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  -املقدمــــــــــــة:

تعدددلزراعةرمدددهز دددشزرتدددقزراديدددي ازرالت ددد ل هزاددد زراعددد اقز    دددهز  رز ددد زرلتةدددداز
بتتهد زبإتب عزرايةقزراحليثهزا زرست لرقزرا كدددهزراعةرم دهزراحليثدهزمز  دشزراح د تيزراتد زرث

را د م ازاز  كشزأشزتديأز تست ةز تأ  زل ةت زراةي ليزا زأيزل ادهز دشززراتج ةبز ش
ب  ته زاراع اقز ازب ج لزعةرمهز دتجهز ل  هز تع لزتلكزرا د م ازب ا  رلزرا ا هزراالع هز

 ل    تهددد زمز از  كدددشزرل  دددهزتلدددكزراعةرمدددهز ازب جددد لزيدددةقز  سددد ت زحليثدددهزتعت دددلزملددد ز
ازاإدهدد زعةرمددهزت ليل ددهزاز  كددشزرامت دد لزمليرآلااز را كدد تشزراعةرم ددهزرا هدد زادد زحليثددهز ر 

را   لزرا زأديديهزرلت د ل هز تم  لدهزمزاد اكزحايدازرا سد ت زراحليثدهزرا سدت ل هزاد ز
راعةرمدددهزبددد امثيةز دددشزراتت ددد قز رالةرسددد ازرابحث دددهزاسددد   زاددد زرادددل لزرا ت ل دددهز شز دددشز

مليددوز أ اددةزجهددلزمز  ددشزد ح ددهزأ ددة زيدأده زتدجددعزراع ل دد از راديدديهزراعةرم ددهزبألدد زرات
 االسددتد لمز ددشزم دد زتدد لزرآلاازراعةرم ددهزيجددبزاهددقزج  دد زرا دد ةزرا تعل ددهزب دد  دته ز

ز رلر ته زال   لزرا زراستغاللزرا ث زاه لزرا ك تشز.
 شزراعيددد لمزاددد زراد ددد زراسدددك د زيتد سدددبزيةل ددد لز ددد زتعريدددلزرايلدددبزملددد زرا دتجددد از

 ح  دددي زراسدددتةرتيج هزصرا ح  دددي زراغ رت دددهز را ح  دددي زراعةرم دددهزرا  تلددددهز    دددهزرا
زراد ل دده,زمزاًدداللزمددشز دتجدد ازراثددة مزراحي رد ددهزمز  دد زرل ز اددكزرادد زرمت دد لزرامثيددةز ددش
زراددل لزراعدد اقز  دهدد زراعددةرقزملدد زرل دد لز را عددلرازراعةرم ددهزرا تعددللمزراسددت لر  از  دد 

زس تقز اكزا زعي لمزرستغاللزراةرً زراعةرم هز.ز

ز-  كشز   غهز يكلهزرابحثزمل زرادح زرات ا :ز-مشكلة البحث: -1
رل زرادد زعيدد لمزرا سدد ح اززل د ا ز ح ااددهزادد ز تد مهدد زراعةرم دهزل كددددهتد زتددد كزتددأثيةزا

ز ب ات ا زأل زرا زعي لمزرادت جز؟مززراحب ب  ح  ي را عة مهزب
مزا شزرالةرسدهزتدتدة ززرديالل لز شزرا   اهزراعل  هزا يكلهزرابحثز-فرضية البحث:-2

ز شز جددد لزتدددد عزرا كدددددهزراعةرم دددهزيددداليزل ةرلز ح ةيددد لزاددد زتد  دددهز تيددد ةزرا يددد عزراعةرمددد 
 ب اتددد ا زكددد شزاسدددت لر ه زرثدددةزاددد زعيددد لمزرادتددد جزراعةرمددد ز    دددهزراتددد زتعت دددلزملددد ز
رسددت لرقزرا كددددهزراحليثددهزبيددك زكبيددةز راتدد زبددل ةت زسدد ت ازادد زتلب ددهزراح جددهزرا حل ددهز

ز.زيلمز شز ح  ي زراحب برا تعر
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ز-رات ا :زراميوزمشز ا يهلفزرابحثز شز اللزراتحلي زراعل  زز-: هدف البحث-3
رقزرا كددهزراعةرم هزراحليثدهزاد زعيد لمز سد ح ازراةرًد زراعةرم دهزسد ر زتأثيةزرست لز-1

ك ددداز ست ددلحهزأ زغيددةز ست ددلحهزرا عة مددهزب ح  ددي زراحبدد بزراغ رت ددهزصرا  دد ز
ز رايعية,ز.

 زتيدغله زرات عي زراجغةرا زاعةرمهزراحب بزراغ رت هزصرا  د ز رايدعية,ز را سد ح ازراتدز-2
زعةرمته  زاشزراعةرمهزراس تلمزا ز دي هزرالةرسهزت زعةرمهزراحب بزراغ رت هز.

ملددد زراسدددب زرا ت حدددهزاتد  دددهزرسدددت لرقزرا كدددددهزراعةرم دددهزاددد ز دي دددهززتسدددل لزراًددد  ز-3
زت رجهه ز.زرالةرسهز را ي م ز راتحل  ازرات 

ــةها-4 ــث مي تددأت زرت  ددهزرالةرسددهز ددشزرت  ددهزرا كددددهزراعةرم ددهزب دد زت ثلدد ز ددشزز-: البح
ًددة ةمزتسددهقزادد زرا  دد لزرادد زرامتددد  زرادد رت ز ددشزرا ح  ددي زراسددتةرتيج هزراتدد زت ثدد ز
رحددل زلمدد تقزرا  دد لزرادد زرا ددشزراغدد رت زمز  اددكز ددشز دداللزعيدد لمزرسددتغاللزراةرًدد ز

ز  لاز.راعةرم هزبأل زجهلز
  -:بحثحدود ال -5

ت دد ززراتدد مزز ح ااددهزل دد ا لةرسددهز دي ددهزرات ثدد زادد زيزز-:البعددا الاندد    -أواًل:
ز ادد زرايددةقز ددشزحدد  زدهددةزلجلددهزمز مزادد زراجددع زر  سددلز دددزًدد شزج ه ةيددهزراعددةرق

ز- زoز33.3-,زيدددةلل زمز لرتةتددد زمدددة صo45.56- ز44.22-بددديشز يددد زيددد لزصز ت تدددل
زمز  هددددد رزoز35.6 ادددددأشزرا ح اادددددهزل ددددد ا زتحتددددد ز يددددديشز دددددشز يددددد  زرايددددد لزمز,زيددددد  ال

راعددددةرقزب ادسددددبهزا ح اادددد از ح ااددددهزل دددد ا زأ دددد ز  لدددد زمزز لرتددددةتيشز ددددشزل رتددددةزراعددددة 
ا حددلت ز ددشزراجهددهزرايدد  ا هز ح ااددهزراسددل   د هزمز  ددشزجهددهزرايدد  لز رايدد  لزز  ةمجدد را

اتحددلت ز ح ااددهززراغة دد ز ح ااددهز ددالنزراددليشزمز  ددشزراجهددهزراغة  ددهز راجد   ددهزراغة  دده
ج ه ةيدهزبغلرلزمزبيد  زحلت ز شزجههزراجدد بز ح اادهز رسدلزمزأ د ز دشزرايدةقزاتحدلت ز

ز,ز.1رإلسال  هزمزرا ةييهزصز يةرش
 احب بزا دددلزتددد  لزرا سددد ح ازراةرًدد زرا عة مدددهزبدددز-:زالبعدددا الناددد    -ث  يددً :

زراعةرم ددهزرا سددت ل هراغ رت ددهزادد ز دي ددهزرالةرسددهزمزاًدداللزمددشزرمددلرلزرا كدد تشز را عددلراز
ز.ز2019اسدهز

ز
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ز,ز1را ةييهزص
ز  ل ز ح ااهزل  ا ز شزراعةرق

اسدددددددهزز1:50000ج ه ةيددددددهزراعددددددةرقمزراه دددددأمزراع  ددددددهزال سدددددد حهزمز ةييددددددهزراعدددددةرقزرإللرةيددددددهزمز   دددددد  زز-را  دددددلة:
ز.2013
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  -: هيكلية البحث -6
دديت زاًدداللزمددشز  ل ددهزرابحددثز  يددكلت ززثددالثز ب حددث ددشززرالةرسددهتددأاوزت  اًة

زت ثددد زر  لزادد زت ًددد   زمز حددل للز ت كليتدد ز رالةرسدد ازراسدد ب هزز رتددلرفز رت  ددهزرابحددث
 دهدد قزرا كددددهزراعةرم ددهز رثةتدد زملدد زرسددتع  لزراة زادد ز ح ااددهزل دد ا زمزأ دد زرا بحددثز
راثددددد د زاتدددددد  لزراحبددددد بزراغ رت دددددهزمزت دددددد ده ز رت تهددددد ز دددددشزراد ح دددددهزراغ رت دددددهز ت عيعهددددد ز

اادددهزل ددد ا زمزاددد زحددديشزتدددد  لزرا بحدددثزراث ادددثزسدددب زتد  دددهزرسدددت لرقزراجغةراددد زاددد ز ح 
ززرا كددهزراعةرم هزا ز ح ااهزل  ا ز ربةعزرا ي م زرات زت رجهه ز.

  -الدراسات السابقة: -7
1ص,2017صزًددد   زرادددليشزحسددديشزمسدددكةزجدددل عزراسددد مليز-أ ال: تًددد دازراية حدددهززمز,

  سددددهزا دددد لزمز تددددد  لزراد دددد زراثدددد د زراح دددد عمزراعةرم ددددهز راع ر دددد زرايب ع ددددهز رابيددددةيهز
أا اثةمزايه زمز للزتأاوز شز بحثيشزمزلة زرا بحثزرا لزراع ر  زرايب ع دهزرا داثةمزاد ز
راح دد عمزراعةرم ددهزصرا  لدد زمز ادد تةزراسددي زمزراتة ددهزمزرا دد رةلزرا  ت ددهزمزرا ددد  ز,زمزأ دد ز
را بحثزراث د زالة زصزراع ر د زأابيدةيهزأا داثةمزاد زراح د عمزراعةرم دهز,ز راتد زت ثلدازاد ز
صزراسك شمزرا   زراع  لهزراعةرم همزل د شزرات ةيثمزراس  سهزراحك   همزراهجةمز دشزراةيدوز

راعةرم ددده,زمزاددد زحددديشزلة زراد ددد زراةربددد زز رآلاا اددد زرا ليددددهمزيدددةقزراد ددد مز را كدددددهز
ر ة زادد زعةرمددهزرا ح  ددي زادد زراح دد عرازراعةرم ددهزادد ززاسددتع  ااد زصراتبدد يشزرا كدد 

صراتبددددد يشزرا كددددد د زرا بحدددددثزرا لزز لدددددلزلسدددددقزملددددد ز بحثددددديشزمزلة ز ح اادددددهزل ددددد ا ,زم
راة زادد زعةرمددهزرا ح  ددي زرا التددهز رالرت دده,زعةرمددهزصرا  دد زمزرايددعيةزمززاسددتع  اا

رايدددت  هزمرا ًدددةر رازرا ددد د هزمزراددد ةمزرا ددددةر زمزعتدددةمزرايددد  زمرا يدددشزمزرا ًدددةر راز
ز راد ي ,ز.

                                                 

 تأثيةتدد زادد زرسددتع  اازراة زراعةرم ددهزادد ززًدد   زراددليشزحسدديشزمسددكةزجددل عزراسدد مليمزداددقزراح دد عمزراعةرم ددهز(1)
لسقزز–مزرية حهزلكت ةرلزصغيةز دي ةم,مز  ل هزرا ز جل زج  عهزل  ا مزكل هزراتة  هزالعل قزرادس د هز ح ااهزل  ا 
 .ز2017راجغةرا همز
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1صز,2011صز د زج سدقزملد رشزراعجيلد ز-ث د  ل: تد  ادازراةسد اهز رلد زرا يد عزراعةرمد ززمز,
 للزتبيشز شز اللزت لزرالةرسهزرشزتد كزم ر د زز2010رادب ت زا ز ح ااهزل  ا زاع قز

يب ع ددهز بيددةيهزتدداثةزبيددك ز ب يددةز غيددةز ب يددةزادد زرادتدد جزراعةرمدد زادد زرا ح ااددهزمز
كدددد اكزبيدددددازرالةرسددددهزت ددددديوزراةرًدددد زراعةرم ددددهززادددد ز ح ااددددهزل دددد ا زمزك دددد زحددددللاز
رالةرسددهزرتددقزراد دد  زراعةرم ددهزراسدد تلمزادد زرا ح ااددهزحيددثزبددةعاز  سددهزرد دد  زةت سدد هزز
ت ثلازبد لزعةرمدهزراحبد بزراد يز يد  زمد ز ح  دي زصزرا  د ز رايدعيةز راد ةمزرا ددةر ز

ز.ز را  شز رايلب,
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز

                                                 

را ع لد ازز رلد زرا يد عزراعةرمد زرادبد ت زاد ز ح اادهزل د ا ز د زتيد   زرا يد م ز مز د زج سقزملد رشزراعجيلد  (1)
لسددقزز–صغيددةز ديدد ةم,مز  ل ددهزرادد ز جلدد زج  عددهزل دد ا مزكل ددهزراتة  ددهزالعلدد قزرادسدد د هززةسدد اهز  جسددتيةزمز راحلدد ل

 ز2011راجغةرا همز
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  وت زيعهــا اراــرا   أن ا هــا مفهــ ا املكةةــة اليرا يــة -املبحــث الو :
 -:دياىلحمافظة 

ز-:ت هيل
 راد د  تة تد  عةزتسد  اد   را ه ده راةت سد ه را    د ا  دش  ج لدراتمد رات دلق  عدل
زقادرامكزرا يدتةززرا  سدقز  ثد زاهد زلرشلدرابلدوزا  تز ةيزًد راحزم  راجت   رالت  لي

 بتهيتدهيجدبزاد اكززم راعةرم دهزراتد  ده ل ته   د  اد  ل ه رالت  راتد  ه   الم لوزا  ت
 تشرا كد  اد  راسدتث  ة  دهد   جدعز  راتد  م هرزةزعزرا رادت ج ه اراالستث  ةزبزرا د س را د  
 م هةرزراعز ب ا ك تش  راده ز   يتستزرستث  ةيه غ ب ا   بت   اكز ز راس س ه رم هةزراعز
 زبدد ا رلداددةرلزا دد زتال دد ز ددشزل ةزجدد تةيزادد زلادد زمجلددهزرات ددلقزز دهدد زراس سدد هزاسدد    ز

 تيددج  زرا يدد عزرا ددد م زراعةرلدد زرادد زراددل  لزادد ز جدد لزراعةرمدد زرا تددأ ةزادد زراعددةرقز
 لزردتدد جزرا كددددهزراعةرم ددهزاسدد   زراح  ددلراز راسدد حب ازراعةرم ددهز لمددقزتدد رزراديدد  زت د دد

زاد زةادلز اد  لز   ل  لزمز ت ايةز ستلع  ازرادت جزا زب ايك زرا يزيت  زا زأ د زل ةرلزت  د لز
زي ةمز شزرا ك تشزراعةرم هز.را ي عزراعةرم زب اد م  ازرا يل بهز را ت

 -النراعية: افهوم الان  ة -1
را كددهزراعةرم هزت زرحل ز ج اازت د هزراهدلسهزراعةرم هز رات زت ث زرتقزراةك تعزرات ز
ز تي ةمز زحيثزاز  كشزتح ييزعةرمه زم زرا ست بل ه زراعةرم ه ز يلزراتد  ه زمليه  تعت ل

ز زراعةرم ه زل شزأشز ك شزاألاه ز شزتأثيةزمل ز   ت تةزم ا ه زاه  زا   ل ةزرس س زايه 
زاه رز زراع ه زراع ل  ازراعةرم ه زرالر  ز سةمه زتم ا د  ز ت لي  ز د م ل زك  ل زرادت ج عي لم

1صرادت ج زر ة زرستع  اازكد  هز شزتعيلزرات زراعةرم هزرا ستلع  از حل زت أ زمزز,
زراحةرثهزبسةمهز ت ثاللززبآ ةمزأ زبيك زرإلدت ج هزراع ل هزل  هزةا ز اللز شزمزراعةرم ه

زرات ليل هزب اع  اهزتدجعزك دازعةرم هزأم  لز شز غيةت زراس رل ز حدةزمزراب رةزأ 

                                                 

,زعز23سددد يةزجددد رلمز رلددد زرا كدددددهزراعةرم دددهزاددد ز ح اادددهزراال ل دددهز سدددب زتي يةتددد مز جلدددهزج  عدددهزتيدددةيشمز ددد ص,ز1ص
 .ز55مز 2001,مز11ص
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ز بأل زبيةيززجهلز بأل زمز ج زأاً زمل زرلت  ل هزأغةرً زتح يزراعةرم هزا ا كدده
1صراتم ايو زراعةرم هزرا كددهزرستع  لز  ك د هز شزتحلزم ر  زتد كز شزرا عة فز  شمز ,

زراتة هز    ت زمزر ة زيب عهزبحسبز  اكزرستع  اه زملقزأ زآ ةز ا ز ك شز ش
2صرا د   هز راب  د ازرا ح  لز د م هزمزرا عةمهز حجق ز لل , زب ا كددهزراعةرقزرتتقزم
زرادالحيشزلب ز شزمليه زرايلبزعي لمزرا زرل ز   زمزرسع ةت ز لمقز ديةت زراعةرم ه

ز را ت   يشزراددييشزاتلةيبزمليلمز ةرمعزبإدي  زراعةرقزل قزك  زمز را عرةميش
ز للزمزاه زراغ  ةزلي ز ت ايةزرا   دهز ةشزرل  هزمشزاًاللززمزراح  لزا زاتيغيله 
زرلتد  زمل ز را عرةميشزرادالحيشزتيج  زا زراعةرم ز راةي لزرامالقز س ت زرسه ا
3صراعةرم زرادت جزم ل  ازا زرآلاازت لز رستع  ل ز.زز,

ز عدد ز سددةمت زر لر زتحسدديشزملدد زراعةرمدد زراع  دد زسدد ملزلددلزراعةرم ددهزرآلاددهزرسددتع  لزأش
زب آلادددهز رحدددلزيددد قزاددد زم دددالزيدهددد زأشز سدددتي  ز دددد زل لددد زعيددد لمزملددد زأدعكددد ز ب اتددد ا 
زر ت ددةازراتدد زراعةرم ددهزراع ل دد ازتدد لزأتددقز  ددشزأ دد ق,ز10صزادد زيده دد زكدد شز دد زراعةرم دده
زرابد  ةرازرسدت لرقزلبد ز راح د لز راعةرمدهزرابد رةزم ل دهزتد زرآلاهزب ست لرقزرامثيةزرا لا
ز  ددشزراتة ددهزادد ز ت ًدد زيددل   لززرابدد  ةزتديددةزك دددازرابدد رةزم ل ددهز شز  زمزراحليثددهزرآلاا

ز ادد ز ًدد اهزب دتادد قزرابدد  ةزت عيدد زادد ز بددةمزتتيلددبزك دددازراع ل ددهزتدد لز أشزتغييتهدد زثددق
زادد زريج ب ددهزدتدد ت زاهدد ةز ادد زراعةرم ددهز را كدد تشزرآلاازرسددت لرقزأل ز لددلز جهددلمزك دهدد 

                                                 

ز.15مز ز2000راعةرمهمزرال ةمزراتلةيب هزرإللل   هزا ز ج لز كددهزراع ل  ازراعةرم هزرا تم  لهمزبغلرلمز عرةمزز,1ص
ز1977مز يبعهزرإلةي لزمبغلرلز1مح  عمزر ة زراعةرم هز رستث  ةت زا ز ح ااهزبغلرلزم ز  لوزت ليزرح ل,2ص

ز.219 
راعدد قزادد زرا كدد تشز را عددلرازراعةرم ددهزرا سددت ل هزادد زملدد ز ددالنزيددكةمزرح ددلز ح دد لزادد ة مزتحليدد زراسددتث  ةز,ز3ص

ز.ز107مز 2011,مز42,زعزص4رادت جزرادب ت زا زراعةرقمزصبحثز دي ة,مز جلهزراعل قزراعةرم هزراعةرل هز  ص
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زأ ددددبحازمدددددلت زمزراتمدددد ايوز ت ليدددد زراعةرمددددهزردتادددد قزادددد ز راللددددهزراع دددد زردجدددد عزسددددةمه
1صراعةرم زرإلدت جز كددهزا زمده زراستغد  ز  كشزازرا علرا ز.,
زكدددد شزراتدددد ز ر ل رازرآلااز   ةدددددهز ددددشزراعةرمددددهزادددد زراحليثددددهزرآلاددددهز عر دددد ز تاهددددةززززز

زك ددداز رحددلزل دددقزاحةرثددهزراحليثددهز رآلاازرا عددلراز دد زرا  ًدد زادد زرادددالنز سددت ل ه 
زراتد ز را ح ةيدثزرابسد لزرابدلرت زرايدل يززرا حدةرثزب سدتع  لزك  د زيد قز دشزأمثةزتستغةقز
زبسددد مهزددسددده زرا سددد حهزحةرثدددهزراحليثدددهزراسددد حب ازتسدددتي  زحددديشزاددد زراحي ردددد ازتجةتددد 
زم ل دددهزرادبددد ازسددد   شزمدددشزراحبددد بزا ددد زاع ل دددهزب ادسدددبهزراحددد لز كددد اكزرلددد زأ ز رحدددلم

ز ددشزأمثددةز سددتغةقزز رايددعيةزرا  دد ز ددشز رحددلزل دددقزح دد لزكدد شزا ددل,ززرالةرسددهصززراح دد ل
زسد  زز,رالةرسدهراح د لزصزم ل دهزتسدتغةقززادالزراحليثدهزراح  دلرازرست لرقزأ  زأ  قزأة عه
2صب لي زأمثةزأ زس م ازأة   ,. 

 -وتونيعه  الجغراف  ف  اح فظة اي لى:راعية ا وع الان  ة الن  -2
ز-راس حب ازراعةرم ه:ز-أ ال:
زردد ز ازمزرالةرسدهز دي دهزاد زراسد حب از شزرملرلزازبأ زبه ز ج لز شزراةغقزمل 

ز دشزرامثيدةزادإشز  د اكمززراسد حب ازتد لز  تلمد شززراد يشزرا دعرةميشز دشزرا ليد زراعللزتد ك
زريداليزتد ز لدلزراحةرثدهزبع ل هزال   قزآ ةيشز عرةميشز شزت تأجيةززمل ز عت ل شززرا عرةميش

زراعةرمد زب إلدتد جزبل غدهزأًدةرة زز احد قز ا زياليز   زراح  لزأ زراحةرثهز  ملزتأ ةز ا 
ا  زالدالنز.زكبيةمز س تةز ر 

زال سدددد حهزتبعدددد زرا ح ااددددهزادددد زرإللرةيددددهزرا حددددلرازادددد زراعةرم ددددهزراسدددد حب ازعتدددد عزت
راسدد حب اززمددللز شزيتًدد ,زم1 رايددك زص,ز1راجددل لزصزا ددشزرا ح دد لز د م ددهزرا عة مدده

مز دجددلززرا ح اادهزم دد قزاد ز,زسدد حبهزعةرم ده6108راعةرم دهزرامبيدةمز را ت سدديهزراحجدقزص

                                                 

را ك تشز رآلاازراعةرم هز ل ةت زا زتحسيشززماعبيليمز  جلز  ا زرابه لا ري مةزحدت شزملريمز  جلزح عقزز,(1
ز.ز20مز ز2009مزج  عهزراب ةممز4 ز مز35رإلدت جزراعةرم مز جلهزأبح ثزراب ةممزراعللز

 .ز56مز 2011مزص  لةزس بي,ز د زج سقزمل رشزراعجيل مز,ز2ص
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,زل ددقز بكث ادهز3538782أشز س حهزراةرً زراعةرم هزرات زا ز ح اادهزل د ا زبلغدازص
ا زت عيع زراجغةراد ززراس حب ازراعةرم هزتب يدات لزز,زل دق/س حبهزم579,3  لازرا زص

,ز1463صزب رلدد  لددلزجد  زلًدد  زبع  بدهزب ا ةتبددهزرا اد ززبديشزرا حدلرازرإللرةيددهزال ح ااده
,زل دددقز بكث اددهزبلغدداز451765راة زراتدد زتغييهدد زص سدد حهززبلغددازحدديشزادد مززسدد حبه

ادددد زلًدددد  ززأ دددد زألد تدددد زم,زل ددددقزسدددد حبهز308,8رلد تددد زبدددديشزرلًدددد هزرا ح ااددددهز   رلدددد زص
مز بكث ادهزز,زل ددق269117ص شزراةرًد زز س حه تغي زز,زم697صزبلغاز للرا  لرل هز
ز.,زل دقز/س حبهز386,1بلغازص
أ دد زبدد ل زرا حددلرازرإللرةيددهزال ح ااددهزراتدد زتت ثدد زادد زألًدد هزرا دد ا ز  ددد د يشزز

,زسددددد حبهز تغيددددد ز957,ز ص1782,ز ص1209  لدددددلة عزا دددددلزبلغدددددازرمدددددلرلزراسددددد حب ازص
,زل ددقز1365258,ز ص631600ص ز,821042صز  دلاز اد زه اعةرمرز س حهزر ةرً 
مزادددد زحدددديشزجدددد  ازرامث اددددهز تب يدددددهزأ ًدددد لزاددددد زلًدددد  زرا دددد ا زبلغددددازملدددد زراتدددد را ز

,زل دق/سددددد حبهزمز لًددددد  ز354,4,زل ددددددق/زسددددد حبهزمزأ ددددد زاددددد زلًددددد  ز ددددد د يشزص679,1ص
ز.,زل دق/س حبه1426,6بللة عزا لز  لازرامث اهزأمالت زب رل زص

زرا ح اادهزاح جدهزك ا دهز شزمللزراس حب ازغيةزرإلملرلزت لز شزيتبيشزمل زراع  ق
 ز. راعةرم زرإلدت جزب رل زالده  زه  دز  كشزمللزأمبةزت ايةزيتيلبز   

 ,1صزجل ل
 2019زاع قزل  ا ز ح ااهزا زرامبيةمز را ت سيهزراحجقزراعةرم هزراس حب ازلرملرز

زرا ً  
مللزراس حب ازرامبيةمز
ز را ت سيهزراحجقز

ز س حهزراة 
زصل دق,

زرامث اهزل دق/س حبه

ز308,8ز451765ز1463زبع  به
ز386,1ز269117ز697زرا  لرل ه
ز679,1ز821042ز1209زرا  ا 
ز354,4ز631600ز1782ز  د يش
ز1426,6ز1365258ز957زبللة ع
ز579,3ز3538782ز6108زرا ج  ع

ز.2019را كددهزراعةرم هزمزليةيهزعةرمهز ح ااهزل  ا مزلسقزرات ي لز را ت بعهزمزيعبهز ز-را  لة:
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ز,1صزرايك 
ز2019زاع قزل  ا ز ح ااهزا زرامبيةمز را ت سيهزراحجقزراعةرم هزراس حب ازلرملرز
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ز,ز.1شزم  زراب حثهزرمت  لرلزمل زب  د ازراجل لزص ز-را  لة:

ز-راح  لرا:ز-ث د  ل:
سدبي زرا ثد لزح د لزل ددقزالح  لرازأت  هزكبيدةمزاد زراع ل د ازراعةرم دهزمزاعلد ز

 ددشززربتددلر رلز,زسدد مهزم دد زيددل يزادددالنز رحددلز400 ددشز ح  ددي زرا  دد ز رايددعيةز كلددوزص
م ل ددددهزح ددددللز تمل سدددد ز لةرسددددت ز ت ةيتدددد ز اددددةعلزمزادددد زحدددديشزيتيلددددبز اددددكزب سددددتع  لز

1صل د  زز15-10,زس م ازا س حهزتتةر نزبيشز8راح  لمزص ز.,
لز  عدزمز دي دهزرالةرسدهُأ دة زاد زاد زرمدلرلت ز دشز دي دهز اد ززراح  لراتتب يشز

سدددي زر ة ز دددشزراع ر ددد زرا ددداثةمزاددد زرسدددتع  اه زمزاددد اكز  ددد زرسدددتع  اه زاددد زرا دددد ييز
را تًةسددهز ددشز دي ددهزرالةرسددهزيددأده زادد ز اددكزيددأشزراسدد حب ازراعةرم ددهزمز تت يددعزبددأشز
عزرمددلرلت زلليلددهز   ةدددهزب ا سدد ح ازراعةرم ددهزرا رسددعهزادد ز دي ددهزرالةرسددهزمز  اددكزاةتددد 

                                                 

ز.ز5مز ز1979غلرلزمزمبلزرا عي زرا د فمزرت  هز تي يةزرا كددهزراعةرم هزا زراعةرقمز يبعهزرا  لحهزمزب,ز1ص
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أث  دهدد ز ح جتهدد ز ادد زرا دد  دهزرا سددت ةمز ددشزلبدد زريدد   ز  يز بددةمزم ا ددهزادد ز جدد لز
را دددد  د ز تدددد رز دددد زيجعلهدددد ز ح دددد ةمزبيددددلزراةرًدددد زرا رسددددعهزرا سدددد حهز رادددد يشز    دددد شز
زبتأجيةت ز ا زر ح بزرا س ح ازراعةرم هزرال زمزبعلزرادته  ز شزح  لزرةرًيهقز.

تبددديشزرشزمدددللزراح  دددلرازاددد ز ح اادددهز,زمزي2,ز رايدددك زص2 دددشز ددداللزراجدددل لزص
,زل ددددقز3538782,زح  دددلمزتغيددد ز سددد حهزعةرم دددهز  دددلازراددد زص510ل ددد ا زبلغدددازص

,زل دق/سددددد حبهزمز  ددددد اكزادددددأشزرمدددددلرلزتددددد لزراح  دددددلرازلليلدددددهز   ةددددددهز638,7 بكث ادددددهزص
ب  ةرًددد زراعةرم ددددهزراتددد زت تلمهدددد ز ح ااددددهزل ددد ا زمز  ددددشزراجددددل لزيتًددد زأملدددد زدسددددبهز

,زح  ددددلمزمزتغيدددد ز سدددد حهز ددددشز156لًدددد  ز دددد د يشز بعددددللزصزالح  ددددلرازتةكددددعازادددد 
,زل دق/ح  ددلمزمز تدد رز عدد لزاسدد  لمز4048,7,زل دددقز بكث اددهزص631600راة زبلغددازص

د ددلزراعةرمددهزرال   ددهزرا رسددعهزاسدد   زعةرمددهز ح دد لزرا  دد زمز   دد بهزراتة ددهزمز تدد اةز
,زح  دلمزمز141ص   لزمزأ  زث د زأمل زمللز شزراح  دلرازاجد  زلًد  زبلدلة عزب رلد ز

,زل دق/ح  دلمز9682,6,زل ددقز بكث ادهزص1365258تغي ز سد حهز دشزراة زبلغدازص
 تدد زأملدد زثدد د زكث اددهزسددجلازادد زرا ح ااددهزمز تدد رز عدد لزال سدد ح ازراعةرم ددهزراي سددعهز
راتدد ز  تلمهدد زرا ًدد  زاًدداللزمددشزسدد  لمزد ددلزراعةرمددهزرا رسددعهزاسدد   زعةرمددهز ح دد لز

ت ر زعيةزب الةجهزراث د هزمز ت اةز   لزرادةيزراسد ح ز كد اكزرسدرا   زب الةجهزرا ا ز راي
زراسي ز رست النز س ح از رسعهز شزر ةرً زراعةرم هزايه ز    بهزراتة هز.

,زح  ددلمز27أ دد زألدد زمددللز ددشزراح  ددلرازاسددجلازادد زلًدد  زرا  لرل ددهزب رلدد زص
أشزرا سد ح از,زل ددق/زسد حبهز تد زأملد زكث ادهزاد زرا ح اادهز از9997,2بكث اهزبلغازص

,زل ددددقزاددد زرا ًددد  زتيدددغله زعةرمدددهزريدددج ةزرابسددد تيشزاسددد   ز269117راعةرم دددهزراب اغدددهزص
عةرمهزريج ةزراد ي ز راح ً  از عرةمهزريج ةزراد مههزرُ  دة زمز تد رزراسدببزرادةت  ز

زا زرد د  زرملرلزراح  لرازا زلً  زرا  لرل هز.ز

ز
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 ,2صزجل ل
 2019زاع قزل  ا ز ح ااهزا زراعةرم هزراح  لرازلرملرز 

زرامث اهزل دق/س حبهز س حهزراة زمللزراح  لرازرا ً  
ز7170,8ز451765ز63زبع  به
ز9997,2ز269117ز27زرا  لرل ه
ز6675,1ز821042ز123زرا  ا 
ز4048,7ز631600ز156ز  د يش
ز9682,6ز1365258ز141زبللة ع
ز638,7ز3538782ز510زرا ج  ع

 

ز.2019مزيعبهزرا كددهزراعةرم هزمزز ح ااهزل  ا مزلسقزرات ي لز را ت بعه ليةيهزعةرمهزز-را  لة:

 ,2صزرايك 
ز2019زاع قزل  ا ز ح ااهزا زراح  لرازلرملرز 

ز
ز,ز.2شزم  زراب حثهزرمت  لرلزمل زب  د ازراجل لزص ز-را  لة:

ز

عدد الحاصدات

0

20

40

60

80

100

120

140

160

بعقوبة
المقدادية

الخالص
خانقين

بلدروز

63

27

123

156

141

عدد الحاصدات

عدد الحاصدات



 

 15 

ز-اعةرم هزرا ة :ررآلاازز-ث اث ل:
زتعلزرآلاازراعةرم هزم   زآ ةز هقز شزم ر  زراستث  ةزراعةرم زرا تم   زم
 ز رات زأ بحازح جهزأس س هزاز  كشزراستغد  زمده ز شزلب زرادالحيشز را عرةميشزا

زك ا زرا لازراح ًةزمز  اكزداةرلزا  زتت ت زب ز شزسةمهزردج عزراع ل  ازراعةرم هز
 زاةيشز هزرا ل  هز رات زك دازتتيلبز لت لز جهلرلزكبي ةحلهز   ةدهز  زرا س ت زرات ليل

ز زتتب يشزبيشز دي هز ُأ ة ز شزحيثز3  شزراجل لزصزمرثد  زرست لر ه  ,زدالحظزرده 
ز ادجلزرشززم  اكزبحسبزيب عهزراسي ز راتة هز د عزراد لزراعةرم زراس تلززمرملرلت 

زرا  ا ز زحيثزملللً   ز ش زرا ا  زب ا ةتبه زصراازراتس  زج   زب رل  زراهز341ه ,
مززش,زبسببزسعهزراةرً زراعةرم هزا زت يشزرا ً تي303تس  هزيل  زلً  زبللة عزبددددص

,زأاهزتس  هزبسببزيب عهز18أ  زألد ت زا لزسجلازا زلً  ز  د يشزبعللز   ز ا زص
  زراة زرا تًةسهز رامت  لزمل زراعةرمهزرال   هزا زرا ً  زمزأ  زراب  ةرازا لزج

 س لمزمز,زب  ةمزحب بز211,زب  ةمزحب بز ص252بللة عزأ الزبعللز   ز ا زصلً  ز
ز,زب  ةمزحب بز س لم64,زب  ةمزحب بز لً  زبع  بهزص48تاللزلً  زرا  لرل هزبعللزص

زص زب رل  زبع  به زلً   زاج   زرالً ه زأل  زأ   زبددددص3م زحب بز   د يش زب  ةم زب 2,  ةمز,
,ز1243 زأمل زمللزا زلً  زرا  ا زب رل زصحب بز س لمزمزأ  زرا ح ةيثزا لزسج

,ز حةرثزمزأ  زألد زمللزا لزسج زا زلً  ز1183 حةرثزتاللزلً  زبع  بهزبعللزص
ز,ز حةرثز.543  د يشزبدددص

  ز ب ادسبهزال ً  ازبد ميه زراليعلز رامهة  ت هزا لزبلغزأمل زمللزاه زا زلً
زب رل زص زبلغاززت ه,ز ً هزكهة  398,ز ً هزليعلز ص2025بع  به زا ل زألد ت  زأ   م

ز,ز ً هزكهة  ت هزا زلً  ز  د يش.ز34,ز ً هزليعلزا زلً  زبللة عزمز ص283ص
ز
ز
ز
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 ,3صزجل ل
 2019زاع قزل  ا ز ح ااهزا زرآلاازراعةرم هزرا تد مهزلرملرز 

زرا ً  
راهز
زتس  ه

زب  ةرا
ز حةرث

ز دا   ازةيزز ً ه
 ةيهز
ز ك احه زحب ب

حب بز
ز س لم

زث بتهزز ح ةيهززتد  لززكهة  ت هزليعلز

ز664ز19ز8ز637ز398ز2025ز1183ز64ز3ز226زبع  به
ز111ز6ز5ز231ز89ز1695ز784ز37ز48ز123زرا  لرل ه
ز348ز12ز25ز487ز264ز1071ز1243ز27ز39ز341زرا  ا 
ز36ز-ز6ز48ز34ز805ز543ز2ز40ز18ز  د يش
ز100ز75ز13ز240ز74ز283ز913ز211ز252ز303زبللة ع
ز1259ز112ز57ز1643ز859ز5879ز4666ز341ز382ز1011زرا ج  ع

ز.2019ليةيهزعةرمهز ح ااهزل  ا مزلسقزرات ي لز را ت بعهزمزيعبهزرا كددهزراعةرم هزمز ز-را  لة:

أ  زب ادسبهزا دا   ازراةيزا لزسجلازأمل زمللز ده زا زلً  زبع  بهزب رل ز
از,ز دا  هزتد  لزمزأ  ز دا   48,ز دا  هزتد  لز رلد ت زا زلً  ز  د يشزبددص637ص

زا زلً  زرا  ا زب رل زص زاه  ,ز دا  هزةيز25راةيزرا ح ةيهزا لزك دازأمل زملل
ز  د يش زا زلً   زاه  ز ألد زملل زم زصز ح ةيه زا زحيشزسجلاز6بعلل ز زم ز دا  ه ,

  ز,ز دا  هز رلد ت زا زل75ًرا دا   ازراث بتهزأمل زمللزاه زا زلً  زبللة عزبدددص
زص زبعلل زمز6را  لرل ه زث بته ز دا  ه زري ز  د يش زلً   ز سج  زاق زحيش زا  ز دا  ه ,

هزي,ز ةز664 ب ادسبهزا ةي ازرا ك احهزا لزبلغزأمل زمللزاه زا زلً  زبع  بهزب رل زص
,ز ةيهز ك احهزمز بيك زم قزاإشزتد كز36 ك احهز رلد ت زا زلً  ز  د يشزب رل زص

ي ةزراتزتي ةرلزا زرست لرقزرآلاازراعةرم هزراحليثهزد م لز  زا ز دي هزرالةرسهز   رمبه
ز حللز زب لة ز ا  زراعةرم ه زراع  له زر يلي زا  زراح    زراد   زسل ز   ز ت  رات د 

ز   زراعةرمهز. رستد لاز د زا زك اهزراد
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ر سدددد ايبزراعةرم ددددهزراحليثددددهز را تيدددد ةمز را سددددت ل هزادددد ز عاددددقزل لزراعدددد اقزز شزز
مز راددد يزيهدددلفز اددد زتح يددديزراسدددت لرقزر  ثددد زادددألة زلر ددد زز    ددد لزرا ت ل دددهز دهددد 

زر لددد ا قزراعةرم دددهز ر ت ددد  زاددد ت زرإلدتددد جزراعةرمددد ز حددددظزرا دتجددد ازراعةرم دددهزراسدددةيعه
مزكد اكز سد ملزملدد ززال سدتهلكزملد زيدك زغد ر ز  ددد زملد ز دلرةزراسددهزتد  ت ايةززراتلدو

عيدد لمزرا سدد ح ازرا عة مددهزاسدد   ز أشز دي ددهزرالةرسددهز عاددقزأةرًدديه ز    ددهزاعةرمددهز
 ح  ددي زرابسددتدهز رازح دد عمز ددغيةمزب إلًدد اهز ادد زعةرمددهزرا ًددةر راز تدد زملدد زسددبي ز

لرقزرا كدددددهزراحليثدددهزكيدددةقزرادددةيزرا ثددد لزتسدددت لقزيدددةقزرادددةيزرات ليل دددهزمزالددد اكز شزرسدددت 
راحليثدددهزسددد ر زرادددةيزبددد اةشزأ زراتد ددد لزاه ددد زكدددد  لزرمبدددةز دددشزداددد قزرادددةيزراسددديح زادددد ز
رست لرقزرا   لزاشزرا   لزرا جهعمزب رسيهزتد لزرادداقزتمد شزك ا دهزاتلب دهزرحت  جد ازرادبد از

1صرا  ت دددهزراًدددة ةيهز رادعل دددهز زرآلبددد ةز دددشزرا  ددد لزاةاددد زرا ًددد  ازسدددت لقاًددداللزمدددشزرمزز,
ز.زراجد فزسد رازا ز     
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز

                                                 

را دا هزراعة  هزالتد  هزراعةرم هزمزراج ردبزرالت  ل هز را اسس هزاتي يةز تحسيشزكد  مزراةيزراح ل زتحازز,(1
مزز1998اة فزراعةرم هزراعة  هزا زرادل مزرا    هزح لزراةيزراح ل زا زرا يشزراعة  زمزسليدهزم  شزمز

 .زز42 
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 -:الت زيع ارارا  حملاصيل احلب ب   حمافظة دياىل -:نياملبحث الثا
 -تاهيا:
تتدددددد عزرا ح  دددددي زراعةرم دددددهزتبعددددد لزاتدددددد عز  ددددد ت زراتة دددددهز  دددددل زتددددد اةزرا ددددد رةلزز

را  ت دددددددهزاًددددددداللزمدددددددشزتدددددددأثيةزرا دددددددد  زراسددددددد تلزاددددددد زرا دي دددددددهزأ زراللددددددد قزمزاًددددددداللزمدددددددشز
رتت   دددد ازرا ددددعرةميشزحدددد لزرا ح  ددددي زاهدددد زتتبدددد يشز ددددشز دي ددددهزرادددد زر ددددة زمزحيددددثز
تدددددددداثةزايهدددددددد ز بيددددددددك زكبيددددددددةزراع ر دددددددد زرابيددددددددةيهز ثدددددددد زرايددددددددليزراع  لددددددددهز ةأ زرا دددددددد لز
 راسدددددد قزمزاًدددددداللزمددددددشزراعدددددد لراز رات  ايددددددلزراسدددددد تلمز را ت رةثددددددهزرادددددد زج دددددددبزراع ر دددددد ز

زرايب ع هز.

 -ئية :اح صيل الحبوب وأهايته  ان ال  حية الغذا
ز-را   :ز-أ ال:
زر  ادددددددد  عت ددددددددلزرشزرا  دددددددد زتيدددددددد ةز ددددددددشزددددددددد عزميددددددددب زبددددددددةيزمز ر دددددددد زديددددددددأت زز

ديددددددأززاإلدتدددددد جعةرمددددددهزال  دددددد ززأ لرشززأ ًدددددد لزرا ددددددغة زمز  عت ددددددلززأسدددددد  ادددددد ززر ةرًدددددد 
1صز.قسددددددددددهزقز,00001صاددددددددد ز رليزراةرادددددددددليشز را دددددددددد ييزرا جددددددددد  ةمزبحدددددددددل لز  لدددددددددلزمزز,

  دهدددددد زراعددددددةرقز  زتعدددددد لزرادددددد ز دددددد زلبددددددد ز جددددددلازرث ةتدددددد زادددددد زراعليددددددلز ددددددشزل لزراعدددددد اقز
2صق,ز.ق3700ص راحبدددددد بزادددددد ز رليزراةراددددددليشزراعليددددددلز ددددددشززأدتدددددد ج لددددددلزكتددددددبزمددددددشزمزز,

راتدددددد زدعةاهدددددد زمزاززر ةرًدددددد ادددددد زكدددددد زصززمزرا دددددداة يشزمز  دددددددهقزتيددددددة ل ت زر زكتددددددب
راتدددديشز راعيتدددد شززعةرمددددهازتهددددتقزبزأدهدددد   ددددح  ززبدددد زادددد زرا  دددد بهزم ي جددددلز دددد ز   ثدددد زب

راحبدددددد بزك ددددددداززأدتدددددد ج ددددددشزد ح ددددددهزز دهدددددد راد رمدددددد زرا   ثلددددددهزمزرازز راعدددددددبز غيةتدددددد ز ددددددش
3ص,ًدددددعوزرام  دددددهزرا بددددد  ةمز002ما  دددددهزبحيدددددثزرشزرادددددد ت زكددددد شز عددددد للز   سدددددج ززمز,

                                                 

  agriculture Logisthc , world supply of wheat , 2021زميبكهزرادتةداز,1ص

مزرثدةزراتيدةفزرا دد   زملد زردت ج دهزرا  د زاد ز ح اادهز دالنزمزح دللزح د ليزراعبيدليمبلزرادت نزحبيبزةجدب,ز2ص
 .ز154مز 2014,مز2,زمعص1راليشمزصبحثز دي ة,زج  عهزتمةيازمز جلهزكل هزراتة  هزالعل قزرادس د همز  ص

 .151مز ز1976را يبعهزرادد هزمزبغلرلزم ي بزراع د زمزجغةرا هزراعةرقزراعةرم هزمزز,3ص
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راة   د ددددددهزا  دددددد زلبدددددد ززاإل بةري ةيددددددهكدددددد شزغدددددد ر لزةت سدددددد لززبأددددددد مددددددشز ح دددددد لزرا  دددددد ز
راحبدددددد بززأتددددددق را  دددددد ز ددددددشزمززمزر بةري ةيددددددهزرا  دددددد زآددددددد ركراتدددددد ةي زمزر زك دددددددازتددددددلم ز

اددددد ززادددد زرا ةتبدددددهزراث د دددددهزبعددددلزرادددددةعز دددددأت راتدددد زتهددددد  شزملدددد زراتجددددد ةمزراع ا  دددددهزمز تدددد ز
 ددددددشزسددددددك شزراعدددددد اقزاحت رتدددددد زملدددددد زز,%35صةت سدددددد لزادددددددرلزل  تدددددد زراغ رت ددددددهزمز  عددددددلزغدددددد ر 

1صدسبزم ا هز شزرابة تيش ز.ز,
 عددلزرا  دد ز ددشزرا ح  ددي زراتدد زت دد  قزراجددد فز لةجدد ازراحددةرةمزرا ةتدعددهزمز  ز شز

,زقزمز ادد زح اددهزرةتددد عزلةجددهزراحددةرةمزادد قز32-4ل لزراحةرةيددهزاعةرمتدد زتتددةر نزبدديشزصراحدد
,زقزرثددد  زراتعتيددةزيدداليزرادد زًددعوزد دد زرا ح دد لزاًدداللزمددشزرد ددد  زراحبدد بز32ص

اددد زراسددددبلهز للدددهزر تالتهددد زاتمددد شز عادددقزراحبددد بزا ةغدددهزمزاددد زحددديشز شزلةجدددهزراحدددةرةمز
2صقز,25را ثل زاد  ز عاقزر د فزرا   زمدلزص ز.ز,

تد كزرد رعز ر د فزمليلمز شزرا   زا زراعد اقز كد زز-ت ديوز ح  لزرا   :
تددد ززراعدددةرقدددد عزيتبددد زر دددد فزكثيدددةمز  تعدددللمزمز  دددشزرتدددقزر دددد فزرا  ددد زرا دتيدددةمزاددد ز

دددددد   هزز–را حية ددددددهزز–راعجيبددددددهزز–را  د ددددددهز را دددددددةر زز–رابه ةيددددددهزز–سدددددد ةمزكدددددد لزز–راًة
3صرا ي ا هز–را دلت ةيهزز–صعةلك ,ز  ت لزراد رعز شزرا   زراد مقز رازرالد شزراح دةززمز,

راغ  يزرا عة فز حل  زب ا   زرامةليز ت زرا يز د قزسعةلزك زر د فزرا  د زرا دة ز
ا دد زي ددت زبدد ز ددشزرا عر دد ز ددشزم دد زرا بددعزاحت رتدد زملدد زدسددبهزكبيددةمز ددشزراغلدد تيشزتدد لز

زرا  لمزرات زتجع زراعجيشزل يز حتدظزبيةر ت زا لمزي يلهز.ز
  ددددددددشزرا ددددددددد فزرا ددددددددة زمزرايدددددددد اع هزمزرام ة د ددددددددهزمزرالر ل ددددددددهزرازردهدددددددد ززززز
4ص ددددددشزرا ددددددد فزرا ت ل ددددددهز ددددددشزحيددددددثزراجدددددد لمزرلدددددد زيددددددأد لز تد اددددددكزمزاًدددددداللزمددددددشز شزز,

                                                 

 .,(CIMMY-T-Wheat in the Developing World 2021)يبكهزرادتةديا,1ص
 .ز310مز 1981,زمبلزهللازل سقزراد ةيمزراعةرمهزراج اهمزرا    مز2ص
ز.زز26مز 1970 جيلز حسشزراد  ةيزمزصز ر ة شز,زمزرا ح  ي زراح ل هزمز يبعهز عرةمزراتة  هز راتعل قزمزز,2ص
ز.زز28مز 1958حد زب ا زمة  مز لوزسهي زراععر يمزعةرمهزرا ح  ي زراح ل هزراع ل هزا زراعةرقمزبغلرلمزز,3ص



 

 20 

 ددددددوزرا  ددددد زرا حلددددد زرا عدددددة فزب سدددددقز ددددد بة كزراددددد يز عت دددددلزب دددددد زجلدددددبز دددددشزتةك ددددد ز
   تددددد عزب     دددددهزم ا دددددهزالجدددددد فزمز  ددددددوزالددددد ةرد زراددددد يزجلدددددبز دددددشزايب ددددد ززعدددددةرقال

1ص   يد زرا ل زاةدس  ز.ز,
ال  ددددددد زرت  دددددددهزرلت ددددددد ل هزكبيدددددددةمزك دددددددد ز-رات  دددددددهزراغ رت دددددددهزا ح ددددددد لزرا  ددددددد :

لمزراديدددددأز را ع ازك شزمزر زتحتددددد يزملددددد زل  دددددهزغد دددددهزب ددددد  ددددد لمزغ رت دددددهزرس سددددد هزالسددددد
2ص د مهمزاًاللزمشزل  ا زك  لمزأ ا هزا زرا ز.ز,

ز-أ  زرات عي زراجغةرا زا ح  لزرا   زا ز ح ااهزل  ا :
حيدثزبلغدازرا سد ح ازرا عة مدهزز دي دهزرالةرسدهزرلً هعز ح  لزرا   زا زج   زةزيعز

,زل دددددقز بك  ددددهزردتدددد جز  ددددلازرادددد ز637847ادددد ز ح ااددددهزل دددد ا زب ح دددد لزرا  دددد زص
بدددديشزرلًدددد هز دي ددددهزد دددد لز تتبدددد يشز كزهزرا عة مدددده سدددد حرازمز ازرش,زيددددشز253968,25ص

زبلدلة عزلًد  زمز لدلزسدج  زإلة راداةزراتة دهزرا  دبهز را  د لزرام ا دهزرحسدبزتد زرالةرسهزب
 بك  دهزردتد جزمزز,زل ددق264534ا زرا س حهزرا عة مهزبد ا   ز  زبلغدازصزر  لرا ةكعز

زبلدلة علًد  زت تد زبد زي ت رزأ ةزيب ع زبسببز د ز,زيشزمز105357,54  لازرا زص
أةرًدددديه زاًددداللزمددددشزرا يدددة عزراة رتددد زرادددد يزيدددة يزز دددشزأةرًددد ز رسددددعهز  ست دددلحه

زلًددد  ز ددد د يشسدددج ز دددشزحيدددثزرا سددد حهزرا عة مدددهزاكددد شزلًددد  زأ ددد زألددد ززمزراعةرم ددده
تحاددد زعةرمدددهز,زيدددشزمز16398,96  إدتددد جز  ددد زراددد زصمزز,زل ددددق40738 ب سددد حهزص

 شزالسدكج  لزك ز ح  الزرسدتةرتيرا   زبلمقز رس ز شزلب ز عرةمزراعةرمهزمز  اكزام د ز ي
زا رآلارا كد تشززأسده امز لدلز سدهقزاد زر  دشزراغد رت ز   لد تد زملدد لزالثدة مزراحي رد دهز

زراحليثهزرا ست ةلمزبعي لمزرا س ح ازرا عة مهزبه رزرا ح  ل.

ز
                                                 

 .زز48مز 1981ك   زسعيلزج رلمزمةا شزةريلمزردت جزرا ح  ي زراح ل هزا زراعةرقزمز يبعهزرا س قمزبغلرلمزز(1ص
راعبيدليمزرثدةزراتيدةفزرا دد   زملد زردت ج دهزرا  د زاد ز ح اادهز دالنزز,زمبلزرادت نزحبيبزةجدبمزح دللزح د لي2ص

 .ز154مز 2014,مز2,زمعص1راليشمز جلهزكل هزراتة  هزالعل قزرادس د همز  ص
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ز,4جل لزص
ز.ز2019ردت ج هز ح  لزرا   زصيش,ز را س ح ازرا عة مهزصل دق,زا ز ح ااهزل  ا زاع قز

ز%زك  هزرادت جزصيش,زرا س حهزرا عة مهزصل دق,زرا ً  

ز18,2ز46334,7ز114700زبع  به
ز6,2ز15844,7ز59910زرا  لرل ه
ز27,6ز70032,62ز157965زرا  ا 
ز6,5ز16398,96ز40738ز  د يش
ز41,5ز105357.54ز264534زبللة ع
ز100ز253968,25ز637847زرا ج  ع
ز.2019مزيعبهزرادت جزرادب ت مز ا مزلسقزرات ي لز را ت بعهل  ليةيهزعةرمهز ح ااهزز-را  لة:

ز,3صزرايك 
زز2019ردت ج هز ح  لزرا   زصيش,ز را س ح ازرا عة مهزصل دق,زا ز ح ااهزل  ا زاع قز

ز
ز,ز.4لزصت  لرلزمل زب  د ازراجل ز شزم  زراب حثهزرمز-:را  لةز
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ز-رايعية:ز-ث د  ل:
راتددددددددد زتددددددددد زرميددددددددد بزت ددددددددداز ح ددددددددد لزرايدددددددددعيةز دددددددددشزرا ح  دددددددددي زراحبددددددددد بز

عةرمتهدددد زادددد زراغ اددددبزاسدددددت لرقزحب  هدددد زكغدددد ر زمز تدددد ز دددددشزرا ح  ددددي زراح ل ددددهزراتددددد ز
1صتدددددددعةعزاغدددددددة زردتددددددد جزراحبددددددد بزاالسدددددددتهالكزرابيدددددددةيزب الةجدددددددهزرا اددددددد   را دددددددد  زمزز,

را التدددددقزاعةرمدددددهزرايدددددعيةزتددددد زراجددددد زرا عتدددددللزرابدددددة لمزراغيدددددةز ةتدددددد زراحدددددةرةمز.ز تدبددددداز
,ز لةجددددددهززoقز30-28شزلةجددددددهزحددددددةرةمزما دددددد زصحبدددددد بزرايددددددعيةزادددددد ز ددددددل ز  دددددد زبددددددي

مز,زرا د سددددددددددبهزاإلدبدددددددددد ازoق22 تعددددددددددلزلةجدددددددددهزراحددددددددددةرةمزصزمزoقز,2-3صحدددددددددةرةمز ددددددددددغة ز
يتح دددددد ز ح ددددددد لزرايدددددددعيةزبيدددددددك زمددددددد قزلةجدددددد ازرا د دًدددددددهزأ زرا ةتدعدددددددهزد مددددددد ز ددددددد ز

تجدددددد لزعةرمددددددهز ح دددددد لزرايددددددعيةزادددددد زراتددددددةبزراييد ددددددهززامز زمددددددشز ح دددددد لزراحديددددددهز
  عيدددد زرا ح دددد لزز ددددشزردتيدددد ةزرا ج دددد عزراجدددد ةيزمزراث يلددددهز دهدددد زتددددا ةزد دددد لز تحددددل

2صمدلزعةرمت زا زتة هز  بهز اس   زا زراتةبزرا دةر ززجيلرلززح  اللز زز.,
تددددددد زدبددددددد ازميدددددددب زحددددددد ا زيدددددددعةعز دددددددد زردددددددد رعزكثيدددددددةمزز-ت دددددددديوز ح ددددددد لزرايدددددددعية:

  دهدددد زرايددددعيةزراجددددةلزأ زراسددددلاز تدددد ز يددددب زرا  دددد ز  ددددشزرايددددعيةزددددد عزربدددد  ز ر ددددةز
3صرس ل ز-مز   كشزت ديوزدب ازرايعيةزب اتد ي زمل زرادح زرات ا :ز,
تددددد ز ددددددوز حلددددد زلدددددل قزتدتيدددددةزعةرمتددددد زاددددد زسددددد ةي زز-رايدددددعيةزراعة ددددد زرابددددد  :ز-1

 راددددددل لزرا جدددددد  ةمز ح دددددد زسدددددددبلهزب ًدددددد  ز راز ددددددديشز ددددددشزرايددددددعيةزكبيددددددةمزراحجددددددقزمز
4ص  ت عزبتح ل زراجد فز ب ادً زرا بكةز را ةل لزراجيل ز.ز,

                                                 

 .ز28مز 2001ح  لزك  لمز ح  لزرايعيةز راب  لمز يب م ازج  عهزل ييزمزل ييزمز,ز1ص
مز,ب  دد ازغيدةز ديد ةمص ليةيهزعةرمهزل د ا مزلسدقزرإلةيد لزراعةرمد مزديدةمز ةيد ل هزمدشزعةرمدهز ح  دي زراحبد بمزز,2ص

ز.2009
 .ز34 ح لز ح  لزرا   لمزص  لةزس بي,زمز ,ز3ص
 دد بةيشزحدد اظزسددل  شمزمبدد  زت يددقز  اددلمزت عيدد ز ح دد لزرايددعيةزادد ز ح ااددهزل دد ا ز ماللتدد زب ا ددد  مزبحددثز,ز4ص

 .ز86مز ز2021,زم73,معزص18ا ستد ةيهزاللةرس ازراعة  هز رال ا هزم  زص دي ةمز جلهزر



 

 23 

تدددد ز دددددوزرلدددد زردتيدددد ةرلز ددددشزراعة دددد زرابدددد  ز  دددد  قزز- زراسدددد ل:رايددددعيةزراعة ددددز-2
1صالجد فزمز تم شزسدبلت زس لر ز راز ديشز شزرايعيةز غيةمزراحجق ز.زز,

لليددددد زاالدتيددددد ةزمزيتسدددددقزبأدددددد زألددددد زردت جددددد لززتددددد ز ددددددوز حلددددد ز- ددددد :رايدددددعيةزراة زز-3
ز      هزالجد فز تت يعزسدبلت زبأده زب ً  ز رازستهز د فز.

 تدددددددد ز دددددددددوزلددددددددل قزلليدددددددد زرادتيدددددددد ةزمزرل دددددددد زمددددددددشزيةيدددددددديزز-رادبدددددددد ي:رايددددددددعيةزز-4
2صراسع ل هز يت يعزبأشزحب ب زم ةيهزسةيعهزراددةر  ز.ز,

 تددددددددد كزت دددددددد ديوزر ددددددددة زلسدددددددد ازرادددددددد ز ج  مدددددددد از تدددددددد زص ج  مددددددددهزر ددددددددد فزز-5
رمسدددد ل,زمز تدددد زر ددددد فزجيددددلمزردت بدددداز ددددشزلبدددد زرا ةكددددعزراعة دددد زالةرسدددد ازرا ددددد ييز

 زجيدددددددددلمزرادتددددددددد جزمز ص ج  مدددددددددهزر دددددددددد فزراج ادددددددددهز د دددددددددوزراج ادددددددددهزصرمسددددددددد ل,ز تددددددددد
تةيكددددددلةيا,ز تدددددد زر ددددددد فزرل لدددددداز ددددددشزكدددددددلرزت ددددددل زالعةرمددددددهزرا ة  ددددددهزأ زرا ددددددد ييز
 رازراهيددددددد زرا يدددددددةيزرا ةتدددددددد زسدددددددد   لزمز ص ج  مدددددددهزر دددددددد فزادددددددةرا,مز تددددددد زجيدددددددلمز

3صرادت جز    هزا زرا د ييزراجيلمزب اهي زرا يةيزراسد يز ز.ز,
رايددددددعيةزرلددددددلقز دددددد لمزرسددددددت ل ه زرادسدددددد شزز عددددددل-رات  ددددددهزراغ رت ددددددهزا ح دددددد لزرايددددددعية:

اددددد زغددددد ر لزا دددددلزكددددد شز دددددشزرا ح  دددددي زراغ رت دددددهزراةت سدددددهزاددددد زراع ددددد ةزرا ل  دددددهزمز  ز
4صكدددددددددد شز  دددددددددددد ز دددددددددددد زرا بدددددددددددعز رابيدددددددددددةم مز حبدددددددددد بزرايدددددددددددعيةزبيدددددددددددك زمددددددددددد قزغد دددددددددددهزز,

ب امة  تيددددددلةرازمز ت تدددددد عزب جدددددد لزدسددددددبهزم ا ددددددهز ددددددشزراديددددددأزادددددد ز حت رتدددددد ز رادددددد يزتدددددد ز
ي لددددددددهزمزاًدددددددداللزمددددددددشزرابة تيددددددددد از را دددددددد رلزرا علد ددددددددهزًددددددددة ةيزاتجهيددددددددعزرادسدددددددد شزب ا

5ص راديت  يد ا ز.ز,

                                                 

 ايدديزرايدد  عمزمبددلزراح يددلزيدد د مزرا ح  ددي زراح ل ددهز راب  ا ددهزردت جهدد ز رسدد زتحسدديده مز يبعددهز عرةمزراتة  ددهمز,ز1ص
 .ز19مز 1996بغلرلز

 .ز86  بةيشزح اظزسل  شمزمب  زت يقز  المزص  لةزس بي,زمز ,ز2ص
 .ز183مز 2000    زراع كهزمزراجغةرا هزراعةرم همزلرةزرا عةاهزمزراسكدلةيهمز ح لز,ز3ص
 .ز34مز 1987 ح لز ح  لزرا   لمزجغةرا هزرا يشزراعة  زمزلرةزرايب مهزمزرا  تةمز,ز4ص
 .ز28مز 2001ح  لزك  لمز ح  لزرايعيةز راب  لمز يب م ازج  عهزل ييزمزل ييزمز,ز5ص
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ز-أ  زرات عي زراجغةرا زا ح  لزرايعيةزا ز ح ااهزل  ا :
 أشزرا ح دددددد لززاسدددددد   تدتيددددددةزعةمددددددهزرايددددددعيةزادددددد زرجددددددعر ز رسددددددعهز ددددددشزراعدددددد اقز

را ددددددددد ييزرا ددددددددحةر  هزأ ززادددددددد ز عاددددددددقزرا ددددددددد ييزرا عتلاددددددددهزرا ددددددددد  زيد دددددددد زرلت دددددددد ل  لز
را ح  دددددي زرالت ددددد ل هزراه  دددددهزرا عة مدددددهزاددددد ززراسدددددت رت هز  عدددددلزرايدددددعيةز دددددش تحددددداز

كعلددددددددددوزأ زز سدددددددددتع  زادددددددددد زرا جددددددددد لزرا ددددددددددد م   ززراعدددددددددةرقز ادددددددددد ز دي دددددددددهزرالةرسدددددددددده
تد ددددددد زحبددددددد بزرايدددددددعيةزاددددددد ز دددددددل ز  ددددددد زبددددددديشززلةجدددددددهزحدددددددةرةمزما ددددددد زمز زالحي ردددددددد از

مز تعددددددددلزلةجددددددددهزراحددددددددةرةمزرا د سددددددددبهززق زز,3-2مز لةجددددددددهزحددددددددةرةمز ددددددددغة زصزق زز,30-28ص
 يتح دددددددددد ز ح دددددددددد لزرايددددددددددعيةزبيددددددددددك زمدددددددددد قزلةجدددددددددد ازراحددددددددددةرةمززمزق زز,22صزاإلدبدددددددددد ا
 رايدددددعيةزب دددددد ةمزم  ددددددهززمزرا ةتدعددددددهزد مددددد لز دددددد ز ددددددشز ح ددددد لزراحديددددددهأ ززرا د دًددددده

مز امدددددشزازتجددددد لزعةرمتددددد زاددددد زز عيددددد زح  ددددداللزجيدددددلرلزمددددددلزعةرمتددددد زاددددد زتدددددةبز  دددددبه
ايددددددعيةزادددددد ز   تدددددد عزرزمزدهدددددد زتددددددا ةزد دددددد زرا ج دددددد عزراجدددددد ةيزراتددددددةبزراييد ددددددهزراث يلددددددهز 

1صتحازرا النأ ززتح ل زال ل حهز ا رز  كشزعةرمت زا زراتةبزرا لح ه ز.ز,
زاددددددددددد ز ح اادددددددددددهزل ددددددددددد ا زبلغدددددددددددازرا سددددددددددد حهزرا عة مدددددددددددهزب ح ددددددددددد لزرايدددددددددددعية

,زمز5راجدددددددل لزص,زيدددددددشزمز12452,9صز  دددددددلازراددددددد زبك  دددددددهزردتددددددد جز,زل ددددددددقز23369ص
بك  ددددددهزز,زل ددددددق10146  ددددددلاز اددددد زصشزأ سددددد ز سددددد حهزاعةرمددددددهز ح ددددد لزرايدددددعيةز ر ز

زمزادددددددد زلًددددددد  زرا دددددددد ا ز,%37,3,زيددددددددشز  دسدددددددبهزص4643,7ردتددددددد جز  ددددددددلازراددددددد زص
,ز بك  دددددهز%0,6  دسدددددبهزصز,زل ددددددق398ت ثلدددددازاددددد زلًددددد  ز ددددد د يشزب رلددددد زص رشزأللهددددد ز
,زيدددددددشزاددددددد زلًددددددد  ز5424,4,زيدددددددشزمزأ ددددددد زأملددددددد زك  دددددددهزردتددددددد جزابلغدددددددازص79ردتددددددد جزص

,ز دددددددشز ج ددددددد عزردتددددددد جز%43,6,زل ددددددددقز  دسدددددددبهزص8000بلدددددددلة عز ب سددددددد حهزعةرم دددددددهزص
ز ااهزل  ا ز. ح

ز
ز

                                                 

 .152مز 1981مزص  لةزس بي,زرا ح  ي زراح ل هزا زراعةرقمزز دت ج,زك   زسعيلزج رلمزمةا شزةريلمز1صز
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ز,5جل لزص
زز2019ردت ج هز ح  لزرايعيةزصيش,ز را س ح ازرا عة مهزصل دق,زا ز ح ااهزل  ا زاع قز

ز%زك  هزرادت جزصيش,زرا س حهزرا عة مهزصل دق,زرا ً  
ز12,3ز1537.4ز3000زبع  به
ز6,2ز768,4ز1825زرا  لرل ه
ز37,3ز4643,7ز10146زرا  ا 
ز0,6ز79ز398ز  د يش
ز43,6ز5424,4ز8000زبللة ع
ز100ز12452,9ز23369زرا ج  ع
ز.2019مزيعبهزرادت جزرادب ت مززليةيهزعةرمهز ح ااهزل  ا مزلسقزرات ي لز را ت بعه ز-را  لة:

ز,4رايك زص
زز2019ردت ج هز ح  لزرا   زصيش,ز را س ح ازرا عة مهزصل دق,زا ز ح ااهزل  ا زاع قز

ز
ز.ز,5ت  لرلزمل زب  د ازراجل لزصرم شزم  زراب حثهزز-:را  لةز
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ز-:را ةمزرا دةر ز-ث اث ل:
 ح  دددددددي زراحبددددددد بزرا ددددددد د هزراه  دددددددهزراتددددددد زتدددددددعةعزاددددددد زز دددددددشزراددددددد ةمزرا ددددددددةر 

مز  حتددددددد جزرا ح ددددددد لزالةجدددددددهزحدددددددةرةمزاددددددد زرا ت سدددددددلزرثدددددددد  زراد ددددددد ز ح اادددددددهزل ددددددد ا ز
ز ازت ددددددددد زمدددددددددشزص32ز-30 رادًددددددددد زص  تجددددددددد لززمزاسددددددددد   زمددددددددددلزرادبددددددددد ازمزق زز,10,زق 

1صراغةيد هزعةرمت زا زراتة هزراييد هزرا  بهز را عيج ه ز.ز,
يدددددددهلازعةرمدددددددهز ح ددددددد لزراددددددد ةمزرا ددددددددةر زتب يدددددددد لزكبيدددددددةرلزر ًددددددد زاددددددد زك  ددددددد از
زرادتددددد جز كددددد اكزت بددددد ب زاددددد زراتغيدددددةزرادسدددددب زسددددد ر زاإلدتددددد جزر زال سددددد حهزرا عة مدددددهزم

ملددددد زرادددددةغقززا تجهدددددازرا سددددد ح ازرا عة مدددددهزب ح ددددد لزراددددد ةمزرا ددددددةر زرتج تددددد لزسددددد اب لز
 دددددشز شز ح ددددد لزراددددد ةمزرا ددددددةر ز دددددشزرا ح  دددددي ز رازراسدددددتع  اازرا تعدددددللمزاهددددد ز
تسددددددتع  زغدددددد ر زاإلدسدددددد شز  زيددددددتقز ليدددددد ز دددددد ز ح دددددد ا زرا  دددددد ز رايددددددعيةزالح دددددد لز
ملدددددددد زرايحدددددددديشز كدددددددد اكز سددددددددتع  زملددددددددد لزالحي رددددددددد ازسدددددددد ر زك دددددددددازحب بدددددددد لزأ زملددددددددد لز

زر ًة.ز
 ح ااددددهزل ددددد ا زا ددددلزبلغددددداززأ دددد زرات عيددددد زراجغةرادددد زال سددددد ح ازرا عة مددددهزاددددد ز

,ز%0,68  دسدددددددبهزص,زل ددددددددقز3823صزراددددددد ةمزرا ددددددددةر زا سددددددد حهزرا عة مدددددددهزب ح ددددددد لر
 اعددددد زراسدددددببزاددددد زتةرجددددد ززرا ح اادددددهزم دددددشز ج ددددد عزرا سددددد حهزرامل دددددهزرا عة مدددددهزاددددد ز

زرلًددددد ه يدددددهزراسدددددتعةرعزرا ددددد د هزاددددد زز لدددددةرةعةرمتددددد ز عددددد لز اددددد زيدددددحهزرا  ددددد لز مدددددلقز
را ددددددد ا ز  زبلغددددددداززلًددددددد  سدددددددجلازأملددددددد ز سددددددد حهز عة مدددددددهزاددددددد زلدددددددلز زمززرا ح ااددددددده

ز لز,زل د ددددد15ب سددددد حهزصزلًددددد  زرا  لرل دددددهمزأ ددددد زأللهددددد زا دددددلزسدددددجلازاددددد زز,زل ددددددق2918ص
أ ددددد زاددددد زلًددددد  ز ددددد د يشز  لدددددلة عزالدددددقزيدددددتقزتسدددددجي زعةرمدددددهزا ح ددددد لزراددددد ةمززمززا دددددل

ز.,ز%0.00صرا دةر ز ج  ازرات  هزرادسب هزال ً تيشز
ز

                                                 

ز.1976مز F.A.O,زرامت بزراسد يزا دا هزراغ  هز راعةرمهزراع ا  هز1ص
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ز
ز,ز6جل لزص

 ج  عزرا س حهزراةرً زرا عة مهزصل دق,ز را س ح ازرا عة مهزصل دق,زا ز ح ااهز
زز2019ل  ا زاع قز

زرا ً  
 ج  عزرا س حهز
راةرً زرا عة مهز

زصل دق,

را س حهزرا عة مهز
زب ح  لزرا ةمزرا دةر 

ز,ل دقص

را س حهزرا عة مهزب ح  لز
ب ادسبهزا ج  عززرا ةمزرا دةر 

ز س حهزراةرً زرا عة مه
زص%,

ز0,72ز890ز122133زبع  به
ز0,02ز15ز57420زرا  لرل ه
ز1,43ز2918ز203235زرا  ا 
ز-ز-ز43388ز  د يش
ز-ز-ز134513زبللة ع
ز0,68ز3823ز560689زرا ج  ع
ز.2019مزيعبهزرادت جزرادب ت مززليةيهزعةرمهز ح ااهزل  ا مزلسقزرات ي لز را ت بعه ز-را  لة:
ز
ز

ز
ز
ز

ز
 

ز
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ز
سبل تةمية استخداا املكةةـة اليرا يـة   حمافظـة ديـاىل  -املبحث الثالث:

 -وابرز املشاكل التي ت اجهها :
 -تاهيا:

 ددددشزللددددهزرسددددت لرقزر زتيبيدددديزز ح ااددددهزل دددد ا تعدددد د زم ل ددددهزراتد  ددددهزراعةرم ددددهزادددد ز
اهزبت ايةتدد زبيددك ز زازرات د دد ازراحليثددهزادد زرإلدتدد جزراعةرمدد زبسددببزمددلقزل دد قزراجهدد ازرا سدد

 ز ددشزلبد ز عاددقزرا ددعرةميشز تد ميتهقزبًددة ةمزتيب  هد زادد زرإلدتدد جز ًدد شزرسدت لر ه رسد ز
ز.زراعةرم 

 -الاش كل الت  تواجهه  الان  ة النراعية ف  اح فظة اي لى : -أواًل:
ز-:وارا الا ئية الاشحة  -1

هزتعلزرا   لزراسيح هزا ز ح ااهزل  ا ز شزأتقزرا  رةلزاتد  هزر ديديهزرالت د ل 
 دادددةرلزات بددد بزر  يددد ةزاددد زراعدددةرقز يدددك زمددد قزمززراعةرم دددهزر ديددديهرا  تلددددهزاسددد   ز

  ح اادددهزل ددد ا زبيدددك ز ددد  زاهددد زازتدددد زبددد اغة زا  ددد قزعةرمدددهز سدددتلر هز ازب ا دددلةز
هدد ةز ت ثلدهزب  درازماد اكز كد شزرمت د لزراعةرمدهزملد زرا  د لزراسديح هزرا ت حدهززمرا حدل لز

ز.زمزرا دلز ة رالت ز اة مه  زراج ةيهزدهةزل  ا زمزراعا قزمزأ سةزدهةزلجله
 علزدهةزل  ا زث اثزأمبةزر ده ةزراج ةيهزا زراعةرقزبعلزدهةيزلجلهز راددةرازمز  ز
 عت لزمل  زأغلبزسك شزرا ة ز را لشزرات ز  ةز دشز الاهد زاد زراعةرمدهز ك ادهزر ديديهز

,ز ددشزح جددهزرا ح ااددهز ددشزراتجهيددعزرا دد ت زالةجددهزأشز%85رالت دد ل هزك ددد ز غيدد زص
 ح ااهزل  ا زللزرلتةشزرس ه زب سقزرادهةزمز ر  رزك شزرادهةزللزس  زاد زراسد بيزبد ادهةز
را جددد شزأ زراهدد ت زمزداددةرلزامثددةمزا ًدد د ت زدجددللزرايدد قز عدد د ز ددشزردحسدد ةزك  ددهزرا  دد لز
راج ةيهزا  زمز رةتدد عز سدت  زراتلد ثز دشزجدةر زر ديديهزرابيدةيهزراتد زت دةفز ا د ز دشز

1صج دب د را لشزرات زت د زملد ز را  ًد زتعدة زرادهدةززرا دةشزز دشز دد زم دلزراتسدعيد ازمز,
حيدثزز ا زرةتد عزدسبهزراتل ثز  ز الحاهزتعدة ز   تد ز اد زراد دد  زرايدليلزأح  دد لز

                                                 

,زك اقز  س ز ح دلمزرا د رةلزرا  تيددهزاد زحد  زدهدةزل د ا ز رسدتث  ةرته مزأية حدهزلكتد ةرلزصغيدةز ديد ةم,ز  ل دهز1ص
 .زززز10مز ق1986لسقزراجغةرا همزكل هزرآللربمزج  عهزبغلرلمزز ا 
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تتدددد  از د سددديبزت دددةيوزتددد رزرادهدددةزبددديشز دددةمز أ دددة ز اددديزيب عدددهزر ة ز راادددة فز
دهددةز يدد ةي ز ددعشزيددةرلزرا د   ددهزمز ددد عزراتة ددهز را دد  ةزمز  جدد ز اددكزأل  ددازملدد زرا

1ص دهدد زتددأ يشزراحت  جدد ازرا  ت ددده مز تدد ز ددشزأتدددقزراة راددلزراتدد زت دددبزادد زدهددةزلجلدددهزز,
ت دددةيوزز ح اادددهزل ددد ا زمز يبلدددغزأملددد ,زلر ددد زأةرًددد ز290 يبلدددغزيددد لزتددد رزرادهدددةزص

2صث /3,ز512ث ز أ يأزت  ةيوزالدهةزص/3,ز3600صالدهةز ز.,ز7مزراجل لزصز,
زز,7جل لزصرا
 .زراسيح هزا ز ح ااهزل  ا  عي  ازرا   لز

 (ثا/3م)أعلى تصريف  (كم) ديالى محافظة ضمن الطول النهر
أوطأ تصريف 

 (ثا/3م)

 125 3600 290 ديالى

 5 500 48 الوند

 2 285 230 العظيم

 163 7120 88 أيسر نهر دجلة

 ةم,مزج ه ةيددهزراعددةرقمز عرةمزرا دد رةلزرا  ت ددهمز ليةيددهزةيز ح ااددهزل دد ا مزرايددعبهزرادد ددهصب  د ازغيددةزز ديددز-را  ددلة: 
ز.ق2017

تسدد لزادد ز ح ااددهزل دد ا زمددلمزيددةقز أسدد ايبزيددتقزرسددت لر ه زادد زةيزرا ح  ددي ز
,زمزراعةرم ددهز  دهدد زراددةيزراسدد ح ز راددةيزب ا رسدديهز راددةيزبدد اةشز راددةيزرايب عدد زصراددل   

اًدداللزمددشززم داددةرلز شزغ اب ددهزأةرًدد زرا ح ااددهزتت تدد زبسدد هزرادبسدد  ز للددهزرادحددلرةز
  عددد لزرادًددد زاددد ز ادددكزادهدددةزل ددد ا زراددد يز  دددةززمت يعتددد زب  ةرًددد زرا ددد احهزالعةرمدددهز

ب ا ح ااددهز ددشزرايدد  لز ادد زراجددد بزمز  دد زجعدد ز ددشزتدد لزر ةرًدد زتت تدد زبأسدد ايبزةيز
بلغدددازدسدددبهز سددد حهزز  زملزايهددد ززداددد قزرادددةيزراسددد ح زكددد شز دددشزأت هددد ز راسددد تزم تد مدددهز

 سدددد حهزر ةرًدددد زرا ة  ددددهزادددد ز ددددشز ج دددد ززم%,ز75,3ر ةرًدددد زراتدددد زتددددة  زسدددد ح لزص
اددددد زحددددديشزبلغدددددازدسدددددبهزر ةرًددددد زراتددددد زتدددددة  زب ا رسددددديهززم,ز8راجدددددل لزصزمرا ح اادددددهز

زم,ز%8,4أ  زراةيزرال   زرا عت لزمل زتي لزر  ي ةزا لزبلغدازدسدبت زصمز,ز%16,3ص

                                                 

ال  دد لمز,ز ح دلزي سدوزحد جقمزب سددقز جيدلزح يدلمزرادددلةمزرا  ت دهزراحةجدهزادد ز ح اادهزل د ا مز ددات ةزرا لدي زرات سد ز1ص
 .ززز9مز زق2010سليدهزم  شمز

 .ق2015ج ه ةيهزراعةرقمز عرةمزرا  رةلزرا  ت همز ليةيهزةيز ح ااهزل  ا مزرايعبهزرادد هصب  د ازغيةزز دي ةم,مزز,2ص
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 دددددددشز ج ددددددد ز سدددددددد حهزر ةرًددددددد زرا ة  ددددددددهزاددددددد ز ح اادددددددهزل دددددددد ا ز راب اغدددددددهز سدددددددد حته ز
ز,زل دقز.1,964,534ص

 (  مساحة األراضي المروية بحسب نظام الري في محافظة ديالى .8الجدول )

 مساحة األراضي المروية )دونم( نمط الري

 1,479,097 السيحي

 321,137 الواسطة

 164,300 الديمي

 1,964,534 المجموع

ةرقمز عرةمزرا د رةلزرا  ت دهمز ليةيدهزرا د رةلزرا  ت دهزل د ا مزلسدقزرإلح د  ززرات يد لزصب  دد ازج ه ةيهزراعز-را  لة:
ز.ز2012غيةز دي ةم,مز

تعددلز يددكلهزرا  دد لز ددشزأتددقزرا يدد م زراتدد زت رجدد ز ح ااددهزل دد ا زادد زرا لددازراح ًددةزمز
تةجدد زللددهزرإليددةرلزرا دد ت زادهددةزمز ز  اددكزامت دد لزر ديدديهزرالت دد ل هز بك اددهزأد رمهدد زمليهدد ز

ل  ا ز ا زأسب بزملمز ده زيب ع هزتت ث زب لهزراتس للزرا يةيز عي لمز علاازراتب ةزدتيجدهز
راةتددد عزرا لحدد رزاددلةج ازراحددةرةمزمز أسددب بزبيددةيهز ت ثلددهزبًددعوزراياللدد ازرا  ت ددهز ددشز

شزر حد ر زرا  ت دهزراتد زراسل لزرا    هزا زأم ا زراح  زمزاًداللزمدشزم ل د ازرا د للدهزبدي
1صت ددد قزبهددد ز يدددةرش سددددد   لزمزمز  دددد اكزادددإشزرا ح اادددهزت سدددةز سدددد ح از رسدددعهز دددشزأةرًددديه زز,

2ص ب ايك زرا يزيجع ز ده زأةرً زازت ل زا   ةسهزرادي  زراعةرم  ,ز9مز يبديشزراجدل لزصز,
ثد ز/3,زق77,97مزت ب بز علاازت ةيوزراسد يزادهةزل  ا زمز  زبلغزأمل زت ةفزسد يزص

ز.ز2017ث زمزاع قز/3,زق47,45مزبيد  زأل زت ةيوزسد يز   ز ا زصز2016مزاع قز
ز,.2017ز–ز2013,ز عللزرات ةيوز را عيشزراسد يزادهةزل  ا زا زبحيةمزح ةيشزص9راجل لزص

 3الخزين مليار /م ثا( /3التصريف )م السنة

2013 53,63 0,639 

2014 52,53 0,516 

2015 61 1,021 

2016 77,97 1,301 

2017 47,45 0,646 

يد ةم,مزصب  دد ازغيدةزز دزرادد ز سقج ه ةيهزراعةرقمز عرةمزرا  رةلزرا  ت همز ليةيهزةيز ح ااهزل  ا مزرارا  لة:ز
ز.ق2017

                                                 

شزراعب ليزمز لرةمزرا  رةلزرا  ت هزا زح  زل  ا ز تد يته زمزأية حهزلكت ةرلزصغيةز دي ةم,مزز,(1 شز ح لزحس ةييلزسعل 
قزراجغةرا همزكل هزرآللربمزج  عهزبغلرلمز 2  ل هز ا زلس 6مز زق012  .ز3

مبلزهللامزرا  رةلزرا  ت هز أثةت زا زتغييةزرا  ةيهزراعةرم همز جلهزرا ستد ةيهزاللةرس ازراعة  هز رال ا همززأح لزر  يةمبلز,ز(2
3ع 2مزز9 2قمز 012 0  .ز0
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 شزللددهزرا  دد لز يددحته زادد ز دي ددهزرالةرسددهزادد زم رلددبز تددلرم  از    ددهزتت ثدد زب د ددد  ز
رادتددد جزراعةرمددد زب ددد ةمزم  دددهزمز دددشز ددداللزمدددع فزرا دددعرةميشزمدددشزراعةرمدددهز راتت ددد قز

راتددد زاددد زرا ددد زتعددد د ز دددشزتدددلت ةز ب اتددد ا زتددد رزكلددد زيددددعك زملددد زمدددلقزب اةرًددد ز
ةزثهز شز ك تشز  علراز ت د  ازةيزحليثهز  د  زرا ج عاهز يةر زرا س ت ز رات د  ازراحلي

زهز. حسدهز رس لمزك      هز  بيلرازعةرم هزرات زازي ت ز ده زل شزت اةزرا  رةلزرا  ت 
 -التصحر : -2

,ز ليد شزتكتد ةزأيز د ز11,1تبلغز س حهزراةرًد زرا د احهزالعةمدهزاد زراعدةرقزحد را زص
 ددددشزرا سدددد حهزرامل ددددهز ةرًدددد ز,ز%26,1,ز ليدددد شزل دددددقزمزتيددددك زدسددددبهزص44,4 عدددد للزص

شزراعددةرقزمز تدد زدسددبهزجيددلمز   ةدددهلزببدد ل زرابلددلرشزادد زراعدد اقزمز از شزدسددبهزرا سددتغ ز دد
ز,ز.%31يتج  عزصزراةرً زرا  احهزالعةرمهزا

زأد رعزرات حة:
رة دد زحدد اازز1977حددللز ددات ةزرات ددحةزراعدد ا  زرادد يزردع ددلزادد زدية  دد زمدد قز

1صزالت حةزت : ز,
مزبحل ثزتلوزأ زتل يةز ديوزجدلرزاد زراغيد  زرادبد ت زز يايةزا ز-.زت حةز ديو:1

ز.األة ا زرا لةمزرإلدت ج هزز راتة هز   زازياثةزتأثيةرز رًح لز
 يايددةزادد زبحددل ثزتلددوزبلةجددهز ت سدديهزالغيدد  زرادبدد ت ز تمدد يشزز-.زت ددحةز عتددلل:2

ًددالزمددشزكثبدد شزة ل ددهز ددغيةمزأ زر  ليددلز ددغيةمز تمدد يشزبعدد زرادتدد  رازأ زراة ربدد زا
,ز تد لزرا ةحلدهز%25ت ل ز رً زا زراتة هز   ز  ل زم تل هزرإلدتد جزبدسدبهزت د ز اد زص
ز ك شز شزراسه ز ع اجته زر رزيب ازتلربيةزسةيعهز رلت  ل ه.

 تت ث زت لزرا ةحلهزبتد ل ز رًد زاد زدسدبهزرادب تد ازرا ديدلمز تحد ز-.زت حةزيليل:3
ملد زراة ز د زعيد لمزاد ز عدلاازتعةيدهز حله زدب ت ازرل زا تلمز ُأ ة زً ةمزتسد يةز

,ز رةتدددد عزدسدددبهزرا ل حدددهز اددد زلةجدددهزت دددب ز%50بدسدددبهزت ددد ز اددد زصراتة دددهز تدددد ل ز دت جيتهددد ز

                                                 
 ,F.A.O and Unosco, "World map desertification" Explanatory not. Nairobi. Kenyaز(1)

1977, P. 7. 
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مددددلت زراتة دددهزغيدددةز ددد احهزاإلدتددد جزراعةرمددد ز  عدددلزرست دددالنزر ةرًددد زاددد زتددد لزرا ةحلدددهزم ل دددهز
ز تم ا ده زم ا ه.ز  كدهز امده زبييته

 ةحلدددهزرا  ددد  زالتدددلت ةزت دددب زايهددد زراة زجدددةلر ز تددد زراز-.زت دددحةزيدددليلزجدددلر:4
 تدعدددلقزلدددلةته زرإلدت ج دددهزتمددد شزمددددلت زراة زلدددلزتح اددداز اددد زكثبددد شزة ل دددهزأ ز دددد ييز
 دد ةيهزم ةيددهزبدعدد زتعةيددهزراتة دده.ز  ل تدد زت   دد ز ددشزراغيدد  زرادبدد ت زاًددالزمددشز جدد لز

شزل ددهزرسددتغالاه ز ددرا  ليددلز را ل ددهزراع   ددهز ت لدد زراتة ددهزبدسددبهزم ا ددهزجددلرز ت ددب زم 
زل شزدد زرلت  لي.

بديشزز ح اادهزل د ا ,ز   يةزا تةمزرات حةزمل زراتة دهزاد ز10ي ً زراجل لزص
رات دددحةزرا ديدددوز را ت سدددلز رايدددليلز رايدددليلزجدددلرلز  ددد زيعيدددلز دددشزتدددلت ةزراتة دددهز ردعدددلرقز

را ددةزرادد يزمزز2كددق,ز16392لدلةته زرادت ج ددهزا  دد ز ج د عزرا سدد حهزرا ت ددحةمزراد زص
رادييهزراعةرم هزا ز ح ااهزل  ا زك اهز  دشزًد ده زيك زا تةمز ييةمزتهللز ز ر ب

رات س زا زرست لرقزرات د  ازراحليثهز شز ك تشز  عدلراز يدةقزرادةيزراحدليثز رسدت لرقز
ز.راس لمزرام      هز را بيلراز راب  ةزرا حسدهز غيةت ز

ز رات حةزا ز ح ااهزل  ا ,ز رادسبهزرا ت  هزالةج از2,زرا س حهزصكق10راجل لزص
 )%( 2المساحة/كم درجات التصحر

 7,3 1293 خالية من التصحر

 26,3 4647 قليلة التصحر

 16,8 2970 متوسطة التصحر

 27,6 4881 شديدة التصحر

 22 3894 شديدة جدا  

 100 17685 المجموع

زةةسد اهز  جسدتيمزز أبع لتد زرابيت دهز يدكلهزرات دحةزاد ز ح اادهزل د ا م  ا زحسشزمل ز لوزراج تةزز-را  لة:
 .ز170مز ز2013سقزراجغةرا هملز-زُكل هزراتة  هزالعل قزرإلدس د هزا زج  عهزل  ا صغيةز دي ةم,ز  ل هزرا ز

 -تا   الاستوى التك ولوج : -3
رشز رحددددلمز ددددشزراسددددب بزراةت سددددهزاتةرجدددد زرادتدددد جزراعةرمدددد زتعدددد لزرادددد زرمت دددد لزرا يددددةز

راتدددددد زرجةيددددددازادددددد ز زراعةرمددددددهزمز بدددددد اةغقز ددددددشزرا حدددددد  اازملدددددد زرايددددددةقزرات ليل ددددددهزادددددد
راعدددددددددةرقزإلل ددددددددد لزراتمدل ج ددددددددد زراحليثدددددددددهزاهددددددددد رزرا يددددددددد عز ازردهددددددددد زازعراددددددددداز ت رًدددددددددعهز
اسددددددد   زاددددددد ز جددددددد لزرات د ددددددد ازراح ددددددد ت هز رابددددددد  ةزرا حسددددددددهز راسددددددد لمزرام      دددددددهز



 

 33 

 دددد ز رسددددت لرقزرايددددةقزراحليثددددهزادددد زراددددةيز  دددد زرثددددةزادددد زراده  ددددهزملدددد زتددددلد ز عددددلاازراد
زا زرا ي عزراعةرم ز.

  كدددددددشزرادادددددددةزراددددددد ز يدددددددكلهزرل ددددددد لزراتمد ا ج ددددددد زراددددددد زرا يددددددد عزراعةرمددددددد زملددددددد زردهددددددد ز
1ص يكلهز ةكبهزاعلمزرسب بزد كةز ده زرات  ز-:,

زرشزرل  لزراس ايبزراتمد ا ج هزيتيلبزت ايةزت     از  ا هزً  هز.ز,1ص
تعدددددددد د زرابلددددددددلرشزراد   ددددددددهزب دددددددد زايهدددددددد زراعددددددددةرقز ددددددددشزًددددددددعوزرا سددددددددت  زراتعل  دددددددد زز,2ص

العددددد  ليشزاددددد زرا يددددد عزراعةرمددددد ز  ددددد ز عدددددد ز دددددع بهزرلرةمزتددددد لزراتمد ا ج دددددهز دددددشزلبددددد ز
زك رلةزغيةز اتلهز.

تهددددددددلفزرامثيددددددددةز ددددددددشز سدددددددد ت زراتمد ا ج ددددددددهزادددددددد زراعدددددددد اقزرادددددددد زت لدددددددد  زرسددددددددت لرقزز,3ص
 ددددد هزرلت ددددد لرازرابلدددددلرشزراد   دددددهز رازرايدددددليزراع  لدددددهز تددددد رز ددددد زازيدددددتالتقز ددددد ز   ز

ز علاازرابي اهزرا ةتدعهز  ده زرابي اهزرا  دعهزا زرا ي عزراعةرم ز.
اجدددددددد مزراتمد ا ج ددددددددهز ةغبددددددددهزراددددددددل لزرا  ددددددددلةمزالت د دددددددد ازراحليثددددددددهزرحتمدددددددد ةزتدددددددد لزز,4ص

مزرات د دددد از دددددشزلبدددد زرابلدددددلرشزراتدددد زت دددددلةت زالبلددددلرشزراد   دددددهزاحدددديشزبدددددع  زرج دددد لزجليدددددل
زاز. شزت لزرات د  

 ملدددددد زراددددددةغقز ددددددشزراجهدددددد لزراتدددددد زبدددددد اازادددددد زراعددددددةرقزاديدددددد  ز ةرمددددددعزرابحددددددثزراعل دددددد ز
راعةرمدددددد ز تيدددددد يةزراتمد ا ج ددددددهزمز ازرشزراعةرمددددددهزادددددد زراعددددددةرقزبح جددددددهزرادددددد ز حدددددد  ااز
ر سدددد ز   دددددهزاددددد ز جددددد لزراتيددددد يةزرات دددددد ز رادددددد م زاددددد زرسدددددتدب  زرج ددددد لزجليدددددلمز دددددشز

ةاددددددددلز تيددددددددج  ز ةرمددددددددعززرا ح  ددددددددي ز رازرامددددددددد  مزراع ا ددددددددهز تدددددددد رز دددددددد ز عددددددددد زًددددددددة ةم

                                                 

را يد عزراعةرمدد زادد زراعدةرقزرسددب بزراتعثددةز  بد لةرازرا ددالنمز عرةمزرا  ا ددهمزرادلرتةمزرالت دد ل همزلسددقزراس  سدد از,ز1ص
ز.ز12مز 2012رالت  ل همز
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رابحدددددددثزراعل ددددددد زراعةرمددددددد ز دددددددشزرجددددددد زرادهددددددد  زب اعةرمدددددددهزراعةرل دددددددهز تيددددددد يةزكد تتهددددددد ز
1صرادت ج ه ز.ز,
 سددددتلع  ازرإلدتدددد جزراحددددليثزك  سدددد لمزرام     ددددهز را بيددددلراز رابدددد  ةزرا حسدددددهزز ش

م ا هزراج لمزرات زت   قزرااة فزغيةزرا الت هزاس   زرا د  ز ر  ةر ز دشزلبد ز عرةمد ز
ي ددددهزرالةرسددددهز رلت دددد ةت زملدددد زمددددللز حددددل لز ددددشزتدددداا زرا ددددعرةميشزاسدددد   زأ ددددح بز د

 كد اكززمزرا س ح ازرا رسعهز حة  شز غ ةزرا عرةميشز شزاة هزرسدت لرقزتد لزر  دد ف
ا ابدددد  ةز رات دددد  يززسدددديت لززراجددددةرةراز رآلاازراعةرم ددددهزاًددددالزمددددشزأددددد ز سددددت ل ه زرسددددت لر  لز

را سددت ل هزازتد سددبز يدد م زرابيتددهزرإلدت ج ددهزك د ددد  ز عددلاازر  يدد ةزأ زر  ددةر ز
راتدد زت دديبزراددعةعز ك دد ز  ًدد زادد زرا دد ةزألددد لزمزحيددثز الحددظزمددلقزد دد  مزرابدد  ةزادد ز
 ح  لزراحديهز   زأل ز اد زعيد لمزد د زر لغد لز ب اتد ا زرد دد  زرإلدت ج دهز  د ز ح د ز

ر  ددةر ز رآلادد ازرامثيددةمزراتدد زردتيددةازب دد ةمزكبيددةمزززاًدداللزمددشمزةزكبيددةمزرادددالنز سدد ت
,زبسببزمدلقز جد لزح دالاز ك احدهزب د ةمزل ةيدهز  سدت ةمز2003     لزبعلزأحلرثزص

اسدددد رازمليدددلمز  ددد زأل ز اددد زردتيددد ةزرامثيدددةز دددشزر  دددةر ز رآلاددد ازراعةرم دددهزسددد ر زراتددد ز
 رعزتدد لزرآلادد از راسددببزرآل ددةزرادد يزأل زبعدد زأدددزت دديبزرا ح  ددي زراعةرم ددهزر زراد رمدد 

 اددد زردتيددد ةزتددد لزرآلاددد ازراعةرم دددهزتددد زغ ددد بزراسددد يةمزراد م دددهزراتددد زت ددد قزبتحليددد زرابددد  ةز
را سددت ةلمز راتأمددلز ددشز ددل ز ددالحيته زالعةرمددهزب دد ز التددقزرااددة فزرايب ع ددهزراسدد تلمزادد ز

2ص دي هزرالةرسهزب  ةمز   هز ا زراعةرقزب  ةمزم  ه ز.,
ك احدددهزرا تم  لددهزاااددد ازرادب ت دددهزادد ز ةحلدددهز بكدددةمز ددشزرادهدددقز راتيددد يةز  عراددازرا 

 دادددةرزاشزكثيدددةز دددشزراحيدددةرازلدددلزرمتسدددباز د مدددهز دددشز عادددقزز رامت ددد لزاددد زرا ح اادددهم
    ددهزادد ززادد شز ك احددهز ثد زتدد لزرآلادد ازأ ددبحازأ دةرزبدد اغزرا ددع بهمز بيدلرازرآلادد ام

                                                 

را تغيددةرازراجليددلممزرا جلددهزراعةرل ددهزالعلدد قزرالت دد ل همززرح ددلزم ددةزراددةر يمز سددت ب زرا يدد عزراعةرمدد زادد زًدد  ,ز1ص
ز.ز27مز 2007مزز13ع
بيانرا  الخحسر   باسرخدداممحسن عبد علي، قاسم محمد السعدي، تلوث مياه نهر ديالى وتأثيرها على مياه نهرر دجلرة  2))

 . 88، ص2008، 2عالنائي، مجلة دراسا  تربوية، مركز البحوث والدراسا ، 
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أسددددع ةزرا بيددددلراز ددددشزرآلادددد ازك دددد زأشززح اددددهزبعدددد زرا ح  ددددي ز ثدددد زرا يددددشز را ًددددةم
 لددددلززمزأ ددددبحاز ددددشزراةتددددد عزبحيددددثزاددددقز عددددلزادددد ز سدددد ز عاددددقززرا ددددعرةميشزأشزيتح لدددد ل

رًددديةازراحك  دددهز را عرةمددد شزبسدددببز ادددكز اددد زرابحدددثزمدددشزبدددلرت زمدددشز بيدددلرازرآلاددد از
امشزردعلرقزرابد زراتحت هزر س س هززالبح ثز رإلةي لزتد ززدت جزرا ح  ي م  ر  ةر زا ز

أشزز ادسدددبهزاألسددد لمزرام     دددهبمزأ ددد ززا عةلددد زا دددلقز رسدددت ةرةز ادددكزراديددد  ت سددد زررا يدددلزراةز
 ج  عز  زتجهعلزرال اهزال عرةميشز شزك   ازر س لمزاز غي زس  زدسبهزلليلهزجدلرلزز دشز
ح جددهزرا دددعرةميشزراسدددد  هزمز  ددد ز ًدديةتقز اددد زرامت ددد لزملددد زر سدد رقزاددد زتددد ايةزراجدددع ز

ز2003ر مبةز ده زاسلزح جتهقمز  زأشزأسع ةزر س لمزللزيدهلازرةتد مد لزكبيدةرلزبعدلزمد قز
 تدد رززر سدد لمزمددشزرإلدتدد جز رامت دد لزملدد زراسددتيةرلز ددشزرا دد ةج.ززبسددببزت لددوز  دد د 

زب اتأميددلز كلددوزرا ددعرةعز بدد اغزب تاددهزازتتد سددبز دد زرا ددةل لزرالت دد ليزاإلدتدد جزراعةرمدد م
م ل ددد ازرا ك احدددهز دددةمزز  ددد ز ًددديةزرا دددعرةميشز اددد زرات ليددد ز دددشزرسدددت لر ه ز  ادددكزبدددأجةر 

زردعكد ز ادكزملد زةلر مزرإلدتد جزراعةرمد زك د لزا زمز ب اتد سد راز رحلمزام زسدتيشزأ زثالث
ز.ززمل زم ل هزراتد  هزراعةرم هزرا ستلر هز ت رزبل ةلزياثةزسلب لزز د م لز

ز اددكزاددإشزرةتددد عزأسدددع ةزتدد لزرا   ددب ازراعةرم ددهزب دد ةمزكبيددةمزجدددلرلززاًدداللزمددش
 راز ددةل لز ز ادد زرسددت لرقزر ددد رعزر ة دد زسددعةرلزامدهدد زألدد زا مل ددهز ًدديةزرادددالنزجعدد ز

 ددددشز دددداللزابع  بددددهز  لددددلة عز را  لرل ددددهززألًدددد هسدددد  زب ادسددددبهزالتة ددددهز را ح  ددددي زادددد ز
رسددتع  لزتدد لزرا   ددب ازراعةرم ددهزتددد كزراعليددلز ددشزرا ح  ددي زراتدد زتعددة ز ادد زراهددالكز
بسدددببزسددد  زد م دددهزتددد لزرا   دددب از ردتهددد  زاتدددةمزرسدددت لر ه زل شزرا  ددد لز اددد زراهدددلفز

للددهزتدد لزرآلاازمزاًدداللزمددشززهددةازرادتدد ت زمكدد زرا ت لدد ه زبدد زأار س سدد ز ددشزرسددت لر 
ادد رز عت ددلزرغلددبزرا ددعرةميشززمسدد ر زرا   ددهز دهدد زب احةرثددهزأ زراح دد لزأ زرابدد رةزأ زغيةتدد ز

ت دد قزم ل دد تهقزراعةرم ددهزمددشزيةيدديزراسددتع دهزبدد آلاازرا دداجةمز ددشزرآل ددةيشز   بدد ز ملدد ز
حيددددثزبلغددددازدسددددبهزأجدددد ةزتدددد لزرآلااززمأجدددد ةز عيدددددهزتددددلا زاهددددقز ددددشزتدددداا زرا تًددددةةيشز

سددهقزادد زةادد زكلدددهزرإلدتدد جز رد ددد  زأأاددوزليددد ةز/زالسدد مهزرا رحددلزمز  دد زز50راح  ددلمزص
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مز غ ابد لز د زتتدأ ةز  رميدلزحةرثدهزأةرًديهقزاد زكثيدةز دشزر ح د شز  ادكزدسبهزرادة  زالددالنز
 عاددقززمع ددد   دد زردعكدد زملدد ز زبسدببزللددهزأمددلرلزراسدد حب ازراعةرم ددهزرا عة ًددهزاإليجدد ة.

 دي دددهزاددد زتدددأ ةز  رميدددلزح ددد لز ح  ددديلهقز دددشزراحبددد بز     ددد لزراحديدددهزرا عرةمددد ز
ز.ز رايعيةز   ز سبب زت رزراتأ يةز شز س تةزكبيةمزا زرإلدت ج

 -: النراع  ي على القط عاالستثا ر ضعف اال ف ق  -4 
زراعةرم ززززززززز زال ي ع زرات    ازراستث  ةيه زأ  زرا ست لق زةأ زرا  ل زح اه تعل

زراعةرم هز زرادت ج ه زرادي ي ا زًعو زمل   زيتةتب زراتد   ه زرا سيةم زا  زكبيةم م به
ز زراة رت ه زا زراعةرمه زب ات س  زا ز ج لزز رست لرق را ت ثله زرا ت ل ه راس ايبزرات د ه

راستث  ةيهزال ي عزراعةرم زمل زراةغقز شزتي ةت زراززرادت جزراعةرم زا ات    ا
1صأده ز  عراازل شزرا ست  زرا يل ب ,. 

 شزراستث  ةزا زراعةرمهزت زتم يشزةأ زرا  لزراعيد زراعةرم زراجليلزرا يز  ث زعي لمز
راي لهزرادت ج هز عي لمزةأ زرا  لزراح    زمز تم شزمد  ةلز شزرا  ج لرازصراة ز

زرا ب د ز زب عد زأ س زت زم ل  ازم زم زراتجهيعراز س ت زراد  , زرآلااز را ك تشزم م
ت ايوزرا  رلزب ا  ج لراز را  تلم از راح  قز راي   زرا ة ز رازرا   هزرات زاه ز
ز رلت  ل  لزمشزب ل زراستث  ةرازمزا ده قز زاد  لز تج ةي ل  ةل لز ث ةزمز   كشزت ييعت 

زيت زال ية ع زراعةرم  زبأد زراستث  ة ز كةا زرات  زرا د ت ق ز ش زأ س  زاع ا  ا ً ش
رادي ي ازرا ع لمزرا تةربيهزرات زتتً شزرستع  لزرا  رةلزالح  لزمل زرا د ا زمزأيز
أده زم ل هزرستث  ةيهزت  قزراجههزرا سا اهزب ةفز  رةلز  ا هزتت ل ز ده زم رتلز  د ا ز

2صمل ز لمزي يلهزدسب  لز شزراع ش ز.ز,

                                                 

  سهزرالت  ل هزراعةرم همز ليةيهزلرةزرامتبمزج  عهزراسس اقزت اييزرادجد مزمبلزراةعرقزمبلزراح يلزيةيومزز,1ص
 .ز68مز ز1990را    مز

ز رتج ت ته زز,2ص زراعةرق زا  زراعةرم ه زراع  ه زراستث  ةرا زراحك قم زد ةي زراحسيش زمبل ز  يد م زهللا زمبل سعل
 .ز158مز 2011مز11عزرا ست بل همز جلهزكل هزراتةرثزراج  عهزم
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ز2015,زاع قز10دد قزراستث  ةيزمل زرا ي عزراعةرم زراجل لزصب  ةمزم  هزسج زرا
,ز ل  ةز  دسبهزردد قزرستث  ةيزعةرم ز شزرادد قزراع قز  لاز ا ز188000ح را زص

,زمزثقز%0,3 ا زصز2016,زثقزرد دًازت لزرادسبهزا زراع قزرا يزيل  زأيز%0,8ص
ز رد د زرةتد ع زب ات ب ب زراعةرم  زال ي ع ز     ز   زحجق زب  لرةزر   زا ك ش   

 ز,ز ل  ةزليد ةزمز  دسبهزردد قزرستث  ةيزعةرم ز شزرادد قزراع قز  لاز ا300000ص
 ز,زمز  ع لزت رزرات ب بزرا زملقزتبد زس  سهزرستث  ةيهزي يلهزراج زتهلفزرا%1,2ص

ز ك دازأمل ز زجلرل زرادد قزراستث  ةيزراعةرم زًتي  ز شزحجق زم زرا ي ع زت ر تي ية
 ت زدسبهز د دًهزجلرلزأ  زلي عزت زا زرا  ز تلت ةز  ع د زز2018دسبهزا زم قز

زرست لرقز ز  ش زعةرم  زردت ج ز ش ز د  ل  زك  زمل  زردعكسا زت كل ه زر تالاا  ش
ز حسدهز ز    ة ز شز ك تشز  علراز ت د  ازةيزحليثه زا   ز رات د  ازراحليثه را س ت 

زراةيد هز...را ز. رس لمزك      هز  بيلرازعةرم هز  د زتحت هزا زرا د ييز
 (10الجدول )

 (2019-2015االنفاق االستثماري على القطاع الزراعي في العراق ) 

االنفاق االستثماري على القطاع  السنوات

 الزراعي )مليار دينار(

نسبة االنفاق االستثماري الزراعي من 

 االنفاق العام )%(

2015 188000 0,8 

2016 395900 0,3 

2017 305900 0,8 

2018 227000 1,6 

2019 300000 1,2 

ز,ز.2019-2010را  لة:ز عرةمزرات ي لمزراجه عزرا ةكعيزاإلح   مزلرتةمزرابةر  زراستث  ةيهمزص
 -النراعية:ألراض  لحي نة الالكية وال  -5

تعلز يكلهزرا لم هز راح  عمزاألةرً زراعةرم هز شزرا ع ل ازراتد زت رجد زراتد  دهزراعةرم دهز
ادد زراعددةرقزمز  ز شزتع يددلزراتةكيددبزراح دد عيزاألةرًدد زراعةرم ددهز تدتيددازرا لم ددهزراعةرم ددهز
را ز حلرازردت ج هز غيةمز  بعثةمزاز س ملزملد زرسدت لرقزرا كدددهزراعةرم دهز تي ةتد زمز

را زتلد زرادت جزراعةرم ز للزبلغازمللزرا لم  از راح  عرازراعةرم هزاد زز  شزثقزيالي
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ز1975 زز1970اسدددت زز90 ز117راعددةرقزبعددلز ددل ةزلدد د د زرا ددالنزراعةرمدد زةلددقز
,ز492300,زل دددددقز ص10,زال لم دددد ازرالدددد ز ددددشزص157050ملدددد زراتدددد را ز دددد ز  ددددلرةلزص
بيد دد زبلددغزمددللزرا لم دد از رازز,زل دددقزم20,زل دددقز ألدد ز ددشزص10ال لم دد ازرامثددةز ددشزص
,ز لم دهز5214,زل ددقزص300,ز رامثدةز دشزص28300,زل ددقزص120را س حهزرامبةز شزص

1صعةرم ه ز.ز,
 ًدديوزرادد زتدد لزرا لم دد ازرا ددغيةمزأ دداللزادد ز  دد ي  زراسددتث  ةزراعةرمدد زمدد  اللزر ددةز

ًددهزالت سدد قزيعيددلز ددشزتدتيددازرا لم ددهزراعةرم ددهز تيددتته ز  زت ددلةزراةرًدد زراعةرم ددهزرا عةز
,ز157,ز ليدد شزل دددقز تيددغل زأمثددةز ددشزص2 راتدتيددازراح دد عيزبسددببزراتدد رةثز دد ز  ددلرةلزص

2صراوزرسةمزمةرل ه ز.ز,
ليثددهز شزتدد لزرا حددلرازراعةرم ددهزرا ددغيةمزاز  كدهدد زرسددت لرقزراددل ةمزراعةرم ددهز را كددددهزراح
راعيت دددهزملدد زديدد قز رسدد زادد زعةرمددهزبعدد زرا ح  ددي زراعةرم ددهز دهدد زراحبدد بز رابدد  ةز

 را ح  دددي زرا دددد م هزادددلمقزرا دددد مهزرا يد دددهزمز  ددد زرل زراددد زمدددلقزتح يددديزراتدددلرفز
زرالت  ل هزرا ةج مز شزراعةرمهز.

زسبل تةمية استخداا املكةةة اليرا ية   حمافظة دياىل -ثانيًا:
زراددددددد   ز ز عرةمزرمددد لمزت كل دددهزرا يددد عزراعةرمددد ز دددشز ددداللزريجددد لزماللدددهزبددديشزرا يددددد عز-1

ع  ازرمدد لمزتيكي زراج ع  ازرادالح هزرا ت   هزايتسد زتجهيعزرا عرةميشزب ا ستلرادددعةرمهز ز
 .زراعةرم هزمشزيةييزراج ع هز زرةي لزرا عرةعزمل زيةقزراعةرمهزراحليثه

ةز ًيزب ادددددةشزاددددد حدددد  ي زراحبدد بز ز سددتلع  ازرجهددعمزراددةيزبدد اتد  لزالددداددةزتدد ايةزرجهددعمزر -2
كز رايج ةز شز اللزرستيةرلز زب عه زال عرةميشزبدد ة  زي يلهزرا لزبلاز شزرالتةر ز  اد

 .زات ديشزرستددددعدد دد لزراد د  زر زراتغلبزمل زيحت 

                                                 

ربتس قزمل زحسشمز ع ل ازراتد  هزراعةرم هزرا ستلر هزا زراعةرقزراحل لز را ع اج امز جلهزراعل قزرالت  ل هزز,1ص
 .ز352مز 2017مز23مز  95 رالرةيهزع

زبالسقزج ي ز لومزل ةزرا ة  زراعةرم هزا زت  ي زرا ية م ازرا غيةمزا زراعةرقمزبحثز  لقزرا زرادل مز,2ص
 .ز13مز 2008راعل  هزرا ت   هزرات زم لته زج  عهزرادهةيشمزك د شزرا لز
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راع دددد زب اتعدددد  شز دددد ز عرةمزرا ددددد مهزملدددد زرديدددد  ز  دددددددد زات ددددد  زرجهددددعمزراددددةيزبدددد اةشزز-3
 دهزراةيزب اتد  لزب اسةمهزرا  كدهز شز اللزرستث د ةزر زة ددلز ب اغز دشز يعردز جهعم   د ز
ز.زرال اه
عرةمز زاغدددة زردعددد شزراعةرمددددهزادددد زراعدددةرقزبي يدددده زراعةرمددد ز زراحيددد رد زملددد زرشزت دددددد قززز-4

ر ززال ا دهرت  يلهد ز دشزرا ددد زر زرا دة  ز ي ةي زعةرم هزحددددليثهز ززإلدي  رادددعةرمهزب اددت ديد لز
جشز يدد ةي زراددل ر ددشزرا يدددددددعرد هزراع  ددهز ثدد ز يدد ةي زردتدد جزراحليددبز ز يدد ةي زردتدد جزرالحدد قز ز

 زح  دددددددددديتدجدهدددددديعت زتدجدهديددددددعرزك  دددددددالز كددددد اكز دددددعرةعزادعةرمدددددددهزرا ديدددددددثهز زاحدددددقز زبددددد  ,زرادحددلدص
 ز زب اتعدد  شز دد ثدد زعتددةمزرايدد  ز رادد ةمز ادد لزرا  يددددد ز راحديددهز رايددعيةز راع ددزهراسددتةرتيج 

ز لد ازت ل عرةمزرا د مدددهزمل زرددددددي  ز   د زالعي ازات ايةزراعي ازال  ريديشز رسددددتغاللز 
دتيةرلزر ددددددددددددلرةزرا ددددةرةرازرا   ددددهزب لدددددددوزرسددددز.را  دددد د زاتغ  ددددهزراب دددد ةز راغددددد قز راددددل رجشز

يشزهزرات  يد ددهزاتيددج  زرا دد رراحليددبزرابدد  لةزراددد جدوز ددشز دداللزر  دد فزتددد عيددعددد زادد زرابي لدد
 .زمل زرستهالكزراحليبزراي عجز زح   هزرا دت ج ازرا ييده

شزرا لد لزمدراع  زمل زردي  ز  د زاالاد رنزرايددددد دددسددد هزاغدة زرسدتغاللزراي لدهزكبدلرت زز-5
 ددهزعةرمي زراادد ز ددددًددد  ازرا دد  ز راددد ةمزراةيد ددهز تيددغي زبددددعددددد زراجددددهعمزرا   ددهزب ادد ددددي ةز

 .زاغة ز د زكددلددددهزرادددتدد ج
يشزراع ددد زملددد زرادد ددعددددلرازراعةرم دددهزراددد زرا دددعرةمكبدددلي زمدددشزت عيددد ز   ددد زراددتددةرمددتددددد ةراز زز-6

عددةرقزتيددكي زتيتددهزتحتدد يزملدد ز حددلراز كددددهز  عمدددددهزملدد زج دديددددد زرا دددد يدددديزراعةرم ددهزادد زرا
ات زرثهزرا زراح  لز شز اللزرا ك تددددشز را علرازرت  قزت لزرا حلرازبدد ل هزراة ز شزراحةز

لددددد زددد دددددي ع  اددهزامدد زتد دددل ز ددشز ددددددع ددددددد مزرا ددعرةعزادد زراح دد لزملدد زرا لدد لز تز بددأجةمت لمهدد ز
 ددشزرا ددد زز حددلرته زت دد لراحليثددهزادد زراعةرمددهزتدد لزراهيتددهز زتدد لزرا عدددددددددددلراز رسددت لرقزرادددددديةقز

 .هزرال اهزرال ا هزر زرادددبد كزرال ا هزمل زيك زلة  زر ز ددشزرابدددد كزرا حدددل هزر ز ددديعرد 
تدددد  زدحدد ددددييزرام دد زراي ةيدد زاددتد راع دد زملدد زعيدد لمزي لددهز ع  دد زراسدددد لمزراد سددددددددد ت هز  عز-7

 .زرا رت ز زت عيدددددد زراس لمزا ز  رميلت 
اغددددة زراتغلددددبزملدددد زرا ل حددددهزرا  جدددد لمزادددد زراتدددددددة هزيجددددبزرمدددد لمزكددددةيزج  دددد زرا بدددد علزز-8

 .ز رات ل ز شزرا ددد بزرا يز عييزددت  هزرا   زا  
ةزت عيعه زملد زرا دة يشزب سدع  د زاالمالفزت  قزب د زرامالفز زراع  زمل زردي  ز  ز-9

 لدد ازراحدددي رشز راددل رجشز رسدتع  لز زتيددددددج ع هز   زتيج زرا ة  زمل زراسدتث  ةزاد زتة  ده
 .را د م ازراغ رتدد هز زرل ددد اددهدد زا زراعالتيز
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ع ددهزاددد ددددد زرجددهددددعمزرادددةيزبدد اتد  لزر ددلرةزراتيددةيع ازراالبعددلزتدد اةزرجهددعمزراددةيزبدد اةشز زز-10
 مل زراتة هز شزرات ل زال ح ااهراةيزرات ليليزرا تب ز

رًديهقزةرمدديدددهزادد زرةزراعرقزرا عرةمدديشزب اتعد  شز د زراج عيددددددد ازرادالح دهزبد جةر زرادل ةمزراعزز-11
 .زال ح ااهزمل ز   بهزراتة هزب ات ا ز ةل لزم ا 

 را ستلع  اززتيج  زعةرمهزرا ًةز شز اللزتجددددددهيعزرا عرةميشزب اب  ةزراع ا هزرادت جز-12
 رجهعته جهعمزراةيزب اتد  لز   رلزرا ك اددددددحهز زابالستكز زررا   هزا اكز ث زر

زادة زةسدد قزك ةك دهزملدد زرا ًدةزرا دد ةلمز زرابيدد ز زراددلج جزرا سدت ةلز ز ددشزراددل لز-13
 .زرا ج  ةمزاغة زتديج  زرا عرةميشز را ة يشزمل زراتت  قزب ادت جز ت سدد ع 

  كزبددلاز ددشزده ةزا زتة  هزراسدتيج  ز ة  زراس  كزملد زرسددتددغدداللز دسديددحد ازراز-14
 .زدددهحدددةزراد سديح ازرا  ت هزرات زتاثةزمل زك  هزراح هزرا  تد هزرا ددد ددةةمزادلددعةرمدد

زإلمد لماعدةرقزرجةر ز س زجي ا ج زا عةاهزرام   ازرادعل هزا دددكد  شزرا   لزراج ا هزا زرز-15
 .زا زراس  زاغة زرات ي لزاه رحتس بزرا س ح ازرات زتعت لزمل زرا   لزراج ا هز

اعدةرقزريد  لز  سدلز جدد بزز راعةرم دهزادزرآلا اةرم هزا ك احهزعي لمزمللزراي تةرازراعزز-16
 .ز  رميلت زرا حللمز ا

د زرا   دهزراع  ز ب اتع  شز  ز عرةمزراعةرمهز را ددديدد عزرا د  زملد زعيد لمزمدللزرا  د ز-17
  دهز لزادددد تدددد زاد زرادتد جز س تةزراددالنزحديشزح د زبت د  زرا ددددتددجدد ازراعةرم هزاتجدبز

 .ز عرةعزردددددت جزراي  يهز راب لال ز غيةت ز ا
 سد تةزردي  ز   عشز بةلمزات عيشزراد رمد ز را ًدةزاد ز  رسدقزت اةتد زاتجددبزراددالنزراز-18

 .زدتيددجهزح  لزا ت زا زردت ج ز   عه زب سع ةزة   ه
ةرم ددددهزرا عدددلرازراعزسدددكدلةيهزاددد ددد دددد د زرا كددد تشز ز زراتيدددج  زملددد زرمددد لمزتأتيددد ز ع ددددز-19

 .زرا علراامتد  زرا رت ز شزت لزرا ك تشز ز ت س  زردددتدد جدد زاتح ييزر
دددددددي ز ريدج ةز رمثد ةزاسد ت زراد دزإلدتد جردي  ز  تبةراز ةكعيهزالعةرمدهزراددددسيج هزرا لزز-20

 .زاع ايددهزرادت جراحدد ً  از راد رم ز شزج   زرد رعزراجيلمز ر
زز

 -االستةتاجات والت صيات :

 -االستةتاجات: -أوالً:
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شز  -1 أشزتسدددددتث ةززب إل كددددد شأشز ح اادددددهزل ددددد ا زت تلدددددكزرةرًددددد ز رسدددددعهزجدددددلرلزمز ر 
تددددددد لزراةرًددددددد ز  رزتددددددد اةازاهدددددددد زراةرلمزراح    دددددددهز تدددددددقزرست دددددددالحه ز تدددددددد ايةز

تح   دددددد زبسدددددده اهز دددددد ززب إل كدددددد شرا  دددددد لزراًددددددة ةيهزاهدددددد زمز كدددددد ز اددددددكزر ددددددب ز
  ج لزرااز  ك تشزحليثهز.

 شزرةتدددددددد عزرسدددددددع ةزرا كددددددد تشز را عدددددددلرازراعةرم دددددددهز يدددددددك زمبتددددددد لزث ددددددد اللزملددددددد زز -2
زرادالحددددديشز را دددددعرةميشزراددددد يشزادددددليهقزراتعر ددددد از ددددد زراجهددددد ازرا  دددددةا هزرا   اددددده

 ا ة  زيةر زرا ك تشز.
للددددددددددهزرمددددددددددلرلزراح  ددددددددددلرازراعةرم ددددددددددهز مددددددددددلقزلددددددددددلةته زملدددددددددد زتغي ددددددددددهزح جددددددددددهزز -3

سدددددد ح ازرا عة مدددددددهز ددددددداللز  سدددددددقزراح ددددددد لزمز   دددددددهزاددددددد زرالًددددددد هز رازرا 
 را رسعهز.زرا س ح ازراعةرم ه

اددددد زرا يددددد عزراعةرمددددد زرا تبعدددددهزازتددددداليزراددددد زتيددددد يةزس  سدددددهزرسدددددتث  ةيهز شزراز -4
 سددددددتلر هززه را  دددددد لزرادددددد زتد  ددددددهزعةرم ددددددتدددددد رزرا يدددددد عزب ايددددددك زرادددددد يزيد سددددددبز

 قزراسدددددتث  ةيزراعةرمددددد زًدددددتي زجدددددلرلزحجدددددقزراددددددد دددددشزك ادددددهزراج رددددددبزمز  ز شز
ردعكدددددددد زملدددددددد زكدددددددد ز د  ددددددددل ز ددددددددشزردتدددددددد جزعةرمدددددددد ز  ددددددددشزرسددددددددت لرقزرا سدددددددد ت ز
 رات د ددددددد ازراحليثدددددددهزا ددددددد ز دددددددشز كددددددد تشز  عدددددددلراز ت د ددددددد ازةيزحليثدددددددهز  ددددددد  ةز
 حسدددددددددهز رسدددددددد لمزك      ددددددددهز  بيددددددددلرازعةرم ددددددددهز  ددددددددد زتحت ددددددددهزادددددددد زرا ددددددددد ييز

ز.زراةيد ه
 
 
 

ز-الت صيات: -ثانيًا:
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ة ددددددلز يعرد ددددددهز   ددددددهزب ا يدددددد عزراعةرمدددددد زاتح يدددددديزراتد  ددددددهزرا سددددددتلر هزكدددددد شزتدددددد رز -1
را يددددددد عزحيددددددد يز ةيددددددد ليزمز ادددددددت ز  ددددددد ةفزكبيدددددددةمزال دددددددة  زراتسدددددددليوزا سددددددد ملمز
رادالحدددددددديشزملدددددددد زتيدددددددد يةز تد  ددددددددهز ددددددددعرةمهقز ددددددددشز دددددددداللزيددددددددةر زراااز را كدددددددد تشز

 راعةرم هز رست النزراةرً ز ت  ي زدد  ازراعةرمهز راح  لز.
 زال ح  دددددددي زراسدددددددتةرتيج هز  ادددددددكزاةتب يه دددددددةمزراعةرمدددددددهزبت دددددددل قزرادددددددلمقزل ددددددد قز عرز -2

ملددددددد زأشز يددددددد  زرادددددددلمقزس  سدددددددهزلمدددددددقز سدددددددتلع  ازرا ب يدددددددةزبددددددد   شزراغددددددد رت زمز
رادتدددددد جز ددددددشزبدددددد  ةز حسدددددددهز رسدددددد لمز  كددددددددهزمزاًدددددداللزمددددددشزلمددددددقزرسددددددع ةزراددددددد ت ز

 راده ت ز.
رسدددددتع  لزرادددددداقزراحليثدددددهزاددددد زرادددددةيزصراتد ددددد لز رادددددةش,ز دددددشزيدددددأد زأشز ع ددددد زملددددد زز -3

لزت ددددديشزرسددددتهالكزرا  دددد لز عيدددد لمزرادتدددد جزراعةرمدددد ز ددددشز دددداللزتحليددددللزام  دددد از  دددد 
 راةيزرا ست ل هزا زراعةرمهزب ستع  لز  دد از  ت هزال ح  ي زراعةرم هز.

رشزةزاسددددد   زتةك ددددد ز ريدددددةز  ر دددددلهز عرةمزرا ددددد رةلزرا  ت دددددهزراتدددددد   ز ددددد زل لزراجددددد رز -4
 لز ادددديزرا دددد رديشزرال ا ددددهز راع دددد زراجدددد لزملدددد زبددددد  زراسددددلبيددددأشزس  سددددته  زرا  ت ددددهز

زراً  هزاست ع بزرمبةزك  هز  كدهز شزرا   لزرا رةلمز.
 
 
 
 
 
 
 
 

 -ادر:ــــــــــــــــاملص



 

 43 

 (5) سورة الحج اآلية  -القرآن الكريم:
زز-الكتب: -أوالً:
 ر ددددة شز,مزرا ح  دددي زراح ل ددددهمز يبعدددهز عرةمزراتة  ددددهز راتعلدددد قزمزز جيددددلز حسدددشمزصمزراد ددد ةيز .1

ز.زز1970
زك   زسعيلزمزمةا شزةريلمزردت جزرا ح  دي زراح ل دهزاد زراعدةرقمز يبعدهزرا سد قمزبغدلرلممزج رلز .2

1981. 
زمبلزرا عي زمزرت  هز تي يةزرا كددهزراعةرم هزا زراعةرقمز يبعدهزرا  دلحهزمزبغدلرلزمزمرا د ف .3

 .ز1979
ز.2000راع كهزمز ح لز    زمزراجغةرا هزراعةرم همزلرةزرا عةاهزمزراسكدلةيهمز .4
رايددد  عمز ايددديزمزمبدددلزراح يدددلزيددد د مزرا ح  دددي زراح ل دددهز راب  ا دددهزردت جهددد ز رسددد زتحسددديده مز .5

 .ز1996 يبعهز عرةمزراتة  همزبغلرلز
 .1987را   لمز ح لز ح  لزمزجغةرا هزرا يشزراعة  زمزلرةزرايب مهزمزرا  تةمز .6
 .1976راع د مز ي بز ك ةمزجغةرا هزراعةرقزراعةرم همزرا يبعهزرادد همزبغلرلمز .7
حد زب ا زمز لوزسهي زراعدعر يمزعةرمدهزرا ح  دي زراح ل دهزراع ل دهزاد زراعدةرقمزبغدلرلمزمزمة   .8

ز.ز1958
 .ز1981مبلزهللازل سقزمزراعةرمهزراج اهمزرا    مزمراد ةيز .9
 .ز2001 راب  لمز يب م ازج  عهزل ييزمزل ييزمزك  لمزح  لزمز ح  لزرايعيةز .10
مز يبعددهز1مح دد عمزر ة زراعةرم ددهز رسددتث  ةت زادد ز ح ااددهزبغددلرلزم زتدد ليزرح ددلز  لددوم .11

ز.1977رإلةي لزمبغلرلز
مزرادجدد مزسد اقزت ايديزمزمبدلزراددةعرقزمبدلزراح يدلزيدةيومزراس  سددهزرالت د ل هزراعةرم دهمز ليةيدهزلرةزرامتددب .12

 . 1990ج  عهزرا    مز
 -الرسائل واالطاريح: -ثانيًا:

ً   زراليشزحسيشزمسكةزجل عزمزداقزراح  عمزراعةرم دهز تأثيةتد زاد زرسدتع  ااززمراس ملي .1
مزرية حددهزلكتدد ةرلزصغيددةز ديدد ةم,مز  ل ددهزرادد ز جلدد زراة زراعةرم ددهزادد ز ح ااددهزل دد ا 

 .ز2017لسقزراجغةرا همزز–ج  عهزل  ا مزكل هزراتة  هزالعل قزرادس د هز
ةيددديلزسدددعل شز ح دددلزحسدددشزمز لرةمزرا ددد رةلزرا  ت دددهزاددد زحددد  زل ددد ا ز تد يتهددد زمززمراعبددد لي .2

أية حدددهزلكتددد ةرلزصغيدددةز ديددد ةم,مز  ل دددهز اددد زلسدددقزراجغةرا دددهمزكل دددهزرآللربمزج  عدددهزبغدددلرلمز
ز.زق2012
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 رل زرا ي عزراعةرم زرادب ت زا ز ح اادهزل د ا ز د زتيد   زمز د زج سقزمل رشززمراعجيل  .3
صغيددةز ديدد ةم,مز  ل ددهزرادد ز جلدد زج  عددهززةسدد اهز  جسددتيةزمزع لدد از راحلدد لرا يدد م ز را 

 .ز2011سقزراجغةرا همزلز–ل  ا مزكل هزراتة  هزالعل قزرادس د هز
 -:والبح ث  اجملالت واملؤمترات و الرمسية املةش رات -ثالثًا:

 

1. F.A.O and Unosco, "World map desertification" Explanatory not. 

Nairobi. Kenya, 1977,  
يددةززج ه ةيددهزراعددةرقمز عرةمزرا دد رةلزرا  ت ددهمز ليةيددهزةيز ح ااددهزل دد ا مزرايددعبهزرادد ددهصب  د ازغ .2

ز.ق2015 دي ةم,مز
ج رلمزس يةزمز رل زرا كددهزراعةرم هزا ز ح ااهزراال ل هز سدب زتي يةتد مز جلدهزج  عدهزتيدةيشمز .3

ز.ز2001,مز11,زعزص23  ص
 ح لزي سومزب سقز جيلزح يلمزرادلةمزرا  ت هزراحةجهزا ز ح ااهزل  ا مز ات ةزرا لي ززمح جق .4

 .ززقز2010رات س زال   لمزسليدهزم  شمز
جلهز حسشمزربتس قزمل زمز ع ل ازراتد  هزراعةرم هزرا ستلر هزا زراعةرقزراحل لز را ع اج امز .5

 .2017مز23مز  95راعل قزرالت  ل هز رالرةيهزع
سقزج ي زمزل ةزرا ة  زراعةرم هزا زت  ي زرا ية م ازرا غيةمزا زراعةرقمزبحثز لومزبال .6

 .2008  لقزرا زرادل مزراعل  هزرا ت   هزرات زم لته زج  عهزرادهةيشمزك د شزرا لز
رادددةر يمزرح دددلزم دددةزمز سدددت ب زرا يددد عزراعةرمددد زاددد زًددد  زرا تغيدددةرازراجليدددلممزرا جلدددهزراعةرل دددهز .7

 .2007مزز13العل قزرالت  ل همزع
ةجبمزمبلزرادت نزحبيبزمزح للزح  ليزراعبيليمزرثةزراتيةفزرا د   زمل زردت ج هزرا   زا ز .8

.سدددل  شمز2014,مز2,زمعص1 ح اادددهز دددالنزرادددليشمز جلدددهزكل دددهزراتة  دددهزالعلددد قزرادسددد د همز ددد ص
 دددد بةيشزحدددد اظزمزمبدددد  زت يددددقز  اددددلمزت عيدددد ز ح دددد لزرايددددعيةزادددد ز ح ااددددهزل دددد ا ز ماللتدددد ز

,ز73,معزص18 ديدددد ةمز جلددددهزرا ستد ددددةيهزاللةرسدددد ازراعة  ددددهز رال ا ددددهزم دددد زصزب ا ددددد  مزبحددددث
 .ز2021م
يكةمزمل ز النزمزرح لز ح  لزا ة مزتحلي زراستث  ةزراع قزا زرا ك تشز را علرازراعةرم دهز .9

,ز4را ست ل هزا زرادت جزرادب ت زا زراعةرقمزصبحثز دي ة,مز جلهزراعل قزراعةرم هزراعةرل هز د ص
ز.2011,مز42عزص
مبدددلزهللامزمبددددلزر  يددددةزأح دددلمزرا دددد رةلزرا  ت ددددهز أثةتددد زادددد زتغييددددةزرا  ةيدددهزراعةرم ددددهمز جلددددهز .10

 .ز200قمز 2012مزز39را ستد ةيهزاللةرس ازراعة  هز رال ا همزع
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را كدددد تشز رآلااززماعبيددددليمز  جددددلز دددد ا زرابهدددد لا ريدددد مةزحدتدددد شزمز  جددددلزحدددد عقززممددددلري .11
مزج  عددهز4 ز ددمز35راعةرم دهز ل ةتدد زاد زتحسدديشزرإلدتد جزراعةرمدد مز جلددهزأبحد ثزراب ددةممزراعدللز

ز.ز2009راب ةممز
دجلرة  محسن عبد ، قاسم محمد السعدي، تلوث مياه نهر ديالى وتأثيرها على مياه نهرر ،علي .12

، 2عوث والدراسررا ، بيانررا  الخحسرر  النررائي، مجلررة دراسررا  تربويررة، مركررز البحرر باسررخددام

 . 88، ص2008

را يددددد عزراعةرمددددد زاددددد زراعدددددةرقزرسدددددب بزراتعثدددددةز  بددددد لةرازرا دددددالنمز عرةمزرا  ا دددددهمزرادددددلرتةمز .13
ز.2012رالت  ل همزلسقزراس  س ازرالت  ل همز

ز.1976مز F.A.Oرامت بزراسد يزا دا هزراغ  هز راعةرمهزراع ا  هز .14
 ليةيددهزعةرمددهزل دد ا مزلسددقزرإلةيدد لزراعةرمدد مزديددةمز ةيدد ل هزمددشزعةرمددهز ح  ددي زراحبدد بمز .15
ز.2009مز,ب  د ازغيةز دي ةمص
  ددديد مزسدددعلزمبدددلزهللازمزمبدددلزراحسددديشزدددد ةيزراحكددد قمزراسدددتث  ةرازراع  دددهزراعةرم دددهزاددد ز .16

 .2011مز11راعةرقز رتج ت ته زرا ست بل همز جلهزكل هزراتةرثزراج  عهزمزع
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