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  دراسة تحلیلیة لھیكل االستثمارات فى األراضى الجدیدة بمحافظتى اإلسماعیلیة وبورسعید

  **٢فاطمة محمد أحمد عبد الرحیم ، *١أشرف محمد أبو العال
 مصر -االسماعیلیة  - جامعة قناة السویس -كلیة الزراعة  -والمجتمع الریفي  قسم اإلقتصاد الزراعي ١

  مركز البحوث الزراعیة - والتحلیل اإلحصائى لبحوث التصمیم  المركزيعمل الم٢
 

استصالح  فيمشاھدة لدراسة ھیكل استثمارات القطاع الخاص  ٨٨یستھدف البحث من خالل عینة میدانیة عمدیة مكونة من  :الملخص
ة الكلیة ووفقاً لنمط بمناطق شرق القناة وغرب البحیرات بمحافظة اإلسماعیلیة ومنطقة جنوب بورسعید بمحافظة بورسعید للعین األراضي

بنود ھیكل  فيمعنویة الفروق  الختباراتجاه واحد  فيتحلیل التباین  إلىالمیاه باإلضافة  الصرف ومصدرنوعیة  التربة،اإلدارة، نوعیة 
اتضح من النتائج : على مستوى العینة الكلیة: یليوقد أوضحت الدراسة ما  .المدروسةبین الفئات المختلفة لكل عامل من العوامل  االستثمارات
 إجماليألف جنیھ  ٣١.٤١: التاليألف جنیھ موزعة على النحو  ١٥١.٦الفدان قد بلغ نحو  الستصالح االستثمارات إجماليأن متوسط 

ألف جنیھ جملة االستثمارات المباشرة وتمثل  ١٧.٦٦ االستثمارات، إجماليمن متوسط ٪ ٢٠.٧١ حوالياستثمارات غیر مباشرة بما یمثل 
 إجماليفقد أوضحت النتائج ارتفاع متوسط : وفیما یتعلق بنمط اإلدارة .٪٦٧.٦٤ألف جنیھ ثمن شراء الفدان ویمثل  ١٠٢.٥٩،  ٪١١.٦٤

 األصليفئة المستثمرین صغار المزارعین، یلیھا فئة المشتریین من المالك  فيألف جنیھ  ٣٨٣ملیون و ١ حوالياالستثمارات الكلیة حیث بلغ 
وبإجراء . ألف جنیھ  ١٠٦.٨٩ألف جنیھ یلیھا فئة أفراد القوات المسلحة بواقع  ٣٣٢.٦١لف جنیھ، یلیھا فئة الخریجین بواقع أ ٦٦١.١٣بواقع 

 إجماليفقد أوضحت النتائج انخفاض متوسط : وفیما یتعلق بنوعیة التربة. االستثمارات الكلیة إلجماليتحلیل التباین اتضح عدم معنویة الفروق 
التربة الطینیة الملحیة، یلیھا التربة الطینیة  فيألف جنیھ  ٣٠٠.١٥ حوالياالستثمارات الكلیة  إجماليلكلیة حیث بلغ متوسط االستثمارات ا
ألف جنیھ ثم یلیھا  ٥٥.٦٦ألف جنیھ، یلیھا التربة الطینیة الخفیفة بواقع  ٦٣ألف جنیھ، یلیھا التربة الرملیة الطینیة بواقع  ٨٨.١٢الرملیة بواقع 

االستثمارات الكلیة حیث كانت  إلجماليوبإجراء تحلیل التباین اتضح معنویة الفروق . ألف جنیھ ٤٧.٤٢راً التربة الرملیة الحصویة بواقع أخی
االستثمارات الكلیة حیث بلغ متوسط  إجماليفقد أوضحت النتائج انخفاض متوسط : وفیما یتعلق بنوعیة الصرف. ١٨.٥١٨قیمة ف المحسوبة 

ال یوجد بھا  التيللعینة  ١٥٣.٩، بینما بلغت نحو الرئیسيالصرف المكشوف  فيألف جنیھ  ٢٨٩.٥٧ حواليستثمارات الكلیة اال إجمالي
وبإجراء . الصرف المغطى فيألف جنیھ  ٤٢.٢٢ حوالي، وبلغت الفرعيالصرف المكشوف  فيألف جنیھ  ١١٦.٧٨صرف، وبلغت نحو 

وفیما یتعلق بمصدر المیاه فقد بلغ . ٦.٢٢٣االستثمارات الكلیة حیث بلغت قیمة ف المحسوبة  ليإلجماتحلیل التباین اتضح معنویة الفروق 
 حوالياالستثمارات الكلیة  إجماليمصدر المیاه المخلوطة، بینما بلغ متوسط  فيألف جنیھ  ٢٩٣.٩ حوالياالستثمارات الكلیة  إجماليمتوسط 
اتضح معنویة الفروق ) نظرا لكونھم مصدرین فقط في العینة المدروسة( Tراء تحلیل اختبار وبإج. مصدر المیاه النیلیة فيألف جنیھ  ٦٣.٣٧

 األراضي فيوتوصى الدراسة بتوجیھ االستثمارات . ٧.٢٠٣المحسوبة  Tإلجمالي االستثمارات الكلیة بین المجموعتین حیث بلغت قیمة 
الرملیة الحصویة ذات الصرف  ولألراضيدائمة  إقامةبأنفسھم ویقیمون بھا یقومون بزراعة أراضیھم  أنھمالجدیدة لفئة صغار الزراع حیث 
 .المغطى التي تروى بالمیاه النیلیة

  
  المقدمة 

أحد المصادر الرئیسیة للدخل  الزراعيیعتبر القطاع 
بزیادة اإلنتاج  االقتصادیةللتنمیة  األساسيوالعامل  القومي

قطاع الخاص بتشجیع ال األفقيمن خالل التوسع  الزراعي
مجتمعات  وإنشاء األراضيمجال استصالح  في باالستثمار

وزیادة الدخل كذلك  الزراعي اإلنتاجزراعیة جدیدة بھدف زیادة 
 الواديعلى  السكانيلتخفیف الضغط  سكانيخلق مراكز جذب 

حیث من المستھدف . ١والدلتا لمواجھة الزیادة في عدد السكان
 وحوالي طقة شرق القناةمن فيألف فدان  ٤٢استصالح نحو 

فدان غرب قناة السویس وتروى من المیاه الجوفیة ونحو  ٢٠٠٠
منطقة جنوب بورسعید تروى من ترعة السالم  فيألف فدان  ٦٦

  .٢بمیاه مخلوطة

  :المشكلة البحثیة

القطاع  الستثماراتالدراسات المیدانیة  فيیوجد نقص 
من  عیلیةاإلسماالجدیدة، وتعتبر محافظة  باألراضيالخاص 

، كما بدأت لالستصالحتوجد بھا أراضى قابلة  التيالمحافظات 
مما . بھا األراضي الستصالحمحافظة بورسعید خطوات جادة 

  .األراضيیتطلب دراسة االستثمارات بھذه 

                                                           
 ، ذكى إسماعیل ذكى نصار)دكتور(ھاني سعید عبد الرحمن الشتلة ١
اسة حالة در(دراسة كفاءة االستثمار في النشطة البستانیة ): دكتور(

 المجلد -الزراعىالمجلة المصریة لإلقتصاد ) الزیتون في واحة المغرة
  . ٢٠١٥) ب(دیسمبر -الخامس والعشرون 

استیراتیجیة التوسع األفقى في : وزارة الزراعة واستصالح األراضي٢
 .٢٠١٧استصالح األراضي حتى عام 

  :أھداف البحث
 فيالتعرف على ھیكل استثمارات القطاع الخاص   )١(

 .على مستوى العینة المدروسة األراضياستصالح 
 .راسة تطور ثمن شراء الفدان على مستوى العینةد  )٢(
واألھمیة النسبیة لبنوده المختلفة  االستثماراتتوصیف ھیكل   )٣(

 .المستصلحة على مستوى العینة باألراضي
 فيالمستصلحة  باألراضي االستثماراتتقدیر التباین لھیكل   )٤(

األحجام الحیازیة ونمط اإلدارة ونوعیة  في االختالفظل 
وكذلك نوعیة  الري فيدر المیاه المستخدمة التربة ومصا

 . األراضيتلك  فيالصرف 

  البیانات والطریقة البحثیة

مشاھدة  ٨٨اعتمدت الدراسة على عینة عمدیة مكونة من 
واستخدمت استمارة استبیان للحصول على البیانات المطلوبة 

بمنطقة  ٢٠١٩/  ٢٠١٨ الزراعيالموسم  فيتم جمعھا  والتي
ومنطقة جنوب  اإلسماعیلیةغرب القناة بمحافظة و شرق القناة

فقد  التحلیليوفیما یتعلق بالجانب . بورسعید بمحافظة بورسعید
، باإلضافة فيالوص اإلحصائيدمت الدراسة طرق التحلیل استخ

اتجاه واحد  في ) (ANOVAتحلیل التباین أسلوباستخدام  إلى
ستثمار بین بنود ھیكل اال فيالختبار معنویة الفرق T واختبار 

  . فئات كل متغیر من المتغیرات موضع الدراسة

  :أوالً عینة الدراسة

 بمح�افظتيعل�ى بیان�ات أولی�ة لدراس�ة میدانی�ة  االعتمادتم 
اإلس��ماعیلیة وبورس��عید نظ��راً لن��درة البیان��ات الثانوی��ة المنش��ورة 
وغی��ر المنش��ورة م��ن خ��الل عین��ة ش��املة الدراس��ة ف��ي إجم��الي 

م�زارع موزع�ة  ١١٤مدروسة والبالغ عددھا الزراع بالمناطق ال



Abou EL-Ela and Abd ElRahem, 2021 18 
 

 ،)م�زارع ٣٨ ةالقناة باإلسماعیلیشرق (المنطقة األولى : كالتالي
مزارع، والمنطقة الثالثة جنوب  ٣١) غرب القناة(المنطقة الثانیة 

 ٠مزارع ٤٥ ٣بورسعید 

) ٨٨(وأجریت الدراسة على عینة عش�وائیة منتظم�ة ع�دد 
تعرف على كافة المعلوم�ات استمارة استبیان صممت خصیصاً لل

التي تتعلق باقتصادیات استصالح األراضي الجدیدة، وتمشیاً م�ع 
المخت�ارة الموض�حة  مشكلة الدراسة وتحقیق�اً ألھ�دافھا، بالمن�اطق

٪ م���ن حج���م ٣٣المنطق���ة األول���ى ویمثل���ون ) ١(بالج���دول رق���م 
٪ م�ن حج�م ٢٧ویمثل�ون  )غ�رب القن�اة(المنطق�ة الثانی�ة الشاملة، 
٪ م�ن ٤٠ویمثل�ون ) جن�وب بورس�عید(المنطق�ة الثالث�ة و الشاملة،

 بم�دیریتيحجم الشاملة وذل�ك م�ن واق�ع س�جالت إدارة اإلحص�اء 
الزراع�����ة باإلس�����ماعیلیة وبورس�����عید، وم�����ن خ�����الل اس�����تخدام 

  .٤ستیفین سامبثونمعادلـة

N × P (1- P)  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = n 

] (N-1) × d2 ÷ z2) + P ×( 1-P )[ 
 

  ١١٤= حجم العینة الشاملة =  Nحیث 
d   = ٠.٠٥نسبة الخطأ وتساوى  
Z  =٠.٠٥ة المقابلة لمستوى المعنویة الدرجة المعیاری 

  ١.٩٦وتساوى  ٠.٩٥ومستوى الثقة 
p  = ٠.٥= القیمة االحتمالیة  

 

استبیان ثالث مناطق للدراسة وتجمیع إستمارة  اختیارتم 
المناطق الثالث  فيعن طریق المقابلة الشخصیة مع المزارعین 

شرق القناة بمحافظة (المنطقة األولى  فيإستمارة  ٢٩بواقع عدد 
غرب القناة (استمارة بالمنطقة الثانیة  ٢٤، عدد )اإلسماعیلیة

جنوب (إستمارة بالمنطقة الثالثة  ٣٥، عدد )بمحافظة اإلسماعیلیة
  ). بور سعید بورسعید بمحافظة

 
  توزیع نسب العینة على المناطق المدروسة ):١(جدول رقم 

  البیان
المنطقة 
  األولى 

  )شرق القناة(

المنطقة الثانیة 
  )غرب القناة(

المنطقة الثالثة 
  )جنوب بورسعید(

N  =٤٥  ٣١  ٣٨  ١١٤  

٤٠  ٪٢٧  ٪٣٣  ٪١٠٠٪  

n  =٣٥  ٢٤  ٢٩  ٨٨  

 Stevenk Thompson, 2012. Sampling, 3rd Ed. p. 59-60 :المصدر

 

  الخصائص والسمات العامة : ثانیاً 
  : االجتماعیةالخصائص  .١

كالً من المالمح العامة لقرى اإلجتماعیة تشمل الخصائص 
للمزارعین، الحالة اإلجتماعیة والعینة، البیانات الشخصیة 

التعلیمیة للمزارعین، وحجم األسرة، وھیكل الحیازة المزرعیة، 
 بشيءعلى إلقاء الضوء على ھذه الخصائص  التاليویركز الجزء 

  . من اإلیجاز وفقاً لمناطق العینة

  :المالمح العامة لمناطق العینة ١.١

أن العینة تتكون من ثالث مناطق ) ٢(تبین من الجدول رقم 
محافظة اإلسماعیلیة وھى منطقة شرق  فيالمنطقة األولى تقع 

أبو  تلعبور ومیواقرى التقدم واألبطال واإلرسال  مالقناة وتض
. من عینة الدراسة٪ ٣٢.٩٦ حواليالكوم وتمثل ھذه المنطقة 

                                                           
عیلیة وبور مدیریتا الزراعة باالسماوزارة الزراعة واستصالح األراضى، ٣

 ٢٠١٨سعید، سجالت قسم اإلحصاء، بیانات غیر منشورة عام 
٤Steven k.Thompson,2012.Sampling,Third Edition 

محافظة اإلسماعیلیة أیضاً وھى منطقة  فيالمنطقة الثانیة تقع 
غرب القناة وتضم قرى أبو عروف والفیروز وعین غصین وأبو 
خلیفة والتل الكبیر وأبو صویر ونفیشة والمنایف وتمثل ھذه 

 فيالمنطقة الثالثة تقع . من عینة الدراسة٪ ٢٧.٢٧ حواليالمنطقة 
محافظة بورسعید وھى منطقة جنوب بورسعید وتضم قرى 

 ٢٣الرضوان وناصر وبحر البقر والبالطة وأم خلف وقریة 
  .من عینة الدراسة٪ ٣٩.٧٧ حواليدیسمبر، وتمثل ھذه المنطقة 

  : نوع الطریق الموصل للمزرعة بقرى مناطق عینة الدراسة ٢.١

وجود أكثر من نوع للطرق ) ٢(ن الجدول رقم تبین م
طرق رئیسیة  فيالموصلة للمزرعة بمناطق الدراسة تتمثل 

من عینة الدراسة ٪ ٢٥.٧، ٪٢٠.٨ ،٪٣.٤مرصوفة تمثل حوالي 
، وطرق )المنطقة الثالثة المنطقة األولى، المنطقة الثانیة،(في

من عینة الدراسة ٪ ١٦.٨، ٪ ٣١ حواليفرعیة مرصوفة تمثل 
، وطرق رئیسیة ترابیة ممھدة )المنطقة األولى، المنطقة الثانیة(يف

المنطقة ( من عینة الدراسة في٪ ٢٢.٩، ٪٢٠.٨ حواليتمثل 
 حوالي، وطرق فرعیة ترابیة ممھدة تمثل )المنطقة الثالثة الثانیة،

المنطقة األولى، (من عینة الدراسة في٪ ٣٧.١ ،٪٢٠.٨ ،٪٣٤
، وطرق فرعیة ترابیة غیر ممھدة )الثةالمنطقة الث المنطقة الثانیة،

 من عینة الدراسة في٪ ١٤.٣، ٪٢٠.٨ ،٪٣١ حواليتمثل 
  ). المنطقة األولى، المنطقة الثانیة، المنطقة الثالثة(

  : نوع التربة ٣.١

وجود أكثر من نوع للتربة ) ٢(تبین من الجدول رقم 
ا بمناطق الدراسة تنوعت ما بین تربة طینیة خفیفة وكانت نسبتھ

المنطقة ( من عینة الدراسة في٪ ٢٨.٦، ٪٢٠.٨ ،٪٢٧.٦حوالي 
، وتربة طینیة رملیة )المنطقة الثالثة األولى، المنطقة الثانیة،

 من عینة الدراسة في٪ ١٢.٦، ٪ ٢٠.٧وكانت نسبتھا حوالي 
، وتربة رملیة طینیة وكانت )المنطقة األولى، المنطقة الثانیة(

المنطقة (عینة الدراسة في  من٪ ٣٣.٣ ،٪١٧.٢نسبتھا حوالي 
، وتربة رملیة كانت نسبتھا حوالي )األولى، المنطقة الثانیة

المنطقة األولى، المنطقة (من عینة الدراسة في ٪ ٣٣.٣ ،٪٣٤.٥
من عینة ٪ ٧١.٤، وتربة طینیة ملحیة كانت نسبتھا )الثانیة

  . الدراسة في المنطقة الثالثة

  : دروسةمناطق العینة الم في الري أسلوب ٤.١

وھى  الريوجود نوعین من أسالیب ) ٢(تبین من الجدول رقم 
من ٪ ٧٩.٢، ٪٨٢.٨،٪١٠٠بالغمر بالرفع اآللي وتمثل حوالي  ري

، )المنطقة الثالثة، المنطقة األولى، المنطقة الثانیة(عینة الدراسة في 
من ٪ ١٧.٢ ،٪٢٠.٨ حواليبالتنقیط ویمثل  ريوالنوع الثاني وھو 

  ). المنطقة الثانیة، المنطقة األولى(في عینة الدراسة 

  : مناطق عینة الدراسة فيوالصرف  الري ٥.١

  الريأ مصدر میاه -٥-١

منھا  للريوجود أكثر من مصدر ) ٢(تبین من الجدول رقم 
من ٪ ٥.٧، ٪٨٢.٨، ٪٨٧.٥میاه نیلیة وتمثل نسبتھا حوالي 

المنطقة  ى،األولالمنطقة  الثانیة،المنطقة ( فيبالعینة  الريمصادر 
من ٪ ١٧.٢، ٪٩٤.٣ومیاه مخلوطة وكانت نسبتھا ). الثالثة

ومیاه ) المنطقة الثالثة، المنطقة األولى(مصادر الري بالعینة في 
 فيبالعینة  الريمن مصادر ٪ ١٢.٥ حواليجوفیة وتمثل نسبتھا 

  . المنطقة الثانیة

  ب طریقة الصرف  -٥-١

ریقة للصرف وجود أكثر من ط) ٢(تبین من الجدول رقم 
من العینة في ٪ ٣١.٤ حواليتنوعت ما بین مكشوفة رئیسیة وتمثل 

 ،٪٧٩.٣ ،٪١٠٠ حواليالمنطقة الثالثة ومكشوفة فرعیة وتمثل 
) المنطقة الثالثة األولى،المنطقة  الثانیة،المنطقة ( فيبالعینة ٪ ٥٤.٣

بعض في و الثالث،وال یوجد صرف مغطى بالعینة في المناطق 
 حواليوتمثل  األولىیوجد بھا صرف في المنطقة المزارع ال 

  .٪١٤.٣ حواليالمنطقة الثالثة تمثل في و ،٪٢٠.٧
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  :للمبحوثیناإلجتماعیة البیانات الشخصیة و: ثانیاً 

  : حجم األسرة ١-١

تنوع حجم األسرة بین ) ٢(اتضح من بیانات الجدول رقم 
مثل أفراد ت ٣–١فكانت حجم األسرة المكون من  واإلناث،الذكور 
المنطقة ( فيمن عینة الدراسة ٪ ٥.٧ ،٪٤٨ ،٪٥٨.٤ حوالي

، بینما كانت حجم األسرة ) المنطقة الثالثة األولى،الثانیة، المنطقة 
٪ ٢٠.٨، ٪ ٣٨، ٪ ٧١.٤ حواليأفراد تمثل   ٥–٣المكون من 

المنطقة الثانیة  األولى،المنطقة  الثالثة،المنطقة (عینة الدراسة في 
 حواليأفراد تمثل  ٧–٥األسرة المكون من  ، بینما كانت حجم)

المنطقة الثالثة ، (من عینة الدراسة في ٪ ١٤، ٪ ٢٢.٩، ٪ ٢٠.٨
 ).المنطقة الثانیة، المنطقة األولى

  : عینة الدراسة فيالحالة التعلیمیة للمزارعین  ٢-١

أن نسبة المتعلمین ) ٢(بیانات الجدول رقم  أوضحت
كانوا ھم األغلبیة بنسبة بلغت ) الحاصلین على مؤھالت متوسطة (

المنطقة (من عینة الدراسة في ٪ ١٤.٣ ،٪٥٨.٤ ،٪٦٩ حوالي
، بینما كانت نسبة من )األولى، المنطقة الثانیة، المنطقة الثالثة

من عینة ٪ ٢١ ،٪٢٠.٨،  ٪٢٨.٦ حواليون ویكتبون ؤیقر
 ،)األولىالمنطقة  الثانیة،المنطقة الثالثة، المنطقة ( الدراسة في

٪ ٢٠.٨ ،٪٢٨.٦نما كان نسبة الحاصلین على مؤھالت جامعیة بی
، لمنطقة الثالثة، المنطقة الثانیةا( من عینة الدراسة في٪ ٣.٤، 

 ،٪٢٢.٩ حواليالقرى  فيبینما كانت نسبة األمیة ) المنطقة األولى
  ).  المنطقة الثالثة، المنطقة األولى(من عینة الدراسة في ٪ ٦.٩

  :للمزارعینة اإلجتماعیالحالة  ٣-١

أن نسبة المتزوجین ویعولون ) ٢(تبین من الجدول رقم 
من عینة الدراسة في المنطقة الثانیة والثالثة ٪ ١٠٠حواليبلغت 

في المنطقة األولى، بینما نسبة المتزوجین بدون ٪ ٧٥بینما كانت 
من عینة الدراسة في المنطقة األولى، ٪ ١٦.٧حواليأوالد بلغت 

من عینة الدراسة في نفس ٪ ٨.٣ليحواوأن نسبة األعزب 
  . المنطقة

  :المھنة الحالیة للمزارعین ٤-١

تنوع المھنة الحالیة للمبحوثین ) ٢(الجدول رقم  أوضح
العینة بنسبة بلغت في السمة الغالبة  ھيفكانت نسبة الموظفین 

المنطقة ( من عینة الدراسة في٪ ٢٤، ٪٤٢.٩ ،٪٦٦.٧ حوالي
نسبة بلغت بینما  ،)األولىلمنطقة ا الثالثة،الثانیة، المنطقة 

من عینة الدراسة ٪ ٢٠.٨ ،٪٥٧.١ ،٪٧٢حوالي المزارعین
بینما كانت ) المنطقة الثانیة الثالثة،المنطقة  األولى،المنطقة (في

من عینة الدراسة في ٪ ١٢.٥حوالينسبة المحالین على المعاش 
  . من عینة الدراسة في المنطقة األولى ٪ ٣.٤المنطقة الثانیة، 

  : الفئة العمریة ٥-١

في وجود أكثر من نصف العینة ) ٢(من الجدول رقم  تبین
٪ ٦.٩، ٪٤١.٦، ٪٧١.٤سنة فأكثر حوالي  ٥٠الفئة العمریة من 

المنطقة الثالثة، المنطقة الثانیة، المنطقة (من عینة الدراسة في
یحتاج لنوع من  الزراعيوقد یرجع ذلك إلى أن النشاط ) األولى

الفئة في الخبرة المرتبطة بالتقدم العمرى، بینما من ھم الممارسة و
 ،٪٤٤.٨٪ ٥٨.٤حواليسنة بلغت نسبتھم  ٥٠ -  ٣٠العمریة من 

المنطقة الثانیة، ( عینة الدراسة فيفي من عدد المبحوثین ٪ ٢٨.٦
سنة  ٣٠، بینما من ھم أقل من )المنطقة األولى، المنطقة الثالثة

الدراسة في المنطقة األولى  من عینة٪ ٤٨.٣حواليبلغت نسبتھم 
 األراضيوقد یرجع ذلك لتشجیع الدولة للشباب الستصالح 

الجدیدة وقریة  اإلسماعیلیةقامة مدینة إو الجدیدة في شرق القناة
 . األمل

  :ھیكل الحیازة المزرعیة

تنوع ھیكل الحیازة المزرعیة، ) ٢(الجدول رقم  أوضح
٪ ٢٢.٩، ٪٤٨، ٪٩١.٧حواليالتملیك  األراضيحیث كانت نسبة 

المنطقة  األولى،المنطقة الثانیة، المنطقة (من عینة الدراسة في 
٪ ٨.٣، ٪١٧ ،٪١٧.١، وكانت نسبة أراضى الجمعیات )الثالثة

المنطقة  األولى،المنطقة الثالثة، المنطقة (من عینة الدراسة في 
من ٪ ٥.٧،٪ ٣٤بینما كانت نسبة الحیازات وضع الید ) الثانیة

، وكانت نسبة )المنطقة الثالثة األولى،المنطقة (ة فيعینة الدراس
في المنطقة الثالثة ونسبة ٪ ٢٢.٩حواليالمقننة  األراضي
  . في المنطقة الثالثة٪ ٥٤.٣تحت التقنین  األراضي

  : للمجمعات الزراعیةاإلجتماعیة الفئة 

 حوالينسبة المزارعین من فئة صغار مزارعین  بلغت
 األولى،المنطقة (الدراسة في من عینة ٪ ٢٠.٨ ،٪٤٠ ،٪٥٥

 ،)٢(كما ھو موضح بالجدول رقم ) المنطقة الثانیة الثالثة،المنطقة 
في ٪ ٥٤.٣حوالينسبة فئات المبحوثین الخریجین  بینما بلغت

نسبة فئات المشترین من المالك  بینما بلغت الثالثة،المنطقة 
 من عینة الدراسة في٪ ٥.٧ ،٪٤٥ ،٪٦٦.٧حوالي األصلي

على الترتیب ) المنطقة الثالثة األولى،قة الثانیة، المنطقة المنط(
من أفراد القوات المسلحة بالمعاش تمثل  المبحوثینوكانت نسبة 

  .من عینة الدراسة في المنطقة الثانیة٪ ١٢.٥ حوالي

  :على مستوى العینة الكلیة االستصالحھیكل استثمارات 

عینة لل األراضيقسمت االستثمارات الخاصة باستصالح 
ثالثة أقسام األول عبارة عن االستثمارات غیر  إلىالمدروسة 

إنشاء شبكة الكھرباء الداخلیة، : المباشرة وتتضمن البنود اآلتیة
 الثانيأما القسم . إنشاء شبكة الطرق الداخلیة، ثم اإلنشاءات المدنیة

: من االستثمارات فھو االستثمارات المباشرة ویتضمن البنود اآلتیة
واالستثمارات  األراضيمارات الموجھة لعملیات تسویة االستث

. تتضمن استثمارات رفع ونقل وتوزیع المیاه والتي بالريالخاصة 
) ٣(وكما یتضح من الجدول رقم . والثالث ثمن شراء الفدان

ھیكل االستثمارات واألھمیة النسبیة لبنوده ) ٤(والجدول رقم 
  .موزعة على الفئات المختلفة لكل بند

  :االستثمارات الكلیة )أ(

 ١٥١.٦٦حواليقدرت التكلفة الكلیة الستصالح الفدان ب
وأن تلك التكلفة  ٣٥٨٣.٩– ٢٠.١٤المدى في ألف جنیھ تتردد 

٪ ١٠.٢حواليمن العینة و٪ ٥٧.٩حواليألف جنیھ ل ٦٠تزید عن 
فدان وتتوزع التكلفة الكلیة /ألف جنیھ ٧٠ -  ٦٠الفئة من في 

لثمن شراء ٪ ٦٧.٦٤الدراسة بواقع  بعینة األراضيالستصالح 
وقدره  والباقيكاستثمارات غیر مباشرة ٪ ٢٠.٧١الفدان، 
  . كاستثمارات مباشرة ٪ ١١.٦٥

  :االستثمارات المباشرة - ١

ألف  ١٧.٦٦ قدرت االستثمارات المباشرة بحوالي
ألف جنیھ وأن تلك  ٥١.٥،  ٦.٥٩فدان وتتردد في المدى /جنیھ

من  ٪٧٠.٢فدان لحوالي/ألف جنیھ ٢٠االستثمارات تقل عن 
٪ في الفئة من ٦٣.٨ التاليالعینة المدروسة وذلك على النحو 

ألف  ١٠- في الفئة من صفر ٪٦.٤فدان و /ألف جنیھ ٢٠- ١٠
٪ من العینة تتراوح ١١.٦٥ أن حوالي أيفدان، /جنیھ

وتتوزع . ألف جنیھ ٢٠- ١٠استثماراتھم المباشرة ما بین 
رفع ( ري٪ كاستثمارات ١٠.٢١واقع االستثمارات المباشرة ب

٪ كاستثمارات موجھة لتسویة ١.٤٤مقابل ) ونقل وتوزیع
  .لعینة الدراسة األرض

  :االستثمارات غیر المباشرة - ٢
ألف  ٣١.٤١ حواليقدرت االستثمارات غیر المباشرة ب

وتقل ، ألف جنیھ ١٨١.٢،   ٤.٠٥فدان وتتراوح  في المدى /جنیھ
وتتوزع . من العینة٪ ٨٥.١ حواليجنیھل ألف ٤٠ھذه التكلفة عن 

 ٪١٩.٦٤االستثمارات غیر المباشرة على بنودھا المختلفة بواقع 
تمثل الجزء األكبر من االستثمارات غیر  والتيلإلنشاءات المدنیة 

إلنشاء شبكة الكھرباء ٪ ٠.٧٥المباشرة لعینة الدراسة ، یلیھا 
  . یةإلنشاء شبكة الطرق الداخل٪ ٠.٣٢الداخلیة، ثم 
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  )شرق القناة، غرب القناة، جنوب بورسعید(للمبحوثین بالعینة المیدانیة بالمناطق الثالثة  االجتماعیةاألھمیة النسبیة ألھم الخصائص  ):٢(دول رقم ج
  المنطقة األولى المنطقة الثانیة المنطقة الثالثة

  البیان  البیان
  المنطقة األولى  المنطقة الثانیة  المنطقة الثالثة

  یانالب  
 العدد  ٪  العدد  ٪  العدد  ٪  العدد ٪ العدد ٪ العدد ٪

  أعزب  ٢  ٦.٩  -  -  -  -

الحالة 
  االجتماعیة

  محافظة اإلسماعیلیة  ١١  ٣٨  ٢٤  ٥٠  ٢٢  ٦٢.٨
  محافظة قنا  ١٨  ٦٢  -  -  ٣  ٨.٦  محل المیالد

  محافظة الدقھلیة  -  -  -  -  ١٠  ٢٨.٦  متزوج بدون أوالد  ٥  ١٧.٢  -  -  -  -

  الجملة   ٢٩  ١٠٠  ٢٤  ١٠٠  ٣٥  ١٠٠  متزوج ویعول  ٢٢  ٧٥.٩  ٢٤  ١٠٠  ٣٥  ١٠٠
  مرصوف رئیسي ١  ٣.٤  ٥  ٢٠.٨  ٩  ٢٥.٧  أرمل أو مطلق - -    

نوع الطریق 
الموصل 
  للمزرعة

  فرعى مرصوف  ٩  ٣١  ٤  ١٦.٨  -  -  الجملة   ٢٩  ١٠٠  ٢٤  ١٠٠  ٣٥  ١٠٠

  سنة ٣٠أقل من   ١٤  ٤٨.٣  -  -  -  -
الفئة 
  العمریة

  ممھد ترابي رئیسي  -  - ٥ ٢٠.٨ ٨ ٢٢.٩
  ممھد ترابيفرعى   ١٠  ٣٤  ٥  ٢٠.٨  ١٣  ٣٧.١  سنة ٥٠ – ٣٠من   ١٣  ٤٤.٨  ١٤  ٥٨.٤  ١٠  ٢٨.٦
  غیر ممھد ترابيفرعى   ٩  ٣١  ٥  ٢٠.٨  ٥  ١٤.٣  سنة ٥٠أكثر من  ٢ ٦.٩ ١٠ ٤١.٦ ٢٥ ٧١.٤

  الجملة    ٢٩  ١٠٠  ٢٤  ١٠٠  ٣٥  ١٠٠  الجملة   ٢٩  ١٠٠  ٢٤  ١٠٠  ٣٥  ١٠٠
  أقل من فدان  ١١  ٣٧.٩  -  -  ٥  ١٤.٣

حجم 
  الحیازة

  ٣- ١من   ١٤  ٤٨  ١٤  ٥٨.٤  ٢  ٥.٧
  ٥- ٤من   ١١  ٣٨  ٥  ٢٠.٨  ٢٥  ٧١.٤  فدان ٣<-١  ٥  ١٧.٢  ١١  ٤٥.٨  ٢  ٥.٧  حجم األسرة

  ٧-٦  ٤  ١٤  ٥  ٢٠.٨  ٨  ٢٢.٩  فدان ٥< – ٣  ١٢  ٤١.٤  ١٣  ٥٤.٢  ٥  ١٤.٣
      -  -  -  -  -  -   فأكثر –٥  ١  ٣.٤  -  -  ٢٣  ٦٥.٧

  الجملة    ٢٩  ١٠٠  ٢٤  ١٠٠  ٣٥  ١٠٠  لجملةا   ٢٩  ١٠٠  ٢٤  ١٠٠  ٣٥  ١٠٠
  طینیة ملحیة - - - - ٢٥ ٧١.٤

  نوع التربة

  أمي  ٢  ٦.٩  -  -  ٨  ٢٢.٩

الحالة 
  التعلیمیة

  یقرأ ویكتب  ٦  ٢١  ٥  ٢٠.٨  ١٠  ٢٨.٦  طینیة خفیفة  ٨  ٢٧.٦  ٥  ٢٠.٨  ١٠  ٢٨.٦
  أساسيتعلیم  - - - - ٢ ٥.٧  طینیة رملیة  ٦  ٢٠.٧  ٣  ١٢.٦  -  -
  فنيأو  ثانويتعلیم   ٢٠  ٦٩  ١٤  ٥٨.٤  ٥  ١٤.٣  رملیة طینیة  ٥  ١٧.٢  ٨  ٣٣.٣  -  -
 جامعيتعلیم   ١ ٣.٤ ٥ ٢٠.٨ ١٠ ٢٨.٦  رملیة  ١٠  ٣٤.٥  ٨  ٣٣.٣  -  -

 الجملة  ٢٩  ١٠٠  ٢٤  ١٠٠  ٣٥  ١٠٠ الجملة  ٢٩  ١٠٠  ٢٤  ١٠٠  ٣٥  ١٠٠
  النیلیة  ٢٤  ٨٢.٨  ٢١  ٨٧.٥  ٢  ٥.٧

مصدر 
  الري

  صغار زراع  ١٦  ٥٥  ٥  ٢٠.٨  ١٤  ٤٠

الفئة 
  ماعیـــــةاإلجت

  خریجین  - - - - ١٩ ٥٤.٣  مخلوطة  ٥  ١٧.٢  -  -  ٣٣  ٩٤.٣
  قوات مسلحة  - - ٣ ١٢.٥ - -  صرف - - - - - -
  أرباب المعاشات  - - - - - -  جوفیة - - ٣ ١٢.٥ - -

  األصليشراء من المالك   ١٣  ٤٥  ١٦  ٦٦.٧  ٢  ٥.٧         

  الجملة  ٢٩  ١٠٠  ٢٤  ١٠٠  ٣٥  ١٠٠  الجملة  ٢٩  ١٠٠  ٢٤  ١٠٠  ٣٥  ١٠٠
  اآلليغمر بالرفع   ٢٤  ٨٢.٨  ١٩  ٧٩.٢  ٣٥  ١٠٠

أسلوب 
  الري

  بالمعاش  ١ ٣.٤ ٣ ١٢.٥ - -

  موظف  ٧  ٢٤  ١٦  ٦٦.٧  ١٥  ٤٢.٩  بالتنقیط  ٥  ١٧.٢  ٥  ٢٠.٨      المھنة الحالیة

  مزارع  ٢١  ٧٢  ٥  ٢٠.٨  ٢٠  ٥٧.١       

  الجملة    ٢٩  ١٠٠  ٢٤  ١٠٠  ٣٥  ١٠٠  الجملة   ٢٩  ١٠٠  ٢٤  ١٠٠  ٣٥  ١٠٠
  رئیسيمكشوف   - - - - ١١ ٣١.٤

طریقة 
  الصرف

  ملك  ١٤  ٤٨  ٢٢  ٩١.٧  مقنن ٨  ٢٢.٩

  نوع الحیازة
  مزاد  - - - - - -  مكشوف فرعى  ٢٣  ٧٩.٣  ٢٤  ١٠٠  ١٩  ٥٤.٣

  جمعیة  ٥  ١٧  ٢  ٨.٣  ٦  ١٧.١  مغطى - - - - - -
  تحت التقنین  - - - - ١٩ ٥٤.٣  ال یوجد  ٦  ٢٠.٧  -  -  ٥  ١٤.٣
  وضع ید  ١٠  ٣٤  -  -  ٢  ٥.٧       

  الجملة    ٢٩  ١٠٠  ٢٤  ١٠٠  ٣٥  ١٠٠  الجملة   ٢٩  ١٠٠  ٢٤  ١٠٠  ٣٥  ١٠٠

. ٢٠١٩/ ٢٠١٨بعینة الدراسة بالموسم الزراعي  االستبیانجمعت وحسبت من استمارة   :المصدر
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  ٢٠١٨/٢٠١٩لعینة الدراسة عام  األراضيلمناطق استصالح  االستثماراألھمیة النسبیة لبنود  :)٣(جدول رقم 

  المعیاري االنحراف  أكبر قیمة  أقل قیمة  **٪   *٪  القیمة  )فدان / ألف جنیھ ( ود االستثمار بن

  ٠.٣٤٧  ٢  ٠.٦  ٠.٧٥  ٣.٦  ١.١٣  إنشاء شبكة الكھرباء الداخلیة

  ٠.٢٧  ١  ٠.٢  ٠.٣٢  ١.٥٦  ٠.٤٩  إنشاء شبكة الطرق الداخلیة

  ٢٨.٢٨  ١٨٠  ٣  ١٩.٦٤  ٩٤.٨٤  ٢٩.٧٩  اإلنشاءات المدنیة

  ٢٨.٣  ١٨١.٢  ٤.٠٥  ٢٠.٧١  ١٠٠  ٣١.٤١  ارات غیر المباشرةجملة االستثم

  ٤.٤٢  ٣٠  ٠.٢٥  ١.٤٤  ١٢.٣٤  ٢.١٨  التـسویـــة

  ٤.٤١  ٢٦.٤٦  ٦.١٩  ١٠.٢١  ٨٧.٦٦  ١٥.٤٨  :استثمارات الري

  ١.٦٩  ٨  ١.٢٩  ٢.٨٨  ٢٤.٧٥  ٤.٣٧  رفع المیاه): أ(

  ٤.٨٩  ١٥  ١.٥  ٤.٩٢  ٤٢.٢٤  ٧.٤٦  نقل المیاه): ب(

  ٢.٠٣  ٨  ١.٢٩  ٢.٤١  ٢٠.٦٧  ٣.٦٥  توزیع المیاه) : ج(

  ٧.٢٩  ٥١.٥  ٦.٥٩  ١١.٦٤  ١٠٠  ١٧.٦٦  جملة االستثمارات المباشرة

  ٣٠.٢٢  ٢٠٠.١  ١٥.١٤  ٣٢.٣٦    ٤٩.٠٧  جملة االستثمارات المباشرة وغیر المباشرة

  ١٣٣.٩٤  ٣٥٠  ١  ٦٧.٦٤    ١٠٢.٥٩  ثمن شراء فدان األرض

  ٥٢٠.١٩  ٣٥٨٣.٩  ٢٠.١٤  ١٠٠    ١٥١.٦٦  اإلجمالي العام لالستثمارات

  ٪              العام اإلجماليمن  ٪**داخل البند 
  ٢٠١٨/٢٠١٩جمعت وحسبت من بیانات عینة الدراسة في الموسم الزراعي  :المصدر

  
  :ثمن شراء األرض) ب(

عینة الدراسة في بلغ متوسط ثمن شراء الفدان من األرض 
ألف جنیھ ویقع  ٣٥٠ - ١ألف جنیھ تتراوح بین  ١٠٢.٥٩ حوالي

٪ في ٥١حواليآالف جنیھ و ١٠الفئة أقل من ٪ في ٣١.٩ليحوا
 ٣٠ – ٢٠الفئة من ٪ في ٦١.٧و  جنیھ،ألف  ٢٠ – ١٠الفئة من 

٪ ٦٨.١ألف جنیھ،  ٥٠ – ٤٠الفئة من ٪ في ٦٥.٩ألف جنیھ، و 
من العینة یقل ٪ ٦١.٧حوالي أيألف جنیھ،  ٦٠ – ٥٠الفئة في 

وبتقدیر . فدان/  ألف جنیھ ٣٠ثمن شراء الفدان بالنسبة لھم عن 
العام لثمن شراء الفدان خالل الفترة من عام  الزمنيمعادلة االتجاه 

وجد أن ثمن شراء الفدان قد أخذ اتجاھا  ٢٠٠٠وحتى عام  ١٩٦٠
ألف جنیھ سنویاً وبمعدل زیادة بلغ  ٧.٨٣٥عاما متزاید بلغ نحو 

من متوسط الفترة المدروسة، وقد ثبتت معنویة ھذه ٪ ٧.٦٣نحو 
ویشیر معامل التحدید . ٪١عند مستوى معنویة  إحصائیاادة الزی

من التغیرات الحادثة في ثمن شراء الفدان في مناطق ٪ ٤٦إلى أن 
العینة المدروسة تعزى إلى العوامل التي یعكس أثرھا الزمن، 

  . ٪١اإلحصائیة معنویة عند مستوى معنویة   Fوكانت

Y  = -85.459   +7.835  X 
( 9.009 )**  (-3.564)** 

R2 = 0.461                   F = 17.082 
Y^ ،القیمة التقدیریة لثمن شراء الفدان  X    = ،متغیر الزمن

  معامل التحدید إلىتشیر  R2حیث 
معنویة عند ** المحسوبة، Tقیمة  إلىاألرقام بین القوسین تشیر 
  معنویة النموذج=  F، ٪١مستوى معنویة 

  
   :اإلدارةتصالح وفقاً لنمط ھیكل استثمارات االس :أوال

أربع  إلى) ٥(تم تقسیم العینة كما ھو موضح بالجدول رقم 
فئة صغار : التاليفئات وفقاً لنمط اإلدارة وذلك على النحو 

 األصلي، فئة شراء من المالك ٪ ٥٥.٦٨ حواليالمزارعین وتمثل 
العینة المدروسة ، ، فئة الخریجون  إجماليمن ٪ ٢٥حواليوتمثل 
، ثم فئة أفراد القوات المسلحة وتمثل ٪١٤.٧٧حوالي وتمثل
  .من إجمالي العینة المدروسة٪ ٤.٥٥حوالي

  :الكلیةاالستثمارات ) أ(
ملیون  ١حوالياالستثمارات الكلیة  إجماليبلغ متوسط 

فئة المستثمرین صغار المزارعین، یلیھا فئة في ألف جنیھ  ٣٨٣و
ألف جنیھ، یلیھا فئة  ٦٦١.١٣بواقع  األصليالمشتریین من المالك 

ألف جنیھ یلیھا فئة أفراد القوات  ٣٣٢.٦١الخریجین بواقع 
وبإجراء تحلیل التباین اتضح . ألف جنیھ ١٠٦.٨٩المسلحة بواقع 
  .الكلیةاالستثمارات  إلجماليمعنویة الفروق 

  :المباشرة االستثمارات -١
قدر متوسط االستثمارات المباشرة وكما ھو موضح 

فئة المستثمرین في ألف جنیھ  ٤٦٤.١٨حوالي) ٥(بالجدول رقم 
 إجماليمن ٪ ٣٣.٥٦حواليمن صغار المزارعین وبما یمثل 

یلیھا فئة المستثمرین المشتریین من المالك  الفئة،لتلك  االستثمارات
٪ من ٢٧.٨٨حواليألف جنیھ بما یمثل  ١٨٤.٣٥بواقع  األصلي

تثمرین من جمالى االستثمارات لنفس الفئة، یلیھا فئة المسإ
٪ ٣١.٤٥ألف جنیھ بما یمثل حوالي  ١٠٤.٦٢الخریجین بواقع 

من إجمالي االستثمارات لتلك الفئة، ثم یلیھا فئة أفراد القوات 
من ٪ ٢٣.٩٤ألف جنیھ بما یمثل حوالي  ٢٥.٥٩المسلحة بواقع 

) ٥(وكما اتضح من الجدول رقم  الفئة،إجمالي االستثمارات لتلك 
 أياالستثمارات المباشرة أو  إلجماليوق عدم ثبوت معنویة الفر

  .من بنودھا بین الفئات المختلفة

  :غیر المباشرة االستثمارات - ٢
أن متوسط جملة ) ٥(یتضح من بیانات الجدول رقم 

ألف جنیھ  ٧٥١.٣فدان بلغت حوالي /االستثمارات غیر المباشرة
فئة المستثمرین من صغار المزارعین بما یوازى حوالي في 

من إجمالي االستثمارات غیر المباشرة لذات الفئة وقد ٪ ٥٤.٣٢
قیمة االستثمارات الغیر مباشرة الرتفاع في یرجع ھذا االرتفاع 

قیمة االستثمارات الموجھة لإلنشاءات المدنیة حیث بلغت 
من إجمالي ٪ ٥١.٥٥جنیھ بما یوازى  ألف ٧١٣حوالي

المستثمرین  ، یلیھا فئةالفئة ھذهفي االستثمارات غیر المباشرة 
جنیھ بما یوازى  ألف ٤٥٨.٩٥بواقع  األصليالمشترین من المالك 

ذات الفئة، یلیھا فئة في من إجمالي االستثمارات ٪ ٦٩.٤٢حوالي 
٪ ٦٦.١٧ألف جنیھ بما یوازى حوالي  ٢٢٠.١الخریجین بواقع 

من إجمالي االستثمارات الغیر مباشرة لذات الفئة، ثم أخیرا تأتى 
ألف جنیھ  ٥١.٣ن من أفراد القوات المسلحة بواقع فئة المستثمری

من إجمالي االستثمارات الغیر ٪ ٤٧.٩٩بما یوازى حوالي 
حجم في ھذا ولم تثبت معنویة الفروق . مباشرة لذات الفئة

ما  اإلدارةاالستثمارات غیر المباشرة بین الفئات المختلفة ألنماط 
ء الداخلیة كانت شبكة الكھربا إلنشاءعدا االستثمارات الموجھة 
  . ٪٥معنویة عند مستوى معنویة 
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  عینة الدراسة  في وثمن الشراء للفدان  األراضيبنود ھیكل استثمارات  المالیة ألھماألھمیة النسبیة للفئات ): ٤(جدول 

  االستثماربنود 
  
 الفئة

  ثمن شراء الفدان  ***االستثمارات الكلیة   مباشرة استثمارات مباشرة وغیر  استثمارات مباشرة  الرياستثمارات   استثمارات غیر مباشرة

  **٪  *٪  تكرار  **٪  *٪  تكرار  **٪  *٪  تكرار  **٪  *٪  تكرار  **٪  *٪  تكرار  **٪  *٪  تكرار  القیمة باأللف جنیھ

  ٣١.٩  ٣١.٩  ٢٨  -   -   -   -   -   -   ٦.٤  ٦.٤  ٦  ١٣.٦  ١٣.٦  ١١  ١٢.٨  ١٢.٨  ١١  ١٠ –صفر 

٥١  ١٩.١  ١٧  -   -   -   ٥.٧  ٥.٧  ٤  ٧٠.٢  ٦٣.٨  ٥٦  ٧٠.٤  ٥٦.٨  ٥٠  ٤٤.٧  ٣١.٩  ٢٨  ٢٠-  ١٠  

٦١.٧  ١٠.٦  ٩  ٩.١  ٩.١  ٨  ٢٢.٧  ١٧  ١٥  ٩٥.٨  ٢٥.٥  ٢٢  ١٠٠  ٢٩.٦  ٢٦  ٥٩.٦  ١٤.٩  ١٣  ٣٠ – ٢٠  

١٩.٣  ١٠.٢  ٩  ٥٠  ٢٧.٣  ٢٤  ٩٧.٩  ٢.١  ٢        ٧٤.٥  ١٤.٩  ١٣  ٤٠ – ٣٠   -   -   -  

٦٥.٩  ٤.٣  ٤  ٤٠.٩  ٢١.٦  ١٩  ٦٢.٥  ١٢.٥  ١١  -   -   -         ٨٥.٦  ١٠.٦  ٩  ٥٠ – ٤٠  

٦٨.١  ٢.١  ٢  ٤٧.٧  ٦.٨  ٦  ٧٠.٥  ٨  ٧  ١٠٠  ٢.١  ٢        ٩١.٥  ٦.٤  ٦  ٦٠ – ٥٠  

٥٧.٩  ١٠.٢  ٩  ٨٧.٥  ١٧  ١٥              ٩٥.٧  ٤.٣  ٤  ٧٠ – ٦٠   -   -   -  

  ١٠٠  ٣١.٩  ٢٨  ١٠٠  ٤٢.١  ٣٧  ١٠٠  ١٢.٥  ١١              ١٠٠  ٤.٣  ٤  فأكثر -  ٧٠

  شاملة ثمن األرض***     للتكرار المتجمع الصاعد ٪**  المقابلة لكل فئة من الحجم الكلى للعینة٪ *
  ٢٠١٩/  ٢٠١٨ الزراعيالموسم في جمعت وحسبت من بیانات عینة الدراسة  :المصدر
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  ٢٠١٨/٢٠١٩بعینة الدراسة وفقاً لنمط اإلدارة خالل عام  األراضياستصالح في ة وتحلیل التباین للبنود المكونة لھیكل استثمارات القطاع الخاص األھمیة النسبی): ٥(جدول رقم 

  اإلدارةنمط 
  

 بنود االستثمار باأللف جنیھ

 تحلیل التباین القوات المسلحة الخریجون صغار المزارعین األصليشراء من المالك 

 **٪ *٪ القیمة **٪ *٪ القیمة **٪ *٪ القیمة **٪ *٪ القیمة
ف 

 المحسوبة
 مستوى المعنویة

 ٧.٩٦٥ ١.٥٩ ٣.٣١ ١.٧ ١.٧٧ ٢.٦٨ ٥.٩ ٢.٣٣ ٤.٢٩ ٣٢.٢٥ ١.٧٣ ٢.٤٩ ١١.٤٥ إنشاء شبكة الكھرباء الداخلیة
عند مستوى  معنوي

 ٪١معنویة 

 م. غ  ٠.١٢٤ ١.٥ ٣.١٢ ١.٦ ١.٥٦ ٢.٣٦ ٥.٢ ٠.٤٤ ٠.٨١ ٦.٠٥ ٢.٦٥ ٣.٨١ ١٧.٥ إنشاء شبكة الطرق الداخلیة

 م. غ  ٠.٢٥٨ ٤٤.٩١ ٩٣.٥٧ ٤٨ ٦٢.٨٤ ٩٤.٩٦ ٢٠٩ ٥١.٥٥ ٩٤.٩ ٧١٣ ٦٥.٠٤ ٩٣.٦٩ ٤٣٠ اإلنشاءات المدنیة

 م. غ  ٠.٩٧٥ ٤٧.٩٩ ١٠٠ ٥١.٣ ٦٦.١٧ ١٠٠ ٢٢٠.١ ٥٤.٣٢ ١٠٠ ٧٥١.٣ ٦٩.٤٢ ١٠٠ ٤٥٨.٩٥ جملة االستثمارات غیر المباشرة

 م. غ  ١.٦٠٨ ٣.٠٩ ١٢.٩ ٣.٣ ١.٤٧ ٤.٦٨ ٤.٩ ٣.٥٩ ١٠.٦٩ ٤٩.٦ ٢.٢٢ ٧.٩٧ ١٤.٧ ـسویـةالت

 م. غ  ١.٨٤١ ٢٠.٨٥ ٨٧.١ ٢٢.٢٩ ٢٩.٩٨ ٩٥.٣٢ ٩٩.٧٢ ٢٩.٩٧ ٨٩.٣١ ٤١٤.٥٨ ٢٥.٦٦ ٩٢.٠٣ ١٦٩.٦٥ :استثمارات الري

 م. غ  ١.٤٨٨ ٤.٦٨ ١٩.٥٤ ٥ ١٠.٢١ ٣٢.٤٥ ٣٣.٩٥ ٧.٥٧ ٢٢.٥٦ ١٠٤.٧٢ ٨.٨٦ ٣١.٧٩ ٥٨.٦ رفع المیاه): أ(

 ٣.٦٧٦ ١١.٧٩ ٤٩.٢٤ ١٢.٦ ١١.٠٦ ٣٥.١٧ ٣٦.٨ ١٦.٧٤ ٤٩.٨٧ ٢٣١.٥ ٨.٣ ٢٩.٧٨ ٥٤.٩ نقل المیاه): ب(
عند مستوى  معنوي

 ٪٥معنویة 

 ٢.٠٦٢ ٤.٣٩ ١٨.٣٣ ٤.٦٩ ٨.٧١ ٢٧.٦٩ ٢٨.٩٧ ٥.٦٧ ١٦.٨٨ ٧٨.٣٦ ٨.٤٩ ٣٠.٤٦ ٥٦.١٥ توزیع المیاه) : ج(
عند مستوى  معنوي

 ٪٥معنویة 

 م. غ  ٠.٣٩٣ ٢٣.٩٤ ١٠٠ ٢٥.٥٩ ٣١.٤٥ ١٠٠ ١٠٤.٦٢ ٣٣.٥٦ ١٠٠ ٤٦٤.١٨ ٢٧.٨٨ ١٠٠ ١٨٤.٣٥ المباشرة جملة االستثمارات

جملة االستثمارات المباشرة 
 وغیر المباشرة

 م. غ  ١.٠٦٧ ٧١.٩٣  ٧٦.٨٩ ٩٧.٦٣  ٣٢٤,٧٢ ٨٧.٨٨  ١٢١٥.٤٨ ٩٧.٣  ٦٤٣.٣

 ٧.١١٥ ٢٨.٠٧  ٣٠ ٢.٣٧  ٧.٨٩ ١٢.١٢  ١٦٧.٧ ٢.٧  ١٧.٨٣ ثمن شراء فدان األرض
عند مستوى  معنوي

 ٪١معنویة 

 م. غ  ١.٩٥٦ ١٠٠  ١٠٦.٨٩ ١٠٠  ٣٣٢.٦١ ١٠٠  ١٣٨٣.١٨ ١٠٠  ٦٦١.١٣ اإلجمالي العام لالستثمارات

     ٤   ١٣   ٤٩   ٢٢ عدد المشاھدات

٪ ٤.٥٥   ١٤.٧٧   ٥٥.٦٨   ٢٥     

  جاه واحد لكافة البنوداتفي تحلیل التباین ***  من اإلجمالي العام ٪**داخل البند ٪ *
  ٢٠١٨/٢٠١٩جمعت وحسبت من بیانات عینة الدراسة في الموسم الزراعي  :المصدر
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  :ثمن شراء األرض -ب 
) ٥(بلغ متوسط ثمن الفدان كما ھو موضح بالجدول رقم 

جنیھ في فئة المستثمرین من صغار  ألف ١٦٧.٧حوالي
مارات االستث إجمالي٪ من ١٢.١٢المزارعین بما یوازى حوالي

 ٣٠الكلیة في نفس الفئة ، ثم یلیھا فئة أفراد القوات المسلحة بحوالي
االستثمارات  إجمالي٪ من ٢٨.٠٧جنیھ بما یوازى حوالي ألف

الكلیة لذات الفئة ، یلیھا فئة المستثمرین من المشتریین من المالك 
 إجماليمن  ٪٢.٧ألف جنیھ بما یوازى  ١٧.٨٣٥بواقع  األصلي

 ٧.٨٩كلیة لتلك الفئة ، یلیھا فئة الخریجین بواقع االستثمارات ال
االستثمارات  إجمالي٪ من ٢.٣٧جنیھ بما یوازى حوالي ألف

تحلیل التباین لثمن شراء الفدان وكما  وبأجراء. الكلیة لنفس الفئة
ثبوت معنویة الفروق بین الفئات ) ٥(اتضح من الجدول رقم 

  .٧.١١٥السابقة حیث بلغت قیمة ف المحسوبة 
  : ھیكل استثمارات االستصالح وفقاً لنوع التربة: ثانیاً 

 إلى) ٦(تم تقسیم العینة كما ھو موضح بالجدول رقم 
تربة طینیة : التاليخمسة أنواع وفقاً لنوع التربة وذلك على النحو 

العینة المدروسة، تربة  إجماليمن ٪ ٣٨.٦٤ملحیة وتمثل حوالي
ة رملیة حصویة وتمثل ، ترب٪ ٢٣.٨٦طینیة خفیفة وتمثل حوالي

، ثم ٪ ١٠.٢٣، تربة طینیة رملیة وتمثل حوالي٪ ١٩.٣٢حوالي 
من إجمالي العینة ٪ ٧.٩٥تربة رملیة طینیة وتمثل حوالي

  .المدروسة
  :االستثمارات الكلیة) أ(

االستثمارات الكلیة كما ھو موضح  إجماليبلغ متوسط 
الطینیة ألف جنیھ في التربة  ٣٠٠.١٥حوالي ) ٦(بالجدول رقم 

یلیھا  جنیھ،ألف  ٨٨.١٢بواقع  الطینیة الرملیةیلیھا التربة  الملحیة،
یلیھا التربة الطینیة  جنیھ،ألف ٦٣التربة الرملیة الطینیة بواقع 

ألف جنیھ ثم یلیھا أخیراً التربة الرملیة  ٥٥.٦٦الخفیفة بواقع 
وبإجراء تحلیل التباین اتضح . ألف جنیھ٤٧.٤٢الحصویة بواقع 

االستثمارات الكلیة حیث كانت قیمة ف  إلجماليیة الفروق معنو
  .١٨.٥١٨المحسوبة 

  :المباشرة االستثمارات - ١
قدر متوسط االستثمارات المباشرة وكما ھو موضح 

ألف جنیھ في التربة الطینیة  ٣٤.٣٤حوالي) ٦(بالجدول رقم 
لتلك  االستثمارات إجماليمن ٪ ١١.٤٤الملحیة وبما یمثل حوالي

ألف جنیھ بما  ٢٨.٥٥الرملیة بواقع  التربة الطینیةة، یلیھا الترب
االستثمارات لذات النوع ، یلیھا التربة  إجماليمن ٪ ٣٢.٤یمثل 

٪ ٤١ألف جنیھ بما یمثل حوالي ١٩.٤٤الرملیة الحصویة بواقع 
االستثمارات لذات النوع، ثم یلیھا التربة الطینیة  إجماليمن 

لذات  ٪٢٤.٦٦ھ بما یمثل حواليألف جنی ١٣.٧٣الخفیفة بواقع 
ألف جنیھ بما  ١٣.٥٩النوع، وأخیراً التربة الرملیة الطینیة بواقع 

االستثمارات لذات النوع ، وكما  إجماليمن ٪ ٢١.٥٨یوازى 
 إلجماليثبوت معنویة الفروق ) ٦(اتضح من الجدول رقم 

االستثمارات المباشرة  وكل بنودھا بین الفئات المختلفة حیث كانت 
  .١١.٣٩٨قیمة ف المحسوبة 

  :غیر المباشرة االستثمارات - ٢
أن متوسط جملة ) ٦(یتضح من بیانات الجدول رقم 

ألف جنیھ في  ٥١.٩فدان بلغت حوالي /االستثمارات غیر المباشرة
 إجماليمن ٪ ٥٨.٩حالة التربة الطینیة الرملیة بما یوازى حوالي
ا االرتفاع في قیمة االستثمارات الكلیة لذات النوع وقد یرجع ھذ

الرتفاع قیمة االستثمارات الموجھة االستثمارات الغیر مباشرة 
جنیھ بما یوازى  ألف ٥٠.٢ حواليلإلنشاءات المدنیة حیث بلغت 

٪ من إجمالي االستثمارات غیر المباشرة لذات النوع، ٩٦.٧٢
جنیھ بما یوازى  ألف ٣٦.١٩یلیھا التربة الطینیة الملحیة بواقع 

ذات النوع، یلیھا  في٪ من إجمالي االستثمارات ١٢.٠٦حوالي 
ألف جنیھ بما یوازى تقریبا  ٣٠.١٢التربة الطینیة الخفیفة بواقع 

، یلیھا التربة )٪٥٤.١١(االستثمارات لذات الفئة  إجمالينصف 
٪ ٣١.٤٧ألف جنیھ بما یمثل حوالي  ١٩.٨٣الرملیة الطینیة بواقع 

، ثم أخیرا تأتى التربة الرملیة  من إجمالي االستثمارات لذات النوع
٪ ٣٦.٢٥ حواليألف جنیھ بما یوازى  ١٧.١٩الحصویة  بواقع 

ھذا ولم تثبت معنویة الفروق . االستثمارات لذات النوع إجماليمن 
حجم االستثمارات غیر المباشرة بین األنواع المختلفة للتربة  في

مباشرة حجم االستثمارات غیر ال فيبینما ثبتت معنویة الفروق 
الخاصة بشبكة الكھرباء الداخلیة  اإلنشاءاتوالموجھة لكل من 

 ،٧.٤٨٢وشبكة الطرق الداخلیة حیث كانت قیمة ف المحسوبة 
  . على الترتیب ٤.٣٦٥

  :ثمن شراء األرض) ب(
) ٥(بلغ متوسط ثمن الفدان كما ھو موضح بالجدول رقم 

ا یوازى التربة الطینیة الملحیة بم فيجنیھ  ألف ٢٢٩.٦٢ حوالي
 التربة،االستثمارات لنفس النوع من  إجمالي٪ من ٧٦.٥حوالي 

  ألف جنیھ  ٢٩.٥٨یلیھا التربة الرملیة الطینیة بواقع 
االستثمارات لتلك النوع،  إجماليمن  ٪٤٦.٩٥بما یوازى 

جنیھ بما یوازى  ألف ١١.٨٢یلیھا التربة الطینیة الخفیفة بواقع 
ثم یلیھا  النوع،ارات لنفس االستثم إجمالي٪ من ٢١.٢٣حوالي 

جنیھ بما یوازى  ألف ١٠.٧٩نوع التربة الرملیة الحصویة  بحوالي
ثم  النوع،٪ من إجمالي االستثمارات الكلیة لذات ٢٢.٧٥حوالي 

ألف جنیھ بما یوازى  ٧.٦٧أخیراً التربة الطینیة الرملیة بواقع 
 إجراءوب .النوعاالستثمارات الكلیة لذات  إجمالي٪ من ٨.٧ حوالي

تحلیل التباین لثمن شراء الفدان ثبت معنویة الفروق بین األنواع 
  .١٨.٤١٩السابقة حیث بلغت قیمة ف المحسوبة 

  : ھیكل استثمارات االستصالح وفقاً لنوع صرف األراضي: ثالثاً 
أربعة  إلى) ٧(تم تقسیم العینة كما ھو موضح بالجدول رقم 

صرف مكشوف : التاليحو أنواع وفقاً لنوع الصرف وذلك على الن
 المدروسة،العینة  إجمالي٪ من ٦٠.٢٣ حواليفرعى ویمثل 

٪، صرف مغطى ٢١.٥٩ حواليویمثل  رئیسيصرف مكشوف 
٪، والنوع األخیر ال یوجد عنده صرف ١١.٣٦ حواليویمثل 
  .٪٦.٨٢ حواليویمثل 

  :الكلیةاالستثمارات ) أ(
 ٢٨٩.٥٧ حوالياالستثمارات الكلیة  إجماليبلغ متوسط 

بینما بلغت نحو  الرئیسي،الصرف المكشوف  فيألف جنیھ 
 ١١٦.٧٨ال یوجد بھا صرف ، وبلغت نحو  التيللعینة  ١٥٣.٩

 ٤٢.٢٢ حوالي، وبلغت الفرعيالصرف المكشوف  فيألف جنیھ 
وبإجراء تحلیل التباین اتضح . الصرف المغطى فيألف جنیھ 

بلغت قیمة ف  االستثمارات الكلیة حیث إلجماليمعنویة الفروق 
  .٦.٢٢٣المحسوبة 

  :المباشرة االستثمارات - ١
قدر متوسط االستثمارات المباشرة وكما ھو موضح 

 األراضيعینة  فيألف جنیھ  ٢٩.١٣ حوالي) ٧(بالجدول رقم 
 إجمالي٪ من ١٨.٩٣ال یوجد بھا صرف وبما یمثل نحو  التي

 فيجنیھ  ألف ١٩.٧٥ حواليبینما بلغت  العینة،لتلك  االستثمارات
 إجمالي٪ من ٦.٨٢ حواليوبما یمثل  الرئیسيالصرف المكشوف 

بواقع  الفرعيلتلك الفئة، یلیھا الصرف المكشوف  االستثمارات
 إجمالي٪ من ١٣.٨٦حوالي ألف جنیھ بما یمثل  ١٦.١٨

 ١٥.٩٤االستثمارات لتلك الفئة، ثم یلیھا الصرف المغطى بواقع 
. االستثمارات لذات النوع ليإجما٪ من ٣٧.٧٥ألف جنیھ بما یمثل 

 إلجماليثبوت معنویة الفروق ) ٥(وكما اتضح من الجدول رقم 
  .٦.٤االستثمارات المباشرة حیث بلغت قیمة ف المحسوبة 
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  ٢٠١٨/٢٠١٩تربة خالل عام بعینة الدراسة وفقاً لنوع ال األراضياستصالح  فياألھمیة النسبیة وتحلیل التباین للبنود استثمارات القطاع الخاص ): ٦(جدول رقم 

  نوع التربة

بنود االستثمار 
 باأللف جنیھ

 تحلیل التباین طینیة ملحیة رملیة طینیة طینیة خفیفة طینیة رملیة رملیة حصویة

 **٪ *٪ القیمة **٪ *٪ القیمة **٪ *٪ القیمة **٪ *٪ القیمة **٪ *٪ القیمة
ف 

 المحسوبة
 مستوى المعنویة

إنشاء شبكة 
الكھرباء 

 لداخلیةا
٧.٤٨٢ ٠.٤٥ ٣.٧٦ ١.٣٦ ١.٢٧ ٤.٠٤ ٠.٨ ١.٦٧ ٣.٠٨ ٠.٩٣ ١.٥٢ ٢.٥٨ ١.٣٤ ٢.٠٥ ٥.٦٦ ٠.٩٧ 

عند مستوى  معنوي
 ٪١معنویة 

إنشاء شبكة 
 الطرق الداخلیة

٤.٣٦٥ ٠.١٣ ١.٠٦ ٠.٣٨ ٠.٨٣ ٢.٦٥ ٠.٥٣ ١.٣٢ ٢.٤٤ ٠.٧٤ ٠.٤١ ٠.٦٩ ٠.٣٦ ٠.٩٣ ٢.٥٥ ٠.٤٤ 
عند مستوى  معنوي

 ٪١معنویة 

ات اإلنشاء
 المدنیة

 معنويغیر  ١.٥٦٤ ١١.٤٨ ٩٥.١٨ ٣٤.٤٤ ٢٩.٣٧ ٩٣.٣٢ ١٨.٥ ٥١.١٢ ٩٤.٤٨ ٢٨.٤٥ ٥٦.٩٧ ٩٦.٧٢ ٥٠.٢ ٣٣.٢٧ ٩١.٧٩ ١٥.٧٨

جملة 
االستثمارات غیر 

 المباشرة
١.٦٠٥ ١٢.٠٦ ١٠٠.٠٠ ٣٦.١٩ ٣١.٤٧ ١٠٠.٠٠ ١٩.٨٣ ٥٤.١١ ١٠٠.٠٠ ٣٠.١٢ ٥٨.٩٠ ١٠٠.٠٠ ٥١.٩٠ ٣٦.٢٥ ١٠٠.٠٠ ١٧.١٩ 

مستوى  عند معنوي
 ٪٥معنویة 

 ٤.٧١٤ ٠.٦٩ ٦.٠٠ ٢.٠٦ ٣.١٤ ١٤.٥٧ ١.٩٨ ١.٤٢ ٥.٧٦ ٠.٧٩ ١٣.٧٩ ٤٢.٥٥ ١٢.١٥ ٣.٤٤ ٨.٤٠ ١.٦٣ التسویة
عند مستوى  معنوي

 ٪١معنویة 

 ١٧.٢٢ ١٠.٧٥ ٩٤.٠٠ ٣٢.٢٨ ١٨.٤٣ ٨٥.٤٣ ١١.٦١ ٢٣.٢٤ ٩٤.٢٤ ١٢.٩٤ ١٨.٦١ ٥٧.٤٥ ١٦.٤٠ ٣٧.٥٦ ٩١.٦٠ ١٧.٨١ استثمارات الري
ند مستوى ع معنوي

 ٪١معنویة 

 ٢.٤٨٤ ١.٣٩ ١٢.١١ ٤.١٦ ٤.٤٨ ٢٠.٧٧ ٢.٨٢ ٧.٨٨ ٣١.٩٥ ٤.٣٩ ٧.١٤ ٢٢.٠٤ ٦.٢٩ ١٣.٥٨ ٣٣.١٣ ٦.٤٤ رفع المیاه
عند مستوى  معنوي

 ٪٥معنویة 

 ٥.٤٧٩ ٣.٦٥ ٣١.٨٩ ١٠.٩٥ ٨.٧٨ ٤٠.٦٨ ٥.٥٣ ٧.٦٩ ٣١.١٨ ٤.٢٨ ٥.٨٧ ١٨.١١ ٥.١٧ ١٣.٢٢ ٣٢.٢٥ ٦.٢٧ نقل المیاه
توى عند مس معنوي

 ٪١معنویة 

 ٢٩.٦١٤ ٥.٧٢ ٥٠.٠٠ ١٧.١٧ ٥.١٧ ٢٣.٩٨ ٣.٢٦ ٧.٦٧ ٣١.١١ ٤.٢٧ ٥.٦١ ١٧.٣٠ ٤.٩٤ ١٠.٧٥ ٢٦.٢٣ ٥.١٠ توزیع المیاه
عند مستوى  معنوي

 ٪١معنویة 

جملة 
االستثمارات 

 المباشرة
١١.٣٩٨ ١١.٤٤ ١٠٠.٠٠ ٣٤.٣٤ ٢١.٥٨ ١٠٠.٠٠ ١٣.٥٩ ٢٤.٦٦ ١٠٠.٠٠ ١٣.٧٣ ٣٢.٤٠ ١٠٠.٠٠ ٢٨.٥٥ ٤١.٠٠ ١٠٠.٠٠ ١٩.٤٤ 

عند مستوى  معنوي
 ٪١معنویة 

جملة 
االستثمارات 

المباشرة وغیر 
 المباشرة

٤.٩٣٧ ٢٣.٥٠  ٧٠.٥٣ ٥٣.٠٥  ٣٣.٤٢ ٧٨.٧٧  ٤٣.٨٤ ٩١.٣٠  ٨٠.٤٥ ٧٧.٢٥  ٣٦.٦٣ 
عند مستوى  معنوي

 ٪١معنویة 

ثمن شراء 
 األرض

١٨.٤١٩ ٧٦.٥٠  ٢٢٩.٦٢ ٤٦.٩٥  ٢٩.٥٨ ٢١.٢٣  ١١.٨٢ ٨.٧٠  ٧.٦٧ ٢٢.٧٥  ١٠.٧٩ 
عند مستوى  معنوي

 ٪١معنویة 

اإلجمالي العام 
 لالستثمارات

١٨.٥١٨ ١٠٠.٠٠ ٠.٠٠ ٣٠٠.١٥ ١٠٠.٠٠ ٠.٠٠ ٦٣.٠٠ ١٠٠.٠٠ ٠.٠٠ ٥٥.٦٦ ١٠٠.٠٠ ٠.٠٠ ٨٨.١٢ ١٠٠.٠٠ ٠.٠٠ ٤٧.٤٢ 
عند مستوى  معنوي

 ٪١معنویة 

     ٣٤   ٧   ٢١   ٩   ١٧ عدد المشاھدات

٪ ٣٨.٦٤   ٧.٩٥   ٢٣.٨٦   ١٠.٢٣   ١٩.٣٢     
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   ٢٠١٩/ ٢٠١٨ الزراعيبعینة الدراسة وفقاً لنوع الصرف للموسم  األراضياستصالح  فيص األھمیة النسبیة وتحلیل التباین لبنود ھیكل استثمارات القطاع الخا): ٧(جدول رقم 

  نوع الصرف
  

  بنود االستثمار باأللف جنیھ
  تحلیل التباین  ال یوجد  رئیسيمكشوف   مغطى  مكشوف فرعى

  **٪  *٪  القیمة  **٪  *٪  القیمة  **٪  *٪  القیمة  **٪  *٪  القیمة  
ف 

  المحسوبة
  مستوى المعنویة

  ٢.٨٧  ٠.٧٥  ٥.٣٦  ١.١٥  ٠.٤٧  ٣.٤٤  ١.٣٥  ٢.٤٦  ٧.٢٨  ١.٠٤  ٠.٨٧  ٢.٩٣  ١.٠٢  شبكة الكھرباء الداخلیة ءإنشا
معنوى عند مستوى 

  ٪٥معنویة 
  غیر معنوى  ١.٠٤٩  ٠.١٩  ١.٤  ٠.٣  ٠.٨٢  ٦.٠٤  ٢.٣٧  ١.٠٤  ٣.٠٨  ٠.٤٤  ٠.٤٨  ١.٦١  ٠.٥٦  شبكة الطرق الداخلیة إنشاء

  غیر معنوى  ٠.٩٥٧  ١٢.٩٩  ٩٣.٢٤  ٠.٢  ١٢.٢٦  ٩٠.٥٢  ٣٥.٥  ٣٠.٣٢  ٨٩.٦٤  ١٢.٨  ٢٨.٤٨  ٩٥.٤٦  ٣٣.٢٦  اإلنشاءات المدنیة
غیر  االستثماراتجملة 

  المباشرة
  غیر معنوى  ١.٠٧٦  ١٣.٩٤  ١٠٠  ٢١.٤٥  ١٣.٥٤  ١٠٠  ٣٩.٢٢  ٣٣.٨٢  ١٠٠  ١٤.٢٨  ٢٩.٨٣  ١٠٠  ٣٤.٨٤

  نوىمع  ١١.٧٢  ٨.٧٥  ٤٦.٢٤  ١٣.٤٧  ٠.٦٤  ٩.٤٢  ١.٨٦  ٢.٥٦  ٦.٧٨  ١.٠٨  ١.٠٥  ٧.٦  ١.٢٣  التـسویــة
  غیر معنوى  ١.٢٣١  ١٠.١٧  ٥٣.٧٦  ١٥.٦٦  ٦.١٨  ٩٠.٥٨  ١٧.٨٩  ٣٥.٢  ٩٣.٢٢  ١٤.٨٦  ١٢.٨  ٩٢.٤  ١٤.٩٥  :الرياستثمارات 

  ٤.٤٥  ١.٢٧  ٦.٧٣  ١.٩٦  ١.٦٤  ٢٤  ٤.٧٤  ١٢.٩٣  ٣٤.٢٥  ٥.٤٦  ٣.٩  ٢٨.١٨  ٤.٥٦  رفع المیاه): أ(
معنوى عند مستوى 

  ٪١معنویة 

  ٦.٢٢٢  ٥.٦٣  ٢٩.٧٦  ٨.٦٧  ٣.٩٧  ٥٨.٢٨  ١١.٥١  ١٠.٦٦  ٢٨.٢٣  ٤.٥  ٥.٤١  ٣٩.٠٦  ٦.٣٢  نقل المیاه): ب(
معنوى عند مستوى 

  ٪١معنویة 

  ٢.٨٥٣  ٣.٢٧  ١٧.٢٧  ٥.٠٣  ٠.٥٧  ٨.٣  ١.٦٤  ١١.٦١  ٣٠.٧٤  ٤.٩  ٣.٤٩  ٢٥.١٥  ٤.٧  توزیع المیاه) : ج(
معنوى عند مستوى 

  ٪٥معنویة 

  ٦.١٤  ١٨.٩٣  ١٠٠  ٢٩.١٣  ٦.٨٢  ١٠٠  ١٩.٧٥  ٣٧.٧٥  ١٠٠  ١٥.٩٤  ١٣.٨٦  ١٠٠  ١٦.١٨  المباشرة االستثماراتجملة 
معنوى عند مستوى 

  ٪١معنویة 
المباشرة  االستثماراتجملة 

  وغیر المباشرة
  غیر معنوى  ١.٠٣٦  ٣٢.٨٦    ٥٠.٥٨  ٢٠.٣٦    ٥٨.٩٧  ٧١.٥٨    ٣٠.٢٢  ٤٣.٦٩    ٥١.٠٢

  معنوى  ٦.٣٨٤  ٦٧.١٤    ١٠٣.٣٣  ٧٩.٦٤    ٢٣٠.٦  ٢٨.٤٢    ١٢  ٥٦.٣١    ٦٥.٧٦  ثمن شراء فدان األرض
  معنوى  ٦.٢٢٣  ١٠٠    ١٥٣.٩  ١٠٠    ٢٨٩.٥٧  ١٠٠    ٤٢.٢٢  ١٠٠    ١١٦.٧٨  لالستثمارات العام اإلجمالي

          ٦      ١٩      ١٠      ٥٣  عدد المشاھدات
لعدد مزارع العینة وفقا ٪

  لنوع الصرف
٦.٨٢      ٢١.٥٩      ١١.٣٦      ٦٠.٢٣          
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  :غیر المباشرة االستثمارات - ٢
أن متوسط جملة ) ٧(یتضح من بیانات الجدول رقم 

 فيألف جنیھ  ٣٩.٢٢ حواليفدان بلغت /غیر المباشرة االستثمارات
٪ من ١٣.٥٤ حواليبما یوازى  الرئیسيحالة الصرف المكشوف 

 فياالستثمارات الكلیة لذات النوع وقد یرجع ھذا االرتفاع  إجمالي
قیمة االستثمارات الغیر مباشرة الرتفاع قیمة االستثمارات الموجھة 

جنیھ بما یوازى  ألف ٣٥.٥ حواليلإلنشاءات المدنیة حیث بلغت 
االستثمارات غیر المباشرة لذات النوع، یلیھا  إجمالي٪ من ٩٠.٥٢

جنیھ بما یوازى  ألف ٣٤.٨٤بواقع  الفرعيف المكشوف الصر
بینما  النوع،ذات  فياالستثمارات  إجمالي٪ من ٢٩.٨٣ حوالي

ال یوجد  التي األراضي فيبلغت قیمة االستثمارات غیر المباشرة 
٪ من ١٣.٩٤ألف جنیھ بما یمثل نحو  ٢١.٤٥ حواليبھا صرف 

قیمة االستثمارات غیر االستثمارات لتلك الفئة، بینما بلغت  إجمالي
ألف  ١٤.٢٨ حواليذات الصرف المغطى  األراضي فيالمباشرة 

. االستثمارات لذات الفئة إجمالي٪ من ٣٣.٨٢جنیھ بما یمثل نحو 
حجم االستثمارات غیر المباشرة بین  فيولم تثبت معنویة الفروق 

من بنودھا ما عدا االستثمارات  أياألنواع المختلفة للصرف أو 
  . شبكة الكھرباء الداخلیة إلنشاءة الموجھ

  :األرضثمن شراء ) ب( 

) ٧(بلغ متوسط ثمن الفدان كما ھو موضح بالجدول رقم 
 الرئیسي بماالصرف المكشوف  فيجنیھ  ألف ٢٣٠.٦ حوالي

االستثمارات لنفس النوع من  إجماليمن ٪ ٧٩.٦٤یوازى حوالي 
ال یوجد  لتيا األراضي فيالصرف، بینما بلغ متوسط قیمة الفدان 

من ٪٣٢.٨٦ألف جنیھ بما یوازى  ١٠٣.٣٣ حواليبھا صرف 
االستثمارات لذات النوع من الصرف ، یلیھا الصرف  إجمالي

 حواليألف جنیھ بما یوازى  ٦٥.٧٦بواقع  الفرعيالمكشوف 
متوسط  یأتيثم  النوع،االستثمارات لنفس  إجماليمن ٪ ٥٦.٣١

المرتبة  فيصرف مغطى  بھا التي األراضي فيثمن شراء الفدان 
من ٪٢٨.٤٢ألف جنیھ بما یوازى  ١٢ حوالياألخیرة حیث بلغ 

تحلیل  وبإجراء. االستثمارات لذات النوع من الصرف إجمالي
التباین لثمن شراء الفدان ثبت معنویة الفروق بین األنواع السابقة 

  .٦.٣٨٤حیث بلغت قیمة ف المحسوبة 

  : وفقاً لمصدر المیاه ھیكل استثمارات االستصالح: رابعاً 
نوعین  إلى) ٨(تم تقسیم العینة كما ھو موضح بالجدول رقم 

میاه نیلیة وتمثل حوالي : التاليوفقاً لمصدر المیاه وذلك على النحو 
 حواليالعینة المدروسة، میاه مخلوطة وتمثل  إجماليمن ٪ ٦١.٤
٣٨.٦٪ .  

  :الكلیةاالستثمارات ) أ(
ألف  ٢٩٣.٩ حواليات الكلیة االستثمار إجماليبلغ متوسط 

 إجماليمصدر المیاه المخلوطة، بینما بلغ متوسط  فيجنیھ 
مصدر المیاه  فيألف جنیھ  ٦٣.٣٧ حوالياالستثمارات الكلیة 

نظرا لكونھم مصدرین فقط في ( Tوبإجراء تحلیل اختبار . النیلیة
إتضح معنویة الفروق إلجمالي االستثمارات ) العینة المدروسة

  .٧.٢٠٣المحسوبة  Tبین المجموعتین حیث بلغت قیمة الكلیة 

  :المباشرة االستثمارات - ١
قدر متوسط االستثمارات المباشرة وكما ھو موضح 

مصدر المیاه  فيألف جنیھ  ١٩.٠٩ حوالي) ٨(بالجدول رقم 
لتلك  االستثمارات إجمالي٪ من ٦.٥ حواليالمخلوطة وبما یمثل 

مصدر المیاه النیلیة  فيلف جنیھ أ١٦.٧٨ حواليبینما بلغ  المصدر،
االستثمارات لذلك المصدر ،  إجمالي٪ من ٢٦.٤٨ حواليبما یمثل 

 إلجماليثبوت معنویة الفروق ) ٨(وكما اتضح من الجدول رقم 
  .١٦.٦٢٣المحسوبة  Tاالستثمارات المباشرة حیث بلغت قیمة 

  :غیر المباشرة االستثمارات - ٢
أن متوسط جملة ) ٨(یتضح من بیانات الجدول رقم 

 فيألف جنیھ  ٤٥.٢ حواليفدان بلغت /غیر المباشرة االستثمارات
 إجمالي٪ من ١٥.٣٨ حواليمصدر المیاه المخلوطة بما یوازى 

قیمة االستثمارات  فياالستثمارات لذات الفئة وقد یرجع ھذا االرتفاع 
 الغیر مباشرة الرتفاع قیمة االستثمارات الموجھة لإلنشاءات المدنیة

 إجمالي٪ من ٩٦.٢٤جنیھ بما یوازى  ألف ٤٣.٥ حواليحیث بلغت 
ھذا النوع من المیاه، بینما بلغ متوسط  فياالستثمارات غیر المباشرة 

ألف جنیھ بما  ٢٢.٨٥فدان حوالي /جملة االستثمارات غیر المباشرة
وقد  .الفئةذات  فياالستثمارات  إجمالي٪ من ٣٦.٠٦ حواليیوازى 

حجم االستثمارات غیر المباشرة بین  فيروق ثبتت معنویة الف
  . ٧.٦٠٧المحسوبة  Tالمیاه حیث بلغت قیمة  مصدري

  

  بعینة الدراسة وفقاً لمصدر المیاه  األراضياستصالح  فياألھمیة النسبیة وتحلیل التباین لبنود ھیكل استثمارات القطاع الخاص ): ٨(جدول رقم 

  مصدر المیاه
  

  نیھبنود االستثمار باأللف ج

  تحلیل التباین  میاه مخلوطة  میاه نیلیة

  **٪  *٪  القیمة  **٪  *٪  القیمة
T  

  المحسوبة
مستوى 
  المعنویة

  ٪١ معنوي  ٢٢.٣٨٢  ٠.٤٧  ٣.٠٥  ١.٣٨  ١.٥٥  ٤.٢٩  ٠.٩٨  إنشاء شبكة الكھرباء الداخلیة
  ٪١معنوى  ١٢.٣٤٤  ٠.١١  ٠.٧١  ٠.٣٢  ٠.٩٣  ٢.٥٨  ٠.٥٩  إنشاء شبكة الطرق الداخلیة

  ٪١معنوى  ٧.٢٢١  ١٤.٨  ٩٦.٢٤  ٤٣.٥  ٣٣.٥٨  ٩٣.١٣  ٢١.٢٨  المدنیة اإلنشاءات
  ٪١معنوى  ٧.٦٠٧  ١٥.٣٨  ١٠٠  ٤٥.٢  ٣٦.٠٦  ١٠٠  ٢٢.٨٥  جملة االستثمارات غیر المباشرة

  ٪٥معنوى  ٣.٣٨٤  ٠.٦٩  ١٠.٦٩  ٢.٠٤  ٣.٥٨  ١٣.٥٣  ٢.٢٧  التـسویــة
  ٪١معنوى  ٢٤.٠٨٣  ٥.٨  ٨٩.٣١  ١٧.٠٥  ٢٢.٩  ٨٦.٤٧  ١٤.٥١  :استثمارات الري

  ٪١معنوى  ١٧.٦٣٦  ١.٥١  ٢٣.٣١  ٤.٤٥  ٦.٨٢  ٢٥.٧٤  ٤.٣٢  رفع المیاه): أ(
  ٪١معنوى  ١٠.٤٧١  ٣.٥٦  ٥٤.٧٤  ١٠.٤٥  ٨.٨٥  ٣٣.٤٣  ٥.٦١  نقل المیاه): ب(
  ٪١معنوى  ١٢.٣٠٩  ٠.٧٣  ١١.٢٦  ٢.١٥  ٧.٢٣  ٢٧.٢٩  ٤.٥٨  توزیع المیاه): ج(

  ٪١معنوى  ١٦.٦٢٣  ٦.٥  ١٠٠  ١٩.٠٩  ٢٦.٤٨  ١٠٠  ١٦.٧٨  جملة االستثمارات المباشرة
جملة االستثمارات المباشرة وغیر 

  المباشرة
  ٪١معنوى  ١١.١٣٤  ٢١.٨٧    ٦٤.٢٩  ٦٢.٥٤    ٣٩.٦٣

  ٪٥معنوى  ٥.٢٥١  ٧٨.١٣    ٢٢٩.٦١  ٣٧.٤٦    ٢٣.٧٤  ثمن شراء فدان األرض
  ٪٥معنوى  ٧.٢٠٣  ١٠٠    ٢٩٣.٩  ١٠٠    ٦٣.٣٧  اإلجمالي العام لالستثمارات

          ٣٤      ٥٤  عدد المشاھدات
ارعي العینة وفقا لمصدر لعدد مز٪ 

  المیاه
٣٨.٦      ٦١.٤          
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  :ثمن شراء األرض) ب( 

) ٨(وضح بالجدول رقم بلغ متوسط ثمن الفدان كما ھو م
مصدر المیاه المخلوطة بما یوازى  فيجنیھ  ألف ٢٢٩.٦١ حوالي
 المیاه،نفس مصدر  فياالستثمارات  إجمالي٪ من ٧٨.١٣ حوالي

بما  مصدر المیاه النیلیة فيألف جنیھ  ٢٣.٧٤ حواليبینما بلغ 
االستثمارات لنفس مصدر المیاه ،  إجمالي٪من ٣٧.٤٦یوازى 
لثمن شراء الفدان ثبت معنویة الفروق بین T اختبار وبإجراء

  . ٥.٢٥١المحسوبة  Tالمصدرین السابقین للمیاه حیث بلغت قیمة 

الموجھة  االستثمارات إجماليتضح أن متوسط امما سبق 
الجدیدة وفقاً لنمط اإلدارة قد بلغ  األراضي فيالستصالح الفدان 

غار فئة المستثمرین ص فيألف جنیھ  ٣٨٣ملیون و ١ حوالي
 ٦٦١.١٣بواقع  األصليالمزارعین، یلیھا فئة المشتریین من المالك 

ألف جنیھ یلیھا فئة  ٣٣٢.٦١ألف جنیھ، یلیھا فئة الخریجین بواقع 
بینما بلغت . ألف جنیھ  ١٠٦.٨٩أفراد القوات المسلحة بواقع 

ألف جنیھ  ٣٠٠.١٥ حواليمتوسط االستثمارات وفقاً لنوع التربة 
بواقع  الطینیة الرملیةیلیھا التربة  الملحیة،ة التربة الطینی في

ألف  ٦٣ الطینیة بواقعیلیھا التربة الرملیة  جنیھ،ألف  ٨٨.١٢
ألف جنیھ ثم یلیھا  ٥٥.٦٦یلیھا التربة الطینیة الخفیفة بواقع  جنیھ،

وكانت . ألف جنیھ ٤٧.٤٢أخیراً التربة الرملیة الحصویة بواقع 
 فيألف جنیھ  ٢٨٩.٥٧ حوالي األراضيوفقاً لنوع صرف 
ال  التيللعینة  ١٥٣.٩، بینما بلغت نحو الرئیسيالصرف المكشوف 

الصرف  فيألف جنیھ  ١١٦.٧٨وبلغت نحو  صرف،یوجد بھا 
الصرف  فيألف جنیھ  ٤٢.٢٢ حواليوبلغت  الفرعي،المكشوف 

 حواليبینما بلغت متوسط االستثمارات وفقاً لمصدر المیاه . المغطى
 بلغ متوسطبینما  المخلوطة،مصدر المیاه  فيألف جنیھ  ٢٩٣.٩
مصدر  فيألف جنیھ  ٦٣.٣٧ حوالياالستثمارات الكلیة  إجمالي
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Abstract: The objectives of this paper are studying the structure of the private sector's investment in land reclamation 
at East and West of lakes region in Ismailia Governorate, and South Port Said Governorate. The structure is studied for 
the whole sample and according to holding classes, management patterns, quality of the drainage and water source. 
Analyzing the differences among different groups within each dimension using one-way analysis of variance for each 
item of the structure. Results for the whole sample showed that average investment for the reclamation of one feddan is 
about 151.6 L.E, out of which 20.71% as indirect investment. 11.64% as direct investment and the rest 67.64% is the 
price of land purchase (about thousand L.E 102.59). Results related to the pattern of management showed a higher 
value for investment of about 1million and 383 thousand L.E in the group small farmer. And a lower value of about 
106.89 thousand L.E in the group of members of the armed forces. ANOVA analysis showed insignificant differences 
for total investment and both direct and indirect investments. As for the quality of the soil, the results showed a 
decrease in the average total investment of about 47.42 thousand pounds in the gravel sandy soil. The total investment 
of reclamation of faddan of sandy clay land was also increased by LE 88.12 thousand. ANOVA analysis showed 
insignificant differences for total investment and both direct and indirect investments. As for the quality of the drainage, 
the results showed a decrease in the average total investments of about 42.22 thousand pounds in the covered drainage. 
And total investment in reclamation of faddan of land with the overdraft increased by about 116.78 thousand pounds. 
ANOVA analysis showed insignificant differences for total investment and both direct and indirect investments. In 
terms of water source, the total aggregate investment amounted to about LE 63.37 thousand in the Nile water source, 
while the total investment amounted to LE 293.9 thousand in the source of the mixed water. By conducting a T-test 
analysis (since they are only two sources in the sample studied), the differences between the two groups have been 
significant. 
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