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 الملخص باللغة العربٌة:

وٌعتمدددد علٌ دددا  ،ُتعدددد الصدددناعة مدددن اانشدددطة ااساسدددٌة التدددً ٌمارسددد ا
 ،واادوات ،والملدددب  ،والمددد و ّ  ،اإلنسددان ح حٌدددث تمدددد مالٌدددٌن البشدددر بالغدددذا 

وفدً متتلدف  ،والكمالٌات سَوا  كان هؤال  البشر فً دور ُمتقدمة أو دور نامٌدة
وعلى أساس ا ٌعمر اإلنسان على تقددٌم المدورد فدً  ،البٌئات على سطح اارض

وُتعدد  ،أفضر صورة لالستتدام لتحقٌق أكبر نفع ممكدن ح أو للعمدر علدى راحتد 
دة إلدً ُمنتجدات ذات قٌمدة  ٌّ الصناعة وسدٌلة أساسدٌة لتحوٌدر المدواد الَتدام الزراع

 ،الم مة فً مصر المراكزمن  مركز آٌتاي البارودعد وٌ ،مضافة مع تولٌد دتر
ًّ من القرن الـعشرٌن ذيوال  ،ش د نمواً صناعٌاً كبٌراً تاصة تالر النصف الثان

 ،بدٌن صدناعات غذائٌدة وغٌدر الغذائٌدة حٌث تنوعت ب  الصناعات الزراعٌدة مدا
 ،عامالً  آالف ٌ٘عمر ب ا ما ٌزٌد على  ،أعداد كبٌرة من المصانع المركزضم ٌو

وقدد  م8ٕٔٓملٌدون جنٌد  مصدري عدام  ٔ.ٖٔوقد بلغدت قٌمدة االسدتثمارات بد  
 مركددز آٌتدداي البددارودومن ددا: امددتال   ،توصددلت الدراسددة إلددً العدٌددد مددن النتددائ 
ٌُؤهل  إلً أن   ،صناعً من الدرجة ااولً مركزكون ٌالعدٌد من المقومات مما 

ٌُمكند  علدى ذلد   فقدد بلد  نسدٌ وف  بة عددد السدكان القدادرٌن متل  من العمالة ما 
 م.8ٕٔٓعام ٪ من جملة السكان ٘..ٕعلى العمر نحو 

Abstract 

Industry is one of the basic activities it practices, and 
is human-based, providing millions of people with food, 
shelter, clothing, tools and luxuries.  The best picture for use 
for the greatest possible benefit, or to work on its comfort, 
industry is an essential way to convert agricultural products 
into products of added value with income generation, and the 
Center of Aitai Gunpowder is one of the important centers in 
Egypt, which witnessed significant industrial growth 
especially during the second half of For the twentieth 
century, where the agricultural industries varied between 
food and non-food industries, and the center includes large 
numbers of factories, employing more than 5 thousand 
workers, and the value of investments reached  13.1 million 
Egyptian pounds in  2018 and the study has reached many 
results, including The ownership of the Aitai Gunpowder 
Center has many components, which qualifies it to be a first-
class industrial center, it has the labor that can be theresult, 
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the number of people able to work reached about 27.5 % of 
the total population in 2018. 

 تمهٌد:

والتددًِ َت دددف أساسدداً إلددى َرْفددع دتددر  ،مٌددةَتعددٌم مصددر الٌددوم عصددر التن
ٌِة ،الفددرد وتاصددة حاجاُتدد  الغَذائٌددة ح فاَلتنمٌددة هددً  ،وَتددوِفٌر الَحاجددات ااَساسدد

ٌّة  ِاستغالر لإِلمكانٌات الكاِمنة ِفً منطقة ما ح ِفمن ِتالر ِدراسة الَعوامر الجغراف
انٌددات زراعٌدة كبٌددَرة  الُمدؤثرة ِفددً ِاقتصدادٌات منطقددة الِدراسدة نِجدددها َتمتلِد  إِمك

ددة ٌّ ٌِددع ُمقومددات التنمٌددة الزراع إلددى َجاِنددب وجددِود إِمكانٌددات  ،حٌددُث َتَتددوفر ب ددا جم
ًّ ااُفقً ح فللمنطقة دوٌر م م ِفً إِقامة مجتمعدات زراعٌدة كاندت  الَتُوسع الزراع
 ،الركٌزة ااساسٌة للعدٌد من الصناعات مثر صناعة السكر من محُصور البنجر

دة إلى َجاِندب  ٌّ العدٌدد مدن الَصدناعات ااُتدرّ  التدًِ َتعتمدد علدى الَتامدات الزراع
ٌّة ِفً منطقة الِدراسة تْعمدر َعلَدى ِاستصدالأل ااراضدً الصدالحة  فالتنمٌة الزراع
للزراعة من ِتالر ِاستنباط سالاَلَت جٌدة َتَتال م مع ظدروف المنطقدة مدن ِتدالر 

ددة ٌّ البحددوث والعمددر َعلَددى تنمٌت ددا وإِنشددا  محطددات  ،تْحسددٌن المعددامالت الزراع
وتحسٌن ا لكًِ تقْوم ب دا  أَفضر تدمة تتدم عملٌة التنمٌة ح فالعمر علدى دراسدة 
ٌّة ِفً منطقة الِدراسة.  مقومات التنمٌة هاُم جداً َعْند القٌام بعملٌات التنمٌة الزراع

 علٌ دداوٌعتمددد  ،عددد الصددناعة مددن اانشددطة ااساسددٌة التددً ٌمارسدد اتُ و
 ،واادوات ،والملدددب  ، ّ والمددد و ،تمدددد مالٌدددٌن البشدددر بالغدددذا  حٌدددثح اإلنسددان 

متتلدف  فدًو ،تقدمة أو دور نامٌدةدور مُ  فًا  كان هؤال  البشر والكمالٌات سوَ 
 وعلى أساسد ا ٌعمدر اإلنسدان علدى تقددٌم المدورد ،(ٔ)البٌئات على سطح اارض

 ،علدى راحتد أو للعمدر ح كبدر نفدع ممكدن لتحقٌدق أ سدتتدامأفضدر صدورة لإل فً
دالَتدام الصناعة وسدٌلة أساسدٌة لتحوٌدر المدواد ُتعد و ٌّ نتجدات ذات ة إلدً مُ الزراع

التنمٌددة  فددًمسدداهمة الو ،وإتاحددة فددرل عمددر ،مددع تولٌددد دتددر قٌمددة مضددافة
ًّ وٌعتمددد التصددنٌع  ،ة ككددراالقتصددادٌّ  وفر الكمٌددات المناسددبة مددن ُتدد علددى الزراعدد
 .ة ذات الجودة العالٌةالزراعٌّ المواد 

ًّ الوٌرتبط النشاط  ًّ بالنشداط  آٌتداي البدارود مركدز فدً صناع ح  الزراعد
ًّ اإلنتاج  علىفالصناعات الموجودة تعتمد  ااعدالف  إنتداج نعامثدر مصد الزراع

وغٌرهدا مدن  ،ضرب اارزو المكرونةمصانع و ،آٌتاي البارودبناحٌة  والزٌوت
 .تر ّ ااالصناعات 

                                                 
الغدذا  فدً محافظدة كفدر الشدٌا، رسدالة رفٌق محمود عبدالواحد الدٌسطى، السكان وموارد (ٔ)

 .٘٘ٔ، ل22ٙٔماجستٌر، غٌر منشورة، كلٌة اآلداب، جامعة اإلسكندرٌة، 
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 حدود منطقة الدراسة: -أولا 

وهدو ٌقدع  ،البارود أحد مراكز محافظة البحٌرة التمسدة عشدر آٌتايٌعد 
'  ٓٔطدور مدن  تطدً وبدٌن ،شدماالً  ٕٖ٘' 8٘:  ٖٓ٘' .ٗ بدٌن دائرتدً عدرض

ومدن  ،ه مدن الشدمار مركدزي شدبراتٌت ودمن دوروٌحد ،شرقاً  ٖ٘ٓ' .ٗ: ٘ ٖٔ
وٌحدده جنوبداً مركدز كدوم حمدادة ومدن ج دة الغدرب  ،الشرق مجر  فدر  رشدٌد

( وٌشددغر مسدداحة تقدددر بحددوالً ٔشددكر ) ،والجنددوب الغربددً مركددز الدددلنجات
وٌسددكن   ،٪ مدن جملددة مسداحة محافظددة البحٌدرةٗ.ٖوهدً تشددكر  ،ٕكدم ..ٖ٘ٓ

٪ مدددن جملدددة سدددكان 8وهدددو مدددا ٌعدددادر  ،م.ٕٔٓألدددف نسدددمة عدددام  8.8.2.ٖ
البارود  آٌتاي(  إضافة لمدٌنة ٕحٌة شكر )نا 2٘وٌتكون المركز من  ،المحافظة

 عاصمة المركز. 

 

خرٌطاة مقٌاا   ،القاارر  ،المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاا 
 .55555:  1رسم 

 م.7512البارود عام  آٌتاي( الموقع الجغرافً لمركز 1شكل )

 

 م ك  إٌ اي ال ارود
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 أرداف الِدراسة: -ثانٌاا 

المناتٌة ب سلوب كمً إلعطا  نتائ  تحلٌر العناصر ت دف الدراسة الحالٌة ل
تقسددٌم منطقددة الطرٌقددة الوصددفٌة لمنطقددة الدراسددة، و كمٌددة محددددة تتتلددف عددن

الدراسة إلً نطاقات مطرٌدة وحرارٌدة إلظ دار التبداٌن المنداتً مدا بدٌن الشدمار 
إلقا  الضو  على دراسة العالقة االرتباطٌدة بدٌن العناصدر المناتٌدة ، ووالجنوب

حتدددى نتجندددب اآلثدددار السدددلبٌة لعناصدددر المندددا  ونتفددداد   ،عٌدددةواإلنتاجٌدددة الزرا
ونسدتفٌد مدن اآلثدار اإلٌجابٌدة  ،ااتطار الناجمدة عدن التقلبدات المناتٌدة المفاجئدة

التعددرف علددى أفضددر الطددرق لمعالجددة ، وللوصددور إلددً أفضددر إنتاجٌددة للفدددان
، دة من امشكالت اآلثار السلبٌة الناجمة عن المشكالت الزراعٌة بمحاولة االستفا

راسدة دراسة تقٌٌم أثر السٌاسة المائٌة على المحاصٌر الزراعٌدة فدً منطقدة الدو
عمدددر قاعددددة بٌاندددات رقمٌدددة باسدددتتدام نظدددم ومددددي ت ثٌرهدددا علدددى اإلنتاجٌدددة، و

ٌُس ر َعلَى الُمستتدم ِاسترجاع ا ٌومعالجُت ا واإلِضدافة  ٌّة مما  المعلومات الجغراف
 لطبٌعٌة والبشرٌة لمنطقة الدراسة.اإلمكانات ا التعرف علىأي وقت، و إلٌِ ا ِفً

 فرضٌات الدراسة: -ثالثاا 

والتدً تدؤدي إلدً اإللمدام بكافدة  ،تتعدد الفرضٌات التً بنٌت علٌ ا الدراسدة
هندا  عالقدة وثٌقدة بدٌن كمٌدة المٌداه  أنومن هذه الفرضٌات  ،محتوٌات الدراسة

سددتتدم فددً التصددنٌع التددً ت المحاصددٌر الزراعٌددةفددً منطقددة الدراسددة ونوعٌددة 
هنددا  ارتبدداط وثٌددق بدٌن التبدداٌن المكددانً فددً توزٌددع درجددات ، كمددا أن الزراعدً

للتركٌدددب الحدددرارة واامطدددار فدددً منطقدددة الدراسدددة وبدددٌن التوزٌدددع الجغرافدددً 
مدددن  الصدددناعًإلدددً تذبدددذب اإلنتددداج  العوامدددر الجغرافٌدددةتدددؤدي المحصدددولً، و

 .محاصٌر التضر والفاك ة فً منطقة الدراسة

 منارج البحث وأسالٌبه: -خامساا 

ومنهاا  ،اعتمدت الدراسة على مجموعة متنوعة من المنداه  وااسدالٌب
ًّ  التارٌخً المنهج ٌَ تم بدراسة التطور التاِرٌت للتصدنٌع الزراعدً فدً منطقدة و

حٌث ُحدد الموضو  بإقلٌم إدارّي معٌن لد  حددود ال  المنهج القلٌمىالدراسة، و
وٌ تم بدراسة موُضو  الِدراسدة مدن  المنهج الموضوعًو ٌسمح بالتروج عن ا

الزراعٌة ثم َربط ذل  باإلِقلٌم التابع لد   للصناعاتِتالر ُمعالجة ااْبعاد المتتلفة 
ٌُسددتتدم ِفددً َعددرض الحقدداَئق الِعلمٌددة مددع تبِسددٌط  الماانهج التحلٌلااً، والِدراسددة و

ٌُحقق الَف م السِرٌ ًّ اارَقام والنسب بشكر سرديِّ مف وم  ًّ كمد ع فدً إِطدار وصدِف
 الصدناعاتٌسدتتدم فدً دراسدة ترٌطدة و مانهج الان م، وثم  تحلٌر هذه الحقائق

 .هاالزراعٌة وتطور



                                                                           2ٕٔٓ أكتوبر –والثالثون  السابعالعدد  – بكلٌة اآلداب المجلة العلمٌة
  سمر السٌد محمد/ الطالبة

 00 ٘٘ 

َتعدددرض موُضدددو  حٌاااث  الِدراساااة اوسااالوا اإلحصااائً أسدددالٌبومددن 
واسدتتراج الِنسدب  ،الِدراسة للِكثٌدر مدن البٌاندات واارَقدام التدًِ َتَتطلدب الجدولدة

، ت لتوضدددٌح العالقدددات واإلرتباطدددات ِفدددً صدددورة مبسدددطةالمئوٌدددة والمعددددال
ٌَ دف َهذاَ ااسلوب إلى تمِثٌر َظاهرات الِدراسدة مدن و اوسلوا الكارتوجرافًِو

أساالوا ن اام ، وِتددالر الَتددرائط وااَشددكار البٌانٌددة بغددرض الدراسددة والتحلٌددر
 (GISوقدد اسدتتدام أسدلوب نظدم المعلومدات الجغرافٌددة ) المعلوماات الجغرافٌاة

وعمر قاعدة بٌاندات رقمٌدة ٌمكدن  ،وبعض ااشكار التوضٌحٌة ،إلنتاج الترائط
وذلد  مدن تدالر الزٌدارات المٌدانٌدة  اوسالوا المٌادانًو للمستتدم العدودة إلٌ دا

لمنطقدددة الدراسدددة لتجمٌدددع المدددادة العلمٌدددة مدددن تدددالر االسدددتبٌانات والمقدددابالت 
 مع المسئولٌن. الشتصٌة

 :الدراسات السابقة -خامساا 

ًِّ َتَناولت موٌضدو  الِدراسدة ومدن َهدذه الدراسدات  ،َتنوعت الدراسات الت
ًّ ودور الصدناعات 28ٖٔدراسة فتحً الحسٌنً تلٌر ) ( عدن التصدنٌع الزراعد

ودراسددة عبدددالمطلب علددً (ٔ)الغذائٌددة فددً االقتصدداد المصددرّي فددً السددبعٌنٌات
التنمٌددة الصددناعٌة فددً مصددر تددالر فتددرة  ( عددن إتجاهددات28ٙٔعبدددالمطلب )
( عن قدرا ة تحلٌلٌدة للصدناعات 22ٖٔودراسة زٌنب على نجم ) ،(ٕ)السبعٌنٌات

( 222ٔودراسة محمد محمود إبراهٌم الدٌب ) ،(ٖ)الزراعٌة على قائمة التصدٌر
( ٖٕٓٓودراسدة أحمدد عبددالقوي عثمدان ) ،(ٗ)عن الصناعات الغذائٌة فً مصر

ودراسدة هندا  فتدري  ،(٘)صر والصناعات القائمدة علٌد عن ضرب اارز فً م

                                                 
فتحً الحسٌنً تلٌر : التصنٌع الزراعً ودور الصناعات الغذائٌة فً االقتصداد المصدري (ٔ)

 .28ٖٔ(، القاهرة، ٖٙٗٔفً السبعٌنٌات، مع د التتطٌط القومً، مذكرة تارجٌة  رقم )
عبددددالمطلب علدددّى عبددددالمطلب: اتجاهدددات التنمٌدددة الصدددناعٌة فدددً مصدددر، بحدددث التدددوطن (ٕ)

، ٕ.ٗٔ، مع د التتطٌط القومً، وزارة التارجٌة، رقم ٕٓٓٓالصناعً فً مصر حتى عام 
 .28ٙٔالقاهرة، 

علددى نجدم الدددٌن: قدرا ة جغرافٌددة تحٌلٌد  للصددناعات الزراعٌدة علددى قائمدة التصدددٌر  زٌندب(ٖ)
 .22ٖٔ(، الجز  ااور، القاهرة، ٕ٘الجمعٌة الجغرافٌة العربٌة، العدد )

محمددد محمددود ابددراهٌم الدددٌب: الصددناعات الغذائٌددة فددً مصددر، تحلٌددر فددً التنظددٌم المكددانً (ٗ)
 .222ٔرٌة، القاهرة، والتركٌب واادا ، مكتبة االنجلو المص

أحمدد عبددالقوي أحمدد عثمدان: صدناعة ضدرب اارز فدً مصدر والصدناعات القائمدة علٌد   (٘)
 .ٖٕٓٓكلٌة اآلداب، جامعة عٌن شم ، القاهرة،  ،رسالة ماجستٌر، غٌر منشورة
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 ،(ٙ)( عن الصناعات الزراعٌة فدً محافظدة كفدر الشدٌإٙٓٓعبدالمجٌد رزق )
ومشدكالت ا  ( عن صناعة الزٌوت النباتٌدة  2ٕٓٓودراسة منٌر بسٌونى ال ٌتى )

  .(.)حالة مصنع كفر الشٌا

ًّ  -أوالً :وقااد تضاامنت الدراسااة ددة.التوزٌددع الجغرافدد ٌّ  -ثانٌدداً  للصددناعات الزراع
 عوامر توطن الصناعات الزراعٌة.      

 تمهٌد:

 فدً تتمثدر والتدً ،عدام بعدد عدام مصدر فً الغذا  مشكلة حدة زٌادة مع
ذاتدً  اكتفا  نسبة وجود مع والمست لكة المنتجة الكمٌات بٌن غذائٌة وجود فجوة
تد مٌن  علدى والعمدر الغدذائً اامدن تحقٌدق محاولدة إلدى الحاجدة كانت ،منتفضة

 فً سٌاسات أساسً مطلب هً ااساسٌة الغذائٌة السلع من ااساسٌة االحتٌاجات
 االقتصدادي للن دوض اإلصدالأل بدرام  الحكومدة فانت جدت ،المصدرٌة الحكومدة
 بمدا ،العقدود السدابقة فدً أصداب  الدذي التلر معالجة ومحاولة الزراعً بالقطا 
 ،واإلقلٌمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة السٌاسٌة والمستجدات المتغٌرات مع ٌتوافق
 فدان لدذل  االجتماعٌدة وتحقٌق العدالة االقتصادٌة الكفا ة تحقٌق إلى ٌؤد  وبما
 مدا وهدو ،بد  ٌسدت ان ٌعتبدر أمدراً ال ااساسدٌة السدلع مدن الدذاتً االكتفا  تحقٌق
 مدن والحدد تحقٌقد  سٌاسدات تسدت دف اتتداذ نحدو الج ود من المزٌد بذر ٌتطلب
 المحاصٌر. هذه فً الغذائٌة الفجوة آثار

ً  التوزٌع  -أولا  ٌ   للصناعات الجغراف  :آٌتاي البارود مركز فً ةالزراع

 ًّ نظراً لتزاٌد أعدداد السدكان بمعددالت كبٌدرة مدع ثبدات مسداحة ااراضد
الزراعٌة فً مصر ح فإن الزراعة لن تستطٌع وحدها تحقٌق النمو المطلوب فً 

ًّ لمواج دة  ًّ المتزاٌدد االسدت ال جملة الدتر القوم باإلضدافة إلدى إتاحدة  ،المحلد
لذل  فإن المجار الذّي ٌلزم  ،فرل عمر جدٌدة بالحجم الذّي ٌواج  تزاٌد السكان

وتاصددة فددً مجددار  ،السددٌر فٌدد  لمواج ددة هددذه الظددروف هددو الصددناعة وتنمٌت ددا
والذي ٌعتمد على مدا ٌتدوافر لددّي المركدز مدن المحاصدٌر  ،الصناعات الزراعٌة

 الزراعٌة والمواد التام الحٌوانٌة.

                                                 
دراسددة فددً  ،هنددا  فتددري عبدالمجٌددد رزق: الصددناعات الزراعٌددة فددً محافظددة كفددر الشددٌا(ٙ)

قسدم الجغرافٌدا، كلٌدة اآلداب، جامعدة  ،تصادٌة، رسدالة ماجسدتٌر، غٌدر منشدورةالجغرافٌا االق
 .ٕٙٓٓطنطا، 

منٌر سالم ال ٌتً: صناعة الزٌوت النباتٌة ومشكالت ا، حالة مصنع كفدر الشدٌا، دراسدة فدً (.)
الجغرافٌدا االقتصددادٌة، مجلددة الدراسدات اإلنسددانٌة واادبٌددة، جامعددة كفدر الشددٌا، مجلددة علمٌددة 

 2ٕٓٓتصدر عن كلٌة اآلداب، جامعة كفر الشٌا، محكمة 
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صددناعات تحوٌلٌددة  مددابٌن آٌتدداي البددارود مركددز فددًالصددناعات  دتتعددد
طحددن الغددالر وصددناعة و ،اارزضددرب عملٌددة و  صددناعة السددكر :فددًمثلددة تمُ 

 ،ومنتجددات التددول االبددانمنتجددات  :فددً مثددرتتصددناعات الحرفٌددة و ،التبددز
التً تعتمد علدى مدواد تدام  وهنا  بعض الصناعات ااتر ّ  ،وغٌرها ،والنتٌر

 ًّ  والرمار كصناعة مواد البنا . زراعٌة كالمٌاه والطم

 التحوٌلٌة : الصناعات  -1

 ،منطقدددة الدراسدددة فدددًمدددا ٌلدددً عدددرض اهدددم الصدددناعات التحوٌلٌدددة فٌ
 :وتوزٌع ا

 صناعة طحن وتهٌئة الحبوا: -أ

ٌّر  ًّ تعمر على تدوف ُتعد صناعة طحن الحبوب من الصناعات الم مة الت
ًّ بحاجددة  ًّ تفدد السددكان مددن الدددقٌق الددذي ٌتزاٌددد  اسدت ال القددرات اإلنتاجٌددة والتدد

      (ٔ)ل ا. االست الكًعاماً بعد أتر نتٌجة تغٌر النمط 

ًّ صدناعة  والقمح هو المادة التام الرئٌسة إلنتاج الدقٌق الذّي ٌسدتتدم فد
ٌُشددكر وفقدداً لمددا تبٌندد  قٌاسددات المددوازٌن الغذائٌددة نحددو  ،التبددز ٪ مددن ٕ٘والددذي 

ًّ المجتمدع المصدريّ  ًّ للغذا  فد  االسدت ال ٪ مدن ٓ٘ومدا ٌزٌدد عدن ،الوزن الكل
وُتدولّى الدولدة أهمٌددة تاصدة بزٌدادة إنتاجٌتد  عدن طرٌددق  ،(ٕ)الكلدً مدن الحبدوب

ًّ المسدداحات القابلددة لزراعتدد  وزٌددادة غلددة الفدددا وعلددى الددرغم مددن  ،نالتوسددع فدد
ًّ المسدداحة المزروعددة بمحصددور القمددح ًّ فتددرة  ،الزٌددادة الحادثددة فدد وتاصددة فدد

ألف فدان  ٖٖٖٓألف فدان حتى نحو  ٕٙٓٔفقد زادت من  ،التحرر االقتصاديّ 
ًّ  ،مسدددتوّ  الجم ورٌدددة ٪ علدددىٖ.ٓٔأي بزٌدددادة قددددرها  ،(ٖ)م 8ٕٔٓعدددام  وفددد

ألدف  ٔٓٔٔمحصور القمح من زادت المساحة المزروعة بمركز آٌتاي البارود 
 ًّ ًّ نف  الفترة ٘.ٖٖٙفدان إلى حوال كما زادت إنتاجٌة الفدان من  ،ألف فدان ف

لدددنف  الفتدددرة أي بزٌدددادة قددددرها  إردبملٌدددون  8ٓ.ٔإلدددى  إردبألدددف  2ٖٓ٘
ًّ لدم ُتواكدب  (ٗ)٪٘.ٖ٘ ًّ المساحة واإلنتاجٌة والنات  الكل ح فإن الزٌادة الحادثة ف

                                                 
وفا  عبد الفتاأل محمد مصٌلحى، دراسة اقتصادٌة لصناعة دقٌق القمح والتبز فً ج.م. ،  (ٔ)

 .ٗ، ل 28ٖٔمع د التتطٌط القومً، القاهرة، 
أحمددد عبدددالغفار: السٌاسددات اإلنتاجٌددة والسددعرٌة والتسددوٌقٌة للقمددح فددً ج.م. ، الجمعٌددة  (ٕ)

، 22ٗٔة لالقتصدداد الزراعددً، المددؤتمر الثالددث لالقتصددادٌٌن الددزراعٌٌن، القدداهرة، المصددرٌ
 .ٗٙل

 وزارة الزراعة، مع د بحوث االقتصاد الزراعً، النشرة السنوٌة، أعداد متتلفة. (  ٖ)
 م.ٕٕٔٓمدٌرٌة الزراعة بالٌحرة، قسم اإلحصا ، بٌانات غٌر منشورة، ( ٗ)
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 واالسددت ال اامدر الددذّي جعدر هنددا  فجدوة قمحٌددة بدٌن اإلنتدداج الزٌدادة السددكانٌة 
 االست ال اامر الذي ترتب علٌ  زٌادة الكمٌات المستوردة من القمح لسد حاجة 

ًّ بلغت نحو    (ٔ)م.228ٔعام  إردبألف  ٖ.٘ٔوالت

ً  منطقااة الدراسااة نااوعٌٌن  وعموماااا   ٌضاام قطاااا صااناعة طحاان القمااة فاا
 رئٌسٌٌن من المطاحن كما ٌلً:

 مطاحن الحجار  )الطحن الجاف(: -أ

حٌدت  ،تتمٌز صناعة طحن الحبوب بتغٌر التصائل الطبٌعٌة للحبدوب
ٌددتم تنظٌف ددا وتصددغٌرها وٌمكددن تقسددٌم مطدداحن الحجددارة بمحافظددة البحٌددرة إلددى 

ًّ مطحدن آٌتداي  ،شراف التموٌنًمطاحن حجارة تتضع لإل وتتمثر هذه النو  فد
ًّ مطدداحن تشددتمر ،البددارود القدددٌم باإلضددافة إلددى الطددواحٌن الحجرٌددة علددى  ،وهدد

وتعمر هذه المطداحن  ،ومناتر لفصر مكونات الطحن ،(ٕ)أقسام النظافة والغسٌر
ًّ إنتدداج الدددقٌق البلدددّي  باإلضددافة إلددً مطدداحن حجددارة ال تتضددع لإلشددراف  فدد

ًّ قرّ  المركدز ،التموٌنً وٌبلد  عدددها  ،والتً تضم غالبٌة المطاحن المنتشرة ف
ًّ  وهذه  ،٪ من جملة مطاحن المركز.2مطحناً ُتمثر  ٕٕٗ وهً مملوكة لألهال

ًّ المندازر المطاحن ُتشب  إلى حد كبٌر ال ًّ كانت تستتدم لطحن القمح ف رحاٌا الت
ٌّ ددا مددن زوج مددن الحجددارة  ٕ–ٔوهددً ذات تج ٌددزات بسددٌطة وعدددد الحجددارة ف

حٌث  ،وغٌر مزودة ب ي أج زة مساعدة لتنظٌف القمح أو لفصر مكونات الطحن
ًّ بغربلة القمح وتنظٌف  قبر تسلٌم  ل ذه المطاحن وٌتم فصدر ندوات   ،ٌقوم ااهال

ًّ وتنتشر فً الض رٌة والعوامر. الطحن  بواسطة مناتر ٌدوٌة بمعرفة ااهال

 مطاحن السلندرات الحدٌثة )الطحن الجاف والمبلل(: -ا

 ًّ ومن المعروف أن هذه  ،وهى مطاحن حدٌثة تتضع لإلشراف الحكوم
حٌث ٌقوم بطحن الغالر  ،النوعٌة تفوق كثٌراً مطاحن الحجارة من الناحٌة الفنٌة

ًّ عملٌددة الطحددن ،علددى مراحددر متعددددة بمددا ٌكفددر  ،وتمكددن مددن الددتحكم اامثددر فدد
الفصر التام لمكونات الحبدوب اامدر الدذي ٌحقدق إنتاجداً علدى مسدتوّي عدار مدن 

ًّ ااغددراض المتتلفدة اسدتتدام الجدودة ٌمكددن  ًّ معدددر  ،فدد كمددا تمتدداز بدالتحكم فدد
إلدددى جاندددب ذلددد  ٌمكدددن الحصدددور مدددن مطددداحن  ،الددددقٌق مدددن القمدددح اسدددتتراج

                                                 
نتاجٌددة والسددعرٌة والتسددوٌقٌة للقمددح فددً ج.م. ، الجمعٌددة أحمددد عبدددالغفار: السٌاسددات اإل( ٔ)

، 22ٗٔالمصددرٌة لالقتصدداد الزراعددً، المددؤتمر الثالددث لالقتصددادٌٌن الددزراعٌٌن، القدداهرة، 
 . ٓٙل

 .ٔٔٔ، 2ٓٔ، ل  ل222ٔأحمد محمد على عجوة: مرجع سبق ذكره، ( ٕ)
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ًّ صناعة المكروندة ٌُستتدم ف وبعدض أندوا   ،السلندرات على دقٌق السمٌد الذي 
ًّ مطاحن الحجارة.  الحلوّ  مع تفض تكلفة الطحن عن ا ف

ً  لصناعة طحن وتهٌئة الحبوا: -  التوزٌع الجغراف

ن ( التوزٌددع الجغرافددً اعددداد منشدد ت صددناعة طحددٌٖوضددح الجدددور )
 وت ٌئة الحبوب والعاملٌن ب ا.

  م7512التوزٌع الجغرافً لمطاحن الغالل فً مركز آٌتاي البارود عام ( 3جدول )

 )٪( أعداد المنش ت الناحٌة )٪( أعداد المنش ت الناحٌة

 ٙ.ٔ ٕ شبرا النونة ٙ.ٓ ٔ أبرا  حمام
 8.ٓ ٕ ششت اانعام ٖ.ٕ ٖ أثرٌات فاضر
 ٙ ٖ شندٌد 8.ٓ ٕ أرمانٌة
 2.ٓ ٕ صافٌة 2.ٓ ٕ أشلٌمة

 ٗ.ٗ ٖ صفط الحرٌة 2.ٓ ٕ اإلبراهٌمٌة
 ٘.ٔ ٕ صفط تالد ٔ.ٔ ٕ الب ً
 ٙ.ٔ ٕ ظ ر التمساأل 2.ٖٔ . التوفٌقٌة
 8.ٓ ٕ طلعت ٘.ٗ ٖ الحوتة
 ٙ ٖ ٌوسف العسكري ٗ.ٕ ٖ التوالد
 2.ٓ ٕ قادو  2.ٓ ٕ الدرملٌة
 ٖ.ٕ ٖ قلٌشان ٙ.ٓ ٔ الروقة
 8.ٓ ٕ أبو مندوركفر  ٖ.ٕ ٖ الشعٌرة
 ٖ.ٕ ٖ كفر الحاجة 8.ٓ ٕ الض رٌة
 8.ٓ ٕ كفر السقا ٖ.ٕ ٖ العوامر
 ٖٓ.ٓ ٔ كفر الشٌا متلوف 8.ٓ ٕ العٌون
 ٘.ٖ ٖ كفر الغابة ٖ.ٕ ٖ النبٌرة
 ..ٓ ٕ كفر تلٌفة ٖ.ٕ ٖ النقراشً
 ٘.ٕ ٖ كفر عسكر شندٌد ..ٓ ٕ أملٌط
 ٘.ٖ ٖ كفر عسكر صفط ٔ.ٕ ٕ برقامة
 ..ٓ ٕ كفر عوانة ٗ.ٗ ٖ تلبانة

 ٘.ٕ ٖ كفر مساعد ٘.ٔ ٕ جبار  البحرٌة
 ٖ.ٔ ٕ كفر السوالم بحري ٙ.ٔ ٕ جبار  القبلٌة
 ..ٓ ٕ كفر السوالم قبلً 8.ٓ ٕ جعٌف
 ..ٔ ٕ كنسٌة الض رٌة ٘.ٖ ٖ جنبواي

 2.ٓ ٕ محلة عبٌد ..ٓ ٕ حوض فار 
 ٖ.ٕ ٖ معنٌا ٘.ٕ ٖ تمارة
 ..ٓ ٕ منش ة النصر ٖ.ٔ ٕ دقدوقة
 ٔ.ٕ ٖ منٌة بنً منصور ..ٓ ٕ دمٌسنا
 ٗ.ٗ ٖ نكال العنب ..ٔ ٕ ربع شندٌد
 ٘.ٔ ٕ آٌتاي البارود 2.ٓ ٕ زبٌدة

 ٓٓٔ ٗٗٔ الجملة
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 ،المصدددر: مددن إعددداد الطالبددة اعتمدداداً علددى بٌانددات مدٌرٌددة الزراعددة بددالبحٌرة
 م.8ٕٔٓ - ٕٙٔٓأعوام  ،بٌانات غٌر منشوره

الواسددع  االنتشددار( 4والشااكل ) ،(3الجاادول )ٌالحاا  ماان دراسااة أرقااام 
ًّ غالبٌة أنحدا   ناحٌدة  تً تد حٌدث ،مركدز آٌتداي البدارودلصناعة طحن الغالر ف

ًّ مقدمة  التوفٌقٌة على أعداد منش ت صناعة طحدن  احتوائ امن حٌث  النواحًف
وٌضدم  ،بدالمركز٪ من جملدة منشد ت صدناعة طحدن الغدالر ٖ.ٙٔالغالر بنسبة 

وٌرجع ذل  إلرتفدا   ،بالمركز٪ من جملة العاملٌن بصناعة طحن الغالر ٙ..ٕ
ًّ إنتداج القمدح ٘.2كمدا أند  ٌضدم  ،عدد السدكان بدالمركز  ،بدالمركز٪ مدن إجمدال

وٌدر هذا على شدة تركز هذه الصناعة  ،٪8.ٓوبل  معامر التوطن للمطاحن ب  
وحجدم  ،موقدع جغرافدً جٌدد فٌ ا نظراً لوجود عوامدر الجدذب التدً تتطلب دا مدن

٪ ٕ.ٕٕونحدو  ،٪ مدن جملدة المنشد ت٘.ٓٔبنسبة ٌلٌ  ناحٌة تلٌان  سكانً كبٌر 
ًّ  الرتفدا وٌرجدع ذلد   ،من جملة العاملٌن بصناعة طحن الغدالر الحجدم السدكان

ًّ إنتاج القمح ٓ.2باإلضافة إلى أن  ٌضم  ،بالناحٌة كما بل   ،بالمركز٪ من إجمال
٪ مدن جملدة 8.2بنسدبة  ناحٌدة الشدعٌرةٌلٌد   ،٪2.ٓن بد  معامر التوطن للمطاح

٪ ٓ.ٔكمدا بلد  معامدر التدوطن بد   ،٪ من جملة العاملٌنٕ.٘ٔونسبة  ،المنش ت
 .النواحًوهذا مؤشر على التركز المتوسط لصناعة طحن الغالر فً تل  

 

 (.ٖالمصدر: جدور  )
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ً  لصناعة طحن4شكل ) ٌ ع الجغراف  م7512الحبوا والعاملٌن بها عام  ( التوز

ًّ ٗوٌوضح الجدور )  عدام مركز آٌتداي البدارود ( مطاحن السلندرات ف
 باإلضافة إلً أعداد المطاحن والعاملٌن ب ا ورأ  المار واإلنتاج. ،م8ٕٔٓ

ً  لمطاحن ( 4جدول )  م.7512عام  السلندرات الحدٌثةالتوزٌع الجغراف

 )الكمٌة بالطن                                                                  
 .القٌمة بالملٌون جنٌه(/ 

 المطاحن العمار رأ  المار اإلنتاج اإلنتاجقٌمة 
 الموقع

 عدد )٪( عدد )٪( القٌمة )٪( كمٌة )٪( قٌمةال )٪(

2..ٗ ٖٙ..٘ 2ٖ.ٔ ٖٕٕٕٗٔ 2ٙ.8 ٕٔ. ٖٙ.ٓ ٖٖٔ .ٔ.ٗ ٘ 
آٌتاي 
 البارود

 محلة عبٌد ٕ ٘.8ٕ 8. 2.ٖٙ . ٔ.ٖ ٕٖٕٕ٘ 8.ٙ ٘.2 ٘.ٕ

 الجملة . ٓٓٔ ٕٔٔ ٓٓٔ ٕٕٗ ٓٓٔ ٖٗ٘ٗٙٙ ٓٓٔ ..ٖ ٓٓٔ

المصدر: النسا من عمل الطالا اعتماداا على بٌانات مركز المعلومات وإتخاذ 
ٌ ر مْنشور ( ،القرار بالمحاف ة انات غ  ٌ  .7517 ،)ب

صدددناعة طحدددن الغدددالر  ( ٌتباااٌن أن4ومااان دراساااة أرقاااام الجااادول )
 ًّ ًّ فد نداحٌتً آٌتداي البدارود ومحلدة بالسلندرات الحدٌثة تمٌزت بالتركز الجغراف

ًّ منداطق محافظدة  ،عبٌد باإلضدافة إلدى  ،البحٌدرةوهى فً نف  الوقت تتددم بداق
ًّ المدن والقر .   المطاحن الصغٌرة الموجودة ف

أهدم مطداحن  احٌدة آٌتداينومقدره  آٌتداي البدارودٌعد مطحن سدلندرات  -
وأحددددث م  ،م22ٕٔالددددلتا ف دددو أحددددث المطددداحن نشددد ة  غدددربشدددركة مطددداحن 

ٌُستتدم آالت إٌطالٌة حدٌثة الصنع تحتو  على جمٌدع مراحدر  ،تكنولوجٌاً  حٌث 
وٌصدر إنتاجد  سدنوٌاً إلدى  ،طحن القمح بصورة آلٌة حتى مرحلة التعبئة الن ائٌة

هدذا باإلضدافة  ،٪ٕ. اسدتتراجدقٌدق  من ا طن واحد ،ألف طن من الدقٌق ٕٖٔ
وٌبل  قٌمة إنتاج  مدن  ،ردة ناعمة( –ألف طن تلٌط زوائد )ردة تشنة  8ٗإلى 

 ًّ  8ٗوقٌمدة إنتاجد  مدن تلدٌط الزوائدد  ،ملٌدون جنٌد  مصدري ٕ.ٗالدقٌق حدوال
ًّ المطداحن ااتدرّ   ،سنوٌاً  اً مصرٌ اً ملٌون جنٌ  وٌتتلف هذا المطحدن عدن بداق

 ًّ ًّ إنتاج  الدقٌق الفاتر إستتراج مركز آٌتاي البارود الموجودة ف كمدا  ،٪ٕ.ف
ولددٌ  بسددعر الدددقٌق  ،جنٌ دداً للطددن 8ٓٓٔأندد  ٌبٌددع بسددعر السددوق الحددرة وهددو 

ًّ المطاحن ااتر  ،المدعم   .كما هو الحار ف
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وهددو مددن  ،ناحٌددة محلددة عبٌدددفٌقددع فددً  محلددة عبٌدددوبالنسددبة لمطحددن  -
وتم  ،حٌث أُنشئ مع بداٌات القرن العشرٌن ،الكةالمطاحن الحجرٌة القدٌمة المت 

ًّ ع د الثورة  ،ومازار ٌعمر تقرٌباً بدنف  اآلالت مدع تعددٌالت بسدٌطة ،ت مٌم  ف
كمدا أن نقدر القمدح إلدى  ،ول دذا ٌالحدظ أن نسدبة الفقدد أثندا  عملٌدة الطحدن كبٌدرة

ٌُؤد  إلى زٌدادة ال ًّ داتر المطحن ٌتم ٌدوٌاً من تالر بعض العمار ح مما  فقدد فد
تكنولوجٌدا حدٌثدة  واستتداموٌحتاج هذا المطحن إلى هدم وبنا  من جدٌد  ،القمح

ًّ تطدط  ،للعمر ب  وبالفعر وضدعت شدركة مطداحن شدرق الددلتا هدذا المطحدن فد
ألدف طدن دقٌدق سدنوٌاً  .ٗحدوالً  محلدة عبٌددوٌنت  مطحدن  ،التطوٌر للمطاحن
طدن  2ٖٙٓكمدا ٌندت   ،م8ٕٔٓعدام  اً مصرٌ اً ملٌون جنٌ  ٗٔبقٌمة إنتاج بلغت 
  .وهو ٌبٌع إنتاج  بالسعر المدعم ،تلٌط زوائد سنوٌاً 

ًّ أسا  صناعة طحن  غربٌتضح مما سبق أن شركة مطاحن  الدلتا ه
ًّ محافظة   ٕٕٗوبلد  رأسدمال ا  ،عدامالً  ٕٔٔوهدى تسدتوعب  ،البحٌرةالغالر ف
وبقٌمدة إنتداج بلغدت  ،ألف طدن سدنوٌاً  ٙ.ٖٙوُتنت  حوالً  ،ملٌون جنٌ  مصريّ 

وقدددد تحولدددت إلدددى شدددركة مسددداهمة  ،م8ٕٔٓملٌدددون جنٌددد  مصدددري عدددام  ..ٖ
ًّ  ،مٕٕٔٓلعددام  2٘ٔمصددرٌة تاضددعة للقددانون  وذلدد  بعددد طددرأل أسدد م ا فدد

ونحددو  ،٪ مددن ااسدد م2ٖوقامددت الشددركة القابضددة للمطدداحن بشددرا   ،البورصددة
لك دددا أفدددراد ٪ تمٔ٘وااسددد م الباقٌدددة وتبلددد   ،٪ للعددداملٌن بالمطددداحنٓٔأسددد م 
 (ٔ)عادٌٌن.

لصدناعة رغٌدف وتحدد وزارة التمدوٌن نسدبة إسدتتراج الددقٌق الالزمدة 
ًّ مركز آٌتاي البارود  ،التبز ٪ 8ٔو  ،٪ دقٌدق8ٕتحدد هذه النسدبة بـــــــــدـ وف
وُتعدد النتالدة منتجداً مدن عملٌدات الطحدن وتتناسدب كمٌدة النتالدة المنتجدة  ،نتالة

للددقٌق  االسدتتاللأي أن  كلما زادت نسبة  ،قٌقالد استتاللعكسٌاً مع نسبة 
ًّ صناعة رغٌف التبز استتاللقلت نسبة  أمدا الدردة التشدنة  ،الردة الناعمة ف

ًّ صناعة ااعدالف القمدح  إردبوٌزٌدد وزن  ،فتستتدم كعلف للماشٌة  وتدتر ف
كجم قبر الطحن ف و ٌزن أكثدر مدن  ٓ٘ٔالقمح ٌزن  إردببعد الطحن فإذا كان 

ًّ ٌمددر ب ددا طحددن القمددح  ،كجددم بعددد الطحددن ٕ٘ٔ ٌرجددع ذلدد  إلددى المراحددر التدد
ٌّتشرب جز  من مٌاه الغسٌر  .وتاصة مرحلة النظافة والغسٌر حٌث 

ًّ صددوامع وهددى عبددارة عددن متددازن مج ددزة  ،وٌددتم تتددزٌن الحبددوب فدد
ظ المتددزون ب ددا مددن الحبددوب مددن أي ب حدددث ااج ددزة والمعدددات لمراقبددة وحفدد

أتطار تتعلق بالظروف الجوٌة والبٌئٌة والحشرٌة والصوامع تنقسم إلى صوامع 

                                                 
 م.8ٕٔٓة، شركة مطاحن غرب الدلتا، مركز االستعالمات، بٌانات غٌر منشور (ٔ)
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ًّ محافظدة  ،وأتر  معدنٌدة ،أسمنتٌة صدومعتان معددنٌتان تتبدع  البحٌدرةٌوجدد فد
كر صومعة عبارة عن ستة تالٌا كر تلٌة طاقت ا التتزٌنٌدة  ،شركة شرق الدلتا

ًّ الددد ٘ وكددر دورة ٌمكددن أن تصددر إلددى شدد رٌن تتتلددف مدددة  ،ورةآالف طددن فدد
وٌتم وضع  ،وٌتم توزٌع  على مطاحن الشركة ،الشركة احتٌاجاتالدورة حسب 

ًّ بالمعددات الحدٌثدة ح ممدا  ًّ الصوامع بإتبا  طرٌقة الدفع ال دوائ القمح السائب ف
ًّ أضٌق حٌ ًّ وب قر وقت وتكلفة ممكن ٌساعد على نقر كمٌة أكبر ف  (ٔ).ز سكان

 ضرا اورز: -7

ًّ ُتؤثر  ،ضرب اارز إحد  الصناعات الزراعٌة الم مة عملٌةُتعد  والت
ًّ االقتصداد المصدرّي مدن جدانبٌن أول مدا جلدب العمدالت ااجنبٌدة مدن  بدورها ف

ألف طن قٌمت ا  ٕٓٗفائض اارز اابٌض المصدر حٌث سجلت صادرات  نحو 
وتبلدد  مسدداحة محصددور  ،(ٕ)مٕٓٓٓ-222ٔملٌددون جنٌدد  مصددري عددام  ٕٓٙ

٪ مددن ٔ.ُٙٗتمثددر  ألددف فدددان ٗ.8٘ٗز آٌتدداي البددارود اارز المزروعددة بمركدد
ٌُعادر  ،مساحة الزمام المنزر  بالمركز ٪ من المساحة المنزرعدة ٔ.ٙٔوهو ما 
وتتنددو   ،ملٌددون طددن مددن اارز الشددعٌر 8.ٕ٘ٓبالمحافظددة كمددا ُتنددت  المركددز 

كدات( وأتدر  كبٌدرة ذات القددرة منش ت ضرب اارز إلً منش ت صغٌرة )فرا
( التوزٌدددع الجغرافدددً لمضدددارب اارز ٘، وٌوضدددح الجددددور )اإلنتاجٌدددة العالٌدددة

 مركز آٌتاي البارود.

 م7512التوزٌع الجغرافً لمضارا اورز مركز آٌتاي البارود عام ( 5جدول )

 الناحٌة
 المضارب

 الناحٌة
 المضارب

 ٪(( عدد ٪(( عدد

 ٔ.ٕ 8 النونةشبرا  ٕ.ٔ ٙ أبرا  حمام

 ٓ.ٕ . ششت اانعام ٗ.ٕ 2 أثرٌات فاضر

 ..ٓ ٖ شندٌد ٔ.ٕ 8 أرمانٌة

 ٖ.ٔ ٘ صافٌة ٔ.ٕ . أشلٌمة

 ..ٓ ٖ صفط الحرٌة ٔ.ٕ 8 اإلبراهٌمٌة

 ٗ.ٔ ٘ صفط تالد ٕ.ٕ 8 الب ً

 ..ٓ ٖ ظ ر التمساأل ٔ.ٕ 8 التوفٌقٌة

                                                 
مصطفى كمار مصطفى: الصناعات الغذائٌة واقتصادٌات ا، دار الن ضدة العربٌدة، القداهرة، (ٔ)

 .ٓ.، ل22ٖٔ
وزارة الصددناعة، اتحدداد الصددناعات المصددرٌة، غرفددة صددناعة الحبددوب، القدداهرة، تقرٌددر (ٕ)

 .ٕٓٓٓسنوي، غٌر منشور،،  
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 ٔ.ٕ . طلعت ..ٓ ٖ الحوتة

 ٖ.ٔ ٘ ٌوسف العسكري ٔ.ٕ 8 التوالد

 ٓ.ٕ . قادو  ٖ.ٔ ٘ الدرملٌة
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 ( 5جدول )تابع/ 

 الناحٌة
 المضارب

 الناحٌة
 المضارب

 ٪(( عدد ٪(( عدد

 2.ٓ ٗ قلٌشان 2.ٓ ٗ الروقة

 ..ٓ ٖ كفر أبو مندور ..ٓ ٖ الشعٌرة

 2.ٓ ٗ كفر الحاجة ٘.ٕ 2 الض رٌة

 ..ٓ ٖ كفر السقا ٔ.ٕ 2 العوامر

 ٓ.ٕ ٙ كفر الشٌا متلوف ٗ.ٕ 2 العٌون

 ..ٓ ٖ كفر الغابة ٔ.ٕ 2 النبٌرة

 ٖ.ٔ ٘ كفر تلٌفة ٗ.ٕ 2 النقراشً

 ٖ.ٔ ٘ كفر عسكر شندٌد ٔ.ٕ 2 أملٌط

 ٖ.ٔ ٘ كفر عسكر صفط ٘.ٕ 8 برقامة

 ٙ.ٔ ٙ كفر عوانة ٘.ٕ 2 تلبانة

 ٖ.ٔ ٘ كفر مساعد ٓ.ٕ 2 جبار  البحرٌة

 ٘.ٔ ٙ كفر السوالم بحري ٓ.ٕ ٙ جبار  القبلٌة

 ٓ.ٔ ٙ كفر السوالم قبلً ٔ.ٕ 8 جعٌف

 ٕ.ٔ ٙ كنسٌة الض رٌة ٕ.ٕ ٙ جنبواي

 ..ٓ ٖ محلة عبٌد ٖ.ٔ ٘ حوض فار 

 ٕ.ٕ 8 معنٌا ٕ.ٔ ٗ تمارة

 ..ٓ ٖ منش ة النصر ٓ.ٕ . دقدوقة

 ٕ.ٕ 8 منٌة بنً منصور ٕ.ٕ 8 دمٌسنا

 ..ٓ ٘ نكال العنب ٕ.ٕ 8 ربع شندٌد

 ٖ.ٔ ٘ آٌتاي البارود ٔ.ٕ 8 زبٌدة

 ٓٓٔ 8.ٖ اإلجمالً

المصددددر: مدددن إعدددداد الطالبدددة اعتمددداداً علدددى بٌاندددات الج ددداز المركدددز للتعبئدددة 
ٌّر مْنشورة ،القاهرة ،واإلحصا  ٌّانات غ  م.8ٕٔٓ ،ب
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 (.٘المصدر: جدور )

 م7512( التوزٌع الجغرافً لمضارا اورز مركز آٌتاي البارود عام 5شكل )

ً  لصناعة ضرا  -  اورز:التوزٌع الجغراف

أعدداد مضدارب  ( أن5( والشاكل )5ٌتبٌن من دراسة بٌاناات الجادول )
٪ مدن جملدة منشد ت ٗ.ُٕٗتمثدر  ،منش ة 88ٕاارز بمركز آٌتاي البارود بلغت 

وهدو مدا  ،عدامالً  ٕ٘ٗٓالصناعات الزراعٌة فً مركز آٌتاي البارود كمدا تضدم 
ًّ  ،٪ مددن جملددة العدداملٌن بالصددناعات الزراعٌددةٗ.ٌُٖٔشددكر  ناحٌددة آٌتدداي  تدد ت

ًّ مقدمة نواحً المركز من حٌدث أعدداد مضدارب اارز بنسدبة بلغدت  ،البارود ف
٪ من جملة العاملٌن ٔ..ٌٔعمر ب ا  ،٪ من جملة مضارب اارز بالمركز٘.2ٔ

وٌبلدد  معامددر تددوطن صددناعة  ،بصددناعة ضددرب اارز فددً مركددز آٌتدداي البددارود
هددذه الصددناعة بالناحٌددة وٌرجددع تركددز  ،٪..ٓاارز فددً مركددز آٌتدداي البددارود 

وجددود العدٌددد مددن ااسددواق لتصددرٌف  ،وارتفددا  عدددد السددكان ،اتسددا  مسدداحت ا
٪ مددن جملددة إنتدداج اارز فددً ٗ.ٕٔكمددا تنددت  الناحٌددة  ،منتجددات ضددرب اارز
 ،٪ من جملدة المضدارب8.ٌٖٔلٌ  ناحٌة محلة عبٌد بنسبة  ،مركز آٌتاي البارود

٪ وٌرجددع ذلدد  8.ٓمددر تددوطن بلدد  وبمعا ،٪ مددن جملددة العدداملٌنٔ.ٗٔونسددبة 
٪ من جملة إنتداج اارز فدً ٖ..حٌث ٌنت  الناحٌة نحو  ،اتسا  مساحة الناحٌة
والعدوامر  ،وكفدر مسداعد ،فً حدٌن جدا  ندواحً الضد رٌة ،مركز آٌتاي البارود
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ًّ أعددداد منشدد ت ضددرب اارز فجددا ت  ،ك قددر نددواحً مركددز آٌتدداي البددارود فدد
 ،٪ من جملة أعداد مضارب اارز فدً مركدز آٌتداي البدارودٓ.8مجتمعة بنسبة 

وٌتندت  هدذه الندواحً  ،٪ من جملة العاملٌن بصدناعة ضدرب اارز..8ٌعمر ب ا 
 ٪ من جملة إنتاج اارز...٘

 صناعة الحلوى: -3

ًّ ٌتم تصنعٌ ا بكثرة  ،وتتنو  صناعة الحلوّ  مابٌن الحلوّ  الجافة والت
ًّ المناسبات الدٌنٌة تاصة فدً نداحٌتً آٌتداي البدارود ومحلدة عبٌدد وااتدرّ   ،ف

( ٙوغٌرهددا  وٌوضددح الجدددور )  (ٔ)الحلددوّ  الطرٌددة مثددر البسبوسددة وال رٌسددة
ًّ لمنش ت صناعة الحلو  والعاملٌن ب ا عام  ٌّع الجغراف  م.8ٕٔٓالتوز

 م7512التوزٌع الجغرافً لمصانع الحلوى فً مركز آٌتاي البارود عام ( 6جدول )

 )٪( عدد الناحٌة
متوسط 
 اإلنتاجٌة

 )٪( عدد الناحٌة
متوسط 
 اإلنتاجٌة

 ٕ.ٗ ٘.ٖ ٕ شبرا النونة ٕ.٘ ٙ.ٔ ٕ أبرا  حمام

 - - - ششت اانعام ٓ.٘ 8.ٓ ٔ أثرٌات فاضر

 ٓ.٘ ٘.ٕ ٕ شندٌد ٕ.ٙ 8.ٓ ٖ أرمانٌة

 ٓ.٘ ٖ.ٔ ٕ صافٌة ٕ.ٗ 2.ٓ ٔ أشلٌمة

 ٕ.ٗ ..ٓ ٔ صفط الحرٌة ٕ.ٗ ٗ.ٗ ٖ اإلبراهٌمٌة

 ٕ.٘ ..ٔ ٕ صفط تالد ٕ.ٗ ٘.ٔ ٕ الب ً

 - - - ظ ر التمساأل ٓ.٘ ٙ.ٔ ٕ التوفٌقٌة

 ٕ.٘ ٖ.ٕ ٕ طلعت - - - الحوتة

 ٙ التوالد
2.٘ 

ٗ.ٕ 
ٌوسف 
 العسكري

- 
- 

- 

 ٕ.٘ ٔ.ٕ ٕ قادو  - - - الدرملٌة

 ٔ.ٙ ٗ.ٗ ٖ قلٌشان ٕ.٘ ٖ.ٕ ٕ الروقة

 ٕ.٘ ٘.ٔ ٕ كفر أبو مندور - - - الشعٌرة

 ٕ.ٗ ٙ.ٖ ٕ كفر الحاجة 2.٘ ٖ.ٕ ٕ الض رٌة

 ٘.٘ 8.ٓ ٔ كفر السقا ٓ.٘ 8.ٓ ٔ العوامر

 ٔ العٌون
ٓ.ٖٓ 

٘.ٓ 
كفر الشٌا 
 متلوف

٘ 
8.ٙ 

٘.ٕ 

 ٕ.٘ 2.ٓ ٕ كفر الغابة ٓ.ٗ ٘.ٖ ٕ النبٌرة

 ٕ.ٗ ٔ.ٗ ٖ كفر تلٌفة ٕ.٘ ..ٓ ٔ النقراشً

                                                 

 .2ٗ.ل، 222ٔ( محمد محمود إبراهٌم الدٌب: مرجع سبق ذكره، ٔ)
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 ( 6جدول )تابع/ 

 )٪( عدد الناحٌة
متوسط 
 اإلنتاجٌة

 )٪( عدد الناحٌة
متوسط 
 اإلنتاجٌة

 ٕ أملٌط
ٕ.٘ 

٘.ٓ 
كفر عسكر 
 شندٌد

- 
- 

- 

 ٕ برقامة
ٖ.٘ 

٘.ٕ 
كفر عسكر 
 صفط

ٔ 
ٓ.2 

٘.ٓ 

 - - - كفر عوانة ٕ.ٖ ..ٓ ٔ تلبانة

جبار  
 البحرٌة

- 
- 

 ٖ كفر مساعد -
ٗ.ٖ 

٘.ٓ 

 ٕ القبلٌة جبار 
ٔ.ٖ 

٘.ٕ 
كفر السوالم 
 بحري

ٔ 
ٓ.8 

ٗ.ٕ 

 ٔ جعٌف
ٓ.. 

٘.٘ 
كفر السوالم 

 قبلً
ٖ 

ٗ.٘ 
٘.ٕ 

 ٕ جنبواي
ٔ.. 

ٗ.ٕ 
كنسٌة 
 الض رٌة

ٕ 
ٕ.ٗ 

٘.2 

 ٕ.٘ 2.ٓ ٔ محلة عبٌد - - - حوض فار 

 - - - معنٌا ٕ.ٗ ٖ.ٕ ٕ تمارة

 ٕ.ٗ ٖ.ٕ ٕ منش ة النصر ٕ.ٗ ..ٓ ٔ دقدوقة

 ٕ دمٌسنا
ٕ.ٔ 

٘.٘ 
منٌة بنً 
 منصور

ٔ 
ٓ.8 

ٗ.ٕ 

 ٕ.ٗ ٖ.ٕ ٕ نكال العنب ٕ.ٗ ٓ.ٗ ٖ ربع شندٌد

 ٘.ٙ ٕ.ٔٔ 8 آٌتاي البارود ٕ.٘ ٘.ٔ ٕ زبٌدة

 ٖ.٘ ٓٓٔ 2ٓٔ الجملة

 ،المصدددر: مددن إعددداد الطالبددة اعتمدداداً علددى بٌانددات مدٌرٌددة الزراعددة بددالبحٌرة
 م.8ٕٔٓ - ٕٙٔٓأعوام  ،بٌانات غٌر منشوره

أعددداد  ( ٌتبااٌن أن6( والشااكل )6خااالل دراسااة أرقااام الجاادول ) وماان 
٪ مددن جملددة ٙ.ٕمنشدد ة ُتمثددر  2ٗمنشدد ت صددناعة الحلددوّ  بالمحافظددة بلغددت 

ٌُعدادر  ،عدامالً  ٌٖٕٗعمدر ب دا  ،منش ت الصدناعات الزراعٌدة بدالمركز وهدو مدا 
ًّ ناحٌددة آٌتدداي  ،٪ مددن جملددة العدداملٌن بالصددناعات الزراعٌددة بددالمركز٘.ٔ ٌدد ت
ًّ مقدمة النواحً إحتواً  على أعداد المنش ت والعمالةال فقد بلغدت نسدبة  ،بارود ف

٪ ٔ.8ٔوٌعمر ب ا  ،بالمركز٪ من جملة منش ت صناعة الحلوّ  2.٘ٔالمنش ت 
كمدا بلد  معامدر التدوطن لمنشد ت  ،بدالمركزمن جملة العاملٌن بصدناعة الحلدوّ  
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معامدر التدوطن ل دذه الصدناعة إلرتفدا   وٌرجدع إرتفدا  ،٪8.ٓ بالناحٌةالحلو  
ٌُمثددر سددوقاً المركددز٪ مددن جملددة سددكان 8ٔوالددذي ٌبلدد   ،الحجددم السددكانً ، وهددو 

 ،ة ان دا سدرٌعة التلدفوذل  لطبٌعت ا الحساسد ،كبٌرة لتصرٌف منتجات الحلو 
٪ من جملدة ٗ.2ونسبة  ،٪ من جملة المنش تٙ.ٓٔبنسبة ٌلٌ  ناحٌة محلة عبٌد 

 بالناحٌددةأعددداد المنشدد ت  ارتفددا وٌرجددع  ،٪8.ٓر تددوطن بلدد  وبمعامدد ،العدداملٌن
ًّ الشدد رة والتبددرة فددً مجددار الصددناعة إلددى جانددب وجددود أسددواق  ،نسددبة لعددامل

الشدعٌرة والعدوامر كدر مدن  نواحً فً حٌن جا ت ،تصرٌف مثر هذه المنتجات
إحتواً  على أعداد المنشد ت  المركز نواحًك قر  وكفر مساعد وكنسٌة الض رٌة

ٌعمدر بدالمركز ٪ من جملة منش ت صناعة الحلوّ  ٘.ٗٔ ت مجتمعة بنسبة فجا
وٌرجددع إنتفدداض  ،بددالمركز٪ مددن جملددة العدداملٌن بصددناعة الحلددوّ  2..ٔب ددا 

 لحداثة غالبٌت ا بجانب تدنً أعداد المنش ت ب ا. النواحًمعامر التوطن ب ذه 

 (.ٙالمصدر: جدور )

  م7512( التوزٌع الجغرافً لمصانع الحلوى فً مركز آٌتاي البارود عام 6شكل )

 صناعة اوعالف: -4

ًّ تددرتبط  ُتعددد صددناعة ااعددالف الحٌوانٌددة مددن الصددناعات الغذائٌددة التدد
وتقدوم هدذه الصدناعة أساسداً علدى متلفدات بعدض الصدناعات  ،بالثروة الحٌوانٌدة

مددن صددناعة السددكر والددردة )النتالددة( مددن  الغذائٌددة ااتددرّ  كمتلفددات المددوال 
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ومن صناعة الزٌوت النباتٌة ت تدذ كسدب بدذرة القطدن  ،(ٔ)صناعة طحن الحبوب
 ،ومددن صددناعة ضددرب اارز رجٌددع الكددون ،والكتددان والسمسددم وفددور الصددوٌا

 ،باإلضافة إلى مسحوق الدم المجفف والعظدام مدن صدناعة الدذبح وت ٌئدة اللحدوم
إلددى جانددب  ،ااسددما  مسددحوق ااسددما  المجففددة كمددا ت تددذ مددن صددناعة تج ٌددز

 (ٕ)بعض اامالأل المعدنٌة والحجر الجٌرّي.

ً  لصناعة اوعالف: -  التوزٌع الجغراف

ًّ اعداد منش ت صناعة ااعدالف .ٌوضح الجدور ) ٌّع الجغراف ( التوز
 م.8ٕٔٓعام والعاملٌن ب ا فً مركز آٌتاي البارود 

 ( تتضة الحقائق التالٌة:2والشكل )( 2من دراسة أرقام الجدول )

ًّ معظدم ندواحً المركدز انتشار - كمدا تبدٌن  ،منش ت تصنٌع ااعالف فد
٪ مددن جملددة ٗ.ٗمنشدد ة تعمددر بصددناعة ااعددالف ُتمثددر  2٘ٔأن المركددز ٌضددم 

ٌٌعددادر  ،عددامالً  ٌٖٓٔعمددر ب ددا بددالمركز منشدد ت الصددناعات الزراعٌددة  وهددو مددا 
ًّ مجار آ.ٕ وبلغدت كمٌدة  ،بدالمركزلصناعات الزراعٌة ٪ من جملة العاملٌن ف

 ألف طن من ااعالف سنوٌاً. ٙ.ٕٓ٘اإلنتاج 

ًّ مقدمة النواحً من حٌث أعداد المنش ت - ًّ ناحٌة آٌتاي البارود ف  ،ت ت
ٌعمدر  ،٪ من جملة منشد ت صدناعة ااعدالف بدالمركز2.ٙٔحٌث بلغت نسبت ا 

وبلغددت نسددبة اإلنتدداج بدد   ،٪ مددن جملددة العدداملٌن بصددناعة ااعددالفٓ..ٔب ددا 
كمدا ٌبلد  معامدر التدوطن لمصدانع ااعدالف  ،٪ من جملة اإلنتاج بالمركزٓ.ٖٕ

وٌرجع إرتفا  معامدر التدوطن بدالمركز إلرتفدا  أعدداد منشد ت  ،٪..ٓبالناحٌة 
بجاندددب وجدددود سدددوق كبٌدددرة لتصدددرٌف منتجدددات  ،صدددناعة ااعدددالف بدددالمركز

ود العدٌددد مددن أسددواق تصددرٌف إلددى جانددب وجدد ،ناحٌددة العددوامرااعددالف وهددً 
 منتجات ااعالف.

جا ت مراكز كر من كفدر مسداعد والضد رٌة والشدعٌرة والعدوامر ك قدر  -      
ًّ أعداد المنش ت والعاملٌن ٪ ..8حٌث جا ت مجتمعدة بنسدبة  ،نواحً المركز ف

٪ من جملة العداملٌن ..ٔمن جملة منش ت صناعة ااعالف بالمركز  ٌعمر ب ا 
٪ مددن ..ٙكمددا بلغددت نسددبة اإلنتدداج ب ددذه النددواحً  ،الف بددالمركزبصددناعة ااعدد

وٌرجددع إنتفدداض معامددر التددوطن ب ددذه المراكددز لحداثددة  ،جملددة اإلنتدداج بددالمركز

                                                 
 .٘ٔ، ل28ٕٔرئاسة الجم ورٌة، دعم استراتٌجٌة الصناعة، القاهرة، ( ٔ)
الج از المركزي للتعبئة العامة واإلحصا ، دراسة عن أعالف وأغذٌدة الحٌدوان، القداهرة،  (ٕ)

 .ٕٓ، ل28٘ٔ
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معظم ددا باإلضددافة إلددً ضددعف إقبددار بعددض المسددتثمرٌن علددى مشددارٌع تصددنٌع 
 ااعالف إلرتفا  تكلفة إنتاج ا.

  م7512( التوزٌع الجغرافً لصناعة اوعالف فً مركز آٌتاي البارود عام 2جدول )

 )٪( أعداد المنش ت الناحٌة )٪( أعداد المنش ت الناحٌة

 ٘.ٖ ٗ شبرا النونة 2.ٓ ٕ أبرا  حمام

 ..ٓ ٕ ششت اانعام ٔ.ٔ ٖ أثرٌات فاضر

 ٘.ٕ ٗ شندٌد ٘.٘ ٗ أرمانٌة

 ٘.ٖ ٗ صافٌة 2.ٓ ٕ أشلٌمة

 ..ٓ ٕ صفط الحرٌة ٙ.ٓ ٔ اإلبراهٌمٌة

 ٘.ٕ ٗ صفط تالد ٖ.ٕ ٗ الب ً

 ٖ.ٔ ٖ ظ ر التمساأل 8.ٓ ٕ التوفٌقٌة

 ..ٓ ٕ طلعت ٘.ٗ ٘ الحوتة

 ..ٔ ٖ ٌوسف العسكري ٗ.ٕ ٗ التوالد

 2.ٓ ٕ قادو  2.ٓ ٕ الدرملٌة

 ٖ.ٕ ٗ قلٌشان ٙ.ٓ ٔ الروقة

 ..ٓ ٕ كفر أبو مندور ٖ.ٕ ٗ الشعٌرة

 ٔ.ٕ ٗ كفر الحاجة 8.ٓ ٕ الض رٌة

 ٗ.ٗ ٘ كفر السقا ٖ.ٕ ٗ العوامر

 ٘.ٔ ٖ كفر الشٌا متلوف 8.ٓ ٕ العٌون

 ٙ.ٔ ٖ كفر الغابة ٘.ٖ ٗ النبٌرة

 8.ٓ ٕ كفر تلٌفة ..ٓ ٕ النقراشً

 ٓ.ٙ 8 كفر عسكر شندٌد ٘.ٕ ٗ أملٌط

 2.ٓ ٕ كفر عسكر صفط ٖ.ٔ ٖ برقامة

 ٗ.ٗ ٘ كفر عوانة ..ٓ ٕ تلبانة

 ٘.ٔ ٖ كفر مساعد ..ٔ ٖ جبار  البحرٌة

 ٙ.ٔ ٖ كفر السوالم بحري 2.ٓ ٕ جبار  القبلٌة

 8.ٓ ٕ كفر السوالم قبلً ٖ.ٕ ٗ جعٌف

 ٓ.ٙ 8 كنسٌة الض رٌة ..ٓ ٕ جنبواي

 2.ٓ ٕ محلة عبٌد ٔ.ٕ ٗ حوض فار 

 ٖ.ٕ ٗ معنٌا ٗ.ٗ ٘ تمارة

 8.ٓ ٕ منش ة النصر ٘.ٔ ٖ دقدوقة

 ٖ.ٕ ٗ بنً منصور منٌة ٙ.ٔ ٖ دمٌسنا

 8.ٓ ٕ نكال العنب 8.ٓ ٕ ربع شندٌد

 8.ٙ ٖ آٌتاي البارود ٓ.ٙ 8 زبٌدة

 ٓٓٔ 2ٗٔ الجملة
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 ،المصدددر: مددن إعددداد الطالبددة اعتمدداداً علددى بٌانددات مدٌرٌددة الزراعددة بددالبحٌرة
 م.8ٕٔٓ - ٕٙٔٓأعوام  ،بٌانات غٌر منشوره

 

 (..المصدر: جدور )

 م7512( التوزٌع الجغرافً لصناعة اوعالف فً مركز آٌتاي البارود عام 2شكل )

ٌ ف الخضر والفاكهة: -6  صناعة حف  وتجف

ٌّدف التضدر والفاك دة إحدد  الصدناعات الغذائٌدة  ُتعد صناعة حفظ وتجف
ًّ التنمٌدة االقتصدادٌة  ًّ ٌمكن أن تلعدب دوراً م مداً فد ًّ مركدز  واالجتماعٌدةالت فد

عدد الن دوض ب دا وتطوٌرهدا ضدرورة اقتصدادٌة لرفدع مسدتو  وٌُ  ،آٌتاي البارود
ٌّ ا التصنٌع ركٌزة التنمٌة ٌُعد ف ًّ فترة  المعٌشة تاصة ف
ًّ الوقدت  ،(ٔ) كما تتٌح فد

ًّ التصدددٌر إلددى ااسددواق التارجٌددة ممددا ٌددؤد  إلددى  ،الحاضددر فددرل التوسددع فدد
ًّ إنمدا ،توفٌر العملة وزٌدادة دتدر الدبالد   المنداطق هدذا باإلضدافة إلدى دورهدا فد

ٌّة ًّ المتوازن. ،الرٌف وتحقٌق مبدأ النمو اإلقلٌم
(ٕ)  

ًّ  انتعشتوقد  ٌّدف التضدر والفاك دة فد مركدز آٌتداي صدناعة حفدظ وتجف
القطا  التدال  استثماراتوزادت  ،بعد تغٌر السٌاسة االقتصادٌة للدولةالبارود 

                                                 
هد  محمد صالح، الصناعات الغذائٌة فدً مصدر وطاقت دا اإلنتاجٌدة، دراسدة عدن صلصدة ( ٔ)

 .ٔ، ل22ٙٔالتتطٌط القومً، القاهرة،  الطماطم، مع د
 .٘٘ٙ، ل222ٔمحمد محمود إبراهٌم الدٌب، مرجع سبق ذكره،  (ٕ)
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ٌّ دددا لتدددوفر تامات دددا وسددد ولة الحصدددور علٌ دددا  وتتضدددح ااهمٌدددة االقتصدددادٌة  ف
ًّ الحفدداظ علددى التامددات الزراعٌددة  ددف التضددر والفاك ددة فدد ٌّ لصددناعة حفددظ وتجف

ًّ صدددورة صدددالحة  ًّ فتدددرة ذروة إنتاج دددا فددد ًّ فتدددرة  لالسدددت ال المتدددوفرة فددد فددد
ًّ إطالددة فتددرة عرضدد ا ،(ٔ)ندددرت ا وٌرجددع ذلدد  إلددى أن إنتدداج التضددر  ،وبالتددال

ًّ حٌن  ،والفاك ة ٌتصف بموسمٌت  أن الطلب على منتجات ا مستمراً على مدار ف
لذا فالتصنٌع هو البددٌر المناسدب للتغلدب علدى موسدمٌت ا وتقلدب أسدعارها  ،العام

كمدا أند  ٌرفدع مدن قٌمدة السدلع الزراعٌدة بعدد حفظ دا  ،وقت شح إنتاج ا الطازج
 باإلضافة إلى تحسٌن دتر المزارعٌن. ،وٌحول ا إلّى سلع أكبر قٌمة

ًّ محافظدة   ،ألدف فددان 22ٕ.8 البحٌدرةوقد بلغت المساحة المزروعة فد
٪ مدن جملدة ٘.2ٔألدف فددان تمثدر  ٖ.2ٔشغلت التضروات والفاك دة ب نواع دا

ًّ  ،مٕٕٔٓوذلد  عدام  ،ألدف طدن ٓٙ٘بٌنما بل  إنتاج ا  ،المساحة المزروعة فد
٪ من جملة ٔ.ٗٔألف فدان تمثر  ٗٔحٌن شغلت الفواك  ب صناف ا المتعددة نحو 

ًّ نفدد  العددام ٓٔٔبٌنمددا بلدد  اإلنتدداج نحددو  ،المسدداحة المزروعددة  ،ألددف طددن فدد
ًّ 8وٌوضح الجدور ) ًّ لمساحة وإنتداج التضدر والفاك دة فد ( المركب المحصول

 م.8ٕٔٓعام مركز آٌتاي البارود 

 م.7512محصولً لمساحة وإنتاج الخضر والفاكهة عام ( المركا ال2جدول )

 المحصور
 المساحة
 )بالفدان(

 اإلنتاج
 )بالطن(

معدر 
الجدارة 
اإلنتاجٌة 
 )طن/فدان(

 المحصور
 المساحة
 )بالفدان(

 اإلنتاج
 )بالطن(

معدر 
الجدارة 
 اإلنتاجٌة
 )طن/فدان(

 ٙ.٘ ٖٖٗٓٔ 8ٔٗ٘ البسلة ٔ.ٖٔ 8ٖٖٓٗ .ٖ٘. البصر
 ٗ.٘ ٘ٓٙ ٕٓٔ بامٌة ٙ.ٔٔ ٕٗٓٙٔ ٓ.ٖٔ كرنب
 ٔ.٘ ٔٙٙٙ ٕٕٙٔ لوبٌا ٗ.ٓٔ ٖ.ٓ٘ٙٔ ٙٙ.٘ٔ بطاط 
 ٔ.ٗ 2ٗ2. 2٘ٓٔ فلفر ٕ.ٓٔ 2ٓٔ8 ٘ٗ. باذنجان
 ٓ.ٗ ٕٔ٘ٓ ٖٙٙ فاصولٌا 2.2 ٖٓٓ٘. ٘.ٙٙ الطماطم
 ٖ.8ٗ ٙ.ٖٔ 2ٕٗ نتٌر البلح 2.8 ٕٙٔ ٕٕ قرنبٌط
 ٙ.ٗٔ 288ٗٔ ٖ٘ٓٔ الموز ٗ.2 2ٖ٘ٗ .ٖٙ تٌار
 ٙ.2 .8ٖٓٔ 2ٖ٘ٗ الموالح ..8 ٖٗٗٙ 2ٖ. جزر
 ٗ.2 2ٖٙٓ 8ٔٓٔ التو  ..8 ٖ.ٙٔ 8٘ٔ لفت
 ٙ.8 2ٔ٘ ٙٓٔ الجوافة ٔ.8 .2ٕ2ٔ ٕٗٗ٘ الثوم
 2.ٙ 8ٕٔٔٗ ٔٓٓٙ العنب ٔ.. ٔٓٗٓٔ ٙٙٔٔ الكوسة
 ٗ.ٙ 8ٕٖٕ .ٖٙ التفاأل ٓ.. ٔٙٔ ٖٕ ملوتٌة

                                                 
جبددره جددرج  جبددره، الصددناعات الغذائٌددة فددً مصددر، اقتصددادٌات تجفٌددف بعددض أنددوا  ( ٔ)

 .ٖ، ل22ٖٔالفاك ة، مع د التتطٌط القومً، القاهرة، 
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 ٔ.ٖ ٖ٘ٔ 2ٗ المانجو ٗ.ٙ ٕٖٖٕٙٔ ٗ.ٖٙ. الفور

 ،بددالبحٌرةمدٌرٌددة الزراعددة الطالبددة اعتمدداداً علددى بٌانددات مددن إعددداد المصدددر: 
 م.8ٕٔٓعام  ،)بٌانات غٌر منشورة(

( ٌمكاان تقسااٌم إنتاااج الخضاار والفاكهااة 2وماان دراسااة أرقااام الجاادول )
 إلى كل من: بمركز آٌتاي البارود

ًّ المركز ااور من حٌدث مسداحة وإنتداج إنتاج الخضر:  -1 ٌ تً الفور البلدّي ف
٪ مددن جملددة مسدداحة التضددروات 8.ٕٙحٌددث  شددكر نسددبة بلغددت  ،التضددراوات

فً حٌن جدا   ،بالمركز٪ من جملة  إنتاج التضر ٓ.ٕٕبإنتاجٌ  بلغت  بالمركز
ًّ بنسددبة بلغددت  ًّ المركددز الثددان ٪ مددن جملددة مسدداحة 2.ٕٔمحصددور البطدداط  فدد

ثددم محصددور البصددر الددذّي شددغر المركددز  ،٪ مددن اإلنتدداجٗ.2ٕونسددبة  ،التضددر
٪ لكددر من مددا علدددى 8.ٗٔ ،٪ٓ.ٙحٌددث المسدداحة واإلنتددداج بنسددبة الثالددث مددن 

 ًّ طددن /  ٔ.ٖٔوإرتفددع معدددر الجدددارة اإلنتاجٌددة لمحصددور البصددر إلددً  ،التددوال
أنسدب ااسدالٌب التدً تدن ض  واسدتتداموٌرجع ذل  لإلهتمام بالمحصدور  ،فدان

٪ مددن ٔ.ٖٔ ،٪ٗ.٘بٌنمددا تدد تى الطمدداطم بعددد ذلدد  مشددكلة  ،بمسددتوي اإلنتدداج
وُتعد هذه اانوا  من التضر أهم التضروات  ،المساحة  واإلنتاج على الترتٌب

 ًّ ٪ من المساحة واإلنتاج على ٔ..8 ،٪ٖ.2.حٌث شكلت المركز المزروعة ف
 وٌرجع ذل  ان تل  اانوا  تعد المادة التام ااولً ل ذه الصناعة. ،الترتٌب

 :إنتاج الفواكه -7

ًّ المركددز ااور بنسددبة  ًّ مقدددمت ا محصددور العنددب ب نواعدد  فدد ًّ فدد دد ت ٌّ
ًّ مسدداحة الفاك ددة ٖ.ٙٗ ٪ مددن ٖ..ٖكمددا وصددر إنتاجدد   ،بددالمركز٪ مددن إجمددال

ًّ  ،بالمركزجملة إنتاج الفاك ة  ًّ المركز الثان  ،فً حٌن جا ت الموالح ب نواع ا ف
ًّ بٌنما  ،٪ من مساحة وإنتاج الفواك ٗ.ٖٗوتس م بـــــ  ٌد تّى محصدور المدوز فد
٪ من المساحة واإلنتاج على الترتٌدب ٘.ٖٔ ،٪2..وٌس م بـــــ  ،المركز الثالث

ٌُمثدر  وٌشدكر أشدجار  ،٪ مدن المسداحة واإلنتداجٙ.8 ،٪8..ثم محصور التو  
ٌلٌد  محصدور  ،طدن / فددان ٖ.8ٗنتٌر البلح أكبر جددارة إنتاجٌدة للفددان بلغدت 

الجدارة اإلنتاجٌدة  ارتفا وٌرجع  ،طن / فدان ٙ.ٗٔالموز بجدارة إنتاجٌة بلغت 
ولقد زادت  ،اانوا  عالٌة اإلنتاجٌة واستنباطبالزراعة  لالهتمامل ذه المحاصٌر 

ًّ السدنوات ااتٌدرة تاصدة بعدد  ،أهمٌة صناعة تعلٌب وحفظ التضر والفواك  ف
ر ممدا قلد ،للعمدر تدارج المندزر ومشداركت ا للرجدر المدرأةزٌادة الدعوة لتروج 
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وبالتددالً ظ ددرت الحاجددة إلددى التضددروات المحفوظددة  ،مدن فتددرات الفددراه لدددٌ ا
 (ٔ)لكً تس ر إعدادها بشكر مٌسور وسرٌع.

 ة :  فٌالصناعات الحر -2

م تقددُ  قا  مدد وب ا ٌُ  ،االقتصاديّ الصناعة عصب الحٌاة وشرٌان ا ُتعد 
 بدر وأساسد  جز  مدن تلد  الصدناعات ة إالفٌوما الصناعات الحر ،اامم ورقٌ ا

ًّ ف ددً مددوروث حضدداري وثقدداح حقٌقددة اامددر  فددً ًّ  ف عرٌددق تتوارثدد   واجتمدداع
الحرف  َهذهِ ن تحظى ذا كان من ااهمٌة بمكان ألِ  ح عن جد أباً  ااجٌار المتعاقبة

)ال ٌئددة العامددة للصددناعات للحاجددة الٌومٌددة والمعٌشددٌة  مددن االهتمددام وافددر بقدددرٍ 
 .(م8ٕٔٓ ،بٌانات منشورة ،ةفٌالحر

 : اعة منتجات النخٌل والخوصصن -أ

التددً  النتٌددرجرٌددد عددرف صددناعات التددول ب ن ددا عبددارة عددن أوراق تُ 
وٌتدراوأل  ،حسب نوعٌة المنت  جدر مع بعض ا البعض بطرٌقة تضٌق أو تتسعتُ 

 ،سم ٖ - ٕ  تراوأل منفٌح أما عرض ا  سم ٓٗ ًلإ ٕٓما بٌن فٌطور التوصة 
بلغددت  مددن أشددجار النتٌددر كبٌددرة اً أعدددادبوجددود  آٌتدداي البددارود مركددزٌتمٌددز و

ًّ  ااشجار َهذهِ وتمتد  ،نتلة ٕ٘... ًّ  ،دمٌداط بٌن فرعد  ،ورشدٌد باتجداه عرضد
 ،منتجدات النتٌدر مثدر حفدظ الدبلح علدىلدذل  ٌوجدد عددد مدن الصدناعات القائمدة 

وتنشدر فدً معظدم أرجدا   ،سدعف النتٌدر علدىات التدً تعتمدد والمنتج ،والعجوة
تتددوافر  حٌددثُ فتددرة تقلددٌم النتٌددر  فددًوتتصددف الم نددة بصددفة الموسددمٌة  ،المنطقددة
 مدن الجرٌدد قفالاامن  النتٌرسعف  الحظ التنو  بٌن منتجاتوٌُ  ،الَتامالمادة 

 كما ٌنت  من الجرٌد بعض ااثاث المنزلً.  أو التول

 :لباناوصناعة منتجات  -ا

ن ددا مصددر إلددً أِ  فدًبددان رجدع أهمٌددة إنشددا  وحددات صددغٌرة لتصددنٌع االتَ        
ات التحوٌلٌددة ات الصددناعمركددزمددن  مركددزالقددومً كدعددم االقتصدداد  فددًتسدداهم 
ًّ  َهددذهِ وُتعددد  ،ة أو الحضددرٌةفٌددالرٌ  الوحدددات الصددغٌرة نمددوذج للتطبٌددق العملدد

مد  كفدا ة  فًالوحدات أهمٌة بما تقدم   هذهِ  ُتمثركذل   ابحاث صناعة االبان
مكددن وعمومدداً ٌُ  ،العملٌددة اإلنتاجٌددة فددًإمكانٌددات التكنولوجٌددات الحدٌثددة  سددتتداما

القرٌدة  فدًالتصنٌعٌة الصدغٌرة  الوحدات َهذهِ القور أن تشجٌع وتنمٌة إنشا  مثر 

                                                 
روات المصدددرٌة وتصدددٌرها وإمكانٌدددة مجدددي عبدالحمٌددد محمدددد السرسددً، إنتددداج التضدد (ٔ)

تطوٌرهدا، دراسدة جغرافٌددة، المجلدة العربٌددة الجغرافٌدة، الجمعٌدة الجغرافٌددة المصدرٌة، العدددد 
 .2ٔٔ، ل22ٔٔ(، ٖٕ)
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رفع  فًساهم ااور ٌُ  المقام فًو ،تنمٌة مجتمع الرٌف فًساهم بصورة مباشرة ٌُ 
 الصددغٌرة لددرؤو سدداعد علددى تشددجٌع االسددتثمارات القرٌددة ٌُ  فددًدتددر ااسددرة 

 .ااموار
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: -أولا   ً  عوامل توطن التصنٌع الزراع

وتدددن ض دون أن تتدددوفر ل دددا  ،الٌمكدددن للصدددناعة أٌدددة صدددناعة أن تنشددد 
مقومات ا ااساسٌة ولعدر أهدم َهدذِه المقومدات التدً تعتمدد علٌ دا الصدناعة بصدفة 

 أساسٌة ماٌلى:

 المواد الَخام : -1

كمدا تحددد  ،وبددون ا ال ٌمكدن أن تقدوم ،المادة التام أسا  الصدناعةُتعد 
وأٌضاً ُتعد المواد التدام مدن أهدم العوامدر المدُؤثرة فدً قٌدام الصدناعة فدً  ،موقع

وعلى ذلد   ،المنطقة حٌُث تقوم الزراعة بإمداد الصناعة بالعدٌد من المواد الَتام
ًّ بقاعددة عرٌضدة ٌمكن القدور بد َن الزراعدة هدً مصددر إمدداد النشداط  الصدناع

ًّ وضدع التطدة  ومتنوعة من المدواد التدام ح حٌدُث ٌسدت دف التركٌدب المحصدول
التً تكفر استتدام الموارد اارضٌة المتاحة االستتدام اامثر لتحقٌق أكبدر قددر 

. ًّ ًّ باحتٌاجات الطلب لالست ال  الغذائ من اإلنتاج ٌف
(ٔ) 

ام ُمعظم ددا مددن الُمنتجددات وٌتددوفر فددً المركددز العدٌددد مددن المددواد الَتدد
ٌّة  ،والباقً من المنتجات التعدٌنٌة التً ُتمثر نمط الصناعة االستتراجٌة ،الزراع

ٌّة المنتجة بمركز آٌتاي البارود:ٔوٌوضح الجدور )  ( المواد الَتام الزراع

 

ٌ ة الرئٌسة فً مركز آٌتاي البارود ومقارنته 1جدول ) ( الَخامات الزراع
 م.7512عام بمحاف ة البحٌر  

المواد 
 الَتام

الوحدة 
 )باالف(

 اإلنتاج
)٪( من 
إنتاج 
 المحافظة

المواد 
 الَتام

 الوحدة
 )باالف(

 اإلنتاج
)٪( من 
إنتاج   
 المحافظة

 2.ٔ 8ٓ.8ٕٔٔ قنطار قطن ٘.ٕٔ 82ٓ.. إردب قمح

 ٕ.ٕٓ ٗ.8٘٘ طن بنجر ٕ.8 2ٕٙٔٔٔ طن أرز

 ٕٖ.ٓ ٖ.ٕ إردب كتان ٗ.ٕ 8.ٙٓٓٙ إردب ذرة

ًّ والتنمٌدددة بدددالبحٌرة  بٌاندددات غٌدددر  ،المصددددر: ال ٌئدددة العامدددة للتعددداون الزراعددد
 م.8ٕٔٓعام  ،منشورة

                                                 
 .28، ل ٕٔٓٓعلى أحمد هارون، مرجع سبق ذكره، (ٔ)
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ٌَظ ر مد  التنو  فدً  (7( والشكل )1بإلقا  الضو  على أرقام الجدول )      
 ًّ ٌُمثر حجم كبٌدر مدن إنتداج مركدز آٌتداي البدارود ح ممدا  ،اإلنتاج الزراع والذي 

العدٌددد مددن الصددناعات  وبتاصددة مددع تددوافر الظددروف ٌؤهددر المركددز إلنشددا  
ٌُشددكر نسددبة  المناتٌددة المواتٌددة لَ ددذِه الصددناعات كددذل  نجددد أن محصددور البنجددر 

وهندا  الصدناعات المحلٌدة  ،كبٌرة من اإلنتاج ح فتقوم علٌ  صناعة سكر البنجر
 ٔٔالالزمة لمعٌشة اإلنسان مثر طحن الغالر حٌُث ٌوجدد مركدز آٌتداي البدارود 

وتحظّى التوفٌقٌة  ،ندر )طاحونة( لطحن الغالر موزعة على جمعٌات المركزسل
ًّ الكمٌة تطحن بمطداحن العدوامر ،سلندرات لطحن الغالر ٖبـ  كمدا بلغدت . وباق

مضددارب فددً جمعٌددة  ٘مضددرباً لددألرز تتركددز  ٖٕمضددارب لددألرز بددالمركز 
 مضدرب لدألرز فدً جمعٌدة كفدر ٕو ،مضدارب فدً جمعٌدة الب دً ٖالظ رٌة  و

ًّ الجمعٌدات ااتدر ّ  ،مساعد ًّ المضدارب فدً بداق ًّ  ،وتتركدز بداق وتضدرب بداق
لبعض التامدات  )*(( اإلنتاج بالطنٕوٌوضح الشكر ) ،الكمٌة بمضارب متلوف

 الزراعٌة المتتلفة.

 

 (.ٔالمصدر: جدور )

                                                 
 ب ن:                          تم تحوٌر وحدات إنتاج التامات الزراعٌة إلى وحدة الطن علماً )*(

 كجم تقرٌباً.٘..٘ٔكجم، والقنطار =  ٓ٘ٔكجم، واإلردب = ٓٓٓٔالطن =            
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ٌ ة الرئٌسة فً مركز آٌتاي البارود ومقارنته 7شكل ) ( الَخامات الزراع
 م.7512عام بمحاف ة البحٌر  

أعداًدا كبٌرة من الحٌوانات المنتجدة للحدوم آٌتاي البارود وٌوجد بمركز 
والصددناعات  ،والتددً ُتمثددر المددادة التددام الالزمددة لصددناعات االبددان ،وااَلبددان
ٌّة فً مركز إٌتاي والجلدٌة  ،الصوفٌة ح حٌُث بلغت جملة أعداد الوحدات الحٌوان

ٌُعادر ألف  .ٖ.ٖٓنحو  8ٕٔٓالبارود فً عام  مدن  ٪ٔ.ٓٔوحدة حٌوانٌة بما 
ًّ أعداد الحٌوانات بمحافظة البحٌرة  .إجمال

: اابقدار   ًّ ألدف  8ٕ٘ٙوالجدامو   ،ألدف وحددة .8ٗٔوموزعة كالتال
 ٔٗ.ٖواإلبدر  ،ألدف وحددة 8ٖٙ٘ألف وحددة والمداعز  ٖٙ٘ٗوااغنام  ،وحدة

 .ألف وحدة ٖٙٓ٘والدواب  ،ألف وحدة

 مصادر الطاقة: -7

وتحقٌق الرتا  ح  ،الطاقة المحر  ااساسً لعجلة التقدم والحضارةُتعد 
وذلدد  ان طبٌعددة التطددور  ،حٌددث ُتشددكر الدعامددة الرئٌسددة لجمٌددع تطددط التنمٌددة

كمددا ُتعددد  ،وتسددتٌرها ،ونمددوه ٌتوقددف علددى مدددي اسددتتدام الطاقددة ،االقتصدداديّ 
. ًّ الطاقة عنصر م م للصناعة  وعامر حاكم فً تحدٌد الموقع الصناع
 (ٔ) 

وتعتمددد ُمعظدددم الصدددناعات الموجدددودة فددً مركدددز آٌتددداي البدددارود علدددى 
ًّ الشدددبكات  ًّ للطاقدددة  وتُضدددم منطقدددة الدراسدددة أُولددد الك ربدددا  كمصددددر أساسددد

وكانت تستمد التٌار  ،م لتدمة الري والصرف2ٖٕٔالك ربائٌة التً أُنشئت عام 
ًّ الالزم إلدارات ا من ثالث محطات لتولٌد الك ربا  توطندت فدً آٌتداي  الك ربائ

 ،مٌجدداوات ٕٕوالتوفٌقٌددة بقدددرة مركبددة مجتمعددة حددوالً  ،البددارود ونكددال العنددب
ًّ تعتمددد منطقددة الدراسددة علددى عدددد مددن محطددات المحددوالت  وفددً الوقددت الحددال

مٌجداوات 8ٔك ربا  بمصنع سكر البنجر بطاقة الك ربائٌة بجانب محطة تولٌد ال
 (ٕ) تستتدم فً حالة المركز التٌار الك ربائً القادم من محطات آٌتاي البارود.

 

                                                 
بسام النصر، التنمٌة الزراعٌة فً قطر نموذج من البرسٌم الحجازّي، دراسة تطبٌقٌدة علدً (ٔ)

ا والجمعٌددة البرسددٌم الحجددازّي )الجددت(، سلسددلة رسددائر جغرافٌددة، تصدددر عددن قسددم الجغرافٌدد
 .ٕٕٓ، ل 288ٔ( الكوٌت، 8ٔٔالجغرافٌة الكوٌتٌة، العدد)

فتحً الحسٌنً تلٌر: التصنٌع الزراعً ودور الصناعات الغذائٌة فً االقتصداد المصدري  (ٕ)
، 28ٖٔ، القاهرة، إبرٌر، ٖٙٗٔفً السبعٌنٌات، مع د التتطٌط القومً، مذكرة تارجٌة رقم 

 .ٖ٘ل
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( استهالك الكهربا  حسا المركزات فً مركز آٌتاي البارود 7جدول )
 م.7512ومقارنتها بالبحٌر  خالل عام 

 نو  القطا 
 البحٌرةمحافظة  مركز آٌتاي البارود

)٪( 
 من محافظة البحٌرة

 الكمٌة
 و.  (. )  

)٪( 
 الكمٌة

 و.  (. )  
)٪( 

 ٖ.ٕ٘ ٔ.ٖٓ ٖٔٔ ٘.2ٕ ٕ.ٖٖ منزلً

 ٔ.ٓٔ ٙ.8 ٘..ٖ ٖ.ٖ 8.ٖ تجاري

 ًّ  ٕ.2ٕ ٕ.ٖٕ ٔٓٔ ٕ.ٕٙ ٘.2ٕ صناع

 ٓ.ٖٕ ٗ.ٓٔ ٘.٘ٗ ٖ.2 ٘.ٓٔ زراعً

 ٘.ٖٓ ..٘ ٕ.ٕ٘ 8.ٙ ... حكومً

 ٓ.2ٕ ..ٕٔ 2ٗ.8 ٓ.ٕٗ ٘..ٕ تدمات

 ..ٕ٘ ٪ٓٓٔ ٖ٘ٗ ٪ٓٓٔ ٕ.ٕٔٔ جملة المركز

المصدر: من إعداد الطالبة اعتماداً على بٌانات: شركة شدمار الددلتا لتوزٌدع      
 م.8ٕٔٓعام  ،بٌانات غٌر منشورة ،الك ربا 

 

 (.ٕالمصدر: جدور )

ٌ ة الرئٌسة فً مركز آٌتاي البارود ومقارنته 3شكل ) ( الَخامات الزراع
 م.7512البحٌر  عام بمحاف ة 
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نسددبة  ( ٌالحاا  أن3( والشااكل )7بإلِقااا  الضااو  علااى أرقااام الجاادول ) 
ٌُعادرٕ.ٕٔٔالك ربا  الُمست لكة فً المنطقة  ٪ من ُجملدة ٘.ٖملٌون  .و.  ما 

 ،ملٌددون  .و.  ٔ.ٖٔٙٔوالددذي ٌبلدد   ،اسددت ال  الك ربددا  بمحافظددة البحٌددرة
ًّ اسددت ال  الك ربددا ..ٕ٘وبنسددبة  علددى مسددتوّ  محافظددة البحٌددرة   ٪ مددن إجمددال

 ًّ وبَ ذاَ ت تً منطقة الدراسة فً المرتبة الرابعة فً است ال  الك ربا  بٌن ندواح
 محافظة البحٌرة.

كما ٌوجد بمركز آٌتاي البارود مصادر أتدرّ  للطاقدة مُتمثلدة فدً الغداز 
 ًّ ًّ أحد مصادر الطاقة ال امة فدً الوقدت الحا ،الطبٌع ٌُعتبر الغاز الطبٌع  ،ضدرو

ٌُشكر نحو ربع مصادر الطاقة المست لكة فً العالم سنة   م.8ٕٔٓحٌُث 

ًّ فدً تكوند  كثٌدراً عدن أندوا  الوقُدود الحفدرّي   وال ٌتتلف الغاز الطبٌع
ًّ مدن تلدٌط الغدازات  ،ااترّ  مثر الفحم والبتدرور  حٌدُث ٌتكدون الغداز الطبٌعد

ٌُغلب علٌ ا غاز المٌثان ُمنفدرد المتواجدد بمنطقدة وبتاصة الندو  الجداف ال ،التً 
ٌُفضر استتدام  كمادة تدام فدً الصدناعات البتروكٌماوٌدة كوقدود  ،الدراسة ولذا 

ًّ الُمسدتتدم فدً الك ربدا   ،ذي قٌمة اقتصدادٌة ٌّة للغداز الطبٌعد والقٌمدة االقتصداد
وأٌضداً  ،هً القٌمدة التدً تُحصدر علٌ دا بالُعملدة الصدعبة نتٌجدة تصددٌر البتدرور

 (ٔ)من الوقود السائر لزوم تولٌد الك ربا . لتقلٌر الواردات 

 اوٌدي  العاملة : -3

ُتعددد ااٌدددّي العاملددة هددً ااسددا  ااور الددذي ٌددُؤثر فددً مدددّ  إمكانٌددة 
ومحاولة تطوٌع َهذِه الموارد للوصور إلى  ،استغالر الموارد المتاحة ب ّي منطقة

والمجتمدع فدً هدذه  ،وذلد  لالرتقدا  بمسدتو  معٌشدة الفدرد ،أقصّى فائددة ممكندة
ٌُعددد التددزود بالعمالددة جانًبددا ورابًطددا مددؤثًرا فددً اتتٌددار موقددع إقامددة  المنطقددة، و
ٌّة ح ف نددا  أنددوا  مددن المصددانع تتطلددب م ددارة معٌنددة لددم تكددن  المنشددات الصددناع

وتدددرٌبات علددى عملٌددات  ،وبعددد الصددناعات تحتدداج لم ددارات ،موجددودة مددن قبددر
الزاوٌددة فددً الصددناعة بددالرغم مددن التقدددم وُتمثددر ااٌدددّي العاملددة حجددر  ،تاصددة

ًّ   فإن درجة المٌكنة لم ترتفع بعدد فدً الكثٌدر مدن الصدناعات بمعندً  التكنولوج

                                                 
صنٌع الزراعً ودور الصناعات الغذائٌة فدً االقتصداد المصدري فتحً الحسٌنً تلٌر: الت( ٔ)

، 28ٖٔ، القاهرة، إبرٌر، ٖٙٗٔفً السبعٌنٌات، مع د التتطٌط القومً، مذكرة تارجٌة رقم 
 .ٖ٘ل
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وجدددود اآلالت التدددً ٌدددؤدي إسدددتتدام ا إلدددى تقلٌدددر عددددد العمدددار الدددداتلٌن فدددً 
 (ٔ)اإلنتاج.

ٌُسدداعد علددى تددوطن الصددناعات    ًّ ح فوجددود العمددار فددً اإلقلددٌم  وبالتددال
دة للحدد مدن البطالدةالُمتتلف ٌّ حٌدُث . ة التً ت دف إلً جذب فدائض العمالدة الزراع

مددن جملددة السددكان النشددطٌن  ٪ٗ.ٗبلدد  عدددد العدداملٌن بالصددناعة فددً المركددز 
 ،م )الج دداز المركددزّي للتعبئددة واإلحصددا  والسددكانٕٙٓٓاقتصددادٌاً وفقدداً لتعددداد 

 م(..ٕٔٓتعداد  ،بٌانات منشورة

لة فً الصناعات الزراعٌة تدالر الفتدرة مدن وزادت أعداد ااٌدّي العام 
ٌُعدددادر  2ٕٕٓم( بلغدددت 8ٕٔٓ-.ٕٔٓ) ًّ مدددا  ٪ مدددن ٔ.ٗٔألدددف عامدددر صدددناع

ًّ علددى مسددتو  محافظددة البحٌددرة ًّ عدددد العدداملٌن بالنشدداط الصددناع ومددا  ،إجمددال
ًّ علدى مسدتو  محافظدة ٖ.ٌُٓشكر  ًّ عدد العاملٌن بالنشاط الصناع ٪ من إجمال

ًّ ٖ.ٖٙعامر ما ٌشكر  8ٓٓاعة السكر البحٌرة ح حٌث ٌعمر بصن ٪ مدن إجمدال
ًّ على مستو  المركز ح بٌنما وصر عدد العاملٌن  عدد العاملٌن بالنشاط الصناع
 ًّ بصددددناعة الطددددوب التددددً تعتمددددد علددددى التامددددات الزراعٌددددة مددددن مٌدددداه وطمدددد

ٌُعادر ٕٓٔورمار ًّ ٘.2عامر ما  ًّ عددد العداملٌن بالنشداط الصدناع ٪ مدن إجمدال
ًّ ٕ.ٗ٘لمركدددز ح  بٌنمدددا ٌعمدددر علدددى مسدددتوّ  ا ٪ مدددن ااٌددددّي العاملدددة فدددً بددداق

وٌرجدددع ذلددد  للتطدددور السدددرٌع لألٌددددي العاملدددة فدددً  ،(ٕ)الصدددناعات ااتدددر ّ 
الصددناعات الزراعٌددة فددً المركددز ح نتٌجددة التجدداه المسددتثمرٌن نحددو اانشددطة 
ٌّة التددً تعتمددد علدى التامددات الزراعٌددة نتٌجدة لتوفرهددا بمنطقددة الدراسددة  الصدناع

 (. ٕحظ الجدور )ال

دة نحدو  ٌّ جنٌد   ٓٓ.كما ٌبل  ُمتوسط أجر العامر فدً الصدناعات الزراع
وٌرفدع  ،فتوفر الكم المناسب من العمالة للصناعة ٌقلدر مدن كلفدة اإلنتداج ،ش رٌاً 

وتتطلب الصناعات المتتلفة العدٌد من الم ارات  ،من مستوٌات الكفا ة اإلنتاجٌة
حٌُث تتفاوت الحاجة لَ ذِه الم ارات مدن . والتنظٌمٌة والفنٌة ،والكفا ات اإلدارٌة

ٌّة اترّ .   مرحلة صناع

                                                 
جودة حسدنٌن جدودة، المحدددات الجغرافٌدة والترٌطدة المسدتقبلٌة للمعمدور المصدري نددوة  (ٔ)

، الجمعٌدة الجغرافٌدة المصدرٌة، 228ٔصدرّي عدام نحو ترٌطة جغرافٌدة جدٌددة للمعمدور الم
 .ٕٔٔ، ل 282ٔالقاهرة، 

مدٌرٌة الزراعة بالبحٌرة، إحصائٌات المواد التام واإلٌدي العاملدة، بٌاندات غٌدر منشدورة، ( ٕ)
 م.8ٕٔٓعام 
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ومددن المالحددظ أن االتجدداه فددً الوقددت الددراهن نحددو التصددنٌع أمددراً بددال  
دة مدن  ٌّ الضرورة مع الزٌادة السكانٌة وتناقل نصٌب الفرد من المسداحة الزراع

م ح ولذا ح فاالتجاه نحو 8ٕٔٓ٪ فدان عام ٕٗ.ٓم إلً ٕٙٔٓ٪ فدان عام 2ٕ.ٓ
ٌّة مع ُمراعاة  تصنٌع الرٌف ٌعد حالً مثالٌاً لتتفٌف الضغط على اارض الزراع

 ًّ ًّ  ،البعد البٌئ ٌّة مناسدبة ح  ،والطبٌع والبشرّي للمنطقدة بتنفٌدذ مشدروعات صدناع
ًّ فً المقام ااور.   فمستقبر التنمٌة والتشغٌر فً مصر تكُمن فً النشاط الصناع

 ل:النق -4

ٌّة فدً المنطقدة  ٌُعد النقر من أهدم العوامدر المدُؤثرة علدى التنمٌدة الصدناع
وبعددض  ،حٌددُث ٌعمددر علددى مددد الصددناعة بحاجات ددا مددن المددواد الَتددام واآلالت

وااٌدددّي العاملددة باإلضددافة إلددى تسدد ٌر نقددر المنتجددات سددوا   ،مصددادر الطاقددة
  (ٔ)الن ائٌة أو شبة الن ائٌة إلى مناطق ااسواق.

ٌّة فدً أي إقلدٌم مدا إلدى االهتمدام بطدرق النقدر ح وتحت اج التنمٌدة الصدناع
وامتددادها ح  ،فنجاأل أي عملٌة التنمٌة بمستوٌات ا ٌعتمد على مدد  كفدا ة الطدرق

فالنقددر عملٌددة متممدد  لإلنتدداج حٌددُث ٌوجددد المنفعددة المكانٌددة للُمنتجددات فددً الوقددت 
  (ٕ) لتً تحتاج إلٌ ا.الُمناسب بنقل ا من أقالٌم إنتاج ا إلى ااقالٌم ا

ٌتضددح سددٌادة  ،وعنددد اسددتعراض شددبكة النقددر فددً مركددز آٌتدداي البددارود
بلغدت جملدة أطدوار  حٌدث ،الطرق الترابٌة علً حساب على الطدرق المرصدوفة

ٌُعددادر  ،علددى مسددتو  المركددز ٪ٔ.الطددرق الترابٌددة  ًّ  ٪٘.ٕٔبمددا  مددن إجمددال
٪ علدى مسدتو  2ٕوالطرق المرصدوفة  ،أطوار الطرق الترابٌة بمركز البحٌرة

 المركز.    

وترٌطددة توزٌددع الصددناعات آٌتدداي  ،مددن تددالر الترٌطددة الطبوغرافٌددة
البددارود نجددد أن مضددارب اارز ومصددانع العلددف تقددع علددً طرٌددق اإلسددكندرٌة 

وٌعددد ذلدد  الطرٌددق همددزة وصددر بددٌن شددمار وجنددوب منطقددة  ،آٌتدداي البددارود
بنطداق جمعٌدة أبدو ماضدً ٌقدع علدً طرٌدق ومصدنع الغدارات السدائلة  ،الدراسة
وكدذل  صدناعات مدواد البندا  تتواجدد علدً امتددادات طدرق  ،مطدروأل -البحٌرة 

ٌّة ،المركز المتتلفة ُبمحاذاة التر  والمصارف والتً تقع فدً  ،والمنطقة الصناع
وبمجرد إنشا  الطرق المرصدوفة بدالقرب مدن التجمعدات  ،شمار منطقة الدراسة
 ،تسددعً المصدانع للتددوطن علدً طول دا مباشددرة بقدوة ال تقدداوم السدكانٌة الضدتمة

                                                 
 .2ٖٓ، لٖٕٓٓشوهد  عبدالحمٌد التواجة، مرجع سبق ذكره، ( ٔ)
 .2ٙ، ل 22ٕٔ، منٌر بسٌونى ال ٌتى،  مرجع سبق ذكره (ٕ)
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وأدت إمكانٌددة اسددتتدام الطددرق البرٌددة المرصددوفة للنقددر علددً مقٌددا  كبٌددر إلددً 
 حدوث انفجار فً توطن الصناعة.

 :شبكتا المٌاه والصرف -5
ًّ أال أن دا فدً الوقدت  ُتعد المٌداه مدن العوامدر ااساسدٌة للتدوُطن الصدناع

تحدٌداً لقرار إِتتٌار المصنع نظراً ان دا قلٌلدة الوجدود فدً معظدم  نفس  ُتعد أقل ا
ٌّن:  أنحددا  إقلددٌم الدراسددة ح حٌددث تدد تً المٌدداه المركددز آٌتدداي البددارود مددن مصدددر

دداأل  ،ٕااور مددن مٌدداه مصددرف نمددرة  ٌّ ًّ مددن ترعددة النٌددر اآلتٌددة مددن الر والثددان
ًّ فمتوسط كمٌة المٌاه المتوفرة بالمركز بلغت   ألف متر مكعب. 2ٔالمنوِف

وُهنا  بعض الصناعات التً تستتدم المٌاه كماده تام فً الصناعة مثر 
كمدا  ،والفاك دة ،وصدناعات حفدظ التضدر ،صناعة السكر وصدناعة مدواد البندا 

واآلالت  ،ولتنظٌدف المصدانع ،وتبرٌدد المعددات ،تستتدم المٌاه فً تولٌدد البتدار
 فضالً عن ااغراض العامة.

ًّ ح فددإِن وجددود وسددائر الصددرف جٌددده أمددا بالنسددبة  للصددرف الصددناع
ٌّة ل ا أثر كبٌر فدً تدوُطن بعدض الصدناعات بالمنطقدة ورغدم  ،للمتلفات الصناع

ًّ إال أند  لدٌ  لَ دذاَ  ٌُعدد مدن أهدم ُمقومدات التدوطن الصدناع أن صرف المتلفات 
ٌُعطدون عناٌدة كبٌدرة للعوامد ر العامر أهمٌة كبٌره بالنسبة لرجار ااعمار الدذٌن 

ًّ لصددرف متلفددات  ٌّة غٌددر م تمددٌن بعامددر الصددرف ح ممددا أدي بالتددال االقتصدداد
 الصناعة حور المصانع مما أدّي إلى انتشار المستنقعات حور بعض المصانع.

وقد بات واضحاً أن  لم ٌكن ُهنا  إِهتمام كبٌدر بعامدر صدرف المتلفدات 
ٌّة مع لَ ذاَ  العنصر من أهمٌة كبري إذ أن إهمال  ٌ سبب أضراراً جسٌمة الصناع

وعددم  ،على مستوّ  الصحة العامدة ح فعندد االهتمدام بصدرف متلفدات الصدناعة
إقامددة أي صددناعة قبددر الت كددد مددن وسددائر الصددرف الجٌدددة ح فسددٌكون صددرف 

 (ٔ)متلفات الصناعة عامالً أكثر ت ثٌراً على توطن الصناعة.
6- :  عوامل أخرى 

ًّ فدً  كما أن هنا  عوامر أُترّ  هامة ل ا تد ثٌر علدى التدوُطن الصدناع
ح فالدولة أحٌاناً تتتذ بعض اإلجرا ات  السٌاسات الحكومٌةمنطقة الدراسة مثر 

ك ن تقوم الحكومدة  ،التً تكون سبباً فً تشجٌع قٌام الصناعة فً بعض المناطق
بددإغرا  المصددانع علددى التددوطن فددً بعددض المندداطق مددن تددالر إغددرائ م بددبعض 

وٌنطبددق َهددذاَ اامددر علددى  ،ح أو إعفددا ات ضددرٌبةالمزاٌددا مثددر إعطددا  القددروض 
ٌّة الجدٌدة فً مركز الدراسة.   المناطق الصناع

ًّ  الِعتبارات الشخصٌةوُتعد  من العوامر المدُؤثرة فدً التدوطن الصدناع
ٌُنشددئون الصددناعات  فددً منطقددة الدراسددة مددن حقٌقددة أن ااشددتال هددم الددذٌن 

وهنددا سددٌوطنون  ،كسددب مدداديّ ومددن ثددم ف ددم قددد ٌ دددفون إلددى تحقٌددق  ،المتتلفددة
ًّ أعلدى فائددة ،صناعات م فً تل  المواقدع التدً تحقدق أدندّى تكلفدة أو قدد  ،وبالِتدال

 إقامااةكدذل   ،واعتبددارات شتصدٌة تددور بتلددهم ،ٌ ددفون إلدى تحقٌدق أغدراض
                                                 

، ٕٕٓٓمحمد تمدٌ  الزوكدة، الجغرافٌدا الزراعٌدة، دار المعرفدة الجامعٌدة، اإلسدكندرٌة، ( ٔ)
 .ٕٖٔل 
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وشدركة  ،مثدر مصدنع أعدالف آٌتداي البدارودسكن اوسر  باالقرا مان المصانع 
 البحٌرة للدواجن.

 الخاتمة

التصنٌع الزراعدً فدً مركدز آٌتداي من تالر العرض السابق لجغرافٌة 
ًّ  مسددَوا  الُمسددتغلة أالمركددز متلك ددا ٌووضددوأل اإلمكانددات التددً  ،البددارود لددم  التدد

فإِن َهذِه اإلمكانات تحتاج إلى بعض الُمقترحدات لتقدوم بددورها فدً ح ُتستغر بعد 
المحافظددة ثمار مددوارد سددتإالتددً ت دددف إلددى و ،الصددناعات الزراعٌددة فٌ دداتنمٌددة 

 ةعدرض الطالبدتوفدى هدذا المجدار  ،معٌشة السكان رفع ُمستو ّ الصناعٌة ب دف 
 ،الصدناعات الزراعٌدة فدً المركدزراهدا حدالً لدبعض مشدكالت تللتوصٌات التً 

تنمٌدة حتدى تدتم  ،ب استرشاد فً عملٌات التتطٌط إهتدا  وإولعل ا تكون مصدر 
فٌ دا  بطرٌقدة صدحٌحة ومتوازندة ُتراعدىّ قطا  الصناعات الزراعٌة فً المركز 

حٌطدة فدً محاولدة للتدروج مدن ااولوٌات التً تفرض ا الُظروف الجغرافٌدة المُ 
ٌُعانىّ  ً   ،من ا القطر المصدريّ  الضوائق االقتصادٌة واالجتماعٌة التً   وفٌماا ٌلا

 ج وتوصٌات رذه الدراسة:ئعرض ورم نتا

 لنتائج:ا -أولا 

وٌعتمدد علٌ دا اإلنسدان حٌدث تمدد  ،ُتعد من اانشطة ااساسدٌة التدً ٌمارسد ا -ٔ
مالٌٌن البشر بالغذا  والم وّ  والملب  واادوات والكمالٌدات سدَوا  كدان هدؤال  

 . وفً متتلف البٌئات على سطح اارض ،البشر فً دور ُمتقدمة أو دور نامٌة

وتحقٌددق الرتددا  ح  ،التقدددم والحضددارة د الطاقددة المحددر  ااساسددً لعجلددةتعدد -ٕ
وذلدد  ان طبٌعددة التطددور  ،حٌددث ُتشددكر الدعامددة الرئٌسددٌة لجمٌددع تطددط التنمٌددة

كمددا ُتعددد  ،وتسددتٌرها ،ونمددوه ٌتوقددف علددى مدددي اسددتتدام الطاقددة ،االقتصدداديّ 
 . ًّ  الطاقة عنصر م م للصناعة  وعامر حاكم فً تحدٌد الموقع الصناع

ملٌدون  .و.  مدا ٕ.ٕٔٔ  الُمسدت لكة فدً المنطقدة ٌالحظ أن نسدبة الك ربدا -ٖ
 ٔ.ٖٔٙٔوالذي ٌبل   ،٪ من ُجملة است ال  الك ربا  بمحافظة البحٌرة٘.ٌُٖعادر

ًّ اسددت ال  الك ربددا  علددى مسددتو ّ ..ٕ٘وبنسددبة  ،ملٌددون  .و.   ٪ مددن إجمددال
 محافظة البحٌرة.

ًّ ح فإِن وجدود وسدائر الصدرف جٌدده  -ٗ للمتلفدات أما بالنسبة للصرف الصناع
ٌّة ل ا أثر كبٌر فً توُطن بعض الصناعات بالمنطقدة ورغدم أن صدرف  ،الصناع

ًّ إال أن  لدٌ  لَ دذاَ العامدر أهمٌدة  ٌُعد من أهم ُمقومات التوطن الصناع المتلفات 
 . كبٌره بالنسبة لرجار ااعمار
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ًّ غالبٌدة أنحدا  مركدز آٌتداي  ٌتضح -٘ االنتشار الواسع لصناعة طحن الغالر ف
ًّ مقدمدة الندواحً مدن حٌدث احتوائ دا علدى  حٌث ،ارودالب ت تً ناحٌة التوفٌقٌة ف

٪ مددن جملددة منشدد ت صددناعة ٖ.ٙٔأعددداد منشدد ت صددناعة طحددن الغددالر بنسددبة 
 من جملة. ٪ٙ..ٕوٌضم  ،طحن الغالر بالمركز

ًّ  ٌتبٌن أن صناعة طحن الغالر بالسلندرات -ٙ الحدٌثة تمٌزت بالتركز الجغراف
ًّ ناحٌتً آٌتاي البارود ومحلة عبٌد ًّ منداطق  ،ف وهى فً نفد  الوقدت تتددم بداق

 . محافظة البحٌرة

٪ ٙ.ٕمنش ة ُتمثر  2ٗبلغت  بالمركزٌتبٌن أن أعداد منش ت صناعة الحلوّ   -.
و مدا وهد ،عامالً  ٌٖٕٗعمر ب ا  ،من جملة منش ت الصناعات الزراعٌة بالمركز

 .٪ من جملة العاملٌن٘.ٌُٔعادر 

8-  ًّ ٌّف التضر والفاك دة إحدد  الصدناعات الغذائٌدة التد ُتعد صناعة حفظ وتجف
ًّ مركدز آٌتداي  ًّ التنمٌدة االقتصدادٌة واالجتماعٌدة فد ٌمكن أن تلعب دوراً م ماً ف

 . البارود

مع التً ُتجدر  ُتعرف صناعات التول ب ن ا عبارة عن أوراق جرٌد النتٌر -2
وٌتددراوأل طددور  ،بعضدد ا الددبعض بطرٌقددة تضددٌق أو تتسددع حسددب نوعٌددة المنددت 

 .سم ٖ - ٕ  سم أما عرض ا ح فٌتراوأل من ٓٗإلً  ٕٓالتوصة فٌما بٌن 

 التوصٌات: -ثانٌاا 

ضرورة تدوفٌر التامدات ومسدتلزمات اإلنتداج لمتتلدف الصدناعات ب سدعار  – ٔ
 ،سواً  كانت تامات زراعٌة بالتوسع اافقدً والرأسدً ل دذه المحاصدٌر ،مناسبة

أم كانت تامات مستوردة بإلغا  أو تفض الرسوم الجمركٌة علدى هدذه التامدات 
 وتستطٌع المنتجات الصناعٌة المنافسة فً ااسواق.  ،حتى تنتفض تكلفة اإلنتاج

صف آلٌة حتى ال ٌتم وتاصة الن ،توفٌر اآلالت والمعدات الحدٌثة للمصانع – ٕ
وذلدد  مددن تددالر بعددض الج ددات التموٌلٌددة مثددر البندد   ،االسددتغنا  عددن العمالددة

الصدددناعً أو الصدددندوق االجتمددداعً للتنمٌدددة حتدددى ٌمكدددن التدددروج بإنتددداج ذو 
مواصفات جٌدة ٌستطٌع المنافسة بعد عودة سٌاسة الباب المفتوأل مرة أتر  فً 

 ظر اتفاقٌة الجات. 

ووضدع  ،ى مشكلة انتفداض جدودة المنتجدات الصدناعٌةضرورة التغلب عل – ٖ
مواصفات الشكر والطرق الفنٌة واشتراطات ااسواق التارجٌة لقبور المنتجات 

 وتوقٌع عقوبات على المتالفٌن.  ،المتتلفة
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صدددناعات المتتلفدددة بصدددوره وضدددع حدددد للتلدددوث الصدددناعً الندددات  عدددن ال – ٗ
مصانع المتتلفة بوضع فالتر تنقى وذل  من تالر زٌادة الرقابة على الالمتنوعة 

 العوادم أو المٌاه قبر تروج ا من المصنع وفرض غرامات على المتالفٌن. 

والتددً تتددوفر ب ددا مقومددات قٌددام  ،دعددم وتنمٌددة المندداطق الضددعٌفة صددناعٌاً  – ٘
الصناعات الزراعٌة وذل  مدن تدالر تدوفٌر المعلومدات والبٌاندات عدن مقومدات 

  المراكدز أمدام المسدتثمرٌن ورجدار ااعمدار ب ددف الصناعات الزراعٌة فً تل
 تطوٌر هذه المراكز ونشر الصناعة فٌ ا. 

تتفٌف الضغط عن المناطق الصناعٌة القدٌمة من تالر إنشا  مسدتعمرات  – ٙ
العصدافرة / ك المراكدز المجداورة كمدا حددث فدً ،صناعٌة فً المنداطق ااتدر 

المزاٌدا والمرافدق واإلعفدا ات  وتوفٌر ،وجمصة / مركز بلقا  ،مركز المطرٌة
 الضرٌبٌة ب ذه المناطق لتشجٌع رجار الصناعة على اإلتجاه إلٌ ا.

فددتح أسددواق للصددناعات الزراعٌددة المتتلفددة فددً المركددز مددن تددالر إقامددة  – .
 المعارض ومنافذ جٌدة ومتنوعة للتسوٌق داتر وتارج المحافظة. 

تكددون مؤهلددة لممارسددة اانشددطة تددوفٌر العمالددة الفنٌددة المدربددة والمدداهرة ل – 8
الصددناعٌة المتتلفددة ومعرفددة نوعٌددة العمالددة التددً ٌحتاج ددا السددوق حتددى ٌتتددرج 
العامر من مركز التدرٌب الم نً لٌعمدر مباشدرة وال ٌنتظدر البحدث عدن وظٌفدة 

 بالمصانع. 

إقامة مشروعات صناعٌة جدٌدة للمنتجدات والسدلع التدً تحتاج دا ااسدواق  – 2
حتددى تسددتطٌع الصددمود والمنافسددة مثددر إقامددة مصددانع لحفددظ وتتصددف بددالجودة 

وتجفٌف التضر والفاك ة أو مصانع لصناعة المكرونة والزٌوت النباتٌدة وغٌدر 
 ذل . 

مددن تددالر حددر مشددكالت ا  ،دعددم وتطددوٌر الصددناعات الزراعٌددة الصددغٌرة – ٓٔ
وحدر مشدكلة البطالدة  ،حٌث  هدً السدبٌر اامثدر لتدوفٌر فدرل العمدر ،المتتلفة
 ورفع مستو  معٌشة اافراد.  ،بالمحافظة
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 المصادر والمراجع

 المصادر: -أولا 

 ،)بٌانات غٌر منشورة( ،(: مركز المعلومات2ٕٔٓ) ،ال ٌئة العامة للتصنٌع -ٔ
 القاهرة.

 ،22ٙٔ ،28ٙٔ ،ٙ.2ٔ)، ،الج از المركزّي للتعبئة العامة واإلحصا  -ٕ
النتائ  الن ائٌة  ،وتعداد المنش ت ،(: التعدادات العامة للسكان.ٕٔٓ، ٕٙٓٓ

 . القاهرة ،والتفصٌلٌة لمحافظة البحٌرة

(: نشرة 2ٕٔٓ) ،الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولٌة -ٖ
 أعداد متفرقة، القاهرة. ،اإلسكندرٌة،القطن

: عن طرق (2ٕٔٓجمعٌة رجار ااعمار والمستثمرٌن بالبحٌرة، ) -ٗ
 البحٌرة. ،ومجاالت اإلستثمار فً محافظة البحٌرة، )بٌانات غٌر منشورة(

 ،(: مركز المعلومات ودعم واتتاذ القرار2ٕٔٓ) ،رئاسة مجل  الوزرا  -٘
 القاهرة. ،الشركات الصناعٌة فً البحٌرة، )بٌانات غٌر منشورة(

ارب،)بٌانات (:كمٌات اإلنتاج،وأعداد المض2ٕٔٓشركة مضارب البحٌرة،)  -ٙ
 غٌر منشورة( البحٌرة.

(: الطرق اإلقلٌمٌة والداتلٌة ٕٕٔٓمدٌرٌة الطرق والنقر بالبحٌرة،) -.
 البحٌرة. ،)بٌان غٌر منشور( ،مٕٙٓٓالمرصوفة والترابٌة عام 

(: وصف محافظة 2ٕٔٓمركز المعلومات ودعم اتتاذ القرار بالبحٌرة، ) -8
 ،المعلومات برئاسة مجل  الوزرا  البحٌرة بالمعلومات بالتعاون مع مركز

 قلٌوب. ،مطابع ااهرام التجارٌة

(: عائدات الصناعات بمحافظة 2ٕٔٓمدٌرٌة التجارة والتموٌن بالبحٌرة، ) -2
 البحٌرة. ،)بٌانات غٌر منشورة( ،البحٌرة وتكالٌف اإلنتاج

 الكتا: -ثانٌاا 

 ،(: جغرافٌة الصناعة التحوٌلٌة بالسودان282ٔ) ،إبراهٌم عبدال ادي غانم -ٔ
 القاهرة.  ،مع د البحوث والدراسات العربٌة سلسلة الدراسات التاصة

دار الن ضة العربٌة  ،(: جغرافٌة الصناعة28ٗٔ) ،أحمد حبٌب رسور -ٕ
 بٌروت. ،الطبعة ااولً ،للطباعة والنشر



                                                                           2ٕٔٓ أكتوبر –والثالثون  السابعالعدد  – بكلٌة اآلداب المجلة العلمٌة
  سمر السٌد محمد/ الطالبة

 55 2ٓ 

ناعً لمدٌنة الصالحٌة (: البنا  الص228ٔ، ) أحمد محمد عجـــــــــوة -ٖ
فً ندوة نحو ترٌطة جغرافٌة جدٌدة  ،دراسة فً جغرافٌة الصناعة -الجدٌدة 

 القاهرة.  ،الجمعٌة       الجغرافٌة المصرٌة ،م228ٔللمعمور المصري عام 

(: السٌاسات اإلنتاجٌة والسعرٌة والتسوٌقٌة للقمح 22ٗٔ) ،أحمد عبدالغفار -ٗ
المؤتمر الثالث  ،ٌة لالقتصاد الزراعً   الجمعٌة المصر. م. فً  ج

 القاهرة. ،لالقتصادٌٌن الزراعٌٌن

(: صناعة حفظ وتجفٌف التضر والفاك ة فً ٕٗٓٓ) ،المتولً السعٌد أحمد -٘
الجمعٌة  ،المجلة الجغرافٌة العربٌة ،مركز أجا دراسة فً الجغرافٌا االقتصادٌة

 ( القاهرة.ٗٗالعدد ) ،الجغرافٌة المصرٌة

مجلة مصر  ،(: الجم ورٌة العربٌة المتحدة2ٙ2ٔ) ،الصناعات إتحاد -ٙ
 القاهرة. ،سبتمبر -ٌولٌو ،العدد الثالث ،٘ٗنشرة ربع سنوٌة السنة  ،الصناعٌة

(: دعائم إستراتٌجٌة الصناعة فً مصر حتى 28٘ٔ) ،    -.
 القاهرة.  ،(: صناعة االبان ومنتجات إٓٓٓعام )

 ،تقرٌر سنوي ،(: غرفة صناعة الحبوبٕٓٓٓ) ،     -8
 م.ٕٓٓٓ/ 222ٔ

شعبة صناعة  ،(: غرفة الصناعات الغذائٌةٕٔٔٓ) ،    -2
 حفظ ااغذٌة القاهرة. 

(: الثورة الصناعٌة 2ٖٙٔ) ،وزارة الصناعة -الجم ورٌة العربٌة المتحدة  -ٓٔ
 القاهرة.  ،مركز المعلومات ،(2ٖٙٔ – 2ٕ٘ٔفً أحد عشر عاماً )

(: موسوعة المجال  القومٌة 28ٖٔ) ،المجال  القومٌة المتتصصة -ٔٔ
 ،(، صناعة االبان ومنتجات ا28ٗٔ–28ٖٔالدورة العاشرة ) ،المتتصصة
 القاهرة.

(: موسوعة المجال  القومٌة 22ٕٔ)،              -ٕٔ
 القاهرة.  ،المجلد الرابع ،الجز  الثانً ،( الصناعة22ٔٔ/ٗ.المتتصصة )

(: تحدٌد من جٌة شاملة لتحسٌن 22ٖٔ) ،بدوي عاطف محمد إبراهٌم -ٖٔ
 ،مع د التتطٌط القومً ، . م. مستو  اإلنتاجٌة فً الصناعات الصغٌرة بـ ج

 القاهرة. ،مركز ااسالٌب التتطٌطٌة

اقتصادٌات  ،(: الصناعات الغذائٌة فً مصر22ٖٔ) ،جبرة جرج  جبرة -ٗٔ
 القاهرة. ،التتطٌط القومًمع د  ،تجفٌف لبعض أنوا  الفاك ة
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أربعة  ،(: شتصٌة مصر دراسة فً عبقرٌة المكان22ٗٔ) ،جمار حمدان -٘ٔ
 القاهرة. ،دار ال الر ،أجزا 

 ،(: اإلقلٌم الصناعً مغذ  وقٌا  وتحدٌد٘.2ٔ) ،محمد محمود الدٌب -.٘
جامعة عٌن شم  المجلد  ،حولٌات كلٌة اآلداب ،دراسة تطبٌقٌة على مصر

 القاهرة. ،التام  عشر

٘8-                   ،(ٔ2.2 ًّ (: كٌف ٌتتار موقع المشرو  الصناع
 القاهرة. ،دراسة تطبٌقٌة وكمٌة  االنجلو المصرٌة

تحلٌر  ،(ٕ.2ٔ -2ٕ٘ٔ(: تصنٌع مصر )28ٓٔ)،                    -2٘
 ،مكتبة االنجلو المصرٌة ،الطبعة ااولً ،(ٔالجز  ) ،إقلٌمً لالنتشار الصناعً

 القاهرة.

(: السٌاسة الحكومٌة والتوزٌع الجغرافً 22ٓٔ)،                   -ٓٙ
 ٗٔ ،للصناعة التحوٌلٌة فً مصر محاضرة ألقٌت بالجمعٌة الجغرافٌة المصرٌة

 القاهرة. ،من ش ر فبراٌر

تحلٌر فً  ،(: الصناعات الغذائٌة فً مصر222ٔ)،                    -ٖٙ
 القاهرة. ،مكتبة االنجلو المصرٌة ،التنظٌم المكانً والتركٌب واادا 
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