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 مشكلة تعديات املباني على األراضي الزراعية يف مصر 

 1122حىت يناير  1122عقب ثورة يناير 

 قليوبية -حالة قرية كفر الشرفا القبلي

 "دراسة يف جغرافية الريف"

 () د. سيد أمحد سامل قاسم

 موضوع الدراسة:

ف املباين على من تغريات أمهها زايدة زح 1122إن ما شهده الريف املصري منذ ثورة يناير 

األراضي الزراعية يف اجتاهات طائشة ومبعدل فاق ما كان عليه احلال قبل ذلك جيب أن يشغل الباحثني 

 Geography ofوخاصة يف جغرافية العمران الريفي  Rural Geographyيف جغرافية الريف 

Rural Settlements ألراضي ادية واستخدام االيت هتتم بدراسة التغريات املكانية واالجتماعية واالقتص

( خلدمة سكان الريف ملا لدراسة السكان من أمهية 12، 11، ص 2992كة، يف املناطق الريفية )الزو 

(، حيث كانت نسبة Northem, 1979, p. 5يف جغرافية العمران حيث ال ختطيط إال ألجلهم )

يف  1112إىل سنة  2991نة الزايدة السنوية للمباين على حساب األراضي الزراعية خالل الفرتة من س

يف منطقة  %2.1(، ونسبة 11، ص 1121)وزارة الزراعة واستصالح األراضي،  %1الوادي والدلتا 

( 1122)اجلمعية الزراعية بكفر الشرفا قبلي،  1122إىل سنة  2991الدراسة خالل الفرتة من سنة 

                                                 

() .أستاذ اجلغرافية البشرية املساعد، جامعة أسيوط 

مشكلة تعديات المباني على األراضي الزراعية في مصر عقب ثورة يناير 2011 حتىالعنوان:
يناير 2013 حالة قرية كفر الشرفا القبلي - قليوبية : دراسة في جغرافية الريف

مجلة بحوث الشرق األوسطالمصدر:

جامعة عين شمس - مركز بحوث الشرق األوسطالناشر:

قاسم، سيد أحمد سالم محمدالمؤلف الرئيسي:

ع34المجلد/العدد:

نعممحكمة:

2014التاريخ الميالدي:

مارسالشهر:

616 - 557الصفحات:

:MD 650699رقم

بحوث ومقاالتنوع المحتوى:

EcoLinkقواعد المعلومات:

الزراعة، مصر، ثورة 25 يناير 2011، القوانين والتشريعات، التخطيط العمراني، الزيادةمواضيع:
السكانية، التعديات على األراضي الزراعية

http://search.mandumah.com/Record/650699رابط:

© 2021 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.
لالستخدام المادة هذه طباعة أو تحميل يمكنك محفوظة. النشر حقوق جميع أن علما النشر، حقوق أصحاب مع الموقع اإلتفاق على بناء متاحة المادة هذه
دار أو النشر حقوق أصحاب من خطي تصريح دون االلكتروني) البريد أو االنترنت مواقع (مثل وسيلة أي عبر النشر أو التحويل أو النسخ ويمنع فقط، الشخصي

المنظومة.

http://search.mandumah.com/Record/650699


 

555 
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 قليوبية -حالة قرية كفر الشرفا القبلي

 "دراسة يف جغرافية الريف"

 () د. سيد أمحد سامل قاسم

 موضوع الدراسة:

ف املباين على من تغريات أمهها زايدة زح 1122إن ما شهده الريف املصري منذ ثورة يناير 
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 1122إىل يناير  1122من يناير زادت النسبة على أثر قيام الثورة يف منطقة الدراسة خالل الفرتة 

 (.1122سنواي )اجلمعية الزراعية بكفر الشرفا القبلي،  %22.1لتصل إىل 

 منطقة الدراسة:

 2أتيت أمهية دراسة حالة قرية كفر الشرفا القبلي، مركز شبني القناطر، حمافظة القليوبية، شكل 

اقتصادها الزراعي يف املقام األول إذ ن خالل أن القرية متثل منوذجا للقرية املصرية م -لعوامل منها: أوال

جمال الزراعة سوى فرص العمل احملدودة يف  داري أي مقومات إلعالة السكان غريال يوجد يف نطاقها اإل

 1111نسمة سنة  8891بعض اخلدمات مثل التعليم والصحة من جهة وحجمها السكاين الذي بلغ 

(. وهو ما يقرتب من متوسط احلجم السكاين 21، ص 1119 )اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

أهنا تبعد  -( من جهة أخرى واثنيا111، ص 1118نسمة )مصيلحي،  1128للقرية املصرية البالغ 

كم وهي مدينة شبني القناطر، مما ال جيعلها أتثري أسر   1عن أقرب مدينة هلا يف نطاقها اإلداري مبسافة 

أهنا من  -هلا أحد العوامل املؤثرة يف التعدي على األراضي الزراعية هبا. واثلثااملدينة وكتلتها العمرانية 

القرى اليت يتمثل يف زمامها العديد من األشكال الطبوغرافية املؤثرة يف توجيه التعدايت على األراضي 

 الزراعية كالطرق واجملاري املائية والتوابع السكانية )العزب(.

 إشكالية الدراسة:

منطقة الدراسة  Rurlismدور التعدايت ابملباين على األراضي الزراعية على ريفية  تتمثل يف

من جوانبها الثالثي األيكولوجي واحلريف واالجتماعي وكيفية معاجلة الفجوة بني الطلب امللح على البناء 
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وادي والدلتا زحفا على األراضي الزراعية ابلقرية وما يصاحبه من فقد لزمامها الزراعي كجزء من نطاق ال

 الذي ميثل سلة الغذاء للمصريني للوصول إىل رؤية جغرافية جراء تلك املشكلة.

 أهداف الدراسة:

بيان تطور حجم مشكلة الفاقد يف مساحات األراضي  -تتمثل أهداف الدراسة منها: أوال

ملتعدي عليها بيان توزيع واستخدامات األراضي ا -الزراعية على حساب مساحات املباين يف مصر واثنيا

إظهار أهم خصائص كل من املتعدين  -وأثر العوامل الطبوغرافية واالقتصادية واالجتماعية يف ذلك واثلثا

توضيح دور التعدايت على جوانب ريفية  -من جهة واألراضي املتعدي عليها من جهة أخرى ورابعا

ان من املساكن واحملافظة على الوصول إىل التوازن بني توفري متطلبات السك -منطقة الدراسة وخامسا

 األراضي الزراعية.
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 املصدر:

، خريطة احليز العمراين لقرية كفر الشرفا القبلي، القليوبية، مقياس 1112وزارة اإلسكان،  -

 .8111: 2رسم، 

، اخلريطة الطبوغرافية لكفر الشرفا القبلي مقياس: 1121اجلمعية الزراعية بكفر الشرفا القبلي،  -

2 :21111. 

 .1122راسة امليدانية الد -

 م.1122 -قليوبية -شبني القناطر -(: موقع قرية كفر الشرفا القبلي2شكل )

 إعداد الدراسة وعناصرها:

اتبعت الدراسة يف إطار زمام القرية الكلي الذي يضم الكتلة العمرانية، املنهج الوصفي الكمي 

تعدين للوصول إىل اثآاثر االقتصادية صها مث خصائص املئمن خالل توزيع األراضي املتعدي عليها وخصا

واالجتماعية النامجة عن تلك التعدايت إضافة إىل املنهج السلوكي الذي يتناول أثر سلوك األفراد يف 

(. مثل قرار ترك الكتلة العمرانية 28، ص 1112تفسري الظواهر ذات اجلوانب اجلغرافية )العيسوي، 

الزراعية. كما أخذت الدراسة بعدد من الطرق واألساليب منها: التقليدية واالجتاه للبناء على األراضي 

اإلحصاء الشامل للمتعدين واملساحات املتعدى عليها ابإلضافة إىل عدد من العينات اليت توضح بنية 

هلا  األمثلعليها وأثر التعدي على جتزؤ احليازات الزراعية واالستغالل  املتعديومورفولوجية مباين األراضي 

عليها واملقابالت إلظهار  املتعديلبيان أثر التعدايت على تغري متوسط أسعار األراضي  ياانتواالستب

ي الزراعية خاصة وأن التحليل اجلغرايف يتطلب معلومات حبثية وحتليلية للمنطقة ضدوافع التعدي على األرا
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 املتعديراضي (. كما تطلبت الدراسة الرفع املساحي لألRobinson, 1988, p. 5املراد دراستها )

عليها من خالل الدراسة امليدانية واالستعانة خبريطة احليز العمراين القانوين )املعتمد( للقرية )وزارة 

(. واخلريطة الطبوغرافية لزمام القرية الكلي )اجلمعية الزراعية بكفر الشرفا القبلي، 1112اإلسكان، 

( وقد مت إعداد األشكال الكارتوجرافية 1عليها )شكل  املتعدي( للوصول إىل توزيع األراضي 1121

 ، وتتمثل أهم عناصر الدراسة يف مخسة جوانب هي:ARC Gisوفق برانمج 

 منو مساحات املباين على األراضي الزراعية يف مصر. .2

 عليها مبنطقة الدراسة. املتعديتوزيع األراضي  .1

 خصائص املتعدين على األراضي الزراعية. .2

 عليها. تعدياملخصائص األراضي الزراعية  .1

 القرية. Ruralismأثر التعدايت على ريفية  .8

 منو مساحات املباين على األراضي الزراعية يف مصر: .2

أوضحت بياانت التغريات يف مساحات أراضي املباين على حساب مساحات األراضي الزراعية 

ألراضي، )وزارة الزراعة واستصالح ا 1112، 2991( ابستخدام املرئيات الفضائية عامي 2)جدول 

للمتغريات يف مساحة  1122 -1122( من جهة وبياانت الدراسة امليدانية خالل الفرتة 1121

األراضي الزراعية من جراء تعديل املباين عليها يف منطقة الدراسة من جهة أخرى أن مساحة األراضي 

حيث بلغت نسبة  املستغلة يف املباين يف تزايد واضح بعد الثورة على حساب مساحة األراضي الزراعية

، ارتفعت النسبة إىل 2991سنة  %2األراضي الزراعية من بني إمجايل مساحة أراضي اجلمهورية 
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 %2.1يف حني تراجعت النسبة بعد الثورة لتصل إىل  1122سنة  2.2مث إىل  1112سنة  2.8%

ة يف مساحة األراضي يقابل ذلك ارتفاعا متتاليا يف نسبة أراضي املباين حيث يشري اجلدول أيضا إىل زايد

 1.8من مجلة أراضي اجلمهورية بعد أن كانت النسبة  %1.2لتصل إىل  1122املبنية بعد الثورة سنة 

 حال وهي الفرتة اليت تعثرت فيها خطط استصالح األراضي الزراعية مما أيذن مبخاطر 1122يف سنة 

 استمرار تلك املعادلة.

 

استخدامات األراضي الزراعية وأراضي املباين يف الوادي والدلتا  املصدر: بياانت النسب املئوية ملساحات

 (.2)بياانت جدول 

(: التطور النسيب ملساحات استخدامات األراضي الزراعية وأراضي املباين يف الوادي 1شكل )

 م.1122 -2551والدلتا ابلفدان خالل الفرتة من 
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لزراعية ابلفدان يف الوادي والدلتا (: تطور مساحات استخدامات املباين واألراضي ا2جدول )
 م.1122 -2551خالل الفرتة من 

 استخدام األراضي
 السنوات

2551 1115 1122 1122 
 % مساحة % مساحة % مساحة % مساحة

 91.2 9122229 92.8 9919111 99.2 9811129 91.1 2219198 زراعي
 28.9 2122299 21.8 2119129 21.2 2119821 8.9 111918 بناء
 211 21211918 211 21221191 211 9899119 211 2891811 مجلة

 11 2.1 11 2.2 11 2.8 11 2 املنزرعة من اجلمهورية %
 11 1.2 11 1.8 11 1.1 11 1.1 البناء من اجلمهورية %

 د على أن:احساب الباحث اعتم

 (.1م 1111مليون فدان )الفدان  111.2= 1كم  2129111مجلة مساحة اجلمهورية  -

عن )وزارة الزراعة واستصالح  1112و 2991مساحة األراضي املنزرعة وأراضي البناء عامي  -

 (.11، ص 1121األراضي 

اعتمادا على نسبة التغري يف  1122، 1122مساحة األراضي الزراعية وأراضي البناء عام  -

 (.1جدول ) 1122 -1122، 1112 -2991املساحة خالل الفرتتني 

 ية وأراضي املباين مساحات الطرق وقنوات الري والصرف.ال تضم األراضي الزراع -

اجلدول أيضا الفقد الواضح يف األراضي الزراعية حلساب مساحة املباين من خالل يوضح 

من  مساحتهمااملقارنة بني مساحة كل منها، فبينما تناقصت نسبة مساحة األراضي الزراعية من مجلة 

مث إىل  1122سنة  %92.8وإىل نسبة  1112سنة  %99.2إىل نسبة  2991سنة  91.1%

 .1122سنة  %91.2نسبة 

نسبة  يالحظ زايدة يف نسبة أراضي املباين قبل الثورة وبعدها دون تراجع حيث وصلت إيل

، ويظهر أثر التعدايت على 1122سنة  %21.8بعد أن كانت النسبة  1122سنة  28.9%
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ارنة بني نسبة الفاقد يف األراضي الزراعية حلساب وزايدة الفاقد منها من خالل املق الزراعيةاألراضي 

 (.1املباين قبل الثورة وبعدها )جدول 

راضي الزراعية يف (: التغري يف مساحات استخدامات أراضي املباين مقارنة مبساحات األ1جدول )
 1122 -1122مقارنة ابلفرتة بعد الثورة  1115 -2551خالل الفرتة  الوادي والدلتا

 )ابلفدان(.
 أراضي املباين األراضي الزراعية البيان لفرتةا

 111918 2219198 2991سنة  قبل الثورة

 1112إىل سنة  2991من سنة 

 2119821 9811129 1112سنة 
 891218 2121292 مساحة التغري

% 29.2 221.8 
 8.9 1.9 سنواي %

 1122إىل سنة  1122بعد الثورة من سنة 

1122 9919111 2119129 
1122 9122229 2122211 

 218219 298212 مساحة التغري
% 1.1 19.19 

 21.1 2.2 سنواي %
 املصدر: 

، ص 1122عن وزارة الزراعة واستصالح األراضي، سنة  1112، سنة 2991بياانت سنة  -

11. 

، من حساب الباحث اعتمادا على نسبة التغري يف األراضي 1122، سنة 1122بياانت سنة  -

 .1112إىل سنة  2991راضي البناء خالل الفرتة من سنة الزراعية وأ

 مساحة التغري والنسب املئوية من حساب الباحث. -

( إىل توزيع الفقد يف األراضي الزراعية وتعدايت املباين عليها على فرتة الدراسة 2ويشري جدول )

فداان يف  92882عة على عدد فداان موز  298212راعية املفقودة حيث بلغت مجلة األراضي الز 
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فداان يف اليوم. كما يشري اجلدول إىل زايدة أراضي  122فداان يف الشهر وعدد  9219السنة وعدد 

عليها  املتعديالبناء من خالل التعدايت على األراضي الزراعية حيث وصلت مجلة األراضي املبنية 

ساحة لتصل إىل فداان يف السنة وم 29119فداان خالل فرتة الدراسة تتوزع بني  21829مساحة 

 فداان يف الساعة. 1.2فداان يف اليوم وحنو  82فداان يف الشهر مبا يساوي  2811

(: التوزيع الزمين للزايدة يف مساحة أراضي البناء والفقد يف األراضي الزراعية ابلوادي 2جدول )
 )ابلفدان(. 1122 -1122والدلتا خالل فرتة الدراسة عامي 

 الفقد يف األراضي الزراعية أراضي البناء الزايدة يف الفرتة الزمنية
 298212 21829 1122 -1122مجلة التغري 

 92882 29119 السنة
 9219 2811 الشهر
 122 82 اليوم

 املصدر: 

 (.1مجلة التغري يف مساحة األراضي الزراعية وأراضي البناء عن جدول ) -

راعية اليت مت فقدها حلساب الزايدة التوزيع الزمين من حساب الباحث بواسطة توزيع األراضي الز  -

 على الفرتات الزمنية املبينة خالل فرتة الدراسة. البناءيف أراضي 

ويالحظ تباين حجم الفاقد من األراضي الزراعية حلساب املباين من منطقة إىل أخرى يف مصر 

ان مقارنة بنسبة الفاقد على حيث يتزايد الفاقد يف املناطق اجملاورة للمدن يليها املناطق الريفية كثيفة السك

 مستوى الوادي والدلتا.

مجلة املساحة الزراعية ومساحة املباين يف عدد من  توزيع ( إىل العالقة بني1ويشري جدول )

 املناطق اليت يتضح منها:
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ارتفاع نسبة مساحة األراضي املستخدمة يف املباين من مجلة نطاقها اإلداري يف املناطق اجملاورة  -

مبا يعين ارتفاع  1112سنة  %29.8وصلت النسبة يف مركز شربا اخليمة إىل  للمدن حيث

 هذه النسبة حاليا لتقرتب من الفقدان الكامل لألراضي الزراعية.

أثر ارتفاع كثافة السكان يف املناطق الريفية وأثر وجود الطرق الرئيسية على ارتفاع نسبة مساحة  -

 .%22.1قويسنا منوفية بنسبة  أراضي البناء كما عليه يف احلال يف مركز

 %8.9، %21.8زايدة نسبة استخدامات األراضي للمباين يف الدلتا مقارنة ابلوادي والدلتا  -

 على التوايل.

وهي نسبة تزيد عن النسبة يف الوادي  %2.2تشغل مساحة املباين يف منطقة الدراسة نسبة  -

من جهة أخرى حيث  %21.8ىل والدلتا من جهة كما أهنا تقل عن نسبة الدلتا اليت يصل إ

متثل منطقة البحث إحدى القرى اليت حيرص السكان هبا على احملافظة على األراضي الزراعية  

كمصدر القتصادها الرئيسي على عكس االرتفاع يف نسبة الفاقد يف األراضي الزراعية احمليطة 

 ابملدن.

 .1115مصر  يف مناطق خمتارة (: توزيع مساحات األراضي املنزرعة وأراضي البناء يف1جدول )
 مجلة مباين زراعة البيان النطاق

 2898111 111918 2219198 مساحة الوادي والدلتا
% 91.1 8.9 211 

 1192981 219219 8929119 مساحة الدلتا
% 99.8 21.8 211 

 82211 1911 11191 مساحة منطقة من الدلتا )قويسنا منوفية(
% 91.1 22.1 211 

 1191 1929 2281 مساحة للقاهرة )شربا اخليمة(ضاحية 
% 12.8 29.8 211 

 828 11 822 مساحة منطقة الدراسة
% 21.2 2.2 211 
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 املصدر: مت ترتيب البياانت تنازليا حسب مساحة النطاقات.
 .21، 11، ص 1121وزارة الزراعة واستصالح األراضي سنة  -
 .1122اجلمعية الزراعية بكفر الشرفا القبلي  -

 
 (.1122(، )الدراسة امليدانية سنة 1112املصدر: )وزارة اإلسكان، 

-1122عليها خالل الفرتة  واملتعدي(: توزيع أراضي الكتلة العمرانية القدمية 2شكل )

1122. 

 عليها مبنطقة الدراسة: املتعديتوزيع األراضي  .1

 812اعية مساحة فداان، تشغل االستخدامات الزر  111تبلغ مساحة الزمام الكلي للقرية 

فداان أراضي بور ومنافع   22فداان تتوزع بني مساحة  212منه والباقي مساحة  %92فداان بنسبة 

فداان مباين كل من احليز العمراين القانوين )املعتمد( ومباين  81كالطرق واجملاري املائية ومساحة، 

 (.1122عليها )اجلمعية الزراعية بكفر الشرفا القبلي،  املتعدياألراضي 

 التوزيع العددي للمتعدين: .أ
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 1122تشري بياانت احلصر الشامل للمتعدين على األراضي الزراعية خالل الفرتة من يناير 

 %1.1فداان( بنسبة  22.2قرياطا ) 192متعداي ملساحة  218إىل عددهم البالغ  1122حىت يناير 

( ومبا 1122اعية بكفر الشرفا القبلي، فداان )اجلمعية الزر  812من مجلة مساحة الزمام الزراعي البالغ 

 قرياط لكل متعدي. 2.9يصل إىل متوسط مساحة 

عليها حسب  املتعدي( إىل توزيع عدد املتعدين واملساحات 1( وشكل )8ويشري جدول )

العوامل املؤثرة يف تلك التعدايت كالطرق واجملاري املائية واجتاهات كل من توابع القرية والقرى اجملاورة، 

 عليها كالتايل: املتعديحسب اجلهة األكثر يف حجم املساحات  وهي

  املتعدي(: توزيع عدد املتعدين ومساحات األراضي 5جدول )
 م.1122 -1122عليها منطقة الدراسة خالل الفرتة 

 متوسط املساحة قرياط % قرياط املساحة/ % عدد اجلهة
 2.9 12.2 212 11.1 12 الغرب
 2.2 29.8 81 19.21 12 اجلنوب
 2.8 12.8 11 22.2 29 الشمال
 1.2 21.9 11 21.1 29 الشرق
 2.9 211 192 211 218 مجلة

مت ترتيب اجلدول -عليها مبنطقة الدراسة املتعدياملصدر: بياانت احلصر الشامل ملساحات األراضي 
 تنازليا حسب عدد املتعدين.
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 (.8 ( بياانت)جدول1122 (، )الدراسة امليدانية سنة1112، اإلسكاناملصدر:)وزارة 

 م.1122 -1122(: توزيع عدد املتعدين ومساحاهتم حسب جهات القرية خالل الفرتة 1شكل )

قرياط/ متعدي،  2.9قرياطا مبتوسط  212متعداي على مساحة  12الغرب: بلغ عدد املتعدين  -

 2.9وهي مساحة تقل عن متوسط نصيب الفرد من مجلة التعدايت للفرد اليت تصل إىل 

رياط/ متعدي، ويرجع ذلك إىل أن أغلب املتعدين كان استخدامهم األول هو البناء السكين ق

 عدا حالتني فقط لالستخدام الداجين.

نصيب اجلنوب: ميثل أقل اجلهات يف متوسط نصيب مساحة املتعدين حيث وصل متوسط  -

 12د املتعدين قرياطا وعد 81عليها  املتعديقرياط، بلغ إمجايل املساحات  2.2املتعدي به 

قلل قرياطا  21متعداي، ويرجع ذلك إىل أن إنشاء مقربة جديدة للقرية على مساحة تصل إىل 

 قرياط.نصيب الفرد من التعدايت عن 

 متعداي مبتوسط 29قرياطا وعدد املتعدين  11 به عليها املتعديالشمال: بلغت املساحة  -

ب املتعدين من املساحة، ويرجع قرياطا للمتعدي، وهي أعلى اجلهات يف نصي 2.8 مساحة
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من مجلة املساحات  %11.1قرياطا بنسبة  19ذلك لوجود أربع مزارع للدواجن مساحتها 

قرياط  1متعدين، تزيد مساحة كل منهم عن  1عليها يف هذه اجلهة ولوجود عدد  املتعدي

 هبدف بناء مساكن واسعة.

قرياطا/  1.2قرياطا مبتوسط  11متعداي على مساحة  29الشرق: بلغ عدد املتعدين به  -

متعدي، وأييت ارتفاع نصيب املتعدي يف هذه اجلهة ألسباب منها وجود ثالث مساحات 

عليها لدى بعض  املتعديواسعة مت استخدامها كمزارع للدواجن، وكذلك ارتفاع املساحة 

ملتعدين املتعدين لوجود تلك األراضي ضمن ممتلكاهتم الزراعية، وحول وجود ارتباط بني عدد ا

حسب  1.1ارتباطا يصل إىل  2عليها يف كل جهة تبني بياانت اجلدول  املتعديواملساحة 

وهو ارتباط يوصف أبنه فوق املتوسط وأييت ذلك لتباين العوامل وراء  Pearsonارتباط 

 التعدايت يف كل جهة.

 عليها: املتعديتوزيع املتعدين حسب فئات املساحات  .ب

عليها حيث  املتعدين على األراضي الزراعية حسب فئات املساحات يتباين توزيع عدد املتعدي

من املتعدين تقل حيازاهتم عن قرياط يف حني أن نسبة  %12.1( إىل أن 8( وشكل )1يشري جدول )

عليها لكل منهم من قرياط إىل أقل من قرياطني، أما أقل الفئات  املتعديمنهم ترتاوح املساحة  11.2%

من مجلتهم، وميكن توزيع املتعدين حسب  %9.2فئة أكثر من قرياطني حيث انلت لعدد املتعدين هي ال

 عليها كالتايل: املتعديفئة املساحة 
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 عليها  املتعدي(: عدد املتعدين حسب فئات املساحات 6جدول )
 م.1122 -1122يف جهات القرية مبنطقة الدراسة خالل الفرتة 

 مجلة رفأكث 1 1أقل من  -2 2أقل من  قرياط اجلهة/

 12 1 21 82 عدد الغرب
% 21.2 11.9 2 211 

 12 1 1 28 عدد اجلنوب
% 98.1 9.2 1.9 211 

 29 1 21 8 عدد الشمال
% 11.2 81.1 12.2 211 

 29 1 2 2 عدد الشرق
% 29.9 29.9 11.1 211 

 218 21 28 99 عدد مجلة
% 12.1 11.2 9.2 211 

مت ترتيب -عليها واملتعدين مبنطقة الدراسة املتعديساحات األراضي املصدر: بياانت احلصر الشامل مل

 اجلدول تنازليا حسب عدد املتعدين.

عليها يف جهة اجلنوب وهي  املتعديمن املساحات  %98.1تنال نسبة  الفئة أقل من قرياط: -

 بذلك متثل أكثر فئات املساحة لعدد املتعدين ابلنسبة جلهات القرية وذلك لصغر املساحات

عليها اليت ختص كل متعدي خاصة منها اليت مت استغالهلا يف بناء املقابر، تليها جهة  املتعدي

من مجلتهم وأغلبهم من مستخدمي  %21.2الغرب حيث تصل نسبة املتعدين يف هذه الفئة 

من مجلة  %29.9األراضي يف البناء السكين، يلي ذلك جهة الشرق حيث تنال هذه الفئة 

ذين يتوزع استخدام أراضيهم بني السكن، وعمل مزارع الدواجن، أما أقل عدد املتعدين ال

 من مجلة عدد املتعدين. %11.2لت هذه الفئة كانت جهة الشمال حيث ان اجلهات يف

متثل جهة الشمال أكثر اجلهات يف نسب عدد املتعدين هبا حيث  قرياط: 1-2الفئة من  -

 املتعدين.من مجلة عدد  %29.9مث جهة الشرق  %81.1انلت 
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 (.1(، )الدراسة امليدانية(، )بياانت جدول 1112املصدر: )وزارة اإلسكان 

  املتعديت املساحة ائالتعدايت حسب ف(: توزيع 5شكل )

 م.1122-1122عليها مبنطقة الدراسة خالل الفرتة 

متعداي أغلبهم يف  21قرياط: يقل عدد املتعدين يف هذه الفئة ليصل إىل  1الفئة أكثر من  -

جهيت الشرق والشمال حيث مت استخدام تلك األراضي يف إنشاء مزارع للدواجن أو بعض 

 الفيالت يف جهة الشمال.

 العوامل املؤثرة يف توجيه التعدايت ومساحاهتا: .ج

مل تتبع التعدايت اجتاهات حمددة يف البناء على األراضي الزراعية حيث انتشرت بصورة طائشة 

لعوامل اليت سامهت يف توجيهها، يهم اجلغرايف منها الظاهرات الطبوغرافية ومع ذلك ميكن تبني عددا من ا

 وبعض العوامل االقتصادية واالجتماعية.

 :الطبوغرافيةالعوامل  .2
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( أثر العوامل الطبوغرافية اليت منها اجملاري املائية والطرق 1( وشكل )2يتضح من جدول )

 منها من منطقة الدراسة. وتوابع القرية )الغرب( مث اجتاهات القرى القريبة

اجملاري املائية: تتمثل يف الرتع واملصارف املتصلة ابلكتلة السكانية للقرية أو اليت جلأ إليها  -

املتعدون كواجهات ملبانيهم اجلديدة حيث انلت اجملاري املائية مثل ترعة البحر وترعة نبتيت 

خالل التعدي على  من اعليه املتعديمن مجلة املساحات  %29.9وترعة اجلنابية نسبة 

 األراضي املمتدة على جوانب تلك الظاهرات يف االستخدامات السكنية ومزارع الدواجن.

الطرق: أمهها الطريق املرصوف الرابط بني مدينة شبني القناطر ومنطقة الدراسة على طول ترعة  -

لواصل إىل قرية عليها مشاال وجنواب مث الطريق ا املتعديالبحر حيث امتدت على طوله األراضي 

طحوراي حيث أوشكت الكتلة العمرانية ملنطقة الدراسة من جهة وما يقابلها لقرية طحوراي من 

جهة أخرى أن تتواصل يف كتلة واحدة، ومتثل الطرق املرتبة الثانية يف مساحات التعدي على 

 .%22.2األراضي الزراعية بنسبة 

جود عدد من التوابع من أمهها عزبة حممد سعيد، توابع القرية والقرى اجملاورة: يتمثل ذلك يف و  -

عزبة أمحد عمارة، ابإلضافة إىل عدد من القرى اجملاورة مثل طحوراي يف الغرب ونبتيت يف 

رقي وكفر سعد يف الشمال الغريب حيث متثل الطرق واملدقات الواصلة بينها ومنطقة شالشمال ال

التعدايت نتج عنها أسر عزبة أمحد الدراسة خطوط التعدايت، ويظهر ذلك بوضوح يف أن 

كما أن التعدايت ظهرت على الطريق عمارة يف الشرق إىل جانب الكتلة العمرانية للقرية،  

الواصل بني منطقة الدراسة وقرية طحوراي من الغرب والطريق الواصل بني القرية وكفر سعد يف 

 الشمال الغريب.
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 العوامل االقتصادية واالجتماعية: .1

عليها واستخداماهتا: تظهر أبعاد احليازات الزراعية واستخداماهتا من  املتعديازات تبعية احلي -

 خالل: جانبني:

قسم إىل حيازات ملك لألفراد وملك وزارة األوقاف )احلكومة( نأوال: تبعية احليازات اليت ت

وزارة األوقاف يف متتد إىل احليازات التابعة لحيث اجتهت التعدايت إىل احليازات ملك األفراد بينما مل 

 (.1122فداان )وزارة األوقاف،  29اجلهة الشمالية الغربية من القرية البالغ مساحتها 

أفدنة تستغل يف  8اثنيا: استخدام األراضي حيث كان لوجود حيازة واسعة مندجمة تزيد عن 

ل على زراعة األشجار املثمرة أثر على عدم مد التعدايت إليها إذ حرص أصحاهبا ميسوري احلا

 استمرارها يف أماكنها دون إزالتها.

( إىل توزيع 2( وشكل )9عليها: تشري بياانت اجلدول ) املتعديغرض استخدام األراضي  -

قرياطا بنسبة  298عليها حسب الغرض من استخدامها حيث تبني أن  املتعدياألراضي 

القائمة قبل التعدي من االستخدام السكين تقع يف النطاق احمليط ابلكتلة العمرانية  91.9%

مثلة يف مزارع الدواجن ومشروع مرتا أما االستخدامات األخرى امل 211على مسافة أقل من 

املسورة من قبل املتعدين لتحديد استخدامها فيما بعد فتصل مساحتها  واألراضي إقامة املقابر

ك إىل مرت، ويعود ذل 211من مجلتها على مسافة أكثر من  %22.9قرياطا تقع نسبة  21

بناء للسكن يقرتن به الرغبة يف القرب من الكتلة العمرانية التقليدية لتحقيق األمان أن غرض ال

االجتماعي من جهة واالستفادة من خدمات البنية األساسية كالكهرابء واملياه والصرف 

الصحي من جهة أخرى. وأييت تطرف االستخدامات األخرى كمزارع الدواجن واملقابر 

عار األراضي البعيدة نسبيا عن مثيالهتا القريبة من الكتلة العمرانية التقليدية للقرية، الخنفاض أس
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ولكون هذه االستخدامات تتطلب مساحات واسعة ولضرورة بعد تلك االستخدامات عن 

 السكن اثآدمي ملا ختلفه من فضالت وروائح.

ية مبنطقة الدراسة خالل عليها حسب الظاهرات الطبوغراف املتعدي(: توزيع األراضي 5جدول )

 م.1122 -1122الفرتة 

 % املساحة/ قرياط الظاهرة
 29.9 221 جماري مائية

 22.2 92 طرق
 21.1 11 اجتاهات التوابع والقرى اجملاورة

 21.2 21 عشوائية
 211 192 مجلة

 هبا.عليها حسب الظاهرات املرتبطة  املتعدياملصدر: بياانت احلصر الشامل ملساحات األراضي 
عليها حسب البعد عن الكتلة العمرانية مبنطقة  املتعدي(: توزيع استخدام األراضي 5جدول )

 م.1122 -1122الدراسة خالل الفرتة 

 مرت 211أكثر من  مرت 211أقل من  مجلة املساحة قرياط البعد عن الكتلة العمرانية االستخدام

 292 1 298 مساحة سكين
% 91.9 2.2 211 

 91 21 11 مساحة وأخرىداجين 
% 11.1 22.9 211 

 192 21 118 مساحة مجلة
% 22 12 211 

 عليها مبنطقة الدراسة حسب استخداماهتا. املتعدياملصدر: بياانت احلصر الشامل ملساحات األراضي 

 



 ن )اجلزء الثاين(العدد الرابع والثالثو                                  جملة حبوث الشرق األوسط  

556 

ة عليها حسب الظاهرات الطبوغرافية املوجهة هلا مبنطقة الدراس املتعدي(: توزيع األراضي 6شكل )
 م.1122 -1122خالل الفرتة 

 
 (.9اهتا )جدول عليها واستخدام املتعدياملصدر: الدراسة امليدانية، نتائج احلصر الشامل لألراضي 

 عليها حسب منط االستخدام املتعدي(: توزيع األراضي 5شكل )

 م.1122 -1122مبنطقة الدراسة خالل الفرتة  

عليها من خالل  املتعديأسعار األراضي الزراعية التغري يف أسعار األراضي: يتبني التغري يف  -

( إىل ثالث فئات 9( وشكل )9تقسيم الزمام الزراعي للقرية حسب سعر األراضي به جدول )

حيث أتثر سعر األراضي حسب بعدها عن الكتلة العمرانية من جهة وعدد من املظاهر 

 ع القرية والقرى اجملاورة هي:ة وجماري املياه واجتاهات توابيالطبوغرافية مثل الطرق الرئيس

  جنيه، زاد بعد التعديالت  911على  1122الفئة األوىل: استقر متوسط سعر املرت قبل سنة

يضم هذا النطاق األراضي  %28، بزايدة قدرها رتمجنيه/ 2111ليصل إىل  1122يناير  يف

رتا يف نطاق يلتف م 281اليت ال تبعد عن حدود الكتلة العمرانية القائمة قبل التعدايت سوى 
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حول الكتلة العمرانية القائمة قبل التعدايت، وكذلك حول التوابع يف نطاقات ال تزيد أكثر من 

 مرت، يضاف إىل ذلك األراضي احمليطة ابلطرق، وجماري املياه. 211

  مرتا من الكتلة  211مرتا إىل أقل من  281الفئة الثانية: تضم األراضي اليت تقع على بعد من

انية القائمة قبل التعدايت يف الوقت الذي تبعد فيه عن الطرق واجملاري املائية حيث ارتفع العمر 

م بزايدة تصل إىل  1122جنيها سنة  111إىل  1122جنيها سنة  111سعر املرت من 

 تضم هذه الفئة األراضي الوسطى يف زمام القرية الزراعي يف مشاهلا ومشاهلا الغريب. 111%

 مرتا عن الكتلة العمرانية القائمة  211ضم نطاقات األراضي اليت تبعد أكثر من الفئة الثالثة: ت

قبل التعدايت بعيد عن اجملاري املائية والطرق الرئيسية يف شرق القرية وجنوهبا الغريب حيث 

 1122جنيها يف يناير  98إىل  1122جنيها يف يناير  91اخنفض متوسط سعر املرت من 

ويرجع ذلك إىل العروض املتسارعة يف بيع األراضي حرصا من  ،%8.1بنسبة اخنفاض تصل 

 أصحاهبا على استبداهلا بشراء أراضي قريبة من احليز السكين. 

من مالك األراضي  %11.8عليها: ساهم وجود نسبة  املتعديحمل إقامة مالك األراضي  -

ألراضي كانت ضمن  عليها يف اإلقامة خارج القرية ألسباب ترجع إىل أن غالبية هذه ا املتعدي

الذي مت مبقتضاه إهناء العالقة اإلجيارية وعودة حيازة تلك  الزراعيةقانون اإلجيارات لألراضي 

األراضي إليهم بعد مرور أكثر من ثالثة عقود مع املستأجرين هلا حيث سهل على هؤالء املالك 

م ممارستهم حرفة حتت إغراء ارتفاع أسعارها، وعدالتفريط يف تلك األراضي والتخلي عنها 

عليها هم من  املتعديمن مجلة مالك األراضي  %22.8إىل أن  21الزراعة، ويشري اجلدول 

املقيمني يف القرية الذين فرطوا يف األراضي حتت إغراء ارتفاع األسعار من جهة واحلاجة إىل بناء 

 مساكن هلم من جهة أخرى.
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عليها يف مدى  املتعديالك األراضي عليها: سامهت وظيفة م املتعديوظيفة مالك األراضي  -

منهم ليسوا من املزارعني هلا حيث أن  %21.8أن  22التعدي عليها حيث يوضح اجلدول 

ك إىل أغلبهم من املوظفني والعاملني يف قطاعات عديدة من الدولة غري الزراعة، وقد أدى ذل

 ا.لبيع أمام اإلغراءات املادية يف شرائهسهولة التفريط يف أراضيهم اب

عليها حسب التباعد من الكتلة العمرانية  املتعدي(: التغري يف متوسط أسعار األراضي 5جدول )
 .1122 -1122مبنطقة الدراسة خالل الفرتة 

املسافة من الكتلة  الفئة
 العمرانية/ مرت

السعر يف يناير 
 ابجلنيه 1122

السعر يف يناير 
 ابجلنيه 1122

التغري % 
 مرت جنيه/

 28 2111 911 281 أقل من األوىل
 111 111 111 211أقل من  -281 الثانية
 8.1- 98 91 فأكثر 211 الثالثة

املصدر: نتائج االستبياانت مع مراعاة أثر بعض الظاهرات الطبوغرافية مثل جماري األهنار والطرق يف 
 تعديل عرض النطاقات.

 = نسبة التغري يف السعر
 عليها حسب حمل إقامتهم  عدياملت(: توزيع مالك األراضي 21جدول )

 1122 -1122حال التعدايت مبنطقة الدراسة خالل الفرتة 
 % عدد اإلقامة
 22.8 11 القرية

 11.8 29 خارج القرية
 211 91 مجلة

 عليها. املتعدياملصدر: بياانت احلصر الشامل ملالك األراضي 
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 التعدايت وبعدها.(، الدراسة امليدانية ألسعار األراضي قبل 9املصدر: جدول )

 م.1122 -1122(: نسبة التغري يف أسعار األراضي بني عامي 5شكل )
 عليها حسب وظيفتهم حال املتعدي(: توزيع مالك األراضي 22جدول )
 .1122 -1122التعدايت مبنطقة الدراسة خالل الفرتة  

 % عدد الوظيفة
 12.8 11 مزارع
 21.8 89 أخرى
 211 91 مجلة
 عليها مبنطقة الدراسة. املتعدياحلصر الشامل لوظائف مالك األراضي  املصدر: بياانت

 خصائص املساكن القدمية للمتعدين: -

  حالة حيازة مساكن املتعدين القدمية يف الكتلة العمرانية قبل التعدي عليها: متثل حالة حيازة
ىل أن إ 21املتعدي ملسكنه قبل التعدي أحد أبعاد التعدايت حيث تشري بياانت اجلدول 

منهم كانوا يقيمون يف مساكن مشرتكة يقيم يف كل مسكن منها أكثر من أسرة مما  91.1%
يستدعي البحث عن االستقالل يف مسكن جديد بطريقة التعدايت على األراضي الزراعية 

منهم كانوا يقيمون يف مساكن مستقلة أغلبها ضيقة املساحة كنتائج  %22.9للبناء عليها وأن 
 ن عرب األجيال.لتجزؤ املساك
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  موقع وموضع املسكن القدمي: ميثل موقع املسكن القدمي يف قلب الكتلة العمرانية أو املناطق
احلديثة منها جهة أو موضعه على شوارع رئيسية أو اثنوية من جهة أخرى أحد أهم دوافع 

 االنتقال إىل مساكن أخرى.

القلب القدمي بينما وفد من  من مجلة املتعدين وفدوا من %22إىل أن  22ويشري اجلدول 
 %89ويشري اجلدول أيضا إىل أن  %12مناطق القرية اليت مت بناؤها خالل نصف القرن املاضي نسبة 

وفدوا  %12من املتعدين تركوا مساكنهم القدمية يف حارات ضيقة ال تسمح مبرور السيارات فيها، وأن 
 مثل ارتفاع درجة التزاحم هبا.من شوارع رئيسية كما سامهت عوامل أخرى يف تركهم هلا 

  مساحة املسكن يف الكتلة القدمية: ساهم ضيق املساكن يف القرية الناجم عن عوامل أمهها
التوارث وجتزئة املقسم منها إىل الرغبة يف االنتقال منها إىل مساكن فسيحة حيث يشري جدول 

ن نصف قرياط لكل من املساكن القدمية للمتعدين كانت يف الفئة أقل م %89إىل أن  21
من قرياط يف حني جاءت املساكن يف الفئة  اقل ما بني نصف قرياط إىل %11مسكن وأن 

 وهي مساكن مشرتكة على املشاع بني أصحاهبا. %21اليت تزيد عن قرياط نسبة 

  مورفولوجية وحداثة املساكن القدمية: أيمل العديد من املتعدين يف جماراة التطورات يف
ساكن احلديثة خاصة من حيث واجهاهتا وتكوينها الداخلي، األمر الذي دفعهم مورفولوجية امل

( من 28)جدول  %11للتعدايت لتحقيق ذلك على أرض جديدة خاصة وأن نسبة 
مساكنهم القدمية كانت تقليدية تتالءم مع البيئة الريفية ملكان يتسع للسكان وأدوات الزراعة 

جديدة ال يعيبها سوى ضيق املساحة وارتفاع كانت مساكن   %29واحليواانت وأن نسبة 
 درجة التزاحم.

  درجة التزاحم يف املساكن القدمية: تعد الرغبة يف ختفيف درجة التزاحم للسكان يف مساكنهم
القدمية أحد دوافع املتعدين ألجل ختفيف درجة التزاحم يف املساكن القدمية حيث وصل عدد 

حني بلغ عدد املساكن  يف %81ثة أفراد للحجرة إىل السكان اليت يزيد فيها التزاحم عن ثال
(، األمر الذي عزز من أسباب 21)جدول  %21اليت كانت فيها درجة التزاحم مناسبة 

 التعدايت يف األراضي الزراعية لتخفيف درجة التزاحم.
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 (: توزيع حالة املساكن القدمية للمتعدين حسب 21جدول )
 .1122 -1122فرتة منط احليازة مبنطقة الدراسة خالل ال

 % عدد املتعدين حالة السكن
 22.9 11 مستقل
 91.1 218 مشرتك
 211 218 مجلة

املصدر: بياانت احلصر الشامل للمساكن القدمية للمتعدين حسب حالة احليازة مستقلة لألسرة أو 
 مشرتكة بني عدد من األسر.

 .1122 -1122ة خالل الفرتة (: مواقع املساكن القدمية للمتعدين مبنطقة الدراس22جدول )
 % عدد احلالة

 الكتلة العمرانية
 22 212 قلب القرية

 12 21 املناطق األخرى
 211 229 مجلة

 الشوارع
 12 82 شارع رئيسي
 89 91 حارة ضيقة

 211 229 مجلة
 الشوارع. املصدر: بياانت احلصر الشامل ملواقع املساكن القدمية للمتعدين من الكتلة العمرانية ومن

(: توزيع املساكن القدمية للمتعدين حسب مساحاهتا مبنطقة الدراسة خالل الفرتة 21جدول )
 م.1122-1122

 % عدد فئة املساحة
 89 92 قرياط 1.8

 11 21 أقل من قرياط -قرياط 1.8
 21 11 أكثر من قرياط

 211 229 مجلة
 ة من حيث مساحاهتا.املصدر: بياانت احلصر الشامل ملساكن املتعدين القدمي
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 (: مورفولوجية وحداثة املساكن القدمية للمتعدين 25جدول )
 م.1122-1122مبنطقة الدراسة يف الفرتة من 

 % عدد النمط
 11 91 تقليدي

 29 82 مساكن حديثة
 211 229 مجلة

 ، تقليدي.املصدر: بياانت احلصر الشامل ملساكن املتعدين القدمية من حيث تكوينها ومنط البناء حديث
 (: التزاحم يف املساكن القدمية للمتعدين 26جدول )

 م.1122 -1122مبنطقة الدراسة خالل الفرتة 
 % عدد املساكن فرد/ حجرة

 21 11 فرد
 21 11 اثنان

 81 28 ثالثة فأكثر
 211 229 مجلة

 الدراسة.املصدر: بياانت احلصر الشامل لدرجة التزاحم يف املساكن القدمية للمتعدين مبنطقة 

 خصائص املتعدين على األراضي الزراعية: .2

( Clarke, 1962, p. 2يف أي دراسة جغرافية ) اهلامة أهم اجلوانبتعد األبعاد السكانية 
خاصة يف هذه الدراسة اليت ميثل السكان العامل األول يف التعدايت حيث ميكن تناول تلك األبعاد من 

تركيبهم من حيث العمر واحلالة الزواجية والتعليم والنشاط خالل جهات إقامة املتعدين قبل التعدي و 
 االقتصادي.

 جهات اإلقامة قبل التعدي: .أ
( 22اقتصر عدد املتعدين على األراضي الزراعية من خارج القرية كما يتضح من جدول )

من مجلة عدد املتعدين عليها، وهم من أصول عائلية  %1.2متعدين فقط بنسبة  1( على 9وشكل )
   11أن غادرت أسرهم القرية إىل املدن اجملاورة وأمهها القاهرة اليت ال تبعد عن منطقة الدراسة سوى سبق 

كم خالل العقود األربعة املاضية، حيث أدى ارتفاع إجيار املساكن يف املدن الكبرية إىل إقامة بعض 
ل يف مناطق التحضر )الزوكة، سكاهنا يف األقاليم الريفية املتامخة هلا واالنتقال يوميا إىل مواقع العم

 229(. أما ابقي املتعدين هم من املقيمني يف الكتلة العمرانية للقرية وعددهم 218، ص 1111
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من املتعدين بنسبة  2من مجلة املتعدين، وتشري بياانت احلصر الشامل إىل أن  %98.9متعداي بنسبة 
جملاورة مثل شبني القناطر، القاهرة إال أن من مجلتهم كانوا من الراغبني يف اهلجرة إىل املدن ا 1.2%

وجود فرص للتعدي على األراضي الزراعية لبناء مساكن أو مشروعات جتارية هلم وقدرة بعضهم على 
متلك السيارات اخلاصة بدل رغبتهم ابلبقاء يف الريف على حساب اهلجرة إىل املدن شأن مناطق عديدة 

 (.Bansiter, 1995, p. 4من العامل )
إقامة املتعدين وقت التعدي على األراضي الزراعية مبنطقة الدراسة خالل  (: جهات25ل )جدو 

 م.1122 -1122الفرتة 
 % عدد جهة اإلقامة

 98.9 229 الكتلة العمرانية للقرية
 1.2 8 خارج الكتلة العمرانية للقرية

 211 218 مجلة
تهم وقت التعدايت على األراضي املصدر: بياانت احلصر الشامل للمتعدين من حيث جهات إقام

 الزراعية.
من مجلة املتعدين على األراضي الزراعية   %22.2( إال أن نسبة 29وتشري بياانت جدول )

كانوا يقيمون يف املناطق القدمية من القرية اليت توصف ابلتزاحم السكاين واملساكن صغرية ملساحات اليت 
بني التزاحم واملستوى  العكسيةمشى مع العالقة ينخفض لدى ذويها الدخل االقتصادي وهو ما يت

 (.222 -221، ص ص 2991االقتصادي إذا ارتفع أحدمها اخنفض اثآخر )إمساعيل، 
(: توزيع املتعدين الوافدين من القرية حسب نشأة الكتلة العمرانية الوافدين منها 25جدول )

 م.1122 -1122مبنطقة الدراسة خالل الفرتة 
 % عدد نشأة الكتلة

 22.2 219 1111قبل سنة 
 11.2 22 1111بعد سنة 

 211 229 مجلة
 املصدر: بياانت احلصر الشامل للمتعدين الوافدين من القرية حسب نشأة الكتلة العمرانية الوافدين منها.

 الرتكيب العمري واحلالة الزواجية وحجم اإلعالة: .ب
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سنة، وميثل  11 -28عمرية من يدخل مجيع املتعدين على األراضي الزراعية يف الفئات ال
متعداي  229( النسبة الغالبة حيث بلغ عددهم 9( وشكل )29املتزوجون كما يتضح من جدول )

عليها هو  املتعديمن مجلتهم، مما أدى إىل أن االستخدام األول يف املساحة لألراضي  %98.9بنسبة 
ائالهتم املمتدة ويرغبون يف االستقالل االستخدام السكين لألفراد الذين تزوجوا يف مساكن مشرتكة مع ع

 مبساكن خاصة بعائالهتم اجلديدة.
من  %11أفراد لألسرة تستحوذ على نسبة  1( إىل أن فئة حجم 11وتشري بياانت اجلدول )

بنسبة أفراد  2فرد لكل منهم، يليها فئة حجم األسرة  /1مجلة عدد املتعدين، يصل حجم اإلعالة 
دين حيث يصل حجم اإلعالة فرد لكل أسرة، أما أرابب األسر املتعدين من مجلة عدد املتع 22.9%

من مجلة عدد  %22.2الذين تصل إمجايل عدد األسرة لديهم إىل مخسة أفراد فأكثر فتصل نسبتهم إىل 
أفراد فأكثر لكل متعدي، ويشري اجلدول إىل تقارب أعداد املتعدين غري  2املتعدين وحجم اإلعالة 

متعدين على التوايل. وتوضح بياانت احلصر  2، 1ة وحديثي الزواج من جهة أخرى املتزوجني من جه
فردا مما جيعل إعالة صغار السن على  119سنة يصل عددهم  28الشامل أن مجلة املعالني أقل من 

 ( هي:212، ص 2991سنة )أبو عيانة،  89 -28ذويهم يف الفئة العمرية من 

 
الة الزواجية للمتعدين على األراضي الزراعية مبنطقة الدراسة (: الرتكيب العمري واحل25جدول )

 م.1122 -1122خالل الفرتة 

 عدد اجلملة احلالة الزواجية الفئة العمرية
 % عدد متزوج أعزب

 19 11 21 1 سنة عدد 21أقل من 
 22 212 212 - سنة عدد 21أكثر من 

 211 218 229 1 عدد مجلة
% 1.2 98.9 211 - 

: بياانت احلصر الشامل للمتعدين على األراضي الزراعية حسب الرتكيب العمري واحلالة املصدر
 الزواجية.
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(: توزيع املتعدين حسب احلالة الزواجية وحجم اإلعالة مبنطقة الدراسة خالل الفرتة 11جدول )
 م.1122 -1122

احلالة الزواجية وحجم 
 إعالة صغار السن/ متعدي % عدد املتعدين األسرة

 حجم اإلعالة العدد
 بدون بدون 1.2 1 أعزب
 بدون بدون 1.9 2 فرد 1
 88 واحد 22.99 88 فرد 2
 221 اثنان 11 89 فرد 1
 22 ثالثة فأكثر 22.2 29 فأكثر 8

 119 - 211 218 مجلة
 2.9 - - - متوسط اإلعالة

 هتم الزواجية وحجم اإلعالة.املصدر: بياانت احلصر الشامل للمتعدين على األراضي الزراعية حسب حاال
 سنة(. 28املعالون صغار السن )أقل من  -
 احلالة التعليمية: .ج

ال يقتصر التعدي على األراضي الزراعية على فئة معينة من املتعلمني وإمنا ميتد إىل كل الفئات 
من  من مجلتهم، متثل فئة أقل %98إال أن أغلبهم من احلاصلني على مؤهالت أقل من اجلامعية بنسبة 

وهي نسبة تقارب نسبة األميني بني السكان يف مصر اليت تصل  %11.2االبتدائي أكثر فئاهتم بنسبة 
( تليها فئة احلاصلني على United Nation, 2001, p. 34من مجلة السكان ) %18.8إىل 

صلني (، وأخريا أتيت فئة احلا12على التوايل )جدول  %28.1، %11.9بنسبة  اإلعداديةاالبتدائية مث 
 .%1.9على التعليم العايل بنسبة 

(: احلالة التعليمية للمتعدين على األراضي الزراعية مبنطقة الدراسة خالل الفرتة 12جدول )
 م.1122-1122

 % عدد املؤهل الدراسي
 11.2 11 أقل من ابتدائي

 11.9 21 ابتدائي
 28.1 11 إعدادي
 22.2 21 اثنوي
 1.9 2 جامعي
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 211 218 مجلة
 على األراضي الزراعية حسب حالتهم التعليمية. للمتعدين صدر: بياانت احلصر الشاملامل

 الرتكيب الوظيفي: .د

املزارعون: أمهل العديد من سكان القرية العمل ابلزراعة واالجتاه إىل العمل يف املدن رغم إقامتهم  -
 2991هد عام يف القرية مسايرة يف ذلك الجتاه العديد من مناطق العامل ففي بريطانيا ش

 .Cater, 1996, pم )2912عن سنة  %12.2اخنفاضا يف عدد العاملني ابلزراعة بنسبة 

( وميثل املزارعون املرتبة األوىل من عدد املتعدين على األراضي الزراعية حيث بلغ عددهم 201
أن أغلبهم  9وشكل  11من مجلتهم حيث يتضح من جدول  %11.9متعداي بنسبة  18

لى أراضيهم الزراعية اليت ميلكوهنا مستغلني يف ذلك تواجد األراضي الزراعية يف من املتعدين ع
حوزهتم حيث يقوم أكثر من واحد منهم ابلبناء على مساحة مشرتكة، ينتمون غالبا إىل أسرة 

 عليها. املتعديواحدة ترتبط بتلك األراضي 
أو يف غريها من القطاعات  راعيةالعمال الزراعيون: يقصد هبم عمال اليومية يف األراضي الز  -

متعداي بنسبة  11خاصة يف قطاع املعمار، ينالون املرتبة الثانية يف عدد املتعدين عددهم 
عليها يف فئيت املساحة أقل من  املتعديمن مجلتهم، أغلبهم من املشرتين لألراضي  12.1%

 قرياط، الفئة من قرياط إىل أقل من قرياطني.

، أغلبهم من املشرتين ألراضي يف فئة %11.9عداي بنسبة مت 21املوظفون: يصل عددهم  -
 املساحة أقل من قرياطني هبدف البناء عليها لإلسكان.

من مجلة عدد املتعدين، تضم هذه  %1.9الفئات يف عدد املتعدين بنسبة  آخرون: ميثلون أقل -
 نشطة احلرفية.الفئة عددا من املتقاعدين من أعماهلم أو الذين يعلمون يف أعمال كالتجارة واأل

(: الرتكيب الوظيفي للمتعدين على األراضي الزراعية مبنطقة الدراسة خالل الفرتة 11جدول )
 م.1122-1122

 % عدد الوظيفة
 11.9 18 مزارع

 12.1 11 عامل يومي
 11.9 21 موظف
 1.9 1 آخرون
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 211 218 مجلة
 ية حسب تركيبهم الوظيفي.املصدر: بياانت احلصر الشامل للمتعدين على األراضي الزراع

 
(: جوانب من خصائص املتعدين على األراضي الزراعية مبنطقة الدراسة خالل الفرتة 5شكل )

 م.1122-1122
 عليها: املتعديخصائص حيازة األراضي  .1

 عليها: املتعديجهة ملكية األراضي  .أ
عليه  للمتعدي(: األوىل ملك 12عليها يف جهتني )جدول  املتعديتتمثل جهة حيازة األراضي 

والثانية مشرتاة من آخرين حيث يتقارب عدد املتعدين على أراضيهم امللك مع عدد املتعدين على أراضي 
على التوايل. ويتباين عدد املتعدين بني اجلهتني حسب فئات  %11.9، %88.1مشرتاة من غريهم 

من عدد  %92.9نسبة  عليها حيث انلت املساحات يف الفئة األقل من قرياطني املتعدياملساحات 
املتعدين يف فئة األراضي املشرتاة من آخرين أثناء التعدي عليها بينما انلت الفئة قرياطني فأكثر نسبة 

من مجلة عدد املتعدين يف فئة األراضي اململوكة للمتعدين ويرجع ذلك إىل أن املتعدين على  21%
عليها مساحات أكرب من  املتعديضي أمالكهم ال يدفعون مبالغ للشراء مما جيعل حيازات األرا
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جنيه يف  2811مساحات األراضي املشرتاة من الغري خاصة وإن متوسط قيمة املرت املربع تصل إىل 
 مرتا عن الكتلة العمرانية القانونية )املعتمدة(. 111األراضي اليت ال تبعد 

ج الداجين بينما يكون ابإلضافة إىل أن عددا من املتعدين على أراضيهم يستخدموهنا يف اإلنتا 
( إىل أن العالقة واضحة بني 11االستخدام السائد يف األراضي املشرتاة لغرض السكن. ويشري جدول )

ة دي عليها حيث يتضح أن أغلب األراضي املشرتاعملكية األراضي املتعدي عليها واستخداماهتا بعد الت
من االستخدامات األخرى  %11.8منها تقابل  %22.8من الغري مت استخدامها يف السكن بنسبة 

أما التعدايت على األراضي ملك املتعدين فقد تقامستها االستخدامات يف السكن واالستخدامات 
على التوايل حيث أدى وجود األراضي الواسعة لدى املالك إىل  %19.8، %82.8األخرى بنسبة 

 مزارع للدواجن.كامها  استخد

 عليها: املتعدياستخدامات األراضي  .ب

يعد بيان االستخدامات الرئيسية يف حميط الكتلة العمرانية أمرا ضروراي عند دراستها 
(Williams, 1989, p. 28 وتتمثل أهم االستخدامات لألراضي ،)عليها مبنطقة الدراسة  املتعدي

 (.21( وشكل )18دام اخلدمي جدول )يف كل من: السكن، مزارع الدواجن، االستخ
عليها وفئات مساحاهتا مبنطقة الدراسة خالل الفرتة  املتعدي(: جهة ملكية األراضي 12جدول )

1122- 1122. 
 القرياط

 اجلهة
 مجلة فئات املساحة/ قرياط

 % عدد فأكثر 1 1أقل من  -2 أقل من قرياط

 88.1 91 9 18 12 عدد ملك املتعدي
% 89.9 21.1 21 211 - 

 11.9 18 1 21 82 عدد مشرتاة من الغري
% 29.8 28.1 1.2 211 - 

 211 218 21 28 99 عدد مجلة
% 12.1 11.2 9.2 211 - 

 املتعدياملصدر: بياانت احلصر الشامل للمتعدين على األراضي الزراعية حسب جهة حيازة األراضي 
 عليها املشرتاة من الغري وملك املتعدي.
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 (: أثر جهة حيازة األراضي املتعدي عليها على استخداماهتا 11جدول )
 م.1122 -1122مبنطقة الدراسة خالل الفرتة 

 مجلة املساحة قرياط استخدامات أخرى استخدام سكين اجلهة

 229 11 229 مساحة مشرتاة من الغري
% 22.8 11.8 211 

 212 81 82 مساحة ملك املتعدي
% 82.8 19.8 211 

 192 91 292 احةمس مجلة
% 19 21 211 

 عليها حسب استخدامها. املتعدياملصدر: بياانت احلصر الشامل جلهات حيازة األراضي 
من  %19عليها بنسبة  املتعدياالستخدام السكين: ينال املرتبة األوىل يف استخدام األراضي  .2

 املتعديراضي من األ %91.2منها بنسبة  %82.2مجلتها، تنال اجلهة الغربية على نسبة 
من مجلة االستخدام السكين، يلي ذلك جهة  %29.9عليها هبا، مث جهة الشمال نسبة 

من إمجايل  %12.9من مجلة االستخدام السكين، ميثل نسبة  %22.1الشرق بنسبة 
االستخدام هبا، وأخريا جهة اجلنوب اليت توجد هبا أقل املساحات يف االستخدام السكين بنسبة 

من مجلة االستخدام املتعدي  %29.1االستخدام السكين وهي نسبة متثل  من مجلة 21.8%
 عليها هبا.

( إىل أن ذلك يتمثل يف استخدام األراضي كمزارع 18استخدام اإلنتاج الداجين: يشري جدول ) .1
عليها، تنال جهة  املتعديمن مجلة األراضي  %11.2إلنتاج الدواجن بنسبة تصل إىل 

من مجلة هذا االستخدام، متثل نسبة  %18.1ني جهات القرية بنسبة الشمال املرتبة األوىل ب
من إمجايل استخدام األراضي املتعدي عليها حيث يوجد هبا أربع مزارع للدواجن  11.1%

من مجلة االستخدام إلنتاج الدواجن، ميثل ذلك نسبة  %11.1يليها جهة الشرق بنسبة 
من  %29.2لغرب اليت يوجد هبا نسبة من مجلة االستخدام هبا، يلي ذلك جهة ا 22.2%

 من مجلة االستخدام هبا. %9.9مجلة هذا االستخدام، متثل 

االستخدامات األخرى: يتمثل ذلك يف إقامة بعض اخلدمات على مساحات من األراضي  .2
يرها فقط دون و سواملقابر واملساجد أو اليت مت ت املتعدي عليها مثل أراضي مركز الشباب
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من مجلة األراضي املتعدي عليها،  %9.9قرياطا بنسبة  19هتا امساحاستغالهلا، بلغت 
من مجلة االستخدام هبا  %11.1وتستخدم نسبة  %98.2( ينال اجلنوب نسبة 18جدول )

على التوايل من تلك  %2.1، %2.2يف بناء املقابر يليها جهيت الشمال والشرق بنسبة 
تابعة ملعرفة استخدامات األراضي حول االستخدامات. وقياسا على عمل نطاقات دائرية مت

(، أمكن عمل نطاقني األول داخلي حييط Charley, 1987, p. 38الكتلة العمرانية للقرية )
مرتا، والثاين خارجي حييط ابلنطاق السابق  111قرية قبل التعدايت عرضه لابلكتلة العمرانية ل

مناطق ويضيق يف مناطق أخرى  مرتا يف 111مرتا، يتباين عرضه ليصل إىل  111أي أكثر من 
من استخدامات  %91( إىل أن نسبة 11تبعا لزمام القرية الزراعي حيث يشري اجلدول )

النطاق الداخلي كانت لغرض السكن يف حني أن االستخدام الغالب للنطاق اخلارجي بنسبة 
كانت الستخدامات مزارع الدواجن وبعض اخلدمات كاملساجد اليت يتخذها   12.1%

 عدون مواطئ أقدام لتعدايت أخرى.املت

(: استخدامات األراضي املتعدي عليها حسب جهات القرية )ابلقرياط( مبنطقة 15جدول )
 م.1122 -1122الدراسة خالل الفرتة 

 االستخدام
 اجلهة

 مجلة أخرى داخلي مساكن
 % عدد % عدد % عدد % عدد

 12.2 212 - - 29.2 21 82.2 219 املساحة غرب
% 91.2 - 9.9 - - - 211 - 

 12.8 11 2.2 1 18.1 19 29.9 21 املساحة مشال
% 81.1 - 11.1 - 2 - 211 - 

 29.81 81 98.2 11 21.9 9 21.8 11 املساحة جنوب
% 29.1 - 28.1 - 11.1 - 211 - 

 21.9 11 2.1 1 11.1 21 22.1 11 املساحة شرق
% 12.9 - 22.2 - 1.9 - 211 - 

 211 192 211 19 211 11 211 292 املساحة مجلة
% 19 - 11.2 - 9.9 - 211 - 

 املصدر: مساحات بياانت احلصر الشامل الستخدامات األراضي املتعدي عليها.
 مت ترتيب اجلدول تنازليا حسب حجم املساحات. -



 أمحد سامل قاسم راعية يف مصر               د. سيدمشكلة تعدايت املباين على األراضي الز 

552 

 
 عليها. املتعدي(، الدراسة امليدانية الستخدامات األراضي 18املصدر: جدول )
 م.1122-1122عليها خالل الفرتة  املتعديدامات األراضي (: استخ21شكل )

(: توزيع استخدامات األراضي املتعدي عليها حسب املسافة من الكتلة العمرانية 16جدول )
 .1122 -1122للقرية مبنطقة الدراسة خالل الفرتة من 

 مجلة أخرى سكن املسافة/ مرت
 % عدد

 82 219 9 211 مساحة 111أقل من 
% 91 1 211 - 

 12 221 92 82 مساحة مرت 111أكثر من 
% 29.1 12.1 111 - 

 211 192 91 292 مساحة مجلة
% 19 21 211 - 

املصدر: بياانت احلصر الشامل لألراضي املتعدي عليها حسب البعد عن الكتلة العمرانية القائمة قبل 
 واستخداماهتا. 1122
 عليها: دياملتعبنية ومورفولوجية مباين األراضي  .ج

فرض املتعدون ابلبناء على األراضي الزراعية واقعا من خالل البناء املسلح عليها حيث تبني أن 
منها كان من الطوب والطني كما يشري  %11من مجلة البناايت من احلديد املسلح يف حني أن  91%
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دية ريفية كل منها عبارة عن مساكن تقلي %22.9( إىل أن مورفولوجية املساكن بنسبة 12جدول )
 على التوايل. %1.1، %11منها له أكثر من خمرج تتوزع النسبة الباقية بني األحواش والفيالت بنسبة 

انية أن أغلب املساكن اليت مت إقامتها على األراضي املتعدي عليها ال دوتوضح الدراسة املي
فولوجية غري مزود حبظائر تتوافق مع بنية ومورفولوجية السكن الريفي حيث أن أكثرها من حيث املور 

احليوان من جهة أو أبفران ألعداد اخلبز البلدي من جهة أخرى كما أن بنية املساكن من احلديد املسلح 
متثل تغريبا واضحا للبيئة الريفية يف غياب خدمات البنية األساسية للمساكن اليت متثل أحد خصائص 

متثل بيئة القرية نطاقا  حيث (Johnston, 1989, p. 919البيئة اليت هتتم هبا جغرافية الريف )
 (.Hibard, 1978, p. 42أيكولوجيا يتفاعل فيه اإلنسان واحليوان والنبات )

 (: بنية ومورفولوجية عينة من مباين األراضي املتعدي 15جدول )
 م.1122 -1122عليها مبنطقة الدراسة خالل الفرتة 

 % عدد النمط اجلانب

 البنية
 91 11 حديد مسلح

 11 21 طوب
 211 91 مجلة

 املورفولوجية

 22.9 89 تقليدي
 11 21 أحواش

 1.1 8 تفيال
 211 91 مجلة

 من مجلة عدد مباين التعدايت حسب بنيتها ومورفولوجيتها. %88.1املصدر: نتائج عينة حجمها 
 خدمات مباين األراضي املتعدي عليها: .د

ت إىل مبانيهم يف األراضي املتعدي عليها جدول جلأ املتعدون إىل إدخال العديد من اخلدما
من مجلة مباين العينة حيث مت عمل  %91( بطرق غري مشروعة خاصة يف جمال الكهرابء بنسبة 19)

خالل فرتة الدراسة مبنطقة  %12توصيالت كهرابئية غري قانونية أضافت عبئا على االستهالك يصل إىل 
بل الثورة )حساب الباحث( وهذا يفسر االنقطاع يف التيار الدراسة كما كان عليه حال االستهالك ق

الكهرابئي الناتج عن زايدة االستهالك املقنن على مستوى منطقة الدراسة وابلتايل على مستوى مناطق 
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من  %9متعددة يف اجلمهورية، كما جلأ البعض إىل إدخال مياه الشرب بطرق غري مشروعة أيضا بنسبة 
 نتج عنه هدر واضح للمياه الستخدامه يف أغراض أخرى.مجلة مباين العينة مما 

(: بعض اخلدمات يف عينة من مباين األراضي املتعدي عليها مبنطقة الدراسة خالل 15جدول )
 .1122 -1122الفرتة 

 مجلة غري مزودة مزودة اخلدمات

 91 8 28 عدد الكهرابء
% 91 1 211 

 91 21 2 عدد مياه الشرب
% 9 91 211 

 من مجلة عدد مباين التعدايت. %881در: نتائج عينة حجمها املص
 القرية: Ruralismأثر التعدايت على ريفية  .5

، ص 2992تتمثل الريفية يف ثالث معان هي أيكولوجي وحريف واجتماعي ثقايف )الزوكة، 
الذي  Rurality(، كما اهتمت بعض الدراسات احلديثة بتحديد الريف من خالل معامل الريفية 22

(، وميكن 12، ص 1111يضم العديد من املتغريات مثل حالة املساكن واستخدام األرض )الديب، 
تبني أثر التعدايت على ريفية منطقة الدراسة من خالل ثالثة جوانب هي اقتصادية، واجتماعية، 

 ومورفولوجية الكتلة العمرانية للقرية.
 اآلاثر االقتصادية: .أ
 اخنفاض مساحة األراضي الزراعية: .2

فداان بني كل من: الزمام الزراعي، البور واملنافع، املباين،  111يتوزع الزمام الكلي للقرية البالغ 
على التوايل )اجلمعية  %9.1، %21.9، %92فداان بنسب  82، 21، 812على مساحات 

يت (، وحيث أن األراضي الزراعية هي أحد اجلوانب االقتصادية ال1122الزراعية بكفر الشرفا القبلي، 
-Michael, 1968, pp. 101يرتبط هبا موضع القرية واليت ميثلها الزمام الزراعي يف املرتبة األوىل )

، ص 2992(، فإن التعدايت ابملباين على األراضي الزراعية يعد أخطر منافس للزراعة )الديب، 104
املزروع خالل فرتة (، تلك التعدايت اليت تبدو واضحة من ارتفاع نسبة زحف املباين على الزمام 122

( فبينما بلغت مساحة االخنفاض يف مساحة 19الدراسة بصفة خاصة مقارنة بفرتة ما قبل الثورة جدول )
فداان مبتوسط اخنفاض قدره  21.8مساحة  1122حىت  2991الزمام الزراعي ابلقرية خالل الفرتة من 
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سنواي زادت نسبة االخنفاض  1.2-خالل الفرتة وحنو  %1.2نصف فدان سنواي وبنسبة تغري تصل إىل 
فدان مبتوسط  22.9لتصل إىل  1122إىل سنة  1122خالل فرتة الدراسة مبنطقة الدراسة من سنة 

سنواي وقد نتج عن  2.2-وحنو  %1.1-فدان سنواي وبنسبة تغري تصل مجلتها إىل  8.9اخنفاض قدره 
ل حساب العالقة بني الزمام الزراعي ذلك اخنفاض نصيب الفرد يف القرية من األراضي الزراعية من خال

(، وحجم السكان املقدر يف يناير 1122فداان )اجلمعية الزراعية بكفر الشرفا القبلي،  812البالغ 
 ( بطريقة:1122نسمة )مجعية تنمية اجملتمع بكفر الشرف القبلي،  1198بنحو  1122

 
 1122قرياط للفرد سنة  1.2ليصل إىل 

 812مساحة الزمام الزراعي احلايل البالغ  -عالقة بني كل من: أوالوميكن من خالل حساب ال
فرضية استمرار التعدايت مبتوسط مساحة مماثلة للتعدايت ابملباين على األراضي الزراعية  -فداان. واثنيا

( الوصول إىل مستقبل وجود 19فدان سنواي جدول ) 8.9خالل الفرتة اليت أعقبت الثورة ومقدارها 
 زراعية يف القرية بطريقة:األراضي ال

 
مبا يعين أن التعدايت سوف تسلب صفة الريفية عن القرية النعدام األراضي الزراعية هبا يف 

 سنة. 99.1غضون 
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(: تطور الفقد يف مساحة األراضي الزراعية مبنطقة الدراسة خالل الفرتة من 15جدول )
 م.1122 -2551

 السنة
حة الزمام اسم

الزراعي/ 
 فدان

الكتلة مساحة 
العمرانية/ 

 فدان
 مجلة

 التغري يف مساحة الزمام الزراعي
 التغري % االخنفاض ابلفدان

 سنواي مجلة سنواي مجلة

2991 
 - - - - 828.9 19.8 812.2 عدد
% 98.2 1.9 211 - - - - 

1122 
 1.12- 1.2- 1.8- 21.8- 828.9 12 821.9 عدد
% 91.9 2.2 211 - - - - 

1122 
 2.2- 1.1- 8.9- 22.9- /828.9 81.9 812 ددع

% 91.9 9.1 211 - - - - 
 املصدر: حساب الباحث عن كل من:

 (.1122)اجلمعية الزراعية بكفر الشرفا القبلي،  1122، 2991سنة  -
 )احلصر الشامل( ملساحات أراضي التعدايت. 1122سنة  -

 

 احنسار اقتصادايت اإلنتاج الزراعي: .1

ا على إضافة مساحات جديدة إىل أراضيهم الزراعية مثل جتفيف اجلزء حرص املصريون قدمي
(، على 11، ص 1111الغريب من النيل وأراضي الربك يف منطقة رهينة ابجليزة حاليا )وزارة الزراعة، 

م فيه التعدايت اليت تبعها احنسار اقتصادايت اإلنتاج الزراعي خاصة وأن تعكس الوضع احلايل الذي ت
، الغنية %11ت يف منطقة الدراسة تتم على الرتبة السوداء اليت تبلغ نسبة الصلصال فيها تلك التعداي

(، واليت ال يعوضها التوسع 291، ص 2999ابلعديد من العناصر املعدنية والكيماوية )حسن، 
صبة من وزهنا رمال مما جيعلها غري خ %21ابالستصالح الزراعي يف أراضي الرتبة الرملية اليت تشمل حنو 

(، بل أن تلك 91، ص 1111لعدم قدرهتا على االحتفاظ ابملاء وتوافر املواد العضوية )هارون، 
األراضي املتعدي عليها تدخل ضمن الزراعة املروية يف مصر واليت تعد أكثر الزراعات كثافة مقارنة مع 

احنسار  (، وميكن تبني192، ص 2991أي منطقة أخرى مروية من القارة األفريقية )البدوي، 



 ن )اجلزء الثاين(العدد الرابع والثالثو                                  جملة حبوث الشرق األوسط  

556 

اقتصادايت اإلنتاج الزراعي من خالل حساب إنتاجية أشهر احملاصيل التقليدية ابلقرية أحدمها يف الفصل 
الشتوي )العروة الشتوية( وهو القمح واثآخر يف الفصل الصيفي )العروة الصيفية( وهو حمصول الذرة 

فدان سنواي عن العام  8.9ياب حيث ميكن زراعة احملصولني خالل العروتني يف العام الزراعي إذ أن غ
( ينتج عنه حبساب أن: متوسط إنتاج الفدان من القمح 19السابق له من األراضي الزراعية اجلدول )

أرداب سنواي )اجلمعية الزراعية بكفر الشرفا القبلي،  22أرداب سنواي ومتوسط إنتاج الفدان من الذرة  11
 م السابق له سيكون كالتايل:( فإن الفاقد السنوي يف اإلنتاج عن العا1122
 أرداب. 229= أرداب من القمح x  11ة أفدن 8.9 -
أرداب. يضاف إىل ذلك تضاعف هذا التناقص  211.2= أرداب من الذرة x 22ة دنأف 8.9 -

 ابضطراد سنواي تبعا لفرضية تناقص مساحة األراضي الزراعية املتتايل.

 عليها: املتعديأثر التعدي على خصائص احليازات  .2

ساحات حيازات األراضي املتعدي عليها: يبلغ عدد املتعدين على حيازاهتم من األراضي م -
متعداي بنسبة  91الزراعية من خالل تعديهم املباشر أو بيع املساحات منها هبدف التعدي 

متعداي )احلصر الشامل( أتثرت أحجام حيازاهتم من  218عددهم  البالغ من املتعدين 88%
منهم دخلت حيازاهتم ضمن األراضي  %22.2( أن 21من اجلدول )جراء ذلك حيث يظهر 

منهم نقصت  %21.8عليها ابلكامل ومل يصبح هلم أي حيازات زراعية وأن نسبة  املتعدي
عليها يف حني أن نسبة  املتعديحيازاهتم الزراعية بقدر ما مت استقطاعه منها من األراضي 

راضي الزراعية من جراء استغالهلم من عددهم زادت مساحات حيازاهتم من األ 21.1%
عليها إىل الغري يف شراء أراضي زراعية يف مناطق أخرى من القرية  املتعديعائدات بيع أراضيهم 

 أو القرى اجملاورة أضيفت إىل حيازاهتم الزراعية.

عليها مبنطقة الدراسة خالل  املتعدي(: أثر التعدي على مساحات حيازات األراضي 21جدول )
 م.1122 -1122 الفرتة

 % عدد احليازات حالة احليازة
 21.8 89 نقصت
 21.1 22 زادت
 22.2 9 نفذت
 211 91 مجلة
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 عليها. املتعدياملصدر: بياانت االستبيان حليازات أصحاب األراضي 

التجزؤ احليازي: ال تتوقف عملية استغالل األرض وجدارهتا على خصائصها الطبيعية وإمنا متتد  -
(، حيث تبع 11، ص 2999البشرية وأخصها حيازة األرض وأشكاهلا )نصر،  إىل خصائصها

التعدي على األراضي الزراعية تعدد احلائزين هلا ولكن يف صورة حيازات قزمية املساحة، ويشري 
تغري حنو جتزؤ احليازات وتفتتها، ففي حالة التعدي هبدف السكن، ال( إىل مدى 22جدول )

مقابل اخنفاض يف مساحة احليازة هلؤالء  %22.8حليازات نسبة وصلت نسبة التغري يف عدد ا
. ويشري اجلدول أيضا إىل أنه يف حالة التعدي على األراضي %91.8احلائزين اجلد إىل نسبة 

الزراعية وتغري استخدامها من الزراعة االستخدام يف بناء حيازة املقابر زادت نسبة التغري يف عدد 
تناقصت مساحة احليازات لتصل نسبة التغري هبا إىل انقص  يف حني %29.8احليازات إىل 

 مما يعين تفتتا واضحا يف أحجام احليازات. 92.8%

(: أثر التعدي على جتزؤ احليازات الزراعية وتغري استخداماهتا مبنطقة الدراسة خالل 22جدول )
 م.1122 -1122الفرتة 

  %نسبة التغري احليازات بعد التعدي احليازات قبل التعدي
منط 

 االستخدام
عدد 

منط  مساحة/قرياط احليازات
 االستخدام

عدد 
 احليازات

متوسط مساحة 
 ابلقرياط

عدد 
 احليازات

مساحة 
 احليازة

 91.8- 2281 1.9 19 سكين 12 1 زراعي
 92.8- 2981 1.2 12 مقابر 21 1 زراعي

 لكامل.املصدر: بياانت الدراسة امليدانية حليازات خمتارة مت التعدي عليها اب

 
أثرت التعدايت على األراضي الزراعية  عليها: املتعدياالستغالل األمثل ملساحات األراضي  -

يف استغالل مساحاهتا بعد التعدي إذ تبني أن التعدايت بغرض اإلسكان مل يتم فيها استغالل  
 عليها حيث بلغت نسبة الفاقد منها بسبب عدم االستغالل كما املتعديكل مساحة األراضي 

مساحات تتمثل يف األراضي اليت مت تبويرها يف إطار حجز  %11( نسبة 21يشري جدول )
عليها مستقبال أو اليت مل يكتمل البناء هبا وأصبحت خمازن للمواد الزراعية أو حظائر  للبناء

 للحيواانت.
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 ويشري اجلدول أيضا إىل أنه يف حالة التعدي لغرض االستغالل يف مزارع الدواجن تصل نسبة
من مساحاهتا قبل التعدي عليها ترتك كأراضي فضاء ومدقات عشوائية  %21.8األراضي املبورة إىل 

 للوصول إىل تلك املزارع.

بلغ عدد املتعدين كما يشري  أثر التعدي ابلشراء من أراضي الغري على اقتصادايت املتعدي: -
مجلة عدد املتعدين من  %18متعداي بنسبة  18( بطريق الشراء من أراضي الغري 22جدول )

)احلصر الشامل(، أتثرت أحواهلم االقتصادية واالجتماعية من جراء هذا الشراء حيث تصرفت 
 عليها وأن املتعدياألراضي  منهم ببيع أراضي زراعية أو عقارات ألجل شراء %22.9نسبة 
منهم استدانوا ماليا من مصادر أخرى مثل البنك الزراعي أو بيع بعض  %11.1نسبة 

 تلكاهتم لسداد مثن األراضي وتكاليف املباين عليها.مم

عليها على االستغالل األمثل ملساحاهتا  املتعدي(: أثر تغري منط االستخدام لألراضي 21جدول )
 م.1122 -1122مبنطقة الدراسة خالل الفرتة 

نسبة الفاقد  بعد التعدي قبل التعدي
املساحة املستغلة/  منط االستخدام %

 غري املستغل املستغل خداماالست قرياط

 11 22 21 سكين 18 املساحة زراعي
 21.8 2.8 21.8 مقابر 21 املساحة زراعي

 سة امليدانية ملساحات خمتارة متعدى عليها مت تغيري استخدام األراضي هبا.ااملصدر: الدر 
دراسة خالل مبنطقة ال املتعدي(: أثر التعدي ابلشراء من أراضي الغري على اقتصادايت 22جدول )

 م.1122 -1122الفرتة 
 % عدد املتعدين حالة املتعدي

 22.9 11 ابع أراضي زراعية أو عقارات أخرى
 11.1 12 ماليا من جهة أخرى تداناس

 211 18 مجلة
 بيعاملصدر: احلصر الشامل للمتعدين ابلشراء من أراضي غريهم وأثر ذلك على استدانتهم من الغري أو 

 نت ميلكوهنا.أراضي وعقارات كا

 اآلاثر االجتماعية: .ب

 أثر التعدي على متلك املساكن: .2
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تعدين حيث متلك أغلبهم منزال مستقال بدال من حالته قبل التعدي حيث تشري تبدل حال امل
ين كانوا يقيمون يف منازل مشرتكة مع غريهم د( إىل أن غالبية املتع22( وشكل )21بياانت جدول )

فرد/ حجرة، بينما بلغت نسبة  1.2يف مساكن تصل درجة التزاحم هبا أغلبهم يقيمون  %91.1بنسبة 
فرد/  2.8من عدد املتعدين ودرجة تزاحم تصل إىل  %22.9الذين كانوا يقيمون يف مساكن مستقلة 

فرد/ حجرة  1.9ودرجة التزاحم  %92املالكني ملساكن حجرة، تبدل احلال بعد التعدي لتصل نسبة 
فرد/ حجرة. األمر  2.1ودرجة تزاحم  %2كني ملساكن مشرتكة لتصل إىل بينما اخنفضت نسبة املال

الذي يشري إىل أن التعدايت قامت حبل نسيب ملشكلة اإلسكان على الرغم من أضرارها يف جماالت 
 خمتلفة.

(: أثر التعدي على متلك املتعدين ملساكن مقارنة حباالهتم قبل التعدايت مبنطقة الدراسة 21جدول )
 م.1122 -1122رتة خالل الف

حالة 
 املسكن

 بعد التعدي قبل التعدي

 التزاحم فرد/ % عدد املتعدين
التزاحم  % عدد املتعدين حجرة

 فرد/ حجرة
 1.9 92.1 212 2.8 22.9 11 منزل مستقل
 2.1 1.9 1 1.2 91.1 218 منزل مشرتك

 - 211 218 - 211 218 مجلة
متعدين حسب حاالت متلك مساكنهم قبل التعدي املصدر: حساب الباحث عن احلصر الشامل لل

 وبعده.

 
 (.21املصدر: جدول )

 -1122(: أثر التعدي على متلك املنازل للمتعدين مبنطقة الدراسة خالل الفرتة 22شكل )
 م.1122
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 أثر التعدي على تغري النشاط االقتصادي للمتعدين: .1

ألراضي الزراعية حيث حتولت نسبة تغري الوضع الوظيفي لعدد من املتعدين جراء تعديهم على ا
منهم إىل عاطلني بعد أن كانوا من املزارعني لألراضي اليت مت التعدي عليها وحتويلها إىل  22.9%

منهم إىل أنشطة  %11.2( إىل حتول نسبة 28استخدامات أخرى غري الزراعة كما يشري اجلدول )
مل يتغري  %11ها، أما النسبة الباقية وهي أخرى كالتجارة يف مواد التجزئة والعقارات واملواشي وغري 

 نشاطهم وظلوا على حالتهم سواء كانوا من الفالحني أو العمال أو املوظفني.
 (: أثر التعدي على تغيري النشاط االقتصادي للمتعدين 25جدول )

 م.1122 -1122مبنطقة الدراسة خالل الفرتة 
 % عدد املتعدين النشاط

 22.9 11 من مزارع إىل عاطل
 11.2 21 من مزارع إىل نشاط آخر

 11 92 مل يتغري نشاطه
 211 218 مجلة

املصدر: نتائج احلصر الشامل للمتعدين على األراضي الزراعية من حيث تغري نشاطهم االقتصادي بعد 
 التعدي.
 أثر التعدي على مورفولوجية الكتلة العمرانية: .ج

 منو الكتلة العمرانية: .2
ة العمرانية ملنطقة البحث شأن غالبية القرى املصرية منذ نشأهتا من تكونت مورفولوجية الكتل

النموذج الفيضي ذو النواة القدمية داخل  -هي: األول خالل ثالثة نطاقات ميثل كل منها مرحلة زمنية
النمو على الطرق الناقلة أو ما  -منو القرية خارج شارع داير الناحية والثالث -شارع الناحية والثاين

( يضاف إليها نطاق آخر خالل فرتة البحث 291، ص 1119بقطاع املدخل )مصيلحي، يسمى 
منو الكتلة العمرانية للقرية يف مجيع االجتاهات بال  ميكن أن يوصف بنطاق النمو الطائش حيث اجته

ضوابط حمددة حول جماري املياه والطرق ووسط الزراعات يف منو متسارع على حساب األراضي الزراعية 
 1122فداان سنواي خالل فرتة البحث من سنة  22.9 ( إىل21مجلته كما يشري جدول ) وصلت

مجلته إىل  أيل ( ونسبة تغري تصل21فداان سنواي )شكل  8.9ومبتوسط منو قدره  1122وحىت سنة 
فدان سنواي يف الفرتة  1.8مقابل منوا بطيئا قبل هذا التاريخ قدره  %21.1وتصل سنواي إىل  19.9%
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سنواي وهي نسبة تقارب نسبة  %2.1وبنسبة تغري تصل إىل  1122وحىت سنة  2991 من سنة
بعينيات سنواي خالل الس 2 -1.8التعدايت على األراضي الزراعية يف الوادي والدلتا اليت وصلت بني 

(، وهو ما تبعه زايدة يف حجم الكتلة العمرانية للقرية مما يتناىف مع خصائص 11، ص 2998 )الزانيت،
 (.Hill, 2003, p. 2عمران الريفي الذي يوصف دائما بصغر حجم حمالته العمرانية )ال

وحىت  2551(: تطور مساحة الكتلة العمرانية مبنطقة الدراسة خالل الفرتة من سنة 26جدول )
 م.1122سنة 

 فدان املساحة/ السنة
 التغري يف مساحة الكتلة العمرانية

 التغري % الزايدة/ فدان
 سنواي مجلة سنواي مجلة

2991 19.8 - - - - 
1122 12 21.8 1.8 12.9 2.1 
1122 81.9 22.9 8.9 19.9 21.1 

 (.1122، )اجلمعية الزراعية، 1122حىت سنة  2991املصدر: حساب الباحث من سنة 
 ، )احلصر الشامل( لألراضي البناء املضافة إىل الكتلة العمرانية1122حىت سنة  1122سنة  -

 

 
 (.21صدر: بياانت جدول )امل

(: متوسط مساحة التعدايت السنوية للمباين على األراضي الزراعية مبنطقة الدراسة 21شكل )
 م.1122 -1122م مقارنة ابلفرتة من 1122 -2551للفرتة 

 أمناط نسيج البناء: .1

مث سار بعد ذلك يف عدد من االجتاهات  1122ظل نسيج البناء ابلقرية متالمحا حىت سنة 
 ناثرا يف بعض اجلهات حيث ظهر عدد من أمناط النسيج أمهها:مت
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النسيج اخلطي على طول اجملاري املائية مثل ترعة البحر مشال وجنوب القرية وكذلك على  أوال:
 طول الطرق مثل الطريق املؤدي إىل قرية طحوراي غرب القرية.

لنمو يف شرق القرية حيث النسيج املندمج الذي يظهر بوضوح حول حواف القرية مثل ا اثنيا:
ر قام املتعدون ابلبناء حول الكتلة العمرانية يف شكل شبه دائري مع وجود زوائد ترتبط ابلظواه

 .ياهجماري املالطبوغرافية كالطرق و 
النسيج املبعثر يف غرب القرية على طريق ترعة اجلنابية وكذلك مشال غرب القرية على  اثلثا:

 هبا.يط هبا مساكن ألصحااملباين بوضوح عند بناء مزارع الدواجن وما حيطريق كفر سعد، ويظهر تبعثر 

 أثر التعدي على التوسع الرأسي يف الكتلة القدمية: .2

امتد أثر التعدايت إىل مدى الرغبة يف التوسع الرأسي يف مباين الكتلة العمرانية حيث مت توجيه 
 %28.9( إىل أن 22ت اجلدول )اانوتشري بيأغلب استثمارات املتعدين إىل شراء أراضي ومواد البناء، 

 %1.9من مجلة املتعدين كان لديهم الرغبة يف التوسع الرأسي يف مبانيهم القدمية، اخنفضت النسبة إىل 
 عليها. املتعديفقط بعد التعدايت وتوجيه كل إمكانياهتم يف البناء ابألراضي 

رأسي ملساكنهم ابلكتلة العمرانية القدمية (: أثر التعدي على رغبة املتعدين يف التوسع ال25جدول )
 م.1122 -1122مبنطقة الدراسة خالل الفرتة 

 مجلة املتعدين عدم الرغبة يف التوسع الرغبة يف التوسع املرحلة

 218 28 221 عدد املتعدين قبل التعدي
% 28.9 11.2 211 

 218 228 21 عدد املتعدين بعد التعدي
% 1.9 92.2 211 

بياانت احلصر الشامل للمتعدين على األراضي الزراعية من حيث رغبتهم يف التوسع الرأسي املصدر: 
 ملساكنهم القائمة قبل التعدي وبعده.

 مواضع وامتدادات التعدايت من الكتلة العمرانية: .1

ظلت القرية يف نسيجها العمراين التقليدي يف متدد متصل ابلكتلة العمرانية حرصا من أصحاهبا 
ن االجتماعي التصاهلا ابلكتلة العمرانية والرغبة يف احلصول على اخلدمات املتاحة للكتلة على األم

العمرانية كاملاء والكهرابء وعدم خمالفة قوانني التعدي على األراضي الزراعية، سرعان ما تبدل الوضع 
( 29) ليخرج املتعدون ابلبناء على األراضي الزراعية ويتضح من اجلدول 1122عقب ثورة سنة 
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( أطوال امتدادات التعدايت حيث انلت جهة الغرب أطول اجلهات يف االمتدادات 22والشكل )
مرتا أما االمتدادات غري  81مرتا وأقلها جهة الشمال  111مرتا يليها جهة الشرق  181املتصلة 

ب مرتا مث جهة الغر  211مرتا تليها جهة الشرق  811املتصلة فجاءت جهة اجلنوب األطول بطول 
 مرتا. 211

(: توزيع مساحة التعدايت حسب اتصاهلا وانفصاهلا عن الكتلة العمرانية مبنطقة 25جدول )
 .1122 -1122الدراسة خالل الفرتة 

التعدايت  التعدايت املتصلة اجلهة
امتداد أطول حمور/  مجلة/ قرياط املنفصلة

 مرت
 منفصل متصل % املساحة % املساحة % املساحة

 211 181 21.2 212 21.8 21 18.2 219 مساحة الغرب
% 92  9.9  211    

 281 81 12.8 11 19.9 21 29.1 21 مساحة الشمال
% 19.8  82.8  211    

 811 111 29.8 81 21.9 11 1 21 مساحة اجلنوب
% 29.1  91.9  211    

 211 111 21.9 11 11.9 11 9.1 21 مساحة الشرق
% 29.2  12.9  211    

 - - 211 192 211 221 211 212 مساحة مجلة
% 89.2  11.2  211    

عليها املتصلة ابلكتلة  املتعدياملصدر: بياانت احلصر الشامل وبياانت الدراسة امليدانية لألراضي 
 العمرانية واملنفصلة عنها.

 مت ترتيب اجلهات تنازليا حسب أكربها مساحة. -
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 (.29املصدر: جدول )

وال امتدادات التعدايت املتصلة واملنفصلة قياسا من احلدود اخلارجية للكتلة (: أط22شكل )
 م.1122 -1122العمرانية مبنطقة الدراسة خالل الفرتة 

عليها املتصلة ابلكتلة العمرانية  املتعدي( أيضا إىل املساحات 21( وشكل )29ويشري جدول )
التوايل وإىل أن أكثر جهة انلت تعدايت على  %11.2، %89.2وغري املتصلة هبا واليت تتوزع بني 

من التعدايت هبا يف حني جاءت جهة اجلنوب أقل  %92متصلة ابملباين هي جهة الغرب بنسبة 
من مجلة التعدايت هبا ألسباب تتعلق  %29.1اجلهات يف التعدايت املتصلة ابلكتلة العمرانية بنسبة 

ابر )احلصر الشامل( يف حني تقاربت نسبة من التعدايت هبا كانت الستخدام بناء املق %11أبن 
، %19.8املتعدين يف جهة الشمال على املباين املتصلة مع نسبة املتعدين على املباين املنفصلة 

 على التوايل. 82.8%
لالستخدام من املباين املتصلة ابلكتلة العمرانية جاءت  %19( إىل أن 29ويشري جدول )

منها استخدامات أخرى مثل اليت مت  %9.9الداجين وأن منها لالستخدام  %11.2السكين وأن 
تطويقها حبوائط متهيدا للبناء عليها وهذا على عكس التعدايت غري املتصلة حيث شغلت االستخدامات 

 %21.8منها ممثلة يف بناء املقابر واملناطق غري املستغلة احملاطة أبسوار وأن  %89غري املساكن نسبة 
 .%21.1تخدام السكين فجاءت نسبته استخدام داجين أما االس
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 (، الدراسة امليدانية.29املصدر: جدول )

عليها املتصلة واملنفصلة عن الكتلة العمرانية حسب جهات  املتعدي(: توزيع األراضي 21شكل )
 م.1122 -1122القرية خالل الفرتة 

ية حسب استخداماهتا (: توزيع مساحة التعدايت املتصلة واملنفصلة عن الكتلة العمران25جدول )
 م.1122 -1122مبنطقة الدراسة خالل الفرتة 

 االستخدام
 مجلة أخرى داجين سكين التوزيع

 212 21 1 288 مساحة املتصلة
% 92 2.1 8.9 211 

 221 12 28 21 مساحة املنفصلة
% 21.1 21.8 89.2 211 

 192 19 11 292 مساحة مجلة
% 19 11.2 9.9 211 

عليها املتصلة واملنفصلة عن الكتلة العمرانية  املتعديت احلصر الشامل ملساحات األراضي املصدر: بياان
 حسب استخداماهتا.
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 شكل الكتلة املبنية: .5

ارتباط النمو املساحي للمباين النامجة عن التعدايت بعدد من الظاهرات الطبوغرافية  أدى 

اجملاورة هلا إىل النمو اإلشعاعي وهو أحد أشكال  كالطرق واجملاري املائية واجتاهات توابع القرية والقرى

(، الذي يتمثل يف اجتاهات متعددة خاصة 91، ص 2991النمو العمراين للقرية املصرية )مصيلحي، 

اجتاه اجلنوب والغرب والشمال، تلك االجتاهات اليت ختللها منوا مبعثرا طائشا اثر على شكل الكتلة 

كان   1122( أن الشكل قبل التعدايت يف يناير Hagett, 1965, p. 227العمرانية للقرية الشكل )

 على التوايل. 1.21، 1.12حيث وصل املعامل فيهما  1122أكثر اندماجا عن الشكل يف يناير 

 خالصة وتوصيات:

تناولت الدراسة موضوع مشكلة التعدي على األراضي الزراعية يف مصر عقب ثورة يناير 

قليوبية من خالل بيان  -شبني القناطر- الة كفر الشرفا القبليدراسة ح 1122حىت يناير  1121

تطور مساحات الفقد يف األراضي الزراعية حلساب أراضي املباين يف مصر مث بيان عدد من اجلوانب يف 

 منطقة الدراسة أمهها:

متعداي  218عليها حيث بلغ عددهم  املتعديالتوزيع العددي للمتعدين واملساحات  أوال:

من إمجايل الزمام الزراعي للقرية البالغ مساحته  %1.2فداان( بنسبة  22.2قرياطا ) 192حة على مسا

قرياطا، يتوزع املتعدون حسب فئات  2.9فداان حيث بلغ متوسط مساحة نصيب املتعدي  812

منها  %11.2للحيازات أقل من قرياط للمتعدي،  %12.1عليها بنسب  املتعدياملساحات 

منهم للحيازات قرياطان فأكثر للمتعدي،  %9.2إىل أقل من قرياطني للمتعدي،  للحيازات من قرياط
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وأظهرت الدراسة أنه على الرغم من أن التعدايت كانت طائشة يف اجتاهاهتا إال أن هناك عوامل أثرت يف 

على التوايل من مجلة  %22، %11توزيع املساحات مثل امتدادات اجملاري املائية والطرق بنسبة 

 ايت.التعد

منهم هم من املقيمني  %98.8خصائص املتعدين على األراضي الزراعية اليت أظهرت أن  اثنيا:

، كما 2991منهم وفدوا من الكتلة القدمية للقرية أي اليت مت بناؤها قبل سنة  %29يف القرية وأن 

أفراد  1-2منهم يعول كل رب أسرة بني  %92منهم من املتزوجني وأن  %91أشارت الدراسة إىل أن 

منهم، يرتاوح مستواهم التعليمي بني احلاصلني على الشهادتني االبتدائية والثانوية،   %88لألسرة، وأن 

يلي ذلك فئة عمال  %11.9راسة أن أكثر فئة من املتعدين هم من املزارعني بنسبة دكما أظهرت ال

 .%11.9مث املوظفني بنسبة  %12.1اليومية بنسبة 

منها ملك للمتعدين وأن  %28.2عليها حيث تبني أن  املتعديخصائص األراضي  اثلثا:

منها مشرتاة من الغري، وأن أكثر من ثلثي األراضي املشرتاة من الغري من الفئة أقل من قرياط  11.2%

عليها على استخداماهتا حيث تبني أن غالبية  املتعديللفرد، وتشري الدراسة إىل أثر جهة ملكية األراضي 

عليها من  املتعدياة من الغري جاءت استخداماهتا سكنية يف حني أن نصف األراضي األراضي املشرت 

وأشارت الدراسة  %19.8، %82.8مالكها، يتقامسها االستخدام السكين واالستخدامات األخرى 

منها مساكن تقليدية يف  %88عليها من البناء املسلح وأن  املتعديمن مباين األراضي  %22إىل أن 

 ها.مورفولوجيت
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منطقة البحث من خالل أثرها على حجم  Ruralismأثر التعدايت على ريفية  رابعا:

ونقص  %22عليها حيث أوضحت الدراسة زايدة لدى أصحاهبا بنسبة  املتعدياحليازات الزراعية 

عليها، كما أشارت الدراسة إىل أثر جلوء  املتعديمن مجلة احليازات  %22ونفادها بنسبة  %21بنسبة 

من املتعدين  %29دين ابلشراء من أراضي الغري على اقتصادايهتم حيث متثل ذلك يف تغري وظيفة املتع

منهم من مزارعني إىل أنشطة أخرى كالتجارة يف حني  %11.2من مزارعني إىل عاطلني، وتغري نسبة 

 منهم على نشاطهم. %11ظل 

 وتوصي الدراسة بعدد من التوصيات أمهها:

القائمة ومنع حماوالت التعدي اجلارية للحفاظ على الزمام املزروع إذ أن إزالة التعدايت  أوال:

فدان سنواي خالل فرتة  8.9االستمرار يف هذه التعدايت مبثل املساحة اليت مت التعدي عليها وهي 

، سيؤدي إىل القضاء على الزمام الزراعي ابلقرية يف غضون 1122يناير -1122الدراسة من يناير 

الريفي يف غياب وعدم توظيف اإلمكانيات املتاحة لة مما ينعدم معه التخطيط عاما مقب 99.2

(Johnston, 1989, p. 919.) 

عليها ابخلدمات خاصة املياه والكهرابء والطرق  املتعديعدم تزويد املباين يف األراضي  اثنيا:

جهة والتشجيع على  وضرورة التوجيه بتدبري مساكن بديلة وذلك ابلتوسع الرأسي يف مساكن القرية من

اهلجرة إىل مناطق التعمري اجلديدة خارج املعمور التقليدي من جهة أخرى خاصة يف ظل كل من اهلجرة 

العكسية إىل القرية من املدن وعودة املهاجرين من أبناء القرية يف إطار عودة مجوع املهاجرين املصريني من 
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مليون مهاجر  2.18أواخر القرن املاضي  اخلارج جراء مشكلة حرب اخلليج الذين وصل عددهم يف

(Castel, 1998, p. 117.) 

العمل على إعادة أمهية قيمة األراضي الزراعية من خالل إعادة تسعري وتدعيم قيمة  اثلثا:

 احملاصيل الزراعية حىت ال يفرط حائزوها يف تغيري استخداماهتا من الزراعة إىل استخدامات غريها.

خاصة من اإلنتاج الداجين القرية يف االكتفاء الذايت الغذائي لسكاهنا  أمهية عودة دور رابعا:

تساهم يف تقليل التعدايت على األراضي الزراعية هبدف إنشاء مزارع للدواجن وحىت ال تتغري طبيعة  حيت

 القرية اليت متثل بيئة منتجة.

ساكن اليت مت تشييدها أن تتوافق املساكن اجلديدة مع البيئة الريفية حيث أن أغلب امل خامسا:

عليها غري متوافقة من جوانب البنية واملورفولوجية حيث جيب أن يتوافق السكن  املتعديعلى األراضي 

 (.11الريفي مع النظم املتبعة يف استغالل األراضي ومنط احلياة األخرى السائدة )وهيبة، د.ت. ص 

العملية الزراعية مثل قوانني التملك الدراسة الكاملة ألي قوانني تتعلق بتنظيم أمهية  سادسا:

من املفرطني يف أراضيهم للتعدايت )احلصر الشامل( هم ممن  %28واإلجيارات حيث تبني أن نسبة 

آلت إليهم حيازات هذه األراضي بعد أن كانت يف حيازات املزارعني املستأجرين هلا بنظام الضريبة 

ر التعدايت على األراضي الزراعية بتجريفها أو ابلبناء السنوية من جهة وضرورة تفعيل القوانني اليت حتظ

 عليها.
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 (2ملحق )

 يف موضوع استبانة

-1122حىت يناير  1122مشكلة تعدايت املباين على األراضي الزراعية يف مصر عقب ثورة يناير 

 دراسة يف جغرافية الريف -قليوبية -حالة قرية كفر الشرفا القبلي

 توزيع التعدايت .2

 لتعدايت من القريةجهة ا 2. 2

 الشرق )    ( الغرب )    ( الشمال )    ( اجلنوب )    (

 عليها املتعدياملساحة  1. 2

 أقل من قرياطني )    ( أكثر من قرياطني )    ( -أقل من قرياط )    ( قرياط

 اجتاهات التعدي 2. 2

 جمرى مائي )    ( طريق )    ( اجتاه عزبة )    ( اجتاه قرية )    (

 موضع التعدي من الكتلة السكنية 1. 2

 مرت فأكثر. 111النطاق اخلارجي  –مرت.     111النطاق القريب أقل من  -

 خصائص املتعدين على األراضي الزراعية .1

 جهة إقامة املتعدي حال التعدي 2. 1

 القرية )    ( خارج القرية وهي )    (

 رانية للقريةحمل إقامة املتعدين الوافدين من الكتلة العم 1. 1
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 )    (  1122 -2991الكتلة احلديثة من  –)    (  2991الكتلة القدمية القائمة قبل  -

 الرتكيب العمري واحلالة الزواجية للمتعدين 2. 1

 العمر )    ( متزوج )    ( أعزب )    (

 فئات عدد أفراد أسرة املتعدي 1. 1

 كثر )    (فردان )    ( ثالثة )    ( أربعة )    ( مخسة فأ

 الرتكيب التعليمي للمتعدي 8. 1

 أقل من ابتدائي )    ( ابتدائي )     ( إعدادي )     ( اثنوي )     ( جامعي فأكثر )    (

 الرتكيب الوظيفي للمتعدي 1. 1

 مزارع )    ( عامل )     ( موظف )     ( أخرى وهي )     (

 خصائص املساكن القدمية للمتعدين .2

 كن: قلب الكتلة )    ( أطراف الكتلة )    (موقع الس 2. 2

 املوضع من الشوارع: شارع رئيسي )    ( حارة ضيقة )     ( 1. 2

 قرياط )    ( أكثر من قرياط )    ( -قرياط 1.8قرياط )    (  1.8املساحة:  2. 2

 حالة ملكية املسكن: مسكن مشرتك )    ( مسكن متنقل )    ( 1. 2

 سكن: تقليدي )    ( حديثة )    (مورفولوجية امل 8. 2

 ان/ احلجرة )    ( ثالثة فأكثر/ احلجرة )    (لتزاحم: فرد/ احلجرة )    ( اثندرجة ا 1. 2
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 عليها املتعديخصائص األراضي  .1

 عليها  املتعديجهة ملكية األراضي  2. 1

 عليها )    ( مشرتاة من الغري )    ( املتعديملك 

 استخدام األراضي 1. 1

 كن )    ( مزارع دواجن )    ( بور )    ( أخرى وهي )     (س

 عليها املتعديبنية ومورفولوجية مباين األراضي  .5

 بنية املباين: حديد مسلح )    ( طوب أمحر )    ( طوب لنب )    ( غريها )    ( 2. 8

 مورفولوجية املباين: حديثة )    ( تقليدية )    ( سور )    ( 1. 8

 على ريفية القرية أثر التعدي .6

 عليها املتعديحجم مساحة األراضي الزراعية على أثر التعدي  2. 1

 نفاد كلي للحيازة من األرض الزراعية )    ( -

 ة من األرض الزراعية )    (ز نفاد جزئي للحيا -

 عليها على اقتصادايت املتعدي املتعديأثر شراء األراضي  1. 1

 طقة أخرى )     ( االستدانة من الغري )     (بيع أراضي زراعية للمتعدي يف من

 أثر التعدي على وظيفة املتعدي عليه 2. 1

 مزارع إىل نشاط آخر وهو )    (من  -

 من نشاط )    ( إىل نشاط آخر )     ( -
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 من نشاط )    ( إىل عاطل -

 املصادر واملراجع
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اجلغرافية البشرية، دار املعرفة اجلامعية، ، التحليل اإلحصائي يف 2991أبو عيانة، فتحي حممد،  .2

 اإلسكندرية.

 ، دراسات يف جغرافية املدن، دار الثقافة للتوزيع والنشر.2991إمساعيل، أمحد علي،  .1

دراسة يف التفاعل البيئية، ندوة -، األمناط الزراعية يف أفريقية2991البدوي، السعيد إبراهيم،  .2

 ية اجلغرافية املصرية، القاهرة.اجلغرافية ومشكالت تلوث البيئة، اجلمع

 .1122مجعية تنمية اجملتمع بكفر الشرفا القبلي، القليوبية، احلصر الشامل لعدد األسر وأفرادها،  .1

اخلريطة الطبوغرافية لكفر الشرفا القبلي،  1121اجلمعية الزراعية بكفر الشرفا القبلي، القليوبية،  .8
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 القاهرة.
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 احلديث، مركز اإلسكندرية للكتاب.

، القرية املصرية يف البيئات الفيضية والصحراوية: الوضع 2991مصيلحي، فتحي حممد،  .28

 الراهن واملستقبل، دار السالم للطباعة، املنزلة، القليوبية.

اإلطار النظري وتطبيقات عربية، دار -اإلقليمي، التخطيط 1118مصيلحي، فتحي حممد،  .21

 هرة.املاجد، القا

، جغرافية العمران، منظور جغرايف وتنموي، دار املاجد للنشر 1119مصيلحي، فتحي حممد،  .22
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