
 

  مجلة
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 دراسة اقتصادیة للتصحر فى مصر

الشرقاويالسید محمود 
١

٢هالة علي محمد بهجت ،١شیرین احمد شریف، 

                                                           
  قسم االقتصاد وٕادارة األعمال الزراعیة، أستاذ االقتصاد الزراعي المتفرغ،   ١

  .كلیة الزراعة، جامعة اإلسكندریة

 .مدیر عام بمصلحة الجمارك المصریة٢

  ٢٠١٨أكتوزبر  ١٠ ، الموافقة على النشر في٢٠١٨سبتمبر  ١٧استالم البحث في

 العربيالملخص 

 ارض ال إلىالزراعیة  األرضحول شدید هو ت بإیجازالتصحر 

ــث ــة، حی ـــقد  زراعی ــة الســطحیة الخصــبة  األرضتفــ ــة الزراعی الترب

الزراعیة عن طبیعة مهمتها االقتصادیة  األرضبالقدر الذي یخرج 

  الزراعیة. 

فـــي  األفقــيالتوســع الزراعــي  أنتتمثــل مشــكلة الدراســة فــي 

و ال للغایـة فهـ محـدودایعتبـر  األرضمصر عـن طریـق استصـالح 

بســـبب  یتآكـــلفـــدان ســـنویا. وهـــذا المعـــدل  ألـــف ٣٧,٣یتجـــاوز 

التصـــحر الكامـــل والجزئـــي، ممـــا یضـــاعف حـــده المشـــكلة. وكـــان 

الهــدف البحثــي الرئیســي هــو دراســة جوانــب المشــكلة البحثیــة، أال 

الزراعیـة  األرض، وتعـرض األفقـيوهي محدودیة التوسع الزراعـي 

المترتبـة علیهـا وتقـدیم  للتصحر الكامل والجزئـي وتحدیـد المخـاطر

 أســـفروقـــد  المقترحـــات، التـــي تســـاعد علـــي الحـــد مـــن المشـــكلة.

  ما یلي:         أهمهاعن عدة نتائج وتوصیات  البحث

 فــي األراضــيعــن طریــق استصــالح  األفقــي الزراعــيالتوســع  -١

فـــدان  ألـــف ٣٧,٧ زوال یتجـــاو للغایـــة  مصـــر یعتبـــر محـــدودا

فقــط  %١٢,٦یتجــاوز  ال استصــالحهمــا تــم  وٕاجمــاليســنویا 

  .األراضيخطط استصالح  فيمن المستهدف 

 األراضــيتصـنیف  فــيترتـب علـى الحــراك بـین الرتــب الخمـس  -٢

 وزیـادة األولـى الرتبـةالفدانیة تناقص لإلنتاجیة الزراعیة وفقا 

 قیاسـيفدان  ألف ٧٣٣,٣حدوث نقص یكافئ ، األخرىالرتب 

ـــةنتیجـــة لتـــدهور  ن فتـــره تعـــداد الزراعیـــة مـــ األراضـــي إنتاجی

  .الجزئيألخرى ویعتبر ذلك نوع من التصحر  زراعي

البد من التوجه بسـرعة نحـو تحسـین  ،وفى ضوء هذه النتیجة

الفدان لجمیع الرتـب لمواجهـه هـذا  إنتاجیهالزراعیة لرفع  األراضي

  النوع من التصحر.

الزراعیــة بتصــحیرها تصــحیرا  األراضــيعلــى  التعــدي أنوجــد  -١

فدان  ١٠,٩٥فدان سنویا تعادل نحو  ألف ١٠,٨١كامال بلغ 

  ٢٠١٧حتى  ٢٠١١خالل الفترة من  قیاسي

من خالل دراسة الحـراك الرتبـى  والجزئيیقدر التصحر الكامل  -٢

  .قیاسيفدان  ألف ٧٤٨,٢٥٢ بحواليوالتعدیات 

  الرتب. -الحراك -التصحر الكلمات المفتاحیة:

  

   المقدمـة

أن التصحر هو تحول  ،ىیتبادر إلى الذهن للوهلة األول

وشبه صحراویة وذلك  ، األرض الزراعیة إلي أرض صحراویة

دون االلتفاف إلي التصحر الناتج من ، بفعل الطبیعة

 التصرفات السلوكیة الخاطئة لدي أصحاب األرضي الزراعیة،

فالتصحر بإیجاز شدید هو تحول األرض الزراعیة إلي 

بة الزراعیة حیث تفقد األرض التر  أراضي ال زراعیة،

السطحیة الخصبة بالقدر الذي یخرج األرض الزراعیة عن 
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طبیعة مهمتها االقتصادیة الزراعیة هذا من ناحیة، أو أن تفقد 

بالقدر الذي یؤدي  ،األرض الزراعیة تربتها السطحیة جزئیا

إلي التدهور المستمر في خصوبة التربة وخواصها الفیزیقیة 

  ئد االقتصادي الزراعي منها.ومن ثم تدهور إنتاجیتها والعا

  مشكلة البحث

إن التوسع الزراعي األفقي في مصر عن طریق 

یعتبر محدودا للغایة، فقد بلغ مقدار  ،استصالح األراضي

 – ٢٠٠٨المساحة التي تم استصالحها في الفترة من عام 

ألف فدان فقط، بمتوسط سنوي بلغ  ١٨٦,٤حوالي  ٢٠١٢

أن المستهدف استصالحه ألف فدان، في حین  ٣٧,٣حوالي 

ألف فدان أي استصلح ما نسبته نحو  ٨٢٥كان نحو 

فقط من المستهدف، كما أنه یوجد أنواعا عدیدة  %١٢,٦

وشبه التصحر مثل التعدیات علي األراضي  ،للتصحر

الزراعیة والتملح والقلویة واإلغداق وغیرها من مسببات 

من  مما ضاعف ،التصحر الكامل وشبه التصحر أو الجزئي

  حدة المشكلة.

  هدف البحث

دراسة جوانب المشكلة البحثیة أال وهي محدودیة التوسع 

الزراعي األفقي، وتعرض األراضي الزراعیة للتصحر الكامل 

والجزئي وتحدید المخاطر المترتبة علیها وتقدیم المقترحات 

التي تساعد علي الحد من المشكلة ویمكن تحقیق ذلك من 

  خالل دراسة كل من:

تحدید المفهوم العام للتصحر الكامل والتصحر الجزئي  -١

  (شبه التصحر).

  تطور المساحات المستصلحة. -٢

تصنیف األراضي الزراعیة وفقا للجدارة اإلنتاجیة  -٣

  الفدانیة.

  التصحر الكامل والتصحر الجزئي لألراضي الزراعیة. -٤

  

  

  األسلوب البحثي ومصادر البیانات

دي الوصفي في التوصل إلي استخدم التحلیل االقتصا

المؤشرات االقتصادیة المتعلقة بتصحر األراضي الزراعیة في 

  مصر والتي تساعد علي مواجهة مشكلة التصحر.

  المفاهیم اإلجرائیة 

  التصحر الكامل لألراضي الزراعیة:

یعني هذا النوع من التصحر حدوث تدهور كبیر ومباشر 

یجعلها عاجزة عن في خواص التربة الزراعیة بالقدر الذي 

وهو النوع  ،أال وهي اإلنتاج النباتي أداء مهمتها االقتصادیة،

والذي یحدث عادة من خالل السلوك  من التصحر الكامل،

اإلنساني السيء والذي عرف بالتعدي علي األراضي الزراعیة 

  وهو سلوك یجرمه القانون في مصر.

  التصحر الجزئي لألراضي الزراعیة:

هور مستمر في خواص التربة الزراعیة وهو عبارة عن تد

لفترة طویلة نسبیا، وهذا النوع من التصحر أي الجزئي أو شبه 

التصحر تتعرض له األراضي الزراعیة، خاصة األراضي 

المطریة واألراضي المستصلحة وأراضي المناطق الجافة، 

حیث تقل معدالت هبوط األمطار لسنوات متتالیة وعلي ذلك 

الفدانیة من سنة ألخرى وتتدهور معها  تتدهور اإلنتاجیة

وفقا إلنتاجیة  ،المرتبة التقییمیة في تصنیف األراضي الزراعیة

ویستمر هذا الحال  ،الفدان لهذه األراضي العرضة للتصحر

حتي تصبح إنتاجیة الفدان متدنیة بتكالیف إنتاج عالیة، من 

ثم تصبح زراعتها غیر اقتصادیة وتخرج في نهایة األمر من 

ویمكن تصنیف أنواع التصحر وفقا  ،لنشاط الزراعي النباتيا

ألسبابه والعوامل المؤدیة إلیه إلي ستة أنواع رئیسیه سیتم 

   .إیضاحها بإیجاز شدید

  تصحر الرعي الجائر -١

وهو نوع من التصحر الناتج عن الرعي الجائر، خاصة 

بالمناطق الجافة المغطاة بغطاء نباتي غیر كثیف، فهذا 

النباتي یحافظ علي تواجده من خالل التبادل المتوازن  الغطاء

للماء والحرارة بین األرض والغالف الجوي وعند تدخل 
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اإلنسان بالرعي الجائر، فإنه یتسبب في إزالة هذا الغطاء 

النباتي بالدرجة، التي ال تسمح بتجددهفیصبح سطح التربة 

تكوین مما یؤدي إلي هدم بناء التربة و  ،عرضة للغالف الجوي

 ،قشرة رفیعة صلبة من كربونات الكالسیوم علي سطح التربة

مثلما  ،تعمل علي عدم تخلل میاه األمطار لقطاع التربة

  یحدث لغالبیة مناطق الصحراء الغربیة في مصر.

  تصحر الزراعة الجافة  -٢

یقصد بالزراعة الجافة ،الزراعة المطریة ویحدث التصحر 

ألرض الزراعیة بإخالئها من في هذه المناطق نتیجة تجهیز ا

الغطاء النباتي الطبیعي، قبل الزراعة بفترة أو تركها بورا بدون 

وهذا یجعل سطح التربة أكثر عرضة  ،زراعة بعد الحصاد

للنحر بالماء أو االنجراف بالریاح وهو ما یحدثفى مناطق 

  الساحل الشمالي الغربي في مصر.

  تصحر األراضي المرویة  -٣

النوع من التصحر الحادث في األراضي یحدث هذا    

المرویة نتیجة عدم إتباع وسائل الري المناسبة لطبیعة التربة، 

فیؤدي ذلك إلي طرد األمالح والعناصر الغذائیة من التربة 

الزراعیة إلي میاه الري دون استفادة النبات منها، وتسوء حالة 

نطاق  التربة وتتدهور إنتاجیتها بشكل سریع مما یجعلها خارج

اإلنتاج الزراعي النباتي وتنتشر هذه الظاهرة في مناطق 

 ،االستصالح الصحراویة، التي تستخدم الري بالرش أو التنقیط

ثم یقوم حائزیها باستخدام الري بالغمر كما تصاب مثل هذه 

األراضي باإلغداق الناتج عن سوء الصرف خاصة في 

   .المناطق المنخفضة

  تصحر زحف الرمال  -٤

لتصحر الناتج عن زحف الرمال وتحرك الكثبان هو ا

الرملیة، حیث تنقل حركة الریاح جزئیات التربة الناعمة، 

فترتفع في الهواء وتتحرك لمسافات بعیدة وال تتوقف إال عند 

اصطدامها بالنتوءات األرضیة وااللتفاف حولها مكونة دوامات 

، وتمثل رملیة ثم تالل رملیة وهي التي تعرف بالكثبان الرملیة

حیث أنها أكثر عرضة للتحرك  ،الكثبان الرملیة خطرا دائم

عند ازدیاد سرعة الریاح ومن ثم تحدث تدمیرا المناطق 

المزروعة، ویقدر معدل زحف الرمال والكثبان علي األراضي 

  مترا في السنة. ١٥-١١الزراعیة والطرق في مصر بنحو 

  تصحر غمر الرمال  -٥

 الرمال لألراضي المزروعة، هو التصحر الناتج عن غمر

حیث تقوم الریاح بحمل الحبیبات الدقیقة من التربة أو من 

ثم تسقط علي  التالل الشاطئیة أو من الكثبان الرملیة،

المناطق المزروعة بحیث تغطي سطح التربة الخصبة، مما 

وهذا النوع من التصحر هو  ،یؤثر علي النباتات المزروعة

اطق االستصالح المتاخمة لألراضي أكثر األنواع تهدیدا لمن

  الصحراویة.

  تصحر التعدیات  -٦

إذا كان تصحر زحف الرمال من المناطق الصحراویة 

تجاه األراضي الزراعیة وتحویلها إلي أراضي غیر صالحة 

للزراعة من جراء الریاح الشدیدة التي ترفع الرمال من علي 

 سطح األرض وسقوطها علي األراضي الزراعیة، وتصحر

غمر الرمال یعد من قبیل الغزو من خارج المناطق 

فإن تصحر التعدیة یعد من قبیل تدمیر ونقل  ،المزروعة

التربة السطحیة الخصبة من المناطق المزروعة إلي مناطق 

أخري. ویحدث هذا النوع من التصحر نتیجة هطول األمطار 

بأكثر من معدالتها الطبیعیة مكونة سهوال تجرف التربة 

  عة وتحولها إلي أراضي غیر زراعیة. المزرو 

  أوال:  تصنیف األراضي الزراعیة في مصر

منها ما  ،یوجد عدة تصنیفات لألراضي الزراعیة المصریة

هو فني یستند إلي خواص التربة الزراعیة كالملوحة والقلویة 

والجیریة وقوام التربة وغیرها من الخواص الفیزیقیة للتربة 

التصنیف ألغراض خاصة بعملیات ویستخدم هذا  ،الزراعیة

استصالح األراضي وتحسین التربة الزراعیة من بعض 

المناطق الزراعیة التي تعاني من التدهور المستمر في 

اإلنتاجیة وخصوبة التربة وتحتاج إلي تدخل سریع من وزارة 

الزراعة واستصالح األراضي بإعداد برنامج فني الستصالحها 
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 تدخل في نطاق التصحر الكلي حتي ال ،و قبل فوات األوان

  أو الجزئي.

ویوجد نوع ثاني من تصنیف األراضي الزراعیة في 

مصر، وهو التصنیف الذي یستند إلي الجدارة اإلنتاجیة للتربة 

الزراعیة ویعتبر هذا التصنیف هو التصنیف العام لجمیع 

والذي یتم إعداده كل خمس  ،األراضي الزراعیة في مصر

  رة الزراعة واستصالح األراضي.سنوات من قبل وزا

  التصنیف وفقا للجدارة اإلنتاجیة 

هو ذلك التصنیف الذي یستند إلي إنتاجیة وحدة المساحة 

ویستفاد منه في التعرف  ،(الفدان) من المحاصیل المختلفة

وكذلك في  ،علي أفضل المناطق اإلنتاجیة لكل محصول

وأیضا عند  إعداد البرامج الالزمة لمعالجة المشاكل الفنیة

وفي هذا التصنیف یتم تقسیم األراضي  تحدید الربط الضریبي،

الزراعیة إلي خمسة أنطقة إنتاجیة، حیث یعطي كل نطاق 

رتبة ولكل منها درجات ترجیحیة تقییمیة مبنیة علي أساس 

إنتاجیة الفدان ویستفاد من دراسة الحراك بین الرتب في 

ت تدهور تصنیف األراضي المصریة في معرفة عملیا

ومن ثم معرفة درجة الفقد  ،خصوبة وٕانتاجیة التربة الزراعیة

فقد  ،في األراضي الزراعیة والتي تم تعریفها إجرائیا بالتصحر

وقع االختیار علي هذا التصنیف وفقا للجدارة اإلنتاجیة 

ألنه  ،فهو تصنیفا مناسبا لدراسة التصحر ،لألراضي الزراعیة

فیزیقیة للتربة الزراعیة وفي نفس یأخذ في االعتبار الخواص ال

الوقت یقیس اإلنتاجیة الزراعیة استنادا إلي متوسط إنتاج 

الفدان من المحاصیل المختلفة وذلك لمختلف مناطق اإلنتاج 

  الزراعي في الزراعة المصریة.

) بأنه وضع درجات ١ویتمیز هذا التصنیف، (جدول

یمكن  ترجیحیة للرتب الواردة في التصنیف وهذه الدرجات

استخدامها في التحلیل االقتصادي القیاسي وتحدید طبیعة 

ودرجة أي قدر من الحراك فیما بین الرتب. وهذا الحراك ال 

یعني مجرد زیادة أو نقص في المساحة الزراعیة الداخلة في 

ألن هناك فرق واضح بین تحرك فدانا واحدا من الرتبة  ،الرتبة

 ،التحرك إلي الرتبة الثالثة الثانیة مثال إلي الرتبة األولي أو

ویعزى ذلك إلى فرق الدرجة الترجیحیة بین الرتب، لذا یوجد 

الفدان المكافئ الذي یوضح بدقة درجة الجودة، ممثلة في 

اإلنتاجیة الفدانیة، فعلي سبیل المثال فدان من الرتبة األولي 

فدان من الرتبة الثانیة، وأیضا فدان من  ١,٢١إنتاجیته تكافئ 

فدان من الرتبة الخامسة وهكذا  ٣,٠٨بة الثانیة یكافئ الرت

یمكن االستفادة من الدرجات الترجیحیة في تحدید مقدار الفقد 

في اإلنتاجیة وما یعادله من مساحة مفقودة أي معرضة 

  للتصحر في المدى الطویل.

یوجد رتبة سادسة تخص األراضي الصخریة وأراضي 

ألراضي الزراعیة وهي خارج نطاق ا ،الكثبان الرملیة

  والتصنیف.

درجة بین الحد األدنى للفئة وذلك لحساب  ٠,٧یوجد فرق 

رتبة وأخري وبناء علیه تم تعدیل مدي الفئة الخامسة بإضافة 

مركز الفئة وذلك لغرض التحلیل االقتصادي واالبتعاد عن 

  الرتبة السادسة ألنها خارج نطاق األراضي الزراعیة.

الرتبیة التي تم علي أساسها درجات الترجیح  .١جدول 

تحدید الرتبة فى تصنیف األراضي الزراعیة المصریة وفقا 

  اإلنتاجیة المقدرة كل خمس سنوات. لجدارتها

  مركز الفئة للرتبة  مدي الفئة للرتبة  الرتبة
  ٤,٦٥  )٤,٣ – ٠,٥(  األولي
  ٣,٨٥  )٣,٥ – ٤,٢(  الثانیة
  ٣,٠٥  )٢,٧ – ٣,٤(  الثالثة
  ٢,٢٥  )١,٩ – ٢,٦(  الرابعة

  ١,٢٥  )١,١ – ١,٨(  الخامسة

  جمعت وحسبت من:  :المصدر

محمد مدحت مصطفي، اقتصادیات األراضي الزراعیة (األسس  -

، ١٩٩٨والنظریات والتطبیق)،  مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنیة اإلسكندریة، 

  .١٨٠ص

فقد قدرت  ،وبالعودة إلي قضیة استصالح األراضي

ألف  ٣٧,٣ا سنویا بحوالي المساحة التي یتم استصالحه

وبطبیعة الحال یتم استصالح جزا من مساحة الرتبة  ،فدان

الخامسة وهي أقل الرتب لألراضي الزراعیة وتحسینها بالقدر 

الذي تصبح إنتاجیة الفدان منها تؤهلها لدخول نطاق إنتاجیة 
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 ١,٢٥الرتبة الرابعة. بمعني انتقال مستوي إنتاجیة الفدان من 

درجة ترجیحیة  ٢,٢٥ة قیمة إلى مستوى إنتاجیة درجة ترجیحی

من مستوى إنتاجیة  %٨٠قیمیة، أي زیادة اإلنتاجیة بنحو 

وعلى ذلك یمكن تعدیل المساحة  فدان من الرتبة الخامسة.

ألف فدان على  ٣٧,٣التي یتم استصالحها سنویا وهي 

أساس درجة إنتاجیة للفدان في التربة الرابعة ستكون الدرجة 

ألف درجة، وقد  ٨٣,٩حیة التقییمیة لهذه المساحة هي الترجی

درجة، ویمكن بناء  ٣,٠١ذكر أن الفدان القیاسي یكافئ 

علیه، حساب المساحة القیاسیة المكافئة لقیمة درجات تقییم 

ألف فدان  ٢٧,٩إنتاجیة المساحة السنویة المستصلحة بنحو 

نتاجیة قیاسي. فإذا كانت إنتاجیة األراضي الزراعیة وفقا ال

ألف فدان قیاسي، یمكن  ٧٣٧,٣) -الفدان قد نقصت بنحو(

ألف فدان سنویا من أراضي  ٣٧,٣تعویضهم باستصالح نحو 

الرتبة الخامسة بما یؤهلها للدخول في نطاق الرتبة الرابعة، 

 –عام  ٢٦بحیث یتم االستصالح بهذا المعدل لفترة 

  ).٢(جدول

االهتمام،  محل ،وتجدر اإلشارة إلي أن هذا التصنیف

یوضح الزیادة أو النقصان في مجمل مساحة األراضي 

الزراعیة، التي تم إضافتها أو انتقاصها بسبب استصالح جزء 

من األراضي وٕاضافته إلي الرتبة الخامسة، فإذا تبین من 

مساحة الرتبة الخامسة نقصا، فإن ذلك قد یكون بتحسن 

  عة أو أن هذا إنتاجیتها وانتقال جزء منها إلي الرتبة الراب

النقص راجع إلي تدهور إنتاجیتها وانتقال جزء منها إلي الرتبة 

الرابعة أو أن هذا النقص راجع إلي تحسن إنتاجیتها ومن ثم 

انتقال جزء منها إلي الرتبة الرابعة أو أن هذا النقص في 

مساحة الرتبة الخامسة راجع إلي خروج األرض من الزراعة 

  لتصحرها الكامل.

  الفقد في األراضي الزراعیة وفقا لإلنتاجیة الفدانیه: ثانیاً 

یعتبر تدهور إنتاجیة الفدان الزراعي واالنتقال التدریجي 

(األولي) إلي  األعلىمن رتبة (أو مرتبة أو درجة) التصنیف 

 (الثانیة ... الخامسة) نوع من التصحر الجزئي،األدنىالمرتبة 

مل بخروج والذي بعد عدة سنوات یتحول إلي تصحر كا

األرض الزراعیة من نطاق اإلنتاج النباتي تماما وتصبح 

ولقیاس مقدار الفقد في األراضي الزراعیة ، أرضا غیر زراعیة

بالتصحر الجزئي، ال بد من معرفة الحراك بین الرتب والتغیر 

ال  ،في مساحاتها من تعداد زراعي آلخر، وبطبیعة الحال

لفة معا، نظرا یجوز جمع مساحات أراضي الرتب المخت

لذا یكون من  ،الختالف درجات تقییم إنتاجیاتها الفدانیة

األصح تحویل الفدان الزراعي في الرتبة إلي ما یكافئه من 

ویستخدم في  ،ة ترجیحیة وهي درجات تقییم الرتبإنتاجی

  ، تصحیح درجة مركز الفئة أي الرتبةحساب هذا ال

الراجعة إلي حراك الرتب في التعداد الزراعي وفقا لتصنیف األراضي الزراعیة علي الزراعیة  األراضيمقدار الفقد في  .٢جدول

  ٢٠١٥ – ١٩٩١خالل الفترة من عام  أساس الجدارة اإلنتاجیة الغذائیة

  الدرجة القیمیة للتغیر  مركز الفئة (درجة)  مقدار التغیر  الفترة
  ٥١٧٠,٨) -(  ٤,٦٥  ١١١٢) -(  )١٩٩٥-١٩٩١األولي (
  ٨٥٤,٧(+)   ٣,٨٥  ٢٢٢(+)   )٢٠٠٠- ١٩٩٦الثانیة (
  ١١٨٣,٤(+)   ٣,٠٥  ٣٨٨(+)   )٢٠٠٥-٢٠٠١الثالثة (
  ٢١٨,٣(+)   ٢,٢٥  ٩٧(+)   )٢٠١٠-٢٠٠٦الرابعة (
  ٦٩٥,٠(+)   ١,٢٥  ٥٥٦(+)   )٢٠١٥-٢٠١١الخامسة(

  ٢٢١٩,٤) -(  ١٤,٧  ١٥١(+)   الجملة

  المصدر جمعت وحسبت من:

  ) فى البحث.١جدول رقم ( -١

  . ٢٠١٥إلى  ١٩٩١من  الفترةبیانات عن  – األراضي واستصالح الزراعةوزاره -٢
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وقد قدر متوسط درجات التقییم إلنتاجیة الفدان لرتب 

درجة ترجیحیة قیمیة، وتعتبر  ٣,٠١التصنیف الخمس بنحو 

هذه الدرجة بمثابة وحدة  القیاس لتحویل أي فدان زراعي من 

یر في مساحات الرتب والحراك رتبة ألخري أو في تقدیر التغ

  بین الرتب.

) الذي یوضح مقدار الفقد في ٢من دراسة جدول(

األراضي الزراعیة، الراجع إلي حراك الرتب في التعدادات 

فقد تبین أن  ،٢٠١٥ – ١٩٩١الزراعیة الخمس من عام 

ألف  ١١١٢هناك نقصا في مساحة الرتبة األولي بلغ نحو 

حدث بها زیادة، ولكن محصلة  فدان، في حین أن بقیة الرتب

ألف فدان،  ١٥١التغیر في مساحات الرتب بلغ نحو (+) 

وذلك بصرف النظر عن مقدار إنتاجیة الفدان لكل رتبة، 

ولكن األصح هو إدخال اإلنتاجیة الفدانیة في حساب التغیر 

  بین الرتب بناء علي مراكز الفئات أو الرتب.

حراك بین الرتب ) أیضا أن نتیجة ال٢ویبدو من جدول (

وفقا للدرجة التقیمیة للتغیر أخذا في االعتبار اإلنتاجیة 

الفدانیة للرتب، أن محصلة زیادة إنتاجیة الرتب من الثانیة 

(+)  تكافئألف درجة  ٢٩٥١,٤إلي الخامسة وهي نحو 

ألف فدان قیاسي وهي أقل من التدهور الذي حدث  ٩٨٠,٥٣

تكافئ ألف درجة  ٥١٧٠,٨) -في الرتبة األولي والبالغ نحو (

ألف فدان قیاسي، ومعني ذلك أن محصلة  ١٧١٧,٩) -(

  التغیر في مساحات الرتب في تصنیف األراضي بلغ نحو

ألف فدان قیاسي. ومعني هذا أن إجمالي  ٧٣٧,٣٤) -(

ألف فدان  ٧٣٧,٣) -مساحة األرض الزراعیة نقص بنحو (

من فترة تعداد قیاسي نتیجة لتدهور إنتاجیة األراضي الزراعیة 

بمعني آخر أن هناك نقصا في إجمالي  ،زراعي ألخرى

إنتاجیة الفدان باستمرار وتحرك بعض مساحات األراضي من 

رتبة عالیة إلي رتبة أخري أدني منها، وان استمرار هذا 

الوضع، سوف یجعل إنتاجیة الفدان من تلك األراضي 

، حیث منخفضة للغایة، وتكون خارج نطاق اإلنتاج النباتي

أنها ستنتقل من التصحر الجزئي إلي التصحر الكلي، ألنها 

ستصبح أراضي غیر زراعیة، وهنا تبرز أهمیة عملیات 

تحسین خواص التربة لتلك األراضي قبل بلوغها حد التصحر 

متوسط درجات التقییم إلنتاجیة  أن إلى اإلشارةالكامل وتجدر 

یة، وتعتبر هذه الفدان لرتب التصنیف وفقا لإلنتاجیة الفدان

درجة ترجیحیة، بمثابة إنتاجیة الفدان لمتوسط  ٣,٠١القیمة 

الرتب في التصنیف ویطلق علیها مسمیات كثیرة أهمها الفدان 

  .المكافئالقیاسي أو 

وقد اتضح من دراسة التغیر في مساحة كل رتبة أو درجة 

تصنیفیة، فقد تبین أن الرتبة األولي تذبذبت بین الزیادة 

ن من فترة تعداد زراعي آلخر، وكانت محصلة هذا والنقصا

ألف فدان،  ١١١٢) -التغیر هي حدوث نقص بلغ نحو (

خالل الفترات الخمس محل الدراسة، بمعنى آخر أن مساحة 

ألف فدان من فترة  ٢٧٨) -الرتبة األولي تناقصت بنحو (

للفترة  %٨,٩٨أي تناقصت بمعدل بلغ نحو  ،ألخرىتعداد 

م یكون معدل التناقص السنوي بلغ نحو الواحدة، ومن ث

سنویا، والمعني االقتصادي الزراعي لهذا الحراك  %١,٨٠

الرتبي لألراضي الزراعیة أنه حدث تدهور في اإلنتاجیة 

درجة ترجیحیة  ٣,٨٥درجة ترجیحیة إلي  ٤,٦٥الفدانیة من 

لجزء من المساحة المذكورة ، وتقدر قیمة النقص في اإلنتاجیة 

نتیجة تحرك هذه المساحة من الرتبة األولي  %١٧,٢بحوالي 

إلي الرتبة الثانیة ولكن التغیر في مساحة كل من الرتبة 

الثانیة والثالثة هو األكثر ترجیحا النتقال جزء من هذه 

ألف فدان) تدهورت إنتاجیتها الفدانیة   ٣٨٨ ،٢٢٢المساحة (

هنا أنها دخلت في نطاق الرتبة الثانیة والثالثة،و  حتىبشدة 

تكون الخسارة االقتصادیة أكبر، ألن القیمة التقدیریة 

درجة، ومن  ٣,٠٥الترجیحیة إلنتاجیة فدان الرتبة الثالثة هي 

ثم یكون النقص في اإلنتاجیة نتیجة هذا الحراك الرتبي، وهي 

ال شك خسارة كبیرة، ویعتبر هذا الحراك والنقص في اإلنتاجیة 

، ألن استمرار هذا صحرالتنوع من التصحر الجزئي أو شبه 

الحراك الرتبي من الرتبة األولي إلي الرتبة الخامسة یعني 

التصحر الكامل، حیث تخرج تلك المساحة أو التي علي 
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شاكلتها من نطاق األراضي الزراعیة لعجزها عن أداء مهمتها 

  .االقتصادیة الزراعیة وهي من اإلنتاج النباتي

اعیة في مصر، من دراسة تطور إجمالي المساحة الزر 

لخمس فترات من  ألخرىخالل االنتقال من فترة تعداد زراعي 

. فقد تبین أن المساحة الزراعیة تذبذبت ٢٠١٥ –١٩٩١عام 

بین الزیادة والنقصان من تعداد زراعي آلخر، حیث بلغت 

 ٢٠٠١ألف فدان في الفترة الثالثة ( ٧٧٨٥وهو  األدنىحدها 

ألف فان في  ٨٣٤٦وهو  األعلىوبلغت حدها  ،)٢٠٠٥ –

)، وقدِّر متوسط الفترة الواحدة ٢٠١٠ – ٢٠٠٦الفترة الرابعة (

ألف فدان. وقد تبین أیضا من دراسة التغیر في  ٧٩٤١بنحو 

، أن ألخرىإجمالي المساحة الزراعیة من فترة تعداد زراعي 

ألف فدان، خالل  ١٤٤محصلة هذا التغیر بلغت نحو 

آخر أن إجمالي المساحة الخمس فترات محل الدراسة، بمعني 

ألف فدان للفترة، أي بمعدل بلغ  ٢٨,٨الزراعیة تزاید بنحو 

للفترة الواحدة، ومن ثم یكون معدل الزیادة  %١,٨١نحو 

وهي زیادة  %٠,٣٦السنویة في المساحة الزراعیة حوالي 

ضئیلة ال یعتد بها، حیث أنه یمكن القول بأن تلك المساحة 

  نسبي.الزراعیة تتسم بالجمود ال

أما بالنسبة للرتبة الثانیة من تصنیف األراضي الزراعیة 

وفقا إلنتاجیة الفدان للمحاصیل المختلفة، خالل الفترات 

الخمس محل الدراسة. فأن المساحة الزراعیة لهذه الرتبة 

ألف فدان في  ٢٦٢٦تذبذبت بین حدین أدانهما بلغ نحو 

توسط ألف فدان، كما بلغ م ٣٣٠٧حین أعالها بلغ نحو 

ألف فدان،  ٣٠٢٥مساحة الرتبة الثانیة للفترة الواحدة نحو 

ومن دراسة التغیر فیما بین الفترات لمساحات هذه الرتبة أي 

الثانیة، فقد تبین أن محصلة التغیر بالزیادة والنقصان هي 

ألف فدان خالل الفترات الخمس  ٢٢٢زیادة المساحة بنحو 

  محل الدراسة.

ألف  ٤٤,٤تبة الثانیة زادت بنحو معني هذا أن مساحة الر 

من قیمة  %١,٤٧فدان للفترة الواحدة، أي ما یعادل نحو 

متوسط مساحة الفترة الواحدة، ومن ثم یكون معدل التغیر في 

سنویا، ومن المرجح أن  %٠,٢٩مساحة الرتبة الثانیة هو 

ألف فدان) ترجع إلي تدهور إنتاجیة الفدان  ٢٢٢هذه الزیادة (

ضي الدرجة األولي، وٕاذا استمر تدهور خواص لجزء من أرا

التربة الزراعیة وبالتالي تدهور إنتاجیتها الفدانیة، ستنتقل 

مساحات كبیرة من الرتب العالیة إلي الرتب الدنیا، وهنا تبرز 

ال تتدهور  حتىأهمیة عملیات تحسین األراضي الزراعیة 

رتب هذه األراضي وتدخل في نطاق الرتبة الخامسة أي 

  تصحر.ال
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 التيالعدید من المخاطر  إلىالزراعیة  األراضيتتعرض     

 الجزئيتصحرها  إلىتؤدى  وأخرىتصحرها الكلى  إلىتؤدى 

  نوعین: إلىالمخاطر تنقسم  وهذه (شبة التصحر).

  : مخاطر التدهور المباشر األولالقسم 

هو ذلك التغییر الذي یحدث لألراضي  لتدهور المباشر

الزراعي وبحیث یخرجها مباشرة وبشكل سریع عن نطاق 

 لإلنتاج إعادتهاالزراعي. وتستغرق عملیة  اإلنتاجيالنشاط 

فترة زمنیة طویلة ن وتلك المخاطر مثل  أخرىالزراعي مرة 

الزراعیة والبناء علیها. وهنا یمكن  األراضيتجریف وتبویر 

الزراعیة  األراضي إلیهاالمتردیة التي وصلت  تسمیة الحالة

  بمصطلح تصحر األراضي الزراعیة تصحرا كامال.

  القسم الثاني: مخاطر التدهور غیر المباشر 

التدهور غیر المباشر یرتبط  بتدهور خواص التربة 

الزراعیة ن،  األراضيتلك  إنتاجیةالزراعیة ومن ثم تدهور 

سبیا حتى تصبح غیر وذلك بشكل مستمر ولفترة طویلة ن

صالحة للزراعة. وتلك المخاطر مثل سوء استخدام میاه الري 

الكیماویة وكذلك سوء نظام الصرف  األسمدةوسوء استخدام 

الزراعي أو استخدام میاه غیر عذبة او مخلوطة بمیاه 

الصرف بنسب خاطئة تفقدها صالحیتها للزراعة. وهنا یمكن  

و التصحر الجزئي  یمكن تسمیة هذه الحالة بشبه التصحر أ

 إلعادةبعملیات تحسین التربیة الزراعیة  األمرتداركه في أول 

  الزراعیة. إنتاجیتهاخصوبتها ورفع 
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  الزراعیة  األراضيالتعدیات على 

یوجد نوع من التصحر الكامل لألراضي الزراعیة بسبب 

األراضي  استخدامالتعدیات على تلك األراضي، حیث یتم 

النباتي ومعنى ذلك  اإلنتاجراض أخرى غیر الزراعیة في إغ

المتعدى علیها، أرضا غیر زراعیة أي أنها  األراضيأصبحت 

  .تصحرت

)، الذي یوضح المساحات ٣فمن دراسة بیانات جدول(

الزراعیة بسبب  األراضيالتي تصحرت تصحرا كامال من 

، فقد تبین  ٢٠١٧ -٢٠١١التعدي علیها خالل الفترة من عام 

الزراعیة المتصحرة تذبذبت بین حدین  ألراضياان مساحة 

 ١٥,٥٦ألف فدان وأعالهما بلغ نحو  ٣,٣٩أدناهما بلغ نحو 

  ألف فدان.  ١٠,٨١ألف فدان، بمتوسط سنوي بلغ نحو 

وقد تبین من تقدیر متوسط التغیر السنوي للمساحات 

ألف فدان، أي بمعدل زیادة  ٢,٠٣المتصحرة أنه بلغ نحو 

المتصحرة  األراضيوباعتبار تلك  ،%١٨,٧٨سنویة بلغ نحو 

الفدان الزراعي متوسطة قبل التصحر ستكون  إنتاجیةكانت 

الصالحة في  الثالثةالزراعیة ذات الرتبة  األراضيمن 

  الفدان. إلنتاجیةالزراعیة وفقا  األراضيتصنیف 

الزراعیة  األراضيالمساحات التي تصحرت من  .٣جدول 

 - ٢٠١١ترة  من عام بسبب التعدي علیها خالل الف

٢٠١٧  

  التعدیات ( ألف فدان )  السنة
١١,٩٧  ٢٠١١  
١٥,٥٦  ٢٠١٢  
١٤,٧٦  ٢٠١٣  
١٢,٨٧  ٢٠١٤  
٩,٠٠  ٢٠١٥  
٨,١٢  ٢٠١٦  
٣,٣٩  ٢٠١٧  

  ٧٥,٦٧  اإلجمالي
  ١٠,٨١  المتوسط

 ٢٠١١من  الفترةالمصدر: جمعت وحسبت من بیانات غیر منشوره خالل 

المركزیة لحمایة  اإلدارة – األراضي وزارة الزراعة واستصالح ٢٠١٧إلى 

  .بیانات غیر منشورة – األراضي

 ٣,٠٥ومعنى ذلك أن الدرجة الترجیحیة التقیمیة للفدان هي 

المتوسطة  اإلجمالیةدرجة، ومن ثم تكون الدرجة الترجیحیة 

 ألف درجة، أي أنه حدث تصحر بلغ نحو ٣٢,٩٧هي 

  ألف فدان قیاسي. ١٠,٩٥

الزیادة السنویة في مساحات التصحر أما بالنسبة لمقدار 

الدرجة الترجیحیة القیمیة لها حوالي  ألف فدان، ٢,٠٣وهي 

ألف فدان قیاسي.  ٢,٠٦ألف درجة أي ما یعادل  ٦,١٩

الحراك الرتبي السابق درایته وتبین محصلته هي  إلىوبالعودة 

ألف  ٧٣٧,٣الزراعیة بنحو (_)  األراضي إنتاجیةتدهور 

إلى  أضیفبمثابة التصحر الجزئي. فإذا فدان قیاسي وهي 

هذه المساحة التصحر الكامل بالتعدیات والبالغ نحو(_ ) 

ألف فدان قیاسي، یصبح مقدار التصحر الكامل  ١٠,٩٥

ألف فدان قیاسي. وقد سبق  ٧٤٨,٢٥والجزئي هو ( _ )

اإلشارة الى إن استمرار معدل استصالح األراضي  بنحو 

ألف فدان قیاسي،  ٢٧,٩نحو ألف فدان سنویا  أي  ٣٧,٣

فإن تعویض مقدار التصحر الكامل والجزئي سیتطلب 

 ٢٧األراضي بصفة مستمرة لمدة  استصالحاستمرار عملیة 

عاما، وذلك تحت شرط وقف عملیات التصحر وزیادة معدل 

  استصالح األراضي السنوي. 

ان معدل االستصالح الزراعي في  ان وخالصة القول

 یتمشى مع معدالت التصحر الكامل مصر یعتبر هزیال ال

فاألمر یتطلب خطط جادة وحقیقیة وواقعیة الستصالح  نهائیا،

فدان  ألفتستهدف استصالح على األقل مائة  األراضي،

سنویا، وفي ظل جهود كبیرة في عملیات تحسین األراضي 

الزراعیة لتحرك أراضي الرتب تجاه الرتب األعلى في 

فقا إلنتاجیة الفدان الزراعیة الزراعیة و  األراضيتصنیف 

  لمختلف المحاصیل الزراعیة.

  النتائج والتوصیات

 األراضــيعــن طریــق استصــالح  األفقــي الزراعــيالتوســع  -١

 ألــــف ٣٧,٧مصــــر یعتبــــر محــــدودا للغایــــة والیتجــــاوز  فــــي

 ٦,١٢ال یتجـــاوز استصـــالحهمـــا تـــم  وٕاجمـــاليفـــدان ســـنویا 
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، األراضـــيخطـــط استصـــالح  فـــي% فقــط مـــن المســـتهدف 

خطـط استصــالح  فـيالنظـر  إعــادةأمـر هـذا شـانه یقتضـى 

الستصـــــــــالح  الالزمـــــــــة اإلمكانیـــــــــاتوتـــــــــوفیر  .األراضـــــــــي

تتمشــى مــع  لكــيبعالیــه  المــذكورةمســاحات تتجــاوز النســبة 

  الزیادة السكانیة وتغطى جزءا كبیرا من التصحر.

تصـــــنیف  فـــــيترتـــــب علـــــى الحـــــراك بـــــین الرتـــــب الخمـــــس  -٢

 الرتبـــةالفدانیـــة تنـــاقص  نتاجیـــةلإلالزراعیـــة وفقـــا  األراضـــي

 ٧٣٣,٣حدوث نقص یكافئ  ،األخرىالرتب  وزیادة األولى

الزراعیـة  األراضـي إنتاجیةنتیجة لتدهور  قیاسيفدان  ألف

ألخـــــرى ویعتبـــــر ذلـــــك نـــــوع مـــــن  زراعـــــيمـــــن فتـــــره تعـــــداد 

البد من التوجـه  ،وفى ضوء هذه النتیجة ،الجزئيالتصحر 

الفـدان  إنتاجیهیة لرفع الزراع األراضيبسرعة نحو تحسین 

  لجمیع الرتب لمواجهه هذا النوع من التصحر.

الزراعیــــــة بتصــــــحیرها  األراضــــــيعلــــــى  التعــــــدي أنوجــــــد  -٣

ألــف فــدان ســنویا تعــادل نحــو  ١٠,٨١تصــحیرا كــامال بلــغ 

ــــــدان  ١٠,٩٥ ــــــرة مــــــن  قیاســــــيف ــــــى  ٢٠١١خــــــالل الفت حت

وهــــى مســــاحة ال یســــتهان بهــــا خاصــــة وان معــــدل  ٢٠١٧

اتخـــاذ  ینبغـــيومـــن ثـــم ، منخفضـــا األفقـــي يالزراعـــالتوســـع 

القانونیة تجاه هؤالء الزراع الـذین یتسـببون  اإلجراءاتكافه 

كما ان القوانین المعمول بها  ،الزراعیة األرضتصحر  في

 إلــىال ترقــى بحجــم المشــكلة وال ترقــى  تافهــةتعتبــر قــوانین 

  خطورتها.

ك مــن خــالل دراســة الحــرا والجزئــيیقــدر التصــحر الكامــل  -٤

لـذا  قیاسـيفدان  ألف ٧٤٨,٢٥٢ بحواليالرتبى والتعدیات 

یتطلــب  والجزئـيفـان تعــویض مقـدار هــذا التصـحر الكامــل 

بصـفة مسـتمرة بمعـدل  األراضـياستمرار عملیة استصـالح 

عــام وذلــك تحــت شــرط  ٢٧لمــدة  قیاســيفــدان  ألــف ٢٧,٩

 السـنويوقف عملیات التصحر وزیـادة بمعـدل االستصـالح 

  كور.عن المعدل المذ
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ABSTRACT 

Economic Study of Desertification in Egypt 

Mahmoud El-Sharkawy, Sherin Ahmed Sherif, Hala Ali 

the identification of the risks and the submission of 
proposals that help to solve the problem. the results and 
recommendations of the most important as followes: 

The total and partial desertification is estimated 
together through the study of the mobility of the Degrees 
and the violations by about 748,252 thousand standard 
acres and that compensation for this loss in agricultural 
land  requires. 

Agricultural expansion horizontally through the 
reclamation of land in Egypt is very limited and does not 
exceed 37.7 thousand acres annually and the total 
reclamation does not exceed only 6.12% of the target in 
land reclamation plans. 

Desertification is very briefly the transformation of 
agricultural land into non-agricultural land where it is 
lost, The nature of its agricultural economic mission. 

 The problem is that the horizontal agricultural 
expansion in Egypt through the reclamation of the land 
is very limited, it does not exceed 37.3 thousand acres 
annually. The main objective of this research is to study 
the aspects of the research problem, namely the limited 
horizontal agricultural expansion, the exposure of the 
agricultural land to complete and partial desertification, 

 

 

 

 


