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  امللخص والتوصيات

  
  

 حيـث   اليومية،متد اجلسم مبعظم االحتياجات     اليت   الغذائية جمموعة احلبوب من أهم اجملموعات       تعترب
 من السعرات احلرارية    ةاملختلفمن مجلة ما تسهم به اجملموعات الغذائية        % ٢٦،  %٦١ ،%٦٥تساهم حبوايل   

 يسهم حمصول القمـح منـها بنحـو         ،)٢٠٠٢-١٩٩٥(والربوتني والدهون علي الترتيب كمتوسط للفترة       
 ويعترب حمصول القمح هو احملصول الرئيسي من حيث االستهالك بالنسبة جملموعة احلبوب، حيث ميثل             %. ٥٠
يف عـام   % ٥٧الذايت منه ال تزيد علي حنو       احلبوب، وأن نسبة االكتفاء      استهالك جمموعة    مجلةمن  % ٥٠حنو  

٢٠٠٢.  
 الذايت من السلع الغذائية     االكتفاء يعطي مؤشرا بأن هناك جوانب البد من تكاملها للنهوض مبعدل            ا مم

تتمثل هذه اجلوانب يف رفـع كفـاءة         .اخلصوص علي وجه     وحمصول القمح   ومن جمموعة احلبوب   عامة،بصفة  
 ٢٧٠هالك حيث يقدر متوسط استهالك الفرد من جمموعـة احلبـوب بنحـو              استغالل املوارد، وترشيد االست   

  .، وهو ما يزيد عن ضعف االحتياجات الضرورية احملددة من قبل منظمة الصحة العاملية٢٠٠٢كيلوجرام عام 
 باإلضافة للعمل علي خفض الفاقد أثناء عمليات اإلنتاج والتسويق واالستهالك، والذي تقدره بعض             

ب متفاوتة قد تصل إىل نصف إنتاج بعض احملاصيل، مبا يتطلب تفعيل دور اإلرشاد الغذائي لرفع                الدراسات بنس 
حيث يعترب ترشيد استهالك السلع الغذائية أحـدا جمـاالت البحـث    .درجات الوعي الغذائي لدي املستهلكني   

ية، من خالل نشر وتعمـيم      اإلرشادي، اليت يتم فيها الربط بني العملية اإلرشادية والنواحي االقتصادية الزراع          
األساليب والطرق الالزمة لترشيد استهالك السلع الغذائية، وتغيري العادات واألمناط االستهالكية، اليت من شأنه              

وحىت ميكن اختاذ القرارات والسياسات املعنيـة بـضمان         . أن تؤدي إيل إهدار استخدام موارد األسرة ودخلها       
ذائية، وحتليل أهم العوامل املؤثرة علي حجم االستهالك الفعلي من هـذه            استقرار وتوازن استهالك السلع الغ    

 .سواء كانت عوامل اقتصادية أو اجتماعية أو تنظيمية. السلع
وهتدف الدراسة بصفة عامة إيل حتليل املؤثرات الفاعلة يف حتديد حجم االستهالك من القمح ومنتجاته               

   :لفرعية التاليةبريف وحضر حمافظة الفيوم، من خالل األهداف ا



دراسة تطور إنتاج واستهالك أهم حماصيل احلبوب، وكذا تطور اإلنفاق االستهالكي علي جمموعـة احلبـوب،      
والتعرف علي أراء املبحوثني فيما يتعلق بتفضيالهتم ألنواع اخلبز ومصادر احلصول عليه ومواصـفات اجلـودة     

ني لكل من أساليب تقليل الفاقد من حمصول القمـح          والسعر، وكذا التعرف علي درجة معرفة وتطبيق املبحوث       
أثناء عملية التخزين، وأساليب ترشيد استهالك اخلبز وأهم العوامل املؤثرة علي كل منـهم، ودور االرشـاد                 

  .الزراعي يف ذلك، وتقدير داالت استهالك القمح بريف وحضر العينة
 بأحباث ميزانية األسرة، اجلهاز املركزي      تاحةالبيانات الثانوية امل  العديد من    الدراسة علي    وقد اعتمدت 

 مبديرية الزراعة ومديرية التموين مبحافظة الفيـوم،        قاعدة البيانات اإلحصائية اخلاصة   للتعبئة العامة واإلحصاء،    
كما اعتمدت الدراسة علي البيانات     . رتبطة مبوضوع الدراسة  باإلضافة إىل بعض التقارير والنشرات واألحباث امل      

  . أسرة موزعة بني ريف وحضر حمافظة الفيوم١٨٠امليدانية حيث مت اختيار عينة مكونة من 
 علـي وجـه      وحمصول القمـح    جمموعة احلبوب  وباستعراض بعض الدراسات املعنية مبجال استهالك     

 اليت تؤثر علي استهالك حمصول القمح، ويف ضوء ذلـك           اخلصوص،  يتضح تشعب املشاكل وتداخل العوامل      
هتدف الدراسة بصفة عامة إيل التعرف علي أهم العوامل االقتصادية واالجتماعية املؤثرة علي استهالك حمصول               
القمح، مبا يدعم السياسات والربامج املنوطة بعملية النهوض مبعدالت االكتفاء الذايت من جمموعة احلبوب بصفة               

  . من حمصول القمح علي وجه اخلصوصعامة، و
يتـراوح بـني    -سـنويا   / كجم١٦٥ومبقارنة متوسط استهالك الفرد بعينة الدراسة والذي يبلغ حنو          

 مبتوسط استهالك الفرد احملسوب من واقع       –سنويا بريف وحضر العينة علي الترتيب       / كجم  ) ١٥٥،  ١٧٦(
 كجم يف نفس العام، حيث بلغـت كميـات          ٢٠٨بلغ حنو   بيانات مديرية التموين والزراعة باحملافظة، والذي ي      

 ألف طن مـن     ٢٨٤,٥٥ ألف طن، باإلضافة إيل حنو       ١٨١,٧٢حصص التوزيع علي املخابز واملستهلكني حنو       
. من إمجايل إنتاج حمصول القمح يف احملافظة      % ٥٧اإلنتاج الذي مل يتم توريده واستهلك ذاتيا، والذي ميثل حنو           

 ٢,٢٣٥ ألف طن ، إذا قسمت علي عدد سكان احملافظة البالغ حنو             ٤٦٦,٢٧تهالك حنو   حبيث بلغ إمجايل االس   
% ٢٦وهو ما يزيد مبقـدار      . كجم  ٢٠٨مليون نسمة، يكون متوسط االستهالك السنوي للفرد باحملافظة حنو          

ا الخنفـاض   عن قيمته احملسوبة بعينة الدراسة، حيث تعرب هذه النسبة عن مقدار ما يتسرب لتغذية احليوان، نظر               
  . السعر املدعم، وارتفاع أسعار األعالف بصفة عامة، هذا باإلضافة إيل ارتفاع نسبة الفاقد

من إمجايل العينة يفضلون اخلبز املنتج بـاملرتل نظـرا الخنفـاض            % ٧٧,٢كما أوضحت النتائج أن     
  .مواصفات اجلودة والنظافة اخلاصة باخلبز البلدي املنتج باملخابز

بحوثني من الريف أكثر معرفة وتطبيقا ألساليب ترشيد اسـتهالك اخلبـز باملقارنـة              كما اتضح أن امل   
  .باملبحوثني باحلضر
أهم العوامل املؤثرة علي استهالك القمح بعينة الدراسة تبني وجود عالقة طرديـه معنويـة                وبدراسة

ة، وبني لوغاريتم كـال مـن       إحصائيا بني لوغاريتم متوسط الكمية املستهلكة من القمح ومنتجاته للفرد بالعين          
 لألسرة، كما يتضح من      من الدخل الشهري   لقمح ومنتجاته  علي ا  متوسط سن الفرد من األبناء، ونسبة اإلنفاق      

املعادلة وجود عالقة عكسية معنوية إحصائيا بني لوغاريتم متوسط الكمية املستهلكة من القمح ومنتجاته للفرد               
التطبيق ألسـاليب   ق علي الثوابت من الدخل الشهري لألسرة،  ودرجة          بالعينة، وبني لوغاريتم كل من اإلنفا     



. مراجيلوبـالك  األرزالكمية املقدرة الستهالك    و ،احلالة التعليمية لألبناء  و ،أثناء عملية االستهالك   تقليل الفاقد 
يـة  من مجلة التغريات الـيت حتـدث يف الكم        % ٧٥ أي أن حوايل       ٠,٧٥وقد بلغ معامل التحديد املعدل حنو     

  .املستهلكة من القمح ومنتجاته ترجع إيل التغريات اليت حتدث يف هذه العوامل
كما أظهرت النتائج وجود قصور كبري يف مسامهة االرشاد الزراعي يف تقليل الفاقد من القمح، حيث                

  .من املبحوثني بأن االرشاد الزراعي ال يقدم أي خدمات ارشادية يف هذا اجملال% ٥٢,٢أشار حنو 
 


