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دراسة تحليلية لالثار االقتصادية للتعدى على االراضى الزراعية بمحافظة الدقهلية
)دراسة حالة مركز السنبالوين(

محمود محمد فواز1 رشدى شوقى العدوى1  الحسينى أحمد النفيلى2   سامى أحمد أبو رية2*
1فرع اإلقتصاد الزراعى-  قسم االقتصاد الزراعى - كلية الزراعة  - جامعة كفر الشيخ 

2معهد بحوث االقتصاد الزراعى - مركز البحوث الزراعية  

التعدى على االراضى الزراعية  حيث بلغت المساحة المتعدى عليها  تنحصر مشكلة البحث في زيادة مساحة 
بمحافظة الدقهلية نحو 5528 فدان تمثل بنحو 7,3% من اجمالى مساحة التعدى على مستوى الجمهورية عام 
بمراكز محافظة  الزراعية   االراضى  التعدى على  لعدد حاالت  ومساحات  النسبية  االهمية  2019، وبدراسة 
الدقهلية لعام 2019 حيث  جاء مركز السنبالوينفى المرتبة االولى من خالل دراسة االهمية النسبية لعدد حاالت 
ومساحات التعدى على االراضى الزراعية حيث قدرت حاالت التعدى بنحو 12,96  الف حالة تعدى تمثل بنحو 
12,1% من اجمالى عدد حاالت  التعدي على االراضى الزراعية  على مساحة 673فدان تمثل بنحو 12,2% من 
اجمالى مساحة  التعدي على االراضى الزراعية وبلغت االهمية النسبية باستخدام الوسط الهندسى المعدل الختيار 

عينة البحث الميدانية بمركز السنبالوين حوالى %15,9.

الكلمات اإلفتتاحية: التعدى ، مخالفات البناء ، التجريف , الموارد األرضية ، األمن الغذائى ، الملكية العامة ، 
الملكية الخاصة.

المقدمـــة                                                                              

اقتصادية  مشكلة  الزراعية  االراضى  على  التعدى  ظاهرة  تعتبر 
كبرى تواجه االقتصاد القومى المصرى نظرا ألن مورد االرض 
الزراعية اليكفى لسد االحتياجات البشرية والحيوانية  من السلع 
الزراعية الضرورية  نظرا النخفاض االنتاج الزراعى الذى يؤثر 
بالسلب على االقتصاد القومى المصرى،  آلن تلك الظاهرة تمثل 
عدم أستقرارفى االمن القومى بصفة عامة واالمن الغذائى بصفة 
العوامل  الظاهرة   تلك  أسباب  ومن   ، )رمضان 2018(  خاصة 
المناسب  غير  أو  المفرط  االستغالل  إلي  تؤدي  التى  البشرية 
انشطة  الى  التربة وتحويلها  استنزاف  إلى  يؤدي  الذي  لألراضي 
شون-  ومزارع-  بناء-مساكن  تبوير-   ( زراعية  غير  اخرى 
مالعب كرة  -أخرى ( إضافة إلى التمدد العشوائي للقرى والمدن 
والذي أصبح مشكلة متصلة بين أطراف القرى والمدن وبخاصة 
في محافظات الدلتا ذات الكثافة السكانية العالية )عيسى 2014). 
وتعتبر محافظة الدقهلية  واحدة من أهم المحافظات الزراعية التى 
تعانى من ظاهرة التعدى على االراضى الزراعية وتدمير المساحة 
ومبانى  سكنية  كتل  الى  الخضراء  االرض  وتحويل  المزروعة 
الزراعى)الشهاوى  االنتاج  انخفاض  الى  يؤدى  مما  عشوائية 
2016( ، لذلك فان التصدي لهذه الظاهرة يتطلب حلوال جذرية  
لكي  تكون ذات فاعلية ومؤثرة لمواجهة هذه المتغيرات ، وهذا 
المستقبلية  اإلحداث  ويتوقع  الجارية  اإلحداث  يحلل  فكرا  يتطلب 
وتنمية  سلبياتها  بعالج  الماضي  خبرات  من  االستفادة  يتيح  مما 
البحث تقترح حلوال  ايجابياتها)عبدالرحمن 2013( ، وعليه فان 
اقتصادية  جدوى  ذات  المسؤولية  ومحددة  الفاعلية  سريعة  عملية 
على المستوى المحلى و القومي للحد من الظاهرة  والقضاء عليها.
)وزارة الزراعة واستصالح االراضى، الفيل والتطاوى 2020). 

وقامت دراسة )عيسى 2018( بدراسة هذا الموضوع من حيث 
الخصائص اإلجتماعية والمشاكل واآلثار للتعدى على األراضى 
الزراعية فى إقليم وسط الدلتا. وقامت دراسة )عبدالرحمن 2013) 
األراضى  على  التعدى  من  الناتجة  واآلثار  المشاكل  بدراسة 
Alshaal and El-( الزراعية فى اطار التنمية الزراعية الشاملة

.(Ramady, 2017

المشكلة البحثية                                                                         

تنحصر مشكلة البحث في زيادة مساحة التعدى على االراضى 
الدقهلية  بمحافظة  المتعدى عليها  المساحة  بلغت  الزراعية  حيث 
التعدى  اجمالى مساحة  بنحو 7,1% من  تمثل  فدان   نحو 5528 
على مستوى الجمهورية عام 2019 وتتعدد  صور التعدىيومبعد 
أخر في تحويل االراضى الزراعية الخصبة الصالحة للزراعة الى 
صور عديدة منها منشأت سكنية عشوائية وبناء مزارع بانواعها 
المختلفة  ومصانع و تشوين بها مخلفات زراعية وغير زراعية 
حيث   ، مرتفعة   باسعار  مبانى  كأرض  بيعها  بغرض  وتبويرها 
من  الفرد  نصيب  متوسط  انخفاض  فى  وضوحا  المشكلة  تتعاظم 
عام 2000  الفرد  نصيب  متوسط  بلغ  حيث  الزراعية  االراضى 
نحو0,1 فدان. بلغ عام 2010 نحو0,09 فدان  وبلغ عام 2019 
واإلحصاء  العامة  للتعبئة  المركزى  )الجهاز  فدان   0,08 نحو 

2018، مديرية الزراعة واستصالح األراضى(

األهداف البحثية                                                                          

اإلقتصادية  اآلثار  دراسة  إلى  رئيسية  بصفة  البحث  يهدف 
التى  المختلفه  بصوره  الزراعية  االراضى  على  التعدى  لظاهرة 
ومركز  عامة  بصفة  الدقهلية   بمحافظة  الغذائى  االمن  تهدد 
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سيتم  البحث  أهداف  تحقيق  يمكن  حتى  خاصة  بصفة  السنبالوين 
دراسة مجموعة من االهداف الفرعية :

1- التعرف على التوزيع الجغرافى لعدد حاالت ومساحة التعدى 
فى مراكز محافظة الدقهلية .

التعدى على  لحاالت ومساحة حاالت  الراهن  الوضع  2- دراسة 
مستوى مراكز وقرى محافطة الدقهلية بعينة البحث الميدانية.

االراضى  على  التعدى  واسباب  ومظاهر  صور  دراسة   -3
الزراعية على االراضى الزراعية بالمحافظة.

4- دراسة اآلثار االقتصادية للتعدى على االراضى الزراعية على 
مساحة وكمية وقيمة االنتاج الزراعى بالمحافظة.

مصادر البيانات                                                                   

يعتمد البحث علي مصدرين رئيسين للبيانات اولهما مصادر 
الزراعة  وزارة  من  وغيرمنشورة  منشورة  ثانوية   بيانات 
ومديرية  اإلقتصادية  الشؤون  قطاع  االراضى،  واستصالح 
الزراعة بمحافظة الدقهلية  ،الجهاز المركزى للتعبئة واالحصاء، 
بمركز  ميدانية  لدراسة  عشوائية  طبقية  لعينة  أولية  بيانات  ثانيا 
حاالت  لعدد  النسبية  لالهمية  طبقا  البحث(  )عينة  السنبالوين 
 82 عدد  منخالل  المطلوبة  البيانات  لتغطية  التعدى  ومساحات 
إستمارة إستبيان تمثل 36% من عينة الدراسة ُصممت خصيصاً  
للتعرف علي كافة المعلومات التي تتعلق بالتعدى على االراضى 

الزراعية وتمت جميعها بالمقابلة الشخصية.

الطريقة البحثية                                                                

بالتعدي  الخاصة  النتائج  وعرض  تحليل  في  البحث  أعتمد 
األسلوب  استخدم  حيث  أسلوبين  علي  الزراعية  األراضى  على 
الوصفي فى جمع عرض وتبويب البيانات األولية لعينة الدراسة، 
اما األسلوب الكمى فتم دراسة االهمية النسبية وبعض المؤشرات 

االقتصادية واالحصائية الخاصة بعينة الدراسة.

طريقة  سحب عينة  البحث:  
لعدد  النسبية  لألهمية  وفقا  الميدانية  البحث  عينة  سحب  تم 
حيث  مركزالسنبالوينمن  األختيارعلى  ووقع  ومساحتهم  المتعدين 
المتعدين ومساحتهم بالمركزو تم إختيارعدد  النسبية لعدد  األهمية 
القرى بمركز السنبالوين من حيث األهمية النسبية لعدد المتعدين 
حصر  سجل  واقع  من  بالقرى  المتعدين  اختيار  وتم  ومساحتهم 
عدد  ان  تبين  المختارة،  بمركز  الزراعية  باالدارة  المزارعين 
المتعدين فى مركزالسنبالوين بلغ حوالى 12963حالة تعدى على 

مساحة تبلغ نحو  672 فدان.

النتائج البحثية                                                                       

أوال: التوزيع الجغرافى لجملة حاالت التعدى ومساحتها فى مراكز 
محافظة الدقهلية عام 2019.

وبدراسة التوزيع الجغرافى لحاالت التعدىفى مراكز محافظة 
الدقهلية  عام 2019 حيث يتبين من جدول رقم )1(  ان  مركز 
على  التعدى   حاالت  منعدد  االولى  المرتبة  فى  جاء  غمر  ميت 
االراضى الزراعية  حيث قدرت بنحو14,1 الف حالة تعدى تمثل 
االراضى  على  التعدي  حاالت   عدد  اجمالى  من   %13,2 بنحو 
الزراعية التى تبلغ حوالى 106,9 الف حالة تعدى  على مساحة 
تقدربنحو 562فدان تمثل بنحو 10,2% من اجمالى مساحة  التعدي 
على االراضى الزراعية التى تبلغ حوالى 5,53 الف فدان ، وجاء 
التعدى  حاالت  قدرت  حيث  الثانىة  المرتبة  فى  السنبالوين  مركز 
بنحو 12,96  الف حالة تعدى تمثل بنحو 12,1% من اجمالى عدد 

حاالت  التعدي على االراضى الزراعية  على مساحة 673فدان 
االراضى  على  التعدي  مساحة   اجمالى  من   %12,2 نحو  تمثل  
الزراعية ، وجاء مركز المنصورة  فى المرتبة  الثالثة حيث قدرت 
حاالت التعدى بنحو 10,65 الف حالة  تمثل نحو 10% من اجمالى 
عدد حاالت  التعدي على االراضى الزراعية  على مساحة 522 
فدان تمثل بنحو 9,4% من اجمالى مساحة  التعدي على االراضى 
الزراعية ، وجاء مركز شربين   فى المرتبة  الرابعة بنحو 9,19 
الف حالة تعدى تمثل نحو 8,6% من اجمالى عدد حاالت  التعدي 
على االراضى الزراعية على مساحة 423 فدان تمثل نحو %7,7 
،بينما جاء  الزراعية  التعدي على االراضى  من اجمالى مساحة  
بنحو  التعدى  حاالت  قدرت  حيث  الخامسة  المرتبة  فى  مركزأجا 
7,19 الف حالة تمثل نحو 8,6% من اجمالى عدد حاالت  التعدي 
على االراضى الزراعية  على مساحة 283 فدان تمثل نحو %5,1 
من اجمالى مساحة  التعدي على االراضى الزراعية ، بينما جاء 
فى المرتبة السادسة مركز بلقاس  حيث قدرت حاالت التعدى بنحو 
6,4الف حالة تمثل نحو 6% من اجمالى عدد حاالت  التعدي على 
تمثل نحو 4,7% من  الزراعية على مساحة 259فدان  االراضى 
بينما جاء فى  الزراعية،  االراضى  التعدي على  اجمالى مساحة  
المرتبة السابعة مركز طلخا حيث قدرت حاالت التعدى بنحو 6,11 
الف حالة تمثل نحو 5,7% من اجمالى عدد حاالت  التعدي على 
االراضى الزراعية  على مساحة 382 فدان تمثل نحو 6,9% من 
اجمالى مساحة  التعدي على االراضى الزراعية,وجاءت بعد ذلك 
كل من مراكز منية النصر ، المنزلة ، دكرنس، تمىاالمديد ، ميت 
 %3,1 ،  %3,4 ،  %3,4 ، نحو %4,7، %3,5  تبلغ  بنسب  سويد 
االراضى  على  التعدي  حاالت   عدد  اجمالى  من  الترتيب  على 

الزراعية106,99الف حالة تعدى.

ثانيا :التوزيع الجغرافى  لحاالت االزالة  ومساحتها فى  مراكز 
محافظة الدقهلية  عام 2019.

مراكز  فى  االزالة   لحاالت  الجغرافى  التوزيع  وبدراسة 
محافظة الدقهلية خالل عام 2019 حيث يتبين من جدول )1(  ان  
المرتبة االولى من عدد حاالت االزالة  مركز ميت غمرجاء فى 
على األراضى الزراعية  حيث قدرت بنحو 5,73  الف حالة إزالة 
تمثل بنحو 15,2% من اجمالى عدد حاالت  االزالة  على االراضى 
مساحة  على  إزالة  حالة  الف  حوالى 37,77  تبلغ  التى  الزراعية 
تقدربنحو282 فدان تمثل نحو 9,8 % من اجمالى مساحة  االزالة  
على االراضى الزراعية التى تبلغ حوالى 2,89الف فدان ، وجاء 
مركزالمنصورة فى المرتبة الثانىة حيث قدرت حاالت االزالة  بنحو 
حاالت   عدد  اجمالى  من   %9,7 نحو  تمثل  إزالة  حالة  3,65الف 
االزالة  على االراضى الزراعية  على مساحة 259 فدان تمثل نحو 
9% من اجمالى مساحة االزالة  على االراضى الزراعية ، وجاء 
مركزدكرنس فى المرتبة  الثالثة حيث قدرت حاالت االزالة  بنحو 
االزالة   اجمالى عدد حاالت   تمثل نحو 9% من  الف حالة   3,41
على االراضى الزراعية  على مساحة 216فدان تمثل نحو %7,5 
من اجمالى مساحة  االزالة  على االراضى الزراعية، جاء مركز 
السنبالوين فى المرتبة الرابعة حيث قدرت حاالت االزالة  بنحو 
3,2 الف حالة تمثل نحو 8,4% من اجمالى عدد حاالت  االزالة  
على االراضى الزراعية  على مساحة 257 فدان تمثل نحو %8,9 
من اجمالى مساحة  االزالة  على االراضى الزراعية وجاء  مركز 
بلقاس  فى المرتبة  الخامسة بنحو 3,1 الف حالة إزالة تمثل نحو 
8,1% من اجمالى عدد حاالت  االزالة  على االراضى الزراعية 
على مساحة 278 فدان تمثل نحو 9,6% من اجمالى مساحة  االزالة  
السادسة  المرتبة  فى  أجا  الزراعية، وجاء  مركز  االراضى  على 
بنحو 2,8 الف حالة إزالة تمثل نحو 7,4% من اجمالى عدد حاالت  
االزالة  على االراضى الزراعية على مساحة 156 فدان تمثل نحو 
5,4% من اجمالى مساحة  االزالة  على االراضى الزراعية بينما 
جاء مركز شربين  فى المرتبة السابعة حيث قدرت حاالت االزالة  
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شكل 1. عدد حاالت التعديات و االزاالت والباقى بدون ازاالت فى مراكز محافظة الدقهلية 2019
المصدر : جدول )6(

جدول 1. االهمية النسبية لجملة التعديات و االزاالت والباقى بدون ازاالت ومساحتها فى مراكز محافظة الدقهلية  عام 2019

 

المركز 

الباقى بدون ازالة جملة االزاالتجملة التعديات 

عدد 
حاالت 
التعدى

%
مساحة 
التعديات
بالفدان 

%
عدد حاالت 
االزالة  

%
مساحة 

التعديات 
بالفدان

%

عدد 
حاالت 
التعدى
بالفدان

%
مساحة 
التعديات
بالفدان

%

61085,73826,923006,12227,738085,51616,1طلخا

1296312,167312,231748,42578,9978914,141715,8السنبالوين

1410813,256210,2572715,22829,8838112,128010,6ميت غمر 

1064810,05229,436539,72599,0699510,12629,9المنصورة

50344,72374,322526,01585,537825,5793,0منية النصر

32753,11763,28232,2531,824433,51234,7ميت سويد

-1,1-36473,41873,434059,02167,52420,329دكرنس

36683,41552,814633,91053,612051,7491,9تمىاالمديد

-2,3-37273,51793,219625,22398,317652,560المنزلة

71946,72835,128007,41565,442946,21274,8أجا

91948,64247,727127,22097,264829,431511,9شربين

-0,8-63986,02594,730788,12789,632204,720بلقاس 

اجمالى 
االئتمان

8496379,4403873,03334688,3243184,15161774,6160660,8

اجمالى 
االصالح 

2084519,5136224,6426311,343915,21658224,092234,9

اجمالى 
المراقبة 
العامة 

11781,11292,31590,4190,710191,51104,2

اجمالى 
المحافظة 

106986100,05528100,037768100,02889100,069218100,02640100,0

المصدر : جمعت وحسبت من مديرية الزراعة بالدقهلية - ادارة الشئون الزراعية - قسم حماية االراضى 2019.
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بنحو 2,71 الف حالة تمثل بنحو 7,2% من اجمالى عدد حاالت  
االزالة  على االراضى الزراعية  على مساحة 209فدان تمثل نحو 
7,2% من اجمالى مساحة  االزالة  على االراضى الزراعية، فى 
الثامنة حيث قدرت حاالت  المرتبة  حين جاءت مركز طلخا  فى 
االزالة  بنحو 2,3 الف حالة تمثل نحو 6,1% من اجمالى عدد حاالت  
االزالة  على االراضى الزراعية  على مساحة 222 فدان تمثل نحو 
7,7% من اجمالى مساحة  االزالة  على االراضى الزراعية وجاءت 
بعد ذلك كال من مراكز منية النصر، المنزلة ، تمىاالمديد ، ميت 
سويد  بنسب تبلغ نحو 6%، 5,2% ، 3,9% ، 2,2% على الترتيب 
من اجمالى عدد حاالت  االزالة  على االراضى الزراعية 37,77   

الف حالة إزالة.

ثالثا: التوزيع الجغرافى  لحاالت الباقى من اإلزالة   ومساحتها فى 
مراكز محافظة الدقهلية عام 2019.

فى  اإلزالة  من  الباقى  لحاالت  الجغرافى  التوزيع  وبدراسة 
مراكز محافظة الدقهلية خالل عام 2019يتضح  من جدول )1)  
جاء مركز السنبالوين فى المرتبة االولى من عدد حاالت الباقى 
من اإلزالة على االراضى الزراعية  حيث قدرت بنحو 9,88 الف 
حالة إزالة تمثل نحو 14,1% من اجمالى عدد حاالت  الباقى من 
اإلزالة على االراضى الزراعية التى تبلغ حوالى 69,2الف حالة 
من   %15,8 نحو  تمثل  فدان  تقدربنحو417  مساحة  على  إزالة  
اجمالى مساحة  الباقى من اإلزالة على االراضى الزراعية التى 
تبلغ حوالى 2,64الف فدان ، وجاء مركز غمر فى المرتبة الثانية 
حيث قدرت حاالت الباقى من اإلزالة بنحو 8,4 الف حالة إزالة 
تمثل نحو 12,1% من اجمالى عدد حاالت  الباقى من اإلزالة   على 
االراضى الزراعية  على مساحة 280فدان تمثل نحو 10,6% من 
اجمالى مساحة  الباقى من اإلزالة على االراضى الزراعية ، وجاء 
مركز المنصورة  فى المرتبة  الثالثة حيث قدرت حاالت الباقى من 
اإلزالة بنحو 6,995 الف حالة تمثل نحو 10,1% من اجمالى عدد 
حاالت  الباقى من اإلزالة   على االراضى الزراعية  على مساحة 
262 فدان تمثل نحو 9,9% من اجمالى مساحة  الباقى من اإلزالة  
على االراضى الزراعية، وجاء مركز شربين فى المرتبة  الرابعة 
بنحو 6,5 الف حالة باقية من االزالة تمثل بنحو 9,4% من اجمالى 
على  الزراعية  االراضى  على  اإلزالة  من  الباقى  حاالت   عدد 
مساحة 315 فدان تمثل نحو 11,9% من اجمالى مساحة  الباقى من 
اإلزالة على االراضى الزراعية، بينما جاء مركز أجا  فى المرتبة 
الخامسة حيث قدرت حاالت الباقى من اإلزالة بنحو 4,3الف حالة 
تمثل نحو 6,2% من اجمالى عدد حاالت  الباقى من اإلزالة على 
االراضى الزراعية  على مساحة 127فدان تمثل نحو 4,8% من 
اجمالى مساحة  الباقى من اإلزالة على االراضى الزراعية، بينما 
جاء مركز طلخا فى المرتبة السادسة حيث قدرت حاالت الباقى 
من اإلزالة بنحو 3,81الف حالة تمثل نحو 5,5% من اجمالى عدد 
حاالت  الباقى من اإلزالة على االراضى الزراعية  على مساحة 

161فدان تمثل نحو 6,1% من اجمالى مساحة  الباقى من اإلزالة 
فى  النصر  منية  مركز  جاء  حين  فى  الزراعية،  االراضى  على 
المرتبة السابعة حيث قدرت حاالت الباقى من اإلزالة   بنحو 3,78 
الباقى من  بنحو 5,4% من اجمالى عدد حاالت   تمثل  الف حالة 
اإلزالة على االراضى الزراعية على مساحة 79 فدان تمثل نحو 
3% من اجمالى مساحة  الباقى من اإلزالة على االراضى الزراعية 
،  جاءت بعد ذلك كل من مراكز بلقاس، ميت سويد، المنزلة، تمى 
 0,3،  %2,5،  %3,5  ،%4,7 نحو  تبلغ  بنسب  دكرنس   ، االمديد 
% على الترتيب من اجمالى عدد حاالت  الباقى من اإلزالة على 

االراضى الزراعية69,2الف حالة باقية من االزالة .

رابعا : اختيارمراكز عينة البحث من خالل االهمية النسبية لعدد 
حاالت ومساحات التعدى على االراضى الزراعية  بمحافظة 

الدقهلية للعام 2019.
يتضح من جدول )2( االهمية النسبية لعدد حاالت ومساحات 
للعام  الدقهلية  الزراعية  بمراكز محافظة  التعدى على االراضى 
2019حيث جاء مركز السنبالوين فى المرتبة االولى من خالل 
على  التعدى  ومساحات  حاالت  لعدد  النسبية  االهمية  دراسة 
االراضى الزراعية حيث قدرت حاالت التعدى بنحو 12,96  الف 
حالة تعدى تمثل نحو 12,1% من اجمالى عدد حاالت  التعدي على 
االراضى الزراعية  على مساحة 673فدان تمثل نحو 12,2% من 
اجمالى مساحة  التعدي على االراضى الزراعية وبلغت االهمية 
البحث  عينة  الختيار  المعدل  الهندسى  الوسط  باستخدام  النسبية 
المرتبة  فى  غمر   ميت  مركز  وجاء   ،  %15,9 حوالى  الميدانية 
ومساحات  حاالت  لعدد  النسبية  االهمية  دراسة  خالل  من  الثانية 
التعدى على االراضى الزراعية حيث قدرت بنحو 14,18 الف 
التعدي  اجمالى عدد حاالت   بنحو 13,2% من  تمثل  تعدى  حالة 
حالة  الف   106,9 حوالى  تبلغ  التى  الزراعية  االراضى  على 
بنحو 10,2% من  تمثل  فدان  تقدربنحو562  تعدى  على مساحة 
اجمالى مساحة  التعدي على االراضى الزراعية التى تبلغ حوالى 
5,53 الف فدان وبلغت االهمية النسبية باستخدام الوسط الهندسى 
المعدل الختيار عينة البحث الميدانية حوالى 15,2%، وجاء مركز 
النسبية  االهمية  دراسة  خالل  من  الثالثة  المرتبة  فى  المنصورة 
حيث  الزراعية  االراضى  على  التعدى  ومساحات  حاالت  لعدد 
بنحو %10  تمثل  حالة  الف  بنحو 10,65  التعدى  حاالت  قدرت 
التعدي على االراضى الزراعية  على  من اجمالى عدد حاالت  
مساحة 522 فدان تمثل بنحو 9,4% من اجمالى مساحة  التعدي 
على االراضى الزراعية وبلغت االهمية النسبية باستخدام الوسط 
الهندسى المعدل الختيار عينة البحث الميدانية حوالى %12,7،  ، 
وجاء مركز شربين  فى المرتبة الرابعة من خالل دراسة االهمية 
الزراعية  االراضى  على  التعدى  ومساحات  لعدد حاالت  النسبية 
من   %8,6 بنحو  تمثل  تعدى  حالة  الف   9,19 نحو  بلغت   التى 
اجمالى عدد حاالت  التعدي على االراضى الزراعية على مساحة 

شكل  2. مساحة  حاالت التعديات و االزاالت والباقى بدون ازاالت فى مراكز محافظة الدقهلية 2019
المصدر : جدول رقم )6)
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على  التعدي  مساحة   اجمالى  من   %7,7 نحو  تمثل  فدان   423
الوسط  باستخدام  النسبية  االهمية  بلغت  و  الزراعية  االراضى 
الهندسى المعدل الختيار عينة البحث الميدانية حوالى %10,7، ، 
بينما جاء مركزطلخا فى المرتبة الخامسة من خالل دراسة االهمية 
الزراعية  االراضى  على  التعدى  ومساحات  لعدد حاالت  النسبية 
حيث قدرت حاالت التعدى بنحو 6,11 الف حالة تمثل بنحو %5,7 
التعدي على االراضى الزراعية  على  من اجمالى عدد حاالت  
التعدي  مساحة 382 فدان تمثل نحو 6,9% من اجمالى مساحة  
على االراضى الزراعية وبلغت االهمية النسبية باستخدام الوسط 
 ،%8,2 حوالى  الميدانية  البحث  عينة  الختيار  المعدل  الهندسى 
وتأتى بعد ذلك االهمية النسبية باستخدام الوسط الهندسى الختيار 
منية  ـ  بلقاس  أجا،  مراكزالمحافظة  لباقى  الميدانية  البحث  عينة 
النصر ، دكرنس ، المنزلة ، ميت سويد ، تمى االمديد بنحو %7,7  
، 6,9 % ، 5,9% ، 4,5% ، 4,4% ، % ، 4,1% على الترتيب، 
وطبقا لما سبق سوف يقوم الباحث باختيار أهم مركز من مراكز 
التعدى  لعدد حاالت ومساحات  النسبية  البحث وفقا لالهمية  عينة 
االهمية  فى  االعلى  حيث  من  المعدل  الهندسى  الوسط  باستخدام 
النسبية تم اختيار مركز السنبالوين حيث  بلغ نحو 15,9% طبقا 
السنبالوين   مركز  من  القرى  اختيار  يتم  وأيضا  النسبية  لالهمية 
باستخدام  التعدى  ومساحات  حاالت  لعدد  النسبية  لالهمية  وفقا 
النسبية  االهمية  فى  االعلى  حيث  من  المعدل  الهندسى  الوسط 
سبق  لما  وطبقا  الترتيب  على   %4,1  ،  %4،1  ، بالمركز  للقرى 
سوف يقوم الباحث باختيار أهم مركز من مراكز عينة البحث وفقا 
لالهمية النسبية لعدد حاالت ومساحات التعدى. % من اجمالى عدد 
حاالت  التعدي باستخدام الوسط الهندسى المعدل  من حيث االعلى 
نحو  بلغ  حيث   السنبالوين  مركز  اختيار  تم  النسبية  االهمية  فى 
15,9% طبقا لالهمية النسبية وأيضا يتم اختيار القرى من مركز 
السنبالوين  وفقا  لالهمية النسبية لعدد حاالت ومساحات النعدى 

االهمية  فى  االعلى  حيث  من  المعدل  الهندسى  الوسط  باستخدام 
النسبية للقرى بالمركز.

)الوسط الهندسى: هو نوع من المتوسطات أو المعدالت التى تقيس 
النزعة المركزية أو القيمة النموذجية لمجموعة معطيات أى هو 
(Gm الجزر النونى لحاصل ضرب هذه القيم ويرمز له بالرمز

( Moussa,1989)

النسبية لعدد  خامسا: اختيار قرى عينة البحث من خالل االهمية 
بمركز  الزراعية   التعدى على االراضى  حاالت ومساحات 

السنبالوين للعام 2019.
يتضح من جدول )3(  االهمية النسبية لعدد حاالت  ومساحات 
للعام  مركزالسنبالوين  بقرى  الزراعية   االراضى  على  التعدى 
خالل  من  االولى  المرتبة  فى  السنبالوين  بندر  جاء  2019حيث 
على  التعدى  ومساحات  حاالت  لعدد  النسبية  االهمية  دراسة 
االراضى الزراعية حيث قدرت حاالت التعدى بنحو 1321 حالة 
التعدي على  اجمالى عدد حاالت   بنحو 16,3% من  تمثل  تعدى 
االراضى الزراعية  على مساحة  78فدان تمثل بنحو %16,42 
وبلغت  الزراعية  االراضى  على  التعدي  مساحة   اجمالى  من 
عينة  الختيار  المعدل  الهندسى  الوسط  باستخدام  النسبية  االهمية 
الزهيره  قرية طماى  ،وجاءت  الميدانية حوالى %16,68  البحث 
لعدد حاالت  النسبية  الثانية من خالل دراسة االهمية  المرتبة  فى 
بنحو  قدرت  حيث  الزراعية  االراضى  على  التعدى  ومساحات 
655حالة تعدى تمثل بنحو 8,1% من اجمالى عدد حاالت  التعدي 
على االراضى الزراعية على مساحة تقدربنحو38فدان تمثل بنحو 
8% من اجمالى مساحة  التعدي على االراضى الزراعية وبلغت 
عينة  الختيار  المعدل  الهندسى  الوسط  باستخدام  النسبية  االهمية 
البحث الميدانية حوالى 8,2%، وجاءت قرية برهنتوش فى المرتبة  
ومساحات  حاالت  لعدد  النسبية  االهمية  دراسة  خالل  من  الثالثة 
التعدى على االراضى الزراعية حيث قدرت حاالت التعدى بنحو 

جدول 2. عدد حاالت  ومساحات التعدى على االراضى الزراعية  بمراكز محافظة الدقهلية للعام 2019

عدد حاالت المركز 
الوسط الهندسى الوسط الهندسى%مساحة التعديات %التعدى

المعدل 

61085,73826,96,38,2طلخا

1296312,167312,212,115,9السنبالوين

1410813,256210,211,615,2ميت غمر 

1064810,05229,49,712,7المنصورة

50344,72374,34,55,9منية النصر

32753,11763,23,14,1ميت سويد

36473,41873,43,44,5دكرنس

36683,41552,83,14,1تمى االمديد

37273,51793,23,44,4المنزلة

71946,72835,15,97,7أجا

91948,64247,78,110,7شربين

63986,02594,75,36,9بلقاس 

8496379,4403873,0اجمالى االئتمان

56,7100,0
2084519,5136224,6اجمالى االصالح 

11781,11292,3اجمالى المراقبة العامة 

1069861005528100اجمالى المحافظة 
المصدر : جمعت وحسبت من مديرية الزراعة بالدقهلية , ادارة الشئون الزراعية ,قسم حماية االراضى, بيانات غيرمنشورة.
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556 حالة تمثل نحو 6,88% من اجمالى عدد حاالت  التعدي على 
االراضى الزراعية على مساحة40 فدان تمثل بنحو 8,42% من 
اجمالى مساحة  التعدي على االراضى الزراعية وبلغت االهمية 
البحث  عينة  الختيار  المعدل  الهندسى  الوسط  باستخدام  النسبية 
المرتبة   المقطعة   فى  الميدانية حوالى 7,75%، ، وجاءت قرية 
النسبية لعدد حاالت ومساحات  الرابعة من خالل دراسة االهمية 
التعدى على االراضى الزراعية التى بلغت  نحو 375 الف حالة 
التعدي على  اجمالى عدد حاالت   بنحو 4,64% من  تمثل  تعدى 
االراضى الزراعية على مساحة 24 فدان تمثل بنحو 5,1% من 
اجمالى مساحة  التعدي على االراضى الزراعية وبلغت االهمية 
البحث  عينة  الختيار  المعدل  الهندسى  الوسط  باستخدام  النسبية 
الميدانية حوالى 4,93%، بينما جاءت  قرية الغزاوى فى المرتبة 
الخامسة من خالل دراسة االهمية النسبية لعدد حاالت ومساحات 
التعدى على االراضى الزراعية حيث قدرت حاالت التعدى بنحو 
التعدي  اجمالى عدد حاالت   بنحو 5,38% من  تمثل  435 حالة 
على االراضى الزراعية  على مساحة 20 فدان تمثل نحو 4% من 
اجمالى مساحة  التعدي على االراضى الزراعية وبلغت االهمية 
البحث  عينة  الختيار  المعدل  الهندسى  الوسط  باستخدام  النسبية 
الميدانية حوالى 4,72%،وتأتى بعد ذلك االهمية النسبية باستخدام 
الوسط الهندسى الختيار عينة البحث الميدانية لباقى قرى المركز، 
كفر طنبول الجديد، شبرا سندى ـ البالمون ، طوخ، منشية عزت  
، منشأة هالل ، طنبورالكبرى ، كفر الروك بنحو%4,59 ،%4,55 
 ،  %3,26،  %3,73  ،  %3,74  ،  %4,2  ،  %4,3  ،  %  4,37  ،
3,22%على الترتيب وطبقا لما سبق من خالل جدول )3(  سوف 
يقوم الباحث باختيار قرى عينة البحث من مركز السنبالوين وفقا 
الوسط  باستخدام  النعدى  ومساحات  حاالت  لعدد  النسبية  لالهمية 
الهندسى المعدل  من حيث االعلى فى االهمية النسبية ويتم  اختيار 
 ، ،برهنتوش  الزهير   طماى   ، السنبالوين   بندر  التالية   القرى 
المقطعة ، الغزاوىالتى بلغت نحو %16,68 ، %8,2 ، %7,75 ، 

4,93% ، 4,72%على الترتيب.

يتضح من جدول )4( طبقا لتوزيع حجم العينة الطبقية وفقا 
من  مشاهدة   عدد 82  تم سحب  الطبقة  لحجم  المتناسب  للتوزيع 
مركز السنبالوين وتم سحب من بندر السنبالوين عدد32مشاهدة 
برهنتوش  قرية  الزهيرة عدد 16مشاهدة ومن  قرية طماى  ومن 
عدد 15مشاهدة من قرية المقطعة  عدد 10 ومن قرية الغزاوى 

عدد9مشاهدة ويتضح من جدول 12 تقسيم المساحة المتعدى عليها 
الى قيراط الى أقل من قيراطين و سحب منها عدد 66مشاهدة، وتم 
قيراطين  المتعدى عليها من  المساحة  سحب عدد 18مشاهدة من 
المساحة  من  عدد6مشاهدة  سحب  وتم  قيراط،  من3  أقل  الى 
المتعدى عليها من من3 قيراط الى أقل من 5قيراط ، وتم سحب 

عدد2مشاهدة من المساحة المتعدى عليها من 5قيراط فأكثر.

عينة  قرى  فى  الزراعية  االراضى  على  التعدى  : صور  سادسا 
البحث بمركز السنبالوين محافظة الدقهلية

االراضى  على  التعدى  صور   )5( جدول  بيانات  توضح 
الميدانية  البحث  بعينة  السنبالوين  مركز  قرى  فى  الزراعية 
بمحافظة الدقهلية للمتعدين على االراضى الزراعية  بالبحث خالل 
عام 2019يالحظ ان  صور التعدي علي اآلراضي الزراعية قد 
أخذت عدة صور وأنماط مختلفة تم حصرها في ستة أنماط هي 

كما يلي : 

النمط األول:
مركز  بقرى  بالعينة  المتعدين  عدد  بلغ  حيث  مساكن   بناء   
المساكن بأهمية نسبية بلغت  لبناء  السنبالوين حوالي 54 متعدى 
حوالي 36,9 %  من اجمالى عدد المتعدين ببناء المساكن  الذى 
بلغ حوالى 146 متعدى على مستوى مراكز العينة بجدول )15)  
بلغ  حيث  المساكن  ببناء  المركز  بقرى  المتعدين  عدد  وبدراسة  
المساكن  لبناء  متعدى  السنبالوين حوالي26  ببندر  المتعدين  عدد 
وبأهمية نسبية بلغت حوالي 48 % من اجمالى عدد المتعدين ببناء 
مساكن بمركز السنبالوين بجدول )5( كما بلغ عدد المتعدين بقرية 
نسبية  وبأهمية  المساكن  لبناء  متعدى  حوالي8  الزهيره  طماى 
بلغت حوالي 15 % من اجمالى عدد المتعدين ببناء مساكن بمركز 
برهنتوش حوالي9  بقرية  المتعدين  بلغ عدد  فى حين  السنبالوين 
متعدى لبناء المساكن وبأهمية نسبية بلغت حوالي 17% من اجمالى 
عدد  بلغ  حيث  السنبالوين,  بمركز  مساكن  ببناء  المتعدين  عدد 
المتعدين بقرية المقطعة  حوالي 5 متعدى لبناء المساكن وبأهمية 
مساكن  ببناء  المتعدين  عدد  اجمالى  من   %9 حوالي  بلغت  نسبية 
بمركز السنبالوين بينما بلغ عدد المتعدين بقرية الغزاوى حوالي6 
متعدى لبناء المساكن وبأهمية نسبية بلغت حوالي 11% من اجمالى 

عدد المتعدين ببناء مساكن بمركز السنبالوين.

شكل 3. التوزيع النسبى لمراكز عينة البحث بمحافظة الدقهلية
المصدر : جدول )2) 
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جدول 3. عدد حاالت  ومساحات التعدى على االراضى الزراعية  بقرى مركز السنبالوين  بمحافظة الدقهلية للعام 2019
الوسط الهندسى المعدل الوسط الهندسىمساحة  التعديات عدد التعديات  القرية 

%فط%

7816,42321,016,68 132116,3311بندر السنبالوين

6558,105388,00157,88,20طماىالزهيره

5566,889408,42149,17,75برهنتوش

4335,3511173,5885,84,46الزهيره

4295,3021163,3782,84,30الحصيتة

194,0090,94,72 4355,3821الغزاوى

245,0594,94,93 3754,6415المقطعة

3714,595214,4288,34,59كفر طنبول الجديد

183,7980,84,20 3634,491طوخ

204,2184,14,37 3544,3817البالمون

234,8487,54,55 3334,123شبرا سندى

3244,0117163,3772,03,74منشية عزت

3003,7112122,5360,03,12الجاليلة

183,7971,73,73 2863,542منشأة هالل

153,1662,03,22 2563,1717كفر الروك

2192,718183,7962,83,26طنبور الكبرى

2182,702191,8944,32,30غزالة

2072,5612183,7961,03,17برقين

1982,455122,5348,72,53بشميس

14122,5348,12,50 1932,39الحصوة

581,6830,91,60 1191,47كفر يوسف 

12183,7950,62,63 1421,76ميت غراب 
4876197اخرى 

1925100
12963672االجمالى

المصدر : جمعت وحسبت من مديرية الزراعة بالدقهلية - ادارة الشئون الزراعية - قسم حماية االراضى 2019.

جدول 4. توزيع مفردات العينة وفقا لعدد ومساحة التعدى على االراضى الزراعية   بمركز السنبالوين  لعام 2019

عدد المشاهدات لكل القرية
قرية 

المساحة المتعدى عليها 

قيراط الى أقل من 
قيراطين 

قيراطين الى أقل من3 
قيراط

3قيراط الى اقل من 
5قيراط فأكثر5قيراط

3222721بندر السنبالوين
-16862طماىالزهيره
159321برهنتوش
--1091المقطعة
--981الغزاوى
82661862الجملة 

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات استمارة االستبيان بعينة البحث الميدانية 2018/2017.
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النمط االثانى: 
بلغ  حيث  دواجن(  )تسمين  مزارع  بناء  التعدى  صور  من 
4متعدى  حوالي  السنبالوين  مركز  بقرى  بالعينة  المتعدين  عدد 
اجمالى  من    %  31 حوالي  بلغت  نسبية  بأهمية  المزارع  لبناء 
على  متعدى   13 حوالى  بلغ  الذى  المزارع  ببناء  المتعدين  عدد 
مستوى مراكز العينة بجدول )5(   وبدراسة  عدد المتعدين بقرى 
الزهيره  طماى  بقرية  المتعدين  عدد  بلغ  المزارع  ببناء  المركز 
 50 حوالي  بلغت  نسبية  وبأهمية  المزارع  لبناء  حوالي2متعدى 
السنبالوين  بمركز  مزارع   ببناء  المتعدين  عدد  اجمالى  من   %
بجدول )14( فى حين بلغ عدد المتعدين بقرية برهنتوش حوالي 
واحد متعدى لبناء المزارع وبأهمية نسبية بلغت حوالي 25% من 
حيث  السنبالوين،  بمركز  مزارع   ببناء  المتعدين  عدد  اجمالى 
بلغ عدد المتعدين بقرية المقطعة  حوالي 1متعدى لبناء المزارع 
وبأهمية نسبية بلغت حوالي 25% من اجمالى عدد المتعدين ببناء 

مزارع  بمركز السنبالوين.

النمط االثالث: 
 من صور التعدى بناء ورش  حيث بلغ عدد المتعدين بالعينة 
بأهمية  المزارع  لبناء  7متعدى  حوالي  السنبالوين  مركز  بقرى 
نسبية بلغت حوالي 37 %  من اجمالى عدد المتعدين ببناء ورش 
بجدول  العينة  مراكز  مستوى  على  19متعدى  حوالى  بلغ  الذى 
الورش  بناء  على  المركز  بقرى  المتعدين  عدد  وبدراسة     )5)
نسبية  وبأهمية  المساكن  لبناء  حوالي2متعدى  السنبالوين  ببندر 
بلغت حوالي 29 % من اجمالى عدد المتعدين ببناء الورش بمركز 
الزهيره حوالي  بقرية طماى  المتعدين  بلغ عدد  السنبالوين حيث 
لبناء الورش  بأهمية نسبية بلغت حوالي 14% من  واحد متعدى 
اجمالى عدد المتعدين ببناء ورش  بمركز السنبالوينفى حين بلغ 
الورش  لبناء  متعدى  حواليواحد  برهنتوش  بقرية  المتعدين  عدد 
وبأهمية نسبية بلغت حوالي 14% من اجمالى عدد المتعدين ببناء 
الورش  بمركز السنبالوين، حيث بلغ عدد المتعدين بقرية المقطعة  
حوالي 2متعدى لبناء الورش وبأهمية نسبية بلغت حوالي 29% من 
اجمالى عدد المتعدين ببناء ورش بمركز السنبالوين بينما بلغ عدد 
المتعدين بقرية الغزاوى حوالي واحد متعدى لبناء الورش وبأهمية 
ببناء ورش  المتعدين  عدد  اجمالى  من  بلغت حوالي %14  نسبية 

بمركز السنبالوين كما بجدول )5).

النمط االرابع:
بلغ  حيث  الزراعية   تبويراالراضى  التعدى  صور  من 
4متعدى  حوالي  السنبالوين  مركز  بقرى  بالعينة  المتعدين  عدد 
بتبويراالراضى الزراعية  بأهمية نسبية بلغت حوالي 31 %  من 
اجمالى عدد المتعدين بتبويراالراضى الزراعية  الذى بلغ حوالى 
 (5( بجدول  وبدراسة   العينة  مراكز  مستوى  على  متعدى   13
ببندر  الزراعية   تبويراالرض  المركز على  المتعدين بقرى  عدد 
نسبية  وبأهمية  االرض   لتبوير  متعدى  واحد  حوالي  السنبالوين 
االرض  بتبوير  المتعدين  عدد  اجمالى  من   %  25 حوالي  بلغت 
الزراعية  بمركز السنبالوين حيث بلغ عدد المتعدين بقرية طماى 
بأهمية  الزراعية    بتبوير االرض  متعدى  الزهيره حوالي واحد 
نسبية بلغت حوالي 25% من اجمالى عدد المتعدين بتبوير االرض 
بقرية  المتعدين  عدد  بلغ  حين  السنبالوينفى  بمركز  الزراعية 
وبأهمية  الزراعية   االرض  بتبوير  2متعدى  حوالي  برهنتوش 
نسبية بلغت حوالي 50% من اجمالى عدد المتعدين بتبوير االرض 

الزراعية   بمركز السنبالوين.

النمط الخامس : 
تشوين مواد البناء  حيث بلغ عدد المتعدين بالعينة بقرى مركز 
نسبية  بأهمية  البناء   مواد  لتشوين  متعدى   7 حوالي  السنبالوين 
بلغت حوالي 93 %  من اجمالى عدد المتعدين بتشوين مواد البناء   
بجدول  العينة  مراكز  مستوى  على  متعدى   81 حوالى  بلغ  الذى 
)51(   وبدراسة  عدد المتعدين بقرى المركز على تشوين مواد 
حوالي2متعدى  السنبالوين  ببندر  المتعدين  عدد  بلغ  حيث  البناء  
بتشوين مواد البنا وبأهمية نسبية بلغت حوالي 92 % من اجمالى 
عدد المتعدين بتشوين مواد البنا  بمركز السنبالوين كما بلغ عدد 
البنا  المتعدين بقرية طماى الزهيره حوالي2متعدى لتشوين مواد 
المتعدين  عدد  اجمالى  من   %29 حوالي  بلغت  نسبية  وبأهمية 
بتشوين مواد البنا بمركز السنبالوينفى حين بلغ عدد المتعدين بقرية 
برهنتوش حوالي واحد  متعدى لتشوين مواد البنا وبأهمية نسبية 
البنا  مواد  بتشوين  المتعدين  عدد  اجمالى  من  حوالي %14  بلغت 
بمركز السنبالوين حيث بلغ عدد المتعدين بقرية المقطعة  حوالي 
بلغت حوالي %14  نسبية  وبأهمية  البنا   مواد  لتشوين  متعدى   1
السنبالوين  بمركز  البنا   بتشوين مواد  المتعدين  اجمالى عدد  من 
بينما بلغ عدد المتعدين بقرية الغزاوىحوالي1 متعدى لتشوين مواد 
البنا وبأهمية نسبية بلغت حوالي 14% من اجمالى عدد المتعدين 

بتشوين مواد البنا بمركز السنبالوين.

جدول  5. صور التعدى على االراضى الزراعية فى قرى عيتةالبحث بمراكز محافظة الدقهلية

المصدر : جمعت وحسبت من بيانات عينة البحث الميدانية بمحافظة الدقهلية
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النمط السادس:
مركز  بقرى  بالعينة  المتعدين  عدد  بلغ  حيث  مالعب  انشاء 
نسبية  بأهمية  البناء   مواد  لتشوين  5متعدى  حوالي  السنبالوين 
المالعب  بانشاء  المتعدين  عدد  اجمالى  من    %24 حوالي  بلغت 
بجدول  العينة  مراكز  مستوى  على  متعدى   21 حوالى  بلغ  الذى 
مواد  تشوين  على  المركز  بقرى  المتعدين  عدد  وبدراسة     )5(
حوالي1متعدى  السنبالوين  ببندر  المتعدين  عدد  بلغ  حيث  البناء 
بانشاء المالعب  وبأهمية نسبية بلغت حوالي 02 % من اجمالى 
عدد المتعدين بانشاء المالعب   بمركز السنبالوين كما بلغ عدد 
المالعب  بانشاء  حوالي1متعدى  الزهيره  طماى  بقرية  المتعدين 
وبأهمية نسبية بلغت حوالي 02% من اجمالى عدد المتعدين بانشاء 
بقرية  المتعدين  عدد  بلغ  حين  فى  السنبالوين  بمركز  المالعب 
برهنتوش حوالي1 متعدى النشاء المالعب  وبأهمية نسبية بلغت 
المتعدين بانشاء المالعب  بمركز  حوالي 02% من اجمالى عدد 
السنبالوين حيث بلغ عددالمتعدين بقرية المقطعة حوالي 1 متعدى 
النشاء المالعب وبأهمية نسبيةبلغت حوالي 02% من اجمالى عدد 
المتعدين بانشاءالمالعب بمركزالسنبالوين بينما بلغ عدد المتعدين 
بانشاء المالعب وبأهمية نسبية  الغزاوى حوالي 1 متعدى  بقرية 
المالعب  بانشاء  المتعدين  عدد  اجمالى  من   %02 حوالي  بلغت 

بمركزالسنبالوين.

سابعا: االهمية النسبية الراء المبحوثين فى التعدى على االراضى 
الزراعية بعينة البحث الميدانية بمركز السنبالوين 

فى  المبحوثين  النسبية الراء  االهمية   )6( جدول  من  يتضح 
بمركز  الميدانية  البحث  بعينة  الزراعية  االراضى  على  التعدى 
السنبالوين خالل عام 2019 إلي أن صور التعدي علي اآلراضي 
الزراعية قد أخذت عدة صور وأنماط مختلفة تم حصرها في سبعة 
أنماط هي كما يلي : النمط األول تناول تبوير األرض الزراعية 
5فرد  حوالي  المدروسة  بالقري  العينة  مبحوثي  آراء  عدد  وبلغ 
بينما   ،  %  6,1 حوالي  بلغت  نسبية  وبأهمية  النمط  هذا  يؤيدون 
النمط الثاني قد أخذ في اإلعتبار تشوين مواد البناء كصورة هامة 
من صور وأنماط التعدي علي األرض الزراعية ويبلغ عدد آراء 
نسبية  وبأهمية  النمط  هذا  يؤيدون  فرد   7 حوالي  العينة  مبحوثي 
مساكن  بناء  إلي  الثالث  النمط  وتعرض   ،  %  8,5 حوالي  بلغت 
األرض  علي  التعدي  وأنماط  صور  من  هامة  كصورة  لألهالي 
الزراعية ويبلغ عدد آراء مبحوثي العينة حوالي 53فرد يؤيدون 
هذا النمط وبأهمية نسبية بلغت حوالي 64,6 % ، والنمط الرابع قد 
أخذ في اإلعتبار بناء مصالح حكومية بالقرية المدروسة كصورة 
من صور وأنماط التعدي علي األرض الزراعية ويبلغ عدد آراء 
مبحوثي العينة حوالي 1 فرد يؤيد هذا النمط وبأهمية نسبية بلغت 
حوالي 1,2 % ,أما النمط الخامس قد أخذ في اإلعتبارانشاء مزارع 
)دجاج تسمين –تسمين ماشية ( كصورة هامة من صور وأنماط 
العينة  مبحوثي  آراء  عدد  ويبلغ  الزراعية  األرض  علي  التعدي 
حوالي 5 فرد يؤيدون هذا النمط وبأهمية نسبية بلغت حوالي 6,1 
% ، النمط السادس قد أخذ في اإلعتبار عمل وبناء ورش  كصورة 
هامة من صور وأنماط التعدي علي األرض الزراعية ويبلغ عدد 
وبأهمية  النمط  هذا  يؤيدون  فرد   7 حوالي  العينة  مبحوثي  آراء 
نسبية بلغت حوالي 8,5 % , النمط السابع  قد أخذ في اإلعتبارانشاء 
التعدي علي األرض  مالعب   كصورة هامة من صور وأنماط 
يؤيدون  فرد  العينة حوالي 4  مبحوثي  آراء  ويبلغ عدد  الزراعية 
هذا النمط وبأهمية نسبية بلغت حوالي 4,9 % ,كما توضح بيانات 
يرون  الذين  بالعينة  المبحوثين  آراء  إجمالي  أن  إلي   )6( جدول 
ضرورة إزالة التعديات علي األرض الزراعية قد بلغت حوالي 9 
فرد بأهمية نسبية قُدرت بحوالى 11,2 % ، بينما يري الباقي عدم 

إزالة التعديات علي األرض الزراعية بأهمية نسبية بلغت حوالي 
88,8 % من مجمل آراء المبحوثين أيضاً يوضح الجدول عدد ما 
تمت  أنه  فوجد  الزراعية  األرض  التعديات علي  من  إزالته  تمت 
اإلزالة تبلغ نحو 21,9 % ، بينما باقي حاالت التعدي علي األرض 
 78,1 حوالي  بلغت  نسبية  بأهمية  لها  اإلزالة  تتم  لم  الزراعية 
األرض  علي  التعدي  سبب  أن  إلي  الجدول  نفس  أشار  كما   ,  %
الزراعية قد تم حصره في أربعة أسباب من وجهة نظر المبحوثين 
بعينة البحث الميدانية هم كما يلي : تناول السبب األول منهم عدم 
األستقرار األمني بالمنطقة بأهمية نسبية بلغت حوالي %64,3 ، 
بينما تناول السبب الثاني منهم زيادة الرغبة في التوسعة العمرانية 
بالقري المدروسة بأهمية نسبية بلغت حوالي 14,3 % ، كما تناول 
السبب الثالث منهم إنتشار ظاهرة البلطجة وزيادة عدد الخارجين 
عن القانون الذين يحتمون بهم األهالي إلتمام عملية البناء بالمنطقة 
تناول السبب الرابع  بأهمية نسبية بلغت حوالي 7,1 % ، وأخيراً 
منهم ضعف القانون أو اإلجراءات التشريعية المنظمة لعملية البناء 
علي اآلراضي الزراعية بأهمية نسبية بلغت حوالي 14,3 % وذلك 

من مجمل آراء المبحوثين.

أشار جدول )6( إلي أن مشاكل عملية التبوير لألرض الزراعية 
إنحصرت في ثالث مشاكل رئيسية هي كما يلي: تناولت المشكلة 
األولي منهم مشكلة األمن أو إنعدام الوجوداألمني في الشارع مما 
جعل غالبية الخارجين عن القانون يفعلوا كل ما يريدونه وفي أي 
بأهمية نسبية  الجهاز األمني  الحرص من  أو  الخوف  بدون  وقت 
بلغت حوالي 49,4 % ، ولقد تناولت المشكلة الثانية منهم مشكلة 
البيئة وأثر التعدي علي األرض الزراعية في زيادة التلوث البيئي 
وتقليل الرقعة الزراعية وذلك بأهمية نسبية بلغت حوالي 23,3 % 
، وأخيراً تناولت المشكلة الثالثة منهم مشكلة التشريع وأثر ضعف 
التشريعات في زيادة نسبة التعدي علي األرض الزراعية وبالتالي 
الغذائية  الفجوة  زيادة  هو  شأنه  هذا  أمر  الزراعية  الرقعة  تقليل 
اإلستهالكية وذلك بأهمية نسبية بلغت حوالي 27,3 %  وذلك من 

إجمالي آراء المبحوثين.

يرون  الزراع  غالبية  أن  إلي   )6( جدول  بيانات  وتوضح 
ضرورة تحديد الكردون الخاص بكل قرية أو عزبة فرعية لتقويم 
عمليات البناء والتعدي علي األرض الزراعية بأهمية نسبية بلغت 
كما   ، المبحوثين  آراء  منهما وذلك إلجمالي  لكل  حوالي 88 %  
التعديات  زيادة  مشكلة  علي  للتغلب  فاعلة  غير  اإلجراءات  أن 
  % حوالي 12  بلغت  نسبية  بأهمية  وذلك  الزراعية  األرض  علي 
جدول  أوضح  ولقد  المبحوثين،  آراء  إلجمالي  وذلك  منهما  لكل 
(6( إلي أنه يمكن الحد من التعديات علي األرض الزراعية عن 
منها  والحد  التعدى  ظاهرة  إنتشار  لمنع  إقتراحات  وضع  طريق 
هي  5إقتراحات  في  اإلقتراحات  وإنحصرت  القريب  المدي  في 
خالل  من  بالقرية  البناء  قانون  تعديل  األول  المقترح   : يلي  كما 
وضع الكردون السكني المالئم لكل قرية علي حسب عدد السكان 
بلغت حوالي  نسبية  بأهمية  بهم  المحيطة  الزراعية  الرقعة  وحجم 
ظاهرة  علي  التغلب  يمكن  أنه  الثانى  المقترح  وشرح   ،  %  6,1
التعدىعن طريق التوسع في تعمير الصحراء عن طريق بناء المدن 
الجديدة وكذلك بناء مصانع جديدة لجذب السكان إليها بأهمية نسبية 
الحد من  يمكن  أنه  الثالث  المقترح  ، وأوضح  بلغت حوالي 2 % 
تنفيذ  مع  للمخالفين  رادعة  قوانين  بواسطة وضع  التعدى  ظاهرة 
حوالي %83,7  بلغت  نسبية  بأهمية  وعدالة  بسرعة  األحكام  هذه 
، وتناول المقترح الرابع  أن عملية اإلزالة بنسبة حوالى %4,8 ، 
بينما تناول المقترح الخامس عمل مساكن للشباب يحوالى %3,4.
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الحماية  ومدير  الجمعية  مدير  آلراء  النسبية  األهمية   : ثامنا 
ورجال اإلدارة وسكان االقرى بعينة البحث الميدانية بمركز 

السنبالوين
آلراء  النسبية  ألهمية  الى   )7( رقم  جدول  بيانات  وتشير 
مدير الجمعية ومدير الحماية ورجال اإلدارة وسكان القرية بعينة 
رأي  أن   2019 عام  خالل  السنبالوين  بمركز  الميدانية  البحث 
آراء:  سبعة  حوالي  تناول  قد  الزراعية  التعاونية  الجمعية  مدير 
تناول الرأي منها إزالة المباني المخالفة كاملة من أجل الحد من 
زيادة ظاهرة التعدى بأهمية نسبية بلغت حوالي 32,25 % وذلك 
إلجمالي آراء المبحوثين ، كما تناول الرأي الثاني تشديد العقوبة 
علي األفراد الذين يقومون بالبناء المخالف علي األرض الزراعية 
بأهمية نسبية بلغت حوالي 38,71 % ، بينما تناول الرأي الثالث 
الزراعية  األرض  علي  المخالف  البناء  زيادة  أن  الجمعية  لمدير 
يؤدي إلي تقليل المساحة الزراعية وبالتالي تقليل المعروض من 
وتناول   ،  %  3,23 حوالي  بلغت  نسبية  بأهمية  الزراعي  اإلنتاج 
الرأي الرابع إعطاء تراخيص رسمية لألفراد الذين يريدون البناء 
داخل  في  عليها  البناء  المراد  القطعة  تكون  أن  بشرط  القري  في 
الكتلة  داخل  بالمتخلالت  تسمي  ما  أو  بالقرية  السكني  الكردون 
الرأي  تناول  كما   ،  %6,45 حوالي  بلغت  نسبية  بأهمية  السكنية 
الخامس لمدير الجمعية زيادة المرور علي األرض الزراعية مع 
من  الزراعية  التعاونية  الجمعية  في  العاملين  أو  الموظفين  زيادة 
أجل القيام بالدور المنوط لهم بأهمية نسبية بلغت حوالي 3,23 % 
، أما الرأي السادس فقد تناول رفع سعر المنتجات الزراعية بهدف 

حث المزارعين علي التمسك باألرض الزراعية كمورد إقتصادي 
بلغت  نسبية  بأهمية  عليها  بالبناء  فيها  التفريط  وعدم  لهم  وفعال 
حوالي 12,9 % ، أما الرأي السابع واألخير فقد تناول زيادة دور 
التعدى  لظاهرة  التصدي  في  المحليين  القادة  أي  والمشايخ  العمد 
سد  ضرورة  في  الزراعية  األرض  بأهمية  المزارعين  وإقتاع 
الفجوة الغذائية بأهمية نسبية بلغت حوالي 3,23 % وذلك إلجمالي 

آراء المبحوثين.

ويوضح جدول )7( رأي مدير الحماية في التصدي لظاهرة 
التعدى بمجموعة من اآلراء هي في مجملها حوالي أربعة آراء:  
موقعه  في  كالً  األمن  وجود  ضرورة  منها  األول  الرأي  تناول 
ظاهرة  أثر  وتقليل  اإلندثار  من  الزراعية  الرقعة  علي  للحفاظ 
 %  15,38 حوالي  بلغت  نسبية  بأهمية  المصرية  بالقري  التعدى 
لمدير  الثاني  الرأي  تناول  كما  المبحوثين،  آراء  إلجمالي  وذلك 
الحماية بالمراكز المدروسة ضرورة وجود غرامات مالية كبيرة 
رادعة  وتكون  الزراعية  األرض  علي  بالبناء  المخالفين  علي 
فقد  الثالث  الرأي  أما   ، بلغت حوالي %38,47  بأهمية نسبية  لهم 
في  تسهيالت  إعطاء  مع  بالقري  السكني  الكردون  تفعيل  تناول 
البناء بشروط محددة طبقاً ما تراه الوحدات المحلية في هذا الشأن 
واألخير  الرابع  والرأي   ، بلغت حوالي 15,38 %  نسبية  بأهمية 
لمدير الحماية فقد تناول تفعيل العقوبة علي المخالفين بالبناء علي 
األرض الزراعية أي أن تكون العقوبة حقيقية وليست علي الورق 
بلغت حوالي 30,77 % وذلك  بأهمية نسبية  بالتقادم  فقط وتزول 

إلجمالي آراء المبحوثين.

جدول 6. االهمية النسبية الراءالمبحوثين فى التعدى على االراضى الزراعية بمتوسط عينة البحث الميدانية بمركز السنيالوين

العددالنوعالبيان
األهمية 

النسبية )%(
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78,1
100

ى 
ض

را
اال

ى 
عل

ى 
عد

االت
ع 

لمن
ت 

حا
را

إقت
عية

را
لز

ا

تعديل قانون البناء بالقرية 
التوسع في الصحراء 

وضع قوانين رادعة اإلزالة 
عمل مساكن للشباب 

الجملة

5
2

69
4
3

82

6,1
2,0

83,7
4,8
3,4
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ب ا
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عدم إستقرار األمن 
الرغبة في البناء 
إنتشار البلطجة 
ضعف القانون 

الجملة

53
12
6

12
82

64,3
14,3
7,1

14,3
100

المصدر : جمعت وحسبت من إستمارةاإلستبيان بعينة البحث الميدانية ببعض قرى مراكز محافظة الدقهلية  خالل عام 2019.
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بالقري  المحلية  اإلدارة  رجال  رأي   )7( جدول  من   وتبين 
يلي    كما  آراء هي  سبعة  في حوالي  آرائهم  فتم حصر  المدروسة 
والقيام  الشرطة  دور  تفعيل  ضرورة  منهم  األول  الرأي  تناول 
بواجباتهم في الحفاظ علي الرقعة الزراعية من المخالفين بالبناء 
آراء  إلجمالي  وذلك   %  12 حوالي  بلغت  نسبية  بأهمية  عليها 
المبحوثين ، كما تناول الرأي الثاني منهم وجود الحزم في تطبيق 
القانون وعدم التراخي الموجود في عدة فترات في اآلونة األخيرة 
وذلك ألن الحزم في تطبيق القانون سوف يمنع كل من تسول له 
نفسه بالبناء مستقبالً من البناء بأهمية نسبية بلغت حوالي 8 % ، أما 
الرأي الثالث لرجال اإلدارة المحلية بالقري هو زيادة دور الدولة 
والمنظمات الخاصة األهلية في التوسع باآلراضي الصحراوية من 
أجل فتح أفاق جديدة لعمل ومسكن للشباب وحديثي التخرج بأهمية 
نسبية بلغت حوالي 8 % ، وتناول الرأي الرابع ضرورة التعاون 
التعدى  لظاهرة  التصدي  في  الحكومية  الرسمية  الجهات  كل  بين 
الخضراء  المساحة  علي  للحفاظ  الرسمية  الجهود  تضافر  وذلك 
الخامس  الرأي  أما   ،  %28 حوالي  بلغت  نسبية  بأهمية  بالقري 
أو  الجديدة  بالمدن  للشباب  تعاونية  مساكن  بناء  إلي  تعرض  فقد 
العمل  توفير  ضرورة  مع  الحالية  الموجود  المدن  أطراف  علي 
المناسب لهم سواء عمل خاص بالشركات أو إتاحة المجال للشباب 
خبرته  مجال  في  كل  بهم  خاصة  إستثمارية  مشاريع  إنشاء  في 
السادس  والرأي   ،  %  20 حوالي  بلغت  نسبية  بأهمية  وإتجاهاته 
الدولة  دعم  ضرورة  تناول  فقد  المحلية  اإلدارة  رجال  آراء  من 
وتسهيل  الزراعي  اإلنتاج  مستلزمات  دعم  طريق  عن  للمزارع 
الحصول علي مستلزمات اإلنتاج من بنوك التنمية بالقري بهدف 

توفير وقت المزارع للقيام بعمله في الحقل وزيادة اإلنتاج بأهمية 
عمل  واألخير  السابع  الرأي  وتناول   ،  %  8 حوالي  بلغت  نسبية 
الرقعة  علي  الحفاظ  بضرورة  لألهالي  إرشادية  توعية  دورات 
بلغت  بأهمية نسبية  الفعلية  التعدى وتقليل مساحتها  الزراعية من 
حوالي 16 % وذلك إلجمالي آراء المبحوثين، ويتضح من جدول 
التعدى وتم حصر  التصدي لظاهرة  القرى  في  (7( رأي سكان 
منهم  األول  الرأي  تناول   : يلي  كما  هي  آراء  خمسة  في  اآلراء 
األفراد  علي  التوسعة  بهد  يتم  الزراعية  األرض  علي  البناء  أن 
والقيام بعمل مشروع تجاري لكبار السن أو ممن ال يقدرون علي 
العمل بالحقل بأهمية نسبية بلغت حوالي 30 % وذلك إلجمالي آراء 
المبحوثين ، كما تناول الرأي الثاني ضرورة تعديل قانون البناء 
بالقرية ووضع كردون سكني مالئم لظروف كل قرية علي حدة 
وعدد سكانها بأهمية نسبية بلغت حوالي 30 % ، أما الرأي الثالث 
الجديدة  األراضي  تيسير شراء  تناول  فقد  القرية  سكان  آراء  من 
الصحراوية  األراضي  إستصالح  في  يرغبون  وممن  للشباب 
وبأسعار مدعمة لهم بأهمية نسبية بلغت حوالي 30 % ، وتناول 
الرأي الرابع إنشاء صندوق حماية للمزارعين من تقلبات السوق 
يعملون  الذين  التجار  الزراعية منجشع  المنتجات  أسعار  وتفاوت 
علي تقليل صافي العائد وتهميش دخل المزارع بأهمية نسبية بلغت 
حوالي 5 % ، وأخيراً تناول الرأي الخامس  لسكان القرية تسهيل 
إجراءات الحصول علي قرض أو سلف سريعة للمزارع من بنك 
المزارعين  ظروف  لتحسين  بالقري  الزراعي  واإلئتمان  التنمية 
وعدم إتجاههم لإلقتراض من التجار والمرابين بأهمية نسبية بلغت 

حوالي 5 % وذلك إلجمالي آراء المبحوثين.

جدول 7. األهمية النسبية آلراء مدير الجمعية ومدير الحماية ورجال اإلدارة وسكان القرية بعينة البحث الميدانية بمركز السنيالوين خالل عام 2019

األهمية النسبية العددالنوعالبيان
األهمية النسبية العددالنوعالبيان)%(

)%(

عية
جم

 ال
ير

مد
ي 

رأ

إزالة المباني كاملة 
تشديد العقوبة

تقليل المساحة الزراعية 
إعطاء تراخيص 

زيادة المرور علي األرض 
رفع سعر المنتجات الزراعية
زيادة دور العمد والمشايخ

الجملة

26
32
3
5
3

11
3

82

32,25
38,71
3,23
6,45
3,23

12,90
3,23
100

رة
إلدا

ل ا
جا

 ر
أي

ر

تفعيل دور الشرطة
الحزم في تطبيق القانون 

التوسع في اآلراضي الصحراوية
التعاون بين الجهات الرسمية
عمل مساكن تعاونية للشباب

دعم الدولة للمزارع 
عمل دورات توعية لآلهالي

الجملة

10
7
7

23
16
7

13
82

12
8
8

28
20
8

16
100

اية
حم

 ال
ير

مد
ي 

وجود األمن رأ
وجود غرامات مالية 

تفعيل الكردون
تفعيل العقوبة

الجملة

13
32
13
25
82

15,38
38,47
15,38
30,77
ى 100

قر
 ال

ان
سك

ي 
التوسعة وعمل مشروع تجاريرأ

تعديل قانون البناء بالقرية
تيسير شراء اآلراضي الجديدة 

إنشاء صنوق حماية للمزارعين 
تسهيل الحصول علي قرض من بنك التنمية 

الجملة 

25
25
25
4
4

82

30
30
30
5
5

100

المصدر: جمعت وحسبت من إستمارةاإلستبيانبعينةالبحث الميدانية بمحافظة الدقهلية  خالل عام 2019.
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بالبناء على االرض  التعدى  الناتجة عن  : اآلثار االقتصادية  تاسعا 
الزراعية على االنتاج النباتى

1-االثار االقتصادية للتعدى على مساحة وكمية وقيمة االنتاج المفقود 
لبعض المحاصيل بمحافظة  الدقهلية:

االثار  الباحث  فيه  يفترض  الذى   )8( جدول  نتائج  تشير 
فى  النسبية  لالهمية  طبقا  المتعدى  المساحة  لتوجيه  االقتصادية 
المتعدى  المساحة  وبتوجيه   ، بالمحافظة  المحصولى  التركيب 
المحصولى  التركيب  فدان على  تبلغ حوالى 5528  والتى  عليها 
محصول  مساحة  تبلغ  بحيث  زراعتها  فى  النسبية  لالهمية  طبفا 
اجمالى  من   %26,10 بنحو  تعادل  فدان   1445,8 نحو  القمح 
القمح حوالى 4,48  انتاج  كمية  وتبلغ   ، عليها  المتعدى  المساحة 
الف طن قمح بمتوسط سعر الطن 4200 جنيه / طن  لبلغ قيمة 
محافظة  تفقد  وبالتالى   ، جنيه  مليون   18,8 حوالى  القمح  انتاج 
يساهم  استراتيجى  كمحصول  القمح  انتاج  وقيمة  كمية  الدقهلية 
فى سد الفجوة الغذائية لالنسان والحيوان ,فى حين تبلغ االمساحة 
الموجهة لزراعة محصول الذرة الشامية نحو 382,3 فدان تعادل 
كمية  ،وتبلغ  عليها   المتعدى  المساحة  اجمالى  من    %3,3 بنحو 
بمتوسط سعر  قمح  الف طن  الشامية  حوالى 1,26  الذرة  انتاج 
حوالى  الشامية   الذرة  انتاج  قيمة  لبلغ  / طن   الطن 1950جنيه 
وقيمة  كمية  الدقهلية  محافظة  تفقد  وبالتالى   ، جنيه  مليون   2,46
الفجوة  سد  فى  يساهم  استراتيجى  الشامية كمحصول  الذرة  انتاج 
عليها  المتعدى  المساحة  تبلغ  بينما   , والحيوان  لالنسان  الغذائية 
بمحصول  االرز نحو 2016,2 فدان  ، وتبلغ كمية انتاج االرز 
حوالى 7,92الف طن االرزبمتوسط سعر الطن 4000جنيه / طن  
لبلغ قيمة انتاج االرز  حوالى 31,69 مليون جنيه ، وبالتالى تفقد 
استراتيجى  كمحصول  االرز  انتاج  وقيمة  كمية  الدقهلية  محافظة 
يساهم فى سد الفجوة الغذائية لالنسان والحيوان, بينما تبلغ المساحة 

المتعدى عليها بمحصول  البرسيم المستديم نحو706,2 فدان   لبلغ 
كمية انتاج البرسيم المستديم حوالى 20,62الف طن بمتوسط سعر 
المستديم   البرسيم  انتاج  قيمة  لبلغ  فدان   / 15884جنيه  الفدان  
الدقهلية كمية  تفقد محافظة  وبالتالى   ، حوالى 11,2 مليون جنيه 
لسد  مصر  فى  االعالف  محاصيل  أهم  من  البرسيم  انتاج  وقيمة 
من  فدان   5,38 نحو  زراعة  تم  لو  الفجوةالعلفيةللحيوان,وبالمثل 
االقطن   انتاج  كمية  لبلغ  القطن   بمحصول   المتعدى  المساحة 
حوالى0,33 الف طن بمتوسط سعر الطن 2760جنيه / طن  لبلغ 
قيمة انتاج القطن حوالى 0,9 مليون جنيه ، وبالتالى تفقد محافظة 
الصناعية  المحاصيل  أهم  من  القطن  انتاج  وقيمة  كمية  الدقهلية 
حيث يتم االستفادة منه فى زيادة الصناعات القائمة عليها وزيادة 
المساحة  قيمة الصادرات المصرية , وبالمثل لو تم زراعة نفس 
المتعدى عليها بمحصول بنجر السكرالتى تبلغ نحو 248,6 لبلغ 
الطن   بمتوسط سعر  السكرحوالى 5,3الف طن  بنجر  انتاج  كمية 
460جنيه / طن  لبلغ قيمة انتاج بنجر السكر حوالى  2,44مليون 
جنيه ، وبالتالى تفقد محافظة الدقهلية كمية وقيمة انتاج بنجر السكر 
من أهم محاصيل التى  تساهم فى سد الفجوة السكرية واالستفادة 
لو تم زراعة  , وبالمثل  المصرية  منه فى زيادة قيمة الصادرات 
بنحو  الشتوى  البصل  بمحصول  عليها  المتعدى  المساحة  نفس 
74,6 فدان  لبلغ كمية انتاج البصل حوالى 1,01الف طن بمتوسط 
حوالى  البصل  انتاج  قيمة  لبلغ  طن    / 1250جنيه  الطن   سعر 
وقيمة  كمية  الدقهلية  محافظة  تفقد  وبالتالى   ، جنيه  مليون   1,26
انتاج البصل من أهم محاصيل الخضر فى مصر لسد االستهالك 
المحلى يساهم فى سد الفجوة الغذائية لالنسان واالستفادة منه فى 
زيادة قيمة الصادرات المصرية ,وبالمثل يتضح من نفس الجدول 
باقى المحاصيل االخرى التى عند زراعة  المساحة المتعدى عليها 
بباقى المحاصيل لبلغ قيمة االنتاج المفقود حوالى 81,47 مليون 

جنيه.
جدول 8. كمية وقيمة االنتاج المفقود لبعض المحاصيل بمحافظة  الدقهلية عام 2018 / 2019.

المحصول
المساحة المزروعة 

بالفدان
%

المساحة المفقودة 
من التعدى 

بالفدان 

االنتاجية 
بالطن 

االنتاج 
بااللف طن 

متوسط سعر 
الطن بالجنيه 

قيمة االنتاج 
المفقود 

بالمليون جنيه 

29990326,151445,83,14,48420018,82القمح

116691,0256,31,350,0895000,72الفول

515624,5248,621,35,34602,44بنجر السكر

14647912,77706,229,220,621588411,2البرسيم المستديم

1230,010,61,670,00140000,004شعير

29770,2614,44,230,0616530,1كتان

154821,3574,613,51,0112501,26بصل

11670,15,614,80,0814900,12طماطم شتوى

205201,7998,910,61,0514561,53بطاطس شتوى

171661,582,812,71,0579427,94برسيم تحريش

41822536,472016,23,937,92400031,69ارز

792976,92382,33,31,2619502,46ذرة شامية

616635,38297,31,10,3327600,9قطن

74510,6535,916,60,617081,02طماطم صيفى

129921,1362,612,20,7616501,26بطاطس صيفى

81,47 44,6  11466761005528االجمالى
المصدر: وزارة الزراعة واستصالح االراضى–قطاع الشؤن االقتصادية –نشرات االقتصاد الزراعى–بيانات منشورة 2019/2018.
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التوصيات                                                                           

1-  عمل تصوير جوى لمدة عشرسنوات قادمة على االكثر يراعى 
العمرانى  الحيز  توزيع  اعادة  مع   ، العمرانية  االحتياجات 
الجديد على ثالث اقسام هما منشأت حكومية  ، ملكية خاصة 

مساكن اجتماعية للشباب.

حيث  بالتعديات  المتعلقة  القوانين  مشروع  فى  النظر  اعادة    -2
ريع  مع  تتناسب  موسمية  عقوبة  اضافة  مع  العقوبة  تكون 

االرض من محصول صيفى وأخر شتوى.

3-  تعريف المزارعين بالقوانين والتشريعات سواء تلك الخاصة 
بالبناء أو التبوير لكى يكون ذلك إنذار لغيرهم من المواطنين.

4-  إعادة التخطيط العمرانى للقرى المصرية بما يساعد فى حل 
مشكلة اإلسكان لدى الريفيين والعمل على إقامة مساكن لهم 

خارج المناطق الزراعية وبشروط ميسرة.

5-  ضرورة دراسة إحتياجات المحاصيل من المقررات السمادية 
المثلى والوقت المناسب إلٌضافتها بما يساعد على رفع كفاءة 

األرض الزراعية.
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An Analytical Study of The Economic Effects of The Encroachment 
on Agricultural Lands in Dakahlia Governorate )Acase Study of 
Sinbilliwain(

THE PHENOMENON of encroachment on agricultural lands is considered a 
major economic problem facing the Egyptian national economy, given that the 

agricultural land resource is not sufficient to meet the human and animal needs of 
the necessary agricultural commodities due to the low agricultural production that 
negatively affects the Egyptian national economy, as the encroached area in Dakahlia 
Governorate reached about 5528 acres, representing about 7,3% of the total area 
of encroachment at the level of the Republic in 2019,The study aimed to address 
the phenomenon of encroachment on agricultural lands in all its various forms that 
threaten food security in Egypt in general and the Dakahlia Governorate in particular 
so that the phenomenon of encroachment at the governorate level and the national 
level can be explained through a set of goals, came in the eighth position in Dakahlia 
Governorate where cases of encroachment were estimated About 101,1 thousand 
cases, representing about 6,2% of the total number of cases of encroachment on 
agricultural lands on an area of 5086 acres, representing about 7,1% of the total area 
of land encroachment, the Dakahlia Governorate came in the field of study.                                         

KeyWords: Encroachment, Building Violation, Buildozing, Land Resources, Food 
Security, Public Property, Private Property.


