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تعد مشكلة التعدي على ا�راضي الزراعية من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي في مصر، حيث : الملخص
تحولت مساحات كبيرة من ا�ستخدام الزراعي إلى إستخدامات أخرى غير زراعية، مما أدى إلى إتساع الفجوة الغذائية 

ً                                                                                           بالمتطلبات الغذائية للمستھلك المصري حاضرا ومستقبI،  لذا استھدف البحث بصفة اساسية تقدير وعدم القدرة على الوفاء ً
تقدير الفقد في الرقعة ا�رضية المزروعة : الخسائر ا�قتصادية للتعدي على ا�راضي الزراعية في مصر وذلك من خIل

 عن الفقد في الرقعة ا�رضية المزروعة �ھم المحاصيل  تقدير الخسائر الناتجة،نتيجة التعديات على ا�راضي الزراعية
ر ذلك الفقد على دراسة اث ، دراسة اثر ذلك الفقد على ا�من الغذائي والميزان التجاري المصري،في التركيب المحصولي

غت حوالي بل ضية المزروعة بعد إزالة التعدياتصافي الفقد في الرقعة ا�رتوصلت الدراسة إلى أن ، الموارد المائية
حدوث فقد في على ذلك  ألف فدان، كما ترتب 543.6 ألف فدان ترتب عليھا فقد في الرقعة المحصولية بلغ حوالي 54.24

 ألف طن من 876 الف طن من محاصيل الدراسة الحقلية شتوية وصيفية ، وحوالي 3600ا"نتاج الزراعي يقدر بحوالي 
-2011  مليون طن خIل فترة الدراسة4.5من الغذائي المصري بحوالي إنخفاض ا�َ        ومن ثم  يةالخضرالدراسة محاصيل 

د من الخارج، وعلى ھذا تقدر ا ألف طن، وھو ما يترتب عليه ا"ستير642 بمقدار إنخفاض سنوي يقدر بحوالي 2017
مح، والذرة،  بحوالي الزيادة في فاتورة الواردات المصرية نتيجة استيراد الكمية المفقودة نتيجة التعديات من كI من الق

 مليون دو�ر على الترتيب، كما تقدر الزيادة في قيمة الصادرات إذا لم يكن ھناك فقد في كمية ا�نتاج التي كان 345، 365
 مليون 97 ، 495 ، 226، والبطاطس، والطماطم شتوي وصيفي بحوالي وجيھھا للتصدير من  كI من ا�رزمن الممكن ت

ترتيب وھذه الزيادة في الصادرات كانت ستساھم في خفض العجز في الميزان التجاري با"ضافة دو�ر لكل منھا على ال
 للرقعة المتعدى عليھا والتي تم تحويلھا إلى  ً    ظرانكما تبين أنه  ،  مما يساھم في دفع عملية التنميةإلى توفير النقد ا�جنبي

ترة الدراسة كان يجب أن يكون ھناك وفر مائي نتيجة عدم  ألف فدان خIل ف54.24أراضي غير زراعية والبالغة حوالي 
إ� أن ھذا الوفر لم يIحظ في القطاع  ، 3 مليار م1.65ُ                                                      زراعتھا بمحاصيل الدراسة الحقلية والخضرية يقدر بحوالي 

عة الزراعية الزراعي مما يدل على الھدر الشديد للموارد المائية داخل ھذا القطاع، حيث أنه على الرغم من إنخفاض الرق
نتيجة التعديات إ� أن كمية المياه المستخدمة في الري في تزايد مما يستوجب معه ترشيد إستخدام الموارد المائية في القطاع 

 .الزراعي ورفع كفاءة استخدامھا

 .من الغذائي ا�، الموارد ا�رضية،راضي الزراعيةالتعديات على ا�  :الكلمات ا-سترشادية

 شكلة البحثية والممقدمةال

تعتبر ا�رض الزراعية ركيزة اساسية من ركائز 
أحد أھم الموارد ا�قتصادية والتنمية ا�قتصادية الزراعية، 

، إ� أن إستقطاع  الغذاءالزراعية التي لھا دور في إنتاج
 معد�ت وإنخفاضمساحات متزايدة من ا�رض الزراعية 

 أدى إلى  السكان قداsراضي عن معدل نموستصIح إنمو 
التعدي على  وبالتالي أصبح تناقص نصيب الفرد منھا

ا�رض  تھددا�راضي الزراعية من أكثر المشاكل التي 
 حيث يؤدي الزحف العمراني غير المخطط الزراعية

للتوسع في المدن والقرى على حساب الرقعة الزراعية 
إلى نقص كمورد من أھم الموارد الزراعية وأكثرھا ندرة 

وض من المورد ا�رضي المتاح للقطاع في المعر
-2011حيث بلغت حا�ت التعدي خIل الفترة الزراعي 

 مليون حالة تعدي بمساحة بلغت حوالي 1.7 حوالي 2017
 ألف فدان من أخصب ا�راضي الزراعية بالوادي 75.67

، وھو ما  فقط%28والدلتا، لم يزال منھا إ� حوالي 
ثم على كافة قطاعات ينعكس على ا"نتاج الزراعي ومن 

 . التنمية سواء ا�قتصادية أو ا�جتماعية

           شكلة البحث م

                                             تعد مشكلة التعzدي علzى ا�راضzي الزراعيzة مzن أبzرز 
                                              المشzzاكل التzzي تواجzzه القطzzاع الزراعzzي فzzي مصzzر، حيzzث 
                                           تحولzzzت مسzzzاحات كبيzzzرة مzzzن ا�سzzzتخدام الزراعzzzي إلzzzى 
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                  ممzzا أدى إلzzى تنzzاقص                            إسzzتخدامات أخzzرى غيzzر زراعيzzة، 
     وعzدم                                            قعة الزراعيzة وبالتzالي تنzاقص ا"نتzاج الزراعzي    الر

                                                      القدرة على الوفاء بالمتطلبات الغذائيzة للمسzتھلك المصzري 
ًحاضرا ومستقبI وھو مzا يحzتم علzى الدولzة ا"سzتيراد مzن  ً                                                 ً ً
                                                     الخzzارج، وھzzذا لzzه العديzzد مzzن اsثzzار السzzلبية علzzى الميzzزان

   فع                                     واسzzتنزاف حصzzيلة النقzzد ا�جنبzzي الIzzزم لzzد          التجzzاري،
  .            عجلة التنمية

            أھداف البحث

zzzzzث بصzzzzzتھدف البحzzzzzائر  أ   فة                يسzzzzzدير الخسzzzzzية تقzzzzzساس                    
                                            ا�قتصzzادية للتعzzدي علzzى ا�راضzzي الزراعيzzة فzzي مصzzر 

  :           وذلك من خIل

                                      الفقzzzد فzzzي الرقعzzzة ا�رضzzzية المزروعzzzة نتيجzzzzة         تقzzzدير -
  .                            التعديات على ا�راضي الزراعية

                        الفقzzد فzzي الرقعzzة ا�رضzzية                          تقzzدير الخسzzائر الناتجzzة عzzن  -
  .                               ھم المحاصيل في التركيب المحصولي �         المزروعة 

                            علzzzى ا�مzzzن الغzzzذائي والميzzzزان      الفقzzzد     ذلzzzك            دراسzzzة اثzzzر -
  .              التجاري المصري

  .                     على الموارد المائية         ذلك الفقد     اثر         دراسة-  

  والطريقة البحثيةمصادر البيانات

                                              اعتمzzد البحzzث فzzي تحقيzzق اھدافzzه علzzى اسzzلوب التحليzzل 
                  مzzن خIzzل عzzرض وتبويzzب                        ا�قتصzzادي الوصzzفي والكمzzي 

                                                 البيانzzات والمتوسzzطات الحسzzابية والنسzzب المئويzzة وبعzzض 
         واسzzتند                                        المعzzاد�ت الرياضzzية للمتغيzzرات موضzzع البحzzث،

                                                   البحzzث إلzzى البيانzzات الثانويzzة المنشzzورة وغيzzر المنشzzورة 
                                                 الصzzادرة مzzن العديzzد مzzن الجھzzات والھيئzzات الرسzzمية علzzى 

     دارة                                       رأسzzzzھا وزارة الزراعzzzzة واستصIzzzzح ا�راضzzzzي، ا"
                                               المركزيzzzة لحمايzzzة ا�راضzzzي، الجھzzzاز المركzzzزي للتعبئzzzة 

  .    2017-    2011                          العامة وا"حصاء خIل الفترة 

 النتائج والمناقشة

                                            تقvvدير الفقvvد فvvي الرقعvvة ا9رضvvية المزروعvvة نتيجvvة 
  ة                           التعديات على ا9راضي الزراعي

          Iل الفتzرة  خ                                     بدراسة التعديات على ا�راضي الزراعية
                     ، تبzzين أن التعzzدي علzzى  1    دول  جzz            والzzواردة ب    2017-    2011

                                                 ا�راضي الزراعيzة خIzل الفتzرة سzالفة الzذكر ترتzب عليzه 
            ألzzف فzzدان،   67.  75            بلzzغ حzzوالي         المزروعzzة              فقzzد فzzي الرقعzzة 

              وقzد بلzغ ھzذا          ألف فدان،    81.  10                      بمتوسط سنوي بلغ حوالي 
                                 حيzث بلzغ إجمzالي الفقzد فzي الرقعzة     2012                الفقد أقصاه عام 

                 ن، ويرجzzzع ذلzzzك إلzzzى          ألzzzف فzzzدا12.88               الزراعيzzzة حzzzوالي 
                          يناير وغيzاب الرقابzة، ثzم   25                       ا"نفIت ا�مني عقب احداث 

               ألف فدان عام   55. 1                                إنخفض ذلك التعدي ليصل إلى حوالي 
2017    .  

                                                كما تبين أن مساحة ا�راضzي الزراعيzة التzي تzم إزالzة 
                ألzzف فzzدان تمثzzل      21.43                             آثzzار التعzzدي عليھzzا بلغzzت حzzوالي 

-    2011       الفتzzzرة                        مzzzن إجمzzzالي التعzzzديات خIzzzل   %   28    نحzzzو 
                        مzن إجمzالي مسzاحات التعzدي   %   72               وھذا يعنzي أن     2017

                                                       لم يتم إتجاھھا أى إجراء مما يترتzب عليzه زيzادة التعzديات، 
                                                 وبدراسة صافي الفقد فzي الرقعzة ا�رضzية المزروعzة بعzد 

           ألzzف فzzدان      54.24                                    إزالzzة التعzzديات تبzzين أنھzzا بلغzzت حzzوالي 
      ة أثzzر                  ألzف فzzدان، بدراسz    7.74                      بمتوسzط سzنوي بلzzغ حzوالي 

       تبzين  2                                           التعدي على الرقعة المحصولية والموضحة بجدول 
                                               أن التعzzدى علzzى ا�راضzzي الزراعيzzة ترتzzب عليzzه فقzzد فzzي 

                  ألzف فzدان بمتوسzط      543.6                           الرقعة المحصولية بلzغ حzوالي 
  .       لف فدان أ       77.65               سنوي بلغ حوالي 

                                                تقدير الخسائر الناتجة عن الفقvد فvي الرقعvة ا9رضvية 
                    في التركيب المحصولي                      المزروعة 9ھم المحاصيل 

يترتب على التعدي على ا�راضي الزراعية العديد من 
الخسائر ا�قتصادية وقد تم إختيار عدد من المحاصيل 

ً              وفقا �ھميتھا ) شتوية وصيفية(الحقلية وأخرى خضرية 
النسبية في التركيب المحصولي على مستوى الزراعة 

صيل المصرية وھذه المحاصيل ھى القمح والبرسيم محا
حقلية شتوية، والذرة الشامية وا�رز محاصيل صيفية، 

 .والبطاطس والطماطم محاصيل خضرية شتوية وصيفية

وقد تم تقدير الخسائر نتيجة التعدى على اsراضي 
الزراعية باعتبار أن الرقعة ا�رضية التى تم التعدى عليھا 
تزرع بھذه المحاصيل باعتبارھا تمثل النسبة العظمى من 

 التركيب المحصولي حيث بلغت نسبة تمثيل تلك مساحة
 : المحاصيل كاsتى

، %28، البرسيم %63المحاصيل الشتوى  القمح 
، في حين %4والطماطم الشتوى % 5البطاطس الشتوى 

، %51تمثلت المحاصيل الصيفية في الذرة الشامية بنسبة 
، الطماطم الصيفي %5، البطاطس الصيفي %36ا�رز 

عرض لھذه الخسائر لتلك المحاصيل ، وفيما يلي 8%
 .2017-2011خIل الفترة 

 أن نصيب 3ويتضح من البيانات الواردة بجدول 
محاصيل الدراسة من صافي الفقد في الرقعة ا�رضية 

 ألف فدان بلغ حوالي 54.24المزروعة البالغة حوالي 
 ألف فدان 15.2 ألف فدان لمحصول القمح، 34.17

ألف فدان لمحصول الذرة  27.67لمحصول البرسيم، 
 ألف فدان ل�رز، وقدرت لكل من 19.54الشامية، 

الطماطم شتوى وصيفي، والبطاطس شتوى وصيفي 
 . ألف فدان على الترتيب2.7 ، 2.7، 4.35، 2.18بحوالي 

     تبzzين    6   و 5  ،  4                                  وبإسzzتعراض البيانzzات الzzواردة بجzzداول 
   فzي                                                    أن الفقد في كمية ا"نتاج  من القمح نتيجة عدم زراعتzه 

          ألzzف طzzن،       465.72                                 تلzzك الرقعzzة سzzالفة الzzذكر بلzzغ حzzوالي 
              مليون جنيه     1289                                     بإجمالي فقد في قيمة ا"نتاج بلغ حوالي 
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-    2011           خCvل الفتvرة             با9لف فvدان          المزروعة               الرقعة ا9رضية          الفقد في                                   التعديات على ا9راضي الزراعية وصافي   . 1     جدول 
2017     

 • المزروعة  في الرقعةصافي الفقد ما تم إزالتة التعديات السنة

2011 11.97  1.16  10.81  

2012 15.56 2.68  12.88  

2013 14.76  2.06 12.7  

2014 12.87 4.24 8.63 

2015 9.00 5.05 3.95 

2016 8.12 4.4 3.72 

2017 3.39 1.84 1.55 

 54.24 21.43 75.67 ا�جمالي

 7.74 3.1 10.81  السنويالمتوسط

   ).                         مساحة ا"زا�ت لنفس العام–                  مساحة التعدي للعام (                   الرقعة المزروعة               صافي الفقد في •

  .                                                                              وزارة الزراعة واستصIح ا�راضي، ا"دارة المركزية لحماية ا�راضي، بيانات غير منشوره  :       المصدر

 

 

 

 

     2017-    2011                    9لف فدان خCل الفترة   با *                                مصفوفة الفقد في الرقعة المحصولية  .  2     جدول 

 ا-جمالي 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011      السنة

2011     21.62 21.62 21.62 21.62 21.62 21.62 21.62 151.34 

2012      25.76 25.76 25.76 25.76 25.76 25.76 154.56 

2013       25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 127.00 

2014        17.26 17.26 17.26 17.26 69.04 

2015         7.90 7.90 7.90 23.7 

2016          7.44 7.44 14.88 

2017           3.10 3.10 

 543.62 108.48 105.38 97.94 90.04 72.78 47.38 21.62        ا�جمالي

  )    2015ً              ً وفقا لبيانات    2                      معامل التكثيف والبالغ   ×                                     صافي الفقد في الرقعة ا�رضية المزروعة (                 تم حسابھا من خIل   * 

  . 1                ت وحسبت من جدول      جمع :      المصدر
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 2017-2011 لتركيب المحصولي خCل الفترةر الفقد في الرقعة المزروعة با9لف فدان 9ھم محاصيل اخسائ .3ول جد

  السنة          
        المحصول

 جملة 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

 34.17 0.98 2.34 2.49 5.44 8.00 8.11 6.81      القمح

 15.2 0.43 1.04 1.11 2.42 3.56 3.61 3.03                 البرسيم المستديم

 27.67 0.79 1.90 2.02 4.40 6.48 6.57 5.51              الذرة الشامية

 19.54 0.56 1.34 1.42 3.11 4.57 4.64 3.89     ا9رز

 2.18 0.06 0.15 0.16 0.35 0.51 0.52 0.43               الطماطم الشتوى

 4.35 0.12 0.30 0.32 0.69 1.02 1.03 0.87               الطماطم الصيفي

 2.7 0.08 0.17 0.20 0.43 0.64 0.64 0.54               البطاطس الشتوى

 2.7 0.08 0.17 0.20 0.43 0.64 0.64 0.54               البطاطس الصيفي

 108.5 3.10 7.44 7.90 17.26 25.40 25.76 21.62     جملة

  . 1                     جمعت وحسبت من جدول  :      المصدر  .                                       صافي الفقد في الرقعة المزروعة لكل محصول  ×                              حسابھا من خIل نسبة المحصول  م   ت

  

 

 

 

     2016                           يل في التركيب المحصولي عام                    -قتصادية 9ھم المحاص            المؤشرات ا . 4     جدول 

                البيان
        المحصول

 )3م( المقنن المائي )فدان/جنيه( صافي العائد )فدان/ طن( ا-نتاجية

 2100 3940 2.72      القمح

 2900 11920 30.0             برسيم مستديم

 3000 2580 3.3              الذرة الشامية

 5300 2950 4.0     ا9رز

 1500 21950 18.4         م الشتوي      الطماط

 1500 5990 10.57 البطاطس الشتوي

 3000 18950 16.91 الطماطم الصيفي

 3000 3400 12.09               البطاطس الصيفي

  :               جمعت وحسبت من :      المصدر

  .    2017  ،                     الكتاب ا�حصاء السنوي                                         الجھاز المركزي للتعبئة العامة وا"حصاء، -              

  .    2016         ، ديسمبر                                           النشرة السنوية �حصاء الري والموارد المائية                العامة وا�حصاء،                          الجھاز المركزي للتعبئة -              

  .    2016  ،                       نشرة ا-حصاءات الزراعية                                                       وزارة الزراعة واستصIح ا�راضي، قطاع الشئون ا�قتصادية، -            
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       الفتvرة                 ضي الزراعية خCل               لتعدى على ا�راً                                                           ًمصفوفة خسائر الفقد في ا�نتاج با9لف طن وفقا للمحاصيل نتيجة ا  . 5     جدول 
2011    -2017     

 جملة 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 السنة 

2011 18.52       18.52 

2012 18.52 22.06      40.58 

2013 18.52 22.06 21.76     62.34 

2014 18.52 22.06 21.76 14.80    77.14 

2015 18.52 22.06 21.76 14.80 6.77   83.91 

2016 18.52 22.06 21.76 14.80 6.77 6.37  90.28 

2017 18.52 22.06 21.76 14.80 6.77 6.37 2.67 92.95 

 القمح

 465.72 2.67 12.74 20.31 59.20 108.8 132.36 129.64 جملة

2011 90.9       90.9 

2012 90.9 108.3      199.2 

2013 90.9 108.3 106.8     306 

2014 90.9 108.3 106.8 72.6    378.6 

2015 90.9 108.3 106.8 72.6 33.3   411.9 

2016 90.9 108.3 106.8 72.6 33.3 31.3  443.2 

2017 90.9 108.3 106.8 72.6 33.3 31.3 12.9 456.1 

 البرسيم

 2285.9 12.9 62.6 99.9 290.4 534 649.8 636.3 جملة

2011 18.18       18.18 

2012 18.18 21.68      39.86 

2013 18.18 21.68 21.38     61.24 

2014 18.18 21.68 21.38 14.52    75.76 

2015 18.18 21.68 21.38 14.52 6.67   82.43 

2016 18.18 21.68 21.38 14.52 6.67 6.27  88.7 

2017 18.18 21.68 21.38 14.52 6.67 6.27 2.61 91.31 

 الذرة الشامية

 457.48 2.61 12.54 20.01 58.08 106.9 130.08 127.26 ملةج

2011 15.56       15.56 

2012 15.56 18.56      34.12 

2013 15.56 18.56 18.28     52.4 

2014 15.56 18.56 18.28 12.44    64.84 

2015 15.56 18.56 18.28 12.44 5.68   70.52 

2016 15.56 18.56 18.28 12.44 5.68 5.36  75.88 

2017 15.56 18.56 18.28 12.44 5.68 5.36 2.24 78.12 

 ا-رز  

 391.44 2.24 10.72 17.04 49.76 91.4 111.36 108.92 جملة
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 .5جدول تابع 

 جملة 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 السنة 

2011 7.73       7.73 

2012 7.73 9.57      17.3 

2013 7.73 9.57 9.38     26.68 

2014 7.73 9.57 9.38 6.44    33.12 

2015 7.73 9.57 9.38 6.44 2.94   36.06 

2016 7.73 9.57 9.38 6.44 2.94 2.76  38.82 

2017 7.73 9.57 9.38 6.44 2.94 2.76 1.1 39.92 

 الطماطم الشتوى

 199.63 1.1 5.52 8.82 25.76 46.9 57.42 54.11 جملة

2011 14.71       14.71 

2012 14.71 17.42      32.13 

2013 14.71 17.42 17.25     49.38 

2014 14.71 17.42 17.25 11.67    61.05 

2015 14.71 17.42 17.25 11.67 5.41   66.46 

2016 14.71 17.42 17.25 11.67 5.41 5.07  71.53 

2017 14.71 17.42 17.25 11.67 5.41 5.07 2.03 73.56 

 طماطم الصيفيال

 368.82 2.03 10.14 16.23 46.68 86.25 104.52 102.97 جملة

2011 5.71       5.71 

2012 5.71 6.76      12.47 

2013 5.71 6.76 6.76     19.23 

2014 5.71 6.76 6.76 4.55    23.78 

2015 5.71 6.76 6.76 4.55 2.11   25.89 

2016 5.71 6.76 6.76 4.55 2.11 1.8  27.69 

2017 5.71 6.76 6.76 4.55 2.11 1.8 0.85 28.54 

 البطاطس  الشتوى

 143.31 0.85 3.6 6.33 18.2 33.8 40.56 39.97 جملة

2011 6.53       6.53 

2012 6.53 7.74      14.27 

2013 6.53 7.74 7.74     22.01 

2014 6.53 7.74 7.74 5.2    27.21 

2015 6.53 7.74 7.74 5.2 2.42   29.63 

2016 6.53 7.74 7.74 5.2 2.42 2.06  31.69 

2017 6.53 7.74 7.74 5.2 2.42 2.06 0.97 32.66 

 البطاطس  الصيفي

 164 0.97 4.12 7.26 20.8 38.7 46.44 45.71 جملة

    . 4  و  3     ي                  جمعت وحسبت من جدول  :       المصدر   .               نتاجية الفدانية  ا�  ×                                                    تم حسابھا من خIل الفقد في الرقعة المزروعة بكل محصول
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           الزراعيvة ً                                     ًوفقvا للمحاصvيل نتيجvة التعvدى علvى ا�راضvي                          صvافي العائvد بvالمليون جنيvه                       مصفوفة خسائر الفقد في   . 6     جدول 
     2017-    2011           خCل الفترة 

 جملة 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 السنة 

2011 26.83       26.83 

2012 26.83 31.95      58.78 

2013 26.83 31.95 31.52     90.3 

2014 26.83 31.95 31.52 21.43    111.73 

2015 26.83 31.95 31.52 21.43 9.81   121.54 

2016 26.83 31.95 31.52 21.43 9.81 9.21  130.75 

2017 26.83 31.95 31.52 21.43 9.81 9.21 3.86 134.61 

 القمح

 674.54 3.86 18.42 29.43 85.72 157.6 191.7 187.81 جملة

2011 36.1       36.1 

2012 36.1 43      79.1 

2013 36.1 43 42.4     121.5 

2014 36.1 43 42.4 28.8    150.3 

2015 36.1 43 42.4 28.8 13.2   163.5 

2016 36.1 43 42.4 28.8 13.2 12.4  175.9 

2017 36.1 43 42.4 28.8 13.2 12.4 5.1 181 

 البرسيم

 907.4 5.1 24.8 39.6 115.2 212 258 252.7 جملة

2011 14.21       14.21 

2012 14.21 16.95      31.16 

2013 14.21 16.95 16.72     47.88 

2014 14.21 16.95 16.72 11.35    59.23 

2015 14.21 16.95 16.72 11.35 5.21   64.44 

2016 14.21 16.95 16.72 11.35 5.21 4.9  69.34 

2017 14.21 16.95 16.72 11.35 5.21 4.9 2.03 71.37 

 الذرة الشامية

 357.63 2.03 9.8 15.63 45.4 83.6 101.7 99.47 جملة

2011 11.47       11.47 

2012 11.47 13.68      25.15 

2013 11.47 13.68 13.48     38.63 

2014 11.47 13.68 13.48 9.17    47.8 

2015 11.47 13.68 13.48 9.17 4.18   51.98 

2016 11.47 13.68 13.48 9.17 4.18 3.95  55.93 

2017 11.47 13.68 13.48 9.17 4.18 3.95 1.65 57.58 

 ا�رز  

 288.54 1.65 7.9 12.54 36.68 67.4 82.08 80.29 جملة
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  .6جدول تابع 

 جملة 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 السنة 

2011 9.4       9.4 

2012 9.4 11.4      20.8 

2013 9.4 11.4 11.2     32 

2014 9.4 11.4 11.2 7.7    39.7 

2015 9.4 11.4 11.2 7.7 3.5   43.2 

2016 9.4 11.4 11.2 7.7 3.5 3.3  46.5 

2017 9.4 11.4 11.2 7.7 3.5 3.3 1.3 47.8 

 الطماطم الشتوى

 239.4 1.3 6.6 10.5 30.8 56 68.4 65.8 جملة

2011 16.48       16.48 

2012 16.48 19.5      35.98 

2013 16.48 19.5 19.3     55.28 

2014 16.48 19.5 19.3 13.07    68.35 

2015 16.48 19.5 19.3 13.07 6.06   74.41 

2016 16.48 19.5 19.3 13.07 6.06 5.7  80.11 

2017 16.48 19.5 19.3 13.07 6.06 5.7 2.27 82.38 

 الطماطم الصيفي

 412.99 2.27 11.4 18.18 52.28 96.5 117 115.36 جملة

2011 3.2       3.2 

2012 3.2 3.8      7 

2013 3.2 3.8 3.8     10.8 

2014 3.2 3.8 3.8 2.6    13.4 

2015 3.2 3.8 3.8 2.6 1.2   14.6 

2016 3.2 3.8 3.8 2.6 1.2 1.01  15.61 

2017 3.2 3.8 3.8 2.6 1.2 1.01 0.48 16.09 

 البطاطس  الشتوى

 80.7 0.48 2.02 3.6 10.4 19 22.8 22.4 جملة

 1.8       1.8 2011 البطاطس  الصيفي

 2012 1.8 2.2      4 

 2013 1.8 2.2 2.2     6.2 

 2014 1.8 2.2 2.2 1.5    7.7 

 2015 1.8 2.2 2.2 1.5 0.68   8.38 

 2016 1.8 2.2 2.2 1.5 0.68 0.57  8.95 

 2017 1.8 2.2 2.2 1.5 0.68 0.57 0.27 9.22 

 46.25 0.27 1.14 2.04 6 11 13.2 12.6 جملة 

  .   اني                صافي العائد الفد  ×                                                    تم حسابھا من خIل الفقد في الرقعة المزروعة بكل محصول
  . 4    و  3                    جمعت وحسبت من جدولي    :      المصدر

 



 
Zagazig J. Agric. Res., Vol. 45 No. (6A) 2018   2167 

ً                                                ً وفقا للمحاصيل نتيجة التعدى علvى ا�راضvي الزراعيvة  3                                            الوفر في الموارد المائية ا�روائية بالمليون م       مصفوفة   . 7     جدول 
  .    2017-    2011           خCل الفترة 

 جملة 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 السنة 

2011 14.3       14.3 

2012 14.3 17      31.3 

2013 14.3 17 16.8     48.1 

2014 14.3 17 16.8 11.4    59.5 

2015 14.3 17 16.8 11.4 5.2   64.7 

2016 14.3 17 16.8 11.4 5.2 4.9  69.6 

2017 14.3 17 16.8 11.4 5.2 4.9 2.05 71.65 

 القمح

 359.15 2.05 9.8 15.6 45.6 84 102 100.1 جملة

2011 8.8       8.8 

2012 8.8 10.4      19.2 

2013 8.8 10.4 10.3     29.5 

2014 8.8 10.4 10.3 7    36.5 

2015 8.8 10.4 10.3 7 3.2   39.7 

2016 8.8 10.4 10.3 7 3.2 3  42.7 

2017 8.8 10.4 10.3 7 3.2 3 1.2 43.9 

 البرسيم

 220.3 1.2 6 9.6 28 51.5 62.4 61.6 جملة

2011 16.5       16.5 

2012 16.5 19.7      36.2 

2013 16.5 19.7 19.4     55.6 

2014 16.5 19.7 19.4 13.2    68.8 

2015 16.5 19.7 19.4 13.2 6   74.8 

2016 16.5 19.7 19.4 13.2 6 5.7  80.5 

2017 16.5 19.7 19.4 13.2 6 5.7 2.4 82.9 

 لذرة الشاميةا

 415.3 2.4 11.4 18 52.8 97 118.2 115.5 جملة

2011 20.6       20.6 

2012 20.6 24.6      45.2 

2013 20.6 24.6 24.2     69.4 

2014 20.6 24.6 24.2 16.5    85.9 

2015 20.6 24.6 24.2 16.5 7.5   93.4 

2016 20.6 24.6 24.2 16.5 7.5 7.1  100.5 

2017 20.6 24.6 24.2 16.5 7.5 7.1 2.9 103.4 

 ا�رز  

 518.4 2.9 14.2 22.5 66 121 147.6 144.2 جملة
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 .7تابع جدول 

 جملة 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 السنة 

2011 0.64       0.64 

2012 0.64 0.78      1.42 

2013 0.64 0.78 0.76     2.18 

2014 0.64 0.78 0.76 0.52    2.7 

2015 0.64 0.78 0.76 0.52 0.24   2.94 

2016 0.64 0.78 0.76 0.52 0.24 0.22  3.16 

2017 0.64 0.78 0.76 0.52 0.24 0.22 0.09 3.25 

 الطماطم الشتوى

 16.29 0.09 0.44 0.72 2.08 3.8 4.68 4.48 جملة

2011 2.6       2.6 

2012 2.6 3.1      5.7 

2013 2.6 3.1 3     8.7 

2014 2.6 3.1 3 2.1    10.8 

2015 2.6 3.1 3 2.1 0.96   11.76 

2016 2.6 3.1 3 2.1 0.96 0.9  12.66 

2017 2.6 3.1 3 2.1 0.96 0.9 0.36 13.02 

 الطماطم الصيفي

 65.24 0.36 1.8 2.88 8.4 15 18.6 18.2 جملة

2011 0.81       0.81 

2012 0.81 0.96      1.77 

2013 0.81 0.96 0.96     2.73 

2014 0.81 0.96 0.96 0.64    3.37 

2015 0.81 0.96 0.96 0.64 0.3   3.67 

2016 0.81 0.96 0.96 0.64 0.3 0.25  3.92 

2017 0.81 0.96 0.96 0.64 0.3 0.25 0.12 4.04 

 البطاطس  الشتوى

 20.31 0.12 0.5 0.9 2.56 4.8 5.76 5.67 جملة

 1.6       1.6 2011 فيالبطاطس  الصي

 2012 1.6 1.9      3.5 

 2013 1.6 1.9 1.9     5.4 

 2014 1.6 1.9 1.9 1.3    6.7 

 2015 1.6 1.9 1.9 1.3 0.6   7.3 

 2016 1.6 1.9 1.9 1.3 0.6 0.51  7.81 

 2017 1.6 1.9 1.9 1.3 0.6 0.51 0.24 8.05 

 40.36 0.24 1.02 1.8 5.2 9.5 11.4 11.2 جملة 

  .             المقنن المائي  ×                                                    تم حسابھا من خIل الفقد في الرقعة المزروعة بكل محصول

  . 4   و 3                    جمعت وحسبت من جدولي    :      المصدر
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، وقدر الفقد في إجمالي صافي )جنيه 2770سعر الطن (
 مليون جنيه، بمتوسط سنوى بلغ 674.5العائد بحوالي 

  جنيه، كما قدر الوفر في الموارد مليون96حوالي 
 ئية نتيجة عدم زراعة تلك الرقعة بالقمح بحواليالما

 .3 مليون م51، بمتوسط سنوي بلغ حوالي 3م  مليون359

                                                 وقzzد قzzدر الفقzzد فzzي كميzzة ا"نتzzاج مzzن البرسzzيم المسzzتديم 
                                                     نتيجة عدم زراعته في تلzك الرقعzة المتعzدي عليھzا بحzوالي  

      ألzzف    326                                ألzzف طzzن، بمتوسzzط سzzنوي بلzzغ حzzوالي     2285
        مليzون     8833                         في قيمة ا"نتاج بلغ حوالي                 طن، بإجمالي فقد 

                       ، وقzzدر الفقzzد فzzي إجمzzالي  )      جنيzzه    3866         سzzعر الطzzن  (     جنيzzه 
                              مليون جنيه، بمتوسط سنوي بلغ    907                   صافي العائد بحوالي 

                                       مليzzون جنيzzzه، كمzzا قzzدر الzzzوفر فzzي المzzzوارد    129      حzzوالي 
                                                     المائيzzة نتيجzzة عzzدم زراعzzة تلzzك الرقعzzة بالبرسzzيم المسzzتديم 

    31                        بمتوسzzط سzzنوي بلzzغ حzzوالي  ، 3         مليzzون م   220       بحzzوالي 
  . 3       مليون م

        نتيجzة                الذرة الشvامية                               كما قدر الفقد في كمية ا"نتاج من
       457.5                                              عدم زراعته في تلك الرقعة المتعدي عليھا بحوالي 

               ألzف طzن، وقzدر   65                              ألف طن، بمتوسط سنوي بلzغ حzوالي 
              مليون جنيه،      357.6                                   الفقد في إجمالي صافي العائد بحوالي 

                            مليون جنيه، كما قzدر الzوفر   51      حوالي                 بمتوسط سنوي بلغ 
                                                     فzي المzوارد المائيzة نتيجzة عzدم زراعzة تلzك الرقعzة بالzzذرة 

                        ، بمتوسط سنوي بلغ حوالي  3         مليون م   415               الشامية بحوالي 
   .  3         مليون م  59

وبالنسبة لمحصول ا�رز فقد قدر الفقد في كمية ا"نتاج 
 نتيجة عدم زراعته في تلك الرقعة المتعدي عليھا بحوالي

 ألف طن، 56 ألف طن، بمتوسط سنوي بلغ حوالي 391
 مليون جنيه 835بإجمالي فقد في قيمة ا"نتاج بلغ حوالي 

، وقدر الفقد في إجمالي صافي ) جنيه2136سعر الطن (
 مليون جنيه، بمتوسط سنوي بلغ 288العائد بحوالي 

  مليون جنيه، كما قدر الوفر في الموارد 41حوالي 
 م زراعة تلك الرقعة با�رز بحواليالمائية نتيجة عد

 .3 مليون م74، بمتوسط سنوي بلغ حوالي 3م  مليون518

                                               كمzzا قzzدر الفقzzد فzzي كميzzة ا"نتzzاج مzzن الطمzzاطم الشzzتوي 
                                                    نتيجة عدم زراعته في تلzك الرقعzة المتعzدي عليھzا بحzوالي 

          ألف طن،   28                              ألف طن، بمتوسط سنوي بلغ حوالي    6.   199
             مليzون جنيzه    300            بلzغ حzوالي                           بإجمالي فقد في قيمة ا"نتzاج

                            ، وقzدر الفقzد فzي إجمzالي صzافي  )      جنيzه    1504         سعر الطن  (
                              مليzzzون جنيzzzه، بمتوسzzzط سzzzنوي بلzzzغ    239              العائzzzد بحzzzوالي 

                                               مليون جنيه، كما قدر الوفر فzي المzوارد المائيzة   34      حوالي 
                                                  نتيجة عzدم زراعzة تلzك الرقعzة بالطمzاطم الشzتوي بحzوالي 

   .  3         مليون م 2   لي                      ، بمتوسط سنوي بلغ حوا 3         مليون م  16

الصيفي قدر الفقد في كمية ا"نتاج من الطماطم  في حين 
نتيجة عدم زراعته في تلك الرقعة المتعدي عليھا بحوالي 

ألف طن،  53 ألف طن، بمتوسط سنوي بلغ حوالي 368.8
مليون جنيه  541بإجمالي فقد في قيمة ا"نتاج بلغ حوالي 

إجمالي صافي ، وقدر الفقد في ) جنيه1468سعر الطن (

مليون جنيه، بمتوسط سنوي بلغ  413العائد بحوالي 
مليون جنيه، كما قدر الوفر في الموارد المائية  59حوالي 

نتيجة عدم زراعة تلك الرقعة بالطماطم الصيفي بحوالي 
 .3 مليون م9، بمتوسط سنوي بلغ حوالي 3 مليون م65

 البطاطس الشتويوقد قدر الفقد في كمية ا"نتاج من 
 في تلك الرقعة المتعدي عليھا بحوالي انتيجة عدم زراعتھ

ألف طن،  20 ألف طن، بمتوسط سنوي بلغ حوالي 143
مليون جنيه  192بإجمالي فقد في قيمة ا"نتاج بلغ حوالي 

، وقدر الفقد في إجمالي صافي ) جنيه1346سعر الطن (
 مليون جنيه، بمتوسط سنوي بلغ 80.7العائد بحوالي 

مليون جنيه، كما قدر الوفر في الموارد المائية  11حوالي 
 بحوالي بالبطاطس الشتوينتيجة عدم زراعة تلك الرقعة 

 . 3 مليون م3، بمتوسط سنوي بلغ حوالي 3مليون م  20

        نتيجzة         الصzيفي       البطاطس                            قدر الفقد في كمية ا"نتاج من 
     164                                              عدم زراعته فzي تلzك الرقعzة المتعzدي عليھzا بحzوالي 

          ألzzzف طzzzن،   23                  سzzzط سzzzنوي بلzzzغ حzzzوالي             ألzzzف طzzzن، بمتو
           مليzون جنيzه      195                                     بإجمالي فقد في قيمة ا"نتzاج بلzغ حzوالي 

                            ، وقzدر الفقzد فzي إجمzالي صzافي  )      جنيzه    1189         سعر الطن  (
                                    مليون جنيه، بمتوسط سzنوي بلzغ حzوالي   46              العائد بحوالي 

                                                   مليون جنيه، كما قدر الوفر فzي المzوارد المائيzة نتيجzة    5. 6
   6.  40         بحzوالي                بالبطzاطس الصzيفي                      عدم زراعة تلك الرقعة

   .  3         مليون م   8. 5                        ، بمتوسط سنوي بلغ حوالي  3       مليون م

                         الغvvvذائي والميvvvزان التجvvvاري            علvvvى ا9مvvvن      الفقvvvد   ثvvvر  أ
       المصري

        الرقعzzzzة           الفقzzzzد فzzzzي   أن             العzzzzرض السzzzzابق         يتضzzzzح مzzzzن 
   فzzي          حzzدوث فقzzد            يترتzzب عليzzه                  نتيجzzة التعzzديات         المزروعzzة

   مzzzن    طzzzن     الzzzف       3600         بحzzzوالي  ر     يقzzzد         الزراعzzzي      ا"نتzzzاج
     876           ، وحzوالي                                    محاصيل الدراسة الحقليzة شzتوية وصzيفية

           يترتzب عليzه                                     ألف طن من محاصzيل الخضzر المختzارة ممzا 
   طzن       مليzون    5. 4                                  إنخفاض ا�من الغذائي المصzري بحzوالي 

   ي                                              خIل فتzرة الدراسzة بمقzدار إنخفzاض سzنوي يقzدر بحzوال
                                 ا يترتب عليه ا"ستيرد مzن الخzارج،             ألف طن، وھو م     642

                                       قzzدر الزيzzادة فzzي فzzاتورة الzzواردات المصzzرية           وعلzzى ھzzذا ت
                                                      نتيجة استيراد الكمية المفقzودة نتيجzة التعzديات مzن كIz مzن 

      متوسط  (              مليون دو�ر   345  ،    365       بحوالي    ،               القمح، والذرة
     755     ،   784      حzوالي   ،       الzذرة                             سعر استيراد الطن من القمح،

      قيمzzzة                      ، كمzzzا تقzzzدر الزيzzzادة فzzzي              علzzzى الترتيzzzب )  طzzzن /    دو�ر
           التzي كzان                              يكن ھناك فقد فzي كميzة ا�نتzاج  لم              الصادرات إذا

       ا�رز ،         كIzzz مzzzzن      مzzzن                          مzzzن الممكzzzن توجيھھzzzا للتصzzzzدير
    ،    226                             ، والطمzzzاطم شzzzتوي وصzzzيفي بحzzzوالي         والبطzzzاطس

                        متوسzط سzعر تصzدير الطzن مzن  (              مليون دو�ر  97    ،    495
     871    ،      316,5  ،    577                             ا�رز، البطzzاطس، الطمzzاطم حzzوالي 

              لجھvvاز المركvvزي  ا   (             ا علzzى الترتيzzب         لكzzل منھzz )  طzzن /    دو�ر
                وھzzzذه الزيzzzادة فzzzي    )    2016                         للتعبيئvvvة العامvvvة وا�حصvvvاء، 

                                             الصzzادرات كانzzت ستسzzاھم فzzي خفzzض العجzzز فzzي الميzzزان 
                                                    التجاري با"ضافة إلى توفير النقzد ا�جنبzي ممzا يسzاھم فzي 

  .                 دفع عملية التنمية
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                      على الموارد المائية     الفقد   ثر  أ

zzا إلzzم تحويلھzzي تzzا والتzzدى عليھzzة المتعzzرا للرقعzzى ً                                             ًنظ  
           ألzzف فzzدان   24.  54                                أراضzzي غيzzر زراعيzzة والبالغzzة حzzوالي 

                                                خIzzل فتzzرة الدراسzzة كzzان يجzzب أن يكzzون ھنzzاك وفzzر مzzائي
                 الحقليzة والخضzرية                                    نتيجة عدم زراعتھا بمحاصيل الدراسة

                       أن ھzذا الzوفر لzم يIحzظ   إ�    ،  3 م      مليzار     65. 1ُ           ُقدر بحzوالي  ي
                                                   في القطzاع الزراعzي ممzا يzدل علzى الھzدر الشzديد للمzوارد 

                                            مائيzzzة داخzzzل ھzzzذا القطzzzاع، حيzzzث أنzzzه علzzzى الzzzرغم مzzzن   ال
                                                        إنخفاض الرقعة الزراعية نتيجة التعديات إ� أن كمية المياه 
                                                المسzتخدمة فzzي الzzري فzzي تزايzzد ممzzا يسzzتوجب معzzه ترشzzيد 
                                                     إستخدام الموارد المائيzة فzي القطzاع الزراعzي ورفzع كفzاءة 

  . ) 4   و 3   ن     جدولي   (         استخدامھا

 المراجع

zzzzزي للتعبئzzzzاز المركzzzاء                     الجھzzzzة وا�حصzzzz2017   (                ة العام    .(    
  .                     الكتاب ا�حصائي السنوي

    ).    2016   (                                     الجھzzzاز المركzzzzزي للتعبئzzzzة العامzzzzة وا�حصzzzzاء
  .                                          النشرة السنوية "حصاء الري والموارد المائية

        قاعدة   ).    2016   (                                     الجھاز المركزي للتعبئة العامة وا�حصاء
  .                   بيانات غير منشورة                        بيانات التجارة الخارجية،

       قطzzzاع   ).    2016   (           تصIzzzح ا�راضzzzي                 وزارة الزراعzzzة واس
 .                        ، نشzzzرة ا�حصzzzاءات الزراعيzzzة                الشzzzئون ا�قتصzzzادية
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MATRIX OF ECONOMIC LOSSES TO ENCROACH ON 
AGRICULTURAL LAND IN EGYPT 

 Mohamed M. Elmahy, Yasmen S. Abd El- Razek and M.A. Fathalla 

Econ. and Agribusiness Dept., Fac. Agric., Alex. Univ., Egypt 

ABSTRACT: The problem of encroachment on agricultural land is one of the most 
important problems facing the agricultural sector in Egypt, where large areas of agricultural 
use have turned to other non-agricultural uses. which has led to widening the food gap and the 
inability to meet the nutritional requirements of the Egyptian consumer at present and future. 
The study aims to estimating the economic losses of the encroachment on agricultural land in 
Egypt by estimating the loss in the cultivated land area as a result of the encroachments on the 
agricultural land, estimating the losses resulting from the loss in the cultivated area of the 
most important crops in the crop rotation fad., to study the impact of the loss on food security 
and the balance of trade in Egypt, study the impact of the loss on water resources. The study 
found that the net loss in the cultivated area after the removal of the violations amounted to 
about 54.24 thousand fad., which resulted in a loss in the crop area amounted to about 543.6 
thousand fad., and resulted in a loss in agricultural production estimated at 3600 thousand 
tons of field crops (winter and summer). and about 876 thousand tons of vegetative crops. 
Thus, the Egyptian food security decreased by 4.5 million tons during the study period by an 
annual decrease of 642 thousand tons. Thus, the increase in the Egyptian import bill due to the 
importation of the quantity lost as a result of the violations of both wheat and maize is 
estimated at about 365 and 345 million dollars, respectively and the increase in the value of 
exports is estimated if there is no loss in the amount of production that could have been 
exported of rice, potatoes, and winter and summer tomatoes were valued at 226. 495 and 97 
million dollars, respectively. This increase in exports would have contributed to the reduction 
of the trade balance deficit as well as the provision of foreign exchange, thus contributing to 
the development process. It was also found that due to the overflow that was transferred to 
non-agricultural lands amounting to about 54.24 thousand fad., during the study period. there 
should have been water saving as a result of not being cultivated with field and vegetable 
crops estimated at 1.65 billion m3. The agricultural sector has not been noticed. indicating that 
water resources are very wasteful in this sector. Despite the decrease in agricultural land due 
to infringements. the amount of water used in irrigation is increasing. necessitating 
rationalizing the use of water resources in the agricultural sector and increasing the efficiency 
of their use. 

Key words : Encroachment on agricultural land, land resources, food security. 
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