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ابستخدامات نظم املعلومات  التنمية املستدامة للملكيات و احليازات الزراعية 
 اجلغرافية و االستشعار من بعد 

 حمافظة الشرقية  – ابلتطبيق علي مركز أوالد صقر  

 حممد السيد إمساعيل شعري  د/

 : لخص امل

تكمن التنمية املستدامة يف إنشاء جمتمعات عمرانية جديدة على أساس زراعي من خالل  
استحداث مدن زراعية جديدة، ويرجع التفكري يف إنشاء تلك اجملتمعات الزراعية؛ لضرورة احلفاظ  

ة من التآكل،  على القوى البشرية الزراعية من االنقراض، وكذلك احلفاظ على األراضي الزراعية القدمي
األراضي   حاجة  عن  الزائدة  الزراعية  العمالة  لتهجري  اجلديدة  الزراعية  املدن  استحداث  جيب  لذا 
التمليك أو   الزراعية اجلديدة سواًء كان من خالل  القدمي إىل تلك املدن  الزراعية ابلريف املصري 

سليمة ختدم السياسات    االستزراع، كما يتم متليك وهتجري السكان للمدن اجلديدة على أسس علمية 
االجتماعية واالقتصادية للدولة؛ وذلك جتنبا للعشوائية يف التوزيع والتهجري واليت ينتج عنها خلق  
استحداث   خالل  من  جديدة،  وأزمات  الزراعية  للحيازات  وتفتت  وسكانية  عمرانية  عشوائيات 

نية الالزمة للمدن الزراعية ،  جمموعة من العمليات احلسابية لتحديد الكتل العمرانية والكتلة السكا 
وأيضا حساب مساحة قطعة احليازة الزراعية للفرد، والقضاء علي ظاهرة تفتت احليز الزراعي من  
ملكيات وحيازات واثر الزحف العمراين علي آتكل الرقعة الزراعية إبستخدام بياانت املرئيات الفضائية  

الكتلة العمرانية املضافة علي الرقعة الزراعية،  يف تتبع التطور العمراين خالل فرتات زمنية حلساب  
وحتديد نسبة التآكل السنوي يف األراضي الزراعية واليت تسهم يف التعرف علي الزايدة املتوقعة للكتلة  
العمرانية على األراضي الزراعية خالل تلك الفرتات، واستنتاج  بعض العمليات احلسابية لتحديد  

شاؤها الستيعاب الزايدة السكانية  يف إطار زمين معني و وضع آليات  الكتلة العمرانية املطلوب إن
 إيل الكتلة العمرانية املضافة . 

Sustainable development lies in creating new urban 
communities on an agricultural, basis through the 
development of new agricultural cities, The establishment of 
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these farming communities is being contemplated, for the need 
to preserve agricultural manpower from extinction, As well as 
preserving old agricultural land from erosion, So, new 
agricultural cities must be created; To displace agricultural 
labor that is redundant and the agricultural land in the old 
Egyptian countryside To those new agricultural cities. 
Whether it's Through ownership or culture, As the population 
is owned and displaced to the new cities on Sound scientific 
foundations. The government's policy of "social and 
economic" is to make it more effective for the state This is in 
order to avoid randomness in distribution and displacement, 
which results in Creating urban and population random and it 
fragmented agricultural holdings and new crises, by creating a 
set of calculations to identify the physical masses and the 
population mass needed for agricultural cities, and also 
calculate the area of the agricultural tenure piece per capita, 
And the elimination of the phenomenon The agricultural 
space of property and holdings has fragmented And the impact 
of urban sprawl on Erosion of the agricultural area Using 
satellite image data to track urban development over time 
periods to calculate the added urban mass on the agricultural 
area, Determining the annual erosion rate in agricultural land 
which contributes to identifying the expected increase of the 
urban mass on agricultural land during these periods, the 
conclusion of some calculations to determine the urban mass 
required to accommodate population growth within a given 

time frame and mechanisms to added urban mass. 
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   - مقـدمة البحث :

االقتصاد املصري مبا متثله من أمهية كبرية يف الدخل القومي  هي إحدى مقومات    الزراعة:
للفرد واجملتمع، وتؤثر مساحات األرض الزراعية على االقتصاد الزراعي و املستوى املعيشي للفرد  
وعلى الناتج القومي، لذلك فإن إعادة تقومي امللكيات واحليازات الزراعية بعد تفتتها وتقزمها له األثر  

قتصاد الزراعي والتنمية املستدامة، وتؤرق ظاهرة التفتت للملكيات واحليازات الزراعية  البالغ على اال
متخذي القرار يف كثري من اإلجراءات والسياسات: لذلك فإن التعرف على عوامل تفتت  امللكيات  
واحليازات تسهم يف تذليل معوقات تنمية االقتصاد الزراعي ووضع اخلطط التنموية وتعظيم الفرص  

النشاط  ا الزراعي هو  النشاط  الزراعي يف مصر. يعترب  اإلنتاجية من االقتصاد  الستثمارية والعوائد 
من النشاط السائد كما هو مبعظم مراكز حمافظة    % 61االقتصادي األبرز مبركز أوالد صقر وميثل  

د صقر، يف  الشرقية؛ ويف ضوء ذلك يتم تتبع عمليات تفتت احليازات و امللكيات الزراعية مبركز أوال 
 م ، وما طرأ عليها من جتزئة للمالك وللقطع ولألحواض وللقرى. 2016م إىل 1975الفرتات من 

كانت مملوكة يف مصر إيل مالك واحد يف عهد حممد علي و االعتماد يف تسجيل    امللكيات:
ح الزراعي  امللكية على األمساء وليست املساحة حيت ال تؤثر علي الرقعة الزراعية. واتيت مرحلة اإلصال

صغار    كأويل  على  الكبرية  امللكيات  وتقسيم  احلديث  العصر  الزراعية يف  امللكيات  تفتت  مظاهر 
نقاًل عن إميان طه    -Hop Kin’s, P62.)1961املزارعني واليت ظهرت نتائجها يف تعداد  

 فامللكية هي احلق يف االنتفاع مبا ميلكه والتصرف فيه بطريقة مطلقة.  م(.2008،

هي  وحدة العد وحيازة األصول الزراعية إما أن تكون أرضية حبيث ال تقل عن    احليازة:
سهماً يستثمرها احلائز كلياً أو جزئياً يف اإلنتاج الزراعي: )النبايت أو احليواين أو السمكي( سواًء    12

أبي طريقة أخرى   يستثمرها  أو  احلائز،  يستأجرها  أو  املِلك،  حكم  أو يف  للحائز،  مملوكة  كانت 
اهلبة ووضع اليد .... اخل( مبا فيها أعداد املاشية واحليواانت والدواجن وخالاي النحل، واألمساك  )ك

 يف حيازة حائز األرض. 

هو الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يستثمر احليازة يف اإلنتاج الزراعي )النبايت    احلائز: 
لياً وفنياً ويعود إليه مبفرده أو ابملشاركة  أو احليواين أو السمكي( وهو املسئول عن املزرعة إدارايً وما

 مع آخرين عائد إنتاج احليازة. 
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هي كل مساحة من األراضي ختص احلائز ويفصلها عن مساحات أخرى لنفس    القطعة:
احلائز إن وجدت أراٍض تعود إىل حائزين آخرين أو فواصل طبيعية أو عامة مثل الرتع واملصارف  

أ احلديدية  السكك  أو  واستصالح  العمومية  الزراعة  )وزارة  ذلك  شابه  ما  أو  العمومية  الطرق  و 
 .، حمافظة الشرقية( 2010-2009األراضي، 

 - منطقة الدراسة: 

ويتكون من  ،  مركز أوال صقر هو أحد مراكز حمافظة الشرقية و يغلب عليه الطابع الريفي
 حاضرة املركز )مدينة أوالد صقر( ومخس عشرة قرية وما يتبعها من عزب وكفور. 

  ˚32¯  2،  ̊   31¯    45ميتد املوقع الفلكي للمركز بني خطى طول    املوقع الفلكي:   ▪
م( ،  2006مشاالً )التخطيط العمراين،    ˚31¯  3،  ˚30  ¯  20شرقاً وبني دائريت عرض  

 يئة مالئمة جلميع املقومات الزراعية واالقتصادية. حيث يقع يف نطاق فلكي جيعله ب 

املوقع اجلغرايف من أهم عناصر البيئة الطبيعية املؤثرة يف شكل وخصائص  املوقع اجلغرايف:   ▪
( ، ويقع مركز أوالد صقر يف الطرف  91، ص  1980)الزوكة،  وإمكانيات أي إقليم.  

الشمايل الغريب حملافظة الشرقية، وحيده من الشمال مصرف حاروس ومن الشرق مركز  
( املوقع اجلغرايف  1احلسينية ومن اجلنوب مركز فاقوس ومركز كفر صقر، ويوضح شكل )

( ستة  مع  حدوده  يف  يشرتك  حيث  من6للمركز،  إدارية،  مراكز  حمافظة  (  تتبع  ثالثة  ها 
 الشرقية والثالثة األخرى تتبع حمافظة الدقهلية. 
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 (: أ. مرئية موديس لدلتا النيل تبني منطقة الدراسة مبحافظة الشرقية. 1شكل)

 ب. جدول خصائص طبقة حدود املركز واحملافظة. 

 بقة احلدود للمحافظة ، مديرية مساحة الشرقية. املصدر: اعتماداً علي بياانت املرئية، وط

من حدود احملافظة اليت    % 17,9كم بنسبة    75تبلغ احلدود اإلمجالية للمركز  املساحة:   ▪
من مساحة حمافظة    %6,68بنسبة    2كم  257,73كما تبلغ مساحة املركز  كم،    420تبلغ  

فداان وهو   1169285، أي ما يعادل حنو 2كم  4911الشرقية واليت تقدر مساحتها بـ 
بذلك حيتل املركز السادس من حيث املساحة ابحملافظة. )حمافظة الشرقية، مركز معلومات  

ة حبث إيل توافر البياانت اليت متكن من  ويرجع اختيار مدينة أوالد صقر كعين(.  2014،
التوصل إىل نتائج دقيقة وواضحة، كما أنه مل يتم دراسة امللكيات واحليازات الزراعية من  
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قرية قصاصني  ( مساحة نواحي املركز وهي:  2كما يوضح الشكل )قبل دراسة جغرافية هبا.  
، وقرية بين  2كم  16,46، وقرية الصوفية  2كم  29,1، وقرية تلراك 2كم  135,9األزهار  
،  2كم  12,39، وقرية بين حسن  2كم  12,75، ومدينة أوالد صقر  2كم  14,21منصور  

 . 2كم  1,46وقرية منشأة انصر 

 
تبني حدود مركز أوالد صقر وحدود   2016ملونة كاذبة عام    2(: مرئية سنسرت  2شكل )
 القرى التابعة له. 

و البياانت املساحية هليئة للمساحة املصرية    2سنسرت    2016عتمادا على مرئية  املصدر: ا
 م. 2016

 - املشكلة البحثية: 

 مل يسبق دراسة اآلاثر االقتصادية املرتتبة على تفتت احليز الزراعي مبنطقة الدراسة.   .1
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املكانية،   .2 للبياانت  حصر  آلية  وجود  وعدم  الزراعية  األراضي  على  التعدايت  حاالت  زايدة 
 وكذلك نقص الرقعة الزراعية.  

 تزايد هجرة العمالة الزراعية إىل املدن والعمل أبنشطة أخرى أكثر رحباً.   .3

الرغبة يف االسهام جغرافيا يف إبراز املشاكل ابحليازات وامللكيات األرضية الزراعية، والتوصل   .4
 إىل حلول جغرافة ختدم االقتصاد الزراعي. 

 - أهداف البحث :

اليت   . أ والنتائج  الزراعية،  واحليازات  امللكيات  على  طرأت  اليت  التغريات  اسباب  رصد 
 ترتبت عليها. 

 التارخيي خالل فرتات زمنية خمتلفة للحيازات وامللكيات. التعرف على مراحل التطور  . ب

التوصل إىل بعض العمليات احلسابية اليت تسهم يف وضع ضوابط حتكم عملية متلك   . ج
 األراضي الزراعية وتقليل عملية التفتت لألراضي الزراعية يف املستقبل. 

ألراضي  وضع مقرتحات وتوصيات تساعد يف إمكانية وقف الزحف العمراين وإهدار ا . د
 الزراعية يف الوقت احلاضر. 

 - التساؤالت:

الزراعية   . أ امللكيات  تربط  القطع  مستوى  على  زراعية  خريطة  إنشاء  ميكن  هل 
 ابحليازات الزراعية؟ 

الزراعية، وحتمي احليازات من   . ب هل ميكن وضع آليات حتد من تفتت امللكيات 
 التقزم يف ظل القوانني التشريعية؟ 

 وضع أسس ومعايري حتمي امللكيات واحليازات  هل ميكن سن نظرايت تساعد يف . ج
 من التفتت، ورفع القدرة اإلنتاجية، واستعادة االقتصاد الزراعي للرايدة مرة أخرى؟
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هل ميكن وضع افرتاض حقيقي إىل املساحة الزراعية اليت جيب حيازهتا للحائز    . د
 الواحد وحساب الكتلة السكنية اليت تلزم للتوسع العمراين؟ 

 كانية لوضع آلية لتهجري العمالة الزراعية إىل املناطق الزراعية اجلديدة؟هل توجد إم . ه

 - التقنيات املستخدمة: 

ملعاجلة بياانت األقمار الصناعية، وإنتاج مرئيات من جتميع  تقنية االستشعار من بعد:   . 1
حيوز الضوء األخضر، والضوء األمحر، واألشعة حتت احلمراء احلرارية مع املرشحات أزرق  

 أمحر ابلتتابع.   – ر أخض  –

هي تقنية مكانية، وتستخدم يف رسم اخلرائط املتنوعة  تقنية نظم املعلومات اجلغرافية:   . 2
ومعاجلة الطبقات والبياانت املدخلة ودجمها وحذفها، وقد  الدقيقة، وإنشاء قاعدة بياانت  

املرئيات الفضائية  بياانت مكانية:  متَّ إنشاء قاعدة بياانت ملركز أوالد صقر تشتمل على:  
الطبقات   و  امللكيات  احليازات،  األحواض،  توزيعات  خرائط  و  الطبوغرافية  اخلرائط  و 

املتتابعة وا السنوات  املرئيات يف  سنوات خمتلفة.  املنتجة من  للقرى يف  الفضائية  ملرئيات 
املركز والقرى و جداول األحواض واحليازات  بياانت غري مكانية:   السكان يف  جدول 

وامللكيات و جداول الفئات الزراعية املختلفة للحيازات وامللكيات و جداول اخلصائص  
 للطبقات ابملرئيات. 

 (: خصائص مرئيات األقمار الصناعية املستخدمة يف الدراسة. 1جدول ) 

 - املنهج البحثي: 

 معالجة أنواع المرئيات  الحساس  القمر  م
الحيوز  

 المستخدمة 
 عام ال

الدقة  
المكانية  

 )متر(

1 Landsat -3 MSS 
تحت حمراء ملونة  

 كاذبة 
2،3،4 1975 75 

2 Landsat-5 TM 
تحت حمراء ملونة  

 كاذبة 
3،4،5 1985 30 

3 Landsat- 7 ETM 
تحت حمراء ملونة  

 كاذبة 
3،4،5 2006 30 

4 Sentinel -2 Sentinel 
تحت حمراء ملونة  

 كاذبة 
4،5،6 2016 10 
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البياانت التارخيية للملكيات الزراعية واحليازات، ودراسة  يف مجع    املنهج الواثئقيمت استخدام  
الواثئقية، سواء   املصادر  املتوفرة يف  املعلومات  متتابعة من خالل مجع  تطورها خالل فرتات زمنية 
كانت مصادر لبياانت مكانية مثل اخلرائط واملرئيات الفضائية أو بياانت نصية واملتمثلة يف بياانت  

  قاري من عقود ملكية وصحائف أو بياانت احليازات الزراعية بوزارة الزراعة. امللكيات ابلشهر الع
الوصفي   وحتليلها  واملنهج  املثبتة ابلسجالت احلكومية،  واملكانية  النصية  البياانت  مجيع  رصد  يف 

وحتديد مشكلة البحث املتمثلة يف تفتت احليز الزراعي من خالل استخدام برامج احلاسب اآليل:  
(Word – Excel – Visio) وأيضا استخدام التطبيقات ، ( :ARC GIS - Erdas 

Imagine - Global Mapper،)    ويف النهاية مت التواصل إىل بعض الفروض والعمليات
 احلسابية اليت تساعد يف حل املشكلة. 

 - الدراسة امليدانية و األدوات املستخدمة :

يف   النشرات  استخدمت  ومجع  الوصفية،  املالحظات  وتدوين  الظاهرات،  بعض  تسجيل 
واخلرائط    (.INTERNET)والزايرات والعينة العشوائية، واستخدام شبكه املعلومات الدولية  

والصور اجلوية واملرئيات    .WORD-EXCEL-VISIO)) وأدوات نظم احلاسب اآليل  
وبرامج الطبوغرافية.  واخلرائط  -ARC GIS -ERDAS IMAGEN)  الفضائية، 

GLOBAL MAPPER .) 

 - الدراسات السابقة :

تطور احليازة الزراعية، مث دراسة فئات احليازة ونظمها  : دراسة  ( 1995عزة حممد عطية) . أ
مبحافظات الدلتا، مث ركزت الدراسة على فئة احليازات األقل من مخسة أفدنة واليت شكلت  

ا؛ ولذلك اقتصرت دراستها يف إجياد  ما يزيد عن نصف مساحة احليازات الزراعية ابلدلت
 العالقة بني احليازات األقل من مخسة أفدنة فقط.  

الغلبان) . ب القرن  1995حممد حممد  الزراعية املصرية يف  القيمة اإلجيارية لألرض  (: دراسة 
العشرين، دراسة تطبيقية على انحية زراعية، نشرة حبوث كلية اآلداب، جامعة املنوفية،  

 م. 1990العدد الثاين، 
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إمساعيل) . ج طه  دراسة  2008إميان  جغرايف،  منظور  من  مبصر  الزراعية  األراضي  حليازة   :)
تطبيقية على حوض حبر عجور بقرية قصاصني األزهار مبركز أوالد صقر مبحافظة الشرقية،  
النصية،   البياانت  مجع  خالل  من  ابحلوض  الزراعية  احليازة  لتفتت  الدراسة  وتطرقت 

 كانية على اخلرائط الكدسرتالية لنفس احلوض. ومقارنتها ابلبياانت امل

 - صعوابت الدراسة :

 صعوبة احلصول على البياانت التفصيلية ملناطق الدراسة من اجلهات احلكومية املختلفة.  . أ

 تعدد مصادر البياانت واالختالف يف األرقام واملساحات لنفس املنطقة.  . ب

ة مما أدى إىل استخدام أساليب  الصعوبة يف احلصول على املرئيات الفضائية عالية الدق . ج
 معاجلة خمتلفة؛ حىت يتم الوصول ملرئية فضائية عالية الدقة. 

 حمتوايت البحث: 

التساؤالت وغريها من مشكالت  سيتناول البحث دراسة املشاكل البحثية واالجابة علي  
 حبثية من خالل املباحث التالية: 

 املالمح اجلغرافية الطبيعية والبشرية مبركز أوالد صقر.  ▪

 احليز الزراعي مبركز أوالد صقر.  ▪

 م. 2016:  1975الزحف العمراين علي األراضي الزراعية ابملركز من  ▪

 م. 2016م إىل عام  2006احليازة الزراعة ابملركز طبقاٌ للحصر احليازي من عام  ▪

 تطور احليزات الزراعية  و امللكيات الزراعية ابملركز.  ▪

 االجراءات الالزمة إلنشاء خريطة زراعية ابلتطبيق علي قطعة ملكية.  ▪

 أهم االسس واملعايري اليت جيب اتباعها الستصالح أراضي جديدة.  ▪

 أوال: املالمح الطبيعية مبركز أوالد صقر. 
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لألراضي   املتنوعة  االستخدامات  على  أتثريها  األرض إىل مدى  سطح  طبيعة  أمهية  ترجع 
أمتار    5( طبيعة سطح األرض من خالل فاصل كنتوري  3ابملركز، و تبني املرئية الفضائية شكل )

م، ويوجد ارتباط  10ملركز أوالد صقر والذي يغلب عليه االستواء عند خط كنتور أقل من أو يساوي  
عاماً حنو الشمال الشرقي،  واضح بني  خطوط الكنتور وشبكيت الري والصرف اليت أتخذ اجتاهاً 

 وذلك تبعاً لالحندار العام للسطح.ا 

 
 مرت تظهر هبا حدود القرى.   5(: خريطة كنتورية ملركز أوالد صقر بفاصل كنتوري  3شكل )

( اخلاصة ابلقمر  DEMاملصدر: من عمل الباحث ابستخدام مناذج االرتفاعات الرقمية )
ASTER   
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أرتبطت خطوط الكنتور أبفرع النيل القدمية واجتاهاهتا، ويدل هذا على مدى ارتباط احندار  
السطح بفروع النيل، وعلى مدى ارتباط اجملاري املائية ابالخنفاض يف قيم خطوط الكنتور، ويالحظ  

 (. 6م، ص  2004لك يف اجتاه األفرع الرئيسية لرتع الري واملصارف املائية الكبرية. )علي، ذ

 قنوات الري والصرف الزراعي ابملركز.  ▪

 (: املصارف الرئيسية مبركز أوالد صقر. 2جدول ) 

الطول  
 بالمتر 

 م المصارف الرئيسية  الطول بالمتر  م المصارف الرئيسية 

5457,50 
مصرف العايدي عمومي  

 بجسريه 
 1 مصرف القصبي عمومي بجسريه  39942,41 17

 2 مصرف بحر صفط عمومي بجسريه 42851,16 18 مصرف المقطم عمومي بجسريه  4901,00

4187,56 
مصرف أم اللحم عمومي  

 بجسريه 
 3 مصرف دوار سالمة عمومي بجسريه 44133,70 19

 20839,16 20 مصرف عمومي بجسريه  6405,55
مصرف بحر صفط البحري عمومي  

 بجسريه 
4 

 5 مصرف صان عمومي بجسريه  17265,60 21 مصرف عمومي بجسريه  4369,69

3637,18 
مصرف فرع سنجها عمومي  

 بجسريه 
 6 مصرف القنان عمومي بجسريه  12555,09 22

2935.54 
مصرف أبو عجوة عمومي  

 بجسريه 
 7 فرع مصرف األمير عمومي بجسريه 13395,78 23

 8 مصرف القتيل عمومي بجسريه  11837,41 24 مصرف عمومي بجسريه  2458,27

 9 مصرف أنيس عمومي بجسريه  16622,07 25 مصرف عمومي بجسريه  2321,94

2305,65 
مصرف أبو عريضة عمومي  

 بجسريه 
 10 مصرف وولتر عمومي بجسريه  14590,46 26

 11 مصرف اللبشة عمومي بجسريه  13366,73 27 مصرف القنان عمومي بجسريه  2411,70

 12 مصرف القبو عمومي بجسريه  16426,73 28 مصرف ثالثين عمومي بجسريه  2160.21

820,91 
مصرف بحر حادوس القديم  

 عمومي بجسريه 
 13 مصرف أبو طاحون عمومي بجسريه 13793,87 29

 14 مصرف البطيخ عمومي بجسريه  9104,26 30 مصرف عمومي بجسريه  1326,09

520,36 
مصرف العارين عمومي  

 بجسريه 
 15 مصرف تلراك عمومي بجسريه  8688,12 31

 16 مصرف المسلمية عمومي بجسريه  5867,70   

 م  2015اعتمادا على البياانت، مديرية مساحة الشرقية، إدارة السجل العيين، املصدر: 

املائية : الرئيسية تغطي معظم أحناء املركز  توجد شبكة متداخلة من املصارف    املصارف 
دم املركز  الرتع الرئيسية:    مصرفًا مائيًّا رئيسيًّا.  31كم واليت يصل عددها إىل    347,50أبطوال   خيخ
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الرئيسية واخللجان واملساقي املائية اليت ُتساهم يف رفع الكفاءة اإلنتاجية إىل األراضي  جمموعة من الرتع  
كم، وتخصب تلك الرتع يف    375,87الزراعية ورفع درجة خصوبة الرتبة، حيث يبلغ جمموع أطواهلا  

 جمموعة من اخللجان واليت يتفرع منها جمموعة من املساقي والقنوات املائية الصغرية . 

تعترب الرتبة من العوامل اهلامة و املؤثرة على النشاط البشري، فهي حتدد إىل حد  :  الرتبة  ▪
بعيد نوعية النشاط، وخباصة الزراعي منها، وهي العنصر األساسي لألراضي اليت يعتمد  

وزارة الزراعة األراضي طبقا إىل قدراهتا    عليها اإلنسان يف زراعة خمتلف احملاصيل، وتصنيف
( حيث تقع أراضي مركز أوالد صقر يف  3ت درجات كما هو ابجلدول )اإلنتاجية إيل س

 الدرجة اإلنتاجية الرابعة وهذا ما يفسر كثرة املصارف املائية اليت يتميز هبا املركز. 

( اإلنتاجية  3جدول  قدرهتا  على  بناًء  الشرقية  حمافظة  مراكز  يف  األراضي  تصنيف   :)
 م. 1986عام

بياانت   املركزية  املصدر:  املكتبة  للثقافة،  األعلى  عزالدين،اجمللس  فاروق  الشرقية،  حمافظة 
 م. 1990جامعة القاهرة، 

يُعد عامل املناخ هو احملدد الرئيسي ألي تنمية زراعية، فمن السهل  العوامل املناخية:    ▪
التحكم يف األنواع و السالالت و املنطقة اليت ستتم هبا الزراعة وكمية املياه، ولكن يبقي  
عامل املناخ الذي يصعب التحكم فيه والذي يلعب دوراً حيوايً وهاماً يف جناح أي تنمية  

يبلغ أقصى معدل  ،  املناخ األساسية حملطة أرصاد الشرقية   وبتحليل نتائج عناصرزراعية،  

 الدرجة اإلنتاجية 
المساحة  

 ان بالفد
 المراكز  القدرة اإلنتاجية 

 بلبيس  – فاقوس –أبو كبير – ههيا  – أبو حماد  عالية 8262 الدرجة األولي 

 فوق المتوسط  259385 الدرجة الثانية
– فاقوس  –ديرب نجم –الزقازيق   –منية القمح 

 ههيا  – أبو كبير –بلبيس 

 متوسط  292377 الدرجة الثالثة 
- كفر صقر -ههيا -أبو حماد-أبو كبير  -نجم ديرب 

 أوالد صقر-فاقوس -بلبيس-الزقازيق

 أوالد صقر –الحسينية  –كفر صقر  اقل من متوسط  79637 الدرجة الرابعة 

 فاقوس -بلبيس  – أبو حماد  –الحسينية  ضعيف  260567 الدرجة الخامسة 

 غير منتفع  68288 الدرجة السادسة 
  –أبو كبير -الزقازيق–منية القمح –ههيا –بلبيس 
 ديرب نجم– فاقوس 
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عقدة/ ساعة ويعترب االجتاه    1.2/  9لسرعة الرايح على مدار العام يف شهر أبريل بسرعة  
معدالت   أقصى  وتبلغ  العام  شهور  معظم  للرايح  السائد  االجتاه  هو  الغريب  الشمايل 

يونية   شهور:  الصيف  فصل  احلرارة يف  تسجل    – يولية    – لدرجات  حيث  أغسطس، 
م ويبلغ أقصى معدل لكمية     27.3أقصى متوسط درجة حرارة يف شهر أغسطس وتبلغ 

مم. )التخطيط العمراين    25.3وتبلغ    - وخاصة شهر ديسمرب  - األمطار يف شهور الشتاء  
 . م( 2006،

 اثنياً : اخلصائص البشرية مبركز أوالد صقر :  

 :  العمران  ▪

الوضع الراهن للعمران حتدد املقومات األساسية للتنمية و وضع املخطط اإلسرتاتيجي  دراسة  
والسياسات واألهداف للمخطط العمراين للمنطقة يف توجيه العمران، وإحكام الرقابة عليه. يتكون  

قري    17قرية رئيسية، يتبعها    11وحدات قروية، يتبعها    6املركز من )مدينة أوالد صقر(، وعدد  
 (. 4عزبة وكفر وجنع كما هو واضح ابجلدول ) 222وعدد   اتبعة

 م. 2015(: التقسيم اإلداري ملركز أوالد صقر، عام 4جدول ) 

 م2015حمافظة الشرقية، مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار،  اعتمادا على بياانت  املصدر: 

 :  السكان ▪

ابملركز   منها    210,096يقطن  نسمة،  بنسبة    25,559ألف  نسمة  حضر    %12ألف 
نسمة بنسبة    107,354ذكور  ريف ابملركز، وعدد     % 88ألف نسمة بنسبة    184,537وعدد

السكان، وعدد إانث    51,09% مركز معلومات  ) السكان  من  %48,91بنسبة    102,741من 

 اسم المركز
عدد 
 المدن

عدد 
 األحياء

عدد الوحدات  
المحلية 
 القروية 

عدد 
القرى  
 التوابع

القرى  عدد 
)القرية التابع +  
 القرية الرئيسية( 

عدد كفور ونجوع  
وعزب 

 )كفر/عزبة/نجع( 

 222 17 11 6 0 1 أوالد صقر

إجمالي 
 المحافظة 

17 2 105 405 509 3881 
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أسرة مبتوسط حجم األسرة    47,749عدد األسر. ويبلغ  (2014حمافظة الشرقية، قسم اإلحصاء ،
م إىل عام  2002( أعداد األسر املضافة خالل الفرتة من عام  5فرد/ أسرة ويبني اجلدول )  4,40

م  2002عام  نسمة يف الفرتة ما بني    37,742م، حيث يبلغ عدد سكان الكتلة املضافة  2016
 م . 2016إىل عام 

 (: أعداد السكان واألسر املتوقعة للكتلة العمرانية الرئيسية خالل مراحل التنمية. 5جدول )

 البيان 
 السنة 

عدد السكان واألسرة   أعداد السكان واألسرة 
 المضافة 

 2002 -2016 
2002 2012 2016 

 37,742 210,096 195,779 172,354 عدد سكان الكتلة 

  4.40 5.00 5.05 متوسط حجم األسرة 

 13,620 47,749 39,155 34,129 عدد األسر 

القرى،   إدارة ختطيط  املعلومات،  العمراين، مركز  التخطيط  املصدر: وزارة اإلسكان، هيئة 
 م 2016

الذكور واإلانث، ويصل عدد  نسمة من    2254قوة العمل ابملركز حوايل  قوة العمل:   ▪
نسمة، ويقدر عدد    293نسمة، بينما يف اإلانث    1961الذكور يف مرحلة قوة العمل إيل

من    % 88,6من إمجايل قوة العمل ابملركز، بينما    %11,4نسمة بنسبة    257املشتغلني  
مات  نسمة )مركز املعلو   1997قوة العمل ابملركز ال تعمل وتقع يف فئة العاطلني واليت تبلغ  

 م.( 2015ودعم اختاذ القرار، حمافظة الشرقية، مديرية القوى العاملة ابلشرقية، 

 اثلثًا: استخدامات األراضي:  

املساحة املأهولة طبقاً الستخدامات األرض إىل عدة مساحات خمتلفة، تستحوذ  تنقسم  
من مساحة املركز، أما األراضي    % 18,7ما يعادل    2كم  48,1املنافع العامة والسكن على مساحة  

مساحة   فتغطي  مساحة  2كم  170,65الزراعية  تغطي  البور  واألراضي   أن    2كم  39,3،  أي 
( استخدامات األرض مبركز  6ويبني جدول ) من مساحة املركز،    % 81طي  األراضي الزراعية والبور تغ 

 أوالد صقر 
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 م. 2015(: استخدامات األراضي مبركز أوالد صقر عام 6جدول ) 
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 توصيف االستخدام 
نسبة  

 االستخدام  
المساحة  

 2بالكم 

استخدامات   المساحة 
األرض  
 س  ط ف  بالمركز 

 14 6 15 0,064 0,02 طريق أسفلت 
 

 الطرق 
 18 1 11 0,046 0,02 طريق عمومي 

 8 8 26 0,11 0,04 اإلجمالي 

 28 0,12 0,05 اإلجمالي 
2
2 

 األوقاف  10

بنك التنمية واالئتمان  
 الزراعي 

0,07 0,18 43 
1
5 

10 

 
 سكني

 9 0 2 0,008 0,004 صحي

 4 7 104 0,43 0,17 جبانة مسلمين 

 250 1,05 0,4 سكن القرى والتوابع 
2
3 

18 

 10 5 4 0,018 0,006 مساجد 

 18 7 1334 5,6 2,13 منافع عامة 

 1739 7,3 2,8 اإلجمالي 
1
1 

21 

 457 1,9 0,73 الترع والمساقي 
2
1 

11 

الترع  
 والمصارف 

 739 3,1 1,18 مصارف 
1
3 

9 

 1197 5,03 1,9 اإلجمالي 
1
0 

20 

 9242 38,8 14,76 اإلصالح الزراعي 
1
3 

17 
اإلصالح  
 الزراعي 

 43,9 16,67 األمالك األميرية 
1044

0 
2
2 

9 
األمالك  
 األميرية 

 167,8 63,8 إجمالي ملكيات األفراد 
3994

7 
1
5 

 ملكيات خاصة  8.87

 100 إجمالي ملكيات المركز 
263,0

2 
6262

3 
8 

21.8
7 

 اإلجمالي 

العيين  املصدر:   السجل  مكتب  املعلومات،  مركز  العيين،  السجل  بياانت  على  اعتماداً 
 م 2015ابلزقازيق، 

طبقاً إىل الدراسة التحليلية للبياانت اليت مت استنتاجها من حتليل بياانت جداول خصائص  
واليت    (، 4البياانت املكانية املمثلة للخرائط اجلغرافية واملعدة من مرئيات االستشعار من بعد، شكل )

املالك األصلي   الزراعية على  توضح توزيعات استخدامات األرض  وتوزيعات ملكيات األراضي 
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وليس املالك الفعلي؛ لذلك فإن ما مت رصده من تغريات على امللكيات الزراعية ال ميثل الواقع الفعلي  
 للملكيات بشكل كامل. 

 
 م 2016( : استخدامات األراضي مبركز أوالد صقر، حمافظة الشرقية، عام4شكل )

 م. 2016املصدر: اعتماداً على البياانت مبديرية مساحة الشرقية عام 

 رابعًا: احليز الزراعي مبركز أوالد صقر:  

الزراعي تساعد يف معرفة سلبيات   تطور احليز  املختلفة  دراسة  التطور  و إجيابيات مراحل 
النظم االقتصادية اليت حتقق اهلدف   الزراعي؛ لوضع السياسة الزراعية واتباع أحسن  النظام  وتقييم 
الفردي والقومي املرجوا حتقيقه. فإذا كان التفتت احليازي من مسات احليازة الزراعية يف مصر، فإن  

يعترب مظهرا آخر من مظاهر  التفتت، ويضيف بُعدا آخر  دراسة عدد القطع املكونة للحيازة الزراعية  
(، أيضاً االمتداد العمراين له األثر البالغ  50، ص  1979ملشكلة التفتت احليازي) عثمان أمحد،  
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يف تناقص الرقعة الزراعية؛ لذلك حتديد آاثر النمو العمراين على األراضي الزراعية من تقسيم احليازات  
التفتت هلا يسهم يف حتديد املشكلة و إمكانية وضع  وامللكية الزراعية إىل   فئات وحتديد درجات 

 املقرتحات والتوصيات حللها. 

 امللكيات العقارية وامللكيات الزراعية :  ▪

مالًكا موزعة على قطع ملكية    50312يصل عدد املالكني ابملركز  امللكيات العقارية:   -
  11,3سط مساحة تقريبا  مالك لكل قطعة، ومتو   9,1قطعة ما يعادل    5528عددها  

لكل مالك، ويوضح اجلدول )  1,2فدااًن للقطعة، أي ما يعادل   ( جتزئة  7فدان تقريباً 
عدد   يبلغ  والذي  ابملدينة  بنسب كبرية  التجزئة  جلياً  تظهر  حيث  ابملركز  امللكية  قطع 

 أحواض.    5األحواض هبا 

 (: عدد املالك واألحواض والقطع واملساحات بقري مركز أوالد صقر. 7) جدول 

، إدارة السجل العيين الزراعي ابلزقازيق، بياانت غري منشورة،  اعتماًدا علي بياانتاملصدر:  
 م. 2015

متوسط مساحة  
 القطع 

مساحة الملكيات  
 بالفدان 

 عدد  
المالكي 

 ن

عدد  
قطع  

 الملكية 

عدد  
األحوا 

 ض 
 م القرية 

 ط ف  ط ف 

 1 الصوفية  16 358 3780 18 3918 23 10

 2 بنى حسن  10 408 3089 16 3377 7 8

 3 بنى منصور  10 795 2743 20 3654 14 4

 4 تلراك  23 467 9036 5 6893 18 14

 5 جزيرة مطاوع  9 353 2056 18 2952 9 8

 6 زور أبو الليل  17 564 4179 10 5133 2 9

43 4 33768 22 
2036

0 
782 57 

قصاصين  
 األزهار 

7 

1 15 2923 15 5069 1801 5 
مدينة أوالد  

 صقر 
8 

 9 منشأة ناصر  2 118 161 21 346 23 2

11 8 62623 8 
5031

2 
 اإلجمالي  147 5528
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-   : الزراعية  الزراعية  امللكيات  امللكيات  و   42627مساحات  بنسبة    10فدااًن  قراريط 
مساحة    68,07% مبتوسط   ابملركز،  امللكيات  إمجايل  ابحلوض    292من  تقريباً  فدااًن 

( امللكيات الزراعية مقسمة علي القري واالحواض ابملركز  8الواحد، ويوضح ابجلدول )
 على نواحي املركز.  قطعة موزعة 4916حيث يبلغ عدد قطع امللكية الزراعية 

(: أعداد امللكيات الزراعية على مستوى القرى واألحواض والقطع مبركز أوالد  8جدول ) 
 . صقر

 م.2015املصدر: أعتماداً علي بياانت إدارة السجل العيين الزراعي ابلزقازيق، غري منشورة  

 مقارنة امللكيات العقارية و امللكيات الزراعية ابملركز:  ▪

( نسب امللكيات العقارية وامللكيات الزراعية ابملركز على مستوى القرى  9يوضح جدول )
واألحواض والقطع وعدد املالك، أيضاً يبني نسب قطع امللكية وعدد املالكني، ويالحظ التفاوت  
يف نسب امللكية العقارية و امللكيات الزراعية متقارٌب ما بني املساحة و عدد القطع و األحواض و  

  % 70املالك، وهذا يبني ارتفاع املساحة الزراعية يف نواحي املركز. كما يبني اجلدول أن أكثر من  

 الملكية الزراعية بالمركز 
عدد  

 األحواض 
عدد   المساحة  م القرية 

 المالكين 
عدد قطع  

 ط ف  الملكية 

 1 الصوفية  16 290 1236 2 2123

2124 10 1646 1536 5 
مدينة أوالد  

 صقر 
2 

 3 بنى حسن  10 305 676 15 2576

 4 بنى منصور  10 583 1526 13 2237

 5 تلراك  23 464 2893 7 4554

 6 جزيرة مطاوع  8 304 826 11 1816

 7 زور أبوالليل  15 564 2885 4 3233

23741 5 12312 781 57 
قصاصين  

 األزهار 
8 

 9 منشأة ناصر  2 89 121 15 220

 اإلجمالي  146 4916 24121 10 42627
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من املساحة، إال إنه جيب حساب معدالت التفتت    % 68,07قطع زراعية ومتوسط املساحة الزراعية  
للحيز الزراعي من خالل حساب كل النسب ودرجات التفاوت بينهم؛ وذلك للوصول لألسباب  

 علية للتفتت. الف

(: نسب األحواض والقطع وامللكيات وعدد املالك بقري املركز للملكيات  9جدول ) 
 واحليازات الزراعية. 

 الملكية بالمركز %  الملكية الزراعية بالمركز % 

األحوا  القري 
 ض 

 المالك  القطع 
المساح 

 ة 
األحوا 

 ض 
 المالك  القطع 

المساح 
 ة 

 الصوفية  6,26 7,51 6,48 10,88 4,98 5,12 5,90 10,96

 بنى حسن  5,39 6,14 7,38 6,80 6,04 2,80 6,20 6,85

6,85 
11,8

6 
6,33 5,25 6,80 

14,3
8 

 بنى منصور  5,83 5,45

15,75 9,44 
11,9

9 
10,6

8 
15,65 8,45 

17,9
6 

 تلراك  11,01

 جزيرة مطاوع  4,71 4,09 6,39 6,12 4,26 3,42 6,18 5,48

10,27 
11,4

7 
11,9

6 
7,58 11,56 

10,2
0 

 زور أبو الليل  8,20 8,31

39,04 
15,8

9 
51,0

4 
55,6

9 
38,78 

14,1
5 

40,4
7 

53,92 
قصاصين  

 األزهار 

3,42 
31,2

4 
6,82 4,98 3,40 

32,5
8 

10,0
8 

4,67 
مدينة أوالد  

 صقر 

 منشأة ناصر  0,55 0,32 2,13 1,36 0,52 0,50 1,81 1,37

 اإلجمالي  100 100 100 100 100 100 100 100

العيين الزراعي، مركز املعلومات، بياانت   إدارة السجل  العقاري،  املصدر: مصلحة الشهر 
 م  2015غري منشورة، 

 احليازات الزراعية ابملركز:  ▪

قرية و    16تقريباً موزعة على  فدااًن    36732حائزًا ومساحة    22393عدد احلائزين ابملركز  
فدااًن ونصف    18275حائزًا ائتمان زراعي مساحة احليازات الزراعية    11920حوًضا، منها    60

حوًضا زراعيًّا،    22قرى و   4فدااًن موزعة على    2651تقريباً وحيازات اإلصالح الزراعي مبساحة  
  537حائزًا ومتوسط    1192أما حيازات االستصالح فنسبتها بسيطة وغري مؤثرة، مبتوسط عدد  

 ( حيازات اإلصالح  واالئتمان الزراعي ابملركز.  10فدااًن يف احلوض، ويوضح اجلدول )
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(: مساحة احليازات الزراعية موزعة ائتمان وإصالح مبركز أوالد صقر عام  10جدول ) 
 م. 2014

-  2013حيازة،    –مديرية الزراعة ابلشرقية، إدارة الشئون الزراعية  املصدر: وزارة الزراعة،  
 م.  2014

 م. 2016:    1975خامسًا: الزحف العمران علي األراضي الزراعية ابملركز من 

 م: 1975النمو العمران عام   ▪

الفضائية   املرئية  وحتليل  تفسري  خالل  للمركز،  1975لعام    landsite  TM من  م 
لبياانت مديرية املساحة ابلشرقية، مت ترسيم حدود احليز   وابستخدام احلدود اإلدارية للمركز طبقاً 
العمراين يف تلك الفرتة، وحساب مساحة املنزع الفعلي ابملركز ابستخدام بعض العمليات احلسابية،  

الزراعية  وتبل العمران    60888غ املساحة  سهًما،    13فدااًن و قرياطان و  1718فدااًن، ومساحة 
  56684سهما، واملنزرع الفعلي هو    22قرياطا و  21فدااًن و  59196وابلتايل فإن املساحة الزراعية  

و ومساحة    16قرياطا    15فداان  البور  األراضي  الزراعية دون مساحات  املساحات  سهما، وهي 
( مرئية فضائية للمركز هام  5من اجملاري املائية وطرق وغريها من املباين اخلدمية شكل )   اخلدمي
 م. 1975

 : م1985النمو العمران عام   ▪

فداان    2951م لتصل مساحتها إىل  1985م إيل  1975زادت مساحات املباين يف من  
  17فداان و  57936أسهم والذي أدى بطبيعة احلال الخنفاض املساحة الزراعية إىل    9قراريط و  7و

عدد  
 القري 

عدد  
 الحائزين 

 حيازات اإلصالح الزراعي  حيازات االئتمان الزراعي 

 المساحة  األحواض  اإلدارة  المساحة  األحواض  اإلدارة 

أوالد   18275 13 34 أوالد صقر  11920 10
 صقر 

2 0 766 

 526 0 8 تلراك  5200 0 6 تلراك  3660 1

قصاصين   6812 5
 االزهار 

 661 0 6 حانوت  13257 7 20

 698 0 6 الصوفية  36732 21 60 اإلجمالي  22392 16
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إىل   الفعلية  الزراعية  املساحة  آتكلت  وابلتايل  و  55451قرياطا؛  ابملرئية    10فداان  قراريط  كما 
 (. 6الفضائية شكل )

 
 م 1975(: العمران مبركز أوالد صقر عام 5شكل )

 م 1975عام  .MSSاملصدر: اعتماد علي تفسري مرئية الند سات 

( ابجلدول  البياانت  إىل  الزراعية  11ابإلشارة  األراضي  على  للمباين  السنوي  النمو  فإن   )
خالل تلك الفرتة،    %2,17فداان يف السنة  بنسبة منو سنوي    123,3خالل العشر سنني يقدر بــ  
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فداان    126,03وعلى اجلانب اآلخر فإن معدل التآكل السنوي يف الرقعة الزراعية يف الفرتة نفسها  
 يف السنة.   %0,21سنوايً بنسبة آتكل سنوي من الرقعة الزراعية 

 
 م. 1985(: العمران مبركز أوالد صقر عام 6شكل )

، وبياانت اهليئة املصرية  1985عام    TMاملصدر: اعتمادا على تفسري مرئية الند سات  
 العامة للمساحة 

 م: 2006ام  النمو العمران ع ▪
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عاما زاد الزحف العمراين علي الرقعة الزراعية لتصل مساحة    21م وبعد مرور  2006يف عام  
( ليصل معدل النمو العمراين السنوي  7قرياطني  كما ابلشكل )  2فداان و  3793احليز العمراين إىل  

إىل انتهاج    فداان يف العام، وهي تقل عن نظريهتا يف الفرتات السابقة، وقد يرجع ذلك  40,1إيل  
الدول للسياسات الصارمة للحفاظ على الرقعة الزراعية، حيث بلغت نسبة النمو العمراين السنوي  

من مساحة املباين ابملركز، وعلى اجلانب اآلخر تضاءلت معدالت التآكل للرقعة الزراعية    0,71%
بني   ما  الفرتة  يف  الزراعية  للرقعة  السنوي  التآكل  معدل  عام1975ليصل  إىل  وهي   2006  م  م 

(، وقد  11من الرقعة الزراعية كما ابجلدول )   %0,07فداان يف العام بنسبة آتكل سنوي    40,56
إىل   الزراعية  ابجلمعيات  احليازات   عدد  ليصل  الزراعية   احليازات  ومساحة    9477منت  حيازة 

مبتوسط    17925 لعام    1,89فدااًن  احليازي  احلصر  لدورة  طبقا  الواحدة  للحيازة  فدان 
 بوزارة الزراعة  2003/2006
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 م. 2006(: العمران مبركز أوالد صقر عام 7شكل )

وبياانت هيئة املساحة    2006عام    ETMاملصدر: اعتمادا على تفسري مرئية الند سات  
 املصرية. 

 م. 2016النمو العمران عام   ▪

  22فداان و  5672منت كتلة العمران بدرجة عالية ليصل إمجايل احليز العمراين ابملركز إيل  
فداان يف    187,9(، ليصل معدل النمو العمراين السنوي إىل  8قرياطا كما ابملرئية الفضائية شكل )

 .  % 3,31السنة وبنسبة منو عمراين 
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 م. 2016ات املباين مبركز أوالد صقر عام (: توزيع8شكل )

م، وبياانت هيئة  املساحة  2016عام    Sentinel-2املصدر: اعتمادا على تفسري مرئية  
 املصرية  

يرجع ارتفاع معدالت النمو العمراين ملرور البالد مبراحل تغري يف األنظمة السياسية وما تبعه  
لة الرقايب يف بعض الفرتات مع الزايدة السكانية،  من تغري يف القوانني والسياسات، وغياب دور الدو 

وارتفاع معدالت الكثافة السكانية؛ مما ساعد يف ارتفاع نسب تعدايت املباين على األراضي الزراعية؛  
قرياطني    2فداان و  55215ومن مث ارتفاع معدالت التآكل يف الرقعة الزراعية واليت بلغت مساحتها  

 (. 11كما ابجلدول )   % 0,31ونسبة آتكل سنوي فداان  186,98مبعدل منو سنوي 
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 (: العمران واألراضي الزراعية واملنزرع الفعلي ابلفدان مبركز أوالد صقر. 11جدول ) 

 المساحة 
 الفترة 

 الزمنية 

 مساحة األراضي الزراعية بالفدان  مساحة المباني بالفدان 
مساحة المنزرع  

 الفعلي بالفدان 

 ف  ط
النمو  

 السنوي 

نسبة  
النمو  

% 
 ف  ط

التآكل  
 السنوي 

نسبة  
 التآكل 

 ف  ط

1975 2 1718 0 0 21 59196 0 0 15 56684 

1985 7 2951 123,3 2,17 17 57936 126.03 0,21 10 55451 

2006 2 3793 40,1 0,71 21 57084 40,56 0,07 15 54609 

2016 22 5672 187,9 3,31 2 55215 186,98 0,31 20 52729 

عام   للمرئيات  اخلصائص  جداول  بياانت  علي  اعتماداً   : املصدر 
 م. 2016،2006،1985،1975

 
م إىل  1975(: مساحات املباين والزراعي واملنزرع الفعلي مبركز أوالد صقر من  9شكل ) 

 م. 2016

م حىت  1975أوالد صقر منذ عام  ( تدرج النمو العمراين ملركز  9أيضاً يبني الشكل البياين )
عام  2016عام   من  األعوام  يف  العمراين ابملركز  النمو  يف  طفرة  وجود  تبني  واليت  إىل  2006م  م 

1975 1985 2006 2016

مساحة المباني بالفدان 1718 2951 3793 5672

المساحة الزراعية بالفدان 59196 57936 57084 55215

مساحة المنزرع الفعلي بالفدان 56684 55451 54609 52729

0
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، يف حني منت الكتلة العمرانية ببطء يف الفرتة ما بني  1985إىل عام    1975م ومن عام  2016
 م. 2006م إىل عام 1985عام 

عام   من  احليازي  للحصر  طبقاٌ  ابملركز  الزراعة  احليازة   : عام  2006سادساً  إىل  م 
 م :  2016

ابلتنقيب يف بياانت احلصر احليازي لإلدارة الزراعية ابملركز ابتداء من دورة احلصر احليازي  
، تتباين اعداد احليازات يف فرتات احلصر  2013/2016، حيت آخر حصر حيازي  2006/2009

 الل تلك الفرتة. احليازي خ

  2006(: عدد احلائزين ومساحة احليازات ومتوسط احليازة للحصر احليازي 12جدول ) 
 م. 2016إىل 

فترات الحصر  
 الحيازي 

 عدد الحائزين 
متوسط مساحة   المساحة بالفدان 

 ف  ط الحيازة بالفدان 

2006 10047 15 18243 1,82 

2009 10752 11 18289 1,70 

2013 11920 13 18275 1,53 

2016 12101 23 18408 1,50 

 املصدر: اعتماداً على بياانت اإلدارة الزراعية أبوالد صقر، الشئون الزراعية، قسم احليازة. 

مساحة    2006/2009احلصر احليازي  ( تباين احليازات ابملركز، ففي  12يوضح اجلدول ) 
احليازات    18243احليازات   وعدد  احليازة    10047فداان،  فدان    1,82حيازة مبتوسط مساحة 

فدان بنسبة تناقص    1,70إىل    2007/2010للحائز الواحد واليت تناقصت يف احلصر احليازي  
أي    0,12 للحيازة  و   2فدان  خالل    21قرياطني  احلصر   4سهما   يف  أما  احليازي    أعوام، 

قراريط    6فدان أي    0,29فدان بفارق    1,53فقد تناقصت مساحة احليازة إىل    2010/2013
حصر    23و خالل  احلصر    4فدان أي    0,17وبفارق    2006سهما  عن  واحد  وسهم  قراريط 

فدان    1,50تناقصت مساحة احليازة إىل    2013/2016، ويف احلصر احليازي  2010احليازي  
،  2016فدان عن    0,13و2010فدان عن حصر    0,20و    2006  فدان عن حصر   0,32بفارق  

سهما. كما    16قراريط و  7فدان أي     0,32سنوات تناقصت مساحة احليازة    10ففي خالل  
(  تناقص مساحة احليازة الزراعية خالل الفرتات املتعاقبة للحصر احليازي الزراعي  10يوضح شكل )



                                                                                ثالثونالعدد السابع والكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية                                                          

 

323  

 

األعمدة درجة التناقص خالل كل فرتة حصر    الذي يتم كل ثالث سنوات، كما يبني اخلط أعلى
حيازي، وقد يرجع ذلك التآكل يف مساحة قطعة احليازة إىل ثبات املساحة الزراعية وزايدة الكثافة  
السكانية وجتزائت احليازات الناجتة عن عمليات التوريث أو البيع أو الزحف العمراين على األراضي  

 وتبويرها. 

 
 م2016إىل    2006(: مساحة احليازة الزراعية خالل فرتات احلصر احليازي من  10شكل )

 ( جدول  الفرتات)13يوضح  يف  الزراعية  احليازات  على  2016،  2013،  2006(  م( 
الزراعية ابملركز ويتبني الزايدات يف أعداد احلائزين وكذلك املساحات الزراعية يف كل  مستوى القري  

قرية على حدي، ويف بعض القري يزداد عدد احلائزين واملساحات يف حني تتناقص املساحات يف  
بعض القري مع ثبات معدالت الزايدة يف أعداد احلائزين مما يوضح تفاوت معدالت التفتت يف  

 على مستوى القري ابملركز. احليازات 

 م. 2006/2016(: احليازات الزراعية بقري مركز أوالد صقر، حصر حيازي 13جدول ) 
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 القري 
 الزيادة السنوي  2016 2013 2006

 المساحة  العدد  المساحة  العدد  المساحة  العدد  المساحة  العدد 

 1,8 20,6 2266 1320 2247 1236 2248 1114 بني حسن 

 0,3 10,3 553 557 546 502 550 454 م. ناصر 

 2,4 17,5 2055 1392 2033 1330 2031 1217 أوالد صقر 

 1 24,6 1585 1215 1565 1085 1572 969 بني منصور 

 - 2,6 6,2 950 521 975 364 976 459 حمادة 

 0,9 14,1 1685 1047 1674 989 1671 933 زور أبو الليل 

 - 0,7 28,8 2486 1695 2492 1545 2492 1407 الصوفية 

 2,3 39,6 2382 1746 2349 1332 2359 1350 مطاوع 

 2,8 17,3 2664 1476 2644 1434 2631 1303 الشوافين 

 6,4 26 1778 1105 1764 932 1714 845 السادات 

 14,6 205 18409 12101 18289 10752 18244 10047 إجمالي 

احليازة،املصدر:   قسم  صقر،  أبوالد  الزراعية  اإلدارة  بياانت  على  إىل    2006اعتمادا 
 م. 2016

 سابعاً : احليزات الزراعية  و امللكيات الزراعية ابملركز :  

الزراعية  النواحي  ُتظهر البياانت تباين يف احليازات و امللكيات ابملركز، ففي احليازات عدد  
انحية ابملركز، وتشرتك احليازات و امللكيات يف    12نواٍح من أصل    9نواٍح بينما يف امللكيات    10

انحية  ابحليازات و ثالث نواٍح ابمللكيات؛ وقد يرجع إىل دمج أو فصل    2نواٍح، وختتلف يف    7
نواٍح زراعية  نواٍح ابمللكيات وال تظهر يف احليازات، كذلك األمر ابلنسبة للحيازات فقد يكون هناك  

مستقلة عن اإلدارة الزراعية ابملركز مثل قصاصني األزهار و تلراك، وال ميكن املقارنة بني احليازات  
حيازة    12101وامللكيات على مستوى النواٍح، أيضاً علي مستوي احليازات يبلغ عدد  احليازات  

مبتوسط مساحة   فداانً   18409حيازة ابحلوض ومساحة    355,9حوًضا مبتوسط    34موزعة على  
مالًكا    24121فدان، أما امللكيات فيبلغ عدد املالك    1,5فدااًن ومساحة حيازة    541,44احلوض  

  42627مالًكا يف قطعة امللكية الواحدة، و مساحة    4,9ملكية مبتوسط    4916على عدد ملكيات  
على   احلوض    146فدااًن  ابحل  291,97حوًضا مبتوسط مساحة  قطع  عدد  وض  فدااًن ومتوسط 

مالك ابلقطعة؛ ونستخلص    4,1أفدنة وعدد مالك    8,67قطعة ومتوسط مساحة القطعة    33,67
من ذلك وجود فروقًا يف نواٍح امللكية عنها يف نواٍح احليازات واليت جيب توحيدها إلنشاء خريطة  

ويوضح  زراعية موحدة لتوحيد السياسة الزراعية ووضع آليات للحفاظ على الرقعة الزراعية من التفتت  
 ( احليازات وامللكيات بنواٍح املركز. 14اجلدول ) 
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(: توزيع القري واألحواض واملساحات إىل امللكيات واحليازات يف مركز أوال  14جدول ) 
 م. 2016صقر

 النواحي  م
 الملكيات الزراعية  الحيازات الزراعية 

 المساحة  االحواض  العدد  المساحة  االحواض  العدد 

 0 0 0 0 2664 06 4 1476 الشوافين  1

بني   2
 حسن 

1320 3 23 2486 305 10 15 2576 

منشأة   3
 السادات 

1105 6 11 2266 0 0 0 0 

 0 0 0 0 2382 10 2 521 حمادة  4

منشأة   5
 ناصر 

557 1 11 2055 89 02 15 220 

 2123 02 16 290 1778 17 3 1695 الصوفية  6

جزيرة   7
 مطاوع 

1746 1 18 1685 304 08 11 1816 

زور   8
 أبوالليل 

1074 8 0 1585 564 15 04 3233 

أوالد   9
 صقر 

1392 3 02 950 1536 05 10 2124 

بني   10
 منصور 

1215 3 21 553 583 10 13 2237 

 4554 07 23 464 0 0 0 0 تلراك  11

قصاصين   12
 االزهار 

0 0 0 0 781 57 05 23741 

 42627 10 146 4916 18409 4 34 12101 االجمالي 

 م. 2016املصدر: اعتمادا على بياانت وزارة الزراعة واهليئة املصرية العامة للمساحة 

 - الفئات الزراعية للحيازات و امللكيات ابملركز : 

الزراعية:   مخس  امللكيات  إىل  تقسيمها  مت  ابملركز  للملكيات  التفتت  مستوايت  لتحديد 
 فئات مساحية كالتايل:  

من املساحة الزراعية ابملركز يبلغ متوسط مساحة    % 68,18أفدنة: متثل    5أقل من   . أ
 فدان.  1,27امللكية الزراعية 

من املساحة ومتوسط مساحة امللكية الزراعية    % 14,34أفدنة: متثل    10إىل    5 . ب
 أفدنة.  6,84
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امللكية    20إىل    10 . ج مساحة  متوسط  مساحة    13,17فداان:  ومتوسط  فداان، 
 فداان.   19,37القطعة 

مالك للقطعة    1,21مالكا مبتوسط    75فداان: عدد املالك    30فداان إىل    20 . د
 فداان.   29,19مبتوسط مساحة القطعة 

فداان،    47,11مالكا مبتوسط مساحة القطعة    31فداان فأكثر: عدد املالك    30 . ه
 فداان.  42,55ومتوسط مساحة امللكية 

 فدان فأكثر مبركز أوالد صقر.  30أفدنة إىل   5( فئات امللكية الزراعية من 15جدول ) 

 الفئة 
عدد  

 المالك 
عدد  
 القطع 

متوسط  
مساحة  
الملكية  
 بالفدان 

متوسط  
مساحة  
 القطعة 

 المساحة بالفدان 
نسبة  

 ف  ط الفئة % 

 68.18 29064 9 19,58 1,27 1484 22799 أفدنة  5أقل من  

إلى أقل من   5من 
10 

893 389 6,84 15,71 11 6112 14.34 

إلى أقل من    10من 
20 

323 223 13,37 19,37 23 4319 10.14 

إلى أقل من    20من 
30 

75 62 24,13 29,19 21 1810 4.25 

 3.09 1319 16 47,11 42,55 28 31 فدانا فأكثر   30من 

 100 42627 8 19,5 1,77 2186 24121 اإلجمالي 

العيين ابلزقازيق، مركز املعلومات،  املصدر: اعتمادا على بياانت وزارة العدل، إدارة السجل 
 م.  2016

( العمران و امللكيات الزراعية بنواٍح املركز مقسمة لفئات ملكية تبني  11ويوضح شكل )
أفدنة، مث من    3فدان إىل  درجات التفتت للملكية بنواٍح املركز، وتبدأ ابلفئة  أقل من فدان مث  من   

فداان، مث األكثر    30إىل    20فداان، ومن    20إىل    10أفدنة، ومن    10إىل    5أفدنة، ومن    5إىل    3
 فداان.   30من 
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فدااًن مبتوسط    17925حيازة ومساحة    9477ابجلمعيات الزراعية وهي  احليازات الزراعية:  
بوزارة الزراعة، وميكن    2006/ 2003لعام  فدان للحيازة الواحدة طبقا لدورة احلصر احليازي    1,89

 تقسيمها إيل فئات حيازية تبني درجات التفتت للحيازات كالتايل. 

من احلائزين ابملركز،    % 95,1حائزا ما يعادل  11513فدان: عدد حائزين    5أقل من   .أ
 من املساحة الزراعية ابملركز.  % 48,2وتستحوذ على 

من احلائزين و    %3,5حائزا ما يعادل    418أفدنة: عدد احلائزين    10إىل أقل من    5 .ب
 قرياطا لكل حائز.  16أفدنة و  6من مساحة احليازات ابملركز مبتوسط  15,3%

من احلائزين ومساحة    %1,9حائزاً مبا ميثل    144فداان: عدد احلائزين    20إىل أقل من    10 . ج
رياطا  ق  20فداان و  12تقريبا من احليازات مبتوسط    %10فداان تقريباً ما يعادل    1853

 لكل حائز. 

  203حائزين و مساحة    7فداان: تتضاءل اعداد احلائزين إىل    30فداان إىل أقل من    20 .د
 فداان لكل حائز.  29أفدنة تقريباً مبتوسط 

فداان تقريبا ويرجع ذلك    678حائزا فقط، ومساحة    19فداان فأكثر: عدد احلائزين    30 . ه
عن   انجًتا  التفتت سواًء كان  إىل  تعرضها  عدم  أخرى.  إىل  عوامل  أو  البيع  أو  التوريث 

 ( الفئات احليازية ابملركز. 16ويوضح اجلدول)

عالقة    نستنتج  الزراعية إبهنا  احليازة واملساحة  ما بني  العالقة  بياانت  حتليل  عكسية،  من 
ارتفعت   أعداد احلائزين  أعداد احلائزين تنخفض مساحة احليازة، وكلما اخنفضت  ارتفعت  فكلما 
مساحة احليازة، مما يدل على عجز واضح ابلنسبة لعدد احلائزين مقارنة ابمللكيات، ويرجع ذلك  

اجه، بينما  لكون احليازات الزراعية مستنًدا يُعمل به للحصول على اخلدمات الزراعية ويسهل استخر 
 عمليات تسجيل امللكيات متر إبجرءات معقدة ال يلجأ هلا إال يف حال املنازعات. 
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 فداان مبركز أوالد صقر  30(: فئات امللكيات من فدان إىل أكثر من 11شكل )

 املصدر: اعتمادا على بياانت هيئة املساحة. 
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فداان فأكثر للدورة احليازية   40(: فئات احليازة من فدان حىت 16جدول ) 
 م.  2013/2016

 الفئة 
عدد  

 الحيازات 
النسبة  

% 

المساحة   المساحة 
 ف  ط س  %

 16,7 3048 1 7 54,5 6596 فدان  1من قيراط إلى أقل من 

 36,8 6715 8 7 34,3 4152 أفدنة  3فدان إلى أقل من   1من 

 16,3 2981 4 5 6,3 765 أفدنة  5أفدنة إلى أقل من  3من 

 15,3 2789 0 3 3,5 418 أفدنة   10أفدنة إلى أقل من  5من 

 10,1 1853 6 2 1,9 144 فدانا  20أفدنة إلى أقل من    10من 

 1,1 203 1 3 0,05 7 فدانا  30أقل من  فدانا إلى   20من 

 3 546 2 1 0,13 16 فدانا  40فدانا إلى أقل من    30من 

 0,7 132 0 0 0,02 3 فدانا فأكثر   40من 

 100 18267 21 21 100 12101 اإلجمالي 

ابلشرقية،   الزراعة  مديرية  الزراعة،  وزارة  الشئون  املصدر:  صقر،  أبوالد  الزراعية  اإلدارة 
 . 2015الزراعية،

 م : 2016م حىت  1928امللكيات الزراعية إيل اخلواجة أنطوان شديد منذ   ▪

للتعرف علي جتزئة امللكية إيل  ابلبحث والتدقيق وبصعوبة ابلغة مت التوصل إىل عينة حبثية  
بقرية  فداان    867فداان، ومنها    1119م، وتبلغ مساحتها ابملركز  1928اخلواجة أنطوان شديد عام  
فداان للقطعة الواحدة ،    62,6قطعة أصلية مبتوسط مساحة القطعة    14زور أبو الليل مقسمة إىل  

قطعة مبتوسط مساحة    15قسمة إىل  فداان م  252جزيرة مطاوع    بقرية يف حني بلغت مساحة ملكيته  
واليت كانت اتبعة إىل مركز كفر صقر مبديرية الشرقية ، فالتطور  قطعة الواحدة  فداان لل  16,8القطعة  

يف األصل مل يبدأ ابلقطع ولكن بدأ أواًل بتغري مديرية الشرقية إىل حمافظة الشرقية مث مركز أوالد صقر،  
(  12طاوع، مث جتزئة األحواض، وأخرياً جتزئة القطع. ويوضح شكل)مث قرية زور أبو الليل وقرية جزيرة م 

 شجرة التجزئة لقطع امللكية للخواجة أنطوان بنواٍح مركز أوالد صقر. 
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 م. 1928( شجرة جتزئة القطع مللكية للخواجة أنطوان شديد، عينة البحث، 12شكل )

بياملصدر:   على  امللكية،  اانت  اعتمادا  عقود  قسم  ابلزقازيق،  العقاري  الشهر  مكتب 
 م. 2016

 التجزئة لقطع امللكية  واحليازات املنشأة داخلها.  ▪

التغريات اليت متت على تلك   امللكية جندها أتثرت بقانوين اإلصالح الزراعي األول  بتتبع 
وبتحديد    والثاين، مث قانون السجل العيين وقوانني التوريث وغريها من قوانني إثبات امللكية املختلفة. 

و  أحواض ملكية،    6م يتبني أهنا تقع يف نطاق  2016نطاق امللكية ومتثيلها على مرئية فضائية  
قطعة ملكية، ومتثيلها على مرئية فضائية لرتسيم    68جتزئة قدرها    ميكن حصر مساحة امللكية يف

احليازات اليت تقع يف إطار تلك امللكية ودراسة مدى التجزئة اليت متت على امللكية يف إطار احليازات،  
حيازة، فقد زادت التجزئة يف احليازات عن امللكيات    169حيث بلغ عدد احليازات اليت مت ترسيمها  

م  1928قطعة، ومن هنا ميكن القول أن ما طرأ على امللكيات خالل الفرتة الزمنية من    101مبقدار  
قطعة جتزئة كل عشر سنوات،    7,8عاما أي ما يعادل    87قطعة خالل    68م تقدر بــ  2016إىل  
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جتزئة كل عشر    19,4عاما أي ما يعادل    87قطعة خالل    169بينما بلغت التجزئة على احليازات  
 ج من ذلك أن التجزئة على احليازات أكثر من ضعفي التجزئة على امللكيات. سنوات، ونستنت

 قسم اثمن:   4حبوض عمارة البحري منرة   118قطعة ملكية رقم   ▪

  13و  أفدنة  5قسم اثمن وتبلغ مساحتها    4هي قطعة ملكية حبوض عمارة البحري منرة  
قراريط    10.2حيازة مبتوسط مساحة احليازة    13ترسيم احليازات داخلها يصل عددها  قرياطا، وبعد  

 لكل حائز تقريباً.  

 
م  2016( : احليازات الزراعية اليت نشأت على قطع امللكية بقرية الصوفية عام 13شكل ) 

 م. 2016عام   2مسقطة على مرئية سنسرت 

عمارة  أبحواض    118( جتزائت احليازات علي قطعة امللكية رقم  13شكل )  توضح املرئية
  347، وتبلغ مساحة ملكية احلوضني  قسم اثمن   4عمارة البحري منرةو   قسم سابع   4البحري منرة
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قطعة ملكية مبتوسط مساحة القطعة    94سهماً، و يبلغ عدد قطع امللكية هبا    14قرياطا و  7فدان و  
قطعة حيازة مبتوسط مساحة    812د قطع احليازات بنفس املساحة  فدان يف حني يصل عد  3,7

ضعفاً مقارنتاً بتجزائت امللكيات    11,5قرياطاً حيث تصل جتزائت احليازات إيل    10,25القطعة  
(؛ وترجع أرتفاعات عمليات التجزائت يف احليازات عنها يف امللكيات  17كما هو موضح ابجلدول )

حليازات عنها ابمللكيات كذلك المهية احليازة يف االستفادة من مجيع  نظراً لسهولة أجراءات توثيق ا
اخلدمات الزراعية، لكن امللكيات يتم اللجوء اليها يف حال ضرورة أثبات امللكيات اليت تنشأ احلاجة  

 اليها نتيجة للنزاعات يف أغلب األحيان. 

قسم سابع واثمن    4( امللكيات واحليازات حبوضي الغرقانة أول وعمارة البحري  17)جدول  
 الصوفية.  بقرية 

 ملكية حيازة 
 القرية  الحوض 

 العدد   س  ط ف  العدد   س  ط ف 

347 07 14 812 347 07 14 94 
عمارة البحري  

قسم سابع   4نمرة 
 جزيرة مطاوع  وثامن 

 حوض الغرقانة أول  40 08 09 252 267 08 09 252

 : 118اثمناً : اخلطوات الالزمة إلنشاء خريطة زراعية ابلتطبيق علي القطعة  

  13أفدنة و  5قسم اثمن، مبساحة    4هي إحدى قطع امللكية حبوض عمارة البحري منرة  
حيازة داخل القطعة، ويوضح اجلدول    13سهم، وطبقا للمرئية الفضائية عالية الدقة يوجد    1وقرياطا  

(، التجزئة اليت متت علي القطعة؛ لذا جيب ابلضرورة إنشاء احليازات مبعلومية قطع امللكيات،  18)
رجع يف  وإنشاء قواعد بياانت تربط بني قواعد بياانت امللكيات وقطع بياانت للحيازة، وأن يكون امل

 تكوين احليازة قطعة امللكية. 

 

 

 .   118(: التجزئة اليت نشأت علي قطعة امللكية 18جدول ) 
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 المساحة بالفدان 
رقم  

 الحيازة 

رقم   المساحة بالفدان 
 الملكية 

 القرية  الحوض 

 س ط  ف س ط  ف

0 10 21 1 

5 13 1 118 
حوض عمارة  
البحري قسم  

 ثامن 
 الصوفية 

0 11 2 2 

0 11 15 3 

0 5 19 4 

0 9 21 5 

0 13 12 6 

0 4 7 7 

0 8 9 8 

0 11 15 9 

0 12 4 10 

0 12 10 11 

0 8 12 12 

0 13 19 13 

بياانت  املصدر: على  مساحة    اعتماداً  سنسرتمديرية  الفضائية  واملرئية  عام    2الشرقية، 
 م. 2016

مما سبق ميكن حتديد آلية إنشاء خريطة زراعية من خالل الربط بني امللكيات واحليازات  
 الزراعية والتكامل بينهما، وتتلخص تلك اخلطوات كالتايل: 

 القرى( هبيئة املساحة املصرية كخريطة أساس. االعتمادعلي طبقات )احملافظات، املراكز،   . 1

تكون   . 2 أن  علي  األحواض،  مستوى  على  احليازات  و  امللكيات  بياانت  بني  التكامل 
 أحواض امللكية كأحواض أساس. 

ترسيم قطع احليازات طبقاً إىل الصور واملرئيات الفضائية عالية الدقة وتكاملها مع قطع   . 3
 امللكيات. 

ت  . 4 بياانت نصية  بياانت امللكية وبياانت احليازة، علي أن تكون  إنشاء قاعدة  ربط بني 
 احليازات ابملشاع يف قطعة امللكية.  
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امللكية   . 5 وقطعة  واحلوض  والقرية  واملركز  احملافظة  مستوي  علي  حمدد  طبقة زراعية  أنتاج 
 الزراعية وقطعة احليازة ابملشاع يف قطعة امللكية. 

احلائز،   . 6 )اسم  هبا  موضح  حيازة  بطاقة  اسم  استخراج  احليازة،  قطعة  رقم  احلائز  صفة 
 املالك، رقم قطعة امللكية، اسم احلوض، اسم القرية، اسم املركز، اسم احملافظة(. 

   اتسعًا: األسس و املعايري الالزمة الستصالح أراٍض زراعية جديدة :

ددة،  ابإلشارة إىل بياانت املرئيات الفضائية اليت ُتظهر التطور العمراين خالل فرتة زمنية حم
ميكن استنتاج آلية اثبتة حلساب الكتلة العمرانية املضافة يف إطار بعض املعطيات، وبفرضية عمر  

  % 0,17إيل    % 0,16عاما ونسبة التآكل السنوي يف األراضي الزراعية ما بني    33اجليل البشري  
الزايدة    ؛ لذا ميكن استنتاج  % 5,61إيل     % 5,28فإن نسبة التآكل يف اجليل الواحد ترتاوح ما   

التآكل   ثبات معدل  معينة يف حال  الزراعية خالل فرتات  العمرانية على األراضي  للكتلة  املتوقعة 
السنوي للرقعة الزراعية ) معدل النمو العمراين(، كما ميكن انتاج  بعض العمليات احلسابية لتحديد  

إطار السكانية  يف  الزايدة  إنشاؤها الستيعاب  املطلوب  العمرانية  زمين معني، ومنو سنوي    الكتلة 
 ، كما ميكن وضع آليات إيل الكتلة العمرانية املضافة كالتايل:    %0,17للعمران 

 م ص( / ف   - مساحة التآكل السنوي للرقعة الزراعية          = )م ك   -

 مساحة التآكل للرقعة الزراعية يف اجليل الواحد = )مساحة التآكل السنوي * عمر اجليل( -

 ن م ص( / ف    -النمو العمراين السنوي                  = )ن م ك معدل  -

 100مساحة النمو السنوي للعمران                 = )م * ن ع( /  -

 1)* ع( 100الكتلة العمرانية املضافة خالل فرتة زمنية     = )م * ن ع( / -

 
1 

 = النمو السكاني السنوي  ن س  = النمو العمراني السنوي  ن ع   = المساحة الكلية للقرية       و

 عام( 33= عمر الجيل البشري )  ع  = مساحة الكتلة العمرانية          م ك  عاما( 33= عمر الجيل البشري )  ع 

 = النمو العمراني السنوي  ن ع  = مساحة الكتلة العمرانية األصلية م ص  = الفترة الزمنية            ف

 = السكان س = المساحة الكلية م = النسبة ن 
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ميكن توقع الكتلة السكانية املضافة خالل فرتة معينة، بفرضية معدل النمو السنوي  كما  
 حتديدها كالتايل: و ( 2نسمة / كم 600سنوايً، والكثافة العامة لسكان الريف ) %1.3للسكان 

 *)ع / م ر(  100الكتلة السكانية املضافة        = )س * ن س( / -

 ة للريف املصري * املساحة الكلية(  الكثافة السكانية      = )الكثافة العام -

 إنشاء مدن زراعية على أساس املساحة الزراعية: 

ضرورة  ميكن حتديد الضوابط والقواعد الالزمة إلنشاء مدينة زراعية فعلي سبيل املثال بفرضية  
عاما كمخطط تنمية   33فدان ختدم اخلطة الزمنية ملدة  15.000استصالح منطقة زراعية مبساحة  

مستدامة للدولة، ومن خالل املعطيات واحملددات املطلوبة فإنه ميكن حتديد مساحة الكتلة العمرانية  
 والكتلة السكانية ومساحة احليازاة الزراعية الواحدة كالتايل: 

 ة للمخطط:  الكتلة العمراني

 *) ع(   100الكتلة العمرانية              =    )م * ن ع (/ ▪

 فدان   841.5=       33*  100/ 0.17* 15000الكتلة العمرانية              =  ▪

 فداان تقريبا.  841.5عاما هي  33إذن مساحة الكتلة العمرانية اليت ختدم منطقة ملدة 

 الكتلة السكانية للمخطط:  

 (  2= )الكثافة العامة للريف املصري * املساحة الكلية ابلكم            الكتلة السكانية   ▪

       2نسمة/ كم600الكثافة العامة للريف املصري     =  ▪

 نسمة  21636=           63.06*   600الكتلة السكانية                  = 

 نسمة.   21636الكتلة السكانية املطلوب هتجريها للمنطقة هي إذن 

 

       = متوسط حجم األسرة بالريف          م ر    
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 األسر املخطط:  

 * )ع( / م ر(  100متوسط عدد األسر              = )س * ن س( /

  2062=  (    4.5/    33*    100/    1.3*    21636متوسط عدد األسر              = )
       أسرة 

 فدان.  15.000مساحتها مزارعا للمنطقة اليت تقدر   2062أي أن مبا يعادل 

 مساحة احليازة املخطط: 

 مساحة العمران / عدد املزارعني    –مساحة احليازة الزراعية           = املساحة الكلية  

أفدنة /    6,87=     2062/    841,5  –   15000مساحة احليازة                  =  
 املزارع 

 اخلالصة :  

اجلغرافية على مركز أوالد صقر أمهية إسرتاتيجية جعلته بيئة صاحلة جلميع  أضفىت العوامل  
و  واالقتصادية.  الزراعية  ارتفاع   املقومات  يف  الكبري  األثر  الزراعية  األراضي  على  العمراين  للزحف 

معدالت التآكل السنوي لألراضي الزراعية، وأن ارتفاع أعداد احلائزين وعمليات التوريث وتناقص  
لرقعة الزراعية نتيجة االمتداد العمراين عليها، ويتضح ارتفاع أعداد احليازات عنها ابمللكيات؛  مساحة ا 

األحواض   على  التجزئة  فإن  لألحواض  أما ابلنسبة  امللكية،  عنها يف  التجزئة  ارتفاع  إىل  يشري  مما 
قصت رقعة  ابمللكية أعلى من احليازات، وكذلك مساحة امللكية أعلى من مساحة احليازة، وقد تنا

للتعدايت    % 31املساحة الزراعية مبا يعادل   تقريبا من إمجايل املساحة الزراعية ابملركز؛ وذلك نظراً 
اليت تتم على الرقعة الزراعي. سواًء من خالل الزحف العمراين على األراضي الزراعية أو أو األراضي  

لتناقص الرقعة الزراعية ف قد تناقص عدد احلائزين مبا يقرب  البور وغريها من عوامل أخرى ، ونظراً 
من العمالة الزراعية؛ وذلك لتقلص الرقعة الزراعية واخنفاض نصيب    %16حائزا مبا يعادل    2314من  

الفرد من مساحة احليازات؛ مما أدى إىل تغيري العمال لنشاطهم الزراعي والعمل بنشاطات أخرى  
كيات واحليازات جيب توحيد الطبقات بدًءا  جاذبة للعمل ورفع الدخل، وإلنشاء خريطة زراعية  للمل
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من القرى مث األحواض والقطع ، و نستنتج من البياانت أن التجزئة على احليازات أكثر من ضعفي  
 التجزئة على امللكيات،  

 كما مت وضع جمموعة من املعايري واألهداف احملددة للخريطة الزراعية. 

 النتائج والتوصيات: 

 النتائج: 

( االستفادة  ا . 1 حليازة هي احليز املكاين الذي حيق حلائزة )سواًء كان شخًصا طبيعيًّا أو معنوايًّ
من مجيع املقومات االجتماعية واالقتصادية له يف إطار العقود املربمة )عقود ملكية أو  

 إجيار أو حق انتفاع ...إخل( والقوانني املنظمة حلق االنتفاع. 

مك . 2 إطار  هي  الزراعية  النصية  اخلريطة  البياانت  مع  تتفق  ومساحات  أببعاد  حمدد  اين 
ابجلمعيات الزراعية يف إطار تكاملي مع بياانت امللكية الزراعية ابلدولة، سواًء كان ذلك  
التكامل على مستوى القرية أو احلوض أو القطعة طبقاً لدرجة الدقة البيانية اليت حتددها  

النصية واملكانية طبقاً  البياانت  اليت    جمموعه من  إىل األهداف االجتماعية واالقتصادية 
 حتقق العائد االقتصادي للفرد واجملتمع.

ميكن حتديد الكتلة السكانية املضافة خالل فرتة زمنية حمددة مبعلومية معدل النمو السنوي   . 3
 للسكان من خالل تلك العمليات احلسابية. 

 

الكتلة  
 السكانية املضافة = 

   × السكان   عدد 
 نوي معدل النمو الس

× 
 الفرتة الزمنية 

100 
حجم   متوسط 

 االسرة ابلريف 

ميكن استنتاج آلية اثبتة حلساب الكتلة العمرانية املضافة يف إطار  زمين حمدد و التنبؤ   . 4
 ابلزايدة املتوقعة للكتلة العمرانية خالل فرتات.  
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للرقعة   السنوي  التآكل  معدل 
 الزراعية   =   

 مساحة الكتلة االصلية   - مساحة العمران  

 الفرتة الزمنة 

على   للعمران  السنوي  النمو  معدل 
 الرقعة الزراعية   =   

النمو      × للقرية  الكلية  املساحة 
 العمراين السنوي 

100 

 

احليازة مستند أتميين ميكن من خالهلا اقرتاض احلائز أو تقسيط ما حيتاجه من قروض   . 5
 مادية أو خدمية ، ومستند ائتماين من خالل التعامالت مع الدول اخلارجية . 

من أمسدة  -للفرد من انشاء اخلريطة الزراعية من وصول الدعم يكمن العائد االقتصادي    . 6
املقدم من الدولة للقطعة الزراعية املنزرعة ابلفعل وليس للمالك    - ومبيدات وميكنة زراعية

 الذي قام بتأجري أو استزراع احليازة ملزارع آخر. 

حيافظ علي  العائد االجتماعي للفرد من إنشاء خريطة زراعية فهي مبثابة أمان اجتماعي   . 7
حقوق   حتفظ  سليمة  بياانت  مبوجب  للتوريث  الشرعية  القوانني  وتطبيق  املالك  حقوق 

 األبناء من ذكور و إانث يف التوريث. 

العائد االجتماعي للمجتمع فيكمن يف احلفاظ على األمان االجتماعي للفرد الذي يؤدي   . 8
تمعي املرتتب على النزاعات  إىل االستقرار اجملتمعي على مستوى الدولة ، وتقليل الصراع اجمل

 اليت تنشأ من املواريث. 

العمرانية   الكتلة 
 املضافة خالل فرتة زمنية = 

   × للقرية   الكلية  النمو  املساحة 
×    العمراين السنوي 

 الفرتة الزمنة 
100 
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الدعم احلقيقي   . 9 للمجتمع من إنشاء خريطة زراعية يكمن يف حتديد  العائد االقتصادي 
للزراعة يف   املستحقة  املياه  إنشاء سياسات زراعية موحدة، وحتديد  املستحق، وإمكانية 

 مناطق معينة طبقاً للمحاصيل املنزرعة. 

 التوصيات: 

ث جمتمعات زراعية جديدة لتهجري العمالة الزراعية الزائدة عن حاجة األراضي  استحدا . 1
خالل   من  سواًء  اجلديدة  الزراعية  اجملتمعات  تلك  إىل  القدمي  املصري  ابلريف  الزراعية 

 التمليك أو االستزراع. 

ختدم   . 2 سليمة  علمية  أسس  على  اجلديدة  الزراعية  للمجتمعات  السكان  وهتجري  متليك 
الية من نظرايت؛  السياسات اال للدولة من خالل ما مت التوصل  جتماعية واالقتصادية 

عمرانية   عشوائيات  خلق  عنها  ينتج  واليت  والتهجري  التوزيع  يف  للعشوائية  جتنـًًّبا  وذلك 
 وسكانية وتفتت للحيازات الزراعية وأزمات جديدة. 

لزراعية و األهداف  إنشاء خريطة الزراعية ابالعتماد االسس واملعاير احملددة  للخريطة ا  . 3
 اليت تستوجب انشائها سواًء كانت أهداف اقتصادية أو أهداف االجتماعية. 
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