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 مرر - واقع الرشاعات الحرفية ومدتقبلها بسحافظة السشهفية
 دراسة تطبيقية على صشاعة الدجاد اليدوي 

 

 مهسى عتلمد/ مهسى فتحي 
 جامعة السشهفية –كلية اآلداب  –أستاذ الجغرافيا االقترادية السداعد

 
 مقدمة:

تسثل الرشاعات الحخفية أحج الحخؼ السيسة التي يسكغ أف تجفع عجمة التشسية في محافطة 
السشػفية، السيسا أف السحافطة تستمظ العجيج مغ العػامل السحفدة عمى نذخ تمظ الرشاعات، 

اجتساعي وبعزيا اقترادي وبعزيا بيئي، وقج نذأت تمظ الرشاعات كػسيمة مغ بعزيا 
وسائل تػفيخ فخص العسل وتحديغ ضخوؼ السعيذة وتثبيت الدكاف في أماكغ إقامتيع بجاًل 
مغ تفكيخىع مغ اليجخة ، كسا تعج السحافطة مغ السحافطات الصاردة لمدكاف في مرخ، 

اعية بيا بجرجة كبيخة، كسا يتدع القصاع الدراعي ويشخفس نريب الفخد مغ األراضي الدر 
بعجـ قجرتو عمى استيعاب العسالة الستػفخة في السحافطة، باإلضافة إلى انخفاض نريب 

% ، مسا يجعل مغ 33الفخد مغ الشاتج السحمي في السحافطة عغ مثيمو في الجسيػرية بشحػ 
 0ة بيانذخ الرشاعات الحخفية في السحافطة بسثابة قاشخة لمتشسي

وقج ضست السحافطة العجيج مغ الرشاعات الحخفية يتخكد أغمبيا في مخكد أشسػف مغ 
أمثمتيا صشاعة الدجاد اليجوي الحخيخ بداقية أبػ شعخة التي تعج إحجى العالمات السسيدة 
لمرشاعات الحخفية بالسحافطة وصشاعة التصعيع بالرجؼ في ساقية السشقجي وصشاعة الفخار 

مشتجات الجخيج في ششػاف وصشاعة الشديج بكفخ ىالؿ، وقج استصاعت أف بجخيذ وصشاعة 
تجحب العجيج مغ االستثسارات واأليجي العاممة بيا ، كسا كاف ليا انعكاسيا عمى أوضاع 
التشسية بتمظ القخى وبعس القخى السجاورة ليا، ومغ ثع فإف ىحه الرشاعات يسكغ أف تسثل 

ا وبعس التجسعات السجاورة عغ شخيق االنتذار أقصاب تشسية لجورىا في تشسية قخاى
 0الرشاعي
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 أهداف البحث:
يحاوؿ ىحا البحث عخض تصػر صشاعة الدجاد اليجوي وتفديخ العػامل السؤثخة فييا          

، كسا يعخض اقتراديات صشاعة الدجاد بسشصقة الجراسة، ويجرس مذكالتيا، ويعخض الجور 
 0عس السقتخحات لتشسية ىحه الرشاعة التشسػي لمرشاعة ، ويشتيي ببياف ب

 مرادر بيانات البحث:
اعتسج البحث عمى بعس البيانات اإلحرائية السشذػرة وغيخ السشذػرة ، باإلضافة إلى 
الجراسة السيجانية لرشاعة الدجاد اليجوي بسخكد أشسػف ، مغ خالؿ التخكيد عمى عسل قاعجة 

التيا ومدتقبميا عغ شخيق استسارة استبياف بيانات لكافة مجخالت الرشاعة ومخخجاتيا ومذك
 0تع تصبيقيا مع عيشة مسثمة لمعامميغ وأصحاب الػرش بيحه الرشاعة

كسا تع مقابمة العجيج مغ أصحاب ورش ومرانع الدجاد والعامميغ بالرشاعة، ومقابمة        
محجودة  مدئػؿ التشسية بالقخية والسخكد، باإلضافة إلى بعس السرادر التي وفخت بيانات

عغ الرشاعة مثل مخكد معمػمات ساقية أبػ شعخة ومخكد معمػمات مخكد أشسػف وإدارة 
 0الرشاعات الحخفية بسحافطة السشػفية

 إشكالية البحث:
 مغ اإلشكاليات التي يصخحيا البحث ويحاوؿ تقجيع إجابات وحمػؿ ليا:

فطة في نذخ كيف يسكغ استغالؿ الػاقع االقترادي واالجتساعي لمدكاف في السحا 
 الرشاعات الحخفية؟

كيف يسكغ جعل ىحا الشسػذج مغ الرشاعات الحخفية في السحافطة بسثابة أقصاب تشسية  
 ليا ؟

كيف يسكغ االستفادة مغ الجامعات باعتبارىا بيت الخبخة إلقميسيا والسؤسدات التشفيحية  
 0وغيخ ذلظ مغ الجيات؛ مغ أجل نذخ تمظ الرشاعات 

 استثسارية لتشسية الرشاعات الحخفية في السحافطة؟ كيف يسكغ وضع خخيصة 
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 0محتهيات البحث
 يتألف البحث مغ العشاصخ اآلتية:       
 0مقجمة عغ صشاعة الدجاد اليجوي ومشصقة الجراسة 

 0تصػر صشاعة الدجاد اليجوي بسشصقة الجراسة 

 0العػامل السؤثخة في صشاعة الدجاد بسشصقة الجراسة 

 0د بسشصقة الجراسةاقتراديات صشاعة الدجا 

 00اآلثار التشسػية لرشاعة الدجاد بسشصقة الجراسة 

 0بعس مذكالت صشاعة الدجاد بسشصقة الجراسة 

 00آفاؽ تشسية صشاعة الدجاد بسشصقة الجراسة 

 0( مقجمة عغ صشاعة الدجاد اليجوي ومشصقة الجراسة1)
تسثل صشاعة الدجاد اليجوي بداقية أبػ شعخة إحجى الرشاعات التي ذاع صيتيا داخل       

السحافطة وخارجيا، في ضل عسل ندبة كبيخة مغ سكاف القخية بيحه الرشاعة ، حيث 
% مغ عجد الػرش 22.6% مغ عجد العامميغ بالرشاعات الحخفية و11.2أسيست بشحػ 
يا الدػؽ السرخي ليشافذ في األسػاؽ العالسية، كسا ، وتجاوز إنتاج 2014بالسخكد عاـ 

في ضل رواج الرشاعة، لكغ  1996% عاـ 29.9بمغت ندبة العامميغ بالرشاعة بالقخية 
، في ضل التجىػر الحي شيجتو تمظ الرشاعة ،  2014% عاـ 13.3الشدبة انخفزت إلى 

 0سط السخكد والسحافطةوبالخغع مغ ذلظ فإف ندبة العامميغ بالرشاعة بيا تتفػؽ عمى متػ 
% 2.24ندسة تسثل  15970نحػ  2014وقج بمغ عجد سكاف ساقية أبػ شعخة عاـ         

% مغ السداحة 2فجانًا تسثل  1299مغ سكاف السخكد، كسا بمغت السداحة السدروعة بيا 
 0.11فجانًا مقابل  0.08السدروعة بالسخكد، ليبمغ نريب الفخد مغ السداحة السدروعة بيا 

، كسا تتدع القخية بديادة الحيازات القدمية بيا، األمخ  2014جانًا لشريبو في السخكد عاـ ف
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الحي يجعل انتذار صشاعة الدجاد في القخية بسثابة حل لمكثيخ مغ مذكالتيا االقترادية 
واالجتساعية )مخكد السعمػمات ودعع اتخاذ القخار بسحافطة السشػفية، والشدب مغ حداب 

 0الباحث(
كسا أسيست صشاعة الدجاد بداقية أبػ شعخة في زيادة الػزف الشدبي لمسخكد مغ          

% مغ عجد ىحه 76.8الػرش الحخفية لمغدؿ والشديج ومشتجاتيا، حيث بمغ نريب السخكد 
، وىحا انعكذ عمى معامل 2014% مغ العامميغ بيا في السحافطة عاـ 75.2الػرش، و

، وىػ يعشي وجػد  5.4يا بالسخكد الحي بمغت قيستو تػشغ ورش الغدؿ والشديج ومشتجات
تػشغ كبيخ ليحه الػرش بالسخكد ، في ضل وجػد ساقية أبػ شعخة التي يشتذخ بيا عجد كبيخ 

، والشدب ومعامل التػشغ 2014مغ الػرش بو) إدارة الرشاعات الحخفية والتعاوف اإلنتاجي، 
 0مغ حداب الباحث(

ي بداقية أبػ شعخة نسػذجًا لمرشاعات الحخفية اليجوية وتعج صشاعة الدجاد اليجو       
( ، حيث تعتسج عمى السيارات اليجوية 204، ص 2014اإلنتاجية كسا صشفيا )عيدى ، 

لمرانع في عسمية الرشاعة ، كسا تتدع اآلالت التي تعتسج عمييا الرشاعة ببداشتيا 
جاع مسا يعصي مشتجيا أىسيتو، لحا وتقميجيتيا فيي تعتسج عمى قجرة العامل عمى االبتكار واإلب

 0فإف العامل البذخي وميارتو تسثل أىسية كبيخة في تػشغ تمظ الرشاعة بالقخية
ومسا يديج مغ أىسية صشاعة الدجاد اليجوي أف مرخ تأتي في السختبة الخابعة عالسيًا       

خًا في ضل بعج إيخاف وتخكيا والريغ في صشاعتو، حيث حققت صشاعتو بالريغ رواجًا كبي
تػافخ الخامات الالزمة ليحه الرشاعة، لكغ الدجاد السرخي ال يداؿ يتدع بجػدتو السختفعة ) 

 0(166حبمز، ص 
وتتعجد مشاشق صشاعة الدجاد اليجوي في مرخ مقل أخسيع وأسيػط وفػة وكخداسة       

اليجوي سػاء مغ والحخانية ونقاده وساقية أبػ شعخة ، وتتسيد ساقية أبػ شعخة برشاعة الدجاد 
الرػؼ أو الحخيخ، كسا أنيا تشتج أدؽ أنػاع الدجاد اليجوي، كسا تتستع مشتجاتيا بالجػدة 

 0بترخؼ( 166العالية عمى السدتػى الجولي ) عيج، حدغ ، ص 
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وتعج ساقية أبػ شعخة إحجى قخى مخكد أشسػف حيث تقع في شساؿ شخؽ السخكد،       
الغخب قخيتي سسالي والفخعػنية، ومغ الذساؿ كفخ  يحجىا مغ الذخؽ فخع دمياط ، ومغ

الفخعػنية ومغ الجشػب ششػاي، كسا أنيا إحجى القخى الكبخى بالسخكد، حيث تػجج بيا وحجة 
محمية تزع ست نػاٍح ىي سسالي وششػاي وكفخ الحسا وكفخ الفخعػنية والفخعػنية باإلضافة 

 0لجغخافي لداقية أبػ شعخة( السػقع ا1إلى القخية األـ، وتػضح الخخيصة رقع )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

السردر : الهيئة السررية العامة للسداحة ، الخرائط الرقسية لسحافظة السشهفية ، مقياس 
 م 2008، عام  50000:  1

 0( السهقع الجغرافي لقرية ساقية أبه شعرة 1شكل )
ى بعس القخى وقج مثمت تمظ القخية نػية صشاعية أسيست في انتذار صشاعتو إل       

السجاورة ، وال تكتدب القخية شيختيا مغ الكسيات السشتجة مغ الدجاد اليجوي فحدب، بل مغ 
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نػعية الدجاد السشتج الحي كاف لو أسػاقو العجيجة عمى السدتػى الجاخمي والخارجي قبل فتخة 
 0التجىػر التي تسخ بيا الرشاعة

 0( تصػر صشاعة الدجاد بسشصقة الجراسة2)
شيجت صشاعة الدجاد بالقخية تصػرًا كسيًا وكيفيًا ارتبط بالكثيخ مغ الستغيخات      

االقترادية واالجتساعية والدياسية ، حيث تتعجد العػامل التي ليا تأثيخىا عمى الرشاعة كسا 
 سيتزح ، وأمكغ تسييد السخاحل التالية لتصػر الرشاعة بالقخية:

 الدجاد: السرحلة األولى: مرحلة نذأة صشاعة
 1958تعج صشاعة الدجاد صشاعة وافجة عمى القخية ، حيث دخمت إلى القخية عاـ       

عمى يج بعس سكاف القخية الحيغ تعمسػا ىحه الرشاعة بسشصقة الجراسة بالقاىخة ونقمػىا 
عمى صشاعة  1975لمقخية، وقج كاف التخكيد في بجاية تمظ الرشاعة الحي استسخ حتى عاـ 

شػع مغ الرػؼ العادي، أو الرػؼ والقصغ بعجد عقج بديط، حتى يتسكغ الدجاد السر
الرشاع مغ تشفيحىا خرػصًا في مخحمة تعميع الرشاعة لمدكاف، حيث تؤكج الجراسة 
السيجانية أف السخاحل األولية لتعميع الرشاعة يكػف التخكيد فييا عمى عسل عقج أقل في 

ستخ كمسا أعصى ذلظ مؤشخًا عمى جػدة الرشاعة الدشتيستخ، فكمسا زاد عجد العقج في الدشتي
وميارة الرانع، وتتع عسمية الرشاعة في مرانع ) ورش( مغ خالؿ عجد مغ األنػاؿ 

% مغ الػرش تع إنذاؤىا قبل عاـ 36السخررة إلنتاج الدجاد ، وتؤكج نتائج االستبياف أف 
تع إنذاؤىا بعج % فقط 18، مقابل  1995 -1975% تع إنذاؤىا خالؿ الفتخة 46و 1975

  0، حيث تعخضت الرشاعة في الفتخة األخيخة لمكثيخ مغ السذكالت 1995عاـ 
وتتدع أدوات ومعجات إنتاج الدجاد في القخية بصابعيا اليجوي الحي يعتسج عمى        

السجيػد العزمي، حيث يتدع ىحا الشػع ببداشة تخكيبو وسيػلة إعجاده مغ السػارد السحمية، 
ف كسية اإلنتاج التي تعصييا وحجة العسل في فتخة زمشية معيشة مشخفزة لمغاية، كسا يتدع بأ

إذا قػرنت بكسية اإلنتاج التي تعصييا وحجة العسل عشج استخجاـ السعجات السيكانيكية) صالح، 
 0، بترخؼ(67ص 
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ويعج الشػؿ الػحجة األساسية لرشاعة الدجاد وىػ عبارة عغ آلة بديصة مرشػعة          
الخذب أو الحجيج، لكغ األنػاؿ الخذبية ىي الغالبة، يتع تثبيتيا بجػار أحج حائط الحجخة مغ 

حيث تتدع الحجخة إلى نػليغ، كسا يتع وضع مشزجة بجػاره ليجمذ عمييا العساؿ الحيغ 
يقػمػف بعسمية صشاعة الدجاد، وتتدع األنػاؿ ببداشتيا وشػؿ عسخىا االفتخاضي وسيػلة 

الب ال يستمظ الرانع ىحا الشػؿ بل يستمكو أحج أصحاب السرانع ويقـػ صيانتيا ، وفي الغ
بإعصائو لبعس العامميغ وإمجادىع بالسادة الخاـ ليحرل مشيع عمى اإلنتاج في الشياية ، كسا 

 0(1يتدع الشػؿ بسخونة حخكتو، حيث يسكغ نقمو مغ مكاف إلى آخخ ) صػرة رقع 

 
 0صشاعة الدجاد بداقية أبه شعرة( تهضح مشظهر جانبي لشهل 1صهرة رقم )
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نػاًل بستػسط  60وقج بمغ عجد مرانع الدجاد في القخية أربعة مرانع  وعجد األنػاؿ       
، 1965عساؿ/ نػؿ عاـ  5عاماًل بستػسط  300نػؿ / مرشع ، كسا بمغ عجد العامميغ  15

ة إلى تحقيق لكغ سخعاف ما شيجت الرشاعة تصػرًا ممحػضًا، حيث انتقمت مغ شػر البجاي
( تصػر أعجاد السرانع وأنػاؿ الدجاد بداقية 1بعس االنتذار، ويػضح الججوؿ التالي رقع)

 ، ويتزح مشو ما يمي: 2015 -1965أبػ شعخة بيغ 
  باعتباره نياية مخحمة الشذأة واكتذاؼ  1975زاد عجد مرانع الدجاد بالقخية عاـ

، بسعجؿ  1965ربعة مرانع عاـ الرشاعة بيغ سكاف القخية إلى ستة مرانع مقابل أ
%، وىحا يؤكج عمى التصػر الحي شيجه 10%  ومعجؿ نسػ سشػي قجره 50نسػ قجره 

 0عجد السرانع

  عاماًل عاـ  450إلى  1965عامل عاـ  300زاد عجد العامميغ بتمظ الرشاعة مغ
عامل / مرشع ، أي أف الرشاعة حققت انتذارًا بيغ سكاف القخية  75بسعجؿ  1975
 0صًا إذ كاف عجد سكاف القخية وقتحاؾ محجودخرػ 

 0 2015 -1965( تصػر أعجاد السرانع وأنػاؿ الدجاد بداقية أبػ شعخة بيغ 1ججوؿ رقع )

 عجد األنػاؿ عجد العساؿ عجد السرانع البياف
 اإلنتاج بالستخ

 صػؼ حخيخ
1965 4 300 60 0 300 
1975 6 450 150 460 400 
1985 10 2600 400 3000 700 
1995 20 5000 2500 3500 0 
2000 22 1300 850 3500 0 
2010 18 1300 564 3000 0 
2015 17 600 600 1500 0 
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 200 2137 732 1650 13.9 الستػسط
السرجر: محافطة السشػفية، مخكد السعمػمات ودعع اتخاذ القخار بالسشػفية ، وبيانات عاـ 

 2015بسخكد أشسػف، بيانات غيخ مشذػرة، وبيانات مرجرىا إدارة التشسية  2010و 2000
 0مرجرىا الجراسة السيجانية لمباحث

  نػاًل  150إلى  1965نػاًل عاـ  60زاد عجد األنػاؿ السدتخجمة في صشاعة الدجاد مغ
% ، وقج انعكدت 15% ، ومعجؿ نسػ سشػي قجره 150، بسعجؿ نسػ قجره  1975عاـ 

 3العامميغ بالدجاد عمى معجؿ عامل / نػؿ الحي بمغ العالقة بيغ عجد األنػاؿ وعجد 
، أي أف إضافة نػؿ ججيج وقتحاؾ يختبط بو تػفيخ فخص عسل 1975عساؿ/ نػؿ عاـ 

 0لشحػ ثالثة مغ العساؿ، باإلضافة إلى األشفاؿ الحيغ يسارسػف الحخفة

 ، كسا شيجت  مثمت تمظ الفتخة بجاية الرشاعة وانتذارىا بالقخية وىحا يعج متغيخًا كسيًا
بجانب الدجاد الرػؼ، ويسثل  1975تغيخًا كيفيًا بجخػؿ صشاعة الدجاد الحخيخ عاـ 

دخػؿ الدجاد الحخيخ إلى القخية نقمة نػعية ميسة، حيث يتصمب ترشيعو ميارات أدؽ 
مغ الدجاد الرػؼ، كسا تتصمب مجخالتو تكمفة أعمى، لكغ عػائجه كانت مختفعة ججًا 

يع في تحقيق الرشاعة لمسديج مغ االنتذار كسا سيطيخ في وقتحاؾ، األمخ الحي أس
 0السخحمة التالية)مقابمة مع أحج أصحاب مرانع الدجاد بالقخية(

  متخًا عاـ  143.3إلى  1965متخًا عاـ  75شيجت إنتاجية السرانع تصػرًا ممحػضًا مغ
رت % سشػيًا، كسا تصػ 9.1% ، ومعجؿ نسػ سشػي قجره 91، بسعجؿ نسػ قجره  1975

في ضل اكتدابو  1975إلى الزعف عاـ  1965إنتاجية العامل مغ متخ واحج عاـ 
العجيج مغ السيارات، وىحا انعكذ عمى إنتاجية الشػؿ التي زادت مغ خسدة أمتار عاـ 

 0) مغ حداب الباحث( 1975متخًا عاـ  5.7إلى  1965

نتذار حجاثة ىحه وتحقق في ىحه السخحمة لمرشاعة انتذارىا، وأسيع في ىحا اال      
الرشاعة ورغبة الدكاف في تعمسيا والعػائج التي كاف يحققيا العاممػف بالرشاعة بالسقارنة 
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بالدراعة، حيث تتدع القخية بتقـد الحيازة الدراعية وضآلة نريب الفخد مغ األراضي الدراعية 
  0نتاجبيا، األمخ الحي انعكذ عمى زيادة أعجاد السرانع واألنػاؿ والعامميغ واإل

 0السرحلة الثانية: مرحلة ازدهار صشاعة الدجاد 
، وفي تمظ الفتخة زاد عجد السرانع مغ 1995 -1975تسثل تمظ السخحمة الفتخة مغ       

% خالؿ 233.3، بسعجؿ نسػ قجره 1995مرشعًا عاـ  20إلى  1975ستة مرانع عاـ 
عامل،  5000عاماًل إلى  450تمظ الفتخة، كسا زاد عجد العامميغ بشحػ عذخة أضعاؼ مغ 

% ، كسا زاد اإلنتاج 166.6نػؿ بسعجؿ نسػ قجره  400نػاًل إلى  150وزاد عجد األنػاؿ مغ 
 0% ) مغ حداب الباحث(307بشدبة 
وقج شيجت ىحه الفتخة تحػؿ الكثيخ مغ الدكاف في القخية لمعسل بيحه الرشاعة، كسا      

تي تعمع أبشائيا الرشاعة في القخية مشيا ششػاي انتقمت الرشاعة إلى بعس القخى السجاورة ال
 – 1975% مغ الػرش تع إنذاؤىا خالؿ الفتخة 46وسسالي، وتؤكج نتائج االستبياف أف 

1995 0 
وتحىب بعس الجراسات أف ساقية أبػ شعخة تعج أكبخ مخكد إلنتاج الدجاد الحخيخ في        

نػؿ  500رشاعة الدجاد بيا ورشة ل 88، حيث ضست  1991مرخ وفقًا لبيانات عاـ 
أنػاؿ بكل ورشة، بالخغع مغ حخص بعس أصحاب الػرش عمى عجـ تقجيع  8 -4بستػسط 

 0(118البيانات الحقيقية )حمػه، ص 
 وأسيع في نسػ ىحه الرشاعة وازدىارىا بتمظ الفتخة العجيج مغ العػامل مشيا:         

 األسبق دمحم حدشي مبارؾ لمقخية  تذجيع الجولة ليحه الرشاعة مغ خالؿ زيارة الخئيذ
 0بعجما رأى إنتاجيا مغ الدجاد في أحج السعارض في العاصسة الفخندية

  ،قياـ وزارة الذئػف االجتساعية بتػفيخ السادة الخاـ الالزمة لمرشاعة بأسعار مجعسة
 0األمخ الحي انعكذ عمى زيادة صافي العائج مغ الرشاعة
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 بار مرشعي الدجاد بالقخية مع بعس جيات التدػيق االرتباشات الخارجية لمعجيج مغ ك
الخارجي لترجيخ السشتج ، مسا انعكذ عمى شمب عسالة أكبخ بأجػر مختفعة إلنجاز 

 0السديج مغ الكسيات

  التحػؿ إلى إنتاج الدجاد الحخيخ الحي يعج أبخز معالع تمظ السخحمة، الحي حقق عػائج
 0مقابمة مع صاحب مرشع سجاد بالقخية( كبيخة أسيست في ازدىار الرشاعة وانتذارىا)

  اشتخاؾ القخية في العجيج مغ السعارض التي وفختيا الجولة عغ شخيق وزارة الذئػف
االجتساعية لتدػيق مشتجيا مغ الدجاد، مسا انعكذ عمى تدايج حجع الصمب عمى السشتج 

 0مغ سجاد القخية

 0السرحلة الثالثة: مرحلة تدههر صشاعة الدجاد 
حتى اآلف ، حيث انخفس عجد السرانع بعج  1995تسثل تمظ السخحمة الفتخة مغ         

تع إغالؽ خسدة مرانع مغ مرانع  2015 – 2000أف تع إغالؽ بعزيا ، فخالؿ الفتخة 
الدجاد بالقخية كانت تػفخ مئات فخص العسل لمدكاف ، كسا تع التحػؿ مغ الذكل الخسسي 

كغ متابعتيا إلى سيادة الػرش والسرانع غيخ لمرشاعة الحي يتع في مرانع مخخرة يس
السخخرة ، حيث تع إحراء تدعة مرانع مخخرة وثسانية مرانع غيخ مخخرة عاـ 

) مخكد معمػمات ساقية أبػ شعخة(، كسا انخفزت أعجاد األنػاؿ السدتخجمة في  2015
بالقاىخة  الرشاعة برػرة واضحة، مسا جعل الكثيخ مغ العامميغ بالرشاعة يتخكػىا ليعسمػا

 0في ضل القخب الجغخافي لمقخية مغ القاىخة
وقج أسيست العجيج مغ العػامل في التجىػر الحي شيجتو صشاعة الدجاد بالقخية خالؿ      

 ىحه الفتخة مشيا:
 0تجني دور الحكػمة في دعع صشاعة الدجاد وغيخىا مغ الرشاعات الحخفية 

 الدجاد اإليخاني والتخكي في األسػاؽ  السشافدة التي يججىا الدجاد اليجوي السرخي مغ
 0العالسية
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  تجىػر الدياحة السرخية في ضل تجىػر الحالة األمشية، األمخ الحي انعكذ عمى الحخكة
 0الدياحية التي كانت أحج أىع مرادر تدػيق الدجاد

  السغاالة في الزخائب السصمػبة مغ ورش ومرانع الدجاد ، مسا انعكذ عمى العائج
 0نع الرافي لمسرا

  تحكع الريغ في أسعار السػاد الخاـ الالزمة لمرشاعة، حيث تعج الريغ مرجرىا
 0األساسي كسا تبيغ مغ الجراسة السيجانية

  انخفاض أجػر العامميغ وقمة الصمب عمى العسالة في ضل ركػد تدػيق السشتج مسا
 0انعكذ بالدمب عمى الرشاعة

  السػاد الخاـ وبيعيا لرغار الرشاع، دخػؿ كبار الرشاع في القخية كػسصاء في شخاء
أو تػفيخىا مقابل الحرػؿ عمى السادة الخاـ وخرع تكمفة السادة الخاـ مغ الدعخ، 
وكحلظ دخػليع كػسصاء في تدػيق السشتج مغ خالؿ السعارض التي تتاح ليع وال تتاح 

 0لرغار الرشاع في الغالب

التي تسثل مرجر الجخل لمكثيخ مغ  ومحرمة ما سبق فإف صشاعة الدجاد في القخية        
األسخ بعج أف حققت االنتذار لجرجة أف غالبية مشازؿ القخية في التدعيشيات كانت ال تخمػ 
مغ نػؿ لترشيع الدجاد بيا، تعخضت لمتجىػر لعػامل عجيجة، مسا يجعل مغ إعادة تشسيتيا 

خية في الػقت الخاىغ، وحل مذكالتيا بسثابة حل لمكثيخ مغ السذكالت التي تػاجو سكاف الق
 0فميحه الرشاعة العجيج مغ األدوار االجتساعية واالقترادية
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 0( العػامل السؤثخة في صشاعة الدجاد بسشصقة الجراسة3)
تذغل العػامل السؤثخة في الرشاعة ركشًا ميسًا في دراستيا ، فيي تجيب عمى تداؤؿ      

شغ في غيخه ، وتتعجد العػامل التي تؤثخ ميع لساذا تػششت الرشاعة في ىحا السكاف ولع تتػ 
في إنتاج الدجاد وتدػيقو وتػششو بالقخية ، ومغ ثع فإف الػقػؼ عمى أبخز ىحه العػامل لو 

 أىسيتو في التحميل الجغخافي ليحه الرشاعة ومغ ىحه العػامل:
 السادة الخاـ:

ث تتعجد مطاىخ تسثل السادة الخاـ أحج السكػنات األساسية لرشاعة الدجاد، حي       
أىسيتيا بيغ السكػنات األخخى، فجػدتيا ليا تأثيخ عمى جػدة السشتج وقجرتو عمى السشافدة 
السيسا أنيا صشاعة ترجيخية في الغالب، وأسعارىا ليا دورىا في تحجيج ىامر الخبح، حيث 

الرشاعة تسثل السادة الخاـ مع األيجي العاممة معطع التكمفة ، وتػافخىا لو دور في استسخار 
أو تعثخىا، فغالبية السادة الخاـ مدتػردة مغ الخارج وال تػرد لمرشاع مباشخة، بل تجخل في 

 0حمقة مغ الػسصاء الحيغ يتشاقمػىا بيشيع إلى أف ترل لمسشتج بأسعار مختفعة
إف تػشغ الرشاعة بالقخية ال يختبط بالسادة الخاـ، بل يختبط بتػافخ األيجي العاممة        
ة الستػارثة لمدكاف في صشاعة الدجاد، حيث يعج الحخيخ الصبيعي مغ السػاد الخاـ والخبخ 

ذات القيسة العالية التي تتحسل تكاليف الشقل، لحا أصبح مغ الديل نقل الحخيخ الصبيعي إلى 
 حيث يرشع ، 

وتعتسج صشاعة الدجاد بالقخية في الػقت الخاىغ عمى الحخيخ الصبيعي السدتػرد في      
لب كسادة خاـ ، حيث يسيل ندبة كبيخة مغ الرشاع إلى تفزيل الحخيخ السدتػرد عمى الغا

 % لكمييسا عمى التػالي لعجة أسباب مشيا: 36% و64السحمي بشدبة 
 0قمة السػاد الخاـ السحمية مغ الحخيخ وعجـ تػافخىا بالكسيات السصمػبة 

  0الخاـ السحميةتسيد السػاد الخاـ السدتػردة بشقائيا بالسقارنة بالسػاد 

  رخز أسعار السػاد الخاـ السدتػردة بالسقارنة بالسحمية ) مقابمة مع صاحب مرشع
 0سجاد بالقخية(
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ويختمف الحخيخ الصبيعي عغ الحخيخ الرشاعي في أف األوؿ تقـػ برشاعتو وحجات          
صغيخة مكػنة مغ أسخ في مشاشق ريفية مددحسة بالدكاف وعساليا عمى قجر كبيخ مغ السيارة 
وذوي أجػر مشخفزة، أما الحخيخ الرشاعي فيرشع في مرانع ضخسة بيا الكثيخ مغ 

إنتاجية العامل في الحخيخ الصبيعي ضئيمة لمغاية والقيسة السزافة اآلالت السعقجة ، كسا أف 
لو صغيخة، بعكذ إنتاجية العامل في الحخيخ الرشاعي، كسا يرل سعخ الحخيخ الصبيعي 

 0، بترخؼ( 236ستة أضعاؼ الحخيخ الرشاعي)الرقار، ص 
أف تكػف مغ حخيخ  وتبيغ الجراسة السيجانية أف ىشاؾ شخوشًا لمسادة الخاـ الجيجة مشيا      

حيث  -شبيعي خالز، حيث قج تمجأ بعس السشاشق أماـ ارتفاع أسعار الحخيخ الصبيعي
إلى خمصو ببعس كسيات مغ الحخيخ  -جشييًا  350يرل متػسط سعخ الكيمػ جخاـ إلى 

الرشاعي لتقميل تكمفة إنتاج الستخ، كسا يذتخط تػافخىا ومشاسبة أسعارىا لإلنتاج بذكل 
 0( شكل السادة الخاـ في بجاية ترشيع  الدجادة2ػضح الرػرة رقع)اقترادي، وت

% 18وقج تعجدت شخؽ حرػؿ صانعػا الدجاد عمى السادة الخاـ، حيث يحرل       
% عمييا عغ 31% عمييا عغ شخيق الػسصاء ، ويحرل 43عمييا بأنفديع ، كسا يحرل 

ػسصاء يسثمػف الشدبة % عمييا بصخؽ أخخى ، أي أف ال8شخيق االثشيغ معًا، ويحرل 
األكبخ في إمجاد مرانع وورش الدجاد بالقخية بالسادة الخاـ ، مسا يشعكذ عمى ارتفاع 

% مغ العامميغ بالرشاعة وجػد مذكالت في الحرػؿ عمى السادة 92أسعارىا ، حيث يخى 
مسا الخاـ ، حيث يخوا أنو رغع الخكػد في تدػيق السشتج إال أف أسعار السػاد الخاـ تختفع، 

يؤثخ عمى صافي الخبح الحي يتجو إلى التشاقز أو إلى عجـ وجػد صافي ربح ، ويػضح 
، 2015( تكمفة إنتاج متخ الدجاد الحخيخ بداقية أبػ شعخة عاـ 2الججوؿ التالي رقع )

ويتزح مشو أف تكمفة السادة الخاـ تسثل أىع مكػنات تكمفة إنتاج متخ الدجاد، حيث ترل 
 اإلجسالي، ويأتي ذلظ بدبب: % مغ43.2ندبتيا إلى 

  0استيخاد غالبية السػاد الخاـ مغ الخارج 

 0تعجد الحمقات الػسيصة بيغ االستيخاد ووصػؿ السادة الخاـ لمرشاع 
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 0عجـ تػافخىا بالجاخل بالكسيات والشػعيات السشاسبة 

  عجـ وجػد دعع حكػمي لمسػاد الخاـ ، كسا ال تػجج جية حكػمية خاصة باستيخاد
 0غار الرشاعلرالح ص

وتسخ السادة الخاـ بعجة مخاحل ميسة قبل ترشيعيا وىي صباغتيا باأللػاف السصمػبة،        
وىحا يتشاسب مع ترسيع الدجادة الحي يخاعى فيو األلػاف وعجد العقج في الدشتيستخ، حيث يتع 

ب رسع ترسيع الدجادة قبل بجاية العسل بيا مغ قبل متخرز بالقخية بشاء عمى شمب صاح
الػرشة، حيث يصمب مشو ترسيسًا معيشًا يتحجد بشاء عمى شمب العسيل أو عمى الترسيع 

% مغ الػرش بإنتاج الترسيع في القخية حتى ال يزصخوا إلى 94السشتذخ في الدػؽ، ويقـػ 
 0التعامل مع السرسسيغ بالقاىخة الحيغ يصمبػف مبالغ كبيخة

اغة تتع في مشصقة الجراسة بالقاىخة بشدبة وتػضح نتائج االستبياف أف عسمية الرب       
% ، ويأتي تفزيل 10% ثع قخية مجاورة  بشدبة 18% تمييا الدادس مغ أكتػبخ بشدبة 72

% 34الرشاع عسمية الرباغة في الجراسة عمى غيخىا لتػافخ إمكانيات الرباغة بيا بشدبة 
% ، ويمي 23ػمي بشدبة % ثع تخرريا عمى السدتػى الق29ثع الخبخة الستػارثة بيا بشدبة 

% ، ويمي عسمية 14ذلظ ارتباط السرانع والػرش بالقخية بأصحاب ىحه السرابغ بشدبة 
الرباغة تجسيع كل لػف ووضعو في شكل حـد فػؽ الشػؿ لكي يتع االستعانة بو عشج 

 0الرشاعة بسا يشاسب الترسيع حتى يتع االنتياء مغ الدجادة
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 0الخام في بداية ترشيع  الدجادة ( تهضح شكل السادة 2صهرة رقم )
 0 2015( تكلفة إنتاج متر الدجاد الحرير بداقية أبه شعرة عام 2جدول رقم )

 الشدبة مغ إجسالي التكمفة متػسط التكمفة بالجشيو البياف
 43.2 1150 السادة الخاـ

 41.9 1120 األيجي العاممة
 5.6 150 القز والكي والغديل

 1.9 50 الرباغة
 1.9 50 بخواز لمدجادة تخكيب
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 1.9 50 ترسيع الخسع
 3.7 100 تكاليف أخخى 

 100.0 2675 الجسمة
 0السرجر: نتائج الجراسة السيجانية لمباحث 

ويرل متػسط كسية السادة الخاـ التي تحتاجيا السرانع والػرش في الذيخ إلى         
% ما 44كجع ، كسا يحتاج  10% أقل مغ 37كجع، وإف تبايشت فئاتيا حيث يحتاج  18.8
كجع فأكثخ، ويتشاسب الكسيات التي تحتاجيا  40% مشيا19كجع ، ويحتاج  40-10بيغ 

وعجد العامميغ وحجع الصمب عمى السشتج الحي يشعكذ  السرانع والػرش مع عجد األنػاؿ
 0عمى شمبو السديج مغ كسيات السادة الخاـ

ومحرمة ما سبق أف الحرػؿ عمى السادة الخاـ يعج مغ أىع مخاحل صشاعة الدجاد        
بالقخية السيسا أف غالبيتيا مدتػردة مغ الخارج ، كسا أف الػزف الشدبي لتكمفتيا يأتي في 

%( ، مسا يجعل تػفيخ السادة الخاـ الالزمة ليحه 43.2األولى بيغ عشاصخ التكمفة ) السختبة
الرشاعة وخفس أسعارىا أو دعسيا أو تقميل الحمقات الػسيصة ما بيغ االستيخاد والترشيع 

 0بسثابة خصػات عمى شخيق تشسية صشاعة الدجاد بالقخية
 0األيجي العاممة

د الفقخي في صشاعة الدجاد بالقخية، حيث تعتسج عسمية تسثل األيجي العاممة العسػ        
الرشاعة عمى ميارات العامميغ بالرشاعة وقجراتيع اإلبجاعية في الػصػؿ بالسشتج إلى الذكل 

% مغ جسمة الدكاف، حيث تع تعمع 24.4السصمػب ، وتبمغ ندبة العامميغ برشاعة الدجاد 
ة بيا نػؿ مسا يديل مغ عسمية تعميع الرشاعة الحخفة عغ شخيق الػراثة ، فغالبية مشازؿ القخي

% مغ العامميغ بيا ليذ ليع عسل آخخ غيخ 88، وتكتدب تمظ الرشاعة أىسيتيا في أف 
% ليع وضائف أخخى يذتغمػف بيا ، ويقػمػف بعسمية الرشاعة في 12صشاعة الدجاد مقابل 

 0أوقات الفخاغ أو أياـ العصالت
نتاج تكمفة خرػصًا في بعس الرشاعات التي تتصمب ويعج العسل أكثخ عشاصخ اإل       

تخرز وميارات فشية، كسا ال تعج تكمفة العسل بسفخدىا العامل الػحيج في التػشغ 



 مىسى فتحً مىسى عتلمد/ 

 

 (3232)يناير 56، ع 34؛ مجالبحوث البيئية والطاقة جملة  031
 

الرشاعي، بل إف إتاحة العسل يعج عاماًل ميسًا خرػصًا العسل الحي يتصمب ميارات 
لرشاعة، وتختبط إنتاجية خاصة، كسا تسثل إنتاجية العامل محجدًا مغ محجدات اختيار مػاقع ا

 0(Wheeler,J,p.202العامل بالكسية والكفاءة في وقت زمشي معيغ ) 
وتسثل تكاليف العسالة جدءًا كبيخًا في معطع الرشاعات ، ويختبط اختيار مػاقع       

الرشاعات كثيفة العسالة بتػافخ أعجاد كافية مغ العساؿ بأجػر مشخفزة، كسا يختبط تػشغ 
(، 141، ص 2013بالسشاشق التي تتػافخ فييا العسالة الساىخة ) بكيخ،  بعس الرشاعات

 .p.97 Watts,كسا يختبط أجخ العامل بسيارتو وإنتاجيتو ووجػد أعجاد كافية مغ العسالة )
H )0 

عامل / ورشة، وتتبايغ  9.2ويبمغ متػسط عجد العامميغ بالػرش والسرانع بالقخية       
عساؿ  10-5% مغ الػرش ، وتتخاوح بيغ 22خسدة عساؿ في  فئات العسالة، حيث تقل عغ

% مغ الػرش ، كسا يتبايغ عجد  26% مغ الػرش ، وتديج عغ عذخة عساؿ في 52في 
العامميغ في فتخة الجراسة عغ العصالت، حيث تديج في العصالت خرػصًا بعج انتياء العاـ 

، وتقل في فتخات الجراسة األمخ الحي الجراسي بعج انزساـ التالميح والصالب إلى القػة العاممة
جشيو ، ويتفاوت  28كاف لو انعكاسو عمى متػسط أجخ العامل الحي يرل متػسصو إلى 

 0حدب الدغ والسيارة واإلنتاج واستسخارية العامل
وتتع عسمية الرشاعة إما في مرانع متخررة في صشاعة الدجاد، وىحا ال يعج        

في ورش تػجج في بعس الحجخات بالسشدؿ أو في فشاءه ويعج الذكل البارز لمرشاعة ، أو 
ىحا ىػ الذكل األكثخ انتذارًا بالقخية، فغالبية مغ يعسمػف مغ أفخاد األسخة، كسا أف وجػد 
الشػؿ أو الػرشة في السشدؿ يحقق العجيج مغ الػفػرات االقترادية ، كسا يداىع في تذغيل 

 0ضسغ قػة العسل الخسسية وأىسيا الشداء واألشفاؿ الكثيخ مغ األيجي العاممة التي ال تجخل
وتتدع صشاعة الدجاد بسذاركة كافة الفئات العسخية بيا، حيث يذارؾ األشفاؿ أقل        

سشة بشدبة  20 – 10% في العسل، كسا يذارؾ الدكاف بيغ17.1مغ عذخ سشػات بشدبة 
%( تقل أعسارىع عغ 55.2%، أي أف أكثخ مغ نرف العامميغ بالرشاعة في القخية )38.1

 0سشة 20
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وتكتدب الرشاعات الرغيخة أىسيتيا في تػفيخ فخص عسل بتكمفة بديصة، كسا تديع       
في تجعيع دور السخأة الخيفية في الشذاط االقترادي وزيادة فخص العسل وتحديغ دخػؿ 

في دعع األسخ، وما لحلظ مغ انعكاس عمى ارتفاع مدتػى السعيذة ، باإلضافة إلى دورىا 
 0(596الرادرات الػششية) الخػاجة، ص 

ويذارؾ الحكػر واإلناث في صشاعة الدجاد عمى حج سػاء ، حيث بمغت ندب         
% لمحكػر، وتتبايغ ندبة السذاركة بيغ السرانع والػرش 80.6% مقابل 19.4اإلناث 

لسشدلية في الرغيخة، حيث تشخفس ندبة اإلناث في السرانع مقابل ارتفاعيا في الػرش ا
إشار السحافطة عمى العادات والتقاليج ، ومغ ثع فإف الستفخغات لمسشدؿ في بيانات التعجاد 

 0يقسغ بالسذاركة في صشاعة الدجاد، كسا يذارؾ ندبة كبيخة مغ األشفاؿ 
% مغ العامميغ 72.8ويشقدع العاممػف برشاعة الدجاد إلى عامميغ دائسيغ يسثمػف        

% مشيع ، وفي ضل عجـ وجػد تأميغ اجتساعي عمى الكثيخ 27.2يسثمػف وعامميغ مؤقتيغ 
مغ العامميغ بذكل يجعميع ثابتػف في مكاف واحج أو مرشع واحج لرشاعة الدجاد، فإنيع 

 0أغمييع يتشقل بيغ السرانع بحثًا عغ فخصة عسل أفزل
في القخية،  كسا انعكذ التجىػر الحي شيجتو الرشاعة عمى الدكاف داخل قػة العسل      

، كسا  2015% عاـ 3.6إلى  1996% عاـ 4حيث انخفزت ندبة أصحاب العسل مغ 
،  2015% عاـ 8.6إلى  1996% عاـ 18.3انخفزت ندبة مغ يعسل لحدابو مغ 
، في ضل إغالؽ  2015% عاـ 80.2% إلى 66.2مقابل ارتفاع ندبة مغ يعسل بأجخ مغ 

عامميغ بيا إلى ميغ ووضائف أخخى ، حيث بعس مرانع الدجاد بالقخية وانتقاؿ بعس ال
انتقل ندبة كبيخة مغ الذباب لمعسل بالقاىخة في ضل القخب الجغخافي لمقخية مشيا ، وتجني 
أجخ العامميغ بالدجاد بالسقارنة بفتخات االزدىار في الرشاعة التي كانت أجػر العامميغ 

وبيانات مخكد السعمػمات  1996مختفعة) مغ حداب الباحث اعتسادًا عمى بيانات تعجاد عاـ 
  0( 2015بالسحافطة عاـ 

ومحرمة ما سبق أف الرشاعة أعصت لمدكاف بسثل ما أعصى سكاف القخية ليا، فقج        
مثمت فخصة لتذغيل ندبة كبيخة مغ سكاف القخية، وتتسيد الرشاعة بأنيا كثيفة العسالة، 
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ة أشخاص، كسا تتدع بسخونتيا مغ ويؤدي تذغيل الشػؿ الػاحج إلى تػفيخ فخص عسل لثالث
حيث احتياجاتيا مغ العسالة، وتذارؾ الفئات العسخية السختمفة في الرشاعة، وقج كاف لسيارة 
األيجي العاممة بيحه الرشاعة انعكاسيا عمى الذيخة العالسية التي اكتدبيا إنتاج الدجاد مغ 

 0القخية 
 0التدهيق

يست في اختيار مػقع العجيج مغ الرشاعات ، يعج الدػؽ مغ أىع العػامل التي أس     
فقخب الرشاعة مغ الدػؽ يقمل تكمفة الشقل لمسشتج ، ويتحكع في مػقع الرشاعة الشدبة بيغ 

(، وقج تأثخت الرشاعة باأليجي العاممة Wheeler,J,p.200وزف السػاد الخاـ والسشتج ) 
اكتدبتيا الرشاعة بالقخية التي  التي جحبتيا لتتػشغ بتمظ القخية ، كسا تأثخت بالذيخة التي

 0كاف ليا دورىا في تدػيق مشتجاتيا
ورغع أف الدجاد يعج مشتجًا غيخ قابل لمتمف، وىحا يعصي فخصة أكبخ لتدػيقو، فإف       

التكمفة الكبيخة في مخاحل ترشيعو تجعل غالبية السشتجيغ يفزمػف اإلسخاع في تدػيقو حتى 
يحرمػا عمى ما دفعػه مغ تكمفة ، فالدجادة التي ترل مداحتيا إلى ستة أمتار مخبعة قج 

ألف جشيو مرخي، مثل مجيػد الرانع وأسختو نحػ نرف ىحا السبمغ  16عغ تديج تكمفتيا 
0 

وفي الػقت الحي كاف لمجولة دور كبيخ في عسمية تدػيق الدجاد مغ خالؿ وزارة الذئػف      
االجتساعية ووزارة الرشاعة وغيخىا مغ الػزارات والييئات كسا اتزح؛ نجج أف دور الجولة 

( كيفية تدػيق الدجاد بداقية أبػ شعخة 2لذكل التالي رقع )تزاءؿ بذكل ممحػظ، ويػضح ا
، ويتزح مشو أف التدػيق السباشخ الحي يتع بيغ البائع والسذتخي ال تتجاوز ندبتو الُخسذ، 
مقابل نحػ الشرف لمتدػيق عغ شخيق الػسصاء ، ونحػ الُخبع لالثشيغ معًا، كسا تسثل 

غع مغ عجـ إتاحتيا لجسيع الرشاع، فغالبًا السعارض في بعس األحياف فخصة لمتدػيق بالخ 
 0ما يكػف لكبار الرشاع الفخصة في االشتخاؾ في ىحه السعارض بجرجة أكبخ مغ صغارىع
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% 10% لمتدػيق خارج مرخ، و48% مقابل 42ويسثل التدػيق داخل مرخ نحػ        

شخيق الػسصاء والتجار  لالثشيغ معًا، ويتفق كال الشسصيغ مغ التدػيق بأف معطسو يتع عغ
الحيغ يأخحوف اإلنتاج مغ الرشاع ويقػمػف بتدػيقو بصخيقتيع الخاصة ، وىحا يسثل أحج 
مذكالت تدػيق الدجاد ، ألف ندبة كبيخة مغ العائج تحىب ليؤالء الػسصاء في ضل غياب 

يق دور الجولة ومؤسداتيا في التدػيق، وىحا يتفق مع بعس الجراسات التي أكجت أف التدػ 
% ، والتدػيق 10% ، والتدػيق داخل السحافطة يداىع بشدبة 60الخارجي يداىع بشدبة 

 0(  169% )حبمز، ص 30داخل مرخ يداىع بشدبة 
% مغ الرشاع وجػد مػسسية في 86ويتدع تدػيق الدجاد بسػسسيتو، حيث يخى        

بتخكده في فرل  % عجـ ارتباط التدػيق بسػسع معيغ ، ويتدع التدػيق14التدػيق ويخى 
الريف ، ويختبط التدػيق الجاخمي والخارجي بجػدة السشتج مغ الدجاد، حيث اتزح مغ 

 عن طريق المنتج 
18% 

 عن طريق وسطاء
46% 

 االثنين معا  
24% 

 أخرى
12% 

 كيفية تسويق السجاد بمنطقة الدراسة( 2)شكل رقم 
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الجراسة السيجانية أف مػاصفات السشتج الجيج مغ الدجاد تأتي عمى رأسيا ميارة الرانع 
% 40الستسثمة في زيادة عجد العقج في الدشتيستخ عمى رأس مػاصفات السشتج الجيج بشدبة 

% ، ويزاؼ إلى ذلظ جػدة الترسيع 30جػدة التذصيب الشيائي لمدجادة بشدبة  تمييا
 0وحجاثة األشكاؿ ومالءمتيا مع شمب السدتيمكيغ

وفي الػقت الحي يتدع فيو الدجاد اليجوي السرخي ببعس الدسات التي جعمتو قادرًا         
أنو مغ الحخيخ % ، كسا  100عمى السشافدة مشيا أف صشاعتو تتع بذكل يجوي بشدبة 

الصبيعي الخالز، باإلضافة إلى تعجد ألػانو ودقة وميارة ترشيعو ، نجج أف ىشاؾ مشافدة 
مغ بعس الجوؿ لمدجاد اليجوي السرخي مشيا الريغ وإيخاف وتخكيا، حيث تتدع ىحه الجوؿ 
بأف ليا تراميسيا الخاصة بيا مثل الكيذاني واألصفياني والشػبي، كسا تمجأ إلى استخجاـ 
خامات أقل جػدة، مقابل جػدة التذصيب الشيائي لكي تكدب السديج مغ السذتخيغ، 

 0فالسدتيمظ ييتع بالدعخ أكثخ مغ اىتسامو بالجػدة في الكثيخ مغ األحياف
ومحرمة ما سبق أف صشاعة الدجاد تفتقج إلى الجور الحكػمي في تدػيق السشتج       

خالؿ شخاء السشتج مغ السشتجيغ وحرػليع  بذكل مباشخ سػاء في الجاخل أو الخارج،  مغ
عمى العائج السشاسب، أو بذكل غيخ مباشخ مغ خالؿ تػفيخ السعارض وأماكغ التخويج 
لمسشتج في السشاشق الدياحية والسشاشق السيسة التي تتشاسب قجرتيا الذخائية مع شخاء الدجاد 

 0اليجوي الحي يتدع بارتفاع أسعاره 
 رأس السال:

أس الساؿ مغ أىع العشاصخ السؤثخة في تػشغ صشاعة الدجاد، ويشقدع إلى رأس يعج ر        
الساؿ الثابت الحي يتسثل في السباني واألراضي واآلالت السدتخجمة، ويتدع رأس الساؿ الثابت 

جشييًا،  1200بسحجوديتو، حيث تعتسج الرشاعة عمى الشػؿ الحي ترل تكمفة ترشيعو إلى 
سية يقػـ بيا صاحب الػرشة أو بعس الشجاريغ الحي تعمسػا وال يحتاج إال صيانة مػس

ترشيعو بعج أف كاف يرشع خارج القخية، ويتدع الشػؿ بصػؿ العسخ االفتخاضي لو الحي يرل 
سشػات ، كسا يتع االستعانة ببعس اآلالت البجائية في شج العقج وتقصيعيا ، أما  10إلى 



 مصر - واقع الصناعات الحرفية ومستقبلها بمحافظة المنىفية

 

 (3232)يناير 56، ع 34؛ مجالبحوث البيئية والطاقة جملة  041
 

سػاد الخاـ وصباغتيا وأجػر األيجي العاممة رأس الساؿ الستغيخ الحي يتسثل في تكاليف ال
      0جشيياً  2675فيتدع بارتفاعو ، حيث ترل تكمفة إنتاج الستخ السخبع مغ الدجاد إلى 

وأماـ ارتفاع التكمفة الستغيخة لمدجاد فإف التسػيل يعج أحج مقػمات صشاعتو، كسا يسثل      
ى غالبية أصحاب الػرش، مسا التسػيل أىسية في ضل مدتػيات السعيذة السشخفزة لج

 0يجعميع يعتسجوف عمى الػسصاء في إمجادىع بخأس الساؿ الالـز لعسمية الرشاعة 
وكاف مغ السفتخض أف يكػف لمحكػمة دورىا في تػفيخ رأس الساؿ الالـز لتشسية       

الرشاعة التي تػفخ فخص عسل لسئات األسخ ، لكغ الرشجوؽ االجتساعي لمتشسية الحي يعج 
حج جيات اإلقخاض يصمب ضسانات كثيخة ، وىحا يسثل عائقًا أماـ اقتخاض الكثيخ مغ الػرش أ

خرػصًا أف ندبة كبيخة مشيا غيخ مخخز ، كسا أف إدارة الرشاعات الحخفية بالسحافطة 
دورىا في دعع الرشاعة محجود لمغاية باستثشاء بعس البخامج التجريبية التي تشفحىا لالرتقاء 

ي العاممة ، كسا يقـػ مخكد تحجيث الرشاعة ببعس األنذصة في القخية إال أف بسدتػى األيج
ثسارىا ال يشعكذ إال عمى ندبة محجودة مغ الرشاع، كسا تقـػ بعس البشػؾ بإقخاض بعس 
السرانع السخخرة بالقخية وتتبايغ مرادر تسػيل صشاعة الدجاد بالقخية حيث أتى التسػيل 

% ثع التسػيل 30% يميو التسػيل الحاتي بشدبة 54بشدبة عغ شخيق الػسصاء في الرجارة 
% ، أي أف التسػيل عغ شخيق الػسصاء لو الغمبة بيغ مرادر 16مغ جيات أخخى بشدبة 

 تسػيل صشاعة الدجاد ويعػد ذلظ إلى:
  عجـ قجرة غالبية الػرش عمى تػفيخ رأس الساؿ الالـز لعسمية الترشيع التي تحتاج

 0إلى مبالغ كبيخة

 0العجيج مغ التعقيجات الخوتيشية مغ قبل جيات التسػيل الحكػمي وجػد 

  يتدع التسػيل مغ قبل الػسصاء بإعصاء التسػيل لمرشاع مقابل الحرػؿ عمى
 0السشتج، كسا أنو ال يحتاج إلى ضسانات 

ومحرمة ما سبق أنو بالخغع مغ تعجد الجيات السدئػلة عغ تقجيع الجعع السادي         
% مغ عيشة الجراسة يخوا وجػد مذكالت تتعمق 74لمرشاعات الحخفية فإف وغيخ السادي 
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بحرػليع عمى القخوض الالزمة لسذاريعيع يأتي عمى رأسيا ارتفاع سعخ الفائجة بشدبة 
% ثع 22% ، ثع قمة الجعع الحكػمي لمقخوض بشدبة 28% تمييا كثخة الزسانات بشدبة 44

تػسع في سياسة إقخاض السذاريع الرشاعية %، وىحا يتصمب ال6األسباب األخخى بشدبة 
 0بالقخية حتى تدتسخ وتبقى، بجاًل مغ اتجاىيا نحػ االنقخاض

 الشقل وإمكانية الهصهل إلى القرية:
لعبت إمكانية الػصػؿ إلى مشصقة الجراسة دورىا في التأثيخ عمى الرشاعة، فالصخيق        

ل الحخكة والشذاط ، فالصخيق يداىع في ليذ مجخد ضاىخة خصية فقط، بل إف الصخيق يعج ناق
نقل السػاد الخاـ الالزمة مغ مرادرىا بالقاىخة ، كسا يداىع في نقل الدجاد لتذصيبو في 
مشصقة الجراسة بالقاىخة وغيخىا مغ السشاشق، كسا أسيع الصخيق في دعع عسمية الػصػؿ إلى 

 0القخية ، حيث يسكغ الػصػؿ إلييا عبخ شبكة مغ الصخؽ 
كع ، كسا  7وتبعج قخية ساقية أبػ شعخة عغ مجيشة أشسػف عاصسة السخكد بحػالي        

كع، وتعج ىحه السدافات السحجودة  29تبعج عغ مجيشة شبيغ الكـػ عاصسة السحافطة بحػالي 
مؤشخًا عمى قػة االتراؿ بيغ القخية ومخاكد التشسية والخجمات بالسحافطة، كسا تبعج عغ 

وتسثل القاىخة أىسية كبخى لمرشاعة في القخية في الحرػؿ عمى  كع 30القاىخة بحػالي 
السادة الخاـ وفي تدػيق السشتج وصباغة الحخيخ وتذصيب الدجاد بعج ترشيعو، ويػضح 

 0( السػقع والعالقات السكانية لداقية أبػ شعخة في الػجو البحخي 3الذكل رقع )
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 1لمسداحة، الخخائط الخقسية لسحافطات الجسيػرية، السرجر: الييئة السرخية العامة 
 2008، عاـ  250000:

 ( السهقع والعالقات السكانية لقرية ساقية أبه شعرة فى الهجه البحرى 3شكل )
كسا أف ىشاؾ تأثيخًا متباداًل بيغ السػقع الجغخافي لمقخية وشخؽ الشقل السختمفة         

ؿ السػقع الجغخافي لمقخية عمى فخع دمياط وقخبيا ( ، فسغ السسكغ استغال168بيا)عبجه، ص 
مغ القشاشخ الخيخية إحجى الػجيات الدياحية في تدػيق الدجاد، فيسكغ أف تكػف ساقية أبػ 
شعخة مقرجًا سياحيًا داخميًا وخارجيًا، حيث يسكغ أف تكػف القخية جدء مغ بخنامج لمدياحة 

ا مع ضخورة إنذاء مخسى لمدفغ والمشذات الشيمية يبجأ مغ القشاشخ الخيخية ويدتسخ إليي
 0الدياحية
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ومحرمة ما سبق أنو عمى الخغع مغ تعجد شخؽ الشقل التي تخبط ساقية أبػ شعخة        
ببعس القخى السجاورة وتخبط بيشيا وبيغ القاىخة ، فإف غالبية ىحه الصخؽ تتدع بخداءة حالتيا 

مصار ، كسا أف شبكة الذػارع الجاخمية وتحػليا إلى بخؾ في فرل الذتاء عشجما تدقط األ
لمقخية تتدع بزيقيا الػاضح وتخدي حالتيا، األمخ الحي يجعل مغ قخار تحديغ حالة شبكة 
الصخؽ السؤدية إلى القخية مصمبًا ميسًا لتتشاسب مع الصابع اإلنتاجي الترجيخي لمدجاد 

 0بالقخية
 الدياسة الحكهمية:

كػف ليا دورىا اإليجابي في دعع صشاعة الدجاد مغ يسكغ لمدياسة الحكػمية أف ي      
خالؿ العجيج مغ اإلجخاءات مشيا تخفيس الزخائب عمييا وتقميل التعقيجات اإلدارية في 
عسمية التخخيز والحرػؿ عمى القخوض ومغ خالؿ تػفيخ السادة الخاـ ودعسيا كسا حجث 

خوض السيدخة بفػائج بديصة، في بعس الدشػات في التدعيشيات، أو مغ خالؿ دعع وتقجيع الق
أو مغ خالؿ تقجيع فخصة لمسرانع لإلعالف عغ مشتجيا في بعس السعارض السيسة بأسعار 

 0مشخفزة، أو مغ خالؿ حساية السشتج السرخي 
لكغ الجور الحكػمي في صشاعة الدجاد ليذ إيجابيًا عمى شػؿ الخط، بل إف ىشاؾ       

تأثيخىا عمى الرشاعة مثل عجـ دعع مدتمدمات اإلنتاج، العجيج مغ أشكاؿ التجخل الدمبي ليا 
األمخ الحي انعكذ عمى ارتفاع أسعارىا ، وعجـ فخض رسـػ إغخاؽ عمى بعس الػاردات مغ 
الدجاد اليجوي الحي يباع في الدػؽ السرخي بأسعار زىيجة، وعجـ تػفيخ جيات مدئػلة عغ 

لو، وعجـ وجػد الجعع السادي وغيخ  تدػيق السشتج الحي يتدع بارتفاع التكاليف الستغيخة
السادي لمرانع مغ خالؿ التأميغ الرحي ، أو مغ خالؿ تحجيث الترسيسات التي تقـػ 

 0عمييا الرشاعة 
وتدداد أىسية الجور الحكػمي في الػقت الحالي في إحياء ىحه الرشاعة التي       

صشاعية ، لكغ تجني الجور  استصاعت أف تشتقل إلى بعس القخى السجاورة لتكػف بسثابة نػية
الحكػمي أو غيابو انعكذ عمى انخفاض عجد السرانع وعجد األنػاؿ وعجد العامميغ وبالتالي 

% مغ الرشاع عجـ وجػد دور لمحكػمة في دعع الرشاعة مقابل 64اإلنتاج ، لحا يخى 
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% يخوف لمحكػمة دور مغ خالؿ مخكد تحجيث الرشاعة وصشجوؽ دعع الرشاعات 36
 0 الرغيخة
% مغ الرشاع عجـ 76كسا أف دور جسعية مشتجي الدجاد بالقخية محجود ، حيث يخى       

وجػد دور ليا في الفتخة الحالية بالسقارنة بجورىا الحي كانت تقـػ بو في الدابق ، األمخ الحي 
 0يعشي ضخورة تكثيف الجور الحكػمي والذعبي مغ أجل تشسية ىحه الرشاعة

 0الدجاد اليجوي بسشصقة الجراسة( اقتراديات صشاعة 4)
تعكذ اقتراديات صشاعة الدجاد العالقة بيغ التكمفات والعػائج، ففي التدعيشيات         

كانت تكمفة السشتج محجودة وكاف العائج كبيخًا ، مسا كاف لو انعكاسو عمى تحقيق بعس 
رشاعة، أما في أصحاب السرانع ثخوات كبيخة جعمت اآلخخيغ يمجأوف لتقميجىع فانتذخت ال

الفتخة الحالية فإف ارتفاع التكمفات انعكذ عمى وجػد ىامر ربح محجود لمغاية،  فانكسذت 
الرشاعة بذكل ممحػظ السيسا بعج حالة عجـ االستقخار التي يعيذيا االقتراد السرخي في 
الػقت الحالي التي كاف ليا انعكاسيا عمى الرشاعة التي تعاني مغ عجـ وجػد دعع حكػمي 

 0وعجـ وجػد مشافح تدػيقية داخمية أو خارجية لمسشتج
وتػضح نتائج الجراسة السيجانية أف متػسط تكمفة الستخ السخبع مغ الدجاد بالقخية بمغت      

جشييًا يشخفس  3150جشييًا ، كسا بمغ متػسط سعخ بيعو لمسذتخي بذكل مباشخ  2675
خبح الحي يحققو بيع الستخ السخبع مغ جشييًا ، أي أف صافي ال 3000عشج بيعو لمتاجخ إلى 

جشييًا عشج بيعو  325جشييًا عشج بيعو لمسذتخي بذكل مباشخ تشخفس إلى  475الدجاد يبمغ 
جشييًا كرافي عائج لستخ الدجاد، كسا يػضح ذلظ الذكل  400لمتاجخ، ويبمغ الستػسط 

الجراسة عاـ ( الحي يػضح متػسط صافي عائج الستخ مغ الدجاد بسشصقة 4التالي رقع )
 0.15، ويتزح مسا سبق أف صافي عائج الجشيو السدتثسخ في صشاعة الدجاد يبمغ  2015

جشييًا فقط ، وىػ رقع ضعيف يعكذ ما تعانيو الرشاعة مغ مذكالت كاف ليا انعكاسيا 
عمى انكساش االستثسار فييا ، وليذ أدؿ عمى ذلظ مغ إغالؽ بعس السرانع أبػابيا وتخؾ 

 0ىحه السيشة ليعسمػا بالقاىخة أو غيخىابعس الحخفييغ 
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ويختبط باقتراديات اإلنتاج كسية اإلنتاج وسعخه وتكمفتو ، حيث تبيغ مغ بيانات       

 2010و 2009و 2008استسارة حرخ السشذآت الرشاعية بالقخية )عذخوف مرشعًا( أعػاـ 
 ما يمي:

  2010متخًا عاـ  551 إلى 2008متخًا عاـ  1070انخفس اإلنتاج بيحه السرانع مغ 
 0% ، وىحا يعكذ التجىػر الحي تذيجه الرشاعة48.5 –، بشدبة انخفاض قجرىا 

  عاـ 60.6إلى  2008% عاـ 76انخفزت ندبة اإلنتاج السػجو لمترجيخ مغ %
 0، في ضل وجػد الكثيخ مغ الرعػبات في الترجيخ 2010

  2010جشيو عاـ  ألف 765إلى  2008مميػف عاـ  1.4انخفزت قيسة اإلنتاج مغ 
% ، وىحا بال شظ كاف لو انعكاسو عمى صافي العائج  99 –بشدبة انخفاض بمغت 

 0السحقق

شكل رقم )4( متوسط صافً عائد المتر من السجاد بمنطقة الدراسة عام 2015
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متخًا عاـ  53وأماـ انخفاض العائج في الرشاعة انخفس متػسط إنتاج السرشع مغ          
 74500، كسا انخفزت متػسط قيسة إنتاج السرشع مغ  2010متخًا عاـ  27إلى  2008

، لحا تبشى أصحاب الػرش الحخفية  2010جشييًا عاـ  38250إلى  2008ـ جشييًا عا
 بالقخية بعس االستخاتيجيات مغ أجل خفس التكمفة والحفاظ عمى ىامر الخبح مشيا:

  استخجاـ عجد عقج أقل في صشاعة الدجادة ، حتى يتع تقميل السػاد الخاـ السدتخجمة
،  ومغ ثع التػفيخ في عشرخي السادة الخاـ وتقميل عجد أياـ العسل التي يحتاجيا الدجادة

 0% مغ جسمة التكمفة 84.1واأليجي العاممة المحاف يسثال 

 0االعتساد عمى العسالة األسخية بشدبة كبيخة لتحقيق بعس الػفػرات االقترادية 

 0استخجاـ مػاد خاـ أقل جػدة في بعس األحياف لمحفاظ عمى ىامر الخبح 

  ية إلى خمط حخيخ صشاعي بكسيات محجودة مغ أجل تمجأ بعس السرانع خارج القخ
 0تخفيس التكمفة

  تفزيل ندبة كبيخة مغ الػرش صشاعة الدجاد الرغيخ، حتى ال تختفع التكمفة وحتى ال
% ، وتفزل بعس السرانع إنتاج مثل ىحا الشػع 48تصػؿ دورة رأس الساؿ بشدبة 

% 36الكبيخ ، كسا يفزل لسخونة بيعو وخفس تكاليف اإلنتاج وصعػبة تدػيق الدجاد 
% 16مغ السرانع إنتاج الدجاد الكبيخ لػجػد شمب عميو مغ بعس الجيات، كسا يمجأ 

مغ السرانع بإنتاج االثشيغ ، وبرػرة عامة يقف الصمب عمى السشتج ووجػد تعاقج عميو 
 0محجدًا ميسًا في تػجيو اإلنتاج

انخفس بذكل ممحػظ في  ومحرمة ما سبق أف صافي العائج مغ صشاعة الدجاد       
ضل ارتفاع تكمفة اإلنتاج وانخفاض أسعار بيع السشتج ، األمخ الحي يعشي ضخورة التجخل 
لمحفاظ عمى ىحه الرشاعة مغ خالؿ دعع مدتمدمات اإلنتاج مغ الحخيخ الصبيعي، أو مغ 

 0خالؿ تػفيخ مشافح تدػيقية لمسشتج تداىع في رفع أسعاره 
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 0اعة الدجاد على مشطقة الدراسة( اآلثار التشسهية لرش5)
تقـػ الرشاعات الخيفية بجور اقترادي واجتساعي ميع في إنعاش القخية، ىحا       

باإلضافة إلى ما تحققو مغ تذغيل األشفاؿ والشداء في أوقات فخاغيع ، كسا أف بعس 
 بترخؼ( ، وقج كاف لجخػؿ 627مشتجاتيا مغ الدجاد واألكمسة ترجر لمخارج) صادؽ، ص 

صشاعة الدجاد إلى القخية وانتذارىا بيا آثاره التشسػية العجيجة ، سػاء مغ حيث تػفيخ فخص 
عسل لمدكاف وتحديغ مدتػى السعيذة، أو مغ خالؿ استخجاـ عائج الرشاعة في التػسع في 
الػرش القائسة أو إنذاء مذاريع تشسػية ججيجة ، حيث تكتدب ىحه الرشاعة أىسيتيا في ضل 

 لدسات التي تتدع بيا القخية مشيا:مجسػعة مغ ا
  مغ عجد 82.2تقـد الحيازات الدراعية بالقخية، فقج بمغت ندبة الحيازات أقل مغ فجاف %

، وبمغت ندبة الحيازات الرغيخة )أقل مغ 2014% مغ مداحتيا عاـ 34.1الحيازات و
% مغ مداحتيا، كسا أف متػسط 73% مغ عجد الحيازات و97.9خسدة أفجنة( نحػ 

 0فجانًا لستػسط السخكد 0.98فجانًا مقابل  0.75احة الحيازة بيا بمغ مد

  تعج األراضي الدراعية أىع مقػمات التشسية في الخيف، فإلى جانب تفتتيا وتقدميا الحي
% مشيا جاء ضسغ أراضي الجرجة الثالثة والخابعة )وزارة  61.5اتزح فإف نحػ 

يؤكج وجػد مذكالت في قجرة ىحه األراضي اإلسكاف، والشدبة مغ حداب الباحث(، مسا 
عمى اإلنتاج وتحقيق عػائج معقػلة ، مسا جعل الشذاط الدراعي في القخية ال يحطى 

 0بأولػية ضسغ األنذصة االقترادية كدائخ القخى السجاورة

  عسل ندبة كبيخة مغ الدكاف الحيغ يرشفػف أنيع خارج قػة العسل في ىحه الرشاعة مثل
 0ء الستفخغات لمسشدؿ ، وانعكاس ذلظ عمى زيادة ندبة قػة العسل بالقخيةاألشفاؿ والشدا

   تشسية القجرات الحاتية لمحخفييغ، ورفع ندبة مذاركة اإلناث في الشذاط االقترادي
 0(78)إبخاىيع ، ص 
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 وتتعدد تأثيرات الرشاعة على القرية في العديد من الجهانب مشها:       
 سل:التأثير على تهزيع قهة الع

سشة فأكثخ(  بالقخية مقابل  15% مغ جسمة الدكاف)47.9بمغت ندبة قػة العسل        
، لكغ ىحه قػة عسل نطخية، حيث يؤكج الػاقع أف ىشاؾ قػة 2014% لمسخكد عاـ 56.2

عسل فعمية يذارؾ فييا صغار الدغ والشداء الستفخغات لمسشدؿ، األمخ الحي يعكذ دور 
 0لى ندبة كبيخة مغ التذغيل لشدبة كبيخة مغ سكانياالرشاعة في وصػؿ القخية إ

% مغ الدكاف في الفئة أقل 33.6وجػد  2014وتػضح فئات الدغ في القخية عاـ         
سشة فأكثخ، وىحا  60% في الفئة 5.9سشة ، و 60-15% في الفئة 60.5سشة ، و 15مغ 

 0لو انعكاسو عمى ندبة اإلعالة في القخية
% مغ ورش صشاعات 81.1صشاعة الدجاد بالقخية دورىا في تػشغ  كسا كاف لتخكد     

، كسا كاف ليا تأثيخىا  2014% مغ العسالة بسخكد أشسػف عاـ 77.6الغدؿ والشديج وتػشغ 
% 13.3عمى تػزيع قػة العسل بالقخية التي تتدع بارتفاع ندبة العامميغ بالرشاعة الحي بمغ 

سا انخفزت ندبة العامميغ بالدراعة بالقخية % لمسحافطة ، ك8.8% لمسخكد و9.2مقابل 
( التػزيع الشدبي لقػة العسل 5بالسقارنة  بالسخكد والسحافطة ، ويػضح الذكل التالي رقع )
 0 2014بداقية أبػ شعخة مقارنة بسخكد أشسػف ومحافطة السشػفية عاـ 

د في ضل % لمسخك 2.9% بالقخية مقابل 5.6كسا ارتفعت ندبة أصحاب العسل إلى       
حيازة بعس الدكاف ورش لرشاعة الدجاد، كسا انعكذ تػافخ بعس فخص العسل بالقخية 

% مغ جسمة العامميغ 16.6عمى  انخفاض ندبة العامميغ بالحكػمة والقصاع العاـ إلى 
 0 2014% لستػسط السخكد عاـ 20.4مقابل 
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بالسيغ الحخفية بالقخية إلى كسا كاف لرشاعة الدجاد دورىا في زيادة ندبة العامميغ         

،  2012% لمسحافطة عاـ 12.8% لستػسط السخكد و10.4% مغ قػة العسل مقابل 24.4
% 2.5% بالقخية مقابل 10.9كسا اتدست مذاركة اإلناث في ىحه السيغ بارتفاعيا لتبمغ 

 0% لمسحافطة4.2لمسخكد و
% ، تمييا 37.1خية بمغت وتحىب بعس الجراسات أف ندبة العامميغ بالدراعة بالق       

% ثع العامميغ 4.1% ثع العامميغ بالتجارة بشدبة 29.9ندبة العامميغ بالحخؼ بشدبة 
 0(166% ) حبمز، ص 1.7بالخجمات بشدبة 

ومحرمة ما سبق أف صشاعة الدجاد كاف ليا انعكاسيا عمى زيادة الػزف الشدبي        
خ مغ شبيعة تخكيب األنذصة االقترادية لمحخفييغ بيغ أنذصة القخية ، وىحا بال شظ يغي

 0لمقخية وما لحلظ مغ انعكاسات تشسػية
 

شكل رقم )5( التوزٌع النسبً لقوة العمل بساقٌة أبو شعرة مقارنة بمتوسط مركز أشمون ومحافظة المنوفٌة عام 2014
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 التأثير على الخدمات والسرافق بالقرية:
يشذخ بالقخية العجيج مغ الخجمات يأتي عمى رأسيا الخجمات التعميسية، حيث يػجج        

فرػؿ  6بالقخية مجرستاف ابتجائيتاف ومجرستاف إعجاديتاف ومجرسة ثانػية عاـ واحجة ، و
لخياض األشفاؿ ممحقة بالسجرسة االبتجائية ، وتتدع كثافة الفرػؿ بالقخية بارتفاعيا بالسقارنة 

( ، كسا تتدع مجارسيا بزعف الصاقة االستيعابية 2014السخكد والسحافطة )عتمع ،  بستػسط
ليا ، وىحا كاف لو انعكاسو عمى الحالة التعميسية بالقخية ، حيث تختفع ندبة األمية في القخية 

 0% لمسخكد 33.1% مقابل 38.7لتبمغ 
ويعػد ارتفاع ندبة األمية إلى تأثيخ صشاعة الدجاد عمى تدخب ندبة كبيخة مغ         

التالميح مغ السجارس في فتخة ازدىار الرشاعة في التدعيشيات مغ أجل العسل بالرشاعة في 
%، 45إلى  1996ضل ارتفاع عػائجىا وقتحاؾ ، حيث ارتفعت ندبة األمية في القخية عاـ 

% ، مقابل انخفاض ندبة 42.9سؤىل أقل مغ الستػسط والستػسط لتبمغ كسا تختفع ندبة ال
% لمسخكد، وىحا ما 6.2% مقابل 4.9السؤىل الجامعي وفػؽ الجامعي في القخية لتبمغ 

أكجتو بعس الجراسات أف ارتباط الدكاف برشاعة الدجاد بالقخية انعكذ عمى ارتفاع ندبة 
 0( 169األمية والتدخب مغ التعميع )حبمز، ص

لحا فإف التػجو نحػ خفس معجالت األمية في القخية يجب أف يحطى بأولػية في الػقت      
كع  4الحالي، كسا يشبغي إنذاء مجرسة ثانػية تجارية ألف التالميح يقصعػف مدافة تتجاوز 

مغ أجل الحىاب إلى أقخب مجرسة في سشتخيذ، وإنذاء مجرسة ثانػية صشاعية في القخية 
داـ بيا التي تخجـ الرشاعة والرشاعات اليجوية األخخى السػجػدة تتزسغ بعس األق

  0بالسخكد مثل صشاعة الفخار وصشاعة التصعيع بالرجؼ
ويػجج بالقخية وحجة صحية تفتقج لمكثيخ مغ السقػمات حتى تقـػ بجورىا عمى الػجو         

ت السمحقة األكسل كسا تشتذخ بيا بعس العيادات الخاصة،  باإلضافة لبعس العيادا
بالجسعية الذخعية بالقخية ، كسا يػجج بالقخية مقخ الػحجة السحمية حيث يتخكد حػليا بعس 
الخجمات مثل نقصة الذخشة ومخكد اإلشفاء الحي تحػؿ ضيق شبكة الذػارع بالقخية حيث 
يرل عخض بعس الذػارع إلى أقل مغ الستخيغ في الديصخة عمى بعس الحخائق األمخ 
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رة قياـ إدارة التشطيع بالقخية بجورىا خرػصًا في ضل وجػد ندبة كبيخة مغ الحي يتصمب ضخو 
 0السباني بالصػب المبغ

مخابد ومخكدًا لمذباب وبعس جسعيات خجمة  5كسا يػجج بالقخية سشتخااًل ومكتبًا لمبخيج و     
السجتسع مثل جسعية خجمة وتشسية السجتسع بداقية أبػ شعخة وجسعية مشتجي الدجاد ، 

 0عس الخجمات األخخى مثل محالت تجارة التجدئة والريجليات والسكتباتوب
وتعاني القخية مغ تجني حالة شبكة الذػارع بيا، فحالتيا سيئة وتدداد سػءًا في فرل        

الذتاء مع سقػط األمصار، األمخ الحي يتصمب تسييج شبكة الذػارع لتحديغ حالتيا، مسا 
 0ػارع بالقخيةيتصمب التجخل لتحديغ شبكة الذ

وتػجج بالقخية محصة مياه لمذخب حيث ترل ندبة األسخ التي تحرل عمى مياه      
%، كسا تفتقج القخية إلى شبكة صخؼ صحي بالخغع مغ أىسيتيا ، لحا فإف 97.5مأمػنة 

نطاـ الرخؼ يعتسج عمى التخنذات في ضل عجـ وجػد شبكة صخؼ صحي، وىحا كاف لو 
ػى الساء األرضي بالقخية وتأثيخه عمى مبانييا، حيث تخى بعس انعكاسو عمى ارتفاع مدت

%، كسا ال تػجج محصة معالجة 35الجراسات أف مذاكل شفح التخنذات تػجج بالقخية بشدبة 
 5خاصة بالػحجة السحمية ، ويتع تغحية القخية بالكيخباء مغ محػالت أشسػف ويػجج بالقخية 

حػالت التػزيع بحيث ال تتشاسب مع مداحة محػالت ، لكغ القخية تعاني ضعف قجرات م
 0(165واستيالؾ القخية ) حبمز، ص 

 0التأثيخ عمى استخجاـ األرض 
( الحي يتبيغ 6تتعجد استخجمات األرض في القخية ، كسا يػضح ذلظ الذكل رقع )       

 مشو أف االستعساؿ الدكشي ىػ االستعساؿ الغالب خرػصًا في مشصقة القمب القجيع لمقخية،
كسا تتخكد االستعساالت الدكشية التجارية والتجارية والدكشية الحخفية داخل وحػؿ مجسع 
الخجمات الخئيدي لمقخية وحػؿ شخيق دايخ الشاحية ، ويسيل االستخجاـ التجاري إلى التخكد 

 0(1985داخل الحيد العسخاني القجيع ) قبل 
، حيث تشتذخ الخجمات  1985 كسا تشتذخ أغمب مشاشق الخجمات خارج حجود حيد         

التعميسية والرحية واإلدارية في القخية في نصاؽ يقع جشػب القخية ، كسا تػجج بعس 
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السداحات الفزاء والفخاغات البيشية لكشيا تتدع بسحجويتيا، كسا تتدع القخية بذبكة شػارع 
اـ الدكشي ضيقة لمغاية، ويختمط االستخجاـ الحخفي لألرض في صشاعة الدجاد مع االستخج

، فشادرًا ما نججه مدتقاًل، في ضل التداوج بيغ كال االستخجاميغ وبيغ الػضيفة االجتساعية 
 0واالقترادية لمسدكغ مسا يحقق وفػرات كبيخة

ومحرمة ما سبق فإف القخية تتدع بتعجد استخجامات األرض بيا ويسكغ أف يكػف ذلظ      
أف وضيفتيا اإلدارية كقخية أـ مغ قخى السخكد  انعكاسًا لتػشغ الرشاعة بيا، باإلضافة إلى

 0تقع خجماتيا لمقخى السجاورة انعكذ عمى تػشغ بعس الخجمات بيا
 0التأثيخ عمى العسخاف 

( التي تػضح مخاحل الشسػ 7شيجت القخية نسػًا عسخانيًا واضحًا تعكدو الخخيصة رقع )     
 0العسخاني بداقية أبػ شعخة 
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وزارة االسػكاف والسخافػػق والسجتسعات الججيػػجة ، الييئػػة العامػػة لمتخصيػػط العسخانػػي ،  -1السرجر : 
مخكد أشسػف ، لػحة   -قػخية ساقية أبػ شعخه  -السخصط العسخاني االرشادي لقخى الجسيػرية 

 ـ2004اـ ، ع 5000:  1ـ ، مقياس  2004استخجاـ األرض بقخية ساقية أبػ شعخة حتى عاـ 
ـ .  2014( عاـ Google Earthمغ خالؿ جػجل إيخث ) 2014حتى  2004الفتخة مغ  -2

 ـ . 2014والجراسة السيجانية عاـ 
 2014( استخدامات األرض بقرية ساقية أبه شعرة عام 6شكل )
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كانت محجودة ، لكشيا  1935أف مداحة الكتمة العسخانية قبل عاـ  ويتزح مغ البيانات      
% ، ويالحع أف الفتخة بجاية مغ 306بسعجؿ نسػ  1985 – 1935خالؿ الفتخة زادت 
شيجت نسػًا عسخانيًا كبيخًا واضحًا لمقخية يسكغ ربصو بعػائج صشاعة الدجاد، كسا  1985

نسػًا عسخانيًا كبيخًا ، حيث ضيخت التعجيات عمى  2004شيجت الفتخة األخيخة بجاية مغ عاـ 
يشايخ برػرة واضحة عغ الفتخات الدابقة، فقج جاءت الػحجة  25ة األراضي الدراعية بعج ثػر 

السحمية بداقية أبػ شعخة عمى رأس الػحجات في السخكد في حاالت التعجيات ومداحتيا وفقًا 
 0لبيانات اإلدارة الدراعية بأشسػف 

ألولى وتؤكج العالقة بيغ الشسػ الدكاني لمقخية ونسػ أعجاد السباني تفػؽ الثانية عمى ا     
 1996 -1986بسعجالت كبيخة، ففي الػقت الحي سجل فيو معجؿ الشسػ الدكاني لمقخية بيغ 

% ، واستسخ الػضع قائسًا خالؿ الفتخة 27.6% ، نجج أف معجؿ نسػ السباني بمغ 10.8نحػ 
% 22.3% ومعجؿ نسػ السباني 16.3التي بمغ فييا معجؿ الشسػ الدكاني  2006 -1996

يجه القخية مغ نسػ سكاني ونسػ عسخاني انعكذ عمى تشاقز السداحة ، وىحا يؤكج ما تذ
 0السدروعة بيا مغ ناحية ، وارتباط ذلظ باألوضاع االقترادية لمقخية مغ ناحية أخخى 
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وزارة االسػكاف والسخافػػق والسجتسعات الججيػػجة ، الييئػػة العامػػة لمتخصيػػط  -1السرجر : 
مخكد   -قػخية ساقية أبػ شعخه  -العسخانػػي ، السخصط العسخاني االرشادي لقخى الجسيػرية 

:  1ـ ، مقياس  2004أشسػف ، لػحة الشسػ العسخانى لقخية ساقية أبػ شعخة حتى عاـ 
 ـ2004عاـ ،  5000
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 2014( عاـ Google Earthمغ خالؿ جػجل إيخث ) 2014حتى  2004الفتخة مغ  -2
 ـ . 2014ـ . والجراسة السيجانية عاـ 

 م 2014( مراحل الشسه العسرانى لقرية ساقية أبه شعرة حتى عام 7شكل )
 

وبالخغع مغ تدايج أعجاد السباني فإف حالة السباني في الكتمة العسخانية القجيسة )قبل         
( تذيج تخديًا ، فبعس مبانييا ال تداؿ بالصػب المبغ ىحا فزاًل عغ قمة نسػىا الخأسي 1985

فغالبيتيا يتألف مغ دور أو دوريغ عمى األكثخ باستثشاء السباني التي تع تحجيثيا، أما في 
ق الججيجة حػؿ شارع دايخ الشاحية بالقخية، فإف مبانييا حالتيا جيجة وتتدع بارتفاعيا السشاش

زادت إلى  1996% عاـ 77.6الخأسي، كسا تعج البيػت الخيفية ىي الدائجة حيث بمغت 
 0 2006% مغ عجد السباني العادية بالقخية عاـ 81

خجمت بعس السباني في الدكغ كسا يالحع تعجد استخجاـ السباني بالقخية ، حيث است      
والعسل معًا كسا ىػ الحاؿ في ورش صشاعة الدجاد، وىحا يقمل مغ تكمفة البحث عغ مكاف 
إلنذاء ورشة كسا أنو يحقق العجيج مغ الػفػرات، لكغ لو بعس الدمبيات مثل سػء التيػية 

 0وضعف اإلضاءة
 0التأثيخ عمى بعس الحخؼ السدانجة لمرشاعة

اعة الدجاد ما يسكغ تدسيتو باالرتباط الرشاعي الخأسي، حيث تشقل تذيج صش         
السادة الخاـ مغ مخحمة إلى أخخى، بحيث تسثل كل مخحمة صشاعة مدتقمة قائسة بحاتيا، فسغ 

، 133غدؿ الحخيخ إلى صباغتو إلى ترشيعو إلى قرو وتشطيفو وتجييده لمبيع ) رسػؿ، ص
 0بترخؼ(
بعس الحخؼ واألنذصة السكسمة، مشيا ترسيع الدجادة حيث وتختبط برشاعة الدجاد        
% مغ الػرش أف الترسيع يتع داخل القخية، ويتع حداب تكمفتو عمى أساس حجع 94أوضح 

الترسيع وحجاثتو وعجد مخبعاتو، ومغ شخوط الترسيع الجيج الجقة والتشػع والتحجيث ووضػح 
 0األلػاف ومشاسبتو الحتياجات األسػاؽ
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برشاعة الدجاد إنتاج الحخيخ الصبيعي حيث يسكغ لبعس السدارعيغ القياـ  ويختبط     
بتخبية دودة القد لقجرتيا عمى إنتاج الحخيخ، حيث أكج البعس أف بعس القخى السجاورة 
لداقية أبػ شعخة مثل ششػاي وكفخ الحسا نجحت في إنتاج كسيات كبيخة مشو في التدعيشيات، 

الحي اتدع بانخفاض أسعاره وقتحاؾ عغ الحخيخ السحمي بجأ  لكغ مع استيخاد الحخيخ الريشي
 0إنتاج الحخيخ في التشاقز والتالشي

كسا يختبط بالرشاعة غدؿ الحخيخ الحي يتع الحرػؿ عميو كسادة خاـ لكغ ىحا ال يتع       
في القخية إال عمى مدتػيات محجودة، حيث يتع الحرػؿ عميو بعج عسمية الغدؿ والرباغة 

 0ة الجراسة والدادس مغ أكتػبخ وبعس السشاشق األخخى في مشصق
وتختبط برشاعة الدجاد صباغة الحخيخ ليكػف صالحًا لالستخجاـ وفق ما تحتاجو         

الدجادة مغ ألػاف، وتتع عسمية الرباغة في القخية بكسيات محجودة، حيث يتع صباغة معطع 
ل عجد كبيخ مغ الدكاف، وقج تبيغ مغ الحخيخ خارج القخية ، مسا يفقج القخية فخصة لتذغي

 الجراسة السيجانية أف عجـ وجػد مشذآت صشاعية لرباغة الدجاد بالقخية يعػد إلى: 
  عجـ وجػد صخؼ صحي بالقخية لكي يقـػ برخؼ مخمفات صباغة الدجاد التي يتع

 0استخجاـ بعس السخكبات الكيسيائية فييا

 غة، بالخغع مغ نجاح بعس السذاريع التي تع قمة خبخة العامميغ بالقخية في أعساؿ الربا
 0إنذاؤىا بيا

  عجـ تبشي الجولة إنذاء مرانع أو مرابغ لرباغة الحخيخ بحيث تقمل مغ تكمفة االنتقاؿ
 0لرباغتو بالقاىخة أو غيخىا

ويختبط برشاعة الدجاد صشاعة األنػاؿ وصيانتيا، حيث كانت تتع خارج القخية، لكغ        
ا بػاسصة نجاريغ أو حجاديغ داخل القخية مسا مثل فخصة عسل لبعس اآلف يتع صشاعتي

الدكاف، كسا يختبط بتمظ الرشاعة التجييد الشيائي لمدجادة مغ غديل وعسل إشار ليا 
وقز وكي لكغ ال تػجج مشذآت متخررة في القخية بيحه العسمية، األمخ الحي يعشي 

مية التدػيق داخل القخية، ألنيا ضخورة وجػد مشذأة متخررة في تجييد الدجاد قبل عس
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ستػفخ فخص عسل لبعس الدكاف مغ ناحية، وتػفخ في تكمفة نقل الدجاد إلى أماكغ تجييده 
 0وعػدتو إلى القخية تسييجًا لبيعو مغ ناحية أخخى 

ومحرمة ما سبق فإف دخػؿ الرشاعة لمقخية كاف ليا تأثيخه اإليجابي عمى بعس         
وجػد الكثيخ مغ الخجمات وبعس مطاىخ البشية األساسية وفخص مطاىخ الحياة بيا مثل 

العسل وزيادة الػزف الشدبي لمعامميغ بالرشاعة وأصحاب السيغ الحخفية بيا ، كسا كاف ليا 
تأثيخه الدمبي مغ حيث زيادة معجالت األمية في ضل عجـ حخص بعس األسخ عمى تعميع 

رشاعة التي كانت تسثل ليع فخصة لتحديغ أبشائيا وتدخبيع مغ التعميع لاللتحاؽ بيحه ال
 0الجخل واالرتقاء بسدتػى السعيذة دوف تكبج مذقة الدفخ لمخارج أو االنتقاؿ لمعسل بالقاىخة

 0( مذكالت صشاعة الدجاد في مشطقة الدراسة6)
تعاني صشاعة الدجاد في مرخ العجيج مغ السذاكل مشيا ما يتعمق بالسادة الخاـ،          

يختبط باإلنتاج، ومشيا ما يتعمق بالتسػيػل، باإلضافة إلى السذاكل الستعمقة بالعسالة ومشيا ما 
 0، بترخؼ(2005والسذاكل السختبصة بسخحمة الترجيخ) دمحم، 

كسا قاـ مجمذ الػزراء بإعجاد دراسة عغ مذكالت الرشاعات الرغيخة في محافطات        
عجـ وجػد الديػلة الكاممة ووجػد مشتجات مرخ ، واتزح مشيا أف محافطة السشػفية تعاني 

كثيخة مدتػردة باألسػاؽ تزارع السشتج السحمي وأرخز مشو وتعجد الجيات اإلدارية التي 
يتعامل معيا أصحاب السذخوعات وكداد بعس السشتجات مثل الدجاد والحخيخ، وتحبحب 

 0(118سعخ الرخؼ بالبشػؾ ) مجمذ الػزراء، ص 
ية صشاعة الدجاد بالقخية التي أحجثت تشسية في الكثيخ مغ وبالخغع مغ أىس        

السجاالت، وتحقيق الرشاعة بالقخية شيخة تجاوزت حجود السحافطة وحجود مرخ؛ فإنيا 
تػاجو العجيج مغ السذكالت، بعزيا مذكالت اقترادية نتيجة ارتفاع تكمفة الحرػؿ عمى 

وبعزيا مذكالت إدارية نتيجة وجػد السادة الخاـ وانخفاض العائج ومذكالت في التدػيق، 
 0بعس التعقيجات في إصجار التخاخيز ، وبعس السذكالت األخخى 
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وتتعجد السذكالت التي تػاجو صشاعة الدجاد بالقخية، كسا يػضح ذلظ الججوؿ رقع       
( الحي يػضح درجة انتذار مذكالت صشاعة الدجاد بداقية أبػ شعخة، 8( والذكل رقع )3)

 اوؿ ىحه السذكالت بالتفريل عمى الشحػ التالي:حيث يسكغ تش
 0( يػضح درجة انتذار مذكالت صشاعة الدجاد بداقية أبػ شعخة3ججوؿ رقع )

 درجة انتذارىا % السذكمة
 94 مذكالت الحرػؿ عمى السادة الخاـ وزيادة أسعارىا

 86 صػبة التدػيق الجاخمي والخارجي
 84 انخفاض الجعع الحكػمي السقجـ لمرشاعة

 80 تعجد الػسصاء في صشاعة الدجاد
 76 عجـ وجػد جيات لتقجيع التسػيل السجعع

 60 وجػد بعس األمخاض السختبصة بالرشاعة
 58 تجىػر الدياحة في مرخ

 56 تدخب العسالة وقمة أعجاد العامميغ السيخة
 0السرجر: نتائج الجراسة السيجانية لمباحث
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 0مذكالت الحرهل على السادة الخام 

تبيغ بعس الجراسات حػؿ السذكالت التي تػاجو صشاعة الدجاد في مرخ أف          
% ، تمييا مذكمة نقز 69السذاكل التدػيقية أتت في السختبة األولى بشدبة انتذار بمغت 

% ثع السذكالت األخخى بشدبة 17% ثع نقز العسالة بشدبة 58السػاد األولية بشدبة 
ج مذكالت صشاعة الدجاد)الجياز السخكدي لمتعبئة %، أي أف نقز السػاد الخاـ يعج أح17

  0، بترخؼ(  2009العامة واإلحراء ، 
ومغ مذكالت السػاد الخاـ الالزمة لرشاعة الدجاد أف معطسيا يتع استيخاده مغ       

الخارج وأف الريغ ىي الستحكع الخئيدي فييا، كسا أف الحخيخ الحي يتع استيخاده ال يتستع 
ا يتدبب ارتفاع أسعار الحخيخ في ارتفاع السشتج الشيائي وىػ ما يؤدي إلى بجػدة عالية، كس

 0(170صعػبة السشافدة في األسػاؽ العالسية ) حبمز، ص 

شكل رقم )8( التوزٌع النسبً للمشكالت التً تواجه صناعة السجاد وفق درجة انتشارها
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وتعج مذكمة نقز السػاد الخاـ الالزمة لرشاعة الدجاد وارتفاع أسعارىا أكثخ       
مغ عيشة الجراسة  %92السذكالت انتذارًا بيغ مذكالت الرشاعة في القخية، حيث يخى 

% ال يخوف وجػد مذكالت، ألف السادة الخاـ 8وجػد مذكالت تتعمق بالسادة الخاـ مقابل 
% مغ إجسالي تكمفة إنتاج الدجاد، وتعجد مذكالت الحرػؿ عمى السادة الخاـ 43.2تسثل 

 في مشصقة الجراسة ومشيا:
 خيخ السدتػرد مغ عجـ وجػد مػاد خاـ محمية بكسيات كافية تداىع في خفس ندبة الح

 0الخارج

 0ارتفاع أسعار السادة الخاـ بذكل يؤثخ عمى تجني صافي العائج مغ الرشاعة 

  0عجـ تػافخ السادة الخاـ باستسخار، مسا يؤثخ عمى استسخارية عسمية الترشيع 

  تعجد الحمقات الػسيصة التي تسخ بيا السادة الخاـ مغ استيخاد عغ شخيق بعس الذخكات
لكبار التجار الحيغ يشقمػنيا بجورىع لرغار التجار ثع يقـػ ىؤالء ببيعيا الكبخى لتحىب 

 0إلى الرشاع ، مسا يزاعف مغ ثسشيا بجرجة كبيخة

  0تتدع السػاد الخاـ في بعس األحياف بتخدي نػعيتيا 

ومحرمة ما سبق أف مذكمة عجـ تػافخ الحخيخ الصبيعي في مرخ والمجػء إلى      
ما تبعو مغ ارتفاع أسعار السػاد الخاـ لو تأثيخه البالغ عمى الرشاعة االستيخاد مغ الخارج و 

خرػصًا في ضل خزػع أسعار الحخيخ لمعخض والصمب وعجـ وجػد تدعيخة ليا، وتؤثخ 
مذكالت السادة الخاـ في ضيػر العجيج مغ السذكالت األخخى التي تػاجو صشاعة الدجاد 

 0كسا سيتزح
 0والخارجي للدجادمذكالت صعهبة التدهيق الداخلي 

تعج مذكالت التدػيق إحجى صػر غياب الجور الحكػمي في دعع الرشاعات        
الحخفية، حيث يتدع الدجاد اليجوي في أف إنتاجو ال يػجو لمدػؽ السحمي فحدب، بل إف 
كسيات كبيخة مشو تػجو لمخارج عغ شخيق الترجيخ الحي يتع في الغالب عغ شخيق كبار 
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الحيغ يذتخوف السشتج مغ الرشاع بالقخية بأسعار زىيجة ليقػمػا بتدػيقو في  التجار والػسصاء
 0الجاخل أو الخارج

( بعس مذكالت تدػيق الدجاد في مرخ في تخكد 2005وقج رصجت دراسة)دمحم،        
صادرات الدجاد السرخي في األسػاؽ التقميجية)أمخيكا الذسالية والجوؿ األوروبية( وعجـ 

الكافية ألسػػاؽ الجوؿ األفخيقية ودوؿ أمخيكا الجشػبية والجوؿ العخبية واآلسيػية،  إعصاء العشاية
ووجػد اختالؿ في تػزيع صادرات الدجاد عمى دوؿ العالع مسا يتصمب وجػد استخاتيجية 
ترجيخية ججيجة تعسل عمى زيادة صادرات الدجاد إلى دوؿ العالع السختمفة برػرة متػازنة، 

 0الصمب السرخي عمى الدجاد في األسػاؽ اآلسيػية باإلضافة إلى تخكد
وتتعجد السذكالت التي تػاجو تدػيق الدجاد في مشصقة الجراسة التي يػضحيا الذكل     

 ( ، حيث يسكغ عخضيا عمى الشحػ التالي:9التالي رقع )
  يعج عجـ وجػد أسػاؽ داخمية ومعارض عمى رأس مذكالت تدػيق الدجاد عمى

فبالخغع مغ وجػد الرشاعة بالقخية مشح أكثخ مغ نرف قخف ال يػجج السدتػى السحمي، 
معخض بالقخية لعخض مشتجاتيا مغ الدجاد، كسا لع تقع الجيات الحكػمية بجورىا في 

 0تػفيخ معارض داخمية لعخض الدجاد وتدػيقو في األسػاؽ الجاخمية

  الػسصاء وكبار يتجو أكثخ مغ نرف الدجاد بالقخية إلى األسػاؽ العالسية عغ شخيق
التجار الحيغ يقػمػف بتدػيقو في ضل عجـ وجػد جية حكػمية متخررة في تدػيق 
السشتج ، ويجج السشتج مغ الدجاد في شخيقو لمترجيخ العجيج مغ العقبات مشيا تعجد 

 0اإلجخاءات وتعقجىا وشػؿ مجة استخخاج مػافقات الترجيخ وغيخ ذلظ مغ الرعػبات

  إنتاج الدجاد صغيخ الحجع ، نطخًا الرتفاع سعخ الػحجة يمجأ غالبية الرشاع إلى
 0السشتجة والخغبة في تدخيع دورة رأس الساؿ

  يختبط تدػيق الدجاد ببعس السشاشق الدياحية ، ومغ ثع فإف رواج الدياحة يشعكذ
باإليجاب عمى تدػيق الدجاد، لكغ الدياحة السرخية في الفتخة األخيخة تذيج انخفاضًا 

 0ائحيغ في أعجاد الد
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  ، أف عجـ وضع محافطة السشػفية عمى خخيصة الدياحة في مرخ يسثل إشكالية واضحة
فالسحافطة تحتػي عمى العجيج مغ مقػمات الدياحة الخيفية ، حيث يسكغ أف تكػف ساقية 
أبػ شعخة مقرجًا سياحيًا داخميًا وخارجيًا بالتشديق بيغ السحافطة وىيئة تشذيط الدياحة 

ػقع القخية عمى فخع دمياط وقخبيا مغ القشاشخ الخيخية، حيث يسكغ أف السيسا في ضل م
تكػف القخية جدء مغ بخنامج لمدياحة الشيمية يبجأ مغ القشاشخ الخيخية ويدتسخ إلييا مع 

 0ضخورة إنذاء مخسى لمدفغ والمشذات الدياحية

 
  واليشجي، يجج الدجاد السرخي مشافدة كبيخة مغ الدجاد اإليخاني والريشي والتخكي

% ، وأنو مغ 100فبالخغع مغ تعجد مسيدات الدجاد السرخي التي تتعمق بأنو يجوي 
الحخيخ الصبيعي الخالز كسا يتدع بجقة ترسيسو وميارة صشاعو وتعجد ألػانو، فإف 
أسعاره تكػف مختفعة والتذصيب الشيائي لو ال يكػف بشفذ جػدة تذصيب الدجاد لبعس 

 0مخ الحي يؤثخ عمى مكانتو الجوؿ السشافدة لسرخ ، األ

شكل رقم )9( ٌوضح أهم مشكالت تسوٌق السجاد فً ساقٌة أبو شعرة

عدم وجود أسواق محلية

%30

وجود صعوبات في التسويق 

الخارجي

%24

وجود منافسة مع المنتج المستورد

%22

تدهور السياحة

%20

مشكالت أخرى

%4
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  ىشاؾ بعس السذكالت األخخى التي تػاجو تدػيق الدجاد مشيا عجـ وجػد متخرريغ
في التدػيق لجراسة احتياجات الدػؽ العالسي مغ أنػاع الدجاد وترسيساتو ، وعجـ وجػد 
حساية مغ وزارة الرشاعة لمسشتج السرخي عغ شخيق فخض رسػـ إغخاؽ أو إصجار 

 0تفعل بعس الجوؿ األخخى قػانيغ كسا 

 0انخفاض الجعع الحكػمي لرشاعة الدجاد
مغ السفتخض أف تتعجد أشكاؿ الجعع الحكػمي مغ أجل تذجيع انتذار الرشاعة        

وتحقيقيا عػائج كبيخة تشعكذ عمى سكاف القخية والقخى السجاورة ، حيث تذخؼ عمى الرشاعة 
العجيج مغ الجيات مشيا الرشجوؽ االجتساعي لمتشسية ومخكد تحجيث الرشاعة وإدارة 

ف اإلنتاجي وديػاف السحافطة، فإف الػاقع يؤكج انخفاض الجعع الرشاعات الحخفية والتعاو 
 الحكػمي أو تالشيو وأبخز مالمح انخفاض الجعع:

  مغ صانعي الدجاد عجـ وجػد دور لمحكػمة في دعع صشاعة الدجاد، كسا 64يخى %
% وجػد دور لمحكػمة مغ خالؿ مخكد تحجيث الرشاعة وصشجوؽ دعع 36يخى 

 0شجوؽ االجتساعي لمتشسيةالرشاعات الرغيخة  والر

  قامت الحكػمة في التدعيشيات بتػفيخ السػاد الخاـ بأسعار زىيجة ومج الػرش بقخوض
بفػائج ميدخة وتدمست السشتج مغ الدجاد لتقػـ بتدػيقو، فحققت الرشاعة رواجًا اقتراديًا 

 0بفزل وزارة الذئػف االجتساعية وقتحاؾ، لكغ اآلف ال تػجج ىحه السطاىخ

  في سبيل حرػليع عمى 72بعس أصحاب السرانع تعقيجات روتيشية بشدبة يػاجو %
قخوض لذخاء الخامات وتذغيل السرانع، األمخ الحي جعل بعس السرانع تغمق أبػابيا 

 0وما سببو ذلظ مغ بحث عساليا عغ فخص عسل 

  كانت لمحكػمة دور في تػفيخ معارض لتدػيق السشتج مغ الدجاد لكغ ىحا الجور صار
 0دًا لمغايةمحجو 
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  تػجج بالسحافطة إدارة لمرشاعات الحخفية ال يػجج بيا قاعجة بيانات عغ حجع ىحه
 0الرشاعات وشاقتيا اإلنتاجية ومذكالتيا، فكيف تسج يج العػف ليع

  كاف لمحكػمة دور في إدخاؿ ترسيسات ججيجة لرشاعة الدجاد تتشاسب مع حاجة
كد تحجيث الرشاعة القياـ بيحا الجور عمى األسػاؽ العالسية في التدعيشيات، ويحاوؿ مخ 

استحياء، لكغ دوره كاف محل استياء مغ الكثيخ مغ الرشاع إذ يخوف فيو جية تشحاز 
 0لقمة مغ أصحاب السرانع عمى حداب غالبية الرشاع 

 0تعجد الػسصاء في صشاعة الدجاد
الجور الحكػمي  تعج مذكمة تعجد الػسصاء مغ السذكالت التي تتفاقع في ضل تجني        

في اإلشخاؼ والستابعة والجعع لرشاعة الدجاد، األمخ الحي جعل فئة التجار والػسصاء 
يتجخمػف في ىحه الرشاعة في ضل تعجد أدوارىع ما بيغ إمجاد صغار الرشاع بالسػاد الخاـ 
بأسعار مغالى فييا ، وإمجادىع ببعس األمػاؿ في فتخة الترشيع مقابل حرػليع عمى 

السشتجة ، ثع شخاء السشتج بدعخ مشخفس دوف أف يزعػا في االعتبار قيسة التكمفة  الدجادة
الحقيقية لمدجادة، كسا يقػمػف بذخاء مشتجات صغار الرشاع ليعخضػىا في معارض تػفخىا 

 0ليع بعس الجيات ليحرمػا عمى عػائج كبيخة
جمات االجتساعية لسشتجي وكاف مغ السفتخض أف تقـػ الجسعية التعاونية اإلنتاجية لمخ       

فخد، وجسعية تشسية  250وعجد مذتخكػىا  1991الدجاد والكميع بالقخية التي تع إنذاؤىا عاـ 
فخدًا بجورىسا في  70وعجد مذتخكػىا  2006صشاعة الدجاد بالقخية التي تع إشيارىا عاـ 

% مغ 76تشسية الرشاعة والتغمب عمى مذكالتيا لكغ دورىسا محجود لمغاية، حيث يخى 
  0الرشاع أف دورىسا غيخ مػجػد في دعع الرشاع وتشسية الرشاعة

 0عجـ وجػد جيات لتقجيع التسػيل السجعع
تأتي السذكمة السالية عمى رأس السذاكل التي تػاجو صشاعة الدجاد ، حيث يخى        

% مغ أصحاب السرانع وجػد مذكالت مالية ، ويزاؼ إلييا السذاكل اإلدارية 92
ة التي تػاجو ىحه الرشاعة وعجـ وفخة األيجي العاممة، كسا تختبط عسمية تشػيع السشتج الستعجد
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بسجى تػافخ األمػاؿ الالزمة لديادة حجع اإلنتاج الحي يتصمبو ىحا التشػيع، حيث يؤدي عجـ 
وجػد تشػيع في السشتج إلى ضياع فخص تدػيقية عجيجة أماـ السشتج في الجاخل والخارج 

     0ترخؼ(ب 142)حمػه، ص 
ويعج التسػيل العسػد الفقخي لمرشاعة ، خرػصًا إذا كانت الرشاعة مغ الرشاعات       

التي تحتاج إلى رأس ماؿ متغيخ بشدبة كبيخة ، فخأس الساؿ الثابت لسرانع الدجاد بالقخية 
جشييًا لمسرشع، في ضل عجـ احتياج  52470ألف جشيو بستػسط  892بمغ  2014عاـ 

يدات متصػرة وأماكغ خاصة ) مغ حداب الباحث اعتسادًا عمى استسارة حرخ الرشاعة لتجي
 0السشذآت الرشاعية ، غيخ مشذػرة( 

 0وجػد بعس األمخاض السختبصة بالرشاعة
% مغ العامميغ وجػد بعس 88تختبط برشاعة الدجاد بعس األمخاض، حيث أكج       

% ال يخوف وجػد أمخاض تختبط بيا، وتدداد 12األمخاض التي تختبط بتمظ الرشاعة مقابل 
% مغ العامميغ ليذ لجييع تأميغ صحي، ومغ األمخاض الذائعة 82السذكمة إذا عمسشا أف 

عسػد الفقخي والبػاسيخ التي تشذأ نتيجة جمػس العساؿ فتخات بيغ العامميغ آالـ الطيخ وال
ساعات في الكثيخ مغ الػرش ال  7شػيمة أماـ الشػؿ، حيث ترل ساعات العسل إلى 

يقصعيا سػى وقت محجود لتشاوؿ الغجاء، كسا تتصمب ىحه الحخفة الجقة في تشفيح الترسيع 
لفتخات شػيمة دوف إراحتيا، األمخ  الحي تع رسسو عمى الدجادة ، مسا يتصمب تخكيد العيغ

 0الحي جعل أمخاض ضعف الشطخ شائعة االنتذار بيغ العامميغ بيحه الرشاعة
كسا تؤثخ بيئة العسل في صشاعة الدجاد عمى صحة العامميغ بيا، حيث ترل       

أفخاد/ ورشة، كسا تبيغ أف حالة اإلضاءة ببعس الػرش  8معجالت التداحع في الػرشة إلى 
جيجة، ففي ضل ضيق شبكة الذػارع بالقخية يتع اعتساد بعس الػرش عمى إضاءة بعس غيخ 

السرابيح الكيخبائية العادية التي ال تتدع بكفاءة إضاءتيا، األمخ الحي لو تأثيخه عمى 
العامميغ، كسا أف وجػد بعس الػرش السبشية بالصػب المبغ بالقخية وتخدي حالتيا اإلنذائية 

 0ة لمعامميغ بيايسكغ أف يدبب مذكم
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 0تدخب العسالة وقمة أعجاد العامميغ السيخة
إذا كاف اختيار ساقية أبػ شعخة لتػشغ صشاعة الدجاد بيا يعػد إلى الخبخة الستػارثة     

واأليجي العاممة الساىخة بيا ، فإف اختيار مػقع صشاعي معيغ متغيخ، فقج يحجث اختيار 
(، 139، ص 2013يمبث أف يفقج ىحه السيدة ) بكيخمػقع معيغ بدبب تػافخ العسالة ثع ما 

وإذا لع يتع تشسية الرشاعة بالقخية ستفقج الكثيخ مغ مداياىا الشدبية التي يأتي عمى رأسيا 
 0الخبخة وميارة العامميغ التي تخاكست عبخ أكثخ مغ نرف قخف 

ج القخية انعكذ تحبحب األجػر وركػد تدػيق السشتج ووجػد بعس فخص العسل خار  وقج     
والكثيخ مغ الستغيخات األخخى عمى تخؾ الكثيخ مغ العامميغ لمرشاعة التي تػارثػىا عبخ 

والعسل بأنذصة أخخى ، وشالسا أف القخية ال يتػافخ بيا فخص عسل في  سشػات عجيجة
مذخوعات أخخى، فإف غالبيتيع اتجيػا إلى القاىخة في ضل القخب الجغخافي بيشيا وبيغ القخية، 

% مغ أصحاب الػرش بالقخية أف أعجاد العامميغ بالرشاعة تتشاقز ، في ضل 94خى حيث ي
تدخب ندبة كبيخة مشيع خرػصًا الذباب وتخؾ السجاؿ لألشفاؿ وكبار الدغ وقج أحجث ذلظ 

% مغ أصحاب 92مذكمة في الحرػؿ عمى األيجي العاممة الالزمة لمرشاعة حيث يخى 
يجي العاممة، ويختبط بسذكالت األيجي العاممة الػرش وجػد مذكمة في الحرػؿ عمى األ

 0عجـ تػافخىا وقمة خبخة بعس العامميغ ومصالبة بعس العامميغ بأجػر أكبخ 
كسا ال تتاح الكثيخ مغ الفخص لتجريب عامميغ ججد لاللتحاؽ بالرشاعة كسا كاف يحجث      

مة بتشسية ىحه الرشاعة في فتخة ازدىار الرشاعة، وىحا يتصمب ضخورة اتخاذ التجابيخ الكفي
 0التي سيكػف ليا انعكاسيا عمى أوضاع العامميغ بيا 

 0( آفاق تشسية صشاعة الدجاد بسشطقة الدراسة7)
يقـػ التخصيط والتشسية عمى إدراؾ الػاقع بسا فيو مغ محفدات ومعػقات، ومغ خالؿ      

خؤى التشسػية التي كاف دراسة واقع الرشاعة ومخاحميا ومذكالتيا يسكغ صياغة العجيج مغ ال
 لشتاج االستبياف دور كبيخ فييا، ومغ اآلفاؽ التشسػية لتشسية صشاعة الدجاد:
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 0أواًل: تهفير السادة الخام الالزمة لرشاعة الدجاد
يعج تػفيخ السادة الخاـ الالزمة لرشاعة الدجاد مغ األمػر السيسة خرػصًا في ضل         

استيخاد غالبيتيا مغ الخارج، ويسثل الحرػؿ عمى السادة الخاـ وتػافخىا في الػقت السشاسب 
متصمبات تشسػية رئيدية ليحه  باألسعار السشاسبة وبالكسيات السشاسبة وبالشػعيات السشاسبة

 :ويسكغ أف يتع ذلظ عغ شخيق،  عة التي تعتسج عمى السػاد الخاـ السدتػردةالرشا
 0مذروع تربية دودة القز إلنتاج الحرير -1

تسثل محافطة السشػفية بيئة خربة لمعجيج مغ السذخوعات القائسة عمى األنذصة        
وعات لػجػد الدراعية، ويأتي مذخوع تخبية دودة القد إلنتاج الحخيخ عمى رأس ىحه السذخ 

السادة الخاـ الدراعية الالزمة لو بالسحافطة وىػ شجخ التػت، حيث تدتػرد مرخ بسا يقارب 
مميار جشيو حخيخ وىحه القيسة عالية ججًا تؤثخ عمى مػازنة الجولة، ومغ مسيدات السذخوع )  3

 ، بترخؼ(:2007محافطة السشػفية، 
  سػى ثسغ الحرػؿ عمى دود القد مغ ناحية التكمفة نجج أف ىحا السذخوع ال يتكمف

والسكاف الحي تخبى فيو، أما بالشدبة لمغحاء الحي يتغحى عميو دود القد، فيػ متػافخ بكثخة 
 0بجسيع أنحاء السحافطة

  مغ الشاحية اإلنتاجية والدمشية تدتغخؽ دورة إنتاج الحخيخ فتخة زمشية قريخة، لحلظ فيػ
 0يغصي تكاليفو عمى السجى القخيب 

 حية العسالية يشاسب مذخوع تخبية دود القد الفئات العسخية السختمفة سػاء األشفاؿ مغ الشا
أو الذباب أو ربات السشازؿ , حيث ال يحتاج إلى جيج متػاصل فال يدتمـد التفخغ 

 0الكامل لو ، بل يسكغ مسارسة ىحا السذخوع بجانب العسل الثابت 

  ػى السحافطة تقجر بحػالي مغ مسيدات ىحا السذخوع  تػفيخ فخص عسل عمى مدت
ألف فخصة عسل ، كسا يتػقع أف تبمغ قيسة اإلنتاج في حالة نجاح السذخوع وانتذاره 25

 .إلى نرف مميار جشيو
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 0إنذاء كيان خاص باستيراد الحرير لرالح الرشاعات الحرفية -2
مغ  في ضل تحكع التجار والػسصاء في تػفيخ الحخيخ السدتػرد وتحجيج أسعاره يعج       

الخصػات السيسة تخريز جية لتقـػ باستيخاد الحخيخ بأسعار تفزيمية، حتى ال تختفع 
أسعارىا ويشخفس العائج، خرػصًا أف صغار الرشاع لغ يتسكشػا مغ تػفيخ السػاد الخاـ 
بشفذ األسعار، ويسكغ تخريز حرة مغ ىحه الجية لكل ورشة تتشاسب مع عجد األنػاؿ 

 0جب تخفيس الجسارؾ عمى مدتمدمات اإلنتاج السدتػردوعجد العامميغ بيا، كسا ي
 0التهسع في إنتاج بعض أصشاف الدجاد التي تحتاج كسيات مادة خام أقل -3

يتع إنتاج الدجاد اليجوي في القخية بسعاييخ جػدة مختفعة تتسثل في زيادة عجد العقج        
عقجة ، وأكثخ مغ ذلظ في بعس الحاالت، األمخ الحي يشعكذ عمى  64في الدشتيستخ إلى 

زيادة تكمفة السادة الخاـ وزيادة التكمفة اإلجسالية لمدجادة ، األمخ الحي يتصمب إنتاج سجاد 
عقج أقل تخشيجًا لمتكمفة وتذجيعًا لمسدتيمكيغ عمى اقتشاء الدجاد اليجوي حيث سيكػف بعجد 

 0سعخه أقل
 0ثانيًا: إنذاء مجسع للرشاعات الحرفية بالقرية

تحىب بعس الجراسات إلى ضخورة إنذاء مجسع صشاعي كبيخ يزع كافة العامميغ         
ة ، وتقـػ الجيات التجريبية مغ الجامعات بالرشاعة يقـػ بإنذائو الرشجوؽ االجتساعي لمتشسي

ووزارة الرشاعة ومخكد تحجيث الرشاعة بتجريب العامميغ ، كسا تتػلى وزارة التزامغ 
االجتساعي مدئػلية التدػيق بعسل معارض ثابتة ومتحخكة عمى السدتػى السحمي والجولي 

 0بترخؼ( 167)عيج، حدغ ، ص 
وحجات إنتاجية لخجمة ىحه الرشاعة ، بغية إعجاد كسا اقتخحت بعس الجراسات إنذاء       

خاماتيا أو ما يتعمق بػسائل إنتاجيا، بحيث تكػف ىحه الػحجات بسثابة مخكد تجريب كبيخة 
في ىحا الشػع مغ اإلنتاج، كسا تع اقتخاح إنذاء وحجات إنتاجية نسػذجية مغ أجل استيعاب 

جيو اإلنتاج صػب مػاصفات محجودة ، الجيػد الفخدية السذتتة وتخكيد اإلنتاج الفشي وتػ 
حتى يصبع ىحا الشػع مغ اإلنتاج بصابع الجقة ، فيختفع مدتػاه ويديل ترخيفو باإلضافة إلى 
أف ىحه الػحجات ستكػف بسثابة مخاكد تجريب لمرشاع الججد والحالييغ، وبيحا تربح ىحه 
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 631صادؽ ، ص السخاكد مرجر إشعاع يأخح بيج الرشاعات الخيفية نحػ االزدىار ) 
 0بترخؼ(

 ومن السسكن أن يتزسن مجسع الرشاعات الحرفية بالقرية :      
 وحجة خاصة بإنتاج الحخيخ مغ دود القد مغ السحافطة 

  وحجة خاصة برباغة الحخيخ، لسا ليا مغ أىسية في صشاعة الدجاد بجاًل مغ الحىاب
 0إلى القاىخة وغيخىا مغ السشاشق

  وتجييدىا بأحجث األجيدة، لعسل ترسيسات حجيثة تتشاسب وحجة خاصة بترسيع الدجاد
 0مع احتياجات األسػاؽ العالسية والسحمية 

  وحجة خاصة بالتدػيق تقـػ بجورىا في تفعيل عسمية التدػيق والتخويج لو عمى السدتػى
 0السحمي والخارجي

 عع وحجة خاصة بالجعع السالي لمرشاع يكػف دورىا دراسة حاجة الػرش السختمفة لمج
 0وتيديخ الحرػؿ عميو بقخوض ميدخة

 0وحجة خاصة بالتجريب لتجريب العامميغ الججد والقجامى عمى االرتقاء بجػدة السشتج 

 0وحجة خاصة بزبط جػدة السشتج ليكػف مصابقًا ألعمى السػاصفات 

 0وحجة خاصة بالتذصيب الشيائي لمسشتج وتجييده لمتدػيق الجاخمي أو الخارجي 

  0بالرشاعات والحخؼ السدانجة لرشاعة الدجادوحجة خاصة 

  وحجة خاصة بالتخصيط والتشسية لرشاعة الدجاد يكػف دورىا إعجاد دراسات لالرتقاء
  0بالرشاعة والتغمب عمى مذكالتيا
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ويخى البعس وجػد بعس االرتباشات الرشاعية مشيا ارتباط السادة الخاـ عغ شخيق         
ثشاء الرشاعة حتى ترل إلى السخحمة الشيائية، واالرتباط تجفقيا مغ مخحمة إلى مخحمة أ

الخجمي والسعمػماتي الحي ال يذتخط فيو انتقاؿ أو تحخؾ السادة الخاـ ، بل مغ خالؿ تقجيع 
بعس السعمػمات والخجمات التي تؤثخ عمى الرشاعة ، واالرتباط اإلداري الحي يتزسغ 

 0(  Storper,M,p.23ىسية ليا )العالقات اإلدارية في الرشاعة وما تسثمو مغ أ 
 0ثالثًا: تفعيل الدور الحكهمي في تشسية الرشاعة بالقرية

 يسكغ لمحكػمة السداىسة في تشسية صشاعة الدجاد مغ خالؿ:      
  تستمظ الرشاعات الحخفية شاقات ترجيخية كامشة قادرة عمى تقجيع مشتجات متسيدة ذات

ث الثقافي والحزاري السرخي واإلبجاع فخص ترجيخ واعجة باعتبارىا تحسل السػرو 
الفشي الحخفي األصيل، وبالتالي ال بج أف يػجو ليا السديج مغ الحػافد الجاعسة حتى 
تحجث شفخة ترجيخية ىائمة مغ خالؿ دفع مشتجاتيا إلى أسػاؽ الترجيخ العالسية )رئاسة 

 0(284الجسيػرية، ص 

  عجاد ما يمدميا مغ الترسيسات ذات تجريب العساؿ الججد عمى شخؽ اإلنتاج الرحيحة وإ
 0الصابع القػمي األصيل 

  تدييل عسمية التدػيق داخميًا وخارجيًا وإمجاد الرشاعة بالقخوض بفػائج بديصة لتدييل
 0عسمية التسػيل

   دعع الرشاعة عغ شخيق جياز تشسية السذخوعات الرغيخة الحي تع إنذاؤه بالقخار
 0ارة الرشجوؽ االجتساعي لمتشسية تحت إد 1999لدشة  434الجسيػري رقع 

   محاولة تخفيف الذخوط الػاجب تػافخىا في السقتخضيغ مغ قبل الرشجوؽ االجتساعي
لمتشسية ، حيث يذتخط األىمية القانػنية وحدغ الديخ والدمػؾ واإللساـ بالقخاءة والكتابة 
والتفخغ لمسذخوع والتػاجج بحات السحافطة السقاـ بيا الشذاط واالنتياء مغ الخجمة 
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شيا، فبعس ىحه الذخوط تتشافى مع الػاقع الحي تعيذو الرشاعة العدكخية أو اإلعفاء م
 0مثل اشتخاط اإللساـ بالقخاءة والكتابة أو التفخغ

 0تدييل الحرػؿ عمى االئتساف وعجـ السغاالة في الزسانات  

  0تشديق جيػد الييئات والجيات التي تتعامل مع السذخوعات الرغيخة 

  والتأميشات االجتساعية بالقخية، وتيديخ تخفيس الزخائب السفخوضة عمى الرشاعة
 0حرػؿ الػرش عمى التخخيز 

 0رابعًا: االهتسام بتدهيق الدجاد داخليًا وخارجيًا 
 :يسكغ االرتقاء بعسمية تدػيق الدجاد بالقخية عغ شخيق      

o 0تدويج السشتجيغ بالسعمػمات والبيانات الستعمقة باتجاىات األسػاؽ الخارجية 

o 0إلجخاءات الستعمقة بعسميات الترجيخ واالستيخادتيديخ وتحجيج ا 

o  االىتساـ بخفع جػدة مشتجات السذخوعات الرغيخة، وإيجاد الحمػؿ الفعالة لسذاكل
 0التدػيق

o  0االىتساـ بخفع مدتػى جػدة السشتجات الحخفية خرػصًا في مخحمة التذصيب الشيائي 

o  ج بجورىا في تعخيف السدتيمكيغ قياـ مكاتب التسثيل التجاري بالدفارات السرخية بالخار
مغ مػاششي الجوؿ السختمفة بشػعيات السشتجات الحخفية السرخية والسسيدات التشافدية ليا 
إلى جانب تشطيع الديارات ألصحاب الذخكات والػكاالت التجارية السدتػردة إلى مرخ 

صبيعة لاللتقاء بسسثمي السشطسات الحخفية بيا، والتعخؼ عمى تمظ السشتجات عمى ال
 0بترخؼ( 286وتحجيج احتياجاتيع مشيا ) رئاسة الجسيػرية، ص 

o  تذجيع إقامة السعارض الجاخمية والخارجية لمدجاد لجورىا في تشذيط عسمية التدػيق وما
 0لحلظ مغ انعكاسات تشسػية عمى القخية
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 0خامدًا: دعم الجههد األهلية في تشسية الدجاد بالقرية 
يػجج بالقخية الجسعية التعاونية اإلنتاجية لسشتجي الدجاد بداقية أبػ شعخة وجسعية تشسية      

صشاعة الدجاد ، ويدعى البعس اآلف إلى إشيار جسعية ثالثة تحسل اسع تخاثشا، لكغ ىحه 
الجيػد ال تتدع بالتكامل والتعاوف فيسا بيشيا ، كسا تػجج بعس السحاوالت التي تقـػ بيا 

لجيات بالسحافطة لدياة القخية والتعخؼ عمى مذاكميا لكغ ىحا يشتيي بسجخد انتياء بعس ا
 0الديارة
لحا يشبغي دعع ىحه الجيػد األىمية حتى تؤتي ثسارىا في تشسية الرشاعة وحل الكثيخ      

 0مغ مذكالتيا ، حتى يخى مجتسع الجراسة أف ليحه الجسعيات دور حقيقي
 0ية بدورها في تشسية الرشاعة بالقرية سادسًا: قيام جامعة السشهف

يسكغ لجامعة السشػفية مغ خالؿ العجيج مغ كمياتيا السداىسة في تصػيخ وتشسية       
صشاعة الدجاد، فكمية التخبية الشػعية التي تقع بسجيشة أشسػف وتبعج عغ القخية بشحػ عذخة 

لي في إعجادىا ألنيا تتع كيمػ متخات عمييا دور في تحجيث الترسيسات وإدخاؿ الحاسب اآل
بصخؽ بجائية حتى اآلف ، كسا يسكغ أف تقـػ بتصػيخ شخؽ الشديج وتجريب العامميغ بالقخية 

 0عمييا وغيخ ذلظ مغ األدوار
كسا يسكغ لكمية اليشجسة بذبيغ الكـػ أف تقػـ بجورىا في تشسية ىحه الرشاعة خرػصًا      

بعس أقداميا تقـػ بجراسات ليا ارتباشيا  أف بيا مخكد لتشسية الخيف السرخي ، كسا أف
بالخيف وصشاعتو ، أما كمية الدراعة فيجب أف تداىع بججية في مذخوع إنتاج الحخيخ مغ 
دودة القد حتى نقمل مغ االستيخاد ، كسا يسكغ لكمية التجارة أف تقـػ بعسل دراسات تتعمق 

أقداـ كمية اآلداب مثل بكيفية تفعيل تدػيق السشتج  ورفع عػائجه ، كسا يسكغ لبعس 
الجغخافيا واالجتساع واإلعالـ السداىسة في تشسية ىحه الرشاعة، باإلضافة إلى دور كمية 
االقتراد السشدلي مغ خالؿ قدع الشديج في تصػيخ ىحه الرشاعة وتحديغ أذواقيا لمتشاسب 

 0مع حاجة السدتيمكيغ 
 نتائج البحث

 غ العجيج مغ الشتائج مشيا:أسفخت دراسة صشاعة الدجاد اليجوي ع      
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    أسيع عامل الخبخة الستػارثة وتػافخ األيجي العاممة الساىخة في تػششيا، األمخ الحي
 0كاف لو انعكاسو عمى الكثيخ مغ األوضاع االجتساعية واالقترادية بالقخية

     مخت ىحه الرشاعة بسخاحل كل مخحمة ليا ما يسيدىا، حيث بجأت بسخحمة الجخػؿ إلى
القخية عغ شخيق بعس أبشاء القخية الحيغ تعمسػىا بالقاىخة في فتخة الخسديشيات واستسخت 

التي حققت  1995 – 1975، ثع مخحمة االنتذار واالزدىار خالؿ الفتخة 1975حتى 
 1995مخحمة التجىػر واالنحدار التي عاشتيا الفتخة بعج فييا الرشاعة نيزتيا ، ثع 

 0حتى وقتشا الخاىغ، حيث تعخضت الرشاعة لمعجيج مغ التحجيات 

    تقف العجيج مغ العػامل وراء تػشغ صشاعة الدجاد بالقخية يأتي عمى رأسيا تػافخ
ة فييا، األيجي العاممة الساىخة ، حيث تسثل الرشاعة صشاعة أسخية يذارؾ أفخاد األسخ 

لحا تسثل تكمفة العسل نحػ خسدي تكمفة اإلنتاج، كسا مثل التدػيق عاماًل ميسًا في ىحه 
الرشاعة، كسا مثل رأس الساؿ مقػمًا ميسًا ليا، خرػصًا أف رأس الساؿ الستغيخ يسثل 
أىسية كبيخة لمرشاعة، كسا لعبت الدياسة الحكػمية دورىا في تػجيو ىحه الرشاعة ، 

 0العػامل األخخى  باإلضافة لبعس

    تعكذ اقتراديات إنتاج الدجاد تقمز الفجػة بيغ التكمفة والعػائج، ففي التدعيشيات
كانت التكمفة محجودة وكاف العائج كبيخًا ، مسا انعكذ عمى وجػد صافي عائج كبيخ، أما 

 0في الػقت الحالي فقج انخفس ىامر الخبح

   ل ومػاد خاـ وتدػيق بيغ الرشاعات يتبايغ الػزف الشدبي لعشاصخ التكمفة مغ عس
السختمفة، حيث تتدايج تكمفة العسل والسادة الخاـ بيغ السكػنات السختمفة لمتكمفة في 

 0صشاعة الدجاد كشسػذج لمرشاعات اليجوية التي تتصمب ميارات فشية

  جشييًا، كسا بمغ متػسط سعخ  2675بمغ متػسط تكمفة الستخ السخبع مغ الدجاد بالقخية
جشييًا،  3000جشييًا ، يشخفس عشج بيعو لمتاجخ إلى 3150لمسذتخي بذكل مباشخبيعو 
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جشييًا عشج بيعو  475أي أف صافي الخبح الحي يحققو بيع الستخ السخبع مغ الدجاد يبمغ 
 0جشييًا عشج بيعو لمتاجخ 325لمسذتخي بذكل مباشخ تشخفس إلى 

 يث خمق فخص لعسل لدكانيا، كاف لرشاعة الدجاد آثارىا التشسػية عمى القخية مغ ح
واالنعكاس عمى الػزف الشدبي لمدكاف داخل قػة العسل، وعمى األنذصة االقترادية 
لجييع التي تتفػؽ فييا الرشاعة عمى متػسط السخكد والسحافطة، كسا تختفع ندبة أرباب 

 0يةالسيغ بالقخية، كسا كاف ليا انعكاسيا عمى الخجمات والسخافق والشسػ العسخاني بالقخ 

   تػاجو صشاعة الدجاد باعتبارىا صشاعة يجوية كثيفة العسل العجيج مغ السذكالت مشيا
نقز التسػيل وصعػبة التدػيق ومذكالت الحرػؿ عمى السادة الخاـ ومذكالت 
التدػيق ومذكالت تدخب العسالة وانخفاض األيجي العاممة الساىخة ، وتجني الجور 

 0الحكػمي في دعسيا

 0س السقتخحات التشسػية لمشيػض بالرشاعة بالقخيةانتيى البحث ببع 

 تػصيات البحث
 انتيى البحث ببعس التػصيات لمشيػض بالرشاعة وتشسيتيا مشيا:       
  يشبغي تػحيج الجيات التي تتعامل مع السذخوعات الحخفية والرغيخة في السحافطة

 0لمتيديخ عمى السدتثسخيغ

 الجاخمي والخارجي لمدجاد ، ألف التدػيق  يشبغي دعع الجيات القائسة عمى التدػيق
 0يسثل أىسية ليحه الرشاعة

  ضخورة تبشي مذخوعًا استخاتيجيًا يدتيجؼ نذخ فكخة الرشاعات الحخفية في الخيف
 0السرخي، لسا ليا مغ انعكاسات اجتساعية واقترادية متعجدة

 جات إنذاء مجسع صشاعي متكامل لمرشاعات الحخفية بالقخية يتزسغ كافة الػح
 0السصمػبة، مغ أجل أف تكػف القخية نسػذجًا لمقخى اإلنتاجية
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  أف تقـػ الجولة بتػفيخ السػاد الخاـ الالزمة لمرشاعة مغ مرادرىا بأسعار مشاسبة ، وال
 0تتخؾ الفخصة لمتجار لمتحكع في أسعار السػاد الخاـ كسا يتحكسػف في أسعار السشتج

 ق بالجعع السادي أو الجعع االجتساعي أو الجعع دعع صشاع الدجاد بالقخية سػاء ما يتعم
 0الرحي، في ضل وجػد بعس األمخاض التي تختبط بالرشاعة

  تذجيع إقامة مذخوع تخبية الحخيخ باالعتساد عمى دودة القد الحي سيكػف لو دوره في
تػفيخ الحخيخ الصبيعي بالجاخل وتقميل االستيخاد مغ الخارج، باإلضافة إلى دوره في 

 0فخص عسل لمدكافتػفيخ 

  ضخورة مػاكبة التغيخات التي تحجث في أذواؽ السدتيمكيغ في ترسيع الدجاد وألػانو
 0وإنتاجو، لزساف استسخارية الصمب عمى الدجاد

  تذجيع جسعيات السجتسع السجني والجسعيات الحكػمية السيتسة بالدجاد بالقخية عمى
 0انعكاس عمى الرشاعةالقياـ بجورىا عمى الػجو األكسل، لسا لحلظ مغ 

  ضخورة االرتقاء ببيئة العسل في صشاعة الدجاد، لسا لحلظ مغ انعكاسات صحية عمى
 0العامميغ بيحه الرشاعة

  وضع القخية عمى خخيصة الدياحة الجاخمية والخارجية، عغ شخيق االستفادة مغ مػقعيا
 0ةوتشػع إمكانية الػصػؿ ليا، لسا لحلظ مغ انعكاس إيجابي عمى الرشاع

  تذجيع إقامة معارض تدػيق الدجاد لجورىا في تشذيط حخكة بيعو سػاء كانت معارض
 0داخمية أو خارجية

  تػفيخ القخوض السصمػبة لتشسية الرشاعة بفػائج بديصة، مع ضخورة تقميل الزسانات
 0السصمػبة لمقخوض ورفع مبالغ القخوض حتى تحقق ىجفيا



 مىسى فتحً مىسى عتلمد/ 

 

 (3232)يناير 56، ع 34؛ مجالبحوث البيئية والطاقة جملة  011
 

  القخية تتزسغ بعس األقداـ التي تخجـ ضخورة إنذاء مجرسة ثانػية صشاعية في
الرشاعة والرشاعات اليجوية األخخى السػجػدة بالسخكد مثل صشاعة الفخار وصشاعة 

 0التصعيع بالرجؼ

  ضخورة قياـ جامعة السشػفية بجروىا في خجمة وتشسية ىحه الرشاعة مغ خالؿ كمياتيا
التخبية الشػعية وكمية  السختمفة التي تختبط بيحه الرشاعة مثل كمية الدراعة وكمية

 0االقتراد السشدلي وكمية اليشجسة وكمية التجارة وكمية اآلداب

  يشبغي قياـ محافطة السشػفية بإعجاد دليل لمرشاعات الحخفية في السحافطة ، يتزسغ
تاريخيا وجغخافيتيا ومقػماتيا ومذكالتيا وكيفية تشسيتيا خرػصًا أف بعزيا ميجد 

 0باالنقخاض

  



 مصر - واقع الصناعات الحرفية ومستقبلها بمحافظة المنىفية

 

 (3232)يناير 56، ع 34؛ مجالبحوث البيئية والطاقة جملة  011
 

 اجع البحثمرادر ومر 
 أواًل: السرادر:

  الجياز السخكدي لمتعبئة العامة واإلحراء، تعجاد الدكاف وتعجاد السباني لسحافطة
 0 2006و 1996السشػفية عامي 

  ،الجياز السخكدي لمتعبئة العامة واإلحراء، صشاعة الدجاد والسػكيت في مرخ
 0 2009فبخايخ

  ،2014الكتاب اإلحرائي الدشػي، سبتسبخ الجياز السخكدي لمتعبئة العامة واإلحراء 
0 

  رئاسة الجسيػرية، السجالذ القػمية الستخررة، الرشاعات الحخفية في مرخ، تقخيخ
 0 2002السجمذ القػمي لإلنتاج والذئػف االقترادية، الجورة الثامشة والعذخوف،

 0رئاسة مخكد ومجيشة أشسػف، إدارة التشسية، بيانات غيخ مشذػرة 
 ،خصة قػمية لتشسية الرشاعات الرغيخة مع االستفادة مغ تجارب الجوؿ  مجمذ الذػرى

 0 2003األخخى لجشة اإلنتاج الرشاعي والصاقة، ، 
  ،مجمذ الػزراء، مخكد السعمػمات ودعع اتخاذ القخار، السذخوعات الرغيخة في مرخ

 0 2002السذاكل ومقتخحات الحل ، 
  0التعاوف اإلنتاجي، بيانات غيخ مشذػرةمحافطة السشػفية ، إدارة الرشاعات الحخفية و  
  ،0 2000محافطة السشػفية ، ساقية أبػ شعخة، مخكد السعمػمات ودعع اتخاذ القخار 
  (2025 – 2005محافطة السشػفية، خصة التشسية الذاممة لسحافطة السشػفية ،) ـ

2007 0 
  تقخيخ  2012معيج التخصيط القػمي، تقخيخ التشسية البذخية لسحافطة السشػفية عاـ ،

 0غيخ مشذػر
  ،250000: 1الييئة السرخية العامة لمسداحة، الخخائط الخقسية لسحافطات الجسيػرية 

  2008، عاـ 
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  1الييئة السرخية العامة لمسداحة، الخخائط الخقسية لسحافطة السشػفية، مقياس  :
   2008، عاـ  50000

 سخاني، السخصط العسخاني اإلرشادي وزارة اإلسكاف والسخافق ، الييئة العامة لمتخصيط الع
 0 2005لقخية ساقية أبػ شعخة مخكد أشسػف محافطة السشػفية ، 

 ثانيًا: السراجع العربية:
  ،إبخاىيع عمي غانع، االتجاىات الحجيثة في جغخافية الرشاعة، سمدمة بحػث جغخافية

 0 2011الجسعية الجغخافية السرخية، العجد الدادس والثالثػف، 
  0 1985حبيب رسػؿ، جغخافية الرشاعة، دار الشيزة العخبية، بيخوت ، أحسج 
  ،حدغ عبج القادر صالح، مجخل إلى جغخافية الرشاعة، دار الذخوؽ لمشذخ والتػزيع

  1985عساف ، 
  دولت صادؽ، الرشاعات الخيفية وأثخىا في التشسية االقترادية، في بحػث السؤتسخ

 0 1965ثاني، القاىخة الجغخافي العخبي األوؿ، السجمج ال
  رشجي عمي عيج، دمحم الديج حدغ ، خصة مقتخحة لمشيػض بالرشاعات الشديجية اليجوية

بجسيػرية مرخ العخبية، مجمة االقتراد السشدلي، كمية االقتراد السشدلي جامعة 
 0 2009، العجد الخابع 19السشػفية، مجمج 

  0 2010األنجمػ السرخية، سعيج عبجه، جغخافية الشقل مغداىا ومخماىا، مكتبة 
  شػىجي عبج الحسيج الخػاجة، الرشاعات الرغيخة في مخكد أجا ودورىا في التشسية– 

دراسة جغخافية، السؤتسخ الدشػي لقدع الجغخافيا ونطع السعمػمات الجغخافية ، بجوف 
 0تاريخ

 صالح عبج الجابخ عيدى، نساذج تصبيقية مغ إسيامات السخأة الخيفية في الرشاعات 
الحخفية الرغيخة بسحافطة السشػفية، السؤتسخ القػمي الثالث لمسخأة ، محافطة السشػفية 

 ،  1998مارس  16 -14
  ،0 2014صالح عبج الجابخ عيدى، جغخافية الخيف مشيجيات وقزايا متصػرة 
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  ، عبج الدتار حديغ أبػ ىاشع، فغ صشاعة الدجاد والكميع اليجوي، مكتبة ابغ سيشا
 0 2002القاىخة، 

  عبيخ محسػد عبج الحكع دمحم ، اقتراديػات صشاعػػة الدجػاد فػػي مرػػػخ، رسالة ماجدتيخ
 0 2005غيخ مشذػرة، قدع االقتراد كمية التجارة جامعة عيغ شسذ، 

  عمي دمحم حمػه، استخجاـ السديج التدػيقي في تشذيط الرشاعات الحخفية بالتصبيق عمى
مة آفاؽ ججيجة، كمية التجارة جامعة السشػفية، صشاعة الدجاد بسحافطة السشػفية، مج

 0 1992العجد األوؿ، 
  ،2005فتحي دمحم أبػ عيانة، الجغخافية االقترادية، دار السعخفة الجامعية، اإلسكشجرية  
  فتحي دمحم مريمحي، السشػفية ، شاقات بذخية متججدة وسقػؼ تشسػية متغيخة، مصابع

 0 2003جامعة السشػفية، 
  0 1980الرقار، الجغخافية الرشاعية في العالع، مشذأة السعارؼ، فؤاد دمحم 
  دمحم إبخاىيع رمزاف، جغخافية الرشاعة في ضػء الستغيخات العالسية السعاصخة، مجمة

 0 2009كمية اآلداب جامعة اإلسكشجرية، العجد الدتػف 
 جامعية، دمحم الفتحي بكيخ، الجغخافيا االقترادية ، أسذ وتصبيقات، دار السعخفة ال

 0 2013اإلسكشجرية، 
  ،دمحم خسيذ الدوكة، جغخافية السعادف والرشاعة، دار السعخفة الجامعية، اإلسكشجرية

2008 0 
  دراسة في  –مػسى فتحي عتمع، خخيصة التعميع العاـ قبل الجامعي في مخكد أشسػف

 2014 ، إبخيل 97جغخافية الخجمات، مجمة بحػث كمية اآلداب جامعة السشػفية، العجد 
0 

  ناندي سعيج سعج حبمز، العػامل السؤثخة في تشسية الرشاعات الحخفية اليجوية، دراسة
حالة محافطة السشػفية، رسالة ماجدتيخ في اليشجسة السعسارية تخرز تخصيط 

  0 2014عسخاني، كمية اليشجسة جامعة القاىخة 
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  مع إشارة خاصة نيفيغ فخج إبخاىيع، دور الرشاعات الرغيخة في االقتراد السرخي
لجورىا في تشسية محافطة السشػفية، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية التجارة جامعة 

 0 2000السشػفية 
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