
٢٢٠٥ مصرريف وحضر  فى  ومنتجاتهالحبوبل نفاق اإلستهالكىالتقدير اإلحصائى لدوال اإل
   مصرريف وحضر  فى  ومنتجاتهالحبوبل نفاق اإلستهالكىالتقدير اإلحصائى لدوال اإل

 محمود عزت عبد اللطيف / د
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 ةمقدم
حيث تعتبر مصدر غذائي  التي توليها الدولة أهمية خاصة ةتعتبر الحبوب من أهم الحاصالت الحقلي       

، باإلضافة إلى أهمية  هام ورئيسي لكافة طبقات الشعب ، حيث تستخدم فى إنتاج الدقيق والخبز والمكرونة
المنتج الثانوي كمصدر رئيسي لعلف الحيوان، وتكمن مشكلة الحبوب في إنخفاض قدرة اإلنتاج المحلي على 

 الزيادة المضطردة للسكان التي تلتهم الزيادة في اإلنتاج وهذا مواجهة االحتياجات االستهالكية المتزايدة نتيجة
قتصادى داء اإلفى مستوى اإل على القصور ةذ تعتبر من المؤشرات الدالإالغذائيه  ما تعنيه فجوة الحبوب

  . المناطق فيما بينهمابعض داء التنموى الزراعى وتخلف سباب ضعف األأويعتبر من ضمن 
ستخدام األمثل للموارد، ويمد الفرد باحتياجاته ك الفردي إلى ترشيد واعي يحقق اإلستهالاإلويحتاج         

 ٤٤,٢ نحو ةسر ،حيث بلغ متوسط الدخل السنوى لألالصحية من الغذاء، وفي حدود مستوى الدخول المتاحة
سم الى  الف جنيه تنق٣٦,٧ نحو سرةنفاق الكلى السنوى لألتوسط اإل ، فى حين بلغ م٢٠١٥الف جنيه عام 

نفاق  الف جنيه كمتوسط اإل١,٨نحو كما بلغ  ةسرستهالكى السنوى لألنفاق اإل الف جنيه كمتوسط لإل٣٤,٩
 نفاقاإلمتوسط وعند توزيع هذا االنفاق على مستوى الريف والحضر فإن  ، ةغير االستهالكى السنوى لألسر

   .)١( فى الريف٣١,٨ نحو  الف جنيه بينما بلغ٤٢,٥نحو بلغ سرة فى الحضر الكلى السنوى لأل
  لبحثمشكلة ا

قتصادية التى اثرت فى الدخول وبالتالى اثرت على خيرة كثيرا من التغيرات اإلشهدت الفترة األ
خرى ومكان إلى إ مما ينتج عنه تغيرات فى النمط الغذائى من سلعة  الغذائى وغير الغذائىنفاق اإلياتمستو

ستهالكى الغذائى السلوك اإلنمط ختالف والتباين الذى حدث فى إل فى مدى اة الدراسةخر وتكمن مشكلآلى إ
التفاوت  والذى يرجع بالدرجة اإلولى الى  بصفة خاصهرضما بين الريف والحبصفة عامة والمصرى 

كونها سلع ومنتجاتها همية الحبوب أمن وبالرغم ، بين توزيع الدخول لدى افراد المجتمعالواسع فى 
فراد إنخفاض مستويات الدخول لدى األالوضع اإلقتصادى وال أن تغيرات إغذائية عالية ستراتيجيه ولها قيمه إ

مر الذى ينعكس بشكل مباشر بطبيعة الحال على تفاوت لى إنخفاض المنفق على الغذاء األإأدت بطبيعتها 
م اوضاع  لسكان الريف ومن ثةأوضاع الغذاء فيما بينها ، مما يسهم فى استمرار تدنى األوضاع المعيشي

ويزداد هذا الموقف تعقيدا بالنسبة الستهالك الحبوب بصفة خاصه حيث  بوجه عام ةقتصادي اإلةالتنمي
  .س السلع الغذائية الضروريةأانخفاض مرونه الطلب السعرية الى مستويات منخفضة للغاية لكونها على ر

  لبحثهدف وأهمية ا
ستهالكى الغذائى وذلك مـن خـالل        السلوك اإل  على اإلختالفات الحادثة لنمط    التعرفالبحث  استهدف  

نفاقيـه مـن واقـع      ستخراج المرونات اإل  إ و  ومنتجاتها للحبوبستهالكية  اإلنفاقيه  حصائى للدوال اإل  التقدير اإل 
 ، ومدى ضرورية الحبوب ومنتجاتها بالنسبة للريـف     ٢٠١٥ ،٢٠١٣، ٢٠١٠م  واع أل ة  سر األ ةث ميزاني ابحا

الغذائي فى كل من الريف والحضر ، ومـن ثـم      ستهالكى  اإلنفاق  ستويات اإل ومدى التغيرات فى م   ،  والحضر
 للتعـرف   ةضـاف التعرف على أثار البرامج والسياسات للنمط اإلستهالكى الغذائى بين الريف والحضر ، باإل            

كثر تأثرا بهذة البرامج والسياسات ومحاولة الخروج بنتائج وتوصيات تفيد متخـذى القـرار              على المناطق األ  
  .كثر ضررا ببعض المناطق فى مصر  لتجنب وعالج الفئات األات االقتصاديةواضعى السياسو

                                                
  .٢٠١٥المؤشرات العامة لبحث ميزانية االسرة لعام )  ١(
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٢٢٠٦ مصرريف وحضر  فى  ومنتجاتهالحبوبل نفاق اإلستهالكىالتقدير اإلحصائى لدوال اإل
  ومصادر البيانات الطريقة البحثية 

ستخدام اساليب القياس والتقـدير     إوذلك ب حصائى الوصفى والكمى    ب التحليل اإل  وعتمد البحث على اسل   إ
سـتعانة بـبعض   ، وتـم اإل  ٢٠١٥ -٢٠١٣– ٢٠١٠عوام سرة  ألبحاث ميزانيه اإلأوالتحليل المقارن لنتائج   

، ) T( ستخدام اختبـار    إحصائيه بين الريف والحضر ب    ختبار الفروق اإل   إل ة الكمي ة والتحليلي ةحصائيالطرق اإل 
نحدار المرحلـى فـى     نحدار البسيط واسلوب اإل    فى اسلوب اإل   ة والمتمثل ةيكينومتريساليب اإل لى األ إ ةضافباإل

علـي  البحث عتمد ، والكل من الريف والحضر    ستهالكية  اإل  ةنفاقيدير الدوال اإل،وتقتقدير بعض النماذج 
قتصادية، اإلدارة المركزية   عدة مصادر للبيانات منها وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون اإل          

سـرة   انيه األ بحاث ميز أقتصاد الزراعي، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، باإلضافة إلي بيانات           لإل
  . بالموضوعةبحاث ذات الصلضافه للدراسات واأل، باإل ٢٠١٥ -٢٠١٣– ٢٠١٠عوام أل

– ٢٠١٠عوام سرة ألبحاث ميزانيه األأ منومنتجاتها لحبوب من اللفرد ستهالكية اإلالدوال اإلنفاقية 
٢٠١٥ -٢٠١٣ :  
ام األسس العلمية التي قامت عليها ستخدإبومنتجاتها للحبوب ستهالكي اإلتناول تقدير دوال اإلنفاق       

نجل لسلعة ما مختلف الكميات التي يقبل المستهلك على إستهالكي، ويقصد بمنحنى منحنيات انجل لإلنفاق اإل
شرائها عند المستويات المختلفة من الدخل مع بقاء باقي المتغيرات على حالها دون تغير، كما أشار أرنست 

 دخل األسرة أو الفرد إنخفض نسبة المنصرف على الطعام وزادت نسبة إلى أنه كلما زاد) Engle(نجل إ
  . والمواصالت وغير ذلكةاإلنفاق على األغراض األخرى غير البيولوجية مثل التعليم والسكن والترفي

من  ٢٠١٥، ٢٠١٣ ، ٢٠١٠ام وعستهالك أل اإلنفاق واإلأبحاث مثل ، ميزانية األسرة أبحاث     وتعتبر 
نات المستخدمة في هذا الغرض لما تتميز به عن غيرها من البيانات الخاصة بالسالسل الزمنية في أنسب البيا

إمكانية افتراض ثبات كافة المتغيرات المحددة لالستهالك فيما عدا متغير جملة اإلنفاق، وعندئذ يمكن قياس 
 اإلنفاق، وبالتالي تقديرالمرونات ستجابة في الكمية المستهلكة من الحبوب بالنسبة للتغيرات في جملةدرجة اإل

 هذا وقد تم استخدام الصور" بالمرونات اإلنفاقية" اإلنفاقية للسلعة محل الدراسة والتي تعرف في هذه الحالة 
الرياضية الخطية والتربيعية لتقدير العالقة اإلنفاقية ، وتقدير المرونات اإلنفاقية للحبوب للريف والحضر 

 .٢٠١٥  ،٢٠١٣،  ٢٠١٠عوام سرة أل األة ميزانيبحاثأستخدام بيانات إب
على مستوى ريف وحضر مصر تبين وجود ومنتجاتها  للحبوب ستهالكية اإلوبدراسة الدوال اإلنفاقية  

بين ريف وحضر مصر، وقد يرجع ذلك إلى النطاق  ستهالكياإلستهالك واإلنفاق ختالفات فى أنماط اإلإ
لعديد من الصفات والخصائص التى تؤثر على السكان، وتصنع الجغرافي والمكاني والذى يتولد عنه ا

عتماداً على مجموعة من العوامل إمجموعة من العادات والتقاليد المرتبطة بهذا النطاق، والتى تولدت أساساً 
  .جتماعية والثقافية والتاريخية والطبيعية المرتبطة بكل نطاق على حدةقتصادية واإلاإل

كلى للفرد يؤثر فى إنفاقه على مختلف السلع والخدمات، وهو العامل تهالكي الساإلولما كان اإلنفاق   
ستهالك الجزئي، فإن الكلى وذلك اإلنفاق أواإل ستهالكىاإلالرئيسي المحدد لطبيعة العالقة بين هذا اإلنفاق 

 باإلضافة واقع الحال يشير إلى أن طبيعة هذه العالقة ودرجة تأثيرها والتى تختلف من الريف إلى الحضر
واعتماداً على هذه الفرضيات األساسية، تم صياغة النماذج الرياضية ، إلى العوامل المرتبطة على حد سواء

 :ستهالكية التى توضح درجة التحضر كالتاليالمعبرة عن الدوال اإلنفاقية اإل
      yi = a + b1x + b 2Di + U i     

  سلعة معينة  من لفرد ل ىستهالكإمتوسط إنفاق  yi :  :حيث
X          :  على مختلف السلع الغذائية السنوي للفردستهلكى اإلإجمالي اإلنفاق .  

Di          :للريف) صفر(للحضر، القيمة ) ١(متغير انتقالي يعكس درجة التحضر حيث يأخذ القيمة. 



٢٢٠٧ مصرريف وحضر  فى  ومنتجاتهالحبوبل نفاق اإلستهالكىالتقدير اإلحصائى لدوال اإل
بحث  لفى ريف وحضر مصرومنتجاتها للفرد للحبوب ستهالكية اإلالتقدير اإلحصائي للدوال اإلنفاقية  -اوال

  : )٢٠١٠(ميزانية األسرة لعام 
   : ومنتجاتهاللحبوب ستهالكيةاإلالدالة اإلنفاقية   - أ

لفرد ستهالكي ل اإلنفاقاإلبدراسة العالقة بين إجمالي اإلنفاق السنوي للفرد على السلع الغذائية و  
 التى أعطت أفضل النتائج ارتيميةاللوغستخدام الصورة إالريف بو الحضرفي  ومنتجاتهاالسنوي على الحبوب 

  .من الصور الرياضية األخرى في التعبير عن طبيعة العالقة
 ستهالكياإلإلى أهمية العوامل التي يعكسها إجمالي اإلنفاق ) ١(وتشير النتائج الموضحة بجدول    

الريف و الحضر في ومنتجاتهاالسنوي للفرد في تفسير التغيرات التي انتابت اإلنفاق الفردي على الحبوب 
حيث ثبتت المعنوية اإلحصائية للعوامل التي يشرحها )  ٢٠١٠(انية األسرة بالعينة لعام الخاصة ببحث ميزو

إجمالي اإلنفاق السنوي ، وذلك عند مستويات المعنوية المألوفة، كما يشير معامل التحديد إلى أن حوالي 
ترجع إلى التغيرات في اإلنفاق الكلي  ومنتجاتها من التغير في اإلنفاق الفردي للحبوب% ٨٨،% ٦٥، % ٩١

 المحسوبة وهو ما Fعلى الترتيب ، كما ثبتت معنوية قيمة  ةوالجمهوريوالحضر السنوي للفرد في الريف 
   .ومنتجاتهايعنى مالئمة النموذج الرياضي للصور الخطية المستخدمة لدراسة الدالة اإلنفاقية للحبوب 

فى مصر من بحث اإلنفاق  ومنتجاتها للفرد للحبوب ستهالكياإلئي لدوال اإلنفاق التقدير اإلحصا) ١(جدول 
  )٢٠١٠(ستهالك لعام واإل

  R2  F  المعادلة  الدالة

 Lny1 = -1.1 + 0.9Lnx  الدالة اإلنفاقية  للفرد فى الريف
             (13.2)** 0.91 174.5 

 Lny2 = -2.3 + 1.04Lnx  الدالة اإلنفاقية للفرد فى الحضر
  (5.2)* 0.65 26.7 

 Lny3 = -0.7 + 0.8Lnx  الدالة اإلنفاقية للفرد على مستوى الجمهورية
              (11.7)** 0.88 137.2 

 Lny4 = 1.3 + 0.9 Ln x+0.14D  تأثير درجة التحضر على الدالة اإلنفاقية
  (12.56)**  (3.44)* 0.81 79.6 

 (Ŷ1, Ŷ2, Ŷ3, Ŷ4) ومنتجاتها لإلنفاق الفردي السنوي بالجنية في ريف أو حضر مصر على الحبوبالقيمة التقديرية ،   
 x =   جنيه على مختلف السلع الغذائية، بالإجمالي اإلنفاق الفردي السنويD : ،مغير انتقالي يعبر عن درجة التحضر  

  .للريف) صفر(للحضر، والقيمة ) واحد(حيث يأخذ القيمة 
  .٢٠١٠ الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء بحث اإلنفاق واالستهالك عام جمعت وحسبت من بيانات :المصدر

  

تبين ) ١(فى جدول والجمهورية ، والحضر   ،في الريف ومنتجاتهاوبتقدير المرونة اإلنفاقية للحبوب 
نفاق على الحبوب وهنا يتضح من نتائج المرونات ان اإلعلى الترتيب،  ٠,٨،  ١,٠٤ ، ٠,٩أنها بلغت نحو

رتفاع مستويات الدخول فى الحضر عنه  إليرجعف انواعها فى الريف يختلف عنه فى الحضر ، حيث بمختل
نفاق على منتجات الحبوب بشتى مر الذى يعطى مبررا لسكان الحضر بالتنوع بشكل اكبر لإلفى الريف ، األ

ستويات الدخول نخفاض مإعلى عنه فى الريف حيث ان ألى مستوى معيشى إشكالها وانواعها التى تحتاج أ
نفاق على الحبوب ختيار بين منتجات الحبوب حيث ان اإلفى الريف تجعل سكان الريف ليس لديهم اإل

نفاق على القمح ودقيقه والخبز واالرز وهذا بعكس الحضر الذى لديه من فى الريف يتركز فى اإل ومنتجاتها
جنات وارز وخبز بمختلف اشكاله وهذا ما نفاق بيين منتجات عديدة للحبوب من معختيار والتنقل فى اإلاإل

  .يجعل ان مرونه الحضر اكبر من الواحد الصحيح عنه فى الريف الذى تقل عن الواحد 
  : ومنتجاتهاللحبوب ستهالكيةاإلالتقدير اإلحصائي لتأثير درجة التحضر للدوال اإلنفاقية  -ب

نتقالي الذي  إضافة المتغير اإلدبع جاتهاومنتللحبوب  ستهالكيةاإلإعادة تقدير الدالة اإلنفاقية  عندو  
فى ) ١(نتقالي بالقيمة، وبالتعويض عن قيمة المتغير اإل)١( كانت النتائج كما بالجدول رقم التحضريعبر عن 

  :، تبين أنفى الريف) صفر(، القيمة الحضر
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٢٢٠٨ مصرريف وحضر  فى  ومنتجاتهالحبوبل نفاق اإلستهالكىالتقدير اإلحصائى لدوال اإل
 إنما المكانإختالف ، كما أن تأثير التحضر المعادلة يتضمن تأثير فيبطبيعة الحال فإن الجزء الثابت انه 

 ومنتجاتها فى الحبوب  علي  اإلنفاقفي نسبة   ةالحادث الزيادة قيمة الثوابت، وهو ما يظهر  فيينعكس 
فى الوقت   بتأثير التحضر،اعلى، وهو ما يظهر فى انتقال الدالة اإلنفاقية بأكملها إلى الريف فيعنه لحضر ا

 يزدادفى الحضر  ومنتجاتهانفاق على الحبوب ، حيث ان اإلضرالذى تزداد فيه قيمة هذا الثابت بتأثير التح
  .  المستوى العام للدخول فى الحضر عنه فى الريفرتفاع  إ،والذى قد يرجع  إلي  عنه فى الريف

فى ريف وحضر  ومنتجاتهاللفرد للحبوب  ستهالكيةاإلالتقدير اإلحصائي للدوال اإلنفاقية  -ثانيا
   ):٢٠١٣(عام مصر لبحث ميزانية األسرة ل

  :للحبوب  ستهالكيةاإلالدالة اإلنفاقية -أ
بدراسة العالقة بين إجمالي اإلنفاق السنوي للفرد على السلع الغذائية وإنفاق الفرد السنوي على   
 التى أعطت اللوغارتيميةستخدام الصورة إبجمالى الجمهوريه إوفي الريف والحضر  ومنتجاتهاالحبوب 

  . الرياضية األخرى في التعبير عن طبيعة العالقةأفضل النتائج من الصور
إلى أهمية العوامل التي يعكسها إجمالي اإلنفاق السنوي للفرد في ) ٢(وتشير النتائج الموضحة بجدول    

في الريف والحضر والخاصة ببحث  ومنتجاتهاتفسير التغيرات التي انتابت اإلنفاق الفردي على الحبوب 
حيث ثبتت المعنوية اإلحصائية للعوامل التي يشرحها إجمالي اإلنفاق  ) ٢٠١٣( لعام العينة بميزانية األسرة

% ٧٨، % ٢٣السنوي ، وذلك عند مستويات المعنوية المألوفة، كما يشير معامل التحديد إلى أن حوالي 
في الريف من التغير في اإلنفاق الفردي للحبوب ترجع إلى التغيرات في اإلنفاق الكلي السنوي للفرد % ٩٨،

 المحسوبة وهو ما يعنى مالئمة النموذج Fعلى الترتيب ، كما ثبتت معنوية قيمة والجمهوريه والحضر 
  . للحبوب اإلستهالكية ية الرياضي للصور الخطية المستخدمة لدراسة الدالة اإلنفاق

أنها بلغت في الريف والحضر والجمهوريه ، تبين  ومنتجاتهاوبتقدير المرونة اإلنفاقية للحبوب   
 الريف فىمن السلع الضرورية جداً  ومنتجاتها على الترتيب، وهو ما يعنى أن الحبوب ٠,٧ ،١,١ ، ٠,٤نحو

بشكل اكبر الحضر، وهو ما يعنى مدى ضرورية هذه السلعة وأهميتها بالنسبة للنمط الغذائي بالريف عنه فى 
 الدخول الحقيقية فى مصر والتى تنعكس والذى يبين انه مع مرور الوقت تنخفض مستوياتعنه فى الحضر 

بشكل اوضح فى الريف عنه فى الحضر نظرا الن عوامل التضخم والسكان تتحملها اكثر المستويات ذات 
الدخول المنخفضة والتى تتمركز بشكل كبير فى الريف عنه فى الحضر حيث زادت المرونه االنفاقيه لعام 

نتقال بشكل اكبر بين منتجات الحبوب باشكالها وانواعها إل ، االمر الذى يوضح ا٢٠١٠ عنه لعام ٢٠١٣
  . المختلفة عنه فى االعوام السابقة 

 فى مصر من بحث  ومنتجاتهالحبوبمن الفرد لستهالكي اإلالتقدير اإلحصائي لدوال اإلنفاق ) ٢(جدول 
  )٢٠١٣(ستهالك لعام اإلنفاق واإل

  R2  F  المعادلة  الدالة

 Lny1 = 2.4  + 0.4 Lnx  الدالة اإلنفاقية  للفرد فى الريف
             (2.3)* 0.23 5.4 

 Lny2 = -3.3  + 1.1 Lnx  الدالة اإلنفاقية للفرد فى الحضر
  (8.1)** 0.78 63 

 Lny3 = 0.09 + 0.7 Lnx  الدالة اإلنفاقية للفرد على مستوى الجمهورية
              (4.1)* 0.98 16.9 

 Lny4 = 1.2 + 0.9 Ln x + 0.2 D  تأثير درجة التحضر على الدالة اإلنفاقية
  (7.013)**  (2.65)* 0.60 25.9 

 (Ŷ1, Ŷ2, Ŷ3, Ŷ4) ومنتجاتها لإلنفاق الفردي السنوي بالجنية في ريف أو حضر مصر على الحبوبالقيمة التقديرية  ،   
x =   جنيه على مختلف السلع الغذائية، بالإجمالي اإلنفاق الفردي السنويD : ،مغير انتقالي يعبر عن درجة التحضر  

  .للريف) صفر(للحضر، والقيمة ) واحد(حيث يأخذ القيمة 
  .٢٠١٣ الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء بحث اإلنفاق واالستهالك عام جمعت وحسبت من بيانات :المصدر



٢٢٠٩ مصرريف وحضر  فى  ومنتجاتهالحبوبل نفاق اإلستهالكىالتقدير اإلحصائى لدوال اإل
  : ومنتجاتهاللحبوب ستهالكيةاإلالتقدير اإلحصائي لتأثير درجة التحضر للدوال اإلنفاقية -ب

نتقالي الذي إلبعد إضافة المتغير ا ومنتجاتهاللحبوب  ستهالكيةاإلوعند إعادة تقدير الدالة اإلنفاقية 
فى ) ١(، وبالتعويض عن قيمة المتغير االنتقالي بالقيمة)٢(التحضر كانت النتائج كما بالجدول رقم  يعبر عن

بطبيعة الحال فإن الجزء الثابت في المعادلة يتضمن تأثير التحضر، كما وفى الريف، ) صفر(الحضر، القيمة 
 في نسبة اإلنفاق علي الحبوب في  الزيادةوهو ما يظهر أن تأثير إختالف المكان ينعكس في قيمة الثوابت، 

فى الوقت الذى   بتأثير التحضر،علىنتقال الدالة اإلنفاقية بأكملها إلى اوبالتالى إ، الحضر عنه في الريف
  ، عنه فى الريفيزدادنفاق على الحبوب فى الحضر ن اإلأتزداد فيه قيمة هذا الثابت بتأثير التحضر، حيث 

  .رتفاع  المستوى العام للدخول فى الحضر عنه فى الريف  إيرجع  إلي والذى قد 
بحث ميزانية األسرة ل  ومنتجاتهالحبوبمن اللفرد  ستهالكيةاإلالتقدير اإلحصائي للدوال اإلنفاقية  -ثالثا
   ):٢٠١٥(لعام 

  :ومنتجاتهاللحبوب  ستهالكيةاإلالدالة اإلنفاقية -أ
وي على بدراسة العالقة بين إجمالي اإلنفاق السنوي للفرد على السلع الغذائية وإنفاق الفرد السن  
 التى أعطت اللوغارتيميةستخدام الصورة إب ةواجمالى الجمهوريفي الريف والحضر  ومنتجاتهاالحبوب 

  .أفضل النتائج من الصور الرياضية األخرى في التعبير عن طبيعة العالقة
في إلى أهمية العوامل التي يعكسها إجمالي اإلنفاق السنوي للفرد ) ٣(وتشير النتائج الموضحة بجدول    

في الريف والحضر والخاصة ببحث  ومنتجاتهاتفسير التغيرات التي انتابت اإلنفاق الفردي على الحبوب 
حيث ثبتت المعنوية اإلحصائية للعوامل التي يشرحها إجمالي اإلنفاق  ) ٢٠١٥(ميزانية األسرة بالعينة لعام 

 ،% ٩٥، % ٨٠تحديد إلى أن حوالي السنوي ، وذلك عند مستويات المعنوية المألوفة، كما يشير معامل ال
من التغير في اإلنفاق الفردي للحبوب ترجع إلى التغيرات في اإلنفاق الكلي السنوي للفرد في الريف % ٩١

 المحسوبة وهو ما يعنى مالئمة النموذج Fعلى الترتيب ، كما ثبتت معنوية قيمة والجمهوريه والحضر 
  . المستخدمة لدراسة الدالة اإلنفاقية للحبوب للوغارتيميةالرياضي للصور ا

، تبين أنها بلغت  ة والجمهوريفي الريف والحضر ومنتجاتهاوبتقدير المرونة اإلنفاقية للحبوب   
من السلع الضرورية حيث ال تختلف  ومنتجاتهاعلى الترتيب، وهو ما يعنى أن الحبوب  ٠,٧، ٠,٨ ، ٠,٧نحو

و ما يعنى مدى ضرورية هذه السلعة وأهميتها بالنسبة للنمط الغذائي سواء كثيراً لكل من الريف والحضر، وه
كما يتبين بالريف أو الحضر وكذلك بالنسبة لمختلف الفئات اإلنفاقية سواء الفئات المنخفضة منها أو المرتفعة، 

جاتها سواء  االثر السلبى على مستويات االنفاق على الحبوب ومنت٢٠١٥ان لعاملى التضخم والسكان فى عام 
  .فى الريف او الحضر على حد سواء 

 فى مصر من خالل بحث  ومنتجاتها للفرد للحبوبستهالكي اإلالتقدير اإلحصائي لدوال اإلنفاق)٣(جدول
  )٢٠١٥(ستهالك لعام اإلنفاق واإل

  R2  F  المعادلة  الدالة

 Lny1 = 0.5 + 0.7 Lnx  الدالة اإلنفاقية  للفرد فى الريف
             (8.42)** 0.80 71.2 

 Lny2 = 4.7  + 0.8 Lnx  الدالة اإلنفاقية للفرد فى الحضر
  (19.3)** 0.95 373 

 Lny3 = 0.3 + 0.70 Lnx  الدالة اإلنفاقية للفرد على مستوى الجمهورية
              (13.9)** 0.91 193.1 

 Lny4 = 0.5 + 0.8 Ln x + 0.05 D  تأثير درجة التحضر على الدالة اإلنفاقية
  (18.5)**  (3.1)* 0.90 172.8 

 (Ŷ1, Ŷ2, Ŷ3, Ŷ4) ومنتجاتها لإلنفاق الفردي السنوي بالجنية في ريف أو حضر مصر على الحبوبالقيمة التقديرية  ،   
x =   جنيه على مختلف السلع الغذائية، بالإجمالي اإلنفاق الفردي السنويD : ،مغير انتقالي يعبر عن درجة التحضر  

  .للريف) صفر(للحضر، والقيمة ) واحد(حيث يأخذ القيمة 
  .٢٠١٣ الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء بحث اإلنفاق واالستهالك عام جمعت وحسبت من بيانات :المصدر

 ٧٢٠١)ب(ديسمبر –الرابع العدد –السابع والعشرون دالمجل –المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي
 



٢٢١٠ مصرريف وحضر  فى  ومنتجاتهالحبوبل نفاق اإلستهالكىالتقدير اإلحصائى لدوال اإل
  : ومنتجاتها للحبوبستهالكية اإلالتقدير اإلحصائي لتأثير درجة التحضر للدوال اإلنفاقية-ب

نتقالي الذي بعد إضافة المتغير اإل ومنتجاتها للحبوب ستهالكية اإلوعند إعادة تقدير الدالة اإلنفاقية  
فى ) ١(نتقالي بالقيمة اإل، وبالتعويض عن قيمة المتغير)٣(يعبر عن التحضر كانت النتائج كما بالجدول رقم 

بطبيعة الحال فإن الجزء الثابت في المعادلة يتضمن تأثير أنه .فى الريف، تبين ) صفر(الحضر، القيمة 
 في نسبة اإلنفاقالزيادة ينعكس في قيمة الثوابت، وهو ما يظهر  التحضر، كما أن تأثير إختالف المكان

رجع الى عاملى تقد ودة وولكن الزيادة تكاد تكون محد، ف علي الحبوب في  الحضر عنه في الريستهالكىاإل
   .   ٢٠١٣ ، ٢٠١٠التضخم والسكان وبالتالى جاءت نتائج التحضر تختلف عن مثيلتها فى عامى 

فى  ومنتجاتها   لحبوبل نفاقيةاإلالسياسات  مقترحات  وضع بعض   ل في محاوالت    البحثإستخدام نتائج   : رابعا
   :٢٠١٥مصر لعام 
راء أي سياسة إقتصادية قد تؤثر بشكل كبير علي نتائج المتغيرات الخاصة باإلستهالك ، واألهم من     إن إج

عدم تنفيذ  إتخاذ القرار بشأن سياسة ما هو إختبار إجراء تلك السياسة للوصول إلي القرار المناسب بتنفيذ أو
معين من اإلنفاق علي السلع الغذائية تلك السياسة، فمثالً إذا كانت السياسة اإلقتصادية تلك هي تحقيق قدر 

 في ضوء نتائج مرونة ه المتوقعنفاقنسبة اإلعلي الترتيب فما هي % ٢٠وأخيراً % ١٥، %١٠، %٥وليكن 
  . ٢٠١٥ للفرد في جمهورية مصر العربية لبحث اإلنفاق واإلستهالك لعام ستهالكى اإلاإلنفاق

 إليها والناتجة لنسب مختلفة من اإلنفاق الفردي علي لالتى تم التوصالنتائج ) ٤(    ويوضح الجدول رقم 
أنه ) ٤(  يتضح من الجدول،من الحبوبالفردي نفاق إلالسلع الغذائية وأثر هذه السيناريوهات علي متوسط ا

بتحقيق مستويات مختلفة من اإلنفاق علي السلع الغذائية علي مستوي الفرد حتي ولو كانت بنسب معقولة ، 
 على مستوى كل من ريف وحضر الحبوب علىستهالكى نفاق اإلاإلرورة علي معدالت سوف ينعكس بالض

الفردي من السلع الغذائية ، فان ذلك سوف ستهالكى اإلزيادة في اإلنفاق % ٥عند إفتراض مثال ، فمصر 
فى الحضر  % ٤,٥ فى الريف ، % ٣,٥ليصل إلي منخفضة من االنفاق على الحبوب يؤدى إلي مستويات 

  .ويرجع ذلك لتأثير درجة التحضر  ، ٢٠١٥لعام 
صل رتفاع اكثر يسيؤدي إلي إ% ١٠ في حين أنه بزيادة اإلنفاق الفردي من السلع الغذائية لتصل إلي     
في حين أن زيادة اإلنفاق الفردي من ، فى الحضر لنفس العام % ١، فى الريف بما يمثل الضعف % ٧نحو 

ليصل بنحو نفاق على الحبوب فى الريف اإل أكثر في ارتفاعدي إلي سيؤ% ١٥السلع الغذائية ليصل إلي 
وهذا ما يتفق والمنطق االقتصادى حيث بزيادة مستويات  ٢٠١٥لعام فى حضر مصر % ١٢، % ١٠,٥

يجابية نظرا لضرورية السلعة إنفاق على الحبوب بصورة نفاق على السلع الغذائية سوف ينعكس على اإلاإل
 بشكل ملحوظ نظرا الريف عنها فى الحضرفى مرتفعة نفاق تكون الت الزيادة فى اإلولكن معد، للمستهلك 

نفاق على شتى منتجات الحبوب بدءا من القمح نتقال والتنوع فى اإلالذى ينعكس فى اإللتأثير عامل التحضر 
 ختالف اشكاله وجميع المعجنات بمختلف صورها وجودتهاإواالرز وصوال الى البسكوتات والفينو ب

رتفاع فى سيؤدي إلي إ% ٢٠وأخيراً فان زيادة اإلنفاق الفردي من السلع الغذائية ليصل إلي ، واسعارها
  .                 فى الحضر لنفس العام% ١٦، وحوالى  ٢٠١٥لعام % ١٤ليصل بنحو نفاق على الحبوب فى الريف اإل

نفاق المتوقعة على الحبوب ان مستويات اإل) ٤(كما توضح النتائج المتحصل عليها من الجدول 
نفاق المتوقعة على الحبوب فى الريف االمر الذى قد جاءت متطابقه لنتائج مستويات اإلمصر فى  ومنتجاتها

ن سكان الريف يعانون من مستويات ألى إضافة ن معظم سكان مصر يتمركزون فى الريف ، باإلأيرجع الى 
نفاق على ختيار او الفرص لإلهم ليس لديهم من اإل يجعللى الفقر ، االمر الذىإمنخفضة من الدخول تصل 

نفاق على الحبوب فى صوره االرز او القمح ، بينما يختلف نظيره فى الحضر مما يتيح امام الحبوب سوى اإل
الفرد التنوع واالختيار بين مختلف منتجات الحبوب ومنتجاتها او بدائلها من قمح وارز وخبز ومخبوزات 



٢٢١١ مصرريف وحضر  فى  ومنتجاتهالحبوبل نفاق اإلستهالكىالتقدير اإلحصائى لدوال اإل
 ، ٢٠١٠نفاقية تتعدى الواحد الصحيح فى عامى ودتها واسعارها مما يجعل المرونة اإلبشتى انواعها وج

٢٠١٣ .   
فى ريف وحضر الجمهورية فى ضوء ومنتجاتها نفاق الفردى من الحبوب اإلبنسب التوقع ) ٤(جدول 

 ٢٠١٥ة لعام نفاق على الطعام والشراب من خالل بحث ميزانية االسرسيناريوهات للتوقع بإختالف نسب اإل
 %20 %15 %10 %5  البيان
 %14 %10.5 %7 %3.5  ريف
 %16 %12 %1 %4.5  حضر

 %14 %10.5 %7 %3.5  جمهورية
     .٢٠١٥لبحث ميزانية االسره لعام ) ٣(دول رقم ج جمعت وحسبت من نتائج البحث بال)١( :المصدر

  

 الملخص
ا الدولة أهمية خاصة حيث تعتبر مصدر غذائي  التي توليهةتعتبر الحبوب من أهم الحاصالت الحقلي

 وتمثلت مشكلة البحث فى اإلختالف والتباين الذى حدث فى نمط السلوك هام ورئيسي لكافة طبقات الشعب ،
 البحث فى واستهدف،  اإلستهالكى الغذائى المصرى بصفة عامة وما بين الريف والحصر بصفة خاصه

نفاق  ومدى التغيرات فى مستويات اإل،ستهالكى الغذائى سلوك اإل الفى نمطالتعرف على مدى اإلختالفات 
على مدى إمكانية  استهدف البحث التعرفو ،ستهالكى الغذائي فى كل من الريف والحضر فى مصراإل

التعرف على اإلختالفات الحادثة لنمط السلوك اإلستهالكى الغذائى ، ومدى ضرورية الحبوب ومنتجاتها 
، ومدى التغيرات فى مستويات اإلنفاق اإلستهالكى الغذائي فى كل من  فى مصرربالنسبة للريف والحض

الريف والحضر ، ومن ثم التعرف على أثار البرامج والسياسات للنمط اإلستهالكى الغذائى بين الريف 
  .والحضر ،باإلضافة للتعرف على المناطق األكثر تأثرا بهذة البرامج والسياسات 

  : البحث فيما يلى وقد أسفرت أهم نتائج
 ستهالكية للحبوب ومنتجاتها على مستوى ريف وحضر تبين من خالل دراسه الدوال اإلنفاقية اإل

ستهالكي بين ريف وحضر مصر لبحثى ستهالك واإلنفاق اإلوجود اختالفات فى أنماط اإل، مصر
نفاق للحضر تتعدى  تبين ان مرونة اإلالبحثيننفاقية لهذين  حيث بتقدير المرونات اإل٢٠١٣ ، ٢٠١٠

النطاق الجغرافي والمكاني والذى يتولد ختالف إ وقد يرجع ذلك إلى ،الواحد الصحيح عنه فى الريف 
 حيث ،عنه العديد من الصفات والخصائص التى تؤثر على سلوك السكان سواء فى الحضر أو الريف

ال وا من القمح واالرز وصختيار بين منتجات الحبوب بمختلف اشكالها وجودتها واسعارها بدءاإلأن 
 امام سكان الحضر عنه فى اري كبيكونللمعجنات بمختلف اشكالها وغيرها من منتجات الحبوب 

وهو ما  وهذا بعكس سلوك مستهلكى الحبوب فى الريف ،الريف والذى يرجع الى عامل التحضر 
  انه اليوجدحالتى توض، ٢٠١٥ام نفاقية فى ريف وحضر مصر لعنتائج المرونات اإلينعكس فى 

 والتى قد ترجع الى ،ختالفات فى سلوك سكان حضر وريف مصر على الحبوب ومنتجاتها إ تقريبا
نفاق على السلع الغذائية بصفة عامة ،  ذو أثر سلبى على مستويات اإل وهماعاملى التضخم والسكان ،

 . سواءصفة خاصة فى ريف وحضر مصر على حدنفاق على الحبوب بوعلى اإل
 ة آ تكاد تكون مرمصرنفاق على الحبوب ومنتجاتها فى ن مستويات اإلأمن نتائج البحث تبين و

ن أنفاق على الغذاء والتى يفترض ريف ،حيث ان نتائج التوقعات لمستويات اإلالنفاق فى لمستويات اإل
 الجمهورية متطابقة لنتائج  ، قد جاءت نتائج٢٠١٥لعام %  ٢٠، % ١٥، % ١٠، % ٥تكون 
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٢٢١٢ مصرريف وحضر  فى  ومنتجاتهالحبوبل نفاق اإلستهالكىالتقدير اإلحصائى لدوال اإل
ن معظم سكان مصر تتركز بصورة كبيرة فى الريف عنه فى الحضر ، أالذى قد يرجع الى ، والريف

باالضافة إلى أن سكان الريف المصرى يعانون من مستويات منخفضة من الدخول تصل الى الفقر ، 
نفاق كبيرة على الحبوب ومنتجاتها فى الحضر عنه فى الريف إ مستويات ورظهمر الذى من شأنه األ

 نتائج مرونات الدوال ة الحبوب بكافة اشكالها واصنافها ، وهذا ايضا ما اوضحتةورينظرا لضر
 بحاث ميزانية االسرة فى ريف وحضر مصر،أعداد المتفرقة من ستهالكية لكافه األنفاقية اإلاإل
، نفاق تكون مرتفعة فى الحضر عنها فى الريف بشكل ملحوظ معدالت الزيادة فى اإلضافة الى باإل

، نفاق على شتى منتجات الحبوب نتقال والتنوع فى اإلتأثير عامل التحضر الذى ينعكس فى اإلنظرا ل
ختالف اشكاله وجميع المعجنات بمختلف إبدءا من القمح واالرز وصوال الى البسكوتات والفينو ب

 . ، وهذا ما أوضحته النتائج صورها وجودتها واسعارها
  المراجع

لعامة واالحصاء، بحث الدخل واإلنفاق واإلستهالك ، فى جمهورية مصر  الجهاز المركزى للتعبئة ا-١
   .٢٠١٥- ٢٠١٣– ٢٠١٠العربية ، لعامى 

دراسه إقتصادية قياسيه إلنتاج وإستهالك القمح فى الدول ) دكتور(السعيد عبد الحميد محمد بسيونى ، -٢
   .٢٠٠٣عدداالول، مارس العربية ،المجلة المصرية لإلقتصاد الزراعى ،المجلد الثالث عشر، ال

، دراسة تحليلية لإلنفاق اإلستهالكى الغذائى الفردى فى ريف وحضر ) دكتور( جمال عبد الحميد النخال -٣
   .٢٠١٣مصر ،المجلة المصرية لإلقتصاد الزراعى ،المجلد الثالث والعشرون، العدد االول، مارس 

الغذاء في مصر، رسالة دكتوراه، قسم جيهان رجب لطفي محمد، دراسة اقتصادية لنمط استهالك  -٤
  .٢٠٠١اإلقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة عين شمس، 

، أثر السياسات االقتصادية اإلصالحية على نمط اإلستهالك ) دكتور(سامية محمود على عبد العظيم  -٥
ول ، مارس الغذائى فى مصر ،المجلة المصرية لإلقتصاد الزراعى، المجلد السادس عشر ، العدد اال

٢٠٠٦.   
 . شيكة االتصاالت الدولية -٦
، دراسة إقتصادية لمدى تباين األنماط اإلستهالكية الغذائية فى ) دكاتره( محمد كامل ريحان واخرون -٧

   .٢٠٠٥-٢٠٠٤ / ١٩٩١-٩٠ريف وحضر مصر من واقع أبحاث ميزانيه اإلسرة للفتره 
الطرق الكمية فى العلوم االقتصادية واإلدارية، الجزء ، )دكاترة(محمد كامل ريحان، أحمد رفيق قاسم  -٨

  .١٩٨٢الثاني، إحصاء اقتصادي واجماعي، مطبعة دبي، 
،التقدير اإلحصائى للدوال اإلنفاقية واإلستهالكية للفاكهة من واقع أبحاث ) دكتور( منى كمال رياض -٩

 ،العدد ٦١ الزراعية ،المجلدميزانية اإلسره فى جمهورية مصر العربية ، مجلة األسكندريى للعلوم
   .٢٠١٦الخامس ، أكتوبر 

 . ، احصاءات ونشرات متفرقة ى موقع البنك المركز-١٠
،دراسة مقارنة لإلنفاق اإلستهالكى على المجموعات الغذائية ) دكتور( هناء شداد محمد عبد اللطيف -١١

جلد الرابع والعشرون، العدد الرئيسية فى ريف وحضر مصر، المجلة المصرية  لإلقتصاد الزراعى ،الم
   .٢٠١٤الثالث ، سبتمبر 
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Summary 
Cereals are one of the most important field crops to which the state attaches 

special importance source food for all classes of people. The research aimed at 
identify the extent to which the differences in the pattern of food consumption 
behavior can be identified. and the extent of grain and its products necessary for rural 
and peaple. the extent of changes in levels of food consumption expenditure in both 
rural and urban areas.isalso reviled the effects of programs and policies on the rural 
and urban food consumption pattern. has also identified. 

 

The problem of research was the extent of differences in the behavior of 
Egyptian food consumption in the general and between the rural  and the urban in 
particular Hence. The Research aimed to identify the differences in the pattern of 
food consumption behavior . the extent of changes in food consumption expenditure 
levels in both rural and urban areas in Egypt                                                                                                                 
 

The main results of the research were as follows: 
The Sully shuns differences in consumption patterns and consumption 

expenditure between rural and urban Egypt for 2010. 2013. the estimated elasticities 
of the expenditure for urban people exceed  one in rural areas . This may be due to 
The differences of geographical and spatial scope. which generates many 
characteristics that affect the behavior of the population.in both urban and rural areas. 
The choice between cereals products. was Large for the urban population than in 
rural areas due to the urbanization factor . there are almost no differences in the 
behavior of the population of urban and rural Egypt on the Cereals and its products . 
Which may be attributed to factors of inflation and population. which have a negative 
impact on the levels of expenditure on food commodities in general. and on Cereals  
spending. especially in rural and urban Egypt .                                                                                                                  
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٢٢١٤ مصرريف وحضر  فى  ومنتجاتهالحبوبل نفاق اإلستهالكىالتقدير اإلحصائى لدوال اإل
The results of the research show also that the levels of spending on Cereals and 

its products in Egypt  are almost the same as the levels of spending of Rural in Egypt. 
The results of the Forecasting for the levels of expenditure on food. which is 
supposed to be 5%. 10%. 15%. 20% for 2015 . The results of the Egypt  are the Same  
to the results of the rural . It may be due to the fact that most of Egypt's population 
are concentrated largely in rural areas than in urban areas . In addition. the Egyptian 
rural population suffers from low levels of incomes that reach poverty . This will 
show significant levels of spending on Cereals and its products in urban and rural 
areas because of the necessity of the Cereals commodity in all its forms and varieties. 
This is also demonstrated by the results of the Consumption expenditure elasticitjes 
of all the Volumes of family budget research in rural and urban Egypt . In addition to 
the rates of increase in expenditure. they are significantly higher in urban areas than 
in rural areas. due to the impact of urbanization factor. which is reflected in the 
transition and diversification in the expenditure on various Cereals products From 
wheat and rice to biscuits and figs in different shapes and all pastries in different 
shapes. quality and prices . 

                                                                                                                                                                                                      


