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 مقدمة 
 نفسو بعد طرحو فى Sustainable Development  منذ أف فرض مصطمح التنمية الُمستدامة 

 نقمة نوعية في مفيـو حدثت 1992مؤتمر األمـ المتحدة الثاني لمبيئة والتنمية بريودي جانيرو عاـ 
  ، وأصبح اإلنساف أكثر إدراكًا لحقيقةخرىأالعالقة بيف التنمية مف جية واالعتبارات البيئية مف جية 

فربما تتحقؽ  لـ تسترشد باالعتبارات البيئية واالجتماعية والثقافية واالخالقية إفأف عممية التنمية 
 ، و مف ثـَ دراؾ حقيقة محدودية الموارد وقدرات النظـ البيئيةإمما يوجب  فييا، غير مرغوبنتائج 

 .محدودية نصيب األجياؿ القادمة مف ىذه الموارد 
أو إقامة منشآت  ،  Settlement Sprawl  ويأتى التعدى عمى األراضى الزراعية بالزحؼ العمرانى 

زراعية ، أو صناعية ، أو مد طرؽ مف بيف الشواىد عمى الخمؿ الذى أصاب العالقة بيف التنمية 
 .المستدامة و الموارد الطبيعية و الضوابط البيئية 

  ولقد أصبح موضوع التعدى عمى األراضى الزراعية بالزحؼ العمرانى بدلتا مصر ووادييا مف 
الموضوعات الحيوية التى تحتاج إلى الكثير مف الدراسات لتحديد تكمفتيا االقتصادية و االجتماعية و 

 .كذا أسبابيا وطرؽ عالجيا 
 :مشكمة الدراسة 

عاـ  ( فداف 0,48 )  تناقص نصيب المواطف المصرى مف األراضى الزراعية مف نصؼ فداف 
عما كاف % 75 ، أى بنسبة تراجع بمغت 2006عاـ  ( فداف 0,12 ) إلى نحو ُثمف فداف 1907

 ، ويرجع ىذا إلى أسباب جغرافية عدة، وىذه األسباب  متشابكة إلى حد 1907عميو الحاؿ فى عاـ  
كبير منيا الزيادة السكانية ، و وزيادة الطمب عمى السكف ، و عدـ اىتماـ الحكومات المتعاقبة 

بإنشاء مجتمعات زراعية جديدة ، إضافة إلى مد الطرؽ لمواجية الزيادة المضطردة فى حجـ حركة 
 . النقؿ 

  و إذا ما أضفنا إلى ىذا اإلسراؼ العشوائى مف ِقبؿ بعض المواطنيف فى التعدى عمى األراضى 
الزراعية خارج التنظيـ المحدد لألْحِوزة العمرانية الرسمية ، وتقصير الييئات الحكومية الرقابية 

المسؤولة عف المحافظة عمى الموارد الزراعية عف أداء واجبيا بشكؿ جيد ، و يعنى ىذا أف استنزاؼ 
وتجريؼ ىذا المورد الزراعى االقتصادى الميـ مستمر و يزداد طالما أف ىناؾ تقصيرًا فى فيـ و 

استيعاب خطورة ىذا التعدى وآثاره عمى األجياؿ الحالية والقادمة سواء اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو بيئيًا 
 في يسيـ حؽ الممكية في األصؿ انتفاع ، وقصورًأ فى فيـ حقيقة ممكية األرض الزراعية ، حيث إف 

.  بمصر الخصبةالزراعية  في ظؿ أزمة الغذاء ومحدودية األراضي الفرد و المجتمع معاً مصمحة 
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 منذ  وزارة الزراعة مؤخرًا أف إجمالي حجـ التعديات عمى األراضي الزراعية بالوادي والدلتا وقد قدرت
بمغت بإجمالي عدد حاالت ،  فدانًا 486 ألفًا و29 بمغت نحو 2012سبتمبر حتى  ، و 2011يناير 
 فدانًا بإجمالي بمغ 3373محافظة المنوفية أعمى نسبة تعديات بنحو   سجمت . ألؼ حالة700 نحو
مف % 12,6بنسبة  ألؼ حالة 88، وتمتيا محافظة البحيرة بعدد تجاوز  بالمحافظة  ألؼ حالة89

مف % 11,4 بنسبة  فداناً 3370بإجمالي جممة الحاالت عمى مستوى المحافظات المصرية ، و 
 (.  2012وزارة الزراعة ، بيانات غير منشورة ،  ).جممة المساحة عمى مستوى المحافظات المصرية 

منطقة الدراسة  
  ولما كانت محافظة البحيرة مف بيف المحافظات التى تتصدر قائمة  التعدى عمى األراضى الزراعية 

 إحدى الوحدات المحمية بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة اختار الباحث تطبيؽ ىذه الدراسة عمي 
وىى وحدة قومبانية أبى قير ، والتى تضـ ثالث نواحى ىى قومبانية ابو قير و الطرح وكـو 

وذلؾ الف مركز كفر الدوار يأتى فى مقدمة مراكز المحافظة التى حدث بيا تعدى عمى . الطرفاية
األراضى الزراعية ، فيو صاحب النصيب االكبر مف الحجـ السكانى بالمحافظة ، حيث خصو نحو 

 ، بمعدؿ نمو سنوى يعد 2006مف جممة سكاف محافظة عاـ  % 16,5 ألؼ نسمة بنسبة 776
 71636وخص الوحده المحمية موضوع الدراسة  %  . 2,1األعمى بيف مراكز المحافظة حيث بمغ 

، وىؤالء % 2,2مف جممة سكاف المركز بمعدؿ نمو سنوى بمغ % 10.0 أى نحو 2006نسمة عاـ 
ويقطف ىؤالء السكاف . مف جممة عدد األسر بالمركز  %  9,4 أسرة بنسبة 16853السكاف تشمميـ 

مركز المعمومات  ) 2006مف جممة قرى  وعزب المركز عاـ  % 42,7 قرية وعزبة ، بنسبة 49
 ( .  2012ودعـ إتخاذ القرار محافظة البحيرة ، 

مف % 8,3 بنسبة 2005 فداف عاـ 11550  وقد بمغت المساحة الريفية المأىولة لموحدة المحمية 
كما أنيا تقع ضمف الظيير الزراعى لمحافظة االسكندرية . جممة مساحة الريفية المأىولة المركز 

 (.  2006محمد عوض السمنى ،  )وىو مايفسر ارتفاع نسبة المساحات المنزرعة بالخضر والفاكية 
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الموقع الجغرافى لمنطقة الدراسة  ( 1  )شكؿ رقـ 
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 أىداف الدراسة 
  لقد بات مف الضرورى مع االستمرار فى الزحؼ العمرانى عمى األراضى الزراعية رصد ىذا الزحؼ 
بشكؿ دورى لتحديد حجـ الخسارة التى يسببيا ، وتحديد آثاره  االقتصادية واالجتماعية والبيئية ، لذا 

 :فإف ىذه الدراسة تيدؼ إلى تحقيؽ ما يمي
رصد المساحات المفقودة مف األراضى الزراعية نتيجة الزحؼ العمرانى عمى األراضى  -

الزراعية بمنطقة الدراسة باإلستعانة بالمرئيات الفضائية المتاحة بالمجاف عمى شبكة 
 ، و استكماؿ ىذه البيانات مع خرائط 2005و 1984لعامى  (النت  )المعمومات العالمية 
Google Earth والخرائط الطبوغرافية التى ُحدثت فى  2012 الحديثة لشير يونيو لعاـ ،

 .  التسعينيات مف القرف الماضى
 . وبعده 2011التعرؼ عمى طرؽ الزحؼ العمرانى قبؿ ينار  -
 .رصد اآلثار االقتصادية و البيئية ليذه الظاىرة  -

: فروض الدراسة 
:-    تقـو الدراسة عمى الفرضيات اآلتية 

 . السكف بسبب معدؿ النمو السنوى المرتفع لمسكاف د الطمب عمىيتزا -1

 .فقد مساحات مف التربة الفيضية الخصبة غير المتجددة  -2

، لمقرى الثالث الرئيسة 2022تجاوز حدود األحوزة العمرانية المخططة الرسمية حتى عاـ  -3
 .بالناحية التى ُحدد ليا حيزىا العمرانى دوف سائر القرى والعزب األخرى 

 وجود خسارة اقتصادية ممثمة فى الخسارة المادية نتيجة فقد المحاصيؿ الزراعية بسبب فقد  -4
األراضى الزراعية فقدًا نيائيًا ، وكذا فقد فرص العمؿ الزراعية التى كاف مف المفترض عمميا 

 .بيذه األراضى 

 :مصادر البيانات 

 :- ىى مصادر مكممة لبعضيا اعتمد البحث فى الحصوؿ عمى بياناتو عمى عدة   
  و 1984  لعاـ  andsat Thematic Mapper (TM)المرئيات الفضائية مف مستشعر- 1

  بغرض رصد التغير فى 2005  لعاـ  Enhanced Thematic Mapper (ETM+)المستشعر
 . منطقة الدراسة االستخداـ العمرانى بمساحات 

 ، عف التصوير الجوى  عاـ 1997الخرائط الطبوغرافية لمنطقة الدراسة المطبوعة فى عاـ - 2
 .لمقارنة مساحات االستخداـ العمرانى قبؿ وبعد ىذا التاريخ . 1990
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  .2012 لشير يونيو عاـ Google Earthخرائط - 3
 .الزيارات الميدانية لتقييـ البيانات الرقمية ميدانيًا - 4
 . نموذج  200الدراسة الميدانية بتوزيع نموذج استبياف بمغ عدد مفرداتو - 5

  Methodologyمنيجية البحث 
 المحدد Approachالمنيج الموضوعى :   اعتمدت الدراسة عمى عدة مناىج بحث جغرافية ىى 

 لتتبع الظاىرة وتطورىا ، والمنيج  السببى Historical Approachلمظاىرة ، و المنيج التاريخى 
 لبياف األسباب المباشرة وغير المباشرة المسؤولة عف الظاىرة Causality Approachالتأثيرى 

موضوع الدراسة ، كما استندت الدراسة عمى األسموب الكارتوجرافى فى إعداد الخرائط وحساب حجـ 
. التغير فى الكتمة العمرانية  

  :-  ومر البحث  بالمراحل التالية 
  معالجة البيانات:- أوال 

 ، 2012 حتى عاـ 1984  وفرت مصادر البيانات السابؽ اإلشارة إلييا بيانات لمفترة مف عاـ 
لكشؼ التغير فى مساحات االستخداـ العمرانى بمنطقة الدراسة ، و تـ معالجة ىذه البيانات ببرنامج 

Erdas  خراج الخرائط ببرنامج  .   لنظـ المعمومات الجغرافية Arc Gis وتحميميا  وا 
  ونتيجة إلختالؼ مصادر البيانات ، فقد كانت معالجة بيانات كؿ مصدر عمى حدة عمى النحو 

:  التالى 
   المرئيات الفضائية- 1

 تـ تحميميا مف     Spatial Correction مكانيا مصححة   اعتمد البحث عمى مرئيات فضائية
 :- و ىى    بالمجاف ، http://glcfapp.glcf.umd.edu:8.8./esdi/index.jspموقع 

، بغرض تحديد مساحات 1984مرئية فضائية لمقمر الصناعي األمريكي الندسات لعاـ  -
 .1984 مف نواحى الوحدة المحمية الثالث لعاـ السكف مف القرى والعزب بكؿ ناحية

 ، بغرض تحديد المساحات 2005 لعاـ 7مرئية فضائية لمقمر الصناعي األمريكي الندسات  -
 .2005 مف نواحى الوحدة المحمية الثالث عاـ السكف مف القرى والعزب بكؿ ناحية

 
 

 
 

http://glcfapp.glcf.umd.edu:8.8./esdi/index.jsp
http://glcfapp.glcf.umd.edu:8.8./esdi/index.jsp
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 بيانات المرئيات ( 1 )جدوؿ 
نوع المستشعر 

Sensor 
Path Row  المنتج

Producer الدقة المكانية  تاريخ االلتقاط
 2ـ

Tm( 1984 ) 177 38 USGS 11/9/ 1984 28.5 
Etm (2005) 177 38 USGS 5/3/2005 15.0 

 
 :  وفؽ الخطوات اآلتية Erdas Imagineوتـ معالجة المرئيات ببرنامح 

 . ، ليسيؿ تصنيفيما (المرئيتيف  )فى العاميف منطقة الدراسة  (Subset Image) قص -

 التى تـ اختيارىا لكؿ مف Training areasتحديد البصمة الطيفية لمناطؽ التدريب  -
المقطوعة  الزراعى، والعمرانى، والطرؽ ، والترع والمصارؼ ، باألجزاء Classeاالستخداـ  
 .تيف لمرئيمف كمتا ا

 Supervisedتف بأسموب التصنيؼ الموجة المرئياألجزاء المقطوعة مف كمتا تصنيؼ  -
Classification   بيدؼ التمييز بيف االستخدمات Classe  الست التى ُأخذت البصمة

الطيفية ليا، وىى البحر المتوسط ، و بحيرة ادكو ، األراضى المزروعة ، العمراف، الطرؽ ، 
الترع والمصارؼ ، اعتمادا عمى األسموب ذاتو الذى أقرتو دراسات عدة مثؿ دراسة ، دراسة 

 Aboel )2004، ودراسة أبى الغار عاـ    (Shalaby, 2007  )2007شمبى عاـ 
Ghar,& et al., 2004 )   وغيرىما . 

، ويوضح Assessment   Accuracتقييـ التصنيؼ بغرض التحقؽ مف دقة التصنيؼ -
، حيث يتبيف أف دقة التصنيؼ بالنسبة 1984نتائج تصنيؼ مرئية عاـ  ( 1 )الممحؽ رقـ 

 Overall Kappaوبمغ  % . 84,85، والزراعة %100، ولمطرؽ % 75,0لمعمراف بمغت 
Statistics  0,73 بالنسبة لمعمراف بمغ  ، Kappa Statistics  1,0  بالنسبة لمطرؽ ،

 ، وىى  نتيجة تدعو لإلطمئناف لمخريطة وبالتالى 1,0 ، بالنسبة لمزراعة  بمغ 0,73بمغ 
 .  البيانات و المعمومات التى سوؼ نحصؿ عمييا مف ىذه الخريطة 

نتائج تصنيفيا ، حيث تبيف  ( 2 ) فيوضح  الممحؽ رقـ 2005  وبخصوص مرئية عاـ  
 % . 94,74، والزراعة %100، ولمطرؽ % 100أف دقة التصنيؼ بالنسبة لمعمراف بمغت 

  Kappa Statistics ،  بالنسبة لمعمراف بمغ Overall Kappa Statistics  0,81وبمغ 

 ، وىى  نتيجة تدعو 0,73 ، بالنسبة لمزراعة  بمغ 0,77، بالنسبة لمطرؽ بمغ  1,0
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لإلطمئناف لمخريطة ، ومف ثـَ وبالتالى البيانات و المعمومات التى سوؼ نحصؿ عمييا مف 
 . ىذه الخريطة 

 Google Earthخرائط - 2
  لمتغمب عمى صعوبة عدـ توفر مصادر بيانات حديثة  سواء خرائط طبوغرافية أو مرئيات فضائية 

 ، إلعداد خريطة توضح توزيع 2012 لشير يونيو عاـ  Google Earthبخرائط  ، تـ االستعانو 
.   2012السكف بمنطقة الدراسة عاـ 

 لكونيا صورة ، فى حيف يكوف Google Earth  لـ يتـ إجراء تصنيؼ لمصورة المقتطعو مف خرائط 
تصنيؼ المرئيات الفضائية بغرض التأكد مف صحة الظاىرات الجغرافية فقد تتشابو ظاىرتاف فى قيـ 

  .إنعكاسيما 
 الخرائط الطبوغرافية - 3

عف المسح الجوى 1997 مطبوعة عاـ 50000/ 1  الخرائط الطبوغرافية التى توفرت بمقياس رسـ 
 .  2012- 1984وبذلؾ توفرت لمدراسة سمسمة مف المعمومات المكانية عف الفترة . 1991لعاـ 

 الدراسة الميدانية :   ثانيا 
، فى محاولة لرصد اآلثار االقتصادية والبيئية  ( 3 )تصميـ نموذج استمارة استيباف ممحؽ رقـ   تـ 

 ناحية منشية قومبانية أبى  نموذج لمحصر الميدانى ، خص200ليذه الظاىرة ، ومف ثـ تـ توزيع 
 حالة تعدى 42مف بينيا .   نموذجًا 40 نموذجًا ، ، كوـ الطرفاية 70 نموذجًا ، و الطرح 90قير 

  . 2011 حالة تعدى بعد يناير 158 ، و 2011قبؿ يناير 
  البيانات تحميل: ثالثا 

 Arc Gis باستخداـ برنامج GIS  اعتمد البحث فى تحميؿ بياناتو عمى نظـ المعمومات الجغرافية 

 وىى مف ضمف أدوات التحميؿ Symmetrical Difference Toolحيث اعتمد عمى أداة 
Analysis Tools .   بغرض رصد التغير بيف مصادر البيانات المكانية التى ُجمعت ، فبيذه األداة

و الخرائط المنتجة تـ حساب ػػػػ مف جداوؿ ىذه الخرائط ػػػ المساحات التى زادت بيف المرئية الفضائية 
 و المرئية 1990 ، ثـ بيف الخرائط الطبوغرافية لعاـ 1990 ، والخرائط الطبوغرافية لعاـ 1984لعاـ 

 2012 مع خرائط جوجؿ إيرث لعاـ 2005 ، وأخيرًا بيف المرئية الفضائية لعاـ 2005المصنفة لعاـ 
.   حصر الزيادة فى حجـ الكتمة فى كؿ فترة مف ىذه الفترات ، وذلؾ بغرض 
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 :الدراسات السابقة 
  حظى موضوع الزحؼ العمرانى  عمى األراضى الزراعية  باىتماـ كثير مف الباحثيف الجغرافييف 

اعتمد معظـ الباحثيف غير الجغرافييف فى دراسة ووغير الجغرافييف مما دفعيـ لدراسة تمؾ الظاىرة ، 
ىذه الظاىرة عمى أكثر مف تقنية مكانية حديثة تكمؿ بعضيا بعضا ، منيا االستشعار عف بعد ، 

 ، وىى مجموعة التقنيات GPSونظـ المواضع االرضية العالمية  ،  GISونظـ المعمومات الجغرافية 
 ، وذلؾ بغرض إبراز دورىا وما يمكف أف تساعد بو  Geomaticsالتى أصبحت ُتعرؼ معًا بػاسـ   

.  فى دراسة مثؿ ىذه الظاىرة  
   : ومن بين ىذه الدراسات

دراسة عمر عبد اليادى غنيـ عف العمراف واألرض الزراعية ، ضمف سمسمة دراسات فى  -
 أوضح فييا أف غزو العمراف لـ يعد حبيس أطراؼ المدف 1991جغرافية مصر عاـ 

عمر عبد  ). ُقراه ، وكفوره ، ونجوعو : والحواضر بؿ تعدى ذلؾ إلى الريؼ المصرى 
  (1986اليادى ، 

التصحر وتدىور األراضى الزراعية :  بعنواف1998دراسة أحمد جماؿ عبد السميع عاـ  -
وآثارىا السمبية عمى العمراف فى مصر، ذكر فييا أف الزحؼ العمرانى عمى األرض الزراعية 

  ( .1998أحمد جماؿ ، )مف أخطر أنواع التصحر 

دراسة عالء المحمدى أحمد سميـ بعنواف النمو العمرانى وآثره فى تناقص الرقعة الزراعية عاـ  -
 ،  والتى أوضحت دور العالقة بيف النمو العمرانى  و شبكة الطرؽ وتآثيرىما معا 1999

  ( 1999عالء المحمدى ،  ).عمى تناقص األرض الزراعية 

:  بعنواف1999 عاـ خاصة بالتحضر بدلتا النيؿدراسة محمد سمطاف وآخروف ، اؿ -
Monitoring the urbanization of the Nile Delta  وقد اعتمدت ىذه الدراسة ، 

  لعاـ Mss األوؿ،   Ladnsatعمى المرئيات الفضائية لثالث أجياؿ لمقمر الصناعى 
 أوضحت أف نسبة ، و1990 لعاـ  +ETM ، والثالث 1984 لعاـ TM ، والثاني 1972

% 5,7، % 4,7،  % 3,6الزيادة فى العمراف بدلتا النيؿ خالؿ تمؾ التواريخ الثالثة  بمغت 
  ( .Sultan , 1999) عمى الترتيب عما كاف عميو 

وأجرى محمد ابو الغار وأخروف دراسة عف رصد األراضى الزراعية بدلتا النيؿ فى عاـ  -
 Agricultural land monitoring in the Egyptian Nile delta using بعنواف 2004
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Landsat data  ىػػػػػػػدفت الدراسة لرصػػػػػد التػػػػغير بػػػشرؽ دلػػػتا نػػػػير النيػػػؿ بيف دائػػػػرتى ،
 شرقا ، اعتمادا 32ْ  20 ، 31ْ 10ْ   شماال ، وخطى طوؿ 31 30  ،30ْ  –عػػػػػرض 

  TM:  ، المرئية األولى Landsatعمى رصد التغير الذى وضح بيف مرئيتيف  لممستشعر 
وبتحميؿ بيانات  . 2001  لشير يونيو عاـ   +ETM:  ، والثانية1989 لشير مارس عاـ 

 Post-Classification Changeالمرئيتيف بعد تصنيفيما وفؽ اسموب رصد التغير 

Detection Techniques  تبيف أف المناطؽ العمرانية زادت بمنطقة الدراسة خالؿ ىذه ، 
  (AboelGhar, 2004 ).عمى حساب األراضى الزراعية % 34الفترة بنسبة 

 مف والزمانية المكانية التغيرات  دراسة لرصد2006و أنيى محمد الدسوقى فى عاـ  -
 :التربة بعنواف  خصائص عمى وانعكاساتيا النيؿ دلتا في الزراعية األراضي

Monitoring Spatial and Temporal Change of Agricultural Lands in the 
Nile Delta and Their Implications on Soil Characteristics Using Remote 
Sensing . 

لرصد التغير فى  تكمفة وأقؿ وفعالة دقيقة أداة بعد عف االستشعار  و أكدت تمؾ الدراسة أف
بدلتا النيؿ بنحو   فقداف األراضى الزراعية األراضى الزراعية فى مصر ، كما قدرت معدؿ

 -1984 في الفترة سنة / فداف 1033  ،1984 -1972 في الفترة  سنة / فداف 670
 في الفترة  سنة / فداف 1413 و 1998-1990 في الفترة سنة / فداف 1367 ،1990
/ فداف   بنحو1040بمغ  2003،  و 1972 عامي بيف سنوية خسارة  بمعدؿ1998-2003
 ( .   El-Desoky, 2006)سنة  

 Remoteو درس عادؿ شمبى وأخر منطقة شماؿ غرب النطاؽ الساحمى فى دراسة بعنواف  -

sensing and GIS for mapping and monitoring land cover and land-use 

changes in the Northwestern coastal zone of Egypt  2007  عاـ.  

 المعمومات ونظـ بعد عف االستشعار قدرات دمجكشؼ الفائدة مف   وىدفت الدراسة إلى 
استخداـ أسموب  ، إعتمادًا عمى  النباتي الغطاء لتغيرات المكاني التوزيع دراسة في الجغرافية

Post-Classification Change Detection Techniques   لرصد التغير بيف مرئيتيف  
 + ETM:  ، والثانية1987  لشير يونيو عاـ  TM:  ، المرئية األولى Landsatلممستشعر 

ْ  شماال 31 00 ، 30ْ  35 ، وذلؾ لممنطقة بيف دائرتى عرض  2001 لشير مايو عاـ  
 (  Shalaby , 2007 ). ْ  شرؽ 29 50 ، 28ْ   40، 
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معًا  بعد عف واالستشعار الجغرافية المعمومات نظـ وخرجت الدراسة بتوصية مفادىا أف دمج 
 المكاني الدراسة ، وتغير التوزيع بمنطقة النباتي الغطاء طبيعة عف قيمة معمومات ، قدما
  .النباتي  الغطاء لذلؾ

 :تنظيم  الدراســــة 
 :- سوف تنتظم الدراسة فى الموضوعات التالية 

  .الحيز العمرانى الرسمى : أواًل 
 .مساحات الكتمة العمرانية  بمنطقة الدراسة  تطور: ثانيًا 
 .طرؽ الزحؼ العمرانى بمنطقة الدراسة : ثالثًا 
 . عمى األراضى الزراعيةالعمرانىالنمو العوامؿ المؤثرة فى : رابعاً 

 .النتائج االقتصادية والبيئية المترتب عمى الزحؼ العمرانى بمنطقة الدراسة  : خامسًا 
  . النتائج و التوصيات: سادسًا 
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الحيز العمرانى الرسمى بمنطقة الدراسة  : أواًل 
  أعدت الييئة العامة لمتخطيط العمرانى التابعة لوزارة اإلسكاف والمرافؽ ُمخططًا استراتيجىًا لمنطقة 

  ، تضمف تحديد الحيز العمرانى لمقرى الرئيسة الثالث بالوحدة المحمية ، وىى 2007الدراسة عاـ 
قرية قومبانية أبى قير ، و الطرح ، و كـو الطرفاية ، وقدر المخطط أف كؿ قرية سوؼ تحتاج حتى 

 فداف ، أى زيادة متساوية فى الحيز 5.87 زيادة فى مساحة الحيز العمرانى قدرىا  2022عاـ 
العمرانى لمقرى الثالث عمى الرغـ مف االختالؼ فى عدد السكاف و عدد األسر بيف القرى الثالث ، 

كما أنو أوضح أف كؿ قرية مف القرى الثالث  سوؼ تحتاج عددًا مختمفًا مف الوحدات السكنية ، 
 442 ، و ستحتاج قرية الطرح2022 وحدة سكنية حتى عاـ 842فقرية كـو الطرفاية سوؼ تحتاج 

 وحدة سكنية ، وىذا العدد مف الوحدات 735وحدة سكنية ، و ستحتاج قرية قومبانية أبى قير 
 .   2022السكنية يتفؽ مع الزيادة فى عدد األسر المتوقع زيادتيا حتى عاـ 

:-  يتضح  (2)و الخريطة رقـ  (2)مف الجدوؿ رقـ 
 ، قد تـ تجاوزه  بالنمو 2022 أف الحيز العمرانى الذى تـ تحديد لمقرى الثالث حتى عاـ  -

 0,5 فداف  ، والطرح بنحو 4,7 فى قريتى قومبانية أبى قير بنحو 2012العمرانى فى عاـ 
 . فداف ، فى حيف لـ يتـ تجاوزه  فى قرية كـو الطرفاية  

"  قومبانية أبى قير " الحيز العمرانى لمقرى الثالث الرئيسة بالوحدة المحمية  ( 2)جدوؿ 
 (فداف  ) 2022 و عاـ 2012 مقارنة بعامى 2007عاـ 

القرية 
مساحة الحيز العمرانى  

 (1)2007عام 

مساحة الحيز  
العمرانى الفعمى عام 

2012(2) 

مساحة الحيز العمرانى 
 (1)2022 المقترح عام

الفرق بين  مساحة الحيز 
 و 2012الفعمى عام

 2022المقترح عام 
قومبانية ابو 

 4,7+ 81,9 86,6 76 قير

 0,5+ 10,9 11,4 5 الطرح
 10,1- 87,9 77,8 72 كوم الطرفاية
 ( . 2007 )الييئة العاـ لمتخطيط العمرانى - 1:   المصدر 

 . Google Earth 2012خريطة - 2      
 إلى الحيز العمرانى لمعزب والتوابع وربما يكوف 2007لـ يشر المخطط االستراتيجى عاـ  -

عدـ تقيد ىذه العزب بحيز عمرانى رسمى عاماًل رئيسًا شجع األىالى عمى البناء والتوسع 
. العمرانى العشوائى عمى النحو الذى سوؼ توضحو الدراسة 
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  (2 )       شكل 
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 مساحات الكتمة العمرانية بمنطقة الدراسة  تطور: ثانيًا 
  تيتـ اإلحصاءات الزراعية بحصر مساحات األراضى الزراعية وتطورىا دوف النظر إلى نمو الكتمة 

العمرانية التى تمثؿ المستيمؾ األساسى ليذه األراضى ، لذا سوؼ نيتـ ىنا برصد نمو الكتؿ 
. العمرانية وفؽ مصادر البيانات التى سبؽ اإلشارة إلييا ، والتى تشمؿ القرى الرئيسة والعزب والتوابع

 
 (فداف  ) ـ 2012 – 1984تطور مساحة الكتمة العمرانية بمنطقة الدراسة فى الفترة  ( 3 ) جدوؿ 

 . ETM 2005 و TM 1984المرئيات الفضائية - 1: المصدر 
  .1990الخريطة الطبوغرافية  -2

  .Google Earth 2012خريطة  -3
 :- ما يمى 5 ، 4 ، 3والخرائط   ( 3 )يتبيف مف الجدوؿ 

 28 )بمغت جممة الزيادة فى الكتمة العمرانية بمنطقة الدراسة ػػػػ خالؿ فترة الدراسة  -4
 ( ألؼ متر مربع تقريبًا 68) فدانًا سنويًا 16,2 فداف ، بمعدؿ 452,4ػػػػػ  (عاـ 

 % .12,5وبنسبة زيادة سنوية 
 -2005يمثؿ أقصى نمو سنوى لمكتمة العمرانية بمنطقة الدراسة فى الفترة بيف عاـ  -5

 فدانًا سنويًا ، وكانت ىذه النسبة فى الفترة بيف عامى 25,2 ، حيث بمغ  2012
 – 1984 أفدنة فى الفترة 10,2 فدانًا سنويًا ، ونحو 14,3 نحو 2005- 1990
1990.  

تحقؽ أكبر نمو فى الكتمة العمرانية  فى ناحية قومبانية أبى قير نظرًا لكبر مساحتيا  -6
وتحققت أكبر نسبة نمو .  فدانًا فأكثر 20، و توفر الحيازات الزراعية الكبيرة   

عام  الناحية
1984(1) 

عام 
1990(2) 

التغير 
 السنوى

عام 
2005(1) 

التغير 
 السنوى

عام 
2012(3) 

التغير 
 السنوى

 14,9 284,5 7,7 180,3 7,1 65,3 42,3  قيرأبىقومبانية 

 6,4 192,3 5,4 147,8 4,3 66,5 40,8 الطرح

 3,9 104,5 1,2 77,1 2,1 58,5 45,8 كوم الطرفاية

 25,2 581,3 14,3 405,2 10,2 190,3 128,9 الجممة
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 فػػدانًا سنويًا ، 14,9 ، بنحو 2012 و 2005سنوى بيا فى الفترة بيف عامى 
فى الفترة  % 3,8 ، 1990- 1984فى الفترة % 0,7وكػػانت ىػػذه النػػػػػػسبة 

1990 -2005 .  
وقد تحقؽ فى الفترة نفسيا أكبر معدؿ تغير سنوى فى ناحيتى الطرح  و كـو  -7

 فداديف سنويا عمى الترتيب ، والشؾ أف 3,9 ، 6,4الطرفاية حيث بمغ ىذا المعدؿ 
 يناير وما 25الظروؼ السياسية التى مرت بيا البالد فى ىذه الفترة خاصة بعد ثور 

صحبيا مف عدـ استقرار فى األحواؿ السياسية وانعكاس ىذا عمى عدـ انضباط 
األحواؿ اإلدارية بالبالد شجع بعض أصحاب النفوس الضعيفة عمى تبوير األراضى 

 .الزراعية أو تحويميا إلى استخداـ سكنى أو بناء مزارع دواجف أو مواشى 
  أف الزيادة فى حجـ الكتمة العمرانية لـ تقتصر عمى نمو 5 ،4، 3توضح الخرائط  -8

الكتمة العمرانية القائمة بؿ ظيرت تجمعات سكانية جديدة لـ يكف ليا وجود حتى 
 . ، وىذه التجمعات السكنية الجديدة مرشحة لمنمو مستقبال 1984عاـ 
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   ( 3 )      شكؿ رقـ 
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   (4 )           شكؿ 
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  ( 5 )           شكؿ
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 طرق الزحف العمرانى بمنطقة الدراسة: ثالثًا 
أوضحت الدراسة الميدانية أف طرؽ وأساليب الزحؼ العمرانى عمى األراضى الزراعية مر خالؿ   

 :- الفترة موضع الدراسة بمرحمتيف أساسيتيف 

  2011 يناير 25قبل ثورة : المرحمة األولى 

فى ىذه الفترة كانت توجد صعوبة إلى حد ما فى التعدى عمى األراضى الزراعية ، مما كاف يدفع إلى 
التحايؿ عمى الوضع القائـ بالتحويؿ فى استخداـ األرض الزراعية بشكؿ تدريجى ووفؽ خطوات عدة 

اعتمادًا عمى إدراؾ حائز األرض لردة فعؿ الييئات المسؤولة عف مراقبة ومحاسبة المتعدى عمى 
األرض الزراعية ، و كذلؾ الييئات المسؤولة عف تنفيذ األحكاـ القضائية ، حيث أوضحت الدراسة 

صدرت عمييـ  % 85,6مف حجـ عينة الدراسة ُحررت ليـ محاضر تعدى ، وأف % 92الميدانية أف 
ف كاف معظميا لـ ُينفذ  ، و كاف ىذا التياوف فى التنفيذ يعد بمثابة تصريح ضمنى مف  أحكاـ ، وا 

ِقبؿ ىذه الييئات لممتعدى بتنفيذ ما يريد ، ولـ تكف ظاىرة التعدى خالؿ ىذه الفترة قاصرة عمى ناحية 
  (. 6 )دوف أخرى ، بؿ كانت ىذه الظاىرة قائمة بالنواحى الثالثة  كما يتضح مف الخريطة رقـ 

 : ومن بين خطوات التحول فى استخدام األرض الزراعية إلى أراضى بناء 
أف ُيستغؿ حائز االرض َضعؼ إنتاجية األراضى وبخاصة القريبة مف سكف القرية  -

المتأثرة بارتفاع الماء الجوفى و كثرة الُمخمفات الصمبة التى تمقى فييا بحكـ قربيا مف 
مف % 11,7سكف القرية ،  وييمؿ فى زراعتيا ثـ تحويؿ استخداميا ويتضح فى ذلؾ 

 .حجـ عينة الدرسة 

أف يقـو المالؾ بترؾ جزء مف األرض بور ألكثر مف موسـ زراعى ثـ يتحيف الظروؼ  -
 .مف حجـ عينة الدراسة  % 30المناسبة لمبناء عمييا، ويتضح ذلؾ فى 

أف يقـو ببناء حظيرة مواشى أو مزرعة دواجف وتبوير جزء مف األرض لخدمة المزرعة ،  -
 .مف حجـ عينة الدراسة  % 18ثـ يحوؿ ىذه المساحة إلى سكف ، ويتضح ذلؾ فى  

أف يقوـ بتخصيص جزء كمصمى ثـ تتطور المساحة المجاورة لتكوف سكنًا،  ويتضح  -
 . مف حجـ عينة الدراسة  % 15ذلؾ فى  

بتحويؿ مساحة مف األرض الزراعية إلى جرف - اصحاب الحيازات الكبيرة - أف يقـو  -
مف  % 35لخدمة االرض الزراعية ، ثـ يتحوؿ الُجرف إلى سكف فيما بعد و أوضح ذلؾ 

 .حجـ عينة الدراسة 
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أف يقـو أصحاب مزارع الفاكية ببناء سور حوؿ مزارعيـ بغرض حمايتيا ، ويمنح ىذا  -
 . السور الفرصة لمبناء دوف اعتراض مف الجيات الرقابية 

  2011بعد ثورة يناير عام : المرحمة الثانية 
 االنفالت األمنى واإلدارى ، وعدـ استقرار األحواؿ السياسية فى الدولة فى ىذه المرحمة ، اً نظر

تـ التعدى عمى األرض الزراعية بشكؿ مباشر ، وعمى نحو واضح وصريح  دوف الحاجة إلى 
ونتج عف ىذا االنفالت أف انتشر تبوير األراضى الزراعية . المجوء إلى الطرؽ السابؽ ذكرىا 

والمبانى السكنية بشكؿ سرطانى كما اتضح مف الخرائط السابقة ، و مف المتوقع أف  تشكؿ 
. ىذه المبانى نويات ينمو حوليا السكف مستقبال 

 :-  عمى األراضى الزراعية العمرانىالنمو العوامل المؤثرة فى : رابعًا 
  ارتبط التوسع األفقى بمنطقة الدراسة فيما مضى بامتصاص العمالة الزائدة ، ومف ثـ تقمصت 

معدالت النمو السكانى والعمرانى بالمحالت العمرانية القائمة حينئذ ، ونتيجة لذلؾ تحقؽ شئ مف 
االستقرار النسبى فى أحجاـ القرى القائمة ، ولـ يكف ىناؾ حاجة ممحة لمتوسع عمى حساب األراضى 

( .  192 ، ص 1979محمد خميس الزوكة ،  )الزراعية المحيطة بالمحالت العمرانية 
  لكف تغير معدالت النمو السكانى ، والتغيرات االقتصادية واالجتماعية التى لحقت بالريؼ المصرى 

منذ منتصؼ سبعينيات القرف الماضى دفع السكاف إلى الزحؼ العمراني عمى األراضى الزراعية ، 
:-  وتتمثؿ عوامؿ الزحؼ العمرانى فيما يمى 

 النمو السكانى - 1
  يأتى النمو السكانى المرتفع فى مقدمة أسباب الزحؼ العمرانى عمى األراضى الزراعية 

مف حجـ عينة الدراسة الميدانية أف الغرض الرئيس مف التعدى  % 84,3، فقد أوضح 
عمى األراضى الزراعية بناء سكف لألسرة و أفرادىا إما لضيؽ السكف القديـ ، أو بناء 

مف حجـ عينة الدراسة أف التكدس  % 44,5سكاف مستقبمى لالبناء ، كما ذكر نحو 
السكانى وما ينتج عنو مف مشاكؿ اجتماعية سبب رئيس دفعيـ إلى الخروج لمسكف بعيدًا 

 . عف ىذه المشاكؿ 
 :الخاص بمعدالت النمو السكانى يتبيف  ( 4 )و مف الجدوؿ 

 1976فى الفترة التعدادية  %  2,9 انخفاض معدؿ النمو السنوى بمنطقة الدراسة مف  -
 ، وثباتو فى الفترة 1996 – 1986فى الفترة التعدادية  %  2,2 ، إلى 1986 –

% 1,8 ، وىى معدالت تفوؽ المعدالت القومية التى بمغت 2006- 1996التعدادية 
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 ، وال شؾ أف ىذه النمو السكانى المتسارع يستتبعو طمب متزايد عمى السكف  2010عاـ 
 .، وىذا الطمب يمثؿ ضغطًا عمى الموارد األرضية بغرض توفير مسكف المناسب 

  2006 – 1986تطور حجم السكان ومعدالت النمو السكانى فى الفترة  ( 4 )جدول 

 الناحية

تقدير  2006 1996 1986 1976
2012 

العدد 
 (نسمة  )

 

العدد 
 (نسمة  )

معدل 
النمو 
 %السنوى

العدد 
 (نسمة  )

معدل 
النمو 
 %السنوى

العدد 
 (نسمة  )

معدل 
النمو 
 %السنوى

 العدد
 (نسمة  )

قومبانية ابو 
 43202 2,2 34757 1,6 27832 2,5 23635 18461 قير

 40822 2,6 31560 3,1 24277 3,6 17838 12451 الطرح

 12357 1,4 10755 1,5 9353 3,2 8003 5786 كوم الطرفاية

 96381 2,2 77072 2,2 61462 2,9 49476 36698 الجممة

. الجياز المركزى لمتعبئة العامة واإلحصاء ، سنوات مختمفة - 1: المصدر 
 . مف حساب الباحث 2012تقدير عاـ -  2           
تبايف معدؿ النمو السنوى لمسكاف بيف نواحى الوحدة المحمية حيث بمغ أقصاه بناحية  -

فى الفترتيف التعداديتيف المذكورتيف ، وبمغ أدناه بناحية كـو %  2,6، % 3,6الطرح 
 .فى الفترتيف التعداديتيف نفسييما% 1,4، % 1,5الطرفاية 

 ، يتضاعؼ عدد السكاف منطقة 2012وفؽ تقدير الحجـ السكانى لمنطقة الدراسة عاـ  -
الدراسة خالؿ ربع قرف تقريبا ، متجاوزا بذلؾ الفترة الزمنية المتوقع أف يتضاعؼ فييا 

 . سنة 30عدد السكاف وىو 
 ألؼ  نسمة ، وفى عاـ 87,4 نحو  2016كما يتوقع أف يبمغ عدد السكاف فى عاـ  -

 ألؼ نسمة ، وسوؼ ينتج عف ىذة الزيادة طمب متزايد لمسكف و 112,5 نحو 2026
 . ضغط مطرد عمى الموارد األرضية لتوفير ىذا الطمب 
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االستثمارات البديمة  - 2
 أكثر ربحية مف الزراعة عاماًل مشجعًا عمى التحوؿ تجاه   أصبح توفر فرص استثمار بديمة

ىذه االستثمارات ، ويأتى االستثمار العقارى فى مقدمة ىذه االستثمارات ، فقد تبيف مف 
الدراسة الميدانية أف ىذا االستثمار أصبح يحقؽ عوائد مادية كبيرة تشجع أصحاب األراضى 
الزراعية عمى بيعيا لمسكف حتى بالمخالفة لمقانوف ، ويوضح الجدوؿ اآلتى أسعار األرضى 

 بالقرى الرئيسة الثالثة بمنطقة الدراسة ، و فى المناطؽ الجاذبة لمزحؼ 2012الزراعية عاـ 
. العمرانى ، مقارنة بأسعارىا كأراضى زراعية فى العاـ ذاتو 

متوسط أسعار األراضى الزراعية مقارنة بأسعارىا   ( 5 )جدوؿ 
 (باأللؼ جنية  ) 2012عقارية وفؽ أسعار عاـ 

الناحية 
ثمف القيراط 
زراعيًا 

ثمف القيراط 
عقاريًا 

  120- 80 29- 25قومبانية أبى قير 
 140- 120  25-17الطرح 

 240- 150 33- 29كـو الطرفاية 
نتائج الدراسة الميدانية   :               المصدر 

وىذا  . يتضح الفرؽ الكبير بيف أسعار األراضى زراعيًا مقارنة بسعرىا عقاريا (5)  مف الجدوؿ 
الفرؽ يعد دافعًا قوىًا تجاه التحوؿ نحو بيع األراضى عقاريًا ، خاصة بالنسبة لألراضى ذات الموقع 

 . الجغرافى المتميز 

  وقد تبيف مف الدراسة الميدانية أف ىناؾ فرقًا فى سعر الفداف زراعيا و مف ثـ عقاريًا حسب موقعو 
الجغرافى ، حيث تعد األراضى المجاورة لسكف القرية ، و القريبة مف الطرؽ المرصوفة الرئيسة أو 

.  الفرعية و الترع و الطرؽ الترابية المناطؽ األفضؿ لمسكف و مف ثـّ ىى األعمى سعرًا 
  ويشجع ىذا التبايف فى األسعار أف يستفيد المزارع مف ميزة الموقع الجغرافى لممكيتو ببيعيا أو 

استبداليا بمساحة زراعية أكبر فى موقع جغرافى آخر مما يحقؽ لو عائد سنوىًا أفضؿ ،  فقد تبيف 
مف الدراسة الميدانية أف متوسط سعر الفداف الزراعى فى المواقع غير المتميزة جغرافيًا  يبمغ بناحية 

 200 ألؼ جنية ، وبناحية قومبانية أبى قير 220 ألؼ جنيو  ، و بناحية الطرح 250كـو الطرفاية 
. ألؼ جنيو 
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  كما أوضحت الدراسة الميدانية أنو عند بيع الُمزارع أرضو عقاريًا باالسعار المرتفعة ، وقيامو بشراء 
مساحة أكبر فى مكاف آخر ، عادة ما يقـو ببناء سكف خاص لو فى ممكيتو الجديدة مستغال الفراغ 

 يناير، وربما يكوف ىذا تفسيرًا إلنتشار السكف عمى النحو الذى 25اإلدارى واألمنى بعد ثورة 
أوضحتو الخرائط السابقة خاصة فى ناحية قومبانية ابى قير حيث تزيد الحيازات الزراعية الكبيرة 

.  فداف 20أكثر مف 
التركز السكانى الشديد أوجد تنافسًا   ويأتى بعد االستثمار العقارى االستثمار الداجنى والحيوانى  ، ؼ

بيف اإلنتاج الداجنى و الحيوانى مف ناحية واإلنتاج الزراعى مف ناحية أخرى ،  فبعض المزارعيف 
يفضؿ االستثمار فى اإلنتاج الداجنى و الحيوانى عف اإلنتاج الزراعى مما يدفعو إلى بناء مزرعة 
. انتاج داجنة أو حيوانية عمى األرض الزراعية باعتبار أنيا أكثر جدوى مف وجية نظر أصحابيا 

 السياسات الحكومية - 3
  يتمثؿ دور السياسات الحكومية فى كؿ مف التشريعات الخاصة بالبناء عمى األرض الزراعية ، 

وفى فاعمية الييئات الرقابية الحكومية المسؤولة عف حماية ىذه األراضى الزراعية سواء بمنع التعدى 
.  فى بدايتو أو تنفيذ األحكاـ القضائية الصادرة ضد المتعدى عمى األرض الزراعية 

اختصاص وزير الزراعة المحدد فى المادة أف تحميؿ الوضع القانونى لممبنى المخالؼ يتضح   وب
سباب المخالفة أ يقتصر عمى وقؼ 1983لسنة  (53) مف قانوف الزراعة الصادر بالقانوف رقـ 156

بقائوأى وقؼ الوضع القائـ ، بالطرؽ اإلدارية عمى نفقة المخالؼ  والحيمولة ،  عمى ما ىو عميو وا 
ف ذلؾ إ حيثواستكماؿ األعماؿ القائمة دوف أف يتجاوز ىذا إزالة المبانى المخالفة ، دوف المخالؼ 

، وغالبا العقوبة الجنائية  إقرار زالة المخالفة وإ يحدد وحده ، إذاختصاص القضاء الجنائى وحده 
ربما  و، يصبح سكنًا مأىواًل أف ساسات المنزؿ إلى أبعد تطور المخالفة مف مجرد حفر يحدث ىذا 

.  تضيع المسؤولية يبيع صاحب المنزؿ المخالؼ آلخر وىكذا
مف عينة الدراسة أنو قد تـ تحرير محاضر لو مف % 92,0  وقد أوضحت الدراسة الميدانية أف نحو 

صدر ليـ أحكاـ قضائية لـ تُنفذ بالتحايؿ عمى القانوف بحيؿ % 85,6ِقبؿ الجمعية الزراعية ، و أف 
عده أىميا كتابة عقد شراء األرض باسـ الزوجة إلطالة أمد الدعوى اعتمادا عمى أنو شأف عاـ لف 

.  تيتـ الييئات الحكومية المسؤولة بالمتابعة فى ظؿ بيروقراطية إدارة المرافؽ العامة 
 ، وما يتبعو مف إزالة فورية دوف انتظار لصدور 1996  وقد كاف صدور األمر العسكرى عاـ 

أحكاـ قضائية إثرة الواضح فى السيطرة عمى ظاىرة التعدى ، إال أف إلغاء األمر العسكرى قد أعاد 
. ىذه الظاىرة إلى ماكانت عميو 
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  و مما يساعد عمى تكريس ىذه الظاىرة أف تجارب المواطنيف مع الييئات المسؤولة عف المرافؽ 
 اً  واقعاً البناء أمربصبح التعدى  أبعد أف وبخاصة المياة والكيرباء أصبحت ال تشكؿ مشكمة ، ؼ

 موجود ومفعاًل بحكـ الزمف وغياب الرقابة المحمية لجأ األىالى إلى توصيؿ الكيرباء بشكؿ اً وممموس
، وبعد أف تنبيت شركة الكيرباء إلى ىذه المخالفة، مخالؼ لممنازؿ المخالفة فى غياب دور الرقابة 

.  ولكف دوف حسـ  تعامؿ مع المشكمة اؿ فى أخذت
،  قرر مجمس الوزراء توصيؿ عدادات كودية إلى المبانى العشوائية المخالفة 2010  و فى عاـ 

ثبات حؽ لممخالؼ أو تحقيؽ إويتـ ذلؾ برقـ كودى وليس بإسـ الشخص حتى ال يترتب عمى ىذا 
ىذا الحؿ المؤقت لحيف الفصؿ فى المخالفة سواء  ، وكاف المشروعية فيما فعمو مف تعد ومخالفة

ىذا الحؿ مردود كاف ؿ لكف  ،باستمرار المبنى المخالؼ أو إزالتو مف جانب الجيات اإلدارية المختصة
 وانسحب ذلؾ أيضا عمى  الكيرباءمرفؽ حرماف المخالؼ مف توصيؿ إنفراجو مف حيث َمّثؿعكسى 

 ( . 2007مصطفى عبد الفتاح ،  )مرفؽ المياه 
 ضعف العالقة بين المالك واالرض - 4

  يعد تفتيت الممكية الزراعية بالتوريث مف بيف العوامؿ التى أصابت العالقة بيف المالؾ وأرضو 
بالضعؼ ، ويرجع ىذا الضعؼ إما إلى أف صغر المساحة الموروثة قد ال تحقؽ لحائزىا وأسرتو 

ما إلى أف المالؾ مف الحاصميف عمى إحدى الشيادات التى أىمتو لمعمؿ بمينة  الدخؿ المناسب ،  وا 
غير زراعية  فانقطعت صمتو بالزراعة ، وتدريجيًا تأخذ ىذه العالقة فى الضعؼ ، وىذا ييسر عميو 

مف حجـ عينة % 67,8بيعيا عندما تأتى فرصة لذلؾ ، وقد أوضحت الدراسة الميدانية أف نحو 
الدراسة ممف قاـ بالبناء عمى األرض الزراعية ال يممؾ حيازة زراعية بؿ قاـ بشراء األرض لمبناء 

. عمييا مف مالكيا 
النتائج المترتبة عمى الزحف العمرانى بمنطقة الدراسة   : خامسا 

  الشؾ أف لكؿ ظاىرة أسبابًا ونتائج وبعد استعراض أسباب الظاىرة موضوع الدراسة نأتى األف إلى 
:-  ذكر النتائج ومنيا 

 م 2012 – 2000المساحات المفقودة من األراضى المزروعة بمنطقة الدراسة فى الفترة -  1
  يأتى فقد األراضى الزراعية الخصبة المنتجة فى مقدمة النتائج السمبية لمزحؼ العمرانى عمى 

األراضى الزراعية ، وىى األراضى التى تكونت عمى مدار عصور جيولوجية طويمة ، و مف ثـ فإف 
تعويضيا حتى باستصالح ال يمثؿ تعويضًا  ليذه األراضى حيث إف الزحؼ العمرانى عمى ىذه 

. األرضى حوليا مف مورد متجدد إلى مورد غير متجدد 
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اثنيف حجـ الفاقد فى األراضى الزراعية خالؿ  ( 8 ،7 ،6) والخرائط  ( 6 )  ويوضح الجدوؿ رقـ 
:- ومف قراءة بيانات ىذا الجدوؿ يتبيف . عشريف عامًا ، و
 فداف بنسبة 634 تناقص مساحة األراضى الزراعية بمنطقة الدراسة خالؿ اثنتى عشرة سنة بنحو -

، وبفرض  % 0,25 فدانًا سنويًا ، وبنسبة سنوية بمغت نحو 28,8، و بما يساوى % 5,4تناقص 
. كؿ عشر سنوات مف أجود األراضى الزراعية %  2,5ثبات ىذه النسبة يكوف نسبة الفاقد 

  م 2012 – 2000تطور المساحة المنزرعة بمنطقة الدراسة فى الفترة  ( 6 )جدول 
  2012  2005  2000  1990 السنة

 % المساحة % المساحة% المساحة  الناحية
 نسبة الفقد
فى الفترة 

2000-2005 
 % المساحة

 نسبة الفقد
فى الفترة 

2005-2011 
 4,4-  50,8 5630 0,9- 51,0 5888 51,0 5943 50,8 5975 قوبانية أبى قير

 3,9- 40,7 4514 0,5- 40,7 4696 40,6 4721 40,7 4747 الطرح
 3,5-  8,5 939 0,7- 4,4 966 8,4 973 8,4 995 كوم الطرفاية

 4,1-  100 11083 0,7-  100 11550 100 11637 100 11717 الجممة

 . بيانات غير منشورة ، سنوات مختمفة –مركز دعم  و اتخاذ القرار : المصدر 
 ، 2000 -1990فى الفترتيف % 0.7تصاعدت نسبة الخسارة فى إجمالى األراضى الزراعية مف -

 ، مما يعنى أف ىذه الظاىرة لـ 2012- 2005فى الفترة بيف عامى  % 4,1  إلى 2005- 2000
تمؽ االىتماـ الكافى مف مؤسسات الدولة سواء فى تطبيؽ التشريعات التى تضع حدًا ليذه الظاىرة ، 

 .أو فى سف قوانيف تساعد فى المحافظة عمى ىذا المورد االقتصادى الميـ 

 فداف ، بما 345تحققت أكبر خسارة فى الفترة موضع الدراسة بناحية قومبانية أبى قير بنحو -
فدانًا 20 – فدانًا سنويًا ، ويرجع ىذا إلى أنيا الناحية التى تضـ فئات حيازية كبيرة 15,7يساوى 
مديرية  )مف جممة المساحة الزراعية بالناحية  % 37,1ومساحات ىذة الحيازات تمثؿ -  فأكثر

، وذلؾ ألف ىذه المساحات الممؾ الكبيرة تشجع  ( 2012الزراعة بالبحيرة ، بيانات غير منشورة ، 
أصحابيا عمى  تحويؿ جزء منيا  إلى استخداـ سكنى ، أو بناء مزرعة دواجف أو ماشية ، أو تبوير 

مف حجـ عينة الدراسة % 66,8جزء الستغاللو مستقبال ، وقد بينت الدراسة الميدانية أف نحو 
 فدانًا ال يروف ضررًا كبيرًا مف تبوير جزء مف الممكية الزراعية سواء 20أصحاب الحيازات أكثر مف 

 . بغرض بيعيا أو تحويؿ استخداميا فى بناء سكف أو مزرعة حيث إنيا كميا فوائد لممالؾ وأسرتو 

 مف األفدنة سنويا ،  9,5 فداف بما يساوى 207جاءت ناحية الطرح فى المرتبة الثانية حيث فقدت - 
مف األفدنة سنويا ، 2,5 فدانًا بما يساوى 56فى حيف فقدت ناحية كـو الطرفاية خالؿ الفترة ذاتيا 
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فإلى جانب صغر المساحة الكمية ليذه الناحية فإرتفاع نسبة األراضى المنزرعة بأشجار الفاكية مثؿ 
قد حد كثيرًا مف تحويميا  ( 2012مديرية الزراعة بالبحيرة ،  )التفاح و الجوافة والبرتقاؿ الكمثرى بيا 

إلى استخداـ غير زراعى نظرًا لمتكمفة الكبيرة التى يتحمميا المزارع حتى تثمر ىذه األشجار فيصبح 
تحويميا إلى استخداـ غير زراعى بمثابة خسارة مادية كبيرة  خاصة أف بيانات مديرية الزراعة تؤكد 

تنامى زراعة أشجار الفاكية بتمؾ الناحية خاصة بعد افتتاح الطريؽ الساحمى الدولى الذى جعؿ 
مف حجـ عينة  % 68,8وقد اتضح أف . الناحية تدخؿ ضمف الظيير الزراعى لمدينة اإلسكندرية 

 . الدراسة يسوقوف الخضر والفاكية باإلسكندرية 
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 (  6 )         شكؿ 
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 ( 7)        شكؿ 
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 الفاقد االقتصادى  -2
  يتمثؿ الفاقد االقتصادى فى حجـ الفقد فى القيمة النقدية المضافة التى يحققيا النشاط 

 .االقتصادى ، وكذلؾ عدد  فرص العمؿ الزراعى التى يولدىا ذلؾ النشاط 
   الفاقد فى القيمة المضافة - أ

مف عينة الدراسة كاف يزرع  أرضو بالمحاصيؿ % 86,4أوضحت الدراسة الميدانية أف - 
التقميدية وىى القمح والبرسيـ والفوؿ شتاًء و األرز و الذرة صيفًا ، أما النسبة الباقية مف 

 . كانت تقوـ بزراعة محاصيؿ الخضر والفاكية % 13,6عينة الدراسة وىى 
اعتمد الباحث فى  تقدير الفاقد النقدى عمى المحاصيؿ التقميدية فقط ، وفؽ أسعارىا - 

 .  ، بوصفيا المحاصيؿ األساسية وفؽ ما أظيرتو الدراسة الميدانية 2011لعاـ 

  ونظرًا ألنو يصعب تحديد نوعية المحاصيؿ التى كاف مف المقدر أف تزرع بيا المساحة 
المفقودة ، فقد  تـ حساب متوسط نسبة كؿ محصوؿ مف موسـ زراعتو فى الفترة بيف عامى 

 ، وفى ضوء ىذا النسبة قاـ الباحث بتقدير المساحة المفقودة مف كؿ 2011 - 2000
 فداف ، ثـ تـ تقدير حجـ الفاقد فى اإلنتاج 554محصوؿ مف جممة المساحة المفقودة وىى 

ومف ثـ تقدير حجـ الفاقد النقدى لمقيمة المضافة لعاـ واحد فقط ، وذلؾ عمى النحو الذى 
(  . 7)يوضحة الجدوؿ رقـ 
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 ( 8 )                 شكؿ 
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  2011تقدير حجـ الفاقد فى اإلنتاج و القيمة النقدية المضافة وفؽ أسعار عاـ  ( 7 ) جدوؿ 

مف حساب الباحث اعتمادا عمى الدراسة الميدانية   :  المصدر
 مميوف جنيو 6,5  حيث يتبيف أف الفاقد النقدى لمقيمة المضافة الذى تقدره الدراسة بمغ نحو 

 ألؼ جنيو فاقد مف القمح ، و مميوف جنيو 888ويوزع ىذه الفاقد بيف نحو . 2011فى عاـ 
 مميوف 1,4 مميوف فاقد مف األرز ، 2,5 الؼ جنيو فاقد مف الفوؿ ، و382فاقد مف البرسيـ ، 
وىذا .  ألؼ جنيو فاقد تبف القمح 555ألؼ جنيو فاقد تبف الفوؿ ، و 89فاقد مف الذرة ، و

.  الفاقد السنوى مرشح لمزيادة مع زيادة قيمة وكمية المنتجات الزراعية 
 الخسارة فى فرص العمل الزراعية - ب

لكونيا أيضا بؿ ،  فحسب لكونيا منتجة ومدرة  لمثروة  أسواؽ العمؿ   ال ترجع أىمية وحيوية
 فاتخاذ إجراءات عمى الصعيد االقتصادي واتباع سياسات  ،توزيع تمؾ الثروةمساىمة فى 

أمراف ينطوياف عمى أىمية بالغة لمتماسؾ واالستقرار  اجتماعية إليجاد عمالة مربحة 
 ( .2007مصطفى عبد الفتاح ،  ) .  االجتماعييف

  وبحساب عدد فرص العمؿ الزراعية الميدرة ، فقد أوضحت الدراسة الميدانية أف الفداف يوفر 
 فرصة عمؿ سنويًا وذلؾ فى حالة 40 فرصة عمؿ فى الموسـ الزراعى الواحد ، أى 20نحو 

 المحاصيؿ

نسبة المحصوؿ مف 
المساحة المحصولية 

 ) % (الموسمية 
 (1 )

متوسط اإلنتاج 
لمفداف 
 
 (2 )

حجـ الفاقد فى 
المساحة وفؽ 
نسبة المحصوؿ 

  مفةموسمياؿ
جممة الفاقد 

 ( فداف554) 

حجـ الفاقد مف 
اإلنتاج 

 
 (3 ) 

السعر 
 بالجنية

حجـ الفاقد مف القيمة 
 المضافة النقدية

 (الؼ جنية )
 (4 ) 

 888,5 240  أردب3702.4 231.4 أالدب 16,0 41,8القمح 

 200  طف14446,0 258,2 طف 5,6 46,6البرسيـ 
 1032,8 لمقيراط

 382,7 800  أردب478,4 59,8  أردب8,0 10,8الفوؿ 
 2149,0 576  أردب3393,0 261,0أردب 13,0 47,1األرز 
 1415,0 230  أردب6152,5 267,5أردب 23,0 48,3الذرة 

 555,4 160 حمؿ3471,0 231,4  حمؿ15,0 - تبف القمح
 89,7 160  حمؿ598,0 59,8 حمؿ10,0 - تبف الفوؿ
 6513,0  - - - - الجممة
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مصطفى عبد الفتاح   )زراعة المحاصيؿ التقميدية وىو تقدير يتفؽ  مع عدد مف الدراسات  
 فرصة 25، أما فى حالة زراعة محاصيؿ الخضر والفاكية يرتفع ىذا الرقـ إلى  ( 2007،

 . فرصة عمؿ سنويًا 50عمؿ فى الموسـ الواحد ، أى 
  ونظرا ألف تقدير حجـ الفاقد فى ىذه الدراسة يقتصر عمى المحاصيؿ الزراعية فذلؾ يعنى أف 

 ألؼ فرصة عمؿ زراعية سنوية  ، كما يوضح الجدوؿ رقـ 22,2منطقة الدراسة تخسر نحو 
(8. ) 

 مميوف جنيو 166,5  وتقدر الخسارة المادية الناتجة عف فقد فرص العمؿ الزراعية نحو 
وقد تـ تقدير ىذه الخسارة بالقياس إلى أف متوسط تكمفة فرصة العمؿ الواحدة . سنوياً 

  ( .2007سيد كساب ،  ) جنية 7500 بنحو 2007بالصناعات الصغيرة  قدرت عاـ 
تقدير حجـ الفاقد فى فرص العمؿ وقيمتيا النقدية   ( 8 )               جدوؿ 

 بالمقارنة بتكمفة فرصة العمؿ فى الصناعات الصغيرة 

 فرص العمل سنويا 
 (فرصة عمل زراعى  )

تقدير الخسارة نقديا استرشادًا بتكمفة فرصة 
 العمل بالصناعات الصغيرة

 تقدير الفاقد

عدد فرص 
العمل 
بالفدان 
 سنويا

الفاقد 
الكمى 
فى 

المساحة 
 بالفدان

الفاقد 
الكمى فى 
فرص 
العمل 
 الزراعى

تكمفة فرصة 
العمل الواجدة 
بالصناعات 
الصغيرة 
 بالجنية

الفاقد الكمى 
فى فرص 
العمل 

 الزراعى 

 الفاقد النقدى

 بالمميون جنية

40 554 22160 7500 22160 166,2 
 مف حساب الباحث : المصدر 

 تحويل األراضى الزراعية إلى متخمالت - جػ
مدى االنتشار العشوائى لمعمراف المكوف لمجتمعات عمرانية  ( 8 ،7 ،6 )  يتبيف مف الخرائط 

جديدة وبخاصة بناحية قومبانية أبى قير ، حيث أصبحت تظير األراضى الزراعية بيف ىذة 
النويات كمتخمالت تمثؿ مجاؿ استثمار عقارى مربح ، و أشار فتحى مصيمحى إلى ىذا النمو 
العمرانى سرطانى بالريؼ ، حيث ذكر أف ما تبقى مف أراضى زراعية فى الريؼ سيتحوؿ إلى 
متخمالت عمرانية كبرى ، تعظـ التبوير الزراعى  بدرجة تيدد األراضى الزراعية فى المعمور 

 ( .  2010فتحى مصيمحى ،  )الفيضى بالتالشى 
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:- اآلثار البيئية - 3
النشاط  ممارسة نتيجة البيئة عمى إيجابي يؤثر سمبي أو تغيير كؿ دراسة:   يعنى باآلثار البيئة 

البشرى ، وقد أوضحت الدراسة أف لظاىرة الزحؼ عمى األراضى الزراعية بمنطقة الدراسة أثار بيئة 
:- عدة منيا  
التصحر  - أ

  تعد ظاىرة الزحؼ عمى األراضى الزراعية بالبناء شكؿ مف أشكاؿ التصحر ، حيث تعرؼ 
ظاىرة التصحر بأنيا تحوؿ األرض الزراعية أو المنتجة ألى نشاط زراعى إلى أرض غير 

، و  ( 2007مصطفى عبد الفتاح ،  )منتجة زراعيًا إما بصورة مؤقتو أو بصورة دائمة 
التعدى عمى األراضى الزراعية بالتبوير أو البناء ىو تحويؿ دائـ عف اإلستخداـ الزراعى ، 

لى أف  يتـ إزالة ىذا التعدى فيما بعد يظؿ الوضع فى حالة تصحر  .  وا 
كؿ عشر سنوات ، % 4  وقد أوضحت الدراسة أف نسبة الفقد فى األراضى بمغت سنويا نحو 

وىذه النسبة إذا ظمت عمى ما ىى عميو دوف تقييد سوؼ يتـ القضاء عمى األراضى الزراعية 
.  عاما 250بمنطقة الدراسة خالؿ 

 الصرف الصحى - ب
-  قومبانية أبى قير ، الطرح ، كـو الطرفاية –  أوضحت الدراسة الميدانية أف القرى الرئيسة 

بكؿ ناحية يتوفر بيا شبكة صرؼ ، ولذلؾ يتـ توصيؿ المبانى المالصقة لسكف ىذه القرى 
مف حجـ عينة الدراسة أف ىذا  يتـ  % 67,8عمى شبكة الصرؼ الموجودة ، وقد أوضح 

بشكؿ شخصى بدوف الرجوع إلى الييئات الحكومية المسؤولة عف ىذه الشبكات ، وىذا األمر 
يطرح أكثر مف تساؤؿ ىؿ يتـ االتصاؿ بالشبكة وفؽ أصوؿ ىندسية و مف ثـ ال يؤثر سمبًا 
. عمى الشبكة ؟ ، ىؿ  الطاقة االستعابية لمشبكة تتحمؿ أف تستقبؿ صرؼ إضافى أـ ال ؟ 
  أما باقى قرى منطقة الدراسة فيى محرومة مف شبكة صرؼ صحى ، لذلؾ يتـ الصرؼ 
مباشرة بالمصارؼ الزراعية الفرعية التى بدورىا تمقى مياىيا فى المصارؼ الرئيسة مثؿ 

مصرؼ العامية الذى يصرؼ مياىو بدوره فى خميج أبى قير وىو أمر يؤثر سمبا عمى الثروة 
وقد اتضح مف الدراسة الميدانية أف . السمكية بالخميج لكونيا مياه صرؼ بشرى غير معالجة 

الصرؼ يتـ أحيانًا فى الترع خاصة المبانى المتناثرة الواقعة عمى ترعة مف الترع مما يجعؿ 
.  الصرؼ فى الترعة أقؿ تكمفة  
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النتائج والتوصيات  
:-  نخمص مف ىذه الدراسة بمايمى 

يأتى معدؿ النمو السكانى المرتفع فى مقدمة أسباب التعدى عمى األراضى الزراعية  -
 .بالبناء بغرض توفير الطمب المتزايد لمسكف 

عدـ توفر أراضى عقارية لمبناء داخؿ حدود القرى والعزب والتوابع القائمة ، دفع بعض  -
 .السكاف إلى الخروج بالتعدى عمى األراضى الزراعية 

ارتفاع أسعار األراضى الزراعية ذات المواقع المتميزة أصبح يحقؽ عوائد مادية كبيرة  -
تشجع أصحابيا عمى بيعيا لمبناء حتى بالمخالفة لمقانوف ، خاصة أف عائد البيع يسمح 

 .لمبائع بشراء أرض زراعية بديمة يستغؿ جزء منيا لبناء سكف خاص بو 

ظاىرة الزحؼ العمرانى عمى األراضى الزراعية إلى أف الييئات يرجع التزايد فى  -
الحكومية المسؤولة عف المحافظة عمى األراضى الزراعية ال تقـو بواجبيا تجاه ىذه 

التشريعات الخاصة بالبناء عمى الظاىرة بحـز ، وذلؾ ألنيا إما مغمولة اليد بحكـ 
األرض ، أو أنيا تتعامؿ مع ىذه الظاىرة عمى أنيا شأف عاـ فال يكوف ليا متابعة جادة 

 . فى ظؿ بيروقراطية إدارة المرافؽ العامة 
:-  و تقترح الدراسة بضرورة القياـ بخطوات جادة تحد مف ىذه الظاىرة تتمثؿ فى  

ضرورة التزاـ األجيزة الحكومية باألحوزة العمرانية التى تـ إقرارىا مف ِقبؿ الييئات المسؤولة عف  -
.. ذلؾ 

حكومية تُقر مجموعة مف الشروط تيدؼ إلى صوف األراضى الزراعية بوصفيًا موردًا ىيئة  إنشاء -
،  اقتصادىًا غير متجدد ، وتكوف ىى المسؤولة عف التصاريح بالبناء وفؽ قواعد معمف عنيا مسبقاً 

 .فقط  العامة المصمحةمف أجؿ ىذه التصاريح  وتكوف
 أصحاببحيث تخمو مف إجراءات التصالح مع  تطبيؽ القوانيف ذات الصمة بيذه المشكمة ضرورة- 

  .التعدى 
، ختص بالحفاظ عمي األراضي الزراعية ، وتحماية األراضي الزراعية ؿ إدارة بوزارة الداخمية تشكيؿ - 

 . األحكاـ والقانوفوتنفيذ ووقؼ التعدى فى بدايتو ،
إقرار تشريع بتوقيع غرامات مالية كبيرة عمى كؿ مف صدر ضده أحكاـ بإزالة التعدى عمى األرض - 

 إلعادتيا إلى سابؽ لبناءالتى تـ إتالفيا باراضي األتطوير الزراعية ، وتخصيص ىذه الغرامات ؿ
 .عيدىا بالزراعة 
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إنشاء تشجيع المستثمريف عمى االستثمار فى مجاؿ التنمية الزراعية األفقية ، مع االلتزاـ بػ- 
 .تستوعب الفائض مف الحجـ السكانى الريفى مجتمعات زراعية عمرانية جديدة 

تقديـ مزايا لتشجيع الفائض السكانى الريفى لإلنتقاؿ إلى المجتمعات التى يتـ إنشاؤىا ، سواء - 
بإعطاء تسييالت فى سداد قيمة األرض الزراعية الجديدة ، وقيمة السكف ، والميكنة الزراعية ، 

 .واألولوية فى التسويؽ أو تصدير المنتجات الزراعية 
 . لرى األراضى الزراعية بمناطؽ التنمية الزراعية الحديثة استحداث طرؽ غير تقميدية - 
 باستخداـ االستشعار عف بعد ونظـ األراضي الزراعية  نظاـ قومي لمتابعة تغيراتإعداد- 

  .المعمومات الجغرافية 
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 (  1 )ممحؽ 
 

CLASSIFICATION ACCURACY ASSESSMENT REPORT 

  ----------------------------------------- 

Image File : i:/alaa/alwaheda almahalay/tm 84/classification.img 

User Name  : Dr.Alaa 

Date       : Wed Aug 22 06:43:19 2012 

 

 

 

ACCURACY TOTALS 

---------------- 

 

          Class  Reference Classified Number Producers Users 

           Name     Totals     Totals Correct  Accuracy

 Accuracy 

     ---------- ---------- ---------- ------- --------- ----- 

   Unclassified          0          0      0       ---   --- 

            sea          3          3      3    100.00%

 100.00% 

                         0          0      0       ---   --- 

                         0          0      0       ---   --- 

                         0          0      0       ---   --- 

           lake          3          3      3    100.00%

 100.00% 

                         0          0      0       ---   --- 

                         0          0      0       ---   --- 

        channal          5          8      3     60.00%  

37.50% 

          roads          2          5      2    100.00%  

40.00% 

                         0          0      0       ---   --- 

                         0          0      0       ---   --- 

                         0          0      0       ---   --- 

                         0          0      0       ---   --- 

                         0          0      0       ---   --- 

                         0          0      0       ---   --- 

                         0          0      0       ---   --- 

                         0          0      0       ---   --- 

                         0          0      0       ---   --- 

                         0          0      0       ---   --- 

                         0          0      0       ---   --- 

          urban          4          3      3     75.00%

 100.00% 

                         0          0      0       ---   --- 

                         0          0      0       ---   --- 

                         0          0      0       ---   --- 

                         0          0      0       ---   --- 
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           agri         33         28     28     84.85%

 100.00% 

 

         Totals         50         50     42 

 

Overall Classification Accuracy =     84.00% 

 

  ----- End of Accuracy Totals ----- 

  

  

KAPPA (K^) STATISTICS 

--------------------- 

Overall Kappa Statistics = 0.7326 

Conditional Kappa for each Category. 

------------------------------------ 

 

               Class Name           Kappa 

               ----------           ----- 

             Unclassified          0.0000 

                      sea          1.0000 

                                   0.0000 

                                   0.0000 

                                   0.0000 

                     lake          1.0000 

                                   0.0000 

                                   0.0000 

                  channal          0.3056 

                    roads          0.3750 

                                   0.0000 

                                   0.0000 

                                   0.0000 

                                   0.0000 

                                   0.0000 

                                   0.0000 

                                   0.0000 

                                   0.0000 

                                   0.0000 

                                   0.0000 

                                   0.0000 

                    urban          1.0000 

                                   0.0000 

                                   0.0000 

                                   0.0000 

                                   0.0000 

                     agri          1.0000 

 

  ----- End of Kappa Statistics ----- 
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  (2 )ملحق 

 
  CLASSIFICATION ACCURACY ASSESSMENT REPORT 

  ----------------------------------------- 

Image File : i:/alaa/alwaheda almahalay/etm 

2005/classification.img 

User Name  : Dr.Alaa 

Date       : Wed Aug 22 11:53:28 2012 

 

 

 

ACCURACY TOTALS 

---------------- 

 

          Class  Reference Classified Number Producers Users 

           Name     Totals     Totals Correct  Accuracy

 Accuracy 

     ---------- ---------- ---------- ------- --------- ----- 

   Unclassified          0          0      0       ---   --- 

            sea          2          2      2    100.00%

 100.00% 

                         0          0      0       ---   --- 

                         0          0      0       ---   --- 

                         0          0      0       ---   --- 

           lake          2          2      2    100.00%

 100.00% 

                         0          0      0       ---   --- 

                         0          0      0       ---   --- 

                         0          0      0       ---   --- 

                         0          0      0       ---   --- 

          roads          6          7      6    100.00%  

85.71% 

                         0          0      0       ---   --- 

                         0          0      0       ---   --- 

        channal          4          3      2     50.00%  

66.67% 

                         0          0      0       ---   --- 

                         0          0      0       ---   --- 

                         0          0      0       ---   --- 

          urban          8          8      8    100.00%

 100.00% 

                         0          0      0       ---   --- 

                         0          0      0       ---   --- 

           agri         28         28     26     92.86%  

92.86% 

 

         Totals         50         50     46 

 

Overall Classification Accuracy =     92.00% 
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  ----- End of Accuracy Totals ----- 

 

 

KAPPA (K^) STATISTICS 

--------------------- 

Overall Kappa Statistics = 0.8742 

Conditional Kappa for each Category. 

------------------------------------ 

 

               Class Name           Kappa 

               ----------           ----- 

             Unclassified          0.0000 

                      sea          1.0000 

                                   0.0000 

                                   0.0000 

                                   0.0000 

                     lake          1.0000 

                                   0.0000 

                                   0.0000 

                                   0.0000 

                                   0.0000 

                    roads          0.8377 

                                   0.0000 

                                   0.0000 

                  channal          0.6377 

                                   0.0000 

                                   0.0000 

                                   0.0000 

                    urban          1.0000 

                                   0.0000 

                                   0.0000 

                     agri          0.8377 

 

  ----- End of Kappa Statistics ----- 
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جامعة دمنيور 
كمية اآلداب  
 قسـ الجغرافيا

نموذج استبيان  
دراسة الزحف العمرانى عمى األراضى الزراعية  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
بيانات ىذه االستمارة سوؼ تستخدـ لألغراض العممية فقط  

أمام اإلجابة التى تناسبك   ( )ضع عالمة 
بيانات عن مالك السكن : أوال 
 ..........  لسنا- 
 (   )ممـ بالقراءة والكتابة  - ب          (   )ال يقرأ وال يكتب      - أ :  الحالة التعميمية- 

    (   )مؤىػؿ متػػوسط        - د       (   )مؤىؿ دوف المتوسط     -                      جػ
 ...........................................   المينة- 
 ..........................  عـــــدد أفراد األسرة- 
  (   )ال   (   )نعـ  :   ىل تحوز سكن بالقرية- 
 (  )أخرى    (  )مشترؾ مع األىؿ   (  )إيجار  (  )ممؾ  : ما نوع الحيازة- 
  (  )الرغبة فى االستقالؿ    (  )تقادـ السكف  :            ما سبب ترك السكن القديم- 

  (  )أ خرى                      (  )ضيؽ المكاف  (  )البعد عف المشاكؿ االجتماعية 
 (  )أخرى         (  )مخزف   (  )تركو ألحد أفراد االسرة    : فيما يستخدم األن- 

  بيانات عن السكن الحالى: ثانيا 
 ( : .........................  يذكر اسم الحوض )الموقع - 
............................. عاـ : تاريخ إقامة ىذاالبناء - 
 (  )جرف   (  )مزرعة دواجف  (  )سكف  :  ماذا كان االستخدام األول ليذاالمبنى-

:.....................  أخرى  (  )مزرعة مواشى 
......................  عاـ  : متى أقمت فيو كسكن- 
متر   : .................... ما مساحة السكن- 
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  : ....................  كم عدد الطوابق- 
  (  )ال   (  )نعـ  : ىل مزود بمرافق- 
: ..........  أخرى   (  )صرؼ   (  )كيرباء   (  )مياه  : ما ىى ىذه المرافق- 
  (  )ال   (  )نعـ  : ىل أقمت فيو بدون مرافق فترة- 
  (  )ال   (  )نعـ  :  ىل واجيت مشاكل إلدخال المرافق- 
صعوبة الحصوؿ عمى     (  )التكمفة الرتفعة  :  فى حالة اإلجابة بنعم ما طبيعة ىذه المشاكل- 

: ..........................  أخرى   (  )تصريح 
  (  )بالشراء   (  )ميراث  :  كيف تممكت ىذه المساحة- 
  ( )التحوؿ عمى مراحؿ   (  )بالتبوير  : كيف حولت استخدام األرض- 

..............  أسموب آخر 
 ........................................  . فى حالة التحول عمى مراحل  ما ىى ىذه المراحل- 
 (  )توجيو إنذار كتابى   (  )اقتصر عمى تحرير محضر  : ماذا عن دور الجمعية الزراعية- 

: ............... أخر   (  )حولت األمر إلى المحكمة  (  )تابعت تنفيذ اإلنذار 
 (  )توجيو إنذار كتابى   (  )اقتصر عمى تحرير محضر   : ماذا عن دور مديرية الرى- 

: ...............  آخر   (  )حولت األمر إلى المحكمة   (  )تابعت تنفيذ اإلنذار 
  (  )ال   (  )نعـ  : ىل صدر ضدك حكم قضائى بخصوص التحول عن االستخدام الزراعى- 
.......  أخر       (  )لـ أنفذه   (  )نفذتو  : فى حالة اإلجابة بنعم  كيف تصرفت مع الحكم- 
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المصادر والمراجع 
 بالمغة العربية : أوال 

أحمد جماؿ عبد السميع ، التصحر وتدىور األراضى الزراعية وآثارىا السمبية عمى العمراف فى - 1
 .ـ 1998مصر، ندوة خريطة جديدة لممعمور المصرى ، الجمعية الجغرافية المصرية ، 

سيد كساب و جماؿ كماؿ الديف ، المشروعات الصغيرة الفرص والتحديات ، مركز تطوير - 2
 .ـ 2007الدراسات العميا والبحوث ، جامعة القاىرة ، 

دراسة تطبيقية _ عالء المحمدى أحمد سميـ ، النمو العمرانى وآثره فى تناقص الرقعة الزراعية - 3
عمى نماذج بمحافظى الغربية ، ماجستير غير منشورة ، كمية اآلداب ، جامعة المنوفية ، عاـ 

 .ـ 1999

 دراسة حالة ، دار المعرفة –عمر عبد اليادى غنيـ ،  العمراف الريفى واألرض الزراعية - 4
 .ـ 1986الجامعية ، االسكندرية 

فتحى محمد مصيمحى ، مناىج البحث الجغرافى ، مطابع جامعة المنوفية ، شبيف الكـو ، - 5
 .ـ 2005

 دراسة جغرافية ، دار –محمد خميس الزوكة ، مناطؽ االستصالح الزراعى فى غرب الدلتا - 6
 .ـ 1979الجامعات المصرية ، االسكندرية ، 

 دراسة جغرافية ، ماجستير غير –محمد عوض السمنى ، منطقة الساحؿ الغربى لخميج أبوقير - 7
 .ـ 2006منشورة ، كمية اآلداب ، فرع دمنيور ، جامعة االسكندرية ، 

 اآلثار االقتصادية –مركز دراسات وبحوث الدوؿ النامية ، ماذا جرى فى الريؼ المصرى -8
 .ـ 2006والسياسية واالجتماعية لبرنامج التكيؼ الييكمى ، 

مصطفى عبد الفتاح الطمبداوى ، مشكمة التصحر فى مصر بيف األسباب والعالج ، مصر - 9
  .ـ 2007 – القاىرة – 98 السنة – 486 العدد –المعاصرة 

معهذ التخطيط القىمى ، اآلثبر البئية للتنمة الزراعية ، قضبيب التخطيط والتنمية فى مصر ، - 10

.  م 1993 ، 83العذد  

 ىيئة التخطيط العمرانى  ، المخطط االستراتيجى العاـ لموحدة المحمية –وزراة االسكاف والمرافؽ - 11
. ـ 2007قومبانية أبى قير ، القاىرة ، 
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