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 الملخص
 

ح فتي ينتت   ثمتتي س تتي استهدف  ابحثتتل ابثتتحبي هثألنتا ااالستتحك ا ستتهدفانه ستأ ابعحادتته   ال ا دتت 
 حأقحبنسدسح ابسخهألعه حدف  هثفنف ابهححنالحت حنأ هألك ااالسحك.  قف  ظديت الهحئج ابحثل:

اهمح  أ ذبتك  95/1996  90/1991سأ اسهعياض سه سك اسهدفك ابعيف سأ ابس ابح في  حسي  -1
هح حة  ابتفبابقالت ابسه سك سيهعع حفيجه  امثه في ابفبهح سقحياله حإقألنسي اب عنف في ابين ،  فى  قتحبن 

 ستأ ابحألتف  ابقحهية  ألى ابه ابي سقحياله ححتحقي ااقتحبن  فتي ابثمتي.  ححبالستحه بسه ستك استهدفك ابعتيف
فقف ظدتيت العتا ابالهتحئج ستع سفثظته هياجتع ذبتك ابسه ستك فتي صقألنستي اب تعنف فتي اتا ستأ ابينت  

  ابثمي.
حالتت افي ابثمي ظدتي  أ ابالستحه  الف سقحياله سه سك اسهدفك ابعيف سأ ابس ابح في ابين  حالظنيه   -2

 هت  ااستي  95/1996 االخعمتت صبتى ثت ابي ابيأليتنأ فتي  تح   90/1991فتي  تح   %75 قا سأ 
بألتحألح  ابذي نشني صبى ايهعحع اسهدفك ابعيف سأ ابس ابح في ابثمي  أ الظنتيه فتي ابينت .  ححبالستحه

 هسحيألت  سعت  فتي  90/1991فقف  همح هقحيب سه سك اسهدفك ابعيف حنأ ابينت   ابثمتي فتي  تح  
 . 95/1996 ح  

  ههمح العا ابالهنجه سأ السحه ا سهدفك صبى  فف اافياف في اا سأ ابين   ابثمي.          
حي  ألتى سأ سعحسفت ا خهف  ابسثس حه اهمح  أ ابهححنالحت في اسهدفك اا سأ ابس ابح  ابحألح  ا  -3

غيافتي إلالعحقنه،  ه  ابذي نشني صبى هيات  جسسه ى ابسثحفظحت سأ ابهححنالحت  ألى سسه ى ابشيائح ا
 في ا سهدفك سأ ابسألعهنأ.

بسه ستك   حسقحياله سه سك صالعحق ابعيف  ألى اا سأ ابس ابح  ابحألح فقف اهمتثت العتا ابالهتحئج ابستححقه  -4
 اسهدفك ابعيف في اا سأ ابين   ابثمي.

  ذبتك ابسه ستك فتي صقألتن اهمح سأ سه سك صالعحق ابعيف  ألتى اتا ستأ ابست    ابعالتب اهمتح ايهعتحع   -5
أ ابتتفبهح  ابثتتف ف  ايهعح تت  فتتي اتتا ستتأ جالتت ب اب تتعنف  شتتسحا اب تتعنف ححبالستتحه بألحكتتن   ابشتتسح   تت

قتحهية سه سك ابين .  ستح ححبالستحه بألثمتي فهحتنأ ايهعتحع ذبتك ابسه ستك ححبالستحه بألست    ابعالتب فتي اب
 ي. ابقالحة  ححبالسحه بألحكن   ابشسح  في ابقالحة  ابفبهح  أ سه سك ابثم

ى الستحه   ظديت الهحئج سقحياله سه سك صالعحق ابعيف حنأ ابين   ابثمي  حي سقحياله السحه اإلالعتحق صبت  -6
 تتفف اافتتياف  همتتح ايهعتتحع اإلالعتتحق فتتي ابثمتتي  تتأ ابينتت  فتتي اتتا ستتأ ابستت ابح  ابستت    ابعالتتب 

  ابحكن   ابشسح   هقحيب سسه نحت اإلالعحق فقك ححبالسحه بألحألح.
، ستأ اإلالهحج ابعحئألي. ايهعحع هألك ابالسب في ابينت  سقحيالته ححبثمتي اهمح سأ السب ا سهدفك سأ  -7

ستأ  95/1996،  90/1991الحثنه،  هياجتع هألتك ابالستب فتي اتا ستأ ابينت   ابثمتي حتنأ  تحسي 
 الحثنه يحالنه،  ايهعحع هألك ابالسب ححبالسحه بألحألح سقحياله ححبس ابح، سأ الحثنه يحبيه.
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قنته    اباسنتته اهمتح ح مت م  أ سجس  تته ابعحادته هعتتف ستأ ابسي التحت ابهتتي هت  هقتفنيهح ستت ا  اإلالعح  -8
سجس  ه اسحبنه في اا سأ ابين   ابثمي  اأ احالتت فيجته اباسحبنته   متح فتي ابينت .  االهنجته 
بذبك هعف سعظ   ال اع ابعحاده  فا ابعالب سألع اسحبنه سع سيا حة  أ فيجه اباسحبنه   مح فتي ابينت  

  أ ابثمي.
 التالية: مما سبق يمكن تقديم التوصيات

متي ية ابعستتا  ألتتى يفتتع سستته نحت ا ستتهدفك فتتي ابينت  ستتأ  التت اع ابعحادتته ابسخهألعتته  ابهتتي هعتتف   -1
 سسه نحت سالخعمه سقحياله ححبثمي.

مي ية ه جن  س نف سأ ا ههسح  إلقألنسي شسحا اب عنف  جالت ب اب تعنف ستأ ثنتل يفتع سسته نحت   -2
ااقتحبن   قتا ااقتحبن  استهدفاح االت اع ابعحادته ا سهدفك سأ ابعحاده حأال ا دتح ابسخهألعته ثنتل  أ هتذه 

 ه  سح نالعاا ححبمي ية في  ف  ث  ا ساحأ هألك ااقحبن   ألتى ابعفنتف ستأ ااستفم  ابعنهحسنالتحت 
 ابمي ينه.

هك ني شحاحت هست نقنه ثفنيته هستد  حشتاا فعتحا فتي  تف  ث تي ا ستهدفك ححبفيجته اا بتى  ألتى   -3
 قينحه سالدح. سحاأ اإلالهحج    هألك ابسالحكق اب

ابحف  في ا سهعحفة سأ احفه  شاحا سعحسفت ستح حعتف ابث تحف ابهتي هستح ف  ألتى هقألنتا ابعحقتف ابسيهعتع   -4
 ابذي سنؤفى خعم  صبى  نحفة ابسعي ض  ه  سح سنالعاا ححبمي ية في االخعحض ااستعحي  نتحفة 

 ا سهدفك بسسه نحت اإلالعحق.
ابجفنفة خ   تح  هألتك ابهتي هقتع قتيب ابسالتحكق ابهتي ابه سع في  يا ه  ال اع ابعحاده في اايامي   -5

هالخعض فندح سسه نحت ا سهدفك خ   ح  في شسحا  جال ب اب عنف،  هكت ني اا تالح  ابسالحستحه 
 بألظي   اب ثيا نه سأ اا سأ  ال اع ابعحاده.

 
 مقدمــة

 
حت ابغذائنته بتنا فقتك بسجتيف ا ثهنحجت هعف فياسته ااالستحك ابغذائنته اي سجهستع ستأ ابقمتحنح ابدحسته،
 باتأ  نمتح بفياسته  هثألنتا ابهححنالتحت  افياف هتذا ابسجهستع  ستفي ث ت بد   ألتي اعتحنهد  ستأ هألتك ا ثهنحجتحت،

    ألتي سسته ي ابشتيائح اإلالعحقنته.     حنأ ابسثحفظحت  ااقتحبن  ابسخهألعته، ابس ج فة س ا  حنأ ابين   ابثمي،
  تحثت هأختتذ ساحالته سه انتتفة ااهسنته فتتي ابتالسك ابغتتذائي  هعتف سجس  ته ابعحادتته ستأ ابسجس  تتحت ابغذائنته ابهتتي 

ستأ  ابس يي.  نيجع ا ههسح  ابسه انتف ححستهدفك ابعحادته صبتي ابه ستع اباحنتي فتي صالهتحج سخهألت   الت اع ابعحادته،
ابهتي هعتف   صبي هالتحسي ابت  ي حأهسنته ابعحادته اس تفي  سحستي االت اع سهعتففة ستأ ابعنهحسنالتحت  ااستفم، الحثنه،

بحالح  ابجس   ابسثحفظه  ألي سقح سه   سالح ه .   ألي ابيغ  ستأ هعتحظ  ا ههستح  ححبعحادته ست ا  صالهحجتح مي ينه 
ص   أ هذا ا ههسح    ن ج  حالعا ابقفي في اتا ااقتحبن   ابسثحفظتحت.  نعتف يست  خينكته هع تنألنه     اسهدفاح،

سه نحت ابغذائنه سأ هذه ابسجس  ته ابدحسته فتي بألالسحك ابغذائنه سأ ابعحاده حأال ا دح قمنه هحسه سأ  جا يفع ابس
  احفه ااقحبن  في ابين   ابثمي.

 
 . مشكلة البحث.2

 تتبلور مشكلة البحث في محاولة اإلجابة على األسئلة التالية: 
 ان  هك ي ا سهدفك اآلفسي سأ ابعحاده   ه   ال ا دح؟

 ؟95/1996 ،90/1991 اإلالعحق  ألندح في  حسي  سح هي ااالسحك ابسحئفة بفسهدفك سأ ابعحاده   ه   ال ا دح
 ؟95/1996 ،90/1991سح هي ابهغنيات ابهي ثفيت بهألك ااالسحك حنأ  حسي 

 سح هي فيجه ابهححنأ ابس ج فة حنأ سسه نحت ا سهدفك سأ ابعحاده   ه   ال ا دح  اإلالعحق  ألندح؟
 يجه مي يهدح    اسحبنهدح.سح هي ابسي الحت اإلالعحقنه  اباسنه بهألك ابسألع ؟  ذبك بهثفنف ف

 
 . هدف البحث.3

 سأ اإلجحححت  ألى ااسئأله ابسححقه نساأ يس    ية احسأله بألالسحك ا سهدفانه ابستحئفة ستأ ابعحادته 
  قحبنسدستح ابسخهألعته  ذبتك بألسستح فة فتي  متع    ه   ال ا دح في ابين   ابثمي  ابهغنيات ابهتي كتي ت  ألنت ،

 حثتل  فمتا ابستحا إل تحفة ه  نعدتح حتنأ  سأ ابعحاده   ه   ال ا دح سأ الحثنه،خكك ابالد ض حسسه نحت ابهغذنه 
 ااقحبن  ابسهححناله في سسه نحت ا سهدفك.

 البيانات المستخدمة.  .4
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( 90/1991نسهالف ابحثل حشاا األى  ألى ابحنحالحت ابس ج فة في حثيي ابفخا  اإلالعتحق  ا ستهدفك   
دسح   ج ائدسح ابسخهألعه  ابذي قح  حإ فافهسح ابجدح  ابسيا ي بألهعحئته ( حسجألفاه95/1996 اإلالعحق  ا سهدفك  

 ابعحسه  اإلث ح   نجب  خذ ابسفثظحت ابهحبنه ابخح ه ححبهعحسا سع ابحنحالحت حعنأ ا  هححي: 
 ااقحبن  ابهي ه  هقسن  ين   ثمي ابجسد ينه صبندح هي احبهحبي:   .1

  :ححبالسحه بألين  -  
   ابغيحنتته،  اعتي ابشتتن ،  ابقألن حنته،  ابشتيقنه، ابفقدألنتته،  ابتفبهح:  نمت  فسنتتحك،

  اإلسسح نألنه.   ابحثنية،  ابسال فنه،
   سن ك.   ابسالنح،  ابعن  ،  حالى س ن ، شسحا اب عنف:  نم  ابجن ة،

  .  س اأ  قالح،  نم  س هحج، :جال ب اب عنف
 .  شسحا سنالح  سكي م،  اب افي ابجفنف، ابثف ف:  نم  ابحثي ااثسي،

 :ححبالسحه بألثمي -ب 
   اإلساالفينه.    ابجن ة، ابقحهية:  نم  ابقحهية،
   اإلسسح نألنه.   ابس نا، ابقالحة:   نم  ح ي سعنف،

  ابسال فنته،   ابغيحنته،  اعي ابشتن ،  ابفقدألنه  ابشيقنه  ابقألن حنه، ابفبهح:  نم  فسنحك،
  ابحثنية. 

   سن ك.  بسالنح، ا  ابعن  ،   شسحا اب عنف:  نم  حالى س ن ،
  .  س اأ  قالح،  نم  س هحج، :جال ب اب عنف

 . شسحا سنالح   سكي م،  اب افي ابجفنف، ابثف ف:  نم  ابحثي ااثسي،
 قف ه  اسهخف  هذا ابهقسن  بهقحيب سسه نحت اإلالعحق   السحك  فاخا سثحفظحت اا صقألن  سقهيم  قف هت  

استح ستنظدي فتي ستهأ  هححنالتحت احنتية حتنأ سثحفظتحت اإلقألنستنأ،ابهعيقه حنأ صقألنستنأ سخهألعتنأ فتي اب تعنف ب جت ف 
 .ابفياسه  ثقح  

ه  هجسنع حنحالحت اباسنحت   ابقتن  بألستألع ستأ صالهتحج ااستية   ستأ غنتي صالهتحج ااستية بنات أ باتا ستألعه يقت   .2
ي ح تي  ابالظتي صذا ستح احالتت ستأ صالهتحج ااستية    ستأ غنت  اثف ه  اباسنه ابسسهدألاه سأ ابسألعه  قنسهدح،

 صالهحج ااسية.
فتتي ابحثيتتنأ ثستتب هقستتن   هعينتت  ابجدتتح   هتت  استتهخفا  العتتا ابشتتيائح اإلالعحقنتته اايحعتته  شتتي ابس جتت فة .3

 ابسيا ي بألهعحئه ابعحسه  اإلث ح  ف أ صجيا   ي هعفنفت  ألندح 
   ألى اا سألعه    سجس  ه ستألعنه  سه سك صالعحق ابعيف سأ، ه  اثهسحب سه سك اسهدفك ابعيف   اسنه (، .4

ححبشيائح اإلالعحقنه ابسخهألعه حالح   ألتى جتفا ا قنسته ابسالعتق  اسنته ابسستهدألك فتي ابستاله ثستب فئتحت اإلالعتحق 
 ابسال ي اسي ابعناله  بنا ثسب فئحت ال نب ابعيف سأ اإلالعحق ابسال ي  نتأهي هتذا ابهقتفني  ايتي سالكقنته،

ه  قتتف هتت  قستتسه اباسنتتحت  بتتنا ا ثتتفة سستتهقأل حستتحب  أ استتهدفك ابعتتيف  صالعحقتت  نتته  ستتأ فاختتا ااستتية،
ابسسهدألاه    قنسه اإلالعحق حاا شينثه صالعحقنه ثسب صالعحق ااسية  ألتى  تفف  فتياف العتا ابشتينثه اإلالعحقنته 

صبى  أ سه سك ال نب ابعيف سهسح  ححستهخفا  ابكتينقهنأ باتأ   سهخياج ال نب ابعيف.  نجب اإلشحية هالح،
 نه ابعيق اب ثنف   نظدي صبى فاخا ابشيائح اإلالعحق

 أ ابستألع  ستع سيا تحة،. البطوي  الشومام العنو،،  المووز، ،ابتحألح ابست ابح، :هشتسا سجس  ته ابعحادته  ألتي .5
بتذبك بتأ نات أ ستأ    ن جتف بدتح ص  حنحالتحت خح ته ححبقنسته ابسالعقته  ألتى استهدفادح، ابساه حته حختك سحئتا،

 . .ابسساأ هثألنا حنحالحت اسنحت ا سهدفك بدذه ابسألع
 

 .أسلو، البحث .5
هخف  ابحثل  سأل ب   تعى  حعتض  ستحبنب ابهثألنتا ابينحمتي سيتا سعتحسفت ا ختهف    هقتفني نس 

ابسي التتحت بفياستته ااالستتحك ابغذائنتته ابسخهألعتته فتتي ينتت   ثمتتي ااقتتحبن  ابستتححق اإلشتتحية صبندتتح   ألتتى سستته ى 
 .95/1996  ،90/1991 ذبك في  حسي  ابشيائح اإلالعحقنه ابسخهألعه في اا سأ ابين   ابثمي،

  نه  اسهخفا  ابهقسنسحت ابسححقه في هغكنه ابسثح ي ابهحبنه: 
ثسحب ابسسهدألك سأ اا سألعه في اا صقألن    اا شينثه صالعحقنه سأ صجسحبي ابسسهدألك  ألى ابسسته ى 

 اإلجسحبي.
 ثسحب سه سك اسهدفك ابعيف سأ اا سألعه. 

سحبي ابسالعق  ألى ابسسته ى ثسحب السب ابسالعق  ألى سجس  ه ابعحاده   ه  سألعدح في اا صقألن  سأ صج
 اإلجسحبي.

 ثسحب سه سك صالعحق ابعيف  ألى سجس  ه ابعحاده   ه  سألعدح. 
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ثستتتحب الستتتب ا ستتتهدفك ستتتأ اإلالهتتتحج ابعتتتحئألي  قنتتتحا سعتتتحسفت ا ختتتهف  ستتت ا   ألتتتى سستتته ى 
 سأ  ه  سألع سجس  ه ابعحاده.      ألى سسه ى ابشيائح اإلالعحقنه، ابسثحفظحت،

 .ق ابعيف  ألى سجس  ه ابعحاده   ه  سألعدحثسحب السحه سه سك صالعح
 ثسحب سعحسفت ا خهف  بسه سكحت ا سهدفك  سه سكحت اإلالعحق سجس  ه ابعحاده   ه  سألعدح. 

 بسجس  ه ابعحاده   ه  سألعدح.   ابسي الحت اباسنه،   هقفني ابسي الحت اإلالعحقنه،
  هجفي ححإلشحية هالح صبى ابسفثظحت ابهحبنه: 

 بتذبك   ن تألح  اسهخف  بقنحا هشتهت سجس  تحت سخهألعته فتي  ثتفات قنحستدح، هف ، أ سعحسا ا خ
 ألتى  اسهخفا  سقحننا ابهشهت ااخيى  نه  اثهسحب سعحسا ا خهف  حقسسه ا الثيا  ابسعنتحيي بسجس  ته ستح،

  .100ابسه سك ابثسححي بالعا ابسجس  ه  ميب ابالحهج في 
 ثتتفهسح  ستتن جف بدتتح ححبهتتحبي سعتتحسألي اختتهف ، نتته  قنستته،ححبالستتحه بألستتألع ابهتتي ههتت افي بدتتح حنحالتتحت اس

 ابعتيق حتنأ ا يالتنأ نيجتع ححبمتي ية بعتف  هستح   ستعحي العتا ابستألعه فتي ابسثحفظتحت   ااختي بألقنسته، بألاسنته،
   في اسهدفك ابشتيائح اإلالعحقنته ابسخهألعته   نتحفة     القتا( سعحستا ا ختهف    ابقنسته(  تأ سعحستا  ابسخهألعه،
نيجع ححبمي ية صبى اخهف  في ال  نته العتا ابستألعه بتفى ابشتيائح اإلالعحقنته ابسخهألعته  هت    اباسنه(،ا خهف  

 سح نالعاا ححبمي ية في شاا اخهففحت سعين . 
ه  ثسحب سعحسفت ا ختهف  ححبالستحه بينت   ثمتي ااقتحبن   ألتى سسته ى ابسثحفظتحت  بتنا  ألتى 

ثهتتى ههتتأهى  استهخفا  حنحالتتحت ينتت   ثمتتي اتتا سثحفظتته، ذبتتك  ألتتى ابتتيغ  ستتأ  تتف  ذاتتي   سسته ى ااقتتحبن ،
 .سعحسفت ا خهف   ايي سعال نه

   الف هقفني ابسي الحت اإلالعحقنه  ابسي الحت اباسنه ه  اسهخفا   يحع  نغ بسعحف ت صالجا  هي،
 اب نغه ابأل غحينهسنه ابس ف جه 

Log (Y) = A + B * Log (X)  
 اب نغه ال   ابأل غحينهسنه 

 Y = A + B * Log (X)  
   اب نغه ابأل غحينهسنه ابسعا سه 

Log (Y) = A - B / X  
   اب نغه ابخكنه 

 Y = A + B * X  
 ثنل: 

X  سه سك صالعحق ابعيف  سي اله صالعحقنه(    سه سك اسهدفا   سي اله اسنه( سأ ابسألعه =X.  
Y  سه سك صالعحق ابعيف  ألى اا ابسجس  حت اإلالعحقنه = 
A  يححت ابسعحفبه = 
 ي ثحبه اب نغه ابأل غحينهسنه ابس ف جه هقفي ابسي اله احبهحبي:  ف

E = B 
 هقفي ابسي اله احبهحبي:   في ثحبه اب نغه ال   ابأل غحينهسنه

E = B / Y 
 

   في ثحبه اب نغه ابأل غحينهسنه ابسعا سه هقفي ابسي اله احبهحبي:
E = B / X 

 
   في ثحبه اب نغه ابخكنه هقفي ابسي اله احبهحبي:

E = B * X / Y 
 نتته  اخهنتتحي ابسي التته ستتأ ابهقتتفنيات ابسستتهخيجه ستتأ اب تتنغ اايحعتته ثستتب  اييهتتح سعال نتته هحعتتح   

 بألسعحسفت اإلث حئنه ابسخهألعه.    حي هذا ااسأل ب نساأ اب   ا صبي  ايي ابهقفنيات قيحح بأل ثه. 
سي الته اباسنته ستأ هثهسب ابسي الحت ابال  نه   في ثحا ه افي حنحالتحت اسنته  قنسته بألستألعه ( حكتيم اب

 هعاتتا  جتت ف اخهففتتحت فتتي ال  نتته العتتا ابستتألعه ابسستتهدألاه بتتفى ابشتتيائح اإلالعحقنتته  ابسي التته اإلالعحقنتته،
 هالعاا في هححنأ  سعحي العا ابسألعه.  ابسخهألعه،

 

 نتائج البحث
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 الكميات المستهلكة من الفاكهة. 6/1
 متوسط استهالك الفرد من الفاكهة. 6/1/1

ابحثل  ألى  ه  ج ئنه في س م ع ا ستهدفك ابغتذائي  هتى ال تنب ابعتيف ستأ نيا  هذا ابقس  سأ  
  ألتتى سستته ى  اباسنتتحت ابسستتهدألاه ستتأ  هتت  ابستتألع ابغذائنتته فتتي اتتا ستتأ ابينتت   ابثمتتي حأقحبنسدستتح ابسخهألعتته،

  ستأ ثقنقته  أ ه  نتع اإلالعتحق  ابشيائح اإلالعحقنته.  هتأهى  هسنته فياسته ال تنب ابعتيف ستأ ا ستهدفك ححباسنتحت،
نعاتا ححبفيجتته اباحفنته ال تتنب ابعتيف الهنجتته بفخهففتحت ابستتعينه ابس جت فة حتتنأ ابسثحفظتحت  ااقتتحبن  ابسخهألعتته. 

ستع سيا تحة  أ اباسنتحت ابسستهدألاه    بذبك سأ ابسد  فياسه سه سك اسنه اسهدفك ابعيف سأ  ه  ابستألع ابغذائنته،
  نه بتالعا ابستألعه ابسستهدألاه حتنأ ابشتيائح اإلالعحقنته هعاا ححبمي ية في اا ابثح ت ا خهف  في ابج فة  ابال

 .ابسخهألعه.  قف ه  فياسه سه سك اسنحت اسهدفك ابعيف سأ خفا هغكنه ابالقكهنأ ابهحبهنأ باا سألعه
ابالسحه حنأ سه سك اسهدفك ابعيف في اا صقألن  صبى سه ستك استهدفك ابعتيف ستأ اتا ستألعه فتي ابينت  

 2بألينتت   جتتف ا  1 ألتتى ابهتت ابي.  سثستت حه ستتأ جتتف ا  ،95/1996   ،90/1991   ابثمتتي فتتي  تتحسي 
 بألثمي(

ابهغنتتي حتتنأ سه ستتك استتهدفك ابعتتيف فتتي اتتا صقألتتن  فتتي ابينتت   ابثمتتي ستتأ اتتا ستتألعه حتتنأ  تتحسي 
 بألثمي(. 2بألين   جف ا  1 جف ا  .95/1996   ،90/1991
 
 الريف. .أ

  جالتت ب اب تتعنف:  ،%75.1   ،%58.0  شتتسحا اب تتعنف:  ،%117.7   ،%126.1ابتتفبهح:  الموووال .
  هت  ستح نشتني صبتى ايهعتحع سه ستك استهدفك ابعتيف  ،%183.3   ،%63.5  ابثف ف  ،73.8%   ،79.5%

.  حسقحيالته سه ستك 1995/1996سأ ابس ابح  تأ ابسه ستك ابعتح  فقتك فتي ابتفبهح فتي ابعتحسنأ  ابثتف ف فتي  تح  
   ،%43.7  شتسحا اب تعنف:  ،%3.6ابتفبهح:  ابهحبنته،الجتف ابهغنتيات  اسهدفك ابعتيف ستأ ابست ابح حتنأ ابعتحسنأ،

  سأ ذبك نهحنأ هعفى اب نتحفة فتي  ،%11.0  سه سك ابين :  ،%220.5  ابثف ف:  ،%3.1جال ب اب عنف: 
 حنأ ابعحسنأ.  ابثف ف، سه سك اسهدفك ابعيف اب نحفة في ابسه سك ابعح  فقك في شسحا اب عنف،

  جالتت ب اب تتعنف:  ،%69.5   ،%82.6  شتتسحا اب تتعنف:  ،%116.3   ،%108.4ابتتفبهح:  الووبل .
  ه  سح نشتني صبتى ايهعتحع سه ستك استهدفك ابعتيف  ،%261.8   ،%9.8  ابثف ف:  ،82.0%   ،112.0%

   فتى ابثتف ف فتي  ،90/1991سأ ابحألح  أ ابسه سك ابعح  في ابفبهح في ابعحسنأ  فتى جالت ب اب تعنف فتي  تح  
 ،%67.6ابتفبهح:  اسهدفك ابعيف سأ ابحألح حنأ ابعحسنأ الجف ابهغنتيات ابهحبنته،  حسقحياله سه سك .95/1996 ح  

   ،%56.3 سه ستك ابينت :  %4097.4  ابثتف ف:  ،%14.4 جال ب اب تعنف:  %31.4  شسحا اب عنف: 
 حتنأ سأ ذبك نهحنأ هعفى اب نحفة في سه ستك استهدفك ابعتيف اب نتحفة فتي ابسه ستك ابعتح  فقتك فتي ابتفبهح  ابثتف ف،

 ابعحسنأ.
 الحضر. .،

   ،%104.0 ابتتفبهح:  ،%147.1   ،%114.3 ابقالتتحة:  ،%99.1   ،%104.3ابقتتحهية:  الموووال .
 ابثتتف ف:  ،%60.8   ،%79.1 جالتت ب اب تتعنف:  ،%69.1   ،%76.1 شتتسحا اب تتعنف:  ،113.8%
سك ابعح  فتي اتا  ه  سح نشني صبى ايهعحع سه سك اسهدفك ابعيف سأ ابس ابح  أ ابسه  ،98.4%  ،113.4%

 فتى ايهعح ت   تأ ابسه ستك ابعتح  فقتك فتي  ،90/1991ااقحبن   فا في شسحا اب عنف  جال ب اب تعنف فتي  تح  
.  حسقحيالتته هكتت ي سه ستتك استتهدفك ابعتتيف ستتأ ابستت ابح حتتنأ ابعتتحسنأ ههمتتح 95/1996ابقالتتحة  ابتتفبهح فتتي  تتح  

 جالت ب  ،%9.1 شتسحا اب تعنف:  ،%31.5هح:  ابتفب ،%54.7 ابقالتحة:  ،%14.2ابهغنتيات ابهحبنته: ابقتحهية: 
 ستأ ذبتك نهحتنأ هعتفى اب نتحفة فتي سه ستك  ،%20.2 سه ستك ابثمتي:  ،%4.3 ابثتف ف:  ،%8.2-اب عنف: 

حتنأ  استح نظدتي هياجتع سه ستك استهدفك ابعتيف، اسهدفك ابعيف اب نحفة في ابسه سك ابعح  فقتك فتي ابقالتحة  ابتفبهح،
 ابعحسنأ. 
 ،%100.9   ،%84.5 ابتفبهح:  ،%115.7  ،%115.8  ابقالتحة:  ،%99.2   ،%99.8ابقتحهية:  الوبل .

 ،%98.6 ابثتف ف:  ،%69.1   ،%100.4 جالت ب اب تعنف:  ،%97.2   ،%140.2 شتسحا اب تعنف: 
 هت  ستح نشتني صبتى ايهعتحع سه ستك استهدفك ابعتيف  تأ ابسه ستك ابعتح  فتي ابقالتحة  شتسحا اب تعنف  ،166.9% 

.  حسقحيالته هكت ي سه ستك 95/1996 فى ابقالتحة  ابتفبهح  ابثتف ف فتي  تح   ،90/1991 جال ب اب عنف في  ح  
 ابتفبهح:  ،%37.0 ابقالتحة:  ،%36.4ابقتحهية:  استهدفك ابعتيف ستأ ابتحألح حتنأ ابعتحسنأ ههمتح ابهغنتيات ابهحبنته،

 سه ستك ابثمتي:  ،%132.2 ابثتف ف:  ،%5.5- جالت ب اب تعنف:  ،%4.9- شتسحا اب تعنف:  ،63.8%
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  سأ ذبك نهحنأ هعفى اب نحفة فتي سه ستك استهدفك ابعتيف اب نتحفة فتي ابسه ستك ابعتح  فقتك فتي ابتفبهح، ،37.2%
 حنأ ابعحسنأ.  اسح نظدي هياجع سه سك اسهدفك ابعيف في شسحا اب عنف  جال ب اب عنف،  ابثف ف،

 
 مقارنة استهالك الفرد بين الريف والحضر. 6/1/2

 ،90/1991هكتت يه فتي اتا ستأ ابينت   ابثمتتي فتي  تحسي حعتف هثألنتا سه ستك استهدفك ابعتيف   
نتته  فتتي هتتذا ابجتت   ستتأ ابحثتتل صجتتيا  هثألنتتا سهعستتق سقتتحيأ  ستتهدفك ابعتتيف فتتي اتتا ستتأ ابينتت   ،95/1996

 حدف :  ابثمي،
سقحيالتتته سه ستتتك استتتهدفك ابعتتتيف فتتتي ابينتتت  حسه ستتتك استتتهدفك فتتتي ابثمتتتي فتتتي اتتتا ستتتأ  تتتحسي 

 (.2   1سثس حه سأ جف بي  ألى ابه ابي.   ،95/1996   ،90/1991
  فتتي  ثستتحب سعحستتا ا ختتهف  بسه ستتك استتهدفك ابعتتيف  ألتتى سستته ى ابسثحفظتتحت فتتي ابينتت ،

 اتذبك سعحستا ا ختهف  بسه ستك استهدفك ابعتيف  ألتى سسته ى    فتي اتا ستأ ابينت   ابثمتي سعتح ، ابثمي،
ي اتا ستأ ابعتحسنأ  ألتى ابهت ابي   فتي اتا ستأ ابينت   ابثمتي سعتح  فت   ابثمي، ابشيائح اإلالعحقنه في ابين ،

 (.3 ذبك بقنحا ابهححنأ حنأ سه سكحت اسهدفك ابعيف  هك يه حنأ ابعحسنأ  جف ا 
جتتح ت الستتحه سه ستتك استتهدفك ابعتتيف فتتي ابينتت  صبتتى سه ستتك استتهدفك ابعتتيف فتتي ابثمتتي احبهتتحبي:  الموووال .
ستأ ابست ابح  تأ سه ستك    هت  ستح نظدتي االخعتحض سه ستك استهدفك ابعتيف فتي ابينت  ،66.9%   ،72.4%

سأ الحثنه  خيى.  ححبالستحه   هالحقا هذه ابالسحه حنأ ابعحسنأ، سأ الحثنه، في ابعحسنأ، اسهدفك ابعيف في ابثمي،
 ،%77.1فتي ابينت :  بسعحسفت ا خهف  بسه سك اسهدفك ابعيف  ألى سسه ى ابسثحفظحت فقف احالت احبهحبي،

   ألتى  ،%47.3   ،%65.7ابينت   ابثمتي سعتح :   فتي  ،%41.7   ،%56.9 فى ابثمي:  53.8%  
   ،%33.9   ،%40.7  فتي ابثمتي:  ،%40.9   ،%68.6سسه ى ابشيائح اإلالعحقنه احبهحبي فتي ابينت : 

  سأ ذبك نهحتنأ هالتحقا ابهحتحنأ بسه ستك استهدفك ابعتيف  ألتى  ،%38.5   ،%53.9في ابين   ابثمي سعح : 
  ابين   ابثمي سعح ،  ابثمي، يائح اإلالعحقنه في اا سأ ابين ،سسه ى ابسثحفظحت   نمح  ألى سسه ى ابش

 حنأ ابعحسنأ ابسذا ينأ.

 .جتتح ت الستتحه سه ستتك استتهدفك ابعتتيف فتتي ابينتت  صبتتى سه ستتك استتهدفك ابعتتيف فتتي ابثمتتي احبهتتحبي:  ابتتحألح
  ه  سح نظدي االخعحض سه سك اسهدفك ابعيف في ابينت  ستأ ابتحألح  تأ سه ستك  ،100.5%   ،88.2%

  ايهعحع ابسه سك اا ا  أ ابيحالي حفيجته كعنعته فتي  تح   ،90/1991هدفك ابعيف في ابثمي في  ح  اس
.  ححبالستتحه بسعتتحسفت ا ختتهف  بسه ستتك استتهدفك ابعتتيف  ألتتى سستته ى ابسثحفظتتحت فقتتف احالتتت 95/1996

  فتي ابينت   ابثمتي  ،%53.6   ،%80.8  فتي ابثمتي:  ،89.8   ،%70.7فتي ابينت :  احبهتحبي،
  فتي  ،%50.8   ،%74.0فتي ابينت :     ألتي سسته ى ابشتيائح اإلالعحقنته، ،%73.5   ،%81.3عح : س

  ستأ ذبتك نهحتنأ      ،%44.9   ،%62.3  في ابين   ابثمي سعح :  ،%38.2   ،%52.9ابثمي: 
ه فتي  هالحق    ألى سسته ى ابشتيائح اإلالعحقنت ه انف ابهححنأ بسه سك اسهدفك ابعيف  ألى سسه ى ابسثحفظحت،

هالتتحقا ابهحتتحنأ بسه ستتك استتهدفك ابعتتيف  ألتتى سستته ى ابسثحفظتتحت   نمتتح  ألتتى سستته ى  ابينتت :  يحالنتتح،
 حنأ ابعحسنأ ابسذا ينأ.  ابين  سعح ، في اا سأ ابثمي، ابشيائح اإلالعحقنه،

 
 اإلنفاق علي الفاكهة. 6/2
 متوسط إنفاق الفرد على المجموعات والسلع الغذائية. 6/2/1

هذا ابقس  سأ ابحثل صبى هثألنا ابقتن  ابسكألقته بسه ستك صالعتحق ابعتيف  ألتى ابسجس  تحت  ه  ابه  ا في 
  ذبك بأله  ا صبى: ،95/96   ،90/1991ابغذائنه   ه  سألع اا سالدح في اا سأ ابين   ابثمي في  حسي 

جتف ا  ي،ابالسحه ابسئ نه بسه سك صالعحق ابعيف في اا صقألن  صبى سه سك صالعحق ابعيف في اا سأ ابينت   ابثمت 
 بألثمي. (5 جف ا   بألين ، (4 
فتي اتا  هك ي سه سك صالعحق ابعيف  ألى اا سأ ابسجس  حت ابغذائنه   ألى  هت  ابستألع ابغذائنته حتنأ ابعتحسنأ، 

 (.5 ابثمي جف ا  4سأ  قحبن  ابين   ابثمي.  ابين  جف ا 
 سسه ى ابشيائح اإلالعحقنته،هثفنف سعحسا ا خهف  حنأ سه سك صالعحق ابعيف  ألى ابسجس  حت ابغذائنه   ألى  

 .6جف ا  في اا سأ ابين   ابثمي في ابعحسنأ،
 

 أ. الريف.
 اإلنفاق على الغذاء والمشروبات. :أوال

جح ت السحه سه سك صالعحق ابعيف  ألى ابغذا   ابسشي ححت في اا صقألتن  صبتى سه ستك صالعتحق ابعتيف  ألتى  
 ألتتى ابهتت ابي احبهتتحبي: ابتتفبهح:  ،95/1996   ،90/1991ابغتتذا   ابسشتتي ححت فتتي ابينتت  فتتي اتتا ستتأ  تتحسي 
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   ،%82.9   ،89.1  جالت ب اب تعنف:  ،%90.4   ،%82.7 شتسحا اب تعنف:  ،106.3%   108,8%
  ه  سح نشني صبى ايهعحع سه ستك صالعتحق ابعتيف  ألتى ابغتذا   ابسشتي ححت  تأ  ،%149.3   ،%92.2ابثف ف: 

.  حسقحيالته هكت ي سه ستك صالعتحق 95/1996ي ابثف ف في  ح    ف في اا سأ ابعحسنأ، في ابفبهح، ابسه سك ابعح ،
  شتسحا  ،%34.2ابتفبهح:  نهمح ثف ل اب نحفة ابهحبنه حنأ ابعحسنأ، ابعيف  ألى ابغذا   ابسشي ححت حنأ ابعحسنأ،

ستتأ ذبتتك  %37.4 سه ستتك ابينتت :  ،%104.2  ابثتتف ف:  ،%27.8 جالتت ب اب تتعنف:  %48.3اب تتعنف: 
 حتنأ ابعتحسنأ، عحق ابعيف  ألى ابغذا   ابسشي ححت احالت  احي سأ  نحفة ابسه ستك ابعتح ،نهحنأ  أ  نحفة سه سك صال
 ابثف ف.  فى اب قت ابذي ه انف فن  سعحستا ا ختهف  بسه ستك صالعتحق ابعتيف  ألتى ابغتذا   فقك في شسحا اب عنف،

ه ستك صالعتحق هياجتع فنت  سعحستا ا ختهف  بس ،%27.1صبى  %19.1 ابسشي ححت  ألى سسه ى ابسثحفظحت سأ 
حتتنأ ابعتتحسنأ  ،%19.6صبتتى  %58.5ابعتتيف  ألتتى ابغتتذا   ابسشتتي ححت  ألتتى سستته ى ابشتتيائح اإلالعحقنتته ستتأ 

 ابسذا ينأ.
 

 ثانيا: متوسط إنفاق الفرد على الفاكهة. 
جح ت السحه سه سك صالعحق ابعيف  ألى ابعحاده في اتا صقألتن  صبتى سه ستك صالعتحق ابعتيف  ألتى ابعحادته فتي 

 : شتسحا اب تعنف ،119.6  ،%114.8 :ابفبهح احبهحبي،  ألى ابه ابي، ،95/1996  ،90/1991اا سأ  حسي 
 ه  ستح نشتني  ،%175.7  ،%108.1 : ابثف ف ،71.0  ،%92.9 : جال ب اب عنف ،73.3%  ،71.8%

 حسقحيالته  .فتي ابعتحسنأ صبي ايهعحع سه سك صالعحق ابعيف  ألى ابعحاده  تأ ابسه ستك ابعتح  فقتك فتي ابتفبهح  ابثتف ف،
 شتسحا  ،%60.9 :ابتفبهح :نهمتح ثتف ل اب نتحفات ابهحبنته  هك ي سه سك صالعحق ابعيف  ألى ابعحاده حتنأ ابعتحسنأ،

ستأ ذبتك  .%54.1 : سه ستك ابينت  ،%150.4 : ابثتف ف ،%17.7 جالت ب اب تعنف  ،%57.4 :اب تعنف
ابعح  بأل نحفة في اتا ااقتحبن  نهحنأ  أ  نحفة سه سك صالعحق ابعيف حنأ ابعحسنأ  ألى ابعحاده احالت  احي سأ ابسه سك 

 فتتى اب قتتت ابتتذي ه انتتف فنتت  سعحستتا ا ختتهف  بسه ستتك صالعتتحق ابعتتيف  ألتتى سستته ى   تتفا فتتي جالتت ب اب تتعنف،
هياجتع سعحستا ا ختهف  بسه ستك صالعتحق ابعتيف  ألتى سسته ى ابشتيائح  ،%43.5صبتى  %37.0ابسثحفظتحت ستأ 

  .أحنأ ابعحسنأ ابسذا ين ،%44.3صبى  %68.5اإلالعحقنه سأ 
 فنسح نألي هك ي السحه سه سك صالعحق ابعيف  ألى  ه  سألع ابعحادته صبتى سه ستك صالعتحق ابعتيف   

سعحستا ا ختهف    اتذبك، . ألتى ابهت ابي ،95/1996  ،90/1991 ألى ابعحاده في ابينت  فتي اتا ستأ  تحسي 
فتي  ستألع ابعحادته،  ألى سسه ى ابسثحفظحت   ألى سسه ى ابشيائح اإلالعحقنه بسه سك صالعحق ابعيف  ألى اا سأ  ه 

  .ابعحسنأ

 : جالتت ب اب تتعنف ،%73.2  ،57.3 : شتتسحا اب تتعنف ،%119.6  ،%126.9 :ابتتفبهح .الموووال  
 هت  ستح نشتني صبتى ايهعتحع سه ستك صالعتحق ابعتيف  ،%232.2  ،%59.7 : ابثتف ف ،65.2%  ،78.2%

.  استح هالتحقا 95/1996 فتى ابثتف ف فتي  تح    ألتى ابست ابح  تأ ابسه ستك ابعتح  فتي ابتفبهح فتي ابعتحسنأ،
هياجتع سعحستا ا ختهف   ألتى  ،%62.8صبتى  ،%72.8سعحستا ا ختهف   ألتى سسته ى ابسثحفظتحت ستأ 

 حنأ ابعحسنأ ابسذا ينأ.  ،%48.9صبى  %68.2سسه ى ابشيائح اإلالعحقنه سأ 

 جالتت ب اب تتعنف  ،%96.5 ،%54.9 شتتسحا اب تتعنف:  ،%112.0   ،%134.9ابتتفبهح:  الموووز. 
 ه  سح نشني صبتى ايهعتحع سه ستك صالعتحق ابعتيف  ،%248.7   ،%43.9 ابثف ف:  ،45.7%   ،52.2%

 اسح هالحقا سعحستا  .95/1996 فى ابثف ف في  ح    ألى ابس    أ ابسه سك ابعح  في ابفبهح في ابعحسنأ،
هياجتع سعحستا ا ختهف   ألتى سسته ى  ،%73.7صبتى  %79.3ا ختهف   ألتى سسته ى ابسثحفظتحت ستأ 

 حنأ ابعحسنأ ابسذا ينأ.  ،%87.0صبى  %101.4ه سأ ابشيائح اإلالعحقن

  جالت ب اب تعنف:  ،%56.4   ،%72.5 شتسحا اب تعنف:  ،%129.6   ،%117.5. ابتفبهح: الوبل  
 ه  سح نشني صبى ايهعحع سه ستك صالعتحق ابعتيف  ،%238.4   ،%11.6  ابثف ف:  ،60.1%   ،93.9%

.  فتتى ثتتنأ ه انتتف 95/1996 فتتى ابثتتف ف فتتي  تتح    ألتتى ابتتحألح  تتأ ابسه ستتك ابعتتح  فتتي ابتتفبهح فتتي ابعتتحسنأ
هياجتع سعحستا ا ختهف   ألتى  ،%85.3صبتى   ،%71.3سعحسا ا ختهف   ألتى سسته ى ابسثحفظتحت ستأ 

 حنأ ابعحسنأ ابسذا ينأ.  ،%59.5صبى  %74.3سسه ى ابشيائح اإلالعحقنه سأ 

 جالت ب اب تعنف  ،%75.8   ،%70.5   شتسحا اب تعنف:  ،%119.2   ،%112.1. ابتفبهح: العنو، 
 هت  ستح نشتني صبتى ايهعتحع سه ستك صالعتحق  ،%100.4   ،%115.5 ابثتف ف:  ،72.7%   ،105.2%

ابعتتيف  ألتتى ابعالتتب  تتأ ابسه ستتك ابعتتح  فتتي ابتتفبهح  ابثتتف ف فتتي ابعتتحسنأ  فتتى جالتت ب اب تتعنف فتتي  تتح  
جتع هيا ،%48.5صبتى  %58.0.  اسح هالحقا سعحسا ا خهف   ألى سسته ى ابسثحفظتحت ستأ 90/1991

  .حنأ ابعحسنأ ابسذا ينأ ،%21.0  صبى  ،%74.4سعحسا ا خهف   ألى سسه ى ابشيائح اإلالعحقنه سأ 
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 جالتت ب  ،%100.1  ،%111.1 : شتتسحا اب تتعنف ،%92.8  ،%81.0 :ابتتفبهح .البطووي  والشوومام 
 هت  ستح نشتني صبتى ايهعتحع سه ستك  ،%77.7  ،%125.0 : ابثتف ف ،%129.4  ،%153.0 :اب تعنف
عيف  ألى ابحكن   أ ابسه ستك ابعتح  فتي شتسحا  جالت ب اب تعنف فتي ابعتحسنأ  فتى ابثتف ف فتي  تح  صالعحق اب

 ،%87.5صبتتى  %60.9.  فتتى ثتتنأ ه انتتف سعحستتا ا ختتهف   ألتتى سستته ى ابسثحفظتتحت ستتأ 90/1991
حتتتنأ ابعتتتحسنأ  ،%22.6صبتتى  %45.3هياجتتع سعحستتتا ا ختتتهف   ألتتتى سستته ى ابشتتتيائح اإلالعحقنتتته ستتتأ 

  .ابسذا ينأ
 
 الحضر.  ،.

 أوال: اإلنفاق على الغذاء والمشروبات. 
جح ت الستحه سه ستك صجستحبي  العتحق ابعتيف  ألتى ابغتذا   ابسشتي ححت فتي اتا صقألتن  صبتى سه ستك  العتحق  

 احبهتحبي،  ألى ابه ابي، ،95/1996  ،90/1991ابعيف في ابثمي  ألى ابغذا   ابسشي ححت في اا سأ  حسي 
 شتسحا  ،%89.8  ،%93.2 ابتفبهح:  ،%151.1   ،%123.6التحة:  ابق ،%108.6   ،%108.7ابقتحهية: 
 ،%89.8   ،%93.3 ابثتف ف:  ،%67.7  ،%81.7 جالت ب اب تعنف:  ،%78.1   ،%83.7اب تعنف: 

  ه  سح نشني صبى ايهعحع سه سك  العحق ابعيف  ألى ابغذا   ابسشي ححت  أ ابسه ستك ابعتح  فتي اتا ستأ ابقتحهية،
هتت  ي تتف  ه هكتت ي سه ستتك  العتتحق ابعتتيف  ألتتى ابغتتذا   ابسشتتي ححت حتتنأ ابعتتحسنأ، ابقالتتحة فتتي ابعتتحسنأ.  حسقحيالتت

 جالت ب  ،%44.4 شسحا اب عنف:   ،%49.2  ابفبهح:  ،%89.3 ابقالحة:  ،%54.9ابقحهية:  اب نحفات ابهحبنه،
 سأ ذبك نهحنأ هعفى  نحفة سه سك  العتحق  ،%54.9  سه سك ابثمي، ،%49.1 ابثف ف:  ،%28.2اب عنف: 

حتتنأ ابعتحسنأ.  فتتى ثتنأ ه انتتف   ألتى ابغتتذا   ابسشتي ححت اب نتتحفة فتي ابسه ستتك ابعتح  فتتي ابقتحهية  ابقالتتحة، ابعتيف
صبتتى  %18.6سعحستتا ا ختتهف  بسه ستتك  العتتحق ابعتتيف  ألتتى ابغتتذا   ابسشتتي ححت  ألتتى سستته ى ابسثحفظتتحت ستتأ 

سسه ى ابشتيائح اإلالعحقنته  هياجع سعحسا ا خهف  بسه سك  العحق ابعيف  ألى ابغذا   ابسشي ححت  ألى ،30.0%
 حنأ ابعحسنأ ابسذا ينأ.  ،%31.0صبى  %43.2سأ 
 

 متوسط إنفاق الفرد على الفاكهة. :ثانيا
جح ت السحه سه سك صالعحق ابعيف في اا صقألن  صبى سه سك صالعحق ابعيف في ابثمي  ألى ابعحاده في اتا  
 ،%132.5 : ابقالتتحة ،%114.5 :ابقتتحهية احبهتتحبي،  ألتتى ابهتت ابي، ،95/1996  ،90/1991ستتأ  تتحسي 

 : جالتت ب اب تتعنف ،%54.3  ،%74.8 : شتتسحا اب تتعنف ،%88.5  ،%88.6 : ابتتفبهح ،177.3% 
 ه  سح نشني صبى ايهعحع سه سك صالعحق ابعتيف  ألتى ابعحادته  ،%91.5  ،87.0 : ابثف ف ،45.6%  ،70.7%

  سك صالعحق ابعيف  ألى ابعحاده حنأ ابعحسنأ،ابعحسنأ.  حسقحياله هك ي سه  أ ابسه سك ابعح  في ابقحهية  ابقالحة في
 شتتسحا اب تتعنف:  ،%89.2 ابتتفبهح:  ،%153.2 : ابقالتتحة ،%88.1 :ابقتتحهية هتت  ي تتف اب نتتحفات ابهحبنتته،

 سأ ذبك نهحتنأ هعتفى  ،%57.9 سه سك ابثمي:  ،%43.1 ابثف ف:  ،%21.9 جال ب اب عنف:  ،37.3%
 تفا فتي شتسحا  في ابسه سك ابعح     اقهياحدح سالت  فتي اتا ااقتحبن ،  نحفة سه سك صالعحق ابعيف  ألى ابعحاده اب نحفة

 فى ثنأ ه انف سعحسا ا خهف  بسه سك صالعتحق ابعتيف  ألتى ابعحادته  ألتى  .حنأ ابعحسنأ .اب عنف  جال ب اب عنف
هياجع سعحسا ا خهف  بسه سك صالعحق ابعيف  ألى ابعحادته  ألتى  ،%53.0صبى  %33.7سسه ى ابسثحفظحت سأ 

  .حنأ ابعحسنأ ابسذا ينأ ،%59.8صبى  %73.8ى ابشيائح اإلالعحقنه سأ سسه 
 فنسح نألي السحه سه سك صالعحق ابعيف في اا صقألن  صبى سه سك صالعحق ابعيف في ابثمي  ألى اا سأ  هت   

  ألتى  سعحستا ا ختهف   ألتى سسته ى ابسثحفظتحت، .  اتذبك،95/1996  ،90/1991سألع ابعحادته فتي  تحسي 
  . ألى ابه ابي في اا سأ ابعحسنأ ابسذا ينأ، اإلالعحقنه باا سأ هألك ابسألع،سسه ى ابشيائح 

 ،%101.6 ابتتفبهح:  ،%156.5  ،%111.8 ابقالتتحة: ،%104.5  ،%107.1ابقتتحهية:  .الموووال  
 ابثتتف ف:  ،%37.6  ،%75.9 جالتت ب اب تتعنف:  ،%61.1  ،%73.3 شتتسحا اب تتعنف:  ،110.0%
فتي اتا  هعحع سه سك صالعحق ابعيف  ألى ابس ابح  أ ابسه سك ابعح ، ه  سح نشني صبى اي ،99.5%  ،110.7%
في ابعحسنأ.  فى ثنأ هياجع سعحسا ا ختهف   ألتى سسته ى   جال ب اب عنف،  فا في شسحا اب عنف، ااقحبن ،

 %43.5ه انف سعحستا ا ختهف   ألتى سسته ى ابشتيائح اإلالعحقنته ستأ  ،%52.0صبى  %53.6ابسثحفظحت سأ 
  .ابعحسنأ ابسذا ينأ حنأ ،%44.9صبى 
 ،%79.2  ،%82.5 ابتفبهح:  ،%159.42  ،%87.8 ابقالتحة: ،%124.3 ،%124.0 :ابقتحهية .المووز

 ،%95.4 ابثتتف ف: ،%37.9  ،%62.9 جالتت ب اب تتعنف:  ،%50.2  ،%68.1 شتتسحا اب تتعنف: 
بقحهية في ابعتحسنأ في ا  ه  سح نشني صبى ايهعحع سه سك صالعحق ابعيف  ألى ابس    أ ابسه سك ابعح ، ،45.0% 

 ،%67.3صبى  %58.9.  سيألسح ه انف سعحسا ا خهف   ألى سسه ى ابسثحفظحت سأ 95/1996 فى ابقالحة في 
  .حنأ ابعحسنأ ابسذا ينأ ،117.4صبى  %97.1ه انف سعحسا ا خهف   ألى سسه ى ابشيائح اإلالعحقنه سأ 
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 ،%90.0  ،%91.4 : ابتفبهح ،%133.2  ،%118.9 : ابقالتحة ،%105.1  ،%108.5 :ابقتحهية الوبل .
 ،%95.3 ابثتتف ف:  ،%61.2  ،%64.5 جالتت ب اب تتعنف:  ،%65.0  ،%101.9 : شتتسحا اب تتعنف

 ه  سح نشني صبى ايهعحع سه سك صالعحق ابعيف  ألى ابحألح  أ ابسه سك ابعتح  فتي ابقتحهية  ابتفبهح فتي  ،178.0% 
.  سيألستح هياجتع سعحستا ا ختهف   ألتى 95/1996 فى ابثف ف في  ،90/1991ابعحسنأ  فى شسحا اب عنف في 

هالتحقا سعحستا ا ختهف   ألتى سسته ى ابشتيائح اإلالعحقنته ستأ  ،%56.9صبتى  %83.5سسه ى ابسثحفظحت ستأ 
 حنأ ابعحسنأ ابسذا ينأ  ،%49.9صبى  55.8%
 ،%92.6  ،%98.4،  ابتفبهح: %161.7  ،%170.4 ابقالتحة:  ،%107.4  ،%105.8ابقتحهية:  .العنو،

 ،%75.2 ابثتتف ف:   ،%70.3  ،%75.3 جالتت ب اب تتعنف:  ،%57.4  ،%73.9ب تتعنف:  شتتسحا ا
 ه  سح نشني صبى ايهعحع سه سك صالعحق ابعيف  ألى ابعالب  أ ابسه سك ابعح  في ابقحهية  ابقالتحة فتي  ،131.9% 

بتى ص %55.7.  سيألسح هياجع سعحسا ا خهف   ألى سسه ى ابسثحفظحت سأ 95/1996ابعحسنأ  فى ابثف ف في 
حتنأ ابعتحسنأ  ،%33.6صبتى  %52.3هالتحقا سعحستا ا ختهف   ألتى سسته ى ابشتيائح اإلالعحقنته ستأ  ،48.4%

  .ابسذا ينأ
 %81.4 ابتتتفبهح:  ،%129.4 ،%214.2 ابقالتتتحة  ،%72.0  ،%89.5 :ابقتتتحهية .البطوووي  والشووومام

:  ابثتتف ف ،%55.1 ،%139.1 : جالتت ب اب تتعنف ،%72.8  ،%127.4 : شتتسحا اب تتعنف ،116.6%
 ه  سح نشني صبى ايهعحع سه سك صالعحق ابعتيف  تأ ابسه ستك فتي ابقالتحة فتي ابعتحسنأ  فتي  ،52.4%  ،165.9%

. 95/1996 ابقتحهية  شتسحا  جالت ب اب تعنف  ابثتف ف فتي  تح   90/1991اا ااقحبن   فا ابقحهية  ابفبهح في 
هياجتتع سعحستتا   ،%236.4صبتتى  %100.8 فتتى ثتتنأ ه انتتف سعحستتا ا ختتهف   ألتتى سستته ى ابسثحفظتتحت ستتأ 

  .حنأ ابعحسنأ ابسذا ينأ ،%25.3صبى  %53.6ا خهف   ألى سسه ى ابشيائح اإلالعحقنه سأ 
 
 نسبة متوسط إنفاق الفرد على المجموعات والسلع الغذائية. 6/2/2

 ألى ابيغ  سأ  أ السحه سه سك صالعحق ابعتيف  ألتى اتا ستأ ابسجس  تحت  ابستألع ابغذائنته صبتى سه ستك 
 سه ستك صجستحبي صالعحقت  فتي اتا ستأ ابينت   ابثمتي،  ختهف ، ق    هشتاا  ستحا اتح  بألسقحيالته،صجسحبي صالعح

 ههعفى فن  السحه سه سك صالعحق ابعيف  ألى اا سأ ابسجس  حت  ابسألع ابغذائنته صبتى سه ستك صجستحبي صالعتحق ابعتيف،
   ستتألعه غذائنتته فتتي ابسه ستتك ابعتتح  فتتي ابينتت     فتتي ابثمتتي  ذبتتك بهثفنتتف  هسنتته اإلالعتتحق  ألتتى اتتا سجس  تته 

 7ااقحبن  ابسخهألعه.  قف ه  ثسحب السب سه سك صالعحق ابعيف  ألى ابسجس  حت  ابسألع ابغذائنه بألين  ستأ جتف بي 
 بألثمي. 8بألين    

 
 أ.الريف. 

 أوالً: الغذاء والمشروبات. 
 تحسي هياجعت السحه سه سك صالعحق ابعيف  ألى ابغذا   ابسشي ححت صبى سه سك صالعحق  فتي ابينت  حتنأ  

ابتفبهح:  .  قتف ثتفل العتا ابهياجتع فتي اتا  قتحبن  ابينت ،%55.2صبى  %57.6سأ  ،95/1996   ،90/1991
 ،%54.8صبتى  %57.2 جالت ب اب تعنف:  ،%57.7صبتى  %61.0 شسحا اب تعنف:  ،%54.2صبى  56.4%

عتحق ابعتيف  ألى ابه ابي.  سأ ذبك نهمتح ايهعتحع الستحه سه ستك صال حنأ ابعحسنأ، ،%53.2صبى  %57.6 ابثف ف 
 أ ابسه سك ابعتح  بألينت  فتي اتا ستأ شتسحا اب تعنف  ابثتف ف فتي   ألى ابغذا   ابسشي ححت صبى سه سك صالعحق ،

 . 95/1996 فى شسحا اب عنف في  ح   ،90/1991
 

 ثانيا: الفاكهة.
ستتأ  ا نتته الستتب صالعتتحق ابعتتيف  ألتتى ابسجس  تتحت ابغذائنتته فتتي اتتا ستتأ  تتح   بتت  ههغنتتي ساحالتت  ابعحادتته 

( ثنل ظألت هثها ابسيا  ابسحفا فتي ابعتحسنأ. اتذبك نفثتظ  أ 2.7%  95/1996   (،2.6%  90/1991
السحه سه سك صالعحق ابعيف  ألى ابعحاده صبى سه سك صالعحق  بت  ههعتف ابسه ستك ابعتح  ص  فتي جالت ب اب تعنف  ابثتف ف 

عتفت فندتح الستحه سه ستك .  فنستح نألتي ااقتحبن  ابهتي ه95/1996 فى ابفبهح  ابثف ف في  تح   ،90/1991في  ح  
الستحه ابسه ستك ابعتح  إلالعتحق ابعتيف فتي  صالعحق ابعتيف  ألتى اتا ستأ  هت  ستألع سجس  ته ابعحادته صبتى سه ستك صالعحقت ،

   ،90/1991فتتي  تتحسي  ابينتت   ألتتى اتتا ستتأ هألتتك ابستتألع صبتتى ابسه ستتك ابعتتح  إلالعتتحق ابعتتيف فتتي ابينتت ،
95/1996 . 
 . 95/1996ابثف ف في  ح   ابفبهح   ،90/1991. ابفبهح في  ح  الموال  
 . 95/1996 اا ااقحبن   فا جال ب اب عنف في  ح   ،90/1991ابفبهح في  ح   الموز. 
 . 95/1996 ابفبهح  ابثف ف في  ح   ،90/1991ابفبهح  جال ب اب عنف في  ح   البل . 
 . 95/1996.  ابفبهح فقك في  ح  90/1991اا ااقحبن   فا شسحا اب عنف في  ح   العن،. 
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 اتتا ااقتتحبن   تتفا ابتتفبهح  ابثتتف ف فتتي  تتح   ،90/1991. اتتا ااقتتحبن   تتفا ابتتفبهح فتتي  تتح  البطووي  والشوومام 
95/1996 . 
 

 ،. الحضر. 
 أوالً: الغذاء والمشروبات. 

هياجعت السحه سه سك صالعحق ابعيف  ألى ابغذا   ابسشي ححت صبى سه سك صالعحق  في ابثمي حنأ  تحسي  
 .  قتتف ثتتفل العتتا ابهياجتتع فتتي اتتا  قتتحبن  ابثمتتي،%45.7صبتتى  %48.6أ ستت ،95/1996   ،90/1991

 شتسحا  ،%47.5صبتى  %50.5 ابتفبهح:  ،%47.5صبتى  %47.7 ابقالتحة:  ،%43.9صبتى  %46.9 ابقتحهية،
 ،%51.2صبى  %47.9 ابثف ف:  ،%47.7صبى  %52.4 جال ب اب عنف:  ،%49.6صبى  %51.5اب عنف: 

ك نهمتتح ايهعتتحع الستتحه سه ستتك صالعتتحق ابعتتيف  ألتتى ابغتتذا   ابسشتتي ححت صبتتى حتتنأ ابعتتحسنأ  ألتتى ابهتت ابي.  ستتأ ذبتت
  تفا ابقتحهية  ،90/1991في اا ااقحبن   فا ابقحهية  ابقالحة فتي  تح   سه سك صالعحق   أ ابسه سك ابعح  بألثمي،

 . 95/1996فقك في  ح  
  .يحالنح: ابعحاده
غذائنتتتته يححهتتتته فتتتتي  تتتتحسي ظألتتتتت ابعحادتتتته ستتتتأ  ا نتتتته الستتتتب صالعتتتتحق ابعتتتتيف  ألتتتتى ابسجس  تتتتحت اب 

اتذبك نهمتح  أ الستحه سه ستك صالعتحق ابعتيف  .فتي ابسيات  ابستحفا (،3.4% 95/1996  (،3.0% 90/1991
 فتى اتا ااقتحبن   تفا  ،90/1991 ألى ابعحاده ب  ههعف ابسه سك ابعح  في ابثمي ص  في ابقحهية  ابقالحة في  تح  

نألي ااقحبن  ابهي هعفت فندح الستحه سه ستك صالعتحق  فنسح  . 95/1996شسحا اب عنف  جال ب اب عنف في  ح  
الستحه ابسه ستك ابعتح  إلالعتحق ابعتيف فتي ابثمتي  ابعيف  ألى اا سأ  ه  سألع سجس  ه ابعحاده صبتى سه ستك صالعحقت ،

 . 95/1996  ،90/1991 ألى اا سأ هألك ابسألع صبى ابسه سك ابعح  إلالعحق ابعيف في ابثمي في  حسي 
 . 95/1996 ابقالحة  ابفبهح  ابثف ف في  ح   ،90/1991ابفبهح في  ح   الموال .
 . 95/1996 ابقحهية  ابقالحة في  ح   ،90/1991ابقحهية في  ح   .الموز
 . 95/1996 ابفبهح  ابثف ف في  ح   ،90/1991ابفبهح  شسحا اب عنف  ابثف ف في  ح   .البل 
 . 95/1996هية  شسحا اب عنف في  ح   اا ااقحبن   فا ابقح ،90/1991ابقالحة  ابفبهح في  ح   .العن،

  تتفا فتتي ابقتتحهية  ابثتتف ف فتتي  تتح   ،90/1991اتتا ااقتتحبن   تتفا ابقتتحهية  ابتتفبهح فتتي  تتح   .البطووي  والشوومام
95/1996 . 
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 سحستح  حستتحب  ،ا فافت فتي ابستال ات ابعشتينأ ااخنتية  هسنته ابع اات  فتي ابقحئستته ابغذائنته ابس تينه 
 ص   أ ذبك،   ألى ابيغ  سأ  نحفة ابسعي ض سأ سألع ابعحاده، 0 نحفة اباسنحت ابسالهجه سأ سخهأل  سألع ابعحاده

ب  نالعاا  ألى ايهعحع السب ا سهدفك سأ اإلالهحج ابعحئألي سأ ابسألعهنأ ابهي نه افي  الدسح حنحالحت اسنتحت ابست ابح 
 .10   9سأ جف بي  اسح نظدي  ابحألح في حثل سن االنه ااسية،

 تتأ العتتا ابالستتب ستتأ ابستت ابح فتتي ابينتت  فتتي  تتحسي زيووادة نسوو، االسووتهالك موون اإلنتوواج العووائلي موون الووبل   -أ
   ،%2.1   ،%3.7فتي ابينت   فتى ابثمتي  1.2%   ،8.5% ،95/96   4.6%   24.0% ،90/91
  0في العا ابعحسنأ باا سأ ابسألعهنأ  ألى ابه ابى 0.5%   ،1.4%
 95/1996   ،90/1991 حتنأ  تحسي، االسوتهالك مون اإلنتواج العوائلي مون المووال  والوبل  تراجوع نسو -،

 ،%0.5صبى  %2.1 فى ابثمي سأ  ،%8.5صبى  %24.0  سأ  %1.2صبى  %4.6سأ  س ا  في ابين ،
  0باا سأ ابس ابح  ابحألح  ألى ابه ابى %1.4صبى  %3.7 سأ 
 في اا ااقتحبن ،نتاج العائلي من استهالك الموال  والبل  باإلضافة إلى انخفاض نس، االستهالك من اإل -جـ 

نهمح  ج ف هححنالتحت احنتية حتنأ  ،95/1996   ،90/1991 حنأ  حسي  ثمي ابثف ف، ين  ابثف ف، سح فا،
احالتت ابتفبهح  فعتي ابينت ، 0السب ا سهدفك سأ اإلالهحج ابعحئألي سأ ا سهدفك بألسألعهنأ في ابعتحسنأ ابستذا ينأ

 90/1991فتي  تح   %5.2ا ا فتي الستحه ا ستهدفك ستأ اإلالهتحج ابعتحئألي ستأ استهدفك ابست ابح في ابسيا  ا
سع ااختذ فتي ا  هحتحي ابعتحيق  %8.7ب حبح ابثف ف  ،95/1996في  ح   %1.3بههياجع صبى ابسيا  ابهحبي 

نثهتا ابسيات  اا ا  ححبالسحه بألحألح فقف ظا جال ب اب تعنف  0اباحني في اباسنحت ابسسهدألاه في اا سأ ا قألنسنأ
 ستح فتي ابثمتي  0 ألتى ابهت ابى %37.5   %57.5في ا سهدفك سأ اإلالهحج ابعحئألي في ابعحسنأ ابسذا ينأ 

   ،%4.4فقف جح  صقألن  شسحا اب عنف في ابسيا  اا ا في ا سهدفك سأ اإلالهحج ابعحئألي ستأ ابست ابح  ابتحألح 
ستتع ابتفبهح حالستحه استهدفك ستأ اإلالهتحج ابعتتحئألي  نهشتحيك 95/1996 فتى  تح   0 90/1991فتي  تح   10.8%
 نهسنتت  العتتا اإلقألنستتنأ ابثتتف ف  ،%1.4 ابقالتتحة  %8.3ستتأ استتهدفك ابستت ابح بنهياجتتع خألتت  ابثتتف ف  0.3%

  0 ألى ابه ابي  %2.8   %20.8 ابقالحة في السب ا سهدفك سأ اإلالهحج ابعحئألي سأ ابحألح 
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ه بسجس  ه ابعحاده   ه   ال ا دح  اباسنه بألس ابح  ابحألح ححستهخفا  ف اا االجتا ابتيفل: ه  هقفني ابسي الحت اإلالعحقن
ابأل غحينهسنه ابس ف جه  ابال   ب غحينهسنه  ابخكنه،  ه  اخهنتحي ابسي الته ابسقتفية ذات   ألتى سعال نته ستأ حتنأ 

 (. 11ابيفل سي الحت.  جف ا 
 

 أ ابعحاده هعف سجس  ه اسحبنته فتي اتا ستأ ابينت   ه  سح ن مح  1.059 ابخمي:  1.438ابين :  الفاكهة.
 ابثمي،   أ احالت فيجه اباسحبنه   ألى في ابين   أ ابثمي  ه  ااسي ابذي نهعق ستع االخعتحض ا ستهدفك 

 سأ ابعحاده في ابين  سقحياله ححبثمي.
 

 1.080 ابسي التتتحت اباسنتتتحت ابينتتت :  -1.005 ابثمتتتي:  1.335ابسي التتتحت اإلالعحقنتتته، ابينتتت : المووووال . 
،  سأ ذبك نهحتنأ  أ ابست ابح هعتف ستألعه اسحبنته فتي ابينت  فتي ثتنأ هعتف ستألعه متي ينه فتي 0.740 ابثمي: 

ابثمي. في العا اب قت نعاا ايهعحع ابسي اله اإلالعحقنه  أ ابسي الته اباسنته  ابهتي هظدتي فتي ابسي الته ابال  نته، 
ستهدألاه نالتهج ححبمتي ية ستأ  جت ف ،  جت ف اخهففتحت فتي ال  نته اباسنتحت ابس0.242 ابثمتي  0.255ابين  

 اخهففحت سعين   ألي اباسنحت ابسسهدألاه في ابسسه نحت اإلالعحقنه ابسخهألعه.
 

 ابثمتي:  1.361 ابسي التحت اباسنته، ابينت :  0.863 ابثمتي:  1.603ابسي الحت اإلالعحقنته، ابينت : البل . 
ي ابثمتي. فتي العتا اب قتت ه متح ،  سأ ذبك نهمح  أ ابحألح نعف سألعه اسحبنه في ابين   مي ينه ف0.586

 ابهتتي هعتتف سيهععتته  جتت ف اخهففتتحت  امتتثه فتتي ال  نتته  0.277 ابثمتتي  0.365ابسي التته ابال  نتته بألينتت  
اباسنحت ابسسهدألاه سحح  ححبمي ية في  ج ف اخهففحت سعين   ألي اباسنحت ابسسهدألاه فتي ابسسته نحت اإلالعحقنته 

 ابسخهألعه.
 

 سأ ذبك نظدتي  أ ابست   ستألعه اسحبنته حفيجته احنتية فتي اتا ستأ  2.085 ابثمي:  2.835ابين :  المـوز. 
 ابين   ابثمي   أ احالت فيجه اباسحبنه   ألى ح م م في ابين   أ ابثمي.

 
 سأ ذبك نهمح  أ ابعالب نعف ستألعه متي ينه فتي اتا ستأ ابينت   0.682 ابثمي:  0.648ابين :  العن،: 

 سأ ابين   ابثمي.  ابثمي  ههقحيب فيجه ابمي ينه بألعالب حنأ اا
 سأ ذبك نظدي  ال  في ثنأ نعف ابحكن   ابشسح  ستأ  0.456 ابثمي:  0.025-ابين :  البطي  والشمام.

 ابسألع ابسهفالنه ابهي نالخعض اإلالعحق  ألندح سع  نحفة سسه نحت اإلالعحق نعهحي سألعه مي ينه في ابثمي.
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ABCTRACT 
 

Fruits with its different types occupy an increasing position in food 
consumption in Egypt.  The increase of fruit consumption is due to the 

increase of its production and the awareness of its importance as an 
essential source for different kinds of vitamins and important minerals.  
The present study showed –through an analytic study for many axis- 

many results for the food patterns in fruits in different urban and rural regions 
at Egypt.  The primary of these results represented in the great increase of 
consuming fruits and spending over it in different urban regions comparing by 
the rural ones.  

In addition to that, the research showed that the less regions 
consuming fruits are north and south upper Egypt in either urban and rural 
regions either from the consumed quantities perspective or the expenditure 
ones.  Also the research showed the difference in consuming fruits with 
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greater degree among governorates that the existed differences on the 
expenditure category level either in urban or rural, which proves the 
geographical concentration for fruits consumption and expenditure on it. 

It was declared from analyzing the consumed quantities of the family 
production of the total consumption, the focusing of consumption of the family 
production in urban and its raise of dates comparing with the citrus and the 
reduce of this ratio among the two years of study.  Also the estimated 
Elasticities show that fruit as a food group is a luxuries group in both urban 
and rural areas and especially with greater degree in the rural ones than the 
urban, this is applied on all types of fruits. 
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