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قغى انجغشافٛح 
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ششافإـت

انكشػأ٘ دٛذس ػثٕد كضاسأ.و.د 

و0204ْـ  4113



~  أ~ 

بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

ٞ إ١ٌَِْهِ ) ُّ٘ضِ ) َع١ًِّٕب ُسَؽجًب َػ١ٍَْهِ  رَُغبلِؾْ  إٌَّْخٍَخِ  ثِِغْزعِ  َٚ

)) صذق هللا أنؼهٙ انؼظٛى ((

( 02عٕسج يشٚى اٜٚح ) 



~  ب~ 

إلشاس اٌّششف 

ٌَّ إػذاد انشعانح انًٕعٕيح ))انرذهٛم  انجغشافٙ نضساػح انُخٛم ٔاَراج انرًٕس فٙ أشُٓذ ا

قذ جشٖ  يجٛذ غاص٘ اعٕد(( ٔانًقذيح يٍ طانة انًاجغرٛش يذافظح انًثُٗ ٔعثم ذًُٛرٓا 

َٛم  ذذد إششافٙ فٙ قغى انجغشافٛح / كهٛح اٜداب / جايؼح انقادعٛح ، ْٔٙ جضء يٍ يرطهثاخ 

 شٓادج انًاجغرٛش فٙ انجغشافٛح. 

 انرٕقٛغ :      

  دٛذس ػثٕد كضاسانًششف : أ . و . د.   

كهٛح اٜداب / جايؼح انقادعٛح     

  0204/  /    انراسٚز :  

 ذٕصٛح سئٛظ قغى انجغشافٛح 

تُاًء ػهٗ انرٕصٛاخ انًرٕافشج أسشخ ْزِ انشعانح انٗ نجُح انًُاقشح نذساعرٓا ٔتٛاٌ انشأ٘

 فٛٓا . 

 انرٕقٛغ :      

سافذ يٕعٗ ػثذ دغٌٕ انؼايش٘أ . و . د.      

 سئٛظ قغى انجغشافٛح   

 0204/    /   انرأسٚز :  



~  خ~ 

إقشاس انًقٕو انهغٕ٘

ٌَّ ْزِ انشعانح انًٕعٕيح )) انجغشافٙ نضساػح انُخٛم ٔاَراج انرًٕس فٙ يذافظح انرذهٛم أَشٓذ إ

انًاجغرٛش فٙ قغى انجغشافٛح تكهٛح اٜداب فٙ  (( انًقذيح يٍ طانةانًثُٗ ٔعثم ذًُٛرٓا 

قذ قٕيرٓا نغٕٚاً ، فٕجذذٓا عهًٛح يٍ انُادٛح انهغٕٚح.،  يجٛذ غاص٘ اعٕدجايؼح انقادعٛح 

انرٕقٛغ :  

االعى :   

انرأسٚز :  



~  ز~ 

إقشاس انًقٕو انؼهًٙ

ٌَّ ْزِ انشعانح انًٕعٕيح ))   انجغشافٙ نضساػح انُخٛم ٔاَراج انرًٕس فٙ انرذهٛم أشٓذ إ

انًاجغرٛش فٙ قغى انجغشافٛح تكهٛح اٜداب  (( ٔانًقذيح يٍ طانةيذافظح انًثُٗ ٔعثم ذًُٛرٓا 

قذ قٕيرٓا ػهًٛاً فٕجذذٓا عهًٛح يٍ انُادٛح انؼهًٛح . ،  يجٛذ غاص٘ اعٕدفٙ جايؼح انقادعٛح 

 انرٕقٛغ :  

 االعـــى :    

0204 /   /انرأسٚز :      



~  ج~ 

إقشاس نجُح انًُاقشح

انرذهٛم َشٓذ َذٍ أػضاء نجُح انًُاقشح أَُا قذ اطهؼُا ػهٗ ْزِ انشعانح انًٕعٕيح تـ ))

يجٛذ قذيٓا )((  انًثُٗ ٔعثم ذًُٛرٓاانجغشافٙ نضساػح انُخٛم ٔاَراج انرًٕس فٙ يذافظح 

/ قغى انجغشافٛح ٔقذ َاقشُا انطانة فٙ  اٜداب/ كهٛح انقادعٛح فٙ جايؼح  غاص٘ اعٕد(

يذرٕٚاذٓا ٔفًٛا نّ ػالقح تٓا ، ْٔٙ جذٚشج تانقثٕل نُٛم شٓادج انًاجغرٛش فٙ )انجغشافٛح ( 

. (   ٔترقذٚش )

:  انرٕقٛغ  :  انرٕقٛغ

:  االعى  :  االعى

اػضٕسئٛظ انهجُح    

:  انرٕقٛغ  :  انرٕقٛغ

:  االعى  :  االعى

ػضٕا    ػضٕ ٔيششف

جايؼح انقادعٛح ػهٗ قشاس نجُح انًُاقشح تراسٚز  –صادق يجهظ كهٛح اٜداب 

 /    / ٕٕٓٓ

انرٕقٛغ: 

ٚاعش ػهٙ ػثذ انخانذ٘أ . د  : االعى  

ػًٛذ كهٛح اٜداب / جايؼح انقادعٛح  

  /    / ٕٕٓٔ



~  ح~ 

االهداء
....إلى

القاسم أبً العالمٌن رب رسول االمٌن الصادق للعالمٌن رحمة المبعوث

.)وسلم وآله علٌه هللا صلى(دمحم

....الى

.ووالءً  وفاءً  )السالم علٌهم( تطهٌرا وطهرهم عنهم الرجس هللا اذهب الذٌن

....إلى

(هللا )رحمه الحبٌب والدي ...بحبًالعلمًوالمعرفة اوصى َمن

....إلى

القلبًالكبٌرًوٌنبوعًالصبرًوالتفائلًواالملً)ًامًًالغالٌة(ً

الى....

العزٌزة زوجتً ...الصعاب وتحمل ... الحٌاة مسٌرة ترافقنً َمن

ى....إل

االعزاء واخواتً اخوتً... أزري بهم أشد من

....إلى

فا ًوعط محبتة ًاوالديًوبناتًً...ً

نا ًوعرفا اجالال ً ....اساتذتً

قا ًوصد وفاء ...اصدقائً

هذا المتواضع جهدي أهدي

جميد



  
 

 ~  ر~ 
 

 تقدير و شكر
 حقد  يددي  وال  ...الذدئرهو   شدره  يد ك  وال ... القدئللؽ   م حتد  ال يبلد  الدي  هلل الحسد 

 األمدػ معلدػ , البذدهة  يكوب أسدس  أحده  أندئكت مدؼ علد  والددة  والردةة ... السجتهد و  
 .الطئههةؼ الطيبيؼ بيت  أهل وعل  علي  هللا صل  (دمحم (السرطف 

 الفئضل أستئذ  إل  امتشئني وععيػ شره   بجزةل أتق   أ  هي  يكاستي إنجئز بع  يدع ني 

 ب  أحئطشي مئ عل  )الكهعئو   حي ك عبؽي كزاك( ال كتؽك السدئع  األستئذ الهسئل  عل  السذه 

  القيسد  العلسيد  آلكالد  ردئ  فقد  ,لديبعس يسدئ ا  و  ثقد  مدؼ مشحشدي مدئ وعلد  خؽةد أو  علسيد  كعئي  مؼ

 تكدؽ   أ  أكجدؽ التدي الردؽكة بهدي  وتق يسد  العسدل هديا نجدئزا   فدي البدئل  األثده ,الحثيثد  ومتئبعتد 

  .مهجؽة فئل ة وذات حدش 

 رليد  الجغهافيد  قددػ فدي حد ا  أسدتثش  مدشهػ أ  ال  االفئضدل ألسدئتيتي واحتهامدي بذدره   وأتقد   كسئ 

 يفؽتشي وال رسئ,  التحزيهة  الدش  في كشئياإلو  الشرح الي ق مؽا الييؼ القئيسي   جئمع  اآلياب

عد   حدئتػ  االسدتئذ زميلي ال  متشئنيأو  شره   ق  أو  الجزةل والذره بئلجسيل العهفئ  ي  بدطأ  أ

 مدؼ لدي قد مئ  لسدئ وال كتؽك دمحم كذدي  السؽسدؽ   الجيئشي ه ا  لفت  ال كتؽك فيرل وال  ميها  

 فدي العدئمليؼ جسيد  إلد  مؽصدؽ  والذدره ال كاسد  , تخد   التدي الخدهالط وتدؽفيه مددئع ةنردح و 

 فدي العدئمليؼ جسيد  والد  والسثشد  والقئيسدي   الكؽفد جئمعدئت فدي والتهبيد  اآلياب مرتبدئت كليد 

زكاعدد  فددي السحئفعدد  والذددع  الخددب بئلدديكه م يهةدد  أفددي محئفعدد  السثشدد  و  الحرؽميدد  هالدد وال

 يجدز   أ  وجدل عدز هللا سدئلة ,وأحبدئلي زمةلدي جسيد  إل  والسحب  والذره ,ع  لهئالزكاعي  التئب

 . التؽفيق ولي وهللا الجزاء خيه ذكههػ فئتشي ومؼذكهتهػ  مؼ جسي 

 الباحث 



  
 

 ~  د~ 
 

 :المستخلص 

تزددددددسؼ البحددددددل يكاسدددددد  التحليددددددل الجغهافددددددي لزكاعدددددد  الشخيددددددل وانتددددددئج التسددددددؽك فددددددي محئفعدددددد      
تستلدددددددغ مشطقددددددد   ال كاسددددددد  خردددددددئلب جغهافيددددددد  تددددددددثه فدددددددي انتدددددددئج أذ السثشددددددد  وسدددددددبل تشسيتهدددددددئ, 

السحئصددددديل الزكاعيددددد  ومشهدددددئ زكاعددددد  الشخيدددددل وانتدددددئج التسدددددؽك , كدددددؽ  مشطقددددد  ال كاسددددد   محئفعددددد  
السثشددددد ( لهدددددئ اهسيددددد  جغهافيددددد  وتقددددد  ضدددددسؼ مشطقددددد  الددددددهل الهسدددددؽبي والهزدددددب  الغهبيددددد , لددددديلغ 

نتدددددددئج والزكاعددددددد  لسحردددددددؽ  اقتزدددددددس ال كاسددددددد  تذدددددددخيب العؽامدددددددل الجغهافيددددددد  السددددددددثهة فدددددددي اال
الشخيدددددددل , وتذدددددددخيب اهدددددددػ السعؽقدددددددئت الطبيسيددددددد  والبذدددددددهة  التدددددددي تحددددددد ي مدددددددؼ تؽسددددددد  االنتدددددددئج 
ضدددددسؼ الهقعددددد  الجغهافيددددد  السحددددد ية , وفدددددق السدددددشهص االقليسدددددي والسدددددشهص الشعدددددئمي  للؽصدددددؽ  الددددد  
الهددددددد   األسدددددددس  التدددددددي تردددددددبؽ اليددددددد  هدددددددي  ال كاسددددددد  معتسددددددد ة بددددددديلغ علددددددد  الكتددددددد  والهسدددددددئلل 

سجددددددددةت وال كاسدددددددد  السي انيدددددددد  واسددددددددتسئكة االسددددددددتبيئ  والسقددددددددئبةت الذخرددددددددي  مدددددددد  والبحددددددددؽث وال
اصدددددددحئب البددددددددئتيؼ كسدددددددئ واعتسددددددد ت ال كاسددددددد  علددددددد  االسدددددددئلي  والقدددددددؽانيؼ االحردددددددئلي  متسثلددددددد  

 بئلتغيه الشدبي والتغيه السطلق واستخ ا  معئيل  الهقػ القيئسي . 

ل الجغهافيدددددد  السدددددددثهة فددددددي قدددددددػ البحددددددل الدددددد  اكبعدددددد  فرددددددؽ  , يذددددددسل الفرددددددل االو   العؽامدددددد 
زكاعدددد  الشخيددددل وتنتددددئج التسددددؽك وجددددئء بسبحثدددديؼ االو  , العؽامددددل الطبيسيدددد  السدددددثهة علدددد  زكاعدددد  
الشخيددددددل وتطددددددهن للدددددددطح والسشددددددئي والتهبدددددد  والسددددددؽاكي السئليدددددد  واثههددددددئ السبئشدددددده و يدددددده السبئشدددددده 

ة  مدددددؼ عددددد ي علددددد  زكاعددددد  الشخيدددددل وانتدددددئج التسدددددؽك , امدددددئ السبحدددددل الثدددددئني تشدددددئو  العؽامدددددل البذددددده 
فددددددي  ,الدددددددرئ  وحجددددددػ االيدددددد   العئملدددددد  الزكاعيدددددد  وكثئفتهددددددئ وحيددددددئزة وملكيدددددد  االك  الزكاعيدددددد  

حدددديؼ ككددددز الفرددددل الثددددئني علدددد  مبحثدددديؼ, االو  التؽزةدددد  الجغهافددددي لبدددددئتيؼ الشخيددددل ومؽاقعهدددددئ 
بئلشددددددددب  لسردددددددئيك السيدددددددئ  واعددددددد اي الشخيدددددددل ومددددددددئحتهئ , وتطدددددددهن السبحدددددددل الثدددددددئني , التؽزةددددددد  

أمدددددددئ الفردددددددل الثئلدددددددل   تشدددددددئو  الخردددددددئلب ,نتدددددددئج التسدددددددؽك فدددددددي مشطقددددددد  ال كاسددددددد  الجغهافدددددددي إل
السرئنيددددددد  ألشدددددددجئك الشخيدددددددل وتنتدددددددئج التسدددددددؽك فدددددددي مشطقددددددد  ال كاسددددددد ,  وخردددددددب هددددددديا الفردددددددل 
لتحليددددددددل نتددددددددئلص ال كاسدددددددد  السي انيدددددددد  ,أهددددددددتػ الفرددددددددل الهابدددددددد  بئتجئهددددددددئت التشسيدددددددد  واإلسددددددددتهاتيجي  

تغيددددده اتجئهدددددئت اسدددددتعسئ  االك  بزكاعددددد  الشخيدددددل  وجدددددئء بسحثددددديؼ , االو  ,  وبددددد اللهئ السقتهحددددد
 والثئني , استهاتيجي  تشسي  زكاع  الشخيل وانتئج التسؽك في مشطق  ال كاس  .

ً



  
 

 ~  ر~ 
 

 : توصلًالباحثًالىًعدةًنتائجًأهمها

تستلددددددغ محئفعدددددد   السثشدددددد  مقؽمددددددئت جغهافيدددددد  طبيسيدددددد  وبذددددددهة  و اسددددددتثسئكة  كبيددددددهة  فددددددي  -1
, وهدددددي  يددددده مددددددتثسهة بردددددل طئقئتهدددددئ  وتمرئنئتهدددددئ وفدددددي  مجدددددئ  زكاعددددد  الشخيدددددل وانتدددددئج التسدددددؽك

حئجدددد  مئسدددد  الدددد  إعددددئية الشعدددده برددددل مددددئ تددددػ وضددددع  مددددؼ خطددددط لكددددي تشئسدددد  هددددي  السقؽمددددئت 
 .وتتأقلػ م  طبيع  العهو  الج ي ة التي ستهسػ اتجئهئت التشسي  لهئ

%(  6,8  وبشددددددددددب  تغيددددددددده وصدددددددددلس الددددددددد     2119ازيايت أعددددددددد اي البددددددددددئتيؼ فدددددددددي سدددددددددش   -2
  , نجددددددد  ا  هددددددديا العددددددد ي نسدددددددئ وتطدددددددؽك 2111( بددددددددتئ  سدددددددش  5995ا  كدددددددئ  هشئلدددددددغ  فبعددددددد  

  . 2119( بدتئنئ  سش  6418ليرل ال   

ظهددددددهت أنددددددؽاس ع يدددددد ة مددددددؼ بدددددددئتيؼ الشخيددددددل تبئيشددددددس مؽاقعهددددددئ حددددددد  قهبهددددددئ وبعدددددد هئ مددددددؼ  -3
مردددددئيك السيدددددئ  وتدددددػ  تردددددشيفهئ فدددددي مشطقددددد  ال كاسددددد  الددددد  ثةثددددد  اندددددؽاس هدددددي بددددددئتيؼ ضدددددفئ  

 بدئتيؼ السشئطق الؽسط  وبدئتيؼ الشطئن الخئكجي. األنهئك و 

وجدددددد  مددددددؼ خددددددة  ال كاسدددددد  السي انيدددددد  عدددددد ة انسددددددئ  لتهتيدددددد  او تؽاجدددددد  اشددددددجئك الشخيددددددل فددددددي  -4
 البدتئ  هي الشسط الزكاع  السختلط والشسط الزكاع  السشفهية ونسط زكاع  الشؽس الؽاح  .

  حددددددددددؽالي 2119دددددددددددش  بلدددددددددد  العدددددددددد ي الكلددددددددددي ألشددددددددددجئك الشخيددددددددددل فددددددددددي مشطقدددددددددد  ال كاسدددددددددد  ل -5
( نخلددددددد  351188( نخلددددددد  , شدددددددغل فيهدددددددئ قزدددددددئء الددددددددسئوة السهكدددددددز االو  بؽاقددددددد    825379 

%( مددددؼ مجسددددؽس الشخيددددل فددددي مشطقدددد  ال كاسدددد  . امددددئ اقلهددددئ عدددد يا  ظهدددده 42,5وبشدددددب  بلغددددس   
 .( نخل 16655في قزئء الهة     

 26139  بلغددددددس  امدددددئ السدددددددئح  الكليدددددد  السزكوعددددد  بأشددددددجئك الشخيددددددل فدددددي مشطقدددددد  ال كاسدددددد -6 
يونددددددددػ ( ,  19214حددددددددؽالي   2111, بعدددددددد  ا  كئنددددددددس فددددددددي سددددددددش   2119يونددددددددػ( فددددددددي سددددددددش  

 %( .35,5وبشدب  تغيه وصلس ال   

تردددددد ك قزددددددئء الدددددددسئوة السهتبدددددد  االولدددددد  مددددددؼ مدددددددئح  االكاضددددددي السزكوعدددددد  بئلشخيددددددل ,  -7 
ة %( , فدددددي حددددديؼ كئندددددس السهتبددددد  االخيددددده 33يوندددددػ( , وبشددددددب    8611بؽاقددددد  مددددددئح  بلغدددددس  

 %( .3,9( يونػ , وبشدب   1111مؼ نري  نئحي  ال كاجي بسجسؽس بل    



  
 

 ~  س~ 
 

,  2119طددددددؼ( فددددددي سددددددش   37769بلدددددد  مجسددددددؽس انتددددددئج التسددددددؽك فددددددي مشطقدددددد  ال كاسدددددد      -8 
 %(.15,4, بشدب    2111وق  زاي عؼ مجسؽس االنتئج في سش  

,  قزددددددئء الدددددددسئوة  2119امددددددئ الؽحدددددد ات االياكةدددددد  التددددددي اسددددددتأثهت بزةددددددئية االنتددددددئج سددددددش   -9 
%( مدددددددؼ مجسدددددددؽس 48,1/ طدددددددؼ(, بشددددددددب   18149بئلسهتبددددددد  االولددددددد  بسجسدددددددؽس انتدددددددئج بلددددددد    
 / طؼ (.626االنتئج الكلي ,اقلهئ في قزئء الهة   

 بزكاع  الشخيل   ظهؽك اتجئهئت  ايجئبي  واخهى سلبي  بتغيه استعسئالت االك   -11

اإلتجددددددئ  اإليجددددددئبي   الددددددي  يتسثددددددل بئلشدددددددب  األعلدددددد  مددددددؼ التغيدددددده فددددددي مدددددددئح  البدددددددئتيؼ الددددددي  
%( , جدددددئءت بعددددد هئ اقزدددددي   الشجسدددددي( 194,1ظهددددده واضدددددحئ  فدددددي قزدددددئء  الهميثددددد ( وبشددددددب   

 %( عل  التؽالي  . 122,2%( و  الهة ( بشدب   166,3بشدب   
%( 9,3%( و 6,8وة والؽككددددددددددئء والسجدددددددددد ( وبشددددددددددد   اإلتجددددددددددئ  الدددددددددددلبي للتغيدددددددددده فددددددددددي  الدددددددددددسئ

 %(.17,6و 
 امئ التغيه في اتجئهئت االنتئج ق  كئ  عل  الرؽكة االتي    

 %( 757,5%( والهة  بشدب   1983,5االتجئ  االيجئبي   ظهه في ال كاجي بشدب   
 ث  .%( والدسئوة والشجسي والهمي11-اإلتجئ  الدلبي   كئ  واضحئ في قزئء الؽككئء  

اتجددددئ  التغيدددده فددددي االنتئجيدددد  كددددئ  سددددلبيئ فددددي جسيدددد  الؽحدددد ات اإلياكةدددد   , وظهدددده فددددي  الدددد كاجي 
%( علددددددددددددددد  2-%( و  2,4-%( و  5-( و 5,4-والددددددددددددددددؽةه والهدددددددددددددددة  والسجددددددددددددددد  بشدددددددددددددددد   

 . التؽالي
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 فٓشعد انًذرٕٚاخ

 اٌظفؾخ  انًٕضٕع 

 أ ا٠٢خ اٌىش٠ّخ  

 ة إلشاس اٌّششف 

 د اٌٍغٛٞإلشاس اٌّمَٛ 

 س إلشاس اٌّمَٛ اٌؼٍّٟ

 ط الشاس ٌغٕخ إٌّبلشخ

 ػ اإل٘ذاء

 ؿ  شىش ٚرمذ٠ش

 س -د  اٌّغزخٍض

 ػ - ص فٙشعذ اٌّؾز٠ٛبد

 ع - ص فٙشعذ اٌغذاٚي

 ؽ -ع     االشىبي فٙشعذ

 ؽ اٌخشائؾ فٙشعذ

 ع -ظ ظٛسفٙشعذ اٌ

 ع فٙشعذ اٌّالؽك

  ٕٙ -ٔ االطاس انُظش٘ :

  ٕ اٌّمذِخ

  ٖ ِشىٍخ اٌذساعخ  -ٔ

   ٖ ذساعخفشػ١خ اٌ -ٕ

   ٗ-ٖ ا١ّ٘خ اٌذساعخ  -ٖ

 ٘-ٗ ا٘ذاف اٌذساعخ -ٗ

 ٘ ِٕٙظ اٌذساعخ -٘

 ٙ-٘ ِجشساد اٌذساعخ -ٙ

 7-ٙ خطٛاد اػذاد اٌذساعخ -7

 8-7 اٌؾذٚد اٌّىب١ٔخ ٚاٌضِب١ٔخ ٌذساعخ -8

 ٕٔ -ٔٔ اٌذساعبد اٌغبثمخ -9

 ٘ٔ-ٕٔ اٌذساعخِفب١ُ٘ ِٚظطٍؾبد  -ٓٔ

 ٖٔ اٌز١ّٕخ -ٔ

 ٕٔ اٌز١ّٕخ اٌضساػ١خ  -ٕ

 ٗٔ-ٖٔ ا٘ذاف اٌز١ّٕخ اٌضساػ١خ -ٖ

 ٗٔ اٌز١ّٕخ اٌضساػ١خ اٌّغزذاِخ  -ٗ

  ٘ٔ-ٗٔ أ٘ذاف اٌز١ّٕخ اٌضساػ١خ اٌّغزذاِخ -٘

 ٘ٔ اٌضساػخ إٌغ١غ١خ -ٙ

  ٘ٔ اٌضساػخ اٌؼؼ٠ٛخ -7

 ٕٙ - ٙٔ اال١ّ٘خ االلزظبد٠خ ٌٍزّٛس

 ٕٓ-ٙٔ اال١ّ٘خ اٌغزائ١خ ٚاٌؼالع١خ ٌٍزّٛس اٚال: 

 ٕٔ-ٕٓ  ٌٍزّٛس  اٌزغبس٠خ صب١ٔب: اٌم١ّخ 

 ٕٔ ٌٍزّٛس ظٕبػ١خصبٌضب: اٌم١ّخ اٌ

 ٕٗ-ٕٕ طٕبػخ ٚرؼجئخ  وجظ اٌزّٛس فٟ إٌّبصي -ٔ



  
 

 ~  ط~ 
 

    ٕٗ طٕبػخ ػغبئٓ اٌزّٛس -ٕ

   ٕ٘-ٕٗ طٕبػخ اٌذثظ ِٓ اٌزّٛس -ٖ

 ٕ٘ طٕبػخ اٌخً ٚاٌظبص ِٓ اٌزّٛس -ٗ

 ٕٙ-ٕ٘ طٕبػخ االػالف اٌؾ١ٛا١ٔخ -٘

   ٕٙ اٌظٕبػبد ٚاٌؾشف اٌزم١ٍذ٠خ -ٙ

 ٗٙ - 8ٕ اٌزّٛس اٌؼٛاًِ اٌغغشاف١خ اٌّؤصشح فٟ صساػخ إٌخ١ً ٚأزبط:  اٌفظً االٚي

 ٕٙ - 8ٕ   : اٌؼٛاًِ اٌطج١ؼ١خ اٌّجؾش االٚي

 ٖٔ - 8ٕ اٌزشو١ت اٌغ١ٌٛٛعٟ -ٔ

 ٖٙ - ٖٔ اٌغطؼ -ٕ

 7ٗ - ٖٙ إٌّبؿ -ٖ

 ٖ٘ - 7ٗ اٌزشثخ -ٗ

 ٕٙ -ٖ٘ اٌّٛاسد اٌّبئ١خ -٘

 ٓٓٔ - ٖٙ   اٌؼٛاًِ اٌجشش٠خ:  اٌّجؾش اٌضبٟٔ

 ٙٙ - ٖٙ ؽغُ ٚ ّٔٛ اٌغىبْ  -ٔ

 7ٙ - ٙٙ ؽغُ اال٠ذٞ اٌؼبٍِخ اٌضساػ١خ -ٕ

 8ٙ اٌىضبفخ اٌؼبِخ -ٖ

 7ٕ - 8ٙ اٌىضبفخ اٌضساػ١خ -ٗ

 7٘ - 7ٕ ؽ١بصح االسع اٌضساػ١خ -٘

 78 - 7٘ ٍِى١خ االسع اٌضساػ١خ -ٙ

 8ٖ - 78 ؽشائك اٌشٞ -7

 8ٙ - 8ٖ ٔظبَ اٌّجبصي -8

 9٘ - 8ٙ اٌغ١بعبد اٌضساػ١خ -9

 ٓٓٔ -9٘ ؽشق إٌمً -ٓٔ

 ٕٖٔ - ٔٓٔ اٌزٛص٠غ اٌغغشافٟ ٌضساػخ إٌخ١ً فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ:  اٌفظً اٌضبٟٔ

   ٕٓٔ اٌزٛص٠غ اٌغغشافٟ ٌٍٕخ١ً فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ :اٌّجؾش االٚي 

 ٙٓٔ - ٕٓٔ اٌزٛص٠غ اٌغغشافٟ ٌجغبر١ٓ إٌخ١ً -ٔ

   ٙٓٔ اٌزجب٠ٓ اٌغغشافٟ ٌّٛلغ ثغبر١ٓ إٌخ١ً -ٕ

 ٙٓٔ  ثغبر١ٓ ػفبف االٔٙبس -ٕ -ٔ

     7ٓٔ ثغبر١ٓ إٌّبؽك اٌٛعطٝ -ٕ -ٕ

 9ٓٔ-8ٓٔ ثغبر١ٓ إٌطبق اٌخبسعٟ -ٕ -ٖ

 ٖٔٔ-9ٓٔ اٌزٛص٠غ اٌؼذدٞ ٌٍٕخ١ً -ٕ -ٗ

 ٙٔٔ-ٖٔٔ  اٌزٛص٠غ اٌّغبؽٟ ٌٍجغبر١ٓ -ٕ -٘

 ٕٖٔ-7ٔٔ ٔزبط اٌزّٛس فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝاٌزٛص٠غ اٌغغشافٟ إل : اٌّجؾش اٌضبٟٔ

 8ٔٔ-7ٔٔ أزبط إٌخ١ً -ٔ

 ٕٓٔ-8ٔٔ أزبع١خ إٌخ١ً -ٕ

 ٕٕٔ-ٕٓٔ ِٕطمخ اٌذساعخاٌزٛص٠غ اٌغغشافٟ ألطٕبف اشغبس إٌخ١ً ٚرشوض٘ب إٌغجٟ فٟ  -ٖ

 ٕ٘ٔ- ٕٕٔ اٌض٘ذٞ -ٖ -ٔ

 7ٕٔ -ٕ٘ٔ  اٌخؼشاٚٞ -ٖ -ٕ

 ٕٖٔ-7ٕٔ شاْ(طٗ ػّاٌغب٠ش )اع -ٖ-ٖ

 99ٔ -ٖٖٔ اٌخظبئض اٌّىب١ٔخ ألشغبس إٌخ١ً ٚأزبط اٌزّٛس فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ:  اٌفظً اٌضبٌش



  
 

 ~  ػ~ 
 

 ٖٙٔ -ٖٗٔ اٌزشو١ت اٌؼّشٞ -ٔ

 9ٖٔ -ٖٙٔ اٌزشو١ت اٌٛظ١فٟ )اٌّٙٓ( -ٕ

 ٗٗٔ -9ٖٔ ػذد اٌؼّبي داخً اٌجغزبْ -ٖ

 ٙٗٔ- ٗٗٔ اٌزؾظ١ً اٌذساعٟ  -ٗ

   9ٗٔ-7ٗٔ اٌخجشح -٘

 ٔ٘ٔ -9ٗٔ ١ٓرباٌجغ اطؾبة -ٙ

 ٖ٘ٔ-ٕ٘ٔ ؽغُ ؽ١بصح اٌجغزبْ -7

 8٘ٔ -ٖ٘ٔ اشغبس إٌخ١ً فٟ اٌذُٚٔ اٌٛاؽذػذد  -8

 ٕٙٔ -9٘ٔ ٔٛع ٍِى١خ اٌجغزبْ -9

 ٙٙٔ - ٕٙٔ داخً اٌجغزبْؽج١ؼخ االػّبي اٌزٟ رّبسط  -ٓٔ

  ٙٙٔ ٔٛع اٌضساػخ فٟ اٌجغزبْ -ٔٔ

 7ٔٔ - ٙٙٔ ٔٛع اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌجغزبْ -ٕٔ

 7ٙٔ-7ٔٔ ّٔؾ صساػخ اشغبس إٌخ١ً -ٖٔ

 8ٓٔ-77ٔ ِؼذي اػّبس اشغبس إٌخ١ً -ٗٔ

 8ٖٔ-8ٔٔ اعزٙالن  اٌزّٛس -٘ٔ

 8ٙٔ-8ٖٔ اعجبة اٌزغ١ش فٟ ِغبؽخ اٌجغزبْ -ٙٔ

 88ٔ-8ٙٔ الزطبع اعضاء ِٓ اٌجغزبْ  -7ٔ

 89ٔ-88ٔ اعؼبس اٌجغبر١ٓ - 8ٔ

 9ٕٔ-89ٔ اعزشبسح إٌّٙذع١ٓ اٌضساػ١١ٓ   -9ٔ

 9٘ٔ-9ٕٔ االِشاع اٌزٟ رظ١ت اشغبس إٌخ١ً -ٕٓ

 99ٔ-9٘ٔ ؽشق إٌمً اٌزٟ رخذَ اٌجغزبْ -ٕٔ

 ٕٕٗ-ٕٓٓ رغب٘بد اٌز١ّٕخ ٚاالعزشار١غ١خ اٌّمزشؽخ ٚثذائٍٙبإ:  اٌفظً اٌشاثغ

 ٕٔٓ  رغ١ش اعزؼّبالد االسع ثضساػخ إٌخ١ًرغب٘بد إ :اٌّجؾش االٚي 

 ٕٕٓ-ٕٔٓ (ٕٕٓٓ – 9ٕٔٓرغ١ش إرغب٘بد ِغبؽخ اٌجغبر١ٓ فٟ ِٕطمخ اٌذساعخ ٌٍّذح )  -ٔ

 ٖٕٓ-ٕٕٓ (ٕٕٓٓ – 9ٕٔٓرغ١ش إرغب٘بد أزبط اٌزّٛس فٟ ِٕطمخ اٌذساعخ ٌٍّذح )  -ٕ

 ٕ٘ٓ-ٖٕٓ (ٕٕٓٓ – 9ٕٔٓأزبع١خ إٌخ١ً فٟ ِٕطمخ اٌذساعخ ٌٍّذح )  رغ١ش إرغب٘بد -ٖ

 7ٕٓ-ٕٙٓ اعزشار١غ١خ ر١ّٕخ صساػخ إٌخ١ً ٚأزبط اٌزّٛس فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ  :  اٌّجؾش اٌضبٟٔ

 7ٕٓ     ِشاؽً االعزشار١غ١خ

 ٕ٘ٔ- 7ٕٓ اٌّشؽٍخ االٌٚٝ : اٌز١ّٕخ اٌجشش٠خ ألطؾبة اٌجغبر١ٓ

 ٕٕٓ-ٕ٘ٔ اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ : أشبء ِضاسع ّٔٛرع١خ 

 ٕٕٕ-ٕٕٓ اٌز١ّٕخ اٌضساػ١خ اٌّغزذاِخ –اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ 

 ٕٕٗ-ٖٕٕ اٌّشؽٍخ اٌشاثؼخ : اعزضّبس األساػٟ اٌضساػ١ّخ اٌظؾشا٠ّٚخ

 8ٕٕ-ٕٕ٘ ٚاٌــزــٛطــ١ـــبد االعزٕزبعبد

 8ٖٕ -9ٕٕ اٌـّـــظــبدس ٚاٌـّـــشاعـــغ

 ٖٕٗ-9ٖٕ اٌّالؽك 

 A – c ِغزخٍض أى١ٍضٞ

 

 



  
 

 ~  ص~ 
 

 

 انجذأل  فٓشط

 اٌظفؾخ  ػٕٛاْ اٌغذٚي  سلُ اٌغذٚي

 8 9ٕٔٓ( ٌغٕخ ِٕغبؽخ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ ؽغت اٌٛؽذاد االداس٠خ ) وُ ٔ

 7ٔ ِىٛٔبد ثؼغ اطٕبف اٌزّٛس ٚل١ّزٙب اٌغزائ١خ ٕ

 8ٔ ِمبسٔٗ  اٌزّش ِغ اٌفٛاوٗ االخشٜ ٖ

 8ٖ (9ٕٔٓ -ٌٍّٕٓٓٓذٖ ) االشؼبع اٌشّغٟ فٟ ِؾطخ اٌغّبٚحاٌّؼذالد اٌشٙش٠خ ٌى١ّخ  ٗ

 9ٖ (9ٕٔٓ -ٌٍّٕٓٓٓذح ) اٌّؼذالد اٌشٙش٠خ ٌذسعبد اٌؾشاسح فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ ٘

 ٓٗ اٌؾذٚد اٌؾشاس٠خ اٌزٟ ٠زطٍجٙب إٌخ١ً خالي اؽٛاس ٔؼظ اٌزّٛس ٙ

 ٗٗ (9ٕٔٓ -ٕٓٓٓاٌّؼذالد اٌشٙش٠خ ٌغشػخ اٌش٠بػ فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ ٌٍّذح )  7

 8ٗ (9ٕٔٓ -ِٕٓٓٓؼذالد اٌشؽٛثخ إٌغج١خ اٌشٙش٠خ ٌّؾبفظخ اٌّضٕٝ ٌٍّذح ) 8

 ٘٘ 9ٕٔٓرظبس٠ف ِٕٚبع١ت ٔٙش اٌغجً  فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ ٌغٕخ  9

 ٙ٘ 9ٕٔٓرظبس٠ف ِٕٚبع١ت ٔٙش اٌؼطشبْ  فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ ٌغٕخ  ٓٔ

 7٘ اؽٛاي االٔٙبس ٚاٌمٕٛاد ٚاٌزظبس٠ف اٌزٟ رش٠ٚٙب فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ ػٕذ شجىخ اٌش١ِضخ ٔٔ

 7٘ 9ٕٔٓرظبس٠ف ِٕٚبع١ت ٔٙش اٌش١ِضخ  فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ ٌغٕخ  ٕٔ

 8٘ اٌغذاٚي اٌشئ١غخ اٌّزفشػخ ِٓ شؾ اٌش١ِضخ االسٚائٟ فٟ ِٕطمخ اٌذساعخ ٖٔ

 ٕٙ 9ٕٔٓاٌٛؽذاد االداس٠خ فٟ ِٕطمٗ اٌذساعخ ٌغٕخ  ػذد االثبس اٌضساػ١خ اٌّٛصػخ ؽغت  ٗٔ

 ٗٙ (9ٕٔٓ - ٕٓٔٓرٛص٠غ عىبْ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ ٌٍغٕٛاد  )  ٘ٔ

 7ٙ 9ٌٕٔٓغٕخ   ٌّؾبفظخ اٌّضٕٝاال٠ذٞ اٌؼبٍِخ اٌضساػ١خ ؽغت اٌٛؽذاد االداس٠خ  اػذاد ٙٔ

اٌّضٕٝ ؽغت رمذ٠شاد رٛص٠غ اٌغىبْ ؽغت اٌج١ئخ ٚوضبفزُٙ اٌؼبِخ ٚاٌضساػ١خ فٟ ِؾبفظخ  7ٔ

 9ٕٔٓعٕخ 

ٙ9 

 7ٗ ؽغُ اٌؾ١بصح اٌضساػ١خ 8ٔ

 77 ٍِى١خ االسع اٌضساػ١خ 9ٔ

 8ٓ (9ٕٔٓػذد اٌّؼخبد اٌضساػ١خ اٌّغغٍخ فٟ ِذ٠ش٠خ اٌشٞ فٟ اٌّضٕٝ ٌغٕخ ) ٕٓ

ػددذد ِٕظِٛددبد اٌددشػ ٚاعٙددضح اٌزٕمدد١ؾ اٌّٛصػددخ ؽغددت اٌٛؽددذاد االداس٠ددخ فددٟ ِؾبفظددخ  ٕٔ

 (9ٕٔٓ - 8ٕٔاٌّضٕٝ ٌغٕٛاد ) 

8ٖ 

اؽٛاي اٌّجبصي ٚرظبس٠فٙب ؽغدت اٌٛؽدذاد االداس٠دخ فدٟ ِٕطمدخ اٌذساعدخ ِدب ػدذا ِجدبصي  ٕٕ

 9ٕٔٓشجىخ اٌش١ِضخ ٌغٕخ 

8ٗ 

 87 9ٕٔٓاؽٛاي اٌّجبصي ٚرظبس٠فٙب فٟ ِٕطمخ اٌذساعخ ػّٓ شجىخ اٌش١ِضخ ٌغٕخ  ٖٕ

اٌؼب١ٍِٓ فٟ  ػذد اٌّمزشػ١ٓ ٚاٌّجبٌغ اٌزٟ ٠ّٕؾٙب اٌّظشف اٌضساػٟ اٌزؼبٟٚٔ اٌٝ ٕٗ

 9ٕٔٓ – ٕٓٔٓاٌمطبع اٌضساػٟ , ٌٍّذح 

9ٓ 

 9ٕ 9ٕٔٓاػذاد اٌّششذ٠ٓ اٌضساػ١١ٓ ؽغت اٌٛؽذاد االداس٠خ فٟ ِٕطمخ اٌذساعخ ٌغٕخ  ٕ٘

 9ٕ 9ٕٔٓاٌغّؼ١بد اٌفالؽ١خ ٚػذد اػؼبئٙب ِٚغبؽخ ػٍّٙب فٟ ِٕطمٗ اٌذساعخ ٌغٕٗ   ٕٙ

 97 9ٌٕٔٓغٕخؽشق إٌمً اٌشئ١غخ فٟ ِٕطمخ اٌذساعخ  7ٕ

 97 9ٕٔٓأؽٛاي اٌطشق فٟ ِٕطمخ اٌذساعخ ثؾغت ٔٛع وً ؽش٠ك ٌغٕخ  8ٕ

 99 9ٕٔٓاٌطشق اٌضب٠ٛٔخ فٟ ِٕطمخ اٌذساعخ ٌغٕخ  9ٕ

 ٗٓٔ 9ٕٔٓاٌزٛص٠غ  اٌغغشافٟ ٌجغبر١ٓ إٌخ١ً فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ فٟ عٕخ  ٖٓ

 ٔٔٔ 9ٌٕٔٓغٕٗ اػذاد اشغبس إٌخ١ً فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ ؽغت اٌٛؽذاد االداس٠خ   ٖٔ

 ٗٔٔاٌّغبؽبد اٌّضسٚػخ ثأشغبس إٌٔخ١ـً ٚأػذاد٘ب فٟ ِؾبفظــخ اٌّضٕٝ ؽغت اٌٛؽذاد  ٕٖ



  
 

 ~  ض~ 
 

 9ٕٔٓاالداس٠خ ٌغٕخ 

 9ٔٔ 9ٕٔٓٚ   ٕٓٔٓإٔزبط اٌزّٛس ؽغت اٌٛؽذاد االداس٠خ  فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ ٌغٕزٟ  ٖٖ

ٌّؾبفظخ اٌّضٕٝ ٌغٕزٟ  ِؼذي أزبع١خ إٌخٍخ اٌٛاؽذح ) وغُ(  ؽغت اٌٛؽذاد االداس٠خ  ٖٗ

ٕٓٔٓ ٕٚٓٔ9 

ٕٔٔ 

 ٕ٘ٔ 9ِٕٔٓغّٛع اػذاد اطٕبف إٌخ١ً ٚاالٔزبط ٚاالٔزبع١خ فٟ ِٕطمخ اٌذساعخ ٌغٕخ  ٖ٘

 8ٕٔ ِٕٓٔٓغّٛع اػذاد اطٕبف إٌخ١ً ٚاالٔزبط ٚاالٔزبع١خ فٟ ِٕطمخ اٌذساعخ ٌغٕخ  ٖٙ

ِؾبفظددخ اٌّضٕددٝ ؽغددت اطددٕبف اٌزّددٛس ٚػددذد اشددغبس إٌخ١ددً ٚرددٛص٠ؼُٙ اٌّىددبٟٔ  فددٟ  7ٖ

 9ٕٔٓاٌٛؽذاد االداس٠خ ٚاٌشؼت اٌضساػ١خ 

ٖٔٔ 

 ٕٖٔ 9ٕٔٓإٌغت اٌّئ٠ٛخ  ٌزشوض اطٕبف اٌزّٛس ؽغت اٌٛؽذاد االداس٠خ  8ٖ

 ٖ٘ٔ اٌزشو١ت اٌؼّشٞ ٌؼ١ٕخ ِٕطمٗ اٌذساعخ 9ٖ

 8ٖٔ اٌزشو١ت اٌٛظ١فٟ )اٌّٙٓ( ٌؼ١ٕخ ِٕطمخ اٌذساعخ ٓٗ

 ٕٗٔ ػذد اٌؼّبي اٌّضبٌٟ ٌٍجغزبْ ٔٗ

 ٘ٗٔ اٌزؾظ١ً اٌذساعٟ ألفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ  ٕٗ

 8ٗٔ ٌؼ١ٕخ ِٕطمخ اٌذساعخ اٌخجشح ٖٗ

 ٓ٘ٔ اٌجغزبْ ٌؼ١ٕخ ِٕطمخ اٌذساعخ  ِبٌه ٗٗ

 ٘٘ٔ ؽغُ ؽ١بصح اٌجغزبْ ٘ٗ

 8٘ٔ فٟ اٌذُٚٔ اٌٛاؽذ ػذد اشغبس إٌخ١ً ٙٗ

 ٔٙٔ ٔٛع ٍِى١خ اٌجغزبْ ٌؼ١ٕٗ ِٕطمٗ اٌذساعخ 7ٗ

 ٗٙٔ االػّبي اٌزٟ رّبسط داخً اٌجغزبْؽج١ؼخ  8ٗ

 7ٙٔ ٔٛع اٌضساػخ فٟ اٌجغزبْ 9ٗ

 7ٓٔ ٔٛع اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌجغزبْ ٓ٘

 7ٖٔ ّٔؾ صساػخ اشغبس إٌخ١ً ٔ٘

 78ٔ ِؼذي اػّبس اشغبس إٌخ١ً ٕ٘

 8ٕٔ ٔٛع  اعزٙالن  اٌزّٛس ٚو١ّزٙب ػٍٝ ِذاس اٌغٕخ ٖ٘

 8٘ٔ اعجبة اٌزغ١ش فٟ ِغبؽخ اٌجغزبْ ٗ٘

 87ٔ اعجبة الزطبع عضء ِٓ اٌجغزبْ ٘٘

 9ٓٔ اعؼبس اٌجغبر١ٓ ٌٍذُٚٔ اٌٛاؽذ ٙ٘

 9ٖٔ ٔٛع اعزشبسح إٌّٙذع١ٓ اٌضساػ١١ٓ 7٘

 9ٙٔ االِشاع اٌزٟ رظ١ت اشغبس إٌخ١ً 8٘

 98ٔ ٔٛع ؽشق إٌمً اٌزٟ رخذَ اٌجغزبْ 9٘

 ٕٕٓ (ٕٕٓٓ –9ٕٔٓرغ١ش إرغب٘بد إٌّٛ ٌّغبؽخ اٌجغبر١ٓ فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ ٌٍّذح ) ٓٙ

 ٖٕٓ (ٕٕٓٓ –9ٕٔٓرغ١ش إرغب٘بد إٌّٛ إلٔزبط اٌزّٛس فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ ٌٍّذح ) ٔٙ

 ٕٗٓ 9ٕٔٓػذد اشغبس إٌخ١ً ِٚزٛعؾ اإلٔزبع١خ ٚاإلٔزبط ػٍٝ ِغزٜٛ اٌّؾبفظبد ٌغٕخ  ٕٙ

 ٕ٘ٓ (ٕٕٓٓ –9ٕٔٓرغ١ش إرغب٘بد إٌّٛ إلٔزبع١خ إٌخ١ً فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ ٌٍّذح ) ٖٙ

 ٕٔٔ-ٕٓٔ اٌزم٠ُٛ اٌضساػٟ ٌٍٕخ١ً ٗٙ

 اٌمشٚع إٌّّٛؽخ ِٓ طٕذٚق ر١ّٕخ إٌخ١ً ِٓ لجً اٌّظشف اٌضساػٟ فشع   اٌّضٕٝ  ٘ٙ

 ٕٓٔ9 – ٕٕٓٓ 

ٕٔ7 

 

 



  
 

 ~  ط~ 
 

 االشكال فٓشط

 اٌظفؾخ  ػٕٛاْ اٌشىً  سلُ اٌشىً

 8ٖ (9ٕٔٓ -ٕٓٓٓاٌّؼذالد اٌشٙش٠خ ٌى١ّخ االشؼبع اٌشّغٟ فٟ ِؾطخ اٌغّبٚح ٌٍّذٖ ) ٔ

 9ٖ (9ٕٔٓ -ٕٓٓٓاٌّؼذالد اٌشٙش٠خ ٌذسعبد اٌؾشاسح فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ ٌٍّذح ) ٕ

 ٗٗ (9ٕٔٓ -ٕٓٓٓاٌّؼذالد اٌشٙش٠خ ٌغشػخ اٌش٠بػ فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ ٌٍّذح )  ٖ

 8ٗ (9ٕٔٓ -ِٕٓٓٓؼذالد اٌشؽٛثخ إٌغج١خ اٌشٙش٠خ ٌّؾبفظخ اٌّضٕٝ ٌٍّذح ) ٗ

 ٗٓٔ 9ِٕٔٓؾبفظخ اٌّضٕٝ فٟ عٕخ اٌزٛص٠غ  إٌغجٟ ٌجغبر١ٓ إٌخ١ً فٟ  ٘

إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ألػذاد اشغبس إٌخ١ً فٟ ِؾبفظدخ اٌّضٕدٝ ؽغدت اٌٛؽدذاد االداس٠دخ  ٌغدٕٗ   ٙ

 ) إٌغجخ اٌٝ اٌّؾبفظخ(9ٕٔٓ

ٖٔٔ 

إٌغددجخ اٌّئ٠ٛددخ ٌّغددبؽخ اٌجغددبر١ٓ فددٟ ِؾبفظـددـخ اٌّضٕددٝ ؽغددت اٌٛؽددذاد االداس٠ددخ ٌغددٕخ  7

ٕٓٔ9 

ٔٔ٘ 

 9ٔٔ 9ٕٔٓٚ   ٕٓٔٓاٌٛؽذاد االداس٠خ  فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ ٌغٕزٟ إٔزبط اٌزّٛس ؽغت  8

ِؼذي أزبع١خ إٌخٍخ اٌٛاؽذح ) وغُ( ؽغت اٌٛؽذاد االداس٠خ ٌّؾبفظخ اٌّضٕٝ ٌغٕزٟ   9

ٕٓٔٓ ٕٚٓٔ9 

ٕٔٔ 

 ٖٙٔ اٌزشو١ت اٌؼّشٞ ٌؼ١ٕخ اٌذساعخ   ٓٔ

 9ٖٔ اٌزشو١ت اٌٛظ١فٟ )اٌّٙٓ( ٔٔ

 ٖٗٔ ٌٍجغزبْاٌؼذد اٌؼّبي اٌّضبٌٟ  ٕٔ

 ٙٗٔ ٌؼ١ٕخ اٌذساعخ اٌذساعٟ  ًاٌزؾظ١ ٖٔ

 9ٗٔ اٌخجشح فٟ اٌؼًّ اٌضساػٟ ٔٛع  ٗٔ

 ٔ٘ٔ ٔٛع ِبٌه اٌجغزبْ  ٘ٔ

 ٙ٘ٔ ؽغُ ؽ١بص اٌجغزبْ  ٙٔ

 9٘ٔ اشغبس إٌخ١ً  ػذد  7ٔ

 ٕٙٔ ٔٛع ٍِى١خ اٌجغزبْ 8ٔ

 ٘ٙٔ ؽج١ؼخ االػّبي اٌزٟ رّبسط داخً اٌجغزبْ 9ٔ

 8ٙٔ فٟ اٌجغزبْٔٛع اٌضساػخ  ٕٓ

 7ٔٔ ٔٛع اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌجغزبْ ٕٔ

 7ٗٔ ّٔؾ صساػخ اشغبس إٌخ١ً ٕٕ

 79ٔ ِؼذي اػّبس اشغبس إٌخ١ً ٖٕ

 8ٖٔ ٔٛع  اعزٙالن  اٌزّٛس ٚو١ّزٙب ػٍٝ ِذاس اٌغٕخ ٕٗ

 8ٙٔ اعجبة اٌزغ١ش فٟ ِغبؽخ اٌجغزبْ ٕ٘

 88ٔ اعجبة الزطبع عضء ِٓ اٌجغزبْ ٕٙ

 9ٔٔ ٌٍذُٚٔ اٌٛاؽذاعؼبس اٌجغبر١ٓ  7ٕ

 9ٗٔ ٔٛع اعزشبسح إٌّٙذع١ٓ اٌضساػ١١ٓ 8ٕ

 97ٔ االِشاع اٌزٟ رظ١ت اشغبس إٌخ١ً 9ٕ

 99ٔ ٔٛع ؽشق إٌمً اٌزٟ رخذَ اٌجغزبْ     ٖٓ

 ٕٗٔ اٌطشق اٌشئ١غخ إلوضبس إٌخ١ً ثطش٠مخ صساػخ االٔغغخ ٖٔ

 ٕٕٕ ِٕظِٛخ ػًّ اٌز١ّٕخ اٌضساػ١خ اٌّغزذاِخ ٕٖ

 



  
 

 ~  ظ~ 
 

 انخشائظفٓشعد 

سلُ 

 اٌخش٠طخ

 اٌظفؾخ  ػٕٛاْ اٌخش٠طخ   

 9 اٌّٛلغ اٌغغشافٟ ٌّؾبفظخ اٌّضٕٝ ٔ

 ٓٔ اٌٛؽذاد االداس٠خ ٌّؾبفظخ اٌّضٕٝ ٕ

 9ٕ اٌزى٠ٕٛبد اٌغ١ٌٛٛع١خ فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ ٖ

 ٕٖ خطٛؽ االسرفبع اٌّزغبٚٞ فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ ٗ

 ٖٗ الغبَ اٌغطؼ فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ ٘

 ٓ٘ اٌزشة فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝأٛاع  ٙ

 ٗ٘ اٌّٛاسد اٌّبئ١خ اٌغطؾ١خ فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ 7

 ٔٙ 9ٕٔٓاٌؼ١ْٛ ٚاالثبس فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ ٌغٕخ  8

 ٘ٙ 9ٕٔٓاػذاد اٌغىبْ فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ ؽغت اٌٛؽذاد االداس٠خ ٌغٕخ 9

 7ٓ 9ٕٔٓاٌىضبفخ اٌؼبِخ فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ ٌغٕخ  ٓٔ

 7ٔ 9ٕٔٓفٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ ٌغٕخ  اٌىضبفخ اٌضساػ١خ ٔٔ

 8٘ ِجضي اٌفشاد اٌششلٟ فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ ٕٔ

 88 شجىخ اٌجضي فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ ٖٔ

 9ٙ ؽشق إٌمً فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ ٗٔ

 ٘ٓٔ 9ٕٔٓاٌزٛص٠غ اٌغغشافٟ ٌجغبر١ٓ إٌخ١ً فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ عٕخ  ٘ٔ

 ٕٔٔ 9ٌٕٔٓغٕخ ٔغجخ رشوض اشغبس إٌخ١ً فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ  ٙٔ

 ٙٔٔ 9ٕٔٓاٌّغبؽخ اٌّضسٚػخ ثبٌٕخ١ً ؽغت اٌفئخ فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ ٌغٕخ  7ٔ

 

 نصٕسا فٓشط

سلُ 

 اٌظٛسح

 اٌظفؾخ  ػٕٛاْ اٌظٛسح

 ٖٕ اٌىجظ فٟ اٌخظبف              ٔ

 ٖٕ اٌىجظ فٟ  اٌظفبئؼ )اٌزٕه(            ٕ

 ٖٕ ػ١ٍّخ رٕظ١ف اٌزّٛس )اٌزجغ١ً(             ٖ

 ٖٕ رّٛس ِىجٛعخ عب٘ضح ٌٍج١غ                                           ٗ

 ٙٗ رّٛس ِظبثخ ثؼٕىجٛد اٌغجبس ٘

 79 اٌّؼخخ اٌضساػ١خ اٌىٙشثبئ١خ ٙ

 ٕٓٔ ثؼغ ثغبر١ٓ إٌخ١ً فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ 7

 7ٓٔ اٌجغبر١ٓ اٌىض١فخ )اٌغّبٚح اٌششل١خ( 8

 8ٓٔ اٌجغبر١ٓ اٌٛعطٝ ) اٌش١ِضخ( 9

 9ٓٔ ثغبر١ٓ االرٔبة ) إٌطبق اٌخبسعٟ( ٓٔ

 ٕٗٔ طٕف اٌض٘ذٞ ٔٔ

 ٕٙٔ ٔخ١ً طٕف اٌخؼشاٚٞ ٕٔ

 9ٕٔ طٕف اٌغب٠ش ) اعزؼّشاْ( ٖٔ

 ٖ٘ٔ اٌجغبر١ٓ اٌّغبٚسح ٌطشق اٌؼبِخ ٗٔ



  
 

 ~  ع~ 
 

 ٙ٘ٔ صساػخ إٌخ١ً غ١ش إٌّزظّخ  فٟ ِٕطمخ اٌذساعخ ٘ٔ

 ٘ٙٔ اٌمالة ا١ٌذٚٞ  )ثغبر١ٓ اٌغّبٚح( ٙٔ

 7ٗٔ إٌّؾ اٌّزذاخً ألشغبس إٌخ١ً فٟ ثغبر١ٓ اٌغّبٚح اٌششل١خ    7ٔ

 7٘ٔ اي خؼ١ش    -إٌّؾ إٌّفشد فٟ اٌضساػخ اٌٛسوبء  8ٔ

 7٘ٔ ثغبر١ٓ اٌظٛاٌُ   -ّٔؾ صساػخ إٌٛع اٌٛاؽذ اٌٛسوبء  9ٔ

 7ٙٔ ؽؾشثخ اٌغٕٛث١خ   -ؽشق صساػخ اٌفغبئً اٌش١ِضخ  ٕٓ

 79ٔ ثغبر١ٓ إٌغّٟإٌخ١ً اٌؾذ٠ش اٌغشط  ٕٔ

 8ٓٔ إٌخ١ً إٌشٛ ثغبر١ٓ اٌش١ِضخ , اي ػجذ ِؾغٓ ٕٕ

 8ٓٔ إٌخ١ً اٌّغٓ ثغبر١ٓ اٌغ٠ٛش ٖٕ

 8ٗٔ رمغ١ُ اٌجغزبْ اٌٝ لطغ عى١ٕخ )ثغبر١ٓ اٌش١ِضخ( ٕٗ

 9٘ٔ ِشع خ١بط ؽٍغ إٌخ١ً ٕ٘

 97ٔ اٌجٛ ؽغبْ -اٌطشق اٌزشاث١خ ثغبر١ٓ اٌش١ِضخ  ٕٙ

 ٖٕٔ ٌٍٕخ١ًاٌضساػخ إٌغ١غ١خ  7ٕ

 ٕ٘ٔ اٌّضاسع إٌّٛصع١خ  8ٕ

 ٕٕٗ األؽضِخ اٌخؼشاء 9ٕ

 

 اٌّالؽك

سلُ 

 اٌٍّؾك

 اٌظفؾخ  ػٕٛاْ اٌٍّؾك 

 ٕٔٗ-ٕٓٗ اعزّبسح االعزج١بْ ٔ

 ٕٔٗ رٛص٠غ اعزّبساد االعزج١بْ ؽغت اٌٛؽذاد االداس٠خ ٕ

 ٖٕٗ - ٕٕٗ 9ٕٔٓؽشق إٌمً اٌش٠ف١خ فٟ ِٕطمخ اٌذساعخ  ٌغٕخ  ٖ

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طار الشظخي اإل
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 -السقجمة :

يسثل  الشخيل أحد االشجارر السيسجا ال جه عيجي  لجه المجياا قشج  الهجد  ل عىج ا اليمجد ال جرر خه   هجو      
قاسؾعا المؾاقل الاغيافيا الس شؾعا ال ه تؾاجد  ع ج  ارهجو ل ليجؾ قجؽ اليقجؾز ال رر خيجا المي هجا لجه 

لجؼ تنجؽ عليجدل الرجدلا  جل الحزررا  ال ه تمرقبت ععيي  له عادي اليالديؽ ل ل ا لرن ان ذرره عزراع و 
اق زجت برليعح المياقيا عاصيحت المالقا  يشيسر رعحيا عقدسيا ل ح    رير الهيَان النجي ؼ لجه دحجد  

  ل 34ععذججيعن َايججا لفسججر لججه قؾلججو تمججرل يهه عجم شججر لييججر جشججر  قججؽ نخيججل عأعشججر     سججؾرل يجج   يججا ه
ا  . عتظجؾر  عتشرمسجت ع ج  قجيعر الؾقجت لزال عؽ ذكيىجر برححرديجا الذجي  ا  هامفيقجؾا عسج نؼ الشخ ج

 ح   أصيحت م اًء ته يدير ال يسكؽ امالس غشرء عشو له جسيع السشرسير  .

لغجججيعل السشر يجججا  ت ظجججر   ا ظهجججا الؾسجججظ  عالاشؾ يجججا قجججؽ المجججياا دذتش ذجججي زراعجججا الشخيجججل لجججه السش    
 تاججؾد زراع ججو لججه السشظهجججا ذطؾ جججال دال ججه ت سيججز بررت جججر  درجججر  الحججيارل عانخ ججرض الي الدججرةدل لزراعججا 

 ب رفيا الرحياء. لارلا عشيا الارلا ل ا تدس  ثسررها

بججرلسؾاد  الغ اةيججا  رً ثسررىججر تسثججل قرججدرا مشيجج آلنال سججؾر قرججدرا قيسججر لججه حيججرل الدججكرن . ت مججدفسججر     
 عبجيؽ الرشرعر  الغ اةيا. عتارر جر تد ل له المديد ق أذ  صشرعير  قردراً الزيعر ا لحرجا االندرن لع 

 قدرىس و له ال اررل الدعليا عالسح يا.

ال ججه جججرء  برلسيتيججا ن ججرا ال سججؾر قكرنججا قيسججا لججد  سججكرن قحرلغججا السثشجج  تح ججل زراعججا الشخيججل ع     
 ل مججياا   غججت ندججبيا عأىسيججال  2019عججر     نخ ججوً 1150514شججارر الشخيججل هعججدد أ أذ  يب جج   الدججربما 

 ت مجديجا لجه االسجؾاا السح يجا كسجر غر  ا يمؾد لسر تس  نو قجؽ أصجشرل جيجدل عنجردرل  عليجر عى  1ه%  5,6ه
 .قؽ الدكرن  كبيي   لمدد   رزا  قردر 

ع ذجججسل أصجججشرل  احنيجججررس جججد ع ججج  طجججؾ  قاجججي  السشجججرط  الي ججج  عتت يكجججز زراعجججا الشخيجججل حدججج       
ن جرا نخ رض قمد  ديست له اأسال ه  السمؾقر .اال ان قشظها الدراسا تمرنه كثيي قؽ  ق مددلً  رً نؾاععأ

عاالرشججرد عالس ربمججا  عق ججا الججدعؼ الحكججؾقه قججؽ ال ؾجيججو احقججالحرت ججر  ال سججؾرل عقشيججر نهجج  قيججره الججيي عا
صجحر  اليدجرتيؽ   اي ج  أبمض ال  قير   أهرلاً نخ رض أسمرر ال سؾر لعا عاحع ئا احقياضن ذرر عا

  . رقربا قؽ الحكؾقا ىشرك ؾن نيَ ن ؼ عتحؾ  ير ال  قشرط  سكشيا دعن أبدرتيشي

  

 

                                                           

  0202مديرية االحصاء الزراعي  . لسنة الجهاز المركزي لالحصاء , , وزارة التخطيط جمهورية العراق ,   (1)



 ((ـــــــــــ االؽاع الٌظغٕ )) ـــــــــــ

 

 
3 

 -:ةالخئيد الجراسة مذكمة -1

 -الته يبرلدؤا  اَ  يسكؽ تحديد قذك ا الدراسا

 ؟  ن را ال سؾر له قشظها الدراسا خيل ع له زراعا الش الظبيعيا عاليذي ا    المؾاقل الاغيافياثي  أ ىل  -1

 ؟صشرل الشخيل ال ه تزر  ليير عقر ىه أ لالدراسا ز  الشخيل له قشظهام ي ؾ   كي َ  -2

  -أقر احسئ ا الثرنؾ ا لنرنت ي

  ؟ ال شسؾ ا ال ه تسخزت عشير الدراسا السيدانيا قر االتارىر  -3

عقجر ىجه البجداةل  للجه هجؾء الؾاقجع الزراعجه الحجرله الزراعيجا    شسيجا لسج ياتيايا يسكجؽ عهجع د فيج  جج4
 ؟السم ؽ تظبيهير 

 -: الجراسةفخضية  -2

 ته يال يهيا اليةيدا ع   الشحؾ اآلجرء  

 يا الظبيعيا عاليذي ا له ال حديد الزقرنه عالسكرنه لي ا الشذرط الزراعه السيؼ   المؾاقل الاغيافثي  أ -1

 .صشرل السش اا تيريشر عاهحر له قشظها الدراسا عاح شارر الشخيلت يريؽ زراعا  د -2

دار ا له   حد  الؾحدا  اإل 2019 -2010ا ه الدراسيل  ال  السدل ىشرك تغيي زقرنه عقكرنه -3
 . السحرلغا

احرهيا السشرسيا حف در  السيررا  تنؾن ىشرك تشسيا بذي ا تييأ  ن  أ الس ياتياياا  تزسشت  -4
حد  ال ؾقي ر  السه يحا عاس ثسرر السشرط     الحديثا له زراعا الشخيلاةظي التير  عالخبيا  له ا

 .الرحياع ا عال حؾ  ال در اه نحؾ ال شسيا السد داقا 

  -هسية الجراسة :أ -3

ت ججأت  أىسيججا ىجج ه الدراسججا  ؾصجج ير قزجججت اليمججد ال شسججؾي برليمججد االج سججرعه ععق ججت ع جج  الهزججرير  -1
زراعججا الشخيججل قججؽ احنذججظا الزراعيججا  اليةيدججا ال ججه تم ججيض سججبل تظججؾ ي عتشسيججا زراعججا الشخيججل لأذ تمججد

السيسا له قحرلغا السثش ل عى ا قر دلع اليرحا الج  ال حجيك عاق جياح ىج ا السؾهجؾ  السج ثسرره  برجؾرل 
 َيخد  الشذرط الزراعه السح ه الؾطشه عل  اس خدا  ال ظؾر الم سه عال هشه له الزراعا
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عاالق رجرديا ال جه  عالظبيعيجا غيجيا  اليذجي ا الحدعثير ال ه تحد قؽ   اإلجياءا تبش  قاسؾعا قؽ  -2
 .ىؾ بدرتيؽ الشخيل  احفبيعكرن الس أثي ها عيي  له قشظَ 

الشججردرل لججه  احنججؾا  يججؾرع   ع رصججًا  10لججه احسججؾاا المرلسيججا حفثججي قججؽ هسججمرر ال سججؾر رت ججر  أا -3
د رليججر الرججعيا ع  المس ججانحججؾ ال رججديي عتججؾليي  اإلن ججرال قذججاع ل ؾجيججو عسجج عىججؾل   االعر يججا احسججؾاا

 .ال  الب د 

السدجججؤعليؽ بأسجججرلي  المسجججل الم سجججه الرجججحيل بسجججر يخجججد  السرججج حا المرقجججا علجججي  السرجججرلل  تؾعيجججا -4
 .الذخريا الزيها 

 -: راعة  الشخيل من العهامل األتيةز  الجراسة في مجال تشسية وضخورة هسيةتأتي أو 

ا لججه سث ججل يدججرتيؽ الس ال اججرعز عالاججيل السدجج سي تمسججل ع جج    ججدأ  عؾاقججل كثيججيل دا  يججا ع ررجيججا -1
االع سرد ع   السد ؾرد قجؽ دشؾا  السرهيا ن ياا العذي ا  ال  لهد  اىسي ير اليةيدالدراسا   قشظها

ع مثججو قججؽ جديججد  حيرةججوإلعقججر دلججع اليرحججا الجج  دراسججا ىجج ا الهظججر  الحكججؾقه ععهججع  ظجج   لال سججؾر 
 . ل بيئا سرد تهشير  قد داقا عصديهاع ع ر   ل ياا جديد ي شرمؼ ع  شرس  قع رعح المري   رسيؼ ع 

 ت  هجي الج  الثجيعا  اال انيجرل  الزراعيجا السيسجا لجه قحرلغجا السثشج  احنذجظازراعا الشخيجل قجؽ  تمد -2
 ف  رء ال اته ل دكرن .اإلال ه تديؼ له سد الحرجا السح يا عتحهي  الظبيعيا 

ع ج  جيجا أ سجرعد الدجكرن ع ج  الحرجؾ  ع ج  ان رلالم سجه عال هشجه لجه الزراعجا  اس خدا  ال ظؾر ن  د -4
 عالؾصؾ  ال  قيح ا ال رشيع .

السجؾرد االق رجردي لجه سجد الحرججا  عدعر ىج ا  لسش ار  الزراعيا عقشير ال سؾرالز ردل الظ   ع    -5
 السح يا .

 -هجاف الجراسة :أ -4

يحرجججل  ن  ل عأ شسيججا الزراعيججاا ل المرقجج احىججدالت ججزاقؽ عت شججرمؼ أىججدال الدراسججا قججع  ن  يشيغججه أ        
يمججر جججياء بمجض ال مججديال  ع ييججر تالغريججا ال ججه ييمجج   يجر اليرحججا قججع دل ل ؾصججؾ  الج   رً ترقججشججيو  رً تؾالهج

 -ته يآلالدراسا كر ىدال  لػ جرء  أ ال ه تس  نير قشظها الدراسا ل ل  ل خررة 

بدرتيؽ نسؾذجيا تم سد ك ير ع   الم جؾ  الزراعيجا الس ظجؾرل الهجردرل  نذرءاإلجياءا  عالدبل حتؾهع  -1
 . عق ظؾراً  سي مرً  ع   الشيؾض  ي ا الهظر  نيؾهرً 
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قبشيجا  لجه قشظهجا الدراسجا ال جه تغظجه قدجرحر  كبيجيل زراعجا الشخيجل اس ثسرر السشجرط  الرجحياع ا  -2
 ع    ياقج ع سيا ت ؾال  قع الغيعل الاغيافيا السؾجؾدل له قشظها الدراسا .

 .اع سرد قيردئ ال شسيا السد داقا له تشسيا قظر  الشخيل -3

 لسر يشداؼ قع الخظ  الحكؾقيا . عاإلن رجيا  اإلن رارلع  -4

 اإلن جراىج ا الهظجر  الحيجؾي قجؽ ل ؾعيا عتظجؾ ي تحديد االقكرنر  السرديا عالسمشؾ ا لد  السزارعيؽ  -5
 الزراعه .

ع سجججردا ع ججج  ال هشيجججر  الحديثجججا ل جججؤدي ا   ل عاقميجججر الاغيالجججه  دقجججا   يجججرريججج ؼ احزقجججا  زجججياء شجججرء أ  -6
 ق مددل تيسؼ حج ير. رً مياها  

  -: مشهج الجراسة -5

كججلق يؼ عاحججد ي سثجججل السججشيج االق يسججه ل حديججد قشظهججو الدراسججا  لججه قججشيج اليحججا ع جج  احع سججرد تججؼ     
لدراسجججا عتهيجججيؼ المؾاقجججل  برلحجججدعد االدار جججا لسحرلغجججا السثشججج  ل كسجججر اسججج مرن اليرحجججا بجججرلسشيج الشغجججرقه 

الظبيعيجججا عاليذجججي ا ال جججه تججج حكؼ لجججه اسججج مسر  احرض  زراعجججا الشخيجججل عاالنحجججدار نحجججؾ ال ؾز جججع السكجججرنه 
يل السدرعسجا قيجدانير عقكرنيجر ل عقجؽ غجرىقجؽ ال اإلحرجرةياس مسر  البيرنجر  عؽ طي   اللغرىيل اليحا 

تؾصل اليرحا بسؾجيو ال  جس ا  البيرنيا عالخياة  ال ؾهيحيا ال ه احشكر س خدا  لش رةج بر  ثؼ عيض ا
 . س ياتيايا السه يحاالتارىر  ال ه صرمت االقؽ ا

 -: مبخرات الجراسة -6

 -ي يات سثل قبيرا  الدراسا برلشهرط اآلت    

ت  هي قشظها الدراسا ال  الدراسر  الاغيافيا ال  ري يا ال ه ت شرع  الشخيل برجؾرل عرقجا لآلن ىج ا  -1
السحرججؾ  االق رججردي يججد ل برججؾرل قيرشججيل  ؾصجج و مجج اءًا ل دججكرن عقججردل أعججالل ل حيؾانججر  عقرججدرًا 

ًه قجججؽ ل رجججشرعر ل عىججج ا قجججر شجججاع اليرحجججا ع ججج  اإلى سجججر   يججج ا السحرجججؾ  االسججج ياتياه عتشرعلجججو بذججج
  ال  ريل 

قشرط  ال يريؽ له  ع   قد ؾ  السحرلغا ال ه تشرعلت بذهء قؽ ال  ريل احعل ى ه الدراسا  تمد -2
ل عاإلن رجيجا اإلن جراه عاجيجت ال ج عال ظيا الج  ال ؾز جع عالسذجكال  احصشرلزراعا الشخيلل عال شؾ  له 

 قجدليجال ععهجع اسج ياتيايا قدرعسجا لجه قع تح يل السمظير  عالسهؾقر  الظبيعيا عاليذي ا بظي هجا ع س
 . زقشيا قحددل
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قجر  ال ؾسجع لجه  الزراعجا عز جردل االن جرا السذجكال  ال جه عق جت أنثيي قجؽ ال قشظها الدراسا  تمرنه  -3
 . عسدل الد ل الهؾقه له الب د بمد الثيعل الش ظيايسثل أحد أ لفؾن السحرؾ  

تمجججد قشظهجججا الدراسجججا قجججؽ السشجججرط  السذجججيؾرل عالسش اجججا ل  سجججؾرل ن ياجججا لسجججر ت سيجججز بجججو قجججؽ قهؾقجججر   -4
ق شؾعججا قججؽ ال سججؾرل  صججشرل  أ ن ججرا طبيعيججا ع ذججي ا سججرعد  ع جج  زراعججا  أنججؾا  قخ   ججا قججؽ الشخيججل ل ع 

 . ًر قع بكيا السحرلغر  اح ي  قؾ  رً عقحرعلا تشسيا ى ا السحرؾ  للنه يكؾن قشرلد

ياجججرد الؾسجججرةل  زراعجججا الشخيجججل ع ن رجيجججر قجججؽ ال سجججؾر ل ع  عاإلى سجججر رعلجججت الدراسجججا عهجججع الخظججج  تش -5
 ا له السحرلغا . ؾص ير قؽ السحرصيل اليةيد السشرسيا لؾهع الح ؾ  له دراس ير عتشسي ير ل

كبيججي   سججمرر الججش   قججؽ تججدىؾر  بججو االق رججرد المججرلسه قججؽ أزقججر  كبيججيل عقججر تذججيده أ لسججر يسججي ن ياججا -6
ع ايجد  كبيجي   صجيل قجؽ الزجيعري دعجؼ ىج ا الهظجر  بذجكل  لسيرشيل ع ج  االق رجرد المياقجه ل أعتجأثيياتو ا

 قججؾا  لججدعؼ السؾازنججارل الدعليججا ل حرججؾ  ع جج  المس ججا احجشبيججا ل ل ججؾليي احد رلججو لججه ال اججرق ؾاصججل ل ع 
 .  قرقا السذرر ع السخ   االمرقا ل دعلا د

ق رججرد الججؾطشه قججؽ الججدعرةؼ السيسججا لال    ؾصجج ولدراسججا ع جج  الهظججر  الزراعججه تججؼ ال يكيججز لججه ىجج ه ا -7
لججدعؼ  اإلن ججرال ججؾليي الغجج اء ل دججكرن عسججد الحرجججا السح يججا عترججديي ال ججرةض قججؽ  سرسججه  لليججؾ قرججدر أ

 .  ق ررد الؾطشهاال  

الشخيججل صججشرل ع جج  قشججرط  زراعججا الشخيججل عكسيججر  دن رجيججر عأ تججؼ ا  يججرر الدراسججا ل دجج ي  الزججؾء -8
 اإلن جججراال ججه ت مججيض ليجججر لججه  عجججؽ الرججمؾ ر  عالاؾانجج  الدججج بيا السخ   ججا  ججال  قجججدل اليحججال لزججال

اض ال ه ته ل قي عال دؾ   عال رشيع لع يارد الح ؾ  عالسه يحر  ال ه تديؼ له الحد قؽ السذكال  عاح
 قؽ جؾدل االن را . 

  -: خطهات اعجاد الجراسة -7

 ع االق رجرديا نذجظاالارن  بس جرليؼ االى ا  ارتي   دذل  الشغيي الارن  الدراسا ع    اش س ت ى ه    
ع ججج   ثجججي  الججج ي أياجججرد ال يجججريؽ السكجججرنه الججج  د عصجججؾالً  لالزراعيجججا ع ررةرجججير عأشجججكرلير السخ   جججا ال شسيجججا

  -ي ثالث قياحلعقد قي  الدراسا  ل  اإلن راعق ا  قشرط  الزراعا

االطججال  ع جج  السرججردر عالبيرنججر  قججؽ الن جج  الم سيججا عاليسججرةل عاليحججؾث السك بيججا  -ي االولةة السخحمةةة 
 عقياجما الن ير  عالارقمر  المياقيا عالسك ير  الحكؾقيا.
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عالسؤسدجر  ذا  المالقجا بسؾهجؾ  الدراسجا  لبيرنر  عقياجما الدعاةي الحكؾقيجاجسع ا -يالسخحمة الثانية
شججج  قثجججل قديي جججا زراعجججا قحرلغجججا السث لالسيسجججا لجججه اليحجججا اإلحرجججرةياعذلجججػ ل حرجججؾ  ع ججج  البيرنجججر  ل

 الاؾ جا احنؾاءعقديي ا  ل د السرةيا عداةيل ال خظي  عالبيئاقديي ا السؾار لير ل ع  عالذم  الزراعيا ال ربما
 . لإلحررءالايرز السيكزي  عداةيل عاليصد الزلزاله

المالقججا لججه قديي ججا  ذعي السهججربال  الذخرججيا السيرشججيل قججع السيشدسججيؽ الججزراعييؽ  -ي الثالثةةة السخحمةةة
لسم ؾقجر  السيسجا ججل الحرجؾ  ع ج  اال  رجرص لجه دعاةجي الدعلجا قجؽ أالزراعا لجه السحرلغجا عذعي ا

 دا .اليدرتيؽ لاسع السم ؾقر  برؾرل أ صحر لسهربال  قع أجياء الزاًل عؽ دال ه تخ  اليحال 

علهجًر ل هجرنؾن  الشيرةيجا برجيغ ير يجرسج سررل تجؼ تؾز م  ا50هشسل  برس بيرن تاي به السيدانياالدراسا  دأ  
  2020 /2 /10  ججججأر       سججججؤا  ل50ع ؾاقججججع  ه  سجججج سررلا   250عال ججججه تزججججسشت ه  ل هاالحرججججرةه

لؾحجججدا  ع ججج  ا %  عتجججؼ تؾز جججع االسججج سررا  3اذ كجججرن حاجججؼ الميشجججا ه 4/2020 /23 عاسججج سي  لغريجججا 
 .  2االدار ا حد  الس ح  ه

 -جراسة :ملوالدمانية الحجود السكانية  -8

شججؾ ه الغي ججه قججؽ المججياا عهججسؽ قشظهججا الدراسججا لججه الاججزء الا تهججع قشظهججال السكرنيججا  الحججدعد         
السثشججج    يحججدىر قجججؽ الذججسر  قحرلغجججا فججي الء ع الشاجججق عالهردسججيا ع بر ججل ع تذجججسل هع سجج  ع ال ججيا  اح

ي قجججرر عقجججؽ الغجججي  قجججؽ الذجججسر  الذجججيقه قحرلغجججا ذع الهردسجججيا عقجججؽ الاشجججؾ  الغي جججه قحرلغجججا اليرجججيل 
دعليججا ل سس نججا المي يججا الدججمؾديا ل يشغججي قججر حججدعدىر الاشؾ يججا ل ذجج يك قججع الحججدعد القحرلغججا الشاججق ل أ

   .1 ي ظا ه

شججججججسراًل    °31,42 - °29,5س ججججججد  ججججججيؽ داةيتججججججه عججججججيضهفياقججججججر السؾقججججججع ال  نججججججه لسشظهججججججا الدراسججججججا     
  أي تمجججججججرد  2فجججججججؼ51740ع سدجججججججرحا   غجججججججت هل  شجججججججيقًر   °46,32 - °43,50ع جججججججيؽ  ظجججججججه طجججججججؾ  ه

قججججججؽ حيججججججا السدججججججرحا أي  احنيججججججررته برلسيتيججججججا الثرنيججججججا بمججججججد قحرلغججججججا دذ تججججججأل دعنججججججؼ   20696000ه
تزججججججؼ لع   2فججججججؼ434128 %   قججججججؽ قاسججججججؾ  قدججججججرحا المججججججياا عال ججججججه ترججججججل الجججججج  ه11,9هقججججججر يمججججججرد 

                                                           

() 801, ص 2007اعٖ , جاهعح الوٌظْعج , اإلدظاء ّالم٘اؽ االجرو دمحم هِضٕ المظاص , هثاصئ  

 

     [
  

 
] 

N-  ) عضص االؿرواعاخ الوطلْتح ) دجن العٌ٘ح 

Z-  (8956%( ّذـإّ )55)الم٘وح الوماتلح لوـرْٓ الصمح 

a-  (0905الوـوْح تَ ) الشطأهمضاع% 
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شجججججججس ت الدجججججججؾ ي عالشاسجججججججه عالساجججججججد ل  (1)قزجججججججيا قدججججججج حدثا ا قشيجججججججر  أر مجججججججأقزجججججججيا   أ9السحرلغجججججججا ه
ع   1كسججججججر لججججججه الاججججججدع  هلججججججه قدججججججرح ير  ق يريشججججججاعىججججججه  اليرججججججيا  ه الججججججدراجه عنججججججرحي ه ععاليججججججال  
 .   2 ي ظا ه

قجججع   2019ال سجججؾر ل سجججدل هن جججرا  الحجججدعد الزقرنيجججا ل  سثجججل برلبيرنجججر  السم سجججدل لجججه دعجججداد الشخيجججل ع اقجججر 
 . 2010قهررن ير بدشا 

 2019  لدشا 2  قدرحا قحرلغا السثش  حد  الؾحدا  االدار ا ه كؼ1جدع  ه

 الشدبة  السئهية 2السداحة / كم الهحجة االدارية

 1,3 686 مخكد قزاء الدساوة
 6,5 261 قزاء الدهيخ

 6,2 166 مخكد قزاء الخميثة
 6,3 145 قزاء السجج 
 6,6 654 قزاء الشجسي
 1,3 321 قزاء الهالل

 1,9 978 مخكد قزاء الهركاء
 2,4 1266 مخكد قزاء الخزخ

 6,8 467 ناحية الجراجي

 43,3 22396 مخكد قزاء الدمسان

 47,4 24532 ناحية بريه

 %166 51746 السجسهع

وزارة التخطيط والتعاون السرجر : الججول من عسل الباحث باالعتساد عم  : جسههرية العخاق , 
االنسائي , الجهاز السخكدي لإلحراء وتكشهلهجيا السعمهمات ,السجسهعة االحرائية الدشهية , بغجاد 

 ,2626. 

                                                           

ت٘اًاخ  جوِْعَٗ العغاق , ّػاعج الرشط٘ؾ , صائغج الرٌو٘ح االلل٘و٘ح ّالوذل٘ح ,هضٗغٗح ذشط٘ؾ هذافظح الوصٌٔ , (8)

 . 2020 , غ٘غ هٌشْعج
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 سؾقع الاغياله لسحرلغا السثش ال  1 ي ظا ه

العامةةةةة لمسدةةةةاحة , قدةةةةم انتةةةةا   , وزارة السةةةةهار السائيةةةةة , الهيةةةةأة السرةةةةجر : جسههريةةةةة العةةةةخاق
 . 2618بغجاد , ,  ((1: 50000االدارية , مقياس محافظة السثش , خخيطة  الخخائط
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   الؾحدا  االدار ا لسحرلغا السثش 2 ي ظا ه

السرجر : جسههرية العخاق , وزارة السهار السائية , الهيئة العامة لمسداحة , قدم انتا  الخخائط , 
 . 2618,  بغجاد,  (50000:1االدارية , مقياس محافظة السثش خخيطة 
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 -الجراسات الدابقة : -9

دراسججججججا زاقججججججل لي ججججججه تسججججججؽ كججججججي ؼ ل هجغيافيججججججا الشخيججججججل لججججججه المججججججياا  ل أعرد اليرحججججججا لججججججه دراسجججججج و  -1
تح ي ججججججو ل س غيججججججيا  الظبيعيججججججا عاليذججججججي ا عاالق رججججججرديا ال ججججججه  تججججججيتي   زراعججججججا أشججججججارر الشخيججججججل قكرنيججججججر 

للزججججججال عججججججؽ تؾز ججججججع اشججججججارر  لعصججججججؾر ال ؾز ججججججع حشججججججارر الشخيججججججل  لججججججه المججججججياا عالمؾاقججججججل الحيرتيججججججا
 . (1)الشخيل عتيريشير قؽ قكرن ال  َا ي

المبيججججججدي ل هأثججججججي السشججججججر  ع جججججج  دن ججججججرا ال سججججججؾر لججججججه المججججججياا  ل تشرعلججججججت   دراسججججججا َحسججججججده حسججججججؾدي -2
الدراسججججججا أثججججججي السشججججججر  ع جججججج  زراعججججججا الشخيججججججل ع ن ججججججرا ال سججججججؾر قججججججع دراسججججججا الس ظ يججججججر  السشر يججججججا ع جججججج  

  زراعججججاتؾهججججيل زراعججججا  عان ججججرا أشججججارر الشخيججججل  ع دراسججججا أصججججشرل ال سججججؾر عتؾز ميججججر الاغيالججججه قججججع 
قجججججع اسججججج خدا  اإلحرجججججرةير  صجججججشرل ال سجججججؾر عتؾز ميجججججر الاغيالجججججه أدراسجججججا  ععان جججججرا أشجججججارر الشخيجججججل  

 .  (2)عالؾسرةل النسيا علهر ل  ػ الدراسا 

رالجججججد عبججججد الشبجججججه د جججججياليؼ الرججججرة  ل ه الخرجججججرة  السشر يجججججا ععالق يججججر بجججججأقياض الشخيجججججل دراسججججا   -3
ن جججججرا ال سجججججؾر لجججججه المجججججياا  جججججال  تظجججججؾر د الججججج  لجججججه قحرلغجججججا الشاجججججق   اشجججججرر اليرحجججججا  لجججججه دراسججججج وم 

  عتشجججججججججججرع  دراسجججججججججججا ال ؾز جججججججججججع الاغيالجججججججججججه ل سدجججججججججججرحر  السزرععجججججججججججا برلشخيجججججججججججل 2003-1981السجججججججججججدل ه
السيهجججججيا  اآللجججججر عأعجججججدادىر لجججججه قحرلغجججججا الشاجججججق  عالس ظ يجججججر  السشر يجججججا ل شخيجججججل قجججججع ال ظجججججيا الججججج  

 . (3) ال ه تري  اشارر الشخيل عقدبيرتير الظبيعيا عالحيؾ ا هسؽ الاغيافيا الحيرتيا

هالحججججججدعد السشر يججججججا السالةسججججججا لزراعججججججا أشججججججارر الشخيججججججل ل ندججججججي ؽ عججججججؾاد عبججججججدعن عبججججججد   دراسججججججا  -4
   يئيججججا قشر يججججا شججججارر الشخيججججل قججججؽ ق ظ يججججرتشرعلججججت اليرحثججججا قججججر تح رجججججو أل   عالز  ججججؾن لججججه المججججياا  
غيالجججججه لخرجججججرة  السشجججججر  لجججججه المجججججياا شجججججارر الشخيجججججل عان رجيجججججر قجججججع تح يجججججل جقالةسجججججا تجججججؤثي ع ججججج  أ

المي يججججا ال ججججه تشجججج ج  احقظججججررزقججججرنه عالسكججججرنه حشججججارر الشخيججججل عقهررن يججججر قججججع بكيججججا ياججججرد ال يججججريؽ الع 
لزجججججال عجججججؽ تظجججججؾر دن رجيجججججا الشخ جججججا الؾاحجججججدل عأصجججججشرل ال سجججججؾر عاحقجججججياض ال جججججه ترجججججيبير  ال سجججججؾر ل

 . (4) يارد الح ؾ  السشرسياع 

                                                           

الجاهعح الوـرٌظغٗح ,  - الرغت٘حكل٘ح  ,لٌش٘ل فٖ العغاق , عؿالح هاجـر٘غػاهل ل٘لٖ ذوي كغٗن, جغغاف٘ح ا( 8)

2080 . 

جاهعح تغضاص ,  -اٙصاب  كل٘حأشغ الوٌار علٔ إًراض الروْع فٖ العغاق ,عؿالح هاجـر٘غ , ,  دوضٍ دوْصٕ العث٘ضٕ( 2)

8552. 

عافض عثض الٌثٖ إتغاُ٘ن الظائغ , الشظائض الوٌاس٘ح ّعاللرِا تأهغاع الٌش٘ل فٖ هذافظح الٌجف , عؿالح ( 3)

 . 2007جاهعح الكْفح ,  - كل٘ح اٙصاب,هاجـر٘غ 

 حٌش٘جل ّالؼٗرجْى فجٖ العجغاق , أؽغّدجًـغٗي عْاص عثضّى عثض هللا , الذضّص الوٌاس٘ح الوالئوح لؼعاعح أشججاع ال( 4)

 . 2006, جاهعح تغضاص ,  ل٘ح اٙصابك ,صكرْعاٍ
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ال سججججججؾر لججججججه قحرلغججججججا اليرججججججيل ن ججججججرا زراعججججججا الشخيججججججل ع هجججججججؾاد صججججججشد  جججججججرز  البججججججدران ل دراسججججججا  -5
عقججججججر االق رججججججرديا لشخيججججججل ال سججججججؾر  احىسيججججججاتشججججججرع  اليرحججججججا لججججججه دراسجججججج و    ل1980-1950ل سججججججدل ه

عكسيجججججر  ال سجججججؾر ال جججججه تش ايجججججر الججججج   نخي يجججججر عجججججدادأ لجججججه  تح  جججججو قحرلغجججججا اليرجججججيل قجججججؽ قؾقجججججع  ق سيجججججز  
 . (1) ه يحاقياض ال ه عاجيا زراعا الشخيل عتهديؼ الح ؾ  السدجسرله الهظي للزال عؽ اح

ه ال ح يججججججججل السكججججججججرنه لزراعججججججججا  الشخيججججججججل لججججججججه قحرلغججججججججا ل  عججججججججال حدججججججججيؽ ع ججججججججه النشججججججججرنهدراسججججججججا  -6
ال ؾز ججججع الاغيالججججه لزراعجججججا الشخيججججل ع ن ججججرا ال سجججججؾر لججججه قحرلغججججا الهردسجججججيا الهردسججججيا  تشرعلججججت اليرحثجججججا 

ثيل لججججججه عق ظ يرتيججججججر البيئيججججججا لفسججججججر  درسججججججت المؾاقججججججل الاغيافيججججججا الظبيعيججججججا عاليذججججججي ا عالحيرتيججججججا السججججججؤ 
أىجججججؼ السذجججججكال  ال جججججه تؾاججججججو  عجججججيضزراعجججججا الشخيجججججل ع ن جججججرا ال سجججججؾر لجججججه السحرلغجججججا ل لزجججججال عجججججؽ 

 ياججججرد الح ججججؾ  عالسه يحججججر  لسمرلا يججججر سججججؾر لججججه قشظهججججو الدراسججججا  عقحرعلججججا دزراعججججا الشخيججججل ع ن ججججرا ال

(2) . 

اشججججججارر ا لجججججه تيجججججريؽ تؾز جججججع صججججج رء ا جججججياليؼ حسيجججججد عبجججججد الغ ججججججؾرهدعر المؾاقجججججل الظبيعيجججججدراسجججججا   -7
تشججججججججرع  اليرحججججججججا لججججججججه دراسجججججججج و  دعر المؾاقججججججججل  ل ن ججججججججرا ال سججججججججؾر لججججججججه قحرلغججججججججا االنيججججججججرر الشخيججججججججل ع 

تزججججؼ ال نؾ شججججر  الايؾلؾجيججججا ع الظبيعيججججا السججججؤثيل ع جججج  زراعججججا الشخيججججل عان ججججرا ال سججججؾر لججججه السحرلغججججا 
شججججججججارر الشخيججججججججل قججججججججؽ ال ؾز ججججججججع اقججججججججل الظبيعيججججججججا السججججججججؤثيل ع جججججججج  زراعججججججججا أفسججججججججر درس المؾ  السخ   ججججججججا ل

 لزجججججالً  ل احصجججججشرلبحدججججج  قجججججؽ ال سجججججؾر  االن جججججرا/طؽ ل شخيجججججل عكسيجججججاعقدجججججرحا بدجججججرتيؽ ال الاغيالجججججه
 . (3) شارر الشخيل عتهديؼ الح ؾ  السشرسيا ليرعؽ السذكال  ال ه تؾاجو زراعا أ

 

  -مفاهيم ومرطمحات الجراسة : -16

 

 

 

                                                           

( ,عؿجججالح 8510-8550ججججْاص طجججٌضر الثجججضعاى, ػعاعجججح الٌش٘جججل ّاًرجججاض الروجججْع فجججٖ هذافظجججح الثظجججغج للوجججضج )( 8)

 .8511, جاهعح الثظغج  -كل٘ح الرغت٘ح , هاجـر٘غ

 - كل٘جح اٙصاب, هاجـجر٘غعال دـ٘ي علٖ الكٌاًٖ ,الرذل٘ل الوكاًٖ لؼعاعح الٌش٘جل فجٖ هذافظجح الماصؿج٘ح ,عؿجالح ( 2)

 . 2086 , جاهعح الماصؿ٘ح

طفاء اتغاُ٘ن دو٘ض عثض الغفْع)صّع العْاهل الطث٘ع٘ح فٖ ذثاٗي ذْػٗع اشجاع الٌش٘ل ّاًرجاض الروجْع فجٖ هذافظجح ( 3)

 . 2081جاهعح االًثاع ,  - كلَ٘ الرغت٘ح للعلْم االًـاً٘ح, االًثاع(عؿالح هاجـر٘غ
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  -التشسية : -1

تحهيجججج  النثيججججي قججججؽ الس ظ يجججججر   عبججججي  ييججججدل الجججج  تغيججججيا  لججججه السا سججججع  تخظججججي  قججججشغؼ عىججججه    
الاغيافيجججججا الس رحجججججا  رتهجججججرء برلسكؾنجججججر  برنيجججججر عس يجججججا اال    أيزجججججرً  ل كسجججججر تمجججججيل ال شسيجججججا (1) السعيذجججججيا
تيجا بسجر يخجد  حرججر  السا سجع اآل  له ثشرةيا ق نرق ا ق ؾازنا افرنت طبيعيا ا   بذي ا سؾاءً  عتمغيسير 

 .2))عالسد هب يا 

  -ي التشسية الدراعية  -2

ل بسمشج   قجل ال نجرلي قع رلجع اإلن جرا قجؽ االرض بأ   االقثل لؾحدل السدرحاس غالاح ىه عس يا     
الرجرلحا  احرض حهيج  ذلجػ ان يؤ ج  برلحدجيرن نجؾ  عل قجؽ االن رجيجا الحديجا الحرؾ  ع   افبجي قجدر  

ليكججؾن ىشججرك ل  الس سثججل بججرلخبيل الزراعيججا البيئيججا السحيظججا قججع المرقججل االج سججرعه  ل زراعججا عالغججيعل 
 . (3) سؾاا ل ري   السش جأ

 عبجيل  ن جرا الزراعجهالمس يجر  ال جه تجؤدي الجه تحدجيؽ اح سر يميل ق يؾ  ال شسيا الزراعيجا بأنيجرف     
لجججه تشغجججيؼ المسجججل ال خظجججي  الذجججرقل  االن جججرا ع  اةجججاسججج خدا  الؾسجججرةل الم سيجججا عال شيجججا الس يمجججا لجججه طي 

ال هججي  ججيؽ سججكرن  االسجج غال  لججه االن ججرا عقحرر ججا قذججك ا أنججؾا  جسيججعالهزججرء ع جج   لعقحرعلججا عاالن ججرا
الييكججل االق رججردي  ىججه عس يججا تغيججي لججه تيكييججاع ل أ 4))عالس ظ يججر  السعيذججيا ل مججرق يؽ برلزراعججا  الي جج 

 جججال   ع ز جججرده الجججد ل الحكيهجججه ل  جججيدأ الججج ي يججج ؼ بسؾجيجججو تحهججج  لجججه الشجججرتج الزراعجججه الي  جججه   سجججعل سا
 .5) )عقد سيل قؽ الزقؽ  طؾ  ا قدل

 -هجاف التشسية الدراعية :أ -3

  . ال شسيا االق ررديا لمس يا جسيع االح يرجر  يؾلي -1

 له الهظر  الزراعه .   المرق ا احيدييؾلي لمس يا ال شسيا تذغيل  -2

                                                           

, جاهعججَ الٌجججاح  اؿججرغاذ٘ج٘اخ الرٌو٘ججح الوـججرضاهح لاعاػججٖ الؼعاع٘ججح فججٖ الؼججفح الغغت٘ججحلوجج٘ؾ دمحم هوججضّح, ( 8)

 . 81ص ,2080,  الْؽٌ٘ح

 . 80ص ,2007 , 338ؿائل جغغاف٘حع ػٗي الضٗي عثض الومظْص غٌ٘وٖ, الجغغاف٘ح الوعاطغج ّالرٌو٘ح( 2)

(3)Turner,B.L.agricultual Development, USA,2003,p,100.                                                

     

ْم االصاعٗججح دمججٖ اهجج٘ي ًْهججاؽ , الرٌو٘ججح الؼعاع٘ججح فججٖ هذافظججح الوصٌججٔ الْالججع ّالطوججْح, هجلججح الوصٌججٔ للعلجج( 4)

 .87ص ,2082, (3) العضص , (2)ض , هجل ّااللرظاصٗح

 (5) Cash, D,Wruralsocities Develo pment ,Cambridge UK,2008 ,p,75                              



 ((ـــــــــــ االؽاع الٌظغٕ )) ـــــــــــ

 

 
84 

ع ججججججج  المسجججججججال  االجشبيججججججججا  حرجججججججؾ  ررجيجججججججر ل  دا  يرالسمجججججججدل ل  رججججججججديي  ز جججججججرده الدججججججج ع الزراعيجججججججا -3
 ال شسيا االق ررديا. حرجر   عت بيا

 تؾليي الدؾا ال ي يشرس  قش ار  الهظر  الرشرعه . -4

 عالد ع ل مرط يؽ المرق يؽ له الهظرعر  اال ي . السدرىسا له تؾليي السؾاد الغ اةيا -5
الغجججججججججيعل  لجججججججججهالغججججججججج اةه  أحقجججججججججؽل حهيججججججججج    تم سجججججججججد البجججججججججدان الشرقيجججججججججا ع ججججججججج  الهظجججججججججر  الزراعجججججججججه -6

 . السمرصيل
 تحدججججيشرً علججججه تحهيجججج  شججججيعط ال يججججرد  الججججدعله  عدعججججؼ الب ججججدان الشرقيججججا تدججججيؼ الزراعججججا لججججه قدججججرعدل -7

 لسررلحير.
 ي حدد قمد  الشسؾ االق رردي بسمد  الشسؾ له الهظر  الزراعه ك ير . -8
 .ال ح يا  الي فيا  تحديؽ البشياالي فيا ع  تؾليي  دقر  ل بشيا -9

 .(1) قؽ االىدال االسرسيا ل  شسيا الزراعيا يئا الي فيا ال ه تمد    البتهديؼ الحسريا النرق ا ال -10
 -ي التشسية الدراعية السدتجامة  -4

ع   نحؾ يك ل   عالسؤسده لعتؾجيو ال غييي ال هشه السؾارد الظبيعيا ىه ددارل عصيرنا قرعدل    
له قظر  الزراعال  الحرهيل عالسهب ا عت بي ير السد سيل تحهي  االح يرجر  اليذي ا لألجير 

لعىه  ال تؤدي ال  تدىؾر البيئالقسر  قؾارد االراهه عالسيره عالسؾارد  الشيرتيا عالحيؾانيا  لريرنا
ه ىه المس يا ال ه ت ب عأل  (2) ع قهبؾلا اج سرعير ق رردير شرحيا ال شيال عقاديا دقالةسا قؽ ال

ل كسر يذيي ق يؾ  ال شسيا  (3) حرجرتيؼ ل خظيع  الهردقا احجير دعن  تميض قدرا   حرجر  الحرهي
ي ها بظ لددارل عصيرنا السؾارد الظبيعيا االسرسيا ع الزراعا احم ياله قشغسا الزراعيا السد داقا 

 . 4))  الحرليا عالسد هب يا ندرنيااإلتزسؽ تحهي  الس ظ ير  
  :- ةأهجاف التشسية الدراعية السدتجام -5
عتؾليي السش ار  الزراعيا  قياعره تحهي  ال ؾازن له الس ظ ير  الغ اةيا لألجير  الحرليا عالسد هب يا -1

 اال ي  .
بسر يزسؽ تؾليي حيرل حيل  كرل  قع د ل  الدمه ل حرؾ  ع   ليص عسل له الهظر  الزراعه -2

 عكي سا ال  جسيع المرق يؽ له ى ا الهظر  . 
برلسؾرعثر   ن رجيا قؽ ميي اإل ال اإل ل عرلع  الهدرل السحرلغا ع   السؾارد الظبيعيا عصيرن ير -3

                                                           

 .81ص,  هظضع ؿاتك ,دمٖ اه٘ي ًْهاؽ ( 8)

 .24, ص2003,, هٌظوح االغظٗح ّالؼعاعح لاهن الورذضج  ًذْ الرٌو٘ح الوـرضاهح فٖ العغاق فِوٖ تشإ ,( 2)

 National Research council , outcome during ,Washington, 1999,P.30.                  ((3 

(4) Kates, R, W, Sustainability Scince,uk,2001,p292                                                        
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 . (1) االج سرعيا ع الثهرفيا ل سا سع الي  ه
 السدرىسا له تشسيا ع تمغيؼ الشرتج السح ه االجسرله . -4

ال ججججججه تهججججججؾ  ع جججججج  السش اججججججر  الزراعيججججججا ؾ  يججججججا قيؽ ق ظ يججججججر  الرججججججشرعر  ال حالسدججججججرىسا لججججججه تججججججأ -5
 فرلرشرعر  الغ اةيا عالشديايا عالدعاةيا .

 السارال  . جسيعالسحرلغا ع   البيئا الزراعيا عصيرن ير عتهديؼ الدعؼ لير له  -6

 الغ اةه . أحقؽتحهي    ؾاسظاقؾاجيا االح نررا  الزراعيا  -7

(2)ع سرد ع   السد ؾردحح يرجر  الدكرن قؽ الغ اء ععد  ااتؾليي  -8
 . 

 -الدراعة الشديجية : -6

شججججججارر كثيججججججيل قججججججؽ أ عججججججداد  ل حرججججججؾ  ع جججججج  أ تمججججججد قججججججؽ ال هرنججججججر  الحديثججججججا إلفثججججججرر نخيججججججل ال سججججججي     
.عتس جججججرز ل جججججيل زقشيجججججا قرجججججييلل كسجججججر تمظجججججه نيرتجججججر   رليجججججا قجججججؽ االقجججججياض عال رييعسجججججر   لجججججهالشخيجججججل 
   عراثيججججرً ؾلا تججججداعلير عنه يججججر عقججججدرتير ع جججج  دن ججججرا لدججججرةل كثيججججيل قظربهججججا لججججأل  شججججارر بهججججؾل عسججججيىجججج ه اح

(3) . 

 -الدراعة العزهية : -7

لسججججججؾاد الظبيعيججججججا لججججججه عس يججججججا سجججججج خدا  االزراعيججججججا الس ظججججججؾرل ع تم سججججججد ع جججججج   نغسججججججات مججججججد قججججججؽ اح    
عالسبيججججججدا  النيسيرع ججججججا عىيقؾنججججججر  الشسججججججؾ ل كسججججججر يسشججججججع  احسججججججسدلتدججججججسيد احرض الزراعيججججججا  ججججججدال قججججججؽ 

عججججداد عجسيججججع السحرلغججججا لججججه عس يججججر  ال رججججشيع عاإل اسجججج خدا  النرةشججججر  السمدلججججا عراثيججججر  عالسججججؾاد رلييجججج
لغ اةيججججججا الجججججج  السدجججججج ي ػ  رججججججل السججججججؾاد العالبيئججججججا  اإلندججججججرنالسججججججؾاد ذا  االثججججججي الزججججججرر ع جججججج  صججججججحا 

 .  (4)بحرل ير الظبيعيا 

                                                           

 -كل٘ح الرججاعج  , الرٌو٘ح الؼعاع٘ح الوـرضاهحغـاى ع٘ض اؿواع٘ي , الضّع الروْٗلٖ لوٌظواخ الوجروع الوضًٖ فٖ ( 8)

 . 30ص ,2088,الجاهعح االؿاله٘ح فٖ غؼج 

, الرٌو٘ججح الؼعاع٘ججح الوـججرضاهح س٘اعًججا االؿججرغاذ٘جٖ, هجلججَ الماصؿجج٘ح للعلججْم االصاعٗججح  ؿججالن عثججض الذـججي عؿججي( 2)

 . 63, ص2088, 2, العضص83, هجلض  ّااللرظاصٗح

لروجغ, , ذأش٘غ تعجغ الوجْاص الٌثاذ٘جح فجٖ ًوجْ ّذطجْع الكجالؾ الجٌ٘جٖ ّاضجٌجح الشؼجغٗح لٌش٘جل ا ادوض عش٘ض الٌجن( 3)

 . 85ص ,2085, جاهعَ الثظغج - كل٘ح الؼعاعحهاجـر٘غ,  عؿالح

الغٗجاع , -عهؼٕ عثجض الجغد٘ن اتجْ ع٘اًجَ ّاسجغّى , الؼعاعجح العؼجْٗح للٌش٘جل , صائجغج اّلجاا طجالخ الغاجذجٖ ( 4)

 . 28, ص 2084
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ججيل بأنيجر      خد  ج سججرعه  يئجه ق نرقججل ي اشج  اسججاعجؽ نغججر  دن جرجه زراعججه اق رجردي  عيججررلكسجر تم 
دع ججا البيظي ججا ع قشغسججر  الشسججؾ أع الييقؾنججر  أع احأع السبيججدا  أ احسججسدلالنيسيرع ججر  السخ   ججا سججؾاء 

 . (1) ال غييا  الايشيا برس خدا  اليشدسا الؾراثياالزراعه عك لػ  له االن را

 

  -: هسية االقترادية لمتسهراأل 

 ؾاسججظا الرججعيا  ل مس ججا رً رةيدججي اً ء االسرسججيا عال ججه تمججد قرججدر ىججؼ قكؾنججر  الغجج اتمججد ال سججؾر قججؽ أ      
االق رجردي االقجي ال يشحرجي لجه قاجيد المرةجد ل  قشرلدجا المرلسيجا عجم يجر سج ما احسجؾااتردييىر الج  

قججؽ تسججؾر الشخيججل  ليشججرك اعجججداد كبيججيل قججؽ سججكرن ان ججرا الشخيجججل تعججيئ ع جج  زراع ججو عجسمججو  عتمبئ جججو 
 -ي اآلتهىسيا ال سؾر ع   الؾجو ن شرع  أ  ن  ع سكؽ أ (2) عترشيمو عنه و ع يع تسؾره

 -: متسهرل والعالجية الغحائية االهسيةاوال: 

السمدنيجا كرلحديجد  احقجالحليجه تح جؾي ع ج  كسيجر  كبيجيل قجؽ   عرليجا يجات س ع ال سجؾر بكيسجو م اة     
لجه  رً ييكجؾن النرلدجيؾ  اسرسج دذ عالبؾترسيؾ  عالنرلديؾ  عال د ؾر عالسغشدجيؾ  عالمشرصجي اال جي  الشجردرل ل

لججججه الشسججججؾ ع تنججججؾ ؽ الججججدقر  لججججه حججججيؽ يججججد ل   اقججججر ال دجججج ؾر ل ججججو أىسيججججا برلغججججال شججججرء المغججججر  عاالسججججشرن 
ندجرن ل عاذا قجر اسج سي االندجرن لجه إللجه قمجدل  لعنهرجو يدجب  قيحجاالبؾترسيؾ  له  شجرء  اليجر الادجؼ 

يججو اليسججؾ  النججي ؼ  فججد عل كسججر أ يجج ا السججيض  جيججر  الغ اةيججا لأنججو ياشيججو االصججرباتشججرع  ال سججؾر لججه  الؾ 
طمسججؾا عقؾلججو ه أؼ   هؾل لججؼ يزججيه ذلججػ اليججؾ  سججحي عالسججقججؽ ترججيل بدججيع ثسججيا  عاجج لججه حديثججوههص  

  قؾلجوي  ععؽ االقر  ع ه ع يجو الدجال    نكيرً  علدىر يكؾن ح يسرً  ن  ال سي للت د فيو  ال يالسيأل له شييىر 
و الدججال  ععججؽ االقججر  الرججردا ع يجج ل  لظججرره يبججدا طمرقججو اذا كججرن صججرةسر بججرل سيهفججرن رسججؾ    عشججد د

 . (3)ى و  تسي جير  أ ه يت لي  فيو 

ا ل سجؾر الشخيجل ح جؾل السج اا جي ت المديد قؽ ال ارر  عال ح يال  عالدراسر  ال يز رةيجا عالنيسيرةيجأ     
نجؾا  الدجكي ر  عالني ؾىيجدرا  رست عح  جت أاد  ت زراعا نخيل ال سي ال  الب دان الس هدقا ل لد ن  بمد أ

ل عقجد ال  قياحل عادعار الشزج السخ   جا شرصي السمدنيا  عح  ت البيعتيشر  عالدىؾن عال ي رقيشر  عالم
%  قجججؽ  80 – 75ع قيح جججا ال سجججي تح جججؾي ع ججج  ندجججيو  هالثسجججرر لجججه قيح جججا الشزجججج ال جججر  أ ن  عججججد أ

                                                           

 . 4ص ,علٔ الغاتؾ:  الشثكح الضّل٘ح لاًرغًد ,للرظضٗغ عؼْٗح , سؼغ  هظطفٔ ًثْٕ فل٘فل( 8)

http:\ vegetable – dep . montadarabi . com                                                                    

 حا فجٖ الجْؽي العغتجٖ , كل٘جععاٗرِجا ّاًراجِج عاؽف دمحم اتغاُ٘ن , دمحم ًظ٘ف دجاض سلف , ًشلجح الروجغ  ػعاعرِجا( 2)

  . 55-53, ص2002جاهعَ االؿكٌضعٗح , الطثعح الصالصح ,  -ح الؼعاع

(3)
 

 . 843ص , 2085, صاع الظفاء للٌشغ, تغضاص  كاظن عثاصٕ دواصٕ الجاؿن ,الٌشاؽ الؼعاعٖ فٖ المغاى الكغٗن ,
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 عىججه سججكي ر ً  شججا الظي ججا قثججل تسججي الدججريي عالبيحججهالدجكي ر  عجسيججع ىجج ه الدججكي ر  لججه االصججشرل ال ي
ال يك ججؾز  يشسججر لججه قججؽ   ججي  سججكي الن ؾكججؾز ع  قكؾنججا  invert sugarع قه ؾ ججو  احرديججا قخ زلججا أ
 احصججشرلالدججكيعز ل سججكي السرةججدل  يشسججر لججه قثججل صججشق الثججؾري عكش ججر ىججه قججؽ نججؾ   االصججشرل الارلججا

لدجكيعز عنجؾ  قجؽ الدجكي ر  شيو الارلو قثل صشق الزىدي  عدق جو الشجؾر يكجؾن ندجيو الدجكي قجؽ نجؾ  ا
برلشدجججيا ل ججج يؽ ال  قيجججؼ  قجججي ل عىججج ا أ عال يك جججؾزيعز عالا ؾكجججؾز عقاسجججؾ  الدجججكي ر  قجججؽ الدجججك السه ؾ جججا

يخزججع  ن  لججؾرا  ؾاسججظا الادججؼ اليذججيي دعن أ  لرلدججكي السشه جج  لججه ال سججي يسجج   لي حس ججؾن الدججكيعز
ه قح ؾ رتيجر قجؽ الدجكي ر  لج احصجشرلي المجردي عتخ  جق لدجكقسجر يحجدث لجه ال يزؼ ل ع ج  المكج  

ىججج ا  .% حدججج  الرجججشق 25 -15قجججؽ   برجججؾرل عرقجججا ا تيمجججًر لججج لػ ل ل  جججياعح ندجججيو اليطؾ جججاعاليطؾ ججج
% قججؽ الججدىؾن 2% قججؽ البججيعتيؽ عاقججل قججؽ 2الليجرل ع% قججؽ أ2,5ا ع جج  عرقجج برججؾرلع ح جؾي ال سججي 

 . (1) عالمشرصي السمدنيا عالسؾاد اليك يشيا 

ال ججه  رةيدججه ل دججكي ر  عقؾلججدل ل ظرقججارججدر اليزججؼ لججرل سؾر ق ت سيججز ال سججؾر بأنيججر قغ يججا  عسججي ا     
مشيجا بمشرصجي الحديجد ىجه عرليجا قجؽ االقجالح السمدنيجا ع  ير ل  الثسيل لفسر تح جؾي ع ج  ندجياي نؾن قش

ميا  حيار جا عالبؾترسيؾ  عالسغشديؾ  عالنبي ت ع مض ال ي رقيشر  عاالليجرلل لج لػ لجرن ال سجؾر تمظجه سج
 300إلقجداد االندجرن     مجؼ قجؽ ال سجؾر 100ي  لاذ يك جه ه بجرلسؾاد الغ اةيجا اال جججدا قهررنجًا  عرليا

   قكؾنر  بمض اصشرل ال سؾر عقيس ير الغ اةيا2جدع  ه   .2انغي الادع  هل   (2) سميل حيار ا 
 طرقو فؾلد يع   اليرل رقرد دىؾن  البيعتيشر  الدكي ر  اليطؾ ا  الشؾ 
 268 0,0 2,5 1,86 0,43 2,16 82,14 8,26 زىدي
 272 0,0 1,72 1,8 0,32 2,23 81 7,5 سريي
 140 0,0 1,5 1,3 0,1 1,01 75 20  يحه

 278 0,0 6,7 1,82 0 1,7 75 21 قايؾ 
 274 0,0 2,1 1,4 0,47 1,8 75 12,1 قك ؾ 
 155 0,0 1,9 1,63 0.32 1.5 67 12,4 شكي
 284 0,0 2,21 1,63 0,37 1,6 77 11,1 ح ؾل

 - 0.0 2,4 1,92 0,23 1,7 84,2 8,5 جيار 
دار أمشة لمشذخ ,  السرجر : حدن خالج حدن العكيجي , نخمة التسخ سيجة الذجخ ودرة الثسخ ,

 . 44ص, 2616 بغجاد

                                                           

ّػاعج الرعل٘ن العالٖ ّالثذس العلوٖ , جاهعَ الثظغج , , َ هِضٕ هطغ , ػعاعح الٌش٘ل ّاًراج عثض االه٘غ( 8)

 . 47, ص8558

 . 23, ص 2005الـٌح  صاع الكرة العلو٘ح للٌشغ ّالرْػٗع , طثذٖ ؿل٘واى , ذغت٘ح ًش٘ل الثلخ ,( 2)
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 ال سؾر الظي جا له % قؽ الدكي ر  95ه ه الا ؾكؾز  عال يك ؾز   حؾال اححردياتذكل الدكي ر      
ذ ترججل الجج  الخاليججر بدججيعا ل زعدىججر برلظرقججا الحيار ججا الالزقججا  ل مس يججر  ه سججي ما االق رججرص لدعىجج

اع الدججكي ر   السمهججدل ع يجج ا  برلججدىشير  اع البيعتيشججر  لػ لججرن ال سججؾر سججي ا اليزججؼ قهررنججاً لجج الحيؾ ججا 
 (1)  غدجل الن ج ر ع يجد ال سجي ن  كسجر يم هجد بمجض احطيجرء بجأالررةؼ برإللظرر ع   تشرع  ال سجيل يشرل 

قهججدار قججر  ح ؾ يججر ل ع  دججرع  لسمججردن نغججيا لنثججيل المشرصججي ال ججه تاط جج  ع جج  ال سججؾر  برنيججر قججشاؼ افسججر 
   3ل انغي الادع  ه (2)  يؽ عال  رح عالمش  عالسؾز قا سماكل قؽ الله  تح ؾ و ال سؾر برلسهدار ن دو

 قهررنو  ال سي قع ال ؾافو اال ي    3جدع  ه

 الفاكهة 
 

 )سعخة الطاقة
 حخارية(

 دههن)غخام( كخبههيجرات )غخام( بخوتين )غخام(

 6.45 73.5 1.97 275 تسهر 
 6.58 17.8 6.66 71 عشب
 6,36 19.18 6.75 74 تين
 6.31 14.84 645. 57 تفاح
 6.48 23.43 1.63 92 مهز

 6.27 17 6,51 64 مانجه
 6 6 6 56 بختقال 

ر ومشتجةةات الشخيةةل أحسةةج, ترةةشيت التسةةه ,عبةةج السةةشعم عةةارف السرةةجر :حدةةن خالةةج حدةةن العكيةةجي 
 . 1985الدشة  تحاد العخبي لرشاعات الغحائية , األمانة العامة, بغجاد,الديمهزية , اال 

  الج ي يظ ج  ع يجا االطيجرء ه أ يجر ع رصجا لي جرقيؽ ه الغشياال سؾر قؽ السؾاد  اقر ال ي رقيشر  ل مد     
 عرججر  اليرججي ا عازالججااالط ججر  بارنجج  تهؾ ججا اح جج  ز ججردل عزن عرقججل الشسججؾ   كؾنججو عرقججل قدججرعد ع

فسجججر يمسجججل ىججج ا  ل ناجججد البجججدع ي س مجججؾن بهجججؾل  برجججيىؼ عاليد جججر لسدجججرلر  بميجججدل ل عع يجججوالمذججج  ال ي جججه 
مشجه برل دج ؾر الج ي ي مج  دعرا قميعلجر لجه ز جردا  نجو  يا ل ل كسجر أالدسع احعرر ال ي رقيؽ ع   تهؾ ا 

سرسجيا اش ل كسر يح جؾي ع ج  قهجرديي قشرسجيا قجؽ المشرصجي احيي عالحيؾ ا السيافز السدؤعلا عؽ ال  ن
 الججج لججه المس يجججر  الحيؾ جججا ل ادجججؼ ليجججؾ مشجججه برلسغشدجججيؾ  ذي الجججدعر الجججؾاقه قجججؽ الدجججيطرن ل برإلهجججرلا 

  احععيججاعتز ججد قججؽ قيعنججا  احعرججر    ال ججه تهججؾي B1- B2- B7اح ججؾاء ال سججي ع جج  لي رقيشججر  ه 
                                                           

,  ل الركٌْلْج٘جااالء ادوض ُّثح, ْٗؿف اتغاُ٘ن العوغٕ , ًشغج ذظضع عي الوغكؼ الْؽٌٖ للثذْز الؼعاع٘ح ًّمج( 8)

 . 6 -5ص  ,2007االعصى , - عواى

, ذظجضع عجي لـجن االًرجاض ّّلاٗجح الٌثجاخ , ذغجوجَ فجْػٕ ؽجاُغ  856ػعاعح ًش٘جل الروجغ , ًشجغج اعشجاصَٗ علجن ( 2)

 . 50ص,  2005هـؤّر االًراض الٌثاذٖ , 
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فسر يشرجل ل اله   له عس و ع هه االندرن قؽ قخرطي ارت ر  هغ  الد  ال ي يدرعد  أالقيالدقؾ ا ل
. تح ؾي د الذ ره عتندي االعرلي عج رل الا  قياض النبد عتذه لمالا أ B2االطيرء   شرع  لي رقيؽ  

ن ليججه قججؽ السرججردر جججدا لادججؼ االندججر ال سجؾر ع جج  كسيججا ق ي ججا قججؽ السججؾاد الدىشيججا عالبيعتيشجر  السيسججا
الزجيعر ا  احليرلر تح ؾي ع   نديا قؽ ني    كسر أ Bebo  Colicالشردر ه  احقيشهالسيسا ل حرقض 

 . (1)االقمرء عتاش  حرال  االقدرك ال ه يذكؾا قشير النثيي حيكا ل شذي 

رلع علؾاةجججد  ال ل  سججي عشرصجججي م اةيجججا كثيجججيل عقشججج ن  أثب ججت احبحجججرث الم سيجججا عال ح جججيال  السخ بي جججا أ    
سكرن الاز يل المي يا  ن  عصح و ل عإل احندرنو قؽ عشرصي قيسا  له تغ يا ح ؾ تحر  ل نغيا لسر ي

ل ا كرنؾا ي س مؾن برحا جيدل عاةل كرنؾا  يم سدعن له م اةيؼ بذكل كبيي ع   ال سؾر بارن  ال بؽ اح
 برإلهجرلاع مييىجر ل كجأقياض اله ج  أياضعيرء الحيرل الهرسيا عنردرا قر يرر ؾن بجأقعقدرل ع   تحسل أ 

ال سي لجه قهدقجا الثسجرر برإلهرلا ال  ى ا يمد ل  بذم  السشرط  السارعرل  قهررناً عسررىؼ الظؾ  ا ال  أ 
إلقيجججر  ع ججج  الحيجججرل اع ججج  اليجججدعء عصججج رء السجججزاا ع ال جججه تدجججرعد الش جججؾس السزجججظي ا عالخجججؾاطي اله هجججا 

عرجججر  كسجججر يرججج و عاح ععيجججا الدقؾ جججافيهجججؾ     يجججيؽ احه    لي جججرقيؽ قجججر  ؽ هأ  لأع ججج  لي جججرقيالح ؾاةجججو 
 . (2) س ي رء اله   عالهيح السمؾ اقؽ ا   االطيرء اليؾ  ال  السيه  ال يؽ يمرنؾن 

ع ت ججؾا قججر تمججرد  أ سججميل حيار ججا  عالنسيججا 3470ؾاله  هيح ججؾي الني ججؾ مججيا  الؾاحججد قججؽ ال سججي  حجج    
هجمرل قجر قؽ الدميا  الحيار ا عى ه النسيا ق درع ا لسر يمظه ال حؼ  عثالث أ االندرن يؾقير يح رجو

عاالق رجرص ل يزؼ   عرليا قؽ الدكي ر   اليديظا طرقا ل حيا يح ؾي ع   نديا يمظه الدسػ قؽ
ل لدججيع و  عليججؼ اليسججؾ  النججي ؼ هص  برإللظججرر بججو  ججال  شججيي رقزججرن عأ  لجج ا يشرججل ع سججرء ال غ يججا

 . لد   عاعردتو ال  عهمو الظبيمه  ليش يه  الذمؾر برلاؾ  ي برالدك  يلع نديا

ه ال سججؾر لجج   ع جج  اىسيججا2000فرلي ؾرنيججر عججر  ه  لججه جرقمججا فججد  بمججض الدراسججر  الم سيججافسججر أ    
الجججد   ت م ججج  لجججه عقجججق نز ججج عع ججج  أىسي جججو لجججه جسيجججع المالججججر  ال جججه قجججؽ الشسجججؾ الدجججيطرنه  الؾقريجججا

لؾقريجا قجؽ ترج   الذجياييؽ ندجيا النؾلدج يع  برلجد  عا ت م ج   ل( 3) االسجير ع عال يربر  السارري البؾليجا 
ع   اليك يؽ  عقشجع االصجربا بدجيطرن االقمجرء عته يجل تذجكل الحرجير  بجرلسيارل عتدجييل  الح ؾاء ال سي

ادججؼ دججكي ر  سججي ما اليزججؼ ل كسججر يمظججه ل قياحججل الحسججل عالججؾالدل الح ؾاةججو ع جج  االليججرل الايججدل عال
لسجيض لهجي  أً ح ؾاةجو ع ج  الرجؾديؾ  عالبؾترسجيؾ   علي جرقيؽ ها  ل عالججقجؽ الدجسؾ  ح النرق جاالحسريا 

عق ججو ال يكيججز الح ؾاةججو  يمججرلج حججرال  لهججد الذججييا قيؽه    عالججد  الح ؾاةججو ع جج  الحديججد عالشحججرس علي ججر
                                                           

,  الركٌْلْج٘جال ْٗؿف اتغاُ٘ن العوغٕ , ًشغج ذظضع عي الوغكؼ الْؽٌٖ للثذْز الؼعاع٘ح ًّمّ االء ادوض ُّثح( 8)

 . 6-5, هظضع ؿاتك , ص 2007 ,االعصى  - عواى

 . 5ص,  , هظضع ؿاتك دمحم ًظ٘ف دجاض سلفّعاؽف دمحم اتغاُ٘ن ( 2)

 . 850-845, ص , هظضع ؿاتككاظن عثاصٕ دواصٕ الجاؿن ( 3)
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يأفجل فسجر ل   (1)ل ندجرح علجيؽ المغجر  الح ؾاةجو ع ج  النرلدجيؾ  عال دج ؾر  عىؾ عجالا ع   البؾترسيؾ  ل
جيججدا ل خ يججا  مجج اءً  عل  () السججردل ال رنيشيججا هقبججل الشزججج لؾجججؾد ال سججي لججه حججرال  االسججير  عشججد تشرعلججو

ح ؾاةججججو ع جججج  السزججججردا  الحيؾ ججججا  يربججججر   حقشججججع االل ا الح ؾاةججججو ع جججج  ال دجججج ؾر عالبججججؾرعن ع المرججججبي
شذجج  ليججرل ل كسججر أنججو ياآل لؾجججؾددججؼ قججؽ ال زججال  عالدججسؾ  عشججد عس يججا ال سثيججل الغجج اةه الا ع خ  جج 

االقجياض عاالجيجرد الن   عالنبد عتسررس عس ير برؾرل صحيحا ل تند  الادؼ السهرعقا الحيؾ جا هجد 
يدجج خد  قح ججؾ  قدججحؾا كسججر ال هججد  لججه الدججؽ ل  ععججياض الذججيخؾ ا  ي قججؽ عيججؾر أ الجج ىشه كؾنيججر تججأ

  . (2) لن  ع اقياض ا االشؾ  له عالا بمض حرال  ال ير  السدرلػ البؾلي

ال  ججؾر يهججدر بخسجج  اهججمرل قججر تحؾ ججو  ال ؾافججو   تح ججؾي ال سججؾر ع جج  كسيججر  قيت مججا قججؽ عشرججي     
غجا ع ييجرل عال ننجرد له قهرعقا تدؾس االسجشرن عالسحرل دذ ان ل   ؾر ؽ دعر    قؽ ى ه المشرصيل اح ي  

تشرع  ال سؾر ال تجؤدي الج  اي ان  سشرن سؾاء قح ه اع عرلسه اال ع ح ؾي ع   ال  ؾر ؽني  قماؾن أ
اسججج شردًا الججج  قجججر ثب  جججو  طيجججرء ان ط جججع الشخيجججل يهجججؾي الادجججؼ ع مجججرلج المهجججؼ عقجججد ذكجججي أ  تدجججؾس االسجججشرن

كبيججيل قججؽ السججؾاد الزالليججا ت ججؾا ندججب ير قججؽ ال حججؾ   الظ ججع يح ججؾي ع جج  ندججيا  ن  أاليحججؾث الم سيججا قججؽ 
ت ان ع ج  لي جرقيؽ ه   ل ا  كسجر ثبج رح ؾاةيجعتح ؾي عشرصي النرلديؾ  عال د ؾر عالحديد ال  جرن  ا

 . يد ؾر ؽ عال ي يشذ  السبيض ع درعد ع   تنؾ ؽ البؾ زاالظ ع يح ؾي ع   لي رقيؽ اآل

 -: : القيسة التجارية لمتسهرثانيا   

الدراسجا ل اذ تدجيؼ لجه  االق ررديا له قشظهجا احىسياقيسا لسر لير قؽ تح ل ال سؾر قكرنا تارر ا     
ل سجؾر عقجؽ ثجؼ  دعرىجر لجه تحهيج  احقجؽ ز ردل السشرلع االق ررديا ل سزارعيؽ عالمرق يؽ له قظر  تاجررل ا

فبجي تيلجع قجؽ لا أتمد ال سؾر قؽ الد ع ال ارر ا ال ه تحه  قيسا قزر الغ اةه الؾطشه له السحرلغا ع
جشه السحرؾ  يهجؾ  السجزارعيؽ دقا الشخيل ل فيمد السيدعد االق رردي لد ل السزارعيؽ عالمرق يؽ له  

رر يمس ؾن لجه  يجع عشجياء طا عكالء اع تارسه و ال  االسؾاا الهي يا قشير  ؾ ع بمد ن بيموم له اليد رن أ
ًا قجججؽ عكجججي  ال سجججؾر ع زنيجججر ل عىججج ه المس يجججا تدججج ؾع  عجججدد حيجججا يهجججؾ  ال جججرجي بمس يجججا تمبئجججاال سجججؾر ل 

اشجارر الشخيجل ت ظ ج   المرق ا ل قسر تخ   ليص عسل له عس يا شياء ع يجع ال سجؾر الن زراعجا احيدي
يي عال خظجي   جدءًا قجؽ ال حزج قكثجق    دا  عىه قؽ السسررسر  ال ه تح را ال  جيجد ععسجال  السيررل عاإل

االن ججرا عقججر  عقججر ي يميججر قججؽ عس يججر  الخدقججا ه الججيي ل ال دججسيدل ال شبيججت ل الؾقريججا ل الجج    عصججؾال الجج 
                                                           

 . 54دـي سالض دـ٘ي العك٘ضٕ , هظضع ؿاتك , ص( 8)

ُّٖ هاصج طّ ؽعن لاتغ ذْجض فٖ شواع اشجاع الٌش٘ل ّفٖ هغدلح الكوغٕ ّعٌوا ٗرذْر طٌف )*( الواصج الراًٌ٘٘ح : 

الصوغج الٔ اللْى االطفغ اّ االدوغ اّ الؼُغٕ ذرغؿة الواصج الراًٌ٘٘ح فٖ الشالٗا  اؿفل المشغج فٖ الصواع الٔ دث٘ثاخ 

 الماتغ للصواع ّدـة االطٌاا .صل٘مح غ٘غ لاتلح للظّتاى تفعل االًؼٗواخ ّعل٘ح ٗشرفٖ الطعن العفظٖ 

, 2001, , الغٗاع ؿلطاى طالخ الصٌ٘اخ , ػعاعح ّاصاعج هشاعٗع الٌش٘ل ّعهؼٕ عثض الغد٘ن اتْ ع٘اًَ ( 2)

 . 835ص
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   السحرؾ  لزال عؽ قجر  ييالهو قؽ  ظؾا   جشه الثسرر عقمرقال  قر بمد الاشه ثؼ االعداد ل دؾ 
لخزن عال افي  ععس ير  ال مبئجا عاإلعجداد عال اييجز ييال  عس يا جشه السحرؾ  قؽ نذرط له قار  ا

 (1) مرق يؽ له  دقا الشخيلال  تؾليي ليص عسل عز ردل د ل السزارعيؽ  عالعتغ ي  ال سؾر قسر يؤدي 
. 

 دذ يسكؽ ان يؾلي اعسرالً لأن االىسيا ال ارر ا تذاع الرشرعر  الي فيا عالرشرعر  السشزليا  عع يو    
ؾ  السمرشججه عديججدل ل سججيأل الي فيججا ع دججيؼ   ذججايع ال اججررل الرججغييل ل ع دججيؼ لججه تحدججيؽ الججد ل عالسدجج 

عان قثجججل ىججج ه الرجججشرعر   تدججج خد  االججججزاء السخ   جججا لذجججايل عالسجججيسر السجججيأل الي فيجججا ل  السجججيسر  لألسجججيل
 عبججيالشخيججل  كججرلمياجيؽ الارلججو عالدججمق عاالليججرل عججج ع  الشخيججل ليجج ؼ اسجج خداقير لججه انذججظا تارر ججا 

تجدر اير سجج مر قجؽ السرججشؾعر  اليدع جا عقججؾاد البشجرء عال غ يجج  عالنثيجي قججؽ االسج خداقر  اال ججي  هقثججل 
ؾل ل قرجدا  الي جرح لالرجشردي  الدجال   ل اعسجدل ل ذجييد السشجرز    بحيجا قؾاد لمسل االسياا ل الدجه

الي فيا ع يديؼ له رلع السدج ؾ   لألسيلحه  د ال اهرفير ًر يسكؽ ان ي  تارر  رً تهد  ت ػ االعسر   نذرط
 السمرشه  ليؼ عتحهي  نؾ  قؽ الؾليل االق ررديا له قعيذ يؼ .

  -: القيسة الرشاعية :ثالثا  

 -: التسهرهيل صشاعة تح

لرفيججا ال سججي الجج  قش اجر  جديججدل  يسكججؽ اسج غاللير كغجج اء قيرشججيل قثججل   ىجه الرججشرعر  ال ججه تحجؾ    
عاججرةؽ ال سججؾر عدبجج  ال سججي ععرججرةي عقي يججر  ال سججؾر عرقججرة  قسججي الججديؽ عام يججا االط ججر   عح ؾ ججر  

د رليجججر لجججه المديجججد قجججؽ قش اجججر   الرجججشرعر  الغ اةيجججا اال جججي  لقثجججل اسججج خدا   ع  لال سجججؾر  ع جججل ال سجججي
هججرء لججه صججشرعا الدججكي الدججرةل عشججيا  ال سججي عججرله ال ججدك ؾز  عسججرةل ال يك ججؾز عالا ججؾ كججؾز عججرله الش

ح جججل ال ؾافجججو السم يجججا ل عاسججج خدا   سيجججيل الخبجججز لجججه قظجججر  الرجججشرعا عقش اجججر  ع  ل السذجججيع ر  الغرز جججا
ته رجي لجه قشظهجا  د لرجشرعا ال سجؾر ال حؾ  يجا لنشيجركجل ىج ه ال ؾاةجقؽ ؼ عع   اليمل السخر ز اال ي  

الدراسا ع   بمض الرشرعر  ال حؾ  يا البداةيا عغير  الرشرعر  الحديثا لجه اسج خدا  ال سجؾر كسجردل 
جرنججج  قجججؽ االر جججرح تحهيججج  قجججؽ مججج اةه لجججه السحرلغجججا اع ا يسكجججؽ االسججج  ردل قشيجججر لجججه تحهيججج  أقرجججشم

 -ىؼ الرشرعر  ال حؾ  يا ل  سؾر له قشظها الدراسا ال  يا ل  الح  ع سكؽ حري أ دياالق رر

 

 
                                                           

تاؿوح كؼاع دـي , االُو٘ح االلرظاصٗح لظجٌاعح الروجْع ّاهكاً٘جَ ذٌو٘جح طجاصعاذِا فجٖ هذافظجح الثظجغج , هجلجح ( 8)

 , (35العجضص ), الوجلجض ) الصالجس عشجغ(  جاهعح الكْفجح , -صاعٗح , كل٘ح االصاعج ّااللرظاص االلرظاصٗح ّاالالغغٕ للعلْم 

 .85ص , 2086
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 -:صشاعة وتعبئة  كبذ التسهر في السشازل  -1

اشجه السحرجؾ  عالكيجر  تذكل ى ه الرشرعا الشذرط الدرةد لجه قشظهجا الدراسجا لاذ يهجؾ  السجزارعيؽ ب    
ل عت سججا لجج لػ لججرن  (1) لججه أفيججرس نججري ؾن اع الخرججرل بمس يججو مدجج و  علججيزه عتافي ججو ثججؼ تمبئ ججو عكيدججو

فسيجر  كبيجيل قججؽ ال سجؾر ت مججيض ل   جق لججه كجل قؾسجؼ قججع تنجدس كسيججر  هجخسا قججؽ اصجشرل ال سججؾر 
 ي ػ قسججر يججؾدي الجج  تججدنه  درجججا عرليججا قججؽ قبججل السدجج السيمؾ ججاذا  الشؾعيججر  قشخ زججا الاججؾدل عميججي 

 كي  ال سؾر له السشرز  برلذكل ال رله ي اسمررىر  عتنؾن طي ها

الني  برلخررل ي ت ؼ  ى ه المس يا بكي  ال سؾر ال يشا له الخررل  السرشؾ  قؽ الخؾص ع    -أ
رصجج ير بذججكل عسججؾدي ثججؼ تحججرط بحيججر   فيججو ال سججؾر عتزججغ  بهظمججا  ذججبيا يجج ؼ تعيججأ ل شججكل  يزججؾي 

ش جرص ع ج ؼ عيهجير    عتغ جق بأفيجرس الاؼكغج 50- 30 جيؽ  ه ا ياعح ال سؾر لجه كجل  رجرلعت .رفيما
   .1ل بيعل صؾرل ه

فثجججي الظجججيا اسججج خداقر عان ذججررا لجججه قشظهجججا الدراسجججيا ل حيجججا تمجججد قججؽ أالنججي  بأفيجججرس الشجججري ؾن ي  - 
  الصربا برلحذيا  ل كسر انير طي هجال  سؾر عتحرلل ع يير قؽ ا اً تمظه ى ه الظي ها شكال عقغييا قسيز 

 – 1بأفيجرس قخ   جا االحاجر   عال جه ي جياعح عزنيجر ه  بديظا عسي ا لني  كرلجا اصجشرل ال سجؾر  عتعيجأ
 .  4صؾرل ه (2)فغؼ   ل ني  الؾاحد 30

ل  سؾر شيا الارلا عتعيأ بأفيرس اسجظؾانيا الذجكل  فيرس الاؾ  ي عتد مسل ى ه الظي هاال مبئا بأ - 
ثجؼ  ر صجشق ال سجي ععزن النسيجا عتجرر   اإلن جراقظبجؾ  ع ييج جي  قؽ دعن هغ  ل ثؼ تؾهع بأفيجرس ا  

 . كغؼ   75 - 40ي ياعح زنو كل كي   يؽ  ه  تميض ل بيع

طي ها الني  برلر رةل السمدنيا  هال شػ  ي عتد خد  ى ه الظي ها بكثيل له قشظهو الدراسا  لنجي   -ا
ه   صج رةل قيظشجا قجؽ الجدا ل  جؾرا عتؾهجع لج  الشؾعيجا ال يشجا  قثجل تسجؾر الب نجا ال سؾر الايجدل عذا 

تمظجه ىج ه الظي هجا قغيجيا جيجدا ل  سجؾر عتحجرلل ع ييجر قجؽ ل  (3)فغجؼ 20قذسع زنجا الرجفيحا الؾاحجدل 
    .2ل صؾرل رقؼ ه الحذيا  عال  ق ع هرءىر قدل طؾ  ا

 

 

                                                           

 . 18ص , هظضع ؿاتك,تاؿوح كؼاع دـي  (8)

 . 6/80/2020الضعاؿح الو٘ضاً٘ح تراعٗز  (2)

عضًاى ُّاب الوظفغ, ذكٌْلْج٘ا الروْع ّالـكغ , ّػاعج الرعل٘ن العالٖ ّالثذس العلوٖ , كل٘ح الؼعاعح , جاهعح  (3)

 . 855, ص2085الكْفح , 
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             الني  له  الر رةل هال شػ 2صؾرل ه  الني  له الخررل             1صؾرل ه            

                          

 . 2626 / 16 / 6التقطت الرهرتين بتاريخ     

 

 

 

 

 

   تسؾر قكبؾسا جرىزل ل بيع                                          4صؾرل ه              عس يا تشغي  ال سؾر هال يديل 3صؾرل ه     

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 2626 / 16 / 6التقطت الرهرتين بتاريخ  

سيكجز االرشجرد الزراعجه ل لاقر طي ها كي  ال سؾر ال ه تذيل ع يير قديي ا زراعا السثشج  عال ربمجا      
تمججد عىجج ه السكججرب  ل  2010نذججرء قكججرب  ل  سججؾر لججه قزججرةه الؾركججرء عاليقيثججا  لججه سججشو رقججت بأق لهججد

صحر  بدجرتيؽ الشخيجل  بمس يجر  ترجشيع ال سجؾر بلد جر  قحرصجي يؼ لجه ميي دن رجيا عقيس ير تدر   أ
عس ير  ال شغي  عال افي  عال يز عالني   عال نيي  بمد جشه السحرؾ  ععيهير ل بيع ل تب ج  طرقجا 
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ق الزىجدي عاالصجشرل ىجؼ ال سجؾر السدج خدقا صجشل عأ المسل لي ه السكرب  ر ع طؽ له الدجرعا الؾاحجدل 
ععجد  الس ربمجا قجؽ قبجل  دق رجردياسير  ح 2018السكرب  تؼ م هير له سشا  ى ه ن  أ ال  الشرق جرلا ا

 الؾزارل .

 -:صشاعة عجائن التسهر  -2

  اسج خياا الشججؾال يسكجؽ اسج خدا  عايشجا ال سجؾر لجه صجشرعا السماشججر  عالح ؾ جر  لعذلجػ قجؽ  جال     
بججرلاؾز عال ججؾز عحيججا الح ججؾل عالييججل عالدسدججؼ لججه ع جج  بالسجج يكيا اع افيججرس نججري ؾن  قججؽ ال سججي عحذججؾه

 صغييل ع كؾن الظ   ع يير كثيي قع قحدعديا الميض له االسؾاا السح يا.

اق ري  صشرعا عارةؽ ال سؾر ع   بمجض السشجرط  السحجدعدل عالرجغييل ججدا لجه قديشجا الدجسرعل علجه 
صجشرع ير لجه اقجرفؽ دا جل اليدجرتيؽ النبيجيل عذا  االصجشرل الايجدل  قشرط  اليدرتيؽ الذجيقيا حيجا يج ؼ

 .قؽ ال سؾر ع  ؼ  يمير دا ل ع ررا السحرلغا 

 -:صشاعة الجبذ من التسهر  -3

ع اليطج  ع ح جؾي الجدب  رنو سرةل سجكيي كثيج  يشج ج قجؽ بمجض أصجشرل ال سجؾر أيميل الدب  ب     
%   كسجججر يح ججؾي دبججج  ال سججي ع ججج  ندجججيا  84  هع جج  ندجججيا عرليججا قجججؽ الدججكي ر  السخ زلجججا ترجججل الجج

حد السش ار  ال حؾ  يا الهديسا ل  سجؾر لجه قشظهجا الدراسجا ل عالدب  أ% 2,6 يعتيؽ عرليا ترل ال  ه 
صججشرعيا  داةيججا قديسججا ه م يججرن ال سججي   ل حرججؾ  ع جج  قشجج ج الججدب ل  طياةجج   ؾسججرطول يجج ؼ صججشرع و  

سججمررهل كسججر ان تسججي الزىججدي ل ججؾليل بكثججيل عانخ ججرض أ صججشرعا الججدب  ىججؾعاىججؼ ال سججؾر السدجج خدقا لججه 
الدب  لجو اىسيجا م اةيجا عرليجا ل دجكرنل حيجا تذجيي احرجرةير  عزارل ال خظجي  عال مجرعن االنسجرةه  الج  

اليذججيي  سجج يالكاإلع جج لػ يكججؾن قمججد  سججشؾ ًر كغججؼ    1كسيججا ه اسجج غال  السججؾاطؽ المياقججه قججؽ الججدب  ب
يرجججيل قجججؽ  السش اجججر  ال حؾ  يجججا ل  سجججؾر  ن  . عقجججؽ السؤقجججل أالجججق  طجججؽ / سجججشؾ ا   18يرجججل الججج  ه 

قد كيال عان ت ج ل لجو ا جؾا  عاسجما ل مديجد قجؽ االسج خداقر  لجه قظجر  الرجشرعا الغ اةيجا قثجل صجشرعا  
 . (1)المررةي عقش ار  االليرن عاالي  كي ؼ 

ظهججا الدراسججا ىججه صججشرع و لججه السشججرز  ع تم سججد ع جج  الظي هججا الظي هججا الدججرةدل لرججشرعا الججدب  لججه قش
ال ه يديا عال ه شس ت جسيع الؾحجدا  االدار جا اال ان ىشجرك بمجض السمرقجل الرجشرعيا االى يجا عالس جؾليل 
له قديشا الدسرعل ع ب   قاسؾعير قيابا  سدا قمرقل ل تؾق ت جسيمير عؽ المسل  ال سجير  اق رجرديا 

                                                           

 . 13ص ,تاؿوح كؼاع دـي , الوظضع  الـاتك  (8)



 ((ـــــــــــ االؽاع الٌظغٕ )) ـــــــــــ
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ن رججججو هدبججج  ال  جججو   ؾاسجججظا اعانجججه يدجججؾا ددذ عالنجججرةؽ لجججه  الحجججه الرجججشرعه  بأسججج ثشرء قمسجججل عاحجججد 
 بالس يكيا ال  الدؾا السح ه ع كسير  قحدعدل .

   -: صشاعة الخل والراص من التسهر -4

تاججيي عس يججو ال خسيججي لدججكي ر  ال سججؾر ع جج ؼ فيججو تحؾ ججل ال سججؾر الجج   ن  يرججشع الخججل قججؽ ال سججؾر بمججد أ
ل اذ يج ؼ ذلجػ بلهجرلا  جل ميجي قمهجؼ يح جؾي ع ج  بك ي جر حجرقض الخ يجػ  ال جه تحجؾ    حرقض الخ يػ

 حجرقض   يجػ  55-50  جزء سكي احردي حؾاله ه100النحؾ  ال  حرقض الخ يػ  ع ش ج عؽ كل ه
 . (1)%  قؽ حرقض الخ يػ  5 - 4ع ح ؾي الخل ال ارري ع   ه

 ال  عالدجكشابيل لجه البيجؾ  عكج لػ يدج مسل عالخل م اء يد مسل لجه صجشرعا االم يجا اال جي  كجرلسخ
له جالء بمض السمردن ل اقر الررص فيرشع قؽ  ال  سيػ ال سؾر  عاس خدا  بهرير ال سجؾر عاهجرلو 

 ع سكؽ صشرع ير له السشرز  . لير.الخل 

   -: عالف الحيهانيةصشاعة األ -5

لجججه ان جججرا اعجججالل  ال سجججؾر ميجججي الرجججرلحا لالسججج يالك اليذجججيي عاالليجججرل عالدجججمق عالشجججؾ   تدججج خد     
 السيساالحيؾانيا قؽ ال سي قؽ الرشرعر   احعاللحيؾانيا ذا  قيسا م اةيا جيدل ل حيؾان ل عصشرعا 

ار  ميي الهر  ا لالس يالك اليذيي ل ع سكؽ تدع يىر ال  قش  اس ثسرر كثيي قؽ ال سؾرال ه تدرعد له 
ع سكؽ ترشيع عالة  اعالل قخ   ا  ع  ظير قع ل ذا  قيسا اق ررديا عال خ   قشير كس ؾثر   يئيا 

فسير  قشرسيا قؽ ال سؾر بغيض تدجسيؽ الحيؾانجر  ل اذ ان ال سجؾر تح جؾي ع ج  النثيجي قجؽ الدجكي ر  
رل عمييىجر ل سرشجيا لجيمض قرجردر الظرقجا السيكجزل قثجل الحبجؾ   كرلذجميي عالج  اً قسجر يام يجر  جديال قس جرز 

 . (2) عالدعاجؽ

السشظهججا تذجج يي  ثججيعل حيؾانيججا  كججؾن لججه قشظهججا الدراسججا  احعججاللعتحججت عججل الظ جج  الس زايججد ع جج      
 سججججؾاد الخججججر  قججججؽ االمشججججر  ل لجججج لػ يسكججججؽ ل  سججججؾر ذا  الدرجججججا السشخ زججججا ان تذججججكل قرججججدرا قشرسججججير ل

الدكي ر  عاحليجرل عالسمجردن عال ي رقيشجر  عقجد عذلػ الح ؾاةير ع   ل  احعاللالسد خدقا له صشرعا 
ل غ يجا الحيؾانجر  كمالةج  عجالل سج خدا  ىج ه السجؾاد لجه دن جرا أ عهحت المديد قؽ الدراسجر  اقكرنيجا ا  أ

 .الح ؾ   عاحبهررل دسيؽ أالمشر  عالماؾ  

                                                           

 . 14ص , الوظضع ًفـَ  (8)

 11تاؿوح كؼاع دـي , ًفؾ الوظضع,ص (2)



 ((ـــــــــــ االؽاع الٌظغٕ )) ـــــــــــ
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  ال سججؾر عقخ  رتيججر لججه تغ يججا الحيؾانججر  السا ججيل ع رصججا االمشججر  عاالبهججرر لججه قشظهججا فسججر تدجج خد     
ل سجججؾر السججج مسرلير قميجججؼ كسيجججر  قجججؽ ا اليعجججرل لجججه قشظهجججا الدراسجججا يحس جججؾن الدراسجججا  ل اذ كجججرن بمجججض 

ء عاعاةججل الي يججع . عكجج لػ رتحججرليؼ الجج  دا ججل اليزججيا لججه لرججل الذجج رافججأعالل ل غ يججا أمشججرقيؼ عشججد 
حيججا ل  (1)عججالل الخزججياء ال سججيسر لججه سججشؾا  الا ججرل أعججالل اح يرطيججو لججه قؾسججؼ ق ججا اح تدجج مسل
 . الحيؾانر ال سؾر اليديئا عالذي  عالحذق له تغ يا  تد خد 

  -: الرشاعات والحخف التقميجية -6

 له عل الغيعل  السيسر الدراسا ل ج سرعيا ل سا سع له قشظهاعا ا دق ررديايسثل قظر  الشخيل أىسي

سكجؽ االع سجرد ع ييجر ل جؾليي  رقجر  قجؽ الاي جد عالاج ع  ق ررديا ال ه يسي  يجر الب جد ل اذ يعال ه ير  اال
لسشججججرز  الظيشيججججا  دي جججا لأل ذججججر ل  جججدال قججججؽ حيقيجججر عاد رليججججر لججججه صجججشرعا بهريججججر الشخيجججل قشيججججر اسجججهق ا

ججزاء الشخ جا  عتذجسل ع و جسيجع ألجه صجشرع الظيجؾر ل اقجر االثجرث لهجد د جل عاالق رص لريد احسسرك أ
لالسججج خدا  عترججج ل  برلس رنجججاالنجججي  عالمججج عا الججج ي تدججج غل فيجججو اليرلجججو ال ن جججرا ق جججررش سجججمفيا عتس جججرز 

 ثيججي قججؽ الرججشرعر  الذججمبيا لججه قشظهججاجججزاء الشخ ججا اال ججي   تججد ل لججه النالججدا  ه ل لزججال عججؽ ان أ
 رص عالنياسه عاالسجيل عالزنر يجل عسجال  الخزجي الدراسا قؽ ا يزىر السياعح اليدع ا  عس يل الظمر  عاالق

  عتدججكي  شججرطيلادججؾر ع جج  االنيججي عال ججه تدججس  هالها   الشخيججل لججه اقرقججاعال ؾافججو  كسججر تدجج خد  ججج ع 
 . (2)الدعر 

 

 

 

                                                           

هذوججْص تججضع علججٔ الـججو٘ع , الذْ٘اًججاخ الوجرججغج فججٖ العججغاق ّاهكاً٘ججح ذٌو٘ججح هظججاصع ذغججظٗرِا  تاؿججرشضام الروججْع  (8)

, 2001جاهعججح الماصؿجج٘ح ,  -صاب ٙ( كل٘ججح ا4( , العججضص )88الوجلججض )ّهشلفاذِججا , هجلججح الماصؿجج٘ح للعلججْم االًـججاً٘ح , 

 . 405-401ص

 . 11ص تاؿوح كؼاع دـي , الوظضع الـاتك , (2)



    

 

 االٚياٌفظً 

ً ٚأتبد اٌؼٛاًِ اٌزغـافٍخ اٌّؤحـح فً فؿاػخ إٌغٍ

 اٌتّٛؿ فً ِضبفظخ اٌّخٕى

 

اٌّؤحـح فً  اٌؼٛاًِ اٌطجٍؼٍخاٌّجضج االٚي  ــــــ 

 فؿاػخ ٚأتبد اٌتّٛؿ فً ِضبفظخ اٌّخٕى

 

اٌّؤحـح فً  اٌؼٛاًِ اٌجشـٌخ ــــــ  اٌّجضج اٌخبًٔ  

 فؿاػخ ٚأتبد اٌتّٛؿ فً ِضبفظخ اٌّخٕى

 



 ِضبفظخ فً اٌتّٛؿ ٚأتبد إٌغًٍ فؿاػخ فً اٌّؤحـح اٌزغـافٍخ اٌؼٛاًِ ــاالٚي  اٌفظً

 اٌّخٕى
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 اٌّجضج االٚي

 -اٌؼٛاًِ اٌطجٍؼٍخ :

اٌضساػخ عٛاء أوبْ رٌه فٟ طبٌؼ  اٌؼ١ٍّبد رزذاخً اٌؼٛاًِ اٌطج١ؼ١خ ِغ ثؼؼٙب ِٓ ؽ١ش اٌزأص١ش فٟ    

اإلٔغبْ أَ فٟ غ١ش طبٌؾٗ، رٌه ألْ ٌٙزٖ اٌؼٛاًِ رأص١شاً وج١شاً فٟ اعزغالي األسع ثظٛسح ِغزّؼخ ، 

فّٓ غ١ش اٌغًٙ اٌفظً ث١ٓ رأص١ش وً ػبًِ ػٍٝ ؽذح ثؼ١ذاً ػٓ رأص١ش اٌؼٛاًِ األخشٜ، وّب ٠ىْٛ ِٓ 

، ٌٚزٌه فمذ شًّ ٘زا اٌّجؾش اعزؼشاػب ِّٙب  ٕفظٍخاٌظؼت ل١بط ِذٜ رأص١ش أٞ ِٓ اٌؼٛاًِ ثظٛسح ِ

ٌزٍه اٌؼٛاًِ اٌطج١ؼ١خ ٚرأص١شارٙب اٌّجبششح ٚغ١ش اٌّجبششح ػٍٝ صساػخ إٌخ١ً ٚأزبط اٌزّٛس فٟ ِٕطمخ 

 اٌذساعخ .

 -: اٌتـوٍت اٌزٌٍٛٛرً -1

اٌّجبشش غ١ش١ّ٘خ فٟ ا١ٌّذاْ اٌضساػٟ ٚرٌه ٌزأص١ش٘ب أو١ت اٌغ١ٌٛٛعٟ فٟ ِٕطمخ اٌذساعخ ٠شغً اٌزش    

اْ اٌزى٠ٕٛبد ، ( 2)٠ٚزج١ٓ ِٓ اٌخش٠طخ  ّؼبدْ ٚ اٌظخٛس اٌّىٛٔخ ٌٍزشثخ ،ػٍٝ االٔزبط ٚػٍٝ رٛص٠غ اٌ

  -اٌغ١ٌٛٛع١خ فٟ ِٕطمخ اٌذساعخ رٕمغُ اٌٝ االلغبَ اٌزب١ٌخ :

 -َ اؿػّٗ :أتىٌٕٛبد  -1 -1

٠شغً ٘زا اٌزى٠ٛٓ ِغبؽبد طغ١شح رمغ فٟ اٌطشف اٌغٕٛثٟ اٌغشثٟ ٌّٕطمخ اٌذساعخ ، ٠زىْٛ ِٓ ٚ     

ذ٠ذ ِٓ اٌطجمبد فٟ اٌغضء اٌظخشٞ ؽغش اٌىٍظ ٚاٌذٌِٚٛب٠ذ ، رشرفغ ف١ٗ ٔغجخ اٌزجٍٛس ٠ٚزؼبلت ِغ اٌؼ

ِٓ ١زىْٛ ِٓ ؽغش اٌىٍظ اٌغ١ّه اٌزٞ ٠ؾزٛٞ ػٍٝ ٔغجخ ِشرفؼخ فٚعؾ ألِب عضئٗ اأ  ،  األعفً

اٌّزؾغشاد
(1)

( َ 03 -23، ٠زشاٚػ عّه ٘زا اٌزى٠ٛٓ ث١ٓ ) 
(2)

 . 

 - تىٌٕٛبد اٌؼِبَ : -2 -1

٠ظٙش فٟ  ٚوجش اٌخضأبد اٌغٛف١خ اٌّبئ١خ فٟ اٌؼشاق ػبِخ ِٕٚطمخ اٌذساعخ خبطخ ، أ٠ؼذ ِٓ      

عّٕذ إاٌٝ ِٕطمخ لش٠جخ ِٓ ِؼًّ  ٟال شؼٍأاٌغشث١خ ف١ٙب ، ٠ّٚزذ ِٓ ِٕطمخ  ضاء اٌغٕٛث١خ  ٚاٌغٕٛث١خألعا

، ٠ٚجٍغ عّىٙب اٌّضٕٝ ، ٠زىْٛ ِٓ ؽغش اٌىٍظ اٌؾظٛٞ  ٠ٚزظف ثٛعٛد اٌؾغش اٌط١ٕٟ ِٚٛاد وشث١ٔٛخ 

(033- 043 َ) 
(3)

. 

 

                                                           

اٌظٕبػخ ( اؽـٚصخ ِضّٛػ دمحم صنٓ اٌشّـي ,اٌتٍّٕخ اٌظٕبػٍخ فً ِضبفظخ اٌّخٕى ثبٌؼـاق ) ػؿامخ فً رغـافٍخ ( 1)

 . 21, ص2116ربِؼٗ اٌمب٘ـح  ,  -وٍٍخ اَػاة  ػوتٛؿاٖ ,

وـٌُ ِضّٛػ صنٓ ٍِبس  , تمـٌـ رٌٍٛٛرٍخ ٌٛصخ اٌنٍّبْ , تـرّٗ اف٘بؿ ػٍى غبٌت , إٌّشبح اٌؼبِخ ٌٍّنش ( 2)

 . 2, ص1995ٚاٌتؼؼٌٓ , 

مٍف ِزٍؼ ػِٛع اٌغفبرً ,اٌٍّبٖ اٌزٛفٍخ ٚاِىبٍٔخ امتخّبؿ٘ب فً ِٕطمخ اٌـصبة , ِضبفظخ اٌّخٕى , ؿمبٌخ  (3)

 16, ص 2116,  ربِؼخ اٌىٛفخ - ِبرنتٍـ , وٍٍخ اَػاة



 ِضبفظخ فً اٌتّٛؿ ٚأتبد إٌغًٍ فؿاػخ فً اٌّؤحـح اٌزغـافٍخ اٌؼٛاًِ ــاالٚي  اٌفظً

 اٌّخٕى
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 اٌزى٠ٕٛبد اٌغ١ٌٛٛع١خ فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ( 2خش٠طخ )

 

,  خ, عـٌطخ ِضبفظخ اٌّخٕى اٌزٌٍٛٛرًٍاٌٍٙأح اٌؼبِخ ٌٍّنش اٌزٌٍٛٛراٌجبصج ثبالػتّبػ ػٍى ,  اٌّظؼؿ:       

 .2118 ,(   (1000000:1ِمٍبك



 ِضبفظخ فً اٌتّٛؿ ٚأتبد إٌغًٍ فؿاػخ فً اٌّؤحـح اٌزغـافٍخ اٌؼٛاًِ ــاالٚي  اٌفظً

 اٌّخٕى
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 -: تىٌٕٛبد اٌغبؿ -3 -1

ٚثغّه ٠زشاٚػ  َ( ، 453- 353ششح ٠زشاٚػ ػّمٙب ث١ٓ )رجذٚ ثشىً ٚاػؼ فٛق رى٠ٕٛبد اٌذِبَ ِجب    

عٛف١خ ، ( َ رزأٌف ِٓ سٚاعت س١ٍِخ ٚؽظ٠ٛخ ٚ ؽغش اٌىٍظ ، وّب رٛعذ ف١ٙب ١ِبٖ 023 -03) ث١ٓ

فٟ اٌغضء اٌشّبٌٟ اٌششلٟ ِٓ ِٕخفغ اٌغٍّبْ اٌزى٠ٕٛبد ثشىً ٠مغ ِؼضٚالً  ٚرظٙش ٘زٖ
(1)

 . 

  -: تىٌٕٛبد اٌق٘ـح -4 -1

عضاء إٌّطمخ اٌششل١خ ِٓ اٌٙؼجخ اٌغشث١خ ٌّٕطمخ اٌذساعخ ، رزٛاعذ ث١ٙئخ ِغبؽبد إ٠غٛد ِؼظُ     

 سؽغباألٚعٕٛة غشة اٌغٍّبْ ، ٠زىْٛ ِٓ   ٚاٌشفٍؾ١خ  ٟ وً ِٓ ِشرفؼبد اٌغٍّبْ ٚ٘ذا١ٔخطغ١شح ف

ٚػ عّه ِغ سٚاعت اٌطفً اٌزٟ رؾزٛٞ ػٍٝ ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ اٌّبٌؾخ ، ٠زشااٌغ١ش٠خ ٚ اٌغش١ٕ٠خ اٌّخزٍطخ 

فٟ ِٕخفغ اٌغٍّبْ َ(01ث١ّٕب ٠مً  اٌغّه اٌٝ )َ( ،  24٘زٖ اٌزى٠ٕٛبد ثؾذٚد ) 
(2)

 . 

 -: تىٌٕٛبد أزبٔخ -5 -1

       ٓ الذَ اٌزى٠ٕٛبد اٌغ١ٌٛٛع١خ ، ٠ٚظٙش ٘زا اٌزى٠ٛٓ فٟ اٌغضء اٌشّبٌٟ ِٓ ِٕطمخ اٌذساعخ ،  ٠ؼذ ِ

 َ( 33 -24اٌىٍغٟ ، ٠زشاٚػ عّىخ ) ٠زىْٛ ِٓ ؽجمبد سل١مخ ِٓ ؽجبش١ش اٌطفً  ٚاٌؾغش
(3) 

. 

 -: اٌـٚامت اٌـٌضٍخ -6 -1

خ ٌّٕطمخ اٌذساعخ ٚؽزٝ ِذ٠ٌٕششلٟ ٟ٘ رشعجبد ِٓ اٌشِبي رّزذ ِٓ اٌشّبي اٌغشثٟ اٌٝ اٌغٕٛة ا    

س١ٍِخ  ؽضاَ غ١ش ِغزمش ث١ٓ اٌٙؼجخ ٚاٌغًٙ اٌشعٛثٟ ٚرزىْٛ ِٓ ِٛاد ١٘ئخإٌبطش٠خ ، رىْٛ ػٍٝ 

َ(  0 -3,4ػ عّه ٘زٖ اٌزشعجبد ث١ٓ )ؽغبَ ِخزٍفخ ٠زشاٚأٚؽ١ٕ١خ ِغ فزبد طخشٞ راد 
(4)

 . 

: رظٙش ٘زٖ اٌزشعجبد فٟ إٌّخفؼبد اٌّغبٚسح ٌٍٙؼجخ اٌظؾشا٠ٚخ عٕٛة  ؿٚامت اٌنجبط -1-7

ِغشٜ اٌفشاد، ٚرزىْٛ ثشىً خ١ٍؾ ِٓ رغّؼبد ٍِؾ١خ ٔزغذ ثغجت اٌظشٚف اٌزشع١ج١خ اٌّؼمذح اٌّبئ١خ 

ٚاٌٙٛائ١خ ٚعفبف إٌّبؿ 
(5) 

. 

 

                                                           

ؿمبٌخ ِبرنتٍـ , وٍٍخ  االء شبوـ ػّـاْ ِٛمى اٌشّـتً , ِضبفظخ اٌّخٕى ) ػؿامخ فً اٌزغـافٍخ االلٍٍٍّخ ( ,( 1)

 . 51 ,  ص  2111ربِؼخ اٌجظـح ,  - اٌتـثٍخ

دمحم فٍٍش ػٛاػ اٌزٕبثً , احـ اٌّٛاؿػ اٌّبئٍخ فً أتبرٍخ ثؼغ االؿاػً اٌقؿاػٍخ فً لؼبء اٌنٍّبْ ) ِضبفظخ ( 2)

 .15, ص2115ربِؼخ اٌجظـح ,  -وٍٍخ اٌتـثٍخ ٌٍؼٍَٛ االٔنبٍٔخ اٌؼـاق ( , ؿمبٌخ ِبرنتٍـ ,  –اٌّخٕى 

الشىبي االؿػٍخ ٌٕٙـ اٌفـاد ثٍٓ ِؼٌٕتً اٌىفً دمحم صنٍٓ إٌّظٛؿي , إٌظبَ اٌٍٙؼؿٌٚٛرً ٚاحـح فً تىٌٛٓ ا( 3)

 . 39, ص2114 ربِؼخ اٌىٛفخ , -ػاة َوٍٍخ ا ,ؿاتٙب , ؿمبٌخ ِبرنتٍـٚاٌشٕبفٍخ ٚامتخّب

ؿمبٌخ ِبرنتٍـ, ِٛؿفِٛتـٌخ , ؿٚمؼح إٌٙؼٌخ ٚإٌبطـٌخ ػؿامخ ٍ٘ؼِظطفى وبًِ , ٔٙـ اٌفـاد ثٍٓ ِضطتً ( 4)

  . 25-24, ص2114ربِؼخ اٌىٛفخ ,  -ػاة َوٍٍخ ا

ػاة َوٍٍخ ا ,اٌؼؿارً , ؿمبٌخ ِبرنتٍـمـصبْ ٔؼٍُ ؽشطٛه , رٍِٛـفٌٛٛرٍخ  ٔٙـ اٌفـاد ثٍٓ اٌنّبٚح ٚ( 5)

 . 14, ص2113 ,ربِؼخ ثغؼاػ 



 ِضبفظخ فً اٌتّٛؿ ٚأتبد إٌغًٍ فؿاػخ فً اٌّؤحـح اٌزغـافٍخ اٌؼٛاًِ ــاالٚي  اٌفظً

 اٌّخٕى
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 -: ؿٚامت اٌنًٙ اٌفٍؼً -8 -1

د  ِٕخفؼددب ١٘ئددخِغددشٜ ٔٙددش اٌفددشاد ٚرظٙددش ٘ددزٖ اٌشٚاعددت ػٍددٝ  ِزددذادإرّزددذ ٘ددزٖ اٌزشعددجبد ِددغ      

ٚ عبفخ ، رىْٛ سٚاعت اٌغًٙ اٌف١ؼدٟ ِدٓ اٌزشعدجبد أصٕبء عمٛؽ االِطبس أٚاؽ١بٔب رىْٛ ٍِّٛءح ثب١ٌّبٖ 

٘دٛ اٌزشعدجبد  ٘دُ ِىٛٔدبد ٘دزٖ أشّب١ٌخ اٌششل١خ ٌّٕطمخ اٌذساعخ ٚؽذ٠ضخ اٌزى٠ٛٓ ، ٚرٛعذ فٟ إٌّبؽك اٌ

ظدً ٠،  ٌشًِ ، ٠شعدغ عدجت رى٠ٕٛٙدب اٌدٝ اٌف١ؼدبٔبد اٌّزىدشسح ٌٕٙدش اٌفدشاد ٚفشٚػدٗاٌط١ٓ ٚاٌغش٠ٓ ٚا

َ(  0,4 -3,4عّه ٘زٖ اٌزشعجبد )
(1) 

. 

 -: ؿٚامت اٌّنتٕمؼبد -9 -0

شاد اٌّزظٍخ ثظٛسح ِجبششح رظٙش ٘زٖ اٌزشعجبد فٟ األؽٛاع اٌؼؾٍخ ٚأؽٛاع األٔٙبس ٚاٌجؾ١     

ِجبششح ، رٕزشش فٟ اٌغٙبد اٌشّب١ٌخ ٚاٌشّب١ٌخ اٌششل١خ اٌمش٠جخ ِٓ  شؾ اٌغ٠ٛش ٚٔٙش اٌفشاد أٚ غ١ش
 (2). 

 -اٌنطش : -2

ؾٛ ػبَ ، ٌزٌه ٌغأ رؼذ أشىبي اٌغطؼ ِٓ اٌؼٛاًِ اٌطج١ؼ١خ اٌجبسصح ٚاٌّؤصشح فٟ اٌضساػخ ػٍٝ ٔ    

٠غزضّش اٌٙؼبة ٚاٌغجبي ْ  ألجً لذَ اٌؼظٛس إٌٝ اعزضّبس األساػٟ اٌغ١ٍٙخ إٌّجغطخ أاإلٔغبْ ِٕٚز 
(2)

 ،

اٌٝ أ سع اٌّغز٠ٛخ غ١ش وبف١خ، ٌزا ٌغطجؾذ االأٚرٛعؼٗ فٟ ِغبي اٌضساػخ ،  ٔغبْإلاٌٚىٓ ٔز١غخ رمذَ 

عزخذاَ ا٢الد سع ِغز٠ٛخ ٠غًٙ ف١ٙب ا  أغ٠ٛخ االسع اٌٛػشح ٚرؾ٠ٍٛٙب اٌٝ اعزؼّبي ا٢الد ٌز

 اٌضساػ١خ ٘زا ِٓ عبٔت
(4)

وبٌزشثخ ٚإٌّبؿ  خشٜاألخش رأص١شٖ فٟ خظبئض اٌؼٛاًِ ، ِٚٓ عبٔت ا   

 ٚرٛص٠غ اٌغىبْ اٌزٟ رؤصش فٟ دٚس٘ب فٟ اٌضساػخ
(5)

. 

ٛق ِغزٜٛ ف َ( 333 - 4ر ٠ٕؾظش ث١ٓ خطٟ اسرفبع )إاٌغطؼ فٟ ِٕطمخ اٌذساعخ ،  سرفبعا٠زجب٠ٓ     

ثظفخ االعزٛاء  ِٕٙب ٠زظف( ، ٌٚىٓ ثبٌشغُ ِٓ ٘زا اٌزجب٠ٓ اٌىج١ش فأْ عضءاً 3خش٠طخ )عطؼ اٌجؾش ، 

فؼالً  ، ٟٚ٘ رشًّ إٌّبؽك اٌزٟ ٠غزضّش ف١ٙب اٌغىبْ األسع فٟ اٌغضء اٌشّبٌٟ ،َ(  13-4ِب ث١ٓ ) 

 . اٌغطؼ ٠زذسط ثبالسرفبع ِٓ اٌشّبي اٌششلٟ ٔؾٛ اٌغٕٛة اٌغشثٟ ػٓ رٌه فأْ

 

                                                           

 .43, ص  صنٍٓ إٌّظٛؿي , ِظؼؿ مبثك( دمحم1)

تطبيقية( ، رسالة ماجستير ،  ، الكثبان الرممية في محافظة المثنى )دراسة جمورفيةٚالء وبًِ طجـي االمؼي( 2)
 .21, ص 3122جامعة بغداد ، كمية اآلداب ، 

, 1981,  , اٌزغـافٍخ اٌقؿاػٍخ, ِطبثغ اٌتؼٍٍُ اٌؼبًٌ, ثغؼاػ ٚاثـاٍُ٘ ػجؼ اٌزجبؿ اٌّشٙؼأً ٔٛؿي عًٍٍ اٌجـافي( 3)

 . 45ص 

 , 1981,  اٌقؿاػٍخ, ِطبثغ اٌتؼٍٍُ اٌؼبًٌ, ثغؼاػ, اٌزغـافٍخ  ٚاثـاٍُ٘ ػجؼ اٌزجبؿ اٌّشٙؼأً ٔٛؿي عًٍٍ اٌجـافي ,(4)

 . 46 -45ص

,   ربِؼٗ اٌجظـح -وٍٍخ اٌتـثٍخ, , اٌتـوٍت اٌّضظًٌٛ فً ِضبفظخ اٌّخٕى ,ؿمبٌخ ِبرنتٍـط مؼبػ ػجؼ هللا فٕؼٚ( 5(

 . 54ص  2113



 ِضبفظخ فً اٌتّٛؿ ٚأتبد إٌغًٍ فؿاػخ فً اٌّؤحـح اٌزغـافٍخ اٌؼٛاًِ ــاالٚي  اٌفظً

 اٌّخٕى
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 خطٛؽ االسرفبع اٌّزغبٚٞ فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ( 3خش٠طخ )

 َ( . 31( ٌّٕطمخ اٌؼؿامخ ثؼلخ )DEMاٌجبصج اػتّبػا ػٍى ّٔٛؽد االؿتفبع اٌـلًّ ) اٌّظؼؿ:



 ِضبفظخ فً اٌتّٛؿ ٚأتبد إٌغًٍ فؿاػخ فً اٌّؤحـح اٌزغـافٍخ اٌؼٛاًِ ــاالٚي  اٌفظً

 اٌّخٕى
 

 
33 

 -٠مغُ عطؼ ِٕطمخ اٌذساعخ اٌٝ لغ١ّٓ سئ١غ١ٓ ّ٘ب :    

 -اٌنًٙ اٌـمٛثً : -أ

ؼبدي ٞ ِب ٠أ،  1( و3001ُِغبؽزٙب ؽٛاي )لغبَ اٌشّب١ٌخ، رجٍغ ألرشغً ٘زٖ اٌغٙٛي ِؼظُ أساػٟ ا    

اٌى١ٍخ ٌٙب إلعّب١ٌخا( دُٚٔ ِٓ اٌّغبؽخ 0013033)
(0)

ً أخظجٙب ٚأرزظف ثىٛٔٙب ، ٚ   . ٚفش٘ب إٔزبعب

ْٛ رىٚٚاالٔؾذاس اٌزذس٠غٟ ِٓ اٌشّبي اٌغشثٟ ٔؾٛ اٌغٕٛة اٌششلٟ،  جغبؽثبإل٠ٔزظف ٘زا اٌغضء      

١خ اٌزى٠ٕٛبد اٌؾظ٠ٛخ ٚاٌشٍِؽغبِٙب ِٓ أشىبٌٙب ٚأاٌفشاد ِٓ سٚاعت ِخزٍفخ فٟ ش ٔٙٗ ٔز١غخ ٌّب ؽٍّ

اٌّغبٚسح ، اٌزٟ  األساػٟػٓ اٌّشرفؼخ  ألٔٙبساٌززشىً وزٛف  األٔٙبسٚاٌط١ٕ١خ ٚاٌمزٙب فٟ ِٕؼطفبد 

فؼً إٌّبؽك أِّب عؼٍٙب ِٓ  األِالػسرفبع اٌّبدح اٌؼؼ٠ٛخ ٚلٍخ أخفبع ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ ٚأر١ّضد ث

ِش اٌزٞ دفغ األاٌشئ١غخ  األٔٙبسِٓ  خدائّ ثظٛسحٖ اٌضساػ١خ فٟ ِٕطمخ اٌذساعخ ، فؼال ػٓ رٛفش ا١ٌّب

. ٠ٚزىْٛ  (4، اٌخش٠طخ ) ٚف اٌطج١ؼخ إٌّبعجخاٌغىبْ اٌٝ اعزغالٌٙب فٟ صساػخ إٌخ١ً ٌّالئّخ اٌظش

 -اٌغًٙ اٌشعٛثٟ ِٓ ػذح ألغبَ فشػ١خ ٟ٘:

 -ٔٙبؿ :ألِٕطمخ وتٛف ا -1

 شش٠ؾ ػ١ك ػٍٝ عبٔجٟ ٔٙش اٌفشاد ٚفشٚػٗ، اٌغجً ٚاٌؼطشبْ ٚ اٌغ٠ٛش ، فؼالً  ػٍٝ ١٘ئخرظٙش      

 َ(2) اٌّغبٚسح ثؾٛاٌٟ ألساػٟاػٓ شؾ اٌش١ِضخ ، ٟٚ٘ رشرفغ ػٓ 
(1)

اْ رىْٛ  فٟ رٌه اعُٙ، ٚلذ 

ساػٟ أر رؼذ إ، ٔزبط اٌزّٛسٚإٌضساػخ إٌخ١ً خ فؼً إٌّبؽك اٌّالئّأ اٌّغذ ٚاٌغّبٚح اٌخؼشِٕبؽك 

 ٚراد خظٛثخ ػب١ٌخ . ألِالػازظش٠ف ٚل١ٍٍخ اٌع١ذح 

 -ِٕطمخ اصٛاع االٔٙبؿ: -2

وُ 3,2003)، ٚرزظف ثغؼخ ِغبؽزٙب اٌزٟ رظً  ٔٙبساألرشًّ إٌّبؽك اٌّؾبر٠خ ٌّغبسٞ      
2
) 

رٛعذ  ، ار   إٌٙشٞ اإلسعبةٔٙبس اٌغبثمخ ثغجت  ؽج١ؼخ ألٛف أخفبع عطؾٙب اٌزذس٠غٟ ػٓ ِٕطمخ وزا ٚ 

ف١ٙب ثؼغ إٌّبؽك اٌخظجخ ٔغج١ب ، وّب رىضش ف١ٙب ٔغجخ ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ ٚرىْٛ لش٠جخ ٌغطؼ االسع ، 

، ِّب عؼً ٔغجخ اٌٍّٛؽخ رشرفغ فٟ رشثزٙبَ(  0,4-3,4ػّبلٙب ِب ث١ٓ )أشاٚػ رز
(3) 

. 

 -اٌىخجبْ اٌـٍٍِخ : -3

 خش ِّب ٠ؤد٠ٞمَٛ ٘زا اٌؼبًِ ثٕمً اٌزشة ِٓ ِىبْ اٌٝ ا   ر  إٖ اٌىضجبْ ٔز١غخ ٌؼبًِ اٌش٠بػ ، رىٛٔذ ٘ز     

                                                           

 . 2121لنُ اٌتغطٍؾ ٚاٌّتبثؼخ , ثٍبٔبد غٍـ ِٕشٛؿح , ِؼٌـٌخ اصظبء ِضبفظخ اٌّخٕى ,( 1)

 . 52ص مصدر سابق , , سعاد عبد هللا ( (2

  . 53ص سابق , نفس , سعاد عبد هللا( 3)



 ِضبفظخ فً اٌتّٛؿ ٚأتبد إٌغًٍ فؿاػخ فً اٌّؤحـح اٌزغـافٍخ اٌؼٛاًِ ــاالٚي  اٌفظً

 اٌّخٕى
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 الغبَ اٌغطؼ فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ (4) ش٠طخخ

اٌٛصؼح , ٚفاؿح اٌّٛاػ اٌّبئٍخ , اٌّؼٌـٌخ اٌؼبِخ ٌٍّنبصخ , لنُ أتبد اٌغـائؾ , , اٌّظؼؿ: اٌجبصج ثبالػتّبػ ػٍى 

 . 2118  , (1000000:1), ِمٍبك  ِضبفظخ اٌّخٕىعـٌطخ ,  اٌـلٍّخ ,



 ِضبفظخ فً اٌتّٛؿ ٚأتبد إٌغًٍ فؿاػخ فً اٌّؤحـح اٌزغـافٍخ اٌؼٛاًِ ــاالٚي  اٌفظً

 اٌّخٕى
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اٌٝ ؽذٚس غجبس فدٟ اٌغدٛ
(1)

،  شدغبس إٌخ١دًأػٍدٝ اٌغطدبء إٌجدبرٟ ِٕٚٙدب  اً ِدش اٌدزٞ ٠غدجت اػدشاسألا،  

 عدضاءاألفدٟ  خٚاػدؾ ثظدٛسح رظٙدش ر  إ ِدٓ ِٕطمدخ اٌذساعدخ ، ِزفشلدخ   عدضاء  أرٕزشش اٌىضجبْ اٌش١ٍِخ ػٍٝ 

 اٌشّب١ٌخ اٌغشث١خ ٚاٌشّب١ٌخ اٌششل١خ ، فؼال ػٓ أزشبس٘ب عٕٛة ثؾ١شح عبٚح فٟ ِٕطمخ اٌغشع
(2)

 .  

 -اٌٙؼجخ اٌغـثٍخ : -ة 

وٍّب ارغٕٙب اٌٝ عٙخ اٌغشة سرفبعثبإلشث١خ ِٓ ِٕطمخ اٌذساعخ ٚرأخز عضاء اٌغٕٛث١خ اٌغألرشغً ا     
 (3)

 ،

وُ 35010ٚرغطٟ ِغبؽخ )
2
 دُٚٔ( 00110133)ٞ ِب ٠ؼبدي أ،  (

(3)
 -رمغُ اٌٝ صالصخ الغبَ : ٚ،  

 -ِٕطمخ اٌٛػٌبْ اٌنفٍى : -1

عضاء اٌشّب١ٌخ ٚاٌشّب١ٌخ ألٚرزؾذد فٟ ا،رؼذ ِٓ اٌّظب٘ش اٌزؼبس٠غ١خ اٌجبسصح فٟ ِٕطمخ اٌذساعخ     

اٌفشاد ٚشؾ اٌؼطشبْ فٟ اٌشّبي ِزذاد٘ب ث١ٓ اٌؼفبف اٌغشث١خ ٌٕٙش ااٌششل١خ ِٓ اٌٙؼجخ اٌغشث١خ، ٠ىْٛ 

رششف ػٍٝ اٌغًٙ اٌشعٛثٟ ث١ٓ ِٕطمخ اٌؾغبسح فٟ اٌغٕٛة ٚ عًٙ اٌذثذثخ ِٓ اٌششق ِٚؾبفظخ  ر  إ، 

إٌّؾذسح ٔؾٛ ٔٙش اٌفشاد  ِٚغ١الدرزظف ثىضشح اٌٛد٠بْ ٚإٌغف ِٓ اٌغشة ٚاٌؾذٚد اٌغؼٛد٠خ ،

ثّٕطمخ اٌؾغبسح ، ضشح ػذد٘ب ِمبسٔخ غؼزٙب ٚوث وّب رزظفٚإٌّخفؼبد اٌٛالؼخ غشة ٔٙش اٌفشاد ، 

ششؽخ ػ١مخ رّزذ ِٛاص٠خ ٌٕٙش اٌفشاد ، رزغٗ ٔؾٛ اٌغٕٛة اٌششلٟ أ ػٍٝ ١٘ئخٚد٠خ أوّب رظٙش ف١ٙب 

وضش ػّمبً أخ اٌضب٠ٛٔخ ، ٚرىْٛ ٘زٖ اٌٛد٠بْ ؽذٜ إٌّبؽك اٌطج١ؼ١إاٌذثذثخ اٌزٟ رؼذ ٌزٕزٟٙ ػٕذ ِٕطمخ 

 033-03ٌغطؼ ٚثبِزذاد ٠زشاٚػ )ٔؾذاس ااِطبس ٚشذح ألىضشح اضء اٌشّبٌٟ ِٓ إٌّطمخ  ٌٚؽٛالً فٟ اٌغ

وُ
1

 )
(5) 

. 

 -: تىٌٕٛبد اٌؼثؼثخ -2

٠ظٙش فٟ اٌغضء ٚ عضاء اٌششل١خ فٟ ِٕطمخ اٌذساعخ أل٘زا اٌزى٠ٛٓ فٟ ٔطبق ٚاعغ ِٓ ا ٠ٕىشف     

اٌغٕٛثٟ اٌششلٟ ، ٠زىْٛ ِٓ طخٛس فزبر١خ خشٕخ ِٓ رشعجبد اٌشِبي  ٚاٌشًِ اٌؾظٛٞ ٚل١ًٍ  ِٓ 

                                                           

كلٌاة , , رساالة ماسسارٌر مشارٌع الري والبزل على نهر السبل والعطشان فً محافظة المثنى دمحم ابراهٌم صحار,( 1)

 . 26, ص2006سامعه بغداد ,  - اآلداب

 .  2020 /  7  / 22للمنطقة برارٌخ   الدراسة المٌدانٌة( 2)

 .11 ص , 1972,  ٚاٌجضج اٌؼًٍّ رغـافٍخ اٌؼـاق اٌقؿاػٍخ , ٚفاؿح اٌتؼٍٍُ اٌؼبًٌ ,خطاب صكار العانً ( 3)

 .2020مدٌرٌة زراعة محافظة المثنى , قسم االحصاء , بٌانات غٌر منشورة ,  ( (4

وبعض تأثيراتها البيئية ، رسالة ماجستير ، جامعة البصرة ،  مشكلة الرصحر فً المثنى , مهند حسن الكعبً ,( 5)
 . 22 , ص3124كمية اآلداب ، 
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٠زأٌف ٘زا اٌزى٠ٛٓ ِٓ رزبثغ اٌشٚاعت إٌٙش٠خ  ٚ َ( 24 -14اٌغ١شٞ  ٚثغّه ٠زشاٚػ  )رشعجبد اٌؾغش 

ِٓ سِبي راد ؽج١ؼخ ِزؼبِذح ٚثؼغ اٌزىزالد ِٓ اٌط١ٓ اٌشٍِٟ
(1)

 . 

 -: تىٌٕٛبد اٌضزبؿح -3

رغٛد فٟ اٌغضء اٌّؾظٛس ث١ٓ ِٕطمخ اٌذثذثخ ششلب ٚٔٙش اٌفشاد شّبالً  ِٕٚطمخ اٌٛد٠بْ غشثب      

وُ 10003رجٍغ ِغبؽزٙب )ٚ عٕٛثب ،  ٚاٌغؼٛد٠خ
1
ِفززبد ِٓ  رزىْٛ ِٓ اٌشٚاعت وٍغ١خ ٚعجغ١خ ٚٚ ،  (

اٌغٍّبْ اٌزٞ ٠غطٟ  شٙش٘ب ِٕخفغٚأاٌؾظٝ ٚاٌغ١ش ٚاٌظٛاْ ، ٚرزظف ثٛعٛد إٌّخفؼبد ف١ٙب 

وُ 020ِغبؽخ )
1
) 

(2) . 

 -إٌّبط : -3

٠ؤصش إٌّبؿ رأص١شاً ثبٌغبً فٟ رؾذ٠ذ ٔٛع إٌّزٛط اٌضساػٟ ِٚٛاعُ صساػزٗ ٚ فٟ ِمذاس اٌى١ّخ إٌّزغخ     

ٚث١بْ س ٔزبط اٌزّٛإشغبس إٌخ١ً ٚأًِ اٌّّٙخ فٟ رؾذ٠ذ ِٕبؽك رٛاعذ ٠ؼذ ِٓ اٌؼٛآِ اٌّؾظٛي ، وّب 

ٚ رم١ًٍ ِب رٛاعٗ صساػخ إٌخ١ً ٚ أزبط اٌزّٛس ِٓ أصش إٌّٔزغخ فٟ رٍه إٌّبؽك ، ٚرؼظ١ُ طٕبف األا

ِشىالد ٚرؾذ٠بد 
(3)

 .  

ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد إٌّبخ١خ ٌّؾطخ اٌغّبٚح ،  ػزّبداإلخ إٌّبؿ فٟ ِٕطمخ اٌذساعخ رُ ٌٚفُٙ ؽج١ؼ    

 -ٚرفغ١ش٘ب ٚرؾ١ٍٍٙب ثّب ٠زالءَ ِغ اٌظب٘شح اٌّذسٚعخ :

  -شؼبع اٌشّنً :إلا -3 -1

رزأصش ِٕطمخ اٌذساعخ ثغجت ِٛلؼٙب اٌٝ اٌشّبي ِٓ ِذاس اٌغشؽبْ ثضا٠ٚخ عمٛؽ االشؼبع اٌشّغٟ ،     

ٍٝ ؽغُ اٌضّبس ٌٚٛٔٙب ٚػٍٝ شذح االشؼبع  ٚؽٛي ِذح االػبءح ا١ِٛ١ٌخ ٠ؤصش فٟ ِظٙش إٌجبد ٚػ ْ  إ ر  إ

 .اٌؼٕبطش اٌغزائ١خ  ِٚمذاس اؽزٛاء إٌجبد ػٍٝ الٔزبط و١ّخ إ

االشددؼبع اٌشّغددٟ رددضداد فددٟ فظددً  خاٌّؼددذالد اٌشددٙش٠خ ٌى١ّدد ْ  إ( ، 0، ٚشددىً )( 3)٠زجدد١ٓ ِددٓ اٌغددذٚي 

 ثٍغددذ ر  إلدد١ُ ٌعشددؼبع وبٔددذ فددٟ شددٙش ؽض٠ددشاْ ػٍددٝ أ ْ  إرجدد١ٓ  ر  إ،ٌشددزبء اٌظدد١ف ػّددب ػ١ٍددٗ فددٟ فظددً ا

                                                           

اح شانً السٌاشً , الرحلٌل المكانً للموارد المائٌة والرسوبٌات فً بادٌة محافظة المثنى وساسم وح( 1)
 .27ص , 2117, وٍٍخ اٌتـثٍخ , ربِؼٗ اٌّخٕى , ؿمبٌخ ِبرنتٍـ, واسرثمارارها 

الرمثٌل الخرائطً لرصنٌف اسرعماالت االرض الزراعٌة فً محافظة المثنى  باسرخدام  هدام السٌاشً , رهفٌصل لف( 2)
اطروحة دكرورا مقدمة الى كلٌة الرربٌة للعلوم االنسانٌة , ,  رقنٌرً االسرشعار عن بعد ونظم المعلومات السغرافٌة

 . 101ص, 2011سامعة البصرة ,لسنة 

( , 13ػً , ػٚؿ إٌّبط فً تجبٌٓ أتبرٍخ ٔغٍخ اٌتّـ فً اٌؼـاق , ِزٍخ اٌتـثٍخ ٚاٌؼٍَٛ , اٌّزٍؼ )ِغٍف شالي ِـ( 3)

 . 61, ص 2116, ( 2اٌؼؼػ )
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( 1عدُ\ٍِدٟ ٚاؽ  230ثٍغدذ ) ر  إل١ّخ ٌعشؼبع فٟ وبْٔٛ االٚي ،  لًأ( ، ث١ّٕب ثٍغ 1عُ\ٍِٟ ٚاؽ 100)

ٚثٙدزا ،( 1عدُ \ٍِدٟ ٚاؽ  404اٌذساعدخ فمدذ ثٍدغ ) خٌعشؼبع اٌشّغٟ اٌٛاطً اٌٝ ِٕطمد ِب اٌّؼذي اٌؼبَأ

 .ِالئُ ٌضساػخ إٌخ١ً ٚأزبط اٌزّٛس فٟ ِٕطمخ اٌذساعخفٙٛ 

 -ػؿرخ اٌضـاؿح : -3 -2 

اْ ٌذسعخ اٌؾشاسح رأص١ش ػٍٝ اٌؼ١ٍّبد اٌفغ١ٌٛٛع١خ اٌزٟ رؾذس فٟ إٌجبد ، ِٕٚٙب اٌزشو١ت اٌؼٛئٟ     

اٌضّبس ٠ٛٓ االص٘بس ٚػمذ ِزظبص اٌّبء ٚاالِالػ ٚاٌؼٕبطش اٌغزائ١خ ٚاٌزٕفظ ٚإٌزؼ ٚرىاػ١ٍّبد  ػجش

١بعبرٙب اٌؾشاس٠خ ٚاٌزٕبعت ِغ ص٘بس ٚفك اؽزألشغبس فٟ رى٠ٛٓ األشغبس ٚٔؼغٙب ، ٚرخزٍف األّٚٔٛ ا

اص٘بس٘ب أثذ
 (1)

  . 

ْ  ( ، 1ٚشىً )( ٠4زؼؼ ِٓ اٌغذٚي ) دسعبد اٌؾشاسح فٟ ِٕطمخ اٌذساعخ رجٍغ أػٍٝ ِؼذالرٙب فٟ  أ

آراس، إر رضداد دسعخ اٌؾشاسح ٔز١غخ ٌض٠بدح ، فٟٙ رأخز ثبالسرفبع اثزذاًء ِٓ شٙش  ٚآة شٙشٞ رّٛص

وجش ِٓ و١ّخ اإلشؼبع أؼ و١ّخ اإلشؼبع اٌشّغٟ اٌّغزٍّخ اإلشؼبع اٌشّغٟ اػزجبساً ِٓ ٘زا اٌشٙش، فزظج

لزشاة فظً اٌظ١ف، ٚلذ ثٍغذ ِؼذالد دسعخ سرفبع ِؼذالد اٌؾشاسح ِغ ا  ٠ؤدٞ اٌٝ ا  اٌّفمٛدح، ِٚٓ صُ 

َ  (ػٍٝ اٌزٛاٌٟ ، صُ رجذأ دسعبد اٌؾشاسح فٟ  21,3َ  ٚ 20,5ٚآة )اٌؾشاسح اٌؼظّٝ فٟ شٙشٞ رّٛص 

 ً خالي اشٙش أ٠ٍٛي ٚرشش٠ٓ األٚي ٚرشش٠ٓ اٌضبٟٔ ٚ وبْٔٛ األٚي ؽزٝ رظً إٌٝ  االٔخفبع رذس٠غ١ب

( 00,0أخفغ ِؼذالرٙب فٟ شٙش وبْٔٛ اٌضبٟٔ ار رجٍغ دسعخ اٌؾشاسح فٟ ٘زا اٌشٙش)   َ .  

صّبس، ٚػ١ٍٗ ٠ّىٓ ألص٘بس ٚااألشغبس إٌخ١ً ٌّذح إٌّٛ ٚأاٌؾشاسح ٌضساػخ ٌٝ ِالئّخ  دسعخ ٠ش١ش ٘زا ا

 ثبٌظٛسحٔزبط اٌزّٛس إشغبس إٌخ١ً ٚأػٍٝ دساعخ ؽج١ؼخ اٌؼاللخ ث١ٓ دسعخ اٌؾشاسح ٚؽذٚد٘ب اٌّؤصشح 

 : خاالر١

 -:ٌقؿاػخ إٌغًٍاٌضؼٚػ اٌضـاؿٌخ اٌّخٍى  -أ

ػٍٝ ِغزٜٛ ِٓ إٌّٛ أ١غ إٌجبد ِٓ خالٌٙب اٌؾظٛي ػٍٝ فؼً اٌذسعبد اٌؾشاس٠خ اٌزٟ ٠غزطأٟ٘       

صّبسألص٘بس ٚاألٚ ا
(2)

، ٚرخزٍف ٘زٖ اٌؾذٚد ثؾغت وً ِشؽٍخ ِٓ ِشاؽً إٌّٛ، فٕٙبٌه ؽذٚد ػ١ٍب ٚ  

شغبس إٌخ١ً أٔزشبس ( ٚ رغّٝ اٌّذٜ اٌطج١ؼٟ ال   َ  33ــَ  0ٚػ دسعبد اٌؾشاسح فٟ ِب ث١ٕٙب )د١ٔب ٚ رزشا

                                                           

إٌزف اٌّٛمٛي ٚػجؼ اٌضنٓ ِؼفْٛ أثٛ ؿصًٍ , ػٍُ إٌّبط اٌتطجٍمً , ػاؿ اٌؼٍبء ٌٍطجبػخ ,  ؽبٌت ػًٍ طبصت( 1)

 . 311ص,  2119االشـف , 

 .320ص ,   المصدر نفسه, الموسوي طالب علً صاحب(2)
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َ( وّب ٠فؼً 14دسعخ ) َ( فٟ اٌظً ٚ رزؾٛي اٌٝ صّبس ف00ٟإٌخ١ً فٟ دسعخ) ص٘بسأ خٚرجذأ ػ١ٍّ

 َ(20 - 21غشط اٌفغبئً ػٕذِب رىْٛ دسعخ اٌؾشاسح ث١ٓ ) خعشاء ػ١ٍّإ
(1)

 . 

 ( اٌّؼذالد اٌشٙش٠خ ٌى١ّخ االشؼبع اٌشّغٟ فٟ ِؾطخ اٌغّبٚح3عذٚي )

 (1300 -1333ٌٍّذٖ ) 

 (2مُ\االشؼبع اٌشّنً )ًٍِ ٚاؽ  اٌشٙٛؿ

 318 وبْٔٛ اٌخبًٔ

 397 شجبؽ

 484 اؽاؿ

 595 ٍٔنبْ

 692 ِبٌل

 789 صقٌـاْ

 781 تّٛف

 714 اة

 612 اٌٍٛي

 485 تشـٌٓ االٚي

 351 تشـٌٓ اٌخبًٔ

 311 وبْٔٛ االٚي

 515 اٌّؼؼي

 . 2121(ثٍبٔبد غٍـ ِٕشٛؿح )ٔٛاء اٌزٌٛخ ٚاٌـطؼ اٌقٌقاًٌ اٌّظؼؿ: اٌجبصج ثبالػتّبػ ػٍى اٌٍٙئبد اٌؼبِخ ٌأل               

 (1300 -1333ٌٍّذٖ ) ( اٌّؼذالد اٌشٙش٠خ ٌى١ّخ االشؼبع اٌشّغٟ فٟ ِؾطخ اٌغّبٚح0) شىً

 

 ( .4ؼٚي )اٌجبصج ثبالػتّبػ ػٍى ر اٌّظؼؿ :      

                                                           

 . 21ـ20ص المصدر السابق , , عبدون عواد نسرٌن ( 1(
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 اٌّؼذالد اٌشٙش٠خ ٌذسعبد اٌؾشاسح فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ (4عذٚي )

 (1300 -1333ٌٍّذح )  

 (َ  ػؿرخ اٌضـاؿح) اٌشٙٛؿ

 1118 وبْٔٛ اٌخبًٔ

 1415 شجبؽ

 1817 اؽاؿ

 2514 ٍٔنبْ

 3116 ِبٌل

 3515 صقٌـاْ

 3816 تّٛف

 3714 اة

 2316 اٌٍٛي

 2718 تشـٌٓ االٚي

 1913 تشـٌٓ اٌخبًٔ

 1214 وبْٔٛ االٚي

 2417 اٌّؼؼي

ٌّٕبط , ثٍبٔبد غٍـ ِٕشٛؿح اٌٍٙئخ اٌؼبِخ ٌألٔٛاء اٌزٌٛخ ٚاٌـطؼ اٌقٌقاًٌ, لنُ ااٌّظؼؿ: اٌجبصج ثبالػتّبػ ػٍى    

,2121 . 

 (1300 -1333اٌّؼذالد اٌشٙش٠خ ٌذسعبد اٌؾشاسح فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ ٌٍّذح ) (1) شىً

 ( .5اٌجبصج ثبالػتّبػ ػٍى رؼٚي )اٌّظؼؿ :
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خزالف أرخزٍف ثاٌّزغّؼخ  ٛػخ ِٓ اٌٛؽذاد اٌؾشاس٠خ شغبس إٌخ١ً ٌٕؼظ صّبس٘ب ِغّأرزطٍت       

ٌألطٕبف اٌّجىشح ِضً اٌخؼشاٚٞ  ٚؽذح ؽشاس٠خ (3333 -1333طٕبف ٚ رّذد ِب ث١ٓ )ألاٌّٛاعُ ٚا

اٌؾالٚٞ ٌٚألطٕبف اٌّزٛعطخ ِضً اٌخغزبٚٞ  ٚؽذح (3033ـــ3533ٚاٌغب٠ش  ٚ)

( ٚؽذح ٌألطٕبف اٌّزأخشح4233ـــ4133)شاٌشىٚ
 

 االششعٟ اٌخالصِضً اٌجشؽٟ 
(1)

وّب رزطٍت  ، 

ٔؼظ اٌزّٛس ارا لٍذ ػٓ ٘زا اٌؾذ َ( ٠ٚزٛلف  31ـــ 33فٟ فظً اٌظ١ف رزشاٚػ ِب ث١ٓ ) حدسعخ ؽشاس

 ب ارا صادد ػٓ ٘زا اٌؾذ ِغ ٚعٛد اٌش٠بػ رغجت عفبف اٌضّبس ٠ٚظجؼ رٚ لششٖ ع١ّىخ عبفخ. ِ  أ

رزجب٠ٓ دسعخ ٚ ساٌزّٛ ؽٛاسأٍف خالي رطٛس ٚٔؼظ إٌخ١ً رخز جٙباْ اٌؾذٚد اٌؾشاس٠خ اٌزٟ ٠زطٍ

ً أفٟ اٌّمبِٚخ   -( رٌه :5) ٔٛاػٙب ٠ٚٛػؼ اٌغذٚيأألطٕبفٙب ٚ شغبس إٌخ١ً رجؼب

 ( اٌؾذٚد اٌؾشاس٠خ اٌزٟ ٠زطٍجٙب إٌخ١ً خالي اؽٛاس ٔؼظ اٌزّٛس5عذٚي )

 ِؼح إٌؼذ ؿ إٌؼذاأؽٛ

 ثبألمبثٍغ

 اٌضؼٚػ اٌضـاؿٌخ اٌّخٍى

َ(˚) 

 ٚصؼاد ػؿربد اٌضـاؿح 

 (˚َ) اٌّتزّؼخ

 ؽٛؿ اٌضجبثٛن

 

 امبثٍغ ثؼؼ اٌتٍمٍش  4-5

 صتى أٚائً صقٌـاْ

18 195-219 

 ّـيزؽٛؿ اٌ

 

 ِٓ شٙـ صقٌـاْ اٌى

 شٙـ أٚائً اة 

25 845-911 

 ؽٛؿ اٌغالي

 

 ِٓ شٙـ آة امبثٍغ  3-5

 اٌى شٙـ اٌٍٛي

 383 -374 25اػٍى ِٓ 

 ؽٛؿ اٌـؽت

 

 14ٔٙبؿ ؽٌٍٛخ  مبػبد امبثٍغ  2-4

 مبػخ 

242-352 

 ؽٛؿ اٌتّـ

 

 352-251 25أوخـ ِٓ  امبثٍغ 2-3

ػوتٛؿا ِمؼِخ اٌّظؼؿ : ٔنـٌٓ ػٛاػ ػجؼْٚ , اٌضؼٚػ إٌّبعٍخ ٌقؿاػٗ اشزبؿ إٌغًٍ ٚاٌقٌتْٛ فً اٌؼـاق , اؽـٚصخ 

 .22, ص 2116ربِؼخ ثغؼاػ ,  -اٌى وٍٍخ اَػاة 

 -ػؿرخ اٌضـاؿح اٌؼٍٔب ٌٍٕغًٍ : -ة

شغبس إٌخ١ً ٚاٌؾذٚد اٌّؼشح أاٌؾشاس٠خ اٌذ١ٔب اٌّالئّخ ٌّٕٛ  رزجب٠ٓ ا٢ساء ٚاٌّظبدس ؽٛي اٌؾذٚد    

َ 0 -ٌٙب، ار اْ ّٔٛ إٌخ١ً ٠زٛلف ػٕذِب رىْٛ دسعخ اٌؾشاسح)
o

َ 0 -( اٚ )
o

َ 01-( اٚ )
o

( ، ٕٚ٘بٌه 

                                                           

 .67,  ص اٌّظؼؿ اٌنبثك رٛاػ طٕؼي ربفع , ( 1(
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َ 4-ٚعٙخ ٔظش اخشٜ رؤوذ ثبْ إٌخٍخ رزؾًّ اٌجشد فٟ فظً اٌشزبء ٠ظً اٌٝ )
o
)
(1)

، ٚ رخزٍف دسعخ  

٠غزط١غ رؾًّ دسعبد  اٌّمبِٚخ ٚ رؾًّ إٌخ١ً ثبخزالف االٔٛاع ٚاالطٕبف ، ١ٌٚظ رٌه ثبْ إٌخ١ً

ِغزّشح ، وّب ٠ّىٓ ٌٍٕخ١ً ِٛاعٙخ اٌظشٚف إٌّبخ١خ اٌغ١ئخ وبٔخفبع دسعبد اٌؾشاسح  حاٌجشٚدح ثظٛس

ٚساق اٌغؼف )اٌىشةأغالفٙب اٌغ١ّه اٌّىْٛ ِٓ ػذد  ثغجت


ٚا١ٌٍف اٌزٞ ٠ؾ١ؾ ثغزػٙب ف١غؼٍٙب ( ، 

رجمٝ ِغزّشح ثبٌّٕٛ ؽٛي اٌغٕخ ارا ٌُ رٕخفغ  ِٚؼضٌٚخ ػٓ اٌّؾ١ؾ اٌخبسعٟ ، ٠ٛعذ ٌٙب ِشؽٍخ عىْٛ 

َ 03دسعخ اٌؾشاسح ػٓ )
o

)اٌغّبسح ْ لّزٙب إٌب١ِخ أ( ، ٚ
()**

فبع دسعبد رغزط١غ ِمبِٚخ أخ، ( 

ا١ٔ٢خ ثذسعبد اٌؾشاسح اٌزغ١شاد عضاء٘ب ٌىٛٔٙب ِؾبؽخ ثغالف ع١ّه ٠مًٍ رأص١ش أاٌؾشاسح ِمبسٔخ ثجبلٟ 

(2) 
. 

رزغبٚص ٠ِٛب  لظ١شح عذا ال ِذحاٌّفبعئخ  ٟٚ٘  ٌج١ئ١خ ٕز١غخ ٌٍزغ١شاد اواٌغىْٛ  رذخً إٌخٍخ ِشؽٍخ     

رٍه رزٍخض ٌٍٙالن ٚشغبس إٌخ١ً عٛف رزؼشع أعزّشد رٍه اٌظشٚف فبْ أا٠بَ ٚارا  خٚ ثؼؼأ

 -:األػشاس ثّب ٠أرٟ

0َ-٠زٛلف إٌّٛ ٚ أمغبَ اٌخال٠ب ارا ٘جطذ دسعخ اٌؾشاسح ػٕذ ) -0
o

 . ( ٌفزشح ؽ٠ٍٛخ ٔغج١ب

َ 1-٠زؼشع اٌغؼف اٌٝ اٌٙالن ارا أخفؼذ دسعخ اٌؾشاسح ػٓ ) -1
o

ً اْ  ( فٟ ١ٌٍخ ٚاؽذح ، ػٍّب

،  ٚخبطخ ارا  ِٓ اٌغؼف اٌمذ٠ُ ٚاألوضشاالٚي ٠ىْٛ اٌّزؼشس اٌفغبئً ؽذ٠ضخ اٌغشط فٟ اٌغؼف اٌؾذ٠ش 

لجً اْ رٕجذ عزٚس٘ب ِّب ٠ؼشع اٌفغبئً  ( ،˚0َصسػذ ثبٌخش٠ف ٚأخفؼذ دسعخ اٌؾشاسح اٌٝ الً ) 

 . اٌٝ اٌٙالن

طٕبف ل١ٍٍخ اٌزأصش ثبٔخفبع ثذسعخ اٌؾشاسح ِٕٚٙب )اٌض٘ذٞ ٚ االششعٟ ٚ اٌؾ١بٟٔ ٚ إٔ٘بن  -2

ألعجبة رزؼٍك ثّٛسفٌٛٛع١خ إٌخٍخ ٚٔٛػٙب ِٚٛلؼٙب  ٚلذسرٙب ٚٞ ٚ اٌغٛصٌٟ ٚ اٌغب٠ش ٚ اٌذوً( اٌخغزب

طٕبف ِزٛعطخ ٕ٘بن أخؼش ٚأل٠ٚجذٚ رٌه ِٓ خالي رغ١ش ٌْٛ اٌغؼف ا ، ػٍٝ رؾًّ دسعبد اٌؾشاسح

ً إٌٛس(، ٚ خاٌّىزَٛ ٚ وٕطبس  اٌخؼشاٚٞ ٚدلٍ اٌزأصش ثذسعبد اٌؾشاسح ِٕٚٙب )اٌجشؽٟ ٚ  ٕ٘بن ا٠ؼب

                                                           

 .27اٌّظؼؿ اٌنبثك ,  ص   ,ٔنـٌٓ ػٛاػ ػجؼْٚ ( 1(

() : قواعد السعف الٌابس الرً رقع على سذع النخلة وٌرم ازالرها بواسطة اله حادة رسمى )المعكوف (  اٌىـة

 . لرسهٌل عملٌة صعود النخلة ورخلٌص الشسرة من الحشرات الرً رركاثر بٌنها
ٚاٌٍٍف )**( اٌزّبؿح : ٌؼتجـ ِـوق االٔمنبَ ٚاالٔشطبؿ فً لٍت إٌغٍخ ِضبؽ ثغالف ػبفي ٚمٍّه  ِٓ لٛاػؼ اٌىـة 

 تّٕغ  اٌتأحٍـاد اٌغبؿرٍخ .

 رٕبْ طىـ ػجؼ , احـ إٌّبط فً فؿاػخ إٌغًٍ فً ِضبفظخ االٔجبؿ, ِزٍخ ربِؼخ االٔجبؿ ٌٍؼٍَٛ االٔنبٍٔخ , ( 2)

 .12ص , 2119,  (0)اٌؼؼػ 
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ٚ ٘الٌٟ ٚ اٌؾالٚٞ ٚ  خد اٌؾشاسح ِٕٚٙب )اٌجش٠ُ ٚ اٌجٍىبع دسعبٔخفألاطٕبف ل١ٍٍخ اٌّمبِٚخ 

االششعٟ(
 (1)

 . 

 -ػؿرخ اٌضـاؿح اٌؼٍٍب : -د

، فٕٙبٌه رجب٠ٓ ث١ٓ دسعخ اٌؾشاسح ٚثض٠بدرٙب ٠زٛلف إٌّٛ ػٍٝ اٌزٞ ٠زؾٍّٗ إٌجبدألرّضً اٌؾذ ا    

 بإٌجبد ، ففٟ إٌّبؽك اٌزٟ رضسع ف١ٙاٌّطٍٛثخ ٌّٕٛ ٚٔؼظ اٌضّبس ٚث١ٓ دسعخ اٌؾشاسح اٌّالئّخ ٌّٕٛ 

خالي شٙشٞ) رّٛص ٚ اة( فٟ شغبس ٔخ١ً اٌض٠ٕخ ِضالً، ٔالؽع اْ ِؼذالد اٌؾشاسح اٌؼظّٝ ا١ِٛ١ٌخ أ

٠زطٍت ِزٛعؾ دسعخ  خرظجؼ اٌضّبس ٔبػغ ٌىٟٚ  ،ِبوٓ الً ِٓ رٍه اٌزٟ رشزٙش ثئٔزبط اٌزّٛسأل٘زٖ ا

َ 11ػٍٝ ِٓ )أؽشاسح 
o

ٔظف  اٌضّبسشٙش رشش٠ٓ االٚي ، ث١ّٕب رؾزبط  اٌٝ ( خالي ِذح شٙش ِب٠ظ

اٌغبفخ
(*)

َ 21ػٍٝ ِٓ )أاٌٝ ِؼذي  
o

رزشاٚػ اٌؾذٚد اٌؾشاس٠خ اٌؼ١ٍب ٌٍٕخ١ً ِب ث١ٓ ، ٚ( فٟ رٍه اٌّذح 

(43- 44 َ
o

٠بَ ، ِٚٓ أ خٌٚىٓ ٌّذح ِؾذٚدح ال رزغبٚص ثؼؼ ػٍٝ ِٓ رٍه اٌذسعبدأ( ، اال أٙب رزؾًّ 

تنبلؾ اٌؾشاسح ػٓ اٌؾذٚد اٌؼ١ٍب رغبلؾ اٌضّبس ٚرغّٝ ػٕذ اٌّضاسػ١ٓ اٌّؾ١١ٍٓ )سرفبع دسعخ اػشاس أ

)اٌٍفضخ اٌشّنٍخ(( ، وّب رزؼشع ثبلٟ اٌضّبس اٌٝ رش٠ٛٗ ٚعفبف لششرٙب اٌخبسع١خ ثفؼً ةآصقٌـاْ ٚ 
 

()
، ؽشؽٗ فٟ االعٛاق )وخالي ِطجٛؿ( ف١ؼطش ثؼغ اٌّضاسػ١ٓ اٌٝ عٕٟ اٌّؾظٛي لجً ٔؼغٗ ٚ  

 لزظبد٠خ وج١شح ٌٍّضاسػ١ٓ.ِضً رّش )اٌجش٠ُ ٚ اٌغجغبة( ِغججب خغبئش ا

 

دسعخ اٌؾشاسح اٌؼب١ٌخ رؤدٞ اٌٝ ِٛد )اٌجشٚرٛثالصَ( ْ  أفؼال ػٓ رٌه     
(***)

اٌفزٛس  خ٠ٚذخً ؽبٌ ، 

لً ٚ٘زا أشاس فٟ رٍه اٌذسعبد ٠زؾمك ِغزٜٛ عزّألطفش ٚ ثبألٚلبرٙب ٚ رزؾٛي اٌٝ اٌٍْٛ اأفٟ عضء ِٓ 

َ 13ر رىْٛ ػؼ١فخ ثذسعخ ؽشاسٖ )إٚساق ٚٚظبئفٙب، ألالف ؽبٌخ اوٍٗ ٔبرظ ِٓ اخز
o

( رمش٠جبً، فٟ ؽ١ٓ 

َ 53ــــ43اٌخؼشٞ ِب ث١ٓ )غ رىْٛ دسعخ اٌؾشاسح اٌمبرٍخ ثبٌٕغجخ ٌٍٕغ
o
)
 (2) 

. 

                                                           

الرربٌة  وٍٍخ ٔٛاي ِظطفى وـٌُ , فؿاػٗ إٌغًٍ ٚأتبد اٌتّٛؿ فً ِضبفظٗ ػٌبٌى ٚمجً تٍّٕتٙب , ؿمبٌخ ِبرنتٍـ,( 1)
 . 30ص , 2012 سامعة دٌالى , -للعلوم االنسانٌة 

%( ِٚٓ 31-21ٔظف اٌزبفخ: ٌٚمظؼ ثٙب اطٕبف اٌتّٛؿ اٌطـٌخ ٚ اٌتً تتـاٚس ٔنجخ اٌـؽٛثخ ٌٍخّـح  ) اٌخّبؿ( *)

 اّ٘ٙب اٌنبٌـ ٚاٌق٘ؼي ٚاٌّزٙٛي ٚاٌؼٌـي ٚاٌّىتَٛ . 

(**)
 

تؼـع عالي اٌتّـ اٌى اشعؼخ اٌشعّل اٌّجبشعـح فتؼطعً ٔظعف  اٌخّعـح اٌٍفضخ اٌشّنٍخ : تضؼث ٘ؾٖ اٌظب٘ـح ػٕؼ 

  ٌٛٔب ِبئً اٌى االصّـاؿ .
 

٘ٛ ٚصؼح تـوٍت اٌغٍٍخ ٚثٕبء االٔنزخ إٌجبتٍخ صٍج تؤػي اٌضعـاؿح اٌّـتفؼعخ فعٛق اٌضعؼ االػٍعى  -اٌجـٚتٛثالفَ :( **)*

ثععالفَ ٔتٍزعخ تؼـػععٙب ٌٍزفعبف ٚػعؼَ اٌتععٛافْ ثعٍٓ اٌتععٕفل ٚاٌتـوٍعت اٌؼععٛئً ػٕعؼ إٌجبتععبد  اٌعى تعؼٍِـ غشععبء اٌجـٚتعٛ

 اٌق٘ـٌخ ِٕٚٙب  حّبؿ اشزبؿ إٌغًٍ .

 .14ص  , ِظؼؿ مبثك , , احـ إٌّبط فً فؿاػخ إٌغًٍ فً ِضبفظخ االٔجبؿ رٕبْ طىـ ػجؼ (1)
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اٌّتزّؼخ ح اٌضـاؿػؿرخ  -ػ
(*)

 -: ٌٕؼذ اٌتّٛؿ 

طٕبفٙب ، إِٔطمخ ِب إلٔزبط اٌزّٛس ٚرؾذ٠ذ  ِٚالئّخ ِٛس اٌشئ١غخ فٟ رؾذ٠ذأل٠ؼذ ٘زا اٌّغّٛع ِٓ ا    

 ٠ٚغزخشط اٌّغّٛع اٌؾشاسٞ
(*)

غبٌجب ثطشػ دسعخ ؽشاسح طفش إٌّٛ ِٓ ِؼذي اٌؾشاسح ا١ٌِٟٛ خالي  

راس اٌٝ شٙش رشش٠ٓ االٚي ِؼشٚثب فٟ ػذد ا٠بَ آِٓ شٙش  أاشٙش( ٚرجذ 5ٔزبط اٌزٟ رغزغشق )ِذح اال

 اٌّذحرٍه 
(0)

 ٠ّٚىٓ ؽغبثٙب ِٓ خالي اٌّؼبدٌخ اٌزب١ٌخ:   

اٌّؼؼي اٌضـاؿي اٌشٙـي )س( اٌضـاؿح اٌّتزّؼخ)َ(=
_
 ٚإٌؼذػؼػ اٌبَ إٌّٛ  ˟اٌظفـ إٌٛػً )ص(  

رأص١ش ػٍٝ اٌّؾبط١ً اٌضساػ١خ ثظٛسح  ٠زجب٠ٓ ِغّٛع اٌٛؽذاد اٌؾشاس٠خ ػٍٝ ؽٛي فظً إٌّٛ ٌٚٗ    

، رؾزبط اٌزّٛس ؽزٝ رظً اٌٝ ِشؽٍخ إٌؼظ اٌٝ ؽٛاٌٝ  خخبط ثظٛسحٚألطٕبف اٌزّٛس  ػبِخ

اٌغغشافٟ ٌزٍه االطٕبف ، فٕٙبن  خش رجؼب ٌٍّٛلغآخزٍف ػذد ٘زٖ اال٠بَ ث١ٓ طٕف ٠ِٚٛب ، ٚ( 043٠)

ِضً ( ٠ِٛب 130 -043-023-131رزشاٚػ ث١ٓ )وضش ِٓ رٌه ؽزٝ رٕؼظ أطٕبف رؾزبط اٌٝ ا٠بَ أ

ِ  ػٍٝ اٌزٛاٌٟ اٌض٘ذٞ ٚاٌغب٠ش ٚاٌخغزبٚٞ ٚاٌخؼشاٚٞ  فٟ إٌّطمخ اٌٛعطٝ االطٕبف إٌّزششح ب ، ا

ً ٠بِأزطٍت فز أْ ؽٛي فظً إٌّٛ ٚدسعخ اٌؾشاسح ٠ؾذداْ ٔٛع ٚػذد اٌّؾبط١ً اٌّّىٓ وّب ؽزٝ ٠ىًّ،  ب

ثّؼٕٝ اخش  أْ لظش فظً إٌّٛ ٠ظجؼ ِٓ اٌؼٛاًِ اٌّؼشلٍخ  ٌٍضساػخ ،صساػزٙب
 (2)

. 

 -: اٌـٌبس -3 -3

خش ِٚٓ فظً اٌٝ اخش آعشػخ اٌش٠بػ رخزٍف ِٓ شٙش اٌٝ  ْ  أ، ( 2، ٚشىً )( 1اٌغذٚي )٠زج١ٓ ِٓ      

/َ/صب ( فٟ ؽ١ٓ عغً 3,0اٌش٠بػ خالي شٙش ؽض٠شاْ ) خػٍٝ ِؼذي ٌغشػأثٍغ  ر  إاٌشزبء ، ث١ٓ اٌظ١ف ٚ

( اِب اٌّؼذي اٌؼبَ ٌغشع اٌش٠بػ فٟ ِٕطمخ  َ/ صب 1,4شٙش رشش٠ٓ اٌضبٟٔ ادٔٝ عشع ٌٍش٠بػ ٚطٍذ اٌٝ )

 /َ/صب ( .2,1اٌذساعخ )

ؤدٞ رؤصش اٌش٠بػ فٟ و١ّخ االٔزبط ٚٔٛػٗ ، ٚ رىْٛ اٌش٠بػ اٌؾبسح االوضش ػشسا ِٓ اٌش٠بػ اٌجبسدح ٚر   

عفبف ػٍٝ وّب رؤصش ِٓ إٌبؽ١خ اٌفغ١ٌٛٛع١خ  ،ِشاع ألٚرىبصش ا خاٌٝ رفم١ظ اٌج١ٛع ٚرٕش١ؾ ؽشو

 ٔض٠ٛخ ألص٘بس األرؤدٞ اٌٝ رغبلؾ ا ر  إ ،فٟ ٚلذ ِٚٛعُ اٌزض١٘ش الع١ّب بلطٙبرغٚساق ألا

                                                           

ِزّٛع اٌٛصؼاد اٌضـاؿٌخ اٌتً تتزّغ فٛق اٌضؼ االػٔى ٌٍّتٛمؾ اٌضـاؿي اٌؾي ٌّىٓ أْ   -:اٌضـاؿح اٌّتزّؼخ *( )

 . تّٕٛ فٍٗ إٌجبتبد

ِٓ ِـصٍخ  ٌمظؼ ثٗ وٍّخ اٌضـاؿح اٌالفِخ ٌٍٛطٛي ثبٌخّبؿ اٌى اٌّـصٍخ إٌٙبئٍخ ٌإلٔتبد: اٌّزّٛع اٌضـاؿي*( *)

 . اٌّضظٛي اٌتٍمٍش اٌى ِـصٍخ ٔؼذ
 

 .38, ِظؼؿ مبثك , صٔٛاي ِظطفى وـٌُ  (1)

 . 11, صاٌّظؼؿ اٌنبثك صّؼح صّٛػ اٌؼجٍؼي , ( 2)



 ِضبفظخ فً اٌتّٛؿ ٚأتبد إٌغًٍ فؿاػخ فً اٌّؤحـح اٌزغـافٍخ اٌؼٛاًِ ــاالٚي  اٌفظً

 اٌّخٕى
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 (1300 -1333( اٌّؼذالد اٌشٙش٠خ ٌغشػخ اٌش٠بػ فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ ٌٍّذح ) 1عذٚي  )  

 مـػخ اٌـٌبس َ/ حب اٌشٙٛؿ

 218 وبْٔٛ اٌخبًٔ

 317 شجبؽ

 318 اؽاؿ

 314 ٍٔنبْ

 316 ِبٌل

 411 صقٌـاْ

 316 تّٛف

 312 اة

 218 اٌٍٛي

 217 تشـٌٓ االٚي

 215 تشـٌٓ اٌخبًٔ

 218 وبْٔٛ االٚي

 312 اٌّؼؼي

اٌّظؼؿ: اٌجبصج ثبالػتّبػ ػٍى اٌٍٙئبد اٌؼبِخ ٌألٔٛاء اٌزٌٛخ ٚاٌـطؼ اٌقٌقاًٌ, لنُ إٌّبط , ثٍبٔبد غٍـ ِٕشٛؿح  

2121 . 

 (1300 -1333ٌٍّذح ) بفظخ اٌّضٕٝ ( اٌّؼذالد اٌشٙش٠خ ٌغشػخ اٌش٠بػ فٟ ِؾ2)  شىً

 ( .7ؿ : اٌجبصج ثبالػتّبػ ػٍى رؼٚي )اٌّظؼ
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 ثا/ سرعة الرياح م



 ِضبفظخ فً اٌتّٛؿ ٚأتبد إٌغًٍ فؿاػخ فً اٌّؤحـح اٌزغـافٍخ اٌؼٛاًِ ــاالٚي  اٌفظً

 اٌّخٕى
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ٞ ِب فٟ ػ١ٍّخ اٌزٍم١ؼ رؼًّ اٌش٠بػ اٌؾبسح ػٍٝ عفبف ا١ٌّبعُ  ٚلٍخ اعزمجبٌٙب ٌؾجٛة اٌطٍغ ِّب ٠ؤدأ     

ً  خاٌٝ اٌزم١ًٍ ِٓ ٔغجخ ٔغبػ ػ١ٍّ  اٌزٍم١ؼ  ٚػمذ اٌضّبس ٚرظجؼ صّبس٘ب )ش١ظب
()

ر ٠فؼً اعشاء إ، (  

ىٟ ال رزطب٠ش ؽجٛة اٌٍمبػ ٚرجمٝ ػ١ٍّخ اٌزٍم١ؼ ػٕذِب رمً عشػخ اٌش٠بػ ٚرظجؼ ٘بدئخ فٟ ٚلذ إٌٙبس ٌ

١خ شغبس إٌخ١ً اٌؼبٌأػخ اٌش٠بػ فأٔٙب رؤدٞ اٌٝ رغبلؾ ؽٛي ِذح فٟ اٌطٍغ االٔضٛٞ  ، ٚارا ِب اشزذد عشأ

عبق إٌخ١ً اٌزٟ رمَٛ  ثٕخش اٌغبق شغبس اٌّزؼشػخ اٌٝ ؽششح  ؽفبس ألٚ اأاٌّزٙبٌىخ ٚاٌىج١شح فٟ اٌؼّش 

ِٓ اٌذاخً ، وّب ٠زؼشع إٌخ١ً اٌزٞ رمٍغ فغبئٍٗ ع١ّؼٙب ِشح ٚاؽذح اٌٝ اٌغمٛؽ ارا ِب ٚاعٙزٗ س٠بػ 

ل٠ٛخ ، اِب إٌخ١ً اٌؾذ٠ش اٌضساػخ فال ٠زأصش ثبٌش٠بػ اٌغش٠ؼخ ، ثغجت لٛح ِٚزبٔخ عزع اٌغبق ٚعزٚسٖ 

 اٌىض١فخ ٚاٌىض١شح .

شغبس إٌخ١ً اٌٝ دسعبد اٌؾشاسح  اٌؼب١ٌخ ِغ اٌش٠بػ اٌغبفخ ٚلٍخ سؽٛثخ أرؼشع صّبس  اِب فٟ ؽبٌخ      

اٌغٛ فٟ فظً اٌظ١ف ٚخبطخ فٟ إٌّبؽك اٌظؾشا٠ٚخ فأٔٙب رظبة ثأِشاع فغ١ٌٛٛع١خ ِزؼذدح رمًٍ 

اٌّشع  اٌّؾٍٟ اٌّغّٝ ) اثٛ خش١ُِٓ عٛدح اٌزّٛس، ٚخبطخ 
(*) )  اٌزٞ ٠مزظش ؽذٚصٗ ػٍٝ ثؼغ

 ِٕٚٙب )اٌؾالٚٞ ٚاٌض٘ذٞ( طٕبفألا
(1)

، وّب رؼًّ ثؼغ اٌش٠بػ اٌّؾٍّخ ثبٌغجبس ػٍٝ اٌمبء االرشثخ  

ػٍٝ اٌضّبس ِّب ٠شىً ث١ئخ ِالئّخ ٌظٙٛس ؽششح )ػٕىجٛد اٌغجبس( ٚ٘ٛ ِٓ االِشاع إٌّزششح فٟ 

اٌزٟ رظ١ت اٌضّبسِشاع أل%( ِٓ ِغّٛع ا12,0ىً ِب ٔغجزٗ )ِٕطمخ اٌذساعخ ٠ٚش
(1)

، ٚ ٠ّىٓ  

رٌه فٟ ِشؽٍخ )اٌغّشٞ خِالؽظ
(***)

، ٚخبطخ فٟ شٙشٞ ؽض٠شاْ ٚرّٛص ، ار رىزغٟ اٌضّشح ٌٛٔبً (  

 .( 4) ٚوّب فٟ اٌظٛسح ،ٌؾخ ٌالعزٙالنسِبد٠بً ٚرظجؼ ِؾذدح اٌشىً ٚغ١ش طب

   -: اٌـؽٛثخ إٌنجٍخ -3- 4

، ِٕٚٙب رؼشع ؽٍغ إٌخ١ً  اٌغ٠ٛخبٌشؽٛثخ رزؼٍك ث ػذ٠ذح ٌّشىالد ثظٛسح ػبِخ ٠زؼشع إٌخ١ً         

 طبثخ إٌٛساد اٌض٘ش٠خ ثأِشاع ِخزٍفخ ٔز١غخ اٌزغ١ش فٟ و١ّخ اٌشؽٛثخإٚلبد اٌزض١٘ش اٌٝ ص٠بدح أفٟ 

ً اٌٝ اٌزٍف ٚاالطبثخ  ثبألِشاع )خ١بط ؽٍغ إٌخ١ً ( ارا طبدف فٟ ِشؽٍخ ّٖٔٛ اسرفبػٚص٠بدح ٔغجزٙب   ب

 .فٟ ٔغجخ اٌشؽٛثخ

                                                           

   ٌّغظجخ ٚاٌتً ٌُ ٌتُ ػمؼ صجٛة اٌٍمبس  ثٙب ِغ االغبؿٌغ االٔخٌٛخ  اً٘ حّبؿ اشزبؿ إٌغًٍ غٍـ  -شٍض : *()

 ٌٍضٍٛأبد .فتظجش عبٌٍخ ِٓ اٌنىـ ٚغٍـ طبٌضخ ٌالمتٙالن اٌجشـي ٚتنتغؼَ اصٍبٔب اػالف 

ٌؼتجعـ ِععٓ االِعـاع اٌفنعٌٍٛٛرٍخ  اٌتعً تظععٍت ثؼعغ اطعٕبف اٌتّعٛؿ ِخععً طعٕف اٌضعالٚي ثنععجت  -اثعٛ عشعٍُ : **()

  . اٌـٌبس اٌزبفخ اٌتً تٙت فً فظً اٌظٍف  ِنججتب لشـح مٍّىخ ٚرفبف اٌطـف اٌؼٍٛي ِٓ اٌخّـح

 .42-41ٔنـٌٓ ػٛاػ ػجؼْٚ , ِظؼؿ مبثك , ص ( 1)

 (33) سؤال, الدراسة المٌدانٌة : اسرمارة االسربٌان  ( (2

امععبثٍغ ٚتتٍّععق ثشععىٍٙب  6-5اٌّـصٍععخ ِععٓ  ٖاصععً تطععٛؿ حّععـح إٌغٍععً ٚتنععتغـق ٘ععؾتؼتجععـ ِععٓ ِـ -اٌزّععـي : ***()

 . ٌٚٛٔٙب االعؼـ ٚؽؼّٙب اٌّـ ٚتؼتجـ ِٓ اؽٛي ِـاصً تطٛؿ اٌخّبؿ اٌجٍؼٛي



 ِضبفظخ فً اٌتّٛؿ ٚأتبد إٌغًٍ فؿاػخ فً اٌّؤحـح اٌزغـافٍخ اٌؼٛاًِ ــاالٚي  اٌفظً

 اٌّخٕى
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 ِظبثخ ثؼٕىجٛد اٌغجبس صّبس( 4طٛسح )

 

 . 2121/ 7 / 22   ثتبؿٌظ اٌّظؼؿ: اٌجبصج                       

     ِ ِشاع )رثٛي اٌضّبس( ٚ)اٌزٔت أاع اٌفغ١ٌٛٛع١خ ِضً ب اٌضّبس فأٔٙب ا٠ؼب رزؼشع ٌعطبثخ ثبألِشا

ب طٕبفٙأخزالف ئٍٝ ٔغجخ اٌشؽٛثخ ٌٍضّبس ثاالعٛد ( ٚ)اٌزشط١ت ٚر٠ٍٛٓ اٌضّبس( ، ٠ٚزٛلف ٘زا اٌزأص١ش ػ

وضش ػٕذِب رىْٛ اٌضّبس فٟ ِشؽٍخ اٌشؽت ، ٕٚ٘ب ٠خزٍف رأص١ش أِٚشاؽً رى٠ٕٛٙب ، ٠ٚىْٛ اٌؼشس 

اٌشؽٛثخ ػٍٝ رّٛس إٌخ١ً ثبخزالف ِؼذالرٙب 
(1) 

11َ لً ِٓأ، فؼٕذ أخفبع  ِؼذالد اٌشؽٛثخ اٌٝ 
4
 

٠ؤدٞ رٌه اٌٝ ص٠بدح ػ١ٍّخ إٌزؼ ِٓ اٌضّشح ، ِّب ٠غزٍضَ لض اٌضّبس لجً ٔؼغٙب ثغجت لٍخ ِؾزٛا٘ب 

  ِ 23َِٓ  وضشأسرفبع ِؼذالد اٌشؽٛثخ أب فٟ ؽبٌخ اٌشؽٛثٟ ٚاٌؾظٛي ػٍٝ صّبس عبفخ ، ا
4
فبْ رٌه ٠مًٍ  

 ِٓ ػ١ٍّخ إٌزؼ ِٓ اٌضّبس.

فٟ ِٕطمخ اٌذساعخ، ِّب ٠غبػذ  ِؼذالد اٌشؽٛثخ شزبءً  ٕذِب رضداد٠ظٙش رأص١ش اٌشؽٛثخ اٌٛاػؼ ػوّب     

فبدح ِٕٙب  ، ث١ّٕب فٟ إلسعبد اٌؾشاسح ِّب ٠ض٠ذ ِٓ ِذح اػٍٝ اٌزم١ًٍ ِٓ ػذد اٌش٠بد ، ٠شافمٙب أخفبع د

فزشح أخفبع اٌشؽٛثخ ٚاسرفبع دسعبد اٌؾشاسح ط١فبً ٠ؾذس خًٍ فٟ اٌزٛاصْ اٌّبئٟ ٌٍٕخ١ً ف١زؼشع 

ً ٌزؼ٠ٛغ ػٕٗ ٌألػشاس ِّب ٠زؾزُ ا  ِٓ اٌّظبدس االخشٜ . س٠ب

                                                           

 .153-152ص, ِظؼؿ مبثك طفبء اثـاٍُ٘ صٍّؼ , (1)



 ِضبفظخ فً اٌتّٛؿ ٚأتبد إٌغًٍ فؿاػخ فً اٌّؤحـح اٌزغـافٍخ اٌؼٛاًِ ــاالٚي  اٌفظً

 اٌّخٕى
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ر إٝ رسٚرٗ فٟ فظً اٌشزبء، أْ ِؼذي اٌشؽٛثخ إٌغج١خ ٠ظً إٌ ( ،3، ٚشىً ) (0)٠زج١ٓ ِٓ اٌغذٚي 

%( ػٍٝ 53% ( ٚ)50ػٍٝ ِؼذي ٌٙب فٟ شٙشٞ وبْٔٛ اٌضبٟٔ ٚوبْٔٛ االٚي ثّؼذي ثٍغ )أعغٍذ 

  ِ ٌزظً إٌٝ أدٔٝ ِغزٜٛ ٌٙب خالي شٙش ؽض٠شاْ ب فٟ اشٙش اٌظ١ف فٟٙ رجذا ثبٌزٕبلض اٌزٛاٌٟ ، ا

 . %( ػٍٝ اٌزٛا13ٌٟ%( ٚ)11ٚرّٛص ار ثٍغ )

رخزٍف دسعخ رأصش اٌزّٛس ثبٌشؽٛثخ ثبخزالف االطٕبف ِٚشاؽً رى٠ٕٛٙب ، ٠ٚىْٛ اٌؼشس اوضش ػٕذِب     

رىْٛ اٌزّٛس فٟ ِشؽٍخ اٌشؽت 
(1)

ٌٍضّشح اٚ وٛٔٙب رخٍٛ ِٓ   ثغجت اسرفبع اٌّؾزٜٛ اٌشؽٛثٟ،  

صخ ، ٚلذ طٕفذ اٌزّٛس ؽغت رؾٍّٙب ألػشاس اٌشؽٛثخ اٌٝ صال عذا خل١ٍٍ ٗٚ رىْٛ ٔغجزأٌغىشٚص ا

 طٕبفأ
(2 ) 

 : 

 ٚاٌخظبة اٌؾالٚٞ ٚ ٚاٌخؼشاٚٞ اٌخغزبٚٞ ٚ اٌذ٠شٞ: )ٚرشًّ  رؾّالً  ساألوضش فاألطٕب -0

 .(، ألعجبة رزؼٍك ثطج١ؼخ ٘زٖ االطٕبف ٚرى٠ٕٛٙب اٌفغ١ٌٛٛعٟ  ٚاٌفشع ٚاٌغب٠ش

 ٚش١شٟ(. ٚاٌٙالٌٟ ٚاٌشىش، اٌجشؽٟ ٚ ٚاٌخالص اٌض٘ذٞ :( ٟٚ٘ اٌّمبِٚخ ِزٛعطخ األطٕبف -1

ٚ  سث١غ ٚعش ٚاٌغشط ٚاٌؾ١بٟٔ ؽٍٛح اٌغجًٚاٌجٍىخ ٠ٚز١ّب ٚ ٔٛس )دلٍخ - :ٟٚ٘ اٌؾغبعخ األطٕبف -2

 .(خ١ٕضٞ

 -اٌتـثخ : -5

ً فٟ ػ١ٍّخ اٌز١ّٕخ ْ ٠ؼطٟ دساعخ اٌزشثخ ٚأٛاػٙب ٚرظ١ٕفٙب ٚخظبئظٙب ِؤششاً ِأ٠ّىٓ      ّٙب

ً ، ٌٚزا فٙٛ ٠زطٍت فّٙاٌضساػ١خ  وضش ٌٙزا اٌؼٕظش ِٓ خالي رمغ١ُ اٌزشثخ فٟ ِٕطمخ اٌذساعخ اٌٝ أ ب

 : (3) ، خش٠طخ الر١خاالٔٛاع ا

  -: تـثخ اٌنًٙ اٌـمٛثً -اٚأل

، ٚرغطٟ  (5، خش٠طخ ) ب١ٌخ ِٓ ِٕطمخ اٌذساعخعضاء اٌشّألاٌشعٛثٟ فٟ ارمغ ػّٓ ِٕطمخ اٌغًٙ     

وُ 40133ِغبؽخ رمذس  ثـ 
2

، ٚرؼذ ِٓ اٌزشة ؽذ٠ضخ اٌزى٠ٛٓ ٚرؾزٛٞ ػٍٝ ٔغت ِزفبٚرخ ِٓ ِفظٛالد 

%( 11ٚٔغجخ اٌشًِ )، %( 32ٚاٌغش٠ٓ )،  %( 24اٌزشثخ ، ار ٠شىً اٌط١ٓ )
(2)

ب اٌٝ ، ٠ّٚىٓ رمغ١ّٙ

 -:االٔٛاع اٌضب٠ٛٔخ االر١خ 

                                                           

فً تجبٌٓ أتبرٍخ ٔغٍخ اٌتّـ فً اٌؼـاق , ِزٍخ اٌتـثٍخ  ِغٍف شالي ِـػً , ػٚؿ إٌّبط فً تجبٌٓ أتبرٍخ إٌغٍخ( 1)

 . 6, ص 2116( , 2( , اٌؼؼػ )13ٚاٌؼٍَٛ , اٌّزٍؼ )

ثٍٓ ػًِٛ اٌجٍئخ ٚثـاِذ اٌغؼِخ ٚاٌـػبٌخ , ػٌٚخ  ٍُ , فؿاػخ إٌغًٍ ٚرٛػح اٌتّٛؿػجؼ اٌجبمؾ ػٛػح اثـا٘( 2)

 . 95, ص2119االِبؿاد , 

كلٌة  رسالة ماسسرٌر,فً محافظة المثنى,  الزراعٌة رباب حسن كاظم السٌاشً , رحلٌل سغرافً لمعوقات الرنمٌة ((3

  36, ص2013المثنى , السنة  سامعة –الرربٌة للعلوم االنسانٌة 



 ِضبفظخ فً اٌتّٛؿ ٚأتبد إٌغًٍ فؿاػخ فً اٌّؤحـح اٌزغـافٍخ اٌؼٛاًِ ــاالٚي  اٌفظً
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 ِؼؼالد اٌـؽٛثخ إٌنجٍخ اٌشٙٛؿ
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   اٌّظؼؿ: اٌجبصج: ثبالػتّبػ ػٍى اٌٍٙئبد اٌؼبِخ ٌألٔٛاء اٌزٌٛخ ٚاٌـطؼ اٌقٌقاًٌ, لنُ إٌّبط , ثٍبٔبد غٍـ      

 . 2121ِٕشٛؿح 

 (1300 -1333ِؼذالد اٌشؽٛثخ إٌغج١خ اٌشٙش٠خ ٌّؾبفظخ اٌّضٕٝ ٌٍّذح )( 3) شىً
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  -: ٔٙبؿألا وتٛفتـثخ  -أ

ٚفشٚػٗ اٌغبس٠خ فٟ اٌغًٙ اٌشعٛثٟ  ٠شغً ٘زا إٌٛع ِٓ اٌزشثخ إٌّبؽك اٌّؾبر٠خ ٌٕٙش اٌفشاد    

ٚاٌٛسوبء ٚاٌغّبٚح ٚاٌخؼش  ٟٚ٘  ٚخبطخ فٟ إٌّبؽك إٌغّٟ ٚاٌش١ِضخ،  ٚشّبي  ِٕطمخ اٌذساعخ

ِالػ ف١ٙب ٚ ألٔٙب راد طشف داخٍٟ ع١ذ ٚلٍخ اأث، رزظف ( / د131,0ُٔٚرشغً ِغبؽخ رمذس ثـ )

)رشثخ ِض٠غ١خ( سٍِٟ  -ٚلٛاَ ؽ١ٕٟ ، َ(  0,4 -0اٌجبؽٕٟ ، إر ٠ظً ِب ث١ٓ )أخفبع ِغزٜٛ اٌّبء 

ٔٛاع اٌزشة أفؼً أٍٝ اٌّٛاد اٌؼؼ٠ٛخ ، ٌزا رؼذ ِٓ رغًٙ ف١ٙب ؽشوخ اٌّبء ٚاٌٙٛاء ٚاؽزٛائٙب ػ

اٌضساػ١خ 
(1) 

ٔٙبس ألؽٛاع اأػٙب ػٓ رشة َ ( ، ٠ٚض٠ذ اسرفب0333 -َ ٠233زشاٚػ ارغبػٙب ِب ث١ٓ ) ،

 َ 2ثّمذاس
(2)

 شغبس اٌفبوٙخ ٚ إٌخ١ً ػٍٝ ؽٛي اٌّغبسٞ إٌٙش٠خ . أ، ٚرضسع  ف١ٙب  

 ٔٙبؿ :ألصٛاع اأتـثخ  -ة

ة ٔٛاع رشأوضش أؼذ ررغطٟ إٌّبؽك اٌزٟ رٍٟ ِٕبؽك رشثخ وزٛف األٔٙبس ِٓ اٌغًٙ اٌشعٛثٟ ، ٚ    

فٟ ف١ٙب ، رزظف ٘زٖ اٌزشثخ ثبسرفبع اٌّبء اٌغٛ (/ دُٚٔ 2003,3) رمذس ثـ ر  إاٌغًٙ اٌشعٛثٟ ِغبؽخ 

اٌشؼش٠خ ف١ٙب ، ػ١ٍّخ اٌخبط١خ ؾشاسح ٚص٠بدح اٌزجخش رٕشؾ سرفبع دسعخ اٌألٚعٛء رظش٠فٙب ، ٚٔز١غخ 

ِالػ ػٍٝ عطؾٙب ألفٟ ٚرجخش ا١ٌّبٖ ِٚٓ صُ رشاوُ اِّب ٠ؤدٞ اٌٝ طؼٛد اٌّبء اٌغٛ
(3)

. 

ٚإٌغّٟ  خٌّٕطمخ اٌذساعخ فٟ وً ِٓ اٌش١ِض ٠ظٙش ٘زا إٌٛع ِٓ اٌزشثخ فٟ إٌّبؽك اٌشّب١ٌخ    

 . ٚاٌٛسوبء ٚاٌغّبٚح  ٚؽزٝ لؼبء اٌخؼش

 -٘ٛاؿ ٚاٌّنتٕمؼبد :ألتـثخ ا -د

 اعخ  ٚرشغًعضاء اٌشّب١ٌخ اٌششل١خ ٚ اٌغشث١خ ٌّٕطمخ اٌذسألٔطبلبد ػ١مخ فٟ ا رٕزشش ٘زٖ اٌزشثخ فٟ     

(/ د041,0ُِٔٚغبؽخ ِمذاس٘ب )
(4)

 دٔٝ ِغزٜٛ فٟ إٔمؼبد ٚرشغً ٚاٌّغز أل٘ٛاساٚثبٌزؾذ٠ذ فٟ ِٕبؽك  

                                                           

اٌقٌبػي , تغٍـ امتؼّبالد االؿع اٌقؿاػٍخ ٚػاللتٗ ثبٌّٛاؿػ اٌّبئٍخ فً ِضبفظخ اٌّخٕعى , ثبمُ ؿفاق ػجؼ مٛاػي  (1)

 . 49, ص 2113ربِؼخ ٚامؾ ,  -, وٍٍخ اٌتـثٍخ ؿمبٌخ ِبرنتٍـ

ِضبفظعخ اٌّخٕعى  , ؿمعبٌخ ِبرنعتٍـ,  ( دمحم اثـاٍُ٘ صّبػي,  ِشبؿٌغ اٌـي ٚاٌجقي ػٍعى ٔٙعـي اٌنعجً ٚاٌؼطشعبْ فعً(2

 . 24, ص 2116ربِؼخ اٌجظـح ,  – اَػاةوٍٍخ 

 . 59, صِظؼؿ مبثك االء شبوـ ػّـاْ ِٛمى اٌشّـتً ,  (3) 

 . 2121 صظبء , ثٍبٔبد غٍـ ِٕشٛؿح ,ِؼٌـٌخ فؿاػخ ِضبفظخ اٌّخٕى , لنُ اال (4)
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 ( أٛاع اٌزشة فٟ ِؾبفظخ اٌّض5ٕٝ) خش٠طخ

فً ِضبفظخ ٚفاؿح اٌّٛاؿػ اٌّبئٍخ, اٌٍٙئخ اٌؼبِخ ٌٍّنبصخ , عـٌطخ اٌتـة  ِٓ ػًّ اٌجبصج ثبالػتّبػ ػٍى : اٌّظؼؿ:       

 . 2118,  (100000:1), ِمٍبك  اٌّخٕى



 ِضبفظخ فً اٌتّٛؿ ٚأتبد إٌغًٍ فؿاػخ فً اٌّؤحـح اٌزغـافٍخ اٌؼٛاًِ ــاالٚي  اٌفظً
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اٌظ١ٍجبد اٌزٞ ٠ظت ف١ٗ ١ِبٖ ٔٙش اٌظ١ٍجبد ، ِٕٚخفغ اٌىش٠ُ اٌزٞ  ِٕخفغ رزّضً فٟ ،ِٕبؽك ِخزٍفخ

٠ٕزٟٙ ا١ٌٗ ٔٙش اٌغ٠ٛش
(1)

 .  

اٌش١ٍِخ إٌبػّخ اٌزٟ  رىٛٔذ ِٓ اٌزشةرز١ّض ٘زٖ اٌزشة ثىٛٔٙب ؽذ٠ضخ اٌزى٠ٛٓ ٚراد عطؼ ِغزٛٞ     

ػب١ٌخ ِٓ اٌط١ٓ ٚاٌغش٠ٓ ٚرزظف  ٌمزٙب فٟ ٘زا اٌّىبْ ، فؼالً ػٓ اؽزٛائٙب ػٍٝ ٔغجخأٔٙبس ٚألعٍجزٙب ا

ٗ ٠غّش اؽ١بٔب عطؼ اٌزشثخ ِّب عؼٍٙب ٔ  إ٠ٚىْٛ لش٠ت ػٍٝ اٌغطؼ  اٌٝ دسعخ سرفبع اٌّبء اٌغٛفٟ ف١ٙب أث

سد٠ئخ اٌزظش٠ف ٚراد ٍِٛؽخ ػب١ٌخ ٚرغٛد ثٙب ظب٘شح اٌغجخبد ٚلٍخ طالؽ١زٙب ٌٍضساػخ 
(2)

. 

 -تـثخ اٌىخجبْ اٌـٍٍِخ : -ػ

وُ 103,5 ) اعخ ، رجٍغ ِغبؽزٙب ؽٛاٌٟرزشوض ٘زٖ اٌزشثخ فٟ ِٕبؽك ِخزٍفخ ِٓ ِٕطمخ اٌذس    
2
 ر  إ  (

رشرفغ ف١ٙب اٌّىٛٔبد اٌش١ٍِخ  وّب رؾزٛٞ ػٍٝ  ٚرظٙش فٟ اٌغبٔت اٌشّبٌٟ اٌششلٟ ِٓ لؼبء اٌخؼش ،

ٚ ِض٠غ١خ س١ٍِخ  أراد ٔغغخ خشٕخ س١ٍِخ ٔغت ِزفبٚرخ ِٓ اٌط١ٓ ٚاٌغش٠ٓ ، رزظف ٘زٖ اٌزشثخ ثىٛٔٙب 

 ثبٌغطبء إٌجبرٟٚراد ِغب١ِخ وج١شح ، ٚرزظف ثؼذَ ؽفظٙب ٌٍّبء ٚعش٠ؼخ إٌفبر٠خ ٌزا رىْٛ فم١شح 
(3) 

. 

رىْٛ ٕ٘بن ِغّٛػخ ِٓ اٌّؼبٌغبد ٌٍزغٍت ػٍٝ ٘زٖ اٌظفبد  ْ  أفبْ ؽج١ؼخ ٘زا إٌٛع ٠ؾزبط اٌٝ  ٌٚزا    

اٌغّبد اٌؾ١ٛأٟ اٌؼؼٛٞ ٌٍّؾبفظخ ػٍٝ خ ػبفإِغ اٌزشثخ اٌط١ٕ١خ اٚ اٌغٍج١خ ف١ٙب ثذءا ِٓ ؽش٠مخ ِضعٙب 

 .سؽٛثزٙب 

 -: اٌتـثخ اٌظضـاٌٚخ اٌغـثٍخ : حبٍٔب  

%( 00رٕزشش ٘زٖ اٌزشثخ فٟ اٌغضء اٌغٕٛثٟ ِٓ ِٕطمٗ اٌذساعخ ٚرؾزً ٔغجخ ٚاعؼخ ِٕٙب ، رشىً )     

و00020,1ُِٓ اٌّغبؽخ اٌى١ٍخ ثّغبؽخ رمذس ثـ )
2
 عزٛاء، ٠ٚىْٛأل، اٌظفخ اٌغبٌجخ ٌغطؾٙب ػذَ ا (

 ِظب٘ش ٘زٖ اٌزشثخ ظب٘شح اٌّغّؼبد اٌؾظ٠ٛخثشص أثبٌظخٛس ٚاٌشٚاعت اٌؾظ٠ٛخ ، ِٚٓ ِغطٝ 

ٚفمش٘ب ثبٌّٛاد اٌؼؼ٠ٛخ 
(4)

 -، ٠ّٚىٓ رمغ١ّٙب اٌٝ االرٟ : 

 

                                                           

ثبمععتغؼاَ اٌتّخٍععً اٌغـائطععً ٌتظععٍٕف امععتؼّبالد االؿع اٌقؿاػٍععخ فععً ِضبفظععخ اٌّخٕععى  فٍظععً ٌفتععٗ اٌزٍبشععً , ( 1)

 .117ص , ِظؼؿ مبثك   تمٍٕتً االمتشؼبؿ ػٓ ثؼؼ ٚٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌزغـافٍخ,

 51, ِظؼؿ مبثك , صثبمُ ؿفاق ػجؼ مٛاػي اٌقٌبػي  (2)

 .56ِظؼؿ مبثك , ص ,ِٕٙؼ صنٓ ؿٍ٘ف اٌىؼجً ( (3

 .86, صِظؼؿ مبثك ( مؼبػ ػجؼهللا فؼٍش اٌضزبًِ  , (4
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 -اٌتـثخ اٌظضـاٌٚخ اٌزجنٍخ : -أ

رمغ ػّٓ ِٕطمخ اٌٛد٠بْ اٌغفٍٝ رٕزشش ٘زٖ اٌزشثخ فٟ اٌغضء اٌشّبٌٟ ِٓ اٌٙؼجخ اٌغشث١خ . ٠ٚىْٛ     

ً أزشبس٘ب ٚاعؼ وُ 22540,1، رجٍغ ِغبؽزٙب )  ب
2
، رزىْٛ ٘زٖ اٌزشثخ ِٓ ِٛاد وٍغ١خ ٚس١ٍِخ ٚؽ١ٕ١خ  (

 ِخزٍفخ ِّب ادٜ اٌٝ رؼشػٙب ثّشٚس اٌضِٓ ٌؼ١ٍّبد اٌزؼش٠خ
(1)

 . 

  -تـثخ اٌفٍؼبد ٚثطْٛ االٚػٌخ : -ة

، 1( و400,1ُ)ؽٛاع إٌّزششح فٟ ِٕطمخ اٌذساعخ ، ٚرجٍغ ِغبؽزٙب ألرزٛاعذ ٘زٖ اٌزشة فٟ ثطْٛ ا    

ُ٘ االٚد٠خ اٌزٟ رغٛد ف١ٙب ٚد٠بْ االشؼٍٟ أّه رشثزٙب ِٓ ِٕطمٗ اٌٝ اخشٜ ، ٚٚرزجب٠ٓ ِٕبؽمٙب ٚع

ٚاٌٍٙت ٚاٌغبػخ ٚاٌغٍّبْ ٚاثٛ ؽؼ١ش ٚاٌغؼبسٞ ، رزىْٛ ٘زٖ اٌزشة ِٓ ِض٠ظ سٍِٟ ؽظٛٞ ٠خزٍؾ 

ٙب رشة ٔ  إؼال ػٓ ِض٠غ١خ ؽ١ٕ١خ  س١ٍِخ ( ف ) خىٍظ  ٟٚ٘ راد ٔغغِغ اٌط١ٓ ٚاٌغش٠ٓ ٚطخٛس اٌ

ٌٍضساػخ  خطبٌؾ
(1)

ضساػخ ِٓ خالي ؽفش اثبس ا١ٌّبٖ شغبس إٌخ١ً ثؼذ ر١ٙئزٙب ٌٍأ خ، ٠ّٚىٓ صساػ 

ذٞ ٚاٌغب٠ش ٚاٌذ٠شٞ طٕبف اٌض٘أف اٌج١ئ١خ فٟ رٍه إٌّطمخ ، ِضً عزضّبس٘ب ثأطٕبف رزؾًّ اٌظشٚاٚ

 ششعٟ ٚغ١ش٘ب .ألٚاٌؾ١بٟٔ ٚا

 اٌتـثخ اٌظضـاٌٚخ اٌضزـٌخ : -د

فٟ ِٕبؽك ثبد٠خ اٌغٍّبْ  ٚرغطٟ  ٚالع١ّبرغٛد ٘زٖ اٌزشة فٟ اٌغضء اٌغٕٛثٟ ِٓ ِٕطمخ اٌذساعخ     

ِٓ اٌزشة اٌظؾشا٠ٚخ فٟ اٌٙؼجخ اٌغشث١خ ٚرؾزٛٞ ِؼظُ ِىٛٔبرٙب  1وُ 0003.000ِغبؽخ رمذس ثـ 

 ٠غطٟ عطؾٙب ِغّٛػخ ِٓ اٌؾغبسح راد اٌؾبفبد اٌؾبدح ٚؽغش اٌظٛاْ ٚاٌىٍظ ٚاٌذٌِٚٛب٠ذ ، ػٍٝ

 ٚاٌّغشدح ِٓ اٌزشثخ ٚاٌغجت فٟ رٌه ٠ؼٛد اٌٝ ػٛاًِ اٌزؼش٠خ ثٛاعطخ اٌش٠بػ ٚاٌغ١ٛي ثفؼً االِطبس .

عُ ( وّب  13 -03ٓ  )٠زشاٚػ عّىٙب ِب ث١ ر  إرٍه إٌّبؽك ثىٛٔٙب ل١ٍٍخ اٌغّه رزظف اٌزشثخ فٟ      

رزظف ٘زٖ اٌزشة ٠َٚٛ ( ،  عُ / 13ٞ ِب ٠ؼبدي  )أ،  ٍُِ /عبػخ ( 03ػٍٝ ٌٕفبر٠زٙب اٌٝ )أل٠ظً اٌؾذ ا

ِطبس اٌغبس٠خ ػٍٝ عطؾٙب ثبرغبٖ ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ ، ألِٓ رغشة ١ِبٖ ا ِّب ٠مًٍثبْ ِؼذي إٌفبر٠خ ٚاؽئ  

ع١ٛي ػٍٝ اٌغطؼ ٔؾٛ ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ ،  ٚرٕزٟٙ  ٞ ػٍٝ ١٘ئخرغش ْ  أعًٙ ٌزٍه ا١ٌّبٖ  االِش اٌزٞ

ثبألِبوٓ إٌّخفؼخ ٚ اٌٝ ػ١بع ا١ٌّبٖ ثبٌزجخش ٚأخفبع لبث١ٍزٙب ػٍٝ اٌضساػخ ٚاالٔزبط  اٌضساػٟ ، 

                                                           

 .57ص مبثك,ِظؼؿ , ( ربمُ ٚصبس شبًٔ اٌزٍبشً(1

( فٍظً ٌفتخ ٘ؼاَ اٌزٍبشً , اٌتّخًٍ اٌغـائطً ٌتظٍٕف امتؼّبالد االؿع اٌقؿاػٍخ فعً ِضبفظعخ اٌّخٕعى  ثبمعتغؼاَ (2

 .118صِظؼؿ مبثك , تمٍٕتً االمتشؼبؿ ػٓ ثؼؼ ٚٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌزغـافٍخ , 



 ِضبفظخ فً اٌتّٛؿ ٚأتبد إٌغًٍ فؿاػخ فً اٌّؤحـح اٌزغـافٍخ اٌؼٛاًِ ــاالٚي  اٌفظً

 اٌّخٕى
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ثغجت رؼشػٙب اٌٝ اٌزؼش٠خ اٌش٠ؾ١خ ثشىً ِغزّش (عُ 03اْ رشثزٙب ل١ٍٍخ اٌغّه رزغبٚص )ػٓ فؼال 
(1) 

، 

خشٕخوّب رىْٛ رشثخ ٘زا إٌطبق 
 

ٚراد ٔفبر٠خ ػب١ٌخ ِّب رغّؼ ثزششؼ اٌّبء ِٓ خالٌٙب اٌٝ االػّبق ، 

٠ٛعذ ف١ٙب ثؼغ إٌجبربد اٌطج١ؼ١خ اٌزٟ رّذ عزٚس٘ب ؽ٠ٛال ٌٍؾظٛي  ٟٙ ال رظٍؼ ٌٍضساػخ اال أٗٚثٙزا ف

ػٍٝ ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ ٌعفبدح ِٕٙب
(2) 

. 

 اٌّٛاؿػ اٌّبئٍخ : -6

  -اٚال : اٌٍّبٖ اٌنطضٍخ :

ٚأل١ّ٘خ ٘زٖ االٔٙبس ئ١غخ ١ٌٍّبٖ فٟ ِٕطمخ اٌذساعخ ، ٔٙش اٌفشاد ٚرفشػبرٗ ِٓ اٌّظبدس اٌش٠ؼذ     

 ( . 1)١ٌٙب ثبٌزفظ١ً ، خش٠طخ إزطشق ٚفشٚػٙب عٛف ٠زُ اٌ

  -: شؾ اٌنجً -1

ٚي اٌزٞ ٠ذخً ِٕطمخ اٌذساعخ ِٓ عٙزٙب اٌشّب١ٌخ اٌغشث١خ ثؼذ أمغبَ ٔٙش أل٠ؼذ اٌفشع اٌشئ١ظ ٚ ا    

ٌمؼبء  داس٠خاإل٠ذخً اٌؾذٚد ٚاٌغجً ٚاٌؼطشبْ فٟ ِؾبفظخ اٌمبدع١خ ، : ٓ ّ٘ب١اٌٝ فشػ١ٓ سئ١غاٌفشاد 

  خطؼٗ ٌّغبفوُ( ، ٚثؼذ ل٠51جٍغ ؽٛي إٌٙش اٌىٍٟ فٟ اٌّؾبفظخ  )وّب ( ،  خ) اٌغّغ خماٌّغذ ػٕذ ِٕط

ٓ   وُ( 01) وُ(  21ؽٛي )  ٚشثٟ ، اٌششلٟ ٠ؼشف ثشؾ اٌغ٠ٛش رششلٟ ٚغ  ٠زفشع إٌٙش اٌٝ فشػ١

 خْ لجً دخٌٛٗ ِذ٠ٕخ اٌغّبٚح ثّغبفوُ( صُ ٠ٍزمٟ ثشؾ اٌؼطشب 0ٚاٌغشثٟ ٠ؼشف ثشؾ اٌغّبٚح ثطٛي )

داس٠خ فٟ ِؾبفظخ رٞ لبسإل٠ظً اٌؾذٚد ا ْ  أإٌٙش ثّغشاٖ ثبرغبٖ اٌششق اٌٝ  وُ( ، ٚثؼذ٘ب ٠غزّش3)
(3)

. 

/0331َرظش٠ف إٌٙش )ر ثٍغ ِغّٛع إ( رظبس٠ف ِٕٚبع١ت شؾ اٌغجً ٠0ٛػؼ اٌغذٚي )    
2
/صب( األ  

ػٍٝ ل١ُ ٌّؼذالد أْ شٙش رّٛص عغً أر رج١ٓ إىً وج١ش ث١ٓ شٙش ٚاخش ، ثبٌززثزة ثش ٠زظفأْ إٌٙش 

َ 004اٌزظش٠ف اٌشٙش٠خ ثٛالغ )
2

ٚ٘زا ثغجت رؾ٠ًٛ ١ِبٖ ِٕخفغ اٌضشصبس اٌٝ ٔٙش اٌفشاد / صب ( 

41َ، فٟ ؽ١ٓ عغً شٙش ِب٠ظ الً و١ّخ رظش٠ف ثٍغذ )ٌزؼض٠ض اٌؼغض اٌّبئٟ اٌٛاسد اٌٝ اٌّظذس 
2

/ صب 

10َ( ، اِب ِؼذي اٌزظش٠ف اٌغٕٛٞ ثٍغ  )
2

ٚرشش٠ٓ  / صب ( ، فٟ ؽ١ٓ عغً ِٕغٛة إٌٙش فٟ شٙش رّٛص

5,1َاػٍٝ ِؼذي ) االٚي
3
َ 3,4، اِب شٙش ِب٠ظ عغً اٚؽئ ِؼذي ٌّغزٜٛ ِٕغٛة إٌٙش )  ( 

2
 ، )

َ 0,4) ب ثٍغ ِؼذي إٌّغٛة اٌغٕٛٞ ث١ّٕ
3
 ) . 

                                                           

 53ص , ِظؼؿ مبثك, ثبمُ ؿفاق ػجؼ مٛاػي اٌقٌبػي ( (1

دمحم فٍٍش ػٛاػ اٌزٕبثً , احـ اٌّٛاؿػ اٌّبئٍخ فً أتبرٍخ ثؼغ االؿاػً اٌقؿاػٍخ فً لؼبء اٌنٍّبْ ) ِضبفظخ  ((2

 .39, ص 2115اٌؼـاق(  ؿمبٌخ ِبرنتٍـ غٍـ ِٕشٛؿح , وٍٍخ اٌتـثٍخ ٌٍؼٍَٛ االٔنبٍٔخ , ربِؼخ اٌجظـح ,  –اٌّخٕى 

 . 134, ِظؼؿ مبثك , صفٍظً ٌفتخ ٘ؼاَ اٌزٍبشً ( 3)

   



 ِضبفظخ فً اٌتّٛؿ ٚأتبد إٌغًٍ فؿاػخ فً اٌّؤحـح اٌزغـافٍخ اٌؼٛاًِ ــاالٚي  اٌفظً

 اٌّخٕى
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 اٌّٛاسد اٌّبئ١خ اٌغطؾ١خ فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ( 1خش٠طخ )

 ٌؼبِخ ٌٍّنبصخ , عـٌطخ ِضبفظخ اٌّخٕى, اٌّمٍبكاٌجبصج اػتّبػا ػٍى: ٚفاؿح اٌّٛاؿػ اٌّبئٍخ , اٌّؼٌـٌخ ا اٌّظؼؿ:  

(50000:1)  , 2118 . 



 ِضبفظخ فً اٌتّٛؿ ٚأتبد إٌغًٍ فؿاػخ فً اٌّؤحـح اٌزغـافٍخ اٌؼٛاًِ ــاالٚي  اٌفظً

 اٌّخٕى
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 1300رظبس٠ف ِٕٚبع١ت ٔٙش اٌغجً  فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ ٌغٕخ ( 0عذٚي  )

 شؾ اٌنجً اٌشٙٛؿ

 َإٌّنٛة /  / حب3اٌتظـٌف َ

 516 83 وبًٔٛٔ اٌخبًٔ

 519 91 شجبؽ

 417 61 اؽاؿ

 612 92 ٍٔنبْ

 415 57 ِبٌل

 418 68 صقٌـاْ

 617 115 تّٛف

 516 91 اة

 614 98 اٌٍٛي

 617 117 تشـٌٓ االٚي

 614 95 تشـٌٓ اٌخبًٔ

 516 85 وبْٔٛ االٚي

 6911 1142 اٌّزّٛع

 518 79 اٌّؼؼي

ٌفًٕ , ثٍبٔبد غٍـ ِٕشٛؿح اٌّظؼؿ : اٌجبصج ثبالػتّبػ ػٍى : ِؼٌـٌخ اٌّٛاؿػ اٌّبئٍخ فً ِضبفظخ اٌّخٕى , اٌمنُ ا         

,2119. 

  -: شؾ اٌؼطشبْ -2

اَ اٌذش١ش( ، ٠جٍغ ٠ؼذ اٌفشع اٌضبٟٔ ٌٕٙش اٌفشاد ، ٠ذخً اٌؾذٚد االداس٠خ ػٕذ لؼبء اٌّغذ فٟ لش٠خ )    

( 3اٌشّبي ِٓ ِذ٠ٕخ اٌغّبٚح  ثـ ) ، ٚ ٠غزّش ثّغشاٖ ٔؾٛ اٌغٕٛة اٌششلٟ  اٌٝ( وُ  031ؽٛي إٌٙش )

ْ ٠ظً اٌؾذٚد أشؾ اٌغّبٚح ، ٠ٚٛاطً ِغشاٖ اٌٝ  وُ ، ثؼذ٘ب ٠ٍزمٟ ِغ شؾ اٌغّبٚح  ١ٌىْٛ ِغشٜ

ٌّؾبفظخ  رٞ لبس داس٠خاإل
(1)

/ 030َِغّٛع اٌزظش٠ف اٌغٕٛٞ ثٍغ ) ْأ( ٠03ج١ٓ اٌغذٚي ) ، 
2

/صب( 

َ 035ظش٠ف ا١ٌّبٖ فٟ ٔٙش اٌؼطشبْ ) ػٍٝ ل١ُ ٌزأ شٙش رّٛص غًع  
2

ٚ٘زا ٔبرظ ِٓ رض٠ٚذ ٔٙش / صب( 

ِ  ،ؼض٠ض اٌؼغض اٌّبئٟ اٌغٕٛٞ لبد اٌّبئ١خ ِٓ ِٕخفغ اٌضشصبس ٌزاٌفشاد ِٓ االؽال ب شٙش ِب٠ظ عغً ا

َ 31)  خلً ل١ّأ
2

10,3َ( فٟ ؽ١ٓ ثٍغ اٌّؼذي اٌغٕٛٞ ٌٍٕٙش )  / صب
2

 / صب (  

                                                           

 . 33سعاد عبد هللا , مصدر سابق , ص (1)



 ِضبفظخ فً اٌتّٛؿ ٚأتبد إٌغًٍ فؿاػخ فً اٌّؤحـح اٌزغـافٍخ اٌؼٛاًِ ــاالٚي  اٌفظً

 اٌّخٕى
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ِ  5,0ػٍٝ ل١ُ ثٍغذ )أ وبْٔٛ االٚيغً شٙش ع   َ(55,4ثٍغ ِغّٛػٙب ) ب ِٕبع١ت إٌٙشِ  ا  ب شٙش َ( ، ا

3,1ٍَغ ) غً اٚؽئ ل١ُ ٌٍّٕبع١ت ثِب٠ظ فمذ ع  
 

 ، )  ِ (َ 4,4ب اٌّؼذي اٌغٕٛٞ فىبْ )ا
 
 
(1) 

. 

 1300ٔٙش اٌؼطشبْ  فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ ٌغٕخ ( رظبس٠ف ِٕٚبع١ت 03عذٚي  )

 شؾ اٌؼطشبْ اٌشٙٛؿ

 إٌّنٛة / َ / حب3اٌتظـٌف َ

 418 61 وبًٔٛٔ اٌخبًٔ

 516 85 شجبؽ

 416 57 اؽاؿ

 514 77 ٍٔنبْ

 412 47 ِبٌل

 417 62 صقٌـاْ

 614 116 تّٛف

 512 78 اة

 517 84 اٌٍٛي

 615 91 تشـٌٓ االٚي

 616 96 تشـٌٓ اٌخبًٔ

 618 99 وبْٔٛ االٚي

 6615 941 اٌّزّٛع

 515 7814 اٌّؼؼي

اٌّظؼؿ : اٌجبصج ثبالػتّبػ ػٍى : ِؼٌـٌخ اٌّٛاؿػ اٌّبئٍخ فً ِضبفظخ اٌّخٕى , اٌمنُ اٌفًٕ , ثٍبٔبد غٍـ ِٕشٛؿح      

,2119 . 

                                                           

 . 2121ِؼٌـٌخ اٌّٛاؿػ اٌّبئٍخ فً ِضبفظخ اٌّخٕى , اٌمنُ اٌفًٕ , ثٍبٔبد غٍـ ِٕشٛؿح , (1)



 ِضبفظخ فً اٌتّٛؿ ٚأتبد إٌغًٍ فؿاػخ فً اٌّؤحـح اٌزغـافٍخ اٌؼٛاًِ ــاالٚي  اٌفظً

 اٌّخٕى
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ٌغٕخ  شجىخ اٌش١ِضخ ذااٌزٟ رش٠ٚٙب فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ ػاؽٛاي االٔٙبس ٚاٌمٕٛاد ٚاٌزظبس٠ف  (00عذٚي )

1300 

 / حب 3اٌتظـٌف َ اٌطٛي امُ إٌٙـ

 13715 117 ٔٙـ اٌفـاد

 15 32 ٔٙـ اٌنٌٛـ

 9 112 ِٕغفغ طٍٍجبد

 8 16 لٕبح اٌظبفً فً اٌغؼـ

 115 816 لٕبح آي فـؽٛمً / فـػً

 2 511 لٕبح آي مزً

 115 2 ػٚة اٌّظٍفً / فـػً

 17415 27217 اٌّزّٛع

ِؼٌـٌخ اٌّٛاؿػ اٌّبئٍخ فً ِضبفظخ اٌّخٕى , لنُ اٌتغطٍؾ ؼـاق , ٚفاؿح اٌّٛاؿػ اٌّبئٍخ , اٌ اٌّظؼؿ :رّٙٛؿٌخ

 . 2119ؼخ , ثٍبٔبد غٍـ ِٕشٛؿح , ٚاٌّتبث

  -: شؾ اٌـٍِخخ -3

ٛا١ٔخ ، ٠ذخً شؾ اٌش١ِضخ فٟ اٌغبٔت اٌشّبٌٟ اٌغشثٟ ػٕذ لؼبء إٌغّٟ ،  ٠ٚؼذ ِٓ رٔبئت شؾ اٌذ٠      

ر ٠ٕزٟٙ ثظٛسح ِغّٛػخ ِٓ اٌغذاٚي اٌزٟ إ٠ظً ِشوض لؼبء اٌش١ِضخ  ْ  أ٠غشٞ ثبرغبٖ اٌغٕٛة اٌٝ 

 وُ(25,5)١ٌظً ؽٌٛٗ اٌٝ  ٘ٛ فٟ ٘زا ٠ّزذٚ ،اٌٝ لؼبء اٌٛسوبء ٚطٛالً ١ِضخ رزالشٝ عٕٛة لؼبء اٌش

 ( دُٚٔ 42333س اٌّغبؽخ اٌّش٠ٚخ  ثـ )  فٟ ؽ١ٓ رمذ
(1)

 .( 02، أظش اٌغذٚي ) 

 1300ٌغٕخ  فٟ ِٕطمخ اٌذساعخ اإلسٚائٟاٌغذاٚي اٌشئ١غخ اٌّزفشػخ ِٓ شؾ اٌش١ِضخ ( 01عذٚي )

 اٌّٛلغ اٌطٛي وُ / حب 3ِؼؼي اٌتظـٌف َ امُ اٌزؼٚي د

 لؼبء اٌـٍِخخ 3616 1113 شؾ اٌـٍِخخ 1

 لؼبء اٌـٍِخخ 64 11 ٔٙـ تغؾٌخ شؾ اٌـٍِخخ 2

 اٌـٍِخخلؼبء  4 818 رؼٚي اٌىطؼخ اٌـئٍنخ 3

 لؼبء اٌٛؿوبء 618 9 رؼٚي عٌٛنخ 4

 لؼبء اٌٙالي 11135 515 لٕبح ِشـٚع اٌٙالي 5

  121175 4516 اٌّزّٛع     اي

   رّٙٛؿٌخ اٌؼـاق , ٚفاؿح اٌّٛاؿػ اٌّبئٍخ ,  ِؼٌـٌخ اٌّٛاؿػ اٌّبئٍخ فً ِضبفظخ اٌّخٕى , لنُ اٌتغطٍؾ  اٌّظؼؿ :    

 . 2119, ٚاٌّتبثؼخ , ثٍبٔبد غٍـ ِٕشٛؿح 

                                                           

فععً تمٍععٍُ ٚالععغ فؿاػععخ اٌّضبطععًٍ فععً لؼععبء  GISفٍظععً ٌفتععٗ اٌزٍبشععً , امععتغؼاَ ٔظععُ اٌّؼٍِٛععبد اٌزغـافٍععخ  ( 1)

 . 88, ص2114االػاة , ربِؼخ اٌجظـح , وٍٍخ ,  ؿمبٌخ ِبرنتٍـ ,اٌـٍِخخ 
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 اٌّخٕى
 

 
58 

      ِ ب اٌغبٔت اال٠غش ٠ٕفشد ِٕٗ صالس فشٚع سئ١غخ ِٕٙب ِششٚع لؼبء اٌٙالي ػٍٝ اٌغبٔت اال٠ّٓ ، ا

ا١ٌّذع١خ  -ٚعذٚي خ٠ٛغخ ، ْ ّٚ٘ب عذٚي اٌىطؼخ اٌشئ١ظ ف١خشط ِٕٗ  فشػب
(1)

 . 

)  ثٍغذ ر  إة آ٠ف إٌٙش٠خ فٟ شٙش ػٍٝ ل١ُ ٌّؼذالد اٌزظشأ إٌٙش ( عغ٠01ًزج١ٓ ِٓ اٌغذٚي )    

/ صب ( فٟ ؽ١ٓ 2َ 03,2ٚؽئ رظش٠ف ٌٍٕٙش ثٍغ )أٓ اٌضبٟٔ فمذ عغً ب شٙش رشش٠ِ  أ/ صب ( ،  2َ 01,1

ػٍٝ ل١ُ ٌٍّؼذي ار أة  آ، فمذ عغً فٟ شٙش  ب ِٕغٛة إٌٙشِ  أ،  (/ صب 2َ 00,2ثٍغ اٌزظش٠ف اٌغٕٛٞ )

ذي ث١ّٕب اٌّؼ( ، َ  00,2ثٍغ ) إر  لً ل١ّخ ٌٍّٕغٛة أىبْ فب شٙش رشش٠ٓ اٌضبٟٔ  ِ  أ، َ(  02,3)  ثٍغ  

 َ( . 01,5اٌغٕٛٞ ٌٍّٕغٛة ثٍغ )

 1300رظبس٠ف ِٕٚبع١ت ٔٙش اٌش١ِضخ  فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ ٌغٕخ ( 02عذٚي  )    

 شؾ اٌش١ِضخ اٌشٙٛس

 إٌّغٛة /َ /صب2اٌزظش٠ف َ

 00,2 03,4 وبٟٔٛٔ اٌضبٟٔ

 01,3 00,1 شجبؽ

 01,5 00,2 اراس

 02,0 00,0 ١ٔغبْ

 01,5 00,1 ِب٠ظ

 01,1 00,1 ؽض٠شاْ

 01,0 00,2 رّٛص

 02,3 01,1 اة

 01,4 00,4 ا٠ٍٛي

 01,0 00,1 رشش٠ٓ االٚي

 00,1 03,2 رشش٠ٓ اٌضبٟٔ

 01,02 01,0 وبْٔٛ االٚي

 030,0 024,0 اٌّغّٛع

 01,5 00,2 اٌّؼذي

 . 2119, اٌّظؼؿ: ِؼٌـٌخ اٌّٛاؿػ اٌّبئٍخ فً ِضبفظخ اٌّخٕى , اٌمنُ اٌفًٕ , ثٍبٔبد غٍـ ِٕشٛؿح     

                                                           

ؿمبٌخ ِبرنتٍـ ,وٍٍخ االػاة  اٌتٍّٕخ اٌـٌفٍخ فً لؼبء اٌـٍِخخ , ال ِىبٔبداؿوبْ ٔبً٘ ِٛمى , تضًٍٍ رغـافً  ( 1)

 . 53, ص2116ربِؼخ ؽي لبؿ , ٌنٕخ 
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اٌؾظخ اٌّبئ١خ ال رىفٟ   ْ  إٔٙبس ، اال ألٟ ِٕطمخ اٌذساعخ ػٍٝ ١ِبٖ ٘زٖ اشغبس إٌخ١ً فأرؼزّذ صساػخ 

اٌؾظض اٌّبئ١خ ِٓ ٔٙبس  ٚاٌزغبٚص ػٍٝ ألٔخفبع ِٕبع١ت اٌزٛع١غ اٌّغبؽخ اٌضساػ١خ ، ثغجت ا

فٟ ػذَ اٌزٛعغ فٟ صساػخ  اً وج١ش اً اٌّؾبفظبد اٌّغبٚسح  ، فؼال ػٓ اٌغبٔت اٌغ١بعٟ ، ٚ٘زا ٠ؼذ ِؤشش

 شغبس إٌخ١ً ٚر١ّٕزٙب .أ

  -: : اٌٍّبٖ اٌزٛفٍخ حبٍٔب

اٌّٛاسد اٌّبئ١خ اٌّّٙخ ٚالع١ّب فٟ إٌّبؽك اٌغبفخ ٚشجٗ اٌغبفٗ؛ ألٔٙب رؼٛع اٌٝ  ٜؽذأرؼذ ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ     

ؽذ ِب إٌمض اٌؾبطً فٟ اٌّٛاسد اٌّبئ١خ االخشٜ
(1) 

ٚأل١ّ٘زٙب اٌجبٌغخ فٟ صساػخ اٌّؾبط١ً اٌظ١ف١خ  ،

ً سئ١غ اً فأٔٙب رؼذ ِظذس زضّبس ٌذ٠ِّٛخ إٌشبؽ اٌضساػٟ ، ار ثذأد اٌذٚائش اٌّخزظخ فٟ اٌزٛعغ فٟ اع  ب

 ،سرٛاص٠خ ثٙذف رٛؽ١ٓ ٚاعزمشاس اٌغىبْ اٌجذٚ ٚاٌمجبئً اٌشػ٠ٛخ إلثبس االً رٍه ا١ٌّبٖ ػٓ ؽش٠ك ؽفش ا

 ٚاٌّغبّ٘خ فٟ رشغ١ؼُٙ ػٍٝ صساػخ ِؾبط١ً اٌؼٍف ٚاٌّؾبط١ً اٌضساػ١خ االخشٜ

خزالف ؽج١ؼخ ألخش رجؼب آػّبلٙب ِٓ ِىبْ اٌٝ أ١بٖ  فٟ اٌغٙبد اٌغشث١خ  ٚرخزٍف ا٠ٌّىضش رشوض رٍه       

َ( فٟ إٌّبؽك اٌشّب١ٌخ  اٌٝ ٠13زشاٚػ ػّمٙب ث١ٓ ) ٚسع ٚعّه اٌطجمخ اٌؾب٠ٚخ ػٍٝ ا١ٌّبٖ ، ألعطؼ ا

َ( فٟ اٌّٛالغ اٌمش٠جخ ِٓ اٌؾذٚد ِغ اٌغؼٛد٠خ 123)
(2) 

. 

خش ، ٚ٘ٛ ساعغ اٌٝ اٌشىً اٌزؼبس٠غٟ ٌٍّٕطمخ ، آه اٌّغز٠ٛبد ِٓ ِىبْ اٌٝ وّب ٠ٛعذ رجب٠ٓ فٟ رٍ    

َ( اٚ 133رظً اٌٝ اوضش ِٓ ) ر  إؽك اٌغشث١خ ٚاٌغٕٛث١خ اٌغشث١خ ، وّب فٟ إٌّب ػ١ّمخػّبق ثأار رٛعذ 

َ( ، ٚ٘زا وٍٗ ِشرجؾ 2رىْٛ لش٠جخ اٌٝ اٌغطؼ ، وّب فٟ ِٕبؽك اٌغًٙ اٌشعٛثٟ ، ار رظً اٌٝ)

 ،٠شرفغ ِغزٛا٘ب فٟ اٌغٕٛاد اٌّط١شح ٚرمً فٟ فزشح اٌغفبف ر  إِطبس اٚ اٌم١ٍٍخ ، ألاٌغض٠شح  اد ثبٌغٕٛا

 ٚآخشٜخش ٚث١ٓ ِٕطمٗ آث١ٓ ثئش ٚ ؽبلخ اٌجئش رخزٍف ْ  إثّؼٕٝ 
(3)

.  

   -: ٠ّٚىٓ رمغ١ُ ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ اٌٝ لغ١ّٓ    

 -: إٌٍبثٍغ ) اٌؼٍْٛ ( -1

ٌٟ ِٓ اٌٙؼجخ ٚاٌزٟ ا١ٌٕبث١غ  فٟ ِٕطمخ اٌذساعخ فٟ اٌغضء اٌشّب، ظٙٛس  (٠0الؽع ِٓ اٌخش٠طخ )    

ٌالٔؾذاس ِٓ اٌغٕٛة اٌغشثٟ ٚاٌغشة ٔؾٛ  االرغبٖ اٌؼبَ اٌٛد٠بْ اٌغفٍٝ ٟٚ٘ رّزذ ِغ  خرمغ ػّٓ ِٕطم

ّ٘ٙب )ػ١ٓ اٌجطبػ  ٚػ١ٓ أرٕزشش ف١ٙب ِغّٛػخ ِٓ اٌؼ١ْٛ  ر  إ، اٌشّبي اٌششلٟ ٚاٌششق ٔؾٛ اٌفشاد 

                                                           

  . 1991,  اٌضىّخ , ثغؼاػبفخ , ػاؿ لظً ػجؼ اٌّزٍؼ اٌنبِـائً , ػجؼ ِغٛؿ اٌـٌضبًٔ , رغـافٍخ االؿاػً اٌز (1)

 .141ربمُ ٚصٛاس اٌزٍبشً , ِظؼؿ مبثك , ص (2)

   . 2121/ 8 / 21اٌؼؿامخ اٌٍّؼأٍخ ثتبؿٌظ  (3)
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 ط١ذ اٌغؼبسٞ ٚ  اٌضٛس٠خ ٚ ػ١ٓ عؼذح ٚ ػ١ٓ اثٛ اٌغ١ظ ٚػ١ٓ ؽّٛد ( ، ِٕٚٙب ػ١ْٛ دائّخ اٌغش٠بْ

اٌظٍذح  ػٛاًِ رزؼٍك ثطج١ؼخ اٌظخٛسأزشبس ٌٝ ا ٕبعجت ٠٘ؼٛد ِضً ػ١ٓ )ط١ذ( فٟ لؼبء اٌخؼش ، 

اٌمبدسح ػٍٝ رخض٠ٓ ا١ٌّبٖ ٚاٌّؾبفظخ ػ١ٍٙب ِٓ اٌزغشة ٚاٌؼ١بع 
(0)

. 

 -: ثبؿاَ -2

لً أٚ أَ(  23ثبس ٠ض٠ذ ػّمٙب ػٓ ) آخش فٕٙبن آفٟ ِٕطمخ اٌذساعخ ِٓ ِىبْ اٌٝ  س٢ثباػّبق أرزجب٠ٓ     

ٍفخ ٚاٌزٟ رظً اٌؼ١ّمخ اٌزٟ رؾفش ٌٍّشبس٠غ اٌّخز ٢ثبسا وّب رٛعذوّب فٟ ِٕبؽك اٌغٍّبْ ٚ ثظ١ٗ ، 

فٟ ِٕبؽك اٌغٍّبْ وّب  (  033َػّبلٙب اٌٝ )أ
(2) 

. 

ر وبْ ِغّٛػٙب إخ ٚغ١ش اٌؼبٍِخ اٌزٟ رُ ؽفش٘ب ، اٌضساػ١خ اٌؼبٍِ ٢ثبسا( ػذد ٠03ٛػؼ اٌغذٚي )    

ٚلذ لغّذ ِب ، ( ثئش032اٌمطبع اٌؼبَ ثؼذد ثٍغ ) ( ثئش ، ِٛصػخ ِب ث١ٓ اٌّؾفٛسح ِٓ  0004ؽٛاٌٝ ) 

 . ر١ّٕخ الب١ٌُ ( ثئش00( ثئش لش٠خ ػظش٠خ  ٚ)24ػ١خ ٚ )ِجبدسح صسا ( ثئش 30ث١ٓ )

  ِ ثطش٠مٗ اٌجش٠ّخ اٌجئش اٌٛاؽذ  ، ٠ٚظً عؼش ؽفش (ثئش0101خبص )ِٓ لجً اٌمطبع اٌب اٌّؾفٛسح ا

ِٓ ِىبْ ٚ أ آخشٜاٌٝ  خ١خ اٌجئش ِٓ اٌّبء ِٓ ِٕطمٔزبعإ، رزجب٠ٓ  (د٠ٕبس 53333فٟ اٌّزٛعؾ )ا١ٌذ٠ٚخ 

 ٢ثبساه زشبفٙب ، ٠ٚزُ اعزٙالن ِؼظُ رٍخش رجؼب ٌغؼخ اٌجئش ٚػّك اٌطجمخ اٌؾب٠ٚخ ٌٍّبء اٌزٟ رُ اوآاٌٝ 

ألغشاع اٌضساػخ ٚاٌششة ٚرشث١خ اٌؾ١ٛأبد 
(2)

. 

اٌّٛاسد االعبع١خ اٌزٟ رمغ ػّٓ  ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ فٟ ِٕطمخ اٌذساعخ  رؼذ ِٓ ْ  أ ،ٔغزٕزظ ِّب عجك    

ُ فٟ ص٠بدح اٌّغبؽبد اٌضساػ١خ ِٙٓ اٌّّىٓ اْ رغطالؽ١زٙب  ْ  أر رج١ٓ إساػٟ اٌٙؼجخ اٌغشث١خ فمؾ ، أ

شغبس إٌخ١ً ، ؽ١ش رزؾذٜ رٍه أٔٛاع ِٓ اٌّؾبط١ً اٌضساػ١خ ِٕٚٙب أّبس٘ب ثضساػخ عزضػٓ ؽش٠ك ا  

دٌذ اٌذساعبد  أر  ، ػزٕبء ثٙب شغبس ظشٚف اٌج١ئخ اٌظؾشا٠ٚخ ٚ رّٕٛ ٚرضّش فٟ رٍه إٌّبؽك ثؼذ اال  ألا

زٟ رظٍؼ اٌ إٌّبؽك اٌغشث١خ ٌجبد٠خ اٌّضٕٝ رؾزٛٞ ػٍٝ و١ّبد وج١شح ِٓ ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ ْ  إاٌغ١ٌٛٛع١خ  

رٛف١ش اٌخذِبد ٌٍغىبْ اٌشؽً ٚفٟ ر١ّٕخ رٍه إٌّبؽك ِّب ٠زطٍت ا٘زّبَ اٌغبٔت اٌؾىِٟٛ  ٌٍضساػخ 

ادخبي ،ٚص٠بدح اٌشلؼخ اٌضساػ١خ ٌٍّؾبفظخ رغبُ٘ فٟ  خٔشبء ِؾطبد ثغزٕإعزضساػٙب ٚٚاعزضّبس٘ب ٚا

 ١ٓ ٚاٌّغزضّش٠ٓ ٚثفٛائذ ل١ٍٍخ .ٚرمذ٠ُ اٌمشٚع ٌٍّضاسػ ثبسا٢بس٠خ ِٓ اٌزّٛس ، ٚاٌم١بَ ثؾفش طٕبف رغأ

 
                                                           

  للهضبة الغربٌة بٌن بحٌررً الرزازة وساوة المرقطعةعاٌد ساسم حسن الزاملً  , االشكال االرضٌة فً الحافات  (1)

 .72ص , 2007, لسنة سامعة بغداد  – اآلدابواثارها على النشاط البشري , اطروحة دكرورا , كلٌة 
 . 96, ص211 ,  1ػجؼ اٌفتبس طؼٌك ػجؼهللا  ٚاعـْٚ ,رغـافٍخ اٌّٛاؿػ اٌّبئٍخ اٌّؼبطـح , ؽ (2)

 2020/ 27/3برأرٌخ  ’ ( الدراسة المٌدانٌة (3
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 1300اٌؼ١ْٛ ٚاالثبس فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ ٌغٕخ ( 0خش٠طخ )

اٌجبصعععج اػتّعععبػا ػٍعععى: ٚفاؿح اٌّعععٛاؿػ اٌّبئٍعععخ , اٌّؼٌـٌعععخ اٌؼبِعععخ ٌٍّنعععبصخ , عـٌطعععخ ِضبفظعععخ اٌّخٕعععى,  اٌّظعععؼؿ:    

 . 2118,  (50000 :1)اٌّمٍبك



 ِضبفظخ فً اٌتّٛؿ ٚأتبد إٌغًٍ فؿاػخ فً اٌّؤحـح اٌزغـافٍخ اٌؼٛاًِ ــاالٚي  اٌفظً
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اٌّٛصػخ ؽغت اٌٛؽذاد االداس٠خ فٟ ِٕطمٗ اٌذساعخ ٌغٕخ  ػذد االثبس اٌضساػ١خ ( 03عذٚي )     

1300 

 اٌتنٍنً
 اٌشؼت

 اٌقؿاػٍخ

 

 

 ػؼػ االثبؿ اٌّضفٛؿح ِٓ 

 اٌمطبع اٌؼبَ

 ػؼػ االثبؿ اٌّضفٛؿح ِٓ

 اٌمطبع اٌغبص 

 

 ػؼػ االثبؿ اٌؼبٍِخ ٚغٍـ اٌؼبٍِخ

  

 

 

 ػؼػ االثبؿ اٌؼبٍِخ ٚغٍـ اٌؼبٍِخ

 

 اٌنّبٚح 1

 فؿاػٍخثئـ ِجبػؿح  49

1797 
 ثئـ لـٌخ ػظـٌخ  35

 ثئـ تٍّٕخ البٌٍُ  19

 91 - اٌغؼـ 2

 8 - اٌٙالي 3

 1895 113 اٌّزّٛع 

 . 2121اٌّظؼؿ : اٌجبصج ثبالػتّبػ ػٍى : ِؼٌـٌخ فؿاػخ ِضبفظخ اٌّخٕى , لنُ االصظبء , ثٍبٔبد غٍـ ِٕشٛؿح , 
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 اٌّجحث اٌثبٟٔ

 -: اٌؼٛاًِ اٌجشر٠خ

فٟ جٌؼ١ٍّحش جٌضسجػ١س  ج٠ؿحذح ٚأضإغش عٍرح جٌطٟ ٌإلٔغحْ ِؿّٛػس ِٓ جألدٚجس جٌّطؼذدز ٚجٌفؼحٌس      

جٌف١ٕس ، فٕٙحن ِؿّٛػس ِٓ ٚ جٌخرشز جٌىفحءز ػٍٝ ِذٜ ِىحٔحش الج ضٍه١س ،  ضطٛلف ٔطحؾإلٔطحؼ ٚجإلٚج

عٛجء وحٔص ٌألغشجع  جٌّطغ١شجش جاللطظحد٠س جٌطٟ ضكذد ٔٛع جعطؼّحالش جألسع :جٌّطغ١شجش ِٕٙح

ٚ جٌطؿحس٠س أٚ جٌظٕحػ١س أٚ جٌخذ١ِس ٚجٌّطغ١شجش جٌذ٠ّٛغشجف١س جٌّطّػٍس ذحٌٛالدجش ٚجٌٛف١حش أجٌضسجػ١س 

ر ضغحُ٘ وٍٙح فٟ ضكذ٠ذ جضؿح٘حش جالٔطحؼ جٌضسجػٟ ئٌطحس٠خ١س ٚجٌذ١ٕ٠س ، ؾطّحػ١س ٚجٚجٌٙؿشز، ٚجٌّطغ١شجش جال

   -ضُ ؾّغ ضٍه جٌؼٛجًِ ذحالضٟ : ٚفٟ جالػُِٚح ٠شضرؾ ذٗ ، 

 -: حجُ ٚ ّٔٛ اٌطىبْ  -1

طٕحفٙح أخطالف ٠ذٞ جٌؼحٍِس فٟ جٌضسجػس ػٍٝ جألج ػذد٘طّص وػ١ش ِٓ جٌذسجعحش ذّغأٌس أ    

ػّحي ألجأٞ ٔٛع ِٓ ِّحسعس ٔط١ؿس ٌٍذٚس جٌىر١ش جٌزٞ ضإد٠ٗ ٘زٖ جٌمٜٛ فٟ جٌّطٕٛػس ،   ٚذحخطظحطحضٙح

حٌػشٚز جٌرشش٠س جقذٜ ِمِٛحش جٌط١ّٕس فٚجٌططٛس ٚجٌطى١ف ، ٌٚمذسز ٘زٖ جٌمٜٛ ػٍٝ جٌطأغ١ش جٌضسجػ١س 

ٓ ضطٛس جٌّغطٜٛ جٌّؼٕٛٞ ٚجٌكؼحسٞجٌضسجػ١س فٟ أٞ ِؿطّغ ٚفٟ أٞ دٌٚس ِٓ جٌذٚي ذغغ جٌٕظش ػ
(1)

. 

،  ٚذٕغرس ضغ١١ش  9101غٕس ٌ  ٠حدز ػذد٠سصٔؿذ  ،( 9102ٚػٕذ دسجعس عىحْ ِٕطمس جٌذسجعس فٟ عٕس )     

( ذٍغ 9102ٔالقع ِؿّٛع جٌغىحْ عٕس )( 2ٚ خش٠طس ) (01ؾذٚي ) ِٓ، %( 9262ذٍغص قٛجٌٟ )

ً ِح ذ١ٓ عىحْ( ٔغّس ٚلذ 002911) ً ذ١ث١ح  ( ،ٔغّس111905جٌش٠ف جٌز٠ٓ ٚطٍٛج جٌٝ ) ضٛصػٛجً ضٛص٠ؼح

%( ،  ؾحء لؼحء 9062، ذٕغرس )( ٔغّس900219ىحْ جٌكؼش جٌرحٌغ ػذدُ٘ )ِطفٛل١ٓ ذزٌه ػٍٝ ع

%( ، فٟ ق١ٓ ؾحء 9062ذٕغرس ) ( ٔغّس010005كٛجٌٟ )ذد عىحْ جٌش٠ف ٌٚٝ فٟ ػذألج جٌٛسوحء ذحٌّشضرس

ؿحءش ذٙح ف رسلً ِشضأِح أ%( ، 0560( ٔغّس ذٕغرس )00125د )ذؼذٖ لؼحء جٌغّحٚز ذحٌّشضرس جٌػح١ٔس ذؼذ

جٌّشضرس قطً لؼحء جٌغّحٚز أِح عىحْ جٌكؼش فمذ أ%(  1610ٚذٕغرس ) ( ٔغّس20) ئْر ذٍغ جٌرظ١س  سٔحق١

%( غُ ؾحء ذؼذٖ لؼحء جٌش١ِػس ذحٌّشضرس جٌػح١ٔس ذؼذد ) 21)ذٕغرس   ( ٔغّس999912جالٌٚٝ ذؼذد ذٍغ )

 . %(9فمذ ذٍغ   ) 9102 -9101ِح ِؼذي جٌّٕٛ جٌغٕٛٞ ٌغٕٛجش  أ, %(9969ذٕغرس ) ( ٔغّس 21109

حٌؼ١ٍّحش جٌضسجػ١س ذ ِطؼٍمسضأغ١شجش  ِؿّٛػس ٠ٚإدٞ جٌغىحْ دٚسج ور١شج ذحٌٕشحؽ جٌضسػٟ ٠ٚإغش ػ١ٍٗ 

 ضّػٍص ضٍه جٌطأغ١شجش ذحالضٟ :ٚجٌّخطٍفس فٟ صسجػس جٌٕخ١ً ٚجٔطحؼ جٌطّٛس 

                                                           

 -و١ٍدخ اٌزرث١دخ ٌٍجٕدبد ٖ , ٟ لضدب  اثدٟ ير٠دت . احرٚحدخ روزدٛراخبٌد اوجر ػجدد   , اضدزؼّبالد االرا اٌسراػ١دخ فد (1)

 . 12-11ص  ,2006جبِؼٗ ثغدار , 
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 (9102 - 9101( ضٛص٠غ عىحْ ِكحفظس جٌّػٕٝ ٌٍغٕٛجش  ) 01ؾذٚي ) 

 اٌٛحداد  االرار٠خ

اٌمضب                          

 ٚإٌبح١خ

 2012رمد٠راد ضىبْ  2010رمد٠راد ضىبْ 

 اٌّجّٛع % ر٠ف % حضر اٌّجّٛع % ر٠ف % حضر

 321303 1173 33521 60 233206 253543 1171 62304 60 133132 لضب  اٌطّبٚح

 54043 1075 52453 074 1520 42512 1075 41321 074 1252 لضب   اٌط٠ٛر

 131131 372 41262 2373 20512 103323 372 32515 2372 11313 لضب  اٌر١ِثخ

 42406 272 45246 072 3460 33226 272 36200 073 2126 لضب  اٌّجد

 112112 2176 103111 170 3225 33331 2176 35133 170 3143 لضب  اٌٛروب 

 45205 1.3 32244 072 261 31611 173 30220 072 151 لضب  إٌجّٟ

 45264 374 41336 072 3313 35663 374 33001 072 2662 لضب  اٌٙالي

 10221 175 1421 072 3430 3605 175 5202 072 2103 لضب  اٌطٍّبْ

 1211 0701 64 073 1153 252 0701 50 073 202 ٔبح١خ اٌجص١خ

 100352 1172 55320 1176 45032 12465 1172 43230 1176 35435 لضب  اٌخضر

 11620 372 12461 076 2222 11032 372 15333 076 1156 ٔبح١خ اٌدراجٟ

 332300 100 500341 100 333253 100665 100 324215 100 306450 اٌّجّٛع

                                    

 . 2012 , اٌّثٕٝ , ث١بٔبد ي١ر ِٕشٛرح اٌّصدر : اٌجبحث اػزّبراً ػٍٝ : جّٙٛر٠خ اٌؼراق , ٚزارح اٌزخط١ط , اٌجٙبز اٌّروسٞ ٌإلحصب  , ِد٠ر٠خ إحصب  ِحبفظخ       
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 9102( جػذجد جٌغىحْ فٟ ِكحفظس جٌّػٕٝ قغد جٌٛقذجش جالدجس٠س ٌغٕس2خش٠طس )

 

 (15اٌجبحث ثبالػزّبر ػٍٝ اٌجدٚي ) اٌّصدر:  
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ر ئ ،شؿحس جٌٕخ١ً ٚٔٛػ١طٙح ٚػ١ٍّحش ؾٕٟ ٚجعطػّحس جٌطّٛسخرشجش جٌضسجػ١س فٟ ِّحسعس صسجػس أجٌ  -0

فٟ ص٠حدز جالٔطحؼ ٠ٚطؿٍٝ رٌه ِٓ  ور١شجً   ضإدٞ جٌخرشز جٌٛجعؼس جٌّطشجوّس فٟ ِؿحي صسجػس جٌٕخ١ً دٚسجً 

 . خالي جٔطخحخ جالطٕحف جٌؿ١ذز

 .جٌٕخ١ً ٚٔٛػ١طٙح  ذأشؿحسجٌك١حصجش جٌضسجػ١س ٚدٚس٘ح فٟ ضكذ٠ذ جٌّغحقحش جٌّضسٚػس  -9

 .شؿحس جٌٕخ١ً عطػّحس صسجػس أٔٛجع ِؼ١ٕس ِٓ أغش٘ح فٟ جرس جٌغىحْ ٚأغس -9

ضغ٠ٛك  ٚؽشجتكشؿحس جٌٕخ١ً ِططٍرحش صسجػس أٟ ضكذ٠ذ ِغطٍضِحش غش٘ح فجالِىحٔحش جٌّحد٠س ٚأ -0

 .ِٕطؿحضٗ

 .جالعطٙالن ٚٔٛػٗ ػحًِ ذششٞ ُِٙ فٟ ضكذ٠ذ ٔٛػ١س جٌطّٛس ٚػ١ٍّس ضظ١ٕفٙح ٚذ١ؼٙح  -1

ػشجس جٌؿحٔر١س جٌطٟ لذ ضإدٞ جٌٝ ألذظٛسز طك١كس ذؼ١ذ ػٓ ج ٚجالعّذز ٚجٌشٞ جٌّر١ذجشجعطخذجَ  -2

 .جػشجس ذ١ث١س ِغطمرالً 

 -اٌؼبٍِخ اٌسراػ١خ :اال٠دٞ  حجُ -2

جٌذسجعس ٚ٘زج ٠ؼٛد جٌٝ ؽر١ؼةس قؿةُ  سخش فٟ ِٕطمآس جٌضسجػ١س ِٓ ِىحْ  جٌٝ ٠ذٞ جٌؼحٍِأل٠طرح٠ٓ قؿُ ج    

ضؼطّةذ  ٚسع ِٚذٜ لحذ١ٍطٙح ػٍٝ جٌطٛعغ فٟ جٌٕشحؽ جٌضسجػةٟ ،ألْ ٚضٛص٠ؼُٙ جٌر١ثٟ ٚػٍٝ خظٛذس ججٌغىح

جٌضسجػ١ةةس دجخةةً ذغةةحض١ٓ  ج٢الشعةةطخذجَ ج٠ةةذٞ جٌؼحٍِةةس ٌظةةؼٛذس ألػةةس جٌٕخ١ةةً ذحٌذسؾةةس جالعةةحط ػٍةةٝ جصسج

س جٌرغ١طس جٌطٟ عحّ٘ص فٟ ضغ١ًٙ لطظشش ػٍٝ ذؼغ ج٢الش جٌضسجػ١أٚلذ ،جٌىػ١فس ٚغ١ش جٌّٕطظّس  جٌٕخ١ً

 .ٔؿحص جٌؼ١ٍّحش جٌضسجػ١س ئٚ

سضفةةغ فةٟ  لؼةةحء جٌغةةّحٚز  لةةذ أ٠ةذٞ جٌؼحٍِةةس جٌضسجػ١ةس ألجضٛظ١ةةف قؿةةُ   ْ  ئ،  (٠02طؼةف ِةةٓ جٌؿةذٚي )    

جٌؼٍّةة١ٓ فةةٟ جٌمطةةحع %( ِةةٓ قؿةةُ جٌغةةىحْ 9060( ػةةحِال ٚذٕغةةرس ذٍغةةص )90091ؿةةحءش ذّؿّةةٛع ذٍةةغ ) ف

ٚشةةىً ٔغةةرٗ ذٍغةةص ) ، ( ػةةحِال 09001، غةةُ ؾةةحء ذؼةةذ٘ح لؼةةحء جٌٛسوةةحء  ذّؿّةةٛع ذٍةةغ )جٌضسجػةةٟ ػحِةةسً 

 سٜ ضٛفش جٌظشٚف جٌطر١ؼ١ةجٌضسجػ١س ِٚذ( ٚ٘زج ٠ؼٛد جٌٝ جٌّٕطمس جٌضسجػ١س  ِٚح جوطغرطٗ ِٓ جٌخرشز 0060

ضٛظ١ةف فةٟ قؿةُ  سلةً ِٕطمةأِةح آٔطةحؼ جٌطّةٛس ، ئذش ػٍٝ جٌطٛعغ فٟ صسجػةس جٌٕخ١ةً ٚٚجٌرشش٠س جٌطٟ عحػ

زج ٠ؼةةٛد جٌةةٝ ؽر١ؼةةس %( ٚ٘ةة169ٚذٕغةةرس )  ( ػةةحِال ٠991ةةذٞ جٌؼحٍِةةس ؾةةحءش ذٙةةح ٔحق١ةةس ذظةة١س ذؼةةذد ) ألج

ـ فٟ ِالألسضفحع جج١ٌّحٖ ٚج سجٌطٟ ضطؼٍك ذٕمض و١ّ جٌّشىالشٝ جٌس ػحفئ ، مً ذٙح ػذد جٌغىح٠ْجٌٕحق١س جٌطٟ 

 ِطرح٠ٕس ّ٘حي جالسجػٟ جٌضسجػ١س ، جِح ذحلٟ جٌٛقذجش جالدجس٠س فمذ ؾحءش ذٕغدئجٌطشذس ٚجٌٙؿشز جٌّغطّشز ٚ

  جٌّزوٛس . وّح ٠ر١ٕٙح جٌؿذٚي
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 9102ٌّكحفظس جٌّػٕٝ ٌغٕس قذجش جالدجس٠س قغد جٌٛجٌضسجػ١س جال٠ذٞ جٌؼحٍِس  جػذجد( 02ؾذٚي )

 

 

 اٌٛحداد  االرار٠خ

 اٌمضب  / إٌبح١خ
 2اٌّطبحخ/وُ

اال٠دٞ اٌؼبٍِخ  ػدر

 اٌسراػ١خ 
 إٌطجخ اٌّئ٠ٛخ

 3171 21125 630 لضب  اٌطّبٚح

 174 4634 261 لضب   اٌط٠ٛر

 3 5316 106 لضب  اٌر١ِثخ

 1471 2354 145 لضب  اٌّجد

 1371 12430 213 لضب  اٌٛروب 

 674 4263 654 لضب  إٌجّٟ

 173 1225 321 لضب  اٌٙالي

 376 2421 22326 لضب  اٌطٍّبْ

225       24532 ٔبح١خ ثص١ٗ     073 

 675 4312 1260 لضب  اٌخضر

 072 621 401 ٔبح١خ اٌدراجٟ

 100 66526 511400 اٌّجّٛع

             

 2020 , منشورة صاء الزراعي , بيانات غيرمديرية زراعة المثنى , االح: المصدر  
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 -: اٌىثبفخ اٌؼبِخ -3

ً ٌؼاللس جٌغىحْ ذحألسع ذغغ جٌٕظش ػٓ جالِىحٔحش جاللطظحد٠س ٌٙح  ضؼذ    جٌىػحفس جٌؼحِس جؽحسجً ػحِح

ٚلحذ١ٍطٙح جإلٔطحؾ١س ّٚٔؾ جالعطػّحس جاللطظحدٞ ف١ٙح، ٚ ذٕحءجً ػٍٝ رٌه فحْ ِم١حط جٌىػحفس جٌؼحِس ٠ؼذ ِإششجً 

ِىح١ٔس ضك١ًٍ جٌطرح٠ٓ جٌّىحٟٔ ٌٙزج لً ضمذ٠ش، ٚئأػحِحً ػٓ ؽر١ؼس ضٛص٠غ جٌغىحْ فٟ ٠ف١ذ فٟ ئػطحء ضظٛسجً 

جٌطٛص٠غ 
(1) 

. 

دجس٠ةةس جٌةةٝ أٚقةةذز  جٌىػحفةةس جٌؼحِةةس فةةٟ ِٕطمةةس جٌذسجعةةس ضطرةةح٠ٓ ِةةٓ ْ  أ( ٠طرةة١ٓ 05ػٕةذ ِالقظةةس جٌؿةةذٚي )    

/ٔغةّس/و09569ُخشٜ ،جػٍٝ ِشضرس ؾحء ذٙح لؼحء جٌغّحٚز )آ
2

ة، (   ِ ضةٝ ذٙةح لؼةحء أح جٌّشضرةس جٌػح١ٔةس فمةذ ج

/ وةةُ/ٔغةةّس 90165جٌّؿةةذ )
2

/ ٔغةةّس/وُ  915لؼةةحء جٌغةة٠ٛش)  ( فةةٟ قةة١ٓ ؾةةحء
2

ةة، (   ِ  ح جٌٛقةةذجش جٌرحل١ةةسج

 -000جٌةذسجؾٟ ٚلؼةحء جٌش١ِػةس ذىػحفةس ) س ٚجٌٛسوةحء ٚجٌخؼةش ٚجٌٕؿّةٟ ٚٔحق١ة ٚجٌّطّػٍس  ذألؼ١س جٌٙالي

( ٌىً ِّٕٙح ػٍٝ جٌطٛجٌٟ ، فٟ ق١ٓ جلً ِشضرةس ؾةحءش ذٙةح 9/ٔغّس / و069ُ -9065 -2260 -01 -00062

/ٔغّس /و16102ُس ذظ١س )ٔحق١
2

. ) 

 وٍّةح صجدشٚ ، ٔطح ؼ جٌطّةٛسئص٠حدز جٌطٍد ػٍٝ  جْ ص٠حدز جٌىػحفس جٌؼحِس ٠ؼٕٟ ص٠حدز ػذد جٌغىحْ ٚذحٌطحٌٟ    

ٔطةحؼ جٌطّةٛس إلفؼةً أشةؿحس جٌٕخ١ةً ٚضمةذَ خةذِحش أ٠ذٞ جٌؼحٍِس جٌطٟ ضٙةطُ ذضسجػةس ألجٌؼحِس صجدش ج سجٌىػحف

ِةةٓ ػ١ٍّةةحش خذِةةس جٌٕخٍةةس ٚجٔطٙحتٙةةح ذؼ١ٍّةةحش ضظةة١ٕغ  ػ١ٍّةةحش ِطؼةةذدز ذةةذجً ذحػطرةةحس صسجػةةس جٌٕخ١ةةً ضططٍةةد 

 ( .01، جٌخش٠طس )جٌطّٛس 

  -: اٌىثبفخ اٌسراػ١خ -4

ضؼذ جٌىػحفس جٌضسجػ١س ِٓ جٌّمح١٠ظ جٌّّٙس فٟ جٌّٕحؽك جٌطٟ ٠ظٙش ف١ٙح جٌٕشحؽ جٌضسجػٟ ٚضفٛلٗ ػٍٝ        

سع ، فٟٙ ألجذحلٟ جالٔشطس جاللطظحد٠س جالخشٜ ، ٚػ١ٍس ضُ جٌطشو١ض ػٍٝ ٚظ١فس جٌغىحْ فؼال ػٓ ٚظ١فس 

ػٓ جٌؼاللس ذ١ٓ طٟ فىشز طك١كس جٌضسجػٟ ٚجٌذخً جٌمِٟٛ ، ٟٚ٘ ضؼ إلٔطحؼجضر١ٓ ٔظ١د جٌفشد ِٓ 

فس ٚضطر١مٙح ػٍٝ ؾ١ّغ ػطٝ جال٘طّحَ فٟ دسجعس ضٍه جٌىػحأسع جٌضسجػ١س .ِّح جأل٠ذٞ جٌؼحٍِس ٚألج

دجس٠س ،ٌىْٛ جٌمطحع جٌضسجػٟ ِٓ ق١ع جٌّرذأ ٠غطكٛر ػٍٝ ٔغرس ور١شز ِٓ جٌؼح١ٍِٓ إلجٌٛقذجش ج
(2)

 . 

                                                           

ٖ ي١ر ِٕشٛرح, ( , احرٚحخ روزٛرا1221-1211رض١خ)حّبرٞ ػجبش حّبرٞ ,اٌزغ١راد اٌطىب١ٔخ فٟ ِحبفظخ اٌمب (1)

 . 51 -50, ص2005,  جبِؼخ ثغدار - و١ٍخ اٌزرث١خ

, احرٚحخ  (1221-1211جٛار وبظُ اٌحطٕبٚٞ , اٌزٛز٠غ اٌجغرافٟ ٌطىبْ ِحبفظزٟ صالح اٌد٠ٓ ١ٕٜٔٚٛ  ٌٍّدح ) (2)

 . 141 , ص2005جبِؼخ ثغدار ,  -راة ٢و١ٍخ ا, روزٛراٖ 
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 9102قغد جٌر١ثس ٚوػحفطُٙ جٌؼحِس ٚجٌضسجػ١س فٟ ِكحفظس جٌّػٕٝ قغد ضمذ٠شجش عٕس ( ضٛص٠غ جٌغىحْ 05ؾذٚي )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 .2020إحصب  ِحبفظخ اٌّثٕٝ , ث١بٔبد ي١ر ِٕشٛرح ٌطٕخ  جّٙٛر٠خ اٌؼراق , ٚزارح اٌزخط١ط , اٌجٙبز اٌّروسٞ ٌإلحصب  , ِد٠ر٠خ  -اٌّصدر : اٌجبحث اػزّبراً ػٍٝ :

 .2020جّٙٛر٠خ اٌؼراق , ٚزارح اٌسراػخ , ِد٠ر٠خ زراػخ ِحبفظخ اٌّثٕٝ , لطُ اٌزخط١ط ٚاٌّزبثؼخ , ث١بٔبد ي١ر ِٕشٛرح,           

 ػدر اٌطىبْ فٟ اٌٛحدح االرار٠خ /ِطبحخ اٌٛحدح االرار٠خ  اٌىثبفخ اٌؼبِخ = )*(          

 اٌىثبفخ اٌسراػ١خ = ػدر اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌسراػخ / اٌّطبحخ اٌّسرٚػخ فؼال )**(           

 . 60ص ,1233اٌّٛصً ,  ِطجؼخ جبِؼخ اٌّٛصً , حٗ حّبرٞ اٌحد٠ثٟ , جغراف١خ اٌطىبْ , ٠ٕظر اٌٝ :           

اٌٛحداد 

 االرار٠خ
 ػدر اٌّسارػ١ٓ 2اٌّطبحخ /وُ اٌّجّٛع ر٠ف حضر

ِطبحخ االرا 

 اٌّسرٚػخ فؼال

اٌىثبفخ اٌؼبِخ 

(2)ٔطّخ/وُ
)*(
 

    اٌسراػ١خ  اٌىثبفخ 

 )**( )ٔطّخ/رُٚٔ(

 0712 43172 22160 21125 630 321303 33521 233206 لضب  اٌطّبٚح

 0735 201 13320 4634 261 54043 52453 1520 لضب   اٌط٠ٛر

 0714 172 36110 5316 106 131131 41262 20512 لضب  اٌر١ِثخ

 1705 34071 2360 2354 145 42406 45246 3460 لضب  اٌّجد

 0736 11476 14521 12430 213 112112 103111 3225 لضب  اٌٛروب 

 0713 62.1 32530 4263 654 45205 32244 261 لضب  إٌجّٟ

 0713 141 2124 1225 321 45264 41336 3313 لضب  اٌٙالي

 0742 0743 5141 2421 22326 10221 1421 3430 لضب  اٌطٍّبْ

 0701 07042 3201 225 24532 1211 64 1153 ٔبح١خ اٌجص١ٗ

 0733 30 11335 4312 1260 100352 55320 45032 لضب  اٌخضر

 0736 2371 1123 621 401 11620 12461 2222 ٔبح١خ اٌدراجٟ

 - - 166115 66526 511400 332300 500341 333253 اٌّجّٛع
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 9102 ؼحِس فٟ ِكحفظس جٌّػٕٝ ٌغٕس( جٌىػحفس ج01ٌ) خش٠طس

 

 . (11اٌجبحث ثبالػزّبر ػٍٝ اٌجدٚي ) اٌّصدر:         

 



اٌؼٛاًِ اٌجغراف١خ اٌّؤثرح فٟ زراػخ إٌخ١ً ٚأزبج اٌزّٛر فٟ ِحبفظخ اٌفصً االٚي ــ 

 اٌّثٕٝ
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 9102جػ١س فٟ ِكحفظس جٌّػٕٝ ٌغٕس ( جٌىػحفس جٌضس00خش٠طس )

 

 ( . 11اٌجبحث ثبالػزّبر ػٍٝ اٌجدٚي )اٌّصدر :      



اٌؼٛاًِ اٌجغراف١خ اٌّؤثرح فٟ زراػخ إٌخ١ً ٚأزبج اٌزّٛر فٟ ِحبفظخ اٌفصً االٚي ــ 

 اٌّثٕٝ
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ْ  ( ، 00( ، ٚجٌخش٠طس )٠05ر١ٓ جٌؿذٚي )      / 0611ذٍغص ) جٌّؿذ ػٍٝ وػحفس صسجػ١س ؾحء ذٙح لؼحء أ ئ

فمذ صسجػ١س  سلً وػحفأجِح ،/ٔغّس / دُٚٔ (  1602غُ ؾحء ذؼذز لؼحء جٌٛسوحء ذٕغرس ٚطٍص )ٔغّس /دُٚٔ ( 

 . / ٔغّس/ دُٚٔ(1615ذظ١س )ؾحءش ذٙح ٔحق١س 

ؽشد٠ةس  سس ذؼاللٔطحؼ جٌطّٛئر ٠شضرؾ ئٔطحؼ جٌطّٛس ئٌضسجػ١س ذظٛسز ِرحششز فٟ صسجػس ٚضإغش جٌىػحفس ج      

٠ةذٞ جٌؼحٍِةس جٌضسجػ١ةس ، ٚ صجد جٌطٛعةغ  ألجدش جصح صجدش جٌىػحفس جٌضسجػ١س جٌضسجػ١س ، فىٍّ سق١حٔح ِغ جٌىػحفأ

ِّةةح  ، سجػةةٟ ذأطةٕحف ضىةةْٛ ِالتّةس ضطٕحعةةد ِةغ لحذ١ٍةةس جالسع ألعطظةالـ جفةٟ صسجػةةس جٌٕخ١ةً ٚرٌةةه ذح  

ؾةذجد فةٟ صسجػةس ألعةطػّحس جٌخرةشجش جٌّطةٛجفشز ِةٓ جطةٕحف ؾ١ةذز  ٚج  أعةطػّحس ِٕةحؽك ؾذ٠ةذز ٠ٚغحػذ فةٟ ج  

 جٌٕخ١ً 

 -را اٌسراػ١خ :ألح١بزح ا -5

ٚضكذ٠ذ٘ح ٌٕٛع  وٍٙحضؿشٞ ف١ٗ جٌؼ١ٍّحش جٌضسجػ١س ؾ١ّؼٙح ذّشجقٍٙح  جٌزٞ جٌك١ضذٛطفٙح ١ّ٘طٙح أضطؼف     

ْ ٌٍّٛجسد ػٍٝ ؽر١ؼس ػاللطٗ ذٗ جٌّكظٛي جٌضسجػٟ  ِٚططٍرحضٗ، ٌزٌه ٠طٛلف قغٓ جعطغالي جالٔغح

الغحس جٌطٟ ضطشوٙح ضٍه جٌؼاللس فٟ ٔفغٗ ِٓ  ضكف١ضٖ ػٍٝ جٌؼًّ آٚ
(0)

، ٟٚ٘ فٟ ِٕطمس جٌذسجعس ػٍّص ػٍٝ  

ش قؿُ جٌك١حصز ػٍٝ خظحتض جالٔطحؼ جٌضسجػٟ غ  أٚلذ  ، شحؽ جٌضسجػٟ ف١ّح ٠خض صسجػس جٌٕخ١ًضٛؾ١ٗ جٌٕ

س ٚجٌخؼش، ٚوزٌه فحٌك١حصز جٌظغ١شز جٌكؿُ ضىْٛ صسجػطٙح ِخظظس ٌضسجػس جٌٕخ١ً ٚذغحض١ٓ جٌفحوٙ

ػذجد جٌغىحْ أمً ف١ٙح قؿُ جٌك١حصز ٠ضدجد ف١ٙح سجػٟ جٌطٟ ضألغش ػٍٝ وػحفس جٌغىحْ ففٟ جألٌكؿُ جٌك١حصز ج

فحٌك١حصجش جٌىر١شز ٠ش١غ ف١ٙح ٔظحَ جٌطر٠ٛش ػٍٝ ، حؽك جٌطٟ ٠طغغ ف١ٙح قؿُ جٌك١حصز ذ١ّٕح ٠مً جٌغىحْ فٟ جٌّٕ

 . جالػّحي جٌضسجػ١س ج١ِٛ١ٌس ف١ٙحٓ جٌك١حصجش جٌظغ١شز جٌكؿُ جٌطٟ ٠ٕطششجٌؼذ ِ

 -ضكذ٠ذ قؿُ جٌك١حصز جٌضسجػ١س ٌٍرغحض١ٓ ِٕٚٙح : فٟٚلذ ػٍّص ػذز ػٛجًِ      

سجػٟ جٌضسجػ١س ِٓ خالي جٌطٛجسظ جٌٝ طغش قؿُ جٌك١حصز ألٔطمحي ٍِى١س جج   أعُٙ رْ ئسظ ، إلػحًِ ج -0

 .جٌضسجػ١س 

خض فشجد ذذي ئذمحتٙح ٍِىح ٌشألِٓ خالي ذ١ؼٙح ػٍٝ ِؿّٛػس ِٓ ج سجػٟ جٌضسجػ١سألضفط١ص ج أعُٙ -9

طذجس أٌزٞ قذٜ ذحٌّإعغحش جٌضسجػ١س جٌٝ ِش جألسع جٌضسجػ١س ،جألز ضفط١ص جٚجقذ جٌٝ ضفشٟ ظح٘ش

 لٛج١ٔٓ ضّٕغ ضفط١ص جٌٍّى١س جٌضسجػ١س .

سجػٟ جٌضسجػ١س ٚضم١ٍض ِغحقحش جٌرغحض١ٓ ألضؿش٠ف جٌؼذ٠ذ ِٓ ج فٟجٌضقف جٌؼّشجٟٔ  زظح٘ش أعّٙص -9

 . ِٓ خالي جالعط١الء ػٍٝ جؾضجء ِٕٙح

                                                           

رسالة ماجستير ,  0111 -1991سالم سالم عبد , تحليل مكاني لمشاكل االنتاج الزراعي في محافظة القادسية  (1)

 20, ص 0110جامعة القادسية , لسنة  –كلية االداب 
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وّح  ِغحّ٘س فؼحٌس فٟ ضرح٠ٓ ِغحقحش جٌرغحض١ٓ فٟ ِٕطمس جٌذسجعس أعّٙص سً جْ ٘زٖ جٌؼٛجًِ ِؿطّؼ   

 ػٍٝ رٌه ضُ ضمغ١ّٙح جٌٝ جٌفثحش جالض١س :  ( ٚ ذٕحءً ٠00طؼف ِٓ جٌؿذٚي )

 %( ِةٓ ِؿّةٛع 52ٚضشًّ ٘زٖ جٌك١حصجش ٔغةرس ) -:(رُٚٔ  5ألً ِٓ ٚرضُ اٌح١بزاد )اٌفئخ االٌٚٝ ) -1 

ٔطشحس جٌك١حصجش جٌطٟ ؾطّحػٟ ٚج  إلسظ جإلٙٛ ) جفعرد طغش٘ح ِح أ( ق١حصز ، 911جٌىٍٟ ٚجٌرحٌغ )جٌك١حصجش 

ح  لةذ ضؼةُ صسجػةس شةؿحس جٌٕخ١ةً ف١ٙةأفشجد ، فٟٙ جٌٝ ؾحٔةد ٚؾةٛد ألٚضٛص٠ؼٙح ذ١ٓ ج (دُٚٔ 1)ضمً ػٓ جي 

وػش٘ح فةٟ ِٕةحؽك أذغحض١ٓ ٔخ١ً ِٚضجسع ٌٍخؼش ٠طشوض ، فٟٙ ػرحسز ػٓ   شؿحس جٌفحوٙسأذؼغ جٌخؼش ٚ

ٌّؿّٛػةةس ِةةٓ  ضىةةْٛ ٔةةٛجزً  ْْ أدٚٔةةُ( جٌطةةٟ ِةةٓ جٌّّىةةٓ 1)  ٔٙةةحس ، ٚ٘ةةٟ ِةةٓ جٌّغةةحقحش جٌّػح١ٌةةسألوطةةٛف ج

ً جٌك١حصجش جٌطٟ ضشىً ّٔط ً ٚٔغم ِطىحِالً  ح ً ِٕطظّ ح  .ؾضجء ِٕطمس جٌذسجعس أٌطؼ١ّّٙح ػٍٝ ذحلٟ  ح

( 9ؼذد)ٌ( دُٚٔ 161)ِغحقس لٍٙح أ( وحْ 00%( ذؼذد ق١حصجش )2969ٟ )جٌفثس ٔحق١س جٌذسجؾ ضشًّ ٘زٖ      

ٚفُٙ  ػةةٓ جٌضسجػةةس ( ،ذغةةرد ٘ؿةةشز ذؼةةغ جٌّةةضجسػ١ٓ ٚػةةض2969دٚٔةةُ ( ذؼةةذد ) 1)ِغةةحقس وػش٘ةةح أٚ

ٚ ل١ةةحَ جٌةةرؼغ ذطؿش٠ةةف جٌرغةةحض١ٓ ٚضك٠ٍٛٙةةح جٌةةٝ قمةةٛي صسجػ١ةةس ٌطشذ١ةةس ،أػّةةحي جٌكةةشز ألٚضةةٛؾُٙٙ ٔكةةٛ ج

 جٌك١ٛجٔحش  

عةطغالي جٌىػ١ةش ِةٓ جٌرغةحض١ٓ %( ذغةرد جٌطٛعةغ جٌكؼةشٞ ٚج09لٍٙح فٟ لؼحء جٌغّحٚز )أفٟ ق١ٓ وحْ     

 .ّ٘حي جٌزٞ ٌكك ذٙح إلٚج

ِةٓ ِؿّةٛع جٌك١ةحصجش %( 0260شةىٍص ٔغةرس )ٚ -:( رٚٔد10ُ-5)اٌفئخ اٌثب١ٔخ ٚرضُ اٌح١بزاد ثد١ٓ  -2 

%( ٚ٘ةزٖ 21فةٟ لؼةحء جٌغة٠ٛش ) ٟ( ق١ةحصز ، ضٛصػةص ذشةىً جعحعة00ٟ ) جٌىٍٟ ، ٚذٍةغ ِؿّٛػٙةح قةٛجٌ

د جٌغىحْ ِةضجسػ١ٓ  ، فةٟ غٍأ ْ  ئجٌٝ  سش جٌظشٚف جٌطر١ؼ١س ٚجٌرشش٠س جػحفجٌٕغرس جٌؼح١ٌس وحٔص ذغرد  ضٛف

 ػالٖ .أعرحخ ألٌٕفظ ج( ق١حصز 0% ( ذؼذد )265لٍٙح ظٙٛسج فٟ ٔحق١س جٌذسجؾٟ ذٕغرس )أق١ٓ وحْ 

%( ِةةٓ جٌّؿّةٛع جٌىٍةةٟ ، 260) شةةىٍص ٔغةرس  -:( رٚٔدُ 20-11) اٌفئدخ اٌثبٌثدخ ٚرضددُ اٌح١دبزاد ثدد١ٓ-3 

لٍٙةح  فةٟ أ% ( ، ِٚةٓ غةُ ؾةحء 90ذٕغةرس )( ق١ةحصز 5وحْ فٟ لؼحء جٌغةّحٚز ) ػال٘حأ( ق١حصز ،  02ذؼذد )

 %( ذك١حصز ٚجقذز .069لؼحء جٌٛسوحء ذٕغرس  )

ذٍغص ص ٔغرس ل١ٍٍس ِٓ ِؿّٛع جٌك١حصجش شىٍ -:( ر20ُِٔٚٓ  )أوثراٌفئخ اٌراثؼخ ٚرضُ اٌح١بزاد  -4

ح%( ، 0لطظشش ػٍٝ لؼحء جٌغّحٚز ذٕغرس )ج ٚ %(  ق١حصز فمؾ  069ٔغرطٙح )  ِ  جٌخؼش ق١حصز ٚجقذز فمؾ  أ

 عطٕطحؼ ػذز ٔمحؽ ِٓ ضمغ١ُ جٌك١حصجش ذٙزج جٌىُ ِٓ جٌفثحش جٌٝ جالضٟ : ٠ّىٓ ج      

 سضفحع وػحفس ػذد جٌغىحْ فٟ ضٍه جٌّٕحؽك .سضفحع ٔغرس جٌك١حصجش جٌضسجػ١س جٌظغ١شز ٠شؾغ جٌٝ ج  ج   ْ  ئ -0

سظ إلسضرحؽٙح ذؼحًِ جٔمغحَ جٌك١حصجش جٌضسجػ١س جٌٝ لطغ طغ١شز ال ضطؿحٚص جٌٕظف دُٚٔ  ٔط١ؿس ال  ج   -9

 . ؾشجء جٌؼ١ٍّحش جٌضسجػ١سئِش جٌزٞ ٠إدٞ جٌٝ طؼٛذس ألٚٔظحَ جٌٍّى١س ،ج
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 ( قؿُ جٌك١حصز جٌضسجػ١س00ؾذٚي )

 

 

( .5, ضؤاي رلُ ) بالػزّبر ػٍٝ اٌدراضخ ا١ٌّدا١ٔخث اٌّصدر : ػًّ اٌجبحث

حجُ ح١بزح 

 اٌجطزبْ

ِروس لضب  

 اٌطّبٚح
 اٌط٠ٛر

ِروس لضب  

 اٌر١ِثخ
 إٌجّٟ اٌٙالي اٌّجد

ِروس لضب  

 اٌٛروب 

ِروس لضب  

 اٌخضر
 اٌدراجٟ

ِروس لضب  

 اٌطٍّبْ
   ثص١ٗ

 % اٌؼدر % اٌؼدر % اٌؼدر % اٌؼدر % اٌؼدر % اٌؼدر % اٌؼدر % اٌؼدر % اٌؼدر % اٌؼدر % اٌؼدر % اٌؼدر اٌفئبد

 16 120 - - - - 2373 14 34 21 3373 11 20 13 100 20 1671 23 64 16 40 4 12 3 رُٚٔ 5الً ِٓ 

 1674 41 - - - - 671 1 3 2 10 3 10 2 - - 10 3 22 6 60 6 52 13 رُٚٔ 5-10

 674 16 - - - - - - 4 1 172 1 - - - - 1373 4 12 3 - - 23 1 رُٚٔ 11-20

 172 3 - - - - - - 4 1  - - - - - - - - - - - 3 2 فأوثر 20

 100 250 - - - - 100 15 100 25 100 30 100 20 100 20 100 30 100 25 100 10 100 25 اٌّجّٛع



اٌؼٛاًِ اٌجغراف١خ اٌّؤثرح فٟ زراػخ إٌخ١ً ٚأزبج اٌزّٛر فٟ ِحبفظخ اٌفصً االٚي ــ 

 اٌّثٕٝ
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وػةش أٔطةحؼ جٌطّةٛس جٌةٝ صسجػةس ِكحطة١ً ئجٌطكةٛي ِةٓ ٚالٔطةحؼ جٌضسجػةٟ ئجٌطرح٠ٓ فٟ جٌطٛعغ فٟ ص٠حدز  -9

 .جٌغٛق وحٌخؼشٚجش ِٚكحط١ً جٌؼٍف  ل١ّس فٟ

 .عطغالٌٙح فٟ ذٕحء جٌذٚس جٌغى١ٕس  ٚجٌّغحوٓ جٌش٠ف١س ئ -0

قمٛي جٌذٚجؾٓ ٚذك١شجش طحؼ جٌضسجػٟ جٌك١ٛجٟٔ ِػً ذٕحء ٔإلٔطحؼ جٌضسجػٟ جٌٕرحضٟ جٌٝ ججإلجٌطكٛي ِٓ  -1

  . جالعّحن

 -: اٌسراػ١خٍِى١خ االرا  -6

ٌكك ٠ؿحس ٌٚٗ جإلجٌزٞ ٌٗ قك جٌطظشف فٟ جٌر١غ ٚج ٚ جٌّغإٚي جٌشت١ظأجٌشخض ،سع أل٠مظذ ذٍّى١س ج    

ٔطفحع ِٕٙح ذظٛسز ِرحششز إلذضسجػطٙح ٚ ج
(1)

ٚفٟ ِٕطمس جٌذسجعس ٕ٘حن ٔٛػ١ٓ ِٓ جٌٍّى١حش جٌضسجػ١س ،  

جٌؼحِس جٌطٟ ضٍّىٙح جٌذٌٚس ِػً )ؽحذٛ جٌضسجػٟ ٚجٌٛلف ٚجٌؼمٛد جٌّح١ٌس ( ، ٚجٌخحطس جٌطٟ ٠ٍّىٙح :ِٕٙح 

 ِػً )جٌطحذٛ جٌظشف، ٚجال١ِش٠س(. ف١ٙحجالشخحص ٚ ٌُٙ قك جٌطظشف 

ٓ   ْ  ، ئ( ٠02طؼف ِٓ خالي جٌؿذٚي )     ١س ٌٍرغحض١ٓ فٟ ِٕطمٗ ٚجػف فٟ جٌٍّى١حش جٌضسجػ ٕ٘حٌه ضرح٠

ٍى١حش جٌرغطحْ ، %( ِٓ 0260ِؾحءش جالسجػٟ رجش جٌطحذٛ جٌضسجػٟ )جٌٍّه جٌؼحَ ( ذٕغرس ) رْ ئجٌذسجعس ، 

فٟ جلؼ١س ) جٌغّحٚز ، جٌغ٠ٛش، جٌش١ِػس ، جٌّؿذ ، جٌٙالي ، جٌٕؿّٟ ، جٌٛسوحء ،  ضٛصػص ذشىً جعحط  

  -ضشوضش ف١ٙح ٌألعرحخ جالض١س : ٚجٌخؼش ٚٔحق١س جٌذسجؾٟ 

ٚ أجعةطكٛجر جٌّالوة١ٓ جٌىرةحس ػ١ٍٙةح  ٚأؾطّحػٟ ألسظ جإلسع ٚفك جألضمغ١ُ جؾطّحػ١س ضؼٛد جٌٝ جعرحخ أ -0

  . ضٍّه لغُ ِٓ جالسجػٟ جٌٝ سؤعحء جٌمرحتً

 . وػش ِٓ جٌّكحط١ً جالخشٜأذؼغ ِمِٛحش صسجػس جٌٕخ١ً ف١ٙح   ضٛفش -9

  . ػٍٝ ِٕطؿحش جٌٕخ١ًف١ٙح ضؼذ ٘زٖ جٌّٕحؽك ٔٛجز جٌّكحفظس ٠ٚضدجد جٌطٍد  -9

ؾضجء ِٕٙح ذغرد ٔظحَ جٌّغحسعس جٌزٞ أسجػ١ُٙ ٚفمذجْ أجٌّالو١ٓ ِٓ صسجػس جٌٕخ١ً فٟ  ؼغضخٛف ذ -0

ً ٠ؼطٟ قم   . شؿحس جٌٕخ١ً ف١ٙحأٌٍّضجسع ذؼذ غشط  ح

جٌّحد٠س ِىحٔحش إلجسػ١ٓ ػؼ١فٟ جٌكحي ٚال ٠ٍّىْٛ جذؼغ جٌّٕحؽك ضمً ف١ٙح جٌك١حصجش ٚضؼٛد جٌٝ ِض   

ظٙٛسج فٟ  وػش٘حأٚوحْ ٍِى١س جٌطحذٛ جٌضسجػٟ  ذ١غ لغُ ِٕٙحٌزج ٠طُ ،طط٠ٛش ذغحض١ُٕٙ ٚجٌؼٕح٠س ذٙح ٌ

ػٟ جٌضسجػ١س ٚجٔطمحٌٙح ٌُٙ ِٓ طكحخ جالسجأ%( ذغرد وُٛٔٙ 011( ٚذٕغرس )91) لؼحء)جٌّؿذ( ذؼذد

 %( .2265) ٚذٕغرس (01) ذؼذدلٍٙح فٟ ٔحق١س جٌذسجؾٟ أق١ٓ وحْ الذحء ، فٟ آؾذجد جٌٝ ألج

 

                                                           

 .126 , ص2000اٌجبِؼ١خ فٟ االضىٕدر٠خ ,  خاٌجغراف١خ اٌسراػ١خ , رار اٌّؼرفدمحم خ١ّص اٌسرٚوٗ . (1)
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 اٌّثٕٝ
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لؼ١س جٌش١ِػس أ ِشوض جٌغّحٚز ٚ ( ف02ٟ%( ٚذؼذد )260) سجٌؼمٛد ( ذٕغرجالسجػٟ جٌّإؾشز ) ض١ٍٙح     

ورش ػذد ِٓ أ١حعس جٌضسجػ١س جٌّطرؼس العطػّحس ذغرد جٌغ ، جٌٛسوحء ٚٔحق١س جٌذسجؾٟٚٚجٌٙالي جٌٕؿّٟ 

  .%( ٌىً ِٕٙح ػٍٝ جٌطشض١د916160160160960) ٚذٕغرس (96069696960حش جٌضسجػ١س ، ٚذؼذد )جٌّغحق

لؼ١س جٌغّحٚز ٚجٌغ٠ٛش ٚجٌش١ِػس أ%( فٟ 2ص جٌطحذٛ )جٌظشف( ذٕغرٗ )غُ جٌٍّه جٌخح ِٚٓ       

%( ٌىً ِّٕٙح ػٍٝ 09696061609601602( ٚذٕغرس )960696060ٚجٌٛسوحء ٚٔحق١س جٌذسجؾٟ ٚذؼذد) 

 .جٌؼٙذ جٌٍّىٟ  سجػٟ جٌضسجػ١س ِٕزألض١د  ٚرٌه ذغرد وُٛٔٙ ٠ّطٍىْٛ ججٌطش

ٚجٌٛسوحء  لؼ١س جٌش١ِػسأ( ٍِى١س ٚضٛصع فٟ 9ٚذؼذد) ، %(069ذٕغرس ذٍغص ) خ١شج جالعطػّحس ؾحء  أٚ     

 ف١ٙح. ش جٌظشٚف جٌّالتّس إلٔطحؼ جٌطّٛسطٕحف جٌٕخ١ً فٟ ضٍه جٌّٕحؽك ٚضٛفأذغرد ٔؿحـ  صسجػس ذؼغ 

  -ٕ٘حن ػٛجًِ ػذ ز لذ أعّٙص فٟ ظٙٛس ٚضكذ٠ذ جٌٍّى١حش جٌضسجػ١س ِٕٚٙح :    

٠ؿحس ِٓ إلٚ جأغ ج٠ؿحد ّٔؾ ِٓ جٌٍّى١حش جٌضسجػ١س جٌّخطٍفس ِٓ خالي جٌششجء ٚجٌر١دٜ ػحًِ جالسظ جٌٝ أ -0

ٌّٕحؽك جٌش٠ف١س جٌطٟ فٟ ج الع١ّحِٛجي جٌّطكممس ِٓ خالي جٌطٛجسظ جٌشحتغ ألػٍٝ جٌّطٛفش ِٓ ج جٌذٌٚس ذٕحءً 

ذطٍه ٚ جٌمٛج١ٔٓ جٌخحطس أِح ٠طشقٗ جٌششع ِغ ؾضجء٘ح أظ ضطٕحفٝ فٟ ذؼغ ع  أطٛي ٚئجػطّذش ػٍٝ 

 جٌؿضت١س .

ػٍٝ ٚؾٗ جٌخظٛص جٌر١غ جٌّطىشس ألغشجع ضمغ١ّٙح جٌٝ لطغ عى١ٕس جٌٝ ػذد ور١ش ِٓ جالشخحص  -9

ٜ  أ ُ  جٌٝ ضؿضتطٙح جٌّطىشسز ٚضشظ١ٙح،  د  فأطركصششجف ػ١ٍٙح، إلّحٌٙح ٚغ١حخ جٌخطؾ إلدجسضٙح  ٚج٘ئ ِٚٓ غ

 . ضغذ جٌكحؾس جٌزجض١س ٌٍؼحتٍسالٚ  لطظحد٠حج غ١ش ِؿذ٠س

ز ِٓ جٌش٠ف جٌٝ جٌّذ٠ٕس ٚذ١غ ذؼغ جٌٍّى١حش جٌضسجػ١س ٌغشع جٌكظٛي ػٍٝ جٌٕفغ جٌّحدٞ ذغرد جٌٙؿش -9

 .سع ألالخش ِٓ جآٚجعطػّحس جٌمغُ  ، ػؼف جٌكحٌس جٌّحد٠س ٌٍّضجسػ١ٓ

لحِس ئجٌك١ٛجٔحش جٚ جٌػشٚز جٌغّى١س جٚ ؾضجء ِٓ جٌٍّى١س ٌغشع جالعطػّحس جٌضسجػٟ ِػً ضشذ١س أذ١غ  -0

ؽك جٌطٟ فٟ جٌّٕح ٚالع١ّحور١شز ِٓ جٌٍّى١س  الْ ِػً ٘زٖ جالعطػّحسجش ضططٍد ِغحقسً ،قمٛي دٚجؾٓ ف١ٙح 

  . عطػّحسإلِىح١ٔحش جئضطٛفش ف١ٙح 

ٚ جعطػّحس ػحتذ٘ح أجٌؿحس٠س  سجٌظذلؾضجء جٌٍّى١س ٌغشع أض ِٓ قؿُ جٌك١حصز ذطٛل١ف ذؼغ ِٓ طم١ٍجٌ -1

 .ٚ ِغحػذز جٌفمشجء أٌرٕحء ِغؿذ 

ٌٚذش  سع جٌرغطحْ جٌطٟ أٍِٚى١س  ػحتذ٠سطكحخ جٌرغحض١ٓ ِٓ أٙزٖ جٌؼٛجًِ فمذ ػحٔٝ جٌىػ١ش ِٓ ٚٔط١ؿس ٌ    

فٟ جٌطظشف جٌىحًِ  ، ٔط١ؿس ػذَ لذسضُٙ ذذٚس٘ح وػ١ش ِٓ جٌّشىالش ٚجٌظؼٛذحش جٌطٟ ٠ؼؿض قٍٙح

جالطٕحف جٌؿذ٠ذز جٌطٟ  ٚ جدخحيأٚ جٌطىػ١ف جٌضسجػٟ أجٌطٛعغ ػٓ فمذجُٔٙ جٌكش٠س فٟ  ذحٌؼحتذ٠س ، فؼالً 

 . ضكطحؼ ذؼؼٙح جٌٝ ضخط١ؾ خحص غ١ش جٌّطؼحسف ػ١ٍٗ ِغرمح
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 ٍِى١س جالسع جٌضسجػ١س( 02ؾذٚي )

  

 .(4ضؤاي رلُ )ثبالػزّبر ػٍٝ اٌدراضخ ا١ٌّدا١ٔخ  اٌّصدر : ػًّ اٌجبحث

 

ِروس لضب  

 اٌطّبٚح
 اٌط٠ٛر

ِروس لضب  

 اٌر١ِثخ
 إٌجّٟ اٌٙالي اٌّجد

ِروس لضب  

 اٌٛروب 

ِروس لضب  

 اٌخضر
 اٌدراجٟ

ِروس 

لضب  

 اٌطٍّبْ

   ثص١خ

 % اٌؼدر % اٌؼدر % اٌؼدر % اٌؼدر % اٌؼدر % اٌؼدر % اٌؼدر % اٌؼدر % اٌؼدر % اٌؼدر % اٌؼدر % اٌؼدر

 6 15 0 0 0 0 1373 2 4 1 5 4 0 0 0 0 0 0 12 3 10 1 16 4 حبثٛ صرف

حبثٛ 

 زراػٟ
20 30 2 20 11 63 30 100 11 35 13 20 11 3373 24 26 10 6671 0 0 0 0 

216 3674 

 674 16 0 0 0 0 20 3 0 0 5 4 10 2 15 3 0 0 12 3 0 0 4 1 ػمد 

 172 3 0 0 0 0 0 0 0 0 172 1 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 اضزثّبر

 100 250 0 0 0 0 100 15 100 25 100 30 100 20 100 20 100 30 100 25 100 10 100 25 اٌّجّٛع



ح فٟ زراػخ إٌخ١ً ٚأزبج اٌزّٛر فٟ ِحبفظخ اٌفصً االٚي ــ اٌؼٛاًِ اٌجغراف١خ اٌّؤثر

 اٌّثٕٝ
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فؼالً ػٓ سع ٚجصجٌس جٌش١ٛع ٚدفغ جٌؼشجتد ٚغ١ش٘ح ِٓ جالِٛس جٌطٟ عحّ٘ص فٟ ضؼمذ جإلؾشجءجش ، ألج

 ػ١ٍّحش ذ١غ جٌرغحض١ٓ ٚضؿش٠ف جٌٕخ١ً ٚضك٠ٍٛٙح جٌٝ لطغ عى١ٕس .

ٓ ذغحض١ُٕٙ ٚػذَ ضطر١ك لٛج١ٔٓ طٕحف جٌٍّى١حش جٌضسجػ١س ٚغ١حخ جٌّالو١ٓ ػأضؼذد  ْ  ئٔغطٕطؽ ِٓ رٌه     

ش ضشوص جٌىػ١، سجػٟ جٌضسجػ١س ٚغ١ش٘ح ِٓ جإلؾشجءجش ألضسجػٟ جٌخحطس ذؼذَ ذ١غ ٚضؿش٠ف جطالـ جٌإلج

ػحِس  زجػٟ جٌضسجػ١س ٚػٍٝ جٌرغحض١ٓ ذظٛسػٍٝ  ِغحقحش جالس غشش  أجٌّؼٛلحش ٚ جٌّشىالش جٌطٟ   ِٓ

قس جٌّضسٚػس فٟ ِٕطمس ٔطحؼ  ٚػذَ جٌطٛعغ فٟ جٌّغحإل١ٍض جٌشلؼس جٌضسجػ١س ٚلٍٍص ِٓ ججٌٝ ضم دش  أٚ

 جٌذسجعس  .

   -: حرائك اٌرٞ -1

خةش آخةشٜ ِٚةٓ جعةطؼّحي جٌةٝ آجٌٝ  س)جٌذُٚٔ ( ِٓ ِٕطمقذز جٌّغحق١س  ضطرح٠ٓ جٌى١ّحش جٌطٟ ضكطحؾٙح جٌٛ    

ضكطةةحؼ ئر جالسٚجء ٚٔةةٛع جٌطشذةةس ٚػةةذد جٌش٠ةةحش فةةٟ جٌّٛعةةُ فؼةةالً ػةةٓ ٔةةٛع جٌّكظةةٛي ،  سٚذكغةةد ؽش٠مةة

( س٠ةةس ، جِةح جالقط١ةةحؼ 99/دٚٔةُ ( ِٛصػةةس ػٍةٝ ) 9َ 0091ضمةةذس ) شةؿحس جٌٕخ١ةً جٌةةٝ و١ّةحش ِةةٓ ج١ٌّةحٖ أ

( 9َ 1610سجعس  فمذ ذٍغ )جٌىٍٟ ٌّكظٛي جٌٕخ١ً فٟ ِٕطمس جٌذ
(1)

 . 

 -ضٕمغُ ؽشجتك جٌشٞ فٟ ِٕطمس جٌذسجعس جٌٝ ٔٛػ١ٓ ّ٘ح :ٚ

  -: حر٠مخ اٌرٞ اٌط١حٟ -5 -0

ضطظف ؽش٠مس جٌشٞ جٌغ١كٟ ذمٍس ضىح١ٌفٙح ٚذغحؽس جٌؿٙٛد جٌطٟ ضططٍرٙح ، جر ال ضشطًّ ضىح١ٌفٙح جال ػٍٝ       

ظُ ج١ٌّةحٖ جٌّةحسز جٌّؿحٚسز  ِضٚدز ذمةحؽغ ٌغٍمٙةح ٚفطكٙةح ١ٌةٕسع ألطكس ؾحٔر١س ِٓ ِؿشٜ جٌٕٙش جٌٝ جفطف ف

ذح١ٌّةحٖ ،  ٘ةزٖ جٌطش٠مةس ص٠ةحدز فةٟ قؿةُ جٌؼةحتؼحش جٌّحت١ةس جٌٕحضؿةس ػةٓ طةؼٛذس جٌةطكىُ بف١ٙح. ِٚةٓ ِغةحٚ

غّةةش جٌّغةةحقحش جٌّضسٚػةةس ذى١ّةةحش ور١ةةشز ِةةٓ ج١ٌّةةحٖ ضكةةص ضةةأغ١ش جشةةؼس جٌشةةّظ ٚجسضفةةحع  ْ  ئجٌةةٝ  سػةةحفئ

 ضطظف ِٕطمس جٌذسجعس ذحٔؼذجَ ٘زٖ جٌطش٠مس خالي ٚدسؾحش جٌكشجسز ٚجٌطرخش جٌشذ٠ذ ٠ٕطؽ ػٕٗ ضٍّف جٌطشذس .

ٔٛجظُ ػٍٝ د عذٚد ٚجٌٝ ػذَ ٚؾٛ سفػحئٕحع١د ٔٙش جٌفشجش ٚشؾ جٌش١ِػس ، جٌغٕٛجش جٌّحػ١س ٔط١ؿس ٌمٍس ِ

 ج١ٌّحٖ. ِٕحع١د ٌشفغ جٌشت١غس ٔٙشألج

 -:اٌرٞ ثبٌٛاضطخ  -5 -9

سجػةةٟ أل٠ظةةحي ج١ٌّةةحٖ جٌةةٝ جئِٕطمةةٗ جٌذسجعةةس جٌطةةٟ ٠ةةطُ ذّٛؾرٙةةح ّٔةةحؽ جٌةةشٞ جٌشت١غةةس فةةٟ أضؼةةذ ِةةٓ 

 حلس جٌىٙشذحت١س ِٚكشوحش جٌذ٠ضي ٔٙش ذٛجعطس جٌّؼخحش  جٌطٟ ضؼًّ ذحٌطألجٌضسجػ١س ػٍٝ ؾحٔرٟ ج

                                                           

 .156, ص ف١صً ٌفزخ اٌج١بشٟ , ِصدر ضبثك (1)
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ٟ ضمةةغ ػٍةةٝ ػةةفحف جٌؿةةذجٚي ٚجٌطةة ػةةٓ ِغةةطٜٛ جٌٕٙةةشسجػةةٟ جٌّشضفؼةةس ألػةةّٓ ج٠ٕطشةةش ٘ةةزج جٌٕةةٛع 

ٔٙحس، وّح ضٛؾذ فةٟ جٌّٕةحؽك جٌطةٟ ضؼطّةذ ػٍةٝ ج١ٌّةحٖ ألطٟ ال ٠ّىٓ س٠ٙح ع١كح ِٓ ١ِحٖ جٔٙحس ٚجٌألٚوطٛف ج

جٌؿٛف١س فٟ ػ١ٍّحش جٌغمٟ ٌّكحط١ٍٙح ٚػذَ ٚؾٛد ِشحس٠غ جسٚجت١س 
(1)

 (.2سز)طٛ، جٔظش 

 جٌضسجػ١س جٌىٙشذحت١س(جٌّؼخس 2طٛسز )

 

 . 2020 / 3 / 16ثزأر٠خ   اٌزمطذ اٌصٛرحاٌّصدر: اٌجبحث                         

ضطظف  ٠ٕٚطشش ٘زج جٌّٕؾ فٟ ؾ١ّغ ِٕحؽك جٌذسجعس جٌطٟ ٠ّش ذٙح ٔٙش جٌفشجش ٚضفشػحضٗ ٚشؾ جٌش١ِػس ،     

 س٘ةزٖ جٌطش٠مةس ِىٍفة ْ  أس جٌةٝ ٘زٖ جٌطش٠مس ذحٌمذسز ػٍٝ ضٛص٠غ جٌكظض جٌّحت١س  ٚػذَ ػة١حػٙح ، ذحإلػةحف

 . عؼحس جٌّؼخحش جٌضسجػ١س ٚػ١ٍّحش جٌظ١حٔس جٌّغطّشز ٚجعطٙالوٙح ٌّظحدس جٌطحلسأِٓ ق١ع جسضفحع 

جقطةً لؼةحء جٌغةّحٚز  رْ ئ( ِؼةخس ، 0195حش جٌضسجػ١س  ذٍغ )ػذجد جٌّؼخئ ْ  ئ( ٠91طر١ٓ ِٓ جٌؿذٚي )    

ِ   %( ،9562( ِؼخس ٚٔغرس ذٍغص )0920جٌّشضرس جالٌٚٝ ذؼذد ذٍغ )  س ٔحق١س جٌٕؿّٟ فمةذ ؾةحءش ذحٌّشضرة حج

( 21ؾحءش ٔحق١س جٌذسجؾٟ ذألةً ػةذد ذٍةغ )فٟ ق١ٓ  ، %(02) سٚشىٍص ٔغر ، ( ِؼخس021جٌػح١ٔس ذؼذد )

 . %( 9س ذٍغص )ٔغر ِؼخس ٚ

 

 

                                                           

, ١ٌ1233ددث خ١ٍددً اضددّبػ١ً , اٌددرٞ ٚاٌجددسي , ِٕشددٛراد ٚزارح اٌزؼٍدد١ُ اٌؼددبٌٟ ٚاٌجحددث اٌؼٍّددٟ , جبِؼددخ اٌّٛصددً ,  (1)

 . 113ص
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 (9102ٌغٕس ) ِذ٠ش٠س جٌشٞ فٟ جٌّػٕٝ( ػذد جٌّؼخحش جٌضسجػ١س جٌّغؿٍس فٟ 91ؾذٚي )

 % إٌطجخ  ػدر اٌّضخبد اٌسراػ١خ اٌٛحدح االرار٠خ

 2172 1264 اٌطّبٚح  -1

 571 253 اٌط٠ٛر -2

 1572 114 اٌر١ِثخ -3

 373 143 اٌٙالي  -4

 272 411 اٌّجد -5

 12 360 إٌجّٟ -6

 1371 623 اٌٛروب  -1

 376 163 اٌخضر -3

 2 20 اٌدراجٟ -2

 100 4531 اٌّجّٛع

 . 2020, ث١بٔبد ي١ر ِٕشٛرح, حصب  اٌّثٕٝ , شؼجخ اال اٌّٛارر اٌّبئ١خ فِٟد٠ر٠خ : اٌّصدر 

 -: ٠طُ ج٠ظحي ١ِحٖ جٌشٞ جٌٝ ِٕطمس جٌذسجعس ذأقذ جٌطشق جٌطح١ٌس

 -: األٌٛاح(حر٠مخ اٌرٞ ثبألحٛاا )  -أ

٠ؼطّذ ٘زج جألعٍٛخ ػٍٝ ضمغ١ُ جألسع ئٌٝ ٚقذجش ِغحق١س ِكحؽس ذىطٛف ضشجذ١س ِٓ ؾ١ّغ جٌؿٙةحش        

، ٌططُ ػ١ٍّس ضك٠ًٛ ١ِحٖ جٌشٞ ئٌٝ ذذج٠س جٌكمً  فطٕغةحخ ج١ٌّةحٖ عُ(  ٠91ض٠ذ جسضفحػٙح ٚػشػٙح ػٓ ) ، ال 

مَٛ ذطؿ١ٙض ج١ٌّحٖ ٌىحفةس جلغةحِٗ ، ٚضغةزٞ جٌمٕةحز ذحضؿحٖ ١ًِ جٌكمً، جر ٠كطٛٞ جٌكمً ػٍٝ ػذز لٕٛجش قم١ٍس ض

جٌكم١ٍس جٌٛجقذز خط١ٓ ِٓ جألقٛجع جٌٛجلؼس ػٍٝ ؾحٔر١ٙح ، ٚلذ ٠ؿشٞ جٌطؿ١ٙض ِٓ قٛع ٢خش
(1) 

 . 

ٚضشضرؾ ِغحقس جٌٍٛـ ذطر١ؼس جٌغطف ٚقؿُ جٌطظش٠ف ٚٔفحر٠س جٌطشذس فةٟ لٕةٛجش جٌطغز٠ةس ٚٔةٛع جٌّكظةٛي 

ٚلٍس جالٔكذجس ٚلٍس ٔفحر٠س جٌطشذس ضطغغ جألقٛجع ،فٟ ق١ٓ ٠كذظ جٌؼىةظ جٌضسجػٟ ، ٚفٟ قحٌس ٚفشز ج١ٌّحٖ 

 .ٔكذجس ِٚؼذي ٔفحر٠س جٌطشذس إلٓ جػٕذ جٔخفحع ِٕحع١د ١ِحٖ جٌشٞ ٚص٠حدز وً ِ

                                                           

, و١ٍخ , رضبٌخ ِبجطز١ر اٌسراػ١خ فٟ لضب  اٌىٛفخِىبٟٔ الضزؼّبالد االرا , رح١ًٍ  أٔٛر صجبح دمحم أثٛ جسرح (1)

 . 16, ص2002, خ جبِؼٗ اٌىٛف -راة ٢ا
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ةح ػةٓ ضٕطشش ٘زٖ جٌطش٠مس فٟ ؾ١ّغ ِٕةحؽك جٌذسجعةس ٚضّطةحص ذغةٌٙٛس جعةطخذجِٙح ،فؼةالً      ضؼةذ ِالتّةس  جٔٙ 

ئال جْ ػ١ٍّةس ئ٠ظةحي جٌّةحء ذٙةزج جٌةّٕؾ ٌةٗ جغةحس ػذ٠ةذز ضطّػةً فةٟ ػة١حع و١ّةحش ٌغغً جٌطشذس ِٓ جألِةالـ، 

ور١شز ِٓ ج١ٌّحٖ ذغرد ورش قؿُ جٌؼحتؼحش جٌّحت١س ٚ ص٠حدز ٍِٛقس جٌطشذس ٔط١ؿس ٌطغشخ ج١ٌّحٖ ، جػةحفس جٌةٝ 

جسضفحع ضىح١ٌف ػ١ٍّس ضغ٠ٛس جالسع فٟ ػ١ٍّحش جٌمٛجؽغ ٚجألوطحف ٚلٕٛجش جٌطٛص٠غ
 (1)

 . 

  -: اٌرٞ ثبٌّرٚز حر٠مٗ -ة

سع ػٍةٝ ِغةحقس ِٕطظّةس ٠ؿةشٞ ألرجش عةؼس ِحت١ةس ِكةذدز ،ضكفةش فةٟ ججٌّشص ػرحسز ػٓ لٕحز طغ١شز     

جالشةؿحس وػةش جالعةح١ٌد جٌضسجػ١ةس جٔطشةحسج فةٟ سٞ جٌّكحطة١ً ٚأّحء ذحضؿحٖ ١ًِ جالسع ، ٚضؼذ ِةٓ جٌ حف١ٙ

ٚ طفٛف أجٌطٟ ضضسع ػٍٝ شىً خطٛؽ 
(2 )

. 

ِخطٍفةس فةٟ جٌطةٛي ٚ جٌؼةشع  ذؼةحد  أش ِحت١س ِطٛجص٠ةس ِةغ ذؼؼةٙح ٚ رجش ذؼًّ لٕٛجضطٍخض ٘زٖ جٌطش٠مس   

، ضةشضرؾ ضٍةه جٌمٕةٛجش ذمٕةحز  ٚقطٝ فةٟ جٌؼّةك قغةد جٌّغةحقس جٌّةشجد صسجػطٙةح ٚٔةٛع جٌّكظةٛي ٚ جٌطشذةس

س ضٕطٟٙ ذكٛع ٠طضٚد ذح١ٌّحٖ ذٛجعطس ِؼةخس، ٚضغةطخذَ ٘ةزٖ جٌطش٠مةس ٌةشٞ جٌّكحطة١ً جٌطةٟ ضةضسع ست١غ

، ِػةةً ِؼظةةُ جٔةةٛجع جٌخؼةةشٚجش ٚجٌّكحطةة١ً جٌكم١ٍةةس ،ضؿةةٛد ٘ةةزٖ جٌطش٠مةةس فةةٟ جٌّةةضجسع ذشةةىً خطةةٛؽ

العةة١ّح فةةٟ جٌّٕةةحؽك جٌؿحفةةس ٚشةةرٗ  َ( ، 9 -١0طس ٚجٌطةةٟ ضطةةشجٚـ ِةةح ذةة١ٓ )جٌّغةةط٠ٛس رجش جالٔكةةذجسجش جٌرغةة

  . جٌؿحفس

ٚجٌطغةشخ دجخةً ِٚٓ ١ِّةضجش ٘ةزٖ جٌطش٠مةس ػةذَ ػة١حع و١ّةحش  ور١ةشز ِةٓ ج١ٌّةحٖ ػةٓ ؽش٠ةك جٌطرخةش     

شز ،ٚجٌغ١طشز ػٍٝ جٌطشذس. فؼال ػٓ  جؾشجء ِخطٍف جٌؼ١ٍّحش جٌضسجػ١س فٟ جٌرغطحْ ذؼذ ػ١ٍّس جٌغمٟ ِرحش

ٌطكىُ ذٙح، جِح ِٓ ؾحٔد أخش ضؼذ وفحءضٙح ِطذ١ٔةس ذغةرد جٌةشٞ جٌّفةشؽ ٚجالدجسز غ١ةش جٌذل١مةس أو١ّس  ج١ٌّحٖ ٚ

جال جْ ٘ةزٖ جٌطش٠مةس وفحءضٙةح ضىةْٛ  جٌٕرةحش ِةشجعأِٚطؼٍمس ذحألِالـ  ِشىالشٌؼ١ٍّس ضٛص٠غ ج١ٌّحٖ ٚظٙٛس 

 جٌّشةىالشجٌةٝ ظٙةٛس ذؼةغ  سػةحفأٞ ٚػذَ ضٛص٠غ ج١ٌّحٖ ذشةىً دل١ةك، ل١ٍٍس ذغرد جالفشجؽ فٟ ػ١ٍّس جٌش

 جٌّطؼٍمس  ذحألِالـ ٚجِشجع جٌٕرحضحش
(3) 

. 

 

 

                                                           

 -1222ٌٍفزدرح اٌؼٛاًِ اٌجغراف١خ اٌّؤثرح فٟ إٔزبج اٌّحبصد١ً اٌحم١ٍدخ فدٟ ِحبفظدخ اٌمبرضد١خ  ِٕبً٘ حبٌت حر٠جخ , (1)

 . 62ص , 2010,ٌطٕخ  جبِؼخ اٌمبرض١خ  -و١ٍخ االراة ,,رضبٌخ ِبجطز١ر  2003

 جددٚي ) , 1234ٚزارح اٌزخط١ط , اٌزخط١ط اٌسراػٟ , ِمبرٔخ الزصبر٠خ ِٚبئ١خ ٌطرائك اٌدرٞ فدٟ اٌؼدراق , ثغددار ,  (2)

 . 313ص( ,  10

 

  . 113ص , ضؼبر ػجد  ,  ِصدر ضبثك (3)
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 -: زٕم١ط(ثٍحرق اٌرٞ اٌحد٠ثخ )اٌرٞ  -ج

قذظ أٔظّس جٌشٞ جٌّغطخذِس فةٟ جٌضسجػةس ٚجٌطةٟ  ضةإدٞ جٌةٝ جٌطم١ٍةً ِةٓ أِٓ  ذحٌطٕم١ؾذ أٔظّس جٌشٞ ضؼ    

جٌؼحتؼحش جٌّحت١س ٚعٌٙٛٗ جٌطكىُ ذٙح  خحطس ٚجْ ِٕطمٗ جٌذسجعس ضؼحٟٔ ِٓ جٌىػ١ش ِٓ شكس ج١ٌّحٖ ضغةطخذَ 

أؾٙضز جٌةشٞ ذةحٌطٕم١ؾ إلسٚجء أشةؿحس جٌٕخ١ةً  ٚذؼةغ ِكحطة١ً جٌخؼةش، ٘ةزج ٚضغةؼٝ جٌذٌٚةس ئٌةٝ ضشةؿ١غ 

ِةغ ضمةذ٠ُ  حٌطٕم١ؾذةٖ جٌطش٠مةس جإلسٚجت١ةس ِةٓ خةالي ضشةؿ١غ جٌفالقة١ٓ ػٍةٝ جعةطالَ جؾٙةضز جٌةشٞ جعطخذجَ ٘ةز

جٌطغةة١ٙالش جٌالصِةةس ٌٙةةُ ِةةٓ خةةالي ذةة١ؼُٙ جألؾٙةةضز ذحٌطمغةة١ؾ جٚ ِةةٕكُٙ لةةشٚع ٌشةةشجتٙح ،وّةةح ضٛؾةةذ ٌٙةةزٖ 

 ٟ ِٕٙح ِح ٠أضٟػٓ غ١ش٘ح ِٓ جٌطشق جإلسٚجت١س جٌطم١ٍذ٠س ٚجٌطسٚجت١س ػذز ١ِّضجش ضؿؼٍٙح ضط١ّضجٌطش٠مس جال

 جْ ٘زٖ جٌطش٠مس  ضمًٍ ِٓ و١ّس جٌؼحتؼحش ١ٌٍّحٖ جٌّغطخذِس فٟ جٌشٞ . -0

 ً ِٓ جٌطؼش٠س جٚ ِٕغ قظٌٛٙح ٚذحٌطحٌٟ جٌكفحظ ػٍٝ خظٛذس جٌطشذس.جٔٙح ضمٍ -9

٘زٖ جٌطش٠مس ٠ّىٓ جعطخذجِٙح فٟ ِخطٍف ِظح٘ش جٌغطف ِٕٚٙح جألسجػٟ جٌّطّٛؾةس ٚدْٚ جٌكحؾةس ئٌةٝ  -9

 ١حش جٌطغ٠ٛس ٌغطف جألسع .جٌم١حَ ذؼٍّ

ضّطحص ٘زٖ جٌطش٠مةس ذاِىح١ٔةس ئػةحفس جألعةّذز ٚجٌّخظةرحش ٚجٌّر١ةذجش جٌكشةش٠س ػةٓ ؽش٠ةك سػ ج١ٌّةحٖ - 0

ػٍٝ جٌٕرحضحش دْٚ جٌٍؿٛء ئٌٝ جٌٛعحتً جٌطم١ٍذ٠س فٟ ػ١ٍّحش جٌطغ١ّذ ٚجٌّىحفكس
 (1)

 . 

د جعةطخذجِٙح فةٟ فٟ ِٕطمس جٌذسجعس ٚجٌطٟ صجّطرؼس ِٓ جالعح١ٌد جٌضسجػ١س جٌكذ٠ػس ٚجٌ ذحٌطٕم١ؾ٠ؼذ جٌشٞ     

عةؼحس ِٕظِٛةحش جٌةشٞ جٌكذ٠ػةس ٠ٚشؾةغ ألحٖ ، فؼال ػٓ جالٔخفحع جٌٕغرٟ جٌغٕٛجش جالخ١شز ذؼذ شكس ج١ٌّ

١ٌٍّةحٖ ٚجٌطم١ٍةً  ئػحفس جٌٝ ضٛف١ش٘ةحجعطخذجِٙح ذؼذ جٌٕؿحـ جٌزٞ قممطٗ ٌذٜ جٌؼذ٠ذ ِٓ جٌّضجسػ١ٓ  فٟجٌغرد 

 . ٔطحؼ ٌٍذُٚٔ جٌٛجقذإلحدز جػذجد ج١ٌذ جٌؼحٍِس ٚص٠أِٓ  

ٝ جالٔغةذجد ٔحذ١ةد جٌةألطؼةشع جذوّح جْ ٕ٘حن طؼٛذحش ضٛجؾٗ ِٓ جعةطخذجَ ٘ةزج جٌةّٕؾ ِةٓ جٌةشٞ ٠طّػةً     

جٌةةٝ جسضفةةحع ضىةةح١ٌف جالؾٙةةضز ٚجٌّؼةةذجش ، وّةةح جٔٙةةح ضططٍةةد ضةةٛفش  أػةةحفسِةةالـ ، ألجٌّغةةطّش ذغةةرد ضىٍةةظ ج

دجِس إل١ٕس جٌؼح١ٌس ٌؼ١ٍّحش جٌطشغ١ً ٚججٌخرشز جٌف
(2)

 . 

جؾٙضز جٌشٞ ذحٌطٕم١ؾ فمذ ذٍغ ػذد٘ح فٟ ِٕطمةس جٌذسجعةس  جٌزٞ ٠ر١ٓ  (90ؽالع ػٍٝ جٌؿذٚي  )إلِٓ خالي جٚ

س ؾةةحء ػةةجِةةح لؼةةحء جٌش١ِ، ( ؾٙةةحصج 900ٌٚةةٝ  ذٛجلةةغ )جأل ٌّشضرةةسجً لؼةةحء جٌغةةٍّحْ قط ةة،ئ ( ؾٙةةحصجً 121)

                                                           

رضبٌخ ِبجطز١ر, و١ٍٗ  اضّبػ١ً دمحم خ١ٍفخ اٌؼ١طبٚٞ , اضزؼّبالد األرا اٌر٠ف١خ فٟ ٔبح١خ اٌؼبِر٠خ ِحبفظخ األٔجبر, (1)

 . 33, ص2003جبِؼٗ ثغدار ,  -ا٢راة 

 . 142ف١صً ٌفزٗ اٌج١بشٟ , ِصدر ضبثك , ص (2)
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جِح لؼحء جٌٛسوحء  ، ( ؾٙحصجً 22) ذٛجلغ جٌغّحٚزء لؼحء فٟ ق١ٓ ؾح،  ( ؾٙحصجً 092) ذٛجلغذحٌّشضرس جٌػح١ٔس 

  ( ؾٙحصجً 91ذٛجلغ ) ذحٌّشضرس جٌخحِغس لؼحء جٌخؼش ( ؾٙحصج ِٚٓ غُ ؾحء05)ذٛجلغ جقطً جٌّشضرس جٌشجذؼس 

( ػذد ِٕظِٛحش جٌشػ ٚجؾٙضز جٌطٕم١ؾ جٌّٛصػس قغد جٌٛقذجش جالدجس٠س فٟ ِكحفظس جٌّػٕٝ 90ؾذٚي )

 (9102 - 900ٌغٕٛجش ) 

 ػدر اجٙسح اٌزٕم١ط اٌٛحداد االرار٠خ 

 62 اٌطّبٚح

 126 اٌر١ِثخ

 41 اٌٛروب 

 30 اٌخضر

 313 اٌطٍّبْ

 520 اٌّجّٛع

 . 2020اٌّصدر , ِد٠ر٠خ زراػخ اٌّثٕٝ , شؼجخ االحصب  )ث١بٔبد ي١ر ِٕشٛرح ( ٌطٕخ      

     

ر١س ٌطش٠مس جٌشٞ ذحألقٛجع ٚجٌطٟ جٌغٍ ألغحسجذطشجتك جٌشٞ ٠ٚطؼف رٌه ِٓ خالي  ضطأغش جٔطحؾ١س جٌٕخ١ً    

ؾةٛد شةرىحش ذةضي ِٕحعةرس جٌةٝ ض٠حدز و١ّحش ج١ٌّحٖ قٛي شؿشز جٌٕخ١ً ٚذمحتٗ ٌفطشز ؽ٠ٍٛس ِغ ػةذَ ٌٚإدٞ ض

َ ؽشجتةك جٌةشٞ فةٟ قحٌةس جعةطخذج ألغةحسجفةٟ قة١ٓ ضمةً ضٍةه  حذس ذحٌفطش٠ةحش ع جٌٕخ١ةً جٌةٝ جالطةزضؼشع ؾ

 ذحٌّشٚص ٚجٌطٕم١ؾ .

 -: اٌّجبزئظبَ   -3

 سِٛصػس فةٟ ِٕطمة ِرضي (00صي )ذٍغ جٌؼذد جٌىٍٟ ٌٍّرح ئرْ ؽٛجي جٌّرحصي ٚضظحس٠فٙح ،أ( ٠99ر١ٓ جٌؿذٚي )

جٌفةشجش ِرةضي  ٠ٚ ؼةذِةح ػةذج لؼةحء جٌش١ِػةس ،  جٌغةّحٚز ٚجٌٛسوةحء جٌغة٠ٛش ٚجٌخؼةش لؼة١س أجٌذسجعس ػّٓ 

وُ(  01قٛجٌٟ )سجػٟ جٌضسجػ١س ، ٠ٚرٍغ ؽٌٛٗ ألِٓ ج س٠خذَ ِٕحؽك ٚجعؼ ئرس جٌششلٟ ِٓ جٌّرحصي جٌشت١غ

سجػةةٟ جٌّؿةةذ أج١ٌغةةشٜ ِةةٓ ٔٙةةش جٌفةةشجش ِةةشٚسج فةةٟ  /غةةح ( ٠ّٚطةةذ ِةةٓ جٌؿٙةةس9َ 51، ِٚؼةةذي ضظةةش٠ف )

ٚجٌٛسوحء ٚجٌغّحٚز ٚلؼحء جٌغ٠ٛش ٚطٛال جٌةٝ لؼةحء جٌخؼةش ، وّةح ضظةد ف١ةٗ ِرةحصي جٌّػٕةٝ جالسٚجت١ةس 
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 016111س جالسجػٟ جٌّغطظٍكس ِٓ ٘زج جالٔؿحص قٛجٌٟ )ِٚؿّٛػس ِرحصي جٌش١ِػس جالسٚجت١س ، ضرٍغ ِغحق

دُٚٔ ( 
(1) 

. 

 قغد جٌٛقذجش جالدجس٠س فٟ ِٕطمس جٌذسجعسِٚٛجلؼٙح جؽٛجي جٌّرحصي ٚضظحس٠فٙح جعّحء  (99ؾذٚي )

 9102ِح ػذج ِرحصي شرىس جٌش١ِػس ٌغٕس 

 ِؼدي اٌزصر٠ف اٌزص١ّّٟ ِٛلغ اٌّجسي اضُ اٌّجسي د

 ثب/3َ

 

 % اٌطٛي )وُ(

 5 276 4 اٌٛروب  ِجسي اٌىر٠ُ 1

 2 4 3 اٌطّبٚح ِجسي اٌّطؼدح 2

 2 275 3 اٌط٠ٛر –اٌطّبٚح  ِجسي اٌسر٠جٟ 3

 4 673 4 اٌطّبٚح ِجسي آي ػجص 4

 3 472 3 اٌط٠ٛر ِجسي اٌط٠ٛر 5

 2 5 4 اٌٛروب  ِجسي اٌّسرٚر 6

 2 3 3 اٌطّبٚح ِجسي إٌصر 1

 2 275 2 اٌطّبٚح ِجسي حٟ اٌؼطىرٞ 3

 5 3 3 اٌطّبٚح ِجسي اٌخساػً 2

 6 275 2 اٌدراجٟ –اٌخضر  ِجسي اٌدراجٟ 10

 6 2 1 اٌجد٠رٞ –اٌخضر ِجسي اٌجد٠رٞ 11

 14 1176 3 اٌخضر ِجسي اثٛ حالف 12

 3 4 3 اٌطّبٚح ِجسي اثٛ ج٠ٛالٔخ 13

ِجددددددددددسي اٌفددددددددددراد  14

 اٌشرلٟ

 50 30 15 اٌخضر –ضّبٚح  –ر١ِثخ

 100 15271 113 اٌّجّٛع

جّٙٛر٠خ اٌؼراق , ٚزارح اٌّٛارر اٌّبئ١خ , ِد٠ر٠خ اٌّٛارر اٌّبئ١خ فٟ ِحبفظخ اٌّثٕدٝ , لطدُ اٌزٕف١د  , ث١بٔدبد  -اٌّصدر :

 . 2020ي١ر ِٕشٛرح ,

                                                           

 اٌمطُ رائرح االضزصالح االراضٟ فٟ ِحبفظخ اٌّثٕٝ , , ا١ٌٙأح اٌؼبِخ الضزصالح االراضٟ , ٚزارح اٌّٛارر اٌّبئ١خ( 1)

  .  2020 اٌفٕٟ , ث١بٔبد ي١ر ِٕشٛرح ,
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 ( ِرضي جٌفشجش جٌششلٟ فٟ ِكحفظس جٌّػ09ٕٝخش٠طس )

 

 ( , (50000:1اٌّصدر : ِد٠ر٠خ اٌّٛارر اٌّبئ١خ فٟ اٌّثٕدٝ , خر٠طدخ شدجىخ اٌدرٞ ٚاٌجدسي فدٟ اٌّثٕدٝ, ِم١دبش اٌرضدُ    

2013 . 
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ّرةةحصي ِةةٓ جٌ ف١ؼةةذ( 09خش٠طةةس ) ،جِةةح ِرةةضي جٌفةةشجش جٌغشذةةٟ ٚجٌٛجلةةغ ػةةّٓ جٌؿٙةةس ج١ٌغةةشٜ ِةةٓ جٌٕٙةةش    

ً س ٚجٌزٞ ضُ جٔشحتٗ جٌشت١غ لغةحَ جٌٛعةطٝ ِةٓ ِٕةحؽك جٌفةشجش جالٚعةؾ ِةٓ جالِةالـ ٚ أل١ٌخٍض ضشذس ج قذ٠ػح

غشذ١ةس لحدِةح ِةٓ ِكحفظةس ٚ ٠ّةش فةٟ ِكحفظةس  جٌّػٕةٝ ِةٓ ؾٙطٙةح جٌشةّح١ٌس جٌ ،ٔغرس جسضفحع  ج١ٌّحٖ جٌؿٛف١ةس 

ٚجٌغةةّحٚز ٚجٌخؼةةش ٚٔحق١ةةس جٌٙةةالي ٚجٌّؿةةذ  سلؼةة١أذّكحفظةةس جٌّػٕةةٟ ٚرٞ لةةحس، ٠ٚخةةذَ  ِةةشٚسجً جٌمحدعةة١س 

جٌّػٕةةٝ ِرةةحصي ِشةةشٚع  حِةةأؾ شةةرىس جٌّرةةحصي فةةٟ جٌّكحفظةةس ، ُ جٌؼّةةً ذةةٗ ٌؼةةذَ سذةةجال جٔةةٗ ٌةةُ ٠ةةط ،جٌةةذسجؾٟ 

١رٍةغ ؽٌٛةٗ فؼةس ػةّٓ ِٕحؽمٙةح ، ٚجٌطٟ ضغطفحد ِٕٙح جالسجػٟ جٌضسجػ١س جٌٛجل ٚجٌٛجلؼس ػّٓ لؼحء جٌغ٠ٛش

س ضمطظةةش ػٍةةٝ جٌّرةةحصي جٌشت١غةة رْ ئعةةس ِةةٓ جٌّرةةحصي جٌكم١ٍةةس ٚجٌّؿّؼةةس ، وّةةح ضخٍةةٛج ِٕطمةةٗ جٌذسج (وةة92ُ)

ٌفشػ١س ٟٚ٘ ؾ١ّؼٙح ِٓ جٌٕٛع جٌّىشٛف ٚج
(1)

 . 

س ذٍةةغ ػةةذد٘ح ٠طؼةةف ذةةحْ ِؿّةةٛع جٌّرةةحصي جٌشت١غةة( ، 09ٚخش٠طةةس )، ( 99ٌؿةةذٚي )جٚػٕةةذ ِالقظةةس     

جِةح ، / غةح( 9َ 90619ِٚؼةذي جٌطظةش٠ف جٌطظة١ّّٟ  ) ( ،وةُ 2069ؽٛجٌٙةح قةٛجٌٟ )أِٚؿّةٛع  ِرضالً (0)

ّؼةةذي ذٚ،  (وةة90,021ُِٚؿّةةٛع جؽٛجٌٙةةح ذٍةةغ قةةٛجٌٝ ) ،ِرةةضالً ( وةة09ُجٌّرةةحصي جٌػح٠ٛٔةةس ٠رٍةةغ ػةةذد٘ح )

 . / غح(9َ 92621ضظش٠ف ذٍغ )

: اٌط١بضبد اٌسراػ١خ -2  

٘ذجف ِكذدز ضطؼّٓ أِٓ جإلؾشجءجش ٚجٌطشش٠ؼحش ٌطكم١ك ِطىحٍِس  سضطؿغذ جٌغ١حعس جٌضسجػ١س ذّٕظِٛ    

ِٓ جٌغزجتٟ ػٍٝ ِغطٜٛ ألجٔطحؼ جٌضسجػٟ ٚضكم١ك إلٌضسجػ١س  جٌطٟ ضغؼٝ جٌٝ ضشؿ١غ ججٌخطؾ جٌط٠ّٕٛس ج

لطظحد جٌٛؽٕٟ إلؾطّحػٟ  ٚضىحًِ جإلعطمشجس جٌغ١حعٟ ٚجإلٟ ٌٍرٍذ ، وّح ضغحُ٘ فٟ ضكم١ك جلطظحد جٌىٍإلج

٘ذجفٙح ِك١ٍس أْ فمذ ضىٛ ،ؿذ٠ذز جٌٚص٠حدز قؿُ جٌظحدسجش ٚسفغ جٌؼٛجتذ جٌكى١ِٛس  ٚضٛف١ش فشص جٌؼًّ 

ل١ّ١ٍس  ِػً سفغ ِغطٜٛ ئ٘ذجف أٚ أ ،سػ١ٓ جٌظغحسِؼ١ٕس ِٓ جٌّضج سفشجد فٟ ِٕطمإلِػً سفغ دخٛي ج

ل١ٍُ ِؼ١ٓ ئعّذز فٟ ألضض٠ٚذ ج
(2)

 . 

ٔطحؼ جٌّكحط١ً فٟ ئجش جٌفشػ١س جٌطٟ غرص ضأغ١ش٘ح فٟ ضؼُ جٌغ١حعس جٌضسجػ١س ِؿّٛػس ِٓ جإلؾشجء    

 ِٕطمس جٌذسجعس ٟٚ٘ :  

 

 

 

                                                           

ِمبثٍٗ شخص١خ ِغ إٌّٙدش ) ح١در يروبْ ِججً( رئ١ص لطُ اٌّجبزي فٟ ِد٠ر٠ٗ ِشبر٠غ اٌرٞ  اٌدراضخ ا١ٌّدا١ٔخ ,( 1)

 . 2020/ 2  / 13ٚاٌجسي فٟ ِحبفظخ اٌّثٕٝ . ثزبر٠خ 
  خبٌد لحطبْ ػجٛر , اٌط١بضخ اٌسراػ١خ اٌّشزروخ فٟ رٚي االرحبر االٚرثٟ اٌٛالغٚد اٌججبر ِٛضٝ ػجد اٌطزبر ػج( 2)

 . 3, ص2016,  23االصالحبد , ِجٍٗ اٌىٛد ٌٍؼٍَٛ االلزصبر٠خ ٚاالرار٠خ , جبِؼٗ ٚاضط , اٌؼدر 
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 9102جٌش١ِػس ٌغٕس جؽٛجي جٌّرحصي ٚضظحس٠فٙح فٟ ِٕطمس جٌذسجعس ػّٓ شرىس  (99ؾذٚي )

ِٛلغ اٌّجسي اٌرئ١طٟ  اضُ اٌّجسي د

 ٚاٌفرػٟ

ِؼدي اٌزصر٠ف 

 / ثب3اٌزص١ّّٟ  َ

 % 2اٌطٛي وُ

 اٌّجبزي اٌرئ١ط١خ

 12 3175 372 ٚروب  –ر١ِثخ ِجسي اٌشرلٟ اٌرئ١طٟ 1

 3 1671 15 اٌّجد –اٌر١ِثخ ِجسي اٌر١ِثخ اٌغرثٟ 2

 10 12 4 اٌٙالي –اٌّجد ِجسي اَ اٌؼىف اٌرئ١طٟ 3

 2 1371 2750 اٌّجد ِجسي اٌمس٠ٕٟٚ 4

  وُ 2173 /ثب3َ 24752 - - اٌّجّٛع

 اٌثب٠ٛٔخاٌّجبزي 

 3 6 0726 ٚروب  –ضّبٚح  –ر١ِثخ ِجسي اثٛ إٌجبر 1

 6 1371 0733 ِجد–ٚروب   ِجسي اٌظٛاٌُ 2

 5 10762 171 اٌر١ِثخ ِجسي اٌر١ِثخ )ة( 3

 4 2 175 اٌر١ِثخ ِجسي اٌؼٛجخ 4

 6 13746 0752 اٌٙالي –ر١ِثخ ِجسي االػبج١ت 5

 1 371 0715 اٌر١ِثخ (D – 1ِجسي ) 6

 2 472 0731 اٌر١ِثخ (D – 3ِجسي ) 1

 2 474 0711 اٌر١ِثخ (D – 5ِجسي) 3

 1 376 0713 اٌر١ِثخ (D – 7ِجسي ) 2

 5 11 175 اٌر١ِثخ–اٌٙالي  ِجسي اٌؼبرض١بد 10

 3 1 175 اٌٛروب  ِجسي ش٠ٛجخ 11

 6 1276 172 اٌّجد ِجبزي أَ اٌؼىف اٌفرػ١خ 12

 100 120723 36725 اٌّجّٛع

جّٙٛر٠خ اٌؼراق , ٚزارح اٌّٛارر اٌّبئ١خ , ِد٠ر٠خ اٌّٛارر اٌّبئ١خ فٟ ِحبفظخ اٌّثٕٝ , لطُ اٌزٕف١  , ث١بٔبد  اٌّصدر :

  2020ي١ر ِٕشٛرح ,

  -اٌزط١ٍف اٌسراػٟ : -1-2

١ِٓ قحؾحش لغُ ِٓ جٌّضجسػ١ٓ فٟ أجٖ جٌكم١مٟ جٌٝ ص٠حدز جإلٔطحؼ ٚضِكط٠ٛٙذف جٌطغ١ٍف جٌضسجػٟ فٟ     

لٟ جٌمطحػحش جالخشٜ ٍس ٌٍمطحع جٌضسجػٟ ٚض١ّٕس ذحػححش جٌضسجػ١س ٚضكم١ك جٌّغحّ٘س جٌفِخطٍف جٌّٕطؿ

ْْ خشٜ شحػص فٟ ج٢ٚٔس جالخ١شز ، ٟٚ٘ ضططٍد فٟ ؾٛ٘ش٘ح أ١ٌٚظ ألغشجع  ٠مَٛ جٌّضجسع ذّٛجورس  أ

سجػ١س جٌكذ٠ػس ذؼ١ذجً ػٓ جالعٍٛخ جٌطم١ٍذٞ جٌّطؼحسف ػ١ٍٗجٌؼ١ٍّحش جٌض
 (1)

جٌمشٚع جٌضسجػ١س  أعّٙص . 

ط١ّٕس جٌمطحع ذم١حَ ٍعرحخ ٚجٌٛعحتً ٌألَ ، فٟ ضٛف١ش ج 9110سجػ١س ٌغٕس ذؼذ جؽالق جٌّرحدسز جٌض ٚذحألخض

تً جٌط١ّٕس ذٛعح ػذجد جٌخطؾ ٌألخزئ٠ّس ٚؽشـ ِششٚػحش ؾذ٠ذز ِٓ خالي دجِس جٌّشحس٠غ جٌمذئجػٟ ٚجٌضس

 جٌضسجػ١س جٌّؼشٚفس .

                                                           

 .106 -105ػال حط١ٓ ػٍٟ اٌىٕبٟٔ , , ِصدر ضبثك , ص  (1)
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 ( شرىس جٌرضي فٟ ِكحفظس جٌّػ09ٕٝ) خش٠طس

اٌجبحث ثبالػزّبر ػٍٝ :ِد٠ر٠دخ اٌّدٛارر اٌّبئ١دخ فدٟ اٌّثٕدٝ , خر٠طدخ شدجىخ اٌدرٞ ٚاٌجدسي فدٟ اٌّثٕدٝ, ِم١دبش  اٌّصدر:  

 . 2013(  ,  (50000:1اٌرضُ 
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جٌّظذس جالعحعٟ ٌطٛف١ش جٌمشٚع ٚجٌغٍف جٌضسجػ١س ٠ؼذ جٌّظشف جٌضسجػٟ جٌطؼحٟٚٔ فشع جٌغّحٚز،     

خحص ٚفك ششٚؽ ِؼ١ٕس ٠كذد٘ح جٌّظشف ٌٍّٛجؽ١ٕٓ ِغ ٚؾٛد ذؼغ جالعطػٕحءجش جٌطٟ ضّٕف ٌرؼغ جالش

ّرحدسز جٌضسجػ١س ٚجٌٝ ر لذَ ٘زج جٌّظشف جٌمشٚع جٌضسجػ١س ِٕز جٌرذء ذحٌئٚجٌّضجسػ١ٓ ألعرحخ ِخطٍفس ، 

ِغطف١ذ قذدش ذذسٚ٘ح ( 015( ١ٍِْٛ د٠ٕحس ٚصػص ػٍٝ )9299525111ِح ل١ّطٗ )،  9102عٕس 

٠ّىٓ قظش٘ح ٚ جٌٕخ١ً(  س) طٕذٚق ض١ّٕ  جٌخحطس ذحٌرغطٕس  ٘ذجف ِٓ ٚسجء ٘زٖ جٌمشٚعألِؿّٛػس ِٓ ج

 ذحالضٟ : 

 -:ُ٘ ج٘ذجفٙح أء ذغحض١ٓ جٌٕخ١ً ِٓ ٔشحوحْ ئ -0

   جٌّكحفظسشؿحس جٌٕخ١ً فٟ ؾ١ّغ  جٌٛقذجش جالدجس٠س فٟ أػذجد ذغحض١ٓ أص٠حدز . 

 ٔطحؼ ِٓ جٌطّٛسإلجرجش جٌٕٛػ١س جٌؿ١ذز ٚجٌّشضفؼس  طٕحفألوػحس جطٕحف جٌٕخ١ً جٌطؿحس٠س ٚجئ . 

 جٌكظٛي ػٍٝ فغحتً جٌٕخ١ً ذأعؼحس ِذػِٛس ِٓ ِذ٠ش٠س جٌضسجػس فٟ جٌّكحفظس . 

 ٚضط٠ٛش ذغحض١ٓ جٌٕخ١ً ٚص٠حدز ِغحقطٙح سخذِ -9

   فحش جٌضسجػ١س ٚجٌرغحض١ٓ جٌطٟ جٔٙىطٙح  ألجٌّظحخ ذحٌمذ٠ُ ٚجٌّغٓ ٚجٌٕخ١ً خالف جٌٕخ١ً جأضؼ٠ٛغ

 . جٌظشٚف جٌّحػ١س

   ٔطحؾ١س جٌٕخٍسئص٠حدز ِؼذي .  

   عّذز جٌّذػِٛس ٚجٌّر١ذجش جٌضسجػ١سألػٍٝ ججٌكظٛي . 

 ٔؿحص جٌؼ١ٍّحش جٌضسجػ١سئجٌطٟ ضمًٍ ِٓ ؾٙذ جٌّضجسػ١ٓ فٟ  ششجء جٌّىحتٓ ٚج٢الش جٌضسجػ١س .   

ً ( شخظ09عٕٛجش ، ٚلذ ٚطً ػذد جٌّمطشػ١ٓ جٌٝ )( 5ضىْٛ ِذز جٌمشع )     ألٔشحء ذغحض١ٓ ٔخ١ً  ح

ٚضط٠ٛش جٌرغحض١ٓ  سٌغشع خذِس ٚض١ّٕ ( جٌف د٠ٕحس ، فٟ ق١ٓ ذٍغ ػذد جٌّمطشػ9212521911ٓ١ذّرٍغ )

ً ( ِمطشػ50) ، جِح جؾّحٌٟ ػذد جٌّمطشػ١ٓ فمذ ذٍغ  9102( جٌف د٠ٕحس( فٟ عٕس 0990112011ذّرٍغ ) ح

ً ( ِمطشػ015)  . (90) ٠القع جٌؿذٚي ، ح

  -ر  ػٍّص ػٍٝ :ئس فٟ ذ١ٕس جٌؼًّ دجخً جٌرغطحْ ، قذجظ ضغ١شجش ؾّئ٘زٖ جٌمشٚع فٟ  أعّٙص

 ٔشحء جٌرغحض١ٓ ذٕغرس ور١شز  .ئص٠حدز جالعطػّحسجش فٟ  -0

  . 9101عٕس  1221وحْ  ْْ أذؼذ  9102عٕس  2010وػش ِٓ أص٠حدز ػذد جٌرغحض١ٓ جٌٝ  -9

جٌضسجػ١س دجخً جٌرغطحْ ٚضٕٛػٙح ٚضؼذد٘ح ِػً جضرحع جٌطش٠مس جٌظك١كس الخط١حس ضط٠ٛش جٌؼ١ٍّحش  -9

،  طٕحف ؾذ٠ذ أدخحي فغحتً ٚأٚجعطخذجَ ؽش٠مس جٌشٞ ذحٌطٕم١ؾ ٚ ، 0×0ِغحفحش غشط جٌفغحتً جٌؿذ٠ذز 

 عطخذجَ جٌّىٕس جٌكذ٠ػس فٟ ػ١ٍّحش جٌكشجغس ٚجٌّىحفكس ٚورظ جٌطّٛس.جٚ
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 . 9101/ ؽٓ( عٕس 99500جْ وحْ )  َ ذؼذ9102/ ؽٓ( عٕس 95522ٔطحؼ ذٕغرس ) إلص٠حدز ج -0

 .9102عٕس  (وغُ 1560جٌٝ ) ،9101عٕس ( وغُ  1969س ِؼذي جٌٕخٍس جٌٛجقذز ِٓ )ص٠حدز جٔطحؾ١ -1

رجش جالٔطحؾ١س جٌؼح١ٌس ِػً)جٌرشقٟ، جٌظمؼٟ ، قٍٛز جٌؿرً ،  الع١ّحطٕحف ؾذ٠ذز ِٓ جٌٕخ١ً أدخحي ئ -2

 ،ج١ٌٕشعٟ( .عرغ رسجع ،جٌمشٔفٍٟ 

جٌّظشف جٌضسجػٟ جٌطؼحٟٚٔ جٌٝ جٌؼح١ٍِٓ فٟ جٌمطحع  ٠ّٕكٙحجٌّرحٌغ جٌطٟ ٚ ػذد جٌّمطشػ١ٓ( 90ؾذٚي )

 9102 - 9101 ٌٍّذز جٌضسجػٟ ،

 ػدر اٌّمزرض١ٓ اٌّجبٌغ اٌّمزرضخ صٕدٚق االلزراا

 33 2602120200 أشب  ثطبر١ٓ إٌخ١ً

 14 1324006300 خدِخ ٚرط٠ٛر ثطبر١ٓ إٌخ١ً

 151 3233121000 اٌّجّٛع

 . 2020اٌّصدر : ٚزارح اٌّب١ٌخ , اٌّصرف اٌسراػٟ اٌزؼبٟٚٔ فرع اٌطّبٚح , لطُ اٌمرٚا , ث١بٔبد ي١ر ِٕشٛرح,  

 

 -:رشبر ٚاٌزؼبْٚ اٌسراػٟ إلا -2-2

ض جٌؼّةةً ذةةٗ قغةةد جلؼةة١س جٌّشجوةة أ، ٚذةةذ 0221حد ٚ جٌطؼةةحٟٚٔ جٌضسجػةةٟ عةةٕس سشةةإلعةةطكذجظ لغةةُ ججضةةُ     

( ِششةذج 00ٚلذ ذٍةغ ػةذد جٌّششةذ٠ٓ جٌةضسجػ١١ٓ فةٟ ؾ١ّةغ ضٍةه جٌٛقةذجش ) جإلدجس٠س فٟ ِٕطمس جٌذسجعس  ، 

ال  ٟٙح جٌط١ٔكظشش ِّٙطُٙ جٌم١حَ ذحألػّحي جالسشحد٠س جٌطم١ٍذ٠س جٌّطؼحسف ػٍئ( ، 91صسجػ١ح فمؾ ، ؾذٚي )

ْٚ جْ ضىةْٛ ٕ٘ةحن ضؼ١ٍّةحش طةكحخ جٌرغةحض١ٓ دأِةشجسج ٚضىةشجسج  ػٍةٝ جٌّةضجسػ١ٓ ٚ ضطؼذٜ ِح ٠ةطُ ؽشقةٗ

لحدسز ػٍٝ ضٕة٠ٛش جٌّةضجسػ١ٓ ٚضك٠ٛةً ضٍةه جٌرغةحض١ٓ جٌةٝ ِغةط٠ٛحش جٔطحؾ١ةس  دل١مسجٌضج١ِس ِٚشجلرس ِٚطحذؼس 

 عح١ٌد قذ٠ػس ضالتُ جٌطر١ؼس جٌضسجػ١س فٟ ِٕطمس جٌذسجعس .أػطّحد أس ٚػح١ٌ

ج١ٌّذج١ٔةةس جالعةةططالػ١س  خةةالي طةةركص جٌٕشةةحؽحش جٌخحطةةس جٌّطؼٍمةةس ذحٌٕةةذٚجش جٌّك١ٍةةس ٚ جٌؿةةٛالش أ     

 سش جٌضسجػ١س  ٚجٌطؼش٠ف ذٙح  ٚؽش٠مجٌؼ١ٍّحش جٌضسجػ١س جٌّطٕٛػس  ٚ جٌّّحسعحش جٌؼ١ٍّس قٛي ِىحفكس ج٢فح

ِىحفكطٙةح  ٚٔةٛع جٌّر١ةذجش جٌّغةطخذِس ٚؾ١ّةغ جٌؼ١ٍّةحش جٌّطؼٍمةس ذخذِةس جالسع ٚجٌرغةطحْ ٘ةٟ ِّحسعةحش 

سٚض١ٕ١س شرٗ لذ٠ّس  
(1)

 . 

 -ذحالضٟ : طّػٍسّجٌعرحخ أل٠ّىٓ جسؾحػٗ جٌٝ ؾٍّس ِٓ ج ِش  أٚ٘ٛ     

                                                           

: ِمبثٍٗ شخص١ٗ ِغ إٌّٙدش )ضبٌُ دمحم ججبر( ِطؤٚي ٚحدح االرشبر اٌسراػٟ فٟ ِد٠ر٠ٗ زراػخ خ اٌدراضخ ا١ٌّدا١ٔ( 1)

 . 2020/  1 / 16اٌّثٕٝ , ثزبر٠خ 
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عح١ٌد صسجػطةٗ ٚجٌؼ١ٍّةحش أدجس٠س ٚجٌّخطظ١ٓ ذحٌٕخ١ً ٚإلجش جلٍس ػذد جٌّششذ٠ٓ جٌّٛصػ١ٓ ػٍٝ جٌٛقذ -0

 جٌّشضرطس ذٗ.

 ٚ ِؼذَٚ .أجٌّٙحسجش جٌكذ٠ػس ػؼ١ف  وطغحخٚأجٌطذس٠د جٌطم١ٍذٞ  -9

 جٌّضجسػ١ٓ .لٍس جٌّغطٜٛ جٌػمحفٟ ٚجٌؼٍّٟ ٌذٜ  -9

ٚجالعح١ٌد جٌكذ٠ػس جٌطٟ ٠ٕرغٟ جالخز ذٙح فةٟ جعةح١ٌد جالسشةحد جٌضسجػةٟ  ذّةح ٠كمةك  ٌٍطشجتكػذَ ضمرٍُٙ  -0

 ضكغ١ٓ جٌٕٛع  ٚص٠حدز جالٔطحؼ .

 جٌطم١ٍذ٠س جٌغحتذز. جٌطشجتكجٌطّغه ذّٕٙؽ ِطٛجسظ غحذص ذؼٍُّٙ جٌضسجػٟ  ٚجضرحػُٙ  -1

ٚ  ذ ْ  أ٠ٚش١ش جٌؿذٚي جٌٝ  ػٍةٝ ٔغةرس لةذ ظٙةشش فةٟ أ١ٓ ٚقذجش ِٕطمس جٌذسجعس ، فىحٔةص جٌطشوض غ١ش ِطغح

 %( ٌألعرحخ جالض١س :0060لؼحء جٌغّحٚز )

ض جالسشةحد جٌضسجػةٟ  جٌةزٞ ٠مةغ ِةٓ ِشجوة فٙٛ لش٠ةد  ٠ؼذ لؼحء جٌغّحٚز ِشوض ِكحفظس جٌّػٕٝ ٚذحٌطحٌٟ  -0

ٗ  س  الخش فٟ ِشوض جٌمؼحء ، فؼةال ػةٓ ٚؾةذٚد ِذ٠ش٠ةس جٌضسجػةآ٘ٛ  فةحْ جغٍةد جٌٕةذٚجش جالسشةحد٠س  ٚػ١ٍة

 ضطشوض فٟ جٌمؼحء .

 .غٍد ذغحض١ٓ جٌٕخ١ً فٟ لؼحء جٌغّحٚز أضشوض  -9

ً  فٟ ق١ٓ      %( ٠ٚؼةٛد عةرد رٌةه جٌةٝ ذؼةذ جٌمؼةحء ػةٓ ِشوةض 069لؼحء  جٌٙالي جدٔٝ ٔغرس ذٍغص ) عؿ

 .جٌّكحفظس ، فؼال ػٓ لٍس ِغحقحش ذغحض١ٓ جٌٕخ١ً ف١ٙح 

 -: اٌجّؼ١بد اٌزؼب١ٔٚخ  اٌفالح١خ -3-2

ٜ جٌفةةالـ  ٚضٛؾ١ٙةةٗ ٔكةةٛ جٌطش٠ةةك جٌٙةةذف جالعحعةةٟ ِةةٓ جٔشةةحء جٌؿّؼ١ةةحش جٌفالق١ةةس ٘ةةٛ جالسضمةةحء ذّغةةطٛ    

جٌفالقةة١ٓ  ٚج٠ظةةحي جطةةٛجضُٙ جٌةةٝ جٌؿٙةةحش جٌّؼ١ٕةةس ٚٔمةةً  ِشةةىالشِػةةً ٚجٌغةةؼٟ إل٠ؿةةحد ِشوةةض ٌطٛق١ةةذ ألج

جٌطم١ٕحش جٌكذ٠ػس جٌٝ جٌّضجسػ١ٓ
(1)

 ، فؼال ػٓ جٌطكٛي ذحإلٔطحؼ جٌضسجػٟ ِٓ جٌّغطٜٛ جٌفشدٞ جٌٝ  

ٗ  جٌّغطٜٛ جٌؿّح ػٍٝ جٌمشٚع، ٚضٛف١ش ِغطٍضِحش جٌطغ٠ٛك جٌطؼحٟٚٔ  ػٟ ٚجال٘طّحَ ذطٕظ١ُ قظٛي جػؼحت

 .حفكس ج٢فحش ٚجالِشجع جٌٕرحض١س وّخحصْ جٌطغ٠ٛك ٚٚعحتً جٌٕمً ٚجالعٙحَ فٟ ِى

( ؾّؼ١ةس ، ضٛصػةص 00ٌؿّؼ١حش جٌفالق١س فٟ ِٕطمس جٌذسجعس ذٍغ )( جْ ػذد ج٠92طؼف ِٓ خالي جٌؿذٚي )

( ؾّؼ١حش فالق١س، فةٟ قة١ٓ 9ذٛجلغ ) ٚجٌٛسوحء ٚجٌخؼش ذ١ٓ جٌٛقذجش جالدجس٠س أللؼ١س جٌغّحٚز ٚجٌش١ِػس 

( 9219رٍةغ  )فح ، جِةح ػةذد جػؼةحتٙح ِةٓ جٌفالقة١ٓ ٛقذجش ػٍٝ ؾّؼ١ةس ضؼح١ٔٚةس ٌىةً ِٕٙةجلطظشش ذحلٟ جٌ

 .( د001002ُٔٚس جٌى١ٍس جٌطٟ ضغط١ٙح  ) ذٍغص جٌّغحقػؼٛج ، ف١ّح 

 

                                                           

 . 126ِصدر ضبثك , , ضؼبر ػجد    (1)
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 (91ؾذٚي )

 9102جػذجد جٌّششذ٠ٓ جٌضسجػ١١ٓ قغد جٌٛقذجش جالدجس٠س فٟ ِٕطمس جٌذسجعس ٌغٕس 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ,    اٌّصدر :جّٙٛر٠خ اٌؼراق , ٚزارح اٌسراػخ , ِد٠ر٠خ  زراػخ ِحبفظخ اٌّثٕٝ , لطُ اٌزخط١ط ٚاٌّزبثؼخ 

 . 2020ث١بٔبد ي١ر ِٕشٛرح ,           

 2012اٌجّؼ١بد اٌفالح١خ ٚػدر اػضبئٙب ِٚطبحخ ػٍّٙب فٟ ِٕطمٗ اٌدراضخ ٌطٕٗ   (26جدٚي )

 ِطبحخ ػٍّٙب ) ثبٌدُٚٔ ( ػدر اػضبئٙب ػدر اٌجّؼ١بد اٌٛحداد االرار٠خ

 31015 642 3 ق. اٌطّبٚح

 4210 530 1 ق.اٌط٠ٛر

 20161 115 3 ق.اٌر١ِثخ

 22211 260 1 ق. إٌجّٟ

 41321 210 1 ق.اٌّجد

 20261 320 3 اٌٛروب ق. 

 13435 200 1 ق.اٌٙالي

 3113 130 3 ق.اٌخضر

 2532 35 1 ْ. اٌدراجٟ

 - 230 1 ق. اٌطٍّبْ

 - - - ْ. ثص١ٗ

 145112 2252 13 اٌّجّٛع

)  خ اٌّثٕددٝ ,اٌّصدددر :جّٙٛر٠ددٗ اٌؼددراق, ٚزارح اٌسراػددخ, االرحددبر اٌّحٍددٟ ٌٍجّؼ١ددبد اٌفالح١ددخ اٌزؼب١ٔٚددخ فددٟ ِحبفظدد     

 . 2020,ث١بٔبد ي١ر ِٕشٛرح 

 % اػدار اٌّرشد٠ٓ اٌسراػ١١ٓ اٌشؼت اٌسراػ١خ د

 1373 2 اٌطّبٚح 1

 373 4 اٌط٠ٛر 2

 1275 6 اٌر١ِثخ 3

 373 4 إٌجّٟ 4

 1476 1 اٌّجد 5

 673 3 اٌٙالي 6

 1275 6 اٌٛروب  1

 1074 5 اٌخضر 3

 373 4 اٌدراجٟ 2

 100 43 اٌّجّٛع
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، ػٍةٝ ِؿّٛػةس ِةٓ جٌّٙةحَ  9102ٚقطةٝ عةٕس  0251ٚلذ ػٍّص ضٍه جٌؿّؼ١حش ِٕز ضأع١غٙح فٟ عةٕس     

 -ضٍخظص ذحالضٟ :

ٚسز جعةةطخذجَ طةةكحخ جٌرغةةحض١ٓ ذؼةةشأٚضٛؾ١ةةٗ  سشةةحد٠س ٚجٌض٠ةةحسجش ج١ٌّذج١ٔةةس ٌطػم١ةةفإلػمةةذ جٌٕةةذٚجش ج -0

  .ضّحَ جٌؼ١ٍّحش جٌضسجػ١س ئجٌٛعحتً جٌكذ٠ػس فٟ 

جٌّطحٌرةةس ذكمةةٛق جٌفالقةة١ٓ ٚضةةٛف١ش جٌةةذػُ جٌّةةحدٞ ٚجٌّؼٕةةٛٞ ٌٍفةةالـ ٚضغةة١ًٙ جٌكظةةٛي ػٍةةٝ جٌمةةشٚع  -9

  . جٌضسجػ١س ذشىً ٠طٕحعد ِغ جالٔطحؼ جٌضسجػٟ

 .جٌٕضجػحش جٌطٟ ضكظً ذ١ٓ جٌفالق١ٓ  ًجٌّغحّ٘س فٟ ق -9

ضمذ٠ُ جٌّغطٍضِحش جٌؼةشٚس٠س ٌٍّةضجسػ١ٓ ذةذػُ ٚجعةٕحد  ض١ٙثس جٌٛعحتً جٌّرزٌٚس فٟ جٌضسجػس ٚجالٔطحؼ ٚ -0

 ِٓ جٌمطحع جٌضسجػٟ ، ٚضكغ١ٓ جٌّغطٜٛ جٌّؼحشٟ ٌٍّضجسػ١ٓ ٚضط٠ٛش أعح١ٌد جالٔطحؼ جٌضسجػٟ . 

جٌؼ١ٍّةةحش جٌضسجػ١ةةس  جٌظةةك١كس فةةٟ جٌضسجػةةس إلٔؿةةحص جٌطشجتةةكضٛؾ١ةةٗ جٌفالقةة١ٓ ٚجسشةةحدُ٘ جٌةةٝ جضرةةحع  -1

ٚػشٚسز جؾشجء ػ١ٍّحش جٌطٍم١ف فةٟ جٌكذ٠ػس فٟ ػ١ٍّحش جٌغمٟ  جٌطشجتكٚلحضٙح ِػً جعطخذجَ أٚجؾشجتٙح فٟ 

 . طٕحف جٌؿ١ذز ِٓ فكٛي جٌٕخ١ًألٚلحضٙح ٚجخط١حس جأ

ج٠ظةةحي طةةٛش جٌفةةالـ جٌةةٝ جٌؿٙةةحش جٌّؼ١ٕةةس ٚٔمةةً جٌطٛؾ١ٙةةحش جٌكى١ِٛةةس جٌةة١ُٙ ، ٚقةةً ِشةةحوٍُٙ ِةةغ  -2

 .جٌّخحصْ جٌّإعغحش جٌكى١ِٛس ِػً جٌّٛجسد جٌّحت١س ٚخذِحش جٌطغ٠ٛك ٚشؼرس 

  -: اٌزط٠ٛك اٌسراػٟ -2 -4

 جٌّٕةةطؽ جٌةةٝ جٌّشجوةةض ٌّةةضجسع ػٍةةٝ ص٠ةةحدز جإلٔطحؾ١ةةس ٚٔمةةًضشةةؿ١غ ج ػرةةشور١ةةش  ٌٍطغةة٠ٛك جٌضسجػةةٟ دٚس      

ضىةْٛ ٘ةزٖ جٌّشجوةض ٍفةالـ ػٕةذِح ٌِح ٠ؼطةٟ قةحفضج ٚٚذأعؼحس ِمرٌٛس ،  سجٌطغ٠ٛم١س ، ذغغ جٌٕظش ػٓ جٌى١ّ

ِةٓ ِٕةحؽك جالٔطةحؼ سجٌطغ٠ٛم١س لش٠رة
(1)

، ٚضةطُ ػ١ٍّةحش جٌطغة٠ٛك ذخطةٛجش ِطىحٍِةس  ضرةذأ ذؿٕةٟ جٌّكظةٛي  

 سؼالٚٞ ( ٚ٘زج ٠ؼطّذ ػٍٝ ٔٛع ٚو١ّٚ جالعٛجق جٌّك١ٍس ) جٌأمٍٗ جٌٝ ِشجوض جٌطغ٠ٛك جٌكى١ِٛس جٌضسجػٟ ٚٔ

ً حطةة١ٕ٘ةةحن ػةذز ِشجوةةض ضغةة٠ٛم١س ضخةذَ ِٕطمةةس جٌذسجعةس ٌطغةة٠ٛك جٌّٕطؿةةحش جٌضسجػ١ةس  ِٕٚٙةةح ِكٚجالٔطةحؼ 

ٌىٕٙح ضخٍٛ  ِٓ ِخحصْ ٌطغ٠ٛك جٌطّٛس ، جر وحٔص ضةطُ ػ١ٍّةس ضغة٠ٛمٙح عةحذمح  جٌكٕطس  ٚجٌشؼ١شجٌكرٛخ ِػً 

جٌؼّةً ضٛلةف ذٙةح ذؼةذ عةٕس   ْ  أجال  ،جٌٝ جٌّشجوض جٌطغ٠ٛم١س جٌطحذؼس ٌٍششوس جٌؼشجل١س ٌطظ١ٕغ ٚضغة٠ٛك جٌطّةٛس

ّةذز ػٍةٝ ٘ةزج جٌّكظةٛي ألعرحخ ِؿٌٙٛس ٚضُ غٍك جٌؼذ٠ذ ِٓ جٌششوحش ٚجٌّؼحًِ جٌكى١ِٛس جٌّؼط ، 9119

 جٌُّٙ . 

                                                           

 -راة ٢و١ٍددٗ أجددبح ػجددد جددبثر اٌججددٛرٞ , رح١ٍددً جغرافددٟ ٌٍٕشددبح اٌسراػددٟ فددٟ لضددب  إٌّددب رح . رضددبٌخ ِبجطددز١ر  (1)

 .102, ص 2006جبِؼٗ اٌىٛفٗ , 
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ٚ ضغة٠ٛمٙح جٌةٝ جالعةٛجق أشجوض جالعطالَ فٟ ِكحفظةحش جخةشٜ  فٟ جٌٛلص جٌكحػش ٠طُ جالػطّحد ػٍٝ ِٚ    

جٌطٟ ضٛجؾةٗ ػ١ٍّةحش جٌط١ّٕةس جٌضسجػ١ةس ٌٙةزج ٠ٚ ؼذ ٘زج جالِش ِٓ جُ٘ جٌّشىالش جٌّك١ٍس ٚ جٌّخحصْ جأل١ٍ٘س ، 

 جٌؿحٔد جٌضسجػٟ جٌُّٙ .

ٞ ذ١ةةغ (أذ١ةةغ جٌؼةةّحْ )ضغةةّٝ  ٚ ضأخةةز ػ١ٍّةةس جٌطغةة٠ٛك ػةةذز ئؾةةشجءجش  ذؼةةذ ػ١ٍّةةس  ؾّؼٙةةح جالٌٚةةٝوّةةح     

ػٍةٝ أجٌذسجعةس ، ٚذٙةح ٠كمةك جٌّٕطؿة١ٓ  سِطرؼةس  ذىػةشز فةٟ ِٕطمةجٌطش٠مةس جٌّكظٛي لرً ػ١ٍّس ؾ١ٕٗ ٚ٘زٖ 

  قظةةحد جٌّكظةةٛيؾةةشجء ػ١ٍّةةحش ؾّةةغ جٌّكظةةٛي وٛٔٙةةح ضةةذخً ذؼ١ٍّةةحش ِىٍفةةس ِػةةً ئفشطةةس ٌٍةةشذف لرةةً 

ضٕظ١ف جٌطّٛس ٚفشص٘ح ٚضؼرثطٙح ٚٔمٍٙح جٌٝ ِٛلةغ  ٚؾّغ جٌطّٛس ٚفظٍٙح ِٓ جٌؼزٚق ِٚٓ جٌٕخٍس ،  ٗٚضٕض٠ٍ

وّح ضؿشٞ ػ١ٍّس جٌطغ٠ٛك ِةٓ ، ٚوً ٘زٖ جٌؼ١ٍّحش ضكطحؼ جٌٝ جؾٛس ِطفحٚضس فٟ جٌؼًّ ِٚذز جالٔؿحص. جٌر١غ 

طةكحخ أ ِةٓ ١ؼةٗ ػٍةٝ ضؿةحس جٌؿٍّةسلرً جٌّٕطؿ١ٓ ، جر  ٠ةطُ ؾّةغ جٌّكظةٛي ٚضؼرثطةٗ ٚٔمٍةٗ جٌةٝ جٌغةٛق ٚذ

ً جٌذسجعس  سذىػشز فٟ ِٕطم س٘زٖ جٌطش٠مس ِطرؼٚجٌؼالٚٞ  ِمطظشز ػٍٝ جالغٍد ػٍٝ ٔةٛع ٚجقةذ  ىٕٙحٌٚ ج٠ؼح

  9102ٌف د٠ٕحس ٌطٓ جٌٛجقذ ٌغٕٗ ( ج911 - 911ٚ٘ٛ جٌض٘ذٞ جٌطٟ ضطشجٚـ أعؼحسٖ فٟ جٌغٛق ِح  ذ١ٓ ) 

عةؼحسٖ ، أضطّػً ذىػشز جٔطحؾٗ ، ٚجعطمشجس  ػٍٝ ضّش جٌض٘ذٞ جْ جالعرحخ ٚسجء جلطظحس ػ١ٍّحش جٌطغ٠ٛك    

ِةٓ جالطةٕحف ٔظةف جٌؿحفةس ٌةزج  ٠ؼذ٠طُ لطف غّحسٖ لرً ذحلٟ جالطٕحف  ، ٚذّح جٔٗ ٌزج ٚوػشز جٌطٍد ػ١ٍٗ 

 .٠طظف ذغٌٙٛس ٔمٍس ٚخضٔس 

جٌطؿةحس جٚ ٠ّٚىٓ ج٠ؼح ذ١غ جٌّكظٛي  ِرحششز   ذؼذ ػ١ٍّةس ؾّؼةٗ ِةٓ  جٌرغةطحْ ِةٓ خةالي شةشجتٗ ِةٓ      

ٌذٜ جٌّضجسػ١ٓ ، ٚ ٕ٘حٌةه ُٙ فٟ جٌكظٛي ػٍٝ جٌفحتذز ِٓ ؾٛس جٌٕمً ِّح ٠غأ٠ٚطكًّ جٌّشطشٞ ،جٌٛعطحء 

طكحخ جٌرغحض١ٓ ٠مِْٛٛ ذؼ١ٍّس ضظ١ٕغ جٌطّٛس ٚخحطس جالطٕحف جٌؿ١ذز ٚجدخحٌٙةح فةٟ ػ١ٍّةحش أِٓ  ذؼغ  

 جٌشذف جالوػش .  جٌطٕظ١ف ٚجٌفشص ٚجٌطؼرثس ٚجٌىرظ ِٚٓ غُ ضغ٠ٛمٙح جٌٝ جالعٛجق ٌؼّحْ

 -:اٌّىٕٕخ اٌسراػ١خ  -2 -5

ٌمطحع ذٕٙٛع  ج أعّٙصُ٘ ٚعحتً جٌططٛس جٌطىٌٕٛٛؾ١ح  جٌكذ٠ػس ٚجٌطٟ أضؼذ جٌّحوٕس جٌضسجػ١س ِٓ      

ص٠حدز جٌّغحقحش  ٌٙح جغشج ور١ش فٟئر سع ألسضفحع جٔطحؾ١س جألطظحد٠س ٚإلجٌضسجػٟ ٚضكم١ك جٌط١ّٕس ج

جٔخفحع جٌطىح١ٌف ٚجخطظحس جٌٛلص  ِٚٓ جعّٙص فٟ جٌفالـ فٟ جٌؼًّ ، ٚ لٍٍص ِٓ ِؿٙٛدالٔٙح جٌضسجػ١س، 

غُ ص٠حدز جالٔطحؼ 
(1)

 . 

                                                           

 .125, ص1212,  ٚاٌجحث اٌؼٍّٟ , جغراف١خ اٌؼراق اٌسراػ١خ , ٚزارح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ خطبة صىبر اٌؼبٟٔ (1)
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جٌذسجعس ذحٌّؼخحش جٌضسجػ١س  جٌطٟ ضمَٛ ذغمٟ  سجٌضسجػ١س فٟ ِٕطم سّحوٕضّػٍص جٌخذِحش جٌطٟ ضمذِٙح جٌ    

فٟ ٔمً  ِّح أعُٙٚجٌغحقرحش جٌضسجػ١س  ٔٙش ٚجٌؿذجٚي أل٠ظحي ج١ٌّحٖ ج١ٌٙح ِٓ جئٚ جػ١س جالسجػٟ جٌضس

  .ك جالٔطحؼ ٚج٠ظحٌٙح جٌٝ جالعٛجقجٌّكحط١ً ِٓ ِٕحؽ

  -: ك إٌمًائحر -10

لةةةةح١ٌُ ألسع فةةةةٟ جألجعةةةةطخذجَ ججعةةةةطػّحس ٚ جِىح١ٔةةةةس ٠ةةةةذ ٠ةةةةإدٞ ػحِةةةةً جٌٕمةةةةً دٚسج ِةةةةإغشج فةةةةٟ ضكذ    

سجػةةةٟ جٌّخظظةةةس ألس ٌضسجػةةةس جٌّكحطةةة١ً  جٌكم١ٍةةةس  ٚجسجػةةةٟ جٌّخظظةةةألجٌضسجػ١ةةةس جٌطةةةٟ ضشةةةًّ ج

عةةةٛجق  ِّٙةةةح ألسع ٚضكذ٠ةةةذ قؿةةةُ جألعةةةؼحس جإٌٔخ١ةةةً ٚجٌفحوٙةةةس، ٠ٚةةةإغش فةةةٟ ضكذ٠ةةةذ شةةةؿحس جأٌضسجػةةةس 

عٛجق جٌطظش٠ف أؼذش جٌّغحفس ذ١ٓ ِشجوض جالٔطحؼ ٚذ
(1)

. 

٠ّىةةةٓ  ٚ حٌٕمةةةً ذحٌغةةة١حسجش ٚجٌغةةةىه جٌكذ٠ذ٠ةةةسجٌٕمةةةً جٌرش٠ةةةس فةةةٟ ِٕطمةةةس جٌذسجعةةةس ذ جتةةةكضّػٍةةةص ؽش    

 :  (٠00القع جٌخش٠طس ) ٔٛجع جٌطح١ٌس ،ألش جٌٝ جظ١ٕف ؽشق جٌٕمً ذحٌغ١حسجض

 -: حرق إٌمً اٌرئ١طخ -أ

ضشةةةًّ جٌطةةةشق جٌطةةةٟ ضةةةشذؾ ِةةةذْ ِٕطمةةةس جٌذسجعةةةس ِةةةغ ذؼؼةةةٙح جٌةةةرؼغ ِٚةةةغ ِشجوةةةض جٌّكحفظةةةحش      

، جٔظةةةش  س٠ةةةك ذش  جتةةة( ؽش0ػةةةذجد٘ح  )أ٠ٚطةةةشجٚـ   ( ، وةةةُ  150ؽٛجٌٙةةةح  )أِؿّةةةٛع ٠رٍةةةغ  ٚٚسز ،جٌّؿةةةح

 ( ،91َ) ، ٚ٘ةةةٟ رجش ِّةةةش٠ٓ فةةةٟ وةةةً ِّةةةش ِغةةةشذ١ٓ ٠طةةةشجٚـ جٌؼةةةشع جٌىٍةةةٟ ٌٍطش٠ةةةك (95جٌؿةةةذٚي )

ِغ جٌؿضز جٌٛعط١س 
(2)

 -، ٚضطظف ٘زٖ جٌطشق ذىٛٔٙح : 

 جلشخ ؽش٠ك ٠ّش ذحٌمشخ  ِٕٙح ذّغحفس رْ ئفحش ِطرح٠ٕس ِٓ ذغحض١ٓ جٌٕخ١ً ، ضّطذ ػٍٝ ِغح -0

 .لؼ١س جٌش١ِػس ٚجٌٛسوحء ِٚذ٠ٕس جٌغّحٚز أفٟ   ( ،11َ )

 . َ( 0 – 5جٌّغحسجش ضطشجٚـ ِح ذ١ٓ ) ضؼُ ِؿّٛػس ِٓ  -9

   . ضطظف ذىْٛ قحٌطٙح ِطٙحٌىس فٟ ذؼغ جٌّٕحؽك ذغرد ػذَ ضأ١ٍ٘ٙح -9

 %( ِٓ ِؿّٛع جٌطشق جٌشت١غ١س.0561ٚضشغً ) جالٔكٕحء سٚل١ٍٍ سضطظف ذىٛٔٙح ِغطم١ّ -0

 

 

 

                                                           

, 2000دمحم خ١ّص اٌسرٚوخ , جغراف١خ إٌمً , رار اٌّؼرفخ اٌجبِؼ١خ ٌٍطجبػخ. و١ٍٗ ا٢راة , جبِؼخ االضىٕدر٠خ ,  (1)

 .13-11ص

فرح ػجد اٌؼظ١ُ حط١ٓ , اثر إٌمً ػٍٝ اٌّٛالغ اٌصٕبػ١خ )رطج١مبد فٟ ِحبفظخ اٌّثٕٝ ( رضبٌخ ِبجطز١ر, و١ٍخ  (2)

 . 113, ص 2016جبِؼخ اٌّثٕٝ ,  -ٌٍؼٍَٛ االٔطب١ٔخ اٌزرث١خ 



ح فٟ زراػخ إٌخ١ً ٚأزبج اٌزّٛر فٟ ِحبفظخ اٌفصً االٚي ــ اٌؼٛاًِ اٌجغراف١خ اٌّؤثر

 اٌّثٕٝ
 

  
26 

 ( ؽشق جٌٕمً فٟ ِكحفظس جٌّػ00ٕٝ) خش٠طس 

 

ِم١دددبش ا١ٌٙدددأح اٌؼبِدددخ ٌٍطدددرق ٚاٌجطدددٛر , ِد٠ر٠دددخ حدددرق ٚجطدددٛر اٌّثٕدددٝ ,خر٠طدددخ اٌطدددرق فدددٟ اٌّثٕدددٝ.  اٌّصددددر:

(50000:1 , )2011. 
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 9102شت١غس فٟ ِٕطمس جٌذسجعس ٌغٕس( ؽشق جٌٕمً ج95ٌؾذٚي )

  د

 اضُ اٌطر٠ك

 إٌطجخ اٌطٛي )وُ(

% 

 صالح١زٙب ٌٍٕمً ٔٛع اٌّّراد

 ج١د ِّر٠ٓ 671 35 ر٠ٛا١ٔخ –حر٠ك اٌطّبٚح  1

 ج١د ِّر٠ٓ 275 55 حدٚر  ٞ لبر –اٌطّبٚح  2

 ِمجٛي ِفرر 671 35   ٔجُػجد   اثٛ–اٌٍّّحخ  –اٌطّبٚح  3

 ج١د ِّر٠ٓ 672 40 اٌطر٠غ اٌدٌٟٚ –رمبحغ اٌٛوب   4

 ج١د ِفرر 275 15 إٌجّٟ –اٌر١ِثخ 5

 ِمجٛي ِفرر 1274 112 اٌطٍّبْ –اٌٍّّحخ  6

 ِمجٛي ِفرر 1270 110 حدٚر اٌطؼٛر٠خ –اٌطٍّبْ  1

 ِمجٛي ِفرر 3074 116 ثص١ٗ–اٌطٍّبْ  3

   100 513 اٌّجّٛع 

ٌمطددددُ اٌفٕددددٟ , اٌّصدددددر :جّٙٛر٠ددددخ اٌؼددددراق , ٚزارح إٌمددددً , ِد٠ر٠ددددخ اٌطددددرق ٚاٌجطددددٛر فددددٟ ِحبفظددددخ اٌّثٕددددٝ , ا

 .  2020,  ث١بٔبد ي١ر ِٕشٛرح

 

 9102ٌغٕس  أؽٛجي جٌطشق فٟ ِٕطمس جٌذسجعس ذكغد ٔٛع وً ؽش٠ك ( 90ؾذٚي )

 % اٌطٛي وُ ٔٛع اٌطرق

 4175 513 اٌرئ١طخ

 2374 34573 اٌثب٠ٛٔخ

 2470 22273 اٌر٠ف١خ

 100 121576 اٌّجّٛع

 .2020, ظخ اٌّثٕٝ , ث١بٔبد ي١ر ِٕشٛرح اٌّصدر : ٚزارح اإلضىبْ ٚاألػّبر , ِد٠ر٠خ حرق ٚجطٛر ِحبف  

 

 -حرق إٌمً اٌثب٠ٛٔخ : -ة

جٌٕمةةةةً جٌشت١غةةةةس ٚضىّةةةةً ذؼؼةةةةٙح جٌةةةةرؼغ ِةةةةٓ ؾٙةةةةس، ٚجٌٛقةةةةذجش جالدجس٠ةةةةس ضةةةةشذؾ ِةةةةح ذةةةة١ٓ ؽةةةةشق     

ً ( ؽش٠مةةة90ذٍةةةغ ِؿّةةةٛع جػةةةذجد٘ح  )ٚ ِٚشجوةةةض جاللؼةةة١س ٚجٌٕةةةٛجقٟ ِةةةٓ ؾٙةةةس جخةةةشٜ ، ح  ِؿّةةةٛع ، جِةةة ح

ِةةةٓ ِؿّةةةٛع جؽةةةٛجي جٌطةةةشق جٔظةةةش جٌؿةةةذٚي %( 9060، جِةةةح ٔغةةةرطٙح )( وةةةُ 90169جؽٛجٌٙةةةح فىحٔةةةص ) 

(90) (ٚ92. ) 
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غٍرٙةةح ِةةٓ ؽش٠ةةك ٚجقةةذ ِشةةطشن ٌإل٠ةةحخ ٚجٌةةز٘حخ ، ٚجق١حٔةةح ضىةةْٛ ِٕٙةةح ؽةةشق ِؼرةةذز ٚغ١ةةش أضطىةةْٛ ٚ

جٌّٕةةةحؽك جٌش٠ف١ةةةس ضةةةشذؾ  ذٛطةةةفٙحَ( ٚضمطظةةةش ج١ّ٘طٙةةةح   5 -2ِؼرةةةذز ،ال ٠طؿةةةحٚص ػشػةةةٙح ِةةةح ذةةة١ٓ ) 

ذشةةىً ٠خةةذَ قشوةةس جٌط١ّٕةةس جٌضسجػ١ةةس فةةٟ جٌّٕةةحؽك جٌش٠ف١ةةس رجش   ٌةةُ ضٛظةةفج٢ أٔٙةةح ِةةغ ِشجوةةض جٌّةةذْ 

 ٌضسجػٟ جٚ ضط٠ٛش جٌرغحض١ٓ جٌطٟ ضمغ ػٍٝ ؾٛجٔرٙح .جالٔطحؼ ج

 -: اٌطرق اٌر٠ف١خ -ج

ضؼةةةةذد فةةةةٟ جال٘ةةةةذجف  ٚلةةةةذ ٠ىةةةةْٛ ٕ٘ةةةةحن١ّ٘ةةةةس جٌطةةةةشق جٌش٠ف١ةةةةس فةةةةٟ جٌغةةةةٕٛجش جالخ١ةةةةشز أصدجدش أ    

س٠ةةةةحف ذّشجوةةةةض جٌّةةةةذْ ألش جٌطةةةةشق جٌضسجػ١ةةةةس ٚ سذةةةةؾ ِٕةةةةحؽك جٔشةةةةحء٘ح ٚ ٘ةةةةٛ ضطةةةة٠ٛئٚجٌغح٠ةةةةحش ِةةةةٓ 

جٌّةةةذخالش جٌضسجػ١ةةةس ِةةةٓ ِٕةةةحؽك جٔطحؾٙةةةح جٌةةةٝ جالعةةةٛجق ، وّةةةح ضغةةةحُ٘ فةةةٟ  ٚضغةةة١ًٙ ٔمةةةًجٌكؼةةةش٠س 

  ح ِةةةٓ جالعةةةّذز ٚجٌّر١ةةةذجش ٚجٌّؼةةةذجشفةةةٟ جٌضسجػةةةس ٚص٠ةةةحدز ِغةةةحقطٙ ج٠ظةةةحي ِططٍرةةةحش جالٔطةةةحؼ ٚجٌطٛعةةةغ

 .جٌضسجػ١س

 فؼال ػٓ ضم١ًٍ جٌىٍفس ٚجٌٛلص،
(1)

ً ِّٙ جً ِّح ٠ؼطٟ ِإششٚ،   غٍد ٘زٖ فٟ أفٟ ضكم١ك جٌط١ّٕس جٌضسجػ١س  ح

ْ ذّّش ٚجقذ ػ١ك ٌٍز٘حخ جٌطشق ٟ٘ ؽشق ِؼرذز ٚؽشق صسجػ١س ضشجذ١س غ١ش ِؼرذز ٚػحدز ِح ضىٛ

، ذٍغ ػذد جٌطشق  َ( 2-9ضطؿحٚص ) غٍرٙح ال أشؾحش ٚجٌطشممحش فٟ ضٍه جٌشٛجسع ٚضىػش جٌطؼ ٚٚجال٠حخ 

%( 1,90س ) َ( ٚج١ّ٘طٙح جٌٕغر929١، 9( ؽش٠مح ق١ع ضظً جؽٛجٌٙح جٌٝ )10جٌش٠ف١س فٟ ِٕطمس جٌذسجعس )

 . (9جٔظش ٍِكك سلُ  )

 ٠ّٚىٓ ؾّغ ِٛجطفحضٙح ذحٌٕمحؽ جالض١س :

 غ١ش ِؼرذز ٚػ١مس ٚ غحٌرح ِح ضىْٛ ِّطذز ػٍٝ ؽٛي ِؿحسٞ جألٔٙحس . --0

 ِطؼشؾس ٚ ضمطؼٙح جٌىػ١ش ِٓ جٌغذجش ٚجٌٕٛجظُ جٌّحت١س ٚضّطذ ِٓ خالي جالسجػٟ جٌضسجػ١س . -9

 جالِطحس.طؼٛذس جٌغ١ش ػ١ٍٙح فٟ فطشز عمٛؽ  -9

ٚضّش ٘زٖ جٌطشق فٟ جغٍرٙح دجخً جٌرغحض١ٓ ٚخحسؾٙح ػٍٝ جِطذجدجش ِخطٍفس ،  ٚخظٛطح فٟ جلؼ١س     

ػٍٝ جٌّٕطمس جٚ  جٌٕؿّٟ ، جٌش١ِػس ، جٌٛسوحء جٌّؿذ  وّح ٠طٍك ػ١ٍٙح ِؿّٛػس ِٓ جالعّحء جٌّك١ٍس ، ذٕحءج  

 .جٌؼش١شز جٚ ضغ١ّحش جخشٜ لذ٠ّس 

 

 

 

                                                           

 112 , ص 2011, ا١ٌبزٚرٞ , االررْ ,  1دمحم از٘ر اٌطّبن ٚآخرْٚ , جغراف١خ إٌمً ث١ٓ إٌّٙج١خ ٚاٌزطج١ك , ح( 1)

. 
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 9102فٟ ِٕطمس جٌذسجعس ٌغٕس  ( جٌطشق جٌػح٠ٛٔس92ؾذٚي )

 صالح١زٙب ٌٍٕمً إٌطجخ % اٌطٛي وُ اضُ اٌطر٠ك د

 ِمجٛي 2 23 اٌّٙدٞ –اٌطّبٚح  1

 ج١د 3 10 اٌّجد –اٌطّبٚح  2

 ِمجٛي 3 11 اٌط٠ٛر–اٌطّبٚح  3

 ِمجٛي 2 673 آي ِؼجْٛ –اٌط٠ٛر 4

 وُ ي١ر ِٕف  13 11 36 اٌخضر, اٌجد٠رٞ –اٌطّبٚح  5

 ج١د 3 10 اٌٙالي, ا٠ّٓ اٌفراد –اٌّجد  6

 ج١د 3 10 اٌٙالي, ا٠طر اٌفراد –اٌّجد  1

 ٠حزبج ٌٍص١بٔخ 11 31 جطر اٌط٠ٛر –اٌّجد  3

 ِمجٛي 3 10 اٌجّجخ اٌغرث١خ –اٌٙالي  2

 ِمجٛي 3 10 ض١د جٛرح 10

 ٠حزبج ٌٍص١بٔخ 4 1175 ِدخً ٔبح١خ اٌٙالي 11

 ٌٍص١بٔخ٠حزبج  4 1275 اٌؼطشبْ –ض١د دمحم  12

 ِمجٛي 4 13 اثٛ شر٠ش 13

 ٠حزبج ٌٍص١بٔخ 20 6 اٌّطٛن   اٌط٠ٛر 14

 ِمجٛي 21 6 ِدخً اٌٛروب  15

 ِمجٛي 12 40 اثبر اٌٛروب  –اٌٛروب   16

 ٠حزبج ٌٍص١بٔخ 2 6 اٌّجد  –جطر اٌرثب٠غ  11

 ِمجٛي 2 6 ثح١رح ضبٚح –اٌٍّّحخ  13

 ِمجٛي 3 12 ػ١ٓ ص١د 12

 ج١د 3 21 اٌط٠ٛر )ا٠طر اٌفراد(–اٌطّبٚح  20

 ٠حزبج ٌٍص١بٔخ 6 13 اٌدراجٟ –اٌخضر  21

  % 100 وُ 34573 اٌّجّٛع 

  جّٙٛر٠ددددخ اٌؼددددراق , ٚزارح إٌمددددً , ِد٠ر٠ددددخ اٌطددددرق ٚاٌجطددددٛر فددددٟ ِحبفظددددخ اٌّثٕددددٝ , اٌمطددددُ اٌفٕددددٟ , اٌّصدددددر :

 . 2020ث١بٔبد ي١ر ِٕشٛرح , 
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 -: اٌطىه اٌحد٠د -ر

ذغةةةذجد(   –طش٠ةةةك) ذظةةةشز ذ٠ّةةةش فةةةٟ ِكحفظةةةس جٌّػٕةةةٝ ؽش٠ةةةك ٚجقةةةذ ِةةةٓ عةةةىه جٌكذ٠ةةةذ ٚجٌّطّػةةةً       

،   سجٌشةةةةّح١ٌس جٌغشذ١ةةةة ٙةةةةس٠ٚطؿةةةةٗ ٔكةةةةٛ جٌؿ  سجٌؿٕٛذ١ةةةةس جٌشةةةةشل١ٚجٌةةةةزٞ ٠خطةةةةشق جٌّكحفظةةةةس ِةةةةٓ ؾٙطٙةةةةح 

(خطةةةٛؽ  فشػ١ةةةس ٠طؿةةةٗ جالٚي ٔكةةةٛ عةةةح٠ٍٛ قرةةةٛخ  9( وةةةُ ٠ٚطفةةةشع ِٕةةةٗ) 000) ٗ  ٠رٍةةةغ ِؼةةةذي ؽٌٛةةةٚ

 س١ٌٚةةةألعةةةّٕص جٌّػٕةةةٝ  ٌٕمةةةً جٌّةةةٛجد ج١طؿةةةٗ ٔكةةةٛ ِؼّةةةً فِةةةح جٌفةةةشع جٌػةةةحٟٔ أ ،(وةةةُ 9جٌغةةةّحٚز  ٚذطةةةٛي ) 

عةةةّٕص جٌؿٕةةةٛخ ) ئفةةةٟ قةةة١ٓ ٠طؿةةةٗ جٌخةةةؾ جٌػحٌةةةع ٔكةةةٛ ِؼّةةةً ،(وةةةُ 99ٚذطةةةٛي ) ٚجٌّٕطؿةةةحش جٌّخطٍفةةةس

(وُ 9غحسجش جٌكؿش ( ٚذطٛي ٠طشجٚـ )و
(0)

 . 

ضطّطةةةغ خطةةةٛؽ جٌغةةةىه جٌكذ٠ذ٠ةةةس فةةةٟ ِكحفظةةةس جٌّػٕةةةٝ ذأ١ّ٘ةةةس ور١ةةةشز ، ٚضظٙةةةش ضٍةةةه جال١ّ٘ةةةس ػرةةةش ٔمةةةً 

جٌةةةةٝ جٌّكحفظةةةحش جالخةةةةشٜ ،أر ٠ةةةةطُ ٔمةةةةً جٌّٕطؿةةةحش جٌضسجػ١ةةةةس ٚجٌظةةةةٕحػ١س جٌةةةةٝ جٌرؼةةةحتغ ٚجٌّغةةةةحفش٠ٓ 

 جٌّٛجٔة جٌؼشجل١س ١ٌطُ ضظذ٠ش٘ح جٌٝ جٌخحسؼ .

      

                                                           

 131مصدر السابق, ص فرح ػجد اٌؼظ١ُ حط١ٓ ,(1) 



 

 

 

 بًَانفصم انث

انخىزٌغ اندغرافً نسراػت انُخٍم فً يحبفظت  

 انًثُى
 

 

ـــــ انخىزٌغ اندغرافً نهُخٍم فً انًبحث االول ـــ

 يحبفظت انًثُى

 

      انخىزٌغ اندغرافً إلَخبج  انًبحث انثبًَ ــــــــ

 فً يحبفظت انًثُىانخًىر 
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 انًبحث االول

 -:انخىزٌغ اندغرافً نهُخٍم فً يحبفظت انًثُى 

ٚزُبٔل ْزا انًجسث خشائػ انزٕصٚغ اندغشافٙ ألشدبس انُخٛم فيٙ يُقةيخ انذساعيخ فيٙ ٔزيذارٓب     

انزٙ اَغدًذ انٗ زذ ييب ييغ انجؼيذ انزيبسٚخٙ  ، ٔرسذٚذ خصبئصٓب انًٕقؼٛخ 9102اإلداسٚخ نغُّ 

نٓييب ٔشييٓشرٓب فييٙ صساػييخ اخييُبل انُخٛييم انؼشاقٛييخ افخييٛهخ ، رًييب عييٕل ٚييزى انزقييش  نًغييبزخ 

،   (دَٔييى 92162) زِ انجغييبرٍٛ يغييبزخ رةييذس ثيي انجغييبرٍٛ َٔغييجزٓب ٔاػييذاد اخييسبثٓب ، ر ييغم ْيي

افَٓبس انشئٛغيخ ٔانرشػٛيخ ثغيجت  ٔٚظٓش انزٕصٚغ انًكبَٙ نٓب اٌ يؼظًٓب رًزذ ػهٗ غٕل يدبس٘

ٔفشح انًٛبِ ٔانزشثخ انخصجخ نًُْٕب، شبغهخ ثزنك اندضء ان ًبنٙ يُٓب ، ثذاٚخ  ييٍ اقعيٛخ انُدًيٙ 

 (. 7ٔ انشيٛثخ ٔخٕفً انٗ َبزٛخ انذساخٙ فٙ اندُٕة ان شقٙ ، خٕسح )

 ( بعض بداتين النخيل في محافظة المثنى7)خٕسح          

 

 . 2020 / 8 / 16بخبرٌخ  انببحث:انًصذر             

 -انخىزٌغ اندغرافً نبسبحٍٍ انُخٍم : -1

انزٕصٚغ اندغشافٙ نجغبرٍٛ انُخٛم فٙ يُقةخ انذساعخ اَؼكبعب نزربػم انؼٕايم اندغشافٛخ  خبء      

( ٔ 61نغقسٛخ ، فجًدشد يالزظخ خذٔل )ث ةٛٓب ، ٔنؼم اثشص رهك انؼٕايم ْٕ انًٕاسد انًبئٛخ ا

ٌ ُْبك أَٓبس، رًب ألنٕاظر نزهك انجغبرٍٛ ػهٗ ظربل اعٕل َدذ انزشرض ا( ، 01)  خشٚقخ

انٗ  خٓب زٕل يدشٖ انُٓش يٍ ٔزذح اداسٚرجبٍٚ فٙ ػشض افيزذاداد ان شٚقٛخ انضساػٛخ ن
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، ْٕٔ اقعٛخ انغًبٔح ٔانشيٛثخ ٔانخعشرى ( خصٕخبً فٙ  6رى انٗ 0اخشٖ نٛزشأذ يب ثٍٛ ) 

ٚةم رسذ رأثٛش رهك انؼٕايم اٚعب ػُذ ٔخٕد انُةص فٙ رًّٛ انًٛبِ رًب فٙ اقعٛخ انٕسربء انٓالل 

 . انغٕٚش

 رٕصػذ رهك انجغبرٍٛ نز ًم افقغبو ان ًبنٛخ ٔان ًبنٛخ ان شقٛخ ٔانغشثٛخ فٙ رم يٍ انشيٛثخ     

ٔخٕفً انٗ  قعبء انٕسربء ، ايب فٙ قعبء انغًبٔح  ٔانُدًٙ ٔايزذادْب يغ يدشٖ َٓش انشيٛثخ

، ٔقذ رٕصػذ ثٓزِ انصٕسح فٌ رٚخ نهُٓش ٔخٕف انٗ قعبء انخعش فةذ شًهذ افخضاء انًسب

يؼظى افساظٙ انًسبرٚخ نًدشٖ انُٓش رى رٕصٚؼٓب يٍ قجم يذٚشٚخ صساػخ يسبفظخ انًثُٗ ػهٗ 

 .زصشاً  انًضاسػٍٛ ث كم ػةٕد يهكٛخ خبخخ ثضساػخ انُخٛم

%( ػُذ يةبسَزٓب 2,6و ٔثُغجخ رغٛش ٔخهذ انٗ  ) 9102اصدادد اػذاد انجغبرٍٛ فٙ عُخ     

و 9101( ثغزبٌ عُخ 1221ثبنغُٕاد انغبثةخ ، فجؼذ اٌ ربٌ ُْبنك )
(0)

، َدذ اٌ ْزا انؼذد ًَب 

، ٔػُذ دساعخ افعجبة انًٕظٕػٛخ ٔانسةٛةٛخ 9102( ثغزبَب عُخ 2016ٛصم انٗ )ٔرقٕس ن

 اء ْزا انضٚبدح َدذ آَب قذ زصهذ ثؼذ انزٕخّ انؼبو َسٕ افقشاض انؼبو يٍ قجم انذٔنخ ظًٍ ٔس

، ٔخصصذ خضء يُٓب نزقٕٚش صساػخ انُخٛم  9116انزٙ اَقهةذ عُخ  خقػ انًجبدسح انضساػٛخ

ٔانزٕعغ ثٓزا اندضء انًٓى يٍ افَزبج انضساػٙ ، ار ثهغ ػذد انًغزرٛذٍٚ يٍ ْزا انًجبدسح يب ٚضٚذ 

( يضاسع ، فعالً ػٍ انزسغٍ انًهسٕظ فٙ افٔظبع انزٙ ربَذ ر كم ػبئةب ايبو 017ػٍ )

ً يب ثٍٛ خرٕل انًضاسػٍٛ يٍ رًُٛزّ ٔيُٓب انٕظغ افقزصبد٘ ٔرشارى انخجشح انرُٛ خ خصٕخب

 افخٛبل اندذٚذح ٔافردبِ َسٕ صٚبدح اعزثًبس افساظٙ انضساػٛخ خبسج رهك انًغبزبد انًؼشٔفخ .  

ً 2016ًذ زٕانٙ )دَٔى ( ظ 92162ثهغذ انًغبزخ انًغزثًشح ثضساػخ انُخٛم )        ، ( ثغزبَب

ٔثُغجخ ، (  9672ثغبرٍٛ ثهغ ) ذد ( ، خبء قعبء انغًبٔح ثبنًشرجخ افٔنٗ ثؼ61)خذٔل 

 % ( يٍ يدًٕع انجغبرٍٛ فٙ يُقةخ انذساعخ ، ْٔزا افسرربع فٙ انؼذد ٚشخغ انٗ رٕفش67,0)

فٙ زٍٛ خبء قعبء انذساخٙ ثبنًشرجخ افخٛشح  ٛخ ٔانج شٚخ نضساػخ اشدبس انُخٛمانًةٕيبد انقجٛؼ

َخربض ألًٕع انكهٙ ، ْٔزا ا%( يٍ انًد6,9( ثغزبٌ ٔثُغجخ )911يٍ زٛث ػذد انجغبرٍٛ )

يالذ فٙ ألثغجت َةص رًٛخ انًٛبِ ٔاسرربع اػذاد رجٛشح يُٓب أًْبل انجغبرٍٛ ْٔالك أيشخؼّ انٗ 

 .  (1، اَظش ان كم ) عؼبس انزًٕسأشح انٛذ انؼبيهخ اظبفّ انٗ رذَٙ انزشثخ ْٔد

 

 
                                                           

 0212مديرية زراعة محافظة المثنى , قسم االحصاء الزراعي , بيانات غير منشورة لسنة   ((1
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 9102فٙ يسبفظخ انًثُٗ فٙ عُخ  َٔغجزٓب ( انزٕصٚغ  اندغشافٙ نجغبرٍٛ انُخٛم61خذٔل ) 

  . 2020 الحصبء, بٍبَبث غٍر يُشىرة ,يذٌرٌت زراػت انًثُى , لسى انًصذر: ا

  9102نجغبرٍٛ انُخٛم فٙ يسبفظخ انًثُٗ فٙ عُخ  انُغجٙ( انزٕصٚغ  1) شكم

 

 ( .30ر : انببحث ببالػخًبد ػهى خذول )انًصذ   

5% 

37% 

9% 

22% 

4% 

6% 

9% 
 انريٍثت 5% 3%

 انسًبوة

 انخضر

 انىركبء

 انُدًً

 انًدذ

 انسىٌر

 انذراخً

 انهالل

 انُسبت % اػذاد انبسبحٍٍ انشؼبت انسراػٍت ث

 4,4 280 انريٍثت 1

 37,1 2379 انسًبوة 2

 9,4 600 انخضر 3

 22,1 1418 انىركبء 4

 3,8 245 انُدًً 5

 5,9 381 انًدذ 6

 9,4 600 انسىٌر 7

 3,2 205 انذراخً 8

 4,7 300 انهالل 9

 100 6408 انًدًىع
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 9102( انزٕصٚغ اندغشافٙ نجغبرٍٛ انُخٛم فٙ يسبفظخ انًثُٗ عُخ 01خشٚقخ )

 
 . (30انببحث ببالػخًبد ػهى خذول ) انًصذر :  
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  -انخببٌٍ اندغرافً نًىلغ بسبحٍٍ انُخٍم : -2

 ٔفعًٛبانذساعخ يٍ زٛث يٕقؼٓب يٍ يصبدس انًٛبِ  خُٚذ يٕاقغ ثغبرٍٛ انُخٛم فٙ يُقةرجب    

 فٙ انزسكى ثزٕصٚغ رهك انجغبرٍٛ يٍ زٛث قشثٓب دٔسارهك انًصبدس دد  أ ر  إانًٛبِ انغقسٛخ ، 

  ْٔٙ :ػهٗ ْزا انؼبيم  َٕاع ػذح ثُبءً أٔنزا ظٓشد ٔ رخهرٓب ،أٔثؼذْب ٔرجشْب ٔخغشْب ٔرًُٛزٓب 

 -َهبر :ألبسبحٍٍ ضفبف ا -2 -1

( ،  6رغًٗ) ثغبرٍٛ ان ػ( ، خٕسح ) َٓبس ٔانزٙألم انجغبرٍٛ انزٙ رةغ ػهٗ ظربل ار ً     

انجغبرٍٛ ثؼذح يٕاخربد يُٓب ٔارصرذ ْزِ
(0)

 :- 

ػًم ػهٗ عٕٓنخ عةٛٓب ثٕاعقخ انًعخبد  يًب( و ، 11-01َٓبس يب ثٍٛ )ألقشثٓب يٍ ا -0

 . انضساػٛخ

خُبل اندٛذح يثم) أليُقةخ انذساعخ ، ٔرزشرض فٛٓب ا يٍ انجغبرٍٛ فٙ رجٛشح يغبزخ ر غم -9

 انجشٚى ...انخ (  .، انغبٚش ، ان كش انغكش٘ ، انسهٕح،  ، انجشزٙ انجهكخ

 ( عُخ .01 -91يب ثٍٛ ) فٙ ْزِ انجغبرٍٛ صم يزٕعػ ػًش انُخهخٚ -6

َٓبس ، ْٕٔ يب شدغ ػهٗ صساػخ رهك ألَٕاع انزشثخ ْٔٙ رشثخ رزٕل اأخٕد أٓب ػهٗ ئاززٕا -0 

 شدبس ٔانرٕارّ ٔيسبخٛم انخعش افخشٖ  إَٔاع يخزهرخ يٍ انخعش انضساػٛخ ٔانجغبرٍٛ ثأ

ركٌٕ يشررؼخ يةبسَخ يغ ثبقٙ افَٕاع ، انزٙ رصم فٙ ثؼط افزٛبٌ انٗ إر  رثبفخ اشدبسْب  -1

 .ذ َخهخ( فٙ انذَٔى انٕاز 21)

/ رغى( ، 011 َزبخٛخ انُخهخ انٕازذح انٗ)إٚصم يةذاس  ر  إ، َزبخٓب يٍ انزًٕسإاسرربع  -2

 انضْذ٘ .، انجشٚى  خصٕخب نألخُبل انجشزٙ ،

  . قعٛخ انغًبٔح ٔانشيٛثخ  انٕسربءأب فٙ رٕصػذ خغشافٛ -7

 . إَزبخٓب انٕافشانؼُبٚخ انكبيهخ ٔان ذٚذح انزٙ ٚةذيٓب انًضاسػٌٕ نٓب ثغجت  -6

 . (دَٔى 2 -9رزشأذ يغبزخ ثغبرُٛٓب ثٍٛ )   -2

 

  

 
                                                           

 00/8/0202الدراسة الميدانية بتاريخ  (1)
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 (انغًبٔح ان شقٛخ)( انجغبرٍٛ انكثٛرخ 6خٕسح )

 

 . 2020 / 2 /  11بخبرٌخ  انًصذر: انببحث                       

 -بسبحٍٍ انًُبطك انىسطى : -2 -2

 ( ، ْٔٙ رزصف ثبفرٙ :2رةغ خهف انُٕع افٔل ، خٕسح )ر ًم انًُبغق انًزٕعقخ انزٙ     

 .  (و 011 – 911َٓبس نًغبفخ رةذس)ألرجؼذ ػٍ ظربل ا -0

 . ثجغبرٍٛ انعربليةبسَخً قم ػذدا ٔاَز بسا ، أرزصف ثكَٕٓب  -9

 . (عُخ71 - 01ثٍٛ )ٚصم يزٕعػ ػًش انُخهخ يب  -6

 . (نهذَٔى 11 - 01)شدبسْب ثٍٛ أٚزشأذ ػذد  -0

قيم خيٕدح يثيم )انضْيذ٘ ، انخعيشأ٘ ، انغيبٚش ، ألَٕاع انًزٕعيقخ ٔ األشدبسْب يٍ اأركٌٕ   -1

 ان كش، انذٚش٘ ( .

انُخٛيم ف ُٚيزح اف رًٛيبد قهٛهيخ أخُبفبً يٍ زٛبَب ٕٚخذ فٛٓب إَزبخٛخ فٛٓب، ٔإلَزبج ٔاإلاَخربض ا -2

 ( رغى.  61رصم انٗ )

زصٕنٓب ػهٗ خذيخ اقم يٍ َخٛم انُٕع افٔل  ،  ٔٚؼٕد انغجت فٙ رنك انٗ َةص رًٛخ انًٛبِ    -7

سض ثغيجت ألَٓبك انزشثخ ٔظؼف اإانزغًٛذ انكبفٙ يًب  ٚزغجت فٙ   ٔقهخ انخذيخ انضساػٛخ  ٔػذو

 اَخربض انًغزٕٖ انًؼبشٙ نهًضاسػٍٛ . 

 . (دَٔى01 -0) رزشأذ يغبزخ ثغبرُٛٓب يب ثٍٛ  -6

 . ، انًدذ ( رٕصػذ خغشافٛبً فٙ اقعٛخ  ) انٕسربء ، انشيٛثخ -2
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 (الرميثة )( البساتين الوسطى 9صورة )

 

 . 2020 / 2 / 15بخبرٌخ انببحث  انًصذر :                

 -انُطبق انخبرخً :بسبحٍٍ  -2 -3

 ٔ َٓبٚبد انزَبئت ، ٔرزصف ثبفرٙ :أغشال( ألرغًٗ )ثغبرٍٛ ا

 ( رى أ ارثش.0ثسٕانٙ ) انشئٛظركٌٕ ْزِ انجغبرٍٛ ثؼٛذح ػٍ يدشٖ انُٓش -0

ً ػهٗ انش٘ انكبفٙ اف فٙ  ف رسصم -9 ٔ زغت رًٛخ انًٛبِ انزٙ رٕفشْب أٔقبد يؼُٛخ أدائًب

 انًعخبد انضساػٛخ .

يُرشدح ثسٛث ف ٚزدبٔص ػذدْب فٙ انذَٔى ٔ يزجبػذح ػذدِ نزا رظٓش َخالرٓب  ثةهخٚزصف َخٛهٓب  -6

 (  َخهخ .61-91انٕازذ )

رصم  ٔ شدبسْب رجٛشح ٔ يزٓبنكخ ٔيًٓهخ فٙ ثؼط افزٛبٌ ٔيزةذيخ فٙ انؼًش ،أرٕخف ثبٌ  -0

 ػبو 011ػًبسْب انٗ أ

ُٚزح  خُبل انُخٛم انز٘ فأ فٛٓبٔركثش  ،ثُغجخ قهٛهخ  ف  رسصم ػهٗ انًكبفسخ  انضساػٛخ ا ف -1

  شدبسْب ٔػذو رهةٛسٓب .أثغجت رةذيٓب فٙ انغٍ ٔغٕل 

ادٖ انٗ اًْبنٓب ، فعال ػٍ انزدشٚف انًزؼًذ ػذو اػزًبد انرالذ ػهٗ اعزثًبس ْزِ انجغبرٍٛ  -2

 .نزهك افساظٙ ٔاعزثًبسْب ألغشاض غٛش صساػٛخ 

 .ربد انًسبخٛم انضساػٛخ زش  يخه خنسشائق َزٛدانٗ رزؼشض ْزِ انجغبرٍٛ ا -7

 دَٔى( . 01رثش يٍ )أبزخ ثغبرُٛٓب رزشأذ يغ -6
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 رزٕصع خغشافٛب فٙ اغشال ثغبرٍٛ انغًبٔح ٔانُدًٙ ٔانٕسربء ٔقعبء انخعش . -6

 ) انُقب  انخبسخٙ( انزَبئتثغبرٍٛ ( 01خٕسح )

 

 . 2020 / 5 / 2بخبرٌخ   انًصذر : انببحث                  

 -: انخىزٌغ انؼذدي نهُخٍم -2 -4

شدبس انُخٛم انٗ خبَت رهك انةذًٚخ أانجغبرٍٛ ثضساػخ إَاع ػذٚذح يٍ خسبة أيٍ خز انؼذٚذ أ    

خُبل خذٚذح ، إَٔاع  ٔارز بل ألٕع ٔانزدشثخ ٔانًضأخخ يب ثٍٛ اانًٕخٕدح ، سغجخ يُٓى فٙ انزُ

ػًهٛخ اعزجذال  ٌ  إشدشٚخ ػبنٛخ ٔغٛش يزٕاصَخ ، رًب  خخجسذ رهك انجغبرٍٛ راد رثبفأنزنك 

غٛجخ ٔ يأخُبل خذٚذح أخُبل يزؼذدح  ٔظٕٓس أانًضاسػٍٛ عبْى فٙ انسصٕل ػهٗ انرغبئم ثٍٛ 

 أعٓىانجشزٙ ،انًدٕٓل ، انٓالنٙ ، رًب  انذساعخ يثم انصةؼٙ ، خنٛزى َ شْب ثٍٛ ثغبرٍٛ يُقة

 .انزأثٛش ػهٗ رهك انكثبفخ  فٙزهرخ ألغشاض يخ انجغبرٍٛ انةذًٚخ يٍ ردشٚف قغى

 انجغزبٌ فٙ يُقةخ انذساعخ نًدًٕػخ يٍ انؼٕايم داخم رخعغ رثبفخ انُخٛم خػبي ثصٕسح

 انًخزهرخ انزٙ ًٚكٍ رهخصٛٓب ثبفرٙ :

ٌ   -يغبزخ انجغزبٌ : -0 َٕاع  انُخٛم يٍ أنضساػٛخ  رأثٛش يجبشش ػهٗ صساػخ نسدى انسٛبصح اإ

ػزًبد انزكثٛف أيغبزخ انجغزبٌ رذفغ انًضاسع انٗ اٌ خغش  ر  إشدبس ٔرٕصٚؼٓب ،  ألزٛث رثبفخ ا

انضساػٙ نإلفبدح يٍ رهك انًغبزخ ث كم يثبنٙ ،  ار ركثش ثٓب يةبسَخ ثبنجغبرٍٛ انكجٛشح ،  رًب 

عًذح ٔيكبفسخ ألعزؼًبل ااػًبل انضساػٛخ ٔألرثش يٍ زٛث اأبنجغبرٍٛ انصغٛشح ث ٚكٌٕ افْزًبو

 ، ػهٗ انؼكظ يٍ انجغبرٍٛ انكجٛشح .اٜفبد 
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خُبل راد افَزبخٛخ ألٕع انصُف اندٛذ ٔانُبدس ٔاخسبة انجغبرٍٛ ثُأٚٓزى  -َٕع انصُف : -9

ٔ أثٛغ  فغبئهٓب  ػجشانؼبنٛخ ٔانقهت انكجٛش انًزضاٚذ ػهٛٓب ، رٌٕ رهك افخُبل ردهت اٚشاداً يبنٛبً 

زٕانٙ  ذثهغ ػذدْب فٙ انذَٔى انٕاز ززٗب ، ر ٚةٕيٌٕ ثضساػزٓب ٔركثٛف ػذدْإثٛغ ثًبسْب ، 

 .   (انجهكّ ، انجشزٙ، زهٕح زدٙ ػجبط، نٛهٕ٘) فعًٛب أخُبلَخهخ  ، ( 21)

خُبل اندٛذح يثم انجشزٙ ، انغكش٘ ،انغبٚش، قشة يصبدس انًٛبِ ألض اشرزر -يصبدس انًٛبِ : -6

 انًزٕفشح ، ْٔكزا رزذسج فٙ افثزؼبد زغت افَٕاع ٔقًٛزٓب .

يغبزخ خعشاء  ٔأذ ػُذ انزخقٛػ إلَ بء داس عكُٛخ شدبس انُخٛم ث كم يزجبػأيسبٔنخ رٕصٚغ  -0

 ٔ انضساػٛخ افخشٖ .أٔ افعزؼًبفد انؼبئهٛخ أألغشاض اندهٕط 

بػذ َٕػب يب ػُذ انزخقٛػ نضساػخ ار رشرض انُخٛم ث كم يزةبسة أ يزج -:انضساػخ انًخزهقخ  -1

شدبس انُخٛم  ، أثٍٛ  خس انربرٓخ رسزبج انٗ يغبزبد ٔاعؼر اٌ اشدبشدبس انربرٓخ أ انخعش، اأ

 نُظبو يغبفبد يالئى ٔيثبنٙ . رخعغػذاد انُخٛم ٔاًَب أاٌ ف رضداد  ُْٔب ُٚجغٙ

ظبو يؼٍٛ ٔ َغق َٔأانزٕصٚغ ف رخعغ نًؼبٚٛش يؼُٛخ  ٚزعر يٍ رسهٛم ْزِ انؼٕايم ثبٌ ػًهٛخ    

ْٔزا غٛش  و( 6×6أ ) و( 01×01خشٖ )ركٌٕ انًغبفخ ثٍٛ شدشح ٔا   ٌ  إ، فبنًؼٛبس انؼبنًٙ ْٕ 

ٔ يُؼذو َٓبئٛبً أبدس انسصٕل يزٕفش فٙ ثغبرٍٛ يُقةخ انذساعخ َٔ
(0)

. 

َخهخ /  01زغت انٕزذاد افداسٚخ فٙ يُقةخ انذساعخ ، يب ثٍٛ  ) اشدبس انُخٛمرثبفخ  رجبُٚذ    

َخهخ / دَٔى (  60انذساخٙ ، ٔ )  خانغٕٚش َٔبزٛغًبٔح ٔانًدذ ٔقعبء دَٔى ( ٔشًهذ اقعّٛ ان

َخهّ / دَٔى (  96 -90فٙ قعبء انُدًٙ ، ثى خبء قعبئٙ انٕسربء ٔانشيٛثخ  ثكثبفخ ٔخهذ انٗ )

 دَٔى (  َخهّ / 09-00انٓالل ٔانخعش ثأقم رثبفخ ػذدٚخ ار ثهغذ )خ قعٛأ، فٙ زٍٛ خبءد 

ٙ يُقةخ انذساعخ رجبُٚذ يٍ دبس انُخٛم فشٌ أػذاد أأ( 02( ٔخشٚقخ )60ٚزجٍٛ يٍ اندذٔل )

 -ٔفق افرٙ : ٔزذح إداسٚخ انٗ أخشٖ

(، شغم  691672و زٕانٙ )9102ثهغ انؼذد انكهٙ ألشدبس انُخٛم فٙ يُقةّ انذساعخ نغُّ  -1

%( يٍ يدًٕع 09,1( َخهخ ٔثُغجخ ثهغذ ) 610066انًشرض افٔل ثٕاقغ )فٛٓب قعبء انغًبٔح 

 . انذساعخانُخٛم فٙ يُقةخ 

( َخهخ ٔثُغجخ 091111خبء قعبء انغٕٚش ثبنًشرجخ انثبَٛخ ثؼذ قعبء انغًبٔح ثًدًٕع ثهغ ) -9

 %( يٍ انًدًٕع  انكهٙ . 00,1)

                                                           

 .0219لسنة  ( بيانات غير منشورة)مديرية زراعة محافظة المثنى , قسم البستنة ,  (1)
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ٔثُغجخ  خ( َخه61911ٛم ٔثٕاقغ )يب قعبء انًدذ فةذ خبء ثبنًشرجخ انثبنثخ ثؼذد اشدبس انُخا   -6

 %( يٍ انًدًٕع.2,7ثهغذ )

 خ( َخه76701شدبس انُخٛم ثٕاقغ )أفةذ اززم انًشرجخ انشاثؼخ ثؼذد   ايب قعبء انٕسربء -0

 .  %( يٍ انًدًٕع6,2ثهغذ) خٔثُغج

شدبس انُخٛم ٔثٕاقغ أانًشرجخ انخبيغخ  ٔانغبدعخ ثؼذد يب قعبئٙ انشيٛثخ ٔانخعش فةذ اززال ا   -1

 . %( نكم يًُٓب ػهٗ انزٕان1,6ٙ -2.6( َخهخ ٔثُغجخ ثهغذ )  07211 -12166)

ايب ثبقٙ انٕزذاد اإلداسٚخ انزٙ خبءد ثأػذاد يُخرعخ  ثأشدبس انُخٛم  يثم انُدًٙ ٔ  -2

( َخهخ 02211 - 01011 -66216ثهغ يدًٕع انُخٛم نكم يًُٓب  ) فةذانذساخٙ ٔانٓالل ، 

 ( .2، اَظش ان كم ) %( نكم يُٓب ػهٗ انزٕان9,1ٙ -0,2 -0,7ٔثُغجخ ثهغذ ) 

 (60خذٔل )

  9102انٕزذاد افداسٚخ  نغُّ  زغت َٔغجزٓب انُخٛم فٙ يسبفظخ انًثُٗاػذاد اشدبس 

 انُسبت انى انًحبفظت % اػذاد اشدبر انُخٍم انكهٍت انىحذاث االدارٌت ث

 42,5 351188 ق.انسًبوة 1

 14,5 120000 ق. انسىٌر 2

 9.7 80250 ق. انًدذ 3

 8,9 73740 ق. انىركبء 4

 6,8 56538 ق. انريٍثت 5

 5,8 47950 ق. انخضر 6

 - - ق. انسهًبٌ 7

 4,7 38658 ق. انُدًً 8

 4,9 40400 ٌ. انذراخً 9

 - - ٌ. بصٍت 10

 2,0 16655 ق. انهالل 11

 100 825379 انًدًىع

    

 .2019انًصذر : وزارة انسراػت , يذٌرٌت زراػت يحبفظت انًثُى , لسى االحصبء ) بٍبَبث غٍر يُشىرة( , 
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 9102رشرض اشدبس انُخٛم فٙ يسبفظخ انًثُٗ نغُخ َغجخ ( 02خشٚقخ )

 . (31) يٍ ػًم انببحث ببالػخًبد ػهى خذولانًصذر: 
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 انٕزذاد افداسٚخ  نغُّ  ػذاد اشدبس انُخٛم فٙ يسبفظخ انًثُٗ زغت( انُغجخ انًئٕٚخ أل2شكم )

  ) انُغجخ انٗ انًسبفظخ(9102

 ( .31ر : انببحث ببالػخًبد ػهى خذول )انًصذ

 -انخىزٌغ انًسبحً نهبسبحٍٍ : -2 -5

( اٌ انًغبزخ انكهٛخ انًضسٔػخ ثأشدبس انُخٛم فٙ 07)( ٔ خشٚقخ 69ٚزجٍٛ يٍ اندذٔل )    

زٕانٙ  9101، ثؼذ اٌ ربَذ فٙ عُخ  9102فٙ عُخ ( دَٔى 92162يُقةخ انذساعخ ثهغذ )

 %( .  61,1( دَٔى ، ٔثُغجخ رغٛش ٔخهذ انٗ )02900)

 انغًبٔح انًشرجخ افٔنٗ يٍ يغبزخ افساظٙ انًضسٔػخ ثبنُخٛم ، ثٕاقغ يغبزخرصذس قعبء     

%( ، فٙ زٍٛ ربَذ انًشرجخ افخٛشح يٍ َصٛت َبزّٛ 66، ٔثُغجخ ) دَٔى( 6211ثهغذ )

ٔقذ رى رةغٛى  ،%( 6,2( دَٔى ، ٔثُغجخ )0101انذساخٙ ثًغبزّ ثغبرٍٛ انُخٛم ثًدًٕع ثهغ ) 

 -: بد ثسغت يغبزخ انجغبرٍٛ انزٙ ر غهٓب فٙ رم ٔزذح اداسٚخيُقةخ انذساعخ انٗ اسثغ فئ

ْٙ انرئخ انزٙ ربَذ خبنٛخ رًبيبً يٍ ثغبرٍٛ انُخٛم ألعجبة رزؼهق ثكَٕٓب اساظٙ  -انفئت االونى :

خسشأٚخ خشداء ف رزٕفش فٛٓب يةٕيبد َدبذ انضساػخ ْٔٙ فٙ زبخخ انٗ اػذاد خقػ يخزهرخ 

شًهذ قعبئٙ انغهًبٌ ٔ ٔانًذد انضيُٛخ نكٙ ركٌٕ خبْضح نالعزثًبس انضساػٙ انًخزهف ، 

 انجصٛخ.

، ٔقعبئٙ  (دَٔى0101َبزٛخ انذساخٙ ) ، ٔشًهذ ( دَٔى9111قم يٍ )أ -: تانفئت انثبٍَ

 ، ٔٚؼٕد ْزا افَخربض انٗ رذْٕس ثغبرُٛٓب (دَٔى 0111( دَٔى ، ٔانٓالل )0092انُدًٙ)
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ٔردشٚف انجغبرٍٛ يالذ فٙ انزشثخ ْٔدشح انٛذ انؼبيهخ ألشاً َزٛدخ قهخ انًٛبِ ٔاسرربع ارذْٕساً رجٛ

 ألغشاض يخزهرخ .

نكم  ( دَٔى 9111)انًدذ ٔ  ، رعًُذ قعبئٙ انشيٛثخ (دَٔى 6111 -9110)  -انفئت انثبنثت :

نكم يًُٓب ،  ٔٚؼٕد انغجت فٙ ظٕٓس ْزِ انًغبزبد  (دَٔى 6111ٔ انغٕٚش ) يًُٓب ، ٔ انٕسربء

انًزجغ فٛٓب انز٘ ًٚٛم انٗ صساػخ يسبخٛم انخعش ٔانسجٕة  انٗ غجٛؼخ انزشرٛت انًسصٕنٙ

 ػهٗ زغبة اَزبج يسبخٛم اخشٖ .

( دًَٔب ، شًهذ قعبئٙ 6211 - 6611رشأزذ يغبزخ ثغبرُٛٓب ثٍٛ )  -انفئت انرابؼت :

شدبس انُخٛم أيٍ  خ( دَٔى . ظًذ يغبزخ ٔاعؼ6211) ٔح( دَٔى  ٔانغًب6611انخعش)

ً انُٓش ٔرعى إَاػانكثٛرخ رًزذ ػهٗ خبَجٙ  يٍ اخُبل انزًٕس انزدبسٚخ ٔانُبدسح يثم  يخزهرخً  ب

دٕص٘ انجشزٙ افزًش ،  فعالً ػٍ انةشَرهٙ ، او انذٍْ ، انسًشأ٘، انجشزٙ ، انذٚش٘ ، ان

خ ػقٗ نٓب اًْٛأيةبسَخ ثجبقٙ عكبٌ انًسبفظخ يًب سرربع انةٕح ان شائٛخ نغكبٌ قعبء انغًبٔح أ

 . (7، اَظش ان كم ) ٔانؼُبٚخ يٍ قجم انرالزٍٛ رجٛشح يٍ زٛث افْزًبو

انًغبزبد انًضسٔػخ ثأشدبس أنُخٛ م ٔأػذادْب فٙ يسبفظ  خ انًثُٗ زغت انٕزذاد ( 69خذٔل )

 9102افداسٚخ نغُخ 

 يسبحت بسبحٍٍ  انشؼبت انسراػٍت

 انُخٍم/دوَى

% يسبحت 

 انبسبحٍٍ

أػذاد انُخٍم 

 انكهً

(*)
كثبفت انُخٍم  

 َخهت/دوَى

 28,3 56538 7,7 2000 انريٍثت

 40,8 351188 33,0 8600 انسًبوة

 12,6 47950 14,6 3800 انخضر

 24,6 73740 11,5 3000 انىركبء

 34,6 38658 4,3 1129 انُدًً

 40,1 80250 7,7 2000 انًدذ

 40 120000 11,5 3000 انسىٌر

 40 40400 3,9 1010 انذراخً

 11 16655 5,8 1500 انهالل

 - - - - انسهًبٌ

 - - - - انبصٍت

 31,7 825379 100 26039 انًدًىع

بٍبَبث غٍر  يذٌرٌت زراػت يحبفظت انًثُى ,شؼبت االحصبء انسراػً ,: انببحث ببالػخًبد ػهى  انًصذر

 . 2019,  يُشىرة

اسخخرخج انكثبفت يٍ انًؼبدنت االحٍت   -*
ػذد انُخٛم 

انًغبزخ انًؤْٕنخ 
 

 -1950صُذل خبزع , زراػت انُخٍم واَخبج انخًىر فً يحبفظت انبصرة نهفخرة يٍ ػبو خىاد نًصذر : ا

 . 133ص  , يصذر سببك ,1980
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فٙ يسبفظ  خ انًثُٗ زغت انٕزذاد افداسٚخ نغُخ  ( انُغجخ انًئٕٚخ نًغبزخ انجغبر7ٍٛ) شكم

9102 

 

 

 ( .32انببحث ببالػخًبد ػهى خذول ) انشكم يٍ ػًمر :انًصذ    
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 9102( انًغبزخ انًضسٔػخ ثبنُخٛم زغت انرئخ فٙ يسبفظخ انًثُٗ نغُخ 07خشٚقخ )

   

 . (32) يٍ ػًم انببحث ببالػخًبد ػهى خذول انًصذر:
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 انًبحث انثبًَ

 -:فً يحبفظت انًثُى انخًىرخىزٌغ اندغرافً إلَخبج ان

ف ثذ يٍ دساعخ ،انزًٕس ٔاَزبخٛخ انُخٛم فٙ يُقةخ انذساعخ َزبج إنّٛ إفٙ عجٛم يؼشفخ يب آل     

ٔدساعخ انززثزثبد انزٙ رسصم فٙ ،يغزرٛعخ ٔيشرضح نقجٛؼخ رنك افَزبج ٔانؼٕايم انًؤثشح فّٛ 

خُبل انزٙ ر زٓش ثٓب يُقةخ انذساعخ، نكٙ رزكبيم ألٔا،َزبخٛخ انُخهخ ٔظشٔل رهك افَزبخٛخ إ

 نًب ًٚكٍ رسةٛةّ فٙ ْزا انًدبل ، نزا خبء ْزا انًجسث ربفرٙ : انصٕسح ٔٚزى سعى افغبس انؼبو

  -اَخبج انُخٍم : -1

ً ٚزصف افَزبج ثكَّٕ يززثزث     ً ٔ غٛش ثبثز  ب خش ٔيٍ يكبٌ ٜخش ، فٕٓ آانٗ  ٔ يزجبٍٚ يٍ يٕعىً  ب

 خًبنٓب ثبفرٙ :إًٚكٍ ٔٚخعغ نكثٛش يٍ انؼٕايم ٔانظشٔل 

شدبس نٛخ فٙ ثؼط انًُبغق عجت فٙ ْالك أٔانًٛبِ ثُغت ػبيالذ فٙ انزشثخ األسرربع أ -0

َزبخٓبٔقهم يٍ إانُخٛم 
.
.    

غٛش انٗ يُبغق اخشٖ نًًبسعخ افػًبل ٚذ٘ انؼبيهخ انضساػٛخ خبزجخ انخجشح  ألْدشح ا -9

 .انضساػٛخ ٔانًٍٓ انسشح 

رذَٙ فٙ رًٛخ  عجتزجش يُزدخ يًب ٔخٕد انُخٛم راد افػًبس انًزةذيخ فٙ انغٍ ٔانزٙ ف رؼ  -6

 .َٕٔػٛخ  افَزبج 

٘ خذيبد صساػٛخ أٙ رصٛت اشدبس انُخٛم ٔػذو رةذٚى يشاض انزألاَز بس اٜفبد ٔ ا -1

 .يشاض خٛبط انقهغ ٔز شح انذٔثبط  أثم  نًكبفسخ رهك اٜفبد فٙ انًُقةخ ي

ٖ  أرخص اَزبج انُخٛم يًب  خػذو ٔخٕد عٛبعخ صساػٛخ ثبثز -2  خً َزبج يةبسَانٗ رذْٕس رًٛخ اف د

 . يغ انًسبخٛم افخشٖ

غٍ( فٙ عُخ  67722( اٌ يدًٕع اَزبج انزًٕس فٙ يُقةخ انذساعخ ثهغ ) 66ٚظٓش اندذٔل )   

%(01,0، ثُغجخ ) 9101، ْٕٔ صاد ػٍ يدًٕع افَزبج فٙ عُخ  9102
(0)

، ْٔزِ انضٚبدح  

 انقرٛرخ قذ خهةزٓب يدًٕػخ يٍ انظشٔل انًزؼهةخ ثبإلَزبج ًٚكٍ اخًبنٓب ثبفرٙ :

 .شدبس انُخٛم يًب عبْى فٙ صٚبدح افَزبج أانزٕعغ فٙ صساػخ إَاع خذٚذح يٍ  -0

                                                           

 0212مديرية زراعة محافظة المثنى , االحصاء الزراعي , بيانات غير منشورة , لسنة  (1)
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 .َٕاع اندٛذح فٙ يُقةخ انذساعخ ألصٚبدح انقهت ػهٗ انزًٕس راد ا -9

صٚبدح انٕػٙ ٔافْزًبو ثبنخذيبد انضساػٛخ انزٙ رةذو ألشدبس انُخٛم َزٛدخ رسغٍ انًغزٕٖ  -6

 .انركش٘ ٔانًؼبشٙ نهًضاسػٍٛ 

 شدبس انُخٛم أفٙ رغًٛذ ٔصساػخ  و9116دخٕل انًخصجبد انكًٛٛبٔٚخ ٔانؼعٕٚخ  ثؼذ ػبو  -0

اعزخذاو انقش  انسذٚثخ فٙ ػًهٛبد انش٘ ربنزُةٛػ يًب صاد يٍ ػًهٛبد رةٍُٛ اعزخذاو انًٛبِ  -1

  .ػهًٙ َبخر فٙ صساػخ انُخٛم  ثأعهٕة

 فكبَذ : (66، خذٔل ) 9102عُخ  ايب انٕزذاد افداسٚخ انزٙ اعزأثشد ثضٚبدح افَزبج      

%( يييٍ 06,0غييٍ، ثُغييجخ )06002)قعييبء انغييًبٔح ثبنًشرجييخ افٔنييٗ ثًدًييٕع اَزييبج ثهييغ   -0

 يدًٕع افَزبج انكهٙ .

 %( .00غٍ( ٔثُغجخ )  1971قعبء انغٕٚش فةذ خبء ثبنًشرجخ انثبَٛخ  ثئَزبج ثهغ ) -9

 %(.6,9) خغٍ( ٔثُغج 6011ثخ ثٕاقغ اَزبج ) خبء قعبء انًدذ ثبنًشرجخ انثبن -6

 %(  .6,0)  خ( ٔثُغجغٍ 6111انشاثؼخ ثٕاقغ )  قعبء انٕسربء فةذ خبء ثبنًشرجخ -0

 %( .7,1)  خغٍ( ٔثُغج 9699بج ) قعبء انشيٛثخ خبء ثبنًشرجخ انخبيغخ ثٕاقغ اَز -1

 -اَخبخٍت انُخٍم : -9

رأثشد اَزبخٛخ انُخٛم فٙ يُقةخ انذساعخ ثؼذح ػٕايم ، ربَذ ٔف صانذ رؤثش ث كم رجٛش ار         

%( فٙ 19,0نٗ ) ٛصم اف، نٛشررغ ث كم غرٛف  9101فٙ عُخ %( 10,2ربٌ يؼذل افَزبخٛخ )

َزبخٛخ ْٙ َرظ افعجبة انزٙ اثشد ػهٗ إلثشد ػهٗ اأثشص انؼٕايم انزٙ أو ، ٔيٍ 9102عُخ 

 افَزبج انغبثةخ انزرش .

، قذ  انُخهخ فٙ يُقةخ انذساعخ خاٌ يؼذل اَزبخٛ ،( 2ٔان كم انجٛبَٙ )، ( 60ٕٔٚظر اندذٔل )    

ػزًبد ػهٗ ػذد انُخٛم فٙ ٔقذ رى اإل خش ،آانٗ  خشٖ ٔيٍ خُف  ا  رجبٍٚ يٍ ٔزذح اداسٚخ انٗ 

 ٔانز٘ ٚغبٔ٘ اَزبج انُخٛم ػهٗ ػذد انُخٛم انًثًش .اعزخشاج اإلَزبخٛخ 
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 (66خذٔل )

 (9101ٔ   9102)إَزبج انزًٕس زغت انٕزذاد افداسٚخ  فٙ يسبفظخ انًثُٗ نغُزٙ 

 االدارٌتانىحذاث  ث
  2010اَخبج انخًىر 

 )طٍ(

  2019اَخبج انخًىر 

 )طٍ(

االهًٍت انُسبٍت إلَخبج 

 2019انخًىر سُت 

 7,5 2822 2525 ق.انريٍثت 1

 48,1 18149 17780 ق.انسًبوة 2

 4,9 1845 1467 ق.انخضر 3

 8,1 3055 3431 ق.انىركبء 4

 4 1506 1426 ق.انُدًً 5

 8,2 3100 2257 ق.انًدذ 6

 - - - ق,انسهًبٌ 7

 14 5270 3688 ق.انسىٌر 8

 3,7 1396 67 ٌ.انذراخً 9

 - - - ٌ, بصٍت 10

 1,7 626 73 ق.انهالل 11

 100 37769 32714 انًدًىع

انًصذر وزارة انسراػت , يذٌرٌت زراػت يحبفظت انًثُى , لسى االحصبء انسراػً , بٍبَبث غٍر يُشىرة نسُخً 

 . 2019و 2010

 (6شكم )

 9102ٔ   9101إَزبج انزًٕس زغت انٕزذاد افداسٚخ  فٙ يسبفظخ انًثُٗ نغُزٙ 

 

 ( .33ػًم انببحث ببالػخًبد ػهى خذول )انًصذر : انشكم يٍ 
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رغى /َخهخ ( انز٘  20,2ٔنٗ ثًؼذل افَزبخٛخ )ألٌ قعبء انغًبٔح خبء ثبنًشرجخ اأر ٚزعر إ    

 ًكٍ اسخبػّ انٗ افعجبة افرٛخ :ٚ

  .عٕ  سائدخ نزغٕٚق إَٔاع يزؼذدح يٍ انزًٕسٔخٕد  -0

افعزدبثخ يٍ قجم انذٔائش انٕقبئٛخ ٔعشػخ  اٜفبدعبنٛت زذٚثخ فٙ يكبفسخ اعزخذاو أ -9

 ٔافسشبدٚخ. 

انُخٛم  اشدبسرجش زدى انسٛبصح انضساػٛخ ، يًب ٚؼقٙ زشٚخ نضساػخ إَٔاع ػذٚذح ٔركثٛش  -6

  ثبنرغبئم اندذٚذح نزؼٕٚط انُةص انسبخم َزٛدخ رةذو انؼًش ثبنُخٛم انًةبٔو .

  . يالئًخ انزشة نضساػخ إَاع ػذٚذح يٍ اشدبس انُخٛم عبػذ ػهٗ انزٕعغ فٙ انضساػخ -0

ٔصٚبدح ػخ ضساان عبػذ فٙ انزٕعغ فٙ خسبة انُخٛم أانخجشح انضساػٛخ انًزٕاسثخ ػُذ  ٔخٕد -1

 .افَزبج

ػذد انغكبٌ فسرربع  خً يغ انٕزذاد افخشٖ، َزٛد خً َيةبس انزًٕسصٚبدح انقهت ػهٗ يُزدبد  -2

  .نهرشد انًؼبشٙانًغزٕٖ ٔصٚبدح 

رغى /َخهخ( ، ْٔزا  06,9انذساخٙ ثبنًشرجخ افخٛشح ثكًٛخ اَزبخٛخ ) فٙ زٍٛ خبءد َبزٛخ    

 -سخبػّ انٗ افعجبة افرٛخ :إانزذَٙ ًٚكٍ 

داسٚخ خغٛشح َٔبزٛخ َبئٛخ ثؼٛذح خغشافٛب ػٍ يشرض انًسبفظخ ُٔٚزح ػٍ رنك قهخ إٔزذح  رؼذ -0

 .انخذيبد ٔانخجشاد ألخسبة افخزصبص فٛٓب 

ًثم انؼٕايم انقجٛؼٛخ ) انزشثخ ، انًٛبِ ( ثؼذو خٕدرٓب يًب اَؼكظ عهجب ػهٗ َٕػٛخ ٔرًٛخ زر -9

 . اشدبس انُخٛم

 : وحركسهب انُسبً فً يُطمت انذراست انخىزٌغ اندغرافً ألصُبف اشدبر انُخٍم -6

ييٍ انؼٕاييم  ٚزجبٍٚ انزٕصٚغ اندغشافٙ ألخُبل انُخٛيم فيٙ يُقةيخ انذساعيخ ثغيجت يدًٕػيخ       

خًبل رهيك إؼُٛخ ػٍ غٛشْب يٍ انًُبغق ًٔٚكٍ خُبل يؼُٛخ فٙ يُقةخ يأانزٙ ػًهذ ػهٗ رشرض 

 -انؼٕايم ثبفرٙ :
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(يؼذل اَزبخٛخ انُخهخ انٕازذح ) رغى(  زغت انٕزذاد افداسٚخ نًسبفظخ انًثُٗ نغُزٙ  60خذٔل )

9101 ٔ9102  

 انىحذة االدارٌت ث
 يؼذل اَخبخٍت انُخهت / كغى

2010 

 يؼذل اَخبخٍت انُخهت / كغى

2019 

 62,4 60,4 انريٍثت 1

 64,6 64,5 انسًبوة 2

 48,1 48,1 انخضر 3

 51,8 50,4 انىركبء 4

 48,7 47,6 انُدًً 5

 48,3 49,3 انًدذ 6

 54,9 58,1 انسىٌر 7

 43,2 45,7 انذراخً 8

 47 48,2 انهالل 9

 52,1 51,6 انًدًىع

انًصذر وزارة انسراػت , يذٌرٌت زراػت يحبفظت انًثُى , شؼبت االحصبء انسراػً , بٍبَبث غٍر يُشىرة 

 .2019و  2010نسُخً 

(يؼذل اَزبخٛخ انُخهخ انٕازذح ) رغى( زغت انٕزذاد افداسٚخ نًسبفظخ انًثُٗ نغُزٙ  2شكم )

9101 ٔ9102  

 

 ( .34)انًصذر : انشكم يٍ ػًم انببحث ببالػخًبد ػهى خذول 
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َٓبس ألندٛذح يٍ انُخٛم فٙ  رشة رزٕل اخُبل األر رزشرض اإرجبٍٚ انزشثخ ٔخصٕثزٓب  -0

ٔرةم فٙ انزشة انشيهٛخ ٔانزشة ،يالذ ألراد انزصشٚف اندٛذ ٔقهٛهخ ا  ٔانًزًثهخ ثبنزشة انًضٚدٛخ

  .انقُٛٛخ انًزغذقخ 

  .ػذادِ فٙ يُقةّ انذساعخ أج شٚخ ٔاسرجبغٓب ثئَزبج انُخٛم ٔرأثٛش انؼٕايم ان -9

  . انٗ اخشٖخ فٙ رجبٍٚ اشدبس انُخٛم يٍ يُقة أعٓىعؼبس فغبئم انُخٛم اندٛذح أاسرربع  -6

نشغجيخ انًدزًؼٛيخ ٔرًغيكٓى َسٕ صساػخ انُخٛم فٙ ثؼط انًُبغق دٌٔ غٛشْب ثغجت اانزٕخّ  -0

 شدبس انُخٛمأثضساػخ 

 يؼبدنخيُقةخ انذساعخ رى افػزًبد ػهٗ خُبل انغبئذح فٙ ألٛبط رنك انزشرض ٔيؼشفخ أنة    

 .( 1))يؼبيم انزشرض(

ٔػُذ رقجق انًؼبدنخ عٕل رخشج يدًٕػخ يٍ انُزبئح انزٙ يٍ انًًكٍ اففبدح يُٓب فٙ يؼشفخ     

رهك افخُبل ٔيسبٔنخ رًُٛزٓب ٔانًسبفظخ ػهٛٓب ٔيؼشفخ انظشٔل نضساػخ اخُبل اخشٖ خذٚذح 

 فٙ انجٛئخ انؼشاقٛخ ٔيب ْٕ عبئذ فٛٓب . 

يٍ خالل َغجخ يب خُبل انُخٛم أرشرض رم خُف يٍ  ،( 61ٚزعر يٍ خالل اندذٔل )    

 داسٚخ يُٓب ٔ ػهٗ انُسٕ افرٙ : إرًزهكّ رم ٔزذح 

 -انسهذي : -3 -1

شدبس ٔرًٛخ ألانؼشا  يٍ زٛث ػذد ا خُبل انزدبسٚخ انً ٕٓسح ػهٗ يغزٕٖألرثش اأٚؼذ يٍ     

 ٙ : انًضاٚب ثغجت رَّٕ ٚزصف ثبفر ِانذساعخ ، ْٔز ةخزبج ٔارغبع يغبزخ صساػزّ فٙ يُقَإلا

 ٌ  أّ ٚغزقٛغ َ  إ ر  إٔاندربل ،  سرربع دسخبد انسشاسحٜخُبل راد انزسًم انًًٛض ألزذ اأ َّ  إ -0

و 11)ٚزسًم دسخبد انسشاسح انزٙ رزدبٔص 
1
) 

 .َٕاع يخزهرخ يٍ انزشثخ يثم انزشثخ انشيهٛخ ٔانقُٛٛخ ٔاندٛشٚخإًُٔٚ فٙ  -9

  . غهغ انُخٛم ٔانهرسخ انغٕداء يشاض انًخزهرخ ٔخبخخ  يشض انخبيح خٛبطألٚةبٔو ا -6

                                                           

معامل التركز = (1)
 ػذد اخُبل انُخٛم فٙ انٕزذح افداسٚخ

 يدًٕع َخٛم انصُف فٙ انًسبفظخ
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عٕا  انًسهٛخ ٔانؼبنًٛخألاسرربع انقهت ػهّٛ فٙ ا  -0
 (0)

 . 

 .يةبسَزبً ثالخُبل افخشٖٚزسًم انخضٌ ٔانُةم نًغبفبد ثؼٛذح  -1

سرربع َغجخ انغكش ٚكثش انقهت ػهٗ رًٕسِ رَٕٓب رذخم فٙ انؼذٚذ يٍ انصُبػبد انغزائٛخ ف   -2

 فٙ انزًش يثم انذثظ ، انخم ،انسهٕٚبد ٔ انًؼدُبد، انغكش انغبئم .   

يهى( ٔنَٕٓب 91 -99يهى ( ٔققشْب ) 61 -90رزصف ثًبسْب  ث كهٓب انجٛعٕ٘  ٔغٕنٓب ) 

اخرش ػُذيب ٚكزًم ًَْٕب ، ٔركٌٕ رٔ غؼى عكش٘ فرع ٔاززٕاء ق شرٓب ػهٗ خهذ يهزصق 

ثبنهت ػُذ انُعح 
(2)

 ( .00، خٕسح ) 

، ا٘ يب ٚؼبدل ) ( 67خذٔل )( 69712ثهغ يدًٕع َخٛم خُف انضْذ٘ فٙ يُقةخ انذساعخ )

زشرض ث كم اعبعٙ فٙ قعبء ٚ ٔ( َخهخ  ، 691672)  انجبنغ نهُخٛم %( يٍ انًدًٕع انكه62ٙ

%( يٍ يدًٕع اػذاد انُخٛم انضْذ٘ فٙ يُقةخ 11انغًبٔح ار خبء ثبنًشرجخ افٔنٗ ٔ ثُغجخ)

 -رٛخ :عجبة اف  ألذساعخ ، ْٔزا انزشرض ساخغ انٗ اان

ً ٚؼقٙ اَزبخ -0 ً ػبنٛ ب  رغى .  011يٍ انزًٕس رصم انٗ  ب

 عؼبسْب  ٔرٕفشْب ثكثشح . أٔقهخ  ّ  ٚزًٛض ثكثشح فغبئه -9

 انًُٕ.  خخُبل عشٚؼأليٍ ا ٚؼذ -6

 ٔفشح انًٛبِ انزٙ عبػذد ػهٗ انزٕعغ فٙ صساػزّ .  -0

 ػهٗ انًذٖ انجؼٛذ فٙ ػًهٛبد انخذيخ ٔانضساػخ نٓزا انصُف . انخجشح انضساػٛخ -1

يغييزرٛذٍٚ يييٍ  ،انذساعييخ ٔنؼةييٕد يعييذ خخييُبل راد انزًشرييض انةييذٚى فييٙ يُقةييألٚؼييذ يييٍ ا -2

 خُبل .  ألرثبس ْزا انُٕع يٍ اإثبئٓى فٙ آخجشاد ٔردبسة 

( َخهخ ، ٔثُغجخ ثهغذ 21061شدبس انضْذ٘ ) أبء انًدذ ثبنًشرجخ انثبَٛخ ثؼذد ثى خبء قع        

ثبنثخ ثؼذد َخٛم ثهغ قعبء انخعش ثبنًشرجخ ان ِثى خبء ثؼذ،%( يٍ يدًٕع َخٛم انضْذ٘ 06,7)

يب انًشارت افخشٖ فكبَذ يٍ َصٛت )انٕسربء ،أ%( 01,2) خصْذ٘ ٔثُغج خ( َخه60111)

 -6,6 -6,2 -6.7 -0,9 -0,7ٔانُدًٙ ٔانغٕٚش ٔانشيٛثخ ٔانذساخٙ ٔانٓالل ( ٔثُغت  ) 

 %( نكم يُٓب ػهٗ انزٕانٙ. 0,9

                                                           
, 1980 -1950زراػت انُخٍم واَخبج انخًىر فً يحبفظت انبصرة نهفخرة يٍ ػبو  خىاد صُذل خبزع , ((1

 .133, ص 1988ت انخربٍت , خبيؼه انبصرة , رسبنت يبخسخٍر يمذيت انى كهٍ
 

ٍ , دار ػهالء انههذٌ 1طهه انشهٍخ حسههٍ , انُخٍهم وانخهٍٍ وانكههبكً وانريهبٌ فىااهذهب واصههُبفهب وزراػخههب ,ط (2)

 .46ص, 2005نهُشر وانخىزٌغ  , ديشك , 
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 انضْذ٘  خُف( 00خٕسح )

 

 . 2020 / 8 / 16بخبرٌخ  انًصذر : انببحث             

، ْٕٔ فٙ صٚبدح  (62( )61خذٔل ) ( غ6166ٍو زٕانٙ)9102ثهغ يدًٕع اَزبخٓب نغُخ     

َزبخٛخ إ%( ، فٙ زٍٛ ثهغذ 00,6)( غٍ ، ثُغجخ7101و انز٘ ثهغ )9101ٔاظسخ ػٍ عُخ 

و ثُغجخ 9101( رغى ، ْٔٙ يُخرعخ ػٍ عُخ 00,9و زٕانٙ )9102انُخهخ انٕازذح نغُخ 

 -سخبػّ انٗ :إ( رغى ، ْٔزا افَخربض ًٚكٍ 17,0%( انزٙ ثهغذ )01)

ًْبل ان ذٚذ ثغجت صٚبدح غٕل ان دشح ٔػضٔل انكثٛش إلرؼشض انكثٛش يٍ انجغبرٍٛ انٗ ا -0

 .سػٍٛ ػٍ رغهةٓب يٍ انًضا

رؼشض ثغبرٍٛ َخٛم انضْذ٘ انٗ انزدشٚف انًغزًش ثغط انُظش ػٍ  األخُبل افخشٖ  -9

 .ألغشاض انزٕعغ انغكُٙ 

 .فٙ انزشثخ  يالذاألص انسصص انًبئٛخ ٔاسرربع َغجخ َة -6

 َزبج انٕفٛش ٔانُٕػٛخ اندٛذح إلخُبل اخشٖ يٍ انُخٛم راد اأانزٕخّ َسٕ صساػخ   -0

 .عؼبسْب أػذاد انرغبئم ٔ اسرربع أَخربض ا    -1

 ٖ انٗ قهخ اَزبخٓب .د  أشدبس ثجؼط اٜفبد انضساػٛخ يًب ألخبثخ ثؼط اإ -2
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 9102( يدًٕع اػذاد اخُبل انُخٛم ٔافَزبج ٔافَزبخٛخ فٙ يُقةخ انذساعخ نغُخ 61خذٔل )

يدًىع ػذد  َىع انصُف ث

 انُخٍم

ػذد انُخٍم 

 انًثًر )انًُخح(
 االَخبخٍتيخىسظ 

()
 

 نهُخهت  )كغى(

 االَخبج

 )طٍ(

االهًٍت انُسبٍت 

 نالَخبج

 30,7 8588 44,2 194495 321709 انسهذي 1

 2,3 649 55,8 11638 15992 انخسخبوي 2

 3,3 928 67,8 13689 18460 انبرٌى 3

 2,3 644 52,1 12365 14540 انًكخىو 4

 12,5 3499 55,7 62845 97900 انخضراوي 5

 8,9 2478 56,1 44231 60071 اسخؼًراٌ 6

 9,1 2530 65,9 38412 54469 انشىٌثً 7

 17 4753 59,1 80485 130670 انشكر 8

 2,4 674 65 11376 20510 انبهكه 9

 7 1953 60,9 32050 32208 انذٌري 10

 1 280 69,7 4013 4780 انبرحً 11

 0,9 262 59,9 8538 12570 انذكم 12

 2,5 692 55,6 19427 32500 االَىاعببلً  13

 100 27930 59,1و /  556564 825379 انًدًىع انكهً 

 . 2020انًصذر: يذٌرٌت زراػت انًثُى , لسى االحصبء انسراػً , بٍبَبث غٍر يُشىرة ,

 -: انخضراوي -3 -2

قعٛخ انغًبٔح أٙ خًٛغ يُقةخ انذساعخ ٔخصٕخب فٙ رُز ش صساػخ خُف انخعشأ٘ ف    

 -انٕسربء انغٕٚش ٔانًدذ، ْٔزا انصُف ٚزصف ثبفرٙ :

 01 -2ركٌٕ ثًبسِ ثٛعٕٚخ ان كم يغزذٚشح انةبػذح خرٛف انًبدح انؼرصٛخ ٚزشأذ ٔصَٓب )  -0

غى (
(1)

 . 

خرش ٔانً ٕة  ثبنخعشح فٙ يشزهخ ) انخالل( ٔػُجش٘ انهٌٕ فٙ ألثًبسِ ثهَٕٓب ا رزصف -9

 يشزهخ انشغت .

                                                           

()   متوسط اإلنتاجية العامة
 كمية االنتاج  كغم

 مساحة دونم
 = كغم / دونم  

متوسط االنتاجية للنخيل  
 كمية االنتاج  كغم

عدد النخيل المثمر
 = كغم / نخلة  

حكُىنىخٍهب انخًهىر وانسهكر , وزارة انخؼههٍى انؼهبنً وانبحهث انؼهًهً , كهٍهت انسراػهت   ػذَبٌ وهبة انًظفهر , (1)

 .120ص , 2019خبيؼت انكىفت , 
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 عؼبسِ .أ َخربضرزٕفش فغبئهّ ثكثشح نزا صاد انقهت ػهّٛ ف   -6

 يٍ افخُبل انًجكشح ٔانهُٛخ . ٔٚؼذُٚعح فٙ ثذاٚخ انًٕعى  -0

ً ٚؼقٙ اَزبخ -1  سثؼخ عُٕاد يٍ صساػزّ .أثؼذ ثالثخ أ   ب

رثشح رؼشظّ ثبإلخبثخ ثبأليشاض انس شٚخ يثم )ػُكجٕد انغجبس(  -2
(1)

 . 

 انخعشأ٘ خُف ( َخٛم 09خٕسح )

  

 .2020/ 8 / 16بخبرٌخ انًصذر : انببحث              

%( يٍ 00,2( َخهخ، ا٘ يب ٚؼبدل ) 27211)  9102ْب فٙ يُقةّ انذساعخ نغُخ  ثهغ ػذد    

و انز٘ ربٌ 9101ثغُخ  خً ، ْٕٔ ػُذ يةبسَ( 66() 67خذٔل )م فٙ انًسبفظخ  يدًٕع انُخٛ

 :%( ْٔٙ صٚبدح ربٌ يٍ ٔساْب 21( َخهخ ، َدذ اٌ ُْبك صٚبدح ثُغجخ )12901ػذدْب )

 .انزٕعغ فٙ رًٛخ انقهت ػهٗ رًٕس َخٛم انخعشأ٘ فَخربض اعؼبسْب  -0

 .عؼبس فغبئهّ أَخربض ف   خخُبل َزٛدألصساػخ ْزا انُٕع يٍ اجخ انغكبٌ فٙ غس -9

 . شٔل انجٛئٛخ رَّٕ ٚزسًم انظشٔل انًُبخٛخ انًخزهرخظانُخٛم رسًال نهشدبس أرثش أ -6

فجؼذ اٌ ربٌ ،   يهسٕظخ خش صٚبدحً ٜٓذ ْٕ اْزِ انضٚبدح ثذٔسْب ػهٗ افَزبج فةذ شاَؼكغذ ٔ    

( غٍ عُخ 6022%( نٛصم انٗ )016اسررغ ثُغجخ )( 62خذٔل ) 9101( غٍ عُخ 0790)

                                                           

( , 1988-1985صبنح ػبحً انًىسىي , حطىر إَخبج انخًىر فً انؼراق وصُبػخهب وحدبرحهب نهًذة يٍ ) (1)

 .106, ص و1990رسبنت يبخسخٍر, كهٍت انخربٍت , خبيؼت بغذاد , 
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ربَذ  ر  إ%( ، 01ٛخ انزٙ اسررؼذ ثُغجخ )َزبخإلٚةبل ػهٗ ا ٌ  أًٚكٍ  ٔان ئ َرغّ،  9102

َزبخٛخ ، ْٔزا انضٚبدح فٙ اف 9102رغى( عُخ  11,7و نزصم انٗ )9101( رغى فٙ عُخ 06,6)

 :سخبػٓب انٗ إًٚكٍ 

 خُبل انزٙ ًٚزهك انًضاسػٍٛ انخجشاد انضساػٛخ نضساػزٓب .ألرَّٕ يٍ ا -0

 ركبنٛف صساػزّ . َخربضف خً َزٛد ّنُخٛم نكثشح انقهت ػهٛانُٕع يٍ اانزٕعغ فٙ صساػخ ْزا  -9

)  ثهغ  شدبس َخٛمأانزٙ خبء ثبنًشرجخ افٔنٗ ثؼذد  ٚزشرض ْزا انصُف فٙ قعبء انغًبٔح     

، ْٔزا انزشرض ًٚكٍ (67خذٔل ) 9102 %(يٍ انًدًٕع انكهٙ فٙ عُخ 97,2( ثُغجخ )97111

  -:سخبػّ انٗإ

 .خُبل ألانٕاعؼخ نضساػخ ْزا انُٕع يٍ ا ٔخٕد انًغبزبد انضساػٛخ -0

 .رٕفش انًٛبِ ٔانزشثخ انخصجخ  -9

 . خٕسْبأانؼبيهخ انضساػٛخ ثكثشح ٔاَخربض ٚذ٘ ألرٕفش ا -6

 . ٔخٕد انغٕ  انةشٚت نزصشٚف انًُزح -0

( فٙ عُخ 6111ؼذد ٔخم انٗ )خٛشح فكبَذ يٍ َصٛت  قعبء انخعش، ثأليب انًشرجخ اا      

 :ٔرشخغ أعجبثّ انٗ%( 6ٔثُغجخ  ) (67خذٔل ) 9102

  . ثش ػهٗ انزٕعغ فٙ صساػزّآانزشثخ ، انًٛبِ ( نضساػزّ يًب  قهّ انًزقهجبد انقجٛؼٛخ ) -0

غهت رشة انًُقةخ ثضساػخ ْزا انُٕع يٍ انُخٛم ٔصساػزٓب ثًسبخٛم صساػٛخ أ خيالئًػذو  -9

 .اخشٖ 

 خٚؼزًذٌٔ فٙ زٛبرٓى ثبنذسخ ىرَٕٓ صساػخ انُخٛم خػذو اْزًبو انغكبٌ ثضساػزّ ٔخبخ -6

 .عبط ػهٗ رشثٛخ انسٕٛاَبد ألا

ً افػزًبد ػهٗ انًُبغق انًدبٔسح نزٕفٛش يُزدبد انُخٛم انزٙ رغزؼًم غبنجب ػهر -0  .نهسٕٛاَبد  ب

 -( :ػًراٌطه )اس انسبٌر -  2-3

دٛذح،  ركثش صساػزّ فٙ انًُقةخ ان زدبسٚخانًْٛخ ألخُبل انؼشاقٛخ انًؼشٔفخ ٔراد األٚؼذ يٍ ا    

رةشٚجب ، ْٕٔ رٔ يٕاخربد انٕعقٗ ٔاندُٕثٛخ يٍ انؼشا  ٔٚزٕصع فٙ خًٛغ يُبغق انذساعخ 

 يُٓب : ٔ يضٚذاً يٍ افًْٛخػقزّ أيزؼذدح 

 9101( يدًٕع اػذاد اخُبل انُخٛم ٔافَزبج ٔافَزبخٛخ فٙ يُقةخ انذساعخ نغُخ 62خذٔل )
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وزارة انسراػت ,  2010انًصذر : خًهىرٌت انؼراق , وزارة انخخطٍظ , انًدًىػت االحصباٍت انسُىٌت نسُت 

 . 2010بٍبَبث غٍر يُشىرة  ػً ,  يذٌرٌت زراػت يحبفظت انًثُى , لسى االحصبء انسرا

ركٌٕ ثًشرّ يزٕعقخ انسدى راد شكم يزقبٔل ٔراد نٌٕ  اخرش انٗ ثُٙ غبيق ػُذيب  -0

ٚكزًم انُعح 
(1)

. 

خُبل انزٙ رزسًم انزقشل فٙ دسخبد انسشاسح ٔانشغٕثخ ٔ انًهٕزخ، رًب ألٚؼذ يٍ ا -9

 سظٙ انًشررغ .ألٕ فٙ انزشثخ انغذقخ راد انًبء اٚزسًم انًُ

                                                           

 .134خىاد صُذل خبزع , يصذر سببك , ص( 1(

 اصُبف انخًىر ث
 يدًىع ػذد

 انُخٍم

ػذد انُخٍم انًثًر 

 )انًُخح(

يخىسظ االَخبخٍت  

 نهُخهت  )كغى(
 االَخبج

االهًٍت انُسبٍت 

 نالَخبج

 34,7 7510 57,4 130919 186706 انسهذي 1

 3,4 735 49,5 14845 19492 انخسخبوي 2

 1,9 406 54,7 7428 11568 انبرٌى 3

 1,9 410 59,1 6941 10085 انًكخىو 4

 8 1724 48,3 35690 59245 انخضراوي 5

 4,7 1020 52,1 19570 35535 اسخؼًراٌ 6

 2,9 618 44,1 14024 25956 انشىٌثً 7

 4,3 930 40,7 22845 41123 انشكر 8

 3,4 731 52,6 13905 18379 انبهكه 9

 3,9 845 49,2 17175 38489 انذٌري 10

 1 216 68,6 3165 4720 انبرحً 11

 3 640 58 10856 20607 انذكم 12

 27,1 5866 54,7 107236 221388 ببلً االَىاع 13

 100 21651 53يؼذل/ 404499 694807 انًدًىع انكهً 
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 ٚةبٔو ثؼط األيشاض انس شٚخ يثم )ػُكجٕد انغجبس( . -6

فٙ انُعح  يٍ افخُبل انًجكشح ٔيزٕعقخ انزجكٛش  -0
(1) 

(06، اَظش انصٕسح )
  
. 

  ػًشاٌ(قّ خُف انغبٚش ) اع (06خٕسح )

 

 . 2020 / 8 / 16بخبرٌخ  انًصذر : انببحث                     

%(  ، فجؼذ اٌ ربَذ  7,6ثٓب فبسررغ ثذٔسِ ػذد افشدبس ٔشكهذ َغجخ ) ْزًبوألٔنزنك اصداد ا    

ٔثُغجخ  9102عُخ  ( َخهخ21170انٗ ) ( اصداد62ُٚظش خذٔل ) 9101( َخهخ عُخ 61161)

 رغى ( . 12,0( غٍ  ٔافَزبخٛخ انٗ )  9076%( ، رًب اسررغ افَزبج انٗ ) 01,6رغٛٛش )

%( يٍ 20,6( َخهخ ا٘ يب ٚؼبدل )66211افٔنٗ ، ار اعزأثش ) ظٓش قعبء انغًبٔح ثبنًشرجخ     

 :انٗ خغ  سأْزا انزشرض   (67ُٚظش خذٔل )خًبنٙ ػذدْب ،إ

  . شدبس انُخٛم فٙ انةعبء ٔاَز بس ْزا انُٕع يٍ افخُبلأعؼخ يغبزخ  -0

 .ٔخٕد انزشثخ انخصجخ راد انزصشٚف اندٛذ ٔقهٛهخ افيالذ  -9

 .بػذد ػهٗ انزٕعغ فٙ صساػخ ْزا انُٕع يٍ افخُبل ٔفشح انًٛبِ انزٙ ع -6

 .خُبل ألًْٛزّ افقزصبدٚخ ألانغكبٌ ثبقزُبء ْزا انُٕع يٍ ا سغجخ -0

 . خُبل قهٛهخ انزؼشض نإلخبثبد انًشظٛخأليٍ ا ٚؼذ -1

                                                           

 .116 ص آيُه نهُشر , بغذاد,دار حسٍ خبنذ حسٍٍ انؼكٍذي , َخهت انخًر سٍذة انشدر ودرة انثًر , (1)
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 -%( ثغجت :1,0ثُغجخ ثهغذ )ٔاخٛشا خبء قعبء انٓالل 

 اسرربع َغجخ افيالذ فٙ انةعبء ث كم ٔاعغ .  -0

ٖ  يًب أقهخ يصبدس انًٛبِ  -9  انٗ ػذو انزٕعغ فٙ انضساػخ .  د

 ٚذ٘ انؼبيهخ انضساػخ ْٔدشرٓب َسٕ يشارض انًذٌ . ألقهخ ا -6

 يشاض انُخٛم فٙ يؼظى يُبغق انذساعخ . أاَز بس  -0

 خش.آخ انجغبرٍٛ ٔرجبُٚٓب يٍ خُف انٗ قهخ يغبز -1

 . (66ٔ  67رجٛشح اندذٔل ) ٛخً ًْاخشٖ راد أ خُبلرًب رٕخذ أ
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 9102انًكبَٙ  فٙ يسبفظخ انًثُٗ زغت انٕزذاد افداسٚخ ٔان ؼت انضساػٛخ ( اخُبل انزًٕس ٔػذد اشدبس انُخٛم ٔرٕصٚؼٓى 67خذٔل سقى )

 . 2020انًصذر: وزارة انسراػت : يذٌرٌت زراػت يحبفظت انًثُى ,لسى االحصبء , بٍبَبث غٍر يُشىرة 

 

 

انىحذة 

 االدارٌت

 ببلً انذكم انبرحً انذٌري انبهكت انشكر انشىٌثً اسخؼًراٌ انخضراوي انًكخىو انبرٌى انخسخبوي انسهذي

 االَىاع

اػذاد انُخٍم 

 انكهٍت

 56538 1200 1000 100 1008 2000 22000 1900 1321 9500 194 500 4200 11615 ق/انريٍثه

 351188 2400 170 350 10500 9800 67600 25700 38600 27000 1940 6150 164 160814 ق/انسًبوة

 47950 1000 400 10 150 10 4000 1250 4000 3000 5 75 50 34000 ق/ انحضر

 73740 2850 1900 120 15000 550 2000 12500 2000 17000 350 1270 3000 15200 ق/انىركبء

 38658 1500 3000 50 650 0 12260 1769 2000 3200 136 315 278 13500 ق/انُدًً

 80250 1250 100 50 250 1500 2000 800 1900 10700 720 800 0 60180 ق/ انًدذ

 120000 10900 5000 4000 13000 6500 10100 10000 7500 13000 11000 9000 8000 12000 ق/انسىٌر

 40400 10300 1000 100 650 150 10500 550 2500 3500 150 150 250 10600 ٌ/انذراخً

 16655 1100 0 0 0 0 210 0 250 11000 45 200 50 3800 ق/ انهالل

 825379 32500 12570 4780 32208 20510 130670 54469 60071 97900 14540 18460 15992 321709 انًدًىع
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 9102انًئٕٚخ  نزشرض اخُبل انزًٕس زغت انٕزذاد افداسٚخ انُغت  (66خذٔل )

 

 . 9191 انًصذر: وزارة انسراػت : يذٌرٌت زراػت يحبفظت انًثُى ,لسى االحصبء , بٍبَبث غٍر يُشىرة ,      

 

انىحذة 

 االدارٌت

 انسهذي

% 

انخسخبو

 ي

% 

 ا انبرٌى

% 

 انًكخىو

% 

انخضراو

 ي

% 

اسخؼًرا

ٌ 

% 

 انشىٌثً

% 

 انشكر

% 

 انبهكت

% 

 انذٌري

% 

 انبرحً

% 

 انذكم

% 

 ببلً %

 االَىاع

اػذاد انُخٍم 

 انكهٍت

 56538 3,7 8 8,1 3,1 9,8 16,8 3,5 2,2 9,7 1,3 2,7 26,3 3,6 ق/انريٍثه

ق/انسًبو

 ة

50 1,0 33,3 13,3 27,6 64,3 47,2 51,7 47,8 32,6 7,3 1,4 7,4 351188 

 47950 3.1 3,2 0,2 0,5 0,05 3,1 2,3 6,7 3,0 0,03 0,4 0,3 10,6 ق/ انخضر

 73740 8,8 15,1 2,5 46,6 2,7 1,5 22,9 3,3 17,4 2,4 6,9 18,8 4,7 ق/انىركبء

 38658 4,6 23,9 1,0 2 - 9,4 3,2 3,3 3,3 0,9 1,7 1,7 4,2 ق/انُدًً

 80250 3,8 0,8 1,5 0,8 7,3 1,5 1,5 3,2 10,9 5 4,3 - 18,7 ق/ انًدذ

 120000 33,5 39,8 83,7 40,4 31,7 7,7 18,4 12,5 13,3 75.7 48,8 50 3,7 ق/انسىٌر

 40400 31.7 8 2,1 2 0,7 8,0 1,0 4,2 3,6 1,0 0,8 1,6 3,3 ٌ/انذراخً

 16655 3,4 - - - - 0,2 - 0,4 11,2 0,3 1.1 0,3 1,2 ق/ انهالل

3250 12570 4780 32208 20510 130670 54469 60071 97900 14540 18460 15992 321709 انًدًىع

0 

825379 

 100 %3,9 %1,5   0,6 % 5,1 %3,9 %15,8 %6,6 %7,3 %11,9 %1,8 %2,2 %1,9 %39 انُسبت



 

 

 

 

 

 

 ضبٌشاٌفظً اٌ 

اٌخظبئض اٌّىبٍٔخ ألشغبس إٌخًٍ وأزبط 

اٌزّىس فً ِحبفظخ اٌّضٕى
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  اٌخظبئض اٌّىبٍٔخ ألشغبس إٌخًٍ وأزبط اٌزّىس فً ِحبفظخ اٌّضٕى

ذ فٖ هٌطقخ الذساعخ للوذح هي شٗع  أ  ل ًزبئظ الذساعخ الو٘ذاً٘خ الزٖ لزؾلُ٘زا الفقل هخقـ     

، ّقذ رن الخشّط ثوغوْغخ هي الٌقبه  اعزوبسح (052)  ( ، ّؽولذ الػٌ٘خ0202)( الٔ 0202)

غلَ٘ فٖ سعن اٟعزشار٘غ٘بد ّالجذائل الزٖ عْف ٗزن رٌبّلِب  سركبصٞل ب  غلو٘ ب  الزٖ ؽكلذ هٌِبع

 فٖ الفقل القبدم .

 رحًٍٍ ٔزبئظ اٌذساعخ اٌٍّذأٍخ فً ِٕطمخ اٌذساعخ .

   -اٌزشوٍت اٌؼّشي : -1

غٌذ دساعخ ُزا الغبًت فٖ هٌطقخ الذساعخ عْف رزنحؼ هغوْغحخ هحي اٟهحْس الزحٖ اسرجطحذ     

( الػذٗححذ هححي الوتؽححشاد ف٘وححب ٗزػلحح  02)ّالؾححكل  ( ،92)ٗزنححؼ هححي الغححذّ   ر  إِححزا الػٌقححش ، ث

ثبلفئححبد الػوشٗححخ الزححٖ رزححْلٔ الػول٘ححبد الضساغ٘ححخ فححٖ ثغححبر٘ي الٌخ٘ححل ّرْصٗػِححب الغ شافححٖ ثحح٘ي 

٘خ الزٌو٘خ ّرطْٗش ُزٍ الخجشاد الْؽذاد اٟداسٗخ، ُّٖ هتؽشاد هف٘ذح عذا ،غٌذ ّمع اعزشار٘غ

مبف٘خ ّالزؾْ  إغبدح الزأُ٘ل  ّاكزغبة خجشاد  إموي ثشاهظ الزذسٗت  ّ بكجش قغن هٌِأدخب  إّ

خ ّؽححل الوؾححك٠د ّهْاعححَ الححٔ هححشز الضساغححخ الؾذٗضححخ، لزكححْى قححبدسح غلححٔ الزقححذم ثِححزٍ الضساغحح

عححٌخ ( فححٖ كححل  92كجححش هححي )أرححضاّ  رلححع اٟغوححب  كبًححذ  ٖغوححبس الزححٛا ى  أًغححذ  ، ّالزؾححذٗبد 

اعخ ّاثزػبد الفئبد الػوشٗحخ هحب دّى رلحع ثؾحكل اّ ثحأخش غحي رحْلٖ الْؽذاد اٟداسٗخ لوٌطقخ الذس

حأًؾح ب  ثأغوحب  ٝعجبة رزػل  ثبلذساعحخ ّارلع الوغتّل٘خ ٛ  شٓ رغحزة رلحع الفئحبد ، ُّحْ اؽحذخ 

 ئحبد غلحٔ اًٟخحشاه فحٖ الػوحل داخحل ًزجبٍ الِ٘ب ّرؾغ٘ع رلع الفٛلغْاًت الغلج٘خ الزٖ رذغْ الٔ اا

لٜغوححبس اٟخححشٓ ّرؾححغػِن غلححٔ غححذم رححش  الػوححل فِ٘ححب اّ  ب  هج٘ػ٘حح اهزححذاد  الجغححبر٘ي كًِْححب روضححل ا

 اُوبلِب ّرؾْلِب الٔ اعزػوبٟد اخشٓ .

-10)اكضش الفئبد الزٖ رزْلٔ الػول٘بد الضساغ٘خ داخل الجغزبى ُحٖ الفئحخ الػوشٗحخ  ى  إظِش  ر  إ    

بؽحشح غحي رلحع اٟغوحب  ثؾحكل ُزٍ الفئخ ُٖ الوغحتّلخ الوج ى  إ ر  إ%( ، 9143عٌخ ( ًّغجزِب ) 52

ّ غ٘ش هجبؽش ، ُّْ ؽحٖ  هٌطقحٖ ّساعحع فحٖ الؾق٘قحخ الحٔ اى ُحزٍ الفئحخ قحذ اكزغحجذ هحي أهجبؽش 

الوِبساد هب ٗتُلِب لزلع الووبسعبد ّاٟغوحب  ، فنح٠  غحي قحذسرِب غحي الوْاصًحخ هحب ثح٘ي الػوحل 

 داخل الجغزبى ّاٟغوب  اٟخشٓ خبسط ًطبز الجغزبى ًفغَ .
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 ( الزشك٘ت الػوشٕ لػٌ٘خ هٌطقَ الذساعخ92عذّ  )

اٌفئخ 

 اٌؼّشٌخ

 اٌىحذاد االداسٌخ

ِشوض لضبء 

 اٌغّبوح

ِشوض لضبء  اٌغىٌش

 اٌشٍِضخ

ِشوض لضبء  اٌهالي إٌغًّ اٌّغذ

 اٌىسوبء

ِشوض لضبء 

 اٌخضش

 ِشوض اٌذساعً

لضبء 

 اٌغٍّبْ

    ثظٍه

 % ِغّىع % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد

33-43 1 4 2 23 5 23 5 1661 2  

23 

3 15 8 13 2 8 3 23 - - - -  

31 

 

1264 

 

41-53 

6 24 4 43 4 16 6 23 6 33 9 45 31 4663 13 43 5 3363 - - - - 81 3468 

51-63 6 24 1 13 12 48 1 2363 6 33 6 33 9 1162 5 23 2 1364 - - - - 54 2166 

 3162 18 - - - - 3363 5 32 8 3265 26 13 2 33 6 43 12 16 4 33 3 48 12 فبوضش  63

 133 253 - - - - 133 15 133 25 133 83 133 23 133 23 133 33 133 25 133 13 133 25 اٌّغّىع

  

 واعزّبسح االعزجٍبْ . جبحش ثبالػزّبد ػٍى اٌذساعخ اٌٍّذأٍخاٌّظذس :اٌ 
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 ( الزشك٘ت الػوشٕ لػٌ٘خ الذساعخ  02ؽكل )

 . (39اٌّظذس : اٌجبحش ثبالػزّبد ػٍى عذوي ) 

، فظِشد هشرفػخ فٖ قنب  الْسكحب  ثٌغحجخ ثل حذ  داسٗخاٝلفذ رلع الٌغت هب ث٘ي الْؽذاد اخز    

قحل الْؽحذاد ظِحْسا  فكحبى أهحب أ%( ، 12الخنش ثٌغجخ )%( ّعب  ثػذُب قنب  الغْٗش 1,45ّ)

خححشٓ ثٌغححت هزفبّرححخ ، كوححب ّٛعححب د الْؽححذاد الفئححبد الػوشٗححخ ا%( ,0قنححب  الشه٘ضححخ ثٌغححجخ )

 ْٗمؾِب الغذّ  اغ٠ٍ . 

غوحب  الؾقل٘حخ ٛهضاّلحخ ا اعحٌخ ( قحذ رشكحْ 12-92قل الفئبد الػوشٗخ فِٖ ث٠ ؽحع كبًحذ )أب اه      

ّ اٟلزؾحبز فحٖ القحْاد أب  ؽشح فٖ هغب  الزغبسح ّالجٌب  غوأّ أبئف ؽكْه٘خ ّؽقْلِن غلٔ ّظ

د  اٟداسٗخ اٟخحشٓ ؽغحت %( صن عب د الْؽذا02جخ ) ًبؽ٘خ الذساعٖ  ثٌغ دهٌ٘خ ، ّقذ عب ٛا

 الغذّ  .

 -اٌزشوٍت اٌىظٍفً )اٌّهٓ( : -2

ّالؾحكل ، ( 12رٌْغذ الْظبئف ّالوِي فٖ هٌطقحخ الذساعحخ ُّحزا الزٌحْظ الظحبُش فحٖ عحذّ  )    

غوححب  أٖ روححبسط الػوححل الضساغححٖ الححٔ عبًححت ( ٗػطححٖ الزشك٘جححخ الكبهلححخ للوِححي الػبهلححخ الزحح00)

غوحب  ألٌبط لكحي ُحزا ٟ ٗوٌحع هحي هوبسعحخ اخشٓ ، فبلػول الضساغٖ اعبعٖ لكض٘ش هي ا ّّظبئف

فحأى اثحشص الوِحي الزحٖ ظِحشد  ّثقحْسح غبهحخاخشٓ عبًج٘خ إ اى ٌُب  هضعب ّعوػحب للػوحل  ، 
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زا فحٖ الؾق٘قحخ ٟ ٗوٌحع اى %( ُّح5,43) الفح٠ػ ( ّؽحكلذ ًغحجخ ) خّؽكلذ ًغجخ كج٘حشح ُحٖ هٌِح

ّ أاّقحبد غول٘حبد الزلقح٘ؼ  ّٟع٘وباخشٓ الٔ عبًت الػول فٖ الجغزبى  اغوبٟ  ُن ّاثٌبئِن  ٗوبسط

 ّ غ٘شُب هي الػول٘بد الضساغ٘خ فَ٘ .أّ عٌٖ الزوْس أالزٌظ٘ف 

دًحٔ هحب ثح٘ي الْظححبئف الذساعحخ اٟخ القحْاد اٟهٌ٘حخ هحي ثح٘ي غٌ٘حح فحٖ ؽح٘ي كحبى اًٟنحوبم الححٔ     

 %( .0241ًغجخ ) اٟخشٓ ّؽكل

%( هقبسًححخ ث ٘ححشٍ هححي الْؽححذاد 3,قنححب  الغححوبّح ثبلوشرجححخ اّٟلححٔ ّثٌغححجخ )عححب  هشكححض      

عحض  هحي الوحبلك٘ي لجغحبر٘ي  ى  إ  أّلِوحباٝداسٗخ ُّزا ثطج٘ػخ الؾب  ، ٗؾح٘ش الحٔ قنح٘ز٘ي هِوزح٘ي 

الغحض  ُحْ اى  ّصبًِ٘وحبهحشاف الوذٌٗحخ ، ألوذٌٗحخ فحٖ ؽح٘ي رقحع ثغحبرٌِ٘ن غٌحذ الٌخ٘ل ٗػ٘ؾْى فٖ ا

خحش ، صحن عحب د الْؽحذاد آفٖ الجغزبى ًفغَ ُّزا هب عْف ٗزنؼ فٖ عذّ  ّرؾل٘ل  اٟخش ٗػ٘ؼ

اٟخححشٓ رجبغححب ّؽغححت هححب ْٗمححؾَ الغححذّ  الوححزكْس فححٖ ؽحح٘ي اًخفنححذ رلححع الٌغححجخ فححٖ قنححب  

خ  ًِٛحب لح٘ظ فِ٘حب صساغحخ كحل هحي هشكحض قنحب  الغحلوبى ّ الجقح٘%( ّاخزفحذ فحٖ 12الغْٗش ) 

 .الٌخ٘ل

قْهححبد ٗغبث٘ححخ ّهقحْم سئح٘ظ هحي هإالف٠ؽح٘ي ٗؾحكل اؽحبسح  خاسرفححبظ ًغحج ًغحزٌزظ هوحب رقحذم ثحبى    

 ُذافِب .أالذساعخ ّغبهل هؾغع غلٔ رؾق٘  خ الزٌو٘خ الضساغ٘خ فٖ هٌطق
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 ( الزشك٘ت الْظ٘فٖ )الوِي( لػٌ٘خ هٌطقخ الذساعخ12عذّ  )

 (1عؤاي ) ثبالػزّبد ػٍى اٌذساعخ اٌٍّذأٍخ . اٌجبحش اٌّظذس :

 اٌّهٕخ 

 اٌىحذاد االداسٌخ

ِشوض لضبء 

 اٌغّبوح
 اٌغىٌش

ِشوض لضبء 

 اٌشٍِضخ
 إٌغًّ اٌّغذ

 

 اٌهالي

 ِشوض لضبء

 اٌىسوبء

ِشوض لضبء 

 اٌخضش
 اٌذساعً

ِشوض لضبء 

 اٌغٍّبْ
   ثظٍه

 % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد

 5668 142 - - - - 63 9 63 15 5662 45 43 8 63 12 63 18 56 14 43 4 68 11 فالػ

 1468 31 - - - - 1364 2 8 2 23 16 13 2 5 1 13 3 23 5 33 3 12 3 ِىظف

 18 45 - - - - 26.6 4 24 6 1266 13 25 5 23 4 23 6 12 3 23 2 23 5 اػّبي حشح 

 1364 26 - - - - - - 8 2 1162 9 25 5 15 3 13 3 12 3 13 1 - - لىاد إٍِخ 

 133 253 - - - - 133 15 133 25 133 83 133 23 ا33 23 133 33 133 25 133 13 133 25 اٌّغّىع 
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 ( الزشك٘ت الْظ٘فٖ )الوِي(00ؽكل )

                

 ( .43: اٌجبحش ثبالػزّبد ػٍى عذوي )اٌّظذس 

   -ػذد اٌؼّبي داخً اٌجغزبْ : -3

ُن هغبٟد الػول داخل هٌطقخ الذساعحخ ّهظِحش هحي هظحبُش أؽذ أٗؾكل الػول داخل الجغزبى       

داخحل رلحع الجغحبر٘ي اًِحب رزفحبّد فحٖ غحذد الػحبهل٘ي  ثبلفػحلالػول الضساغٖ ، لزا فأى الزٕ ٗؾقل 

زق٘حذ ّٗ  ٗزؾحذدفِ٘ب ، رجػب للوغبؽخ ّهغزْٓ اٛعْس ّهج٘ػخ رلع اٟغوحب ، لحزلع فحعى غحذد الػوحب  

 ى ٌُب  غ٠قخ غكغ٘خ هب ث٘ي الوغبؽخ ّغذد الػوب  .أثؾكل هلؾْظ، إ 

ٗححذ  غلححٔ فحح ش الوغححبؽخ الزححٖ ٗقْهححْى ٗححذٕ الػبهلححخ ٛى اًخفححبك اأالذساعححخ الو٘ذاً٘ححخ  صجزححذ  أ     

 ( ، فِزا الوتؽش اغطٔ غ٠هبد لوتؽش آخش ،00ّؽكل )، ( 10خذهزِب اّ الػول فِ٘ب، عذّ  )ث

ُّزا أٗنب  ٗزْاف  هع هب رن هشؽَ فٖ عحذّ  ؽغحن الؾ٘حبصح ّثحشّص ؽغحن الؾ٘حبصح القح ٘شح الزحٖ 

فحٖ الجغحزبى  ( غحبه٠  5 – 0هي ) اسرفػذ ًغجزِب دّى غ٘شُب ، فقذ اسرفػذ فئخ غذد الػوب  اّٛلٔ

قحل هحي أقحخ الذساعحخ قحذ اعحزػبى ثػحذد غوحب  ٪( فق ش الوغبؽخ الغبئذ فحٖ هٌط,304الٔ ؽْالٖ )

ذم  الزْعحع فحٖ غ٘شٍ للق٘بم ثبٝغوب  الضساغ٘خ الوزٌْغخ فٖ الجغزبى ،كوب ؽذدد ف ش الوغبؽخ غح

الكج٘شح ُزا بلجغبر٘ي راد الوغبؽخ ؽغبس الفبكِخ هقبسًخ ثأالخنش اّ  خّ صساغأالضساغخ الوخزلطخ 

هػٌ٘حخ رحشرجو  غوب  لِب رْق٘زحبدأفبى هػظن اٛغوب  الزٖ رغشٕ ُٖ  خشآهي عبًت ، ّهي عبًت 
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غوحب  خح٠  ُحزٍ أزلق٘ؼ ّؽزٔ الغٌٖ ّهب رزخللَ هحي ثعًزبط الزوْس هي ثذاٗخ ال، ثبلوْعن الضساغٖ 

ّ أالقشٗحخ  اٟغزوحبد غلحٔ الػوحب  هحي داخحلؽ٘حبى ٗحزن ٛغلحت اأذح ّهب ث٘ي ُبر٘ي الػول٘ز٘ي ّفٖ الو

الوغححزقشاد  الوٌطقححخ الزححٖ ٗزْاعححذ فِ٘ححب الجغححزبى، فبلجػححذ الغ شافححٖ لجػنححِب غححي هشكححض الوححذى اّ

عحْس الػوححب  القححبده٘ي هحي خححبسط الوٌطقححخ قحذ دفححع الححجػل الحٔ اٟعححز ٌب  غححي أخحشٓ ّاسرفححبظ ٛا

ر ط٘حخ الٌفقحبد الزحٖ ٗحزن الؾقحْ  غلِ٘حب  ًفغِن ّغحذمأخ فشاد الػبئلأالػوب  ّاٟغزوبد غلٔ  ُتٟ 

هي ث٘ع الوؾقْ  ًٟخفبك اٛعػبس فٖ أؽ٘بى كض٘شح ، فن٠  غي أى الجغبر٘ي الكج٘حشح الزحٖ رضٗحذ 

م(  ،  0١الحٔ )ؽحغبس الٌخ٘حل فِ٘حب الحزٕ ٗقحل أدًّن( ٗزقحف ثػنحِب ثبسرفحبظ  02ي )هغبؽزِب غ

 ؽحغبسأرزش  اّ ٗزن قلػِب ّٗزن صساغخ ع لزل ، غ٘ش قبثلخ للقػْد ّرؾكل خطْسح غلٔ الػبهلفِٖ 

 شٓ . خ  أغشاك أهكبًِب ّٗزن اٟعزفبدح هٌِب فٖ 

 -غوب  داخل الجغزبى أؽ٘بًب  هشٗقز٘ي هي ؽ٘ش اٛعْس:ٛا رأخز      

حح :الطشٗقححخ اّٛلححٔ - رقححْم ُححزٍ الػول٘ححخ ثبٛعححبط ثزق٘حح٘ن الجغححزبى  ّركححْى ثنححوبى الجغححزبى  أى   باه 

ل حشك  ػٌ٘خ رزشاّػ هب ث٘ي عٌخ الٔ غحذح عحٌْاد هحع فحبؽت الجغحزبى)ثق٘وخ ًقذٗخ( لوذح صهٌ٘خ ه

خحش آغزبى ًفغَ غٌحذ اًزقبلحَ الحٔ هكحبى ٛعجبة رزػل  ثقبؽت الجالؾقْ  غلٔ الوؾقْ  فقو ، 

ّ أّ الزؾبقححَ ثححبٛعِضح اٛهٌ٘ححخ  أّ ؽقححْلَ غلححٔ ّظ٘فححخ أسك عذٗححذح أاّ ثغححجت الؾقححْ  غلححٔ 

دّى غٌبٗحخ ر ٗجقحٔ  الجغحزبى إعحػبس الزوحْس، أت اًخفحبك ّ ثغحجأ  الػول فٖ هغحب  الزغحبسح ّالجٌحب

فححٌبف الزوححْس ّهغححبؽخ الجغححزبى ّرخزلححف اٛعححػبس ثحح٘ي أًّححْظ  ، ّٗكححْى الغححػش ؽغححت اٟرفححبز

، فٌِححب  للجغححزبى الْاؽححذ  ( دٌٗححبس0222222 – 522222الْؽححذاد اٝداسٗححخ فِححٖ رزححشاّػ ثحح٘ي )

فقحو ثغحجت اًخفحبك  عٌحٖ الوؾقحْ هغوْغخ هحي افحؾبة الجغحبر٘ي رقحْم ثبلنحوبى فحٖ هْعحن 

 هْا  كض٘شح .أّ قلخ اًٝزبط ّالؾبعخ إلٔ أعػبس الزوْس أ

عشا  كبفخ الػول٘بد داخحل الجغحزبى دفػحخ ّاؽحذح ّ إقذ ٗكْى اٟرفبز هجذئ٘ب غلٔ  :الطشٗقخ الضبً٘خ -

ٌححبس ،  فػول٘ححبد الغٌححٖ رؾزححبط الححٔ ( هل٘ححْى د0222222ٗثبرفححبز ّاؽححذ لقححب  هجلحح  قححذ ٗقححل الححٔ )

ّ عححبهع الزوححْس ) الطححْاػ( أ٘ي ثححزلع الػوححل ّهححٌِن ) الكبفححْؿ( خبؿ هغححزوشٗي هزوشعححؽححا

ّ غي هشٗح  أّ الغ٘بساد أّ الزغْٗ  أهي هكبى الغوع الٔ هكبى الزخضٗي ّغوب  ًقل الوؾقْ  

غي كل ًخلخ رزفبّد هب ث٘ي الْؽذاد اٟداسٗخ فزقل فٖ قنب  الغوبّح هض٠   حخز أعشأ هياٟرفبز 

( دٌٗححبس فححٖ ؽحح٘ي ٗزححشاّػ فححٖ 0222بس للٌخلححخ الْاؽححذح ثٌ٘وححب فححٖ قنححب  الغححْٗش ) ( دٌٗحح9222) 

 ( دٌٗبس .0222-0522اقن٘خ الشه٘ضخ ّالوغذ ّالْسكب  )

فححٌبف ٛؽحغبس الٌخ٘ححل ّعحْدح اأغوححبس أؾغحت ؽغححن الجغحزبى ّثٗزؾحذد الغححػش  ّثقحْسح غبهححخ    

لزلقح٘ؼ ّالزفشٗحذ ّالزذل٘حخ ّغول٘حبد ّرؾول ُزٍ اٟغوب  خذهخ الٌخلخ فٖ غول٘حخ ا،الٌبدسح هي غذهَ 
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حالزوْس ّرٌضٗل الوؾقحْ  ّ الغٌحٖ ، قـ ا غوحب  الغحقٖ ّرقل٘حت اٛسك ّالزغحو٘ذ ّغول٘حبد أب ه 

خحش ّؽغحت آعحػبسُب هحي هكحبى الحٔ أخحشٓ ّرخزلحف آغوحب  أفغحبئل غحي الٌخلحخ اٟم فِحٖ فقل ال

 اٟرفبز الوجشم .

ى ٌُححب  أ( ,1ف٘ظِححش هححي الغححذّ  الوححزكْس )سٗححخ اهححب الزْصٗححع الغ شافححٖ غلححٔ الْؽححذاد اٝدا    

٪( كوب فٖ ًبؽ٘خ الوغحذ ّالحذساعٖ 022ثػل الْؽذاد اسرفػذ ثِب ُزا الٌغجخ لزقل ًغجزِب الٔ )

ح فقحذ ّعحذد فححٖ  خحشآهحي عبًحت  ،ٗنحب ًغحت هشرفػحخ ّهغححزْٗبد هخزلفحخأب ثحبقٖ الْؽحذاد فِحٖ اه 

غبهل / الحذًّن( ُّحٖ  2420ى ٌُب  )إهٌطقخ الذساعخ ّغٌذ رق٘٘ن غذد الػوب  غلٔ هغبؽخ الجغزبى 

قطحبظ صساغحخ الٌخ٘حل ّالحزٕ  ق٘وخ هٌخفنخ عذا  هقبسًخ ثبلػذد الوضبلٖ لػذد الػوب  لكل دًّن موي

بظ هحي غبهل /دًّن( ُّزا اًٟخفبك الؾبد ُْ فٖ الؾق٘قخ هحب ٗػ٘ؾحَ ُحزا القطح 0ٗكْى )  ى  أٌٗج ٖ 

 .ُوب  ّرشاعع ّرذُْس ّامؼ إ

ٗزنؼ  ثبى هغوْظ غذد الػبهل٘ي فٖ الجغزبى ّ غلٔ  ر  إساعخ ، فٖ هٌطقخ الذ  ٗزجبٗي غذد الػوب     

( الزحٖ رؾزبعِحب 5-0، ففئخ غذد الػحبهل٘ي  الوؾقحْسح )( غبه٠   5١2عو٘ع الْؽذاد اٟداسٗخ ثل  )

غلٔ ًغجخ فٖ أ، ّرشكضد  ه٠  (غب021) الػبهل٘ي%( ّهغوْظ اغذاد ,304الجغبر٘ي كبًذ ًغجزِب )

كبًذ هزجبٌٗخ فحٖ اٟداسٗخ اهب ثبقٖ الْؽذاد ، % ( 022  ًّبؽ٘خ الذساعٖ ثٌغجخ  )ّال٠ِ اقن٘خ 

ضحبلٖ  غحذاد الػحبهل٘ي الوأاسرفحبظ  ًغحزٌزظ هوحب عحج  ثحأى ّكوب ٗجٌِ٘ب الغذّ  الغحبث  . ًغجخ الػبهل٘ي 

 -:هٌِب عجبةأفٖ الفئخ اّٟلٔ ٗشعع الٔ 

الشٗحف الحضساغ٘٘ي ّفح ش هغحبؽخ الجغحزبى ٗحذٕ الػبهلحخ ، ثغحجت صٗحبدح عحكبى ٛاسرفبظ ؽغن ا -0

 سك الجغزبى .أول٘بد الزْصٗع الوغزوشح  ّرغضئخ ًز٘غخ  لػ

ٗحذٕ الػبهلحخ الوحبُشح ّالوخزقحخ لِحزا ٛزلطخ داخل الجغحزبى  الوضٗحذ هحي ارزطلت الضساغخ الوخ -0

 الغبًت .

ّ اغزوحبد  ب  ،هحشاف لغحِْلَ الْفحْ  الِ٘حّٛ اأهحي هشاكحض الوحذى  ركْى رلع الوٌبه  قشٗجحخ   -9

فححؾبة ثغححبر٘ي الٌخ٘ححل كوقححذس دخححل لِححن  ّٛثٌححبئِن هححي غول٘ححبد الزلقحح٘ؼ ّعٌححٖ الزوححْس أثػحل 

كجحش غحذد هحي الػحبهل٘ي الحضساغ٘٘ي أ٘حخ رلحع الجغحبر٘ي ّرْعحػِب لزؾح ٘ل ّث٘ػِب ،هوب ٗغحبُن فحٖ رٌو

الٌبدسح ّ غلحٔ ؽغبس الٌخ٘ل ّاٟفٌبف أ ٌ٘خ لخذهخ الجغزبى ّصٗبدح اًزبعَّاٟفبدح هي الخجشاد الف

هغزْٓ خذهخ الٌخلخ فٖ غول٘خ الزلق٘ؼ ّالزفشٗذ ّالزذل٘خ  ّغول٘بد قـ الزوْس ّرٌضٗل الوؾقحْ  

. 
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 ( غذد الػوب  الوضبلٖ للجغزبى غٌ٘خ هٌطقخ الذساعخ10عذّ   )

 

( .9اٌّظذس : اٌجبحش ثبالػزّبد ػٍى اٌذساعخ اٌٍّذأٍخ , عؤاي ) 

اٌفئبد ٌؼذد 

 اٌؼبٍٍِٓ 

 

 اٌىحذاد االداسٌخ

ِشوض لضبء 

 اٌغّبوح
 اٌغىٌش

ِشوض لضبء 

 اٌشٍِضخ
 إٌغًّ اٌهالي اٌّغذ

ِشوض لضبء 

 اٌىسوبء

ِشوض لضبء 

 اٌخضش
 اٌذساعً

ِشوض 

لضبء 

 اٌغٍّبْ

   ثظٍه

 % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد

(1-5) 11 68 1 13 19 16 26 8661 23 133 18 93 61 1663 21 84 15 133 - - - - 234 8166 

(6-13) 8 32 3 33 6 24 4 1363 - - 2 13 19 2361 4 16 - - - - - - 46 1864 

 133 253 - - - - 133 15 133 25 133 83 133 23 133 23 133 33 133 25 133 13 133 25 اٌّغّىع
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 الوضبلٖ للجغزبى( غذد الػوب  00ؽكل  )

 ( .46اٌّظذس : ِٓ ػًّ اٌجبحش ثبالػزّبد عذوي )

% ( ّهغوححْظ 0341ر كبًححذ ًغححجزِب ) إذ مححئ٘لخ (  فكبًحح02-,اهححب الفئححخ الضبً٘ححخ  الوؾقححْسح )    

غلححٔ  (%90492)ّالغححْٗش ثٌغححت غلححٔ ُححزٍ الٌغححت فححٖ قنححب  الغححوبّحأ(، ّ,1الػححبهل٘ي ثلحح  )

 -09ؽحولذ الٌغحت )فكبًذ اقل هحي رلحع ،  ( اهب فٖ ثبقٖ اٟقن٘خ 09) ُبغذادأّهغوْظ  الزْالٖ

 ْٗش الخنش ّالٌغوٖ غلٔ الزْالٖ%(  الْسكب  ّالشه٘ضخ  ّالغ,04 -02 -0١40 -0241

 -: غذاد الػبهل٘ي فٖ الفئخ الضبً٘خ الٔأ ّٗشعع عجت اًخفبك 

قخ غلٔ غذم رػْٗل الزكبل٘ف الوٌف ٗغ جتعْس، هوب ٛغبر٘ي غي هشاكض الوذى ّاسرفبظ اثػذ الج -0

 عػبس الزوْس .أًخفبك ٙالجغزبى هي ث٘ع الوؾقْ  

ؽحغبس الٌخ٘حل أًّحن(  رزقحف ثبسرفحبظ د 02الجغبر٘ي الْاعػخ ّالزحٖ رضٗحذ هغحبؽزِب غحي)   ى  إ  -0

 لػبهل . ٔ الغّغذم فػْدُب هوب ٗؾكل خطْسح 

ر  ثل ححذ فححٖ قنححب  الغححوبّح    ) إخ ، ؾغححت الْؽححذاد اٟداسٗححثعححشح الػححبهل٘ي  أعححػبس أرجبٌٗححذ  -9

، اهحب فحٖ اقنح٘خ  ا  ( دٌٗحبس0222للٌخلخ الْاؽذح ، ثٌ٘وب فٖ قنب  الغْٗش فكبًحذ )  ا  ( دٌٗبس9222

غوحبس أ، ُّزا ٗػزوذ غلٔ ؽغحن الجغحزبى ّدٌٗبسا  (  022 -0522الشه٘ضخ ّالوغذ ّالْسكب  فكبًذ )

لحخ  فزخزلحف  هحي ٘بد فقحل الفغحبئل غحي الٌخاهب فٖ غول٘بد الغْاقٖ ّالزقل٘ت ّالزغو٘ذ ّغول -1

 .( دٌٗبسا  05222الٔ )الزٕ ٗقل فٖ ثػل الوٌبه  خش ّؽغت اٟرفبز آهكبى الٔ 
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هضبل٘حخ لػحذد الػوحب ، ، ّغٌحذ  ا  غحذادأٌُحب   اهب ثبلٌغجخ الٔ غذد الػوب  الوضبلٖ  للجغزبى ، فلح٘ظ   -5

 -: ى  إبث٠د الؾخق٘خ هع الوضاسغ٘ي ّعذ عشا  الوقإ

خححش ّؽغحت ًحْظ الجغححزبى آهححي هكحبى الحٔ ؽحخبؿ الػححبهل٘ي داخحل الجغحزبى ٛغحذد اٗخزلحف  -أ

 فٌبف ّ هب ٗزوزع ثَ الجغزبى هي هْقع قشٗت الٔ الٌِش ّهشكض الوذٌٗخ  .ّٛا

بع٘حخ الجغحزبى غلحٔ هحب ًزإى لكل دًّن  ؽخق٘ي ، ٌُّحب رػزوحذ ى ٗكْفٖ أ الػول٘خ  رقزقش  -ة

ر كلوب صاد غذد الػوب   ّالػول ثطشٗقخ فؾ٘ؾخ ّهٌظوخ الزػحبّى إٗذٕ الػبهلخ ، ٛٗزْفش هي ا

 هع اٟسؽبد الضساغٖ ٗتدٕ رلع الٔ صٗبدح اًٟزبط ّاًٟزبع٘خ .

 إر  الذساعخ ،  خعػبسُب فٖ هٌطقأس غلٔ صٗبدح غذد الػوب  ًٟخفبك عػبس الزوْأٟ رغبغذ  -ط

موبى الؾقْ  غلٔ فِ٘بعبع٘خ هي الووكي أؽخبؿ ٗقْهْى ثػول٘بد ثغ٘طخ ّأرقزقش غلٔ 

ححغححزْٓ الجغححبر٘ي راد اًزححبط الزوححْس ، ُححزا غلححٔ هأ ب غلححٔ هغححزْٓ ًححْاظ الٌخ٘ححل الوزػبسفححخ ، اه 

 الٌبدسح فزكْى هخزلفخ فٖ ؽبلزًَْاظ الغ٘ذح ّٛا

 -اٌزحظًٍ اٌذساعً : -4

الوخزلفححخ ثححبلخجشاد اًْاغححَ اعبعححب سئ٘غححب للزٌو٘ححخ ، فِححْ ٗححضّد القطبغححبد  خٗوضححل الزػلحح٘ن ثكبفحح    

ّالوِبساد ّالجؾْس ّالذساعبد الزحٖ روضحل هؾحك٠د رْاعحَ الزٌو٘حخ فحٖ هشاؽحل رٌف٘حزُب ، ّغٌحذ 

( ٠ًؽححع هغوْغححخ هححي القنححبٗب الزححٖ رػ٘ؾححِب هٌطقححخ 09( ، ّالؾححكل ) 10الٌظححش الححٔ عححذّ  )

ثؾكل ٗذغْ  ًزؾشدأاٟه٘خ قذ اسرفع غذدُب ّ خذٓ قطبغبد الضساغخ الوِوخ ، فٌغجالذساعخ فٖ اؽ

فحٖ الغحٌْاد  الزشاعحعفحبثَ أٖ الٌظبم الزػل٘وحٖ الػشاقحٖ الحزٕ غبدح الٌظش فإالٔ القل  ّالزفك٘ش ّ

اعحَ هؾحك٠د صبسد ؽف٘ظخ الجبؽش ثحل اًحَ ّأفشاد الػٌ٘خ قذ أه٘خ الوشرفػخ ث٘ي ٛخ٘شح ، فٌغجخ اٛا

د الغححل٘وخ للققححْس عبثححبٝغطححب  اإعبثححخ غلِ٘ححب ، ّفححٖ غححذم ٝعححزج٘بى ّاٝفححٖ رْصٗححع اعححزوبسح  ا

ّ غحححذم فِحححن أكحححبدٗوٖ، ّسفنحححَ ٛا  الْامحححؼ لقنححح٘خ الجؾحححش الػلوحححٖ االزػل٘وحححٖ ّغحححذم اٟدس

اهحبم  ب  خقْف٘زَ ّقذسرَ غلحٔ ؽحل الوؾحك٠د الزحٖ ّاعِِحب فحبؽت الجغحزبى ، كوحب ٗؾحكل غبئقح

 دّساد الزذسٗت ّاكزغبة الوِبساد ّاعزخذام اٟٙد ّالوكبئي الضساغ٘خ .

ذ رلحع الٌغحجخ سرفػذ فٖ غوْم الْؽذاد اٝداسٗحخ ّثل حأ٘قشأّى ّٗكزجْى ال  فٌغجخ ّثقْسح غبهخ

%( ثغحجت كحْى ُحزٍ الٌبؽ٘حخ رقحع 1,4١غلٔ ًغجخ ّفلذ الٔ )أالوغذ  خ%( ّعغلذ ًبؽ٘,024)

 د اٟداسٗخ هوب ْٗفش ثبقٖ الْؽذا هيع شاف٘ب ث٘ي هٌبه  رزْفش فِ٘ب الوتعغبد الزػل٘و٘خ  ّقشثِب  
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 ( الزؾق٘ل الذساعٖ ٛفشاد غٌ٘خ الذساعخ10عذّ  )

 اٌزحظًٍ اٌذساعً

 اٌىحذاد االداسٌخ

ِشوض لضبء 

 اٌغّبوح
 اٌغىٌش

ِشوض لضبء 

 اٌشٍِضخ
 إٌغًّ اٌهالي اٌّغذ

ِشوض لضبء 

 اٌىسوبء

ِشوض لضبء 

 اٌخضش
 اٌذساعً

ِشوض لضبء 

 اٌغٍّبْ
 ثظٍه

 ِغّىع 

 اٌؼٍٕخ

 ِغّىع 

 إٌغت

 % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد

 23 6 16 4 13 1 32 8 اًِ
 

4 

 

23 
1 35 22 2165 9 36 1 4661 - - - - 68 2162 

 6 4661 14 36 9 43 4 16 4 ٌمشأ وٌىزت
 

33 
6 33 21 2663 8 32 2 1363 - - - - 14 2966 

 2364 51 - - - - 23 3 23 5 1861 15 23 4 13 2 2363 1 23 5 33 3 28 1 اثزذائٍخ 

 1362 33 - - - - 1363 2 8 2 1265 13 15 3 23 4 661 2 23 5 13 1 16 4 ِزىعطخ 

 664 16 - - - - 661 1 4 1 663 5 - - 15 3 363 1 8 2 13 1 8 2 صبٔىٌخ 

 362 8 - - - - - - - - 861 1 - - 5 1 - - - - - - - - ِؼبهذ ووٍٍبد 

 133 253 - - - - 133 15 133 25 133 83 133 23 133 23 133 33 133 25 133 13 133 25 اٌّغّىع

( .2بالػزّبد ػٍى اٌذساعخ اٌٍّذأٍخ , عؤاي سلُ )اٌّظذس : اٌجبحش ث



 الثالفصل الث

 

 

146 

 ( الزؾق٘ل الذساعٖ لػٌ٘خ الذساعخ09ؽكل )

 

 ( .41اٌّظذس : اٌجبحش ثبالػزّبد ػٍى عذوي )  

هبم  الطلجخ للؾقْ  غلحٔ فحشؿ اكجحش للزػلح٘ن عحْا  فحٖ هٌطقحخ عحكٌِن اّ الوٌحبه  أّعْد ثذائل 

الوغححبّسح لِححن  ، صححن عححب د ًغححت ثححبقٖ الزؾقحح٘ل الذساعححٖ رجبغححب كوححب ٠ٗؽححع غححضّف الخححشٗغ٘ي 

ًزقحب  ثْظحبئف ٞالجغزبى ٗوحٌػِن ّعحْد فحشؿ غوحل ل للوػبُذ ّالكل٘بد هي الػول الضساغٖ داخل

  لؾِبداد الزٖ ٗؾولًِْب ّالزٖ رْفش لِن  فشؿ اكجش  للػول .اخشٓ ثغجت ا

%( ُّحن 0١40كبًحذ ) رإالذساعحخ قحذ كبًحذ هشرفػحخ ّهخ٘فحخ  ه٘حخ فحٖ هٌطقحَٛاًزؾحبس ااهب ًغجَ 

ّ الحزٗي رغحشثْا ثػحذ دخحْلِن لِحب ّقنحب  هحذح ألزٗي لن ٗذخلْا  الوذسعخ ًِبئ٘حب ًقغوْا هب ث٘ي الإ

ٛعجبة اقزقبدٗخ ّاعزوبغ٘خ ثبلذسعخ اٟعبط ،  ّقذ رجبٌٗذ رلع الٌغحت  غبدسُّبهػٌ٘خ فِ٘ب صن 

 هححب  ثحح٘ي الْؽححذاد اٟداسٗححخ فححٖ هٌطقححخ الذساعححخ  فبسرفػححذ الٌغححجخ فححٖ ًبؽ٘ححخ الححذساعٖ ثٌغححجخ

%( ٛعجبة اقزقبدٗخ ّع شاف٘خ ، ّلػل الػضلخ الغ شاف٘حخ ّالقحفخ الشٗف٘حخ الغحبئذح فِ٘حب 1,4١)

ش غحي الزػلح٘ن ، كوحب لحْؽع  د الحٔ غحضّف الكض٘حد  أقحذ  ،٘ن غلحٔ الز ٘٘حشّغذم اٟٗوبى ثقذسح الزػلح

الؾحجبة  خعجبسٗب فٖ صهحبًِن  ّاًوحب ثح٘ي فئحأث٘ي كجبس الغي كْى الزػل٘ن كبى  ٘خ ٟ رٌزؾشه  ٛثبى ا

خححشٓ كوححب ثٌِ٘ححب الغححذّ  ٛلححع الٌغححت فححٖ الْؽححذاد اٟداسٗححخ االؾذٗضححخ ، فححٖ ؽحح٘ي اًخفنححذ ر

 اد قنب  الغلوبى ّ الجق٘خ  لػذم ّعْد ثغبر٘ي الٌخ٘ل فِ٘ب .الوزكْس ، ّ اخزفذ فٖ ّؽذ
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 -اٌخجشح: -5

فؾحب  الػول٘حبد الضساغ٘حخ الوخزلفحخ ، ّقحذ ركحْى ُحزٍ إّ أدٕ الخجشح الذّس اٛكجحش فحٖ ًغحبػ رت     

ّؽحكل ، ( 19ل٘ل فٖ هٌطقخ الذساعحخ، عحذّ  )الخجشح ًبرغخ غي هقبدس هخزلفخ ُّزا هب أصجذ ثبلذ

ّ غ٘شُب هي الطشز ، لن رغحغل ًغحجزِب أّ القشا ح ألخجشح الوكزغجخ غي هشٗ  الذساعخ ( ،  فب01)

ى غول٘بد الزذسٗت ّالزأُ٘حل أفٖ القطبظ الضساغٖ ّ مػف   ٪( ،ُّزا ٗتؽش عبًت   0040عْٓ ) 

اًوحب فحٖ كض٘شا  ، ل٘ظ فحٖ هٌطقحخ الذساعحخ  ّاكزغبة الوِبسح غي هشٗ  الزػل٘ن ّالزػلن قذ رشاعػذ

عححبط اًٝزححبط الضساغححٖ، كوححب اى الغِححبد أالػححشاز ّٟعحح٘وب الشٗف٘ححخ الزححٖ ُححٖ ظححبد عو٘ححع هؾبف

دّساد هكضفحخ داخحل لحن ٗكحي ٌُحب  فسؽحبد الضساغحٖ ٝعِْدُحب ثحذّس ا عحل  الؾكْه٘خ قذ اقزقشد 

رَ الضساغ٘خ هٌبُظ رذسٗغ٘خ ٗغزط٘ع الف٠ػ اٟغزوبد غلِ٘ب ّٗضٗذ هي قذسا رْفشّأالػشاز ّخبسعَ 

ُّْ ؽٖ  هلوْط ّّامؼ ،ب فٖ الجغزبى وفٖ ؽل الوؾك٠د الزٖ ْٗاعِ ًَغبؽّرْع٘ع خجشارَ ّ

 ف٘وب لْ رْفشد لِن الفشفخ لزلع .

ر ٗوكححي إ٪(  ١343سرفػححذ ًغححجزِب لزقححل الححٔ )اهححب هححب ٗزػلحح  ثححبلخجشح الوزْاسصححخ فٌغححذُب قححذ ا    

كضحش هحي هؾِحب، فحبلخجشح الوزْاسصحخ قحذ رؾكحن ثِحب ارغبُحبد قحذ ثحشصد ّارنحؾذ ه٠ حه٠ؽظخ غحذ

 ٍغحزْٓ اٟقزقحبدٕ ّاٟعزوحبغٖ ، فِحزالوتصشاد ّّعِزِب ظحشّف الزػلح٘ن ّالػوحل الو٘حذاًٖ ّالو

الػوحب   ثزْظ٘حفّ أوجبؽحش الالخجشح ٗزن  الؾقحْ  غلِ٘حب هحي خح٠  اٙثحب  اّ اٛعحذاد ّاٟؽزكحب  

عححبط الٌغححبػ أركححْى فححٖ كض٘ححش هححي اٟؽ٘ححبى  ّهححع كضححشح الووبسعححخ ، ّ اٛقححبسة أالوغححزأعشٗي 

الخجحشح  هحع اعزوحبظلضساغٖ ّقذ ركْى هوزذح الٔ غؾشاد الغٌْاد، ّ رشرجو فٖ ثػحل اٟؽ٘حبى ا

الوزْاسصخ هع الوكزغجخ ّركْى فٖ ؽبلخ هوبسعخ ثؾكل كج٘ش لكض٘ش هحي اٟغوحب  ّرْع٘حَ الٌقح٘ؾخ 

 لكض٘ش هي الوضاسغ٘ي .

٪( ثبلٌغححجخ للخجححشح  3,4١اهححب ثبلٌغححجخ للزْصٗححع الغ شافححٖ فقححذ عححب د ًبؽ٘ححخ الححذساعٖ ثٌغححجخ )     

ّاثزػبدُحب  الوزْاسصخ هقبسًخ ثجبقٖ الْؽذاد اٟداسٗخ ٛعجبة رزػلح  ثطج٘ػحخ رلحع الٌبؽ٘حخ الضساغ٘حخ

 .ٔ الْعبئل الزقل٘ذٗخ فٖ الضساغخغلٔ اٟغزوبد غل بلٖاُٟالزؾغ٘ع هي غي الوشاكض الؾنبسٗخ 

٪(  90ب ثبلٌغجخ للخجشح الوكزغجخ   فكبًذ ًغجزِب الوشرفػخ فحٖ الوشكحض قنحب  الشه٘ضحخ ثٌغحجخ )اه    

 ثبغزجبسُب هشكض قنب  ّ ٌُّب  ّعبئل هخزلفخ هزبؽخ للزػلن ّالزذسٗت ّإغبدح الزأُ٘ل .
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 (  الخجشح لػٌ٘خ الذساعخ19عذّ  )

 ( .3اٌذساعخ اٌٍّذأٍخ , عؤاي سلُ )اٌجبحش ثبالػزّبد ػٍى : اٌّظذس 

 

 

اطحبة 

 اٌجغبرٍٓ

 اٌىحذاد اإلداسٌخ

ِشوض لضبء 

 اٌغّبوح
 اٌغىٌش

ِشوض لضبء 

 اٌشٍِضخ
 إٌغًّ اٌهالي اٌّغذ

ِشوض لضبء 

 اٌىسوبء

ِشوض لضبء 

 اٌخضش
 اٌذساعً

ِشوض 

لضبء 

 اٌغٍّبْ

   ثظٍه

 % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد

 15 3 2363 1 32 8 23 2 24 6 ِىزغجخ
 

3 

 

15 
18 2265 4 16 2 1363 - - - - 

 

53 
2162 

 ِزىاسصخ
19 16 8 83 11 68 23 1661 11 85 

 

11 
85 62 1165 21 84 13 8661 - - - - 191 1868 

 اٌّغّىع
25 133 13 133 25 

13

3 
33 133 23 133 23 133 83 133 25 133 15 133 - - - - 253 133 
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 (  ًْظ الخجشح فٖ الػول الضساغ01ٖؽكل  )

 

  ( . 42ػًّ اٌجبحش ثبالػزّبد ػٍى عذوي )اٌّظذس : اٌشىً ِٓ 

 -اطحبة اٌجغبرٍٓ : -6

 ًفغحَ عذا  ّخط٘حش فحٖ الْقحذ رزقف هٌبه  الذساعخ ثبلطبثع الػؾبئشٕ ُّزا الػبهل هتصش  

هحب ٗزػلح  ثولك٘حخ اٛسامحٖ الضساغ٘حخ ّك٘ف٘حخ الؾقحْ   ّٟعح٘وبزؾكن ثبلػذٗذ هي القنحبٗب ٗلكًَْ 

ّمحع ُحزا الغحتا  فحٖ اعحزوبسح اٟعحزج٘بى ّهؾبّلحخ هػشفحخ الولك٘حخ  ّغٌحذغلِ٘ب ّهب ٗشرجو ثِحب ، 

ّ الػبئذٗخ ، ًغذ اًحَ ّهحي  خح٠  الغحذّ  أالك٘ف٘خ الزٖ ٗزن ثِب اٟعزو٠  الؾق٘قخ لجغبر٘ي الٌخ٘ل ّ

غلحت ألٌغجخ اٛغلٔ لوي ٗولكْى ى اإقذ رْمؾذ الكض٘ش هي الؾقبئ  ُّٖ (  05( ، ّالؾكل )11)

ػٌٖ ثبٛة الغ٘ل الضبًٖ ؽبل٘ب  فٌِب  ً٪( ّ 3,ة ًّغجخ ) ٚلذساعخ قذ كبًذ لر٘ي فٖ هٌطقخ االجغب

رْصٗححع اٛسامححٖ  ٖاعححخ ّخقْفححب  فححٖ الوغححب  الضساغححٖ ُححهغححألخ ؽححبئػخ خححبسط هٌطقححخ الذس

ّ غٌححذ ألغححي ثػححذ رقححذهِن ثححبلػوش كجححبس ا غٌححذ ّٟعحح٘وبالضساغ٘ححخ ّالجغححبر٘ي ّالج٘ححْد غلححٔ اّٟٛد 

ثزْصٗحع رلحع اٛسامحٖ ّالجغحبر٘ي غلحٔ أّٟدُحن ثحذّى هشاغحبح قْهْى إر ٗاؽغبعِن ثقشة ّفبرِن 

غلت رلع اٛهح٠  إلحٔ الْلحذ اٛكجحش إٔ اى هػظوِن ٗقْم ثزول٘ع ،أالزؾشٗػبد ّالقْاً٘ي الوْعْدح 

ّ غححذم الححذخْ  فححٖ أاٛعححشح اّ الػبئلححخ ّغححذم رفشقِححب  ٟغزجححبساد رزػلحح  ثبلوؾبفظححخ غلححٔ ّؽححذح

 فؾبة اٛسامٖ الوغبّسح لِن غٌذ رقغ٘ن رلع أّ هع أّ فشاغبد عْا  كبًذ داخلَ٘ أًضاغبد 
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 ( هبلع الجغزبى لػٌ٘خ هٌطقخ الذساعخ11)عذّ  

4, عؤاي ) بالػزّبد ػٍى اٌذساعخ اٌٍّذأٍخ اٌجبحش ث اٌّظذس :

اطحبة 

 اٌجغبرٍٓ

 اٌىحذاد اإلداسٌخ

ِشوض لضبء 

 اٌغّبوح
 إٌغًّ اٌهالي اٌّغذ ِشوض لضبء اٌشٍِضخ اٌغىٌش

ِشوض لضبء 

 اٌىسوبء

ِشوض لضبء 

 اٌخضش
 اٌذساعً

ِشوض لضبء 

 اٌغٍّبْ
 ِغّىع ِغّىع ثظٍه

 

 

 اٌؼذد

%

% 

 

 اٌؼذد

 

% 

 

 اٌؼذد

%

% 

 

 اٌؼذد

%

% 

 

 اٌؼذد

% 

 

 اٌؼذد

%

% 

 

 اٌؼذد

%

% 

 

 اٌؼذد

%

% 

 

 اٌؼذد

%

% 

 

 اٌؼذد

%

% 

 

 اٌؼذد

%

% 
 % اٌؼذد

 اٌغذ
1 4 1 13 4 16 12 43 5 25 6 33 15 1868 4 16 3 23 - - - - 51 2364 

 االة
23 92 8 83 14 56 15 53 15 15 12 63 53 6265 21 84 12 83 - - - - 113 68 

 ِغبسط
1 4 - - 3 12 3 13 - - - - 9 1162 - - - - - - - - 16 664 

 ِشزشن
- - 1 13 4 16 - - - - 2 13 6 165 - - - - - - - - 13 562 

 اٌّغّىع
25 133 13 133 25 133 33 133 23 133 23 133 83 133 25 133 15 133 - - - - 253 133 
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 ( ًْظ هبلع الجغزبى05ؽكل )

 

 ( .44ى عذوي )اٌّظذس : اٌشىً ِٓ ػًّ اٌجبحش ثبالػزّبد ػٍ   

اٛسامححٖ ّالجغححبر٘ي ُّححٖ ؽححبٟد ؽححذصذ فححٖ الوبمححٖ ّرؾححذس لؾححذ اٟى ثغححجت غ٘ححبة 

القْاً٘ي الزٖ رٌظن رلع الوغألخ ّسغجخ الكض٘ش هي الوبلك٘ي ثػذم رْلٖ عِبد اخشٓ هغتّل٘خ رقغ٘ن 

رلححع اٛهحح٠ ،  فٌِححب  الكض٘ححش هححي الؾححْادس ّالقححشاغبد الزححٖ عححغلذ فححٖ سٗححف هٌطقححخ الذساعححخ 

خفحبك الٌغحت سرفحبظ ُحزٍ الٌغحجخ ّاًأُّحزا هحب ٗظِحش ّامحؾب  هحي  خؽذاس هؾحبثِأهي  ًّنشائِب

٪( فقححو صححن عححب د الفئححبد اٛخححشٓ ؽغححت 540) الوؾححزش ( ار كبًححذ ) اٛخححشٓ ّخقْفححب  فئححخ 

 الغذّ  الوزكْس.

اهب الزْصٗحع الغ شافحٖ ؽغحت الْؽحذاد اٝداسٗحخ فح٠٘ؽع رقحذس هشكحض قنحب  الغحوبّح ثٌحْظ      

صجززَ الذساعخ الو٘ذاً٘حخ ّٗتٗحذ فحؾخ الفشمح٘خ الزحٖ رحن أؾغت هب ّث٪( 20ٌغجخ ) الوبلع )اٟة( ث

فِ٘حب ، فنح٠ غحي  ب  ّ لذِٗن اه٠كأغلت الو٠  هي عكٌخ الوشكض أ إر كبىعبث   هْمعهشؽِب فٖ 

ّ داخحل أسامحِ٘ن ّثغحبرٌِ٘ن، ّالزٌقحل ثٌِ٘حب أثغبر٘ي ّدّس فٖ الوٌحبه  الشٗف٘حخ سامٖ ّأولكِن  ر

خزفذ كل٘ب  فٖ أ٪( فٖ ًبؽ٘خ الوغذ 52ّفلذ الٔ ) صن اًخفنذ رلع الٌغجخ ؽزٔ ّثؾكل هغزوش، 

 الغلوبى ّ الجق٘خ .
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 -حغُ حٍبصح اٌجغزبْ : -1

الضساغ٘حخ ) الجغحبر٘ي( ثظحشّف ّغْاهحل كض٘حشح فحٖ الوٌحبه  الشٗف٘حخ ،  ُحن الؾ٘حبصادأاسرجطذ     

ثػنِب رن ركشٍ ّالجػل اٙخش كبًذ ّهب صالذ رخنع لكض٘ش هي الوز ٘شاد ّ الظحشّف الوؾل٘حخ 

سامٖ أٔ عبًت الجغزبى ، فأغلت الؾ٘بصاد الضساغ٘خ الزٖ كبًذ عبئذح ُٖ ؽ٘بصاد كج٘شح رنن ال

، اٟ  ّ هغوْغحخ هحي اٛفحشادأّ غؾح٘شح  أك٘زِب الٔ غبئلخ ّاؽذح ظ رػْد هلصساغ٘خ ّؽقْ  ّهضاس

فح ٘شح ّصغحذ  الوِن فٖ ُزا اٟهش ُْ الزؾظٖ الزٕ ؽقل ّرفكع رلع الؾ٘بصاد الحٔ أعحضا    ى  إ

 ّ رشكذ غلٔ ؽبلِب .أّ ث٘ػذ اّ اعزضوشد أفشاد الػبئلخ أثجي 

وغحزوشح فٌ٘حزظ غٌِحب الضساغ٘حخ فحٖ هٌطقحخ الذساعحخ الحٔ غول٘حبد الزؾحظٖ ال رزػشك الؾ٘بصاد     

وححب رشعححع عححزّسُب الححٔ الػقححش ً  أّفحح ٘شح ُّححزٍ الػول٘ححخ ل٘غححذ ؽذٗضححخ الػِححذ خ ؽ٘ححبصاد صساغ٘حح

 سامٖ كج٘شح ، ّٗشعع عجت رغضئخأخزد روزلع أثػذ هب صاد غذد عكبى القجبئل ّع٠هٖ ٝا

  -ب :الؾ٘بصاد الضساغ٘خ لػذح اعجبة هٌِ 

ّ أسك الضساغ٘حخ ٛب  رشكخ الوزحْفٖ الحٔ ّسصزحَ هحي اّٗشعع رلع الٔ اًزق -:رىصٌغ اٌٍّشاس  -1

ّ هب فذس غي قحبًْى أؾكل اٟعبط فٖ هٌطقخ الذساعخ ،  هب ٗ ّالجغزبى ؽغت الػشف الػؾبئشٕ 

 سس  هي ؽ٘ش غذد الْسصخ ّعٌغ٘زِن ّفلزِن ثبلوزْفٖ  ّالوغبؽخ الزٖ كبًذ ثؾْصٗزَ .ٛا

غزبى الٔ عِخ خ٘شَٗ ّ الجأسك ّٛٗققذ ثِب رش  عض  هي ا -حجظ االساضً ) االولبف ( :  -2

ٗححخ ّقححبف الخ٘شّٛل٘ححب  القححبلؾ٘ي ، ّٗطلحح  غلِ٘ححب اؽححذ اٟأّ ّقفِححب الححٔ أّ عححبهع ألجٌححب  هذسعححخ 

 سك ، ّٗزن رخق٘ـ غْائذُب الٔ الغِبد الوػٌ٘خ . ّٛٗكْى اخز٘بسُب ثشغجخ فبؽت ا

ٓ اًزؾبس الوؾبسٗع الخذه٘خ فحٖ الوٌحبه  الشٗف٘حخ الحٔ رقلح٘ـ ؽغحن د  أ  -اٌّشبسٌغ اٌؼّشأٍخ : -3

 ( . 01فْسح ) ،سّائ٘خٝالوؾبسٗع االجغزبى هي خ٠  ؽ  الطشز الػبهخ ّإقبهخ ثػل 

٪( ُّحٖ ,١ٔ )قل( قذ ؽكلذ ًغجخ كج٘حشح ّفحلذ الحأف 5ى ًغجخ الؾ٘بصاد الزٖ كبًذ ) لزلع فع    

ّالزقغح٘ن فحٖ ؽح٘ي كبًحذ  ّالزغضئخى الؾ٘بصاد الكج٘شح ثطشٗقِب الٔ الضّا  إًغجخ كج٘شح رذ  غلٔ 

 . ٪( 040فأكضش( راد ًغجخ قل٘لخ عذا  )  02ًغجخ الؾ٘بصاد ) 
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 الوغبّسح لطشز الػبهخ جغبر٘ي ال( 01فْسح)

 

 . 2323 / 8  /  16اٌّظذس: اٌجبحش ثزبسٌخ                        

هحبم الزٌو٘حخ الضساغ٘حخ الوغحزقجل٘خ أوحل غلحٔ خلح  هػْقحبد ّفحػْثبد فِزا الزؾك٘ل الغذٗذ قذ ٗػ    

آسائِحن ٗغػلِحن ثبلزأك٘حذ ٌٗقغحوْى فػذم الوؾبفظخ غلٔ ّؽذح الوغبؽخ ّرػذد الوبلك٘ي ّرْعِحبرِن ّ

قزقحححبدٗب ثغحححجت إّ سفنحححِب كل٘حححب  ّغحححذم عحححذّاُب أّ هػبسمحححزِب أخحححز ثبلزٌو٘حححخ الضساغ٘حححخ ٛهحححبم اأ

 الوزطلجبد الكض٘شح الزٖ رٌؾأ فٖ ؽب  رفزذ رلع الؾ٘بصاد.

( 15داسٗحخ ، عحذّ  )ٝثح٘ي الْؽحذاد ااهب ف٘وب ٗخـ الزْصٗع الغ شافٖ لزلع الؾ٘بصاد هحب 

فأقحل(  5بصح ) ًبؽ٘خ الذساعٖ قذ ثشصد فٖ القذاسح هحي ؽ٘حش ًغحجخ الؾ٘ح ى  إ( ، فٌغذ ,0ّؽكل )

%( ، ُّزا ساعع ثطج٘ػخ الؾب  22عب  ثػذُب قنب  الٌغوٖ ثٌغجَ ) ( ، صن%2949دًّن ، ثٌغجخ )

رقغن الؾ٘بصاد الضساغ٘خ  ى  أالوٌبه  ، ّاٝٗوبى كل٘ب ثنشّسح الٔ الطج٘ػ٘خ الشٗف٘خ ال بلجخ فٖ رلع 

ى رؾقل ؽبلخ الْفبح ّ رخلح  ًضاغحبد اّ فحشاغبد ثح٘ي افحشاد أّ اٟة قجل أغي سغجخ الغذ  ثٌب   

 الػبئلخ.

قحشة هحب أهؾ٘طحب  ثْفحفَ( ، %00هشكحض قنحب  الغحوبّح ثٌغحجخ)قلِحب ظِْسُحب  أفٖ ؽ٘ي كبى     

ٗكحْى الحٔ الوذٌٗححخ ّٗحتهي ثوؾححشّغ٘خ الزقغح٘وبد اٟخححشٓ اّ الوؾبفظحخ غلححٔ ّؽحذح الػبئلححخ اّ اى 

 ؽقْز اٛفشاد ركْى هنوًَْ ثٌب  غي هج٘ػخ القْاً٘ي الغبئذح .

 -:ػذد اشغبس إٌخًٍ فً اٌذؤُ اٌىاحذ  -8

ؽحغبس فِ٘حب ّقحذ اصداد غحذدُب فحٖ ٛالغٌْاد ثكضحشح غحذد ااؽزِشد هٌطقخ الذساعخ هٌز غؾشاد     

ٖ  اٗثأًحَ  %  ( ُّْ ر ٘حش ٗوكحي ّفحفَ 034١الغٌْاد الغبثقخ ثٌغجخ رقذس )  ، ّغٌحذ  ّهؾحغع    غحبث
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وحب ؽبسد ثحأى  الجغحبر٘ي كلأؽذٓ الٌقبه الوِوخ الزٖ إ( ، قذ ثشصد 0١( ّؽكل ),1)رؾل٘ل عذّ  

 اصدادد هغبؽزِب كلوب اسرفع غذد اؽغبس الٌخ٘ل فٖ الذًّن الْاؽذ ، ُّز ٗوكي اسعبغَ الٔ اٟرٖ:

  . ه٠ئوخ هزطلجبد صساغخ الٌخ٘ل فٖ الذًّن الْاؽذ -0

 .هكبًبد الوبدٗخ للوضاسظ الزٕ ٗوزلع الجغزبى رْف٘ش اٝ -0

 .فؾبة الجغبر٘ي رْف٘ش الخجشح الضساغ٘خ لذٓ أ -9

ًححْظ ٗوكححي اعححزضوبسٍ فححٖ صساغححخ الححذًّن  فنححل  روضححل  أالوطلْٗححخ ؽححغبس الٌخ٘ححل ًْغ٘ححخ أ -1

 الْاؽذ

ًخلخ (،  ُّْ هب فشػ ثَ  12كوب ارنؼ هي خ٠  الذساعخ الو٘ذاً٘خ ثأى الذًّن الْاؽذ ٗزؾول ) 

صساغخ الٌخ٘ل  ى  إق٘خ ، اٟ اى هب ٗؾقل ؽبل٘ب  ُْ الوٌِذعْى الضساغْ٘ى ّؽغت الوػبٗ٘ش الػشا

كضش أعى اعز٘ػبة الذًّن الْاؽذ ٗكْى  ٗقخ غؾْائ٘خ غ٘ش هخططخ ، ّلزلع فداخل الجغزبى رزن ثطش

م(  02-3ى ركْى هب ث٘ي )أخشٓ فِٖ هي الوفزشك اغذم اًزظبم الوغبفبد ث٘ي ًخلخ ّ غذدا  هع

 . (,0كل الغْاًت ، فْسح) هي

 إعشا   م( ُّْ 0ى الوغبفخ الفبفلخ فٖ ثػل الجغبر٘ي رقل الٔ )إى الْمع الؾبلٖ قذ ّعذ إ ٙا

ؽغبس أًزبع٘خ ّغلٔ عِْلخ الؾشكخ ّخذهخ مبس ّهشٗقخ غ٘ش فؾ٘ؾخ رتصش غلٔ اًٝزبط ّاٝ

اٟكجش هي الٌخ٘ل ّرػ٘  الػول٘بد الضساغ٘خ اٛخشٓ ،  كوب ثٌ٘ذ الذساعخ الو٘ذاً٘خ اى الٌغجخ 

جت غ٪( ث١34١( ًخلخ قذ ّفلذ ًغجزِب الٔ ) 03932غذاد الٌخ٘ل فِ٘ب )أالجغبر٘ي الزٖ رغبّصد 

بلذًّن ًخلخ( ث ١2غذاد الٌخ٘ل الوضسّغخ إ الزٖ قذ رقل الٔ )أرْفش الوغبؽخ ، لزلع اسرفػذ 

ؽغبس الٌخ٘ل فٖ الذًّن لػذم رْفش الوغبؽخ ّف شُب ثٌغجخ ؽْالٖ أفٖ  ؽ٘ي اًخفنذ ًغجخ غذد 

 .( ًخلخ 52 – ,0٪( ثبلٌغجخ للفئخ اّٛلٔ )1) 

 -: الٌخ٘ل فٖ الجغزبى هٌِبرزؾكن غذح غْاهل ثزْصٗع ّغذد اؽغبس      

 الخقْف٘خ ّالوقذسح الوبل٘خ . -0

 سك الجغزبى .أؾغت خقْف٘خ ثفٌبف الزوْس أ -0

 خجشح الف٠ػ . -9

 هشٗقخ صساغخ الٌخ٘ل داخل الجغزبى . -1
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 صح  الجغزبى لػٌ٘خ هٌطقخ الذساعخ( ؽغن ؽ٘ب15عذّ  )

 ( .5، عتا  ) اٌجبحش ثبالػزّبد ػٍى اٌذساعخ اٌٍّذأٍخ اٌّظذس :

 

حغُ حٍبصح 

 اٌجغزبْ 

 اٌىحذاد االداسٌخ

ِشوض لضبء 

 اٌغّبوح
 اٌغىٌش

ِشوض لضبء 

 اٌشٍِضخ
 إٌغًّ اٌهالي اٌّغذ

ِشوض لضبء 

 اٌىسوبء

ِشوض لضبء 

 اٌخضش
 اٌذساعً

ِشوض لضبء 

 اٌغٍّبْ
 ِغّىع ِغّىع ثظٍه

 % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد

 14 84 21 8868 11 93 18 133 23 1661 23 64 16 43 4 12 3 فألً   5
936

3 
- - - - 193 16 

 1664 41 - - - - 661 1 8 2 13 8 13 2 - - 13 3 24 6 63 6 52 13 دؤُ 6-13

 664 16 - - - - - - 4 1 162 1 - - - - 1363 4 12 3 - - 28 1 دؤُ 11-23

 162 3 - - - - - - 4 1 - - - - - - - - - - - - 8 2 فأوضش 23  

 133 253 - - - - 133 15 133 25 133 83 133 23 133 23 133 33 133 25 133 13 133 25 اٌّغّىع
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 ( ؽغن ؽ٘بصح  الجغزبى,0ؽكل )

 

 .( 44ثبالػزّبد ػٍى عذوي )اٌّظذس : اٌجبحش 

 

ُّٖ ّغشط فغبئل عذٗذح ؽغبس القذٗوخ ّالوزِبلكخ ٛفٖ اًّٙخ اٟخ٘شح غول٘خ قلع ا ّقذ ثشصد    

 . هكبًِب ًخ٘ل فّٖٗزن صساغخ اؽغبس رؾذٗذا  قنب  الشه٘ضخ الغوبّح ّفٖ  ّٟع٘وبهشٗقخ ؽبئػخ 

 ( صساغخ الٌخ٘ل غ٘ش الوٌزظوخ  فٖ هٌطقخ الذساعخ 05فْسح )

 

 . 2323 /  2 / 21اٌّظذس : اٌجبحش  
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ؽححغبس هٌطقححخ الذساعححخ أغححذاد أ( الححزٕ ْٗمححؼ ,0ّالؾححكل )، ( 15الغححذّ  ) هححي خحح٠  رؾل٘ححل    

( 03932%(، ثوغوححْظ )١34١اعححزأصشد ثٌغححجخ كج٘ححشح ّثل ححذ ) فأأأوضش (133)الفئححخ  لححْؽع ثححبى  

قلِحب فحٖ قنحب  أ%( هحي هٌطقحخ الذساعحخ ، 022ّ حذ  )ًخلخ ، اؽزحل ثِحب  قنحب  الغحْٗش ًغحجخ ثل

 %( .9242ال٠ِ  ثٌغجخ) 

( ًخلخ ،  ؽغت الػٌ٘حخ 10,2%( ، ّهغوْظ ًخ٘ل ثل ),004فكبًذ ًغجزَ) (16 -133)الفئخ     

%( ، اهححب قنححب  الخنححش فقححذ عححب  ثأقححل ًغححجخ  0341خ الححذساعٖ ًغححجخ )، فححٖ ؽحح٘ي اؽزلححذ ًبؽ٘حح

(043)% . 

( 0212غذاد ًخ٘ل )أ%( ، ّهغوْظ 54١ب د ثٌغجخ ثل ذ )ع (51 -15)اهب الفئخ الوؾقْسح     

 %( . ,94قلِب فٖ قنب  الٌغوٖ ثٌغجخ )أ%(  ، 9540ّ  ثأكضش ًغجخ ثل ذ )ارٔ قنب  ال٠ِ

%(   1ؽغبس ًخ٘لِب ؽ٘حش اؽزلحذ ًغحجخ    )أغذاد أفكبًذ مئ٘لخ فٖ  (25 -53)صن عب د الفئخ     

قلِحب فحٖ أ%(  ، 0042ّبؽ٘حخ الحذساعٖ ثٌغحجخ )(  ، كبى اغ٠ُب فٖ 0159ً، ّهغوْظ ًخ٘ل ثل  )

 %(  .0.١قنب  الشه٘ضخ ثٌغجخ ) 

هٌطقحخ الذساعحخ  ًِحب رْعحذ ثكضحشح فحٖ أ فلن رْسد فٖ اعزوبسح اٟعزج٘بى ، اٟ   فألً (25)ب الفئخ ه  أ    

ّاى الغححجت ،للوٌححبص  ّالوٌححبه  الوؾبٗححذح للوححذى  ّرٌزؾححش فححٖ هغححبؽخ كج٘ححشح ّرْعححذ دائوححب قشٗجححخ  

قح ش الؾ٘حبصاد ل ساعحعؽحغبس الٌخ٘حل أالوغبؽبد رزؾذد ثأغذاد قل٘لحخ هحي الوجبؽش الزٕ عػل ُزٍ 

اّ ثغحجت هلْؽحخ ّ لػحذم رحْفش الو٘حبٍ الكبف٘حخ  أ ،الضساغ٘خ ّالزٖ رحن رقغح٘وِب الحٔ ّاؽحبد فح ٘شح 

 الزشثخ الزٖ ؽغوذ الؾ٘بصح الضساغ٘خ ّٗكْى الِذف هي صساغزِب لغذ الؾبعبد ال زائ٘خ الزار٘خ . 

ؽححغبس أى إغلححٔ فححبكضش( ٗححذ   022)  غححذاد اؽححغبس الٌخ٘ححل فححٖ الحح أسرفححبظ أى إًغححزٌزظ هححي رلححع     

ّرشثحخ كزححْف  الٌخ٘حل  رٌزؾحش اًزؾحبسا ّاعحػب  ّؽغحت الوٌحبه  الزحٖ رزحْفش فِ٘حب الزشثحخ الخقحجخ 

سامحٖ الضساغ٘حخ ٛلضبًْٗخ ، كوب ٌٗظش الحٔ هغحبؽخ اًِبس الشئ٘غخ ّاًِٛبس ّالوغبّسح  ٛفشظ اٛا

لِب فحٖ فٖ صساغخ  الٌخ٘حل ثؾحكل كبهحل  ثحل ٗتخحز عحض  هحي الوغحبؽخ ّٗحزن اعحز ٠ ثأًِب لن رغز ل  

 شٓ .خ  ٛغض  الجبقٖ فٖ صساغخ الوؾبف٘ل اصساغخ الٌخ٘ل ّال
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 ( ,11اٌذساعخ اٌٍّذأٍخ , عؤاي )اٌجبحش ثبالػزّبد ػٍى اٌّظذس : 

 اٌفئبد

 

 اٌىحذاد االداسٌخ

ِشوض لضبء 

 اٌغّبوح
 اٌغىٌش

ِشوض لضبء 

 اٌشٍِضخ
 إٌغًّ اٌهالي اٌّغذ

ِشوض لضبء 

 اٌىسوبء

ِشوض لضبء 

 اٌخضش
 اٌذساعً

ِشوض لضبء 

 اٌغٍّبْ
 ِغّىع ِغّىع ثظٍه

 % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد

133 

 فبوضش

6
3

5
1

 

9
5

64
 3

1
6

3
 

1
3

3
 3

4
1

3
 

8
2

68
 2

3
3

1
 

1
3

69
 

5
3

3
 

3
1

 2
9

6
5

 

8
1

62
 5

3
1

5
 

6
4

61
 3

1
1

5
 

9
3

65
 

8
4

3
 5

5
64

 

-
 

-
 

-
 

-
 

2
8

3
8

9
 

1
8

61
 

133- 16 

2
9

3
 

4
66

 

-
 

-
 4
5

3
 1

3
69

 

4
6

3
 1

4
65

 

4
6

3
 2

6
69

 

4
6

5
 1

2
61

 1
5

3
9

 

1
8

61
 

1
5

 1
68

 4
3

3
 2

8
64

 

-
 

-
 

-
 

-
 4
1

6
9

 

1
1

66
 

 15- 51 

-
 

-
 

-
 

-
 1
5

3
 

3
66

 2
1

5
 

8
.1

 6
3

3
 3

5
61

 

1
3

3
 

3
66

 6
1

5
 

8
62

 1
4

5
 

3
65

 

6
5

 4
63

 

-
 

-
 

-
 

-
 2
3

4
3

 

5
61

 

53- 25 

-
 

-
 

-
 

-
 1
1

3
 

2
61

 

9
3

 2
68

 1
2

3
 

1
 9

1
 2

65
 6

8
1

 

8
64

 1
1

5
 

4
62

 1
8

3
 1

1
69

 

-
 

-
 

-
 

-
 1
4

5
3

 

4
 

 اٌّغّىع
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 ( عدد اشجار النخيل في الدونم الهاحد في بساتين عينة الدراسة46جدول )
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 ( غذد اؽغبس الٌخ٘ل فٖ الذًّن الْاؽذ0١ؽكل )

 

 ( .45عذوي )اٌّظذس : اٌجبحش ثبالػزّبد ػٍى 

 -ٔىع ٍِىٍخ اٌجغزبْ : -9

 ك٘خ الضساغ٘حخ  ، ُّحزا الوتؽحش هِحن  رؾذد هج٘ػخ الػ٠قخ ث٘ي الف٠ػ ّالجغزبى هي خ٠  ًْظ الول    

عذا  ّْٗمؼ هب ٗوكي اى ركْى غلَ٘ هج٘ػخ رلع الػ٠قخ  ، فوي الوغلن ثحَ اى غول٘حخ الزولحع عحْف 

فححٖ عححج٘ل الوؾبفظححخ غلِ٘ححب  امححبف٘خ   ا  ٘جححز  عِححْدفلححذٓ الوبلححع ثأُو٘ححخ رلححع الولك٘ححخ  ا  رخلحح  ؽححػْس

 ّرطْٗشُب اّ اعزضوبسُب ثؾكل عل٘ن  .

ًغجخ كج٘شح هحي الجغحبر٘ي رقحع محوي فئحخ  ى  أ( ، ًغذ 03)ّؽكل ، ( 1١غٌذ ه٠ؽظخ الغذّ  )     

)الطححبثْ الضساغححٖ(
*
٪( هححي هغوححْظ ًححْظ الولك٘ححخ ، هقبسًححخ هححع  اًححْاظ 3,41الزححٖ ؽحح لذ ًغححجخ ) 

 الولك٘بد اٛخشٓ الزٖ عب د ثٌغت هٌخفنخ كوب ثٌِ٘ب الغذّ  الوزكْس. 

 هغزوش لكًَْ ٗوٌع الوبلك٘ي هحي الزقحشف ّالؾشٗحخ ّاخز٠ف   ُزا الٌْظ هي الولك٘خ هؾل ًضاظ      

هحب  ُّّْ ثٌب  الوٌبص  ّالغكي داخل الجغزبى أالضساغ٘خ لزْعع فٖ الشقػخ ّ اأفٖ الضساغخ  الكبهلخ

ٗحش الكض٘حشح رن ه٠ؽظزَ فٖ غوْم هٌطقخ الذساعحخ ، كوحب رؾحذس ثػحل الو٠ثغحبد ّغول٘حبد الزضّ

                                                           

: وهً االساضً اٌٍّّىوخ ٌٍذوٌخ وِىزىثه فً عٕذ اٌٍّىٍخ ٍِّىوه ٌٍذوٌخ اي حك الطابو الزراعي  (*)

اٌزظشف ٌألشخبص وِىزىثخ ثأعّبئهُ , اِب ارا اسادد اٌذوٌخ االعزٍالء ػٍٍهب ٌغشع أشبء ِششوع ِؼٍٓ 

ً رُ %( ِٓ لٍّزهب ٌٍفالػ , وهزا ٌؼًٕ اْ اٌطبثى اٌضساػً ٌشًّ عٍّغ االساضً اٌز25فأٔهب رذفغ فمظ  )

 1983( ٌغٕخ 132ولبٔىْ سلُ ) 1913( ٌغٕخ 111اٌزؼبلذ ػٍٍهب وفك لبٔىْ االطالػ اٌضساػً رو اٌشلُ )

 . اٌّؼذي 1983(ٌغٕخ  359ولبٔىْ سلُ )
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ؽقحـ الحٔ  فذ لِن قذ ام٘ فؾبة الجغبر٘ي هي ّعْد أعوب  ٛؽخبؿ  أالزٖ ٗػبًٖ هٌِب ثػل 

ّ ؽحل لزلحع الوغحألخ أؾقحل لؾحذ اٟى رْمح٘ؼ لػقحبسٕ ّلحن ٗعبًت أعوب ُن فحٖ دّائحش الزغحغ٘ل ا

عحن بثهؾحكلخ أخحشٓ روضلحذ فحٖ ثقحب  رولحع الجغحزبى  ّص٘ش الوغزوش فٖ الولك٘بد ، صن ثشالز كزلع ّ

صالحخ إاس ًّقحل الولك٘حخ ّرْصٗحع اٛسك ّ رزػل  ثبلزػق٘ذ فٖ رْصٗحع الو٘حش ؽخبؿ ٛعجبة  ٛاؽذ ا

ى ؽلِحب، الزحٖ عحبُوذ فحٖ صٗحبدح الزػق٘حذ دّالؾْ٘ظ ّسفع النشائت ّالوغزؾقبد الوبل٘خ اٛخحشٓ 

ُّٖ ث٘ع الجغزبى ّرغشٗحف الٌخ٘حل ف٘حَ ّرؾْٗلِحب الحٔ قطحع عحكٌ٘خ  حفن٠ غي ثشّص ظبُشح عذٗذ

 ؽخبؿ اٙخشٗي . ّٛ هئبد اأرؾذ هغو٘بد ث٘ع اٟعِن هع غؾشاد 

ٌٗححزس ثضٗححبدح ّ ؽزححٔ هشاقجححخ رطج٘حح  القححْاً٘ي القذٗوححخ قححذ أغ٘ححبة القححْاً٘ي القححبسهخ الغححذٗشح  ى  أ    

هححبم رطج٘حح  هجححبدم الزٌو٘ححخ الضساغ٘ححخ أُححٖ غقجححخ كجححشٓ ،ّر٘ححشح الوؾححك٠د الٌبرغححخ غححي الولك٘ححخ 

 الوطلْثخ . 

اهب هي ؽ٘ش الزْصٗع الغ شافٖ فقذ ثشصد اًْاظ الولك٘خ ثبلٌغجخ للطبثْ الضساغٖ ثؾحكل ّامحؼ     

الوغذ ّالخنش ّالغْٗش  فٖ هشكض قنب  ّٟع٘وبًّغت هشرفػخ فٖ الػذٗذ هي الْؽذاد اٝداسٗخ 

 .  ّالٌغوٖ

فٌبف الولك٘بد الضساغ٘خ ّغ٘بة الو٠ك٘ي غي ثغبرٌِ٘ن ّغذم رطج٘  أرػذد  ى  أًغزٌزظ هي رلع     

قحححْاً٘ي اٟفححح٠ػ الضساغحححٖ الخبفحححخ ثػحححذم ث٘حححع ّرغشٗحححف اٟسامحححٖ الضساغ٘حححخ ّغ٘شُحححب هحححي 

اغ٘خ ّغلحٔ اٟسامٖ الضسصشد غلٔ  هغبؽبد أّالزٖ  الوؾك٠درشكذ الكض٘ش هي  قذاٝعشا اد 

ٖ ًزحبط  ّغحذم الزْعحع فحٝل٘ـ الشقػحخ الضساغ٘حخ ّقللحذ هحي ادد الٔ رقأالجغبر٘ي ثقْسٍ غبهخ ّ

 .الوغبؽخ الوضسّغخ فٖ الوؾبفظخ 
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 ( ًْظ هلك٘خ الجغزبى لػٌَ٘ هٌطقَ الذساعخ1١عذّ  )

 ( .6خ اٌٍّذأٍخ , عؤاي ) اٌّظذس : اٌجبحش ثبالػزّبد ػٍى اٌذساع

 ٔىع اٌٍّىٍخ 

 

 اٌىحذاد االداسٌخ

ِشوض لضبء 

 اٌغّبوح
 اٌغىٌش

ِشوض لضبء 

 اٌشٍِضخ
 إٌغًّ اٌهالي اٌّغذ

ِشوض لضبء 

 اٌىسوبء

ِشوض لضبء 

 اٌخضش
 اٌذساعً

ِشوض لضبء 

 اٌغٍّبْ
 ِغّىع ِغّىع ثظٍه

 % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد

 6 15 - - - - 1363 2 4 1 5 4 - - - - - - 12 3 13 1 16 4 طبثى طشف

 8664 216 - - - - 6661 13 96 24 8868 11 93 18 85 11 133 33 68 11 93 9 83 23 طبثى صساػً

 664 16 - - - - 23 3 - - 5 4 13 2 15 3 - - 12 3 - - 4 1 ػمذ 

 162 3 - - - - - - - - 162 1 - - - - - - 8 2 - - - - اعزضّبس

 133 253 - - - - 133 15 133 25 133 83 133 23 133 23 133 33 133 25 133 13 133 25 اٌّغّىع
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 ( ًْظ هلك٘خ الجغزبى03ؽكل )

 ( .41اٌجبحش ثبالػزّبد ػٍى عذوي )اٌّظذس : 

 -طجٍؼخ االػّبي اٌزً رّبسط داخً اٌجغزبْ : -13

غوححب  رححزن داخححل ٌُٛححب  هغوْغححخ هححي ا ى  إ( ، 02ّالؾححكل ) ( ،13) رجح٘ي هححي خحح٠  الغححذّ     

غوحب  ّٛصساغخ  الخنشّاد ، فن٠ غي ا  غوب  رٌْغذ هب ث٘ي الؾشاصخ ّالغقٖأالجغبر٘ي ُّٖ 

ؽحغبس الٌخ٘حل ّقحذ رغحبّد الٌغحت الوغحغلخ لؾشاصحخ اٛسك ّعحقِ٘ب هحي ؽ٘حش أالزٖ رؾول خذهحخ 

 ٪( .05( ف٘وب ؽلذ صساغخ الخنشّاد ثٌغجخ )9١45الٌغت الزٖ عب د ؽْالٖ )

رحبسح ثبعحزخذام الوكحبئي ّاٟٙد الضساغ٘حخ غٌححذهب ّ رحزن رلحع الػول٘حبد ثحبلطشز الزقل٘ذٗحخ الجذائ٘ححخ    

كج٘حشح ّغٌحذ ّعحْد رٌظح٘ن ٗضداد رلع فٖ الجغحبر٘ي راد الوغحبؽبد ال ر  إوطلْثخ ،  الخ رزْفش الوغبؽ

ؽححغبس الٌخ٘ححل ثححبلطشز الؾذٗضححخ ّالوغححبؽبد الوػ٘بسٗححخ ، كوححب رْعححذ إلححٔ عبًححت رلححع أفححٖ صساغححخ 

ٔ القح٠ة هشٗقخ أخشٓ ٗغزخذهِب أفؾبة الجغبر٘ي ّالزحٖ  رقحع فحٖ ثغحبر٘ي ؽحشز الغحوبّح ّرغحو

رغححزخذم  فححٖ رقل٘ححت اٛسك ّالؾشاصححخ ثػححذ إمححبفخ اٟعححوذح ، كوححب ٗكضححش ّ( ,0) ال٘ححذّٕ ، فححْسح

عححز ٌب  غٌِححب ّرححذخل فححٖ هػظححن الػول٘ححبد ٝلححخ ٟ ٗوكححي اآعححزخذام ) الوغححؾبح اّ الكححش ( ُّححٖ ا

 ّ الوٌبه  الن٘قخ .أٟلخ آفٖ ثػل اٛعضا  الزٖ ٟ رقلِب  الضساغ٘خ ّخقْفب  

هخ بعحزحٖ رػوحل ثْثبلْاعحطخ اّ ثبعحزخذام الونحخبد ال هخ الحشٕبعحب غول٘بد الغحقٖ فزحزن ثْاه      

ركضححش غلححٔ الغححذاّ  ّاًِٛححبس الشئ٘غححخ فححٖ ؽححو الشه٘ضححخ ّعححجل ّالػطؾححبى  ّّ الكِشثححب  أالححذٗض  

 د ؽؾخ الو٘بٍ فٖ ثػل د  أب فٖ سٕ اٛسامٖ الضساغ٘خ ، ّقذ ّالغوبّح ، الٔ عبًت اعزخذاهِ
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كضحش أخنشّاد الؾزْٗخ داخحل الجغحبر٘ي ال ى ركْى صساغخأالغِبد ّخبفخ فٖ فقل الق٘ف الٔ 

ارغبغب هي الخنشّاد الق٘ف٘خ الزٖ رضسظ داخل الجغبر٘ي ُّٖ رغزخذم ثؾكل اعبعٖ لغذ ؽبعحخ 

     . ّ الزغْٗق٘خ الٔ الغْز الوؾلٖأفؾبة الجغزبى اّ الؾبعخ الوؾل٘خ أ

 ثٌغححجخ  الخنشس هشكححض قنححبرقححذ  فقححذ اهححب ثبلٌغححجخ للزْصٗححع الغ شافححٖ ثحح٘ي الْؽححذاد اٝداسٗ ححخ 

ًبؽ٘خ الٌغوٖ صن عحب   هشكحض قنحب   خ اٛغوب  ُّٖ الؾشاصخ ّعب  ثػذٍ٪( هي ؽ٘ش هج٘ػ1141)

فحٖ ؽح٘ي عحب د الْؽحذاد اٝداسٗحخ  ،٪( لكل هٌِوب هي ؽ٘ش غول٘حبد الغحقٖ 12) ثٌغجخ الْسكب  

 خشٓ كوب ٗجٌِ٘ب الغذّ  الوزكْس .اٟ

٘غححخ ثٌغححت هزغححبّٗخ  ُّححٖ هححي الوزطلجححبد الشئى غول٘ححخ الؾشاصححخ ّالغححقٖ عححب د أكوححب ّعححذ     

( هححي 002%(  ّثوغوححْظ ثلحح  ) 9١45ر عححب د  ثٌغححت هزغححبّٗخ ) إّالوِوححخ لضساغححخ الٌخ٘ححل ، 

غٌ٘ححبد هٌطقححخ الذساعححخ ّلغو٘ححع الْؽححذاد اٟداسٗححخ ،اهححب ثححبقٖ الْؽححذاد اٟداسٗححخ فكبًححذ ثٌغححت 

 %( .12-92هزقبسثخ اًؾقشد ث٘ي )

( هححي 01١%( ّثوغوححْظ ثلحح  )05) بؽزلححذ ًغححجخ هقححذاسُفأد اهححب غول٘ححخ صساغححخ الخنححشّا    

غلٔ ًغجخ فٖ قنب  الغْٗش ثٌغجخ أعب د كوب هغوْظ اٟغوب  الزٖ روبسط داخل اسك الجغزبى  

%(  ، ُّحزا 92- 02) ث٘ي %( ، اهب ثبقٖ الْؽذاد اٟداسٗخ فكبًذ ثٌغت هؾقْسح9941ثل ذ )

 غزبى ركْى ثػول٘ز٘ي:ٗػٌٖ اى الػول٘بد الضساغ٘خ الزٖ رزن داخل الج

غػلِحب رر ٗقْم ثؾشاصحخ اٟسك ّرقل٘جِحب ّإساغخ )الغشاس الضساغٖ ( ، الض خلٙاّٟلٔ ثْاعطخ ا -

هزِ٘ئخ للضساغخ ، ّخبفخ فٖ الجغبر٘ي راد الوغبؽخ الْاعػخ ار رزْفش فشاغبد كج٘شح ث٘ي الٌخ٘ل 

 لؾشاصخ اٟسك .  خرزن الػول٘خ ثغِْل لكٖ

خ ٟ ٗوكحي اٟعحز ٌب  ثْاعحطخ )الوغحؾبح ( ، ُّحزٍ اٟلح فِحٖ  لػول٘حخ الزقل٘حت اهب الطشٗقخ الضبً٘حخ -

رقل لِب  ى  إالجغبر٘ي الكض٘فخ الزٖ ٟ ٗوكي  الػول٘بد الضساغ٘خ . ّرغزخذم فٖ ؽبلخ عو٘عفٖ غٌِب 

 اٟلخ الضساغ٘خ .
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 ( هج٘ػخ اٟغوب  الزٖ روبسط داخل الجغزبى13عذّ  )

 ( .1اٌذساعخ اٌٍّذأٍخ , عؤاي ) اٌجبحش ثبالػزّبد ػٍى  اٌّظذس:

االػّبي فً 

 اٌجغزبْ

 اٌىحذاد االداسٌخ

ِشوض لضبء 

 اٌغّبوح
 اٌغىٌش

ِشوض لضبء 

 اٌشٍِضخ
 إٌغًّ اٌهالي اٌّغذ

ِشوض لضبء 

 اٌىسوبء

ِشوض لضبء 

 اٌخضش
 اٌذساعً

ِشوض لضبء 

 اٌغٍّبْ
 ِغّىع ِغّىع ثظٍه

 % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد

 حشاصخ )اٌزمٍٍت(
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 ( هج٘ػخ اٟغوب  الزٖ روبسط داخل الجغزبى02ؽكل )

 

 ( .48عذوي ) ثبالػزّبد ػٍىاٌّظذس : اٌجبحش 

 

  (بّحثغبر٘ي الغو)( الق٠ة ال٘ذّٕ  ,0فْسح )

 

 . 2323/ 2  / 11اٌّظذس: اٌجبحش ثزبسٌخ            
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  -ٔىع اٌضساػخ فً اٌجغزبْ : -11

الجغحزبى الحٔ ( ًحْظ الضساغحخ الزحٖ رحزن فحٖ داخحل 02ّالؾكل الج٘بًٖ ) ( ،12) ْٗمؼ الغذّ     

%( هي الوغزوحع اٟؽقحبئٖ ،  2,ًغذ اى ًغجخ الضساغخ الؾزْٗخ ثل ذ ) ر  إعبًت صساغخ الٌخ٘ل، 

%(، ّهحي صحن عحب د الْؽحذاد ١.,,) ثل حذ غلحٔأنحب  الوغحذ ًّبؽ٘حخ الحذساعٖ ثٌغحجخ عب  ق فقذ

 الضساغحخ الضساغحخ ُحٖ اًحْاظ غلحتأ ىأب ٗجٌِ٘ب الغذّ  ، ُّحزا ٗحذ  غلحٔ الجبق٘خ ثٌغت هزقبسثخ كو

زْفشُحب فالؾزب  غلٔ الػكحظ هحي فقحل القح٘ف   الؾزْٗخ ، ّٗشعع رلع الٔ  رْفش الو٘بٍ فٖ فقل

ّصساغزِحب ثوغوْغحخ هحي الوؾبفح٘ل الزحٖ ، ٗغبغذ الوضاسغ٘ي غلٔ عقٖ ثغبرٌِ٘ن فحٖ رلحع الوحذح 

لوغحذ ك زا  لِن ّاغ٠ف لؾْ٘اًبرِن ، ُّزا هب ٗوكحي ه٠ؽظزحَ فحٖ اقنح٘خ الْسكحب  ّا ٗف٘ذّا هٌِب

ؾجحْة كبلؾٌطحخ ثشص رلحع الوؾبفح٘ل كبًحذ هؾبفح٘ل الأم الغٌْث٘خ هي قنب  الشه٘ضخ  ، ّّاٟقغب

غ٠ف هي الغذ ّالجشع٘ن ، فن٠ غي الخنحش الؾحزْٗخ الزحٖ رغحذ الؾبعحخ ّٛالؾػ٘ش ّهؾبف٘ل ا

 الوؾل٘خ .

%( ، ّ عحححب  قنحححب  الخنحححش ثحححأغلٔ ًغحححجخ 12اهحححب الوؾبفححح٘ل القححح٘ف٘خ فكبًحححذ ًغحححجزِب )    

غح٠ٍ ، ّغل٘حخ أذ اقحل هحي رلحع كوحب ٗجٌِ٘حب الغحذّ  %(  اهب ثق٘خ الْؽذاد اٟداسٗخ  فكب13ً)ذثل 

فبى ًغجخ صساغخ الوؾبف٘ل الق٘ف٘خ قلذ هقبسًخ هع الضساغخ الؾزْٗخ ،  ثغحجت ًقحـ الو٘حبٍ الزحٖ 

هحْد ٓ الحٔ ظِحْس الزجحْٗش ّالزقحؾش ّالولْؽحخ  ّد  أِب هٌطقخ الذساعخ عحٌْٗب ُّحْ هحب  رػبًٖ هٌ

غبس الٌخ٘ل ّغذم الزْعع فٖ الضساغخ ّ رقلحـ ؽغحن ّهغحبؽخ الضساغحخ فحٖ الجغحبر٘ي ، اٟ فحٖ ؽأ

ًِحبس الشئ٘غحخ ّالغحذاّ  القشٗجحخ، الوزوضلحخ ثؾحو الغحوبّح ٛركْى قشٗجحخ هحي ا ثػل الوٌبه  الزٖ 

ّالػطؾبى ّالغجل ّؽو الشه٘ضخ ، كوب رٌْغذ الوؾبف٘ل الق٘ف٘خ الزٖ رحضسظ فحٖ ثغحبر٘ي الٌخ٘حل 

ؽغبس فبكِخ ّالخنش الق٘ف٘خ الزٖ ٗكْى ال شك هٌِب للج٘ع ّعذ الؾبعخ الوؾل٘خ هضل الجبه٘خ هي ا

 برًغبى ّالشقٖ ّالجط٘خ ّالخ٘بس .ّالجّاللْث٘ب  

 -ٔىع اٌؼبٍٍِٓ فً اٌجغزبْ : -12

اكزغجذ خجشح هزْاسصخ غي اٛعحذاد ّاٙثحب  ّرحن  فقذالػْائل الشٗف٘خ فٖ اغلجِب  لكجش ؽغنًظشا       

 ى  أ( ًغحذ 00)ّؽحكل ( ،52)رْظ٘فِب فٖ اًغبص اٛغوب  الوخزلفخ داخل الجغزبى، فوي خ٠  عحذّ 

رحذاس هحي قجحل افحشاد الػبئلحخ  ٪( ، قذ رُجحذ الحٔ اى اثحشص اٛغوحب  كبًحذ,١,4كجش ُّٖ)ٛالٌغجخ ا

غول٘حبد رِ٘ئحخ للؾشاصحخ ّصسظ اّ قلحع الفغحبئل  غوب  رٌْغذ هب ث٘ي اٛغوحب  اٛسمح٘خ هحيأُّٖ 

ّالزغححزٗش ّالزغححو٘ذ ّالغححقٖ، فنحح٠ غححي الػول٘ححبد الزححٖ رخححذم قوححخ الٌخلححخ هححي غول٘ححبد الزٌظ٘ححف 

 ّالزلق٘ؼ ّالزفشٗذ ّالزذل٘خ ّفْٟ الٔ هشؽلخ عٌٖ الشهت ّقـ الزوْس ّرغْٗقِب .
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 ( ًْظ الضساغخ فٖ الجغزبى12عذّ )

 ( .8الدراسة الطيدانية, سؤال )الباحث باالعتطاد على الطصدر : 

نوع 

 الزراعة

              

 الوحدات االدارية

مركز قضاء 

 السطاوة
 السوير

مركز قضاء 

 الرميثة
 الظجطي الهالل الطجد

مركز قضاء 

 الوركاء

مركز قضاء 

 الخضر
 الدراجي

مركز قضاء 

 السلطان
 مجطوع مجطوع بصيه

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 44 144 - - - - 6636 4 48 13 44 63 44 9 44 8 6636 14 44 11 44 4 63 9 الصيفي

 34 144 - - - - 3336 14 43 16 34 48 44 11 34 13 3336 34 33 14 34 3 34 13 الشتوي 

 144 344 - - - - 144 14 144 34 144 84 144 34 144 34 144 64 144 34 144 14 144 34 الطجطوع
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 ( نهع الزراعة في البستان20جدول )

 

 ( .44الطصدر : الباحث باالعتطاد على جدول ) 

الػول٘حبد الضساغ٘حخ ٛؽحغبس  عو٘حعرؾزبط  ُزٍ الػول٘بد الٔ غوب  ٗوزلكْى خجحشح ّدساٗحخ فحٖ     

غوب  قذ دفػحذ ثحأفشاد الػبئلحخ الحٔ رػولِحب ثبؽزشاف٘حخ  ألزٖ رزْصظ غلٔ هذاس الغٌخ ، ُّٖ الٌخ٘ل  ا

هؾحذد  ْٟٗعحذ ّقحذ رإثؾكل هغزوش غلحٔ هحْ  الٌِحبس ، ّاًغبصُب ثأًفغِن لزقل٘ل الٌفقبد ّالػول 

لطبقبد الوْعْدح ثبلػبئلخ الشٗف٘خ ّخقْفب  الػٌقش الٌغْٕ ااعزضوبسا  ين٠  غف لغبغبد الػول

ًغححبص اٛغوححب  رزغححبّص فححٖ ثػححل اٟؽ٘ححبى قححذسح إاعححزضٌبئ٘خ غلححٔ  ّقححذسح   ا  كج٘ححش ا  ٗوزلححع دّس الححزٕ

عحش ّ هحب ٗػحشف ثبٛأفٖ كض٘ش هحي الحذّ  ّخبفحخ القح٘ي  هغزخذم   الشعب  غلٔ رلع ُّْ اعلْة  

 الوٌزغخ .

٪( هححع اؽزوححب  ر٠ؽححِ٘ب فححٖ الغححٌْاد القبدهححخ هححع 0941اًخفنححذ ًغححجخ الػوححب  ثححبٛعش الححٔ )    

غوب  الوخزلفخ ، ّعحب د الْؽحذاد اٝداسٗحخ الوخزلفحخ ٛالؾبفل لٜعش ّافشادُب ثعًغبص االزؾغ٘ع 

ثٌغجخ  الغْٗش، ار رقذسد كل هي ًبؽ٘خ ثٌغت هشرفػخ هي ؽ٘ش غول الػبئلخ هع الزفبّد فٖ رلع 

غل هشكحض قنحب  الغحوبّح ٪( فحٖ ؽح٘ي عح 3,45)ثٌغحجخ  ٪(  صن هشكض قنب  الْسكحب 22)  ثل ذ

٪( هي اعحزخذام الػوحب  ًٝغحبص اٟغوحب  صحن رحأرٖ ثػحذُب هشكحض قنحب  الشه٘ضحخ 12) غجخثٌاسرفبغب  

(9١45. )٪ 
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اٟغوحب  داخحل الجغحزبى  عو٘حعالػوب  هحي داخحل الػبئلحخ، ّٗؾحول رلحع  اغلت ًغزٌزظ ثبى ًغجخ      

الزٖ رؾزحبط الحٔ غوحب  لِحن هػشفحخ ثطشٗقحخ كحجظ  اٗنبرْعػذ لزؾول رقٌ٘ع الزوْس فقذّخبسعَ 

الزوْس ّر ل٘فِب  ّرخضٌِٗب ّغول٘خ اعزخشاط الذثظ الزٖ رػذ هي الػول٘حبد القحٌبغ٘خ الزحٖ رؾحزِش 

قزقحشد غلحٔ ثػحل الوػبهحل إالغحوبّح ، الزحٖ  خشٗف٘حخ هضحل هذٌٗحلوٌحبه  ؽزحٔ غ٘حش الثِب ثػحل ا

ٟفٌبف الغ٘حذح غلحٔ الطحشز اُٟل٘خ ، كوب اى ٌُب  ثػل الوٌبه  رؾزِش ثػول٘خ ث٘ع الزوْس هي ا

، كوححب رؾححزِش ثػححل الوٌححبه  ثج٘ححع  ثغححبر٘ي الظححْالن خهضححل هٌطقحح  ب  كبف٘حح ر ٗححْفش لِححن دخحح٠  إالػبهححخ 

لٜفححٌبف الؾححْٗضٖ ّالغححبٗش ّالوكزححْم ّالجلكححَ    ب  ( الفحح52 -05الفغححبئل الزححٖ ٗقححل الححجػل هٌِححب )

ٔ غلحكحل ُحزا هضل فٌف الجشؽٖ  ، كوب فٖ ثغبر٘ي الغوبّح ٗػزوذ  ب  ( الف022ّالجػل ٗقل الٔ) 

غحخ الوؾبفظحخ ّثػحل الوغحتّل٘ي صساطلت هي الذّلخ ّهذٗشٗحخ زًْظ القٌف الغ٘ذ ّالٌبدس، هوب ٗ

الضساغحخ ّٗحْفش  خٗغحبُن فحٖ رٌو٘ح ب  اقزقحبدٗ  ا  اُٟزوبم ثِحزا الوحْسد اٟقزقحبدٕ الحزٕ ٗػحذ هقحذس

 للػبهل٘ي ثِزا الوغب  . دخ٠  

 الشه٘ضخ( ، عب  قنب  9,وغوْظ ثل  )ث%( 09.1)ًغجزِن فكبًذ  ثأعش هل٘يلػبثبلٌغجخ ل      

اهب ثبقٖ لكل هٌِوب ، %( ، 12ثٌغجخ ) ئٖ الغوبّح ّالٌغوٖ عب  ثػذٍ قنبصن  %( 11ثٌغجخ )

الػبهل٘ي ثبٛعشح فٖ الْؽذاد  غذادأقل هي رلع ، ّقذ رجبٌٗذ أثخ  ّالْؽذاد فكبًذ ثٌغت هزقبس

رزْقف غلٔ  ّ ( غبه٠  00 - 0دسٗخ لزٌْظ اٟغوب  الزٖ ٗقْهْى ثِب ، ُّٖ رزشاّػ هب ث٘ي )ٛا

 -غذح غْاهل هٌِب :

 .خشٓ ٛغلت الوضاسغ٘ي أشاكض الؾنشٗخ الزٖ رْفش فشؿ غول الواًزؾبس  -0

فحٖ هغحبٟد غ٘حش الضساغحخ هوحب ٗنحطش ثػل الْؽحذاد اٟداسٗحخ ٟ رزحْفش فِ٘حب فحشؿ غوحل  -0

 .غلت عكبًِب للػول فٖ الوغب  الضساغٖ أ

ٛؽحغبس  ُزوحبمٝلػغكشٗخ ّالوذً٘خ لقلحخ الحذغن ّالزؾبز ثبلْظبئف اٝغلت الغكبى اأ االشغجخ لذ -9

 .الٌخ٘ل 

 .غزثِن للػول فِ٘ب ٗقزقبدٗخ للغكبى هوب أكضش ق٘وخ أخشٓ أالزْعع ثضساغخ هؾبف٘ل صساغ٘خ  -1

ؽحغبس الٌخ٘حل هوحب اًػكحظ غلحٔ قلحخ أوحبدٕ ّالوػٌحْٕ ل٠عحزضوبس ثضساغحخ غذم ّعحْد الحذغن ال -5

 .الػبهل٘ي فِ٘ب 
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 ( ًْظ الػبهل٘ي فٖ الجغزبى52عذّ  ) 

 ( .13اٌذساعخ اٌٍّذأٍخ , عؤاي )اٌجبحش ثبالػزّبد ػٍى اٌّظذس: 

 

 ٔىع اٌؼبٍٍِٓ

 االداسٌخاٌىحذاد 

ِشوض لضبء 

 اٌغّبوح
 اٌغىٌش

ِشوض لضبء 

 اٌشٍِضخ
 إٌغًّ اٌهالي اٌّغذ

ِشوض لضبء 

 اٌىسوبء

ِشوض لضبء 

 اٌخضش
 اٌذساعً

ِشوض 

لضبء 

 اٌغٍّبْ

 ثظٍه
 ِغّىع ِغّىع

 % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد

 1666 181 - - - - 6661 13 12 18 8665 13 63 12 15 15 83 24 56 14 93 9 63 15 ِٓ داخً اٌؼبئٍخ 

 2364 63 - - - - 3363 5 28 1 1365 13 43 8 25 5 23 6 44 11 13 1 43 13 ػّبي ثبَعش 

 133 253 - - - - 133 15 133 25 133 83 133 23 133 23 133 33 133 25 133 13 133 25 اٌّغّىع
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 فٖ الجغزبى( ًْظ الػبهل٘ي 00عذّ  )

 

 ( .51اٌّظذس : اٌجبحش ثبالػزّبد ػٍى عذوي )

غخ فحٖ اًغحبص عحشالزلق٘ؼ الزحٖ رؾزحبط  هْاعنٗنطش فبؽت الجغزبى الٔ علت غذد هي الػوب  فٖ 

 . هي ثذاٗخ اراس ؽزٔ هٌزقف ؽِش ً٘غبى ٗوزذ فٖ ّقذ هػ٘ي ًٟؾقبسُبالػول ّ 

م ّصساغزِححب ّث٘ػِححب ٛالفقححل غححي الٌخلححخ ازححٖ رؾزححبط الححٔ فنحح٠ غححي غول٘ححبد قلححع الفغححبئل ال      

 ركشٗت الٌخ٘ل ّرٌظ٘فِب هي الغػف الضائذ ّالزٕ ٗخلـ الٌخلخ هي الؾؾشاد .ّغول٘بد 

خش ؽغت ًْظ الػول ّاٟرفبز ث٘ي فبؽت الجغزبى ّالػبهل آشح الػوب  هي هكبى الٔ ع  أرخزلف     

ن فٖ القنحب  ِللػوب   ،هوب ٗغ  ا  ع٘ذ ( الف دٌٗبس ، ُّٖ رْفش دخ٠  05 -02الزٖ رزشاّػ هب ث٘ي )

غوحب  الوٌغحضح  ، هوحب ٗزطلحت ٛهي الػوب  غلٔ الحشغن هحي كضحشح ا كجش غذد  أغلٔ الجطبلخ ّرؾ ٘ل 

الححذغن لِححزٍ الؾححشٗؾخ ّرطححْٗش قححذسارِب ّهِبسرِححب ثوححب ٗخححذم  الوؾقححْ  الححزٕ ٗغححبُن فححٖ ؽوبٗححخ 

 هي ال زائٖ . ٟٛقزقبد الوؾلٖ ّالْهٌٖ ّ سفذ اا

 -شغبس إٌخًٍ :أظ صساػخ ّٔ -13

ًوحبه لك٘ف٘حخ أ(  ، اى ٌُب  غذح 00ؽكل )ّ( ، 50) ظِشد هي خ٠  الذساعخ الو٘ذاً٘خ ّعذّ     

 -ؽغبس الٌخ٘ل داخل الجغزبى ُّزٍ اًٟوبه ُٖ :أّ رْاعذ أرشر٘ت 
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هححع  ب  اّ هخزلطحح ب  اّ هزؾححبثك ؽححغبس فححٖ ُححزا الححٌوو هزححذاخ٠  ٛٗكححْى رشر٘ححت ا -: اٌّخأأزٍظاٌأإّٔظ  -1

عحذا فحٖ كضحش ؽحْ٘غب  ّرْاٛ ٗقزقش غلٔ ًْظ ّاؽذ فقحو ُّحْ ااًْاظ أخشٓ هي أؽغبس الٌخ٘ل ّٟ

٪( هححي الوغوححْظ الكلححٖ ، ّظِححشد ثؾححكل 31ر ؽححكلذ ًغححجخ )إ( ، 0١هٌطقححخ الذساعححخ ، فححْسح )

٪( فحٖ ؽح٘ي 20٪( ، صن عب  ثػذُب هشكض قنحب  الخنحش )022فٖ ًبؽ٘خ الٌغوٖ ّثٌغجخ ) اعبط  

 ٪( .2,) قل٘لخ ثل ذلذساعٖ ًغجخ ؽكلذ ًبؽ٘خ ا

عذٗحذح  فحٌبف  أى الوحضاسغ٘ي ٗػوحذّى إلحٔ صساغحخ أزا الٌوو ثِزٍ الك٘ف٘خ ٗػْد الحٔ اى ظِْس ُ    

ؽححغبس فححٖ الجغححزبى ٛغححذاد األٌححبدسح  لزػححْٗل الححٌقـ الؾبفححل فححٖ ا ّالٌْغ٘ححخراد اًٟزححبط الغ٘ححذ 

اّ اى ٗكْى الققذ هٌِب رضّٗذ الػبئلحخ دخبلِب فٖ غول٘خ الزغْٗ  ّٝإهذادٍ ثأفٌبف رغبسٗخ عذٗذح 

ثِحزا الٌححْظ هححي الزوححْس ّرٌبّلِححب فححٖ هٌبعحجبد هػٌ٘ححخ ّخقْفححب  فححٖ ؽححِش سهنححبى ، اٟ اى ُححزا 

ًحْاظ أخحشٓ أزِحب غ٘حش هٌزظوحخ ثغحجت الزحضاؽن هحع ركحْى صساغ إر  الٌوو ْٗاعحَ ثػحل الوؾحك٠د 

اعححزخذام اٟٙد ٗؾححذ هححي  هوححبؽححغبس ٛالقححؾ٘ؾخ فححٖ ق٘ححبط الوغححبفبد ثحح٘ي اّغححذم ارجححبظ الطححشز 

ًزبع٘خ فٖ الوغزقجل ّغلٔ الػٌبٗخ ثزلع اٟؽغبس ّهي صحن ظِحْس ٝالضساغ٘خ ّرتصش غلٔ اًٝزبط ّ ا

 شاد ّاٟهشاك فِ٘ب. القْاسك ّالؾؾ

ؽحغبس الٌخ٘حل خحبسط هٌطقحخ الجغحزبى ثأسامحٖ عذٗحذح اّ أٗققذ ثِب صساغخ   -إٌّظ إٌّفشد : -2

%( ّعب د ًبؽ٘خ الحذساعٖ 01ّقذ اؽزلذ ُزٍ الطشٗقخ ًغجخ ) ( ،03) ثأهشاف الجغزبى ، فْسح

ُحزا ،  ٪(3ٌغحجخ )ثّاقلِب فحٖ قنحب  الخنحش  ٪( 02صن ثػذُب قنب  الشه٘ضخ )، ٪(  0,4١ثٌغجخ )

ؾغححت ًححْظ ثثزؾذٗححذ هغححبؽخ اٛسامححٖ الغذٗححذح ّرِ٘ئزِححب للضساغححخ  ثِححزا الححٌوو ٗقححْم الوضاسغححْىّ

  -اٟسك ّؽكلِب ّغشمِب هي خ٠  رؾكن ثػل الػْاهل فِ٘ب ُّٖ :

 . صبى   هبئٖ   ّ إ هقذس  أ* قشة الوْقع هي الٌِش 

 ّ قلزِب لنوبى ع٠هخ الفغبئل الغذٗذح هي ال٠ِ .أه٠ػ ٛسك هي ّعْد اٛ* الزأكذ هي خلْ ا

اٛسك  ، ًِٛب  رػشقحل ًوحْ غلٔ الٌجبربد الزٖ رٌوْ  عو٘عصالخ إسك ثطشٗقخ ع٘ذح ّٛ* ؽشاصخ ا

 .رلع الفغبئل 

 .ّ هشٗقخ الخطْه الوغزق٘وخأػبد ب ثٌظبم الوشثه  اإؽذٓ الطشز الوػشّفخ  ّف * رخط٘و الجغزبى 

 0كبًذ ًغجخ ُزا الٌوو مئ٘لخ عذا فِحْ ٟ ٗؾحكل عحْٓ ًغحجخ )  -ّٔظ صساػخ إٌىع اٌىاحذ :  -3

غلححٔ فححٌف ّاؽححذ هححي  فِ٘ححبّٗححزن الزشك٘ض ، ًّبؽ٘ححخ الححذساعٖ ٪( ، ّاقزقححشد فححٖ قنححب  الشه٘ضححخ

خقْفححب  راد الزكححبل٘ف سامححٖ الوزححْفشح ًّححْظ الٌخ٘ححل ًفغححَ الزوححْس ٛعححجبة رزػلحح  ثٌْغ٘ححخ اٛ

 الوٌخفنخ فٖ اٝغذاد ّالزغْٗ  ، ّقذ رقزقش فٖ ثػل اٛؽ٘بى غلٔ ًْظ ّاؽذ ّخقْفب   
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 صساغخ اؽغبس الٌخ٘ل( ًوو 50عذّ  ) 

 ( .12اٌذساعخ اٌٍّذأٍخ , عؤاي )اٌجبحش ثبالػزّبد ػٍى اٌّظذس : 

 

 طشٌمخ اٌضساػخ

 اٌىحذاد االداسٌخ

ِشوض لضبء 

 اٌغّبوح
 اٌغىٌش

ِشوض لضبء 

 اٌشٍِضخ
 إٌغًّ اٌهالي اٌّغذ

ِشوض لضبء 

 اٌىسوبء

ِشوض لضبء 

 اٌخضش
 اٌذساعً

ِشوض لضبء 

 اٌغٍّبْ
 ثظٍه

ِغّى

 ع

ِغّى

 ع

 % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد
 % اٌؼذد

 2 5 - - - - 1363 2 - - - - - - - - - - 12 3 - - - - ٔىع واحذ

رذاخً ثٍٓ 

 االٔىاع 
21 84 8 83 11 68 25 8363 11 85 23 

13

3 
13 8165 23 92 9 63 - - - - 213 84 

 14 35 - - - - 2661 4 8 2 1265 13 - - 15 3 1661 5 23 5 23 2 16 4 ِٕفشدح 

 25 ِغّىع 
13

3 
13 

13

3 
25 

13

3 
33 133 23 

13

3 
23 

13

3 
83 133 25 

13

3 
15 133 - - - - 253 133 
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 ل( ًوو صساغخ اؽغبس الٌخ00٘) ؽكل

 

 ( .51ػًّ اٌجبحش ثبالػزّبد ػٍى عذوي )اٌّظذس : اٌشىً ِٓ 

    ثغبر٘ي الغوبّح الؾشق٘خفٖ  الٌوو الوزذاخل ٛؽغبس الٌخ٘ل( 0١فْسح )

             

 . 2323 /  2  / 11ثزبسٌخ   اٌجبحشاٌّظذس :              
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    ا  خن٘ش -الْسكب   الٌوو الوٌفشد فٖ الضساغخ( 03فْسح )                      

 . 2323 / 2/  21ثزبسٌخ  اٌجبحشاٌّظذس :                   

ٌْث٘خ ًخ٘ل الضُذٕ الزٕ ٗلقٔ سّاعب  كج٘شا  ل٘ظ فٖ هٌطقخ الذساعخ فقو ّإًوب فٖ الوؾبفظبد الغ

 ( .           02غوْهب  ، فْسح )

ّاؽحذح ، ُّحٖ ثطشٗقحخ كل الػول٘بد الغبثقخ رغزػول  هشٗقخ رؾن٘ش الفغحبئل  أى  كوب ارنؼ اٗنب 

خححش ،  كوححب اى ثػححل اٟقنحح٘خ آّ هححي هكححبى ألجغححزبى ًفغححَ الطشٗقححخ الزقل٘ذٗححخ عححْا  كبًححذ هححي ا

 اخز الطلت غلِ٘ب  هوبّخقْفب  الغوبّح ّ الغْٗش ّ الْسكب   عب د ثأفٌبف ًبدسح ّع٘ذح  

 ثغبر٘ي الظْالن -الْسكب   ًوو صساغخ الٌْظ الْاؽذ( 02ْسح )ف

  . 2323 / 2 /11 ثزبسٌخ اٌجبحش ٌّظذس : ا                    
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ًوححب رْعححػذ لزؾححول الوؾبفظححبد أخححشٓ ، لحح٘ظ فححٖ هٌطقححخ الذساعححخ فقححو ثبٟصدٗححبد عححٌخ ثػححذ ا    

 اٛخشٓ هضل القبدع٘خ ّكشث٠  ّالٌغف .

هضل فٌف الجلكخ  ّالحجػل  ب  ( الف52222 – 05222عػبس الفغبئل رجػب  لزلع هي )أخزلفذ ا        

دافع كج٘ش ٟى ٗكْى ُّْ هب ٌٗطج  غلٔ فٌف ) الجشؽٖ ( ، ُّزا  ب  ( الف022222اٟخش ٗقل ) 

ًحْاظ الٌحبدسح ّراد اًٟزبع٘حخ ٜل ٟعح٘وباعحطخ الضساغحخ  الٌغح٘غ٘خ  كضبس الٌخ٘حل ثٌُْٛب  هخزجش 

 فؾبة الجغبر٘ي فٖ داخل الوؾبفظخ ّخبسعِب.أل٘خ  ّث٘ػِب غلٔ الػب

ًححْاظ الوؾححذدح هغححجقب هححي  ٛخحح٠  اًزخححبة ا ْاعححطَ الفغححبئل هححيرححزن هشٗقححخ صساغححخ الٌخ٘ححل ث    

صٌححب  ّعححْد الضوححبس غلِ٘ححب قجححل فقححلِب غححي الٌخلححخ اٟم ، لنححوبى ًححْظ القححٌف أفححٌبف الزوححْس ّأ

الوطلْة، ّثِزٍ الطشٗقخ ٗزن اخز٘بس الفغبئل راد الٌْغ٘خ الغ٘ذح ّالوكزولخ الٌوْ ّراد الػوش الزٕ 

( ك حن  هحع ّعحْد 05 -05لزٕ ٟ ٗزػذٓ ّصًِحب )كج٘شح الْصى ّ الؾغن اال د (اعٌْ 5-9ٗزشاّػ )

ح ،  ار ٗحزن فقحل رزحْفش لحذِٗن  الخجحشح ّالوِحبس الغزّس الظحبُشح ، ّٗقحْم ثػول٘حخ ال حشط اؽحخبؿ  

هحي الغحػف ال٘حبثظ ّرقلحن ،  لخ ؽبدح رغؤ )الِ٘ن ( ّثػحذُب رقلحع الفغح٘لخ ّرٌظحفآالفغبئل ثْاعطخ 

رٌقحل الحٔ هكحبى لِ٘ب الوج٘ذاد الفطشٗخ ّهي صحن رٌقحع فحٖ الو٘حبٍ لنحوبى الشهْثحخ ّثػحذُب إّرنبف 

 ( .02ال شط ، فْسح )

   هؾشثخ الغٌْث٘خ -الشه٘ضخ قنب   هشز صساغخ الفغبئل( 02فْسح )

                    

                  

 

                

 

 

 

 . 2323 / 3 / 23ثزبسٌخ   اٌجبحشاٌّظذس : 
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 -ِؼذي اػّبس اشغبس إٌخًٍ : -14

رؾْلِحب ّر ٘حش  اؽغبس الٌخ٘ل ثوشاؽل ًوْ غذٗذح ّكل هشؽلخ  رأخز هذح صهٌ٘خ هػٌ٘خ فٖ روش         

ثزححذا ا  هحي غول٘ححخ غححشط الفغحح٘لخ فحٖ اٛسك ًّوُْححب ّكجشُححب ّرفشغبرِححب إخقبئقحِب ّفححفبرِب، 

فشدح  ّهشؽلخ اًٝزبط ، ّقحذ عحو٘ذ كحل هشؽلحخ ثبعحن هػح٘ي ٗػحشف ّفْٟ  الٔ هشؽلخ الٌخلخ الوٌ

  ى كبًذ ٌُب  اخز٠ف فحٖ رلحع الغحوبد هحب ثح٘ي هٌطقحخ ّاخحشٓ اّ ثح٘ي هؾبفظحخ ّاخحشٓ ،، أثِب 

خز الػوش اٛدًٔ ّ اٛغلٔ لكل فئخ ،  فظِشد رجػحب  لحزلع الفئحبد أّلزغِ٘ل دساعخ رلع الوشاؽل رن 

 -( :09ّؽكل)، ( 50)ٙر٘خ ، عذّ  ا

ُّٖ هي الوشاؽل  اّٟلٔ لضساغخ  اؽحغبس الٌخ٘حل ّرغحؤ  -عٕىاد ( : 13 -1اٌفئخ األوٌى ) -1

غشط الفغبئل ّرزن  ثطشز هزػذدح ، ُّزٍ الػول٘حخ ُحٖ فحٖ الؾق٘قحخ هحي الوشاؽحل الزحٖ رؾزحبط الحٔ 

ّؽفحش ثحذا  هحي غوبٗحخ قلحع الفغحبئل هحي الٌخلحخ اٟم خجشح ّدساٗخ كج٘حشح فحٖ غول٘حخ صساغحخ الفغحبئل 

ك٘ف٘ححخ ّ أمححبفَ اٟعححوذح الػنححْٗخ لِححب  ّم( ؽغححت ؽغححن الفغحح٘لخ  0×م0الغححْس ثأثػححبد هزغححبّٗخ )

، ار ٗكحْى ّهبئحل ًؾحْ الؾحوب  لزغٌحت صاّٗحخ عحقْه اؽحػخ الؾحوظ ّمػِب ثبلؾفش ثؾحكل فحؾ٘ؼ 

ّقلجِب ٌٗوْ ّٗزْغل فٖ اٛسك  فَ٘ أى الزٕ ٗغزط٘عّ  الغزس الشئ٘ظ للفغ٘لخ فٖ ّمػَ الػوْدٕ

هشؽلخ ثذاٗخ  الٔصن ٗغزوش ثبلٌوْ  ،ًؾْ اٟغلٔ ّهشرفع غي ه٘بٍ الغقٖ لكٖ ٟ ٗذخلخ الوب  ّٗزػفي 

عٌْاد( ، ّقذ ّفلذ ًغجخ الٌخ٘ل فٖ ُزٍ الفئخ ؽغت  02اًٝزبط ؽزٔ ّفْ  الٌخلخ الٔ غوش ) 

 ٪( .,5الذساعخ الو٘ذاً٘خ الٔ  )

%( اهحب ثحبقٖ الْؽحذاد 4١,,ػذٍ الحذساعٖ ثٌغحجَ )%( صن عب  ث١2عب  قنب  ال٠ِ  ثٌغجخ )      

اٟداسٗخ فكبًذ اقحل هحي رلحع ، ُّحزٍ الٌغحت رحذ  غلحٔ غول٘حخ الزغذٗحذ الوغحزوش فحٖ اغلحت ثغحبر٘ي 

 ( .00طقخ الذساعخ ، فْسح )هٌ

 عحٌخ( 02-00)ُّٖ رغو٘خ هؾل٘خ ٗزشاّػ غوش الٌخلخ هحب ثح٘ي  -: اٌفئخ اٌضبٍٔخ ) ٔخًٍ إٌشى( -2

غحبئل الوزػلقحخ ثِحب، ّ رػحذ قلحت ًزبع٘حخ ّكضحشح الفًٝزبط ّالٌنظ ّصٗحبدح اٝهشؽلخ ارقل فِ٘ب الٔ 

٪( ,0١4ًزبط فٖ الجغزبى ّهب ٗػْ  غلَ٘ فحبؽت الجغحزبى ، ّفحلذ ًغحجخ  ُحزٍ الفئحخ ؽحْالٖ )ٝا

 ( .00اًزبع٘ب ، فْسح )ػلٔ الشغن هي قلزِب اٟ اًِب هي الوتهل اى رؾكل صق٠ ف

ّهححي  عححٌخ فححبكضش( 92ٗكححْى غوشُححب )ٍأأً اٌمأأذٌُ او اٌّغأأٓ اٌّزهبٌأأه ( : اٌفئأأخ اٌضبٌضأأخ ) إٌخ -3

قخ ، رضوحش فحٖ عحٌخ ًزبع٘زِب هقبسًخ ثبلفئبد الغبثأب الػبل٘خ ّقلخ عوع عزّغِب ّقلخ هْالِ، أففبرِب 

ححأّرٌقطححع فححٖ عححٌخ  شٓ ّرغححؤ ثوشؽلححخ )الوقبّهححخ( هوححب ٗححذفع فححبؽت الجغححزبى لزشكِححب لقححػْثخ خ 

  شه  أكبفؾخ ّالزٌظ٘ف ّقـ الزوْس ّ ُْ الػبهل٘ي فٖ اّقبد الزلق٘ؼ ّالوػبلغخ ّالورغلقِب هي قجل 
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 ( هػذ  اغوبس اؽغبس الٌخ٘ل50) عذّ 

 (.11اٌذساعخ اٌٍّذأٍخ , عؤاي )اٌجبحش ثبالػزّبد ػٍى اٌّظذس : 

 ِؼذي االػّبس

حغت 

 اٌغٕىاد 

 اٌىحذاد االداسٌخ

ِشوض لضبء 

 اٌغّبوح
 اٌغىٌش

ِشوض لضبء 

 اٌشٍِضخ
 ِشوض لضبء اٌىسوبء إٌغًّ اٌهالي اٌّغذ

ِشوض لضبء 

 اٌخضش
 اٌذساعً

ِشوض 

لضبء 

 اٌغٍّبْ

  ثظٍه

 % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد 

 56 143 - - - - 6661 13 63 15 5265 42 43 8 13 14 6364 19 56 14 63 6 48 12 (13)عٕخ ـ  

 2166 69 - - - - 23 3 24 6 3265 26 35 1 23 4 2363 1 24 6 33   3 28 1 (23ـ  11) 

 1664 41 - - - - 1363 2 16 4 15 12 25 5 13 2 1363 4 23 5 13 1 24 6 فأوضش( 23) 

 133 253 - - - - 133 15 133 25 133 83 133 23 133 23 133 33 133 25 133 13 133 25 اٌّغّىع
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 ( هػذ  اغوبس اؽغبس الٌخ٘ل09كل )ؽ

 ( .53ثبالػزّبد ػٍى عذوي )اٌّظذس : اٌجبحش 

ص٘ش غلحٔ ٗقػت الْفْ  فَ٘ الٔ قوخ الٌخلخ ، فن٠  غحي رحأص٘ش الػْاهحل الفغحْ٘لْع٘خ الزحٖ لِحب رحأ

ًزبع٘زِحب ّالػْاهحل الغْٗحخ اٟخحشٓ ،  ار رزػحشك الٌخلحخ الطْٗلحخ الحٔ إًوْ الٌخلحخ ّمحػفِب ّقلحخ 

ٗقحل فحٖ الٌِبٗحخ إلحٔ  اٟهشالحزٕالقْاغ  فحٖ ثػحل اٟؽ٘حبى ، هوحب ٗحتدٕ الحٖ ؽشقِحب ّ هْرِحب 

  .فبدح هي اعضائِب الوخزلفخ ّصساغخ فغبئل ف ٘شح ثوكبًِبٝالٔ اقز٠غِب ّا اللغْ 

 ( الٌخ٘ل الؾذٗش ال شط ثغبر٘ي الٌغو00ٖفْسح )

 

. 2323 / 3 / 23ثزبسٌخ  زمطذ اٌظىسحاٌّظذس : اٌ                  

0

10

20

30

40

50

60

70

 (10 -سنة )

(11- 20) 

 (فأكثر 20)



 الفصل الثالث

 

 

183 

ؽغبس رغبّص أالجغبر٘ي %(  ، ّرظِش فٖ ثػل 0,41ّفلذ ًغجخ الٌخ٘ل فٖ ُزٍ الفئخ الٔ )   

ل الطشز الزقل٘ذٗخ فٖ هػشفخ فؾبة الجغبر٘ي ثػأ(، ّٗغزخذم 09خ( فْسح )عٌ 052غوشُب )

ؽغبس الٌخ٘ل هي خ٠  ؽغبة ) الكشة(أغوش 
*
غلٔ الغزظ  ثؾكل غوْدٕ لكل ص٠س كشثبد  

 ُٖ عٌخ ّاؽذح

 ثغبر٘ي الشه٘ضخ ، ا  غجذ هؾغي (  الٌخ٘ل الٌؾ00ْفْسح ) 

 

      . 2323 / 8 / 16ثزبسٌخ   اٌجبحشٌّظذس : ا                    

 ثغبرٍٓ اٌغىٌش ( الٌخ٘ل الوغي09فْسح )

 

        . 2323 /  2  / 21ثزبسٌخ   اٌجبحش اٌّظذس :                    

                                                           

 لىاػذ اٌغؼف اٌٍبثظ واٌغضء االعفً ِٓ عزع إٌخٍخ   -اٌىشة : (*)
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  -اعزهالن  اٌزّىس : -15

بظ  الوغزْٓ الوػبؽٖ الزٕ غْام اٟخ٘شح ، ثغجت اسرفٛالطلت غلٔ الزوْس خ٠  اصاد        

بة الجغبر٘ي ٗشكضّى فؾأخز أًْاظ الغ٘ذح ، ّٛفٌبف ّاٛدٓ الٔ صٗبدح الطلت غلٔ اأثذّسٍ 

هي الوْاد الشئ٘غخ لوْائذُن ّعلػخ  ّغ ذدفٌبف الزٖ رلقٔ سّاعب ّعْقب ع٘ذا ،، ٛغلٔ صساغخ ا

ؾِْس اعز٠ِكب للزوْس الكضش أبى الزٕ ٗؾكل فٖ ؽِش سهن ّٟع٘وبْ  الضهي ، هقجْلخ غلٔ ه

 فٖ الػشاز .

اس فٖ رشث٘خ غلٔ اٟعزوش ِنثػنّؽغع  ب  هِو ب  خز عبًجأ اعز٠ِ  الزوْس كأغ٠ف   ى  إكوب     

 هؾزش  ث٘ي فجؼ ٌُب  رػبّىأش رطْس ؽزٔ اٟه   ى  إغ٠ف لِب ، ثل ٛالؾْ٘اًبد ّرْف٘ش ا

لٜفٌبف الشخ٘قخ  ّثبٛخـالجغبر٘ي ّالشغبح ثنوبى رلع الجغبر٘ي فٖ ّقذ الغٌٖ  افؾبة

ّرْفشُب ثكو٘بد هشرفػخ فٖ  ، فٌبف الضبًْٗخ راد الغػش الوٌخفلٛهي ا ثْففَهضل )الضُذٕ( 

 هٌطقَ الذساعخ .

ارنحؼ (  ،  ًْظ ّكو٘خ الزوْس الوغزِلكخ خح٠  الغحٌخ ، ار 01ّؽكل ) ، (59ّْٗمؼ عذّ  )    

( هحي ، ار كحبى اٟعحز٠ِ  22,22 اى هٌطقخ الذساعخ رغزِلع كو٘بد كج٘شح هي الزوْس رقحذس ثح .)

%( ، فٖ ؽح٘ي كبًحذ الكو٘حخ الوغحزِلكخ 0241( هي ّؽكل ًغجخ )92,,0الجؾشٕ قذ ّفل الٔ )

%( ، ُّححزا ٗػٌححٖ  اى ُححزٍ الٌغححجخ ,١24( هححي ، ثوححب ًغححجزَ )92١2,هٌِححب لٜغحح٠ف قححذ ؽححكلذ )

 سًخ ثٌغت اٟعز٠ِ  الجؾشٕ.كج٘شح هقب

%(، فحٖ ؽح٘ي  041,هي ؽ٘ش الزْصٗع الغ شافحٖ فقحذ عحب  قنحب  الْسكحب  ثٌغحجخ ثل حذ )اهب       

 %( ، هي ؽ٘ش اٟعز٠ِ  الجؾشٕ .0241عب د ًبؽ٘خ الذساعٖ )

ح,324ثل حذ ) خالذساعٖ اغلحٔ ًغحج خ٘فٖ ؽ٘ي اؽزلذ ًبؽ     ب اقلِحب فكحبى قنحب  الْسكحب  %( ، اه 

  %( هي ؽ٘ش اعز٠ِ  اٟغ٠ف .,9١4)ثٌغجخ 
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 ( ًْظ  اعز٠ِ   الزوْس ّكو٘زِب غلٔ هذاس الغٌخ59عذّ  )

 (22اٌذساعخ اٌٍّذأٍخ , عؤاي )اٌجبحش ثبالػزّبد ػٍى اٌّظذس :  

ٔىع 

 االعزهالن 

 اٌىحذاد االداسٌخ

ِشوض لضبء 

 اٌغّبوح
 اٌغىٌش

ِشوض لضبء 

 اٌشٍِضخ
 إٌغًّ اٌهالي اٌّغذ

ِشوض لضبء 

 اٌىسوبء

ِشوض لضبء 

 اٌخضش
 اٌذساعً

ِشوض لضبء 

 اٌغٍّبْ
   ثظٍه

اٌؼذد
 

%
اٌؼذد 
 

%
اٌؼذد 
 

%
اٌؼذد 
 

%
اٌؼذد 
 

%
اٌؼذد 
 

%
اٌؼذد 
 

%
اٌؼذد 
 

%
اٌؼذد 
 

%
اٌؼذد 
 

%
اٌؼذد 
 

%
اٌؼذد 
 

%
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 ( ًْظ  اعز٠ِ   الزوْس ّكو٘زِب غلٔ هذاس الغٌخ01ؽكل )

 

 ( .54اٌّظذس : اٌجبحش ثبالػزّبد ػٍى عذوي ) 

 -عجبة اٌزغٍش فً ِغبحخ اٌجغزبْ :أ -16

 عجبة  أػذح ل عٌْاد( اٟخ٘شح ُّزا الز ٘ش عب  02) ا  ر ٘شد هغبؽخ الجغبر٘ي كض٘شا  خ٠      

 -هٌِب :

الػْاهل  خكضش رأص٘ش هي ثبق٘أُّزا اٟقزطبظ كبى عبئشا  ّ، هي الجغبر٘ي  كج٘شح   اقزطبظ أعضا    -0

 (05ّالؾكل ) (51) ذ ه٠ؽظخ الغذّ ارخز ُزا الز ٘ش أؽكبٟ ّفْسا هزػذدح ، فػٌ  ر  إاٛخشٓ ، 

%( ، ُّزا الجٌب  ؽول الزْعػبد 1043كجش قذ كبًذ لجٌب  الوٌبص  ًّغجزَ )ٛى الٌغجخ اإًغذ 

ًفغِب ربسح اّ اًقغبهِب ربسح اخشٓ، كوب ٗؾول أؽ٘بًب  ث٘ع عض  هي الجغزبى ّخبفخ موي الػبئلخ 

 ِب ّرؾْلِب الٔ اعزػوبٟد اخشٓ .هٌطقخ اٛهشاف لؾخـ اخش ، ّهي صن عشف

ظِشد فٖ اًّٙخ اٛخ٘شح ظبُشح ق٘بم فبؽت الجغزبى ثقطع عض  هي ثغزبًَ قذ ٗكْى دًّن اّ  -0

، لَ حلػشفبد( ّثزلع ركْى الفبئذح كج٘شغخ هي القطع الغكٌ٘خ ) ااكضش اّ اقل ّرقغ٘وخ الٔ هغوْ

( قذ ؽولذ عو٘ع هؾبفظبد الػشاز ّل٘ظ هٌطقخ الذساعخ فقو ّقذ 01ُّزٍ الظبُشح  ، فْسح )

 . ؽغبس الٌخ٘ل هٌِب ثؾكل ّاععأؽشاز أرغشٗف رلع الجغبر٘ي ّاقز٠ظ اّ  رن
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٪( ، 9141ف ش ثٌغجخ )أ الجغزبى الٔ أعضا   سامٖ أعزوبغٖ ّ دّسٍ فٖ رقغ٘ن ٝسس اٛا -9

ة ّرقغ٘ن الْسس ث٘ي اٟثٌب  ّرؾْلَ ٛثػذ ّفبح ا ّثبٛخـُّٖ ؽبلخ رؾذس فٖ الشٗف الػشاقٖ 

 . الٔ ؽ٘بصاد  صساغ٘خ ف ٘شح

٪( صن 13فقذ عب  هشكض قنب  الشه٘ضخ ثبلقذاسح ًّغجزَ )  لجٌب  الوٌبص   اهب الزْصٗع الغ شافٖ

٪( صن عب د ثػذ رلع الْؽذاد  15ٌغوٖ ّ  هشكض قنب  الْسكب  ثٌغجخ ) ٗأرٖ ال٠ِ  ّ ال

 الوزكْس اٟخشٓ كوب ٗجٌِ٘ب الغذّ  

 

 (ثغبر٘ي الشه٘ضخ) رقغ٘ن الجغزبى الٔ قطع عكٌ٘خ( 01فْسح )                    

  2323 / 2 / 21ثزبسٌخ اٌجبحش اٌّظذس :                    
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 ( اعجبة الز ٘ش فٖ هغبؽخ الجغزبى51عذّ  )

( .21اٌذساعخ اٌٍّذأٍخ . عؤاي )اٌجبحش ثبالػزّبد ػٍى  اٌّظذس:  

اعجبة 

 اٌزغٍش

 اٌىحذاد االداسٌخ

ِشوض لضبء 

 اٌغّبوح
 اٌغىٌش

ِشوض لضبء 

 اٌشٍِضخ
 إٌغًّ اٌهالي اٌّغذ

ِشوض لضبء 

 اٌىسوبء

ِشوض لضبء 

 اٌخضش
 اٌذساعً

ِشوض لضبء 

 اٌغٍّبْ
   ثظٍه

 % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد

 4268 131 - - - - 2661 4 43 13 45 36 45 9 45 9 4364 13 48 12 43 4 43 13 ثٕبء ِٕضي

رمغٍُ اسع 

 اٌجغزبْ
8 32 3 33 8 32 12 43 1 35 6 33 21 3368 8 32 1 4666 - - - - 86 3464 

اهّبي 

اٌجغزبْ 

وِىد 

 االشغبس

6 24 3 33 4 16 4 1363 4 23 4 23 13 1662 6 24 4 2661 - - - - 48 1962 

البِه 

 ِشبسٌغ
1 4 - - 1 4 1 363 - - 1 5 4 5 1 4 - - - - - - 9 366 

 133 253 - - - - 133 15 133 25 133 83 133 23 133 23 133 33 13 25 133 13 133 25 اٌّغّىع
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 ( اعجبة الز ٘ش فٖ هغبؽخ الجغزبى05) ؽكل

 

 ( .56ًّ اٌجبحش ثبالػزّبد ػٍى عذوي )اٌّظذس : اٌشىً ِٓ ػ

 

 -اٌجغزبْ :عضاء ِٓ أالزطبع  -11

بؽخ غهي ه عضا   أ ٟقزطبظعجبة غذٗذح أٌُب   ى  إ( ، ,0( ّالؾكل )55ْٗمؼ الغذّ  )    

رلع ّ ٗقل فٖ ثػل  ي اكضش هي دًّن اّ قذ ٗكْى اقل هي٘الجغزبى ، ُّزا اٟقزطبظ قذ ٗكْى هب ث

(، لزا فقذ 0م022هغشد قطػخ هي اٟسك ٛغشاك الجٌب  ّالغكي قذ ركْى )الؾبٟد الٔ 

%( 0540%( ، فٖ ؽ٘ي عب د ًغجخ الج٘ع لٜغشاك اٟخشٓ الٔ )1341ّفلذ ًغجزَ الٔ )

 ف٘وب عب د اٟعجبة اٟخشٓ ثبلٌغت الوزكْسح فٖ الغذّ  .

كجش ًغجخ لغجت اٟقزطبظ أٖ فقذ ثشصد ًبؽ٘خ ال٠ِ  هي ؽ٘ش اهب ثبلٌغجخ للزْصٗع الغ شاف

 %( ،ّرلع ثغجت :١5هي اٟعزػوب  الغكٌٖ )

 بظ ًغجخ عكبى قنب  ال٠ِ  هوب رطلت اعزقطبظ هغبؽبد ّاعػخ هي ثغبر٘ي الٌخ٘ل  اسرف -0

فٌبف الٌخ٘ل الوْعْدح فٖ القنب  ّقلخ اًزبعِب هوب رطلت اعزػوب  اٟسامٖ أغذم عْدح  -0

 الضساغ٘خ لوؾبف٘ل اخشٓ 

 هع هزطلجبد صساغخ الٌخ٘ل  غذم رْفش هزطلجبد صساغخ الٌخ٘ل فٖ القنب  ثؾكل ٗز٠ئن -9
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 ( اعجبة اقزطبظ عض  هي الجغزبى55) عذّ  

( .28اٌذساعخ اٌٍّذأٍخ , عؤاي )اٌجبحش ثبالػزّبد ػٍى اٌّظذس :   

 ٔىع االلزطبع

 اٌىحذاد االداسٌخ

ِشوض لضبء 

 اٌغىٌش اٌغّبوح

ِشوض لضبء 

 إٌغًّ اٌهالي اٌّغذ اٌشٍِضخ

ِشوض لضبء 

 اٌىسوبء

ِشوض لضبء 

 اٌذساعً اٌخضش

ِشوض 

لضبء 

 ثظٍه اٌغٍّبْ

  

 % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد

 4864 121 - - - - 4661 1 52 13 43 32 45 9 15 15 5363 16 48 12 13 1 43 13 عىٓ

 1562 38 - - - - 1363 2 16 4 2368 19 13 2 5 1 6.1 2 12 3 13 1 16 4 ثٍغ

 162 18 - - - - 1363 2 8 2 165 6 13 2 - - 661 2 8 2 - - 8 2 اٌغبس

 668 11 - - - - - - 4 1 662 5 5 1 5 1 1363 4 4 1 - - 16 4 البِه ِششوع

 16 43 - - - - 2661 4 16 4 15 12 15 3 13 2 1363 4 23 5 13 1 23 5 رغشٌف

 664 16 - - - - - - 4 1 165 6 15 3 5 1 661 2 8 2 13 1 - - اعزضّبس

 133 253 - - - - 133 15 133 25 133 83 133 23 133 23 133 33 133 25 133 13 133 25 اٌّغّىع
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 عض  هي الجغزبى( اعجبة اقزطبظ ,0ؽكل )

 ( .51اٌّظذس : اٌجبحش ثبالػزّبد ػٍى عذوي ) 

اهححب اقححل الٌغححت فقححذ عححب  ٛغححشاك %( ، 12فححٖ ؽحح٘ي عححب  هشكححض قنححب  الْسكححب  ثٌغححجخ )    

عحب د ًغحجزِب عزضوبس ار اًخفنذ الٌغت فٖ كل الْؽذاد اٟداسٗخ هب غذا  ًبؽ٘خ الٌغوحٖ الزحٖ ٝا

رٌوْٗحخ هِوحخ هحي خح٠  غحشك الجغحبر٘ي الزحٖ ركحْى وتؽحشاد ّ ثحْادس الؽحذٓ أ%( ، ُّٖ 05)

فبلؾخ لًٞزبط ، لكي افؾبثِب غ٘ش قبدسٗي غلٔ  اٟعزوشاس ثشغبرِب ّاُٟزوبم ثِحب ف٘حزن غشمحِب 

 بد عٌٖ الوؾقْ  اّ هب ؽبثَ رلع .ل٠عزضوبس ثؾكل دائن اّ فٖ اّق

 -عؼبس اٌجغبرٍٓ :أ - 18

ؽذدد ار ،  الػْاهل  الزٖ  رؾذد الغػش الٌِبئٖ لِبرخنع اعػبس الجغبر٘ي الٔ عولخ هي       

اٟعػبس رجػب  للوْقع الغ شافٖ الزٕ ٗؾ لِب هي ؽ٘ش القشة ّالجػذ غي هشاكض الوذٌٗخ ّافٌبف 

الٌخ٘ل ّغذدُب ًّْظ هشز الٌقل الوغزخذهخ ّرْفش الز٘بس الكِشثبئٖ ًّْظ الزشثخ ، ّؽزٔ 

كوب اى الجغبر٘ي الزٖ ٗزن ث٘ػِب اّ الزٖ ٗكْى الطلت  الزغوػبد الغكبً٘خ الوْعْدح ثبلقشة هٌِب ، 

غلِ٘ب ثكضشح رلع الزٖ  ركْى قشٗجخ الٔ هشاكض الوذى غلٔ الػكظ هي الجغبر٘ي الجػ٘ذح غٌِب الزٖ 

 ًغذ قلخ الطلت غلِ٘ب اّ ث٘ػِب  لٜعجبة اٟر٘خ :

 .عػبسُب أوب عجت فٖ رذًٖ ق٘وخ الجػذ غي الوشاكض الؾنشٗخ ه -0

 .قلخ الخذهبد اٟعزوبغ٘خ فٖ الوٌبه  الجػ٘ذح غي الوشاكض الؾنشٗخ  -0
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 .خشٓ ثؾضب غي فشؿ الػول أرلع الجغبر٘ي الٔ هٌبه  فٖ غلت الوضاسغ٘ي أُغشح  -9

 .غذم رْفش هزطلجبد اًٟزبط الضساغٖ فٖ الجغبر٘ي الجػ٘ذح غي هشاكض الوذى  -1

ذًّن ( لهلْ٘ى دٌٗبس  922222222-052222222رجل  ق٘وخ الجغبر٘ي القشٗجخ الٔ الوذٌٗخ )    

الغوبّح ، ُّزا ٗؾول الجغبر٘ي الزٖ رؾ٘و ثوشكض الوذٌٗخ ، اهب الوٌبه  الزٖ  خثبلٌغجخ  الٔ هذٌٗ

ًن ( اهب الوٌبه  الجػ٘ذح ف٘كْى هلْ٘ى / دّ 92 -05٘زشاّػ اعػبسُب هب ث٘ي ) رْعذ ثبٛهشاف ف  

 .قل هي رلع أ

 52فٖ ثبقٖ الْؽذاد اٟداسٗخ هضل الشه٘ضخ ّالْسكب  ، ار رقل  الٔ )عػبس الجغبر٘ي أوب رزجبٗي ك

 هلْ٘ى للذًّن الْاؽذ( قشة الوذى .  

ر رن إهٌطقخ الذساعخ للذًّن الْاؽذ ،  عػبس الجغبر٘ي فٖأ( ، 0١ّؽكل )، ( ,5ٗؾلل الغذّ  )    

  -رقغ٘ن اٟعػبس ؽغت فئبد هػٌ٘خ  ُّٖ :

( ، ١١)  %( ّهغوْظ ثل  9243ثل ذ ) خالْاؽذ ، اؽزلذ ًغجهلْ٘ى للذًّن فبقل (  02)   -0

%( ّثبقٖ 02%( ّاقلِب فٖ قنبئٖ الغْٗش ّالٌغوٖ ثٌغجخ )9,49) خقنب  الْسكب  ثٌغجعب  

  %(.9949 -01الْؽذاد اًؾقشد الٌغت ث٘ي )

( ، ار عب  قنب  الٌغوٖ 022%( ثوغوْظ ثل  ),194( هلْ٘ى ، ثل ذ ًغجزِب )00-02) -0

%( لكل هٌِوب . اهب ثبقٖ 52%( صن اقن٘خ الغْٗش ّالوغذ ّال٠ِ  ثٌغت )2,ثأغلٔ ًغجَ )

 %( لكل هٌِوب.11 -03الٌغت فقذ اًؾقشد ث٘ي )

الٌغجخ اٟغلٔ فٖ  ( ، كبًذ1,%( ّهغوْظ  ),054ثل ذ ًغجزِب )هلْ٘ى فبكضش(  00)  -9

  %( .0,4١%( ّاقلِب فٖ قنب  الوغذ ثٌغجَ )13قنب  الغوبّح )

 -:  اعزشبسح اٌّهٕذعٍٓ اٌضساػٍٍٓ -19

ؽو٠د الوكبفؾخ الزٖ رغشٕ  ٗقزقش دّس الوٌِذع٘ي الضساغ٘٘ي فٖ هٌطقخ الذساعخ غلٔ

ركْى الؾو٠د ّالغْٟد دّسٗخ ّفٖ ثذاٗخ الوْعن الضساغٖ ّرؾول  ر  إالْصاسح ، هي  خكل عٌ

بثبد الوشم٘خ فٝد الوكبفؾخ ثبلزؾشٕ ّالكؾف غي اهٌبه  الوؾبفظخ ، ّرقبم ؽو٠ عو٘ع

 عشا  غول٘خ إلوضاسغ٘ي ل شك هي ا سؽبد الضساغٖ ّثؾنْس هغوْغخ  ٝثبلزػبّى هع قغن ا
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 الجغبر٘ي للذًّن الْاؽذ( اعػبس ,5عذّ  )

( .29اٌٍّذأٍخ , عؤاي )اٌذساعخ اٌجبحش ثبالػزّبد ػٍى اٌّظذس : 

 فئخ االعؼبس 

 اٌىحذاد االداسٌخ

ِشوض لضبء 

 اٌغّبوح
 اٌغىٌش

ِشوض لضبء 

 اٌشٍِضخ
 إٌغًّ اٌهالي اٌّغذ

ِشوض لضبء 

 اٌىسوبء

ِشوض لضبء 

 اٌخضش
 اٌذساعً

ِشوض 

لضبء 

 اٌغٍّبْ

   ثظٍه

 % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد

ٍٍِىْ 13

 فألً
6 24 2 23 8 32 13 3363 6 33 4 23 29 3662 8 32 4 2661 - - - - 11 3368 

11-

 23ٍٍِىْ
1 28 5 53 11 44 15 53 13 53 12 63 31 3868 11 44 1 4666 - - - - 139 4366 

ٍٍِىْ 21

 فأوضش
12 48 3 33 6 24 5 1661 4 23 4 23 23 25 6 24 4 2661 - - - - 64 2566 

 133 253 - - - - 133 15 133 25 133 83 133 23 133 23 133 33 133 25 133 13 133 25 اٌّغّىع
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 ( اعػبس الجغبر٘ي للذًّن الْاؽذ0١)ؽكل 

 ( .59: اٌجبحش ثبالػزّبد ػٍى عذوي ) اٌّظذس

هبى ّرػ٘٘ي الْقذ ٛالزؾذٗذ غلٔ اعشا اد الغ٠هخ ّارجبظ الطشز القؾ٘ؾخ ّأالوكبفؾخ ّ     

َ   خالوٌبعت لػول٘ الضساغ٘٘ي فٖ هذٗشٗخ  ٌِذع٘يٗجل  غذد الو. اعزخذام الوج٘ذ الضساغٖ هي غذه

، ار ٗقْم ُتٟ  ثػول٘بد  ّالفٌٖاؽخبؿ( فقو ، فن٠ غي  الكبدس الْقبئٖ  02الوضٌٔ )  خصساغ

الوكبفؾخ هغزقؾج٘ي هػِن الونخبد الضساغ٘خ الزٖ رؾولِب الوشكجبد  ّاعزػوب  الونخبد 

 ال٘ذّٗخ الزٖ رؾول غلٔ الظِش.

ًغجخ اٟعزؾبساد الوشم٘خ ثل ذ  ى  إزنؼ ( ، 03ٗ( ّالؾكل )5١) غٌذ رؾل٘ل الغذّ     

الذساعخ الٔ  خر رزػشك هٌطقإ%( ،  25ْسكب  ثٌغجخ )%( ، ّرشكضد فٖ هشكض قنب  ال2243)

فبثبد الوشم٘خ ّالؾؾشاد ّالقْاسك لزا ٗكْى ًْظ اٟعزؾبسح الوقذهخ هي ٝالػذٗذ هي ا

ن  ّقبٗخ الوضسّغبد اٟفبثبد الوشم٘خ ّالْقبٗخ هٌِب . ؽ٘ش ٗقْم قغ غيالوٌِذع٘ي الضساغ٘٘ي 

ؾغت الْؽذاد اٟداسٗخ ثالوضاسغ٘ي  ؾغت هب رن رجل٘ َ هي ثفٖ ثغبر٘ي الٌخ٘ل  خثغْٟد رفقذٗ

 ّالخطخ الوزجػخ فٖ رلع . 

ثٌغجخ ّالغْٗش رشكضد فٖ قنب  الٌغوٖ  ّ%( 143سؽبد الضساغٖ فكبًذ )ٝاهب ًغت ا

%( ، فٖ قنب  الذساعٖ  141) مػ٘فخ ثٌغجخهي صن كبًذ ًغجخ الزذسٗت الضساغٖ %(، 02ّ)

(0949.)% 
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 هوب رقذم  ٗوكي اعزٌزبط هغوْغخ هي الٌقبه فٖ ُزا الوغب  اثشصُب :    

 مػف دّس اعزؾبسح الوٌِذع٘ي الضساغ٘٘ي فٖ هٌطقخ الذساعخ .  -

فبثبد ٗزن الزجل٘  غٌِب هي إفٖ ؽبلخ ظِْس ع٘ي الضساغ٘٘ي اٟ ٟ رزن صٗبسح الجغبر٘ي هي الوٌِذ -

 الوضاسغ٘ي .

سامٖ أهٌطقخ الذساعخ هي ثغبر٘ي ّ ٌَنوزٟ ٗزْاف  غذد الوٌِذع٘ي الضساغ٘٘ي هع هب ر -

 صساغ٘خ .

ًزبط ّرغٌت ّقْظ الخغبئش ٝٗضٗذ هي سفع ا ى  إغبدح الزأُ٘ل الزٕ هي الووكي إغ٘بة الزذسٗت ّ -

 فٖ الوؾقْ  .

 -: شغبس إٌخًٍأِشاع اٌزً رظٍت ألا -23

 عوبلِب ثبٟرٖ: إفٖ ثغبر٘ي هٌطقخ الذساعخ ، ٗوكي هشاك ٛعجبة الٔ اًزؾبس اٛدد الكض٘ش هي اأ

ُزٍ  غيفبثبد ّغذم هػشفزِن ثبٛمشاس الٌبعوخ ٝثػل افؾبة الجغبر٘ي أُوب  إ -0

 هشاك.ٛا

 الوػلْهبد الكبف٘خ للؾػت الضساغ٘خ ّفشز الوكبفؾخ . غطب إغذم  -0

لوٌبعت لْقذ الوكبفؾخ الزٕ غذم الوكبفؾخ الوغزوشح غٌذ اٟفبثخ اّٟلٔ ّغذم اخز٘بس الْقذ ا -9

 ؽِش ؽضٗشاى  . خثذاٗخ ؽِش رؾشٗي الضبًٖ ّل بٗ ؽ٘بًب هيأٗجذأ 

 اعزػوب  عشغبد غ٘ش كبف٘خ  هي الوج٘ذ .  -1

 ؽشاف ّالوزبثػخ الوغزوشح . ٝققْس هي الؾػت الضساغ٘خ ثػذم ا   -5

 -هشاك الزٖ رٌزؾش فٖ هٌطقخ الذساعخ ُٖ :ُٛن اأ

ؽغبس الٌخ٘ل ّرغجت خغبئش فٖ رق٘ت أ هشاك الفطشٗخ الزٖٗػذ هي اٛخ٘بط هلع الٌخ٘ل : -أ

 ( ، ّؽول عو٘ع02ؽكل )، ّ( 53%( ، عذّ  )10ؽ ل ًغجخ ثل ذ ) ، كو٘خ الوؾقْ 

%( ، ُّزٍ الٌغجخ الوشرفػخ ٗوكي 5949) خالذساعٖ ثٌغج خعب د ًبؽ٘ ّداسٗخ ٝالْؽذاد ا

هضل ُزا الٌْظ هي سعبغِب ٛعجبة رزػل  ثبلوْقع الغ شافٖ للٌبؽ٘خ الزٕ ٗػول غلٔ اًزؾبس إ

ّقلخ  سغبٗخ  ثذّى   ّرشكِب  ٛؽغبس الٌخ٘ل  هي الوضاسغ٘ي  الوزػوذ  ُوب ٝهشاك ّ اٛا

 خ ثأًفغِن  فؾبة الجغبر٘ي الٔ الوكبفؾألزا ٗنطش ، بلوج٘ذادث ٗزػل ف٘وب الزخق٘قبد الوبل٘خ 
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 ( ًْظ اعزؾبسح الوٌِذع٘ي الضساغ٘٘ي5١عذّ  )

 

 ( .34اٌذساعخ اٌٍّذأٍخ, عؤاي )اٌجبحش ثبالػزّبد ػٍى اٌّظذس : 

 

ٔىع اعزشبسح 

اٌّهٕذعٍٓ 

 اٌضساػٍٍٓ

 اٌىحذاد االداسٌخ

ِشوض لضبء 

 اٌغّبوح
 اٌغىٌش

ِشوض لضبء 

 اٌشٍِضخ
 إٌغًّ اٌهالي اٌّغذ

ِشوض لضبء 

 اٌىسوبء

ِشوض لضبء 

 اٌخضش
 اٌذساعً

ِشوض 

لضبء 

 اٌغٍّبْ

   ثظٍه

 % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد

 9368 221 - - - - 8661 13 92 23 95 16 93 18 93 18 8666 26 88 22 93 9 88 22 اعزشبساد ِشضٍخ

 468 12 - - - - - - 4 1 265 2 13 2 - - 661 2 8 2 13 1 8 2 اسشبد

 464 11 - - - - 1363 32 4 1 265 2 - - 13 2 661 2 4 1 - - 4 1 رذسٌت 

 133 253 - - - - 133 15 133 25 133 83 133 23 133 23 133 33 133 25 133 13 133 25 اٌّغّىع
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 ( ًْظ اعزؾبسح الوٌِذع٘ي الضساغ٘٘ي03ؽكل  )

 

 ( .59اٌّظذس : اٌجبحش ثبالػزّبد ػٍى عذوي )

فٖ ؽ٘ي كبى قنب   ّ هي الؾػت الضساغ٘خ ،أ خز الوؾل٘هي الغْالوج٘ذاد  هي خ٠  ؽشا  

شإّ ّالؾ٠ّٕ ّ الغبٗش ٗق٘ت اكضش اٟؽ٘بى افٌبف الخن  %(03فبثخ ثٌغجخ  )إلخنش اقل ا

 . (05) فْسح ّالؾْٗضٖ

كض٘شح  ا  مشاسّرغجت أالزٖ رق٘ت صوبس ّعػف الٌخ٘ل هػب  فبد  الؾؾشٗخإؽذٓ اٛ الذّثبط : -ة

%( 90ش ثٌغجخ )عب  قنب  الخن ّ%( ,004ثل ذ ) خعب د ؽؾشح الذّثبط ثٌغج ،لٌخ٘ل الزوش

مػبفِب ارا لن ركبفؼ إؽغبس الٌخ٘ل ّأرغجت ٠ُ   ّقذ%(، 0949الذساعٖ ) خقلِب فٖ ًبؽ٘أّ

 ثؾكل هجكش ّفؾ٘ؼ.  

هشؽلخ  ّ خبفخ فٖ ثذاٗخ هْعوِبؽغبس الٌخ٘ل ؽؾشح ف ٘شح رق٘ت صوبس أغٌكجْد ال جبس : -ط

، ثل ذ ًغجزَ غجت خغبئش اقزقبدٗخ للوؾقْ  الضوبس لًْب رشاث٘ب هوب ر   ركزغٖ رإ،الكوشٕ 

فبثبد فٖ الذساعٖ الٔ ٝاًخفنذ ا ٘ي%( ، فٖ ؽ12) خرٔ قنب  الغْٗش ثٌغجّأ%( ,024)

(0949.)% 

رػذ هي الؾؾشاد الخط٘شح ّالوٌزؾشح ثؾكل ّاعع رق٘ت صوبس الٌخ٘ل  ؽؾشح الؾو٘شح : -0

 خعٖ ثٌغجالذسا خ%( ، عب  قنب  الٌغوٖ ًّبؽ00٘ب )ثل ذ ًغجزِ ،ّرتدٕ الٔ رثْلِب ّرغبقطِب  

 %( .49,) خقلِب فٖ قنب  الْسكب  ثٌغجأ%( 02ّ)
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فغبئل الؾذٗضخ ال ّرػذ هيؽغبس الٌخ٘ل هي اٟهشاك الفطشٗخ الزٖ رق٘ت أ لفؾخ الغشٗذ : -د

هشكض قنب   غلٔ ًغجخ فٖأ%( ّؽول 143ثل ذ ًغجزَ) ثِزا الوشك ، كضش رػشمب لٞفبثخٛا

 .  ال٠ِ  ّ الذساعٖ ّهشكض قنب  الغلوبى %( ّاًػذم ّعْدُب فٖ الغْٗش 3ّالشه٘ضخ ثٌغجخ )

 هلع الٌخ٘ل ( هشك خ٘بط05) فْسح

 

 . 2323/ 3 / 23اٌّظذس: اٌجبحش ثزبسٌخ                                 

 -طشق إٌمً اٌزً رخذَ اٌجغزبْ : -21

عز٠ِ  ، ّهي ُزا ًٝزبط ثوٌبه  اْٝعبئل الوِوخ الزٖ رشثو هٌبه  ارػذ هشز الٌقل هي ال     

ش ؽ  هٛهٌطقخ الذساعخ ، ؽزٔ لْ رطلت ا الوٌطل  فقذ رػذدد الطشز الزٖ رؾ٘و ثبلجغبر٘ي فٖ

ّ الجغبر٘ي ثبٟرفبز ث٘ي عو٘ع اٟهشاف الوزغبّسح ، فِٖ رقذم أرلع الطشز فٖ داخل اٛسامٖ 

ؽخبؿ ّالوٌزغبد الضساغ٘خ ّالؾْ٘اًبد ّرغِ٘ل  ٛخ غبهخ ّرغبغذ الغو٘ع غلٔ ًقل اخذه

 ّفْ  اٟٙد الضساغ٘خ الٔ رلع الوٌبه  .

 بًب  ٘رشثو الوٌبه  الضساغ٘خ هع ثػنِب ثطشز سئ٘غخ ّصبًْٗخ اّ هشز ً٘غو٘خ ّاؽ فزلع الطشز    

 ّ القشٓ الوغبّسح . أّ رشثطِب ثوشاكض الوذى أح فقو ، رزغع لوشكجخ ّاؽذ

ًْظ هشز الٌقل الوغزػولخ فٖ هٌطقَ الذساعخ ّالزٖ  ( ،92، ّؽكل ) (52ْٗمؼ الغذّ  )    

  :  ّٗوكي رقٌ٘فِب ؽغت الٌغت اٟر٘خ

%( ، عب  قنب  الشه٘ضخ ثبلٌغجخ اٟكجش ثٌِ٘ب 5040رقذسد الطشز الوػجذح ًغجَ ثل ذ ) -

 %( لكل هي هشكض قنب  الْسكب  ّ ال٠ِ  .12%( ، فٖ ؽ٘ي كبًذ ) ١0)
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 اٟهشاك الزٖ رق٘ت اؽغبس الٌخ٘ل( 53عذّ  )

( .35, عؤاي )اٌذساعخ اٌٍّذأٍخ اٌجبحش ثبالػزّبد ػٍى اٌّظذس :  

 ٔىع اٌّشع

 اٌىحذاد االداسٌخ

ِشوض لضبء 

 اٌغّبوح 
 اٌغىٌش

ِشوض لضبء 

 اٌشٍِضخ
 إٌغًّ اٌهالي اٌّغذ

ِشوض لضبء 

 اٌىسوبء

ِشوض لضبء 

 اٌخضش
 اٌذساعً

ِشوض لضبء 

 اٌغٍّبْ
   اٌجظٍخ

 % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد %  اٌؼذد

 42 135 - - - - 5364 8 28 1 53 43 43 8 53 53 3363 13 32 8 33 3  44 11 خٍبط طٍغ إٌخًٍ

 468 12 - - - - - - 4             1 662 5 5 1 - - 1 2 8 2 - -  4 1 ٌفحخ اٌغشٌذ

 2166 54 - - - - 1363 2 32 8 1868 15 23 4 23 4 26661 8 28 1 23 2  16 4 اٌذوثبط

 12 33 - - - - 23 3 16 4 662 5 23 4 13 2 1363 4 12 3 13 1  16 4 اٌحٍّشح

 19.6 49 - - - - 1363 2 23 5 1868 15 15 3 23 4 23 6 23 5 43 4  23 5 ػٕىجىد اٌغجبس

 133 253 - - - - 133 15 133 25 133 83 133 23 133 23 133 33 133 25 133 13  133 25 اٌّغّىع



 الفصل الثالث

 

 

191 

 اٟهشاك الزٖ رق٘ت اؽغبس الٌخ٘ل( 02عذّ  )

 

 ( .61اٌّظذس : اٌجبحش ثبالػزّبد ػٍى عذوي )

%( ّاقلِب فٖ قنب  12)خ %( ، كبى قنب  الٌغوٖ ثٌغج,054)الطشز الووِذح ثبلغج٘ظ  -

 %( .3) خالشه٘ضخ ثٌغج

قن٘خ الوغذ ّال٠ِ  ثٌغجخ أ%( ؽولذ 0940هقذاسُب ) خالطشز الزشاث٘خ ؽ لذ ًغج -

 . (,0%( ، فْسح )02فٖ قنب  الٌغوٖ ) %( ّاقلِب12)

 الجْ ؽغبى -( الطشز الزشاث٘خ ثغبر٘ي الشه٘ضخ ,0فْسح )

 

 . 0202/ 0 / 00 ثزبسٌخ اٌّظذس : اٌجبحش                  
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 ( ًْظ هشز الٌقل الزٖ رخذم الجغزبى52عذّ  )

( .43اٌذساعخ اٌٍّذأٍخ , عؤاي ) اٌجبحش ثبالػزّبد ػٍى  اٌّظذس : 

 ٔىع اٌطشٌك

 

 اٌىحذاد االداسٌخ

ِشوض لضبء 

 اٌغّبوح
 اٌغىٌش

ِشوض لضبء 

 اٌشٍِضخ
 إٌغًّ اٌهالي اٌّغذ

ِشوض لضبء 

 اٌىسوبء

لضبء  ِشوض

 اٌخضش
 اٌذساعً

ِشوض لضبء 

 اٌغٍّبْ
   ثظٍه

 % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد

 5162 128 - - - - 4666 1 48 12 53 43 53 13 43 8 4661 4 12 18 63 6 52 13 ِؼجذ 

 - - - 2661 4 32 8 3163 25 43 8 23 4 1363 4 8 2 13 1 32 8 اٌغجٍظ
    

- 
64 2566 

 2362 58 - - - - 2661 4 23 5 1861 15 13 2 43 8 43 12 23 5 33 3 16 4 رشاثً

 133 253 - - - - 133 15 133 25 133 83 133 23 133 23 133 33 133 25 133 13 133 25 اٌّغّىع
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     ( ًْظ هشز الٌقل الزٖ رخذم الجغزبى92ؽكل )

 ( .62ػٍى عذوي )اٌّظذس : اٌجبحش ثبالػزّبد   
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 اٌشاثغاٌفظً 

اٌّمزشدخ عزشارُجُخ واالارجبهبد اٌزُّٕخ  

 وثذائٍهب 

 

 

رغُش اعزؼّبالد ارجبهبد  ـــــــ اٌّجذش االوي

 االسع ثضساػخ إٌخًُ

 

 اٌّجذش اٌضبٍٔ

اٌزّىس اعزشارُجُخ رُّٕخ صساػخ إٌخًُ وأزبط 

 فٍ ِذبفظخ اٌّضًٕ
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 اٌّجذش االوي 

 -: رغُش اعزؼّبالد األسع ثضساػخ إٌخًُ ارجبهبد 

٠ّىٓ  ٟذ فٟ ِٕطمخ اٌذساعخ اٌىض١ش ِٓ اٌّإششاد اٌز٠شعُ أظٙشد اٌذساعخ ا١ٌّذا١ٔخ اٌزٟ أ      

ٚثذائٍٙب اٌزٟ ِٓ ظ ٚاٌمٛاػذ اٌزٟ عٛف رجٕٝ ػ١ٍٙب االعزشار١غ١خ اٌّطٍٛثخ عُ ألرٕفغ فٟ ٚػغ ا ْْ أ

 رؼٛع إٌمض اٌؾبطً ف١ٙب . ْْ أاٌّّىٓ 

ألشغبس  االٔزبط ٚاالٔزبع١خٚ ِغبؽخ اٌجغبر١ٓ غ١ش ػ١ٍٙبررغب٘بد اٌزٟ إلاٌٚزا فبْ ِؼشفخ     

ٌشعُ رٍه االعزشار١غ١خ ثشىٍٙب اٌظؾ١ؼ ٚاٌؼٍّٟ ، ٌّٚؼشفخ رٍه  ٘ٛ خ١ش ِإششٍ إٌخ١ً ،

ٚرالفٟ  ؽظبئ١خ ٌٍّؼشفخ اٌذل١مخ ثٙبإلذ ِٓ اعزخذاَ ِغّٛػخ ِٓ اٌطشق ااالرغب٘بد وبْ الث

 خطبء اٌزٟ ِٓ اٌّؾزًّ اٌٛلٛع ف١ٙب ِغزمجال ً.ألا

ٔزبع١خ إٌخٍخ اٌٛاؽذح، ئس ٚٔزبط اٌزّٛئٟ ٌضساػخ إٌخ١ً ٚثؼذ اٌذساعخ اٌّغزف١ؼخ ٌٍٛالغ اٌؾم١م    

ظٙشد ػذح ئرغب٘بد ٠ّىٓ ٚطفٙب ثىٛٔٙب ِشغؼخ  ػٍٝ ر١ّٕخ ٘زا اٌغبٔت ِٓ االٔزبط اٌضساػٟ 

 إٌجبرٟ  ، ِٕٚٙب ِب ٠أرٟ : 

 -: (2020 – 2019رغُش ئرجبهبد ِغبدخ اٌجغبرُٓ فٍ ِٕطمخ اٌذساعخ ٌٍّذح )  -1

١ٓ فٟ ِٕطمخ اٌزٟ عٍىٙب إٌّٛ ٌّغبؽخ اٌجغبر إلػطبء طٛسح دل١مخ ٚٚاػؾخ ػٓ اإلرغب٘بد    

٠خ ، ١ٌزغٕٝ ( ، ٠ٕجغٟ دساعزٙب ػٍٝ ِغزٜٛ اٌٛؽذاد االداسٕٕٓٓ-1ٕٔٓاٌذساعخ ٌٍّذح )

رُ ئرجبع أعب١ٌت ئؽظبئ١خ  ٚرؼ١ك اٌز١ّٕخ إٌّشٛدح  ،  ْْ أٛس اٌزٟ ٠ّىٓ ُِ ألاٌٛطٛي اٌٝ دلبئك ا

ِزّضٍخ ثبٌزغ١ش اٌّطٍك ٚاٌزغ١ش إٌغجٟ 
*
ٚاعزخذاَ ِؼبدٌخ اٌشلُ اٌم١بعٟ إٌغجٟ  

(1)
رؾذ٠ذ  فٟ 

ٕ٘بن ارغب١٘ٓ ٌؼ١ٍّخ  ّْ أ،  (ٓٙب ٠جذٚ ٚاػؾبً ِٓ خالي عذٚي )ر ٚوّئئرغب٘بد إٌّٛ ٌٍّغبؽخ ، 

 رغب٘بْ ّ٘ب :إلخ ٌٍّغبؽبد اٌّضسٚػخ  ، ٚ٘زاْ ااٌزغ١ش فٟ ِٕطمخ اٌذساعخ ثبٌٕغج

                                                           
*
 عٕخ األعبط  –اٌزغُش اٌّطٍك = عٕخ اٌّمبسٔخ  

 عٕخ االعبط  –عٕخ اٌّمبسٔخ                         

 100×  اٌزغُش إٌغجٍ=   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-

 عٕخ االعبط                            

 

 عٕخ اٌّمبسٔخ                                  

 100× اٌشلُ اٌمُبعٍ  إٌغجٍ = ـــــــــــــــــــــــــــ -

 عٕخ االعبط                                 

اٌّإشش ٌٍّٕى عٍجٍ أَ اَجبثٍ ئرا صادد ( ِٓ ٔزُجخ ِؼبدٌخ اٌشلُ اٌمُبعٍ ٌّؼشفخ ٔزُجخ 100َزُ طشح ) -

 ( ِإشش اَجبثٍ وِب ٔمض ػٕهب ِإشش عٍجٍ.100إٌزُجخ ػٓ )

َ ، 1992دمحم طجذٍ أثى طبٌخ ، ػذٔبْ دمحم ػىع ، ِمذِخ فٍ اإلدظبء ، جبِؼخ اٌُشِىن ، األسدْ ،  (1)

 .45ص
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اٌزٞ ظٙش ٚاػؾبً فٟ ِغبؽخ اٌجغبر١ٓ ػٍٝ ِٓ اٌزغ١ش ألاٌزٞ ٠زّضً ثبٌٕغجخ ا: ٠غبثٟ إلا اإلرغبٖ  -

 ٚ( %1ٖٙٙٔ) خ( ثٕغجإٌغّٟعبءد ثؼذ٘ب الؼ١خ )%( ، 1ٗ1ٔٔ( ٚثٕغجخ )اٌش١ِضخ) لؼبءفٟ 

 ػٍٝ اٌزٛاٌٟ  . %( 1ٕٕٕٔ)اٌٙالي( ثٕغجخ )

 (.%1ٙ,ٔٚ) %(11ٖ( ٚ)%16ٙ( ٚثٕغت )اٌغّبٚح ٚاٌٛسوبء ٚاٌّغذرغبٖ اٌغٍجٟ ٌٍزغ١ش فٟ )إلا -

 ٌٍّذح  ِؾبفظخ اٌّضٕٝفٟ  اٌجغبر١ٌّٓغبؽخ  إٌّٛرغ١ش ئرغب٘بد  (ٓٙعذٚي )

     (ٕٓٔ1– ٕٕٓٓ) 
 

اٌىدذاد  د

 االداسَخ 

ِغبدخ اٌجغبرُٓ 

 )دؤُ ( 2010فٍ 

ِغبدخ اٌجغبرُٓ 

 2019فٍ 

 ()دؤُ

اٌزغُش 

 اٌّطٍك

اٌزغُش 

 إٌغجٍ

اٌشلُ 

 اٌمُبعٍ 

 ٔزُجخ اٌّإشش

 194,1 294,1 1900 1320 2000 690 اٌشُِضخ 1

 6,9 106,9 9500 550 9600 9050 اٌغّبوح 2

 50,9 150,5 3500 1555 3900 2225 اٌخضش 3

 9,3 109,2 2900 255 3000 2545 اٌىسوبء 4

 166,3 266,2 1029 505 1129 424 إٌجٍّ 5

 15,6 115,6 1900 300 2000 1500 اٌّجذ 6

 49,9 149,9 2900 995 3000 2015 اٌغىَش 5

 44,3 144,2 910 310 1010 500 اٌذساجٍ 9

 122,2 222,2 1400 925 1500 655 اٌهالي 9

 . 2020د ػًٍ ِذَشَخ صساػخ ِذبفظخ اٌّضًٕ ، ثُبٔبد غُش ِٕشىسح ، زّباٌّظذس : اٌجبدش ثبالػ

  -( :2020 – 2019س فٍ ِٕطمخ اٌذساعخ ٌٍّذح ) رجبهبد أزبط اٌزّىارغُش  -2

 اٌزغ١ش فٟ ارغب٘بد االٔزبط لذ وبْ ػٍٝ اٌظٛسح االر١خ :( اْ ٠ٙٔٛػؼ عذٚي )

 رْ ئ، %( 1٘,٘,%( ٚاٌٙالي ثٕغجخ )16ٖ1٘ٔظٙش فٟ اٌذساعٟ ثٕغجخ )االرغبٖ اال٠غبثٟ :  -

 ٟ٘زّبَ اٌّزٛاٌإلثبلٟ اٌٛؽذاد االداس٠خ ، ثغجت ا، رغبٚصد شح ١ت وجغصادد و١ّبد االٔزبط ثٕ

 اٌزٞ ظٙش ِإخشا ثؼذ ص٠بدح اٌزخظ١ظبد اٌّب١ٌخ ِٕٚؼ اٌمشٚع ٌٍّضاسػ١ٓ ٚثفٛائذ ِخفؼخ .

 ٚاٌغّبٚح ٚإٌغّٟ ٚاٌش١ِضخ . %(ٔٔ-اٌٛسوبء) لؼبء رغبٖ اٌغٍجٟ : وبْ ٚاػؾب فٟ إلا -
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 رغ١ش ئرغب٘بد إٌّٛ إلٔزبط اٌزّٛس فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ ٌٍّذح  (ٔٙعذٚي )

     (ٕٓٔ1– ٕٕٓٓ) 
 

اٌىدذاد  د

 االداسَخ 

أزبط اٌزّىس فٍ 

 )طٓ( 2010

أزبط اٌزّىس فٍ 

 )طٓ( 2019

اٌزغُش 

 اٌّطٍك

اٌزغُش 

 إٌغجٍ

اٌشلُ 

 اٌمُبعٍ

 ٔزُجخ اٌّإشش

 11,5 111,5 2522 295 2922 2525 اٌشُِضخ 1

 2 102 19049 369 19149 15590 اٌغّبوح 2

 25,5 125,5 1545 359 1945 1465 اٌخضش 3

356- 3055 3431 اٌىسوبء 4  2955 99 -11  

 5 105,6 1406 90 1506 1426 إٌجٍّ 5

 35 135,3 3000 943 3100 2255 اٌّجذ 6

 42,9 142,9 5150 1592 5250 3699 اٌغىَش 5

 1993,5 2093,5 1296 1329 1396 65 اٌذساجٍ 9

 555,5 955,5 526 553 626 53 اٌهالي 9

. 2020ِذَشَخ صساػخ ِذبفظخ اٌّضًٕ ، ثُبٔبد غُش ِٕشىسح ، د ػًٍ زّباٌّظذس : اٌجبدش ثبالػ    

 

 -( :2020 – 2019مخ اٌذساعخ ٌٍّذح ) رغُش ئرجبهبد أزبجُخ إٌخًُ فٍ ِٕط -3

 وج١شٍ  شٜ  ٌُٚ ٠طشأ اٞ رغ١شٍ خُ أٔخفبع ربسح إلع١خ إٌخٍخ ثبالعزمشاس ربسح ٚثبعزّشد أزبأ    

ع١خ إٌخٍخ ِمبسٔخ ٔزبئعبدح رزخز ثٙزا االرغبٖ ٌض٠بدح  ٌُ رىٓ ٕ٘بن ا٠خ خطٛاد رئف١ٙب ، 

ٚ ِؾبفظخ أوغُ  (6ٔ1ٖٔزبع١خ اٌٝ )إلب ا( اٌزٟ رظً ف١ٙٚاعؾشٜ ِضً ِؾبفظخ )خُ ألثبٌّؾبفظبد ا

شغبس أسٔزٙب ثبٌذٚي االخشٜ اٌزٟ رّزٍه ِمبػٕذ اٚ ( ، ٕٙ، عذٚي )( ٕ,( راد االٔزبع١خ )ثغذاد)

رىْٛ  ٟ( ،اٌزػّبْ( ٚ)ِبسادإلا( ٚ)اٌغؼٛد٠خإٌخٍخ اٌٛاؽذح ِضً )ٔزبع١خ ئإٌخ١ً ٚرشرفغ ف١ٙب 

 ( ػٍٝ اٌزٛاٌٟ .وغُ ٓ,وغُ ( ٚ) ٕٓٔٚ) وغُ ( ٓ,ٔزبع١خ )إلٙب ا١ف

ٚاػؼ فٟ عذٚي داس٠خ  ، ٚظٙش ثشىً إلالرغبٖ عٍج١ب فٟ ع١ّغ اٌٛؽذاد اٚػِّٛب فمذ وبْ ا    

%( ٕ-%( ٚ )1ٕٗ-%( ٚ )٘-( ٚ)1ٗ٘-ٚاٌٙالي ٚاٌّغذ ثٕغت ) اٌذساعٟ ٚاٌغ٠ٛش  ػٕذ ( ٖٙ)

 .ػٍٝ اٌزٛاٌٟ 
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ػٍٝ ِغزٜٛ اٌّؾبفظبد ٌغٕخ  ٚاإلٔزبط(ػذد اشغبس إٌخ١ً ِٚزٛعؾ اإلٔزبع١خ ٕٙعذٚي )

ٕٓٔ1 

، ثُبٔبد  دظبء، اٌجهبص اٌّشوضٌ ٌإل وصاسح اٌزخطُظ ، ِذَشَخ االدظبء اٌضساػٍجّهىسَخ اٌؼشاق ،  اٌّظذس:

 .2019غُش ِٕشىسح ، 
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 رغ١ش ئرغب٘بد إٌّٛ إلٔزبع١خ إٌخ١ً فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ ٌٍّذح  (ٖٙعذٚي )

     (ٕٓٔ1– ٕٕٓٓ) 
 

اٌىدذاد  د

 االداسَخ 

أزبجُخ إٌخٍخ فٍ 

 )وغُ( 2010

أزبجُخ إٌخٍخ فٍ 

 )وغُ(  2019

اٌزغُش 

 اٌّطٍك

اٌزغُش 

 إٌغجٍ

 ٔزُجخ اٌّإشش اٌشلُ اٌمُبعٍ

 1,6 101,6 35,6- 1 62,4 61,4 اٌشُِضخ 1

 0,1 100 35,4- 0,1 64,6 64,5 اٌغّبوح 2

 0 100 51,6- 0 49,1 49,1 اٌخضش 3

 2,5 102,5 49,2- 1,4 51,9 50,4 اٌىسوبء 4

 2,3 102,3 51,3- 1,1 49,5 45,6 إٌجٍّ 5

 2- 95,9 51,5- 1- 49,3 49,3 اٌّجذ 6

 5- 94,4 45,1- 3,2- 54,9 59,1 اٌغىَش 5

 5,4- 94,5 56,9- 2,5- 43,2 45,5 اٌذساجٍ 9

 2,4- ،95 53- 1,2- 45 49,2 اٌهالي 9

 . 2020اٌّظذس : اٌجبدش ثبالػزّبد ػًٍ ِذَشَخ صساػخ ِذبفظخ اٌّضًٕ ، ثُبٔبد غُش ِٕشىسح ،   اٌّظذس :
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 ضبٍٔاٌّجذش اٌ

 -:  اعزشارُجُخ رُّٕخ صساػخ إٌخًُ وأزبط اٌزّىس فٍ ِذبفظخ اٌّضًٕ

ً ٘ذافأٌىً اعزشار١غ١خ سؤ٠خ ٚسعبٌخ ٚرٛػغ  ، ٟٚ٘ ِٓ أُ٘ اٌّّبسعبد ٚا١ٌ٢بد اٌغ١ذح  ب

ٚرطج١ك ِفب١ُ٘ اإلداسح اٌؾذ٠ضخ فٟ أٞ ِإعغخ ػبِخ أٚ  ْٟ اٌزٟ رّضً ئؽذٜ أُ٘ ِىٛٔبد ٚل١ٛد رجّٕ 

، فظ١بغخ اٌخطؾ اإلعزشار١غ١خ اٌزفظ١ٍ١خ  ٚ خذِٟأٚ صساػٟ إٔبػٟ طٚ لطبع أ خبطخ

ِٓ خالي ثٕبء ٠زُ ( Strategic Planػٕذ رؾم١ك أ٘ذاف اٌخطخ اإلعزشار١غ١خ )٠زُ ٚاٌّؾىّخ 

ٚط١بغخ وً ِٓ اٌشؤ٠خ ٚاٌشعبٌخ اٌٛاػؾز١ٓ ِٓ ؽ١ش اٌّؼّْٛ ٚاٌغب٠بد اٌزٟ رؾمك أ٘ذاف 

اٌزخط١ؾ االعزشار١غٟ
(ٔ)

. 

اٌشؤَخ -ٔ
*
ٚاػؾخ ١ِّٚضح ثّضبثخ ؽغش اٌضا٠ٚخ فٟ ثٕبء ٚرؾم١ك  عزشار١غ١خأ٠ؼذ ٚعٛد سؤ٠خ  : 

االعزشار١غ١خ اٌفؼبٌخ، فبٌشؤ٠خ ١ٌغذ ِغشد عجبق فٟ أزمبء األٌفبظ ٚاٌشؼبساد ٚاٌؼجبساد 

ً اٌغزاثخ، ٌٚىٕٙب ِٕٙغ فٟ اٌفىش االعزشار١غٟ اٌخالق ؽٛي اٌّغزمجً ، ٚٔٛػ١خ األٔشطخ  ب

 سؤ٠خ االعزشار١غ١خ اٌّمزشؽخ رزٍخض ثبالرٟ : ، ٌٚزا فبْاٌّشغٛثخ ٚاٌّىبٔخ اٌغٛل١خ اٌّزٛلؼخ

رزٛخٝ اٌشؤ٠خ االعزشار١غ١خ ص٠بدح اٌّغبؽبد اٌّضسٚػخ ثبٌٕخ١ً ٚاال٘زّبَ ثبألٔٛاع إٌبدسح   -

ٚاٌزؾٛي اٌغش٠غ اٌٝ ِغز٠ٛبد ش رىْٛ لبدسح ػٍٝ دػُ اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ ٌٍّٛاسد ١ٚإٌّزغخ ، ثؾ

  ِزمذِخ .

اٌشعبٌخ -2
**

ٟٚ٘ ٍِخض ، االعبعٟ ٗ ١زٛعاٌٙذف اٌشبًِ، وّب أّٔٙب أداح اٌرظف اٌشعبٌخ  : 

رٛػؼ ِب ٘ٛ اٌغشع أٚ اٌغجت  رْ ئ، رؾممٗ  ٠ٕجغٟ زِٞٚب اٌ ؼبِخ ى١ٕٛٔخ اٌاٌٌٍشؤ٠خ ٚ رٕض ػٍٝ 

رغؼٝ ٌزؾم١مٙب فٟ ٚأُ٘ األ٘ذاف اٌزٟ  ،زٙب اٌؾم١مخ ٚ رظ١غ فٍغفرٍه اإلعزشار١غ١خ ِٓ ٚعٛد 

، ٌزا عبءد سعبٌخ ٘زٖ  (؟ِٚٓ ٔؾٓ  ؟ِبرا ٔش٠ذ)ّ٘ب  عإا١ٌٓ ػٓرغ١ت ٟ٘ اٌٛلذ اٌؾبٌٟ ، ٚ

 عزشار١غ١خ : ألا

ّؼٍِٛبر١خ ٌزط٠ٛش صساػخ إٌخ١ً سػ١خ اٌغغشاف١خ ٚاٌألرٛف١ش اػٍٝ  رؼًّ ٘زٖ اإلعزشار١غ١خ  -

 طؾبة اٌجغبر١ٓ أٚ أب ث١ٓ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚاٌّضاسػ١ٓ ٔزبط اٌزّٛس ، ٚخٍك ٔٛع ِٓ اٌزؼبْٚ ِئٚ

                                                           

https://sites.google.com/view/kmidris                   ى الرابط : ( الشبكة الدولية لالنترنت عل1)
               

اٌشؤَخ : هٍ اٌّغبس اٌّغزمجٍٍ اٌزٌ َذذد اٌىجهخ اٌزٍ رشغت فٍ اٌىطىي ئٌُهب، واٌّشوض اٌغىلٍ اٌزٌ  (*)

 رٕىٌ رذمُمه، ؤىػُخ اٌمذساد واإلِىبٔبد اٌزٍ رخطظ ٌزُّٕزهب .

اهُ ثٕىدهب وثفظً اٌّهبَ اٌزٍ َٕجغٍ اٌمُبَ  اٌشعبٌخ : هٍ اٌّضّىْ اٌزٌ َىضخ االهذاف اٌؼبِخ وششح (**)

 ثهب .
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ٚرؼض٠ض ٚ رغ٠ٛمٙب  ٚرمذ٠ّٙبٚاعزضّبس إٌّبؽك اٌظؾشا٠ٚخ اٌٛاعؼخ  ّٔٛرع١خ ِضاسعفٟ رظ١ُّ 

  د اٌّغزٙذفخ .ّغبالع١ّغ اٌاٌزجبدي اٌغش٠غ ٌٍّؼٍِٛبد ٚرشغ١غ اٌزذس٠ت فٟ 

األهذاف -3
*

األ٘ذاف اٌٛع١ٍخ اٌٛؽ١ذح ٌزٛػ١ؼ ِب١٘خ سعبٌخ إٌّشأح ٚا٠ٌٛٙخ اٌخبطخ ثٙب،  ذرؼ :

اٌمبعُ ِٕظّخ ، ٟٚ٘ رٛػؼ ٌٍؼب١ٍِٓ ثٙب اٌطش٠فخ ٌجزي اٌغٙذ ٌزٕف١ز اٌّخشعبد إٌٙبئ١خ ٌىً ٚ

رٛػؼ  ٚ ١زُ اٌغؼٟ ٌزٕف١زٖ ػٍٝ أػٍٝ ِغزٜٛ ِٓ اإلرمبْ ٚاٌؾشف١خٌاٌّشزشن ث١ٓ اٌؼب١ٍِٓ 

اٌّٛاطفبد اٌخبطخ اٌزٟ ٠زُ ِٓ خالٌٙب ل١بط األداء ِٚشالجزٗ، وّب أٔٙب رؾذد اٌغجت اٌمبٟٔٛٔ 

ًٍ أَ  ّْ ئ،  ١ٕٛٔخ إٌّشأحٌى اٌضساػ١خ اٌزٟ  ٘ذاف اٌز١ّٕخأِغ  وج١شٍ  ٘ذاف ٘زٖ االعزشار١غ١خ رٕغغُ ثشى

 رٟ :٠٢ّىٓ رٍخ١ظٙب ثب

ٚرم١ٍض صُ  ٔٛاػٗأ ثغ١ّغوزفبء اٌزارٟ ٌؾبعبد اٌغىبْ ِٓ فغبئً إٌخ١ً ٚاٌزّٛس إلارؾم١ك  -ٔ

 . ٔٙبئ١ب ٌزٍه إٌّزٛعبد عز١شاد إلئٌغبء ا

 ثبٌّٛاد اٌضساػ١خ األ١ٌٚخ األعبع١خاٌّغزذاَ ٌّخزٍف اٌظٕبػبد اٌٛؽ١ٕخ ٚغ١ش اٌٛؽ١ٕخ  زض٠ٚذ اٌ -ٕ

. 

  اٌفغبئً ٚاٌزّٛس ٌٍخبسط . ٌزظذ٠ش اٌزار١خ اٌٛؽ١ٕخ ِىبٔبداإلرط٠ٛش  -ٖ

رىْٛ  ػًّ ِزؼذدح اِبَ اٌىض١ش ِٓ اٌششائؼ ٚاٌفئبد اٌّخزٍفخ ،  زٛف١ش فشصفزؼ ثبة ٚاعغ ٌ -ٗ

 اٌزٟ رذخً فٟ عٛق اٌؼًّ ع٠ٕٛبً . ٚاٌّزضا٠ذح اٌجشش٠خ اٌؾب١ٌخ اٌطبلبدلبدسح ػٍٝ اعز١ؼبة 

ٚا١ٌّضاد اإلل١ّ١ٍخ اٌغغشاف١خ اٌطج١ؼ١خ ٚاٌجشش٠خ سعُ خش٠طخ اعزضّبس٠خ رشاػٟ اٌغٛأت  -٘

ٚاالسرمبء ثبٌىفبءح اإلٔزبع١خ ثؾ١ش رزىبًِ ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌمِٟٛ ئٌٝ أػٍٝ ِؼذالد ٌّٕطمخ اٌذساعخ 

  . ِؾظ١ٌٛخ عٛاء ٌالعزٙالن اٌّؾٍٟ اٚ اٌزظذ٠ش اٚ اٌزظ١ٕغرشو١جخ  ٚالبِخاإلٔزبع١خ 

رؼّٕذ االعزشار١غ١خ اٌّمزشؽخ ِغّٛػخ ِٓ اٌّشاؽً اٌزٟ رؼىظ :  ِشادً االعزشارُجُخ -

عشاء اٌذساعخ ا١ٌّذا١ٔخ ِٚمذاس اٌؼؼف فٟ ثؼغ رٍه اٌغٛأت ئػٕذ ا١ٌٙب ً طإٌمبؽ اٌزٟ رُ اٌزٛ

 :  اٌّشاؽً االر١خ  رطشػفأٔٙب ػٍٝ رٌه  ، ٚثٕبءً دْٚ ثؼؼٙب 

  -اٌّشدٍخ االوًٌ : اٌزُّٕخ اٌجششَخ ألطذبة اٌجغبرُٓ :

ٌٍز١ّٕخ اٌجشش٠ّخ أ١ّّ٘خ وج١شح فٟ وً اٌّغبالد ِٕٚٙب اٌمطبع  -: هُّخ اٌزُّٕخ اٌجششَخأ -1

 :١ّ٘زٙب ِٓأ، ٚرٕجضك  اٌضساػٟ 

ًٍ عذ٠ذ، ٠ىْٛٔٛ ثؾبعٍخ ئٌٝ دٚساد  - ّْ األفشاد ػٕذ اٌزؾبلُٙ ثؼّ َّ ئ رذس٠ج١ّخ خبطخ، ٌٍم١بَ ثّٙب

 اٌٛظبئف اٌغذ٠ذح اٌزٟ أشغٍٛ٘ب.

                                                           

 األهذاف : هٍ إٌّزجبد إٌهبئُخ اٌزٌ رُ رذذَذهب واٌزٍ رجزي إٌّظّخ ٌىٍ رٕجضهب وً جهىدهب . (*)
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ًٍ ئٌٝ آخش، فال ٠إدّْٚ - ّْ اٌٛظبئف ٚاألػّبي فٟ رغ١ش ِغزّّش، ٚثؼغ األفشاد ٠ٕزمٍْٛ ِٓ ػّ  ئ

ػّالً ٚاؽذاً، ٌزٌه ٠ىْٛ ِٓ اٌؼشٚسٞ ئػبدح رذس٠جُٙ ػٍٝ األػّبي ٚاٌٛظبئف اٌزٟ ٠ُشغٍٛٔٙب 

 ؽب١ٌبً.

ّْ ٚعٛد اٌزطٛ - س اٌزىٌٕٛٛعٟ ٚرمذِٗ، ِٚب ٠زشرت ػ١ٍٗ ِٓ أٍِٛس ِغزؾذصٍخ وادخبي ٚظبئف ئ

عذ٠ذح ئٌٝ عٛق اٌؼًّ ٚئٌغبء ٚظبئف أخشٜ ٌززٕبعت ِغ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾبطٍخ، ٠غزذػٟ ر١ّٕخ 

 األفشاد ٚرذس٠جُٙ ٚئػذادُ٘ ٌزٌه األِش.

اٌّإعغبد  ئٔشبء طٕبػبد ِٚغبالد عذ٠ذح ٌُ رىٓ ِٓ لجً، ٚ٘زا ٠زطٍّت ِٓ أطؾبة ٘زٖ -

ؽزٝ ٌٛ وبْ ٘إالء زٕبعت لذسارُٙ ِغ اٌؼًّ اٌغذ٠ذ، رذس٠ت اٌؼب١ٍِٓ ػٍٝ ِٙبساٍد ِؼ١ٍٕخ، ٌز

 األفشاد رٚٞ ِٙبسحٍ ٚوفبءحٍ ػب١ٌز١ٓ، فأُّٙ ثؾبعٍخ ئٌٝ رذس٠ٍت خبّص ػٍٝ رٍه األػّبي.

 ؽز١بعبدإلح ٍِؾخ فٟ ظً اطجؾذ ػشٚسأاٌمذساد ٚر١ّٕخ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ  ثٕبءَ  ّْ أ

 رٌه فٟ ؽبعخ اٌٝ : ْ  أف ٌزااٌّزضا٠ذح فٟ اٌمطبع اٌضساػٟ  ،

ٚثخبطخ فٟ رذػ١ُ اٌّإعغبد اٌؾى١ِٛخ ِٓ خالي رظ١ُّ ٚرٕف١ز ثشاِظ رذس٠ج١خ ِزخظظخ   -ٔ

 عبع١خ ِٕٚٙب :ألاٌّغبالد ا

 . ٔمً اٌزم١ٕبد اٌضساػ١خ 

 اٌمشاساد. ط١بغخ ٚرؾ١ًٍ اٌغ١بعبد اٌّخزٍفخ ِٕٚٙب اٌضساػ١خ ٚاٌغالِخ فٟ ئرخبر 

  ِٓ اٌزؼبًِ ِغ اٌمؼب٠ب ٚاٌّزغ١شاد اإلل١ّ١ٍخ ٚاٌذ١ٌٚخ اٌّؼبطشح ثغذ٠خ ٚاالعزفبدح

 رغبسة ِزشبثٙخ.

   رط٠ٛش اٌّٙبساد اٌزفبٚػ١خ ػٍٝ إٌطبل١ٓ اٌذٌٟٚ ٚاإلل١ٍّٟ ٚرٌه فٟ اٌمؼب٠ب

 اٌّزؼٍمخ ثبٌضساػخ ٚاٌز١ّٕخ ٚا١ٌّبٖ ٚاٌج١ئخ. 

 ّبشٝ ِغ اٌزطٛساد اٌؾبطٍخ فٟ اٌؼبٌُ .رٕظ١ُ ٚئداسح اٌمطبع اٌضساػٟ ثشىً ٠ز 

٘زّبَ ثجٕبء لٛاػذ ٚ أؽش ٌٍّٛاسد اٌجشش٠خ اٌؼبٍِخ فٟ اٌضساػخ اٌالصِخ ٌذفغ ِغبساد إلا -ٕ

 اٌز١ّٕخ اٌضساػ١خ  اٌّغزذاِخ ػٍٝ ِخزٍف اٌّغز٠ٛبد :

  .ْٛاٌّضاسػ 

 . ْٛا١ٌّْٕٙٛ ٚاٌؾشف١ 

  . ْٛاٌجبؽض 

  اٌمشاساد . ِٚزخزٚٚاػؼٛا اٌغ١بعبد 

  ثّغزٜٛ اٌزؼ١ٍُ اٌضساػٟ اٌغبِؼٟ ٚإٌّٟٙ ٚثشاِظ ئػبدح اٌزأ١ً٘ ٚاٌزؾمك ِٓ إٌٙٛع

 د٠ٕب١ِى١خ ِٕٚبعجخ ِخشعبد اٌزؼ١ٍُ ٚفك اؽز١بعبد اٌز١ّٕخ اٌضساػ١خ اٌّغزذاِخ.
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 . رخظ١ض اٌّٛاسد اٌّب١ٌخ اٌالصِخ ٌجٕبء اٌمذساد فٟ اٌّغبالد اٌضساػ١خ اٌّخزٍفخ 

 جشاد .اؽذاس اعب١ٌت اوضش فؼب١ٌخ ٌزجبدي اٌخ 

 ٟرٛف١ش ث١ئخ اٌؼًّ إٌّبعجخ ٌإلثذاع ٚاالسرمبء ثبإلٔزبع١خ ٚرؾم١ك االعزمشاس ثبٌمطبع اٌضساػ
(1.)

 

 ٌٚزا فبْ خطخ اٌز١ّٕخ عٛف رىْٛ وبالرٟ :

 -: اإلسشبد اٌضساػٍ -1

رؼزّذ ػ١ٍّخ رط٠ٛش اٌمطبع اٌضساػٟ  عٙضح اٌز٠ّٕٛخ  ٚألُ٘ اأسشبد اٌضساػٟ أؽذ إل٠ؼذ ا

اٌٛعبئً االسشبد٠خ اٌىف١ٍخ ثزؾم١ك اٌزؾٛالد إٌٛػ١خ فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌضساػ١خ ِٓ ػٍٝ ِذٜ رطٛس 

ٌٍزم١ٕبد ٚاٌٛعبئً اٌضساػ١خ اٌؾذ٠ضخ ٚاٌزٛط١بد اٌؼ١ٍّخ ٚرطج١مٙب ثٛػٟ  خالي رجٕٟ اٌّضاسػ١ٓ

 ِٚٙبسح .

َ 1,1ٔوذد اٌذػٛاد اٌذ١ٌٚخ ٚخبطخ اٌّإرّش اٌؼبٌّٟ ٌٍز١ّٕخ اٌزٞ ػمذ فٟ سِٚب عٕخ أ

ٚطٛي أعٙضح االسشبد اٌضساػٟ ٚخذِبرٗ اٌٝ إٌّزغ١ٓ ٚاٌّغزف١ذ٠ٓ وبفخ، ٌٚزٌه ثؼشٚسح 

اػزّذد وبفخ اٌذٚي االسشبد اٌضساػٟ وٛع١ٍخ ٌزط٠ٛش ٚالؼٙب ٚرؾغ١ٕٗ ِٓ خالي ٔظُ االسشبد 

سشبد اٌضساػٟ ِجٕٟ ػٍٝ وٛٔٗ ػ١ٍّخ ِٛعٙخ إلؽذاس اٌزغ١شاد إلا ٚؽم١مخً  اٌّزخظظخ ،

ّؼبسف ٚاٌّٙبساد ٚاالرغب٘بد ٌٍّغزف١ذ٠ٓ ِٓ خذِبرٗ ٚٚفك ؽشق اال٠غبث١خ ٚاٌغزس٠خ فٟ اٌ

ٌزؾف١ض ِٚشبسوخ اٌّغزششذ٠ٓ ٔؾٛ ٔشش ، ٚٚعبئً االرظبي اٌفشد٠خ ٚاٌغّبػ١خ ٚاٌغّب١٘ش٠خ 

ٚرجٕٟ اٌّغزغذاد اٌؼ١ٍّخ اٌضساػ١خ ٚعؼٍٙب عضء ِٓ ٔظُّٙ اٌضساػ١خ ا١ِٛ١ٌخ 
(ٕ)

 . 

اٌفالػ ٚسفغ ٌمذساد زط٠ٛش ٚ اٌ زذس٠تاٌػ١ٍّخ اٌٝ سشبد اٌضساػٟ فٟ عٛ٘شٖ إلا ٠ٙذف

ٍجشاِظ االسشبد٠خ ٘ٛ إٌّٙظ خطؾ ٌٛػغ ف،  بشٟٔزبع١خ ٚص٠بدح دخٍٗ ٚ ِغزٛاٖ اٌّؼإلوفبءرٗ ا

ػذداً ِٓ اٌّؾبٚس اٌزٟ رزٕبٚي غبٌج١خ  ٠زؼّٓ اٌزٞ ٠ٕجغٟ اػزّبدٖ ِغزمجال ، ٚ٘زا ثذٚسٖ 

، ٠ّٚىٓ ؽظش ٚرؾذ٠ذ ِؾبٚس  ثبٌٕخ١ً ثذءا ِٓ صساػزٗ اٌٝ عٕٟ اٌزّٛس إٌشبؽبد اٌّزؼٍمخ 

 االسشبد اٌضساػٟ فٟ ِٕطمخ اٌذساعخ ثبٌٕٛاؽٟ االر١خ :

 ( . 64جذوي )، االٌزضاَ ثبٌزمىَُ اٌضساػٍ ٌٍٕخًُ  -1-1

غٍت اٌّضاسػ١ٓ أف ١ّ٘خ ٚاٌخطٛسح ،ألش فٟ غب٠خ اُِ أٚػغ اٌزم٠ّٛبد اٌضساػ١خ ٌٍٕخ١ً  اْ

١شاد لذ عٍجذ ِؼٙب خظبئض ْ ٘زٖ اٌزغأ١ّب ، ٚاٌزغ١شاد إٌّبخ١خ اٌؾبطٍخ ػبٌغ١ش ِذسو١ٓ 

 ِٛاػ١ذ اٌؼ١ٍّبد اٌضساػ١خ اٌّخزٍفخ ،   رغ١شلب١ٌُ اٌضساػ١خ ٚألٚ رمٍض اأصشد فٟ رٛعغ أٚػٛاًِ 

                                                           

عبٍِ دُّذ ػجبط اٌجٍٍُّ ، اٌزىٍٕىجُب اٌضساػُخ فٍ اٌىطٓ اٌؼشثٍ )اٌىالغ واالفبق( ، جبِؼخ االٔجبس  (1)

 .50، ص2009، جبِؼخ االٔجبس، 2، اٌؼذد1ٌٍؼٍىَ االلزظبدَخ واالداسَخ ، اٌّجٍذ 

(2) https://www.iraqi-datepalms.net. 
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ً( اٌزم٠ُٛ اٌضساػٟ ٌٍٕخ١ٗٙعذٚي)  

 

 اٌشهش اهُ ػٍُّبد خذِخ اشجبس إٌخًُ

 ولطغ اٌغؼف اٌُبثظ ِغ جضء ِٓ اٌغؼف االخضش  وٌذوسَٓ فٍ االلً ٌٍزخٍض ِٓ اػذاد  االعزّشاس ثأجشاء اٌزىشَت

 وجُشح ٌجُىع دششح اٌذوثبط ، ِغ اصاٌخ االشىان ِٓ اٌغؼف ٌزغهًُ ػٍُّبد خذِخ إٌخًُ اٌالدمخ 

 . االعزّشاس ثزٕظُف اسع اٌجغزبْ ِٓ االدغبي واٌّخٍفبد إٌجبرُخ ودشاصزهب 

  إٌخٍخ ٌغشع اٌزضجُذ ورشجُغ اخشاط اٌفغبئً فٍ اٌغٕىاد اٌؼشش االوًٌ ِٓ اٌضساػخ ،وفٍ جّغ اٌزشثخ دىي لبػذح

 دبٌخ اٌشٌ ثبٌزٕمُظ َزُ ادبطخ إٌخٍخ ثأدىاع رٕزشش فُهب إٌّمطبد ٌضّبْ وطىي اٌّبء ٌجُّغ جهبد إٌخٍخ .

 طً ثهب .اجشاء اٌششخ اٌضبُٔخ ٌّىبفذخ ِشع خُبط طٍغ إٌخًُ وثأدذ اٌّجُذاد اٌفطشَخ اٌّى 

 . طُبٔخ ِٕظىِخ اٌشٌ ورٕظُفهب ثشىً دوسٌ وأسواء إٌخًُ دغت دبجخ االشجبس 

وبٔىْ 

 اٌضبٍٔ

  فغٍُخ / دؤُ فٍ اٌّذبفظبد اٌجٕىثُخ خظىطبً. 1× 2.5صساػخ اٌفغبئً ٌالطٕبف اٌّشغىثخ فٍ اٌّشبرً ثّغبفخ َ 

  ػًٍ االطبثخ ثىجىد أٔفبق داخً جشَذ اٌغؼف ِىبفذخ دششح االسضخ ثأدذ اٌّجُذاد اٌّىطً ثهب ، وَّىٓ االعزذالي

 ِغججخ ضؼف إٌخٍخ وِىد اٌفغبئً اٌّضسوػخ دذَضبً ػٕذ االطبثخ اٌشذَذح.

. 

 شجبط

 اٌذفش إٌّبعجخ ٌهب ِغ ضشوسح عمٍ اٌفغبئً ثؼذ  صساػخ اٌفغبئً ٌٍّىعُ اٌشثُؼٍ فٍ اٌجغبرُٓ دذَضخ االٔشبء ثؼذ رهُأح

 َ 10×10اٌضساػخ ِجبششح اِب ِغبفبد اٌضساػخ اٌجُُٕخ اٌزٍ رضسع رذزهب اشجبس اٌذّضُبد فهٍ 

 . اٌجذء ثضساػخ فغبئً ثذٍَخ ػٓ اٌفغبئً اٌفبشٍخ اٌزٍ صسػذ فٍ اٌّىعُ اٌخشَفٍ اٌغبثك وغُشهب 

 ثبٌٍُف واٌغ ً ؼف او اوُبط اٌجىد اٌّغبُِخ ٌذّبَزهب ِٓ اٌشَبح اٌذبسح واٌغّىَ ٌف اٌفغبئً اٌّضسوػخ دذَضب

 وأخفبع دسجبد اٌذشاسح فٍ اٌشزبء .

  اٌجذء ثأجشاء ػٍُّخ اٌزٍمُخ ٌٍٕخًُ فٍ ٔهبَخ اٌشهش خبطخ ٌألطٕبف اٌّجىشح ِغ ضشوسح خٍظ دجىة اٌٍمبح ِغ ِجُذ

 % ٌّىبفذخ االطبثخ ثبٌذُّشح .10اٌغفٓ 

 الطبثخ ثذششح اٌذوثبط .ثذء اٌزذشٌ ػٓ وضبفخ ا 

 اراس

 . االعزّشاس ثمٍغ اٌفغبئً اٌفبشٍخ ٌٍّىعُ اٌخشَفٍ وصساػخ فغبئً عٍُّخ ودذَضخ ثذال ِٕهب وعمُهب ِجبششح 

 . ًُاالعزّشاس ثضساػخ فغبئً إٌخًُ ٌالطٕبف اٌزجبسَخ اٌّشغىثخ فٍ اٌّشبرً الٔزبط اِهبد إٌخ 

  اٌمبئّخ ثهذف اخالف اٌمذَّخ ِٕهب وعمُهب ِجبششح ثؼذ اٌضساػخ .االعزّشاس ثضساػخ فغبئً ثُٓ االشجبس 

  ٓ10االعزّشاس ثبجشاء ػٍُّخ اٌزٍمُخ ٌٍٕخًُ ٌّخزٍف االطٕبف ِغ ضشوسح خٍظ دجىة اٌٍمبح ِغ ِجُذ عف %

 ٌّىبفذخ االطبثخ ثبٌذُّشح .

  إٌبرجخ ػٓ اٌذششاد دُش رزغزي ِىبفذخ دفبساد إٌخًُ ػٕذ ِالدظخ وجىد دفش فٍ لىاػذ اٌىشة وفٍ لّخ إٌخٍخ

 ػًٍ االٔغجخ اٌذاخٍُخ ٌٍٕخٍخ ِغججخ ِىرهب .

  االعزّشاس ثبجشاء اٌزذشٌ ػٓ وضبفخ االطبثخ ثذششح اٌذوثبط ورذذَذ ٔغجخ فمظ اٌجُىع ٌغشع رذذَذ اٌّىػذ

 اٌّالئُ ٌٍّىبفذخ .

 ُٔغبْ

 . االعزّشاس ثغمٍ ثغبرُٓ إٌخًُ اٌمذَّخ واٌجغبرُٓ اٌذذَضخ 

 .ِىبفذخ دششرٍ اٌذُّشح واٌذوثبط ثبعزخذاَ وعبئً اٌّىبفذخ االسضُخ واٌجىَخ ثبٌّجُذاد 

 اَبس

  اٌجذء ثزشوُظ إٌخًُ ورٌه ثزٕظُُ اٌؼزوق وعذجهب ِٓ ثُٓ اٌغؼف ورىصَؼهب ػٍُخ اٌ وضغ وً ػزق فىق وً عؼفخ

 ٌغشع رغهًُ ػٍُّخ اٌجٍٕ .

 ٌؼزوق اٌضائذح واٌؼزوق اٌّظبثخ ووزٌه اٌزٍ فُهب ٔغجخ ػمذ لٍٍُخ . اجشاء ػٍُّخ خف اٌؼزوق ػًٍ إٌخٍخ ورٌه ثمطغ ا

ورجشٌ هزح اٌؼٍُّخ عىَخ ِغ اٌزشوُظ ورؼذ ػٍُّخ اٌخف ِٓ اٌؼٍُّبد اٌّهّخ اٌزٍ رإدٌ اًٌ اٌزىاصْ ثُٓ غٍخ إٌخٍخ 

جهب وَفضً اثمبء وِمذسرهب ػًٍ االٔزبط وزٌه فأْ ػٍُّخ اٌخف رضَذ فٍ دجُ اٌضّشح ورذغٓ ٔىػُزهب واٌزجىُش فٍ ٔض

 ػزوق فٍ وً ٔخٍخ . 9-10

 ِىبفذخ دٍُ اٌغجبس ػًٍ إٌخًُ ثبعزخذاَ ادذ اٌّجُذاد اٌّىطً ثهب 

 دضَشاْ

 . اٌجذء ثجٍٕ اٌزّىس ٌالطٕبف اٌّجىشح فٍ دوس اٌجغش واٌشطت خبطخ فٍ إٌّطمخ اٌجٕىثُخ فٍ اواخش اٌشهش 

  ًٍدَّىِخ ّٔىهب وَفضً اٌغمٍ اٌٍٍٍُ ٌٍجغبرُٓ اٌزٍ رؼزّذ االعزّشاس ثغمٍ اٌفغبئً دذَضخ اٌضساػخ ٌٍّذبفظخ ػ

 اٌشٌ اٌغطذٍ اٌزمٍُذٌ او اٌشٌ ثبٌزٕمُظ اْ وجذ .

 

 رّىص
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  /https://www.iraqi-datepalms.net اٌّظذس:

 

اٌّغبالد ، ار ظٙش ٚاػؾبً اْ اال٘زّبَ ثبٌزم٠ُٛ اٌضساػٟ فٟ غب٠خ اال١ّ٘خ ٚإٌخ١ً اؽذٜ رٍه 

 ألٔٗ ٠ج١ٓ ٘زا اٌزم٠ُٛ ع١ّغ اٌؼ١ٍّبد اٌضساػ١خ اٌخبطخ ألشغبس ٔخ١ً اٌزّش ٚاٌّطٍٛة رؾغ١ٓ

شٙش ي اٚخالاالٔزبط ٚسفغ ِؼذي االٔزبع١خ ، ٚلذ عبء ٘زا اٌزم٠ُٛ ػٍٝ اعبط ِفظً  ؽٛي اٌؼبَ 

اٌجؾٛس اٌضساػ١خ ٘زا اٌزم٠ُٛ اٌٝ اطؾبة اٌجغبر١ٓ ١ٌزّىٕٛا ِٓ سفغ ِؼذي  رمذَ ٚؽذحاٌغٕخ 

أزبع١خ إٌخٍخ ٔٛػب ٚوّب ، فؼال ػٓ اعزفبدح اٌّغزضّش٠ٓ ثمطبع إٌخ١ً ِٚضاسػٟ إٌخ١ً 

 اٌؾذ٠ش ِٚؾطبد اٌجغزٕخ  .

 -اٌجذش اٌؼٍٍّ اٌضساػٍ : -2 -1

 

٠ؼذ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ِٓ اٌّزطٍجبد االعبع١خ فٟ رؾم١ك اٌز١ّٕخ اٌضساػ١خ اٌفبػٍخ ٚاٌّغزّشح ، ٌٚٗ     

دٚس وج١ش فٟ ر١ّٕخ ٚرط٠ٛش االعب١ٌت اٌضساػ١خ اٌؾذ٠ضخ ، ٚفٟ ِؼبٌغخ اٌظؼٛثبد ٚاٌّشىالد 

 اٌزٟ رؼ١ك ِغ١شح إٌٙؼخ اٌضساػ١خ ، ِٚب صاٌذ ٕ٘بن فغٛح وج١شح ث١ٓ ِب  ٠ؾظً فٟ اٌؼبٌُ ِٓ

رمذَ فٟ اٌجؾٛس اٌضساػ١خ ِٚب رشٙذٖ اٌذٚي اٌؼشث١خ ِٕٚٙب اٌؼشاق ، ارا اْ ٔغجخ االٔفبق ػٍٝ 

%( ِٓ إٌبرظ االعّبٌٟ ، ِمبثً 1ٕٓاٌجؾش ٚاٌزط٠ٛش اٌزغش٠جٟ ٌُ رزغبٚص فٟ اؽغٓ ؽبالرٙب )

 . اٌّجبششح ثجٍٕ اٌزّىس ٌالطٕبف اٌّجىشح فٍ دوس اٌخالي واٌشطت 

 ّٔىهب . اجشاء ػٍُّخ رٕظُف اٌفغبئً إٌبُِخ دىي اِهبرهب ِٓ اٌغؼف اٌُبثظ واٌضؼُف ٌزهىَزهب ورىجُخ 

 ًاالعزّشاس ثؼٍُّبد اٌؼضق واٌزؼشُت ٌٍجغبرُٓ واٌّشبر 

 .االعزّشاس ثبٌشٌ اٌٍٍٍُ وَفضً اعزخذاَ اٌشٌ ثبٌزٕمُظ ٌزششُذ االعزهالن 

 االعزّشاس ثبٌزغُّذ اٌىُُّبوٌ وّب فٍ شهشٌ دضَشاْ ورّىس وً اعجىػُٓ ِشح فٍ ِٕظىِبد اٌشٌ ثبٌزٕمُظ 

 آة

  ( االعزّشاس ثجٍٕ اٌزّىس) خالي وسطت 

  صساػخ ِشبرً إٌخًُ ٌٍّىعُ اٌخشَفٍ ٌجغبرُٓ االِهبد واٌّشبرً ِغ ِالدظخ اْ رزُ اٌضساػخ ثىجىد اٌّبء

 واالعزّشاس ثبٌغمٍ واٌزشلُغ .

  ٌف اٌفغبئً اٌذذَضخ اٌضساػخ ثبٌٍُف او االغالف او اٌذٍفب او اٌمظت او االوُبط اٌّغبُِخ ٌذّبَزهب ِٓ اٌشَبح اٌالفذخ

 ( او أخفبع دسجبد اٌذشاسح شزبءً )اٌغّىَ 

  ٌغُ / شزٍخ وجشَزبد اعجىػُب10غُ/ شزٍخ َىسَب + 15اٌزغُّذ ِغ ِٕظىِخ اٌش 

 اٍَىي

 جٍٕ اٌزّىس فٍ اٌّشدٍخ إٌهبئُخ )اٌزّش( واالٔزهبء ِٕه ٌّؼظُ االطٕبف 

 االعزّشاس ثبٌزغُّذ ِغ ِٕظىِخ اٌشٌ ثبٌزٕمُظ وّب فٍ شهش اٍَىي 

رششَٓ 

 االوي

  َِىبفذخ ِشع خُبط طٍغ إٌخًُ اٌششخ االوًٌ ) وَشػ اٌّجُذ فٍ لٍت إٌخٍخ ولّزهب ، اٌّجُذ اٌفطشٌ اٌّغزخذ

 ًِ /ٌزش ( .2-1% 50وبسثٕذاصَُ 

 ال رضبف االعّذح اٌىُُّبوَخ 

رششَٓ 

 اٌضبٍٔ

 ٌمذَّخ اٌّجبششح ثزىشَت إٌخًُ واصاٌخ اٌغؼف اٌُبثظ ورٕظُف لّخ إٌخٍخ اٌّضّشح ِٓ اطشاف اٌغؼف ا

 واٌؼزوق اٌُبثغخ واغٍفخ اٌطٍغ اٌمذَُ )اٌؼشاجُٓ (

 االعزّشاس ثؼٍُّبد اٌخذِخ ِٓ اٌؼضق واٌزؼشُت واٌذشاصخ 

 ْاداِخ ِٕظىِبد اٌشٌ ووزٌه رٕظُف اٌّغبلٍ اٌفشػُخ واٌغىالٍ اٌذاخٍُخ ٌٍجغزب 

 وبٔىْ االوي
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ح %( فٟ دٚي اٌؼبٌُ اٌّزمذَ ، ٚوٕز١غخ ٌزٌه عبءد ِؾظٍخ االداء اٌجؾضٟ اٌزطج١م١خ ِؾذٚد16ٕ)

ٚػؼ١فخ اٌؼضَ ١ٌٚظ ٌٙب رأص١ش رّٕٛٞ ٚاػؼ ٚشذ٠ذ
(1)

 . 

اٌزٟ عٛف ٠زُ ِٚٓ ػّٓ ِب رٛطٍذ ا١ٌٗ االثؾبس اٌؼ١ٍّخ اٌؼب١ٌّخ صساػخ االٔغغخ 

 رٟ : بالٔظشا ١ٌٍّضاد اٌزٟ رٍّىٙب ٟٚ٘ واٌزشو١ض ػ١ٍٙب 

 رطىَش اٌضساػخ إٌغُجُخ  ٌٍٕخًُ  :   -

طٕبف ال ٠ّىٓ اٌؾظٛي ػٍٝ فغبئٍٙب اال فٟ اٌغٕٛاد االٌٚٝ ِٓ ػّش٘ب ، ألا ثؼغ ٕ٘بن    

ػذاد أٚطؼٛثخ اٌزٛعغ فٟ صساػزٙب ٚلٍٗ  صّبٔٙبإٔبدسح ِّب ٠إدٞ اٌٝ اسرفبع اٌغ١ذح ٚاٌ خظٛطب

اٌفغبئً اٌزٟ رٕزغٙب 
(1)

ألِشاع ٚاٌظشٚف اِمبِٚخ ٚػؼفٙب فٟ طٕبف ألرٍه اظؼٛثخ اوضبس ف، 

اٌجبدساد اٌزٟ  ِذحٔٛاع ٚؽٛي ألعً رؾغ١ٓ اأاٌزٙغ١ٓ ٚاالخزجبس ِٓ  خاٌج١ئ١خ اٌمبع١خ  ٚطؼٛث

رغزضّش٘ب اٌفغبئً  ؽزٝ رّٕٛ ٚرضّش
(2)

إٌبدسح  ٌألطٕبفاٌضساػخ إٌغ١غ١خ  ٔؾٛرغبٖ ألثذأ ا،  

، ٌزغبٚص اٌظؼٛثبد فٟ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌؼذد اٌىبفٟ ٚاٌؾظٛي ػٍٝ ػذد ١خ اٌؼب١ٌخ ٚراد االٔزبع

زىبصش اٌفغبئً اٌزم١ٍذ٠خ اٌزٟ رغزّش ٌؼذح عٕٛاد وّب ٠ّىٓ ث خإٌجبر١خ ِمبسٔوج١ش ِٓ اٌشزالد 

عٕٛاد  ٗص١ِٕخ ال رزغبٚص  ّذحاٌؾظٛي ػٍٝ االف اٌشزالد ِٓ ٔخٍخ ٚاؽذح  ث
(3)

 . 

زٖ ٚ ؽغت ٔٛع إٌخ١ً ٚاٌظٕف  ٚ٘أ خ( فغ١ٍ٘ٔ-ٙشغبس إٌخ١ً خالي ؽ١برٙب  ِٓ )أرٕزظ     

ٚػٍٝ ٘زا االعبط  خز رٍه اٌفغبئً ٚصساػزٙب فٟ اٌؾمً ،أ٠ٚزُ  َُ ألاٌفغبئً رىْٛ ِشبثٗ ٌٍشغشح ا

ػٍٝ ٔطبق ٚاعغ  شغبس ٔخ١ً اٌزّش ٚأفٟ رىبصش   فىشح اعزخذاَ ؽش٠مٗ  صساػخ االٔغغخ  ثذأد

ة ٚاٌؼشاق  ٚاٌغؼٛد٠خ ّ٘ب ِظش ٚاٌّغشأٚاٌزٟ رُ اػزّبد٘ب فٟ ػذد ِٓ اٌذٚي اٌؼشث١خ 

شغبس إٌخ١ً أوضبس ئ خٌزٙزُ ثؼ١ٍّ خِزخظظ خ١ٔشبء ِشاوض ػٍّأرُ ر ئٚاالِبساد ، 
(4)

.  

ٔغغخ فٟ ِغبي رؾغ١ٓ إٌجبد ٚاٌؾظٛي ػٍٝ عالالد عذ٠ذح خالي ألرطٛسد رمبٔخ  صساػخ ا     

 خاٌف ٔخٍ ٓ٘ٔرُ أزبط اوضش ِٓ  11ٓٔاٌؼمذ٠ٓ االخش٠ٓ ٚاصدادد فٛائذّ٘ب اٌزطج١م١خ  ففٟ ػبَ 

ِٓ غ١ش إٌخ١ً فٟ فشٔغب  خ١ٍِْٛ ٔخٍ ٓٙٚ خاٌّغشث١ خفٟ اٌٍّّى
(5)

. 

                                                           

ٌزىصُك اٌغُبعبد اٌضساػُخ فٍ اٌذوي اٌؼشثُخ ، اٌخشطىَ  إٌّظّخ اٌؼشثُخ ٌٍزُّٕخ اٌضساػُخ ، دساعخ شبٍِخ (1)

 .94-93، ص2009، 

، ثالي ػبشىس االغب ، صساػخ إٌخًُ فٍ ِذبفظبد غضح ، دساعخ فٍ اٌجغشافُخ اٌضساػُخ ، سعبٌخ ِبجغزُش  (2)

 112-111، ص  2016جبِؼخ االعالُِخ ثغضح ،   - داةِوٍُه ا

، ص  ثغذاد دغبَ دغٓ ػٍٍ غبٌت ، إٌخًُ اٌؼٍٍّ ،  ِٕشىساد وصاسح اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ واٌجذش اٌؼٍٍّ ، (3)

255 

 112-111، ص  ثالي ػبشىس االغب ، صساػخ إٌخًُ فٍ ِذبفظبد غضح ، ٔفظ اٌّظذس (4)

  20-15ص ،2015ػجذ اٌشصاق ػجذ اٌٍطُف جبعُ واخشوْ ، رمبٔبد خذِخ ٔخًُ اٌزّش ،  (5)

 .111، ِظذس عبثك، ص ثالي ػبشىس االغب  ( 6)
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االٔغغخ إٌجبر١خ ٌٗ فٛائذ ػذ٠ذح اّ٘ٙب خصساػ خاْ ٔغبػ اعزؼّبي ؽش٠م
(1)

: 

عزخذاَ ػذد ل١ًٍ ِٓ االِٙبد  راد باٌجبدساد ث اٌؾظٛي ػٍٝ ػذد وج١ش عذا ِٓ اٌشزالد ٚ -ٔ

 .ِٓ االِشاع اٌف١شٚع١خ  خٚاٌخب١ٌ خإٌٛػ١خ اٌغ١ذح ٚاالطٕبف اٌّشغٛث

فٟ  خِّب ٠ؼٕٟ ٌٙب ا١ّ٘  خػٍٝ شزالد طغ١شح اٌؾغُ ٚخالي فزشح طغ١شح ِٚؼمٌٛ اٌؾظٛي -ٕ

 (.,ٕ، طٛسح )ػ١ٍّبد اٌج١غ ٚإٌمً  ٚثزىب١ٌف ِٕخفؼخ 

ِٓ اٌّّىٓ اٌؾظٛي ػٍٝ ٘غ١ٓ راد طفبد ٚخظبئض ع١ذح ثبعزخذاَ ِب ٠ؼشف إٌٙذعخ  -ٖ

 . اٌٛساص١خ

 ذلذسرٗ ػٍٝ أزبط اٌفغبئً ٚاطجؾ اٌؾظٛي ػٍٝ فغبئً ِٓ اطٕبف إٌخ١ً إٌبدسح اٌزٞ فمذ -ٖ

 .اٌؼّش ح فٟوج١ش

 اٌضساػخ إٌغ١غ١خ ٌٍٕخ١ً (,ٕطٛسح )

  http://agri-palm.com  : اٌّظذس             

فغبئً اٌضساػخ إٌغ١غ١خ رىْٛ ِطبثمٗ ٌٍٕخ١ً االَ االط١ٍخ  -ٗ
(2)

. 

 (.% ٓٓٔ ثٕغجخ )رخٍٛ ٘زٖ اٌطش٠مخ ِٓ اٌفبلذ اٚ اٌزٍف ِٓ االشغبس   -٘

                                                           

 . 256 -255، ص  دغبَ دغٓ ػٍٍ غبٌت ، إٌخًُ اٌؼٍٍّ ،  ِظذس عبثك (1)

 . 19ػجذ اٌشصاق ػجذ اٌٍطُف ، واخشوْ ، رمبٔبد خذِخ شجشح ٔخًُ اٌزّش، ِظذس عبثك ، ص (2)
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 اٌؾظٛي ػٍٝ شزالد فغبئً إٌخ١ً ؽٛي اٌؼبَ . ٠ّىٓ -ٙ

رزظف ثىضشح اٌغزٚس ػٍٝ خالف اٌفغبئً اٌزم١ٍذ٠خ  ، ٌزا ال رؾزبط اٌٝ و١ّخ وج١شح ِٓ اٌّبء  -,

 ٚاٌغمٟ .

 .أخفبع اعؼبس إٌجبربد إٌّزغخ ػٕذ ِمبسٔزٙب ِغ اٌفغبئً اٌؼبد٠خ    -6

  .(ٖٔ) شى٠ًمخ ، وضشح اٌطشق اٌزٟ ٠ّىٓ اػزّبد٘ب الوضبس إٌخ١ً ثٙزا اٌطش -1

 (ٖٔ) شىً

 اٌطشق اٌشئ١غخ إلوضبس إٌخ١ً ثطش٠مخ صساػخ االٔغغخ

ٌّظذس : ِٕظّخ األغزَخ واٌضساػخ ٌألُِ اٌّزذذح ، اٌذًٌُ اٌّظىس فٍ صساػخ وخذِخ ٔخً اٌجٍخ واٌزّىس ، ا

 .25، ص2019ِظش ، 

ِؾذٚد فمؾ فٟ  ػٍٝ ٔطبق االاٞ ٔشبؽ ِٓ ٘زا إٌٛع ِٓ  اغٍت ِٕطمخ اٌذساعخرخٍٛ ٚػِّٛب     

، ٚ٘ٛ ؽب١ٌب رؾذ اٌزغشثخ  ػجذ ِؾغٓ فٟ لؼبء اٌش١ِضخ ٚثغبر١ٓ اي ثبٟٔ فٟ اٌغّبٚح ثغبر١ٓ اي

 : عججٙب اٌٝ ٠شعغ ٚرٛاعٗ ِغّٛػخ ِٓ اٌّؼٛلبد ، 

، ثغجت وضشح   اٌف د٠ٕبس ٓٓٔاوضش ِٓ اٌزٟ رظً اٌٝ  سرفبع  اٌىج١ش ألعؼبس اٌفغبئًاال -

ف ٔخ١ً اٌجشؽٟ ٚاٌّغٙٛي ٚاٌظمؼٟ ٚدلٍخ إٌٛس، ِّب عؼً اٌطٍت ػ١ٍٙب ِضً  اطٕب

 .اٌفالؽ١ٓ ٠ؼزّذْٚ ػٍٝ اٌضساػخ اٌزم١ٍذ٠خ فٟ صساػخ ثؼغ االطٕبف
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ٚ٘زا  خ ، ٔمً اٌشزالد ِٓ اٌّخزجش ٚغشعٙب فٟ  اٌؾمً اٌٝ ػٕب٠خ خبط خرزطٍت ػ١ٍّ  -

 .٠ؼزّذ ػٍٝ اششاف اٌّخزظ١ٓ فٟ ٘زا اٌّغبي 

ػذَ سغجخ ثؼغ اٌفالؽ١ٓ ثضساػخ اٌفغبئً إٌغ١غ١خ ٚرخٛفُٙ ِٓ أزبعٙب اٌّغزمجٍٟ   -

ثغجت ػذَ  اٌؾظٛي فٟ ػمذ اٌضّبس ٌجؼغ االطٕبف ٚرظجؼ )ش١ظب( ِضً طٕف 

 .اٌجشؽٟ 

 وّب اْ أخفبع ٔغجخ إٌغبػ ٌجؼغ االطٕبف ٠إدٞ اٌٝ خغبئش ٌٍّضاسػ١ٓ .  -

 -خ :اٌّشدٍخ اٌضبُٔخ : أشبء ِضاسع ّٔىرجُ -2

اٌزٟ رؾممٙب اٌضساػخ فٟ اٌؼبٌُ ، ئال أٔٙب ِب رضاي رخؼغ ٌزأص١ش  حسغُ اٌزطٛساد اٌىج١ش    

اٌؼٛاًِ اٌج١ئ١خ ٚإٌّبخ١خ اٌّزمٍجخ ، رؾذ رأص١شاد االؽزجبط اٌؾشاسٞ اٌؼبٌّٟ اٌظب٘شح ،  ٌزٌه 

ٚألٍّخ أٛاع ٔغذ أٔٗ ال ثذ إلٔغبػ أٞ ِششٚع صساػٟ ِغزمجٍٟ اخز ٘زا اٌؼٛاًِ ثؼ١ٓ اإلػزجبس 

رٕظ١ُ اٌؼ١ٍّبد اٌّخزٍفخ فٟ ئٔشبء ِضسػخ اْ ٌّب عٛف ٠ؾظً ِٓ رغ١١شاد عش٠ؼخ ،  عذ٠ذح

رٛف١ش اٌىض١ش ِٓ ٌٍّغبّ٘خ فٟ ئٔزبع١خ ثطش٠مخ رغزط١غ ِٓ خالٌٙب اٌزغٍغً فٟ ئٔشبء اٌّضسػخ 

 .( 6ٕ، طٛسح ) اٌٛلذ ٚاٌغٙذ فٟ ِؾبٌٚخ اٌٛطٛي ئٌٝ ِضسػخ ّٔٛرع١خ ٔبعؾخ ثألظش اٌطشق

 ( اؽذٜ اٌّضاسع إٌّٛرع١خ6ٕطٛسح )

 https : aloeya- aleabiya.comاٌّظذس : اٌشجىخ اٌذوٌُخ ٌالٔزشُٔذ ػًٍ اٌشاثظ اٌزبٌٍ :          

 

فٕٙبن اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌزغبسة اٌزٟ ظٙشد ثبٌؼشاق ، ٚاػزّذد ػٍٝ اٌزم١ٕبد اٌؾذ٠ضخ فٟ أشبء     

اٌزٞ ِششٚع فٟ ِشؽٍزٗ األٌٚٝ رٍه اٌّضاسع ، فّضال ِششٚع اٌؼزجخ اٌؼجبع١خ اٌّمذعخ ألٔشبء 

ً غشة ِؾبفظخ وشثالء ٠ٚجؼذ ػٓ ِشوض اٌّذ٠ٕخ ٔؾٛ )ٕ٘ع١ُمبَ ػٍٝ ِغبؽخ )  وُ( ٓٗ( دّٚٔب
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ُّ ص إٌبدسح ِٓ إٌخ١ً ٚراد اإلٔزبط اٌٛافش ِٓ اٌزّٛس، ٠ٚٙذف ٘زا اٌّششٚع  ثبألٔٛاعساػزٗ ٚعزز

 : اٌٝ

 .فٟ وشثالء ّٟ  اعزضّبس األساػٟ اٌضساػ١ّخ اٌظؾشا٠ّٚخ ٚر١ّٕخ اٌٛالغ اٌضساػ

 .٘زٖ اٌّضاسع عزىْٛ ثّضبثخ ِظذّاد ؽج١ؼ١ّخ ٌٍش٠بػ ٚاٌؼٛاطف اٌزشاث١خ 

  ٌٍؼٕب٠خ ثٙزٖ اٌّضسٚػبد.فشطخ ٌزشغ١ً األ٠بدٞ اٌؼبٍِخ 

 .اٌّغبّ٘خ فٟ سفذ اٌغٛق اٌّؾ١ٍّخ ثٕٛػ١ّبد ع١ّذح ٚٔبدسح ِٓ اٌزّٛس 

 .رٛظ١ف اإلِىب١ّٔبد ٚاٌخجشاد اٌضساػ١ّخ ٚٚػؼٙب فٟ ِغبٌٙب اٌظؾ١ؼ 

 .االعزفبدح ِٓ اٌفبئغ ِٓ ١ِبٖ ا٢ثبس االسرٛاص٠ّخ 

  ِٕٙب وزٌه.ئِىب١ّٔخ صساػخ أشغبس أخشٜ وبٌؾّؼ١ّبد ٚغ١ش٘ب ٚاالعزفبدح 

 .ئدخبي رم١ّٕبد ٚآ١ٌّبد ؽذ٠ضخ فٟ صساػخ إٌخ١ً ثبالعزفبدح ِٓ اٌخجشاد اٌّؾ١ٍّخ ٚاٌذ١ٌّٚخ 

 .ًعؼً ٘زٖ اٌّضسػخ ِظذساً ٌزىبصش األٔٛاع إٌبدسح ِٓ إٌخ١ 

 ٘زا ٚلذ عجمذ اٌّجبششح ثبٌّششٚع أػّبٌي رؾؼ١ش٠ّخ ِٕٙب:

ٕبد ِٓ اٌزشثخ ِٚٓ أِبوٓ ِزؼذّدح ٌّؼشفخ اٌزأّوذ ِٓ ِذٜ طالؽ١ّخ اٌزشثخ ٌٍضساػخ ثأخز ػ١ّ  -ٔ

 ِذٜ ٍِٛؽزٙب ٚطالؽ١ّزٙب.

 رؾذ٠ذ اٌّغبؽخ اٌّشاد صساػزٙب ػّٓ اٌّشؽٍخ األٌٚٝ ِٓ اٌّششٚع. -ٕ

 رغ٠ٛخ اٌزشثخ ٚرؾذ٠ذ أِبوٓ صساػخ فغبئً إٌخ١ً ػ١ٍٙب. -ٖ

 ر١ٙئخ أِبوٓ صساػخ اٌفغبئً ػٍٝ شىً خطٛؽ ِغزم١ّخ. -ٗ

ّٞ ثبٌزٕم١ؾ.رض٠ٚذ اٌّششٚع ثشجىخ ِ -٘  زىبٍِخ ِٓ ِٕظِٛبد اٌش

)ثشؽٟ ٔغ١غٟ، ثشؽٟ  : ( طٕفبً ِض1ًُ٘صسػذ فٟ ٘زٖ اٌّضاسع أطٕبف ٔبدسح ثأوضش ِٓ )    

ِؾٍّٟ، ثٍىخ، ثش٠ُ، ػّشأٟ، ش٠ٛضٟ، ِىزَٛ، شّىش، خغزبٚٞ، ص٘ذٞ، فؾً، أخذ اٌفؾً، ؽٗ 

ؽٍٛح، دوٍخ ؽّشح،  أفٕذٞ، خ١بسح، خؼشاٚٞ، ثظشاٚٞ، رجشصي أؽّش، ؽغبٚٞ، ِّىبٚٞ، دوً

ن، رجشصي، ػ٠ٛذٞ، عبػٟ، ش٠ٛضٟ أؽّش ّٛ أؽذس اٌٛعبئً  ٚلذ ارُّجِؼذ فٟ صساػزٙب (١ِشؽبط، ِط
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سح أششفذ ػ١ٍٙب ششوخُ  ّٛ ٚاٌزم١ّٕبد اٌضساػ١ّخ اٌؾذ٠ضخ ثبالػزّبد ػٍٝ ثشاِظ رغ١ّذ٠ّخ ٚرغز٠خ ِزط

ّّذ صساػزُٗ ؽزّٝ ا٢ْ أوضش ِٓ )ِزخظظخ   خأٌف( ٔخٍ ٗٔ، ٚلذ ثٍغ ِب ر
(1)

 . 

 . ِششوع رأهًُ ثغبرُٓ إٌخًُ -

ش٘ب ِغٍظ اٌٛصساء  ٌٍٕٙٛع لّ أِشبس٠غ اٌخطخ االعزضّبس٠خ اٌزٟ  ٘زا اٌّششٚع ػّٓ

(  1َٓ ٚثّجٍغ  رغبٚص )  6ٕٓٓثٛالغ اٌمطبع اٌضساػٟ ٚرٕفز٘ب ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍٕخ١ً  فٟ عٕخ 

سثغ ِبئخ أ١ٍِبس ٚ  (ٓٓٓٔ ٓ٘ٗ ٌّٓٓٓضٕٝ  ) ١ٍِبس د٠ٕبس ػشالٟ ٚ وبْ ؽظخ ِؾبفظخ ا

ٚخّغْٛ ١ٍِْٛ د٠ٕبس ػشالٟ ، ٠ّٕؼ ٘ز اٌّششٚع لشٚع ػ١ٕ١خ ثذْٚ خذِخ اٚ فٛائذ، رؾذ ِذح 

عٕٛاد( ٌٍفالؽ١ٓ ألٔشبء ثغبر١ٓ ِٚؾطبد إٌخ١ً اٌغذ٠ذح ٚرط٠ٛش ٚاداِخ  ٓٔص١ِٕخ رظً اٌٝ ) 

خ س ٚاٌزظذ٠ش ٚإٌّبفغاٌجغبر١ٓ اٌمذ٠ّخ ؽزٝ رزّىٓ ِٕطمخ اٌذساعخ  ِٓ االوزفبء اٌزارٟ  ِٓ اٌزّٛ

  (٘ٙ، أظش اٌغذٚي ) ١ٌٗ ِٕؼ اٌمشٚع ِٓ طٕذٚق ر١ّٕخ إٌخ١ًآاٌخبسع١خ ،اٌغذٚي اٌزبٌٟ ٠ج١ٓ 

 (٘ٙعذٚي )

 اٌمشٚع إٌّّٛؽخ ِٓ طٕذٚق ر١ّٕخ إٌخ١ً ِٓ لجً اٌّظشف اٌضساػٟ فشع   اٌّضٕٝ 

 ٕٓٔٓ – ٕٓٔ1 

ػذد  اٌّجبٌغ اٌّمزشضخ* ٔىع اٌمشع

 اٌّمزشضُٓ

 اٌُه اٌزغذَذ ِذح اٌمشع

أ. وٍفخ أشبء 

اٌجغبرُٓ اٌجذَذح 

ثطشَمه اٌشٌ 

 ثبٌزٕمُظ

2609590200 93 

( عٕىاد ِٓ 5)

رأسَخ طشف اٌذفؼخ 

 االوًٌ

(الغبط عٕىَخ 5)

 ِزغبوَخ

ة. خذِخ ورأهًُ 

 54 1324006900 ثغبرُٓ إٌخًُ

عٕخ وادذح ِٓ ربسَخ 

اٌظشف  اٌذفؼخ 

 االوًٌ

( الغبط عٕىَخ 4)

 ِزغبوَخ

  155   3933595000 اٌّجّىع

اٌّظذس : وصاسح اٌّبٌُخ ، اٌّظشف اٌضساػٍ اٌزؼبؤٍ فشع اٌغّبوح ، لغُ اٌمشوع ، ثُبٔبد غُش 

 . 2020ِٕشىسح، ٌغٕخ 

  -: هذاف اٌّششوعأ -

                                                           

 :ِمبي ِٕشىس ػًٍ اٌشجىخ اٌذوٌُخ ٌالٔزشٔذ ػًٍ اٌشاثظ،  اٌزبٌٍ (1)

alkafeel.net/news/amp?id=5152                                                                          :https 
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خالي ِٕؼ اٌمشٚع اٌضساػ١خ  ِٓ اٌضساػ١خإٌٙٛع ثبٌمطبع اٌضساػٟ ٌغشع رؾم١ك اٌز١ّٕخ  -ٔ

 لزظبد ٚرم١ًٍ ٔغجخ اٌجطبٌخ .إلػٙب ِٓ اٌّظشف اٌضساػٟ ٚر١ّٕخ أٛاأخزالف أٚػٍٝ 

خالف إٌخ١ً اٌمذ٠ُ اٌؼؼ١ف ٚاٌّظبة ثب٢فبد اٌضساػ١خ ئٔزبع١خ إٌخٍخ ِٓ خالي ئرؾغ١ٓ  -ٕ 

  .ٚرؼ٠ٛؼٗ ثبٌفغبئً اٌغذ٠ذح 

 ثبعزخذاَ اٌزمبٔبد إٌخٍخ شغبس إٌخ١ً فٟ اٌّؾبفظخ  ٚسفغ ِؼذي أزبع١خأػذاد أص٠بدح  -ٖ

، ٚرؼ٠ٛغ إٌمض ٘زّبَ ثأشغبس إٌخ١ً إلاٌّضاسػ١ٓ ػٍٝ اٚرشغغ  اٌضساػ١خ ِٓ أعّذح ِٚج١ذاد

  .شغبسألاٌؾبطً ثأػذاد ا

رزؼّٓ ػذاد اٌفغبئً ثطش٠مخ ِشغؼخ ٌٍّضاسػ١ٓ ثؼذ ٚػغ خطخ ػًّ ٌٍّششٚع ، أص٠بدح  - ٗ

س صّب١ٔخ عٕٛاد  ِٓ سثغ فغبئً ثؼذد ِشٚأاٌٝ اٌّضاسػ١ٓ ٠مبثٍٙب اعزشعبع  ٚاؽذح  خرغ١ٍُ فغ١ٍ

 .غشعٙب 

ٚاٌّزّضٍخ ثبألطٕبف اٌزغبس٠خ شغبس إٌخ١ً اٌغ١ذح أطٕبف أ٠ٙذف ٘زا اٌّششٚع اٌٝ ص٠بدح  -٘

ضاسػ١ٓ اٌٝ ارجبع عٛاق اٌّؾ١ٍخ ٚاٌؼب١ٌّخ  ٚ رٛع١ٗ اٌّألٕبف اٌزٟ ٠ىضش اٌطٍت ػ١ٍٙب فٟ اطألٚا

 .عب١ٌت اٌؼ١ٍّخ ٚاٌف١ٕخ إلداسح ثغبر١ُٕٙ ألا

 :ّؼزّذح فٍ اخزُبس ثغبرُٓ إٌخًُ اٌّشّىٌخ ثبٌمشع اٌششوط اٌ -

اٌىج١شح اٌؼّش ٚاٌّزٙبٌىخ اٌذساعخ  ٚاٌّٛافمخ ػٍٝ  اٌجغبر١ٓ  خعشاء اٌىشف ٌجغبر١ٓ ِٕطمئ  -ٔ

عٕخ( ٚرغبٚص اسرفبػٙب اوضش  ٓ,طبثزٙب ا٢فبد اٌضساػ١خ ٚاالشغبس اٌزٟ ٚطً ػّش٘ب ) أٚاٌزٟ 

 (  ٚاٌجغبر١ٓ اٌزٟ اصشد ثٙب اٌؼٛاًِ اٌطج١ؼ١خ ٚاٌجشش٠خ. َ ِٓٔٓ ) 

سع اٌجغزبْ اٌّشٌّٛخ ثبٌمشع  ؽبثٛ طشف غ١ش ٍِّٛوٗ ٌٍذٌٚخ  ٚغ١ش أ ٠ىْٛ  عٕذ ْْ أ -ٕ

ِشٌّٛخ ثبإلصاٌخ اٚ اٌزغش٠ف ٚال ٠مبَ ػ١ٍٙب  ِششٚع ، ثّؼٕٝ ٠جمٝ اٌجغزبْ ػٍٝ ؽبٌخ ثؼذ رٕف١ز 

 .اٌّششٚع 

سع خظجخ ٚلش٠جخ ِٓ ِظبدس ا١ٌّبٖ ٠ٚغمٝ أبْ اٌزٟ ٠شٍّٙب اٌمشع سع اٌجغزأرىْٛ  ْْ أ  -ٖ 

ع١ؾب اٚ ثبٌٛاعطخ ِغ رٛفش ؽشق إٌمً ٚ ِظبدس اٌطبلخ اٌىٙشثبئ١خ، ٚاْ ال ٠ىْٛ اٌجغزبْ  ٌٗ 

 دٚاػٟ لب١ٔٛٔخ ِٓ اٌٛسصخ اٚ اٌؾغض اٚ ربثغ ٌغ١ش عٗ .

 ً اٌّجبشش ِغ اطؾبةاٌىشف ػٓ ثغبر١ٓ إٌخ١ً فٟ ع١ّغ اٌٛؽذاد االداس٠خ ِغ اٌزٛاط -ٗ
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اٌجغبر١ٓ ِٚذٜ لجٌُٛٙ ثأعشاء ػ١ٍّخ اػّبس ٚرأ١ً٘ اٌجغبر١ٓ  ٚصساػخ اطٕبف ٚأٛاع عذ٠ذح 

 داخً اٌجغزبْ 

رّزٍه ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ إلسشبد ٚاٌزؼبْٚ اٌضساػٟ اٌغبٔت االسشبدٞ ِٓ رٕف١ز إٌذٚاد ٚاٌٍمبءاد  -٘

 . اٌزذس٠ج١خ ٚالبِخ إٌذٚاد ٌٍّششذ٠ٓ ٚاٌّضاسػ١ٓ

ّزٙبٌىخ  اٌشغبس ألاٚشغبس إٌخ١ً اٌىج١شح فٟ اٌؼّش أ٠زُ ؽظش اٌجغبر١ٓ اٌّزؼشسح ِٓ     

ٟ خظٙب اٌّششٚع فٟ ع١ّغ اٌٛؽذاد زاٌّظبثخ ثب٢فبد ٚاٌجغبر١ٓ ٚاٌزٟ رٕطجك ػ١ٍٙب اٌششٚؽ اٌ

 االداس٠خ ثؼذ رشى١ً ٌغبْ اٌّزبثؼخ ٚاالششاف  ِٓ اٌشؼت اٌضساػ١خ 

اٌمشٚع اٌؼ١ٕ١خ اٌزٟ ٠ؾظً ػ١ٍٙب طبؽت االسع ٚاٌزٟ ٠ّٛي ٘زا اٌّششٚع ػٓ ؽش٠ك     

سع اٌجغزبْ ِٓ اٌفغبئً ، ٠ٚزُ رؾذ٠ذ أٍٝ اٌّغزٍضِبد اٌضساػ١خ  ٚرغ١ٙض رّىٕٗ ِٓ اٌؾظٛي ػ

( ٓٔعز١فبء اٌمشع اٌٝ ) ل١ّخ اٌمشع ؽغت ٌغٕخ اٌىشف ٚاٌٍغبْ اٌفشػ١خ وّب ؽذد ِذح ا

ش ا١ٌٗ ٌغٕخ ظ(اٚ ؽغت ِب رٕ,اٌغٕخ )زغذ٠ذ ثؼذ ػطذ ششؽ ثؾ١ش ٠ىْٛ اٌجذء ثبٌأعٕٛاد  ٚ

 طٕذٚق االلزشاع 

 ٍِٓضِبد اٌزٟ ٠شًّ ػ١ٍٙب اٌمشع اِب اٌمشٚع اٌزٟ رُ اعز١فبئٙب ف١زُ رغ١ٙض٘ب ثبٌّٛاد ٚاٌّغز    

 ػشالٟ  ( ١ٍِْٛ د٠ٕبسٕٔ)ل١ّزٙب ثؾذٚد  ٚثٍغذاٌشٞ ثبٌزٕم١ؾ  ِضًِٕظِٛبد اٌشٞ اٌؾذ٠ضخ 

اٌّج١ذاد اٌضساػ١خ  رغ١ٙض ، فؼال ػٓاٌغبئذح فٟ االعٛاق اٌّؾ١ٍخثبألعؼبس رغ١ٙض فغبئً إٌخ١ً ٚ

اٌخبطخ ثأشغبس إٌخ١ً ِٚىبفؾخ ا٢فبد اٌّشػ١خ ٌٚغ١ّغ اٌجغبر١ٓ اٌزٟ ٚاالعّذح اٌى١ّ١ب٠ٚخ 

 ٠خظٙب اٌّششٚع 

رمً ػٓ   اْ ال ٚػٍٝٚثؼذ اٌىشف ٚاٌّزبثؼخ ٠زُ رؾذ٠ذ اٌّغبؽخ اٌّشٌّٛخ ثزٕف١ز اٌّششٚع ف١ٙب     

ششاف اٌذٚسٞ ػ١ٍٙب إلُٔ ٚثؼذ٘ب ٠زُ رؾذ٠ذ اٌجغزبْ ٚا( د٠ٔٓٚض٠ذ ػٍٝ )  دُٚٔ ٚال( ٘) 

ٔغجخ االِالػ ف١ٙب اٌٝ الً  اٌّالئّخ ٚاٌزٟ رمً (Ec عشاء ل١بط ٔغجخ ٍِٛؽخ اٌزشثخ )ئٌّزبثؼزٙب ٚ

اٌضساػخ اٌّؼزّذح ػٍٝ  خ٠مغشط اٌفغبئً فٟ ٘زا اٌّششٚع ؽش خرزجغ ؽش٠م، ١ٍِّٛص (  ٘ ِٓ )

 فغ١ٍخ / دُٚٔ (   ٓٗ( اٞ  ثّب ٠ؼبدي )6 * 6إٌظبَ اٌشثبػٟ ٚاْ رىْٛ اٌّغبفبد ثؾذٚد ) 

طٕبف أل%( ٚا6ٓاٌزغبس٠خ ) طٕبففبألذ٠ذ٘ب ٚفك ٔغجخ ِؼ١ٕخ ٌىً ٔٛع طٕبف ف١زُ رؾألاِب ا    

غ١ش  سع خب١ٌخً أٗ ٔأسع اٌجغزبْ وأ%( ٚثٙزا ٠زُ اٌزؼبًِ ِغ ٗفؾٛي )(%( ٚاٌٙٔإٌبدسح )

ِضسٚػخ ١ٌزُ ر١ٙئخ اٌفغبئً ٚغشعٙب ثطش٠مخ اٌّزجؼخ فٟ إٌظبَ اٌضساػٟ  ، ثؼذ اوّبي اٌّششٚع 

 . ٠زُ رؾ٠ٍٛٗ اٌٝ ثشٔبِظ ٚؽٕٟ ثؼذ رم١١ُ ٔزبئظ اٌؼًّ ٚٔغبؽٗ فٟ ِٕطمٗ اٌذساعخ
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  ِذطخ ٔخًُ اٌخضش   

رُ اٌؼًّ ثٙب  فٟ لؼبء اٌخؼش ، ِٙبد  إٌخ١ً أثغبر١ٓ  ألٔشبءِٓ اٌّؾطبد اٌضساػ١خ  ذرؼ    

ٚػّذ  (ِشبرً ٓٔ)ػٍٝ  ٚلغّذ دُٚٔ (  1ٓ) ثـ خظظذ ٌٙب ِغبؽخ لذسد َ ،6ٕٓٓعٕخ 

ً أٛاػ ِٓ إٌّبؽك طٕبف إٌخ١ً اٌّؾ١ٍخ ٚإٌغ١غ١خ  ٚلذ رُ اخز١بس ٘زا اٌمؼبء وٛٔٗ أِٓ  ػذ٠ذحً   ب

 شغبس إٌخ١ًأ ػذ٠ذح فٟ صساػخ  ِشىالد٠ؼبٟٔ ِٓ ٚ اٌّزؼشسح 
(1)

. 

طٕبف ألشغبس إٌخ١ً ٚاٌّؾبفظخ ػٍٝ اأػذاد أِٓ أشبء ٘زٖ اٌّؾطبد ٘ٛ ص٠بدح  اٌٙذف    

ٌؾذ٠ضخ فٟ ػ١ٍّبد ٛس اٌزّٛس الزظبد٠ب  ٚاػزّبد اٌطشق ٚ اٌزمبٔبد اعُ أإٌبدسح ٚاٌزغبس٠خ ٚرؾغ١ٓ 

اٌضساػ١خ  ا٢فبدٔزبط ِٚىبفؾخ إلٓ اٌؾذ٠ضخ فٟ ػ١ٍّبد اٌزغ٠ٛك ٚاعزخذاَ اٌّىبئاصساػخ إٌخ١ً ٚ

شغبس أخالف أ٠غ اٌّضاسػ١ٓ ثبٌفغبئً اٌؾذ٠ضخ ٚ، فؼال ػٓ رؼٛ  شغبس إٌخ١ًأاٌزٟ رظ١ت 

إٌخ١ً 
(2)

ٛس ٚاٌزغبسة عشاء اٌجؾئإٌخ١ً ٚ ألٔٛاعاٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌجٕٛن اٌٛساص١خ ٚ،  

 . ٔزبع١خإلأزبط ٚرؾغ١ٓ إلٚاٌذساعبد ٌض٠بدح ا

 -اٌّغزذاِخ :اٌزُّٕخ اٌضساػُخ  –اٌّشدٍخ اٌضبٌضخ 

ِٓ خالي االعتزخذاَ  َ ِٚجغؾ ئٌٝ ئٔزبط غزاء طؾٟ ٚوبفٍ رغؼٝ اٌضساػخ اٌّغزذاِخ ثشىً ػب    

اٌؾى١ُ ٚاٌشش١ذ ٌٍّٛاسد اٌطج١ؼ١خ ٚرؾم١ك اٌزٛاصْ ث١ٓ اإلٔزبط اٌضساػٟ ٚاٌّؾبفظتخ ػٍتٝ اٌّتٛاسد 

رؼزّتذ ػٍتٝ ٚ ،ئعزٙالن اٌّتٛاسد ٚػتّبْ ؽتك األع١تبي اٌمبدِتخ ِٕٙتبٟ٘ اٌزٛاصْ ث١ٓاٌطج١ؼ١خ ، ٚ  

رطبٌتت ثتبٌزفى١ش فتٝ ا٢صتبس اٌج١ئ١تخ ألٞ ٔشتبؽ  ٚ ،ػٕبطش أعبع١خ ٟ٘ اٌّغزّتغ ٚاٌج١ئتخ ٚااللزظتبد

اٌطج١ؼ١خ ػٍٝ اٌزغذد ٚاالعزّشاس ثظؾخ اإلٔغبْ ٚػٍٝ لذسح اٌّٛاسد شُ ثششٞ ٠ؼّ 
1

، ٚلذ أزٙذ  

عتزذاِخ اٌضساػ١تخ( ئٌتٝ ٚعتٛد صتالس إلٌزتٟ أعش٠تذ ٌٛػتغ رؼش٠تف ٌّظتطٍؼ )ااؽذٜ اٌذساعبد ا

ِٛػتتٛػبد ِشتتزشوخ ثتت١ٓ اٌزؼش٠فتتبد اٌّٛػتتٛػخ ٘تتٟ ئٔزبع١تتخ إٌجتتبد ٚاٌؾ١تتٛاْ ٚاٌغتتٛدح اٌج١ئ١تتخ 

 .ّبػٟ االلزظبدٞ ٌٍزطج١كٚاٌضجبد ٚاالعزمشاس اال٠ىٌٛٛعٟ ٚلبث١ٍخ إٌظبَ االعز

 : اٌزٟ رغؼٝ ئٌٝ  اٌضساػخ ٟ٘ اٌّغزذاِخ ئْ اٌضساػخ    

 ِّىٕخ . فؼب١ٌخ ثأوجش ٚاعزؼّبٌٙب اٌطج١ؼ١خ اٌّٛاسد ط١بٔخ رؼّٓ ْْ أ  -

                                                           

شخظُخ ِغ ِهٕذط صساػُُٓ الذَ )وبظُ جُبد جبثش ( ، ِغإوي شؼجخ صساػخ ِمبثٍخ ، اٌذساعخ اٌُّذأُخ  (1)

 . 2020 / 11 / 15اٌغّبوح ، ثزبسَخ 

  15، ص ػجذ اٌجبعظ ػىدح اثشاهُُ ، صساػخ إٌخًُ وأزبط اٌزّىس فٍ اٌؼشاق ، ثذش ِٕشىس ػًٍ اٌشاثظ  (2)

2011  dat palms.net – www.irapi 
 

3  ، ٍاٌّجٍظ اٌضمبفٍ ٌٍفٕىْ واالداة ، دمحم اٌغُذ ػجذ اٌغالَ ، اٌزىٕىٌىجُب اٌذذَضخ واٌزُّٕخ اٌضساػُخ فٍ اٌىطٓ اٌؼشث

 .29، ص  1992اٌىىَذ ، 

http://www.irapi/
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 ػشس. أٞ ٌٙب رغجت ٚال اٌطج١ؼ١خ اٌج١ئخ ػٍٝ رؾبفع ٝ أٙبثّؼٕ ث١ئ١ب، ع١ٍّخ رىْٛ  -

 اإلعزضّبساد اٌضساػ١خ . ِغ ِزٕبعجخ ِؼمٌٛخ ِذاخ١ً رؼّٓ ثؾ١ش الزظبد٠ب، ِغذ٠خ رىْٛ  -

رجذأ ِٕظِٛخ ػًّ اٌز١ّٕخ اٌضساػ١خ اٌّغزذاِخ ِٓ رؾذ٠ذ سؤٜ اٌز١ّٕخ اٌضساػ١خ اٌّغزذاِخ       

ٚرشعّزٙب ئٌٝ ِغّٛػخ ِٓ األ٘ذاف اٌجؼ١ذح ٚاٌّزٛعطخ ٚاٌمظ١شح اٌّذٜ، ٚسعُ اٌغ١بعبد اٌىف١ٍخ 

ػبِخ ٚخطؾ رفظ١ٍ١خ، ٚٚػغ اٌجشاِظ ٚاٌّششٚػبد ثزؾم١ك ٘زٖ األ٘ذاف ِٓ خالي خطخ 

ٚاألٔشطخ ٌىبفخ اٌمطبػبد اٌضساػ١خ ٚالزشاػ ا١ٌ٢بد ٚاألعب١ٌت ٚاٌزم١ٕبد إٌّبعجخ ٌزٕف١ز٘ب، 

 ( رٍه إٌّظِٛخ ٠ٖٗٛػؼ اٌشىً )ٚ ، بً ٌزالفٟ أٞ أؾشافبد أٚ عٍج١بدِٚزبثؼخ ِب ٠زُ رٕف١زٖ دٚس٠

طتت١بٔخ اٌج١ئتتخ اٌضساػ١تتخ ثشتتىً  اٌّغتتزذاِخفتتٟ ِغتتبي اٌز١ّٕتتخ اٌضساػ١تتخ  خٙتتِّتتٓ األِتتٛس اٌ      

ؽّب٠تخ ا١ٌّتبٖ ِتٓ اٌزٍتٛس  ػجتش٠ٕبعت ؽ١بح اٌغىبْ اٌضساػ١١ٓ ٚإٌظُ اٌؾ٠ٛ١خ اٌّؾ١طتخ ٚرٌته 

ٚرم١ًٍ اعزخذاَ اٌّج١ذاد ٚاألعّذح اٌؼؼ٠ٛخ ٚرشغ١غ ط١بٔخ اٌؾ١بح إٌظش٠تخ ٚؽّب٠زٙتب ٚأ٠ؼتب 

اٌضساػٟ  ئٔشبء اٌج١ٕخ األعبع١خ اٌالصِخ ٌزط٠ٛش اإلٔزبط ثٛعبؽخ رط٠ٛش ٔظُ اٌزٛص٠غ اٌغغشافٟ

االعزّبػ١تخ ٚرطت٠ٛش اٌختذِبد  ؽز١بعتبدإلظُ اٌزغ٠ٛك اٌضساػٟ ثّتب ٠تالءَ ا، ٚوزٌه رط٠ٛش ٔ

اٌضساػ١تتخ اٌّغتتبػذح ِتتٓ ثؾتتٛس ػ١ٍّتتخ ٚئسشتتبد صساػتتٟ ٚئسشتتبد رغتت٠ٛمٟ ٚرطتت٠ٛش اٌزشاو١تتت 

  اٌّإعغ١خ اٌضساػ١خ ٚا١ٌٙئبد ٚاٌغٙبد اٌّشرجطخ ثٙب رٕغ١مب ٚرؼبٚٔبً ٚرىبِالً ٚارضأبً.

اٌضساػ١خ ٚر١ٙئزٙب  اٌز١ّٕخ اٌضساػ١خ اٌّغزذاِخ رؼًّ ػٍٝ رؼجئخ اٌّٛاسد ّْ ئ٠ؼبف اٌٝ رٌه     

ألفؼً االعزخذاِبد اٌجذ٠ٍخ ِغ رجٕٟ ٚرٛؽ١ٓ أفؼً األعب١ٌت اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌضساػ١خ ثىً أشىبٌٙب 

ٚطٛس٘ب ٚلذ ٠زطٍت رٌه ِشالجخ ػ١ٍّبد رغش٠ف األساػٟ ٚرم١ًٍ اٌفبلذ فٟ اٌزشثخ اٌضساػ١خ 

ؾ١ٛٞ ٌٍٕزشٚع١ٓ ٚخظٛثزٙب ٚئ٠مبف اإلعشاف فٟ اعزخذاَ ا١ٌّبٖ فٟ اٌشٞ ٚرط٠ٛش اٌزضج١ذ اٌ

ٚاٌزٛعغ فٟ ئٔزبط ِؾبط١ً اٌؾجٛة ٚاٌّؾبفظخ ػٍٟ اٌزٕٛع اٌغ١ٕٟ ٌٚزؾم١ك وً ِب رمذَ ٠غزٍضَ 

ثبٌؼشٚسح اإلداسح إٌبعؾخ ٌٍّٛاسد ٚاإلٔزبط ٚاألعب١ٌت اإلٔزبع١خ ٚراللٟ أٚ رغٕت اال١ٙٔبس اٌج١ئٟ 

بس أٚ ئّ٘بي اٌزشغ١ش ِٓ رشدٞ األسع ٚدِبس اٌزٍٛس ٚفمذاْ اٌزٕٛع اٌج١ٌٛٛعٟ ٚئصاٌخ األشغ

ٚرؼش٠خ اٌزشثخ ٚاٌزظؾش ٌألساػٟ اٌضساػ١خ 
1

  . 

 

 ٚرزؼّٓ االعزذاِخ فٟ ِغبي صساػخ إٌخ١ً االِٛس االر١خ :

ً فٟ اٌّشاؽً األٌٚٝ ِٓ ئٔشبء اٌجغبر١ٓ  -ٔ اعزضّبس اٌّغبفبد ث١ٓ أشغبس إٌخ١ً، خظٛطب

 ع١ذ.ثضساػخ ِؾبط١ً أٚ أشغبس عش٠ؼخ إٌّٛ ٚراد ِشدٚد الزظبدٞ 
                                                           

1 ، اٌزىاصْ ثُٓ ِزطٍجبد اٌزُّٕخ اٌّغزذاِخ وضشوسَبد دّبَخ اٌجُئخ ثبٌمطبع  رذُخ ػجذ اٌذٍُُ أدّذ

لغُ اٌؼٍىَ االلزظبدَخ واٌمبٔىُٔخ واإلداسَخ اٌضساػٍ اٌّظشٌ ، سعبٌخ ِبجغزُش غُش ِٕشىسح ، ِمذِخ ئًٌ 

 . 20-19، ص 2011ؼهذ اٌذساعبد واٌجذىس اٌجُئُخ ، جبِؼخ ػُٓ شّظ ، ِظش ، اٌجُئُخ، ِ
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بس فٟ سٞ أشغبس االفبدح ِٓ اػبدح رذ٠ٚش ١ِبٖ اٌشٞ اٌزٟ رشٜٚ ثٙب ٘زٖ اٌّؾبط١ً ٚاألشغ -ٕ

 عزؼّبي اٌشٞ اٌغطؾٟ.أإٌخ١ً خبطخ ػٕذ 

رؾ٠ًٛ ِخٍفبد أٚ ثمب٠ب إٌخ١ً ٚاالشغبس االخشٜ ٚاٌّؾبط١ً اٌؾم١ٍخ وّظذس ٌٍّبدح اٌؼؼ٠ٛخ  -ٖ

 ٌزؾغ١ٓ اٌخٛاص اٌّخزٍفخ ٌٍزشثخ.

ِغزذاِخ اٚ عذ٠ذح ِغ إٌخ١ً ٠ٛفش اٌىض١ش ِٓ ػ١ٍّبد اٌخذِخ اٌزٟ رغزف١ذ ِٕٙب صساػخ ِؾبط١ً  -ٗ

 أشغبس إٌخ١ً وبٌزغ١ّذ ٚاٌشٞ ٚ ؽشاصخ اٌزشثخ ٚغ١ش٘ب.

اٌّىبفؾخ إٌظ١فخ ِٓ خالي االثزؼبد ػٓ اعزؼّبي اٌّج١ذاد ٚاالػزّبد ػٍٝ اٌطشق اٌّىبفؾخ  -٘

 آٌّ .  اٌؾ٠ٛ١خ ، ِضً ِىبفؾخ ؽششح اٌذثبط ثبعزخذاَ ؽششح

 

 

 اٌز١ّٕخ اٌضساػ١خ اٌّغزذاِخِٕظِٛخ ػًّ  (ٕٖشىً )
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 -:اعزضّبس األساضٍ اٌضساػُّخ اٌظذشاوَّخ  اٌّشدٍخ اٌشاثؼخ :

ؽضِخ اٌخؼشاء ثبٔٙب ِغبؽخ خؼشاء ٚاعؼخ رؾ١ؾ ثبٌّذْ، ٚلذ ألرؼشف ا : اٌخضشاء دضِخألا -ٔ

ػشفذ ثبٔٙب لطؼخ ِٓ إٌّطمخ اٌّفزٛؽخ رشىً ِٕطمخ ػبصٌخ ػّٓ اعزمال١ٌخ إٌّبؽك اٌؾؼش٠خ ، 

ٚٔز١غخ اٌزٛعؼبد اٌؾؼش٠خ اٌىج١شح غ١ش إٌّزظّخ ٔغج١ب ، ٚاٌزأص١شاد اٌج١ئ١خ اٌٛاػؾخ، فمذ رُ 

 ٌّظبدس اال٘ذاف اٌشئ١غخ إللبِزٙب ٟٚ٘ : الزشاػ ٘زا اٌؾً ، ٚرؾذد ثؼغ ا

 ػجؾ إٌّٛ اٌؾؼشٞ ٚرؾغ١ّٗ ػّٓ ِغبؽبد ِؾذٚدح ال ٠غّؼ ثزغبٚص٘ب . -

 ِٕغ أذِبط اٌّشاوض اٌؾؼش٠خ اٌّزغبٚسح ثؼؼٙب ثجؼغ . -

 اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌخظبئض ا١ٌّّضح ٌٍّذْ . -

 رٛف١ش اٌّغبؽبد اٌزشف١ٙ١خ ٌغىبْ اٌّذْ. -

 ٟ ٌٍّذْ ثّب ٠ٕغُ ػٕٙب فٛائذ اخشٜ ٟ٘ :رٛف١ش اٌّض٠ذ ِٓ اٌغطبء إٌجبر  -

 . ْرخف١ف ِزٛعؾ دسعبد اٌؾشاسح داخً اٌّذ 

 . ٛاٌّغبػذح فٟ اٌزخٍض ِٓ اٌٍّٛصبد اٌٙٛائ١خ فٟ اٌغ 

 . ْرٛف١ش ِٛائً ٌٍؾ١بح اٌجش٠خ ٚاٌزٕٛع اٌؾ١ٛٞ ؽٛي اٌّذ 

العشاء ٚرؾ٠ٍٛٗ اٌٝ غفٍذ ِب ٠ّىٓ اعزضّبسٖ ِٓ ٚساء ٘زا اأٙب ّٔ ئٚػٕذ ِٕبلشخ ٘زٖ إٌمبؽ ٔغذ     

، فبٌّٕبؽك اٌظؾشا٠ٚخ ُِ اٌّزؾذح ٌٍز١ّٕخ اٌّغزذاِخ أل٘ذاف اأِضً ثّب ٠ٕغغُ ِغ ألاالعزخذاَ ا

عضاء ِٓ عطؼ ِٕطمخ اٌذساعخ خظٛطب فٟ ظً غ١بة ثغبر١ٓ إٌخ١ً ف١ٙب ألعجبة أاٌزٟ رغطٟ 

٠ّىٓ اعزضّبس٘ب وج١شح  رّزذ ٌّغبؽبد ،رُ ا٠ؼبؽٙب ِمذِب خظٛطب فٟ لؼبء اٌغٍّبْ ٚاٌجظ١خ 

ائذ٘ب ؽضِخ خؼشاء ػّٓ اٌّٛاطفبد اٌؼشال١خ ٚرؾ٠ٍٛٙب اٌٝ ِٕزغخ اٌٝ  عبٔت فٛأفٟ أشبء 

 ( األؽضِخ اٌخؼشاء  .1ٕ، طٛسح)ػالٖ أشبسح ا١ٌٙب فٟ إلاٌزٟ رُ ا

  ِذطخ إٌخًُ إٌغُجُخ فٍ ثبدَخ اٌغّبوح -ٕ

اٌّزخظظخ ٌضساػخ اٌفغبئً  رؼذ ِؾطخ إٌخ١ً إٌغ١غ١خ  فٟ ثبد٠خ اٌغٍّبْ ِٓ اٌّؾطبد    

َ  ٚثٍغ اٌّغبؽخ 6ٕٓٓإٌغ١غ١خ اٌّؾ١ٍخ ٚاٌّغزٛسدح ، رُ اٌؼًّ فٟ ٘زا اٌّششٚع عٕٗ 

طٕبف إٌخ١ً  إٌغ١غ١خ  اٌزٟ رُ عٍجٙب ِٓ أ( دُٚٔ ٚرؼّٓ ػذد ِٓ ٓٓٓ٘خ )  اٌّخظظ

اٌٝ ثؼغ االطٕبف  خً اػبفاٌّخزجشاد اٌزبثؼخ اٌٝ ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍٕخ١ً فٟ اٌّؾبفظبد اٌّغبٚسح ، 

 .               اٌّؾ١ٍخ 
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 ( األؽضِخ اٌخؼشاء1ٕطٛسح)

  

 . 2020 / 2 / 25ثزبسَخ  اٌّظذس : اٌجبدش               

الثبس آٌّزطٛسح ِٓ خالي ؽفش ِغّٛػخ ِٓ  رُ رض٠ٚذ ٘زا اٌّششٚع ثأٔظّخ اٌشٞ اٌؾذ٠ضخ ٚا    

٠ٙذف ٘زا اٌّششٚع اٌٝ ٚ ،ب ثشىً ِٕظُ ٙٚرٛص٠ؼٔبث١ت ألا١ٌّبٖ ثٛاعطخ ا٠ظبي ئسرٛاص٠خ ٚإلا

ع ٔجبربد ِؼذٌخ ٚساص١ب ٚخب١ٌخ ِٓ االِشا إلٔزبطصساػخ اٌفغبئً إٌغ١غ١خ راد اٌزمبٔبد اٌّزطٛسح 

 ألعجبةٍ ٘زا اٌّششٚع رُ غٍمٗ  ّْ ئاال ، ٚاؽذح ٚثفزشح ل١بع١خ  َُ أاٌجىز١ش٠خ  ٚرؼطٟ فغبئً وض١شح ِٓ 

ّٜ أٚع١بع١خ ِّب   الزظبد٠خٍ  وج١شح ِٓ اٌفغبئً  ٌزا رُ ٔمٍٙب اٌٝ ِضسػخ فذن فٟ  ػذادٍ أاٌٝ ٘الن  د

ِؾبفظخ وشثالء 
(1) 

. 

 

                                                           

ِمبثٍخ  شخظُخ ِغ ِهٕذط صساػُُٓ الذَ )وبظُ جُبد جبثش ( ، ِغؤإوي شؤؼجخ صساػؤخ ، اٌذساعخ اٌُّذأُخ  (1)

 . 2020 /  11 / 15اٌغّبوح ، ثزبسَخ 
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 -: االستنتاجات 

٠خ وج١شح  فٟ ِغبي صساػخ إٌخ١ً اسزضّبس ِٚمِٛبد عغشاف١خ ؽج١ؼ١خ ٚثشش٠خ  رّزٍه ِؾبفظخ  اٌّضٕٝ -1

ػبدح إٌظش ثىً ِب رُ إٚإِىبٔبرٙب ٚفٟ ؽبعخ ِبسخ اٌٝ   اٌزّٛس ، ٟٚ٘ غ١ش ِسزضّشح ثىً ؽبلبرٙب ٔزبطإ

زشسُ ارغب٘بد سرٕبست ٘زٖ اٌّمِٛبد ٚرزألٍُ ِغ ؽج١ؼخ اٌظشٚف اٌغذ٠ذح اٌزٟ  ٟٚػؼٗ ِٓ خطؾ ٌى

 .اٌز١ّٕخ ٌٙب 

ؽج١ؼخ ٘زا اٌمطبع اٌّزٕبِٟ ثشىً خشٜ سٍج١خ ػٍٝ أ  صبسا ا٠غبث١خ ٚآوبٔذ ٌجؼغ اٌؼٛاًِ اٌغغشاف١خ  -2

 . 2002بدسح اٌضساػ١خ إٌّطٍمخ ِٕز رُ سفذٖ ثذفؼبد ِب١ٌخ ِزٛا١ٌخ  ِٓ اٌّج ْ  أثؼذ  الس١ّبٚاػؼ 

رغ١شاد عٛ٘ش٠خ فٟ  ِٕٓ٘بن اؽزّبالد وج١شح ثبْ رؤصش اٌزغ١شاد إٌّبخ١خ اٌزٟ ٠شٙذ٘ب اٌؼبٌُ ؽب١ٌب  -3

اٌؼشاق وىً ، ٚ٘زا  ٟٚأّب ف،ٚ أؾسبس لطبع صساػخ إٌخ١ً ١ٌس فٟ ِٕطمخ اٌذساسخ فؾست أٍض رم  

٠ؤوذ ٚعٙخ إٌظش اٌزٟ رُ ؽشؽٙب فٟ اٌذساسخ ثبٌزفى١ش ثشىً عذٞ ٚسش٠غ ثزٛف١ش ِزطٍجبد اٌز١ّٕخ 

 اٌّسزذاِخ .  

رمس١ّٙب اٚ ػّٓ وض١ش ِٓ اٌزغبٚصاد اٌجشش٠خ ػٍٝ ثؼغ اٌجسبر١ٓ سٛاء فٟ داخٍٙب ِٓ ؽ١ش ظٙشد  -4

 ؽذٚد٘ب اٌخبسع١خ ٚاٌزٙذ٠ذ اٌّسزّش ٌٙب ثبإلصاٌخ ٚاٌزذ١ِش . 

سٛاق اٌزّٛس أغ اٌؾؼشٞ ِٚشىٍخ ا١ٌّبٖ  ٚرشاعغ ٠ىْٛ  اٌضؽف اٌؼّشأٟ ٚاٌزٛس ْ  أِٓ اٌّزٛلغ  -5

 ٙب ٘زا اٌمطبع .عوجش اٌزٙذ٠ذاد اٌزٟ سٛف ٠ٛاأثسجت اٌّسزٛسد 

٠ٌٛٚبد اٌؼًّ اٌظؾ١ؼ أٌٚٝ أجبة ثضساػخ إٌخ١ً ، ٌزا فبْ ِٓ اٌشع١بي اٌغذ٠ذح ِٓ أل٘زّبَ اأرشاعغ  -6

سزضٕبئ١خ ٌّضً ٘زٖ إٌشبؽبد اٌضساػ١خ ٚ رؼظ١ُ ل١ّزٙب اٌسٛل١خ إلٛ سفغ ِسز٠ٛبد اٌٛػٟ ثبأل١ّ٘خ ا٘

 ٚااللزظبد٠خ .

ِّبسسخ سؼبس اٌزّٛس ٚ إٔزبع١خ إٌخٍخ اٌٛاؽذح ِمبسٔخ ثبٌّؾبفظبد االخشٜ ، اٌٝ لٍخ أأخفبع  ٠ش١ش -7

رمذَ ٘زا اٌغبٔت فٟ  ِٓ ػٍٝ اٌشغُٔزبع١خ إلفٟ ِغبي رؾس١ٓ إٌٛػ١بد ٚسفغ ا رطج١ك اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ

 ٚ لش٠جخ ِٓ اٌؼشاق .  أدٚي ِغبٚسح 

ٜ  أٌٍزّٛس  خػذَ ٚعٛد ِخبصْ ٚ ِشاوض رس٠ٛم١ -2 اٌٝ ظٙٛس اٌٛسطبء ٚ اٌّؼ١ّٕٓ ٚاٌزغبس  ٚل١بُِٙ  د

األسؼبس اٌّمشسح ،أدٜ  فٟ ٔٙب٠خ االِش إٌٝ  ظٙٛس اٌىض١ش ِٓ  ثششاء اٌزّٛس ثأسؼبس ِٕخفؼخ رمً ػٓ

 ٚاعٙٛا ػذح طؼٛثبد فٟ ػ١ٍّبد اٌزس٠ٛك. إر   ٌذٜ ِٕزغٟ اٌزّٛس اٌّشىالد

رأسعؼ  اٌس١بسخ اٌسؼش٠خ اٌؾى١ِٛخ ثؾ١ش ال رزٕبست ِغ اٌغٙذ اٌّجزٚي فٟ ػ١ٍّبد اٌخذِخ اٌّمذِخ  -9

 ٌٍٕخ١ً.

ِبَ ؽشوخ ا٢الد ٚاألشخبص أاٌشزبء اٌّّطشح اٌٝ ِشىٍخ وج١شح ٠بَ أرزؾٛي ؽشق إٌمً اٌش٠ف١خ فٟ  -10

 ٚٔمً إٌّزغبد اٌضساػ١خ ٚخذِخ اٌجسبر١ٓ فٟ ِٕطمخ اٌذساسخ . 
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رخٍف ِسزٜٛ اٌّؼشفخ اٌؼ١ٍّخ اٌىبٍِخ ألطؾبة اٌجسبر١ٓ ثبٌؼ١ٍّبد اٌضساػ١خ ِمبسٔخ ِغ اٌّؾ١ؾ  -11

 اٌؼشثٟ ٚاٌؼبٌّٟ.  

 حِجبشش ثظٛسحخشٜ سٍج١خ ٌٍز١ّٕخ فٟ ِٕطمخ اٌذساسخ ٚ٘ٛ ِب ؽذد أظٙٛس ارغب٘بد ا٠غبث١خ ٚ -12

 سسُ ِالِؼ االسزشار١غ١خ اٌّمزشؽخ ٚٚػغ ثذائً ٌٙب .فٟ  حٚغ١ش ِجبشش

 -التوصيات :

ٚو١ف١خ ِغبثٙخ فٟ عشاء دساسبد صساػ١خ ِٕٚبخ١خ ٚر٠ّٕٛخ ٚ رخط١ط١خ رفظ١ٍ١خ ٌٙزا اٌمطبع اٌؾ١ٛٞ إ -1

اٌزغ١شاد إٌّبخ١خ اٌزٟ رٙذد  ٚالس١ّبسٛف ٠زؼشع ٌٙب ِسزمجال  ٟاٚ اٌز اٌزؾذ٠بد اٌزٟ رٛاعٙٗ ؽب١ٌب  

 شح سش٠ؼخ .  ١إٌشبؽبد اٌّخزٍفخ ثشىً ِزظبػذ ٚثٛر

اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌّٛاسد اٌضساػ١خ اٌّزٛفشح فٟ ِٕطمخ اٌذساسخ ٚرشش٠غ لٛا١ٔٓ رٕسغُ ِغ اٌزغ١شاد  -2

 ٚ اٌزٕبصي ػٕٙب ألٞ  ظشف .أّفبٚػخ سد صشٚح ٚؽ١ٕخ ال ٠ّىٓ اٌاٌؾبطٍخ، ٚاػزجبس رٍه اٌّٛا

 ٘ذاف اٌز١ّٕخ اٌٛؽ١ٕخ اٌؼبِخ .أ١ٌٙب ٌىٛٔٙب رٕسغُ ِغ إٌز١ّٕخ اٌضساػ١خ اٌزٟ رُ اٌزطشق ٘ذاف اأرؾم١ك  -3

ػبدح ١٘ىٍخ اٌغّؼ١بد اٌفالؽ١خ ٚثٕبء رشى١الد عذ٠ذح داخٍٙب رشفغ اٌٛػٟ اٌفالؽٟ ٚاٌّغزّؼٟ إ -4

 ٚاٌؾىِٛخ ثأ١ّ٘خ ٘زا اٌمطبع .

ى١خ رزألٍُ عشاء رغ١شاد ِسزّشح ػٍٝ ِب ٠ٛػغ ِٓ خطؾ ٚاسزشار١غ١بد رزظف ثبٌّشٚٔخ ٚاٌذ٠ٕب١ِإ -5

 ٚ اٌزٟ سٛف رؾظً . أِغ اٌزغ١شاد اٌؾبطٍخ 

ؽظش أٛاع اٌزّٛس اٌزغبس٠خ ٚاٌغ١ذح فٟ إٌّبؽك اٌظبٌؾخ ٌٍضساػخ ٚرشغ١غ اٌفالؽ١ٓ ػٍٝ صساػزٙب  -6

  ٚرٛف١ش فسبئٍٙب ثأسؼبس ِذػِٛخ ٚرٕبفس١خ .

ِزبثؼخ اٌزغبٚصاد ػٍٝ ثسبر١ٓ إٌخ١ً ٚفشع اٌغشاِبد اٌّب١ٌخ ٚٚػغ لٛا١ٔٓ عضائ١خ ٌٍؾذ ِٓ  -7

ٚػذَ اٌسّبػ ثزغ١ش عٕس األسع اٌضساػ١خ ٚرٛص٠غ األساػٟ اٌسى١ٕخ ،اٌزغبٚص ػٍٝ اٌجسبر١ٓ اٌضساػ١خ 

 ثبرغبٖ األساػٟ اٌّىشٛفخ ٚغ١ش اٌظبٌؾخ ٌٍضساػخ .

 بدح ِٓ اٌخجشاد اٌخ١ٍغ١خ ٚاٌؼشث١خ ٚرغبسثٙب فٟ ٘زا اٌّغبي.فاإلرؾس١ٓ إٔزبع١خ إٌخٍخ ٚ -2

ؾ١ؼ طؾبة اٌجسبر١ٓ ِٓ االسشبد اٌضساػٟ ثزٕظ١ُ ثسبر١ٓ إٌخ١ً ثبٌشىً اٌظأاٌؼًّ ػٍٝ رٛع١ٗ  -9

اٌزٞ ٠سبػذ ػٍٝ اسزخذاَ اٌّىبئٓ اٌضساػ١خ داخً اٌجسزبْ ٚصساػزٙب  شغبسإلٚارجبع ؽش٠مخ اٌزجبػذ ث١ٓ ا

 ثأشغبس اٌفٛاوٗ ٚ اٌخؼشٚاد. 

رمذ٠ُ اٌسٍف ا١ٌّسشح ٌٍّضاسػ١ٓ ٚ اٌذػُ اٌىبفٟ ألطؾبة اٌجسبر١ٓ ِٓ اٌمشٚع اٌضساػ١خ ٚإدخبي  -10

 . ؾ ثسبر١ٓ ؽذ٠ضخٔشبء ٚرخط١إػذاد اٌفسبئً ٚ أوضبس أاػخ إٌس١غ١خ ٌزسبُ٘ فٟ  ص٠بدح ٚشزالد اٌضس

ٔزبط أوضش إطٕبف رؼطٟ أشغبس٘ب ٚاخز١بس أػذاد أطٕبف إٌخ١ً ٚأإٔشبء ِشاوض ثؾض١خ رمَٛ ثزط٠ٛش  -11

 ِالئُ ِغ اإلِىبٔبد اٌضساػ١خ ٌٍّضاسػ١ٓ .
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ػخ إٌخ١ً فٟ اٌّؾبفظخ عً رط٠ٛش صساأاٌضساػٟ ٌٍششوبد االسزضّبس٠خ ِٓ  سزضّبساإلفزؼ ثبة  -12

 ِشاع ٚاٌظشٚف اٌج١ئ١خ األخشٜ .ألِمبِٚخ ٌٍغفبف ٚأٛاع أٚاسزضساع 

عً رط٠ٛش طٕبػخ اٌزّٛس ٚفزؼ ِشاوض طٕبػ١خ أْ اٌّشزشن ِغ اٌمطبع اٌظٕبػٟ ِٓ اٌزؼبٚ -13

ِٚؼبًِ ِزطٛسح فٟ ِغبي رظ١ٕغ اٌزّٛس ِٓ خالي ػ١ٍّبد اٌزٕظ١ف ٚاٌزغف١ف ٚوجس اٌزّٛس ٚرظذ٠ش٘ب 

اٌزّٛس ٌٙب وّبدح ا١ٌٚخ ِضً طٕبػخ اٌذثس ٚاٌؾ٠ٍٛبد خبسط اٌجٍذ ٚ رط٠ٛش اٌظٕبػبد اٌزٟ رذخً 

ٚاٌّشث١بد ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌظٕبػبد اٌزؾ١ٍ٠ٛخ ٚاٌؾذ ِٓ االسز١شاد ٚاالوزفبء ثبٌّٕزظ اٌّؾٍٟ ٚرشغ١غ 

 اٌظٕبػخ اٌٛؽ١ٕخ.

اداس٠خ فٟ اٌّؾبفظخ ٚرض٠ٚذ٘ب ثأعٙضح اٌزفش٠غ ٚاٌٛصْ  حسزالَ اٌزّٛس ٌىً ٚؽذ٢فزؼ ِشاوض رس٠ٛم١خ  -14

بء ِخبصْ رس٠ٛم١خ ربثؼخ إٌٝ ِذ٠ش٠خ اٌضساػخ ِغ دػُ اٌششوبد اٌضساػ١خ ٚػ١ٍّبد اٌزظ١ٕغ ٚوجس ٚ ثٕ

 اٌزّٛس ٚرشغ١ً األ٠ذٞ اٌؼبٍِخ. 

رىب١ٌف اٌؼ١ٍّبد ٠ٚغطٟ رىْٛ ِٛاص٠خ ٌّب ٠مذَ ٌٍٕخ١ً ِٓ  ّٕزغٟ اٌزّٛساٌؾّب٠خ اٌسؼش٠خ ٌ -15

ْ  ٔفبق اٌؼبَ ٌٍّضاسػ١ٓ ٚ ٠ؾذد األسؼبس إٌٙبئ١خ ٌٍزّٛس س٠ٕٛب  إلِظبس٠ف ا رىْٛ ثذا٠خ اٌّٛسُ  ػٍٝ أ

 ب  ١ىْٛ دافؼ١ٌىْٛ ٕ٘بن عٙذ ِزٛاطً ِٓ اٌفالػ فٟ ر١ٙئخ اٌجسزبْ ٚإعشاء اٌؼ١ٍّبد اٌضساػ١خ اٌىبٍِخ ٌ

ً   ب  ل٠ٛ  اإلٔزبط اٌؼبٌٟ ٠ٚىْٛ سؼش ِغضٞ ٌٍّٕزغ١ٓ.  ِٓ اع

 اٌضساػخ إٌظ١فخ ٚاٌؼؼ٠ٛخ ثشىً رذس٠غٟ ِٚزظبػذ .اٌزٛعٗ ٔؾٛ  -16

ْ رىْٛ ٕ٘بن خطؾ ر٠ّٕٛخ رالئُ اٌخظبئض اٌغغشاف١خ ٌّٕطمخ اٌذساسخ ٌؼّبْ ٔغبػ رٍه أ٠ٕجغٟ   -17

 ٘ذافٙب ثشىً ِزىبًِ ٚػٍّٟ .أم١ك اٌز١ّٕخ ٚرؾ

 ْالرغبٖ اٌظؾ١ؼ إلخ اٌّٛػٛػخ ٘ٛ اٌخطٛح االٌٚٝ ثباٌزشو١ض ػٍٝ اٌز١ّٕخ اٌجشش٠خ فٟ اإلسزشار١غ١ -12

 ٔسبْ ٘ٛ ِؾٛس ٚ٘ذف ٚٚس١ٍخ ٚغب٠خ اٌز١ّٕخ .إلا

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

مـــراجـــعــادر والـمـــصالـ



 الـــمــصــادر والــمــراجـــع
 

 
230 

 ــ القرآن الكريم 

  -الكتب : –اوال 

ج  ّلعثؽكس لعؼلوكٖ ح ج ّولنج لعرؼلك٘ن لعؼكاعٖـطاب صكاان لعؼكاًٖ ج ظـهلك٘كح لعؼكهلم لعىنلػ٘ك -1

1791 . 

ػ نهككىٕ ػثككك لعككهؼ٘ن لتككْ ػ٘اًككَ ّلـككهّى ج لعىنلػككح لعؼعككْٗح علٌف٘ككل ج قل ككهج لّهككاف صككاع -1

 . 1112لعهٗاض ج -لعهلظؽٖ 

لػككح ّلقلنج هرككانٗغ لعٌف٘ككل نهككىٕ ػثككك لعككهؼ٘ن لتككْ ػ٘اًككَ ٌّككلطاى صككاعػ لعصٌ٘ككاخ ج ون -3

 . 1112 لعهٗاضج ج

 لعٍككٌح لعوككاُهج ج ج علٌرككه ّلعرْوٗككغقلن لعارككة لعؼلو٘ككح ل٘واى ج ذهت٘ككح ًف٘ككل لعككثلػ جصككثؽٖ ٌكك -2

1112 .  

ج قلن  1غَ لعر٘ؿ ؼٍكي ج لعٌف٘كل ّلعرك٘ي ّلعاكااٖ ّلعههكاى كْل ككُا ّلصكٌاكِا ّونلػرِكا جغ -2

 . 1112ره ّلعرْوٗغ  ج قهرن ج ػالء لعكٗي علٌ

 .1722لعوْصل ج  هطثؼح ظاهؼح لعوْصل ج غَ ؼواقٕ لعؽكٗصٖ ج ظـهلك٘ح لعٍااى ج -6

ػاغق دمحم لتهلُ٘ن ج دمحم ًظ٘ق ؼعاض ـلق ج ًفلح لعروه  ونلػرِا نػاٗرِا ّلًراظِا كٖ  -9

 . 1111ظاهؼَ لالٌاٌكنٗح ج لعطثؼح لعصاعصح ج  -لعْغي لعؼهتٖ ج ال٘ح لعىنلػح 

عؼلوككٖ ج ػثككك لاله٘ككه هِكككٕ هطككه ج ونلػككح لعٌف٘ككل ّلًراظككَ ج ّولنج لعرؼلكك٘ن لعؼككاعٖ ّلعثؽككس ل -2

 . 1771ظاهؼَ لعثصهج ج 

ػثك لعثاٌػ ػْقج لتهلُ٘ن ج ونلػح لعٌف٘ل ّظكْقج لعروكْن  تك٘ي ػْهكل لعث٘بكح ّتكهلهط لعفكهكح  -7

 . 1117اٗح ج قّعح لالهانلخ ج ّلعهػ

 . 1111ج   1نق لعوا ٘ح لعوؼاصهج ج غػثك لعلراغ صكٗن ػثكهللا  ّلـهّى جظـهلك٘ح لعوْل -11

ّلعٍكاه ج ّولنج لعرؼلك٘ن لعؼكاعٖ ّلعثؽكس لعؼلوكٖ ج ػكًاى ُّاب لعوظله ج ذاٌْعْظ٘ا لعروكْن  -11

 . 1117لػح  ظاهؼح لعاْكح ج ال٘ح لعىن

ػلٖ صاؼة لعوٌْْٕ ّػثك لعؽٍي هككْى أتْ نؼ٘ل ج ػلن لعوٌكاؾ لعرطث٘وكٖ ج قلن لععك٘اء  -11

 . 1117ح ج لعٌعق لالشهف ج علطثاػ

علطثاػكح لعكلن لععاهؼ٘ح ـكهح ًف٘ل لعروه ج ػثك لعهولم ػثك لعلط٘ق ظاٌن ّلـهّى ج ذواًاخ -13

 . 1119 ّلعٌره جلعؼهلم ج 

ؿٍككاى ػ٘ككك لٌككواػ٘ي ج لعكككّن لعروككْٗلٖ عوٌظوككاخ لعوعروككغ لعوكككًٖ كككٖ لعرٌو٘ككح لعىنلػ٘ككح  -12

 . 1111ؼح لالٌاله٘ح كٖ ؿىج جلععاه -لعوٍركلهح ج ال٘ح لعرعانج 
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ج ظـهلك٘ككح لالنلظككٖ لععاكككح ج قلن هصككٖ ػثككك لعوع٘ككك لعٍككاههل ٖ ج ػثككك هفككْن لعهٗؽككاًٖ  -12

 1 1771ج  لعؽاوح ج تـكلق

ااظن ػثاقٕ ؼواقٕ لععاٌن جلعٌراغ لعىنلػٖ كٖ لعوهلى لعاهٗن ج قلن لعصلاء علٌركهج تـككلق  -16

 . 1112 ج

اهٗن هؽوْق ؼٍي ه٘كاغ  ج ذوهٗكه ظْ٘عْظ٘كح عْؼكح لعٍكلواى ج ذهظوكَ لوُكان ػلكٔ ؿاعكة ج  -19

 . 1772ّلعرؼكٗي ج ؼاهح علوٍػ لعوٌراج لع

عوً٘ دمحم هوكّغج لٌرهلذ٘ع٘اخ لعرٌو٘ح لعوٍركلهح عألنلظٖ لعىنلػ٘كح ككٖ لععكلح لعـهت٘كح ج  -12

 . 1111هؼَ لعٌعاغ لعْغٌ٘ح ج ظا

ج لع٘ككاوّنٕ ج  1دمحم لوُككه لعٍككواى ّنـككهّى ج ظـهلك٘ككح لعٌوككل تكك٘ي لعوٌِع٘ككح ّلعرطث٘ككن ج غ -17

 . 1111لالنقى ج 

 .1119ج هثاقئ لإلؼصاء ّلعو٘اي لالظرواػٖ ج ظاهؼح لعوٌصْنج ج دمحم هِكٕ لعوصاص  -11

ظاهؼكح ج ظـهلك٘ح لعٌوكل ج قلن لعوؼهككح لععاهؼ٘كح علطثاػكح. ال٘كَ لٙقلب ج  َدمحم ـوً٘ لعىّا -11

 . 1111لالٌاٌكنٗح ج 

 ج1111لععـهلك٘ح لعىنلػ٘ح ج قلن لعوؼهكح لععاهؼ٘ح كٖ لالٌاٌكنٗح ج ج  َدمحم ـوً٘ لعىّا -11

لع٘ههْى ج لألنقى  دمحم صثؽٖ أتْ صاعػ ج ػكًاى دمحم ػْض ج هوكهح كٖ لإلؼصاء ج ظاهؼح -13

 . 1721ج 

ج لعاْٗكد ج دمحم لعٍ٘ك ػثك لعٍالم ج لعراٌْعْظ٘ا لعؽكٗصح ّلعرٌو٘ح لعىنلػ٘ح ككٖ لعكْغي لعؼهتكٖ -12

1721. 

لك٘ن ج لععـهلك٘كح لعىنلػ٘كحج هطكاتغ لعرؼ ًْنٕ ـل٘ل لعثهلوٕ ّلتهلُ٘ن ػثك لععثان لعوركِكلًٖ -12

 . 1721لعؼاعٖج تـكلق ج 

ع٘ككس ـل٘ككل لٌككواػ٘ل ج لعككهٕ ّلعثككىت ج هٌرككْنلخ ّولنج لعرؼلكك٘ن لعؼككاعٖ ّلعثؽككس لعؼلوككٖ ج  -16

 . 1722ظاهؼح لعوْصل ج 

  -الرسائل واالطاريح : -ثانيا

ج هؽاكظككح لعوصٌككٔ ا قنلٌككح كككٖ لععـهلك٘ككح لالهل٘و٘ككح   ج  لالء شككااه ػوككهلى هٌْككٔ لعرككوهذٖ -1

 . 1111ظاهؼح لعثصهج ج  - نٌاعح هاظٍر٘ه ج ال٘ح لعرهت٘ح

لؼوككك نشكك٘ك لعككٌعن ج ذكك ش٘ه تؼككط لعوككْلق لعٌثاذ٘ككح كككٖ ًوككْ ّذطككْن لعاككاعً لععٌ٘ككٖ ّلألظٌككح  -1

 .1116ج لعٌٍح ظاهؼَ لعثصهج  -ح لعىنلػح ال٘ج  لعفعهٗح عٌف٘ل لعروهج نٌاعح

لٌككواػ٘ل دمحم ـل٘لككح لعؼٍ٘ككإّ ج لٌككرؼواالخ لألنض لعهٗل٘كككح كككٖ ًاؼ٘ككح لعؼاههٗككح هؽاكظكككح  -3

 . 1113ظاهؼَ تـكلق ج  -قلب لألًثانج نٌاعح هاظٍر٘هج الَ٘ لٙ
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نٌككاعح  لعرٌو٘كح لعهٗل٘كح كككٖ هعكاء لعهه٘صكح ج ال هااًككاخلناكاى ًكاُٖ هٌْككٔ ج ذؽل٘كل ظـهلككٖ  -2

 .1116ظاهؼح لٕ هان ج عٌٍح  هاظٍر٘ه جال٘ح لالقلب

تاٌككن نولم ػثككك ٌككْلقٕ لعىٗككاقٕ ج ذـ٘ككه لٌككرؼواالخ لالنض لعىنلػ٘ككح ّػالهرككَ تككاعوْلنق  -2 

 . 1113ظاهؼح ّلٌػ ج  -رهت٘حلعوا ٘ح كٖ هؽاكظح لعوصٌٔ ج نٌاعح هاظٍر٘ه ج ال٘ح لع

لعىنلػ٘كح ج تالت ػاشْن لالؿكا ج ونلػكح لعٌف٘كل ككٖ هؽاكظكاخ ؿكىج ج قنلٌكح ككٖ لععـهلك٘كح  -6

 . 1116ظاهؼح لالٌاله٘ح تـىج ج   -نٌاعح هاظٍر٘ه ج الَ٘ لٙقلب 

ذؽ٘ح ػثكك لعؽلك٘ن أؼوكك ج لعركْلوى تك٘ي هرطلثكاخ لعرٌو٘كح لعوٍكركلهح ّظكهّنٗاخ ؼواٗكح لعث٘بكح  -9

 هٍن لعؼلْم لالهرصاقٗح ّلعواًًْ٘ح ّلإلقلنٗح لعث٘ب٘ح جتاعوطاع لعىنلػٖ لعوصهٕ ج نٌاعح هاظٍر٘ه 

 . 1111 لعكنلٌاخ ّلعثؽْز لعث٘ب٘ح ج ظاهؼح ػ٘ي شوً ج هصه ج ج هؼِك

لغ شاًٖ لعع٘اشٖ ج لعرؽل٘ل لعوااًٖ علوْلنق لعوا ٘ح ّلعهٌْت٘اخ كٖ تاقٗح هؽاكظح ْظاٌن ّؼ -2 

 .1119رهت٘ح ج ظاهؼَ لعوصٌٔ ج لعوصٌٔ ّلٌرصوانلذِا ج نٌاعح هاظٍر٘ه ج ال٘ح لع

ّلًرككاض لعروككْن كككٖ هؽاكظككح لعثصككهج  عللرككهج هككي ػككام ظككْلق صككٌكت ظككاوع ج ونلػككح لعٌف٘ككل   -7

 .1722ظاهؼح لعثصهج ج  -ت٘ح ج نٌاعح هاظٍر٘هج ال٘ح لعره1721 -1721

ظكْلق اككاظن لعؽٍككٌإّ ج لعرْوٗكغ لععـهلكككٖ عٍككااى هؽككاكظرٖ صكالغ لعكككٗي ًٌّ٘ككْٓ  علوكككج  -11

 . 1112ظاهؼح تـكلق ج  -لب   ج لغهّؼح قارْنلٍ ج ال٘ح لٙق1779-1799ا

  ج لغهّؼح 1779-1799ا ؼواقٕ ػثاي ؼواقٕ جلعرـ٘هلخ لعٍااً٘ح كٖ هؽاكظح لعواقٌ٘ح -11

 . 1112ظاهؼح تـكلق ج  - قارْنلٍ ج ال٘ح لعرهت٘ح

ؼوكككج ؼوككْق لعؼث٘كككٕ ج لشككه لعوٌككاؾ ػلككٔ لًرككاض لعروككْن كككٖ لعؼككهلم ج نٌككاعح هاظٍككر٘ه ال٘ككح  -11

 . 1771ظاهؼح تـكلق ج  -قلب لٙ

هللا ج لٌرؼواالخ لالنض لعىنلػ٘ح كٖ هعاء لتٖ ؿهٗكة . لغهّؼكح قاركْنلٍ  ـاعك لاثه ػثك -13

 . 1116ظاهؼَ تـكلق ج  - ج ال٘ح لعرهت٘ح علثٌاخ

نلكك ػثك لعٌثٖ إتهلُ٘ن لعصا ؾ ج لعفصا ص لعوٌاـ٘ح ّػالهرِا ت ههلض لعٌف٘ل كٖ هؽاكظح  -12

 . 1119ظاهؼح لعاْكح ج  -لعٌعق ج نٌاعح هاظٍر٘ه ال٘ح لٙقلب 

رباب حسن كاظم الجياشي , تحليل جغرافي لمعوقات التنمية الزراعية في محافظة المثنى,  -12

 8102جامعة المثنى , السنة  –رسالة ماجستير, كلية التربية للعلوم االنسانية 

 -ولهككل ع٘لككٖ ذوككي اككهٗنج ظـهلك٘ككح لعٌف٘ككل كككٖ لعؼككهلم ج نٌككاعح هاظٍككر٘ه ج ال٘ككح لعرهت٘ككح  -16 

 . 1111ٗح ج لععاهؼح لعوٍرٌصه

ٌككهؼاى ًؼكك٘ن غرككطَْ ج ظْ٘ههكْعْظ٘ككح  ًِككه لعلككهلخ تكك٘ي لعٍككواّج ّلعكككنلظٖ ج نٌككاعح  -19

 . 1113لٙقلب ظاهؼح تـكلق ج  هاظٍر٘هج ال٘ح
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ج لعرها٘ككة لعوؽصككْعٖ كككٖ هؽاكظككح لعوصٌككٔ جنٌككاعح هاظٍككر٘هج ال٘ككح  ؾٌككؼاق ػثككك هللا كٌكككّ -12

 . 1113ظاهؼَ لعثصهج ج   -هت٘حلعر

قهْع لعفلاظٖ جلعو٘اٍ لععْك٘ح ّلهااً٘ح لٌرصوانُا كٖ هٌطوح لعهؼاب ج هؽاكظكح  ٌ٘ق هع٘ك -17

 . 1116ظاهؼح لعاْكح ج  -قلب لعوصٌٔ ج نٌاعح هاظٍر٘هج ال٘ح لٙ

 -0991سالال م سالالالم عبالالل , تحليالالل مكالالاني لمشالالاكل االنتالالاح الزراعالالي فالالي محافظالالة ال السالالية  -11

 8118جامعة ال السية , لسنة  –رسالة ماجستير , كلية االلاب  8111

  ج 1722-1722صاعػ ػاذٖ ظاٌن ج ذطْن لًراض لعروْن كٖ لعؼهلم ّصٌاػرِا ّذعانذِا ا -11

  . 1771ظاهؼح تـكلق ج -نٌاعح هاظٍر٘هج ال٘ح لعرهت٘ح لألّعٔ 

صلاء لتهلُ٘ن ؼو٘ك ػثك لعـلْناقّن لعؼْلهل لعطث٘ؼ٘ح كٖ ذثاٗي ذْوٗغ لشعان لعٌف٘ل ّلًراض  -11

ظاهؼككح لالًثككان ج  -لعروككْن كككٖ هؽاكظككح لالًثان نٌككاعح هاظٍككر٘هج ال٘ككَ لعرهت٘ككح علؼلككْم لالًٍككاً٘ح 

1112 . 

رزاق البطيحالالي , ظالالوالر التركالالز والتنالالوع  الزراعالالي فالالي المحافظالالات الجنوبيالالة عبالالل الالالدمحم  -13

 .0998جامعة , بغلال ,  -والجنوبية من العراق , رسالة ماجستير , كلية اآللاب

ػثك لعُْاب لعكتاؽ ج لعٌف٘ل ّلعروْن كٖ لعؼهلم ذؽل٘ل ظـهلكٖ عىنلػح لعٌف٘ل ّلًراض  -12

 . 1767تـكلق ج  –لعروْن ّصٌاػرِا ّذعانذِاج نٌاعح هاظٍر٘ه ج هطثؼح شل٘ن 

ال ؼٍكك٘ي ػلككٖ لعاٌككاًٖ جلعرؽل٘ككل لعواككاًٖ عىنلػككح لعٌف٘ككل كككٖ هؽاكظككح لعواقٌكك٘ح جنٌككاعح ػ كك -12

 . 1116اهؼح لعواقٌ٘ح ج ظ -هاظٍر٘هج ال٘ح لٙقلب 

كهغ ػثك لعؼظ٘ن ؼٍ٘ي ج لشه لعٌول ػلٔ لعوْلهكغ لعصكٌاػ٘ح اذطث٘وكاخ ككٖ هؽاكظكح لعوصٌكٔ    -16

 . 1116ظاهؼح لعوصٌٔ ج  -نٌاعح هاظٍر٘هج ال٘ح لعرهت٘ح علؼلْم لالًٍاً٘ح 

كككٖ ذو٘كك٘ن ّلهككغ ونلػككح  GISك٘صككل علرككَ لعع٘اشككٖ ج لٌككرفكلم ًظككن لعوؼلْهككاخ لععـهلك٘ككح   -19

 .1112ال٘ح لالقلب ج ظاهؼح لعثصهج ج ج نٌاعح هاظٍر٘ه  جلعوؽاص٘ل كٖ هعاء لعهه٘صح 

التمثيالل الرراططالي لتصالنيس اسالتعماالت االرز الزراعيالة فالي  للام الجياشي , فيصل لفته -12

اطروحالالة ,  محافظالالة المثنالالى  باسالالترلام ت نيتالالي االستشالالعار عالالن بعالالل ونظالالم المعلومالالات الجغرافيالالة

 .8109كلية التربية للعلوم االنسانية , جامعة البصرة ,لسنة ,لكتورا 

دمحم لتهلُ٘ن صؽانج هرانٗغ لعهٕ ّلعثىت ػلٔ ًِه لعٍثل ّلعؼطراى كٖ هؽاكظكح لعوصٌكٔ ج   -17

 . 1116ظاهؼَ تـكلق ج  -قلب نٌاعح هاظٍر٘هج ال٘ح لٙ

لعؼْلهل لععـهلك٘ح لعوؤشهج كٖ إًراض لعوؽاصك٘ل لعؽول٘كح ككٖ هؽاكظكح  هٌاُل غاعة ؼهٗعح ج -31

 ج 1111جعٍكٌح  ظاهؼح لعواقٌك٘ح  -ال٘ح لالقلب ججنٌاعح هاظٍر٘ه  1112 -1777عللرهج لعواقٌ٘ح 

 . 67ص
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دمحم ؼٍكك٘ي لعوٌصككْنٕ ج لعٌظككام لعِ٘كككنّعْظٖ ّلشككهج كككٖ ذاككْٗي لالشككاات لالنظكك٘ح عٌِككه  -31

ظاهؼح لعاْكح ج  -ٙقلب ل ّلعرٌاك٘ح ّلٌرصوانلذِا ج نٌاعح هاظٍر٘هج ال٘ح للعلهلخ ت٘ي هكٌٗرٖ لعال

1112 . 

دمحم كل٘ػ ػْلق لععٌاتٖ ج لشه لعوْلنق لعوا ٘ح كٖ لًراظ٘ح تؼط لالنلظٖ لعىنلػ٘ح كٖ هعكاء  -31

٘ح لعؼهلم   نٌاعح هاظٍر٘ه ؿ٘ه هٌرْنج ج ال٘ح لعرهت٘ح علؼلْم لالًٍاً –لعٍلواى ا هؽاكظح لعوصٌٔ 

  . 1112ج ظاهؼح لعثصهج ج 

هؽوككْق دمحم ؼٍككي لعرككوهٕ جلعرٌو٘ككح لعصككٌاػ٘ح كككٖ هؽاكظككح لعوصٌككٔ تككاعؼهلم ا قنلٌككح كككٖ  -33

 . 1116ظاهؼَ لعواُهج  ج  -ب ال٘ح لٙقل جظـهلك٘ح لعصٌاػح   لغهّؼح قارْنلٍ 

ُ٘كنّهْنكْهرهٗح هصطلٔ ااهل ج ًِه لعلهلخ ت٘ي هؽطرٖ ٌكج لعٌِكٗح ّلعٌاصهٗح قنلٌح  -32

 .  1112ظاهؼح لعاْكح ج  -لب ج نٌاعح هاظٍر٘هج ال٘ح لٙق

مهند حسن رهيف  لكعبيف، م ملف ال لكر في  حف، مياحمفل لكبعنفت ثيبفت ا ال لاهفا لكيل يفل م  -32
  .3102رساكل ماجسرل  م جامبل لكب  ة م كايل لآلدلب م 

لعىنلػكٖ ككٖ هعكاء لعوٌكالنج . نٌكاعح ًعاغ ػثك ظاته لععثكْنٕ ج ذؽل٘كل ظـهلككٖ علٌركاغ   -36

 . 1116ج ح ظاهؼَ لعاْك -لب هاظٍر٘ه الَ٘ لٙق

ىٗرككْى كككٖ لعؼككهلم ج ًٍككهٗي ػككْلق ػثكككّى ج لعؽكككّق لعوٌاـ٘ككح عىنلػككَ لشككعان لعٌف٘ككل ّلع -39

 .1116ظاهؼح تـكلق ج  -ب هوكهح لعٔ ال٘ح لٙقل لغهّؼح قارْنل

لعروْن كٖ هؽاكظَ قٗاعٔ ٌّثل ذٌو٘رِا ج نٌاعح  ًْلت هصطلٔ اهٗن ج ونلػَ لعٌف٘ل ّلًراض -32

 . 1111ظاهؼح قٗاعٔ ج  -هاظٍر٘هج ال٘ح لعرهت٘ح علؼلْم لالًٍاً٘ح 

ثالء كامففص رففي ي حسففلن لالسففدي م لكععبففاف لك مايففل حفف، مياحمففل لكبعنففت  درلسففل جب ر يففل  -37
 .3100اطييقيل( م رساكل ماجسرل  م جامبل بغدلد م كايل لآلدلب م 

 

  -الدوريات واالنترنث : -ثالثا

ج ٌْٗككق لتككهلُ٘ن لعؼوككهٕ ج ًرككهج ذصكككن ػككي لعوهاككى لعككْغٌٖ علثؽككْز  لالء لؼوككك ُّثككح -1

 . 1119لالنقى ج -ج ػواى  لعىنلػ٘ح ًّول لعراٌْعْظ٘ا

تاٌوح اىلن ؼٍي ج لالُو٘ح لالهرصاقٗح عصٌاػح لعروْن ّلهااًَ٘ ذٌو٘ح صاقنلذِا كٖ هؽاكظح  -1

ظاهؼكح لعاْككح ج  -لعـهٕ علؼلكْم لالهرصكاقٗح ّلالقلنٗكح ج ال٘كح لالقلنج ّلالهرصكاق  لعثصهج ج هعلح

 . 1116  ج 37ػره  ج لعؼكق ا لعوعلك ا لعصاعس

ؼوٖ له٘ي ًْهاي ج لعرٌو٘ح لعىنلػ٘ح كٖ هؽاكظح لعوصٌٔ لعْلهغ ّلعطوْغج هعلح لعوصٌٔ علؼلْم  -3

 . 1111ج   3  ج لعؼكق ا1هعلك الالقلنٗح ّلالهرصاقٗح ج 
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 ؼٍام ؼٍي ػلٖ ؿاعة ج لعٌف٘ل لعؼولٖ ج  هٌرْنلخ ّولنج لعرؼل٘ن لعؼاعٖ ّلعثؽس لعؼلوٖ ج -2

   بدون سنة , جتـكلق

ج  331 وٗككي لعكككٗي ػثككك لعووصككْق ؿٌ٘وككٖج لععـهلك٘ككح لعوؼاصككهج ّلعرٌو٘ككح نٌككا ل ظـهلك٘ككح -2

1119. 

لالٌرهلذ٘عٖج هعلَ لعواقٌ٘ح ٌاعن ػثك لعؽٍي نٌي ج لعرٌو٘ح لعىنلػ٘ح لعوٍركلهح ـ٘انًا  -6

 . 1111ج 1ج لعؼكق13قٗح ج هعلك علؼلْم لالقلنٗح ّلالهرصا

ٌككاهٖ ؼو٘ككك ػثككاي لععو٘لككٖ ج لعراٌلْظ٘ككا لعىنلػ٘ككح كككٖ لعككْغي لعؼهتككٖ العْلهككغ ّلالكككام  ج  -9

 . 1112 ج ظاهؼح لالًثانج 1عؼكقج ل1ظاهؼح لالًثان علؼلْم لالهرصاقٗح ّلالقلنٗح ج لعوعلك 

لعٍكران ػثكك لععثكان هٌْكٔ ّـاعكك هؽطكاى ػثكْق ج لعٍ٘اٌكح لعىنلػ٘كح لعوركرهاح ككٖ قّت ػثك  -2

هؼَ ّلٌػ ج لالذؽاق لالّنتٖ لعْلهغ  لالصالؼاخ ج هعلَ لعاْخ علؼلْم لالهرصاقٗح ّلالقلنٗح ج ظا

 . 1116ج  13لعؼكق 

ػثكك ج لشكه لعوٌكاؾ ككٖ ونلػكح لعٌف٘كل ككٖ هؽاكظكح لالًثكانج هعلكح ظاهؼكح لالًثكان  ظٌاى صكاه -7

 1117  ج 1علؼلْم لالًٍاً٘ح ج لعؼكق ا

ج نهكن  دمحم هٌمن لعثاتا ج شكعهج ًف٘كل لعكثلػ ج ّولنج لعىنلػكح ّلالصكالغ لعىنلػكٖ ج ٌكْنٗا -11

 . 1111ج 237لعٌرهج 

ج ككٖ لعؼكهلم ّلهااً٘كح ذٌو٘كح هصكاقن ذـكمٗرِا  هؽوْق تكن ػلكٔ لعٍكو٘غ ج لعؽْ٘لًكاخ لعوعركه -11

   ال٘ككح2  ج لعؼكككق ا11تاٌككرفكلم لعروككْن ّهفللاذِككا ج هعلككح لعواقٌكك٘ح علؼلككْم لالًٍككاً٘ح ج لعوعلككك ا

 . 1112ظاهؼح لعواقٌ٘ح ج  -لٙقلب 

هفلق شالت ههػٖ ج قّن لعوٌاؾ كٖ ذثكاٗي لًراظ٘كح ًفلكح لعروكه ككٖ لعؼكهلم ج هعلكح لعرهت٘كح  -11

 . 1116  ج 1  ج لعؼكق ا13ا م ج لعوعلكّلعؼلْ

ج ذصككن ػكي هٍكن لالًركاض ّّهاٗكح لعٌثكاخ ج  126ونلػح ًف٘كل لعروكه ج ًركهج لنشكاقَٗ نهكن  -13

 . 1112ذهظوَ كْوٕ غاُه هٍؤّت لالًراض لعٌثاذٖ ج 

ػثك لعثاٌػ ػْقج لتهلُ٘ن ج ونلػكح لعٌف٘كل ّلًركاض لعروكْن ككٖ لعؼكهلم ج تؽكس هٌركْن ػلكٔ  -12

 www.irapi – dat palms.net                                         2011  12لعهلتػ  ج ص 

 ػلٔ لعهلتػ لعراعٖ : عألًرهًدلعرثاح لعكّع٘ح  -12

https://sites.google.com/view/kmidris 

 ػلٔ لعهلتػ لعراعٖ : عألًرهًدلعرثاح لعكّع٘ح  -16

https://www.iraqi-datepalms.net 

 ػلٔ لعهلتػ لعراعٖ : عألًرهًدلعرثاح لعكّع٘ح  -19

https://sites.google.com/view/kmidris
https://sites.google.com/view/kmidris
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https://www.iraqi-datepalms.net 

               ػلٔ لعهلتػج  لعراعٖ                                    عألًرهًدهوات هٌرْن ػلٔ لعرثاح لعكّع٘ح  -12

https alkafeel.net/news/amp?id=5152                                                                                                                              

  -الدراسة الميدانية :  -رابعا

لعكنلٌككح لعو٘كلً٘ككح : هواتلككَ شفصككَ٘ هككغ لعوٌِكككي اٌككاعن دمحم ظثككان  هٍككؤّت ّؼكككج لالنشككاق  -1

  . 1111/  1/  16لعىنلػٖ كٖ هكٗهَٗ ونلػح لعوصٌٔ ج ترانٗؿ 

هعثل  ن ً٘ هٍن لعوثاوت كٖ  لعكنلٌح لعو٘كلً٘ح ج هواتلَ شفص٘ح هغ لعوٌِكي ا ؼ٘كن ؿهااى -1

 . 1111/ 1/   13هكٗهَٗ هرانٗغ لعهٕ ّلعثىت كٖ هؽاكظح لعوصٌٔ . ترانٗؿ 

هواتلح  شفص٘ح هغ هٌِكي ونلػ٘ك٘ي لهككم ااكاظن ظ٘كاق ظكاته   ج هٍكؤّت لعكنلٌح لعو٘كلً٘ح ج  -3

 . 1111/  11/  12شؼثح ونلػح لعٍواّج ج ترانٗؿ 

 -المطبوعات الحكومية :  -خامسا

هكٗهٗككح ذفطكك٘ػ  ظوِْنٗككَ لعؼككهلم ج ّولنج لعرفطكك٘ػ ج قل ككهج لعرٌو٘ككح لالهل٘و٘ككح ّلعوؽل٘ككح ج -1

 . 1111 ج ت٘اًاخ ؿ٘ه هٌرْنج هؽاكظح لعوصٌٔ ج

لععِكككاو لعوهاكككىٕ ع ؼصكككاء  ّولنج لعرفطككك٘ػ ّلعرؼكككاّى لالًوكككا ٖ ج ج ظوِْنٗكككح لعؼكككهلم  -1

 .1111 تـكلق جلعوعوْػح لالؼصا ٘ح لعٌٍْٗح ج  ّذاٌْعْظ٘ا لعوؼلْهاخ ج

ظوِْنٗح لعؼهلم ج ّولنج لعرفط٘ػ ج لععِاو لعوهاكىٕ ع ؼصكاء ج هكٗهٗكح إؼصكاء هؽاكظكح  -3

 . 1117لعوصٌٔ ج ت٘اًاخ ؿ٘ه هٌرْنج ج 

ظوِْنٗح لعؼهلم ج ّولنج لعرفط٘ػ ج لععِاو لعوهاكىٕ ع ؼصكاء ج هكٗهٗكح إؼصكاء هؽاكظكح  -2

 .1111ج لعوصٌٔ ج ت٘اًاخ ؿ٘ه هٌرْنج

لعؼكككهلم ج ّولنج لعرفطككك٘ػ ج هكٗهٗكككح لالؼصكككاء لعىنلػكككٖ ج لععِكككاو لعوهاكككىٕ  ظوِْنٗكككح -2

 .1117ع ؼصاء ج ت٘اًاخ ؿ٘ه هٌرْنج ج 

ظوِْنٗكككح لعؼكككهلم ج ّولنج لعىنلػكككح ج هكٗهٗكككح ونلػكككح هؽاكظكككح لعوصٌكككٔ ج هٍكككن لعرفطككك٘ػ  -6 

 .1111ج ّلعوراتؼح ج ت٘اًاخ ؿ٘ه هٌرْنج
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٘ح ج هكٗهٗح لعوْلنق لعوا ٘ح ككٖ هؽاكظكح لعوصٌكٔ ج هٍكن ظوِْنٗح لعؼهلم ج ّولنج لعوْلنق لعوا  -9

 . 1111لعرٌل٘م ج ت٘اًاخ ؿ٘ه هٌرْنج ج

ظوِْنٗح لعؼهلم ج ّولنج لعٌول ج هكٗهٗح لعطهم ّلععٍْن كٖ هؽاكظح لعوصٌٔ ج لعوٍن لعلٌٖ ج   -2

 . 1111ت٘اًاخ ؿ٘ه هٌرْنج ج 

 . 1111ج ت٘اًاخ ؿ٘ه هٌرْنج ج هكٗهٗح لؼصاء هؽاكظح لعوصٌٔ ج هٍن لعرفط٘ػ ّلعوراتؼح -7

 . 1111هكٗهٗح لعوْلنق لعوا ٘ح كٖ هؽاكظح لعوصٌٔ ج لعوٍن لعلٌٖ ج ت٘اًاخ ؿ٘ه هٌرْنج ج -11

 . 1111ج ت٘اًاخ ؿ٘ه هٌرْنج ج  لعىنلػٖ ؼثح لالؼصاءهكٗهٗح ونلػح لعوصٌٔ ج ش -11

 . 1111ج هكٗهٗح ونلػح هؽاكظح لعوصٌٔ ج هٍن لالؼصاء ج ت٘اًاخ ؿ٘ه هٌرْنج  -11

لعوٌظوككح لعؼهت٘ككح علرٌو٘ككح لعىنلػ٘ككح ج قنلٌككح شككاهلح عرْش٘ككن لعٍ٘اٌككاخ لعىنلػ٘ككح كككٖ لعكككّت  -13

 . 1117عؼهت٘ح ج لعفهغْم ج ل

 .1111لعِ٘بح لعؼاهح عألًْلء لععْٗح ّلعهصك لعىعىلعٖج هٍن لعوٌاؾ ج ت٘اًاخ ؿ٘ه هٌرْنج ج -12

رصاقٗح ّها ٘ح عطهل ن لعكهٕ ككٖ لعؼكهلم ج ّولنج لعرفط٘ػ ج لعرفط٘ػ لعىنلػٖ ج هوانًح له -12

 .   11ج ظكّت ا  1722لق ج تـك

ّولنج لعوْلنق لعوا ٘ح ج لعِ٘ك ج لعؼاهكح الٌرصكالغ لالنلظكٖ ج قل كهج لالٌرصكالغ لالنلظكٖ  -16

 .  1111كٖ هؽاكظح لعوصٌٔ ج لعوٍن لعلٌٖ ج ت٘اًاخ ؿ٘ه هٌرْنج ج 

لعكككع٘ل لعوصككْن كككٖ ونلػككح ّـكهككح ًفككل لعككثلػ هٌظوككح لألؿمٗككح ّلعىنلػككح عألهككن لعورؽكككج ج  -19

 . 1112ّلعروْن ج هصه ج 

لعوكهّض ج ت٘اًكاخ ؿ٘كه ّولنج لعواع٘ح ج لعوصكهف لعىنلػكٖ لعرؼكاًّٖ ككهع لعٍكواّج ج هٍكن  -12

 . 1111 ج هٌرْنج
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 انذساساخ انؼهٍا / انًاخستٍش        

 استًاسج االستثٍاٌ و/

 أخٟ اٌّٛاغٓ اٌىش٠ُ ...
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 . .............................. ِٚب عذد إٌّبصي اٌّٛجٛدح داخً اٌجغزبْ ........ذ ِٕضي داخً اٌجغزبْ ......ً٘ ٠ٛج -32



 241 

 . ..............................اخشٜ............ ثئش ........ٔٙش .. .......ً سٞ داخً اٌجغزبْ ........ً٘ ٕ٘بن ٚعبئ -33

 ....اٌزٛع١خ ........................ِٚبٟ٘ ٔٛع االعزشبسح، االِشاض.....ً٘ ٠زُ اعزشبسح إٌّٙذع١ٓ اٌضساع١١ٓ  -34
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لٍددددخ اٌطٍددددت عٍددددٝ اٌزّددددٛس ٚاالعزّددددبد عٍددددٝ  -ٞ أخفددددبض االٔزبج١ددددخ ٚاالعددددعبس ٌٍزّددددٛس........ ـٚدددد اٌضساعددددٟ.......

 . ................ــ اسرفبع اجٛس اال٠ذٞ اٌعبٍِخ ٚ٘جشرٙب..غ .. .........اٌّغزٛسد.....

 

 

 

 

 ( رٛص٠ع اعزّبساد االعزج١بْ دغت اٌٛدذاد االداس٠خ2) ٍِذك

 

انىحذاخ 

 االداسج

 انذساخً انخضش انىسكاء انهالل انًدذ انُدًً  انشيٍثح انسىٌش انسًاوج

ػذد 

 االستًاساخ 

52 01 52 51 01 51 01 52 02 

 

 تاالػتًاد ػهى انذساسح انًٍذاٍَح . يٍ ػًم انثاحثانًصذس : 
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  ١2119خ فٟ ِٕطمخ اٌذساعخ  ٌغٕخ ( غشق إٌمً اٌش٠ف3)ٍِذك 

 انطىل اتداِ انطشٌك خ انطىل اتداِ انطشٌك خ

 2 طشٌك انًصٍفٍح يشحهح أونى 52 0 طشٌك سٍذ اتشاهٍى  0

طشٌك ستظ خسش انسكح تطشٌك  5

 اٌسش انسىٌش

 –انكشايح  –طشٌك انشتظ انثٍضح  50 5.2

 انًطىن

0 

طشٌك انحذٌذج وانًششوع فً  0

 انسىٌش

 2.2 طشٌك انًًش انثاًَ نًذخم انىسكاء 52 2.22

 0 طشٌك انؼشٌفاخ 01 5.511 طشٌك انكشايح فً انىسكاء 5

طشٌك انخضش انظاهشج انًشحهح  2

 االونى

 و011 طشٌك اندثح 00 5.011

 5.0 طشٌك انساليٍح انصغٍشج او انثاٍَح 05 02 يسٍؼٍذج –طشٌك انُدًً  0

 5.0 طشٌك انؼثاسٍح ال ػثذ انحسٍٍ 00 2.2 طشٌك دتٍس ال سًٍح 2

طشٌك انُثً سهًٍاٌ ) انًمطغ  0

 االول(

طشٌك ال شىٌدح تًىاصاج َهش اتى  05 2.5

 كحىف

5.0 

انظىانى ) اتى –طشٌك انؼًٍح  2

 شىٌظ(

 0 يىسى ػُاد –طشٌك انحفاس  02 0.5

 –طشٌك انًصال انًشحهح انثاٍَح  00 2 طشٌك ال سٍذ خىدج 01

 تًُ اصسٌح 

0.0 

 –انطشٌك انؼاو )انهٍفح ( وانًدذ  00

 اتى ششٌش واتى ػىاًَ

 5 طشٌك ال تحش  02 2.511

 2 طشٌك اتى سواٌح  00 0.011 طشٌك ال حىٌش 05

انذساخً ) اًٌٍ  –طشٌك انخضش  00

 انفشاخ ( 

 0.0 انشاخح –طشٌك انًششػح  02 0

 5.2 طشٌك سٍذ خىدج  51 0 انثى يىسى -طشٌك انهًٍح 05

 2.2 طشٌك ال دسب  50 5.5 طشٌك ال خشٌة انزٌم 02

انًحذد فً  –طشٌك ال غاَى  00

 انسىٌش

ال  –انطثىل  –طشٌك انكشًٌاخ  55 0.521

 حشٌض

5.2 

ال ػاخم وال  –طشٌك ال صٌٍ  02

 نىتً

 05521 ال سٍذ سػذطشٌك  50 0.011

 0.0 طشٌك يذسسح اندُاٌ 55 5 انىسكاء –طشٌك ال ػُتش  00

 0.2 اندثىس  –طشٌك انُدًً  52 0.511 انظاهشج –طشٌك انخضش  02

 –طشٌك اندًدًح انغشتٍح  51

 انًشحهح األونى

انذساخً اًٌٍ  –طشٌك انخضش  50 2

 انفشاخ انًشحهح انثاٍَح

2 
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ػىدج داهً فً  –طشٌك ال خحًًٍ  52 2’0 ػٍٍٍُطشٌك ال سحىس وال تى  50

 يُطمح انظىانى

5.2 

ال  –ال ستاس  –طشٌك ال يحُح  52 0 طشٌك ال يصال ال دخاٌ  55

 يؼٍىف انشُاتشج

2.2 

طشٌك ستظ وسكاء َدًً يشحهح  50

 اونى

 5 طشٌك انثى حدش  52 2

 –ال دخاٌ  –طشٌك ال يصال  55

 انىسكاء

طشٌك انسادج ال يسهى وال يزسوب  21 0

 وانحًٍذ 

0.2 

انذساخً اٌسش  –طشٌك انخضش  52

 انفشاخ انًشحهح انثاٍَح

 0.0 َثً سهًٍاٌ –طشٌك انؼىخح  20 5

   25 2.0 طشٌك َشؼح ووسٍطح  50
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Abstract: 

    The research included the study of the geographical analysis of date 

palm cultivation and date production in Al-Muthanna Governorate and 

ways to develop it, as the study area has geographical characteristics that 

affect the production of agricultural crops, including palm cultivation 

and date production, because the study area (Al-Muthanna Governorate) 

has a geographical importance and is located within the area of the 

alluvial plain and the western plateau. Therefore, the study necessitated 

diagnosing the geographical factors affecting the production and 

cultivation of the date palm crop, and diagnosing the most important 

natural and human obstacles that determine the expansion of production 

within the specified geographical area, according to the regional 

approach and the systematic approach to reach the ultimate goal that this 

study aspires to, based on books, letters, research, magazines and study. 

Field, questionnaire, and personal interviews with orchard owners. The 

study also relied on statistical methods and laws represented by relative 

change, absolute change, and using the index equation. 

The research is divided into four chapters, the first chapter includes: The 

geographical factors affecting palm cultivation and date production. By 

the number of population, the size and density of agricultural labor, and 

the possession and ownership of agricultural land, while the second 

chapter focused on two topics, the first is the geographical distribution 

of palm orchards and their locations in relation to water sources and 

palm numbers and area, and the second topic touched on the 

geographical distribution of date production in the study area, as for the 

third chapter: It deals with the spatial characteristics of palm trees and 

the production of dates in the study area, and this chapter is devoted to 

analyzing the results of the field study. The fourth chapter is concerned 

with the development trends and the proposed strategy and its 

alternatives, and it came with two topics, the first is the change of land 

use trends in palm cultivation and the second, the strategy of developing 

palm cultivation and dates production in the study area. 
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The researcher reached several results, the most important of 

which are: 

1-  Al-Muthanna Governorate possesses natural, human and 

investment geographic potentials in the field of palm 

cultivation and date production.  It is not invested with all 

its energies and capabilities and is in dire need of 

reconsidering all the plans that have been developed in 

order to fit these ingredients and adapt to the nature of the 

new conditions that will shape development trends for it. 

2-  The number of orchards increased in the year 2019 AD with a 

change rate of 6.8%. After there were (5995) orchards in 

2010 AD, we find that this number grew and developed to 

reach (6408) orchards in 2019. 

3- Many types of palm orchards appeared, their locations varied 

according to their proximity and distance from the water sources, 

and they were classified in the study area into three types: river 

bank orchards, middle areas orchards, and the outer range 

orchards. 

4- Through the field study, several patterns were found for the 

arrangement or presence of palm trees in the orchard, which are 

the mixed cultivation pattern, the monoculture pattern, and the 

single type cultivation pattern. 

5- The total number of palm trees in the study area for the year 

2019 AD was about (825379) palm trees, in which the Samawah 

district occupied the first place with (351188) palm trees and a 

percentage of (42.5%) of the total palm trees in the study area. As 

for the least number, it appeared in the district of Al-Hilal (16655) 

palm trees. 

 6- As for the total area planted with palm trees in the study area, 

it amounted to (26039 dunums) in the year 2019, after it was 

about (19214 dunums) in 2010, with a change rate of (35.5%). 
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 7- Samawah district ranked first in the area of land planted with 

palms, with an area of (8600 dunums), at a rate of 33%, while the 

last rank came from the share of Al-Daraji district, with a total of 

(1010) dunams, at a rate of 3.9% . 

 8- The total production of dates in the study area reached (37,769 

tons) in 2019, and it increased from the total production in 2010, 

by 15.4%. 

 9- As for the administrative units that accounted for the increase 

in production in 2019, the Samawah district ranked first with a 

total production of (18149 / tons), with a percentage (48.1%) of 

the total production, the least of which was in Al Hilal District 

(626 / tons). 

10- The emergence of positive and negative trends in the change 

of land uses in palm cultivation: 

The positive trend: represented by the highest percentage of the 

change in the area of orchards, which was evident in (Al-

Rumaitha) district at a rate of (194.1%), followed by (Al-Najmi) 

districts with a percentage of (166.3%) and (Al-Hilal) by (122.2 

%) respectively  . Negative trend of change in (Samawah, Warka 

and Majd) with rates (6.8%), (9.3%) and (17.6%). 

As for the change in production trends, it was as follows: 

The positive trend: appeared in Al-Daraji with a percentage of 

(1983.5%) and Al-Hilal with a percentage of (757.5%), 

The negative trend: It was evident in the districts of Al-Warka (-

11%), Al-Samawa, Al-Najmi and Al-Rumaitha. 

The trend of change in productivity was negative in all 

administrative units, and it appeared in Al-Daraji, Al-Suwayr, Al-

Hilal and Al-Majd with percentages of (-5.4), (-5%), (-2.4%) and 

(-2%), respectively. 
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