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 ستصلح في شمال محافظة الدقهليةُ زيان الم–قطاع قالبشو 

  " دراسة في جغرافية التنمية الزراعية "
 

 ُرسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في اآلداب 
  من قسم الجغرافيا
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 رمضان على عبدالھادي عامر
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      أستاذ الجغرافيا االقتصادية المساعد  أستاذ الجغرافيا البشرية المساعد                

 جامعة المنصورة-  كلية اآلداب         جامعة المنصورة             -داب كلية اآل    

 
 

 -٢٠١١- 



 

 

 جامعة المنصورة   

 اآلدابكلية      
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 . عامرىرمضان على عبدالهاد  /الطالبسم ا
 ستصلح في شمال محافظة الدقهليةُ زيان الم–قطاع قالبشو  / عنوان الرسالة

 .دراسة في جغرافية التنمية الزراعية  
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 التوقيع الوظيفة االسم م
 

١ 
 

 حمود حسانينهدى محمد م/ د.م.أ
أستاذ الجغرافيا البشرية المساعد 

 .جامعة المنصورة -بكلية اآلداب 

 

 

٢ 
 

أستاذ الجغرافيا االقتصادية المساعد  شوهدى عبدالحميد الخواجة/ د.م.أ

 .جامعة المنصورة -بكلية اآلداب 
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 .محمد أحمد غنيم/ د.         أأمل أحمد االنور       / د. أمنير سالم الهيتي               / د.  أ

 
 



  

 جامعة المنصورة   
 اآلدابكلية      
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 . عامرىلهادعبدارمضان على  / الطالبسم ا
 ستصلح في شمال محافظة الدقهليةُ زيان الم–قطاع قالبشو  /عنوان الرسالة 

 .دراسة في جغرافية التنمية الزراعية  
������ ��: 

 التوقيع الوظيفة االسم م
 

١ 
 

 مد محمود حسانينهدى مح/ د
أستاذ الجغرافيا البشرية المساعد بكلية 

 .اآلداب جامعة المنصورة
 

 

٢ 
 

 شوهدى عبدالحميد الخواجة/ د
أستاذ الجغرافيا االقتصادية المساعد بكلية 

 .اآلداب جامعة المنصورة
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 التوقيع  الوظيفة االسم م
 

١ 
 

 محمد مدحت جابر/ د.أ
لجغرافيا البشرية بكلية أستاذ ا

 .اآلداب جامعة المنيا

 

 ً ورئيساًمناقشا
 

 

٢ 
 

 منير بسيوني الهيتي/ د.أ
 أستاذ الجغرافيا االقتصادية

 .بكلية اآلداب جامعة المنصورة

 

 ًمناقشا
 

 

٣ 
 

 هدى محمد محمود حسانين/ د
أستاذ الجغرافيا البشرية 

المساعد بكلية اآلداب جامعة 
 . المنصورة

 
 ًمشرفا

 

 

٤ 
 

 شوهدى عبدالحميد الخواجة/ د
أستاذ الجغرافيا االقتصادية 
 المساعد بكلية اآلداب جامعة

 . المنصورة

 
 ًمشرفا

 

 .م٢٠١١: /  / تاريخ المناقشة
 :التقدير
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 .محمد أحمد غينم/ د.أمل أحمد االنور                    أ/ د. أ              منير سالم الهيتي     / د.أ  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

������ �	��� 
� ��� 
 

 
               

 
 
 
 

                              

                               ����� 
� ��� 
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  ﴾ديرـر وتقـكُش﴿    
  

 

ًالحمد هللا حمدا كثيرا  ّ مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضىً طيباً ُ  مـن نعـمٍ  ّ ، والشكر له على ما أولىً
ّسابغة ، وأسدى  . ، أحمده سبحانه على إتمام هذا البحث ٍ

 

هدى محمد محمود حسانين أستاذ / أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلي الدكتورة  
لجغرافيا البشرية المساعد بكلية اآلداب جامعة المنصورة لتفضلها بقبول اإلشراف على هذا البحث  ا

ّ الكثير من وقتها وجهدها ، ساعدتني بعطائها العلمي المتواصل طوال إعداد ّورعايتها لي فقد منحتني ّ
كل خير على ما  إلى اهللا عز وجل أن يجزيها ّوتحملت معي الكثير من الصعاب ، فدعائي، البحث 

 .ٕبذلته من نصح وارشاد للطالب ، وجعل ذلك في ميزان حسناتها
 

ــديرّيكمـــا أتقـــدم بـفــائق شـــكر  ــدكتور ّألســـتاذي ّي وتقـ ــة ، / اـل ــوهدي عبدالحميـــد الخواجـ أســـتاذ شـ
ــة اآلداب جامعــة المنصــورة  ــا ، الجغرافيــا االقتصــادية المســاعد بكلـي ــله بقبــول اإلشــراف ، ولمـ علــى تفضـ

ّد ورعايــة ، حيــث ـلـم يــدخر وســعا ـفـي تــوجيهياوالنـيـه مــن جهــ ّ وارشــاديً  ّ ، فكــان نعــم المعـلـم ، ســاعدنيٕ
 ّ المتواصل وذلل كثير من الصـعاب والمشـكالت والعثـرات طـوال إعـداد البحـث ، فـدعائيّبعطائه العلمي

ي ميـزان ً أن يمده بالصـحة والعافيـة ، ويرفـع قـدره ، ويزيـده علمـا ، وجعـل ذلـك فـّإلي اهللا سبحانه وتعالي
 .حسناته

محمـد مـدحت /  األسـتاذ الـدكتور  العـالم الجليـلّ أسـتاذيّ الفخر وغاية السعادة أن شرفنيفمن    
ًراجيـا مـن  هـذه الرسـالةقبول سيادته مناقشة و،  بكلية اآلداب جامعة المنياجابر أستاذ الجغرافيا البشرية 

للطالــب فــي حياتــه العلمـيـة وجــزاه اهللا عنــي  وتوجيهاتــه خيــر معــين هالمــولى عــز وجــل أن تكــون إرشــادات
 .خير الجزاء 

 

 أستاذ الجغرافيا ،منير سالم الهيتي / الدكتوراألستاذ أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى          كما 
بقبول مناقشة   سيادته، لتفضلورئيس قسم الجغرافيا بكلية اآلداب جامعة المنصورة ، االقتصادية 

 .صادقوعلى ما قدمه للطالب من عون ،    عني خير الجزاء ، وأمد اهللا في عمرهفجزاه اهللا الطالب 
 

  

ــعنيو ــل شــــكريّال يسـ ــدم بجزـيـ ـــيّأســـاتذتي إلــــي ّ إال أن أتـقـ ـــة اآلداب ّ وزمالـئ  بقســــم الجغرافـيـــا بكلـي
ّجامعــة المنصــورة لمــا قــدموه مــن معاوـنـة صــادقة واـلـى كــل مــن يســر مهمتــي  فــي الحصــول عـلـى المــادة ٕ

فـي للطالـب  علـى مسـاعدتهم زيـان -ورؤسـاء جمعيـات قالبشـو ، بمـديريات الزراعـةحصائية العلمية واإل
 .  للبحثالحصول على البيانات المطلوبة

 

 ه الموفق ،،،ـوالل                     

 الطــالب  
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 .فهرس المحتويات:  ًأوال
 .فهرس الجداول:  ًثانيا
 .فهرس األشكال:  ًثالثا
 .فهرس الصور الفوتوغرافية: ًارابع

 .فهرس المالحق: ًاخامس      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ب  

  فهرس المحتويات-ًأوال

 

 رقم الصفحة المحتوي

  ع-أ .الفهارس
  و-ب  .فهرس المحتويات: ًأوال
  ي-ز  .فهرس الجداول: ًياثان

  م-ك  .فهرس األشكال : ًثالثا
  س-ن   .فهرس الصور الفوتوغرافية: ًرابعا

 ع .فهرس المالحق: ًخامسا
 ٩ – ١ .المقدمة

 ٢ .تمهيد
 ٢ .ِطقة الدراسةمن تحديد -ًأوال
 ٣ . أسباب اختيار الموضوع-ًثانيا
 ٤ .ِ أهداف الدراسة-ًثالثا
 ٤ .ِ الدراسةاليبساهج وأمن -ًرابعا

 ٥ . الدراسات السابقة-ًخامسا
ِ مراحل إعداد الدراسة-ًسادسا ِ. ٧ 
َعوبات التي واجهت الطالبَ أهم الص-ًسابعا َ ِ. ٧ 
ِ محتويات الدراسة-ًثامنا ُ. ٨ 

 ٤٠ - ١٠ .ةّالزراعيثرة في التنمية ُالعوامل الطبيعية المؤ: الفصل األول
 ١١ .تمهيد

 ١١ .ّجغرافي والعالقات المكانيةال الموقع -ًأوال
 ١٦ . الرواسب السطحية-ًثانيا
 ١٨ . مظاهر السطح الدقيقة-ًثالثا
 ٢٤ :اخمن  خصائص ال-ًرابعا

 ٢٤ .الحرارة -١
 ٢٨ .ّالرياح -٢
 ٣١ .األمطار -٣

 ٣٣ .ةّالنسبيالتبخر والرطوبة  -٤            
 



ج  

 .تابع فھرس المحتويات
 

 رقم الصفحة المحتوي

 ٣٥ .التربة -ًخامسا
 ٤٠ .ةخالصال

 ٧٦ - ٤١ .ةّالزراعيرة في التنمية ّالعوامل البشرية المؤث: ل الثانيالفص
 ٤٢ .تمهيد

 ٤٢ . السكان-ًأوال
 ٤٣ .ّالسكانيتطور النمو  -١
 ٤٥ .ّالسكاني التركيب -٢

 ٤٥ .ّ التركيب العمري-أ
 ٤٧ .ّ النوعيالتركيب -ب
 ٤٩  .ّاالقتصاديالتركيب  -جـ

 ٥١ .توزيع السكان -٣
 ٥٤ .ّ الكثافة السكانية-٤

 ٥٧ .  النقل-ًثانيا

 ٥٨  شبكة الطرق-١
 ٥٨ ).الترابية(الطرق الممهدة  -أ

 ٥٩ .ة المرصوفةّريالطرق الب -ب
 ٦١ . شبكة النقل كفاءة-٢

َ شبكتا -ًثالثا  ٦٣ . والصرفّالريَ
 ٦٣ :ّالري شبكة –١

 ٦٤ .ّالريمصادر مياه  -أ
 ٦٨ .ّالرياوبات من -ب
 ٦٨ .ّالزراعيةاالحتياجات المائية للتنمية  -جـ
 ٧٠ ّ بالمقنن المائيّعالقة كفاءة الري -د
 ٧١ .ّ طرق ترشيد االستهالك المائي-ه

 ٧١ . شبكة الصرف– ٢
 ٧٣ .ّالتكنولوجي التقدم -ًرابعا 

 ٧٦ .الصةُالخ



د  

 .تابع فھرس المحتويات
 

 رقم الصفحة المحتوي

 ١١٤ - ٧٧ .زيان – في قطاع قالبشو  النباتي ّالزراعياإلنتاج : لثالثالفصل ا

 ٧٨ .تمهيد
 ٧٨ .ّالزراعي الزمام -ًأوال
 ٨١ .ةّالزراعي الحيازة -ًثانيا
 ٨٣ .ةّالمحصولي المساحة -ًثالثا
 ٨٠ :ّالمحصولي التركيب -ًرابعا

 ٨٧ .ّ الشتويّالمحصولي الهيكل -١
 ٩٩ .ّفي الصيّالمحصولي الهيكل -٢

 ١٠٦ . الزراعات المحمية-ًخامسا
 ١٠٨ .الفاكهةو أشجار النخيل -ًسادسا

 ١١٤ .خالصةال
 ١٤٣ - ١١٥ ة األفقية والرأسيةّالزراعي  التنمية:الفصل الرابع

 ١١٦ .تمهيد
 ١١٦ .ة األفقيةّالزراعيالتنمية : ًأوال 

 ١١٦  .ّاألراضيتطور استصالح  -١
 ١١٩ . المستصلحةّألراضيّالجغرافي لالتوزيع  -٢
 ١٢١ .ّالزراعيأنماط االستصالح  -٣
 ١٢١ . استصالحهاّالجاريالمناطق  -٤
 ١٢٦ . حسب صالحيتها لالستزراعّاألراضيتقسيم  -٥

 ١٢٧ .ّة الزراعية الرأسيةالتنمي: ًثانيا 
 ١٢٨ .ةّالزراعي محطات البحوث والمراكز اإلرشادية – ١
 ١٣٢ .ج وتحسينه المحافظة على اإلنتا– ٢
 ١٣٩ .ّالمحصولي وتعديل هيكل التركيب ّالزراعي التكثيف – ٣

 ١٤٣ .خالصهال
 ١٨٠ - ١٤٤ . زيان– في قطاع قالبشو ّالحيوانياإلنتاج : الخامسالفصل 

 ١٤٥ .تمهيد
 ١٤٥ :ّالزراعي الحيوان -ًأوال



ه  

 .تابع فھرس المحتويات
 

 

 رقم الصفحة المحتوي

 ١٤٥ .واناتتطور أعداد الحي -١
 ١٤٩ .ةّالحيواني للثروة ّالجغرافي التوزيع -٢

 ١٥٦ .الدواجن مزارع -ًثانيا
 ١٥٧ . العوامل المؤثرة في إنتاج الدواجن-١
 ١٥٩ . لمزارع الدواجنّالجغرافيالتوزيع  -٢
 ١٦٦ .في القطاع مشكالت اإلنتاج -٣

 ١٦٨ .ةّالسمكي الثروة -ًثالثا
 ١٦٩ .ّمكيالسمقومات االستزراع  -١

 ١٧٣ .ّالسمكي لمناطق االستزراع ّالجغرافي التوزيع -٢

 ١٧٧ .ةّالسمكيأنواع المزارع  -٣
 ١٧٨ .ّالسمكيأنظمة االستزراع  -٤

 ١٨٠ .الخالصة
 ٢٠٥ -١٨١ . زيان– في قطاع قالبشو ّالزراعيالتصنيع  :الفصل السادس

 ١٨٢ .تمهيد
 ١٨٢ :ّالزراعي عوامل توطن التصنيع -ًأوال

 ١٨٢ .المواد الخام -١
 ١٨٥ . مصادر الطاقة-٢
 ١٩٠ . العاملةّ األيدي-٣
 ١٩١ . النقل-٤
 ١٩٢ . شبكتا المياه والصرف-٥
 ١٩٢ .ّ عوامل أخري-٦

 ١٩٣ ةّالزراعي للصناعات ّالجغرافي التوزيع -ًثانيا
 ١٩٤ . الصناعات التحويلية-١
 ٢٠١ . الصناعات الحرفية-٢
 ٢٠٤ .ّ صناعات أخرى-٣

 ٢٠٥ .خالصةال

 



و 

 .تابع فھرس المحتويات
 

 

 رقم الصفحة المحتوي

 ٢٤٣ -٢٠٦ . زيان-ّالتنمية الزراعية في قطاع قالبشوُ مشكالت :الفصل السابع
 ٢٠٧ .تمهيد

 ٢٠٧ :ّالزراعيُ مشكالت اإلنتاج -ًأوال
 ٢٠٧ .ُ مشكلة تلوث التربة-١
 ٢١٣ .ةّالزراعي ّاألراضي فوق ّ الزحف العمراني-٢
 ٢١٥ .عدد استخدامات األرض ت-٣
 ٢١٧ .ةّالزراعي ّتصحر األراضيُ مشكالت -٤
 ٢٢٣ . إنتاجية األرضّمستوى ّ وتدنىّالمحصوليُمشكالت التركيب  -٥
 ٢٢٤ .ّالريُ مشكلة تلوث مياه -٦
 ٢٢٦ .ّالزراعيُ مشكلة الصرف -٧

 ٢٢٨ .ّ الحيوانيُ مشكالت اإلنتاج-ًثانيا
 ٢٢٨ .ةّالحيوانيالثروة نمية تُمشكالت  -١
 ٢٣١ .الثروة الداجنةتنمية شكالت  م-٢
 ٢٣٣ .ةّالسمكيالثروة تنمية ُمشكالت  -٣

 ٢٣٦ .ّالزراعيُ مشكالت التصنيع -ًثالثا
 ٢٤٢-٢٣٦ .ةّالزراعيُمشكالت التنمية حل  الحلول المقترحة ل:ًرابعا

 ٢٤٣ .ُخالصةال
 ٢٥٣ - ٢٤٤ .الخاتمة

 ٢٤٥ .  النتائج-أوال
 ٢٥٠ . التوصيات-ًثانيا

 ٢٦٨ - ٢٥٤ .المالحق
 ٢٨٠ – ٢٦٩ .المصادر والمراجع

 ٢٨٣ - ٢٨١ .الملخص
 ٢٨٢ . الملخص باللغة العربية-ًأوال
 ٢٨٤ . الملخص باللغة اإلنجليزية-ًثانيا

 
 



ز 

 فهرس الجداول: ًثانيا
 

 

 م
 

 عنوان الجدول
رقم 

 الصفحة

 ٢٤ .صورةمندمياط وبلطيم والمحطات  بحرارةة لدرجات الّري الشهتتوسطاالم ١
 ٢٥ ).بالدرجة المئوية( ة ّالزراعياسبة لنمو بعض المحاصيل مندرجات الحرارة ال ٢
 ٢٦ .صورةمن لدرجات الحرارة المئوية بمحطات دمياط وبلطيم والّريالمدى الحرا ٣
 ٢٨ صورةمن بمحطات دمياط وبلطيم والّريالمدى الحرا ٤
 ٢٩ .صورةمناح بمحطات دمياط وبلطيم والّالريِوية التجاهات النسب المئ ٥
َمتوسط كمية المطر  ٦  ٣١ .صورةمنَ بمحطات دمياط وبلطيم والّالسنويُ
 ٣٣ .صورةمنة بمحطات دمياط وبلطيم والّالنسبيمعدل التبخر والرطوبة  ٧
 ٣٨ .طقة الدراسةمنالتحليل الكيماوي لمستخلص عجينة التربة المشبعة ب ٨
 ٣٩ .طقة الدراسةمنِ للتربة في ّالتركيب الميكانيكي ٩
 زيـان خـالل –ِ والنسـبة المئويـة للزيـادة الكليـة فـي قطـاع قالبشـو ّالسـنويُمعدل النمو  ١٠

 ).٢٠٠٦-١٩٧٦(ُالفترة التعدادية 
٤٣ 

ِ زيــان فــي - ونســبة اإلعاـلـة للســكان بقطــاع قالبشــوّالعمــريللتركـيـب ّالنســبي التطــور  ١١

  ).٢٠٠٦ – ١٩٨٦(الفترة 
٤٥ 

 ٤٧ . زيان - للسكان بقطاع قالبشوعونسبة النوّالتركيب النوعي  ١٢
 زيــان -بقطــاع قالبشــو ة ّاالقتصــادي للقــوى العاملــة باألنشــطة ّالنســبيتطــور التوزيــع  ١٣

ُفي الفترة التعدادية  ِ )٢٠٠٦ – ١٩٨٦.( 
٤٩ 

 ٥١ . زيان- للسكان بقطاع قالبشوّالنسبيالتوزيع  ١٤
 ٥٣ . زيان- بقطاع قالبشوّالسكانينسبة التركز  ١٥
 زيان ومركز بلقاس ومحافظة -لقطاع قالبشو ) ٢كم/نسمة( تطور الكثافة الحسابية ١٦

 ).٢٠٠٦-١٩٧٦(ِالدقهلية في الفترة 
٥٤ 

 ٥٦ .٢٠٠٦ زيان عام -ّالكثافة الزراعية بقطاع قالبشو ١٧
 ٦١ . زيان–شو قطاع قالبفي ة مؤشر االنعطاف للطرق الرئيسي ١٨
 ٦٤ . زيان - لقطاع قالبشوّ الرئيسيّ المروى٢ ةأفرع مياه مصرف نمر ١٩
 ٦٥ . زيان-مايو بقطاع قالبشو ١٥ ّريترع  ٢٠
 ٦٥ . زيان- المغذية لقطاع قالبشودترع الجها ٢١



ح  

 .فهرس الجداول: تابع
 

 م
 

 عنوان الجدول
رقم 

 الصفحة

 ٦٦ . زيان-ع قالبشو جمعية النور المغذية لقطاّريترعة  ٢٢
 ٦٦ . زيان- جمعية األمان المغذية لقطاع قالبشوّريترعة  ٢٣
ــل وأبـــ ٢٤ ــة والســـالم والجامعـــة وّتـــرع ري جمعيـــات زيـــان واألمـ  ماضـــي والبســـتانين والعدالـ

 . زيان-المغذية لقطاع قالبشو
٦٧ 

 ٧٢ . زيان –ِالمصارف الرئيسية في قطاع قالبشو  ٢٥
( من   زيان خالل الفترة - قطاع قالبشو ِ فيزرعمن الزمام المنُمتوسط نصيب الفرد  ٢٦

٢٠٠٦ -١٩٨٦.(  
٧٨ 

 ٨٠  .٢٠٠٩ زيان عام- قطاع قالبشو ِزرع فيمن الزرع وغيرمنالزمام ال ٢٧
 ٨٢  ٢٠٠٦ – ١٩٩٦ من زيان خالل الفترة - قطاع قالبشو ِ فيةّالزراعيفئات الحيازة  ٢٨
 زيــان بالمقارنــة -ِ فــي قطــاع قالبشــو ّالزراعــيتكثيــف ة ودرجــة الّالمحصــوليالمســاحة  ٢٩

 ٢٠٠٦ -١٩٩٦ِبمركز بلقاس وجملة محافظة الدقهلية في الفترة 
٨٤ 

 ٨٥ .٢٠١٠-٢٠٠٨ ّالزراعيزيان خالل الموسم  -ّالتركيب المحصولي لقطاع قالبشو ٣٠
ِ الشتوي في القطاع مقارنة بجملة مركـز بلقـاس فـي الفتـرةّالمحصوليالهيكل  ٣١ ِ ٢٠٠٨- 

٢٠١٠. 
٨٧ 

فـي قطـاع قالبشـو  معامـل التـوطن والمحاصيل الشتويةبعض  لمساحة ّالنسبيالتوزيع  ٣٢
 . زيان –

٨٩ 

 ٩٢ .٢٠٠٩ محصول القمح عام منُمتوسط إنتاج الفدان  ٣٣
 ٩٤ . زيان –ِ لمساحة محصول البرسيم بالفدان في قطاع قالبشو ّالنسبيالتوزيع  ٣٤
 ٩٥ .حصول البرسيم كغذاء أساسي للحيوانالقيمة الغذائية لم ٣٥
 ٩٦ . زيان – البنجر بالفدان في قطاع قالبشو محصول لمساحة ّالنسبيالتوزيع  ٣٦
 ٩٨ .٢٠٠٩ م محصول البنجر عامننتاج الفدان ُمتوسط إ ٣٧
ِ الصيفي في قطاع قالبشو ّالمحصوليالتركيب  ٣٨  ٩٩ . زيان مقارنة بجملة مركز بلقاس-ِ
ِ لمســاحة المحاصــيل الصــيفية ومعامــل التــوطن فــي قطــاع قالبشـــو ّالنســبيع التوزيــ ٣٩ ِ- 

 .٢٠١٠-٢٠٠٩ ّالزراعيزيان خالل الموسم 
١٠٠ 

 ١٠٢ . زيان – لمساحة محصول األرز بالفدان في قطاع قالبشو ّالنسبيالتوزيع  ٤٠

 



ط  

 .فهرس الجداول: تابع
 

 

 م
 

 عنوان الجدول
رقم 

 الصفحة

 ١٠٤ . زيان–ِساحة محصول القطن بالفدان في قطاع قالبشو  لمّالنسبيالتوزيع  ٤١
 ١٠٥  .٢٠٠٩ م محصول القطن عامنُمتوسط أنتاج الفدان  ٤٢
 زيـان مقارنـة بمركـز بلقـاس عـام -ِة فـي قطـاع قالبشـو ّـالزراعيأعداد ومساحة الصـوب  ٤٣

٢٠٠٩. 
١٠٧ 

 -٢٠٠٩ زـيــان عـــام -ِ لهــا ـفــي قطـــاع قالبشــو ّالنســـبيأعــداد أشـــجار النخيــل والتوزيـــع  ٤٤
٢٠١٠. 

١١٠ 

 ١١٢ .٢٠١٠ -٢٠٠٩ زيان -ِ لمحاصيل الفاكهة في قطاع قالبشو ّالنسبيالتوزيع  ٤٥
خالل  زيان –ِة في قطاع قالبشو ّالسنوي ونسبة الزيادة ، ّاألراضي حتطور استصال ٤٦

 .٢٠٠٦- ١٩٨٦الفترة من 
١١٧ 

 ١١٩ . زيان-  لمناطق االستصالح بقطاع قالبشوّالنسبيالتوزيع  ٤٧
 ١٢٢  .٢٠١٠ عام ى زيان حت- استصالحها بقطاع قالبشو ّالجاريالمساحة  ٤٨
 ١٣٨ . زيان -ِفي  قطاع قالبشو ) لف جنيه باأل( قيمة القروض  ٤٩
 بمركز بلقـاس عـام ة زيان مقارن-ِة في قطاع قالبشو ّالزراعي الصوب أعداد ومساحات ٥٠

٢٠٠٩. 
١٤١ 

ــووحـــداتتطـــور أعـــداد ال ٥١ ــاع قالبشـ ِ الحيوانيـــة فـــي قطـ ــرة  –ّ ــان خـــالل الفـت ــنزـي  –٢٠٠٠مـ
٢٠١٠. 

١٤٦ 

 ١٤٧ .٢٠١٠ -٢٠٠٠ِة في الفترة ّالحيواني للوحدات ّالنسبيالتطور  ٥٢
 ١٥٠ . ٢٠١٠ زيان عام -ِي قطاع قالبشو فّللوحدات الحيوانية  ّالجغرافيالتوزيع  ٥٣
 ١٥٣ . ٢٠١٠ زيان عام -بشو ِي قطاع قال لمزارع الماشية فّالجغرافيالتوزيع  ٥٤
ّتوزيع الجغرافي لمعامل التفريخ ال ٥٥  ١٥٧ .٢٠١٠اآللية عام ّ
 زيـان -ِ فـي قطـاع قالبشـو ّالسـنوية لمزارع الدواجن وطاقتهـا اإلنتاجيـة ّالجغرافيالتوزيع  ٥٦

 .٢٠١٠عام 
١٦٠ 

 ١٦٣ .٢٠١٠ زيان -ّمعامل األهمية النسبية لمزارع الدواجن في قطاع قالبشو ٥٧
ِ للطيور المنزلية في قطاع قالبشو ّالجغرافيالتوزيع  ٥٨ ْ  ١٦٤ .٢٠١٠ زيان عام -َ
 ١٧٤ . ٢٠١٠ زيان عام -ِة في قطاع قالبشو ّالسمكي للمزارع ّالجغرافيالتوزيع  ٥٩
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 عنوان الجدول
رقم 

 الصفحة

 ١٧٦  .٢٠١٠ زيان عام–قطاع قالبشو ِة في ّالسمكيمعامل األهمية النسيبة للمزارع  ٦٠
ة  ٦١ ّـــأهـــم الخامـــات الزراعي ــان-ِفـــي قطـــاع قالبشـــو َ  ومقارنتـــه بمركـــز بلقـــاس عـــام  زيـ

٢٠١٠ . 
١٨٣ 

 ١٨٥ .٢٠١٠ زيان -ِاستهالك الكهرباء حسب القطاعات في قطاع قالبشو  ٦٢
ـــا بالجمهو ٦٣ ـــي مقارـن ــي ماضـ ــع أـبـ ـــاج تجمــ ــور إنـت ــًتطـ ـــن ّرـيـ ـــرة مـ ـــالل الفـت  -١٩٩٤ة خـ

 ).اإلنتاج بألف طن (٢٠١٠
١٨٩ 

ُالهيئات والشركات البنوك المساهمة في مصنع سكر قالبشو ٦٤ ِ. ١٩٦ 
 ١٩٨ ).ألف طن  ( ٢٠١٠ -٢٠٠٥ُتطور إنتاج مصنع شركة الدقهلية للسكر  ٦٥
 ٢٠٩ .اّري سماد اليومن زيان –ِاحتياجات التربة في قطاع قالبشو  ٦٦
 ٢١٠ . زيان–ُجات التربة لعنصر البوتاسيوم بقطاع قالبشو احتيا ٦٧
 ٢١١ .ت داخلهاّريُأنواع النباتات التي تخرن عنصر النترات والنت ٦٨
 ٢١٢ .أنواع المبيدات شائعة االستخدام وفترات بقائها بالتربة ٦٩
قطـاع عـام ِ فـي الّة المقـام عليهـا المبـانيّالزراعي ّاألراضي لمساحات ّالنسبيالتوزيع  ٧٠

٢٠١٠. 
٢١٣ 

 ٢١٥ .٢٠١٠ زيان عام –ِاستخدامات األرض في قطاع قالبشو  ٧١
 ٢٢٩ .  ِ زيان في السنوات العشر األخيرة – أسعار الماشية في قطاع قالبشو متوسط ٧٢
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رقم 

 الصفحة

 ٣ ٢٠٠٦ ومحافظة الدقهلية يان بالنسبة لمركز بلقاس ز–ّالموقع الجغرافي لقطاع قالبشو ١

 ١٢ . زيان بالنسبة لمركز بلقاس–ّالموقع الجغرافي لقطاع قالبشو ٢
 ١٣ . زيان ، بالنسبة لمحافظة الدقهلية–ّالموقع الجغرافي لقطاع قالبشو ٣
 ١٨ .طقة الدراسةمن منقطاعات جيولوجية عرضية لألجزاء الشمالية والجنوبية  ٤
ّالخريطة الكنتورية لقطاع قالبشو ٥  ٢٠ . زيان –ّ
 ٢٥ . دمياط وبلطيم والمنصورةة لدرجات الحرارةّري الشهتتوسطاالم ٦
 ٢٧ .صورةمن لدرجات الحرارة المئوية بمحطات دمياط وبلطيم والّريالمدى الحرا ٧
 ٣٠ .صورةمناح بمحطات دمياط وبلطيم والّالريالنسب المئوية التجاهات  ٨
 ٣٢ . بمحطات دمياط وبلطيم والمنصورةّالسنويتوسط كمية المطر م ٩
 ٣٤ .صورةمنة بمحطات دمياط وبلطيم والّالنسبيمعدل التبخر والرطوبة  ١٠
 ٣٨ . لمستخلص عجينة التربة المتشبعة بمنطقة الدراسةّالتحليل الكيميائي ١١
 ٣٩ .طقة الدراسةمنِ للتربة في ّالتحليل الميكانيكي ١٢
 ٤٤ . زيان–ِوالنسبة المئوية للزيادة الكلية في قطاع قالبشو للسكان  ّالسنويعدل النمو ُم ١٣
 ٤٦  زيان- ونسبة اإلعالة للسكان بقطاع قالبشوّالعمري للتركيب ّالنسبيالتطور  ١٤
 ٥٠ . زيان–بقطاع قالبشو ة ّاالقتصادي للقوى العاملة باألنشطة ّالنسبيتطور التوزيع  ١٥
 ٥٢ . زيان - للسكان بقطاع قالبشوّالجغرافيع التوزي ١٦
 ٥٤ . زيان - بقطاع قالبشوّالسكانينسبة التركز  ١٧
 زيان ومركز بلقاس ومحافظة -لقطاع قالبشو) ٢كم/نسمة( لحسابيةتطور الكثافة ا ١٨

 .الدقهلية
٥٥ 

 ٥٨ . زيان– لطرق النقل بقطاع قالبشو ّالجغرافيالتوزيع  ١٩
 ٦٣ . زيان –ِ في قطاع قالبشو ةيسي الرئّالريترع  ٢٠
 ٧٣ . زيان–ِالمصارف الرئيسية في قطاع قالبشو  ٢١
 (     زيـان خـالل الفتـرة مـن- قطـاع قالبشـو  فيمتوسط نصيب الفرد من الزمام المنزرع ٢٢

٢٠٠٦ -١٩٨٦.(  
٧٩ 

 ٨١ .٢٠٠٩ زيان عام- قطاع قالبشو منزرع في الالزمام المنزرع وغير ٢٣



ل  

 .األشكالتابع فهرس 
 

 م
 

 عنوان الشكل
رقم 

 الصفحة

ــازة  ٢٤ ــيةّالزراعـيـــفـئـــات الحـيـ ـــو ِ ـفـ ــاع قالبشـ ــرة - قطــ ــالل الفـتـ ــن زيــــان خــ  – ١٩٩٦ مــ
٢٠٠٦. 

٨٣ 

ـــاع قالبشــــو ّالمحصــــوليالتركـيـــب  ٢٥ ــان خــــالل الموســــم - لقطـ ــي زيــ -٢٠٠٨ ّالزراعــ
٢٠١٠. 

٨٧ 

 زيـان عــام -ـفـي قطـاع قالبشــوالمحاصــيل الشـتوية بعـض  لمســاحة ّالنسـبيالتوزيـع  ٢٦
٢٠١٠. 

٨٩ 

 ٩٠ .٢٠١٠ زيان - لبعض المحاصيل الشتوية في قطاع قالبشومعامل التوطن ٢٧
 ٩٢ .٢٠٠٩ لمساحة محصول القمح بالفدان عام ّالنسبيالتوزيع  ٢٨
 ٩٣ . زيان– في قطاع قالبشو ٢٠٠٩ محصول القمح عام منُمتوسط إنتاج الفدان  ٢٩
 ٩٥ . زيان –ِالبرسيم بالفدان في قطاع قالبشو  لمساحة محصول ّالنسبيالتوزيع  ٣٠
 ٩٧  . زيان– البنجر بالفدان في قطاع قالبشو محصول لمساحة ّالنسبيالتوزيع  ٣١
 ٩٨ .٢٠٠٩ م محصول البنجر عامنُمتوسط أنتاج الفدان  ٣٢
ــو ّالنســـبيالتوزيـــع  ٣٣ ــي قطـــاع قالبشـ ِ لمســـاحة المحاصـــيل الصـــيفية فـ  زيـــان خـــالل -ِ

 .٢٠١٠-٢٠٠٩ ّاعيالزرالموسم 
١٠١ 

 ١٠١ .٢٠١٠ زيان - لبعض المحاصيل الصيفية في قطاع قالبشومعامل التوطن ٣٤
 ١٠٣ . زيان – لمساحة محصول األرز بالفدان في قطاع قالبشو ّالنسبيالتوزيع  ٣٥
 ١٠٥ . زيان–ِ لمساحة محصول القطن بالفدان في قطاع قالبشو ّالنسبيالتوزيع  ٣٦
 ١٠٦ .٢٠٠٩ م الفدان من محصول القطن عاُمتوسط أنتاج ٣٧
 ١١١  ٢٠١٠ -٢٠٠٩ زيان عام -ع قالبشو ِ ألشجار النخيل في قطاّالنسبيالتوزيع  ٣٨
 ١١٣ .٢٠١٠ -٢٠٠٩ زيان -ِ لمحاصيل الفاكهة في قطاع قالبشو ّالنسبيالتوزيع  ٣٩
 ١١٨ .زيان –ِة في قطاع قالبشو ّالسنوي ونسبة الزيادة ّاألراضي حتطور استصال ٤٠
 ١٢٠ .٢٠١٠ زيان عام – لمناطق االستصالح بقطاع قالبشو ّالنسبيالتوزيع  ٤١
 ١٢٣  .٢٠١٠ عام ى زيان حت- استصالحها بقطاع قالبشو ّالجاريالمساحة  ٤٢
-٢٠٠٠ زيـان خـالل الفتـرة مـن –ة بقطـاع قالبشـو ّالحيوانيـتطـور أعـداد الوحـدات  ٤٣

 .م٢٠١٠
١٤٦ 

 ١٤٧ .  زيان –ة في قطاع قالبشو ّالحيوانيللوحدات  ةّويالسننسبة الزيادة  ٤٤



م  

 .تابع فهرس األشكال
 

 م
 

 عنوان الشكل
رقم 

 الصفحة

 ١٤٩ .٢٠١٠ -٢٠٠٠ة في الفترة ّالحيواني للوحدات ّالنسبيالتطور  ٤٥
 ١٥٢ .٢٠١٠ زيان عام -ة في قطاع قالبشو ّالحيواني للوحدات ّالجغرافيالتوزيع  ٤٦
 ١٥٤ .٢٠١٠ زيان عام - لمزارع الماشية في قطاع قالبشو ّغرافيالجالتوزيع  ٤٧
 ١٥٥ .٢٠١٠ زيان عام -في قطاع قالبشو األلبان لماشية ّالتوزيع الجغرافي لمزارع  ٤٨
 ١٦١ .٢٠١٠ لمزارع التسمين الدواجن في القطاع عام ّالجغرافيالتوزيع  ٤٩
 ١٦٢ .٢٠١٠  لمزارع البياض في القطاع عامّالجغرافيالتوزيع  ٥٠
 ١٦٣ .٢٠١٠ زيان -ّمعامل األهمية النسبية لمزارع الدواجن في قطاع قالبشو ٥١
 ١٦٥ .٢٠١٠ زيان عام - للطيور المنزلية في قطاع قالبشو ّالجغرافيالتوزيع  ٥٢
 ١٧٥ .٢٠١٠ زيان عام -ة في قطاع قالبشو ّالسمكي للمزارع ّالجغرافيالتوزيع  ٥٣
 ١٧٧ .٢٠١٠ زيان عام -ية لمزارع الدواجن في قطاع قالبشومعامل األهمية النسب ٥٤
 ١٨٤ .٢٠١٠ زيان ومقارنته بمركز بلقاس عام -ِفي قطاع قالبشوة ّالزراعيَالخامات أهم  ٥٥
ِاستهالك الكهرباء حسب القطاعات في قطاع قالبشو  ٥٦ ُ  ١٨٦  .٢٠١٠ زيان -ِ
 ١٨٨  .     زيان- قالبشو  لحقول الغاز الطبيعي في قطاعّالجغرافيالتوزيع  ٥٧
 -١٩٩٤ة خـالل الفتـرة مـن ّريـً ماضـي مقارنـا بالجمهوتطور إنتاج تجمـع أبـو) ٥١(شكل  ٥٨

٢٠١٠. 
١٨٩ 

 ١٩٥ . لمصنع سكر البنجر بقالبشوّالجغرافيالموقع  ٥٩
ُالهيئات والشركات البنوك المساهمة في مصنع سكر قالبشو ٦٠ ِ. ١٩٦ 

 ١٩٨ .٢٠١٠ -٢٠٠٠ زيان خالل - قطاع قالبشوتطور إنتاج شركة السكر في ٦١
)  سكر ، مضارب أرز ، مصانع طوب(التحويلية ة ّالزراعي للصناعات ّالجغرافيالتوزيع  ٦٢

 .م٢٠١٠ زيان خالل عام –في قطاع قالبشو 
٢٠١ 

في قطـاع ) ورش حرفية ، ومنتجات ألبان(ة الحرفية ّالزراعي للصناعات ّالجغرافيالتوزيع  ٦٣
 .م٢٠١٠ زيان خالل عام –قالبشو 

٢٠٣ 

ـــبيالتوزـيـــع  ٦٤ ــاحات ّالنسـ ـــي لمســ ـــ ّاألراضـ ـــانيّالزراعـي ــا المـب ـــام عليهــ ـــاع عــــام ّة المـق ِ ـفـــي القطـ
٢٠١٠. 

٢١٤ 

 ٢١٦ . زيان–ِاستخدامات األرض في قطاع قالبشو  ٦٥
 ٢٣٠ .ِ زيان في السنوات العشر االخيره–متوسط أسعار الماشية في قطاع قالبشو  ٦٦



ن  

 . الفوتوغرافيةهرس الصورف: ًرابعا
 

 م
 

 عنوان الصورة
رقم 

 الصفحة

 ٢٠ .مايو١٥ِطقة قالبشو في نطاق جمعيةمنازل بمنشات والمنغزو الرمال لل ١
 ٢٢ .مايو١٥ِطقة قالبشو في نطاق جمعيةمنازل نتيجة حركة الرمال بمنهدم ال ٢
َبداية تكون السبخة بظهور األمالح على سطح التربة ، ونمو ال ٣ ُ نباتات الملحية بعد ُ

 .ماضي منطقة أبو انحصار المياه ب
٢٣ 

 ٥٩ .مايو١٥ظاهرة توحل الطرق الترابية ، بزمام جمعية  ٤
 ٦٠ .ُسوء الطرق المرصوفة وتكسرها ، بزمام جمعية الجامعة ٥
 بــالغمر لألراضــي الرمليــة المســمرة ممــا يــؤدي لفقــدان كميــات كبيــرة مــن ّالــريقــة ّريط ٦

 .جمعية الجامعةالمياه بزمام 
٦٩ 

 بالغمر لألراضي الرملية مما يؤدي لفقدان كميات كبيرة مـن الميـاه بزمـام ّالريقة ّريط ٧
 . مايو١٥

٧٠ 

 ٧٥ .ة بقالبشوّالزراعي بالتنقيط لمحصول الطماطم بإحدى مزارع كلية ّالري ٨
 ٧٥ .ة بقالبشوّالزراعي بالتنقيط لمحصول الكرنب بإحدى مزارع كلية ّالري ٩
 ٧٥ .ة بقالبشوّالزراعي بالتنقيط لمحصول البنجر بإحدى مزارع كلية ّالري ١٠
 ٩١ . الرملية بزمام جمعية األمانّاألراضيزراعة محصول القمح في  ١١
 ٩٨ . الرملية ، بزمام جمعية الجامعةّاألراضيزراعة البنجر في  ١٢
ــي زراعـــة شـــتالت الطمـــاّالزراعيـــاحـــدي الصـــوب  ١٣ ـــة ة التـــي تســـتغل فـ طم بزمـــام جمعي

 .الجامعة
١٠٨ 

 ١٠٨ .ة الصغيرة تستغل لزراعة محصول الطماطم بزمام جمعية الجامعةّالزراعيالصوب  ١٤
تسـتغل أراضـي النخيـل فـي زراعـة بعـض المحاصـيل كـالقمح والبنجـر والبرسـيم بزمــام  ١٥

 .جمعية الجامعة
١١١ 

 ١٢٤ .ماضية أبو ّ الزراعي بمنطق االستصالحت قبل إجراء عملياّاألراضي ١٦
ِتصالح الزراعي في زمام جمعية أبو تواصل عمليات االس ١٧  ١٢٤ .ماضي ّ
ِلرملـيـة بـاألرض ـفـي زمـام جمعـيـة ق تســوية منـاطق الـتالل اّريـيـتم االستصـالح عــن ط ١٨

 .ماضيأبو 
١٢٥ 

 

 



س  

 .تابع فهرس الصور
 

 م
 

 عنوان الصورة
 رقم

 الصفحة

 ١٢٥ من عمليات االستصالح بمنطقة أبوماضيهاء بعد االنتّاألراضي المستصلحة شكل  ١٩
ّن طريـق ًق نقل التربة الطينية من أراضـى مركـز بلقـاس جنوبـا عـّريتسمير التربة عن ط ٢٠

 .ّتجريف التربة ، بمنطقة أبو ماضي
١٢٦ 

 ١٣١ .نبات السيسل في زمام جمعية الجامعة ٢١
 ١٣٣ . مايو١٥مام جمعية  بالغمر لألراضي الرملية المستصلحة ، بزّالرينظام  ٢٢
 ١٣٤ . مايو١٥ بالغمر لألراضي الرملية المسمرة بزمام جمعية ّالرينظام  ٢٣

 ١٥٥ .٢٠١٠ زيان عام -احدي مزارع تربية الماشية في قطاع قالبشو ٢٤
 ١٥٩ .إحدى مزارع الدواجن بزمام جمعية الجامعة ٢٥
 ١٥٩ .امعةإحدى مصانع إنتاج أعالف الدواجن بزمام جمعية الج ٢٦
 ١٦٥ .ة قالبشوّريتربية البط واإلوز بق ٢٧
 ١٦٦ .ة قالبشوّريتربية الحمام بعمل أبراج على أسطح المنازل بق ٢٨
 ١٧٠ .ّالمزارع السمكية بزمام جمعية أبو ماضي ٢٩
 ١٧١ .أبو ماضية بزمام جمعية ّالسمكي في المزارع ّالزراعيستخدام مياه الصرف ا ٣٠
  على العـاملين بالمصـنع ، شـركة السـكر قالبشـورن بجوار المصنع للتسييإقامة المساك ٣١

٢٠١٠. 
١٩٣ 

 ١٩٥ .٢٠١٠أبو ماضي عام ة ّريُمصنع سكر قالبشو بق ٣٢
 وغيرهـا مـن ّريق سـيارات اللـوّريـنقل محصول البنجـر وبـاقي مسـتلزمات الشـركة عـن ط ٣٣

 .٢٠١٠ السيارات األخرى
١٩٧ 

 ٢٠٤ .الجامعةمصانع الطوب بزمام جمعية  ٣٤
 ٢١٥ . مايو١٥ُة المستصلحة بزمام جمعية ّالزراعي ّاألراضي فوق ّالزحف العمراني ٣٥
 ٢١٧ .أبو ماضية بزمام جمعية ّالزراعي ّاألراضيتصحر  ٣٦
تثبيـت الرمـال بسـكب القـار عليهـا ، أو زراعـة أشـجار النخيـل والنباتـات النجيليـة بنطـاق  ٣٧

 . مايو١٥جمعية 
٢١٩ 

ٌت الرمال بإقامة السـياج المصـنوع مـن سـعف النخيـل أو عمـل مربعـات مـن البـوص تثبي ٣٨
 . مايو١٥بنطاق جمعية 

٢٢٣ 

 ٢٣٤ .مايو١٥ ، بنطاق جمعية ّأقساط جمع األلبان من األهالي ٣٩



ع  

 لمالحقفهرس ا: ًخامسا
 

 

 م
 

 المحتوي
رقم 

 الصفحة

 ٢٥٥  .٢٠٠٦  زيان عام-قطاع قالبشو ّالتركيب االقتصادي للسكان في  ١
 ٢٥٥ . زيان- للسكان بقطاع قالبشوّالنوعيالتركيب  ٢
 ٢٥٦ . زيان-إنتاج مزارع الدواجن في قطاع قالبشوب خاصنموذج استبيان  ٣
 ٢٥٧ . زيان–إنتاج مزارع الدواجن في قطاع قالبشو ب الخاصنتائج نموذج االستبيان  ٤
 ٢٦٠ . زيان–البشو  في قطاع قّالسمكياالستزراع ب خاصنموذج استبيان  ٥
 ٢٦٢ . زيان– في قطاع قالبشو ّالسمكياالستزراع ب الخاصستبيان االنتائج  ٦
 ٢٦٥ . زيان–ة بقطاع قالبشو ّالزراعيالصناعات ب خاصاستبيان نموذج  ٧
 ٢٦٧ . زيان–ة بقطاع قالبشو ّالزراعيالصناعات ب الخاصاستبيان نموذج نتائج  ٨
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 :تمهيد

 

اجــات َر الحِفيوَع دخــل الفــرد ، وتـــْفـَ رإـلـى ًاهــدف أساســَ تِالتــيو عصــر التنمـيـة ، ماليــوعــيش مصــر َت
 ـمــنِ ف؛ مــا طقــةمن ِفــية ِمنــ الكامكانيــاتِلإلســتغالل ِلتنميــة هــي اَفا ؛ائيــة َه الغذُحاجاتــوخاصــة ،  ةِساســياَأل

  ةَ زراعيـة كبيـرمكانيـاتِإك ِـمتلَدها تِ نجِالدراسة طقةمنقتصاديات ِ اِفيؤثرة ُالمة ّالجغرافيوامل َراسة العِ دِخالل
 ؛ فقــياُأل ّالزراعــيســع ُوَ التمكانـيـاتِإ دِب وجــوِانــَ جإـلـى،  ةّــالزراعيقومــات التنميــة ُع مِــوفر بهــا جميَتــَ تُحيــث

 الصـناعات مثـل صـناعة مـنديـد  للعاألساسـية الركيزة مجتمعات زراعية كانت قامةِإ ِفي مهم ٌ دورطقةمنفلل
 ةّالزراعيـامات َ الخعلىعتمد َ تِالتي ّىرُاألخناعات َ الصمنب العديد ِانَ جإلى، ول البنجر ُ محصمنالسكر 

َعلـىمـل ْ تعِالدراسة طقةمن ِفي ةّالزراعيفالتنمية   سـتنباطِا ِخـالل مـن الصـالحة للزراعـة األراضـي ِاستصـالح َ
ـــ ةد جيـــتَالَســـال ــع ظـــرالءمَتَت ــامالت ْ تحِخـــالل مـــن طقـــةمنوف ال مـ ــات نشـــاءِٕوا،  ةّالزراعيـــســـين المعـ  محطـ

َعلىعمل لوا، البحوث   علـىفالعمـل  ؛خدمـة تخـدم عمليـة التنميـة  ضـلَأف بـأداءم ْ تقوِلكي  تنميتها وتحسينهاَ
ْعن ً جداُدراسة مقومات التنمية هام  .ِالدراسة طقةمن ِفي ةّالزراعيد القيام بعمليات التنمية َ

 

 :ِالدراسة طقةمن تحديد -ًأوال
   عرضّئرتيَبين داُ لمحافظة الدقهلية ابعَ مركز بلقاس التالي شمِفي زيان –قع قطاع قالبشو َي

القطاع سنة  ُأنشئ،  ًشرقا ˚٣١ ´١٨ -  ˚٣١ ´٢٧ طول ّطىَ ، وبين خًماالش  ˚٣١  ´٣٠ –˚٣١ ´ ٢٥
قطاع البع َتَيم حيث ١٩٤٣نضم له سنة  مركز بلقاس أُأنشئ كان يتبع مركز شربين ، ولما م ،١٩١٣

ادر شاة عبدالقمنو  الجزائرمنا كل ًوبجنو،  مدينة جمصة ً شماالٌحدهَيو، احية اإلدارية َ النمنمركز بلقاس 
، وتبلغ مساحة ) ١(شكل  محافظة كفر الشيخ ًيحده غرباو،  محافظة دمياط ًشرقا، ر ِفيوالح،  ّوالستاموني

 من ٪٢,٣ُ من مساحة مركز بلقاس ما يعادل ٪١٢ تمثل ٢كم١٩٨,٣عادل ُألف فدان ما ي٤٩المنطقة 
ما ، وبجملة سكان مركز بلقاس  من ٪٤,٤مثلون ُ نسمة ي١٨٨٧٢يسكنها مساحة محافظة الدقهلية ، 

 ٥ جمعيات زراعية منها ١٠وتنقسم منطقة الدراسة إلى  من جملة سكان محافظة الدقهلية ، ٪٠,٤ ُيعادل
 ، والعدالة  نأبو ماضي ، واألمل ، والسالم ، والبساتي: ة قالبشو ، وتتمثل في جمعياتجمعيات تتبع منطق

مايو ، والجهاد ، واألمان ، والنور ، ١٥:  تتبع منطقة زيان ، وهي جمعياتّوخمس جمعيات أخرى
 .والجامعة
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 .٢٠٠٦ ، عام ٥٠٠٠٠ : ١أطلس مصر الطبوغرافي  :لمصدرا                                                   
 

ومحافظة الدقهلية   زيان بالنسبة لمركز بلقاس – لقطاع قالبشو ّالجغرافيوالفلكي الموقع ) ١(شكل 
  .٢٠٠٦عام 

 

 : أسباب اختيار الموضوع-اًثاني
ومواجهـة الزـيـادة ،  انكسـد حاجـة السـِ لّالزراعـي المجــال ِفـي االهتمـام بالتنميـة االقتصـادية خاصـة -١

 .ر فرص العملِفيالسكانية بتو
َعلىوء َ الضلقاءِإ -٢  .ِالدراسة طقةمن ِفي ةّالزراعيعمليات التنمية قومات ُ مأهم َ
ّ ، حيــث تعتبــر منطقــة الدراســة مــن أهــم منــاطق التوســع الزراعــيّ األفقــيّ دراســة التوســع الزراعــي-٣ ُ 
 . البور غير القابلة للزراعةّق استصالح األراضي عن طري في محافظة الدقهلية ، وذلكّاألفقي
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وذلـك ـبـالوقوف ،  ةّالجغرافيــ دراسـته ِخــالل مـن، ه ِفيــ الــذي يعـيش اإلقلـيم خدمــة ِفـي َالطاـلـبغبـة َ ر-٤
َعلىذلك الوقوف َوك،  ةّالزراعيقومات التنمية ُ معلى  . لهاالمقترحات ومحاولة وضع امهامأعوقات ُ المَأهم َ

 اإلنسـانهي دراسة العالقـة بـين  -مهما تعددت فروعها  -ن الطالب بأن الجغرافيا ً أيضا إيمان م-٥
 .والبيئة التي يعيش فيها ، مما دفع الطالب الختيار هذا الموضوع لتوضيح تلك العالقة

 

 :ِالدراسة أهداف -ًثالثا
َعـلـىعــرف َ الت-١  ِفــي ةّالزراعيــميــة  وبــين التن) بشــرية –طبيعيــة ( ة ّالجغرافيــ العالقــة بــين الظــاهرات َ

 .ِالدراسة طقةمن
مكـن علـى أساسـها رسـم صـورة ُات الطبيعية والبشرية لمنطقة الدراسـة بحيـث يمكان التعرف على اإل-٢

 . للمنطقةّللتخطيط المستقبلي
 .واجهة خطر الزيادة السكانيةُ مِفي ةّالزراعي التنمية أهمية زبراإ -٣
َعلى الوقوف -٤  .ِالدراسة طقةمن ِفي ةّالزراعي اضياألر ستصالحا مراحل تطور َ
 لعـالج هـذه المقترحـاتُ تشخيص مشكالت التنميـة الزراعيـة فـي منطقـة الدراسـة ، وصـياغة بعـض -٥

 .المشاكل
ــم المعلومــــات -٦ ــات رقميــــة باســــتخدام نظــ ــل قاعــــدة بيانــ ـــ عمــ ـــا يّالجغرافيـ َعلــــىســــهل ُة ممـ ـــتخدم ُ المَ سـ

 . أي وقتيِف هاِإلي ضافةِواإل، ها ُمعالجتٌسترجاعها وِا
 

 :هاليبوأسالبحث اهج من -ًرابعا
 :ِالدراسةاهج من -أ

 :هج التاريخيمن ال-١
 ةّالزراعيـصـاحبة لعمليـات التنميـة ُ المّالزراعـي ستصالحيخي لعمليات االِهتم بدراسة التطور التارَوي

 .ِالدراسة طقةمن ِفي
 :وعيُهج الموضمن ال-٢

 

هــا ثــم ِفي ـتـؤثر ِالـتـي لوامــَوالع،  المختلفــة عـادْاألبعالجــة ُ مِخــالل ـمـن ِالدراســةوع ُــويهـتم بدراســة موض
 .األساسيةمن الموضوع وحدة التحليل تخذ َ يهو؛ فولذلك ،  ِالدراسة التابع له قليمِباإلبط ذلك َر

 :صولياألهج من ال-٣
َهذاوم ٌويق َعلىهج من الَ ستخدام ِ االطَألنما ّالجغرافي التوزيع ِفيحكم َتَ تِالتي والمبادئ األسس دراسة َ

ْعناتجة َشكالت النُوالم، شري َالب َهذا َ يعيـة ِاء كانـت طبَها سـوِفيؤثرة ُوامل المَفهم العِولة لحاُ مِفي االستخدام َ
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ــرِالخصـــائص الطبيِ بِالدراســـةتبدأ َـــذا سِلـــ،  بشـــرية أو ــة والبشـ ــإية ِعيـ ــِالدراســـة قليمِبـ ــة ْقومـــات التنُ دراســـة مم ـث ميـ
 .اسةِالدر طقةمن ِفي ةّالزراعي
 :هج االقليمىمن ال-٤

َعلىعتمد َوي   .ِالدراسة طقةمن ِفي ائدةَالس بالظروف رتباطه اِخالل من ِالدراسةوع ُعالجة موضُ مَ
 : التحليليِفيالوصهج من ال-٥

ئق َرض الحقــاَ عــِفــيســتخدم ُ وي ،تماعيــةاالجم  العلــوِفــيســتخدمة ُحــث المَ البهجامنــ أهــم مــنُويعــد 
ّفي وصطارِإ يفيع ِهم السرَحقق الفُ مفهوم ي والنسب بشكل سرديامَرقاأليط ِعلمية مع تبسِال ثم تحليـل  ّ كميِ

 .هذه الحقائق

 ِالدراسة اليبأس -ب
 : الكمياألسلوب -١  

 ســبِ النْســتخراجوا،  الجدولــةطلــب َتَ تِالتــي امَواألرقــ البيانــات مــنكثيــر ِ للِالدراســةوع ُموضــعــرض َيت
َهذايتم َوس،  صورة مبسطة ِفي واالرتباطاتالقات المئوية والمعدالت لتوضيح الع  ّاآللـي ب باستخدام الحاسَ

 ).Spss 10(  للعلوم االجتماعيةّياإلحصائبمساعدة برنامج التحليل 
 

 :ِفي الكارتوجرااألسلوب -٢
ذاهــدف َي َه ــل ظــِ تمثإـلــى األســلوب َـــ ــة بغـــرض كالَواألشــرائط َ الخـــِخـــالل مــن ِالدراســـةاهرات َـي  البيانـي

ّفي الكــارتوجرااألســلوب أنكمــا ،  الطــرق لحلهــا فضــلَأووضــع ، هــا ِ لفهمِالدراســة مشــكلة ظهــارِإ  ِــفيتمثــل  يِ
ــة َيــد الخـــِتوح ــافةِباإل ؛حـــدة المقـيــاس ُ موســاسَأرائط للخـــروج بخريطـ ــات ِســـتخدام حـــِ اىِإلــ ضـ زم نظـــم المعلومـ

 ) . Map info 7,0 Arc Map(مثل برنامج ) Gis (ةّالجغرافي
 

 

 :سات السابقة الدرا-ًاخامس
 : الدراسات التي تناولت موضوع الدراسة-١

عبــدالفتاح صــديق ِدراســة ذه الدراســات َــ همــنو،  ِالدراســةوع ٌــاولــت موضَنَ تِالتــينوعــت الدراســات َت
ْعـن التنميـة ) ١٩٨٨(عبـدالاله  ِ فـي شـرق الـدلتا ، ةّالزراعيــَ تعــرض ، و بهـافـي  ّالزراعـيٕامكانيـات التوســع وِ

ِفيها بالدراسة ل حيث هدفت الدراسـة إلـى التعـرف علـى  ، الدلتاِ في شرق ّالزراعيِاطق االستصالح منبعض ِ
ــرق اـلــدلتا ــة لتطـــور مســـاحة األراضـــي ، اإلمكانيـــات الزراعـيــة لمنطقـــة شـ ـــم خريطـ  ،  الزراعيـــة بالمنطقـــةّورسـ

والمـالك     الصـالحيةّ، وكانـت الدراسـة التطبيقيـة علـى مشـروعي ومحاولة تقييم بعض المشروعات الزراعيــة
ـــــا الجغراـفــي ــاول موقعهمـ ــب المحصـــوليّتـــم تـنـ ــري ّ والمســـاحة والتربـــة والتركـي  والـثــروة الحيوانيـــة والتســـويق واـل

ْعن م) ١٩٨٩ (فتوح فتحي خضردراسة و ، وطرقــه ِحافظة الدقهلية دراسة في َ ِا االقتصادية  والتي ّالجغرافيِ ِ

ِتناول فيها أهم الموارد االقتصادية في المحا دراسـة ال حيث هدفتمحافظة  المنِطقة الدراسة جزء منفظة ، فِ
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ــل عثمــاندراســة وطقــة االقتصــادية ، منإمكانيــات الللتعــرف علــى  ِعــن مشــكالت التنميــة فــي ) ١٩٨٩ (نبي ْ َ
ِمحافظة الدقهلية دراسة في  ِا االقتصـادية ، والتـي تعـرض فّالجغرافيـِ ِ ِيهـا َألهـم مشـكالت التنميـة فـي مِ حافظـة ٌ

ــة ــول والتوصـــيات لممـــن الدقهليـ ي ُ أجـــل وضـــع الحلـ ــة ف ــكالت التنميـ ــواجهـــة مشـ ِـ ــي  ودراســـة  ،المنطقـــةٌ فتحـ
ــة ، وتعـــرض فيهـــا للنقـــل بأنواعـــه ، وبعـــض ) ١٩٩٠(المراكبـــي  َعـــن النـقــل ومشـــكالته ـفــي محافظـــة الدقهلـي ْ َِ ِ ُ

ــي تعـتــرض الخـــدمات النقلـيــة بالمحافظـــة ، حيـــث تـعــد  ــكالت الـت ُالمشـ ُ ِ زء منِ ــطـقــة الدراســـة ج ِـ  المحافظـــة ، مـــنِ
ِعــن محافظــة كفرالشــيخ دراســة ـفـي جغرافـيـ) ١٩٩٢ (ـيـر بـسـيوني الهيـتـىمنودراسـة  ِ ٌِ ْ ِة التنمـيـة االقتصــادية ، َ

ــا ـــة االقتصــ ـــا للتنميـ ـــرض فيهـ ــرق النهــــوض ـبـــالنواحي ّوتوزيعهــــا الجغراـفـــينواعهــــا دية بأوتعـ ـــادية ّوطــ  االقتصـ
ِحافظـة كفرالشـيخ ، ودوره فـي تحقيـق ِلنقل في م ا)٢٠٠٣ (شوهدى عبدالحميد الخواجةِدراسة و ، بالمنطقة

ِفي معرفة َها الطالب من استفادْالتنمية ، وقد  وكـذلك ، الدور الهـام للنقـل فـي دفـع عجلـة التنميـة االقتصـادية ِ
ــة الصـــناعية فـــي مركـــز بلقـــاس )٢٠٠٩ (دراســـته  ّالجغرافـــي، والتوزيـــع  عـــن النـقــل ودوره فـــي تحقيـــق التنميـ

هــم الطــرق الـتـي تســاعد ـفـي ة ، وأّــالزراعيراســته للصــناعات واـلـذي تعــرض ـفـي د، للصــناعات فــي المنطـقـة 
ِعـن جغرافيـة الصـناع) ٢٠٠٦ (عمـرو مصـطفى طـه عبـداللطيفدراسـة و، عمليات التنمية  ْ ي محافظـة ة فـَ

، ودراســة  والمشــكالت التــي تواجههــا ّحيــث تنــاول الصــناعة وأنواعهــا المختلفــة وتوزيعهــا الجغرافــيالدقهليــة 
ــر الشـــيخ وقـــد هـــدفت ) ٢٠٠٦(  فـخــرى عبدالمجيـــد رزقهنـــاء ــة ـفــي محافظـــة كـف عـــن الصـــناعات الزراعـي

واجههـا ُ ، وتحديـد المشـكالت التـي تّالدراسة إلى التعرف على أنواع الصناعات الزراعية وتوزيعها الجغرافـي
 .في المحافظة

 : الدراسةمنطقة الدراسات التي تناولت -٢
ــ ــت الدراســـات التـــي تناوـل ََتنوعـ ِ هـــذه الدراســـات دراســـة مـــنِت إقلـــيم الدراســـة ، وَِ ــدين عـــزتَ  عـــالء اـل

ِعن استخدامات اَألرض في مركز بلقاس ) ١٩٨٤( ِ ْ ُوتناول فيها تعـدد اسـتخدامات اَألرض ، وأثرهـا ، َ ِ ٌ َ َِ  علـىَ
ْطرق التنمية ، ومعرفة المشـكالت الناجمـة عـن تعـدد اسـتخدامات األرض  َ  نجـالء مرشـدي محمـد، ودراسـة ٌ

ْعن ) ١٩٨٧( ُوسط الدلتا ، حيث تعد  شمال ّالزراعيِاطق االستصالح منَ ََ الدراسات التي تناولت دراسة منُ ِ
راز أهـم منـاطق االستصـالح  في شمال وسط الدلتا حيث هدفت الدراسة إلى إبّالزراعيِاطق االستصالح من

ّدراســة العوامــل الجغرافيــة المــؤثرة فيهــا والتوزيــع الجغرافــيالزراعــي ،بجانــب   والوقــوف  لمـنـاطق االستصــالحُ
) ١٩٩٠ (حمـد خفاجـةأمحمـد ، ودراسـة  ّعلى أهم المشكالت التـي تعتـرض عمليـات االستصـالح الزراعـي

ّعـن مرـكـز بلـقـاس دراسـة ـفـي العمــران الريفي ِـ ِ ِ ْ وبـيـان أـثـره  ّ التطـور العمراـنـيحـيـث هــدفت الدراسـة إلــى تتبــع ، َ
ِعـن التنميـة ومشـكالتها فـي مركـز ) ٢٠٠٦( ببـو طالـي أسـامِ، ودراسـة في المنطقـة  التنمية على عمليات ُ ْ َ

هـا منِ اسـتفاد  حيـثالمشكالت التـي تعترضـهانواعها و بأ االقتصاديةلتنميةدراسة اوقد تعرض فيها ل ،بلقاس 
ِالطالــب فــي معالجــة المشــكالت ي َ ِــ التــي تعتــرض طــرق التنميــة ف ُ  ، وقــد ثبــت الطالــب هــذه  الدراســةطقــةمنِ

 .المراجعالدراسات في متن 
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 :مراحل إعداد الدراسة -ًسادسا  
 

 : المرحلة المكتبية-أ
، ختلفــة ُ مأعــوام ِخــاللواـبـع َوالت ّـقـرىِلل ّالزراعــيعــداد ِوالت، كان ُ الســ تعــداداتوفيهــا تــم جمــع بيانــات

ْعنادرة َ الحيويـة الصــحصـائياتِواإل مصــدر ال تشـكلت بياناتهـا ِالتــيو،  واإلحصـاء للتعبئـة ّيِ الجهـاز المركــزَـ
  ِالدراسة قليمِبإ ةّالزراعي اإلدارة منشورة منستعانة ببعض البيانات غير الِتم االا مَك،  ِالدراسة لهذه يِاألساس

  ٢٠٠١معلومـات لعـام ِدقهليـة بالِووصـف المعلومـات لمحافظـة ال، وتقرير التنمية البشرية لمحافظة الدقهليـة 
ـــة الدِرَوالخ ـــة لمحافظـ ــة المعلوماتـي ــة َيطــ ــاقهلـيـ ــع  ٢٠٠٦معــ ـــب والمراجــ ـــات مــــن الكـت ــع البياـن ــولية، وجمــ  األصــ

 .بموضوع الدراسة أو منطقة الدراسة والرسائل العلمية الخاصة والمقاالت المنشورة
 

 : الميدانيةِالدراسة مرحلة -ب
ـــع و ـــة وتوزيــ ــــتطالعية لمنطقـــــة الدراســ ــارة االسـ ــدأت بالزيـــ ـــنبـــ ــِاذج االمــ ــتبيان لـــ بعض الخصـــــائص ســـ
ثـم القـيـام بتفرـيـغ  ؛ ِالدراســة طقـةمن ـِفـي ةّالزراعيـ التنمـيـة ِفـي وأثرهــا، دية واالجتماعيـة ة واالقتصــاِفيـالديموغرا

   ِالدراسة ِفيواستخراج بعض الجداول ،  ) Spss10(وبرنامج  ّاآلليالستعانة بالحاسب ِبيانات االستبيان با
 

  :كتابةِ مرحلة ال-ج
ــ صعلـــى ملتَواشـــت ــمـــع التركيـــز ، رســـالة ِ الْتنمـــياغة ِـ َعلـ ــة ىَ ــل الجـــداول والمالحـــق ومجموعـ  تحليـ

ــالة ِاتمـــة الَووضـــع خ،  واألشـــكالالخـــرائط  ــى ّي تحتـــوِالتـــيرسـ ــائج والتوصـــعلـ ــييات ِ النتـ  ِإليهـــا خلصـــت ِالتـ
 .ِالدراسة

 

 :َالطالبجهت َ واالتيم الصعوبات َ أه-ًسابعا
َعلىصول ُ صعوبة الح-١ نات ية البياِ سرّدعوى المختلفة بكوميةهات الحِ الجمن حصائيةِاإليانات َ البَ
 الميدانيـة المكثفـة ِالدراسـةكلة بٌ المشـِذهَ هـعلـى َالطالـبغلـب َ تْقـدَو صـة ،رنـامج الخصخِق بِ بعـد تطبيـًخاصـة

 . هذه البيانات مالإلك
 .اربهاَضَ وتهاِأرقامختالف ِوا،  البياناتصادر متعدد  -٢
ــة ٌوالهيـئــات المكوميـــة ُ المصـــالح الحِفـــي المســـئولين ْعـــضَب عـــدم التعـــاون مـــن -٣ حـــث َ البألهميـــةختلفـ

ياع َ لضـأدىا ممـانـت شـفهية ، َانـات حتـى ولـو كَيَعطائـه بِهم إُورفضـ،  َالطالـب ْعم نُتعاوالدم َ ، وعّيِالعلم
 .قت والجهدَالو

رق ُ وقـلـة الطــنـقـللقـلـة وســائل ال،  األـقـدام عـلـى ً ـبـين الجمعـيـات ســيرانتقــالاالشــقة م َالطاـلـب تحمــل -٤
 .ًكبيراً جهدا َالطالبا كلف مم، وفة ُالمرص
ّفيوغراُـ التصــوير الفوتنـاءَأث َالطالــب عانـاةُم -٥ كــان م ِـفيتتركــز   النهـاألة ّــالجغرافيرات ِاهَـعــد الظُلب،  ِ

  .خرية بعض المواطنينُ سإلىافة َإلضِ ، بااحدَو
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 :ِالدراسةحتويات ُ م-ًثامنا
ــالة ســـبعة فصـــولِالت نمَـــضَت ــبقها مقدمـــرسـ ،  ِالدراســـةوضـــوع ُ مأهميـــةهـــا ِفي الـــبَالط عـــرض  ؛ة يسـ
ــد  ــــةمنوتحديـــ ـــة طقـ ــــداف ،  ِالدراســ ــوع ، وأهـ ــار الموضـــ ــــباب اختيـــ ــــةوأسـ ـــث وأســـــاليبه   ، ِالدراسـ ومنـــــاهج البحــ

،  ِالدراسـةمحتويـات  اًوأخيـر َالطالـبهت َجَ واِالتيوالصعوبات  ، ومراحل إعداد الدراسة والدراسات السابقة ،
ــر، غـــة العربيــة ُلص بالخــلُوم ــة ُالل بوآخـ ــات واألجنبـيــة العربـيــة مراجــعائمـــة الَوق،  األجنبيــةغـ  ثــم ذيـلــت الدراسـ

 .وتوصيات الدراسة،  إليهابخاتمة عرض فيها الطالب ألهم النتائج التي توصل 
 

 :وانتظمت خطة الدراسة فيما يلي
 

ــَت يثرة ٌعيــة المــؤِوامــل الطبيَ العولاَألالفصــل  اولَن ،  زيــان –شــو قطــاع قالبِفــي  ةّالزراعيــ التنميــة ِــف
 اخُمـنــائص الَـــصَخ ، وهر الســطح الدقيـقــةَومظـــا ، ب الســـطحيةِ ، والرواســـّالجغرافــيالموـقــع ت من تضـــِالتــيو
 .، والتربة )التبخر والرطوبة النسبيةو ، رياح ، واألمطارِوال،   الحراريّالمدى، و الحرارة(

 

ــانيبــع َتَوت ،  الســكانت من تضــِالتــيو،  ةّراعيــالز التنميــة ِفــي ثرةالعوامــل البشــرية المــؤ الفصــل الث
 .م التكنولوجيُ الري والصرف ، والتقدَ وشبكتا،والنقل 

 
ــث عـــالجو ــل الثاـل ــاع قالبشـــو ـِفــي ّالزراعـــينتـــاج ِاإل الفصـ ــة ِخـــالل مـــن زيـــان – قطـ الزمـــام :  دراسـ

  ّ الشتويّصوليالهيكل المح ( :ّالتركيب المحصولي، وولية ُالمساحة المحصو  ،ةّالزراعييازة ِالح ، وّالزراعي
ّفيالصيو  .وأشجار الفاكهة والنخيل ، الزراعات المحمية، و )ِ

 
التنمية  دراسة ِخالل من،  ِالدراسة طقةمن ِفي سيةقية والرَأُ األفةّالزراعيالتنمية  بعَالفصل الراس َرَود

ــةُ األفةّالزراعيـــ ــةِهتمـــت بِ اِالتـــيو،  قيـ ـــع ِالتوز ، وّ األراضـــيِاستصـــالحتطـــور  : (دراسـ ــيي ّ لألراضـــيّالجغرافـ ِ 
ســب َ حّتقســيم األراضــي ، وهاُستصــالحا ّاريَاطق الجــمنــال ، وّالزراعــي ستصــالحِمــاط االَأن ، وستصــلحةُالم

حوث والمراكز اإلرشادية ُمحطات الب: ( دراسةِخالل من  الرأسيةةّالزراعيالتنمية و،  ) ستزراعِصالحيتها لال
 .)ّوليُ وتعديل هيكل التركيب المحصّالزراعيالتكثيف  ، ونه اإلنتاج وتحسيعلىحافظة ُالم ، وةّالزراعي

 
ومــزارع  ، ّالزراعــيالحيــوان  : عـلـىالضــوء  ّاإلنتــاج الحـيـوانيالضــوء علــى  الفصــل الخــامس ألـقـيو

 .طقةمن الِفي ّ أهم طرق تنمية اإلنتاج الحيوانيعلىالدواجن ، والثروة السمكية ، والوقوف 
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: ّالزراعي دراسة عوامل توطن التصنيع ِخالل من ّالزراعيصنيع الت بدراسة الفصل السادس وأهتم
، )  شبكة الصرف– المياه : مثلّوعوامل أخرى  العاملة ، والنقلّيديِالمواد الخام ، ومصادر الطاقة ، واأل(
 .طقةمن بالّناعيِرق تنمية اإلنتاج الصُ طْمَ أهعلى ، والوقوف ةّالزراعي للصناعات ّالجغرافييع ِالتوزو

 
 ِالدراسـة ِخـالل، حيـث وجـدت  ةّالزراعيـشـكالت التنميـة ٌم أهـم علـىاء َ األضـوالفصل السابعط َوسل

ــاحة األرض ّجيِاقص التـــدريَنـــَالت: ِفـــيثلـــت مَ تِالدراســـة طقـــةمنهـــا من ّدة مشـــكالت تعـــانيِعـــ  ، ةّـــالزراعي لمسـ
 ،  إنتاجيـة األرضّمسـتوى ّوتـدنى،  ّمشكالت التركيـب المحصـولي ، وةّالزراعي ّيشكالت تصحر األراضُمو
 .ّالزراعي ، ومشكالت التصنيع ّ ، ومشكالت اإلنتاج الحيوانيةّالزراعي ّمشكالت تلوث األراضيو

 
 وبعــض التوصــيات إليهــا ، توصــل ِالـتـي النـتـائج ألهــم َالطاـلـبهـا ِفي عــرض اتمــةَبخ ِالدراســةيلـت ُوذ

  .ِالدراسة فصول ِخالل وخصائصها اادهَعَأبض َرَ عِالتيشكالت ٌ المعلىها للتغلب ُ يقترحِالتي
 .حق مال٨وة ، ِفيصورة فوتوغرا ٣٩و،  ً شكال٦٦ ، وً جدوال٧٢ ِالدراسةت منوتض      

 
يو  ِالتــيرض أهــداف وأســلوب وخطــوات العمــل َ عــِفــي يكــون قــد وفــق أن َالطالــب ىمنــ النهايــة يتِــف

      .تها الرسالةمنتض
.                                              قِفيواهللا ولي التو                                                                   



 
 

 الفصل األول 
 ةّالزراعی التنمیة ِفي ُالمؤثرةوامل الطبیعیة َالع




 .دتمهی
 . والعالقات المكانیةّالجغرافي الموقع - ًأوال
 . الرواسب السطحیة-ًثانیا
 . مظاهر السطح الدقیقة- ًثالثا
 :اخمنخصائص ال -ًرابعا

 .الحرارة -١

 .الریاح -٢

 .األمطار -٣

 .التبخر والرطوبة النسبیة -٤

 .تربة ال-ًخامسا
 

 .صةالخال
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 الفصل األول
 ةّالزراعی التنمیة ِفي  ُالمؤثرة  الطبیعیةالعوامل

 
 :دِمهیَت  

 

 ذهِناصـر هـَم عَهـَجـب فَ هنـا یمنو  ،ختلفُه الم نشاطاإلنسانه ِفیمارس ِ یّالذيمثل البیئة المسرح ُت
 الســطح ، شــكالأو  ،ّالجیوـلـوجيتركیــب الو ، ّالجغرافــي الموقــع :وبخاصــة عناصــرها الطبیعیــة مثــل، البیـئـة 

 ـثـم ـتـأتى دراســة عناصــر البیـئـة مــنو،  ّوالنشــاط البشــرى،  المتـبـادل ـبـین البیـئـة لـتـأثیروا، والترـبـة  ،المـنـاخ و
 .س وضوابط لعملیة التنمیةُالطبیعیة كأس

ه البـد وتطـور،  ّالزراعـي  النشـاطواجـهُت التـيوالمشـكالت ، ة ّالزراعیـوللوقوف على عملیات التنمیة 
 ذلـك ّؤدىُِفیـ؛ المختلفـة  قطاعـات الزراعـة على مستوى اإلیجاب ماء بالسلب أو سثرةالمؤ دراسة العوامل من

 العوامـل أهمیـة هنـا تظهـر مـنو،  ّالزراعـي النشـاط ِفـي ُالمـؤثرة البیئـة معطیـات وفـق األمثـلللوصول للحـل 
ــة ِفـــي ُالمـــؤثرةالطبیعـیــة  ــائمین ـبــه ، ّ الزراعـــيإلنتـــاجا ن ، وعـــادة مـــا یكـــوةّالزراعیـــ التنمـی ً عاكســـا لرغبـــة الـق

: محمـــد مـــدحت جـــابر( الزراعـــة حـــددة التخـــاذ الـقــرار ـفــي ـنــوع ونمـــطُ الطبیعـیــة ـقــد تكـــون هـــي الملوالعوامـــ
  ).١٩٠ ص،٢٠٠٤

 
 : والعالقات المكانیةّالجغرافي الموقع -ًأوال

 

وـقـع اإلقـلـیم فلم ؛ تنمـیـة الزراعـیـة الـفـيؤثرة ُــ الطبیعـیـة المهـمـة المالعوامــل أحــد ّالجغراـفـيعــد الموـقـع ُی
 ؛ فـالموقع ّ الخـارجي فقـط ، بـل وفـي درجـة اتصـاله بالعـالمّ لیس في تاریخه وتطوره االقتصاديّبرىُأهمیة ك
شـوهدي (   ممـا سـاعد علـى تطورهـا وتقـدمها ّ المتمیز لبعض األقالیم سهل من اتصـالها الخـارجيّالجغرافي

 ّالجغرافـي وّ زیان الفلكي-ن هنا تبرز أهمیة موقع قطاع قالبشو، وم) ٢ ، ص٢٠٠٣ :عبدالحمید الخواجة
 . تأثیر هذا الموقع على التنمیة الزراعیة في القطاعّ، ومدي) ٢(شكل 

 ٢٥ عرض ّئرتيَبین داُ لمحافظة الدقهلیة ابعَ مركز بلقاس التالي شمِفي زیان –قع قطاع قالبشو َی

معنــي ذلــك أن القطــاع  ًشــرقا ˚٣١ ´١٨ -  ˚٣١ ´٢٧ طــول ّطــىَ ، وبــین خًماالشــ  ˚٣١  ´٣٠ –˚٣١ ´
 مــن حســابات الطاـلـب(، ) ´٩ (ـفـيمــن الشــرق للغــرب یمـتـد ، و) ´٥(یمـتـد مــن الشــمال إـلـى الجنــوب بنحــو 
 ) .٢٠٠٩ ،٥٠٠٠٠ : ١ زیان –الخریطة الطبوغرافیة لقطاع قالبشو 

ّجنوبـا نـواحيو،  نة جمصـة مدیًحده شماالُی، واحیة اإلداریة َ النمنقطاع مركز بلقاس البع َتَیو َ كـل  ً
فـر َحافظـة كُ مًحـده غربـاُما یَك، حافظة دمیاط ُ مًشرقاو، ر ِفی والحّشاة عبدالقادر والستامونىْمن الجزایر ومن

 من مساحة مركز بلقاس ما ٪١٢تمثل  ٢كم١٩٨,٣ُألف فدان ما یعادل ٤٩ ، وتبلغ مساحة المنطقة الشیخ
 ٥ جمعـیــات زراعـیــة منهـــا ١٠وتنقســـم منطـقــة الدراســـة إـلــى ، هلـیــة مـــن مســـاحة محافظـــة الدق٪٢,٣ُیعـــادل 
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 ، والعدالة نأبو ماضي ، واألمل ، والسالم ، والبساتی: جمعیات تتبع منطقة قالبشو ، وتتمثل في جمعیات
د ، واألمــان ، والنــور ، مــایو ، والجهــا١٥:  تتبــع منطقــة زیــان ، وهــي جمعیــاتّ، وخمــس جمعیــات أخــرى

 كــم ، وعــن مدینــة بلقــاس نحــو ٥ منطقــة الدراســة عــن ســاحل البحــر المتوســط نحــو والجامعــة حیــث تبعــد
 .كم١٢
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  .٢٠٠٦ زیان بالنسبة لمركز بلقاس عام –لقطاع قالبشو والعالقات المكانیة  ّالجغرافي الموقع) ٢(شكل 
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 الظهـور ِفي منطقة بدأت الْ، وقد ّيِقلیم البرارِعرف بإُالدلتا لما كان یل امَ شِفي ِالدراسة منطقة ْتقعو

عمــر ( راكــز العمرانیــةٕوانشــاء الم،  ّ األراضــيِاستصــالح نحــو الشــمال بغــرض ّمــع بدایــة الزحــف العمرانــي
 بـین ثـالث ِالدراسـة منطقـةبـط َبـین رّالجغرافي یت الموقع ِخالل منو ،) ٤٣ص  ،١٩٨٦: رجبالفاروق سید
  أهمیــةمنطقــة للّأعطــىممــا ،  )٣(  شــكل وكفــر الشــیخ، ودمیــاط ،  محافظــة الدقهلیــة :وهــي، محافظــات 

ِالزراعي فیها ستصالحِالاملیات ِكبیرة لالتجاه نحو ع ّ. 
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 . زیان ، بالنسبة لمحافظة الدقهلیة –ّالموقع الجغرافي لقطاع قالبشو) ٣(شكل 
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ثـر مـن میـزة مـن كالحظ أن هذا الموقـع لـه أُالمكانیة ن وعالقاته ّومن دراسة أهمیة الموقع الجغرافي
وقد زاد من أهمیة ، نتجه القطاع من حاصالت زراعیة وحیوانیة ُ تقوم على ما یّوالتي، الناحیة االقتصادیة 

وتنوع ،  القطاع اقتصادیات األكبر في توجیه األثر شبكة الطرق الجیدة ، والتي كان لها امتدادهذا الموقع 
وقـد نـتج عـن موقـع القطـاع فـي شـمال الـدلتا أن ،  االسـتهالكیة والتجاریـة المحیطـة بـه لألسواقًعا إنتاجه تب

 وتصـحرها ، وملوحتهـا ، وارتفـاع ّ من مشكلة بوار األراضيّعانيُأجزاء واسعة من أطرافه الشمالیة مازالت ت
 .والتي ال تزال من أشد مشكالت القطاع ،  ّ الماء الباطنيّمستوي

 المجـاورة زیـان بالمحافظـات –قطاع قالبشوارتباط ) ٣(، ) ٢(ن خالل خریطة القطاع  ونالحظ م
 فـي شـمال القطـاع ّبشـكل عرضـي كم یمر ٢٩ بطول ّ الساحليّيالدولمنها الطریق  مرصوفةبعدة طرق به 
، كمـا یـربط بـین وكفـر الشـیخ ، دمیـاط ، والدقهلیـة محافظـة  :هـي، و محافظـاتعدة  بین عد حلقة وصلُوی
ًدینة جمصة شماال والقطاع جنوبا ، م  القطـاع  مـناإلنتـاجل نقـل مسـتلزمات یسه على توساعد هذا الطریقً

  . المنتجات والخامات الزراعیة إلى المحافظات المختلفةنقل  إلى باإلضافة،  والیه
ومسـتلزمات  نقـل معـدات علـىذلك ساعد  كم ٢٦كما تبلغ المسافة بین القطاع ومیناء دمیاط نحو 

بجانـب أن معظـم  ّالزراعـيعملیـات االستصـالح مواصلة ساعد علي مما  القطاع إلياالستصالح لیات عم
، وهنــاك طریــق جمصــة صــدر عــن طریــق میـنـاء دمیــاط ُتســواء زراعیــة أو حیوانـیـة أو صــناعیة المنتجــات 

زمات علـي سـهولة نقـل مسـتلذلـك سـاعد  زیـان – وقطـاع قالبشـو مركـز بلقـاسّبین نواحيبلقاس الذي یربط 
نقل منتجات القطاع من حاصالت زراعیة ، ومنتجـات حیوانیـة  ، بجانب  القطاعإلى ّالزراعياالستصالح 

، كـــم  ٣ منطـقــة الحفـیــروـبــین قطـــاع التصـــل المســـافة ـبــین كمـــا ومنتجـــات صـــناعیة إـلــى خـــارج القطـــاع ، 
ة مـن ّالزراعیـتنمیة  وصول مقومات الة سهولبالتالي القطاع إلي الوصول إمكانیةسهل كم مما ٩والمعصرة 

 ،  كالكیماوـیـــاتّ الزراعـــة األخـــرىســـتلزماتُم ّوبـــاقي، )  الســــبلة- الســـباخ(  ة عاملـــة ومـــواد عضـــویّأیـــدي
  .ة ّالزراعی واألمراض اآلفات المواد الكیماویة لمقاومة إلي باإلضافة ، ، والبذور واآلالت
وعالقاتـه المكانیـة تـأثیر هـذا ،  زیـان –  لقطـاع قالبشـوّالجغرافـيویتضح مـن دراسـة أهمیـة الموقـع         
ة بمختلـف صـورها علـي النحـو ّـالزراعی على حد سواء على طـرق ووسـائل التنمیـة ّ والسلبيّاالیجابيالموقع 
  :التالي

 

 مـننتجـه القطـاع ُومـا ی، ة ّالزراعیـطة َشـَثر بـدوره علـى األنُاخ الـذي یـؤمنـ الِفي الموقع  آثارظهرَت -١
  .تعددةُوانیة میَتجات زراعیة وحمن

نقـل وكـذلك ،  ّالزراعـيسـتلزمات اإلنتـاج ُ علـى نقـل ماالـدلتسـط َال وَمَ شِفيل الموقع المتوسط َهَس -٢
 .والیها طقة الدراسةمن منخرجاته ُم
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 ّاـلـذي بشــمال القطــاع ّ الموـقـع بمــرور الطرـیـق اـلـدولي الســاحليفادةاســت إـلـي ّالجغراـفـي الموـقـع دىَأ -٣
فــع التنمیــة َ دمــن هإلیــ لوُومــا یــؤ، )  اإلســكندریة – دمیــاط –بورســعید ( المتوســط  البحــر انئربــط بــین مــو

 . والصناعیةةّالزراعی شطةَاألن ةقتصادیة خاصِشطة االَذب األنَوج،  عماراألحاولة ُبم
حافظــة ُمال مَــ شـِفـي ّالزراعــيستـصـالح ِـیـدة لعملـیـات االِاطق جدمـنـ الكشــف عــن ـِفـيهم الموـقـع َاَســ -٤
 .یجاد فرص عمل ِ إإلي ّ أدىبالتاليو،  الدقهلیة
 مــنا ًوكونهــا جــزء،  اـلـدلتا مــنة ّالشــمالی األجــزاءنتمــاء ِفا ؛مــران ُ توجهــات العـِفـي هـثـرأكــان للموـقـع  -٥
حو الشمال مع وجود الكثیر َزحف نِ للالفرصة ّأعطى وقد ،ومعها تأخر العمران ،  الزراعة بها خرآ البراري

  .ستصالحِواال المساحات القابلة للزراعة من
 القطــاع لطبیعــة ّضــىَأرا ّلــري ّالنیلــي ّالــرياصــة َوخ،  ّالــريصــول میــاه ُدم وَعــ إلــيوقــع َ المأدى - ٦

  .ّیولوجيُالجها ِ وتركبیطقةمنال
اطق مـنـ إـلـيوالصــرف ،  ّواـلـري، وشــبكات الطــرق ،  وصــول الخــدمات إـلـي ّالجغراـفـيى الموـقـع َأد -٧

  . والبناء عملیات التعمیر منكانت شبة معدمة 
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 :واسب السطحیةَ الر- ًثانیا
 اـلـدلتا هــيتـلـك  . علیهــا مظهرهــا الخــاص ّضــفىُوی یشــملها ّبیعــيَط طــارِإ مــنجــزء طـقـة الدراســة من

 تـم بهـا التـية ِفیـ بشـأن الكیاآلراء ، وقـد تعـددت ّاليالحـتخـذت شـكلها ِ مراحل تطوریة حتى اة مرت بعدالتي
كـمـا تعــددت بشــأن تكــوین بحیراتهــا   والمــاء خــالل العصــور الجیولوجـیـة ،ابسالـیـالـقـة ـبـین والع ـنـاء اـلـدلتا ،َب

 ).٢٥ص  ،١٩٩٢:یر بسیونى الهیتى من( وفروعها وسمك رواسبها ةّالشمالی
عـض ِ بقلـیمِاإل كسـابِإ ِـفيباشـر ُشـكل مِ بُتسـهم التـي العوامـل مـنعـد دراسـة رواسـب السـطح ُ تُحیث

 تركیـب ِـفيل ُ تـدخالتـياصر المعدنیـة المختلفـة َفالعن ؛ ّراضياألستغالل ِ اماطَأن ِفيثر ُا یؤَمَم، خصائصه 
 ،١٩٩١:محمـد خمـیس الزوكـه(ة وأنمـاط الزراعـة ّالزراعیـللمحاصـیل ة حـددُمالم تكـون َهـات العـِ جِفيالتربة 

يل ُویــدخ،  ) ٧٠ص  أشــكال مــنغیــر اســتغاللها ُ یالتــي األرض بطبقــات الموجــودة ذلــك الثــروة المعدنیــة ِــف
 .األرضاستخدامات سطح 

 رصـَواخر عبـَأ الظهور ِفي أخذت ي التالدلتاوتطور طقة الدراسة نشأة من لیولوجيُالجیتبع التكوین 
سط الرواسب َفر مجراه وَ حِفي لالنینهر أ دَوب، راجع معها خط الساحل َدوث حركة رفع تُالبالیوسین بعد ح

 .لبالیوسین واالموسین ّعصريالل َ النهر خأرسبها التي
 اسَســَاأل ســمحت بوجــود الـتـي الصــحراء الشــرقیة بأودـیـةتمثـلـة ُوبخاصــة مــع وجــود رواـفـد النیــل الم 
الل ِــهــا خِفیام النیــل بحفــر مجــراه َ قــالتــي رواســب الــدلتا الســفلیة وهــي،  الــدلتا  قامــت علیــهالــذي الصــخري

وتقـدم ،  ّاليالحـ یـابس مصـر مـن ةنحسار البحر عن مساحات كبیـرِ الةعد حركة رفع عظیمَالبالیستوسین ب
 . المتوسط البحر ِفيصب ُالنیل لی

وقلـة ،  ّالغربـي ّالبحـري ائيَـالمعف التیـار َ وضـ، كان یجلبها النیـل التيوقد ساعدت كثرة الرواسب 
 تكـوین الـدلتا رعةُدلتا علـى سـِلیج الـَ خِفيجوار الساحل ِحولة المیاه بُوض،  المتوسط البحر ِفيالمد والجزر 

 الفتـرة ةئـِفیالد أیـمذ فترة نم اًتقریب ةالیالح أبعادهاتخذت ِساب البحر ، وقد اِ نموها وتقدمها على حضطراداوب
صـلح لزراعـة العدیـد مـن ُوالتـي ت،   القابلـة للزراعـةّراضياألبما سمح بوجود وفورم ،  ریس ّجلیديما بین ِفی

 . ةّالزراعیالمحاصیل 
 :اع التكوینات َأنو

 

وتنقسـم ،  التكوینـات ِفـي اًیرَ كباًثرناء الدلتا أِثناء ب أالیابسرتفاع ِوا، غیان البحر ُین طالقة بِكان للع
  :إلي الرواسب هذه

 

 :واسب الدلتا السفلیةَ ر-١
 عن طریق روافده النابعة ّلبها النیل المصريَ الرواسب هي تكوینات عصر البالیوسین التي جِذهَوه

 الـزلط مـنوتكونـت  ، األوسـطو القـدیم ّمر إرسابها حتـى العصـر الحجـريد استَوق  جبال البحر األحمر ،من
 .)٤(شكل  والرمال الخشنة ّوالحصى
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 :ضیةِفیرواسب الدلتا ال -٢
 الرمال والصلصال منكون َتَاكن ، وتَ الدّماديَالرها ُوتتمیز بلون، علو الرواسب النیلیة القدیمة ُ تهي

ـغ ُ التكویـنـات یوهــذه،  ًكلیهمــا معــا أو  ِفــي رســابهإم َ ـتـاألســفل نطــاقین مــن ألفَــتَوتســم  ٣٥ ّاليحــوســمكها بـل
ب علیــة الغــرین ُــویغل،  الهولوســین ِفــيد َوفــ ّاألعلــى النطــاق أمــا متــر ، ٢٥ بســمك ّاألعلــىالبالیوستوســین 
 .مالَ الشإلينوب َ الجمنویتفاوت سمكه 

 حفرت للبحث التي ارَبَاآل على ًصورة اعتمادامنام بها قسم الجیولوجیا جامعه الً قالتيفى الدراسة و
 :تى َ كاالّلألعلى األسفل من للدلتا ّالجیولوجي تم التعرف على القطاع  الدلتا ، حیثِفيعن البترول 

 ّطمـي مسـاحة مـنزء كبیـر ُـوج، سـاحتها ِ الـدلتا بكامـل مّغطـىُخور الطفـل ، یُ صـمـنمیك َابع سَتَت -١
 .خ الشیكفرسم تكوین ِویعرف با،   متر١٥٠٠ ّاليحومكه ُتوسط سُبلغ مُویالنیل 

 ٣٠٠لـغ سـمكها ُویب  الرملیـة ،والفرشـةواسب الغطـاء َ رأسفل الطین منعاقب ُ الرمل المتمنطبقة  -٢
 .ّسم تكوین الوسطانىِوتعرف با  ، متر

       تكـــوینب الفرشـــة هـــذهرف ُ الغـــرین تعـــمـــن طبقـــة ســـفلَأ  متـــر٧٠٠مكها ُـــتوســـط سُرشـــة رملیـــة مُف -٣
  .میت غمر

ویقل سمكه باالتجاه ،   متر٥٠مكها ُ ، ویبلغ سآلناطاء الدلتا ِواسب غَ الغرین تكون رمنطبقة  -٤
 . ف رواسب هذا الغطاء بتكوین بلقاسعرُوت زید ناحیة الشمال ،َوی احیة الجنوب والشرق ،َن

 
 :ة ّالزراعیثر الرواسب السطحیة على التنمیة َأ -

ض َكســـاب اإلقلـــیم بعـــِ إِفـــي بشـــكل مباشـــر ُتســـهمامـــل التـــي  العومـــنطح َـــاســـب السَراســـة روِعـــد دُت
 تركیـب ِفـيعناصر المعدنیـة المختلفـة التـي تـدخل َفال  ؛ّراضياألستغالل ِماط اَ أنِفيثر ُما یؤَم، ائصه َخص

درة ُـــ القّبیـــر علـــى مـــدىَأثیر كَـــ لهـــا توبالتـــالي،  ة وأنمـــاط الزراعـــةّالزراعیـــ للمحاصـــیل ةالترـبــة تكـــون محـــدد
ــألاإلنتاجـیــة مالئمـــة  ـفــيوظهـــر ذـلــك ،  نتاجیتهـــاِادت إَناصـــر المعدنـیــة بالترـبــة زَوافرت العَـــلمـــا تُ فك؛ رضِ ـل

 مما سـاعد علـي إنتاجیةكبر  الفدان أأعطي حیث والخضروات، والقمح ،  محاصیل البنجر لزراعةقطاع ال
 .زراعة تلك المحاصیلزیادة العائد من 
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 . زیان– لقطاع قالبشو والجنوبیة،  ةّالشمالیوجیة عرضیة لألجزاء قطاعات جیول) ٤(شكل 
 

 

 :الدقیقةظاهر السطح َم - ًثالثا
 

مـكـــن ُاطق الـتـــي یمـنـــد الـیـــحدُ تـمـــن زیـــان أهمیتـهـــا  -طـقـــة قالبشــــومن ـِفـــيطح َــــراســــة السِكتســـب دَت
ل أربـع زوایـا  خـالمـن الزراعـة ِـفيوتـؤثر التضـاریس ،  وجهة نظر التضـاریس منستزراعها ِستصالحها واِا

،  تواتجاه االنحـدارا، والتضاریس المحلیة ،  درجة االنحدار ِفيواالختالف ، سوب من الِفيهي االختالف 
 مــناســیب من تعتـبـر الحـیـث. طـقـة الدراســة من يـفـ أشــكال الســطح الســائدة ـِفـي النهاـیـة ـِفـيوهــى الـتـي تتبـلـور 

،  ّالزراعـي  عملیـة االستصـالحفالیتكـارتفـاع ثر علـى ُ تـؤّليتـالوبا،  التضـاریس ِفيؤثرة ُالمامة َالعوامل اله
  .ةّالزراعی وعلى المحاصیل، ومصارف ،  ترع من المائیة ّق المجارىَوش،  ّراضياألوري 

 خـرآل مكـان مـناسـیبها مننخفـاض تختلـف ِاطق امنـو، لـو ُاطق عمنـود ُین وجـَبَ خالل الدراسة تمن
ستصــالح ِممــا یجعــل عملیــات اال،  رتفــاع تكلفتهــاِ امــن ویزیــد،  ّالزراعــي ممــا یعــوق عملیــات االستصــالح

 . رملیة تعوق سیر معدات االستصالحّ فهي ّراضياأل لطبیعة ًوأیضا،  دیدَبطء شبسیر َت
 نطــاق إقـلـیم الدراســة ِفــيطـقـة ألخــرى من مــننخـفـاض ِ واالعرتـفـاِاطق االمـنـبـیـر ـبـین َبــاین كَـنـاك تُوه

 فالیتـكــهـا ِفیستصــالح بمـا ِ تكلفـة االُحـیـث ـمـن ّالزراعـيالتوســع مكانیـات ِثر هـذا االخــتالف عـلـى إُ ـیـؤُحیـث
ام َنحـدار الـعـِاالأن الحـظ ُـنـا نَكمـا أن، ـعـدات التقنیـة ُسـتخدام مِوا، والصـرف ،  ّوعمـل قنـوات اـلـري ، التسـویة

 ّطـرق الـريُضح علـى التربـة وَؤثر بشكل واُفهو ی، ویسیر مع االنحدار العام ، لسطح یكون ناحیة الشمال ِل

 . بتصرف، ١٩٥٤:عن عطیة : المصدر

 .ة لمنطقة الدراسلياقطاع جیولوجي عرضي یمر بالقسم الشم

 .جنوبي لمنطقة الدراسة قطاع جیولوجي عرضي یمر بالقسم ال
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نحـدار ِثر باالَأَ یتـّفالجریـان السـطحي؛ ة ّالزراعیـستخدام المعدات ِوا، ة ّالزراعیوعلى العملیات ، المستخدمة 
 .)٣٠ ص  ،١٩٨٨: صدیق عبدالاله حعبد الفتا (العام للسطح

 ّالزراعـي باإلنتـاجمـا یتعلـق ِفی؛ وخاصـة ،  وتطـوره ّ النشاط البشـرىِفيیر َأثیر كبَ السطح تكالَألشو
طقـة الدراسـة ْنفم). ٧٥ص ،١٩٩١:محمد خمیس الزوكه  ( ياإلقلیم التخطیط ِفي اً واضحاً لها دورأنكما 

 .السبخات و،  الرملیة ُالكثبانو،  ّجیة مثل السهل الدلتاوىو الظاهرات الجیومورفولمنجمع بین العدید َت
 
 :طقة الدراسةمنهم مظاهر السطح بألدراسة یلي ما ِفیو

 :السهل الدلتاوى  -١
 

تجـاه ِاء مـع اَ االسـتوهـيالبـة علـى السـطح َفالسمة الغ، مال الدلتا َ شمنطقة الدراسة جزء من نَأما َب
،  بشمال الـدلتا ّالبراري قلیمِبإعرف ُ مكان یِفيقع َطقة تمنفال،  الشمال ببطء إلي الجنوب منام َنحدار العِاال

 . ّراضياألتصالح حو اسَتجاه نِندثر مع بدایة القرن العشرین باالِ اوالذي
  : یتضح مایلى دراسة الخریطة الكنتوریةمن و

ــي مـتــر١ ّطـقــة ـبــین خطـــىمنـقــع الَت احل البحـــر َ ســـ الشـــمال ـبــالقرب مـــنـِفــي صـــفر إـلــي الجـنــوب ـِف
ــغ مُهـــذا یِوب،  كـــم ٤٠ ّوليُـــط دمـتــداِباالمتوســـط  الحـــظ  ی، ١٣٠٠٠ :١  مـــنّاليحـــونحـــدار العـــام ِعـــدل االُبـل

 ّ خطـىراوح بـینَتَمثل األكوام التي تُغلقة تمناطق من وهناك بعض ال،) ٥(شكل ور نتُطوط الكُالتباعد بین خ
 أو ّمكـان للســكنىتخـذه الســكان ِ االـذي ّالشــمالي الجـزء ِـفيتواجـد هــذا الـنمط بصـفة خاصــة َوی،  تـر م٣ -١
 ّتحــوىفضــة خمناطق منــمــا بینهــا ِفی االرتفاعــات ذهَهــ، وتحصــر  ةِفیــ عــن المیــاه الجوًقامــة المقــابر بعیــداِإل

اطق مـنـ الـِفـيوبخاصــة ، رتـفـاع نســبة األـمـالح ِبســبب ا ؛ ـتـأخرت الزراعــة بهــا الـتـي لمســتنقعاتالـسـیاحات وا
 . البحر المتوسطمنالقریبة 

 تكـاد ّالشـماليمـا القسـم نبی. طقـة من بالّبيِنـوَالجزء ُ الجـِفـينتـور ُطـوط الكُضح بین خَقارب واَناك تُه
دوث ُ حـــإـلــي الظــاهرةذه َـــ هّـعــزىُین ، وتَــنحـــدار هِوهـــذا یجعــل مـعــدل االخطــوط الكنـتــور ، فیـهــا  ِفــيتخت أن

 األجـزاء ِفـي ترسـبت المـواد الخشـنة ُحیـث میاه البحر بِفيرسب ُ الرواسب الدلتاویة عندما تتصنیفعملیات 
 مبـاتالطل تخداماسـ ةبالضروروجد  أا وهذ،مال َ الشِفي الدلتا قاعدة الدقیقة عند ةالیالصلصالجنوبیة والمواد 

 .وسطُحر المتَ البإليرف َلرفع میاه الص
حدیـد َصـعب معهـا تُصـورة یِب العكـس أوغـرب ِ الشـرق للمـنختلفـة ُ مجاهـاتاتنتـور ُطـوط الكُ ختأخـذ

 .نتشارِ االِفي ّجريَالشمط َ المائیة النّ المجارىأخذَتن ح بأَمَ سَذاَوه ، مالَالشحو َنحدار نِ االجاهاتتا
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  .٥٠٠٠٠: ١أطلس مصر الطبوغرافي مقیاس رسم : المصدر                                                                       
 . زیان– لقطاع قالبشو الخریطة الكنتوریة) ٥(شكل 

 

 :ملیة َ الرُالكثبان – ٢
 

 مــن اًعتبــر جــزءُوهــى ت، المتوســط حل البحــر َمحــاذاة ســاُ بّطــاع عرضــيِق ـِفـي الرملیــة ُالكثـبـان ـتـدَمَت
طلق علیها صحراء مصر ُ یوالتي،  دمیاط ورشید ّول ساحل الدلتا بین فرعىُ على طالممتدة الرملیة ُالكثبان
 ّالشـمالياحل مصـر َـ سأنول ُ بـضـحَأود َ وقـ ،)٢٨٤ص  ، ١٩٦٦:  أبو العـزمحمد صفى الدین( ةّالشمالی

 تكـوین ِفـي األساسـیة العوامـل مـن كانـت  )م . ق١٠ –١٢( علـىاأل ّیلىب العصر السـناءَثأ جفاف ةشهد فتر
واســب َ رأنرجح ُ المــمــنو،  )Ball, J,:1939, p.37(ّالشــمالياحل الــدلتا َســالفرشــات الرملیــة علــى طــول 

 بحیرة ة مصبه عند فتحتوكان،  تتوسط الدلتا والتي، دیمة َیل القِ النفرعَأد َحأ منتقت ُد اشَملیة قَ الرُالكثبان

٢ ٣ 

٠ 

١ 
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 حبیبــات الكــوارتز مــنكن للرمــل نتیجــة وجــود خلــیط دارجــع اللــون الــَوی،  ّىیلعــرف باســم الســبُوی، بــرلس ال
 رواســب ـِفـي المحموـلـة ذرات الرمــال مــن ة مشــتقأنهــاـبـدو ُوی، وحبیـبـات الماجنیـنـت ،  الزواـیـا حــادة الصــغیرة

 .ًنها المتسخ نوعاُهر لوَ ثم ظمنو،  لمسافات طویلة الغربیة والجنوبیة الجنوبیة تذروها الریاح والتي، الدلتا 
 الكلسـیة دلوجـود المـوا الفرصـة ىعطـُحریـة لـم تَواسـب البَ الرمـن ُالكثبـانذه َ خلو هَأنذكر ِدیر بالَوج

 ذات أنهــالیل عـلـى َعطــى الــدُوفــى ذات الوـقـت ی، ركتنهــا َ حمــند َوالحــ،  ُالكثـبـانماســك َســاعد علــى تُ تالتــي
 التـي ةلیـالهال ُالكثبـانطقـة بـین من الرملیـة بالُالكثبان ماطَأننوع توت،  ّريبح أصل ذات ولیست،  ّاريَق صلَأ

 وـبــین ، ماضــي وأـبــو ،  زیــانِفــي اـلــنمط اوینتشــر هــذ، ها لـلــداخل نتای البحــر وصــالمحدـبــةتواجــه جوانبهــا 
 ).١٩ص ،٢٠٠٥ :سامي أبو طالب ( ماضي وأب شمال ِفي الطولیة ُالكثبان

 مطـارَاألسـاقط َ تتُحیـثة العذبـة ، ِفیـازن للمیاه الجوَدلتا بمثابة مخمال الَش ِفيملیة َ الرُالكثبان دعُوت
ســوب المــاء من  ارتفــاعإلــيفتــؤدى ؛ شــر بهــا تنَوت، یاههــا ُ م الرملیــةُالكثبــانعان مــا تمــتص ُســرف؛ الشــتویة 

  بـینالواقعـة التجـاویف مـن المیسـور الحصـول علـى میـاه عذبـة مـنصـبح ُوی،  األرض تحت سطح ِفيالجو
اعد علـى ذلـك ازدهـار َـوس،  )البعلیـةالزراعـة  (ُالكثبـانطـون ُ زراعـة بِفـيسـتخدم هـذه الخاصـیة ُوت،  ُالكثبـان
 .ةالیع بكثافة دمیاط حتى رشید من على طول الساحل الممتدة النخیل أشجار
طـقــة منملیــة بالَ الرُالكثبــانحــف َ عــن زالناتجــة خطــارَاأل مــن نــاك مجموعــةُن ه فــإ ذلــكمــنِوبــالرغم     

 :ها مایلىمن على التنمیة وُالمؤثرةو
ـ -   الحركــة عــوق ُ تالـتـي لغــزو الرمــال ّالشــمالي ّاحليَ الســّاـلـدوليـعـرض الطرـیـق َ تإـلـيركــة الرمــال َؤدى حـُت

ّفيســكــرار ِ تعلیهــا  َا أنَمــَك صــیانته مصــاریف مــنزـیـد ِ ممــا یتآكـلـهیعمــل عـلـى ، ممــا  الرمــال عـلـى الطرـیـق ِ
ذ ِ إّتثبیـت الرمـال بســكب القـار علـیـه غیـر مجــديَف ؛ضـیع الجـهـود لتثبیـت الرـمـال ُالحركـة المسـتمرة للرـمـال ت

 .دیمةَ القُالكثبانثبان جدیدة على ُتجدد ظهور ك
 المستصـلحة ّراضـياألب ّؤدىُطقـة ممـا تـمن الِفـي ّالزراعـيع ُوسـَ التة حركتحركةُالمملیة َ الرُالكثبانتعوق  -
 . والمصارفدم الترعَ رإلي ضافةِباإل،  التصحر إلي

 ُحیــث، یجابـیـة ِ بالحركــة االإمــاطقــة من بالالموجــودةاعــات النخیــل َ الرملـیـة عـلـى زرُالكثبــانثر حركــة ُتــؤ -
 .هالكِتعرض للَتَ فاألشجار تنكشف جذور ُحیث،  بالحركة السفلیة السلبیة أو األشجارتغطى 

 ١٥ متـدادِا يفـخاصـة ِوب، ت شآمن الهددُ یةطقة جمصمن من ّالجنوبيزء ُ الجِفي الرملیة ُالكثبانحرك َت -
 التهـدم كمـا إلـيفـي غزوهـا للمنـازل وتعرضـها فـي بعـض األحیـان رمـال ِركـة الَ حأثیرَـتظهـر َكـذلك ی، مایو 

 لوقــف المســتخدمةرق ُشــل الطــَدراســة المیدانیــة فِالل الِــ خمــنهــر َ وقــد ظ، )٢ (،) ١( یتضــح فــى الصــورة
شـمال منطقـة ها ُ لوقـف تقـدمّصـخريائط َناء حـِ بأو القار علیها ، قاءإل سواء بمحاوله  الرملیةُالكثبانحرك َت

 .ّيِالصخراجز َا الحَذَملیة هَ الرُالكثبان ّخطىَ تتُحیث الدراسة
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 .)ًناظرا اتجاه الشمال( ، مایو١٥ نطاق جمعیةِفي قالبشو قطاعازل بمنوال،  تآشمنللغزو الرمال ) ١(صورة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .)ًناظرا اتجاه الشمال( ، مایو١٥ نطاق جمعیةِفيطقة قالبشو منبنتیجة حركة الرمال ازل منالهدم ) ٢(ة صور
 
 

 

٢٠٠٩ / ٩ / ٢١ 

٢٠٠٩ / ٩ / ٢١ 
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 : السبخات -٣
 

 تصــل المـیـاه ُحـیـث، ف ِواصــَرات العَــتَ فـنـاءَأثهــا المـیـاه ُخفضــة تغمرمن ّأراضــيـبـارة عــن ِالـسـبخات ع
 هـــذه ملوحـــةنحســـار المـیــاه وزـیــادة التبخـــر ـتــزداد ِ اعَها ، وـمــُشـــأتَ نـِفــي ًـكــون ســـبباَ فت؛  مســـتویاتهاأعـلــى إلــي
طـقــة من ـِفــيوجـــد ُلك تَوكـــذ ، )٣( صـــورة  تتصـــید الرواســـبيـتــلالملحـیــة ااـتــات َ فتنمـــو بـعــض النب ّراضـــياأل

وتعرف باسـم ، ضان یف بالماء عقب الوتمتلئ، ة ِفیسوب المیاه الجومن منقترب َخفضة تْنُم ّأراضيالدراسة 
يهــا وتتركــز معظم الســیاحات ، ،  فــي منطقــة أبــى ماضــي  الرملیــةُالكثبــان زیــان بــین –اطق قالبشــو منــ ِــف

 ).١٧٢ص ،٢٠٠٢: جودة حسنین جودة  (مایو١٥وشمال منطقة 
 ة ، وشــدبرتفــاع نســبة الملوحــة بالرواســِبســبب ا،  النبــات مــنطح الســبخة َ یخلــو ســصــفة عامــةِوب
 ـِفـيالســبخات  ًوأیضــا، ور النـبـات اختراقهــا صــعب عـلـى جــذِفی ؛ یق مســامهاِــ ودقتـهـا ، وضابیباتهــُاـنـدماج ح

 مـع أوعواصـف ِ المصـاحبة للّلياالعـنشـأ مـع میـاه المـد َ تألنهـا النـوع المتجـدد منعد ُخفضة تمن ال ّراضياأل
ومــع انحســارها تبــدأ ،  الشــعریةاصــیة َعــرف بالخُمــا یِفی،  ّالبــاطني المــاء ّســتوىُ ارتفــاع مأو األمطــارقوط ُســ

حاـلــب َونـمــو النباـتــات الملحـیــة مـثــل الط، اطق مـنــ هـــذه الملوحـــةســـبة ِ نـِفــي وزـیــادةاه  تبخـــر للمـیــمـــناـلــدورة 
یــر ِصــبح غُفت؛  األمــالحونســبة ،  ةالیالصلصــ نمــو الرواســب ِفــيًهامــا  ًلعــب دوراَ تالتــيوالنباتــات المائیــة 

 السـبخات  بعـضمـنمكـن االسـتفادة االقتصـادیة ُوی، تكـرر ُهد كبیر وغسـیل مُحتاج لجَتو،  ةللزراع ةصالح
  .األسماك تربیة أو األمالحستخراج ِ اِفيستخدامها ِ عن طریق اةللزراع صالحةالغیر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ونمو النباتات الملحیة بعد انحصار المیاه،  على سطح التربة األمالحظهور ب بدایة تكون السبخة) ٣(صورة 

 .)ًناظرا اتجاه الشمال(، ماضي  وطقة أبمنب
 

 

٢٠٠٩ / ٩ / ٢١ 
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 :اخ من الخصائص - ًرابعا
ین ُ تكـوِفـيثر ُفهـو یـؤ، ة ّـالزراعی عملیـات التنمیـة ِفـي ُالمـؤثرة العوامل الطبیعیة مهَأ مناخ من الدعُی

 والَـأح ِفـيؤثر ُـیو،  ّالزراعـي اإلنتـاج مكانـاتِٕوا، وزیع المحاصیل َ تِفيؤثر ُی كما  .أنواعهاختالف ِ واةالترب
یـر بسـیونى من(  عملیـات التنمیـةراءِإجـ عنـد  الزمـةسـتهادرن ِ ثـم فـإمـنو،  االقتصـادیة واالجتماعیـة اإلنسان
  ًفهو معتدل جاف صیفا؛ اخ البحر المتوسط منماثل لُطقة ممنالمناخ عتبر ُوی  ،)٣٨ص  ،١٩٩٢:الهیتى 
      .البحر المتوسط ساحل  من ربهُ لقًشتاءممطر دافيء 

 إلــيقــع َ تالتــي دمیــاط محطــة: هــي عـلـى ثــالث محطــات اخیــةمن البیانــات الِفــي عتمــدت الدراســةِوا
یمكــن ا ُوهـنـ،  الجـنـوب ِفــيصــورة منومحطــة ال،  ّالغرـبـي الشــمال إـلـيومحطــة بلطــیم ، طـقـة من المــنالشــرق 

 :ةّالزراعیالتنمیة في  مناخناصر الَ عثریح َأوضت
 : الحرارة –١

   ت یتطـلــب درجـــة ن كـــل نبـــاََ، وذلـــك ألة ّالزراعیـــ التنمیـــة ِفـــي ُالمـــؤثرةوامـــل َ العمـــند الحـــرارة عـــُت   
، رارة عنـهـا َــادت الحَ زذاِإلـف َلـیـا یتُطلـب درجــة حـرارة عَتَوی، ـهـا منـقـل  أِفـينـمـو ُن ییمكـن َأ  الّحـرارة صــغرى

     شـــاطَل صـــور النُـــ كِفـــي ضـــحةَ واآثـــاردرجـــة الحـــرارة ل ًوأیضـــا ، ّثلـــىُم درجـــة الحـــرارة الِفـــيجـــود النبـــات ُوی
 ّرىُاألخـــاخیـــة منكمـــا یـــرتبط بهـــا جمیـــع العناصـــر ال،  ألرضلـــ اإلنســـانســـتخدام ِوفـــى طبیعـــة ا،  الحیـــوي

)(Anita,W.D,And,Neil,A:2002,P45. 
 :المتوسطات الشهریة لدرجات الحرارة

 بمحطــة دمیــاط ، م٢٠,٩ºحــو َن تــارةُالمخالمتوســطات الشــهریة لــدرجات الحــرارة بالمحطــات لغــت َب
٢١,١º١٨,٢بمحطة بلطیم ،  مº١( الجدول هاإلیر شیُكما ی ،صورة منبمحطة ال م.( 
 .)٢٠١٠-٢٠٠٩(خالل الفترة  صورةمن وبلطیم والدمیاط بمحطات الحرارة الشهریة لدرجات تتوسطاالم) ١(جدول 
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 ٢٠,٩ ١٤,٥ ١٨,١ ٢٢,٢ ٢٤,٣ ٢٥,٧ ٢٥,٤ ٢٤,٤ ٢٠,٩ ١٨ ١٥,٦ ١٣,٤ ١٢,٨ دمیاط
 ٢١,١ ١٥,٧ ٢٠,٦ ٢٣,٢ ٢٥,٤ ٢٦,٥ ٢٥,٨ ٢٤,٥ ٢١,١ ١٨,٤ ١٦,٣ ١٤,٨ ١٤,١ بلطیم

 ١٨,٢ ١٣,٥ ١٨,٢ ٢٢ ٢٤,٦ ٢٦,٢ ٢٦,١ ٢٥,٥ ٢٢,١ ١٨,٤ ١٤,٨ ١٣,٨ ١٢ رةصومنال

 .٢٠١٠عام ،شورة منانات غیر َ بی، الهیئة العامة لألرصاد الجویة: رالمصد 
 :مایلى) ٦(شكل الو) ١( الجدول  بیاناتع وتحلیلتتب منیتضح 

ي شــهور العــام ّدنــىأ شــهر ینــایر ُ یعــد-     بلــغ حیــث.  الجنوبیــة األجــزاء ِفــيوبخاصــة ،  درجــة الحــرارة ِــف
 ذلـك ِفـي ولعل السبب  ، ببلطیمم١٤,١º بدمیاط م١٢,٢ºصورة منبمحطة ال  لدرجة الحرارةّالسنوي المتوسط

  .أوربا شرق أو أسیا غرب منیة القاریة راجع لهبوب الكتل الهوائ

 )بالدرجة المئویة(
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 لــىَأع أغســطس ، بینمــا شــهر المنصــورة ِفــيشــهور الســنة فــي درجــة الحــرارة  ّلــىَأعمثــل شــهر یولیــو ُی -
َ، ویرجع هذا  ّالشمالي الجزء ِفيالشهور  : جـودة حسـنین جـودة(  مـاء البحـر بعملیـة التسـخینرُتـأثطء ُ بـإلـيِ
 .)١١٨ص ، ٢٠٠٠

 ّأعلـى حـد كبیـر ، ولكنهـا إليوفمبر ُون، بریل  إمن كل ِفيالشهریة لدرجات الحرارة شابه المتوسطات َتَت -
 . یولیوِفي متوسط درجات الحرارة منقل ایر ، وأَ ینِفي متوسط درجات الحرارة من

صـــورة منوال،  م٢١,١ºوبلطـــیم ،  م٢٠,٩º دمیـــاط  فـــي محطـــاتلدرجـــة الحـــرارةبلـــغ المتوســـط العـــام ُوی -
١٨,٢ºم. 

 
 
 
 
 

 
 

 )١(جدول : المصدر                                                                                                                   
 ).٢٠١٠-٢٠٠٩(خالل الفترة من دمیاط وبلطیم والمنصورة محطات  في  الشهریة لدرجات الحرارةتتوسطاالم) ٦(شكل 
 :ةّالزراعی التنمیة ر درجة الحرارة علىَثأ -   

ومالئمـة ذلـك لزراعـة ،  درجـات الحـرارة ِفـيعتـدال ِ االّدىَضح مَتَ خالل دراسة عنصر الحرارة یمن
ية ّــالزراعیكافــة المحاصــیل   ِفــيخــتالف ملحــوظ  اّأي ّالحــراري ّالمــدى ُال یشــكل كــذلك .طقــة الدراســة من ِــف
،  بســـبب الموـقــع عـلــى البحـــر المتوســـط َاَوهـــذ ، ّالزراعـــي شـــأنها الـتــأثیر عـلــى النشـــاط مـــندرجـــات الحـــرارة 
 :نطقةة بالمّالزراعی درجات الحرارة المناسبة لنمو بعض المحاصیل ّالتاليویوضح الجدول 
  )بالدرجة المئویة( .       ة ّالزراعیاسبة لنمو بعض المحاصیل مندرجات الحرارة ال) ٢(جدول            

  ات الحرارةدرج درجات الحرارة

 ّمثلى دنیا ّقصوى المحصول

 

 المحصول
 ّمثلى دنیا ّقصوى

 ٣٢ -٣٠ ١٢ -١٠ ٣٩ -٣٦ األرز ٢٥  ٥ -٣ ٣٥ -٣٢ القمح
 ٣٥ -٣٢ ١٠ -٨ ٤٥ -٤٠ ذرة شامیة ٢٠ ٥ -٤ ٣٠ -٢٨ الشعیر
 ٣٥ -٣٢ ١٠ -٨ ٤٠ عةِفیذرة ر ٢٥ ٥ -٢ ٣٠ الكتان
 ٢٤ -٢١,١ ١٨,٣ ٢٦,٦ الطماطم ٣٠ ١ ٣٧ البرسیم
 ٢٦ -٢٤ ١٦ -١٥ ٣٩ -٣٨ القطن
 ٣٢ ١٣ - ١٠ ٣٢ -٢٩ البنجر

 ٣٥ -٣٢ ١٨ -١٣ ٤٨ الموالح

 .)٤٣ ص،١٩٩٢:یر بسیونى الهیتى من(: المصدر

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

ینایر فبرایر مارس ابریل مایو یونیو یولیو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر دیسمبر

درجة مئویة

دمیاط بلطیم المنصورة
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 مــع ّمشــىَتَ ت نجــدها)٢( بالجــدول ّمثـلـىوال، نیا ُواـلـد،  ّقصــوىطابـقـة درجــات الحــرارة الُمالل ِــ خمــنف
 الخرـیـف خــالل ـِفـي ـتـزرع والـتـي،  موالبرســی ،والكـتـان ، والشــعیر ، وهــى القمــح ، نـمـو الحاصــالت الشــتویة 

ذلك الحــال بالنســبة َــوك، تــرة الشــتاء َوال فُــ طّوالثمــرى،  ّضــريَالخ نموهــا أخــذوی،  ونــوفمبر،  أكتــوبر شــهري
 الشـتاء أواخـر ِفـي زراعتهـا تبـدأ والتـي، والقطـن والـذرة  األرززرع بالقطـاع مثـل ُ تـالتـية ِفیالحاصالت الصی

،  الخرـیـف أواـئـلحـتـى وال فـتـرة الصــیف ُــ طّوالثـمـرى،  ّالخضــري نموهــا ِــفيســتمر َوت، الل فصــل الربـیـع َوخــ
 . شهور ٨ – ٦ من ِفيالصیوسم ُول المُراوح طَوبذلك یت

 
 

 :ّالحراري ّالمدى -
 

 ِفـي م٩,٥º، وصـورة من بالم١٣,٧º إلـيصـل ِفی الجنوبیـة جزاءَبـاأل الشـتاء ِفـي ّالحراري ّالمدىیزداد 
،  الفصـل ا هـذِـفي بین درجات الحـرارة التجانس من الحظ وجود نوعلك یَكذ، بلطیم  في م٦,٣º، و دمیاط 

 .ریةَؤثرات البحُسیادة المِ لّالشماليوبخاصة بالقسم 
 ّالمـدىیـزداد بینمـا   ،ةّالشـمالیجـزاء َ األِـفيفـة ِفیَ بصورة طّالحراري ّالمدىیزداد  فصل الربیع ِفيأما 

 .بریل شهر إِفي األجزاء الجنوبیة لتأثیر ریاح الخماسین ، خاصة ِفيضحة َصورة واُب
 

  صورةمنالدمیاط وبلطیم وبمحطات  لدرجات الحرارة المئویة ّالحراري ّالمدى) ٣(جدول 
 )٢٠١٠-٢٠٠٩(خالل الفترة من 

 )بالدرجة المئویة(                                                                                                                                  

 الخریف الصیف الربیع الشتاء الفصول

  
 الشهور

  

 الدرجة المنطقة
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 ٢٤,٧ ٢٣,٧ ٢٧,٣ ٢٩,٣ ٣٠,٩ ٣٠,٦ ٢٩,٢ ٢٦,٤ ٢٣,١ ٢٠,٢ ١٨,٥ ١٨,١ ١٩,٧ عظمى

یاط ١٥,٥ ١٥,٢ ١٨,٤ ٢٠,٢ ٢١,٧ ٢١,٢ ٢٠ ١٦,٨ ١٣,٥ ١١ ١ ٨,٧ ١٠,٨ صغرى
دم

 ٩,٢ ٨,٥ ٨,٩ ٩,١ ٩,٢ ٠,٤ ٩,٢ ١,٦ ٩,٦ ٩,٢ ٩,٥ ٩,٥ ٨,٩ ّالمدى 

 ٢٤ ٢٣,٣ ٢٨,٨ ٢٨ ٢٨,٧ ٢٩,٣ ٢٨ ٢٥,٥ ٢٢,٥ ١٩,٩ ١٧,٩ ١٧,٤ ١٩ عظمى

طیم ١٧,٣ ١٦,٩ ٣٠ ٢٢,٢ ٢٣,٦ ٢٢,٩ ٢١,٢ ١٧,٧ ١٤,٩ ١٣,١ ١١,٦ ١١,٢ ١٢,٨ صغرى
بل

 ٦,٧ ٦,٤ ٦,٨ ٥,٨ ٥,١ ٦,٤ ٦,٨ ٧,٨ ٧,٦ ٦,٨ ٦,٣ ٦,٢ ٦,٢ ّالمدى 

 ٢٩,٣ ٢٧,١ ٢١,٧ ٢٤,٤ ٣٥,٦ ٣٦,٢ ٣٥,٣ ٣٢,٢ ٢٨,٦ ٢٤,١ ٢٤,١ ٢١,١ ٢٢,٤ عظمى

 ١٤,٩ ٩,٨ ١٨,٦ ٢٠ ٢١,٥ ٢١,٥ ١٩,٣ ١٦,٢ ١٢,٣ ٩,٩ ٧,٧ ٧,٦ ٩,٨ صغرى

منال
ورة

ص
 ١٤,٤ ١٢,٤ ١٣,١ ١٤,٤ ١٤,١ ١٤,٧ ١٦ ١٦ ١٦,٣ ١٤,٢ ١٣,٧ ١٣,٥ ١٤,٦ ّالمدى 

قالبشو  ٢٥,٢ ٢٠,٤ ٢٤,٧ ٢٨,٦ ٣٠,٦ ٣١,٧ ٣٢,٠ ٣٠,٨ ٢٨,٠ ٢٤,٧ ٢١,٤ ١٩,٣ ١٨,٩ عظمي
 ١٥,٠ ١١,١ ١٤,٠ ١٩,٠ ٢٠,٨ ٢٢,٣ ٢١,٩ ٢٠,٢ ١٦,٩ ١٣,٦ ١١,٣ ٩,٤ ٩,٢ صغري  زیان

 .٢٠١٠عام ،شورة من بیانات غیر ،ألرصاد الجویة الهیئة العامة ل: المصدر  
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 :مایلى) ٧(شكل الو) ٣( الجدول  بیاناتخالل تتبع وتحلیل منیتضح 
 األجــزاء ِفــي  شــهر یونیــوِفــي م١٦º إـلـيصــل َ یُحیــث الجنوبیــة جــزاءَاأل ِفــي مــداه ّالحــراري ّالمــدىبلــغ ُی -

 .ّ فعل األثر البحريإليجع وهذا را،  دمیاط ِفي م٩,٢º بلطیم ِفي مº ٦,٨ ة یصلّالشمالی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 )٣(جدول : المصدر                                                                                                                    
 صورةمنال وبمحطات دمیاط وبلطیم لدرجات الحرارة المئویة ّالحراري ّالمدى) ٧(شكل 

 ).٢٠١٠-٢٠٠٩(خالل الفترة من  
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 ).٢٠١٠-٢٠٠٩(خالل الفترة من   وأثر فعل البحرصورةمنالبمحطات دمیاط وبلطیم و ّالحراري ّالمدى) ٤(جدول 
 

 المحــطــة
  

 ّالسنويالمتوسط  بریل    إ-أكتوبر   
 ّالحراريللمدى 

 

 )٪ (ثر فعل البحرأ

 ٤٥,٦ ٩,٢ ٤,٢ دمیاط
 ٧١,٦ ٦,٧ ٤,٨ بلطیم

 ٢٥ ١٤,٤ ٣,٨ صورةمنال
    

 .م٢٠١٠عام  ،شورة منبیانات غیر  ، الهیئة العامة لألرصاد الجویة: المصدر         
 :مایلي ) ٤( لالجدو خالل تحلیل بیانات  من یتضح

 ِفـي ثـر أّدنـيأ أن یتضـح ُحیـث؛  (*)فعـل البحـرِب التـأثر درجـة ِـفيروق بین المحطات الثالثـة ُ الفزیادة -   
وبلطـیم ،  دمیـاط ّمحطتـي ِفي التأثروترتفع نسبة ،  ٪٢٥  إلىصللتصورة من محطة الِفيجزاء الجنوبیة َألا

 كلمــا ویـقـل،  ـتـأثیر البحــر یزـیـد عـلـى الترتـیـب ، فكلمــا اتجهـنـا ناحـیـة البحــر ٪٧١,٦٪ ، ٤٥,٦ لتصــل إـلـى
 . بعدنا عنه

جـزاء َواأل،  ةّالشـمالی زاءَاألجبـ  فصل الخریفِفيم ار العاَقل معدل له على مد أّالحراري ّالمدىیسجل  -   
ـة عــد ُیــف یر فصــل الخّویعــزي ذـلـك ألن، الجنوبـیـة  وـقـد ســجل ،  والشــتاء الصــیف ّ فصــلى ـبـیننتقالـیـةامرحـل

 .رسبتمبخالل شهر  م٥,٨ºّغ المدى لفب ةّالشمالی طقةمن الماأ ، م١٢,٤º ّحراري ّقل مدىشهر نوفمبر أ
ي الشــمال إلــي الجنــوب مــن ّالحــراري ّدىالمــ عامــة یتفــاوت ةوبصــف     بــینبلــغُ یّالســنوي المتوســط ِــف

٩,٢º١٤,٤ - مºوبالتـالي،  طقـة الدراسـةمنحریـة علـى َثرات البُؤفـاوت المـَ لتّولـىُ األع بالدرجـةجـَوهذا را،  م 
ارة ودرجـة حـر،  ّفلكل محصول درجة حرارة مثلي ؛ بالمنطقة المزروعةة ّالزراعی نوعیة المحاصیل فيیؤثر 

 .  ینمو عندهاّصغري
 

 :الریاح  -٢
 جانب وطبیعة منة ّالزراعیعلى المحاصیل وذلك بتأثیرها ،  باشرُشكل مَ الزراعة بِفيثر الریاح ُتؤ
 التلقــیح  الریــاح عـلـىعمــل ووهــ، افع َ نــ:األول علــى الزراعــة ذو شــقین فأثرهــا،  خــرآ جانــب مــن اإلرســاب

ؤدى ُ تــُحیــث.  ضــار : اآلخــرلوالعامــ، المحاصــیل الشــجریة وعلــى ســرعة نضــج ،  النباتــات ِفــي طــىَالخ
قوط ُـ سِفـيتسـبب الریـاح توقد ،  طقة الدراسةمن ِفي السائدة  الرملیةّراضياأل منامل التبخر َالریاح لزیادة ع

 زهـار وقـت تكـوین األِفـيماسـین َ تـأتى ریـاح الخُحیـث، نتاجهـا ِ كمیـة إمـنشجار المثمرة مما تقلـل َهار األَزأ

                                                
 

 =درجة تأثر الحرارة بعامل البحر  (*)
 

 .)٤٠، ص١٩٩٢: منیر بسیوني الهیتي(: المصدر

 بریلٕابین حرارة أكتوبر والفرق 
 

 المدى الحراري السنوي
x ١٠٠ 
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 حعـبـد الفـتـا(  درجــة إنتاجهــامــنقـلـل ُ تّلياوبالـتـ، زهارهــا ســقاط أِ إِــفيب ســبُممــا ت، ثمــرة ُم األشــجار الملمعظــ
 .)٧٧  ص ،١٩٨٨ :صدیق عبدالاله
المنخفضـات الجویـة فترتفـع لوجود ،  هبوب الریاح اتجاهات ِفي فصل الشتاء ِفيضطراب ِا یحدث

 ِفــي وبخاصــة، عــرف بالرـیـاح العكســیة ُ الرـیـاح توهــذه،  والجنوبـیـة الشــرقیة،  الرـیـاح الجنوبیــة الغربـیـة نســب
 اتجـاه ِفـيث تحـول ُم یحـدُـث؛ ) ٥١١ ، ص٢٠٠٦: شوهدي عبدالحمید الخواجـة( الجویة المنخفضاتبدایة 

 كـم ١٠,٧رعة الریـاح ُـتوسـط سُغ مُ ویبلـ،خفض مـنؤخرة الُ غربیـة بمـوشـمالیة،  شـمالیةب ریـاح ُفته؛ الریاح 
 .واصفَبوب العُالساعة بسبب زیادة نسبة ه/ كم١١,٨ إلي الغربیة ةّالشمالیاطق منال ِفيتزداد ، و الساعة/

 :صورةمنبلطیم والمحطات دمیاط وفي تجاهات الریاح النسب المئویة ال ّالتاليیوضح الجدول و
 

 .)٢٠١٠-٢٠٠٩(خالل الفترة من  صورةمنالبلطیم وبمحطات دمیاط والتجاهات الریاح  النسب المئویة) ٥(جدول 
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 ١٠,٩ ٢,٨ ١٦,١ ٦,٢ ٣٨,٢ ٣,٦ ٨,٨ ٣ ١٧ ٣,٥ الشتاء

 ١٢,٩ ١ ٣٤ ٤,٩ ١٤,٧ ١,٥ ٧,٢ ٥,٧ ٢٢,٤ ٨,٦ الربیع

یاط ١٠,٤ ١,٨ ١٤,٧ ٥ ١٥,٣ ٥. ١,٨ ١ ٥,٣ ٤,٦ الصیف
دم

 
 

 ٨,٩ ٢ ٣٨,٢ ٤,٥ ١٨,٢ ١ ٢,٨ ١,٥ ١٩,٥ ١١,٢ الخریف

 ١١,٨ ٠ ٥٠ ٩,٧ ٢٢ ٣ ١٠ ٠ ١,٣ ٤ الشتاء

 ١٣,٥ ٧ ٤٦,٢ ٨ ١٠ ١,٣ ٦,٧ ١,٧ ١٤,٧ ٤,٣ الربیع

طیم ١٢,٩ ١١ ٤٢ ٧,٣ ٨ ٢ ٤,٣ ١,٧ ١٧,٧ ٢,٧ الصیف
بل

 
 ٩,١ ٨ ١٣,٣ ٨ ٢٤,٨ ٢ ٣١ ١,٣ ٩,٧ ٢٩,٩ الخریف

 ١١,٨ ١٧,٧ ١١,٨ ١٣,٧ ١٣,٦ ٤,٨ ٤,١ ٥,٧ ١٩,٥ ١٣,٥ الشتاء

 ١١,٨ ١٧,٧ ١١,٨ ٧,٨ ٤,٣ ١,٨ ٣,٤ ٧,٢ ٢٣,٢ ٢٢,٨ الربیع

 ١٠,١ ٣,٣ ٢٠,٩ ٧ ٢,٨ ١ ٣,٤ ٢,٤ ٢٢,٥ ٣٩,٦ الصیف

منال
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 ٨ ١٣,٩ ١١,٦ ٥,٦ ٤,٧ ٢,٩ ١,٥ ٤,٧ ٢٢,٩ ٢٩,٩ الخریف

 .٢٠١٠ عام ،شورة منبیانات غیر  ، الهیئة العامة لألرصاد الجویة: المصدر    
 

 : مایلى)٨( والشكل )٥(الجدول بیانات ل تتبع وتحلیل خال منیتضح 
 الشــرق عـلـى طــول ســاحل البحــر إـلـي الغــرب مــنالقادمــة  الجوـیـة المنخفضــاتدى ُ فصــل الربـیـع ـتـؤـِفـي -

توســـط عـــام ُفتصـــل نســبتها كم؛  الغربیــة نحوـهــا ةّالشـــمالیو،  الشــرقیة ةّالشـــمالیذب الرـیــاح َــ جإـلــيالمتوســط 
 ةّالشـمالیبهـا الریـاح ترتفع َف؛ اطق الجنوبیة من الأما  .ّالتواليعلى  ٪٣٠,٧،  ٪١٦,٣ إلي الدراسةطقة منل

)٪( 



 - ٣٠ - 

 ِــفيوخاصــة ،  ٪١٢,٩ إـلـي المتوســط العــام ِــفيرتـفـاع ســرعة الرـیـاح فتصــل ِالحــظ اُ ون، الشــرقیة ةّالشــمالیو
 .ومایو،  بریلإ ّشهري

 ِفــي تصــل ُحیــثطقــة الدراســة من الغربیــة بةّالشــمالیظهــر الســیادة للریــاح َفت؛  فصــل الصــیف ِفــي  أمــا -
بینمـــا الریـــاح .  ٪٣٩,٦طـقــة بنســـبة منفتســـود جـنــوب ال؛  ةّالشـــمالی الرـیــاح أمـــا،  ٪٥٣,٥المتوســـط العـــام 

  .اعة س/  كم ١٠,٣ إليرعة الریاح ُ ویصل متوسط س ،عدمةمنوالشرقیة تكاد تكون ، الجنوبیة 

 شـرق ال إلـيغـرب ال مـن التحـرك ِـفيسـینیة  الجویة شبة الخماالمنخفضاتدأ َمع بدایة فصل الخریف تب  -
خفضـات من یعمـل علـى تعمیـق الوالـذي،  یوجد فوق البحر المتوسـط الذي تیار الهواء النفاث إلي ضافةِباإل

 .٪٣٨,٢ إلي المتوسط ِفيصل َ تحیث؛  الریاح الغربیة ّالشماليوعلى هذا یسود القسم 

 َهــذاَ بالریــاحرعة ُــتوســط سُ الشــرقیة ، ومةّالشــمالیو ةّشــمالیالفتســودها الریــاح ؛ اطق الجنوبیــة منــ الأمــا      
 .الساعة/ كم ١٠الفصل یبلغ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .)٥(الجدول : لمصدرا                                                                                                 

 

 .)٢٠١٠-٢٠٠٩(خالل الفترة من  صورةمنبلطیم واللریاح بمحطات دمیاط و التجاهات االنسب المئویة) ٨(شكل 



 - ٣١ - 

 :ةّالزراعیثر الریاح على التنمیة َأ -
 بالنسـبة للـدور ّرئیسـيً أحیانـا غیـر دعـُا الـدور قـد یَذَـن هولـو َأ،   زراعة الفاكهةِفي اً هاماًلریاح دورل

ً الرـیـاح عــامال محــددا عــدُ، وتالحــرارة  تـقـوم ـبـه اـلـذي عریضــة األوراق مثــل ناف الفاكهــة َ بعــض أصــالنتشــارً
ي، وخاصــة  والتــین المــوز  تكــون التربــة مفككــة ســهلة التعــرض لعوامــل حیــث .اطق زراعتهــا منــ بعــض ِــف

 نجـرافِااهرة َظـ  أنظحُولـو،   لألشجار للتعریةالجذري تعرض المجموع إلي الریاح الشدیدة ّفتؤدى ؛التعریة 
 ُالكثبـان تكـوین إلـي ّؤدىُممـا یـ، عرضـة بشـدة لهبـوب الرمـال ُ تكـون ميالتـالمستصـلحة  ّراضياأل ِفيالتربة 

واجـهـة ُوـتـتم م،  أضــرار ـمـنوـمـا تحدـثـه ،  ُالكثـبـانحــرك ُ تإـلـي الرـیـاح ّؤدىُــ، وت تالنباـتـا ّغـطـىُ تالـتـيالرملـیـة 
 .خیلَجار النَ بعمل مصدات للریاح أو زراعة أشهاطارَأخ

 

 :ارَاألمط -٣
خفضـات الجویـة خاصـة من تـرتبط بال؛ حیـثطقـة الدراسـة منالتسـاقط ب صـور مَأهـ مـن األمطار دعُت

ـث البحــر المتوســط مــن ةّالشــمالیطقــة من الـِفـي عبــد (  لكمـیـة المطــر ـبـالمللیمترّالســنويقــاس المتوســط ُ ی؛ حـی
 ّالســــنويَتوســــط كمـیـــة المطــــر  مّليا، ویوضــــح الجــــدول الـتـــ )٨٧  ص ،١٩٨٨: صــــدیق عـبـــدالاله حالفـتـــا

 :صورةمنوال، طیم  وبل ،َبمحطات دمیاط
 ).٢٠١٠-٢٠٠٩(خالل الفترة  صورةمنالحطات دمیاط وبلطیم وَبم ّالسنويطر َكمیة المتوسط ُم) ٦(جدول 

 )بالمم(                                                                                                                                             
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 ١٠,٨ ١٥,٤ ٧,١ ٠,٥ ٠ ٠ ٠,١ ١,٩ ٣,٧ ١٠,٧ ١٧,٢ ٢٥,٥ ٢٤,٦ دمیاط

 ١٧ ٢٢,٨ ١١,٥ ١,٣ ٠ ٠ ٠,٦ ١,٨ ٧,٣ ١٨ ١٨,٨ ٤٣,٥ ٤٦,٦ بلطیم

 ٥,٣ ٦,١ ٤,١ ١ ٠ ٠ ٠ ٤,١ ٣,٢ ٦,٨ ٧,٥ ١٠,٤ ١٠,٣ صورةمنال

 .م ٢٠١٠ عام ،شورة منبیانات غیر  ، الهیئة العامة لألرصاد الجویة: المصدر
 :مایلى) ٩(شكل الو) ٦( الجدول  بیاناتخالل تتبع وتحلیل منیتضح 

 ِفي ّالسنوي بلغ المعدل ُحیث، سة طقة الدرامن بةّالشمالی جزاءَاألاقطة على َ الساألمطاررتفع كمیات َت -   
 ـِفـيف؛  الغربـیـة األجــزاء يـفـالحــظ زـیـادة المطــر ُ یإذ هــام ُ دورّالجغراـفـي ـمـم ، وللموـقـع ١٠,٨محـطـة دمـیـاط 

 الـغـرب ـمـن عـلـى طـول ســاحل البحـر اإلعصـاریةخفـضـات نُمالبســبب ،  مـم ١٧ ّالســنويعـدل ُبـلـغ المبلطـیم 
ــالي، نحـــو الشـــرق   األجـــزاء ـِفــي األمطـــار بینمـــا ـتــنخفض كمـیــات . ًاتجهـنــا شـــرقا كلمـــا األمطـــار تـقــل ّوبالـت

 .عد عن البحر المتوسطُمم بسبب الب ٥,٣ إليصل لتالجنوبیة 
 عـــن قـمــة المطـــر بالنســـبة أـمــا.   الخریــف والشـــتاءّفصـــليـفــي  األمطـــارالحـــظ ترـكــز ُوبصــفه عاـمــة ی -   

 . دیسمبر وینایرّشهريفي نها تتركز ِإف، طقة الدراسة منل
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 :اآلتیة) دى مارتن ( طقة الدراسة فقد تم تطبیق معادله من باألمطار عن مدى فاعلیة اأم -   

 (*).مم١٣,٧ = ١٠+  ٣,٧ =٢٠,٢ /١١١,٦ = )معامل الجفاف(  الفعلیة للمطرالقیمة
ـغ أنتضــح ِبتطبـیـق المعادـلـة او  لألقــالیم مــارتن ي دلتصــنیف ًووقـفـا، مــم  ١٣,٧ معامــل الجـفـاف بـل

ـإاخـیـةمنال ، لصــحراویة  ااألعشــابوتســودها ،  الجــاف ّالصــحراوياخ منــ المنقــة الدراســة تقــع ضــطمنن  ؛ ـف
 .وغیر مجدیة، خفضة منطقة الدراسة من الفعلیة للمطر بالقیمة أن نجد األساسوعلى هذا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 )٦(جدول : المصدر                                                                                                                        

   بمحطات دمیاط وبلطیم والمنصورةّالسنويمتوسط كمیة المطر ) ٩(شكل 
 ).٢٠١٠-٢٠٠٩(خالل الفترة من 

 
 

 :ةّالزراعیأثر األمطار على التنمیة  -
د عـن ُیعد المطر من العوامل الحاكمة في نمو المحاصـیل الزراعیـة المختلفـة فـإذا قـل المطـر أو زا

تضــح وی، ) ١٩١ ، ص٢٠٠٤: محـمـد مـدحت جـابر(  ذـلـك إلـى هالكـه ّؤديُـیالمعـدل المسـموح ـبـه للنبـات 
 بطـون ِفـيتـزن هـذه األمطـار ُ تخُحیـث ؛طقـة من الدراسة محدودیة كمیات المطر السـاقطة علـى ال خاللمن

، ر وقالبشو ِفی زیان والحّحي نواِفيوالفاكهة ،  زراعة الخضروات ِفي ّاألهاليویستخدمها ،   الرملیةُالكثبان
 ّأمـا التـأثیر السـلبيو كالقمح والبرسیم والشعیر التي تحتاج لكمیات میاه وفیرة ّبجانب زراعة محاصیل أخرى

 . والطرق لسیادة الطرق الترابیةّبین مداخل القرىالنقل  أعاقة حركة ِفيظهر ِفی؛ للمطر 
 
 
 

                                                
 ١٠+ درجة الحرارة السنویة متوسط ) ح / ( كمیة األمطار السنویة بمم ) ك ) = ( معامل الجفاف ( القیمة الفعلیة للمطر (*)

 .) ٨٧ ، ص ١٩٨٨: عبدالفتاح صدیق عبدالاله (: المصدر
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 : النسبیةةالتبخر والرطوب – ٤
 ـِفـيوـتـنخفض ،  فـصـل الـشـتاء ـِفـي ترتـفـع ُحـیـث ومالیـ أثـنـاء  آلخــرِ وـقـتـمـنة النســبیة طوـبـرغیـر الَتَت

  والرطوبة النسبیة،  حرارة الهواء :هامن مكان على عدة عوامل ّي أِفيوتتوقف كمیة البخر ،  فصل الصیف
ا  للبخـر كلمـا اتجهنـّینخفض المتوسط الشـهري ، و)٢١٣ ، ص٢٠٠٠: جودة حسنین جودة (رعة الریاحُوس

الرطوبــة النســبیة بمحطــات ، عــدل التبخــر ُم ّالتــاليویوضــح الجــدول ،  ًكلمــا اتجهنــا جنوبــاویرتفــع ،  ًشــماال
 :صورةمنالو، وبلطیم ، یاط دم

 

 صورةمنالیاط وبلطیم وبمحطات دم معدل التبخر والرطوبة النسبیة )٧(جدول 
 .)٢٠١٠-٢٠٠٩(خالل الفترة من  
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 ٤,١ ٣,٥ ٤,٢ ٤,٤ ٤,٦ ٤,٩ ٥,٤ ٥,٦ ٤,٦ ٤,١ ٣,٣ ٢,٨ ٢,٨ )مم (التبخر

یاط
دم

 ٧٢ ٧٣ ٧٣ ٧٢ ٧٦ ٧٠ ٧٠ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧٢ ٧٥ ٧٤ ٪الرطوبة 
 ٣,٧ ٣ ٤ ٤ ٦ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢,٥ ١,٨ ٢ ٢ )مم (خرالتب

طیم
بل

 ٦٩ ٧٠ ٢٩ ٦٧ ٦٠ ٥٥ ٥٥ ٥٧ ٧٠ ٧٤ ٨٠ ٨٢ ٧٨ ٪الرطوبة 
منال ٤,٩ ٣,٣ ٥ ٤,٦ ٥,٦ ٦,٤ ٧,٤ ٧,٢ ٦,١ ٤,٣ ٣,٤ ٢,٨ ٢,٤ )مم (التبخر

صو
 ٦٣,٦ ٦٧ ٦٤ ٦٥ ٦٥ ٦٠ ٥٥ ٥٢ ٥٨ ٦٢ ٦٩ ٧١ ٧١ ٪الرطوبة رة

 .م٢٠١٠عام ،شورة منبیانات غیر  ، الهیئة العامة لألرصاد الجویة: المصدر
 

 : مایلى)١٠( والشكل )٧( الجدول  بیانات تتبع وتحلیلمنیتضح 
 الجنوبیـة األجـزاء ِـفيخاصـة ِوب، بصفه عامة أواخر الربیع وأوائل الصیف  ِفيترتفع معدالت التبخر  -   

 ّشـهري ِـفيیـادة التبخـر كمـا یظهـر ز .٪ ٤,٥ ، یونیو ٪٥,٦ مایو ّشهري ِفيثر البحر خاصة  عن َأالبعیدة
 إليتصل حیث عدالت التبخر ُ فتنخفض م ؛ خالل فصل الشتاءأماو ،بریل ومایو لهبوب ریاح الخماسین ِإ

٢,٨٪بسبب انخفاض درجة الحرارة. 
ثـم یـنخفض  ٪ ٧٦ إلـيصـل حیـث ت ةّالشـمالی زاءَاألجـ ِفـيف؛  للرطوبة النسیبة ّالسنوي المعدل ف یختل-   
فالعالقــة  ؛ الشــمال ِفــيعــزى ذلــك لوجــود المســطحات المائیــة ُوی،  ٪٥٢ إلــيیصــل لوبیــة  الجناألجــزاء ِفــي

 نسـبة سـجلتالتـي  الشهور أعلى أغسطسد شهر ُویع، ونسبة بخر الماء ، طردیة بین المسطحات المائیة 
 . بخار الماء من حاملة معها كمیات ةّالشمالیوهذا لهبوب الریاح ،  تبخر المیاه

العكسیة بین الحرارة والرطوبة ممـا یجعـل الهـواء شتاء فترتفع نسبة الرطوبة بسبب العالقة  فصل الأما -   
بریــل ،  إّشــهري وبخاصــة  فــي نســبة الرطوبــة ،قــل الفصــولعــد فصــل الربیــع أُیولــة أقــرب للتشــبع ،  حاِفــي

 .المتربة ریاح الخماسین الحارة ومایو لهبوب
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 توضـح التـي ّباإلرهاق المنـاخيعرف ُما یِفی؛ لرطوبة یتم تمثیلها  العالقة بین الحرارة وامنوهناك نوع  -   
،  القــدرة علــى التفكیــر مــنقلــل ُیع ارتفــاع الرطوبــة ن ارتفــاع الحــرارة مــ ألاإلنســان علــى وأثــره، اخ منــنــوع ال

خاصـة  تقلـل مـن نشـاط السـكان وبالتـالي، ) ٢١٣ص ،٢٠٠٠:جـودة حسـنین جـودة( وزیادة ضـربات القلـب
فـي أوقـات ارتفـاع الرطوبـة  تقلیل ساعات العمل األقل زیان أو علي – قطاع قالبشو فيراعة العاملین بالز

  . النسبیة
 
 
 
 
 
 
 
 

 )أ(

 
 
 
 
 
 
 
 

 )ب(
 )٧(جدول : المصدر                                                                                                                     

 .)٢٠١٠-٢٠٠٩(خالل الفترة من صورة منالوبلطیم ومعدل التبخر والرطوبة النسبیة بمحطات دمیاط ) ١٠(كل ش
 

 :ةّالزراعی على التنمیة  والتبخرة النسبیالرطوبةر َثأ -
ُوانتاجها بتأثیرها على م،  نمو النباتات ِفي حد كبیر إلي  الرطوبة النسبیة والتبخرثرُتؤ عدل عملیة ٕ

،   یفقـدها النبـاتالتـياس كمیـة المـاء َ عدمه على أسمن األحوال یتحدد نمو النباتات من ركثی ِفيف ؛النتح 
درجـة الرطوبـة  وذلك باستعمال، عبر عن الرطوبة عادة بطریقة نسبیة ُ، وی زرع بهمنوعالقة ذلك بالوسط ال

 نفــس درجــة ِفــي باعهإلشــالالزمــة   كمیــة الرطوبــةىإلــ الهــواء ِفــي وهــى نســبة الرطوبــة الموجــودة  ،النســبیة

 مم
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حـیط بالنباتـات ُ یالـذيزالـة الهـواء الرطـب ِبإ وذلـك،  الهـواء ِفـي كمیـة بخـار المـاء من فالریاح تقلل ؛ الحرارة
ِواح  . زیادة النتح إليدى ذلك ُاف محله مما یؤَالل هواء جٕ

 
 

 : التربة-ًخامسا
 ســتزراعِواستصــالح ِنیــة ا للتعــرف علــى إمكادراســتها یجــب التــي العناصــر الهامــة مــنربــة ُ التعــدُت

وتغییـره بـإجراء ، متاز التربـة بـین عناصـر البیئـة بأنهـا العامـل الـذي یمكـن السـیطرة علیـه َت ُحیث.  طقةمنال
ِوان،  ّة والتسمید والريّالزراعیعملیات الخدمة   العملیـات التـي تحسـن خواصـها مـنوغیرها ، شاء المصارف ٕ

طـقـة الدراسـة بأنـهـا تربـة رملـیـة منفـي تربـة الوتتمـیـز ،  )٣٨ ص ،١٩٩٢:یـر بســیونى الهیتـى من( أو تغیرهـا
التربــة فــي ویمكــن تقســیم ،   ســاحل البحــر المتوســطمــنوقربهــا ،  مركــز بلقــاس ّيلوقوعهــا المتطــرف شــمال

 : مایليإلي  الدراسةطقةمن
 

 :الرملیةالتربة  -  
صـفر األلون التتمیـز بـول الخشـن والرمـ، اعم َ الرمـل النـمكونـات مـن خلـیط هـاَبأن التربـة هـذهصـف َتَت     

 مـنو ، للمـاء یـةذالنفا القطـاع ممـا یجعلهـا سـریعة لوعلـى طـو،  الطبقـة السـطحیة ِـفي مفككه فهي؛ فاتح ال
والرمـل النـاعم ،  ٪١والسلت ،  ٪٣,٥ – ١ من بین تتراوح نسبة الطین أن وجد ّالمیكانیكيخالل التحلیل 

٣٥ – ٢٠٪  ، ٧٠ – ٦٠والرمل الخشن٪  ، مساحة القطاعمن نسبة كبیرةالتربة وتشكل هذه .  
 

 :الطمییة الطینیة التربة  -  
،  الطبـقــة الســـطحیة ـِفــيف ِفـیــوهـــى ذات ـقــوام خ،  الرملـیــة ثـبــانالك نطاـقــات ـِفــيالترـبــة وجـــد هـــذه ُت

 فهـي؛  الطبقـة السـفلیة ِفـي الفـاتح واألصـفر،  السطح ِفي القاتم األصفر إليیمیل والطبقة التحتیة ، ولونها 
 الطــین مــنمــع وجــود نســبة ٪٦٠ – ٥٠والرمــل الخشــن ، ٪ ٥٠ – ٤٠ ةبنســب الرمــل النــاعم مــنخلــیط 

  .٪ ٣٥ – ٢٥ تصل السعة التشبیعیة حیثفتصبح ذات حساسیة للماء ؛ ٪٢,٥
 :درجات ملوحة التربة  

رتفـاع ِوء الصـرف واسـ: هـا من تراكم األمالح الذائبة بها نتیجـة لعـدة عوامـل منالملحیة التربة نشأ َت
 أو ح عامــل التبخــر اـلـذي یســاعد عـلـى تخـلـف األمــالح عـلـى الســطإـلـيباإلضــافة .  ّالـبـاطنيســتوى المــاء ُم
أحمـد  (ظهـرت األمـالح علـى سـطحهاالتربـة وغسـیل لمثـل هـذه ،  عملیـات غمـر ّجـرىُذا لـم تِ فـإ؛ه منـا ًربیق

 منطقة من الِفي بین ثالثة أنواع للتربة  یمكن التمییزة خالل الدراسمنو،  )٤٨ ، ص٢٠٠١:أحمد الشیخ 
 :  الملوحة على النحو اآلتيحیث

 
\ 
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 :متوسطة الملوحة التربة – ١
تمثل النمط السائد التربة  وهذه، سم /  مللیموس ٨ – ٤ من ّالكهربائيها تكون درجة التوصیل ِفیو

 ١٠٠٠٠(  وتبلـغ نسـبة الملوحـة،  سـم ١٥٠ -٨٠ عـن السـطح بمقـدار ّالبـاطنيعد الماء بویطقة ، من الِفي
راعاة المحافظة على المقننات ُ مع مةّالزراعیمحاصیل وهى تسمح بنمو ال،  الملیون ِفيجزء  ) ٢٠٠٠٠ –

معهـد بحـوث األراضـي ، بیانـات  ( المتراكم على السـطحمنستمرار للتخلص ِباعملیة الوتكرار ، المائیة لها 
 .)٢٠٠٩غیر منشورة ، 

 :مرتفعة الملوحةتربة  -٢
رتفـــاع نســـبة ِ ویـــؤدى ذلـــك ال ،٣ســـم /  مللیمـــوس ١٦ – ٨ مـــن بهـــا الكهربـــائيیل ِودرجـــة التوصـــ

 ّ مستوىحیث منوبین النوع السابق ، یوجد تفاوت كبیر بینها ، والالتربات سوب تلك منالملوحة النخفاض 
 .) الملیون ِفي جزء ٢٠٠٠٠ -١٠٠٠٠( ونسبة الملوحة ،  سم ١٥٠ – ٨٠ من ّالباطنيالماء 

 :ً جدامرتفعة الملوحةتربة  -٣
ـثلوحــة ُ للمالمقاومــة زراعــة المحاصــیل ّـتـنجح بهــا ســوى ال ّراضــياأل ذهَــوه  درجــة التوصــیل نإ حـی
 ٢٠٠٠٠ عـن تزید درجة الملوحة حیث. وهى مضره للنبات ،  ٣سم /  مللیموس ١٦ إلي تصل ّالكهربائي

 المـاء بقـرسـببه وهـذا ،  سـم ٨٠عنـد عمـق  الملیـون ِفـي  جـزء٥٠٠٠٠ إلـيوقـد تصـل ،  الملیـون ِفي ءجز
 هـذه ِـفيتتكـون و  ، وزیـانماضـي جمعیـات أبـو ِفـي  ّراضـياأل هـذهتنتشـر ، و البحـر المتوسـط من ّالباطني

 .هاِفی ّالباطني الماء ّالسبخات لوجود الخاصیة الشعریة الرتفاع مستوى ّراضياأل
 :ةّلزراعیاثر درجات ملوحة التربة على التنمیة   َأ

، وللتخلص مـن هـذه في المنطقة ة ّالزراعی ّراضيعف القدرة اإلنتاجیة لألَ ضإليدى تملح التربة ُیؤ
 . األمالح الزائدةمن یخلص التربة ّ زراعة محصول األرز كيإليطقة من الّأهاليالملوحة یلجأ 

 :اإلنتاجیة الجدارة  -٣
ّفيالحصر التصنی خالل من  تقسیم التربة أمكنزارة الزراعة  وبه قامت ذيال مركز بلقاس ّراضيأل ِ

 الـدرجات توصـف بهـا قطاعـات التربـة مـن ة المختلفـة لمجموعـةّالزراعی للمحاصیل اإلنتاجیةحسب الجدارة 
 . ّالفعلي واإلنتاج، والكیمیائیة ، المیكانیكیة 

  :إليتقسم التربة 
 :جیدة اإلنتاجیة أراضي  - ١

،  الملحیــة القلویــة أو القلویــة أو الملحیــة ّراضــياألتتــراوح بــین و، اإلنتاجیــة  أراضــي مرتفعــةوهــى 
وتبلـغ مسـاحة هـذا ، والقلویـة ،  األمـالح مـنوالـتخلص ،  ّالزراعـي تحسـین الصـرف إلـي  هذه التربةوتحتاج
األمـــان ، و مـــایو ، ١٥وتشـــمل جمعیـــات ،  طقـــةمن مســـاحة المـــن ٪٢٠ ل فـــدان مـــا یشـــك١٢٤٤١ الـــنمط

 .لنور اوالبستانین ، و،   ماضيوأبوالجهاد ، و
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 :اإلنتاجیةمنخفضة  أراضي -٢
زیــان كــل مــن  جمعیــات ِفــيوتوجــد ،  البــور ّراضــياألوهــى ، طقــة من جملــة مســاحة البــاقيوتمثــل      

خفضــة بــین مناطق المـنـ الِــفي المغمــورة بالمــاء ّراضــياألوتضــم ،  الرملـیـة ُالكثبــان تجمعــات حیــثوقالبشــو 
 . الرملیةُالكثبان

 : ١رائط مقـیـاس رســمها َ دراســة تفصــیلیة باســتخدام خــّراـضـياألراســات َ العامــة لداإلدارة رتَأجــد َوـقـ
 . المعملیة لالیالتح إلجراءها عینات من تخذوأ،  اً قطاع١٨وقد تم حفر عدد ،  ٢٥٠٠٠

 :یليوقد شملت الدراسة الحقلیة ما 
  .صفات سطح التربة 
 .الكیماويالتحلیل  -١

 :ة صفات سطح الترب-ًأوال
، والشجیرات الصحراویة ، یعیة وظهور النباتات الطب، ودرجة االستواء ، ة السطح ِفیبوغراُشمل طَت

 . التالل الرملیةمنوما یظهر على السطح ،  النخیل وبعض أشجار
 : الدراسةمنوظهرت 

 . مستویة ّراضياألة ِفیأن طبوغرا -
 .تنتشر على السطح بعض الحشائش الصحراویة -

 . بطول قطاع التربةيرملقوام التربة  -

 . السطحمن سم ١٥٠ من ألكثرقطاع التربة عمیق  -

 .ّرمادي إليصفر لون التربة أ -

 .عالیةتربة هذا النوع ذو مسامیة  -

 . السطحمن سم ١٠٠ – ٥٠ هذا النوع على عمق ِفي ّاألرضي الماء ّیظهر مستوى -
 

  :إليذلك ویرجع 
 .سوبهامنلبحر وانخفاض من اطقة منقرب ال -
 . رملیة سریعة النفاذیةّضيأرا نهاإ -

 .هاإلی تسرب میاه البحر منع من مصارف قاطعة تأیةبینها وبین البحر التوجد  -
 
 

 :الكیماوي التحلیل -ًثانیا
جـودة  الموHونسـبة تشـبع ، ونسـب العناصـر المعدنیـة ،  حمضیتها للتربة الكیمیائيحدد التركیب ُی

والغروـیـات المعدنیــة ، والعضــویة مثــل الطــین ، ة لیــاالدبالمركبــات یونــات فالحمضــیة تــرتبط بتركیــز أ؛ بهــا 
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عمق التربة

بة السعة التشبعیة للتر بائي  درجة التوصیل الكھر  PH رقم

                   

، هــا الســعة التشــبیعیة للتربــة من  العوامــلمــن حســب مجموعــة ّأخــرى إلــي تربــة مــنوتتغیــر حمضــیة التربــة 
  . عجینة التربة المشبعةِفي (*)PHورقم ، ودرجة التوصیل الكهربائي 

خـل من خالل ٕوامرارها،  وتجهیزها بدقة، فها ِفی على ناعم التربة بعد تجّالكیماوي التحلیل ّجرىأ دَوق
 لكافــة اآلتیــة التحلــیالت راءِإجــوقــد تــم ، والــزلط ،  ّ مــم لفصــل المكونــات الخشــنة كالحصــى٢قطــره ثقوبــه 
 .عینات التربة

 .٢٠١٠ عامطقة الدراسةمن لمستخلص عجینة التربة المشبعة بالكیماويالتحلیل ) ٨(جدول 
 

 

 العمق
 

 تربةالسعة التشبعیة لل
 ٪ 

درجة التوصیل الكهربائي 
 سم/ مللیموس 

 عجینة ِفي  PHرقم 
 التربة المشبعة

٧,١٢ ١٧٠ ٢٠ ٣٠ – ٠ 
٧,٢٣ ١١٧,١ ٢٠ ٦٠ – ٣٠ 
٧,٢٤ ١٣٩,٦ ٢٠ ٩٠ – ٦٠ 
٧,٣٥ ١٤٠,٩ ٢٠ ١٥٠ - ٩٠ 

 ، ّراضياأل اإلدارة العامة لدراسات  ،ةّاعیالزراإلدارة المركزیة للمشروعات   ،الهیئة العامة لمشروعات التعمیر والتنمیة: المصدر      
 .م٢٠١٠ ، بیانات غیر منشورة

 

 تتـراوح  E . cالكهربـائيدرجـة التوصـیل أن الحـظ  ی)١١( والشكل )٨(لقاء الضوء على الجدول ِبإ
 ٧,٣٥ إلـــي ٧,١٢ یتـــراوح بـــین Phســـم بینمـــا /  مللیمـــوس ١٤٠,٩ســـم وبـــین  / مللیمـــوس١١٧,١مـــابین 

 .ق القطاع تختلف حسب درجة عمو
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 )٨(جدول : المصدر                                                                                                             
 .٢٠١٠ عاممیائي لمستخلص عجینة التربة المتشبعة بمنطقة الدراسةیالتحلیل الك) ١١(شكل 

                                                
(*) PH :  أي لیست ( یكون فیها المحلول الكیمیائي متعادل ٧نقطة ، فعند النقطة ١٤-٠هو درجة الحموضة والقاعدیة ؛ فهو یمتد من

 لـ  اختصار PH تكون التربة قاعدیة ، ویعد ١٤-٨ تكون التربة حمضیة ، ومن ٦-٠أما من ) التربة حامضیة أو قاعدیة
 Power of Hydrogen المصدر                             . أي قوة الهیدروجین:) www.ejabat.google.com(  

 بالمتر
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 :للتربة المیكانیكيالتركیب  -ًثالثا
  ، وسلت،  طین منها التربة من تتألف التي األولیة عن مجموع العناصر ّعبر التركیب المیكانیكيُی

 :التالي  الجدولهایوضحكما ،  ً أحیاناّوحصى، ورمل خشن ، ورمل ناعم 
 .٢٠١٠ عام طقة الدراسةمن ِفي للتربة المیكانیكيالتركیب ) ٩(جدول 

 

   التحلیل المیكانیكي
رمل متوسط  ٪رمل ناعم  العمق سم

٪ 
الرمل  مجموع ٪رمل خشن 

٪ 
طین + سلت 
٪ 

 
 القوام

كربونات 
 ٪ الكالسیوم

 ٠,٨ رمل ٠,٣ ٩٩,٧ ٥٣,٤ ٢٤,٥ ٢١,٨  ٥٠ -٠
 ٠,٢ رمل ٠,٣ ٩٩,٨ ٣٩,٦ ٣٥,٨ ٢٤,٤ ١٠٠ – ٥٠
 .٠,٢ رمل ٠,٣ ٩٩,٨ ٤٨,٣ ٢٥,٢ ٢٦,٤ ١٧٠ - ١٠٠

 .٢٠١٠شورة ،منبیانات غیر  ، ّراضياألاإلدارة العامة لدراسات  ،ت التعمیر والتنمیة عامة لمشروعاالهیئة ال: المصدر
 : مایلي یتضح )١٢(والشكل ) ٩ ( خالل الجدولمن   

،  ٪٣٥ – ٢٤ ـمــن الرـمــل المتوســط  نســبةبینمــا؛  ٪ ٥٢ – ٣٩ ـمــن الرـمــل الخشــن  نســبةتــراوحت
بینمـا تتـراوح  ؛ ٪ ٠,٤ – ٠,٢ مـنوالطـین ،  وتتـراوح نسـبة السـلت،  ٪٢٨ – ٢٤ مـنالرمل النـاعم نسبة و

 . سم١٧٠ – ١٠٠ عمق ِفي ٪٢ إلي ٥٠ – ٠ عمق ِفي ٪ .٨نسبة كربونات الكالسیوم مابین 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 )٩(جدول : المصدر                                                                                                              
 .٢٠١٠ عامطقة الدراسةمن ِفيالتحلیل المیكانیكي للتربة ) ١٢(شكل 

ُبارتفاع معـدالت الملوحـة تتصف طقة الدراسة منِالتربة في  سبق یستنتج أن ومما ویتسـم نسـیجها ، ِ
ُولذا یجب م، بأنة ثقیل القوام  جـود بالتربـة كـالبطیخ ُوزراعـة المحاصـیل التـي ت،  ّراعاة التركیـب المحصـوليَ

، وتخلصیها من األمالح الزائدة لما یقوم به من عملیات غسیل للتربة  األرز زراعة إليواالتجاه ، جر والبن
 . برفع كفاءة شبكة الصرفّالباطني الماء ّالحرص على تقلیل مستوى إلي باإلضافة .بها

 

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

رمل ناعم  رمل متوسط  رمل خشن  سلت + طین 

كي
انی
یكـ
الم

ل 
حلی

الت

من ٠- ٥٠  من٥٠ – ١٠٠ من١٠٠ - ١٧٠
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 :الصةُالخ
 
 محافظـاتمـن  ن مجموعـةبـیربط یـ ُحیـث كبیـرة أهمیـة زیان –قطاع قالبشو ل ّالجغرافي كسب الموقعأ -   

 . عملیات التنمیة جذبِفي ّ الساحليّ مرور الطریق الدوليمن اإلفادةكذلك و،  لتاشمال الد
يتـنـوع التكویـنـات الجیولوجـیـة  ت-    تج عنهــا وجــود َوقــد ـنـ،  والـیـابسنتیجــة للعالقــة ـبـین البحــر المنطـقـة  ِــف

 . ّالطبیعيغاز لاملة لَوالتكوینات الح،  الرملیة ُالكثبان
  الرواسب الدلتاویة رسابِإ عملیة ِفيتجاهاتها نتیجة الترتیب ِوا،  خطوط الكنتور هر االختالف بینَظ -   
 علـى طلمبـات الرفـع خاصـة ّالزراعـيواعتمـاد الصـرف ،  وصـول المیـاه لنهایـات التـرع  عـدمإلـي ذلك دىأو

 . الشمالِفي
 المستصــــلحة ّراضـــياأل، وخاصـــة لدراســـة طقـــة امن ِفـــي ةالتنمیـــهـــدد ُ تالتـــي األخطـــارنـــاك بعـــض ُه -   

 . الرملیة للكثبان الحركة المستمرة ِفي  هذه األخطارمثلَتَتو، قتصادیة  االواألنشطة
رجات الحـــرارة تناســـب نمـــو كافـــة فـــد؛ ة ّـــالزراعی التنمـیــة أنشـــطةمـــة مـــع طـقــة بالمالئمناخ الـنــمتســـم ا  -   

 . الرملیة ُالكثبان الموجودة بین لمیاها خزانات مدادِإ ِفي  مهم دوراألمطارول، المحاصیل 
ا َولـذ، ثقیـل القـوام  بأنـهویتسـم نسـیجها ، طقـة الدراسـة بارتفـاع معـدالت الملوحـة من ِفـيتتصف التربـة  -   

  شـبكة الصـرفة برفـع كفـاءّالبـاطني المـاء ّ على تقلیل مستوىوالحرص،  ّالمحصوليیجب مراعاة التركیب 
ر بهــا الســبخات ُوتكـثـ،  ّالبــاطني المــاء ّوترتـفـع بهــا مســتوى، شــدیدة المســامیة تتســم الترـبـة بأنهــا رملـیـة كمــا 

 .الملحیة
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 الثانيالفصل 
 ةّالزراعي التنمية ِفيثرة  ُ المؤةّري البشالعوامل

 
 

 :تمهيد
 تـأتى والتـي،  أهميتهـاكـر نُ ننَأ اليمكن حيث بةّالزراعي التنمية ِفي اًا هامًة دورّريلعب العوامل البشَت

 ُحيـث مـن ةّالسـكانية والخصـائص ّاالقتصـادي الدورات ِفي الثالثة اإلنتاج عناصر كأحد مقدمتها السكان ِفي
، ٢٠٠٤:محمــد الفتحــي بكيــر( ّالجغرافــيوالتوزيــع ،  ّاالقتصــاديو،  ّالعمــريو،  ّالنــوعيوالتركيــب ، الحجــم 

يم َحـــدد هـــاُنتشـــارهم مفا ؛ )٧٧ص ــة مـــن ِـــف ــكان أعـــداد مالئمـــة ّ مـــدىحيـــث عمليـــة التنميـ  لإلمكانيـــات السـ
 .  ومدى انتشارهم، ة ّالنوعي بخصائص السكان اإلمكانياتويرتبط استغالل ،  المنطقة ِفيالمتاحة 

ّيعـــد النـقــل العصـــب الرئيســـيكمـــا  ــن مقوّريومقـــوم جـــوه، نتاجـيــة ِ العملـيــات اإلِفـــي ُ ــة  مـ مـــات التنميـ
مــوارد الميــاه  إـلـىباإلضــافة  ،) ٢٤٩ ، ص ٢٠٠٩:شــهدي عبدالحميــد الخواجــة (  أي منطقــةِفــية ّالزراعيــ
دون تـوافر الحـد  ةّـالزراعيِالبـدء فـي المشـروعات مكـن ُفـال ي؛ ة ّالزراعيـأهم مقومات التنمية   منعتبرُوالتي ت

،  الصــرف وّريالــشــبكتا الدراســة علــى تركــز  حـيـث  . لتـلـك المشــروعاتألالزمــةالمناسـب مــن كمـيـات المـيـاه 
يعنـى الجهـد المـنظم والـذي ،  ّالتكنولـوجيالتقـدم ة بالقطـاع ّالزراعيـالمـؤثرة فـي التنميـة ة ّريومن العوامـل البشـ

ا مجموعــة ًــ أيضووهــ،  أداء العمليــات اإلنتاجيــة باليأســ تطــوير ِفــي ّ الســتخدام نتــائج البحــث العلمــيّالرامــي
، هــا مــن طاقــة ِفيمكــن لإلنســان مــن خاللهــا فــرض ســيطرته عـلـى البيئــة بــه لتطويــع ماُي التــي بالياألســمــن 

ُواشباع حاجاته الم، ومواد لخدمته    . الغذاء والكساءِفيتمثلة ٕ
 

 : السكان-ًأوال
 

ــبــزر العناصــر المأنصــر الســكان مـــن ُعــد عُي ــن َأ  عمليــة التخطــيطِفــيثرة ُؤُـ  ةّـــالزراعيجــل التنميــة مـ
َهذا يضــغط ّمــدى ّأي إـلـىوضــح ُ للســكان يّيِففالوضــع اـلـديموغرا  التــاليوب،  األرض عـلـى ّ العنصــر البشــرىَــ

 ًكـان طـارداأاء َ سـواإلقلـيمومـن ثـم تحـدد طبيعـة   ، ؟ةِفيـ غيـر كاأمة لهؤالء السكان ِفي كاالمتاحةهل الموارد 
ــم ً جاذبـــاأمللســـكان  ــً هامـــاًأثـــرا لقـــوة العمـــل أنوال شـــك ،  لهـ ــط التنميـ ــمان نجـــاح خطـ منيـــر ( ةّالزراعيـــة  لضـ

 ّنصــر الســكان بمنطقــة الدراســة لمعرفــة مــدىُراســة عِجــب دِفيومــن ثــم ،  )٧١ص ،١٩٩٢:بســيونى الهيتــى 
  .اآلن عليه ّ ماهىإلى السكان حتى وصلت دادَأع طرأ على الذيالتغير 
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 : حجم السكان ِفيالعوامل المؤثرة 
 

 :وهي ، السكان هناك عوامل أساسية محددة لحجم 
 :طور نمو السكانَت –أ

 

ن السـكان قـد جـد َأَن ٢٠٠٦اد عـام ُتعـد، حتـى ١٩٧٦اد عـام ُتعـدسكان المنطقة منذ نا عدد ََتتبعذا ِإ
ــة ــمة عـــام ١٨٨٧٢ ، أصــبحوا ١٩٧٦ عـــام نســـمة ٦٦٦٨ اكــانو أنفبعـــد ؛  ًـبــاّريتق أمثــال تضــاعفوا ثالـث  نسـ

  جمـلـة ســكان محافظــة الدقهليــة ـمـن٪٠,٤ُ مــن جمـلـة ســكان مركــز بلقــاس مــا يعــادل ٪٤,٤يمثـلـون  ٢٠٠٦
َهذاو  :التاليكما يوضحه الجدول ؛  منطقة الدراسة ِفي السكان ألعدادع ّريدل على التطور السَ يَ

 

 زيان - قطاع قالبشو ِفي المئوية للزيادة الكلية والنسبة ّالسنوي النمو عدلُم) ١٠(جدول 
 )٢٠٠٦-١٩٧٦( اديةُتعدخالل الفترة ال

 

 ادُتعد الخّريتا
 د السكانعد
 )نسمة(

 الزيادة
 )نسمة(

  الكليةالزيادة
)٪�( 

 ّالسكاني النمومعدل 
)٪�( 

٠ ٠ ٠ ٦٦٦٨ ١٩٧٦ 

١,٥ ١٣,٧ ١٠٥٦ ٧٧٢٤ ١٩٨٦ 
٢,٣ ٤٥ ٦٣٤٢ ١٤٠٦٦ ١٩٩٦ 
٣,٤ ٢٥,٥ ٤٦٠٨ ١٨٨٧٢ ٢٠٠٦ 

 .٢٠٠٦-٧٦ة ّالسكانيت اداُتعد، ال  اإلحصاءات الحيوية- واإلحصاء للتعبئة العامة ّالمركزي الجهاز -: المصدر      
 :يلي ما )١٣(والشكل ) ١٠(الجدول  بيانات ََتتبعيتضح من خالل   

مسـاحات ال ِفـيرجع ذلك للزيادة المتتابعة َوي،   من تعداد آلخر أعداد السكانِفيزيادة ملحوظة وجود  -   
 . القطاع ِفيستصلحة ُالم
حقة ادية الالُتعد الفترة الِفي، و م١٩٧٦اد ُتعد ِفي نسمة ٦٦٦٨ زيان -قطاع قالبشو  سكان عددلغ َب -   

َهذا وب،  نسمة٧٧٢٤ إلى السكان دطور عدَت  �٪١٣,٧  بلغت النسبة المئويـة للزيـادة الكليـة خـالل هـذه الفتـرةَ
ــــنوي بمعــــدل ــــغ*سـ ــــو بل ـــذاو،  �٪١,٥  للنمـ َهــ ــــدلَ ـــد ُيمــــنخفض ال  المعـ ــــام ِ لالًمســـــايراعــ ـــاطق تجــــاه العـ ــى مـنـ إـلــ

                                                
 :تم حساب نسبة الزيادة السنوية بالمعادلة اآلتية *
 
 

 .معدل تغير حجم السكان= ر حيث أن 
 .اد األولُتعدعدد السكان في ال =١ك
 .اد الثانيُتعدعدد السكان في ال = ٢ك
 .ادينُتعدالفاصلة بين العدد السنوات = ن 

 .)١١٤ ، ص١٩٨٠: محمد خميس الزوكة (: المصدر
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١٩٨٦ ١٩٩٦ ٢٠٠٦

ية الزيادة الكل معدل النمو السكانيّ 

عـدل ُنـي مَأد وهـو،   منـاطق الثـروةِـفية وما يتعبه من زيادة سكانية كبيـر،  الشمال يِف ّالزراعياالستصالح 
للتغيــرات السياســية  ّالســكاني  معــدل النمــوِفــيد طــرُنخفــاض المِيمكــن تفســير االو،   الفتــرة الحديثــةِــفيســجل 

يوالمــدنين معظمهــم مــن الســكان ، ين ّري، فللحــرب ضــحايا مــن العســك م١٩٧٣أكتــوبر أثنــاء حــرب   ســن ِــف
ــدم إـلــى ّؤدىُـــ كمـــا أن حالـــة الحـــرب ت ،اإلنجـــاب ــكانيحـــوال اَأل ـِفــيســـتقرار اال عـ عـــدالت ُوانخفـــاض م، ة ّالسـ
ــ  مــعالخصــوبة ــم مــا أدت   أواخــر الســتينياتِفــيذ مشـــروعات التنميــة ِفيــتنطء ُب  هــذه التراكمــات ـمــن إليــه، ـث

 .  أوائل السبعينياتِفيأزمات اقتصادية 

ادة الكليــة بلغـــت يفــ؛ ) ١٩٩٦-١٩٨٦(ة التاليــ اديـــةعدُتال الفتــرة ِفــيأمــا   -    الحظ أن النســبة المئوـيــة للزيــ
ذاعــد ُوي،  ٪٢,٣ ّالســنويبينمــا بـلـغ معــدل النمــو  �٪٤٥ َه قطــاع  ســجلها التــي المعــدالت ّعلــى المعــدل مــن َأَــ

 ِفــي ٣٩ بواقــع يــدالموالعــدالت ُرتفــاع مِميــز باَتَك الفتــرة تَــ، وتلة التعداديــة الفتــرهــذه  خــالل  زيــان -قالبشــو
 توسـيع إلـى المواليـد معـدالت ِفـي، وترجـع الزيـادة  األلـف ِفـي ٧,٧ات بواقـع ِفيـعـدل الوُنخفـاض مِوا، األلف 

  .فّريال ِفي ميةعلي والتدين بالخدمات الصحيةِفيقاعدة المست
ـــا -    ــــي أمــ ــرة ِفـ ـــــة ُتعد الالفتـــ ـــادي ــي؛ ) ٢٠٠٦–١٩٩٦( ةالتالـيــ ـــاأنالحظ ِفـــ ــة للزيــ ــة  النســـــبة المئويـــ دة الكليــــ

 قطــاع اســجلهمــن المعــدالت المرتفعــة الـتـي  عــدُوي،  �٪٣,٤ ّالســنوي بينمــا بـلـغ معــدل النمــو  ،�٪٢٥,٥بلغــت
ة عنـد القيـام ّري ضـروّالسـكانيفدراسـة تطـور النمـو ؛ زيان خالل الفترة التعدادية عن فترة السـابقة  -قالبشو 

 .ةّالزراعيوخاصة   المنطقةِفيبعلميات التنمية 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 .)١٠( جدول: المصدر                                                                                                               

 .)٢٠٠٦-١٩٧٦(  زيان– قطاع قالبشو ِفي والنسبة المئوية للزيادة الكلية ّالسنويعدل النمو ُم) ١٣(شكل 
 

 :الهجرة الداخلية -ب
 أو مكان ّنتقال السكان من أرض تدعى المكان األصليِكال اَكل من أشَ ش بصفة عامة هيةالهجر

،  ً محـل اإلقامـة أيضـاِفـي، ويتبـع ذلـك تبـدل   مكان الوصول أو المكان المقصودّدعىُالمغادرة إلى أرض ت

٪ 
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رة التي يقضـيها الشـخص  باالستناد إلى طول الفتّواالنتقال المستمر أو النهائي،  ّويفرق بين االنتقال الوقتي
ــلي ــان األصـ ــة ّعـــن المكـ ــدى محمـــد محمـــود حســـانين ( مكـــان الوصـــولـِفــي أو إلـــى مـــدة اإلقامـ  ، ٢٠٠٢: هـ

 .)٤٣ص
،  الجدـيــدة ّالزراعـــي المنطقــة وجـــود مـنــاطق االستصــالح إـلــى الســـكان ة هجــرـِفــي ّالرئيســـيوالســبب 

ّفيبلـغ صـاقـد ف،   المعيشـةّسـتوىُ لتحسـين مةّالزراعيـ ّاألراضـي تملـك ةووجـود فرصـ   الهجـرة الداخليـة العامــةِ
 ّ، بمعـدل سـنوي) م١٩٩٦-١٩٦٠(مـن الفتـرة خالل وافد ألف ١٣ ّ حواليزيان –قطاع قالبشو  ِفي للسكان

َهذاو،  ٪١,٢+يبلغ   .ألف وافد نّري أعداد المهاجِفي الفاقد الكبير  المعدل دليل واضح علىَ
 -ر تيــار مــن الهجــرة الواـفـدة إـلـى قطــاع قالبشــوظهــو) ١٩٨٦ -١٩٧٦(ادـيـة ُتعد الفـتـرة الـِفـيبــدأت 

اس إلـى وجـود الكثيـر َ األسـِفـيويرجـع ذلـك ،  �٪٠,٠٢+ وصـل إلـى ّلـف وافـد بمعـدل سـنوي أ٢,٤زيان بلغ 
يمـــن فـــرص العمـــل الناتجـــة عـــن عمليـــات التوســـع  ــذه،  ّالزراعـــي االستصـــالح ِـــف  ووجـــود الفـــرص لتمـلــك هـ

  .ّاألراضي
 :ّالسكاني التركيب –٢

 أن إذ؛  مجتمـع ّ حيـاة أيِفـي ً كبيـراً دوراّالنوعيو،  ّالعمري خاصة التركيب ّالسكانيلتركيب لعب اَي
ذاســــة درا َه ـــ ـــي للمخططــــين ّ المصــــدر األساســــيُتعــــد المركــــب َـ ـــاالت التِفـ ـــة المجـ ــة علي كافـ ــحية، ميــ   ،والصــ

 . )٤١ ، ص٢٠٠٣:محمد مدحت جابر  (ةّاالقتصاديو، واالجتماعية 
 :ّالعمري التركيب -أ

 :بالمنطقةونسبة اإلعالة للسكان ،  ّالعمريللتركيب  ّالنسبي التطور التالييوضح الجدول  
     زيان- ونسبة اإلعالة للسكان بقطاع قالبشوّالعمري للتركيب ّالنسبيالتطور ) ١١(جدول 

  .)�٪(،   ) )٢٠٠٦٢٠٠٦  ––  ١٩٨٦١٩٨٦(( الفترة  الفترة ِفيِفي
 

 ٢٠٠٦ ١٩٩٦ ١٩٨٦ ضةّريفئات السن الع

 ٣٥,١ ٣٧,١ ٤٠,٠ سنة١٥أقل من 

 ٦١,٤ ٥٨ ٥٤,٩  سنة٥٩ ـ ١٥

 ٣,٥ ٤,٩ ٥,١  سنة٦٠أكبر من 

 ٣٤,١ ٦١ ٦٨,١ نسبة إعالة الصغار

 ٣,١ ٣,٥ ٤,٢ نسبة إعالة الكبار

 ٦٧,٢ ٦٤,٥ ٧٢,٣ نسبة اإلعالة الكلية

 .٢٠٠٦-١٩٨٦سنوات -ةّالسكانيادات ُتعدال،واإلحصاء،  للتعبئة العامة ّالمركزيالجهاز :المصدر

 :يتضح مايلى) ١٤(والشكل ) ١١(الجدول الضوء على بيانات  لقاءِبإ
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  �٪١٤,٩جملها العام خالل فترة الدراسة عن ُ مِفيفلم تقل ؛  سنة ١٥ة أقل من ّالعمري ترتفع نسبة الفئة -  
 االنخـفـاض بشــكل ـِفـي، ـثـم أخــذت هــذه النســبة   مــن جملــة الســكان�٪٤٠م بلغــت نســبتهم ١٩٨٦اد ُتعــد ِفــيف

 عـام �٪٣٥,١ إلـى، ثـم وصـلت  م١٩٩٦ عـام �٪٣٧,١ إلـىة فانخفضـت التاليادية ُتعدترات ال الفِفيملحوظ 
َهذا، وتفسير  م٢٠٠٦ عالـة ِ، وبالمقابل نجـد أن نسـبة إ المواليد معدالت ِفينخفاض راجع إلى التناقص ِ االَ

) ١٥ – ١ضـة ّريلع الفئـة اِفـيبـالرغم مـن االنخفـاض المسـتمر (الت مرتفعة خالل فتـرة الدراسـة َالصغار ماز
 .م٢٠٠٦ عام �٪٣٤,١ إلى، ثم  م١٩٩٦ عام �٪٦١ إلىوانخفضت ، م ١٩٨٦عام  �٪ ٦٨,١فكانت 

، �٪١٣,٥ مجملهـا العـام لفتـرة الدراسـة ِفـيفقد بلغت ؛  فئة كبار السن ِفي ّالنسبيناك نوع من الثبات ُه -  
َهـذاو،  م١٩٩٦ عـام �٪٤,٩ إلىانخفضت ، ثم  م١٩٨٦ عام �٪٥,١وكانت نسبتهم    علـى لـه أثـره الواضـحَ

 .م  ٢٠٠٦اد ُتعد ِفي �٪٣,٥ إلىلتصل نخفاض ِ االِفينسبة إعالة الكبار التي أخذت 

ــي رتـفــاع يوجـــد إ -   ــي العمـــل عـلــىن ّرينســـبة الســـكان الـقــادـف ــة ـِف ــالعمري الفئـ دت مـــن َاَفـقــد ز) ٥٩ - ١٥(ة ّـ
، بـالرغم مــن  م٢٠٠٦ عــام �٪٦١,٥وبلغـت ،  م١٩٩٦ عـام �٪٥٨,٠ إـلـىلتصـل ، م ١٩٨٦ عـام �٪٥٤,٩

 .   نسبة العاملينِفيمثل زيادة ُتأن الزيادة ال 
 مجـال ِـفي سـنة هـي الفئـة العاملـة ٥٩ – ١٥ة من ّالعمريومن خالل التحليل السابق تبين أن الفئة    

 .الزراعة ، وخاصة فئة الذكور
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 )١١(جدول : المصدر                                                                                                                  

  خالل زيان- ونسبة اإلعالة للسكان بقطاع قالبشوّالعمريتركيب  للّالنسبيالتطور ) ١٤( شكل
  ).٢٠٠٦ -١٩٨٦( الفترة من 
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٥٠

٦٠
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١٩٨٦ ١٩٩٦ ٢٠٠٦

أقل من ١٥سنة من ١٥ ـ ٥٩ سنة أكبر من ٦٠ سنة

٪ 
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 : ونسبة النوعّالنوعيالتركيب  -ب
وضــح ُك ألنهــا تَ ، ذلـةّالســكاني الدراســة ـِفي كبيـر مــن األهمـيـة ِدرَ عـلـى قــّلنـوعيا دراســة التركـيـب ُتعـد       

ًا واناثــًة للمجتمــع ذكــورِفيــالمــح الديموغراَالم ى عاتقهــا عــبء والتــي يقــع عـلـ، ه ِفيــوتحــدد الفئــات المنتجــة ، ا ٕ
ات ِفيـ ووداليـمو مـن ّالسـكاني النمـو ِـفيتـاج للعوامـل المـؤثرة ِ نّالنوعين التركيب ِإلك فَذَ ك. أفراده ّإعالة باقي

لعوامـل  أحـد هـذه اِـفي أي تغيـر ّبـل يـؤدي؛  عـن اآلخـر ً كليـاًها مسـتقالُوالتي ال يمكن اعتبار أحـد، وهجرة 
ن دراســة التركيــب ِإا فــذ ، وـلـ)١٢٥، ص٢٠٠٥:فتحــي محمــد مصــيلحي (نّرياآلخــ العــاملين ِفــيإـلـى الـتـأثير 

ــة تجــاهالوا،  النمــو ِفــي ور هـــذه العوامــلُم دَهــَســاعد علــى فُ يّالنــوعي ــا يــرتبط بــذلك مــن الدراســة الحاـل  ، ومـ
 .وغير ذلك،  ّمييعلوالت،  ّاالقتصاديوالنشاط ، المدنية 

 أحيانـا بنسـبة الـذكور علـى أسـاس قسـمة عـدد الـذكور علـى ىلنـوع أو مـا تسـممكن حساب نسبة اُوي
أو قـد تحسـب ؛ ل مائـة مـن اإلنـاث فهي عدد الذكور لكـ؛  خرآ ى وبمعن، مائة ِفيوضرب الناتج ، اإلناث 

 . عدد السكان اليإجماإلناث من  أو؛  على  أساس النسبة المئوية لجملة عدد الذكور
 
 

 

  .م٢٠٠٦ عام  زيان- للسكان بقطاع قالبشوعونسبة النو ّالنوعيالتركيب ) ١٢(جدول 
)                                                      ٪( 

 �٪السكان 
رية

الق
 

 

 لجمعياتء اأسما
 إناث ذكور

 

 اإلجمالي

 مايو١٥
٣٣,١ ٣٣,٣ ٣٢ 

 الجهاد
١١,١ ١١ ١٠,٢ 

 األمان
٦,٣ ٦,٥ ٦,٢ 

 النور
٥,٥ ٦ ٥,٤ 

 زيان

 الجامعة
٦,٦ ٧ ٦,٤ 

  ماضيأبو
١٥,٩ ١٣ ١٧ 

 األمل
٤,٣ ٤,٥ ٥,١ 

 البساتين
٦,٤ ٧ ٦,٢ 

 العدالة
٤,١ ٤ ٥ 

 قالبشو

 السالم
٦,٣ ٧ ٧ 

 اإلجمالي
١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠٪ 

 .م٢٠٠٦عام ، ة ّالسكانيادات ُتعدال،   للتعبئة العامة واإلحصاءّالمركزي الجهاز -: المصدر
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 :مايلى) ١٢( الجدول  بيانات وتحليلََتتبعمن خالل يتضح 
��٪٥٣,٠حيـث بلغـت نسـبة السـكان فـي قريـة قالبشـو  قالبشـو ، وزيـان ّ نسبة السكان في قريتيتعارتف -   

ــي ذلــك ّأدى، وـقــد  ـفــي قريـــة زيــان��٪٤٦,٩مــن إجمـــالي عــدد الســـكان فـــي القطــاع ، بينمـــا بلغــت   ـتــوفير إـل
� ���٪٨٧,١ العامـلـة مــن اـلـذكور فــي القطــاع ّبلــغ متوســط األيــدي حيــث  العاملــة مــن الــذكور ، واإلنــاثّاأليــدي

 .م٢٠٠٦ ، وذلك خالل تعداد �٪�٧٦,٤ومن اإلناث
يبلغــت نســبة اـلـذكور  -     بــين التقــارب نــوع مــن نالحــظ وجــود ٪٤٦,٤ واإلنــاث،  ٪٤٧,٣زيــان ة ّــريق ِــف

ــغ، النســـبتين  ــذكوربينمـــا بـل ــدل اـل  عـــدل اإلنـــاث ليصـــل إلـــىُ، بينمـــا ارتـفــع م ٪٣٢مـــايو ١٥جمعيـــة  يفـــ  معـ
 الجمعيات في نسـبة النـوع ّ مايو أعلى١٥عتبر جمعية ُ٪ ، وت٣٣,١، وبلغت نسبة النوع اإلجمالية  ٪٣٣,٣

ِ الفئة النشطة فـي عمليـات التنميـة  ّعتبر فئة الذكور هيُشئت حيث تُالتي أن جمعيات االستصالح ّألنها أولى

٪ ، واإلنـاث ١٠,٢ّوخاصة عمليات التنمية الزراعية ، تليها جمعية الجهاد حيـث وصـلت نسـبة الـذكور بهـا 
األمــان ، : كــل مــن ، بينمــا بلغــت نســبة النــوع فــي جمعيــات ٪١١,١وبلغــت نســبة النــوع اإلجماليــة ، ٪ ١١

 . على الترتيب٪٦,٦ ، ٪٥,٥ ، ٪٦,٣والنور ، والجامعة 
 تســاوى نالحــظ وجــود،  �٪٥٣,٥اإلنــاث و،  �٪٥٢,٦ إـلـىقالبشــو قريــة  ِــفيبينمــا بلغــت نســبة الــذكور  -   
 ، وجاءت جمعية أبو ماضي في المرتبـة األولـي ٪٥٣,٠بينما بلغت نسبة النوع اإلجمالية ؛  نسبة النوع ِفي
نالحـظ ارتـفـاع  ، ٪١٣ ، واإلنـاث ٪١٧ حـيـث بلغـت نسـبة اـلـذكور ٪١٥,٩ نسـبة النــوع اإلجماليـة بلغـت فـي

في نسبة الذكور ألنها تمثل الفئة النشطة في عمليات التنمية ؛ فقد بلغ متوسط نسبة العاملين بالزراعـة مـن 
ُى َأن حرفـة الزراعـة تعـد  ، ويرجـع إلـ�٪��٧٦,٤اإلنـاث�ومـن، ���٪٨٧,١ إلـى ٢٠٠٦كور حسب تعداد ُفئة الذ

 بلغــت ـفـي ٪٦,٤ِــهــي الحرفــة الرئيســية للســكان في منطقــة الدراســة ، بينمــا جمعيــة البســاتين بنســبة إجماليــة 
 ، وتتـفـاوت نســبة الـنـوع ـفـي بــاقي الجمعـيـات وصــلت نســبة الـنـوع فــي األمــل ، ٪٧ ، واإلنــاث ٪٦,٢اـلـذكور 

 .ي على التوال٪٦,٣ ، ٪٤,١ ، ٪٤,٣والعدالة ، والسالم 
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 :ّاالقتصاديالتركيب  -جـ
 تعكــس حجــم التنميــة التــي المــرآة وهــو بمثابــة، كتســبة ُ مــن الخصــائص المّاالقتصــاديعـد التركـيـب ُي        

  ، ةِفيـوديموغرا، اقتصـادية  ات الحيـاة لسـكان منطقـة مـا يكشـف مـا بهـا مـن اختالفـماطَ أنراسةِفد،  ةّالزراعي
ــةواجت، ة ّريوحضـــا ــرت بـــه خطـــوات ،  ماعيـ ــا مـ يومـ ــف  ،٢٠٠٥:فتحـــي محمـــد مصـــيلحي( ةّري التنميـــة البشـــِـ

 .)٢٠١ص
ِ في الفترة زيان -بقطاع قالبشو ة ّاالقتصادي العاملة باألنشطة ّللقوى ّالنسبيتطور التوزيع ) ١٣(جدول 

 )م ٢٠٠٦ – ١٩٨٦( ُالتعدادية 

 �٪�جملة �٪ إناث �٪�ذكور وع النشاطئ
 ٢٠٠٦ ١٩٩٦ ١٩٨٦ ٢٠٠٦ ١٩٩٦ ١٩٨٦ ٢٠٠٦ ١٩٩٦ ١٩٨٦ ادُتعدال

 ٨٦,٣ ٨٧,٢ ٩٠,١ ٧٦,٤ ٧١,٢ ٨٣,٩ ٨٧,١ ٨٨,٤ ٩٠,٣ الزراعة والصيد
 ٠,٧٧ ١,٥ ٤,٩ - ٤ ١,٥ ٠,٨ ١,٣ ٥,١ ين والمحاجرُتعدال

 ٤ ١,٤ ٠,٢ - ٢,٨ ١,٥ ٤,٤ ١,٣ ٠,١٨ الصناعة التحويلية
 ٠,٠٩ ١,١٣ ٠,٠٢ - ٢,٨ - ٠,١ ١ ٠,٠٣ الكهرباء والغاز

 ١,٣ ١,٥ ٠,٢ - ١,٢ - ١,٤ ١,٦ ٠,٣  والبناءدتشييال
 ٤,٦ ١,٢ ٠,٨ ٢٣,٦ ٢ ٠,٧ ٣ ١,٢ ٠,٩ التجارة والمطاعم
 ٢,٤ ١,٦ ٠,٣ - ٣,٦ - ٢,٦ ١,٤ ٠,٣ النقل والمواصالت
 ٠,٢ ١,٣ - - - - ٠,٢٩ ١,٤ - التمويل والخدمات

 ٠,١٩ ٢,٧ ٣,١ - ١٢,٤ ١٢,٢ ٠,٠٢ ٢ ٢,٧ أنشطة غير واضحة
 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ اإلجمالي

 .م٢٠٠٦–١٩٨٦أعوام ، ةّالسكاني اداتُتعدال ،  للتعبئة العامة واإلحصاءّالمركزيالجهاز :المصدر       

 :مايلىيتضح ) ١٥(والشكل ) ١٣( الجدول ََتتبعمن خالل 
 نسـبة العمالـة ِفـينخفـاض ِاالبـالرغم مـن ، اديـة محـل الدراسـة ُتعد الفتـرة الل خـالّالزراعـي النشاط سيادة -  

ـــم ؛ ١٩٨٦عــــام  ٪ ٩٠,١ العاملـــة مـــنّ بـــين الـقـــوىةّالزراعيـــ ـــى تانخفضـــ ث ــم ؛  ١٩٩٦ عـــام ٪ ٨٧,٢ إـل ـثـ
 عن فرص ً الخارج بحثاإلى، وذلك لهجرة معظم المزارعين  م٢٠٠٦ عام ٪ ٨٦,٣ إلى  االنخفاضصلتاو

 .العمل
 ّ اســتيعاب القــويُحيــث مــن ّالزراعــيثانـيـة بعــد النشــاط المرتبــة الـفـي  حــاجرَين والمعــدتبال العــاملون َ جــاء-  

ــث ، العاملـــة ــم ُحـي ــام ّوى الـقــّاليإجمـــ مـــن ٪٤,٩ تضـ ــد ذـلــك ا، م ١٩٨٦ العاملـــة عـ  إلـــىنخفضـــت لتصـــل ِبعـ
 ضــح َوايوجــد انخفــاض  ليتــالوبا ، م٢٠٠٦ عــام ـِفـي ٪ ٠,٧٧ إـلـى  وصــلت ثــم، م١٩٩٦ عــام ـِفـي ٪ ١,٥
 ، ويرجـع ٪٠,٧٧واإلناث ،  ٪٠,٨كور ُوصلت بين الذ العاملة ّين القوي بّينيُتعد ال االتجاه نحو النشاطِفي

 .ذلك التجاه معظم العمالة إلى العمل بالزراعة بجانب تربية الدواجن والصيد
فقد  ينعدت العاملة بعد الزراعة والّ المرتبة الثالثة من جملة القويِفي والمطاعم التجارة ِفيأتي العاملون  -  

ـــلت ،  ٪٠,٨ إلــــىلتصــــل ارتفعــــت ، و م١٩٨٦عــــام  ٪ ٠,٨بلغــــت  ـــام  ٪ ١,٢ إـلـــىووصـ ــم ، م ١٩٩٦عـ ثــ
 .م٢٠٠٦ عام ِفي ٪ ٤,٦ إلىاالرتفاع لتصل صلت او



 - ٥٠ -

ثــم انخفضــت ،  م١٩٨٦ عــام ٪٣,١ المرتبــة الرابعــة بنســبة بلغــت ـِفـيضــحة َ غـيـر الوااألنشــطةءت َجــا -  
 .م٢٠٠٦عام  ٪٠,١٩ إلى  االنخفاض لتصلصلتاوثم ،  م ١٩٩٦عام  ٪٢,٧ إلىلتصل 

ي الصــناعات التحويلـيـة ـِفـياء العــاملون َــبينـمـا ج -    ّاألخــرىة ّاالقتصــادي األنشــطة المركــز الخــامس ـبـين ِــف
ــب ــواليعـلــى ٪ ٤، ٪ ١,٤، ٪ ٠,٢بنسـ ــي ّالتـ ــن عـــام ِفـ ــل مـ ــبة  يل ،م٢٠٠٦م ، ١٩٩٦م ، ١٩٨٦ كـ ــا نسـ يهـ
 .  �٪٠,٠٩ ةنسب ب والغازبالكهرباءن يثم العامل،  ٪٢,٤ بالنقل والمواصالتن العاملي

 

 

 

 

 

 
 

 )١٣(جدول : المصدر                                                                                                       

   زيان–بقطاع قالبشو ة ّاالقتصادي العاملة باألنشطة ّللقوى ّالنسبيتطور التوزيع ) ١٥(شكل 
 .م)٢٠٠٦-١٩٨٦(من  خالل الفترة

لمعامـل التــوطن بالنسـبة   منطقـة الدراســةّ مسـتوىعـلـى العاملـة ّللقـوى ّالجغراـفـيوعنـد دراسـة التوزيـع   
 :لقطاع ة باّاالقتصادينشطة ألل

 زيــان -قطــاع قالبشــو  ِــفي بصــورة كبيــرة  األنشــطة األوليــةعــد مــنُ ياـلـذي ّالزراعــي النشــاط يتــوطن
 محافظـة كفـر ِـفير ِفي مع قطاع الحبالمقارنة، زيان  -شو ب قالجمعيات ِفي ّالزراعي عمليات التوسع ُحيث

ــذاو،  الشـــيخ َهـ ــث يتفـــق مـــع توزـيــع العـــاملين بالزراعـــة َ ــجلت هـــذه الُحيـ ــبة مـــن العـــاملين ّ أعـلــىمـنــاطق سـ  نسـ
 ). ٪٨٣ر يفالحو،  ٪٨٧زيان ، و ٪٩٠بشو قال(بالزراعة 
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١٩٨٦ ١٩٩٦ ٢٠٠٦

الزراعة والصـيد التعدين والمحاجر الصناعة التحويلية

الكھرباء والغـاز التشييد والبنـاء التجارة والمطاعم

النقل والمواصـ0ت التمويل والخدمات أنشطة غير واضحة

٪ 
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 :وزيع السكان ت -٣

 
 

 إمــافالســكان ؛  منطقـة ّي أِفــي المرتبطـة بالســكان األرضام ســتخدِ اأنـمـاط ْ الســكان عـنتوزـيـععبـر ُي
ن توزيـع السـكان وبالتـالي فـإ، أو يتبعثـرون ؛  لخصـوبة التربـة ووفـرة الثـروات ًؤر معينة وفقـاُ بِفييتمركزون 

 .)١٤٢ص ، ٢٠٠٦:محمد عبدالرحمن الشرنوبي (هو صورة انتشار السكان على األرض

 
 

  ..مم٢٠٠٦٢٠٠٦ عام  عام  زيان زيان--كان بقطاع قالبشوكان بقطاع قالبشو للس للسّالنسبّيالنسبيالتوزيع التوزيع ) ) ١١٤٤((جدول جدول 

  

 عدد السكان الجمعية

��

٪ 

 مايو١٥
٣٣,١ ٦٢٥١ 

 الجهاد
١١,١ ٢١٠٠ 

 األمان
٦,٣ ١٢٠٢ 

 النور
٥,٥ ١٠٥١ 

 الجامعة
٦,٦ ١٢٥٤ 

 أبو ماضي
١٥,٩ ٣٠٠١ 

 األمل
٤,٣ ٨٢١ 

 البساتين
٦,٤ ١٢١٥ 

 العدالة
٤,١ ٧٧٦ 

 السالم
٦,٣ ١٢٠١ 

 اإلجمالي
١٠٠ ١٨٨٧٢٪ 

 .م٢٠٠٦  تعداد،  للتعبئة العامة واإلحصاءّالمركزي الجهاز -:  المصدر                
 

 :مايلييتضح  )١٦(والشكل ) ١٤(الجدول بيانات بإلقاء الضوء على 
 

 منـاطق ّهـا أولـىُويرجـع ذلـك لكون،  حجـم السـكان ُحيـث المركـز األول مـن ِ مايو في١٥جمعية جاءت  -  
ة خاصـة ّاالقتصـاديد بهـا األنشـطة عـدتالتحتيـة ، وتالبنية تتركز بها معظم خدمات و،  ّالزراعياالستصالح 

 .)٪ ١١,١( ، جمعية الجهاد )٪ ١٥,٩ (ماضي أبو، تليها جمعية  ةّالزراعياألنشطة 
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يقــل نســبة للســكان علــى العكــس مــن ذلــك توجــد أ -   ،  )٪ ٤,١(، والعدالــة ) ٪ ٤,٣( األمــل ّ جمعيتــيِــف
 .وقلة الخدمات ، وقلة الموارد المائية ، ف التربة عَويرجع ذلك إلى ض
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  ))١٤١٤((جدول جدول : : المصدرالمصدر  
   . .٢٠٠٦٢٠٠٦ عام  عام  زيان زيان-- للسكان بقطاع قالبشو للسكان بقطاع قالبشوّالجغرافّيالجغرافيالتوزيع التوزيع ) ) ١٦١٦((شكل شكل 
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ّالسـكانيسبة التركز  نالتاليويوضح الجدول 
تم دراسـة ، ويـ ٢٠٠٦ زيـان لعـام – لقطـاع قالبشـو (*)

 . بمنطقة الدراسةّالسكاني من أجل التعرف على نمط التركز ّالسكانينسبة التركز 
   . .٢٠١٠٢٠١٠ عام عام زيان زيان-- بقطاع قالبشو بقطاع قالبشوّالسكانّيالسكانينسبة التركز نسبة التركز ) ) ١١٥٥((جدول جدول 

 

 الجمعية

 )س(
 �٪المساحة الكلية 

 )ص(
 �٪السكان 

 الفرق الموجب
  ص-س

 مايو١٥
٢٢,٩ ٣٣,١ ١٠,٢ 

 الجهاد
٠,٩ ١١,١ ١٠,٢ 

 ماناأل
٣,٩ ٦,٣ ١٠,٢ 

 النور
٤,٧ ٥,٥ ١٠,٢ 

 الجامعة
١,٥ ٦,٦ ٨,١ 

  ماضيأبو
٥,٧ ١٥,٩ ١٠,٢ 

 األمل
٥,٩ ٤,٣ ١٠,٢ 

 البساتين
٣,٨ ٦,٤ ١٠,٢ 

 العدالة
٦,١ ٤,١ ١٠,٢ 

 السالم
٣,٦ ٦,٣ ١٠,٢ 

 اإلجمالي
٥٩ �٪١٠٠ �٪١٠٠ 

 .النسب من حساب الطالب،  ٢٠٠٦ ، ء للتعبئة العامة واإلحصاّالمركزي الجهاز -:  المصدر             
ومعنى ،  �٪٢٩,٥ّالسكانينالحظ أن نسبة التركز ) ١٧(والشكل ) ١٥(الجدول  الضوء على بإلقاء

ي الســكان يكــادون ينتشــرون أنذـلـك  يرجــع ذلــك النتشــار المراكــز قــد و،  ًبــاّري كــل مســاحة مــن القطــاع تقِــف
ــة وأخـــرى ــين كـــل جمعيـ ـــربط بـ ــة وســـهولة ال ـــام و،  ّالعمرانيـ ــوافر مقومـــات قي ــفر شـــبكات و وتـــةَالزراعـــتـ  ّريالـ

  .ةّالزراعي إلى نجاح عملية التنمية ّأدى ّالذيوالصرف 
 
 

 

                                                
 ). ص-س(  مجـ ١/٢= تركز السكاني النسبة  (*)

 .النسبة المئوية لمساحة الجمعية إلى جملة المساحة الكلية للقطاع= س  :ن حيث أ
 .سكان الجمعية إلى جملة سكان القطاعالنسبة المئوية لعدد = ص           

 .بعضھا البعضس ، ص نسب موع الفرق الموجب بين مج= مجـ              
 .)٢٠٦ ، ص ١٩٨٧:فتحي أبوعيانة (: المصدر
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 ).١٥(جدول  :          المصدر                                                                                   

  ..٢٠١٠٢٠١٠  عامعام   زيان زيان-- بقطاع قالبشو بقطاع قالبشوّالسكانّيالسكانيتركز تركز نسبة النسبة ال) ) ١١٧٧((  شكلشكل
 

 :ةّالسكاني ةثافَالك -٤
  ةّريشــَوالبيعيــة َة الطبّالجغرافيـوابط َضــال النـاتج عــن ّالســكاني لتوزـيـعنعكـاس لة اّالســكانيمثـل الكثاـفـة ُت

ســـيادة  لاإلنتاجيــةوجـــدارتها ،  اوجودتهــ، بالتربــة  كثافــة الســكان بمنطـقــة الدراســة تـــرتبط نعامــة فـــإ ةوبصــف
 .ّالزراعيالنشاط 

 

 : الخامابيةثافة الحسَالك   
 عليهــاالــذين يعيشــون األرض ة  مســاحإلــى الســكان أعــداد الكثاـفـة العامــة الخــام بحســاب تســتخلص

 مـع قال تتفـ معدل الكثافة بصـورة ِفي التباين إلى ّمما يؤدى؛ العامة البور والمنافع  راعاة المساحاتُدون م
 . للمساحة الكليةّلحاليا ّابيالحسستخدام ِاال

 
 يف )٢كم /نسمة  (زيان ومركز بلقاس ومحافظة الدقهلية - لقطاع قالبشو ابيةتطور الكثافة الحس) ١٦( جدول

 ).٢٠٠٦-١٩٧٦( من الفترة

 معدل تغير الكثافة الترتيب العام ٢٠٠٦ ١٩٩٦ ١٩٨٦ ١٩٧٦ ادُتعدال
 ١٢,٣ - ٩٥ ٧١ ٣٩ ٣٤  زيان-قالبشو

 ١٢٢ ١٥ ٤٩٣ ٣٨٦ ٢٧٤ ٢٢٢ بلقاس
 ١٠٧,٧ - ١٢٠٧ ١٠٠٤ ٧٨٩ ٥٨١ المحافظة

 .) ٢٠٠٦-١٩٧٦(فظة الدقهلية ة لمحاّالسكانيادات عدتال -  العامة واإلحصاءللتعبئة ّالمركزيالجهاز :     المصدر
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 :مايلي )١٨(والشكل ) ١٦(الجدول يتضح من خالل تتبع بيانات 
جـد َفن ؛والمحافظـة  المركـز ّإجمـالي مـع بالمقارنـةلسـكانية ا اداتُتعـدال ختالفِثافات السـكان بـاَ تختلف ك-  

 مركـز ِفـيبلغـت بينمـا ،  ١٩٧٦عـام  ٢كـم/  نسـمة ٣٤وصـلت بمنطقـة الدراسـة العامة السكانية الكثافة أن 
 .٢ كم/ نسمة ٥٨١ الدقهلية محافظة، ووصلت في  ٢ كم/ نسمة ٢٢٢ بلقاس

وصـلت و، في المنطقـة  ٢كم/  نسمة ٣٩إلى وصلت  ١٩٨٦ الكثافة العامة للسكان عام ت بينما ارتفع-  
 . ٢كم/  نسمة ٧٨٩ المحافظة إلى ِفي  وصلتبينما،  ٢كم/  نسمة ٢٧٤المركز إلى ب

ــمة ٧١ فوصـــلت إـلــى١٩٩٦  عـــام الكثافـــة العامـــة ارتفاعهـــاصـــلتاو -   ــم  /نسـ ، منطقـــة الدراســـة  ِفـــي ٢كـ
الكثافـة السـكانية وزادت ،  ٢كـم/  نسـمة ١٠٠٤المحافظـة فـي ،  ٢كم/  نسمة ٣٨٦إلى  المركز ِفيبلغت و

 مركز ال ِفي ٢كم / نسمة ٤٩٣ٕمنطقة الدراسة ، والى  ِفي ٢كم/ نسمة  ٩٥ إلىووصلت ،  ٢٠٠٦مع عام 
 .٢كم / نسمة ١٢٠٧ والمحافظة
ــن ذلســـتنتجُيو ـــاع نســـبة الكثافـــة َـــ مـ ــكانيك ارتف ــاّالسـ ـــ، ختالف الـــزمن ِة بـ ستصـــالح ِك لـــدخول االَوذل
 . بغرض استصالحهاّاألراضي لتملك إليها السكان ةوهجر، المنطقة  إلى ّالزراعي

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١٦( جدول :المصدر                                                                                                                    

 ِ فيان ومركز بلقاس ومحافظة الدقهليةزي -طاع قالبشو لق) ٢كم/نسمة( ابيةتطور الكثافة الحس) ١٨(شكل 
 ).٢٠٠٦-١٩٧٦( من الفترة
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 :(*)ةزيولوجيِفيالالكثافة  -
ا َهـا ، لـذِفي ةّالزراعيـ الدولة أو اإلقليم ومسـاحة األرض يفبارة عن العالقة بين حجم السكان ِهي ع

ييفضــــل اســــتعماله  ـــف ـــِـ ــدل مــــن الكثافــــة الحسـ ـــحراوية بــ ــاطق الصـ ــة  فقــــد ؛ أو العامــــة ابية المنــ ــت الكثافــ بلغــ
ِالفيزيولوجية في قطاع قالبشو   . ٢كم/ نسمة ٠,٣٨ زيان إلى –ِ

 

 :ةّالزراعيثافة َالك    
ــة ِ عهـــي ــبة المشـــتغلين بالزراعـ ــة ُتعـــدو،  ةّالزراعيـــ األرضســـاحة ِ مإلـــى) ١٥(+ـبــارة عـــن نسـ  الكثافـ

يو،  ّالنســبيدرجــة االزدحــام  قيــاس ِفــي دقــة أكـثـر ةّالزراعيــ  تضــع ألنهــا  الســكانالمعيشــة ّســتوىُعرفــة م مِــف
ــة الســـكان منســـوبة ِا ذاشـــكلة ُكمـــن مُوت ؛ األرض وظيفـــة إـلــىعتـبــار وظيفـ َه يثافـــة َ النـــوع مـــن الكَـــ ف ّرـيــ تعِـــف

ــزراعيالســـكان  ــي ال  إذ.ينّاـل َهـــذارق ُفـ ــذكور وبـــين ّريـــ التعَ ــدور اإلنـــاث أو األطـفــالف بـــين اـل  والشـــيوخ ذوى الـ
 . )ص٧٣ ،٢٠٠٣: راهيمإب هللابداعوائل (المتواضع 

 .م ٢٠٠٦زيان عام  - بقطاع قالبشوةّالزراعيالكثافة ) ١٧( جدول
 

فئات الكثافة  ةّالزراعيالمساحة  ينّالزراعيالسكان  ةّالزراعي الجمعيات
 ةّالزراعي

  )٢كم  / نسمة( 

 

 العدد
 

٪� 
 

 العدد
 

٪� 
 

 ٢كم 
 

٪� 

 الكثافة طمتوس
 ةّالزراعي

 )٢كم / نسمة ( 
 ٣٢ ١٨,٦ ٣٧ ٢٩,٣ ١٢١١ ٨,٣ ٣ ١٠٠قل منأ

 ١٨,١٠ ٨١,٤ ١٦١,٦ ٧٠,٧ ٢٩٢٦ ٩١,٧ ٧ ١٠٠أكثر من 
 ٥٠,١ ١٠٠ ١٩٨,٦ ١٠٠ ٤١٣٧ ١٠٠ ١٠ اإلجمالي

بيانات هيئة  محافظة الدقهلية ،،  ٢٠٠٦اد عدت ، ةّالسكانيادات عدتال ،  للتعبئة العامة واإلحصاءّالمركزيالجهاز :المصدر 
 . ةّريالمساحة المص

 :كما يلي؛ فئتين تقسيم الكثافة إلى ) ١٧(الجدول بيانات  ََتتبعمن يمكن       

 : ) ٢كم/نسمة١٠٠أقل من ( الفئة األولي -  
 – بقطـاع قالبشـو ةّـالزراعيمسـاحة الجمعيـات  مـن جملـة �٪�٨,٣مثـل ُتجمعيـات  ٣ الفئـة ِذهَم هُتض

رتفاع الزمام ِ با الجمعياتِذهَسم هَ، وتتقطاع الين بّالزراعي من جملة السكان �٪٢٩,٣شكل سكانها ُ، وي زيان
 ةّــالزراعيتوسـط العـام للكثافـة ُالمبلـغ ، والمنطـقـة  مسـاحة لـثُثحـو َعـادل نُ بمــا ي٢كـم ٣٧  بهـا البـالغّالزراعـي

 . ٢كم /نسمة ٣٢

                                                
(*) 

 = يولوجيةيزالكثافة الف
 

 

 

 جملة السكان في المنطقة

  بالمنطقةمساحة األرض الزراعية

 )٧٥ ، ص٢٠٠٠:على أحمد هارون : المصدر
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 :)٢كم/نسمة ١٠٠ أكثر(لثانية  الفئة ا-  
، ويبـلـغ  زيــان –احة قطــاع قالبشــو مســإجمــالي  مــن �٪٩١,٧مثــل ُ جمعيــات ت٧ واجــد بهــذه الفـئـةَيت

ــمة بمـــا ي٢٩٢٦  بهـــاعــدد الســـكان ــزراعي مــن جمـلــة الســـكان �٪٧٠,٧عـــادل ُ نسـ ــو ينّاـل  مســـاحة علـــىن ُيعيشـ
  .بالقطاع من المساحة المنزرعة �٪٨١,٤مثل ُ ت٢كم١٦١,٦

 
 :نقلال -ًثانيا

ـــ ــن المتطلبـــات األساســـية لتحقي ــل مـ ِيعـــد النقـ ،  ّجتمـــاعيِواال،  ّاالقتصـــادينتعـــاش ِواال، ق التطـــور ُ
ًرتبط النقـــل ارتباطـــا وثيـقــا بالتنمـيــة َوـيــ ــه  إُحيـــث ؛ً ــد نـ ــيُيعـ ــة ِ العمليـــات اإلـِفــي ّالعصـــب الرئيسـ ومقـــوم ، نتاجـي

تحتــاج و، ) ٢٤٩ ص  ،٢٠٠٩: عبدالحمـيـد الخواجــةّشــهدي (  منطـقـةّ أيـِفـي مــن مقومــات التنميــة ّريجــوه
 .ل م بطرق النق االهتماإلى ا مإقليم أي ِفي ةّاالقتصاديالتنمية 

ــة فا؛  وامتــدادها،  كـفــاءة الطــرق ّعتمــد علــى مــدىَ يســـتوياتهاُبم  عمليــة التنميــةجــاحَنإن  لنقــل عملـي
 إـلـى إنتاجهــا أقــاليم الوـقـت المناســب بنقلهــا مــن ِـفينتجــات ُ المكانيــة للمالمنفعــةوجــد  تُحـيـث؛  لإلنـتـاج متممـة
سـتهالك ِومنـاطق اال،  اإلنتـاجبـين منـاطق لعملية التبادليـة  يقوم بااليومنقل َال، إن  إليها تحتاج التي األقاليم

النقـل عـد ُ يً وأيضـا،ستهالك ِ على مستويات االيجابِاإل أو  بالسلبماِإ يؤثر هذاو .بنقل الموارد والمنتجات 
   .ّالقوميباشر على االقتصاد ُوم، ثر بشكل فعال ُؤالتي تة ّاالقتصادياألنشطة طر َخأم وَمن أه

   
 : القطاعِفيلنقل نظام ا

ــات الم–عـــد قطـــاع قالبشـــو ُي ــديثاُ زـيــان مـــن القطاعـ ــاء و،  مصـــر ِفـــي ًستصـــلحة حـ قامـــت هيـئــة البنـ
ندوق التنميـة والتعـاون ُضـافة إلـى صـِباإل، والتعمير بالتعاون مـع جمعيـات االستصـالح الموجـودة بالمنطقـة 

 هـذه الطـرق لـم أن إال ّالزراعـيح ستصـالِر عمليـة االيسـ بالمحافظة على شق بعـض الطـرق التـي تّالزراعي
الطــرق أطـوال  بلغـت جملـة ُحـيـث؛  ّالزراعـي عرقـلـة عمليـات االستصـالح أدي إلـيممـا ، تكتمـل حتـى اآلن 

،  بمركـز بلقـاس ابيـة الطـرق الترأطـوال ّإجمـالي مـن �٪٢١,٥ عـادلُبمـا ي القطـاع ّ علـى مسـتوى٪٧١ ابيـةالتر
 ) .١٩(كل  ش القطاعّعلى مستوى �٪٢٩والطرق المرصوفة 
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 .٢٠١٠م  عاة بالدقهليّريهيئة الطرق والنقل والكبا:المصدر                                                   

 .٢٠١٠ عام زيان–لطرق بقطاع قالبشو لشبكة االتوزيع الجغرافي ) ١٩(شكل 
 

 :ما يلي دراسة ألهم شبكات النقل بالمنطقةِفيو
 

 :الطرقشبكة   -١
 النـقـل بالســكك الحدـيـد ألـنـه التوجــد أهمهــاومــن ،  العدـيـد ـمـن وســائل النقــل إلــى الدراســة إقـلـيمفتـقـر َي
 . منطقة الدراسةإلى ديمت ، وال حديد واحد يقع جنوب بلقاس ق سكةّريسوى ط

 : زيان إلى– قطاع قالبشو ِفي      وتنقسم شبكة الطرق 
 ):ابيةالتر( الطرق الممهدة -أ

َــ منطقــة الدراســة نظــرا لتِفــي الــنمط َذاَهــر ُكثــَي نطقــة  لمتطــرفُف الطــرق بســبب الموقــع المَر رصــُأخً
ــمال الـــدلتاِفـــيالدراســـة  ــها ُومـــوازاة بعضـــ طوالهـــا ،صـــر َأِ الطـــرق بقِذهَســـم هـــَتَوت  ، شـ ــرعـل ــة  بعض التـ ، وحالـ

ّ، كمــا أنهــا تغطــى وبحاجــة إـلـى توســعة، معظمهــا ســيئة   لصــعوبة الحركــة ّ الشــتاء ممــا يــؤديِفــي باألوحــال ُ
وال َ من جملة أط٪٢١,٥ُوال الطرق بالقطاع ، بما يعادل َ من جملة أط٪٥٥,٤مثل هذه الطرق ُوت  ،هاعلي
 .بمركز بلقاس ابيةرق الترُالط

 
 

 :ابيةشكالت الطرق الترُم
ة وتخضــع إلشــراف وزار، والمصــارف ،  موازيــة للتــرع ّوليُرق النظــام الطــُعظــم الطــُتتخــذ مســارات م -     

، وهـي غيـر مناسـبة لحركـة نقـل مرنـة   المتوسـطِفـي، ويبلغ عرض هذه الطـرق ثالثـة أو أربعـة أمتـار  ّريال
 خاصة وأن هذه الطرق تتعرض العتداء الفالحين باقتطاع أجزاء ةّالزراعيلوسائل النقل الثقيل أو الجرارات 
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ديــة أو باألتربــة الناتجــة عــن عمليــات شــغالها بتكــويم األســمدة البلِوبإ،  ةّــالزراعيوضــمها لألراضــي ، منهــا 
 أنحــاء ِفــيوتنتشــر هــذه الطــرق ، ) ٣١٠، ص٢٠١٠:ي عبدالحمـيـد الخواجــةشــهد(  المائـيـةّريتطهـيـر المجــا

 . شبكات الطرق بالمنطقةواعَأنعتبر السمة الغالبة على ُفهي ت؛ القطاع 
ــيانة الدو-     ــدة خاصـــة ابيـــةرق الترُة للطـــّـــري عـــدم الصـ ــتاء فصـــلـِفــي أو الممهـ ــة ُ تُحـيــث،   الشـ ــون موحـل كـ

ـــورة  هـــاعليصـــعب الســــير ُي ـــالي، وب) ٤(صـ ــل مســــتلزمات التنميـــة َتَ تّالت ـــات نقـ ــة ةّالزراعـيـــوـقـــف عملـي  بمنطـقـ
 .الدراسة

 
 

 

 
 

  .) اتجاه الشرقًناظرا( ، مايو١٥ ، بزمام جمعية ابية التر الطرقتوحلظاهرة ) ٤(صورة 

 :ة المرصوفةّريالطرق الب -ب
 تصـل بـين فهـي؛  خطـوط السـكك الحديديـة ِفـي لتعـويض الـنقص األمثـل البـديلة ّيرل الطرق البمثت
ــان  - قالبشـــو ّقطـــاعي ــن ثـــم إلـــى،  مركـــز بلقـــاس أنحـــاء ّوبـــاقي، زيـ ــة أنحـــاء جميـــع ومـ  ّوبـــاقي،  المحافظـ

 .ّاألخرى المحافظات
 : زيان– قطاع قالبشو ِفيالطرق من أهم و    

  :ق بلقاس البنزينة ّري ط– ١
  منـاطقُحيـثوينتهـي إلـى شـمال المركـز ،  الجنـوب ِفـي من مدينـة بلقـاس يبدأ ،كم  ٤٢ يبلغ طوله

 .ّ والستامونىّالسماحية الكبرى مثل ّأخرى قالبشو ومناطق قطاع ويخدم ،  ّالزراعياالستصالح 
 :ق عمار جمصةّريط – ٢

َهذا ويمر،  كم ٧٣ الشمال بطول ِفي الجنوب ومدينة جمصة ِفيصل بين مدينة بلقاس َي ق ّريـ الطَـ
 . عند جمعية الجهاد الواقعة جنوب مدينة جمصةّالساحلي ّق الدوليّريويتصل بالط، بمنطقة الدراسة 

ق ّريـ منـاطق الدراسـة منهـا طّ منطقة الدراسة بعض الطـرق الفرعيـة التـي تخـدم بـاقيِفيكما تنتشر  
يخـدم منطقـة ق ّريـوط، كـم ١٧بطـول   مصـنع السـكر– كـم٢٢ بطول  دير البحر– كم٢١ بطول ّالستامونى

 . ّماضي أبوغاز 
 

 

٢٠٠٩ / ٩ / ٢١ 
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 :ّالساحليق الدولي ّري الط-٣
َهذامر َي ًا عرضـيايتخـذ مسـار، وكـم ٢٩ زيـان بطـول -ق شـمال قطـاع قالبشـوّري الطَ  شـمال القطـاع ً

َهذاعد ُوي،  والخدمات، والمصالح ،  معظم جمعيات االستصالح عليهتتركز   ّريالفقـ العمود بمثابةق ّري الطَ
  ، كاـفـة لــوازم الزراعــةمــدادِبإ المــزارعين منــاطق االستصــالح وخدمــة إـلـىســهل الوصــول ُ يُحيــث؛ لمنطقــة ل

 .وخدمة عمليات التسويق 
 

 :شكالت الطرق المرصوفةُم   
 ِفـية ّريـروُختناقـات المِ بعـض االإلـى ذلـك ّ، ويؤدي ضة المرصوفةّريالطرق العتقل بمنطقة الدراسة  -     

 .ّالشمالي ّالساحلي ّق الدوليّريشاء الطِصة قبل إن، خا حركة النقل
/  كـم٠,٢٦بلغـت  ُحيـث منطقـة الدراسـة ّاليشـم ِـفينخفاض كثافة شبكة الطرق المرصـوفة خاصـة ِا -     

 .ابية طرق ترعلى السير لمسافات طويلة ِفي النقل  ومركبات وسائلّعانيُ تالتاليوب،  ٢كم

 ِفي حدوث اختناقات إلى ّؤديُ، مما ي  بعض المصانعإلىضيق عرض بعض الطرق التي تصل  -     
 . كثرة الحوادثِفيويتسبب ،  كثير منها علىة ّريالحركة المرو

ــوفة  -      ــرق المرصـ ــة الرصـــف ّ تعـــانيُحيـــثســـوء حالـــة الطـ ـــرُووجـــ،  معظمهــــا مـــن ســـوء حالـ  ، ود الحـف
 ).٥(صورة أنظر  والعرضية، والتشققات الطولية 

 بمركـــز بلـقــاس ترـنــوُ مـــا قإذا ة قليلـــ زـيــان–عـــدل المســـاحة المخدومـــة بقطـــاع قالبشـــو ُمأن ســتنتج ُوي      
 .تركز خدمات البنية األساسية داخل المركزباإلضافة إلى ،  المركز  اتساعبسبب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 . ) اتجاه الغربًناظرا(رها ، بزمام جمعية الجامعة ، ُالطرق المرصوفة وتكسسوء ) ٥(صورة 
 

 
 

 

 
 

٢٠٠٩ / ٩ / ٢١ 
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  :ة الطرقكفاء -
 للطـرق  ّالبد مـن القيـام بالتحليـل الكمـيف عملية التنمية ِفيودروها ، دراسة مدى كفاءة شبكة النقل ِل

وهنا سـيتم تقيـيم شـبكة الطـرق ،  الموجودة ألقاليملق ّريؤديها الطُ يّ الخدمة التيّومدى،  الكفاءة ّبتحديد مدى
ــار أنهـــا أكثــر الطـــرق اســـتخدامةالمرصــوف ــى اعتـب ــيّ، ويوضــح الجـــدول الـتــالي اًانتشـــارا وً عـل  ة الطـــرق الرئيسـ

 :الطول المستقيم ، ومؤشر االنعطاف و ،ّبمنطقة الدراسة من حيث الطول الفعلي
 

 .٢٠١٠ عامزيان – للطرق الرئيسية قطاع قالبشو  (*)نعطافمؤشر اال) ١٨(جدول 

 قّريالط
 

 )بالكم(علي الفالطول 
 

 )بالكم (الطول المستقيم
 

 �٪ طافالنعمؤشر ا
 ١٧٥ ٢٤ ٤٢  قالبشو -بلقاس 

 ١٢٦ ٢٧ ٣٤ جمصة -بلقاس 

 ١١٧ ١٨ ٢١  ديل البحر–قالبشو 

 . ٢٠١٠ ،  بيانات غير منشورة،  الدقهليةحافظةبمة الطرق والنقل ـّريمدي - :    المصدر
 

 :إلىشر االنعطاف ُا لمؤً تقسيم الطرق طبقيمكن) ١٩(الجدول  علىلقاء الضوء ِ     بإ
 

 :��٪١٥٠ من أكثرانعطافها  مؤشر رقُط -

َهذاو،  �٪١٧٥ؤشر انعطافه ُم بلغ ُحيثق بلقاس قالبشو ّريوتشمل ط لجسر ق لّري راجع اللتزام الطَ
 . زيادة التعرجإلىؤدى ُر شهاب الدين مما يِفي لترعة حاأليمن

 :��٪١١٠ -�٪١٥٠بين انعطافها رق مؤشر ُط -

ويالحـظ أن  ديـل البحـر ، –ق قالبشـو ّريـوط ، �٪١٢٦ؤشـره ُ جمصـة البـالغ م-ق بلقاس ّريمثل ط
ِهذه الطرق تخدم أكثر من منطقة  . انعطافها الرتفاع مؤشرّمما يؤدي، ق ّري الطعلى َ

 :كفاءة شبكة النقل
 الكمي للطرق ل البد من القيام بالتحلي الزراعيةلدراسة مدى كفاءة شبكة النقل ودورها في عملية التنمية

 وهـنـا ســيتم تقـيـيم شــبكة الطــرق  ،دى الخدمــة التــي يؤديهــا الطريــق لإلقـلـيم الموجــود بــهومــ، بتحديــد الكـفـاءة 
ّاستخداما من أساليب قياس مديلي اعتبار أنها األكثر المرصوفة ع  : كفاءة شبكة النقل بالمنطقة ما يليً

 : مدى الخدمة -
 

 : ا     ويتم تحديد مدى الخدمة التي تحققها الطرق المرصوفة بعدة أساليب منه
                                                

    ١٠٠ ×  الطول الفعلي للطريق   =   مؤشر االنعطاف (*)

                               الطول املستقيم للطريق

 .)٢٦٠،ص٢٠١٠:حلميد اخلواجة شهدي عبدا( : املصدر
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  كثافة الطرق -أ   

(*) : 
 . ٢كم/ كم  ١,٠=                                             =      كثافة الطرق 

 

يـنخفض  ؛ بينمـا ٢كم /  كم ٠,٢ يبلغ ّ الذيلمركز بلقاسالحظ انخفاض هذا المعدل بالنسبة ُوي       
  .٢كم / م  ك٠,٨ بلغهذا المعدل بالنسبة لمحافظة الدقهلية بالنسبة 

 : معدل المساحة المخدومة -ب 
 

 .كم / ٢كم ١,٧= =                                              بالطرق المساحة المخدومة
 

ورن بالمعـدل العـام ُـ مـنخفض إذ مـا ق زيـان-بقطـاع قالبشـو وعلي هذا يكون معدل المساحة المخدومة 
 يبلـغ الـذيلمحافظـة الدقهليـة ما تقل معدل المساحة المخدومة ؛ بينكم  / ٢ كم٤,٩لمركز بلقاس الذي يبلغ 

حسـاب ومن أساليب تحديـد كفـاءة الطريـق بـين مـدينتين و  للمحافظة ،كم بسبب االتساع الكبير / ٢ كم١,١
صـالح ( ما تكون االستقامة قرينة علي قصر الطريق وزيادة كفاءة الربط والوصـول ً، وغالبا مدي استقامته
 ).١٤، ص١٩٨٦ :سيعبد الجابر عي

 :ةّالزراعيثر النقل على التنمية َأ -
ــمثـــل ُت ــيواالتصـــال ، بكات النقـــل شـــرايين الحركـــة شـ ــاعلي يتحـــرك والتـ ــكان ل اهـ ــةملسـ  األنشـــطة زاوـل
جــل أوالتطـوير مــن ،  مزـيـد مـن االهتمــام إلـى تحتــاج فـهـي ّالزراعـيوخاصـة النشــاط ،  المتخلـفـةة ّاالقتصـادي

وممــا ،  االستصــالح إلــى  بحاجــةكثيــرة ّراضــىأ يوجــد ُحيــث،  المنطقــة ِفــي ةّالزراعيــتحقيــق هــدف التنميــة 
 إلـى يسـير جنـب أو هن يسـبقأو،  تنميتـه البـد أوراد تطويره ُ يإقليم ّ أيِفيه أن تطوير وسائل النقل ِفيالشك 

 .  )٤٥ ، ص٢٠٠٠:محمد خميس الزوكة  (ةّالزراعيجنب مع برامج التنمية 
ذ ِفيــ تســاعد علـى تن لـه طــرق نقـل جيـدةيتيســر لـم إذا ّقليمـيإ تخطــيط  يـنجح أيأنن يمكــ النـه والواقـع أ     

ـــاطق ، ) ٢٥٧ ، ص ٢٠٠٨: األشـــهب عمـــار( ةّـــالزراعيبـــرامج التنميـــة  ــى ســـهولة اتصـــال من وتســـاعد علـ
و طة طرق النقل أن كثافة الطرق تزداد كلما اقتربنـا نحـّري تبين من قراءة خُحيث دين منهاِفيع بالمستّريالمشا

وخاصـة  ة ّـريفمـن خـالل الطـرق الب؛   عن الطرق المرصوفةابيةوزيادة كثافة الطرق التر، الجنوب والعكس 
وغيرهـا ، وبـذور  ، ّ، وسـماد كيمـاوي ّة مـن سـماد عضـويّـالزراعي مستلزمات التنمية الطرق المرصوفة تنقل

ــن المركبـــات ،  المنطقـــة إـلــى ــات اللـــوري بجانـــب أنـــواع عديـــدة مـ ــن طريـــق عربـ ــى نقـــل ًأيضـــاوعـ  تســـاعد عـل
فالطرق تعمـل كحلقـة وصـل بـين ؛  المركز ّ نواحيفي المنتشرة األسواق إلىة من المنطقة ّالزراعيالمنتجات 

  . المناطق المجاورةّوباقي المنطقة

                                                
(*) 

 

 

 

 أطوال الطرقإجمالي 
 ٢ بالكممساحة القطاع

١١٤ 
١٩٨,٣ 

=

 ٢ بالكم مساحة القطاع

 أطوال الطرقإجمالي 
١٩٨,٣ 

١١٤ 
٤٩٠٠٠

=

 أطوال الطرقإجمالي 
 ٢ بالكممساحة القطاع
 

 =كثافة الطرق 
 ٢ بالكممساحة القطاع

 أطوال الطرقي إجمال
 

 ، =المساحة المخدومة 

 .)٢٧٨ص ،٢٠١٠:شهدي عبدالحميد الخواجة (: المصدر
:شوهدي عبدالحميد الخواجة :المصدر  
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ــى مــد الطـــرق البيجـــبمــن هنــا  ــاع أنحــاء كاـفــة إلــىة ّــري العمــل عـل ــياء َســو القطـ  المنــاطق الغـيــر ـِف
وربط الطرق المتفرعة بعضها ،  المرصوفة التحويل إنشاء ةرضروا مع ًاللها زراعيمأهولة أو المنتظر استغ

 .مالعا طول هاعلي السير بمداومة بما يسمح ةالرئيسي ابيةالتروالعمل على تحسين الطرق ، البعض 

 : والصرفّريال تاشبك -ًثالثا
مـن عتبـر ُوت، بالمنـاطق الجافـة بـل  في تحديد مستقبل الزراعة ّالموارد المائية المصدر الرئيسي ُتعد    

 دون تــوافر الحــد المناســب مــن ةّالزراعيــ المشــروعات ـِفـيـفـال يمكــن البــدء ؛ الزراعيــة قومــات التنميــة ُ مأهــم
 باإلضــافة،  )٧٦٩ ، ص٢٠٠٨: صــالح معــروف عـبـده عماشــة ( لتـلـك المشــروعاتألالزمــةكمـيـات الميــاه 

ـثــل مــن شــبكات راعــاة وجــود نظــام مماُة مــع مّريحتياجــات البشــلال والصــرف لـلـتخلص مــن المــاء ومــن  ّرياـل
 والصــرف علــى التنميــة ّري وفيمــا يلــي دراســة أثــر شــبكتا الــ، مــن ميــاه الصــرف ّالزراعــيمخرجــات النظــام 

 : زيان–الزراعية في قطاع قالبشو 
 

 :ّريالشبكة ) ١(
جــة عــن صــرف  مــن مـيـاه الصــرف الناتّريالــ علــى األول المقــام ِفــي زيــان –يعتمــد قطــاع قالبشــو 

وهنــاك  ، ستصــلحُ القطــاع المّيأراضــ ّريلــلتوصــيلها  بطلمبــات رفــع وضــخها،  ببلقــاس ةّالزراعيــ ّاألراضــي
  النهايــة وجــودـِفـي  ذلــكأدى ،) ٢٠(شــكل ق ترعــة النيــل ّريــ وهــو مــن نهــر النيــل عــن طّريلـلـ آخــرمصــدر 
ن ّريزـيـان علـى مصــد - قالبشـو  قطـاعيـِفـي ّريالـويعتمـد  ، ّرياـلـ ِفـي ميــاه الصـرف وميـاه النـيـل بـينخلـيط 
ّفياح المنوّريال من ترعة النيل اآلتية من :ّوالثاني،  ٢ من مياه مصرف نمرة :األولللمياه  ِ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . ٢٠١٠ عامأطلس مصر الطبوغرافي:المصدر                                                                                    

  .٢٠١٠ عام  زيان– قطاع قالبشو ِفي ّريال ترع )٢٠(شكل 
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 :ّمصادر مياه الري -أ
 :ّري لل رئيسييننّريمصد حسب الجمعيات إلى ّريال تقسيم مناطق يمكنمن خالل الدراسة و

  :٢مصرف نمرة  ّري مياه -  
 إليـه تنصـرف ُحيـثزيان  - قالبشو ّ معظم أراضىّ بمثابة األم التي تغذى٢مياه مصرف نمرة ُيعد 

 ح يوضـّالتـالي لوالجـدو، القطـاع  ّ أراضـىّري، ورفعهـا لـويتم معالجتهـا ،  مركز بلقاس ّمياه صرف أراضى
 :وأطوالها ٢ نمرة مصرف إلى تصرف التيالمصارف 

  .٢٠١٠ عام زيان- المروى الرئيسي لقطاع قالبشو٢ نمرة مياه مصرف أفرع )١٩(جدول 
 

  كم-الطول  المصرف  كم-الطول  المصرف
 ١٣,٠٠ صدقي ٣,٧٠٠ دمالش

 ٢,٦٠٠ كنت ٢,٦٥ الصباحية
 ٣,٦٦٠ دمالش الجديد ٢,٧٠٠ بلقاس
 ٢,٣٠٠ زيان ٤,٦٠٠ حالوة
 ٥,٩٠٠ الوسطانة ٤,٠٠ عيد

 ٨,٦٠٠ قيةِفيالتو
 ١٠,٩ كوم الميرى

 

 المنيل
 

٥,٦٠٠ 
 

 . ٢٠١٠  عام- لمنصورة باّريال العامة لمشروعات اإلدارة - ّريالووزارة الموارد المائية : المصدر 
 

 ّالـذي ّالرئيسـيالفـرع هـي  ٢ مياه مصـرف نمـرة ضح أن يت)١٩(بإلقاء الضوء على بيانات الجدول   
 فـرع  يبلـغ طـولبينما، كم ٣,٧٠٠طول مصرف دمالش يصل  ُحيث القطاع ّأراضى من كبيرة أجزاءيروى 

  ٤,٦٠٠ حـالوةومصرف ، م  ك٢,٧٠٠ومصرف بلقاس  ، كم ٤,٦٠٠وحالوة ،  كم ٢,٦٥  نحوالصباحية
 ودمـالش الجديــدة  وكنـت ،  ّوصــدقي، وكـوم ،  كـم ٨,٦٠٠قيـة ِفيومصــرف التو،  كـم ٤,٠٠ومصـرف عيـد 

ـــان  ــــم ، ١٣,٠٠والمنيـــــل ، والوســـــطانه ، وزـيـ ـــم ، ٣,٦٦ كـــــم ، ٢,٦٠٠ كـ ــــم ، ٢,٣٠٠ كــ  ـكــــم ، ٥,٩٠٠ كـ
ــارف عـــدت ، ويرجـــع  كـــم٥,٦٠٠  لتلـــك ّرف الرئيســـيعـــد مصـــدر الصـــُ ي٢ أن مصـــرف نـمــرةإـلــىد تـلــك المصـ

 .المصارف
 

 : ترعة النيل –  
  ِفيالمنـواح ّريـال مياههـا ضـمن تـأتى ُحيـث القطـاع أراضى ِفي ّريلل الثاني ترعة النيل المصدر ُتعد

تبلـغ  ٢ نمـرة مـن ميـاه صـرف اآلتيـة بميـاه الصـرف تلتقـي ُحيـث القطـاع ّراضـىأ مـن كبيـرةوتروى مسـاحات 
 . ترعه زيانِفيوتصب ،  م ٢,١٤ومنسوب قاعها ، م  ٨وعرض قاعها ،  كم ١٢,٥٥٠طولها
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 : زيان – بقطاع قالبشو ّريال دراسة ألهم ترع يليما ِفيو
 : مايو١٥ جمعية ّريترع  -

 تـم تقسـميها ُحيـث القطـاع ِفـي الموجـودة ّالزراعـي جمعيـات االستصـالح ّ مـايو أولـى١٥جمعية  ُتعد
 تصـل  المنطقـةِفـي ًنشـاء التـرع إّأولى مايو ١٥ ترع ُتعد ُيثح مايو ١٥ها جمعية ِفيإلى عشرة جمعيات بما 

 . كم١٣,٥أطوالها إلى 

 .٢٠١٠ عام زيان–مايو بقطاع قالبشو ١٥ ّريترع  )٢٠(جدول 
 

اسم الترعة  اسم الترعة
 المغذية لها

الزمام 
 بالفدان

منسوب  عرض القاع كم_الطول
 القاع

 المصب الفم

 ١٥ترعة 
 )١(مايو 

مصرف  الفم ١,٥٥ ٢,٠٠ ٤,٠٠ ١٧٥٠ زيان
 قالبشو

 ١٥ترعة 
 )٢(مايو 

مصرف  الفم ١,١٥ ٢,٠٠ ٥,٠٠ ١٧٥٠ زيان
 مايو١٥

 ١٥ترعة 
 )٣(مايو

 ١٥مصرف  الفم ١,١٥ ٢,٠٠ ٤,٥٠ ١٥٠٠ زيان
 مايو

 .٢٠١٠ عام  بالمنصورةّريال اإلدارة العامة لمشروعات - ّريالووزارة الموارد المائية : المصدر   

 :مايلي )٢٠( الجدول  وتحليلَتبعَتمن تضح َي     
 فـدان بطـول ١٧٥٠ بلـغ زمامهـا المنـزرع )١ ( مـايو١٥ ترعـة إلىوتنقسم ،  د فروع ترعة النيلعدتت

 . مصرف قالبشو ِفي م تصب ١,٥٥ومنسوب القاع ،  م ٢ويبلغ عرض قاعها ،  كم ٤,٠٠
ــايو ١٥ترعــــة  -    ـــزرع ) ٢( مــ ــغ زمامهــــا المنـ ـــا ،   كــــم٥وطولهــــا ،  فــــدان ١٧٥٠يبلــ  م ٢وعــــرض قاعهـ

 . مايو١٥ مصرف ِفيتصب ، و م ١,١٥ومنسوب قاعها 

ــغ زمامهـــا )٣( مـــايو١٥رعـــة  ت-    ــا ،  كـــم ٤,٥وطولهـــا ،  فـــدان ١٥٠٠ عالمـــزرو يبـل ، م ٢وعـــرض قاعهـ
 .األفرع لهذهتعتبر ترعة زيان المغذية و،  مايو ١٥ مصرف ِفيتصب ، و ١,١٥ومنسوب القاع 

 

 : جمعية الجهادّريترع  -
 تـرع هـي  ثـالثإلـىتنقسم و  الموجودة بنطاق الجمعية ،ةّالزراعي ّاألراضيخدم ترع جمعية الجهاد َت

 . كم ١٢,٥تصل أطوالها ) ٣( والجهاد، ) ٢( والجهاد، ) ١( الجهاد

 .٢٠١٠ عام زيان- المغذية لقطاع قالبشودترع الجها) ٢١(جدول 
الترعة المغذية  اسم الترعة

 لها
 المصب الفم منسوب القاع عرض القاع كم_لالطو الزمام بالفدان

 زيانمصرف  الفم ١,٥٥ ٢,٠٠ ٤,٥٠ ١٨٠٠ زيان )١ (الجهاد
 زيانمصرف  الفم ١,٧٢ ٢,٠٠ ٤,٠٠ ١٧٥٠ زيان )٢(الجهاد 
 زيانمصرف  الفم ١,٨٥ ٢,٠٠ ٤,٠٠ ١٨٠٠ زيان )٣(الجهاد 
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 :مايلي )٢١( الجدول ََتتبعمن يتضح 
وطولهــا ،  فــدان ١٨٠٠بلــغ زمامهــا المـنـزرع ، و) ١(وهــى الجهــاد ، تخــدم جمعيــة الجهــاد ـثـالث تــرع  -   

 . مصرف زيانِفيوتصب ،  ١,٥٥ متر ومنسوب قاعها ٢كم وعرض قاعها ٤,٥
ومنسـوب قاعهـا ،  متـر ٢وعـرض قاعهـا ،  فـدان ١٧٥٠لمنـزرع بلـغ زمامهـا ا) ٢( بينما ترعة الجهاد -   

 . مصرف زيانِفيوتصب ،  متر ١,٧٢
ــدان بطـــول ١٨٠٠لتخــدم ) ٣(  ترعـــة الجهـــادوتــأتى -     ِفـــيوتصـــب ،  متــر ٢وعـــرض قاعهـــا ،  كــم ٤ ـف

 .مصرف زيان 
 

 : جمعية النور ّري ترع -
 ترعـة : تنقسـم إلـى فـرعيين رئيسـيين همـاُحيـث بالجمعيـة ّالزراعي جمعية النور الزمام ّري ترع تخدم

 . كم٨,٧٥٠تصل أطوالها ) ٢(وترعة النور ) ١( النور

 . عام٢٠١٠ زيان- جمعية النور المغذية لقطاع قالبشوّري ترعة )٢٢(جدول 
اسم الترعة  اسم الترعة

 المغذية لها
الزمام 
 بالفدان

منسوب  عرض القاع كم_الطول
 القاع

 المصب الفم

 مصرف زيان ٢,٠٠ ١,٩٠ ٢,٠٠ ٤,٣٠٠ ٢٥٠ نزيا )١(النور 
 النورمصرف  ٢,٠٠ ٢,١٠ ٢,٠٠ ٤,٤٥٠ ٢٥١٥ زيان )٢(النور 

 .م ٢٠١٠ عام بالمنصورة ّريال اإلدارة العامة لمشروعات - ّريالوزارة الموارد المائية و: المصدر  

 فـدان ٢٥٠تخـدم  )١( وتنقسم إلى ترعة النور،  جمعية النور ّريع ترعة ُأفر) ٢٢(يوضح الجدول 
 . مصرف زيانِفي متر تصب ١,٩٠ متر ومنسوب القاع بها ٢وعرض قاعها ،  متر ٤,٣بطول 

ومنسـوب الـقـاع ،  متـر ٢ كـم بعـرض قـاع ٤,٤٥٠ فـدان بطـول ٢٥١٥ لتخـدم )٢(بينمـا تـأتى ترعـة النـور -
 . مصرف النورِفير وتصب مت٢,١٠بها 

 

  :األمان جمعية ّريترع  -
مغــذى لبــاقي ـتـرع القطــاع بفروعهــا مصــدر كمــا أنهــا ،  فــدان ٥٠٠٠األمــان  جمعـيـة ّريتخــدم تــرع 

 . كم١٣,٦٣٥تصل أطوالها ) ٣(، واألمان ) ٢(، واألمان ) ١( األمان :وهى ترعة، الثالث 
 .٢٠١٠ عام زيان-المغذية لقطاع قالبشو  األمان جمعيةّري ترعة )٢٣(جدول 

 

اسم الترعة  اسم الترعة
 المغذية لها

الزمام 
 لفدانبا

عرض  كم_الطول
 القاع

منسوب 
 القاع

 المصب الفم

 النورمصرف  الفم ١,٩٠ ٢,٠٠ ٥,٣٨٥ ١٧٠٠ زيان )١ (األمان
 األمانمصرف  ٢,٠٠ ١,٦٥ ٢,٠٠ ٤,٢٥٠ ١٧٠٠ زيان )٢ (األمان
 األمانمصرف  ١,٦٥٠ ١,٨٥ ٢,٠٠ ٤,٠٠ ١٨٠٠ زيان )٣ (األمان

 .م ٢٠١٠  عام-  بالمنصورةّريالاإلدارة العامة لمشروعات  – ّريالوزارة الموارد المائية و: المصدر    
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 :وهى ، تنقسم إلى ثالثة أفرع  ُحيث ترعة األمان أفرع) ٢٣ (يوضح الجدول
ومنســوب ،  متــر ٢ويبلــغ عــرض قاعهــا ،  كــم ٥,٣٨٥ فــدان بطــول ١٧٠٠ تخــدم )١(ترعــة األمــان  -   

 . مصرف النورِفي بوتص،  متر ١,٩٠القاع بها 
 اومنســوبه،  مـتـر ٢وعـرض قاعهــا يبلـغ ،  كــم ٤,٢٥٠ فــدان بطـول ١٧٠٠ )٢( دم ترعــة األمـانوتخـ -   

 . مصرف األمانِفيويصب ،  متر ١,٦٥

يصـل عـرض و  فـدان ،١٨٠٠ منزرعة تصل م مساحة كم لتخد٤ بطول )٣( ترعة األمان تأتىبينما  -   
 . األمان مصرف ِفيوتصب ،  متر ١,٨٥ ، ومنسوب قاعها متر ٢قاعها 

 
 

 :الجامعةم والسالالعدالة وو والبساتين ماضي أبو واألملمن جمعيات زيان و كل ّريترع  -

 اً والبســتانين والعداـلـة والســالم والجامعــة جــزءماضــي أـبـوع جمعيــات كــال مــن زيــان واألمــل و تــرُتعــد
  زراعيـة ّيمن أراضـحيط بها ُتخدم كل ترعة مايو، يتجزأ من شبكة الترع الرئيسية المغذية لمنطقة الدراسة ال

 . كم ٦٣,٧٦٥موجودة بالقطاع ، ويصل مجموع أطوالهم ال إلى باقي الترع ًوتوصيل المياه أيضا
 

 ماضي والبستانين والعدالة والسالم والجامعة المغذية أبو جمعيات زيان واألمل وّري ترع )٢٤(جدول 
 . عام٢٠١٠ زيان-لقطاع قالبشو

 

اسم 
 الترعة

اسم الترعة 
 هاالمغذية ل

الزمام 
 بالفدان

منسوب  عرض القاع كم_الطول
 القاع

 المصب الفم

 ترعة فرع النيل ٤,٠٠ ١,٩٨ ٨,٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٨٥١٥ زيان زيان
 زيانمصرف  ٣,٠٠ ١,٤٨ ٣,٠٠ ٧,٠٠ ٥٢٠ فرع النيل األمل

 زيانمصرف  ٣,٠٠ ١,٦٠ ٣,٠٠ ٥,٧١٥ ٥٠٠٠ فرع النيل  ماضي أبو
 مصرف النور ٣,٠٠ ١,٧٨ ٣,٠٠ ٦,٠٠ ٤٠٤٥ فرع النيل الجامعة
  مايو١٥مصرف  الفم ١,٧٠ ٢,٠٠ ٤,٥٠ ١٥٠٠ النيل البساتين
 مصرف قالبشو ٣,٠٠ ١,٧٠ ٢,٠٠ ٩,٠٠ ٥١٨٠ النيل العدالة
 مصرف قالبشو الفم ١,٩٥ ٣,٥٠ ٩,٠٠ ٦٢٣٠ النيل السالم

 ترعة زيان ٥,٥٠ ٢,١٤ ٨ ١٢,٥٥٠ ٠ ترعة النيل فرع النيل

  .م٢٠١٠  عام-  بالمنصورةّريالاإلدارة العامة لمشروعات  - ّريال المائية ووزارة الموارد: المصدر   

 :مايلي) ٢٨(يوضح الجدول 
يأتى ترعــة زيــان ـَتـ -     ٨يبـلـغ عــرض القــاع بهــا و  ، كــم١٠ ـفـدان بطــول ١٨٥١٥ لتخــدم األول المقــام ِــف

 . فرع النيلِفيصب ُوت،  متر ١,٩٨ اومنسوبه، متر 
 ٥٠٠٠ تخــدم ماضــي أبــوتليهــا ترعــة ، و كــم ٧ فــدان بطــول ٥٢٠ تخــدم األمــل  كــل مــنترعتــييـهـا ِتل -   

 ٤٠٤٥ والبســاتين والعداـلـة والســالم لتخــدم كــل مــنهم الجامعــة :ثــم ترعــة كــل مــن، كــم  ٥,٧١٥فــدان بطــول 



 - ٦٨ -

 والعدالـة البسـتانينمـن كـل ب ُ تصـُحيـث،  التـواليفـدان علـى  ٦٢٣٠ فـدان ، ٥١٨٠فـدان ، ١٥٠٠فدان ، 
 . مصرف النور يصبانِف ماضي أبوو األملترعتي بينما ، شو  مصرف قالبِفي

 فـرع النيـل عنـد ينتهـي ر ، متـ٢,١٤ متر بمنسـوب ٨ كم بعرض القاع ١٢,٥٥٠غ طول فرع النيل ُبلَي -   
 .مصب ترعة زيان

 

 :ّريالناوبات ُم -ب 
 يتفق مع االحتياجات المائية ّزمني لجدول ً الترع وفقاِفي ّريالنظيم مياه َ تّريالناوبات ُقصد بمُي        

، من المناوبات  دوارأالقطاع بثالثة  نظامويرتبط ،  ّريالو الزراعة ّوزارتي باالتفاق بين ةّالزراعيللمحاصيل 
َهذاو،   لجدول سبق تنظيمهًيوزع الماء للمستخدمين بالدور وفقاحيث   نظام المناوباتِفي وهى  يجعل من َ

، وقد تسبب  ّ على ترعة أخرىخرآها لشخص ستالمه لمياهه أو تحويلِجل اؤُ مزارع أن يّالصعوبة على أي
 إلى كل مزارع عن موعد وصول المياه إخبارطلب َتَ فالمرونة ت؛  بعض المشاكلًمرونة الجدولة أيضا

    .حقله
 

 
 

 : وهىّري مناوبات للكما يوجد هناك ثالث
 أكـتـوبر مـن شـهر تبـدأوثمانيـة بطالـة ،  عمالـة أـيـام أربعـة للمحاصـيل الشـتوية بواقـع :ناوبـات ثالثيـةُم -   

َوهذا يت،  فبراير ِفي وتنتهي  . بالقطاعّالشتوي ّالمحصولي المركب  معناسبَ
 بطاـلـةوســبعة ،   عماـلـةأيــام بواقــع ســبعة لّريــبإ أواخــر شــهر مــارس حتــى ِفــي وتبــدأ : ثنائـيـةناوبــاتُم -   

 . بالقطنالمنزرعة ّاألراضيلخدمة 

 أـيـام وأربعــة،  عمالــة أـيـام أربعــة بواـقـع ســبتمبر أواخــروحتــى ،  مــايو أوائــل مــن تـبـدأ : ثنائـيـةناوبــاتُم -   
 .األرزجل محصول بطالة من أ

 :ةّالزراعيحتياجات المائية للتنمية ِاال -جـ

 الجـو ِفـي )حنـت(عرف المقنن المائي بأنه أقل كمية مياه يلزم إضافتها للنبات ليعوض الفقد بالبخر ُي
   الجـوِفي )حنت( باحتياجات الغسيل من األمالح المتوقع تراكمها بسبب البخر ِفي، وي راحل نموهباختالف م

،  ، وذلك بعد فترة زمنية مناسبة لسـعة حفـظ التربـة للميـاه�٪١٠٠ عن ّريالقة ّري بتعويض قلة كفاءة طِفيوي
  . إنتاجّلتعطي أعلى

، والتربــة بقوامهــا  حتياجــات المحصــولِان احــددُومراحــل نمــوه ي، والنبــات بطبيعتــه ، الجــو بطاقتــه 
قــنن المــائي ُـلـذلك فــإن الم، و ّرياـلـتــنظم إمــداد النبــات بهــذه االحتياجــات ألن لهــا ســعة محــدودة لحفــظ ميــاه 

 ّريالـة الواحـدة ثـم فتـرة ريـاليعني تحديد احتياجات المحصول ثـم تنظـيم هـذه االحتياجـات بتحديـد كميـة ميـاه 
ر ِفي، تــؤدي لتــو ةاليــع لدقــة ّؤديُ أثــر جميــع العوامــل يــّقــة التــي تراعــيّري بالطّريلــاتقنــين ميــاه و،  المناســبة

ــاه ــاج المـي ــادة اإلنتـ ــة مـــن اـلــتملح ، وزـي ــوبتها ، ووقاـيــة الترـب ، ووقايتهـــا مـــن األمـــراض  ، والحفـــاظ علـــى خصـ
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ور هـذه العوامـل  فهـم دالدراسـة هـذه ِـفيهدف  لذلك يوفر الطاقة والعمالة ،ُ، كما ي رتفعةالمحبة للرطوبة الم
 .ّريال تقنين مياه ِفي

ــو إن        ــةت طبيعـــة صـــحراويَزيـــان ذا -قطـــاع قالبشـ ــع ، ر بهـــا الرمـــال ُ تكثـ ــوترتفـ  ه درجـــات الحـــرارةِفيـ
 تالنبـاف؛  ق عملية البخـر أو النـتحّري ترفع حرارة الجو من كميات المياه المفقودة من النبات عن طالتاليبو

ر ُوتكثــ،  وهــي نســبة مهمـلـة، لبنــاء ذاتــه  �٪١، وأقــل مــن  الجــوِفــي )حنــت(بــالبخر  �٪٩٩يســتهلك أكثــر مــن 
 .) ٧-٦( من المياه صورة كبيرة ضياع كميات إلى ّؤديُ بالغمر في المنطقة مما يّرياليات عمل

ــيَ لـــذلك يلعـــب الجـــو اـلــد ــة أليـِفــي ّور األساسـ ــد االحتياجـــات المائـي ــات   محصـــولّ تحدـي ، يلـيــه النبـ
 . بطبيعته ومراحل نموه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

مما يؤدي لفقدان كميات كبيرة من المياه  (*)لألراضي الرملية المسمرة بالغمر ّريالقة ّريط) ٦(صورة 
 .) اتجاه الشمالًناظرا( ، بزمام جمعية الجامعة

 
 
 
 

 
  

                                                
عملية يلجأ إليها الفالح لكي يزيد من خصوبة التربة من خالل جلب التربة الطميية الناتجة عن عمليات تجريف التربة من : التسمير(*)

 . ، وخلطها بالتربة الرمليةنواحي مركز بلقاس

٢٠٠٩/ ١٥/١٠ 
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 ١٥ مياه بزماممما يؤدي لفقدان كميات كبيرة من اللألراضي الرملية  بالغمر ّريالقة ّريط) ٧(صورة 

 .) اتجاه الغربًناظرا( ، مايو
 

 : بالمقنن المائيّريالعالقة كفاءة  -د 
 فادةاالســت إال أن  ،ّرياـلـ لشــبكة ّوالتصــميم الهندســي،  ّريالــقـة ّري عـلـى طً أساســاّرياـلـكـفـاءة تتوقـف 

 ٪١٠٠قـة أقـل مـن ّري طّ أليّريالـوكفـاءة   كميـة وفتـرةّريال من هذه الكفاءة تتوقف على دقة تقنين ّالعظمى
 .ا على سطح التربةًتجانس تمامُتضمن توزيع الماء بشكل م الّريالألن كل طرق  ًدائما

َهذا و  الجـذور لضـمان وصـوله لألمـاكن ضـعيفة ّ إلى ضـرورة فقـد بعـض المـاء تحـت مسـتوىّؤديُ يَ
ة حركـة الميـاه ِفيـعرفـة كي والمقـنن المـائي البـد مـن مّريالـ العالقة بين كفـاءة مولفه، التوزيع بمنطقة الجذور 

 .  التربةِفي
 ـِفـي التربــة الخشـنة وأبطــأ ِفـي تكـون حركــة المـاء رأســية بسـبب الجاذبـيـة األرضـية وأســرع ّرياـلـأثنـاء 
 بــالتنقيط يكــون بجــوار ّريالــة إلــى المكــان األجــف ألن ّري الشــعّا بســبب القــوىً، وتنتشــر أفقيــ التربــة الناعمــة

 الخشـنة ألن ِفـيوأقـل ،  التربـة الناعمـة ِفـي أوسـع ّقـيُويكـون االنتشـار األف،  النبات فقط والتربة حوله أجـف
 االنتشـار ِفـي ّريويسـتمر المـاء الشـع،  يتوقف الصرف ّريال وبعد توقف ة أكبر للقوام األنعم ،ّريلقوى الشعا

 .فجاأل إلى المكان ًأفقيا
ًتعــد للمــاء مبّقــيُفسيســتمر االنتشــار األف؛  ّا بــدون داعــيً متكــررّريالــ فــإذا كــان  ذور إـلـى ُا عــن الجــُ

وتملـح التربـة بمـرور ،  ّريالـ التبخـر منـه إلـى قلـة كفـاءة ّؤديِفيـ، وتبتل التربة بجميـع الحقـل  المكان األجف
 .األيام

٢٠٠٩/ ١٥/١٠ 
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فســتكون هنــاك فرصــة لحركــة المــاء ؛ ومحســوبة ،  مناســبة ّريالــ أو فـتـرة ّرياـلـ أمــا إذا كــان تكــرار 
َهذاوتحرك المـاء نحوهـا ، ِفيلرطوبة حولها فتقل ا؛ الماء ، ألن الجذور ستمتص  نحو الجذر  كلـه يعنـي أن َـ

  .ر استهالك المياهِفي توالتاليوب،  ّريال لرفع كفاءة ًوقوام التربة مهم جدا،  المناسبة للجو ّريالراعاة فترة ُم
 :رق ترشيد االستهالك المائيُط -ه  

 هـاعليوكـذلك المحافظـة ، لميـاه لمثـل ستخدام اَألِوذلك للوصول لال، رق ترشيد االستهالك ُد طُتعدت
 : اآلتيِفيوتتمثل هذه الطرق ، والتقليل من فقدها ،  هاعليبغرض المحافظة 

واالنتخــاب لنباتـات ذات تراكـيـب وراثيـة لهــا المقـدرة عـلـى ، ق التحسـين ّرـيـوـتـتم عـن ط،  طـرق وراثيــة -ًأوال
 -:التقليل من كمية االستهالك المائي وتشمل 

  .انتخاب أصناف مقاومة للجفاف -١
 . للمياهقليلة الطلبانتخاب أصناف ذات كفاءة  -٢

 -: طرق زراعية وتشمل -ًثانيا
 . المالئمةةّالزراعي الكثافةختيار او، ناسب ُ ميعاد الزراعة المختيارا -١      

 . واآلفاتالحشائشمقاومة و،   والمناسبالجيدالتسميد  -٢


ا
يلصــرف الصـــحي المعــالج  ميــاه ااســـتخدام ً-ثالث وذلـــك للتقليــل مـــن ،  ةّــالزراعي بعـــض المحاصــيل ّري ِــف
 ـِفـي المعــالج أكثــر قــدرة ّ بمــاء الصــرف الصــحيّلنبــات المــرويألن ا المــوارد المائـيـة التقليديــة علــىاالعتمــاد 

 مــن ميــاه الصــرف الصــحي مختلطــة بميــاه �٪١٥ومــن خــالل الدراســة تبــين وجــود نســبة ،  مقاومــة الجفــاف
من خالل مياه صرف   زيان- قطاع قالبشو إلىوالقادمة ،  بمركز بلقاس ّريال ّأراضى المنصرفة من ّريال

 .٢نمرة
 :الصرفشبكة ) ٢( 

 االهتمام بصرف المياه الزائدة عن حاجتها لرفع الجـدارة إلى بكافة درجاتها ةّالزراعي ّاألراضيحتاج َت
قلــل مــن ُ يّالبــاطنيرتفــاع المــاء ِ انإ ُحيــث،  لهــا ّحــديال لإلنتــاج أفضــل ّ مســتوىإلــى والوصــول،  اإلنتاجيــة

 َذاِ المتراكمة لاألمالحخلص التربة من ًكذلك ي، وويؤدى لموتها ،  التربة ِفيويمنع امتداد الجذور ،  اإلنتاج
 . منتظم على الفائدة ّزراعي الناجحة على وجود نظام صرف ةّالزراعي التنمية تعتمد

 نهائيــات كــل ترعــة نإ ُحـيـث ّرياـلـ منطـقـة الدراســة عـلـى نفــس تــرع يِفــ شــبكة الصــرف اعتمــدت ُحيــث
 .)٢١(شكل  المصرف إلى تنتهي
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  .٢٠١٠ عام زيان– قطاع قالبشو ِفيالمصارف ) ٢٥(جدول                    
اسم 

 المصرف
الزمام 
 بالفدان

 

 كم_الطول
 

 المصب

 مصرف قالبشو ٤,٠٠ ١٧٥٠  مايو١٥
 ف زيانمصر ٤,٥٠ ١٨٠٠ الجهاد
 مصرف زيان ٤,٣٠ ٢٥١٥ النور
 مصرف األمان ٤,٠٠ ١٧٠٠ األمان
 مصرف زيان ٧,٠٠ ٥٢٠ األمل

 مصرف زيان ٥,٧١٥ ٥٠٠٠  ماضي أبو
 مصرف النور ٦,٠٠ ٤٠٤٥ الجامعة
  مايو١٥مصرف  ٤,٥٠ ١٥٠٠ البساتين

 مصرف قالبشو ٩,٠٠ ٥١٨٠ العدالة

 مصرف قالبشو ٩,٠٠ ٦٢٣٠ السالم

 ترعة زيان ١٢,٥٥٠ ١٥٠٠ فرع النيل

 .٢٠١٠  بالمنصورة ،ّريالاإلدارة العامة لمشروعات  - ّريالوزارة الموارد المائية و: المصدر                  
 

 ِـفي تصب جمعيها ُحيث زيان – قطاع قالبشو ِفيالمصارف ) ٢٥( بيانات الجدول ََتتبعتضح من َي
 .البحر المتوسط  ِفيليصب وينتهي ، كم ٢٣بطول مصرف المحيط الذي يمر شمال منطقة الدراسة 

 ًتختلـف عـن المجموعـة السـابقة باالسـتقامة ألنهـا حفـرت حـديثاناك مجموعة من المصارف ُكما أن ه
 ّر شــهاب الــدين الــذيِفيــر التــي يخــدمها مصــرف حِفيــ منطقــة الحِفــي ّالزراعــيلخدمــة منــاطق االستصــالح 

، ستصـلح ُ النطـاق المِفـيالمجموعـة مـع محافظـة كفـر الشـيخ هـذه  لـذا تشـترك،   مصرف الغربيةِفيصب ي
  :وأهم المصارف،   كم٥٥وتبلغ أطوال هذه المجموعة 

 . ل وبصارِفي مزرعتي الدراّويخدم أراضي، كم ١١  ل وطولهِفي مصرف الدرا-١
  كم١٣ والطرفاية بطول لِفي الدراّويخدم أراضي،  مصرف الشراقوة -٢
 .  النقعة وكوم التبن ّمنطقتيويخدم ،  مصرف النقعة -٣
 . النيل وكوم التبنّويخدم أراضي،  كم ٧,٣ مصرف كوم التبن وطوله -٤
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 )٢٦(جدول  ال:المصدر                                                                                                             

  .٢٠١٠ عام زيان– قطاع قالبشو ِفي المصارف) ٢١(شكل 
 

 :كنولوجيتالالتقدم  : ًرابعا
 باليأســ تطــوير ـِفـي ّ الســتخدام نـتـائج البحــث العلمــيّنظم الرامــيُــ الجهــد المّالتكنوـلـوجيالتـقـدم يعـنـى 

ــة مـــن ً أيضـــاّوهـــى، أداء العمليـــات اإلنتاجيـــة  ــن خاللهـــا فـــرض التـــي بالياألســـ مجموعـ ــان مـ ــن لإلنسـ  يمكـ
 الغــذاء ِفــيٕواشــباع حاجاتــه المتمثلــة ، ومــواد لخدمتــه ، هــا مــن طاقــة ِفيبيئــة بــه لتطويــع ماســيطرته علــى ال

 عصــرنا الحاضــر وتيــرة ِفــيتشــهد الثــورة العلميــة ، و )٥٤ ، ص١٩٨٢ :ممحمــد الســيد عبدالســال( والكســاء
 .ة ّريخ البشّري تاِفيعرف لها نظير ُتسارعة لم يُم

  ةّالزراعيـوخاصـة المتعلقـة بالتنميـة ، ن المشـكالت المختلفـة ً وقد فتحت أبوابا عديدة لحـل الكثيـر مـ
يو ــِـــف ــد  الوقـ ــكان ، ِفـيــت اـلــذي تتزايـ ــداد السـ َهـــذاو، تهم للغـــذاء  ـتــزداد حـــاجالتـــاليبه أعـ  إلـــى يتطـلــب االتجـــاه َ

ــى تـــوّالزراعـــيعمليـــات التوســـع  ر ِفيوتـــو، ر احتياجـــات اإلنســـان ِفي باستصـــالح مســـاحات جديـــدة تعمـــل علـ
 . للصناعة ةسبالخامات المنا

 صـناعة السـكر هعليـ تقـوم ُحيـث الدراسـة منطقـة ِفـيزراعـة المحاصيل أكثر ُيعد محصول البنجر  
يالمتمثــل  ــي لصــناعة الســـكر أنشــىء مصــنع قالبشــو ِــف ــراكم ّالزراعــيورغــم التكثيــف  شــمال الــدلتا ، ِف  المـت

ز وغيرهــا ، إال أن العجــ ، وأســمدة، واالســتخدام المتصــاعد لوســائل اإلنتــاج مــن أنــواع محصــولية محســنة 
 . مجال الزراعةِفي قلة تطبيق هذه الوسائل إلى ذلك ً ال يزال قائما ، ويرجعّالغذائي
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ــق ُت ُحيــث يطـب ــائل الحديثـــة ِـــف ــيوخاصـــة ،  منطقـــة الدراســـة الوسـ ــاالت التنميـــة ـِف  مـثــل ةّـــالزراعي مجـ
، زيـان  - قالبشـو ّ قطـاعينابيمـ  موزعـةّ جـرار زراعـي٥٧وجـد بالمنطقـة  يُحيـث ةّالزراعيـاستخدام الميكنة 

 . وقت الحصادس مركز بلقاّ من نواحيأتي يّ، والباقيات حديثة لضم األرز ن مكيّوثماني
يوالثانيـة ،  منطقة قالبشو ِفي ّ األولىةّالزراعيوجد ثالث محطات للبحوث ت كما    رِفيـ منطقـة الحِـف

 االسـتعمال إلـى المحطـات هـذهتهـدف و، راعـة كليـة الز، وومركز بحوث الجامعة التـابع لجامعـة المنصـورة 
 مــن المحاصــيل ةّالزراعـيـوزـيـادة إنتاجـيـة األرض ،  ةّالزراعيـ بهــدف تحســين الترـبـة ةّــالزراعياألمثـل ـلـألرض 

 للحد مـن فقـدان كميـات ّريلل وسائل حديثة تشُنأ ُحيث،  ّريال عمليات ِفيوظهر ذلك ،  المختلفة ةّالزراعي
  . بالغمرّريالق ّريطستعمل عن ُ تالتيالمياه 

 : الحديثةّريال وسائل أهمومن 
 : بالرشّريال -   

ق اســتعمال رشاشــات علــى صــورة رذاذ علــى ّريــ طنمطــار عــ باألّ الطبيعــيّريالــعتبــر فكــره ُوهــى ت
ّفـيوبمعـدل يك، األرض  وبأقـل كميــة ،  بمنطـقـة الجـذور إلـى الدرجــة المطلوبـة ّالرطـوبى ّ للوصــول بـالمحتوىِ

 .مياه بالترشيح العميقمن فواقد ال
 : بالتنقيط ّريال -   

َهذا ِـفيو عــرف ُ النظــام ـيـتم إعطــاء الميـاه للنبــات عـلـى هيئــة قطــرات مسـتمرة مــن منظمــات للتنـقـيط تَــ
 أيـام تشـتهر بـه الصـوب عبـأر النبات على فترات زمنيـة متقاربـة خـالل يـومين أو ّري ِفيبالمنطقات يستخدم 

  ،والكرنــب، والطمــاطم ،  معظــم المحاصــيل مثــل محصــول البنجــر ّريي ويســتخدم فــ،   منطـقـة الدراســةـِفـي
 .)١٠-٨(صورة وغيرها ، والخيار 
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 ). اتجاه الشرقًناظرا( ، قالبشوبة الزراعبإحدى مزارع كلية لمحصول الطماطم  بالتنقيط ّريال) ٨(صورة 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ). اتجاه الغربًناظرا( ، قالبشوبة الزراعإحدى مزارع كلية بلمحصول الكرنب  بالتنقيط ّريال) ٩(صورة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .) اتجاه الشمالًناظرا( ، قالبشوبة الزراعبإحدى مزارع كلية لمحصول البنجر  بالتنقيط ّريال) ١٠(صورة 

٢٠٠٩/ ١٥/١٠ 

٢٠٠٩/ ١٥/١٠ 

٢٠٠٩/ ١٥/١٠ 
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 :الصةــخال
 

ــة ـتــأثيرة ذات ّريالعوامـــل البشـــ ُتعـــد -    ــام علـــى عمليـــة التنمـي ــالزراعي هـ ــي ةّـ ــا مإقلـــي  أيـِف كمـــل ُ جـــزء مألنهـ
 . العوامل الطبيعيةثارآ فبدون تلك العوامل التظهر واإلنسانللتفاعل بين البيئة 

عــام  �٪٨٦,١ينّالــزراعيبلغــت نســبة الســكان حيــث  عتمــد معظــم ســكان المنطقــة علــى حرفــة الزراعــةَي -   
 . منطقة الدراسةسكانعدد  ّإجماليمن  ٢٠٠٦

ــو ُ ي-    ــكان قطـــاع قالبشـ ــة �٪٤,٤ن نحـــو زيـــا -مثـــل سـ ــاسســـكان  مـــن جمـل ــب النشـــاط  مركـــز بلقـ ، ويغـل
َهذا كسمة أساسية للسكان مع ارتباط ّالزراعي ة الرتباطها ببعض العوامـل ّالسكاني النشاط بانخفاض الكثافة َ

ـــة مثــــل انتشــــار الفرشــــات الرمليــــة  ـــاء التــــي ت، الطبيعيـ ـــورة بالمـ ــُوالمنــــاطق المغمـ ـــة أرض يجــ  ّريعتبــــر بمثابـ
 .يمكن أن تمتص فائض العمالة والسكان بمحافظة الدقهلية، واستصالحها 

  دميــاط(وعـبـور بــين ثــالث محافظــات ،  نقطــة التـقـاء هــا اعتبارـِفـيمتـلـك منطقــة الدراســة ميــزة نســبية َ ت-    
 ةّالزراعيد إمكانيات التنمية تعد تاهذ، وب  شمالهِفي ّالساحليق الدولي ّريمع امتداد الط) خ، كفرالشي الدقهلية

ــلال ــداد شـــبكات النقـ ــرق ع مصـــحوبة بامـت ــام بإنشـــاء طـ ــع ضـــرورة االهتمـ ــدادات ّري، مـ ضـــة تتقـــاطع مـــع االمتـ
 ابيـةحيـث بلغـت جملـة أطـوال الطـرق التر  اسـتفادة مـن شـبكات النقـل بالقطـاعّ تحقيـق أقصـيالحاليـةالطويلة 

ز بلقـاس ، والطـرق  بمركـابيـة أطـوال الطـرق الترّ مـن إجمـالي�٪٢١,٥ُ القطاع بما يعـادل ّ على مستوى٪٧١
 . القطاع ّعلى مستوى �٪٢٩المرصوفة 

ــع مشـــروعات االستصـــالح ّرياـلــســـم شـــبكات َتَت -    ولضـــمان ،  ّالزراعـــي والصـــرف بالمنطـقــة باالرتبـــاط مـ
الصــرف بــالتطهير مــع زيــادة كفــاءة الصــرف و ّرياـلـ المنشــودة يجــب االهتمــام برفــع شــبكات تحقيــق التنميــة

والحــد ـمــن ،  والنفعـــات، ف الســبخات ِفيــ تخإلمكانيـــةرفــع للبحـــر المتوســط  محطــات القّرـيــط عــن ّالزراعــي
 .ّالباطنيارتفاع منسوب الماء 

 من خالل رفع إنتاجية الفـدان مـن ّالزراعي عمليات االستصالح ِفي ُ كبيرُ دورّالتكنولوجي كان للتقدم -   
وأنظمة ، ام وسائل الحصاد الحديثة واستخد، خالل استنباط سالالت نباتية لها القدرة على مقاومه الجفاف 

 . تعمل على اقتصاد كميات المياه ّ الحديثة التيّريال
 
 



 
 الفصل الثالث

 زيان- قطاع قالبشو في باتي النّالزراعياإلنتاج 

    
 

 .تمهيد

 .ّالزراعيالزمام  -ًأوال
 .ةّالزراعيالحيازة  -ًثانيا
 .ةّالمحصولي المساحة -ًثالثا
 :ّالمحصولي التركيب -ًرابعا

 .ّالشتوي ّالمحصوليالهيكل  -١
 .ّالصيفي ّالمحصوليالهيكل  -٢

 . الزراعات المحمية-ًخامسا
 .الفاكهةوالنخيل  أشجار -ًسادسا

 .خالصةال
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 لثالثالفصل ا
  زيان– قطاع قالبشو فيالنباتي  ّالزراعياإلنتاج 

 
 

 :تمهيد
 فـيسـهم ُت ُحيثستصلح ُ زيان الم– قطاع قالبشو فيقتصادية ِ االاألنشطة مَأه من حرفة الزراعة عدُت      

 . المحاصيلمنقول والخضر وغيرها ُ مثل الحبوب والب المواد الغذائيةمنحتياجات السكان ِسد بعض ا
ـيـر من ( والكتـان كـالقطن والبنجـر  الصــناعاتمـنالكثيـر  فـيج محاصـيل نقديـة تــدخل تنـُ كمـا ت         

ـــى ــــيونى الهيـتـ ــكلو ، )١٣٤ص ، ١٩٩٢:بسـ ُتشـــ ـــبنجا الزراعـــــة ُ ـــًــ ـــيا ًا حيويــ ــــفـ ـــكان َ جــ ــىذب الســ ـــ إـلــ اطق منــ
 مثــل ةّالزراعيــ  تعتمــد عـلـى المــواردالتــي الصــناعات مــن كثيــرتركــز  باإلضــافة إـلـى.  ّالزراعــي ِاالستصــالح

ــًا حيوـيــً جانـبــّالزراعـــي القطـــاع ُيشـــكلو ، البنجـــر مـــنصـــناعة الســـكر  ــة َاطق القمـنــ الفـــيذب الســـكان َا لجـ ابـل
  ،ّالزراعـي اإلنتـاج علـىمكن ربطها بصـناعات قائمـة ُ زيان التي ي- قطاع قالبشوفي ّالزراعيستصالح ِلال
 واجـهُ تِشـكالت التـيُوالم أوجـه القصـور علـى للوقـوف ّالزراعـي توضـيح الوضـع القـائم للقطـاع مـنبد نا الُوه

َهذا فية ّالزراعيالتنمية   .ّالمجال الحيوي َ
 

 :ّالزراعيالزمام  - ًأوال
 ١٩٨٦ فـدان عـام ١٩٢٣٠,٣٢  نحـو بلـغُحيث زيان – بقطاع قالبشو ّالزراعيور حجم الزمام َطَت

 طــرأ علــى مســاحة الــذي التغيــر  يوضــحّالتــاليالجــدول و،  ٢٠٠٦ فــدان عــام ٢٢٧٤٠,٥٥ إلــىثــم وصــل 
 : السكانأعداد فيالتطور  بًمقارناطقة منة بالّالزراعيالرقعة 

 
 

 زيان - قطاع قالبشو في زرعمن الزمام المن نصيب الفرد ُمتوسط )٢٦(جدول 
 ). ٢٠٠٦ -١٩٨٦ (منخالل الفترة 

 
 

  الفدانمن نصيب الفرد ُمتوسط  السكانعدد ُالمنزرعةالمساحة  السنة

٢,٤ ٧٧٢٤ ١٩٢٣٠,٣٢ ١٩٨٦ 
١,٥ ١٤٠٦٦ ٢١٢٢٠,٢١ ١٩٩٦ 
١,٢ ١٨٨٧٢ ٢٢٧٤٠,٥٥ ٢٠٠٦ 

                                    

 .  )٢٠٠٦- ١٩٨٦( السكان عام توتعدادا،  ٢٠٠٦- ١٩٨٦لسنوات  مديرية الزراعة: المصدر         
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٠

٠.٥

١

١.٥

٢

٢.٥

٣

١٩٨٦ ١٩٩٦ ٢٠٠٦

فدان

 تزايـد فـية ّالزراعيـ مسـاحة الرقعـة أنيتضـح  )٢٢(والشكل ) ٢٦( الجدول  على بياناتلقاء الضوءِبإ       
 مسـاحة الرقعـة فـيفقـد بلغـت الزيـادة ؛  ّاألراضـيستصـالح ِ باقـياألفوسـع ُمستمر كنتيجة لجهود التنميـة والت

وصــل   )٢٠٠٦ – ١٩٩٦( ّعــاميوبــين ، فــدان  ١٩٩٠ إلــى) ١٩٩٦ – ١٩٨٦( ّعــامين ابية مــّالزراعيــ
 ةّالزراعيـ ّاألراضـي مـن نصـيب الفـرد  متوسـطفقد تنـاقص؛  تلك الزيادة منوعلى الرغم ،  فدان ١٥٢٠ لىإ

ويرجـع ذلـك ،   على الترتيب٢٠٠٦ ، ١٩٩٦ ، ١٩٨٦لسنوات فدان  ١,٢ ،فدان  ١,٥ إلىفدان  ٢,٤ من
واصــلة ُ مّالضــروري مــن نــهِفإ؛ م َ ـثـمــنو،  الســكان وأعــداد،  ُالمنزرعــة الرقعــة فــيلعــدم التــوازن ـبـين الزيــادة 

ــادةِإلالجهــود  ــوازن بـــين الســـكان والرقـعــة عـ ــق دـفــع عجـلــة التنمـيــة ، ة ّالزراعـيــ الـت  مجـــال ـفــيوذلــك عـــن طرـي
 . السكانأعداد تزايد منجل الحد  أمن العمل ًأيضاو،  واالستزراع ّالزراعي ِاالستصالح

 
 

 

 

 

 

 
 

 )٢٦(جدول : المصدر                                                                                     

  زيان خالل- قطاع قالبشو  فيمتوسط نصيب الفرد من الزمام المنزرع) ٢٢(شكل 
  ).٢٠٠٦ -١٩٨٦(  الفترة من 
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 :التوزيع الجغرافي للزمام المنزرع
 وتوزعـت ٢٠٠٩دان عـام فـألف  ٤٩  زيان– قالبشو فيزرع منزرع وغير المن الزمام الّإجماليلغ َب

ذه ِه  فــدان ٤٠٠٠ جمعيــة الجامعــة  فــدان للجمعيــة عــدا٥٠٠٠ جمعيــات زراعيــة بواقــع ١٠ المســاحة علــى َــ
يمكـن  ، و المسـاحةّإجمالي من ٪٤٦,٤ ُما يعادل فدان ٢٢٧٤٠زرع منوبلغت نسبة الزمام ال، ) ٢٧(جدول
 : مايلىإلى زرعمنزرع وغير المن الّالزراعي الزمام ةا لمساحًزيان طبق - قطاع قالبشوجمعياتتقسيم 

 
 

 . ٢٠٠٩زيان عام - قطاع قالبشو فيزرع من الزرع وغيرمن الزمام ال)٢٧(جدول 
 

  زرعمنغير 

 زرعمنال
 افعمنسكن و بور

 
 الجمعية

 

 ّإجمالي
المساحة  

 ف ط )دانف(

 
٪ 

 ف ط ف ط

 

جملة الغير 
 زرعمن
 )دانف(

 
٪ 

 ١٣,٤ ١٩٠٠,٧ ٥٠٠ - ١٤٠٠ ٠٧ ١٠,٦ ٢٤١٠ ٠٢ ٥٠٠٠  مايو١٥
 ١٢,٢ ١٧٢٥,١٥ ٤٠٠ - ١٣٢٥ ١٥ ٩,٦ ٢١٩٣ ١٢ ٥٠٠٠ الجهاد

 ٨,٩ ١٢٦٣,١٧ ٣٥٨ - ٩٠٥ ١٧ ٥,٩ ١٣٥٨ - ٥٠٠٠ األمان

 ٨,٤ ١١٩٩,٧٤ ٢١٥ ١٤ ٩٨٤ ٠٦ ٩,٧ ٢٢١٥ ٠٨ ٥٠٠٠ النور
 ٧,٧ ١٠٩٢,١٢ ١٧٨ - ٩١٤ ١٢ ٤,٩ ١١١٩ - ٤٠٠٠ الجامعة

 ١٢,٩ ١٨٣٠,٣٦ ٢٣٢ ١٦ ١٥٩٨ ٠٢ ٦,٨ ١٥٥٣ ٠٢ ٥٠٠٠ ماضي أبو

 ٤,٠ ٥٧١ ١٧١ - ٤٠٠ - ١٣,١ ٢٩٨٩ - ٥٠٠٠ األمل

 ١١,٠ ١٥٦٠,٥٥ ٢٦٧ ١٥ ١٢٩٣ ٠٤ ١٢,٧ ٢٨٩٨ ١١ ٥٠٠٠ البساتين
 ١٤,٥ ٢٠٥٨,٧٦ ١٧٩ ٠٦ ١٨٧٩ ١٦ ١٠,٦ ٢٤١٤ ١٢ ٥٠٠٠ العدالة

 ٦,٦ ٩٣٥ ٢٠٠ - ٧٣٥ - ١٥,٨ ٣٥٩٠ - ٥٠٠٠ السالم
 ١٠٠ ١٤١٣٦,٥٥ ٢٧٢٨ ٠,٠٥ ١١٤٣٥ ٣٤ ١٠٠ ٢٢٧٤٠ ٥٥ ٤٩٠٠٠ ّجمالياإل

 .م٢٠٠٩  ،زيان -قالبشو ّاألراضيطقة استصالح من ،والتنمية بالدقهلية المراقبة العامة للتعاون :المصدر
  

 
 

 :زرعمنالزمام البها مساحة  ترتفعجمعيات  : ًأوال

مـن  ٪١٥,٨ عـادلُ فـدان بمـا ي٣٥٠٠ عـن ُالمنزرعـة ّاألراضـي مسـاحة فيهـا تزيـدجمعيات وتشمل ال
سـم ِ القفـي تقـعو ، السـالم  وتتمثـل فـي جمعيـة واحـدة هـي، القطـاع ّعلـى مسـتوي ُالمنزرعة ّاألراضيمساحة 
 .ثبان الرملية والسبخاتُتدادات الك عن اماً بعيدمن القطاع ّالغربي

 :زرعمنالزمام ال ةُمتوسطجمعيات  : ًثانيا

ُتشـــكل ــماليتربـــات القالجمعيـــات مرحلـــة انتقاليـــة ـبــين  تـلــك ُ ــم الشـ ــوبيّسـ ــم الجـن  وتتـــراوح بهـــا ، ّ والقسـ
 ّاألراضــيمــن مســاحة  ٪٤٠,٥ عــادلُمــا يفــدان  ٣٥٠٠ ألقــل مــن-٢٠٠٠ مــن ُالمنزرعــة ّاألراضــيمســاحة 

ــاع ّ علــــى مســــتويُالمنزرعــــة ــن ، القطــ ــل مــ ـــات كــ ــل : وتشــــمل جمعيـ  ،�٪١٠,٦  مــــايو١٥  ، و٪١٣,١ األمــ



 - ٨١ -

 بهـا ّالزراعـي ِاالستصـالح استكمال عمليـات اآلن ّجرىوت،  ٪٩,٧النورو ،�٪٩,٦ الجهادو �٪١٠,٦ العدالةو
 .طقةمنزرع بالمن على تطور الزمام الأثرهينعكس مما 
 :زرعمنالزمام المنخفضة جمعيات  : ًثالثا

ــة ّاألراضـــي بهـــا مســـاحة ضتـــنخفالتـــي جمعيـــات ال تشـــملو ــدان بمـــا ي٢٠٠٠ عـــن ُالمنزرعـ  عـــادلُ فـ
 ّ القسـم الشـماليفـي الواقعةالجمعيات  تضمو ،  القطاعّتوي على مسُالمنزرعة ّاألراضيمن مساحة  ٪١٧,٦

ــن ــيلقطــــاعا مــ ــان  وهــ ــي  ، ٪٤,٩الجامعــــة  ، ٪٥,٩ األمــ ــو ماضــ ـــاحة  انخفــــاض ويرجــــع ، ٪٦,٨أبــ المسـ
  .ثبان الرملية والسبخات الملحيةُالكر بها ُ حيث يكثّألنها تقع في القسم الشماليالجمعيات  بهذه ُالمنزرعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٢٧( جدول :المصدر                                                                                        

 .٢٠٠٩ زيان عام- قطاع قالبشو منزرع في ال الزمام المنزرع وغير)٢٣(شكل 

 
 

  :ةّالزراعي الحيازة -ًثانيا
 كونهـا ملـك ُحيـث مـنة ّالزراعيـ التنميـة فـي المؤشـرات المـؤثرة مـنا ًـا هامًة مؤشرّالزراعي الحيازة دعُت

 إـلـى ّؤدىُ ـتـمــاإ فهــي؛  اإلنـتـاج ـفـيت الـتـأثير َاَعات ذو الموضــمــنة ّالزراعـيـفالحـيـازة  ؛  مشــتركأو إيجــار أو
وفــى الغالــب تختـلـف الحيــازة ،  ّاألراضــي مشــكالت تنــاقص مســاحات مــن يصــاحبهومــا ،  ّالزراعــيالتفتيــت 
 أو ّعيـنـي إيجــاررض ملـك ال ـيـدفع عنهــا  أـفـيعتـبـر زراعــة ُزة المملوكــة ت الحيـاأن ـفـية عــن الملكـيـة ّالزراعيـ
 عــن األطـيـان ةضـريب ـيـدفع الـذي الممــول ولكـنـه،  ًالمالــك مزارعـا يكـون أن الملكيـة ـفـال يشــترط أمــاو ، ّنقـدي
 لتهاة بمصـر بضـآّالزراعيـا تتسـم الحيـازة ًـوعموم،  زرعهـا بغيـره أو سواء زرعهـا بنفسـه يملكها ّالذي ضاألر

١٠ 

٥ 

٢ 

٠

١٠ 
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ــا شـــتت جمـــن أكثـــر فـــيوتناثرهـــا  ــع ممـ ــؤدى لصـــ.  هأرضـــ رعايـــة فـــيهـــد الفـــالح ُ موقـ عوبة اســـتخدام ُكمـــا تـ
 ).١٣٧ص  ،١٩٩٢:ير بسيونى الهيتى من( اإلنتاج في العلمية األساليب

 

 

  .٢٠٠٦ – ١٩٩٦ منخالل الفترة زيان  - قطاع قالبشو في ةّالزراعيفئات الحيازة  )٢٨(جدول 
 
 

  ٢٠٠٦سنة  ١٩٩٦سنة

 ٪المساحة  ٪الحيازات  ٪المساحة  ٪الحيازات   فئات الحيازة
 ٥٨ ٦٩ ٤٣ ٥٥  أفدنه٥ منأقل 

 ٢٦ ٢١ ٣٢ ٢٦  فدان١٠ -٥

 ١٠ ٦ ١٦ ١٤  فدان٢٠ – ١٠

 ٦ ٤ ٨ ٥  فأكثر فدان٢٠

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ّجمالياإل

  شورة من بيانات غير ، زيان -  قالبشو ّاألراضي طقة استصالحمن ،المراقبة العامة للتعاون والتنمية بالدقهلية  :   المصدر 
 . حساب الطالب منالنسب  ، و٢٠٠٦-١٩٩٦

 :يتضح مايلى) ٢٤(والشكل ) ٢٨(بإلقاء الضوء على بيانات الجدول 
- عدد الحائزين بقطاع قالبشوّإجمالي من ٪٥٥ فدان ٥ منأقل  لألرض عدد الحائزين نسبةبلغت  - 

     فدان٥ نفس الفئة أقل من توصلبينما ؛  ١٩٩٦ عام ةّالزراعي ّراضياأل مساحة من ٪٤٣ زيان بنسبة
مساحة  من ٪٥٨بنسبة ة بالقطاع ّالزراعي عدد الحيازات ّإجماليمن  ٪٦٩ُبما يعادل  ٢٠٠٦عام 

َهذاو، ة بالقطاع ّالزراعي ّاألراضي  وقت من ة متغيرفهي؛ ة ّالزراعيعدم ثبوت فئات الحيازة ل على ُ يدَ
ِهذهوتتمثل ،  ثابتة ليست فهي ؛ة ّالزراعيب عمليات تفتت الملكية  بسبخرآل  طبقة صغار في الفئة َ

 . الخريجين والفالحينمنالمزارعين 

 ة بلغــتّــالزراعي عــدد الحيـازات ُحيــث مـن الثانيــة المرتـبـة فـي أفدـنـه ١٠ – ٥ مــنجـاءت فـئـة الحـائزين  -   
 ٪١٠ إـلـىبينمــا وصــلت  ؛ة ّالزراعـيـ ّاألراضــية  مســاحمــن ٪٣٢ ُبمــا يعــادل ٪٢٦ إـلـى ١٩٩٦ عــام نســبتها

   .٢٠٠٦ة عام ّالزراعي المساحة من ٪٢٦ُيشكل ما  عدد الحيازات من

 ٪ ١٤ إلـى الحيـازات وصـل مـن المرتبة الثالثة بعدد فيفدان  ٢٠ – ١٠ من ةفئة الحيازبينما جاءت  -   
ــاحة مـــن ٪١٦ ـــى ٢٠٠٦وصــــلت عـــام ، و المسـ ــالي مــــن ٪٦ إل  مــــن ٪١٠ُمـــا يعـــادل زات عـــدد الحـيـــا ّإجمـ

 .ةّالزراعيالمساحة 

 ّإجمـاليمـن  ٪٥ بنسـبة المرتبـة األخيـرة فـي فـأكثر؛ فـدان  ٢٠ مـنة ّالزراعيـبينما جاءت فئـات الحيـازة  -  
 ثم ١٩٩٦عام ة ّالزراعي ّاألراضي مساحة ّإجمالي من ٪٨ُوهو ما يشكل ، ة بالقطاع ّالزراعيعدد الحيازات 
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ــو  ّجمـــاليإ مـــن ٪٤ إـلــى  النســـبةوصـــلت ــن ٪٦ ُيعـــادلبمـــا  زيـــان –عـــدد الحـــائزين قطـــاع قالبشـ  ّإجمـــالي مـ
  .تفعين من فئة كبار العليها يطلق  وهىم ،٢٠٠٦ة عام ّالزراعيالمساحة 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 )٢٨(جدول :   المصدر                                                                                                                  

 .٢٠٠٦ – ١٩٩٦ منخالل الفترة زيان  - قطاع قالبشو في ةّالزراعيفئات الحيازة  )٢٤(شكل 
 

وهــى ثالثـة أفدنــة ، جـاءت أـقـل فئـة للحيـازة ة ، وّالزراعيــفئـات الحيـازة  ـفـيتنـوع ال سـتنتج ممـا ســبقُي
 ِاالستصــالحنفقــات  فــي الــديون ِهَهــذتتمثــل حيــث  ديــون مــن عليهــا يقــوم بســداد مــا ُحيــثتفــع بــاألرض منلل

تفـع بـاألرض منفعنـدما يقـوم ال؛  كهرباء ومياه وصرف وعمليات تصليح لـألرض منوخدمات البينة التحتية 
ِهذهبسداد كافة   *. له ًصبح األرض ملكاُ األموال تَ

 
 

 :ةّالمحصولي  المساحة -ًثالثا
 موســم مــن األرض أكـثـر ـفـيث ُتمكــمـلـة مســاحة المحاصــيل الـتـي ال ُة جّالمحصــوليشـمل المســاحة َت
َهــذاول، زراعــي   ً األرض مــدداـفـيث ُ التــي تمكــُالمنزرعــةة بزيــادة عــدد المحاصــيل ّالمحصــولي تزـيـد المســاحة َ

محمـد (زرع من الزمام المن حين تقل إذا ما شغلت أشجار الفاكهة مساحات كبيرة في،  قصيرة مثل الخضر
َهذا علـى، و )١٦٥، ص١٩٩١:ذكي السديمي قطـاع قالبشـو  فـية ّالمحصـوليقـد بلغـت جملـة المسـاحة ف؛  َـ

ــان  - ـــي زيـــ ـــام ـفــ ــي العــ ـــــو م٢٠٠٦ ّالزراعــــ ــــدانا ٣١٥٦٤,٩٨ نحـ ـــاحة ًفـ ــــالي المســـ ـــح الجـــــدول الـتـ ّ ، ويوضـــ
 :ّالمحصولية ودرجة التكثيف المحصولي للقطاع مقارنة بمركز بلقاس ومحافظة الدقهلية

 
 

                                                
*
 . فدان ، ليست اقل أو أكثر من ذلك٣٠من خالل الدراسة تبين أن اقل ملكية للفرد ثالثة أفدنة ، وأكثر ملكية له بلغت  

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٨٠

نه من ٥ أفد أقل  فدان من ٥- ١٠  فدان من ١٠ – ٢٠  فدان  أكثر٢٠ 

عام ١٩٩٦  عام ٢٠٠٦

٪
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ّراعيالزة ودرجة التكثيف ّالمحصوليالمساحة  )٢٩(جدول 
زيان بالمقارنة بمركز  -قطاع قالبشو  في (*)

 .٢٠٠٦ -١٩٩٦ الفترة في  وجملة محافظة الدقهليةبلقاس
 

 ٢٠٠٦ة عام ّالمحصوليالمساحة  ١٩٩٦ة عام ّالمحصوليالمساحة 

محاصيل  المركز
 حقلية

 ثوابت
 جملةال

 بالفدان

درجة 
التكثيف 
 ّالزراعي

محاصيل 
 حقلية

 ثوابت
 جملةال

 بالفدان

ة درج
التكثيف 
 ّالزراعي

 ٨٥ ٣١٥٦٤,٩٨ ١١ ٢٢٧٤٠ ٩٥ ٢٩٢١٤ ١٢٦ ٢١٢٢٠ زيان  -قالبشو

 ١٦٤ ٢٤٥٩٣٢ ٤١ ٢٤٥٨٩١ ١٩١ ٢٠١٦٦٢ ٢٢٧٣ ١٩٩٣٨٩ بلقاس

 ١٨٩ ١٤١١٥٢٥ ١٤٥٩٠ ١٣٩٦٩٣٥ ١٩٣ ١٢٩٤١٢٤ ٢٤٥٨٢ ١٢٦٩٥٤٢ المحافظة

 . ٢٠٠٦ - ١٩٩٦لسنوات ،  ةّالزراعيالتعدادات  ، مديرية الزراعة بالدقهلية: المصدر   
 

 :مايلى) ٢٩( تتبع وتحليل بيانات الجدول  خاللمنيتضح 
مـن  ٪٣٤ ُيعـادلبمـا  فـدان ٢٣٥٠,٩٨ فترة الدراسة فية ّالمحصولي المساحة في الزيادة معدل وصل -   

 جمعيــات فــيستصــلحة ُ المّاألراضــي زيــادة ، ويرجــع هــذا إـلـى المســاحة المحصــولية بمركــز بلقــاس ّيإجمــال
 جملــة مــن ٪١٤,٥ زـيـان - قطــاع قالبشــو ـفـية ّالمحصــوليشــكلت المســاحة و  ،ً ســنويا٪١,٢ بواـقـع القطــاع

ــاحة  ــام لمركـــز بلـقــاسة ّالمحصـــوليالمسـ ــاحة مـــن ٪٢,٢٥ و،  ١٩٩٦ عـ ــة ّالمحصـــولي جملـــة المسـ ة لمحافظـ
 . ١٩٩٦الدقهلية عام 

 فــدان ٢٢٧٤٠ إلــى وارتفعــت،  ١٩٩٦عــام ان خــالل  فــد٢١٢٢٠ ة المحاصــيل الحقليــبلغــت مســاحة -   
 ُيعـادل بمـا ًأيضـاو  ،مركـز بلقـاس في اصيل الحقليةمساحة المح ّإجمالي من ٪٩,٢ ُيعادلبما  ٢٠٠٦عام 
َولعــل الســبب فــي هــذا االتجــاه قــد  ، محافظــة الدقهليــةمســاحة المحاصــيل الحقليــة فــي  ّإجمــالي مــن ٪١,٦ َ

ِة للمحاصــيل الحقليــة ، باإلضــافة إلــي إن مســاحات البســاتين كانــت يرجــع إـلـى زيــادة المســاحات المخصصــ
 .تتسم بصغر المساحة ذات اإلنتاج الضئيل غير المشجع على التوسع في زراعتها

 ١٩٩٦ عـام ألف فـدان ٩٥ من انخفض ُحيث ّالزراعي درجة التكثيف في االنخفاض الواضح يالحظ -   
َهذاو،  ٢٠٠٦عام  ٪١٣٨  نحوإلى  ١٢٦ كانـت المسـاحة ُحيـث مسـاحة الثوابـت فـيقص الشديد  بسبب النَ

  . ٪٧ -بنسبة  ألف فدان ١١ انخفضت إلي ١٩٩٠ألف فدان 
 
 

                                                
 . عام سابقّدرجة التكثيف الزراعي في العام الحالي مقسومة على مثيلتيها في  =التكثيف المحصولي (*)
ََصحيح ال تكون هناك تنمية ، واذا زاد الناتج دل ذلك على مقدار التنمية) ١(إذا كان الناتج اليزيد عن  :ملحوظة  ٕ ُ. 

 .)١٠ص، ١٩٨٩: محمود محمد سيف (:            المصدر
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ــــين االنخفــــاض ويمكــــن القــــول إ ـــف ف ــــي ّالزراعــــي درجــــة التكثيـ ــو  ف ــاير  زيــــان-قطــــاع قالبشــ  تســ
ــة االنخـفــاض العـــام  ــت درجـــة التكثيـــف ُحـيــثبالنســـبة للمحافظـ ــي ١٩٣ مـــن ّالزراعـــي انخفضـ بينمـــا  ١٨٩ إـل

َهــذا، و ١٦٤ - ١٩١ مـنمركــز بلقـاس  فـي تانخفضـ  معـدالت التنميــة ـفـي االنخفـاض علـى ًعطـي مؤشــراُ يَ
النــاتج فــإذا كــان ؛  ّالزراعــية عــن طريــق درجــة التكثيــف ّالزراعيــمكــن قيــاس كــم التنميــة ُ يُحيــث،  ةّالزراعيــ

َ، واذا ز نـاك تنميـةُ صـحيح ال تكـون ه)١(اليزيد عن  محمـود محمـد ( ذلـك علـى مقـدار التنميـةدل د النـاتج َإ
 . )١٠ص، ١٩٨٩  :سيف
 :ّالمحصولي التركيب  - ًرابعا

ًطقة الدراسـة دورا كبيـرا من لّالمحصوليلعب التركيب ي  فـيؤثرة ُح العالقـة بـين العوامـل المـي توضـفـيً
ِهذه التفاعل بين من باعتباره الناتج ّالزراعياإلنتاج   والصـرف والمعـامالت ّيالـر العوامل مثل التربة ونظام َ
 علــىاطق التــي يجــب منــالب مســتويات اإلنتــاج فــي كمــا يوضــح التبــاين  . المختلفــة لخدمــة األرضةّالزراعيــ
 :مكنةُستفادة مِة االهتمام بها للوصول إلي أقصي اّالزراعيالتنمية 

 
 عامي خالل زيان - لقطاع قالبشو ّالمحصوليالتركيب ) ٣٠(جدول 

)٢٠١٠-٢٠٠٩( ، ) ٢٠٠٩-٢٠٠٨.( 

 ٢٠١٠ - ٢٠٠٩ ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨ ّالزراعي العام

 ٪ المساحة بالفدان ٪ المساحة بالفدان المحصول

 ١٥,٧ ٤٩٦١,١١ ١٠,٦ ٣٠٧٠ بنجر

 ٢١,٢ ٦٦٩٠ ٢١ ٦٠٧٠ قمح

 ٥,٤ ١٧٢١,٩ ٩,٥ ٢٧٥٠ برسيم

 ٢٤,٤ ٧٧٢٣,٣ ٢٦,١ ٧٥٢١,٥ بطيخ
 ٠,٨٥ ٢٦٨,٤٣ ٠,٨ ٢٥٦,٦ قطن

 ١٧,٧ ٥٦٠٣,٩ ٢٢ ٦٣٥٥,٥ أرز

 ١,٢٤ ٣٩٤,٤ ١,٤٤ ٤١٧,١٤ رةذ
 ١١,١ ٣٨٠٦,٧ ٦,٩ ٢٣١٤,٤ الخضر

 ٠,٤ ١٥٠ ٠,٨٥ ١٣٠ فول بلدي

 ٠,١٦ ٥١ ٠,٣٢ ٤٩ كتان

 ٠,٦ ١٩٤,٢٤ ٠,٢٧ ٨٠ محاصيل أخرى
 ٪١٠٠ ٣١٥٦٤,٩٨ ٪١٠٠ ٢٨٨١٤,٢٤ ّجمالياإل

          

  .م٢٠١٠-٢٠٠٨عام  ،بيانات غير منشورة   ،ّالزراعي ِاالستصالحطقة من  ،مديرية الزراعة بالدقهلية: لمصدرا         
 

  
 :ما يلي) ٢٥(والشكل ) ٣٠( تتبع وتحليل بيانات الجدول منيتضح   



 - ٨٦ -

  بـهُالمنزرعـة ّاألراضـيمسـاحة بلغـت  ُحيـث طقـة الدراسـةمنالمنزرعـة بمحاصيل ال أهم منالبطيخ ُيعد  -   
ــادل  ٧٥٢١,٥ ــا يعــ ــدان بمــ ـــالي مــــن ٪٢٦,١ُفــ ـــة المســــاحة ّإجمـ ـــام خــــالل ُالمنزرعـ  – ٢٠٠٨( ّالزراعــــي العـ

 ٢٠١,٩بلغــت  )٢٠١٠ – ٢٠٠٩( ّالزراعــي العــام فــي خبــالبطي ُالمنزرعــةزادت المســاحة  بينمــا .) ٢٠٠٩
ُ، ويعـزي ذلـك   بالقطـاعُالمنزرعـة ّاألراضـي ّإجمـاليمـن  ٪٢٤,٤ُبمـا يشـكل ًا فدان٧٧٢٣,٣لتصل إلي دان ف

 القطـاع يضـأراتشـتهر كمـا ، كالبنجر والخضر وغيرها  بمحاصيل أخري ُالمنزرعة ّاألراضيلزيادة مساحة 
ــم فــيشــر الرمــال ت تنُحيــث؛  الرمليــة ّاألراضــي ـفــي زراعتــه وذلــك لجــودة، بزراعــة محصــول البطــيخ   معظـ

 .القطاعجمعيات  كل فيتمركز زراعته وت،   القطاعّأراضي
 ّإجمــالي مـن ٪٢٢ُيعـادل  فـدان مـا ٦٣٥٥,٥  قـدرهابمســاحة المرتبـة الثانيـة فـييـأتي محصـول األرز  -   

 خـالل  فـدان٧٥٢,٣ إلـىمساحتة  تبينما قل،  )٢٠٠٩ – ٢٠٠٨( ّالزراعي العام في ةّالمحصوليالمساحة 
وعـدم وصـول ،  بكميات كبيرة من المياه األرز ذلك الستهالك ّعزيُ، وي )٢٠١٠ – ٢٠٠٩( ّالزراعي العام

 ّمصــدر رئيســـي األرزحصــول معــد ُكمـــا يو، يــرة فــي الفتــرات األخ ّالميــاه إلــي منطقــة الدراســة بشـــكل كــافي
يحسـن نـه كمـا أ؛   األسـواقفـي مصـادر الـدخل للمـزارعين الرتفـاع أثمـان بيعـه مـننه مصـدر كما َأ.  للغذاء

  .أمالح منويذيب مابها ،  حالة التربة من
 المسـاحة ّإجمـالي مـن�٪ ٢١ُ فـدان بمـا يشـكل ٦٠٧٠بمسـاحة  المرتبة الثالثة في محصول القمح يأتي -   

 خـالل  فـدان٦٢٠ت مساحتة إلـي بينما ارتفع؛  )٢٠٠٩ – ٢٠٠٨( ّالزراعي العام خالل  بالقطاعُالمنزرعة
ــي العــــام ــىلتصــــل  )٢٠١٠ – ٢٠٠٩( ّالزراعــ ــادل٦٦٩٠ إلــ ـــاحة ّإجمــــاليمــــن  ٪٢١,٢ ُ فــــدان مــــا يعــ  مسـ

ــك ألُوي،  بالقطــاع ُالمنزرعــة ّاألراضــي ــه  غــذاء اإلنـفــيالقمــح مــادة أساســية ن عــزى ذـل ٕواذا  ســان يحتــاج إلـي
َهذانظرنا إلى الزيادة السـنوية للسـكان تبـين لنـا مـدى تزايـد الحاجـة الكبيـرة إلـى   قبـل السـكان مـن  المحصـولَـ

ذاو، ســنة بعــد أخــرى  َه  مــنن النــاتج العــام والطلــب ابييتطـلـب الســعي باســتمرار للحفــاظ علــى التــوازن مــقــد  َــ
 اإلمكانيـات مـنواستغالل المتـوفر ، اعة محصول القمح خالل البحث عن أساليب علمية جديدة لتطوير زر

 .ً ونوعااًخصبات للوصول إلى أعلى إنتاج كم والمرووالبذ األرض والمياه منوالوسائل بالشكل األمثل 

، الخامســة والسادســة ، والرابعــة  المرتبــة فــيومحاصــيل الخضــر ، والبرســيم ،  البنجــر مــنيــأتي كــل  -   
ــامخـــالل  ٪٣، �٪٤,٩ ، ٪٩,٥، �٪١٠,٦والســـابعة بنســـب  ــي العـ  ّالتـــوالي علـــى )٢٠٠٩ – ٢٠٠٨( ّالزراعـ

ــة الرابعــة بمســـاحة فجــاء ؛  )٢٠١٠ – ٢٠٠٩( ّالزراعـــي العــامبينمــا تباينــت المســـاحة خــالل  البنجــر المرتـب
، وترجــع زيــادة محصــول البنجــر بســبب عمليــات االستصــالح الجاريــة ، والتــي تضــيف مســاحات  ٪١٥,٧

ـــر جديــــدة تســــتغل فــــي زرا ـــول البنجـ ــة . عــــة محصـ ـــة الخامســ ــــي المرتبـ ــاءت محاصــــيل الخضــــر ف ـــا جــ بينمـ
ـــيب ـــة ٪٩,١بنصـ ــاء محصــــول البرســــيم ـفـــي المرتـب ــابعة ٪٥,٤لسادســــة بمســــاحة ا ، وجــ ـــة الســ  ، وـفـــى المرتـب

 . الزراعة المحميةمن ممحصول الطماطإنتاج ُويأتي معظم ��،��٪٢,٨محصول الطماطم بمساحة 
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بنجر قمح برسيم بطيخ قطن أرز ذرة الخضر فول بلدي كتان محاصيل
أخرى

عام ٢٠٠٨ عام ٢٠١٠

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                                                                                  
                                                                           

 )٣٠(جدول : المصدر                                                                                                                  

  .م٢٠١٠-٢٠٠٨ الزراعي منالعام زيان خالل - لقطاع قالبشو ّالمحصوليالتركيب ) ٢٥( كلش
 

 :ّالتاليُوفيما يلي عرض ألهم محاصيل كل عروة على النحو 

  :ّالشتوي ّالمحصوليالهيكل     
 ّ شـهريفـي الخريف  فصلفية تلك المحاصيل التي تبدأ زراعتها ّالشتويقصد بالمحاصيل الحقلية ُي

 أواخــر الربيــع وأوائــل فــيحصــد ُثــم ت طــوال فتــره الشــتاء ّ والثمــرىّوتأخــذ نموهــا الخضــري، أكـتـوبر ونــوفمبر 
 . أشهر٧ – ٥ األرض مدة تتراوح ما بين فيث ُمكتا فإنها َذَ، ل الصيف

 

 .)م٢٠١٠ -٢٠٠٨(في الفترة من  مركز بلقاسبمقارنة  القطاع في ّالشتوي ّالمحصولي لهيكلا) ٣١(جدول  
 

 ٢٠١٠ - ٢٠٠٩ ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ّالزراعي العام

 ٪  بالفدانالمساحة المحصول

٪ 

  المركز من
 ٪  بالفدانالمساحة

٪ 

  المركز من

 ١٣٫٨ ٤٠٫١ ٦٦٩٠ ١٢٫٥ ٤٠ ٦٠٧٠ القمح

 ٤٫٥ ١٠٫٣ ١٧٢١٫٩ ٧٫٣ ١٨٫١ ٢٧٥٠ برسيم

 ١٫٦ ٠٫٩ ١٥٠ ١٫٤ ٠٫٨٥ ١٣٠ فول بلدي

 ٢٥٫٤ ١٫١٢ ١٨٧ ٢٤٫٧ ١٫٢ ١٨٢ الشعير

 ٢٦٫٩ ٢٩٫٧ ٤٩٦١٫١١ ١٦٫٦ ٢٠٫٢ ٣٠٧٠ بنجر

 ٢٩٫٨ ١٧٫٢ ٢٩٠١٫١٣ ٣٠٫١ ١٩ ٢٩٠٠٫٩ خضر

 ٦٨٫٩ ٠٫٣ ٥١ ٦٦٫٢ ٠٫٣٢ ٤٩ كتان

 ٪١٤٫٣ ٪١٠٠ ١٦٦٦٢٫١٤ ٪١٣ ٪١٠٠ ١٥١٥١٫٩ قطاعجملة ال

 .م٢٠١٠-٢٠٠٨أعوام  ،بيانات غير منشوره  ،مديرية الزراعة بالدقهلية  :المصدر
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 :مايلى) ٢٦(والشكل ) ٣١(تتبع وتحليل الجدول ل خال من يتضح
ــول القمـــح اءَجـــ -    ــي محصـ ــيل ّاألولـــىالمرتبـــة  فـ ــين المحاصـ  ّاألراضـــي بلغـــت مســـاحة ُحيـــث ةّالشـــتوي بـ

 مساحة من ٪١٢,٥ ُيعادلما ،  ع مساحة القطاّإجمالي من ٪٤٠ُيشكل نحو فدان بما ٦٠٧٠ به ُالمنزرعة
 العـام فـي بـه ُالمنزرعـة ّاألراضـي ، وزادت المسـاحة )٢٠٠٩ – ٢٠٠٨( ّالزراعـي العـام فـيراضى المركـز أ

 . فدان ٦٢٠ بنحو )٢٠١٠ – ٢٠٠٩( ّالزراعي
 ٣٠٧٠  ـبـه بلغــتُالمنزرعــة ّاألراضــيمسـاحة  ّإجمــالي مــن المرتبـة الثانـيـة ـفـييـأتي محصــول البنجــر  -    

مـن مسـاحة  ٪١٦,٦ شـكلُبما ي القطاع ّعلى مستوىُالمساحة المنزرعة  ّإجماليمن �٪٢٠,٢ ُما يعادلفدان 
،  )٢٠٠٩ – ٢٠٠٨( ّالزراعـي العـام ِوذلـك خـالل،   مركـز بلقـاسّعلى مسـتوى بالبنجر ُالمنزرعة ّاألراضي
 ١٨٩١,١١ ّبحــوالي )٢٠١٠–٢٠٠٩ (ّالزراعــي العــامخــالل  بــالبنجر ُالمنزرعــة ّاألراضــيمســاحة وارتفعــت 

 ٪٢٦,٩ُما يشكل ،  القطاعب ُالمنزرعة المساحة من�٪٢٩,٧ ُ فدان ما يعادل٤٩٦١,١  المساحةلتصلفدان 

 مركـز بلـقـاس ّاطق زراعتـه علـى مسـتوىمنــنسـب  أمـن القطـاع ّأراضـيعتـبـر ُتو ،  بلقـاسمركـز ّعلـى مسـتوى
ر كافة فيوكذلك وجود مصنع السكر الذي يشجع المزارعين على الزراعة بتو،  لوجود التربة الرملية الناعمة

 . بالبنجرالمزروعة المساحة منهم مما زاد إمكانيات الزراعة ل
مــن  ٪١٩ُبمــا يمثــل  فــدان ٢٨٨٠بلغــت مســاحتها  ُحيــث الثالثــة المرتبــة فــي محاصــيل الخضــر تــأتى -   

ــداد الخضـــر بجميـــع الجمعيـــات مســـاحة تزاد ُحـيــث القطـــاع ّ عـلــى مســـتويُالمنزرعـــة المســـاحة ّإجـمــالي  إلمـ
 .القطاعلسكان قه وسهولة تسوي طازجة  من خضرالسكان بما يلزمهم

 مسـاحة ّإجمـالي مـن ٪١٨,١ُفدان بما يعـادل ٢٧٥٠بمساحة المرتبة الرابعة محصول البرسيم فياء َج -   
ــي مســـاحة ّإجمـــالي مـــن ٪�٧,٣ ، ونحـــو القطـــاع ّســـتوىُعـلــى م ُالمنزرعـــة ّاألراضـــي علـــى  ُالمنزرعـــة ّاألراضـ

  المزروعــةّاألراضــيمســاحة ت  وصــلبينمــا  .)٢٠٠٩ – ٢٠٠٨( ّالزراعــي العــام فــي ى مركــز بلقــاسمســتو
 مسـاحة ّإجمـالي �مـن�٪١٠,٣ُمـا يعـادل  )٢٠١٠ – ٢٠٠٩( ّالزراعـي العـامخـالل فـدان  ١٧٢١,٠بالبرسيم 
 علـى المزروعـة ّاألراضـي مسـاحة ّإجمالي من ٪٤,٥ شكلُيبما ، و القطاع  على مستوىُالمنزرعة ّاألراضي

 بنســبة بلغــت الجامعــة جمعيــة القطــاع خاصــة بـيـاتجمع معظــم فــيشــر زراعـتـه تتنومســتوى مركــز بلـقـاس ، 
 ّالتــاليويوضــح الجــدول ،   عملـيـات تغذـيـة الحيواـنـاتـفـي يســتغل البرســيم ُحـيـث.  مســاحة القطــاع ـمـن ٪٣١

  :ة بالمنطقةّالشتويمعامل التوطن لبعض المحاصيل 
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 ٢٠١٠ عام  زيان– قطاع قالبشو في *ة ومعامل التوطنّالشتويالمحاصيل بعض  لمساحة ّالنسبي التوزيع) ٣٢(جدول 
 

 البنجر البرسيم القمح المحصول
 توطن ٪ مساحة توطن ٪ مساحة توطن ٪ مساحة الجمعية

 ٢ ٣٢,٥ ١٠٠٠ ٠,٦ ٢١,٨ ٦٠٠ ٠,٣ ١٦,٤ ١٠٠٠  مايو١٥

 ٠,٦ ٩,٧ ٣٠٠ ٠,٧ ٢٥,٤ ٧٠٠ ٠,٠٤ ١,٩ ١٢٠ الجهاد
 ٠,٤ ٦,٥ ٢٠٠ ٠,٢ ٧,٢ ٢٠٠ ٠,٢ ١٠,٧ ٦٥٠ األمان

 ٠,٥ ١١,٤ ٢٥٠ ٠,٢ ٩ ٢٥٠ ٠,٢ ٨,٢ ٥٠٠ النور
 ٠,١ ١,٩ ٦٠ ٠,٠٦ ٢,١ ٦٠ ٠,٠٥ ٢,٤ ١٥٠ الجامعة
 ٠,٣ ٥,٢ ١٦٠ ٠,٢ ٥,٨ ١٦٠ ٠,١ ٥,٧ ٣٥٠ األمل

 ٠,٨ ١٣ ٤٠٠ ٠,٤ ١٤,٥ ٤٠٠ ٠,١ ٤,٩ ٣٠٠ البساتين
 ١ ١٦,٢ ٥٠٠ ٠,٥ ١٨,٢ ٥٠٠ ٠,٣ ١٣,١ ٨٠٠ العدالة

 ٠,٣ ٤,٨ ١٥٠ ٠,٢ ٥,٤ ١٥٠ ٠,٣ ١٦,٤ ١٠٠٠ ماضي أبو
 ٠,١ ١,٦ ٥٠ ٠,٠٥ ١,٨ ٥٠ ٠,٤ ١٩,٧ ١٢٠٠ السالم

 ٦,١ ٪١٠٠ ٣٠٧٠ - ٪١٠٠ ٢٧٥٠ - ٪١٠٠ ٦٠٧٠ ّجمالياإل

  . ٢٠١٠-٢٠٠٩أعوام  ،  بالدقهليةمديرية الزراعة: المصدر  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 )٣٢(جدول: المصدر                                                                                              
 .م٢٠١٠ عام ة ومعامل التوطنّالشتوي لمساحة المحاصيل ّالنسبيالتوزيع ) ٢٦(شكل 
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 ).٨٣ ، ص٢٠٠١:على أحمد ھارون(:المصدر 
 

 

 
    =معامل التوطن 

 
 لقطاعمساحة المحصول با

 

 إجمالي مساحة المحاصيل بالقطاع
 

 
 مساحة المحصول بالمركز

 

 إجمالي مساحة المحاصيل بالمركز
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 )٣٢( جدول: المصدر                                                                                                    

 .م٢٠١٠خالل عام  ة في القطاعّالشتويطن لبعض المحاصيل معامل التو )٢٧(شكل 

 
 :ّالشتوي العامما يلي دراسة ألهم محاصيل فيو
 
 : محصول القمح - ١
 بعيـد يرجـع مـنذ زمنـفهو نبات قديم عرفه اإلنسان ؛  ةّالشتوي أهم محاصيل الحبوب من حالقمعد ُي  

إلـى أوربـا هـا انتشـر منو، ٕقة بـين مصـر وايـران طمن الفيوقد عرفت زراعته ،  الحديث ّإلى العصر الحجري
 أهــم الحبــوب وأكثرهــا مــنفهــو ؛  كــان القمــح أســاس قيــام الحضــارات ُحيــث اإفريقيــ وشــمال ّســيا الصــغرىوأ

ــد هــارونعلــى أ(ا ًانتشــار ــة القمــح .  )١٣٣ص ، ٢٠٠٠: حمـ تتســم باعـتــدال التــي  جـــواء األفــيتــنجح زراعـ
ِهذهلحرارة والرطوبة فا  ،  اإلصابة باألمراضمنوتقلل ،  )١١( صورة  نمو المحصولعلىد ساعُ تُظروف الَ
 ٨ســخا مثــل طقــة من الُظــروفو، ناســب نوعيــة التربــة ُ أصــناف تطســتنباِ إنتــاج ـتـم اعـلـى أجــل تحقيــق أمــنو

 .صدأ األحمرالولمرض ، الذي يمتاز بمقاومته للرطوبة 
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١,٥ 
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٠,٥ 
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 . )ًناظرا اتجاه الشمال(رملية بزمام جمعية األمان،  الّاألراضيفي زراعة محصول القمح ) ١١(صورة 

 
 

 : بالقمح عةوزرالم تلمساحا لّالنسبيتوزيع ال -
ى وعلـى مسـتو،  ٪٤٠نحـوزيان  - قطاع قالبشو في بالقمح عةوزرالم ّاألراضيمساحة نسبة بلغت        

 . ٪١٢,٥مركز بلقاس إلى 

عــة بــالقمح وزر للمســاحة المّالنســبي التوزيــع )٢٨(والشــكل ) ٣٢(ل  الجــدو تتبــع وتحليــلمــنيتضــح و      
  بلغـت ُحيـث بـالقمح ُالمنزرعـة ّاألراضـي مساحةنسبة  في جمعية ّأعلىتأتي ك السالم جمعية ح أنوفيه يتض

 مــنقــل  أ٪٠,٤ إلــى بمعامــل تــوطن وصــل ،  القطــاعفــي ُالمنزرعــة ّاألراضــي مســاحة ّإجمــالي مــن ٪١٩,٧
ِهذه فـيوطن محصــول القمـح ُ تـ علـىدلُـيقــد نـه  إإالالواحـد الصـحيح    ّاألخــرىاطق منـ المـن علـىأطـقـة من الَـ

َهذاو ِهذه فيزرع ُ تالتي المحاصيل أهم من نه إ يرجعَ  .لجمعية اَ
همــا بمعامــل تــوطن من للكــ���٪١٦,٤بنســبة   المرتـبـة الثانـيـةـفـي ماضــي وأـبـو،  مــايو ١٥ ّجمعيـتـيتــأتى  -  

 .فيهمازراعة محصول القمح على تركز  ًأيضادل ُي ؛ مما همامن لكل ٠,٣ بلغ ّمتساوي

ــبفـــي الجمعيـــة العدالـــة بينمـــا جـــاءت  -   ــة ّإجمـــالي مـــن �٪١٣,١ بلغـــت ةمرتبـــة الثالثـــة بنسـ  المســـاحة الكليـ
 . زراعتهطروُوافر شَطقة لتمندل على تركز زراعة القمح بالُي ماوهو  ٠,٣بمعامل توطن وصل إلى 

ــة الرابعـــة بنســـبة فـــيجمعيـــة األمـــان  جـــاءت -   ــن�٪١٠,٧ المرتبـ المســـاحات المزروعـــة بـــالقمح  ّإجمـــالي مـ
�٪٤,٩ ،�٪ ٥,٧ ، ٪ ٨,٢ بنسب بلغت  ، والجامعةالبساتينوواألمل ،   النور ،وجاءت جمعيات، بالقطاع 

 .الترتيب على ٪٢,٤
 

٢٠٠٩/ ١٥/٩ 
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 ).٣٣( جدول :المصدر                                                                                         

 .م٢٠٠٩ عام بالفدان لمساحة محصول القمح ّالنسبيالتوزيع ) ٢٨(    شكل                

  قطـــاعفــي الفــدان ـمــن محصــول القمــح إنتاجيــة ُمتوســطبلـــغ  : القمــح مــن إنتاجيــة الـفــدان ُمتوســط -   
ــدان ا/  إردب٩,٩٤زيـــان نحـــو  –قالبشـــو  ــط العـــام للمرـكــز وـهــو يـقــل، لـف ــغ ّاـلــذيو، ُ عـــن المتوسـ  ١١,٢ يبـل

          .لفدان ، ويرجع ذك لطبيعة التربة وضعف القدرة اإلنتاجية لألراضي المستصلحة  ا/إردب

 .٢٠٠٩ محصول القمح عام مننتاج الفدان إ ُمتوسط) ٣٣(جدول 
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 إنتاج ُمتوسط
 )إردب(الفدان

١٣,٧ 
 

٩,٩٤ ١٤,٢ ١٣,٧ ١٢,٧ ٧,١ ٧,٤ ٦,٩ ٨,١ ٩,٩ ٦,١ 

 

 .٢٠٠٩عام   ، شورهمنبيانات غير   ،مديرية الزراعة : المصدر          
 

 :ايلىيتضح م) ٢٩(والشكل  )٣٣(الجدول  الضوء على بيانات وبإلقاء         
 العـام ُمتوسـطال علـى  تفـوقُحيـث؛   ماضـيأبـو،  مـايو ١٥ ، السالم جمعيات في الفدان نتاجيةِإترتفع  -  

ــاع ومركـــز بلقـــاس ،  ــك لمالئمـــة ُويللقطـ ــزى ذلـ ـــه عــ  ســـتخدام الميكـنـــةِوا، العوامـــل الطبيعيــــة والبشـــرية لزراعت
  . القمحمندان الف إنتاجية مما ساعد على زيادة  عمليات الحصاد والتذريةفية ّالزراعي

وعـدم تـوافر كافـة  ، مالئمـة التربـة لزراعتـه  لقلـةجمعيـات الّ بـاقيفـي القمـح مـن الفـدان إنتاجيةنخفض ت -  
 . البساتين والجهاد واألمل والجامعةمن كل جمعيات فيشروط زراعته 
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 .)٣٣(جدول : المصدر                                                                                                                     

 

 .٢٠٠٩عام   زيان–في قطاع قالبشو  محصول القمح من إنتاج الفدان ُمتوسط) ٢٩(شكل 
 
 

 

 :   البرسيممحصول -٢
ــالف  محاصــيل  أـهــممــن عــد محصــول البرســـيمُي  قيمــة البرســـيم مـــنتكو،  العــالم ـفــي الخضــراءاألعـ

ــة العا ـــافةليــــة الغذائـيـ ـــه محســــناإـلـــى باإلضـ ــة الكيمائيــــة ً ممـتـــازاً كوـن ــاضــــيف ُ يِإذ لصــــفات الترـبـ  عنصــــر إليهــ
 .زيائية فيوتحسين صفاتها ال،  على خلخلة التربة ّويعمل مجموعة الجزري، النيتروجين 

 خصـوبة مـنة ألنـه يزيـد ّالزراعي الدورة فيستخدم ُ يُحيث خاصةمثل محصول البرسيم أهمية ُيكما 
بسـام ( التربـة فـي الجـو فـي جـذوره تقـوم بتثبيـت النتـروجين الموجـود علـىن العقد البكتريـة الموجـودة التربة أل
 أهـم المحاصـيل مـنعتبـر ُ فهـو ي ؛ التربةفي بتثبيت عنصر االزوت ًأيضاويقوم ،  )٥ص، ١٩٨٨ :النصر

(  ر والكالســيوم الفوســفومــنمتصــاص كميــات كبيــره ِ امــن يتميــز بــه اوخصــوبة التربــة لمــ، المحــددة لنشــاط 
 األعالف الخضـراء والجافـة في ّ دوره كمكون رئيسيعلىعالوة  ، )١٥٢، ص١٩٩٢:ير بسيونى الهيتىمن
 مــن  ٪١٨,٦ونحــو ،  ةّالشــتوية ّالمحصــوليلــث المســاحة ُ ثمــنقــارب ُ بــه مــا يُالمنزرعــةوتبـلـغ المســاحات ، 

 . بمحافظة الدقهليةُالمنزرعة المساحة ّإجمالي
 

  :البرسيم لمحصول ّالنسبيالتوزيع  
   زيان بالنسبة للمساحة– قطاع قالبشو في لمحصول البرسيم ّفي التوزيع الجغراّالتاليوضح الجدول ُي      

 زيان خالل –بي لمساحة محصول البرسيم بالفدان في قطاع قالبشو ّ التوزيع النسّالتاليويوضح الجدول 
  ) .٢٠١٠ -٢٠٠٩(، ) ٢٠٠٩-٢٠٠٨ (ّموسمي
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   زيان–قطاع قالبشو  في لمساحة محصول البرسيم بالفدان ّالنسبيالتوزيع ) ٣٤(جدول 
 .) ٢٠١٠ -٢٠٠٩(، ) ٢٠٠٩-٢٠٠٨ (عاميخالل 

  ٢٠١٠ - ٢٠٠٩  ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨ ّالزراعي العام
 ٪المساحة  ٪المساحة  جمعيةال

 ٣٩,٩ ٢١,٨  مايو١٥

 ١٧,٤ ٢٥,٤ الجهاد

 ١١,٦ ٧,٢ األمان

 ٨,٧ ٩ النور
 ٢,٩ ٢,١ ةالجامع

 ٥,٥ ٥,٨ األمل
 ١,٥ ١٤,٥ البساتين

 ٥,٢ ١٨,٢ العدالة

 ٢,٣ ٥,٤ ي ماضأبو
 ٤,١ ١,٨ السالم

 ٪١٠٠ ٪١٠٠ ّجمالياإل

 .م٢٠١٠-٢٠٠٨ عام، زيان  -طقة استصالح قالبشو منمديرية الزراعة و: المصدر                     
 :مايلى ) ٣٠(والشكل ) ٣٤( تحليل بيانات الجدول منيتضح        

 جمعـيـات تباينـت المســاحة بـين ُحيـث المسـاحات المزروعــة بمحصـول البرســيم فـيضــح َتبـاين وايوجـد  -   
 . نخفاضِاالرتفاع أو ِاء باالَالقطاع سو

ــيم فـــيتبـــاين ُهنـــاك  -    ــام فـــيف؛  آلخـــر مكـــان مـــن المســـاحات المزروعـــة بمحصـــول البرسـ  ّالزراعـــي العـ
،  المرتبــةنـفـس   مــايو١٥ اصــلت جمعـيـةو،  ّاألولــىـفـي المرتـبـة ـهـاد الججمعـيـة  جــاءت )٢٠٠٩ – ٢٠٠٨(

ُكمــا يعــد . طقــة من الفــي أهــم محاصــيل األعــالف مــن  البرســيمعتبــرُيو ،زرع بالبرســيم مـنـحجــم الزمــام الـفـي 
  .غذاء ريئسى للحيوانال

 بالبرســيم رعــةُالمنز احة المســّإجمــالي مــن ٪٣٩,٩ّ مــايو ـفـي المرتـبـة األوـلـى بنســبة ١٥جــاءت جمعـيـة  -   
 الثانيـة المرتبـة فـي  الجهـادجمعيـةوجـاءت ،  )٢٠١٠ – ٢٠٠٩( ّالزراعـي العامخالل  القطاع ّعلى مستوي

  . القطاعّعلى مستوي بالبرسيم ُالمنزرعة المساحات ّإجمالي من ٪١٧,٤بنسبة 

ــيم  -    ــول البرسـ ــة بمحصـ  مـــن  جـــاءت كـــلُحيـــث القطـــاع جمعيـــات ّ بـــاقيفـــيتبايـنــت المســـاحات المزروعـ
 – ٢٠٠٨( ّالزراعـي العـام المرتبـة الثالثـة والرابعـة والخامسـة خـالل فـيالنـور  البسـاتين ،  العدالـة ،اتجمعي

  .ّالتوالي على ٪٩  ،٪١٤,٥، ٪١٨,٢ بنسب )٢٠٠٩

خـالل العـام  مرتبـة الثالثـة والرابعـة والخامسـة الفـيالنـور ، واألمـل  و ، األمـانجمعيـات مـنجاءت كل  -   
دل علـى التبـاين الواضـح ُيـ ممـا ّالتـوالي علـى ٪٥,٥،  ٪ ٨,٧ ، ٪١١,٦ بنسـب بلغـت )٢٠١٠ – ٢٠٠٩(

 . بمحصول البرسيم ُالمنزرعة حجم المساحات في
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 .)٣٤(جدول :  المصدر                                                                                                            

   زيان– قطاع قالبشو في لمساحة محصول البرسيم بالفدان ّالنسبيالتوزيع ) ٣٠(شكل 
  ) .٢٠١٠ -٢٠٠٨ (عاميخالل 

ــة الغذائيــــة - ــة   :القيـمـ ــول وبيئــ ــع وعمــــر المحصــ تختلــــف القيمــــة الغذائيــــة للبرســــيم بــــاختالف فـتـــرات القطــ
 فـي وهـي ،عـداده ِرق إُـ حسـب طًثيـراكتختلـف ) البرسيم المجفف( القيمة الغذائية للدريس فيالمحصول كما 

 : القيمة الغذائية لمحصول البرسيمّالتاليوضح الجدول ُوي ،  العلف األخضرمنكل األحوال أقل 
 

 .٢٠١٠ عام  للحيوان البرسيم كغذاء أساسيلمحصولالقيمة الغذائية ) ٣٥(جدول 
 

 

 

 نوع العلف
 

 نسبة الرطوبة
 ٪ 

 البروتين الخام 
٪ 

المستخلص الخالي 
 ٪ النيتروجين نم

األلياف 
٪ 

 

 ّجمالياإل

 ٪١٠٠ ١٦,٣ ١٥,٤ ١٧,٢ ٥١,١ البرسيم األخضر

 ٪١٠٠ ٢٩,٥ ٣٢,٧ ٢٣,٥ ١٤,٣ )البرسيم المجفف ( الدريس 

 .م٢٠١٠ ، شورهمن غير بيانات ، بالمركزيةزيان  -طقة استصالح قالبشو من: المصدر 
 :مايلى ) ٣٥( الجدول بيانات ل تتبع وتحلي خاللمنيتضح 

ــام ،  ٪٥١,١ نبـــات البرســـيم األخضـــر فـــي الرطوـبــةبلغـــت نســـبة  -   ــروتين الخـ ، بينمـــا  ٪١٧,٢ونســـبة الـب
ــة ت�٪١٥,٤ النتـــروجين مـــنوصـــلت نســـبة المســـتخلص  ــبة المتبقيـ مثـــل نســـبة األلـيــاف بالنبـــات بلغـــت ُ، والنسـ

١٦,٣٪. 
ويرجــع ،  ٪١٤,٣بة الرطوـبـة ـبـه وصــلت نســ، ) البرســيم المجفــف(  الــدريس ـفـي النســبة اختلفــت بينمــا -   

 الشـمس ممـا تعمـل علـى ألشـعة فتـرة طويلـة معـرض هن المزارع بعـد حصـاد محصـول البرسـيم يضـعذلك أل
نسـبة البـروتين تبلـغ  ُحيـث ّاألخـرى القـيم الغذائيـة ّببـاقي مـع االحتفـاظ الرطوبـةك تقـل بـه نسـبة لوبذ،  فهفيتج

٤٠ 
٢٠ 
٠ 

٪ 



 - ٩٦ -

منطقـة (ًسـنويا / ألـف طـن١٢دريس فـي القطـاع غ إنتـاج الـوبل ، ٪٢٩,٥ األليافونسبة ،  ٪٢٣,٥الخام به 
 ).٢٠١٠ زيان بالمركزية ، بيانات غير منشورة ، -استصالح قالبشو

 

 : محصول البنجر-٣
 إلي جانـب فير محصول إضافي أدخلتها الدولة بهدف توالتي المحاصيل منعد محصول البنجر ُي

 ّالمخصصـة لزراعـة المحاصـيل التقليديـة األخـرىقصب السكر إلنتاج السكر مع عدم المساس بالمسـاحات 
ولــذلك لجــأت ،   مصــرفــية ّــالزراعيعتبــر أعمــدة الــدورة ُالبرســيم التــي ت،  القمــح،  خاصــة مســاحات القطــن

، ومحاوـلـة تنمـيـة شــمال اـلـدلتا  ِاالستصــالح حديـثـة ّاألراضـي ـفـي ـتـوطين محصــول بنجــر الســكر الدولـة إـلـى
ــرم٣+ نـتــوراطق التـــي تقـــع شـــمال خـــط كمـنــوخاصـــة ال ــة بنجـــر الســـكر إـلــى ـت ــد أدت زراعـ ــام نشـــاط ، وقـ  قـي

، وقـد  )١١٠ص، ١٩٩٦:مرعـيأحمـد محمد (طقة من فرص العمل لسكان المنر العديد َمما وف،  صناعي
ــالبنجرُالمنزرعــةبلغــت المســاحة   جملــة مــن ٪٢٦,٩ ُ بمــا يعــادل٪٢٩,٧نحــوزيــان  -قطــاع قالبشــو  فــي  ب

 .ز بلقاسة بمركّالشتوية ّالمحصوليالمساحة 
 :البنجر  لمحصول ّالنسبيالتوزيع  -
  .على مستوى مركز بلقاسزرع من الزمام الّإجمالي من ٪٢٦,٩ بالبنجر ُالمنزرعةمساحة البلغت نسبة    

  زيان–قطاع قالبشو  في بالفدان لبنجر امحصول لمساحة ّالنسبيالتوزيع ) ٣٦(جدول 

 ).٢٠١٠-٢٠٠٩(، ) ٢٠٠٩-٢٠٠٨(خالل موسمي 

  ٢٠١٠ - ٢٠٠٩  ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨ السنة

 ٪المساحة  ٪المساحة  جمعيةال
 ٢٣,٥ ٣٢,٥  مايو١٥

 ٢٦,٥ ٩,٧ الجهاد
 ٤,٣ ٦,٥ األمان
 ٩,١ ١١,٤ النور

 ٠,٩ ١,٩ الجامعة
 ٥ ٥,٢ األمل

 ٩,٧ ١٣ البساتين

 ١٢,٦ ١٦,٢ العدالة
 ٧,١ ٤,٨ ماضي أبو

 ١,٧ ١,٦ السالم
 ٪١٠٠ ٪١٠٠ ّجمالياإل

 .م٢٠١٠-٢٠٠٨أعوام ، زيان  - قالبشوطقة استصالح منو، مديرية الزراعة : لمصدرا         
 

 :مايلى ) ٣١(والشكل ) ٣٦( بيانات الجدول لتتبع وتحلي منيتضح 
 ُحيـث ستصـلحُ القطـاع المجمعيـاتالمساحات المزروعة بمحصـول البنجـر علـى مسـتوى  ع توزيتبايني -   

 ٪٣٢,٥ بنسـبة بلغـت )٢٠٠٩ – ٢٠٠٨( ّالزراعـي العـام خـالل ّلىاألوالمرتبة في  مايو ١٥جمعية جاءت 
 الجهـاد جمعيـةوجـاءت ،  ٪٢٣,٥بلغـت ف ؛ )٢٠١٠ – ٢٠٠٩( ّالزراعـي العـامبينما تراجعت النسبة خـالل 
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َهـذاويـأتي ، نفسـه  ّالزراعي العام في ٪٢٦,٥ بنسبة بلغت ّاألولى المرتبة في  جمعيـات تنـافس المـن التبـاين َ
 ـفـي رغـم زراعتـه رفيعهــا العائـد الـورازم المحاصـيل النقديـة التـي تجلـب لمــنعتبـر ُنجـر ألنـه يعلـى زراعـة الب

 .)١٢( الرملية التي تحتاج لنفقات عالية في عمليات االستصالح صورة ّاألراضي
ــة جــــاءت -    ــــة خــــالل ١٥ جمعيــ  بنســــبة بلغــــت )٢٠١٠ – ٢٠٠٩( ّالزراعــــي العــــام مــــايو المرتبــــة الثاني

ــذهتى تــأو،  ٪١٢,٦ بنســبة بلغــتنفســه  العــام فــي المرتبــة الثالثــة فــي العدالــة عيــةجموجــاءت ،  ٪٢٣,٥ ِهـ َ 
البنجــر  زراعـة محصـولأجـل  مـن المسـاحة مـنزء كبيـر ُ القطـاع بتخصـيص جـجمعيـات حـرص مـنالزيـادة 

 .ر الخام الالزم لصناعة السكر فيلتو

ــامخـــالل و -    ــي العـ ــاءت )٢٠٠٩ – ٢٠٠٨( ّالزراعـ ــبة بلغـــت الثانـيــة المرتبـــة فـــي العدالـــة جمعيـــة جـ  بنسـ
 ّاألراضــيمســاحة  ّإجمــالي مــن ٪١٣ المرتبــة الثالثــة بنصــيب فــي البســاتين جمعيــةبينمــا جــاءت ،  ٪١٦,٢

َهذاو،  بمحصول البنجر ُالمنزرعة  زراعـة محصـول البنجـر والتنـافس الشـديد فـي يـدل علـى التبـاين الواضـح َ
 . زراعتهفي جمعياتبين ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ).٣٦(جدول : المصدر                                                                                                                        

  زيان– قطاع قالبشو في بالفدان لبنجر امحصول لمساحة ّالنسبيالتوزيع )٣١(شكل 

  .)٢٠١٠-٢٠٠٨( خالل موسمي 

 : محصول البنجرمن الفدان إنتاجية ُمتوسط  

 كمـا  طـن للفـدان١٧,٩٩ زيـان –قطـاع قالبشـو  فـي محصول البنجر من إنتاجية الفدان ُمتوسطبلغ        
 :ّيوضحه الجدول التالي

 .٢٠٠٩ م محصول البنجر عامن أنتاج الفدان ُمتوسط) ٣٧(جدول 
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 إنتاج ُمتوسط
 )طن ( الفدان

١٧,٩٩ ١٦,٦ ١٥,٣ ١٩,٩ ١٧,١ ١٨,١ ١٧,٧ ١٨,٢ ١٦,٨ ١٩,٣ ٢٠,٩ 

 . ٢٠٠٩عام ،  بالمركزية زيان -طقة استصالح قالبشو منو، بالدقهلية مديرية الزراعة : المصدر    
 

 :مايلى) ٣٢(والشكل ) ٣٧( بيانات الجدول تتبع منيتضح 
 ٢٠,٩ البنجـر بلغـت مـن إنتاجية الفـدان ُمتوسط ُحيث من المركز األول في مايو ١٥جاءت جمعية  -    

 .الفدان/ طن١٩,٩ بنسبة بلغت ّ المركز الثانيفيالفدان ، وجاءت جمعية العدالة  /طن
بة  ، وجمعيــة األمــان بنســماضــي أبــو جمعيــات فــي اإلنتاجيــة ُمتوســط العــام لُمتوســط بينمــا انخفــض ال-   

 .ّالتواليهما على منالفدان كل /  طن١٦,٨الفدان ، /  طن١٥,٣
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .)ًناظرا اتجاه الشرق( الرملية ، بزمام جمعية الجامعة ، ّاألراضيزراعة البنجر في ) ١٢(صورة       
 

 

 
 
 

  
 )٣٧(جدول : المصدر                                                                                                                       

 .م٢٠٠٩ م محصول البنجر عامن أنتاج الفدان ُمتوسط) ٣٢(شكل 
  :ّالصيفي ّالمحصوليالهيكل    

٢٠٠٩/ ١٥/٩ 
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١٥-مايو الجھاد  ا@مان النور الجامعة ا@مل  البساتين لة العدا ابوماضى السBم

 طن
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ــعـفــية ّالصـــيفيزرع المحاصـــيل ُتـــ ــر إـلــىمـــن الفتـــرة فـــي ّأي  أواخـــر الشـــتاء وخـــالل الربـي ،  مـــايو  فبرايـ
ًوهي بذلك تشـغل موسـما زراعيـا يتـراوح ،   فصل الصيف وأوائل الخريف نموها الخضري خاللفيوتستمر  ً

 . السنةفي شهور ٨ : ٦بين 
 

 خالل مركز بلقاس مقارنة بجملة زيان -قطاع قالبشو  في ّالصيفي ّالمحصوليالتركيب ) ٣٨(جدول 
 . )٢٠١٠ -٢٠٠٩(، ) ٢٠٠٩-٢٠٠٨(ين ّالزراعي العامين

 العام

 ّالزراعي
٢٠١٠ - ٢٠٠٩ ٢٠٠٩-٢٠٠٨ 

 المحصول
 المساحة

 بالفدان
٪ 

٪ 

  مركزال من

 
 المساحة

 بالفدان
٪ 

٪ 

  المركز من

 

 ٩,٣ ٤٦,٤ ٦٣٥٥,٥ أرز

 

٨,٢ ٣٧٫٣ ٥٦٠٣,٩ 

 ١٢,٥ ٤١,٧ ٥٧٢١,٥ بطيخ

 

٧٧٢٣,٣ 
 

١٣,٥ ٥١,٣ 

 ٦,٣ ٦,٣ ٨٦٨,٥ طماطم
٦,٠٢ ٩٠٥,٦ 

٧٫٢ 

 ٣ ٣ ٤١٧,١٤ ذره
٣٩٤,٤ 

٢٫٤ ٢٫٦ 

 ١٫٩ ١٫٨ ٢٦٨,٤٣ ١,٨ ١,٨ ٢٥٦,٧ قطن

 ١٫٢ ٠٫٨ ١١٩ ٠,٣٣ ٠,٣٣ ٤٦,٤ لب

 ٠٫١٢ ٠٫١١ ١٨ ٠,١٢ ٠,١٢ ١٧ باذنجان

 ٠٫١٢ ٠٫١١ ١٧ ٠,١٢ ٠,١٢ ١٦,٥ لوبيا

C١١,٦ ٪١٠٠ ١٥٠٢٩٫٦٣ ٪١٠,٥ ٪١٠٠ ١٣٦٩٥,٢٣ ّجماليا٪ 

 .م٢٠١٠-٢٠٠٨أعوام ،  شورهمنبيانات غير ،  مديرية الزراعة بالدقهلية: المصدر                 
 

 :مايلى ) ٣٣(والشكل ) ٣٨( بيانات الجدول لتحلي من يتضح
 مــنحصــول األول وهــو يعتبــر الم، طقــة من الفــية ّالصــيفي المحاصــيل أهــم مــنمحصــول األرز ُيعــد  -   

بالقطـاع ة ّالمحصولي المساحة ّإجمالي من ٪٤٦,٤ُفدان بما يعادل  ٦٣٥٥,٥ بها ُالمنزرعة المساحة ُحيث
بينمـا .  )٢٠٠٩ – ٢٠٠٨( ّالزراعي العامخالل بمركز بلقاس ة ّحصوليالمالمساحة من  ٪٩,٣ ُيعادلبما 

بمـا  )٢٠١٠ – ٢٠٠٩( ّالزراعـي العـامخـالل   فـدان٥٦٠٣,٩ بلغـت ً نسيباةّالمحصوليانخفضت المساحة 
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ويرجع ذلـك لالخـتالف الشـديد  ، مركز بلقاس ّستويُة على مّالمحصولي المساحة ّإجماليمن  ٪٨,٢ُيعادل 
 . القطاعفية ّالزراعياصيل  توزيع المحفي
 ٥٧٢١,٥  بلغـتُحيـثطقـة منة بالّالمحصولي المساحة ُحيث من ّيحتل محصول البطيخ المركز الثاني -   

 المسـاحة ّإجمـاليمـن �٪١٢,٥وبلغـت بالقطـاع ، ة ّالمحصـوليالمساحة ّإجمالي  من ٪٤١,٧ ُفدان بما يشكل
بينما ارتفعت نسـبة المسـاحات ؛  )٢٠٠٩ – ٢٠٠٨( ّالزراعي العام لخالة على مستوي المركز ّالمحصولي
 ٧٧٢١,٥لتصــل إلــي  فــدان ٢٠٠١,٨بلغــت  )٢٠١٠ – ٢٠٠٩( ّالزراعــي العــام بــالبطيخ خــالل ُالمنزرعــة

 . المركزّة على مستويّالمحصولي المساحة ّإجماليمن �٪١٣,٥ ُفدان بما يعادل
علـى الترتـيـب ل الطمـاطم والـذرة والقطـن  محصـومـن الثالـث والرابـع والخـامس كــل :كـزا المرفـيويـأتي  -   

ــب  المركـــز ّوعـلــى مســـتوى،  ّالتـــواليزـيــان عـلــى  - قطـــاع قالبشـــو ّعـلــى مســـتوى ٪١,٨، ��٪٣،  ٪٦,٣ بنسـ
ــى  ٪٠,٦،  ٪٧,٥،  ٪٥,١ ــواليعـل ــيوذلـــك خـــالل العـــام ،  ّالتـ ــا تباينـــت .  )٢٠٠٩ – ٢٠٠٨( ّالزراعـ بينمـ

ِهــذهوصــلت نســبة المســاحات المزروعــة بــنفس ،  )٢٠١٠ – ٢٠٠٩( ّالتــالي ّالزراعــي العــامالنســبة خــالل  َ 
ــيل   ، ٪٢,٤ ، ٪ ٧,٢ المركـــز وصـــلت ّوعلـــى مســـتوى،  ٪١,٨ ، ٪ ٣  ،٪٦,٣ إـلــى القطـــاع فـــيالمحاصـ

ــيل ّالنســبي التوزيــع ّالتــالييوضــح الجـــدول و ، لترتيــب علــى ا٪١,٩ ــةوتوطنهــا، ة ّالصــيفي للمحاصـ    بالمنطـق
 :)٣١ (شكل

 
  زيان-قطاع قالبشو  في ة ومعامل التوطنّالصيفيالمحاصيل بعض  لمساحة ّالنسبي التوزيع) ٣٩(جدول 

 .)٢٠١٠-٢٠٠٩( ّالزراعي العامخالل 

 القطن الذرة األرز المحصول

 توطن ٪ مساحة توطن ٪ مساحة توطن ٪ مساحة جمعيةال

 ٠,٢ ٣,٨ ١٠ ٠,٠٠٦ ٤,٨ ٢٠ ٠,٩ ٤٨,٨ ٣١٠٢  مايو١٥
 ٠ ٠ ٠ ٠,٠٠١ ١,٢ ٥ ٠,٣ ٢٠,٣ ١٢٩٥,١٢ الجهاد
 ٠ ٠ ٠ ٠,٠٠٩ ٦,٤ ٣٧ ٠,٠٦ ٣,٥ ٢٢٦ األمان
 ٠,٠٦ ٣,٥ ٩,١٢ ٠ ٠ ٠ ٠,١٧ ٨,٩ ٥٧١,١٨ النور

 ٠ ٠ ٠ ٠,٠٠٨ ٥,٧ ٢٤ ٠,٠٠٩ ٠,٤٧ ٣٠ الجامعة
 ٠,١ ٧,٧ ٢٠ ٠,٠٠٩ ٦,٤ ٢٧ ٠,٠٦ ٣,٣ ٢١٠ األمل

 ٠,٢ ١١,٣ ٢٩,١٩ ٠,٠٨ ٥٦,١ ٢٣٤ ٠,٠٩ ٥,١ ٣٢٦,٢٢ البساتين
 ٠,٥ ٣٠ ٧٧,١٢ ٠,٠٢ ١٣,٦ ٥٧ ٠,٠٦ ٣,٤ ٢١٩,١٢ العدالة

 ٠,٥ ٢٨,٤ ٧٣,١٢ ٠ ٠ ٠ ٠,١١ ٥,٨ ٣٧٢,١٠ ماضي أبو
 ٠,٢ ١٤ ٣٦ ٠,٠٠٤ ٣,١ ١٣ ٠ ٠ ٠ السالم

 - ٪١٠٠ ٢٥٦,٧ - ٪١٠٠ ٤١٧,١٤ - ٪١٠٠ ٦٣٥٥,٥ ّجمالياإل
 

ْبيانات غيره منشوره ، مديرية الزراعة بالدقهلية : المصدر     .٢٠١٠-٢٠٠٩خالل عام، ِ
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 )٣٩(جدول : المصدر                                                                      

  زيان-ة في قطاع قالبشو ّالصيفيمساحة المحاصيل بعض ّ النسبي لالتوزيع )٣٣(شكل 
 .)م٢٠١٠-٢٠٠٩(ّ الزراعي العامخالل 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 )٣٩(جدول : المصدر                                                                         
 

 ّالزراعي العام زيان خالل - قطاع قالبشو فية ّالصيفيلبعض المحاصيل معامل التوطن  توزيع )٣٤(شكل 
 .)م٢٠١٠-٢٠٠٩(

٥٠ 
٤٠ 
٣٠ 
٢٠ 
١٠ 
٠ 

٪ 
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 :ة المتأخرةّالصيفية وّالصيفيما يلي دراسة ألهم المحاصيل في
 : األرز محصول -١

 ّالصــيفيعتبــر المحصــول ُوهــو ي، طقــة من الفــية ّالصــيفي المحاصــيل مأهــ مــن األرزمحصــول عــد ُي
ــث مـــن األول ــةالمزرو المســـاحة ُحيـ ــم فـــي األرزوتجـــود زراعـــة ،  عـ ــات معظـ ــن غيـــره ،  التربـ  مـــنوينفـــرد عـ

ــيل  ــرىالمحاصـ ـــب ّاألخــ ــاه ّ ـتـــؤدىُحيــــث التربـــة فــــي الزائــــدة األمــــالح بمقاومـتـــه لنسـ ــي كثــــرة المـيـ  يتطلبهــــا الـتـ
 .)١٧١ ص ،١٩٩٢:ير بسيونى الهيتى من( األمالح منوتخليصها ،  التربة غسيلإلى المحصول 

 : لمحصول األرزّالنسبي التوزيع -
بمــا ُمــن إجمــالي الزمــام المنــزرع بالقطــاع  ٪٣٧,٢  فــي القطــاعبــاألرز ُالمنزرعــةبلغــت نســبة المســاحة     

 – ٢٠٠٩( ّ الحـاليّالزراعـي العـامخـالل   بلقـاس مركـزّعلـى مسـتوى من جملة الزمـام المنـزرع ٪٨,٢ ُيشكل
 : لمحصول األرزّ التوزيع النسبيّ ، ويوضح الجدول التالي)٢٠١٠

 خالل الفترة من  زيان– قطاع قالبشو في بالفدان األرز محصول لمساحة ّالنسبيالتوزيع ) ٤٠(جدول 
)٢٠١٠-٢٠٠٩(، ) ٢٠٠٩-٢٠٠٨(.  

  ٢٠١٠ - ٢٠٠٩  ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨ ّالزراعي العام

 ٪المساحة  ٪ساحة الم جمعيةال

 ٥٢,٤ ٤٨,٨  مايو١٥
 ٢٣,٦ ٢٠,٣ الجهاد

 ٢,٦ ٣,٥ األمان

 ٩,٣ ٨,٩ النور
 ٠,٩ ٠,٤٧ الجامعة
 ٢,١ ٣,٣ األمل

 ٤,٨ ٥,١ البساتين

 ١,٤ ٣,٤ العدالة
 ٢,٤ ٥,٨ ماضي أبو

 ٠ ٠ السالم

 ٪١٠٠ ٪١٠٠ ّجمالياإل

 . ٢٠١٠-٢٠٠٨ أعوام،  شورهمنبيانات غيره ، مديرية الزراعة : المصدر
 

 :مايلىيتضح ) ٣٥(والشكل ) ٤٠( بيانات الجدول بإلقاء الضوء على
 ّاألولـى المرتبـة فـي مـايو ١٥ جمعيـة جـاءت ُحيث للمساحات المزروعة باألرز ّالنسبي ع التوزييتنوع -    

ــب متفاوتــة بــين)٢٠١٠ – ٢٠٠٩ ( ،)٢٠٠٩ – ٢٠٠٨(العــامينخــالل  ويرجـــع ،  ٪٥٢,٤، ��٪٤٨,٤ بنسـ
 .ة الغذائيةّالزراعي المحاصيل أهم مننه  بجانب أرزاألزيادة المساحة المخصصة لزراعة محصول ذلك ل
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ذلـك لجـودة و،  ٪٢٣,٦ ، ٪٢٠,٣ بنصـيب العـامين المرتبـة الثانيـة علـى مـدار في الجهاد جمعيةتأتى  -  
 .ص مساحة واسعة لزراعته بهذه الجمعيةتخصحيث طقة من الفيزراعته 

 ٢٠٠٩( ، )٢٠٠٩ – ٢٠٠٨( ينّالـزراعي العـامينوذلك خـالل ،  المرتبة الثالثة في رنو الجمعية تأتى -  
 أهــم المحاصــيل مــنعتـبـر محصــول األرز ُ يُحيــث رتيــب عـلـى الت٪٩,٣  ،٪٨,٩ بنســب متفاوـتـة )٢٠١٠ –

ِهذه في المزروعة  .ّ نقديّ ألنه محصول غذائيجمعية الَ
ب ل الجهــات زراعــة لمحصــول األرز بنســقــوالعدالــة أ ،واألمــان ،  الجامعــة :جمعيــات مــن وتــأتى كــل -  

ويرجع ذلك لقلة ،  )٢٠١٠ – ٢٠٠٩( ّالزراعي العام خالل ّالتوالي على ٪١,٤، ��٪ ٢,٦ ، ٪٠,٩متفاوتة 
 .جمعيات الِذهه فيالمساحات المخصصة لزراعة األرز 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ).٤٠( جدول :المصدر                                                                                                                        

  .م٢٠١٠ عام  زيان– قطاع قالبشو في األرز بالفدان محصول لمساحة ّالنسبيالتوزيع ) ٣٥(شكل 
 

 ،  محصــول األزرمــنُتتفــاوت متوســطات إنتــاج الفــدان  :رز إنتاجـيـة الـفـدان لمحصــول األُمتوســط        
 ـفـي األرز مــنُبـلـغ متوســط إنتــاج الـفـدان في؛ ـهـا الترـبـة وكمـيـة الميــاه ، والتســميد منويرجــع ذـلـك لعــدة عوامــل 

 .لفدان ا/  طن ٣,٢طقة الدراسة من
 

 

 :   القطن محصول -٢
  مراحلفيف؛  ُالمناخربة وُ التّ المحاصيل المدارية شديدة الحساسية بالنسبة لعامليلىينتمي القطن إ

ـيـر من(    التـي يمكــن أن تصـيبه األمـراض الفطريــةمــناخ داـفـئ قليـل الضــباب للحـد منـ يحـتـاج للـياألونمـوه 
ــهأو، ) ١٧٧ ، ص ١٩٩٢ :بســـيونى الهيتـــى   الســـهول ّ أراضـــيهـــي فضـــل الترـبــات التـــي تجـــود بهـــا زراعتـ

٥٠ 
٤٠ 
٣٠ 
٢٠ 
١٠ 
٠ 

٪ 
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أن بـد  وال ، لزراعـة القطـنتالتربـالح ة هـي أصـُمتوسـط الطينيـة الّاألراضـين فـإ  ثـممن و، ضية لألنهارفيال
  .  القطن جيدة الصرفّتكون أراضي

 إتـبـاع مــنوالبــد ،  الكيماوـيـة اســتعمال األسـمدة مــنرهــق للتربـة فالـبـد ُ ألن القطــن محصــول مًونظـرا
وتحتـاج زراعـة القطــن ،  تباعـدةُ جعـل فتـرات زراعـتـه مّ أيّاألراضـيعلـى  القطــن  أثـرمـنقلـل ُة زراعيـة تدور

 )٣٤٧ص، ١٩٩٧ :بياـلـدمحمــد (طــئ حـتـى ال تركــد الميــاه بهــا نحــدار بِإـلـي أرض مســتوية الســطح ذات ا
 بلغــت ُحيــث ة الـتـي يحتاجهــاّــالزراعيليــات  العامـلـة الرخيصــة لكـثـرة العمّ األيــديمــنباإلضــافة لتــوافر الكثيــر 

المساحات المزروعة بالقطن  من جملة٪ ١,٩شكل ُ بما ي٪١,٨نحو  القطاع فيالمساحة المزروعة بالقطن 
 .بلقاس مركز ّعلى مستوى

 

 : لمحصول القطنّالنسبيع يالتوز -
 وحجــمطقــة من كــل ُظــروف فــي بمحصــول القطــن بســبب التـبـاين ُالمنزرعــة توزيــع المســاحات نايتبــت        

ذاالمســاحة المخصصــة لزراعــة  َه  لمســاحة محصــول ّالنســبي التوزيــع ّالتــاليويوضــح الجــدول ،   المحصــولَــ
 :القطن

  زيان– قطاع قالبشو فية محصول القطن بالفدان  لمساحّالنسبيالتوزيع ) ٤١(جدول 

 .)م٢٠١٠ – ٢٠٠٩( ، ) ٢٠٠٩-٢٠٠٨(عامي خالل 
 

  ٢٠١٠ - ٢٠٠٩  ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨ ّالزراعي العام
 ٪المساحة  ٪المساحة  جمعيةال

 - ٣,٨  مايو١٥
 ١,٥ - الجهاد

 ٣,٧ - األمان
 - ٣,٥ النور

 - - الجامعة

 ٠,٧ ٧,٧ األمل
 ٣٢,٤ ١١,٣ البساتين

 ٤٦,٩ ٣٠ العدالة
 ٠,٧ ٢٨,٤ ماضي أبو

 ١٣,٧ ١٤ السالم

 ٪١٠٠ ٪١٠٠ ّجمالياإل

 .م ٢٠١٠ -٢٠٠٨، شوره منبيانات غيره ، مديرية الزراعة : المصدر
 :مايلى) ٣٦(والشكل ) ٣٤(يتضح تحليل بيانات الجدول    
 جمعيــة جــاءت ُحيــثراســة طقــة الدمن فــي بــالقطن المزروعــة نســبة المســاحات فــي تبــاين واضــح يوجــد -   

 ٪٣٠  بنسـبة )٢٠١٠ –٢٠٠٩ ( ،)٢٠٠٩ –٢٠٠٨( ينّالـزراعي العـامين خـالل ّاألولى المرتبة في العدالة
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 بالقطن ُالمنزرعةلعظم المساحة ذلك ويرجع ،  القطاع في بالقطن ُالمنزرعة حجم المساحات من ٪٤٦,٩، 
ِهذهب   .ّاألولى الدرجة من ّعتبر محصول نقديُقبال المزارعين على زراعته ألنه يِٕوا،  جمعية الَ

ــة جــــاءت -    ـــالل فــــي ّ ماضــــي أبــــوجمعيــ ـــة خـ ــة الثانيـ ام المرتبــ ــ ـــي العــ ــبة)٢٠٠٩ – ٢٠٠٨( ّالزراعـ    بنســ
 ّإجمالي من ٪٣٢,٤  بنسبة)٢٠١٠ – ٢٠٠٩( ّالزراعي العام البساتين خالل جمعية بينما جاءت �٪٢٨,٤

 .طقةمن الفي بالقطن ُالمنزرعةالمساحة 
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 .٢٠١٠ عام  زيان– قطاع قالبشو في لمساحة محصول القطن بالفدان ّالنسبيالتوزيع ) ٣٦(شكل 
 

 : القطنمن  إنتاجية الفدانُمتوسط   
وترجــع ،  ُمتوســط الفــيفــدان /  قنطــار٣,٤ محصــول القطــن بــين مــنطقــة من إنتــاج الُمتوســطيبلــغ 

 يتطـلـب محصــول القطــن شــروط خاصــة للزراعــة ُحيــث القطــن لضــعف التربــة مــنانخفــاض إنتاجيــة الفــدان 
كل والشـ) ٤١( خـالل الجـدول مـنو، قـل التربـات جـودة لزراعـة محصـول القطـن  أمـنعتبر التربة الرمليـة ُوت
ــنلــو معظــم الجمعيــات ُيتضــح خ) ٣٧( بينمـــا  وذلــك لعـــدم جــودة زراعتــه بهــا ،  زراعــة محصــول القطــن مـ

 ،  ماضــيأبــوالبســاتين ، والعداـلـة ، و: عيــات جممــن كــل فــي القطــن مــنات إنتاجيــة الفــدان ُمتوســطتقارـبـت 
 .)٤٢( جدول  على الترتيبالفدان/  قنطار ٥,١ ، ٥,٢ ، ٥,٢ ، ٥,٦ إنتاجية بلغت ُمتوسط بالسالمو
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١٠ 
٠ 
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 . ٢٠٠٩ م محصول القطن عامن أنتاج الفدان ُمتوسط) ٤٢(                        جدول 
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 )٤٢(جدول : المصدر                                                                                                                         

 .م٢٠٠٩ م محصول القطن عامننتاج الفدان إ ُمتوسط) ٣٧(شكل 
 

 

 : الزراعات المحمية– ًخامسا
 والـدلتا ّ للـواديخمـة الهوامش الصـحراوية المتاعلى ّقيُ الوقت الحاضر لجأت الدولة للتوسع األففي

َهــذاإال أن   مــع قـلـة المــوارد المائيــة ِاالستصــالحرتفــاع تكــاليف ِ ا الصــعوبات مثــلمــنقابـلـه الكثيــر ُ التوســع تَ
ِهذهويالحظ انخفاض إنتاجية الفدان ب،  المتاحة  األمـين ( والـدلتاّ القديمـة بـالواديّاألراضـياطق مقارنـة بمن الَ

 . )٢٨٩ص  ،١٩٩٩: عبدالصمد عبدالهادي
َهذااحب َوقد ص يق استنباط بـذور جديـدة  عن طرّة التوسع الرأسي سياسفيقي التوسع ُ التوسع األفَ

 مقاومــة اآلفــات وتحمــل علــى اإلنتــاج المرتفــع أو القــدرة ّمســتوى علــىاء َذات خصــائص إنتاجيــة معينــة ســو
 إنتـاج المحاصـيل الحقليـة مثـل القمـح مـنوقـد تحقـق الكثيـر ،  التربـة الخاصـة مثـل درجـات الملوحـة ُظروف
 ّ وخاصـة الخضـروات لسـد حاجـة السـوق المحلـيومع ذلك مازالت الحاجة ماسة إلنتـاج المحاصـيل،  والذرة

ــا من ــع إمكانيـــة التصـــدير للخـــارجفـــيهـ ــاء فـــينـــا كـــان التفكيـــر بالتوســـع ُ همـــنو،   األوقـــات المختلفـــة مـ  إنشـ
 . الصحراويةّاألراضي فيوخاصة ،  الزراعات المحمية

 

ــنو ــة واـقــع التنميـــة ُ ممـ ــاه نحـــمن ـفــية ّالزراعيـــطالعـ ــن القـــول ـبــأن االتجـ ــة طقـــة الدراســـة يمكـ و الزراعـ
ِهذه تكنولوجيـا علـىعتمـدة ُخفضـة ممنت اإلنتاجيـة الَاَ ذّاألراضـي وّاطق التوسـع األفقـيمنـالمحمية ب  الزراعـة َـ

 . دون إهدار المالّ الرأسيّالزراعي شأنه زيادة اإلنتاج منالذي  ّالزراعيستنبطة وتقنيات العمل ُذور مُ بمن
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 : الزراعة المحميةفيالعوامل المؤثرة 
 :ما يليفيوتتمثل ،   زيان– قطاع قالبشو في نمط الزراعة المحمية فيؤثرة ُلعوامل المتتعدد ا

 درجـات ُحيـث مـنحسب اختالف نـوع النبـات واحتياجاتـه  ة داخل الصوبُالمناخ ُظروفتحدد : ُالمناخ -١
 .الحرارة ونسبة الرطوبة وغيرها 

 النفاذيــة للميــاه مــع ســهولة اختــراق جــذور طقــة الدراســة تربــة رمليــة مفككــة ، وشــديدةمنتربــة  : التربــة-٢
ــاف  ــاالنباتــــات ، وتضــ ـــدرتهااألســــمدة إليهــ ـــبب  العضــــوية لرـفـــع ـق ـــاه ، وبسـ ــاظ بالمـي ـــة لالحتـفـ ــة الحاجـ  الغذائـيـ

ــى حــد مــا أإلــىللمزروعــات تحــت الصــوب تكــون   فترفــع كفاءتهـــا ؛ الزراعــة المكشــوفة إليــه ممــا تحتــاج ّعـل
 .وذلك عن طريق التسميد، بتزويدها بالعناصر الغذائية الناقصة 

 ولكنه لم يسـتمر بسـبب سـوء الصـيانة،  األمر بداية في بالرش ّالري استخدم نظام :ّالري مصادر مياه -٣
 مــن اآلتيــة الصــوب تعتمــد علــى ميــاه الصــرف فــي ّالــريومعظــم مصــادر ،  بــالتنقيط ّالــريواســتبدل بنظــام 

 .ياه ترعة النيل  ممن الصوب المجاورة لترعة النيل ّ، وتروى ٢مصرف نمرة
 .م٢٠٠٩زيان مقارنة بمركز بلقاس عام  - قطاع قالبشو فية ّالزراعيأعداد ومساحة الصوب  )٤٣(جدول 

 

 ٪  اإلنتاج بالطنّإجمالي ٪ ٢مساحة الصوب م ٪ عدد الصوب طقةمنال

 ٨,٩ ٩١٠ ٣,٥ ١٠٥٤٥٦ ٧,٢ ٥٦٧ قطاع قالبشو زيان

 ١٠٠ ١٠٢٢٠ ١٠٠ ٢٩٥٤٨٧٥ ١٠٠ ٧٨٠٤ مركز بلقاس
 

 .٢٠٠٩ عام ،  شورةمن بيانات غير ، ة ببلقاسّالزراعياإلدارة : المصدر    
 

 :مايلى ) ٤٣( بيانات الجدول لتتبع وتحليخالل  من يتضح
ــوب ُعـــداد الصــلغــت َأَب -     ّإجمـــالي مـــن ٪٧,٢ ُمـــا يعــادل صــوبة ٥٦٧ زـيــان – بقطــاع قالبشـــو ةّالزراعـي

بمـا  ٢ م١٠٥٤٥٦ زيـان -قطـاع قالبشـو فـي الصـوب اتسـاحمبينمـا بلغـت عداد الصوب بمركز بلقـاس ، َأ
 .ة بمركز بلقاسّالزراعي الصوب مساحات ّإجمالي من ٪٣,٥ ُيشكل

مركــز ضــروات بُإنتــاج الخ مــن ٪٨,٩ مثــلُ طــن ت٩١٠  الخضــرواتمــنة ّالزراعيــبلــغ إنتــاج الصــوب  -   
 ِذهَعتـبـر هــُت ُحـيـثوالطمــاطم ســلة والب، والفلـفـل ،  الخيــار مــنتجــات نُموـتـأتي معظــم ال،  )١٣( صــورة بلـقـاس

فــي  تســتخدم التــية الصــغيرة ّالزراعـيـُكمــا َأن هنــاك الصــوب .  ر بالتقلبــات الجويــةُالخضــروات ســريعة التــأث
  . )١٤( صورة زراعة بعض الخضروات مثل الطماطم

  ُالمناخية فُظرو الفيالئمة للزراعات المحمية للتوافق ُاطق الممن المنزيان  - قالبشو ععد قطاُوي      
ــة مـــنف ــم الزراعـــات المحمـي ــي المعـــروف أن معظـ ــة تعـــرض   العـــالم توجـــد بجـــوار الســـاحلفـ ــذه، وذلـــك لقـل ِهـ َ 
 . درجات الحرارة فياطق للتقلبات الكبيرة منال
 



 - ١٠٨ -

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ًناظرا (الت الطماطم بزمام جمعية الجامعة ،  زراعة شتفيستغل ُتالتي  ةّالزراعي الصوب إحدى) ١٣(صورة 
 .)ه الشمالاتجا

 
 
 
 
 
 
 
 

 
صول الطماطم بزمام جمعية الجامعة ، زراعة محستغل في ُ التي تةة الصغيرّالزراعيالصوب ) ١٤(صورة       

 .)ًناظرا اتجاه الشمال(
 

 

 : والفاكهة النخيل أشجار –ًسادسا
هـة  لزراعـة أشـجار نخيـل الـبلح والفاكالمستصـلحةنسـب القطاعـات  أمـن زيـان –عد قطـاع قالبشـو ُي

ــثبمختلــف أنواعهــا  ــم يلــي مـــا فيو،   أشـــجار النخيــل الفاكهــةمــن هائــل د تنتشــر بالقطــاع عـــدُحـي دراســة ألهـ
 :محاصيل النخيل والفاكهة

٢٠٠٩/ ١٥/١٠ 

٢٠٠٩/ ١٥/١٠ 
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 : أشجار النخيل –١  
 طقــةمن الفــي المحاصــيل الهامــة مــن هألنــذـلـك بزراعــة نخيــل الــبلح  زيــان –قطــاع قالبشــو شــتهر َي

إلنتـاج ثمـار  خفضـة خـالل أشـهر الصـيفمنً نسبيا ورطوبة نسـبية ويحتاج النخيل إلى درجات حرارة مرتفعة
علـى  (بـاختالف األصـناف ف توفر احتياجـات حراريـة محـددة تختلـ يلزم ّعاليذات صفات جيدة ومحصول 

��ـ�   "ّقـال تعـالى مـرة فمـن أكثـرن الكـريم ّ القـرافـي وقـد ورد ذكـر النخيـل )٢١٧ ، ص٢٠٠٠:أحمد هارون 


	� ���األرض���� ���  ������	� ��� ���� �	��� ��� �	��� � !� "
 . 	01ـ� /�  . بعض�-,(� +*()� %'�   &%��$ �#

 .)٤ رقم آية: الرعد( العظيم  صدق اهللا " .   �4�� 2��3 �*�'��ذلك

ِهذهدل ُوت    ّاألراضي من أنواع مختلفة في تنجح زراعة نخيل البلح ُحيث على أهمية النخيل يةاآل َ
 ّضـياألر المـاء ّوانخفـاض مسـتوى،  التربـة نسـيجويعتبـر ،  ّالفواكـه األخـرى  أشـجارمـن الكثيـر بدرجـة تفـوق

 العميـقـة حـتـى ّاألراضـي ـفـيٕفتجــود زراعــة وانتـاج نخـيـل الـبلح ؛  مــزارع النخيـل فـيالالزمــة   أهــم العوامـلمـن
 . خصبة ولكن غير عميقة ضحلةّأراضي فيكانت فقيرة عن زراعته     ولو
 : زراعة نخيل البلح أراضىأنواع  -

 ّاألراضــي تليهــا النخيــلأشــجار التــي تجــود بهــا زراعــة  ّاألراضــينســب  أمــن الرمليــة ّاألراضــيتعــد 
ــم  ـــيالجيريــــة ثــ ـــة ّاألراضـ ـــا يـلـــي عــــرض ألهــــم أنــــواع فيو، ) ٨ ، ص ٢٠٠٦: أحمــــد ســــيد أحمــــد ( الطفليـ مـ

 :لتي تجود بها زراعة أشجار النخيل اّاألراضي
 : الرمليةّاألراضي -أ

يشـترط عـدم ارتفـاع لخشـن جيـده التهويـة والنفاذيـة ، و الرملية بالقوام الرملي النـاعم اّاألراضيميز تت
ّملوحتها واضافة السماد البلدي  . للتربةّ لها لتعويض النقص الغذائيٕ

  : الجيريةّاألراضي -ب
يـاه ادة مزيادتهـا إلـى تعجـن التربـة عنـد زيـتـؤدى  ُحيـث ٪٢٥يشترط عدم ارتفاع الكالسـيوم بهـا عـن 

علـى الجـذور وتمزقهــا عنـد الجفـاف يجعـل ذـلـك إنتاجيـة النخلـة ضــعيف ،  أو شـدة تماسـكها وضــغطها ّالـري
تحلل الذي يحسن بناء التربة ونفاذيتها والتهوية الجيدة عالوة على ذلـك ُ القديم المّيتم إضافة السماد البلديو

 .لغذائية بالنباتمما يسهل امتصاص العناصر ا)  PH (خفض درجة حموضة التربة 
 : الطفلية ّاألراضي -جـ

َهــذاو،  ّاـلـري والجـفـاف الشــديد عنــد عــدم تــوفر مـيـاه ّالريتتميــز بنعومتـهـا الشــديدة وتعجنهــا بــ ســبب  بَ
  الُحيــث ـقـديم ّبـلـدييتطلــب إضــافة رمــل نــاعم أو ســماد  لنمــو وانتشــار الجــذور ، وة التهوـيـة الضــروريةرداء

 .فاذيتها للمياهيعمالن على تحسين بناء التربة ون
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 : النخيل ألشجار ّالنسبيتوزيع  ال-
 ن مثمـر وغيـر مثمـرابي نخلـة تتـوزع مـ٧٧٧٢٥ زيـان – النخيـل بقطـاع قالبشـو أشجار أعدادبلغت 

 . زيان – بقطاع قالبشو ّالزراعي ِاالستصالح كل جمعيات فيوتنتشر 
  

  .٢٠١٠ عام زيان -البشو  قطاع قفي لها ّالنسبيأعداد أشجار النخيل والتوزيع )٤٤(جدول 
 

 ٪ عدد األشجار جمعيةال

 ٢١,٤ ١٦٦٤٠  مايو١٥

 ٢٣,٧ ١٨٤٤١ الجهاد
 ١٢,٣ ٩٥٨٠ األمان

 ٣ ٢٣٧٥ النور

 ٢,١ ١٦٦٥ الجامعة
 ٩ ٧٠١٧ األمل

 ٨,٢ ٦٣٨٠ البساتين

 ٣,٨ ٣٠٠٧ العدالة
 ١٢,٦ ٩٨٤٠ ماضي أبو

 ٣,٥ ٢٧٨٠ السالم

 ٪١٠٠ ٧٧٧٢٥ ّجمالياإل

 .٢٠١٠ ، شورةمن بيانات غير ،يان ز -طقة استصالح قالبشو من: المصدر                           
 

 :مايلى) ٣٨(والشكل ) ٤٤(تحليل بيانات الجدول خالل  منتضح ي
 نخلـة مـا ١٨٤٤١بلغـت  النخيـل بهـا أشـجار أعداد ُحيث من ّاألولى المرتبة في الجهاد جمعية جاءت -   

حيث وصلت فيهـا أعـداد  مايو ١٥ جمعيةتليها  ،القطاع النخيل بأشجار أعداد  ّإجمالي من�٪٢٣,٧ُيعادل 
يرجــع و، قطــاع ال فــيالنخـيـل أشــجار  أعــداد ّإجمــالي مــن ٪٢١,٤ُمــا يشــكل  نخـلـة ١٦٦٤٠ النخيــل أشــجار

  النخيل بالخضروات ّأراضي زراعة ًوأحيانا، ك الهتمام المزارعين بزراعة أشجار النخيل بجانب أراضيهم لذ
 .)١٥( والقمح والبرسيم صورة محصول البنجرة مثل ّالزراعيعض المحاصيل بو

�٪١٢,٦  ،٪١٢,٣ بنصــيب  والرابعـة الثالثـة المـرتبتينفـي ماضـي ووأبـ األمـان مـن كـل ّجمعيتـيتـأتى  -   

 .طقةمن الفي النخيل أشجار أعداد ّإجمالي منالترتيب على 
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 ).٤٤( جدول :المصدر                                                                                                                        

  .٢٠١٠ -٢٠٠٩ زيان عام - قطاع قالبشو في  ألشجار النخيلّالنسبيالتوزيع ) ٣٨(شكل 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
ًناظرا (جر والبرسيم بزمام جمعية الجامعة ، قمح والبن زراعة بعض المحاصيل كالفيتستغل أراضي النخيل ) ١٥(صورة 

 .)اتجاه الشرق
 

 

 : الفاكهة محاصيل–٢
 مــنو،  العوامــل الطبيعيــة والبشــرية مــن زيــان بمجموعــة – قطــاع قالبشــو ـفـي زراعــة الفاكهــة أثرَتــَت

ِهذهوتتركز ، جيدة الصرف  افر التربة الخصبةَ توهاأهم  فـيف؛  القطـاع نمـ األجـزاء الجنوبيـة في ّاألراضي َ
ِهذه   .هامن عمق كبير من التربة تستطيع األشجار التعمق وامتصاص الماء والغذاء َ

٢٠٠٩/ ١٥/١٠ 



 - ١١٢ -

ارتفـاع ف ؛طقـة منزراعـة الفاكهـة بالعلـى درجة الحرارة وخاصة الرطوبة و ناخ بعناصرهكما يؤثر الم
تخدام المبيـدات  باسـهـاعليولكـن يـتم التغلـب ، سـاعد علـى ظهـور بعـض األمـراض ُ الجـو يفـينسبة الرطوبة 

طـرق النقـل والقـرب وتلعب  ، )٨٧١ ، ص٢٠٠٨: وفيق محمد جمال الدين (الالزمة حسب نوع كل مرض
 .طقةمنالفاكهة بال زراعة حدائق في اًرئيسيا ً دورتلعب األسواق البعد عن أو

 

 : الفاكهة لمحاصيل ّالنسبي التوزيع -

 ـفــدان ٧٤ زـيــان نحــو – قطـــاع قالبشــو فــي بمحاصـــيل الفاكهــة ُالمنزرعــة ّاألراضـــيبلغــت مســاحة 
 : المنطقةفي للفاكهة ّالنسبي التوزيع ّالتالي ، ويوضح الجدول  المساحة بالقطاعّإجمالي من ٪٠,٢٥بنسبة 

 
 .٢٠١٠عام زيان  - قطاع قالبشو في لمحاصيل الفاكهة ّالنسبيالتوزيع ) ٤٥(جدول 

 

 ٪  بالفدانالمساحة الجمعية

 ٢٨,٣ ٢١  مايو١٥
 ١٦,٢ ١٢ الجهاد

 ١٠,٨ ٨ األمان
 ٩,٤ ٧ النور

 ١٣,٥ ١٠ الجامعة

 ٩,٤ ٧ األمل

 - - البساتين
 - - العدالة

 ٦,٧ ٥ ماضي أبو

 ٥,٤ ٤ السالم
 ٪١٠٠ ٧٤ ّجمالياإل

 .٢٠١٠،  شورةمن بيانات غير ،زيان  -طقة استصالح قالبشو من: المصدر
 

 

 :ايلىم) ٣٩(والشكل ) ٤٥( تحليل بيانات الجدول منيتضح 
 ّإجمــالي مـن ٪٢٨,٣عـادل ُبمـا ي ـفـدان ٢١ بلغـت األول بمسـاحة المركـز ـفـي مـايو ١٥اءت جمعيـة َجـ -   

  المركـز الثـاني بمسـاحةفـي دبينمـا جـاءت جمعيـة الجهـا ، زيـان –مساحة محاصيل الفاكهة بقطاع قالبشو 
 بينمـا جـاءت هـة بالقطـاع ، بالفاكُالمنزرعـةاحات  المسـّإجمـالي مـن�٪١٦,٢ ُيعـادل فدان بمـا ١٢ بلغت نحو

 ُالمنزرعــة المســاحة ّإجمــالي مــن�٪١٣,٥ ُيعــادل أفدنــة بمــا ١٠ الثاـلـث بنصــيب ز المركــفــي الجامعــة ةجمعـيـ
 .قطاعال ّبالفاكهة على مستوى

ــس خلـــت جمعـيــات -    ــاتين والعداـلــة :علـــى العكـ ــك لعـــدم جـــودة ،  زراعـــة محاصـــيل الفاكهـــة مـــن البسـ وذـل
ِهذهاعة مثل  بتلك الجمعيات لزرّاألراضي  . المحاصيلَ

 



 - ١١٣ -
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 .٢٠١٠ -٢٠٠٩  عامزيان – قطاع قالبشو في لمحاصيل الفاكهة ّالنسبيالتوزيع ) ٣٩ (شكل
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 :ـالصـةخال
 

 فـيسهم ُ تُحيث زيان المستصلح – قطاع قالبشو في أهم األنشطة االقتصادية من حرفة الزراعة ُتعد -   
 حيث بلغـت مسـاحة الزمـام ةّالزراعي المحاصيل من وغيرها  المواد الغذائيةمنحتياجات السكان ِسد بعض ا

فـدان ، وبلـغ نصــيب ١٤١٣٦,٥٥ الزمـام غيـر المنـزرع ةومسـاح فـدان ، ٢٢٧٤٠,٥٥المنـزرع فـي المنطقـة 
 .م٢٠٠٦ فدان عام ١,٢الفرد من الزمام المنزرع 

،  زرعمنــنحــو التجميــع بســبب كبــر حجــم الزمــام ال زيــان –قطــاع قالبشــو  فــية ّالزراعيــالحيــازة  تجــاهِا -   
 . فدان ٣٠ة عن ّالزراعي التزيد فئة الحيازة ُحيث

ــاحة ُتمثـــل  -    ــر فـــيث ُملـــة مســـاحة المحاصـــيل التـــي ال تمكـــُة جّليالمحصـــوالمسـ ــم مـــن األرض أكثـ  موسـ
َهــذاول، زراعــي  َـفـي األرض مــددا ث ُ التــي تمكــُالمنزرعــةة بزيــادة عــدد المحاصــيل ّالمحصــولي تزـيـد المســاحة َ

 .م٢٠٠٦ فدان عام ٣١٥٦٤,٩٨قصيرة مثل الخضر حيث بلغت جملة المساحة المحصولية في المنطقة 

 ّالزراعـي اإلنتـاج فـيثرة ُح العالقة بين العوامـل المـؤي توضفي ُبير كُقطاع دورال بّلمحصوليا للتركيب -   
ِهــذه التفاعــل ـبـين ـمـنباعتـبـاره النــاتج   ةّالزراعيــوالصــرف والمعــامالت ،  ّاـلـريونظــام ،  العوامــل مثــل الترـبـة َ

   .  فدان٣١٥٦٤,٩٨ة  المنطقفي ّ مساحة المركب المحصوليّإجمالي فقد بلغت المختلفة لخدمة األرض

  ناخيــةُالم ُظــروف الـفـياطق المالئمــة للزراعــات المحمـيـة للتوافــق منــ المــنزيــان  - قالبشــو ععــد قطــاُي -   
ــة مـــنف ــم الزراعـــات المحمـي ــي المعـــروف أن معظـ ــة تعـــرض   العـــالم توجـــد بجـــوار الســـاحلفـ ــذه، وذلـــك لقـل ِهـ َ 
 صـوبة بمسـاحة ٥٦٧ المنطقـة فـيعـداد الصـوب حيـث بلغـت أ درجات الحـرارة فياطق للتقلبات الكبيرة منال

 . طن من الخضروات٩١٢ متر مربع تنتج ١٠٥٤٥٦
 لزراعــة أشــجار نخيــل الــبلح والفاكهــة ستصــلحةُالمنســب القطاعــات  أمــن زـيـان –عــد قطــاع قالبشــو ُي -    

ار  حيـث وصـلت أعـداد أشـجالفاكهـةو أشـجار النخيـل مـن هائـل د تنتشـر بالقطـاع عـدُحيثبمختلف أنواعها 
 . فدان من الفاكهة٧٤ نخلة ، ومساحة ٧٧٧٢٥النخيل في المنطقة 

 



 
 

 الفصل الرابع
  والرأسيةاألفقيةة ّالزراعيالتنمية 

 

 .تمهيد
 .األفقيةة ّالزراعي التنمية -ًأوال

 . ّراضياألور استصالح ُتط -١
 .ستصلحةُ المّراضي لألّفيالجغراالتوزيع  -٢

 .ّالزراعي االستصالح أنماط -٣

 . استصالحهاّالجاريالمناطق  -٤

 .لالستزراعحسب صالحيتها  ّراضياألتقسيم  -٥

 

 :ة الرأسيةّالزراعي التنمية -ًثانيا
 .ةّالزراعيوالمراكز اإلرشادية ، محطات البحوث  – ١
 . وتحسينهاإلنتاج المحافظة على – ٢
 .ّالمحصوليوتعديل هيكل التركيب ،  ّالزراعي التكثيف – ٣

 .صةالخال
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  الرابعالفصل
  والرأسيةا�فقية  ةّالزراعيالتنمية 

 :تمهيد
 أجــللرأســية مــن أهــم العمليــات التــي تلجــأ إليهــا اـلـدول مــن  وااألفقيــةة ّــالزراعيت التنميــة عــد عمليــاُت
عبــدالفتاح صــديق  (ةّالزراعيــالرقعــة مســاحات وزيــادة ،  مصــر ِفــيستصــلحة ُ المّراضــياأل اســتخدامتحســين 
ِ زيـان فـي استصـالح -ِ فـي قطـاع قالبشـو األفقيـةوتتمثـل التنميـة  ، )٢٥٦، ص١٩٨٨: عبـدالاله مسـاحات ِ

ِبهـدف إضـافتها  فـدان ، وذلـك ١١٤٣٥,٣٤والتـي تبلـغ مسـاحتها  ،الستصـالح  القابلـة لّراضـياألكبيرة مـن 
 . فدان٧٥٠٨ وتبلغ مساحتها  استصالحها بالفعل بالمنطقةّجاري ُإلى الرقعة المنزرعة ، وهناك مناطق

 

ــن الدراســـة اآلخـــروالجاـنــب  ــ، ة الرأســـية ّـــالزراعيتنـــاول التنميـــة ِي مـ  اإلنتـــاجزيـــادة مـــن خـــالل ك وذلـ
ــرةة ّالزراعـيــالمحطـــات   بواســـطةّيالزراعــ ــان أثرـهــا، القطــاع  ِـفــي المنتشـ ــي اإلنتـــاج تطـــوير ِـفــي وبـي ،  ّالزراعـ

 المحافظة على بجانب،  جهد وبأقلقل وقت ممكن  أِفيمكنه ُ منتاجيةِإ أعلى تحقيق أجلوالنهوض به من 
 ٕواتبــاع، ة ّالزراعيــ الميكنــةوتعمــيم ،  والصــرف ّالــريئل  وســاعــن طرـيـق تحســين وتحســينه ّالزراعــي اإلنتــاج
ــرق ــىالطـ ــة ،  التســـميد ِـفــي ّ المثـل ــدورة  ،ّالحـيــازي الهيكـــل ٕواصـــالح، والحشـــرات ،  اآلـفــاتومقاومـ  وتنظـــيم اـل
 ةضــرور مــع التركـيـز عـلـى ّالمحصــولي التركـيـب لهيكــوتعــديل ،  ّالزراعــيوالعمــل عـلـى التكثيــف ، ة ّالزراعيـ
 . العديد من مواقع الزراعة المحميةإنشاء ِفيالتوسع 

 
 

 :األفقية  ةّالزراعي ةالتنمي - ًأوال
 إـلـى األفقيـةهـدف التنميـة ت و ، منطقـة الدراسـةِفـية ّـالزراعي التنميـة ّ أحـد جنـاحياألفقـيعـد التوسـع ُي
ع السـكان  توزيـبهدف إعـادةة ّالزراعي الرقعة إلى إلضافتها ّراضياأل العديد من ستصالحِبا ّالزراعيالتوسع 

 ،  مـع إيجـاد فـرص عمـل للحـد مـن مشـكلة البطالـة، الموارد على من الضغط لمجتمعات جديدة تقلٕايجاد و
 ).١٩٦ ، ص١٩٩٢:منير بسيوني الهيتى ( لمواجهة الزيادة السكانيةاإلنتاجوزيادة 

 
 :ّراضياأل تطور استصالح – ١

بـدأ التفكيـر و، ة ومسـتنقعات مائيـة  زيان عبـارة عـن تـالل رمليـ-  قطاع قالبشوِفي ّراضياألكانت 
ــتثمار ِفـــي ذه اسـ ِه ــ ــة ١٩٧٨ المنطقـــة عــــام َـ    ألـــف فــــدان٤٩ مـــايو الـتـــي تســـلمت مســـاحة ١٥ بإنشـــاء جمعيـ

ــكــل قامــت  ُحيــثوقســمتها إلــي عشــر جمعيــات   بإنشــاء الـتــرع ّراضــياألك لــ استصــالح تِفــي بالبــدء ةجمعـي
   . م١٩٩٠ من عام ًءوالفرعية ابتدا والمصارف العمومية

 
 



 - ١١٧ -

 زيان –قطاع قالبشو  ِفيونسبة الزيادة السنوية ،  ّراضياأل حتطور استصال) ٤٦(جدول 
 . م٢٠٠٦- ١٩٨٦ الفترة من خالل

 
 

 السنة

  
 

  بالفدانالمساحة المستصلحة

�

�

٪ 
  
 ٪ 

  نسبة الزيادة السنوية
٠ ٣٢ ٣٨١٢٤ ١٩٨٦ 
٣,٤ ٣٣,١ ٣٩٤٢١ ١٩٩٦ 
٥,٢ ٣٤,٨ ٤١٤٩٢ ٢٠٠٦ 

 .م٢٠٠٦- ١٩٨٦ من عام ،  بيانات غير منشورة، بالدقهليةلزراعة مديرية ا :المصدر
 

 :مايلىيتضح ) ٤٠(والشكل ) ٤٦(بيانات الجدول لقاء الضوء على ِبإ
   فــدان٣٨١٢٤المســاحة المستصــلحةبلغــت  ُحيــث  زيــان– قالبشــو  بقطــاعّراضــياألستصــالح ِتطــور ا -  
 )٢٠٠٦-١٩٨٦( المستصـلحة خـالل الفتـرة مـن  المسـاحةّإجمـالين  مـ�٪٣٢عـادل ُ بمـا ي م١٩٨٦ عام ِفي

ِهذه في ّالزراعي  االستصالح عملياتِاعتماد إلىويرجع ذلك  ،  والصرف ّالري مشروعات ذِفي تن الفترة علىَ
ــم   زراعيــةّأراضــيوردم المســتنقعات بهــدف تحويلهــا إلــى ، وقيــام جمعيــات االستصــالح بتســوية الــتالل  ، ـث

ـــي ّعمليـــات االستصـــالح الزراعـــي�زادت  ١٠خـــالل   فـــدان٣٩٤٢١ستصـــلح ُ اّ أي فـــدان٧٧٥٤٥ لتصـــل إل
،  المساحة المستصلحة علـى مسـتوى القطـاع ّإجماليمن  ٪٣٣,١ُ بما يشكل )١٩٩٦-١٩٨٦(سنوات من 

ــادة الســـنوية  ــنوية لتواصـــلويرجـــع ذلـــك إلـــى،  ٪٣,٤وبلغـــت نســـبة الزيـ ـــاع نســـبة الزيـــادة السـ ــات  ارتف  عمليـ
ــياالستصـــالح  ــاء اِ بإّالزراعـ ــات نشـ ــلجمعيـ ــت كـــل جمعـيــة بالعمـــل عـلــى ، ة ّالزراعيـ ــات مواصـــلةواهتمـ  عمليـ
 .المستصلحة ّراضياأل بهدف زيادة مساحة ّالزراعياالستصالح 

مـن  ٪٣٤,٨ ُيعـادلبمـا  فـدان ٤١٤٩٢ُحيـث أستصـلح م ٢٠٠٦ عام ِفيستصلحة ُايدت المساحة المَ تز-  
وترجــع ارتفــاع نســبة ،  ٪٥,٢ل زيــادة ســنوية وبمعــد،  القطــاع ّ المســاحة المستصــلحة علــى مســتوىّإجمــالي

  .ّالزراعيعمليات االستصالح  المستصلحة لتواصل ّراضياأل مساحات ِفيالزيادة السنوية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ١١٨ -

٣٠

٣١

٣٢

٣٣

٣٤

٣٥

٣٦

١٩٨٦ ١٩٩٦ ٢٠٠٦

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 )٤٦(جدول :المصدر                                                                                      

 .)٢٠٠٦-١٩٨٦( خالل الفترة من  زيان– قطاع قالبشو ِفي ّراضياأل حور استصالتط) ٤٠(شكل 
 

 – بقطاع قالبشـو ّراضياألستصالح ِالعوامل شجعت على ا مجموعة من ُهناكوجدير بالذكر أن 
 :ما يليِفيتتمثل ، وزيان 

 

ِهذهكانت  -أ ناء أفراد قالئل كـانوا ستثِ استصالحها باِفيقبل البدء ًخالية تقريبا من السكان  المنطقة َ
 الـذين نالقـانو علـى نوالخـارجيرق ُ لكثير من قطـاع الطـّا كانت مأوىَذَوله،  الصيد ورعى البقر ِفييعملون 

ِهذه ِفـي عمليـات االستصـالح بـدأتأن نـذ ُوم، من المنـاطق المحيطـة بهـم  أوخاصة،  األمن يهددونكانوا   َـ
ى البشرية الالزمـة للعمـل بهـا مـن سـكان المنـاطق المجـاورة متصاص القوِوا، ها علي السيطرة أمكنالمناطق 

ِهـــذه استصــالح ِفـــيوتشـــغيلهم ، لهــا  ــت وبالتــالي،  ّراضـــياأل َ ذه دخـل ِه ــة ّراضــياأل َـــ ــاطق المنتجـ  ضـــمن المـن
 بهـا المحـالت أنشـئتكمـا ،  الـبالد ِفـي مسـاحات جديـدة للزمـام المنـزرع أضـيفت ُحيـث مصـر بِفـيا ًاقتصادي

 ًأيضـــا أمـكــنكمــا ،  ، واتســـع العمــران بالـتــدريج )٧، ص١٩٨٧: محمــدمرشـــدينجــالء  ( العمرانيــة الجديـــدة
 جنـب مـع إلـى ً علميـات العمـران جنبـارتوسـا، ا ًوالتنميـة الصـناعية حـديث، تنمية الثروة الحيوانية والسـمكية 

ِهذه ِفي ّراضياأل ستزراعِواستصالح ِا  . المناطقَ
 

ة والطمييــة يـين سـمك غيــر قليـل بـين الطِفـيلترـبـة هنـا تتـراوح فا ؛ لالسـتزراع وجـود التربـة القابلـة –ب
شمال خـط ع نسبة الملوحة والقلوية السيما رتفاِ اهاُيعيبن كان ٕوا،  والرمل ّالطمي من آفاق مع وجود الثقيلة

 المـاء ّ ارتفـاع مسـتوىإلـى أدىممـا ،  زراعتهـا فتـرة طويلـة ٕواهمـال،  بسـبب سـوء الصـرف  صـفر-١كنتور 
 التابع لمشروع السد ّراضياألك جهاز حصر لوكذ،  الحصر التابعة لوزارة الزراعة إدارة أن إالها  بّالباطني
 بإمكانيــةد ِــفي نتــائج تإـلـى قــاموا بدراســات توصــلوا منهــا ةالمتحــد األمــم مــع التعــاون مــع خبــراء هيئــة ّالعــالي

ِهذه حستصــالِا  وأنــواع، ة ّالزراعيــ ةد الــدورتحديــ أمكــنكــل منطقــة كمــا طبيعــة  مــع تــتالءمرق ُ بطــّراضــياأل َــ
 . تنتجها كل منطقةأن يمكن التيالمحاصيل 

 
 

 ألف فدان
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 ترعـة ِفـي ةمثلـتاء مـن قنـوات الميـاه العذبـة المَ سـوّالـري زيـان بتـوفر ميـاه –يتميز قطاع قالبشو  -جـ
ى تحليلهـا وتحديـد مـد، و ٢مثلهـا ميـاه مصـرف نمـره ُوي،  ها بميـاه التـرعُ من مياه الصرف بعد خلطأوالنيل 

ِهـذه تتـوفر ُحيـث،  واالسـتزراعوبخاصـة عمليـات الغمـر والغسـيل ، صالحيتها لعمليات االستصالح   الميـاه َ
 . متر مكعبألف ٣٠,٧بالقطاع بمتوسط 

 

 بلغــت ُحيـث،  ور القابلـة لالستصـالحُ البـّراضـياألتسـاع مســاحة ِ زيـان با– يتميـز قطـاع قالبشـو -د
 مما ةومعظمها مساحات مجمعة وكبير،   فدان١١٤٣٥,٣٤لقطاع  باةمساحة األرضي البور القابلة للزراع

ــا عليتكاملــة ُ مروعـــات مقامــةِٕوا، ســاعد علــى استصـــالحها ُي ــم زـيــان مــن –عــد قطـــاع قالبشــوُ ياَولهــذ، هـ  أهـ
ــا مـــوارد أواء مـــن ناحـيــة المســـاحة َالطبيعيـــة المتـــوفرة ســـوـتــه مكاناِإل ّالزراعـــيمـنــاطق االستصـــالح   أو هالميـ

 .التربة
 

 : المستصلحةّراضيلأل ّالنسبي توزيع ال-٢
 ألـف ٤٩نحـو التـي المنـاطق القابلـة لالستصـالح باإلضـافة ، ستصـلحة ُ المّراضـياأل ةلغت مساحَب

ــا فــدان   ِفـــيدأ التفكـيــر َــوقـــد ب، بمركـــز بلقــاس القابـلــة للزراعــة  ّراضــياأل ّإجمـــالي مــن ٪٦٢  نســـبةُيعــادلبمـ
ِهـــذهســـتغالل ِا ــلمت مســـاحة ١٥ جمعيـــة نشـــاءِبإ،  ١٩٧٨ المنطقـــة عـــام َ ـــدان٤٩ مـــايو التـــي تسـ  ،  ألـــف ـف

 . التاليويوضحها الجدول، جمعيات  ١٠وقسمتها إلي 
 

 .م٢٠٠٩ عام  زيان– بقطاع قالبشولمناطق االستصالح  ّالنسبي التوزيع )٤٧(جدول 

 الجمعية
 المساحة الكلية

 بالفدان 
 المساحة المستصلحة

 بالفدان

٪ 

 من مساحة الجمعية

 ٨٥,٨ ٤٢٩٠ ٥٠٠٠ مايو١٥

 ٧٠ ٣٥٠٠ ٥٠٠٠ الجهاد

 ٧٥ ٣٧٥٢ ٥٠٠٠ األمان

 ٧٣ ٣٦٥٠ ٥٠٠٠ النور

 ٩٠ ٣٦٠٠ ٤٠٠٠ الجامعة

 ٧٨ ٣٩٠٠ ٥٠٠٠  ماضيأبو

 ٨٠ ٤٠٠٠ ٥٠٠٠ األمل

 ١٠٠ ٥٠٠٠ ٥٠٠٠ البساتين

 ١٠٠ ٥٠٠٠ ٥٠٠٠ العدالة

 ٩٦ ٤٨٠٠ ٥٠٠٠ السالم

 ٨٤,٧ ٤١٤٩٢ ٤٩٠٠٠ ّجمالياإل

 .م٢٠٠٩ عام  ،بيانات غير منشورة،  بالدقهلية رية الزراعةمدي: المصدر         
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بقطـاع ستصلحة ُ المساحة المّإجمالييالحظ أن ) ٤١(والشكل ) ٤٧( بيانات الجدول بإلقاء الضوء
 .  المساحة الكلية بالقطاعّإجماليمن �٪٨٤,٧ ُما يشكل فدان ٤١٤٩٢  بلغت زيان–قالبشو 

 النحــو علــى المستصــلحة أســاس المســاحة عـلـىيم الجمعـيـات ن تقســكــيم )٤٧(ومــن خــالل الجــدول      
 :التالي
   :٪٨٥المتوسط العام على تزيد جمعيات  -    

     جمعيــات :وتشــمل،  المســاحة الكليــة للقطــاع ّإجمــالي مــن ٪٤٩,٤٥شــمل خمــس جمعيــات تمثــل َت
  .�)�٪٩٦: موالسال� ،�٪١٠٠: العدالة�،��٪١٠٠: والبساتين� ،�٪�٩٠:الجامعة�،�٪٨٦ : مايو١٥(

 

   :٪٨٥تقل عن المتوسط العام جمعيات  -    
 :       وتضـم جمعيـات،   المسـاحة الكليـة للقطـاعّإجمـاليمـن �٪٥٠,٥٥خمس جمعيـات تمثـل  ِفيمثل َتَت

ــورو، �٪٧٥: األمـــانو، �٪٧٠:  الجهـــاد( ــوو، �٪٧٣: النـ  ُيعـــادلبمـــا ،  )�٪٨٠:  واألمـــل ،٪٧٨:  ماضـــيأبـ
  .الكلية للمنطقة المساحة ّإجمالي من ٪٥٠
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 .٢٠١٠ عام  زيان–لمناطق االستصالح بقطاع قالبشو  ّالنسبيالتوزيع ) ٤١(شكل 
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 :ّالزراعي االستصالح نماط َأ– ٣
 : اآلتية ماطاألن ِفيتتمثل و،   زيان–قالبشو  قطاع ِفي ّالزراعيماط االستصالح َتتعدد أن

 

 : والهيئاتنمط الشركات -أ  
ـــتَصَخ ــروعات صـــ ــــة المشــــ ــة هيئــ ـــــاحالعامــــ ـــركات مسـ ـــــن ة للشـــ ــــركات األرض مـ ــوم الشــ ــــ ـــث تق  حيـــ

 الـتـيوغيرهــا مــن الشــركات ،  الــدلتا للســكر وشــركة شــمال، ة ّالزراعيــ مثــل شــركة وســط اـلـدلتا باستصــالحها
 المـادة الخـام رِفيلتـو، فـدان  ٢٥٠ستصـالح ِ قامت شـركة شـمال الـدلتا باُحيث،  ّالزراعيتهتم باالستصالح 

، ومبيــدات ، لفــالح مــن بــذور لر كافــة لــوازم الزراعــة ِفي تقــوم الشــركة بتــوُحيــث،  لمصــنع الســكر) البنجــر(
 .البنجرمحصول زراعة على جانب تشجيع الفالح ، بشركة وسيارات لنقل المحصول إلى ال

 

 :نمط الخريجين -ب   
ِهذه بالدوـلـة م الهتمـاًنظـرا عـلـى  ّراضـياأل بتوزيــع ةالهينـ تقــوم البطالـةومحاربـة ،  مـن الســكان الفـئـة َـ

 عـن تفة البيانااوبها ك، ذا الغرض َبعد ملء استمارات معدة له،  لكل خريج أفدنة ١٠-٥الخريجين بواقع 
 ّ التــي يقــوم بهــا مكتــب القــوىهانفســالســنة  ِفــيعلــى أن يكــون ذلــك ، ومــؤهالتهم الدراســية  االســتالم ّراغبــى

ــين زمالئــه  ــة اًتعتبــر جـــزء، و الخـــريجين قريــة منطقـــة الدراســـة ِفــيوجـــد ِفي ؛العاملــة بتعـي  مــن جمعيـــة الجامعـ
  . زراعتهاف من الخريجين بهدة على مجموعة فدان موزع١٠٠٠ وتضم

  :نمط المنتفعين -ـج   
ستصــالح ، قامــت الهيئــة بتوزيــع مســاحات عـلـى ِذ مشــروعات البينــة األساســية لمنــاطق االِفيــبعــد تن

 مـع  سـابقةّراضـيألد عـدم ملكيـتهم ِـفيبعد إثبات مـا ي،  لكل فالح أفدنة ٥ -٣من الفالحين المعدمين بواقع 
ــزل نشـــاء ِإ ــي القرـيــة الـتــي تقـــع األرض ِـفــيمـن ــا ِـف ــاد  محاولـــة ِـفــي،  زمامهـ ــدة ِمجتمـعــات اإليجـ ــتيطانية جديـ سـ

ــزراعيرص العمـــل للعمـــال ُر فـــِفيولتـــو ــيوللمســـاهمة ، ين ّاـل ــة ـفــور،  مشـــكلة البطالـــة حـــل ِـف ع مســـتوى المعيشـ
 ُحيـث همّأراضـيوزيـادة دخلهـم عـن طريـق النهـوض بإنتاجيـة ، سـتقرة لهـم ُر الحيـاة المِفيين بتوّالزراعيللعمال 

 أعـلـى توتمثلــ،  ستصــلحُ الزمــام الم مســاحةّإجمــالي مــن ٪٨٥ذا اـلـنمط نحــوَبلغــت المســاحة المخصصــة لهــ
  .أفدنه ٣قل ملكية وأ ، ًافدان ٣٠ملكية للمنتفع 

 

 : استصالحهاّالجاري المناطق – ٤
 حلقــة ربــط بــين ُ يعــدُحيــث، الــدلتا  ّي شــمالِفــي ز المتميــزيــان - قالبشــو  ألهميــة موقــع قطــاعًنظــرا

 إلـى ارةاإلنـوتوصيل أعمده ، ٕة بتطوير وانشاء الطرق ّالمصريتمام الحكومة ثالث محافظات حيوية جاء اه
 ّيشـمال ِفـيستصـلحة الحديثـة ُمـن القطاعـات المالقطـاع عتبـر ُي ُحيـث زيـان -قالبشـو قطاع جمعيات جميع 

 أو ّاء كانت لالستهالك المحلىَة سوّالزراعينتاج الحاصالت ِ إِفيسهم بشكل كبير ُفهو ي؛  محافظة الدقهلية
 .للتصدير 
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ـــة و  ـــود ِفــــيتـقـــوم وزارة الزراعــــة المتمثـل ـــالح منطقــــة زـيـــان بجهـ  شــــق الـتـــرع ِفــــي كبيــــرة هيـئـــة استصـ
والعمـل علـى تشـغيل محطـة صـرف قالبشـو بكامـل طاقتهــا ،  والصـرف ّالـريوصـيانة وسـائل ، والمصـارف 

ــل تكســـيات لمســـافة  ــى جـــانبي٤بعمـ  توقـــف ِفـــيب  المحطـــة ممـــا تســـبّ كـــم بعـــد أن تعرضـــت لالنهيـــارات علـ
 وصــلت قوتهــا إلــى وحــده واحــده فقــط ممــا ال يســمح بوصــول ميــاه ُحيــثالمحطــة عــن عملهــا بكامــل قوتهــا 

 . القطاع ّأراضيالصرف الرئيسة إلى جميع 
وزارة الزراعة بتعميق ترعة النيل الفرع الوحيد البعيد عن ميـاه الصـرف بمنطقـة قالبشـو حتـى تقوم و

 جمعيــات االستصــالح اآلن تقــوم ُحيــث.  القطــاع ّأراضــيلمنطقــة لــري  اِفــيبعــد مســافة  أإلــىتصــل مياهــه 
ضــافة تربــه ســوداء ِبإ؛ ) ١٩-١٦( صــورة ةّالزراعيــستصــالح األرض ِ والرأســية مــن خــالل ااألفقيــةبالتنمـيـة 

ــإلــى التربــة الرمليــة بمــا تســمى بعمليــة ت ستصــالح مــا تبقــى مـــن ِ ااآلن ّجــاريو، ) ٢٠(صــورة مير التربــة سـ
 :كما يوضحه الجدول التالي؛ يات مع الجّأراضي

 

 . م٢٠١٠  عامىزيان حت -قالبشو بقطاع  استصالحها ّالجاريالمساحة )  ٤٨(جدول                
 

  استصالحهاّالجاريالمساحة  المساحة المستصلحة المساحة الكلية الجمعية

 ٧١٠ ٤٢٩٠ ٥٠٠٠ مايو١٥

 ١٥٠٠ ٣٥٠٠ ٥٠٠٠ الجهاد

 ١٢٤٨ ٣٧٥٢ ٥٠٠٠ األمان

 ١٣٥٠ ٣٦٥٠ ٥٠٠٠ النور

 ٤٠٠ ٣٦٠٠ ٤٠٠٠ الجامعة

 ٥٢٠٨ ١٨٧٩٢ ٢٤٠٠٠  زيانّإجمالي

 ١١٠٠ ٣٩٠٠ ٥٠٠٠  ماضيأبو

 ١٠٠٠ ٤٠٠٠ ٥٠٠٠ األمل

 ٢٠٠ ٤٨٠٠ ٥٠٠٠ السالم

 - ٥٠٠٠ ٥٠٠٠ البساتين

 - ٥٠٠٠ ٥٠٠٠ العدالة

 ٢٣٠٠ ٢٢٧٠٠ ٢٥٠٠٠  قالبشوّإجمالي

 ٧٥٠٨ ٤١٤٩٢ ٤٩٠٠٠  القطاعّإجمالي

 . م٢٠١٠  عام بيانات غير منشورة ،، بالدقهلية الزراعةمديرية : المصدر            
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ــل مـــن ضـــح َتَي      ــدولتحليـ ــاطق أن ) ٤٢(والشـــكل  )٤٨( الجـ ــالحها مقســـمة بـــين ّالجـــاريالمنـ  استصـ
 ِفـي منطقـة قالبشـو متمثلـة ِفـي فدان ٥٢٠٨  بمساحةجمعيات  خمس يوجدُحيث،  زيان - قالبشو ّمنطقتي

 ١٣٥٠الـنـور و فــدان ، ١٢٤٨ واألمــان فـدان ، ١٥٠٠الجهــاد و فــدان ، ٧١٠ مـايو ١٥ :جمعـيـات ل مــنكـ
 . فدان ٤٠٠الجامعة وفدان ، 

  ماضـيأبـو :جمعيـاتب فـدان ٢٣٠٠بمسـاحة  استصالحها ّجاري بمنطقة زيان جمعيات ثالث ُهناك       
بمنطقــة زيــان جمعيتــان تــم اســتكمال يوجــد و،  فــدان ٢٠٠الســالم و فــدان ، ١٠٠٠األمــل و فــدان ، ١١٠٠

 .) فدان ٥٠٠٠: والعدالة  فدان ،٥٠٠٠ : البساتين (جمعيتا وهما ، استصالحها بالكامل
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 )٤٨(جدول :           المصدر                                                                                                  

  .٢٠١٠ عام ى زيان حت- استصالحها بقطاع قالبشو ّالجاريالمساحة ) ٤٢ (شكل
 

وجـود بعـض المشـكالت بـالرغم مـن ،   بالمنطقـةّالزراعيستكمال عمليات االستصالح ِ ااآلنجاري 
 فــي بعــض  ّالــريتحســين طــرق  حلهــا عــن طريــق عـلـىالعمــل ، والتــي يــتم  والصــرف ّاـلـريالخاصــة بنظــام 

 .ّالزراعي ستكمال عمليات االستصالح بما يسمح با؛فاءة محطة صرف قالبشو رفع كالمناطق ، و
 
 
 
 
 

 

 جمعيات
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 .)ًناظرا اتجاه الشمال( ،   ماضيأبو بمنطقة ّالزراعي االستصالح تإجراء عمليا قبل ّراضياأل) ١٦(صورة 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  
 
 .)ًناظرا اتجاه الغرب(،   ماضيوأب زمام جمعية ِفي ّالزراعيتواصل عمليات االستصالح ) ١٧ (شكل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٠/٢٠١٠ / ٢٠ 

١٠/٢٠١٠ / ٢٠ 
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ًناظرا ( ،  ماضيأبو زمام جمعية ِفيباألرض االستصالح عن طريق تسوية مناطق التالل الرملية  )١٨(صورة 
 .)اتجاه الشمال

  
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

ًناظرا ( ،  ماضيأبوبمنطقة ،   االستصالح من عملياتتهاءاالنبعد ،  المستصلحة ّراضياألشكل ) ١٩(صورة 
 .)اتجاه الغرب

 
 

١٠/٢٠١٠ / ٢٠ 

١٠/٢٠١٠ / ٢٠ 
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 اً مركز بلقاس جنوبّأراضيعن طريق نقل التربة الطينية من بمنطقة أبى ماضي  (*)تسمير التربة) ٢٠(صورة 
 .)ًناظرا اتجاه الشمال( ،  ماضيأبوبمنطقة ، عن طريق تجريف التربة 

 : صالحيتها لالستزراعحسب ّراضياأل تقسيم - ٥

 لصــالحيتها لالســتزراع علــى حســب درجــة صــالحيتها إلنتــاج المحاصــيل ًطبقــا ّراضــياألتــم تقســيم   
وطريقــة ، المستصـلحة علـى إنتـاج المحاصـيل المختلفـة  ّراضــيألل يـةاإلنتاج درةُقـالوعلـى أسـاس ، المختلفـة 

 عـلـى ًوبنــاء،  )٣٤٤ -٣٤٢ ، ص٢٠٠٢ :جــودة حســنين جــودة ( المختلفــةةّالزراعيــ معــامالتلاســتجابتها ل
ِهذهذلك تم تقسيم   :ّ على النحو التاليّراضياأل َ

 :لالستزراع جيدة الصالحية ّأراضي -  
ِهذه ّأراضي عدُت ح لعـدد محـدود مـن المحاصـيل ُ تصـلُحيـث المرويـة للزراعـة الصـالحية  الفئـة جيـدةَ

ذه ّأراضــيعتبــر ُتو ؛زم لعمليــات االستصــالح َ اـلـالفالمكثــ الغســيل إجــراءبعــد  ِه  للمــاء يــةذالنفا الفـئـة بطيئــة َــ
ــة  ٪٣قــل مــن  أاالنحــدارونســبة ،  مســتوية ّأراضــي ىوهــ،  قطــاعالرمليــة تســود جنــوب  طينيــة ألنهــا ودرجـ
ِهذه ّأراضــيوتســود ،  بطيئــة ـيـةذالنفا  ،  ماضــيأبــوواألمــان ، والجهــاد ، ومــايو ، ١٥:( جمعيــاتـفـي  الفئــة َــ

 ).الجامعةو
 :طة الصالحية لالستزراع متوسّأراضي -  

 ُحيـثين الشمال والجنوب  باالنتقالية المناطق ِفي ًوخاصة، قل من النطاق السابق  بصورة أنتشرَت
 علـى السـطح بعـض الرمـال دمـا يوجـ ًوغالبـا،  ضـحلة فـوق طبقـات رمليـة طينيـة طبقة ةالسطحي الطبقة ُتعد

ِهـذهبرتفـع ُ مِفيجـوهـور مـاء ُسـبب ظمما ، نخفضة المنسوب ُ مّأراضيوهى ،  بالرمال المنقولة ،  ّراضـياأل َ
                                                

عمليات تجريف التربة الزراعية  لتحسين حالة التربة بإضافة التربة الطينية المنقولة من المزارعين إليهاعملية يلجأ : تسمير التربة  (*)
 . ، مما تعمل على خصوبة التربة ورفع الكفاءة اإلنتاجية للفدانبمركز بلقاس

١٠/٢٠١٠ / ٢٠ 
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ِهذهوصالحية   إلـىالحتياجهـا اص َ خـري ونظـام  ، زراعيـة خاصـة خدمـةإلـىحتياجها ِ محدودة الّراضياأل َ
ِهذهو، ة ّالزراعي والمخصبات ّالري من مياه كبيرةكميات   اسـتغاللها عند أكثر ة مخاطرإلىتحتاج  ّراضياأل َ

ــن عنـــد ـتــو،  ــة المناســـبة احتياجـــاتمـيــع ر جِفيولكـ ــة سُاألســـ ٕواتـبــاع،  الزراعـ عـنــد زراعتهـــا ف؛  العلمـيــة الدقيـق
 ).النوروالسالم ، واألمل ، والبساتين ، : ( جمعيات، وتوجد في  ًجيدا ًإنتاجاتعطى 

 : غير صالحة لالستزراعّأراضي -
وتوجــد ، الســطح  ظــاهره علـى أمــالح لوجـود ناعمــة والطبـقـة السـطحية طميـيـةتكـون الطبقــة التحتيـة 

ِهـذهو،  رمتـ ٤ – ٣كثبان رملية مرتفعة من  نخفاضـها ووجـود الكثبـان ِ بزراعتهـا بسـبب احينصـ الّراضـياأل َ
 االنتـقــالي النطــاق ِفــيشــر تتنالتــي  ووجـــود الســبخات،  الشــديدة ملوحتهــا إلــى باإلضــافة ؛ المرتفعــةالرمليــة 
  . جمصةنوبي، زيان  - قالبشو  بين قطاعّالشمالي

  :ة الرأسيةّالزراعي التنمية -ًثانيا
 فِالتكثيـ درجـةهدف مشروعات التنمية الرأسية إلى زيادة إنتاجية وحـدة الفـدان مـن األرض وزيـادة َت
وزيـادة العائـد منـه عـن ،  ّالزراعـيحفـاظ علـى الزمـام ِوال،  ةّالمحصـوليبما يسمح بزيادة المساحة ،  ّالزراعي

اليب الخدمــة َــتبــاع أسِيــة بإاإلنتاج ّراضــياألدرة ُمحافظــة علــى قــوال،  والصــرف ّاـلـريطريــق تحســين وســائل 
 .)٢٢٢  ص١٩٩٢:منير بسيوني الهيتي  (ة المختلفةّالزراعي تضافة المخصبإِوا، ة الجيدة ّالزراعي

ومقاومـة اآلفـات واألمـراض لرفـع ، سمدة ة واَألّالزراعيستخدام الميكنة ِ إِفيضافة إلى التوسع ِباإل  
التي تعطى أعلى إنتاجية لـألرض  وتطبيـق  استخدام البذور الجيدة ِفيمع ضرورة التوسع ، ن إنتاجية الفدا

والمحافظــة علــى التربــة ، والــتحكم فــي عمليــات جــرف نظــام الــدورات الزراعيــة لتحســين حالــة المحاصــيل  
رـيـق مهم عــن طعـلـيهــا ، ووقــف مــا تتعــرض ـلـه مــن تصــحر ، وـتـدريب المــزارعين وتعليالترـبـة ، والمحافظــة 

 ، والمحافظــة المــزارعين الدراســة ، وتــدريب منطـقـة مــدارس زراعيــة فــي بإنشــاءم الزراعــي يعـلـالتوســع فــي الت
 تــوفير التمويــل اـلـالزم لالرتقــاء إـلـي باإلضــافة إنتــاج ناجحــة ، أدوات الصــحية حتــي يصــبحوا أحــوالهمعـلـى 

 . النمط المتقدمإلي ّوتحويلها من النمط المعاشي، بالزراعة 
 عليــه وتحســينه والمحافظــة ّالزراعــي اإلنتــاجبطقــة الدراســة عــدد مــن الوحــدات التــي تهــتم يوجــد بمن

 - قطــاع قالبشــو ِـفـي عملـيـات التنميـة الرأســية ِفــيُويتبــع   ، وزـيـادة العائـد مـنـهّالزراعــي اإلنـتـاجبهـدف زـيـادة 
 :زيان األساليب التالية

 .ةّزراعيالمحطات البحوث والمراكز اإلرشادية استخدام نتائج بحوث  –
 . وتحسينهاإلنتاج المحافظة على –
 .ّالمحصولي وتعديل هيكل التركيب ّالزراعي التكثيف –
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 : المنطقةِفيسية أة الرّالزراعي التنمية ِفيرها ُمحطات البحوث والمراكز اإلرشادية وأث -١
ــان - قالبشـــوبـــالرغم مـــن أن قطـــاع      ــاطق المن مـــزيـ ــلحة حـــديثاُ المنـ  فـــي مـــن فقـــر ّنىعـــاُ إال أنـــه يًستصـ

ــة المنصـــورة  ماعـــداحـــوثُمراكـــز البو، محطـــات  ــوث التابعـــة لجامعـ ــة ،  محطـــة البحـ ــوث مديريـ ومحطـــة بحـ
 مــن بعــض المحطــات البحثيــة القريبــة ســتمد دراســتهالتــي تاط االسترشــادية المحــدودة وبعــض النقــالزراعــة ، 

 :خارجه دراسة لبعض البحوث سواء الموجودة داخل القطاع أو ّما يليِفيو .منها
  :زيان -ة بقالبشو ّالزراعيمحطة التجارب والبحوث  –  

ً باحثـا زراعيـا٧١م أكثـر مـن ُـبـع جامعـة المنصـورة تضَتَ محطة بحثية تهي  التخصصـات ّ شـتىِفـي ً
ــة ِٕوا، ســـتنباط ِ اأجـــلمـــن تعمـــل  ةّالزراعيـــ ــالءم المنطقـ ــاج المحاصـــيل الحقليـــة التـــي تـ ــفة ستصـــلحةُالمنتـ  بصـ
 :األقسام اآلتية التجارب والبحوثمركز م ُضوي،   بصفه عامةالجمهوريةأنحاء  ّوخدمة باقي، خاصة 

 :ةّالزراعي بحوث المحاصيل أقسام -أ 
 :ة إلى مايلىّالزراعيحوث المحاصيل ُويهدف قسم ب    

 اإلنـتـاجة المختلـفـة عاليـة ّالزراعيـاسـتنباط أصــناف جديـدة مـن المحاصــيل عـلـى عمـل المركـز  -   
ــوب وراثيـــذات صـــفات و    ّراضـــياأل ِفـــيوخاصـــة ،  هـــا لهـــا القـــدرة عـلــى مقاومـــة األمـــراض واآلفـــاتِفية مرغـ

غ ُـ ويبلاإلنتـاج قصـيرة العمـر عاليـة بينـهيأصـناف أرز فل طستنباِ إلى اة توصلت المحطُ، حيث المستصلحة
ام  الـعـِـفـيعـروتين ِفــي زراعـة األرز ِ ـفـي محاولـة لتطبـيـق ّر األرز العــاديمتوسـط عـمـره نصـف متوســط عمـ

ّفــي نفــس المســاحة دون أي كبيــرة زيــادة ّالزراعــي اإلنتــاجالواحــد بهــدف زيــادة   ّالــري تحميــل أو زيــادة لميــاه ِ
ومـن خـالل ،  ّ نفـس مـدة مكـث المحصـول العـاديً تقريباّساوىُتين يروعل اِفين مدة مكث المحصول إ ُحيث

لــى أصــناف عديــدة مــن ً ، وأيضــا تــم التوصــل إضــاعف مــن األرزُمكــن الحصــول علــى محصــول مُذـلـك ي
 :األرز منها

 
 . الحصادإلى من الزراعة ً يوما١٥٥ ّحوالي إلىر المحصول يحتاج ِيَف وياباني صنف -١٧١ جيزة* 
 . حتى الحصاد ً يوما١٥٠ ّحوالي إلىر المحصول يحتاج ِفيَ وياباني صنف – ١٧٢جيزة * 
ولمـــرض ، قــاد ُقــاوم للرُل مر المحصــوِفـيــنتخـــب مــن الهجــن المحليــة وُ صــنف جديــد م– ١٧٥جيــزة * 

 .اللفحة
  طــن٢١٩٦١١ طــن إـلـي ١٧٩٢٢,٤الدراســة مــن  فــي منطـقـة األرزوـقـد ـتـم زـيـادة إنـتـاج محصــول 

 .٪١,١ بلغت  سنوية بنسبة زيادة)٢٠١٠- ٢٠٠٨ (في الفترة من
 المالئمـة األصـناف أنسـب طسـتنباِاعمل مركز البحوث والتجـارب علـى : رزراعة البنجوفى مجال 

 لإلزهــار المقاومــة األصــنافوتفضــل ،  المنطقــة ِـفـي والحشــرات تحــت ظــروف الزراعــة لألمــراض والمقاومــة
 أنويفضـل ،  مـن المـادة السـكرية ً كبيـراًه حتى ال يستهلك جـزءاِفيزهار المبكر غير مرغوب ن اإلالمبكر أل
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 يـقـل عــدد الأويجــب   اإلنـتـاجكـبـر كمـيـه مــن صــول علـى أُ حتــى يمكــن الحكتــوبرُأ منتصــف ِـفـيتـتم الزراعــة 
ممـا  التربـة ال تزيـد رطوبـة ُحيـث بّالـري ِفـيعتـدال ِوصـى بضـرورة االُوي،  الفـدان ِفـي ألـف ٤٢النباتات عـن 

ن نســبة الســكر بهــا عاليــه مــع ضــرورة فطــم المحصــول قبــل الحصــاد دى إـلـى عفــن الجــذور خاصــة ، وأيــؤ
 ٢٤الل ِــقلـيـع إلــى أن ـيـتم التســليم خولتســهيل عمليــة الت، كر بالجــذور ُ شــهر لزيــادة تركيــز نســبة الســّبحــوالي
 طــن ٢ – ١,٥ اليقــل انتاجيــة الفــدان مــن البنجــر يفــوق نظيــره مــن العــادي بمــِثبــت النتــائج أن إوأ، ســاعة 
 بسـبة  طـن٥٥٨٧٤ طـن إلـي ٤٢٢٢٩,٣مما ساعد على زيادة إنتاج البنجر في منطقة الدراسة مـن للفدان 

 ).٣٧(جدول ًا  طن١٧,٩٩ان من البنجر  ؛ حيث بلغ متوسط إنتاج الفد٪١,٦ زيادة سنوية
 ِفـيجديدة تصلح للزراعة أصناف ستنباط ِ توصل المركز إلى ا: القمح محصولزراعةوفى مجال 

ــبة الملوحـــة بالتِمنطـقــة مـــن االعـــانى ُ تُحيـــثمنطـقــة الدراســـة  ــاع نسـ ــب عـلــى زراعـــة األصـــناف َوت، رـبــة ُرتفـ رـت
ــة األرز ُتـــأخلطويلـــة العمـــر القديمـــة  ــير زراعــ ـــالقمح الِفـ ـــم ،  مســـاحات المنزرعـــة ـب ـــي ـت ومـــن األصـــناف الت
 . لقمح زيادة إنتاج اأجل من ٦١ ، سخا ٦٩ سخا ااستنباطه
ــناف قمـــح ِكمـــا تـــم ا  ــتنباط أصـ ــخا ٩٢ســـخا سـ ــج المبكـــر وُحيـــث ١٦٣ ، سـ  اإلنـتــاج يمـتــازان بالنضـ

ــو ــادية للمـــزا، ر ِفياـل ــبرعين للتوعيـــة باألصـــناف الجديـــدة وويقـــوم المركـــز بعمـــل بـــرامج إرشـ  ت المعـــامالأنسـ
 إردب ٥٠٣٣٥,٨ممـا أدي إلـي زيـادة إنتـاج القمـح مـن  ّالزراعي مع اإلرشاد لطار التكامِ إِفيالمالئمة لها 

 ٩,٩٤ ؛ حيــث وصــل متوســط إنتــاج الـفـدان مــن القمــح ٪١,١ إردب بمعــدل زيــادة ســنوي بـلـغ ٧٧٠٨٩إـلـي 
 ).٣٣(للفدان جدول / إردب 

 ١٥٧٠٦,٥ الخضــر بمنطقــة الدراســة مــن إنتــاجزيــادة  إلــي  االهتمــام بمحاصــيل الخضــركمــا أدى
ــغ ) ٢٠١٠-٢٠٠٨( طـــن خـــالل الفتـــرة مـــن ٣١٩٣٤,٧طـــن إلـــي  ــادة ســـنوية بـل ــا ٪٢بمعـــدل زـي  زادت ، كمـ

 بمعــدل )٢٠١٠ -٢٠٠٨( قنطــار خــالل الفتــرة مــن ١١٨٠,٨٢ إلــي قنطــار ٩١٢,٧٨ القطــن مــن إنتاجيــة
 ).٤٢( جدول للفدان /  قنطار٣,٤لقطن  ؛ حيث بلغ متوسط إنتاج الفدان من ا٪١,٠زيادة سنوي 

 ومواعيـد ّة للمحاصـيل مثـل مواعيـد وطـرق الزراعـة ومعـدالت التقـاويّالزراعيـ المعامالت دراسة أنسب -   
عمـل حقـول  باإلضـافة ألـي .دورات زراعيـة لعـدم إجهـاد التربـة  وكـذلك العمـل علـى اقتـراح،  ّالـريالتسـميد و

اإلشـراف علـى  ، وهـوض باألصـناف الجيـدة للزراعـةُ للنهـاعلية ّالزراعيـجـراء التجـارب ِ إأجـلاسترشادية مـن 
 .وزيادة العائد،  واإلشراف على زراعتها لضمان جودة المحصول، إنتاج التقاوي المنتقاة 

  محطـة البحـوثمثلين منُم مُ تضةستوى المحاصيل المختلفُ على مكثفةُ مقيام المركز بحمالت قومية -   
ــة  ــة الزراعـــة إلرشـــاد الفالحـــين و، وكليـــة الزراعـ ــل جميـــع المشـــا، جامعـــة المنصـــورة ومديريـ ــة وحـ كل المتعلقـ

 . بالمحصول والنهوض به 
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ٕة المختلفــة واعــدادهم ليكونــوا حلقــة الوصــل ّالزراعيــ تداراِين بــاإلّاـلـزراعيتــدريب المهندســين بجانــب 
د األبحــاث التــي قــام مركــز  بلــغ عــدوبــين المــزارعين، بــين مــا توصــلت إليــه المحطــة مــن تجــارب وأبحــاث 

ًا زراعيــاحثــا ب١١٢٥البحــوث والتجــارب بإعـــدادها   ٤١٥ قومــا يفـــو، ة ّالزراعيـــ مختلــف التخصصــات ِفـــي ً
 .اتتجربة على مختلف الزراع

 

 : أقسام الفسيولوجيا ووقاية النبات –ب 
ذهتبحــث  -     ِه   ،وأمــراض النبــات ،بيــدات الحشــائش ُوم، ة ّــالزراعي فســيولوجيا المحاصــيل ِفــي األقســام َــ

ــتطاع مـــن خُستكشـــاف بعـــض المبِ إلـــى اةوقـــد توصـــلت المحطـــ، ة ّالزراعيـــوالحشـــرات  اللهـــا ِيـــدات التـــي اسـ
ــزارعين لآل ــب ةّـــالزراعيحاصـــيل َصـــيب المُـفــات التـــي تَمقاومـــة المـ ــة ِد ، بجانـ ــة ، راســـة العوامـــل البيئـي وخاصـ

  للمحصول تاجيةنِإ ألفضل المحصول للوصول نتاجيةِإ على يرهاِوتأث، الجوية 
 ، مـع عمـل تقـديم التوصـية بـذلكو، لمبيد المناسـبة لمكافحـة كـل آفـة كمية او، على تحديد نوع  العمل -   

بيد ُل مُ لكمثلاَأل ِ على حده للوقوف على االستخدامّزراعيستخدام المبيدات المختلفة لكل محصول تقييم ال
ســـتخدام األســمدة الورقيــة التــي تحتاجهـــا ِراســة اِد لــىضــافة إِ باإل. المحصـــول إنتاجيــةثر علــى ُيــؤ بشــكل ال

ــيل  ذهوقـــد أعطـــت ، ة ّـــالزراعيالمحاصـ ِه ـــائج َـــ ــة اإلنتاج زيـــادة ِفـــي ايجابيـــة الدراســـات لنت ـــى . يـ باإلضـــافة إل
 .ةّالزراعيأعمار المحاصيل لتحسين استخدام منظمات العمر 

 ِفـيذلك بهـدف مسـاعدتهم و،  ّلزراعيا المجال ِفيخصصين ُللمتنشرات إرشادية للمزارعين و إصدار -   

 . الوسائل لمكافحتهاأنسبمعرفة و،  تعريف اآلفات
 :والمياه ّراضياألأقسام بحوث  – ـج

ِهذهتبحــث  -     وقــدرة، وتغذـيـة المحاصــيل ، والمـيـاه ،  ّراضــياألحــوث ُوب،  المقنـنـات المائـيـة ِـفـي األقســام َــ
ن  إُحيــث؛ الدراســة  منطقــة ِفــي المحصــول الصــالح  زراعــةِفــيلوحــة للتوســع ُحمــل المَكــل محصــول عـلـى ت

ســتعمال ِوا،  ـلـرش األنسـبرق ُوالطــ، ة ّـالزراعي دراســة المعــامالت  طبيعـة خاصــة بجانـبمنطقـة الدراســة ذو
 المبيدات

ـــن خــــّاـلـــريتطـــوير  -    ــطحي مـ ـــات ِ السـ ــع كفـــاءة ةّالزراعيـــالل تعـــديل بعــــض العملـي ـــري بهــــدف رـفـ  ـمـــع ّاـل
 .الجديدة  ّراضياأل ىتوجيه الفائض من المياه إل وّالري مثل لمياهستخدام اَألِاال
ـــأثير ا- ـــاه الصـــرف عِ دراســـة ـت ــتعمال مـي ــيل لــــسـ ــةى المحاصـ ــى إِوتأث،  المزروعــ ـــياألنتاجيـــة ِيرهـــا عـلـ    ّراضـ

 .ةّالزراعي ّراضياألرق تحسين ُودراسة ط

 : بقالبشوّراضياألمركز بحوث   
ــدىِإ ــام ؤهإنشـــاتـــم اعـــة بمحافظـــة الدقهليـــة ابعـــة لمديريـــة الزرَ البحثيـــة الت النقـــاطحـ  علـــى م٢٠٠٥ عـ
م َويمكـن توضـيح أهـ،  ّالـري عمليـات ِفـيالميـاه المسـتخدمة و، دراسة التربـة يهتم بحيث  ، ًافدان ٢٢مساحة 
 :ّما يليِفي؛  ّراضياأل مركز بحوث أهداف
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١٠/٢٠١٠ / ٢٠ 

صــول علــى تحمــل  كــل محةوقــدر، وتغذـيـة المحاصــيل ،  المقننــات المائيــة يهــدف المركــز إـلـى دراســة -   
 ط تـم التوصـل إلـى اسـتنباُحيـث  ، وتتحمـل درجـات ملوحـة التربـةاإلنتـاج، باستنباط أصناف عاليـة الملوحة 

 :من أهمها، وية العالية اإلنتاجالعديد من األصناف المعتمدة ذات 
ــذرة الشــاميةِفــي         أهمهــا ومــن،  العاليــة يــةاإلنتاج ذات األصــناف تــم اســتنباط العديــد مــن : مجــال ال

 اإلنـتــاج عاليــة أصــنافعتبــر ُ ، وهــى ت٣١٠ ّ ، وهجــين ثالثــي٢١٥ ّ، وهجــين زوجــي ٢٠٤ ّهجــين زوجــي
 أصناف استنباط  بقسم االختباراتً حالياّ ، وتجري منها مرض الذبول المتأخراألمراض للعديد من ةومقاوم
ِهذهويتوقع ل،  اإلنتاج عالية ّأخرى   .ًإردبا ٤٥-٣٥ن  عالية مإنتاجية ّ أن تعطياألصناف َ

تم التوصل إلـي اسـتنباط ،  المنطقة ّأراضي معظم ِفي الرتفاع درجة الملوحة اًنظر:  مجال القمحِفي       
ســخا و ، ٦١ ، وســخا٦٩ باإلضــافة إـلـي ســخا . اـلـذي يمتــاز بتحمــل الملوحــة ٨أصــناف جديــدة منهــا ســخا 

 .القمح بالمنطقةمحصول  زراعةزيادة وذلك بغرض ، ١٦٣ وجيزة ، ٩٢
ــتنباط ِفـــيتتركـــز اهتمامـــات المركـــز  : مجـــال زراعـــة القطـــنِفـــي        أنســـب ٕواجـــراء جديـــدة أصـــناف اسـ

 األصـناف صفة التبكير من بعـض إدخال ً يتم حالياُحيث الفدان ، إنتاجيةة بهدف زيادة ّالزراعيالمعامالت 
 الزراعــة بعــد المحاصــيل الشــتوية ءمـتـال لكــي أشـهر ٥-٤ حــدود ِـفـي تكــون مــدة نضــجها ُحيــثوب،  األجنبيـة

 . القطن غير البصل منها الخيار والذرة على محاصيل العادية ، كما يقوم المركز بتحميل
 ّعلـىصـول علـى أُ منـه بهـدف الحتجريبيـةعشـرة أفدنـة تم زراعـة  (*)نبات السيسلزراعة في مجال 

ــن  كثـفــيعتـبــر مـــن النباـتــات المســـتخدمة ُوالسيســـل ي،  ممكنـــة إنتاجيـــة ــناعاتيـــر مـ ،  كصـــناعة الحـبــال الصـ
 ) .٢١(وغيرها صورة ،  األدويةويدخل فى صناعات 

 
 
 
 
 
 

 
 

 .)ًناظرا اتجاه الشرق( ، نبات السيسل في زمام جمعية الجامعة) ٢١(صورة            

                                                
نبات مصري قديم يشبه نبات الصبار ، ويزرع بهدف الحصول على التيل ، كما يدخل هذا النبات في العديد من : نبات السيسل (*)

 .جات وغيرهامثل صناعة األدوية ، وصناعة المنسوالصناعات 



 - ١٣٢ -

ــاه ضـــافة اَألِثــر إَأ دراســة -    ــعلــى )  تنقـــيط–رش (  الحديثــة ّالــريتحــت نظـــم  ّالــريســمدة مــع مـي  ةإنتاجـي
 ّالـريوطرق ،  المعدالت للمحسنات األرضية أنسبيجاد ِإ ضافة إلىِ باإل .ةالرملي ّراضياأل ِفيالمحاصيل 

 بتطبيقهـا بواسـطة ّ يوصـىوالتـي ، الرمليـة سـواء ورقيـة أو أرضـية ّراضـياألب طـرق التسـميد أنسبو، ثلى ُالم
ذهســتخدام ِقتصــادية الِ االّراســة الجــدوىِود، الجديــدة  ّراضــياألبالمــزارعين  ِه  ّراضــيلأل التوصــيات بالنســبة َــ

 .الجديدة
 نخفــاضِاومثــل نقــص العناصــر الغذائيــة الرمليــة  ّراضــياألعــرف علــى العوامــل المحــددة إلنتاجيــة َالت -    
وتكـوين القشـرة السـطحية ، والطبقـات الصـماء ، والقلويـة ، لوحـة ُ مشـاكل الم،حتواها من المـادة العضـوية ُم

 .لألرض الجيرية
ـــــ -    ـــين َتهـ ـــــياألدف عمليــــــة تحســـ ـــــة  ّراضـ ــــيالرمليـ ـــــام األول ِفــ ــــى المقـ ـــــالح إلــ ـــــواص ،  إصـ ـــــدعيم الخـ وتـ

ــدالت للمحســـناتأنســـبباســـتخدام  ّراضـــياألزيائيـــة والميكانيكيـــة لتـلــك ِفيالهيدرو  األرضـــية الطبيعيـــة أو  المعـ
العضــوية والحيويــة  األســمدة سـتخدامِا تطبـيـق ِـفـيالتوسـع  ، بجاـنـب دراســة ّالحقلـي ّاـلـريرق ُوطــ، الصـناعية 

ًبــدال مــن األســمدة الكيمائيــة حفاظــا علــى البيئــة بوجــه عــام  المحاصــيل نتاجيــةِبإعالقــة الصــرف دراســة  ، وً
 .الجديدة ّراضياألفي   األرضيرتفاع مستوى الماءِوا، والتلوث 

وعقـد الـنـدوات ،  مجـال األسـمدة والتسـميد ِفـيعـداد النشــرات الفنيـة ِ إِفـي ّالزراعـيرشـاد ِالتعـاون مـع اإل -   
للتوعيــة بــالطرق  الحمــالت القوميــة ِفــي واالشــتراك، وتبــادل الخبــرات ، والمــزارعين للحــوار ، مــع المرشــدين 

ــة المناســـبة لزراعـــة ا ــيوـتــدريب العـــاملين بمعامـــل خصـــوبة التربـــة المنتشـــرة ، لمحاصـــيل المختلـف  المنـــاطق ِـف
 .ةّالزراعيالمختلفة مع هيئة صندوق الموازنة 

تحـديث أرقـام االحتياجـات  وٕحتياجـات المائيـة للمحاصـيل وانتاجيتهـاِة تأثير تغيـر المنـاخ علـى االدراس -   
 .الجديدة ّراضياأل ِفي الحديثة ّالريرق ُاستخدام ط كذلَوك، المختلفة المائية للمحاصيل 

 

  : وتحسينه اإلنتاج المحافظة على –٢
وزـيـادة ، وجودتـه ،  ّالزراعـي اإلنتـاجحافظـة علـى ُ المنطقـة إـلـى المِفـية ّالزراعيـ التنميـةهـدف خطـط َت

  .قلأمساحة زراعية  ِفيلك الحصول على نفس المحصول َوكذ، إنتاجية الفدان منه 
 : ما يليِفي؛  ّالزراعي اإلنتاجتحسين وزيادة عمليات مثل َتَوت

 :  والصرفّالري تحسين نظام -أ
 ِفـية ّـالزراعي التنميـة تعمل على زيادة التي تالعمليا والصرف من أهم ّالري نظم عملية تحسين عدُت
 ِـفـي تتـبـع ُحـيـثـيـة اإلنتاجدرتها ُرـفـع ـقـهــا بعليحافظــة ُوالم، صــوبة الترـبـة ُفهــي لهــا صــلة وثيقــة بخ ؛المنطـقـة 
 ّكثــرة المــراويو، ة ّالزراعـيـتفتـيـت الحيــازة ذـلـك  علــىوقــد ترـتـب ،   ـبـالغمرّاـلـرينظــام  القطــاع ّأراضــيمعظــم 
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 ّالتوصـيل أم عـن التسـرب مـن مجـاريعـدم  عـن ًاء أكـان ناتجـاَ سوّالريثرة الفاقد من مياه  كذلك كّيوالمساق
 ).٢٣ -٢٢( بالغمر صورة ّالري عن طريق أو األعمال الصناعية ِفي أو الفاقد ّالري

وتقلـيـل الفاقــد مــع العــودة إـلـي ، رق نـقـل الميــاه ُوتحســين طــ،  ّاـلـريهتمــام بترشــيد ِن االِـفـإ؛  ثــمومــن 
 مـن ّالـريعتبـار ميـاه ِ كذلك فمـن الواجـب ا ،ّالري ِفي األمثل الستخدام المياه  يضمن الحدّالزراعي التجميع

 أسـاس إنتاجيـة علـىويجب أال تقـاس إنتاجيـة المحاصـيل ،  اختيار السياسة االقتصادية ِفيثرة ُالعوامل المؤ
وذلـك عنـد المفاضـلة ، المسـتعملة  أساس معدل إنتاجيـة الوحـدة مـن الميـاه على ًبل أيضافقط الفدان الواحد 
ى تطهير الترع باستمرار لضـمان سـريان الميـاه لنهاياتهـا لكما يجب العمل ع .ة البديلة ّالزراعيبين الدورات 

ــثوتخلصـــيها مـــن النباتـــات المائيـــة  ــا المنطقـــة ّأراضـــي تهـــدد ُحيـ صـــعب زراعتهـــا ُ قلويـــة يّراضـــيأل بتحويلهـ
 ).٤٦ص ،١٩٨١:محمد خميس الزوكة( المصارفمياه  ِيف الصوديوم أمالحالرتفاع درجة تركيز 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 .)ًناظرا اتجاه الغرب( مايو ، ١٥ستصلحة ، بزمام جمعية ُالم الرملية ّراضي بالغمر لألّالرينظام ) ٢٢(صورة 

 
 
 
 

 
 
 

 

١٠/٢٠١٠ / ٢٠ 
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 .)ًناظرا اتجاه الشمال( مايو ، ١٥لية المسمرة بزمام جمعية  الرمّراضي بالغمر لألّالرينظام ) ٢٣(صورة 
ليـة قأعداد المصـارف الحلقلة وذلك ،  منطقة الدراسة بانخفاض كفاءته ِفيالصرف  ظامِنسم َيتما َك

ــن أن التربـــة تحتـــاج  ــند عـــدإلـــيالجيـــدة بـــالرغم مـ ــة  ألمصـــارفال  كبيـــر مـ ن نظـــام الصـــرف لـــه صـــلة وثيقـ
ملـيـة تطهيرهــا مــن الحشــائش التــي تمنــع همــال المــزارعين لعِإوكــذلك  هــا ،عليالمحافظــة و،  الترـبـة ةبخصــوب

 . فتتسرب إلي الحقول المجاورة؛  ّتدفق المياه ووصولها للمصرف الرئيسي
ِهذهوالحـل األمثـل ل  االستصــالح جمعيـات سـتوىُ معلـى  الصـرف المغطـىِفـيع  المشـكلة هـو التوسـَـ

  مســاحات كبيــرةرِفيوتــ: ت مثــلاابيــيجِ مــن إمغطــى نظــام الصــرف اله يتضــمنوذلــك لمــا،  قطــاعالب ّالزراعــي
والعمــل عـلـى توســيع وتطهيــر ، ر الفاقــد مــن المـيـاه ِفي وتــو المكشــوفة ،ة إلقامــة المصــارفّالزراعيــ ّراضــياأل

 .المصارف الحالية بما يسمح بتصريف المياه
 : والمبيداتالتسميد -ب

قصـد  يُحيـث االهتمام بتسـميد التربـة مـن أهـم طـرق تحسـين خصـائص التربـة وزيـادة خصـوبتها عدُي
تاجيــة ِ إنعلـىيحتاجهـا المحصـول المنـزرع إلعطـاء أ محصـول هـي الكميـة التـي ّباالحتياجـات السـمادية ألي

 أنواعهــا ًســتخدام المخصــبات الكيماويــة بكافــةِبح إَ الســد العــالي أصــنــاءِ بعــد بّبعــد غيــاب الطمــيف، ممكنــه 
منيــر بســيوني الهيتــي ،  (ســفور والفاألزون عناصــر ِفــية ّالمصــريقــر التربــة َلحــة وبخاصــة مــع فُضــرورة م

،  ّالزراعية نحو زيادة إنتاجية الفدان عن طريق التكثيف ّالزراعيتجاه التنمية ِ ومع إ، )٢٣٠ ، ص ١٩٩٢
تطلب ة طوال العام مما يّالزراعياآلفات  هذا باإلضافة لوجود . راحتها وأوعدم إعطاء فرصة لتجدد التربة 

 أصـبح ُحيـث،  ّالزراعـي اإلنتـاجعـوق َمن الحشائش التـي ت التخلص ًضاأيص منها وُستخدام المبيدات للتخلِإ

١٠/٢٠١٠ / ٢٠ 
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 يــةاإلنتاجبرتـقـاء ِة لالّالزراعيــ ّراضــي لأليــةاإلنتاجم عوامــل رفــع الجــدارة َبيــدات مــن أهــُســتخدام االســمده والمِإ
 .ةّالزراعي

 : في منطقة الدراسةةّالزراعيالتسميد والمحاصيل  -
 /  كــم٧٥ـنـه يســتجيب للتســميد النتروجينــى حـتـى لتجــارب أ ـقـد أوضــحت المحصــول القطــنبالنسـبة 

ــين ، األولـــىل ــاف عـلــى دفعتـ ــالريوالثانـيــة بعـــد ،  بعـــد الخـــف مباشـــرة ّلـفــدان تضـ ــَأًة الثالثـــة علمـــاّـ ضـــافة ِن إ بـ
راحل نموه المتأخرة يدفعه إلى النمو الخضري لفترة أطول على حساب النمـو الثمـرى َ مِفيالنتروجين للقطن 

 .والتي تؤدى إلى نقص المحصول ، صابة باآلفات الحشرية مما يعرضه لإل
ـــا ـــبة أمــ ـــول  بالنســ ـــــىُفي األرزلمحصــ ــــع الســـــماد الســـــّراعـ ـــل الحـــــرث بُ وضـ ــفات قبــ ـــدل ُوبر فوســــ معـــ

 األصــناف حاـلـة ِفــيكجــم يورـيـا ١٠٠ أو كجــم كبريتــات نشــادر ٢٠٠ ضــافةِإمــا يجــب َالفــدان ، ك/كجــم١٠٠
ــاطويلــة الســـاق  ــناف حالــة ِـفــي أمـ ــماد أنجـــب ِفي الســـاق القصـــيرة األصـ ــات ٣٠٠ إـلــى يــزداد السـ ــم كبريـت  كجـ

 . كجم يوريا ١٥٠ أونشادر ، 
 إـلـى باإلضــافة الحــرث ، أثـنـاءكجــم ســوبر فوسـفات ١٠٠جـب وضــع ِفي رالبنجــلمحصــول وبالنسـبة 

 ة الثانيـةالريـ بعد الخف مباشرة وقبل ّاألولىعتين ، ُ تضاف على دفأزوت وحدة ٦٠ ّزوتى بما يوازىأسماد 
 كجم سلفات بوتاسيوم على ٥٠ ّ مع ضرورة إضافة سماد بوتاسىّ من الدفعة األولىًبعد شهر تقريباة الثوالث

 .ّدفعتين مع التسميد األزوتى
وحــدة أزوت ١٠٥ـلـزم إضــافة َ ـلـذا يّنــه يســتجيب للتســميد األزوتــىإف؛  لمحصــول الــذرةأمــا بالنســبة 

ة ّــالريل ريــة المحاـيـاه ، والثانيــة قبــل بــ مباشــرة وق بعــد الخــفّ األوـلـىنفعتــين متســاويتيُللـفـدان تضــاف عـلـى د
 .الثانية 

ك لـوذ، كجـم أزوت لفـدان علـى ثـالث دفعـات ٧٥ بوضـع م يجـب االهتمـالمحصول القمحوبالنسبة 
 الدفعة ِفيراعى ُة الثانية مباشرة ، يالري والدفعة األخيرة قبل ّالريكمجموعة أولى منشطة عند الزراعة وقبل 

 . على البقع الصفراء الضعيفةاألخيرة التركيز 
 

 : مقاومة اآلفات والحشرات -ج
 إنتاجيــةوزيــادة ، ة ّــالزراعي التنميــة ِـفـيضــح َ الواهُأثــر والحشــرات اآلـفـاتلمقاومــة ن أه ِفيــممــا الشــك 

ة مثـل مكافحـة الفئـران ّالزراعيـ المحاصـيل لمختلـف المقاومـة أعمـال تتم ُحيث ةالمختلفة ّالزراعيالحاصالت 
 . حصاد القمح باستخدام المبيدات السريعة المفعول  موسمِفي

 كمــا يــتم مقاومــة العديــد مــن . ســتخدام الــرش بالطــائرات والــرش اليــدويِبإطــن يــتم مقاومــة دودة الق
يـؤدي والـذي ،  المتـأخر لومنها اإلصابة بدودة القطن والمن والذبو، صيب محصول الذرة ُاألمراض التي ت

 ِفـي المبـدأ ثـم تبـدأ ِفـيوهـو عبـارة عـن أورام وانتفاخـات صـغيرة الحجـم ،  ّعـاديإلى موت النباتـات والـتفحم ال
وهــو عبــارة عــن ،  مويوجــد بــداخلها مســحوق اســود كــالفح،  كبيــرةالكبــر والتضــخم حتــى تصــل إلــى أحجــام 
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نخفاض المحصول ، كما يتم مقاومة حشرة المن لمحصـول ِجراثيم الفطر تؤدى إلى إصابات جديدة تهدد با
 ١,٥بيـد المالثيـون بمعـدل ُويستعمل لهذا المـرض م، صيب القمح ُخطر اآلفات التي تعد من أُوهى تالقمح 

شــد  ، وهمــا مــن أّراض التــي تصــيب األرز مثــل مــرض اللفحــة والتبـقـع البـنـيمــويــتم مقاومــة األ، لـتـر للـفـدان 
اســب ُ الميعــاد المنِفــي األمــراض الســابقة يجــب االهتمــام بالزراعــة ّولتالفــى، األمــراض خطــورة علــى األرز 

 .ة والحشريةّالزراعيستخدام المبيدات ِ النهاية إلى ترشيد إِفي ّ يؤدىُحيث؛  ّالري التسميد وِفيعتدال ِواال
 

 :ةّالزراعيوتنظيم الدورة ،  ّالحيازي الهيكل صالحِإ –د 
ــن خـــالل الدراســـةو ــينمـ ــُوأن م،  عـــدد الســـكان ِفـــي ً مضـــطرداً تزيـــداُهنـــاكأن   تبـ ــدالت النمـ  ِفـــيو عـ

ممــا ،  علـى األرض ً متزـيـداً وضـغطاً كبـيـراًمثـل عبئـاُ ممــا يّتتضـاءل أمــام معـدالت النمــو السـكاني ّراضـياأل
 إلـى ١٩٩٦ عـام أفدنـة ٥توسـطاتها مـن ً إلى انخفاض مّيؤدى، كما ة ّالزراعي ّراضياأل تفتت إلى  ذلكأدي

 . ةة بيئة طاردّالزراعية مما يجعل البيئ، م ٢٠١٠ فدان عام ١,٢ثم إلى م ٢٠٠٦فدان عام  ٣
 ٣ بمتوســط أفدنــة خمســة عــن حيــازتهم  تـقـلمــن الســكان ٪٨٥أن نســبة  مــن خــالل الدراســةتـبـين و 

ــي ـتــؤدىتورـيــثلظهــور عمليـــات ال ّ يـــؤدىاألخـــرنتيجـــة لزيـــادة الســكان عـــام عـــن  ؛م ٢٠١٠فــدان عـــام   ّ الـت
 .ةّالزراعيلتفتيت األرض 

 الشــريعة قــوانينراعــاة ُة مــع مّالزراعيــع تفتــت األرض  لمنــلالزمــة الدولــة ســن القــوانين اعـلـىيجــب و
 ة ّالزراعيوتنظيم الدورة ،  ّالزراعيظام التجميع ِتجهت الدولة إلى نِ إُحيثسالمية الخاصة بنظام التوريث ِاإل

بمـا ،  لألصـول الفنيـة ً وفقـاكبيـرة وحـدات مسـاحية ِفـية المختلفـة ّـالزراعيوهو يهدف إلى تنظـيم الحاصـالت 
 . وتحسينه وزيادة دخل المزارع ّالزراعي اإلنتاجلى زيادة يؤدى إ

 :ةّالزراعي المترتبة على إتباع نظام الدورة ومن أهم النتائج
هولة ُ ســإـلـى كبيــرة مســاحات ِـفـي يــؤدى نظــام تجميــع الزراعــات ُحيــثتنظــيم مقاومــة اآلفــات واألمــراض  -  

 .مقاومة اآلفات بأحدث الوسائل وبأقل التكاليف 
حافظــة علــى ُتــالي المِنزرعــة كميــات الميــاه المطلوبــة بالُعطــاء المحاصــيل المِ والصــرف بإّالــرييم تنظــ -  

 .كميات المياه

 .اليب الزراعة الحديثة َوتطبيق أس، ة ّالزراعيستعمال اآلالت ِ اِفيالتوسع  -  

 . التجارة ِفياالهتمام بزراعة محاصيل التصدير بما يسمح بإسهام منطقة الدراسة بدور كبير  -  
 

 :النقل  االهتمام بشبكات-هـ
 خالل ومن،  زيان – قطاع قالبشو ِفي من عملية التنمية ّ هو الهدف الرئيسيّالزراعيعد النشاط ُي
،  مــن مركــز بلـقـاس ّتــأتي الدراسـة إقلــيم ِـفـيعظــم العناصــر الالزمــة إلتمـام تـلـك العملـيـة ُتضــح أن مِالدراسـة إ

 زيــادة التكــاليف ًوأيضــا تزيــد مــن تكلفــة النقــل لمــدخالت الزراعــة ، ّلتــاليباوبعــض مراكــز محافظــة الدقهليــة 
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 ـيـتم نـقـل وتســويق الـتـي الخضــر لمحاصــي أواء بالنســبة للمحاصــيل الحقلـيـة َة ســوّالزراعـيـلمخرجــات العميـلـة 
 .بعض المحافظات المجاورة ، بجانب وبعض المراكز الجنوبية ،  مركز بلقاس إلىمعظمها 

ــل دورا ــي ً وفعـــاالً هامـــاًويــؤدى النـق ــة ِـف ّاالفـقــي فالتوســـع ؛ة ّالزراعيــ التنمـي ــاءِإ يتطـلــب ُ  شـــبكة ـمــن نشـ
سـتلزمات االستصـالح والتعميـر ُ، ونقـل م ّراضـياألستصـالح ِالطرق الممهدة والمرصـوفة لتسـهيل عمليـات ا

ــاجوتوزيـــع ،  تســـويق أو ، ّالزراعـــي اإلنتـــاجو ، هالك  منـــاطق االســـتأو اإلنتـــاج لكـــل منـــاطق ّالزراعـــي اإلنتـ
درة عـلـى خدمــة الحركــة المرتبطــة بزيــادة َصــبح قــاُ تّ رفــع كفــاءة الشــبكة النقلـيـة لكــيّطلــب التوســع الرأســيتوي

حيـث  ، )٢٨٤ص ،٢٠٠٣ : شوهدى عبدالحميد الخواجة(  مما ينعكس أثرها على التنمية بالقطاع اإلنتاج
ــا ٪٧١ ابيـــةبلغـــت جملـــة الطـــرق التر ــن ٪٢١,٥ ُيعـــادل عـلــى مســـتوى القطـــاع بمـ ــرق ل الطـــواّإجمـــالي مـ  الطـ

 . على مستوى القطاع٪٢٩ بمركز بلقاس والطرق المرصوفة ابيةالتر
  :ّالزراعي اإلنتاج مستلزمات ل وتوزيع نقِفيدور النقل    

 شــبكات إنشــاء ِـفـيسـاعد النـقـل ُ يُحـيـث ، ّالزراعــي اإلنـتـاجدعم ُ ـتـالتـيقومــات ُ المأهــمعـد النـقـل مــن ُي
قـل مسـتلزمات نقـوم بي ُحيـث ، األساسـية البنيـة إنشـاءر مـواد ِفيوتـو،  ّراضـياأل والصرف ، واستصـالح ّالري

 تتصـف والتـي المسـتهدف زراعتهـا  ّراضـياأل الهامة خاصة اإلنتاجعتبر من مراحل ُ تالتي ّالزراعي اإلنتاج
والمبيـدات ،  والتقـاوي جانب نقل البذور ىلإ المواد العضوية ، إلى نتيجة الفتقارها يةاإلنتاجبضعف قدرتها 

ِهــذهعظــم ُ الن مًونظــرا،  الحديثــة تتطلبهــا الزراعــة التــيوغيرهــا مــن المســتلزمات  إنتاجهــا  المســتلزمات يــتم َ
ِهذه نقل ِفين النقل يقوم بدور كبير إ ف؛ زيان – قطاع قالبشو خارج   إلـى اإلنتاج المستلزمات من مناطق َ

 . ّالزراعي القطاع لدعم النشاط ِفيمناطق االستهالك 
 

 :التعاوني التسويق وّالزراعيالتعاون  –و 
فوجــود شــبكة الطــرق ؛  عوامــل متنوعــة ً منطقــة علــى عــدةأي ِفــيوقــف نجــاح عمليــات التســويق َتَت

  األهميـة ِفـي لمراكـز التسـويق غايـة اإلنتـاج من أمـاكن ت وصول المنتجاِفيساهم ُالداخلية والخارجية التي ت
عبـد (  هـا نجـاح عمليـات التسـويقعلي يترتـب  ، وذلـك ممـات الطرقاالهتمام بمشروعاضرورة  جاءت ُحيث
 .) ٣٠٩ص  ،١٩٨٨ : صديق عبد ألاله حالفتا

 اإلنتاجبتعلقة ُالم المسائل ِفي والفالحين الدولةتصال المباشر بين ِ قناة لالّالزراعيالتعاون ُيعد و
ومقاومة ،  اإلنتاج مستلزماتر ِفيوتو، ة ّالزراعي مجاالت تخطيط الدورة ِفيذ سياسة الدولة ِفيوتن،  ّالزراعي
 اإلنتاج إلى ّالذاتيوخروجه من حيز االكتفاء ،  اإلنتاجة وبعد تقدم ّالزراعيوتسويق الحاصالت ،  اآلفات

 أسعارووضع ،  يقرب بين المنتج والمستهلك ّاقتصادي ضرورية لوجود نشاط أصبحت السوق أجلمن 
 على عدم ًحافظ على السعر المناسب للمنتج حفاظاُ يّالذي ّالتعاونييق الل التسوِة من خّالزراعيللمنتجات 
 ). ٦٧ ، ص١٩٨٩:محمود محمد سيف  (باألسعارالتالعب 
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ة بمـا يـوفره مــن قـروض نقديـة وعينيــه ّالزراعيـ عـلـى تحقيـق أهـداف التنمـيـة ّالزراعـي نعمـل التعـاوَوي
 يوضــح ّ، والجــدول الـتـالي) ٢٣٣ص ،١٩٩٢: تــى منيــر بســيونى الهي ( ّالزراعــي اإلنتــاج مســتلزمات ًلكافــة

 : زيان–قيمة القروض بأنواعها المختلفة في قطاع قالبشو 
 

 .م٢٠١٠عام  زيان - قطاع قالبشو  ِفي قيمة القروض)  ٤٩(جدول 
 

 قروض الميكنة قروض نقدية قروض عينيه
 

  ية ن بالجالقيمة النوع

  ية ن بالجالقيمة النوع

ة ين بالجالقيمة النوع

 ٧٤٥٤,٢ جرارات ٤٢١٠,٨ مقاومة ١٠١٢١,٢ أسمدة
 ٤٥٤١,٢ آالت حصاد ٢٤١٥,٥ مناحل ٧٥٤١,٢ تقاوي
 ٦٤١٢,٥ أخرى ٢١٥٤,٣ معامل ألبان ٦٢١٤,١ مبيدات
 ١٨٤٠٧,٩ الجملة ٨٧٨٠,٦ الجملة ٢٣٨٧٦,٤ ةالجمل

 .م٢٠١٠ عام بيانات غير منشورة ،،   بالدقهليةّالزراعيبنك التنمية واالئتمان : المصدر    
 

 

 ـفـي األســمدة ةتمثلـُ العينـيـة والمقيمـة الـقـروضيالحــظ أن ) ٤٩(بيانـات الجــدول علــى  إلقـاء الضــوءب
 ٥١٠٦٤,٩ القــروض والبالغــة ّإجمــاليمــن  ٪٤٦,٧ مثــلُ بمــا يجنيــة ٢٣٨٧٦,٤بلغــت  والمبيــدات ّوالتقــاوي

 بمــا جنـيـة ١٨٤٠٧,٩هــا بواـقـع  تليهــا قــروض الميكـنـة المتمثـلـة فــي الجــرارات ، وآالت الحصــاد وغير ،جنـيـة
والمناحـل ومعامـل األلبـان بقيمـة  ثـم القـروض النقديـة للمقاومـة. بالقطاع روض ُ القّإجمالي من ٪٣٦ُيعادل 

 . القروض بالقطاعّإجماليمن �٪١٧,٢ُ بما يشكل جنية ٨٧٨٠,٦
 أجـل مـن اإلنتـاج تي إلـىَكتفـاء الـذاِز االِروجه من حيُ وخّالزراعي اإلنتاجتقدم ج مما سبق أن تستنُي

نـتج والمسـتهلك ، ومـن هنـا ُ يقـرب بـين كـل مـن المّرورية لوجود نشاط اقتصـاديُالسوق أصبحت الحاجة ض
 :ة لعدة أهداف منها ّالزراعي للحاصالت ّظهر التسويق التعاوني

 .ذهِفي تن يصعب على المنتج البسيطّالذي األمرة ّالزراعي السلع التي تحتاجها ةتعدد العمليات التسويقي -  
 . والوسطاء للسماسرة فريسةنتج الصغير مما يجعله ُعف القوة الفصالية للمَض -  

ِهذهوحركة ،  السائدة بدقة األسعارعوبة تعرف المزارع على ُص -     .األسعار َ
مـايو ١٥مثـل جمعيـة  للحاصالت الزراعية المختلفة ّيات التسويق التعاونيهناك جمعيات تقوم بعمل

 طن أرز كما تسـوق جمعيـة ٩٢٥١  و إردب من القمح ،٢١٢٠  و قنطار من القطن ،٥٢٥ تقوم بتسويق
ـــن ، ٢١٠األمــــان  ــن القطـ ــار مــ ـــح ،١٢٠٠ قنطــ ــة .  طــــن أرز ٢٩١٠  وإردب مــــن القمـ ــوم جمعيــ بينمــــا تقــ

ّ ماضـــي أبــوبينمــا تســوق جمعيــة .  إردب مــن القمــح ٩١١ و قنطــار مــن القطــن ، ١٩٧الجامعــة بتســويق 
 طـن أرز تـقـوم هــذه الجمعيـات بجمــع هــذه ٢١٢٣  و إردب مــن القمــح ،٦٢١  وطـن ، قنطـار مــن الق١٨٧

 )جنيهبال(
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 زيـان ، بيانـات غيـر -منطقـة استصـالح قالبشـو (الحاصالت وشرائها من المزارع ، وتقـوم بتخزينهـا وبيعهـا
 ).٢٠١٠منشورة ، 

 :ّالمحصولي وتعديل هيكل التركيب ّالزراعي التكثيف –٣
 ُحـيـث ، ّالزراعــي التكثيــف زـيـان بدرجـة عالـيـة مــن –طــاع قالبشــو  لقّالمحصــوليلتركيــب يسـمح ل ال

ذلك البــد مــن البحــث عــن تعــديل هــذا لــ،  ٪١٣٨ بلغــت تكثيــفوبنســبة ،  مالعــا ِفــي عــروتين األرضزرع ُتــ
 بالعوامــل ّالمحصــولي التركيــب يتــأثر ُحيــث بدرجــة تســمح برفــع نســبة التكثيــف الزراعــة ّالمحصــوليالتركـيـب 

 أعلــىن تحقيــق فــإ؛ ومــن ثــم ، ونقــل ، وعماـلـة ، وصــرف ،  ّوري،  مــن تربــة ةبالمنطقــالطبيعيــة والبشــرية 
إبـراهيم  (ّالمحصـولي حسـن اختيـار التركيـب ّ يتوقـف علـى مـدىإنمـا ّالرأسـية بالتوسـع ّالزراعيـ للتنميةمعدل 

ــادى ــدالعزيز الزـي  ّليالحـــا ّالمحصـــوليبـــد مـــن تغيـيــر التركـيــب َه كـــان العلـيــ ًوبـنــاء،  )٢٧٣، ص١٩٨٨: عـب
 األمــرقــل ،  فـتـرة أاألرض ِـفـيمكــث ُكـبـر وفـى نفــس الوقــت ت أً عاـئـداّعطــىُ زـيـان بزراعــات ت–لقطـاع قالبشــو

ــذي ــة ّعطــــىُ ياـلـ ــة لزراعــ ــروة ثالثــــة  الفرصــ ـــة(عــ ـــيل الصــــيفية المـتـــأخرة أو النيلـي ــك بتخ، ) المحاصـ ض ِفــــيوذـلـ
لمسـاحات الناتجـة عـن  علـى بعـض ا تقليديـةّرىُـأخ لمحاصـي وزراعـة حـاللِإمساحات بعض المحاصيل ثم 

ســبة عاليــة مــن نمثــل إلــى قــدر يســمح ب اَألّالمحصــولي التركيــب إلــى الوصــول أجــلومــن ، ض ِفــيا التخَذَــه
   :ّباع األتيِ يجب إتّالزراعيالتكثيف 

  ٣ مثل سخا اإلنتاج العالية األصنافيم مك بتعلوذ، ض المساحات المخصصة للبرسيم ِفيضرورة تخ -   
 اإلنتــاجول نفــس مكــن الحصــُومــن خــالل ذلــك ي،   تتفــوق علــى مثيالتهــا التقليديــةفأصــناوهــى ،  ٤وســخا 

 :ر بــاقي المســاحة لزراعــة المحاصــيل الشــتوية مثــلِفيوتــو، قــل مــن المســاحة الحاليــة الحــالي مــن مســاحة أ
 .ّالقمح والشعير والعدس والفول البلدي

 عيتناسـب مـ المركز بمـا ّأراضي باقي ستصلحة عنُ للمناطق المّالمحصولي يختلف التركيب أنيجب  -   
ِهذه لالظروف الطبيعية والبشرية واص التربـة والمـوارد َ التي تالءم خـل المنطقة ، كما يجب اختيار المحاصيَ

ًصيفا وشتاء  زراعات البرسيم والبنجر والقمح واألرز ِفيجب التوسع ِفي، المتاحة  ر الموارد ِفيوذلك بعد تو، ً
ِهذه مثل ِفي ، ويجب تقليل زراعة القطن ّالزراعيسع المائية الالزمة للتو  النخفـاض إنتاجـه ًنظـرا ّراضـياأل َ

ِهــذهن تخصــص مســاحة وأ ، ر نفقــات االستصــالح ِفيلزراعــة المحاصــيل المربحــة حتــى يمكــن تــو ّراضــياأل َ
ِهذه مثل ِفيومشروعات البنية األساسية   . المناطقَ

ــــار المحاصــــيل ِيجــــب إ -   ــــالءم التـــــيختـي ـــوات ــة المتاحـــــة خــ ــــوارد المائيــ ـــة والمـ دراســــة إدخـــــال و  ،ص التربـ
ِهـذه مـع إنشـاء مراكـز تجميـع لمثـل ،المحاصـيل الطبيـة والعطريـة  ٕوانشـاء مصـنع ،   تلفهـالتجنـب الزراعـات َ

ِهذهيتوسط   أسرع وقت ِفيلسهولة نقل المحصول أو جمعية الجامعة ،  مايو ١٥ جمعية ِفي المواقع وليكن َ
 ائد ممكن ععلىوللحصول على أ
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 ريتحـت نظـم هـا عليواجهة الطلب المتزايـد ُ المنطقة لمِفياكهة َضر والفُاالهتمام بزراعة محاصيل الخ -  
 والمالئــم بالمناســ الوقــت ِفــي اإلنتــاجر ِفي محاوـلـة لتــوِفــية ّالزراعيــ العمليــات ميكنــةالعمــل عـلـى و، حديثــة 

 .)٢٣٥ ، ص ١٩٩٢:منير بسيونى الهيتى (للتصدير والتصنيع 

 تشــغل مســاحة الصــوبة ثالثــة ُحيــث المنطقــة ّأراضــي معظــم ِفــيالعمــل علــى تعمــيم الزراعــة المحميــة  -  
لزـيـادة إنتاجيــة الـفـدان مــن لـفـدان العــادي مــن الخضــر ممــا يــؤدى وتعطــى إنـتـاج يـفـوق إنتــاج ا، قــراريط فقــط 

 .ّه في الوقت الحاليعليبثمانية أضعاف ماهو الخضر 
 

 : كمثال للتنمية الرأسيةلزراعة المحمية اتقييم   
تاخمـة للـوادي والـدلتا ُوامش الصـحراوية المَ الهعلى األفقيللتوسع  الوقت الحاضر لجأت الدولة ِفي

رتفــاع تكــاليف االستصــالح مــع قلــة المــوارد المائيــة ِإال أن هــذا التوســع تقابـلـه الكثيــر مــن الصــعوبات مثــل ا
ِهـذهنخفاض إنتاجيـة الفـدان بِويالحظ ا،  المتاحة سـهير (  والـدلتاّالقديمـة بـالوادي ّراضـياأل المنـاطق مقارنـة بَ

 ).٤١ ، ص ١٩٩٧: محمد فتحي حافظ
ســتنباط ـبـذور ِ عــن طرـيـق اة الرأســينميــة سياســية التِفــي التوســع ّالزراعــي التوســعاحب هــذا َ وـقـد صــ

ــى المرتـفــع أو القــدرة اإلنتــاج ّ مســـتويعلــىاء َجديــدة ذات خصــائص إنتاجـيــة معينــة ســـو ــات  مقاوعـل مــة اآلـف
 وقـد تحقـق الكثيـر مـن إنتـاج المحاصـيل الحقليـة مثـل  ،وتحمل ظروف التربة الخاصة مثل درجات الملوحة

 الخضـروات لسـد حاجـة السـوق ًوخاصـة، ومع ذلك مازالت الحاجة ماسة إلنتاج المحاصـيل ،  القمح والذرة
 إنشـاء ِفـينا كان التفكيـر بالتوسـع ُن هوم،   األوقات المختلفة مع إمكانية التصدير للخارجِفي منها ّالمحلي

 )٣٣ص  ،٢٠٠٤:محمد علي عواد أبو النجا(الشمالية من مصر ّراضياأل ِفي ًوخاصة الزراعات المحمية
تجاه نحو الزراعة ِمكن القول بأن االُي زيان –قطاع قالبشو  ِفية ّالزراعيطالعة واقع التنمية ُومن م

ّاالفقـيالمحمية بمنـاطق التوسـع  ِهـذه تكنولوجيـا علـىخفضـة معتمـدة ُيـة المناإلنتاج ذات ّراضـياأل وُ  الزراعـة َ
 .هدار المالِ دون إّ الرأسيّالزراعي اإلنتاجمن شأنه زيادة  الذي ّالزراعيمن بذور مستنبطة وتقنيات العمل 
زيـان  -قطـاع قالبشـو بقطـاع يالحـظ أن أعـداد الصـوب  )٥٠( الجـدول بإلقاء الضوء على بيانـات

 ُحيــث، أمــا مــن ة بمركــز بلقــاس ّالزراعيــ أعــداد الصــوب ّإجمــاليمــن  ٪٧,٢مــا تشــكل صــوبة ٥٦٧  تغــبل
ــي القطـــاع مســـاحة الصـــوب  ــغ ؛ ـف ــادلمامـتــر مربـــع ملـيــون  ١٠٥,٤٥٦فتبـل مســـاحة  ّإجمـــالي مـــن ٪٣,٥ ُيعـ

 عـادلُ طـن بمـا ي٩١٠ ضـرواتُة مـن الخّـالزراعي الصـوب إنتـاج كمـا يبلـغ  ،ة بمركـز بلقـاسّالزراعيـالصوب 
 ُحيـثوتـأتي معظـم المنتجـات مـن الخيـار والفلفـل والبسـلة ،  مركز بلقـاسضر بُ الخإنتاج ّإجماليمن  ٪٨,٩

،  أعــداد )٤٣( والجــدول  ، ويوضــح الجــدول التــاليمــن الخضــروات ســريعة التــأثر بالتقلبــات الجويــةتعتبــر 
 :ة في المنطقةّالزراعيومساحة الصوب 
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 .٢٠٠٩ بمركز بلقاس عام ةزيان مقارن - قالبشو  قطاعِفية ّالزراعي ومساحة الصوب أعداد )٥٠(جدول 
 

  بالطناإلنتاج ّإجمالي ٢مساحة الصوب م عدد الصوب المنطقة

 ٨,٩ ٣,٥ ٧,٢ قطاع قالبشو زيان

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ مركز بلقاس
 

 .م٢٠٠٩عام ،  بيانات غير منشورة،  ة ببلقاسّالزراعي اإلدارة: المصدر                 
 

  روف المناخيةُ الظِفيتوافق ل المناطق المالئمة للزراعات المحمية لن زيان م- قالبشو عقطاعد ُوي
ــة  ــم الزراعـــات المحمـي ــيفمـــن المعـــروف أن معظـ ــة تعـــرض   العـــالم توجـــد بجـــوار الســـاحلِفـ ــذه، وذلـــك لقـل ِهـ َ 

 . درجات الحرارةِفيالمناطق للتقلبات الكبيرة 
 

ــاطق الومــن  ــة الميدانيــة لمـن ــم الوـقــوف علــىمتــبمنطقــة الدراســـة المحمـيــة زراعــات خــالل الدراسـ  َ أهـ
 :يليما ِفيمثل ََتوت، ة يحتياجات نجاح زراعة الصوب الزراعِا

 : مادة بناء الصوبة-١
فتتمثــل المــواد . تحتــاج عمليــة بنــاء الصــوبة إـلـي كميــات كبيــرة مــن المــواد البالســتكية ، والحديديــة 

 ّما تتمثـل المـواد الحديديـة فـى شـكل أعمـدة داخـل الصـوبة تبنـيالبالستكتية في أسقف وجوانب الصوبة ؛ بين
 عمـود مـن الحديـد كـي يـتم ٢٥٠ و متـر مربـع مـن البالسـتيك ، ٥٠٠إلي الصوبة تحتاج وعليها الصوبة ، 
 .)٢٠١٠ زيان ، بيانات غير منشورة ، -منطقة استصالح قالبشو( بناء صوبة جيدة 

 : التهوية-٢
ِ صـيفا وانخفاضـها شـتاء ، وعلـى ذلـك ؛ فـإن الصـوب ةارتفـاع الحـراريتميز جو مصر بأنه يمتاز ب  ً ً
ُعامـل التهويـة يعتبـر مـن . ِ المكيفـة فيـتم اسـتخدامها طـول العـام أمـا. ً العادية يتم استخدامها شـتاء ّالزراعية

ًأهــم العوامــل التــي تســاعد فــي تخفيــف حــدة الحــرارة والرطوبــة للنبــات ، ويــتم تهويــة الصــوب العاديــة ب ِ ِ عمــل ُ
ــن اـلــداخل ــة الصـــوبة مـ ــة لتهوـي ــي فتـــرات مختلـف ــوبة تـفــتح ـف ــات تهويـــة فـــي جواـنــب الصـ ِفتحـ ــة .  ِ ِأـمــا ـفــي حاـل

عبــدالفتاح ( ِالصــوب المكيفــة فنقــوم بضــبط أجهــزة التهويــة للدرجــة المطلوبــة إلتمــام عمليــة تهويــة الصــوبة 
 ).٣٨٣ ،ص ١٩٨٨: صديق عبد ألاله 

  : البذور-٣
ِر التي تزرع في الصوب الزراعية حتى تتالءم مـع ظروفهـا وزراعتهـا فـي يجب العناية بانتقاء البذو ِّ ُ

 .مكعبات معدة لزراعتها داخل الصوبة
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  : رعاية النباتات-٤
ّـيجب القيام برعاية النبات المنزرع بداخل الصوب الزراعية رعايـة دقيقـة ، والوقـوف علـى الظـروف  َ ُ

ُالمناخية الخاصة بكل نبات منزرع ، والعمل ع َلى توفير البيئـة الالزمـة لنمـو هـذا النبـاتُ َ ِ فيجـب فـتح بـاب ؛ ِ
 ).٣، ص١٩٩٢: نزيه عبدالهادى(ِالصوب عده مرات في اليوم لتجديد الهواء الموجود داخل الصوب 

 :ّالزراعيالتكثيف  -٥
ــث تحـتــاج الصـــوب الزراعيـــة اســـتثمارات عالـيــة ممـــا  ــف الزراعـــي حيـ ِ يجـــب االهتمـــام بعمليـــة التكثـي ّ ُ ّ

ــتخدام المبيـــدات يســـتد ــع درجـــة التكثـيــف الزراعـــي ، ورفـــع اإلنتاجـيــة عـــن طريـــق مقاومـــة اآلفـــات واسـ ّعى رفـ
 .ّوالمخصبات الزراعية

  :هتمام بالجمع والتسويقِ اال-٦
 العمليـة اإلنتاجيـة ، وذلـك تُتعد عمليات الجمع واإلعداد والتجهيز والنقل للمحاصـيل مـن ضـروريا

 .ِ في حالة جيدةُلضمان وصول المنتج إلى األسواق
 : عوامل أخري-٧

هناك عدة عوامل أخري تحتاج إليها الصوبة لزيادة إنتاجيتها من المحاصيل المختلفة منها عملية  
التسميد حيث تحتاج الصوبة إلي االهتمام بإضافة كميات معينـة مـن األسـمدة سـواء العضـوية أو الكيماويـة 

كميـات كبيـرة مـن المبيـدات التـي تسـاعد علـى القضـاء مـن كما تحتاج الصوبة إلـي .  تزيد من خصوبتهاّكي
ة إلــي عمالــة اآلفــات والحشــرات واألمــراض التــي تصــيب النبــات المــزروع داخــل الصــوبة ، وتحتــاج الصــوب

ّماهرة ومدربة تدريبا جيدا كي ً  زيـادة ّفتـوفر مثـل هـذه العوامـل يـؤدي إلـي؛  تجيد التعامل مـع هـذه الزراعـات ً
 .إنتاجية الصوبة 
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 :الصةــخال
 

ــك َي -    ــاع قالبشـــــو متـلــ ـــاحة -قطـــ ـــان مســ ــــرة زـيـ ــن كبـي ـــياأل مـــ ــالح  ّراضــ ــة لالستصـــ ــــاحتها القابـلــ ــــغ مسـ     تبـل
  ّفـي المجـال الزراعـي جذب االستثمارات علىعدة القادرة َبالتالي فهو من المناطق الوا. فدان  ١١٤٣٥,٣٤

 .والحد من البطالة، فرص متعددة للعمل ٕوايجاد 
مسـاحة يشـغل نمط الشركات والهيئات : فيمثل حيث تت تتعدد أنماط االستصالح الزراعي فى القطاع -   

، ونمــط الخــريجين  المـواد الخــام الزراعـيـة علــىهــا العديــد مـن الصــناعات التــي تعتمــد علي فـدان مقامــه ٢٥٠
ن اـلـذين يقومــون يليــه نمــط المنتفعــي فــدان للخــريج ١٠-٥ الحــد مــن مشــكلة البطالــة بواقــع إلــياـلـذي يهــدف 

 .من مساحة القطاع ٪٨٥ النمط مثل هذاُا يباستصالح الراضي على نفقتهم الخاصة بهدف استزراعه
 درجــةوزيـادة ،  المحاصــيل المختلفـة ـلـى زيـادة إنتاجيـة وحــدة الفـدان مـن إ أدتالتنميـة الرأسـيةوسـائل  -    
 . وزيادة العائد منهّالزراعياظ على الزمام فِ والحةّالمحصولي بما يسمح بزيادة المساحة ّالزراعي فالتكثي
ًكانت لمحطات البحوث دورا كبيرا في زيادة إنتاجية األرض من المحاصـيل المختلفـة -     إنتاجيـة  ت فـزادً

 إردب  ٧٧٠٨٩ طن ، ومحصـول القمـح ٥٥٨٧٤ومحصول البنجر  طن ، ٢١٩٦١١محصول األرز إلي 
 .قنطار ١١٨٠,٨٢طن ، ومحصول القطن  ٣١٩٣٤٠٧ومحصول الخضر 

ً لعب النقل دورا كبيرا فى تدعيم -     والصـرف  ّي ، حيث ساعد النقـل فـي إنشـاء شـبكتا الـريّ الزراعاإلنتاجً
 . المختلفةاإلنتاجونقل مستلزمات ، وتوفير مواد البناء األساسية ،  ّاألراضيواستصالح 

ــف تـقــوم  -     ــى نظـــام تجميـــع الزراعـــات ُروال،  برفـــع إنتاجيـــة الفـــدان ّالزراعـــيعمليـــات التكثيـ  ِفـــيجـــوع إلـ
 .كاليف َ التوبأقلحدث الوسائل  مما يؤدى إلى سهولة مقاومة اآلفات بَأكبيرةمساحات 

ّالتجاه نحو الزراعة المحمية بمناطق التوسع االفقي كان ل -    َواألراضي ذات ، ُ دور ية المنخفضة اإلنتاجّ
ُحيــث تعــديــة ؛ اإلنتاجتحســين خصائصــها كبيــر فــي   المنطقــة مــن المنــاطق المناســبة للزراعــات المحميــة ، ُ

  ممـا تعمـل علـى  ؛نسـب المحاصـيل التـي تجـود زراعتهـا فـي فـى الصـوب الزراعيـةوتعتبر الخضروات من أ
 .ُزيادة محاصيل الخضر



 
 خامسالفصل ال

 . زيان–  قطاع قالبشوفي ّالحيوانياإلنتاج 
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 الفصل الخامس
  زيان-  قطاع قالبشوفي ّالحيوانياإلنتاج 

 :تمهيد
مـثـل أحــد ُ يحـيـث  . للزراعــة المصــريةّ البنــاء االقتصــاديفــي ّســاس الثــانياَأل ّالحيــواني اإلنتــاج ُيعــد

 أن مخرجــات  إلــىِباإلضــافة ، ّالزراعــي قيمــة اإلنتــاج مــن ةبنســبة كبيــرســاهم ُيو،  ّالزراعــيمصــادر اـلـدخل 
مثل ُ كما ت.) Fuller,  M.F:1986,P13( خرجات النباتيةُ الممن القيمة النقدية في ّ أعليّالحيوانياإلنتاج 
 األلبــان ُمنتجــات الصــناعات مثــل مــن لــبعض المــواد الخــام الالزمــة لعــدد ًة مصــدراّالحيوانيــ الثــروة ُمنتجــات
  .والجلود

 تحتاجـه التربـة ّ الـذيّ للسماد العضـويً، ومصدرا ّالحيواني للبروتين ًة مصدرارو الثَهذهمثل ُوكذلك ت
َهــذاو،  ّالزراعــيركــز الدراســة عـلـى الحـيـوان ـنـا فســوف ت همــن و ،المصــرية  لدراســة مــزارع تســمين ِباإلضــافة َ

، قوماتـه ُ ومّالسـمكيراسـة االسـتزراع  دببجانـ؛   البيضاءللحومتجة نُم المشروعات المنعتبارها ِالدواجن با
 اإلنتاجيــة كفاءـتـهورفــع ،  ّالحـيـواني اإلنـتـاج الفصــل عـلـى زيــادة هــذا ـفـيالدراســة رـكـز تكمــا   ، تنميـتـهُــطرقو

،  )٢٣٩ص ،٢٠٠٣ :شـوهدى عبدالحميـد الخواجـة(   الزيـادة الســكانيةتُمعـدال تفــوق تُمعـدالحقـق ُ تلكـي
    .ّالغذائيين  للبروتةالغذائي الفجوة سد ّوبالتالي

 

 :ّالزراعي الحيوان: ًأوال
 

 :الحيواناتتطور أعداد  -١
 

 أعــداد فــيفتقــر َ يحيــث. ا ً حــديثُالمستصــلحةة ّــالزراعي القطاعــات مــن زيــان -  قطــاع قالبشــوُيعــد
قطــاع  فــي ةّــالحيوانيوحـدات  جملــة أعــداد البلغـتو ، وظــروف التربــة ، طقـة منوذلــك لطبيعــة ال، الحيوانـات 

 أعـــداد ّإجمـــالي مـــن ٪١٠,١يعـــادل بمـــا (*) وحـــدة حيوانيـــة ٣٠٧٣٧نحـــو ٢٠١٠ عـــام فـــي ـيــان ز- قالبشـــو
 فــي األنــواع المختلفــة التــي تتفــاوت مــنً عــددا ّالزراعــيالحيــوان ضــم يو، بمركــز بلقــاس  ةّالحيوانيــالوحــدات 

 فيالتطورات  من وقد حدث نوع  ،)، الجاموس األبقار( الماشية بنوعيها  مقدمتهافيزيع تأتي األعداد والتو
 مساحة محصول من ٪٤١,٣ زيان يوجد به -  أن قطاع قالبشو منالرغم علىو،  ّالزراعيالحيوان أعداد 

ــيم  ــــيا ًا واضــــحًـــــ انخفاضنــــاكهأن و إال زرعمنــــالالبرســ ــه وجــــود ف ــات مرجعــ ــداد الحيواـنــ ـــ أعــ ــة منـ اطق حديـثــ
فـإن النشـاط ؛ ، وبالتـالي  يممما يسمح بوجـود محاصـيل األعـالف المجـددة للتربـة مثـل البرسـ؛ ستصالح ِاال

                                                
  : أساس أنىختلفة وتحسب الوحدة الحيوانية علالوحدة الحيوانية معيار يستخدم لتوحيد أعداد الحيوانات الم(*)
 ،  وحدة حيوانية١,٥= ، الجمل  وحدة حيوانية٠,٥= الحمار  وحدة حيوانية ،٠,١= ، رأس الغنم  وحدة حيوانية٠,٠٧= رأس الماعز  

 . وحدة حيوانية١= البقرة 
 .)٢٩٦، ص ٢٠٠١ :وفيق محمد جمال الدين(: المصدر
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افة،  ّاألراضـــي يتركـــز علـــي استصـــالح ّالرئيســـي ــ ــاتُمعرـقــل توزيـــع الُ يّ اـلــذيّعـــد المكـــانيُ إلـــي البِباإلضـ  نتجـ
ِهذه تكون هذا، وب ة سريعة التلف مثل األلبانّالحيواني لقـائم هـا تربيـة الحيـوان افيب ُاطق ذات بيئـة يصـعمن الَ

مكـن ُ، بينما ي ة للمزارعينّالحيواني ُمنتجات المنر الحاجة األساسية في لتو نطاق محدودفي الزراعة إال على
 ، ويوضــح الجــدول التــالي اطق الســبخاتمنــو، مالحظــة أنمــاط الرعــي الجــائر بــين بطــون الكثبــان الرمليــة 

 :أعداد الوحدات الحيوانية في القطاع
 

 

 )٢٠١٠ – ٢٠٠٠( منالفترة  زيان خالل  –قطاع قالبشو  في ةّالحيوانيلوحدات اتطور أعداد ) ٥١(جدول 
 

 

 السنة
 أعداد 

  ةّالحيوانيالوحدات 
 الزيادة الكلية

  )وحدة حيوانية(
 نسبة 

 )٪(الزيادة السنوية
٠ ٠ ١٢٣١٨ ٢٠٠٠ 
٣,٣ ٦١٠١ ١٨٤١٩ ٢٠٠٥ 
٤,٠ ١٢٣١٨ ٣٠٧٣٧ ٢٠١٠ 

 .٢٠١٠-٢٠٠٠عام شورة ،من بيانات غير  ،مديرية الزراعة بالدقهلية : المصدر              

 : مايلى)٤٣،٤٤  (ين والشكل)٥١( الجدول  تحليل بياناتمنيتضح 
وصـلت الزيـادة  )٢٠٠٥ -٢٠٠٠( من الفترةخالل أعداد الوحدات الحيوانية  في زيادة ملحوظة ُهناك -   

 كذـلـو  ٪٣,٣ بـلـغ ّ زيــادة ســنويعــدلُمبالوحــدات الحيوانيــة  أعــداد ّإجمــالي مــنوحــدة حيوانيــة  ٦١٠١الكليــة 
 ّوالسـعي،  ّع نشـاط العمـل اإلرشـادي مـلقطـاع باُالمستصـلحة ّاألراضـي تملك في ّالزراعي لفترة المد انعكاس

 .ّ رفع اإلنتاجية عن طريق مشاريع االستصالح الزراعي ، وزيادة التنمية الزراعيةستمر إلىالم
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ).٥١(جدول : المصدر                                                                                                                  

 .)٢٠١٠-٢٠٠٠( زيان خالل الفترة من –تطور أعداد الوحدات الحيوانية بقطاع قالبشو ) ٤٣(شكل 
 

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

٣٥

٢٠٠٠ ٢٠٠٥ ٢٠١٠

 .ألف وحدة حيوانية
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٠

٠.٥

١

١.٥

٢

٢.٥

٣

٣.٥

٤

٤.٥

٢٠٠٠ ٢٠٠٥ ٢٠١٠

  
 
 
 

 
 

 
 )٥١( جدول: المصدر                                                                                                    

 . م٢٠١٠-٢٠٠٠ خالل الفترة من  زيان–للوحدات الحيوانية في قطاع قالبشو  نسبة الزيادة السنوية) ٤٤(شكل 
 

بلغـت الزيـادة حيـث  عن الفترة السابقة )٢٠١٠ -٢٠٠٥(زادت أعداد الوحدات الحيوانية في الفترة من  -  
، ��٪٤,٠ ّزيـادة سـنوي عـدلموب، الوحـدات الحيوانيـة بالقطـاع  أعـداد ّإجمـالي مـنوحـدة  ١٢٣١٨الكلية نحـو 

ِهــذهويمكــن تفســير  الشــركة  ةفي تصــرغــم تحقيــق أهــدافها فــي ّـبـرىُالك المشــروعات تحقـيـق بعــض إـلـي  الزـيـادةَ
ولكـن مـع زيـادة ، األعـالف   أسـعارفـي ، واالرتفـاع المسـتمر ّماضـي أبـو جمعيـةالمصرية للحـوم لنشـاطها ب

ــة ال ــى التمســـكدـفــع المـــزارعين حيواـنــات أهمـي  بزيـــادة ماالهتمـــاو ، ّالزراعـــيتربـيــة الحـيــوان بجانـــب العـمــل ب إـل
 يوضح التطور النسـبي للوحـدات الحيوانيـة فـي ّ ، والجدول التاليلمساحات المخصصة لألعالف الخضراءا

 ):٢٠١٠ -٢٠٠٠(طاع خالل الفترة من الق
 

 

 .)٢٠١٠ -٢٠٠٠(من الفترة فية ّالحيوانيوحدات لل ّالنسبيالتطور ) ٥٢(جدول             

 ٢٠١٠ ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ السنوات

 النوع
 عدد

 )وحدة(
٪ 

 عدد
 )وحدة(

٪ 
 عدد

 )وحدة(
٪ 

 ٢٧٫٣ ٨٤١٧ ٢٩٫٩ ٥٥١٥ ٢٨٫٧ ٣٥٤١ أبقار

 ٢٢٫٩ ٦٨٥٢ ١٨٫٠ ٣٣٢٣ ١٧٫٩ ٢٢١٤ جاموس

 ١٤٫١ ٤٣٥٦ ١٤٫٦ ٢٦٩٠ ١٧٫٣ ٢١٤٠ أغنام

 ١٢٫٥ ٣٨٦٥ ١٢٫٦ ٢٣٢٣ ٨٫٩ ١١٠١ ماعز

 ١٢٫١ ٣٧٤١ ١٣٫١ ٢٤٢١ ١٧٫١ ٢١١٠ بلإ

 ١١٫٤ ٣٥٠٦ ١١٫٦ ٢١٤٧ ٩٫٨ ١٢١٢ دواب

 ٪١٠٠ ٣٠٧٣٧ ٪١٠٠ ١٨٤١٩ ٪١٠٠ ١٢٣١٨ ّجمالياإل

 .م٢٠١٠-٢٠٠٠ عام شورة ،من بيانات غير ،مديرية الزراعة بالدقهلية : المصدر            
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  :مايلى) ٤٥(والشكل ) ٥٢( الجدول  تتبع بيانات خاللمنيتضح  
ثــم بلغــت ،  وحــدة ١٩٧٤ نحــو) ٢٠٠٥ -٢٠٠٠( مــن فتــرةالخــالل األبقــار أعــداد بلغــت الزيــادة فــي  -   

أعــداد وجـاءت  ، ٪٣,٤  بلغـتبنســبة زيـادة سـنوية وحـدة ٢٩٠٢ نحـو )٢٠١٠ – ٢٠٠٥(خـالل الفتـرة مـن 
ووصـلت ،  )٢٠٠٥ -٢٠٠٠(مـنخـالل الفتـرة  وحـدة ١١٠٩ بزيادة كلية بلغت  المرتبة الثانيةفي الجاموس

َهـذاو،  ٪٣,١بنسبة زيـادة سـنوية بلغـت ) ٢٠١٠-٢٠٠٥(خالل الفترة من  وحدة ٣٥٢٩الزيادة الكلية إلى  َ 
 . للحوم واأللبان ًكما أنها مصدرا،  للدخل ًمصدراالماشية ون ُراجع إلي ك

 – ٢٠٠٠(مــنالزيــادة الكليــة خــالل الفـتـرة  بلغــت ُحيــث الزيــادة فــيالمرتبــة الثالثــة فــي  األغنــامجــاءت  -   
 – ٢٠٠٥(مـنبينمـا وصـلت الزيـادة الكليـة خـالل الفتـرة   . ٪٢  بلـغ نمـو سـنويعدلمبوحدة  ٥٥٠ )٢٠٠٥
خـالل الفتـرة  وحـدة ١٢٢٢ المرتبة الرابعة بزيادة كليـة بلغـت فيوجاء الماعز ،  وحدة ١٦٦٦ نحو )٢٠١٠

بنسـبة  )٢٠١٠ – ٢٠٠٥( مـن خالل الفترة وحدة ١٥٤٢وصلت الزيادة الكلية و،  )٢٠٠٥ – ٢٠٠٠ (من
 حيــث ؛  لـلـدخل الســريع للفــالحًااجــع إلــي كــون حيوانــات الضــأن مصــدر رهــذاو،  ٪١,٥  ســنوية بلغــتزـيـادة

ــرف  ــدر.  الحيوانـــات الكبيـــرةفـــيوال يتصـــرف ، هـــا فييفضـــل التصـ ــا مصـ  والشـــعر   للحـــوم واأللبـــانًا كمـــا أنهـ
وقـلـة التكــاليف الخاصــة ،   النســلمــننتاجهــا ووفــرة إ،  ارتـفـاع كفاءتهــا التناســلية ي إلــِباإلضــافة  .والصــوف

 .بتربيتها
ثـم   . وحـدة٣١١ وصلت الزيادة نحو )٢٠٠٥ – ٢٠٠٠( منفترة ال خالل ًفافي طًاإلبل تزايداشهدت  -    

 ترجـعو،  ٪٠,٠٨  سـنوية بلغـتة بنسبة زياد)٢٠١٠ – ٢٠٠٥ (منخالل الفترة  وحدة ١٣٢٠وصلت إلى 
  .  النقلفياطق عن اإلبل من معظم الفي ستغناءِفة لالفيتلك الزيادة الط

ــيب جــــاءت اـلـــدوا -     ــرةاأل المرتـبـــة ـفـ  – ٢٠٠٠(مــــن  الفـتـــرة خــــالل  وحــــدة٩٣٥بزيــــادة كلـيـــة بلغــــت  خـيـ
ِهذهوترجع ،  )٢٠١٠ – ٢٠٠٥( منخالل الفترة  وحدة ١٣٥٩ إلىصلت وثم  )٢٠٠٥  إلـى رغبـة ة الزيـادَـ

ِهذه دفع فيالمزارعين   .ةّالزراعي تسوية األرض فيوبخاصة ،  الشاق ّلزراعيا الحيوانات إلي العمل َ
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 )٥٢(جدول : لمصدرا                                                                                                          ا
 .م٢٠١٠ -٢٠٠٠الفترة خالل للوحدات الحيوانية  ّالنسبيالتطور ) ٤٥ (شكل

 

 
 : ّالزراعيللحيوان  ّالجغرافيالتوزيع  -٢

ــيخــــتالف ِ االيرجــــع ـــع ـفـ ــي التوزـي ـــروة ّالجغراـفـ ـــ للـث ــى أســــاس االة ّالحيوانـي ــيخــــتالف عـلـ ـــاحاتـفـ   مسـ
  علـىدرةُلقـوا،  ةّـالزراعي المسـاحات فـيو، ة ّالزراعي حجم الحيازات فياين التبوكذلك ،   األعالفمحاصيل

 خـالل اســتخدام مــن، و )٢٨٨ ، ص٢٠٠٠:علـى أحمــد هـارون ( الحيواـنـاتر رأس المـال الــالزم لشـراءفيتـو
َهـذاو،  ٪٦٥نسـبة لـغ  ببالقطـاع يالحـظ أن انتشـار الحيوانـات (*)معادلة دليل االنتشـار نخفـاض ِجـع إلـي اير َ

  للوحدات الحيوانية في قطاع قالبشـوّالجغرافي ، والجدول التالي يوضح التوزيع القطاع فية ّالحيوانيالثروة 
  :م٢٠١٠ زيان عام –

                                                
(*)
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 . م ٢٠١٠ زيان عام -ة في قطاع قالبشو ّالحيواني للوحدات ّالجغرافيالتوزيع ) ٥٣(جدول 
التركيب 
 الحيواني

 
 األبقار

 
 الجاموس

 
 األغنام

 
 الماعز

 
 اإلبل

 
 دواب

  

 ّجمالياإل

 ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد الجمعية

 ٣٠,٥ ٩٤٠١,٥ ٣,٥ ٣٣٠ ١٠ ٩٢٧,١ ١٦,٥ ١٥٥٢ ١٣,٥ ١٢٧٠ ٣٣,١ ٣١٢٠,٣ ٢٣,٤ ٢٢٠٢ مايو-١٥

 ٦,٥ ٢٠١٢ ٣ ٥٩,٣ ٦ ١٢٠ ١٠,٤ ٢١٠ ١٦,٤ ٣٣٠,٥ ٢٢,٤ ٤٥١ ٤٢ ٨٤١,٢ الجهاد

 ٢٢,٨ ٧٠١٠,٥ ١,٢ ٨٩ ٢,٤ ١٧١ ٦,٤ ٤٥٠ ١٤ ٩٧٠,٤ ٤٦ ٣٢٢٠ ٣٠,١ ٢١١٠,١ األمان

 ٣,٢ ١٠٠٢ ٩,٣ ٩٣ ١٠,١ ١٠١,١ ١٢ ١٢٠,٣ ٢٣ ٢٣١,٤ ٢١ ٢٠٧ ٢٥ ٢٥٠,٢ النور

 ١٣,٥ ٤١٧٥ ٢ ٨١ ٣,٨ ١٦١ ١٣,١ ٥٥٠,٣ ٢٠,١ ٨٤١ ٣٢ ١٣٢٠,٥ ٢٩,٢ ١٢٢١,٢ الجامعة

 ٦,٩ ٢١٢٥ ٤,٣ ٩٣ ٦ ١٢٥ ١٥,١ ٣٢٢,١ ٢٠ ٤٢١,٤ ٢٥,٥ ٥٤٢ ٢٩,٢ ٦٢١,٥  ماضيأبو

 ٤,٥ ١٤١٠,٥ ٣,٤ ٤٩ ٤ ٥٧ ١٦ ٢٢١ ٢٥ ٣٥٠ ٢٢ ٣١١,٣ ٣٠ ٤٢٢,٢ األمل

 ٣,٩ ١٢٠٠,٥ ٦,٢ ٧٥ ٨ ٩٤ ١٢,٤ ١٤٩,١ ١٨ ٢١٢,٢ ٢٧ ٣٢٠ ٢٩,١ ٣٥٠,٢ البساتين

 ٠,٦ ٢٠٠ ٥,٥ ١٩ ١١ ٢٢ ٢٢,٥ ٤٥ ٣١ ٦٢ - - ٢٦ ٥٢ العدالة

 ٧,١ ٢٢٠٠ ١,٥ ٣٤ ٤ ٨٣,١ ٩ ١٩٠ ١٩,٥ ٤٣٠,٤ ٢٨,٢ ٦٢٢ ٣٨,٢ ٨٤٠,٥ السالم
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 -قطـاع قالبشــو  جمعيـات تقسـيم مكانيـةِإ) ٤٦(والشــكل  )٥٣(  تحليـل بيانـات الجـدولمـنيتضـح    
 :  النحو التاليعلىالوحدات الحيوانية ً وفقا ألعداد زيان

  :٪٢٠ لىتزيد عجمعيات  -١
ِهذه شــملَت  أعــداد ّإجمــالي مــن ٪٥٣,٣ مــثالُت، و األمــانو مــايو ،١٥جمعيــة :  الفئــة جمعيـتـين همــاَــ

أعـداد الوحــدات  ُحـيـث مـن ّ المرتبـة األوـلـي فـي مــايو١٥ة جمعيـجــاءت  ُحيـث بالقطــاع ، ةّالحيوانيـلوحـدات ا
 ّعلــى مســتوى ةّالحيوانيــأعــداد الوحــدات  ّإجمــالي مــن ٪٣٠,٥ ُ يشــكلبمــاوحــدة  ٩٤٠١,٥البالغــة ة ّالحيوانيــ
علـى الوحـدات الحيوانيـة  ّإجمـاليمـن  ٪٢٣,٤ ُيعـادلبمـا وحـدة  ٢٢٠٢ األبقاروبلغت بها أعداد ،  الجمعية
ــجلت أعـــداد الجـــاموس ، الجمعيـــة  ّمســـتوي ــدة  ٣١٢٠,٣وسـ ــل بمـــا وحـ ــالي مـــن ٪٣٣,١ُيمثـ  الوحــــدات ّإجمـ

 ّإجمـالي مـن ٪١٣,٥ ُبمـا يعـادل وحـدة ١٢٧٠بينما سجلت أعداد األغنام ،  الجمعية ّمستويالحيوانية على 
حـدة و ٧٠١٠,٥ المرتبـة الثانيـة بنحـو فـيوجاءت جمعية األمـان ،  الجمعية ّمستويالوحدات الحيوانية على 

ــكلمـــاب ــالي مـــن ٪٢٢,٨ ُ يشـ ــداد الوحـــدات  ّإجمـ ــا أعـــداد عـلــى مســـتوى القطـــاع ة ّالحيوانيـــأعـ حيـــث بلغـــت بهـ
 الجمعيـة ؛ بينمـا سـجلت ّمسـتوي على  الوحدات الحيوانيةّإجمالي من ٪٣٠,١ ُيمثلوحدة بما  ٢١١٠األبقار

   الجمعيـةّمسـتويى  أعداد الوحـدات الحيوانيـة علـّإجماليمن  ٪٤٦ ُيشكل وحدة بما ٣٢٢٠أعداد الجاموس 
 ّاألولـى ّالزراعـياطق االستصالح من منا مباعتبارهويرجع ارتفاع أعداد الوحدات الحيوانية بهذه الجمعيات 

ِهــذه كمــا أن .  القطــاعـفـي  المركبــات اســتخدامبهــا  رُ يكثــُحيــث لالســتهالك ّالرئيســي الســوق تمثــلاطق منــ الَ
األعــالف الخضــراء  زراعــة فــيتقدمــة ُمرتبــة مب مــايو ١٥ جمعـيـة جــاءت ف؛ة عــن المركـبـات النباتيــة ّالحيوانـيـ
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 قطــاع ّة بالبرســيم علــى مســتوىزرعــْنُمال المســاحة مــن ٪٢١,٨بنســبة  محصــول البرســيم  مقــدمتهافــييــأتي 
 .محصول البرسيمب ةزرعنُمال المساحة ّإجمالي من ٪٧,٢ جمعية األمان شكلتو،  زيان –قالبشو 

 

  :٪٢٠ – ١٠تتراوح بين جمعيات  -٢
 ُ يشــكلبمــاوحــدة  ٤١٧٥بهــا بلغــت أعــداد الحيوانــات حيــث   الجامعــة:وهــى،  جمعيــة واحــدة تشــمل

 ١٢٢١,٢ حيث بلغت أعداد األبقار بها  القطاعّعلى مستوىة ّالحيوانيأعداد الوحدات  ّإجمالي من ٪١٣,٥
لت أعـــداد وســج ،  الجمعيــةّمســتوي أعــداد الوحــدات الحيوانيــة علــى ّإجمــاليمــن  ٪٢٩,٢ ُيعــادلوحــدة بمــا 

بينمـا  الجمعيـة ّمسـتوي الوحـدات الحيوانيـة علـى ّإجمـالي مـن ٪٣٢ ُيشـكل وحدة بما ١٣٢٠,٥الجاموس بها 
ــداد األغنـــام  ــدات الحيوانيـــة علـــى ّإجمـــالي مـــن ٪٢٠,١ُتمثـــل وحـــدة ٨٤١بلغـــت أعـ ،  الجمعيـــة ّمســـتوي الوحـ

ذه حظـــىوت ِه ــن ٪٢,١بنســـبةجـــاءت  مســـاحات األعـــالف بالقطـــاع فـــيتقدمـــة ُمرتبـــة مب الجمعـيــة َـــ  ّإجمـــالي مـ
ــذرة ،  مـــن ٪٢٩و القطـــاع ، ّ علـــى مســـتوىمحصـــول البرســـيمة بزرعـــمنالالمســـاحة  ــذهمثـــل ُوتمحصـــول اـل ِهـ َ 

 . بالقطاعزرعمنالالزمام  ّإجمالي من ٪٤,٩ لجمعيةا
 :٪١٠ – ٥ تتراوح بين  جمعيات-٣

دات الحيوانيـة الوحـأعـداد حيث بلغـت  ماضي ، والجهاد أبو، و السالم :هي ثالث جمعيات تشملو
؛  القطـاع ة علـي مسـتوىّالحيوانيـ أعـداد الوحـدات ّإجماليمن  ٪٧,١ُيعادلبما وحدة  ٢٢٠٠بجمعية السالم 

ــداد  ــكل وحـــدة بمـــا ٨٤٠,٥ بهـــا األبقـــارحيـــث بلغـــت أعـ ــدات الحيوانيـــة علـــى ّإجمـــالي مـــن ٪٣٨,٢ ُيشـ  الوحـ
ــتوي ــا بلـغـــت أعــــداد الجــــاموس ؛  الجمعيــــة ّمســ ــا ٦٢٢بينمــ ـــن ٪٢٨,٢ ُيمـثـــل وحــــدة بمــ ــالي مـ  الوحــــدات ّإجمــ

 ّإجمــالي مــن ٪١٩,٥ ُيشــكل وحــدة بمــا ٤٣٠,٤وســجلت أعــداد األغنــام  ، الجمعيــة ّالحيوانيــة عـلـى مســتوى
بهــا ة ّالحيوانيـأعـداد الوحـدات  وصـلت ّماضـي أبـو ةجمعيـبينمـا .   الجمعيـةّمسـتويالوحـدات الحيوانيـة علـى 

حيـث بلغـت أعـداد  القطـاع ّسـتوىعلـى مة ّالحيوانيـت أعداد الوحدا ّإجمالي من ٪٦,٩ُيمثل بماوحدة  ٢١٢٥
بينمـا ؛  الجمعيـة ّمسـتوي الوحـدات الحيوانيـة علـى ّإجمالي من ٪٢٩,٢ ُيعادل وحدة بما ٦٢١,٥األبقار بها 

  الجمعيـة ّمسـتوي الوحدات الحيوانية علـى ّإجمالي من ٪٢٥,٥ ُيشكل وحدة بما ٥٤٢بلغت أعداد الجاموس 
ــدات او ــة ببلغـــت أعــــداد الوحــ ـــدة٢٠١٢جمعيــــة ّلحيوانـيـ ــل بمـــا وحـ أعــــداد الوحــــدات  ّإجمــــالي مــــن ٪٦,٥ ُ يمـثـ

ــا ٨٤١,٢ األبـقــار، وبلغــت بهـــا أعــداد  عـلــى مســتوى القطـــاع ةّالحيوانيــ  ّإجمـــالي مـــن ٪٤٢ ُيعــادل وحــدة بمـ
 مـن ٪١٦,٤ ُيشـكل بمـا ٣٣٠,٥ بهـا األغنـام الجمعيـة ؛ بينمـا بلغـت أعـداد ّمسـتويالوحـدات الحيوانيـة علـى 

بمحصـول البرسـيم فـي  ةزرعـمنال نسـبة المسـاحة بلغـتو ، الجمعيـة ّمسـتوي الوحدات الحيوانيـة علـى ّيإجمال
ــة بالبرســـيم علـــي ُ المســـاحة المّإجمـــالي مـــن ٪٣٢,٦مجموعهـــا  ــاعّمســـتوينزرعـ  مـــن ٪٤,٣ ، وبنســـبة  القطـ
ِهذهمثل ُ، وت الذرةمحصول   .قطاع  بالزرعمنال الزمام ّإجمالي من ٪٣٢,٦ الجمعيات َ
 
 



 - ١٥٢ -

 : ٪٥ منقل أجمعيات  -٤
ِهذه وتشــمل  ّإجمــالي مــن ٪٩مثــل ُت، و) العداـلـةوالبســاتين ، واألمــل ،  (:هــي الفـئـة ـثـالث جمعـيـات َــ
 وحــدة ٥٢ ، ٣٥٠,٢ ، ٤٢٢,٢بهــذه الجمعيـات  وبلغـت أعــداد األبقـار بالقطــاع ،ة ّالحيوانيـأعـداد الوحــدات 

  ،٢١٢,٢ ، ٣٥٠األغنـام  بلغـت أعـداد  ؛ بينمـا٪٢٦،  ٪٢٩,١ ، ٪٣٠شـكلت  بنسب متفاوتة ّعلى التوالي
ــكلت الترتيـــب  وحـــدة عـلــى ٦٢ ــة شـ ــاءت بنســـب متفاوتـ ت وبلغـــ، الترتيـــب  علـــى ٪٣١،  ٪١٨ ، ٪٢٥، وجـ

ذه بزرعـْنـُمال الزمــام مســاحة ِه مثــل المســاحات ُ، وتنــزرع بالقطــاع ُ الزمــام المّإجمــاليمــن  ٪٣٦,٤ الجمعيــات َــ
 .الذرة محصول من ٪٧٦,١ ، برسيم محصول المن ٪٣٨,٥ المخصصة لألعالف بها
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 . م٢٠١٠ زيان عام -في قطاع قالبشو ة ّالحيوانيللوحدات  ّالجغرافيالتوزيع ) ٤٦(شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 



 - ١٥٣ -

 :شية  لمزارع الماّالجغرافيالتوزيع  -

   األعـالف محاصـيلمسـاحات فـي خـتالفِلال لمزارع الماشـية ّالجغرافي التوزيع فيختالف ِ االيرجع
التوزيــع  ، ويوضــح الجــدول التــالي ةّالزراعيــ المســاحات فــيو، ة ّالزراعيــ حجــم الحيــازات فــياين التبــوكــذلك 

 . في المنطقة لمزارع الماشيةّالجغرافي
 

 . م ٢٠١٠ زيان عام -  قطاع قالبشوفي لمزارع الماشية ّالجغرافيوزيع الت) ٥٤( جدول                 
 

 مواشيمزارع 
 ألبان ينمتس

 
 الجمعية

 عدد 
 المزارع

 طاقة إنتاجية
 )رأس(

 طاقة إنتاجية عدد
 )طن(

 مايو١٥
١٥٧٥٠ ٣ ٦٠٠٠ ٥ 

 الجهاد
٨١٥ ٥ - - 

 األمان
٣٠٠ ١ ٥٠٠ ٣ 

 النور
٥٠ ١ - - 

 الجامعة
٣٠٠ ١ ٢٠٠ ٢ 

  ماضيأبو
- - - - 

 األمل
١٦٥ ٢ - - 

 البساتين
٥٠ ١ - - 

 العدالة
- - - - 

 السالم
٢٥٢ ٦ - - 

 ّجمالياإل
١٦٣٥٠ ٥ ٨٠٣٢ ٢٥ 

 . م٢٠١٠عام  ، شورةمن بيانات غير  ،مديرية الزراعة بالدقهلية: المصدر                  
 

 :مايلىيتضح  )٤٧،٤٨ (ين والشكل)٥٤( الجدول  بياناتلقاء الضوء علىِبإ
ــاين -    ــع يتبـ ــية ّالجغرافـــي التوزيـ ــان – جمعيـــات قطـــاع قالبشـــو ّســـتوىُعـلــى م لمـــزارع الماشـ  فجـــاءت؛  زيـ
 مزارع بطاقة إنتاجيـة بلغـت ٦ بعدد أعداد مزارع التسمينإجمالي  ُحيث منالمركز األول  فيمعية السالم ج

 .  رأس ٢٥٢
 فـيوجـاءت ،   مـزارع٥ عدد مـزارع التسـمين بعـدد ُيثح من المرتبة الثانية في مايو ١٥جاءت جمعية  -  

 من المركز األول فيوكذلك جاءت ،  رأس ٦٠٠٠ ّإجماليب حجم الطاقة اإلنتاجية ُحيث منالمركز األول 



 - ١٥٤ -

 مـنُويعـزي ذلـك ألنهـا  األلبـان ، مـن طـن ١٥٧٥٠بطاقة إنتاجية بلغـت  مزارع ٣ أعداد مزارع األلبان ُحيث
 كهربـاء مـنوتتركـز بهـا معظـم خـدمات البنيـة التحتيـة ، ) ٢٤(صـورة القطـاع  فياطق االستصالح منأولى 

 األعالف الخضراء فيتقدمة ُا ألنها تحتل مرتبة مًوأيض،   الوسائل المساعدة على اإلنتاجمنومياه وغيرها 
كمـا ،  القطـاع ّنزرعـة بالبرسـيم علـى مسـتويُمن إجمالي المساحة الم ٪٢١,٨ محصول البرسيم ُيشكلحيث 

 . القطاع ّ على مستويزرعمنال جملة الزمام من ٪١٠,٦مثل هذه الجمعية ُت
وذلـك لتـوفر رأس ،  ٨١٥بلغـت  مزارع بطاقة إنتاجية ٥بعدد في المرتبة الثانية جمعية الجهاد جاءت  -   

 .محاصيل األعالف بها
ك لـويرجـع ذ، لبـان  مـزارع األمـنخلـو ُوسـبع جمعيـات ت،  مـزارع التسـمين مـنتخلـوان  جمعيتان ناكهو -    

 نهـا حتـىذ إِ بهـا إّالزراعـيلعدم إقبال معظم المزارعين على إنشاء تلك المـزارع لتـأخر عمليـات االستصـالح 
 .ّالزراعي قيد عمليات االستصالح اآلن
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 .م٢٠١٠ زيان عام -لمزارع الماشية في قطاع قالبشو  ّالجغرافيالتوزيع ) ٤٧(شكل 
 
 
 
 

 



 - ١٥٥ -
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  .م٢٠١٠ زيان عام - في قطاع قالبشو  األلبانماشية لمزارع ّالجغرافيالتوزيع ) ٤٨(شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ).ًناظرا اتجاه الشرق( مايو ، ١٥حدي مزارع الماشية بنطاق جمعية إ) ٢٤(صورة 

 
 

١١/١٠/٢٠١٠ 



 - ١٥٦ -

 : مزارع الدواجن-ًثانيا
الزراعية المهمة التي تتسم بالديناميكية والتداخل بـين أقسـامها  ُتعد صناعة الدواجن من الصناعات 

ُاإلنتاجية المختلفة ، كما ترتبط مكوناتها ببعضها ارتباطا وثيقا ، والتي ت ً تكاملـة ال ُشكل حلقة في منظومـة مً
ــم والبـــيض فحســـب ت ــويق نتهـــي بإنـتــاج اللحـ ــمل الـــذبح واإلعـــداد والتعبئـــة والتسـ ــر بســـيوني (بـــل تمتـــد لتشـ منيـ

 ّالحيـوانيالبـروتين وعدم كفايـة ،  الحمراء زيادة الطلب علي اللحوم أدى، كما ) ٥٣١ ، ص٢٠٠٠: الهيتي
 فـي أرخص وأسهل الوسائل من الدواجن ألنها اًوم البيضاء خصوصُ إنتاج اللحفيإلي االتجاه نحو التوسع 

هــا عنــد منواجن أســرع وأكـبـر  فقــدرة تحويــل العـلـف إلــي لحــم عنــد الــد؛ ّ الحيوانــات األخــرىمــنتكــوين اللحــم 
 فـيو، كجـم لحـم ١كجم علف تنـتج ٢ أن كل ّ أي١ : ٢األولي في  ُتبلغ ُحيث،  الحيوان بنسبة أربعة أمثال

  :جمـال حمـدان(  األعالف لتكوين طن لحـم أحمـرمن طن ٨ فإنه يلزم ّى فقط أو بصفة أخر١:  ٨الثانية 
َهذاأدي   ،)٣٤١، ص١٩٩٤ تنتشـر و ، ًيوما٦٠ : ٤٥ بين  مزارع الدواجنفي ل سرعة دورة رأس الما إلىَ

ــة ، ) ٢٦-٢٥(صــورة مصــانع األعــالف و مــن المــزارع أعــداد كبيــرةالدراســة بمنطقــة  ويمكــن توضــيح أهمـي
 :ما يليفيمزارع الدواجن 

 نجــد أن ُحيــث،   قيمتهــا الغذائيــةفــي أعلــى المــواد مــن الــدواجن تجــاتنُم ُتعــد :واللحــمإنتــاج البــيض  -  
ُال يحتوي على العناصر األساسية لتغذية اإلنسان مثل البالبيض مث أهميـة و  ،تامينات واألمـالحفي، ال روتينً
وكـذلك    األحمـاض األمينيـة األساسـية لنمـو اإلنسـانمـنحتوائه على العديد ِ افي ْنُم البيض تكفيالبروتين 

 ايـــد والفوســـفور وغيرهـــمـــالح مـثــل الحدوكـــذلك مصـــدر جـيــد لأل، تاميـنــات فينجــد أن الـبــيض مصـــدر جـيــد لل
)Fuller M.F:1986,P 65(. 

 القيمــة الغذائيــة الحتوائــه ةروتين عالـيـُ البــمــن علــى كميــة عاليــة ّمــا نجــد أن لحــوم الــدواجن تحـتـويَك
كـذلك تتميـز لحـوم الـدواجن بانخفـاض نسـبة الـدهن التـي قـد تضـر بصـحة   ؛على جميع األحماض األمينيـة

 بإنتاج البيض بشكل مستمر خالل الدورة اإلنتاجية التي تتـراوح بـين ّييقوم دجاج البيض التجارو،  اإلنسان
وبالتــالي يكــون مصــدر ،  ّ يــومي شــبهفنجــد أن البــيض ينــتج بشــكل؛  عمــر الطــائر مــن شــهر ٢٠ إـلـى ١٢

 زيان –منطقة استصالح قالبشو  (اً سنويبيضة١٤٥٦٦,٩ زيان –نتج قطاع قالبشو ُيُحيث  مستمر للغذاء
 .)م٢٠١٠ ، ، بيانات غير منشورةّ اإلنتاج الحيوانيبالمركزية ، قسم

 مــننجــد أن الكثـيـر  :صــالحة لالســتهالك اآلدـمـي إـلـى ـمـواد غذائيــة صــالحةالغـيـر  األعــالف تحوـيـل -  
 مـن فنجـد أن أعـالف الـدواجن تصـنع  ، قبل اإلنسانمن تغذية الدواجن التستهلك فيالمواد األولية الداخلة 

، كســب  ، كســب فــول الصــويا لنباتيــة التــي يـنـتج عنهــا كســب ـبـذرة القطــنمخلفــات صــناعة عصــر الزـيـوت ا
كجـم مركـزات ١٠٠ كجم فـول صـويا ، ٢٥٠ كجم ذرة ، ٦٥٠ يأتي من نطن العلف للدواج( جلوتين الذرة 

ِهذه فإن ّلتالي، وبا) كجم أمالح ، بجانب مضادات األكسدة٢ ، ّمن مسحوق بروتين حيواني   المواد األولية َ
 .اإلنسانلتغذية ) مثل البيض واللحم(ولت إلى مواد غذائية ُ حوالمخلفات



 - ١٥٧ -

 التحويـل فـي أقدر الحيوانـات مندجاج اللحم ُيعد  : الدواجننتجاتمورخص وكفاءته  اإلنتاجرعة ُس -   
 الـدواجن ُمنتجـات ُتعـد ً ، وأيضـا) حتـى التسـويقبوعأسـ ٧-٦( صـر الفتـرة اإلنتاجيـةِ قفيو، ) ١:٢ (ّالغذائي

 .لألكلوهي كذلك سهلة اإلعداد ،  األسواق في ّالبروتين الحيواني أرخص منوبيض ،  لحوم من
ــيللـــدواجن  الثانويـــة ُمنتـجــات الـســتخداما -    ــن : الصـــناعةـف  صـــناعة ـفــي  اـلــدواجنةســـبل اســـتخدام يمكـ

ةاألســمدة  ــالزراعي ة ،  مــن ســبله الــدواجن٪٦٥ يــدخل . ّ  كمــا يمكــن اســتخدام ّــفــي صــناعة األســمدة الزراعي
ــيـبــيض ال ــناعة الشـــامبوفـ ــاج المضـــادات الحيويـــة أو صـ ــين أن  إنتـ  بـــيض مـــن ٪١٢ مـــن خـــالل الدراســـة تبـ

 زيـان بالمركزيـة  –منطقة استصالح قالبشـو (  الريش لصناعة المراتب ، صناعة األدويةفيالدواجن يدخل 
 ).م٢٠١٠ ، ، بيانات غير منشورةّقسم اإلنتاج الحيواني

 المنطقـة فـي تربية الدواجن في األفراد من عدد كبير يعمل :ةى البطال فرص العمل والقضاء علرفيتو -  
سـواء  زيـان – عدد سـكان قطـاع قالبشـوّإجماليمن  ٪١٤,٠٤  يعادلبما  عامل٢٦٥٠ ّيبلغ عددهم حوالي

ــن ــاج الكتاكيــــت فــــيأو ؛  المــــربيين مــ ــة عـلـــى إنـتـ ــن الصــــناعات القائمــ ـــالف مــ وصــــناعة ،  المفرخــــات واألعـ
 ).م٢٠١٠ ،، بيانات غير منشورة زيان بالمركزية–منطقة استصالح قالبشو (رهااألقفاص الجريد وغي

 المخلفــات مــن كميــة هائـلـة مــند فـيـ التربيــة يمــن اـلـنمط هــذا :زلـيـةالمن المخلـفـات ـمـن فادةاالســت -
ْالمنزليــة وال ، وبعــض مخلفــات الحبــوب ، ونــواتج تنظيــف الخضــار والفاكهــة ،  الطعــام ّ الناتجــة عــن بــواقيَ
ّ حيــث تــم إنشــاء مصــنع لـتـدوير المخلـفـات الزراعيــة ًألســرة شــيئاتكـلـف ا ّوالحيوانيــة بمنطقــة قالبشــو بهــدف ، ُ

؛ ّ الزراعيــة ّاألراضــي يســتخدم فــي تحســين ّ كســماد عضــويً اقتصــاديااواســتغالله، ِإعــادة تــدوير المخلفــات 
َهذا من ّاطق االستصالح تأتىمن في األسمدة العضوية المستغلة من�٪١٧فنحو   . لمصنع اَ

 : إنتاج الدواجنفيالعوامل المؤثرة  -١  
 :، وتتمثل فيما يلي طقة الدراسة من في إنتاج الدواجن فيثرة ُ المؤالعواملد تعدت 

 :  التفريخمعامل -أ
 مـن طقـة الدراسـة نوعـانمن، ويوجـد ب عملية تربيـة الـدواجنل ّ أنها المصدر األساسيفي أهميتهابرز ُت

 والنـوع   كافة مراحـل اإلنتـاجفي ّ المعامل البلدية التي تعتمد علي النظام اليدوي:ألولالنوع ا معامل التفريخ
 نســبة التفــريخ بمقارنــة مــع فــيوالزيــادة ،  هــو المعامــل اآلليــة الحديثــة ذات الســعة اإلنتاجيــة العاليــة :الثــاني

 .المعامل البلدية
 .م٢٠١٠لية عام اآل لمعامل التفريخ ّالجغرافيالتوزيع ) ٥٥(جدول             

 نسبة التفريخ البيض  الناتج باأللف البيض الموضوع باآللف نعدد األفرا عدد  المعامل الجمعية

/ إنتاج الفرن الواحد. م
 كتكوت

 ٥٠١٦٢٥٫٩٠ ٤٢٫٩ ٧٠٢٢٫٧٠ ١٦٣٧٧٫١٠ ١٤ ٩ زيان

 ٥٥١٧٢١٫٢١ ٤٣٫٧ ٧٥٤٤٫٢٠ ١٧٢٤٤٫١١ ١٦ ١١ قالبشو

 ١٠٥٣٣٤٧٫١ ٤٣٫٣ ١٤٥٦٦٫٩ ٣٣٦٢١٫٢١ ٣٠ ٢٠ االجمالى

 .م٢٠١٠ عامغير منشورة ،  ، بيانات زيان بالمركزية -طقة استصالح قالبشو من: المصدر    

 مايلى) ٥٥( الجدولبيانات   تحليل خاللمنيتضح 



 - ١٥٨ -

 ٣٠بينما وصل عـدد األفـران إلـى ،  ً آلياًال معم٢٠زيان  – قطاع قالبشو في وصلت أعداد المعامل -   
  .وتفريخ الدواجن،  إنتاج  أجلمن اًفرن
وصـلت كميـة البـيض و، بيضـة  ٣٣٦٣١,٢١ الدراسـة إلـى طقـةمن فـيالموضـوع   أعداد البـيضوصل -   

 مـنوصل متوسـط إنتـاج الفـرن الواحـد ،  ٪٤٣,٣ ة بلغتّإجمالي تفريغبنسبة  بيضة ١٤٥٦٦,٩الناتجة إلى 
 .ً سنويا كتكوت١٠٥٣٣٤٧,١٢الكتاكيت 

 

 :  البيطريةالرعاية -ب
ـــا رعايــــةال ُتشــــكل ً البيطريــــة دورا هامـ ـــاج الــــدواجن فــــيً ـــا ُوتتضــــح دور،  إنتـ ر األمصــــال في تــــوفــــيهـ

ة فيـوكي، وتطهيرهـا ، والسـيما نظافـة العنـابر ، روط الصحيحة خالل مراحل اإلنتـاج ُراعاة الشُ ومواللقاحات
ــتخلص  ــور النافقـــة بطريقـــة صـــحيحة للوقاـيــة مـــناـل ــراض واألوبئـــة مـــن الطيـ  أن نكـــموالـتــي ي،  انتشـــار األمـ

ًتصــيب عــددا كبيــرا  ؤدي إلــي زيــادة تكــاليف برنــامج الرعايــة البيطريــة األمــر الــذي يــؤدي ُوتــ،  الــدواجن مــنً
ائي إلـي المسـتهلك تج النهْنُمًولكن أيضا لضمان وصول ال، خسارة كبيرة للمربين ، ليس فقط لزيادة اإلنتاج 

ـــدة  ــ)٥٤٢ص، ٢٠٠٠  :لهيتـــيايـــر بســـيوني من(بمواصـــفات جي داد الوحـــدات البيطريـــة بقطـــاع  وصـــلت أعـ
 . الثروة الداجنة بالقطاع ْن ضمان سالمة وأمأجل من وحدة بيطرية ١٣ زيان نحو –قالبشو 

  :العمالة -جـ
ل تربيـة الـدواجن المعتمـد يحتـاج مجـا حيـث الـدواجن إنتـاج فـيثرة ُ العوامـل المـؤأهم من العمالة ُتعد

، ويتضـح أثـر   رعايـة الـدواجنفـيوالخبـرة ،  المهـارة العاليـة  العمالـة ذاتمـن نـوع  إلـىّ النظام التجـاريعلى
 ، ١٩٩١: خديجــة محمــد األعســر ( اإلنتــاجفــي التكــاليف المتغيــرة فــي خــالل نســبة المســاهمة مــنالعمالــة 

 ويمثـل العـاملون ، ٢٠١٠  عـاملدواجن بالمنطقة مزارع اّمستوي علي ٪٨,٢ وصلت إلي ُحيث.  )١٢٣ص
 . جينه٧٠٠ العامل بالدورة نحو أجربلغ متوسط و من السكان ، ٪١٣نحو بمزارع الدواجن بالمنطقة 

 

 : المالرأس -د
 بدايــة فــيف ؛طقــة الدراســة من فــي ن إنتــاج اـلـدواجفــية ّالرئيســيحــد عوامــل اإلنتــاج  رأس المــال أُيعــد

الح  تقـوم هيئـات االستصــُحيـث. إنشـاء المزرعـة حتـى اإلنتـاج قبـل  ّإنشـاء كـل مزرعـة تبـدأ بدراسـات جـدوى
 ّ إنشاء المزرعـة بعـد عمـل دراسـة جـدوىفيساعدة صاحب المزرعة ُوم، ر األرض فيطقة الدراسة بتومن في

 ءبعـد االنتهــا، و ديـون مـنويقـوم صــاحبها بتسـديد كافـة مـا عليـه ،  إنشـاء المزرعـة مـنوبعـد االنتهـاء ، لهـا 
 . لهًصبح المزرعة ملكاُتمن السداد 
 
 

 
 
 



 - ١٥٩ -

١٥/١٠/٢٠١٠ 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 .)ًناظرا اتجاه الشمال(ارع الدواجن بزمام جمعية الجامعة ،  مزإحدى) ٢٥(صورة 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .)ًناظرا اتجاه الشرق( ،  الدواجن بزمام جمعية الجامعةأعالف إنتاج مصانع إحدى) ٢٦(صورة 

 : الدواجن لمزارعّالجغرافيالتوزيع  -٢
عـنـابر التســمين هــي األداة  ـفـإن ّالزراعــية هــي الوحــدة األساســية لإلنتــاج ّالزراعـيـإذا كانــت األرض 

ــيثر ُؤُـــاألساســـية التـــي ت ــاحتها ، وتوزيعهـــا ،  عـــددها ُحيـــث مـــن حجـــم اإلنتـــاج فـ ــة ، ومسـ واإلمكانيـــة المتاحـ
 فـي لمـزارع الـدواجن ّالجغرافـيك يختلف التوزيـع لوعلى ذ،  العام الواحد في عدد الدورات ُحيث منللتشغيل 

 : لمزارع الدواجن في المنطقةّالجغرافييع  التوزّيوضح الجدول التاليدراسة ، وطقة المن
 

١٥/١٠/٢٠١٠ 



 - ١٦٠ -

  في قطاع )اإلنتاج في السنة( اإلنتاجيةوطاقتها ،   لمزارع الدواجنّالجغرافيالتوزيع ) ٥٦(جدول 
 .٢٠١٠ زيان عام –قالبشو 

 

 دواجنمزارع 
 بياض ينمتس

 
 الجمعية

 عدد 
 المزارع

  اإلنتاجيةالطاقة 
 )دجاجة(

 عدد
 المزارع

 اجيةالطاقة اإلنت
 )بيضة(

 مايو١٥
١٤٠٠٠ ٢ ١٠٠٠٠٠ ٢٠ 

 الجهاد
٦٣٠٠٠ ٧ - - 

 األمان
١٠٠٠٠ ١ ٣٠٠٠٠ ١ 

 النور
٦٠٠٠٠ ٨ - - 

 الجامعة
- - ٥٠٠٠٠ ٢ 

  ماضيأبو
٤٢٠٠٠ ٥ - - 

 األمل
١٠٠٠٠ ٢ - - 

 البساتين
١٩٠٠٠ ٤ - - 

 العدالة
١٢٠٠٠ ١ - - 

 السالم
- - - - 

 ّجمالياإل
٧٤٠٠٠ ٥ ٣٣٦٠٠٠ ٤٨ 

 . م٢٠١٠شورة، من، بيانات غير  زيان بالمركزية -طقة استصالح قالبشو من: درالمص
 

 :مايلى )  ٥٠ ، ٤٩(والشكل  )٥٦(تتبع وتحليل بيانات الجدول  منيتضح 
ــدواجنأعـــداد  ّإجمـــاليبلـــغ  -    ــي القطـــاع ـمــزارع اـل ــة ٥٣ فـ ــمين ٤٨ منهـــا مزرعـ ــزارع ٥  و، مزرعـــة تسـ  مـ

ــحـيـث اســتأثرت  عــدد مــزارع الــدواجنُحـيـث مــن ّاألوـلـىمرتبــة  الفــيمــايو ١٥ جمعيــةتــأتى ، وبيــاض   ٢٢  بـ
 دواجــن تســـمين مزرعــة ٢٠ هــامنو  القطــاع ،فــي أعــداد مــزارع اـلــدواجن ّإجمــالي مــن ٪٤٥,٨مزرعــة بمــا  

 عــدد مــزارع البـيـاض ـفـيالجامعــة  جمعيــة همــاوتســاوت مع  ،ًدجاجــة ســنويا ١٠٠٠٠٠ بلـغـت إنتاجـيـةبطاـقـة 
 فـي البيـاض ع لمـزاراإلنتاجيـةبلغـت الطاقـة حيـث  اإلنتاجيـةوبـاختالف الطاقـة ، همـا من لكـل مزرعة ٢بعدد 
  ذلـكويرجـع ًبيضـة سـنويا  ٥٠٠٠٠ الجامعـة جمعيـة فيصلت وا ، ًسنوي بيضة ١٤٠٠٠ مايو ١٥ جمعية

 .ألصحابها بعائد كبير تأتى ألنها بجانب الزراعة جنةاالد الثروة بإدخال االستصالح ّنواحيالهتمام 
 ٪١٦,٦ ُتشـكل  مـزارع٨بلغـت  التسـمين مزارعد اعدأ ُحيث من المرتبة الثانية في ر النوجمعيةءت جا -   
 ويرجـع ذلـك ،ًسنويا دجاجة  ٦٠٠٠٠ بلغت إنتاجية وبطاقة  القطاع ،فيدواجن  أعداد مزارع الّإجمالي من

 . ةر قيمة اقتصادية كبي ذاتعتبرُ تألنها المزارع أعداد النور بزيادة جمعيةالهتمام 



 - ١٦١ -

 ّإجمــالي مــن ٪١٤,٥ تمـثـل  مــزارع تســمين٧ المرتبــة الثالثــة بعــدد مــزارع بلــغ فــي الجهــاد جمعيــةـتـأتى  -   
ِهذه ويرجع ذلك الهتمام ،ًسنويا دجاجة  ٦٣٠٠٠بلغت  إنتاجيةبطاقة و،  القطاع فيأعداد مزارع الدواجن  َ 

 المـزارع بهـدف نشـاءِإ فـي التفكيـر فـي ّاألراضـي أصـحاب اتجـاهوكـذلك ،  التفـريخ أفـران بزيادة عـدد الجمعية
 .ّقتصاديِاالزيادة العائد 
ومـزارع البيـاض   الجامعـة والسـالمجمعيات في مزارع التسمين عدم تواجد يتبين التحليل السابق من

ويرجــع ذـلـك ،  )الســالموالعداـلـة ، و البســاتين ،واألمــل ، و  ،ّ ماضــيأـبـوو الـنـور ،و  الجهــاد ،(  جمعيــاتـفـي
 هـذه تتطلبهـا التـيطقة الدراسة لبعض مشـروعات البنيـة التحتيـة من تفتقر ُحيث االستصالح اطقمنلظروف 

 .والمياه والكهرباء ،  ُطرقالمزارع مثل شبكة ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٥٦(دول ج: المصدر                                                                                                          
 ٢٠١٠ عام  زيان خالل-قطاع قالبشوالدواجن في تسمين  لمزارع ّالجغرافيالتوزيع ) ٤٩(شكل 

 
 
 

 
 
 
 

 



 - ١٦٢ -

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 )٥٦(جدول : المصدر                                                                                                           

 .م٢٠١٠ عام  زيان خالل–قطاع قالبشو البياض في دواجن  لمزارع ّالجغرافي التوزيع) ٥٠(شكل 
 
 

 :ةّالنسبيتخدام معامل األهمية  لمزارع الدواجن باسّالجغرافيالتحليل   
 

ةّالنســـبي معامـــل األهميـــة هـــدفي
ــة نشـــاط  إ(*) ــزارعلـــى قيـــاس درجـ ــةفـــي  الـــدواجنمـ ــدة المكانـيـ   الوحـ

) ٥٨(، ومـن خـالل الجـدول  نسـبة النسـب ُيطلـق عليـه) . قطـاع ال (لعام  اّ، ومقارنتها بالمستوى) الجمعية(
 ّمسـتوي القطاع ، ولكنه يختلـف عـن ذلـك علـى ّمستويعلى ٪ ١٠,١ة بلغ ّالنسبيُيتضح أن معامل األهمية 

 : ، ومن خالل ذلك يمكن تقسم المنطقة إلى فئتين رئيستين هماالجمعيات 
 
 
 
 
 

 
                                                

(*)
  

 

 

 

 

 

 = النسبية ا%ھميةمعامل 
 مساحة مزارع الدواجن بالجمعية

 
 مساحة الزمام المنزرع بالجمعية

 مساحة مزارع الدواجن بمنطقة الدراسة
 

 مساحة الزمام المنزرع بمنطقة الدراسة
 

÷ 

Alxandar,J.W Gibsona1,J:1979.p.425. المصدر: 



 - ١٦٣ -

 . م ٢٠١٠عام  زيان–قطاع قالبشو  في لمزارع الدواجنة ّبيالنس األهميةمعامل ) ٥٧(جدول 
 

 مساحة الزمام الدواجنمزارع مساحة  الجمعية

 )بالفدان ( المزروع

معامل األهمية 
 النسيبة

 ٣,٧ ٢٤١٠,٢ ١٠٢٥١  مايو١٥
 ٢,١ ٢١٩٣,١٢ ٥٢٥١ الجهاد
 ٠,٠٩ ١٣٥٨ ١٥٢ األمان
 ٢,٥ ٢٢١٥,٨ ٦١٨٥ النور

 - ١١١٩ - الجامعة
 ١,٢ ١٥٥٣,٢ ٢٢٢٠ ماضي أبو

 ٠,٠٦ ٢٩٨٩ ٢٠١ األمل
 ٠,٤ ٢٨٩٨,١١ ١٢٠٧ البساتين
 ٠,٠٥ ٢٤١٤,١٢ ١٣٦ العدالة
 - ٣٥٩٠ - السالم

 ١٠,١ ٢٢٧٤٠,٥٥ ٢٥٦٠٣ ّجمالياإل

 .م٢٠١٠ عام ، بيانات غير منشورة ، زيان بالمركزية –طقة استصالح قالبشو من: المصدر
 

وهـى ، ة عـن الواحـد الصـحيح ّالنسـبيعامـل األهميـة ُهـا مفيتـي يزيـد الالجمعيـات م ُ وتضـ :األولىالفئة 
 .  ّماضي أبووالجهاد ، والنور ، و ، مايو١٥ :  وهىجمعيات ، أربعضم ُت

وتضـم ، ة عـن الواحـد الصـحيح ّالنسـبيعامـل األهميـة ُهـا مفي إلـى يقـل الجمعيـاتم ُوتض: الفئة الثانية 
 . ، والجامعة ، والسالمةالعدالوالبساتين ، ، و واألمل ،األمان : وهى،  الجمعياتباقي 

 
 

 
 
 
 
 

 

        

 
 
 
 

 

 ).٥٧(جدول :                                                                                                        المصدر

 .م٢٠١٠ة لمزارع الدواجن في القطاع عام ّالنسبيمعامل األهمية ) ٥١(شكل 
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ــو  ــاع قالبشـ ــي نطـــاق الثـــروة الداجـنــة فـــي قطـ ــان الطـيــور المنزلـيــة  األخـــرى–كمـــا ـتــدخل ـف ّ زـي ُ ْ  مـثــل َ
 :ّالدجاج الرومي والبط والحمام واألرانب كما يوضحها الجدول التالي

 .٢٠١٠ زيان عام - قطاع قالبشو في زليةالمن للطيور ّالجغرافيالتوزيع ) ٥٨(جدول 
 

ْالمنزليةالطيور   الجمعية َ
 األرانب الحمام الدجاج الرومي البط

 ٪ ّجمالياإل

 مايو١٥
٤٦,٩ ٩٩٥ ٥٧ ٢١٢ ٧٥ ٦٥١ 

 الجهاد
١٧,٠ ٣٦٢ - ١٢١ - ٢٤١ 

 األمان
١٢,٥ ٢٦٥ ٢٢ ٧٥ ٥٤ ١١٤ 

 النور
٣,١ ٦٦ - ٢١ - ٤٥ 

 الجامعة
٦,٧ ١٤٣ ٢٤ ٤١ ٢١ ٥٧ 

  ماضيأبو
٨,٥ ١٨١ ٢١ ٢٢ ٣٧ ١٠١ 

 األمل
٢,١ ٤٥ - - - ٤٥ 

 البساتين
- ١,٧ ٣٧ - ١٦ ٢١ 

 العدالة
١,١ ٢٥ - - - ٢٥ 

 السالم
- - - - - - 

 ّجمالياإل
١٠٠ ٢١١٩ ١٢٤ ٥٠٨ ٢٠٨ ١٢٧٩٪ 

 .م ٢٠١٠، عامبيانات غير منشورة  ،زيان بالمركزية  -طقة استصالح قالبشو من: المصدر                     

 :مايلى) ٥٢(والشكل ) ٥٨(تتبع بيانات الجدول خالل  منيتضح 
ْالمنزليــة أعــداد الطيــور ّإجمــاليبلــغ  -     ١٥، جــاءت جمعيــة  ً طيــرا٢١١٩ زيــان نحــو – بقطــاع قالبشــو َ

ْالمنزليـةأعـداد الطيـور فـي   المركـز األولفيمايو   ّإجمـالي مـن ٪٤٦,٩ ُيعـادلً طيـرا بمـا ٩٩٥حيـث بلغـت  َ
 ٧٥وعـدد الـدجاج الرومـي بهـا  بطـة ، ٦٥١ بــقـدمتها ُ مفي البط يتصدرأعداد الطيور المنزلية بالقطاع ، و

ْالمنزليـةأعداد الطيـور زيادة رجع ، وت) ٢٨-٢٧( صورة  أرنب ٥٧ حمامة ، ٢١٢دجاجة ، والحمام  ِهـذه بَ َ 
ِهـذه بتربية ّواهتمام األهالي،  القطاع في الجمعيات التي تم استصالحها ّالجمعية ألنها تعتبر أولى  الطيـور َ

 . ّالحيوانيروتين ُالب مصادر من ًا هاماً مصدرشكلتألنها 
 ُيشـكلً طيـرا بمـا ٣٦٢الطيور المنزلية بلغـت حيث أعداد  منالثاني المركز  فيجاءت جمعية الجهاد  -   

ــث بـلــغ أعـــداد ّإجمـــالي مـــن ٪١٧,٠  ١٢١والحمـــام  بطـــة ، ٢٤١ اـلــبط أعـــداد الطـيــور المنزلـيــة بالقطـــاع حـي
ْالمنزلـيـة توزـيـع الطـيـور بينمــا تـبـاين. حمامــة   ـفـي جــاءت جمعـيـة األمــان ُحيــث ّالجمعـيـات األخــرى بــاقي ـفـي َ

ً طـيـرا ١٨١ ، ٢٦٥الطيـور المنزلـيـة بلغـت  أعــداد ُحيـث مـن المركـز الثاـلـث فــي  ماضـيأـبـو الثـاني وزالمركـ
 .ّ على التوالي٪٨,٥ ، ٪١٢,٥ ُيعادلبما 
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 ).٥٨(جدول : المصدر                                                                                                                        

 .م٢٠١٠ زيان عام - للطيور المنزلية في قطاع قالبشو ّالجغرافيالتوزيع ) ٥٢(شكل 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 .)ًناظرا اتجاه الشرق( قالبشو ، بقطاعوالدجاج الرومي  تربية البط واإلوز) ٢٧(صورة 
 
 
 
 

١٥/١٠/٢٠١٠ 
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  .)ًناظرا اتجاه الغرب( ،  قالبشوعمل أبراج على أسطح المنازل بقطاعتربية الحمام ب) ٢٨(رة صو

 
 
 

 
 

 : القطاع فيمشكالت اإلنتاج  -٣  
شد العقبات التي تعتـرض قطـاع تربيـة َأ منعتبر ُوت، من مشكالت االنتاج بل  أمراض الدواجن ُتعد
 جميــع أنحــاء فــي قطــاع تربيــة الــدواجن فــيدحــة َئر فاســاَ تســبب أمــراض الــدواجن خحيــثكثفــة ُالــدواجن الم

 ً تربيـة الـدواجن المحسـنة وراثيـافـي القديمـة ُطـرق البلـدان التـي تعتمـد علـى الفـي ًيزداد األمر تعقيدا و ،العالم
كمـا . يـة قصـيرة من بلوغ األهداف اإلنتاجية خـالل فتـرات زمنوالتي تتميز بمواصفات وراثية خاصة تمكنها 

 خـالل ّوالذي يتميز بقـدرة كبيـرة علـى التحويـل الغـذائي،  دجاج إنتاج اللحم على سبيل المثال فيهو الحال 
 الوقايـة فـي المتبعـة ُـطرقتختلـف ال  ) .Jules pretty V.O,1991,P 302 ( ًيـة قصـيرة نسـبيامنفتـرات ز

رق تختلــف ُحيــث لعوامــل عديــدة ًتبعــا ــن الوقايــة ُــط  األمـــراض فــيروســية عــن تلــك المتبعــة في األمــراض المـ
 منل المسبب ض باختالف العامً التحكم باألمراض أيضاُطرقتختلف و، لية أو الفطرية فيالجرثومية أو الط

ــوي ـــراض انتشــــار الناتجــــة عــــن اآلثــــاروتتعــــدد ،  ّنفــــس التصــــنيف الحيــ ــزارع فــــي األمـ ، ويمكــــن  اـلـــدواجن مــ
 :توضيحها فيما يلي

 

 : زيان– قطاع قالبشو فياجن اآلثار االقتصادية الناتجة عن أمراض الدو -   
 – قطــاع قالبشــو فــي الــدواجن مــزارع فــي األمــراضنتشــار ِ ا االقتصــادية الناتجــة عــناآلثــارد عــدتت

 قضـت علـى معظـم التـي الطيـور أنفلـونزاوهـى ،  بـين الـدواجن ً ظهرت حـديثاالتي األمراض ًوخاصة، زيان 
حجـم الخســارة الماديـة بنحــو فقـد بـلـغ متوسـط  ؛قطــاع ال إلـى ّاالقتصـادي أثرهــامتـد وأ، الثـروة الداجنـة اـلـبالد 

 معظــم إلغــالقنتيجــة ) ٢٠١٠ بالدقهليــة ، بيانــات غيــر منشــورة ،ّيمديريــة الطــب البطــر( جينــة ٥٤٢١٢٤

١٥/١٠/٢٠١٠ 



 - ١٦٧ -

ثـر علــى الـثـروة ممــا أ؛  المــزارع لفتـرة كبـيـرة مـنٕواغــالق عــدد ،   الطيــور المصـابةمــنٕواعــدام العديـد المـزارع 
 .ّحوم األخرىُأسعار الل إلى ارتفاع ّالداجنة وأدى

 

 : زيان– قطاع قالبشو في الناتجة عن أمراض الدواجن بشريةاآلثار ال -   
غــالق ِ إفــيتمثـلـة ُوالم، نتشــار األمــراض بــين مــزارع الــدواجن ِدت اآلثــار البشــرية الناتجــة عــن اعــدت

 كـل فـي أعـداد العمالـة فبعـد أن بلـغ متوسـط ؛ البطالـة ُمعـدل منمما زاد ؛ وتسريح عمالها ، معظم المزارع 
 زيــان -منطقــة استصــالح قالبشــو( عمــال لكــل مزرعــة ٤ إلــىتراجــع ؛  عمــال لكــل مزرعــة ٨مزرعــة نحــو 

 ).٢٠١٠بالمركزية ، بيانات غير منشورة ، 
 : مايلي أمراض الدواجنمن الوقاية في المتبعة ُطرق أهم المنو       

 

 :  اإلجراءات الصحيةتباعبإ الوقاية -ًأوال
 القــدرة عـلـى فــي ّواألساســي،  قطــاع الــدواجن الــدور األول فــيطبقــة ُجــراءات الصــحية المِاإلتلعــب 

 األوساط المالئمة الستمرارها مع فينتشار ِ تميل أمراض الدواجن لالُحيث. السيطرة على أمراض الدواجن 
 ة غيـر ـقـادرمريضـةالـدواجن ال مـن القسـم األكبـر أن إـلـى تبـاهاالنيجـب و،  غيـاب إجـراءات التنظيـف والتعقـيم

 مـن البيئـات الخاليـة فـيكـاثر َوالت،  )(Alon. N. M,and Hay.E.H, 1973, P123علـى االسـتمرار
ٕازالـة المخلفـات وبقايـا القطعـان السـابقة ن عمليـة التنظيـف وإهـذا فـول، المـواد العضـوية المتبقيـة عـن الطيـور 

 أيام لمزارع ٧لفات الدواجن والتطهير لمدة  ، والتخلص الدائم من مخ لوقاية القطعان الالحقةّعامل جوهري
 وعالقات ، وغيرها وتعقيم ّالدواجن قبل بدء التحضين لدورة جديدة ، وكذلك تعقيم أدوات التربية من مساقى

 .المالبس الخاصة بالعمال بصفة دورية
 :  خالل العزلمن الوقاية -ًثانيا

 بمــا ُــطرقســبب بمختلــف الُر عــن العامــل المزل الطـيـوَتبعــة لعــُ المةـقـيرط الـعـزل بأنــه التعرـيـفيمكــن 
 الوصـول إلـى برنـامج عـزل فعـال أجـل مـنو، عامل المسبب إلى حظيـرة الـدواجن ع وصول المنها مفهوم في

 .  اليوم األول للتربيةمن ًبدءا، و اإلجراءات الهامة على مختلف مراحل التربية من مجموعة خاذات منالبد 
ــزل إن ــال بمفهـــوم العـ ــب دور ، توعيـــة العمـ ــه يلعـ وتحقيـــق ، الوقايـــة خطـــة  نجـــاح فـــي ًاهامـــ ًاوأهدافـ

 مــنل المزرعـة  إلــى داخـّ الوسـط الخـارجيمـنا إلـى إمكانيـة انتقـال األمــراض ًويجـب االنتبـاه أيضــ، أهـدافها 
 . الحظائرخدمة فياألدوات المختلفة المستخدمة والمعدات واألعالف خالل وسائل النقل و

 :تحصين  خالل المن الوقاية -ًثالثا
 خطــوة وهــو،  أمـراض اـلـدواجن مــن الوقاـيـة أجـل مــنامــل مـتمم للخطــوات الســابقة َ التحصــين عُيعـد

الوقاـيـة والــتحكم  أجــل مــنة لوحــدها فـيـ بــرامج اللقــاح غـيـر كانٕوا  ،روســيةفي األمــراض المــنجوهرـيـة للوقاـيـة 
 بقـدرة اللقاحـات علـى الوقايـة ًا المغايرة قد غير المفهـوم الـذي كـان سـائدالعثراتانتشار  ف ؛بأمراض الدواجن
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قدرة على مواجهة مجموعة اكبر حصنة لها الُ القطعان المإن . (Mehta. M. M,1976,P 201) الكاملة
بعـض األوقـات في  اللقاح قليل الفعالية من يجعل المرضشديدة  العثراتولكن وجود ،   عوامل المرضمن
ــة من فــيتشــرة منروســية الفي ضــد األمـــراض الًغالبــا يــتم التحصــين  .ّ أوقــات أخـــرىفــي عــديم الفعاليــة أو طـق

ــية مــنولكــل ، هــا المقتولــة منو، هــا الحيــة منوتختلــف أنــواع اللقاحــات ف، محــددة   هــذين النمطــين خصوصـ
 .اعة الناتجةمن وال االستخدامفيخاصة 

مبور مـرض اوهـي مـرض الجـ، دجـاج اللحـم  مجـال فيروسية فييتم التحصين ضد ثالث أمراض  
يـتم التحصــين ضــد التهــاب الحنجــرة  حــاالت خاصــة ـفـي و ،ّومــرض التهــاب القصــبات المعـدي، ل النيوكاسـ

 . المفقسفيكما يتم التحصين ضد مرض مارك ؛  ّ المعديّالرغامىو
 

 : خالل األدويةمن الوقاية -ًرابعا
 

إلـى  ً يـتم إضـافتها غالبـاحيـث ّعالجـيبشـكل لـيس و،  ّ وهي تستخدم بشكل وقائي:األدوية الوقائية
 بـبعض األمــراض الـتـي صــابةِاإل مــن وقاـيـة الطيـور أجــل مـن الخـلـط أو التصــنيع أثنـاء ـفـيأعـالف اـلـدواجن 

ذه األمــراض التــي يمكــن الــتحكم بهــا بمــنو،  ّ األخــرىُطرقصــعب الســيطرة عليهــا بــالُي ِه  أن الطريقــة يمكــن َــ
 . ّالنخريو،  ّومرض التهاب األمعاء التقرحي، ا نذكر الكوكسيدي

 عند استخدامها للسيطرة على األمراض الجرثوميـة اً وقائياًعالجعتبارها ِإ يمكن : العالجيةاألدوية 
ِهـذهسـتخدم ُ كمـا ت .ً بكوليرا الطيور مـثالصابةِاإل حال في القطيع كما في اض  األدويـة للسـيطرة علـى األمـرَ

حــد أ انتشــار مــنخــوف  حــال الـفـي القطيــع أو فــيروســية فيحــد األمــراض الأالجرثوميــة الـتـي قــد تترافــق مــع 
 .اعةمنروسية الكابحة للفي بأحد األمراض الاإلصابةاألمراض الجرثومية نتيجة اإلجهاد الذي يعقب 

 :ةّالسمكي الثروة – ًثالثا
، وقـد تطـورت  والبحيـرات،    ، رمصـر بعـد البحـا فـي ثالـث مصـدر لألسـماك ّالسـمكي االسـتزراع ُيعـد

ة باألســماك مــا زرعــمنالالمســاحة       ت بلغــحيــث .م ١٩٧٠ عــام ذمنــ مصــر فــي ّالســمكيمشــاريع االســتزراع 
ــذه، وتـقــع معظـــم  ان ألـــف فـــد٢٥٠يقـــارب  ِهـ ــفـــي ّاألراضـــي َ والســـواحل ، بجـــوار البحـيــرات الشـــمالية ج ر  مصـ

 . الشمالية للبحر المتوسط
 ن تتمـتـعآلاوهـي ال ـتـزال حتـى ، الـقـديم  ذ أن عرفهــا اإلنسـانمنـ أهــم مصـادر الـغـذاء مـناألسـماك و

حـد أ بأنـه ّالسـمكياالسـتزراع  تـأتي أهميـةو، للبـروتين   جميـع دول العـالم كمصـدر هـامفـيبمكانـة مرموقـة 
مين البـروتين أ تـوخاصـة،   الـدولفـي الغـذائي مـناأل   المصادر األساسـية التـي يمكـن االعتمـاد عليهـا لحمايـة

 ىحافظـة علـُوالم، المخزونـات الطبيعيـة وتـدعيم ،  لحمايـة ِباإلضـافة ،  ذو القيمـة الغذائيـة العاليـةّالحيـواني
  . مجاالت األحياء البحريةفيفرص عمل إليجاد  وكذلك، البيئة البحرية 
 :ما يليفي ّالسمكيأهم مزايا االستزراع  توضيح ويمكن
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 الحــوش ّ غيــر الصــالحة للزراعــة كتحويــل أراضــىّاألراضــي إـلـى إدخــال ّالســمكي االســتزراعهــدف َي -١   
ــة ّمرابـــيات الشـــمالية إلـــى والســـدود بـــالبحير ــمكية نموذجيـ ـــراهيم فيـــو (سـ ــدين إب ــال الـ ــد جمـ   ،٢٠١٠:ق محمـ

  كمياه الصـرفّالسمكي االستخدام في للزراعة حال تصل ّ المياه التيمن فادةستكما يهدف إلى اإل  )١١ص
 .ّالزراعي

 أســعار اللحــوم ـفـي ً يشــهد الســوق اليــوم ارتفاعــاحـيـث اســبةمن بأســعار ّروتين حيــوانيُ مصــدر ـبـرفيتـو -٢   
 من ّالسمكي االستزراع ُيعدذا ِل . ة ممكنة بأقل عمالّالسمكي اإلنتاج في التحكم يمكن، والبيضاء والحمراء 

 . العالمفيأسرع أنظمة الغذاء 
فــرص إيجــاد هــو يعمــل عـلـى ف؛  ّ مصــادر الــدخل القــوميمــنًهامــا  ًمصــدرا ّالســمكي االســتزراع ُيعــد -٣   

سـماك االســتزراع  إلـى رخــص أسـعار أِباإلضـافة.  القضـاء علـى مشــكلة البطالـة ـفـي سـهمُ يبالتـاليو، عمـل 
 . المصايد الطبيعيةمن مقارنة بنظريتها ّالسمكي

 المصــايد البحريــة ممــا مــن موســمية إنتــاج األســماك مــنف فيــ علــي التخّالســمكي االســتزراع يســاعد -٤   
غـيــر  األرض تغاللاســ يمكــن ّالســمكيراع عــن طريــق االســـتزو،  يــؤدي إلــي التــوازن بــين العـــرض والطلــب

والحـيـوان عديمــة القيمــة االقتصــادية إلنتــاج ، ومخلفــات النـبـات ،  ّالزراعــيومـيـاه الصــرف ، قابلــة للزراعــة ال
 إنتـاج فـيوزيت السمك الذي يمكن بدوره أن يسـاهم ،  األسماك توجه لصناعة مسحوق السمك مننوعيات 

 .أسماك ذات قيمة اقتصادية عالية
ناحية األحماض األمينية بروتين  من تركيبه فيماثل ُ يّحيوانيبروتين �٪٢٠تحتوى األسماك على   -٥    

 تمتاز بسهولة حيث .ه عن األخيرفي فادةاإل  بارتفاع معاملّويمتاز عن بروتين اللحم البقرى، الدجاج 
 ذلك ما في نسبته ُتبلغ ُحيث ، ّالحيوانيًيفوق أيضا اللحم و،   وبالنسبة لتنشيطه لعملية النمو،هضمها 

 .)٢٠١٠الهيئة العامة للثروة السمكية ، بيانات منشورة،  (فقط ٪٦٣هياللحم  في ، بينما ٪١٠٠ –٨٠بين
ــديالســـمك ال -٦    ــلفقـــط  ّالحيـــوانيً مصـــدرا للبـــروتين عـ ــرورية   هـــوبـ ــدهون الضـ ــدر لـل ــات فيوال، مصـ تامينـ

 مــن و،هــا منواليــود خاصـة األـنـواع البحريــة ، والحديــد  ،  ويمـتـاز الســمك بكوـنـه غنـى بالكالســيوم،والمعـادن 
 . خالل تناول كيلو سمك واحد فقطمن اليود يمكن تغطيتها من ًالمعروف علميا أن احتياجات الفرد

 

 :ّالسمكي االستزراعمقومات  -١
قومــات االســتزراع ُح أهــم ميوضــت ويمكــن، طقــة الدراســة من ـفـي ّالســمكي  االســتزراعمقومــاتد عــدتت

 :ّما يليفي ّكيالسم
 :األرض – أ

تناقص الو،  ّالسمكيو،  ّالنباتي االستزراع من ما بين كلفي؛  ّاألراضي تخدامإلي اسيؤدى التنافس 
،  ّالســمكي عمليـه االسـتزراع اقــةِعإ إلـى ّخـرىأل جمعـيـة مـن بهـا ّالزراعــي كميــات ميـاه الصـرف فـيالمتوقـع 
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َهذاو  ةاألساسـيحـد المحـاور أ المصـرية للسواحل البحريةاطق من الفي ّالسمكي االستزراع إلى يجعل االتجاه َ
 .األسماك تستهدف زيادة التيللخطط والبرامج 

فــي جميــع أنحــاء منطقــة الدراســة حيــث بلغــت أعــداد  المــزارع  ّالســمكياطق االســتزراع منــتنتشــر  
ــورة   زيــان بالمركزيــة ، بيانــات غ–منطقــة استصـــالح قالبشــو  ( مزرعــة ســمكية٩٦٠بالمنطقــة نحــو يــر منشـ

ِهذهمعظم . ) ٢٩(صورة  )٢٠١٠ ،  هـدر للميـاه مـنبالمخالفـة بسـبب ماتسـببه تلـك المـزارع ُأنشئت  المزارع َ
 ؛ ةّالزراعيـ المحاصـيل ّ ريفـي تلويث المياه بصرف مياه المصارف إلى مياه المصـارف المسـتخدمة ًوأيضا

 ةّالزراعي زراعتها بالمحاصيل لأج من ستصلحتُا ُالمستصلحةطقة منالة بّالسمكيفمعظم المزارع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .)ًناظرا اتجاه الشمال(. ماضي أبوة بزمام جمعية ّالسمكيالمزارع إحدي ) ٢٩(صورة 
 

  :المياه -ب
 عمليــات فـيميـاه النـيـل  فـيتمثـلـة ُوالم،   تجنـب اســتخدام الميـاه العذبـةإلـى ةّالزراعـيـتهـدف السياسـة 

يمكن التغلـب .  الجديدة ّاألراضيوزراعه ،  استصالح فيها للتوسع  بغرض الحفاظ عليّالسمكياالستزراع 
ِهــذهعـلـى   االســتزراع فــي البحريــةوالمـيـاه ،  ةفيــالجووالميــاه ،  ّالزراعــي المشــكالت باســتخدام ميــاه الصــرف َ

 Gregory Skomal ,2005,P 34).( ّالسمكي
 -قطــاع قالبشــو  فــي لحاليــةار االحتياجــات في لتــوّياألساســ المصــدر ّالزراعــيميــاه الصــرف  عــدُت 

 كميــات ميــاه توقــد قــدر،  ّالســمكي االســتزراع ـفـي المســتغلةألغـلـب المســاحات وذـلـك ، ) ٣٠(صــورة  زـيـان
 مليــار ١٣,٥ ّبحــوالي ١٩٨٦ خــالل عــام الزراعــة فــي تخدامهااســعــاد ُي  الوالتــي،  بالــدلتا ّالزراعــيالصــرف 

ِهذه مــنوبلغــت نســبة القطـاع ،  ًســنويا ٣متـر  المســتقبلية الخطــة اســتهدفتو ، ٣ مليـار مـتـر٩,٥نحــو  المـيـاه بَــ
ـــوزارة  ــوارد المائيـــة شـــغالاألل ــادةإ والمـ ــراض عـ ـــاه الصـــرف ألغـ  لتصـــل الكميـــه المعـــاد الزراعـــة اســـتخدام مي

١٥/١٠/٢٠١٠ 
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 ٧ إلـىثـم  ) ١٩٩٢ / ٩١ ( الحاليـة الخمسـيه الخطـة نهايـة فـي ٣ مليار متـر٦,٣ نحو إلىها مناستخدامها 
ــن ً ـبــدال٢٠٠٠ عـــام فـــيمليـــار مـتــر مكعـــب  ــار متـــر٢٣,٤ مـ وزارة اإلشـــغال والمـــوارد  (ًتســـتخدم حالـيــا ٣ ملـي

َهـــذاو،  )٢٠١٠، بيانـــات غيـــر منشـــوره : المائيـــة  ــراض التوســـع منتـــاح ُ يعنـــى تنـــاقص الفـــائض المَ هـــا ألغـ
 تحصـل عـلـى والـتـي،  ً حاليـاالقائمــة تـأثيره عـلـى المـزارع إـلـى ِباإلضـافة.  ّالســمكي االسـتزراع ـفـي المسـتقبلي

 الـتـي مـيـاه البحـيـرات ـفـي ّالبيئـي الـتـوازن تاللاخــ عــن ًوذلـك فضــال،  مـيـاه المصــارف مــن الحاليــةاجاتهـا احتي
ثر بـدوره ُؤُـوهـو مـا قـد ي، وارتفـاع نسـبه الملوحـة ،  إليهـا لقلـة ورود الميـاه ّالزراعـيها مياه الصرف فيصب ُت

 .اطقمن الهذه مثل في ّلسمكيا االستزراع في المحددة العوامل مننه أكما ؛  السمكيةعلى المزارع 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 .)ًناظرا اتجاه الشمال(ماضي أبوة بزمام جمعية ّالسمكي المزارع في ّالزراعي مياه الصرف استخدام) ٣٠(صورة 
  : زريعة األسماك– جـ

هـا منتـاح ُن حجـم المِإفـلـذا  ّالسـمكي االسـتزراع في ةاألساسي العناصر أهم من األسماكزريعه عد ت
 تـأثيره إلـى ِباإلضافة.  ّ ألخرىجمعية من ّالسمكي االستزراع في للتوسع حددةُالم العوامل أهم منن قد يكو
 ـفـيشــكله العجــز ُ مً مصــر حاليــاـفـي ّالســمكييواجــه االســتزراع .  المســاحات تحــت االســتغالل إنتاجيــهعـلـى 

َهــذاو،  األســماك ة زريعــمــن الحــالي اإلنتــاج ــقــد  َ مســاحات تحــت االســتغالل  الةإنتاجيــ انخفــاض إلــى ّؤدىُي
 .)١٧، ص٢٠١٠:ق محمد جمال الدينفيو(  المفترض تحقيقهاتُمعدال عن الّالحالي

 مراحـل تـداولها المختلفـة فـي ةيعالزر من الفاقد ة ارتفاع نسبةشكلُ مُهناك ما سبق إلى ِباإلضافة   
 ة مواقع بعيدفيجميع والتفريخ  تتركز مراكز التُحيث. ما بين مراكز تجميعها وتفريخها ومواقع االستزراع في

 تنقـل التـي الرتفـاع نسـبه الفاقـد بهـا لطـول المسـافات ةيعـالزرعـرض ُيقـد ممـا  ّالسمكيعن مراكز االستزراع 
 مــن البحريــة لســد احتياجــات المــزارع األســماك مفرخــات صــناعية لتفــريخ إنشــاء يســتلزم اـلـذي األمــرخاللهــا 
 ّالســمكي تكثيـف عملـيـات االسـتزراع ُهنـاك كــان إذاة خاصـة والبعـد عــن تحكـم الظـروف الطبيعيــ،  األسـماك

١٥/١٠/٢٠١٠ 
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 ّ القطـاع السـمك البـوريفـي أهـم الزريعـة الموجـودة مـنو،  ريعـةزال مـنكبـر أ يحتاج معه كميـات الذي األمر
وفـى الفتـرة األخيـرة تـم ،  مركـز بلقـاس ّ نـواحيمـنالزريعـة  مـن ٪٧٥نحو  يأتي حيث.  والقراميط، والبلطي 

 . القطاع فيشكالت جلب الزريعة إلنتاج زريعة األسماك ُ للتغلب على معمل أقفاص للفقس
  : واألسمدةاألعالف -د

 التربيـة مواقـع فـية لألسـماك في إضـاةأغذيـ مع إضافة األسماك ة على تربيّالسمكي االستزراع قومَي
ــي قومـــاتُالمكأحـــد  ــي ةاألساسـ ِهـــذه تتميـــز بهـــا التـ ــزارع َ ــد  ،المـ ِهـــذه وتعتمـ ــة واألعـــالف  عـلــى مـــزارعال َ األغذيـ

ــب واألعـــالف ُ مـثــل الكةّالزراعـيــ المخلـفــات مـــن المصـــنعة ــنعةسـ ــا صـــناعالـتــي المصـ ــدواجن ة تعتمـــد عليهـ  اـل
ــات ّالزراعيـــ المخلفـــات مـــنطقـــة الدراســـة من فـــيتـــأتى معظـــم أعـــالف األســـماك . وتســـمين الماشـــية  ة ومخلفـ

 مركـز مـن األسـمدة من�٪٨٥وتأتى ،  القطاعبة ّالسمكي األضرار على الثروة منالدواجن مما تسبب العديد 
 .بلقاس

 ُحيــث المصــنعة األعــالفمشــكله نقــص  ً مصــر حاليــافــي ّالســمكياالســتزراع مشــروعات واجــه ُوت
 اإلنتـاج فـي العجـز إلـى  ذلـكعزىُيو  ، المطلوبةتُمعدال للًها وفقامن متطلباتها ً حالياالقائمةيتوافر للمزارع ال

ِهذه ة صناعفي تدخل التي ةاألساسي المكونات منالمحلى  مـا بـين في عـن التنـافس الكبيـر ً فضـالاألعـالف َـ
صـناعه ت وقـد واجهـ،  علـى اسـتخدامها ّالسـمكيواالسـتزراع ، وتسمين الماشية ،  صناعه الدواجن من كل

ــدواجن  ــد فـــياـل ــذه الالزمـــة لاألعـــالفوالمشـــاكل بســـبب نقـــص ، عوبات ُ الصـــمـــن الســـنوات األخيـــرة العديـ  هـ
 فــينــه يجــب التخصــص أ إلــى ضــافةإ.   األمــراض التــي أضــرت بمعظــم تلــك المــزارعروانتشــا،  الصــناعة

  األسـماكونوعيـة ،  حجـامأو،  أعمـارتناسـب   مختلفةأقطار ذات أعالف إنتاج إلمكانية؛  األعالف ةنتاجيإ
 . ونوع، ونسب البروتين لكل عمر 

 : المياه ونوعية األسماكنوعية - ه
 الميـاه فـي االسـتزراع مـن ًا أفضـل كثيـرةالعذبـميـاه ال فـي ّالسـمكي  الجـدير بالـذكر أن االسـتزراعمن

د علـى ميـاه مـعت زيـان ت–اع قالبشـو طـ قفـي مـزارع األسـماك مـن�٪٩٥أن  فنجـد ؛ والمياه الملحيـة لمختلطةا
 الدولــة إن ُحيــثو،  مــزارع الموجــودة بجــوار ترعــة النيــلماعــدا ال.  األســماك اســتزراع فــي ّالزراعــيالصــرف 

 فـي دراسـة علميـه لالسـتزراع المكثـف إلـى يحتـاج األمـرن إر المياه العذبة للزراعـة فقـط فـفيى تو علةحريص
 تعمـل بالميـاه والتـي،  باألسـماك المستزرعةبسبب وفره المساحات ، وهذا والمياه الملحية ،  لمختلطةاالمياه 

 تـلـك المـيـاه ـفـيلح للتربـيـة صـُ تاألســماك مــن أنــواعر في تــوّالضـروري مــن أصــبحوالميــاه الملحـيـة ،  لمختلطـةا
ذا أنوقــد اتضــح  َه  فــيوالمقبولــة ،  ةالعاديــ النمــو تُمعــدال ذات األســماك بعــض ةأقلمــ إلــى يحتــاج األمــر َــ

 . بجانب تقبلها للتغذية باألعالف الصناعية.  األسواق
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  :اإلدارة –و
ــاتحتــاج ت  ة صـــناعُتعـــد ُحيــث.  ة ذات كفــاءة عالـيــإدارة إلـــى بوجــه عـــام ّالســـمكي االســتزراع عملـي

ــناع ّالســـمكياالســتزراع  ــي ةّالســمكي المـــزارع أنبجاـنــب ؛  ة حديثــةصـ  فـــي تتواجـــد زـيــان -  قطـــاع قالبشــوـف
 صــعب بالنســبة أمــر هــذاو،  الكـفـاءة مــن ة علــى درجــه عاليــإدارةيتطـلـب تواجــد اـلـذي  األمــر؛ اطق نائيــة مـنـ

 .(Wheeler j.o.muller.,1986,P 197 )  ةّالسمكيللمزارع 
ــىيفتقـــر القطـــاع  فـــي ّالســـمكين االســـتزراع ِإك ـفــوعلـــى ذـلــ   ىحـــدأ تأشـــاروـقــد ،  الجـيــدة اإلدارة إـل
َهــذاو،  طــن ٦,٦ إلــى كجــم ٥٥ دول يتــراوح بــين ة عــدفــي ةّالســمكي المــزارع مــن الفــدان إنتــاج أنالبحــوث  َ 

 قالبشـو  قطـاعفـي ّالسـمكيحتـاج االسـتزراع وي،  اخيـهمنولـيس ألسـباب ،  اإلدارة إلـىالتفاوت الكبير يرجع 
 مـنو، كبـر أوبالتـالي تحقيـق عائـد ،  اإلنتاجيـة مـن يحقق أعلى قدر ممكن ّ زيان إلى عنصر اإلدارة لكي–

 : زيان مايلى – قطاع قالبشو فيأهم مشكالت اإلدارة 
 . ةّالسمكي والمهمات الخاصة بالمزارع األدوات ةقل - 
 .ةرع بصفه مستمر  تحتاجه المزاالذي األوكسجينر فيعدم تو - 

 . ة يعالزرعدم انتظام مواعيد جلب  - 
 . عدم وجود وسائل نقل خاصة بنقل الزريعة-        

 
 

 :ّالسمكياطق االستزراع من لّالجغرافيالتوزيع  -٢  

 معظم المزارع قامـت فنجد أن ؛  زيان-اع قالبشو طق فية ّالسمكي للمزارع ّالجغرافييتباين التوزيع 
ة التـي أقيمـت ّالسـمكي المـزارع مـن  فـدان٦١٥٠ف فيـت أجهزة المحافظة بتج قامحيث. عن طريق المخالفة 

ذه األرض الناقعــــة الن ـفـــي ِه ــمكي المــــزارع َــــ ــية بالّالســ ـــدد البنيــــة األساســ ـــر منة تهـ ــت أكثـ ـــي تكلفــ  مــــنطقــــة التـ
، كمــا ) ٢٠١٠ زيــان بالمركزيــة ، بيانــات غيــر منشــورة ، –منطقــة استصــالح قالبشــو ( مليــون جنيــه١٥٠
ذهتمثــل  ِه مليــون ٢٨طقــة بتكلفــة من المقامــة بالّالزراعــي محطــة الصــرف ًا علــىفيً عبئــا إضــاًالمــزارع أيضــا َــ

 .هجني
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 . م ٢٠١٠زيان عام  - قطاع قالبشو في ةّالسمكي مزارعل لّالجغرافيالتوزيع ) ٥٩(جدول 
 

 

 

  المزارع السمكية
 الجمعية

 

 

 عدد
 مساحة

 )فدان(

 

  مساحةال٪ 
 

 عدد المخالفات

 مايو١٥
٧٢ ٨,١ ٥٢٨ ٧٩ 

 الجهاد
٢٣٦ ٣,٦ ٢٣٦ ٥٠ 

 األمان
٦٩٤ ١٠,٧ ٦٩٤ ٧٩ 

 النور
٨٥٧ ١٣,٢ ٨٥٧ ١٠٨ 

 الجامعة
٩٨٧ ١٥,٢ ٩٨٧ ١٦٥ 

  ماضيأبو
١٦٢ ١٧,٧ ١١٤٩ ١٦٢ 

 األمل
١١٠ ١٣,٧ ٨٨٩ ١١٠ 

 البساتين
٦٢ ١٠ ٦٥٢ ٦٢ 

 العدالة
٣٨ ٣,٩ ٢٥٤ ٣٨ 

 السالم
١٠٧ ٣,٦ ٢٣٨ ١٠٧ 

 ّجمالياإل
٩٥٣  ٪ ١٠٠ ٦٤٨٤ ٩٦٠ 

 .م٢٠١٠  عام- شورةمن بيانات غير -بالمركزية  ّالزراعياالستصالح طقة من: المصدر
 

 :مايلى) ٥٣(والشكل ) ٥٩( خالل تتبع وتحليل بيانات الجدول منيتضح 
 فـدان ٦٤٨٤مسـاحة علـى  مزرعـة سـمكية ٩٦٠ زيـان–قطـاع قالبشـو  فـي المـزارع  أعدادّإجماليبلغ  -   
  .ت بالمخالفةئشُأن المزارع السمكية بالقطاع ّإجمالي من �٪٩٩,٣ ما   مزرعة٩٥٣ها من
 بمـا مزرعـة ١٦٥ة ّالسـمكي المـزارع أعـداد ّإجمالي ُحيث من المرتبة األولى في الجامعة جمعيةجاءت  -   

 التجــاه معظــم المــزارعين إلنشــاء المــزارع يرجـع ذـلـك، و زرعمـنـالمســاحة الزـمـام  ّإجمــالي مــن ٪١٥,٢ ُيعـادل
 . مخالفة١٦٥ عدد مخالفات ّأعلىسجلت بها ، وة ّلسمكيا

 
 

  مزرعـة ١٦٢ة ّالسـمكي المـزارع أعـداد ّإجمـالي حيـث مـن المرتبـة الثانيـة فـي ّيماضـ أبو جمعيةجاءت  -   
ووصـلت عـدد  ،المـزارع السـمكية  مسـاحة ّإجمـالي مـن ٪١٧,٧ عادلُيبما  فدان ١١٤٩ على مساحة أقيمت

 .فة مخال١٦٢المخالفات بها 

 مزرعـة ١١٠بلغـت  ةّالسـمكي أعـداد المـزارع ّإجمـالي ُحيـث مـن المرتبة الثالثة في  األملجمعية جاءت -   
 بالقطــاع المــزارع الســمكية  مســاحة ّإجمــالي مــن ٪١٣,٧ ُيشــكلبمــا  فــدان ٨٨٩أقيمــت عـلـى مســاحة  ســمكية

 .ةّالزراعي كانت األرض مخصصه لزراعة المحاصيل ُحيثكلها جاءت بالمخالفة 
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ما ب فدان ٨٥٧أقيمت على مساحة   سمكيةمزرعة ١٠٨ المرتبة الرابعة بعدد فيجاءت جمعية النور  -   
 السـالم بعـدد جمعيـةثـم تلتهـا ؛  الفـةخ م١٠٨ إلـى بعـدد مخالفـات وصـل زرعمنـال الزمـام مـن ٪١٣,٢ ُيشكل

 . مخالفة١٠٧ وصل إلى تبعدد مخالفا فدان ٢٣٨أقيمت على مساحة   مزرعة سمكية١٠٧ مزارع بلغ
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ).٥٩(جدول : المصدر                                                                                                                        

 .٢٠١٠ زيان عام -ة في قطاع قالبشو ّالسمكي للمزارع ّالجغرافيالتوزيع ) ٥٣( شكل
 

 

 :ةّالنسبي معامل األهمية تخدامباس لمزارع األسماك ّلجغرافياالتحليل     
ـــبي معاـمـــل األهميــــة هــــدفي ــاط المــــزارع لــــ إةّالنسـ ــة نشــ ـــاس درجــ ــمكيى قـي ــةفــــية ّالســ ــدة المكانيــ   الوحــ

  ) ٦١( خـالل الجـدول مـنو،  نسـبة النسـب طلـق عليـهُي. ) طـاع قال (، ومقارنتها بالمستوى العام ) الجمعية(
 القطــاع ، ولكنــه يختـلـف عــن ّمســتويعلــى ��٪١٢,٣ة بلــغ ّالنســبيعامــل األهميــة ُ م أنيتضــح) ٥٤(والشــكل 

 : طقة إلى فئتين رئيستين همامنذلك يمكن تقسم الخالل  منو،  الجمعيات ّمستويذلك على 
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 . م ٢٠١٠عام زيان  –قطاع قالبشو  فية ّالسمكية للمزارع ّالنسبي األهميةمعامل ) ٦٠(جدول 
 

مساحة المزارع  يةالجمع
 )بالفدان (ةّالسمكي

مساحة الزمام 
 )بالفدان(المنزرع 

معامل األهمية 
 النسيبة

 ٠,٨ ٢٤١٠,٢ ٥٢٨  مايو١٥
 ٠,٤ ٢١٩٣,١٢ ٢٣٦ الجهاد
 ١,٨ ١٣٥٨ ٦٩٤ األمان
 ١,٣ ٢٢١٥,٨ ٨٥٧ النور

 ٣ ١١١٩ ٩٨٧ الجامعة
 ٢,٦ ١٥٥٣,٢ ١١٤٩ ماضي أبو

 ١ ٢٩٨٩ ٨٨٩ األمل
 ٠,٨ ٢٨٩٨,١١ ٦٥٢ البساتين
 ٠,٤ ٢٤١٤,١٢ ٢٥٤ العدالة
 ٠,٢ ٣٥٩٠ ٢٣٨ السالم

 ١٢,٣ ٢٢٧٤٠,٥٥ ٦٤٨٤ االجمالى

 .م٢٠١٠  عام، شورةمن بيانات غير ،بالمركزية   زيان–طقة استصالح قالبشو من: المصدر
 

 

وهــى ، صــحيح  عـن الواحــد الةّالنســبيعامــل األهميــة ُهـا مفيالـتـي يزـيـد الجمعـيـات م ُ وتضـ :األولــىالفـئـة     
 . ، الجامعة األمل  ،ّماضي أبو،   وهى األمان ، النورجمعيات ،ضم خمسة ُت
 

وتضـم بـاقي ، ة عـن الواحـد الصـحيح ّالنسـبيعامل األهمية ُها مفيم النواحي إلى يقل ُوتض: الفئة الثانية    
  . ، السالمةالبساتين ، العدال ، ، الجهاد مايو١٥وهى ، النواحي الخمسة المتبقية 
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 ).٦٠(جدول : لمصدر      ا           ا                                                                                                
 

 . م٢٠١٠ زيان عام–ة في قطاع قالبشو ّالسمكية للمزارع ّالنسبيمعامل األهمية ) ٥٤(شكل 
 

 

 :ةّالسمكي المزارع اعأنو -٣  
 :قول األرزُ حفيستزراع األسماك ِا -أ

،  ةّالزراعي  األرضتخداماس العلمية لتفعيل ُطرق أفضل الّ حقول األرز إحدىفي زراعة السمك ُتعد 
 ّالحيــوانيالبــروتين   إنتــاجفــي حــل مشــكلة الــنقص الحــادث فــيســهم ُ تُحيــث،   الــدول الفقيــرةفــيوبخاصــة 

 .وبأسعار رخيصة
،  ّالسـمكيج  اإلنتـاةيمـِ قمنعظم ُمما ي؛  المعروف أن مزارع األرز تتميز بالمساحات الكبيرة منو  
ِهذه مـنو ، ومراكـز الصـيد، والبحيـرات ، وأن تلك المزارع تكون عـادة بعيـدة عـن البحـار ، خاصة   األنـواع َـ

 فييتم زراعة القراميط .  ّيقيوالموزامب ، ّ، والبلطي السمك المبروك:  طقة الشرق األوسطمن فيستزرعة ُالم
مـثـل إنتــاج ُوي،  الـعـذب بيـئـة المــاء ـفـي ّوالمــوزامبيقي،  ّوالبــوري،  ّفضــل زراعــة البلطــيُ، وي الواليــات المتحــدة

  مركـز بلـقـاسـفـي إنـتـاج األسـماك ّإجمـالي مـن ٪٥,٤ زـيـان -قطــاع قالبشـو  فـيـقـول األرز ُ حفـياألسـماك 
 .م٢٠١٠عام 

 :قول األرزُا عند استزراع حوافرهَجب تَروط الواُالش -
 حل المـاءَـوض ضُعتبـر الحقـل حـُذ يِ إ؛ ةّالسـمكي األحـواض فـيعامل حقـل األرز كمـا هـو الحـال ُي

 بالتربة لحفظ الماء ه كما يتم إحاطتهمنوصرف الماء   الحقلّر سبيل لريفي، ويتم تو هفيًنظرا لوجود األرز 
 ، ّ أعلـىمـن سـم ٢٥، و  أسـفل مـن سـم ٥٠ وعـرض ،  سـم٢٥ ينبغي أن تكون الجوانب على ارتفاع حيث
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، ١٠١سـخا (،  )١٧٨ ،١٧٧جيـزة ( بزراعـة أصـناف األرز ّالسـمكي االستزراع من النوع هذا في ّيوصىو
١٠٢( . 

 :متوسط إنتاجية الفدان   

 األرز  حقـولفـي زيـان -  قطـاع قالبشـوفـي األسـماك المسـتزرعة منإنتاجية الفدان توسط ُميتراوح  
 زيـان بالمركزيـة ، بيانـات غيـر منشـورة ، –منطقـة استصـالح قالبشـو  (ً سـنويافدانال/  طن ٤ – ٣,٥ نحو

٢٠١٠(. 
 : حقول األرزفي ّالسمكيفوائد االستزراع    

 الديدان الضارةو، والطحالب ، قول األرز على بعض الحشرات ُ حفيستزرعة ُتتغذى األسماك الم -١
 .بمحصول األرز

 . تسميد األرزتُمعدال منقلل ُصوبة التربة مما يُ الحقل إلى خفياك خلفات األسمُتؤدي م -٢

 . األرزإنتاجية علي ًثر سلباُؤُقول األرز التي تُ حفيالقضاء علي ظاهرة الريم  -٣

 للفـدان ٪١٢ – ١٠قـول األرز إلـي زيـادة محصـول األرز بحـوالي ُ حفـييـؤدي اسـتزراع األسـماك  -٤
 .ّاألسماك معاو، للمزارع بزيادة محصول األرز  ّديالنق وبالتالي زيادة العائد

ــزارع األرز فـــي يفضـــل زراعتهـــا ّبالنســـبة ألســـماك البلطـــي  ــا إ ُحيـــث.  مـ فادة منهـــا فـــي ســـتيـــتم اإلنهـ
 علـى محصـول ّ ذات الوقـت ال تتغـذىفـي، و نهايـة موسـم االسـتزراع فـي حجـم ّ أيفـي عمليـات االسـتهالك

 . إلى أنها مقاومة لألمراض خالل فترة التربيةضافةِباإل . التغذية ألنها ليست عشبية؛ األرز 

 :ةّالسمكيمزارع إنشاء ال –ب 
  زيــان-قطــاع قالبشــو  فــي ً انتشــاراّالســمكيثــر أنــواع االســتزراع َ أكمــنة ّالســمكي نمــط المــزارع عــدي  

،  فــدان ٣٢٥٤ مزرعــة ســمكية علــى مســاحة ٩٦٠زيــان  - قطــاع قالبشــو فــي بلغــت أعــداد المــزارع ُحيــث
  حيـثمـنفر و مايو الحظ األ١٥ة جمعيلفكان  بأعداد متفاوتة ع القطاجمعيات كل في عتشر تلك المزارتنو

ثـم جــاءت .  فــدان ٤٧٦علـى مسـاحة مزرعـة أقيمــت  ٦٨ة ّالسـمكيوصـلت عـدد المــزارع حـيـث عـدد المـزارع 
   فـدان٧٩٠ بلغت مزرعة سمكية على مساحة ٦٧ إلى تاألمان بعدد مزارع وصل جمعية ّ المركز الثانيفي

 عـام رغـم بعـدفهـي تزيـد عـام ؛  ألصـحابها ّطقـة ألنهـا مصـدر كسـب مـاديمن الفـييرجع إنشاء تلك المزارع 
  ) .٦٠(  كما يوضحها جدولإنشاء معظمها بالمخالفة

  :ّالسمكيأنظمة االستزراع  -٤   
طـقـة الدراسـة بهــدف نم فـيهــا ُوالـتـي يـتم تطبيق،  ّالسـمكية لالســتزراع ّالرئيسـياـلـنظم ن مـ عــدد ُهنـاك   

ِهذهتتم .  ّالسمكي عملية االستزراع منزيادة الناتج   ُحيـث مـايو والجامعـة ١٥ ّجمعيتـي فـي العمليات بكثرة َ
 .ّالسمكي  االستزراعمن تهدف لزيادة الناتج ُطرق إيجاد فيأسهم مركز البحوث 
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 :ايلىطقة إلى ممن الفي المتبعة ّالسمكييمكن تصنيف أنظمة االستزراع و     
 : غير المكثف نظام االستزراع  -أ 
 مسـاحات فـياألحياء المائية بصورة عامة   األسماك أومن النوع علي وضع عدد قليل هذا دتمعيو  

 ّوبالتـالي  نظـام التربيـة أي أن مـدخالت اإلنتـاج قليلـة فـي ّالطبيعـي ويعتمـد علـي الغـذاء، ًمائيـة كبيـرة نسـبيا 
ذا فــين المخــاطرة تقــل إـفـ َه ،   ســلبياته انخفــاض اإلنتاجيــة مقارنــة بالمســاحة المســتخدمةمــنولكــن ، نــوع  الَــ

َهذا القطاع على جمعياتوتقوم معظم    مزرعـة سـمكية دارةزراع لعدم توفر الخبرة الالزمـة إل االستمن النوع َ
ا ً خوفـهـاتطوير أصـحاب المـزارع لعـدم ممـا يلجـأ؛ قامت بنظام المخالفـة في القطاع ة ّالسمكيمعظم المزارع ف

 . وقت ّ أيفي إزالتها من
  :نظام االستزراع شبة المكثف -ب 
َهذا فيو     األغذيـةتخداماسـً مساحات كبيرة نسـبيا مـع في األسماك منتوسط ُالنوع يتم وضع عدد م َ

ــي ــةـفــي ّالصـــناعية بجاـنــب الـغــذاء الطبيعـ ــات التربـي ــةـفــيمـــع زـيــادة الرعاـيــة واـلــتحكم  ،  عملـي  االســـتزراع   بيـئ
َهـذاوتقـوم بتطبيـق ،  األول ه تـزداد عـن النـوعفيـ إال أن نسـبة المخـاطرة هـذا النظـام أكبـرإنتاجيـة   مـن النـوع َ

 .ر ألصحاب تلك المزارعفيألنه يعود بعائد و ، والجهادوالجامعة ،  مايو ١٥ من كل ّجمعيتياالستزراع 
 : نظام االستزراع المكثف -ج
َهــذاويعتمــد    توســط ُمو،  مســاحات مائيــة صــغيرة فــي األســماك نمــعــداد كبـيـرة  أع وضــى النظــام علــَ

ــاإلنـتــاج  ــر مقارنـــةفيـ ــة ّويعتمـــد عـلــي الغـــذاء الصـــناعي، ـبــالنوعين الســـابقين  ه كبـي  ذو القيمـــة الغذائيـــة العاليـ
  النظام بشكلَهذاويطبق ،  ه درجة المخاطرةفيوتزداد ، ودرجة تحكم عالية ، يحتاج لخبرة . ًكامال  ًاعتمادا
ّ وادارة ماهرة لكية عاليةفهو يتطلب خبر؛  مايو ١٥و،  الجامعة ّجمعيتي فيملحوظ   من تأتى بأكبر كمية ٕ

  .ّ العادياالستزراع نفس مساحة فياألسماك 
 :ستزراع المكثفِ االمميزات    

 .يحتاج إلى مسطح مائي محدود -١
  .ٕوادارتها،  المزرعة فيسهولة التحكم  -٢
 .هافيشائش غير المرغوب والح،  النباتات منسهولة التخلص  -٣

  :ستزراع المكثفِعيوب اال     
 .ٕوادارتها، زيادة األيدي العاملة المطلوبة لتشغيل المزرعة  -١
 .لية نتيجة للكثافة العاليةفيخاصة األمراض الطو،  األمراض تشارانهولة س -٢
 .ارتفاع تكاليف اإلنتاج -٣
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 :الصةـــخال
 

 ٪١٠,١ ُيعـادل وحـدة حيوانيـة بمـا ٣٠٧٣٧بــ قـدر ُ تكبيـرةثـروة حيوانيـة ن زيا -بشو  قالقطاع يمتلك -    
ــى ّإجمـــاليمـــن  ــتوي الوحـــدات الحيوانـيــة عـل ــار :  مركـــز بلقـــاس ، وموزعـــة كالتـــالي ّمسـ ــدة ، ٨٤١٧األبـق  وحـ

 وحدة ، والدواب ٣٧٤١ وحدة ، واإلبل ٣٨٦٥ وحدة ، والماعز ٤٣٥٦ وحدة ، واألغنام ٦٨٥٢والجاموس 
 .ة التاريخية في ذات الخلّ نطاق البراريمنقع ضَن اإلقليم كان يَأ جانب لىإ  وحدة٣٥٠٦

حيــث بلغــت أعــدادها .  القطــاع فــية المتواجــدة ّالحيوانيــ الوحــدات ّ الماشــية بنوعيهــا عـلـي بــاقيتتفــوق -    
ظ ويالحـ زيـان ، – الثروة الحيوانية على مسـتوى قطـاع قالبشـو ّإجماليمن ��٪٤٥ ٌ يشكل رأس بما١٥٢٦٩

 . ة سريعة التلفّالحيواني ُمنتجات األجزاء الجنوبية لسهولة تصريف المنتركزها بالقرب 
  المساحات القابلة لالستصالحمنير وجود الكث ًوأيضا،  مساحته بعظمزيان  -قطاع قالبشو  يتميز -    

سـواء تي تستغل ، وال� مساحة القطاعّإجماليمن �٪٢٣,٣ ُيشكلبما  فدان ١١٤٣٥,٣٤والتي تبلغ مساحتها 
 . تربية الدواجن بأنواعها المختلفةفي الرعي أو بناء المزارع المتخصصة في
تســتغل اطق الســبخات إال أنهــا المنـو،  حـقـول األرز مــن امــتالك المركــز لمسـاحات كبيــرة مــن بـالرغم -    
 مــن ٪٥,٤ ّي حـوالزيـان -قطـاع قالبشـو  فـيقـول األرز ُ حفـيويمثـل إنتـاج األسـماك  ،  تربيـة األسـماكفـي

 .م٢٠١٠ عام  مركز بلقاسفي إنتاج األسماك ّإجمالي
زيان ، وتتمثل في نظام االستزراع غير المكثف  – قطاع قالبشوفي ّالسمكي االستزراعماط َد أنعدتت -    

 قـيـام ُفهـذه األنظمـة تتـبـع بالقطـاع بــالرغم مـن؛ كـثـف ُونظـام االسـتزراع شــبة المكثـف ، ونظــام االسـتزراع الم
 . األسماكمنوقامت بالمخالفة إال أنها تقوم بتطوير إنتاجها ، المزارع بدون تراخيص معظم 

 



 
 سادسالفصل ال

 زيان - قطاع قالبشو في ّالزراعيلتصنيع ا

 

 .تمهيد

 :ّالزراعيعوامل توطن التصنيع  -ًأوال
 .َالخامالمواد  -١
 .صادر الطاقةَم -٢
 . العاملةّاأليدي -٣
 .النقل -٤
 .المياه والصرفشبكتا  -٥
 . ّأخرىعوامل  -٦

 .ةّالزراعي للصناعات ّالجغرافيالتوزيع  -ًثانيا
 .ةناعات التحويلي الص-١
 .ةفيالصناعات الحر -٢
 .ّ صناعات أخرى-٣

 .خالصةال
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 الفصل السادس
 زيان – قطاع قالبشو في ّالزراعيلتصنيع ا

 

 :تمهيد  
 تمــد ماليــين حـيـث؛  اإلنســان هــاعليويعتمــد ، عــد الصــناعة مــن األنشــطة األساســية الـتـي يمارســها ُت

تقدمــة أو ُ دول مفــياء كــان هــؤالء البشــر َوالكماليــات ســو، واألدوات ، والمـلـبس ،  ّىوالمــأو،  ءالبشــر بالغــذا
وعلى ، ) ٤٨٣ص ،٢٠١٠ :وعيانهبفتحي محمد أ(   مختلف البيئات على سطح األرضفيو، دول نامية 

أو للعمـل ؛ كبـر نفـع ممكـن  لتحقيـق أسـتخدام أفضـل صـورة لإلفـي أساسها يعمل اإلنسان على تقديم المورد
 .على راحته 
ام وســيلة أساســية لتحويــل المــواد الصــناعة ُتعــدو مــع  نتجــات ذات قيمــة مضــافةُة إـلـي مّالزراعيــ َــالخ

 على ّالزراعيويعتمد التصنيع   ،ة ككلّاالقتصادي التنمية فيمساهمة الو، ٕواتاحة فرص عمل ، توليد دخل 
 .ة ذات الجودة العاليةّالزراعيوفر الكميات المناسبة من المواد ُت

ــناعيالويــرتبط النشــاط  ــان بالنشــاط  - قطـــاع قالبشــو فــي ّصـ فالصــناعات الموجـــودة ؛  ّالزراعـــيزـي
، مصــانع العلــف ، صــناعة ضــرب   بناحـيـة قالبشــوكرســ مـثـل مصــنع بنجــر الّالزراعــي اإلنـتـاج عـلـىتعتمــد 
 .ّخرىاألوغيرها من الصناعات ،  األرز
 :ّالزراعي عوامل توطن التصنيع -ًأوال

ــية ، ،  أن تنشــأ – أيــة صــناعة –اليمكــن للصــناعة  وتــنهض دون أن تتــوفر لهــا مقوماتهــا األساسـ
ِهذهولعل أهم   : مايلى الصناعة بصفة أساسيةهاعلي المقومات التي تعتمد َ

    

 : َالخامالمواد  -١
محمـد ( ُتعد المادة الخام أساس الصناعة ، وبدونها ال يمكن أن تقوم ، كمـا تحـدد موقـع الصـناعة 

 قيـام الصـناعة فـي ُالمـؤثرة مـن أهـم العوامـل امالخـ المـواد عـدُتً، وأيضـا ) ٢١٧ ، ص ٢٠٠٤: مدحت جابر
ن وعلــى ذـلـك يمكــن القــول بــَأ،  َالخــامإمــداد الصــناعة بالعديــد مــن المــواد ب تقــوم الزراعــة ُحيــث المنطقــة ـفـي

منيـر بســيونى  ( امالخــومتنوعــة مـن المـواد ،  بقاعـدة عريضـة ّصــناعيالالزراعـة هـي مصــدر إمـداد النشـاط 
 المـوارد استخدام وضع الخطة التي تكفل ّالمحصوليب  يستهدف التركيُحيث؛  )٢٨١ص ،١٩٩٢ :الهيتى

ــتخداماألرضـــية المتاحـــة اال ــق أسـ ــاج ي األمثـــل لتحقيـ ــن اإلنتـ ــدر مـ ــيكبـــر قـ ــب لالســـتهالك ّفـ  باحتياجـــات الطـل
 ).٣٣ص   ،٢٠٠٦ :هناء فخري عبدالمجيد رزق( ّالغذائي

، والباقي مـن المنتجـات  ةّالزراعينتجات ُعظمها من المُ مَالخاملمواد  القطاع العديد من افييتوفر و
ة المنتجــة ّالزراعيــ َــالخام، ويوضــح الجــدول التــالي المــواد   نمــط الصــناعة االســتخراجيةُتمـثـلالتعدينيــة التــي 
 : زيان– بقطاع قالبشو
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ي عامخالل   بمركز بلقاسومقارنته، زيان  -قطاع قالبشو  فية الرئيسية ّالزراعيات َالخام) ٦١(جدول 
 . م٢٠١٠-٢٠٠٩

المواد 
 َالخام

 اإلنتاج الوحدة
ن إنتاج  م٪

 المركز
 اإلنتاج الوحدة َالمواد الخام

 من إنتاج   ٪
 المركز

 ١,٩ ١١٨٠,٨٢ قنطار قطن ١٢,٥ ٧٧٠٨٩ إردب قمح

 ٢٠,٢ ٥٥٨٧٤ طن بنجر ٨,٢ ٢١٩٦١١ طن أرز

 ٠,٣٢ ٢,٣ إردب كتان ٢,٤ ٦٠٠٦,٨ إردب ذرة

 .م٢٠١٠-٢٠٠٩عام، بيانات غير منشورة ، الدقهلية ب  والتنمية بالمركزيةّالزراعي الهيئة العامة للتعاون :المصدر             
 

،  ّالزراعــي اإلنـتـاج فـي التـنـوع دىظهـر مــَي) ٥٥(والشــكل  )٦١ ( الجــدول بيانـاتبإلقـاء الضــوء عـلـى      
وبخاصـة ،  إلنشاء العديد من الصناعات  القطاعؤهلما يم مركز بلقاسمثل حجم كبير من إنتاج ُوالذي ي

ِهذهمع توافر الظروف المناخية المواتية ل نسبة كبيرة من  ُيشكلكذلك نجد أن محصول البنجر  ات الصناعَ
ــ صـــناعة علـيــهفتقـــوم ؛ اإلنـتــاج  ــة  ،ةالمنطقـــ فـــي البنجـــر كرسـ ــناعات المحلـيــة الالزمـــة لمعيشـ ــاك الصـ  وهـن

 ةلطحن الغـالل موزعـ) طاحونة( سلندر ١١ زيان – يوجد بقطاع قالبشو ُحيث اإلنسان مثل طحن الغالل
ــة ّوتحظـــى، علـــى جمعيـــات االستصـــالح  ـــ مـــايو ١٥ جمعيـ ــن الغـــالل ٣ بـ ــة ّوبـــاقي،  ســـلندرات لطحـ  الكميـ

 مضــارب فــي ٥تتركــز رز ـلـأل ًامضــرب ٢٣  بالقطــاعمضــارب ـلـألرزبلغــت  كمــا . تطحــن بمطــاحن بلـقـاس
وتتركـز ، فـي جمعيـة الجامعـة لـألرز  مضـرب ٢فـي جمعيـة الجهـاد ، و مضـارب ٣ مـايو ، و ١٥جمعية 

 بلقــاس ، ويوضــح  الكميــة بمضــارب شــركةّوتضــرب بــاقي،  ّخــرى الجمعيــات األّ المضــارب ـفـي بــاقيّـبـاقي
 .لخامات الزراعية المختلفةلبعض ا(*)اإلنتاج بالطن) ٥٥(الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
(*)

 :ًتم تحويل وحدات إنتاج الخامات الزراعية إلى وحدة الطن علما بأن   
 .ًكجم تقريبا١٥٧,٥=  كجم ، والقنطار ١٥٠= كجم ، واإلردب ١٠٠٠=  الطن                               
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بنجر قمح أرز قطن ذرة كتان

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

قمح أرز ذرة قطن ـر بنج كتان

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٦١ (جدول: المصدر                                                                                                       

 ) اإلنتاج بالطن ( بمركز بلقاسا زيان ومقارنته- قطاع قالبشوفية ّالزراعيات َالخامأهم ) ٥٥(شكل 
  م٢٠١٠ -٢٠٠٩عام

 ُتمثــلالتــي ، ولبــان وم واَألانــات المنتجــة للحــ كبيــرة مــن الحيواًأعــداد زيــان –بقطــاع قالبشــو  ويوجــد
ــناعات األلبـــان  الالزمـــةخـــامالمـــادة ال ــة أعـــداد بلغـــتُحيـــث ؛  يـــةوالجلد،  يةالصـــوفوالصـــناعات   ،لصـ  جمـل
ــوفـــي ةّالحيوانـيــوحـــدات ال ــاع قالبشـ ــام فـــي زيـــان -  قطـ ــو  ٢٠١٠ عـ  عـــادلُ وحـــدة حيوانـيــة بمـــا ي٣٠٧٣٧نحـ

 وحـدة ، والجـاموس ٨٤١٧األبقـار : ّوموزعـة كالتـالي ، ركز بلقـاس بم أعداد الحيواناتّإجمالي من ٪١٠,١
 ٣٥٠٦ وحــدة ، واـلـدواب ٣٧٤١ وحــدة ، واإلـبـل ٣٨٦٥ وحــدة ، والمــاعز ٤٣٥٦ وحــدة ، واألغـنـام ٦٨٥٢
ــر منشـــورة ، –منطـقــة استصـــالح قالبشـــو  (وحـــدة ــة ، بياـنــات غـي الحـيــوان ضـــم يو،  )٢٠١٠ زيـــان بالمركزـي

قــدمتها بــالمركز ُ مفــيوالتوزيــع التــي تــأتي ،  األعــداد فــيالمختلفــة التــي تتفــاوت ً عــددا مــن األنــواع ّالزراعــي
 فـيً طـن مـن األلبـان سـنويا تسـتخدم ١٦٣٥٠ ، وتنتج مزارع الماشـية )، الجاموس األبقار(الماشية بنوعيها 
دم طـن مـن اللحـوم ، والتـي تسـتخ١٢٠٤٨٠٠كما ينتج القطـاع .  المختلفة بالقطاع األلبانصناعة منتجات 

 –منطقـة استصـالح قالبشـو (  قطعـة مـن الجلـود٨٠٣٢ينـتج القطـاع كما في صناعة اللحوم المحفوظة ، و

ركز
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نتا
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٪ 

 طناأللف  بجاإلنتا



 - ١٨٥ -

ــم اإلنتــاج  ــة )٢٠١٠ ، بيانـــات غيــر منشــورة ، ّالحيــوانيزيــان بالمركزيــة ، قسـ  تســـتخدم فــي صــناعة األحذـي
 .ّخرىوالشنط ، وغيرها من الصناعات الجلدية األ

ا مـا ًـوغالب،  مصـر بعالقـات معقـدة فـية ّصـناعيالة تـرتبط بالتنميـة ّيـالزراعالتنمية ف؛   عامهٍوبصفة
روـبـرت (ا بـثـورة زراعـيـة ً مــا يكــون مســبوقًوأنــه غالبــا،  إســهام الزراعــة عـلـىيقــال أن التصــنيع الـنـاجح يعتمــد 

   .)٥٧ص،  ١٩٨١  :سمير رضوان ، مابرو
 

 :مصادر الطاقة -٢
شــكل الدعامــة ُ تحيــث؛ وتحقيــق الرخــاء ، لحضــارة ساســي لعجلــة التقــدم واُتعــد الطاقــة المحــرك األ

 سـتخداماتوقـف علـى مـدي نمـوه ي ، وّاالقتصـادين طبيعـة التطـور جميـع خطـط التنميـة ، وذلـك ألالرئيسية ل
ُ ، كمـا تعـد الطاقـة عنصـر مهـم للصـناعة   )٢٠١ص ،٢٠٠٨:  سـعدفيفاطمـة مصـط( وتسخيرها، الطاقة 

 ).٢٢٠ ، ص٢٠٠٤: محمد مدحت جابر( ّوعامل حاكم في تحديد الموقع الصناعي
ــاس - قطـــاع قالبشـــو فـــيالصـــناعات الموجـــودة عظـــم ُمتعتمـــد و ــى زيـــان أو مركـــز بلـق ــاء عـل  الكهربـ

 لخدمـة ١٩٣٢شـئت عـام ُ الشـبكات الكهربائيـة التـي أنّوليم منطقة الدراسة ُأُتضو ،  للطاقةّكمصدر أساسي
 من ثـالث محطـات لتوليـد الكهربـاء توطنـت ا إلداراته الالزمّ وكانت تستمد التيار الكهربائي، الري والصرف

،  ٢٠٠٥: ســامي أـبـو طالــب( ميجــاوات ٢٢ والســرو بقــدرة مركـبـة مجتمعــة حــوالي ،  وبلقــاس،  العطــفـفـي
بجانـب  عـدد مـن محطـات المحـوالت الكهربائيـة علـى تعتمد منطقـة الدراسـة ّ الوقت الحاليفي و ،)١٨٦ص

 حالـة انقطـاع التيـار الكهربـائي فـي تسـتخدم ميجـاوات١٨ ةجـر بطاقـالبن كرسـبمصـنع محطة توليد الكهرباء 
 ).٢٢١ ، ص ٢٠٠٢: سعيد عبده( القادم من محطات بلقاس

 م٢٠١٠  ومقارنتها بمركز بلقاس خالل عام زيان–قطاع قالبشو  فيستهالك الكهرباء حسب القطاعات ا) ٦٢(جدول 

 نوع القطاع مركز بلقاس  زيان-قطاع قالبشو 

 

 

 الكمية 

 )س. و. ك  ( 

٪ 

 

 الكمية 

 )س. و. ك  ( 

٪ 

 

٪ 

كز من مر
 بلقاس

 ٢٥,٣ ٣٠,١ ١٣١ ٢٩,٥ ٣٣,٢ منزلي

 ١٠,١ ٨,٦ ٣٧,٥ ٣,٣ ٣,٨ تجاري

 ٢٩,٢ ٢٣,٢ ١٠١ ٢٦,٢ ٢٩,٥  ّصناعي

 ٢٣,٠ ١٠,٤ ٤٥,٥ ٩,٣ ١٠,٥ زراعي 

 ٣٠,٥ ٥,٧ ٢٥,٢ ٦,٨ ٧,٧ حكومي

 ٢٩,٠ ٢١,٧ ٩٤,٨ ٢٤,٠ ٢٧,٥ خدمات

 ٢٥,٧ ٪١٠٠ ٤٣٥ ٪١٠٠ ١١٢,٢ اعجملة القط

 .م٢٠١٠عام،  بيانات غير منشورة،  شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء:  المصدر             
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 فــيســتهلكة ُالحــظ أن نســبة الكهربــاء المي )٥٦( والشــكل )٦٢ (بياـنـات الجــدول علــىقــاء الضــوء ِبإل 
 ، والــذي ك الكهربــاء بمحافظــة الدقهليــةهالمـلـة اســتُ مــن ج٪٣,٥ُمــا يعــادلس .و.مليــون ك١١٢,٢المنطقــة 

  مركـز بلقـاس ّ استهالك الكهرباء على مستوىّإجمالي من ٪٢٥,٧ سبةنوب، س .و.مليون ك ٣١٦١,١يبلغ 
َهذا وب  . مركز بلقاسّنواحي استهالك الكهرباء بين في المرتبة الرابعة فيالدراسة منطقة تأتي َ

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 )٦٢(جدول : المصدر                                                                                                                   

  .م٢٠١٠  عام زيان– قطاع قالبشو فيهرباء حسب القطاعات ُاستهالك الك) ٥٦(شكل 
 الغـاز ُيعتبـرو،  ّيالطبيعـ الغـاز فـية ُتمثلـ للطاقة مّأخرى زيان مصادر –قطاع قالبشو بكما يوجد 

 نحـو ربـع مصـادر الطاقـة المسـتهلكة ُيشـكل ُ الوقـت الحاضـر حيـثفـي أحد مصادر الطاقة الهامـة ّالطبيعي
 .) ٤٦٥ص ، ٢٠١٠:فتحي محمد أبوعيانه ( م ٢٠١٠ العالم سنة في

 مــن العوالــق ، وهــي كائنــات مجهريــه تتضــمن الطحاـلـب والكائنــات األوليــة ّالطبيعــييتكــون الغــاز و
وعبـر آالف ، سـوبية ُ، وانضـغطت البقايـا تحـت طبقـات ر  طبقات المحيطـات واألرضفيوتراكمت ،  ماتت

٠

١٠
٢٠
٣٠

٤٠
٥٠

٦٠
٧٠
٨٠

٩٠
١٠٠

مركز بلقاس ق�بشو- زيان
منزلي تجاري صناعّي  زراعي  حكومي خدمات
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منزلي تجاري صناعّي  زراعي  حكومي خدمات

٪

ركز
الم

ج 
نتا

ي إ
مال

 إج
من

. 



 - ١٨٧ -

ــغط  ِهـــذهوالحـــرارة الناتجـــان عـــن الطبـقــات الرســـوبية بتحوـيــل ، الســـنين ـقــام الضـ ــى غـــاز َ  المـــواد العضـــوية إـل
 . ّطبيعي

ُ تكونه كثيرا عن أنواع الوقـفي ّالطبيعييختلف الغاز  وال   والبتـرول،  مثـل الفحـم ّرىخـاأل ّود الحفـريً
 النــوع الجــاف وبخاصــة، ن  غــاز الميثــاهــاعليغلــب ُي التــي  خلــيط الغــازاتمــن ّالطبيعــي يتكــون الغــاز ُحيــث

كوـقـود  ةوكيماوـيـالبتر الصــناعات فــي كمــادة خــام هاسـتخدامفضــل ُولــذا ي، نفـرد المتواجــد بمنطـقـة الدراســة ُالم
صــل ُ الكهربــاء هــي القيمــة الـتـي تحـفـيســتخدم ُ المّالطبيعــيغــاز ة للّاالقتصــاديوالقيمــة ،  قيمــة اقتصــادية يذ

ــعبة نتيجـــة تصـــدير البتـــرولُ بالعهـــاعلي ــة الصـ ــن الوقـــود الًضـــاوأي ، مـل ــواردات مـ ــد  لتقليـــل اـل ســـائل ـلــزوم توليـ
 )٥٣ ، ص١٩٨٧: سعيد عبده( الكهرباء

تـاج الرمـاد والـدخان  إلـي إنيتـؤدوهـي بالتـالي ال، سهل التحكم بهـا ُضافة إلي أن عملية حرقه يِباإل
ِهذهو، وأكاسيد الكبريت  ومحطـات   ع خفـض التكـاليف الرأسـمالية للمصـانعلـى الخصائص والميـزات تعمـل َ

 ة التي يتطلبها االلتزام بقوانين منع التلوث فيتوليد الكهرباء بسبب االستغناء عن وحدات المعالجة اإلضا
 تــم توقيــع اتفــاقيتين للبحــث ُحيــث ١٩٦٣ مصــر عــام فــي ّالطبيعــيوبــدأ مشــوار البحــث عــن الغــاز 

 تحقق اكتشـاف أول حقـل ُحيث ليبس األمريكيةفيوشركة ، ت المصري واالستكشاف مع الشركة الدولية للزي
ــة الـــدلتا األرضـــية فـــية ّالطبيعيـــللغـــازات  ــو ،  منطـق ــي  حـقــل أبـــوفـــيوهـ كتـــاب األهـــرام (  ١٩٦٧ عـــام ّماضـ

ــذا وب،   )٢٦ص، ٢٠٠٤ ينـــاير :ّاالقتصـــادي َهـ ــد َ ــي  حقـــل أـبــوُيعـ ــرد ّالطبيعـــي أول حـقــل للغـــاز ّماضـ  المنفـ
 ٤,٥بإنتــاج ١٩٧٤، وقــد بــدأ اســتغالل الحقــل بتنميتــه عــام  ّالطبيعــيواـلـذي دخـلـت بــه مصــر عصــر الغــاز 

 .يوم متكثفات/برميل ٩٠يوم غاز، / ٣مليون قدم
ــاج الغـــاز و ــر إنتـ ــانع ،  ّالطبيعـــيمصـــدر الغـــاز :  بسلســـلة ثالثيـــة الحلقـــات هـــي ّالطبيعـــييمـ ومصـ

ِهـذه وهنـاك تسـهيالت تـربط بـين  ،والسـوق المسـتهلك،  ووحـدات المعالجـة مثـل خطـوط ،    الحلقـات الـثالثَ
ب ابـيــوشــبكات أن،  والخـفــض، ووحــدات تعــديل الضـــغط بــالرفع ،   طولهـــاعلــىوالضـــواغط ،  ب النقــلابيــأن

 .التوزيع
 :ّالطبيعيأهمية الغاز  -

ــز الغـــاز -١ ــث مميـــزات الو خصـــائصبـــالكثير مـــن ال ّالطبيعـــي يتميـ ــن الفحـــم حيـ ــة عـ ــل أهميـ ، ال يقـ
محمـد صـبري (   النقل عمليةسهلُمما ي باألنابيب للتزود بالطاقة يتم نقله ًا سهالً مصدرُيعتبر نهألوالبترول 
 .)٣٩١ص ،٢٠٠٠:محسوب 
  المتـر المكعـب مـن الغـازن تكـاليف إُحيـث بقلـة تكـاليف العمليـة اإلنتاجيـة ّالطبيعـي يتميز الغاز -٢
 .ة ّصناعيألنه اليمر بمراحل  قل بكثير من البترول أّالطبيعي
والمنشــآت ، ومراكــز العمــران ، مكــن تزويــد المـنـازل ـبـه ُنــه ي َأً أيضــاّالطبيعــي مــن مميــزات الغــاز -٣
 .ة المختلفة بهّاالقتصادي
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     :ّالطبيعي لحقول الغاز ّالجغرافي التوزيع -ب
 فـي الحقـول المنفـردة التـي اكتشـفت وهـي أولـى ، ّماضـي  أبومنطقة حقول في ّالطبيعيوجد الغاز ُي

ِهـذه لّالفعلـيإلنتـاج دأ ا، وبـ )٥٧(م شكل ١٩٦٧مصر عام  بلـغ عـدد اآلبـار حيـث  .م ١٩٧٤ عـام  الحقـولَ
ا ً بئــرا٢٠التــي تـــم حفرهـــا  ــ ــات غـيــر ّماضـــي شـــركة غـــازات أبــو ( جـــافّوالبــاقي،  بـئــر مـنــتج ١٤ منهـ  ، بياـن

 .)٢٠١٠منشورة ،
ويقـع ،  اً شرق٥٣١́ ٢١وعند خط طول ،  ً شماال٥٣١́ ٢٦ عند خط عرض ّماضي أبوحقل قع َ وي

  قــول اـلـدلتا بــينُ حفــي وتـتـراوح نســبة غــاز الميثــان  كــم ،٨إـلـي الجـنـوب مــن ســاحل البحــر المتوســط بمقــدار 
 أبـو مـن منطقـة ّ يقـع إلـي الشـمال الغربـيّ مجموعة الحقول البرية حقـل بحـري، وقد انضم إلى�٪ ٩٣ - ٨٧

 ́   .   م١٩٩٢ عام في حقل القرعة الذي دخل إلي اإلنتاج ّسميُوي،  ّماضي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .م٢٠١٠ عام  للغازات بقالبشوّماضي أبوشركة : المصدر                                                 
 . م٢٠١٠م عا زيان– في قطاع قالبشو ّالطبيعي لحقول الغاز ّالجغرافيالتوزيع ) ٥٧(شكل 

 
 :تطور اإلنتاج -ج

 ّإجمـاليمـن �٪١٥,٦عـادل ُ ألـف طـن بمـا ي٣٣٢٤ ّماضـي أبـوتجمـع  فـي ّإنتـاج الغـاز الطبيعـيلغ َب
 .م٢٠١٠ الجمهورية عام ّ على مستوىّالطبيعيإنتاج الغاز 
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 . )٢٠١٠ -١٩٩٤(  عامًمقارنا بالجمهورية منالطبيعي من الغاز  ّماضي تطور إنتاج تجمع أبو) ٦٣(جدول 
 

  من جملة الجمهورية)٪( )بألف طن اإلنتاج(  الجمهوريةّإجمالي )طن اإلنتاج بألف (ّماضي وتجمع أب السنوات

٣٨,٠ ٤٤٩١ ١٧٠٨ ١٩٩٤ 

٤١,٨ ٦١١٠ ٢٥٥٢ ١٩٩٨ 

٣٥,٩ ٩٥١٤ ٣٤١٨ ٢٠٠٢ 

٢١,٨ ١٠٥٨٣ ٢٣٠٤ ٢٠٠٦ 

١٥,٦ ٢١٢٨٧ ٣٣٢٤ ٢٠١٠ 

 . ٢٠١٠-١٩٩٤ من عام - غير منشورة بيانات -لبترول الهيئة العامة ل: المصدر                  
 

 :مايلى) ٥٨(والشكل ) ٦٣(يتضح من خالل تتبع وتحليل بيانات الجدول 
فـي  ٪٩٤,٦بنسـبة اإلنتـاج  زاد ُحيـثسـتمر بمنطقـة الدراسـة ُبشـكل م ّمـن الغـاز الطبيعـي اإلنتـاج زايـدَت -   

َهذا ، ومـع ٪٥,٣ّسـنويالمتوسـط ال ، وبلـغ )٢٠١٠-١٩٩٤(الفتـرة مـن   كميـة اإلنـتـاج فـي يالحـظ التنـاقص َـ
ــتمر  ـــد المســ ــبب التزايـ ــة بســ ــع الجمهوريــ ـــة مــ ــيبالمقارنـ ـــدة للغــــاز فــ ــة  االكتشــــافات الجديـ ـــاطق مختلفــ ــي منـ فــ

 .ّماضي أبو منطقة فيمع تقادم اآلبار بالجمهورية 
ــل معهـــا إنتــاج ١٩٩٤ اإلنـتــاج عــام فــي طـفــرة حــدثت -    ن أداء  لتحســـ٪٤١,٨  إـلــىّماضــي أـبــوم ؛ وصـ

 .  واستبدال شبكات المواسير لمعظم اآلبار، وتغيير مواقع فواصل الغاز اآلبار المنتجة

 انخفضــت مــن ُحيــث ّماضـي أـبـو إنتاجيـة حـقـول فــيضــح َات األخيـرة االنخـفـاض الوا الســنوـفـي يالحـظ -   
ز منفـرد حقـل غـا أنـه  ذلـك إلـى تقادمـه أو إلـىّيعـزي، وربمـا  ٢٠٠٢ عـام ٪١٥,٦إلـي ١٩٩٨ عام ٪٣٥,٩

 . الغازنما يقل الطلب علىواإلنتاج منه حي، ، وباإلمكان تقليل السحب   بالمرونةإنتاجهأي يتسم 
 

                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 )٦٣(جدول : المصدر                                                                                                            

 .م٢٠١٠ -١٩٩٤ بالجمهورية خالل الفترة من مقارنةمن الغاز  ّماضي أبوتطور إنتاج تجمع ) ٥٨(شكل 

٠

٥٠٠٠

١٠٠٠٠

١٥٠٠٠

٢٠٠٠٠

٢٥٠٠٠

١٩٩٤ ١٩٩٨ ٢٠٠٢ ٢٠٠٦ ٢٠١٠

 اإلنتاج بالطن

  ماضيتجمع أبو إجمالي الجمهورية
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 :  العاملةّاأليدي -٣
 ّ اسـتغالل المـوارد المتاحـة بـأيانيـةإمك ّ مـدىفـي ُيـؤثر الـذي األول األساس هي  العاملةّاأليدي دعُت
ِهذهومحاولـة تطوـيـع ، منطقـة   بمسـتوى معيشــة  وذلـك لالرتـقـاء ، ممكنــةفائـدة ّأقصـى إـلـى المــوارد للوصـول َـ
 . المنطقة هذه فيوالمجتمع ، الفرد 

 اعأنـوفهنـاك ؛ ة ّصـناعيال المنشـات إقامـة موقع اختيار فيا ًا مؤثرًا ورابطً جانبةبالعمال التزود دعُيو
وتـدريبات ،  تلمهـاراوبعـد الصـناعات تحتـاج ،  مـن قبـل موجـودة معينة لم تكـن مهارة تتطلب عالمصانمن 

 العامـلـة حجــر الزاويــة ّاألـيـدي ُتمثــلو،  )٤١٠ص ،٢٠٠٠: محمــد صــبري محسـوب(علـى عمليــات خاصــة 
ـيـر مــن الصــناعات  الكثـفـيفــإن درجــة الميكـنـة لــم ترتـفـع بعــد ؛  ّ الصــناعة بــالرغم مــن التقــدم التكنوـلـوجيـفـي

 . اإلنتاجفيالداخلين  تقليل عدد العمال ها إلىإستخدام بمعني وجود اآلالت التي يؤدي
ختلفــة التــي تهــدف إـلـي ُ تــوطن الصــناعات المعـلـىســاعد ُ اإلقـلـيم يفــيفوجــود العمــال ؛  ّبالتــالي  و

 مـن ٪٤,٤  القطـاعفـية  بلغ عدد العـاملين بالصـناعُحيث . ة للحد من البطالةّالزراعيجذب فائض العمالة 
ــكاّالجهـــاز المركـــزي(م ٢٠٠٦لتعـــداد  ً وفقـــاًجمـلــة الســـكان النشـــطين اقتصـــاديا ــة واإلحصـــاء والسـ ن ،  للتعبئـ

 العاملــة ـفـي الصــناعات الزراعـيـة خــالل الفـتـرة مــن ّاأليــدي، وزادت أعــداد ) ٢٠٠٦بياـنـات منشــورة ، تعــداد 
ـــناعي عامــــل ٢٢٠٩ بلغــــت )٢٠١٠-٢٠٠٩( ــا يّصـ ــادل ُ مــ ـــاليـمـــن  ٪٤,١عــ عــــدد العــــاملين بالنشــــاط  ّإجمـ
 علـى ّصـناعي عدد العاملين بالنشاط الّإجماليمن �٪٠,٣ُ على مستوى مركز بلقاس ، وما يشكل ّصناعيال

 عــدد ّإجمــاليمــن �٪٣٦,٣ عامــل مــا يشــكل ٨٠٠؛ حـيـث يعمــل بصــناعة الســكر مســتوى محافظــة الدقهلـيـة 
مـا وصـل عـدد العـاملين بصـناعة الطـوب التـي تعتمـد بين ؛  على مستوى القطـاعّصناعيالعاملين بالنشاط ال

ــى الخامـــات الزراعيـــة مـــن ميـــاه وطمـــي ــالّعـل  عـــدد العـــاملين ّإجمـــاليمـــن �٪٩,٥ عـــادلُعامـــل مـــا ي٢١٠ ورمـ
 الصــناعات ّ العاملــة فــي بــاقيّاأليــديمــن �٪٥٤,٢بينمــا يعمــل � ؛  القطــاعّ علــى مســتوىّصــناعيبالنشــاط ال

ــة استصــالح قالبشـــو (  ّخــرىاأل ــات غـيــر منشــورة ،  –منطـق ــع ذلـــك و، ) ٢٠١٠زـيــان بالمركزيــة ، بياـن يرجـ
ــاع ؛ نتيجـــة الللتطـــور الســـريع  ــي القطـ ــة فـ ــناعات الزراعيـ ــاه المســـتثمرين نحـــو لأليـــدي العاملـــة فـــي الصـ تجـ

 ) ٦١(ة التي تعتمد على الخامات الزراعية نتيجة لتوفرها بمنطقة الدراسة جدول ّصناعياألنشطة ال
ــط ُكمـــا يبلـــغ م ــو ّالزراعيـــ الصـــناعات فـــيلعامـــل جـــر اأتوسـ ــم  ً شـــهريا جنيـــه٧٠٠ة نحـ ، فتـــوفر الكـ

وتتطـلـب ،  اإلنتاجـيـة مســتويات الكفــاءة  ، ويرـفـع مــناإلنـتـاجالمناســب مــن العماـلـة للصــناعة يقـلـل مــن كلفــة 
 تتفــاوت الحاجــة ُحيــث. ة والفنـيـة يــيموالتنظ، اإلداريــة الصــناعات المختلفــة العديــد مــن المهــارات والكـفـاءات 

  .ّخرىة ألّصناعي المهارات من مرحلة ِذهَهل
 مـع الزيـادة السـكانية ة بـالغ الضـرورً الوقـت الـراهن نحـو التصـنيع أمـرافـيومن المالحظ أن االتجاه 

  ٢٠٠٦فـدان عـام  ٪٠,٢٤ إلي ١٩٩٦ فدان عام ٪٠,٢٩ة من ّالزراعيوتناقص نصيب الفرد من المساحة 
راعـاة البعـد ُمـع م ةّالزراعيـ األرض علىف الضغط في لتخً مثالياًفاالتجاه نحو تصنيع الريف يعد حال؛ ولذا 
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 ـفـي فمســتقبل التنميـة والتشــغيل  ؛ة مناسـبةّصــناعي مشــروعات ذفيـ للمنطـقـة بتنّوالبشـري،  ّالطبيعــيو،  ّالبيئـي
  . المقام األولفي ّصناعيال النشاط فين ُمصر تكم

  :النقل -٤
ــُالمـــؤثرةعـــد النقـــل مـــن أهـــم العوامـــل ُي ــية ّصـــناعياللتنميـــة  اى عـل ــث المنطقـــة فـ ــد ُحيـ ــى مـ  يعمـــل عـل

امالصــناعة بحاجاتهــا مــن المــواد   إـلـى العامـلـة باإلضــافة ّاأليــديو، وبعــض مصــادر الطاقــة ،  واآلالت َــالخ
:   شـوهدى عبدالحميـد الخواجـة(  سـواء النهائيـة أو شـبة النهائيـة إلـى منـاطق األسـواق تتسهيل نقل المنتجـا

 ).٣٩٠ص ،٢٠٠٣
 عمليــة التنميــة فنجــاح أي؛ إـلـى االهتمــام بطــرق النقــل  إقلــيم مــا  أيفــية ّصــناعياللتنميــة تحتــاج او

 يوجـد المنفعــة ُحـيـثفالنـقـل عمليـة متممــه لإلنتـاج ؛ وامتـدادها ، بمسـتوياتها يعتمــد علـى مــدى كفـاءة الطــرق 
منيـر بسـيونى ( تحتاج إليها ناسب بنقلها من أقاليم إنتاجها إلى األقاليم التيُ الم الوقتفينتجات ُالمكانية للم

 .)٩٦، ص ١٩٩٢:الهيتى 
 علـي حســاب ةابيـالتر سـيادة الطــرق  زيـان يتضـح–ض شـبكة النقــل فـي قطـاع قالبشــو اعروعنـد اسـت

ُ علــى مســـتوى القطــاع بمــا يعـــادل ٪٧١ الترابيــة بلغــت جملــة أطـــوال الطــرق علــى الطــرق المرصــوفة حـيــث
      على مستوى القطاع٪٢٩ز بلقاس ، والطرق المرصوفة  بمركالترابيةأطوال الطرق  ّإجمالي من ٪٢١,٥

 )٦٣ ، ٦٢ (أشـكال زيـان -قالبشـوبخريطـة توزيـع الصـناعات ، وطبوغرافيـة ال من خالل الخريطـة
 ، ويعـد ذلـك الطريـق همـزة وصـل بلقاس جمصةنع العلف تقع علي طريق اومص، نجد أن مضارب األرز 

يـقـع عـلـي طرـيـق  ماضــي أـبـوبنطــاق جمعـيـة الســائلة  لغــاراتومصــنع ا،  بـين شــمال وجنــوب منطـقـة الدراســة
محـاذاة التـرع ُ ب المختلفـةالقطـاعذلك صناعات مواد البناء تتواجد علي امتدادات طرق ، وك  بلقاس-بسنديلة

 ، والتــي تـقـع ـفـي ة علــي الطريــق الــدولي الســاحلي جـنـوب مدينــة جمصــةّصــناعيوالمنطـقـة ال،  والمصــارف، 
وبمجـرد إنشــاء الطــرق المرصـوفة ـبـالقرب مــن التجمعـات الســكانية الضــخمة تســعي ،  شـمال منطـقـة الدراســة

 وأدت إمكانيـة اسـتخدام الطـرق البريـة المرصـوفة للنقـل  ،المصانع للتوطن علي طولها مباشرة بقوة ال تقـاوم
  ).٢٠ص، ١٩٧٩ :محمد الديب( علي مقياس كبير إلي حدوث انفجار في توطن الصناعة 

 فهـي تصـل  ؛وفة البديل األمثل لتعويض النقص في خطـوط السـكك الحديديـةتمثل الطرق المرصو
فمركـز . والمحافظـات المجـاورة، مراكـز محافظـة الدقهليـة مركـز بلقـاس ، وبـين وبـاقي أنحـاء ،  القطـاعبين 

 حيث بلغت جملـة أطـوال وكفر الشيخ، دمياط اتصال بين محافظات كل من الدقهلية ، وعد حلقة  ُبلقاس ي
 . الطرق بالقطاعّإجماليمن �٪٢٩شكل ُ كم بما ي٢٠٤المرصوفة بالقطاع الطرق 

 : والصرفالمياهشبكتا  -٥
 لقـرار ًقلهـا تحديـداُ الوقت نفسه تعـد أفي أنها أال ّصناعيالن ُ للتوطاألساسيةُتعد المياه من العوامل 

 قالبشـو ع القطـاتـأتي الميـاهيـث ح؛  الدراسـة إقلـيم أنحـاء معظـم فـي الوجود قليلة ألنها ًختيار المصنع نظراِإ
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ّ مـــن ترعـــة النـيــل اآلتيـــة مـــن الريـــاح المنـــوفيّ ، والـثــاني٢األول مـــن ميـــاه مصـــرف نمـــرة  :ّمـــن مصـــدرين ِ  ؛ ّ
 . متر مكعبألف ٩١ المتوفرة بالقطاع بلغت فمتوسط كمية المياه

ــاك بعـــض الصـــناعات ُوه ــام الـتــيـن ــناعة ـفــي تســـتخدم الميـــاه كمـــاده خـ ــال الصـــناعة مـثــل صـ ،  كرسـ
تبريـد و، توليـد البخـار  كما تسـتخدم الميـاه فـي. والفاكهة ، الخضر وصناعة مواد البناء ، وصناعات حفظ 

 . العامةاألغراض عن ً فضالواآلالت، ولتنظيف المصانع ، المعدات 

ر أثــ  لهــاةّصــناعيالصــرف جيــده للمخلفــات الن وجــود وســائل ِفــإ؛  ّصــناعيال بالنســبة للصــرف أمــا
 التــوطنقومــات ُ مأهــمعــد مــن ُ صــرف المخلفــات يأن ورغــم، عــض الصــناعات بالمنطقــة  بنُتــوط فــيكبيــر 

َهذانه ليس ل أإال ّصناعيال  للعوامـل ةعطـون عنايـة كبيـرُ الـذين ياألعمـال كبيره بالنسـبة لرجـال أهمية العامل َ
نع ممـا  لصرف مخلفـات الصـناعة حـول المصـاّبالتالي أديمما ؛ صرف الة غير مهتمين بعامل ّاالقتصادي

 . حول بعض المصانع تالمستنقعا انتشار إلى ّأدي
ــحا ــه ًوـقــد بـــات واضـ ــم يكـــن هنـــاك إأـن ِ ـل ــرف المخلـفــات ُ َهـــذا ة مـــع لّصـــناعيالهتمـــام كبيـــر بعامـــل صـ َ 

 فعنـد االهتمـام ؛ الصـحة العامـة ّ علـى مسـتوىة جسـيمًأضرارا يسبب إهماله أن إذ كبري أهميةالعنصر من 
فســيكون ؛  الجيــدة مــن وســائل الصــرف التأكــد أي صــناعة قبــل إقامــة وعــدم، بصــرف مخلفــات الصــناعة 

 . على توطن الصناعة ًتأثيرا أكثر ًصرف مخلفات الصناعة عامال
 :ّ عوامل أخرى-٦

ــاك عوامـــل أكمـــا  ــأثير هامـــة لهـــا ّرىُأخـــن هنـ ــناعيال نُالتـــوط عـلــى تـ ــة الدراســـةّصـ ــي منطقـ  مثـــل  فـ
 فـي تشجيع قيام الصـناعة فيً تكون سببا التي اإلجراءاتعض  تتخذ بًأحياناالدولة ف ؛ السياسات الحكومية

 إغـرائهم بعـض المنـاطق مـن خـالل فـي المصـانع علـى التـوطن بإغراء الحكومةبعض المناطق ، كأن تقوم 
َهـذا، وينطبـق  ضـريبة إعفـاءات أو؛  القـروض إعطـاءببعض المزايـا مثـل  ة ّصـناعيال علـى المنـاطق األمـر َ

،  ضـريبة لمـده عشـر سـنوات بإعفـاءات بعـض المصـانع أصـحاب عيتمتـ ُحيـث. ة  قطاع الدراسـفيالجديدة 
ذه بمتنوعــةة ّصــناعي أنشــطة إلقامــة نالمســتثمري مســارعة كثـيـر مــن إـلـى ّأديممــا  ِه  المـنـاطق لالســتفادة مــن َــ
ِهذه  . اإلعفاءات َ

ــاراِاالعــد ُوت مــن اســة  فــي منطقــة الدرّصــناعيال التــوطن فــي ُالمــؤثرة مــن العوامــل  الشخصــيةتعتب
 تحقيــق كســب إـلـى المختلـفـة ، ومــن ـثـم فهــم ـقـد يهــدفون تالصــناعا نشــئونُي هــم الــذين األشــخاص أنحقيـقـة 
ّوبالتـالي،  تكلفـة ّ تحقـق أدنـىالتـي تلـك المواقـع فـي صـناعاتهم سيوطنون ، وهنا ّمادي  قـد أو فائـدة ، علـى أِ

 تلك المواقع فين صناعاتهم ُوطتتوهنا س،  شخصية تدور بخلدهم واعتبارات،  أغراض تحقيق إلىيهدفون 
ِهذه مثل في ّالنفسي اسم الدخل عليه أطلق تحقق لهم ما التي  آمـال صـاحب المصـنع تحقيـق ّ المواقع يبغيَ

  . ّصرف النظر عن الربح الماديب نفسه الرضا واالرتياح فيله تبعث 
،  قالبشـو كرسـ مثـل مصـنعالمصـنع مـن بـالقرب سـكن األسـرة  إقامـةكذلك  ّخرىاأل ومن العوامل

الحصـول علـى  بإمكانـهنـه ن صـاحب المصـنع أُ يظـأو،  )٣١( صـورة ات البتروليـة للغازّماضي أبووشركة 
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 ؛ فمصـنع السـكر يعتمـد فـي المقـام األول علـى ّأخـرىعـن منـاطق من هذه المنطقـة  بسهوله الالزمةالعمالة 
  عمال المصنع هم من أهل المنطقة من عامل ٥٠٠ العاملة الموجودة في المنطقة ؛ فنجد أكثر من ّاأليدي

شــركة الدقهليــة للســكر ، بيانــات غيــر  ( فرصــة موســمية تــأتي مــن نــواحي مركــز بلـقـاس٧٠٠باإلضــافة إـلـي 
 مــن هيئــات تمويليــة يســتطيع الكثيــر مــن الصــناعات التــي تنشــأ بــالقربهنــاك أيضــا و،  )٢٠١٠منشــورة ، 

 . أي وقت ، وغيرها من االعتبارات الشخصيةفي المال الالزم رأسالحصول على 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ًناظرا (إقامة المساكن بجوار المصنع للتسير على العاملين بالمصنع ، شركة السكر بقالبشو ، ) ٣١(صورة 
 .)اتجاه الشمال

 

 
 :زيان -قطاع قالبشو في ةّالزراعي  للصناعاتّالجغرافي التوزيع -ًثانيا

    صـناعة السـكر:فـيتمثلـة ُ صـناعات تحويليـة ممـابين زيـان –قالبشـو  قطـاع فـي الصناعات دتتعد
ــرب  ـــز ، واألرزوضــ ـــناعة الخـب ـــالل وصـ ـــة و،  طحــــن الغـ ـــناعات الحرفـي ــيمثــــلتتصـ ــات : ـفـ ـــانلاأل منتجــ ،  بـ

 التــي تعتـمــد علــى مــواد خـــام ّ، وهنــاك بعــض الصـــناعات األخــرى، وغيرهـــا  والنخيــل، ومنتجــات الخــوص 
 .رمال كصناعة مواد البناء والّزراعية كالمياه والطمي

  : التحويليةالصناعات  -١
نـتج ُة األولية أو المصنعة بهـدف تحويلهـا إلـي مّالزراعي َالخام المواد على التحويلية الصناعةتعتمد 

 ، ٢٠٠١:حسـام جـاد الـرب  (ةّصناعيالة والتنمية ّالزراعيولتحقيق التوازن بين التنمية ،  علىخر ذا قيمة أآ
 :وتوزيعها، منطقة الدراسة  فياعات التحويلية يلي عرض ألهم الصنما فيو،  )١٤ص

٢٥/١١/٢٠١٠ 
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 :كرس صناعة ال-أ
كر الإنتــاج فــي للتوســـع ًســبيال مصـــر ليكــون فــي كرســالبنجـــر خــال ِ األنظـــار إلــى إدجهــتاتقــد  ــس  ُـ

 ، وضـخامة ًأفقيـاهـا في يمكـن التوسـع التـي غير القصب ، ولمحدوديـة المسـاحة آخرًاعتمادا على محصول 
 .ه الموارد المصرية بعدم الكفايةفي الوقت الذي تتسم في ، ّأخرياجات المائية للقصب من ناحية االحتي

 العالقـة فـي ً انـه نقضـيه تمامـاإالوصـناعة العصـر ، ،  الجمـع والزراعـة فـي القصـب شبهُيوالبنجر 
 اســتخراج عمليتــي البنجــر البــد مــن الجمــع بــين فــي ف؛ ّالجغرافــي الموقــع ـفـي والتكريــر مثلمــا هــو َالخــامبــين 

 مجمــع ً فــإن كــل مصــنع هــو تلقائيــاَاِعلــى حقــل الزراعــة نفســه ، وـلـذ ًأيضــا وتكريــره ، وذلــك َالخــام وُســكرال
ق حولـه مسـتعمره عماليـة ُكمـا يخلـ. ة المتداعيـة ّالزراعيـتـل مـن الصـناعات َ يتدفق منـه رّصناعي –زراعي 
 تقــوم األلبــانخضــر لماشــية وأعــواده عـلـف أ، نجــر وورق الب، البنجــر  نفســه ، ـفـإن ـلـب ُســكر الَفعــداكبـيـره ؛ 

، والخـل ،  الكحـول إنتـاج كمـا يشـمل .األلبـانتقوم صناعة منتجات ه عليو، والماشية ،  تربية الحيوان هعلي
 قطـاع فـي قاصـرة ُسـكر فصـناعة ال؛ الخـارج بسـعر مرتفـع إلـى فائضـةصدر ُوالموالس الذي ي، ولب الورق 

 .قط دون القصب زيان على البنجر ف–قالبشو 
 : بقالبشو ُسكرمصنع بنجر ال 

 ً مـن البنجـر طبقـاكرسـإلنتـاج ال م١٩٩٢عام وتم إنشائه ،  كرسالمصنع شركة الدقهلية لل هذايتبع 
والــذي بــدأ ، ) ٥٩(شــكل  ّماضــي أبــو، وذـلـك بقريــة  واالســتهالك، لخطــة الدوـلـة لســد الفجــوة بــين اإلنتــاج 

 . م١٩٩٧تشغيله عام 
ًيشـكلكمـا و، ٢كـم١,٢مـا يعـادل  فـدان ٣٠٠ع على مسـاحة  المصنهذاويقع   ،  المسـاحة مـن ٪٥٠ُ

ــم ٣٨بعـــد عـــن مدينـــة بلـقــاس وي ــة للســـكر ، بيانـــات غيـــر منشـــورة ، ( كـ ــركة الدقهليـ َهـــذا  ويـقــوم ) ٢٠١٠شـ َ
وغير مضر ، ًرض بور غير صالحة للزراعة ، وبالتالي كان اختيار موقع المصنع مناسبا  أعلىالمصنع 

 .)٣٢( صورة اتَالخام وفرة ُحيث الوقت نفسه يوجد وسط مزارع البنجر في، و لمزروعةابالمساحات 
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 .م٢٠١٠ عام شركة الدقهلية للسكر ، مصنع سكر قالبشو: المصدر                                                                 

 .م٢٠١٠ عام  لمصنع سكر البنجر بقالبشوّيالجغرافالموقع ) ٥٩(شكل            
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 .)ًناظرا اتجاه الشمال( ، ّماضي أبو قالبشو بقرية كرسمصنع ) ٣٢(صورة 
 

ــون ٢٥٠وقــد بلـــغ رأس مــال المصـــنع نحــو     ــاليف ّإجمــالي بلغـــت ُحيــث . ّ مصـــريهيــنج ملـي  التكـ
 ٢٠٧ (ّ الصـندوق السـعودي مـن قـرضهينج مليون ١٩٠ منها ّ مصريهينجمليون  ٦٠٠االستثمارية نحو 

 . قروض محليةهينج مليون ١٤٠,٠ ) م١٩٩٧صرف عام ال بأسعار ّسعوديريـال مليون 
 
 

٢٥/١١/٢٠١٠ 

٦
 ج
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 .م٢٠١٠ عام  قالبشوكرس مصنع في المساهمة البنوكوالهيئات والشركات ) ٦٤(جدول 
 

 )٪ (نسبة المساهمة المساهمون
 ٤٠ بنك االستثمار القومي
 ٣٢ شركة مصر للتأمين

 ١١,٢٥  المصرياألهليالبنك 
 ٨,٧٥  والصناعات التكاملية المصريةُسكرشركة ال

 ٨ األهليةشركة التأمين 

 ٪١٠٠ ّجمالياإل

 .م٢٠١٠ عام ،بيانات منشورة  ،قسم المراقبة واإلحصاء  ، قالبشو كرسمصنع : المصدر              
 

 إنشاء في تي ساهمتالوالبنوك ،  والشركات،  الهيئات )٦٠(  والشكل)٦٤(الجدول من يتضح  
جاء  ، فقد م١٩٨١ لسنة ١٥٩كر شركة مساهمة خاضعة للقانون ُيعد مصنع السو،  قالبشو ُسكرمصنع 

؛  المصنع أسهم من ٪٤٠بلغت التي  نسبة المساهمة حيث من األول المركز في ّبنك االستثمار القومي
 المركز الثالث في ّ المصريّاألهلي، وجاء البنك  ٪٣٢ بنسبة ّ المركز الثانيفيمين أ شركة مصر للتتليه

والصناعات التكاملية المصرية  وشركة التأمين ،  كرسوجاءت كل من شركة ال،  ٪١١,٢٥بنسبة بلغت 
 . على الترتيب٪٨ ، ٪٨,٧٥س بنسبة بلغت َالخامو،  المركز الرابع في األهلية

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 )٦٤(جدول : المصدر                                                                                        

 .م٢٠١٠عام   قالبشوكرس مصنع فيالبنوك المساهمة ولهيئات والشركات نسبة المساهمة ل) ٦٠(شكل 
 

 الالزمـة للصـناعة مـن خـالل َـالخاموهـو المـادة ،  البنجـر علـى الحصـول فـي  السـكرمصنعويعتمد 
وتم البدء في زراعة البنجر  ، بالمصنع المحيطةوالمناطق ،  شمال الدلتا في بالبنجر وعةالمزرالمساحات 

٤٠

٣٢

١١.٢٥

٨.٧٥
٨

مي بنك ا2ستثمار القو شركة مصر للتأمين

البنك ا7ھلي المصـري  التكاملية المصرية

ية شركة التأمين ا7ھل

٪

٪

٪

٪

٪



 - ١٩٧ -

لتــدريب المــزارعين علــى زراعــة البنجــر ، ونشــر البنجــر ) ١٩٩٦ -١٩٩٥(  فــدان بموســم ٢٠٠٠بمســاحة 
ــنع إـلــى أن قـفــزت مســـاحة البنجـــر فـــي المـنــاطق ا منيـــر ( أـلــف ـفــدان ٥١لتابعـــة للشـــركة إـلــى بمنطقـــة المصـ

 مركـز بلقـاس ، وهـو ّواألخر تابع لنواحي، هو تابع للقطاع  فمنها ما؛ ) ٤ ، ص ٢٠٠٠: يوني الهيتيبس
ُمايعنى توفير المادة الخام الالزمة لصناعة السكر ، والصناعات الجانبية القائمة عليه  َ. 

 بمحصـول  التابعـة لهـمّ بالتعاقـد مـع الفالحـين لزراعـة األراضـيُسـكروم مصـنع شـركة الدقهليـة للُويق
والمــواد ،  ّوتــوفر لهــم التقــاوي،  التابعــة لنفــوذ الشــركة ّاألراضــيزراعــة خــالل مــن  ، وذلــك ّيكرســالبنجــر ال

 .والمتابعة الفنية ، ثم يورد الفالح البنجر للمصنع بعد تنظيفه له، الكيميائية لمقاومة اآلفات 
ة ، ويقوم المصـنع ّالزراعيرات  المصنع خالل المقطوإلى أراضيهم من  بنقل البنجرنالمزارعويقوم 

 مـن أسـطول المصنع لـه أن كما ؛ م٢٠١٠للطن عام  / هجين ٨,٥ بواقع لمزارعينلبدوره بدفع تكلفة النقل 
 .)٣٣(صورة تقوم بنقل البنجر للمصنع من داخل وخارج المنطقة ) اللوري(السيارات 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

لشركة عن طريق سيارات اللوري وغيرها من السيارات نقل محصول البنجر وباقي مستلزمات ا) ٣٣(صورة 
 .)ًناظرا اتجاه الشمال( ، األخرى

 ثـم يـتم ؛ين بسـكول تابعـة للمصـنع البنجـر مـن خـالل مـوازوعقب وصول البنجـر للمصـنع يـتم وزن 
 مـن قبـل المصـنع للمـزارعين إعفـاء ، وهنـاك كرسـمن المحصول لمعرفة نسـبة الشـوائب ونسـبة الخذ عينه أ

ــذه عـــن تاد زٕواذا،  ٪٨انــت نســـبة الشـــوائب حتــى  كإذا ــد ، و  النســبة تخصـــم مـــن ســعر المحصـــولهـ يعتمـ
 المياه من على و. الطاقة الالزمةعلى للحصول ّماضي في منطقة أبو ّالطبيعيقول الغاز ُ حعلىالمصنع 

 �٪١٢سـبة  بنًداريـاإ١٢٠ عامـل مـنهم ٨٠٠لغ حجم العمالـة الدائمـة يب ، وةيضأبوعربمحطة بلقاس المقامة 
ــغ عـــدد الفنيـــين  ــن إجمـــالي عـــدد ��٪٦٢,٥ بنســـبةً فنيـــا٤٧٠ّمـــن إجمـــالي عـــدد العـــاملين بالمصـــنع ، ويبلـ ّمـ

ــاملين بالمصـــنع ،  ُعـــامال بمـــا يعـــادل ٢١٠ومـــن العمـــال العـ ــن إجمـــالي عـــدد العـــاملين بالمصـــنع ،٪٢٥ً  ّ مـ
 الدقهليـة للسـكر ، شركة ( نقل المحصول إلي المصنععلى فرصة عمل موسمية تعمل ٧٠٠باإلضافة إلي

٢٥/١١/٢٠١٠ 
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الجــدول الـتـالي يوضــح تطــور إنتــاج مصــنع شــركة الدقهليــة للســكر خــالل ) ٢٠١٠بيانــات غيــر منشــورة ، 
 ).٢٠١٠ -٢٠٠٥(الفترة من 
 

 ).٢٠١٠ -٢٠٠٥(من   خالل الفترةُسكرتطور إنتاج مصنع شركة الدقهلية لل) ٦٥(جدول 
 )ألف طن اإلنتاج ب (                                                                                                                          

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ السنة

 ١٦٢ ١٥٠ ١٣٤ ١١٨ ١٠٠ ٨٠ أبيض ُسكر

 ٦٣ ٦٠ ٥٨ ٥٣ ٤٢ ٣٥ لب

 ٦٣ ٦٠ ٥٨ ٥١ ٤١ ٣٥ مو2س

 .م٢٠١٠ عام ، منشورة  بيانات غير، ُسكر للةشركة الدقهلي: المصدر      

 :يتضح مايلي) ٦١(والشكل  )٦٥(قاء الضوء على بيانات الجدول ِبإل
أـلـف ١٦٢ لـى إم٢٠٠٥  ألـف طـن عـام٨٠ مـن بـيض السـكر األإنتـاج فـيالحـظ الزيـادة المسـتمرة ُي -   

 فـي زراعة محصـول البنجـر فينتيجة التوسع يرجع ذلك و،  ٪٥,٤بمتوسط زيادة سنوية م ٢٠١٠طن عام 
وكـذلك نظـام الحـافز الـذي تتبعـه الشـركة ، ، وشـمال الـدلتا بصـفة عامـة والمنـاطق القريبـة ،  طقة الدراسـةمن

 .ُسكرمع الموردين الذين ترتفع بمحصولهم نسبة ال
 عليـه الحيوانـات فـي ّ تتغـذيةّالغذائيـ القيمـة ّ عـاليّعلـف حيـوانيكستخدم في؛ أما لب البنجر الجاف  -   

 ألــف طــن ٦٣ أـلـف طــن إـلـى ٣٥ زادت إنتاجيتــه مــن ؛ فـقـدإـلـي الخــارج الفــائض در صــُوي،  منطـقـة الدراســة
والصــناعات ،  صــناعة التقطيــر ـفـية األساســية َالخامــ ُيعتبــر يصــدر المــوالس اـلـذي ًوأيضــام ، ٢٠١٠عــام 

 ٣٥زاد إنتـاج المصـنع مـن  ولـذا فقـد  ؛وآسيا، ويصدر إلي أوربا ،  ّعالميالطلب ال هعلييكثر و، الكيماوية 
 .م٢٠١٠ ألف طن عام ٦٣ألف طن إلى 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 ).٦٥(جدول : المصدر                                                                                                          

 .) ٢٠١٠ -٢٠٠٥(ُ تطور إنتاج مصنع شركة الدقهلية للسكر خالل الفترة )٦١(شكل 

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

٣٠٠

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠

ُسكر أبيض لب مو2س

 طنباأللف 
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 البعــد عــن ُحيــثمراعــاة البعــد البيئــي عنــد إنشــاء المصــنع مــن ُكر أن الشــركة قامــت بِذدير باـلـَوالجــ
ـــل الســـكنية لمســـافة  ـــع االتجاـهـــاتفـــيكــــم  ٤٠الكت ــاز ســـتخداماو ،  جمي ــي الغـ ــات فـــي ّالطبيعــ  جميـــع العملـيـ

 بإشراف كلية الهندسة جامعة ّص من المخلفات بإنشاء محطة لمعالجة الصرف الصحيُوالتخل ، ةّصناعيال
  .ّصناعيال معالجة الصرف فيالمنصورة والتعاون مع شركات ألمانية متخصصة 

 :توطن صناعة سكر البنجر   
 تــأثير مقومــات اإلنتــاج المختلفــة فــي جــذب الصــناعة فــي ّ مــرآة توضــح مــدىالصــناعة تــوطن عــدُي      

 هـا علـى تـوطين الصـناعة إلـى تقليـل أثرّيـؤدىفزيادة عدد المـواد الخـام الداخلـة فـي الصـناعة  ؛ مكان محدد
 أن ّيأ طــن ، ١٢,٦٤فمؤشــر المــادة الخــام بلغــت قيمـتـه نحــو  ؛ )٣٦٠ ص ،٢٠٠٦: حمــد مرعــىمحمـد أ(

 إـلـى أن ـكـل طــن ّ طــن مــن الـمـادة الخــام ، ويرجــع ذك بالدرجــة األوـلـى١٢,٦٤إنـتـاج طــن ســكر يحتــاج إـلـى 
مـن وزن البنجـر فـي  ٪٧٥ – ٧٠حيـث تتـراوح نسـبة الميـاه مـن ؛  طـن مـن البنجـر ٦,٨٢سـكر يحتـاج إلـى 

 – ١١ مـنوالعلـف ،  المـوالس ؛ بينمـا تتـراوح نسـبةمـن وزنـه  ٪١٦ – ١٤تتراوح نسـبة السـكر بـالبنجر بـين 
ــة مـــن وزن البنجـــر ٪١٣ ــل الزراعـ ـــالقرب مـــن حقـ ــتم قيـــام الصـــناعة ب ــذي يحـ ــت بعـــض أوقـــد ،  األمـــر الـ ثبـ

فيجـب نقـل البنجـر مباشـر بعـد التقليـع إلـى ؛   أيام بعد التقليع١٠الدراسات أن نسبة السكر تقل بالبنجر كل 
ــكر عـــن الواحـــد الصـــحيح هصـــناعتأمـــاكن  ــل بتطبـيــق معامـــل التـــوطن زاد بنجـــر السـ ،  ، وـمــن خـــالل التحلـي

 ).٣٢(ويشير ذلك إلى درجة التوطن العالية لمحصول البنجر بجوار أماكن تصنيعه جدول 
ــت نســـبة ال    وال شـــك أن هنـــاك ،  ٪١٣ســـكر عـــن  ومـــن حـــق المصـــنع رفـــض اســـتالم البنجـــر إذا قـل

 :والتي من أهمها، مجموعة من العمليات أو الخطوات التي تسبق عملية التسويق 
ــع -١ ــرحلتين ، األولــى:  الحصــاد أو التقلـي ــى مـ :  قـمــم البنجــر أمـــا الثانـيــةعوهـــى قطــ : ّوهـــى تــتم عـل

 .فتتمثل في رفع الجذور من داخل التربة الزراعية
ين والحصـى العـالق بالجـذور طـة التي تتبع عملية التقليـع حيـث يـتم إزالـة ال وهى العملي: التنظيف -٢

 .واألجزاء الخالية من السكر كاألوراق الخضراء من درنات البنجر
 حيث يتم تجميع الجذور في مكان بعيد عن ضوء الشمس حتى تتم تعبئتها فـي سـيارات : التعبئة -٣

  الحقـل حتـى الفـي سـاعة ٤٨ول بعـد التقليـع ألكثـر مـن النقل الخاصة بالمصنع ، ويجب أال يترك المحصـ
 .تتأثر نسبة السكر باالنخفاض

سـطة سـيارات  وهى المرحلة األخيرة من مراحل التسويق ، حيث تـتم عمليـة نقـل الجـذور بوا: النقل-٤
والـتـي ـيـتم االتفــاق ، ـقـرب نقطــة للحقــول الزراعيــة عـلـى الطــرق العامــة والممهــدة نـقـل خاصــة بالمصــنع مــن أ

ومكــان الشــحن المتفــق عليــه ، عليهــا مــع المــزارعين ، ويــتم إخطــار المــزارعين بموعــد وصــول وســيلة النقــل 
 سـاعة علـى األقـل ، وفـى حالـة عـدم تـوفير سـيارات المصـنع أو إعطائهـا يقـوم المـزارعين بتــأجير ٤٨بنحـو 

 .سيارات خاصة ، مما يؤدى الرتفاع تكاليف النقل
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ر تـوفير سـيارات النـقـل بأعـداد كافـيـة لمـا فـي ذـلـك مـن أهمـيـة كبيـره ـفـي        لـذلك يجـب عـلـى شـركة الســك
 عــدة مشــكالت والـتـي عالمحافظـة علــى اإلنـتـاج وجودـتـه ، ويعتـرض تســويق البنجــر مــن الحقــول إلـى المصــن

 :يأتي في مقدمتها 
مواعيد وفى ال،  وهى مشكلة ناتجة عن عدم توفر سيارات الشركة بالقدر الكافي : تأخير عمليات البيع -

ريـد  وبـالطبع  انخفـاض أسـعار التوّوبالتـالي، المتفق عليها ، األمـر الـذي يـؤدى إلـى انخفـاض نسـبة السـكر 
ــــافىفـــــإ ــاب صـ ــى حســـ ـــون عـلــ ـــكلة تكــ ـــذه المشــ ــــلة النهائيـــــة لهــ ـــيّن المحصـ ـــيونى (  ّ الـــــدخل الزراعــ منيـــــر بســ

 ).٣٥، ص ٢٠٠٠:الهيتى
 وتـولى المـزارعين نقـل المحصـول ةارات الشـركتظهر هذه المشكلة عند غياب سـي:  ارتفاع تكاليف النقل-

 . إذا طالت المسافة بين الحقل والمصنع ًبأنفسهم ، وتزداد هذه المشكلة تعقيدا
 .ليف النقلا لكثير من زارع البنجر ، وجهلهم بفئات أسعار التوريد وتكعدم توفر المعلومات التسويقية - 

 : صناعة ضرب األرز-ب
 يـزرع حيـثحصـول األرز ُتباطهـا بموذلك الر،  منطقة الدراسة فيامة َاله ة التحويليالصناعات ْمن  

كمــا يبلــغ .   مــن األرزمركــز بلقــاسإنتــاج مــن جملــة �٪�٨,٢ الــذي ينــتج زيــان -قطــاع قالبشــو  فــيبكثــرة 
ِهذهوتقتصـر   طـن للفـدان ،٣,٢ُمتوسط إنتاج الفدان من األرز فـي منطقـة الدراسـة نحـو   الصـناعة بشـكلها َـ

 مــن مضــرب أبــو الفتــوح ً بضــم كــال١٩٦٥ شــركة مضــارب دميــاط وبلقــاس التــي تكونــت عــام لــىعالواســع 
أـلـف طــن مــن أرز  ٥٠ ّويبـلـغ حجــم اإلنتــاج الســنوي ، فــدان ٢٥ومضــرب أبــو الحســن التــي تبـلـغ مســاحتها 

 ألـف طـن ، كمـا يبلـغ إنتـاج المنطقـة مـن السـرس وكسـر األرز ٣٣,٣ بـيض ، ويبلـغ إنتـاج األرز األالشعير
        عامــل ٥٨٦بلــغ متوســط حجــم العمالــة ، كمــا يوتســتخدم هــذه الكميــة صــناعة األعــالف ،  ألــف طــن ١٦,٧

ــالح قالبشـــو( ــة ) . ٢٠١٠ زـيــان بالمركزيـــة ، بياـنــات غيـــر منشـــورة ، -منطـقــة استصـ باإلضـــافة إـلــي العماـل
 .الموسمية خالل موسم اإلنتاج الذي يمتد لمدة ثمانية شهور 

ن لهـا ُقومـات التـوطُوبخاصـة مـع تـوافر م، هوض بها بشكل أكبر من ذلـك مكن النُ يالصناعة هذهف
 بين المنصورة ّ الطريق الرئيسيعلىووقوع المصانع ،  العاملة ّاأليدي من األرز ووجود َالخامبتوافر المادة 

ير  تشـجيع التصـدعلـىوالعمـل ، ة بتدعيم التسويق التعـاوني ّالزراعيوبلقاس وسهولة التجميع من الجمعيات 
وبـاقي كميـة اإلنتـاج يـتم فركهـا بمفـارك ، ) ٦٢(شـكل  لـألرز مضـرب ٢٣ المنطقة أكثـر مـن فيكما تنتشر 

 .بلقاس
 : صناعة طحن الغالل وصناعة الخبز- جـ

التـي فـي منطقـة الدراسـة ، وتعد صناعة طحن الغالل من الحبـوب مـن الصـناعات الغذائيـة الهامـة 
 ً بحاجة استهالك السكان من الدقيق الذي يتزايد عامـاّاحنة التي تفيتعمل على توفير القدرات اإلنتاجية الط
 ) .٤ ، ص١٩٨٣:وفاء عبدالفتاح محمد مصيلحى (  لها ّبعد آخر نتيجة تغير النمط االستهالكي
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 وذلـك ،ن  زيـا–مـن الصـناعات الهامـة التـي تتركـز فـي قطـاع قالبشـو وتعد صناعة طحـن الغـالل 
تنتشـر فـي جمعيـات ) سـلندرات (  للغاللًاحن مط١١ويوجد بالقطاع ،   القمحجنتإلتقدم القطاع في زراعة وا

ــلندرات ٣وحــــدها  مـــايو ١٥ ـــاقي المطـــاحن بجمعيــــات ،  سـ ـــادوتنشــــر ـب ــو ، الجهـ ، والجامعــــة ،   ماضــــيوأبـ
 ّ كما بلغت جملة مستودعات الدقيق البلدي؛ اليوم/  طن ٩٥تبلغ طاقتهم اإلنتاجية نحو وواألمان ، والنور 

 بينما بلغت جملة مستودعات الدقيق ؛ طن ٧٥١ بلغت ة مستودع بحصة شهري٩٥ زيان – قالبشو بقطاع
 هذا باإلضافة العديـد مـن المخـابز البلديـة واإلفرنجيـة ؛ طن ٧١ مستودع بحصة شهرية وصت ١٢الفاخر 

مركـز دعـم  (ً طـن شـهريا٢٥١ ّأيا بإنتـاج يصـل ً مخبز١٢ عدد المخابز البلدية وصلت، المنتشرة بالقطاع 
 .)٢٠١٠واتخاذ القرار بمدينة بلقاس ، بيانات غير منشورة ، 
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مصنع السكر، ومضارب األرز ، (  التحويلية ةّالزراعي للصناعات ّالجغرافيالتوزيع ) ٦٢(شكل 
 .م ٢٠١٠ عام زيان_ فى قطاع قالبشو  )ومضارب الطوب 

 :  ة في الصناعات الحر-٢
 ومــا  ،م األمــم ورقيهــاُتـقـد قــاس مــدىُ، وبهــا ي ّاالقتصــادي عصــب الحيــاة وشــريانها الصــناعةد عــُت

فهــي مــوروث حضــاري ؛  حقيـقـة األمــر ـفـي  جــزء مــن تـلـك الصــناعات بــل وأساســهة إالفـيـالصــناعات الحر
ِهذهن تحظى أذا كان من األهمية بمكان ِ ل؛  عن جدًأبا  عريق تتوارثه األجيال المتعاقبةّ واجتماعيّفيوثقا َ 

ــدر ــن االهتمـــام وافــرٍالحــرف بـق ــات ةفـيــالهيـئــة العاـمــة للصــناعات الحر(للحاجــة اليوميـــة والمعيشــية   مـ  ، بياـن
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قبــل  ومتزايــد مــن، الوقــت الحاضــر باهتمــام كبيــر  فــية فيــتحظــى الصــناعات الحرو ، )٢٠١٠منشــورة ، 
 .الحكومة مباشرة 

ذاقصــد بُيو َه تــوارث مــن اآلبــاء إـلـي األبنــاء معتمــدة ُمال ّمحـلـيالطــابع  التَالصــناعات ذامــن  الــنمط َــ
 ، ويعمــل ســتوردةُتحتــاج إـلـي معــدات عاليــة التعقيــد أو مــواد إنتــاج م وال،  البيئــة فــيرة َمتــوافال خامــات عـلـى

ِهذهب ِهـذه الالزمـة للقيـام بَالخـاملتـوفر المـواد ويرجع ذلـك   ،من السكان�٪١٣الصناعة نحو  َ شـكل  الصـناعة َ
ِهذهومن أهم  ) ٦٢(  : الصناعاتَ

 

 :  صناعة منتجات النخيل والخوص -أ
جــدل مـــع بعضــها الـــبعض ُالتـــي ت النخيــلجرـيــد  عـبــارة عــن أوراق عــرف صــناعات الخـــوص بأنهــاُت

ــيق أو تتســـع ــتج حســـ بطريقـــة تضـ ــة ، ب نوعيـــة المنـ ــا ـبــين فيويـتــراوح طـــول الخوصـ ــإ ٢٠مـ  أمـــا  ســـم٤٠ يـل
 مـن أشـجار النخيـل كبيـره ًاأعـداد بوجـود زيـان -يتميز قطاع قالبشـو و ، سم ٣ - ٢  تراوح منفي؛ عرضها 

ِهذهوتمتـد ، نخلـة  ٧٧٧٢٥بلغـت   لـذلك يوجـد عــدد  ،ّورشـيد باتجـاه عرضـي،  دميـاط ّ بـين فرعــياألشـجار َـ
ــل حفــظ الـــبلح علــىت القائمـــة مــن الصـــناعا  علـــىات الـتــي تعتمـــد والمنتجــ، والعجـــوة ،  منتجـــات النخـيــل مـث

 فتـرة فـيوتتصـف المهنـة بصـفة الموسـمية ، ) ٥٥(وتنشـر فـي معظـم أرجـاء المنطقـة شـكل سعف النخيـل ، 
 ن الجريـد مـقفاصاأل من النخيلسعف  الحظ التنوع بين منتجاتُوي،  َالخام تتوافر المادة ُحيثتقليم النخيل 
  .كما ينتج من الجريد بعض األثاث المنزلي  ،أو الخوص
ِهـذهو تجــاه الجـيـل الجدـيـد مــن األبـنـاء نحــو األنشــطة ِوال بســبب إ اـلـزـفـي الحرـفـة مــن الحــرف اآلخــذة َ
والـتـي ،  نباتـات البـوص عـلـى باإلضـافة إلــي الصـناعات القائمـة . كبـراألربحـيـة الة الحديثـة ذات ّاالقتصـادي

 ، وكــذلك اســتخدام ف أشــجار النخيــلعســ يــت مــننُ عــدد كبيــر مــن المنــازل بفقــد وجــد؛  لبنــاء افــيســتخدم ُت
  .الجريد في تسقيف المنازل

  
 

 :لبان األ صناعة منتجات -ب
دعــم االقتصــاد  ـفـينهــا تســاهم ِ مصــر إـلـي أفــيـبـان رجــع أهميــة إنشــاء وحــدات صــغيرة لتصــنيع األلَت       

ــريةفيـــالتحويليـــة الريات الـقــومي كقطـــاع مـــن قطاعـــات الصـــناع ِهـــذهُوتعـــد   ،ة أو الحضـ  الوحـــدات الصـــغيرة َ
 ُتمـثـلكــذلك .  )٣١٥ ، ص٢٠٠٠: عـلـى أحمــد هــارون  ( ألبحــاث صــناعة األلبـانّنمـوذج للتطبـيـق العمـلـي

ــذ ــا تقدمـــه  ِههـ ــة  ـفــي إمكانيـــات التكنولوجـيــات الحديثـــة ســـتخداما مـــدى كفـــاءة فـــيالوحـــدات أهمـيــة بمـ العمليـ
ِهـذهمكن القول أن تشجيع وتنمية إنشـاء مثـل ُ يًوعموما، اإلنتاجية   القريـة فـيالتصـنيعية الصـغيرة   الوحـداتَ

 القريـة فـي رفـع دخـل األسـرة فـيسـاهم ُاألول ي  المقـامفـيو،  تنميـة مجتمـع الريـف فـيساهم بصورة مباشرة ُي
 . األموالسالصغيرة لرؤوساعد على تشجيع االستثمارات ُي
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ِهذهكذلك تعمل مثل  الفنيـة والتكنولوجيـة لشـباب   تنميـة المهـارات والخبـراتعلـىالصـغيرة  الوحـدات َ
 انتشـار الثـروة علـى ً اعتمـادابالقطـاعمـن الصـناعات المنتشـرة  تعتبر صـناعة األلبـان ُحيث. مجتمع الريف 

ـــ ــالمنطقـــةوبخاصـــة وأن ، ة ّالحيواني ــ خلا لهـ ــة فيـ ذا فـــية اقتصـــادية تاريخـيـ َه ــث النشـــاط َـــ  تنتشـــر البــــراري ُحيـ
ــي والمســــ ــارفيتنقعات ترعــ ـــاموس واألبـقـ ـــا الجـ ـــيويســــكن رعاتهــــا  ، هـ ـــواخ ـف ــاموس ،  أكـ ـــب الجــ ويقومــــون بحـل

ِهـذهوتتسـم ، واأللبـان ، والجـبن ، واستخراج الزبد   تقـوم بهـا معامـل صـغيرة يبلـغ ُحيـث؛  الصـناعة بالبدائيـة َ
ــذه وتعتمــد ، بجانــب الزبــد) ٦٣( شـــكل ًطــن ســنويا ٨٥ بمعــدل بـــيضنــتج الجــبن األُ تً معمــال٣١عــددها  ِهـ َ 

ِهــذهويعمــل ب،  معامــلللســلم ُ التــي تّ األلـبـان المجمعــة مــن األهــاليعـلـىالصــناعة   مــن ســكان ٪٧ الصــناعة َ
ــة ــات المنطقـ ــالح قالبشـــو  ( األرضوزراعـــة ،  بجاـنــب تربيـــة الحيوانـ  زيـــان ، قســـم اإلنتـــاج –منطقـــة استصـ
 ).٢٠١٠ ، بيانات غير منشورة ، ّالحيواني
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 –قطاع قالبشو في ) ورش حرفية ، ومنتجات ألبان( الحرفية ةّالزراعي للصناعات ّالجغرافيالتوزيع ) ٦٣(شكل 
 .م٢٠١٠زيان خالل عام 
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 :ري صناعات أخ-٣
أنمـا تعتمـد علـى مـواد خـام زراعيـة مثـل صـناعة ، و ليسـت زراعيـة ّهناك بعض الصناعات األخرى  

 . والرمالّمواد البناء هي ليست صناعة زراعية لكنها تعتمد على مواد خام زراعية كالمياه والطمي
َهذايظهر و ِهـذهوقـد نمـت  ، ّ واألسـمنتيّ صناعة الطوب بنوعيه الطفلـيفي النمط َ ناعة نتيجـة  الصـَ
 أنهــا  ، المعيشــةّ مســتويـفـي أســلوب البـنـاء مــن الطـوب الـلـبن إـلـي الطــوب األحـمـر بعـد االرتـفـاع ـفـيالتحـول 
 التصــنيع فــيويرجــع التركــز بجــوار التــرع إلــي الحاجــة الدائمــة للميــاه ،  الطــرق الموازيــة للتــرع علــىترتكــز 

ِهـذهه كمادة خام لماستخداو،  الناتج عن تطهير الترع ّباإلضافة إلي تجميع الطمي تركـز  ، وأمـا لل الصـناعةَ
 ) .٣٤( صورة بجوار الطرق حتى يتيسر نقل اإلنتاج

ُ بهذه المصـانع بالموسـمية حيـث يقـليتسم العمل ِ  موسـم الشـتاء بدايـة شـهر نـوفمبر إلـي فـي اإلنتـاج َ
ِهذه فرصة مواتية ألكون  ، وتشهر مارس  عن تطهير الترع ّتبقيُ المّصحاب المصانع للقيام بتخزين الطميَ

 مصــانع شــكل ٦يبـلـغ عــدد مصــانع الطــوب المنتشــرة فــي القطــاع نحــو و ، والمصــارف أثنــاء الســدة الشــتوية
  .ً عامال٣٥ فدان يخدمه ٢ ـ ١ المتوسط من فيحجم المصنع كون يو، ) ٦٢(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .)ربًناظرا اتجاه الغ( ، مصانع الطوب بزمام جمعية الجامعة) ٣٤(صورة            
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 :الصةــخال
 

 َالخامفر المواد َ توافي مثلَتَ تالصناعة ، والتيقومات ُمالكثير من  زيان -قطاع قالبشو  يمتلك -   
 ١١٨٠,٢٨٢نتاج القطاع من القطن  حيث بلغ إةّالحيوانيو، ة ّالزراعيات َالخامتنوعة التي تجمع بين ُالم

 ٢,٣ طن ، والكتان ٥٥٨٧٤ إردب ، والبنجر ٦٠٠٦,٨  طن ، والذرة بأنواعها٢١٩٦١١قنطار ، واألرز 
نحو  ٢٠١٠قطاع عام ال في ةّالحيوانيوحدات  جملة أعداد البلغت إردب ؛ بينما ٧٧٠٨٩إردب ، والقمح 

 .  بمركز بلقاس أعداد الحيواناتّإجمالي من ٪١٠,١ُ وحدة حيوانية  بما يعادل ٣٠٧٣٧
تضم منطقة و  ، للطاقةّ الكهرباء كمصدر أساسيطاع على القفيالصناعات الموجودة ُمعظم تعتمد  -   

 وكانت تستمد التيار  ،والصرف،  لخدمة الري ١٩٣٢شئت عام ُ الشبكات الكهربائية التي أنّوليالدراسة ُأ
 والسرو بقدرة   وبلقاس ، العطففي من ثالث محطات لتوليد الكهرباء توطنت االكهربائي الالزم إلداراته

 . ميجاوات ٢٢الي مركبة مجتمعة حو
 يتيح  الذيّالطبيعيجود كميات من الغاز  وفي لمنطقة الدراسة الدور ّولوجيُ الجيللتطور كان -   

بلغ حيث   ؛صناعات مطلوبة مثل األسمدةاء كمصدر للطاقة أو َة سوّصناعيال الفرصة إلقامة المشروعات
 .فباقي جاوال،  بئر منتج ١٤ منها ً بئرا٢٠عدد اآلبار التي تم حفرها 

 صناعات تحويلية ، وتشمل صناعة السكر ، مابينبالقطاع  الموجودة ةّالزراعي الصناعاتتتعدد  -   
، وضرب األرز ، وصناعات حرفية تتمثل في صناعة منتجات وصناعة طحن الغالل ، وصناعة الخبز 

 ّستوىُ المإلىها حتى تصل  االهتمام بها وتنميتإلىولكنها بحاجة ،  األلبان ، ومنتجات الخوص ، والنخيل
 .المنشود لها

ولكنها تعتمد على مواد خام زراعية مثل ،  ة للصناعات الزراعيّ هناك صناعات أخري التنتمي-   
 والرمال ، وتبلغ عدد ّتمثلة في المياه والطميُصناعة مواد البناء ؛ فهي تعتمد على مواد خام زراعية م

 يعمل به مابين فدان ٢-١ المصنع من مساحةنع يبلغ متوسط  مصا٦مصانع الطوب المنتشرة بالقطاع 
 .عامل ٥٠- ٣٥
 



 الفصل السابع
  زيان-ِة في قطاع قالبشو  ّزراعيالُمشكالت التنمية 

 
 .تمهيد

 :ّزراعيالُ مشكالت اإلنتاج -ًأوال
 .ُ مشكلة تلوث التربة-١
 .ةّزراعيال ّاألراضيعلى  ّالعمراني الزحف -٢
 . تعدد استخدامات األرض-٣
ُ مشكالت تصحر -٤  .ةّزراعيال ّاألراضيُ
 . إنتاجية األرضّمستوى ّتدني وّوليالمحصُ مشكالت التركيب -٥
 .ّالريُ مشكلة تلوث مياه -٦
 .ّزراعيالُ مشكلة الصرف -٧

 :ّالحيوانيُ مشكالت اإلنتاج -ًثانيا
 .ةّالحيوانيالثروة تنمية ُمشكالت  -١
 .الثروة الداجنةتنمية ُمشكالت  -٢
 .ةّالسمكيالثروة تنمية ُمشكالت  -٣

 .ّزراعيالُ مشكالت التصنيع -ًثالثا
ُ الحلول المقترحة لمشكالت التنمية -رابعا  .ةّزراعيالُ

 .الخالصة
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 الفصل السابع
  زيان–ِة في قطاع قالبشو ّزراعيالُمشكالت التنمية 

 :تمهيد
ُ في اقتصاديات األمم ، وشعوبها المتزايدة من حيث كونها أساس إنتاج ّشكل األرض أهمية كبرىُت ُ ِ

ِمقومات اإلنسان وحضارته ، لذاَ  األرض ، واستغاللها ، والقدرة على ب للبشرية ّارتبطت الحضارات األولىُ
ُتسهم الدراسات بدور كبير في وضع األسلوب المناسب لتوصيف و .تطويعها لصالحه قدر اإلمكان  ِ ُ

ّمشاكلها ، ووضع الحلول العلمية لها بهدف تعظيم العائد من هذا المورد الحيوي َ  ، محمد راغب الزناتى (َ
 ) .١٣، ص ١٩٩٥: حمد بدويأحمد م

ُ زيان العديد من العوامل التي تقلل من إنتاجيتها ، -ِ في قطاع قالبشو ّاألراضي وتواجه 
ّواسهامها في الدخل القومي ِ ً ، وتأتى مشكلة تأثرها باألمالح في مقدمة هذه العوامل نظرا لوقوع أغلب ٕ ِ َ ُ ُِ

 إلى زيادة ّ أدىّة ، وسيادة المناخ الجاف الذي القطاع ضمن نطاق المنطقة الجافة وشبة الجافّأراضي
ّ مشكالت تعانىة من خالل الدراسة عدوتبين البخر ، وتراكم األمالح بها ، ُ ة االستصالح ، ْ منها منطقُ

 : مايليُومن هذه المشكالت
 :ّزراعيالُ مشكالت اإلنتاج -ًأوال

ِ هذه المشكالت فيما يلي أهمتمثل، وت (*) زيان- بقطاع قالبشو ّزراعيالُتتعدد مشكالت اإلنتاج  ُ: 
 :ُ مشكالت التربة-١

ِسهم كل خاصية منها في تحديد إنتاجية ت ِ فيما بينها منظومةّكون الخواص المختلفة لألرضيت
ُعد في النهاية مُ التي تّاألراضي  ، ووجود ّالجغرافي الموقع ّمجتمعة ، وقد أدىال لتأثير هذه الخواص ةحصلِ

ُقة ، وجود الكثبان الرملية ، إلى ظهور بعض المشكالت الخاصة بالتربة ، وتتمثل مظاهر السطح الدقي ُ
ِأهم مشكالت التربة فيما يلي ُ: 

 
  خصوبة التربة تدني -أ

 زيان ، –ِمن خالل الدراسة السابقة للخصائص الميكانيكية والكيمائية للتربة في قطاع قالبشو 
خر ، والبعض اآل ُمشكالت ترتبط بالخصائص الميكانيكية لهاعدة من  ّعانيُت  التربة في القطاعتبين أن

 . خصوبة التربةانخفاضًيتعلق بالخصائص الكيميائية ، والتي تعمل معا على 

 :ُ مشكالت خاصة بالخواص الميكانيكية-ب

                                                
 زيان والمقابالت –ريت على قطاع قالبشو ُاستخلصت هذه المشكالت من واقع  فحص وتفريغ استمارات االستبيان التي أج (*)

ن واقع الخريطة الكنتورية ، وبيانات مديرية الزراعة تخلصت مُالشخصية مع المسئولين ، باستثناء بعض مشكالت التربة التي اس
 .والجهات المختصة بمنطقة االستصالح 
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  نسيج التربة -  
بين من  أو درجة نعومتها ، وتّاألراضيُيعبر نسيج التربة عن نسب توزيع الحبيبات المعدنية ب

الدراسة الميدانية لجمعيات االستصالح بالقطاع أن  ، وواقع بيانات مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية 
يناسب زراعة كثير من المحاصيل االقتصادية الهامة  مما ال من تربة القطاع ٪٩٧,٥شكل ُالتربة الرملية ت

ُوالموالح حيث ، اصيل الفاكهة مثل العنب ومح، والذرة الشامية ، والبطاطس ، الفول ، القمح   القطن:مثل
 . بسبب زيادة نفاذيتها للماء ّالريكميات مياه لتتميز التربة الرملية باستهالكها الكبير 

ّاألرضيالماء منسوب  ارتفاع -  
(*): 

ُتقع منطقة الدراسة ضمن اإلقليم شبة الجاف الذي يتميز بارتفاع نسبة ما يفقد من مياه األمطار  
 دائمة فوق ّيسمح بوجود مجارى كما ال . ّاألرضي ثابت للماء ّمستوىبخر ، ومما ال يسمح بوجود بفعل ال

 في والتي يصل طولها،  الدائم بواسطة شبكة الترع ّصناعي الّالسطح ، مما جعل الضرورة حتمية للري
الماء إلى ً مليار متر مكعب سنويا مما يزيد من تسرب ١,٦١٢ حواليوتستوعب ،  كم ١٢٤,٧ القطاع

 انخفاض منسوب السطح بالمنطقة ّكما أدى.  بها ّاألرضي الماء ّمستوى نتج عنه ارتفاعُربة مما يباطن الت
 قرب المنطقة من البحر المتوسط ّأدىو متر ، ١ القطاع أقل من منسوبسطح  من ٪٦٥تبين أن حيث 

 ّ الماء الباطنيّمستوىضمن قهلية محافظة الد من تربة ٪٩٨قع ت حيث. ّإلى ارتفاع منسوب الماء الباطني
 .ِ جزء في المليون ٢٠,٠٠٠ - ١٠,٠٠٠ ما بين ّغ ملوحة الماء الباطنيتبلكما ،  سم ٨٠قل من أ
 

 : مشكالت خاصة بالخصائص الكيميائية-جـ
  نقص النتروجين  -  

ّيعد عنصر النتروجين من أهم العناصر الرئيسية التي الغني ُ إليها  للنبات عنها ، بل يحتاج ُ
ِكما أنه يعتبر من العوامل المؤثرة في كمية اإلنتاج ، وكذلك جودة المحصول. النبات بكميات كبيرة  ُ. 

ِ نقص عنصر النتروجين في محاصيل الحبوب ّويؤدي   تقليل اإلنتاج ، وتبين من خالل إلى ُ
ها ، ويوضح الجدول ستهان بُ من تربة القطاع فقير بعنصر النتروجين ، وهى مساحة الي٪٨٨الدراسة أن 

 .اِاحتياجات التربة في القطاع من سماد اليوريالتالي 
 
 
 

                                                
ُالمكون السائل  كما يعتبر هو   سطح الجذب األرضي الذي يتجمع في باطن األرض ويمأل فراغاتها البينية هوالماء األرضي  (*)

َلألرض ، ويتأثر هذا السائل بظروف المناخ السائدة بالمنطق م، ومعدل التساقط بها ١٨,٢ºوالتي يصل متوسط الحرارة بها  ، ةَ
 .مم ٣,٧= مم  وبتطبيق معادلة دى مارتون كمقياس لمقدار الجفاف ، تبين أن معامل الجفاف ١٠٦,٧
  ).١٠ ، ص ١٩٨٩: محمد السيد البحيري(: المصدر
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 .م٢٠١٠ عام  زيان من سماد اليوريا–ِاحتياجات التربة في قطاع قالبشو ) ٦٦(جدول 
 

 المحصول  بالكجمكمية اليوريا
 فقيرة متوسطة

 ١٥٠ ١٠٠ األرز
 ٢٠٠ ١٠٠ القطن

 ١٠٠ ٥٠ الذرة الشامية
 ١٥٠ ١٢٥ القمح

 ٤٠٠ ٢٥٠ البطاطس
 ١٠٠ - الفول البلدي

 .م٢٠١٠عام  ، بيانات غير منشورة ، زيان المركزية –منطقة استصالح قالبشو :               المصدر                
 

ِفي حالة المحاصيل شديدة الحاجة رق ا الفارتفاع )٦٦(يتضح من خالل تحليل بيانات الجدول 
 يصل الفرق و،ِجرام في محصول البطاطس كيلو ١٥٠إلى  صلت اطس والقطنإلى النيتروجين مثل البط

ولذلك  كيلوجرام ، ٢٥، وفي محصول القمح  كيلوجرام ٥٠في الذرة الشامية و، ِ كيلوجرام في القطن ١٠٠
ة من خالل تجنيب زراعة المحاصيل التي تحتاج إلى ّزراعيال الدورة هذه الفوارق فيُيجب مراعاة 

أو زراعة ؛  من األسمدة النيتروجينية ّاألراضيأو زيادة حصة تلك ؛ ِكميات كبيرة في التربة النيتروجين ب
  .ِمحاصيل تزيد من النيتروجين في التربة

 :  نقص الفوسفور-
ًهاما اًر دورَيلعب الفوسفو ُوجود الفوسفور يساعد على النضج إن ت لطاقة الالزمة للنباا في ً

 ٪٦٨وجود نحو الميدانية إلى نباتات قزميه ، وقد تبين من خالل الدراسة المبكر للثمار ، ونقصه يؤدى 
ّربات بالقطاع تعانيمن الت ُ من الفقر في مادة الفوسفور حيث يتراوح تركـز الفوسفور بها مـا بين  صفر ُ ِ-

 . ِ جزء في المليون ١٠
ُنصر الفوسفور في التربة إلي جهل معظم المزارعين بدور الفوسعرجع نقص ي ِفور في إنتاجية ِ

وعدم التعرف على حاجة التربة للفوسفور  ، ية له باآلثار الجانبة ، وعدم معرفتهم ّزراعيالالفدان للمحاصيل 
َويتم تعويض هذا النقص من الفوسفور من خـالل األسمدة الفوسفورية   يتم إضافتها للنبات من ّوالتي، َ

محمد راغب (صول به خالل مراحل نموه المختلفة  يتم تغذية المحّ أنه سماد ورقىّخالل الرش ، أي
 ). ٩٣ ، ص١٩٩٥:الزناتي ، أحمد محمد بدوي

 : ُ نقص البوتاسيوم-
ُيعد عنصر البوتاسيوم من أهم العناصر المعدنية التي يحتاج إليها النبات ، حيث يقوم البوتاسيوم  ُ ُ

 .ِلنبات من الجفاف في فصل الصيفِسهم في حماية اُنه يإف  ولذلك،بتنظيم حركة المياه داخل النبات 
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ربات تمن �٪٨٨ِومقاومة الصقيع في فصل الشتاء ، وقد تبين من خالل الدراسة وجود نحو 
ِ مما يتطلب إضافة كميات كبيرة من البوتاسيوم لتعويض المحاصيل من نصر البوتاسيومعالقطاع فقيرة ب
َهذا النقص  كبيرة مثل البطاطس والبصل والطماطم  بعض المحاصيل التي تحتاج له بكميات وخاصة، َ

 .والبطاطا
 .م٢٠١٠ عام  زيان–ُاحتياجات التربة لعنصر البوتاسيوم بقطاع قالبشو )٦٧(جدول 

 

 المحصول
 

 متوسط الكمية
 

 المحصول
متوسط 
 الكمية

 ١٠٠ البرسيم ٢٠٠ األرز
 ٢٥٠ بنجر ٢٥٠ القطن
 ١٥٠ الفول البلدي ٣٥٠ البطاطا
 ٣٠٠ طماطم
 ٥٠٠ بطاطس

 

 قمح
 

٢٠٠ 

 .م٢٠١٠عام   ، بيانات غير منشورة ،المركزيةب زيان –منطقة استصالح قالبشو :              المصدر               
 

ِ تباينات واضحة في احتياجات المحاصيل وجود الحظُي) ٦٧(ِبإلقاء الضوء على بيانات الجدول  َ
أن نقص البوتاسيوم  كما .دان ، وجودة المحصول ُمن البوتاسيوم ، والذي يؤثر على مدى إنتاجية الف

 إنتاجية يف ، ولذلك يجب إرشاد المزارعين ألهمية البوتاسيوم ٪٣٥-٢٥دى إلى نقص اإلنتاج بنسبة ؤي
 .ة ّالزراعيالفدان للمحاصيل 

 :   مصادر تلوث التربة 
 :ِر ملوثات التربة فيما يليتتمثل أهم مصاد، و زيان –ِتتعدد مصادر تلوث التربة في قطاع قالبشو       

 
 : الهواء الجوى -أ

ًوأكثرها شيوعا ، ويترسب التراب نتيجة للجاذبية ،  ّالبيئيُيعد تلوث الهواء من أخطر أنواع التلوث 
ويجعل المناطق التي ، الوقود من دخان ثاني أكسيد الكربون والزراعية مخلفات المحاصيل كنواتج حرق 

 إلى تكوين مركبات سامة ّؤدىُ أن حرق الوقود يباإلضافة إلى.  يضر بالنباتات كما ،يتراكم عليها سوداء 
ِوتنتج معظم الملوثات في  ، األكسوجينية والهالوجينات المشعةمثل المركبات النتروجينية والمركبات 

 ومصنع السكر وبعض النقاط ّماضي وبومصانع غازات أ، نتشرة بالقطاع ُالقطاع من مصانع الطوب الم
  .ّاألخرىة ّصناعيلا
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 :ة من أسمدة ومبيداتّزراعيال التلوث بالكيماويات -ب
 : التلوث باألسمدة الكيماوية

حيث وصلت درجة التكثيف   زيان–ِ في قطاع قالبشوالتكثيف الزراعي أسلوب تباعإمع   
 وخاصة ، ة الغذائية الموجودة بالتربمستمر للعناصر  استنزافوجود  مما ترتب عليه ٪١٣٨المحصولي 
 وخاصة،  األسمدة الكيماوية استخدامة واالتجاه نحو ّالعضويومع محدودية استخدام األسمدة ، النتروجين 

 إلى أن مركبات الفوسفور تؤدى إلى ترسيب بعض باإلضافة .  إلى التلوث بالنتراتّالنتروجينية قد أدى
وتحويلها إلى مركبات ، ِتاجها النبات في نموه والتي يح، ة ّزراعيالِالعناصر النادرة الموجودة في التربة 

ِ بالتربة تقوم بتحويل المواد النتروجنية في هذه ّاألخرىفالبكتريا والكائنات الدقيقة ؛ ِعديمة الذوبان في الماء 
َاألسمدة إلى نترات ، وهذا   ، )١٤٥، ص١٩٩٧ :عرفان طه محمد(يزيد من خطر تلوث التربة بالنترات قد َ

ُويتبقى الجزء األكبر في التربة وماءها ، ويكون هناك،  منها اً يمتص النبات جزءهنفسالوقت ِوفي   عدم ِ
ِتزان بين العناصر الغذائية داخل النبات مما يؤدى إلى تراكم كميات كبيرة من النترات في األوراق ا

ُوينتج عنه تغير في طعم الخضروات ، والجذور   .تهاورائح، وتغير ألوانها ، والفواكه ، ِ
وقدر صغير من ، وأنسجتها نسبة عالية من النترات ، ِ      من أمثلة النباتات التي تخزن في أجسامها 

كما يوضحه . والجزر ، والفجل ، ِ النترات في بعض أنواع البقول اختزالأيون النتريت الذي ينتج من 
  :الجدول التالي

 

 .م٢٠١٠ ، عام  زيان- في قطاع قالبشو  والنتريت داخلهاُأنواع النباتات التي تخرن عنصر النترات) ٦٨(جدول 
 

 ) كجم/ ملجم (النتريت  ) كجم/ ملجم (النترات  نوع النبات 

  ٣,٣  ٢١٣٤ البنجر 
  ٨,٧  ١٣٦١ الخس 
  ٨,٠  ١٥٦ الخيار 
  ١,٥  ١٨٣ الجزر 
  ٢,٣  ٣٣٠ الكرنب 

  ٥,٣  ١٥٣ الفاصوليا الخضراء 
  ٧,٣  ٢٦٠٠ الفجل 

            

 .م٢٠١٠  عام والمياه بسخا ، بيانات غير منشوره ،ّاألراضيمعهد بحوث :                       المصدر
 

 :أهم عوامل وأسباب التلوث باألسمدة الكيماوية هي
 وخاصة، ِيؤدى إلى استنزاف مستمر للعناصر الغذائية الموجودة في التربة  :ّالمحصوليالتكثيف  -     

 . استخدام األسمدة الكيماوية بغزارةّ مما استدعىالنيتروجين
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ِ تؤدى إلى فقدان هذه األسمدة النتروجينية إلى المياه الجوفية في :ّالريُ معدل سقوط األمطار و-      ِ
ّ في نقلها إلى المجارىّزراعيال الصرف  إلى تلوثها أو تشارك مع مياهّؤدىُاألمر الذي ي؛ باطن األرض  ِ  

 . ّالريِ في استخدامهاوالنباتات عند إعادة ، ُثم تضر الكائنات الحية ومن ، المائية 
 : بالمبيدات    التلوث 

 ّ أخرىاتية آفأو، المبيدات مواد كيميائية تستعمل لمقاومة اآلفات الحشرية أو الفطرية أو العشبية 
 للقضاء على اآلفات ُوكسائه وترش المحاصيل بالمبيدات ِروعات الالزمة لإلنسان في غذائهتلتهم المز
 .ِبل قد يصل األمر في بعض الحاالت إلى رش التربة نفسها؛ والحشرات 

ن النباتات المنزرعة داخل أل وذلك :بالقطاع الزراعات المحميةِتزداد فرص التلوث بالمبيدات في 
لنمو شجع على ا فالبيئة بالصوبة ت؛ ورطوبة جوية عالية، الصوب تكون محاطة ببيئة حرارة مرتفعة 

ِفي نفس الوقت تشجع على نمو وتكاثر اآلفات مما يضطر معه المزارع إلى رش و، السريع للنباتات 
 . النباتات بمبيد اآلفات على فترات قصيرة

 الجو المفتوح ، ي جو الصوب المغلق يزداد عنه فِوالنباتات بالمبيدات في، ن فرص تلوث التربة إ
والكانتلوب ، والفراولة ، والكوسة ، والطماطم ،  الخيار :ب مثل داخل الصوالتيًونظرا ألن المحاصيل 

فإنها تجمع بعد مرور فترات ؛ ِوترش في نفس الوقت على فترات متقاربة ، تجمع على فترات متقاربة 
 ن غسيل الثمار اليتخلص منإًوغالبا ف، وتكون حينئذ ملوثه بشدة بالمبيد المرشوش ، قصيرة على رشها 

 . ن جزء من المبيد أمتص باألنسجة الخارجية للمحصول يكوالمبيد بل
 :     أهم عوامل وأسباب تلوث التربة بالمبيدات هي

كما تختلف فتره  ،ُ يختلف تأثير المبيد الملوث للتربة باختالف نوع المبيد ذاته :نوع المبيد  -         
  االستخدامشائعة بعض أنواع المبيدات يوضح  )٦٩(الجدول. هوتركيب التربة حسب نوع المبيدببقاء المبيد 

 :ِوفترات بقائها في التربة
 .م٢٠١٠، عام وفترات بقائها بالتربةأنواع المبيدات شائعة االستخدام ) ٦٩(جدول 

 

 

 المبيـد 

 

 نوعــه 
الوقت الالزم الختفاء 
 نصف كمية المبيد 

 يوم ٢٠ فسفوري عضوي بارانيون

 شهران  هيدروكربون مكلور الدريين

 شهر  فسفوري عضوي )ثيمبت(فورات 

 شهر  كربونات )ِسيفينى(كارباريل
                    

 .م٢٠١٠ عام ،  بيانات غير منشوره ، والمياه بسخا ّاألراضيمعهد بحوث :                    المصدر
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ِتميل المبيدات قليلة الذوبان في الماء إلى البقاء في ا:  درجة ذوبان المبيد - لتربة فتره أطول من ِ
 .المبيدات كثيرة الذوبان

ة زادت درجة ّزراعيال كلما زادت كمية المبيد المضافة إلى التربة :استخدامه كمية المبيد وأسلوب -   
ِوالنبات كما أن طريقة إضافة المبيد في حالة سائلة أم صلبة تلعب دور كبير في، تلوثه للتربة   تحديد مدة ِ

 .ِه في األرضئبقا
  ودرجة الحرارة، ِه في التربة بحالة الجو مثل الضوء ئ يتأثر تراكم المبيد وبقا:العوامل الجوية  -    

ُوالحرارة اللذان يؤثران على ، ُاح حيث يعتمد تحلل المبيد على كمية الضوء ّالريو، ودرجة الرطوبة 
اح تعمالن على تعجيل أو ّالريو، و كما أن درجة رطوبة الج. ّواالختزال والتحلل المائي، تفاعالت األكسدة 

 .ونوع التربة، إبطاء سرعة تحلل المبيد حسب نوع المبيد 
 

 :ّالعمرانيُ مشكلة الزحف -٢
 فدان بمعدل نمو ٢٧٢٨ زيان نحو – بقطاع قالبشو ّالمباني المقام عليها ّاألراضيبلغت مساحة 

والعمل على إنشاء أعمال البنية ،  ِ، ويرجع ذلك لالستمرار في عمليات االستصالح�٪١,٢سنوي بلغ 
ّة في المنطقة إحدىّالعشوائيوالتجمعات السكانية ، ُالتحتية بالمنطقة حيث أصبح إنشاء األبنية   المشاكل ِ

ِالتي تستدعي حلوال عاجلة ، لتالفي أثارها السلبية على المنطقة  فقد زاد الزحف ؛ ة ّزراعيال ّاألراضيو، ً
  ،ّزراعياليؤدي إلى مشاكل عديدة ، كتناقص اإلنتاج قد خيرة بنسبة كبيرة مما ِ في السنوات األّالعمراني

ة ّالزراعيوالمحاصيل ،  الدولة إلى استيراد المواد الغذائية لجأت وبالتالي ،وضعف اآلمن الغذائي للمنطقة 
 ّ يؤديّالعمرانيف كما أن الزح، ِمن الخارج لتوفير الغذاء لشعبها مما يحملها الكثير من األعباء والديون 

َ صحراوية غير صالحة للزراعة لذا يجب ّية إلى أراضّالزراعي ّاألراضيوهو تحول ، ُإلى ظهور التصحر 
والحد منه بسبب أضراره الجسيمة التي يسببها سواء على األفراد بشكل خاص ،  ّالعمرانيُمكافحة الزحف 

 يوضح التوزيع ّ، والجدول التالي) ٤٠ ، ص١٩٨٩:محمود محمد سيف (أو على المجتمع بشكل عام 
 :٢٠١٠ المقام عليها المباني خالل عام ّ لمساحات األراضيّالنسبي

 .م ٢٠١٠ِ في القطاع عام ّالمبانية المقام عليها ّزراعيال ّاألراضي لمساحات ّالنسبيالتوزيع )  ٧٠(    جدول 
 

 م
 الجمعية

 
 ّاألراضيمساحة 

  )بالفدان (

 

٪ 

 

 الجمعية م
 

 ّاألراضي مساحة
 )بالفدان( 

 

٪ 

 ٨,٥ ٢٣٢,١٦ ماضيأبو  ٦ ١٨,٣ ٥٠٠  مايو١٥ ١
 ٦,٢ ١٧١ األمل ٧ ١٤,٦ ٤٠٠ الجهاد ٢
 ٩,٧ ٢٧٦,١٥ البساتين ٨ ١٣,١ ٣٥٨ األمان ٣
 ٦,٥ ١٧٩,٠٦ العدالة ٩ ٧,٨ ٢١٥,١٤ النور ٤
 ٧,٣ ٢٠٠ السالم ١٠ ٦,٥ ١٧٨ الجامعة ٥

   

 .م٢٠١٠عام  ، بيانات غير منشورة ، زيان بالمركزية - قالبشو ّضياألرامنطقة استصالح :     المصدر 

 :مايلى) ٦٤(والشكل ) ٧٠(يتضح من خالل تتبع وتحليل بيانات الجدول 
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ِ مايو في المركز األول في نسبة مساحات ١٥ جاءت جمعية -     بنسبة ّالمباني المقام عليها ّاألراضيِ
يرجع ذلك ، و) ٣٥( بالقطاع صورة ّالمبانيالمقام عليها  ّاألراضي مساحات ّإجمالي من ٪١٨,٣بلغت 

ِفي القطاع بهدف تملك إليها وهجرة السكان ،  ّزراعيال مناطق االستصالح ّ مايو أولى١٥ن جمعية أل
 تلجأ للتوسع ةاألسر عند زيادة أعداد ًوأيضا، وبالتالي بناء المنازل بهدف االستقرار ،  وزراعتها ّاألراضي

 .  تستوعب الزيادة السكانيةّلكيعلى حساب األرض الزراعية  ّاني للمبّاألفقي
ّ تأتى جمعية الجهاد في المركز الثاني-     بنسبة بلغت ّالمباني المقام عليها ّاألراضيِ في نسبة مساحات ِ

ِ بالقطاع ، ويرجع الزيادة في مساحة الكتلة ّالمباني المقام عليها ّاألراضي مساحات ّإجماليمن �٪١٤,٦
ِواقامة منازل يعيشون فيها، السكنية إلقبال معظم المزارعين على استصالح المنطقة  ٕ. 

 بنسبة ّالمباني المقام عليها ّاألراضينسبة مساحات في ِفي المركز الثالث فجاءت جمعية األمان أما  -   
 . بالقطاعّالمباني المقام عليها ّاألراضي مساحات ّإجمالي من ٪١٣,١بلغت 

ِجمعية البساتين في المركز الثالث في نسبة مساحات  جاءت -     بنسبة ّالمباني المقام عليها ّاألراضيِ
ِ بالقطاع ، ويدل على التباين الواضح في ّالمباني المقام عليها ّاألراضي مساحات ّإجماليمن �٪٩,٧بلغت 

 .أحجام الكتلة السكنية بين جمعيات منطقة الدراسة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٧٠(جدول :    المصدر                                                                                                        

 .م٢٠١٠ِ في القطاع عام ّالمبانية المقام عليها ّزراعيال ّاألراضي لمساحات ّالنسبيالتوزيع ) ٦٤(شكل     
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ِفي شكل مساحات صغيره متفرقة في جاءت ة ّلعمرانياُومن التحليل السابق يستنتج أن التوسعات  ِ
َوهذا الفقد جاء نتيجة اإلدارة غير ، ة ّزراعيال  باألرضمتناثرةة ّصناعي تشآومنأشكال عزب ونجوع  َ

محمد راغب (ة ّزراعيال ّاألراضي وزيادة الملوحة بّضياألر الماء ّمستوىُمن حيث ارتفاع  ّراضيالسليمة لأل
 .) ٧٧، ص١٩٩٥: الزناتى 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ًناظرا اتجاه(،   مايو١٥ُة المستصلحة بزمام جمعية ّزراعيال ّاألراضيعلى  ّالعمرانيالزحف ) ٣٥(صورة 
 .)الشمال

 : تعدد استخدامات األرض-٣
: محمد مدحت جابر( ية في منطقة ما يعكس استخدام األرض الصورة التوزيعية للمناطق الوظيف

 ّصناعي وّزراعين ابي زيان م–ِاستخدامات األرض في قطاع قالبشو عددتت، و) ٤٦٣ ، ص ٢٠٠٣
ولكن ظهرت بجانب الزراعة عدة استخدامات ، وجاء استصالح المنطقة من أجل الزراعة ،  ّتجارىو

، ة ّزراعيال جاء على حساب األرض ّسكنىوآخر ،  ّتجارىو،  ّصناعي  استخدامن يبا تنوعت مّأخرى
 ٢٠١٠خدامات األرض في القطاع عام  التالي استويوضح الجدول

 .م٢٠١٠ زيان عام –ِاستخدامات األرض في قطاع قالبشو ) ٧١(جدول 

نوع 
 االستخدام

ّزراعي 
 )فدان(

 

٪ 
ّصناعي 

 )فدان(
 

٪ 
ّتجارى 

 )فدان(
٪ 

ّسكنى 
 )فدان(

٪ 
 مزارع
 سمكية

 )فدان(
٪ 

 بور
)فدان(  

 
٪ 

 

 
 اإلجمالي

)فدان(  

 
 
٪ 
 
 

 ٤٨,٢ ٢٣٦٢٠,٣ ٢٥ ٥٩٠٦,٧٧ ١٤,٦ ٣٤٦٤ ٧ ١٦٥١ ٨,٢ ١٩٥١,٢٠ ٥,٧ ١٣٥١,٣٣ ٣٩,٣ ٩٢٩٦ قالبشو
 ٥٢ ٢٥٣٧٩,٧ ٢٢ ٥٥٢٨,٥٧ ١٢ ٣٠٢٠ ٤,٢ ١٠٧٧ ٤ ١٠٢٥,١٣ ٥ ١٢٨٥ ٥٣ ١٣٤٤٤ زيان

 ٪١٠٠ ٤٩٠٠٠ ٢٣,٣ ١١٤٣٥,٣٤ ١٣,٢ ٦٤٨٤ ٥,٥ ٢٧٢٨ ٦ ٢٩٧٦,٣٣ ٥,٣ ٢٦٣٦,٣٣ ٤٦,٤ ٢٢٧٤٠ اإلجمالي

 .م٢٠١٠عام ، بيانات غير منشورة   ، زيان–منطقة استصالح قالبشو ، ة للتعاون والتنمية بالدقهلية المراقبة العام:       المصدر 

  :مايلى) ٦٥(والشكل) ٧١(يتضح من خالل تحليل بيانات الجدول 

١١/١٠/٢٠١٠ 
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 ّزراعيال االستخدام ّإجمالي ألف فدان ، وبلغ ٤٩ زيان –قطاع قالبشو  مساحة ّإجمالي بلغت -   
 االستخدام ّإجمالي ، وبلغ استخدامات األرض في القطاع ّمن إجمالي ٪٤٦,٤ادل ُ بما يع فدان٢٢٧٤٠

 مصنع ِ متمثلة فيمن إجمالي استخدامات األرض في القطاع ٪٥,٤ُ بما يشكل  فدان١٥٥٢ ّصناعيال
  بلغ ، واالستخدام  التجاريّاألخرىة ّصناعيوبعض النقاط ال،  ّماضي أبوسكر البنجر ومجمع غازات 

ِويتمثل في مزارع  ، من إجمالي مساحة استخدامات األرض في القطاع ٪٦ُ بما يعادل ان فد١٣٧٤
من إجمالي مساحة  ٪١٣,٢ مثلُ بما ي فدان٦٤٨٤ ّالسمكي االستخدام ّإجماليالدواجن واألسواق ، وبلغ 

 مزرعة سمكية ٩٦٠ِجاءت كلها في شكل مزارع سمكية بلغت أعدادها  استخدامات األرض في القطاع
 مخالفة ، ٩٥٣ سجلت بها ّاألراضيوجاءت تلك المزارع على حساب ، ِنتشرة في كل أنحاء القطاع م

من إجمالي مساحة استخدامات األرض  ٪٥,٥ُ بما يشكل  فدان٢٧٢٨ ّسكنى الاالستخداموبلغت مساحة 
ِوهى في زيادة نتيجة زيادة عدد السكان واالتجاه إلى التوسع األفقي في الم،  في القطاع ساكن على ِ

دف من ُ على حساب الزراعة حيث كان الهّاألخرىوجاءت معظم االستخدامات ، ة ّالزراعيحساب األرض 
 ٪٢٣,٣عادل ُفدان ما ي١١٤٣٥,٣٤ البور ّبينما بلغت مساحة األراضي.  ّيعمليات االستصالح الزراع

 .من إجمالي مساحة استخدامات األرض في القطاع 
ِالستصالح بالمنطقة إعادة النظر في شأن هذه االستخدامات إما اإلشراف جب على هيئات اي         

 .ةّزراعيالُة أو إزالة مايضر األرض ّزراعيال ّاألراضيعليها حتى ال تلتهم مساحات جديدة من 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ).٧١(جدول : در المص                                                                                     
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ُمشكلة تصحر  -٤  :ة ّزراعيال ّاألراضيُ
َتشكل ظاهرة التصح  ومن ،ِهدد البيئة والتنمية في كثير من دول العالم من عهود ُا يًا حقيقيًر خطرُ

  استخدامِذه الظاهرة في وقتنا الحالي نتيجة الملفت إلى االنتباه هو السرعة التي صارت تنتشر بها ه
وتكرار الفترات ، ة ّالبيئيِ إلى التغيرات في النظم باإلضافة .ة والمائية بطرق سيئة ّاألرضياإلنسان للموارد 

ّالجفافية األمر الذي ِ الواقعة في المناطق الجافة وشبة ّاألراضي إلى تدهور مساحات واسعة من ّ أدىِ
ً تمثل ظاهر التصحر تهديداًوأيضا، طبة الجافة وشبة الر  .ِ في كثير من دول العالم ّ لألمن الغذائيُ

 

  :ُ مفهوم التصحر-أ
ُعد التصحر مشكلة عالمية تُي ُ ُي كافة أنحاء العالم ، وي منها العديد من البلدان فّعانىُ  ىعرف علِ

 يكسبها ظروف ّنتجة بالمعدل الذي المّاألراضي أو تدهور خصوبة القدرة اإلنتاجية لألرضِأنه تناقص في 
نبيل ( انخفاض إنتاج الحياة النباتية ى إلّ يؤدىُتشبه األحوال المناخية الصحراوية ، لذلك فإن التصحر

 فدان ١١٤٣٥,٣٤ زيان –رة بقطاع قالبشوتصحُ المّاألراضيبلغت جملة ، و )٤ ، ص ٢٠٠٩: قنديل 
ُ المتصحرة ّاألراضيمن جملة �٪١٧ شكلُما يبالقطاع  بّاألراضي مساحة ّإجمالي من ٪٢٣,٣ُبما يعادل 

ُيرجع ذلك النتشار الكثبان الرملية التي تعوق عمليات قد ، و) ٣٦( مركز بلقاس صورة ّمستوىعلى 
 . الزراعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .)ً ناظرا اتجاه الشرق( ،ّماضي أبوة بزمام جمعية ّزراعيال ّاألراضيتصحر ) ٣٦(صورة 
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 :ِر في القطاع تصح أسباب ال-
ِوالتباين في كمية ، وتكرار الجفاف ، مثل قلة األمطار بصفه عامه  :)المناخ ( ة ّالطبيعي العوامل -١

 .وارتفاع درجة الحرارة ، وتوزيعها ،  لألمطار ّالهطول السنوي
 التطور وكذلك،  زيادة االستهالك ّوبالتالي،  زيادة عدد السكان : اإلنساني أسباب ناتجة عن النشاط-٢

 :وينتج عنه اآلتي، ة ّالطبيعيِ مما دفع اإلنسان إلى اإلسراف في استغالل الموارد ّواالقتصادي،  ّالعمراني
 : تدهور الغطاء النباتي-أ

  .والشجيرات، وقطع األشجار ،  الجائر ّويحدث التدهور بسبب الرعي     
  : ّزراعيال الضغط -ب

 أو تحميل التربة بما يفوق قدرتها ّزراعيالالستخدام  بأنه تكثيف اّزراعيالُيقصد بالضغط 
ومن المعروف أن تحميل التربة ،  م٢٠٠٦عام �٪١٣٨ بالقطاع ّزراعيالالبيولوجية وبلغت درجة التكثيف 

 بالقطاع بأنه من ّزراعيالويمتاز التكثيف ، وضعف إنتاجيتها ،  إلى تدهور التربة ّأكثر من طاقتها يؤدى
ِيجب التوسع في الزراعة لذا ف ذلك لحداثة االستصالح بالمنطقة ، وجهد للتربةُ مف غيرِالنوع الخفي

ِواستخدام المياه الجوفية في ، المطرية   .ّالريِ
 :ُ زحف الكثبان الرملية -جـ

ُتتميز منطقة الدراسة بتضاريسها البسيطة السهلة الممثلة باألنواع العديدة من الكثبان الرملية 
عند القيام بعمليات و ،) ١١٧، ص٢٠٠٣: حسن على حسن يوسف ) (ة ابيولية ، قبكثبان هاللية ، وط(

ُوقد هاجمت الكثبان الهاللية أجزاء من السهل ، ُن الكثبان الرملية ابي مّأراضىتم زراعة تاالستصالح 
ُحيث حاول المزارعون إيقاف حركة الكثبان الرملية التي تغير على الحقول؛  شمال الدلتا ّزراعيال ة ّزراعيال ُ

وزادت أطوالها فطغت على أجزاء من األرض ، ُبشمال القطاع كذلك الكثبان الرملية الطولية التي نمت 
ِتمثلة في عالمات نيم ُوالم، وتوجد بعض الظاهرات الجيومورفولوجية الثانوية الصغيرة ، ة السهلية ّزراعيال

 .اح والطباقية والكاذبةّالري
 

 :طقة الدراسةمن أنواع الرواسب الرملية -

 :ومنها،  زيان -     تتعدد الرواسب الرملية بقطاع قالبشو 
 :ُ الكثبان الهاللية-١

ًثبان الهاللية من أكثر أنواع الكثبان الرملية انتشاراالك َ في منطقة الدراسة ، وهذا النوع يأخذ عدة ُ َ ِ
 :وهى، أشكال خالل مراحل تطوره 

 متر ٠,٥ُ حيث يصل ارتفاعه ّماضي أبو سهل ِ بصفة خاصة فيتركزي :ة والبيضاويةابيُ الكثبان القب-أ
 ١٠-٨يصل طوله من حيث ِ في أن طوله يفوق عرضه ّويختلف الشكل البيضاوي عن الشكل القبابى، 

 وأ ًوليس مستديرا، اح يميل إلى االستقامة ّالري، وجانب ظل سم ٤ -٢  منعرضهمتر ، كما يصل 
 .ًمقوسا
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 متر وينتشر ١,٥ – سم ٥٠وارتفاعه بين ، ً أمتار تقريبا ٨يصل طوله : ة الجنينية ُ الكثبان الهاللي-ب
 . بحيرة البرلسغرب جنوب ّماضي أبو لسهل ّ الجزء الشماليِفي
  متر ١٢ُومتوسط الطول ،  متر ١١ُ التعقيد متوسط العرض بعدميتميز : ُ الكثبان الهاللية البسيطة-جـ

 . متر ٢,٥ومتوسط االرتفاع 
ُد من الكثبان الصغيرة التي تقع بصفة خاصة أمام وعد من كثيب يتركب :ُالكثبان الهاللية المركبة -د

 .ّماضي أبوطقة ِوينتشر في من،  ّقرون الكثيب الهاللي
 :ُ الكثبان الطولية-٢

ُتعرف باسم السيف أحيانا أو الحافات الرملية يبلغ طول بعض هذه الكثبان مايزيد على  ً   كم٣ُ
 شمال ِ تتمركز وجودها في متر٣٥ – ٥ويتراوح ارتفاعه بين ،   متر١٥٠بعض األخر اليزيد عن بينما ال

أما بسكب القار أو زراعة  بعمل عمليات تثبيت لهذه الرمال ِ يقوم األهالي في تلك المنطقةّماضي أبو
  )٣٧( صورة  شكل صفوف تعترض اتجاه الرياح أو زراعة النباتات النجيليةفيأشجار النخيل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ١٥ بنطاق جمعية تثبيت الرمال بسكب القار عليها ، أو زراعة أشجار النخيل والنباتات النجيلية) ٣٧(صورة 
 ).ًناظرا اتجاه الشمال ( مايو

 
 
 
 
 

٢٠١٠/ ١١/ ١٠ 
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 : القباب الرملية-٣
ُ تراكمات الرمال التي تتكون في بداية الكثبان الهاللية الجني أشكالوالنباك شكل من، القباب  نية ِ

اح الحاملة للرمال ، وتتمثل هنا على سهل شمال منطقة الدلتا ّالريِأو حول العوائق الثابتة في مسار 
ِوهو خفيف ،  ذيليه يمتد ذيلها ابية قبًوتتخذ القباب الرملية أشكاال، ة ّالطبيعيوبعض أماكن تجمع النباتات 

ُاالنحدار في اتجاه م  .اح ّالرينصرف ِ
 :مليةُ خصائص الكثبان الر-

حبيبات  والنسب القليلة المتبقية تمثل،  ٪٥٩ُتتكون الكثبان الرملية من حبيبات الرمل بنسبة 
وهى ، مم ٠,٢  -.٠,٠٢٠ويتراوح حجم حبيبات الرمل ما بين ،  ّاألخرىة ّالعضويوبعض البقايا ، السلت 

ثبان الرملية إما أن تكون ُ، والكلصخورا من نفس المكونات الكيميائية التي نشأت منها ًمكونه كيميائيا
وعدم وجود المواد ، فاتح لوجود معدن الكوارتز  ولونها إما أن يكون أصفر، متجانسة أو غير متجانسة 

 .ة أو بني محمر لوجود أكاسيد الحديد ّالعضوي
،  ويرتبط وجود القباب الرملية مرهون بوجود النبات والرطوبة ، الذي يرتبط بدوره بمصادر المياه

لذلك فمن المتوقع أن تزدهر حقول القباب الرملية ؛  أو الرطوبة البحرية ّزراعيالغالبا مياه الصرف وهى 
ُحيث يبلغ المتوسط العام ألحجام الرمال بين الرمل الناعم ؛ ِفي المناطق القربة من البحر المتوسط 

ل الرمل الخشن والخشن مثُ ، ويّجمالي من الوزن اإل٪٧٥مثلوا ُوي، ) ٠,٢٥ –٠,١٢٥(والمتوسط الحجم 
من  ً الوزن بجانب نسبة قليلة من الرمل الناعم جداّإجمالي من ٪١٧,١٦مثل ُوت،  ) ٢,٠ – ٠,٥١ (ًجدا

   .٪٧,٤٩والصلصال بنسبة  الطمي 
ُ مخاطر الكثبان الرملية- َ: 

ُتغطى الكثبان الرملية مساحات شاسعة من المنطقة  ًشكل خطرا كبيرا النتشارها حولوهى ت، ُ ً 
ُالمراعى ، ورغم الجهود التي تبذل للحد  ، ّالريو، ومصادر المياه ، والمزارع ، وشبكات الطرق ، القرى 

وقد ساعدت ، ِ للكثبان آخذ في االستمرار ّالعشوائي من تحركها إال أن الدراسات تشير إلى أن التحرك
ٕواما بقطع ،  الجائر ّا بالرعيإم ّ إلى اعتداء اإلنسان على الغطاء النباتيباإلضافة  ،عوامل المناخ

 . الجرداء ّاألراضيًاألشجار طلبا للوقود إلى تكوين مساحات واسعة من 
ُوأمام زيادة ظاهرة التصحر حاول اإلنسان بشتى الطرق منذ زمن بعيد مقاومة زحف الرمال إال أن 

عتبر ُوت  وتركها للرمال ًه مرغماّأراضيِإمكانياته كانت محدودة مما أدى به في أغلب األحيان إلى هجرة 
 حساس غير ّمنه نظام بيئي وتجعل،  ّالبيئيؤثر على النظام ُة التي تّالبيئيالعوامل المناخية أهم العوامل 

ّوأن معظم الكثبان الرملية تقع في مناطق يسود فيها مناخ صحراوي، مستقر  ِ ِ ُ يمتاز بطول مدة الجفاف ُ
َاح واستمراريتها على مدار السنة لذا ّالريوشدة ،  ًالحرارة صيفا رجاتوارتفاع د، وندرة األمطار أو انعدامها 

ِ الواقعة في ّوعلى المنشآت والقرى، ة ّزراعيال ّاألراضيُيجب العمل على وقف زحف الكثبان الرملية على 
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ُوتتضح من هنا أهميه تثبيت الكثبان الرملية من حيث وقف زحفها ، هذه المناطق  يرها باإلضافة إلى تأث. ُ
 .وحفظ التربة والمياه وتحسين المناخ،  ّاألراضيعلى 

 
ُ كيفية مواجهة مخاطر الكثبان الرملية- ُ ِ: 

ُنظرا للمشاكل الكبيرة التي تنجم عن حركة الكثبان الرملية ، وذلك بتهديدها المستمر للمنشآت  ً
، ُيت الكثبان الرملية  العمل على تثبّفقد كان من الضروري؛ ة والسكنية والطرق والمزارع ّصناعيال

ِوتعتبر الطرق المتبعة في المنطقة ،  منتجة ّأراضىوالتخلص من أضرارها ثم تحويلها إلى منتزهات و
ُوالخاصة بتثبيت الكثبان الرملية متشابهة من حيث ِ التنفيذ ّمستوىالمبدأ واألهداف وال تختلف إال على  ُ

 ّواإلمكانيات الفنية المتوفرة بأي، واد األولية المستعملة  توفر أو عدم توفر المّالذي يخضع بدوره إلى مدى
 .منطقة

ًوالهدف من تثبيت الكثبان الرملية تثبيتا ، ويمكن مواجهة مخاطر زحف الرمال عن طريق تثبيتها          ُ
ّأوليا سواء ميكانيكيا أو كيماويا هو إنشاء غطاء شجري ً ً ً لتثبيتها تثبيتا نهائيا ّ أو شجيرىً أن التثبيت إذ ؛ ً

 ٤ -٢(ُ هو عبارة عن وسيلة لتثبيت سطح الكثبان الرملية لمدة زمنية معينة ّالكيماوي و أّالميكانيكي
ُوهى فترة كافية لنمو األشجار أو الشجيرات التي تغرس على الكثبان الرملية المثبتة بهذه ، ) سنوات ِ

ّحيث يتكون مجموع جذري؛ الوسيلة  ًالرمال ، وكذلك مجموعا خضريا فوق ُ يساعد على تماسك حبيبات ُ
 .ّاالنجراف الهوائي وحماية سطح الرمال من، اح ّالريُسطح الرمال يساعد على كسر قوة 

 : زيان- الهدف من تثبيت الرمال بقطاع قالبشو -  
ّوافقادها القدرة االنجرافية وطاقة النقل وبالتالي، اح ّالريِ تخفيف سرعة -١ ِ  .لمن رما هما تحمل ترسيب ٕ
  ، ُاح إلى حبيبات الرمل على سطح الكثبان الرملية للمحافظة على استقرارهاّالريٕ منع واعاقة وصول -٢

 .وذلك بإقامة الحواجز المختلفة
ِ     طرق تثبيت الرمال في المنطقة ُ: 

ِتتعدد طرق تثبيت الكثبان الرملية في قطاع قالبشو  ُ  :منها مايلى، و زيان -ُ
 :ماميةإقامة الحواجز األ -١

وتعمل على ، اح والرمال ّالريِوهى عبارة عن حواجز أولية تقام في األماكن التي تهب منها 
ِوافقادها القدرة االنجرافية ، اح ّالريِالتخفيف من سرعة  تتراكم على  وكذلك الحد من زحف الرمال التي، ٕ

ًهذه الخطوط مكونة بذلك حاجزا طبيعيا الهدف منه حماية كل ما يوجد ورا ء هذه الخطوط من منشآت ً
من   متر٣٠٠ - ٢٠٠ِ، تقام هذه الحواجز في المنطقة االنتقالية للكثبان الرملية على مسافة  اقتصادية

عرف السياج بأنه مصد للرياح السائدة للحد ُي لها تتراكم عليه الرمال ، وًالمنطقة المراد حمايتها فتكون سدا
َ هذا التراكم إلى تكوين أول كثيب ّويؤدى، التراكم أمامه لدفع الرمال المتحركة إلى و،  سرعتها من  ّصناعيَ

 .   ّمراحل مقاومة التجمع الرملي يمثل أول
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 : إقامة السياج-٢
  متر من المنطقة المطلوب٢٠٠اليجوز إقامة أي جزء من أجزاء السياج على مسافة تقل عن 

ِ مترا في٥٠-٤٠بين ما ن يتراوح  إقامة سياج ثاّفإذا ما وصلت هذه المسافة ينبغي؛ حمايتها  اتجاه األول  ً
 : التالية يجب أن يكون له الموصفات  السياج دوره بفعاليةّولكي يؤدى
يتيح  ح من السياجّالريويسمح بتجمع الرمل ، ونفاذ ، ح لكي يحد من سرعتها ّالري يسمح بنفاذ -أ

 . السياجّتراكم الرمال على جانبي
 . ارتفاع يزيد عن ذلك ّوالمبرر ألي،  متر ١,٢٠،  يتراوح ارتفاعه بين متر -ب
 .عدد من األوتادعمل و،  بعد تحديد اتجاه السياج يتم تخطيط وضعه -ج

 : إلعداد أسياج متعددةاستخدامهاالمواد التي يجوز  
 :  سعف النخيل استخدام -

ن أطراف السعف  سم لدف٣٠ سم وبعرض ٤٠ُعندما تكون المنطقة ذات تربة هشة يحفر بعمق         
بعمق  ويدفن السعف،  سم لدعم السياج ٨٠فمن األفضل إقامة تل بارتفاع ؛ إذا كانت التربة صلبة  أما
ً تكثيف تشابك السعف عندما يكون مقطوعا حديثا ، وطريقه سعف ّراعىُوي، ِ سم في الخندق أو التل ٣٠ ً

  .)٣٨( صورة النخيل
وتعتمد الطريقة ، ِلكميات المطلوبة خاصة في الواحات يتم اللجوء إلى استعمالها كلما توافرت ا

وتنشأ على أبعاد ،  سم ٥٠ ّحوالي ِ متر يثبت منها في الرمال١,٥ أعمدة خشبية بطول استخدامعلى 
بعضها بوتربط ، ِثم يوضع فيما بينها سعف النخيل ؛  متر من الجهة المراد حمايتها ٥ - ٣تتراوح بين 

َوهكذا كلما غطت الرمال األحزمة ، اح ّالريلكي التتأثر بفعل  سالك المعدنيةبواسطة حبال الليف أو األ َ
 .وثالثة إلى نهاية الحصول على كثيب منيع لصد الرمال  ثانيةّأخرى األولى تضاف فوقها أحزمه

 :  مربعات البوص مع النباتاتاستخدام -
 تعطى حماية ّعف النخيل لكيِتعمل مربعات البوص أو أي مادة نباتية متوفرة في المنطقة مثل س

ّفي الفترة األولى  ٣٠ ّحواليتدفن بعمق  وعادة، حتى تنمو األشجار فتقوم بعملية الحماية )  سنوات٢-٣ ( ِ
 . سم فوق السطح٥٠ ّحواليويترك ،  سم بالرمل ٥٠ -
 :اح الصغيرةّالري إقامة مصدات -

 من بلد إلى آخر ، وذلك حسب اح الصغيرةّالريِتختلف المواد المستعملة في إقامة مصدات 
والحد من سرعة ،  ِ توفراها والغرض من إقامتها هو تثبيت الرمال في أماكنّومدى، نوعيات المواد األولية 

وتقام هذه المصدات ، بالنمو عليها  ومنعها من االنتقال والسماح للنباتات، ومن ثم تثبيت الرمال ، اح ّالري
ِ في إقامة هذه ااستخدامه مواد متوفرة يمكن ّوأي، نباتات الحية أو الميتة وال، الصغيرة من المواد الجافة 

 .المصدات
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 : استعمال المواد النفطية-
 سم بعد القيام ٢٠ ، ١٥رش البتومين وهى تعتمد على طرح طبقة من األتربة يتراوح سمكها بين 

 خصائص الطبقات السطحية من ِوهذه الطريقة تساعد في تحسين،  )٣٨( صورة ُبتسوية الكثبان الرملية
قدرة   تزيد منّوبالتالي، ِجزء من األتربة إلى الفجوات بين حبيبات الرمل في موسم األمطار  خالل تسرب

ومستحلب ، الصخرية  وكذلك تقلل من البخر خالل الجفاف أو التغطية ،الرمال على االحتفاظ بالرطوبة 
 ١,٥حماية  اح ، يعطىّالري على ّ االتجاه العموديِ سم في٤٠ِالبتومين يرش في صورة شرائط بعرض 

  .سنه لتكون قشرة صلبة على السطح تمنع حركة الرمال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
بنطاق جمعية أو عمل مربعات من البوص ٌبإقامة السياج المصنوع من سعف النخيل تثبيت الرمال ) ٣٨(صورة 

 ).ًناظرا اتجاه الشمال (  مايو١٥
 

 : مستوى إنتاجية األرضّتدني وّالمحصوليمشكالت التركيب  -٥

ّتمت زراعة محاصيل البرسيم المصري ّ في أولىّ والبرسيم الحجازيَ  مراحل عمليات االستصالح ، ِ
وتغذية الحيوان ، وأعقب ذلك إدخال محاصيل  ّراضيوالكيميائية لألة ّالطبيعيجل تحسين الخواص أ من

ً حيث تم اختيار المحصول بناءالخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية  ، على العائد الناتج منه ُ
 باإلضافة .ة مع انخفاض المحاصيل الحقلية وبوجه عام فقد زادت المساحات المنزرعة بالخضر والفاكه

 .ّالمحصولياألعالف بالتركيب محاصيل إلى سيادة 

١٠/١١/٢٠١٠ 
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ِوسع في زراعة مد على التت يعّاألراضيً محصوليا لهذه ًوتطبق هيئات االستصالح تركيبا
ِمحاصيل األعالف وتوفيرها للتوسعات في برامج اإلنتاج  ِ ، عالوة على التوسع في زراعة الفاكهة ّالحيوانيِ

جيتها  النخفاض إنتااً نظر؛ِوفي الوقت نفسه خفض المساحات المخصصة لزراعة المحاصيل الحقلية 
واتجاه معظم المزارعين ، حاصيل النقدية مشاكل التسويق إلى انخفاض مساحات الم ّتؤديوقد ،  وأسعارها

 .إلى زراعة محصول البطيخ 
 فيالحظ أن المساحة التي تقوم ؛ زيان – بقطاع قالبشو ّالمحصوليُأما من حيث درجة التكثيف 

َوهذا ال،  ٪١٣٨ بدرجة ّالمحصوليِهيئات االستصالح بإدارتها يتساوى فيها درجات التكثيف   ّمستوىَ
 إلى ّالمحصوليُ حيث تشير الدراسات أن تصل درجة التكثيف ؛مزارع المنتفعين غلب أ ِالموجود في

ِ التجاه معظم المزارعين إلى تحميل أكثر من محصول في األرض في العام الواحد واللجوء إلى ٪١١١ ِ
ِإستخدام  التكنولوجيا الحديثة في الزراعة  ،  ١٩٨٩:محمد سيف محمود ( ةّزراعيالوتطوير سبل الهندسة ، ِ

 ). ١٨ص
ً الرملية في زراعتها إلى تكاليف عالية نسبياّاألراضيوتحتاج   ّ نظم ري لحاجتها إلىً، نظرا ِ

 مما يدعو إلى ؛ُمدخالت ال إلى ارتفاع تكلفة بقية باإلضافة . يمكن تشغليها بواسطة المنتفعين متطورة
 .لفةإنتاجية عالية لمواجهة هذه التكذات زراعة محاصيل مرتفعة العائد ، و

وذلك ، المتوسطة وجود التربة ذات القدرة اإلنتاجية لُومن حيث القدرة اإلنتاجية انعدمت بالقطاع 
ُوالتي تجود بها بعض الزراعات مثل محصول البطيخ ومحصول البنجر حيث ، لسيادة التربة الرملية 

 المساحة ّإجمالي  من٪٤٠,١عادل ُ فدان ما ي١٢٦٨٤,٤١ين ّالمحصوليالمنزرعة بهذين المساحة بلغت 
ِونجد أن القدرة اإلنتاجية منخفضة في بعض المحاصيل المنزرعة ،  زيان –ة بقطاع قالبشو ّالمحصولي

 . وتعميم الزراعات المحمية ، ِبالقطاع فيجب االتجاه نحو زراعة محاصيل الخضروات 
 

 :ّالريُ مشكلة تلوث مياه -٦
 ُأو تتغير حالته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بحيثً الماء ملوثا عندما يتغير تركيب عناصره دعُي

خصائص كيميائية " ها أو لبعضها ة المخصصة لّالطبيعيقل صالحية لالستعماالت أتصبح هذه المياه 
نصرفة إليه من مصرف ُ المّزراعيال من مياه الصرف ّروىُ القطاع تّأراضىفنجد أن غالبية ؛ ِفيزيائية و

ُحملة بالعديد من الملوثات التي تضر بالنبات مما ت تكون هذه المياه م٢نمره  محمود ( قلل من إنتاجيتهُ
 ). ٢٦ ، ص١٩٨٩:محمد سيف 

 : مصادر تلوث الماء-
الفضالت أو بقايا المبيدات مع مياه المواد ويكون من خالل انجراف بعض  : ّالطبيعي التلوث -أ
 . بالقطاعّاألراضي القادمة من محطات الصرف إلى ّالري
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ُ حيثما وجدت محطات توليد الطاقة الكهربائية والمصانع ّالحراري يوجد التلوث  :ّالحراري التلوث -ب
 ِغيرها مثل مصنع سكر البنجر بقالبشو الذي يقوم بصرف مياهه في المصارفو،  تحتاج إلى التبريد التي

 من ً سنويامتر مكعب ف أل٧٢ ، وهذا المصنع يصرف نحوّالريِة التي تعتمد عليها المنطقة في ّزراعيال
من ًسنويا  ألف متر مكعب ١٠٢نحو  ّماضي أبومصانع غازات وتصرف ، المياه الملوثة في المصارف 

ِ في المنطقة من خالل القضاء على ّالبيئيارتفاع درجة الحرارة على النظام  إلى ّالمياه الملوثة ، ويؤدي
 :الحيوانات من خالل  والنباتات

ات التي تحتويه المياه الباردة يحتفظ بنفس كمية الغازالماء الدافئ الف ؛ة للماء ّيالطبيع تغير الخواص -
 .ا األكسجينمهه أالتي منو

ة مع ارتفاع درجات الحرارة ّالحيواني وخاصة، ِ تتأثر جميع النشاطات الحيوية في الكائنات الحية -
ك تنظيم دقيق لدرجات الحرارة ، فعند ُوليس هنا، ُحيث أن األسماك من الحيوانات متغيرة درجة الحرارة 

وتموت ، ِوبالتالي تقل كميات األكسجين الذائب في الماء ، ارتفاع درجات الحرارة تزيد كمية التنفس 
 .الكائنات الحية

 :ّالعضوي التلوث -جـ
ة الخام التي لم يتناولها أي انحالل بفعل الميكروبات ّالحيواني عبارة عن الفضالت النباتية وووه

وتشمل السكريات ، ِوهى المواد التي تذوب في الماء ،  على مجموعات من المواد ًهى تحتوى كيمائياو
المواد ووالجلوكوسيدات واألحماض اآلمينية وأمالح النترات والكبريتات والكلوريدات وأمالح البوتاسيوم ، 

اللجنينات والهيمسيليوزات  وـوزاتالسيلي و وتشمل الدهون والزيوت والشمـوع،ِالتي تذوب في األثير والكحول 
 .الماغنسيوم ِاألمالح المعدنية التي ال تذوب في الماء كسيليكات البوتاسيوموالبروتينات ، و

 :ة ّزراعيالالتلوث بالمخصبات  -د
باإلضافة  ةِالمياه الجوفيتلوث  إلى ّها قد تؤديِة من أن الزيادة فيّزراعيالتكمن خطورة المخصبات 

 القطاع ّأراضيِ في ااستخدامه إلى المسطحات المائية من خالل الصرف أو السيول ، وتكثر إلى انتقالها
 :ة ّزراعيالومن المخصبات ، وزيادة إنتاجيتها ، من أجل تحسين خواص التربة 

ِ في بعض ّوهي تؤدي، الحيوان بر من المركبات السامة لإلنسان وعتُت:  مركبات الفسفور-         
 .ّعرف باضطراد النمو البيولوجيُا يالمزارع إلى م

وتؤدي إلى باضطراد ، تؤدي إلى تحويل مياه الشرب إلى مياه غير صالحة :  مركبات النترات-
ّ ، كما تكمن مشكلة النترات في تحولها إلى ايون نتريت ، والذي يؤديّالنمو البيولوجي ِ  إلى تسمم الدم من ُ

  .صة بنقل األكسجينوالخا، خالل من القيام بوظيفته الرئيسية 
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 :ّزراعيالُ مشكلة الصرف -٧
 هو سحب المياه الزائدة عن حاجة النبات من التربة برغم أن ّزراعيالِإن التعريف العام للصرف 

ّهذا التعريف يضع الصرف كنقيض للري َ ّإال أنه في الحقيقة عملية مكملة للري؛  َ  ّعتبر مكون أساسيُ ، ويِ
 .ُحاجته للمياه دون نقص مؤثر أو زيادة مخلة لضمان حصول النبات على 

ِ حيث برزت مشكلة الصرف في  ُ ِ الدائم في الزراعة المصرية  ّالري نتيجة إدخال نظام القطاعُ
ُحيث زادت مشكلة الصرف ؛  إلنتاج المحاصيل طوال العام ّاألراضيٕواخضاع   بزيادة نسبة ّزراعيالُ
وعدم االهتمام بالمصارف الرئيسية ، وغياب التخطيط ،  ّالريِواإلسراف في مياه ،  ّالمحصوليالتكثيف 

 ).١١٥ ، ص ١٩٩٥: محمد راغب الزناتى ( ة بالمنطقةّزراعيال المشروعات ّأراضىالسليم لصيانة 
 الصرف ةوغلب،  ّمن نظام الصرف المغطىتكاد تخلو المنطقة أن    ومن خالل الدراسة تبين 

نه من عيوب الصرف المكشوف بأنه يأخذ مساحة إ ُحيث؛  ِالمكشوف على نظام الصرف في المنطقة
 . من األرض كبيرة مساحة لال يشغ ّكبيره من األرض بعكس الصرف المغطى

 :ِ في المنطقةّزراعيال أهمية شبكات الصرف -
 تدهور صفات ّفع ، حتى تتفادى المرتّاألرضي الماء ّمستوى ذات الّاألراضي تحسين التربة ب-١
ّة والكيميائية حيث يقوم نظام الصرف الحقليّالطبيعيالتربة   . بالتربةّاألرضي الماء ّمستوىِ على تخفيض ُ
 ماء ّمستوى التي تتميز بخواص طبيعية وكيماوية وّاألراضي اإلنتاج بّمستوى المحافظة على -٢

 .ّناسب اإلنتاج العاليُأرضى ي
ّ بالقطاع على توفير نظام صرف حقليّزراعيال االستصالح  تعتمد برامج-٣  ذو كفاءة عالية ، ِ

 بعد إتمام عمليات استصالحها ّاألراضي باإلضافة إلى العناية بهذه .ِلإلسراع في عمليات االستصالح 
 .نزرعة باألرضُواإلضرار بالمحاصيل الم، ح التربة إعادة تمل لمنع

 تحكمه مجموعه من ثوابت الرطوبة الخاصة بالتربة  حيث ّاألراضي بً معيناً سلوكاّالريُوتسلك مياه 
 . وحال نمو المحاصيل 

ة إلى أسفل حتى ّاألرضيويتحرك الماء الحر غير الممسوك بحبيبات التربة تحت تأثير الجاذبية 
ا هذ لّعتبر السطح العلويُيصل إلى طبقة صماء ، يتجمع فوقها مالئا مسافات بنية لطبقات التربة ، وي

  .ً ، وعنده تكون كل الضغوط الهيدروستاتيكية صفراّاألرضي الماء ّمستوىالماء هو 
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 :ّاألرضي الماء ّمستوى أخطار ارتفاع منسوب -
ِفي طبقة أثناء نموها ُ ضعف النباتات والمحاصيل المزروعة حيث أنها تحتاج إلى الماء والهواء -١

، أما الهواء فهو ضروري ألنه  إذابة العناصر الغذائية التي يمتصهاُامتداد الجذور حيث يعمل الماء على 
ِيحتوي على األكسجين الذي يمتص عن طريق الجذور ، وكذلك البكتريا التي تعيش في التربة لتقوم 

 .بعملها

ِانتشار األمراض الفطرية والبكتيرية والفيروسية والفيزيولوجية  -٢ ربة  التِوتكوين الملوحة والقلوية في، ِ
 .ةّزراعيال العمليات قيعتو، ع نمو النباتات تمن

ّوهذا يؤدي، زيادة التبخر من سطح التربة  -٤ َ  . إلى فقد حرارة األرض َ
ِانتشار الحيوانات الدنيئة كطفيليات االنكلستوما والبلهارسيا والمالريا في المناطق التي بها التربة  -٥ ِ

 .ِمشبعة بالرطوبة أو في البرك والمستنقعات
 :ِ في القطاعّزراعيال نظام الصرف -

وهو عبارة عن خنادق باألرض الستقبال ، ََتتميز منطقة الدراسة بوجود نظام الصرف المكشوف 
المياه الزائدة عن حاجة النباتات أو المحاصيل أو من مصارف أصغر منها من فوق سطح األرض أو 

ًالمسامية جدا حيث كميات كبيرة جدا من قليلة ال ّاألراضيتناسب وهي ، الرشح من الجانبين أو القاع  ًُ
 إذا أريد إزالة المياه من فوق سطح األرض قبل تسربها إلى ّالمياه تلزم للزراعة ، وتظهر أهميتها القصوى

محمود (ِليا الملحية التي توجد في بدء عمليات استصالح األرض ُأعماق التربة إلزالة األمالح بالطبقة الع
 ). ٣١، ص ١٩٨٩:محمد سيف 

ُوتكون مهمتها نقل ، ) العمومية(المصارف الرئيسية :  وهذه المصارف تنقسم إلى عدة أنواع منها
وكل منها لها ، ُمياه الصرف إلى حيث يتخلص منها والمصارف الثنائية والثالثية والرباعية والحقلية 

ِمكانتها، مثال المصارف الحقلية تصب في الرباعية  ِوهذه في ، ِة وهذه في الثنائية ِوهذه في الثالثي، ً
 .     الرئيسية

َوحسب كمية ، َ وأبعادها حسب نوع األرض ّالميول الجانبي وتختلف أطوال وأعماق وانحدار     
ِوعادة تكون جوانب الصرف قائمة أو قريبة من القائمة في األتربة الطينية ، المياه المراد التخلص منها 

 .ِ في األتربة الخشنة القوامولة الميوتكون متوسطوالناعمة القوام 
كما يتراوح عمق المصارف الفرعية .  سم ١٢٠ومعظم المصارف المكشوفة تتميز بقاع عرضه       
ويجب أن اليقل ، ِ سم في المساحات المروية ٤٠٠-٢٥٠والمصارف الرئيسية من ،  سم ٣٠٠-١٥٠من 

 . الصرفقدرته علىتقل  سم فإذا نقص عن ذلك ١٥٠عمق المصرف عن 
 : مساؤى الصرف المكشوف-

 . من المساحة الكلية٪٢٠-١٥نقص المساحة الفعلية للزراعة بمقدار  -١
ُتعيق وتعطل سير اآلالت  -٢  .وبكفاءة عالية، وعدم التمكن من استخدام الميكنة بشكل صحيح ، ُ
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ِتساعد على انتشار الحشائش والبعوض والحيوانات التي قد تتجول في مياهها -٣ ُ. 
 .ًارتفاع تكاليف الصيانة لضرورة تطهيرها سنويا -٤
 .ِويتعذر تنفيذها حسب األصول الفنية، تعمل على تفتيت الملكيات الصغيرة  -٥

 :ُمشكلة محطة صرف قالبشو -
ُة في القطاع التي تي هذه المحطة هي المحطة الرئيسدعُت ،  القطاع ّأراضىصرف إليها مياه نِ

ُوتشرف ،  ّمصري ة مليون جني٣٢بتكلفة بلغت م ٢٠٠٠ِارد المائية في عام ل والموأنشأتها وزارة األشغا
 .  عليها اإلدارة العامة لمشروعات الصرف بوسط الدلتا بطنطا

تم ، ث /  م ٣٢ًوتصل أحيانا إلى ، ث /  م ٨ُ وحدات تشغيل جهد الوحدة ٤تتكون المحطة من 
ّإنشاؤها في منطقة صخرية بقطاع قالبشو كي لجسور القريبة ل لكن حدث انهيار، ط المحطة  تتحمل ضغِ

إلى ضعف كفاءة التشغيل  مما أدى؛ ِمن المحطة بما تسبب في دخول الرمال واألتربة إلى الماكينات 
 .ةّزراعيال ّاألراضي  بهذهّزراعيال إلى ارتفاع منسوب مياه الصرف ّاألمر الذي أدى

مليون جنيه  ٥٠ة تحملوا مبالغ كثيرة تصل إلى ِوالغريب في األمر أن آالف المنتفعين بهذه المنطق
ِوجهدهم في االستصالح من  همّأراضيوتقدموا بشكاوى عديدة إلنقاذ ، الستكمال الترع والمصارف والطرق 

،   كيلومتر٦الخطر حتى جاء قرار المحافظ بسرعة تدبيش وتكسيه المصرف المحيط بالمحطة بمسافة 
ورست عملية التدبيش ، أداء المحطة و حافظ على سالمةُمما يات الصخرية كي تحميها من االنهيار

وكان من المقرر إنهاء المشروع   ،م٢٠٠٤ ِ في مايوّاألراضيوالتكسية على الشركة العامة الستصالح 
منطقة استصالح  (       ِتكميل تنفيذ المشروع وحتى اآلن لم تنته الشركة من،  م٢٠٠٦ِفي نهاية 

 .) ٢٠١٠ غير منشورة ،  زيان ، بيانات-قالبشو
مما يؤدى   ،ً أيضا إلى ارتفاع منسوب المياه بالتربةّ الرئيسية أدىّزراعيالوتعطل محطة الصرف   

للمنتفعين من هذه  مثل كارثة بالنسبةُإلى موت زراعات كثيرة خاصة زراعات البنجر والقمح ، وهو ي
مليون جنيه الستكمال  ٥٠٠ وا أكثر من ألن جمعيات االستصالح العشر بهذه المنطقة تحملّاألراضي

 .البنية التحتية للمنطقة
 :ّالحيوانيُ مشكالت اإلنتاج -ًثانيا

 :ةّالحيوانيالثروة تنمية ُ مشكالت -
عادل ُ وحدة حيوانية بما ي٣٠٧٣٧  زيان ثروة حيوانية كبيرة ، يصل عددها–َيمتلك قطاع قالبشو         

 بها ، ّزراعيال بمركز بلقاس ، موزعه على جمعيات االستصالح  أعداد الحيواناتّإجمالي من ٪١٠,١
 . نسمة من سكان القطاع ٦/ أس ، وهى أهم عناصرها ، بوقع رأس ر١٥٢٦٩ الماشية بلغ أعدادُوت
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كثير من العقبات التي تقف أمام تنميتها لتواكب الزيادة الة بالقطاع ّالحيوانيتعترض الثروة و
ة اآلمال المرجوة منها مع ّالحيواني كما تقف تلك العقبات أمام تحقيق الثروة ،ع القطافي لسكانية المستمرة ا

 .  المعيشة ّمستوىزيادة الطلب على اللحوم الحمراء بسبب ارتفاع 
 :   زيان–ِالثروة لحيوانية في قطاع قالبشو تنمية ُ أهم مشكالت ومن

األعالف الجافة ، مما ينتج عنة  ةوخاص، ِرتفاع المستمر في أسعارها  ، واالاألعالف قلة -١
ة لبعض األمراض ّالحيواني عناصر الثروة تعرضباإلضافة  .ةّالحيواني للثروة ّانخفاض العائد االقتصادي

ّ القالعية التي أصابت الماشية في عاميّالتي تقضى على أعداد كثيرة منها  ، مثل أمراض الحمى ِ       
 .نسبة النافق بين الماشية بالقطاع ارتفاع  إلى ّأدى ، مما )٢٠٠٦ – ٢٠٠٥(

 بسب الهزات ّ أوائل القرن الحالي نحو الصناعات التحويلية ، وخاصة رؤوس األموالتوجه -٢
 . ِالمريبين نحو العمل في الصناعةواتجاه معظم ، ) ٢٠٠٦ -٢٠٠٢(الفترة من ِاالقتصادية للماشية في 

ِاتباع طرق تقليدية في تربية الماشية وول األعالف ، ِ بين المربين بالطرق السليمة في تناالجهل بجانب ٕ
عرضها لكثير من ُعرضها للسرقة ، كما يُعدم وجود مزارع جيدة البناء لتربية الماشية ، مما ي ، وبالقطاع 

ّاألمراض ، بسبب التأثر بعناصر المناخ المتباينة في فصلى  .    الصيف والشتاء ِ
 ّماضي أبو الماشية بالقطاع بإغالق شركة خصخصة لمزارعإتباع السياسة الحكومية نظام ال -٣

 إلى زراعة المحاصيل الفالحينتوجه  باإلضافة . ة بالقطاعّالحيوانيثر على الثروة إلنتاج اللحوم ، مما أ
 .   من زراعة البرسيم واألعالف الخضراء ًاالقتصادية أو الغذائية مثل القمح وبنجر السكر والبصل بدال

وبين االرتفاع ، ِالشديد في أسعار الماشية ، فهي تتراوح بين االنخفاض الشديد تارة  التذبذب -٤
ِالكبير تارة أخرى ، مما يترتب علية إهدار الماشية أما بالذبح حيث ينتشر ذبح إناث الماشية في فترات  ُ

ِاالنخفاض في أسعار الماشية ، أو باإلهمال في تربيتها لالرتفاع في أسعار األعالف  ِ ، والجدول التالي ِ
 :ِدراسة في السنوات العشر األخيرةيوضح متوسط أسعار الماشية بمنطقة ال
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 .م٢٠١٠ -٢٠٠٠خالل عام  زيان –متوسط أسعار الماشية في قطاع قالبشو ) ٧٢( جدول
 

 باأللف جنية/  متوسط أسعار الرأس السنة
٤,٥ ٢٠٠٠ 
٣,٧ ٢٠٠٢ 
٤,٣ ٢٠٠٤ 
٣,٩ ٢٠٠٦ 
٧,٥ ٢٠٠٨ 
٩ ٢٠١٠ 

 .م٢٠١٠ عام ، زيان - قالبشو ّاألراضي منطقة استصالح ،المراقبة العامة للتعاون والتنمية بالدقهلية :  المصدر          
 

 :مايلى) ٦٦(والشكل ) ٧٢(يتضح من تنبع بيانات الجدول 
فنجد ارتفاع أسعارها  ؛ِ وجود تباين كبير بين أسعار الماشية بالقطاع في السنوات العشر األخيرة -  

ّ من أسعارها في الخمس السنوات األولى٪١٠٠ِحققت زيادة في السنوات الخمس األخيرة تفوق  ِ.  
ُفنجدها تأخذ ما ي؛ ُ ويالحظ طول فترة الذبذبة -   بالسلب على الثروة ُؤثر ُسنوات متتالية مما ي ٦قرب من ُ

 .قطاعة بالّالحيواني
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ).٧٢(جدول : المصدر                                                                                                         

 .م٢٠١٠ -٢٠٠٠خالل عام  زيان –متوسط أسعار الماشية في قطاع قالبشو ) ٦٦(شكل 
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 :الثروة الداجنةتنمية ُمشكالت 
 ألف ٤٣١نتج ُت ألف دجاجة بياض ٧٤  وين ، ألف دجاجة تسم٣٣٦ زيان –ُينتج قطاع قالبشو 

ستهان بها ، ُي وهى ثروة عظيمة الً ألف بيضة سنويا ، ٦٥١ و، ًسنويا كيلو جرام من اللحوم البيضاء 
 : ِوتتمثل تلك العقبات في ، ولكن تعترضها كثير من العقبات التي تقف أمام تنميتها وتطويرها 

 

ِ في أسعار اللحوم التذبذب، و تربية الثروة الداجنة ِ الالزم فيالمستخدم ارتفاع رأس المال الثابت -١
.ِالبيضاء مع االرتفاع المستمر في أسعار األعالف ، مما يعرض أصحاب المزارع للخسائر الفادحة

 ، وذلك بسب ضعف مستواهم الدواجن المربين باألمراض التي تصيب جهل باإلضافة إلى 
وطرق التعرف ، ِ الوسائل المتبعة في تربية الدواجن أحدث على طالعاإلؤهلهم على ُالتعليمي ، مما ال ي

 العاملة ّاأليدي ة قل إلى جانب، وأفضل الطرق لمقاومتها ًصيب الدواجن مبكراُعلى األمراض التي ت
 ّ رابطة لمنتجيوجودعدم باإلضافة إلى .  تكاليف إنتاجها ّإجماليوارتفاع أجورها ، مما يزيد من  المدربة ،

 ناسب ألصحابُحقق دخل مُوبما ي، دواجن تحدد السياسات اإلنتاجية واألسعار حسب العرض والطلب ال
ُحيث يتم إنتاج كتاكيت رديئة  ، ُ مصادر الكتاكيت غير مضمونة من حيث جودة الساللةكما أن . المزارع

ُؤثر على مُ مما يً ووراثياًناتجة عن قطعان غير سليمة صحيا ُؤثر ُ يّفوق ، األمر الذيعدالت اإلنتاج والنُ
 ، لذلك يجب تطوير السالالت المحلية ّ على العائد الصافيّ ، وبالتاليّسلبا على معامل التحويل الغذائي

 وطبيعة المستهلك، ُحيث أنها تتالءم مع البيئة 
 مكونات األعالف على مدار السنة العتمادها على االستيراد من الخارج ، بل أنها توافر عدم -٢

ُ تكون مخزونة في الموانئ مما يقد  ، لذلك يجب نُؤثر على دجاج التسميُيو ، إلى تلفها بالفطريات ّؤدىِ
 ٪٧٠ -٦٠مثل ما بين ُ خاصة أنها تًومكونات الالزمة لصناعة الدواجن محليا، االهتمام بإنتاج األعالف 

ؤدى إلى ُن المربين األمر الذي ي دورات اإلنتاج بيتنظيمعدم  باإلضافة إلى. اإلنتاج تكاليف  ّإجماليمن 
ّظهور كميات كبيرة باألسواق في وقت واحد ، وبالتالي ِ  الطرق إتباععدم  األسعار إلى جانب انخفاض ُ

ُالصحيحة إلنشاء مزارع الدواجن من حيث اتجاهات المزرعة ومساحات التهوية بها ونظام التغذية وحماية 
 .لتي تعمل على تنقل األمراضالمزرعة من الحيوانات المفترسة والطيور ا

ُ عدم االستخدام األمثل لألدوية والمضادات الحيوية في مجال الدواجن مما يضر بالعملية -٣ ِ
وكذلك األضرار بصحة المستهلك ، اإلنتاجية وتحميلها أكثر من الالزم لعدم اإللمام باألمور البيطرية 

َنتيجة لهذا االستخدام  ود مصانع إلنتاج التحصنات الخاصة بالدواجن ،عدم وج باإلضافة إلى .  الخطأَ
 مما يعرض قطيع الدواجن لإلصابة بأمراض ؛وليسوتا  مثل تحصين هتشنرٕوانها تأتى من دول مجاروه 

 وسائل استخدامبجانب  ِ في بعض الحاالت بين الدواجن٪٤٠الجمبورة ، والذي يصل متوسط النافق إلى 
ُتقليدية في تدفئة الدواجن مما يهدد واألساليب الحديثة   مزارع الدواجن لخطر الحريق لعدم توفر الطفايات ِ

 .ِلتوفير األمان داخل المزرعة
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 .ةّالسمكيالثروة تنمية شكالت م 
ّة بمنطقة الدراسة مجموعة من العقبات تعوق تنمية هذا القطاع االقتصاديّالسمكيَتعترض الثروة  َ َ 

ِ في منطقة الدراسة خاصة وفي ّ للدخل القوميّح مورد أساسيصبُالهام ، والذي يمكن تفعيلة وتنميته لي ِ
  :ت العقباهذهمن أهم ومصر عامة ، 

كثير من المواد  أسعار الع، وارتفاع أسعارها باإلضافة إلى ارتفا آالت وأدوات الصيد توفرعدم  -١
أموالهم عن استثمارها مع ثبات أسعار األسماك مما يجعل المستثمرين يحولون  ًالخام الالزمة للصيد محليا

ُمما جعل أسعار آالت وأدوات الصيد في ارتفاع مستمر ، نظرا للفرق الكبير ة ّالسمكي الثروة قطاعِفي  ِ
ة ّالسمكيبرز العقبات أمام تنمية الثروة أُوالمستمر بين العملة المصرية والعمالت األجنبية ، ويعد من 

ُبالمنطقة نظرا لكونها مستوردة وغير   ولذلك ، الصيادين لشراء آالت وشباك مستعملة يلجأ ولذلك ، محليةً
 . لها ّمع قصر العمر االفتراضي ِقل في األمان مع كونها التحقق الربح المطلوبأقل كفاءة وأُتصبح 

ًنظرا لسيادة  ّبسب ضعف العائد االقتصادي العاملة عن قطاع الصيد ّ من األيديكثير تحول -٢
 اإلشرافغياب  مع يتعرض لها وعدم تحديد أجر ثابت ، وكثرة المخاطر التي ،ِنظام المشاركة في الربح 

 .والرقابة الحكومية على حرفة الصيد واقتصارها على جمع الضرائب والتأمينات فقط
ريعة السمك من زُحيث تقوم النشالت الصغيرة بصيد  زرِتمثل في صيد ُ والمالجائر الصيد -٣

ِهى مناطق ضحلة دفيئة تضع فيها األسماك بيضها مناطق تكاثرها بجوار الشاطئ ، و ها ِوتتكاثر في، ِ
ِريعة بأسعار باهظة لمزارع كبار الدولة والمسئولين ، ويكمن الخطر في هذه العملية زيتم بيع تلك الحيث 

ً للموت قبل انتقالها إلى المزارع الخاصة ، نظرا لسوء طريقة الصيد ، الزريعة من ٪٩٠تعرض أكثر من 
هدد كثير من أصناف األسماك ُ على النسل والنوع ، ويّمما يقضىيقة النقل ، سوء طريقة التربية طروسوء 

 .لالنقراض 
لصيد أمهات األسماك أثناء تكاثرها ، ) نوع من الشباك( من الصيادين العلقة كثيرِ إستخدام  -٤

ُحيث تستطيع تلك الشباك صيد األسماك الصغيرة والكبيرة معا ، مما ي  كثير من األسماك من عرضُ
 الزمان وال الوسيلة ُ بقوانين الصيد سواء من حيث المكان والالصيادينعدم التزام  إلى جانب االنقراض

  .المستخدمة 
ُ التي تحدث في أسعار األسماك ، حيث تقوم الدولة باستيراد أصناف من الكبيرة التقلبات -٥ ِ

  باإلضافة إلى.ي فتخفض به أسعار األسماك المحلية األسماك من الخارج غير صالحة لالستخدام اآلدم
 وخاصة، مر على اسماك صغار الصيادين آا كبار تجار األسماك من خالل التالتحالفات التي يصنعه

 .وبيعها حسب حاجة السوق، ِوتخزينها في الثالجات  ،  يتم احتكارهاالتي النادرة لألنواع
ًة بمنطقة الدراسة ، نظرا العتماد ّالسمكي معظم المزارع ُ تلوث مصادر المياه المستخدمة لتغذية-٦

وهى ،  وفروعه المختلفة ٢  تصرف مياهها من مصرف نمرةالتية ّزراعيالالمزارع على مياه المصارف 
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ُة أو الصرف الصحي حيث يّزراعيالمصارف شديدة التلوث سواء بالمبيدات  ًؤثر سلباُ ِ في إنتاجية الفدان ُ
وانتقالها إلى اإلنسان  األسماكِ كما يعمل على تراكم المواد السامة في أجسام ، المائي من األسماك

 .وانتشار كثير من األمراض 
 أنها تتأثر بالفوارق ّ أي العتمادها على مواد خام مستورد المصنعة ،األعالف أسعار ارتفاع -٧

المربين جهل كثير من إلى جانب  ارتفاع مستمر ِالعمالت األجنبية ، مما جعلها فيوبين العملة المصرية 
التغيرات المناخية وارتفاع ملوحة  باإلضافة إلى ، ّالطبيعيِوبكيفية إنتاج الغذاء  ، بعمليات التسميد السليمة

 .ؤدى إلى زيادة النافق بين األسماك ، وقلة متوسط إنتاج الفدان من األسماكُمياه المزارع ، مما ي
ّوفير األيدي ارتفاع أجور العمالة ، وعدم ت-٨ ذات الخبرة ، وذلك بسب قلة أجور  العاملة المدربة ِ

ُ حيث يصل متوسط دخل الصياد ؛ ية بالصناعات التحويلًة قياساّالسمكيِالعمالة في قطاع الثروة  جنية  ٣٠ُ
ِيوميا في حين يصل متوسط دخل الصناعات التحويلية  ً جنيها يوميا٥٠ ّحواليً  كثير من أ مما يلجً

 زيان  بيانات -منطقة استصالح قالبشو ( العاملة من الخارجّة باالستعانة باأليديّالسمكيزارع أصحاب الم
  .)٢٠١٠غير منشورة ، 

 .ّزراعيالُ مشكالت التصنيع -ًثالثا
فالصناعات الموجودة تعتمد ؛  ّزراعيال زيان بالنشاط -ِ في قطاع قالبشو ّصناعيَيرتبط النشاط ال

طحن الغالل صناعة وبناحية قالبشو ، مصانع العلف ، نجر البسكر ل مصنع  مثّزراعيالعلي اإلنتاج 
ُمن خالل الدراسة تبين وجودة عدة مشكالت تعاني منها و ، ّاألخرىضرب األرز وغيرها من الصناعات و ُ

ِوتتمثل أهم هذه المشكالت فيما يلي، ِة في منطقة الدراسة ّزراعيالالصناعات  ُ: 
 :ُ مشكلة نقص الخامات-

ُ زيان من نقص معظم الخامات الالزمة للصناعة ، ومشكلة –ِعاني الصناعة في قطاع قالبشو ُت
حسام جاد الرب  (ِموسمية بعض الخامات في بعض الصناعاتنقص الخامات لها عدة جوانب منها 

ّكما هو الحال في الصناعات الغذائية حيث تعانيو ، )٨٠ ، ص٢٠٠١: ُ ُ  هذه الصناعات من نقص ِ
ُ في بعض فترات السنة لكونها لها مواسم معينه يزداد فيها إنتاج الخامات وتبلغ ذروتها مثل الخامات ِ َ ِ

ًضرب األرز وصناعة منتجات األلبان التي تزداد فيها كميات اللبن شتاء لوالدة الحيوانات  ُولمشكلة ، ِ
 .نقص الخامات عدة جوانب نذكر منها

ًرا لموسمية بعض الخامات كما سبق ذكره فتلجأ  ونظ:ِ موسمية الخامات في بعض الصناعات-١
مايو ١٥أزر جمعية مضرب المصانع لتخزين هذه الخامات لحين صناعتها مثل مضارب األرز مثل 

ِ كذلك الحال في المطاحن مثل . ثالث صوامع بطاقة تخزينه خمسة أالف طن أرز شعير بها يوجد
ُوجد هناك ثالجات لحفظ البطاطس لحساب مصانع ُي كما .سلندرات األمان له عدة صوامع لتخزين القمح 

 .)٢٠١٠بيانات غير منشورة ، شركة مضارب بلقاس ، (الشيبسي ومصانع تعليب البطاطس
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ُ هناك بعض الخامات قابلة للتلف مثل األلبان حيث مازالت : قابلية بعض الخامات للتلف-٢ ُ
 ، وال )٣٩( صورة اط االلومينوم المعروفةِوسائل تجمعيها بدائية في كثير من األحيان من خالل اإلقس

 .ًعرض األلبان للتلف خاصة صيفا ُتتوافر بالسيارة المبردة بالشكل الجيد مما ي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ).ًناظرا اتجاه الغرب(مايو ، ١٥من األهالي ، بنطاق جمعية أقساط جمع األلبان ) ٣٩( صورة
 
ِة سواء المحلية أو المستوردة في ظل ارتفاع ّيصناعمعظم الخامات ال:  ارتفاع أسعار الخامات-٣ َ

ُوظل موجات التضخم الداخلية تتسم أسعارها بالزيادة المستمرة ، ويؤثر ذلك ، ِاألسعار في األسواق الدولية 
 بالزيادة ، مما ينعكس بدوره علي ارتفاع أسعار المنتجات النهائية ، وعدم ّصناعيعلى تكاليف اإلنتاج ال

 .ِنافسة في ظل المنتجات المستوردة الجيدة والرخيصةقدرتها علي الم
ُ تعاني بعض الصناعات من تناثر خاماتها مثل منتجات األلبان ، : للخاماتّالجغرافي التناثر -٤

ميع الخامات خاصة كلما ِبالتالي تجد هذه الصناعة صعوبة في تج ُحيث صغر حيازة الماشية الحلوب
ِق اإلنتاج في ظل عدم وجود السيارة الثالجة بالشكل الكافيومناط، فة بين المصنع ازادت المس ِ. 
 
 

 
 
 

١٠/١١/٢٠١٠ 



 - ٢٣٥ -

 :ُ مشكلة السوق-
ِيعني حجم السوق عدد السكان مضروبا في متوسط الدخل ، وكلما زاد عدد السكان وزاد دخلهم  ً

 ، )٧٦ ، ص٢٠٠١:حسام جاد الرب  (ة المختلفةّزراعيال كلما اتسع السوق أمام المصنوعات ّالفردي
ًي معظم أصحاب المصانع في القطاع من كساد السوق نظرا الرتفاع أسعار المنتجات تبعا الرتفاع ويشتك ً ِ

 . ارتفاع تكلفة النقلّ بالتاليّالجغرافيتكاليف اإلنتاج نتيجة قلة األسواق أو بعدها 
 :ُ مشكالت صناعة ضرب األرز-

 :ت مثل ُمن بعض المشكال زيان –في قطاع قالبشو ُتعاني صناعة ضرب األرز 
ّ حيث كانت تفرض الحكومية نظام توريد إجباري:     إلغاء نظام التسويق التعاوني  على المزارعين  من ُ

ّ ومع إلغاء هذا النظام أدي ،ُحيث توريد كمية محددة من األرز الشعير للمضرب َ  على انخفاض الكميات َ
 .الموردة للمضارب 

ؤدي ُوتخزينه خالل فترات من السنة مما ي، كار التجار له  بسبب احت:     ارتفاع أسعار األرز الشعير
 .ض المنتجيبالرتفاع سعر األرز األ

كانت  فبعد أن ؛ ّمن خالل التعامل من خالل البطاقات التموينية مرة أخري: ُمشكلة عودة الدعم     
وتبيعه ،  قلأ المضارب بأسعار المضارب تصدره إلى األسواق األوربية أصبحت تشتريه الحكومة من

 .ويهدد بتوقفها وغلقها،  إلي لخسائر فادحه للمضارب ّللفقراء بنصف الثمن مما أدي
ِالعمالة غير كافية في بعض المضارب إلتمام عملية اإلنتاج :      عدم كفاية العمالة فبعد المعاش ؛ ِ

الكثير من  يسبب المبكر خرج عدد كبير من العمالة المدربة والكوادر الهامة لصناعة ضرب األرز مما
 .وتعطيل لعمليات اإلنتاج ، ُمشكالت ال

 

 :ُ مشكالت صناعة األلبان-
ِتواجه صناعة األلبان في قطاع قالبشو   :ُ زيان بعض المشكالت منها–ُ

 ، ّة لزراعة محاصيل حقلية لالستخدام اآلدميّزراعيال ِالمنافسة الشديدة على إستخدام األرض -١
 .ِلماشية ، ونقص األعالف الخضراء خاصة في فصل الصيف ٕوانتاج األعالف الخضراء ل

ِ ، حيث يقوم المزارعين بترتيب عملية تلقيح الماشية بحيث تكون الوالدة في الشتاء موسمية اللبن -٢ ُ ُ
ّحيث يتوافر البرسيم ولهذا تحصل مصانع األلبان في الفترة من يناير حتى ِ َ َ  مايو على ضعف الكمية التي ُ

 .الل فصل الصيفُتحصل عليها خ
ّ في كثير من المزارع ، غياب التنسيق بين منتجيانخفاض جودة اللبن الخام -٣  اللبن الخام ِ

 .ومصانع األلبان
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ِ في مراحل إنتاجه بسبب جهل المزارع بأساليب نظافة الماشية قبل الحليب تلوث اللبن الخام -٤
مع ً ، وارتفاع درجة الحرارة صيفا  األمراض ، وعن إصابته هو وماشيته ببعضّ واألوانيّوتعقيم األيدي

 .عدم توفر وسائل التبريد وبدائية أداوت النقل

 :مشكالت صناعة بنجر السكر
تعلقة بزراعة محصول البنجر ُالم في القطاع العديد من المشكالت البنجر سكر  صناعةواجهُت

منير بسيوني  (إنتاج السكر ن تزيد م كمية انتاج ممكنه يجب العمل على حلها للحصول على أعلىالتي
 :ومن أهمها، ) ٣٥ ، ص٢٠٠٠: الهيتي
 من النبات األمثل يحول دون زراعة العدد الذي األمر ّمشكلة النقص الواضح في كمية التقاوي -١

 . بوحدة المساحةاإلنتاج فيقل ؛بوحدة المساحة 
 ، والتي  واإلنتاج الزراعة التوصيات الفنية المتبعة فيأفضل عن المزارعين معظم إغفالمشكلة  -٢
 .اإلنتاج زيادة إلى إتباعهايؤدى 
 الذي األمر بنقل المحصول في الوقت المناسب األحيانعدم التزام شركة السكر في بعض  -٣

 يترتب عليه فقد كبير في المحصول من حيث الكم والجودة
ائية الالزمة لهذا وعدم وصول المقننات الم،  ّمشكلة النقص الواضح في كميات مياه الري -٤

 مشكلة سوء حالة إلى باإلضافة الشمالية الواقعة عند نهائيات الترع ، األطرافالمحصول خاصة في 
 األمر ّ الماء الباطنيّوارتفاع مستوي ،  ارتفاع نسبة الملوحة في التربةإلى الذي يؤدى األمرالصرف ، 

 .جيةاإلنتا ّالذي يضر بزراعة محصول البنجر وينعكس على مستوي
 
 

 :ةّزراعيالُمشكالت التنمية حل  لات مقترح-ًرابعا
ُ زيان تواجهها العديد من المشكالت –ِة في قطاع قالبشو ّزراعيالتبين مما سبق أن التنمية    

ِوهناك بعض االقتراحات التي يمكن األخ، والمعوقات  ُذ بها في سبيل حل هذه المشكالتُ ِ: 
 

 :ّزراعيال اإلنتاج ُ    الحلول المقترحة لحل مشكالت
ويتحقق ذلك عن طريق رفع ،  هو أهم الطرق للحفاظ على التربة من التلوث ّالبيئي نشر الوعي -١

ُ ، وتعليم اإلفراد كيفية التعامل مع التربة بحيث ي والثقافيّ التعليميّمستوىال ُ لوك الفرد ُ جزء من سصبحِ
 .بجانب القضاء على نسبة األميةة جماعية بة من التلوث هي مسئوليُحيث أن المحافظة على التر

ة ّزراعيال ّاألراضيسن القوانين الالزمة لحماية بة ّزراعيال ّاألراضي منع إعطاء رخص البناء على -٢
ُوهناك عدة عوامل تقلل من مشكلة الزحف  عليها ، ّالعمرانيمن الزحف  ُ  : ومنها مايلي،  ّالعمرانيُ
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 ً أي أن يكون البناء مكوناّ ، وليس بشكل أفقيّء البيوت بشكل عاموديبنا بّ الرأسيّالتوسع العمراني -
 من بناء البيوت بجانب بعضها البعض ، للتقليل من مساحة األرض المستخدمة ًمن عدة طوابق بدال

 .ة ّزراعيال ّاألراضيات فهي تلتهم معها ّالعشوائيللبناء والحد من إنشاء 
ة ّزراعيال ّاألراضيًغير الصالحة للزراعة بدال من بنائها على  الوعرة ّاألراضيِ بناء البيوت في -

 .الخصبة
ِة المستخدمة في الزراعة بسن القوانين التي ّزراعيال ّاألراضي التقليل من إعطاء الرخص للبناء على -

 ّ داخل المنطقة تتولىّالعمرانية و إنشاء مؤسسات متخصصة بالتنظيم ّزراعيالتجرم البناء على األرض 
 .لضبط والسيطرة على التنظيم وامتداد العمران ا

وتأخذ بعين االعتبار ،  داخل المنطقة وماحولها ّاألراضيواستخدام ،  وضع سياسات تتعلق بإدارة -
 .ةّالعمرانيووضع قوانين تنظم حدود الكتل ، امتداد ونمو التجمعات السكنية 

والعمل على تسهيل عمليات االستصالح ، ة ّزراعيال ّاألراضي تشجيع العمل بالزراعة وعدم إهمال -
 .وعمل مراكز للبحوث تعمل على تنمية اإلنتاج،  ّزراعيال

 . الصالحة للزراعةّاألراضيحساب  تقام على الُة بحيثّصناعي التخطيط الجيد لمواقع المنشآت ال-
 .مكافحة التلوثوكذلك تحسين مراقبة و،  إلى مناطق غير منتجة ّ المستقبليّالتوسع الحضري  توجيه-

ّ العمل على وقف عمليات التصحر الناتجة عن تدهور الغطاء النباتي بمنع الرعي-٣  الجائر أو ُ
ُة من طرق التصحر ومسبباته بسن القوانين الالزمة ّزراعيال ّاألراضي إلى حماية باإلضافةالتقليل منه ،  ُ

جل وضع الحلول العلمية المدروسة ُوشدة التصحر من أ، ودراسة مسببات وتحديد ميكانيكية ،  لذلك
 .ِالكفيلة لتحقيق الغاية المنشودة

 من أجل الحصول على أعلى إنتاجية ّالمحصولية تزيد من درجة التكثيف ّزراعي اقتراح دورة -٤
 .للفدان من خالل فرض هذه الدورات على جميع المزارعين 

ِالتلوث بإتباع الطرق السليمة في والحفاظ عليها من ،  إنشاء مراكز متخصصة لتحليل التربة -٥ ُ
 .ُالزراعة للحد من مشكالت تلوث التربة

وتوسعيها كي تتمكن من صرف كميات المياه الزائدة عن ،  العمل على تطهير المصارف -٦
 .حاجة النبات
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 :ّالحيوانيُ لحل مشكالت اإلنتاج اتمقترح
 : هامن، و  األهداف الرئيسيةنممجموعة ّاإلنتاج الحيواني إلى  مجال في التنميةتهدف 

ــي-١ ــوفير المنتجـــات األساسـ ــاللحوم َ ســـواءةُ ضـــرورة االهتمـــام بتـ واأللبـــان  الخاصـــة بتـــوفير الغـــذاء كـ
ـــناعة ، واســــتخدام المخلفـــات ـفـــي التســــميد  ُبهـــدف رـفـــع اـلـــدخل أو تـــوفير المنتجــــات الحيوانيــــة الالزمـــة للصـ ُّ

 .ّالزراعي
ّيــواني ، وتحســين خواصــه بصــورة يقبــل عليهــا المســتهلك   ضــرورة العمــل عـلـي زـيـادة اإلنتــاج الح-٢

 . مع االحتفاظ بشروط الجودة ، والصحة التي يتطلبها اإلنتاج
ر فيوتـو ،  اإلنتاجيـة ومقاومـة األمـراضُحيـث مـنوتحسين السالالت  ،ر الخدمات البيطرية فيتو -٣
 خـالل مـن المجـال هـذا في الستثمارلوتشجيع المزارع  ، ّ المراعينوتحسي، والمركزة ،  الخضراء األعالف

 البنيــة مــن احتياجاتــهر فيوتــو ، )وغيــره ،دواجــن   ،أغنــام  ،أبقــار( ّالحيــوانيتســهيل إنشــاء حظــائر اإلنتــاج 
افسـة منع عمليـات تهريـب البضـائع المنو، عابر َراقبة المُوم ،  والمياه والكهرباءُطرقالتحتية المتعلقة بشق ال

َهذاو ،  المحليةُمنتجاتلل  االحتياجـاتوزيـادة مسـاهمته بتغطيـة   ، الهـام القطـاعهـذا وتنمية ةل بزيادفي كله كَ
 . مواسم الذروة اإلنتاجيةفيعند زيادته  ،ه منوتصدير الفائض  ،الغذائية المحلية 

ل   -٤ ُـــاالتجـــاه نحـــو العمـــل عـلــى انتخـــاب ســـالالت تجمـــع ـبــين اإلنـتــاج الـــوفير ، والقـــدرة عـلــى تحم
 . ُنطقة لكي تعطى نتائج عالية الجودة في المةظروف البيئ

ــيم ؛ فتعطـــي النـــاتج نفســـه مـــع -٥ ــديال لمحصـــول البرسـ ً زراعـــة األعـــالف التـــي يمكـــن أن  تكـــون بـ ُ
مـرات ، وألن قيمتــه  ٤ُإنتاجيـة عاليـة فـي المحصـول مثـل نبـات عـلـف الفيـل ؛ فإنتاجـه يعـادل إنتـاج البرسـيم 

يم لبــان ، ونســبة الــدهن نحــو الربــع ، ويمتــاز عـلـى البرســُالغذائيــة أعلــى مــن البرســيم حيــث يزيــد كميــات األ
ًأساسا بأنه يزرع صيفا وشتاء ً  .) ٣٣٦، ص ١٩٩٤ :جمال حمدان(  ً

ُ منطقة الدراسة بـين بطـون الكثبـان الرمليـة حيـث ّ زراعة نبات المراعي في مناطق الرعي شمالي-٦ ُ
 .ّ من قبل حيوانات الرعيَتتوافر الرطوبة األرضية ، وبخاصة الحشائش المعمرة المرغوبة

ُ مكافحة اآلفات ، واألمراض الحيوانية ، والعمل على إنشـاء الوحـدات البيطريـة الم-٧ تنقلـة لمعالجـة ّ
ُالحيوانات في أماكن توطنها ، وارشاد المزارعين إلى الطرق الصحيحة في تربية الحيوانات ووقايتها ٕ. 

ُ   الحلول المقترحة في مشكالت اإلنتاج   :ّالسمكيِ
ً توفير معدات وأدوات الصيد ، والمواد الخام الالزمة للصيد محليا ، نظرا للفرق الكبير -١ ً ِ

ة ّالسمكيُيعد من أبرز العقبات أمام تنمية الثروة ووالمستمر بين العملة المصرية والعمالت األجنبية ، 
 .ًبالمنطقة نظرا لكونها مستوردة وغير محلية

،  ولوجيا الحيوية إلنتاج سالالت من األسماك عالية اإلنتاجِ إتباع طرق جديدة في التكن-٢
ّوالتوسع في دخول أنواع جديدة من األسماك والجمبري  للمياه العذبة ّ وتعظيم دور االستزراع المائي،   ِ
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ِوالمالحة ، ولقد ساهمت الدولة في توفير  ِ ألف فدان في سعيها للوصول  ١٥٠  لمساحات تزيد على الزريعةِ
َ ، وفي مجال التصدير، والبد من تنمية الكوادر البشرية العاملة في هذا ّقيق مفهوم األمن الغذائيإلى تح َ ِ ِ
 .المجال

 تجف من البحيرات إلى ّىة ، وتحويل أي أراضّزراعي ّأراضية إلى ّالسمكي منع تحويل المزارع -٣
ِعاما إلعطاء الثقة الكافية  ١٥  إلى  ٥ ة من ّالسمكيية للمزارع رارع سمكية ، وزيادة المدة اإليجامز ً

ّللمستثمرين حتى يتمكنوا من ضخ االستثمارات الكافية لتحقيق النمو الواعد لالستزراع المائي ِ.  
 .ِ إتباع طرق جديدة في التكنولوجيا الحيوية إلنتاج سالالت من األسماك عالية اإلنتاج -٤
 لتطهير المزارع ّعدات واآلالت التي تكفياكات والمة بالكرّالسمكي تدعيم جهاز تنمية الثروة -٥

ة والدفع بكميات كبيرة من زريعة األسماك ، واستنباط سالالت جديدة منها مع ضرورة تكثيف ّالسمكي
ّالحمالت األمنية لتوفير البعد األمني ٕ لحماية الصيادين من جبروت كبار الصيادين ، واتاحة فرصة الصيد ِ

 .الحر لجميع الصيادين 
ُ االســتزراع الســمكي مــن أهــم محــاور تنميــة الثــروة الســمكية لتعــويض قصــور المســطحات تنميــة -٦ ّ ّ

ُالمائية  وذلك عن طريق تدريب األفراد على طرق تفريخ األسماك ، وتوفير الزريعـة بكميـات كبيـره بأسـعار 
هيـدة رمزية ، وتشجيع القطاع الخاص علـى تصـنيع أعـالف لألسـماك مـن الخامـات غيـر تقليديـة بتكـاليف ز

 .)٥٣ص  ،٢٠٠٩:ق محمد جمال الدين إبراهيم فيو(إلمكان توفيرها بأسعار مناسبة 
قابلـة للزراعــة بهـدف إيجــاد الغيـر  ّفـي األراضــية ّالســمكي المـزارع فـي ّوالرأســي،  ّقـيُالتوسـع األف -٧

 .ةّكيالسم التفريخ لألسماك بإنشاء المعامل الخاصة بتنمية الثروة ُطرقوتنمية ، فرص عمل للشباب 
جهـد الصـيد  فـي تحقيـق التـوازن بـين المخـزون ، والمتمثـلستغالل األمثل لألنـواع ، وِاال ضرورة -٨

هـا فياطق التـي تـتم منـالو،  ه االصـطيادمنـ تحديـد مواسـم التكـاثر ، الطـول الـذي يبـدأ لكوكذ، المبذول علي 
 .عملية التكاثر

ــاء لعــب اإلَي ضــرورة االهتمــام باإلحصـــائيات الســمكية حـيــث -٩ احصـ ًـــالســمكي دورا هام ً ــ تنفــي ّ ذ فـي
ِهــذهوء نتــائج ُوعلــى ضــ،  الدراســات مــنالكثيــر  وعـلـى  ة بصــورة ناجحــة ،ّالســمكي الدراســات تــدار المصــائد َ

بنــى المشــاريع االســتثمارية الناجحــة ، والقواعــد األساســية لتطــوير المجتمعــات َضــوء اإلحصــائيات الســليمة ت
ِهذه دقة ّىقاس تطور المجتمعات بمدُ وة ّالسمكي  . التطورهذا في ّيبا المعلومات اإلحصائية لدورها اإليجَ

ــماك ذات األهمـيــة االقتصـــادية العاليـــة ،أ -١٠ ــناعية ألنـــواع األسـ ــاء مفرخـــات صـ ناســـب ُوالـتــي ت نشـ
 ، مـن خـالل تكثيـف أعـداد بالقطـاع ّ ، لضـمان تنميـة قطـاع االسـتزراع السـمكيبالقطـاع ّاالستزراع السمكي

 المتجـاوزين ّأيـديواألخذ علـى ، قلل من ظاهرة صيد الزريعة بطرق خاطئة ُمما ي  بالمزرعةوحدات الزريعة
 . لهذه القوانين
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عمـل و وخفـض الضـرائب ،، ، وذلـك بتـوفير وسـائل األمـان للصـيادين   تقديم الـدعم للصـيادين-١١
لصــيادين بطــرق تأمينــات صــحية ـلـدعم الصــيادين مــن األمــراض التــي تعترضــهم ، وتقــديم دورات إرشــادية ل

 .بالمنطقةوخطورة الصيد الجائر على اإلنتاج السمكي ، الصيد الحديثة 

 ّوبــذل أقصــى،  بالقطــاع ّ إنشــاء مصــانع لـتـوفير األعــالف المصــنعة لتنمـيـة االســتزراع الســمكي-١٢
 .منطقةًمليات تكاثر األسماك طبيعيا بالهدد عُ تالتيالجهد للقضاء على مصادر الثلوت 

 :ُحة لمشكالت الثروة الداجنةالحلول المقتر
 إلى ّأدى ُالثروة الداجنة من منطلق االعتماد على الذات واستغالل مقومات البيئة المحلية مما

ًباعتبارها مصدرا للبروتين  تشيع المواطنين لعمل الحظائر الخاصة ، وذلك لما للدواجن من قيمة غذائية
 . ً بديال عن اللحوم الحمراءّالحيواني

كالهرمونات (  العقاقير الطبية استخدامء الربح دفعت البعض إلى  وراّ والسعيّالوعيلكن قلة 
رغبة  ينّزراعيالٕواضافتها لألعالف دون استشارة األطباء البيطريين والمهندسين ) الحيوية  والمضادات

و جدير بالذكر ومما ه،  ِمنهم في زيادة اإلنتاج وتقليل أعداد الطيور المريضة والنافقة إلى أقل حد ممكن
ولحل ، سموم يتناولها المواطن دون علم  أن لهذه العقاقير قوانين البد من إتباعها حتى ال تتحول إلى

 :ُمشكلة الثروة الداجنة يمكن األخذ بالمقترحات التالية
ِ االهتمام بتربية الدواجن ورعايتها وتغذيتها طبقا لألسس العلمية الصحيحة في جميع المراحل -١ ً
ًالتي تنشأ أحيانا  ُفظة عليها وتمكينها من اإلنتاج على النحو السليم مع ضرورة االهتمام بالمشكالتللمحا

ِأو تتفاقم بسبب الطريقة المستخدمة في التربية ، وتجب حماية الطيور من مختلف العوامل المضعفة 
ل للميكروبات للتمكن من لمقاومتها كاإلجهاد والتجويع ، والعطش ، والتيارات الهوائية التي تمهد السب

 .الطيور، وتسبب الضرر لها
وكذلك األمر ،  الحياة وال حياة دونه ُالعذب بطرق سليمة ألن الماء يمثلِ العمل على توفير الماء -٢

،  من وزن البيضة ٪٧٥ و ، من وزن الكتكوت٪٨٥فهو يمثل  بالنسبة للدواجن فال حياة لها دون ماء
 .  من وزن الدجاجة٪٦٥و

 ٕواذا قلت كمية الماء المقدمة للدواجن يقل، تشرب أكثر من ضعف الكمية التي تأكلها  جاجةوالد
 . ًويتوقف تماما إذا منع الماء لمدة يومين، إنتاج البيض مباشرة 

وتزيد االلتهابات الكلوية ، وتتأثر حيويتها وصحتها ، ِ إلى ذلك تبدأ الدواجن في القلش باإلضافة
 . ِسيب األمالح بالكليتين كما تزداد نسب النفوق في الكتاكيتمعدل تر نتيجة ازدياد

ِة المواتية بالمزرعة كالمساحة الكافية للمعيشة ، ّالبيئيِ يجب العمل على توفير كافة الظروف -٣
ُ المشكالت ّرطوبة المناسبتين حتى يمكن تالفيواألكل والشرب ، والتهوية الجيدة ، ودرجات الحرارة وال

 ونزالت البرد ، وتراكم الغازات الضارة  وغير ذلك مما ّالحرارية كاإلجهاد ّالبيئيوء األحوال الناتجة عن س
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ّيضعف المقاومة ، ويجعل الطائر أكثر استعدادا للعدوى  بالكائنات الممرضة ، وأن تكون اإلضاءة صحية  ً
 . اإلنتاج ومناسبة لعمر الطائر ، ونوع
الوصول إلى  ا يسببه من إنهاك للطيور، و يمنعها من االزدحام الشديد لمّويجب كذلك تفادي

ّ يساعد على تفشيّالطعام والماء ، وبالتالي ة يجب أن تكون ّاألرضيِوفي حالة التربية .  األمراض بينهاُ
 . الفرشة المستخدمة عميقة وذات نوعية جيدة

 المتوقعة ، ِإستخدام  اللقاحات ضد األمراض المتوطنة ، أو:  تحصين الدواجن عن طريق -٤
 تقرره الجهات الرسمية مع ضرورة االلتزام بالبرامج التحصينية المعتمدة ونوعية ًبالمنطقة ، فقط ووفقا لما

والحصول على اللقاحات من مصادر معروفة  بالمنطقة ومواعيد التحصين باستخدامهااللقاحات المسموح 
 التأكد من طريقة إنتاج وحفظ اللقاحات ،  كما يجب،ِوموثوق فيها ، وبعلم وموافقة السلطات المختصة 

 .ٕواتباع إرشادات الجهة المنتجة بدقة
 :ّزراعيالُ   الحلول المقترحة لحل مشكالت التصنيع 

ُ زيان العديد من المشكالت والمعوقات ، –ِ في قطاع قالبشو ّزراعيالُتواجه عمليات التصنيع   
ِوهناك بعض االقتراحات التي يمكن األخذ بها في  :شكالتُ سبيل حل بعض هذه المُ

 :ُ الحلول المقترحة لمشكلة نقص الخامات-١
 زيان من نقص الخامات أو وفرتها ولكن –ِة في قطاع قالبشو ّزراعيالُتعاني معظم الصناعات 

ة المختلفة ، ّزراعيالِ ، ومن هنا يجب العمل على توفير الخامات الخاصة بالصناعات ةبأسعار مرتفع
ِ في ً فمثال؛ِة عن طريق التوسع في زراعة بعض هذه المحاصيل وزيادة مساحتهاّزراعيال  الخاماتوخاصة

نواع  يمكن حلها من خالل تشجيع القطاع الخاص على عمل مزارع لأللبان ، واستيراد أصناعات األلبان
 .عالية اإلدرار للبنمن األبقار مثل الفريزيان 

ُ لألرز الشعير بحيث ّ نظام التسويق التعاوني يجب عودةضرب األرزَوكذلك بالنسبة لصناعة 
ٕ الحصول على الكميات التي تجعلها تعمل بكامل طاقتها اإلنتاجية ، وانهاء حالة ّتضمن المضارب الكبرى

 .ِ في شراء األرز الشعير من قبل التجار وتخزينه لرفع األسعارّالفوضى
 
 

 :ُ الحلول المقترحة لحل مشكلة الدعم-٢
ِتشجيع المصانع التابعة للقطاع العام في نفس الظروف التي يعمل فيها القطاع َوذلك من خالل  ُ ِ

 للمنتجات بسعر السوق ، اًإلنتاج بسعر السوق ، والبيع أيضُومستلزمات ا، الخاص أي شراء الخامات 
 .وتجنب الخسائر التي يسببها الدعم، حتى تستطيع هذه المصانع تحقيق األرباح 
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 : لحل مشكالت صناعة سكر البنجرالحلول المقترحة -٣
ً أن صناعة سكر البنجر تعتبر صناعة تعاقدية ، وهي أيضا زراعة وصناعة في تبينبعد الدراسة 

 يتحقق أكبر حتىفإن االهتمام بالصناعة البد له في المقام األول من االهتمام بزراعته ؛ آن واحد لذلك 
 في صناعة السكر ّ للنهوض بمستويًتي يراها حالعائد للمزارع ، ويقترح الطالب بعض المقترحات ال

 :وتتمثل فيما يلي، المنطقة 
 تغيير في ّ حدوث أيّ من وسائل نقل المحصول لتالفيّ العمل على توفير القدر الكافية ضرور-١

 . للمحصولّالتركيب الكيماوي
ساعد ّ يلذيا األمر والتسويق اإلنتاج العمل على إنشاء هيئات إرشادية متخصصة في مجال -٢

 .  والتسويقية لهذا المحصولاإلنتاجية عن طريق رفع الكفاءة ّعلى زيادة العائد المزرعي
 إلى ّؤديُالذي ي األمر لتصنيع مخلفاته ّوأخرى بنجر السكر إلنتاج مصانع إنشاء التوسع في -٣

 .صناعية في المنطقة/ تشغيل عدد من العمالة إقامة مجتمعات زراعية 
ً اعتمادا على مياه الصرف المتوفرة التي يمكن رزيادة المساحة المنزرعة بالبنج العمل على -٤

 .ّاستخدامها في الري
 ضرورة حل المشاكل التسويقية لمحصول البنجر ، وذلك بالتنسيق بين شركة الدقهلية للسكر -٥

 من ى عالّتويسُناسب للحفاظ على مُ في الوقت المإلاعين شريطة أال يتم تقليع البنجر وبين المزار
 .المحتويات السكرية 
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 :الصـةخــال
 

ِ زيان العديد من العوامل التي تقلل من إنتاجيتها واسهامها في -ِ في قطاع قالبشو ّاألراضيُتواجه  -     ٕ ُ
ُالدخل القومي ، وتأتى مشكلة تأثرها باألمالح في مقدمة هذه العوامل نظرا لوقوع أغلب  ً ِ  القطاع ّأراضيُ

 .ق المنطقة الجافة وشبة الجافةضمن نطا
َ تتعدد العوامل التي تؤدى إلى تناقص الرقعة -       من أهم هذه العوامل زيان -ة بقطاع قالبشو ّزراعيالَ

معدل نمو ُ فدان ب٢٧٢٨قطاع الب ّالمباني المقام عليها ّاألراضيبلغت مساحة  حيث ّالعمرانيالزحف 
 . ٪١,٢سنوي بلغ 

 ّتجارى وّسكنى وّصناعي وّزراعين ابيم زيان –قطاع قالبشو في ت األرض عدد استخداماتت -    
،  فدان ١٥٥٢ ّصناعيال االستخدامو فدان ، ٢٢٧٤٠ ّزراعيال االستخدام ّإجماليبلغ   حيثومزارع سمكية

 . فدان٦٤٨٤ ّالسمكي االستخدامو فدان ، ٢٧٢٨ ّسكنى الاالستخدامو ، فدان ١٣٧٤ ّواالستخدام  التجاري
ِ تشكل ظاهرة التصحر خطرا حقيقيا يهدد البيئة والتنمية في -     ُ ًُ ً  اإلنسان للموارد استخدامقطاع نتيجة الُ

 .ُوالمائية بطرق سيئة، ة ّاألرضي
لسكانية ة بالقطاع كثير من العقبات التي تقف أمام تنميتها لتواكب الزيادة اّالحيوانيتعترض الثروة  -    

ة اآلمال المرجوة منها مع ّالحيوانيَ كما تقف تلك العقبات أمام تحقيق الثروة .المستمرة للسكان القطاع 
قطاع ثروة حيوانية كبيرة ، الَيمتلك  حيث  المعيشةّمستوىزيادة الطلب على اللحوم الحمراء بسبب ارتفاع 

 . أعداد الحيوانات بمركز بلقاس ّإجمالي من ٪١٠,١عادل ُ وحدة حيوانية بما ي٣٠٧٣٧ يصل عددها
 ألف دجاجة بياض ٧٤  و ألف دجاجة تسمين ،٣٣٦من الدواجن  زيان –قطاع قالبشو بلغ أنتاج  -    

وهى ثروة عظيمة ً ألف بيضة سنويا ، ٦٥١ وً ألف كيلو جرام سنويا من اللحوم البيضاء ، ٤٣١ تنتج
 .ستهان بها ، ولكن تعترضها كثير من العقبات التي تقف أمام تنميتها وتطويرها ُيال

مشكلة نقص الخامات ، ومشكلة موسمية :  تتعدد مشكالت التصنيع الزراعي بالمنطقة ، ومنها -    
الخامات في بعض الصناعات ، وقابلية بعض الخامات للتلف ، وارتفاع أسعار الخامات ، والتناثر 

 . ، باإلضافة إلى مشكلة السوق الجغرافي للخامات

ُتتعدد أنواع ملوثات  -     َ ن تلوث التربة ، وتلوث مياه ابي م زيان–ِة في قطاع قالبشو ّزراعيال ّياألراضَ
ِهي المحطة الرئيسة في القطاع التي محطة صرف قالبشو  دعُت حيث ّزراعيالُ ، ومشكلة الصرف ّالري

 ٣٢ بتكلفة بلغت م٢٠٠٠ِ القطاع أنشأتها وزارة األشغال والموارد المائية في عام ّأراضىُتصرف إليها مياه 
 .ُوتشرف عليها اإلدارة العامة لمشروعات الصرف بوسط الدلتا بطنطا،  ّمصري ةمليون جني
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 الخاتمة

 
ــن خــــالل العــــرض الســــابق لج ــغرافيــــة التنميــــة ُمــ ـــية ّالزراعيــ ــاع قالبشــــو فـ ــان– قطــ ووضــــوح ،   زيــ

 اإلمكانـات تحتـاج إلـى بعـض ِذهَن هِ فإستغل بعدُ لم تّالتي أوستغلة ُاء المَ سوقليماإل يمتلكها التي اإلمكانات
 معيشــة ّســتوىُ لرفــع ماإلقـلـيم اســتثمار مــوارد إلــى تهــدف التــي ةّــالزراعيقترحــات لتقــوم بــدورها ـفـي التنميــة ُالم

ة ّالزراعيــتنميــة  ـلـبعض مشــكالت الًراـهـا حــالَ يالتــي، وفــى هــذا المجــال يعــرض الطاـلـب للتوصــيات  الســكان
ــة القطـــاعُحـيــث عمليــات التخطـــيط بالقطـــاع فـــيبالقطــاع ولعلهـــا تكـــون مصـــدر اهتـــداء واسترشـــاد    ـيــتم تنمـي

 محاولــة فــيحيطــة ُروف الجغرافيــة المُــ تفرضــها الظالتــي األولويــات فيهــا ّراعــىُ ومتوازنــة تصــحيحة ةبطريقــ
 ألهـم عـرض ّيلـيوفيمـا ،  ّالمصـريا القطـر  منهـّعـانىُ يالتـيللخروج من الضوائق االقتصادية واالجتماعيـة 

 :هذه الدراسةوتوصيات نتاج 
 

 : النتائج-ًأوال
 

ستواء واالنحـدار ِ القطاع يغلب عليها طابع االّأراضي أن القطاع لوحظ في السطح أشكال بدراسة -١
ط  خــشــمالي ٣٠٠٠٠ :١ إلــى تصــل ُحيــثداخلهــا بعــدالت االنحــدار ُ، وتتفــاوت م جهــة الشــمال التــدريجي

 إلـى ّأدى تتسـم بـبطء االنحـدار ممـا فهـيلـذلك ، ) ١٠٨٠٠ : ١معدل االنحدار العـام للـدلتا ( متر ١ كتنور
 وجعـل مـن ّالمـائير ذلـك علـى النظـام جـة لوجـود البـرك والسـياحات ، وقـد أثـ تعميرهـا واسـتزراعها كنتيتـأخر

ــري االســـتعانة بمحطـــات ّالضــروري ــان مـيــاه والصـــرف مـــن أّلـل ــات ّاـلــري جـــل اســـتمرارية جرـي ــول المقنـن  ووصـ
 مناسـيب سـطح فيعتبر التباين البسيط ُ، وية وصرف الماء الزائد عن حاجتها ّالزراعي ّراضياأل إلىالمائية 
 إجـراء عمليـات التسـوية فـال يحتـاج األمـر؛ عوامل التي تيسـر عمليـة االستصـالح واالسـتزراع  من الاألرض
 ّالــرية ومــد شــبكات النقــل وّالزراعيــيســمح باســتخدام الميكـنـة كمــا .  ّكبــر معوـقـات التوســع االفقــىعــد أُالـتـي ت

 .سهل تنمية مثل هذه المناطقُوالصرف مما ي
 

 

ــن دراســـة الظـــَ ت-٢ ــة ُبـــين مـ ــدار العـــام ُ القطـــاع يتمـيــز بـــدرجات حـــرارة مأنروف المناخـي ــى مـ عتدـلــة عـل
 الـرغم مـن ة ، وعلـىّيالزراعكنتيجة لقربه من ساحل البحر المتوسط مما ساعد على نمو معظم المحاصيل 

ــروف المناخيــــة  ـــر بعـــض الظــ ـــة الغـي ــغل حـيـــزافإنهــــا؛ مواتـي ـــن الوـقـــت ً محــــدوداً تشــ ـــن ال،  مـ تنـبـــوء بهــــا ويمكـ
  فصل الشتاءفي األمطار غزارة أدت كما . ّالزراعي اإلنتاج الضارة على ثارهاآوالحد من ، ستعداد لها واال
 . مناطق الكثبان الرملية فية  زراعة الخضروات والفاكهفيية م استغالل هذه الكإلى

 



 - ٢٤٦ -

 أو جهــات متعــددة مــن القطــاع بســبب الملوحــة فــيشــكلة ضــعف التربــة ُ دراســة التربــة مأوضــحت -٣
ــفة خاصـــة  ــة ّراضـــياأل فـــيالقلويـــة وبصـ ــمالي الواقعـ ــفر-١ كنتـــور خـــط شـ ــب العمـــل  صـ  متـــر ، ولهـــذا يجـ

ــة  ــة بالخدمـ ــتمرار علـــى العنايـ ــباسـ ــافة، ة ّالزراعيـ ــية والجـــبس  العضـــوياألســـمدة ٕواضـ  وفيـــرة بكميـــات ّالزراعـ
 ارتفـاع الملوحـة ّعـزىُة ، ويّالزراعيـ ّ االراضـىإنتاجيـة محاولـة لرفـع فـيحسين خواصـها الطبيعيـة والحيويـة لت

وعـدم تـوفير ،  ّالبـاطنيرتفـاع المـاء  امـعوعـدم تـوفير الصـرف الجيـد ، النحـدار  بـطء اإلى هذه المنطقة في
 ـلـذلك يجــب تزويــد هــذه المنــاطق بشــبكة مناســبة مــن ؛ الذائبــة األمــالح تكفــى لـلـتخلص مــن الـتـي ّاـلـرييــاه م

 عـن منطقـة الجـذور ، وفـى هـذه الحالـة يمكـن غمـر ً بعيـدااألمـالحالمصـارف الفرعيـة والحقليـة وغسـلها مـن 
 ّيلـي أنعلى  األرض باطن إلى من تركه يرشح ً بدالً ثم صرف الماء سطحيااألمالح إلذابة بالماء األرض

وتتحمـل كثـرة وجـود ،  مـا ً تتحمـل الملوحـة نوعـاالتـي المحاصـيل بأحـد األرضبزراعة  اإلسراع ذلك ضرورة
 الكربــون أكســيد ثــانين جــذورها تســهل نفاذيــة المــاء وترشــحيه ، ويعمــل  والدنيبــه والبرســيم ألكــاألرزالمــاء 

بان ممــا ة للــذو قابلــأمــالح إـلـى الغيــر قابلــة لـلـذوبان األمــالحالنــاتج مــن تــنفس الجــذور علــى تحويــل بعــض 
وهــو مــن   مركــب االمتصــاص فــييســاعد علــى حــدوث تبــادل القواعــد ودخــول الكالســيوم محــل الصــوديوم 

 ُحيــث لــألرض العضــوية األســمدة مــن وفيــرة كميــات إضــافة كمــا يجــب . هــذه الحالــة ـفـي المرغوبــة األمــور
 . نفاذية سطح التربة للماءةاستمراريساعد ذلك على ُي

 
 ســاحل البحــر مـنوقربهــا ، ا ترـبـة رمليــة لوقوعهـا المتطــرف شــمال مركـز بلـقـاس الترـبـة بأنهـ تتميـز -٤

 ّأراضــيو،  ّ الدرجــة األولـيّأراضـي  حسـب جــدارتها اإلنتاجيـة اـلـيطـقـةمن الّأراضـي تـم تقســيم ُحيــثالمتوسـط 
 ّراضــي ترتفــع بهــا نســبة األمــالح الزائــدة فتتــراوح بــين األُحيــثَذات إنتــاج ضــعيف  ّفــاألولي؛  الدرجــة الثانيــة

 األمـــالح مــنوالــتخلص ،  ّالزراعــيوتحتــاج إلــى تحســين الصـــرف ، الملحيــة أو القلويــة أو الملحيــة القلوـيــة 
ــاحة هـــذا الـــنمط ، والقلويـــة  ــاحة المـــن �٪٢٠وتبـلــغ مسـ ــة من مسـ  مـــن �٪٨٠فتمثـــل نحـــو ؛ طقـــة ، وأمـــا الثانيـ
ــة ّإجمــــالي ــيوتشــــمل األ،  مســــاحة المنطقــ ـــور ّراضــ ــيوتضــــم األ،  البـ ـــِرة بالمــــاء فــــي ال المغمــــوّراضــ اطق منـ

 .ُخفضة بين الكثبان الرمليةمنال
 

مثلـون ُ ي٢٠٠٦حسـب تعـداد  نسـمه ١٨٨٧٢ بلـغ  عـددهمأن من دراسة خصـائص السـكان يتضح -٥
 مركـز بلقـاس ، ويالحـظ أن ّ ممثلـه بـذلك المركـز العشـرون بـين نـواحي من سـكان مركـز بلقـاس�٪٤,٤نحو 
ويرجــع ،  ٢٠٠٦عــام ��٪٨٦,٣ إـلـي ١٩٨٦ لعـام �٪٩٠,١اقص مــن  ـقـد تـنـّالزراعـيبالنشــاط   الـعـامليننسـبة
ــيين ّاـلــزراعي اتجـــاه الكثيـــر ـمــن الســـكان إـلــيذلـــك  ــر إـل ــالح ّأراضـــي هجـ   ّالزراعـــيهم الرتـفــاع نفقـــات االستصـ

  .بجانب السفر الي الخارج
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 شــمال محافظــة الدقهليــة أثــر كبيــر فــى عــدم تقــدم ّأقصــي زيــان فــي – لموقــع قطــاع قالبشــو كــان -٦
ــل بهــــا طــــر ـــل إـلـــى وافتقارـهـــا ، ق النـقـ ــن وســــائل النـق ـــع درجــــة النمــــو ، العديــــد مــ ـــا مـ ًوأن الطــــرق تنمــــو طردـي

 فـيفـأن طـرق النقـل مازالـت ؛  ّ والعمرانـيّالزراعـي فالمنطقـة حديثـة العهـد لالسـتغالل ؛  للمنطقـةّاالقتصادي
طـرق  لل��٪٧١ مقابـل �٪٢٩ فقد بلغـت نسـبة أطوالهـا المرصـوفة ؛أطرفها الشمالية  في درجة متأخرة خاصة

ة ّالزراعيــ ضــرورة العمـل علــي رصــف معظــم الطــرق الترابيـة الرئيســية لتحقـيـق التنميــة ّ ، ممــا يســتدعيترابيـة
 ، ةّالزراعيـً منطقة يسير جنبا إلي جنب مـع بـرامج التنميـة ّ أن تطوير وسائل النقل في أيُحيث المنطقة في

 ة ،ّالزراعيـ له طرق نقل جيدة تساعد علي تنفيذ برامج التنميـة َ تخطيط أن ينجح إذا لم يتوفرّأليفال يمكن 
ورصــف فروعــه الممتــدة إلــي جمعيــات القطــاع بمــا ،  ّ الســاحليّكمــا يجــب االهتمــام بتطــوير الطرـيـق اـلـدولي

 بجانــب رصــف الطــرق الترابيــة الفاصــلة بــين الجمعيــات مــن أجــل ٕيســمح بســهولة التنقــل مــن والــي المنطقــة
 .ستصالحاستكمال عمليات اال

 
 الميـاه والحـد مـن نسـبة اسـتخداموالعمـل علـي تقنـين ،  ّ ضرورة االهتمـام برفـع كفـاءة النظـام المـائي-٧
 التوسـع ّراضـي ، وذلك بهدف توفير االحتياجات المائية الالزمـة ألّالريفي  اإلسراف المياه نتيجة فيالفاقد 
 وثيقـة لهـا صـلة ّفهي المنطقة في ّالزراعي نتاجاإل من المشاكل التي تواجه ّالري ، وتعد مشكلة سوء األفقي

ــُحيــث اإلنتاجيــةبخصــوبة التربــة والمحافظـــة عليهــا ورفــع كفاءتهـــا   المنطـقــة مــن مـيــاه ّأراضــي معظــم ّرويُ ـت
 المنطـقـة ممــا يترـتـب ّأراضـيوالـتـي يــتم رفعهـا بواســطة طلمـبـات إـلـي ،  ٢الصـرف الناتجــة مــن مصـرف نمــرة

ـــرة منهـــا تـلـــوث ال ــة بالملوـثـــات العضــــوية عليهـــا أخطــــار كثـي ــة الصــــرف فهـــي محمـلـ ــن محطــ ــاه القادمــــة مـ مـيـ
الرتفـاع  كمـا أنهـا تكـون عاليـة الملوحـة . وتقلـل مـن إنتاجيتهـا، ة ّالزراعيـ التي تضـر بالمحاصـيل ةوالكيمائي

 الميـاه هتحليـوالعمـل علـى ،  فيجب العمل علـي توسـيع محطـة الصـرف ؛درجة تركيز أمالح الصوديوم بها 
 ٢ تقابـل محطـة صـرف نمـرةُحيـث  تضر بالنبات من أجـل رفـع إنتاجيـة الفـدانالتيالملوثات وتخلصيها من 

وعدم وجـود اإلدارة ،  المناسب نتيجة ضعف الطلمبات باألداء تحول دون قيامها التيالكثير من المعوقات 
 .بإدارتهاالكفوءة 

 
المنصـرفة الفعليـة وجـود  والكميـة ّ أوضحت دراسـة االحتياجـات المائيـة حسـب التركيـب المحصـولي-٨
 وجـود خلـل فـي توزيـع كميـة الميـاه ًوأيضـا ألـف متـر مكعـب ، ٩١ كميـة الميـاه الفعليـة بلغـت نحـو فيعجز 

ــي شـــهور الســـنة حســـب التركيـــب المحصـــولي ــة ّعلـ ــذه الكميـ ــادة تنظـــيم هـ بمـــا يتفـــق مـــع  ، ولـــذلك يجـــب إعـ
وزـيـادة العائـد بمــا يشـجع عـلـي مواصــلة  إنتاجـيـة ممكنـة ، ّ تحقـق أعـلـيحـتـىة ّالزراعيـاحتياجـات المحاصــيل 

 . بالمنطقةّراضياستصالح األ
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َتطور حجم الزمام  -٩  ثـم وصـل ١٩٨٦ فـدان عـام ١٩٢٣,٣٢بلـغ ف زيـان – بقطـاع قالبشـو ّالزراعيَ
عـام  �٪١,٢ إلـي ١٩٨٦عـام ��٪٢,٤ تناقص نصـيب الفـرد مـن ُحيث ، ٢٠٠٦ فدان عام ٢٢٧٤٠,٥٥إلى 

ًة ، بناء علي ذلك يجب العمل علـي سـن القـوانين ّالزراعيض متوسط الحيازة إلي انخفا ّؤديُ مما ي ،٢٠٠٦
 ، األرض الخاصة بنظام توريث اإلسالميةة مع مراعاة قوانين الشريعة ّالزراعي األرضالتي تمنع من تفتت 

ي  فـة عـن طريـق دفـع عجلـة التنميـةّالزراعيـ بـين السـكان والرقعـة  التـوازنإلعـادةكما يجب مواصلة الجهـود 
 .ًوأيضا العمل من أجل تزايد أعداد السكان بالمنطقة، مجال االستصالح واالستزراع 

 
تبـلـغ مســاحتها      ور القابلــة لالستصــالحُ البــّراضــياأل زيــان مســاحات مــن –يمتلــك قطــاع قالبشــو  -١٠

مسـاحات ولـذا فـإن تـرك هـذه ال، ة ّالزراعيـ ّراضـياألتداخل مع ُ ، والشك أن هذا النمط م فدان١١٤٣٥,٣٤
نــه  أإال المنطقـة فـي ّاألفقـي مـن نجـاح مشــروعات التوسـع ة ، علـى الـرغمّالزراعـيـ لـألرض ًعتبـر تبديـداُ يًوراُبـ

عـدالت ُ بهـدف إعـادة التـوازن بـين ملإلنتـاجمصادر  أن تكون في األملمازالت هناك مساحات ينعقد عليها 
موارد المائية الالزمة والتي تمثـل أهـم العوامـل  المتاحة ، ولذلك يجب توفير الاألرضيةنمو السكان والموارد 

ٕواعــادة اســتخدام ميــاه الصــرف بعــد خلطهــا ،  ّاـلـريوذـلـك بتقنــين اســتخدام ميــاه ،  ّاألفقــي المتحكمــة للتوســع
ً وانشاء عددا مـن محطـات الرفـعّالريبمياه   مشـروعات إلنشـاء يجـب تـوفير مصـادر التمويـل الالزمـة ًأيضـا ٕ
ــة ،  ّالزراعـــي لعمليـــات االستصـــالح  الالزمـــةاألساســـيةالبينـــة  ــار المنطقـ ــة إـلــىوذلـــك الفتقـ  مشـــروعات البنيـ

 أن علـى ّراضـياأل فيجب تشجيع الفالحين على استصـالح ؛والتي تزيد من نفقات االستصالح ،  األساسية
 مـن تمكنـه مناسـبة إنتاجية األرض ّعطيُ تحتى طويلة بعد فترة سماح ثالث سنوات أقساطمنها علي ُسدد ثُي

 .األساسية بهاوتوصيل خدمات البنية ،  ّراضياأل علي أن يقتصر دور الحكومة على تقسيم األقساطسداد 
 

وذلـك لطبيعـة ،  الزراعـات المحميـة فـي زيان من المناطق المناسبة للتوسع – قطاع قالبشو ُيعد -١١
 ُمـا يعـادل صوبة ٥٦٧ زيان - الصوب بقطاع قالبشوةّالزراعيبلغت أعداد الصوب فقد ، ظروف المنطقة 

 - مـن جملـة أعـداد الصـوب بمركـز بلـقـاس ، بينمـا بلغـت مسـاحات الصـوب فـي قطـاع قالبشــو٪٧,٢بلغـت 
 كمــا يبلــغ ، ة بمركــز بلقــاسّالزراعيــ مســاحات الصــوب يمــن إجمــال٪ ٣,٥عــادل ُ بمــا ي٢ م١٠٥٤٥٦زـيـان 

ــن إنتــاج الخضـــروا٪٨,٩مثــل ُ طــن ت٩١٠ة مــن الخضـــروات ّالزراعيـــإنتــاج الصــوب  ؛ ت بمركــز بلقـــاس  مـ
ــة  ــب تعمـــيم الزراعـــة المحميـــة فـــي معظـــم جمعيـــات االستصـــالح بالمنطقـ  تشـــغل مســـاحة الصـــوبة ُحيـــثفيجـ

 إلــي زيــادة إنتــاج ّؤديُ مــن الخضــر ممــا يــّإنـتـاج الفــدان العــادي يفــوق إنتــاجعطــي ُوت، الواحــدة ثالثــة ـقـراريط 
 . التي تحتاجها المنطقةّمحاصيل االخري لزراعتها بالّ توفير مساحات أخريّوبالتالي، الخضر بالمنطقة 

 القابلــة ّراضـيِ زيـان باستصــالح العديـد مـن األ-ِ ـفـي قطـاع قالبشـو ُاألفقيـةتـرتبط عمليـة التنميـة  -١٢
ِ كثيرة بحاجه إلى عمليات االستصالح بهدف إضـافتها إلـى الرقعـة ّ يوجد بالقطاع أراضىُحيثلالستصالح 

ـــاطق جـــارىُالم ّنزرعـــة ، وهنـــاك من ــالحها بالفعـــل  اسُ ــة ؛تصـ ــب العمـــل علـــي توســـيع الدراســـات الخاصـ  فيجـ
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 ّالزراعـيواصـلة عمليـات االستصـالح ُة ، وتـوفير اآلالت والمعـدات الالزمـة لمّالزراعيـ ّراضيباستصالح األ
 .ّالزراعيوتشجيع المزارعين على مواصلة عمليات االستصالح ، بجانب توفير خدمات البنية التحتية  بها
 

ــي المنطقـــة بالحـفــاظ عـلــي الزمـــام  -١٣ ــية فـ وتحســـين اإلنـتــاج ،  ّ الحـــاليّالزراعـــيتـــرتبط التنميـــة الرأسـ
والمحافظــة علــي قــدرة األرض ،  والصــرف ّالــريوزيــادة العائــد منــه عــن طريــق تحســين وســائل ،  ّالزراعــي

ــة ٕواضــافة المخصــبات المختلـفــة ، والتوســع فــي اســت، اإلنتاجيــة بإتبــاع أســاليب الخدمـــة الجيــدة  خدام الميكـن
 التوسع في استخدام البذور ةة واألسمدة ومقاومة اآلفات واألمراض لرفع إنتاجية الفدان ، مع ضرورّالزراعي

ــــــالي ــاج العـــ ـــــ ــدة ذات اإلنتــ ــــ ـــــرورّالجـيــ ـــــا ضــــ ـــــخا ة ، ومنهــــ ـــــيم ســــ ـــــناف البرســــ ــــي زراعـــــــــة أصــــ ــــ ـــــع فـ   ٣ التوســــ
 التوسـع فـي زراعـة أصـناف  كمـا يجـب.وهي أصناف تتفوق علي نظيرتها التقليديـة ،  ١٠ ، وجيزة ٤سخا 

وتتميـز بإنتاجهـا الـوفير ،  الملحيـة ّراضـيناسـب األُوذلـك ألنهـا ت،  ٦١سـخا و ، ٦٩سـخا و ، ٨القمح سخا 
 .بالتالي زيادة العائد من زراعتها 

 
كما ،  ٣٧,٨ ألف دجاجة بياض ٧٤  و ألف دجاجة تسمين ،٣٣٦ زيان –ُينتج قطاع قالبشو  -١٤

ًة سـنويا ، وهـى ثـروة عظيمـة ال  ألـف بيضـ٦٥١ و اللحوم البيضـاء ، منًم سنويا  ألف كيلو جرا٤٣١ ُينتج
ِوتغـذيتها طبقـا لألسـس العلميـة الصـحيحة فـي جميـع   ورعايتهـالدواجنتربية ااالهتمام ب فيجب ؛تهان بها ُيس ً

التــي ت ُمشــكال اإلنتــاج عـلـى النحــو الســليم مــع ضــرورة االهتمــام بالمــنللمحافظــة عليهــا وتمكينهــا  المراحــل
ِتنشــأ أحيانــا أو تتفــاقم بســبب الطريـقـة المســتخدمة فــي التربيــة  مختـلـف العوامــل مــن ، وتجــب حماـيـة الطيــور ً

التي تمهد السبل للميكروبات للـتمكن  ، والتيارات الهوائية ، والعطش المضعفة لمقاومتها كاإلجهاد والتجويع
ــد مــن تفشـــى ، وـتــوفير المضـــادات الحيويــة ، وتســـبب الضــرر لهـــا  الطـيــورمــن  أنفـلــونزا فـيــرس ّالالزمـــة للحـ

 .ّ الحيويباألمن خاصة مزرعة بكل إدارة ٕوانشاءالطيور 
 
 
 

 
 

 : التوصيات-ًثانيا
 

ــم -١ ــي المنطقـــة الصـــرف المكشـــوف فمعظـ ــث يســـود فـ ــام بتطـــوير شـــبكات الصـــرف حيـ ُ يجـــب االهتمـ
ُاألراضي الزراعية ت ّ ر مشـروعات الصـرف المغطـي  من سوء حالة الصـرف كنتيجـة لعـدم كفايتهـا وتـأخّعانيّ

ّمن ناحية ، وذلك معظم أراضي المنطقـة رمليـة ذات نسـيج ثقيـل ، لـذلك يجـب رفـع كفـاءة شـبكات الصـرف 
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ًوتطهير المصارف الرئيسية وتعميقها بصفة دوريـة لخفـض منسـوب ميـاه الصـرف بهـا وضـمانا لعـدم ردمهـا 
ِإلســراع فــي  بهــدف ا ذو كفــاءة عاليــة ،ّر نظــام صــرف حقـلـيِعـلـى تــوفيوالعمــل   ، إـلـي المصــارف الحقليــة
ع إعــادة منــ بعــد إتمــام عمليــات استصــالحها لّراضــي إـلـى العنايــة بهــذه األ باإلضــافة.عمليــات االستصــالح 

 .زرعة باألرضمنتمليح التربة واإلضرار بالمحاصيل ال
 
خ ّ خـاص لألراضـي المستصـلحة يتفـق مـع طبيعـة التربـة ومنـاّالعمل علي وضع تركيب محصـولي -٢

ّ المـتـوفر بهــا ، علــي أن يكــون لهــا دورة زراعيــة خاصــة ، وال تتبــع اـلـدورة الزراعيــة ّالمنطقــة والمقــنن المــائي
ُ حيــث تجــود زراعتــه فــي مثــل هــذه ّكالتوســع فــي زراعــة بنجــر الســكر كمحصــول شــتوي. المتبعــة بــالمركز 

ًاألراضــي وأيضــا التوســع فــي زراعــة محصــول األرز صــيفا بعــد تــوفير االحتياجــ ً ، ات المائيــة الخاصــة بــه ّ
ُوذلك لمحاولة تخليص التربة من األمالح الزائدة بها حيث يعمل محصول األزر علـى عمليـة غسـيل التربـة 

 ّالريّ الحديـثـة فـي أراضــي االستصـالح كــّالـري ، كمـا يجــب تعمـيم طــرق وتخليصـها مـن األمــالح الزائـدة بهــا
 .ّستصالح مساحات أخريل امن أج ّالري بالتنقيط لتوفير مياه ّالريو، بالرش 
 
  بمنطقـة الدراسـة تيار المحاصيل التي تالءم خواص التربـة والمـوارد المائيـة المتاحـة العمل على اخ-٣

ِهـذه مـع إنشـاء مراكـز تجميـع لمثـل ،دراسة إدخـال المحاصـيل الطبيـة والعطريـة و  ،  تلفهـالتجنـب الزراعـات َ
ِوانشاء مصنع يتوسط هذه المواقع  َ ِولـيكن فـي تجربـة الناجحـة فـي مركـز قطـور محافظـة الغربيـة ، ًاهتداء بالٕ

ــرور ١٥جمعـيــة  ــن مـ ــتفادة مـ ــايو أو جمعـيــة الجامعـــة ، لســـهولة نـقــل المحصـــول فـــي أســـرع وقـــت ، واالسـ ِ مـ
 في شمال منطقة الدراسة فـي نقـل مثـل هـذه المحاصـيل الهامـة مـن أجـل الحصـول ّ الساحليّالطريق الدولي

 .على أعلى عائد ممكن
 
ُحيــث يحتــاج  طقــةمن الِفــي المحاصــيل الهامــة مــنالنخيــل ؛ فزراعــة نخيــل اـلـبلح جــب االهتمــام ب ي-٤

إلنتـاج ثمـار ذات صـفات جيـدة  خفضـة خـالل أشـهر الصـيفمنًدرجات حرارة مرتفعـة نسـبيا ورطوبـة نسـبية 
يـل  تـنجح زراعـة نخُ حيـثاألصـنافبـاختالف  ف توفر احتياجات حرارية محـددة تختلـ يلزم ّعاليومحصول 

عتبـر عمـق التربـة ُوي،  ّالفواكـه األخـرى رمـن أشـجا بدرجة تفـوق الكثيـر ّراضياأل من أنواع مختلفة ِفيالبلح 
ٕفتجـود زراعـة وانتـاج نخيـل ؛  مـزارع النخيـل ِفـيالالزمـة   أهـم العوامـلمـن ّضـيراأل المـاء ّوانخفاض مسـتوى

ــى وـلــوّراضـــياأل ِـفــياـلــبلح  ــت فقـيــرة عـــن زراعـتــه   العميقـــة حـت ــبة ّأراضـــي ِـفــيكانـ ــة ،  خصـ ولـكــن غـيــر عميقـ
  .ضحلة
 
 للمنطقـة بدرجـة تسـمح برفـع نسـبة ّ ضرورة االهتمام بالبحث عن تعديل هيكل التركيب المحصـولي-٥

ُالتكثيـف الزراعـي ، وذلـك بزراعـة المحاصـيل التـي ت ً عائـدا أكبـر وفـي نفـس الوقـت تمكـث ـفـي األرض ّعطـيّ



 - ٢٥١ -

 بإدخـال صـفات التبكيـر علـي أصـناف القطـن ّ محاصـيل أخـري الفرصـة لزراعـةّعطـيُفترة أقل األمـر الـذي ي
قطــن عــروتين ـفـي العــام ـمـن ناحـيـة ، ومــن الالمحلـيـة مــن األصــناف األجنبـيـة فــي محاوـلـة لزراعــة مســاحات 

  . الحفاظ علي األقطان المصريةّناحية أخري
 
هــة فــي هــذه  المنطـقـة ، وذـلـك لجــودة زراعــة الفاكفــي يجــب االتجــاه نحــو زراعــة محاصــيل الفاكهــة -٦

ٕالمناطق ؛ فيجب علي الحكومة تشجيع المزارعين علي إنشاء مزارع خاصـة بالفاكهـة ، واعطـاء التسـهيالت 
ميكنـة العمليـات العمـل علـى و،  ود بالعائـد الـوفير لصـاحبهاالالزمة للتوسع في مثـل هـذه الزراعـات التـي تعـ

 .مالئم للتصدير والتصنيع والب الوقت المناسِفي اإلنتاجر ِفي محاولة لتوِفية ّالزراعي
 
ــم أراضـــى-٧ ّ ضـــرورة العمـــل علـــى تعمـــيم الزراعـــة المحمـيــة ـفــي معظـ ــغل مســـاحة ِ ُ المنطقـــة حيـــث تشـ

 لزيـادة إنتاجيـة ّؤدىُـ مـن الخضـر ممـا يّعطى إنتاج يفوق إنتاج الفدان العاديُالصوبة ثالثة قراريط فقط ، وت
 .ّلحاليالفدان من الخضر بثمانية أضعاف ماهو عليه في الوقت ا

 
ّخاصــة الحـيـوان الزراعـي لمــا لــه مــن قيمــة اقتصــادية عالـيـة ،  ّ االهتمــام باإلنـتـاج الحـيـوانيةضـرور -٨

ألنه يعود بالربح الوفير علي صاحبه ؛ فيجب التوسع في إنشاء المزارع الحيوانية ، واالهتمام بتربية ماشـية 
بجانـب تشـجيع . جـات لحفـظ اللـبن مـن التلـف األلبان ، وتـوفير وسـائل نقـل سـريعة لنقـل األلبـان مـزودة بثال

المزارعين والمـربين علـى إنشـاء المـزارع بجانـب زراعـتهم لـألرض ، والعمـل علـي تخصـيص مسـاحات كبيـره 
ــة حـيــث ت ــة البرســـيم ْمـــنكُلألعــالف الخضـــراء خاصـــة محصـــول البرســـيم لمـــا ـلــه مـــن قيمـــه غذائـيــة عالـي  قيمـ

ــة  ــى كونـــه محســـنا. الغذائـيــة العاليـ ــة إذً ممتـــازاًباإلضـــافة إـل  إليهـــا عنصـــر ضـــيفا ُأ لصـــفات التربـــة الكيمائيـ
 .زيائيةِفيوتحسين صفاتها ال، ويعمل مجموعة الجزري على خلخلة التربة ، النيتروجين 

 
ــتزراع الســـمكي-٩ والتـــي تتمثـــل فـــي ،  فـــي المنطقـــة ّ ضـــرورة العمـــل علـــي حـــل جميـــع مشـــكالت االسـ

ــتالزريعـــةمشـــاكل  ــزارع الســـمكية عـــن مراكـــز إنـتــاج  وصـــعوبة الحصـــول عليهـــا ـفــي الوقـ  المناســـب لبعـــد المـ
 مماثلـة بـالقرب مـن ّ محافظـة الدقهليـة ، وذلـك بإنشـاء مراكـز أخـريّوتجميع الزريعة في مركـز بلقـاس وبـاقي

ّالمــزارع الســمكية فــي كــل جمعيــات االستصــالح الزراعــي بالمنطقــة ، مــع ضــرورة تــوفير األعــالف الالزمــة 
 ، مع إنشاء شبكة من الطرق تربط بـين مراكـز تجميـع المالئمناسب وبالسعر ُلمللمزارع السمكية في الوقت ا

 .الزريعة من جهة وبين مناطق اإلنتاج وأسواق االستهالك الرئيسية من جهة أخري 
 

ّ ضرورة سن القوانين الالزمة بهـدف منـع انتشـار المـزارع السـمكية علـي حسـاب األرض الزراعيـة  -١٠
وعمـل التـراخيص الالزمـة لـذلك مـع اإلبقـاء علـي ، صالحة للزراعـة الغير  ّألراضيٕوانشاء تلك المزارع في ا



 - ٢٥٢ -

المزارع السمكية الحالية ، وعمل تراخيص لها بهدف إيجاد جهـة حكوميـة تشـرف علـى هـذه المـزارع لتطـوير 
 .إنتاجها من األسماك

 
ت عديـدة ذات طـابع ّ من دراسات مقومات التنمية الزراعية وجد أن المنطقـة مؤهلـة لقيـام صـناعا-١١

ً بالمنطقـة مـازال بعيـدا عـن اإلسـهام بصـورة فعالـة فـي اقتصـاديات ّزراعي ، رغم ذلك فإن النشاط الصناعي
المنطقــة ؛ لــذا يجــب دراســة إنشــاء العديــد مــن الصــناعات الجديــدة مثــل حفــظ وتجفيــف الخضــر والفاكهــة ، 

  .ّمن الصناعات االخريوغيرها ، وصناعات تمليح وتجفيف األسماك واألعالف واألسمدة 
 

وتحريــر شــركاته مــن القيــود التــي تعــوق مســيرته ، وتشــجيع القطــاع ، جــب دعــم القطــاع العــام ي -١٢
ُالخاص لزيادة مساهمته في التنمية الصناعية مع ضـرورة االهتمـام بالصـناعات الصـغيرة حيـث تعتبـر مثـل 

ًسة ، وأيضـا يجـب العمـل علـى تطـوير مصـنع ٕ وايجاد المنافّهذه الصناعات وسيلة فعالة لالنتشار الجغرافي
 يواجه غالء منتجات السـكر ، وتوفيرهـا بسـعر مناسـب ّكيلبنجر السكر ، وتحديث معداته ، وزيادة إنتاجه 

 .للمستهلكين 
 

ضــرورة دراســة مقومــات التوزيــع الجغرافــي -١٣ ُ ّ للصــناعات الزراعيــة المختلفــة ، وارتباطهــا بمصــادر ُ
ِوقـــود ، ومنـــاطق العمـــال ، واألســـواق ، وتـــوفير ســـبل المواصـــالت بـــين مراكـــز اإلنتـــاج المـــواد األوليـــة ، وال

ِ ، وهذا يفيد في وضـع ُأّومناطق االستهالك ، وعالقة ذلك بتكاليف اإلنتاج الصناعي ِ ُ ّس االرتبـاط األفقـيسـََ ُ 
منطقــة ، ومـــا  بالّ يبعضــها بقــدر اإلمكــان ، وتطبيــق مبــدأ التكامــل الصــناعية للصــناعات المتصــلّوالرأســي
 . من مناطقايجاوره

 

ًعتبر صناعة تعاقديـة ، وهـي أيضـا زراعـة وصـناعة ُ أن صناعة سكر البنجر تتبينبعد الدراسة  -١٤
حـتـى يتحـقـق فــإن االهتمــام بالصــناعة الـبـد ـلـه ـفـي المـقـام األول مــن االهتمــام بزراعتــه ؛ فــي آن واحــد ـلـذلك 

ات إرشــادية متخصصــة ـفـي مجــال اإلنـتـاج والتســويق ، أكبــر عائــد للمــزارع ؛ فيجــب العمــل عـلـى إنشــاء هيئــ
 عن طريق رفـع الكفـاءة اإلنتاجيـة والتسـويقية لهـذا المحصـول  ّاألمر الذي يساعد على زيادة العائد المزرعي

ؤدي ُالذي يـ  لتصنيع مخلفاته ، األمرّلتوسع في إنشاء مصانع إلنتاج بنجر السكر ، وأخرىاباإلضافة إلى 
 .صناعية في المنطقة/ العمالة إقامة مجتمعات زراعية إلى تشغيل عدد من 

َتشكل ظاهرة التصح -١٥ ُ حقيقيا يًر خطراُ ُ المتصـحرة بقطـاع ّراضيبلغت جملة األ ُحيث  المنطقةهددً
مــا ، وهــو  بالقطــاع ّراضــي إجمــالي مســاحة األمــن �٪٢٣,٣ ُمــا يشــكل فــدان ١١٤٣٥,٣٤ زيــان –قالبشــو 

ّرة علــى مســتوى المتصــحّمــن جمـلـة األراضــي��٪٣١عــادل ُي يجــب االهتمــام بمنــع ، ومــن هنــا   مركــز بلقــاسُ
ٕاضـافة المخصــبات ، وة ّــالزراعي الجـائر ، واإلســراع فـي عملـيـات االستصـالح ّظـاهرة التصــحر بمنـع الرعــي

 . زراعتها عدم هجر الفالح لها واستمراره فيّإلي التربة بهدف رفع كفاءتها اإلنتاجية بالتالي
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بلـغـت مســاحة ّــ علـى األرض الزراعية ؛ فقـد ّ ألعمــال التعــديّ علـى الوقــف الفـوري ضـرورة العمــل-١٦
ّكمـا يجـب العمـل علـى بنـاء المنـازل علـى األراضـي .  فـدان ٢٧٢٨ بالقطـاع ّالمبـاني المقام عليهـا ّاألراضي

 .ّالبور غير القابلة للزراعة بهدف الحفاظ على األرض الزراعية 
 

وجـاء ،  ّتجـارى وّصـناعي وّزراعـي زيان مابين – قطاع قالبشو ِتعددت استخدامات األرض في -١٧
 تنوعـت مـابين ّولكن ظهـرت بجانـب الزراعـة عـدة اسـتخدامات أخـرى، استصالح المنطقة من أجل الزراعة 

 ؛ فيجـب العمـل الحـد مـن ةّالزراعيـ جـاء علـى حسـاب األرض ّسـكنىوآخـر ،  ّتجـارىو،  ّصـناعي  استخدام
عن طريق تصلحت المنطقة من أجله ُوالتي اس، ّاالستخدام الزراعي حساب لى تعدد استخدامات األرض ع

ّ على األرض الزراعية بهدف الحفاظ على مساحة األرض الزراعيةّسن القوانين التي تجرم التعدي ّ. 
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 ) ١(ملحق 
 .٢٠٠٦ زيان عام - التركيب النوعي للسكان في قطاع قالبشو)١(ملحق 

 السكان 

رية
الق

 

 

 لجمعياتأسماء ا
 إناث ذكور

 

 اإلجمالي

 مايو١٥
٦٢٥١ ٣٠٣١,٥ ٣١٢٠ 

 الجهاد
٢١٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠١ 

 األمان
١٢٠٢ ٥٨٨ ٦٠٩,٥ 

 رالنو
١٠٥١ ٥١٥,٥ ٥٢٩,٥ 

 زيان

 الجامعة
١٢٥٤ ٦٢٣ ٦٣١ 

  ماضييأب
٣٠٠١ ١١٥٠,٥ ١٦٥٠,٥ 

 األمل
٨٢١ ٤١٠,٥ ٥٠٠,٥ 

 البساتين
١٢١٥ ٦٠٧,٥ ٦٠٧,٥ 

 العدالة
٧٧٦ ٣٦٥ ٤٨١ 

 قالبشو

 السالم
١٢٠١ ٥٩٩,٥ ٦٥١,٥ 

 اإلجمالي
١٨٨٧٢ ٩٠٩٠ ٩٧٨٢ 

 

 .م٢٠٠٦الجهاز المركزي للتعبئة واالحصاء ، تعداد : المصدر 

 

 )٢(ملحق 
 .م٢٠٠٦-١٩٨٦ زيان خالل الفترة من -التركيب االقتصادي للسكان في قطاع قالبشو) ٢(ملحق 

 جملة إناث ذكور نوع النشاط

 ٢٠٠٦ ١٩٩٦ ١٩٨٦ ٢٠٠٦ ١٩٩٦ ١٩٨٦ ٢٠٠٦ ١٩٩٦ ١٩٨٦ التعداد

 ٤٢٣٥ ٣١٤٨ ٣٠٠٧ ٩٨ ٧٥ ١١٠ ٤١٣٧ ٢٩٧٠ ٢٨٩٧ الزراعة والصيد

 ٤٠ ٥٦ ١٦٦ - ١٠ ٢ ٤٠ ٤٦ ١٦٤ التعدين والمحاجر

 ٢٠٩ ٥١ ٨ - ٧ ٢ ٢٠٩ ٤٤ ٦ الصناعة التحويلية

 ٥ ٤١ ١ - ٧ - ٥ ٣٤ ١ الكهرباء والغاز

 ٧٠ ٥٧ ١٠ - ٣ - ٧٠ ٥٤ ١٠ التشييد والبناء

 ٤٦٠ ٤٦ ٣٠ ٣١٧ ١٧٨ ١ ١٤٣ ٤١ ٢٩ التجارة والمطاعم

 ١٢٦ ٥٩ ١١ - ٩ - ١٢٦ ٥٠ ١١ النقل والمواصالت

 ١٤ ٤٩ - - - - ١٤ ٤٩ - التمويل والخدمات

 ١ ١٠١ ١٠٤ - ٣١ ١٦ ١ ٧٠ ٨٨ أنشطة غير واضحة

 ٥١٦٠ ٣٦٠٨ ٣٣٣٧ االجمالى

 .م٢٠٠٦ -١٩٨٦ خالل الفترة من ،ُالتعدادات السكانية ،  الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء -: المصدر
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 جامعة المنصورة

 كلية اآلداب  

 قسم الجغرافيا 

 )٣(ملحق 

 ياناستبنموذج 

  زيان-بإنتاج مزارع الدواجن في قطاع قالبشو خاص 
 

 . خاص بأغراض البحث العلمينالستبياا
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 .....................................:...تقيم أين.. ..........:........مساحة المزرعة -٢
 :أمام اإلجابة الصحيحة ، ويمكن اختيار أكثر من إجابة) √( ضع عالمة -٣

 :رعةنوع الملكية للمز -أ
 ).  (وضع يد   )    (يجارإ)      (ملك  

 :هل تقييم بجوار المزرعة -ب
 )  (ال   )   ( نعم 

 ؟ هل توجد المزرعة مباشرة على الطريق -جـ
 ).  (ال  )    ( نعم 

 كهرباء بالمزرعة ؟ هل توجد  -د
 ).  (ال  )    (نعم 

 ؟  بيطري للمزرعةمرفأ هل يوجد  -ه
 ).  (ال  )    (نعم 

  ؟ عدد العنابر داخل المزرعةما -و
 (   ).عنابر ١٠ أكثر من(  )   عنابر ١٠  )  ( ابرعن ٥أقل من 

  ؟في السنة  عدد دورات اإلنتاجما -ز
 (   ). دورات ١٠أكثر من  دورات  ١٠-٥من (  )   دورات ٥ أقل من 

 ؟  مدة الدورة الواحدةما -ح
 (  ). شهور ٣أكثر من (  )   شهور ٣-٢من (  )  أقل من شهر

 ؟ بالمزرعة أنواع الكتاكيت التي تربيها ما -ط
  (  )أمهات(  )   بياض (  )     تسمين 

 

 بيانات االستبيان سرية



 - ٢٥٧ -

  ؟األول  نسبة الفاقد في الشهرما -ى

 .(  ) ٪٢٠من أكثر  (  ) ٪٢٠(  )   ٪١٠ أقل من 
 ؟ كم تحتاج المزرعة من العمالة -ك

  (  ). عامل فأكثر ٢٠-١٥(  )   عامل ١٥-١٠ من  عمال ١٠-٥من (  )   عمال ٥أقل من      
 
 ؟ متوسط اجر العامل ما -ل

 (  ). جينة ٦٠٠ نأكثر م(  )   جينة ٤٠٠ (  )  جينة ٢٠٠ 
 ....................مصدر الشراء..... ..................ما أنواع األعالف بالمزرعة  -م
 هل تحصل على قروض ؟ -ن

 . (  )ال  (  )   نعم 
 ؟   مصدر الحصول على القروضما -٥س

 ) .  (أخرى  )    (تاجر جملة )    (بنك القرية 
 :م تسويق منتجات المزرعة عن طريق يتكيف  -٥س

  (  ).أخرى، ) (   علي باب المزرعة  (  ) الجملةتجار  (  )  األسواق 
 ؟ في الشهر) السبلة ( ما كمية المخلفات الناتجة من الدواجن  -٦س

 (  ). كجم ٤٠٠أكثر من (  )   كجم ٤٠٠-٢٠٠من (  )   كجم ٢٠٠أقل من 
 :المشكالت التي تواجهك بالمزرعة ما -٧س

     (  )   صعوبة الحصول على الكتاكيت -أ
 )  (     ارتفاع األسعار -ب
      (  )     النقلصعوبة  -جـ
 (  )   صعوبة الحصول على األعالف -د
     )   (           انخفاض سعر البيع -ه
  (  )     عدم توفر األدوية البيطرية   -و

 ..................................................... هل توجد لديك مشكالت أخرى-ز
 
 

 ًشكرا على حسن تعاونكم                                                      

 
 الطالب                                                               

 



 - ٢٥٨ -

  زيان–إنتاج مزارع الدواجن في قطاع قالبشو الخاصة ب االستبيان تفريغ استماراتنتائج ) ٤(ملحق 
 

 م
 

 البيان
 

 عدد أفراد العينة
 

٪ 

    :نوع الملكية للمزرعة أ

 ٦٠ ٦ إيجار  

 ٤٠ ٤ ملك  
 ٠ ٠ وضع يد  

   :  هل تقييم بجوار المزرعة  ب

 ٧٠ ٧ نعم  
 ٣٠ ٣ ال   

   ؟   هل توجد المزرعة مباشرة على الطريق جـ
 ٨٠ ٨ نعم  

 ٢٠ ٢ ال   

   هل توجد كهرباء بالمزرعة ؟  د
 ٩٠ ٩ نعم 

 ١٠ ١ ال 

   هل يوجد مرفأ بيطري للمزرعة ؟  ه

 ٨٠ ٨ نعم 

 ٢٠ ٢ ال 

    : عدد العنابر داخل المزرعة ما و

 ٣٠ ٣  عنابر٥أقل من  

 ٢٠ ٢  عنابر١٠ 
 ٥٠ ٥ عنابر١٠أكثر من  

    عدد دورات اإلنتاج نعم في السنة ؟ما ز
 ٤٠ ٤  دورات٥أقل من  

 ٣٠ ٣  دورات١٠-٥من  

 ٣٠ ٣  دورات١٠أكثر من  

    مدة الدورة الواحدة ؟ما ح

 ١٠ ١ أقل من شهر 
 ٤٠ ٤  شهور٣-٢من  

 ٥٠ ٥  شهور٣أكثر من  

   ؟ ما أنواع الكتاكيت التي تربيها بالمزرعة ط

 ٧٠ ٧ تسمين 

 ٢٠ ٢ بياض 
 

 

 ١٠ ١ أمهات



 - ٢٥٩ -

    نسبة الفاقد في الشهر األول ؟ما ى
 ٥٠ ٥ ٪١٠أقل من  

 ٤٠ ٤ ٪٢٠ 

 ١٠ ١ ٪٢٠أكثر من  

   لة ؟كم تحتاج المزرعة من العما ك
 ١٠ ١  عمال٥أقل من  

 ٣٠ ٣  عمال١٠-٥من  
 ٤٠ ٤  عامل١٥-١٠من  

 ٢٠ ٢  عامل فأكثر٢٠-١٥ 

   ؟  متوسط اجر العاملما ل
 ١٠ ١  جينة٢٠٠ 

 ٤٠ ٤  جينة٤٠٠ 
 ٥٠ ٥  جينة٦٠٠ نأكثر م 

   هل تحصل على قروض ؟  ن
 ٧٠ ٧ نعم 

 ٣٠ ٣ ال 

    مصدر الحصول على القروض ؟ ما ٤
 - - بنك القرية 

 - - تاجر جملة 
 ١٠٠ ١٠ أخرى 

    :يتم تسويق منتجات المزرعة عن طريق  ٥

 ٣٠ ٣ األسواق 
 ٢٠ ٢ تجار الجملة 

 ٤٠ ٤ علي باب المزرعة 

 ١٠ ١ ىأخر 

   في الشهر؟) السبلة (  كمية المخلفات الناتجة من الدواجن ما ٦

 ٤٠ ٤  كجم٢٠٠أقل من  
 ٣٠ ٣ م كج٤٠٠-٢٠٠من  

 ٣٠ ٣  كجم٤٠٠أكثر من  

   : المشكالت التي تواجهك بالمزرعة هل هيما ٧
 ٩٠ ٩ صعوبة الحصول على الكتاكيت أ

 ٨٠ ٨ ارتفاع األسعار ب
 ٩٠ ٩ صعوبة النقل جـ

 ١٠٠ ١٠ صعوبة الحصول على األعالف د
 ١٠٠ ١٠ انخفاض سعر البيع ه
 ٨٠ ٨ عدم توفر األدوية البيطرية و

 



 - ٢٦٠ -

 ة المنصورةجامع
 كلية اآلداب  

 قسم الجغرافيا 

 
 )٥(ملحق 

  زيان–االستزراع السمكي في قطاع قالبشو خاص باستبيان نموذج 
 .بيانات هذه االستمارة بغرض البحث العلمي

 
 : بيانات عامة-ًأوال  

 ................الحالة التعليمية :...........الناحية............:.....اإلقامةمحل :.............السن
 .................:...أخرى أعمال:..............األساسيةالمهنة :....................الحالة االجتماعية

 
 : بيانات عن المزرعة السمكية-ًثانيا  

 ........:.المزرعة من المستغلةالمساحة ......:...المساحة الكلية........:.... بجمعيةالمزرعةموقع  -أ
 (  ).مشاركة (  )  وضع يد (  )  إيجار (  )  ملك : المزرعةازة حي -ب
 (  ).ال (  )   نعم ؟هل يوجد لديك مخزن اسماك :....... المزرعةتاريخ إنشاء  -ج
 (  ).ال (  )  نعم : هل يوجد لديك معمل فحص  -د
 
 : بيانات التربة ومياه الزريعة-ًثالثا  

 (  ).بحيرة (  )  مصرف (  )  ترعة : غذية المزرعة مصدر ت - ب:.........نوع التربة -أ
 (  ).مالحة (  )  قليلة الملوحة (  )  عذبة : نوع المياه  -جـ
  (  ). ترعة(  ) مصرف : جهة الصرف -د
 ) (  أخرىمحافظة الدقهلية  (  )  مركز بلقاس (  )  من المنطقة : صادر الحصول علي الزريعة م-ه
  .......األعالفأسعار ........ :...األعالفنوعية  -د
 
 : بيانات عن العمالة-ًرابعا  

)    (عمال١٠أكثر من  ( ) ١٠-٥ من )(  عمال ٥أقل من : لخدمة المزرعةة المطلوبة أعداد العمال -أ
 (  )مؤقتة (  )  موسمية (  )  دائمة : أنواع العمالة -ب
  (  ).المزرعةخارج (  )  بالمزرعة : العمالةسكن  -جـ
 :............التغذية:................تكاليف الزريعة -د

 بيانات االستبيان سرية



 - ٢٦١ -

 (  )  (  ). نعم ؟هل هو شخصي: التمويلمصدر  -ه
 :اإلنتاج بيانات عن -ًخامسا  

 ...................:اإلنتاجيةمتوسط  - ب........................ المستزرعة األسماكما أصناف  -أ
 . .............................عدد مرات الجمع -جـ
 
 : بيانات عن النقل والتسويق-ًسادسا  

 .ًيهانج:.............تكاليف النقل...........: األسماكوسائل نقل  -أ
   )  ( التعاونيات (  ) التجزئة  تجار(  ) تجار الجملة (  )الشوادر :  عن طريقاإلنتاجيتم تسويق  -ب
  (  ).البلدةارج خ(  )  داخل البلدة : مناطق التسويق -جـ
 .............................................ما(  ).ال (  )  نعم : هل هناك أسعار لكل صنف  -د
 
 :ووسائل النهوض به،  تواجه االستزراع التي المشكالت -ًسابعا  

١-........................................................ 
٢-........................................................ 
٣-........................................................ 
 
 : السمكي من المزرعةاإلنتاجمقترحات زيادة   
١-........................................................ 
٢-........................................................ 
٣-........................................................ 
 

 .ًوشكرا لحسن تعاونكم                                                                        

 

                                                                               الطالب

 
 

 

 

 

 . زيان– السمكي في قطاع قالبشو ع باالستزراةالخاصستبيان ال اتفريغ استمارات نتائج) ٦(ملحق 



 - ٢٦٢ -

 

 

  م

 البيان
 

 عدد أفراد العينة
 

٪ 

  بيانات عامة-أوال
   :الحالة التعليمية ١

 ٢٨ ١٠ أمي 

 ٣٦ ١٣ يقرأ ويكتب 

 ٢٢,٢ ٨ مؤهل متوسط 
 ١٤ ٥ مؤهل عالي 

   :الحالة االجتماعية ٢

 ٢٥ ٩ أعزب 
 ٦٧ ٢٤ تزوجم 

 ٣ ١ ارمل 
 ٥ ٢ مطلق 

   المهنة األساسية ٣

 ٣٩ ١٤ عامل زراعي 
 ٣ ١ عامل صناعي 

 ٥٨ ٢١ مستثمر 

 بيانات عن المزرعة السمكية -ًثانيا

   :المساحة الكلية أ

 ٦٤ ٢٣  فدان٣أقل من  

 ٢٨ ١٠  فدان٥ -٣من  
 ٨ ٣  فدان٥أكثر من  

   :حيازة المزرعة ب

 ٤٧ ١٧ ملك 

 ٢٨ ١٠ إيجار 

 ٥ ٢ وضع يد 
 ١٤ ٥ مشاركة 

   : هل يوجد لديك مخزن اسماك جـ

 ٥ ٢ نعم 
 ٩٥ ٣٤ ال 

    :هل يوجد لديك معمل فحص د

 ٩٢ ٣٣ نعم 
 ٨ ٣ ال 

 

 



 - ٢٦٣ -

 

 بيانات التربة ومياه الزريعة -ًثالثا

   :نوع التربة أ

 ٩٥ ٣٤ رملية 
 ٥ ٢ رملية جيرية 

   : مصدر تغذية المزرعة  ب

 ٨ ٣ ترعة 
 ٩٢ ٣٣ مصرف 
 ٠ ٠ بحيرة 

   : نوع المياه  جـ
 ١٤ ٥ عذبة 

 ٨٦ ٣١ قليلة الملوحة 
 ٠ ٠ مالحة 

   :جهة الصرف د

 ٩٢ ٣٣ مصرف 
 ٨ ٣ ترعة 

   : مصادر الحصول علي الزريعة ه

 ٣٣ ١٢ من المنطقة 

 ٥٨ ٢١ مركز بلقاس 

 ٥ ٢ محافظة الدقهلية 
 ٣ ١ ىأخر 

 بيانات عن العمالة -ًرابعا

   : أعداد العمالة المطلوبة لخدمة المزرعة أ

 ٥٨ ٢١  عمال٥أقل من  
 ٣٣ ١٢ ١٠-٥من  

 ٨ ٣  عمال١٠أكثر من  

   : أنواع العمالة ب

 ٥٨ ٢١ دائمة 

 ٢٨ ١٠ موسمية 
 ١٤ ٥ مؤقتة 

   : سكن العمالة جـ
 ٢٥ ٩ بالمزرعة 

 ٧٥ ٢٧ خارج المزرعة 

   :هل هو شخصي: مويلمصدر الت د
 ٨٦ ٣١ نعم 

 ١٤ ٥ ال ه



 - ٢٦٤ -

 بيانات عن اإلنتاج -ًخامسا

   :متوسط اإلنتاجية أ
 ٣٦ ١٣  كجم٥٠٠أقل من  

 ٥٨ ٢١ كجم١٠٠٠-٥٠٠من  
 ٥ ٢ كجم١٠٠٠أكثر من  

   :عدد مرات الجمع ب

 ٥٨ ٢١ أقل من مرتين في الشهر 
 ٣٣ ١٢  مرات٤-٢من  

 ٨ ٣  مرات٤أكثر من  

 بيانات عن النقل والتسويق -ًساساد

   :وسائل نقل األسماك أ
 ٢٨ ١٠ عربات النقل العادية 

 ٥ ٢ عربات نقل مجهزة بثالجات 
 ٦٧ ٢٤ عربات نقل صناديق مملؤه بالثلج 

   :تكاليف النقل ب

 ٨٠ ٢٩  جنيه٢٠٠أقل من  
 ١٤ ٥  جنيه٤٠٠-٢٠٠من  

 ٥,٥ ٢ ً جينها٤٠٠أكثر من  

   :  اإلنتاج عن طريقيتم تسويق جـ

 ٦٤ ٢٣ الشوادر 
 ٣٣ ١٢ تجار الجملة 
 ٣ ١ التعاونيات 

   : مناطق التسويق د

 ٥٨ ٢١ داخل البلدة 

 ٤١ ١٥ خارج البلدة 

   : هل هناك أسعار لكل صنف  ه
 ٩٢ ٣٣ نعم 

 ٨ ٣ ال 

 
 
 
 
 
 
 



 - ٢٦٥ -

 جامعة المنصورة
 كلية اآلداب  

 قسم الجغرافيا 

 )٧ (ملحق 

  زيان–الصناعات الزراعية بقطاع قالبشو خاص باستبيان نموذج 

 .البيانات بغرض البحث العلمي
 

 : بيانات عن المنشاة الصناعية-ًاوال  

 ..............................العنوان.......................................اسم المصنع -١
 ........................اإلنشاءتاريخ .....................................نشاط المصنع -٢

 .................................................موقع المصنع -٣

 ..............مساحة المصنع -٤

 (  ).ال (  )  ًهل يمتلك المصنع مساحة للتوسع مستقبال ؟ نعم  -٥

 (  ).ال (  )  ني قائم بذاته؟ نعم هل المصنع مب -٦

 (  ).ال (  )  لمصنع بالقرب من طريق مرصوف ؟ نعم هل يقع ا -٧

 (  ).ال (  )  هل يقع المصنع ضمن منطقة صناعية ؟ نعم  -٨

              . (  )ال (  ) هل توجد هناك عالقة بين المصنع والمصانع المجاورة ؟ نعم  -٩

  (  ).واقاألس(  )  العمالة (   )  أسباب اختيار موقع المصنع ؟ رغبة المالك  -١٠

 (  ).مشاركة (  )  إيجار (  )   نمط حيازة المصنع ؟ ملك -١١
 (  )مصرف(  ) مجري مائي (  )  ب قمامة  كيفية التخلص من المخلفات ؟ في مقل-١٢
  (  ). أخرى(  ) بترول (  )  كهرباء :  الطاقة المستخدمة أنواع -١٣
 
 : بيانات العمالة-ًثانيا   

 ...........الموسميون ..........الدائمون...........عدد عمال المصنع  -١
عمالة غير )  ....... (عماله ماهرة) ...... (فنيون) ....... (إداريون:  نوع العمال وعددهم-٢
 )........(ماهرة
 .............اإلضافيةعدد ساعات العمل ..........عدد ساعات العمل اليومية الرسمية -٣
سـيارة (  )  بالشركة   خاصأتوبيس؟   العمال للوصول لمكان العملتي يستخدمها وسيلة النقل الما -٤
  (  ).األقدام ًسيرا على (  )  ةدراجة بخاري (  )  ةأجر
 .ًجنيها.............جر العامل الشهري متوسط أ-٥

 بيانات االستبيان سرية



 - ٢٦٦ -

 (  ).ال (  )   مجال العمل؟ نعم في هل يحصل العامل في المصنع على دورات تدريبية -٦
 :اإلنتاج بيانات -ًالثاث   

 ..................................................................... المنتجاتأنواع ما -١
 (  ).تصدير (  )  عن طريق وسيط (  )  البيع المباشر : اإلنتاج كيفية تسويق -٢
سيارات (  )  صنع  وسائل نقل خاصة بالم: هل عن طريق السوقإليكيف ينقل المصنع منتجاته  -٣
  (  ).متنوعة أجره
 .جنيها.......................كم تبلغ تكلفة نقل المنتجات -٤
 (  ).ال (  )  نعم .  في تزايداإلنتاج هل -٥
 (  ).داخل المحافظة (  )  داخل المركز (  )  ً محليا ؟ داخل المنطقة اإلنتاج يسوق أين -٦
 ؟ المشكالت التي يسببها المصنعما -٧
  ......................................................-أ

  .....................................................-ب
  ...................................................-ج
 
 

 كمًشكرا لحسن تعاون                                                                  

 

                                                                        الطالب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 - ٢٦٧ -

  زيان–لصناعات الزراعية بقطاع قالبشو الخاصة باستبيان ال اتفريغ استماراتنتائج ) ٨(ملحق 

  م

 البيان
 

 عدد أفراد العينة
 

٪ 

 بيانات عن المنشاة الصناعية

   ًالمصنع مساحة للتوسع مستقبال ؟ هل يمتلك  ١
 ٨٢ ٩ نعم 

 ١٨ ٢ ال 

   ؟  هل المصنع مبني قائم بذاته ٢

 ٧٣ ٨ نعم 
 ٢٧ ٣ ال 

   هل يقع المصنع بالقرب من طريق مرصوف ؟  ٣

 ٩١ ١٠ نعم 
 ٩ ١ ال 

   هل يقع المصنع ضمن منطقة صناعية ؟  ٤

 ٥٥ ٦ نعم 
 ٤٥ ٥ ال 

   بين المصنع والمصانع المجاورة ؟ هل توجد هناك عالقة  ٥

 ٦٤ ٧ نعم 

 ٣٦ ٤ ال 

   أسباب اختيار موقع المصنع ؟  ٦
 ٢٧ ٣ رغبة المالك 

 ٣٦ ٤ العمالة 

 ٣٦ ٤ األسواق 

   نمط حيازة المصنع ؟  ٧

 ٦٤ ٧ ملك 
 ٩ ١ إيجار 

 ١٨ ٢ مشاركة 

   كيفية التخلص من المخلفات ؟  
 ١٨ ٢ في مقلب قمامة 

 ٤٥ ٥ ري مائيمج 

 ٣٦ ٤ مصرف 

   :أنواع الطاقة المستخدمة  ١٠

 ٤٥ ٥ بترول 
 ٤٥ ٥ كهرباء 

 ١٠ ١ ىأخر 



 - ٢٦٨ -

 . بيانات العمالة-ًثانيا

   عدد ساعات العمل اليومية الرسمية ١
 ٢٧ ٣  ساعات٦أقل من  

 ٥٤ ٦  ساعات٨ 

 ١٨ ٢  ساعات٨أكثر من  

   للوصول لمكان العمل ؟  وسيلة النقل التي يستخدمها العمال ما ٢

 ١٨ ٢ أتوبيس خاص بالشركة 
 ٥٤ ٦ سيارة أجره 

 ٢٧ ٣ ًسيرا علي األقدام 

   .ًجنيها.............جر العامل الشهريمتوسط أ ٣
 ٤٥ ٥ ً جنيها٤٠٠أقل من  

 ١٨ ٢ ً جنيها٦٠٠ – ٤٠٠من  
 ٣٧ ٤ ً جنيها٦٠٠أكثر من  

   ت تدريبية في مجال العمل؟ هل يحصل العامل في المصنع على دورا ٤

 ١٨ ٢ نعم 
 ٨٢ ٩ ال 

  بيانات اإلنتاج-ًثالثا

   : كيفية تسويق اإلنتاج ١

 ٢٧ ٣ البيع المباشر 

 ٤٥ ٥ عن طريق وسيط 
 ٢٧ ٣ تصدير 

   : كيف ينقل المصنع منتجاته إلي السوق هل عن طريق ٢

 ٦٤ ٧ وسائل نقل خاصة بالمصنع 
 ٣٧ ٤ سيارات أجره متنوعة 

   :تكلفة نقل المنتجات ٣

 ٤٥ ٥  جنيه٢٠٠أقل من  

 ٣٧ ٤  جنيه٤٠٠-٢٠٠من  

 ١٨ ٢ ً جينها٤٠٠أكثر من  

     في تزايد ؟هل اإلنتاج ٤
 ٨٢ ٩ نعم 

 ١٨ ٢ ال 

   ًأين يسوق اإلنتاج محليا ؟ ٥

 ٢٧ ٣ داخل المنطقة 
 ٥٤ ٦ داخل المركز 
 ١٨ ٢ داخل المحافظة 
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 .باللغة العربية: ًأو�          
 

 .باللغة ا�جنبية: ًثانيا         
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 :باللغة العربية -ًأوال
 :المصادر اإلحصائية -١    

 ، الحركـة بالوجـه البحـرنقـل والدليل الهيـئـة عن بيـانـات : )٢٠٠٦(، ة القوميـة لسكك حديد مصر الهيئـ

 .فرع الدقهلية
 الزراعية حسب قدرتها ّقسم اإلحصاء ، حصر األراضي) بدون(، اإلدارة الزراعية بمركز بلقاس 

 .اإلنتاجية ، بيانات غير منشورة 
فظة  بمحاة حسب القدرة اإلنتاجيّاألراضيأقسام : )١٩٩٩(،  بالدقهلية األراضياإلدارة العامة لتحسين 

 .الدقهلية ، بيان غير منشور ، المنصورة 

التعدادات العامة : )١٩٩٦ ، ١٩٨٦ ، ١٩٧٦ ، ١٩٦٠(،  للتعبئة العامة واإلحصاء ّالمركزيالجهاز 
 .للسكان النتائج النهائية والتفصيلية لمحافظة الدقهلية ، القاهرة 

 للقطاع العام ّ السنويّنتاج الصناعيإحصاء اإل: )٢٠٠٦(،  للتعبئة العامة واإلحصاء ّالمركزيالجهاز 
 . الجمهورية ، القاهرةّإجماليواألعمال العام والخاص ، 

اإلحصاءات الحيوية لمحافظة : )٢٠٠٦ - ١٩٧٦(،  للتعبئة العامة واإلحصاء ّالمركزيالجهاز 
 .ة القاهر،الدقهلية 

 ، النتائج النهائية لمحافظة تعداد المنشآت: )٢٠٠٦(،  للتعبئة العامة واإلحصاء ّالمركزيالجهاز 
 .الدقهلية ، القاهرة 

 –٢٠٠٠ (كالستهالابحث الدخل واإلنفاق و: )٢٠٠٦(،  للتعبئة العامة واإلحصاء ّالمركزيالجهاز 
 .، الجزء الثالث ، القاهرة ) ٢٠٠٦

 .بيانات عن الثروة السمكية): ٢٠١٠(، الهيئة العامة للثروة السمكية بالقاهرة 

 .فئات الحيازات الزراعية ، بيان غير منشور ، المنصورة : )٢٠٠٩(، راعة بالدقهلية مديرية الز
تكاليف زراعة الفدان من المحاصيل في محافظة : )٢٠٠٦(، ) ٢٠٠٠(، مديرية الزراعة بالدقهلية 

 .الدقهلية ، بيان غير منشور ، المنصورة 
  ، بيان غير منشور ، المنصورة ٢٠٠٦ة عام المساحات المنزرع: )٢٠٠٦(، مديرية الزراعة بالدقهلية 

الترع الرئيسية والزمام المستفيد بغرب : )٢٠٠٦(،  ّمديرية الزراعة بالدقهلية ، اإلدارة العامة للري
  .منشور، المنصورة ر الدقهلية  بيان غي

 ٢٠٠٦رابية عام الطرق اإلقليمية والداخلية المرصوفة ، والت: )٢٠٠٦(، مديرية الطرق والنقل بالدقهلية 
 .بيان غير منشور، المنصورة 
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وصف محافظة الدقهلية بالمعلومات : )٢٠٠٦(، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالدقهلية 
بالتعاون مع مركز ، المعلومات برئاسة مجلس الوزراء ، مطابع األهرام 

 .التجارية ، قليوب 
المنزرعة في المساحة اإلجمالية والمأهولة و: )٢٠٠٩(، ة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالدقهلي

 .مراكز محافظة الدقهلية ، بيان غير منشور ، المنصورة 
فرص ومجاالت االستثمار بمحافظة الدقهلية : )٢٠٠٩(، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالدقهلية 

 .، بيان غير منشور ، المنصورة 
 : ١، مقياس رسم  )لوحات٦(خرائط مركز بلقاس الطبوغرافية ): ٢٠٠٩(، مصلحة المساحة المصرية 

٥٠٠٠٠ 
 .١٠٠٠٠٠ : ١، مقياس رسم  )لوحات ٣(خرائط مركز بلقاس : )٢٠٠٩(، هيئة المساحة العسكرية 

ة ، ّالمركزي زيان ب–منطقة استصالح قالبشو : )٢٠١٠(،  بالدقهلية ّستصالح األراضيوزارة الزراعة وا
 .شورة  بيانات غير من

المساحة والنسبة المئوية ألقسام : )٢٠٠٩ ( ، بالدقهليةّاألراضيوزارة الزراعة ، اإلدارة العامة لتحسين 
 .جية ، بيان غير منشور ، المنصورة حسب القدرة اإلنتاّاألراضي
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 : الكتب العربية-٢

، دراسة  ةتآكل ساحل الدلتا فيما بين رأس البر وجمص): ٢٠٠١( ،K الشيخأحمد أحمد  ١

 )٢٩(، العدد  ، جامعة المنصورة  مجلة كلية اآلداب جيومورفولوجية
  .المنصورة

 الجديدة ، وزارة الزراعة واستصالح ّاستصالح االراضي): ٢٠٠٦ ( ،أحمد سيد أحمد محمد ٢
ة لالرشاد ّالمركزي ، مركز البحوث الزراعية ، االدارة ّاالراضي

 الزراعة ، برنامج التعليم عن بعد الزراعي ، جامعة المنصورة ، كلية

 . والتنمية الريفيةّفي مجال االرشاد الزراعي
،   بحر يوسفّ المستصلحة غربيّالزراعة المحمية في األراضي): ١٩٩٩(، األمين عبد الهادي  ٣

الجزء األول ،  ، الجمعية الجغرافية المصرية المجلة الجغرافية العربية
 .، القاهرة )٣٣(العدد 

 الزراعية وشبكة النقل العامة في والية بومرداس ّاستخدامات األراضي: )١٩٩٩ ( ،شهب عماراأل ٤
 ، ، الجمعية الجغرافية المصرية لمجلة الجغرافية العربيةالجزائرية ، 

 .، القاهرة) ٣٣( العدد الجزء الثاني ،

، دراسة تطبيقية  ّازيالتنمية الزراعية في قطر نموذج من البرسيم الحج): ١٩٨٨(، بسام النصر  ٥
، سلسلة رسائل جغرافية ، تصدر  )الجت( ّعلي البرسيم الحجازي
الكويت ) ١١٨(معية الجغرافية الكويتية ، العددعن قسم الجغرافيا والج

غرافية جغرافية البلدان النامية ، دراسة موضوعية في ج: )١٩٩٦ ( ،دومينجو. جازيس ، ح. ج  ٦
 ، ومحمد على بهجت ّالحميد الحمادي التنمية ، ترجمة محمد عبد

 .الفاضلي ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية 

الهالل ،  ، دار ، أربعة أجزاء  عبقرية المكانفيدراسة مصر شخصية : )١٩٩٤(، جمال حمدان  ٧
  .القاهرة

 لية للمعمور المصريالمحددات الجغرافية والخريطة المستقب) : ١٩٨٩(، ين جودة نجودة حس ٨
 ، ١٩٩٨ عام ّندوة نحو خريطة جغرافية جديدة للمعمور المصري

 .الجمعية الجغرافية المصرية ، القاهرة

، الهيئة  ، ضمن كتاب جغرافية مصر رفولوجية مصرومويج: )١٩٩٤(،                     ٩
 .، القاهرة المصرية العامة للكتاب

 ، اإلسكندرية ، دار المعرفة الجامعية والحيوية الجغرافية المناخية: )٢٠٠٠(،                      ١٠
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 ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية األراضي الجافة وشبة الجافة):٢٠٠٢(،                     ١١
 .دور الدولة في االقتصاد ، الهيئة المصرية للكتاب ، القاهرة :  )١٩٩٩( ، حازم الببالوي  ١٢

 جغرافية الصناعة في مدينة السادات ، كلية اآلداب ، جامعة أسيوط): ٢٠٠١ ( ،حسام جاد الرب ١٣
الكثبان الرملية بشمال دلتا النيل ، مجلة الجمعية الجغرافية : )٢٠٠٣ ( ،حسن يوسف علي ١٤

 . ، القاهرة )٤٢(، العدد   الجمعية الجغرافية المصرية،المصرية 

رؤية عصرية للمدن الصناعية في مصر ، الهيئة المصرية العامة : )١٩٨٥ ( ،حسين كفافي ١٥

 . القاهرة،للكتاب 

سوق العمالة الزراعية في مصر خالل فترة السبعينات ، دراسة : )١٩٩١(، خديجة محمد األعسر  ١٦
 . ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ّ، الطبعة األولى تحليلية

،  ، مجلة العلوم البيئة مشكلة هبوط الدلتا وارتفاع منسوب البحر): ١٩٩٤( ،ذكي محمد زغلول  ١٧
 . ، المنصورة، العدد األول جامعة المنصورة

آثارها على العمالة الزراعية   وّيرات الهيكلية في الريف المصريالتغ: )١٩٩١ ( ،رجاء عبد الرسول ١٨
بشرية والبطالة  الموارد الن المصريينالمؤتمر الرابع عشر لالقتصاديي

 . واإلحصاء والتشريع ، القاهرةّالجمعية المصرية لالقتصاد السياسي

، السياسة ) ١٩٧٣ –١٩٣٩(التصنيع في مصر : )١٩٨١(،  وسمير رضوان  ،روبرت مابرو ١٩
واألداء ، ترجمة وتعليق صليب بطرس ، الهيئة المصرية العامة 

 .للكتاب ، القاهرة 

 .، القاهرة ، األنجلو المصرية جغرافية نقل الطاقة في مصر: )١٩٨٧( ، سعيد عبده ٢٠

، مجلة  )١٩٩٢-١٨٩٢(صرمتطور خريطة الطاقة الكهربائية في ): ٢٠٠٢(           ،  ٢١
 .، القاهرة)٣٩(جمعية الجغرافية المصرية، العدد، ال الجغرافية العربية

 محافظة أسوان ، مجلة كلية اآلدابحية في التنمية السيا): ٢٠٠٦( ، شوهدى عبد الحميد الخواجة ٢٢
 .٢٩، أغسطس،العدد جامعة المنصورة ، ، كلية اآلدابقسم الجغرافيا

 ز بلقاسفي تحقيق التنمية الصناعية في مركودروه النقل ): ٢٠٠٩ (                           ، ٢٣
ندوة الواحات المصرية ،  ، بحث منشور) دراسة جغرافية(
 ٢٤، كلية اآلداب ، جامعة القاهرة ، يوم ) التنميةالمشكالت و(

  .مارس ، القاهرة
الصناعات الصغيرة في مركز أجا ودورها في التنمية ، ): ٢٠١٠(                           ،  ٢٤

، بحث منشور ، المؤتمر السنوي لقسم الجغرافيا  )دراسة جغرافية(
، ) غيرات العالمية المعاصرةالجغرافيا والت(ونظم المعلومات الجغرافية 
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 ٢٦-٢٥المنعقد بكلية اآلداب ، جامعة اإلسكندرية ، في الفترة بين 
 .يوليو ، اإلسكندرية

 لشبكـة الطرق البريـة بين مـدن محـافـظـة ّالتحليـل الكمـي: )١٩٨٦ ( ،صالح عبـد الجـابر عيسى ٢٥
ية العربية ، ، المجلة الجغراف المنوفية ، الجمعية الجغرافية المصرية

 . ، القاهرة )١٨ (العدد

الميزانية المائية ومستقبل حرفة الزراعة في المنطقة ): ٢٠٠٨(صالح معروف عبده عماشة ،  ٢٦
الشرقية ، سلطنة عمان بواسطة االستشعار عن بعد ونظم المعلومات 

لمنصورة ، أغسطس،العدد ، جامعة ا ، مجلة كلية اآلدابالجغرافية 
 .ول ، المنصورة، الجزء األ) ٢(

 . ، مناهجه وأساليب ، دار المريخ للنشر ، الرياض ّالبحث الجغرافي: )١٩٩٠(، صفوح خير  ٢٧

جلس  في دول مّ واإلرشاد الزراعيالتنمية الزراعية المستدامة): ٢٠٠٣( ، عبد الرحمن المعقل ٢٨
 مجلة دراسات ، "األدوار المرتقبة" التعاون لدول الخليج العربية

 .)١١١(الكويت، العددمجلس النشر العلمي،  والجزيرة العربية،يجالخل

 لدرجات الحرارة في جمهورية مصر ّ والزمانيّالتباين المكاني): ١٩٩٢(، عبد القادر عبد العزيز  ٢٩

،  ، الجمعية الجغرافية المصرية المجلة الجغرافية العربية ، العربية
  .، القاهرة) ٢٤( العدد

 .البراري ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة): ١٩٨٦(سيد رجب ، عمر الفاروق  ٣٠
 ، مدينة نصر، ١، الطبعة ّجغرافية الزراعة ، دار الفكر العربي): ٢٠٠٠(علي أحمد هارون ،  ٣١

 .القاهرة
 إقليم الباطنة ، سلسلة ٕروة الحيوانية وانتاج األسماك فيالث: )١٩٩٣(، فاطمة مبارك الكواري  ٣٢

رسائل جغرافية ، تصدر عن قسم الجغرافيا والجمعية الجغرافية 
 .، الكويت ) ١٥٥(الكويتية ، العدد 

 دراسة في جغرافية الطاقة ّ المصريّتصدير الغاز الطبيعي): ٢٠٠٨(، فاطمة مصطفي سعد  ٣٣
) ٥٢(، العدد  ، الجمعية الجغرافية المصرية المجلة الجغرافية العربية

 .القاهرة
 .أسس جغرافية السكان ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ) : ٢٠٠١(، يز محمد العيسوي فا ٣٤

٣٥ 

 
جغرافية سكان اإلسكندرية ، دراسة ديموغرافية منهجية ، : )١٩٨٠(، فتحي محمد أبو عيانة 

 .مؤسسة الثقافة الجامعية ، اإلسكندرية 
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،  ، دار المعرفة الجامعية ، الطبعة الثالثة السكانجغرافية : )١٩٨٦(                        ،  ٣٦
 .اإلسكندرية

 ، بحوث تطبيقية في بعض ّالسكان والعمران الحضري: )١٩٨٧(،                          ٣٧
 .األقطار العربية ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية 

 وتطبيقات عربية ، دار ّلنظريجغرافية السكان ، االطار ا): ٢٠٠٥(فتحي محمد مصيلحي ،  ٣٨
 .المجد  القاهرة

، مؤسسة األهرام  الصناعة البترولية فكر جديد): ٢٠٠٤يناير ( ، كتاب األهرام االقتصادي  ٣٩
 .) ١٩٣ ( العدد القاهرة

،  ، المجلة الجغرافية العربية إقليم بنجر السكر في شمال الدلتا): ١٩٩٦(، محمد أحمد مرعي  ٤٠
 . القاهرة،) ٢٨ ( العدد، رافية المصريةالجمعية الجغ

 دراسة في ان وتصنيعها في محافظة كفر الشيخإنتاج األلب): ٢٠٠٢(،                      ٤١
، الجمعية الجغرافية  ، المجلة الجغرافية العربية الجغرافيا االقتصادية

 .، القاهرة) ٤٠(، العدد  المصرية

، التحليل الجغرافي لشبكة الطرق في منطقة الرياض : )١٩٩٠(، محمـد الفتحـي بكـير محمد  ٤٢
 .اإلسكندرية  ، )٣٨(العدد ، مجلة كليـة اآلداب 

بعض مظاهر جغرافية الثروة الحيوانية في المملكة ) : ١٩٩١(                          ،  ٤٣
 .اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية ،  العربية السعودية

دار المعرفة ،  الجغرافية االقتصادية ، أسس وتطبيقات :)٢٠٠١ (                  ،         ٤٤
 .اإلسكندرية، الجامعية 

 .  ، مكتبة االنجلو المصرية ، القاهرةّإصالح األراضي): ١٩٨٩(محمد السيد البحيري ،  ٤٥
، دار  طبعة الثالثة، ال  وأبعاده اإلقليميةّالتخطيط الجغرافي: )١٩٩١(، محمد خميس الزوكة  ٤٦

 .المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية

، دار المعرفة  في شرق الدلتا ّمناطق االستصالح الزراعي: )١٩٩٢(،                         ٤٧
 .الجامعية ، اإلسكندرية

 .، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندريةالجغرافيا الزراعية : )٢٠٠٢(                       ،  ٤٨

 الزراعية ، المشاكل والمستقبل ، ّاألراضي: )١٩٩٥(، محمد راغب الزناتى وأحمد محمد بدوى  ٤٩
 . القاهرة المكتبة األكاديمية ،

 للبالد المصرية من عهد قدماء المصريين إلى سنة ّالقاموس الجغرافي): ١٩٩٤(محمد رمزي ،  ٥٠
 .يرة ، مديريات الغريبة والمنوفية والبح٢ ، الجزء ١٩٤٥
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،   المصرية ، دار النهضة العربيةّمورفولوجية األراضي ):١٩٦٦(، محمد صفي الدين أبو العز  ٥١
 .القاهرة 

 دراسة تطبيقية ّكيف يختار موقع المشروع الصناعي): ١٩٧٩( ، الديبإبراهيم محمد محمود  ٥٢
 .، القاهرة  االنجلو المصرية ،وكمية

   تحليلية في اقتصاديات المكانالطاقة في مصر دراسة): ١٩٩٣( ،                             ٥٣
 .، القاهرة االنجلو المصرية

االنجلو  ، ، الطبعة السادسة الجغرافيا االقتصادية): ١٩٩٧(    ،                           ٥٤
 . القاهرة المصرية

الجمعية الجغرافية ، ر مص في ّمشكالت اإلنتاج السمكي: )١٩٧٨(،  سطحيةمحمد محمد  ٥٥

   . ، القاهرة)١١ ( المجلة الجغرافية العربية ، العددالمصرية
، االنجلو المصرية ، الطبعة ) ّ والحضريّالريفي(جغرافيا العمران ): ٢٠٠٣(محمد مدحت جابر ،  ٥٦

 . ، القاهرةّاألولي
 . ، القاهرةّصرية ، الطبعة األوليالجغرافيا البشرية ، االنجلو الم): ٢٠٠٤(                   ،  ٥٧

 .السكان ، مكتبة االنجلو المصرية ، القاهرة): ٢٠٠٥(محمد عبدالرحمن الشرنوبى ،  ٥٨
 .بحوث في جغرافية مصر االقتصادية ، طنطا : )١٩٨٩(، محمود محمد سيف  ٥٩

ف األنماط  مقترح لتصنيّأسلوب جغرافي): ٢٠٠٠(، محمد مرعي أحمد منير بسيوني الهيتي و ٦٠
لي محافظات ع اإلنتاجية للتربة مع التطبيق ة للجدارًالزراعية تبعا

) ٤ (العدد ، ٦٠، المجلد ، جامعة القاهرة ، مجلة كلية اآلداب الدلتا
 .القاهرة

 تسمين الدواجن في محافظة دمياط دراسة في إنتاج مزارع): ٢٠٠٠( ، منير بسيوني الهيتي ٦١
،  ٦٠، المجلد  ، جامعة القاهرة ية اآلداب، مجلة كل جغرافية الزراعة

 .، القاهرة) ٤( العدد

ٕالتحليل الجغرافي لزراعة وانتاج بنجر السكر في محافظة ): ٢٠٠٠(                     ،  ٦٢
،  التربية، مجلة كلية الدقهلية ، دراسة في الجغرافيا االقتصادية 

 .، المنصورة) ٢٠( ، العدد خكفر الشيجامعة 
،   في سلطنة عمانّمالمح من جغرافية اإلنتاج الحيواني: )٢٠٠٩(، وفيق محمد جمال الدين  ٦٣

 )٣٨(الجمعية الجغرافية المصرية ، المجلة الجغرافية العربية ، العدد 
 .القاهرة
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 محافظة القليوبية ، –سوق الخضر والفواكه بمدينة بنها ): ٢٠٠٨(                         ،  ٦٤
، جامعة  ، مجلة كلية اآلدابفي الجغرافيا االقتصادية دراسة 

 .، المنصورة) ٢(لمنصورة ، أغسطس ، العدد ا
مجلة كلية ،  في محافظة كفر الشيخ ّاالستزراع السمكي: )٢٠١٠(،                           ٦٥

 ) .٣٣( اآلداب ، جامعة اإلسكندرية ، فرع دمنهور ، العدد
: )٢٠٠٦(،  ّلمرافق والمجتمعات العمرانية ، الهيئة العامة للتخطيط العمرانيوزارة اإلسكان وا ٦٦

 لمحافظة الدقهلية ، الوضع ّمخطط التنمية العمرانية للساحل الشمالي
 .ٕالراهن وامكانات التنمية ، القاهرة 

المخطط  ):٢٠٠٦(                                                                         ،  ٦٧

 .ر العام ، التقري٢٠١٧ لمحافظة الدقهلية حتى عام ّاالقليمى

 .، اإلسكندرية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب الجغرافية المناخية): ١٩٨١(، يسري الجوهري  ٦٨

، الهيئة المصرية  ، ضمن كتاب جغرافية مصر مناخ مصر): ١٩٩٤(، يوسف عبد المجيد فايد  ٦٩
 .، القاهرة العامة للكتاب
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 : الرسائل العلمية-٢

التنمية ومشكالتها في مركز بلقاس ، رسالة ماجستير ، غير ): ٢٠٠٦(، سامي أبو طالب  ١
 . ، المنصورةمنشورة  كلية اآلداب ، جامعة المنصورة

 ّيدية في األراضيدراســة اقتصادية للزراعـات المحمية والتقل) ١٩٩٧(،  سهير محمد فتحي حافظ ٢
جامعة  ،كلية الزراعة  ، رسالة ماجستير غير منشورة ، المستصلحة
 .القاهـرة ، عين شمـس 

ماجستير ، رسالة  في مدينة المنصورة ّالداخليالنقل ): ٢٠٠٠( ، شوهدى عبد الحميد الخواجة ٣
 . المنصورة، كلية اآلداب ، ، قسم الجغرافيا غير منشورة

 ودوره في تحقيق التنمية كفر الشيخمحافظة في النقل ): ٢٠٠٣(  ،                             ٤
جامعة  ، كلية اآلداب ، ، قسم الجغرافيا غير منشورةه رسالة دكتورا

 .، المنصورةالمنصورة 

استخدامات األرض في مركز بلقاس محافظة الدقهلية  : )١٩٨٤(، عالء الدين حسين عزت  ٥
 كلية اآلداب ، غير منشورة ، قسم الجغرافيا ،رسالة ماجستير ، 

 .جامعة اإلسكندرية ، اإلسكندرية
،   دراسة في جغرافية التنمية االقتصاديةمحافظة دمياط): ١٩٩١( ،                          ٦

،  ، كلية اآلداب ، غير منشورة ، قسم الجغرافياه رسالة دكتورا
                                                                           .كندرية ، اإلسكندريةجامعة اإلس

 ّ لدلتا النيل بين فرعيّجيومورفولوجية الشريط الساحلي: )١٩٨٨(على مصطفي المرغني ،  ٧
، كلية  ، قسم الجغرافيا ، غير منشورةه رسالة دكتورا،  دمياط ورشيد

 . ، القاهرة، جامعة القاهرة اآلداب

محافظة الدقهلية ، دراسة في الجغرافيا االقتصادية ، رسالة : )١٩٨٩(، فتوح فتحي خضر  ٨
 . غير منشورة كلية اآلداب ، جامعة الزقازيق،  هدكتورا

، رسالة ماجستير، غير  ّمركز بلقاس دراسة في العمران الريفي: )١٩٩٠(، محمد أحمد خفاجي  ٩
 .القاهرة، ، قسم الجغرافيا، كلية البنات منشورة

 ّ إنتاج وتسويـق بعض محاصيل الخضر في األراضي):٢٠٠٤(،  محمد علي عواد أبو النجا ١٠
  غير منشورة رسالة ماجستير ،مصر     في   القديمة  ّواألراضي الصحراوية

 .الزقازيق ،جامعة الزقازيق،  كلية الزراعة،  ّاالقتصـاد الزراعي قسم
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المشكالت البيئية في محافظة الدقهلية دراسة في ): ١٩٩٧ (محمد عرفان طه الغمراوي ، ١١
الجغرافيا التطبيقية ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، قسم الجغرافيا  

                        .كلية اآلداب ، جامعة المنصورة ، المنصورة

قتصادية، رسالة غرافيا االمحافظة اإلسماعيلية دراسة في الج): ١٩٩١(، محمد ذكي السديمي  ١٢
 ، جامعة طنطا ، قسم الجغرافيا ، غير منشورة، كلية اآلدابدكتوراه 

 .طنطا
 محافظة كفر الشيخ دراسة في جغرافية التنمية االقتصادية): ١٩٩٢(، سالم الهيتي بسيوني منير  ١٣

 ، كلية اآلداب ، ، قسم الجغرافيا  ، غير منشورةهرسالة دكتورا
    .جامعة طنطا ، طنطا

مشكالت التنمية في الدقهلية ، دراسة في الجغرافيا ): ١٩٨٨( ، نبيل محمد السيد عثمان ١٤

كلية ،  سم الجغرافيا ، ق غير منشورةهاالقتصادية ، رسالة دكتورا
 . ، المنياجامعة المنيااآلداب ، 

سالة ، ر  في شمال وسط الدلتاّمناطق االستصالح الزراعي): ١٩٨٧(، نجالء مرشدي محمد  ١٥
، كلية اآلداب ، جامعة  ماجستير غير منشورة ، قسم الجغرافيا

 . ، طنطاطنطا

-  ، دراسة جغرافيةّالهجرة في إقليم الدلتا التخطيطي): ٢٠٠٢(هدى محمد محمود حسانين ،  ١٦
ديموغرافية ، قسم الجغرافيا ، كلية اآلداب ، جامعة المنصورة ، 

 .المنصورة
الصناعات الزراعية في محافظة كفر الشيخ ، دراسة ): ٢٠٠٦(زق ، هناء فخري عبدالمجيد ر ١٧

في الجغرافيا االقتصادية ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، قسم 
 .الجغرافيا ، كلية اآلداب ، جامعة طنطا ، طنطا

سكان مركز المنصورة ، دراسة جغرافية ديموغرافية ، رسالة : )١٩٩٩(، وائل عبد اهللا إبراهيم  ١٨
كلية اآلداب ، جامعة قسم الجغرافيا ، ،  ستير غير منشورةماج

 . ، المنصورةالمنصورة
،  ، غير منشورةه ، رسالة دكتورا البطالة في محافظة الدقهلية: )٢٠٠٣(                     ،  ١٩

 .، المنصورة، كلية اآلداب ، جامعة المنصورة  قسم الجغرافيا

،   واستهالكه في مصر دراسة في جغرافية الطاقةّالغاز الطبيعيإنتاج ): ٢٠٠٠(،  ياسر خضر  ٢٠
، كلية اآلداب ،  ، قسم الجغرافيا رسالة ماجستير غير منشورة

 .، حلوانجامعة حلوان 
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 : ملخص الرسالة باللغة العربية-ًأوال
 

ــوع الرســـالة ــة الدقهلـيــة ُ زـيــان الم–قطـــاع قالبشـــو  : موضـ دراســـة فـــي (ستصـــلح ـفــي شـــمال محافظـ
، وتضـمنت الرسـالة سـبعة فصـول مسـبوقة بمقدمـة ، ومتبوعـة بخاتمـة ، وتناولـت ) الزراعيةجغرافية التنمية 

تحدـيـد منطـقـة الدراســة ، وأســباب اختـيـار الموضــوع ، وأهــداف الدراســة ، ومنــاهج : المقدمــة عــدة نـقـاط هــي 
 .ًومراحل أعداد الدراسة ، وأخيرا محتويات الدراسةوالدراسات السابقة ، الدراسة ، 
 

ــن خـــالل دراســـة الموقـــع الفصـــل األول ويتنـــاول  العوامـــل الطبيعيـــة المـــؤثرة فـــي التنميـــة الزراعيـــة مـ
 ، والعالقات المكانية ، والرواسب السطحية ، ومظاهر السطح الدقيقة ، والتعرف على خصـائص ّالجغرافي

 .المناخ ، والتربة
 

ــالج  ــانيُويعـ ــرية المـــالفصـــل الـث ــكان   ؤثرة فـــي التنميـــة الزراعـيــةُ العواـمــل البشـ  مـــن خـــالل دراســـة السـ
 . ، وأثره على واقع التنمية الزراعية في منطقة الدراسةّ والصرف ، والتقدم التكنولوجيّوشبكتا الري

 

ـــثودرس  ـــل الثاـل ـــيالفصـ ـــاج الزراعـ ـــثّ اإلنتـ ـــي بالقطــــاع ؛ حيـ ـــغ حجــــم الزمــــام الزراعـ  بالقطــــاع ّ بلـ
ــرد ـمـــن الزمـــام الزراعــــي٢٢٧٤٠,٥٥ ـــغ نصـــيب الـفـ ــ ١,٢ ّ فـــدان ، وبـل ــة ٢٠٠٦دان عـــام ـفـ م ، وبلغــــت جمـلـ

، وتعـرض الطالـب لدراسـة الحيـازة الزراعيـة حيـث أظهـرت الدراسـة أن  فـدان ٦٨٨٥٠المساحة المحصـولية 
ّ فــدان ، كمــا عولج التركيــب المحصــولي٣٠أـقـل ملكـيـة للفــرد ثالثــة أفدنــة بينمــا أعـلـى ملكيــة بلغــت   ّ الشــتويُــ

ُيعد البطيخ من أهم المحاصيل الم، و ّوالصيفي ُنزرعة حيث بلغت مساحة األراضي المنزرعة بـه ُ ّ ُ٧٥٢١,٥ 
 المسـاحة المنزرعـة ، يليـه محصـول األرز فـي المرتبـة الثانيـة بمسـاحة ّمـن إجمـالي�٪ ٢٦,١ُفدان بما يعادل

ــكلُ فـــدان مـــا ي٦٣٥٥,٥قـــدرها  ّ المســـاحة المحصـــولية ـفــي الموســـم الزراعـــي ، ويـــأتيّ مـــن إجمـــالي٪٢٢ شـ ّ ّ 
  .ّ المساحة المحصوليةّمن إجمالي�٪٢١ُ فدان بما يشكل ٦٠٧٠ة الثالثة بمساحة محصول القمح في المرتب

 

تبــين أن التنميــة األفقيــة  الضــوء عـلـى التنميــة الزراعيــة األفقيــة والرأســية حيــث الفصــل الرابــع ّوألقــي
ــغ مســـاحتها  ــي تبـل ــي القابلــة لالستصـــالح ، والـت ّبالقطــاع تـقــوم عـلــى استصـــالح مســاحات كبيـــرة مـــن األراضـ ِ

ُ فدان ، وذلك بهدف إضافتها إلى الرقعة الم١١٤٣٥,٣٤ ّنزرعة ، كما أن هناك مناطق جارىِ  استصالحها ُ
ــلحة عـــام  فـــدان ، كمـــا بلغـــت ٧٥٠٨بالفعـــل بالمنطقـــة ، وتبلـــغ مســـاحتها  م نحـــو ٢٠٠٦ُالمســـاحة المستصـ

ــالي مســـاحة األراضـــي ٪٣٤,٨ُ ـفــدان بمـــا يعـــادل نحـــو ٤١٤٩٢ ــ ، بمنطقـــة الدراســـة ّمـــن إجمـ ــة وتهـ تم التنميـ
ِ بواسطة المحطات الزراعية المنتشـرة فـي القطـاع ، وبيـان أثرهـا فـي ّيّالزراعية الرأسية بزيادة اإلنتاج الزراع ِ ّ

ِتطـوير اإلنـتـاج الزراعــي والنهــوض ـبـه مـن أجــل تحقيــق أعـلـى إنتاجـيـة ممكنـه ـفـي أـقـل وقــت ممكــن ، وبأـقـل  ُ ِ ّ
 .جهد



 - ٢٨٣ -

 جمـلـة أعــداد حـيـث بلـغـت بالقطــاع ؛ ّ الضــوء عـلـى دراســة اإلنـتـاج الحـيـوانيالفصــل الخــامسوســلط 
ّإجمــالي  مــن ٪١٠,١ ُ وحــدة حيوانيــة بمــا يعــادل٣٠٧٣٧نحــو ٢٠١٠قطــاع عــام ال فــي ّوحــدات الحيوانيــةال

كمـا يعــد إنتـاج الــدواجن مـن أهــم مصـادر اـلـدخل بالقطـاع  حـيـث  ،  بمركـز بلـقـاسّأعـداد الوحـدات الحيوانـيـة
ًال آلـيـا معمـ٢٠ المعامــل وصـلت أعـداد وتـفـريخ ،  إنتـاج مـن أجــل ًا فرنـ٣٠بينمـا وصـل عــدد األفـران إلــى ،  ً

ــى  ، واـلــدواجن ــلت كميـــة الـبــيض الناتجـــة إـل ــبة  بيضـــة ١٤٥٦٦,٩وصـ ــتتفرـيــغبنسـ ،  ٪٤٣,٣  إجماليـــة بلغـ
ر أعـداد الطيـوً سـنويا ، كمـا بلغـت  كتكـوت١٠٥٣٣٤٧,١٢ الكتاكيت منوصل متوسط إنتاج الفرن الواحد 

ُ حيث يعـد مـن مصـادر الـدخل الهامـة ّ ، كما تناول هذا الفصل دراسة اإلنتاج السمكيً طيرا٢١١٩المنزلية 
 مزرعــة ســمكية علــى مســاحة ٩٦٠ زيــان–ّفــي القطــاع فقــد بلــغ إجمــالي أعــداد المــزارع فــي قطــاع قالبشــو 

 .  فدان٦٤٨٤
 

 فــي قطــاع  الزراعيــةعات الصــنادتتعــدحيــث دراســة التصــنيع الزراعــي ؛ ب الفصــل الســادسوأهــتم 
ــيُ زيـــان مـــابين صـــناعات تحويليـــة م–قالبشـــو  ــة فـ ــكر :تمثلـ ــناعة السـ صـــناعات ال، وضـــرب األرز ، و صـ

 .مواد البناء ، وصناعات أخري مثل صناعة والنخيل، ومنتجات الخوص ، بان ل منتجات األ:الحرفية مثل
 

 التنميــة الزراعيــة مــن خــالل  لمشــكالت التنميــة الزراعيــة ، وتأثيرهــا علــىالفصــل الســابعوتعــرض 
ــة مشـــكالت اإلنـتــاج الزراعـــي والم ــة فـــيُدراسـ ــة ، والزحـــف العمرانـــي: تمثـل ــتخدامات ّتلـــوث التربـ  ، وتعـــدد اسـ

 ، ّ ، ومشـكالت الصـرف الزراعـيّ ، وتلوث مياه الريّاألرض ، والتصحر ، ومشكالت التركيب المحصولي
 ، كما عرض الطالـب فـي هـذا ّت التصنيع الزراعي ، ومشكالّلمشكالت اإلنتاج الحيوانيكذلك كما تعرض 

 . بهذه المنطقة ةالفصل بعض المقترحات التي يمكن األخذ بها للحد من مشكالت التنمية الزراعي
 

ــذها فـــي نهاـيــة الدراـســة وفــي  ــن أخـ ــة مــن التوصـــيات والمقترحـــات التــي يمكـ جـــاء الطاـلــب بمجموعـ
 مـن ّ زيان بزيـادة اإلنتـاج الزراعـي–ية في قطاع قالبشو االعتبار من أجل النهوض بمستقبل التنمية الزراع

 إنتاجية للفدان ؛ بجانب رفع كفاءة الوحدات الحيوانية من أجل توفير فرص العمـل ّأجل الوصول إلي أعلى
وسد العجـز فـي منتجـات األلبـان واللحـوم ، باإلضـافة إلـي زيـادة االهتمـام بمـزارع الـدواجن ، والحفـاظ عليهـا 

 غيـر القابلـة فـي الزراعـة فـي إنشـاء المـزارع السـمكية بهـدف ّ واللجوء إلـي اسـتغالل األراضـيمن األمراض ،
 .زيادة الثروة الحيوانية

 
 



Abstract 

 

The sector of Kallabsho – Zeyan The reclaimed in the north of Dakahleya 
governrate (Astydy in the geograply of Agricultural development) The study 
contanis seven chapters proceeded by an introduction and followed by 
aconclusion. The conclusion included many points which are identifying the 
study area, causes of choosing the topic , study aims, study methods, previous 
studies, stages of study preparing and finally the study contents.   

 

In this section, ashort description of the content of this thesis is provide: 

 
The first chapter deals with the natural factors that affect the agricultural 

development by studying the geographical loction, place relation, surface 
deposits, the accurate (surface aspects) and recognizing the characteritics of 
climate and soil. 

 

 
The secand chapter deals with the human factors that affect the 

agricultual develoment by studying the population and the system of irrigation 
and deflation and the technological advancement and its effect on the fact of 
agricultral development in the study area. 

 

 
The third chapter studies the agricultural  production in the area as the 

size of land in the area 22740,55 feddans and the share of the individual in the 
agricultral erea is 1,2 feddans in 2006 and the total yield is 68850 feddans and 
stndent studies the agricultural possession as the study showes that the least 
possession for the individual is three feddans while the biggest possession is 30 
feddans . Also the summer and winter yield structure was discussed Watermelon 
is considered one of the most important cultivated crops as the size of the 

cultivated area in it is 7521,5 feddans that eguals 26,1٪ from the total cultivated 

area. After that the rice crops is in the second rank through an area estimated by 

6355,5 feddans that egalls 22٪ from the total yield area in the agricultral season , 

the wheat crop comes in the thrid rank through an area of 6070 feddans that 

forms 21٪ from the total yield crop. 

 
 

Chapter four put concentrated on the horizontal  and vertical agricultral 
development as it came to be that the horizontal agricultral in the secror is based 
on reclaining great aeras of lands that are ready to be reclaimed that is 11435,34 
feddans in order to addit to the cultivated area . Also , there are areas are being 
reclaimed in this soctor that is 7508 feddans and the reclamied area in 2006 

rated 41492 feddans that eguals 34,8٪ the vertical agricultral dvelopment is 



interested in increasing the agricultral production by the agricultral station in 
this sector and clear its effect in developing the agricultral production and 
developing it in order to achiere the hihest possible yield in the least tmie and 
the effort. 

 
 

In chapter five the student deals by study with the animal production in 
the sector as the total number of animal units in the sector in 2010 is 30737 

animal unit that eguals 10,1٪ from the total number of animal units in Belkas. 

Also the number o stocks production is from the most important income sources 
in the sector as the number of labs become 20 automatic lab while the number of 
ovens become 30 ovens in order to produce and stocks hatching the amount of 

eggs keached 14566,9 eggs in ahatching percentage reached 43,3  ٪ the 

production average of the oven from chicks reached 1053347,12 chick annually. 
Also the number of house brrds reached 2119 bird and the chapter studied the 
fish production as it is considered from the important income sources in the 
sector as the total number of farms in Kallabsho sector Zeyan reached 960 fish 
farms on an eara of 6484 feddans. 

 
 

Chapter six interests in studying the agricultral manufacturing as the 
agricultral industries in the Kallabsho – Zeyan is rateded between convertal 
industries presented in sugar industry building materials , rice industry and 
professional industries like dairy products, products, palm trees and other. 

 
 

Chapter seven showes the problems of agricultral development and its 
effect on the agricultral development by studying the problems of agricultral 
production that is found in: Plluting the soil population invasion the numerous 
usage of land desertification yield structural problems pollution of irrigation 
water and agricultral deflation problems and the student in this chapter showed 
some suggestions that can be taken to limit the problems of agricultral 
development in this eara . 

 
 

At the end of the study, the student puts agroup of suggestions and 
recommendations that can be put in consideration to promote the future of the 
agricultral development in the sector Kallabsho - Zeyan through increasing the 
agricultral production in order to reach the highest yield for the feddan beside 
increasing the efficiency of the animal units to provide work opportunities and 
face the lack in meat and dairy products beside increasing the interest in stocks 
farms , protecting it from diseases and resorting to the land that are not 
acceptable for cuitivation and used it in setting up fish farms in order to increase 
animal ortune.       
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