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 (3) مقدمة 

 مقدمـــــة
 تمهيــــد :
تولي الدولة مزيدًا من االهتمام إلي التنمية الزراعية الراسيية والتيت تينيي زيياد   

إنتاجية وحد  الميوارد المسيتمدمة ع عين قرييس تحسيين نوعيية الميوارد المسيتمدمة ذات يا 
لصيييوباا التييت تواجيي  وبماصيية  المييوارد اةر،ييية ع وييييزب ذلييل بقبيييية الحييا  إلييي ا

التنمييييييية الزراعييييييية اةاحييييييية ونتيجيييييية احتياج ييييييا إلييييييي ر س مييييييا   بييييييير  جييييييرا  عم ييييييية 
االستصيي ب با ،ييااة إلييي قييو  اتيير  االسييترداد ول يية اليارييد ع ييي االسييت مار وبماصيية 
اي سنواا االستص ب اةولت وصيوبة الحصو  ع ي التموي  الي زم وبريروق ميسير  

   السماب وقو  اتر  السداد وسير الفارد  .... الخ . ايما يتي س بقو  اتر 
ولحييد ر ييزا الدوليية اييي مقق ييا الممسييية ع ييي المرييروعاا التييت تيميي  ع ييي  

صيييانة وتحسييين اةرا،ييت وراييا  فا ت ييا ا نتاجييية ع وذلييل لمواج يية مييا تيانييي  المييوارد 
الرتفييا   اةر،ييية ميين تييدهور اييي مصييوبة اةرا،ييي المزروعيية وتييدهور إنتاجيت ييا ن ييراً 

مسييتوا المييا  اةر،ييي وزييياد  نسييبة الم وحيية ا،ييً  عيين ا سييرا  اييي اسييتمدام ميييا  
اليييرب ميييا لصيييور وعيييدم  فيييا   وسيييار  الصييير  والتيييت تتم ييي  ايييي عيييدم إنريييا  ريييب اا 
صيييير  مأقييييي  و انت ييييا  اليميييير االاترا،يييييت لرييييب اا الصيييير  المأقييييي اييييي هيييييذ  

 اةرا،ت . 
ليمييي  ع يييي تحسيييين الصييير  ايييي ليييذا احيييد ت،يييمنا المقيييق اليامييية ل دولييية ا

اةرا،ت الزراعية بتنفييذ مريروعاا الصير  المأقيي وتيميم يا با نريا  ةو  مير   و 
ا ح   والتجديد ل رب اا الحديمة وذلل اي ،و  الموارد المالية المتاحة بحيي  تريم  

 جميا المساحاا المزروعة ع ي مستوب الجم ورية . 
 
 
 



 (4) مقدمة 

 مشكمة البحث : 
مصيير اليربييية ميين ،يييس الرلييية الزراعييية . وتييير  بييي   تييياني جم ورييية 

المساحاا المزروعة لمريا   الصير  ع ماصية بييد إنريا  السيد الييالي وبدايية تحويي  
ن ييام الييرب الحو،ييت إلييي ن ييام الييرب الييدارم ولييد  دا ن ييام الييرب المسييتديم إلييي زييياد  

لميييا  الجوايييية ع الميييا  المتسييربة إلييي المييزان الجييواي ممييا تسييبت اييي ارتفييا  مسييتوب ا
وعييدم م ححيية مرييروعاا الصيير  لمرييروعاا تحوييي  ن ييام الييرب ع االميير الييذب ترتييت 
ع يييي  ر يييود المييييا  الزاريييد  عييين حاجييية النبييياا وارتفيييا  الميييا  الجيييواي بمنقحييية الجيييذور 
ماصيية و ن ر ييود الميييا  الزارييد  يحييو  بييي  المنيياقس اةر،ييية إلييي مسييتنحياا نتيجيية 

لي تيددا إليي تيدهور ميوات التربية ومصيوبت ا وتيدهور ليدرات ا لتجما الميا  ب يا وبالتيا
ا نتاجية با ،ااة إلي اة،رار بالصيحة اليامية وانتريار اةميرا  المتوقنية واةوبرية 
  الب  ارسيا واالن  ستوما والم ريا التت تصيت ا نسان وتمف  من لدرت  ا نتاجية . 

م ورييية مصيير اليربييية اةميير ون ييرًا ل تزايييد الم،ييقرد اييي عييدد السيي ان اييي ج 
الذب ينجم عن  تزايد الق ت ع ي الأذا  بصور  تفيوس المييرو  مني  حالييًا مميا ييددا 
إلي اتسا  الفجو  الأذارية وتزايد اليجز اي المييزان التجيارب الزراعيي والمييزان التجيارب  

ا وميييييزان المييييداوعاا ع وهييييذا يتق ييييت المزيييييد ميييين اليم يييية الصيييييبة السييييتيراد المتق بييييا
الأذارييية ال زميية  رييبا  حاجيياا السيي ان وتححيييس اةميين الأييذارت . هييذا وتبييذ  الدوليية 
من جانب ا    ما هو مم ن اي سبي  زياد  ا نتاج الزراعي سوا  بالتوسيا اةاحيي ايي 
اةرا،ييت الجديييد  مييا ،ييبق وترريييد اسييتمدام المييوارد المارييية المتاحيية باسييتمدام قييرس 

مييا بالت وسييا الزراعييي الراسييت اييي اةرا،ييت الزراعييية الحديميية وبييذ  الييرب المتقييور  ع واب
الج ييود ميين  جيي  زييياد  إم ييان استصيي ب اةرا،ييت بزييياد  إنتاجييية الفييدان عيين قريييس 
تحسيييين ميييوات التربييية باتبيييا  القيييرس الي ميييية الحدي ييية ايييي هيييذا الرييي ن وتيمييييم ن يييام 

ا الحيييام الصيير  المأقييي اييي جميييا المسيياحاا المزروعيية ع ييي مسييتوب الجم ورييية ميي
بيم يييياا ا حييي   والتجدييييد والصييييانة ل ريييب اا الحديمييية وذليييل ل يييتم ت مييين مريييا   



 (5) مقدمة 

الم وحيية واليميي  ع ييي مفيي  مسييتوا المييا  اةر،ييت ل درجيية التييت تسييم  بزييياد  إنتيياج 
 المحاصي  الزراعية  ما ونوعا. 

لييذلل  يييان مييين ال،يييرورب إلحيييا  ال،يييو  ع يييي التصيييادياا ن يييم الصييير  ايييي 
 ة ما دراسة بنود وت الي  وعوارد هذ  الن م . اةرا،ت الزراعي

 أهداف البحث : 
ت ييد  الدراسيية إلييي التييير  لمريي  ا الصيير  الزراعييي اييي مصيير بصييفة 
عامة وات محاا ة الح يوبيية بصيفة ماصية ايت  ي   ن مية الصير  الزراعيي الممت فية 

راعييية وذلييل ل ولييو  ع ييي اال ييار االلتصييادية المترتبيية ع ييي  يي  ميين مييوات التربيية الز 
نتاجييية وحييد  المسييياحة ل يي  مييين محاصييي  البرسيييم المسيييتديم والحميي  واةذر  الريييامية  واب
الصييييفية واةرز الصييييفي  محاصيييي  رريسيييية ع يييي مسيييتوا  ييي  مييين جم وريييية مصييير 
اليربيية  ومحاا يية الح يوبييية  محاا يية مم  يية ل دراسية ع ولييد اهييتم البحيي  بدراسيية تقييور 

ا ييز المحاا يية مو،ييو  الدراسيية ومحارنيية متوسييق إنتيياج ا نتاجييية الفدانييية ودراسييت ا بمر 
الفدان من هذ  المحاصي  بين منياقس الصير  الممت فية لبييان ا ير تنفييذ هيذا المريرو  

 ع ي    من المستوب ا ل يمي والمستوا الحومي . 
 ميييا ت يييد  الدراسييية إليييي دراسييية ال فيييا   االلتصيييادية لييين م الصييير  بمنييياقس 

  ايييي وجيييود الصييير  المأقيييي  و عيييدم وجيييود . و ي،يييًا البحييي  مو،يييو  الدراسييية سيييوا
دراسيييية ال فييييا   االلتصييييادية لن ييييام الصيييير  الميييييد  بمنيييياقس زراعيييية اةرز باسييييتمدام 

 المدرراا الممت فة ل يوارد االلتصادية لمرروعاا الصر  المأقي . 
 طريقة وأدوات البحث :  

قريحتيييي اعتميييدا الدراسييية لتححييييس  هيييداا ا بصيييفة  ساسيييية ع يييت من جيييي  ب 
االسييتحرا  واالسييتنباق ل ححييارس االلتصييادية وع ييي  سيي وت التح ييي  االحصييارت الوصييفت 
وال مي ل بياناا .  ما اعتمدا الدراسية ع يت تقيور ا نتاجيية الفدانيية ومحارنية متوسيق 
ا نتاجية الفدانية دام  ومارج حيز تنفيذ ن ام الصر  المأقيت بمنقحية الدراسية لبييان 
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المأقيييت ع يييت ا نتاجيييية الفدانيييية ب را،يييت محاا ييية الح يوبيييية .   ييير مريييرو  الصييير  
وتنحصر النحاق التت يست دا ا هذا البح  اي تتبا ن امي الصير  الحح يي الم ريو  
والصر  المأقي اي    من جم ورية مصر اليربية ومحاا ة الح يوبية وذليل بدراسية 

ة مو،يييو  الدراسييية تقيييور إنتاجيييية المحاصيييي  الرريسيييية ع يييي مسيييتوب مرا يييز المحاا ييي
وذلل دام  ومارج ن ام الصر  المأقي ع ولب  وبيد تقبييس ن يام الصير  المأقيي 
ل تييير  ع ييي  هييم مرييا   وعحبيياا تنفيييذ مرييروعاا الصيير  المأقييي والولييو  ع ييي 
المسييياحاا التيييت تيييم تنفييييذها بن يييامي الصييير  الييييام والمأقيييي ايييي جم وريييية مصييير 

اسييتمدام لييياس ال فييا   وجيي  مييات .  مييا تييم اليربييية بوجيي  عييام ومحاا يية الح يوبييية ب
االلتصادية لن م الصر  وبي   ساليت التحييم االلتصادا ل يذ  المريروعاا واليواريد 
االلتصييييادية ع ييييت المسييييتوب الحييييومت. لييييذلل احييييد تييييم االسييييتيانة باليديييييد ميييين االسيييياليت 

دالا واةدواا التح ي ييييية والحياسييييية الريا،ييييية وا حصييييارية ع حييييي  تييييم اسييييتمدام ميييييا
االتجيا  اليييام لبييان إنتاجييية المحاصيي  الرريسييية محي  الدراسيية وحسيات مينوييية مياميي  
االنحدار ل ميادالاع وامتبار مينوية الفروس ل تحديراا ا حصارية.  يذلل تحيدير داالا 
جييرا  التحييييم المييالي باسييتمدام  ا نتيياج وداالا الت ييالي  وميييادالا االنحييدار المتيييدد واب

 ييا اتير  اسييترداد راس المييا  ل مرييرو  ع وصيااي الحيميية الحالييية ع ونسييبة عيد  ميييايير من
المنييااا إلييي الت ييالي  ع وميييد  اليارييد الييدام ي ع وامتبييار الحساسييية بييااترا  حييدو  
بييي  التأيييراا اييي الت ييالي   و ا يييراداا  و اليميير االاترا،ييت ل مرييرو  . ليييس هييذا 

تمدام اليديييييد ميييين مدرييييراا ال فييييا   احسييييت ع بيييي  تييييم إجييييرا  التحييييييم االلتصييييادا باسيييي
لي جانت البياناا ال انوية ع تيم االعتمياد  ي،يا ع يي البيانياا الميدانيية  االلتصادية . واب
التت تم جمي يا باسيتمدام اسيتمار  االسيتبيان ع وتح يي  هيذ  البيانياا السيتم ت نتيار  

 الدراسة . 
 

 توصيف منطقة وعينة البحث :



 (7) مقدمة 

المنرور  ال زمة لميراة   ر الصر  المأقت ع ت ا ليدم تواار البياناا ر  ن 
م انية االستفاد  من عناصر ا نتاج الم،ااة  ا نتاجية الفدانية ل محاصي  الحح ية واب
وتححيحيا ةهدا  البح  ع احد تم ال جو  إلت  جرا  دراسة لقاعية  ب ميدانية لتجميا 

يس اليينة ل حصو  ع ت البياناا والمي وماا ال زمة من مصادرها اةولية عن قر 
   من عناصر ا نتاج الم،ااة وا نتاجية الفدانية والت الي  وا يراداا ل   

ومارج الصر  المأقت وذلل  جرا  التحييم االلتصادب ل صر   م محصو  دا
المأقت وتححيس  هدا  الدراسة . ومن  م احد اتبيا عد  مقواا  ساسية لتنفيذ هذ  

 التالي : الدراسة وهي ع ي النحو
 توصيف منطقة البحث : -1

جرا  الدراسة الميدانية م   الموسم الزراعت   ةا ة الح يوبياامتيار مح تم
ةن ا توجد ب ا جامية بن ا ومن الميرو  ان من  هم  هدا  إنرا   2005/ 2004

ة الموجود  ب ا الجامية ومحاولة دراسة وح  المرا   قحالجامياا هو مدمة المن
ج  ا ع ت،ا  إلي ذلل  ن محاا ة الح يوبية تيتبر من المحاا اا ال امة التت توا

ريسية ) الذر  الرامية والحم  واةرز والبرسيم( من الر  صي  الحح يةاات إنتاج المح
حي  المساحة وا نتاج ع ناهيل عن توار مساحاا تم تنفيذ مررو  الصر  المأقت 

التت انت ا ص حيت ا ات بي    ما تم إح   وتجديد الرب اا 1961ذ عام من
ح   لبي  الرب اا رغم عدم  المناقس ما م ح ة  ن  لم تجرب عم ياا تجديد واب

 ت ا .  حيص
 تحديد مجتمع البحث :  -2

انق لا من  ن جوهر البح  الي مي ييتمد اي المحام اةو  ع ي  ن 
 و  اهر   الدراساا الي مية تحوم  ساسا ع ي الرغبة اي تح ي  وتوصي  مر  ة

بتجميا   بر لدر مم ن من الم ح اا والبياناا والححارس والمي وماا التت يجت  ن 
تتص  بالرمو  والدلة عن ا ع اةمر الذب يحت،ت بال،رور   ن يتم تجميا هذ  
البياناا من مفرداا الفراا التت تتواار لدي ا هذ  المي وماا والححارس حو  المر  ة 



 (8) مقدمة 

وماصة ت ل الفراا التت تت  ر ب ذ  ال اهر   و تد ر اي ا .  و ال اهر  مح  البح  
هذ  الفراا هي ما يق س ع ي ا "مجتما البح " وع ي  وواحا ل  د  المحدد ل ذ  
الدراسة ع احد تم تحديد مجتما البح  بحي  يرتم  ع ي  و يت ون من ارتين 

ل ا وم و  سن ر   ساسيتين بمر ز قوخ هما : الزرا  حارزب اةرا،ت الزراعية بحرب 
ع والزرا  حارزب 1996وهي المنقحة التت تم ب ا إح   وتجديد رب اا الصر  عام

اةرا،ت الزراعية بحرب نامو  وسن ر  وهي المنقحة التت لم يتم إح   وتجديد 
رب اا الصر  ب ا رغم عدم ص حيت ا. ولد روعي اي تحديد مجتما البح   ن 

ع ي ا نفس ال رو  القبييية والت نولوجية وال يوجد يم   منقحتين متجاورتين ينقبس 
امت   بين ما سوب تقبيس ن ام الصر  المأقي اي  حدهما دون اةمرب  و يتميز 
 حداهما ب فا   الصر  المأقي ب ا بينما تياني اةمرب من انت ا  اليمر االاترا،ت 

 لرب ة الصر  المأقي وتحتاج إلي إح   وتجديد. 
 وقرى العينة : تحديد مراكز -3

 ون محاا ة الح يوبية من سبية مرا ز تم تنفيذ الصر  المأقت ب ا ع تت 
يوت والحناقر الميرية وربين الحناقر ل وترم     من بن ا وقوخ و فر ر ر و 

و  ومصر  نامو  اةوالمان ة ع اال  ن مر ز قوخ والذب يمر اي  مصر  نامو  
إح   وتجديد لبي  رب اا الصر   ندسة صر  ل يوت لد تم ال انت التابا ل

ات حين لم يتم تجديد رب اا 1996المأقت بحرية م و  سن ر  ول ا م   عام 
حيت ا بحريتت نامو  وسن ر  .  وع ي  تم امتيار مر ز ص الصر  المأقت رغم عدم 

قوخ من بين مرا ز المحاا ة ولرب ل ا وم و  سن ر  ونامو  وسن ر  من مر ز قوخ 
  ت بمر ز قوخ يب غ ال(  ن الزمام 1ة البح  . ويو،  الجدو  رلم )لتم   منقح

ادانا   44648ادانا ويب غ الزمام المزرو  بالرتوب والصيفت المب ر نحو 50063نحو 
ادانا ويب غ  46980حاص ا الصيفية والني ية نحو لات حين يب غ الزمام المزرو  با

مستوب لرب اليينة يت،  من  حارزا ع وع ي 61182ز نحور عدد الحارزين بالم
بح ا وم و  سن ر  تم   نحو  زاارح 441ع  5080الجدو   ن عدد الحارزين يب غ نحو 



 (9) مقدمة 

%  من إجمالت عدد الحارزين ع ي مستوا المر ز ات حين يب غ نحو 0.72% ع 8.3
% من 2.37% 2.31حارزًا  بحريتت نامو  وسن ر  يم   نحو  1450ع  1416

 ي مستوا المر ز والتت لم تجدد ب ما رب اا الصر  إجمالت عدد الحارزين ع
 المأقت .

 تحديد حجم العينة :  -4
مزار  ولد تم تحديد  200 متيار عينة عمدية من مر ز قوخ يب غ عددها  مت

م انية من حي  توار الج د والولا والما  ع وبالرغم من  تسا  ا حجم اليينة حست 
حارزًا بحرب ل ا وم و  سن ر  ونامو  وسن ر   8387المساحاا وعدد الحارزين والبالغ 

وتجديد رب اا الصر   مزار  بالمنقحة التت تم ب ا إح   100ع لذا احد تم  متيار 
مزار  بالمنقحة التت لم يتم  ح    100 وهت ل ا وم و  سن ر  ع و ذلل تم امتيار

ر  الرامية امو  وسن ر  .  ما عن المحاصي  ا ت الذنوتجديد رب اا الصر  وهت 
ادانا ات حين تب غ المساحة بحرب  16812وتب غ المساحة المزروعة بمر ز قوخ نحو 

% من  جمالت المساحة بالمر زع وتب غ  15.76انا تم   نحو اد 2649اليينة نحو 
ع  867و حادانا بينما تب غ ن 169ع  886المساحة المزروعة بح ا وم و  سن ر  نحو 

سن ر  . ات حين تب غ المساحة المزروعة بالحم  بمر ز ادانا بحريتت نامو  و  727
 2570ادانا وتحدر المساحة المزروعة بالحم  ات لرب اليينة بنحو  12600قوخ نحو

% من  جمالت المساحة المزروعة لمحا بالمر ز وتب غ 20.39ادانا تم   نحو 
 625ع  630ادانا لم  بح ا وم و  سن ر  بينما تب غ نحو  190ع 1125المساحة نحو 

ادانا بنامو  وسن ر  .  ما عن المساحاا المزروعة  رزًا ا ت جميي ا ممالفة وبالتالت 
من الصيت حصرها وو،ي ا بالجدو  لذا تم الحصو  ع ت البياناا من المزار  
مبارر  . بينما يت،  من الجدو   ن المساحة المزروعة بالبرسيم بمر ز قوخ تحدر 

ادانا تم   نحو  404احة البرسيم بحرب اليينة نحوادانا ع وتحدر مس 3309بنحو
ادانا بح ا وم و  سن ر   27ع  208% من  جمالت المساحة بالمر ز وتب غ نحو 12.2

 ادانا بنامو  وسن ر  .     401129بينما تب غ نحو 



 (10) مقدمة 

 
( الزمام الكمى وعدد الحائزين والمساحات المنزرعة بالمحاصيل بقرى 1جدول رقم )

 2004 عيينة الدراسة

زمام ال بندال
 الكمى

د عد
 الحائزين

% 
 برسيمال قمحال ذرة الشاميةال

 % حةساملا % حةساملا % حةساملا

43.7 1125 5.3 886 8.3 5080 2904 اقه

7 208 6.28 

 0.81 27 7.4 190 0.1 169 0.72 441 462 وة سنهرةخم

 1.21 40 24.5 630 5.16 867 2.31 1416 1648 مولنا

 3.9 129 24.3 625 4.32 727 2.37 1450 1420 هرةسن

مالى القرى اج
 بالعينة 

6434 8387 13.7 2649 15.76 2570 20.3

9 404 12.2 

كز مر إجمالى 
1681 100 61183 50063 طوخ

2 100.0 1260

0 
100.

0 3309 100.

0 

ـــدورة  المصـــدر ـــة بمركـــز طـــوخ   ســـج ت ال : جمعـــت وحســـبت مـــن اردارة الزراعي
 .  2005ازة   بيانات غير منشورة   الزراعية والحي

 
 
 
 
 

 مصادر البيانات : 



 (11) مقدمة 

اعتمييييدا الدراسيييية ع ييييت البيانيييياا الميدانييييية التييييت تييييم جمي ييييا ميييي   المتابييييية  
الميدانية لمررو  الصر  المأقيت وع يت البيانياا التيت تيم جمي يا عين قرييس اسيتمار  

محاصيييييي  الححييييي  االسيييييتبيان الماصييييية ببنيييييود ت يييييالي  ا نتييييياج واليواريييييد المحصيييييولية ل
 الييذر  الرييامية والحميي  والبرسيييم المسييتديم  2004/2005الرريسييية بمنقحيية الدراسيية عييام 

 واةرز الصيفت. 
 ييذلل اعتمييدا الدراسيية ع ييت  البيانيياا المنرييور  وغييير المنرييور  المتييوار  عيين  

 إنتاجية المحاصي  الرريسية مو،يا الدراسية بيا داراا الفرعيية بيوزار  الزراعية بمحاا ية
الح يوبية وا دار  المر زية ل لتصاد الزراعت بوزار  الزراعة ع ونريراا الج ياز المر يزب 
ل تيبرة اليامة وا حصيا  و نريراا وزار  اليرب والميوارد الماريية.   يذلل اعتميدا  ع يت 
البيانيياا الماصيية بت ييالي  تنفيييذ مرييروعاا الصيير  اليييام والصيير  المأقييت بمنيياقس 

دارت ييياع  ممت فييية والتيييت تيييم جمي يييا مييين ال يرييية المصيييرية اليامييية لمريييروعاا الصييير  واب
 با ،ااة إلت بياناا المقق الممسية بوزار  التمقيق والتياون الدولت. 

 


