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 :خصـــــــالمل

اطتخ الزعتزع علتى ال ػتتت اى زتبعى التزا ا لعظتع ال ؾتع علتتى اطتزدفتذ الفر

وذلت  الت    ،مؾبتظتبد الم زغتخمظز ى الغمد ريخ، ودراطخ الغتفارح اى زبعيتخ تتى ال

 وحىصلج الدراست إلً الؼديد مه الىخائح أهمها:(. 9006/9070-69/7661الفززح )

متتا  %76.9 ؾتت  الز تتبلض الظتت  ى المع تت ى اؽظتتبييب للل يتتب الجلفيتتخ ث ظتتجخ يل تتذ 

المز طتؾ الظتت  ى لعتتفد الل يتب الجلفيتتخ، ثي متتب رشايتتفد الل يتب اىتز غيتتخ ث ظتتجخ طتت  يخ 

 لفتبع اى زتبط اما المز طؾ الظ  ى لعفد الل يب.  %7.1مع  يخ اؽظبييبً ثل ذ  ؾ 

ؽا وذل   زيغخ  97.6الكلى ما عظع ال ؾع ط  يبً ثمعف  مع  ى اؽظبييب ًثلغ ؽ الى 

ط العظع ما الل يب الجلفيخ واىتز غيخ ط  يبً ثمعف  مع ت ى اؽظتبييبً ثلتغ ا لفبع ا زب

ر تتبلض مع تت ى تتتى المز طتتؾ العتتب  وعتت د  ؽتتا علتتى الززريتتت. 17.3 ،10.1ؽتت الى 

ى زبعيخ اللليخ ما العظع وذل   زيغخ ر بلض مز طؾ ا زبعيخ اللليتخ اىتز غيتخ ثمعتف  

  ظتجخ الل يتب الجلفيتخو عيخ اللليخ الجلفيخ.كغم، وعف  مع  يخ الز بلض تى ا زب0.79ثلغ 

% علتتى الززريتتت ونو ا زتتبط العظتتع ثدمتتب يمضتتع 63.9،%7.3واىتز غيتتخ يمتتض و  ؾتت  

مؾبتظتتخ واؽزلتتذ  علتتى الززريتت. % متتا اعمتتبلى ا زتبط الغمد ريتتخ66.7،%0.6 ؾت  

يت   و  تتى األ ميتخ ثبل ظتجخ لعتفد الل يتب، تتى ؽتيا رؾزتع مؾبتظتخ الفألالم يب المزكش ا

ؽزلتذ مؾبتظتخ طت  بط االمزرجخ األولى تى مز طؾ ا زبعجخ اللليخ الجلفيخ متا العظتع، و

 تز غيخ ما العظع.ىالمزرجخ األولى ما ؽيش مز طؾ ا زبعيخ اللليخ ا

، مؾبتظتتتبد الغتتتفارح اى زبعيتتتخ،  زتتتبط اللليتتتخا  ؾتتتع العظتتتع، الكلمااااث اإلسخرياااا يت:

 الغمد ريخ.

 

 ت:   ـــــــــــممدم
 ؾع العظع ما األ شطخ الشراعيخ الدبمخ والزى يمكتا اعزجبر تب طت بعخ رزثيخ 

رثؾتبً مظتزمزاً للمزثتى متا الت    سراعيخ ال رؾزبط التى رنص متب  كجيتز كمتب ن دتب رتفر

الؾظ   على الم زغبد الملزلفخ، كبلعظع، والشتمت، وؽجت ة اللمتبػ، وطتمغ العظتع، 
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 ط ثعتغ األمتزاع، ثبىػتبتخ ، كمب رظزلف  لفغبد ال ؾع تى عوغذاء ملكبد ال ؾع

التتى نو اىكضتتبر متتا ؽ ايتتو ال ؾتتع وا زشتتبر ب ثتتبلمشار  يعمتتع علتتى رتتتت اى زتتبط 

سيتبدح غلتخ المؾبطتيع الؾمليتخ واللؼتز والفبكدتخ و عا ؽزيك عمليخ الزلمتيؼالشراعى 

  .(9002)عجف الؾميف،  البطخ
 

 مشكلت الدراست:

  زتبط اللليتخ متا العظتعالمز طتؾ كميتخ   لفتبع الظت  ىالرزمضع مشكلخ الفراطتخ تتى ا      

%، متتا المز طتتؾ العتتب  علتتى مظتتز ى الغمد ريتتخ 7.1ر تتبلض طتت  ى لتتفر ث ؾتت   ثمعتتف 

-69/7661كغم عظع لللليخ ال   الفزتزح ) 9.92ؽ الى  الجبلغ ى زبعيخ اللليخ ما العظع

والزتى ثل تذ  ؾت   لفبع  ظجخ مظب مخ ليمخ اى زبط متا عظتع ال ؾتع ا(. و9006/9070

متا التفالع % 0.7 ، و ؾت مليبر ع يه 22.19والجبلغ ؽ الى ما الفالع الؾي ا ى % 0.99

)وسارح الشراعتخ واطزظت ػ  9006 مليتبر ع يته وذلت  الت   عتب  729 الشراعى والجبلغ

رلت   رتثصز علتىاألمز الذى يفع  الى دراطتخ المز يتزاد الزتى  (.9006/9070األراػى، 

 ،خ اللليتتخ متتا العظتتع ثتتيا ن تتم المؾبتظتتبد الم زغتتخالظتت بعخ متتا ؽيتتش الزفتتبود تتتى ا زبعيتت

 ورأصيز ذل  على سيبدح مظب مخ رل  الظ بعخ تى الفالع الشراعى.
 

 هدف الدراست:

تتى ن تم المؾبتظتبد الم زغتخ  لم بؽع العظتعالغفارح اى زبعيخ  معزتخردفع الفراطخ الى       

 راطخ مب يلى:(، وذل  ما ال   د9006/9070-69/7661تى مظز ال   الفززح )

ال ػت الزا ا لزط ر ك ً ما عفد الل يب وكميخ اى زبط ومز طؾ ا زبط اللليخ ما  .7

 عظع ال ؾع تى مظز ال   تززح الفراطخ.

 األ ميخ ال ظجيخ أل م المؾبتظبد الم زغخ لعظع ال ؾع تى عمد ريخ مظز العزثيخ. .9

 زبعيتخ المزرفعتخ ؽزتى رؾليع الزجبيا لمز طؾ ا زبعيخ اللليخ ثيا المؾبتظبد ذاد اى .1

يمكا الز طت تى طت بعخ عظتع ال ؾتع ثدتب ثمتب يؼتما رؾميتك االطتز    األتؼتع 

 للم ارد.
 

     :الطريمت البحثيت ومصا ر البياواث

طزلفمذ ثعتغ ااعزمفد الفراطخ على كع ما نطل ة الزؾليع ال طفى والكمى، و     

معبمتتع اىالتتز ع وال ظتتت األطتتبليت اىؽظتتبييخ الجظتتيطخ مضتتع اى ؾتتزاع المعيتتبرى، 

طتتزلف  نطتتل ة اى ؾتتفار الجظتتيؾ ورؾليتتع الزجتتبيا تتتى ارغتتب يا ممزو تتبً االمئ يتتخ، كمتتب 

( للزعزع على مع  يخ الفزوق ثتيا مز طتؾ ا زبعيتخ اللليتخ متا L.S.Rثإالزجبر د كبو )
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ونكضتز  تذا المؾبتظتبد م يمتخ ى زبعته، كمتب رتم  ،العظع ثتيا ن تم المؾبتظتبد الم زغتخ

بمع اررجبؽ الزرت لظيجزمبو لمعزتخ مفى الز س  ثيا رزريتت ن تم المؾبتظتبد ليبص مع

 الم زغخ لعظع ال ؾع ما ؽيش مز طؾ ا زبعيخ اللليخ وعتفد الل يتب وذلت  الت   الفزتزح

(69/7661-9006/9070.) 

ولتتف اعزمتتفد الفراطتتخ علتتى الجيب تتبد الضب  يتتخ الم شتت رح وغيتتز الم شتت رح ث شتتزح       

ح الؾي ا يتتتخ والفاع تتتخ والظتتتمكيخ والزتتتى يظتتتفر ب لطتتتب  الشتتتئ و اؽظتتتبءاد الضتتتزو

 .االلزظبديخ ث سارح الشراعخ
 

 وخائح الدراست:

 أوالً: الىضغ الراهه لؼد  الخاليا وكميت ػسل الىحل المىخح:

( رط ر كع ما نعفاد الل يب، اعمبلى ا زبط العظع، مز طؾ 7ي ػؼ الغفو  رلم )     

-69/7661علتتتى مظتتتز ى الغمد ريتتتخ التتت   الفزتتتزح )ا زبعيتتتخ اللليتتتخ متتتا العظتتتع 

9006/9070:) 

 ػد  خاليا الىحل:

( الى ر بلض ط  ى مع  ى 7( ثغفو  )7: رشيز المعبدلخ رلم )ػد  الخاليا البلديت    -

% ما 76.9نلو الليخ وث ظجخ ر بلض ط  ى رمضع   ؾ  6.79اؽظبييبً ثلغ ؽ الى 

 لو الليخ ثبلغمد ريخ.ن 71.7مز طؾ عفد الل يب والجبلغ ؽ الى 

( ثت فض الغتفو  التى ن دتب رزشايتف 9يزؼؼ ما المعبدلخ رلم )ػد  الخاليا اإلفروديت:    -

رشايتف طت  ى  ثمعتف نلو الليخ و 79.31ثمعف  ط  ى مع  ى اؽظبييبً ثلغ ؽ الى 

 نلو الليخ.  7197.9% ما مز طؾ عفد الل يب الجبلغ ؽ الى 7.1لفر ث ؾ  

( ثبلغتفو  المشتبر 1رشتيز المعبدلتخ رلتم ) ا البلديات واإلفروديات:إخمالً ػد  الخالي   -

ممتب يشتيز  % 0.002ليه ن دب رزشايف ط  يبً ثمعف  غيز مع  ى اؽظبييبً ثلتغ  ؾت  ا

مليتتت و الليتتتخ 7.7التتتى ن تتته يكتتتبد يتتتفور ؽتتت   مز طتتتطه الؾظتتتبثى والجتتتبلغ ؽتتت الى 

 ثبلغمد ريخ.
 

  كميت الؼسل المىخح:

( التى نو 7رشتيز معبدلتخ اىرغتبا الشم تى العتب  رلتم )اليا البلديات: كميت إوخاج الؼسل مه الخ -

كميتتخ ا زتتبط العظتتع متتا الل يتتب الجلفيتتخ يأالتتذ ارغب تتبً مز بلظتتبً ثمعتتف  ر تتبلض طتت  ى مع تت ى 
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% متا المز طتؾ 76.11ؽا وث ظتجخ ر تبلض طت  ى لتفرد ث ؾت  10.1اؽظبييبً ثلغ ؽ الى 

 على مظز ى الغمد ريخ. ؽا729.76الظ  ى ى زبط العظع الجبلغ ؽ الى 

( 2رشيز معبدلخ اىرغبا الشم ى العتب  رلتم )كميت إوخاج الؼسل مه الخاليا االفروديت:  -

نيؼتتبً يأالتتذ ارغب تتبً مز بلظتتبً ثمعتتف   و كميتتخ ا زتتبط العظتتع متتا الل يتتب االتز غيتتخنالتتى 

ؽتا وث ظتجخ ر تبلض طت  ى لتفرد  17.11ر بلض ط  ى مع  ى اؽظبييبً ثلغ ؽ الى 

 نلو ؽا ط  يبً. 3.16% ما المز طؾ الظ  ى ى زبط العظع الجبلغ ؽ الى 0.13ث ؾ  
  

وخاااج مااه إلمؼااا الث االحداااة السمىاً الؼاااا لؼااد  الخالياا ومخىسااظ اوخاخياات الخليات وكمياات ا .1خادو  

 (2006/2010-69/1661الؼسل فً مصر خال  الفخرة )

 البيان
رلم 

 المؼا لت
 مخىسظال مؼا لت االحداي السمىً الؼاا

مؼد  الخغير 

 السىىي%

د 
ػ

 

 
يا
ال
خ
ال

 

 خاليا بلديت

 لف(أ)
  ـص 6.797 – 793.6= هـ1ص^ 7

                (71.77(         ** )2.6)** 71.13 76.9 

 فروديتإخاليا 

 لف(أ)
9 

  ـص 79.31+ 7719.6= هـ1ص^
              (71.77(          ** )2.9)** 

7197.9 7.1 

 1 خملت )مليىن(
  ـص 1.99+  7109.13= هـ1ص^

             (96.77(              )0.636) 
7.7 0.0029 

ت 
مي
ك

إ
ج 
خا
و ل
س
لؼ
ا

 

 7 خاليا بلديت )طه(
  ـص 10.093 – 793.6= هـ2ص^

             (72,77(         ** )2,97)** 729.76 76.11 

 فروديتإخاليا 

 لف طه(أ)

2 
 

  ـص 17.11 – 3170.9= هـ2ص^
       (91.11(         ** )2.9)* 

3.167 0.13 

 خملت

 لف طه(أ)

9 

 

  ـص 99.39 – 6719.71= هـ2ص^
              (96.17 )**           (7.039)** 3.216 0.11 

ظ 
س
خى
م

إ
ج 
خا
و

ه 
 م
يت
خل
ال

ل
س
لؼ
ا

 

خاليا بلديت 

 )كدم(

1 
 

  ـص 0.077  - 1.977= هـ3ص^
       (7.93(            )0.297) 

1.79 0.007 

 فروديتإخاليا 

 )كدم(

3 
 

  ـص 0.771  - 1.167= هـ4ص^
           (9.33(        **)2.13)** 

9.771 7.39 

 المخىسظ الؼاا

 )كدم(

6 
 

  ـص 0.013  - 1.019= هـ4ص^
     (27.03(        **)7.79)** 

9.716 7.99 

 %.2ع ف  ى* مع  %، 7ع ف  ى** مع  

لطتتب  الشتتئ و االلزظتتبديخ، اىدارح المزكشيتتخ  ،ارح الشراعتتخ واطزظتت ػ األراػتتىعمعتتذ وؽظتتجذ متتا: وس :المصاادر

 .عفاد ملزلفخ نؽظبءاد الضزوح الؾي ا يخ والفاع خ والظمكيخ، ال لزظبد الشراعى،  شزح 
 

 ون( التتى 9رشتتيز المعبدلتتخ رلتتم ) إوخاااج الؼساال مااه الخاليااا البلدياات واإلفرودياات: إخمااال 

لغمد ريتتخ يأالتتذ ارغتتبا الز تتبلض ثمعتتف  ر تتبلض طتت  ى مع تت ى اعمتتبلى ا زتتبط العظتتع تتتى ا

% ما المز طتؾ 0.11ؽا وث ظجخ ر بلض ط  يخ لفرد ث ؾ   99.39اؽظبييبً ثلغ ؽ الى 

 نلو ؽا على مظز ى الغمد ريخ. 3.97الظ  ى ىعمبلى ا زبط العظع الجبلغ ؽ الى 
 

 مهىريت مصر الؼربيت:ثاوياً: األهميت الىسبيت للمحافظاث المىخدت لؼسل الىحل فً خ

، 97.2 ؽتتت الى اعمتتتبلى عتتتفد الل يتتتب الجلفيتتتخ واىتز غيتتتخ( نو 9رشتتتيز ثيب تتتبد عتتتفو  )

% ما اعمتبلى عتفد الل يتب 63.9%، 7.3نلو الليخ على الززريت يمض و  ؾ   7172.6

-69/7661مليت و الليتخ لمز طتؾ الفزتتزح ) 7.11علتى مظتز ى الغمد ريتخ الجتبلغ ؽتت الى 
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ا زتبط الل يتب الجلفيتخ والل يتب اىتز غيتخ متا عظتع ال ؾتع ثؾت الى ثلغ و (.9006/9070

% متتا اعمتتبلى ا زتتبط 66.7%،0.6ؽتتا علتتى الززريتتت يمتتض و  ؾتت   3102.3، 11.99

ؽتتا لمز طتتؾ الفزتتزح  3131.79عظتتع ال ؾتتع علتتى مظتتز ى الغمد ريتتخ الجتتبلغ ؽتت الى 

اللليتخ اىتز غيتخ ثلغ مز طؾ ا زبط كع ما اللليخ الجلفيخ وو (.69/7661-9006/9070)

وثتتزلم  ظتتجى يجلتتغ ؽتت الى  ،كغتتم علتتى الززريتتت 9.71، 1.71متتا عظتتع ال ؾتتع ؽتت الى 

ما المز طؾ الظ  ى العب  ى زبعيخ اللليخ ما العظع على مظز ى  %700.39%، 27.6

اطتزمزاء ومتا  كغم كأطبص للميبص لمز طؾ تزتزح الفراطتخ. 9.79الغمد ريخ الجبلغ ؽ الى 

أل تم المؾبتظتبد  يتب( والمزعلمتخ ثبأل ميتخ ال ظتجيخ ألعتفاد الل 9غتفو  )الجيب بد الت اردح ث

الم زغخ للعظع تى مظز ال   تززح الفراطخ، رجيا نو مؾبتظخ الم يب رؾزع المزرجتخ األولتى 

% يليدتتب تتتى الززريتتت كتتع متتا ال زثيتتخ، وث تتى طتت يو، 72.36ثأ ميتتخ  ظتتجيخ ثل تتذ  ؾتت  

%، 70.09%، 70.79خ ثأ ميتخ  ظتجيخ رجلتغ  ؾت  ونطي ؽ، والجؾيزح، والشزليخ، والفلدلي

% علتتتتى الززريتتتتت، ويمضتتتتع نعتتتتفاد الل يتتتتب تتتتتى 3.77% و%3.79، %6.99، 6.19

% متتا مز طتتؾ نعتتفاد الل يتتب ثبلغمد ريتتخ التت   تزتتزح 17.97المؾبتظتتبد الظتتجت  ؾتت  

الل يتب ثدتذا لو الليخ، ؽيش لفر المز طؾ الظ  ى لعفد ن 700الزؾليع وثمز طؾ يشيف عا 

 777.7، 772.7، 799.1، 711.9، 711.3، 716.9، 971.1ؾبتظتتتتتتبد ؽتتتتتت الى الم

% متا نعتفاد الل يتب 97.70كمب يززكش  ؾ   ،نلو الليخ على الززريت ال   تززح الفراطخ

والم  تيتتخ،  نلتتو الليتتخ تتتى مؾبتظتتبد الفيتت  ، وكفتتز الشتتي ، 90ثمز طتتؾ ال يمتتع  عتتا 

، 30.6، 61.1 ثؾت ال لل يتب يمتفر لعتفد ا طت   وط  بط، والملي ثيخ، ودميتبؽ ثمز طتؾ 

نلو الليخ علتى الززريتت ثبلمؾبتظتبد الظتبثمخ رمضتع كتع م دمتب  90.2، 17.1، 17.1، 91

 الظت   % على الززريت متا المز طتؾ 7.2%،9.2%،9.2%،7.9%،2.6%،1.7 ؾ  

ؽتيا رزكتش  تت لعفد الل يب الم زغخ للعظع على مظز ى الغمد ريخ الت   تزتزح الفراطتخ. 

مؾبتظتبد الغيتشح،  تت نلو الليتخ  71% ما نعفاد الل يب ثمز طؾ ال يمع عا 1.71 ؾ  

نلتتو  71.2، 77.7، 72.9 ثؾتت ال لعتتفد الل يتتب يمتتفر  طتت   ول تتب، وال  ثبريتتخ ثمز طتتؾ 

%علتى الززريتت متا 0.66%، 7.01%، 7.77الليخ علتى الززريتت رمضتع كتع مت دم  ؾت  

ز ى الغمد ريتتخ التت   الفزتتزح لعتتفد الل يتتب الم زغتتخ عظتتع علتتى مظتت الظتت   المز طتتؾ 

(69/7661- 9006 /9070.) 
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ػااد  الخاليااا البلدياات واإلفرودياات وكمياات الؼساال ومخىسااظ اوخاخياات الخلياات مااه الؼسااال  .2خاادو  

 .(2006/2010-69/1661لمحافظاث الدمهىريت لمخىسظ الفخرة )

 البيان

 المحافظاث

 ىسظ الؼاا لالوخاخيت)كدم(المخ خملت اوخاج الؼسل )طه( ػد  الخاليا )الف خليت(

 كدم % خملت افرودً بلدي % خملت افرودً بلدي

 الخفىق/

المصىر 

 الىسبً

  رخت 

 الخفىق/

 المصىر

 الىسبً 
 9.97 709.97 9.20 0.91 99.1 99.1 - 0.99 1.9 1.9 - اىطك فريخ

 (71.79) 39.37 2.01 1.93 971.91 979.1 7.11 6.99 799.1 792.1 0.9 الجؾيزح

 (11.71) 99.31 7.06 9.91 222.93 227.7 7.93 70.79 716.9 713.1 0.2  زثيخال

كفز 

 الشي 
- 30.6 30.6 2.60 0.02 727.9 727.92 2.79 2.97 67.91 (3.11) 

 (91.97) 19.16 7.71 2.77 722.61 722.1 0.91 3.77 777.2 777.7 0.7 الفلدليخ

 (13.16) 97.77 1.17 0.67 19.90 19.9 - 7.20 90.2 90.2 - دميبؽ

 (11.71) 99.31 7.06 2.99 717.71 793.6 9.91 3.79 772.7 777.2 0.6 الشزليخ

 (9.10) 61.10 2.17 0.76 77.00 77.0 - 0.21 1.9 1.9 - اىطمبعيليخ

 (77.97) 22.16 1.16 9.22 971.23 979.9 0.63 7.90 91.0 99.9 0.7 الم  تيخ

 77.99 777.99 9.66 9.32 913.61 913.1 0.91 9.20 17.1 17.7 0.9 الملي ثيخ

 76.11 776.11 1.11 7.19 770.71 706.0 7.71 7.77 72.9 77.3 0.7 الغيشح

ث ى 

 ط يو
7.9 719.9 711.3 70.09 70.71 7719.9 7739.91 77.72 6.76 720.79 20.79 

 91.11 791.11 1.22 3.17 119.71 117.9 0.31 1.70 61.1 61.7 0.9 الفي  

 (1.26) 69.77 2.60 72.79 7910.36 7921.3 71.06 72.36 971.1 971.1 7.0  يبالم

 70.90 770.90 3.23 71.33 7791.37 7790.7 71.77 6.19 711.9 771.6 72.1 نطي ؽ

 797.37 997.37 71.19 2.11 731.61 731.1 0.91 9.20 17.1 17.1 - ط  بط

 71.92 771.92 1.90 7.90 700.91 66.3 0.31 7.01 77.7 71.6 0.9 ل ب

 706.73 906.73 79.39 0.76 79 79.0 - 0.06 7.1 7.1 - األلظز

 71.16 771.16 6.09 0.02 7 7.0 - 0.01 0.7 0.7 - نط او

 77.61 777.16 9.32 7.07 37.1 37.1 - 0.66 71.2 71.2 - ال  ثبريخ

 (91.72) 19.22 7.77 0.93 21.76 29.1 0.76 0.99 1.9 1.9 0.7 االز ى

 - 700 9.79 700 3131.79 3102.3 11.99 700 7110.7 7172.6 97.2 الغمد ريخ

 المظ ر ال ظجى. ل اص رشيز الى ليمخألالميمخ  ثيا ا 

 الغفيف( ىنالزى رشمع مؾبتظبد )شمب  طي بء، مطزوػ، ث ر طعيف، الظ يض، ال اد 

عمعتتذ وؽظتتجذ متتا: وسارح الشراعتتخ واطزظتت ػ األراػتتى، لطتتب  الشتتئ و االلزظتتبديخ، اىدارح المزكشيتتخ  :المصاادر

 .عفاد ملزلفخنؽظبءاد الضزوح الؾي ا يخ والفاع خ والظمكيخ، ال لزظبد الشراعى،  شزح 
 

  مه ػسل الىحل المخىسظ الؼاا إلوخاخيت الخليت البلديت واإلفروديت

 71.19 ؽتتت ال مؾبتظتتتخ طتتت  بط نيؼتتتبً ؽيتتتش ثلتتتغ  تتتت ثلتتتغ  تتتذا المز طتتتؾ نلظتتتبا  

 كغم/الليتتخ، 1.16 ؽتت ال مؾبتظتتخ الم  تيتتخ ؽيتتش ثلتتغ  تتت كغم/الليتتخ، كمتتب ثلتتغ ند تتبا 

كتع مؾبتظتخ  ت وثممبر خ المز طؾ العب  ى زبعيخ اللليخ الجلفيخ واىتز غيخ ما العظع 

 كغم/الليخ 9.79  ؽ ال الجبلغ  الغمد ريخ  مظز ى  لإل زبعيخ على  العب    ثبلمز طؾ

ليزؼؼ مفى الزف ق نو المظ ر ال ظجى تى كع مؾبتظخ ما المؾبتظبد الم زغخ له تمتف 

رجيا نو مؾبتظبد طت  بط، األلظتز، ث تى طت يو، نطت او، نطتي ؽ، الفيت  ، الغيتشح، 

 -%9.97) ل تتب، الملي ثيتتخ، ال  ثبريتتخ واىطتتك فاريخ رزمزتتت ثزفتت ق  ظتتجى رتتزاوػ ثتتيا

العتتب  تتتى ؽتتيا ؽممتتذ ثتتبلى المؾبتظتتبد لظتت راً  ظتتجيبً عتتا المز طتتؾ  (797.37%

%( ما مز طؾ العب  ى زبعيتخ اللليتخ الجلفيتخ واىتز غيتخ 7.97-%1.26رزاوػ ثيا )
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ولتتف يزعتتت المظتت ر ال ظتتجى تتتى ا زبعيتتخ  علتتى مظتتز ى الغمد ريتتخ التت   رلتت  الفزتتزح.

 يمتخ الل يب ما عظتع ال ؾتع ثعتغ المؾبتظتبد التى عتفح ع امتع لعتع ن مدتب عتف  م

وعف  ر اتز اللجزح اى زبعيخ لفى ال ؾبليا ثلظ ص رم يخ  الظزوع الجيئيخ والغ يخ،

و اى زبعيتتخ وا زشتتبر األمتتزاع والتتتبد الزتتى رظتتيت ال ؾتتع ورمؼتتى علتتى يتتالط ا

ؽ ايفه والبطخ ال   م طتم الشتزبء ورتثدى التى الفتغ اى زتبط ثبىػتبتخ التى  متض 

 .(7667، عبثز) اللجزح اىداريخ
 

 الخملباث اإلوخاخيت فً ػسل الىحل فً خمهىريت مصر الؼربيت: :ثالثاً 

( نو نعلتتى ا ؾتتزاع معيتتبرى لعتتفد الل يتتب كتتبو تتتى مؾبتظتتخ نطتتي ؽ 1عتتفو  ) يزجتتيا متتا 

ط او ؽيتش لتفر ننلو الليخ ونلع ا ؾزاع معيبرى كبو ثمؾبتظخ  77.79ؽيش لفر ثؾ الى

برى كمميبص رشزذ مطلتك ث ؽتفاد نلو الليخ، و ظزاً لزأصز اال ؾزاع المعي 0.12 ثؾ الى

الميبص تإو االعزمبد عليه يعزجز غيز كبتيبً لميبص رل  الزملجبد، ولذل  تمف رتم ؽظتبة معبمتع 

نو نعتتفاد الل يتتب نكضتتز واىالتتز ع كمميتتبص رشتتزذ  ظتتجى لعتتف  رتتأصزا ث ؽتتفاد الميتتبص، 

نطتي ؽ  عزػخ للز يتز تتى مؾبتظتبد كتع متا نطت او، واأللظتز، ال  ثبريتخ، اىطتك فريخ،

%، 13.0% ،71.96% ،31.2 وث تتتى طتتت يو ؽيتتتش ثلتتتغ معبمتتتع اىالتتتز ع لدتتتم  ؾتتت 

ممب يشيز الى درعخ ملم طخ ما الزجتبيا تتى  % على الززريت%99.1، %10.31، 12.0

. وعلى العكتض متا ذلت  تمتف ثلتغ معبمتع اىالتز ع عفد ال يب  ؾع العظع ثزل  المؾبتظبد

%، 2.27الفيتت   والملي ثيتتخ ؽيتتش ثلتتغ  ؾتت   ند تتبا تتتى مؾبتظتتبد الم  تيتتخ، كفتتز الشتتي ،

ممتب عكتض االطتزمزار ال ظتجى تتى عتفد ال يتب  % على الززريت%6.32، %3.97، 1.13

وثفراطخ الزملجبد تى مز طؾ ا زبعيخ اللليخ متا عظتع ال ؾتع  .عظع ال ؾع ثزل  المؾبتظبد

 7.01ى ( يزؼتؼ نو نكجتز ا ؾتزاع معيتبرى ثلتغ ؽت ال1ثبلمؾبتظبد الم زغخ كمب ثغتفو  )

كغم  ثمؾبتظخ ط  بط ، ونلع ا ؾزاع معيبرى كبو ثمؾبتظخ الملي ثيتخ ؽيتش لتفر ثؾت الى 

كغم كمب ثلغ معبمتع اىالتز ع نلظتبا تتى مؾبتظتخ اىطتمبعيلجخ، تتى ؽتيا كب تذ نلتع  0.7

  ثيخ وذل  ال    فض تززح الفراطخ.   عزػخ للز يز تى مؾبتظخ الملي

           

 يت لؼسل الىحل فً أهم المحافظاث المىخدت بالدمهىريترابؼاً الددارة اإلوخاخ

يعزمتتف االزجتتبر رؾليتتع الزجتتبيا تتتى ارغتتب يا علتتى نو اىالز تتتبد الكليتتخ تتتى مز طتتؾ 

ا زبعيخ اللليخ ما العظع لف يزعت الى اىالز تبد ثيا المؾبتظتبد وثعؼتدب متا  بؽيتخ 

 .(7661)الليفخ، نو ثظت ع ظز الشما ما  بؽيخ نالزى
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خمااالً ػااد  الخاليااا ومخىسااظ اوخاخياات الخلياات مااه الؼساال ػلااً مسااخىي إلملباااث االوخاخياات الخ .3خاادو  

 .(2006/2010-69/1661محافظاث الدمهىريت خال  الفخرة )

 البيان

 

 

 المحافظت

 ػد  الخاليا )ألف خليت(
مخىسظ إوخاخيت الخليت مه الؼسل 

 )كدم(

حرحيب المحافظاث 

  لـ بالىسبت

 المخىسظ
االوحراف 

 ييارالمؼ

مؼامل 

 االخخالف

% 

 المخىسظ
االوحراف 

 يالمؼيار

مؼامل 

 االخخالف

% 

 ػد 

 الخاليا

مخىسظ 

إوخاخيت 

الخليت مه 

 الؼسل

 77 73 73.79 7.9 9.20 12.00 7.99 1.9 طك فريخىا

 72 2 97.79 7.97 2.01 70.12 71.01 799.1 الجؾيزح

 73 9 79.13 0.91 7.06 77.22 79.03 716.9 ال زثيخ

 77 6 77.26 0.92 2.97 1.13 2.61 3.06 الشي كفز 

 79 1 70.97 0.71 7.71 71.60 72.2 777.2 الفلدليخ

 76 71 72.97 0.21 1.17 77.96 9.61 90.2 دميبؽ

 71 9 71.96 0.29 7.06 71.77 90.71 772.7 الشزليخ

 71 71 11.70 7.36 2.17 77.92 0.37 1.9 طمبعيليخىا

 90 70 77.79 0.73 1.16 2.27 1.71 91.0 الم  تيخ

 6 79 2.19 0.7 9.66 6.32 1.13 17.1 الملي ثيخ

 1 77 2.31 0.71 1.11 79.71 7.36 72.9 الغيشح

 1 1 96.06 9.91 6.76 99.10 19.16 711.3 ث ى ط يو

 9 3 73.72 7.11 1.22 3.97 3.09 61.1 الفي  

 79 7 96.31 7.19 2.60 77.11 97.91 971.9 الم يب

 2 7 72.72 7.1 3.23 10.31 77.79 711.9 ؽطي ن

 7 77 96.96 7.01 71.19 70.01 1.77 17.1 ط  بط

 3 72 79.21 7.76 1.90 91.60 1.11 77.7 ل ب

 9 76 99.00 9.39 79.39 71.96 0.99 7.1 األلظز

 7 90 0.00 0 6.09 31.20 0.12 0.7 ط اون

 70 79 99.73 7.27 9.32 13.00 2.71 71.2 ال  ثبريخ

   97.11 7.7 7.77 377.77 96.9 1.9 الزىن

   6.30 0.9 9.79 9.77 31.36 7110.7 الغمد ريخ

 (.9الغفو  رلم ) عمعذ وؽظجذ ما :المصدر
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الخلياات مااه الؼساال ػلااً مسااخىي محافظاااث   لمخىسااظ اوخاخياات الخبااايه (: وخااائح ححلياال4خاادو  )

 (2006/2010-69/1661الدمهىريت خال  الفخرة )

 لخبايهوسبت ا

مخىسظ 

مربؼاث 

 االوحرافاث

 البيان مصدر االخخالف  رخاث الحريت االوحرافاث مدمىع مربؼاث

79.31
** 

703.31
 

 بيه المحافظاث 76 9091.77
 ػسل

 الىحل
 البىالً 971 991.97 9.27 

 المدمىع 916 9600.9  

 (.9الغفو  ) عمعذ وؽظجذ ما :المصدر

 

(  زتتبيظ رؾليتتع الزجتتبيا 7ر ػتتؼ ثيب تتبد عتتفو  ) مخىسااظ إوخاخياات الخلياات مااه الؼساال:

لمز طتتؾ ا زبعيتتخ اللليتتخ متتا عظتتع ال ؾتتع ثتتيا المؾبتظتتبد الزييظتتيخ الم زغتتخ لتته تتتى 

(، وم ه يزجيا وع د تزولبً مع  يخ 9006/9070-69/7661الغمد ريخ ال   الفززح )

وعت د عفاً تى مز ططبد ا زبعيخ اللليخ ما عظع ال ؾتع ثتيا المؾبتظتبد، و تذا يفظتز 

االز تتتبد ؽميميتتخ ثتتيا رلتت  المؾبتظتتبد. وثزمتتفيز مع  يتتخ الفتتزوق ثتتيا مز طتتؾ ا زبعيتتخ 

(، L.S.R) مع تت  نلتتع متتفى  االزجتتبر ثبطتتزلفا اللليتتخ متتا العظتتع ثتتيا المؾبتظتتبد 

نو مؾبتظتتخ طتت  بط رؾزتتع المزكتتش األو  متتا ؽيتتش  (2عتتفو  )ويزؼتتؼ متتا ثيب تتبد 

كغتم، و ت  يلزلتو ثفتزق  71.19 ل ؽت امز طؾ ا زبعيخ اللليخ متا العظتع ؽيتش ثلتغ 

كبتتخ المؾبتظتبد الم زغتخ تيمتب عتفا مؾبتظتخ األلظتز،  تت اؽظبييب عا  ظيزا  مع   

 79.39ا زبعيخ لللليتخ يجلتغ ؽت الى ثمز طؾ  الضب  المزكش  ت ورأرى مؾبتظخ األلظز 

ورتأرى كغم ثفزق مع  ى اؽظبييب عا  ظيتزا تتى كبتتخ المؾبتظتبد الم زغتخ االالتزى، 

كغتم و ت  6.76ث ى طت يو تتى المزكتش الضبلتش ثمز طتؾ ا زبعيتخ ثلتغ ؽت الى  مؾبتظخ

يلزلو ثفزق مع  ى عا  ظيزا تى كبتتخ المؾبتظتبد األالتزى عتفا مؾتبتظزى نطتي ؽ، 

كغتم  6.09ونط او، ورؾزع مؾبتظخ نط او المزكش الزاثت ثمز طؾ ا زبعيخ ثلغ ؽ الى 

لمؾبتظتتبد األالتتزى عتتفا عتتا  ظيتتزا تتتى كبتتتخ ا اؽظتتبييب و تت  يلزلتتو ثفتتزق مع تت ى

مؾبتظتتخ نطتتي ؽ، وعتتبءد مؾبتظتتخ نطتتي ؽ تتتى المزكتتش اللتتبمض ثمز طتتؾ ا زبعيتتخ ثلتتغ 

عا  ظيزا تى كبتخ المؾبتظتبد اؽظبييب كغم و   يلزلو ثفزق مع  ى  3.23ؽ الى 

كغتم،  1.22وعبءد مؾبتظخ الفي   تى المزكش الظبدص ثمز طتؾ ا زبعيتخ ثلتغ ؽت الى  

عتتا  ظيتتزا تتتى كبتتتخ المؾبتظتتبد األالتتزى عتتفا ظتتبييب اؽو تت  يلزلتتو ثفتتزق مع تت ى 

غيتز مؾبتظبد اىطك فريخ، ال  ثبريخ، الملي ثيتخ، ول تب والغيتشح اذ يلزلتو عت دم ثفتزق 

. ورأرى مؾبتظخ الغيشح تى المزكش الظبثت ثمز طؾ ا زبعيخ ثلغ ؽت الى اؽظبييب مع  ى

 مؾبتظبد تى كبتخ ال اعا  ظيز اؽظبييب كغم و   يلزلو ثفزق مع  ى 1.11
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األالزى عفا مؾبتظبد اىطك فريخ، ال  ثبريخ، الملي ثيخ ول ب ؽيش يلزلتو عت دم ثفتزق 

 1.09، ورأرى مؾبتظخ ل ب تى المزكش الضبما ثمز طؾ ثلغ ؽت الى اؽظبييب غيز مع  ى

عا  ظيزا تى كبتتخ المؾبتظتبد األالتزى عتفا اؽظبييب كغم و   يلزلو ثفزق مع  ى 

مع ت ى،  يخ، ال  ثبريخ والملي ثيخ اذ يلزلو ع دم ثفتزق غيتزمؾبتظبد الم يب، اىطك فر

كغتم و ت  يلزلتو  9.66ورأرى مؾبتظخ الملي ثيخ تتى المزكتش الزبطتت ثمز طتؾ ا زبعيتخ 

عتتا  ظيتتزا تتتى كبتتتخ المؾبتظتتبد تيمتتب عتتفا مؾبتظتتبد الم يتتب، اؽظتتبييب ثفتتزق مع تت ى 

، ورتتأرى بييباؽظتت واالطتتك فريخ وال  ثبريتتخ ؽيتتش يلزلتتو عتت دم ثفتتزق غيتتز مع تت ى

كغتم ويلزلتو ثفتزق مع ت ى  9.32ال  ثبريخ تى المزكتش العبشتز ثمز طتؾ ثلتغ ؽت الى 

عا  ظيزا تى كبتخ المؾبتظبد تيمب عفا مؾبتظبد كفتز الشتي ، اىطتمبعيليخ، اؽظبييب 

، ورؾزع اىطتك فريخ المزرجتخ اؽظبييب الم يب واىطك فريخ اذ يلزلو ع دم ثفزق مع  ى

 اؽظتبييبكغم ويلزلو ثفتزق مع ت ى  9.20ا زبعيخ يجلغ ؽ الى الؾبديخ عشز ثمز طؾ 

والم يتب اذ  عا  ظيزا تى كبتخ المؾبتظبد تيمب عفا مؾبتظبد كفز الشي ، اىطمبعيليخ،

. ورؾزع مؾبتظبد الم يب، واىطمبعيليخ، وكفز اؽظبييب يلزلو ع دم ثفزق غيز مع  ى

، 2.6ز ططبد ا زبعيخ رجلتغ ؽت الى الشي  المزرجخ ما الضب يخ عشز الى الزاثعخ عشز ثم

عا  ظيتزا تتى مؾبتظتبد  اؽظبييب كغم  و   يلزلو ثفزق مع  ى عفاً  2.97، 2.17

 اؽظتبييب الم  تيخ، والفميبؽ، ال زثيخ، الشتزليخ والفلدليتخ ويلزلتو ثفتزق غيتز مع ت ى

عا كبتخ المؾبتظبد األالزى. ورؾزع مؾبتظخ الجؾيزح المزكش اللبمض عشتز ثمز طتؾ 

عا مؾبتظزى الم  تيخ، ودميبؽ  اؽظبييبكغم وثفزق مع  ى  2.01خ ثلغ ؽ الى ا زبعي

عتا كبتتخ المؾبتظتبد األالتزى. نمتب مؾبتظتبد الفلدليتخ، اؽظتبييب وثفزق غيز مع ت ى 

الشزليخ، دميبؽ، ال زثيخ والم  تيخ تمف نؽزلذ المزاكش ما الظبدص عشز التى العشتزيا 

كغتتتم علتتتى  1.16، 1.17، 7.06، 7.06، 7.71ثمز طتتتطبد ا زبعيتتتخ ثل تتتذ ؽتتت الى 

 تيمب ثي دب.اؽظبييخ الززريت وثفوو تزوق مع  يخ 

ممب طجك وؽجمبً لمعيبر الغفارح اى زبعيخ تإ ه يمكتا رظت يو المؾبتظتبد الزييظتيخ      

الم زغخ لعظع ال ؾع ثبلغمد ريخ الى ص س م بؽك ا زبعيخ ملزلفخ وتمب ًلمز طؾ ا زبعيخ 

 مز طؾ تززح الفراطخ.اللليخ ما العظع ال   

ورؼتم مؾبتظتبد طت  بط، األلظتز، ث تى طت يو ونطت او  ولً :ألالمىطمت اإلوخاخيت ا

 ( كغم.71.19-6.09ويززاوػ ا زبط اللليخ ثدب ثيا )

طتي ؽ، والفيت  ، الغيتشح، ل تب، الملي ثيتخ، نورؼتم مؾبتظتبد  المىطمت اإلوخاخيت الثاويت:

 ( كغم.3.23- 9.20لليخ ثدب ثيا )ال  ثبريخ واىطك فريخ ويززاوػ ا زبط ال
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ورؼم مؾبتظبد الم يب، اىطتمبعيليخ، كفتز الشتي ، الجؾيتزح،  المىطمت اإلوخاخيت الثالثت:

الفلدليتتخ، الشتتزليخ، ال زثيتتخ، دميتتبؽ والم  تيتتخ ويزتتزاوػ مز طتتؾ ا زتتبط اللليتتخ ثدتتب ثتتيا 

 ( كغم.1.13-2.60)
 

 اث:ـــــلخىصيا

 ت بما يلً لسيا ة إوخاج ػسل الىحل:وفما للىخائح البحثيت حىصً الدراس

ػزورح ليب  الغدبد الملزظخ ثإعفاد ك ادر ت يخ ذاد علم والجزح تتى نعمتب  ال ؾبلتخ  -

 ما المزشفيا 

ؽيش نو نى ا مب  نو رمظيز تتى عمليتبد ال ؾبلتخ يتثدى التى رتف  ر الم ؾتع وثبلزتبلى   

 اى زبعيخ واى زبط.

ب يتتز يم متتت الظتتزوع الجيئيتتخ والم باليتتخ رتت تيز الظتت الد الم بطتتجخ لكتتع م طمتتخ ثمتت -

 المزجبي خ ثمؾبتظبد الغمد ريخ وممبومخ لألمزاع.

 اؽ   الل يب اىتز غيخ مؾع الل يب الجلفيخ. -

 

 غ:ـــــــــالمراخ
(. دراطتخ الزظتبديخ ى زتبط عظتع الل يتب اىتز غيتخ 7667عبثز، مؾمف عتبمز )

الزطجيميتخ، كليتخ الشراعتخ، عبمعتخ  الشزليخ، المغلخ المظزيخ للعل   تى مؾبتظخ 

 الشلبسيك، العفد العبشز.

االلزظتبديخ ثمؾبتظتخ  ا زتبط عظتع ال ؾتع وعتفواا (.7661)ص بء اثزا يم الليفخ، 

 المغلخ المظزيخ ل لزظبد الشراعى، المغلف الظبثت، العفد الضب ى. ،نطي ؽ

تتتى  دراطتتخ الزظتتبديخ  لغتتفوى االطتتزضمبر (.9002) مزتتتذ نؽمتتفعجتتف الؾميتتف، 

مشتتتزوعبد ا زتتتبط عظتتتع ال ؾتتتع تتتتى مؾتتتبتظزى اىطتتتك فريخ والجؾيتتتزح، رطتتتبلخ 

 مبعظزيز، لظم االلزظبد الشراعى، كليخ الشراعخ عبمعخ اىطك فريخ.

وسارح الشراعتتتخ واطزظتتت ػ األراػتتتى، لطتتتب  الشتتتئ و اىلزظتتتبديخ، اىدارح 

خ المزكشيتتتخ لإللزظتتتبد الشراعتتتى،  شتتتزح اؽظتتتبيبد الضتتتزوح الؾي ا يتتتخ والفاع تتت

 والظمكيخ، نعفاد ملزلفخ .

لطتتتتتب  الشتتتتتئ و  (.9006/9070) وسارح الشراعتتتتتخ واطزظتتتتت ػ األراػتتتتتى

 .ىااللزظبديخ، اىدارح المزكشيخ ل لزظبد الشراعى،  شزح الفالع الشراع

وسارح الشراعتتتخ والظزظتتت ػ األراػتتتى، مزكتتتش الجؾتتت س الشراعيتتتخ، اىدارح 

 .نعفاد ملزلفخ ،المزكشيخ لإلرشبد الشراعى،  شزح رزثيخ ال ؾع
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ABSTRACT 

   The Study focus on production honey in addition to 

economical analysis efficiency of productivity of honey in 

Egypt during (96/97- 09/2010). 

The study showed that, insignificant increasing for 

the number of cells. Significant decreasing in the annual 

rate of honey production and productivity. The study 

showed that Sohag Governorate is occupied the first rank 

for the productivity of honey. 

There was statistically significant deference among 

governorates regarding the production per hive. Thus such 

governorates categorized into three categories regarding 

the honey production, respectively. 

The study has suggested some recommendations to 

improve honey bees production.    

Keywords: Honey Bees, Hive product, efficiency, 

productivity, Governorates of Egypt. 

 

 
 


