــك مــن التغيــرات الحا80%، 76%، 78%، 80%، 77%، 83%

والمجمـــدة، البـــيض، والـــدواجن، األســـماك الطازجـــة  الحمـــراء الخضـــر الطازجـــة والمحفوظـــة والمجففـــة، الفاكهـــة الطازجـــة والمحفوظـــة والمجففـــة، اللحـــوم
وبات والمرطبــات، المــواد الغذائيــة األخــرى، وٕاجمــالي الطعــام والشــراب، لكــل منهــا األلبــان ومنتجاتهــا، الزيــوت والــدهون، الســكر والمــواد الســكرية، المشــر 

 . علي الترتيب
إلـي أن متوسـط الـدخل السـنوي لألسـرة يفسـر فـي حضـر محافظـة القليوبيـة علـي مسـتوي إجمـالي عينـة  (R-2)كما تشير قيمـة معامـل التحديـد المعـدل 

، وذلــــــــك مــــــــن %81، %73، %80، %82، %77، %82، %79، %81، %83 ،%81، %78، %87، %84الدراســــــــة الميدانيــــــــة حــــــــوالي، 
الحبــوب والنشــويات، البقــول الجافــة، الخضــر الطازجــة والمحفوظــة والمجففــة، الفاكهــة الطازجــة : التغيــرات الحادثــة فــي متوســط اإلنفــاق علــي كــل مــن

يض، األلبــان ومنتجاتهـا، الزيـوت والــدهون، السـكر والمـواد الســكرية، والمحفوظـة والمجففـة، اللحـوم الحمــراء والـدواجن، األسـماك الطازجــة والمجمـدة، البـ
 . المشروبات والمرطبات، المواد الغذائية األخرى، وٕاجمالي الطعام والشراب، لكل منها علي الترتيب

الخضـر الطازجـة والمحفوظـة  الحبـوب والنشـويات، البقـول الجافـة،: أن قيمـة معـامالت المرونـة اإلنفاقيـة لكـل مـن مجموعـات) 11(ويتبـين مـن جـدول 
ـــة، الفاكهـــة الطازجـــة والمحفوظـــة والمجففـــة، اللحـــوم الحمـــراء  ـــدواجن، األســـماك الطازجـــة والمجمـــدة، البـــيض، األلبـــان ومنتجاتهـــا، الزيـــوت والمجفف وال

 ،0.811، 0.779بلغـــت حـــوالي والـــدهون، الســـكر والمـــواد الســـكرية، المشـــروبات والمرطبـــات، المـــواد الغذائيـــة األخـــرى، وٕاجمـــالي الطعـــام والشـــراب، 
علــي الترتيــب، وهــو مــا يعنــي أن تغيــرًا  0.791، 0.885، 0.832، 0.809، 0.859، 0.844، 0.898، 0.890، 0.858،  0.734، 0.705

والمحفوظـة الحبـوب والنشـويات، البقـول الجافـة، الخضـر الطازجـة : مـن يترتب عليه زيادة فـي اإلنفـاق علـي كـل% 1في الدخل السنوي لألسرة بمقدار 
ـــدواجن، األســـماك الطازجـــة والمجمـــدة، البـــيض، األلبـــان ومنتجاتهـــا، ال ـــة، الفاكهـــة الطازجـــة والمحفوظـــة والمجففـــة، اللحـــوم الحمـــراء وال  زيـــوتوالمجفف

لقليوبيـة علـي مسـتوي والدهون، السكر والمواد السكرية، المشروبات والمرطبات، المواد الغذائية األخرى، وٕاجمالي الطعام والشراب، في ريـف محافظـة ا
ــــــــة بحــــــــوالي،  ــــــــة الدراســــــــة الميداني ، %0.844، %0.898، %0.890، %0.858، %0.734، %0.705، %0.811، %0.779إجمــــــــالي عين

 . علي الترتيب% 0.791، 0.885%، 0.832%، 0.809%، 0.859%
الخضـر الطازجـة والمحفوظـة والمجففـة، الفاكهـة الطازجــة  الحبــوب والنشـويات، البقـول الجافـة،: بينمـا بلغـت قيمـة معـامالت المرونـة اإلنفاقيـة لكـل مـن

د الســكرية، والمحفوظـة والمجففـة، اللحـوم الحمــراء والـدواجن، األسـماك الطازجــة والمجمـدة، البـيض، األلبــان ومنتجاتهـا، الزيـوت والــدهون، السـكر والمـوا
فـي حضـر محافظـة القليوبيـة علـي مسـتوي إجمـالي عينـة الدراسـة الميدانيـة المواد الغذائية األخرى، وٕاجمالي الطعام والشـراب،  المشروبات والمرطبات،

علـــــــــــــــي  0.733، 0.783، 0.776، 0.767، 0.784، 0.793، 0.836، 0.713، 0.791، 0.792، 0.761، 0.798، 0.722حـــــــــــــــوالي، 
يترتـب عليـه زيـادة فـي % 1ينـة الدراسـة بمقـدار الترتيب، األمر الذي يعني أن تغيرًا في الدخل السنوي لألسرة في حضر محافظـة القليوبيـة إلجمـالي ع

الحبــوب والنشــويات، البقــول الجافــة، الخضــر الطازجــة والمحفوظــة والمجففــة، الفاكهــة الطازجــة والمحفوظــة والمجففــة، اللحــوم : اإلنفــاق علــي كــل مــن
السـكر والمـواد السـكرية، المشـروبات والمرطبـات، المـواد  الحمراء والدواجن، األسماك الطازجة والمجمدة، البيض، األلبان ومنتجاتهـا، الزيـوت والـدهون،

ـــــــة األخـــــــرى، وٕاجمـــــــالي الطعـــــــام والشـــــــراب بحـــــــوالي،  ، %0.836، %0.713، %0.791، %0.792، %0.761، %0.798، %0.722الغذائي
  .، علي الترتيب0.733%، 0.783%، 0.776%، 0.767%، 0.784%، 0.793%

 
ــائج التحليــل الســابق بجــداول إرتفــاع قيمــة معــامالت المرونــة اإلنفاقيــة لمجموعــات الغــذاء المختلفــة موضــع ) 11، 10، 9، 8، 7، 6( ويتبــين مــن نت

، وعلــي 1.007، وفــي الحضــر نحــو 1.087حيــث بلغــت علــي مســتوي الفئــة الدخليــة األولــي فــي الريــف نحــو  الدراســة فــي الريــف عنهــا فــي الحضــر،
فـي  0.677بـالريف، ونحـو  0.721، وفـي الفئـة الدخليـة الثالثـة حـوالي 0.821، وفي الحضـر 0.854مستوي الفئة الدخلية الثانية في الريف حوالي 

وفـي الفئـة الدخليـة الخامسـة بلغـت  ،0.635، وفـي الحضـر نحـو 0.692الحضر، وفي الفئـة الدخليـة الرابعـة بلغـت المرونـة اإلنفاقيـة فـي الريـف نحـو 
، وبلغــت المرونــة اإلنفاقيــة فــي ريــف محافظــة القليوبيــة علــي مســتوي إجمــالي 0.527حــو ، وفــي الحضــر ن0.542المرونــة اإلنفاقيــة فــي الريــف نحــو 

وهــو األمــر الــذي يــدل علــي أن مجموعــات الغــذاء المختلفــة تعتبــر أكثــر  0.733وفــي الحضــر بلغــت نحــو ،  0.791عينــة الدراســة الميدانيــة حــوالي 
ذلــك إلــي إرتفــاع مســتوي الــدخل الســنوي لألســرة فــي الحضــر عنــه فــي الريــف ضــرورية فــي الحضــر عنهــا فــي الريــف بمحافظــة القليوبيــة، وقــد يرجــع 

وأوصت الدراسة بالعمل علي وضع سياسات وبرامج تغذية متوازنة موجهة للطبقـات الفقيـرة وذات الـدخول المنخفضـة وفقـًا لعاداتهـا . بمحافظة القليوبية
 . بيةاإلستهالكية سواء بالمناطق الريفية أو الحضرية بمحافظة القليو 



 هانى سعيد عبد الرحمن الشتلة -  محيي الدين محمد خليل البيجاوي                                                                              -202 -
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داالت اإلستهالك اإلنفاقية لمجموعات الغذاء لألسرة في ريف وحضر محافظة القليوبية على مسـتوي إجمـالى عينـة الدراسـة خـالل عـام ): 11(جدول 
2012.    

المرونة  R2 R-2 T F الدالة المنطقة مجموعات الغذاء
 اإلنفاقية

المعنوية 
 اإلحصائية

 الحبوب والنشويات
 * 0.779 135.257 11.630 0.83 0.84 هـلوس 0.779+0.558-=هـصلو ريف

 * 0.722 137.945 11.745 0.84 0.85 هـلوس 0.722+1.053-=هـصلو حضر

 البقول الجافة
 * 0.811 106.751 10.332 0.87 0.88 هـلوس 0.811+1.285-=هـصلو ريف

 * 0.798 113.423 10.650 0.87 0.88 هـلوس 0.798+1.206-=هـصلو حضر

الخضر الطازجة 
والمحفوظة 

 والمجففة

 * 0.705 106.174 10.304 0.80 0.81 هـلوس 0.705+0.886-=هـصلو ريف

 * 0.761 96.944 9.846 0.87 0.79 هـلوس0.761+ 0.947-=هـصلو حضر

الفاكهة الطازجة 
والمحفوظة 

 والمجففة

 * 0.734 114.084 10.681 0.79 0.80 هـلوس 0.734+1.113-=هـصلو ريف

 * 0.792 122.169 11.053 0.81 0.82 هـلوس 0.792+1.075-=هـصلو حضر

 اللحوم والدواجن
 * 0.858 94.499 9.721 0.82 0.83 هـلوس0.858+0.238-=هـصلو ريف

 * 0.791 98.605 9.930 0.83 0.84 هـلوس 0.791+0.552-=هـصلو حضر

األسماك الطازجة 
 والمجمدة

 * 0.890 96.217 9.809 0.81 0.82 هـلوس0.890+0.697-=هـصلو ريف

 * 0.713 80.300 8.961 0.81 0.82 هـلوس 0.0.713+0.432-=هـصلو حضر

 البيض
 * 0.898 90.859 9.532 0.78 0.79 هـلوس 0.0.898+1.653-=هـصلو ريف

 * 0.836 95.453 9.770 0.79 0.80 هـلوس 0.836+1.249-=هـصلو حضر

 األلبان ومنتجاتها
 * 0.844 100.040 10.002 0.83 0.84 هـلوس 0.844+0.956-=هـصلو ريف

 * 0.793 92.829 9.622 0.82 0.83 هـلوس0.793+1.073-=هـصلو حضر

 الزيوت والدهون
 * 0.859 105.473 10.270 0.77 0.78 هـلوس 0.859+1.889-=هـصلو ريف

 * 0.784 102.315 10.115 0.77 0.78 هـلوس 0.784+1.122-=هـصلو حضر

 السكر والمواد
 السكرية

 * 0.809 108.098 10.397 0.80 0.81 هـلوس 0.809+0.751-=هـصلو ريف

 * 0.767 111.636 10.553 0.82 0.83 هـلوس 0.767+0.400-=هـصلو حضر

المشروبات 
 والمرطبات

 * 0.832 75.725 8.702 0.78 0.79 هـلوس 0.832+1.005-=هـصلو ريف

 * 0.776 69.973 8.365 0.80 0.81 هـلوس 0.776+0.833-=هـصلو حضر

المواد الغذائية 
 األخرى

 * 0.885 84.953 9.217 0.76 0.77 هـوسل0.885+0.008-=هـصلو ريف

 * 0.783 75.360 8.681 0.73 0.74 هـلوس0.783+0.073-=هـصلو حضر

إجمالي اإلنفاق علي 
 الطعام والشراب

 * 0.791 115.327 10.739 0.80 0.81 هـلوس 0.791+1.019-=هـصلو ريف

 * 0.733 125.239 11.191 0.81 0.82 هـلوس0.733+1.177-=هـصلو حضر

بريف وحض�ر محافظ�ة " هـ"لوغاريتم القيمة التقديرية لمتوسط إنفاق األسرة السنوي بالجنية علي مجموعات الغذاء في المشاهدة : هـصلو: حيث 
 .   القليوبية

 .   بريف وحضر محافظة القليوبية" هـ"سط دخل األسرة السنوي بالجنية في المشاهدة لوغاريتم القيمة التقديرية لمتو: هـلوس
R2 :معامل التحديد.   R-2 :معامل التحديد المعدل. 
T : ،المحسوبة(F) المقدرة للنموذج.  
 . علي الترتيب% 5، %1تشير إلي المعنوية اإلحصائية عند مستوي **: ، *

 . 2012اإلستبيان لعينة الدراسة الميدانية في ريف وحضر محافظة القليوبية خالل عام  إستمارة: جمعت وحسبت من :المصدر
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 2013)  2(  51مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 : المراجع
 

ســـكندرية ســـتهالكية الغذائيـــة بمحـــافظتي اإلقتصـــادية لتقـــدير المرونـــات اإلنفاقيـــة اإلإدراســـة : ، وأخـــرون)دكتـــور(أحمـــد أبـــو اليزيـــد عبـــد الرســـول  -1
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Abstract 
 The aim of this study is estimating consumption expenditure elasticities so as to reach to the relative 

amount of change in spending on various items of food groups a as aresult of the relative change in the annual 
family income. Functions were estimated according to the four mathematical models" linear, semi Logarithmic, 
Double Logarithmic, and Exponential Regression" The best model estimated is the Double logarithmic because 
of highervalue" F" and Adj. "R2" . the study depended on questionnaire of a sample of consumers in rural and 
urban  areas  of Qaluobiya governorate during the year 2012 in  addition to the secondary data" studies and 
research" related to the subject. The main results are as follows:- 

The study showed that the consumers spent a bout 52.43% on food items in Consumers expenditures on 
food items amounted to 54.43% in rural areas and a abut 50.47% in urban areas. Also, the study revealed an 
inverse relationship between the annual family income and food expenditure. This means that as income 
increases the expenditures on food  items decrease. The household in Qaluobiya governorate spent on the 
average on tobaco and soft drinks more than what is spent on " education, services of health care, cultures, 
sports and recreation" However, spending on education increases as family income increases. This was noticed 
more in urban than in rural areas. Also, the study indicated a negative relationship between percent of that 
spending on carbohydrates and the household yearly income. Yet, there was a positive correlation between 
spending on animal food protein "meat and poultry" and the yearly family income. The family of (less than L.E 
5000 in come per year bracket in rural and urban areas in Qaluobiya governorate, spent a higher percentage of 
income on carbohydrates, reaching nearly 29.75% and 22.50% on the average of spending on food items in rural 
and urban areas respectively. Families of higher income  per year (L.E 20000 or more) in rural and urban areas 
spent more percentage of income on animal origin foods, such percentage was a bout 26.08% and 31.40% of the 
total food expenditures per year in rural and urban areas respectively. Results also showed existence of a 
positive relationship between the annual family income and the annual family spending. Using the double –log 
mathematical from which was statistical significant at the level of 1%. 


