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ك(صلى اهلل عليه وسلم)كٍدحّؿماؾـبيكاوؽ  كُؿ
ك

"كمؼوولك بوويكا حؿكؿوو كؽؿوو ككككإؾووقك إؾووىكؿوووكادعووماكك
كغف كاؾؾهكؾكؿ ...ككصغق ًا"كماؾديَّك بق ـي
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بقوكػويكع اؼـو كاؾاو قمكمؿوـك كككككقؽلكأفؾيكاؾطكإؾى

كػي ًاكماعتزازًاككككككأفلكؿدقـتيك..ك

 من اهلل التىفيق
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 وإمتنانشكر 

 اكةتالالحةد هلل عمى ةتا وفنرتب و ، يؤتيه ةن يشاءساحاره وت الى ن الفضل ايد اهلل إ
ةحافظترتتتا الستتتيةا حتتتث راتتتم الظتتترو  ال  تتتياة التتتتب تةتتتر عمتتتى امتتتدرا الحايتتتب ال تتترا  و الا

كةتا هتو  خراجتهإاكل الجهتود التتب أستهةت ةتن قريتب أو ا يتد  إلىثم ي ود الفضل ، ال زيزة
رب أتنتتتدم االشتتتكر افتتت، م لتتتب خيتتتراً شتتتكر كتتتل إرستتتان قتتتد  ، عميتتته اآلن وةتتتن شتتتكر اهلل ستتتاحاره

كزكتوز  تال  الةستاعد التدكتور كةتال  ااستتاذالفاضتل  اذيأستت ااكاتر أختب إلتىواالةتران 
. فتدعايب لته اتالتوفي  ةتطمااتهتا كةتالإفتب  الستديدة عمتى الرستالة وتوجيهاتته شرافهإلال ارب 

ةترتتتارباشتتتكري  وأتنتتتدموال تتتحة الدايةتتتة.  كميتتتة اآلداب  ةالستتتيد ريتتتيس قستتتم الجغرافيتتت إلتتتى وا 
ساتذتب فب السرة التحضتيرية لةستاردتهم لرتا فرحان وأ ةحةد الةساعد الدكتور حايب ااستاذ
 افكتتارهالتتدكتور ةحةتتد دلتت  أحةتتد  ااستتتاذ إلتتى التتوافرالدراستتة. وأتنتتدم االشتتكر  ةتتدة طيمتتة

ةترتاربوشتكري ، وآرايه وتوجيهاتتهال مةية  الةستاعد أحةتد حستن عتواد ة تاون  ااستتاذ إلتى وا 
لتتته فتتتودعو الدراستتتة  ُةتتتد ةطيمتتتة  الترايتتتة لمارتتتات التتتذي كتتتان أختتتًا وة مةتتتًا وةشتتتج اً  عةيتتتد كميتتتة

ةترتتاربشتتكري  أقتدماتالتوفي  وال تتحة. كةتتا  الةستتاعد التدكتور حستتن كشتتاش.  ااستتتاذ إلتى وا 
تثةين جهود  وزةاليب فب السرة التحضيرية كةا أود   أخوتب إلىاالشكر  أتندم أنوال يفوترب 

والةتاا تة فتب  )رجب ةحةد ة تم ( ةستؤول التخطتيطوا يد ال ون وةرهم السيد كل الذين ةد  
 بةركتز التةتويرالودايترة  ش اة زراعة الخالدية والسادة الةسؤولين فب شت اة زراعتة الرةتادي،

، ةحافظتتة االراتتار-ال ةرارتتبوالستتادة الةستتؤولين فتتب التخطتتيط فتتب ةحافظتتة ااراتتار التترييس 
كهراتتتاء  تتتتبراتتتار وداير ةديريتتتة ترايتتتة ةحافظتتتة اا–والستتتادة الةستتتؤولين فتتتب قستتتم التخطتتتيط 

جاة تة –رةادي والخالدية وامدية الخالدية .كةا اثةتن جهتود ال تاةمين فتب الةكتاتة الةركزيتة ال
 الستتيدةستتهير و  واآلرستتةأختتواتب )د.ر تترة ود.افتختتار  إلتتى واالةترتتاناالشتتكر  وأتنتتدماالراتتار. 
ووليتتد خالتتد ، الطماتتة )ةحةتتد رتتافع حةيتتد إلتتى واالةترتتاناالشتتكر  أتنتتدم أن بوال يفتتوترايرتتاس( 

لةترافنتهم لتب  اآلدابكميتة –قستم الجغرافيتة –ستام ةخمت ( الةرحمتة الراا تةجحةتد أ، شجيريال
 الةيدارب...فب الةس  

 جزاهم هللا خير الجزاء.

اهلل النتتدير ان يحفتتظ الجةيتتع  ذكتتره فتتب ةجتتال شتتكري هتتذا داعيتتةً  تربافتتكةتتا اعتتتذر لكتتل ةتتن 
درا ةحةتتد وآلتته و تتحاه الحةتتد هلل رب ال تتالةين وال تتالة والستتالم عمتتى ستتي أندعوارتتا  ختترآو 

 .أجة ين
 الباحثة



 ِ 

 الدراسةمستخلص 

فتتتب وستتتط النطتتتر  زاً ةيتتتةت ( ةوق تتتاً ريتتت  ةديرتتتة الخالديتتتة) ةرطنتتتة الدراستتتةتحتتتتل 
تتجستتد طاي يتتة  ةكاريتتاتأوتحتتتوي عمتتى  راتتاروالجتتزء الشتتةالب الشتترقب ةتتن ةحافظتتة اا

لم تتتراعات ةتتتة الالز  ااوليتتتةال تتتالحة لمزراعتتتة والةتتتواد  ااراضتتتبرهتتتر الفتتترات ووفتتترة ا
لةتتا  ورظتتراً  يتتدي ال اةمتتة والخاتترات.اااةتةثمتتة الاشتترية الةكارتتات فضتتال عتتن اإلالغذايية

 ااراضتتتتبةتتتتن توستتتتع عةرارتتتتب عشتتتتوايب عمتتتتى حستتتتاب ريتتتت  ةديرتتتتة الخالديتتتتة  هشتتتتهدي
ال ستيةا  لدراستتها تته الااحثتةعد   ااعثتاً  فنتد كتان الزيادة الستكارية الكايترة الزراعية اساب
اعتة حرفتة ثارويتة ر لز اأ تاحت  إذالةستاحات الةزروعتة  اقص كايتر فتباره اد ى الى تر

 .واإلداريةال ةل فب الوظاي  الحكوةية  إلى واتوجهالذين لمسكان 
قتتتتدةت الدراستتتتتة عرضتتتتًا لمخ تتتتتايص الجغرافيتتتتة الطاي يتتتتتة )الاريتتتتة الجيولوجيتتتتتة 

الخ تايص اخ والتراتة والةتوارد الةاييتة( وأثرهتا فتب التوستع ال ةرارتب. ثتم رتوالسط  والة
الاشتتترية التتتتب جتتتاءت لت طتتتب  تتتورة عتتتن حجتتتم الستتتكان  وتتتتوزي هم الجغرافتتتب وة تتتدل 
الرةتتو وأثتتر ال واةتتل االجتةاعيتتة واارث فتتب تفتيتتت ةمكيتتة اارض الزراعيتتة. وهتتذا ةتتا 
دعتتتى التتتى ترتتتاول االرةتتتاط الزراعيتتتة ةتتتن حيتتتث )توزي هتتتا وارواعهتتتا والةستتتاحة ال تتتالحة  

وا د ذلت   (.1997ةناررة ا ام  2007الحيوارية ل ام  لمزراعة والةزوعة، وواقع الثروة
كتان ال اتد ةتتن الت ترض التى طاي تتة التوستع ال ةرارتب عمتتى حستاب االراضتب الزراعيتتة 

تةتتتادًا عمتتتى الةستتت  أعةتتتن ةختمتتت  ارواعتتته )الستتتكرية والتجاريتتتة وال تتتراعية والخدةيتتتة( 
ستخدام اسموب ال يرة. وةن ثم فند كان الاد ةن اعطاء  رؤيتة جغرافيتة عتن الةيدارب وا 

 ( ةتتن ختتالل االستتناطات2017التوجهتتات الةستتتنامية ا تتد تحديتتد حجتتم الستتكان ل تتام )
الستتكارية وتحديتتد حاجتتة الستتكان التتى الوحتتدات الستتكرية وةستتاحتها وترةيتتة الةؤسستتات 

ال تتتراعب وترةيتتتة الثتتتروة  -الخدةيتتتة التتتتب يحتاجهتتتا الستتتكان، وترةيتتتة التكاةتتتل الزراعتتتب
 الحيوارية.
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 :المقدمة
اػػفُسػػالتُالعلػػرُالحػػديثُكُالحضػػري ُأالريفيػػ ُُللاسػػتاراتالتكسػػاُالعارا ػػ ُُعػدٌُيُي

 ُالاسػػتارُكاػلُتبعػػتُاػػفُتحسػػفُالكضػاُاذيتلػػلدمُالػػذمُيحتػػلجُسػػنل بسػببُال اػػكُال
الػػاُالكحػػداتُالعارا يػػ ُالػػذمُيترتػػبُاليػػتُتعػػددُاسػػنلؿُكلػػكرُالتكسػػاُالعارا ػػ  ُااػػلُ

فػػ ُالاػػدفُكافريػػلؼُالػػاُحسػػلبُاذراضػػ ُلعارا ػػ ُاُيػػؤدمُالػػاُتويػػرُكأتسػػلعُال ينػػؿ
فػػػػلفُالسػػػنلفُالاتزايػػػػديفُُثلبتػػػ الزراايػػػ ُكلاػػػلُنل ػػػػتُافرضُالزراايػػػ ُذاتُاسػػػػلحلتُ

يحتلجكفُالػاُب ػلاُالكحػداتُالسػن ي ُالتػ ُتسػيدُالػاُاػذ ُافراضػ ُذسػيالُكأفُريػؼُ
تسػػػػا ُتُاجاكاػػػػ ُاػػػػفُالاحػػػػدداتُالطبيعيػػػػ ُكالبسػػػػري ُالتػػػػ ُذُاػػػػادي ػػػػ ُاليللديػػػػ ُتحن

(ُزكيػػ ُٖكُْبلذاتػػدادُالعارا ػػ ُإذُبلتجػػل ُاذراضػػ ُالزراايػػ ُذسػػيالُفػػ ُااػػلطعت ُ 
ذبلفُكحلػػيب ُالسػػريي ُكيػػدُسػلادُالػػاُذلػػؾُكجػػكدُرلبػ ُا ػػدُذكمُالػػديكؿُالارتفعػػ ُالػ

فػػ ُب ػػلاُالكحػػداتُالسػػن ي ُذاتُالطػػرازُالعارا ػػ ُالحػػديثُالكاسػػاُالاسػػلح ُإذُتتػػراكحُ
ُ.ِ(ـََِٓ-َََُضُبيفُ الاسلح ُالنلي ُلاطع ُاذُر

كلاػػػدُنػػػلفُلعاػػػدُالثال ي ػػػلتُاػػػفُالاػػػرفُالعسػػػريفُافثػػػرُالكاضػػػ ُفػػػ ُتويػػػرُطبيعػػػ ُ
راضػػػ ُسػػػن ي  ُكيػػػدُنػػػلفُلعلاػػػؿُافرثُااسػػػلحلتُاػػػفُاذرضُالزراايػػػ ُلتتحػػػكؿُالػػػاُ

دكرُا ـهُف ُالزحؼُالػاُاذراضػ ُالزراايػ ُلب ػلاُالكحػداتُالسػن ي ُاؤديػلنُبػذلؾُالػاُ
اُالكحػػداتُليػػ ُكلػػورُاسػػلحت لُافاػػرُالػػذمُدفػػاُالكرثػػ ُالػػاُب ػػتفتيػػتُالالنيػػ ُالزراا
فػ ََُُِّفحتالؿُافارين ُللعراؽُالـُاكابعثر.ُكيدُسلاـُُالسن ي ُبسنؿُاسكائ 

رتفػػلعُاسػػتكلُُاتػػد  ُنفػػلاةُافرضُالزراايػػ ُكتعرضػػ لُالػػ الايػػل ُا سػػكبُالتلػػحرُكات
كتعػػرضُالتربػػ ُإلػػاُُلئ  اطػػلعُالتيػػلرُالن ربػػ الجكفيػػ ُكتعطيػػؿُسػػبن ُالابػػلزؿُ تيجػػ ُف
ب ػلاُالثن ػلتُالعسػنري  ُفضػالنُاػفُإرتفػلعُُكاإل جراؼُبسببُحرنػ ُالليػلتُالعسػنري ُ

أسعلرُالكيكدُالاستيدا ُف ُتسويؿُالاضػيلتُافركائيػ ُكتجريػؼُالبسػلتيفُكالحاػكؿ ُ
كيػػػػدُسػػػػلاـُا يػػػػراطُسػػػػبلبُريػػػػؼُالادي ػػػػ ُفػػػػ ُاذج ػػػػزةُافا يػػػػ ُدكر ُالبػػػػلرزُفػػػػ ُتػػػػرؾُ

ُاتالدُالاُاليتـُاستيراد ُافُاكادُلذائي ُافُالدكؿُالاجلكرة.الزراا ُكاذ
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كالافػػلايـُال ظريػػ ُالتػػ ُُبلفسػػسلنُلٌاػػفُينػػكفُالبلحػػثُاُيأُالبحػػثُالعلاػػ ُأسػػساػػفُ
للت لُمُلػيأُ(ُ اسػنل ُبسػنؿُدييػؽالفُيسػتطياُتحديػدُأُكُالدراسػ تترنزُالي لُاسنل ُ

ُابػلرةُاػفُسػؤاؿُليػرُاجػلبُا ػتُ لُنل ػتُالاسػنللٌاػُكُ ضح ُكاف كا ف ُابلراتُكا
كالػػاُذلػػؾُُ(ِ الطػػرؽُلتحديػػدُاسػػنل ُالبحػػثُاػػكُطرح ػػلُالػػاُسػػنؿُسػػؤاؿُلحػػدأُفٌُإفػػ
ُددتُبللت :اسنل ُالبحثُيدُحُيُفٌُإف

ريػػػػؼُادي ػػػػػ ُالزراايػػػػػ ُفػػػػ ُُافراضػػػػ الػػػػاُسػػػػلب ُاػػػػؿُللتكسػػػػاُالعارا ػػػػ ُتػػػػػلثيرُ -
ُ؟اليللدي 

ا تجػػ ُللاحللػػيؿُا طاػػ ُبفعػػؿُالتكسػػاُالعارا ػػ ُاػػفُسػػ ُاػػؿُتحكلػػتُا طاػػ ُالدرا -
 ؟است لن ُللاكادُالوذائي ُالالدا ُافُيلرجُالا طا الاُا طا ُالزرااي ُالوذائي ُ

 
  The Hypothesis of Study:ةسالدرافرضية 
ف ػػػ ُابػػػلرةُااتضػػػب ُ ُالادركسػػػ لاسػػػنل ُلحػػػالنُابػػػدئيلنُُالدراسػػػ فرضػػػي ُثػػػؿُتاٌُ

كيانػػػفُ ُالبلحػػػثُيػػػالؿُيطػػػكاتُبحثػػػتُالػػػاُبرا ت ػػػلدةُيسػػػعاُا طايػػػ ُليػػػرُاعاٌػػػ
ُُُ-:ُللت بليللت لُ

ف ُزيلدةُالريع ُالاعاكرةُالت ُالت اػتُالسنلفُُبلادادالزيلدةُالنبيرةُأس اتُ -ُأ
اسػػلحلتُا اػػ ُاػػفُاذراضػػ ُالزراايػػ ُااػػلُيع ػػ ُت ػػليصُالاسػػلحلتُاللػػللح ُ

ُُُاالـُزحؼُالكحداتُالسن ي .ُللزراا 
ُلتسػػتثارالزراايػػ ُُافراضػػ ااػػلؿُإالػػاُ ُاػػؿُالزرااػػ اذبتعػػلدُاػػفُالعأدلُُ-ُب

ُُُ.ف ُالتكساُالعارا  
  The Aims of Study :ىدف الدراسة

                                                 

 َُُُُُُُُٖٗ(ُاحاػػػػػػػدُازاػػػػػػػرُالسػػػػػػػالؾُكايػػػػػػػركف ُاذلػػػػػػػكؿُفػػػػػػػ ُالبحػػػػػػػثُالعلاػػػػػػػ  ُجلاعػػػػػػػ ُالاكلػػػػػػػؿ ُُ 
 .ُُّٕص

 ََُِٕ ُااػلف ُُاػلتُالحديثػ ُفػ ُالبحػثُالعلاػ ُالجورافػ  ُط(ُيلؼُحسيفُالػ ُالػدليا  ُاذتجلِ 
ُ.ٕٔص
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الدراسػػ ُلػػكذ ُلاػػلُظ ػػرُالػػاُحيػػزُالكجػػكدُكاليػػتُفػػلفُالػػذمُاػػدؼُُدراسػػ لنػػؿُ
ُ دؼُالا:ت

كفػػػػؽُاالطعػػػػلتُا طاػػػػ ُُاطػػػػلاُلػػػػكرةُكاضػػػػح ُاػػػػفُحجػػػػـُالتكسػػػػاُالعارا ػػػػ إ
ت ػليصُالاسػلحلتُالازركاػ ُبعػدُتػرؾُالسػػنلفُُسػؼُاػفكالن ََُِٕلعػلـُالدراسػ 

كاحلكلػػ ُكضػػاُرؤيػػ ُجورافيػػ ُ ُكاإلداريػػ لئؼُالحنكايػػ ُظػػللزرااػػ ُكالعاػػؿُفػػ ُالُك
ُ.ذانل ي ُاكاج  ُاذاُالتكساُبالُتكفرُافُسبؿ

ُ

 
  The Important of Study :أىمية الدراسة
بسػػػنؿُالدراسػػػ ُُكا طاػػػ  ػػػلُالعرايػػػ ُالارحلػػػ ُالتػػػ ُياػػػرُب ػػػلُيطُرُأاايػػػ تػػػلت ُاػػػفُ

اػػفُتويػػرُفػػ ُُأفرزتػػتكاػػلََُُِّكاػػ ُارحلػػ ُاذحػػتالؿُاذارينػػ ُا ػػذُاػػلـُُ يػػلص
ل ػػػػلُبسػػػػببُالتكسػػػػاُالعارا ػػػػ ُُالتػػػػ ُتتعػػػػرضالزراايػػػػ ُكالايػػػػلطرُُافراضػػػػ اسػػػػلح ُ

ُالوذائ ُللسنلف.ُافافيتللدُالكط  ُكالاُالاُافؤدمُاليتُافُتلثيراتُسلبي ُيكال
ُ

  Justification of studyمبررات الدراسة : 
ُارنزُ لحي ُالحبل ي .ُيرُالريف ُلادي  ُاليللدي ظ تعدُا طا ُالدراس ُال -ُ
ُل ػػػلُدكراػػػلُطبيعيػػػ ُكبسػػػري ُالتعريػػػؼُباػػػلُتاتلنػػػتُا طاػػػ ُالدراسػػػ ُاػػػفُاانل يػػػلت -ِ

 ُكالا ػػػلطؽُالتػػػ ُيػػػريػػػؼُال لحُحلجػػػ الاػػػؤثرُفػػػ ُييػػػلـُ سػػػلطُزرااػػػ ُنػػػلفُيوطػػػ ُ
 .فُتكيؼُلجال ُافُاذسبلبالُتتجلكر ُلن 

تفتادُا طا ُالدراس ُالاُدراس ُتنسػؼُطبيعػ ُالزحػؼُالعارا ػ ُالػذمُايػذُيلػت ـُ -ّ
 الزرااي .ُ افراضُكاسع ُافُاسلحلت

ُ
 

 :المكانية والزمانية حدود منطقة الدراسة
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بللحػػدكدُاذداريػػػ ُل لحيػػػ ُالحبل يػػ ُبلسػػػتث لاُادي ػػػ ُاليللديػػػ ُا طاػػػ ُالدراسػػػ ُُتتحػػدد
 يػػػػ ُفاػػػػدُااتاػػػػدتُالبلحثػػػػ ُالػػػػاُلاػػػػلُالحػػػػدكدُالزارمُاادالتػػػ ُتاثػػػػؿُارنػػػػزُال لحيػػػػ ُاف
فػػػ ُاحلفظػػػ ُُكبيل ػػػلتُالارنػػػزُالتاػػػكي  ُالرئيسػػػ ُُٕٗٗالتعػػػدادُالعػػػلـُللسػػػنلفُاػػػلـُ

ُ.ََِٕلعلـُُاذ بلر
  The Tropical location :الموقع الفمكي -أ

(ُُُِّّٔ-ٍُُُِِّّْاػػرضُ ُتاتػػدُا طاػػ ُالدراسػػ ُبػػيفُدائرتػػ  كيطػػ ُُسػػالذُنٍْ
(ُُّْْٗ-ٍُُُّْْْٖطكؿُ  ُ.(ُيريط ُ ُ.سريلُنٍُْ
ُ

  The geography location:الموقع الجغرافي -ب
 بػػلرُكالتػػ ُتبعػػدُتاػػاُا طاػػ ُالدراسػػ ُفػػ ُالجػػزاُالسػػالل ُالسػػري ُاػػفُاحلفظػػ ُاف

كتاثػػؿُالجػػزاُالسػػالل ُاػػفُالسػػ ؿُالرسػػكب ُ ُربُاػػفُادي ػػ ُبوػػدادوػػنػػـُالػػاُالُ(َٗ 
نػػـ(ُاػػفُارنػػزُادي ػػ ُُِٓك ُنػػـ(ُاػػفُارنػػزُادي ػػ ُالراػػلدمُلربػػلنَُُِكالتػػ ُتبعػػدُ ُ

(ُيحػدُا طاػ ُالدراسػ ُاػفُالسػالؿُكالج ػكبُُ(ُلكرةُجكي ُ ِالفلكج ُسريلنُيريط ُ 
ُكالوػػربُارنػػزُيضػػلاُالراػػلدمُكيحػػدُاػػلُاػػفُالسػػرؽُالحػػدكدُاذداريػػ ُلاضػػلاُالفلكجػػ .

ُ.(ِنـّٓٗ.ُْٗأمُالُيعلدؿُ  ُ(ُدك الُنٖٕٓٗٓتبلغُاسلح ُا طا ُالدراس ُالنلي ُ 
كب سػػب ُ ُ(ُدك اػػلُنََُِٕـُ ََُِٕاللػػللح ُللزرااػػ ُلعػػلـُُافرضتبلػػغُاسػػلح ُ

دك اػػػػلنُكب سػػػػب ُُ(ُُْٖٕكالاسػػػػلح ُالازركاػػػػ ُ ُ ُاػػػػفُالاسػػػػلح ُالنليػػػػ ُ%(ُِ.ّٓ 
كبلوػػػتُالاسػػلح ُالاتالحػػػ ُُ(.ُجػػدكؿُ  ُ(ُاػػفُالاسػػلح ُاللػػػللح ُللزرااػػ %ٓ.ٕٔ 
ُ.(ُ  %(ُافُالاسلح ُالنلي ُف ُا طا ُالدراسُ.ٓ(ُدك النُكب سب ُ َُّٔ 

(ُاالطعػػػلتُاث تػػػلفُا  ػػػلُالػػاُياػػػيفُ  ػػػرُالفػػػراتَُُتتنػػكفُا طاػػػ ُالدراسػػػ ُاػػفُ 
ُكثاػػػػلفُاالطعػػػػلتُالػػػػا ُ(ُحلػػػػيب ُالسػػػػريي ٖاالطعػػػػ ُ ُك(ُزكيػػػػ ُالػػػػذبلفُْاالطعػػػػ  

ُُ
ُ
ُ

                                                 

 .ََِٕلعلـُ(ُسعب ُزراا ُاليللدي  ُيسـُالتيطيط ُبيل لتُليرُا سكرةُُ 
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ُ
ُ

ُ
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ُُ(ُلكرةُ 
ُلريؼُادي  ُاليللدي لكرةُجكي ُ

 
www.wikimapia.org/#/lat=33.40858858lon=43.53109368z=138|=58m=a8v=2ُُ:الالدر
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 ال اللػػ ُكالاالحاػػػ ُُ(ِّ ُِِ َُُ ُٗ ُٕ ُٔ ُٓ ُِيسػػلرُ  ػػرُالفػػػراتُ االطعػػلتُ
ُ(.ّركسُكلزكافُكالبكبلل ُ(ُيريط  كالحكزُكأـُالُنرطلفكالحالايلتُُك

ُ
ُ(ُُجدكؿُ 

اريلـُالاالطعلتُكالاسلح ُالنلي ُكاللللح ُكالاسلح ُالازركا ُك سبت لُف ُا طا ُالدراس ُلعلـُ
 دك ـ/ََُُِٕ

 

 اىزقٌ
 اىَقبطؼخ

اىَظبحخ 

 اىنيٞخ

اىَظبحخ اىصبىحخ 

 ىيشراػخ

اىَظبحخ 

 اىَشرٗػخ

ّظجخ اىَظبحخ 

اىصبىحخ ٍِ 

 اىنيٞخ %

ّظجخ اىَشرٗػخ 

 ٍِ اىصبىحخ %

2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

22 

23 

 اىَْبىخ

 سٗٝخ اىذثبُ

 اىَالحَخ

 اىحَبٍٞبد

 مزطبُ

 حصٞجخ اىشزقٞخ

 ٍبح٘س

 اً اىزٗص

 غشٗاُ

 اىج٘ثبىٚ

5131 

6351 

5821 

7241 

6188 

7225 

8251 

5451 

5125 

2911 

2411 

1511 

2111 

2811 

4911 

2111 

811 

811 

2317 

1511 

935 

1317 

947 

1323 

4359 

1796 

635 

696 

914 

1266 

46,8 

23,6 

34,4 

16,3 

81,5 

27,7 

9,7 

14,7 

45 

51,7 

38,9 

87,1 

47,4 

47,3 

88,9 

89,8 

79,4 

87 

39,6 

84,4 

 %67,5 %35,2 14178 21117 59578 اىَدَ٘ع

كزارةُالزرااػػػػ ُ ُاديريػػػػ ُزرااػػػػ ُسػػػػعب ُاليللديػػػػ ُ يسػػػػـُالالػػػػدر:ُااػػػػؿُالبلحثػػػػ ُبلإلاتاػػػػلدُالػػػػا:ُ
ََُِٕالتيطيطُ ُبيل لتُليرُا سكرةُ ُ

 
 ىيكمية الدراسة:

جلبػػ ُالػػاُفرضػػيلت ل ُفاػػدُاسػػتلزاتُلتوطيػػ ُجكا ػػبُاسػػنل ُالتكسػػاُالعارا ػػ  ُكاإل
ُادادُالاادا ُكأربع ُفلكؿ.إالدراس ُ

ُ

تضػػػػػا تُالااداػػػػػ ُاسػػػػػنل ُالبحػػػػػثُكالفرضػػػػػي ُكاػػػػػدؼُالدراسػػػػػ ُكحػػػػػدكدُالدراسػػػػػ  ُ
ُُكاجراااتُالدراس ُالايدا ي ُ ُكالافلايـُافسلسُكالدراسلتُالسلبا .

ُلا طاػػ ُالدراسػػ .الطبيعيػػ ُكالبسػػري ُُثػػـُجػػلاُالفلػػؿُاذكؿُبلليلػػلئصُالجورافيػػ 
كزيع ػػلُكأ كاا ػػلُكالاسػػلح ُتاػػفُ لحيػػ ُالزراايػػ ُُاف اػػلطفاػػدُ ػػليشُأاػػلُالفلػػؿُالثػػل  ُ

ُ.ُٕٗٗاالر  ُبعلـََُُِٕاللللح ُللزراا ُكالازركا  ُككاياُالثركةُالحيكا ي ُلعلـُ
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ُ
ُ
ُ
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ُ-تجلريػػػػػ ُ– سػػػػػن ي ُا كااػػػػػتكت ػػػػػلكؿُالفلػػػػػؿُالثللػػػػػثُالتكسػػػػػاُالعارا ػػػػػ ُبايتلػػػػػؼُ
ُالا (.ُكتـُدراستتُالاُأسلسُالاس ُالايدا  .-دي ي -تعلياي -لحي -ل لاي 

بتحديػػدُحجػػـُالسػػنلفُلسػػ  ُالالزاػػ ُلػػؿُالرابػػاُالتكج ػػلتُالاسػػتابلي ُالفُكيػػدُ ػػليش
(ُبعاؿُإسالطلتُسنل ي ُكتحديدُحجػـُالسػنلفُكالحلجػ ُالػاُالكحػداتَُُِٕال دؼُ 

السن ي ُكاسلحت لُكت ايػ ُالاؤسسػلتُاليدايػ ُالتػ ُيحتلج ػلُالسػنلف ُكت ايػ ُالتنلاػؿُ
لي ُالدراسػ ُتػـُالتكلػؿُالػاُجالػ ُالل لا ُكت اي ُالثركةُالحيكا ي .ُكف ُ  -الزراا 

ُافُاذست تلجلتُكالتكليلت.
 

  Basic (Naim) Concepts :المفاىيم االساسية
سػػتعالؿُسػػتعالل لُاإلاُتسػػلسُسػػلادُفػػ ُكضػػكح لُُكفُتحديػػدُالافػػلايـُكالاعطيػػلتُافإ

رتبلطػػػػلُنبيػػػػراُإرافػػػػ ُيػػػػرتبطُوالحاػػػػؿُالجُأفسػػػػيالُُكلاػػػػكض ُُاللػػػػحي ُدكفُلػػػػبسُأك
لػػذاُ ُيػػرالُفيتػػدايؿُبعػػضُتلػػؾُالافػػلايـُكييتلػػؼُبعضػػ ل ُيػػرلبحاػػكؿُالاعرفػػتُاف

اُفػػػ ُتف ػػػـُلفػػػلفارُياتضػػػ ُتحديػػػدُتلػػػؾُالالػػػطلحلتُكالتعريػػػؼُب ػػػلُلتسػػػلادُالاػػػلُر
ُكفيالُيلت ُأاـُالافلايـُالت ُتسكدُف ُات  ل:ُف ُالدراسلتُالجلا
ُُ

  land:األرض-
ُافلايـُتيتلؼُبليتالؼُالاجلؿُالذمُيستيدـُفيػتُاُةرضُادٌُلأل  ُُا  ػلنػؿُف ػـك

ُاإل ُ ت ػػػػلاُنإُافرضُتلػػػػ يؼاػػػػفُُبتػػػػدااُنإُالتربػػػػ دارمُللتعبيػػػػرُاػػػػفُف ػػػػ ُكفػػػػؽُالاف ػػػػـك
ُُ(ُ يتللدم.بللاجلؿُاإلُدارمُاركراُنبللتعلاؿُاف
ُافرضؼُعػػرٌُفُتُيأفياػػكؿُيانػػفُُ ب ػػلُالتربػػُيللػػداُنرضُاليسػػيرُالػػبعضُلػػألُكنثيػػراُن

لػػػؿُافُةلاػػػلدُ كالحيكيػػػُ النيايلكيػػػُكُ الفيزيلكيػػػُيػػػ  ػػػلتمُااليػػػلتُالتعُرُ:  ػػػلإبُ التربػػػُكأ
اػػفُفُال بػػلتُاٌنػػيُيالػػذمُالحيػػكمُُطسػػتارارُال سػػلتسػػلادُالػػاُإُ تحػػتُظػػركؼُطبيعيػػ

ُال ضمُكاذثالر.
                                                 

سػػتعالذدارةُالتػػربُُكإكليػػدُيللػػدُالعنيػػدم ُُ(ُ)  َُُٗٗالاكلػػؿ ُجلاعػػتُبوػػداد ُُاطػػلباُتُافراضػػ  ات
ُ.ْٔصُ
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ُالجوُركتع  ُ بلليلػلئصُُتاتلزُافرضافُسط ُُةاحددُ ف ُا طااكفؽُالاف ـك
ُ تلػؾُالا طاػكالت ُيانفُالت بؤُبدكريت لُللوالؼُالحيكمُفػ ُُ كُالدكريأُ سبيلُنُةالاستاُر
ُ كفكي ػػػػػلُكتحت ػػػػػلُكاػػػػػ ُبػػػػػذلؾُتسػػػػػاؿُالوػػػػػالؼُالجػػػػػكمُكالتربػػػػػُافرضاػػػػػفُُةالاحػػػػػدكد

 سػل  ُالالضػ ُاإلُطكالايل ُكالوالؼُال بلت ُكالحيكا  ُك تلئمُال سلُ كالليكرُالتحتي
ُ افراضػفػ ُاسػتعالذتُُا اػلُنُثػراُنأالذمُتترؾُفيتُاذ ُالاتويػراتُُكالحلضرُالاُالحدُ 

   (ُ  .يكالاستابلُ الحللي
افرضُسػػػلع ُليػػػرُيلبلػػػ ُلل اػػػؿُكا لػػػرانُاػػػفُُتيعػػػدٌُفُيتلػػػلدماإلُااػػػلُاػػػفُالاف ػػػـك

ةُاكااػػؿ ُا  ػػلُاػػلُيتعلػػؽُبطبيعػػ ُ.ُكتتػػلثرُيياػػ ُافرضُكأاايت ػػلُبعػػدٌُاإل تػػلجا للػػرُ
الاكيػػػاُ الا ػػػػلخ ُالطبكلرافيػػػػ  ُالػػػػلدرُالايػػػل  ُ..(ُكيللئلػػػػتُاكُاػػػػلُيتعلػػػػؽُبػػػػ اطُ

يجعػؿُافرضُتػديؿُفػ ُُكا ػلؾُاػفا لطؽُالارلكب  ُاذستعالؿُاكُاكيع لُبلل سب ُلل
ُ(ِ ادةُافلايـُا  لُافرضُنالني ُاكُالحيزُأكُافرضُنرأسالؿ.

 Agricultural Land :رض الزراعيةاأل -
ُافراض ُ الزرااػ ُب كايػتُال بػلت ُكالحيػكا  ُُلإل تػلجبُالاستثارةيساؿُاذاُالاف ـك

ل ظػػلـُالحراثػػ ُالاسػػتارُكالاحلفظػػ ُ ػػلُافراضػػ ُالتػػ ُتيضػػاُبػػلمُاسػػلكبُنػػلفُأكُأ ٌُ
تبلعُأفضؿُاذسلليبُالعلاي ُف ُالزرااػ  ُكيانػفُتلػ يف لُالػاُإالي لُتتـُافُطريؽُ

ُ(ّ لللح ُللزراا (.ُرليُلللح ُللزراا (ُك أراضُوُضُوال فيفُ أُر

 Suitable Land For Agriculture :األرض الصالحة لمزراعة-
ليػػػلتُالزرااػػػ ُاثػػػؿُالحراثػػػ ُكالبػػػذارُسػػػتارارُالػػػاُااإكاػػػ ُافرضُالتػػػ ُتيضػػػاُب

ُ ُإلا:كالج  ُكالحللد ُكيانفُتاسيا لُحسبُ كعُافستعالؿُالسلئد
ُ

                                                 

ليػػرُُ طركحػػ ُدنتػػكرا أُيرضُالزراايػػ ُفػػ ُيضػػلاُالا ػػلذرة ُتُاذإسػػتعالذسػػاي ُفيلػػؿُافسػػدم ُُُ(ُ)
ُ.ُُْٔ ُصُٔٗٗا سكرة ُنلي ُالتربي ُ ابفُرسد( ُجلاع ُبوداد ُ

(2) R. Borl we, Lamd Resource Economics Englweood, Gliffs Fourth, Printing, 

1963, P.89.ُ 
 َُُٖٗلعػػػػلل ُكالبحػػػػثُالعلاػػػػ  ُ ُاذحلػػػػلاُالزرااػػػػ  ُكزارةُالتعلػػػػيـُاكآيػػػػركفيلػػػػؼُابدالحسػػػػيفُُ(ّ)

ُ.ُُٖٓص
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 Un Suitable Land For Agriculture :الصالحة لمزراعةغير األرض -
ات كاػػػ ُالكاػػػ ُتلػػػؾُافراضػػػ ُالتػػػ ُذُتيضػػػاُبسػػػنؿُا ػػػتظـُللعاليػػػلتُالزراايػػػ ُ

ُالتػػػػ ُذافرضُُفضػػػػالنُاػػػػف ُطبيعيػػػػ  ُالتػػػػ ُتعػػػػدُارااػػػػُافحػػػػراشُأراضػػػػ كتسػػػػاؿُ
سػتيدـُلالسػػتعالؿُالزرااػ ُنلفراضػػ ُالسػػن ي ُكالايػلزفُكاحطػػلتُالذتُالزراايػػ ُت

ُكا سآتُالرمُكي كاتُالرمُكاللرؼُكالبزؿ.
 District :المقاطعة-

مُأكُتجاػػاُالسػػنلفُاكُاتبػػلراتُايتلفػػ ُنظػػركؼُالػػرٌُاسػػلح ُاػػفُافرضُتتحػػددُإل
ُ(ُ دارةُحاكؽُافراض .إكيدُأكجدتُلتس يؿُا ا ُبحدكدُجورافي ُطبيعي .ُ

 Pattern :النمط-
ُتحديػػد ُالػػاُ ُ سػػا ُياػػـك يػػتالؼُبػػيفُسػػلسُالتسػػلبتُاكُاإلأاػػكُابػػلرةُاػػفُاف ػػـك

ُ(ِ لفلتُاكُيللئصُالحلذتُالافردة.
الع للػػػػرُفػػػػكؽُسػػػػط ُُت ػػػػتظـُباكجبػػػػتالسػػػػنؿُالػػػػذمُفيع ػػػػ ُا ػػػػدُالجوػػػػرافييفُأاػػػػلُ
ُ(ّ افرض.

ُ
 دراسة :خطوات العمل في ال

ُتـُتحديدُيطكاتُالعاؿُبللدراس ُبالُيلت ُ:ُ
 :جمع البيانات -1

ُكسالتُالاُالُيلت ُ:ُ

                                                 

ايػ  ُرسػلل ُالجسػتير ُليػرُا سػكرة ُفػ ُالجورافيػ ُافيلابراايـُترن ُجعلط  ُيضلاُالفلكج  ُدراس ُُ(ُ)
ُ.ُُُُّ ُصُٕٔٗنلي ُالداب ُجلاع ُبوداد ُ

 َُُٖٗابػػػػدالرزاؽُاحاػػػػدُالبطيحػػػػ  ُاذ اػػػػلطُالزراايػػػػ ُفػػػػ ُالعػػػػراؽ ُدارُالنتػػػػب ُجلاعػػػػ ُبوػػػػداد ُُ(ِ)
ُ.ُُِٓص

لبرمُفلرسُال يت  ُيليؿُاسالايؿُاحاد ُاذستيطلفُالريف  ُجلاع ُبوداد ُبيػتُالحناػ  ُبوػداد ُُ(ّ)
ُ.ُُُُّ ُصُٖٗٗ
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اػػفُالنتػػبُُبللاكضػػكعُالدراسػػلتُالسػػلبا ُذاتُالعاليػػ ُكاراجعػػ العاػػؿُالانتبػػ ُ -ُأ
لػداراتُكالػدكريلتُكال سػراتُكافكالرسلئؿُكاذطػلري ُالجلاعيػ ُالعلاي ُُكالاللدر
ُ(. تر يتسبن ُ افاتلبع ُُفضالنُافُالرساي 

بػػدكائرُلحلػػكؿُالػػاُالبيل ػػلتُكتاثلػػتُلاراجعػػ ُالػػدكائرُالرسػػاي ُذاتُالعاليػػ ُ -ُب
الارنػػػزُالتاػػػكي  ُالػػػرئيسُفػػػ ُاحلفظػػػ ُُك ُاليللديػػػ ُكُالراػػػلدمسػػػعب ُزرااػػػ ُُالدكلػػػ 
يسػػػـُُ–ن ربػػػلاُاليللديػػػ ُكالراػػػلدمُكفػػػ ُالراػػػلدمُالالئيػػػ ُُ بػػػلرُكاديريػػػ ُالاػػػكارداف

التيطػػػػيطُالعارا ػػػػ ُفػػػػ ُاحلفظػػػػ ُُك ُ بػػػػلراحلفظػػػػ ُافاديريػػػػ ُتربيػػػػ ُُك ُداتاالعػػػػد
 .ُافراض يسـُُ–بلدي ُاليللدي ُُك ُ بلراف

   الدراسة الميدانية : -2
ُاػػػـُالاسػػػلنؿأتعػػػدُااليػػػ ُجاػػػاُالبيل ػػػلتُاليللػػػ ُبللتكسػػػاُالعارا ػػػ ُكاحػػػدةُاػػػفُ

لػػعكب ُالحلػػكؿُُأبرزاػػلكاػػفُُإ جلزاػػلالدراسػػ ُيػػالؿُاػػدةُُكاج ت ػػلالتػػ ُُكاللػػعكبلت
ُ:بسببلفُكالكحداتُالسن ي ُؽُبللسنٌُيل لتُكذسيالُالُيتعلالاُالب

ُفياػػػػلُيتعلػػػػؽُبللسػػػػنلفُكذسػػػػيالديياػػػػ ُفػػػػ ُدكائػػػػرُالدكلػػػػ ُُإحلػػػػلئيلتاػػػػدـُتػػػػكفرُ -أُ
بسػػػببُظػػػركؼََُُُِٕلعػػػلـتعػػػدادُاػػػلـُللسػػػنلفُكجػػػكدُكالكحػػػداتُالسػػػن ي ُلعػػػدـُ

ُُُ.ََِّاذارين ُللعراؽُالـُُاإلحتالؿ
 الدراس ُ.ُثُا طا بللبحادـُتكفرُالاللدرُالت ُتت لكؿُ -بُ

ُاإلحػتالؿُيػكاتُلػدفتعرضُدكائػرُالدكلػ ُالػاُالاػدااالتُكالعبػثُبسػجالت لُاػفُ -جُ
ُ.اذارين 

ُؼُىااػػػلُنلٌػػػُافا ػػػ اػػػفُانػػػلفُبسػػػببُالظػػػرؼُُأنثػػػراُلػػػاُالرسػػػاي دكائرُالػػػا تاػػػلؿُ -دُ
اػػفُُأنثػػرُتويػػرتدكائػػرُالدكلػػ ُالتػػ ُُأاػػلنفالبلحثػػ ُالج ػػدُكالكيػػتُفػػ ُالبحػػثُاػػفُ

ُ.ارة
سػػػػتبيلفُسػػػػتالرةُافإدذاُبللاعلكاػػػػلتُاليللػػػػ ُباػػػػفُاإلُرأربػػػػلبُاذسػػػػتيػػػػكؼُ -قُ

ُ.ُالدراس بلاداؼُُذي لا ـكتطلبُذلؾُبذؿُج دُ
ستحلػػػػلؿُإلُ دراسػػػػت لفػػػػ ُُسػػػػتبيلفإسػػػػتالرةُإتػػػػـُتلػػػػايـُُـاػػػػلُتاػػػػدُأسػػػػلسكالػػػػاُ
ُالجكا ػػبُالتحليليػػ ُفػػ ُاػػذ ُالدراسػػ ُاػػلُييػػصُالكحػػداتُإلي ػػلالتػػ ُتسػػت دُُالاعلكاػػلت
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ناػلُكالعلا .ُُالاعالري ُاذيرلُذاتُاليدا ُاذجتالاي اتُالكحدُفضالنُافُ السن ي 
ُ.((ُالحؽ  ستبيلفُاإلستالرةُإف ُ
ُ

   عينة الدراسة: -3
سػتنالؿُالاعلكاػلتُإلااتُلورضُستبيلفُإستالرةُإلادُتطلبتُاعطيلتُالدراس ُ

لعي ػ ُاػفُُسػتبيلفاإلسػتالرةُإثػؿُكتاٌُ ُيتـُالحلكؿُالي لُافُالج ػلتُالرسػاي لـُالت ُ
(ََُُُْالبػللغُ ُسػرُا طاػ ُالدراسػ أ(%ُاػفُاجاػكعَُِجتاػاُالاػدركسُب سػب ُ الا
ُللعلـُالاذنكرُ.ُالتاكي ي ُباكجبُالبطلي  ُـََُِٕلعلـُُاسرة
(َََُِ الػػاُاذسػػرُالسػػلن  ُفػػ ُالاالطعػػلتُسػػتالراتُالاكزاػػ بلػػغُاػػددُاإليػػدُُك

زفُبػػػػػيفُ ػػػػكعُاػػػػػفُالتػػػػػكاُب ػػػػػدؼُايجػػػػػلداالطعػػػػػ ُُسػػػػػتالرةُلنػػػػؿٌُإ(ََُِسػػػػتالرةُبكايػػػػػاُ إ
 ُ احػػالتُيتلػػلدي سػػط ُاإلناػػلُسػػاؿُالاسػػ ُالايػػدا  ُافُ االطعػػلتُا طاػػ ُالدراسػػ 

 ُنػػػلفُاسػػػحلنُسػػػلاالنُلنػػػؿُاػػػذ ُفػػػنلاجلذت ػػػلُبُ(تجلريػػػ ُكلػػػ لاي ُكاليػػػدالتُالعلاػػػ 
بلػغُحجػػـُاذسػتالراتُلأل سػػط ُاذيتلػلدي ُكاليدايػػ ُُ.الانػػل   سػط ُكفػػؽُتكزيع ػلُاف
(ُاليللػػػ ُبلذ سػػػط ُُلرةُافسػػػتبيلف ب(ُالحػػػؽُ (ُاسػػػتالرة.ُبلسػػػتيداـُأسػػػتآُِْ 

ااػػؿُجػػداكؿُتػػـُتفريو ػػلُيػػدكيلُُكسػػتالراتُكجاع ػػلُكبعػػدُالايػػلـُباتلبعػػ ُاإلُاذيتلػػلدي .
ُسئل ُك تلئج ل.جلبلتُافإل

ُ
 الدراسات السابقة :

كجػدتُالبلحثػ ُُكيػدُالاكضػكعاػذاُفػ ُا طاػ ُالدراسػ ُتعػللمُدراس ُسلبا ُُذُتكجد
يػػػالؿُُاػػػفُكالعربيػػػ ُالتػػػ ُتت ػػػلكؿُالتكسػػػاُالعارا ػػػ ُُكُالعراييػػػ ُالدراسػػػلتُاجاكاػػػ ُاػػػف

التػ ُت لكلػتُالتكسػاُالعارا ػ ُُؿُالدراسػلتجاػ يانفُافُُسبن ُالاعلكالتُ اذ تر يت(
ُُُ:بللت 

 الدراسات العراقية: - أ
ثػر ُالػاُأابدُبع كافُ التكساُالعارا ػ ُُكُكحسيفُال  ُدراس ُيلؼُحسيفُال  -ُ
اثػػرُتكسػػػاُُلت ػػلكؿُفي ػػُ( ارنػػزُيضػػػلاُالراػػلدمُالزراايػػ ُفػػ ُافرضسػػتعالذتُأ
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ُُ الزراايػػػػ ُافرضارنػػػػزُادي ػػػػ ُالراػػػػلدمُالػػػػاُ بحػػػػثُا سػػػػكرُفػػػػ ُاجلػػػػ ُالعلػػػػـك
ُ.ََِٓ ُ ُجلاع ُاذ بلرُالعددُالسلدسيتللدي سل ي ُكاإلاف
ُالعسػػػكائ ُفػػػ ُاػػػدفُالعػػػراؽُكاسػػػنالتتدراسػػػ ُريػػػلضُالجايلػػػ ُبع ػػػكافُ التكسػػػاُ -ِ

 ُجلاعػػػ ُنػػػربالا ُنليػػػ ُالتربيػػػ  ُت ايػػػ ُالحضػػػري بحػػػلثُكالاع ػػػدُافُ(ُ  (الحضػػػري 
ََُِٖ. 

 

 الدراسات العربية :  -ب

ثػػػػػلرُالتكسػػػػػاُالعارا ػػػػػ ُبادي ػػػػػ ُالػػػػػلديرُآ ُدراسػػػػػ ُابػػػػػدُالاجيػػػػػدُطربيػػػػػلؽُبع ػػػػػكاف -1
ُُٗٗ). ِ)ُُُ

 ُُ(ّ .(ثلرُالتكساُالعارا  ُبادي  ُالا يطرةآدراس ُابدُالاجيدُطربيلؽُبع كافُ ُ -2
ثػػػرُالبيئػػػ ُالجورافيػػػ ُالػػػاُالتكسػػػاُأع ػػػكافُ دراسػػػ ُسػػػايرُسػػػلا ُاحاػػػكدُاحاػػػدُب -3

 ُجلاعػػ ُالاػػلارة ُداباجلػػ ُنليػػ ُال ُطسػػيُكأاحلفظػػ ُ ُ(العارا ػػ ُلادي ػػ ُا فلػػكط
ُُُٗٗٓ. 

بع ػػػػكافُ ايػػػلطرُالتكسػػػاُالعارا ػػػ ُالػػػاُالت ايػػػػ ُ ُدراسػػػ ُاػػػكضُيكسػػػؼُالحػػػداد -4
بحػػثُااػػدـُللالتاػػاُالجورافػػ ُالثللػػثُالا عاػػدُ ُ(ليبيػػلُ–الزراايػػ ُفػػ ُسػػ ؿُب وػػلزم

 .ُُُٓٗٗ ُليبيل ُرففبادي  ُي

 ُللتكساُالعارا  ُفػ ُيتللدي الثلرُالبيئي ُكاإلُدراس ُي سلاُحسيفُالحـُبع كاف -5
 ُ(كتطبياػػػلتُاذستسػػػعلرُاػػػفُبعػػػػدُ  ظػػػـُالاعلكاػػػلتُالجورافيػػػػُإسػػػتيداـالوكطػػػ ُب

 (ْ .ُٖٗٗجلاع ُداسؽُ ُرسلل ُالجستير

العارا ػػ ُفػػ ُادي ػػ ُدراسػػ ُايسػػاُبػػفُاحاػػدُالسػػلارُبع ػػكافُ دراسػػ ُفػػ ُالتكسػػاُ -6
رسػػلل ُ ُ((ُٖٗٗ-َُٓٗالا ػػلظرُالفضػػلئي ُ ُكاللػػكرُالجكيػػ ُُإسػػتيداـالريػػلضُب
(ٓ الريلض. ُالجستير

 

                                                 

(1)http://www.islam-maroc.ma/ardetail.aspx?id=255087=193. 

(2) http://www.inciraq.com/pages/view-paper.php?id=20088826. 
ُُُ. فستالالدرُُ(ّ)

(4)http://www.gisclub.net/vb/archive/index.php/t-249.htm.ُ 
(5)http://www.saudi.org/series.pbp. 
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الزراايػػ ُكايػػلطرُالزحػػؼُالعارا ػػ ُُافراضػػ دراسػػ ُ فيسػػ ُاحاػػدُالػػزايطُبع ػػكافُ  -7
رسػػلل ُالجسػػتيرُجلاعػػ ُ ُ(دراسػػ ُتحليليػػ ُفػػ ُالجورافيػػ ُالزراايػػ ُلا طاػػ ُالبيضػػلا

 (ُ .ُٗٗٗ ُس لريُكي

جتالايػػػ ُحاػػػدُبع ػػػكافُ التكسػػػاُالعارا ػػػ ُكالتويػػػراتُاإلأدراسػػػ ُحػػػلتـُابػػػدُالاػػػ عـُ -8
ُ ُ(الايػػػل ُالجكفيػػػ ُفػػػ ُاجتاعػػػلتُسػػػالؿُسػػػي لاُإسػػػتيداـثراػػػلُالػػػاُأُك اجلػػػ ُالعلػػػـك

 .ََُِ ُجلاع ُايفُساس ُكالبيئ 
الزراايػػ ُفػػ ُالجػػزاُُافراضػػ دراسػػ ُف ياػػ ُدراجػػ ُبع كاف التكسػػاُالعارا ػػ ُالػػاُ -9

ُجلاع ُالدارُالبيضػلا ُ الدارُالبيضلاُرسلل ُالجستير ُ(سري ُافُس ؿُاذيج ال
 .ُٗٗٗ ُورباال
بع ػػكافُ الاحػػدداتُالجياكرفكلكجيػػ ُفػػ ُالتكسػػاُُإبػػراايـدراسػػ ُاػػل  ُاحاػػدُيلسػػـُ -11

ُ–العارا ػػػ ُكالت ايػػػ ُالاسػػػتديا ُفػػػ ُال ػػػلاشُاللػػػحراكمُالوربػػػ ُلاحلفظػػػ ُالا يػػػلُ
 ُدابُدا  ػػػػكرنليػػػػ ُالُ رسػػػػلل ُالجسػػػػتير ُ(اػػػػ دراسػػػػ ُفػػػػ ُالجياكرفكلكجيػػػػلُالتطبي

 .ََُُِٔ ُسن دري جلاع ُاف

ثراػلُأُكُ جلاي ػلأ التكسػاُالعارا ػ ُبادي ػ ُُدراس ُجبريػؿُالضػيؼُالراسػدمُبع ػكاف -11
 (ِ .ََِٔ ُجلاع ُيلرُيك س ُرسلل ُالجستير ُ(الاُال اؿ

جاػ ُاػفُثلرُالسلبي ُال لبع كافُ دراس ُاكجزةُلآلُكدراس ُايثـُلالحُالديفُايد -12
 ُالتكسػػاُالعارا ػػ ُلادي ػػ ُداسػػؽُبلتجػػل ُجػػزاُاػػفُلكطت ػػلُالوربػػ (ُجلاعػػ ُداسػػؽ

 .ََُِِكالبيئ ُيسـُالتيطيط ُنلي ُال  دس ُالاعالري 
 

ُ 
ُ
ُ

                                                 

(1)http://www.garyouns.edu/arts/geography/post-tables.html. 

(2)http://www.garyounis.edu/arts/geography/post-tables.html. 
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 الفصل االول
 لريف مدينة الخالديةالجغرافية  الخصائص

 
 الطبيعية: الخصائص: أوالً 
 :البنية الجيولوجية1-1

كفػ ُ طػلؽُالسػ ؿُالرسػكب ُُرلػيؼُليػرُالاسػتاراػفُالُتعدُا طا ُالدراسػ ُجػزااُن
طباػلتُالاحيطػ ُتظ ػرُضػافُالا طاػ ُُ(body)كالاُكفؽُالُجلاُفػ ُتاسػيـُبػكدمُ

كيرجػػػاُتنػػػكيفُُ  ػػػرُالفػػراتبفػػ ُال ضػػػلبُالاحيطػػ ُُكذُسػػػيالاػػفُاللػػػيكرُالرسػػكبي ُ
ُتي ُ:الطبالتُالاُالتنكي لتُالجيكلكجي ُال

 Lower Miocne :األسفلتكوين المايوسين  1-1-1

كيتنػكفُبسػنؿُُافكسػطالاليكسػيفُُالزافُالجيكلكج ُالثللثيرجاُاذاُالتنكيفُالاُ
اػػػلـُاػػػفُحجػػػرُالجػػػبسُكالجػػػبسُالالاػػػلئ ُكالحجػػػرُالنلسػػػ ُكبعػػػضُالطػػػيفُكالطػػػيفُ

كينػػكفُسػػان لُ ُكالراػػؿُالجيػػرمُاليفيػػؼُالػػاُسػػنؿُطباػػلتُاتعليبػػ ُافحاػػرالحجػػرمُ
ُ(ُ اتر.ُ(ُٓ-َُالُبيفُ 

 (و)تكوين انجان Upper Miocne :األعمىسين تكوين المايو  1-1-2
كيتنػكفُبسػنؿُُافالػاالاليكسػيفُُالػزافُالجيكلػكج ُالثللػثاذاُالتنػكيفُالػاُُيعكد
كجػػػػكدُبعػػػػضُفضػػػػالنُاػػػػفُاػػػػفُالراػػػػؿُالجيػػػػرمُكاللللػػػػلؿُكالطػػػػيفُكالوػػػػريفُُأسػػػػلس

ُالتنكيفُ.ُأسفؿالطبالتُاليفيف ُافُحجرُالنلسُف ُ
لػػػػػيري ُا نسػػػػػف ُبػػػػػلرزةُنػػػػػللاطكعُتظ ػػػػػرُانك لتػػػػػتُالػػػػػاُالسػػػػػط ُبسػػػػػنؿُيطػػػػػكعُ

اللػػيري ُالاكجػػكدةُفػػ ُكادمُ  ػػرُالفػػراتُالػػاُالطريػػؽُالعػػلـُبػػيفُالحبل يػػ ُكاليللديػػ ُ
ُ(ِ .سرؽُادي  ُالرالدم

                                                 

ل  رُالفراتُبيفُالرالدمُكال  ديػ  ُأطركحػ ُُاكرفكلكجي ُكسعدمُابدُاكدةُالدليا  ُاليللئصُالجيُ(ُ)
ُ.ُُّ ُصُُٔٗٗليرُا سكرة ُنلي ُالداب ُجلاع ُبوداد ُُ دنتكرا 

لػػػػالحُابػػػػدُاسُالػػػػ  ُرسػػػػكبي ُكلػػػػيلري ُتنػػػػكيفُالفػػػػلرسُافالػػػػاُفػػػػ ُا طاػػػػ ُالحبل يػػػػ  ُرسػػػػلل ُُ(ِ)
 .ُِ ُصُُٖٔٗالجستير ُليرُا سكرة ُنلي ُالعلـك ُجلاع ُبوداد ُ
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 بع: االر  الزمنترسبات  1-1-3
ليػػػػرُُانك ػػػػ ُلطػػػػلاُنُتوطػػػػ ُاػػػػذ ُالترسػػػػبلتُجايػػػػاُالتنكي ػػػػلتُاللػػػػيري ُالادياػػػػ 

ُ:ُيسايفُالاتاسيا لُُاستارُكيانف
 رسبات القديمة: الت -أ

الراػػػؿُكالحلػػػاُُاػػػـُانك لت ػػػلأُكُ لػػػاُالػػػرُالباليستكسػػػيفإتعػػػكدُُكاػػػ ُترسػػػبلت
كتاتػدُ ُكا ُترسبلتُ  ري ُتسػاؿُترسػبلتُالاػدرجلتُال  ريػ  ُال لاـُكالجبسُكالوريف

ذُياطػػاُأاتػػدادالُتنكي ػػلتُإُ تلػػؾُالترسػػبلتُالػػاُحلفػػ ُاضػػب ُالجزيػػرةُبسػػنؿُاتاطػػا
ُُُ(ُ نلسي .

 يثة :الترسبات الحد -ب
سيف(ُالت ُنك  ػلُ  ػرُالفػراتُكالتػ ُلكا ُترسبلتُتعكدُالاُالعلرُالحديثُ ال ُك

تظ ػػرُاػػذ ُُتتنػػكفُاػػفُالراػػؿُكاللللػػلؿُكالطػػيفُاػػاُ سػػب ُيليلػػ ُاػػفُالجػػصُال ػػلاـ
يػرُآلػاُإكيتبػليفُسػان لُاػفُانػلفُُاتدادُ  رُالفػراتُالػاُالجػل بيف.إالترسبلتُالاُ

ُحػػلفت ُتجػػل ُ حػػك ػػتُياػػؿُبلإلإذُإجػػرلُال  ػػرُ(ُاتػػرُا ػػدُآُُ-ُِاػػلبيفُ ُذُيتػػراكحإ
التػػ ُتاثػػؿُأاػػـُ ُ(سػػـَٓال ضػػب ُالوربيػػ ُكاضػػب ُالجزيػػرةُحتػػاُيلػػؿُالػػاُأيػػؿُاػػف 

فُاػػلُكفرتػػتُإُ.(ْيريطػػ ُ ُ(ِ الا ػػلطؽُالزراايػػ ُفػػ ُا طاػػ ُالدراسػػ ُلجػػكدةُتلػػريف ل.
الُفػػػ ُإسػػػتثالُرالػػػاُُسػػػجعتُالسػػػنلفُالب يػػػ ُالجيكلكجيػػػ ُاػػػفُتربػػػ ُيلػػػب ُكا بسػػػط 

 ُالاسػػتثارةُافرضاػػفُُبػػلُنييُرُناػػلُجعلػػتُالسػػنلفُيسػػيدكفُكحػػدات ـُالسػػن ي ُ رااػػ الُز
الػػػاُُالتػػػ ُااتػػػدتاػػػددُالكحػػػداتُالسػػػن ي ُكالعارا يػػػ ُُاػػػددُالسػػػنلفُأيػػػذُكاػػػاُزيػػػلدة
 تيػػػػلبُأفضػػػػؿُإسػػػػ اتُفػػػػ ُتسػػػػجياُالسػػػػنلفُالػػػػاُأفاػػػػدُ ُالزراايػػػػ ُافرضحسػػػػلبُ

لعُاسػػػلحلتُا اػػػ ُاػػػفُااػػػلُادلُالػػػاُضػػػيالا ػػػلطؽُالزراايػػػ ُفػػػ ُالتكسػػػاُالعارا ػػػ ُ
ُ.الا تج اذراض ُالزرااي ُ

                                                 

 .ُٓاكدة ُالدرُسليؽ ُصُسعدمُابدُ(ُ)

اللػكرُُإسػتيداـاػكرُفكلكجيػ ُلا طاػ ُالحبل يػ ُُبُكاحادُاكسػاُحاػلدمُلػلل ُالسػعبل   ُدراسػ ُجيُ(ِ)
 .ُُ ُصََِٓالجكي  ُرسلل ُالجستير ُليرُا سكرة ُنلي ُالتربي  ُجلاع ُاذ بلر ُ
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 السطح: طبوغرافية -1-2
ُتاتػػلزُك ُتسػػنؿُا طاػػ ُالدراسػػ ُجػػزااُاػػفُالاسػػـُالسػػالل ُالوربػػ ُللسػػ ؿُالرسػػكب 

سػػػػ كؿُالترسػػػػبلتُُيسػػػػلـُالسػػػػط ُاػػػػفأللػػػػبُأُذُتنك ػػػػتإ ُاظػػػػلارُالسػػػػط ُبالػػػػ ُت ػػػػكع
رلُ  ػػرُالفػػراتُضػػافُاػػذ ُتجػػل ُالعػػلـُلاجػػفػػ ُتحديػػدُاإلُأسػػ ـااػػلُُالفيضػػي ُال  ريػػ 

 حػػدارُالسػػط ُاػػفُالسػػالؿُالوربػػ ُ حػػكُالج ػػكبُإاػػاُُتجلاػػتُاتفاػػلُنإكينػػكفُ ُالا طاػػ 
ال  رُكيتحددُاػفُالج ػ ُُ  ُا طا ُالدراس ُالاُجل بفياتدُالس ؿُالفيض ُ ُالسري 

يرلُكينػكفُالتبػليفُأُيتسلاتُافُا طا ُالاُإُف اليا اُبحلف ُال ضب ُالوربي ُكيتبليفُ
سػػػراؼُحلفػػػلتُإتسػػػلالُبسػػػببُإيػػػؿُأيػػػؿُاػػػفُالج ػػػ ُاليسػػػرلُكاػػػكُأ ُاليا ػػػاُاػػػفُالج ػػػ

ذُإالاضػيؽ.ُُفػ ُا طاػ ُكيظ رُذلػؾُكاضػحلُنُالاُ  رُالفراتُال ضب ُالوربي ُابلسرة
(َُُٓ-ََُيػػؿُاػػفُ أتسػػلاتُإاػػلنفُاػػفُالج ػػ ُاليا ػػاُليتػػراكحُؽُفػػ ُبعػػضُافييضػػ

تسػلعُالج ػ ُاليسػرلُإكلنػفُيلػؿُُكالاضػيؽُاترُنالُاكُالحلؿُفػ ُا طاػ ُاللػدياي 
ُ(.ِ*ُلكرةُ ُ(ُنـ.ِٓ.ُٕ-ٕٓ.ِللا طا ُ فس لُيتراكحُبيفُ ُف ُالج  ُالاالبل 

ُ

ُ(ِلكرةُ 

ُ
ََُِٖ/ٔ/ِٖري ُالتلكيرُف ُل ُتيؽضا طا ُالااتدادُالس ؿُالفيض ُف ُإ

                                                 

 .الدراس ُالايدا ي *ُ
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  Climate :المناخ 1-3
ُطكأ اػػػػلُبللسػػػػنلفت لكلػػػػتُالدراسػػػػلتُالاتعػػػػددةُااليػػػػ ُالا ػػػػلخُبع للػػػػر ُالايتلفػػػػ ُ

ُكأسػػػػلكبتػػػػكزيع ـُكالاكاضػػػػاُالتػػػػ ُييتلراػػػػلُلاسػػػػتارات ـُكنػػػػذلؾُال سػػػػلطلتُالاتعػػػػددةُ
كيػػػدرات ـُالبد يػػػ ُكالعاليػػػ ُالتػػػ ُيحػػػلكلكفُاػػػفُيالل ػػػلُالتنيػػػؼُاػػػاُالبيئػػػ ُالتػػػ ُُحيػػػلت ـ

للػبُالدراسػلتُأفُإ.ُللاسػتارُالجديػدسػتثالرُالاػكاردُالاتلحػ ُإكاحلكلػ ُُ يعيسكفُفي ل
كا طاػ ُُكُالتاُت لكلتُاحلفظػ ُاذ بػلرأ ُعراؽُبلكرةُالاٌُجريتُلتاييـُا لخُالأُيالت ُ

الجػػػلؼُكاػػػ ُُالا طاػػػ ُتاػػػاُضػػػافُالا ػػػلخُاللػػػحراكمافُكجػػػدتُ ُالدراسػػػ ُجػػػزاُا  ػػػل
يلريػػػ ُُاػػػاُ(bwh *ُكفػػػؽُتلػػػ يؼُدياػػػلرتكفُالحػػػلرُيلػػػيـُالا ػػػلخُاللػػػحراكمأضػػػافُ
ُ:التي ُتتلؼُبلللفلت ُاتطرف 
ُي .اليكاي ُكالس ُكُاعدذتُالحرارةُإرتفلع-أ
ُ.فلالفُا تالليلفُيليرافُاالُالربياُكاليريؼُ-ب
ُ.ُُكتذبذب لُالبيفُس  ُكايرلُاطلرُالس كي يل ُاعدذتُاف-ج
ُُُ.يل ُالرطكب ُال سبي ُ-ا

الػػػاُُ سػػػلفُسػػػكااُنالػػػاُبيئػػػ ُافُتػػػلثيراُنُالعكااػػػؿُالطبيعيػػػ ُبػػػرزأكيعػػػدُالا ػػػلخُاػػػفُ
ُيلػػػػػيـأكلنػػػػػؿُ ُطػػػػػ التنيػػػػػؼُاػػػػػاُظػػػػػركؼُالبيئػػػػػ ُالاحيُأـُيتلػػػػػلدماسػػػػتكلُال سػػػػػلطُاإل

ُ(ِ (ُ  ُتعرؼُبللا لخُالاحل .يللئصُاحلي
التػػ ُذُتبعػػدُُ**ّفرةُفػػ ُاحطػػ ُالراػػلدمااتاػػلدُالػػاُالاعلكاػػلتُالاتػػُككيػػدُتػػـُاف
ُنـ.ُٓالدراس ُأنثرُافُُافُا طا 

ُ
                                                 

اتكسػػطTُُ=كسػػطُالتسػػليطُالسػػ كمُاتNُاعلاػػؿُالجفػػلؼ Yُحيػػثy=N/T+10ُُتلػػ يؼُدياػػلرتكفُُ*
ُدرج ُالحرارةُالس رمُالائكم.ُللازيدُي ظرُ:

ُُُٖٗكال سػػر ُبيػػركتُحسػػفُسػػيدُابػػكالعي يف ُألػػكؿُالجورافيػػ ُالا لييػػ  ُالػػدارُالجلاعيػػ ُللطبلاػػ ُ-
 .َْٗص

ا ػػدمُحاػػدُفرحػػلف ُالا ػػلخُالاحلػػ ُلادي ػػ ُالراػػلدم ُاطركحػػ ُدنتػػكرا  ُليػػرُا سػػكرة ُنليػػ ُالتربيػػ ُُ(1) 
 .ْ ُصُُٕٗٗ ابفُرسدُ( ُجلاع ُبوداد ُ

 .َُٕٗللاتُاحط ُالحبل ي ُضافُا طا ُالدراس ُا ذُالـُأيُُ**
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 Temperature :الحرارة 1-3-1
ُرتفػػػػػلعبلإلُأفُدرجػػػػػ ُالحػػػػػرارةُفػػػػػ ُا طاػػػػػ ُالدراسػػػػػ ُتبػػػػػدأ(ُِيتضػػػػػ ُاػػػػػفُالجػػػػػدكؿ 

(ُكتسػػػتارُفػػػ ُذلػػػؾُقـُٔ ُذُبلػػػغُاعػػػدؿُدرجػػػ ُحرارتػػػتإ ُ(آذارا ػػػذُسػػػ رُ ُيج التػػػدُر
ُأكتبػػػػػد ُ(ُالػػػػػاُالتػػػػػكال قـُُ.ّْك ُ(قـٖ.ّْتاػػػػػكزُكآبُ ُحتػػػػػاُتبلػػػػػغُفػػػػػ ُسػػػػػ رم

د ػػػاُأ(ُكيلػػػؿُقـُٗ.َُنػػػل كفُاذكؿُ ُفػػػ ُالتػػػدريج ُحتػػػاُيلػػػب ُاعػػػدل لُبػػػلل بكط
نيػػػػؼُتئاػػػػ ُلاالُاػػػػذ ُالاعػػػػدذت(ُُكُسػػػػنؿ ُ(.قـٔ.ٗل ػػػػلُفػػػػ ُنػػػػل كفُالثػػػػل  ُ ُاعػػػػدؿ
ُكسعيتُلب لاُاستكط لتتُالبسري .ُستارار أُكُيتللدم سلفُك سلطتُاإلاف

ُُ
ُ(ِجدكؿُ 

احط ُالرالدمُ ُافاطلرُالسليط ُ/الـُتكاعدذ ُقدرج ُالحرارةُالس رم/ـُتاعدذ
ُ(.ََُِّ–ُُٓٗٗللادة 

 ر
فس
ا

ُ

نل كفُ
ُالثل  

سبل
ُط

ُأيلكؿُآبُتاكزُحزيرافُاليسُ يسلفُآذار
تسريفُ
ُاذكؿ

سريفُت
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نل كفُ
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ُالس كم
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اع
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ري ُ

س 
ال

ُ
ُٗ.
ُٗ

ُُٕ
ُٓ.
ُٖ

ُٓ.
ُٓ

ٗ.ُْ_ُ_ُ_ُ_ُٗ.ُُّٕ.ُُٖٓ.ُٓ
الاجاكعُ
ُالس كم
ُُُٗ

ذ ػػكااُالجكيػػ ُكالرلػػدُالزلزالػػ ُالعراييػػ  ُيسػػـُالا ػػلخ ُا ُايئػػ ُالالػػدرُ:ُكزارةُال اػػؿُكالاكالػػالت
ُبيل لتُليرُا سكرةُ.

ُ
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 ( 1شنو ) 

  ( 2113  – 1995) ىيَسح  ٍٛؼسه زرخخ اىحزارح ٗاإلٍطبر ىَحطخ اىزٍبز        
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االمطار السنوية

) ملم (

معدل درجة

الحرارة الشهري

) م (

 
 ( 2سٗه ) ـــــٚ خـــــبز ػيــــخ ثبالػزَــــو اىجبحثــــسر _ ػَــاىَص

ُ
 Rain :مطاراأل 1-3-2

كايػػرُال لػػؼُأفػػ ُفػػ ُالعػػراؽُكالا طاػػ ُالادركسػػ ُجػػزاُا ػػتُسػػاكطُالاطػػرُُأدبػػي
ُفُتلػػؿُذركت ػػلُفػػ أالػػـ(ُثػػـُتػػزدادُالػػإُ.ٗكؿُباعػػدؿُ كؿُاػػفُسػػ رُتسػػريفُافاف

ُتػػكال الػػـُالػػاُالُ(ٗ.ُٗكُٓ.ُٖ اعػػدذت لُُا ػػدالُتبلػػغكؿُكالثػػل  ُسػػ رمُنػػل كفُاف
العلاػػؿُالػػذمُيحػػددُبدايػػ ُُفإُكاعلػػـك(ُالػػـُْ.ٗكت ت ػػ ُب  ليػػ ُسػػ رُاػػليسُباعػػدؿُ 

فُلالا يفضػػػُك  ليػػػ ُسػػػاكطُالاطػػػرُفػػػ ُالا طاػػػ ُبسػػػنؿُيػػػلصُكالاطػػػرُااكاػػػلُااػػػل
الػػػذمُُافطلسػػػ سػػػالؿُالاحػػػيطُُأكاثػػػؿُباػػػ يفضُالبحػػػرُالاتكسػػػطُتيُكؿافُ فليػػػالجُك

اػػػذاُالاػػػ يفضُالػػػاُُأاطػػػلرُتترنػػػز ُبسػػػكريلُكفلسػػػطيفُكالعػػػراؽُاػػػركراُنُيتحػػػرؾُلربػػػلُن
السػػاللي ُاػػفُالا طاػػ ُالكسػػطاُكالاػػ يفضُالثػػل  ُاػػكُاػػلُُكافيسػػلـُالا طاػػ ُالسػػاللي 

ُتكج ػػكبُالسػػكدافُكيتجػػُأفريايػػلُأكاسػػطيسػػااُبػػللا يفضُالسػػكدا  ُالػػذمُيتسػػنؿُفػػ ُ
ُأاطػلررنػزُتت ُالػاُالعػراؽُفػللجزيرةُكاليلػيمُالعربػ ُكلػكذُنُاذحاػرالبحرُُالبراُنُلربلُن
ُاالكسػػػػطُ الا طاػػػػالج كبيػػػػ ُاػػػػفُُـكافيسػػػػلذاُالاػػػػ يفضُالػػػػاُالا ػػػػلطؽُالج كبيػػػػ ُاػػػػ
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ُأ حػػػلافػػػكؽُالعػػػراؽُفيحػػػدثلفُاطػػػراُلزيػػػراُفػػػ ُُفلضػػػيتحػػػدُالا يفُفأُأحيل ػػػلُنكيحػػػدثُ
ُ(ُ .نلف ُالعراؽ
لايػػلـُالزرااػػ ُُنبيػػراُنُاتاػػلداُنإاتاػػلدُالي ػػلُاطػػلرُالسػػليط ُذُيانػػفُاإلافنايػػ ُُفإ

ُالػػرمُالاسػػتيدا ُفػػ ُ فُدكراػػلُيالػػؿُاػػفُنايػػ ُايػػلأُإذ ُالديايػػ ُفػػ ُا طاػػ ُالدراسػػ 
سػػتيطلفُنبيػػرُالػػاُاإلُتػػلثيرُلسػػيلدةُالجفػػلؼُفسػػ رُطكيلػػ  ُفي ػػلُسػػ رُالتػػ ُتسػػاطاف

 ُسػتيطلفُالريفػ ُلا طاػ ُالدراسػ الا لييػ ُالاػؤثرةُالػاُافُالعكااػؿعدُاػفُيُإذالبسرمُ
ُ  رُالفرات.ُضفت اتدادُإستيطلفُينكفُالاُجعؿُاذاُال كعُافُافُالذمُكف 
 
 Wind :الرياح 1-3-3

 ُ ُكاذسػػتيطلفُالريفػػ ُيللػػ الٌاػػُتارارُالبسػػرمسػػثراػػلُالابلسػػرُالػػاُاإلأللريػػلحُ
كاكايػاُفيػ ُكالكحػداتُالسػن ي ُيالُرُالاسػتاراتُالتيطيطُلب ػلاُسسبلُيذسيالُفيالُيتعلؽُ

ُايطػػػطُكاػػػفُيػػػالؿُاعرفػػػ ُالريػػػلحُالسػػػلئدةُسػػػعاُالسػػػنلفُالػػػاُتكجيػػػت ُفي ػػػلُالوػػػرؼ
الريػػلحُالسػػاللي ُالوربيػػ ُاػػ ُ(ُافُّدكؿُ جػػيبػػدكُاػػفُ ُوػػرؼالكاكايػػاُالاسػػنفُالريفػػ ُ

ُ%(ُاػفُا ػكاعُالريػلحُالتػ ُت ػبُلػيفلُنّٓالسلئدةُف ُا طا ُالدراس ُإذُتسنؿُ سػب ُ 
%(ُالػػػػاُُُ ُْ ُُٖالسػػػػاللي ُالتػػػػ ُنل ػػػػتُ سػػػػب ُتنراراػػػػلُ ُكُكتلي ػػػػلُالريػػػػلحُالوربيػػػػ 

الضػػػوطُذلػػػؾُالػػػاُترنػػػزُ ُكيعػػػكدُتنراراػػػلُيلػػػيالُنالتػػػكال ُااػػػلُبايػػػ ُاذتجلاػػػلتُفينػػػكفُ
تيػ ُالا يفضػلتُالجكيػ ُالاػاُاػركرُُالػذمُذُيتاػلطاالا يفضُفكؽُالاحيطُال  ػدمُ

 عػداـُأبيػ ُ تيجػ ُاالريػلحُالعكالػؼُالتُراػذ ُافُالبحرُالاتكسػط.ُكترافػؽُابػكبُليفلنُ
السػػػتلاُُفاػػػطُبػػػؿُتسػػػاؿُيفلُنلػػػكذُياتلػػػرُابػػػكبُالعكالػػػؼُالترابيػػػ ُ ُالوطػػػلاُال بػػػلت 

طػػػػػػراؼُلػػػػػػربُالفػػػػػػراتُكالاتلػػػػػػل ُكتعػػػػػػدُالا ػػػػػػلطؽُاللػػػػػػحراكي ُالاتراايػػػػػػ ُاف ُيضػػػػػػلُنأ
وػػربُكالج ػػكبُالُالاجػػلكرةُللعػػراؽُاػػفُج ػػ ُالعربيػػ ُافيطػػلرالاجػػلكرةُفػػ ُُبلللػػحلرم

بي ُاافُابكبُالعكالؼُالتُرُلاس ل كاذاُالُ ُالورب ُالالدرُالرئيسُل ذ ُالعكالؼ

                                                 

سػػلنرُابػػدالعزيزُابػػداس ُتكزيعػػلتُافاطػػلرُكسػػدت لُفػػ ُاللػػحرااُالوربيػػ  ُالاحػػكرُافكؿُلاػػؤتارُُ(ُ) 
 ََُِِلفػػػػرات ُافاثػػػػؿُللاػػػػكاردُالالئيػػػػ ُفػػػػ ُحػػػػكضُاُسػػػػتيداـكزارةُالزرااػػػػ  ُالبر ػػػػلامُالػػػػكط  ُلإ

 .ِّص
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سػػػػػػػػػػتارتُاػػػػػػػػػػفُأ(ُكالعللػػػػػػػػػػف ُالتػػػػػػػػػػ ََُُِٖ/ّ/ُٔفػػػػػػػػػػ ُاػػػػػػػػػػذاُالعػػػػػػػػػػلـُبػػػػػػػػػػللتكاري ُ 
(ُكاػلُسػببتتََُِٖ/ٓ/ُّ(ُكالعللف ُالتػ ُتلت ػلُفػ ُ ََِٖ/ٓ/ِ-ََُِٖ/ْ/ِٕ 

 ُالػػاُلػػح ُالسػػنلفُبالسػػلُكتلثيراػػل عػػداـُالرؤيػػ ُاُتسػػؿُالحرنػػ ُُكُاػػفاػػذ ُالعكالػػؼُ
ُُ.الزراا ُيتللدمكال سلطُاإل

ُُُ(ُ.ِ(ُكسنؿُ ّالُبلي ُاذتجلالتُالسلئدةُللريلحُفيكضح لُجدكؿُ أ
ُ

ُ(ّجدكؿُ 
ُتجلا لُف ُا طا ُالدراس ُأُكُللريلحُال سب ُالائكي 

 سكون ش غ غ غ-ج ج ق-ج ق ق ش ش اتجاىيا
 13 35 18 5.1 3 6 4.5 4 11.4 النسبة المئوية

ُبيل لتُليرُا سكرةُ ُالدرُسلبؽ ُكزارةُال اؿُكالاكالالتُ:الالدرُ

ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 الموارد المائية : 1-4
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مُاف  ػػػػػلرُالعلاػػػػػؿُالػػػػػرئيسُفػػػػػ ُجػػػػػذبُالسػػػػػنلفُإلي ػػػػػلُكأكؿُالاكايػػػػػاُتعػػػػػدُاجػػػػػلُرُ
  ػػػرُالفػػػراتُالػػػذمُضػػػفت ُالػػػاُُككاػػػذاُاػػػلُ الحظػػػتُفػػػ ُا طاػػػ ُالدراسػػػ ُ ُالاسػػػتكط  

حػدُالااكاػلتُالطبيعيػ ُالرئيسػ ُأال  ػرُُعػدٌُإذُيُيُ لاُالسػرؽإييترؽُالا طا ُافُالوربُ
ُكالتػ ُنل ػػتُسػلطُالزرااػ  أسػػ ـُباالرسػ ُال كالػذمُُ سػتاراراـاُتجتػذابُالسػنلفُُكإفػ ُ
 ُالاحيطػػػػ ُبضػػػػفت ُال  ػػػػرُافراضػػػػ كيػػػػدُفضػػػػلكاُ ُالحرفػػػػ ُالرئيسػػػػ ُللسػػػػنلفُتالػػػػكذُُز
 سػػػلاُإكبعػػػدُُ كذلػػػؾُللػػػالحي ُالسػػػ كؿُالفيضػػػي ُللزرااػػػ ُ الزرااػػػ ُفي ػػػلُ حلػػػرتأُك

اػػفُيطػػرُالفيضػػل لتُناػػلُاػػكُالحػػلؿُفػػ ُسػػدةُالراػػلدمُُيللػػتدُكاليزا ػػلتُالتػػ ُُكالسػػد
بػػػػدأتُالتجاعػػػػلتُالسػػػػنل ي ُـ ُُٖٓٗكسػػػػدُحديثػػػػ ُاػػػػلـُُـُٓٓٗالتػػػػ ُأ سػػػػئتُاػػػػلـُ

الزراايػػ ُذاتُالتربػػ ُاليلػػب ُالتػػ ُُافراضػػ سػػتثالرُكاُتسػػتارارُالػػاُنتػػكؼُال  ػػرُبلإل
 ُالراػػلدمُيضػػلابعػػدُييػػلـُاسػػركعُرمُكبػػزؿُُ ُكذُسػػيالتاتػػدُالػػاُجػػل ب ُ  ػػرُالفػػرات

لطعػػػلتُتسػػػاؿُااالتػػػ ُاػػػفُالاسػػػركعُضػػػافُالاحطػػػ ُاليلاسػػػ ُُكا طاػػػ ُالدراسػػػ ُجػػػزاُه
الاحطػػ ُالسلدسػػ ُالاالطعػػ ُُسػػالتفػػ ُحػػيفُ ُلػػاُيسػػلرُ  ػػرُالفػػراتإا طاػػ ُالدراسػػ ُ

(ُْبي اػػلُالاسػػركعُلػػـُيسػػاؿُاالطعػػ ُ  ُلػػاُياػػيفُ  ػػرُالفػػراتإ(ُحلػػيب ُالسػػريي ُٖ 
كا ُاػفُالا ػلطؽُالاجػلكرةُلضػف ُال  ػرُ ُالت ُتااُيايفُ  رُالفراتُكُ(ُ .زكي ُالذبلف

اػػػفُُعػػػدُ التػػػ ُتُيُتربت ػػػلُالا اكلػػػ فضػػػالنُاػػػفُ ػػػلُال سػػػب ُارتفلكإل ُاتػػػدادالإكالااتػػػدةُاػػػاُ
التلػػػريؼُُفٌُستلػػػالحُإلإاػػػ ُليسػػػتُبحلجػػػ ُالػػػاُ ُالزرااػػػ ُاإل تػػػلجأفضػػػؿُا ػػػلطؽُ
ك تيجػػػػ ُلتظػػػػلفرُنػػػػؿُالعكااػػػػؿُالجورافيػػػػ ُفػػػػ ُت يئػػػػ ُالظػػػػركؼُالطبيعػػػػ ُُ.يحػػػػدثُذاتيػػػػلُن
الػػػتُاظ ػػػرانُالتػػػ ُذُزُال ييػػػؿُ رتُبزرااػػػ ُبسػػػلتيفسػػػتُيإ تػػػلجُالزرااػػػ ُفاػػػدُكالبسػػػري ُلإ

ُا طا ُالدراس .ُيبرز
ُُُ

  Soil:التربة 1-5
اػػ ُابػػلرةُُكتعػػدُالتربػػ ُاػػفُا للػػرُالبيئػػ ُالطبيعيػػ ُكالاػػؤثرةُالػػاُالحيػػلةُال بلتيػػ ُ

افُالطبا ُالسطحي ُالاليل ُالساؾُالت ُثبتُفي لُال بػلتُجػذكر ُكياػتصُالوػذااُا  ػلُ

                                                 

الدراس ُالايدا ي  ُاالبل ُااُالا  دسُابدُالرحافُالعل   ُاسؤكؿُالاسـُالف ػ ُلػدائرةُالاػكاردُالالئيػ ُُ(ُ)
 ُُ.ََِٖ/ِ/ِٕف ُاحلفظ ُاذ بلرُبتلري ُ
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 ُاثػػػؿُالا ػػػلخُكاللػػػيرُباجاكاػػػ ُالعكااػػػؿُالطبيعيػػػُأسلسػػػلالتربػػػ ُفػػػ ُتنكي  ػػػلُُكتتػػػلثر
ُُُ(ُ الحي ُالاُجل بُبعضُالعكااؿُالبسري .ُتكالنلئ ل

كتكجػػدُُافرضالطباػػ ُال سػػ ُالريياػػ ُالتػػ ُتوطػػ ُاعظػػـُسػػط ُُبل  ػػلؼُعػػرٌُناػػلُتُي
ُُُ(ِ .أاتلرةُادٌُُكس تاتراتُاٌدةُالبيفُيتراكحُبساؾُ

ُلراف  ػػػ ُالتنػػػكيفُ تيجػػػ ُالفيضػػػل لتُكترسػػػبلتُثػػػكالتربػػػ ُفػػػ ُا طاػػػ ُالدراسػػػ ُحدي
التػ ُُافاػلنف تاػلؿُاػفُاذ تجػتُاػفُُف  ػلف ػ ُتػربُثل كيػ ُ ُكالريلحُكااليلتُالػرم

نػرُفػ ُكاػفُال ػلدرُجػداُكجػكدُتربػ ُبًُُأيػرلارةُكترسبتُف ُا ػلطؽُُفكؿفي لُُ سلت
ليػػرُُكبدرجػػ ُابلسػػرةُُرُىثٌػػأالػػذمُ ُل ػػذ ُالتػػربُافاػػدالطكيػػؿُُسػػتثالرالعػػراؽُبسػػببُاإل

ُُ(ّ يكاصُالترب .ُالاابلسرةُ
لػػاُالتبلي ػػلتُإعػػزلُذلػػؾُااليػػ ُتنػػكيفُالتربػػ ُتتبػػليفُتبعػػلُلاكايع ػػلُالايتلفػػ ُكيُيُفإ

التفلاػػؿُُلدٌُأكلاػػدُ ُالطبيعػػ ُكالاػػربُكالبعػػدُاػػفُاجػػرلُال  ػػرُتفػػ ُحللػػ ُالجػػكُكال بػػل
افُالترب ُف ُا طاػ ُالدراسػ ُُأ كاعةُلاُظ كرُادٌُإُكتلثيرات لبيفُاكااؿُتنكيفُالترب ُ

ُكا ُ:ُ
 النير : تربة كتوف 1-5-1

ُفػ ُاسػلحتتُيتػلثراػلُُكلللبػلُنُالفػراتُ  ػرُياتدُاذاُال كعُافُالتربُباحلذاةُاجرل
كاليسػ  ُُلُنبيسػ كاػ ُ لسػئ ُاػفُترسػبُالاػكادُالنبيػرةُ ُعرجلتُالاجرلُال  ػرمُ فسػتتب

ُكز ػػػػلُنُافيػػػػؼالجزيئػػػػلتُالديياػػػػ ُُأاػػػػل ُالتػػػػ ُذُيت لسػػػػبُثال ػػػػلُكيػػػػكةُحاػػػػؿُالايػػػػل ُل ػػػػل
ُب ػػػذاُالكضػػػاُاظ ػػػراُنُل ُناسػػػنٌُُكبعػػػد.ُأُأان ػػػ ايػػػل ُال  ػػػرُالػػػاُُفتحال ػػػلُحاػػػالُنُكافسػػػ ؿ

ُتاتػػػلزُكُ(ْ كتلػػػؾُالتػػ ُتبتعػػػدُا  ػػل.ُلأل  ػػلربػػػيفُالا ػػلطؽُالاجػػػلكرةُُطبكلرافيػػلُاتبل يػػلُن
                                                 

احاػػػػدُاحاػػػػكدُإبػػػػراايـُالػػػػديب ُالجورافيػػػػ ُاذيتلػػػػلدي  ُا ظػػػػكرُاعللػػػػر ُالاػػػػلارة ُانتبػػػػ ُاذ جلػػػػكُ(ُ) 
 .ِّْ ُصََِٔالالري  ُ

 .ُْ ُصُٖٓٗال ُحسيفُالسلش ُجورافي ُالترب  ُجلاع ُالبلرة ُُ(ِ)

كزارةُالػػرم ُاديريػػ ُالسػػدكدُكاليزا ػػلت ُيسػػـُالاػػػكاردُالالئيػػ  ُالتػػربُكُافراضػػ ُفػػ ُالعػػراؽ ُاجلػػػدُُ(ّ)
 .ِْ ُصَُٗٗ(ُالارحل ُالثللث  ُّ( ُنتلبُ ُ 

ربُسػػ ؿُاػػلبيفُال  ػػريف ُ ُا تسػػلرُافاػػالحُبتػػالجػػدُالسػػيدكل ُاحاػػد ُالعكااػػؿُالجورافيػػ ُكأثراػػلُفػػُ(ْ)
 .ِٓ ُصُٖٔٗ(ُُٕاجل ُالجاعي ُالجورافي ُالعرايي  ُالاجلدُ ُبحثُا سكر 
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ُ سػبيلُنُ حػداراُنإاػفُاسػتكلُاػلاُال  ػرُالاجػلكرُكت حػدرُُأالػاترب ُنتكؼُال  رُبنك  لُ
حػػكاضُسػػلاـُاػػفُجل بػػتُفػػ ُيضػػـُ ُافُضػػيؽُ طػػلؽُتػػربُاذنتػػلؼُكاذبتعػػلدُا ػػتبلإل

اسػػػلحلتُالاػػػتُاػػػفُاذراضػػػ ُاللػػػللح ُللزرااػػػ ُذُسػػػيالُكافُاػػػذ ُالتػػػربُتنػػػكفُفػػػ ُ
التػػػربُكاػػػفُُأ ػػػكاعُأيلػػػبدُاػػػذاُال ػػػكعُاػػػفٌُعػػػ.ُكيُياسػػػلحلتُيلػػػعبُايجػػػلدُبػػػديؿُل ػػػل

بػتُاػفُيلػلئصُتتاثػؿُبارب ػلُُتاتػلزلاػلُافرض ُ سلفُاػاُلتفلاؿُاإلُاالئا ُنُأنثرال
كسػػػ كل ُااليػػػ ُ ُااليػػػ ُالػػػرمُفػػػ ُأسػػػ ؿفرلػػػ ُُل ػػػلُالػػػذمُيتػػػي اػػػفُالاجػػػرلُال  ػػػرمُ

الػػػاُيلػػػكب ُتربػػػ ُالنتػػػكؼُييػػػلـُالسػػػنلفُُافدلػػػ كاػػػفُُ الػػػاُال  ػػػرُابلسػػػرةُ لتلػػػريف
سػتيطلفُالبسػرمُري ُاإللستثالرالُف ُزراا ُالبسلتيفُكاليضركاتُا ذُزافُيرتبطُبتإب

يػذُأُ اليللديػ ُكالراػلدمُت لاػدي ُزراايػلُنُراُنيػكالتػ ُنل ػتُتاثػؿُظ ُ ف ُا طا ُالدراسػ 
ُافرضالكاسػػػػع ُاػػػػفُاػػػػذ ُُتيزحػػػػؼُالػػػػاُالاسػػػػلحلُأسػػػػنللتالزحػػػػؼُالعارا ػػػػ ُبنػػػػؿُ

الُبسػػنؿُإسػػتثالُرُأانل يػػ رُالػػاُالاسػػلحلتُاللػػللح ُللزرااػػ ُكاػػدـُثٌػػأالزراايػػ ُااػػلُ
ُُُ(ُ لحي .

 
 :األنيار أحواضتربة  1-5-2

لؾُال لتج ُافُترسػيبُالترب ُالحديث ُالتنكيفُتُأكُاف  لرُأحكاضالاالكدُبترب ُ
بعػدُاالر ػ ُأتحال ػلُالايػل ُالػاُا طاػ ُُأفيف ُكز  لُالػاُُالاكادُالدييا ُالت ُسلادت

اػفُنتػكؼُُتنػكفُبعيػدةُ سػبيلُنُافحػكاضترب ُُأفُأم ُااُظركؼُتنكيفُترب ُالنتكؼ
%َُٕ-َٓغُ سػػب ُالطػػيفُفي ػػلُاػػلُبػػيفُاػػلُاػػفُالطفػػؿُكالوػػريفُكتبلػػللػػبُاكادأُكال  ػػرُ

ُإرتفػػػلعالالػػػ ُكيػػػزدادُُأككيػػػدُتحػػػكمُالػػػاُ سػػػب ُاػػػفُالنلػػػسُكالجػػػبسُُ اػػػفُانك لت ػػػل
(ُّ-ِتػػ يفضُبحػػكال ُ ُ  ػػلإُإذُ بتعػػلدُاػػفُضػػفت ُال  ػػرإللاسػػتكلُالايػػل ُالبلط يػػ ُب

ُُُ.اتر
ذاتُسػاؾُُأ كاعفي ل.ُكيدُيكجدُا  لُُافاالح سب ُُإرتفلعف ُُكيدُنلفُذلؾُسببلُن

ُأكؼُضػػػافُاللػػػ ؼُالرابػػػاُ لػػػتيُُأفكيانػػػفُُ.ا لسػػػبُااػػػلُيجعل ػػػلُلػػػللح ُللزرااػػػ 
تلػب ُُأفتربػ ُا لسػبُيانػفُُدارةإ ظػلـُُتبػلعاتُُكتعديالتُالي لُُجرااإكا دُ ُاليلاس
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ُأم(fluventsُ EFُ)تلػ ؼُتحػتُرتبػ ُكاحػدةُفاػطُاػ ُ ُإذضافُاللػ ؼُالثللػثُ
ربُالترسػػػػػػػػػػػػػػبلتُال  ريػػػػػػػػػػػػػػ ُالتػػػػػػػػػػػػػػ ُتاػػػػػػػػػػػػػػاُضػػػػػػػػػػػػػػافُاجاكاػػػػػػػػػػػػػػ ُكاحػػػػػػػػػػػػػػدةُاػػػػػػػػػػػػػػ ُتيػػػػػػػػػػػػػػ
 TORRIFLUVENTSُ)EFTُحديثػ ُالتنػكيفُكل ػلُ ظػلـُكاػ ُالتػربُالرسػكبي ُال

تنػكفُُبتػكازفُالترنيػبُالفيزيػلئ ُبحيػثُذُأراضػي لُتاتػلزُكTORRICُ)رطكب ُ ػكعُ 
%اػػػػفُكادمَُٖ ُ لااػػػػ ُكذُراليػػػػ ُيسػػػػ  ُبػػػػؿُاتكسػػػػط ُال سػػػػب ُكتاثػػػػؿُ سػػػػب ُيػػػػطي 

 تػلجُالزرااػ ُنلاػلُابتعػدتُاػفُاجػرلُاؿُجػكدةُاػذ ُالتربػ ُلإتكبسنؿُالـُُ(ُ ال  ر.

ُال  ر.
كيػػػدُاكلجػػػتُاػػػذ ُالاسػػػنل ُ ُ سػػػب ُالالكحػػػ ُبسػػػببُردااةُاللػػػرؼُعرتفػػػلكذلػػػؾُإل

ُاػػلُتعػػل  ُا ػػتُاػػذ ُالتربػػ ُحلليػػلُنُفإُإذ.ُُٕٗٗباسػػركعُرمُكبػػزؿُالراػػلدمُفػػ ُاػػلـُ
ػػػ  اطػػػلعُإ ُاػػػلُتعػػػل  ُا ػػػتُا طاػػػ ُالدراسػػػ ُيللػػػ ُكالاطػػػرُالاػػػ ُاػػػفُاػػػكُالػػػتال ُ تيجى

يتلػػػػػػلدي ُتػػػػػػردمُاذكضػػػػػػلعُاذالتيػػػػػػلرُالن ربػػػػػػلئ ُكتعطيػػػػػػؿُاحطػػػػػػلتُالبػػػػػػزؿُبسػػػػػػببُ
ُ.ََِّلبالدُالـُلارين ُذاُاإلحتالؿ ي ُالت ُترافاتُااُاكاذجتالاي ُكاذ

بلوػتُاسػلح ُُ أ كااػتالزحػؼُالعارا ػ ُبنػؿُُإتسػلعُاػفُأ فسػ ـالسػنلفُُأس ـكالُ
كاسػػلح ُالكحػػداتُالعارا يػػ ُ السػػن ي ُ ُ(ُدك اػػلُنِِٓٓ ََُِٕالتكسػػاُالعارا ػػ ُلعػػلـُ

بلػػغُ ُ(ُدك اػػلُنْ.ّّْٓالسػػن ي ُ ُاتاسػػلح ُالكحػػدُكُ(ُدك اػػلُنْْٗٔكاليدايػػ ُالعلاػػ ُ 
كاػػػػػددُ ُ(ُدك اػػػػػلُنُٕ(ُاؤسسػػػػػ ُتجلريػػػػػ ُكباسػػػػػلح ُ ٕٓٓالتجلريػػػػػ ُ ُتالاؤسسػػػػػلاػػػػػددُ

كبلوػػػػػتُ ُ(ُدك اػػػػػلِٕ(ُاؤسسػػػػػ ُلػػػػػ لاي ُكباسػػػػػلح ُ َِْالاؤسسػػػػػلتُاللػػػػػ لاي ُ 
كاسػػػػػلح ُ ُ(ُدك اػػػػػلْٖالتعليايػػػػػ ُكالدي يػػػػػ ُ ُكُسسػػػػػلتُاليػػػػػدالتُاللػػػػػحي  ُاُؤاسػػػػػلح

ُ(ِ .(ُدك الُنٓ.ّٓاليدالتُالعلا ُ 
  :البشرية الخصائص  ثانيًا: 

  :السكان 1-6

                                                 

اللـُيضيرُالحديث  ُاحادُللل ُالدبلغ ُتربُاحلفظ ُاذ بلر ُنليػ ُالزرااػ  ُبحػثُا سػكرُفػ ُ(ُ) 
ُكال  دس  ُجلاع ُا  .ْٓ ُصََِٓذ بلر ُالاجلدُاذكؿ ُالس  ُاجل ُالعلـك

 الدراس ُالايدا ي ُللبلحث .(ِ) 



 31 

ُافرضدراسػػ ُتعتاػػدُُيػػ أالتػػ ُتػػديؿُفػػ ُاػػفُالعكااػػؿُالبسػػري ُالسػػنلفُتعػػدُدراسػػ ُ
العاليػػػ ُبػػػيفُُبػػػرازإيػػػتـُُاػػػفُظػػػكاارُجورافيػػػ ُايتلفػػػ ُفاػػػفُاػػػذ ُالظػػػكااركاػػػلُالي ػػػلُ

ُ(ُ .أيػرليػاُاػفُج ػ ُالتكُزُكأسػبلبالسنلفُافُج  ُكانػلفُتكاجػداـُكتبػليفُتػكزيع ـُ
بلػػغُُُٕٕٗحجػػـُالسػػنلفُفػػ ُا طاػػ ُالدراسػػ ُلعػػلـُُاف(ُْالجػػدكؿُ ُتحليػػؿُيبػػدكُاػػف

سػػػ كمُُ(ُ سػػػا ُباعػػػدؿُ اػػػكُّّٕٔ ُإرتفػػػاُالػػػإُُٖٗ(ُ سػػػا ُكفػػػ ُاػػػلـَُِّٖٖ 
%(ُكاعػػدؿُالاحلفظػػ ُالبػػللغُْالبللوػػ ُ %(ُكاػػ ُ سػػب ُتفػػكؽُاعػػدؿُ اػػكُالاطػػرُٔ.ْ 
رتفػػلع جػػلبُُك ُبتسػػجياُاإل%(ُكاػػذاُيعػػكدُالػػاُسيلسػػ ُالدكلػػْ.ْ  الاسػػتكلُاللػػح ُُات

كنػػػػذلؾُال جػػػػرةُالتػػػػ ُسػػػ دت لُا طاػػػػ ُالدراسػػػػ ُكالاحلفظػػػػ ُاػػػػفُ ُجتاػػػلا ُللسػػػػنلفكاف
 ُديػػػػللا ُُكللبلػػػػرةُكالعاػػػػلرةنا ػػػػلجريفُكافػػػػديفُكذُسػػػػيالُاػػػػفُالاحلفظػػػػلتُالحدكديػػػػ ُ

نػػػػذلؾُنػػػػكفُاجتاػػػػاُا طاػػػػ ُالدراسػػػػ ُ ُاإليرا يػػػػ ُ-ال للػػػػري ُبسػػػػببُالحػػػػربُالعراييػػػػ ُك
كبلغُحجـُالسػنلفُُ جلبُكتعددُالزكجلت.كاإلُيسجاُالاُالزكاجُالابنرُاعلُريفيلاجت

( ُُٕٗٗ/ُُٕٖٗ للاػػػػػػػػػدةُُ%(ْ(ُ سػػػػػػػػػا ُكباعػػػػػػػػػدؿُ اػػػػػػػػػكُ ْْٕٓٓ ُُٕٗٗلعػػػػػػػػػلـُ
(ُإذُيبػػػػػدكُتػػػػػلثيرُُٕٖٗ/ُٕٕٗ%(ُااػػػػػلُنػػػػػلفُاليػػػػػتُللاػػػػػدةُ ْ.َ ُ سػػػػػب بليػػػػػ يفضُ
 سػػبتُُالتػػ ُُُٗٗتلػػلدمُالػػذمُفػػرضُالػػاُالعػػراؽُفػػ ُاااػػلبُحػػربُياذالحلػػلرُ

كاضػحلنُالػاُ سػبُالكفيػلتُكذسػػيالُاػفُالنكيػتُُ العرايػُالجػيشُالػاُالعػراؽُذيػراج
 ُفلتػػػئفُالفالتػػػ ُتحتلج ػػػلُالتػػػلُبػػيفُافطفػػػلؿُالرضػػػاُكنبػػػلرُالسػػػفُلعػػػدـُتػػكفرُافدكيػػػ 

 يفػػلضُاعػػدؿُأكرلػػـُ ُ فػػ ُالػذنرتراجػػاُاكااػػؿُجػذبُالا ػػلجريفُللاػػدةُالُفضػالنُاػػف
ُالاطػرُُ تإال اكُف ُا طا ُالدراس ُإذُ البػللغُُ كالاحلفظػالزاؿُأالاُافُاعػدؿُااػـك

ََُِٕ.ُبي اػػػػػػػػػػػلُبلػػػػػػػػػػػغُحجػػػػػػػػػػػـُالسػػػػػػػػػػػنلفُلعػػػػػػػػػػػلـُالػػػػػػػػػػػاُالتػػػػػػػػػػػكال ُ%(ٔ.ّ%(ُ ٗ.ِ 
ُ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجلتُُك ُ( سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ََُّٖ 
ُ

ُ(ُْجدكؿُ 
ُ(/ سا ََِٕ-ُٕٕٗ ُحجـُالسنلفُكال سب ُالائكي ُكالزيلدةُالسنل ي ُلاالطعلتُريؼُادي  ُاليللدي ُللادة

ا ل ُر ي اُلفالسنُالاالطع ُـ ل ز  يا د ة  ا ل س ك ا ن ي ة  ب ي ن ا  ل ت ع د ا د ي ن  1 9 7 7 / 1 9 8 اُالسنلف 7 ل ز  يا د ة  ا ل س ك ا ن ي ة  ب ي ن ا  ل ت ع د ا د ي ن  1 9 8 7 / 1 9 9 اُالسنلف 7 ل ز  يا د ة  ا ل س ك ا ن ي ة  ب ي ن ا  ل ت ع د ا د ي ن  1 9 9 7 / 2 0 0 7 

                                                 

(1)D-Hoomson "The distribution of population as the essential geographical 

Expression "camadian geographerُ No.17.1960ُ pp.10-17.  ُ 
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(1) 
1977 % 

(2) 
1987 % 

(3) 
1997 % 

(4) 
2007 %ُ

ُُُُٖٗٓ.ُُُِّْٕٕٖٓٔٓ.ُُُُُُّٕٖٖٓٔٓ.ُُُِِّٕٗ.ُُٕٕٔٓ اىَْبىخ ُِ
ُُُُِّٓ.ُُُُُُِِِِّْٕٖٓ.ََُُُُُِْْٖٖٓ.ُُُّٕٕٖٓٓ.َُُِْْٗٗٗٝخ اىذثبُسُْ
ُُِٖٗٗ.ُُُُِّٕٕٕٕٓٔٓ.ََُُُِْٖٕٕٕٔٓ.ُُِِّّٗٗٓ.ُُُْٔٗٔاىَالحَخُٓ
ُُُٕٓٓ.َُُُُِِّّّٔٓٓ.َُُُُُِّْٖٖٕٓ.َُُِٕٕٔٓ.ُُُّٓٗٔاىحَبٍٞبدُٔ
ُُُْْٓٔ.ُُُُُّْٕٕٔٓٓٔ.َُُُِّّٖٔٔٗٗ.ُُُُٕٖٓٗ.ُُِّْٗمزطبُُٕ
ُُُُّٕٓٓ.ُُُُِّّّٖٓٔٔٓٓٔ.َُُُُُُُِِِْٕٖٓ.ُُِّٕٔٓٗٗ.ُُِْٕٗٗٔجخ اىشزقٞخحصُٖٞ
ُُُْٕٓ.َُُُُّّٕٔٓٓٗٓ.َُُُُُُْْٗٗٓٓ.ُُُّّْٖٗ.ٍُُُٖٕٔٗبح٘سُٗ
َُُُُُُُُّْْٕٓٓٓٓٔ.َُُُُُُُِّّّّْٖٔٓٓٗ.ُُُْٖٔٓاً اىزٗصَُُ
ُُِِّْ.َُُُُُُُُُُُّّْْْْٔٓٓٔٗٗٔ.ُُُّْٕٕٗ.َُِّٕٗ غشٗاُ ُِِ
ُُُْٓٓٗ.ُُُُِْٖٕٓٗ-ُِ.َُُُُُِِّّّّٕ.ُُُِِٓٗٔ.َُُِٖٜٔاىج٘ثبىُِّ

َُُُّٕٗ%ََََُُُُُُِّْٖٕٔ%ََُُُُُِّّْْٕٖٓٓ%ََُُُُّّٕٔ%َََُُُِّٖٖالاجاكع

ُالالدر:ُااؿُالبلحث ُبلإلاتالدُالا:
 ُُٕٕٗالجا كريػ ُالعراييػػ  ُكزارةُالتيطػػيط ُالج ػلزُالارنػػزمُلإحلػػلا ُ تػػلئمُالتعػدادُالعػػلـُللسػػنلفُلسػػ  ُ -ُ

ُ.ِّ( ُصِِ ُجدكؿُ ُٖٕٗالجزاُاليلصُباحلفظ ُاف بلر ُ
 ُُٕٖٗالجا كريػ ُالعراييػػ  ُكزارةُالتيطػػيط ُالج ػلزُالارنػػزمُلإحلػػلا ُ تػػلئمُالتعػدادُالعػػلـُللسػػنلفُلسػػ  ُ -ِ

 .ٖٖ( ُصِِ ُجدكؿُ ُٖٖٗالجزاُاليلصُباحلفظ ُاف بلر ُ

 ُُٕٗٗ ُ تػػلئمُالتعػدادُالعػػلـُللسػػنلفُلسػػ  ُالجا كريػ ُالعراييػػ  ُكزارةُالتيطػػيط ُالج ػلزُالارنػػزمُلإحلػػلا -ّ
 .ٕٔ( ُصِِ ُجدكؿُ ُٖٗٗالجزاُاليلصُباحلفظ ُاف بلر ُ

ُ.ََِٕكزارةُالتجلرة ُالارنزُالتاكي  ُالرئيسُف ُاحلظ ُاذ بلر ُالبطلي ُالتاكي ي  ُبيل لتُليرُا سكرة ُ -ْ
ُ(ُ كيدُتـُإستيراجُاعدؿُال اكُكفؽُالال كفُالت ُ:

  
( / )

100
10

n oLn p p
r     

rُاعدؿُال اك=ُ
Pn ُُاددُالسنلفُف ُالتعدادُالالحؽ=ُ
P0 ُُاددُالسنلفُف ُالتعدادُالسلبؽ=ُ

السػنلفُُإليػتُضاػلُتعػُر%(ُكاذاُيعكدُالػاُٖ.ّ اكُا يفلضلنُطفيفلنُاالُنل تُاليتُ 
زاؿُاعػػدؿُال اػػكُارتفعػػلنُييلسػػػلنُاػػل ػػتُإُإذ ُاإلحػػتالؿاػػفُيتػػؿُكت جيػػرُبسػػببُظػػركؼُ

%(ُكيتضػ ُاػفُالجػػدكؿُْ.ّ%(ُكالاحلفظػػ  ِ.ّاكاػلنُكالبػػللغُاعػدؿُ اػك ُ بػللاطرُا

                                                 

 .ََِٕإحللا ُيسـُاإلحللاُالسنل   ُكزارةُالتيطيطُكالتعلكفُاإل الئ  ُالج لزُالارنزمُلُ(ُ)
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ُ(ُٕٖٗ/ُٕٕٗ الثالثػػػػػػػػػػ ُُللاػػػػػػػػػػددزيػػػػػػػػػػلدةُفػػػػػػػػػػ ُحجػػػػػػػػػػـُالسػػػػػػػػػػنلفُُايضػػػػػػػػػػلنُافُا ػػػػػػػػػػلؾ
ُُٕٖٗ-ُٕٕٗللاػػػػػػػػػدةُاذُتراكحػػػػػػػػػتُالزيػػػػػػػػػلدةُ ُ(ََِٕ/ُٕٗٗ كُ(ُٕٗٗ/ُٕٖٗ ك

ََُِٕ-ُٕٗٗدةُاػػػػالأاػػػػلُ ُ سػػػػا ُ(ُِْٕٔ-ُِّّٖبػػػػيفُ ُُٕٗٗ-ُٕٖٗكالاػػػػدةُ
ُ تيجػ ُ(ُ سػا ُكاػ ُزيػلدةُنبيػرةَُّٕٗ ػزيػلدةُسػجلتُلا طاػ ُالدراسػ ُبػُأالافنل تُ

كظػػػػركؼُُرلػػػػـُظػػػػركؼُالحلػػػػلرلرلبػػػ ُالاجتاػػػػاُفػػػػ ُاذ جػػػػلبُكزيػػػػلدةُحجػػػـُاذسػػػػرةُ
 ُللسػػػنلفُفػػػ ُاالطعػػػلتُا طاػػػ ُالدراسػػػ ُالانػػػل  كيتبػػػليفُالتكزيػػػاُُينػػػ اذحػػػتالؿُاذاُر

كؿُحتلػػتُالارنػػزُافأ(ُحلػػيب ُالسػػريي ُٖالاالطعػػ ُ ُأفُأاػػال ُكيتضػػ ُاػػفُالجػػدكؿ
اػػفُاجاػػكعُالسػػنلفُ%(ُّ.ّّك سػػب ُ ََُِٕ-ُٕٕٗللاػػدةُُحيػػثُاػػددُالسػػنلفاػػفُ
اجاػػػػػكعُ%(ُاػػػػػفُُ.ُْ(ُزكيػػػػػ ُالػػػػػذبلفُكب سػػػػػب ُ ْكتلت ػػػػػلُاالطعػػػػػ ُ  ُـََِٕلعػػػػػلـُ
ُ.ََِٕ%(ُافُاجاكعُالسنلفُلعلـُٗ.ٖ(ُالبكبلل ُ ِّكتلت لُاالطع ُ  ُالسنلف
ُاػػػفُاالطعػػػ ُسػػػرافُينبيػػػرةُاػػػفُُاُنأاػػػدادُأفاػػػفُيػػػالؿُالدراسػػػ ُالايدا يػػػ ُُتضػػػ إُإذ

كادي ػػ ُبوػػدادُبسػػببُا تاػػلؿُُادي ػػ ُاليللديػػ ُبلتجػػل رتُاكيػػاُسػػن  لُالبكبػػلل ُلٌيػػُ(ِّ 
فػػ ُت ػػليصُاػػددُالسػػنلفُُأسػػ ـا ػػلطؽُالاجػػلكرةُااػػلُللعاػػؿُفػػ ُبوػػدادُكالُسػػرةافُأفػػراد

تُكبسػػػببٌُ ػػػإُإذ(ُُٕٗٗ/ُٕٖٗ للاػػػدة(ُٗ.َ- يفػػػلضُاعػػػدؿُال اػػػكُالػػػاُ إكبللتػػػلل ُ
الاتػػردمُاػػلدتُاجػػلاياُاػػفُالعكائػػؿُالػػاُاكط  ػػلُُافا ػػ كالظػػرؼُُاإلحػػتالؿظػػركؼُ
ُاعػدؿُال اػكُالػاُإرتفػلعفػ ُُأسػ ـااػلُ ُأراضػي ـسجعتُالاُاكدةُالسنلفُالػاُاذـُ
ا ػػلؾُاجػرةُاعلنسػػ ُاػفُالادي ػ ُالػػاُالريػؼُكباػػلُُأم ُ%(ُللاالطعػ ُالاػذنكرةٔ.ُْ 
ُ كتعػددُالزكجػلتُلألب ػلااجتااُا طا ُالدراس ُاجتاعلنُريفيلنُيسجاُالزكاجُالابنرُُأف

كيتبػليفُُف ُالتكساُالعارا ػ .ُأس ـُاالُاعدؿُال اكُالسنل  ُف ُا طا ُالدراس ُإرتفا
يػػاُالسػػنلفُلتبػػليفُتكُزُتبعػػلُنُفُبػػيفُاالطعػػلتُا طاػػ ُالدراسػػ كلُللسػػنل السػػُاعػػدؿُال اػػك

%(ُّ.ٔبلػػغُ (ُالبكبػػلل ُاعػػدؿُ اػػكُِّاذُتسػػجؿُاالطعػػ ُ ُ الانػػل  ُبػػيفُالاالطعػػلت
اكدةُاذسرُالت ُنل ػتُتعػيشُبسببُُ( ٓنالُيبدكُف ُجدكؿُ ََُِٕ-ُٕٗٗللادةُ

ُللاػددكُاػلل ُاالطع ُحليب ُالسػريي ُفسػجلتُاعػدؿُ اػُأال ُف ُبودادُالاُالاالطع 
 ُجُالابنػػرُكتعػػددُالزكجػػلتاكتسػػجياُالػػزُكُيتلػػلدمالاسػػتكلُاإلُإرتفػػلعالثالثػػ ُبسػػببُ
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يػػػ ُالػػػذبلفُكنرطػػػلفُسػػػ دتُتالربػػػلنُفػػػ ُاعػػػدؿُُككُزُللػػػ ا(ُال ٕ ُْ ُِالاالطعػػػلتُ ُأاػػػل
ُُُ%(.ْ.ّال اكُكالذمُياتربُافُاعدؿُ اكُالاحلفظ ُ 
ُ(ٓجدكؿُ 

ُ(ََِٕ-ُٕٕٗ ُللادةُليللدي ريؼُادي  ُاُاعدؿُال اكُالس كمُللسنلفُف 
 اىَقبطؼخ اىزقٌ

 ٍؼسالد اىَْ٘ اىظْ٘ٝخ %

1977/1987 1987/1997 1997/2117 

 3.3 1 5.2 اىَْبىخ 2

 3.4 3.5 1.7 سٗٝخ اىذثبُ 4

 2 3.1 9 اىَالحَخ 5

 1.6 6 6.2 اىحَبٍٞبُ  6

 3.5 6.7 7.5 مزطبُ  7

 5.8 4.5 3.5 حصٞجخ اىشزقٞخ  8

 1.4 4.1 5.9 ٍبح٘س  9

 1.5 6.8 2.1 اً اىزٗص  11

 1.5 3.6 4.2 غشٗاُ  22

 14.6 1.9- 6.3 اىج٘ثبىٜ  23

 %3.8 %4 %4.6 اىَؼسه

ُ(ُ.ُْالالدرُ:ُااؿُالبلحث ُبلذاتالدُالاُاعطيلتُجدكؿُ 
 

 ( 3شنو ) 
 (  2117 - 1977) ىيَسح  رٝف ٍسْٝخ اىربىسٝخ ىظنبُ  ٍٛؼسه اىَْ٘ اىظْ٘
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المـــــــدة
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ـــ

مئـ
معدل النموبال

السنوي

 
 ( 5و اىجبحثــــخ ثبالػزَــــبز ػيـــــٚ خـــــسٗه ) ػَــــ :اىَصــسر

الزراايػ ُذبػدُُافراضػ بػيفُالسػنلفُكالتكسػاُالعارا ػ ُالػاُُكللنسؼُافُالعاليػ 
كاػػفُثػػـُدراسػػت لُضػػافُا طاػػ ُ ُُ*النثلفػػلتُالسػػنل ي ُالعلاػػ ُكالزراايػػ ُاسػػتيراجُاػػف

                                                 

ُُُاددُالسنلفُالنل ُُالنثلف ُالعلا ُللسنلف=ُُ*
ُالاسلح ُالنلي ُُُُُُُُ
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(ُّْ.ُلوػػػػػػتُ النثلفػػػػػػ ُالعلاػػػػػػ ُللسػػػػػػنلفُبُفٌُأ(ُٔالدراسػػػػػػ ُاذُيتضػػػػػػ ُاػػػػػػفُالجػػػػػػدكؿُ 
بسػػببُُ(ُ سػػا /دك ـُٗ.َ إذُنل ػػتُُُٕٗٗاالر ػػ ُبعػػلـََُُِٕ سػػا /دك ـُفػػ ُاػػلـُ

فػػػ ُاالطعػػػلتُا طاػػػ ُفُتكزيػػػاُالنثلفػػػلتُالعلاػػػ ُاتبػػػليفُإُالزيػػػلدةُفػػػ ُحجػػػـُالسػػػنلف.
( ُٓيػػػتـُتكزيػػػاُالنثلفػػػ ُالعلاػػػ ُضػػػافُأربػػػاُفئػػػلتُيريطػػػ ُ ذُ ُإُٕٗٗالدراسػػػ ُلعػػػلـُ

 سػػػا /دك ـُفػػػ ُااػػػلطعت ُالبكبػػػلل ُكنرطػػػلف ُ(َُٔ.َبلوػػػتُالفئػػػ ُافكلػػػاُأيػػػؿُاػػػفُ 
(ُ سػػػػػا /دك ـُفػػػػػ ُاالطعػػػػػلتُ ال اللػػػػػ  َُٖ.َ-ُٔ.َكتراكحػػػػػتُالفئػػػػػ ُالثل يػػػػػ ُبػػػػػيفُ 

(ُ سػا /دك ـَُ.ُ-ُٖ.َالحالايلت ُالحكز ُأـُالركس(ُكتراكحػتُالفئػ ُالثللثػ ُبػيفُ 
فػػػػػلنثر(َُُُ.ُفػػػػػ ُااػػػػػلطعت ُ لػػػػػزكافُكالاالحاػػػػػ (ُكجػػػػػلاتُالفئػػػػػ ُالرابعػػػػػ ُبنثلفػػػػػ ُ 

ُدك ـُف ُاالطعت ُزكي ُالذبلفُكحليب ُالسريي . سا /
ََُِٕ(ُافُالفئػلتُالتػ ُتتػكزعُفي ػلُالنثلفػ ُالعلاػ ُلعػػلـُٔكيتضػ ُاػفُاليريطػ ُ 

(ُ سػػا /دك ـُٕٓ.َفػػ ُا طاػػ ُالدراسػػ ُبػػلرباُفئػػلتُتراكحػػتُالفئػػ ُافكلػػاُبػػػ أيؿُاػػفُ
فُتاثلػػػػتُفػػػػ ُاالطعػػػػلتُ نرطػػػػػلفُكاػػػػلحكزُكاـُالػػػػركس( ُكالفئػػػػػ ُالثل يػػػػ ُتراكحػػػػتُاػػػػػ

( سػػػػػا /دك ـُفػػػػػ ُاالطعػػػػػلتُ ال اللػػػػػ ُكالاالحاػػػػػ ُكالحالايػػػػػلت( ُكالفئػػػػػ َُ.ُ-ٕٔ.َ 
(ُ سا /دك ـُف ُاالطعت ُزكي ُالػذبلفُكلػزكاف ُأاػلَُ.ِ-َُ.ُالثللث ُتراكحتُبيفُ 

(ُ سػػػػػػا /دك ـُفػػػػػػ ُااػػػػػػلطعت ُحلػػػػػػيب ُالسػػػػػػريي َُُ.ِالفئػػػػػػ ُالرابعػػػػػػ ُذاتُالنثلفػػػػػػ ُ 
ُكالبكبلل .

ُ(ٔجدكؿُ 
ُ/ سا /دك ـ(ََِٕ-ُٕٗٗللادةُ ُريؼُادي  ُاليللدي ف ُللسنلفُف ُالزرااي ُالنثلف ُالعلا ُكالنثل

رقم
ال

قاط 
الم  عة

حة 
سا

الم
مية

الك
 

1997 2007 

                                                                                                                                            

ُُُُُُُاددُالسنلفُلإيليـُُُُُُُُُُالنثلف ُالزرااي ُ=ُ
ُالاسلح ُالازركا ُلإيليـُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُللازيدُي ظر:
 ُبيػتُُلرافيػ  ُجُكحليليػ ُفػ ُالاسػنالتُالدياا لكرُاتعبُالراكم ُسػنلفُالػكطفُالعربػ  ُدراسػ ُت -ُ

 .ُِْٔ ُصَََِالحنا  ُبوداد ُ

 .ِْٔ ُصَََِ ُبوداد ُِطتُحالدمُالحديث  ُجورافي ُالسنلف ُط -ِ



 35 

عة
مزرا

ة ل
الح

لص
ة ا

ساح
الم

 

وعة
مزر

ة ال
ساح

الم
 

امة
 الع

افة
لكث

ا
عية 

لزرا
ة ا

كثاف
ال

حة 
صال

ة ال
ساح

الم
وعة 

مزر
ة ال

ساح
الم

 

امة
 الع

افة
لكث

ا
عية 

لزرا
ة ا

كثاف
ال

 

ُٖٔ.ُْٖٓ.َََُُُُِّْْٓٗ.ُُِٔ.ََََُُُُُُِِّّّٓٓ الل الُِ

ُٖٓ.ُٖٕٔ.َََُُُُُُُّٕٕٓ.ُُُِٕ.َُُُُُُّّٖٕٗٔٗٓٔزكي ُالذبلفُْ

َُٖ.ُٔٗٗ.ََََُُُِّْٕٗٓ.ُُِٖ.ََََُُُُُِِّْٕٖٓٓالاالحا ُٓ

ُٓٗ.ُّٖٗ.َََُُُُِِّّٖٕٗ.ُُِٔ.ََََُُُُِِِِّْٕٔٗالحالايلتُٔ

ُِ.ُُُٕ.ََََُُُِّْْٗٓٗ.َُُٔ.ََُُُُِّْْٖٖٖٓٓٔٔنرطلفُٕ

ُٖٓ.ُُْٗٔ.َََُُُُِِّّٕٔٗ.ُُٗٗ.َُُُُُُُِِِِّٕٕٗٓحليب ُالسريي ُٖ

َُْ.ُْٖٔ.َََُُُّٖٖٓٔٔ.ُِِٔ.ََُُُُُُِِْٖٕٖٗٔٓالحكزُٗ

ُْٖ.ُْٕٓ.ََََُُُُٖٔٗٔ.ُِْٔ.ََُُُُُُِِّْٕٓٓٓٓاـُالركسَُُ

ُّٔ.ََُٓٔ.َُُُُُُِِّْٕٗ.ُّٔٗ.َُُُُُُُِِِّّّْٓٓلزكافُِِ

ُْٔ.ُْٓٔ.ََُُُُُِِٕٕٔٔٓ.ُُٗٓ.َََُُُُُُُُِٕٗٗٗلل البكبُِّ

 5.65 1.34 14178 21007 2.72 0.91 17909 26270 59758ُالاجاكع

ُ:ااؿُالبلحث ُبلإلاتالدُالاالالدر:ُ
ُُ.لدي  ُبيل لتُليرُا سكرةلزراا ُاليُسعب ُ-ُ
ُ(.ْالجدكؿُ ُ-ِ

ُ

ُ
ُ
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( ُالفئػػػ ُٕفيتػػػراكحُبػػػيفُأربػػػاُفئػػػلتُيريطػػػ ُ ََُِٕأٌاػػػلُاعػػػدؿُالنثلفػػػ ُالزراايػػػ ُلعػػػلـُ
(ُ سا /دك ـُف ُاالطعلتُ ال اللػ ُكالحالايػلتُكنرطػلف(ُكالفئػ َُ.ٓافكلاُ أيؿُافُ

(ُ سػػػػا /دك ـُفػػػػ ُاالطعػػػػلتُ الاالحاػػػػ ُكلػػػػزكافُكاػػػػلحكزُكاـَُٓ.ٕ-َُ.ٓالثل يػػػػ ُ 
 ُ(ُ سػػػػا /دك ـُفػػػػ ُاالطعػػػػَ.َُ-ُٓ.ٕالػػػركسُكالبكبػػػػلل (ُكتركاحػػػػتُالفئػػػػ ُالثللثػػػ ُ 

فلنثر(ُ سا /دك ـُف ُاالطعػ ُُُ.َُزكي ُالذبلفُكسجلتُالفئ ُالرابع ُافنثرُنثلف ُ 
تبػػليفُتكزيػػاُاعػػدؿُالنثلفػػ ُالزراايػػ ُفػػ ُأربػػإُُُٗٗحلػػيب ُالسػػريي .ُكاالر ػػ ُبعػػلـُ

( سػػػػا /دك ـُفػػػػ ُاالطعػػػػلتَُ.ِ( ُتاثلػػػػتُالفئػػػػ ُافكلػػػػاُ أيػػػػؿُاػػػػفُٖفئػػػػلتُيريطػػػػ ُ 
-َُ.ِطػػػػػػػػلفُكالبكبػػػػػػػػػلل (ُكالفئػػػػػػػػ ُالثل يػػػػػػػػػ ُ  ال اللػػػػػػػػ ُكالاالحاػػػػػػػػ ُكالحالايػػػػػػػػػلتُكنُر

-َُ.ّ( سػػػػػػػػا /دك ـُفػػػػػػػػ ُااػػػػػػػػلطعت ُاػػػػػػػػلحكزُكأـُالػػػػػػػػركس ُكالفئػػػػػػػػ ُالثللثػػػػػػػػ ُ ََ.ّ
َُُ.ْ( سػػػػا /دك ـُفػػػػ ُاالطعػػػػ ُلػػػػزكافُكسيػػػػجلتُأالػػػػاُنثلفػػػػ ُللفئػػػػ ُالرابعػػػػ ُ ََ.ْ

ُفلنثر(ُف ُاالطعت ُزكي ُالذبلفُكحليب ُالسريي .
ُفػػ ُاالطعػػلتُا طاػػ ُالدراسػػ ُانل يػػلُنُ يػػكيرجػػاُتبػػليفُاعػػدؿُالنثلفػػ ُالعلاػػ ُكالزراا

ُ.افراض ُالزرااي ةُأسبلبُا  لُتبليفُتكزياُالسنلفُكتكزياُاسلحلتُادٌُُالا
 العوامل االجتماعية: 1-6-1

النبيػػرةُفػػ ُكحػػدةُسػػن ي ُُسػػرةالنبيػػرُفػػ ُباػػلاُافُالػػدكرجتالايػػ ُنػػلفُللعكااػػؿُافلاػػدُ
ـُفػػ ُكحػػػدةُسػػػن ي ُلعلئلػػػ ُافاُاػػػفسػػتاالؿُفػػػ ُافُاحػػدُاذب ػػػلاُكاحػػدةُاػػػفُدكفُتفنيػػػر

ثرالعػػلداتُكالتالليػػدُاػػفُأيللػػتُالتػػ ُُ رُالحديثػػضػػ ػػتُكفػػ ُظػػؿُاكااػػؿُالتحإذُ ُإجديػػدة
ُالتطػػػكرُكالتاػػػرداتطلبلت لُكدرجػػػ ُكتعػػػددُسػػػرةفُزيػػػلدةُحجػػػـُاف  ُذُسػػػيالُإجتالايػػػاف

رتفػػلعُكُسػػرةفُزيػػلدةُحجػػـُاف ُففػػ ُذلػػؾُأسلسػػيلُنُك سػػب ُالتعلػػيـُتلعػػبُدكراُن ُالاسػػتكلُات
اػذاُالعلئلػ ُالكاحػدة ُأفػرادُُككج لتُ ظػريتالؼُرلبلتُإلاُإلُالاعلس ُكالتعليا ُأدٌُ

الرلب ُفػ ُاكالػل ُالتعلػيـُكالسػنفُُفلدلُالا ُالزرااي ُافرضرُبسنؿُسلب ُالاٌُثُأ
ُكآيػرُيسػعاُالػاالرلب ُف ُتػرؾُالزرااػ ُكالعاػؿُفػ ُالتجػلرة ُكآيرُلديتُ ُف ُالادي  

كآيػػػرُ ُالزراايػػػ ُافرضالػػػاُحسػػػلبُُلرمُاكُاللػػػ لا بيتػػػتُاكُاسػػػركاتُالتجػػػُب ػػػلا
ُيتلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلدمالاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكلُاإلُأرتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلعُأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُيعرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لُللبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا.ُ
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العلاػػ ُُكالتجػلرةُااػلكذتلكاُلسػريح ُاػفُالسػنلفُلي يرطػكاُفػ ُاذااػلؿكالتعلياػ ُُ
ُتتػػػراكحُبػػػيفكب ػػػلاُكحػػػداتُسػػػن ي ُباسػػػلحلتُُافراضػػػ سػػػرااُُإلػػػاتكجػػػتُالسػػػنلفُفػػػ ُ
ُ.(ّلكرةُ نالُيظ رُف ُ ُِـُ(ََِٓ-َََُ 

ُ
ُ(ّلكرةُ 

ُ
ََُِٖ/ِ/ُ(ُحليب ُالسريي ُتلري ُالتلكيرُٖكحدةُسن ي ُف ُاالطع ُ 

ُ

(ُزكيػػػ ُالػػػذكبلفُٖ ك(ُْااػػػلطعت ُ ُأفاػػػفُيػػػالؿُالدراسػػػ ُالايدا يػػػ ُُتضػػػ إكيػػػدُ
 ػلاُالكحػداتُبفػ ُُالتكساُالعارا  ُبسػنؿُكاضػ ُسػكااُنُلافي ُتجسديالسريي ُُب يكحل

لرُالعػػػلئل ُط سػػػظ ػػػرُلػػػكرةُاإل.ُكتكاللػػػ لاي التجلريػػػ ُُتالاؤسسػػػلب ػػػلاُالسػػػن ي ُاكُ
تسػػنفُكحػػدةُسػػن ي ُُأب ػػلاالاتنك ػػ ُاػػفُياسػػ ُفللعلئلػػ ُ ُكاضػػح ُفػػ ُا طاػػ ُالدراسػػ 

كحػػداتُسػػن ي ُجديػػدةُالػػاُُأربعػػ كب ػػلاُُافب ػػلاسػػرُبعػػدُزكاجُأ سػػطرتُالػػاُياسػػ ُأ
ُ.ُُافـالزرااي ُالت ُتالن لُالعلئل ُُافرضحسلبُ
اػػػػفُسػػػػيلدةُالاػػػػل كفُُبعيػػػػداُنُك ُكالتعلياػػػػ ُللسػػػػنلفُيتلػػػػلدمالاسػػػػتكلُاإلُرتفػػػػلعإفُأ
ُافاػػػر ُالزرااػػػ ُلإل تػػػلجبُالاتاثلػػػ ُافسلسػػػي فاػػػدالُا ات ػػػلُاُافرضسػػػتثالرُأكتويػػػرُ

التػػ ُراضػػ ُالزراايػػ ُكتػػداكرُيلػػكب ُالتربػػ ُلألُافرضالػػذمُفػػليـُاسػػنل ُلػػالحي ُ
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الزراايػ ُالتػ ُتعػل  ُُسػرةعلسػ ُلألاالُالػاُالاسػتكلسػلبلنُ عنسُأال.ُاالُُكاللنُترن ل
ال ػػػلتمُالاسػػػػتكردُُاتاػػػلدُالػػػػااػػػفُ اػػػػصُحػػػلدُفػػػ ُالا تجػػػػلتُالزراايػػػ ُكاإلُبلفسػػػلس

يتضػػػػػػ ُاػػػػػػفُُكتحػػػػػػكؿُالسػػػػػػنلفُاػػػػػػفُا تجػػػػػػيفُالػػػػػػاُاسػػػػػػت لنيفُللا تجػػػػػػلتُالزراايػػػػػػ .ُف
كبللتػػلل ُزيػػلدةُاػػددََُُِٕكُُٕٗٗ(ُالزيػػلدةُفػػ ُاػػددُالسػػنلفُبػػيفُاػػلا ُٕالجػػدكؿ 

ُالزرااي .ُُافرضالاُالكحداتُالسن ي ُالاُحسلبُكحلجت لُُسرافُي
ُ
ُ(ٕجدكؿُ 

ُ(ََِٕ-ُٕٗٗ ُللادةُريؼُادي  ُاليللدي اددُافسرُكالكحداتُالسن ي ُف ُحجـُالسنلفُُك

ريـ
ال

ُ

ُالاالطع 

ََُُُِٕٕٗٗ

سا 
ف/ 
سنل
ال

ُ

سر
ُاف
ادد

 ي ُ
سن
تُال

حدا
الك

ُ

سا 
 /ُ
نلف
الس

ُ

سر
ُاف
ادد

تُُ
حدا
الك
ددُ
ا

 ي 
سن
ال

ُ

َََََُُُُُُُُِِّّْْْْٕٕٖٓٓٔال الل ُُِ
َََََُُُُُُُُُُُُِِّّّْٕٕٖٖٓٔٓٓزكي ُالذبلفُُْ
َََُُُُُُُْْْٕٕٕٕٕٕٓٔٓٓٔٓٓٓٔالاالحا ُُٓ
َُُُُُُُُِِّّْْٖٕٖٓٗٔٔٓٓٔٔٓالحالايلتُُٔ
َََُُُُُُُُّّّّّْٖٗٓٔٔٓٓٓٗٔنرطلفُُٕ
ََََََُُُُُُُُُُُِّّّٖٖٖٓٓٓٔٔٔٓحليب ُالسريي ُُٖ
َََُُُُُُُُّّّّّّٕٓٓٔٔٔٓٓٗٓالحكزُُٗ
َََُُُُُُُُِّّّّْْٕٔٓٓٓٔٗٓٓاـُالركسَُُُ
ََُُُُُُُُُِِّّّّْْٖٕٓٓٔٓٓٗلزكافُُِِ
َََُُُُُُُُُُُِّْْْٖٕٖٖٖٕٔٓالبكبلل ُُِّ

َََََُُُُُُُُُُّْْْْْٖٖٖٕٓٔٔٗٔٓٓٓ المجموع

ُ:الالدرُ:ُااؿُالبلحث ُبلفاتالدُ
ُ.ََِٕبيل لتُليرُا سكرة ُلعلـُالارنزُالتاكي   ُ -ُ
 .ََُِٕ-ُٕٗٗ ُللادةُدائرةُن ربلاُالرالدم ُبيل لتُليرُا سكرة -ِ
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 :*ُاألرث 1-6-2
كبللتػػلل ُُالعارا ػػ  ُفػػ ُالتكسػػاُأسػػ اتجتالايػػ ُالتػػ ُحػػدُالعكااػػؿُافأرثُاإليعػػدُ
زيػػػلدةُيتبعػػػتُزديػػػلدُحجػػػـُالسػػػنلفُافُأُ ُإذفرضُالزراايػػػ افػػػ ُتفتيػػػتُالنيػػػ ُُأسػػػ ات

 ُالزراايػ ُافرضكحػداتُالسػن ي ُالػاُحسػلبُاددُافسرُكزيلدةُحلجت لُالػاُب ػلاُال
الزراايػػ ُالاالكنػػ ُكتكزيع ػػلُالػػاُُافرضتـُتاسػػيـُ ُفيػػالتػػ ُاػػ ُالػػؾُللعلئلػػ ُالكارثػػ 

سػػرُالتػػ ُتاتلػػؾُاسػػلحلتُنبيػػرةُاػػفُأاػػلُافُي ُرثػػ ُلوػػرضُتسػػييدُالكحػػداتُالسػػن ي ُكال
ل اػػػؿُلئؼُالحنكايػػػ ُكاظػػػبتعػػػدتُاػػػفُحرفػػػ ُالزرااػػػ ُللعاػػػؿُفػػػ ُالُكأالزراايػػػ ُُكُافرض

ب ػػلاُكحػػدات ـُالسػػن ي ُذاتُالاسػػلحلتُالنبيػػرةُُالػػاسػػرُاػػفُافُيُاُنكالتجػػلرةُسػػجعتُنثيػػُر
كاػفُج ػ ُأيػرلُييػلـُاػددُاػفُافسػرُببيػاُيطػاُاػفُأراضػي لُ ُبطرازُاارا  ُحديث

لتسػييدُالكحػداتُافرضُلػبُالػاُطكارض لُف ُانلتبُالعالرُبلسعلرُاوريػ ُأاػلـُال
ُ.ُُاليللدي ادي  ُُسرُالت ُتسنفافُيُكذسيالالسن ي ُ

ُ

الكيػػتُفػ ُُافراضػ تػزاافُبيػػاُُا ػدال ُ(ُزكيػ ُالػػذبلفْكاػذاُاػلُسػػ دتتُاالطعػ ُ 
الجػػػيشُفػػػ ُاػػػلـُُكُافاػػػفُ بسػػػالػػػاُا تُأراضػػػ الدكلػػػ ُبتكزيػػػاُيطػػػاُبػػػتُيلاػػػتُالػػػذمُ
طػػلا ُذ سػػلاُحػػ ُسػػن  ُنػػلدُيػػديؿُضػػافُالتلػػايـُاذسػػلسُيكفػػؽُتلػػايـَََُُِ

ُاػػػػلـُذُأفُاذحػػػػتالؿُاذارينػػػػ ُللعػػػػراؽُفػػػػ لادي ػػػػ ُاليللديػػػػ ُاػػػػرؼُبػػػػػ ح ُالاػػػػدس(ُإ
ُ.ُاالُحداُبللاػللنيفُبيػاضافُالتلايـُاذسلسُلادي  ُاليللدي ُتأكيؼُديكلََُِّ
(ُُ(ُالحػػؽُ ُسػػتيالاُالدكلػػ ُالي ػػل.ُكيتضػػ ُاػػفُالجػػدكؿُ إاػػفُُيكفػػلُنُأراضػػي ـيطػػاُ

لنيفُكتتبليفُ سػبُالبيػاُبػيفُالاػل ُأراضي لُببياُاسلح ُافُالت ُيلاتُسرة اكذجُلأل

                                                 

*ُافرثُ:ُلوػػػ ُ:ُالايػػػراثُكألػػػلتيُفػػػ ُاللوػػػ ُالعربيػػػ ُالػػػدرُكفعلػػػتُكرث ُكرثُالسػػػ ُاػػػفُأبيػػػتُ
ثلنُأديلػتُفػ ُاللػتُالػاُكرثتػت.ُافرث ُيكُر يرثت(ُبنسرُالرااُفي الُ كرثل(.ُككرثُفالفُفال لُت

الايػػػراثُكألػػػؿُال اػػػزةُفيػػػتُكاك.ُي ظػػػر:ُاحاػػػدُبػػػفُأبػػػ ُبنػػػرُالػػػرازم ُايتػػػلرُاللػػػحلح ُدارُ
ُ.ُٕٔ ُصُُٖٗالفنر ُبيركت ُ

إلطالحلن:ُف كُحؽُالل ُثبتُلاستحؽُبعدُافُنلفُلػتُاللػل ُبي  اػلُنارابػ  ُأكُ نػلحُأكُكذا.ُ
الفػػرائض ُالجلاعػػ ُافسػػالاي ُبللادي ػػ ُالا ػػكرة ُااػػلدةُُي ظػػرُ:ُابػػدُاللػػادُاحاػػدُالنلتػػب 
 .ِٓصُُٖٖٗالبحثُالعلا  ُالا لامُالدراسي  ُ



 44 

الزراايػػػ ُُافراضػػػ ُاػػػلتـُبيعػػػتُاػػػفُأاػػػلالبيػػػا.ُُأكاػػػتالؾُكفػػػؽُرلبػػػ ُالاػػػللنيفُفػػػ ُاف
كزاتُالاُالكرث ُكفؽُالسػريع ُاذسػالاي *ُ ُُفلفاكاؿ ُلاُكحداتُسن ي إل لُيكتحُك

ُُ(ُ ُ...{للذكر مثل حظ االنثيني  أوالدكميوصيكم اهلل يف 
(ُْ*(ُفػػػ ُاالطعػػػ ُ *ركيػػػشلكرثػػػ ُالاللػػػؾُ دُةالعلئػػػدُافرضفعلػػػاُسػػػبيؿُالاثػػػلؿُ

كفػػػؽُاػػػددُُاذحفػػلدثػػػـُالػػػاُُاذب ػػلا(ُدك اػػػلُكيػػدُيسػػػاتُالػػػإُٓكالبللوػػ ُاسػػػلحت لُ 
%ُاػفُاسػلح ُٖ.َٔب سػب ُُ(ُدك الُنٔ.ْٓ.ُالُبياُا  لُ كاإل لثالكارثيفُافُالذنكرُ

%(ُجػدكؿُِ.ِٕب سػب ُ ُ(ُدك الُنٔ.ٖالكرث ُ ُلدفكالُتـُب لا ُافُ ُالاالكن ُافرض
ُُُ.(ُ(ُالحؽُ ُ 

للوربػػلاُاػػفُيػػلرجُُاػػدـُالسػػالحاػػفُياسػػ ُاسػرُالاػػلُُأنثػػريبػػؿُكيػدُنػػلفُالحػػلؿُ
ُافرضلسػػػرااُيطعػػػ ُُاففػػػرادحػػػدُأتسػػػفاُيالعسػػػيرةُالكاحػػػدةُُكُأفػػػرادالعسػػػيرةُالسػػػنفُاػػػاُ

الكيػتُُأفُإذفُالعسػيرة(ُاػالزرااي ُ لضالفُاػدـُبيع ػلُكسػرائ لُاػفُسػيصُلريػبُ
ُأكبػد ُاذيتالطُالعسػلئرمُأ الطيرُافُيظ رُنثُأكبدُ الحلضرُس دُتويرُاذ ُال ظرة

ُأراضػػي ـاػػفُيػػلرجُالعسػػيرةُبعػػدُييػػلـُالكرثػػ ُبعػػرضُُفسػػيلصُافرضالسػػالحُببيػػاُ
رتفػلعاذاُالتويرُكذُسؾُالاُتويرُُككيعكدُف ُانلتبُالعالر.ُُللبيا الاسػتكلُالثاػلف ُُات

لػلرُالحُأكجػدال ُالتػ ُيتلػلديجتالايػ ُكاإلفػرازاتُالظػركؼُاإلإُفضالنُاف ُللسنلف
اجػػزااُُبيػػاُاالتػػ ُاجبػػرتُالػػبعضُالػػ ُالالضػػ التسػػعي لتُاػػفُالاػػرفُفػػ ُاذيتلػػلدمُ

ُُُ.الاعلسي ُااكراـضي ـُلتاسي ُأافُاُر
ُ
ُ

                                                 

ُ(.ُ(ُياثؿُالني ُافرضُذحدُالعكائؿُالكارث ُف ُزكي ُالذبلفُالحؽُ ُ*ُسنؿُ 
ُ(.ُُ(ُسكرةُال سلا ُآي ُ ُ 

 **ُالدراس ُالايدا ي ُللبلحث .
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 الفصل الثاني
 ريف مدينة الخالديةالزراعية في  األنماط

 
 
 

 الزراعية في منطقة الدراسة:  األنماط 2-1
االر ػ ُبعػلـََُُِٕراس ُاػلـُالزرااي *ُف ُا طا ُالدُاف الطيت لكؿُاذاُالفلؿُ

البسػػري ُأـُالطبيعيػػ ُسػػكاانُاجاكاػػ ُاػػفُالعكااػػؿُلتػػلثيرُ عنػػلسُابلسػػرُإاػػ ُ ُُٕٗٗ
اتاػػد لُفػػ ُجاػػاُالبيل ػػلتُاػػفُتلػػؾُأكيػػدُ ُكؿفػػ ُالفلػػؿُافُإلي ػػلالتػػ ُتػػـُالتطػػرؽُُك

ُالرساي ُكالدراس ُالايدا ي .ُُاإلحللئيلتالاُالُاكُاتكفرُافُُاف الط
الزراايػػػػػ ُينػػػػػكفُاػػػػػفُُلأل اػػػػػلطاُتحليػػػػػؿُالاػػػػػ ُلػػػػػحي ُجػػػػػؿُالتكلػػػػػؿُالػػػػػأكاػػػػػفُ

يانػفُتحايا ػلُُيعتاػدُالديػ ُفػ ُالتحليػؿُكالتػ ُذُأفالضركرمُالاُالبلحثُالجورافػ ُ
ُُُ(ُ .إليتافُطريؽُكحدةُييلسُيعتادالُلورضُال دؼُالذمُيسعاُُإذ

ُ
اجاكاػػ ُُأكتيػػلذُاايػػلسُاعػػيفُلبُإذالزراايػػ ُُافرضُأ اػػلطيانػػفُتحديػػدُُلػػذاُذ

ُافراضػ ُأ اػلطاتالدُكحدةُالاسلح ُف ُدراس ُإاتلدُالجورافيكفُالاُإكيدُ ُيساالي
ُالزرااي .ُاف الطف ُتحديدُُاإل تلجكلزيلدةُالدي ُتـُنذلؾُااتالدُناي ُ ُالزرااي 
ُ

ُُ
ُ

                                                 

زراايػ ُ بلتيػ ُا  ػلُأكُحيكا يػ ُتحػتُُا تجػلتفرضُالزرااي ُإل تػلجُاُإستعالؿ*ُال اطُالزراا :ُاالي ُ
ُظركؼُبيئ ُطبيعي ُكبسري ُاعي  .

ُالالدر:ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
Rendumont, types.of.ruval Economy, Londom metuenn andco.Ltd.1970. 

الا ليي ُاكفُف ُالتدريسُكاجزُف ُالػربطُكالتحليػؿ ُاجلػ ُالجاعيػ ُُ(ُال ُاحادُالايلح ُالتلل يؼُ 
 .َْ ُصَُٕٗالجورافي ُالعرايي  ُالاجلدُالسلبا ُبوداد ُاطبع ُأسعد ُ
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ُاحلفظػػػػػ ُأريػػػػػلؼالزراايػػػػػ ُفػػػػػ ُُكالظػػػػػكاارُاف اػػػػػلطكلاػػػػػدُت ػػػػػلكؿُاػػػػػددُاػػػػػفُالبػػػػػلحثيفُ
بسػنؿُافلػؿُُكتحليل ػل.(ْسنؿ ُيظ رالُالت ُرااي الُزُاف الطُكيبؿُدراس ُ*. بلراف

التػػػ ُُاؤسػػػراتُاػػػفُتراجػػػاُالاسػػػلحلتُالزراايػػػ ُفػػػ ُا طاػػػ ُالدراسػػػ ُاطػػػلاإذبػػػدُاػػػفُ
(ُِّٖٔٔ ُُٕٕٗبلوػػػػتُالاسػػػػػلح ُاللػػػػللح ُللزرااػػػػ ُلعػػػػػلـُُإذ(ُٖجػػػػدكؿُ ُيظ راػػػػل
%(ُاػػفُُ.ٖٕكالاسػػلح ُالازركاػػ ُ  ُ%(ُاػػفُالاسػػلح ُالنليػػ ٗ.ْْكب سػػب ُ  ُدك اػػلُن
ُالػػػػػػإُُٖٗ يفضػػػػػػتُالاسػػػػػػلح ُالازركاػػػػػػ ُلعػػػػػػلـُاُتح ُاللػػػػػػللح ُللزرااػػػػػػ .ُُكالاسػػػػػػل

بسػػببُالحػػربُالعراييػػ ُ ُاػػفُالاسػػلح ُالازركاػػ ُ%(ّ.ْٕكب سػػب ُ ُ(ُدك اػػلُنُْْٗٗ 
الزراايػػ ُبعػػدُاػػ  ُُافراضػػ كتكجػػتُالسػػنلفُبب ػػلاُالكحػػداتُالسػػن ي ُفػػ ُ ُاإليرا يػػ ُ–

ُ يفضػػػػتاتُُكُُلجػػػػيشُيللػػػػ .لا تسػػػػب ُاُاإل سػػػػلئي الدكلػػػػ ُالتسػػػػ يالتُبتػػػػكفيرُالاػػػػكادُ
%(ُاػػػػػػفُٕ.ٔٔكب سػػػػػػب ُ  ُ(ُدك اػػػػػػلُنَُٕٗٗ الػػػػػػإُُٗٗالاسػػػػػػلح ُالازركاػػػػػػ ُلعػػػػػػلـُ

النثيػػػػرُاػػػػفُكتكجػػػػتُ ُيتلػػػػلدماإلللػػػػللح ُللزرااػػػػ ُبسػػػػببُظػػػػركؼُالحللُرالاسػػػػلح ُا
ُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتولؿإلالحنكايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُالا  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُُكُالكظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلئؼُالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنلف

ُ

                                                 

تُافرضُالزراايػ ُفػ ُريػؼُارنػزُيضػلاُالراػلدم ُإسػتعالذ(ُدراس ُنالؿُللل ُنزنكزُالعػل   ُُ ُ*
ُ.ُُٖٗٗ أبفُرسد( ُجلاع ُبوداد ُأطركح ُدنتكرا  ُليرُا سكرة ُنلي ُالتربي  ُ

دراسػػ ُجلسػػـُاحاػػدُاػػكادُالػػدليا  ُالتويػػراتُالسػػنل ي ُكالزراايػػ ُفػػ ُريػػؼُيضػػلاُالراػػلدم.ُدراسػػ ُ-(ِ 
( ُأطركحػػػ ُدنتػػػكرا  ُليػػػرُا سػػػكرة ُنليػػػ ُالتربيػػػ  ُ إبػػػفُُُٕٗٗ-ُُٕٖٗ-ُٕٕٗتحليليػػ ُللسػػػ كاتُ 

ُ.ُُُُٗٗٗرسد( ُجلاع ُبوداد ُ
الدليا  ُاسركعُرمُكبزؿُالراػلدمُكدكر ُفػ ُاف تػلجُالزرااػ ُدراسػ ُُدراس ُلطيؼُاحاكدُحديدُ-(ّ 

فػػػ ُالجورافيػػػ ُالزراايػػػ  ُأطركحػػػ ُدنتػػػكرا  ُليػػػرُا سػػػكرة ُنليػػػ ُالتربيػػػ ُ إبػػػفُرسػػػد( ُجلاعػػػ ُبوػػػداد ُ
ُُُٗٗٗ.ُ

افرضُالزراايػػ ُفػػػ ُأيلػػػيـُأاػػلل ُالفػػػرات ُرسػػػلل ُُإسػػػتيداـدراسػػ ُاحاػػػدُابػػػدُاسُااػػر ُأ اػػػلطُُ-(ْ 
ُ.ُُُُٖٗٗيرُا سكرة ُنلي ُالداب ُجلاع ُبوداد ُالجستير ُل

-ُٕٖٗتُافرضُالزراايػ ُفػ ُيضػلاُالاػلئـُإسػتعالذدراس ُابدُحليؼُفرحػلفُالػدليا  ُتويػرُُ-(ٓ 
ُ.ََُُُِِـ ُرسلل ُالجستير ُليرُا سكرة ُنلي ُالتربي  إبفُرسد(ُجلاع ُبوداد َََُِ

ريفي ُفػ ُ لحيػ ُالعلاريػ ُ/ُاحلفظػ ُاذ بػلر ُتُافرضُالإستعالذدراس ُإسالايؿُاحادُيليف  ُُ-(ٔ 
 .ََُِّرسلل ُالجستير ُليرُا سكرةُ ُنلي ُالداب ُجلاع ُبوداد ُ
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ُ
ُ(ْسنؿُ 

ََُِٕلعلـُُي ريؼُادي  ُاليللدالزرااي ُف ُُاف الطايططُلاسلح ُ

ُبيل لتُسعب ُزراا ُاليللدي  ُبيل لتُليرُا سكرة.ُ:اتالدُالاالالدر:ُااؿُالبلحث ُبلإل
ُ
ُ

 اىَظبحخ اىنيٞخ/زٌّٗ

59578 

اىَظبحخ اىصبىحخ 

 ىيشراػخ

2117 

 اىَزَيحخ

3161 

 االّزبج اىحٞ٘اّٜ

53 

 حق٘ه اىسٗاخِ

14 

 حق٘ه االطَبك

39 

 اىجظبرِٞ

4825 

 اىَظبحخ اىَشرٗػخ

14178 
 رفبحٞبد

2131 

 حَضٞبد

1851 

 اىْرٞو

845 

 اىَحبصٞو اىحقيٞخ

9353 

 اىحج٘ة

4142 

 ذضز

1776 

 زرّٞخ

1313 

 ػيف

357 
 صْبػٞخ

1875 

 عًغى

888 

 صهشج انؾًظ

535 

 فغرك انؽمم

 تطاطا 868

5808 

 تصم

353 

 ظد

355 

 تشعٍى

543 

 ؽرىي

436 

 صٍفً

5558 

 انؽُطح

3588 

 انزسج

685 

 انؾؼٍش

538 

 انًاػ

535 
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ُ(ُٖجدكؿُ 
ُُ/دك ـََِٕ-ُُٕٕٗللادةُريؼُادي  ُاليللدي الاسلح ُالنلي ُكاللللح ُللزراا ُكالازركا ُف ُ

الاسلح ُُالاالطع ُالريـ
ُالنلي 

ََُُُُُُُِٕٕٖٕٕٕٗٗٗٗ
الاسلح ُ

ُللللح ا
الاسلح ُ
ُالازركا 

الاسلح ُ
ُاللللح 

الاسلح ُ
ُالازركا 

الاسلح ُ
ُاللللح 

الاسلح ُ
ُالازركا 

الاسلح ُ
ُاللللح 

الاسلح ُ
ُالازركا 

ََََََََُُُُُُُُُُُُُُِِِِِِّّّّّّّّْْٓٗٓٓٗٓٓال الل ُُِ
ََََََُُُُُُُُُُُُُُُُُُُِّّّّّْٕٖٕٕٕٓٗٔٗٗٗٓٔزكي ُالذبلفُُْ
ََََََُُُُُُُُُُُُُِِِِّّّّّْْْْْٕٕٖٗٓٔٓٓٓٓٓالاالحا ُُٓ
َََََُُُُُُُُُُُُِِِِِِِِِّّّّّْْْْْٖٖٕٖٕٕٔٗٔٗالحالايلتُُٔ
َََُُُُُُُُُُُِِِِِِّّّْْْْْْْٖٖٖٖٗٓٗٓٓٔٔٓٔٓٔٔنرطلفُُٕ
ََََََُُُُُُُُُُُُُُُُُُِِِِِِِّٕٕٕٕٕٕٔٗٗٗٗٓٗٓحليب ُالسريي ُُٖ
ََََُُُُُُُُُُُُُِِِِِّّْْْٖٖٕٖٖٖٓٔٔٗٓٔٗٓٔٗٓالحكزُُٗ
َََََََََُُُُُُُُُُُُُُِِِّّْْٖٕٖٖٔٗٔٓٓٓٓٓاـُالركسَُُُ
ََُُُُُُُُُُُُُُُُُُِِِِِِِِّّّّّّْْٕٕٖٖٗٓٔٓٓازكافُُِِ
َََََُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُِِٕٕٕٔٔٓٗٗٔٗٔٗٗالبكبلل ُُِّ

ُٕٓٗٓالاجاكع
ََََََُُُُُُُُُُُُُُِِِِِِّّْْْٖٖٕٖٕٕٕٕٖٔٔٗٔٔٗٗٔٗٗ

 ُللاػدةُ:ُسعب ُزراا ُالرالدمُكاليللدي ُبيل لتُليػرُا سػكرةالبلحث ُبلإلاتالدُالاااؿُ:الالدر
 ُٕٕٗ-ََِٕ)ُُ

ُ

الاسػلحلتُالزراايػ ُُأجػكديتطلعُإف ُُأس ـُ كالاالكذتُكالتجلرةاليرُبلل اؿُالبعضُ
(ُْ ُت فػ ُااػلطعُكاذاُيظ رُجليلُنُ لاُكحداتُسن ي ُذاتُاسلحلتُنبيرةإل لُيكتحُك
تراجعػتُيػدُالسػنلفُبلل اػؿُكالااػلكذت.ُُكُسػتولؿإلريي ُسبلفُكحليب ُالزكي ُالذُ(ٖ ك

الاسػلح ُ سػب ُكبلوػتُ ُ(ُدك اػلُنََُِٕلػا إََُِٕالاسلح ُاللػللح ُللزرااػ ُلعػلـُ
كاػػػلُُاإلحػػتالؿركؼُظػػل ظػػػرانُُ اللػػللح ُللزرااػػ ُالاسػػػلح ُ%(ُاػػفٓ.ٕٔالازركاػػ ُ 

طُالزرااػ ُكاػلُتعرضػتُإليػتُكباػلُفي ػلُال سػلُيتلػلدماإلُلتُإليتُافُتػدايرُال سػلطآ
 اطػلعُالتيػلرُالن ربػلئ ُإبسػببُا سػكبُالايػل ُالجكفيػ ُُإرتفػلعض ُالزراايػ ُاػفُاافُر

اػػفُُكاػػذ ُنل ػػلكتعطيػػؿُاحطػػلتُالبػػزؿ ُكتجريػػؼُالحاػػكؿُكالبسػػلتيفُكتفتيػػتُالتربػػ  ُ
افسػػػػبلبُالرئيسػػػػ ُفػػػػ ُت ػػػػليصُاسػػػػلح ُافرضُالزراايػػػػ ُإذُبلوػػػػتُاسػػػػلح ُالتكسػػػػاُ

دك اػػػػػػلن ُكب سػػػػػػب ُُ(ِِٓٓ ََُِٕلبُافرضُالزراايػػػػػػ ُلعػػػػػػلـُالعارا ػػػػػػ ُالػػػػػػاُحسػػػػػػ
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 ُالسػػنليفُ(َُكُٗ ُيف%(ُاػػفُالاسػػلح ُاللػػللح ُللزرااػػ  ُكيتضػػ ُاػػفُالجػػدكلِٓ 
%(ُٔٔ*ُكالتػػ ُاسػػتحكذتُالػػاُاػػلُ سػػبتتُ ُسػػيلدةُ اػػطُالاحللػػيؿُالحاليػػ ُ(ٔكُٓ 

%(ُاػفُاجاػكعُّْاػفُاجاػكعُالاسػلح ُالازركاػ  ُكبلوػتُ سػب ُاحللػيؿُالبسػت  ُ 
نل ػػتُ سػػب ُالاحللػػيؿُُُٕٗٗ ُكا ػػدُاالر ت ػػلُبعػػلـََُِٕالاسػػلح ُالازركاػػ ُلعػػلـُ

%(ُاػػفُُ.ٗ%(ُاػػفُالاسػػلح ُالازركاػػ  ُك سػػب ُاحللػػيؿُالبسػػت  ُ ٗ.َٗالحاليػػ ُ 
ُاجاكعُالاسلح ُالازركا .

ُ(ٗجدكؿُ 
ََُِٕلعلـُُاالطعلتُريؼُادي  ُاليللدي ُال سب ُللاسلح ُالازركا ُف التكزياُ
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و 
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حب
ٍ 
ِ
ٍ

%
خ 
زْ
ظ
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 7.9 41.6 381 5.9 59.3 555 6.6 935 اىَْبىخ 2

 4.5 16.4 215 11.7 83.5 1192 9.2 1317 سٗٝخ اىذثبُ 4

 3.1 15.8 151 8.5 84.1 797 6.7 947 اىَالحَخ 5

 1.5 5.3 71 13.4 94.7 1253 9.3 1323 اىحَبٍٞبد 6

 63 69.7 3141 14.1 31.2 1319 31.7 4359 مزطبُ 7

 5.8 15.6 281 16.2 84.4 1516 12.7 1796 حصٞجخ اىشزقٞخ 8

 3.2 24.4 155 5.1 75.6 481 4.5 635 ٍبح٘س 9

 2.7 18.7 131 6 81.3 566 5 696 اً اىزٗص 11

 5.1 27.4 251 7 72.6 664 6.4 914 غشٗاُ 22

 3.2 12.24 155 11.9 87.7 1111 8.9 1266 اىج٘ثبىٜ 23

 %111 %34 4825 %111 %66 9353 %111 14178 اىَدَ٘ع

ُ.ََُِٕ:ُسعب ُزراا ُاليللدي ُالدرُسلبؽُااؿُالبلحث ُبلإلاتالدُالاُ:لدرالا

                                                 

ةُاجػزااُا  ػلُذاتُيياػ ُايتلػلدي ُ*ُالاحلليؿُالحالي :ُا ُاجاكاػ ُال بلتػلتُالتػ ُينػكفُجػزاُأكُاػدٌُ
اعظػـُالحػلذتُاػداُتزرعُباسلحلتُكاسع ُكت ضمُف ُكيتُكاحدُحيثُينكفُحللدالُاجتاعػ ُفػ ُ

ُجزائ لُل لُالالبلي ُالاُاليزفُلحيفُالتسكيؽ.أبعضُالاحلليؿُنللاطف ُكنذلؾُفلفُأللبُ
 ُُٖٖٗالالػػدر:ُاكايػػدُ ػػكرمُاحاػػد ُابػػلدئُالاحللػػيؿُالحاليػػ  ُالبلػػرة ُاطبعػػ ُجلاعػػ ُالبلػػػرة ُ

 .ٗص



 51 

ُ(َُجدكؿ 
ُ/دك ـُٕٗٗلعلـُُاالطعلتُريؼُادي  ُاليللدي ال سب ُللاسلح ُالازركا ُف ُالتكزياُ
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%
 

 ِ
ٍ 
ٖب
جز
ظ
ّ

ْخ
ظز
اىج
و 
صٞ

حب
ٍ

 

 7.3 1.76 121 11.8 9.1 1915 11.4 2135 اىَْبىخ  2

 7.3 1.76 121 3.5 82.7 577 3.9 698 سٗٝخ اىذثبُ  4

 6.7 1.61 118 17.8 96.4 2899 16.8 3117 اىَالحَخ  5

 8.3 1.74 134 13.3 94.1 2172 12.9 2316 اىحَبٍٞبد  6

 14 1.22 221 21.7 93.7 3364 21 3584 مزطبُ  7

 8.6 1.78 141 6.1 87.6 991 6.3 1131 حصٞجخ اىشزقٞخ  8

 12.8 1.16 218 7.1 84.8 1158 6.6 1178 ٍبح٘س  9

 16 1.5 261 7.8 83 1277 8.6 1537 اً اىزٗص  11

 6.2 1.56 112 7.6 92.4 1232 7.5 1334 غشٗاُ  22

 12.8 1.16 219 4.3 77 712 5.1 911 اىج٘ثبىٜ  23

 %111 %9.1 1622 %111 %91.9 16287 66.7 17919 اىَدَ٘ع

ُ.ُُٕٗٗ:ُسعب ُزراا ُالرالدم ُبيل لتُليرُا سكرةااؿُالبلحث ُبلإلاتالدُالا:الالدر
ُ

 ( 5شنو )                                                 

 2117 ؼبًى رٝف ٍسْٝخ اىربىسٝخ ٜخ فٞىألَّبط اىشراػ ٜغ اىْظجٝاىز٘س

محاصيل البستنة

محاصيل الحقلية

غ

 
 ( 9سٗه ) ـــــٚ خـــــبز ػيــــخ ثبالػزَــــو اىجبحثــــػَ :سر ــاىَص
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 ( 6شنو ) 

 1997 ؼبًى رٝف ٍسْٝخ اىربىسٝخ ٜخ فٞىألَّبط اىشراػ ٜىْظجغ اٝاىز٘س

محاصيل البستنة

محاصيل الحقلية

 
 ( 11سٗه ) ـــــٚ خـــــبز ػيــــخ ثبالػزَــــو اىجبحثــــػَ :سر ــاىَص

 

-ُٕٗٗكا ػػػدُدراسػػػ ُالاسػػػلح ُالازركاػػػ ُالػػػاُاسػػػتكلُالاالطعػػػلتُيػػػالؿُالاػػػدةُ
-%ٓ بػيفََُُِٕتراكحتُ سب ُافرضُالازركاػ ُفػ ُا طاػ ُالدراسػ ُلعػلـََُُِٕ
%(ُاػػػػفُالاسػػػػلح ُالازركاػػػػ ُفػػػػ ُٔ(ُالفئػػػػ ُافكلػػػػاُ أيػػػػؿُاػػػػفُٗ%(ُيريطػػػػ ُ ٕ.َّ

ُالػػركسُكتلت ػػلُ سػػب ُالفئػػ ُالثل يػػ ُ  ـٌ %(ُاػػفُالاسػػلح ُٗ-%ُ.ٔااػػلطعت ُاػػلحكزُكأ
الازركاػػػػػػ ُفػػػػػػ ُاالطعػػػػػػلتُ ال اللػػػػػػ ُكالاالحاػػػػػػ ُكلػػػػػػزكافُكالبكبػػػػػػلل (ُكالفئػػػػػػ ُالثللثػػػػػػ ُ

كيػػػ ُالػػػذبلفُكالحالايػػػلت ُ%(ُاػػػفُالاسػػػلح ُالازركاػػػ ُفػػػ ُااػػػلطعت ُُزُِ-%ُ.ٗ 
فػػلنثر(ُفػػ ُااػػلطعت ُُُ.ُِكأالػػاُ سػػب ُاػػفُالاسػػلح ُالازركاػػ ُفػػ ُالفئػػ ُالرابعػػ ُ 

%(ُ سػػػب َُِ-%ٗ.ّتراكحػػػتُبػػػيف ُُٕٗٗنرطػػػلفُكحلػػػيب ُالسػػػريي .ُااػػػلُفػػػ ُاػػػلـُ
%(ُاػفُالاسػلح ُٔالاسلح ُالازركاػ ُبػلرباُفئػلتُنل ػتُ سػب ُالفئػ ُافكلػاُ أيػؿُاػف

%(ُفػ ُٗ-ُ.ٔ ُالػذبلفُكالبكبػلل (ُك سػب ُالفئػ ُالثل يػ ُ الازركا ُف ُااػلطعت ُ زكيػ
االطعػػلتُ لػػزكافُكحلػػيب ُالسػػريي ُكاػػلحكزُكاـُالػػركس(ُأاػػلُ سػػب ُالفئػػ ُالثللثػػ ُاػػفُ

%(ُفػ ُااػلطعت ُ ال اللػ ُكالاالحاػ (ُأاػلُأالػاُنثلفػ ُُِ-ُ.ٗالاسلح ُالازركا ُ 
لايػػػػلتُكنرطػػػػلف(.ُفػػػػلنثر(ُفػػػػ ُااػػػػلطعتيفُ الحاُُ.ُِللفئػػػػ ُالرابعػػػػ ُالبللوػػػػ ُ سػػػػبتُ 

ُ(َُيريط  
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ُ
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(ُيتضػػػ ُتبػػػليفُالاسػػػلحلتُالازركاػػػ ُفػػػ َُُكُٗالجػػػدكليفُ تحليػػػؿُكاػػػفُيػػػالؿُ
ُ-بللاسلحلتُالتي :ََُِٕ-ُُٕٗٗيالؿُالادةا طا ُالدراس ُ

ااػػػلُنل ػػػتََُُِٕ(ُدك اػػػلنُلعػػػلـُُّّٕ يفضػػػتُاسػػػلح ُافرضُالازركاػػػ ُبػػػػ إ -ُ
ُ.(ُدك الُنَُٕٗٗ ُُٕٗٗاليتُ

(ُّْٗٔ بلوػػتالازركاػػ ُبللاحللػػيؿُالحاليػػ ُباسػػلح ُ يفضػػتُاسػػلح ُافرضُإ -ِ
 .(ُدك الُنُِٕٖٔ ُٕٗٗاالُنل تُاليتُالـََُُِٕلعلـُُدك الُن

(ُِْٖٓ بلوػتُباسػلح ََُُِٕرتفعتُاسلح ُافرضُالازركا ُبللبسلتيفُلعػلـُإ -ّ
 ُلتكجػػػتُ(ُدك اػػػلُنُِِٔالاسػػػلح ُالازكاػػػ ُبللبسػػػلتيفُ ُُٕٗٗدك اػػػلنُاالر ػػػ ُبعػػػلـُ
لرُافاثػػؿُبزرااػػ ُالاحللػػػيؿُالدائايػػ ُذاتُالاػػردكدُالاػػػلل ُسػػػتثاالسػػنلفُ حػػكُاإل
سػػتثالرُافرضُبػػلنثرُاػػفُاحلػػكؿُاثػػؿُزرااػػ ُاحللػػيؿُالعلػػؼُإالعػػلل  ُنػػذلؾُ

 ف ُافرضُالازركا ُبللبسلتيف.

أفُاػػػػذ ُال سػػػػب ُالعلليػػػػ ُالتػػػػ ُتاثل ػػػػلُالاسػػػػلح ُظ ػػػػرُكاػػػػفُيػػػػالؿُالدراسػػػػ ُالايدا يػػػػ ُ
لعػػػدـُاسػػػتطلا ُالاػػػللنيفُاػػػفُل سػػػب ُالاػػػذنكرةُبللبسػػػلتيفُلػػػـُتعػػػدُازركاػػػ ُبلالازركاػػػ ُ
كاذسػػتارارُفػػ ُالعاليػػ ُاذ تلجيػػ ُباػػلُفػػ ُذلػػؾُاػػدـُتػػكفرُايػػل ُالسػػا ُبسػػببُراليت ػػلُ

للاطػػػرُكاػػػلُآؿُاليػػػتُاػػػفُحظػػػرُتجػػػكؿُكا اطػػػلعََُُِّاإلحػػػتالؿُاذارينػػػ ُفػػػ ُاػػػلـُ
يفُالتيػػلرُالن ربػػلئ ُككضػػاُالحػػكاجزُكالسػػيطراتُكب ػػلاُالثن ػػلتُالعسػػنري ُفػػ ُالبسػػلت

ُ(ُ .كاذرضُالزرااي 
ُكفيالُيل ُاذ الطُالزرااي ُف ُا طا ُالدراس :

 نمط المحاصيل الحقمية :  2-1-1
ُكيساؿُ:

ُ:باحلليؿُالحبُكُُ-ُ-ُ-ِ
ُ:الاحلليؿُالل لاي ُِ-ُ-ُ-ِ
ُ:احلليؿُاليضركاتُّ-ُ-ُ-ِ
ُُُ:الاحلليؿُالدر ي ُْ-ُ-ُ-ِ

                                                 

 .ََُُِٕ/ُُ/ِٖ(ُالدراس ُالايدا ي ُف ُا طا ُالدراس ُُ 
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ُُ:احلليؿُالعلؼُٓ-ُ-ُ-ِ
ُالدراسػػػ ُاػػػفُحيػػػثُالزراايػػػ ُفػػػ ُا طاػػػ ُاف اػػػلطُاأكسػػػُتاثػػػؿُالاحللػػػيؿُالحاليػػػ 

احللػػػػػيؿُ(ُافُُُكيبػػػػػدكُاػػػػػفُتحليػػػػػؿُالجػػػػػدكؿُ  ََُِٕلعػػػػػلـُُالازركاػػػػػ ُالاسػػػػػلح 
ُالاسػػػلح ُالازركاػػػ إجاػػػلل ُ(ُاػػػفُ%ِ.ّْب سػػػب ُ ُافكلػػػاالارتبػػػ ُحتلػػػتُأالحبػػػكبُ

ثػـُاحللػيؿُاليضػرُ%(َُِب سػب ُ ُبللاحلليؿُالحالي ُتلت ػلُالاحللػيؿُاللػ لاي 
ُ.%(ُٗ-%ٖ.ّب سبُتراكحتُبيفُ ُالدر ي ُكاحلليؿُالعلؼُكالاحلليؿ

ُ(ُُجدكؿُ 
ُللادةُريؼُادي  ُاليللدي للاحلليؿُالحالي ُك سبت لُف ُالازركا ُبالاسلحلتُ

 /دك ـُ(ََِٕ-ُٕٗٗ 

 اىَحبصٞو
1997  2117  

 % اىَظبحخ / زٌّٗ % اىَظبحخ /زٌّٗ

 ٍحبصٞو اىحج٘ة 

  اىصْبػٞخاىَحبصٞو 

 ٍحبصٞو اىرضز 

 اىَحبصٞو اىسرّٞخ 

 ٍحبصٞو اىؼيف 

12884 

291 

1834 

572 

717 

79 

1.8 

11.3 

3.5 

4.4 

4142 

1875 

1776 

1313 

357 

43.2 

21 

19 

14 

3.8 

 %111 9353 %111 16287 اىَدَ٘ع

ُ:الاُاتالدالالدر:ُااؿُالبلحث ُبلف
ُُُٕٗٗللعلـُتُليرُا سكرةلسعب ُزراا ُالرالدمُبيل  -ُ
ُ.ََُِٕللعلـُالتيطيطُبيل لتُليرُا سكرةيسـُ ُسعب ُزراا ُاليللدي  -ِ

ُفُ سػب ُالاسػلحلتُالازركاػ (ُاٖ ُٕ(ُكالسػنليفُ ُُكُيبدكُافُتحليؿُالجدكؿُ 
الاسػػػػلح ُإجاػػػػلل ُاػػػػفُُُٕٗٗفػػػػ ُاػػػػلـُُ%(ٕٗ ُكلػػػػلتُالػػػػاُاحللػػػػيؿُالحبػػػػكبب

بسػػػببُاجبػػػلرُالدكلػػػ ُللفالحػػػيفُبزرااػػػ ُاذرضُب ػػػذ ُُالازركاػػػ ُبللاحللػػػيؿُالحاليػػػ 
تلت ػػػلُُُُٗٗحلػػػلرُاذيتلػػػلدمُالػػػذمُفػػػرضُالػػػاُالعػػػراؽُاػػػلـُالاحللػػػيؿُلنسػػػرُال

%( ُٓ.ّ%( ُكالاحللػػيؿُالدر يػػػ ُ ْ.ْ%( ُثػػـُاحللػػيؿُالعلػػؼُ ّ.ُُاليضػػرُ 
                                           .%(ٖ.ُكاييرانُجلاتُالاحلليؿُالل لاي ُب سب ُ 
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 ( 7شنو ) 

 2117 ؼبًى رٝف ٍسْٝخ اىربىسٝخ ٜف خٞيو اىحقَٞحبصألَّبط اى ٜغ اىْظجٝاىز٘س        

الحبوب

الصناعية

الخضر

الدرنية

العلف

 
 ( 11سٗه ) ـــــٚ خـــــبز ػيــــخ ثبالػزَــــو اىجبحثــــسر _ ػَــاىَص

 

 

 

 ( 8شنو ) 

  1997ؼبً ى رٝف ٍسْٝخ اىربىسٝخ ٜف خٞو اىحقيَٞحبصألَّبط اى ٜغ اىْظجٝاىز٘س

الحبوب

الصناعية

الخضر

الدرنية

العلف

 
 ( 11سٗه ) ـــــخٚ ـــــبز ػيــــخ ثبالػزَــــو اىجبحثــــسر _ ػَــاىَص      
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 محاصيل الحبوب :  2-1-1
لكؿُدراسػت لُكفػؽُ سػبُ كسػ تُ(.ُِجدكؿُ ُ كتساؿُالاا ُكالسعيرُكالذرةُكالالش

ُا طاػػ ُالدراسػػ ُلعػػلـُ ُُٕٗٗكاالر تػػتُبعػػلـََُُِٕاسػػلحت لُكالنايػػلتُالا تجػػ ُلعاػػـك
ُ.(ُْ-ُّجدكؿُ 

ُ(ُِ جدكؿُ
ََُِٕلعلـُُاليللدي ريؼُادي  ُف ُُاحلليؿُالحبكبالازركا ُبُاسلح ال

ُ%ُ/طفُاإل تلجُ%ُالاسلح ُ/دك ـُالاحلكؿ

ُٔ.َُُُِْٕٕٓ.ََُُُّٕٔالاا 
ُٗ.َُِٓ.ُُُُّّْٕٕٖٔالذرةُ
ُٔ.ُُُِِٔ.َُُُّّالسعير
ُٗ.ُُِٓ.ُُُّ.ُُُِّٓالالش

ُ%ََُُٕٓ.َُُْٔ%َََُُُِْْالاجاكع

ُليرُا سكرة. لتُلبي ُسعب ُزراا ُاليللدي ُااؿُالبلحث ُبلإلاتالدُالا:ُالالدرُ:ُ
ُ

إذُتراكحػػػػػتُ سػػػػػب ُالاسػػػػػلح ُالازركاػػػػػ ُفػػػػػ ُا طاػػػػػ ُالدراسػػػػػ ُبػػػػػلرباُفئػػػػػلتُللاسػػػػػلح ُ
%(ُٓ.ٕ(.ُإذُتاثػػؿُالفئػػ ُافكلػػاُ أيػػؿُاػػفُُُالازركاػػ ُبػػللحبكب ُناػػلُفػػ ُيريطػػ ُ 

ـُفػػػػػ ُاالطعػػػػػلتُ نرطػػػػػلفُكاػػػػػلحكزََُِٕاػػػػػفُالاسػػػػػلح ُالازركاػػػػػ ُبػػػػػللحبكبُلعػػػػػلـ
%(ُاػػفُالاسػػلح ُالازركاػػ ُبػػللحبكبُفػػ َُُ-%ٔ.ٕكالبكبػػلل ( ُتلت ػػلُالفئػػ ُالثل يػػ ُ 

%(ُاػػػػػفُٓ.ُِ-%ُ.َُاالطعػػػػػلتُ ال اللػػػػػ ُكلػػػػػزكافُكأـُالػػػػػركس(ُكالفئػػػػػ ُالثللثػػػػػ ُ 
الاسػػػلح ُالازركاػػػ ُبػػػللحبكبُفػػػ ُااػػػلطعت ُ الاالحاػػػ ُكزكيػػػ ُالػػػذبلف(ُكالفئػػػ ُالرابعػػػ ُ

ُ%فلنثر(ُف ُاالطعت ُ الحالايلتُكحليب ُالسريي (.ٔ.ُِ 
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ُ(ُّجدكؿُ 
ََُِٕريؼُادي  ُاليللدي ُأل الطُالزرااي ُالسلئدةُف ُاالطعلتُالتكزياُالانل  ُل

لى
س

 

 انًماطؼح
 انثغاذٍٍ يؽاصٍم انؼهف انًؽاصٍم انذسٍَح انخضش انًؽاصٍم انصُاػٍح انؽثىب

 % انًغاؼح % انًغاؼح % انًغاؼح % انًغاؼح % انًغاؼح % انًغاؼح

 5.0 388 4.3 55 3.3 43 5.8 583 3.5 65 8.5 338ُال الل ُِ

 4.5 355 36.6 05 6.5 85 58.3 583 54.3 365 55.4 465ُزكي ُالذبلفُْ

 3.5 558 33.4 88 3.4 35 5.5 536 5 05 55.3 455ُالاالحا ُٓ

 5.5 58 5.6 38 58.4 348 6.5 588 6.5 555 50 558ُالحالايلتُٔ

 63 3848 4.3 55 36.8 358 33.3 454 56 388 6 348ُنرطلفُٕ

 5.8 388 50.8 68 54.6 508 0.8 554 30.6 555 53.3 535ُ حليب ُالسرييُٖ

 3.3 555 4.3 55 3.4 44 6.5 556 3.5 65 6 348ُالحكزُٗ

 3.5 538 4.8 55 5.6 53 4.6 85 4.4 85 5.5 358ُاـُالركسَُُ

 5.5 358 4.3 55 3.4 55 6.4 554 3.5 65 0.8 305ُلزكافُِِ

 3.3 555 5 35 53.3 553 50.6 348 54.3 365 5.4 388ُالبكبلل ُِّ

 %588 4835 %588 355 %588 5383 %588 5556 %588 5855 %588 4843 انًعًىع

ُسعب ُزراا ُاليللدي  ُالدرُسلبؽ ُبيل لتُليرُا سكرة.ُااؿُالبلحث ُبلإلاتالدُالا:ُالالدر:
ُ
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ُ(ُْجدكؿُ 
ُُٕٗٗدي ُريؼُادي  ُاليللالتكزياُالانل  ُلأل الطُالزرااي ُالسلئدةُف ُاالطعلتُ

لى
س

 

 انًماطؼح
 انثغاذٍٍ انًؽاصٍم انصُاػٍح انًؽاصٍم انذسٍَح يؽاصٍم انؼهف انخضش انؽثىب

 % انًغاؼح % انًغاؼح % انًغاؼح % انًغاؼح % انًغاؼح % انًغاؼح

 5.4 538 34.3 58 53.3 58 8.4 68 5.3 05 53.6 5638ُال الل ُِ

 5.4 535 - - 55.4 65 5.3 53 0.3 558 3.3 308ُزكي ُالذبلفُْ

 6.5 588 35.0 85 55.5 588 5.0 43 0.8 588 50.4 3406ُالاالحا ُٓ

 8.3 534 53.8 48 33.5 538 6.5 48 3.3 48 54.0 5054ُالحالايلتُٔ

 53.6 338 5.3 55 4.5 35 38.0 558 38 553 38 3638ُنرطلفُٕ

 8.6 548 3.5 0 3.8 33 5.6 48 6.4 558 6.3 883ُحليب ُالسريي ُٖ

 53.8 388 - - 8 46 8.4 68 8.3 540 5 083ُالحكزُٗ

 56 368 53.8 48 6.5 35 3.8 38 53.5 348 5.3 048ُاـُالركسَُُ

 6.3 583 - - 58.5 68 58.5 55 58.0 388 6.0 805ُلزكافُِِ

 53.0 380 53 35 3.6 55 33.3 568 4.0 08 3.5 483ُالبكبلل ُِّ

 %588 5633 %588 308 %588 553 %588 555 %588 5834 %588 53884 انًعًىع

ُ.ُٕٗٗ ُ ُبيل لتُليرُا سكرةُالرالدمسعب ُزراا ُااؿُالبلحث ُبلإلاتالدُالا:ُالالدر:ُ
ُ

ُ
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ُ
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ُ
ُ
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%(ُاػفُالاسػلح ُالازركاػ ُٓـُفنل ػتُالفئػ ُافكلػاُ أيػؿُاػفُُٕٗٗأالُفػ ُاػلـُ
الاسػػػلح ُُ%(ُاػػػفَُ-%ُ.ٓفػػػ ُااػػػلطعت ُ زكيػػػ ُالػػػذبلفُكالبكبػػػلل (ُكالفئػػػ ُالثل يػػػ ُ 

الازركا ُفػ ُاالطعػلتُ لػزكافُكحلػيب ُالسػريي ُكاػلحكزُكاـُالػركس(ُكالفئػ ُالثللثػ ُ
%(ُافُالاسلح ُالازركا ُف ُاالطعت ُ ُال اللػ ُكالحالايػلت(ُكالفئػ ُُٓ-%ُ.َُ 

ُ(.ُِ ُيريط  %ُفلنثر(ُف ُاالطعت ُ الاالحا ُكنرطلف(ُ.ُٓالرابع ُ 
ُ
 قمح: ال 2-1-1-1

تػػ ُالُاحللػػيؿالُاػػفُأاػػـُف ػػكُا سػػلفُلػػذسػػلسُلوػػذااُافيعػػدُالااػػ ُالاحلػػكؿُاف
اتاػػلـُإاعظػـُدكؿُالعػللـُإذُيحظػاُبالادركسػ ُكفػ ُُ تحتػؿُااتاػلـُالفػالحُفػ ُالا طاػ

كف ػػتُياثػػؿُسػػل ُاليبػػزُافسػػلسُ ُ(ُ لتُالػػدكؿإيتلػػلديلػػتُاػػفُأاايػػ ُفػػ ُُيػػلصُلاػػل
 ػػتُرلػػـُأ(ُُٓكيتضػػ ُاػػفُالجػػدكؿ  ُفػػ ُالعػػراؽُكنثيػػرُاػػفُافيطػػلرُكذُسػػياللفُللسػػنٌُ

لتُإليتُأكضلعُالكايػاُالزرااػ ُفػ ُالعػراؽُإذُآكالُُاإلحتالؿُاذارين ُللبالدظركؼُ
الازركاػػػ ُُلتفُاحلػػكؿُالااػػ ُظػػؿُيتلػػدرُال سػػب ُالعلليػػػ ُاػػفُبػػيفُ سػػب ُالاسػػلحإ

اػػػلـُ%(ُٕ.ٕٔ ُاذُكلػػػلتُ سػػػب ُالاسػػػلح ُالازركاػػػ ُفػػػ ُا طاػػػ ُالدراسػػػ ُبػػػللحبكب
(ُاػػػػػفُالاسػػػػػلح ُ%ٖ.ُْلنُكتاثػػػػػؿُ سػػػػػب ُ (ُدك اػػػػػََُّ توػػػػػبلُككباسػػػػػلح ُ(ََُِٕ 

أالػػػاُُ(ُالحالايػػػلتٔكسػػػجلتُاالطعػػػ ُ ُ(ُدك اػػػلُنََُِٕ ُالبللوػػػ ُاللػػػللح ُللزرااػػػ 
 ُ(ُدك اػلُنَٓٔ ُ حلسػ%(ُباُِ ُالازركا ُل ػذاُالاحلػكؿُالبللوػ ُ ح سب ُافُالاسل
سػػجلتُ(ُدك اػػلُكبي اػػلََُْ%(ُكباسػػلح ُ ُّ(ُالاالحاػػ ُب سػػب ُ ٓتلت ػػلُالاالطعػػ ُ 

%(ُٖ.ْ سػػػػػػب ُ ُلػػػػػػـُتتجػػػػػػلكزل ُبػػػػػػلُكالب(ُنرطػػػػػػلفُكاػػػػػػلحكزُُكِّ ُٗ ُٕلتُ الاالطعػػػػػػ
ُ.البست  ُاحلليؿبُذ  لُازركا كذلؾُُاالطع لنؿُُ(ُدك الُنَٓكباسلح  

                                                 

 تػػلجُالاحللػػيؿُالحاليػػ  ُاؤسسػػ ُدارُالنتػػبُللطبلاػػ ُكال سػػر ُجلاعػػ ُإلرم ُ(ُاجيػػدُاحسػػفُاف لػػُ 
 .َُُُ صُِٖٗالاكلؿ 
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ُ(ُٓجدكؿُ 
ََُِٕالتكزياُالانل  ُللاسلحلتُالازركا ُباحلليؿُالحبكبُكنايلتُاإل تلجُطف/دك ـُف ُريؼُادي  ُاليللدي ُلعلـُ

لى
س

 

غ انًماطؼح
نً

ا
ح 

ؼ
ا

ػ
مً

ان
 ت

ػح
سو

ًض
ان

 

%
 

ٍ
ط

ض 
را

إلَ
ا

 

ح 
ؼ

غا
نً

ا

سج
نز

تا
ح 

ػ
سو

ًض
ان

 

%
 

ٍ
ط

ض 
را

إلَ
ا

 

ح 
ػ

و
ضس

نً
 ا
ؼح

غا
نً

ا

ٍش
ؾؼ

ان
ت

 

%
 

ٍ
ط

ض 
را

إلَ
ا

 

ح 
ػ

و
ضس

نً
 ا
ؼح

غا
نً

ا

ػ
ًا

ان
ت

 

%
 

ٍ
ط

ض 
را

إلَ
ا

 

 35 8 58 3 8.3 58 38 8.5 68 588 8 358ُال الل ُِ

 55 34 38 4 55.4 38 33.5 0.4 65 548 55.3 358ُزكي ُالذبلفُْ

 35 8 58 3 8.3 58 55.5 5 35 568 53 488ُلاالحا آُ

 35 8 58 8 38.8 48 35 58.5 58 368 35 658ُالحالايلتُٔ

 - - - - - - 45 53.5 08 68 4.8 558ُنرطلفُٕ

 63.5 38 35 4 55.4 38 46 53.4 03 568 53 488ُحليب ُالسريي ُٖ

 53.5 4 5 3 8.3 58 35.5 58.0 55 68 4.8 558ُالحكزُٗ

 53.5 4 5 - - - 35.5 8 55 588 8 358ُاـُالركسَُُ

 35 8 58 3 8.3 58 53.5 3.6 35 548 55.3 358ُلزكافُِِ

 58 56 38 3 8.3 58 68 55.5 538 68 4.8 558ُالبكبلل ُِّ

 353.5 %588 535 36 %588 538 343.5 %588 685 5348 %588 3588 انًعًىع

ُ.ََِٕلعلـُُ ُبيل لتُليرُا سكرةُزراا ُاليللدي  ُااؿُالبلحث ُبلإلاتالدُالا:ُسعبالالدر:ُ
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 سب ُالاسػلح ُالازركاػ ُباحلػكؿُالااػ ُفػ ُا طاػ ُالدراسػ ُُإرتفلعجاُسببُُركي
ُادةُاكااؿُا  لُ:ُإلاُ
ُا ُالا لخُلزرااتتُ.ُاااُاالُافرضستكااُطبيع ُسط ُإ -ُ
زرااتػػتُُأاايػػ ُالاحلػػكؿُفػػ ُالوػػذااُكاسػػتكلُسػػعر ُفػػ ُافسػػكاؽُكااػػؽُتػػلري  -ِ

الع لػػػػرُا ػػػدُسػػػػنلفُالا طاػػػ ُالتػػػػ ُتحػػػػرصُالػػػاُزرااتػػػػتُفػػػػ ُاكسػػػاتُبلاتبػػػػلر ُ
ُُُالرئيسُف ُالكجبلتُالوذائي .

لفُفػػػ ُالاػػػلدةُالوذائيػػػ ُالرئيسػػػ ُللسػػػنٌُُ بعػػػدُ زرااػػػ ُالاحلػػػكؿُلالتكجػػػتُالحنػػػكا ُ -ّ
ُبػػللاطرُاحلطػػتركؼُالتػػ ُظػالسػ كاتُالالضػػي ُلتحايػػؽُافاػفُالوػػذائ ُفػػ ُظػػؿُال

 .اذيتللدمُالذمُتبع لُكالحللرُُُٗٗبعدُحربُالـُ
 ُاذستفلدةُافُسيال تُنعلؼُجلؼُللحيكا لتُف ُفلؿُالستلا. -ْ
ُ

 :الذرة  2-1-1-2
(ُكباػػلُيعػػلدؿُاػػلAُاػػفُفيتػػلايفُ ُالػػذرةُاللػػفرااُبلحتكائ ػػلُالػػاُيػػدرُاػػلؿُوتاتػػلزُ

الوػػػػذااُجػػػػداُإل تػػػػلجُُافسػػػػلس(ُضػػػػعفلُاػػػػفُاػػػػذاُالفيتػػػػلايفَُِتحكيػػػػتُحبػػػػكبُالااػػػػ ُ 
اجفُإذُتػػكازمُأاايػػتُبػػذكرُفػػكؿُاللػػكيلُفػػ ُتػػكفيرُافحاػػلضُأاػػالؼُالالسػػي ُكالػػدُكُك
ُُُ(ُ .الحيكافُل اكالالزا ُ ي ُاياف

(ُأفُاحلػػػػكؿُالػػػػذرةُيحتػػػػؿُالارتبػػػػ ُالثل يػػػػ ُاػػػػفُبػػػػيفُُٓكيتضػػػػ ُاػػػػفُالجػػػػدكؿُ 
الازركاػػػػ ُ%(ُاػػػػفُالاسػػػػلحلتُُٕب سػػػػب ُ ُالازركاػػػػ ُاحللػػػػيؿُالحبػػػػكبُبللاسػػػػلح 

كيعكدُسػببُاتسػلعُحجػـُ ُجُالحبكب تلإجالل ُإُ%(ُافٗ.َِبللحبكبُكالاُ سب ُ 
الاسػػلح ُالازركاػػ ُباحلػػكؿُالػػذرةُالػػاُيلػػ ُالاسػػلح ُالازركاػػ ُبللاحللػػيؿُالزراايػػ ُ

 ت ػػػػػلاُاكسػػػػػـُزرااػػػػػ ُاحلػػػػػكل ُالااػػػػػ ُكالسػػػػػعيرُكبعػػػػػضُاحللػػػػػيؿُإُبعػػػػػدُكذسػػػػػيال
اليضػركاتُااػلُيع ػ ُا لفسػ ُاػذ ُالاحللػيؿُالزراايػ ُلزرااػ ُالػذرةُفػ ُاػذاُالاكسػـُ

فضػػػالُاػػػفُسػػػ كل ُالعاليػػػلتُ ُيضػػػرااُإذُبعػػػدُج ػػػ ُالاحلػػػكؿُلُنفػػػكذُيسػػػتيدـُأاال
ُ.الزرااي ُالت ُيحتلج لُالاحلكؿ

                                                 

 .ُُٕاسالايؿُاحادُيليف  ُالدرُسلبؽ ُصُُ(ُ 
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للاسلحلتُالازركاػ ُل ػذاُالاحلػكؿُفػ ُاالطعػلتُا طاػ ُُالانل  يتبليفُالتكزياُ
%(ُسػػػلال ُجايػػػآُ.ُٕ-%ّ.ٔتراكحػػػتُ سػػػب ُالاسػػػلح ُالازركاػػػ ُبػػػيفُ ُإذالدراسػػػ ُ

ُلػػػألرضاذاثػػػؿُكاسػػػتثالرُالسػػػنلفُ ُربػػػ ُاليلػػػب لتػػػكفرُالتاالطعػػػلتُا طاػػػ ُالدراسػػػ ُ
افُالايدا يػػػ ُتضػػػ ُاػػػفُيػػػالؿُالدراسػػػ ُإُإذ ُالزراايػػػ ُرلػػػـُلػػػورُاسػػػلح ُالاالطعػػػ 

(ُٖ ُتلت ػػلُبللارتبػػ ُالثل يػػ ُاالطعػػ يػػدُُكُ.لزرااػػ ُالنثيفػػ بػػ اطُاُتاتػػلز(ُِّ ُالاالطعػػ 
ُ سػب ُلكطأُأال%(ُافُالاسلح ُالازركا ُبللاحلكؿ ُْ.ُّحليب ُالسريي ُب سب ُ 

الاسػػػػلح ُالازركاػػػػ ُبللاحلػػػػكؿ.ُإجاػػػػلل ُ(ُلػػػػزكافُاػػػػفُِِفػػػػ ُاالطعػػػػ ُ ُ%(ّ.ٔ 
ُاػػػػذاُ تػػػػلجإكاػػػػفُالاسػػػػلنؿُالتػػػػ ُتكاجػػػػتُُالفيػػػػ  ُاتاػػػػلدُزرااػػػػ ُالجػػػػتُاػػػػلدةُنكذلػػػػؾُإل

ُفلػحلبالاحلكؿُنالُتبيفُاػفُالدراسػ ُالايدا يػ ُاػكُبيػاُالاحلػكؿُيبػؿُالحلػلدُ
ُ.اإل تلجيضرُاالُي عنسُسلبلُالاُناي ُأُلُنالفُافل لـ

ُ

 :الشعير 2-1-1-3
كالتربػ ُالطي يػ ُلللاياُكالجفلؼُكالالكح ُُالاحلليؿُتحاالُنُأنثريعدُالسعيرُافُ

فػ ُلػػ لا ُتسػتيداتُبعػػضُالعكائػؿُالعراييػػ ُ.ُناػلُكافاػػالؼكاػكُاػفُ بلتػػلتُالوػذااُ
حتؿُاحلكؿُالسػعيرُالارتبػ ُالثللثػ ُبللاسػلح ُالازركاػ ُأُ.اليبزُبعدُيلطتُبللح ط 

 سػػب ُُأفُ(ُٓ الجػػدكؿُُكيظ ػػرُلإل تػػلجباحللػػيؿُالحبػػكبُكالارتبػػ ُالرابعػػ ُُبػػيفُاػػف
ُاسػػػلح الإجاػػػلل ُُاػػػفُ(ُدك اػػػلُنَُّ%(ُكباسػػػلح ُ ِ.ّ ُبلوػػػتُسػػػلح ُالازركاػػػ اال

ُ تػ ُياػرُب ػلُالاطػرالالعلػيب ُلظػركؼُاُتعنػسللحبكبُكا ُ سب ُاتد ي ُالازركا ُب
سػلال ُاالطعػلتُا طاػ ُُ%(ٕ.َّ-%ٕ.ٕإذُتراكحتُ سب ُالاسلح ُالازركا ُبػيفُ 

ُلُنالفػػلفُكاـُالػػركسُلزرااػػ ُاحلػػكؿُالجػػتُ(ُنرطػػَُكُٕالدراسػ ُبلسػػتث لاُااػػلطعت  
%(ُٕ.ٕأيضػػرُللحيكا ػػلت ُأاػػلُبايػػ ُالاالطعػػلتُفاػػدُتسػػلكتُال سػػبُاذُلػػـُتػػزدُاػػفُ 

كيرجػاُُ.(ُنرطػلفُكاـُالػركسَُكُٕلنؿُا  ل ُبي الُلـُتظ رُزرااتتُفػ ُااػلطعت ُ 
ُلازركاػػ ُباحللػػيؿُالحبػػكبُبسػػنؿُاػػلـُكالسػػعيرُبسػػنؿُيػػلصتػػد  ُ سػػب ُالاسػػلح ُا

ال اػػػػؿُكالتجػػػػلرةُُأااػػػػلؿالكظػػػػلئؼُُك حػػػػكُُتجػػػػل اػػػػزكؼُالسػػػػنلفُاػػػػفُالزرااػػػػ ُكاإلإلػػػػاُ
ُ.الثلبتكالاالكذتُذاتُالاردكدُالالل ُ

 الماش: 2-1-1-4
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يدـُبػذكر ُلػذااُللسػنلفُبي اػلُتزرعُلػيفلُكتسػكاكُاػفُالاحللػيؿُالباكليػ ُالتػ ُتيػ
اػلُُذاأتُيزيدُافُيلػكب ُالتربػ ٌُ ُأُلفلتتكافُُتللحيكا لُلُنكسيال تُالفُيتأكراتستيدـُ

ػػػػزُي التربػػػػ ُتالػػػػبُكيتحػػػػكؿُال بػػػػلتُالػػػػاُسػػػػالدُاضػػػػكمُُفإُأمرثُيبػػػػؿُالحلػػػػلدُرعُكحي
الاػػػلشُالارتبػػػ ُالرابعػػػ ُبللاسػػػلح ُُحتػػػؿأُ(ُ .زكتحتكائػػػتُالػػػاُ سػػػب ُالليػػػ ُاػػػفُالإل

%(ُِ.ّكب سػب ُ ُ(ُدك اػلُنُِٓ لازركاػ ُابلوتُالاسػلح ُُإذ ُلإل تلجكالارتب ُالثللث ُب
-%ْتراكحػػػػتُ سػػػػب ُالاسػػػػلح ُالازركاػػػػ ُبػػػػيفُ ُ.اػػػػفُالاسػػػػلح ُالازركاػػػػ ُبػػػػللحبكب

ُ.ُُ(ُٓجدكؿُ ُ%(ُسلال ُجاياُاالطعلتُا طا ُالدراس ِْ
ُ

 نمط المحاصيل الصناعية :  2-1-2
ُ(ُدك اػػػػلُنُٕٖٓ ََُِٕبلوػػػػتُالاسػػػػلح ُالازركاػػػػ ُبللاحللػػػػيؿُاللػػػػ لاي ُلعػػػػلـُ

بي اػلُبلوػتُاسػلحت لُاػلـُ ُبللاحللػيؿُالحاليػ ُ%(ُافُالاسػلح ُالازركاػ َِ   سبب
بللاحللػػػيؿُالحاليػػػ ُ%(ُاػػػفُالاسػػػلح ُالازركاػػػ ُٖ.ُ ُ  سػػػببُ(ُدك اػػػلُنَِٗ ُُٕٗٗ
ُ.ُٕٗٗارةُف ُالـُثالاستُافرضرُسيلدةُاحلليؿُالحبكبُلاسلح ُساالُيُؤ
ي ُإذُيتضػػػػ ُيتبػػػليفُالتكزيػػػػاُال سػػػب ُللاسػػػػلحلتُالازركاػػػ ُبللاحللػػػػيؿُاللػػػ لاُ

.ُيريطػػػ ََُِٕالازركاػػػ ُبللاحللػػػيؿُاللػػػ لاي ُلعػػػلـُكجػػػكدُأربػػػاُفئػػػلتُللاسػػػلح ُ
%(ُفػػ ُاالطعلت ال اللػػ  ُلػػزكاف ُاػػلحكز( ُْتاثلػػتُالفئػػ ُافكلػػاُ أيػػؿُاػػفُُ(.ُّ 

%(ُفػػػػػ ُاالطعػػػػػلتُ الاالحاػػػػػ ُكالحالايػػػػػلتُكاـُالػػػػػركس( ُٖ-%ُ.ْكالفئػػػػ ُالثل يػػػػػ ُ 
زكيػػ ُالػػذبلفُكنرطػػلفُكالبكبػػلل (ُكالفئػػ ُُ%(ُفػػ ُاالطعػػلتُٔ-%ُ.ٖكالفئػػ ُالثللثػػ ُ 

ُُٕٗٗأاػػػلُفػػػػ ُاػػػػلـُُ(ُحلػػػػيب ُالسػػػػريي .ٖ%ُفػػػػلنثر(ُفػػػػ ُاالطعػػػ ُ ُ.ُٔالرابعػػػ ُ 
%(ُفػػػػ ُااػػػػلطعت ُنرطػػػػلفَُُ(ُتاثلػػػػتُالفئػػػػ ُافكلػػػػاُب سػػػػب ُ أيػػػػؿُاػػػػفُُْيريطػػػػ ُ 

%(ُفػػػػ ُاالطعػػػػلتُ الحالايػػػػلتُكأـَُِ-%ُ.َُكحلػػػػيب ُالسػػػػريي  ُكالفئػػػػ ُالثل يػػػػ ُ 
ُ%ُفلنثر(ُف ُاالطعت ُال الل ُكالاالحا .ُ.َِكالفئ ُالثللث ُ ُالركسُكالبكبلل (

ُ
                                                 

(ُيطػلبُلػػنلرُالعػػل   ُ ػػكرمُيليػػؿُالبػػرازم ُجورافيػػ ُالعػػراؽُالزراايػػ  ُاديريػػ ُدارُالنتػػبُللطبلاػػ  ُُ 
 .ِّْ ُصُُٕٗٗبوداد ُ
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فػػ ُحػػيفُيلػػتُالاالطعػػلتُ زكيػػ ُالػػذبلفُكلػػزكافُكاػػلحكز(ُاػػفُزراات ػػلُلسػػػيلدةُ
ُاحلكؿُالحبكبُكادـُتكجتُالازارايفُ حكُزراات ل.

فػ ُا طاػ ُالدراسػ ُالتػ ُتػزرعُالاحللػيؿُاللػ لاي ُُاف(ُُٔض ُافُالجدكؿُ يت
فػػ ُُكيػػدُتبػػيفُافُا ػػلؾُزيػػلدةزاػػرةُالسػػاس(ُُكُفسػػتؽُالحاػػؿُكُ الساسػػـا ََُِٕلعػػلـُ

رتفػلع ُفػ ُاللػ لا ُُكيتلػلدياايت ػلُاإلالاسلح ُالازركا ُبللاحللػيؿُاللػ لاي ُإل ُات
ََُِٕ(ُدك اػػلُفػػ ُاػػلـُُٕٖٓ الػػاالاسػػلح ُالازركاػػ ُُ ُكبلل تيجػػ ُكلػػلتأسػػعلرال

ُُُ(ُدك الن.َِٗالبللو ُ ُُٕٗٗاالر  ُبللاسلح ُالازركا ُف ُالـُ
ُ(ُٔجدكؿُ 

ََُِٕاسلح ُالاحلليؿُالل لاي ُكا تلج لُف ُريؼُادي  ُاليللدي ُلعلـُ

لى
س

 

 انًماطؼح

 صهشج انؾًظ فغرك انؽمم انغًغى

انًغاؼح 

 دوَى
% 

اإلَراض 

 طٍ

انًغاؼح 

 دوَى
% 

اإلَراض 

 طٍ

انًغاؼح 

 دوَى
% 

اإلَراض 

 طٍ

 5.55 5.4 58 8.855 8.6 5 8.55 5.5 58 اىَْبىخ 2

 36.35 55.5 55 55.5 55.6 588 36.35 55 558 سٗٝخ اىذثبُ 4

 5.55 5.4 58 8.855 8.6 5 54 0 88 اىَالحَخ 5

 5.55 5.4 58 54.855 0.0 85 3.5 3.3 38 اىحَبٍٞبد 6

 8.55 35.5 58 36.35 55.4 558 55.5 55.4 588 مزطبُ 7

 8.855 3.5 5 65.35 48.5 358 36.35 55 558 حصٞجخ اىشزقٞخ 8

 3.635 55.5 55 8.55 5.8 58 8.55 5.5 58 ٍبح٘س 9

 3.635 3.5 5 5.35 3.5 38 8.55 5.5 58 اً اىزٗص 11

 5.55 5.4 58 8.855 8.6 5 8.55 5.5 58 غشٗاُ 22

 8.855 3.5 5 54 0.3 88 35.5 38.5 588 اىج٘ثبىٜ 23

 33.635 %5.3 535 558.5 %45.8 868 554 %45 888 انًعًىع

ُ.ََِٕاليللدي  ُالدرُسلبؽُلعلـسعب ُزراا ُُااؿُالبلحث ُبلإلاتالدُالا:ُ:الالدر
ُ

 السمسم :  2-1-2-1
اػػػفُسػػػ رُُبتػػػدااُنإسػػػ رُأ(ُْلػػػاُ إ اػػػك ُالتػػػ ُتلػػػؿُُفلػػػؿالساسػػػـُبالػػػرُياتػػػلزُ

فػػػ ُاللػػػ لالتُُسػػػتيدـنك ػػػتُيُأسػػػعلر ُإرتفػػػلعفضػػػالنُاػػػفُ ُآب يسػػػلفُالػػػاُا تلػػػؼُ
(َُٖٖالاسػػلح ُالازركاػػ ُب ػػذاُالاحلػػكؿ ُبلوػػتكيػػدُالوذائيػػ ُنللراسػػ ُكالاعج ػػلت.ُ

ُ %(ُاػػفُاجاػػكعُالاسػػلح ُالازركاػػ ُبللاحللػػيؿُاللػػ لاي ْٕؿُ سػػب ُ تسػػنٌُلُدك اػػلُن
ُا طاػػػػ ُالدراسػػػػ .ُكيػػػػدُتبلي ػػػػتُُ(ُط ػػػػلُنُْٓفاػػػػدُبلوػػػػتُ ُاإل تػػػػلجنايػػػػ ُُلأٌاػػػػ فػػػػ ُااػػػػـك
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(ُالبكبػػلل ُالارتبػػ ُِّحتلػػتُالاالطعػػ ُ أُإذ ُالاسػػلح ُالازركاػػ  سػػب ُالاالطعػػلتُفػػ ُ
(ُزكيػػػػ ُالػػػػذبلفُكحلػػػػيب ُالسػػػػريي ُٖكْفُ ل%(ُتلت ػػػػلُالاالطعتػػػػٓ.َِب سػػػػب ُ ُفكلػػػػاا

فػػػػػ ُفنل ػػػػػتُ سػػػػػب ُُكطػػػػػلأُأاػػػػػل(ُاػػػػػفُالاسػػػػػلح ُالازركاػػػػػ ُبللاحلػػػػػكؿُ%ُٕب سػػػػػب ُ 
(ُاػػػفُالاسػػػلح ُالازركاػػػ ُفػػػ ُالاحلػػػكؿُجػػػدكؿُ%ّ.ِ(ُالحالايػػػلتُ ٔالاالطعػػػ ُ 

ُ(ُكذلؾُلسيلدةُزراا ُاحلليؿُالحبكبُف ُاذ ُالاالطع ُ.ُُٔ 
ُ
 فستق الحقل :  2-1-2-2

حتػػػػػػؿُالارتبػػػػػػ ُالثل يػػػػػػ ُأ(ُأفُاحلػػػػػػكؿُفسػػػػػػتؽُالحاػػػػػػؿُُٔيتضػػػػػػ ُاػػػػػػفُالجػػػػػػدكؿُ 
الازركاػػػ ُُاػػػفُالاسػػػلح ُ%(ٖ.ْٓبللاسػػػلح ُاػػػفُبػػػيفُالاحللػػػيؿُاللػػػ لاي ُب سػػػب ُ 

الاالطعػػ ُُالاسػػلح ُالازركاػػ ُفػػ ُاالطعػػلتُا طاػػ ُالدراسػػ ُسػػولت سػػب ُب ػػل.ُتبلي ػػتُ
اػفُُعػدُ ييُُكافُالاسلح ُالازركا ُبفسػتؽُالحاػؿُ%(ُٕ.َْ(ُحليب ُالسريي ُ سب ُ ٖ 

ُيسػػكر ُاػػلدةُنُإسػػتيداـالتػػ ُتػػزرعُفػػ ُا طاػػ ُالدراسػػ ُكالػػذمُيانػػفُاليريفيػػ ُالاحللػػيؿُ
 ُظػالاحلفُكحلليؿُالت ُتنثرُزرااتتُفػ ُا طاػ ُالدراسػ ُاي ُللحيكا لتُكاكُافُالفال

.ُأاػػػلُ  ُاػػػكالاالح(ُال اللػػػ ُِِكٓكِكطػػػلُ سػػػب ُفػػػ ُالاالطعػػػلتُ ُأالػػػاُكجػػػتُالعاػػػـك
ُ%(ُلنؿُا  ل.ُٔ.َكلزكافُب سب ُ 

 

 زىرة الشمس :  2-1-2-3
 ُلاػػلُيحتكيػػتُيتلػػلدياإلُفاايتػػتُراُنظػػ الزيتػػ ُاتاػػلـُبزرااػػ ُاػػذاُالاحلػػكؿُزادُاإل

 ُُ.الاحس  ُافل لؼ%(ُف ُبعضَُٓتلؿُالاُ ُالت افُ سبُاللي ُافُالزيتُ
للػػ لاي ُفػػ ُا طاػػ ُالاحللػػيؿُاُفػػ احتػػؿُاحلػػكؿُزاػػرةُالسػػاسُالارتبػػ ُالثللثػػ ُ

%(ُاػػػفُالاسػػػػلح ُِ.ٕب سػػػػب ُ ُك ُ(ُدك اػػػلُنُّٓ بلوػػػػتباسػػػلح ََُُِٕالدراسػػػ ُلعػػػػلـُ
ب سػب ُُافكلػا(ُنرطػلفُالارتبػ ُٕحتلػتُالاالطعػ ُ أالازركا ُبللاحلليؿُاللػ لاي ُُك

ُكطػلأُأاػل%(ُُ.ُُ ُ(ُزكي ُالذبلفُكاػلحكزُب سػب ْ.ٗفُ ل%(ُتلت لُالاالطعتُ.ّٕ 
(ُحلػػػػيب ُالسػػػػريي ُكاـُالػػػػركسُكالبكبػػػػلل ُب سػػػػب ُِّكَُكٖ سػػػػب ُفػػػػ ُالاالطعػػػػلتُ 

ُ%(ُلنؿُا  لُافُالاسلح ُالازركا ُبللاحلكؿ.ُٕ.ّ 
ُ
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 الخضروات:  2-1-3
الاسػػػلحلتُالازركاػػػ ُبللاحللػػػيؿُالحاليػػػ ُُفػػػ اليضػػػركاتُبللارتبػػػ ُالثللثػػػ ُُتػػػلت 
الاسػػػلح ُإجاػػػلل ُ%(ُاػػػفُُٗكب سػػػب ُ ُ(ُدك اػػػلُنُٕٕٔ بلوػػػتُكباسػػػلح ََُِٕلعػػػلـُ

ُباسػػلح ُُٕٗٗحتلػػتُالارتبػػ ُالثل يػػ ُفػػ ُاػػلـُأبي اػػلُُ.بللاحللػػيؿُالحاليػػ الازركاػػ ُ
 يفضػػتُالاسػػلح ُالازركاػػ ُبلليضػػركاتُاتُُك%(ُّ.ُُكب سػػب ُ ُ(ُدك اػػلُنُّْٖ بلوػػت
ُافيػرلاػذاُالػ اطُاػفُالاحللػيؿُياتػلزُ.ُُٕٗٗافُاػلـُُ(ُدك الُنٖٓ ََُِٕلعلـُ

فػ ُُاللػ ُإذُذُتسػتيدـيػرةُالعلالػ ُالنثُافيػدملاُإحلجتتُُكُبلورُالاسلح ُالازركا 
للزرااػػػ ُُسُالاػػػلؿُالاسػػػتثارُفػػػ ُزراات ػػػلُكتعػػػدُاثػػػلذُنأرُُإرتفػػػلعفضػػػالنُاػػػفُزراات ػػػلُ

التكسػػاُالعارا ػػ ُفػػ ُُأسػػ ـيػػدُُكُ.الارتفػػاُيتلػػلدمالنثيفػػ ُالتػػ ُتتلػػؼُباردكداػػلُاإل
ُافا يػ ركؼُظػصُالاسلح ُالايلل ُلزراات ػلُالػاُجل ػبُاليا طا ُالدراس ُف ُتال

لذحتالؿُاذارينػػػ ُللػػػبالدُكالػػػذمُأسػػػ ـُفػػػ ُت ػػػليصُالاسػػػلحلتُالازركاػػػ ُالاتاثلػػػ ُبػػػ
اتاػلدُالػػاُكاإلُالكظػلئؼُالحنكايػ كالعاػؿُفػ ُُفراضػي ـكتػرؾُالنثيػرُاػفُالاػزارايفُ

الا طا ُاسػت لنتُُكألبحتفرُف ُالسكؽُافُال لتمُالاستكردُافُدكؿُالجكارُاالُاتُك
ُنل تُا تجت.ُُأفبعدُ

(ُالتكزيػػاُال سػػب ُللاسػػلح ُالازركاػػ ُبلليضػػركاتُُٔكُُٓيتضػ ُاػػفُاليريطػػ ُ 
ب سػػب ََُُِٕتاثلػػتُفػػ ُأربػػاُفئػػلتُتاثلػػتُالفئػػ ُافكلػػاُلعػػلـُُُٕٗٗكََُِٕلعػػلـُ

االطعػلتُ ال اللػ ُكلػزكافُكاػلحكزُكاـُفػ ُالازركاػ ُُ%(ُافُالاسلح ٓ.ٕيؿُافُأ 
ُ%(ُفػػ ُاالطعػػلتُ الاالحاػػ ُكالحالايػػلتَُ-%ٔ.ٕكالفئػػ ُالثل يػػ ُب سػػب ُ ُس(ُكالػػُر

%(ُفػػػػػػ ُااػػػػػػلطعت ُ زكيػػػػػػ ُالػػػػػػذبلفَُِ-%ُ.َُكالبكبػػػػػػلل (ُكالفئػػػػػػ ُالثللثػػػػػػ ُب سػػػػػػب ُ 
%ُفلنثر(ُافُالاسػلح ُالازركاػ ُبلليضػركاتُفػ ُُ.َِأالُالفئ ُالرابع ُ كالبكبلل (ُ

ُتاثلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتُالفئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُُٕٗٗاالطعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُ نرطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلف(ُأاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلُفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلـُ
ُ
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الحالايػػلتُالازركاػػ ُفػػ ُااػػلطعت ُ %(ُاػػفُالاسػػلح ُٓافكلػػاُب سػػب ُ أيػػؿُاػػفُُ
%(َُُ-%ُ.ٓكالبكبلل (ُلسيلدةُزراا ُاحلكؿُالحبكبُفي ل ُكالفئػ ُالثل يػ ُب سػب ُ 

يػػ ُالػػذبلفُُكاػػفُالاسػػلح ُالازركاػػ ُبلليضػػركاتُفػػ ُاالطعػػلتُ ال اللػػ ُكالاالحاػػ ُكُز
%(ُاػػػػفُالاسػػػػلح َُِ-%ُ.َُكحلػػػػيب ُالسػػػػريي ُكاػػػػلحكز(ُكالفئػػػػ ُالثللثػػػػ ُب سػػػػب ُ 

لػػػزكافُكأـُالػػػركس(ُأاػػػلُالفئػػػ ُالرابعػػػ ُب سػػػب ُالازركاػػػ ُبلليضػػػركاتُفػػػ ُااػػػلطعت ُ 
كت اسـُاليضركاتُالاُأسػلسُاكسػـُزراات ػلُُفلنثر(ُف ُاالطع ُ نرطلف(.ُُ.َِ 

يسػايفُااػلُاليضػركاتُاللػيفي ُكاليضػركاتُالسػتكي ُكسػيتـُدراسػت لُنػؿُالػاُُالا
ُا فراد:

 الخضراوات الصيفية :  2-1-3-1
 ُحليضػػػراكاتُاػػػفُحيػػػثُالاسػػػل*ُاػػػفُأاػػػـُألػػػ لؼُاُتعػػػدُاليضػػػراكاتُاللػػػيفي 

كب سػب ُُ(ُدك اػلُنَُّٓ بحػدكدََُِٕاػلـُإذُبلوتُاسلحت لُُاإل تلجالازركا ُكناي ُ
ُا طاػػ ُالدراسػػ ُأاػػلُٕٔ  %(ُاػػفُاجاػػكعُالاسػػلح ُالازركاػػ ُبلليضػػراكاتُفػػ ُااػػـك

إذُأفُأانل يػػ ُزراات ػػلُاتبلي ػػ ُاػػفُاالطعػػ ُُ (ُط ػػلُنُّٓفاػػدُبلوػػتُ ُنايػػلتُاذ تػػلج
ُا طاػػػ ُالدراسػػػ ُكيػػػدُ(ُُٕيبػػػدكُفػػػ ُجػػػدكؿُ ُناػػػل ُلػػػاُأيػػػرلا كاػػػ ُت تسػػػرُفػػػ ُااػػػـك
%(ُٔ.ِّب سػػػب ُ ُاإل تػػػلج(ُنرطػػػلفُالارتبػػػ ُافكلػػػاُبللاسػػػلح ُُكٕ ُحتلػػػتُالاالطعػػػ أ

سػػتثالرُنػػؿُسػبرُا  ػػلُرلػػـُاُتالزراايػػ ُفػػ ُالاالطعػ ُُكُافرضكيعػكدُالسػػببُالػػاُجػكدةُ
الزرااػػ ُتاثػػؿُحرفػػ ُُأفُليسػػتُيليلػػ ُاػػفُالسػػنلفُالػػاُالاطػػلعُالػػكظيف ُإذُتتكجػػتُ سػػب

ُلفرضتاسػػػؾُسػػػنلفُالريػػػؼُبػػػالاتاثػػػؿُبجتاػػػلا ُالعلاػػػؿُاإلفضػػػالنُاػػػفُثل يػػػ ُل ػػػؤذاُ
ُلفرض سػلفُبػكااليت ـُالحايا ُب لُرلـُنؿُالظركؼُاالُيدلؿُالاُااؽُاالي ُاف

كطػػػلُ سػػػب ُأ%(ُأاػػػلُٕ.ِِ(ُالبكبػػػلل ُالارتبػػػ ُالثل يػػػ ُب سػػػب ُ ِّكجػػػلاتُالاالطعػػػ ُ 
الظػػػركؼُافا يػػػ ُُ%(ُكيعػػػكدُذلػػػؾُالػػػإ.ْ ػ(ُأـُالػػػركسُبػػػَُفػػػ ُالاالطعػػػ ُ فنل ػػػتُ

ُ.لنثيرُافُالسنلفُالزراا كلعكب ُتسكيؽُالحللؿُكترؾُا

                                                 

 :ُ الطالطل ُالري  ُالبطي  ُالييلر ُالبلايل ُالبلذ جلف ُالارع ُالفلفػؿ ُاللكبيػل ُيػرعُ*ُاليضركاتُالليفي
 االُأحاد ُييلرُيثلا(.
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ُ(ُٕجدكؿُ 
ََُُِٕ-ُٕٗٗالاسلح ُالازركا ُبلليضركاتُالليفي ُكالستكي ُكنايلتُاإل تلجُطف/دك ـُف ُريؼُادي  ُاليللدي ُللادةُ

لى
س

 

 انًماطؼح

 3885انخضشواخ انؾرىٌح  3885ح انخضشواخ انصٍفٍ 3885 5005

انًغاؼح 

 انًضسوػح
% 

انًغاؼح 

 انًضسوػح
 % اإلَراض/طٍ % انًغاؼح/دوَى % اإلَراض/طٍ % انًغاؼح/دوَى %

 4.0 5.46 4.0 35 6 35.33 6 83 5.8 583 5.3 05ُال الل ُِ

 0.0 58.03 0.0 43 58.4 36.4 58.4 548 58.3 583 0.3 558ُزكي ُالذبلفُْ

 55 53.33 55 45 6.6 33.54 6.6 80 5.5 536 0.8 588ُحا الاالُٓ

 0.4 58.4 0.4 48 5 55.68 5 68 6 588 3.3 48ُالحالايلتُٔ

 33.3 34.5 33.3 05 33.6 83.04 33.6 350 33.3 454 38.3 553ُنرطلفُٕ

 53.5 54.84 53.5 54 8.0 35.3 8.0 538 0.8 554 6.4 558ُحليب ُالسريي ُٖ

 5.3 8.86 5.3 35 6.3 33.5 6.3 85 6.5 556 8.3 540ُالحكزُٗ

 4.3 4.68 4.3 58 4.5 56.38 4.5 63 4.6 85 53 348ُاـُالركسَُُ

 8.4 0.36 8.4 36 5.8 38.38 5.8 58 6.4 554 58.0 388ُلزكافُِِ

 0.0 58.03 0.5 43 33.5 50.56 33.5 386 50.6 348 4.0 08ُالبكبلل ُِّ

 %588 558.56 %588 436 %588 355 %588 5358 %588 5556 %588 5834 انًعًىع

ُ ُبيل لتُليرُا سكرة.ُاليللدي ُكالرالدمزراا ُُت سعبااؿُالبلحث ُبلفاتالدُالاُ:ُالالدر:ُ
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 الخضراوات الشتوية :  2-1-3-2
(ُِْٔ ََُِٕ*ُلعػػػػلـُُبلوػػػػتُالاسػػػػلح ُالاسػػػػتثارةُبزرااػػػػ ُاليضػػػػراكاتُالسػػػػتكي 

نايػػػ ُُلاسػػػلح ُالازركاػػػ ُبلليضػػػراكاتُكبلوػػػتاإجاػػػلل ُ%(ُاػػػفُِْدك اػػػلُكب سػػػب ُ 
كيتبػػػػػػليفُالتكزيػػػػػػاُالجورافػػػػػػ ُللاسػػػػػػلحلتُُ(ُط ػػػػػػلُنٕ.ُْٔليضػػػػػػراكاتُالبللوػػػػػػ ُ اُإ تػػػػػػلج

ُ(ُنرطػػلفٕالطعػػ ُ حتلػػتُالا ُأالازركاػػ ُبلليضػػراكاتُفػػ ُاالطعػػلتُا طاػػ ُالدراسػػ 
الاسػػػتثارةُبلليضػػػراكاتُتلت ػػػلُُافرض%(ُاػػػفُاسػػػلح ُّ.ِِالارتبػػػ ُافكلػػػاُب سػػػب ُ 

ـُأ(َُُكطػػلُ سػػب ُفػػ ُالاالطعػػ ُ أ%(ُُكٗ.ُِ(ُحلػػيب ُالسػػريي ُب سػػب ُ ٖطعػ ُ الاال
ُالاسلح ُالازركا ُبلليضراكاتُالستكي .إجالل ُافُُ(%ْ.ِالركسُ 

ُ
 المحاصيل الدرنية:  2-1-4

بلوػتُالاسػلح ُالازركاػ ُلعػلـُكيػدُتساؿُالاحلليؿُالدر يػ ُ البطلطػلُكُالبلػؿ(ُ
الاسػػػلح ُالازركاػػػ ُبللاحللػػػيؿُالحاليػػػ ُُ%(ُاػػػفُْ(ُدك اػػػلُب سػػػب ُ َُّّ ََُِٕ

ُاجاػػكعُ%(ُاػػفِ.ّكب سػػب ُ ُ(ُدك اػػلُنُّٕ ُُٕٗٗكبلوػػتُالاسػػلح ُالازركاػػ ُاػػلـُ
ُ.الاسلح ُالازركا ُبللاحلليؿُالحالي 

ُ(ُدك اػػلُنُّٕ ػبػػََُِٕفػػ ُالاسػػلح ُالازركاػػ ُلعػػلـُُا ػػلؾُزيػػلدةُنُكاػػذ ُيع ػػ ُاف
ُافُا ػػػػػػلؾُتبػػػػػػليفُفػػػػػػ ُ(ُٖكُُٕكيتضػػػػػػ ُاػػػػػػفُاليػػػػػػريطتيفُ .ُ(ُْكُُّ ُيفجػػػػػػدكلال

ََُُِٕ التكزيػػاُال سػػب ُفػػ ُالاسػػلح ُالازركاػػ ُبللػػدر يلتُلعػػلاُكالاسػػلح ُالازركاػػ ُ
فػ ُا طاػ ُالدراسػ ُب سػب ََُُِٕتاثلتُالفئ ُافكلاُبلل سب ُالازركا ُلعػلـُُُٕٗٗك

كز(ُكالفئػػػ ُالثل يػػػ ُحكالاالحاػػػ ُكلػػػزكافُكاػػػلُ %(ُفػػػ ُاالطعػػػلتُ ال اللػػػٓ أيػػػؿُاػػػفُ
فػػ ُااػػلطعت ُ زكيػػ ُالػػذبلفُكاـُالػػركس(ُكالفئػػ ُالثللثػػ ُب سػػب ُ%(َُُ-%ُ.ٓب سػػب ُ 

%(ُافُالاسلح ُالازركا ُف ُاالطعت ُ حليب ُالسػريي ُكالبكبػلل (ُُٓ-%ُُ.َُ 
ُ.الايلتُكنرطلف(%ُفلنثر(ُف ُاالطعت ُ الحُ.ُٓأالُالفئ ُالرابع ُب سب ُ 

                                                 

لػػكليل ُسػػلؽ ُنػػراث ُلت ُالسػػلوـ ُالسػػك در ُاليػػس ُالبػػليالا ُالففػػ*ُاليضػػركاتُالسػػتكي :ُ الار ػػلبيط ُالل
 سبل غ ُفجؿ ُنرفس ُبلؿُأحار ُبليالاُيضراا(.
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لدراسػػ ُتاثلػػتُال سػػب ُالازركاػػ ُفػػ ُأربػػاُفئػػلتُفػػ ُا طاػػ ُإُُٗٗأاػػلُفػػ ُاػػلـُ
%(ُفػػػ ُاالطعػػػلتُ نرطػػػلفُكالبكبػػػلل ُكحلػػػيب ُٓنل ػػػتُ سػػػب ُالفئػػػ ُافكلػػػاُ أيػػػؿُاػػػف

%(ُفػػػ ُااػػػلطعت ُ اػػػلحكزُكأـُالػػػركس( َُُ-%ُ.ٓالسػػػريي (ُكالفئػػػ ُالثل يػػػ ُب سػػػب ُ 
%(ُاػفُالاسػلح ُالازركاػ ُفػ ُاالطعػلتُ ال اللػ ُُٓ-%ُ.َُكالفئ ُالثللث ُب سػب ُ 

%ُفػػػلنثر(ُفػػػ ُااػػػلطعت ُُ.ُٓابعػػػ ُب سػػػب ُ كلػػػزكافُكحلػػػيب ُالسػػػريي (ُأاػػػلُالفئػػػ ُالُر
ُ الاالحا ُكالحالايلت(ُافُالاسلح ُالازركا ُبللدر يلت.

ُ
 :االبطاط 2-1-4-1

كنلفُيػزرعُ ُُٕٓٗف ُا طا ُالدراس ُيبؿُالـُُاعركفلُنُللـُينفُاحلكؿُالبطلط
 بػلرُكفػ ُأكايػرُالسػبعي يلتُديػؿُاحلفظ ُافُبعركتتُالربيعي ُف ُالا طا ُالوربي ُاف

ف جحػتُزرااتػتُنلفػ  ُُ تلجػتألا طا ُب كعُاػفُالت يػبُاػاُتػكفيرُاسػتلزالتُزرااتػتُُكا
بػػػيفُأاػػػـُأ ػػػكاعُالاحللػػػيؿُالتػػػ ُُاػػػفُلفاحلػػػكؿُالبطلطػػػ ُالتػػػربُالتػػػ ُلػػػـُتع ػػػد ُفػػػ 
لػػذائ ُيػػلصُالػػاُاللػػعيدُالعػػللا ُكالػػاُاسػػتكيلتُبحثيػػ ُايتلفػػ ُُاتاػػلـإاُبحظػػت

لذتُافاػػفُالوػػذائ ُالعػػللا ُجػػفػػ ُاُكا ػػتُاػػفُبػػيفُالاحللػػيؿُالتػػ ُيعػػكؿُالي ػػلُنثيػػراُن
 فػػػرادُكاػػػفُافسػػػبلبُالتػػػ ُسػػػجعتُالاػػػزارايفُ حػػػكُزرااػػػ ُإكالاحلػػػ ُلنػػػؿُدكلػػػ ُالػػػاُ

(ُحلػيب ُالسػريي ُكالتػ ُنل ػتُٖالاحلكؿُكجكدُايلزفُالتبريدُبللاربُافُاالطعػ ُ 
ُالاحل ُافُالازارايفُكيز ت.ُتستابؿُال لتم

ُ

ُ
ُ
ُ
ُ
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ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ُ(ُٖجدكؿُ 
كا ُبللاحلليؿُالدر ي ُكنايلتُاإل تلجُطف/دك ـُف ُاالطعلتُريؼُادي  ُالاسلحلتُالازُر

ََُِٕاليللدلي ُلعلـُ

لى
س

 

 انًماطؼح

انثصم انٍاتظ انثطاطا
1

* 
انًغاؼح 

 دوَى
% 

اإلَراض 

 طٍ
% 

انًغاؼح 

 دوَى
% 

اإلَراض 

 طٍ
% 

 58.3 33 58.3 33 5.8 38 5.8 38 اىَْبىخ 2

 55.5 35.5 55.5 35 5.5 08 5.5 68 سٗٝخ اىذثبُ 4

 53.3 30 53.3 36 8.5 5.5 8.5 5 اىَالحَخ 5

 58.8 68 58.8 48 58.3 388 58.3 388 اىحَبٍٞبد 6

 4.5 55 4.5 58 35.3 558 35.3 348 مزطبُ 7

 54.8 45 54.8 38 54.5 348 54.5 568 حصٞجخ اىشزقٞخ 8

 4.3 53.5 4.3 0 3.3 53.5 3.3 35 ٍبح٘س 9

 3.8 53 3.8 8 6 05.5 6 65 اً اىزٗص 11

 0.4 38 0.4 38 5 83.5 5 55 غشٗاُ 22

 58.8 34.5 58.8 33 53.8 335 53.8 558 اىج٘ثبىٜ 23

 %56.3 350.5 %588 353 %83.5 5635 %588 5808 انًعًىع

ُ.اليللدي سعب ُزراا ُااؿُالبلحث ُبلفاتالدُالا:ُالالدر:ُ
ُ

ُ(ُدك اػػلُنََُٗ ُ(ُُٖؿُ الازركاػػ ُبللبطلطػػلُناػػلُيبػػدكُاػػفُجػػدُكبلوػػتُالاسػػلح ُ
ذلػػػػػؾُالػػػػػاُيعػػػػػكدُ ُالاسػػػػػلح ُالازركاػػػػػ ُبللػػػػػدر يلتإجاػػػػػلل ُ%(ُاػػػػػفُٕ.ّٖكب سػػػػػب ُ 

رتفلعاذست الؾُالاحل ُل ذ ُالالدةُالوذائي ُُك ذُسػيالُُكازديػلدُالطلػبُالي ػلُأسػعلرالُات
الازارايفُفػ ُزرااػ ُُعتف ُاكسايفُ اركةُربيعي ُكاركةُيريفي (ُاالُسجُا  لُتزرع
 ُاإل تػلجلح ُُكسػ%(ُللاِ.ُّب سب ُ ُافكلا(ُالارتب ُٕتلتُالاالطع ُ حأ ُالاحلكؿ

(ُٓ سػب ُالاالطعػ ُ ُكطػلأُأاػل ُ%(ٕ.ُْ(ُحليب ُالسريي ُب سػب ُ ٖتلت لُالاالطع ُ 
ُُُ%(ُلسيلدةُزراا ُاحلكؿُالحبكب.ٓ.َالاالحا ُب سب ُ 

ُ
ُ

 البصل اليابس: 2-1-4-2
                                                 

فُاػػػفُالبلػػػؿُاليػػػلبسُالاعػػػركؼُكالبلػػػؿُ ػػػكعُ نرا ػػػك(ُكاػػػكُالبلػػػؿُاذبػػػيضُلسُ  كاػػػ*ُالبلػػػؿُاليػػػلب
 الحلك(.
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الازركاػػ ُبللاحللػػيؿُُلتالاسػػلح سػػب ُاػػفُُطػػلأُكحتػػؿُاحلػػكؿُالبلػػؿُاليػػلبسُأ
ُإذاػػذاُالاحلػػكؿُُأسػعلرُإرتفػػلعُرلػـُ%(ّ.ُٔالدر يػ ُفػػ ُا طاػ ُالدراسػػ ُكالبللوػػ ُ 

الاتاثلػ ُُافا يػ ا  ػلُالظػركؼُُأسػبلبلعػٌدةُيدُتراجعتُف ُا طا ُالدراسػ ُُتتزرااُأف
يفُاػػػفُالزرااػػػ ُرااُزاػػػكاػػػزكؼُنثيػػػرُاػػػفُال ََُِّبػػػلذحتالؿُاذارينػػػ ُللػػػبالدُاػػػلـُ

ُأجػكدلػت ـُأالتكسػاُالعارا ػ ُالػذمُفضالنُافُف ُلفكؼُالجيشُكالسرط ُُ ـطا يُرإل
اسػلحلتُبالت ُنل تُايلل ُلزراا ُالاحلليؿُالزراايػ ُفػالُزالػتُتػزرعُُافراض 

ُا طاػ ُالدراسػ ُُ  للنلويرةُافُاذاُالاحلكؿُ ذُتسدُاذسػت الؾُالاحلػ ُفػ ُااػـك
سػلح ُالاسػتثارةُفػ ُزرااػ ُ%(ُافُالاٖ.ُٖ(ُالحالايلتُب سب ُ ٔحتلتُالاالطع ُ أ

ب سػػػػػب ُحلػػػػػيب ُالسػػػػػريي ُ(ُٖكالاالطعػػػػػ ُ (ُٓتػػػػػلفُ الاالطعُتلت ػػػػػلاحلػػػػػكؿُالبلػػػػػؿُ
ُ.%(ِ.ّالركسُبسب ُ ُأـ(َُُلاالطع ُ ل سب ُفنل تُُكطلأُأال%(ُُ.ُْ 
ُ
 نمط محاصيل العمف: 2-1-5

نل ػػػػتُاليضػػػػري ُلوػػػػذااُالحيػػػػكافُسػػػػكااُُاػػػػلُؤأجزااػػػػ ُنػػػػؿُال بلتػػػػلتُالتػػػػ ُتلػػػػل ُ
جػػػلاتُاحللػػػيؿُالعلػػػؼُبللارتبػػػ ُكيػػػدُ.ُافيػػػرللُالاحللػػػيؿُيػػػبالُأـ ُاحللػػػيؿُالفيػػػ

(ُدك اػػػلُكب سػػػب ُّٕٓبلوػػػتُاسػػػلحت ل ُإذ ُالاحللػػػيؿُالحاليػػػ ُأ اػػػلطاليلاسػػػ ُضػػػافُ
حللػػيؿُالعلػػؼُابلوػػتُالاسػػلح ُالازركاػػ ُبُُٕٗٗفػػ ُاػػلـُُكََُِٕ%(ُلعػػلـُٖ.ّ 
ََُِٕاػػػػلـُُتراجعػػػػتُالاسػػػػلح ُالازركاػػػػ ُُأفُأم%(ُْ.ْ(ُدك اػػػػلُكب سػػػػب ُ ُٕٕ 
حػػػػػكؿُالاسػػػػػلحلتُتالنبيػػػػػرُفػػػػػ ُُافثػػػػػرللتكسػػػػػاُالعارا ػػػػػ ُكيػػػػػدُنػػػػػلفُُ(ُدك اػػػػػلُنَّٔ ػبػػػػػ

ُاإلحػػػػتالؿظػػػػركؼُفضػػػػالنُاػػػػفُ ُكحػػػػداتُسػػػػن ي ُالػػػػاالايللػػػػ ُلاحللػػػػيؿُالعلػػػػؼُ
كيتضػػ ُاػػفُُ.اذارينػػ ُالػػذمُأجبػػرُالنثيػػرُاػػفُالفالحػػيفُتػػرؾُاراضػػي ـُبػػدكفُزرااػػ 

ُاػ ُباحللػيؿُالعلػؼُتاثلػتالازرُكُلتالتكزياُال سػب ُللاسػلح(َُِكُُٗتيفُ اليريط
%(ُفػ ُاالطعػلتُ لػزكافُكنرطػلفُكاػلحكزُكأـُٓ أيؿُافََُُِٕالفئ ُافكلاُلعلـُ

%(ُاػػفُالاسػػلح ُالازركاػػ ُفػػ ُاالطعػػلتَُُ-%ُ.ٓالػػركس(ُكالفئػػ ُالثل يػػ ُب سػػب ُ 
%(ُاػػفُالاسػػلح َُِ-%ُ.َُ ال اللػػ ُكالحالايػػلتُكالبكبػػلل (ُكالفئػػ ُالثللثػػ ُب سػػب ُ 

فػػػلنثر(ُاػػػفُُ%ُ.َِ ُحلػػػيب ُالسػػػريي ُكالفئػػػ ُالرابعػػػ ُب سػػػب ُ الازركاػػػ ُفػػػ ُاالطعػػػ
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فاػػدُنل ػػتُُُٕٗٗأاػػلُاػػلـُُال سػػب ُالازركاػػ ُفػػ ُااػػلطعت ُالاالحاػػ ُكزكيػػ ُالػػذبلف.ُ
%(ُفػػػ ُاالطعػػػلتُ الاالحاػػػ ُكزكيػػػ ُٔال سػػػب ُالازركاػػػ ُفػػػ ُالفئػػػ ُافكلػػػاُ أيػػػؿُاػػػفُ

%(ُفػػػػػ َُُ-%ُ.ٔالػػػػػذبلفُكحلػػػػػيب ُالسػػػػػريي ُكأـُالػػػػػركس(ُكالفئػػػػػ ُالثل يػػػػػ ُب سػػػػػب ُ 
%(ُفػػ َُِ-%ُ.َُاالطعػػلتُ ال اللػػ ُكالحالايػػلتُكاػػلحكز(ُكالفئػػ ُالثللثػػ ُب سػػب ُ 

%ُفػػػػػلنثر(ُفػػػػػ ُااػػػػػلطعت ُنرطػػػػػػلفُُ.َِاالطعػػػػػ ُلػػػػػزكاف ُكالفئػػػػػ ُالرابعػػػػػ ُب سػػػػػب ُ 
ُكالبكبلل .ُ

ُ
 الجت: 2-1-5-1

اػػفُأاػػـُاحللػػيؿُالعلػػؼُإذُذُتاتلػػرُأاايتػػتُلتربيػػ ُالثػػركةُُتيعػػدُاحلػػكؿُالجػػ
 ُكات اػػلُيعػػدُاػػفُالاحللػػيؿُالتػػ ُتعاػػؿُالػػاُزيػػلدةُيلػػكب ُالتربػػ ُب فحسػػُالحيكا يػػ 

لػػذلؾُتػػـُالترنيػػزُاليػػتُبسػػنؿُ ُ(ُسػػ كاتٓ الػػا تلجػػتُالتػػ ُتلػػؿُأاػػدةُفضػػالنُاػػفُافُ
ناػلُيبػدكُاػفُبلوتُالاسلح ُالازركاػ ُب ػذاُالاحلػكؿُ.ُإذُ ُا طا ُالدراس فيلصُ
ح ُالازركاػػػػػ ُالاسػػػػػلإجاػػػػػلل ُ%(ُاػػػػػفُِ.َٔكب سػػػػػب ُ ُ(ُدك اػػػػػلُنُِٓ (ُُٗجػػػػػدكؿُ 

%(ُاػػفُٔ.َٔ ُ  سػػببطػػفُُ(ِٓ.ِّبلوػتُ فاػػدُُاإل تػػلجأاػػلُنايػ ُ ُباحللػيؿُالعلػػؼ
ُ.ََِٕأ تلجُاحلليؿُالعلؼُلعلـُإجالل ُ
ُ
ُ

ُ
ُ
ُ
ُ

ُ
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(ُْالاالطعػ  ُكيػدُأسػتحكذتتسرُزراا ُالجتُف ُجاياُاالطعػلتُا طاػ ُالدراسػ ُ تُ
اإل تػػػلجُاػػػ ُكنايػػػ ُالازرُكُإجاػػػلل ُالاسػػػلح %(ُاػػػفُٔ.ِٓ سػػػب  الػػػاُزكيػػػ ُالػػػذبلفُ

ب سػػب ُ(ُالاالحاػػ ُٓتلت ػػلُالاالطعػػ  الاالطعػػلت ُُا تػػلجاػػفُاجاػػكعُُ%(ِ.ِٖب سػػب  
ُكاإل تػػلجُنل ػػتكطػػلُال سػػبُفػػ ُالاسػػلح ُأُكاإل تػػلج ُ ُُكحاػػفُحيػػثُالاسػػل%(ُّ.ِّ 

ُبسػػببُسػػيلدة ُافزُكال اللػػ ُكالحالايػػلتُكنرطػػلفُكلػػُ(ِِ ُٕ ُٔ ُِطعػػلتُ لاافػػ ُال
االايللػػ ُلزرااػػ ُُافراضػػ ؿُنثيػػرُاػػفُيػػتحُكاػػفُ ُفضػػالنُزرااػػ ُاحلػػكؿُالااػػ 

ُُُ.لاُكحداتُسن ي ُبسببُالتكساُالعارا  إالعلؼُ
ُ

ُ(ُٗجدكؿُ 
ريؼُادي  ُُالازركا ُباحلكل ُالجتُكالبرسيـُكنايلتُاذ تلجُف ُاالطعلتُلتاسلحال

ََُِٕلعلـُُاليللدي 

لى
س

 

 انًماطؼح

 انثشعٍى انعد
انًغاؼح 

 دوَى
% 

 اإلَراض

 طٍ
% 

 انًغاؼح

 دوَى
% 

 اإلَراض

 طٍ
% 

 3.5 5 3.5 5 4.6 5.5 4.6 58 اىَْبىخ 2

 38.3 8 38.3 48 35.6 8.35 35.6 55 سٗٝخ اىذثبُ 4

 35.3 6 35.3 38 33.3 5.5 33.3 58 اىَالحَخ 5

 5 3 5 58 4.6 5.5 4.6 58 اىحَبٍٞبد 6

 3.5 5 3.5 5 4.6 5.5 4.6 58 مزطبُ 7

 35.3 6 35.3 3 54 4.5 54 3 حصٞجخ اىشزقٞخ 8

 5.4 8.4 5.4 3 6.5 5.05 6.5 3 ٍبح٘س 9

 3.5 5 3.5 5 5.6 5.8 5.6 53 اً اىزٗص 11

 3.5 5 3.5 5 4.6 5.5 4.6 58 غشٗاُ 22

 5 3 5 58 5 3.35 5 55 اىج٘ثبىٜ 23

 %588 38.4 %30.8 543 %588 33.35 %68.3 355 انًعًىع

ُ.اليللدي  ُبيل لتُليرُا سكرةُزراا سعب ُُ:اتالدُالاااؿُالبلحث ُبلإلالالدر:ُ
ُ
 البرسيم: 2-1-5-2

للحيكا ػػػلتُُااُنلػػػذُأاايتػػػتاحلػػػكؿُالبرسػػػيـُبعػػػدُاحلػػػكؿُالجػػػتُاػػػفُحيػػػثُُيػػػلت 
اسػلح ُاحللػيؿُإجاػلل ُ%(ُاػفُٖ.ّٗكيػدُسػنؿُ سػبتتُ  ُف ُفلؿُالسػتلاُكذسيال
 ُاحللػيؿُالعلفيػ الُ تػلجإجاػلل ُإُ%(ُاػفْ.ّٗفاػدُسػنلتُ ُاإل تلجناي ُُأالالعلؼُ
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اػػػػفُحيػػػػثُالاسػػػػلح ُالازركاػػػػ ُكنايػػػػ ُُالػػػػاُال سػػػػب ُاذنبػػػػرزكيػػػػ ُالػػػػذبلفُُتحكذتاسػػػػ
 ُ(ُالاالحاػػػ ُكحلػػػيب ُالسػػػريي ٖ ُٓ ُفلتػػػالطعاكتلت ػػػلُال ُ%(ِ.ِٖب سػػػب ُ ُاإل تػػػلج

 يفػػلضُإسػػببُُأف(ُاػػلحكزُكتػػرلُالبلحثػػ ُٗالطعػػ ُ اال سػػبُفنل ػػتُفػػ ُالُكطػػلأُأاػػل
لترنيػػزُالػػاُاحلػػكؿُالجػػتُاُ سػػب ُالاسػػلح ُالازركاػػ ُباحلػػكؿُالبرسػػيـُيرجػػاُالػػا

تيلػطُزرااػ ُالبرسػيـُاػاُُافحيػلفتُف ُنثيرُاػفٌُ ُأُالالُنُ افكلابللدرج ُُلُنحيكا يُلُنالف
يتػػزاافُ اػػكُُإذاػػلُيعػػرؼُبللايػػلليطُالعلفيػػ ُُأمالسػػعيرُفػػ ُالاسػػلح ُالازركاػػ ُ فسػػ لُ

ُلُناكسػػاُافرضافُالبرسػػيـُيانػػثُفػػ ُفضػػالنُاػػفُ ُالبرسػػيـُاػػاُالسػػعيرُفػػ ُآفُكاحػػد
للتربػػػ ُيلػػػكبت لُُياػػػسُسػػػ كاتُكيعيػػػدُافرضالجػػػتُيانػػػثُفػػػ ُُأففػػػ ُحػػػيفُُاُنكاحػػػد

الذمُيجعؿُالاػزارعُيفضػؿُُافاربتزكيدالُبللالدةُال تركجي  ُالاتكفرةُف ُجذكرُالجتُ
 ُفػ ُتالػصُالاسػلحلتُالازركاػ ُالرئيسػُافسػبلبحػدُأزرااتتُكنلفُالتكسػاُالعارا ػ ُ

ُُُ.احلليؿللب
 
 
ُ*ُُُ:نمط محاصيل البستنة 2-2

 ُفػػػػاػػػػلُُيظ ػػػػرُنالزراايػػػػ ُفػػػػ ُا طاػػػػ ُالدراسػػػػ ُُاف اػػػػلططُالثػػػػل  ُاػػػػفُايعػػػػدُالػػػػ 
اػفُُ%(ّْكب سػب ُ ُدك اػلُنُ(ِْٖٓاسلح ُ الذمُسوؿُ(ُالسلبايفَُُكُٖالجدكليفُ 

كبلوػػتُالاسػػلح ُالازركاػػ ُبػػ اطُاحللػػيؿُالبسػػت  ُ ََُِٕالاسػػلح ُالازركاػػ ُلعػػلـُ
 ُُٕٗٗلعػػػػػلـُالازركاػػػػػ ُالاسػػػػػلح ُإجاػػػػػلل ُُ%(ُاػػػػػفُ.ٗكب سػػػػػب ُ ُدك اػػػػػلُنُ(ُِِٔ 

 ُكتتبػػػػػليفُالاسػػػػػلحلتُالازركاػػػػػ ُباحللػػػػػيؿُالبسػػػػػت  ُفػػػػػ ُاالطعػػػػػلتُا طاػػػػػ ُالدراسػػػػػ 
                                                 

احللػػيؿُذاتُيياػػ ُارتفعػػ ُكتتطلػػبُرأسُُـ*احللػػيؿُالبسػػت ي :ُتع ػػ ُ كاػػلُاػػفُالزرااػػ ُالنثيفػػ ُكتضػػ
ُاردكدُأيتللدمُارتفا.ُُذاتُنك  لُفضالنُافالؿُنبيرُكا لرةُف ي ُكااالنُنثيرانُكا لي ُيلل ُ

 ُصُُْٖٗ ُاحلليؿُالبست   ُجلاعػ ُالاكلػؿ ال جلرر:ُنريـُللل ُابدكؿُكسعدُزللكؿُالالد
ُٓ.ُ

ُللازيدُي ظر:ُ
ُ.ُْٔٗاحادُفلركؽُابدُالعلؿ ُأسلسيلتُبسلتيفُالفلن   ُالالارة ُ -ُ
 .ُّٕٗ ُجلاع ُحلب ُُ زاؿُالديرم ُبسلتيفُالفلن   ُط -ِ

 .1991طجؼخ خبٍؼخ اىجصزح، خجبر حظِ اىْؼَٜٞ ٗٝ٘طف حْب، أّزبج اىفبمٖخ اىْفضٞخ، ٍ -ّ
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التكزيػػػػاُال سػػػػب ُللاسػػػػلح ُُُٕٗٗكََُِٕ(ُلعػػػػلـُِِكُُِ تيفكيتضػػػ ُاػػػػفُاليػػػػريط
ُنل ػػتُفػػ ُاػػلـتاثلػػتُالفئػػ ُافكلػػاُُ فئػػلتُبػػلرباالازركاػػ ُباحللػػيؿُالبسػػت  ُتاثلػػتُ

اسػػلح ُالازركاػػ ُفػػ ُااػػلطعت ُ الحالايػػلتُكاـُ%(ُاػػفُالّفُاػػاػػؿُت ُب سػػب ََُِٕ
%(ُاػػػفُالاسػػػلح ُالازركاػػػ ُبللبسػػػلتيفُفػػػ ُٓ-%ُ.ّب سػػػب ُ الػػػركس(ُكالفئػػػ ُالثل يػػػ ُ

-%ُ.ٓاالطعػػلتُ الاالحاػػ ُكزكيػػ ُالػػذبلفُكاػػلحكزُكالبكبػػلل (ُكالفئػػ ُالثللثػػ ُب سػػب ُ 
اػػػػفُالاسػػػػلح ُالازركاػػػػ ُبللبسػػػػلتيفُفػػػػ ُاالطعػػػػلتُ ال اللػػػػ ُكلػػػػزكافُكحلػػػػيب ُ%(ُٖ

فػػػلنثر(ُفػػػ ُاالطعػػػ ُنرطػػػلف ُأاػػػلُفػػػ ُاػػػلـُ%ُُُ.ٖالسػػػريي (ُكالفئػػػ ُالرابعػػػ ُب سػػػب ُ 
%(ُفػػ ُااػػلطعت ُ الاالحاػػ ُكلػػزكاف(ُٕنل ػػتُالفئػػ ُافكلػػاُب سػػب ُ أيػػؿُاػػفُُُٕٗٗ

%(ُاػػفُالاسػػلح ُالازركاػػ ُفػػ ُاالطعػػلتُ ال اللػػ َُُ-%ُ.ٕكالفئػػ ُالثل يػػ ُب سػػب ُ 
%(ُُّ-%ُ.َُلفئػػ ُالثللثػػ ُب سػػب ُ كزكيػػ ُالػػذبلفُكالحالايػػلتُكحلػػيب ُالسػػريي (ُكا

%ُفػلنثر(ُفػ ُااػلطعت ُُ.ُّكالفئػ ُالرابعػ ُب سػب ُ ُف ُاالطعت ُ اػلحكزُكالبكبػلل (
ُُُ نرطلفُكاـُالركس(.

سػػػتثالرُالزرااػػػ ُالػػػاُجػػػل ب ُال  ػػػرُفػػػ ُأراضػػػ ُتػػػربُيسػػػكدُاػػػذاُالػػػ اطُاػػػفُاإل
ُ راضػػ ُتػػربُحػػكضُال  ػػرُلترنػػزُسػػنلفُا طاػػ ُالدراسػػ ُفػػ ُاػػذأنتػػكؼُال  ػػرُكفػػ ُ

 أسػػػػػجلرُال ييػػػػػؿُُكتسػػػػػاؿُاحللػػػػػيؿُالبسػػػػػت   ُبسػػػػػنؿُيػػػػػلصُكا ػػػػػذُالاػػػػػدـُافراضػػػػػ 
كاػ ُالا تجػ ُكالسػلئدةُفػ ُُ(كالحاضيلتُكالتفلحيػلتُكاللكزيػلتُكالراػلفُكالع ػبُكالتػيف

إذُأفُسػػػيلدةُاف ػػػكاعُالثالثػػػ ُافكلػػػاُكايػػػتالطُبػػػلي ُأ ػػػكاعُالفلن ػػػ ُُ ا طاػػػ ُالدراسػػػ 
ترنيػزُالػاُاف ػكاعُالثالثػ ُافكلػاُاػفُاحللػيؿُافيرلُف ُالبستلفُ فستُلذاُسػيتـُال

لئيلتُدييا ُلبايػ ُأ ػكاعُأسػجلرُالفلن ػ ُكناػلُأسػلف لُفللتػدايؿُلفرُإحاالبست  ُلعدـُتُك
كنايػػلتُُكاسػػلحلتُتاُاػػرضُاػػكجزُفاػػدادلفػػ ُاذسػػتثالرُاػػكُسػػببُذلػػؾُكفياػػلُيػػ

ُ(.َِ االطعلتُا طا ُالدراس ُنالُيكضح لُجدكؿف ُُاحلليؿُالبست تإ تلجُ
ُ

ُ
ُ
ُ
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ُ
 
ُ
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ُ(َِجدكؿُ 
ََُِٕالاسلحلتُالازركا ُباحلليؿُالبست  ُكنايلتُاذ تلجُدك ـ/سجرة/طفُف ُاالطعلتُريؼُادي  ُاليللدي ُلعلـُ

لى
س

 

 انًماطؼح

 انؽًضٍاخ انرفاؼٍاخ انُخٍم

ؼح
غا

نً
ا

 

%
اس 
ع

ؽ
أل
ا

 

ض
را

إلَ
ا

 

%
ؼح 

غا
نً

ا
 

%
اس 
ع

ؽ
أل
ا

 

ض
را

إلَ
ا

 

%
ؼح 

غا
نً

ا
 

%
اس 
ع

ؽ
أل
ا

 

ض
را

إلَ
ا

 

%
 

 8.5 553.5 5588 8.5 558 5 553.5 5588 5 558 0.8 488 3388 0.5 88ُال الل ُِ

 3.5 35.5 3588 3.5 58 6.6 585 5888 6.6 548 3 558 5888 3 35ُزكي ُالذبلفُْ

 3.5 35.5 3588 3.5 58 3.3 35.5 3588 3.3 58 6.3 388 3888 5.0 58ُالاالحا ُٓ

 5.3 58.55 5358 5.3 35 5.3 58.55 5358 5.3 35 3.5 538 8888 3.4 38ُالحالايلتُٔ

 60 5355 60.3 5586.35 53558 60.3 5455 35.5 5548 55688 34.3 308ُنرطلفُٕ
6355

8 
056.35 60 

 5.4 55 5888 5.4 588 5.6 08 6888 5.6 538 5.4 368 3488 5.5 68ُحليب ُالسريي ُٖ

 3.5 35.5 3588 3.5 58 8.3 3855 358 8.3 5 53.3 688 4888 55.8 588ُالحكزُٗ

 3.5 35.5 3588 3.5 58 8.5 5.5 588 8.5 58 4.6 335 3588 8.3 58ُاـُالركسَُُ

 3.5 35.5 3588 3.5 58 5 553.5 5588 5 558 6.3 388 3888 5.0 58ُلزكافُِِ

 3.5 35.5 3588 3.5 58 8.3 3.55 358 8.3 5 53.3 688 4888 55.8 588ُالبكبلل ُِّ

 %55 5385.5 03588 38.4 5858 50.6 5685.35 586558 44.5 3538 63.4 5555 34588 55.5 845 اىَدَ٘ع

بلفاتالدُالاُزراا ُسعب ُاليللدي ُ ُبيل لتُليرُا سكرة.ُ الالدر:ُااؿُالبلحث
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 التفاحيات: أشجار 2-2-1
جػػػػلاتُبللارتبػػػػ ُافكلػػػػاُاػػػػفُبػػػػيفُاحللػػػػيؿُالبسػػػػت  ُاػػػػفُحيػػػػثُالاسػػػػلح ُب سػػػػب ُ

ب سػػب ُلإل تػػلجُ(ُسػػجرةُكالارتبػػ ُالثل يػػ ُبََُٕٓٔالبللوػػ  %(ُكاػػددُافسػػجلرُُ.ْْ 
ُنرطػلفُ(ٕالاالطعػ ُ ُاستحكذتََُِٕ تلجُاحلليؿُالبست  ُلعلـُإ%(ُافُٔ.ُٗ 

ُِتلت ػػػلُالااػػػلطعتيفُ اػػػفُاذراضػػػ ُالازكاػػػ ُكنػػػذلؾُاذ تػػػلجُ%(ُِ.ٗٔ سػػػب ُ الػػػاُ
(ُِّكُٗفُ كطلُ سب ُفػ ُالااػلطعتيأُك ُ%(ُلنؿُا  لٕ(ُال الل ُكلزكافُب سب ُ ِِك

ذلػػػؾُالػػػاُسػػػيلدةُزرااػػػ ُبسػػػلتيفُُكيعػػػكدلنػػػؿُا  ػػػلُُ%(ّ.َاػػػلحكزُكالبكبػػػللاُب سػػػب ُ 
ُ.ف ُالتيفُالاالطعتيفُال ييؿُكالحاضيلت

 
 الحمضيات: أشجار 2-2-2

ُالاسػػػػػػلح ُالازركاػػػػػػ إجاػػػػػػلل ُ%(اػػػػػػفُْ.ّٖ ُ  سػػػػػػببُاسػػػػػػتحكذتُالػػػػػػاُاسػػػػػػلح 
%(ُاػػػػػفُُٕ (ُسػػػػػجرةُكب سػػػػػب ََُِٓٗالبػػػػػللغُ ُافسػػػػػجلرباحللػػػػػيؿُالبسػػػػػت  ُكاػػػػػددُ

%(ُتلت ػػلُٗٔكلػػاُب سػػب ُ بػػ ُافتالاُرُنرطػػلف(ُٕحتلػػتُالاالطعػػ ُ أالبسػػلتيف.ُُأسػػجلر
(ُالحالايػػػػلتُٔ سػػػػب ُفػػػػ ُالاالطعػػػػ ُ ُكطػػػػلأُك%(ُُ.ٖ(ُال اللػػػػ ُب سػػػػب ُ ِالاالطعػػػػ ُ 

لتكجػػتُالاػػزارايفُكيعػػكدُذلػػؾُُالاسػػلح ُالازركاػػ ُبللحاضػػيلتإجاػػلل ُ%(ُاػػفُّ.ُ 
اػفُيػالؿُالدراسػ ُالايدا يػ ُكاعطيػلتُُتضػ اتُُكُ حكُزراا ُالحبكبُف ُاػذ ُالاالطعػ 

االطعػلتُفػ ُزرااػ ُسػ رُالأكلزكافُكال الل ُاػفُُنرطلفاالطعلتُُأف(َُِالجدكؿُ 
فُاػػذ ُالاسػػلح ُالازركاػػ ُيػػدُإالعػػلل  ُإذُُيتلػػلدملاردكداػػلُاإلُ احللػػيؿُالبسػػت  

اػلؿُبسببُالظػركؼُافا يػ ُ تيجػ ُافاُاإلحتالؿت ليلتُكت ليصُاددُافسجلرُا ذُ
ادـُتانفُالازارايفُافُساي لُكج  ُالحللؿُكتسكياتُاكُاالي ُتلاػي ُ ُُكالاسرمُل ل

أسجلرُال ييؿُكراليت لُكانلفح ُالفلتُكالحسرات ُكافُيالؿُلاػلاُالبلحثػ ُاػاُاػددُ
ُاإلحػػػتالؿاػػػفُألػػػحلبُالبسػػػلتيفُالاتضػػػررةُالتػػػ ُتعرضػػػتُللتجريػػػؼُاػػػفُيبػػػؿُيػػػكاتُ

(ُِِسػػػػاي لُكراليت ػػػػلُناػػػػلُفػػػػ ُاالطعػػػػ ُ ُكاػػػػكتُأسػػػػجلرُالفلن ػػػػ ُلعػػػػدـُالػػػػتانفُاػػػػف
فُالفلن ػ ُالعلئػدُللسػي ُ أحاػدُفُبتجريؼُكحرؽُأجزااُافُبستلحتلُكلزكاف ُإذُيلـُالا
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البللوػػ ُُااػػلُأٌدلُالػػاُاػػكتُأسػػجلرُالبسػػتلفُلفُتكا عػػتُاػػفُسػػا ُالبسػػيلػػؼُيضػػير(ُ
ُ(.ٓكُْ نالُف ُاللكرتيفُُ(ُ .كتحكلتُالاُاراادك ـَُُُٓاسلحتتُ
بسػػػػتلفُُذسػػػػيالالػػػػاُالحػػػػرؽُُاالطعػػػػ ُنرطػػػػلفتيفُال ييػػػػؿُفػػػػ ُتعرضػػػػتُبسػػػػلُكيػػػػد

(ُدك اػػػػلنُِٓدك اػػػػلنُللػػػػلحبتُ اجيػػػػدُلريػػػػب(ُكبسػػػػتلفُآيػػػػرُباسػػػػلح ُ ُ(َٓباسػػػػلح ُ 
ُتعرضُللتجريؼُكالتيريػبُكلػـُ سػتطاُالتاػلطُاللػكرُ(ِ لللحبتُ حسفُال ُحاكد(

كا ػػدُاالبلػػ ُُللبسػػلتيفُالاتضػػررةُلا ع ػػلُاػػفُيبػػؿُالثن ػػ ُالعسػػنري ُالاريبػػ ُاػػفُالبسػػلتيف
السػػي ُ  ػػليؼُرسػػيدُأبػػكُزايػػلف(ُكاحػػدُاػػفُألػػحلبُالبسػػلتيفُالتػػ ُتعرضػػتُللجفػػلؼُ

(ُنرطػػػلفُأفُاسػػػلح ُالبسػػػلتيفُالتػػػ ُ فػػػدتُإ تلجيت ػػػلُبلوػػػتُٕكالتيػػػبسُفػػػ ُاالطعػػػ ُ 
(.ُااسػػػػا ُحسػػػػبُالئػػػػديت لُالػػػػإُكُٔ(ُدك اػػػػلن ُناػػػػلُفػػػػ ُاللػػػػكرتيفُ َِّاسػػػػلح ُ 

ُ(ّ ثال ي ُازارايف.

ُ(ْلكرةُ 

ُ
ََُِٕ/ُُ/ِٗ(ُلزكافُتلري ُالتلكيرُف ُِِحادُيلؼُيضيرُاالطع ُ بستلفُأ

                                                 

 .ََِٕ/ُُ/ِٗ(ُاالبل ُااُالسيدُيلؼُاحادُيضيرُللحبُالبستلفُف ُُ 

  ُ اجيدُلريبُكحسفُال ُحاكد(.ََِٕ/ُُ/ِٗ(ُاالبل ُااُألحلبُالبسلتيفُف ُِ 

 (ُنرطلف.ٕ ُاالطع ُ ََِٕ/ُُ/ِٗ(ُاالبل ُااُالسي ُ ليؼُرسيدُزايلفُُف ُّ 
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ُ(ٓلكرةُ 

ُ
ََُِٕ/ُُ/ِٗ(ُلزكافُتلري ُالتلكيرُف ُِِبستلفُأحادُيلؼُيضيرُاالطع ُ 

ُ
ُ(ٔلكرةُ 

ُ
ََُِٕ/ُُ/ِٗتلري ُالتلكيرُف ُُنرطلف(ُٕاالطع ُ ُالاتيبس ُف فُتيبسلأحدُال

ُ
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ُ(ٕلكرةُ 

ُ
ََُِٕ/ُُ/ِٗتلري ُالتلكيرُف ُُنرطلف(ُٕاالطع ُ ُلاُالجفلؼُف الت ُتعرضتُافُتيبسلأحدُال

ُ
 أشجار النخيل: 2-2-3

 لُفػػػ ُألػػػراضُاتعػػػددةُسػػػتيدااكاػػػ ُاػػػفُأنثػػػرُاحللػػػيؿُالبسػػػت  ُأاايػػػ ُ ظػػػرانُإل
سػػػتيدااالتاػػػكرُفػػػ ُالوػػػذااُكاللػػػ لا ُالوذائيػػػ ُُكُإسػػػتيداـفضػػػالنُاػػػفُ تُالفػػػلنُللثػػػركةُات

لئرُالحيكا ػلت ُكنػػذلؾُظػال ييػؿُفػ ُب ػلاُحُسػتيدـُالسػعؼُاػاُجػذكعالحيكا يػ  ُناػلُيُي
اػدادُاليبػزُبعػدُإالسعؼُكالنػربُكايلفػلتُال ييػؿُحطبػلنُإلسػعلؿُال ػلرُا ػدُُإستيداـ

رتفػػػلعتػػػردمُافكضػػػلعُافا يػػػ ُكسػػػح ُالػػػلدرُالكيػػػكدُُك أسػػػعلرال ُكيػػػدُتسػػػتيدـُفػػػ ُُات
سػػرُذاتُالػػديؿُبعػػضُافحيػػلفُللط ػػ ُلسػػح ُكلػػعكب ُتػػكفرُاػػلدةُالكيػػكدُلػػبعضُافُي

ُحدكدُبسببُالظرؼُافا  .ُالا
فضػالنُفضالنُافُنكفُأسجلرُال ييؿُتكفرُالحالي ُف ُزراا ُاليضركاتُالابنرةُ

ُتكفرُالحالي ُكالظؿُفسجلرُالحاضيلت.ُافُ
ُا طا ُالدراس ُ  (ُسجرةُكبلوػتُ سػب َََُّْٓبلغُاددُأسجلرُال ييؿُف ُااـك

تبػػػليفُتكزيػػػاُاسػػػجلرُكيػػػدُُ تػػػلجُاحللػػػيؿُالبسػػػت  .إإجاػػػلل ُ%(ُاػػػفُْ.ّٔأ تلج ػػػلُ 
أسػػػتحكذتُكيػػػدُفػػػ ُاالطعػػػلتُا طاػػػ ُالدراسػػػ  ُُاإل تػػػلجاػػػفُحيػػػثُالاسػػػلح ُُكال ييػػػؿُ
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 ُأاػلُأكطػلُ(ُط ػلُنَْٕ(ُدك اػلنُكنايػ ُا تػلجُ َِٗالػاُاسػلح ُ (ُنرطلفُٕاالطع ُ 
ُ(ُط ػػلن.َُِ(ُدك اػػلنُكنايػػ ُا تػػلجُ َِ(ُالحالايػػلتُ ٔالاسػػلح ُالازركاػػ ُاالطعػػ ُ 

لػػػاُيطػػػرُالتجريػػؼُبػػػلنثرُاػػػفُاتجػػل ُتتاثػػػؿُاذتجػػػل ُاذكؿُيػػؿُايكتتعػػرضُبسػػػلتيفُال 
فيتاثػؿُبتػرؾُُالثػل  اذتجػل ُُلبتجريؼُيكاتُاذحتالؿُللعديدُافُالبسػلتيفُالاكجػكدةُااػ

كاذيطػػػرُيتاثػػػؿُفػػػ ُيطػػػاُُالثللػػػثاػػػالؾُالبسػػػلتيفُلل ييػػػؿُذنثػػػرُاػػػفُسػػػببُكاذتجػػػل ُ
ُاسجلرُال ييؿُافُاجؿُب لاُالكحداتُالسن ي ُالي ل.

ُ
 ط الثروة الحيوانية:نم 2-3

فػػػػ ُا طاػػػػ ُالسػػػػلئدةُاػػػػفُاذ اػػػػلطُالزراايػػػػ ُعيػػػػدُتربيػػػػ ُالحيكا ػػػػلتُالػػػػ اطُالثللػػػػثُت
سػرُالعي ػ ُذُأُي%(ُاػفُُُتض ُاػفُيػالؿُالدراسػ ُالايدا يػ ُأفُ سػب ُ يدُا ُُكالدراس 

للحيكا ػػػػػلتُبسػػػػػببُاػػػػػزكف ـُاػػػػػفُتربيػػػػػ ُذيػػػػػكااُتكجػػػػػدُفػػػػػ ُكحػػػػػدات ـُالسػػػػػن ي ُحظيػػػػػرةُ
ـُاػػػػػاُكحػػػػػدات ـُالسػػػػػن ي ُالاسػػػػػيدةُالػػػػػاُالطػػػػػرازُاذُتػػػػػتالالتػػػػػ ُالػػػػػبحتُالحيكا ػػػػػلتُ

 يػػػراطُفػػػ ُالسػػػنلفُاػػػفُالزرااػػػ ُكاإلبعػػػضُُاػػػزكؼفضػػػالنُاػػػفُُالاعاػػػلرمُالحػػػديث 
فػػػ ُُسػػػرافُياػػػفُُثيػػػر سػػػطلرُالناتُُكالتعلػػػيـُكاللػػػح ُكاذاػػػفُكالجػػػيشُالا ػػػفُاليدايػػػ  ُ

عػػدُب يفػػلضُ سػػب ُتربيػػ ُافباػػلرُإُ(ُِ ُكيتضػػ ُاػػفُالجػػدكؿُ ةكحػػداتُسػػن ي ُجديػػد
لألسػػبلبُُُٕٗٗااػػلُنل ػػتُاليػػتُفػػ ُاػػلـُُ(%ْ.ْ لػػاُإُاذارينػػ ُللػػبالدُاإلحػػتالؿ
ُالتي :

ُ.كاذاُالُادلُالاُلالاُاسعلر ت ليصُالاسلح ُالازركا ُبللعلؼُ -ُ
الا سػطرةُالػاُاسػلح ُُاذسػر اػفُالعلئلػ ُافـُكحلػكؿُُاذسر سطلرُنثيرُافُإ -ِ

ُبافُافرضُ  .الي لُب لاُكحدةُسن ي ُجديدةلتاـك
 أسعلرُافبالر.ُعإرتفل -ّ

الػذمُألػب ُُبتعلدُافُال سلطُالزراا لفُف ُال سلطلتُاليداي ُكاإلستولؿُالسنٌُإ -ْ
ُذُيسدُأحتيلجلتُالعلئل ُالالدي .

ُ
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 تػلجُاسػت لن ُلإُ سػب ُالليػ ُاػفُالسػنلفؿُاجتاعػ ُفػ ُجعػؿُااذ ُالعكاُأس ات
ُتكرد.ُالاعلبُكالاسُاإل تلجالحيكا  ُأنثرُافُنك  لُا تج ُكافاتالدُالاُ

ُ
ُ(ُِجدكؿُ 

ََُِٕ-ُٕٗٗاادادُالثركةُالحيكا ي ُكا كاا لُف ُريؼُادي  ُاليللدي ُللادةُ

 النوع
1997(1) 2007(2) 

 % العدد % العدد
ُّ.ُُُُِْٖٔٗٗ.َُُُِْٕٕٕافل لـُكالالاز

ُٕ.ُُُُُْٕٕٓ.ُُُُِِٔٔافبالر
ُ%ََُُُِّّٔٔ%ََُُُِٖٕٓٔالاجاكع

ُدُالا:الالدر:ُااؿُالبلحث ُبلإلاتال
ُ.ّٖجلسـُاحادُاكاد ُالدرُسلبؽ ُصُ-ُُُُ
ُ.ََِٕالسرن ُالعلا ُللبيطرةُف ُاحلفظ ُاف بلر ُبيل لتُليرُا سكرة ُُ-ُِ

ُ

ُ
الثركةُالحيكا ي ُف ُا طا ُالدراسػ ُ افل ػلـُكالاػلازُكافباػلر(ُلعػلـُُكللتُااداد

سػلنُكب سػب ُ(ُرأُُْٔٗاػددُافل ػلـُكالاػلازُ ُكيدُنلف(ُرأسلن ُِّّٔٔ الإََُُِ
تاثػػػػؿُ%(ُٕ.ُٕ ُكال سػػػػب ُالبلييػػػػ ُالبللوػػػػ الثػػػػركةُالحيكا يػػػػ  ُإجاػػػػلل ُ%(ُاػػػػفُّ.ِٖ 
كيػػدُ(ُراسػػلن ُِٖٕٓٔ ُ  يػػاُكالثػػركةُالحيتُااػػدادُنل ػػُُٕٗٗاػػلـاػػاُ ػػ ُفباػػلر.ُكاالُرا

فنػػػػػلفُافباػػػػػلرُُأاػػػػػل%(ُٗ.ٕٕ(ُرأسػػػػػلنُب سػػػػػب ُ َُِْٕاػػػػػددُافل ػػػػػلـُكالاػػػػػلاز نػػػػػلفُ
افُا ػػػػػلؾُُ(َُكُٗالسػػػػػنليفُ كيبػػػػػدكُاػػػػػفُ%(ُُ.ِِب سػػػػػب ُ ُك(ُرأسػػػػػلنُُُٔٔ اػػػػػددال

(ُِِْٗ(ُكلػػؿُالػػاُ ُِت ليلػػلنُفػػ ُااػػدادُالثػػركةُالحيكا يػػ ُناػػلُابػػيفُفػػ ُجػػدكؿُ 
ُ.ُرأسلُن
ُ

ُكس ت لكؿُالترنيبُال كا ُللثركةُالحيكا ي ُحسبُحجا لُفيالُيلت :
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 األغنام والماعز: 2-3-1
فل ػػلـُكالاػػلازُبػػيفُاُدلعػػدُالانػػل  (ُالتبػػليفُفػػ ُالتكزيػػاُِِيتضػػ ُاػػفُالجػػدكؿُ 

(ُنرطػػػػػلفُالارتبػػػػػ ُافكلػػػػػاُب سػػػػػب ُٕاالطعػػػػػلتُا طاػػػػػ ُالدراسػػػػػ  ُأحتلػػػػػتُالاالطعػػػػػ ُ 
%(ُْ.ُٓ(ُحلػػػػػيب ُالسػػػػػريي ُب سػػػػػب ُ ٖ ُتلت ػػػػػلُالاالطعػػػػػ ُ ََِٕ%(ُلعػػػػػلـُّ.ُٔ 

.ُكأحتلػتُالاالطعػ ََُِٕ%(ُلعلـُٕ.ٓ(ُالحالايلتُ ٔكأكطلُ سب ُف ُالاالطعلتُ 
(ُزكيػػػ ُْ ُتلت ػػػلُالاالطعػػػ ُ ُٕٗٗ%(ُلعػػػلـُٔ.ُِ الػػػركسُالارتبػػػ ُافكلػػػاُُـٌُأ(َُُ 

ُ%(.ٖ.ّ(ُال الل ُ ِ%(ُأالُأكطلُ سب ُف ُاالطع ُ ٕ.ُُالذبلفُ 
ُ
ُ(ِِجدكؿُ 

ُ/رأسََِٕكُُٕٗٗحجـُالثركةُالحيكا ي ُكتكزيع لُالانل  ُف ُا طا ُالدراس ُلعلـُ

ُالاالطع ُريـ
ُٕٗٗ ُ)ََُِٕ ِ)ُ

افل لـُ
افل لـُُ%ُافبالرُ%ُكالالاز

ُ%ُافبالرُ%ُكالالاز

ُٕ.ُُِّّٖٓ.ُُُُُُْْٕٖٖٗٓٓ.ُُِِّٖال الل ُِ
ُٔ.َُُُُِٕ.ُُُْٕٓٗٓ.ُُُِٖٕٓ.ُُُُِّْٓزكي ُالذبلفُْ
ُٗ.َُُُّٓٔٔ.ُُُُُِٓٗٔ.ُُِّٖٖٓ.ُُُِِّٗالاالحا ُٓ
ُٖ.ََُُُْٕٓ.ََُُُُٓٓ.ُُِِِٖٓ.ُُُّْٔٓالحالايلتُٔ
ُُُُُّْٗٓ.َُُُُِّٖٔ.ُُُُِِٗٔ.ُُُّٔٔٓنرطلفُٕ
ََُُُُِْٓ.َََُُُُُُُُّّٖٓٔ.ُُُِّٔٔليب ُالسريي حُٖ
ُٓ.َُُُِِٕٓ.ََُُُُُُُُِٕٖٓٔ.ُُُُٖٗٗالحكزُٗ
ُّ.ََُُُّْٓ.َُُُُُُُّْٕٓٓٔٔ.ُُُِِِْٕاـُالركسَُُ
ُٗ.ُُُِْٖٗ.ََُُُِْٓٗ.َُُُُْٔٗ.ُُُّٖٓٗلزكافُِِ
ُٓ.ُُّْٗٔٗ.ََُُُِِٕٓ.ُُُُُِٕٔ.ُُُٖٖٔٓالبكبلل ُِّ

ُ%ٕ.ُُُُْٕٕٓ%ّ.ُُُُِْٖٔٗ%ُ.ُُُُِِٔٔ%ٗ.َُُُِْٕٕٕالاجاكع

ُااؿُالبلحث ُبلإلاتالدُالا:ُالالدر:
ُ.ّٖجلسـُاحادُاكاد ُالدرُسلبؽُ ُص-ُُ
ُ.ََِٕالسرن ُالعلا ُللبيطرةُف ُاحلفظ ُاذ بلر ُبيل لتُليرُا سكرة ُ-ُُِ

ُ
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 ( 9شنو ) 

 2117 ؼبًى رٝف ٍسْٝخ اىربىسٝخ ٜف خٞ٘اّٞثزٗح اىحالَّبط اى ٜغ اىْظجٝاىز٘س        
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 ( 22سٗه ) ـــــٚ خـــــبز ػيــــخ ثبالػزَــــو اىجبحثــــسر _ ػَــاىَص
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 ( 22سٗه ) ـــــٚ خـــــبز ػيــــثبالػزَخ ــــو اىجبحثــــسر _ ػَــاىَص

 

ُ



 98 

 األبقار: 2-3-2
(ُالاالحاػ ُٓبالرُف ُا طا ُالدراسػ  ُأحتلػتُالاالطعػ ُ أللُ  سبالتكزياُالتبليفُي

(ُاػػػػلحكزُب سػػػػب ُٗ ُتلت ػػػػلُالاالطعػػػػ ُ ََِٕ%(ُلعػػػػلـُٗ.ُٓالارتبػػػػ ُافكلػػػػاُب سػػػػب ُ 
(ُِّتُالاالطعػػػػ ُ كيػػػػ ُالػػػػذبلف ُأحتلػػػػُز(ُْ%(ُكأكطػػػػلُ سػػػػب ُفػػػػ ُالاالطعػػػػ ُ ٓ.ُِ 

(ُنرطػػلفُٕ ُتلت ػػلُالاالطعػػ ُ ُٕٗٗ%(ُلعػػلـُٕ.ُُالبكبػػلل ُالارتبػػ ُافكلػػاُب سػػب ُ 
(ُزكيػػػػ ُالػػػػذبلفُكالحالايػػػػلتُب سػػػػب ُٔكُْ%(ُكأكطػػػػلُ سػػػػب ُفػػػػ ُالااػػػػلطعتيفُ ِ.ُُ 
 سب ُافل لـُكالالازُف ُا طا ُالدراس ُالػاُُإرتفلع%(ُلنؿُا  ل.ُكيعكدُسببُٓ.ٖ 
لُلتػػكفرُالاسػػلحلتُالنلفيػػ ُلراي ػػلُفػػ ُافراضػػ ُالزراايػػ ُبعػػدُاتاػػلـُالسػػنلفُبتربيت ػػإ

راي ػلُفػ ُال ضػلبُاللػحراكي ُفػ ُاكسػـُالربيػا ُفضػالنُاػفُحللدُالااػ ُكالسػعير ُ
كيلبليت ػػلُالػػاُالت اػػؿ ُبي اػػلُتنػػكفُاسػػلحلتُالعلػػؼُافيضػػرُايللػػ ُلألباػػلرُأنثػػرُ

لفل ػػػلـُبكسػػػع لُاػػػفُتيليلػػػ لُلألل ػػػلـُكالاػػػلاز ُفسػػػبلبُتتعلػػػؽُبػػػللحيكافُ فسػػػت ُف
فضػالنُاػػفُالتجػكؿُكراػ ُافاسػلبُالديياػ ُكالالػيرةُكاػػذ ُايػزةُذُتكجػدُفػ ُافباػلر.ُ

كالعاػػؿُيػػلرجُالريػػؼُفػػ ُالاؤسسػػلتُاليدايػػ ُُيتلػػلدمالاسػػتكلُالتعلياػػ ُكاإلُإرتفػػلع
ـُاػػػػػاُحظيػػػػػرةُتُسػػػػػن ي ُذاتُطػػػػػرازُاارا ػػػػػ ُذُيػػػػػتالاكالا  يػػػػػ ُكالسػػػػػنفُفػػػػػ ُكحػػػػػدا

ُلُإلػػاإدٌُجُالكحػػدةُالسػػن ي ُنػػؿُاػػذ ُالعكااػػؿُاجتاعػػ ُرنػػلفُسػػيلأالحيكا ػػلتُفػػ ُأحػػدُ
العػػػػزكؼُاػػػػفُتربيػػػػ ُالحيكا ػػػػلتُكبللتػػػػلل ُت ػػػػليصُالاسػػػػلحلتُالازركاػػػػ ُبػػػػللعلؼُبعػػػػدُ

ُتحكل لُالاُكحداتُسن ي .
ُ

 واجن:دنمط حقول ال 2-3-3
التػ ُافراضػ ُالزراايػ ُُحسػلبُاػفُاظػلارُالتكسػاُالػاُاُناظ ػُرياثػؿُاػذاُالػ اطُ

ُ(.ٖ ُا اػػ ُاػػفُاذراضػػ ُالازركاػػ ُناػػلُيظ ػػرُفػػ ُلػػكرةاػػلدةُاػػلُتسػػوؿُاسػػلحلتُ
جػدكؿَُُُٖٗنل تُأكؿُ سػلةُلحاػكؿُالػدكاجفُفػ ُاالطعػلتُا طاػ ُالدراسػ ُفػ ُاػلـُ

فػػ ُتسػػجياُالاػػزارايفُالػػاُييػػلـُاػػذاُالػػ اطُلتػػلايفُُ(ُنػػلفُللدكلػػ ُدكرُهُ(ُالحػػؽُ ِ 
فػراخُاللػولر(ُلفُافُاذ ُالالدةُالوذائي ُفنػلفُلػداـُالدكلػ ُاػفُتػكفيرُ افحلج ُالسنٌُ

ُكتزكيداـُبللعلؼ.ُ
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ُ
ُ(ٖلكرةُ 

ُ
ََُِٕ/ُُ/ِٖ(ُزكي ُالذبلفُتلري ُالتلكيرُف ُْأحدُحاكؿُالدكاجفُف ُاالطع ُ 

ُ
(ُّٓاػػذاُالػػ اط ُإذُبلػػغُاػػددُحاػػكؿُالػػدكاجفُ ُ تسػػلرإاػػفُافسػػبلبُالرئيسػػ ُفػػ ُ

حيػػثُسػػجعتُ(َُُٗٗ-َُٖٗ ُالاػػدة سػػلتُيػػالؿُ(ُحاػػالنُأُيِْحاػػالنُاسػػجالنُا  ػػلُ 
-َُٗٗ ُالاػػدة(ُحاػػكؿُيػػالؿُْ سػػلتُ  ُكأُيالسػػنلفُااذلػػكلػػ ُاػػذاُال سػػلطُلتػػلايفُالد

تػػػـُ(ََُِٕ-َََِ ُالاػػػدةيػػػالؿُُك سػػػلاُحاػػػكؿُجديػػػدةُإلػػػاُإ(ُثػػػـُبػػػدأُالتكجػػػتَََُِ
ُ(ِ.ُْ(ُحاػػالنُاػػفُالحاػػكؿُالنليػػ ُحلليػػلن.ُكبلوػػتُالاسػػلح ُالنليػػ ُللحاػػكؿُ ِٕ ُا سػػلا

أفُاسػػػتحكاذُحاػػػكؿُالػػػدكاجفُالػػػاُُ(ُ (ُطيػػػرُدجػػػلج.َِْٖٖ تلجيػػػ ُ إدك اػػػلنُكبطليػػػ ُ
ُ(ُدك اػػلنُأسػػ اتُفػػ ُت ػػليصُالاسػػلح ُاللػػللح ُللزرااػػ ُكالازركاػػ .ِ.ُْاسػػلح ُ 

ُ(.ِّنالُيظ رُف ُالجدكؿُ 
ُ

                                                 

 .ََِٕلعلـُُي  ُالدرُسلبؽ(ُاديري ُسعب ُزراا ُاليللدُ 
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ُ(ِّجدكؿُ 
ُريؼُادي  ُاليللدي اددُحاكؿُالدكاجفُكاسلحت لُكطليت لُالفعلي ُف ُاالطعلتُ

العددُُالاالطع ُريـ
الاسلح ُُ%ُالنل 

لاسلح ُاُ%ُِالنلي /ـ
ُدك ـ

الطلي ُ
اددُُ%ُالفعلي ُ/طير

ُالالالت
ُُُٖٗ.ََُُُُِِْٖٔٓ.ُّٗ.ََُُِٖٔٔٗ.ُُُِٕٗلزكافُِِ
َُُِِ.َُُُِّّٖٖٕٔ.ُِْ.َُُُُُُُِِّْٖٗٔحليب ُالسريي ُٖ
ُُّٖ.ََُُُُْْْٔٓ.ُِّ.َُُُُُُُِْْٖٓاـُالركسَُُ
ُُٕٖ.َََُُِْْٗ.ُُٖ.ََُُّٖٗٓ.ُُٖٓالحالايلتُٔ
ُُّٗ.ََُُِِٖٓٓ.َُٗ.ََُُُُُِْٕٓالحكزُٗ
ََُُُُُِِٕٓٔ.َََُُُُّٖٓ.ُُّٓزكي ُالذبلفُْ
ُُِٗ.ََُُُِِْٔ.َُٗ.ََُُُِٓٓ.ُُِّالبكبلل ُِّ
ُُُْ.َََُُُِٔ.َُْ.ََُُُٖٓ.ُُُُال الل ُِ
ُُُٔ.َُُُِٔٗٔ.َُٔ.َُُُٖٖٓ.ُُُُنرطلفُٕ

ُُِٔ%َََُُُِِْٖٖٖ.ُُْ%َََُُُّْٕٓ%ََُُُٕٓالاجاكع

ُ.ََِٕاتالدُالا:ُسعب ُزراا ُاليللدي  ُالدرُسلبؽُلعلـُالالدر:ُااؿُالبلحث ُبلإل
ُ

تسػػجياُألػػحلبُالحاػػكؿُُالػػاكيػػدُأسػػ اتُاعلاػػؿُالعلػػؼُالاتكاجػػدةُفػػ ُالا طاػػ ُ
تكيفػػتُُكيػػدفُاػػذ ُالحاػػكؿُإ(ُإذُُ(ُالحػػؽُ ّسػػتارارُب ػػذاُال سػػلط ُجػػدكؿُ اإلُالػػا
ارُال سػب ُكايػتالؿُالكضػاُاذا ػ ُلنػفُاذسػتاُرُ اإلحػتالؿبسػببُظػركؼُُاإل تػلجافُ

ُبعػػدُ ػػزكؿُأفػػرادُالجػػيشُكالسػػرط ُفػػ ُالا طاػػ ُتيفيػػالؿُالسػػ تيفُافييػػُرالػػذمُحلػػؿُ
ُكيظ ػػػػرُاػػػػفُالجػػػػدكؿُافُاسػػػػتعلدتُبعػػػػضُالحاػػػػكؿُ سػػػػلط لُاذ تػػػػلج ُبج ػػػػدُفػػػػردم.

حلػػيب ُالسػػريي ُفػػ ُحػػيفُاحتػػكتُ(ُحاػػالنُُٕ تُالػػاذاسػػتحُكُ(ُلػػزكافِِاالطعػػ ُ 
(ُحاػػػػػػػكؿ.ُكنػػػػػػػلفُ لػػػػػػػيبُٖ الػػػػػػػا(ُاـُالػػػػػػػركسَُُالاالطعػػػػػػػ ُ ُك(ُحاػػػػػػػالن ُُٔ الػػػػػػا

لػػـُيظ ػػرُاػػذاُُنػػؿُا  ػػل ُفػػ ُحػػيفُاُنكاحػػدُ(ُال اللػػ ُكنرطػػلفُبحاػػالُنٕكُِالااػػلطعتيفُ 
ُ(ُالاالحا .ُٓال اطُف ُالاالطع ُ 

اددُالحاػكؿُكالاسػلح ُُالاحليب ُالسريي ُكلزكافُُاالُيع  ُاستحكاذُاالطعت 
(ُحلػػػػػيب ُٖ فػػػػ ُاالطعػػػػ ُُ(ُاعلاػػػػؿُللعلػػػػؼْتتػػػػكفرُ ُإذُلاعلاػػػػؿُالعلػػػػؼُكُاإل تػػػػلجُك

جعػػؿُالااػػلطعتيفُاػػفُالاالطعػػلتُُطف/سػػلا (ُبلفانػػلفُّْ السػػريي ُكبطليػػ ُأ تلجيػػ ُ
أحتيلجػػلتُا طاػػ ُالدراسػػ ُالاػػلنُالػػاُسػػدُالاتيللػػ ُفػػ ُتربيػػ ُالػػدكاجفُالتػػ ُتعاػػؿُ
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ُالبيضػػلا ُاإل تلج%(ُاػػفُالطليػػ ُالفعليػػ ُُ.ٗٓأ  اػػلُياػػثالفُ  ُْنيػػ ُاػػفُاللحػػـك ُفضػػالن
(ُزكيػػ ُالػػذبلفُْفاثػػؿُللافاػػسُالاكجػػكدُفػػ ُاالطعػػ ُ سػػتثالرُاذلػػؾُفػػ ُحللػػ ُاإلُاػػف

(ُْ(ُاليػكفُ بيضػ (ُللتفاػيس ُسػيالُكأفُاالطعػ ُ ٓ.ٓستيعلبي ُ كالذمُتبلغُطليتتُاإل
ُ فت ُالذنر.ُافُالاالطعتيفُالُاُنذُتبعدُنثيُرزكي ُالذبلفُ

فرُالػػػػداـُالحنػػػػكا ُاحاػػػػكؿُالػػػػدكاجفُفػػػػ ُالا طاػػػػ ُكتػػػػُكلسػػػػتثالرُاللػػػػحي ُاإلُاف
ذاُإ داػػػـُاػػػػلدمُكالػػػؼُكأفػػػػراخُكتسػػػكيؽُكلاػػػػلحُكطليػػػ ُن ربلئيػػػػ (ُُإل تػػػػلجالاػػػديالتُ

سػػكؼُتلػػب ُالا طاػػ ُاػػفُأاػػـُالا ػػلطؽُالا تجػػ ُل ػػذ ُُاإل تػػلجتػػكفرتُنػػؿُاسػػتلزالتُ
الالد ُالوذائي ُلسنلفُالا طا ُكافيلليـُالاجلكرةُل لُبعدُتزايػدُالطلػبُالػاُاػذ ُالاػلدةُ

ُالوذائي .
 
 

 نمط تربية األسماك: 2-3-4
طعػػتُاػػفُافرضُيتُيإكُالػػ اطُالرابػػاُف اػػلطُالثػػركةُالحيكا يػػ ُكالاتاثػػؿُببحيػػراتُكاػػ

تكجػػتُاػػددُاػػفُالاسػػتثاريفُاػػفُالػػذيفُيالنػػكفُافراضػػ ُُإذُ الزراايػػ ُلتربيػػ ُاذسػػالؾ
 ُبلذ تػػلجُال بػػلت اذفضػػؿُاالر ػػ ُُيتلػػلدمالاػػردكدُاإلُمالزراايػػ ُ حػػكُاػػذاُال سػػلطُذ

ناػػػلُ (ُدك اػػػلنُّٗ(ُبحيػػػراتُباسػػػلح ُ ٕغُاػػػددالُ كيترنػػػزُتكاجػػػدُاػػػذ ُالبحيػػػراتُالبػػػلل
ُ.(ِْيظ رُجدكؿُ 

لػزكافُكال اللػ ُااػلطعت ُلنػؿُاػفُُبحيػراتُف ُثالثُاالطعلتُبكايػاُثػالثتتكزعُ
(ُدك اػػلنُللبحيػػراتُالسػتُاجتاعػػ  ُأاػػلُالبحيػػرةُالسػلبع ُفتاػػاُفػػ ُاالطعػػ ُِّباسػلح ُ 

بسػببُُاإل تػلجاتُتكيفػتُاػفُ(ُدك ـ ُإذُأفُاذ ُالبحيػُرٕ(ُزكي ُالذبلفُكباسلح ُ ْ 
سػتارارُال سػب ُبعضُالبحيراتُاػلكدتُ سػلط لُبعػدُاإلُاذارين ُللبالدُلنفُؿاذحتال

حػػكاؿُتاثػػؿُاسػػلح ُيػػدُايتطعػػتُاػػفُاذراضُذ ُنػػؿُافػػاذُا  ػػلُاػػفُفػػ ُالا طاػػ  ُلأل
ُ(.ٗلكرةُ ُنالُف ُ اللللح ُللزراا 

ُ
ُ
ُ
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ُ(ِْجدكؿُ 
ُ/دك ـََُِٕلعلـُُاليللدي ُي ُد ريؼُااددُبحيراتُافسالؾُكاسلحت لُف ُ

لعلـُُسكرةسعب ُزراا ُاليللدي  ُبيل لتُليرُا ااؿُالبلحث ُبلإلاتالدُالا:الالدر:
ََِٕ.ُ
ُ
ُ(ٗلكرةُ 

ُ
ََُِٖ/ْ/ُتلري ُالتلكيرُف ُُزكي ُالذبلف(ُْاالطع ُ ُبحيرةُاسالؾُف 

 

 رقم 
 المقاطعة

 العدد
المساحة 

 الكمية
 الفعمي حالياً 

 المساحة الكمية العدد

ُُُُُُُِّٖٓلزكافُِِ
ُُُُُُُّْٓال الل ُِ
ُُُُُُُّٕزكي ُالذبلفُْ

ُُُُُِّّْٕٗالاجاكع
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 الفصل الثالث
 :الراضي الزراعية في ريف مدينة الخالديةااب سعمى ح التوسع العمراني -3

بلتجلاػلتُاحػدد ُُلتكسػاتػؤدمُالػاُاالتكساُالعارا  ُبكلفتُظلارةُل ػلُدكافػاُُفٌُإ
يػػػتالؼُالزاػػػلفُفتبعػػػلنُُ الدافعػػػ ُللتكسػػػاُالعارا ػػػ ُكتيتلػػػؼُالعكااػػػؿُسػػػكائي اأكُإ  ػػػلُ
رتفػػػػػلعُالاسػػػػػتكلُالاعلسػػػػػ ُكدرجػػػػػ ُالتطػػػػػكرُإلكالانػػػػػلفُ يػػػػػتالؼُالتاػػػػػدـُالتن كلػػػػػكج ُكات

ُلدةُالحللل ُف ُالسنلفُكطبيع ُا تسلر ُالانل  .ياإلجتالا ُكاإليتللدمُكالُز
الاُحدكثُاسػلنؿُاديػدةُؤدمُيساُالعارا  ُالاُحسلبُافراض ُالزرااي ُُككالت

نت ػػليصُاذ تػػلجُالزرااػػ ُكضػػعؼُافاػػفُالوػػذائ ُللدكلػػ ُااػػلُيضػػطرالُالػػاُاسػػتيرادُ
الاػػكادُالوذائيػػ ُاػػفُاليػػلرجُافاػػرُالػػذمُيحال ػػلُالنثيػػرُاػػفُافابػػلاُكالػػديكف ُناػػلُإٌفُ

لعارا  ُالاُاذراض ُالزرااي ُياثؿُأحدُالعكااؿُالتػ ُتػؤدمُالػاُالتلػحر ُاالزحؼُ
ُليػرُلػللح ُكبللف عؿُفادُتحكلتُنثيرُاػفُاذراضػ ُالزراايػ ُفػ ُالا طاػ ُالػاُأرضو

ُللزراا .
ب ػػػلاُااػػػلُكلػػػدُالحلجػػػ ُالػػػاُالسػػػنلفُاػػػددُزيػػػلدةُفػػػ ُسػػػ دتُا طاػػػ ُالدراسػػػ ُكيػػػدُ

اتلػػػرُالب ػػػلاُالػػػاُالكحػػػداتُيُكحػػػداتُسػػػن ي ُجديػػػدةُسػػػيدتُفػػػ ُاراضػػػ ُزراايػػػ ُكلػػػـ
اللػ لاي ُكاليدايػ  ُف  ػلُتػكفرُديػالنُلريػ ُُكجحػالتُالتاب ػلاُالُاالسن ي ُبؿُتعػدا ُالػ

أنبػػرُااػػلُأسػػ ـُفػػ ُزحػػؼُالتكسػػاُالعارا ػػ ُالػػاُأجػػكدُافراضػػ ُالزراايػػ ُكت ػػليصُ
ُا  ل:ُُاسلحت لُكيانفُأجالؿُأاـُافسبلبُالت ُأس اتُف ُالتكساُالعارا  

فرازُ لػػؼُدك ػػـُإبػػُرضيسػػا ُلاللػػؾُافُإذُ الزراايػػ ُافراضػػ السػػالحُبتفتيػػتُُ-ُ
ُلزرااي ُلب لاُالكحدةُالسن ي .اُرضافُاف

فُالنيت ػػلُتعػػكدُفُ كاحػػدةُأرضيلاػػ ُأنثػػرُاػػفُب ػػلاُكاحػػدُالػػاُيطعػػ ُإالسػػالحُبُ-ِ
ُنثرُافُسيص.ف
تكجتُسنلفُالا طا ُالاُالعاؿُف ُالكظلئؼُالحنكاي ُكالانتبي ُكترؾُالعاؿُفػ ُُ-ّ

ُالزرااي ُ.ُافراض لُالاُإاالؿُالزراا ُاالُأدٌُ
ُ(ِْافُالالدةُ ُ(الفارةُأ الا حؿُُس ُبارارُاجلسُييلدةُالثكرةساكؿُا طا ُالدراُ-ْ

ُ(ُ.ُ(ُالحؽُ ُ ُريـُيرار
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ت ػػػلُ اتػػػدادُاليطػػػ ُلادي ػػػ ُاليللديػػػ ُكاكاجاذكبلل سػػػب ُلا طاػػػ ُالدراسػػػ ُفاػػػدُنػػػلفُ
بوػدادُاػفُالعكااػؿُالتػ ُ-ريػؽُراػلدمسكلُطلل لُا  لُفللاالطعلتُالزرااي  ُإذُذُي

(ُْ ُاالطعػػ ُ فػػلػػاُحسػػلبُافراضػػ ُالزراايػػ ُذسػػيالُلدةُالتكسػػاُايػػسػػلادتُالػػاُُز
اػفُج ػ ُالج ػكب ُُ ضػب لزكي ُالذبلفُفللاحدداتُالطبيعي ُللادي  ُالاتاثلػ ُبحلفػلتُا

ُكفي ػػلُااػػكدنػػ ُللدكلػػ ُُكالطعػػ ُإذُإفُالاالطعػػ ُاػػ ُأرضُاالاتكجػػتُالتكسػػاُبلتجػػل ُال
اُالعارا ػػ ُأكُحػػؽُالتلػػرؼُلاللػػؾُالعاػػدُفػػ ُحللػػ ُحلجػػ ُالدكلػػ ُل ػػلُفلػػراضُالتكسػػ

إليلاػػ ُاسػػلرياُالاػػت.ُكيػػدُنػػلفُلاػػرارُالدكلػػ ُفػػ ُا سػػلاُ حػػ ُالاػػدس(ُسػػرؽُالاالطعػػ ُ
(ُسػػػفُالػػػذبلف ُاػػػفُّتػػػدُاػػػفُالطريػػػؽُالعػػػلـُبلتجػػل ُحػػػدكدُاالطعػػػ ُ االػػاُالسػػػريطُالا

ـُلا تسػػػػػب ُالجػػػػػيشَََُِ(ُلسػػػػػ  ُُُٕالزراايػػػػػ ُبػػػػػللارارُ ُطريػػػػػؽُتاليػػػػػؾُاذراضػػػػػ 
الػػاُأاػػؿُُ اػػفُالاالطعػػ ُضػػافُتلػػايـُيطػػلاُدك اػػلُنُ(ََٓكأديلػػتُاسػػلح ُبلوػػتُ 

أفُيديؿُضػافُالتلػايـُافسػلسُلادي ػ ُاليللديػ ُلن ػتُلػـُيػتـُالالػلدي ُالػاُالاػرارُ
اُاػددُاػفُالكحػداتُالسػن ي ُاػفُيبػؿُالاػللنيفُدكفُت فيػذُالتلػايـُلتعػرضُلكيدُتـُب ػ

فػ ُُيػ الاطرُلالحتالؿُاذارين ُكالُآلتُإليتُظركؼُافحتالؿُافُتكيؼُحرنػ ُالت ا
ُ.*اجلذت لُنلف 

فػػػ ُاالطعػػػلتُا طاػػػ ُالدراسػػػ ُالاسػػػيد ُت كاػػػتُكتعػػػددتُالكحػػػداتُالعارا يػػػ ُكيػػػدُ
تسػػػػلعُاسػػػػلح ُالتكسػػػػاُأ(ُُُالزراايػػػػ .ُيتضػػػػ ُاػػػػفُالسػػػػنؿ ُافراضػػػػ الت اػػػػ ُأجػػػػكدُ

بلغُاجاكعُالاسػلح ُالنليػ ُللتكسػاُالعارا ػ ُُإذالعارا  ُف ُاالطعلتُا طا ُالدراس ُ
ُكيػػػػػدُسػػػػػولتُ اػػػػػفُالاسػػػػػلح ُاللػػػػػللح ُللزرااػػػػػ ُ(%ِٓب ُ دك اػػػػػلنُكب سػػػػػُ(ُ (ِِٓٓ 

ُ(%ّ.ِِدك اػلنُب سػب ُ ُ(ْْٗٔ اسلح ُبلوتالكحداتُالسن ي ُكالاؤسسلتُاليداي ُ
ُُاللللح ُللزراا ُ.اذرضُافُاسلح ُ

ُ
ُ(ُُسنؿُ 

                                                 

 (.ُيريط ُالتلايـُالاطلا ُكيرارُالتلايـُالاطلا  ُالحؽُ ُ*

 .(ِٓجدكؿُ (ُُ 
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ُ(ُ /دك ـََِٕلعلـُريؼُادي  ُاليللدي ُايططُياثؿُاسلح ُالتكساُالعارا  ُف ُ
ُ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ُاىَصسر: ػَو اىجبحثخ ثبألػزَبز ػيٚ اىسراطخ اىَٞساّٞخ.

                                                 

ُ.ََِٕاديري ُالطرؽُكالجسكرُف ُاحلفظ ُاف بلر ُبيل لتُليرُا سكرة ُالـُ-ُ
ُ.ََِٕسعب ُزراا ُاليللدي  ُبيل لتُليرُا سكرة ُالـُ-ِ
ُ.ََِٕ بلر ُبيل لتُليرُا سكرة ُالـدائرةُالاكاردُالالئي ُف ُاحلفظ ُاف-ّ
ُالدراس ُالايدا ي  ُالاس ُالايدا  .-ْ
ُ(.ِٓجدكؿُ -ٓ
 .ََِٕسعب ُزراا ُاليللدي  ُبيل لتُُليرُا سكرة ُالـُ-ٔ

 اىَظبحخ اىنيٞخ /زٌّٗ
 

59758 

 ٔاىَظبحبد اىؼَزاّٞ
 

5252 

 شهجقْ٘اد اى
 

167.6 

 قْ٘اد اىزٛ
 

193.4 

 طزق اىْقو
 

198 

 اىَجبّٜ اىؼَزاّٞخ
 

4694 

 اىزؼيَٞٞخ ٗاىصحٞخ ٗاىسْٝٞخ
 

48 

 اى٘حساد اىظنْٞخ
 

4533.4 

 خٞاىصْبػ
 

27 

 اىزدبرٝخ
 

17 

 حق٘ه اىسٗاخِ
 

14.2 

 اىؼبٍخ
 

53.5 

)   ِ)  ّ) 

 ْ) 

 ٓ) 

 ٔ) 
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اػػفُاسػػلح ُُ(%ُْ.ُِب سػػب ُ ََُِٕكيػػدُزادتُاسػػلح ُالتكسػػاُالعارا ػػ ُلعػػلـُ
اػفُالاسػلح ُاللػللح ُُ(%ٓ.َُ ُلتلت ـُ سػب دك النُُ(ُ.ُِٕٔالبللو ُ ُُٕٗٗالـُ

اػػفُُ(%ُٗ.ٗدك اػػلنُكب سػػب ُ ُ(َِِٔكبلوػػتُاسػػلح ُالكحػػداتُالعارا يػػ ُ ُ للزرااػػ ُ
التكسػػػاُكاػػػذاُاؤسػػػرُسػػػلب ُلزيػػػلدةُاسػػػلح ُ(ُِٓجػػػدكؿُ ُ الاسػػػلح ُاللػػػللح ُللزرااػػػ 

احػػػالتُالسػػػن ي ُاكُالكحػػػداتُالُب ػػػلاُاػػػفُطريػػػؽالزراايػػػ ُُافراضػػػ تجػػػل ُإالعارا ػػػ ُب
(ُيانػػفُتاسػػيـُاراحػػؿُالتكسػػآُِالجػػدكؿ ُؿتحليػػكاػػفُيػػالؿُُ.*لػػ لاي التجلريػػ ُُكال

ُاراحؿُا :ُةادٌُُالاالعارا  ُ
ُ

 م:1987 – 1977المرحة األولى  3-1-1
ُاػػػػفلفُاػػػػددُالسػػػػنُ ُليرتفػػػػاُ(%ٔ.ْسػػػػ كمُبلوػػػػتُ  اػػػػكُتاثلػػػػتُاػػػػذ ُالارحلػػػػ ُب سػػػػب ُ

احااػػػػلنُزيػػػػلدةُُـُٕٖٗتُاػػػػلـُا سػػػػُ(ُّّٕٔ ُليلػػػػؿُـُٕٕٗاػػػػلـُتا سػػػػُ(َِّٖٖ 
كزيػػػلدةُاػػػددُُسػػػر عنػػػسُالػػػاُاػػػددُافُيأاػػػرُالػػػذمُ سػػػا ُافُ(ُِّّٖ ُاطلاػػػ ُيػػػدرال
يسػػن كفُُأسػػرةُ(ُّْٔ ُُٕٕٗاػػلـُُسػػربلػػغُاػػددُافُيُفاػػد.ُالاسػػيدةُن ي الكحػػداتُالسػػ

بي اػػلُبلػػغُاػػددُُ  اػػلُنُكدُ(ّْٗسػػلح ُتلػػؿُالػػاُ اسػػولتُُكحػػدةُسػػن ي ُ(ُِْٕ فػػ ُ
سػلح ُاسولتُكحدةُسن ي ُُ(َِْٔ ُيسن كفُف ُأسرةُ(ِٓٔٗ ُـُٕٖٗلعلـُُسرافُي
اػػػػلـُدك اػػػػلنُُ(َُْ اػػػػفاسػػػػلح ُالتكسػػػػاُالعارا ػػػػ ُُتكبػػػػذلؾُزاددك اػػػػلن.ُُ(ْ.ُّْٔ 

سػػ دتُاػػذ ُالارحلػػ ُتكجػػتُالسػػنلفُكيػػدُُ(ُ .ُٕٖٗاػػلـُدك اػػلنُُ(ُِٖٔ ُ ُالػػإُٕٗ
بتعػػػلدُكاإلُُ.(طلباػػػلفُكاطػػػلبؽُكاحػػػدُ ب ػػػلاُكحػػػدات ـُالسػػػن ي ُذاتُالطػػػرازُالاعاػػػلرمُل

                                                 

احػالتُتجلريػ (ُالػاُااتػددُالسػلرعَُُُُبب ػلاُ ُُِٗٗف ُالـُ ُاحادُحايدُحاكد(ُالاكاطفلـُييُ-ُُ*
ُاليكفُدي لرُس كيلن.ُ(ٗي لرُس ريلنُكلاجاكعُس كمُ (ُدَََٕٓيجلرُ إابكُفليسُببدؿُ

احػػالتُلػػ لاي (ُيػػربُجسػػرُاللػػدياي َُُُبب ػػلاُ َُُٗٗفػػ ُاػػلـُ احاػػدُيلػػؼ(ُُالاػػكاطفييػػلـُُ-ِ
(ََََََُُِ(ُدي ػػلرُسػػ ريلنُلاجاػػكعُسػػ كمُ َََََُكالتػػ ُتعػػدُا طاػػ ُلػػ لاي ُكببػػدؿُايجػػلرُ 

رضُبتلػؾُيجػلرُذُيانػفُتحاياػتُاػفُزرااػ ُافاإلُاليكفُدي لرُس كيلن ُف ػذاُالػرب ُالاػلدمُالنبيػرُاػف
 الدراس ُالايدا ي ُللبلحث ُ.ُُ:ُالالدرُُالاسلح ُالاب ي ُللاحالت.

 (.ِٓ(ُجدكؿُ ُ 
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كحػدةُسػن ي ُتتػكفرُفي ػلُسػنفُلرلب ُالسػنلفُفػ ُُ(الحكش السري تدريجيلنُافُالطرازُ
ُُُ.لكحداتُالسن ي ُف ُالادي  تُلالاسلب الفضلااتُاليداي ُ

اػػ  ُالعسػػنرييفُُالالضػػ ال ي ػػلتُالاػػرفُثُفػػ ناػػلُسػػ دتُاػػذ ُالارحلػػ ُذُسػػيالُ
الارافػػؽُاليدايػػ ُاػػفُُب ػػلاُفػػ ُكيػػدُنػػلفُللتكسػػا ػػلاُكحػػدات ـُالسػػن ي ُلبُراضػػ أيطػػاُ

كسيلسػػ ُُ يتلػػلدمالاسػػتكلُاللػػح ُكالتعلياػػ ُكاإلُإرتفػػلعثػػـُاػػدارسُُك ُيارانػػزُلػػح
سػ ـُفػػ ُزيػلدةُاػددُالكحػداتُالسػن ي ُكالزحػؼُالػػاُأ جػلبُااػلُجياُاإلالدكلػ ُفػ ُتسػ

(ُحلػػػيب ُالسػػػريي ُٖافُالاالطعػػػ ُ ُ(ِٓيتضػػػ ُاػػػفُالجػػػدكؿُ ُك.ُالزراايػػػ ُافراضػػػ 
ض ُالزراايػ ُا ػدالُبلوػتُاػلُبػيفُالاسلحلتُالااتطع ُافُاذُرااستحكذتُالاُانبرُ

-ِ.ٓ يفبػػػػػػػب سػػػػػػػب ُتراكحػػػػػػػتُُكُُٕٖٗ-ُٕٕٗ(ُدك اػػػػػػػلنُيػػػػػػػالؿُالاػػػػػػػدةُُٗٔ-َُُ 
(ُزكيػػػ ُالػػػذبلفُْتلت ػػػلُالاالطعػػػ ُ ُ اللػػػللح ُللزرااػػػ ُرضاػػػفُاسػػػلح ُافُ(%ٓ.ِٗ

ُ (%ٖ.ُِ-%ٓ.ْ تراكحػػػػتُبػػػػيفب سػػػػب ُُكُلُن(دك اػػػػََّ-ّٔباسػػػػلح ُتراكحػػػػتُبػػػػيفُ 
اػػفُُ(%ُ.ِ-%ٔ.َ ُدُاػػفُاذُلػػـُتػػُزُ(ُنرطػػلفٕفػػ ُالاالطعػػ ُ نل ػػتُكاكطػػلُ سػػب ُ
ُ.ض ُالازركا ااسلح ُاذُر

ُ
  م:1997-1987المرحمة الثانية  3-1-2

فُإذُإ.ُ(%ٔ.َب سػب ُ ُالسػلبا ُيؿُاػفُالارحلػ أس دتُاذ ُالارحل ُ اكانُسنل يلنُ
ُاحااػػػػػػػلنُزيػػػػػػػلدةُاطلاػػػػػػػ ُبلوػػػػػػػت سػػػػػػػا ُُ(ْْٕٓٓبلػػػػػػػغُ ُـُٕٗٗاػػػػػػػددُالسػػػػػػػنلفُلعػػػػػػػلـُ

كحػػدةُُ(ُْٖٗ يسػػن كفُفػػ ُأسػػرةُ(َْٔٓفاػػدُبلػػغُ ُسػػراػػلُاػػددُافأُ سػػا .(ُُٖٕٔ 
بلوػػػتُاسػػػلح ُالتكسػػػاُالعارا ػػػ ُلعػػػلـُُ ُبي اػػػلدك اػػػلُنُ(َِٔٓاسػػػلح ُ سػػػولتُُ سػػػن ي 
ك تيجػػػػ ُ%(ُاػػػػفُالاسػػػػلح ُاللػػػػللح ُللزرااػػػػ .ُٗ.ٗ(دك اػػػػلنُكب سػػػػب ُ َِِٔ ُُٕٗٗ

تكجػتُالسػنلفُ حػكُالعاػؿُُـُُٗٗاػلـُفػرضُالػاُالاطػرُالذمُُيتللدمللحللرُاإل
 سلاُحاػكؿُأالزرااي ُالاُُافراض لحلبُأكتكجتُبعضُكالتجلرةُسلرياُالت اكي ُابلل

 تيجػػػػ ُُالزرااػػػػ ُاإل تػػػػلجتنػػػػلليؼُُرتفػػػػلعإلُ ظػػػػراُنُالعاػػػػؿُبللزرااػػػػ ُاػػػػفالػػػػدكاجفُبػػػػدذنُ
ُُُالافركض.ُيتللدمالحللرُاإل
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ُ(ِٓجدكؿُ 
ُ(ـََِٕ-ُٕٕٗ ُللادةُريؼُادي  ُاليللدي ُبللدك ـالتكزياُالانل  ُللتكساُالعارا  ُف ُ
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 58.3 346 335.8 458 548 4356 3.5 555 588 388 348 3585 3.5 08 03.8 565 388 3053 5.86 33 38 85 588 5556 انًُانح 2

صوٌح  4

 انزتاٌ
4040 355 505 68 63 4.5 5553 485 388 308 388 35.8 8588 883 555 353 353 35 55335 5463 5358 583 535 40 

 55 345 336 655 555 5565 4.0 385 505 488 455 4556 3.5 584 588 508 338 3530 8.8 33 35 88 588 5460 انًالؼًح 5

 58.3 385 384 558 660 5335 5.8 558 568 366 458 4538 3.3 88 85 538 558 3585 8.5 30 30 83 585 5360 انؽًايٍاخ 6

 6.4 353 384 508 663 5545 4 585 584 358 303 3688 3.5 08 05 568 558 5055 8.6 35 35 83 03 034 كشطاٌ 7

ؼصٍثح  8

 انؾشلٍح
6054 688 458 586 558 5.3 0505 808 888 658.6 650 30.5 55558 5868 5888 048 054 46.4 36685 3358 3858 5656.6 5583 85.5 

 36.0 305 380 555 666 5335 6.6 564 568 388 333 5508 4 00 08 388 335 3485 5.3 33 35 55 08 5065 ياؼىص 9

 30.6 335 336 468 555 4865 5.0 535 538 308 353 3538 4.5 85 88 588 553 5850 5.5 35 36 55 03 5485 او انشوط 11

 53 385 380 535 683 5554 8.3 555 560 358 383 4035 4.5 05 08 568 365 4355 5.4 35 38 05 550 3385 غضواٌ 22

 55.5 336 335 458 648 5545 5.4 555 558 588 388 5538 5.0 05 08 555 354 5033 3.3 36 36 55 86 638 انثىتانً 23

 %33.3 4604 4533.4 8665 58854 88538 %0.0 3683 3586 4805 5486 54554 %6.3 5683 5634.4 3468 3065 35536 %5.5 458 304 5354 5643 33888 ًعًىعان

 .1977ً، خساٗه حصز اىظنبُ ٗاىَجبّٜ ٗاىَسارص ٗاىَؤطظبد اىصحٞخ، غٞز ٍْش٘رح، حصب اىدٖبس اىَزمشٛ ىإل -1اىَصسر:

 .1987ً، خساٗه حصز اىظنبُ ٗاىَجبّٜ ٗاىَسارص ٗاىَؤطظبد اىصحٞخ، غٞز ٍْش٘رح، حصب مشٛ ىإلاىدٖبس اىَز -2 

 .1997ً، خساٗه حصز اىظنبُ ٗاىَجبّٜ ٗاىَسارص ٗاىَؤطظبد اىصحٞخ، غٞز ٍْش٘رح، حصب اىدٖبس اىَزمشٛ ىإل -3 

 غٞز ٍْش٘رح.اىَزمش اىزَْٜ٘ٝ اىزئٞض فٜ ٍحبفظخ االّجبر، اىجطبقخ اىزَْ٘ٝٞخ، ثٞبّبد -4 

زائزح مٖزثب  اىزٍبزٛ، قظٌ اىؼسازاد، ثٞبّبد غٞز ٍْش٘رح. -5 
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ب ػػلاُالكحػػػداتُُافكضػػػلعُاذيتلػػلدي ُلػػبعضُفسػػػرُأثػػر ُالبػػللغُفػػػ ُفكنػػلفُلتحسػػ
دلُالػاُت ػليصُأااػلُُ (ِـََُِٓ-َََُ ُفتػراكحُبػيتالسن ي ُذاتُالاسلحلتُالت ُ

(دك اػػػػلنُْٕٗاسػػػػلح ُبلوػػػػتُ  ُفاػػػػدُالػػػػت ـُالتكسػػػػاُالعارا ػػػػُ الزراايػػػػ ُرضاسػػػػلح ُاف
(ُحلػػيب ُٖفػػ ُاالطعػػ ُ ُاللػػللح ُللزرااػػ ُرض%(ُاػػفُاسػػلح ُافُْ.ْٔب سػػب ُ ُك

(دك اػػػلنُِّٕباسػػلح ُبلوػػتُ ُزكيػػ ُالػػذبلفُ(ْتلت ػػلُالاالطعػػ ُ ُ ُٕٗٗلعػػلـُُالسػػريي 
(ُِفػ ُالاالطعػ ُ نل ػتُكطلُ سب ُأُكُ %(ُافُالاسلح ُاللللح ُللزراا ِٕب سب ُ ُك

ُ.افُاذراض ُاللللح ُللزراا ُ(%ُٕ.ّ ُافُاذُلـُتزدُال الل 
ُ

  م:2007-1997المرحمة الثالثة  3-1-3
ُ %(ٖ.ّ ُعػػدؿُال اػػكُالسػػنل  ُالػػذمُبلػػغاب يفلضػػلنُطفيفػػلنُإسػػ دتُاػػذ ُالارحلػػ ُ

ُ(ِّٕٔٓيػدرالُ اطلاػ ُ سػا ُبزيػلدةُُ(ََُّٖ الػإََُِالسػنلفُاػلـُُليرتفاُادد
سػػػػػافُيُاػػػػػددكبلػػػػػغُُـ ُٕٗٗعػػػػػلـُاالر ػػػػػ ُب سػػػػػا ُ ْي التػػػػػ ُتسػػػػػنفُُأيسػػػػػرةُ(ََُُْ ُرْي

%(ُاػػػػفُاسػػػػلح ُُّ.ِِدك اػػػػلنُب سػػػػب ُ ُ(ْ.ّّْٓكحػػػػدةُسػػػػن ي ُباسػػػػلح ُ ُ(ٖٓٔٔ 
(ُحلػػػيب ُٖحتلػػػتُالاالطعػػػ ُ أدك اػػػلنُُكُ(ََُِٕلوػػػ ُ لاللػػػللح ُللزرااػػػ ُالبُرضاف

اللػللح ُُرضاػفُاسػلح ُافُ(%ُُ.ٖٓب سػب ُ (دك اػلنَُُّٕاسلح ُبلوت السريي ُ
%(ُْٗب سػػػػػب ُ (دك اػػػػػلنُّٕٓباسػػػػػلح ُ (ُزكيػػػػػ ُالػػػػػذبلفُْتلت ػػػػػلُالاالطعػػػػػ ُ ُ للزرااػػػػػ 

ُإذُلػػػـُتتجػػػلكزُ(نرطػػػلفٕفػػػ ُالاالطعػػػ ُ نل ػػػتُسػػػبلبُتػػػـُذنراػػػلُسػػػلبالنُكأكطػػػلُ سػػػب ُف
اػػذ ُاسػػلح ُالكحػػدةُالسػػن ي ُفػػ ُكيػػدُتبػػيفُاػػفُيػػالؿُالدراسػػ ُالايدا يػػ ُافُُ(%ْ.ٔ 

العارا ػ ُُاالتكسػتػد  ُ سػب ُاسػلح ُُكاػذاُاػلُادلُالػا(ُِـََٓالاالطع ُذُتتجػلكزُ 
اػذ ُالارحلػ ُتكسػعلنُاارا يػلنُُكيػدُسػ دتالزراايػ .ُُرضسػتثالرُافإلرلب ُالسنلفُفػ ُ

التجلريػػ ُكاللػػ لاي ُالاتاثلػػ ُُكالاؤسسػػلتُاليدايػػ ُُكالسػػن ي ُفػػ ُب ػػلاُالكحػػداتُُؿتاثػػ
كيرجاُالسػببُُ الي كالارانزُكالاجاعلتُاللحي ُكافُ بب لاُالعيلداتُالطبي ُاليلل 

اػدادُاػفُأا ػ ُكاجػرةُارين ُالتػ ُتاثلػتُبتػداكرُالكضػاُافافُالؿاإلحتالاُظركؼُ
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ُرضااػػلؿُليػػرُالزرااػػ ُالػػاُافلكييػػلـُالػػبعضُاػػ  ـُبُ*ا طاػػ ُالدراسػػ ُإلػػاالسػػنلفُ
التػػػ ُُبلػػػغُاػػػددُالاػػػدارسُإذسػػػ دتُالا طاػػػ ُزيػػػلدةُفػػػ ُاػػػددُالاػػػدارسُُناػػػلُ الزراايػػػ 
زيػلدةُاػددُالجكااػاُُفضػالنُاػفُ (ُاػدارسٖ(ُحليب ُالسػريي ُ ٖف ُاالطع ُ ُسيدت

ُنػػػلفُالػػػاُحسػػػلبكُاسػػػجدُكاػػػذاُنلػػػتُأينػػػلدُينػػػكفُلنػػػؿُاسػػػيرةُجػػػلااُُإذكالاسػػػلجدُ
ُالزرااي .ُ ضاُراف
 
   :الخدمات السكنية 3-2

اػاُُتسنفُاظ رُحضلرمُيعنسُالارحل ُالت ُبلو لُالاجتااُفػ ُاجػلؿُتفلالػاال
 ت ػػػلانُاتُُكُللن ؼبػػػبتػػػداانُإُ ويػػػرُسػػػنالنُككظيفػػػ ُنيتسػػػنفُافُالإاػػػرُالػػػذمُيع ػػػ ُافُتػػػتبيئ

ـُبػػيفُسػػنالنُككظيفػػ نُكاػػلُيٌضػػالاسػػنفُييتلػػؼُُكالكيػػتُالحلضػػرُبللالػػكرُالفلراػػ ُفػػ ُ
ُُُ(ُ .يرلأالاُُا طا كتحتُسافتُافُُتا ُرجد

ُ-:كفيالُييصُا طا ُالدراس ُفسيتـُالتعرضُالاُالع للرُاذتي 
ُ

 

 الوحدات السكنية :بناء طراز  3-2-1
%(ُاػػفُٕٓفُ أُ(ِٔلُيظ ػػرُاػػفُجػػدكؿ كناػػُتضػػ ُاػػفُيػػالؿُالدراسػػ ُالايدا يػػ إ

ُسػػػكااُفاػػػ ُللكحػػػداتُالسػػػن ي ُذاتُالاسػػػلحلتُالنبيػػػرة حػػػكُالب ػػػلاُافُاتج ػػػُكإُالسػػػنلف
-َِٓراكحػتُاسػلح ُالب ػلاُفاػطُبػيفُ تُكيػدُ اتبػلراتُجالليػ إلُكألرلبلتُسيلي ُ

ُ سػػػػيج ُالتػػػ ُتنػػػػكفُللزي ػػػ ُفاػػػػطالاالحػػػؽُكالحدياػػػػ ُك بلتػػػلتُاففضػػػالنُاػػػػفُ(ُِـََْ
ُُُ.(َُكرةُ ل

ُ
ُ

                                                 

تاثلتُال جرةُافُبودادُكالاحلفظلتُاذيرلُاضلف ُالاُادفُالراػلدمُكالفلكجػ ُكارنػزُادي ػ ُاليللديػ ُُ*
 بسببُتداكرُالكضاُاذا  ُ.

 ُالػػػدليا  ُاحاػػػدُدلػػؼُاحاػػػدُالػػػدليا  ُالتويػػػرُفػػػ ُحللػػ ُالاسػػػنفُُالريفػػػ ُفػػػ ُاحلفظػػػ ُاحاػػدُيليفػػػُ(ُ 
 .ُْٔصُ ُُّٗٗ(ِٕ اذ بلر ُاجل ُالجاعي ُالجورافي ُالعرايي  ُالعدد
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ُ(ِٔجدكؿُ 
ََُُِٕطرازُالني ُالكحداتُالسن ي ُف ُريؼُادي  ُاليللدي ُلعلـ

لى
نش

ا
 

 انًماطؼح

ُح
ؼٍ

ان
د 

ػذ
ؼذ 

وا
ك 

ات
ط

 

%
 ٍ
مٍ

ات
ط

 

%
ػ 

ؼى
 

%
 

ك
يه

*  
م
ؼً

ان
ب 

نش
 

%
اس 

ع
اٌ

 

%
 

نح
و
هذ

 ن
ك

يه
 

%
ك 

يه
 

%
 

 00.5 500 - - - - 8.5 5 4.0 58 53.3 08 0.4 588 388 انًُانح 3

 06.5 503 3 4 5 3 8.5 5 50.5 48 8.3 68 0.4 588 388 صوٌح انزتاٌ 4

 05.5 505 - - 5 3 3.5 5 0.0 38 58.0 88 0.4 588 388 انًالؼًح 5

 00.5 500 - - 8.5 5 - - 4.0 58 8.3 68 53.3 538 388 انؽًايٍاخ 6

 08.5 05 - - 5 3 8.5 5 5.3 55 55.6 85 0.4 588 388 كشطاٌ 5

8 
ؼصيييييييييييييٍثح 

 انؾشلٍح
388 08 8.5 08 53.3 38 0.0 - - - - 3 5 508 08.5 

 588 388 - - - - - - 54.8 38 0.5 58 0.4 588 388 ياؼىص 0

 588 388 - - - - - - 54.8 38 0.5 58 0.4 588 388 شوطناو ا 58

 08.5 505 5.5 3 - - - - 4.0 58 6.5 45 53.0 545 388 غضواٌ 33

 588 388 - - - - - - 8.0 58 55.6 85 0.5 05 388 انثىتانً 33

 08.5 5054 8.45 0 8.35 5 8.5 58 58.5 383 36.8 535 53.5 5863 3888 انًعًىع

ُالاس ُالايدا   ُاستالرةُاذستبيلف.ااؿُالبلحث ُبلذاتالدُالاُ:الالدر:ُ
ُ

ُ(َُلكرةُ 

ُ
 ََِٖ/ٕ/ُلكيرُ(ُزكي ُالذبلفُتلري ُالتْكحدةُسن ي ُالطرازُاففا ُللاسنفُالريف ُف ُا طا ُالدراس ُاالطع ُ 

ُ

                                                 

الؾُلربُالعاؿ:ُييلـُربُالعاػؿُبب ػلاُكحػدةُسػن ي ُفيػكااُالعلاػؿُافجيػرُاػاُاسػرتتُلينػكفُيريػبُاػفُ*ُ
 .االت
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كتتجلكزاػلُفػ ُبعػضُُ(ِـََِٓ-َََُُ ُتتػراكحُبػيففُرضاسلح ُيطعػ ُافُأال
انل يػػػلتُلػػػلحبُإؿُدلػػػيالنُالػػػاُلػػػب ُالاسػػػنفُذكُالطػػػرازُالحػػػديثُيسػػػنٌُأُكُ افحيػػػلف
يػػػػتالؼُاسػػػػلحلتُالكحػػػػداتُالسػػػػن ي ُإ عنسػػػػتُالػػػػاُإالتػػػػ ُُ العلليػػػػ ُالالليػػػػ الاسػػػنفُ

 ػلُتفتاػرُللتيطػيطُالاسػبؽُبسػببُب لئ ػلٌُ ُإُإذُ تجلا لُكال سؽُالذمُتسنلتُااُليرالاتُُك
ُ.(ُِكُُنالُف ُاللكرتيفُ الزرااي ُُافراض بسنؿُاسكائ ُالاُ

ُ
ُ(ُُلكرةُ 

ََُِٖ/ُ/ِٖ(ُزكي ُالذبلفُتلري ُالتلكيرُْكحدةُسن ي ُف ُاالطع ُ ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ(ُِلكرةُ 
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ُ
ََُِٖ/ُ/ِٖ(ُتلري ُالتلكيرُٕكحدةُسن ي ُذاتُطرازُاعالرمُحديثُف ُاالطع ُ 

ُ
ينػكفُليػرُينلدُفُ*(الحكش الُطرازُالاسنفُالريف ُالتاليدمُذكُالف لاُالكسط ُأ

فرُفي ػػلُالفضػػلااتُاليدايػػ ُالتػػ ُتكجػػدُاتتػػُكُفػػ ُااػػتالؾُاسػػلنفالرلبػػ ُاكجػػكدُبسػػببُ
ُ(طػػػلبؽُكاحػػػد ُ%(ُاػػػفُالاسػػػلنفُ.ّٓ فُأايػػػدا يلنُضػػػ ُكيػػػدُاتالادي ػػػ .ُُاسػػػلنففػػػ ُ

حػػداتُالسػػن ي ُسػػكااُكحػػدةُسػػن ي ُذاتُطػػلبؽُ اػػلطُالُكأنبػػرُاػػفُبػػيفُكاػػ ُال سػػب ُاف
سػػكدُاػػذاُالطػػرازُا ػػذُالسػػبعي لتُاػػفُيُأبػػدُكُ (ِٔكُحػػكش.ُجػػدكؿُ أـُطػػلبايفُأكاحػػدُ

سػػػنؿُُ %(ٖ.ّٔ فاثلػػػتُ سػػػب الكحػػػداتُالسػػػن ي ُذاتُالطػػػلبايفُُااػػػلُ الاػػػرفُالعسػػػريف
اجاػػػكعُ%(ُاػػػفُُ.َُ سػػػبتُ ُتتلػػػلحفُ(الحػػػكش ُالعربػػػ ُالتاليػػػدمُطػػػرازالاػػػلُأُ(ُِ 

اػػػذاُُديـُلعػػدـُكجػػػكدُاذانل يػػ ُكيػػػلت اػػػفُالااسػػػكح ُالتػػ ُبايػػػتُفػػ ُاسػػػن  لُالالاسػػنل

                                                 

لتاليدمُالاديـُللكحداتُالسن ي  ُكاكُاسلح ُانسكف ُتطؿُالي لُلرؼُالػدارُفػ ُ*ُالحكش:ُاكُالطرازُا
ُلػػػيفلن ُكلجلػػػكسُالعلئلػػػ ُكت ػػػلكؿُالطعػػػلـُ.ُسػػػنؿُ  (ُِبعػػػضُج لت ػػػلُاكُجايػػػاُج لت ػػػلُيسػػػتعاؿُلل ػػػـك

ُ(.ُالحؽُ 
رةُلػػلل ُفػ ُالعاػػلفُالريفػػ ُالتاليػدمُفػ ُاحلفظػػ ُاف بػلر ُافناحاػدُدلػػؼُاحاػدُالػػدليا  ُالاسػالالػدر:ُ

 .ُّ ُصُِٗٗكالنفلاةُف ُافداا ُالاؤتارُالعلا ُافكؿُلجلاع ُاذ بلر ُ
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اػػفُالعلئلػػ ُُافسػػر سػػطلرُنثيػػرُاػػفُ تيجػػ ُإلُنفُالتػػ ُبػػدأتُت اػػرضلالاسػػال ػػكعُاػػفُ
ُـ.اف

 

 ( 12شنو ) 

 2117 ؼبًىزٝف ٍسْٝخ اىربىسٝخ ىخ ٞىطزاس اى٘حسح اىظنْ ٜغ اىْظجٝاىز٘س

طابق واحد

طابقين

حوش

 
 ( 26سٗه ) ـــــٚ خـــــبز ػيــــثبالػزَ خــــو اىجبحثــــػَ :سر ــاىَص

 
ُ
ُ

 :الممسوحةية الوحدات السكنية كمم 3-2-2
%(ُا  ػلُتعػكدُالػإُ.ٖٗالُالني ُالكحداتُالسن ي ُلعي  ُالدراسػ ُفنل ػتُ سػب ُ أ

ُ %(ُالػػؾُلػػربُالعاػػؿُايللػػ ُلسػػنفُالعػػلاليفٓ.َكُ ُ الزراايػػ ُرضلػػحلبُافأ
الػػدكائرُكحػػػداتُسػػن ي ُيسػػػن  لُبعػػػضُُتكجػػدُلػػػدلُبعػػػضُإذ%(ُالػػؾُللدكلػػػ ُْٓ.َك 

ُ(.ُّ ُسنؿ %(ُايجلرّٓ.َك سب ُ ُ ا تسبي ل
ُ
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 ( 13شنو ) 

 2117 ؼبًىزٝف ٍسْٝخ اىربىسٝخ ىخ ٞخ اى٘حسح اىظنْٞىَين ٜغ اىْظجٝاىز٘س

ملك

ملك لرب العمل

ايجار

ملك للدولة

 
 ( 26سٗه ) ـــــٚ خـــــبز ػيــــخ ثبالػزَــــو اىجبحثــــسر _ ػَــاىَص

ُ
ُ

 حدات السكنية:الفضاءات الخدمية في الو  3-2-3
الاطػػػػػب ُكالحاػػػػػلـُكالارافػػػػػؽُ الفضػػػػػلااتُاليدايػػػػػ ُفػػػػػ ُالكحػػػػػداتُالسػػػػػن ي ُُتسػػػػػاؿ

%(ُٖٗالاطػػػػب ُ الاسػػػػلنفُالتػػػػ ُتحتػػػػكمُالػػػػاُبلوػػػػتُ سػػػػب ُُكيػػػػدُ(اللػػػػحي ُكاليػػػػزاف
لتلػػػريؼُالايلػػػصُاليػػػزافُأاػػػلُُ.%(ََُ%(ُكالارافػػػؽُاللػػػحي ُ ُ.ٗٗ ُكالحاػػػلـ

لٌُاػػػأُ( ُْسػػػنؿُ ُ (ِٕجػػػدكؿُ اػػػفُالاسػػػلنفُ%(ُٖ.َٗ ُفاػػػدُاحتكتػػػتالايػػػل ُالثايلػػػ ُ
ف ُالاسػنفُالريفػ ُالتاليػدمُكالحػديثُكينػكفُا تُت كرُالطيفُف كُا لرُذُيستو اُ

ُ لكحػداتُالسػػن ي لُُا لػرُالػكثُبلاتبػلر ُ احلػتُفػ ُالج ػ ُالاعلنسػ ُلحرنػ ُالريػػلح
تراجعػػتُ سػػب ُفاػػدُُ لُفػػ ُالكحػػداتُالسػػن ي ُالحديثػػ ُف ػػكُيكجػػدُفػػ ُالجل ػػبُاليلفػػ ٌاػػأ

أكُُكالػػذمُيعاػػؿُبللوػػلزالحديػػدمُالت ػػكرُُإسػػتيداـبعػػدُُالكيػػتُالحلضػػرفػػ ُتُإسػػتيداا
ك تيجػػ ُُ تُدايػػؿُالاطػػب إسػتيدااالػاُفضػػلاُكاسػػاُكاانػػفُُجف ػػكُذُيحتػػلُ الن ربػلئ 
رتفػػػلعُكُاإلحػػػتالؿلظػػػركؼُ  اطػػػلعُالتيػػػلرُالن ربػػػلئ ُالػػػذمُتعاػػػؿُبػػػتُاُتسػػػعلرُالكيػػػكدُُكأُات

ُْيللػػػبُافُيأاػػػلدتُُ فػػػرافُالن ربلئيػػػ اف ت ػػػكرُالطػػػيفُفػػػ ُلػػػ لا ُُإسػػػتيداـلػػػاُإُسػػػرْي
الت ػػػػكرُالطػػػػيفُفػػػػ ُالكحػػػػداتُالسػػػػن ي ُلعي ػػػػ ُالدراسػػػػ ُُإسػػػػتيداـبلوػػػػتُ سػػػػب ُُ اليبػػػػز
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رافُفػػػػػتُبلسػػػػتيداـُاذُرلبلييػػػػ ُفنل ػػػػتُللاسػػػػػلنفُالتػػػػ ُاسػػػػتااااػػػػلُال سػػػػب ُُ %(ٔ.ٕٗ 
ُ(.ُْسنؿُ ُالحديدي ُكالن ربلئي  

ُ
ُ(ِٕجدكؿُ 

ََُِٕلعلـُُلدراس لعي  ُااليداي ُف ُالكحداتُالسن ي ُُاتالفضلا

لى
نش

ا
 

 انًماطؼح
 ذُىس طٍٍ اعانح ياء خضاٌ يطثخ ؼًاو

ؼظٍشج 

 ؼٍىاٌ
 ؽٍح صيشافك 

 ال َؼى ال َؼى ال َؼى ال َؼى ال َؼى ال َؼى ال َؼى

 - 388 5 505 58 508 38 588 34 556 3 508 3 505 انًُانح 3

 - 388 83 558 5 505 - 388 5 505 5 505 3 508 صوٌح انزتاٌ 4

 - 388 5 505 - 388 05 585 08 558 5 505 3 508 انًالؼًح 5

 - 388 35 550 5 500 388 - 388 8 8 508 3 508 انؽًايٍاخ 6

 - 388 35 555 38 588 63 535 - 388 5 505 - 388 كشطاٌ 5

8 
ؼصيييييييييييييٍثح 

 انؾشلٍح
500 5 505 5 - - 388 - 38 - 568 48 388 - 

 - 388 50 585 - 388 66 534 35 555 4 506 3 508 ياؼىص 0

 - 388 5 505 5 503 - 388 5 505 3 505 3 505 شوطناو ا 58

 - 388 58 583 5 505 5 500 58 508 3 508 - 388 غضواٌ 33

 - 388 5 505 5 500 - 388 5 505 3 505 - 388 انثى تانً 33

 انًعًىع

5083 55 5056 44 5855 585 5555 345 5055 40 5556 334 3888 - 

00.

5% 

8.0

% 

08

% 
3% 

08.

8% 

0.3

% 

85.

8% 

53.

3% 

05.

6% 

3.4

% 

80

% 

55

% 

58

8% 
8% 

ُالاس ُالايدا   ُاستالرةُاذستبيلف.ُالالدر:ُااؿُالبلحث ُبلذاتالدُالا
ُ

ُ تنػػكفُيػػلرجُالاسػػنفُانك ػػلتُالاسػػنفُالريفػػ ُكاػػلدةُف ػػ حظيػػرةُالحيكا ػػلتُُأاػػل
ُْيأللاسػػػنفُتنػػػكفُالبيئػػػ ُالدايليػػػ ُُحتػػػا ُكأاُالحظيػػػرةُاػػػفُالحجػػػرُب ػػػنثػػػرُ ظلفػػػ ُكتي

ُرضاػػفُافُاُنل ُتاتطػػاُجػػزالكبللتػػُ سػػجلرُكسػػعؼُال ييػػؿللػػلفُافلالطػػيفُكتسػػاؼُب
الفضػلاُفػ ُالكيػتُالػذمُايتفػتُُالاسلنفُالاُاػذاافُُ%(ٖٗ ُكيدُاحتكتالزرااي ُ

ُ.الاسلنفُالااسكح %(ُافُُُ ُاف
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 ( 14شنو ) 

  2117ؼبً ىزٝف ٍسْٝخ اىربىسٝخ ىخ ٞاى٘حساد اىظنْ ٜفىَظز٘ٙ اىرسٍبد  ٜغ اىْظجٝاىز٘س

0:10:20:30:40:50:60:70:80:90:100:

حمام 

مطبخ 

خزان

اسالة ماء

تنور طين

حظيرة حيوانات

مرافق صحية

ت
ــا

ـــ
مـ

خد
ال

نسبـــــــة % ال

نعم 

ال

 
 ( 27سٗه ) ـــــٚ خـــــبز ػيــــخ ثبالػزَــــو اىجبحثــــػَ :سر ــاىَص     

ُ
ُ

 الطرق المؤدية الى الوحدات السكنية لعينة الدراسة :  3-2-4
فُالطػرؽُالاؤديػ ُالػاُالكحػداتُالسػن ي ُأُ(ُٓكالسػنؿُ ُ(ِٖيتض ُافُالجدكؿُ 

عػل  ُالسػنلفُلنفُالااسػكح ُكلػذلؾُياسػ(ُاػفُال%ِ.ّٖ ُك سب ُ لللبلنُالُتنكفُترابي
سػػتلانُفتتحػػكؿُتلػػؾُالطػػرؽُالػػاُاكحػػلؿُُاػػلأاػػفُابػػكبُالريػػلحُالاحالػػ ُبللوبػػلرُلػػيفلنُ

الافركسػ ُأاػلُُ(%ِ.ُ اػفُ سب ُالطرؽُالابلطػ ُُلـُتزدُ.تعيؽُحرن ُالسنلفُاليكاي 
ُ. افُاجاكعُالاسلنفُالااسكح%(ُٔ.ُٓ فنل تُ سبت لبللسبيسُ

ُ
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ُ(ِٖجدكؿُ 
ََُِٕلعلـُُلعي  ُالدراس الطرؽُالاؤدي ُالاُالكحداتُالسن ي ُ

الر
 قم

 العينة % ترابي % مفروش % مبمط ةالمقاطع

ََُُِٓ.َََُُُُُْٕٓٗٓٓ.ُِٓ النمالةُِ
ََََََُُُُُُُُُِِْٕٓٓٓ زوية الذبانُْ
ََََُُُُُُُُُِِِْٖٖٕٔ المالحمةُٓ
ََََُُُُُُُُُِِِْٖٖٕٔ الحمامياتُٔ
َََُُُُُِٖٕٓٓ.ُُُِِٓٓ.ُِٓ كرطانُٕ
َََُُُُُِٕٓٓٓ.ُُُّٕٓٓ.ُُٕٓ حصيبة الشرقيةُٖ
ََُُِٓ.ُُُِٖٗٓٓ.ُُُٕٓ-ُ- ماحوزُٗ
ََُُِٓ.ُُُّٕٔٓ-ُُُِٓ.ُُّٕٓ روسلام اَُُ
ََُُِٓ.ََُُُُُُِِٖٓٔٓ.ُُٕٓ غزوانُِِ
ََُُِٓ.ُُُُُٕٕٓٓٓ.ُّٓ.ُُٕٓ البو باليُِّ

َََُُِ%ِ.ُُُْٖٕٔٓ%ٔ.ُُُُِّٓ%ِ.ُُُِْٔالاجاكع

ُالالدر:ااؿُالبلحث ُبلذاتالدُالاُالاس ُالايدا   ُاستالرةُاذستبيلف.
ُ

 ( 15شنو ) 

 2117ؼبً ىخ رٝف ٍسْٝخ اىربىسٝخ ٞخ اىٚ اى٘حساد اىظنْٝالّ٘اع اىطزق اىَؤز ٜغ اىْظجٝاىز٘س
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 : الممسوحةمساحة الوحدات السكنية  3-2-5
الكحػػػػداتُُلتفػػػػ ُاسػػػػلحالكاضػػػػ ُ(ُالتبػػػػليفُِٗالجػػػػدكؿُ ُيبػػػدكُاػػػػفُيػػػػالؿُتحليػػػػؿ

الااسػػكح ُكاػػلُتسػػولتُاػػفُاراضػػ ُفنل ػػتُالاسػػلح ُالاسػػوكل ُبللاسػػلنفُفػػ ُالسػػن ي ُ
اسػػػػػلح ُالكحػػػػػداتُالسػػػػػن ي ُُااػػػػػل(ُدك اػػػػػلنُٖ.ٖٓ ُبحػػػػػدكد(ُزكيػػػػػ ُالػػػػػذبلفُْاالطعػػػػػ ُ 

اذُسػػػػػػولتُ(ُحلػػػػػػيب ُالسػػػػػػريي ُٖ ُاالطعػػػػػػ ُتلت ػػػػػػلُ (ِـََِٓ-َٓٓ فتراكحػػػػػػتُبػػػػػػيف
(ُِّ ُالاالطعػػػلتُاسػػػلح ُف ػػػ ُاالطعػػػ أيػػػؿُلٌُاػػػأ.ُ (ُدك اػػػلُنُ.ٖٓ ُاسػػػلح الاسػػػلنفُ
للػػورُ ظػػرانُ(ُدك اػػلنُٕ.ّّ ُلػػـُتتجػػلكزُالاسػػلح ُالاسػػوكل ُبللاسػػلنفُاػػفُإذالبكبػػلل ُ

 ُالسػػريي ُزكيػػ ُالػػذبلفُكحلػػيبُفُااػػلطعت أاسػػلح ُالاالطعػػ .ُكيتضػػ ُاػػفُالجػػدكؿُ
تجػلكزُاعػدؿُُ(بوػدادُ–الراػلدم اتػدادُطريػؽُإياػيفُ  ػرُالفػراتُكالػاُالػاُُفالكايعتي
يسػػػلرُ  ػػػرُُالكايعػػػ ُالػػػاُالاالطعػػػلتااػػػلُُ ِـ(َََُ ُالكحػػػدةُالسػػػن ي ُفي ػػػلُاسػػػلح 
ُُ.لكحدةُالسن ي ُالكاحدةلُِـ(ََٔ ُالاسلح ُالبللغُينلدُيتسلكلُفي لُاعدؿفالفراتُ

ُ(ِٗجدكؿُ 
ُدك ـ/ََُِٕلعلـُلعي  ُالدراس ُـبللدك اتُالسن ي ُالكحدُلتاسلح

رقم
ال
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م* 
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ة/ 
ساح

الم
 

 34 200 - - - - - - - 52 97 51 النمالةُِ
 85.8 200 50 - 19 - - 51 20 15 32 13 زوية الذبانُْ
 36.6 200 - - 1 - - - - 54 120 25 المالحمةُٓ
 37.6 200 - - - - - 2 - 36 97 65 الحمامياتُٔ
 46.6 200 2 - 8 - - 24 - 46 105 15 كرطانُٕ
 85.1 200 30 - 30 - - 51 - 28 53 8 حصيبة الشرقيةُٖ
 50.6 200 5 - - - - 46 - 72 57 20 ماحوزُٗ
 37.3 200 - - - - - 13 - 52 88 47 روسلام اَُُ
 34.6 200 - - 3 - - 2 - 25 115 55 غزوانُِِ
 33.7 200 - - - - - - - 9 157 34 البو باليُِّ

 481.2 2000 87 - 61 - - 189 20 389 921 333 المجموع

تـُتحكيؿُالاسلحلتُافُالاتػرُالاربػاُُ   الاس ُالايداالاُاستالرةُاذستبيلف ُُدتالاااؿُالبلحث ُبلفالالدر:ُ
ُِـََِٓ*الدك ـُ=ُُالاُالدك ـُافُيبؿُالبلحث .
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 :نسبة االشغال 3-2-6
يتضػػػ ُاػػػفُُكُ.اُنأسػػػُرُكُاُنفػػػرادأالسػػػلن يفُكاػػ ُاعػػػدؿُاػػػلُيلػػػيبُالكحػػػدةُالسػػػن ي ُاػػػفُ

(َُْٖٔبزيػػلدةُ ََُِٕلعػػلـُُأسػػرة(ََُُُْالػػاُ ُسػػراػػددُافُيُارتفػػلع(َُّالجػػدكؿُ 
الكحػداتُالسػن ي ُفاػدُاػددُالُأُ أسرة(َُْٔٓ ُُٕٗٗالـُادادُاذسرُبلاالر  ُُأسرة

(ُكحػػػدةُسػػػن ي ُّْٕٕ اطلاػػػ ُيػػػدرال(ُكحػػػدةُسػػػن ي ُبزيػػػلدةُٖٓٔٔ ََُِٕبلػػػغُاػػػلـُ
ُ.(ُكحدةُسن ي ُْٖٗ اذُبلغُاددُالكحداتُالسن ي ُُٕٗٗاالر  ُبعلـُ

ُ

ُ
ُ(َّجدكؿُ 

ََُِٕكُُُٕٗٗ لعلاُ لعي  ُالدراسلكحداتُالسن ي ُالسللل ُلحجـُالسنلفُكافسرُ

لى
نش

ا
 

 انًماطؼح

5005 3885 

انغكاٌ/ 

 َغًح

ػذد 

 األعش

ػذد انىؼذاخ 

 انغكٍُح

انغكاٌ/ 

 َغًح
 ػذد األعش

ػذد انىؼذاخ 

 انغكٍُح

 451 541 4376 211 241 3182 انًُانح 2

 1351 1463 11225 775 813 8111 صوٌح انزتاٌ 4

 675 775 5765 411 455 4776 انًالؼًح 5

 578 669 5235 366 418 4521 نؽًايٍاخا 6

 591 663 5145 351 393 3681 كشطاٌ 7

 3151 3351 26685 1811 1861 15111 ؼصٍثح انؾشلٍح 8

 575 666 5335 311 333 5191 ياؼىص 9

 461 557 4165 291 313 3531 او انشوط 11

 525 683 5154 271 313 4931 غضواٌ 22

 411 648 5145 181 288 1731 انثى تانً 23

 8665 11114 81131 4891 5416 54754 انًعًىع

ُ(ُِٓالالدرُ:ُااؿُالبلحث ُبلذاتالدُالاُجدكؿُ 
ُ

ُ ـََِٕكُُُٕٗٗلعػػػلـُُسػػػرةُْيسػػػنل ي ُللفػػػردُكافُيثلفػػػ ُالسػػػنل ي ُكاإلناعػػػدؿُالُااػػػل
 ُفُاعػػدؿُالنثلفػػ ُالسػػن ي ُللفػػردُفػػ ُا طاػػ ُالدراسػػ ُلعػػلاأإذُ(ُُّالجػػدكؿُ ُيكضػػح ل
ُ/كحدةُسن ي ُالاُالتكال .لرف (ٖكَُُ.ُُتراكحُبيفُ ََُِٕكُُٕٗٗ  الاالُر
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فبلػػغََُُِٕكُُٕٗٗ ُالاالر ػػ لعػػلاُالسػػلن  ُسػػراػػلُاعػػدؿُالنثلفػػ ُاإلسػػنل ي ُلألأ
الكاحدةُناػلُفػ ُُسرةحجـُافُيُكيرتفاُ /ُكحدةُسن ي ُالاُالتكال أسرة(ُُٓ.ُ-َٗ.ُ 

ُ.سرةتربطُافجتالاي ُلتُاإلكالت ُذزالتُالعاليُ*(ِِكَُُُ ٗ ُٔ ِالاالطعلتُ 
الػاُأفُأكالفردُف ُاالطعلتُا طا ُالدراسػ ُف جػدُُسرةُْيسولؿُلألُياإلُذيتبليفُاعدٌُ

كحػدةُ(ُفرد/ِ.ُٖ(ُلزكافُ ِِلاالطع ُ ُُٕٗٗاعدؿُللنثلف ُالسن ي ُللفردُف ُالـُ
بي اػلُُ (ُفرد/كحػدةُسػن ي ْ.ٖ(ُحليب ُالسريي ُ ٖاعدؿُف ُالاالطع ُ ُلكطأسن ي ُُك
ُالبػػػػللغُبػػػػلل (ُالبُكِّفػػػػ ُاالطعػػػػ ُ ََُِٕلعػػػػلـُالػػػػاُاعػػػػدؿُللنثلفػػػػ ُالسػػػػن ي ُأبلػػػػغُ
(ُّ.ٖ ُالبػللغُ(ُزكيػ ُالػذبلفْاعػدؿُفػ ُالاالطعػ ُ ُلكطػأُكُ كحدةُسػن ي (ُفرد/ٓ.ُِ 

ااػػلُُسػػرةأُينثػػرُاػػفُأـُالػػاُافُسػػرة سػػطلرُافُيإفرد/كحػػدةُسػػن ي ُكيعػػكدُاػػذاُالتبػػليفُالػػاُ
ُس ـُف ُزيلدةُاددُالكحداتُالسن ي .أ

(ُِّفػػ ُاالطعػػػ ُ فنػػلفُُُٕٗٗلعػػػلـُُسػػرةُْيالػػاُاعػػدؿُللنثلفػػػ ُالسػػن ي ُلألُيألٌُاػػأ
(ُزكيػػ ُالػػذبلفُْاعػػدؿُفػػ ُالاالطعػػ ُ ُلكطػػأ/كحدةُسػػن ي ُُكأسػػرة(ُٔ.ُ البػػللغُالبكبػػلل ُ

الػػاُاعػػػدؿُأُكُ /كحدةُسػػػن ي ُلنػػؿُا  ػػػلأسػػرة(َُّ.ُ(ُحلػػيب ُالسػػػريي ُ ٖكاالطعػػ ُ 
اعػػدؿُفػػ ُُلكطػػأ/كحدةُسػػن ي ُُكأسػػرةُ(ٔ.ُ(ُالبػػكُبػػلل ُ ِّفػػ ُاالطعػػ ُ ََُِٕلعػػلـُ

ُسن ي .ُة/كحدأسرةُ(َٖ.ُ(ُزكي ُالذبلفُ ْالاالطع ُ 
كيعكدُاذاُالتبليفُفػ ُالاعػدذتُلنػالُالنثػلفتيفُالػاُزيػلدةُفػ ُحجػـُالسػنلفُكاػددُ

اتبػػػليفُفػػػ ُُسػػػرةفُاعػػػدؿُحجػػػـُافأكيػػػدُاتضػػػ ُاػػػفُيػػػالؿُالدراسػػػ ُالايدا يػػػ ُُسػػػراف
ُالكاحدة.ُسرةف ُافُيُاُن(ُفردُِ-ٖالُبيفُ تراكحُُإذُالدراس االطعلتُا طا ُ

افراداػلُاػددُُزليتجػلُككاحػدةُُأسػرةنثػرُاػفُأفي ػلُا لؾُكحداتُسن ي ُُافتبيفُُكيد
ناػلُُاتفردةبؿُا لؾُحلذتُُ الكاحدةُكاذاُليسُالـُسرةُْي(ُفردُف ُافُيَّ-َِ البيف

ُ(.ُُِّكَُُكُُٔف ُاالطعلتُ 
ُ

                                                 

ُ.*ُالدراس ُالايدا ي 
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ُ(ُّجدكؿُ 
ُ لعلاُريؼُادي  ُاليللدي ف ُُسرة ي *ُللفردُكافاعدؿُالنثلف ُالسنل ي ُكاذسنل

ََُِٕكُٕٗٗ

لى
نش

ا
 

 انًماطؼح
5005 3885 

انكصافح انغكاٍَح 

 نهفشد

ح ٍُانكصافح انغك

 نألعشج

انكصافح انغكاٍَح 

 **نهفشد

ح ٍُانكصافح انغك

 ***نألعشج

 1.2 9.7 1.16 13.3 اىَْبىخ 2

 1.18 8.3 1.13 11.4 سٗٝخ اىذثبُ 4

 1.14 8.5 1.13 11.9 اىَالحَخ 5

 1.15 9.15 1.14 12.3 اىحَبٍٞبد 6

 1.14 8.7 1.12 11.5 مزطبُ 7

 1.19 8.7 1.13 8.4 حصٞجخ اىشزقٞخ 8

 1.15 8.8 1.11 17.3 ٍبح٘س 9

1

1 
 1.2 8.7 1.17 12.2 اً اىزٗص

2

2 
 1.2 9.8 1.12 18.2 غشٗاُ

2

3 
 1.6 12.5 1.6 9.6 اىج٘ ثبىٜ

 1.15 8 1.19 11.11 انًعًىع

ُ(َُّبلذاتالدُالاُجدكؿُ ااؿُالبلحث ُالالدر:ُ
ُ سب ُاذسولؿُللفردُ=ُاجاكعُالسنلفُ/ُاجاكعُالكحداتُالسن ي ُ*
 سنل ي ُلألسرة.النثلف ُاف**

 سولؿُلألسرةُ=ُاجاكعُافسرُ/ُاجاكعُالكحداتُالسن ي  سب ُاف***

السػػنل   ُاطبعػػ ُدارُُحلػػلااإلرفيػػؽُالعلػػ  ُُابػػدُالحسػػيفُز يػػؿ ُابػػدُالحلػػيـُالايسػػ  ُالالػػدر:
ُ.ُّٔ صَُٖٗالاعرف  ُبوداد 

ُ

   :لعينة منطقة الدراسة العالقة بين عدد الغرف والوحدة السكنية 3-2-6-1
ُيتلػلدمكثيا ُبللكضاُاإلُالاُلل فُالعالي ُبيفُاددُالورؼُكالكحدةُالسن ي ُإ
ُ ُالػدارُكيتضػ اثػؿُلاسػلحسػتثالرُافاػفُاإلُكا ُتعبػرُ السلن  ُسرةجتالا ُلألُيكاإل
(ُّ.ّ ُتبلػغُالااسػكح السػن ي ُُاتفُاعدؿُاددُالورؼُف ُالكحػدأ(ُُّالجدكؿُ ُاف
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ُلػلحبتالاُكجػكدُتويػرُفػ ُب يػ ُالاسػنفُالػذمُبػدأُيرلػبُكاذاُاؤسرُُ لرف /اسنف
ُ.كاحدُايتللدانُف ُاسلح ُالب لانثرُافُطلبؽُأف ُتسيدُ

الاسػػنفُالكاحػػدُفػػ ُُ لوػػرؼُفػػااػػددُاػػلُالػػاُاسػػتكلُالاالطعػػلتُفاػػدُبلػػغُاعػػدؿُأ
اعػػػػدؿُفػػػػ ُاالطعػػػػ ُُلكطػػػػأاػػػػلُأ(ُلرف /اسػػػػنف.ُٖ.ّ(ُحلػػػػيب ُالسػػػػريي ُ ٖاالطعػػػػ ُ 

(ُلرف /اسػػنفُكاػػذاُيعػػكدُالػػاُنبػػرُحجػػـُٗ.ِ ُاذُلػػـُيػػزدُاػػفُالػػركسأـُالحالايػػلتُُك
ُنثرُافُالئل ُف ُالكحدةُالسن ي .أالعلئل ُف ُاذ ُالاالطع ُككجكدُ

ُ
 :لعينة الدراسة فراد )نسبة التزاحم(ألالعالقة بين عدد الغرف وعدد ا 3-2-6-2

(ُسػػيص/لرف ُكاػػذاُْ.ِسػػولؿُالورفػػ ُالكاحػػدةُفػػ ُا طاػػ ُالدراسػػ ُ إ سػػب ُُتبلوػػ
ُ  ُكزيػػلدةُاػػددُالوػػرؼُفػػ ُالاسػػنفُالكاحػػديتلػػلدياذاػػرُيسػػيرُالػػاُتطػػكرُال لحيػػ ُاإل

كتتبػليفُاعػػدذتُالتػزاحـُفػ ُاالطعػػلتُالسػن ي ُالتػزاحـُفػ ُالكحػػدةُاػفُ سػػب ُاػلُيلػؿُا
(ُٖ.ّ نػلفُبحػدكدُإذـُالػركسُأ(َُُفػ ُاالطعػ ُ نػلفُالاُاعػدؿُلفُ  طا ُالدراس ا

اعػدؿُفػ ُُلكطػأحجػـُالعلئلػ ُفػ ُاػذ ُالاالطعػ .ُُكُنبػرالاُذلؾُكيعكدُُ سيص/لرف 
(ُسػػػػػيص/لرف ُكذلػػػػػؾُلت لسػػػػػبُحجػػػػػـُالعلئلػػػػػ ُاػػػػػاُاػػػػػددُِ(ُنرطػػػػػلفُ ٕالاالطعػػػػػ ُ 

ُالكحداتُالسن ي ُ.
ُ

 السكنية في منطقة الدراسة : لوحداتا في الحاجة والعجز 3-2-6-3
ُالحلجػػ ُالػػاُاإلُفٌُإ ال ػػدؼُالاثػػلل ُفػػ ُافُتنػػكفُلنػػؿُتحايػػؽُسػػنلفُيع ػػ ُاف ػػـك
ُسػػرةا ػلؾُفريػػلنُبػػيفُالسػلن يفُفػػ ُالكحػدةُالسػػن ي ُكافُفٌُإُإذكحػػدةُسػن ي ُاالئاػػ ُُأسػرة

كُأُالا سػػطرةُكافسػػرةُ(Extended family)بػػيفُالعلئلػػ ُالااتػػدةُُؽالتفريػػناػػلُيجػػبُ
فُالعلئلػػ ُالااتػػدةُيػػدُتظ ػػرُفػػ ُالتعػػداداتُالػػاُأناػػلُُكُ(family onclear) ُالذريػػ

ُ كذُنأكاحػػدُُتعػيشُسػػكيلنُفػ ُكحػدةُسػػن ي ُكاحػدةُيػدُت حػػدرُاػفُجػدُ ُأسػر نثػرُاػػفُأ ػلٌُ ُإ
ُاف ُُُ.(ُ كذدُكالزكجيفـُكافبُكافجتالا ُل لُنك  لُالئل ُتضـُافبي الُالاف ـك

                                                 

ُاحاػػدُدلػػؼُاحاػػد ُاذسػػسُال ظريػػ ُكالتطبيايػػ ُلتاػػديرُالحلجػػ ُكالعجػػزُفػػ ُاإلُ(ُُ  سػػنلف ُاجلػػ ُالعلػػـك
 .ِٖ ُصََِِاذ سل ي ُكاذيتللدي  ُجلاع ُاذ بلر ُالعددُالثل   
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ُ
ُ(ِّجدكؿُ 

ُـََِٕلعلـُُلعي  ُالدراس ُك سب ُالتزاحـالسن ي ُُةاددُالورؼُف ُالكحد

لى
نش

ا
 

 انًماطؼح

ٌ
كا

غ
ان

 

ػذد 

 انغشف

ػذد 

 انغشف

ػذد 

 انغشف

ػذد 

 انغشف

ػذد 

 انغشف

ػذد 

 انغشف

ػذد 

 انغشف

ػذد 

 انغشف

ع
ى
عً

نً
ا

 

فح
غش

/ 
ص

خ
ؽ

ل 
ؼذ

ي
 

فح
غش

 /
ٍ

غك
 ي

ل
ؼذ

ي
 

5 3 3 4 5 6 5 8 

 3.5 3.4 546 - - 538 388 368 538 43 4 5854 اىَْبىخ 2

 3.5 3.6 585 34 38 588 538 548 565 04 53 5835 سٗٝخ اىذثبُ 4

 3.5 3.3 540 - 58 08 588 388 550 38 - 5658 اىَالحَخ 5

 3.0 3.3 508 - - - 588 338 538 554 6 5035 اىحَبٍٞبد 6

 3.6 3 555 48 - 08 568 356 565 46 - 5445 مزطبُ 7

8 
حصييييييييييييييييٞجخ 

 اىشزقٞخ
5888 55 83 03 368 358 08 - - 554 3.4 3.8 

 3 3.6 655 - - 34 88 368 555 535 - 5588 ٍبح٘س 9

 3.0 3.8 503 - - - 588 334 84 556 8 3365 اً اىزٗص 11

 3.3 3.6 633 - - - 55 388 558 558 5 5535 غشٗاُ 22

 3.5 3.0 635 - - - 588 568 530 558 4 5845 اىج٘ ثبىٜ 23

 3.3 3.4 6565 64 08 533 5385 3336 5383 5888 46 56863 انًعًىع

ُاس ُالايدا  ُالالالدرُ:ُااؿُالبلحث ُبلذاتالدُالاُ
ُفي لُالورؼاعدؿُسيصُ/لرف =ُاددُاذفرادالكحدةُالسن ي ُ/ُاددُ -ُ
 اعدؿُلرف ُ/ُاسنفُ=ُاددُالورؼُ/ُاددُالكحداتُالسن ي  -ِ

ُ.ٕٔصُ ليـُالعلل  ُبودادالتعُجورافي ُالادف ُُاطلباالالدرُ:ُالدؿُابدُاسُيطلبُ ُ
ُ

ُسػػرُْيفُاجاػػكعُاػػددُافُيإيلػػيـُفػػكُافأفػػ ُالا طاػػ ُُسػػرُْياعرفػػ ُاػػددُافُيُاُاػػلُتػػـٌُذإفػػ
كحػػدةُُأسػػرةفُتنػػكفُلنػػؿُأفُاػػفُالافػػركضُإسػػنلفُأمُيسػػلكمُااػػدارُالحلجػػ ُالػػاُاإل

اػػلُاػػ ُحللػػ ٌُ ُاُتفُالحلجػػ ُذتع ػػ ُالعجػػزُفػػ ُاذسػػنلفُفاػػطُُكأسػػن ي ُل ػػلُاسػػتال .ُناػػلُ
ُـُذ.أسكااُنل تُاللن ُللاسنفُُسرسلسُاددُافُيألاُفرضي ُتحسبُا

ُكلورضُحسلبُالحلج ُيجبُاعرف ُالُيلت :
ُيليـ؟كُافأنـُاددُالسنلفُللا طا ُ -
 نـُاددُالعكائؿُالاكجكدة؟ -

 نـُاكُاددُالاسلنفُالاكجكدةُفعالنُكالت ُا ُلللح ُللسنف؟ -
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ُُ(Housing shortage)سنلفُاالُفيالُييصُالتاديراتُبحسلبُالعجزُف ُاإل
اػػػفُ *سػػػنلفُاطركحػػػلنُا  ػػػلُااػػػدارُاليػػػزيفز:ُيع ػػػ ُالحلجػػػ ُالػػػاُافجػػػفُالعلفػػػ

ُالكحداتُالسني .
ُا طاػػ ُالدراسػػ ُُُٕٗٗسػػنلفُلعػػلـُكبللتػػلل ُفػػلفُالعجػػزُفػػ ُاف (ُٓٗٓ بلػػغلعاػػـك
ُةكحػػدُ(ُُْٖ(ُكاليػػزيفُاػػفُالكحػػداتُالسػػن ي ُ َْٔٓكحػػدةُسػػن ي ُبلػػغُاػػددُاذسػػر 

ُ.سن ي 
ُ.(ُ اادارُاليزيفُافُالكحداتُالسن ي ُُ–ُسراددُافالعجزُ=

ُكحدةُسن ي ُالعجزُٓٗٓ=ُُْٖ-َْٔٓ=ُُ
(ُاسػػػرةََُُُْاذُبلػػغُاػػػددُاذسػػرُ .ُكحػػدةُسػػػن ي ُ(ُّٔٓبلػػػغُ ََُِٕكلعػػلـُُ

ُ(ُكحدةُسن ي .ُْٖٓكالكحداتُالسن ي ُ 
ُاادارُاليزيفُافُالكحداتُالسن ي ُ–ُسراددُافالعجزُ=

ُكحدةُسن ي ُُُّٔٓ=ُْٖٓ-ََُُْ=ُُ
ااػلََُُِٕزدادتُفػ ُاػلـُإسػنلفُلاُاإلإفُالحلج ُأ(ُّّتض ُافُالجدكؿُ كي

ُا طاػػ ُالدراسػػ ُبػػػُ ُـُٕٗٗنل ػػتُاليػػتُفػػ ُاػػلـُ فُإذُإ ُ(ُكحػػدةُسػػن ي ٖٔٗلعاػػـك
الػاُلعجػزُالسػن  ُكلػؿُاافُاذ ُالزيلدةُاتبلي  ُبػيفُاالطعػلتُا طاػ ُالدراسػ ُف جػدُ

%(ُاػػػػفُحلجػػػػ ُِْ  سػػػػب (ُحلػػػػيب ُالسػػػػريي ُبٖفػػػػ ُاالطعػػػػ ُ ُ كحػػػػدةُسػػػػن يُ(ّْٔ 
كحػػػدةُُ(َُٓالتػػ ُنل ػػتُبحػػدكدُ ُُٕٗٗالػػاُاػػفُ سػػػب ُاػػلـُأا طاػػ ُالدراسػػ ُكاػػ ُ

ُسػػن ي دةُ(ُكحػػِْٖ بعجػػزُبلػػغُ(ُالبكبػػلل ُِّ%(ُتلت ػػلُاالطعػػ ُ ْ.ٔ سػػن ي ُكب سػػب 
(ُكحػػػػػػدةُسػػػػػػن ي ُُُِالػػػػػػاُ ُ يفضػػػػػػتإإذُُُٕٗٗعػػػػػػلـُب%(ُاالر ت ػػػػػػلُٖ.ُٓ ب سػػػػػػب 
%(ُٔ.ٓ ُاذُلػػػـُتتجػػػلكزُ(ُنرطػػػلفٕ ُفػػػ ُاالطعػػػ نل ػػػتُ سػػػب ُُلكطػػػأ%(ُُكّ كب سػػػب 

نؿُسػػكال(ُّّكيتضػػ ُاػػفُالجػػدكؿُ ُ.ُٕٗٗ%(ُاػػفُاػػلـُّ كنػػلفُا يفلضػػ لُب سػػب 
فػػ ُ سػػب ُالحلجػػ ُالػػاُالكحػػداتُُإرتفػػلع(ُسػػجلتُِِ َُ ٖ ْالاالطعػػلتُ ُفٌُأ(ُُٔ 

                                                 

اليزيفُافُالكحداتُالسػن ي ُاطركحػلنُا ػتُااػدارُاذ ػدثلرُالػاُاسػلسُااػرُالب ػلاُللكحػدةُُتـُاحتسلب*ُ
 .السن ي 

 .َّاحادُدلؼُاحاد ُالالدرُالسلبؽُ.ُصُ(ُُ 
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رتفػػػلعبسػػػببُالزيػػػلدةُالسػػنل ي ُُكُـََِٕالسػػن ي ُلعػػػلـُ للسػػػنلفُُيتلػػػلدمالاسػػػتكلُاإلُات
ُالحلجػػػػ ُالػػػػاسػػػػ اتُفػػػػ ُزيػػػػلدةُأ ُكالتسػػػػريعلتُالال ك يػػػػ ُكالفا يػػػػ ُ سػػػػطلرُالعػػػػلئلكاإل

ُالكحداتُالسن ي .
ُ(ّّجدكؿُ 

ُ لعلاُريؼُادي  ُاليللدي حجـُاذسرُكاليزيفُافُالكحداتُالسن ي ُكالعجزُف ُاذسنلفُف ُ
 ََِٕكُُٕٗٗ

قٌ
ز
اى

 

 اىَقبطؼخ
1997 2117 

ػذد 

 االعش

انخضٌٍ يٍ 

 انىؼذاخ

انؼعض فً 

 انىؼذاخ
% 

د ػذ

 االعش

انخضٌٍ يٍ 

 انىؼذاخ

انؼعض فً 

 انىؼذاخ
% 

 6.5 111 439 541 7.6 45 195 241 اىَْبىخ 2

 9.4 147 1317 1463 7.9 47 756 813 سٗٝخ اىذثبُ 4

 7.4 116 659 775 11.9 65 391 455 اىَالحَخ 5

 6.7 115 564 669 11.3 61 357 418 اىحَبٍٞبد 6

 5.6 87 576 663 8.6 51 342 393 مزطبُ 7

8 
حصيييييييييييييٞجخ 

 اىشزقٞخ
1861 1755 115 17.6 3351 2974 376 24 

 6.7 115 561 666 6.7 41 293 333 ٍبح٘س 9

 6.9 118 449 557 5 31 283 313 اً اىزٗص 11

 11.9 171 512 683 6.6 39 264 313 غشٗاُ 22

 15.8 248 411 648 18.8 112 176 288 اىج٘ ثبىٜ 23

 %588 5563 8455 58854 %588 505 4855 5486 انًعًىع

ُ.(ُِٓالالدر:ُااؿُالبلحث ُبلذاتالدُالاُجدكؿُ 
 
 عمر الوحدات السكنية لعينة الدراسة : 3-2-7

ري ُل سػػػب ُالكحػػػداتُالسػػػن ي ُالادياػػػ ُالتػػػ ُيعػػػكدُتػػػُفٌُأظ ػػػرتُالدراسػػػ ُالايدا يػػػ ُأ
ُالاسػػػػلنفُالااسػػػػكح اػػػػفُُ%(ٓ.ِؿُ (ُتسػػػػنٌُُٗٔٗ-َُٔٗ ُالاػػػػدةُبػػػػيف ػػػػلُالػػػػاُئب ل
لكحػػػداتُل سػػػب ُأمُبي اػػػلُلػػػـُتظ ػػػرُُ (ٗ ُٖ ُٕ ُٓ ُْفػػػ ُاالطعػػػلتُ ُتتكاجػػػدلتػػػ ُكا

ذلػػؾُالػػاُافُاذسػػرُُ(ُكيرجػػاُالسػػببِّ ُِِ َُُ ُٔ ُِالسػػن ي ُفػػ ُالاالطعػػلتُ 
اػػلدةُطي يػػ ُاازكجػػ ُُككاػػُ(اللػػبف ُفػػ ُكحػػداتُسػػن ي ُاب يػػ ُاػػفُالطػػيفُنل ػػتُتعػػيش
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لتالدـُالزافُالي لُك ظرانُالريفي ُبسلط ُالحيلةُلكاللرائؼُُ*(الدـك ُفضالنُافبللتبفُ
رتفلعُك ُايتفػتُبعػدُتسػيداػذ ُالاالطعػلتُفاػدُُفلسػنلُيتلػلدمالاسػتكلُالاعلسػ ُكاإلُات
ُ.لاسلنفُالحديث ا
 

 ( 16شنو ) 
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 ( 33سٗه ) ـــــٚ خـــــبز ػيــــثبالػزَخ ــــو اىجبحثــــػَ:سرــاىَص     

 

كاػػػذ ُ%(ُْ.ُِ ُ سػػػب ُتلسػػػنٌُ(ُفُٕٗٗ-َُٕٗافُالاسػػلنفُالاسػػػيدةُفػػػ ُالاػػدةُ
الحجػرُكالطػلبكؽُكالجػصُ بػػُثلػ االاتاػكادُالب ػلاُُإسػتيداـفي ػلُُأالارحل ُالت ُبدُتاثؿ

ُيظ رُطرازُالكحدةُالسن ي ُذاتُالطلبؽُكالطلبايف.ُأكبدُ(سا تكالحديدُكاف
%(ُّ.ِٓسػنلتُ سػب ُ (ُفادُُٖٗٗ-َُٖٗسيدتُف ُالادةُ ُ الُالاسلنفُالتا

اػػػذ ُالارحلػػػ ُبب ػػػلاُالكحػػػداتُالسػػػن ي ُالتػػػ ُتجػػػلكزتُُكتايػػػزتاػػػفُالكحػػػداتُالسػػػن ي ُ
                                                 

ُجاػػاُدااػػ ُكاػػ ُكحػػداتُسػػن ي ُاب يػػ ُاػػفُالطػػكؼُكاػػ ُابػػلرةُاػػفُنتػػؿُطي يػػ ُاازكجػػ ُبػػللتبفُ *ُالػػدـك
كتحتػػػػكمُالػػػػاُفتحػػػػلتُلػػػػويرةُللت كيػػػػ ُتعػػػػرؼُُكتسػػػػاؼُبللحلػػػػرافُكسػػػػعؼُال ييػػػػؿُكجػػػػذكعُاذسػػػػجلر

ُ. بللرازك  (ُ
 الالدرُ:ُالدراس ُالايدا ي ُللبلحث ُ.ُ-
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الا حػؿُساكؿُا طا ُالدراس ُبارارُاجلسُييػلدةُالثػكرةُكيدُنلفُلُ (ِـََّاسلحت لُ 
تسػييدُدكرُبلػحلبُحػؽُالتلػرؼُأُكالزرااي ُكالبسػلتيفُُ ضاُرلاللن ُافالذمُيس ؿُ

تسػػػجياُالعسػػػنرييفُبتسػػػييدُثػػػـُُ(ِـََّذُتزيػػػدُاػػػفُ باسػػػلح ُسػػػن ي ُل ػػػـُكفكذداػػػـُ
التػػػػ ُتيسػػػػرُالػػػػي ـُتسػػػػييدُكحػػػػداتُسػػػػن ي ُل ػػػػـُكاػػػػ ح ـُالسػػػػلؼُكالاػػػػركضُالعالريػػػػ ُ

ُ.كحدات ـُالسن ي ُف ُا لطؽُسن لاـ
اتُالاسػػلح ُحرنػػ ُلب ػػلاُالكحػػداتُالسػػن ي ُذُ(ُٗٗٗ-َُٗٗالاػػدةُ سػػ دتُُدكيػػ

اػػػذ ُالارحلػػػػ ُأاتػػػلزتُُكللاسػػػلنفُالااسػػػكح ُ%(ُٓ.ُّ ب سػػػب ُُكُِـ(ََِٓ-َََُ 
ااػػلؿُال اػػؿُكالتجػػلرةُكالااػػلكذتُأتجػػل ُ حػػكُبعػػزكؼُالسػػنلفُاػػفُالعاػػؿُبللزرااػػ ُكاإل

الػػاُرفػػاُُسػػلاداػػلُااسػػلرياُالت اكيػػ ُالليػػلتُالثايلػػ ُكالعاػػؿُفػػ ُاػػتالؾُالانػػلئفُكافاتُُك
ُلتالسػنلفُالػاُب ػلاُكحػداتُسػن ي ُذاتُاسػلحُفلتجػتُميتللدالاستكلُالاعلس ُكاإل
(ُٖ(ُك ْكيظ ػػرُجليػػلنُللعيػػلفُفػػ ُااػػلطعت ُ ُ الزراايػػ ُافراضػػ نبيػػرةُالػػاُحسػػلبُ

ُسنل  لُبلل اؿُكالاالكذتُ.ُالت ُيعاؿزكي ُالذبلفُكحليب ُالسريي ُ
%(ُاػػػػػػفُْ.ِٖ(ُ سػػػػػػب ُ ََِٕ-َََِكتاثػػػػػػؿُالاسػػػػػػلنفُالاسػػػػػػيدةُفػػػػػػ ُالاػػػػػػدةُ 

التػػ ُسػػ دت لُا طاػػ ُالدراسػػ ُفػػ ُح ُكتاثػػؿُاػػذ ُالاػػدةُااػػـُالاراحػػؿُالاسػػلنفُالااسػػُك
كحلجت لُالاُكحػداتُسػن ي ُُسراددُافف ُللزيلدةُالنبيرةُ ظرانُب لاُالكحداتُالسن ي ُ

كرلبػػػػ ُالسػػػػنلفُفػػػػ ُالعػػػػيشُفػػػػ ُكحػػػػداتُسػػػػن ي ُذاتُطػػػػرازُاارا ػػػػ ُحػػػػديثُُ جديػػػدة
كُاليػدالتُالسػن ي ُأبيػرةُتضلا ُالكحداتُالسن ي ُف ُالادي  ُافُحيػثُالاسػلح ُالن

فُكتيػرةُإذُإُ.ا يػ  ُكافيتلػلدي.ُكرلػـُنػؿُالظػركؼُاإلالاالحػؽُكالحػدائؽفضالنُافُ
ف ُا طا ُالدراس ُاستارةُبسنؿُالفتُالىحسلبُاذراض ُالزرااي ُالتكساُالعارا  ُ

ُ تبل .لإ
(ُتلػلادُااليػ ُالتكسػاُالعارا ػ ُللكحػداتُالسػن ي ُفػ ُّّكيتضػ ُاػفُالجػدكؿُ 

بسػػػببُ%(ُاػػػفُاي ػػػ ُالدراسػػػ ُٖ.ٗٓ(ُب سػػػب ُ ََِٕ-َُٗٗاػػػ ُالدراسػػػ ُللاػػػدةُ ا ط
الرلبػ ُالسيلػي ُبللسػنفُفػ ُكحػدةُفضالنُاػفُكالتعليا ُُيتللدمالاستكلُاإلُرتفلعأ

ُسن ي ُاستال .
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السػرط ُ ا يػ ُب لاُالريػؼُفػ ُالا ػفُافأ يراطُاُتا  ُُكدارمُكافكلويلبُالجل بُاف
سػػ اتُبسػػنؿُكاسػػاُفػػ ُحرنػػ ُالتكسػػاُالعارا ػػ ُفػػ ُأُاإلحػػتالؿفرزاػػلُأالتػػ ُُ(كالجػػيش

ُا طا ُالدراس .
ُ(ّْجدكؿُ 

ََُُِٕلعلـُلعي  ُالدراس الااسكح ُلكحداتُالسن ي ُاُاار

قٌ
ز
اى

 

 اىَقبطؼخ
61-69 71-79 81-89 91-99 

2111-

2117 
 اىؼْٞخ

ػسز 

 اىَظبمِ

ػسز 

 اىَظبمِ

ػسز 

 اىَظبمِ

ػسز 

 اىَظبمِ
 ػسز اىَظبمِ

 211 59 72 59 11 - اىَْبىخ 2

 211 54 36 45 44 21 سٗٝخ اىذثبُ 4

 211 64 57 41 29 9 اىَالحَخ 5

 211 43 81 52 25 - اىحَبٍٞبد 6

 211 59 51 53 33 5 مزطبُ 7

 211 51 67 65 13 5 حصٞجخ اىشزقٞخ 8

 211 61 74 37 19 11 ٍبح٘س 9

 211 68 68 37 27 - اً اىزٗص 11

 211 61 55 48 37 - غشٗاُ 22

 211 51 71 69 11 - اىج٘ ثبىٜ 23

 اىَدَ٘ع
51 247 516 631 567 2111 

2.5% 12.4% 25.3 31.5% 28.3% 111% 

ُالايدا  ُ.ُالاس ُ ااؿُالبلحث ُبلذاتالدُالاُالدراس ُالايدا ي ُ:الالدر
ُ

 األسرة: الحالة التعميمية والمينية لرب   3-2-8
نل ػػتُاػػفُاربػػلبُاذسػػرُالاتعلاػػيفُُ ُأفُ سػػب (ِ(ُالحػػؽُ ٓيتضػػ ُاػػفُالجػػدكؿُ 

الاسػػػػتكلُالتعلياػػػػ ُففػػػػرادُالعي ػػػػ  ُكا ػػػػلؾُاػػػػاُكجػػػػكدُتبػػػػليفُفػػػػ ُ ُ%(ُ.ْٗ بحػػػػدكد
ُاػػدديجلبيػػ ُ حػػكُالحلػػكؿُالػػاُالسػػ لدةُالجلاعيػػ ُاذكليػػ ُأكُالعليػػلُإذُبلػػغُإاؤسػػراتُ

اذسػرُ%(ُاػفَُٓ.ُٗ كب سػب ُربُاسػرة(ُُّٓ افُيحاؿُس لدةُالبنللكريكسُكالعليل
بعدُلدكرُالتعلػيـُُذسيالالاستكلُالتعليا ُف ُا طا ُالدراس ُُإرتفلعفُإُ الااسكح 
 ُفػػػ ُت ايػػػ ُالريػػػؼُكتاليػػػؿُالفػػػكارؽُبػػػيفُالريػػػؼُنلفػػػ ُسػػػنلفُالاطػػػرُالعرايػػػ لافلزااػػػ ُ
ُكالحضر.
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التعلػػػيـُ ُكاكانبػػػ ُالتطػػػكرُاتطلبػػػلتُناػػػلؿُإيجلبيػػػلنُالػػػاُافب ػػػلاُبإكاػػػذاُيػػػ عنسُُ
ُكالتادـُالحضلرم.ُ

فُالدراسػػػػ ُالايدا يػػػػ ُأفُا  ػػػػ ُربػػػػ ُافسػػػػرةُذُزالػػػػتُاحلػػػػكرةُيضػػػػلنُاػػػػأكيتضػػػػ ُ
%(ُُ.ْٗ (ُكب سػػب ُِٖٖ ا  ػػ ُ ربػػ ُبيػػت(ُُاػػددإذُبلػػغُُ سػػرةبلفااػػلؿُالا زليػػ ُلألُي

%(ُٖ.ُ ُ(ُكب سػب ّٔكبلػغُاػددُالادرسػلت %(ُّ (ُب سػب َُٔالتُ لبلغُاددُالاعُك
ُ%(.ُ.ُ ُ(ُاكظف ُب سب ِِ ك

كتبػؤاـُالكظػػلئؼُعلياػ ُلسػنلفُا طاػػ ُالدراسػ ُالاسػػتكلُالتُإرتفػلعإٌفُكذُسػؾُفػ ُ
ُستثالرال.إ عنلسُآيرُالاُاسلح ُافرضُالزرااي ُك سب ُإ ُلتُكالارانزُالا  ي 

يحتػػػػلجُالػػػػاُب ػػػػلاُكحػػػػدةُسػػػػن ي ُذاتُطػػػػرازُاارا ػػػػ ُُالسػػػػلن كفُيتطلعػػػػكفأيػػػػذُإذُ
اػددُاػفُ(ُافُِ(ُالحػؽُ ٔافُافرضُالزرااي  ُكيتض ُافُالجدكؿُ ُاسلح ُا ا 

 ُاػػفُاجاػػكعُاسػػرُالعي ػػ ُ%(ْ.ِٕ ُ(ُكب سػػب ْٖٓربػػلبُاسػػر أللزرااػػ ُاػػفُيعاػػؿُب
فػ ُاالطعػ ُُربػلبُافسػرُاي ػ ُالدراسػ ُنل ػتأاػفُُفُأالاُ سػب ُللعػلاليفُبللزرااػ اتُُك

 ُأاػػػػلُأكطػػػػلُربُأسػػػػرة(ُٕٗ ُكتلي ػػػػلُاالطعػػػػ ُالاالحاػػػػ ُ ربُأسػػػػرة(ُّٗالحالايػػػػلتُ 
كاػػذاُذُيع ػػ ُاػػدـُكجػػكدُرةُربُأسػػ(ُّاالطعػػ ُللعػػلاليفُبللزرااػػ ُفػػ ُزكيػػ ُالػػذبلفُ 

زراا ُف ُالاالطع ُالاذنكرةُبؿُا لؾُافُيعاؿُبللزراا ُالػاُجل ػبُالكظيفػ ُالا  يػ ُ
ُُُف ُآفُكاحد.

فػػ ُحػػيفُسػػجلتُحلػػيب ُالسػػريي ُ سػػب ُ لػػفرُائػػكم(ُكذلػػؾُبسػػببُالتكجػػتُ حػػكُ
اػػػػاُكجػػػػكدُالعاػػػػؿُفػػػػ ُال اػػػػؿُكالتجػػػػلرةُكاليػػػػدالتُافجتالايػػػػ ُكا  ػػػػلُالجػػػػيشُكافاػػػػفُ

ُ.احدكدُلزراا ُالعلؼُاستثالر
ُ
ُ
ُ

 ستثمارىا :أالزراعية و  رضممكية األ  3-2-9
ُلُنأرضػذُتاتلؾُُايدا يلُن%(ُافُافسرُالااسكح ُُِ (ُافّٓيتض ُافُالجدكؿُ 

ليسػػتُاػػفُُسػػرُْياػػذ ُافُيُكاػػفُاي ػػ ُالدراسػػ ُُ(ُأسػػرةِِْكتاثػػؿُاػػذ ُال سػػب ُ ُ زراايػػ
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فُاػػفُاػػدُيلداػػ تُفي ػػلُ الػػاُا طاػػ ُالدراسػػ ُكسػػنا ػػلجرةُا طاػػ ُالدراسػػ ُبػػؿُجػػلاتُ
كب ػػلاُكحػػدةُسػػن ي ُالي ػػلُُأرضتُبسػػرااُيطعػػ ُاػػكُالفلكجػػ ُكيلأكُالراػػلدمُأاليللديػػ ُ
ارضػػلنُُالااسػػكح ُايػػدا يلُتاتلػػؾُ%(ُاػػفُاذسػػرٖٕ زراايػػ ُُلُنأرضػػ ػػ ُذتالػػؾُفلػػذلؾُ

زراايػ ُُأرضالتػ ُتاتلػؾُُسػربلغُاػددُاف(ُأسرةُُكُٖٓٓزرااي ُكتاثؿُُاذ ُال سب ُ 
ُسػػتثالر%(ُكيرجػػاُاػػدـُافَُب سػػب ُ ُكاػػفُاي ػػ ُالدراسػػ ُُأسػػرةُ(ََِ كذُتسػػتثارالُ
ُ:الاُاليل 

رتفػػلع اطػػلعُالتيػػلرُالن ربػػلئ ُُكإلُ ظػػراُنُايػػل ُالسػػا ُراػػدـُتػػكفُ-ُ سػػعلرُالكيػػكدُأُات
ُركائي .الاستيدـُلتسويؿُالاضيلتُاإل

ُتنػلليؼُالعاليػلتُإرتفػلعبسببُُ ادـُتانفُالازارعُافُت فيذُاتطلبلتُالزرااُ-ِ
تبلػػغُُإذُ(حلػػلدالُ سػػادةافُ ابيػػداتالُ بػػذكرالُ حراثػػ ال زراايػػ ُالتػػ ُتسػػاؿُال

(ُالػػػػؼََُُ ُكالحلػػػلدُ (ُالػػػؼُدي ػػػػلرِٓ ُرضسػػػلا ُالحراثػػػ ُاكُتسػػػػكي ُاف
ُ*.دي لر

اردكداػلُُإرتفلعُبسببليرُالزراا ُايرلُاالؿُلبُافراض لحلبُأ سولؿُإُ-ّ
ُ.ثيرُافُالعراييؿاج تُالنُكاالر  ُبلل سلطُالزراا ُالذمُتُيتللدماإل

 اطػلعُالتيػلرُإي ُكتعطيػؿُاضػيلتُالبػزؿُبسػببُاإل تلجالترب ُكتداكرُُالكح ُ-ْ
ُالػػاادلُبػػدكر ُُمالػػذا سػػكبُالايػػل ُالجكفيػػ ُُإرتفػػلعسػػ ـُفػػ ُأالن ربػػلئ ُااػػلُ

ُ.اذاُتـُاستلالح لُاذُا تسلرُاذراض ُالسبي ُليرُاللللح ُللزراا 
ُ
ُ
ُ
ُ(ّٓجدكؿُ 

ََُِٕلعلـُُلعي  ُالدراس الااسكح ُُكحداتُالسن ي للثالرالُالني ُاذرضُكاستطبيع ُ

                                                 

 *ُالدراس ُالايدا ي ُللبلحث ُ.
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 211 2.5 5 11 21 87.5 175 اىَْبىخ 2

 211 36 72 29 58 35 71 سٗٝخ اىذثبُ 4

 211 1.5 1 2.5 5 97 194 اىَالحَخ 5

 211 13 26 6 12 81 162 اىحَبٍٞبد 6

 211 15.5 31 17 34 67.5 135 مزطبُ 7

 211 22.5 45 13.5 27 64 128 حصٞجخ اىشزقٞخ 8

 211 11.5 21 2.5 5 87 174 ٍبح٘س 9

 211 16.5 33 16 32 67.5 135 اً اىزٗص 11

 211 4 8 3.5 7 92.5 185 غشٗاُ 22

 211 - - - - 111 211 اىج٘ثبىٜ 23

 3888 %53 343 %58 388 %58 5558 انًعًىع

ُاستالرةُاذستبيلفُ.ُ الالدرُ:ُااؿُالبلحث ُبلذاتالدُالاُالاس ُالايدا  ُ
ُ

   :الخدمات التجارية 3-3
تاثلػػػتُاليػػػدالتُالتجلريػػػ ُباحػػػالتُبيػػػاُالافػػػردُكيػػػدُبلػػػغُاػػػددُالاحػػػالتُالتجلريػػػ ُ

درُاسػػتحكذتُالػػاُاسػػلح ُتاػػ(ُاحػػالنُتجلريػػلنُٕٓٓ ُكاحجلا ػػل كاا ػػلُأيػػتالؼُإالػػاُ
فػػ ُتسػػييدُُدكر ُاإلحػػتالؿُالاضػػطربُجػػرااا ػػ ُللظػػرؼُافُكيػػدُنػػلفُ (ُدك اػػلُنُٕ بػػػ

 ُكيانػػػفُيبػػػُراالاحػػػالتُالتجلريػػػ ُبعػػػدُافُتاطعػػػتُالسػػػبؿُفػػػ ُالكلػػػكؿُالػػػاُالاػػػدفُال
التػػػ ُتكسػػػعتُفي ػػػلُال سػػػلطلتُ(ُزكيػػػ ُالػػػذبلفُْاالطعػػػ ُ ُاسػػػلادةُذلػػػؾُبكضػػػكحُفػػػ 

ذيفلػػؿُُل ػػلُإذكاكاج ت ػػلُُيللديػػ الُالاالطعػػ ُاػػفُارنػػزُادي ػػ ُيػػربُالتجلريػػ ُبسػػبب
ثػػرُفػػ ُتكجػػتُبوػػداد(ُفنػػلفُلاكيػػاُالاالطعػػ ُافُ–الراػػلدمُ العػػلـُُالطريػػؽبي  اػػلُسػػكلُ

بيػاُالاػكادُبتيلػصُااتػدادُإاتػدادُالسػريط ُالػاُلفُل ذاُال سلطُكتحكؿُاػذاُافالسنٌُ
بوػػػدادُالػػػػاُب ػػػػلاُ-ريػػػػؽُراػػػػلدمطللاػػػػللنكاُاذراضػػػػ ُالاكاج ػػػ ُُااػػػدكلػػػػذلؾُ سػػػلئي ُاف
افضػػؿُكلػػذلؾُايػػذُالزحػػؼُالتجػػلرمُيلػػت ـُُاػػردكدُاػػلل  ػػلُذاتُ ٌُإللاحػػالتُالتجلريػػ ُا

اسلحلتُافُاذراض ُف ُدايؿُالاالطع ُف ُالا لطؽُالكايع ُالاُاسلف ُيريب ُاػفُ
بعػػػػددُالاحػػػػالتُُافكلػػػػازكيػػػػ ُالػػػػذبلفُالارتبػػػػ ُُ(ْحتلػػػػتُاالطعػػػػ ُ أالطريػػػػؽُكلػػػػذلؾُ

(ُٖتلت ػػلُاالطعػػ ُ ُ (ُدك اػػلُنٖ.ّاسػػلح ُ سػػولتُ(ُاحػػالنُتجلريػػلنُُِٔ البػػللغالتجلريػػ ُ
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ُلكطػػػػأاػػػػلُأ(ُدك اػػػػلن.ُٓ.ِاسػػػػلح ُ احتلػػػػتُ(ُاحػػػػالنُتجلريػػػػلنُُِٖحلػػػػيب ُالسػػػػريي ُبػػػػػ 
(ُاحػػالنُتجلريػػلنَُّ(ُلػػزكافُبػػػ ِِاالطعػػ ُ فنل ػػتُاالطعػػ ُبعػػددُالاحػػالتُالتجلريػػ ُ

ُزرااػػ ُالبسػػلتيفُكحاػػكؿباػػكفُ تذُزاؿُسػػنلفُالاالطعػػ ُيُإذُ (ُدك اػػلُنٓ.ُكباسػػلح ُ 
اػفُاليػدالتُاجاكا ُفُا لؾُأ(ُِالحؽُ ُ(ٖكُُٕ ُيفالدكاجف.ُكيتض ُافُالجدكل

(ُكابيػتُسػيلراتُّسيلراتُاػدد ُرضل(ُكاعّاستؿُزراا ُاددُ  ُتاثلتُبػُالتجلري 
سػػولتُبيػػاُالوػػلز(ُأاليػػ ُل(ُاحطػػ ُُٔك أاليػػ ُ(ُاحطػػ ُتعبئػػ ُكيػػكدُُْك ُ(ّاػػددُ 

ُ.لزرااي افُاذراض ُاُ(ُدك الُنٔ.ٖ ُتُالاذاستحُكسلح ُا
 

 الخدمات الصناعية : 3-4
تاثلػػتُاليػػدالتُاللػػ لاي ُبػػللاحالتُكالػػكرشُاللػػ لاي ُكيػػدُبلػػغُاػػددُالاحػػالتُ

(َُْْ (ُِ(ُالحػػػؽ َُكٗناػػػلُيبػػػدكُاػػػفُالجػػػدكلييفُ اللػػػ لاي ُفػػػ ُا طاػػػ ُالدراسػػػ ُ
بػػػيفُللػػػكرشُاللػػػ لاي ُيتبػػػليفُالتكزيػػػاُالانػػػل  ُُك(ُدك اػػػلن.ُِٕاسػػػلح ُ سػػػولتُاحػػػالنُ

اسػػلح ُسػػولتُ(ُاحػػالنُُّٕ ُالػػا(ُزكيػػ ُالػػذبلفُْاالطعػػ ُ ُاحتػػكتُفاػػدالاالطعػػلتُ
نل ػػتُالػػاُسػػنؿُسػػريطُياتػػدُباحػػلذاةُضػػف ُ  ػػرُالفػػراتُاليا ػػاُيسػػااُ(ُدك اػػلنُٔ.ٗ 

احليػػػػػلنُبػػػػػللح ُاللػػػػػ لا ُالػػػػػذمُياػػػػػدـُيػػػػػدالتُلتلػػػػػلي ُكادااػػػػػ ُالسػػػػػيلراتُكالانػػػػػلئفُ
(ُٖ.ُّاسػػلح ُ سػولتُ(ُاحػالنُُٓ(ُحلػيب ُالسػريي ُبػػ ٖكتلت ػلُاالطعػ ُ كالاعػداتُ

(ُُِـُالػػركسُبػػػ أ(َُُ ُتاالطعػػفنل ػػتُاالطعػػ ُفػػ ُاػػددُالاحػػالتُُايػػؿاػػلُأُ دك اػػلُن
فُأتضػػػػ ُاػػػػفُيػػػػالؿُالدراسػػػػ ُالايدا يػػػػ ُإكيػػػػدُُ(ُدك اػػػػلن.ْ.َاسػػػػلح ُ سػػػػولتُُ احػػػػالُن

فػػػػػػ ُاػػػػػػددُالاحػػػػػػالتُكالػػػػػػكرشُُافكلػػػػػػاحتلػػػػػػتُالارتبػػػػػػ ُأ(ُزكيػػػػػػ ُالػػػػػػذبلفُْاالطعػػػػػػ ُ 
اتػػدادُ  ػػرُالفػػراتُيػػربُجسػػرُإالػػاُُبكجػػكدُحػػ ُلػػ لا ُسػػريط ُااتػػدُ اللػػ لاي 
كؿُالاحػػػػالتُاللػػػػ لاي ُالػػػػذمُياػػػػدـُأنػػػػلفُكذُزاؿُاػػػػذاُالحػػػػ ُاللػػػػ لا ُُ اللػػػػدياي 

كافلبػلفُكجػكدُاعالػ ُالػثلمُفضػالنُاػفُُ راتُكالارنبػلتلدااػ ُالسػياُتيدالتػتُلتلػلي ُُك
كيعػػػدُاػػػذاُالحػػػ ُُ اتػػػدادُ فسػػػتُكتػػػدايؿُاليػػػدالتُالااداػػػ ُاػػػفُتلػػػؾُالاحػػػالتفػػػ ُاإل

ُنبػػرُالػػلدرُالتلػػكثُل  ػػرُالفػػراتُاػػفُزيػػكتُكداػػكفُكاػػكادُلػػلب ُ.أفُاللػػ لا ُاػػ
كُأكيتبػػػليفُالتكزيػػػاُالانػػػل  ُللاحػػػالتُاللػػػ لاي ُكالػػػكرشُالاتاثلػػػ ُبتلػػػلي ُالانػػػلئفُ

كاحػػالتُالتجػػلرةُكاحػػالتُبيػػاُُ بػػكابُكالسػػبلبيؾُالحديديػػ ُكيزا ػػلتُالايػػل لػػ لا ُاف
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 ُ سػػػكاُ ػػػكلُجديػػػدةُفػػػسػػػ اتُأُاإلحػػػتالؿؼُظػػػرُكرات.ُلنػػػفُلحتيلطيػػػ ُللسػػػيالاػػػكادُاإل
 تيج ُلتعػذرُالعػلاليفُفػ ُاػذ ُالاحػالتُُتالطعلالليدالتُالل لاي ُالاُاستكلُال
 سػدادُالطػرؽُكالحػكاجزُكالسػيطراتُكحظػرُاُتا ػ ُُكافُازاكل ُالعاؿُف تيج ُالظرؼُاف

لاي ُالػػػػاُالتيريػػػػبُكالولػػػػؽُكالت ػػػػديـُاللػػػػ ُتكتعػػػػرضُالنثيػػػػرُاػػػػفُالاحػػػػالُ التجػػػػكاؿ
 تسػلرُاحػالتُككرشُلػ لاي ُإفػرزتُأاحالتُنؿُاػذ ُالظػركؼُلحلبُالأاتالؿُاتُُك

كيتضػػػ ُاػػػفُُالزراايػػػ ُ.ُافراضػػػ لػػػويرةُات ػػػلثرةُفػػػ ُا طاػػػ ُالدراسػػػ ُالػػػاُحسػػػلبُ
سػػالؾُ تػػلجُالػػؼُالػػدكاجفُكافاعلاػػؿُإلُ(ٔ فُا ػػلؾُأ(ُِ(ُالحػػؽُ َُكُٗالجػػدكؿُ 

كاعاػؿُُ(ُحلػيب ُالسػريي ٖ(ُا  ػلُفػ ُاالطعػ ُ ْكتسايفُالحيكا لتُالالسي ُتتكزعُ 
(ُدك اػلن.ُٓ.ُٓ(ُزكي ُالػذبلفُكالحالايػلتُباسػلح ُ ٔ(ُكُ ْ ُ لنؿُافُاالطعكاحدُ

(ُدك اػػلنُٓ.ِ ُ (ُزكيػػ ُالػػذبلفُباسػػلحْناػػلُيكجػػدُافاػػسُبػػيضُالػػدجلجُفػػ ُاالطعػػ ُ 
(ُُٖربػػػاُاعلاػػػؿُبلػػػكؾُاػػػفُاجاػػػكعُ أُكُفلبػػػلأكاعالػػػيفُسػػػتلينرُكاعاػػػؿُثلػػػمُكاعاػػػؿُ
للحديػدُُكاحػد(ُاحط ُلسػؿُكتسػحيـُكاجاػاُُِاعاالنُف ُا طا ُالدراس ُنالُتكجدُ 

ُ.ُاليردة
ُ

 الخدمات الصحية : 3-5
ت ايػػ ُالريػػؼُاػػفُفػػ ُُالالضػػ الدكلػػ ُفػػ ُا تلػػؼُالثال ي ػػلتُاػػفُالاػػرفُُاالػػت

اللػػػحي ُ جتالايػػػ ُيػػػالؿُب ػػػلاُارانػػػزُلػػػحي ُكرفػػػد ُبنػػػؿُكسػػػلئؿُت ايػػػ ُاليػػػدالتُاف
ناػػلُُتلػػؾُالفتػػرةفػػ ُ ُاللػػحيُلتفنػػلفُ لػػيبُا طاػػ ُالدراسػػ ُاػػفُاليػػداُ (كالتعليايػػ 

(ُْ.ٖ ُلاػػلُاالطعتػػأ(ُارانػػزُلػػحي ُفرايػػ ُٖ ُ(ِّ(ُكيريطػػ ُ ّٔيبػػدكُفػػ ُجػػدكؿ 
لكجػكدُالارنػزُاللػح ُُ ارانػزُلػحي في اػلُزكي ُالذبلفُكحليب ُالسػريي ُفػالُيكجػدُ

نثػػػرُاػػػفُأُ(ُزكيػػػ ُالػػػذبلفْ بعػػػدُاػػػفُاالطعػػػ تالػػػذمُذُُكاذكلػػػ ُفػػػ ُادي ػػػ ُاليللديػػػ ُ
(ُايػلدةُّٗيكجدُف ُا طاػ ُالدراسػ ُ ُ نـ(ِالسريي ُ ُكافُاالطع ُحليب ُـ(ََٓ 

سػػػيدتُا ػػػدالُتػػػردلُالكضػػػاُطبيػػ ُكلػػػيدلي ُاكزاػػػ ُالػػػاُاالطعػػػلتُا طاػػػ ُالدراسػػػ ُ
.ُاذا  ُكتعسرُالػاُسػنلفُالا طاػ ُاراجعػ ُالاؤسسػلتُاللػحي ُفػ ُادي ػ ُالراػلدم

(ُزكيػػ ُالػػذبلفُاػػلـُْالػػ ُفػػ ُاالطعػػ ُ أ سػػلاُاجاػػاُطبػػ ُكارنػػزُلػػح ُإكيػػدُتػػـُ
سػػػػينكفُُ الزراايػػػػ ُفػػػػ ُالاالطعػػػػ ُافراضػػػػ اػػػػفُُِـ(ََُُٓالػػػػاُاسػػػػلح ُ ُ ََِٓ
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(ُٓ.ِأمُاػػػػػػلُيسػػػػػػلكمُ ُِـ(َِٖٔ ُاللػػػػػحي ُاليػػػػػػدالتاؤسسػػػػػلتُاسػػػػػػلح ُُاجاػػػػػكع
ُ(ُ .دك الُن

ُ(ّٔجدكؿُريـُ 
ُريؼُادي  ُاليللدي ف ُاالطعلتُُ(ِـ دُالاؤسسلتُاللحي ُكالتعلياي ُكالدي ي ُكاسلحت لاادا

ََُِٕالـ

لى
نش

ا
 

 انًماطؼح

 انكهٍح انًغاؼح انخذياخ انذٌٍُح انخذياخ انرؼهًٍٍح انخذياخ انصؽٍح

ض 
اك

ًش
ان

ٍح
ؽ

ص
ان

ها 
ؼر

غا
ي

خ  
دا

ٍا
نؼ

ا

خ
ٍا
ذن

صٍ
ان
و
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غا
ي

 

ط
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ًذ
ان

 

ها
ؼر

غا
ي

ذ  
ظ

غا
نً

ا

ؼح
اي

ع
ان

ها 
ؼر

غا
ي

 

ظذ
غا

نً
ا

ها 
ؼر

غا
ي

 

و
3

َى 
و
د

 

 5.3 1325 511 1 3111 3 9151 3 111 5 511 1 اىَْبىخ 2

 سٗٝخ اىذثبُ 4
2 

 إٔيٜ
1511 8 181 3 8115 3 3111 2 1511 14156 5.7 

 4.2 11611 - - 2111 2 8151 4 61 3 511 1 اىَالحَخ 5

 4.11 11141 - - 211 2 7511 2 41 3 511 1 اىحَبٍٞبد 6

 2.4 6181 - - 2111 2 3511 3 81 4 511 1 مزطبُ 7

8 
حصٞجخ 

 اىشزقٞخ
- - 6 121 8 21111 6 5111 - - 25221 11.19 

 3.3 8261 - - 211 2 5751 4 41 3 511 1 ح٘سٍب 9

 4.12 11161 - - 2111 2 7511 3 61 3 511 1 اً اىزٗص 11

 4.9 12365 - - 6111 6 5815 3 61 3 511 1 غشٗاُ 22

 4.1 11311 - - 2111 2 7751 3 61 3 511 1 اىج٘ ثبىٜ 23

و888 30 3و5588 0 انًعًىع
3

 36 83558 38 30888 3 3888 538308 48.5 

ُالالدرُ:ُااؿُالبلحث ُبلذاتالدُالاُاستالرةُاذستبيلفُ.
ُبيل لتُليرُا سكرةُ.ُ اديري ُتربي ُاحلفظ ُاذ بلرُ/ُيسـُالتيطيطُُ-ُ

ُ(ُدك ـٓ.ِ(ُ= ِـََّٔاسلح ُاليدالتُاللحي ُ -
ُ(ُدك ـِ.ّّ(ُ=ُ ِـَُُّٖاسلح ُاليدالتُالتعلياي ُ ُ-
ُ(ُدك ـ.ْ.ُِ=ُ ُ(ِـَََ.ُّاسلح ُاليدالتُالدي ي ُ=ُ ُ-

                                                 

 الدراس ُالايدا ي .الالدر:ُُ(ُُ 
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 الخدمات التعميمية: 3-6
لزاايػػػػلنُفػػػػ ُإبتػػػػدائ ُ ُكلاػػػػلُنػػػػلفُالتعلػػػػيـُاإلبتدائيػػػػ ُكالثل كيػػػػ كتسػػػػاؿُالاػػػػدارسُاف

فػ ُالحضػرُكالريػؼُالػاُنلفػ ُلسػنلفُلبتدائيػ ُ تُكجػبُب ػلاُالاػدارسُاإلإ ُف *(العراؽ
ُالسكاا.

ُ ائيػػ ُكثل كيػػ ُكب سػػببتدإ(ُادرسػػ ُْٔكيػػدُبلػػغُاػػددُالاػػدارسُفػػ ُا طاػػ ُالدراسػػ ُ 
اػلُاػددُالاػدارسُأ(ُادرسػ َُُٔ%(ُافُاجاكعُادارسُ لحي ُالحبل يػ ُالبللوػ ُ َٔ 
تلايػػػذانُ(ُُُّّٕ ُتحتػػػكمُالػػػا(ُادرسػػػ ُْٕ فنػػػلفايػػػتلط(ُُكب ػػػلتُُكُبتدائيػػػ ُ ب ػػػيفاإل

ُتحتػػػػكمُالػػػػارسػػػػ ُ(ُادُٕايػػػػتلط(ُ ُكب ػػػػلتُُكالاػػػػدارسُالثل كيػػػػ ُ ب ػػػػيفُأاػػػػلُ ُكتلايػػػػذة
ُ.(ُ ُةتلايذانُكتلايذ(ُِٖٓٓ 

الاػػػدارسُ يػػ ُبأ(ُالتكزيػػاُالانػػػل  ُلعػػددُِْ(ُكاليريطػػ ُ ّٔيتضػػ ُاػػفُالجػػػدكؿُ 
(ُّٔ طاػػ ُالدراسػػ ُ االاػػدارسُفػػ ُأب يػػ ُبلوػػتُُيػػد ََُِٕفػػ ُا طاػػ ُالدراسػػ ُلعػػلـُ

ُافراضػػ (ُدك اػػلنُاػػفُاسػػلح ُِْ.ّّلكمُ سػػأمُاػػلُيُِـ(َُُّٖ ُادرسػػ ُكباسػػلح 
ُس(ُاػػػداُرٖبكايػػػاُ ُافكلػػػاالارتبػػػ ُُي حلػػػيب ُالسػػػري(ُٖحتلػػػتُالاالطعػػػ ُ أالزراايػػػ  ُ

يػػرلُينػػلدُيتسػػلكلُفي ػػلُاػػددُالاػػدارسُبػػيفُاػػلُالاالطعػػلتُافأللزيػػلدةُالنبيػػرةُللسػػنلف ُ
الاػػػدارسُالثل كيػػػ ُتسػػػوؿُُكتجػػػدرُاذسػػػلرةُالػػػاُافنػػػؿُاالطعػػػ .ُُ(ُادرسػػػ ُفػػػ ْ-ّ 

فػػ ُُالثالثػػ دكاـُالػػبتدائيػػ ُ فسػػ لُب ظػػلـُالػػدكاـُالات ػػلكبُالػػذمُيلػػؿُالػػاُالاػػدارسُاإل
بػػػػلاُ بُسكبلذانػػػػلفُحػػػػؿُاػػػػذاُاذنتظػػػػلظُبلسػػػػتثالرُاسػػػػلحلتُالاػػػػداُرُالب ليػػػػ ُالكاحػػػػدة.

ُي ُبلنثرُافُطلبؽ.لادارسُتناي
بتدائيػ ُكالثل كيػ ُكا دُتحليػؿُالنفػلاةُللكظيفػ ُالتعليايػ ُلا طاػ ُالدراسػ ُللارحلػ ُاإل

ُتي ُ:فنل تُالاؤسراتُال
ُ((ُتلايػذُ/ادرسػ ِ.ُِْ بتدائي ُاػفُالتالايػذُبلػكرةُالاػ ُحل ُالادرس ُاإل .ُ

َُّٔبتدائيػػػػػ ُ كاػػػػػكُياػػػػػؿُاػػػػػفُالاعيػػػػػلرُالعرايػػػػػ ُالاحػػػػػددُلحجػػػػػـُالادرسػػػػػ ُاإل
 .(/ادرس تلايذ

                                                 

 .ُٕٔٗ(ُلس  ُُُٖيل كفُالتعليـُاذلزاا ُريـُ ُ*

 .ََِٕا سكرة ُاديري ُتربي ُاحلفظ ُاذ بلر ُيسـُالتيطيط  ُبيل لتُليرُ(ُُ 
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(ُتلايػذُُّْ.ِٖٓ.َّٗ فاػدُبلوػتُُ(ايػتلطُ ب ػلتُ ب يف بتدائي ُالادارسُاإل .ِ
اػػدادُالتالايػذُفػػ ُالاػدارسُفػػ ُأالتبػػليفُفػ ُُالػاكتلايذة/ادرسػ ُ.ُكيرجػاُذلػػؾُ

 يفُالنثلف ُالسنل ي ُكتكزياُالسنلفُ.طعلتُكتبللااال

فبلػػػػػغُُ(ايتلط ب ػػػػػلتُ ب ػػػػػيف (ُادرسػػػػػ ُُٕحلػػػػػ ُالاػػػػػدارسُالثل كيػػػػػ ُالبللوػػػػػ ُ  .ّ
ُفاػبتعػدتُنثيػرانُأكيػدُُ((ُطللػبُكطللب /ادرسػ ْ.َُٓحجا لُبلكرةُالاػ ُ 
 .(طللب/ادرس َٓٓالاعيلرُالعراي ُالبللغُ 

ولؿُالنثيػػرُتسػػإ ُالػػاُ يفػػلضُفػػ ُاػػددُالطلبػػ ُفػػ ُالاػػدارسُالثل كيػػكيعػػكدُاػػذاُاإل
يعػل  ُُالادي  ثـُافُريؼُكالجيشُُالسرط  يراطُف ُكُاإلأـُ الل ُاكائلإافُالطلب ُب
ُُُجتالاي .أسبلبُنالؿُدراست ـُفإُافازكؼُالطللبلتُافُاسنل ُ

ُ
 الخدمات الدينية : 3-7

التػػ ُياػػلرسُ*ُكالاسػػلجدُالجلاعػػ بللاسػػلجدُُكالسػػعلئرُالدي يػػ ُاليػػدالتُ تاثػػؿُاػػذت
ُ فػ ُا طاػ ُالدراسػ ُالعارا ػ  ػكاعُالتكسػاُأيػرُاػفُآكاػذاُ ػكعُُ ةالسػنلفُاللػالُفي ل
الزراايػػ ُكيتضػػ ُاػػفُالجػػدكؿُُافراضػػ اػػلنفُبعيػػدةُاػػفُأف ػػ ُُ(الاػػدافف اػػلُالااػػلبرُأ
اػػػػددالُُالجلاعػػػػ ُالبػػػػللغكالاسػػػػلجدُُاسػػػػلجدلل(ُالتكزيػػػػاُالانػػػػل  ُِٓ(ُكاليريطػػػػ ُ ّٔ 
سػػػػولتُ.ُاسػػػػلجد(ُّجلاعػػػػلنُك اسػػػػجدانُُ(َّ ُا  ػػػػلُ جلاعػػػػلنُكاسػػػػجداُناسػػػػجدانُ(ُّّ 

الزراايػ ُكنػلفُالػدافاُالسيلػ ُُافراضػ طعػتُاػفُيتُيإ(ُدك النُْ.ُِ اسلح ُتادرُبػ
ينػػكفُلنػػؿُاسػػيرةُُنػػ ب ػػلاُاػػذاُالعػػددُاػػفُالجكااػػاُكالاسػػلجدُُفػػ للنثيػػرُاػػفُالسػػنلفُ

ُير.آ ُبيفُجلااُُكفبعدُالاسلفضالنُافُُ كُاسجدأجلااُ
(ُِِ(ُحلػػػيب ُالسػػػريي ُكاالطعػػػ ُ ٖالاالطعػػػ ُ ُبلػػػغُاػػػددُالاسػػػلجدُالجلاعػػػ ُفػػػ 

(ُٓ-ِلنػؿُا  ػلُبي اػلُتػراكحُاػددالُاػفُ ُ جلاعػاسػلجدُ(ُٔ بػػُافكلػارتب ُالزكافُال
ُ.الطع اف ُنؿُُ(ُ جلااُكاسجداسجدُ

                                                 

ُ*ُالاسجدُالجلااُانبرُافُالاسجدُاسلح ُكالذمُتالـُبتُيطب ُالجاع .
 الدراس ُالايدا ي .الالدر:ُ(ُُ 
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 الخدمات العامة : 3-8
 شبكة مياه الشرب : 3-8-1

لػػتُُإذ ُالريفيػػ ُاتالاسػػتاُراللػػح ُلسػػنلفُُايفُالجل ػػبلفػػ ُتػػُاُننبيػػُرُاُنللاػػلاُدكُرإٌفُ
سػتعالؿُالايػل ُإاايػ ُأاداا ُحيلةُالسنلفُكاكُاذاُالُتكفرُفيعنسُيجلب ُف ُافرُثُهاف

تعػل  ُاالطعلتُا طاػ ُالدراسػ ُُلنف.ُف ُأمُانلفلسنلفُلالاستكلُالحضلرمُُال اي 
سػلذتُالايػل ُإاحطػلتُتوطيػ ُتلؿُذسػبلبُتتعلػؽُبعػدـُالت ُالسربُافُسح ُايل ُ

ُ(ََِ-َُٓ سػلل ُتوطػ ُإُاحطػ ُفُنػؿألايػل ُُكاضػ ُاحطػلتُـُ تيج ُللػورُحجػ
الاػػػكادُُإسػػتيداـاللػػػحي ُاػػفُ لحيػػػ ُُطرُكسػػتفتاػػرُالػػػاُالاػػاُذلػػػؾُكاػػػ ُُسػػن ي كحػػدةُ

 اطلعُالتيػلرُالن ربػلئ ُالاسػتارُالػذمُيسػوؿُإبللايل ُااُكجكدُاسنل ُتتعلؽُالاعاا ُ
 ُالاحطػلتُتعػل  ُاالُيؤدمُالاُا اطػلعُالايػل ُاػفُالسػنلفُثػـُافُاػذُالاحطلتاذ ُ

ُ(ُّافُاذاالؿُكالحلج ُالاُالليل  .ُلكرة 
الايػػل ُُكجػػكدربػػاُاالطعػػلتُتعػػل  ُاػػفُاػػدـُأ(ُافُا ػػلؾُِٕجػػدكؿُ الكيتضػػ ُاػػفُ

(ُالاالحاػ ُٓالاالطعػ ُ ُكاػذ ُالاالطعػلتُاػ ست الؾُالا زل ُ السرب(ُاللللح ُلأل
اػػلدُالسػػنلفُالػػاُنرطػػلفُكال اللػػ .ُكاػػذاُيع ػػ ُااتكااػػلطعت ُ(ُاػػلحكزُٗالاالطعػػ ُ ُك

االُيجعؿُالسػنلفُارضػ ُلنثيػرُُ ؿُاتطلبلتُالحيلةنٌُلسدُبلرُالا زلي ُايل ُال  رُكال
اػػػػػراضُكاػػػػػذاُاؤسػػػػػرُسػػػػػلب ُيػػػػػ عنسُالػػػػػاُلػػػػػح ُسػػػػػنلفُتلػػػػػؾُالاالطعػػػػػلتُاػػػػػفُاف

الزراايػػػ ُُرضسػػػلذتُالايػػػل ُاػػػفُافإبلوػػػتُالاسػػػلح ُالتػػػ ُتاطع ػػػلُيػػػدُُكك سػػػلطلت ـ.ُ
(ُٗاػػ ُالػػاُاالطعػػلتُا طاػػ ُالدراسػػ .ُجػػدكؿُ سػػلل ُاكُزإ(ُُٖدك ػػـ(ُبكايػػاُ ٕٔ.ِ 

ُ(.ِالحؽُ 
ُ

 خدمات الكيرباء: 3-8-2
اػػػػفُاليػػػػدالتُُكتيعػػػػدُ ا طاػػػػ ُالدراسػػػػ ُاالطعػػػػلتُتوطػػػػ ُيػػػػدالتُالن ربػػػػلاُجايػػػػاُ

سػػنلفُالفػػ ُحيػػلةُك سػػلطُثيرُل ظػػرانُلاػػلُل ػػلُاػػفُفلئػػدةُكتػػيكايػػلنُحتلج ػػلُالتػػ ُتُسػػلساف
ُافُالادي  . ُكتعدُكسيل ُحضلري ُلتاريبُالريؼُكحرنت ـ

ُ
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ُ(ُّلكرةُ 

ُ
ََُِٖ/ُ/ِٖ ُتلري ُالتلكيرُف ُسلل ُايل ُف ُزكي ُالذبلفإ

 
ُا ػلطؽُالاطػرُاػفُافأذُإ  اطػلعُالاسػتارُفُالُتعل  ُا تُا طاػ ُالدراسػ ُكااػـك

ا ػػػػ ُكتػػػػداكرُالكضػػػػاُافََُِّالعػػػػراؽُاػػػػلـُُإحػػػػتالؿُا ػػػػدالُتػػػػـللتيػػػػلرُالن ربػػػػلئ ُ
اتاػػلدُاإلُالػػاُالسػػنلفُدفػػالُاػػتيريػػبُاالؿُااػػلإلػػاُإكتعػػرضُالا ظكاػػلتُالن ربلئيػػ ُ

بلػػغُاػػددُالاكلػػداتُالن ربلئيػػ ُُكيػػداليػػ  ُالػػاُالاكلػػداتُالا زليػػ ُكالاكلػػداتُالنبيػػرةُاف
(َُٓ-َّ ُكتتفػػػلكتُسػػػع ُالاكلػػػداتُبػػػيفُ (ُاكلػػػداُنُِّ اذاليػػػ ُفػػػ ُا طاػػػ ُالدراسػػػ 

ول لُنػؿُاكلػدُفُاعدؿُالاسلح ُالت ُيسػأيطلنُن ربلئيلنُكالالنُالاُالكحداتُالسن ي ُُك
لاسػػػلح ُالااتطعػػػ ُاػػػفُاذراضػػػ ُالزراايػػػ ُاكبللتػػػلل ُفػػػلفُُِـ(َٓتلػػػؿُالػػػاُحػػػكال ُ 

 (ُدك اػػلُنْٔ.ِ تلػؿُالػػا
كاػػذاُ ػػكعُاػفُالتكسػػاُالعارا ػػ ُفػػ ُُ الزراايػػُرضاػفُافُ* 

ا طاػ ُالدراسػ ُلكتتػكزعُاػذ ُالاكلػداتُبسػنؿُاسػكائ ُفػ ُاالطعػلتُاا طا ُالدراسػ  ُ
زاتُالا بعثػػ ُلالوػػُبسػػببفُكالبيئػػ ُفػػ ُا طاػػ ُالدراسػػ ُيػػ عنسُسػػلبلنُالػػاُلػػح ُالسػػنل

سػتارتُاػذ ُأاُاػلُذإكالت ُتاثؿُالدرانُجديدانُللتلػكثُفػ ُا طاػ ُالدراسػ ُكالضكضلاُ
                                                 

 الدراس ُالايدا ي .الالدر:ُ*
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 اطػػػلعُالتيػػػلرُالن ربػػػلئ .ُبلػػػغُاػػػػددُاُتفػػػ ُتسػػػويؿُالاكلػػػػداتُُكُ ل فسػػػليػػػ ُللكبالعاليػػػ ُ
دانُن ربلئيػلىُكبػذلؾُ(ُاكلػَْ ُاسػتحكذتُالػاُُ(ُزكيػ ُالػذبلفْالاكلداتُفػ ُاالطعػ ُ 

السػػػػنلفُكالاحػػػػالتُُلػػػػدفكؿُفػػػػ ُاػػػػددُالاكلػػػػداتُالاسػػػػتيدا ُاػػػػفُتحتػػػػؿُالارنػػػػزُاف
انُن ربلئيػػػلن ُد(ُاكلػػػّٕ بػػػػ(ُحلػػػيب ُالسػػػريي ُٖالتجلريػػػ ُكاللػػػ لاي  ُتلت ػػػلُالاالطعػػػ ُ 

كيتبػػػليفُاػػػددُالاكلػػػداتُفػػػ ُا طاػػػ ُالدراسػػػ ُ تيجػػػ ُلبعػػػدُالاسػػػلف ُبػػػيفُكحػػػدةُسػػػن ي ُ
(ُٗ جػدكؿُ للاكلػداتُاللػويرةُفػ ُكحػدات ـُالسػن ي .ُُسػربُافللأاتالؾُيرل ُكإلأُك

ُ.(ُْ ُلكرةُ ((ِالحؽُ 
ُ
 من:الساحات الرياضية ومراكز ومواقع األ 3-8-3

فػػػ ُا طاػػػ ُالدراسػػػ ُظ ػػػرتُالسػػػلحلتُُللسػػػبلبفرُارانػػػزُترفي يػػػ ُالعػػػدـُتػػػُك ظػػػرانُ
دُفػػػ ُااػػػلُسػػػلاُان بػػػكُرُافراضهُُفللػػػبحتتػػػرؾُالزرااػػػ ُالريلضػػػي ُبلػػػكرةُافكيػػػ ُبعػػػدُ

سػ ـُفػ ُتحػكؿُاسػلحلتُاػفُأاتطلبػلتُااػلُالبسػطُلافُال سلطُالريلضػ ُبُ كعل اُ
تكجػػػدُُإذُ الزراايػػػ ُالاتركنػػػ ُالػػػاُسػػػلحلتُريلضػػػي ُبعػػػدُتسػػػكيت لُكتعػػػديل لُافراضػػػ 

ُأاتػػػػػلزتُُكيػػػػد(ُدك اػػػػػلن ُٖ.ّّ باسػػػػلح (ُسػػػػلح ُريلضػػػػي ُ نالعػػػػػبُلنػػػػرةُالاػػػػػدـ(ُِْ 
اػػلُبػػلي ُالاالطعػلتُفنػػلفُ لػػيبُأي ُريلضػُلت(ُسػػلحٔ(ُزكيػػ ُالػذبلفُبػػػُ ْاالطعػ ُ 
ُلنؿُا  ل.ُتلفريلضيُتلف(ُسلحِ ُا  لُنؿُاالطع 
راضػي ـُألفُاػفُزرااػ ُبعلدُالسػنٌُإبلكرةُفلال ُف ُاذارين ُُاإلحتالؿُأس ـكيدُ

اػػددُالثن ػػلتُالعسػػػنري ُبلػػغُُإذُ  تسػػرتُاعسػػنرات ـُكثن ػػلت ـُفػػ ُا طاػػ ُالدراسػػ إُإذ
اسػػػػتحكذتُالػػػػاُُ.(ِ(ُالحػػػػؽُ ُِجػػػػدكؿُ ُي (ُكحػػػػدةُاسػػػػنُرَْا يػػػػ ُ كالاكايػػػػاُاف

ُ(دك ـ.َُاسلح ُتادرُبػ 
ُ
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ُ(ُْلكرةُ 

ُ
ََُِٖ/ُ/ِٖ ُتلري ُالتلكيرُثن تُاسنري ُف ُزكي ُالذبلف
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 الفصل الرابع
جغرافية لمستقبل االارضي الزراعية في ريف مدينة الخالدية واالساليب الممكنة  ةرؤي

 لمحد من التوسع العمراني واتجاىو
 التوجيات المستقبمية لمتوسع العمراني في منطقة الدراسة: 4-1

ُاػلـُكضػاُيطػ ُيع  ُ ُأاػداؼلتحايػؽُااػؿُتسػتكابُالتيطيطُللاسػتابؿُناف ػـك
حتيلجػػلتُإُاػػذ ُاليطػػ ُتلبػػ افُُا طاػػ ُجورافيػػ ُسػػريط ُنلزا يػػ ُاحػػددةُُاػػٌدةاعي ػ ُفػػ ُ
كا ػػدالُ تحػػدثُاػػفُُبلػػكرةُاثلػػا ُإسػػتثالرالبويػػ ُُفي ػػلانل ػػلتُالاتلحػػ ُاإلُكالا طاػػ ُ

سػػتيعلبُا لػػرُاتاػػلـُبكضػػاُايطػػطُاارا ػػ ُإلفُاػػذاُيع ػػ ُافلالتيطػػيطُالريفػػ ُفػػ
ػػٌدةفػػ ُُرضبسػػرمُلتعايػػرُريعػػ ُاحػػددةُاػػفُاف فرُاػػفُااػػلُيتػػُكُإسػػتثالرزا يػػ ُاعي ػػ ُُاي

كعُ ػلؾُا ػكلاػدُتبػيفُفػ ُالفلػؿُالسػلبؽُافُُ.(ُ اثػؿأبسػنؿُا للرُالاكاردُالطبيعيػ ُ
فُإُإذب يػػػػ ُكالتجاعػػػػلتُالسػػػػن ي ُكالاؤسسػػػػلتُاليدايػػػػ .ُافُاػػػػفُالعسػػػػكائي ُفػػػػ ُتسػػػػييد

ايػػذتُكحػػداتُسػػن ي ُب ػػلاُلػػاُإلػػاُالحلجػػ ُإتُدٌُأالزيػػلدةُالاسػػتارةُفػػ ُحجػػـُالسػػنلفُ
كلاػػلُنل ػػتُااليػػ ُُسػػتثالرالُفػػ ُالزرااػػ .إ ُبػػدذنُاػػفُاكايع ػلُالػػاُاذراضػػ ُالزراايػػ 

سػػػلن يفُنػػػذلؾُا عػػػداتُللُ ب ػػػلاُاذب يػػػ ُبايتلػػػؼُاسػػػنلل لُتعتاػػػدُالػػػاُالحلجػػػ ُافا يػػػ
اانل يػػ ُتيطػػيطُالكحػػداتُالاب يػػ ُباػػلُيتكافػػؽُاػػاُحلجػػ ُالسػػلنفُالػػاُاذرضُالزراايػػ ُ

 ُالػػاُيضػػـُاسػػلحلتُيػػكيػػدُادتُالرلبػػ ُفػػ ُتكسػػع ُالبيػػتُكفضػػلااتتُكالحدياػػ ُالا زل
(ُزكيػػ ُٖكُْ ا اػػ ُاػػفُاراضػػ ُالاالطعػػلتُالزراايػػ ُكييػػرُاثػػلؿُالػػاُذلػػؾُاالطعتػػل

نلػتُأللػبُاراضػي لُالزراايػ ُبسػببُالتكسػاُالعارا ػ ُآت ُالتػ ُالذبلفُكحليب ُالسريي
 ُزيػػػلدةُفػػػطاػػػ ُالدراسػػػ ُ كلاػػػلُنػػػلفُسػػػنلفُاُاعظػػػـُاراضػػػي ل.ُدالاسػػػتارُالػػػذمُاسػػػت ف

ُسػػػػؾُسػػػينك كفُبحلجػػػػ ُانثػػػرُالػػػػاُاسػػػلحلتُاضػػػػلفي ُاػػػفُاذراضػػػػ   ـُذلاسػػػتارةُفػػػ
لاكاج ػػػ ُُركرةُالتيطػػػيطضػػػتلػػػؾُالزيػػػلدةُاذاػػػرُالػػػذمُيحتػػػلجُالػػػاُُزراايػػػ ُلتسػػػتكابال

دُد(ُافُاػػػُُ(ُالسػػنؿ ّٕجػػدكؿ الالايػػلطرُالتػػ ُت ػػددُاذراضػػ ُالزراايػػػ .ُيكضػػ ُ
(ُ سػػػػا ُااػػػػلُيع ػػػػ َُُِٕٗالػػػػاُ َُُِٕاػػػػلـُؿفُريػػػػؼُادي ػػػػ ُاليللديػػػػ ُسيلػػػػلسػػػػن

ُسنل ي ُالت ُستحلؿ.الذستيعلبُالزيلدةُُتيطيطالكجكبُ
                                                 

 .ِٖ صُْٗٗا ُارنزُالدلتلُللطبلا  ُفلركؽُابلسُحيدر ُتيطيطُالادفُكالارل ُالطبع ُاذكلُ(ُ 
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ُ(ّٕجدكؿُ 
ُ(َُِٕ-ََِٖ ةُللادُلريؼُادي  ُاليللدي اذسالطلتُالسنل ي ُالاستابلي ُ

لى
نش

ا
 

 انًماطؼح
 االعماطاخ انغكاٍَح / َغًح

3888 3880 3858 3855 3853 3853 3854 3855 3856 3855 

 5855 5586 5548 5350 5333 5855 4034 4585 4643 4585 انًُانح 2

 55850 54648 54354 53888 53300 53880 53635 53364 55085 55565 صوٌح انزتاٌ 4

 5545 5556 5308 5886 6888 6688 6486 6308 6555 5035 انًالؼًح 5

 5838 6836 6638 6435 6348 6866 5808 5550 5553 5303 انؽًايٍاخ 6

 6088 6585 6553 6333 6530 5065 5588 5638 5455 5300 كشطاٌ 7

 35855 34855 33504 33854 35850 38033 38833 30558 38380 35485 ؼصٍثح انؾشلٍح 8

 5564 6056 6554 6558 6365 6583 6883 5838 5650 5405 صياؼى 9

 5455 5300 5545 4006 4855 4568 4553 4448 4355 4586 او انشوط 11

 6035 6538 6535 6335 6555 5053 5500 5635 5465 5388 غضواٌ 22

 0505 0358 0845 8584 8530 8385 8848 5886 5550 5350 انثى تانً 23

 585630 584400 585465 08558 05646 03864 08565 85545 84000 83530 انًعًىع

ُ:الاُالالدر:ُااؿُالبلحثتُبلذاتالد
ُالاعلدل ُالتي :ُإستيداـاذسالطلتُالسنل ي ُب -ُ

ُ+ُاددُالسنلفُذيرُس  ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُتاديرُالسنلفُفمُس  ُ=
ُالسنل  .ُحللا ُيسـُاإلحللا لزُالارنزمُلإالالدر:ُكزارةُالتيطيطُكالتعلكفُاذ الئ  ُالج

 

 ( 17شنو ) 

 ( 2117 – 2118خ ىظنبُ رٝف ٍسْٝخ اىربىسٝخ ىيَسح ) ٞحدٌ اىز٘قؼبد اىَظزقجي
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 ( 37سٗه ) ـــــٚ خـــــبز ػيــــخ ثبالػزَــــو اىجبحثــــػَ:سر ــاىَص

 

 3ػسز اىظنبُ ٟذز طْخ *
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ُ.ل دؼف ُس  ُاُسرسنلفُيجبُاعرف ُاددُافُيكا دُحسلبُالحلج ُالاُاذ
ُفتحتسبُنلذت :َُُِٕاالُتكيعلتُالحلج ُالاُالسنفُلعلـُ

ُ

ُُ=(ُ ُالسنفلاُإالحلج ُ
ُا طا ُالدراس ُ ُسرةكحجـُاف ُ.ََُِٕ(ُسيصُف ُالـُٖلعاـك

سػنلفُسػلسُاليػزيفُاػفُاإلأالػاُُتحتسػلبإفادُتـَُُُِٕالُاليزيفُالاتكياُلعلـُأ
Housing stockُُحتسػػلبتُالػػاُإتػػـُكيػػدُثلرُ ػػداطركحػػلنُا ػػتُااػػدارُافََُِٕلعػػلـ

ُس  .َُْفُاارُالب لاُأُسلسأ
ُا طاػػػ ُالدراسػػػ ُُسػػػنلفلػػػاُافإالحلجػػػ ُالنايػػػ ُُ(ّٖكؿُ ديتضػػػ ُاػػػفُالجػػػ لعاػػػـك

فُاسػػػػلح ُأسػػػػلسُأدك اػػػػلنُالػػػػاُُ(ْ.ٗٗٓكحػػػػدةُسػػػػن ي ُكباسػػػػلح ُ ُ(ْٕٗٗ البللوػػػػ 
سػػػػنلفُاػػػػفُال لحيػػػػ ُلػػػػاُاإلإ(ُكتتبػػػػليفُالحلجػػػػ ُِـََّالكحػػػػدةُالسػػػػن ي ُذُتزيػػػػدُاػػػػفُ 

ُلسػػنل  ل ُتبعػػلنُلتبػػليفُالتكزيػػاُالانػػل  ُسػػنايػػ ُكالاسػػلحي ُفػػ ُاالطعػػلتُا طاػػ ُالدراال
فُنسػلاالحلجػ ُالػاُالاػفُ لحيػ ُُافكلاُنل ت(ُحليب ُالسريي ُٖالطع ُ كيبدكُافُا
(ُِّ ػػلُاالطعػػ ُ يتلُ (ُدك ػػـٖ.َُٖاسػػلح ُ تسػػوؿُكحػػدةُسػػن ي ُُ(َُٕٓ اذُسػػتبلغُ
ُثػػػػـُ دك اػػػلُنُ(ٗ.ٓٗ تسػػػػوؿُاسػػػلح  ي ُُككحػػػدةُسػػػنُ(ٕٗٗ ُبعػػػددُيلػػػؿُالػػػػاالبكبػػػلل ُ
ايػػؿُاػػلُأدك اػػلنُُ(َْ.ٖٔكحػػدةُسػػن ي ُكباسػػلح ُ ُ(ٕٔٓ(ُزكيػػ ُالػػذبلفُبػػػ ْاالطعػػ ُ 

كحػدةُسػن ي ُكُُ(ِّّبػػ ُـُالػركسأُ(َُاالطعػ  ُالاالطعلتُحلج ُالػاُالاسػلنفُفػ 
فُالتكسػػػػػاُالعارا ػػػػػ ُفػػػػػ ُأاػػػػػفُيػػػػػالؿُالدراسػػػػػ ُالايدا يػػػػػ ُُكيػػػػػدُتبػػػػػيفدك اػػػػػلنُُ(ٗ.ِٕ 

ُطريػػػؽتجػػػل ُل حػػػكُالج ػػػكبُبيتجػػػتُزكيػػػ ُالػػػذبلفُكحلػػػيب ُالسػػػريي ُُ(ٖكْ ااػػػلطعت ُ
بػػػػيفُادي ػػػػ ُُاا طاػػػػ ُكسػػػطُلاتبلرااػػػػلكبُ الػػػاُياػػػػيفُ  ػػػػرُالفػػػراتُ(بوػػػػدادُ–راػػػلدم 

ُ.ُُبإتجل ُالج كبُ سريلُنُج ُكلالرالدمُلربلنُكادي  ُالف
ُاُنيػُرنثُدفػاتجػل ُادي ػ ُاليللديػ ُإللتكسػاُالعارا ػ ُبُلُنطبيعيُاُنفُكجكدُال ضب ُاحددإ

تجػػل ُادي ػػ ُللتكسػػاُبلاػلطعتيفُرلػػـُكجػػكدُتكجػػتُااػفُالسػػنلفُالػػاُالسػػنفُفػػ ُاػػلتيفُال
ُافراضػػػ السػػػنلفُاػػػفُاػػػذ ُبتعػػػلدُأسػػػ ـُفػػػ ُأاذرضُُإرتفػػػلعفُالاػػػؿُإذُإاليللديػػػ ُ

                                                 

ُ ُكالتطبياي ُلتاديرُالحلج ُكالعجػزُُالػاُاذسػنلف ُالػدرُسػلبؽ احادُدلؼُاحاد ُاذسسسُال ظريُ(ُ 
 .ُّٖص

 2117ػسز اىظنبُ اىَز٘قغ ىؼبً 

 ٍؼسه حدٌ االطزح
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كبعػػػػدالُاػػػػفُُ (سػػػػبن ُالايػػػػل  ُثػػػػـُافُاػػػػدـُتػػػػكفرالا بسػػػػط ُُافراضػػػػ كالتكجػػػػ ُالػػػػاُ
كال اػكُالعسػكائ ُكالابعثػرُللكحػداتُالسػن ي ُاليدالتُاللحي ُكالتعلياي ُكطرؽُال اؿُ

ُ السػػنلفُاػػفُليػػرُالػػـُالاؤسسػػلتُالبلديػػ ُبعػػضتجػػلكزاتُُبسػػببُ اػػفُليػػرُتيطػػيط
فعػػدـُتكجػػتُالسػػنلفُالػػاُال ضػػب ُُ (ُحلػػيب ُالسػػريي ٖكالحػػلؿُي طبػػؽُالػػاُاالطعػػ ُ 

ُ.الايل ُكالن ربلاكادـُتكفرُال ضب ُُإرتفلعبسببُ
ُ(ّٖجدكؿُ 

كاليزيفُافُالكحداتُالسن ي ُكالحلج ُالاُالكحداتُُسركاددُافُحجـُالسنلفُالاستابل 
َُُُِٕلعلـُف ُريؼُادي  ُاليللدي ُالسن ي ُالاتكيع ُ

انغكاٌ  انًماطؼح انشلى
(5)

ػذد األعش  
(3)

 

انخضٌٍ يٍ 

انىؼذاخ 

انغكٍُح 
(3)

 

انؽاظح انى 

انىؼذاخ 

انغكٍُح 
(4)

 

انًغاؼح 

انًرىلؼح 

دوَى 
(5)

 

 35.4 295 439 734 5877 اىَْبىخ  2

 68.14 567 1317 1884 15179 سٗٝخ اىذثبُ  4

 36.9 318 659 967 7741 اىَالحَخ  5

 37.7 314 564 878 7131 اىحَبٍٞبد 6

 34.4 287 576 863 6918 مزطبُ 7

 181.8 1517 2974 4481 35855 حصٞجخ اىشزقٞخ  8

 41.18 334 561 895 7164 ٍبح٘س 9

 27.9 233 449 682 5457 اً اىزٗص 11

 42.3 353 512 865 6921 غشٗاُ 22

 95.9 799 411 1199 9597 اىج٘ثبىٜ  23

 500.4 4005 8455 53448 585635 انًعًىع

ُالا:اتالدُالالدرُ:ُااؿُالبلحث ُبلف
ُ(.ّٕجدكؿُ -ُ
ُ.ََُِٕ(ُسيصُلعلـُٖاسا ُاددُالسنلفُ/ُاعدؿُحجـُافسرةُ بسر=ُاددُافُيُ-ِ
سػ  ُاعػدؿُااػرَُُْ ػدثلرُا ػتُباسػا ُاػددُالكحػداتُالسػن ي ُ/طرحُاعػدؿُافُ(ُبعدَّجدكؿُ ُ-ّ

ُالكحدةُالسن ي .
ُ.ُُٕٔ ُصالدرُسلبؽي ظرُ:ُالدؿُابدُاسُيطلب ُجورافي ُالادف ُ

ُكحُا تُاليزيفُافُالكحداتُالسن ي ُ.ُراددُافسرُاطُ-ْ
ُ.ن ي ُكتحكيل لُالاُالدك ـحدةُالساسلح ُالُكُِـََّ×الاسلح ُالاتكيع ُ=ُالحلج ُالاُاذسنلفُ-ٓ
ُ
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في ػػلُتجػػل ُالتكسػػاُالعارا ػػ ُإفُلالػػاُيسػػلرُ  ػػرُالفػػراتُفػػالكايعػػ ُاػػلُالاالطعػػلتُأُ
اػػػػدـُُاسػػػػتثاريفالسػػػ لي ُذاتُالتػػػػربُاليلػػػب ُُافراضػػػػ ُبلتجػػػػل  حػػػػكُالسػػػالؿُُيتجػػػت
يػػػػ ُلليػػػػطُإذاللػػػػحراكي ُالاحُافراضػػػػ ُيفا سػػػػكبُالايػػػػل ُالجكفيػػػػ ُفي ػػػػلُتػػػػلرنُإرتفػػػػلع
ُذفُاليدالتُف ُاذ ُالا لطؽُاعدكا .ُ.(بودادُ–رالدم السرياُ

اسػػػتابؿُبػػػيفُادي ػػػ ُاليللديػػػ ُكظ يراػػػلُيػػػدُ اػػػؿُُ فُالعاليػػػأاػػػفُنػػػؿُاػػػلُتاػػػدـُ ػػػرلُ
راضُالزراايػػ ُكسػػلاـُفػػ ُالتويػػرُالانػػل  ُالتػػدريج ُلػػألُ ادي ػػ ُالػػاُالظ يػػرتكسػػاُال
ُافراضػػ ت ػػليصُاسػػلح ُأٌدلُإلػػاُل ػػلُالػػاُكحػػداتُسػػن ي ُكاؤسسػػلتُيدايػػ ُيكتحُك

الػاُتلػؾُُتلػؿاسػكائي ُُلُناتطػاُا  ػلُطريػاػاُاػلُيُيُ اللللح ُللزراا ُباسػلحلتُنبيػرة
ُالكحداتُالسن ي .

ُفللتيطيطُالاستابل ُيتطلبُتكفيرُالُيلت :
العاػػؿُالػػاُسػػدُالحلجػػ ُاػػفُالكحػػداتُالسػػن ي ُكفػػؽُاعػػلييرُكايططػػلتُتعاػػؿُُ-ُ

للكحػػدةُُالزراايػػ ُاػػفُيػػالؿُتحديػػدُاسػػلح ُالب ػػلاُرضالػػاُالاحلفظػػ ُالػػاُاف
ُ(.ِـََّافُذُتتجلكزُ الاُالسن ي ُ

الج ػلتُالاسػؤكل ُُلػدفالعاؿُالاُكضػاُتلػلايـُتيطيطيػ ُللاػرلُالالئاػ ُاػفُُ-ِ
فػػػ ُااػػػلطعت ُذُسػػػيالُللحػػػدُاػػػفُالعسػػػكائي ُالتػػػ ُتظ ػػػرُفي ػػػلُالكحػػػداتُالسػػػن ي ُ

اتػػدادُالطبيعػػ ُلادي ػػ ُفُتاػػثالفُاإلييي ُكاللتػػزكيػػ ُالػػذبلفُكحلػػيب ُالسػػُرُ(ٖكْ 
ُفُكضػػػػاُالتلػػػػايـأُكُ(بوػػػػدادُ–راػػػػلدم ديػػػػ ُلاكيع اػػػػلُاػػػػفُالطريػػػػؽُالعػػػػلـُاليلل
ي ُلليػػػدالتُالتػػػ ُيحتلج ػػػلُالسػػػنلفُفػػػ ُالاسػػػتابؿُأرضػػػاُاانل يػػػ ُت ظػػػيـُسػػػي  

تجػل ُاللػحي ُكبللتػلل ُتحايػؽُاإلُكاسػلنف كاؤسسػلتُيدايػ ُُطرؽالاريبُافُ
كسػػػػػاُبتعػػػػػلدُاػػػػػفُالاسػػػػػلنؿُالتػػػػػ ُتيلا ػػػػػلُالعسػػػػػكائي ُكالبعثػػػػػرةُذتجلاػػػػػلتُالتكاإل

ُاثؿ.افُستثالراإلُرضافُإستثالرالعارا  ُاالُيس ـُف ُ
ُافراضػ الب ػلاُفػ ُُأكالزراايػ ُُافراضػ التجلكزُالاُُالت ُتا اسفُالاكا يفُُ-ّ

ُ يػرلالازركاػ ُبللبسػلتيفُكالاحللػيؿُافُافراضػ ُافضػُكأاللللح ُللزراا ُ
ارُاػػفُلبػػُإذُجػػلزاتُالب ػػلاإكذُتاػػ  ُُ كفػػرضُلرااػػلتُالليػػ ُالػػاُالاتجػػلكزيف

ُكزارةُالزراا .
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ُاليػػػػػػ ُت ظػػػػػػيـُاسػػػػػػتعالذتُاذرضُفػػػػػػ اكدُاػػػػػػكضػػػػػػاُتلػػػػػػلايـُتالعاػػػػػػؿُالػػػػػػاُُ-ْ
ُلي ُلت فيذُالتلايـُباكةُالسلط ُكالال كف.آككضاُالريفي ُُاراتالاست

يػ ُلليػطُإذالاسلحلتُالاتركن ُللاالطعلتُالاحُإستثالرالعاؿُالاُالتكجتُف ُُ-ٓ
ُُ(ْٗكُْٖ ُت ااػلطعالاتاثلػ ُالسرياُ ُالبكبػلل ُكديػـك ُيلاػ إفػ ُـُالػركسُأديػـك

تػػكفيرُاػػفُيػػالؿُسػػتيطل  لُأالاجاعػػلتُالسػػن ي ُكاليدايػػ ُكالعاػػؿُالػػاُتسػػجياُ
ُيػػػػػػ ُاإل تلجُاللػػػػػػ لاي ُيلاػػػػػػ ُالاسػػػػػػلرياإيػػػػػدالتُالب ػػػػػػاُالتحتيػػػػػػ ُكالعاػػػػػػؿُالػػػػػاُ

تحايػؽُااػلُتػؤدمُالػاُُالحليبُكتعليبُالفكانػتُكاليضػركات ُُاستالتنل لا ُ
ُ.الت اي ُالريفي 

العاؿُالاُتطكيرُاليدالتُالتعلياي ُافُيالؿُرفاُالاستكلُالعلا ُللاؤسسػ ُُ-ٔ
اػلدةُب ػلاُإتجػل ُ حػكُاإلُكُ العلايػ ُكالكسػلئؿُالتعليايػ ُالاالنػلتالتعلياي ُبتػكفيرُ

كتسػػجياُالطلبػػ ُالػػاُُ بسػػنؿُيالئػػـُالعاليػػ ُالتعليايػػ ُكالتربكيػػ ُالادياػػ الاػػدارسُ
الدراسػػ ُذُُ اػػفُالاػػدارسُفػػ ُا طاػػُاُننثيػػُرإفُُذإسػػتارارُفػػ ُالاسػػيرةُالعلايػػ ُاإل

ُ.في لبسطُاليدالتُأ عداـُتربكي ُإلُلتفُتنكفُاؤسسأتلل ُ
تسػػجياُالػاُاكالػػل ُالالسػػبلبُفػ ُالريػؼُاػػفُيػالؿُيػدراتُالعاػؿُالػاُت ايػػ ُُ-ٕ

كايػػ ُالسػػبلبُباسػػلل ُيطػػرُالتكسػػاُالعارا ػػ ُتكالعاػػؿُالػػاُُ التحلػػيؿُالدراسػػ 
ُ.لزرااي اذراض ُُاُلاعسكائ ُالا
ةُف ُالريؼُافُيالؿُرفاُالاستكلُالعلاػ ُل ػلُفػ ُأالعاؿُالاُت اي ُدكرُالاُرُ-ٖ

ا طاػػػ ُالدراسػػػ ُكالعاػػػؿُالػػػاُفػػػت ُارانػػػزُتدريبيػػػ ُكتطكيريػػػ ُللاػػػرأ ُكفػػػت ُدكراتُ
ذُُإذناػػلؿُالدراسػػ ُالثل كيػػ ُإكالعاػػؿُالػػاُتسػػجياُالطللبػػلتُالػػاُُ ايػػ لاحػػكُاف
ُفُثل كي ُللب لت.لذُادرستإتكجدُ

سػػػيج ُالاػػػػدارسُبب ػػػلاُاػػػػدارسُأالاسػػػػلح ُالنبيػػػرةُدايػػػػؿُُإسػػػتثالرالعاػػػؿُالػػػػاُُ-ٗ
اتاػػلدُابػػدأُإكُأنثرُاػػفُطػػلبؽُلانػػلفُب ػػلاُالاػػدارسُبػػجديػػدةُكاػػدـُالادياػػ ُكبلإل

ُافراضػػػ الاػػػدارسُالتنايليػػػ ُكبللتػػػلل ُتحايػػػؽُت ايػػػ ُتعليايػػػ ُدكفُالتعػػػدمُالػػػاُ
ُالزرااي ُاستابالنُ.
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العاػػػػؿُالػػػػاُتطػػػػكيرُالاؤسسػػػػلتُ:ُلتُاللػػػػحي لتكجػػػػ ُ حػػػػكُت ايػػػػ ُالاؤسسػػػػاُ-َُ
ُاليداي ُافُيالؿُتطكيرُالارانزُاللحي :

الاتيللػػػػػػػ ُُالاالنػػػػػػػلتالعاػػػػػػػؿُالػػػػػػػاُتحسػػػػػػػيفُالاسػػػػػػػتكلُاللػػػػػػػح ُبتػػػػػػػكفيرُُ-أ
ُكالاستلزالتُالطبي ُكالدكائي ُللارانزُاللحي ُالحنكاي ُف ُا طا ُالدراس ُ.

اػػذ ُالارانػػزُفُاػػتكسػػياُيػػدالتُالارانػػزُاللػػحي ُبللعاػػؿُالػػاُجعػػؿُاػػددُُ-ب
لراليػػػػ ُُاُنارنػػػػُزجعلػػػػتُكُأسػػػػ لفُاكُاذطفػػػػلؿُاتيللػػػػ ُسػػػػكااُفػػػػ ُاعللجػػػػ ُاف

اكاػػ ُكالطفكلػػ ُلتػػكفيرُاسػػتكلُلػػح ُللسػػنلفُيالػػؿُاػػفُاعل ػػلت ـُبللػػذالبُاف
 سػػلاُاجاػػاُفػػ ُإكُالعاػػؿُالػػاُأفػػ ُالحػػلذتُالطلرئػػ .ُُذسػػيالُكلػػاُالادي ػػ ُإ
ُيلن.حدُالارانزُيجااُنؿُاذ ُالتيلللتُلت اي ُالريؼُلحأ
اللػػللح ُللسػػربُكفػػؽُُ(التكجػػتُ حػػكُتػػكفيرُاليػػدالتُالضػػركري ُ سػػبن ُالايػػل ُ-ُُ

ُتللذتُال لتفي .الا طا ُبللن ربلاُكاإلُادٌُُكُ السركطُاللحي 
 سػلاُالاػزارعُالجالايػ ُذاتُإتسجياُالسنلفُالػاُالعاػؿُبللزرااػ ُاػفُيػالؿُُ-ُِ

ُانب ُالتطكرُالعلا .س ُافُيالؿُاُكأالزراا ُالنثيف ُكالعاؿُالاُالتكساُالُر
ُ

 :الصناعي –التوجيات المستقبمية نحو التكامل الزراعي  4-2
سػػلليبُالزراايػػ ُالحديثػػ ُكالاتطػػكرةُالاسػػتيدا ُفػػ ُاعظػػـُيعػػدُاػػذاُالتكجػػتُاػػفُاف

اثػػػػؿُافُسػػػتيداـلػػػلنُالاتاداػػػ ُا  ػػػل.ُكالػػػػذمُي ػػػدؼُالػػػاُتحايػػػؽُاإلُكدكؿُالعػػػللـُيل
تُالزرااػػ ُكحفػػظُالا تجػػلُاإل تػػلجفػػلئضُاتلػػلصُاُتيػػلليـُالزراايػػ ُُكدايػػؿُافُرضلػػأل

ُ.اُالاُادارُالس  ل ٌُلاُسنؿُلذااُاُيالزرااي ُالسريع ُالتلؼُكتكفيرالُللاست لؾُا
لػ لا ُكيضػـُُ– سػلاُاجاػاُزرااػ ُإفػيانفُُ كلتطبيؽُذلؾُفػ ُا طاػ ُالدراسػ 

ُ:تي ُاذاُالاجااُالكحداتُال
لاربُاػػفُجسػػرُاليللديػػ ُالاكجػػكدُبػػلُ(اللػػفكة لبػػلفُاػػلدةُالعاػػؿُفػػ ُالػػ اُافإُ-ُ

رفػػد ُبللحليػػبُاليػػلـُاػػفُيػػالؿُباػػفُيػػالؿُالػػداـُالحنػػكا ُكتسػػجياُالاػػزارايفُ
الاطػػلعُاليػػلص.ُُلػػدف ػػتُنػػلفُيػػدارُاػػفُأتسػػجياُاتع ػػديفُلجلػػبُالحليػػب.ُالاػػلنُ
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يلاػػ ُاجاػػاُلػػ لا ُاتنلاػػؿُاُتكالعاػػؿُالػػاُاسػػلرن ُذكمُاليبػػرةُكاذيتلػػلصُُك
ُللل لالتُالايتلف ُكا  لُ:

الاسػػػلح ُإجاػػػلل ُ%(ُاػػػفُّْليػػػبُالفكانػػػ ُكاليضػػػرُلسػػػيلدةُ سػػػب ُ الػػػ اُلتعُ-أ
ُ.ُ(بل كاا لُكالتاكرُ الفلن  الازركا ُبللبسلتيفُ

ُكتعليب لُ.إال اُُ-ب ُ تلجُاللحـك
اػػلدةُالعاػػؿُفػػ ُاعلاػػؿُالعلػػؼُالاتكاجػػد ُفػػ ُا طاػػ ُالدراسػػ ُاػػفُيػػالؿُالػػداـُإُ-ج

ُالحنكا ُل لُ.
تبلػػغُُإذ(ُزكيػػ ُالػػذبلفُْ ُاالطعػػ ُ اػػلدةُالعاػػؿُفػػ ُالػػ اُتفاػػيسُالبػػيضُفػػإُ-د

بيضػػػػ ُاػػػػفُيػػػػالؿُالػػػػداـُالحنػػػػكا ُلاػػػػديالتُُ(اليػػػػكفُٓ.ٓيػػػػ ُ اإل تلجطليتػػػػتُ
ُ(ج ػػػػزةُ+ُالعاػػػؿُالػػػػاُتػػػكفيرُالحلضػػػػ لتسُالاػػػػلؿُ+ُالبػػػيضُ+ُافأرُ ُاإل تػػػلج

جلاعػػػػ ُُ/الاتيلػػػػصُفػػػػ ُنليػػػػ ُالزرااػػػػ ُكالاػػػػالؾالعلاػػػػؿُالبسػػػػرمُفضػػػػالنُاػػػػفُ
ُ بلرُ.اف
ُسالؾُ.تُافلبعيلأال اُلتفايسُُ-اػُ
(ُٖردةُالاكجكدةُبللاربُاػفُاالطعػ ُ بٌُالدةُالعاؿُف ُالايلزفُالاُيإالسع ُالاُُ-ك

لحفػػظُاحلػكؿُالبطلطػػلُاػفُا طاػػ ُُ رداُنٌبػب ُالسػريي ُكالتػػ ُنل ػتُايز ػػلنُاُييحلػ
يػػلليـُالاجػػلكرةُاػػفُيػػالؿُالػػداـُالحنػػكا ُل ػػل.ُكتسػػجياُالاػػزارايفُالدراسػػ ُكاف

 ػتُيػتـُزرااتػتُفػ ُأالاػلنُُ لتاػلكمُفػ ُاكسػـُالزرااػ زاراتتُكتػكفيرُابستارارُبلإل
ُااي ُف ُالطبؽُالوذائ ُالسنل  .أُافُاركتيفُربيعي ُكيريفي ُكلالُلت

سػػراؾُالارانػػزُالبحثيػػ ُكالتطكيريػػ ُفػػ ُكضػػاُاليطػػطُالنفيلػػ ُاػػفُإالعاػػؿُالػػاُُ-ز
ُ–اذنػػلديا ُلنليػػ ُالزرااػػ ُُالاػػالؾذكمُاليبػػرةُكاذيتلػػلصُبلذتفػػلؽُاػػاُلػػدفُ
ُ.لت اي ُاذاُالاطلعُبلسلكبُالا ُاتطكر بلرُع ُافجلا

لػػػػ لؼُاليضػػػػركاتُلاػػػػربُا طاػػػػ ُالدراسػػػػ ُاػػػػفُأالتكسػػػػاُفػػػػ ُزرااػػػػ ُايتلػػػػؼُُ-ح
نيػدُالػاُلثؿُسكيلنُل ذ ُالا تجلتُاػاُالتدي ُكالت ُتاٌُلالسكؽُالاحل ُلادي  ُاليل
الػاُ تالؿُاستابالنُكلاُلإأنيطكةُُ(البيكتُالبالستيني  زراا ُاليضرُالاحاي ُ

 ُنبيػرةُفػ ُتػكفيرُإيتلػلدياايػ ُألاػلُل ػلُاػفُُ التكساُف ُب لاُالبيكتُالزجلجيػ 
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 تػػػلجُنبيػػػرةُأاحللػػػيؿُاليضػػػركاتُلاعظػػػـُايػػػلـُالسػػػ  ُكالحلػػػكؿُالػػػاُنايػػػلتُ
ُ(ُ .زايدُالاُاذ ُالا تجلتتكب كايلتُجيدةُتس ـُف ُسدُالطلبُالا

ُ
   :التوجو في تنمية الثروة الحيوانية 4-3

لػذاُفػلفُأمُيطػ ُُ  تػلجُالزرااػ حدُالفركعُالرئيس ُلإأحيكا  ُالُاإل تلجياثؿُ
الزرااػػ ُفػػ ُا طاػػ ُالدراسػػ ُلػػفُتنػػكفُذاتُجػػدكلُُاإل تػػلجلتطػػكيرُكت ايػػ ُُاسػػتابلي 
اايػ ُنبيػرةُفػ ُتػكفيرُأل لُاػفُُاللُ اتبلرُتيطيطُتربي ُالحيكا لتيذُب ظرُاإللاللـُت

لحيكا يػػ ُالالزاػػ ُلػػبعضُاللػػ لالتُالا تجػػلتُالحيكا يػػ ُالوذائيػػ ُللسػػنلفُكالا تجػػلتُا
ُالوذائي ُكال سيجي ُكالجلدي .

كلتيطػػػيطُكت ايػػػ ُتربيػػػ ُالحيكا ػػػلتُفػػػ ُا طاػػػ ُالدراسػػػ ُبسػػػنؿُالاػػػ ُاػػػدركسُ
ُتي ُ:اتالـُبللع للرُالي بو ُاإل

فػػ ُُريػػ ُالعلليػػ ُبسػػنؿُاسػػتااإل تلجاػػفُالضػػركرمُارااػػلةُاديػػلؿُالسػػالذتُذاتُُ-ُ
ُ*الحيكا  .ُاإل تلجيط ُ

كالتكجػػػتُ حػػػكُالتيلػػػصُفػػػ ُُ يلاػػػ ُالاػػػزارعُالجالايػػػ ُكالحنكايػػػ إلتكجػػػتُ حػػػكُاُ-ِ
ُ كا ػلحجػؿُلأيلا ُاسلرياُلتسايفُالعجكؿُاػفُإالحيكا  ُكيتاثؿُذلؾُف ُُاإل تلج

ُ تلجُالحليب.إجؿُأبالرُافُيلا ُاسلرياُلتربي ُافاتُُك
كا يػ ُاػدادُالثػركةُالحيأالتكساُف ُزراا ُاحلليؿُالعلػؼُباسػلحلتُتت لسػبُاػاُُ-ّ

فُربػاُدك ػـُأسُكاحدُافُالبارُُكأفُدك ا ُالؼُتنف ُلتربي ُُرأسلسُأكذلؾُالاُ
كبذلؾُيانفُتحايؽُأفضؿُإ تلجيػ ُُ (ِ سُكاحدُافُالو ـُأكُالالازأينف ُلتربي ُُر

ُكبلل تيج ُالحدُافُالتكساُُالعارا  ُبلتجل ُاذراض ُالزرااي ُاان  .
                                                 

www.fao-org/arabic/newsroom/action/fiaqaa.htmُُ(ُللازيدُي ظرُ:ُ 
(ُلتػرُ/ُسػ  ُ/للباػرةُالكاحػدة ُبي اػلُيتػراكحَََُٔ-ََُِلفُافُالحليػبُبػيفُ ييُزُرف*ُيتراكحُا تلجُابالرُال

ُ(ُلترُ/س  ُللبارةُالكاحدةُ.ََُٓ-ََٖبُبيفُ ا تلجُاذبالرُالاحلي ُافُالحلي
يللػدُانبػرُابػػدُاس ُاسػتعاالتُاذرضُالزراايػ ُفػػ ُيضػلاُابػكُلريػػب ُاطركحػ ُدنتػكرا ُليػػرُُالالػدر:
 .ِِٓصُ ََِٔنلي ُالتربي ُللب لت جلاع ُبوداد ُُ ا سكرة

 .ِّٓ ُصالالدرُالسلبؽ(ُيللدُانبرُابدُاس ُُ 
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اكا ُافُالدكل ُف ُجايػاُأجػزااُا طاػ ُالتكساُف ُتكفيرُاليدالتُالبيطري ُالادُ-ْ
اػراضُكافكبئػ ُلتطعػيـُالحيكا ػلتُضػدُافُ الدراس ُكالايلـُبحاػالتُايدا يػ ُدكريػ 

ُالت ُتتعرضُل لُكتؤدمُالاُاالؾُأادادُنبيرةُا  لُ.
أاػػػلُفياػػػلُييػػػصُاسػػػلرياُتربيػػػ ُالػػػدكاجفُفػػػيانفُالتكسػػػاُفػػػ ُتربيػػػ ُالػػػدكاجفُاػػػفُُ-ٓ

لكجػػػكدُالترنػػػزُُ.ُاإل تػػػلجالؿُتػػػكفيرُاػػػديالتُطريػػػؽُالػػػداـُالحنػػػكا ُل ػػػلُاػػػفُيػػػ
(ُٖ(ُلػزكافُكاالطعػ ُ ِِ ُ االطعػُكذسػيالالعلل ُف ُاالطعلتُا طاػ ُالدراسػ ُ

في ػػػػلُكالتػػػػ ُيانػػػػفُجعل ػػػػلُاػػػػفُُالػػػػدكاجفُحاػػػػكؿاػػػػددُاػػػػفُنبػػػػرُأترنػػػػزُلحلػػػػيب ُ
انػػػػلفُجعل اػػػلُاػػػػفُإ(ُحاػػػػالنُفي ػػػلُبّّلترنػػػزُ ُلإل تػػػػلجالاالطعػػػلتُالاتيللػػػ ُب
ُالػػػدجلجُإ ُفػػػ ُالاالطعػػػلتُالاتيللػػػ ربعػػػ ُأذلػػػؾُكجػػػكدُفضػػػالنُاػػػفُ تػػػلجُلحػػػـك

(ُزكيػػػػ ُْيػػػرُفػػػػ ُاالطعػػػػ ُ آ(ُحلػػػػيب ُالسػػػػريي ُُكٖاعلاػػػؿُالػػػػؼُفػػػػ ُاالطعػػػ ُ 
كجػػػكدُافاػػػسُللبػػػيضُفػػػ ُاالطعػػػ ُزكيػػػ ُالػػػذبلفُكالتػػػ ُذُتبعػػػدُفضػػػالنُاػػػفُالػػذبلفُ

 تلج ػػلُإاػػال .ُكرفػػدالُبنػػؿُاػػلُتحتػػلجُاليػػتُاػػفُاسػػتلزالتُأنثيػػرانُاػػفُالااػػلطعتيفُ
لب ُالا تكجُالاسػتكردُيوػزكُالسػكؽُالاحلػ ُأرُاداكا ُافُالدكل ُبعدُالُسعللكب

ُاليزفُكال اؿ.ُاٌدةأمُاكالفلتُلذائي ُ تيج ُلطكؿُُؿكالذمُذُيحا
ُرض تلجػتُكلػورُاسػلح ُافإ يفلضُتنلليؼُإفُإالُفيالُيتعلؽُبتربي ُال حؿُفأُ-ٔ

اسػػجعلنُكاحفػػزانُالػػاُيعػػدُاػػلاالنُُ * تلج ػػلُاػػفُالعسػػؿإُإرتفػػلعالتػػ ُتسػػول لُاالبػػؿُ
ُا طاػػ ُالدراسػػ ُبعػػدُتكايػػ ُُك رسػػلدُالاػػزارايفُالػػاُاُتالتكسػػاُفػػ ُتربيت ػػلُفػػ ُااػػـك

 تلج ػػػل.ُإتربيت ػػػلُكتزكيػػػداـُباسػػػتلزالتُُ حػػػك  ـُياايت ػػػلُالوذائيػػػ ُكالطبيػػػ ُكتػػػكجأ
كائػػؿُالثال يػػلتُاػػفُالاػػرفُالعسػػريفُبسػػنؿُا لحػػؿُأ تػػلجُالعسػػؿُا ػػذُإكؿُبػػكادرُأُك

 تػلجُاُتفػ ُالتكجػتُ حػكُتربيػ ُال حػؿُُكُاُنا لؾُبػكادُرأفُليتُإرةُسلفردي ُكاالُتجدرُاف
ف ػػػذاُال ػػػكعُاػػػفُاذسػػػتثالرُذُ.ُالاطلػػػكببللاسػػػتكلُليسػػػتُالعسػػػؿُلن  ػػػلُذُزالػػػتُ

ُ.يؤثرُالاُاسلح ُاذراض ُالزرااي ُكبللتلل ُتكفيرُديؿُاضلف ُللازارع
فضػػػػالنُاػػػػفُنلفُفػػػػ ُتػػػػكفيرُالاػػػػلدةُالوذائيػػػػ ُللسػػػػُفػػػػلاالُنُاُنسػػػػالؾُدكُرلتربيػػػػ ُافإٌفُُ-ٕ

البحيػػػراتُالسػػػباُفػػػ ُا طاػػػ ُُإسػػػتثالر ػػػدُع ُالنبيػػػرةُللسػػػنلف.ُفيتلػػػلديالعكائػػػدُاإل
                                                 

 .ََِٖ(ُالؼُدي لرُلس  ُُٓحدُافُالعسؿُالطبيع ُ *ُبلغُسعرُالنيلكُلراـُالكا
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(ُلزكافُكال الل ُكزكي ُالذبلفُكالتػ ُتسػتحكذُْكُِكُِِالدراس ُف ُالاالطعلتُ 
اُاػػلُكجػػدتُالػػداـُذإ(ُدك ػػـُنفيلػػ ُبسػػدُحلجػػ ُالسػػنلفُالاحليػػ ُّٗالػػاُاسػػلح ُ 

ُلف.ُنتفلاُالوذائ ُللسنٌُي ُكاإلاإل تلجف ُتحايؽُُالاطلكب
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 ستنتاجات:األ
اطػػلاُلػػكرةُلكايػػاُالتكسػػاُالعارا ػػ ُفػػ ُا طاػػ ُالدراسػػ ُاػػفُيػػالؿُإلػػاُإت ػػدؼُالدراسػػ ُ

ُرضسػػػ اتُفػػػ ُزيػػػلدةُاسػػػلح ُالتكسػػػاُالعارا ػػػ ُكت ػػػليصُاسػػػلح ُافأتحليػػػؿُالعكااػػػؿُالتػػػ ُ
ُ-تي ُ:ست تلجلتُالاللللح ُللزراا ُكتـُالتكلؿُالاُاإل

اسػػلحت لُُصالػػاُتالػػيُا ػػدالُادلُ الزراايػػ ُافراضػػ العارا ػػ ُسػػلبلنُالػػاُالتكسػػاُاثػػرُُ-ُ
ُ.ااُا  لُتعدُاالدُحيلةُاذ سلفُف ُالا طا ُاستابالُنُلاُتلحرالإُكافُثـُ

حلجػػػ ُالسػػػنلفُالػػػاُبسػػػببُالزيػػػلدةُالسػػػنل ي ُالاسػػػتارةُفػػػ ُالتكسػػػاُالعارا ػػػ ُُاسػػػ اتُ-ِ
زيػػػلدةُريعػػػ ُاسػػػلح ُالتكسػػػاُسػػػلادتُالػػػاُالكحػػػداتُالسػػػن ي ُكاػػػلُتتطلبػػػتُاػػػفُيػػػدالتُ

ُالزرااي ُ.ُاذراض العارا  ُكت ليصُ
فػػػ ُُكاػػػلُتبعت ػػػلُاػػػفُتسػػػ يالتُافراضػػػ تكزيػػػاُدكراػػػلُفػػػ ُلاػػػكا يفُاليللػػػ ُلُلاػػػدُنػػػلفُ-ّ

كبيع ػػػػلُبللتراضػػػػ ُكباسػػػػلحلتُتتجػػػػلكزُالاسػػػػلح ُالااػػػػررةُفػػػػ ُُزراايػػػػ ال ُضػػػػاُرتجزئػػػػ ُاف
ُالال كفُ.

(ُدك اػػػلنُِِٓٓ ََُِٕتكسػػػاُالعارا ػػػ ُاػػػلـُالاذرضُالتػػػ ُااتػػػدُالي ػػػلُبلوػػػتُاسػػػلح ُُ-ْ
للابػل  ُالعارا يػ ُ(ُدك اػلنُْْٗٔ ُ اللللح ُللزراا ُرض%(ُافُاسلح ُافِٓكب سب ُ 
بلوػػتُاسػػلح ُالكحػػداتُبي اػػلُاللػػللح ُللزرااػػ ُُرض%(ُاػػفُاسػػلح ُافّ.ِِكب سػػب ُ 

ُاػلااللػللح ُللزرااػ ُُرض%(ُاػفُاسػلح ُافٔ.ُِ(ُدك النُكب سػب ُ ْ.ّّْٓ ي ُ نالس
ُب سػػػػب ُٕ.ُٗٓاسػػػػلح ُ ُكالدي يػػػػ ُفاػػػػدُسػػػػولتالاؤسسػػػػلتُالتجلريػػػػ ُكاللػػػػ لاي ُ (ُدك اػػػػلُن

ُ%(ُافُالاسلح ُاللللح ُللزراا ُ.ٖ.َ 
افكلػػػػاُباسػػػػلح ُحتلػػػػتُالارتبػػػػ ُأ(ُحلػػػػيب ُالسػػػػريي ُٖظ ػػػػرتُالدراسػػػػ ُافُاالطعػػػػ ُ أُ-ٓ

(ُْ ُ اللػػللح ُللزرااػػ ُتلت ػػلُالاالطعػػاذراضػػ ُ%(ُاػػفُُ.ٖٓالتكسػػاُالعارا ػػ ُب سػػب ُ 
%(ُْ.ٔ(ُنرطػػلفُب سػػب ُ ٕ نل ػػتُاالطعػػ ُاالطعػػ ُُلكطػػأ%(ُُكْٗزكيػػ ُالػػذبلفُب سػػب ُ 

ُافُالاسلح ُاللللح ُللزراا ُ.
بلوػػػتُ(ََُُِٕ بلوػػػتََُِٕفُالاسػػػلح ُاللػػػللح ُللزرااػػػ ُلعػػػلـُأظ ػػػرتُالدراسػػػ ُأُ-ٔ

%(ُاػػفُٓ.ٕٔ(ُدك اػػلنُب سػػب ُ ُُْٖٕالازركاػػ ُ اسػػلح ُاذراضػػ ُبلوػػتُبي اػػلُُ دك اػػلُن
(ُدك اػػلنُّّٓٗالاسػػلح ُالازركاػػ ُبللاحللػػيؿُالحاليػػ ُ ُااػػلُ لح ُاللػػللح ُللزرااػػ الاسػػ
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كالاسػػػػػلح ُالازركاػػػػػ ُباحللػػػػػيؿُالبسػػػػػلتيفُُ الازركاػػػػػ ُاذراضػػػػػ %(ُاػػػػػفُٔٔكب سػػػػػب ُ 
ُ.ُُف ُريؼُالادي  %(ُافُالاسلح ُالازركا ُّْ(ُدك الُب سب ُ ِْٖٓ 
ُسػػػنلفُريػػػؼُالادي ػػػ ُبرحلػػػ ُيكايػػػ ُبلتجػػػل ُادي ػػػ ُاُ-ٕ ليللديػػػ ُللعاػػػؿُفػػػ ُال سػػػلطلتُياػػػـك

 ُكاليدايػػ ُكترنػػكاُالزرااػػ ُاذاػػرُالػػذمُسػػجاُالػػاُالتكسػػاُالعارا ػػ ُيالتجلريػػ ُكاللػػ لا
ُرااي .بلتجل ُالُيالنك تُافُاراض ُُز

ُتسػ اأُالا اػ ُالتػ جتالاي ُاحدُالعكااؿُاإلنلفُرثُتض ُافُيالؿُالدراس ُافُافإُ-ٖ
ُالزرااي .ُ ضاُرف ُتاليصُاسلح ُاف

ريػػػؼُالادي ػػػ ُالػػػاُا طاػػػ ُاسػػػت لن ُاػػػفُ تػػػلئمُتػػػرؾُالاػػػزارايفُذراضػػػي ـُتحػػػكؿُُنػػػلفُ-ٗ
ُ.لال تلجُالزراا ُالالدـُافُيلرجُالا طا ُاكُالاستكردُافُيلرجُالعراؽ

جتاػػػػلا ُللسػػػػنلفُفػػػػ ُزيػػػػلدةُحرنػػػػ ُالتكسػػػػاُكافُيتلػػػػلدمالاسػػػػتكلُاإلُإرتفػػػػلعسػػػػلاـُُ-َُ
-ََٓ ُالتػػػػ ُتتػػػػراكحُبػػػػيفُ العارا ػػػػ ُاػػػػفُيػػػػالؿُب ػػػػلاُالكحػػػػداتُالسػػػػن ي ُذاتُالاسػػػػلح

ُ.اسلحلتُاذراض ُالزرااي ت ليصُُسلادُالاالُاٌُُ (ِـََِٓ
زراايػػػ ُا تسػػػرةُبػػػيفُالنتػػػؿُُراضُوأفُالتكسػػػاُالعسػػػكائ ُ جػػػـُا ػػػتُأظ ػػػرتُالدراسػػػ ُأُ-ُُ
االل ػػلُإلػػاُإلُدٌُأسػػا تي ُكاػػ ُابػػلرةُاػػفُفضػػلااتُات ػػلثرةُبػػيفُالكحػػداتُالسػػن ي ُااػػلُاف

ُسا تي .لُلاكيع لُبيفُالنتؿُافذُيانفُزراات ُإذكتلحرالُ
تػػػرؾُالػػػاُ اطػػػلعُالتيػػػلرُالن ربػػػلئ ُدفػػػاُالاػػػزارايفُإايػػػل ُالػػػرمُبسػػػببُُرفُاػػػدـُتػػػكفإُ-ُِ
ك ظػرانُلنػكفُالالنيػ ُالزراايػ ُُ اكُبيع لُلاػفُيرلػبراضي ـُكتحكيل لُالاُكحداتُسن ي ُأ

ُلزراايػ اُرض يفػلضُالنيػ ُالفػردُاػفُافأُفاػدُادلُذلػؾُالػاُ راض ُاعظا لُلويرةلأل
بيػػاُالنيػػ ُالسػػيصُللب ػػلاُافاػػرُالػػذمُدفػػاُاػػؤذاُالػػاُُاإل تػػلج يفػػلضُإُكنل ػػتُال تيجػػ 

ُ.نلفُيانفُافُتداـُاذافُالوذائ ُالاحل بوي ُالرب ُكبللتلل ُيسلرةُاسلح ُزرااي ُ
اػاُل لُالاُكحداتُاارا ي ُيافُتحُكُا الزرااي ُكتاُرضادـُكجكدُيكا يفُتحا ُافُ-ُّ

التػػػػ ُتػػػػدفاُبلتجػػػػل ُزرااػػػػ ُاذرضُبللاحللػػػػيؿُُاذيتلػػػػلدي ُكاليدايػػػػ ُا عػػػػداـُالاحفػػػػزات
ُ.الزرااي ُالاحلي 
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 التوصيات :
 : استنادًا الى االستنتاجات الواردة فقد امكن التوصل الى التوصيات االتية 

اػفُتالػصُاسػلحت لُبسػببُتعل  ُالزرااي ُف ُا طا ُالدراس ُُافراض ُتلالُنل 
الزراايػػ ُ.ُلػػذاُفاػػفُالضػػركرمُُافراضػػ كفُالػػاُحسػػلبُالتكسػػاُالعارا ػػ ُالػػذمُينػػ

ُ-ت :لتبلعُالُيإُبعدالزرااي ُكالاحلفظ ُالي لُُافراض حالي ُ
سػتثالرُ تيطيطُالاجاعلتُالسػن ي ُكاليػدالتُالاجتاعيػ ُ-أ ليػرُاللػللح ُُراضُوأُكات

ذُسػػػيالُافُا ػػػلؾُُالزراايػػ ُرضسػػتعالؿُالسػػػن  ُلحاليػػػ ُافللزرااػػ ُفػػػ ُاكايػػػاُاإل
ُ.لحراكي ُتااُالاُاطراؼُريؼُالادي  ُالساللي ُكالج كبي ُا لطؽ

كُأراضػػػػ ُاللػػػػللح ُللزرااػػػػ ُاذالتػػػػ ُتا ػػػػاُالب ػػػػلاُفػػػػ ُُسػػػػفُالاػػػػكا يفُكالاػػػػراراتُ-ب
ُالليػػػ ُكفػػػرضُلرااػػػلتُالليػػػ ُ يػػػرلالازركاػػػ ُبللبسػػػلتيفُكالاحللػػػيؿُافُافراضػػػ 
ُ.الايللفيفالاُ

ل ػػـُاػػاُرُاليػػدالتُالعلاػػ ُيفالاجاعػػلتُالسػػن ي ُكتػػُككب ػػلاُالعاػػؿُالػػاُتيطػػيطُُ-ج
عػػػلتُالػػػاُاسػػػلف ُيريبػػػ ُاػػػفُاذراضػػػ ُالزراايػػػ ُاػػػاُاارااػػػلةُافُتنػػػكفُاػػػذ ُالاج

ُ.بدكفُتديؿُالدكل ُكتكسعلت لُـاالحظ ُاذاُذيت
الحػػػدُاػػػفُظػػػلارةُب ػػػلاُالكحػػػداتُالسػػػني  ُذاتُالاسػػػلحلتُالكاسػػػع ُالتػػػ ُتتجػػػلكزُُ-د
اايػػػػ ُاذرضُالزراايػػػػ ُكايػػػػ ُسػػػػنلفُالا طاػػػػ ُبلتتـُذلػػػػؾُاػػػػفُيػػػػالؿُيػػػػُكُ.ِـ(ََّ 

ُبلاتبلرالُاالدُايتللدُالا طا ُكالاطرُف ُاذ تلجُالزراا .
ُالزرااي ُ.ُافراض ف ُاطلاُريصُالب لاُإافُُالحدالعاؿُالاُُ-اػ
الزراايػ ُُافراضػ ستثالرُاتُُكُ الاُاذ تلجُالزراا العاؿُالاُتسجياُالاكاط يفُُ-ك

كيانػػػػفُتحايػػػػؽُذلػػػػؾُبػػػػداـُالب ػػػػلاُ لُفػػػػ ُإسػػػػتيدااكُأاالل ػػػػلُإكُأبػػػػدذنُاػػػػفُبيع ػػػػلُ
ُالازارايفُبالُيحتلجكفُافُاستلزالتُاذ تلجُالزراا .

 ُذفُليػػرُاللػػللح ُللزرااػػ ُفػػ ُالتكسػػاُالعارا ػػ ُافراضػػ التكجػػتُ حػػكُضػػركرةُُ-ز
ُ. ُالثافُذي بو ُالتفريطُب لياذراض ُاللللح ُللزراا ُسلع ُللل

فػػ ُاذ تػػػلجُُكحػػػ ُكاسػػتثالرالالعاػػؿُالػػاُاستلػػالحُاذراضػػػ ُالتػػ ُتعرضػػتُللال-ح
ُالزراا .
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العاػػؿُالػػاُالحػػدُاػػفُاسػػتارارُب ػػلاُالػػكرشُكالاحػػالتُالتجلريػػ ُكاللػػ لاي ُالػػاُ-ط
اذراض ُالزرااي ُفػ ُا طاػ ُالدراسػ ُلتلثيراػلُالػاُالتربػ ُاػفُيػالؿُراػ ُفضػالتُ

ُتلؾُالاحالتُكالكرشُالل لاي ُافُزيكتُك فليلتُللب .
لاُاحطػلتُالوسػؿُكالتسػحيـُكاحطػلتُبيػاُالكيػكدُالعاؿُالػاُالحػدُاػفُظػلارةُب ػ-م

الاُاذراض ُالزرااي ُذ تيلب لُاجكدُاذراض ُالزرااي ُاذارُالذمُيجعػؿُالنثيػرُ
كبللتػػلل ُتفريػػغُسػػل ُُاػػفُالاػػزارايفُتػػرؾُاراضػػي ـُكتحكيل ػػلُالػػاُاثػػؿُاػػذ ُاذ سػػط 

راضػػػ ُذ تػػػلجُالزرااػػػ ُدكفُالتفنيػػػرُبػػػلليطرُالػػػذمُي ػػػددُاذاػػػفُاالوػػػذااُللا طاػػػ ُ
اسلحت لُكتالل لُدكفُاسػتثالرالُفػ ُالزرااػ ُاذاػرُالػذمُكجػدتُالزرااي ُبت ليصُ

ُافُاجلت.
الحػػدُاػػفُظػػلارةُا تسػػلرُب ػػلاُالاؤسسػػلتُاليدايػػ ُاذاليػػ ُكالتػػ ُتاػػلـُالػػاُاجػػكدُ-ؾ

اذراضػػػػػ ُالزراايػػػػػ ُالاتاثلػػػػػ ُبػػػػػللارانزُاللػػػػػحي ُكالعيػػػػػلداتُالطبيػػػػػ ُكالعاػػػػػؿُالػػػػػاُ
لػػػحي ُالاتكاجػػػدةُفػػػ ُريػػػؼُالادي ػػػ ُكاذنتفػػػلاُبتػػػكفيرُاسػػػتثالرُكتطػػػكيرُالارانػػػزُال
ُاليدالتُاللحي ُافُيالل ل.

العاؿُالاُتالػيصُالسػلحلتُالريلضػي ُالتػ ُيلاػتُفػكؽُاذراضػ ُالزراايػ ُكالتػ ُ-ؿ
ُاسلحلتُليستُبللاليل .الاُاستحكذتُ

جػػالاُاذحػػتالؿُاذارينػػ ُاػػفُالعػػراؽُاػػكُالحػػؿُال ػػلجاُلنػػؿُاػػذ ُالاسػػلنؿُالتػػ ُُ-ـ
ُت ذرُب ليكسُاليطرُ حكُاذراض ُالزرااي .بلتتُ

(ُزكيػػػ ُالػػػذبلفُالاتاثلػػػ ُْالػػػاُ فليػػػلتُالحػػػ ُاللػػػ لا ُفػػػ ُاالطعػػػ ُ ُتاذلتفػػػلُ-ف
بللػػػداكفُكالزيػػػكتُكالاػػػكادُاللػػػلب ُالتػػػ ُتعػػػدُاػػػفُانبػػػرُالالكثػػػلتُل  ػػػرُالفػػػراتُفػػػ ُ
ا طاػػ ُالدراسػػ .ُكاػػذاُيرجػػاُالػػاُدكرُالج ػػلتُالحنكايػػ ُالاسػػؤكل ُللحػػدُاػػفُظػػلارةُ

ُلكثُ  رُالفراتُب ذ ُالاكاد.ت
االيػػػػ ُلػػػػيدُاذسػػػػالؾُ حػػػػكُتسػػػػجياُالعاػػػػؿُالػػػػاُاسػػػػتوالؿُ  ػػػػرُالفػػػػراتُفػػػػ ُُ-س

ثػػرُأُاللػػيلديفُبلللػػيدُاػػفُال  ػػرُكتػػكفيرُالاسػػتلزالتُالالزاػػ ُفػػ ُاللػػيدُللحػػدُاػػف
ُالتكساُالعارا  ُلبحيراتُاذسالؾُاذلط لاي .

ُ
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 المصادر :
   .ن الكريمآاواًل: القر 

   ثانيًا : الكتب
الػػػدارُالجلاعيػػػ ُللطبلاػػػ ُُ الا لييػػػ ُ لػػػكؿُالجورافيػػػأُ حسػػػفُسػػػيدُ بػػػكُالعي ػػػيفأ-ُ

ُ.ُُُٖٗ بيركتُ كال سر
ُ جلاعػػ ُالبلػػرةُ البلػػرةُ  تػػلجُالاحللػػيؿُالحاليػػ أُ اجيػػدُاحسػػفُ  لػػلرمافُ-ِ

ُٖٖٗ.ُ
ُ بوػدادُ دارُالنتػبُ الزراايػ ُفػ ُالعػراؽُاف اػلطُ ابدُالرزاؽُاحادُ البطحي ُ-ّ

َُٖٗ.ُ
ُ دارُالنتػػػبُ جلاعػػػ ُالاكلػػػؿُ ِط جورافيػػػ ُالسػػػنلفُ طػػػتُحاػػػلدمُ لحػػػديث اُ-ْ

ُ.َََُِ الاكلؿ
ُ ارنػػػػزُالػػػػدلتلُللطبلاػػػػ ُ ُط تيطػػػػيطُالاػػػػدفُكالاػػػػرلُ فػػػػلركؽُابػػػػلسُ حيػػػػدرُ-ٓ

ُ.ُْٗٗ الالارة
ُ اطػػلباُالتعلػػيـُالعػػلل ُ جلاعػػ ُبوػدادُ جورافيػ ُالاػػدفُ اػػلدؿُابػػدُاسُ يطػلبُ-ٔ

َُٗٗ.ُ
ُ تجلاػلتُالحديثػ ُفػ ُالبحػثُالعلاػ ُالجورافػ افُ الػ يلػؼُحسػيفُُ الدليا ُ-ٕ

ُ.ٕٔص ََُِٕ االفُ ُط
انتبػػ ُُ الاػػلارةُ  ُا ظػػكرُاعللػػريتلػػلدياإلُ الجورافيػػُ احاػػدُإبػػراايـُ الػػديبُ-ٖ

ُ.ََُِٔ  جلكُالالري اف
ُ.ُّٕٗ جلاع ُحلبُ ُط بسلتيفُالفلن  ُ  زاؿُ الديرمُ-ٗ
ُ.ُُُٖٗ بيركتُ دارُالفنرُ لحايتلرُاللحُ احادُبفُأب ُبنرُ الرازمُ-َُ
الاسػػنالتُُفػػ ُسػػنلفُالػػكطفُالعربػػ ُدراسػػ ُتحليليػػ ُ ا لػػكرُاتعػػبُ الػػراكمُ-ُُ

ُ.ََِِ بودادُُ بيتُالحنا ُ ُجُ الدياكلرافي 
ُ.َُُٖٗ بودادُ دارُالاعرف ُ السنل  ُحللااإلُ ابدُالحسيفُكايركف زي ؿُ-ُِ
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ُ جلاع ُالاكلػؿُ العلا لكؿُف ُالبحثُافُ يركفآزارُُكأاحادُُ السالؾُ-ُّ
َُُٖٗ.ُ

دارُُ جورافيػػػ العراؽُالزراايػػػ ُ  ػػػكرمُيليػػػؿُالبػػػرازمُ يطػػػلبُلػػػنلرُ العػػػل  ُ-ُْ
ُ.ُُٕٗٗ النتبُللطبلا 

كزارةُالتعليـُالعلل ُكالبحػثُُ الزراا ُحللااإلُ يركفآيلؼُُكُ ابدُالحسيفُ-ُٓ
ُ.َُٖٗ العلا 

ُ.ُْٔٗ الالارةُ سلسيلتُبسلتيفُالفلن  أُ حادُفلركؽأُ ابدُالعلؿُ-ُٔ
ُ الاكلػػؿ ِط احللػػيؿُالبسػػت  ُ سػػعدُزللػػكؿُال جػػلرُ نػػريـُلػػلل ُ ابػػدكؿُ-ُٕ

ُ.ُْٖٗ جلاع ُالاكلؿ
ُ الجلاعػػ ُاإلسػػالاي ُبللادي ػػ ُالا ػػكرةُ الفػػرائضُ ابػػدُاللػػادُاحاػػدُ النلتػػبُ-ُٖ

ُ.ُٖٖٗ الا لامُالدراسي ُ االدةُالبحثُالعلا 
جلاعػػػػػػػػ ُُ البلػػػػػػػػرةُ اليػػػػػػػػ ابػػػػػػػػلدئُالاحللػػػػػػػػيؿُالحُ كايػػػػػػػػدُ ػػػػػػػػكرمأُ احاػػػػػػػػدُ-ُٗ

ُ.ُٖٖٗ البلرة
اطبعػػ ُجلاعػػ ُُ أ تػػلجُالفلن ػػ ُال فضػػي ُ يكسػػؼُح ػػلُ جبػػلرُحسػػفُ ل عياػػ اُ-َِ

ُ.َُُٗٗ البلرة
ُ جلاعػػػ ُبوػػػدادُ سػػػتيطلفُالريفػػػ افُ يليػػػؿُإسػػػالايؿُ لػػػبرمُفػػػلرسُ ل يتػػػ اُ-ُِ

ُ.ُٖٗٗ بودادُ بيتُالحنا 
ُ

 الرسائل واالطاريح : :ثالثاً 
اكرفكلكجيػػػػ ُفػػػػ ُالتكسػػػػاُالعارا ػػػػ ُُكالاحػػػػدداتُالجيُ دُيلسػػػػـحاػػػػأاػػػػل  ُُ بػػػػراايـإُ-ُ

دراسػػ ُفػػ ُُ كالت ايػػ ُالاسػػتديا ُفػػ ُال ػػلاشُاللػػحراكمُالوربػػ ُلاحلفظػػ ُالا يػػل
جلاعػػػػػ ُُ دابُدا  ػػػػػكرنليػػػػػ ُالُ رسػػػػػلل ُالجسػػػػػتيرُ اكرفكلكجيػػػػػلُالتطبيايػػػػػ ُكالجي
ُ.ََِٔ الرُ سن دري اذ

ُ رةإذيػػػػػ ُفػػػػػ ُيضػػػػػلاُالا ػػػػػالزرااُرضسػػػػػتعالذتُافإُ سػػػػػاي ُفيلػػػػػؿُ سػػػػػدمافُ-ِ
ُ.ُُٔٗٗ جلاع ُبودادُ(بفُرسدإ نلي ُالتربي ُُ (ليرُا سكرة طركح ُدنتكرا ُأ
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ُ بػػػػػ ُلريػػػػػبإالزراايػػػػػ ُفػػػػػ ُيضػػػػػلاُُرضسػػػػػتعالذتُافأُ يللػػػػػدُابػػػػػدُاسُ نبػػػػػرأُ-ّ
ُ.ََِٔ جلاع ُبودادُ نلي ُالتربي ُللب لتُ (ليرُا سكرة طركح ُدنتكرا ُأ

رسػػػلل ُُ يليايػػػ اإلجورافيػػػ ُفػػػ ُالالفلكجػػػ ُدراسػػػ ُيضػػػلاُُ بػػػراايـُترنػػػ إُ جعلطػػػ ُ-ْ
ُ.ُٕٔٗ جلاع ُبودادُ دابنلي ُالُ الجستيرُليرُا سكرة

يليفػػ  ُاحاػػدُاسػػالايؿ ُاسػػتعالذتُاذرضُالريفيػػ ُفػػ ُ لحيػػ ُالعلاري /احلفظػػ ُُ-ٓ
ُ.ََِّاذ بلر ُرسلل ُالجستير ُ ليرُا سكرة(ُنلي ُاذداب ُجلاع ُبوداد ُ

الزراايػ ُفػػ ُالجػزاُالسػػري ُُافراضػ رُالتكسػاُالعارا ػ ُالػػاُثػػأُ ف ياػ ُ دراجػ ُ-ٔ
ُالاوربُ.ُ (ُرسلل ُالجستير(لل ُالدارُالبيضلاح افُس ؿُازيج ُ 

التويػػػػراتُالسػػػػنل ي ُكالزراايػػػػ ُفػػػػ ُريػػػػؼُيضػػػػلاُُ جلسػػػػـُاحاػػػػدُاػػػػكادُ الػػػػدليا ُ-ٕ
طركحػػػػػػػ ُأُ(ُٕٗٗ-ُُٕٖٗ–ُُٕٕٗسػػػػػػػ كاتُ لدراسػػػػػػػ ُتحليليػػػػػػػ ُلُ–الراػػػػػػػلدمُ
ُ.ُٗٗٗ جلاع ُبودادُ (بفُرسدإ نلي ُالتربي ُُ ( سكرةليرُا ُ دنتكرا 

  ػػػػرُالفػػػػراتُبػػػػيفُلاكرفكلكجيػػػػ ُُكاليلػػػػلئصُالجيُ  سػػػػعدمُابػػػػدُاػػػػكدُ الػػػػدليا ُ-ٖ
جلاعػػػػػػ ُُ دابنليػػػػػػ ُالُ(ليػػػػػػرُا سػػػػػػكرة طركحػػػػػػ ُدنتػػػػػػكرا ُأُ الراػػػػػػلدمُكال  ديػػػػػػ 

ُ.ُٔٗٗ بوداد
لاُالاػػلئـُيضػػفػػ ُالريفيػػ ُُرضسػػتعالذتُافأتويػػرُُ ابػػدُحػػليؼُفرحػػلفُ الػػدليا ُ-ٗ

ُ(بػفُرسػدإ نلي ُالتربي ُُ(ليرُا سكرة رسلل ُالجستيرُُ ـ(َََِ-ُٕٖٗ للادة
ُ.ََُِِ جلاع ُبوداد

ُاإل تػػػلجفػػػ ُُ اسػػػركعُرمُكبػػػزؿُالراػػػلدمُكدكُرُ لطيػػػؼُاحاػػػكدُحديػػػدُ الػػػدليا ُ-َُ
نليػػ ُُ (ليػػرُا سػػكرة ُ طركحػػ ُدنتػػكرا أُ الزرااػػ ُدراسػػ ُفػػ ُالجورافيػػ ُالزراايػػ 

ُ.ُٖٗٗ جلاع ُبودادُ (بفُرسدإ التربي ُ
ُ طركحػ ُدنتػكرا أُ الا لخُالاحل ُلادي ػ ُالراػلدمُ ا دمُحادُفرحلفُ الدليا ُ-ُُ

ُ.ُٖٗٗ جلاع ُبودادُ (ابفُرسد نلي ُالتربي ُُ (ليرُا سكرة 
ثػػػر ُالػػاُال اػػػؿُأالتكسػػاُالعارا ػػػ ُبادي ػػ ُا جلاي ػػلُُكُ جبريػػؿُالضػػػيؼُ الراسػػدمُ-ُِ

ُ جلاعػػػػػػػ ُيػػػػػػػلرُيػػػػػػػك سُ لل ُالجسػػػػػػػتيررسػػػػػػػُ الجاػػػػػػػلا ُدراسػػػػػػػ ُجورافيػػػػػػػ ُال اػػػػػػػؿ
ُ.ََِٔ ليبيل
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دراسػػػ ُُ الزراايػػػ ُكايػػػلطرُالزحػػػؼُالعارا ػػػ ُافراضػػػ ُ  فيسػػػ ُاحاػػػدُ الػػػزايطُ-ُّ
جلاعػػ ُيػػلرُُ رسػػلل ُالجسػػتيرُ تحليليػػ ُفػػ ُالجورافيػػ ُالزراايػػ ُلا طاػػ ُالبيضػػلا

ُ.ُٗٗٗ ليبيلُ يك س
ُ الريػػػػػلضُدراسػػػػػ ُالتكسػػػػػاُالعارا ػػػػػ ُفػػػػػ ُادي ػػػػػ ُ ايسػػػػػاُبػػػػػفُاحاػػػػػدُ السػػػػػلارُ-ُْ

رسػػػػػػػلل ُُ (ُٖٗٗ-َُٓٗاللػػػػػػػكرُالجكيػػػػػػػ ُكالا ػػػػػػػلظرُالفضػػػػػػػلئي ُ. ُإسػػػػػػػتيداـب
ُالريلضُ.ُ الجستير

لا طاػػػػػ ُالحبل يػػػػػ ُُفكلكجيػػػػػتاكُرُكدراسػػػػػ ُجيُ احاػػػػػدُاكسػػػػػاُحاػػػػػلدمُ السػػػػػعبل  ُ-ُٓ
جلاعػ ُُ نليػ ُالتربيػ ُ (ليرُا سكرة ُ رسلل ُالجستيرُ اللكرُالجكي ُإستيداـب
ُ.ََِٓ  بلراف

ارنػػػزُالزراايػػػ ُفػػػ ُريػػػؼُُرضاسػػػتعالذتُافُ لػػػلل ُنزنػػػكزُناػػػلؿُ العػػػل  ُ-ُٔ
ُ بػػػػفُرسػػػػد(إ ُ نليػػػػ ُالتربيػػػػ ُ ليػػػػرُا سػػػػكرة طركحػػػػ ُدنتػػػػكرا ُأُ يضػػػػلاُالراػػػػلدم
ُ.ُٖٗٗ جلاع ُبوداد

اػػػػلل ُأيلػػػػيـُأالزراايػػػػ ُفػػػػ ُُرضافُإسػػػػتيداـ اػػػػلطُأُ احاػػػػدُابػػػػدُاسُ ااػػػػرُ–ُُٕ
ُ.ُٖٗٗ ع ُبودادجلاُ دابنلي ُالُ (ليرُا سكرة رسلل ُالجستيرُُ الفرات

الػػاُفػػػ ُا طاػػػ ُرسػػػكبي ُكلػػػيلري ُتنػػكيفُالفػػػلرسُافُ لػػػالحُابػػدُاسُ الػػ ُ-ُٖ
ُ.ُٖٔٗ جلاع ُبودادُ نلي ُالعلـكُ رسلل ُالجستير ليرُا سكرة(ُ الحبل ي 

 ُللتكسػػاُالعارا ػػ ُفػػ ُالوكطػػ ُيتلػػلديثػػلرُالبيئيػػ ُكاإلالُ ي سػػلاُحسػػيفُ الحػػـُ-ُٗ
ُ ستسػػػعلرُاػػػفُبعػػػدالجورافيػػػ ُكتطبياػػػلتُافُ ظػػػـُالاعلكاػػػلتُإسػػػتيداـالوربيػػػ ُب

ُ.ُُٖٖٗ جلاع ُداسؽُ رسلل ُالجستير
ُ
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ثراػػػػلُالػػػػاُأجتالايػػػػ ُُكالتكسػػػػاُالعارا ػػػػ ُكالتويػػػػراتُافُ حاػػػػدُحػػػػلتـُابػػػػدُالاػػػػ عـأُ-ُ
ُالبيئيػػ ُ الايػػل ُالجكفيػػ ُفػػ ُاجتاعػػلتُسػػالؿُسػػي لاُإسػػتيداـ جلاعػػ ُُ اجلػػ ُالعلػػـك

ُ.ََُِ الرُ ايفُساس
اع ػػدُُ التكسػػاُالعسػػكائ ُفػػ ُاػػدفُالعػػراؽُكاسػػنالتتُالحضػػري ُ ريػػلضُ الجايلػػ -ِ

ُ.ََُِٖ جلاع ُنربالاُ نلي ُالتربي ُ بحلثُكالت اي ُالحضلري اف
ايلطرُالتكساُالعارا  ُالػاُالت ايػ ُالزراايػ ُفػ ُسػ ؿُُ اكضُيكسؼُ الحدادُ-ّ

ُ ليبيػػلُ رففػػللػػثُالا عاػػدُبادي ػػ ُيبحػػثُااػػدـُللالتاػػاُالجورافػػ ُالثُ ليبيػػل–ب وػػلزمُ
ُٗٗٓ.ُ

ُاجلػػػ ُ  بػػػلرتػػػربُاحلفظػػػ ُافُ حاػػػدُلػػػلل ُالػػػدبلغأُ الػػػلـُيضػػػيرُ الحػػػديث ُ-ْ
ُكال  دس   ُ.ََُِٓ كؿالاجلدُافُ  بلرجلاع ُافُالعلـك

الاسػػػنفُُ التويػػػرُفػػػ ُحللػػػُ حاػػػدُالػػػدليا أاحاػػػدُدلػػػؼُُ احاػػػدُيليفػػػ ُ الػػػدليا ُ-ٓ
ُ.ُُّٗٗ ِٕالعددُ الجاعي ُالجورافي ُالعرايي اجل ُُ  بلرالريف ُف ُاحلفظ ُاف

ُ- بػػػػلرالاسػػػػنفُالريفػػػػ ُالتاليػػػػدمُفػػػػ ُاحلفظػػػػ ُافُ حاػػػػدأاحاػػػػدُدلػػػػؼُُ الػػػػدليا ُ-ٔ
ُ  بػػػػػلرجلاعػػػػػ ُافُ–دااُالاػػػػػؤتارُالعلاػػػػػ ُلػػػػػلل ُفػػػػػ ُالعاػػػػػلرةُكالنفػػػػػلاةُفػػػػػ ُافاف

ُِٗٗ.ُ
لعجزُفػ ُلحلج ُكااسسُال ظري ُكالتطبياي ُلتاديرُافُ حادأاحادُدلؼُُ الدليا ُ-ٕ

ُافُ سػػػػنلفاف ُ العػػػػددُالثػػػػل  ُ  بػػػػلرجلاعػػػػ ُافُ  يتلػػػػلدي سػػػػل ي ُكاإلاجلػػػػ ُالعلػػػػـك
ََِِ.ُ

ُ.ُُِٗٗ الاوربُ للديرأثلرُالتكساُالعارا  ُبادي  ُآُ ابدُالاجيدُ طريبلؽُ-ٖ
ُ.ُُِٗٗ الاوربُ ثلرُالتكساُالعارا  ُبادي  ُالا يطرةآُ طريبلؽُابدُالاجيدُ-ٗ
ُ اطػػلرُكسػػدت لُفػػ ُاللػػحرااُالوربيػػ تكزيعػػلتُافُ العزيػػزُسػػلنرُابػػدُ ابػػدُاسُ-َُ

اثػػؿُللاػػكاردُافُسػػتيداـالبر ػػلامُالػػكط  ُلإُ كزارةُالزرااػػ ُ كؿربػػ ُافعالاحػػكرُال
ُ.ََُِِ بودادُ الالئي ُف ُحكضُالفرات
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سػتعالذتُإثػر ُالػاُأالتكسػاُالعارا ػ ُُكُ حسػيفُالػ ُابػدُ يلؼُحسػيفُ ال ُ-ُُ
ُافُ يضػػلاُالراػػلدمُالزراايػػ ُفػػ ُارنػػزُرضاف ُ  يتلػػلدي سػػل ي ُكاإلاجلػػ ُالعلػػـك

ُ.ََُِٓ  بلرجلاع ُافُ العددُالسلدس
ثرُالبيئػ ُالجورافيػ ُالػاُالتكسػاُالعارا ػ ُلادي ػ ُأُ سايرُسلا ُاحاكدُ احادُ-ُِ

ُ.ُُٗٗٗ جلاع ُالالادرةُ داباجل ُنلي ُالُ سيكطأاحلفظ ُُ ا فلكط
اػػالحُبتػػربُ تسػػلرُافأثراػػلُفػػ ُأالجورافيػػ ُُكالعكااػػؿُُ الجػػدُالسػػيدُكلػػ ُ احاػػدُ-ُّ

ُ.ُُٖٔٗ (ُٕالاجلدُ ُ اجل ُالجاعي ُالجورافي ُالعرايي ُ س ؿُالُبيفُال  ريف
التلػػل يؼُالا لييػػ ُاػػكفُفػػ ُالتػػدريسُكاجػػزُفػػ ُالػػربطُُ الػػ ُاحاػػدُ الايػػلحُ-ُْ

ُ سػعدأاطبعػ ُُ بوػدادُ الاجلػدُالسػلباُ اجل ُالجاعي ُالجورافيػ ُالعراييػ ُ كالتحليؿ
َُٕٗ.ُ

ثػػلرُالسػػػلبي ُال لجاػػ ُاػػػفُالتكسػػػاُدراسػػ ُاػػػكجزةُلآلُ ايػػػثـُلػػالحُالػػػديفُ ايػػدكُ-ُٓ
نليػػػ ُُ جلاعػػػ ُداسػػػؽُ العارا ػػػ ُلادي ػػػ ُداسػػػؽُبلتجػػػل ُجػػػزاُاػػػفُلكطت ػػػلُالوربيػػػ 

ُ.ََِِ ُيسـُالتيطيطُكالبيئ ُ ال  دس ُالاعالري 
سػػ  ُُ للسػػنلف تػػلئمُالتعػػدادُالعػػلـُُ حلػػلاالج ػػلزُالارنػػزمُلإُ ايئػػ ُالتيطػػيطُ-ُٔ

ُ.ُُٖٗٗ  بلرالجزاُاليلصُباحلفظ ُافُ ُٕٗٗ
 تػػلئمُالتعػػدادُالعػػلـُللسػػنلفُلسػػ  ُُ حلػػلاالج ػػلزُالارنػػزمُلإُ كزارةُالتيطػػيطُ-ُٕ

ُ.ُُٖٕٗ  بلرالجزاُاليلصُباحلفظ ُافُ ُٕٕٗ
لسػػ  ُُ  تػػلئمُالتعػػدادُالعػػلـُللسػػنلفُ حلػػلاالج ػػلزُالارنػػزمُلإُ كزارةُالتيطػػيطُ-ُٖ

ُ.ُُٖٖٗ  بلراليلصُباحلفظ ُافُالجزاُ ُٕٖٗ
ُ
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 الدوائر الحكومية : :خامساً 
ُ البطليػػ ُالتاكي يػػ ُ  بػػلرالارنػػزُالتاػػكي  ُالرئيسػػ ُفػػ ُاحلفظػػ ُافُ كزارةُالتجػػلرةُ-ُ

ُ.ََِٕ ُلعلـُ لتُليرُا سكرةُلبي
بيل ػػلتُليػرُا سػػكرةُُ يسػـُالتيطػيطُ  بػػلراديريػ ُتربيػػ ُاحلفظػ ُافُ كزارةُالتربيػ ُ-ِ

ُ.ََِٕ ُلعلـُ
بيل ػػػلتُُ يسػػػـُالتيطػػػيطُكالاتلبعػػػ ُ اديريػػػ ُسػػػعب ُزرااػػػ ُاليللديػػػ ُ كزارةُالزرااػػػ ُ-ّ

ُ.ََِٕ ُلعلـُليرُا سكرةُ
 ػلتُليػرُا سػكرةُلبيُ يسػـُالتيطػيطُ اديري ُسعب ُزراا ُالراػلدمُ كزارةُالزراا ُ-ْ

ُ.ُٕٗٗ ُلعلـُ
بيل ػػلتُُ لاسػػـُالف ػػ اُ  بػػلرالاػػكاردُالالئيػػ ُفػػ ُاحلفظػػ ُافُ كزارةُالاػػكاردُالالئيػػ ُ-ٓ

ُ.ََِٕ ُلعلـُليرُا سكرةُ
يسػػػـُُ  ػػػكااُالجكيػػػ ُكالرلػػػدُالزلزالػػػ ُالعرايػػػ ايئػػػ ُافُ كزارةُال اػػػؿُكالاكالػػػالتُ-ٔ

ُ.ََِٕ ُلعلـُ لتُليرُا سكرةُلبيُ الا لخ
ُ.ََِٕ ُلعلـُ لتُليرُا سكرةُلبيُ يسـُالعداداتُ دائرةُتكزياُن ربلاُالرالدمُ-ٕ
ُ.ََِٕ ُلعلـُ لتُليرُا سكرةُلبيُ يسـُالعداداتُ اليللدي دائرةُتكزياُن ربلاُُ-ٖ
حػػػػ ُُ(تلػػػػايـُيطػػػػلا  يريطػػػػ ُكيػػػػرارُُ التيطػػػػيطُالعارا ػػػػ ُ  بػػػػلراحلفظػػػػ ُافُ-ٗ

ُ.ََُِ الادس
ُ.ُافراض يسـُُ بلدي ُاليللدي ُ-َُ
ُحلػػػػػلا ُاإلحلػػػػػلاكزارةُالتيطػػػػػيطُكالتعػػػػػلكفُاف اػػػػػلئ  ُالج ػػػػػلزُالارنػػػػػزمُلإُ-ُُ

ُ.ََِٕالسنل   ُ ُلعلـُ
ُ َََِ داريػػػػػػػ يريطػػػػػػػ ُالعػػػػػػػراؽُافُ كزارةُالػػػػػػػرمُكُاديريػػػػػػػ ُالاسػػػػػػػلح ُالعلاػػػػػػػ ُ-ُِ

ُ.ََََََُ:ُُاايلس
 بػػػػػػػػػػػػػلرُيريطػػػػػػػػػػػػػ ُاحلفظػػػػػػػػػػػػػ ُافُ اديريػػػػػػػػػػػػػ ُالاسػػػػػػػػػػػػػلح ُالعلاػػػػػػػػػػػػػ ُ كزارةُالػػػػػػػػػػػػػرمُ-ُّ

ُ.َََََٓ:ُُاايلسُ َََِ داري اف
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ُ  بػػػػػػلرف ػػػػػػرسُاالطعػػػػػػلتُاحلفظػػػػػػ ُافُ اديريػػػػػػ ُالاسػػػػػػلح ُالعلاػػػػػػ ُ كزارةُالػػػػػػرمُ-ُْ
ُ.َََََٓ:ُُسُاايلُ ََِِ

ُ ُٓٗٗ  لحيػػػػ ُاليللديػػػػ يريطػػػػ ُجيكلكجيػػػػ ُلاكيػػػػاُُ كزارةُاللػػػػ لا ُكالاعػػػػلدفُ-ُٓ
ُ.ََََُِٓ:ُاايلسُ

ُ
 سادسًا:الدراسة الميدانية :

(ُنرطػلفُٕاالطعػ ُ ُ ََِٕ/ُُ/ِٖري ُلاالبل ُااُالسيدُ ليؼُرسيدُزايلفُبتُ-ُ
.ُ

االطعػػػ ُُ ََِٕ/ُُ/ِٖري ُلاالبلػػػ ُاػػػاُالسػػػيدُيلػػػؼُاحاػػػدُيلػػػؼُيضػػػيرُبتػػػُ-ِ
ُ(ُلزكافُ.ِِ 

 بػلرُالاكاردُالالئي ُف ُاحلفظ ُافدائرةُُ االبل ُااُالا  دسُابدُالرحافُالعل  ُ-ّ
ِٕ/ِ/ََِٖ.ُ
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 (1ممحق رقم ))أ( 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ظايؼح االَثاس

 كهٍح االداب

 لغى انعغشافٍا / انذساعاخ انؼهٍا

 ))استمارة استبيان((
شعييانح انًاظغييرٍش انًىعييىيح ))انرىعييغ ػضٌييضي انًييىاطٍج ٌشظييى ذؼاوَييك يؼُييا تاالظاتييح ػهييى االعييصهح انييىاسدج انخاصييح ت

 ( فً انًكاٌ انًُاعة يغ انرمذٌش.انؼًشاًَ واششِ ػهى األساضً انضساػٍح فً سٌف يذٌُح انخانذٌح((. ٌىضغ اؽاسج )
ُ

 
 : المقاطعة  رقم و  اسم

 اواًل: السكان
 ة:ر سعدد افراد األ -1

  اكثر إذكر الرقم 6  5  4  2
 مينة رب األسرة:-2

  خدمات  اعمال حرة  خدمات تجارية  خدمات صناعية  موظف  لعام  فالح
 التحصيل الدراسي لرب األسرة:-3

يقرأ   امي
 ويكتب

متوسط  ابتدائية 
 ة

معيد   ثانوية 
 معممين

معيد  
 فني

بكالوريو  
 س

ع 
 ليا

ُ

 مينة ربة األسرة:-4
  اخرى تذكر  موظفة  مدرسة  معممة  بيت ربة

ُ

 ثانيًا: السكن
 سكن:ممكية ال-1

  سنة البناء  ممك لرب العمل  ممك لمدولة  ايجار  ممك
 المسكن: ةمساح-2

 فاكثر 2م2000 2م1500-1000 2م800-600 2م500-400 2م300-250 2م150-200
      

 ىل تمتمك أرضًا زراعية ؟ ىل األرض مستثمرة؟-3
  ال  نعم   ال  نعم

 إذا كانت األرض متروكة فما ىو السبب؟-
  تممح التربة  عدم توفر راس المال  تدىور الوضع االمني  نشاط اخر العمل في 

 طراز السكن:-4
  صريفة او كوخ  خيمة  حوش  طابقين  طابق واحد

 ىل تتوفر في المسكن الفضاءات االتية:-5
 مرافق صحية )مرحاض( حمام مطبخ عدد الغرف

 ال نعم ال نعم ال نعم 8 7 6 5 4 3 2 1
              

ُ

 حضيرة حيوانات خزان تنور اسالة ماء
 ال نعم ال نعم كيرباء غاز طين ال نعم

     ال نعم ال نعم ال نعم
ُُُُُُُُ

 الطريق المؤدي إلى المساكن: -6
  مفروش بالسبيس  ترابي  مبمط 

 طانثح انًاظغرٍش

 يُح ظثاس يطش دوسٌؼآ
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 (1)ب( ممحق رقم )
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ظايؼح االَثاس

 كهٍح االداب

 انذساعاخ انؼهٍا/  حلغى انعغشافٍ

ُ
ُاس ُالاؤسسلتُالتجلري ُكالل لاي ُكاليداي 

ازيػػزمُالاػػكاطف:ُيرجػػاُتعلك ػػؾُاع ػػلُبلذجلبػػ ُالػػاُاذسػػئل ُالػػكاردةُاليللػػ ُبرسػػلل ُ
الزراايػػ ُفػػ ُريػػؼُادي ػػ ُُافراضػػ الالجسػػتيرُالاكسػػكا ُ  التكسػػاُالعارا ػػ ُكاثػػر ُالػػاُ

ُ….اُالتادير(ُف ُالانلفُالا لسبُااليللدي (( ُبكضاُاسلرةُ 
ُ

 طالبة الماجستير
 منة جبار مطر درويشآ

ُ ُ:يتللديال سلطلتُاإل
ُ:الاالطع ريـُُكُاسـُ
ُ ُ:يتللدي كعُالابل  ُلل سلطلتُاإل-ُ
ُُ كا لُُالل لاي ُأ
ُُ كا لُُالتجلري ُب
ُُ كا لُُاليداي ُج

ُ
ُُ لُالب لالالاسلح ُالت ُيسوُ-ِ
ُُتلري ُالب لاُ-ّ
ُُال سلطاددُالعلاليفُف ُُ-ْ
ُُذُُ عـُاؿُاذاُال سلطُالكثُللبيئ ُ-ٓ

ُ
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 دسوٌؼ

 دوَى 55

 (35ؼًذ)

 أَاز ركىس

4.5 
4.5 

4.5 

3.3 

3.3 

3.3 3.3 
3.3 

 (35ؼًىد)

 ؼًٍذ عؼٍذ يؽًذ

 أَاز ركىس

5.88 
5.88 

5.88 
3.55 3.55 

 ركىس

6.35 

 ركىس

6.35 

 أَاز

3.53 

5.88 

 (35يطش)

 اؼًذ ذشكً ىسيظ ظثشٌح

5.55 5.55 
 ركىس

5.55 5.55 

 ركىس

5 5 5 

 أَاز

8.5 

 يؽًذ يطهك هاٌظ ػاصً ظثاس

 أَاز

8.33 

8.33 

8.33 8.33 
8.33 

 ركىس

8.46 
8.46 

8.46 
8.46 

 أَاز 8.46

8.35 

8.35 

8.35 8.35 
8.35 

 ركىس

8.5 8.5 

 أَاز

8.35 

8.35 
8.35 8.35 

8.35 

 ركىس

8.5 
8.5 

8.5 
8.5 

8.35 8.35 

 أَاز

8.35 

8.35 

8.35 8.35 
8.35 

 ركىس

8.63 8.63 

8.35 

8.63 

 أَاز

8.33 

8.33 

8.33 8.33 
8.33 

 ركىس

8.46 8.46 

8.46 

8.46 

 (1( ممحق )1شكل )
ُ(ُزكي ُالذبلفْايططُيكض ُ اكذجُافُالني ُافرضُللكرثتُف ُاالطع ُ 

ُ
ُ
ُ

ُ
ُ

ُ
ُ

ُ

ُ
ُ
ُ

المصدر: عمل الباحثة، الدراسة الميدانية.
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 (1( ممحق )1جدول )
ُرضبلا ُكالبليي ُافُافالزرااي ُكالاسلح ُالنلي ُكالاُرضأللالاللن ُُسر اكذجُلأل

ُ(ُزكي ُالذبلفُ/ُدك ـ.ْالزرااي ُك سبت لُاالطع ُ 
اطٌ اىَبىل 

ىألرض 

 اىشراػٞخ

اىَظبحخ 

 اىنيٞخ/زٌّٗ

اىَظبحخ 

اىَجْٞخ ٍِ قجو 

 اىَبىنِٞ/زٌّٗ

% 

اىَظبحخ اىَجبػخ 

ٍِ قجو 

 اى٘ارثِٞ/زٌّٗ

% 

اىَظبحخ اىجبقٞخ 

ٍِ األرض 

 اىشراػٞخ/زٌّٗ

% 

 32.8 8.2 42.47 11.6 24.8 6.2 25 ٍطز زرٗٝش

حَيييييييييييييييييييي٘ز 

 زرٗٝش
25 1.4 5.6 15 61 4 16 

 34.4 8.6 81 21 16 1 25 حَس زرٗٝش

 21 2.5 64 8 16 2 12.5 ػ٘زح حَبزٛ

 44 5.5 41 5 16 2 12.5 ُط٘ٝس خز

 28 3.5 32 4 41 5 12.5 ُفٖس خز

 28 3.5 56 7 16 2 12.5 طيت صبٝو

 535 50.6 55.5% 60.6 
55.5

% 
35.8 38.6 

ُالالدر:ُااؿُالبلحث ُالدراس ُالايدا ي .
ُ
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 (1( ممحق )2شكل )

ُارتسـُيكض ُتلايـُالبيتُالريف ُالتاليدمُ
ُالالدر:ُالدراس ُالايدا ي .

 

 غزفخ
 

 اىَضٞف
 

 

 غزفخ
 

 

 غزفخ
 

 

اىظبحخ 

 اىَنش٘فخ
 

 إٝ٘اُ

 رْ٘ر ٍرشُ اىحطت 
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 (1( ممحق )1قرار )
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 (1( ممحق )2قرار )

 

 المصدر/ محافظة االنبار، وحدة التخطيط العمراني
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 (1( ممحق )1خريطة )
 ( زوية الذبان4القدس، مقاطعة ) التصميم القطاعي لحي

 المصدر/ محافظة االنبار، وحدة التخطيط العمراني
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 (1( ممحق )2جدول )
ُحاكؿُالدكاجفُكتلري ُا سلاال

 اعى صاؼة انؽمم خ
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1.  ٍ  58/5/3885 5555 8 5/3 يؾشف سظا ؼغٍٍ ؼغٍ  .38 38/4/5088 3335 33 35 ذ صانػ يؽًذ ػهًؼً

 38/6/3885 5533 8 55 يؤٌذ سوضاٌ ؼغٍٍ  .30 50/5/5088 3535 33 5/5 ػثذ انؼضٌض هاوي طشفح  .2

 53/5/3883 5505 8 544 يؽًذ يؽٍغٍ ػهً ؼغٍٍ  .38 4/55/5088 4555 33 36 ػثذ صانػ يؽًذ ػهً  .3

 5/0/3884 5853 8 33 خًٍظ ػثذ هللا تشداٌ  .35 38/55/5085 6845 33 58 ٍٍيؽًىد ػهً ؼغ  .4

 36/55/5088 5855 58 45 ظاعى يؽًذ غصٍس ػثٍذ  .33 5/3/5083 5555 33 58 صٌذاٌ خهف ؼغٍ ػهً  .5

 55/3/5085 6846 58 4 وسشح خهٍم فشاط يطش  .33 35/8/5083 0685 33 43 ؼًٍذ يطش يهؽاٌ اؼًذ  .6

 58/58/3885 5554 58 8/3 غًُ ػثذ يخهف هضاع  .34 58/4/5084 0683 33 35 ؼًٍذ صانػ يؽًذ ػهً  .7

 ػثذ صانػ يؽًذ ػهً  .8
 يشاذة فشؼاٌ َعشط  .35 33/5/5084 0584 33 35

45/

5 

58 5555 5/53/3885 

 33/58/3883 5836 58 33 ؼغٍ فٍاض ؼًادي  .36 35/8/5080 5535 33 58 يؽًذ داٌػ ظشو ؼغٍ  .9

11.  
 يؽًىد ؼايذ فشؼاٌ ػثذ انؽًٍذ

53/

5 

 صالغ ضاسي خهف  .35 56/5/3888 5658 33
50/

5 

58 5548 4/58/3885 

 خهٍم خهف ؼغٍ ضاؼً  .11
38/

3 

 ظًؼح ػثذ فاسط  .38 33/33/3888 5688 33
33 58 5855 30/4/3884 

 33/3/3885 5864 58 4/3 ػثذ يؽًذ فشاط  .30 4/5/3888 5680 33 58 ؼًاد ػهً ؼغٍ ػهً  .12

 0/4/5088 3848 6 5 سؽٍذ ؼغٍٍ ؽٍؽاٌ  .48 53/0/3888 5608 33 36 يؽًذ ػهىاٌ فذػىط ػاٌذ  .13

 3/5/5080 445 6 33 ػهً عهًٍاٌ ػثذ  .45 5/3/3883 5560 33 6 ظاعى يؽًذ ػثذ ؼًٍذ  .14

15.  
 وسشح يؽًذ هادي طشفح

 اتشاهٍى َاٌف يؾؽٍ  .43 6/5/3883 5505 33 4
4/

48 

6 5566 38/5/3883 

 َىسٌح ؼًاد ؼغٍ ضاؼً  .16
38/

4 

 يؾؼاٌ ػثذ هللا ؼغٍٍ  .43 30/5/3883 5888 33
33 6 5858 5/0/3883 

 33/3/3885 5865 6 50 ػض انذٌٍ اٌىب خهف  .44 35/55/3884 5833 33 ¼ وسشح َىسي ؼشداٌ هادي طشفح  .17

 3/58/3883 5833 3 33 اؼًذ خهف ؽشلً  .45 5/4/5088 5080 8 538 يؽًىد خهف ػثذ هللا يؽًىد  .18

 53/58/5000 5654 4 48 فٍصم ػثذ انشصاق  .46 55/58/5088 4404 8 5 ػثىد طشاد ػذاي يصطفى  .19

 33/5/5088 3385 4 55 ؼًذ هشط نطٍف  .45 8/6/5085 8540 8 43 اتشاهٍى كىعط ٌىعف ظالل  .21

21.  
 ػهً عهًٍاٌ ػثذ يضود

 ؼًٍذ ظشاد ػثذ ػثذ هللا  .48 0/6/5085 8558 8 580
58/

3 

383 5650 3/5/5008 

 30/6/3884 5858 33 3 ؼايذ ػثذ خهٍفح  .40 53/6/5083 0303 8 580 عهًٍاٌ ػثىد عهًٍاٌ يضود  .22

 50/8/3883 5883 5 53 ؽاكش ػثٍذ سؽٍذ  .58 35/4/5085 3555 8 554 خهف ذشكً ؼشٌس ضاؼً  .23

 0/3/5085 6355 0 0 ظاعى يؽًذ تشع ياَغ  .55 50/55/5080 5565 8 580 ػثذ فشؼاٌ يضود ؼًذ  .24

 35/4/5088 5558 0 40 اعًاػٍم ػثذ خؾاػ  .53 4/5/5005 454 8 580 ػهً عهًٍاٌ ػثذ يضود  .25

 5/3/5088 5563 0 33 عشؼاٌ فاضم يشػً  .53 50/4/3888 5685 8 5/5 ذ هللا ػثذ انًؽغٍيؽًذ ػث  .26

       50/4/3888 5686 8 558 َاصش ػعًًٍ ػٍغى ظهؼىط  .27

ُزراا ُاليللدي .سعب ُُ:الالدر
ُ
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 (1( ممحق )3جدول )
ُي اإل تلجاعلاؿُالعلؼُكاسلحت لُكطليت لُ

 ٌ
رق

ؼخ
ط
قب
ىَ
ا
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ط
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ىَ
ا

 

سز
ىؼ
ا

 

 اىَظبحخ/زٌّٗ

اىطبقخ اىزصََٞخ 

ٗاىفؼيٞخ 

 طِ/طبػخ

رقٌ 

 اىقطؼخ

 27 5 2.5 1 سٗٝخ اىذثبُ 4

 119 15 2 1 حصٞجخ اىشزقٞخ 8

 169 5 2 1 حصٞجخ اىشزقٞخ 8

 118 4 3 1 حصٞجخ اىشزقٞخ 8

 62 11 3 1 حصٞجخ اىشزقٞخ 8

 12 11 3 1 اىحَبٍٞبد 6

  40 55.5 6 انًعًىع

ُسلبؽ ُبيل لتُليرُا سكرة.ُ ُالدراليللدي الالدر:ُسعب ُزراا ُ
ُ

 (1( ممحق )4جدول )
ُ(* ََِٕاددُالاضيلتُاذركائي ُف ُاالطعلتُا طا ُالدراس ُ

سلى 

 انًماطؼح
 % انؼذد انًماطؼح

 11.1 31 اىَْبىخ 2

 13.5 41 سٗٝخ اىذثبُ 4

 21.3 61 اىَالحَخ 5

 6.8 21 اىحَبٍٞبد 6

 6.8 21 مزطبُ 7

 17 51 حصٞجخ اىشزقٞخ 8

 3.4 11 ح٘سٍب 9

 6.8 21 اً اىزٗص 11

 6.8 21 غشٗاُ  22

 8.5 25 اىج٘ ثبىٜ 23

 111 295 انًعًىع

ُالالدرُاديري ُسعب ُزراا ُاليللدي  ُالدرُسلبؽ-ُ
ُ

                                                 

 اللبُالاضيلتُاتكيف ُافُالعاؿُبسببُا اطلعُالتيلرُكارتفلعُاسعلرُالكيكدُالت ُتسول ل.ُ*
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 (2( ممحق )5جدول )
ََُُِٕالحلل ُالعلاي ُذربلبُاذسرُالسلن  ُللكحداتُالسن ي ُالااسكح ُف ُريؼُادي  ُاليللدي ُلعلـ
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 211 1 - 5 21 5 22 31 47 41 13 15 اىَْبىخ 2

 211 1 3 9 71 11 8 13 16 46 13 11 سٗٝخ اىذثبُ 4

 211 1 - - 17 8 11 41 54 49 12 11 اىَالحَخ 5

 211 - 1 - 18 13 6 45 32 51 21 15 اىحَبٍٞبد 6

 211 - 17 21 58 1 5 31 27 15 16 11 مزطبُ 7

 211 1 - 2 21 12 31 31 41 33 19 11 حصٞجخ اىشزقٞخ 8

 211 - - - 23 - 22 22 48 65 12 8 ٍبح٘س 9

 211 - 1 - 38 17 11 42 39 31 9 13 اً اىزٗص 11

 211 - 3 - 24 31 9 71 13 22 17 12 غشٗاُ  22

 211 - 5 - 25 8 11 23 48 47 21 14 اىج٘ ثبىٜ 23

 اىَدَ٘ع

177 151 399 362 349 133 114 315 36 31 4 2111 

5.9
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7.6
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17.5

% 

6.6

% 

5.2

% 

15.8
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3.3

% 
3.3

% 

1.2

% 

111

% 

ُستبيلف.ستالرةُاإلإاتالدُالاُالاس ُالايدا   ُالالدر:ُااؿُالبلحث ُبلإل
 

 (2( ممحق )6جدول )
ََُُِٕلعلـُاي  ُالدراس لسنلفُُ الا  الترنيبُ
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 211 45.5 91 5 11 11.5 23 38 76 اىَْبىخ 2

 211 74 148 2 4 12.5 25 1.5 3 سٗٝخ اىذثبُ 4

 211 41 81 1.5 21 21 41 39.5 79 اىَالحَخ 5

 211 32.5 65 15 31 6 12 56.5 93 اىحَبٍٞبد 6

 211 53 116 13 26 5 11 29 58 مزطبُ 7

 211 72.5 145 7.5 15 21 41 - - حصٞجخ اىشزقٞخ 8

 211 42.5 85 15.5 31 19 38 23 46 ٍبح٘س 9

 211 41.5 81 21.5 41 6.5 13 32.5 65 اً اىزٗص 11

 211 34 68 32 64 - - 34 68 غشٗاُ 22

 211 55 111 4.5 9 11.5 21 31 61 اىج٘ثبىٜ 23

 251 %11.1 222 %27.4 548 اىَدَ٘ع
12.11

% 
979 48.9% 2111 

ُ.ستبيلفستالرةُاإلإاتالدُالاُالاس ُالايدا   ُالالدر:ُااؿُالبلحث ُبلإل
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 (2( ممحق )7جدول )
ََُِٕتكزياُالاحالتُالتجلري ُف ُريؼُادي  ُاليللدي ُلعلـُ
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 ٍحبه غذائٞخ 1
22 46 11 5 21 29 5 11 5 31 

18

2 
4551 

 1836 92 11 3 4 6 14 11 4 11 25 5 ٍحو ثقبىخ 2

ىدشارح + ٍحو ثٞغ اىيحً٘ )ا 3

 اىسخبج
5 6 2 3 3 13 2 2 2 35 73 1461 

 311 15 2 2 3 4 2 - - - 2 - ٍطؼٌ صغٞز 4

 1135 6 - - - - - 1 - - 1 4 ٍرجش 5

 1111 55 8 4 4 2 11 5 6 5 6 4 ٍحو ٍالثض )مَبىٞبد( 6

 14 1 - - - - 1 - - - - - ٍحو ذٞبطخ رخبىٜ 7

 276 23 5 1 3 1 5 2 1 2 1 2 ٍنزت ٍ٘ثبٝو 8

 112 6 - - - - 2 1 2 - 3 - ٍنزت ذسٍخ 9

 522 31 2 1 2 2 7 2 2 2 5 5 ٍحو حالقخ 11

 48 4 - - - - 2 2 - - - - ٍحو اىؼبة 11

 561 18 3 1 12 1 3 2 1 2 3 2 ٍقٖٚ اّززّٞذ 12

 61 3 - - - - - - 1 - 2 - ٍحو اثبس ٍْشىٜ 13

 111 2 - - - - - - - 1 - 1 ٍحو ربخٞز اثبس اىَْبطجبد  14

 41 2 - - - - 1 1 - - - - ٍحو رشِٝٞ طٞبراد 15

 411 21 4 - 1 - 4 4 3 3 - - ٍحيس ازٗاد احزٞبطٞخ 16

ٍحو ثٞغ اىَ٘از االّشبئٞخ  17

 )صحٞبد(
- 2 - - 3 4 - - - - 9 361 

ٍحو ثٞغ سخبج االث٘اة  18

 ٗاىشجبثٞل
- 3 1 1 1 3 1 1 - 1 11 65 

 411 21 4 1 1 1 8 1 1 1 1 1 ٍنزت طجبػخ ٗاطزْظبخ 19

 411 21 3 1 1 1 4 3 1 2 3 2 ٍقٖٚ اّززّٞذ 21

 132 11 4 - 3 - 1 - 1 1 1 - ٍحو ثٞغ ٗق٘ز 21

 941 47 4 2 3 3 - - 3 3 25 4 ٍ٘از اّشبئٞخ 22

 241 16 3 1 1 - 5 1 - - 3 2 ٍحو زِٕ ٗفالرز طٞبراد 23

 144 12 1 1 1 1 2 2 - 1 2 1 ٍحو ٍ٘از سراػٞخ ٍٗجٞساد 24

 55388 688 538 35 45 38 535 64 35 35 530 68 انًعًىع

  6.18اىَظبحخ ثبىسٌّٗ 

ُ.ستبيلفستالرةُاإلإاتالدُالاُالالدر:ُااؿُالبلحث ُبلإل



 181 

 (2محق )م (8جدول )
ََُِٕريؼُادي  ُاليللدي ُلعلـُالاحالتُالتجلري ُتكزياُ
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 211 1 - - - - 1 - - - - - ٍطؼٌ مجٞز 1

 611 3 - - - - - - - - 3 - ٍشزو سراػٜ 2

 3511 7 - - 2 1 1 - - - 3 - ٍؼزض طٞبراد 3

 3111 3 - - 1 - - - - - 1 1 ٍجٞذ طٞبراد 4

 7111 14 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 ٍحطخ رؼجئخ ٗق٘ز 5

 7511 16 1 2 3 1 3 2 1 1 1 1 ٍحطخ ثٞغ اىغبس 6

 4111 16 1 1 1 1 - 1 1 1 8 1 طنيخ حص٘ ٗرٍو 7

 911 3 - - - - - - - - 3 - طنيخ حسٝس 8

 611 12 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 طنيخ طَْذ 9

 27311 75 5 5 11 5 7 5 5 4 23 7 اىَدَ٘ع

ُستبيلف.ستالرةُاإلإالاس ُالايدا   ُالالدر:ُااؿُالبلحث ُبلإلاتالدُالاُ
ُدك ـُِٗ.َُالاسلح ُبللدك ـُ=ُُ
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 (2( ممحق )9)جدول 
ََُِٕريؼُادي  ُاليللدي ُلعلـُالاحالتُالل لاي ُف ُتكزياُ
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 841 42 3 5 3 4 8 2 4 3 8 2 ٍحو حسازح ػبٍخُُ

 761 38 1 2 2 1 7 2 1 1 15 6 ٍحو مٖزثبئٜ طٞبرادُِ

 931 62 4 2 2 1 11 13 1 21 21 7 ٍحو فٞززُّ

 555 37 1 2 1 1 7 5 1 3 15 1 ٍحو ثْدزُْ

 33 3 - - 1 - - 1 - - 1 - ٍحو رصيٞح زراخبدُٓ

 211 13 1 1 1 - - 1 2 - 5 2 ٍحو ّدبرحُٔ

 481 41 2 2 - 1 11 4 1 3 12 4 ٍحو رجسٝو زُِٕٕ

 411 21 - 1 - - - 3 - 2 13 1 ٍحو طَنزح طٞبرادُٖ

 511 25 1 5 - 1 - 2 2 3 11 1 ٍحو حسازح طٞبرادُٗ

 61 5 - 1 - - - 1 - 1 1 1 ٍحو رصيٞح ٍبط٘رادَُُ

ٍحو رصيٞح ٍ٘ىساد ُُُ

 صغٞزح
1 3 - - 1 - - - 1 - 6 121 

 61 3 - - - - - 1 - - 2 - ٍحو رصيٞح رجزٝس طٞبرادُُِ

 351 7 - - - - - 1 - - 6 - ٍحو رفصٞد طٞبرادُُّ

 ٍحو رصيٞح اخٖشح مٖزثبئٞخُُْ
1 2 - 1 1 - - - - 1 6 111 

 81 4 - - - - - - 1 - 2 1 ٍحو رصيٞح ذشاّبد ٍٞبُُٓٓ

 181 6 - - - - - - 1 - 5 - ٍحو صجغ طٞبرادُُٔ

 111 5 - - - - - 1 - - 4 - ٍحو ذزاطخ ػبٍخُُٕ

 132 11 - - - - - 1 - - 11 - ٍحو ثٞغ ثطبرٝبدُُٖ

 181 9 - - - - - 1 - - 8 - ٍحو ثٞغ ازٗاد احزٞبطٞخُُٗ

 151 2 - - - - - - - - 2 - ٍحو مزاج فٞززَُِ

 111 1 - - - - - - - - 1 - ٍحو حَبً طٞبرادُُِ

 41 2 - - - - - - - - 2  ٍحو رصْٞغ ذشاّبد ٍٞبُِِٓ

 51 1 - - - - - - - - 1  ٍحو صجغ شجبثٞل اىُِّٜ

 ٍحو ردفٞذ ٍدبٍٞغ طٞبرادُِْ
 6 - - - - - - - - 6 241 

 161 8 - - - - - - - - 8  ٍحو ىحٌٞ طٞبردُِٓ

 6811 363 41 21 11 9 43 41 15 18 162 31 اىَدَ٘ع

ُدك ـُِٕ.ُُُِالالدر:ُااؿُالبلحث ُبلإلاتالدُالاُالاس ُالايدا   ُإستالرةُاإلستبيلف.
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 (2( ممحق )10جدول )
ََُِٕكاليداي ُف ُريؼُادي  ُاليللدي ُلعلـُالاحالتُالل لاي ُالتكزياُالانل  ُ
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 38751 6 - - - - 4 - 1 - 1 - ٍؼَو ػيف 1

 1111 1 - - - - - - - - 1 - ٍؼَو ثيح 2

 1111 1 - - - - - - - - 1 - ٍؼَو اىجبُ 3

 5411 18 1 1 2 2 2 3 1 1 4 1 ٍؼَو ثي٘ك 4

 611 2 - - - - - - - - 2  ٍؼَو شزبٝنز 5

 5111 1 - - - - - - - - 1 - ٍفقض زخبج 6

 611 12 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 ٍحطخ غظو ٗرشحٌٞ 7

 3111 - - - - - 1 - - - - - ٍدَغ طنزاة 8

 61751 41 3 2 3 3 9 4 3 2 11 2 اىَدَ٘ع

ُستبيلف.ستالرةُاإلإايدا   ُالاس ُالالالدر:ُااؿُالبلحث ُبلإلاتالدُالاُ
ُدك ـَُّ.ِْالاسلح ُ=ُ

ُ
 (2( ممحق )11جدول رقم )

دُالادارسُاذبتدائي ُكالثل كي ُكالتالايذُكالطلب ُكالاعلايفُكالادرسيفُكاددُاادا
ََُِٕلريؼُادي  ُاليللدي ُلعلـُالسعبُكاعدذت لُ

انًذاسط 

 ترذائٍحاأل
 % ػذد انطهثح انؼذد

ػذد  ػذد انًؼهًٍٍ

 انؾؼة

 انًؼذالخ

 ؽؼثح/ذهًٍز ذهًٍز/يذسعح ذهًٍز/يؼهى انًعًىع َازأ ركىس

 34 345 38 85 380 46 563 36.3 4583 53 تٍٍُ

 34 358 35 56 550 583 55 33.8 3585 58 تُاخ

 55 يخرهطح
 َازأ ركىس

45 388 35 335 533 50 380 35 
36655 5088 

 30.3 345.3 38 380 563 583 388  388 55335 45 انًعًىع

انًذاسط 

 انصاَىٌح
 % ػذد انطهثح انؼذد

 ػذد انًذسعٍٍ
ػذد 

 انؾؼة

 انًؼذالخ

 طانة/يذسعح يذسططانة/ انًعًىع َازأ ركىس
طانة 

 ؽؼثح

 36 555 36 45 508 33 555 43 5585 5 تٍٍُ

 35 35 58 55 43 5 45 0.4 330 3 تُاخ

 8 يخرهطح
 َازأ ركىس

45.6 0 53 330 58 58 553 34 
5868 555 

 35 558.4 53.0 583 535 0 556   3558 55 انًعًىع

ُ.ََِٕلعلـُُ تربي ُاحلفظ ُاذ بلر ُيسـُالتيطيط ُجداكؿُليرُا سكرةااؿُالبلحث ُبلإلاتالدُالا:الالدر:ُ
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 (2ممحق ) (12جدول )
ََُِٕللدي ُلعلـُريؼُادي  ُاليالاؤسسلتُاليداي ُكالعلا ُف ُالتكزياُالانل  ُ

 اىَقبطؼخ رقٌ
 ٍ٘ىساد مٖزثب  اطبالد اىَٞبٓ

اىظبحبد 

 اىزٝبضٞخ *

ٍزمش ٍٗ٘اقغ 

االٍِ 
 ُ)

 اىَدَ٘ع 

 اىَظبحخ اىؼسز اىَظبحخ اىؼسز اىَظبحخ اىؼسز اىَظبحخ اىؼسز

 11781 2111 4 8111 2 81 4 611 2 اىَْبىخ 2

 31511 3511 4 24311 6 811 41 1911 4 سٗٝخ اىذثبُ 4

 11811 2111 4 8111 2 111 5 611 2 اىَالحَخ 5

 11811 2111 4 8111 2 111 5 611 2 اىحَبٍٞبد 6

 12211 3111 4 8111 2 211 11 911 3 مزطبُ 7

حصيييييييييييٞجخ  8

 اىشزقٞخ

2 611 37 741 2 8111 4 3111 12441 

 12641 3511 4 8111 2 141 7 911 3 ٍبح٘س 9

 11811 2111 4 8111 2 111 5 611 2 اً اىزٗص 11

 11111 2111 4 8111 2 111 5 911 3 غشٗاُ 22

 11811 2111 4 8111 2 111 5 611 2 اىج٘ ثبىٜ 23

 132861 25111 41 97211 24  2461 123  8211 25 اىَدَ٘ع

  
3.28 

 زٌّٗ
 

1.984 

 زٌّٗ
 

38.88 

 زٌّٗ
 

11 

 زٌّٗ
 

 زٌّٗ 53.14   زٌّٗ 1.4( = 1111ً2+ ٍزمش ثٞطزٛ فٜ غشٗاُ ٍظبحزٔ ) 

ُالالدر:ُااؿُالبلحث ُبلإلاتالدُالاُالاس ُالايدا   ُإستالرةُاإلستبيلف.ُ
ُ(ُدك ـ(ُ+ُالارنزُالبيطرمٓ.ّٓالاسلح ُالنلي ُلليدالتُ 

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                 

ََُْٓ=ُْٓ×َٗليرُال ظلاي ُاسلحت لُُ السلحُ*
ُئػيسلُارانػزُالسػرط ُفيكجػدُارنػزُُراٌُأُ (ُارنزُالسرط ُف ُنؿُاالطع ُيكجدُارنزُابلرةُافُاسنفُ 

فػػ ُزكيػػ ُالػػذبلفُكالثػػل  ُفػػ ُاالطعػػ ُاػػلحكزُااػػلُالعػػددُالبػػلي ُف ػػكُابػػلرةُاػػفُ اػػلطُتفتػػيشُكثن ػػلتُ
 .حتالؿُكا ُحلل ُطلرئ ؼُاإلُكظُرلاسنري ُكجدتُحديثلنُ



The area of the stady (the country side of Al-Khalidiyia City) 

occupies a distinctive location in the middle of Iraq and the eastern 

and northern part of Al-Anbar province. Al-Khalidiyia City has 

natural potentialities represented by the Euphrates River, the 

availability of the lands that are suitable for agriculture, raw 

materials for food industries, in addition to the humanitarian 

potentialities represented by labors and experience. 

Since the area of the study has witnessed a random constructive 

expansion regardless to the agricultural lands as a result of the 

population incensement, the researcher is stimulated to choose this 

specific area for the study, especially when this censed high  

decreasment in the agricultural areas where agriculture has become a 

minor profession for the population who went to work in 

governmental institutions. 

The study presented a survey for the natural characteristics 

(geological structure, surface, climate, water resources and soil) and 

their effect on the constructive expansion. The study also surveys the 

humanitarian characteristics which give an image of the ratio of 

population, geographical distribution, the arorage of development, 

the effect of the social factors, and heritage in destroying the 

ownership of the agricultural land. All this led to handle the 

agriculture patterns in terms of their distribution, types, areas 

suitable for agriculture, the planted areas and the animal wealth for 

the year 2007 as compared to the year 1997. 

Thus, the researcher is urged to know the nature of the 

constructive expansion regardless to the agricultural lands in terms 

of hansing expansion, comnericial expansion, industrial expansion 

and service expansion. And also to give a geographical insight on 

the future orientations after determining the ratio of population for 

2017 through the population decreasment, the need of people for 

housing units and their areas, developing the service institutions that 

people need,  developing Industrial-agriculture integration and 

developing the animal wealth 
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