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 نطقة القاهرة الكبرى نفوذ الخدمات المركزية بم
 بالتطبيق عمى المجزر اآللى بالبساتين

 د/ إفراج عزب السيد أحمد باشا
()

  

 منطقة الدراسة:بالتعريف * 
، تمثبب  6كببم8626م ، بمببإ مجمببالا مسبباحة اليبباررة الكبببر  6004"حسببب تيببديرات عببام 

 60565000 بمببإ عببدد سببكانما % مببج جممببة مسبباحة جممصريببة ميببر العربيببة ، كمببا 0.86
 . (8)نفسه "% مج مجمالا سكاج الجممصرية لمعام 80.51نسمة يمثمصج 

صاحبببدة مبببج لتبببام التجمعبببات العمرانيبببة بالشبببر  األصسبببط ، تمتبببد ببببيج صاليببباررة الكببببر  
صتتببم  شببرقا .ْ 18 30َصْ 18 86َشببماو صاطببا طببص    ْ 10 7َصْ 67َ   23دائرتببع عببرض 
( مصقببببو صمصتببببو اليبببباررة الكبببببر  8  رقببببم )، صيصتببببش الشببببكمداريببببا  حيببببا   25اليبببباررة الكبببببر  

 صتيسيمما اإلدار  .

"صتكبببببدس منطيبببببة اليمبببببب صنظبببببرا  لمنمبببببص العمرانبببببا ص السبببببكانا الكثيببببب  لميببببباررة الكببببببر  
بالاببببدمات صالصظببببائ  المركزيببببة ، مببببو صجببببصد يببببعصبة شببببديدة فببببا الصيببببص  لتمببببك الاببببدمات 

 .   (6)لا لطرافما "صالصظائ  ، فيد كاج مج الترصر  ني  بعتما مج قمب المدينة م
                                             cost benefit analysis مو نظرية تكمفات الفائدةصتمشيا  "
ستادام لماكنما داا  قمب ص  التا تشجو ماتيار لماكج طرفية لق  تكمفة لتصطيج الادمات ، صا 

 المجزر اآللا لمحيصانات  ( )  فيد تم ني.  (1)لكثر مردصدا  مجتماعيا  "المدج مستاداما  

                                                 
() جامعة الملك عبد العزيز -قسم الجغرافيا   -جدة األقسام األدبية –كمية التربية لمبنات  -مدرس الجغرافيا البشرية 

(  ) فا مطار الفكرة نفسما تم ني  سص  الاتر صالفاكمة لتجارة الجممبة مبج حبا رصض الفبرج بيمبب اليباررة مالبا مدينبة
ستادمت المنطية  التبا كباج بمبا فبا منشباق حدييبة صمركبز شبباب ، كبللك تبم نيب  المحب ت التبا تيبصم ب يب ح العبصر ، صا 

سبببتادام المحببب ت دااببب  اليببباررة فبببا تجبببارة  السبببيارات مبببج لحيببباق اليببباررة صتجمعمبببا فبببا المنطيبببة اليبببناعية بالدصييبببة ، صا 
ت األقبباليم مببج حببا شبببرا )مصقبب  لحمببد الم بببس صا فببة ( ، كمببا تببم نيب  مصقبب  سببيارا -اليطباعا صالسببمو األصليببة )البيالببة 

سببتادمت المنطيببة التببا كبباج يشببغمما مصقبب  سببيارات لحمببد حممببا فببا بنبباق  حممببا سببابيا ( ، ملببا منطيببة شبببرا الايمببة ، صا 
مببب اليبباررة ألطرافمببا المببد  األسبباس فببا معببادة تببصطيج مثبب  رببلك الاببدمات المركزيببة ، مببج ق ص يتمثبب ج . حدييببة عامببة اآل

 التغط الصاقو عما قمب الياررة صتيمي  الحركة فيه بيدر المستطاع . فا محاصلة تافي 
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ستادمت  مج حا السيدة زينب بصسط الياررة ملا حا البساتيج الكائج جنصب الياررة ، صا 
لفدنة فا بناق ادمة مركزية  4المساحة التا كاج يشغمما بحا السيدة زينب صالبالغة نحص 

  . (8حما اليصرة رقم )طاج األطفا  ، صالتا تصتر س را مستشفعآار  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طاج األطفا ر مستشفا س (8يصرة رقم )

 أهداف البحث : *
 تصجد لربعة لردا  رئيسية إلجراق رلا البحث را :

 ؟! صلمالاكي  معادة تصطيج الادمات المركزية اارج الياررة الكبر   -8
ة التببا مية تطبيييببة عمببا مجببزر البسبباتيج كصاحببدة مببج الاببدمات المركزيببيببيدراسببة تف -6

 نما بالياررة الكبر  .يعيد تصطل  

 زة بالياررة الكبر  .ميقياس النفصل الادما لمجزر البساتيج اآللا كادمة مت -1

 ر الياررة الكبر  .ادما لمجزر البساتيج مو باقا مجاز ريد تداا  النفصل ال -2

 يات البحث :فرض
 د البحث عما مثبات لصنفا الفرتيتاج التالياج :يعتم

صقو الجديد لمجزر البساتيج اآللا لتاح له تغطية ادمية جيدة ألحياق الياررة : الم األولى
 الكبر  الصاقعة فا دائرة نفصلك الادما .
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ار  ل مجازر: ممتد نفصل مجزر البساتيج اآللا ليشم  لحياق تيو فا دائرة نفصل  الثانية
 بالياررة الكبر  ، صلثر المصقو الجديد فا للك .

 يبة :*مناهج البحث وأسال
يتبو البحث المنمج المصتصعا فا دراسة المجزر اآللا لمبساتيج ، باإلتافة ملا 
دراسة نفصل الادمة مج ا   متباع المنمج السمصكا لد  تجار التجزئة )الجزاريج( المليج 

، عما الرغم مج مج مجزر البساتيج  يفتمصج الحيص  عما محتياجاتمم مج المحصم الحمراق
 آار  داا  الياررة الكبر  . مجازرادمما سكنمم فا لحياق ت

 *أما اساليب البحث فتتمثل فى :
عبج الظباررة المدرصسبة ، اايبة  اييبت، صيمث  لرم صسائ  البحث الميدانا لم اإلستبيان -8

سببالاو  ، رصعببا لج  85سببتبياج تحببص  اوسببتكما  بيانببات غيببر مدصنببة صتببم تطبيبب  مسببتمارة 
م ربم الجبزاريج ث يتم تطبييما عما لفبراد متصسبطا التعمبيتكصج لسئمتما سممة صمباشرة ، حي

، صرببص صقببت ( ، باإلتببافة ملببا طبيعببة الصقببت الببل  تطببب  فيببه اإلسببتبانة )تجببار التجرئببة
 اليباح الباكر حيث يأتا الجزاريج لمحيص  عما حيتمم مج المحصم الحمراق مج 

ج قبب  فريب  العمب  البل  قبام مبالمجزر / مو مراعاة ملياق األسئمة صتميا اإلجاببة بشبك  سبريو 
 تطبي  اإلستبانة .ب

 مستمارة جاقت جميعما يالحة لمتحمي  . 630صقد بمإ عدد اإلستمارات التا تم تطبييما 
مثبب  معامبب  التباعببد ، مببج ابب   مسببتادام برنببامج  تطبيققق بعققم المعققامصت اإلح ققا ية -6

spss ، مبا عصمطابيتبة ببالصافو الفر  اليباررة الكببر  النظبليياس تباعبد مجبازر  اوحيائا
 ة مجزر البساتيج اآللا بالنسبة ألحياق الياررة الكبر  .مد  رامشي، كللك لمعرفة 

 .التا تصتش الظاررة المدرصسة  إستخدام الرسوم البيانية والخرا ط -1
 
 

 *الدراسات السابقة :
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نتاج  تم اإلستعانة ببعض الدراسات السابية التا تناصلت الثرصة الحيصانية عامة صا 
 كما يما : تالمحصم ااية ، صقد جاق

م، لرمية الطب البيطر  صتنمية الثرصة الحيصانية ، بحث 8760،  مبراريم محمد حسنيج-8
 ا، الياررة .مدبمصم غير منشصر ، معمد التاطيط اليص 

و المامفات الحيصانية فا مير ، دراسة فا ي، تينم8764محمد عبد الفتاح عمارة ، -6
 إلقتيادية ، ماجستير غير منشصر ، كمية اآلداب ، جامعة الإلسكندرية .الجغرافية ا

م، منتاج المحصم الحمراق فا مير صدصر المشرصع اليصما 8776ميماج محمد بديص  ،-1
 .لمبتمص ، بحث دبمصم غير منشصر ، معمد التاطيط اليصما ، الياررة 

ستم ،م 8774محرصس مبراريم المعداص  ،-2  كما فا محافظة كفر الشيخ ، منتاج المحصم صا 
 ماجستير غير منشصر ، كمية اآلدب ، جامعة طنطا .

، منتاج المحصم صتينعيما فا منطية الياررة الكبر   6006مبراريم السعيد مبراريم رجب ، -3
 غير منشصر ، جامعة بنما . دكتصراك، دراسة فا الجغرافية اإلقتيادية ، 
صالبحصث لمصقص  عما طبيعة الدراسات فا مجا   صقد تم اإلط ع عما رلك الدراسات

  ايةا مير عامة لص فا الياررة الكبرىامنتاج المحصم الحمراق صتنمية الثرصة الحيصانية ف
 .6006صسص  يعتمد رلا البحث عما دراسة صتحمي  بيانات عام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث األول
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 مجزر البساتين اآللى ، النشأة والتطور وكفاءة األداء
و مجببزر البسبباتيج اآللببا فببا حببا البسبباتيج الكببائج فببا جنببصب اليبباررة الكبببر  ، عمببا ييبب

( مصقبو مجبزر البسباتيج اآللبا فبا اليباررة 6صيصتبش الشبك  رقبم ) الجمة الشرقية لنمبر النيب  .
مبببج مجمبببالا  %8.2نسببببتما مجبببازر لمماشبببية ، تمثببب   سبببتة"صتتبببم اليببباررة الكببببر   الكببببر  .

 . (2)مجزرا " 265لبالإ عددرا مجازر الماشية فا مير صا
 تعريف بمجزر البساتين اآللى : -أ 

م ، بعبد لج تبم نيمبة مبج حبا السبيدة 8761صقد ببدق العمب  بمجبزر البسباتيج اآللبا عبام 
عشببرة رببص صاحببد مببج لكبببر ،"ص  فببدانا   63زينببب ، صيشببغ  المجببزر حاليببا  مسبباحة مجماليببة قببدررا 

سبباتيج ، ثمانيببة عنببابر لمببلبش اآللببا ، ث ثببة صيتببم مجببزر الب (3)مجببازر عمببا مسببتص  العببالم ."
صصاحبد لمجممبا ، صصاحبد  )الكنبدصز صالكبيبر( ، ث ثة لمبيبر  صالجامصسباص صالبتمص ،  التأج للبش 

لصتببو الحيصانببات  ةكج الماييببامببكرنتينببة صرببا األ 6لمانببازير . باإلتببافة ملببا صجببصد عببدد 
 ج قب  األطباق بالمجزر .صالكش  الظارر  عميما م ()مستعداد للبحما االحية بم

)  ، ص عنبابر البلبش(  4،3،2)اليبصر لرقبام ص مدا  المجبزر ، (  1،6)صتصتش اليصر لرقام 
 الكرنتينة. ( 6،5
 
 
 
 
 
 

 

 مجزر البساتيج اآللامدا  (  1،6)رقم  ةيصر 
 

                                                 

()  ساعة ،صيمنو صتو الطعام لما (  62-86)تصتو الحيصانات الحية فا الكرنتينة قب  لبحما مدة تتراصح مابيج
  ت قب  نمائيا ، ب ستثناق الماق فيط بكميات كبيرة ، صللك كا تتامص الحيصانات مج لكبر قدر ممكج مج الفت

 لبحما لتيمي  حجم المامفات بالمجزر .
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 مجزر البساتيج اآللاب عنابر اللبش(  4،3،2)يصر لرقام 
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 .بمجزر البساتيج اآللا  الكرنتينة ( 6 ، 5)  يصر لرقام

صيتبببو مجببزر البسبباتيج مببج حيببث اإلشببرا  اإلدار  صالبيطببر  لمديريببة الطببب البيطبببر  
صنظببرا  لمظببرص  اإلجتماعيببة صاإلقتيببادية التببا عاشببتما  باليبباررة ، صالتببا تتبببو صزارة الزراعببة .

لنحبباق الجممصريبببة صمنمبببا  كافبببة فيبببد تببأثر معمبببا تغيببر فبببا معبببدوت منتبباج المحبببصم فببا ميببر ،
مببج ناحيببة  مجببزر البسبباتيج اآللببا ، حيببث يببرتبط معببد  اإلسببتم ك للفببراد بمسببتص  المعيشببة ،

   الظرص  اإلجتماعية السائدة مج ناحية آار  سصاق محميا  لص عالميا  صب
ج المحبببصم الحمبببراق بمجبببزر البسببباتيج اآللبببا ، حيبببث صفيمبببا يمبببا دراسبببة لمعبببد  التغيبببر فبببا منتبببا

( تغيببر منتبباج المحببصم الحمببراق بمجببزر البسبباتيج اآللببا 1( صالشببك  رقببم )8يصتببش الجببدص  رقببم )
 مايما : تحميممماصالل  يتتش مج م ( 6006 -6000 ) فا الفترة مج عام

 ( تغير معدوت منتاج المحصم الحمراق8جدص  رقم )
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 (م 6006 – 6000لفترة مج عام ) بمجزر البساتيج فا ا 
 البيان     

  السنوات 
 كمية المحوم الحمراء 

 )طن(
 % من إنتاج 
 القاهرة الكبرى

6000 67600 27.1 
6008 66788 38 
6006 65284 31 
6001 65366 31.4 
6002 66782 32 
6003 10460 32 
6004 18500 32.6 
6005 11264 33 
6006 13408 33.2 

    الميدر : صزارة الزراعة ، مديرية الطب البيطر  ، مدارة المحصم الحمراق ، سنصات متعددة ، بيانات غير        
 منشصرة ، صالنسب لمباحثه .         
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الني   الاجاقت مسارمة مجزر البساتيج اآللا مج المحصم الحمراق فا الياررة الكبر  حص -
مج مجمالا المحصم الحمراق التا مستممكما  %27.1بميدار م 6000فيد سارم فا عام  ،

السنصات التالية لتزيد المسارمة ألكثر مج الني   سكاج الياررة الكبر  ، ثم جاقت كافة
% مج 33.2م حيث سارم المجزر صحدك بميدار 6006، حتا بمغت لقيارا فا عام 

 مجمالا المحصم الحمراق بالياررة الكبر  .
فا  ش منافاض كمية اإلنتاج العامة مج المحصم الحمراق بمجزر البساتيجصمج الجدص  يتت-

   م ب نتاج 6000حيث منافتت فا الفترة مج عام ،  6001صحتا  6008الفترة مج 
 .م6001عام طنا   65284ثم ملا  م 6006طنا  عام  66788طج ملا  67600

ق  تيدير الحيصانات ، صتص صيرجو السبب فا للك ونتشار صباق جنصج البير العالما 
ج مج دص  لصرصبا صلمريكا . مو لج اإلنتاج عاصد الزيادة فا مجزر البساتيلمير الحية 

م صللك لتعصيض النيص فا مستيراد الحيصانات الحية 6004م حتا 6002فا الفترة مج 
 اليصما  . مج دص  مفرييية مث  السصداج ،

ثم  م بعد منتماق صباق جنصج البير ،6006م، 6005ثم عاد المعد  لإلرتفارع فا سنصات -
 .  مرة آار  يةكص  األصربية صاألمريعصدة اإلستيراد لمحيصانات الحية مج الد

 الطاقة اإلنتاجية لمجزر البساتين اآللى :  -ب 
 276624 ماميببدارك م6006بمببإ مجمببالا الحيصانببات الحيببة التببا تببم لبحمببا بببالمجزر عببام 

سبتم كما فبا  طنبا   13408رلسا  ، بطاقة منتاجية ميبداررا  مبج المحبصم الحمبراق ، تبم تصزيعمبا صا 
 الياررة الكبر  . 

نببصع الحيصانببات الحيببة التببا تببم لبحمببا  ( كببم ص2( صالشببك  رقببم )6صيصتببش الجببدص  رقببم )
 .م 6006فعميا  بمجزر البساتيج لعام 

 صبتحمي  الجدص  صالشك  يتتش ما يما :
% ، 14.7دد الحيصانات التا تبم لبحمبا بنسببة فا المرتبة األصلا مج حيث ع التأج جاق  -

يات المحصم بالمجزر . صيرجبو السببب م% فيط مج ك86.8بنسبة  التأج فا حيج سارم 
كيمببص جرامببا  مببج  63 -60يتببراصح صزنببه مببابيج صالببل   التببأج فببا للببك ملببا يببغر حجببم 
 المحم اليافا بعد لبحه .
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 ت المحصم المنتجة منما لعداد الحيصانات التا تم لبحما صكميا 6جدص  رقم 
 م ) مرتب تنازليا  حسب لعداد الحيصانات ( 6006عام  بمجزر البساتيج اآللا

 م
 كمية وال العدد            

 أنواع الحيوانات   
 % )طن( ()الكمية النسبة % العدد ) رأسى (

 86.8 2180 14.7 868203 جأت 8

 85.7 4158 63.7 865283 بتمص 6

 25.8 84531 60.0 76386 عج  بير  1

 4.5 6154 86.8 37280 انازير 2

 86.1 2155 1.6 83602 جما  3

 6.6 8025 8.1 4836 عج  جامصسا 4

 0.8 66 0.2 8686 ماعز 5

 0.4 606 0.6 8005 بيرة كبيرة 6

 0.2 821 0.8 585 جامصسة كبيرة 7

 011 10610 011 777444 اإلجمالى

 ( ، صالنسب لمباحثه .8الميدر : بيانات الممح  رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

() . تيديرات الكمية مج ميابمة مو مدير مجزر البساتيج لثناق الدراسة الميدانية 
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المحببصم ، صللببك  كميببات % مببج منتبباج 25.8سببارم الكنببدصز البيببر  )عجبب  بيببر  ( ، بنسبببة  -
عمببا الببرغم لج نسبببة لعببداد العجببص  البيببر  التببا تببم لبحمببا بببالمجزر اآللببا بالبسبباتيج لببم 

لتبا يعطيمبا المحصم الحمبراق ا كمية % . صيرجو السبب فا للك ملا كبر حجم 60تتعد  
 . كيمص جراما   850الكندصز البير  بعد لبحه ، صالتا تبمإ فا المتصسط 

يببة ، صالتببا بمغببت نسبببتما مجبباقت لحببصم اإلببب  )الجمببا ( فببا المرتبببة الثالثببة مببج حيببث الك -
م 6006% مج مجمالا كمية المحصم الحمراق التا لنتجما مجبزر البسباتيج فبا عبام 86.1

% 1.6سبة لعداد الجمبا  التبا لبحبت فبا العبام نفسبه كانبت ن لج ، صللك عما الرغم مج
مببج مجمببالا الحيصانببات الحيببة التببا لبحببت بببالمجزر ، صيرجببو السبببب فببا للببك لكبببر فيببط 

 660ص  600 صح مبا ببيج حجم المحصم الحمراق التا يعطيما الجم  بعد لبحه ، صالتا تترا
    كيمص جراما .

% مج مجمالا الحيصانات الحية التبا تبم لبحمبا 63.6ة بعما الرغم مج لج البتمص سارم بنس -
حيببث  ، %85.7المحببصم الحمببراق لببم تتعببد   كميببة ج نسبببة مسببمامة فببا لبببالمجزر ، مو 

 كيمص جراما  فا المتصسط . 30يعطا البتمص بعد لبحة نحص 
سببص  جبباقت مسببارمة لحببصم المبباعز فببا المرتبببة األايببرة ، حيببث لببم يببلبش بمجببزر البسبباتيج  -

ت نسبببتما طنببا  بمغبب 606صبمببإ مجمببالا المحببصم الحمببراق المنتجببة منمببا  لس مبباعزر  8686
م ، جبديرا  بالبلكر لج 6006% مج مجمالا المحصم الحمراق المنتجة مج المجزر لعبام 0.4

تيتيبر عمبا المنباط  اليبحراصية باليبحراق الغربيبة صالشببرقية ، تربيبة المباعز فبا ميبر 
 . ماعز قمي  جدا  لما الصاد  صالدلتا ف نتاجما مج ال

بمجبببزر  المنتجبببهالمحبببصم كميبببات % مبببج 8نسببببة بسبببارمت لممبببات األبيبببار صالجبببامصس معبببا   -
. صيرجبو ااسبببب فببا للبك لتحببريم لبببش األممبات مببج األبيببار  م6006البسباتيج اآللببا لعببام 

،ربلا باإلتبافة ملبا اإلحتفباظ بمبا مبج قبب   فبا حالبة التصقب  عبج األنجباب صالجامصس مو
 ممساعدة فا لعما  الحي  صالزراعة .الف حيج ل

لبسببباتيج ، صجبببديرا  المحبببصم الحمبببراق بمجبببزر ا كميبببات % مبببج4.5سبببارمت الانبببازير ب نتببباج  -
فا مير عما األقبباط اايبة فبا األحيباق الراقيبة مستم ك لحصم الانازير  باللكر مقتيار
 . بالياررة الكبر 
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حبصم الحمبراق عمبا اإلسبتيراد البدااما فير محتياجاتما مبج المص صتعتمد الياررة الكبر  فا ت
البحيببببرة ، كببببللك  ، الشببببرقية ، ، سببببصراج لسببببيصط ، مببببج محافظببببات الجممصريببببة مثبببب  ، المنيببببا

السبصداج ، اليبصما  ، جيببصتا ." صللبك  اإلستيراد الاارجا مبج بعبض البدص  اإلفريييبة مثب  ،
 (4)رلسبا " 63237م 6005 ليمة لعداد الحيصانات الحية باليباررة الكببر  صالببالإ عبددرا فبا عبام

 ا بحاجة سكاج الياررة الكبر  مج المحصم الحمراق.فصالتا وت

 : اآللى اإلنتاج الشهرى من المحوم الحمراء بمجزر البساتين -ج 

يتغير معبد  اإلنتباج الشبمر  مبج المحبصم الحمبراق تبعبا  لمعبدوت اإلسبتم ك عمبا مبدار 
فبببا مبببج المحبببصم الحمبببراق معبببدوت اإلنتببباج  حيبببث ترتفبببو معبببدوت اإلسبببتم ك صبالتبببالا العبببام ،

مصاسبببم معينبببة مبببج المحبببصم الحمبببراق لبببيس فبببا اليببباررة الكببببر  صحبببدرا صلكبببج فبببا ميبببر كممبببا . 
( التغيببببر فبببا معببببدوت منتبببباج المحببببصم الحمببببراق بمجببببزر 3(صالشببببك  )1صيصتبببش الجببببدص  رقببببم )

 : ا لجمم ، صالل  يتتش مج تحميمم6006البساتيج عما مدار شمصر عام 

اد الحيصانات التا لبحت عمبا مسبتص  شبمصر السبنة بمجبزر دصاتش فا لع تاص تف يصجد
 .م 6006المحصم الحمراق المنتجة فا عام  كميات البساتيج ، صبالتالا تفاصت فا 

تمبر بأعما معدوت لبش صللك لتزامنه مبج حمبص  شبمر رمتباج مبج عبام بصقد جاق شمر س -
الياررة الكبر  فا كافة األحيباق بم الحمراق م ، حيث ترتفو معدوت مستم ك المحص 6006

رلسبا  ، تمثب  نسببتمم  86461الراقية منما صالشعبية صقد حي  اللبش مج الكندصز رقما  قدرك 
رلسببا   81506 مببص تببينمببا حيب  ال ، مبج مجمببالا الكنبدصز المببلبصح فببا العبام كمببه 86.8%
 م .6006لعام  %مج مجمالا البتمص الملبصح فا مجزر البساتيج80.6نسبتمم 

% مج مجمالا ما لبش مج الجممبا عبام  81.8نسبتمم رلس  6044كما جاق الجمما بعدد  -
مبببج مجمبببالا  %14.6رلس نسببببتمم  445، لمبببا المببباعز فيبببد لببببش منبببه ببببالمجزر  6006

حيبث صاكبب شبمر سببتمبر شبمر م بمجزر البساتيج اآللبا 6006الملبصح مج الماعز لعام 
 . يه مج ارتفاع فع معدوت استم ك المحصمرمتاج لمعام نفسه ، صماف

 68455م حيببث لبببش 6006لعمبا معببدوت لمبلبش فببا شببمر مبارس مببج عبام التببأج حيب   -
 فا الشتاق . التأج % ، صللك ألفتمية مستم ك لحم 86تمث  نسبتمم  ، رلسا  

 ا( التغير الشمر  ألعداد الحيصانات التا تم لبحما بمجزر البساتيج اآلل1جدص  رقم )
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 م ) مرتبة حسب شمصر السنة المي دية (6006فا عام  
 البيان      
       الشهر  

 خنازيرال ماعزال ضأنال جممىال )*(كبيرال بتموال ()كندوزال

 4136 78 81200 704 73 80340 4332 يناير

 3681 52 86730 8010 885 80883 5855 فبراير

 1660 801 68455 755 836 80607 5353 مارس

 4563 803 82823 8868 861 80448 6317 ابري 

 3861 61 82406 8653 811 6612 6512 مايص

 1528 52 81601 8882 884 6031 6687 يصنيص

 3145 48 85826 8176 838 80878 7257 يصليص

 6446 878 82663 8511 608 88866 88035 اغسطس

 4627 445 82616 6044 857 81506 86461 سبتمبر

 3267 806 80156 8616 805 80665 5675 اكتصبر

 2225 826 84175 8366 864 81852 6673 نصفمبر

 2684 887 85572 8184 842 80225 6275 ديسمبر

 01701 0707 070710 00717 0477 074700 017416 االجمالى

 ( .8الميدر : بيانات الممح  رقم )

، صقببد بمببإ عببدد الببرالصس التببا تببم  تببأج الجبباق شببمر ديسببمبر محييببا  معببدو  كبيببرا  فببا لبببش  -
%صللبك 7.6، نسببتمم  رلسبا   85572 التبأج لبحما بمجزر البساتيج فا رلا الشمر مج 
م . صاإلقبببا  عمببا لبببش األتبباحا مببج 6006لتببزامج رببلا الشببمر مببو عيببد األتببحا لعببام 

 .التأج   االار 
بريبب ينباير ، جباقت الانبازير محييبة لعمببا معبدوت لمبلبش فببا شبمصر -  تمببك  صللبك ورتبباط صا 

رتفباع معبد  ، الشمصر بأعيباد األقبباط فبا ميبر  مبا باليباررة يمسبتم ك لحبصم الانبازير فصا 
 الكبر  .

 
 

                                                 

( )  جمعت العجص  البير  صالجامصس تحت مسما كندصز ، كما جمعت األبيار الكبيرة صالجامصس تحت مسما كبير 
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 عدامات بمجزر البساتين اآللى :اإل -د 
تاتببو كافببة الحيصانببات بمجببزر البسبباتيج لمكشبب  الطبببا مرتبباج ، مببرة صرببا حيببة صللببك 

مبببرة بعبببد البببلبش صللبببك بالكشببب  البببدقي  عمبببا األحشببباق ص  بالكشببب  الظبببارر  عمبببا الحيبببصاج ،
الداامية لمحيبصاج مثب  الكببد ، اليمبب لمتأكبد مبج يب حية المحبصم ل سبتم ك األدمبا ، صامصربا 
 6مببج ل  لمببراض . صيببتم الكشبب  الطبببا عمببا المحببصم داابب  عنببابر الببلبش بببالمجزر بصاسببطة 

 عنبر بالمجزر .  لطباق صمعاصج لك
لكشب  الطببا عمبا المحبصم بعبد لبحمبا بعنبابر البلبش ( ا 80ص  7) صتصتش اليبصر لرقبام 

 بمجزر البساتيج .
عينات صفا حالة ظمصر ل  لمراض لص لعراتما عما لحصم الحيصانات الملبصحة يتم لال 

 منما لتحميمما فا معم  مجزر البساتيج ، صفا حا  ثبصت مرتما يتم معدام المحصم فصرا  . 
( لعداد صلنصاع الحيصانات التا تم معدامما  4لشك  رقم )( صا2صيصتش الجدص  رقم )
 .م 6006بمجزر البساتيج اآللا عام 
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 لكش  الطبا عما المحصم بعد لبحما بعنابر اللبش( ا80ص  7)رقم  ةيصر 
 بمجزر البساتيج 

إ مجمالا عدد الحيصانات التا تم معدامما بم ؛ صيتتش مج تحمي  الجدص  صالشك  لج
 انزيرا  ، بمغت 8044ا ، حيث لعدم لص حيصانا  ، جاقت الانازير فا المرتبة األ 8183
م 6006عام ل% مج مجمالا الحيصانات التا تم معدامما فا مجزر البساتيج 68.8نسبتمم 

ا "التراكصني " فا الانازير . ثم جاق البير  فا المرتبة م،صللك لكثرة منتشار مرض يس
 % مج مجمالا اإلعدامات ، ثم جاق80.6رلسا  مج األبيار نسبتما 826 الثانية ، حيث لعدم

% صلايرا  جاقت 0.6%، ثم الجامصس الكبير بنسة 1.6البتمص  ص% 1.6بنسبة  التأج 
% مج مجمالا اإلعدامات 0.2جما  نسبتمم  3دم سص  لجما  فا نماية اليائمة حيث لم يعا

 م .6006بمجزر البساتيج لعام 
 لعداد صلنصاع الحيصانات التا تم معدامما  بمجزر البساتيج اآللا  (2جدص  رقم )

 . ) مرتبه تنازليا  (م 6006عام 
 العدد النوع  
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 % رأس

 68.8 8044 انازير

 80.6 826 بيري

 1.6 30 تأج

 1.6 26 بتمص

 0.6 80 جامصس

 0.2 3 جمما

 011 0100 االجمالى

 مدارة اوشرا  الطبا ، بيانات غير منشصرة ، صالنسب لمباحثه .م ،  6006الميدر : مجزر البساتيج اولا ، 

ما الي عية لشمر األمراض التا تعدم تمث  لمراض الدرج ، التسمم الدمص  ، الح "
 (5)ما غير يالحة لملبش صو لإلستم ك األدما "بسببما الحيصانات ، صالتا تيبش بسبب

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ممحقات مجزر البساتين اآللى -قه
 يدعم العم  فا مجزر البساتيج عدة ممحيات ، تسارم فا العم  بالمجزر ، لرمما :



-     - 19 

: يتم فيه تحمي  العينات التا  األول : يصجد بمجزر البساتيج اآللا معم ج ، المعامل -8
ا . متالال مج اللبائش الل  يشك األطباق البيطريج فا عدم ي حيتما لإلستم ك األد

م جاقت 6006عينة ، عام 1283التا تم تحميمما فا المعم   صقد بمإ عدد العينات
، صتم معدام لحصم  % مج مجمالا العينات 16.3بمغت نسبتمم عينة ميجابية8183منما 

المصنية  اليبغاتر يمعم  ااص بتحت:  الثانى  الحيصانات التا لالت منما بالمجزر
تعري  نصع المحصم مج ناحية ارصجما مج المجزر ، ل المحصم قب  ()التا تستادم فا اتم

 ا .مصالتأكيد عما ي حيتما لإلستم ك اآلد
صيستادم فا اتم المحصم الحمراق عدة لاتام حديدية ، يكتب عميما مسم المجزر صتاريخ 

م الكندصز ص لصنما بحسب نصع المحصم التا تاتم بما ، فمث  لحص  اللبش ، صياتم  شكمما
ر تاتم لحصمما بأاتام ، األبيار ص الجامصس الكبي ة الشك ميتاتم بأاتام حمراق مستط

فأاتامما مثمثة بنفسجية المصج، صلحصم  التأج ة الشك  ، لما لحصم الماعز ص حمراق مثمث
ات تجدر األشارة ملا لج اليبغ الجما  تاتم بأاتام مربعة الشك  بنفسجية المصج .

مير سص  رلا المعم   فا ل  مكاج فاالمصنية المستادمة فا لاتام المحصم وتينو 
 الممح  بمجزر البساتيج اآللا .

صرا عبارة عج ماكينة تامة تصجد باليرب مج عنبر لبش الانازير ، يتم المحرقة :  -7
يرر األطباق ييالحة لإلستم ك األدما ، صالتا الفيما معدام لحصم الحيصانات غير 

الدصاجج التا يتم جمعما مج كللك يعدم بالمحرقة  البيطريج بمجزر البساتيج معدامما .
 ليابتما بأنفمصنزا الطيصر .المزارع صالمناز  , صيتأكد 

صيشر  عما ، م 6006مج الدصاجج فا عام  28142لبيحة ص 8183صقد تم معدام 
فنا ص امسة مج المعاصنيج العم  بالمحرقة طبيب بيطر  متايص ، باإلتافة ملا 

 حرقة بمجزر البساتيج اآللا .الم( 86،88) صتصتش اليصرة لرقام الييانة .
 
 

                                                 

( ) م ، صالل  ليدرته الميئة العامة لمادمات البيطرية ، 8744صاليادر عام  31رقم  يتم اتم المحصم تنفيلا  لميانصج
 التابعة لصزارة الزراعة فا مير .
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 المحرقة بمجزر البساتيج اآللا( 86ص 88) يصرة رقم
ث جة لحفظ المحصم ، تتراصح سعتما مابيج طج  82يتم مجزر البساتيج الثصجات :  -1

ث جات مصزعة عما عنابر اللبش الثمانية ، صصاحدة  6ج طنا  . منما ص صاحد حتا عشر 
ث جات محسنة ل  تستصعب نحص امسصج طنا  مج المحصم  2صانازير ، فا عنبر ال

  .حتياطاما تصجد ث جة صاحدة ل . كصتستادم فا حالة الطصارئ صفا األعياد 
يغل  مجزر البساتيج اآللا محطة مياك نيية ، تمد المجزر بمياك :  ه النقيةامحطة المي -7

. صتتم المحطة امسة  اتزرعمر  الالشرب صمياك غسي  المحصم ، صتنظي  العنابر ص 
ث ثة منما مايية  ، صتنتشر داا  المجزر ، 1م80000ازانات سعة الصاحد منما 

ثنتاج فا اإلدارة الطبية ، صصاحدة لر  الم  رصعات بالمجزر.ز لعنابر اللبش ، صا 
امما ميصجد فا مجزر البساتيج اآللا صرشة لمييانة ، مورشة ال يانة بالمجزر :  -0

ا  الفنا صييانة ماكينات اللبش اآللا صالث جات صالمحرقة ، صمحطة المياك . صقد اإلشر 
 .عام   باإلتافة ملا مثنيج مج الممندسيج  27بمإ عدد العامميج الفنيج بالصرشة 
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مجزر البساتيج شركة لمنية ااية ، تتصلا ييصم عما تأميج شركة األمن الداخمى :  -6
عما الحيصانات صالمعدات لي   . صقد بمإ عدد لفراد األمج تأميج العم  نمارا  صالحفاظ 

، مصزعيج عما البصابات الث ثة بالمجزر صعما عنابر اللبش 884بمجزر البساتيج 
 .م 6006صالث جات صللك عام 

فا  مج قب  مديرية الطب البيطر  مو شركة نظافة ، تتم اإلشركة النظافة بالمجزر :  -4
ا الملبصحات صالتا وتيمش لإلستم ك مث  الدم صالشعر مممتما التامص مج بياي

ايا اارج المجزر . شاق غير اليالحة . صتيصم سيارات شركة النظافة بني  رلك البيصاألح
عام   تادممم  64م 6006صقد بمإ عدد العامميج المسئصليج عج النظافة المجزر عام 

 سيارات لني  اليمامة . 7

 لبساتين اآللى : الجهاز اإلدارى بمجزر ا -و
جزر البساتيج ( تيني  الجماز اإلدار  بم5( صالشك  رقم )3يصتش الجدص  رقم )

 ا مايما : متتش منمم ، صالل  ي6006عام 

 م6006الجماز اإلدار  بمجزر البساتيج عام ( 3جدص  رقم )

 المهنة م
 الموظفين والعاممين

 % العدد

 10.4 66 المصظفصج 8

 61.8 46 عما  العنابر 6

 87.0 38 األطباق البيطرييج 1

 86.1 27 الفنيصج 2

 6.6 66 الادمات المعاصنة 3

 0.5 6 الممندسصج 4

 011 767 االجمالى

 ، بيانات غير منشصرة ، صالنسب لمباحثه . المصظفيجم ، مدارة  6006الميدر : مجزر البساتيج اولا ، 
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ت نسبتمم غمصظفا  صبم 66رتبة األصلا ، حيث بمإ عددرم حي  المصظفصج اإلداريصج الم -
 % مج مجمالا العامميج الحكصميج بمجزر البساتيج .10.4

نسبتمم   ا  صطبيبة ، تمثبطبي 38جاق األطباق فا المرتبة الثالثة ، حيث بمإ عددرم  -
ا في% فيط مج العامميج بمجزر البساتيج ، صيمث  رلا العدد قمة صاتحة فا نمط صظ87

ة صالملبصحة ييتير الكش  الطبا عما الحيصانات الحيترصر  فا المجزر ، حيث 
تاع  مج لج  يعما طبيبج صمعاصج فا ك  عنبر لبش . صرلا العدد قمي  يجب لج 

 . قة الادمةرفو كفا
جاق عدد الممندسيج مثنيج فيط ، صالمفرصض مشرافمم عما آوت اللبش اآللا ، صمحطة  -

رباق بالمجزر ، صيد  للك عما صجصد عجز صاتش فا رلا اليطاع المياك صمحطة الكم
، حيث لج آوت اللبش اآللا التا يمزمما ييانة دصرية قد تصق  لكثر مج  يجب تغطيته

 . % منما لعدم صجصد ممندسصج ييانة ماكينات60
 
 
 
 

 المبحث الثانى

 النفوذ الخدمى لمجزر البساتين اآللى فى القاهرة الكبرى 
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األعما   حترية )مث  الياررة الكبر ( ، تتجهج الكبر  التا تزيد ت حماتما الفا المد"
مر بجانب منطية األعما  ظالمركزية فا تصزيعما نحص النظام التراتيبا المرما ، بحيث ت

  (6)ردفما ادمة لحياق المدينة " مقميمية متدرجةمناط  (  C.B.D)المركزية 
المدينة لمصامشما لسبيج رئسيج  ركزية مج قمب" صتأتا ترصرة ني  بعض الادمات الم

: 
 مزدحام اليمب الحتر  بالادمات صيعصبة الصيص  مليما .  األول:
طج فا اليمب ، حيث تحتاج ة بعض لنماط الادمات المركزية لمتص قمعدم م  الثانى:
ملابش اللج نصاتج مامفاتما تسبب تمصيثا  شديدا  مث  ، بعض المستشفيات ص كما  ة كبيرة ،لمساح

 . (7)ة ، الجمصد"صلماكج دباغ
ما فا قمب الياررة الكبر  عميصنظرا  ليعصبة تصفير مساحة كبيرة إلنشاق المجزر اآللا 

ث لج مصقعة فا جنصب الياررة ، صراص لسعار قو اإلاتيار عما حا البساتيج ، حي، فيد ص 
 يما .فدانا  إلقامة المجزر عم 63شجو عما تاييص مساحة  آنلاكاألرض به 

صيتتش مج الشك   . ( تصزيو مجازر الماشية بالياررة الكبر 6صيصتش الشك  رقم )
 مجازر لمماشية را : ()لج منطية الدراسة تتم ستة

يو بحا البساتيج صرص المجزر الصحيد اآللا تمج مجازر الياررة يمجزر البساتيج ،  *
لمحصم الحمراق بالياررة % مج منتاج ا33.2م بنسبة 6006الكبر  ، صقد سارم فا عام 

 .الكبر  
% مج 68.5ة صقد سارم ب نتاج جيز صجد فا الحا اإلدار  لمدينة الر المنيب ، صيمجز  *

 مجمالا المحصم الحمراق بالياررة الكبر  صجاق فا المرتبة الثانية بعد مجزر البساتيج اآللا
 . 

 
 
 
 

                                                 

(  ) كاج عدد مجازر الياررة الكبر  سبعة ، مو لنه تم مغ   مجزر الزيتصج فا عام  8770حتا عام 
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% 81 تهسبنميت نما فا المرتبة الثالثة ، ب نتاج بد * جاق مجزر شبرا الايمة صالل  يصج
 مج مجمالا منتاج المحصم الحمراق بالياررة الكبر  .

الل  يصجد فا جنصب حا البساتيج ، صالتابو لصزارة التمصيج صالتجارة سارم  جيركصمجزر * 
  .م6006%مج مجمالا منتاج المحصم  الحمراق فا الياررة الكبر  لعام 2.1بنسة 
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%مج مجمالا كمية المحصم 1.3* سارم مجزر حمصاج صالمصجصد فا مدينة حمصاج بنسبة 
 .م 6006الحمراق المنتجة بالياررة الكبر  عام 

, فا نماية قائمة مجازر المحصم الحمراق * جاق مجزر طرة المصجصد فا جنصب الياررة 
الحمراق المنتجة % مج مجمالا المحصم 6.8م يسارم مو بميدار لبالياررة الكبر  ، ص 
 . (80)م"6006بالياررة الكبر  لعام 

 معامل تباعد المجازر بالقاهرة الكبرى :  -أ
بالياررة  مجازرعما ال spssبتطبي  معادلة معام  التباعد ب ستادام البرنامج اإلحيائا 

نتشا83.27الكبر  ، جاقت النتيجة مساصية  ر كم . صيمث  رلا التباعد مالشرا  جيدا  لتصزيو صا 
 . ادمة مركزية فا الياررة الكبر 

 ماما .منطية الدراسة جاق مغايرا  لللك تب مجازرمو لج الصاقو الفعما لتصزيو صتباعد ال
 تتش لج :ي( 6صبمعراجعة الشك  رقم )

% مج 61.1لحياق جنصب الياررة ، تمث  نسبتمم  ة فامج ست مجازرمرتكزت امسة  -
حا مدينة الجيزة ، مجزر   فاا : مجزر المنيب بالياررة الكبر  صر مجازرمجمالا ال

البساتيج اآللا صجيركص فا حا البساتيج ، مجزر طرك فا حا طرك ، مجزر حمصاج فا 
لحياق صسط صشر  صغرب صجنصب الياررة  مجازرصقد غطا نفصل تمك ال مدينة حمصاج .

متد نفصل بعتما ملا بعض لحياق شما  الياررة الكبر  .  الكبر  ، صا 
تجار تيرت لحياق شما  الياررة الكبر  عما مجزر صاحد فيط فا شبرا الايمة )مق -

ا صجصد تغط نعالمجازر بمنطية الدراسة . صرلا ي%مج مجمالا 84.2( صيمث  التجزئة
، تتسم ب رتفاع كثافتما  يادم عدة لحياق فا شما  الياررة رائ  عما رلا المجزر حيث

 أجمللا ي، المطرية ، عيج شمس ، المرج ، الس م  شبرا الايمة ،: السكانية مث  لحياق 
الجزاريج )تجار اليطاعا ( مج رلك األحياق لمحيص  عما حيتمم مج المحصم الحمراق 

 ( .4لمجزر البساتيج ، راجو جدص  رقم )
 ()معدل توريد المحوم الحمراء من مجزر البساتين اآللى ألحياء القاهرة الكبرى -ب

                                                 

() ( 6تطبييما ممح  رقم ) تم ، صنتائج مستمارة اإلستبياج التامج البحث كام   عما الدراسة الميدانية  قرلا الجز  مدتعم
صحيث لج تصزيو  م ( 6007سبتمبر  80لغسطس حتا  64صالمصاف  ) ( بر8210رمتاج عام ) 60-3فا الفترة مج 
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 التالا :كمستمارة اإلستبياج  جاقت لرم نتائج تحمي 
يمث  يصما الث ثاق صالاميس األيام األساسية فا لبش الحيصانات بمجزر البساتيج اآللا ،  -

يصميا  صبيفة مستمرة طصا   بالجزر صيستثنا مج للك شمر رمتاج ، حيث يتم اللبش
 بر اللبش بالمجازر .االشمر، فا كافة عن

تمم جاياتيج )تجار التجزئة ( يصميا  لمحيص  عما محليس مج الترصر  لج يأتا الجزار  -
مج المحصم الحمراق مج مجزر البساتيج اآللا ، صلكج تتراصح رحمة اليدصم لممجازر مابيج 
مرتيج ملا لربو مرات فا األسبصاع ، حسب معدوت بيو الجزار فا الحا الل  ييطج 

 فيه 
حظ ص ستممك رلك المحصم ، فيد لالل  يالحمراق صنصعما تبعا  لمحا فت كميات المحصم ممات -

 ( لج: 7( صالشك  رقم )4مج تحمي  مستمارة اإلستبياج الل  نتج عنما الجدص  رقم )
عما الرغم مج لج عدد لحياق الفئة األصلا بمإ تسعة لحياق فيط ، مو لج معدوت  -

ك ميارنة معدوت مستم  لعما قد حي  ،التأج ، الكندصز ص  مستم كما مج المحصم البتمص
ادمما مجزر البساتيج اآللا فا نطا  الياررة الكبر  ، صجاقت يبباقا األحياق التا 

%مج الكندصز،  34.2تة تمك األحياق فا فترة الدراسة الميدانية ، ب ما مستممكنس
 ة  المعيشص صيرجو للك إلرتفاع مست ، التأج% مج 25.1مج البتمص ،  33.1%

صاع المحصم و سعر المحصم سابية اللكر عج باقا لنلسكاج تمك األحياق ، حيث يرتف
 جدا   تئيمةر مستم كما مج المحصم الجمما صالكبير عما نسب اآلار  ، فا حيج مقتي

 % عما التصالا.3.3%، 88.2جاقت 

 ( لنصاع صكميات المحصم الحمراق المصزعة مج مجزر البساتيج اآللا 4جدص  )
 رب (  8210رمتاج  60حتا   3مج ) عما لحياق الياررة الكبر  فا الفترة 

 م ( . 6007سبتمبر  80لغسطس حتا  64صالمصاف  ) 
                                                                                                                            

صرم ج يستأجرصج عنابر اللبش لحسابمم الااص يلتجار الب ط ) المالمحصم صبيعما فا مجزر البساتيج يتم مباشرا  ما بيج 
تجار الجممة ( صبيج الجزاريج )تجار اليطاعا( ، دصج تسجي  ألنصاع لصكميات  المحصم فا سج ت المجزر . للا فيد تم 

ماتيار عينة عشصائية مج الجزاريج )تجار اليطاعا( صمتابعتمم طصا  فترة الدراسة الميدانية ، رغبة فا تيدير كميات  
                        ساتيج كا يتم لستم كما بأحياق الياررة الكبر  .      الب رالمحصم صلنصاعما التا تارج مج مجز 
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 ()لسماق األحياق  م الفئة
 ()كبير جمما تأج بتمص كندصز

 % )طج( % )طج( % )طج( % )طج( % )طج(

 الفئة
 األصلا

 الممندسيج –العجصزة  -الدقا 
 مير الجديدة -الزمالك 

 النزرة مدينة نير
 عابديج -لني  قير ا

568 34.2 867 33.1 66 25.1 64 88.2 8 3.3 

 الفئة 
 الثانية

 الظارر -األزبكية 
 الزيتصج -حدائ  اليبة 

623 87.6 31 83.3 23 62.6 54 11.3 3 65.6 

 الفئة
 الثالثة

 مير اليديمة -البساتيج 
 السيدة زينب - الاميفة

 المصسكا –الدرب األحمر 
 بصو  -الجمالية 

 الساح  –فرج رصض ال
 –الشرابية  –شبرا 

 الصايما -الزاصية الحمراق 
 الس م - منشأة ناير
 المرج - عيج شمس

 شبرا الايمة -المطرية 

186 62.2 800 67.6 31 66.3 863 33.8 86 44.5 

 800 86 800 665 800 864 800 126 800 8656 اوجمالا

 ، صالنسب لمباحثة .( 6الميدر : بيانات استمارة اوستبياج ممح  رقم )

لحياق الفئة الثانية بعدد لحياق قمي  ، صتتمنت لربعة لحياق نسبتمم عما التصالا جاقت  ص-
سج  معدوت مرتفعة التأج البتمص ص ص دصز ن، مولج معدوت مستم كمم مج لحصم الك فيط

% فا حيج 62.6 %،83.3 ، %87.6نسبة ملا عدد األحياق ، فجاق عما التصالا 
 % عما التصالا .65.6% ، 11.3مما صالكبير بمعدوت الججاق 

غمب عما يد لما لحياق الفئة الثالثة صالتا تتمنت عشريج حيا  مج لحياق الياررة الكبر  ف -
لنصاع المحصم التا مستممكتما األنصاع رايية الثمج مث  الجمما صالكبير ، صالتا جاقت 

                                                 

(  تتمج الجدص  األحياق التا تيو فا دائرة نفصل ادمة مجزر البساتيج اآللا بالياررة الكبر  ، بينما ) األحياق  صقعت
 التا لم يرد لكررا بالجدص  تمج النفصل الادما لمجازر لار  .

( لم ي ) ر لكر الانازير بسبب تصق  لبحما بمجزر البساتيج فا فترة الدراسة الميدانية بسبب انتشار مرض انفمصنزا
 الانازير ، صغم  عنبر الانازير نمائيا  فا رلك الفترة .
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نسبة مستم ك الكندصز  بينما جاقت % عما الترتيب،44.5%، 33.8نسبتمم 
 % فيط .66.3 التأج % ص 67.6%، صالبتمص62.2

جديرا  باللكر لج لحصم الجمما صالكبير تستادم فا تينيو لنصاع غلائية يدا  معما 
، صيغمب للك فا لحياق الفئتيج  السج ص األرز صمكصنات آار  لافض سعررا ، مث  الكفتة 

 . الثانية صالثالثة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تداخل النفوذ الخدمى لمجزر البساتين اآللى مع مجازر القاهرة الكبرى : -ج

ييدصا المتجر اليريب ، ب  ي"مج المتسصقيج مو سمصلة الحركة ليس مج الترصر  لج 
مما لصجد نصعا  يطم  عميما تمم ، اغراض الل  يمبا محتياجيييدصا المتجر متعدد األ
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ف ج مناط  التجارة )صالادمات(  ما للكصع (Spatial Monopoly)اإلحتكار المكانا 
  (88)"امت مو بعتما البعض ، صلم تعد صاتحة الحدصد .ادت

مجزر البساتيج اآللا عما لحياق الياررة الكبر ، جاق لاسة النفصل الادما الفعما صبدر 
 ( ، صالل  يتتش مج تحميمه مايما : 80رقم )الشك  

  شكل النفوذ الخدمى لممجزر ثصث دوا ر هى :
صالصاقعببة فعميببا  فببا نطببا  ادمتببه صرببا  : تتببم األحيبباق المجبباصرة لممجببزر ، الققدا رة األولققى -

الببدرب  -منشببأة نايببر  -السببيدة زينببب  -الاميفببة  -ميببر اليديمببة -سبباتيج بل، الحيبباق 
 -الببصيما  -بببصو  - كيبة األزب-المصسببكا -الجماليببة  -قيببر النيب   -عابببديج  -األحمبر
ميبببر  -الزاصيبببة الحمبببراق  -ببببة حبببدائ  الي -الشبببرابية  -شببببرا -رج رصض الفببب -الظبببارر 
ا  النفبصل فبا ربلك البدائرة مبو نفبصل ل  مجبازر اصويتبد . الزيتصج –مدينة نير  -الجديدة 

 آار  بالياررة الكبر  .
تتم األحياق التا يتداا  فيما نفصل مجزر البساتيج اآللا مبو نفبصل مجبزر :  الدا رة الثانية -

 الزمالك . –المني   –الممندسيج  –الدقا  –تم لحياق ، العجصزة المنيب ، صت
مبو نفبصل مجبزر شببرا تتم األحياق التا يتداا  فيمبا نفبصل مجبزر البسباتيج  : لثةالدا رة الثا -

 –السببب م  -شببببرا الايمبببة  -المطريبببة  -عبببيج شبببمس  -الايمبببة صتتبببم لحيببباق ، النزربببة 
   . المرج

دما لمجببزر البسبباتيج اآللببا وييتيببر عمببا األحيبباق حجببم النفببصل الابب؛ صيعنببا للببك لج 
ت ااببر  تيببو فببا دائببرة نفببصل اببدملليشببم  لحيبباق ا دائببرة نفببصلك الاببدما ، ببب  يمتببد فببالصاقعببة 
َ  ب تنصع المحصم الحمراق الار  ، صللك بسبمجازر  ملبا  لتبا ينتجمبا مجبزر البسباتيج ، متبافة 

   األصتص سراد. يم طر سمصلة الصيص  مليه مما مج قمب الياررة لص ب ستادا
صتصسببو دصائررببا فببا مجببزر البسبباتيج رببم تجببار  ، جببديرا  بالببلكر لج المحببدد لنفببصل الادمببة

 . )الجازريج(التجزئة
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 مشكصت نقل المحوم الحمراء من مجزر البساتين اآللى ألحياء القاهرة الكبرى :  -د

ية صسائ  ني  المحصم الحمراق مج مجزر البساتيج ا   الدراسة الميدانية ، متتش بدائ
صالرحمة لممجزر مج قب   ألحياق الياررة الكبر  التا تيو فا دائرة نفصل المجزر .اآللا 
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نما تكصج رحمتيج لصث ثة فا األسبصع ، للا  الجزاريج ) تجار اليطاعا ( رحمة غير يصمية ، صا 
صتصتش كفا لبيعما ليصميج لصث ثة ليام . مج المحصم ت كميات يمجأ الجزاريج لمحيص  عما 

 ( لنماط صسائ  ني  المحصم المستادمه مج مجزر البساتيج اآللا . 82ص  81اليصر ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( لنماط صسائ  ني  المحصم المستادمه  82ص  81)  ة رقميصر 
 مج مجزر البساتيج اآللا .

 ( جاقت النتائج التالية :6 ح  رقممحث )مببال  صمج تحمي  اإلستبياج المرف
فبببا نيببب  المحبببصم الحمبببراق مبببج مجبببزر البسببباتيج  الصسبببيمة األكثبببر شبببيصعا   : مثببب  الترصسبببيك  -

جبزارا  مبج مجمبالا  826فبا فتبرة الدارسبة الميدانيبة  هفيبد مسبتادم ألحياق الياررة الكببر  ،
ج مجمبالا % مب37.6جزارا  رم عينة الدراسة ، صتمث  نسببة المسبتادميج لمترصسبيك  630
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قببا  عمبا مسبتادم الترصسبيك  بسببب سبمصلة حركتبة اايبة فبا شبصارع . صيرجو اإلالعينة 
لج الترصسببيك  يسببتطيو لج يحمبب  فببا المببرة الصاحببدة  صحببصار  لحيبباق اليبباررة الكبببر  ، كمببا

طنببا ( مببج المحببصم الحمببراق ، صتسببتغر  رحمتببة فببا المتصسببط مببج المجببزر 8 - 0.3مببابيج )
صتكمفبة النيب  لممبرة الصاحبدة ، دقييبة 40-20حيباق فبا المتصسبط مبابيج لمح ت الجزارة باأل

 الحمراق . يص  لما المحصمنجنيما  حسب المسافة الم 40-30تتراصح مابيج 
ا  ا ، فبب ج تجببار التجزئببة يمجببأصج إلنفبب" صتصافيببا  مببو نظريببة التكمفببة الكميببة صسببعر السببمعة النمببائ

لبببلا  (86)" منافسبببةسبببعررا صتبببدا  سبببص  الو قبببدر ممكبببج عمبببا سبببمعتمم ، حتبببا ويرتفبببلقببب  
 . م الترصسيك استادافت  تجار التجزئة ي

جبباقت سببيارات النيبب  الافيبب  فببا المرتبببة الثانيببة كصسببيمة لنيبب  المحببصم الحمببراق مببج مجببزر  -
جببببزارا  ، بمغببببت  61سببببتادمما االبسببباتيج لمحبببب ت الجببببزارة بأحيبببباق اليبببباررة الكببببر  ، صقببببد 

لعينببة المدرصسببة . صتسببطيو سببيارات النيبب  الافيبب  حمبب  % مببج مجمببالا ا11.6نسبببتمم 
طببج فببا المببرة الصاحببدة ، صقببد تنيبب  كميببة المحببصم  3 - 1كميببة مببج المحببصم تتببراصح مببابيج 

. صيتبببراصح طببص  الرحمبببة التبببا  فببا منطيبببة صاحببدةار تيببو مح تمبببم ز جبببمببج الحمببراق ألكثبببر 
 20-10صح مبببابيج كبببم ، صفبببا زمبببج يتبببرا 10-80تيطعمبببا سبببيارات النيببب  الافيببب  مبببابيج 

زدحام شصارع الياررة الكبر  . صتبمإ تكمفبة النيب  لممبرة دقيية حيث تنافض السرعة بسبب م
 جنيما  لممرة الصاحدة .800 - 30الصاحدة بسيارات الني  الافي  مابيج 

جمببزة )الث جببات( فيببد جبباقت فببا المرتبببة األايببرة مببج حيببث صسببائ  نيبب  لمببا السببيارات الم -
مج المجزر اآللا بالبسباتيج ألحيباق اليباررة الكببر  ، صلبم يسبتادمما سبص   المحصم الحمراق

% مببببج العينببببة المدرصسببببة ، صمثبببب  5.4ت نسبببببتمم بمغبببب فيببببط مببببج تجببببار اليطبببباعا ،87
غالبيتمم مصرديج لمسبصبر ماركبت الكببر  . صتحمب  السبيارة الث جبة فبا المبرة الصاحبدة نحبص 

جنيمببا. لببلا  630مببإ تكمفببة النيمببة الصاحببدة طنببا  مببج المحببصم الحمببراق ، فببا حببيج تب 80- 3
 فيد مقتير مستادامما عما عدد قمي  مج تجار التجزئة بالياررة الكبر  .

نيب  المحبصم الحمبراق مبج مجبزر البسباتيج يغمبب عميمبا لصحيث لج الصسائ  المستادمة ، فبا  -
ة ، فبب ج جببالبدائيببة ، صعببدم مسببتادام السببيارات الماييببة لنيبب  المحببصم صرببا السببيارة الث 
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عامببا   ( منظببرا 84-83صتصتببش اليببصر ) ة .اردتعببرض المحببصم الحمببراق لمتمببصث مسببألة ص 
 لني  المحصم فا الياررة الكبر  .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عاما  لني  المحصم فا الياررة الكبر  . ( منظرا 84ص83)  ة رقميصر 
 

جببببزاق مببببج المحببببصم صمببببج الم حظببببة الميدانيببببة ، صتحميبببب  اإلسببببتبياج ، تبببببيج لج بعببببض ل
 -الحمراق تتعرض لمتم  ، ااية فا في  اليبي  صجباقت األجبزاق الدااميبة لملبيحبة )الكببد

ة ، صللبببك بسبببب تعرتبببما ألشببعة الشبببمس المباشبببر  اليمببب( فبببا ميدمببة األجبببزاق سببريعة التمببب ،
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مبببب غة صعببصادم السببيارات ، باإلتببافة ملببا الحشبببرات حيببث تنيبب  المحببصم مكشببصفة فببا لبببر صاألت
 دقيية . 40-60يتراصح مابيج التا ج ، صيساعد عما للك طص  زمج الرحمة األحيا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة والتو يات
" صيراعبا فبا تصزيبو  دة مج لرم السمات التاطيطة لممدينة .حتعد الادمات المركزية صا

 االابببدمات عمبببا اريطبببة مسبببتادام األرض فبببا المدينبببة لج تمببببا المببببادئ األساسبببية ، صلرممببب
كببللك قيببر المسببافة  . Accessibityسببمصلة الصيببص  لتمببك الاببدمات صرببا مببا يطمبب  عميببة 
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صنتيجبببة لعبببدم متاحبببة المسببباحات  التبببا ييطمعبببا سببباكج المدينبببة لمحيبببص  عمبببا ادمبببة منصعبببة .
 .(81)ال زمة داا  المدج . تماجر بعض رلك الادمات نحص األطرا  "

حا السيدة زينب فا قمب اليباررة الكببر  صيمث  مجزر البساتيج اآللا الل  تم نيمه مج 
 م , نمصلجا  لتمك الادمات .8761ملا حا البساتيج فا جنصب الياررة فا عام 

 صقد ساعد فا ني  المجزر مج السيدة زينب لحا البساتيج عدة عصام  لرمما:
احة الماييبببة لممجبببزر حيبببث تبببم منشببباالك حبببديثا  عمبببا مسببباحة سبببالرغببببة فبببا تصسبببعة الم -8

 . لفدنة4بدو  مج فدنا  63
تكدس المرصر صالمصاي ت فا حا السبيدة زينبب بسببب حركبة نيب  الحيصانبات الحيبة ملبا  -6

 المجزر ، صكللك ني  المحصم الحمراق بعد لبحما .
صجصد مامفبات شبديدة التمبصث ناتجبة مبج عمميبة البلبش فبا المجبزر ، ممبا لد  ملبا مرتفباع  -1

 معدوت التمصث بحا السيدة زينب .
تطبصر مجبزر البسباتيج نشبأة ص  األول؛ عالج المبحث  فى مبحثين الدراسة تد جاءوق

اآللبا ، كادمبة مركزيببة رامبة باليباررة الكبببر  ، صقبد بمغببت الطاقبة اإلنتاجيبة لممجببزر فبا عببام 
% مبببج مجمبببالا 33.2طنبببا  مبببج المحبببصم الحمبببراق ، تمثببب  نسببببتما  13480م ماميبببدارك 6006

صيتم المجزر عدة ممحيبات المبد  مبج صجصدربا دعبم اآلداق  ر  .المحصم الحمراق بالياررة الكب
معام  التحالي  الطبية البيطرية ، المحرقة ، التا تستادم فبا حبر   :الصظيفا بالمجزر صرا 

 82المحببصم غيببر اليببالحة لإلسببتم ك األدمببا ، كببللك ث جببات حفببظ المحببصم صقببد بمببإ عببددرا 
. كبللك يتبم  ا عما تجار التجزئة باليباررة الكببر ث جة لحفظ المحصم الحمراق ، لحيج تصزيعم

وت ، صمحطبة كمربباق ، باإلتبافة المجزر محطة لممياك النيية ، صصرشة ليبيانة المعبدات صاآل
صجببصد شببركة شببركة لمنظافببة تتببصلا نيبب  مامفببات الببلبش اببارج المجببزر ، صيببالمج المجببزر  ملببا

فظة الياررة . صيشر  عمبا العمب  شركة آمج ااية ، مستأجرتما مديرية الطب البيطر  بمحا
يج صمعبببباصنيج مصظفببببا  مببببابيج لطببببباق بيطببببريج صممندسببببيج فنيبببب 646اإلدار  صالفنببببا بببببالمجزر 

 ظفيج مداريج ، باإلتافة ملا عما  الادمات المعاصنة بالمجزر .صمص 
النفبببصل الابببدما لمجبببزر البسببباتيج دااببب  منطيبببة اليببباررة  تبببشليص  الثقققانى المبحقققثصجببباق 

مسببتمارة  630عمببا الدراسببة الميدانيببة لمباحثببة ،صتطبيبب   عتمببد رببلا الجببزق كببام   الكبببر  ، صقببد م
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ج يحيبمصج عمبا محتياجباتمم مبج المحبصم الحمبراق مبج مجبزر يمستبياج عما تجبار التجزئبة المبل
 ( يصتش مستمارة اإلستبياج .6البساتيج اآللا ، ممح  رقم )

ادمبة مجبزر صاقعبة فبا دائبرة نفبصل حيباق اليباررة الكببر  اللتتش مج الدراسة تيسيم مصقد 
لببا ث ثببة فئببات جبباقت الفئببة األصلببا تتببم األحيبباق الراقيببة مببج حيببث مرتفبباع مسببتص  البسبباتيج م

، ميبر الجديبدة، مدينبة  ، الزمالك ، الممندسيج ، العجصزة الدقا:المعيشة لمسكاج صرا لحياق 
ك األحيببباق مبببج لحبببصم ، صقبببد مرتفبببو معبببد  مسبببتم ك ربببل ، قيبببر النيببب  نيبببر، النزربببة، عاببببديج

رتفببباع 25.1 التبببأج % 33.1% ، البتمبببص 34.2الكنبببدصز  % ، صربببا لحبببصم تتسبببم بجصدتمبببا صا 
% 3.3%، الكبيبر 88.2سعررا ، فا حيج منايض مستم ك رلك األحيباق مبج لحبصم الجممبا 

 . فيط
جاقت الفئة الثانية مج األحيباق لتتبم األحيباق متصسبطة المسبتص  المعبيش صربا لحيباق  
مرتفبببو معبببد  مسبببتم كما مبببج المحبببصم ،  صقبببد ، ، حبببدائ  اليببببة ، الظبببارر، الزيتبببصجكيبببة ، األزب

ج . ثبببم زاد أ% لمتببب62.6تمبببص ، مبببج الب %83.3% فبببا ميابببب  87.6الكنبببدصز لييببب  ملبببا 
فبا حببيج بمبإ معبد  المسببتممك مبج المحببصم  %11.3لببا ما  لييب  يمسبتم ك لحبصم الجممببا نسبب
 %.  65.6 ميداررا الكبيرة بتمك األحياق نسبة

الفئبببة الثالثبببة ، صتبببمت عشبببرصج حيبببا  مداريبببا  باليببباررة الكببببر  ، صيغمبببب عميمبببا السبببكج 
نافاض مستص  المعيشبة ، صقبد حييبت تمبك األحيباق مرتفباع فبا معبدوت مسبتم ك  الشعبا ، صا 

بينمبا جباقت % صللبك لبراص ثمنمبا . 44.5، المحبصم الكبيبرة  %33.8المحصم الجممبا بنسببة 
بنسبببب قميمبببة إلرتفببباع لسبببعاررا ، صجببباق نسببببتما عمبببا التبببصالا  التبببأج البتمبببص ص دصز ص لحبببصم الكنببب

62.2 ،%67.6 ،%66.3.%   
كببم ، 83.27 تصبالنسبببة لمعامبب  تباعببد المجببازر الحكصميببة باليبباررة الكبببر  ، فيببد حييبب

صرلا مالشر جيد ، لكج الصاقو الفعما لصتش لج رناك امس مجازر تتركبز فبا جنبصب اليباررة 
لمنيبببب فبببا مدينبببة الجيبببزة ، مجبببزر البسببباتيج اآللبببا صمجبببزر جيركبببص فبببا حبببا ، مجبببزر ا ربببا

البساتيج ، صمجزر طرك فا حا طرك صمجزر المعباد  بحبا المعباد  ، فبا حبيج يصجبد مجبزر 
 صاحد فيط فا شما  الياررة الكبر  رص مجزر شبرا الايمة صالكائج فا 

   . )ميت نما(
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 بالقاهرة الكبرى ؛ وعن تداخل النفوذ الخدمى لمجازر الحيوانات 
فيد جاقت دصائر نفصل ادمة مجزر البساتيج اآللا متداامة مبو دصائبر ادمبة مجبزر المنيبب  -

 المني  . –الممندسيج  –الزمالك  –الدقا  –العجصزة  فا لحياق ؛
لببا مببو النفببصل الاببدما لمجببزر شبببرا الايمببة فببا تببداا  النفببصل الاببدما لمجببزر البسبباتيج اآل -

 النزرة . –شبرا الايمة  –الزيتصج  –المطرية  –عيج شمس  –المرج  –الس م  لحياق ؛
صربببا؛  قيبببةلببم يصجبببد تبببداا  لمنفببصل الابببدما لمجبببزر البسبباتيج اآللبببا مبببو مجببازر اليببباررة البا -

 المعاد  .  –طرك  –جيركص 
جباقت غالبيتمبا  صبالنسبة لصسائ  ني  المحصم الحمراق مج المجزر اآللا بالبسباتيج ، فيبد

% عمببببا 11.6مببببج النيبببب  عمببببا الترصسببببيك   %34.6صغيببببر يببببحية ، حيببببت معتمببببد  بدائيببببة
فيبط مبج تجبار  %5.4بينما مسبتادام السبيارات الث جيبة ، ا( كسيارات الني  الافي  )السصزص 

 التجزئة بالياررة الكبر  . 
صلصتبحت الدراسببة الميدانيببة لج نيبب  المحبصم الحمببراق مببج مجببزر البسباتيج اآللببا يببتم فببا 

يعرتبما لمتمبصث  يب  غالببا  صربا مكشبصفة ممبادقييبة ، صتن 40-60ح زمنما مبابيج راص رح ت يت
 الشديد ، صالتم  لحيانا  .

 
 
 
 
 

 وفيما يمى أهم تو يات البحث :

تبببرصرة منشببباق مجبببازر جديبببدة لمحبببصم الحمبببراق فبببا اليببباررة الكببببر  ، اايبببة فبببا منببباط   -8
لادمببة ، صليمببة التببغط الصاقببو عمببا ا لتمببكتمببا  الشببديدة لحاج ، نظببرا شببما  صشببر  اليبباررة

 مجزر البساتيج فا تغطية محتياجات السكاج بتمك األحياق مج المحصم الحمراق .
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 جبة ، مبو تبرصرة فبرض مسبتادامما مبج ثتصفير صسائ  ني  جيدة لمحصم ، تكبصج مبزصدة ب -6
ائ  ب سببتادامما دصج غيررببا مببج الصسبب قببب  الرقابببة الغلائيببة بببالمجزر ، بحيببث ويسببمش مو

 البدائية .

ت المحببصم الحمببراق التببا يشببتريما تجببار التجزئببة فببا سببج ت مجببزر البسبباتيج ايببمي  كجتسبب -1
المحبصم  كميبات لالبدقي  صللك لتصفير قاعدة بيانبات ، نسبتطيو مبج ا لمبا الييباس  اآللا .

المسببتممكة شببمريا  صسببنصيا مصزعببة عمببا لحيبباق اليبباررة الكبببر  ، صعمبب  دراسببات مسببتيبمية 
 ط مابيج معد  مستم ك المحصم صمستص  معيشة صدا  السكاج . ترب

% 60تطببصير معببدات الببلبش اآللببا بببالمجزر ، حيببث لنمببا حتببا اآلج و تعمبب  مو بطاقببة  -2
 فيط صللك لتعطي  غالبيتما .   
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 جامعة الممك عبد العزيز    

 كمية التربية لمبنات       
 قسم الجغرافيا – م االدبيةاالقسا

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 االستبيان( إستمارة 7ممحق رقم )
 نفوذ الخدمات المركزية بمنطقة القاهرة الكبرى
 )بالتطبيق عمى مجزر البساتين اآللى(

 
 بيانات رلك اإلستمارة ااية بالبحث العمما فيط
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 برجاق صتو ع مة لصرقم لص عبارة بيج األقصاس
 

 :                                 )ماتيار ( اإلسم -8
 النصع :                لكر )      (                          لنثا )      (  -6
 السج :                     )      ( سنة        -1
 جزار قطاعا )     (       سائ  )     (         لار  تلكر )     (  الممنة :     -2
 )     ( محافظة      مح  اإلقامة :         حا )      (                  -3
 كمية المحصم التا تطمبما :     -4

)    (          كجم600-800*     كجم)    (800-30* مج    كجم)    (    30* لق  مج 
 )    (  كجم300-200كجم)    (     * 200-100*     )    (   كجم600-100* 

 )    ( كجم فأكثر300*           
 )     (   نصع المحصم التا تطمبما :     بتمص )    (       تانا )     (            كندصز -5

 انازير)     (            لحم كبير)      ( جمما )    (                                      
 مجزر     الصسيمة التا تستادمما فا ني  المحصم مج ال -6

 * سيارة ث جة )    (      * ترصسيك  )    (              * سيارة ني  افي  )    (
 المسافة التا تيطعما مج المجزر لمح  الجزارة اليطاعا :  -7

 كم )     (63-60(                   )     كم 80-3*      كم )    (3* لق  مج          
كم )    ( 20-13*         كم )     (       13-10* )    (      كم 63-10* 
 )    ( كم فأكثر20*

 الزمج التا تستغرقه فا الصيص  لمح  الجزارة اليطاعا : -80
 دقيية )     (     60-80*      دقائ  )     (        80* لق  مج 

 دقيية )     ( 20-10)     (            *     دقيية 60-10* 
 دقيية )     (   40-30*      )     (          دقيية  20-30* 
 )     (  دقيية فأكثر 40* 

 األجرة التا تدفعما فا ني  المحصم مج المجزر :      -88
جنية )     (    830-800*   جنية )     (  800-30*     جنية )     (30* لق  مج 

 كثر )     (        جنية فأ 600جنبمة )     (                  *  830-600* 
 ر  تيصم بتغطية المحصم عما السيارة لثناق نيمما :     * نعم )     (         * و )     ( -86
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 * لحيانا  )     (  * نعم )     (   * و )     ( المحصم لمتم  لثناق الني  :   ر  تتعرض -81
 * نعم )     (         * و )     (        ر  مصقو المجزر مناسبا  لك :                     -82
 ر  تعانا مج مشك ت لثناق حيصلك عما حيتك مج المحصم :  -83

 * نعم )     (         * و )     (                                                              
 * لحيانا  )   ((    )   (   * و * نعم )   : ر  تحي  عما لحصم جيدة مج المجزر دائما   -84
 مارا ميترحاتك لتطصيرالمجزر اآللا بالبساتيج :  -85
*- 
*- 
*- 
*- 
 

 شاكريج حسج تعاصنكم 
 الباجثة

 
 
 
 
 

 الم ادر والمراجع
م ، تعبداد السبكاج صاإلسبكاج صالمنشب ت 6005ئة العامة صاإلحيباق ،تعبالجماز المركز  لم -8

 . ، النتائج التفتمية
، دار الثيافبة صالنشبر 3م ، دراسبات فبا جغرافيبة المبدج ، ط8771اعي  ، لحمد عما مسبم -6

 . 73صالتصزيو ، الياررة ، ص 
 .865 ص، د.ج، 1م، منارج البحث الجغرافا ، ط6001فتحا محمد ميمحا ،  -1
دارسببة مقتيببادية لتسببصي  لحببصم الماشببية فببا ميبببر ،  ، م8764يبب ح محمببصد ميمببد ،  -2

 . 87الزراعة ، جامعة عيج شمس ، صماجستير غير منشصر، كمية 
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، منتاج المحصم صتينعيما فا منطية اليباررة الكببر   م6006مبراريم السعيد السيد رجب ،  -3
 . 56:47  ص بنما ، صب، دكتصراك غير منشصرة ، كمية اآلدب 

رصة م، النشببرة السببنصية وحيبباقات الثبب6005الجمبباز المركببز  لمتعبئببة العامببة صاإلحيبباق ، -4
 .82، ص م6007 صانية فا مير ، ميدار عامالحي

م، منتبباج المحببصم الحمببراق فببا ميببر صدصر المشببرصع اليببصما 8776ميمبباج محمببد بببديص  ،  -5
 . 61:85صص لمبتمص ، بحث دبمصم غير منشصر ، معمد التاطيط اليصما ، 

، التاطببببيط اإلقميمببببا ، اإلطببببار النظببببر  صتطبييببببات  م6001فتحببببا محمببببد ميببببيمحا ،  -6
 .163،  د.ج ،6ط ، عربية

9- Thomas C.Ricketts , st al ., 1994 , Geographic methods for Health 

services Research Afocus on the Rural – Urban Continum , 

University Press of America . P 170 . 
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، جغرافيببة العمببراج الريفببا صالحتببر  ، مكتبببة األنجمببص  م6001 محمببد مببدحت جببابر ، -88
 . 120ص الميرية ، 
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