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انًهخص
يعددالقطاعددلزلقطي قنددهل ددقلاعدديلقطاعددلزلاددهلقطددنايةلطدداقلاددلعلقطعنليددبل ندداقلقطاعددلزل قطنندد ىل دد ل دد لق اٌدد ل
يعددالعددااللادددهلهليددبلق ع ادددبة ط علقطالعقاددهللددا يلقطعا دددلللقط ل اددبلااددداللنددل لعدداقلقطن ددد ل ددل لقطدددا ل
قطوفعقءل نا بلل لط الزقللقطي قنب .ل
طادددالهدددلءةل لددد ببلقطن ددد ل لط ددد ق لقط لطه عددد لل هددداللدددئصاعلطيودددلينلقط ادددلز لادددهلز قندددبل دددل ل وددد ل
قطددددا لقطوددددفعقءلاددددهل لا ددددبل ا ددددلع طإلهل بلنددددقلعدددداةلقط لدددد ببلاددددعىلقطن دددد ل علعنددددل لنا ددددبل دددداقل
قط ادددلزقللادددهل لا دددبل ا دددلعل دددل لقطدددا لقطودددفعقءة علعددداةلقطعا دددبلي دددقل ععا ندددلل دددقل هدددعقءل عددديل
قط بادددد ل لادددد ياقتل عدددديلقط اناللةلادددد لقبددددالقط بادددد لق ل لادددد ياقتلقط عددددل لقطنوددددع ل دددداقلقطيددددعقيَل
ط ددددد علقطيعيعدددددبلطلدددددبلقطالعقادددددهلا لبدددددعقيَلقط ادددددلزقللنبددددد ل ي بددددد لا قنندددددلل بعيعدددددبل دددددل لقطدددددا ل
قطوددددفعقءةلق بددددعل ددددقلا هددددالاددددهل دددد ل عل اددددبل وددددعيبلل دددداقلبددددعقيَلقط اددددلزقللل بعيعددددبل ددددل لقطددددا ل
قطودددفعقءل علعندددل للعدددل للدددلتلادددهل عددديلقطفةدددللل عندددل للعدددل لردددنبللدددلتلادددهلقطدددنعيلقطفةدددلللق بع ة دددلل
قط اناددبلقطنل ادددبلاادددالقادد ياتل دددلتلقط عب دددلللقطالعقادددهل قاددعبلي قادددبل ادددليلقط نعنددعل قط لددد لةلاددد ل هدددال
علعندددل لنا دددبلٍعييدددبلادددهلقهبددد لقط دددل لل ل ددد عل قطعا دددبليقي دددلل ادددعبةاتلقط انادددبلقطنلطندددبلاادددالقاددد ياتل
عددديلقط ادددلي لقةلودددليابلطاادددليلقطعا دددبل ددداقلقط ادددلزقللقطي قنادددبل دددل لقطدددا لقطودددفعقءلةلاادددال هدددال عل
عنددددل لقبدددد اعلل دددد ل ناددددبلقطع ق دددد لافددددهللاناددددبلق لنددددلٍلقطن دددداَل عٌددددنللًددددعا ل قطددددنعيلق بددددعل
ة ان ددددلل ل دددد لاددددهلق لنددددلٍلقط عدددد ايل ل دددد لقطعا ددددبل يددددبة لل عل دددد لقط ايددددالااددددالاددددلعيلاددددهللف دددداعل
قط نلينددددلللقط ل اددددبة ان للانددددعللادددديلقط اددددلز لنل دددد ل دددد صعلق نددددعل ددددقلقطع ق دددد لق بددددع لننددددالقادددد ياقتل
ق ل لطابةطان نهلقطن ل نعيلقطن ليجل قط هالل .ل

ل
انكهًاث انًفخاحٍت :قط با لقط ل هةلقطا لقطوفعقءةل لا بل ا لعةلقط الز لقطي قناب .ل
ل
ل
ل
ل

ل
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ABSTRACT
The agricultural sector is one of the most important sector in the country, so
taking care of this sector and promoting it for the better is a very important
goal, and because the geographer studies spatial relations, this research dealt
with the production of maize and the relationship with agricultural holdings.
The research problem came to him with the following question (Is there an
effect of the characteristics of holding on the cultivation and production of
the yellow corn crop in Maysan Governorate). Some techniques, where the
first analysis was taken using visual congruence between the maps because
the map is the language of the geographic, that is, the maps of holdings of
various types and the map of yellow corn production. Almost perfect in some
other categories, as for the second technique, the geographic information
system was used by studying the measurement of scattering and dispersion,
where it was found that there is a direct relationship in most cases and the
relationship is always medium, or the third technique was used by some
statistical means to measure the relationship between agricultural holdings
and corn production It was found that there is a difference according to the
type of factors, in the simple correlation technique, some of them are weak
and others are strong, while in the multiple correlation the relationship was
Strong, either the coefficient of determination has contributed to the
interpretation of spatial discrepancies, while the size of the possession
appeared as an influential factor greater than the other factors when using
probability, to end the research with some results and recommendations.
Keywords:
holding.
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انًبحذ األٔل (اإلغاس انُظشي )() Theoretical framework
أٔال:انًمذيت (:)introduction

"لع ندددعلقطي قندددبل ودددا قل يا ددداللة ددداقيلقطنلدددعيبل لطلددداقءلطعددد تا ل دددع عةللاددد ليع دددالقطعدددعق لل لددد لاالادددهل
نبدددد لقطي قنددددبلاددددهلهدددداقينلطل ددددالقادددد عق لقطعبدددد لنبدددد لقطلدددداقءليددددييقيلقطعبدددد ل دددداط لنبدددد لقط ييددددال ددددقل
ت
علاعلقطي قنددددبل
ق قًددددهلقطوددددلط بلطبي قنددددبل ندددداعلز قن نددددلل ددددل لقط ييددددال ددددقلقطلدددداقءةل ياددددا ل لطددددا
نندددللز قندددبلقطدددا لقطودددفعقءلللّعددد تالندددل ال ن ت دددللط عددد ت لا تل بددداطلاددد ط لهل ددد للددد ااعلقط ددد قيلقطلاقيادددبللّع ندددعل
قطي قنبل وا قلاالااللطب قيلقطيلتل" .ل

راٍَا (يشكهت انبحذ)(:)Research problem
اعلقطيعددد لق طددد ل دددقلبعددد قللقطن ددد لقطعب دددهللعدددهلقب ادددل ل لددد ببلقطا قادددبل ل ايددداعللة دددللاعلقلدددالاعددديل
قطودددع للل ندددالقط دددهلل قهددد لقطنللددد لادددهلقطا قادددبلقطناقيدددبلعدددهلقب ادددل ل لددد ببلقط نلادددنبلةلطددداط ل دددال دددقل
ي قابلقط ل ببلق الاابل اط لي قلل ايال ل ببلقطن ل قلبا لقط ق لقط لطه .ل
عددد لل هددداللدددئصاعلطيودددلينلقط ادددلز لادددهلز قندددبل دددل ل وددد لقطدددا لقطودددفعقءلادددهل لا دددبل ا دددلعل
؟ .عندددل ل لددد اللابدددع لصل يدددبل دددال دددقللبندددلل لنعدددلءل هددد ل دددعلا ندددعلي دددبلط لددد ببلقطا قادددبل ذلي دددنيل
لدددد لقط لدددد اللقطنل يددددبلاددددهللدددد لقط لدددد اللقطعيا ددددبل عدددداةلقط لدددد الل ددددللقة ل اددددلللقط اددددلز لط نعاددددبل
قطا قادددب؟ل .دددللقط عبندددلللقط ادددلز لطي قندددبلقطدددا لقطودددفعقءلادددهلقط لا دددب؟ل.عددد لل هدددالنا دددبل لودددليابل ددداقل
ننلهعلقط الز ل و لقطا لقطوفعقءلاهل لا بل نعابلقطا قاب؟.ل

رانزا (فشظٍت انبحذ)(:)Research hypothesis
لعالاعًابلقطا قابلعهلل لا طهلط ل ببلقطا قابللا ل ب لل ل لعنل ل ل ببل ال دقل هد يلاعًدابلطندللطداط ل
يف عىلقطن ل
علعنل للقصعلطبع ق لقط الز لاهل نعابلقطا قابلبدا لاود لقطن د لاصدعللادهلز قندبل ود لقطدا لقطودفعقءل
لهنلل؟اٌالندقلذطد لعندل لاعًدالللابدع لل ند ل نعادبلقطا قادبل ل ادللل نلبادبلبلهدبلادلناللنبد ل
اددلزلز قنددبل و د لقطددا لقطوددفعقءلل ددل ل و د لقطددا لقطوددفعقءل ط د ل عبنددللل نلباددبلبلهددبل عدداةل
قط عبنللل اع لاهل نعابلقطا قابلل هالنا دبل لودليابل داقل لادعقللقط ادلز لقط د اببل لادعقلل ود ل
قطا لقطوفعقءلقط ل عبلي قللا ايل نعابلقطا قابل ط ل نلٍ ل قللا لقط ع علقط الز  .ل
سابعا ْذف انذساعت(:)Purpose of the study
 1لددد لقطعا دددلللقط ل ادددبل ددداقلادددلععلاقلع دددلل دددل ل وددد لقطدددا لقطودددفعقءة قط الزقللقطي قنادددبلادددهل
لا بل ا لع ل
 2قط لدددد لنددددقلقط نلينددددلللقط ل اددددبلقط هدددد ي لاددددهل ودددد لقطددددا لقطوددددفعقءة قط الزقللقطي قناددددبلاددددهل
لا بل ا لع ل
 3ععابل عيلبولينل ل لقطا لقطوفعقءل .بولينلقط الزقللقطي قناب ل
خايغا يُٓش انذساعت(:(Study Approachل ل
ابل
علقط ننجلقط نالاهلقطا قابلع لقط ننجلقط هفهةللا ل ه لقطنال لللا قءل ل ل قلي قيعلقطا طبلا لقط
ا لٍعيابل عانبل اط لقط ننجلقط بابهلا لل با لقطنال للل اقلقط قععلقط ي بفبل ل نابنللنب لقطيعيعبل .ل

عادعا أًٍْت انبحذ(:)research importance
لنددعزلاع اددبلقطن دد لاددهل ددال نعاددبلقطا قاددبل طدد لقطلددع ل ددقللقطعددعق ل ط نددلل نعاددبلز قناددبلذقلللع ددبل
بودددنبلةل ط ددد علل وددد لقطدددا لقطودددفعقءللدددي زلادددهلقط لا دددبل لددد ل قادددالة عددداةل وددد لل عبددد ل
اددع عل نلباددبل نلينددبلة عنددلليددئلهلي لقط اناددلللقطالعقااددبلاددهلقط لدد لنددقلاع اددبل قصددعلقط اددلز لاددهل دد ل
زيلي ل ل ل و لقطا لقطوفعقءلاهلقط لا ب ل
عابعا يُطمت انذساعت  study areaل:لل ايل نعابلقطا قابل لا بل ا لعل قلانللق صانهلنلع.ل قط هل
ل اعنلل قلقطان بلقطلع هل قطل ل لقطلع هل يعقعل قلقطل ل ل قطل ل لقطلع هل لا بل قاَل قلقطان بل
قلقطان بلقطلع هل لا بلذ ل ل ل قلقطان بل لا بلقطنوع ل للاهل ل
ل
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خشٌطت ( )1يٕلع يُطمت انذساعت

ل
انًبحذ انزاًَ (انزسة انصفشاء):

" ُر َسة صففففش ا ُر َسة شفففايٍت(ق اددديلقطعب ددده): Zeaة هدددن نللدددلل نلدددناب ل ّ يعدددع ل دددق اودددابب قطناابادددب
ارددنع ا قنددد عددد قطدددا ةل عدددهل قلددا ل دددقلاعددديلقط لهدددا لطب ا عدددلللقطنلدددعيبلاددهل ع ددديلا دددلء قطعدددلطي .
لّعددددععلقطعايددددال ددددقلا قندددد لقطنعيددددبلنددددلي ل لاددددي حٍٕعففففُخٍظ ) (teosintesعددددهلاهدددداببلادددده ا عي ددددلل
قط اع " 1ل

أٔال أًٍْت انزسة انصفشاء(:(importance of yellow corn
طا لقطوفعقءلقع ابل ناعل قلنايل قلقطا ق

2
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" 1لاب للن بلعاقلقط و ل ا يل40ل٪ل قلقطعباابلقط ع ي لطبا قهقل قط قره ".ل
 "_2قا ياقتل نلللللقطا لقطوفعقءلنبفلل طع لقطل اعل قط ليبج ل للل ياتل اليللقطننللللل عالقط وليلنبفلل
طأل ال ل قطال ي".
_3قا يعق لقطنللل قطيي ل قطا عيقل قللن بلقطا لقطوفعقء.
.ل
 _4عالقط وليلي قلقا ع ل لا ق ل ااالعل قطحلقط و لطونلنبلقط

راٍَا حصٍُف انزسة انصفشاء(:)yellow corn classification
لودددن لقطدددا لقطودددفعقءل ددد ل لال ندددللا للن ندددلل نادددع لل ادددعبل هدددلاع لا لل ددد لقطب ع هدددفعقءل
رددددننلءل ل ددددعقءل ذقللاطدددد قعل ي بفددددب ةل قل دددد للن نددددلل نفدددد ز لا ل ا نددددلل نيفٌددددبل عاانددددبلل ددددنبل
ذقللاددداالعلقهدددب ل نعق اودددنللا ندددعللنلادددالل ق دددع ةل قعلهب ندددلللييدددالندددقلقطفع دددابل ن دددنب  %30ة دددقل
ق ط نددديلقاددد اعقيلعددداةلق هدددنلعل لاع ندددلل لع ا ندددللادددهل نعادددبلقطا قادددبة3هادددعل علي هدددالاهدددنلعلابدددع ل
لنلاددد لقط دددب لا ندددعل دددقلهاععدددلةل عللن ندددللا ندددعللا ة عددداةلق هدددنلعللدددان ل لطدددا لقط ددد عيبة ط ن علل
رددد لبدددلمةانهل ا ندددبل نفددد ز لة ل دددليلل ددد علردددفلابللددداقلقطنٌدددجل دددا ل دددقل علل ددد عل لادددابلة ط ندددلل
4
ق ايلرلل .

رانزا عًهٍاث صساعت انزسة انصفشاء(:)farming operations
لاع ل ناعل قلقطع باللةل قلقه لز قنبل و لقطا لقطوفعقءةلق اقءل ع باللل ناقيلق ىةل ٍعيابل
ز قنبلقط و ل ع قل ًلابلق ا ا ل زقطبلقةنللبةل ق نلءل لط لطا لقط ي نعيبلقطاز بةل عاةلقطع باللل
عه :5ل
أ(أعذاد األسض(: Land preparation
ححشد األسض بٕاعطت انًحشاد انطًشي انمالب أٔ انًحشاد انحفاس ٔ,اٌ يٕعذ انحشارت ٌعخًذ عهى انًُطمت ,
ٔحٕافش انًغخهضياث انعشٔسٌت  ,يزم حٕافش انغاحباث ٔاال الث فعال عٍ عايم انٕلج إلصشاء انحشارت

ب)يشلذ انبزٔس(:)seedbed
يا ل ع لي عل ناةلل ع ل نلا لةل ل لقطععيابلقط ع ببلانهلةل ل لنب لقط ع زلا لقطيع ٍلةل ل ايلعاةل
قطععيابلا نلللععهلقط و لزيلي لاهلهببلقط و ل لل نلةل لاب ل قل يلقط و ةلط ه يللع بل لاابل
ط ننا لقطاا لنا لن بالللقطع لا لاهلللطبلعن بل يلزلرايا ل لللاب لقةهل للل لآلاللل قط لعقل .ل
س)يٕعذ انضساعت(:)planting date
ل ق لآذق ل
لي ز لقطا لقطوفعقء لاه ل نعاب لقطا قاب ل نايقة لقط نا لقطع اعه ل ي ع لاه ل نليب لق ان ز لق
ل لا قبع لآذق ة ل ي ق لقط نلرع ل لطي قنب ل نا لا لآذق ل ذق ل لع لقط نلخ ل لناق ل قطا ليقاةلة ل ل لاه لعاقل
قط اي ليا ل ع ل لي ئبع ل نا لقطي قنب لنق لرنع لآذق ل ع لذط لي ي ل ط ل بب لقط له ل ااب لنات لق ل ل
قطيولبل ن لق لفلزلي هلللقط عق ل لقط يعاعل هفلعلقط ن بلة للقط نالقطيعيفهلةلي علبا لرنعل
ل زلة يا ل عل لي ئبعلنقلعاقلقطلنعل علقطي قنبلاهلابلل بعلقطنٌجلةل ناتلهفلعلقطنا لةل قل ل ل
اا ٍلقة عل ن لقط ولي
د) إظافت األعًذة ٔعذد انشباث(:)add fertilizer
ل ل لقطا لقطوفعقءل ط لننلهعلهاقيابل اللل ناع ل نالةل قعلق ولملعاةلقطعنلهعل قل ن لقطننلللي ئصعل
عا لن ق لةلاع نللقطون ل قط نلابلقطننللابل ايلقطن ل بو بلقط ع بل قطع ةل قعيلق ا ا لقط ٌلابل ط ل
ل ل ة ل ط ه لل ع لقةًلاب ل له ب ل ا ل ع لي اع لاانل لة لقط ل
عاق لقط و لعه ل لق ز ل ل عقل لقطف
قط نلا ل اللنللقطععيابلقط نلانبلطإلًلاب .ل عللب لقطع ق لل ي ل ط لل اقل لقطننللل زيلي لقطلبب.
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ِ)إصانت اإلعشاب(:(weed removal
هدددعللقطعي دددبلق طددد لادددهل نليدددبل ا دددلعل لطن دددنبلطبعدددع لقطع اعادددبةل ق اددد عق ل ع بادددلللقطعدددي ل قط علدددا ل
لان دددللق ٌددد لقطٌدددع لةل دددللقطعدددع لقطيعيفادددبلاا ددد علقطنددداءل ع بادددبلقط علدددا لادددهلردددنع لابل ايبددد ةل عل
قط يدددلٍعلقط دددهلل دددنننللقةنلدددلبلقطٌدددل لقط دددهللن ددد ل دددال وددد لقطدددا لقطودددفعقءلعدددهلقط اباددد ل دددقلقطعليدددال
لطا هدددبلق طددد لندددقلٍعيددد ل لدددل نلل لنلا دددنلل دددالقطنندددلللادددهلقط لدددايللل ق ا ا ةاٌدددالندددقلا ندددللل ندددال
ه لارعبلقطل ل ط لاهيقءلقطننلللاهل صنلءل علببلقطن  .ل
لل ودددددالقطدددددا لقطودددددفعقءل دددددقلقهددددد لقط وددددد لنبددددد لقط نددددد بلا لطلدددددعىلن ددددد لقط دددددليبجلا ل عبددددد ل
طب ا ق دددللةل ودددد لنل ددددبللنٌددددجلقطددددا لقطودددفعقءلننددددا للل نددددعلنا ددددلللقطنٌجة لهددددفعق لق ق لا ل
ل ل ل لقطععق انلا ل ٌجلقطنا لااي ط هال ل

سابعا إَخاس انزسة انصفشاء(:) yellow corn production
عل ل لقطا لقطوفعقءلي لزل لط ا ابلاهلن تلقط لا بلل لقط ن قلةللا ل االق ل بغلادهلادنبل2001ل دلل
ااق ة  3381لٍقل لصيللنل نل و ل ناعلطانبغلاهلنلتل2003ل لل ااق ٍ 841دقةل ان دلللٌدلن ل طد لندايل
ددقلقةًددعلعلاددهلنددلتل2006لطانبددغل ددلل ادداق ة  35459لٍددقلةصدديلقبددال لط نددل نلاددهلنددلتل2009لطانبددغل ددلل
ااق ٍ 18035قل ع اقلقا عل لط نل نلل لنلتل2018للا لقبال ل زييليلقطعفا لنقل اادبلقط دن قللل هديل
ق لطيلينبغلل ااق ل عيلقط ن قللقط لًابلقط ن قللطانبغل ٍ 17657ق 6.ل
يفنيل قلقطل ل ل 1ل علق لالةلقطعلتلط ن قللقة ل لقطا لقطوفعقءلي لزل ئ لي ا ل لقطييلي للقطعفافب ل
شكم (ٌٕ )1ظح احضاِ انعاو إلَخاس انزسة انصفشاء يٍ()2918_2991
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قط وا  :قلن لقطنلل ل ل ن ليلنب ل ال للل ايعيبلقطي قنبلاهل لا بل ا لعة يلقةلولءل
ال لل  2018_2001ل
ل
بددددغل ددددل لقطددددا لقطوددددفعقءلاددددهل نعاددددبلقطا قاددددبل ٍ 17657ددددقل ل ددددلعلل ددددنبلقط اددددَلقطعددددلتل ددددال بددددغل
 % 39ةل ا دددلعلل ددداللندددليقلذطددد لقة دددل ل ددداقلا ٌدددابل لا دددبل ا دددلعةللاددد ل ادددالقط ادددعلقط نادددعل نبدددهل
قطلع ددهل ددال بددغل ددنبلقة ددل لاان ددللقنبددهل ددقلقط اددَلقطعددلتللا د ل بددال ددنبل د ل نن ددل  %62 %50نبدد ل
قط دددد قطهلة ان ددددلل بدددد لاددددهلق ٌددددابلق بددددع لنددددقلقط اددددَلقطعددددلتلة ددددللعدددد لقط ددددل لاددددهلا ٌددددابلقط دددداءل
قط ا دددبل بعدددبلهدددلطحللاددد ل بلددد ل دددنبل ددد ل نن دددلل %32 %22ل  %34نبددد لقط ددد قطهلة ان دددلل ل ددد ل
قطن نبلاهل ٌلءلقطع ل ل ل لطب اَلقطعلتلها ل 1ل
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صذٔل( )1إَخاس انزسة انصفشاء فً يحافظت يٍغاٌ نغُت2918
ل
ل
ل
ل
ل
ل

قطاٌلء ل
قطع ل
نبهلقطلع ه
قط ا ب
بعبلهلطح
قط اعلقط ناع
قط اء
قط ا ز ل

ل لقطا لقطوفعقءل
لطعق ل
2575
12154
1170
486
591
681
17657

%ل
14.58
68.83
6.62
2.75
3.34
3.85
16.66

انًصذسٔ:صاسة انخخطٍػ,انضٓاص انًشكضي نإلحصاء,بٍاَاث, 2918,غٍش يُشٕسة

ل
انًبحذ انزانذ(خصائص انحٍاصة انضساعٍت )
أٔال انحٍاصة انضساعٍت :Agricultural Holding
لعععلقط الز لطلبل ئ نلل ل قلًيلراةلل ط ل ف ل قل ل لا لهاعلذط لااالللزلل زقةلااال لللزلقط ل ل
ذقلقل لزةلطنف ل نبا ل ادلز لقط دل ل لدلزةل طاد ل قل دلزةل طاد ل7لاتلقهدعالللاااودال لط ادلز ل لطن دنبلطدأل ىل
قطي قنابل ًالقطاالنبانلل ل ابلابعبلاعبابلنل بةل ن لقط لييل وف ل لط للطنللا لهلل لل لنانهلنبانلل 8ل

راٍَا انكٍاٌ انمإًََ :Legal Justifiable

عدددد لقط ًددددالقطددددا ل ا ٌددددلةلي دددد ن علقط ددددلييلق ىلقطي قناددددبل يئبددددال لددددا لقط ددددل للقآللاددددبلل ددددالل دددد عل
دددللبل ب دددبل دددقلقط ادددلز :ل عدددهلقط دددللبلقط دددهلي ب ندددللقط دددلييلاددد قءل عادددال اددد هلا لنعادددهلا ل ًدددال
يدددالهادددعل ندددلززلنباندددللا ل دددللبل ددد ئهع ل دددقلقط ادددلزقلل لطناددداةل عدددهلق ىلقط دددهليدددااالننندددللقط دددلييل
اددن يلل ياددل قل اددايلل اع نددلةلا ل ددللبل دد ئهع ل ددقلقط اددلز ل لط لددل بل عددهلقط ددللبلقط ددهليادد تلقط ددلييل
9
ل لتل لهنللع ل لط نلل

رانزا أًٍْت انحٍاصة انضساعٍت :Agriculture Holding Importance
لٍلقة لهابلقطي قنابل و

لبلهبل قط ع لقطي قنهل

لننالاع ابلقط الز لقطي قنابل قللئصاععللقط ناعلنب لق
و لنل بل10ل ل
لنب لٍناعبلنا ل نلل قآلصل لقط هلل ع ندلللبد لقطعا دبلادهل ف د ل دقل
ا قلقا لا لقة لعلطناقلقط يلي
لا لل فايةلنب لقطع د لقط ند جل 11ةل د لل دالاع ادبللادلز لق ىلقطي قنادبلطب ا دال ل بد لط د علقط ا دالعد ل
هلل لقط ب بلقطعباللاهللن ايلن بابللالز لق ىلقطي قنابل قلقطنداينهلق د ل ب دللزقيلقطد نهلق ه دلنهلطنداقل
قط ا ال لفن لطب وب بلقطا ابل ب للزقيللاب لعاقلقط ا الاهلن بابللن ايلقط الز ل 12ل

سابعا عذد انحٍاصاثل  : number of holdingsل
بددددغلنددددايلقط اددددلزقللاددددهل لا ددددبل ا ددددلعل  27786للاددددلز لهددددا ل 2ةل دددداللنليندددد لعدددداةلقطعددددايلل دددد ل
قطاٌددددددلءلةاناددددددال عل ٌددددددليهلقطع ددددددل ل قط ا ددددددبلهددددددلءةل لط علنددددددبلق طددددددهللادددددد ل بلدددددد ل ددددددنبل دددددد ل
نن ددددل  %24 23%لنبدددد لقط قطهة ل دددد لعائلن ددددللقط ل اددددبلنبدددد لردددد ل نعاددددبل قاددددعبل اددددَلقط لا ددددبل
ق دددالل دددقلقطلدددعبل طددد لقطلدددع لبعيعدددبل  2ة ان دددللقل ددد لقط ادددعلقط نادددعل دددنبل ادددع لةلاددد ل بدددغل دددن ل
%17ة قل دددد ل نعاددددبلهندددد بل نعاددددبلقطا قاددددبة للا ٌددددابل نبدددد لقطلع ددددهل قط دددداءل بعددددبلهددددلطحلقل بدددد ل
نبل باببلةلا ل بل ل نبل ل نن ل  %14 %11 %11لنب لقط قطه .ل
ددلل عددا للادديلقط اددلز لااددال بل د لقط اددَلقطعددلت  39ي دديةل ددالقل د لقط اددعلقط ناددعل نبددهلقطلع ددهلقطعلنددبل
ق لةلاددد ل بدددغل عدددا لقط ادددلز لط ددد ل نن دددل  62 50نبددد لقط ددد قطهلة ان دددللق ددد للاددديلطعدددايلقط ادددلزقللردددنال
ادددهل ٌدددليهلقط ددداءل قط ا دددبللاددد ل بدددغللاددديل ددد ل نن دددل 22ل  34نبددد لقط ددد قطهلهدددا 2ل ةل يالددد ل عل
لاددديلقط ادددلز لي دددئصعل عدددايل دددقلقطع ق ددد ل نندددللندددايلقط ادددلزقلللاددد ل ب دددللزقي لندددايلقط ادددلزقلل ددد للاددديل
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قط ادددلز ل ندددايلاددد لعلق يدددلعلقطدددا ليددد صعل ددداط لن دددهلنبددد للاددديلقط ادددلز ل دددللبلق ىلقطودددلط بل
طبي قندددبللاددد ل ب دددللزقي لق ىل قطودددلط بلطبي قندددبلقزيقيلللاددديلقط ادددلز لة ددداط ل ن نادددبلقط ع دددبل لادددعل
ذط ل قلقطع ق  .ل
صذٔل(ٌٕ )2ظح عذد انحٍاصاث َٔغبت كم حٍاصة فً يُطمت انذساعت
ل
عا للايلقط الز ل
%ل
نايلقط الزقل ل
قطاٌلء ل
39
23
6645
قطع ل
62
11
3088
نبهلقطلع ه
32
24.
6853.
قط ا ب
34
14
4109
بعبلهلطح
50
17
3853
قط اعلقط ناع
22
11.
3237
قط اء
39
100
27786
قط ا ز ل
انًصذس :يٍ عًم انباحذ باعخًاد عهى يذٌشٌت انضساعت فً يحافظت يٍغاٌ,لغى األساظً,غٍش يُشٕسة2918,

ل
خايغا انحٍاصاث انٕاعطت ٔانغٍح(:)Wasta holdings and sih
بدددغلندددايلقط ادددلزقللقط دددهلل دددا ل لط قادددعبللددد قطهل  2182للادددلز للاددد لقل بددد ل ددد ل دددقل ٌدددليهل بعدددبل
هدددلطحل قط ادددعلقط نادددعلقطن دددنبلقط نادددعللاددد ل بلددد ل دددنبل ددد ل نن دددل  %71 %17نبددد لقط قطهة دددالردددلال
هنددد بل نعادددبلقطا قادددبة ان لل بددد لقطن دددنبلادددهل اادددبلقط ندددلٍ لق بدددع ل دددللعددد لقط دددل لادددهلا ٌدددابلقط ا دددبل
نبدددهلقطلع دددهل قط ددداءل طددد ل دددنبل%1لط ددد ل نن دددللهدددا ل  3ة يعددد يلقط دددن لادددهللندددليقللبددد لقطن ددد ل طددد لل
ٍناعدددبلقط دددعحل ادددهلق ٌدددابلقط دددهليدددييقيلااندددللقطن ددد لل ددد علق ىل نيفٌدددبل دددلليعندددهل علعندددل لاعهدددبل
نادددع لط ددداهلق قًدددهلادددا لل دددا علق ن دددليلنبددد لقط قادددعبل ئ قننلة دددللادددهلقط ندددلٍ لقط دددهليعلفدددالااندددلل
قط عحلااوع لااهلق ىلاا ل ل
دددقلهدددا ل 3لي ًدددحل دددنبللندددليقلقط ادددلزقللقط دددهلل دددا ل لط قادددعبةللاددد ل بلددد ل  20607للالز ة دددال
لنلينددد لاناددداعلل دددالزقيللادددهل ددد ل دددقل ٌدددليهلقطع دددل ل قط ا دددبللاددد ل بلددد ل دددنبل ددد ل نن دددلل %25ل
 % 31لنبددد لقط قطهة لددد ببل نعادددبل قادددعبلادددهل ادددَل نعادددبلقطا قادددبلة ان دددلل بددد لادددهلا ٌدددابلقط ددداءل
قط اددددعلقط ناددددعل بعددددبلهددددلطحل طدددد ل ددددنب 10 10ل  11نبدددد لقط دددد قطهلهندددد بل هندددد بلهددددعبل نعاددددبل
قطا قابةبعيعبل  4ل
يال ل قلبعيعب  4علقهب لقط الزقللل ا ل لط قاعبل عنل لابع ل عللالزقللقط هلل ا ل لط قاعبلا نعل
قلقط الزقللقط هلل ا لااحةط قلل نليقللب لقطييلي لاناالا نلللييقيل ل ل ناعلاهلر ل ل نعابلقطا قابللط ننلل
با ل زل للاهلهن بل نعابلقطا قابة هلذ ع للال ل علذط ل قهال ط لٍناعبلقط عحلافهلقط نلٍ لقط هل
يييقيلاانللق لفلزلقط عحللا لقط الزقللقط هلل ا ل لط قاعبل قطع له احلللل ل
للصذٔل( )3عذد انحٍاصاث انخً حغمى بانٕاعطت ٔانغٍح فً يُطمت انذساعت
ل
%
حٍاصة انٕاعطت
%
حٍاصاث انغٍح
انمعاء
ل
25
5252
9.
205
قطع ل
ل
13
2613
1
7
نبهلقطلع ه
31
6444
1
13
قط ا ب
11
2278
17
371
بعبلهلطح
10
2059
71.
1552
قط اعلقط ناع
10
1960
1
33
قط اء
100
20607
100
2182
قط ا ز ل
انًصذس :يٍ عًم انباحذ باعخًاد عهى يذٌشٌت انضساعت فً يحافظت يٍغاٌ,لغى األساظً,غٍش يُشٕسة2918,
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خشٌطت ()2عذد انحٍاصاث فً يحافظت يٍغاٌ

ل

من عمل الباحث باالعتماد على وزارة التخطيط ,الجهازل المركزي لالحصاء,بيانات 2018
ل
خشٌطت ( )3حضى انحٍاصة فً يحافظت يٍغاٌ

ل

ل
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خشٌطت ( ) 4انعاللت بٍٍ انغٍح ٔانٕاعطت فً يحافظت يٍغاٌ

خشٌطت ()4ٔ3يٍ عًم انباحذ باالعخًاد عهى ٔصاسة انخخطٍػ ,انضٓاص انًشكضي نالحصاء,بٍاَاث 2918

ل
ل
خايغا انحٍاصاث انًًهٕكت ٔانًؤصشة (:) leased holdings and owned

ل

بدددغلندددايلقط ادددلزقللقط ب دددبلادددهل نعادددبلقطا قادددبل  11598لادددلز لة طاددداللنلينددد لندددايلقط ادددلزقللقط ب دددبل
ل ددد لقطاٌدددلءل دددللادددهلهدددا ل  4بعيعدددبل  6ةانادددال دددالهدددلءل ددد ل دددقلا ٌدددابلنبدددهلقطلع دددهل لقطع دددل ل
قط ا دددددبل لط عقلددددد لق طددددد ل لاددددد ل بدددددغلل دددددنبلندددددايلقط ادددددلزقللقط ب دددددبل  %30 %18 %16نبددددد ل
قط قطهة ل دددد ل عاددددئلنيلقط ل اددددبلنبدددد لردددد ل نعاددددبل قاددددعبلردددد ل ل اددددَل نعاددددبلقطا قاددددبة ان للقل دددد ل
ٌددددليهل بعددددبلهددددلطحل قط دددداءل عقلدددد لق دددد ل نن ددددلل.لادددد ل بددددغل ددددنبل دددد ل نن ددددلل  %14 %13نبدددد ل
قط قطهة ل دددد لعائلن ددددلل قط ل اددددبلنبدددد لردددد ل نعا ددددهلاددددهلقطاندددد بل قطاندددد بلقطلددددع ه .ان لللايبدددد ل ٌددددلءل
قط اعلقط ناعلقط علنبلق باعلةلا ل بلبل نب  %9لهن بل نعابلقطا قاب ل
ددللنددايلقط اددلزقللقط دد هع ل  9261للاددلز ل دداللنليندد لل دد لقطاٌددلءلهددا ل ل ةلااددال بددغلا ٌددابلقط اددعل
قط نادددعل قطع دددل ل قط ا دددبلقط عقلددد لق طددد لةلاددد ل بدددغل دددنبل ددد ل نن دددل  30 %25 %21نبددد لقط ددد قطهل
نبددد لرددد ل نعادددبل قادددعبلادددهلقط ادددَل قطلددد ل ة ان للقل ددد ل ٌدددليهلنبدددهلقطلع دددهل بعدددبلهدددلطحلقط عقلددد ل
قط ادددع للاددد ل بدددغل دددنبل ددد ل نن دددلل  12 %8نبددد لقط ددد قطهلة دددلعلق ددداقيعيلنبددد لرددد ل نعا ددداقلقلددداع لل
اهلقطل ل ل قطنل ابلاهلقطان بة ان للقل ل ٌلءلقط اءلقط علنبلق باع ل ن نبل  %4لبعيعب  5ل
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دددقلبعيعدددبل  8لقط دددهللنددداقلل ال دددبل ددداقلقط ادددلزقللقط ب دددبل قط ددد هعلل ندددعل علقهبددد لق ٌدددابلادددهل
نعاددددبلقطا قاددددبلذقلل دددد ل ال بة لادددد ننلءل ٌددددليهلقط دددداءلل نبددددهلقطلع ددددهللادددد لي نددددعل ددددقلقطلدددد ل
قط ه يلنب لقطيعيعبللااتلقط الزقللقط ب بلنب لقط الزقللقط هع ل
صذٔل ( )4عذد انحٍاصاث انًًهٕكت ٔانًؤصشة فً يُطمت انذساعت
قط ب ب
%
انًؤصشة
%
انمعاء
25
2321
18
2125
قطع ل
8
681
16
1905
نبهلقطلع ه
30
2793
30
3442
قط ا ب
12
1140
13
1471
بعبلهلطح
21
1952
9
1054
قط اعلقط ناع
4
371
14
1599
قط اء
100
9261
100
11598
قط ا ز ل
انًصذس :يٍ عًم انباحذ باعخًاد عهى يذٌشٌت انضساعت فً يحافظت يٍغاٌ,لغى األساظً,غٍش يُشٕسة2918,

ل
عادعا عذد انعًال(:)Number of Workers
بدددغلندددايلقطع دددل لادددهل نعادددبلقطا قادددبل  49325نل ددد ةل ددداللنلينددد لل ددد لق ٌدددابللهدددا ل ل 5ةاادددالهدددلءةل
دددددد ل ددددددقلا ٌددددددابل قط اددددددعلقط ناددددددعل قط ا ددددددبل قطع ددددددل ل لط عقلدددددد لق طدددددد لطلادددددد ل بددددددال ددددددنبل دددددد ل
نن ددددل %23 %14ل  % 29نبدددد لقط دددد قطهل .ددددالرددددلب ل نعاددددبل قاددددعبلاددددهلقط اددددَل قطاندددد بلقطلع ددددهةاتل
ٌدددددليهلقنبددددددهلقطلع ددددددهل قط دددددداءلاادددددداللرددددددلبقلقط عقلددددد لقط اددددددع لةلادددددد ل بددددددغل ددددددنبل دددددد ل نن ددددددلل
9%13 %11نبددد لقط قطهة ددداللردددلبقل نعا ددداقلق طددد لادددهلرددد ل ل نعادددبلقطا قادددبل قطنل ادددبلادددهلهنددد بل
نعادددبلقطا قادددبة لل ٌدددلءل بعدددبلهدددلطحلاادددالقل ددد لقطعلندددبلقطدددا اللةلاددد ل بدددغل دددن  %10ة ردددل ل نعادددبل
هلاع لهن بل نعابلقطا قابلبعيعبل  . 7ل
صذٔل ()5عذد انعًال فً حٍاصاث يُطمت انذساعت
نايلقطع ل
%
انمعاء
29
14531
قطع ل
11
5363
نبهلقطلع ه
23
11440
قط ا ب
10
4729
بعبلهلطح
14
6667
قط اعلقط ناع
13
6593
قط اء
100
49325
قط ا ز ل
للللانًصذس :يٍ عًم انباحذ باعخًاد عهى يذٌشٌت انضساعت فً يحافظت يٍغاٌ,لغى األساظً,غٍش
يُشٕسة2918,
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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خشٌطت ( )5عذد انحٍاصاث انًٕصشة فً يحافظت يٍغاٌ

انًصذس :يٍ عًم انباحذ باالعخًاد عهى ٔصاسة انخخطٍػ ,انضٓاص انًشكضي نالحصاء,بٍاَاث 2918
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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ل

خشٌطت ( )6انحٍاصاث انًًهٕكت فً يحافظت يٍغاٌ

خشٌطت ()7عذد انعًال فً يحافظت يٍغاٌ

ل

للللللللللللللللللللللللللللللل
ل

خريطة (6و)7من عمل الباحث باالعتماد على وزارة التخطيط ,الجهاز المركزي لالحصاء,بيانات 2018
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خشٌطت ( )8عاللت انحٍاصاث انًؤصشة بانًًهٕكت فً يحافظت يٍغاٌ

المصدر:من عمل الباحث باالعتماد على وزارة التخطيط ,الجهاز المركزي لالحصاء,بيانات 2018

انًبحذ انشابع (انخحهٍم انضغشافً)
أٔال(انخحهٍم بانخطابك انبصشي):
ياودددال لط عدددل لقطنودددع لقط عددددل ل ددداقلاةدددلللبددددعقيَلقط ادددلزقللقطع ق ددد لقط دددد اببلة اةدددللل دددل لقطددددا ل
قطودددفعقءلقطعل ددد لقط دددل الةا ب دددلل ل ددد لقطفةدددلللادددهلبعيعدددبلقط ادددلزقلل عدددل لادددهلقط زيدددال دددالاةدددللل دددل ل
قطددا لقطوددفعقءل ددلعلعدداقليطادد لنبدد للددئصاعلقط ادددلزقللاددهل ددل لقطددا لقطوددفعقءل قطع دد لهدد احلة دددال عل
عددععلاددهلعدداقلقط ن د ل وددب اقلقط عددل لقط دلتل عدد لق عنددل لقطفةددلللاددهلبعيعددبلقط اددلزقللنب د ل ددلليال بنددلل
ادددهلبعيعدددبل دددل لقطدددا لقطودددفعقءل ل عندددل لقطفةدددبلق طددد لادددهلبعيعدددبلقط ادددلزقلل دددالقطفةدددبلق طددد ل دددقل
بعيعدددبل دددل لقطدددا ل ع ددداقة للق عندددل لردددنبلقط دددلتلانددد لق عندددل لقطفةدددلللادددهلبعيعدددبلقط ادددلزقللادددهلاةدددللل
ق دد لا لا نددعل ننددلل علنددبل ل عنددل لقطفةددبلق طدد ل ددقلبعيعددبلقط اددلزقلل ددالقطفةددبلقطنل اددبل ددقلبعيعددبل دددل ل
قطا لقطوفعقء13ل ع اق ل
 1لاددديلقط ادددلز ل  : holding sizeدددقلبعيعدددبل ددديل ل9ل لي ٌدددحل علعندددل للدددعق َل ودددع ل ددداقل
ل زيددددالقة ددددل ل لادددديلقط اددددلز للادددد ل اددددال عل ب ددددللزقيلللادددديلقط اددددلز لزقي ل ددددل لقطددددا لقطوددددفعقءلاددددهل
نعاددبلقطا قاددبةللادد ل اددال علقطفةددبلق طدد لل ددقللادديلقط اددلز ل ددالق عندد لق عنددل للددلتل ددالقطفةددبلق طدد ل ددقل
ددل لقطددا لقطوددفعقءة ان للقهبدد لقطفةددلللق بددع ل ددالق عنادد لق عنددل لرددنبللددلتلةلادد ل اددالقطفةددبلقطنلطنددبل ددقل
لادديلقط اددلز لل ددالق عن د لق عنددل لرددنبللددلتل ددالقطفةددبلقطنل اددبل ددقلقة ل ة قطفةددبلقطعق عددبل ددقلقة ددل ل ددالق عن د ل
ق عنددل لرددنبللددلتل ددالقطفةددبلقطنلطنددبل ددقلقة ل ة قطفةددبلق باددع ل ددقللادديلقط اددلز ل ددالق عندد لق عنددل لرددنبللددلتل

DOI: 10.33193/IJoHSS.27.2021.340

199

ددالقط فةددبلقطعق عددبةل لادد ننلءلقطفةددبلقطنل اددبل ددقلنددايلقط اددلزقلل ددالق عدداللاة دداقلط دد ززل ددالقطفةددبلقطعق عددبل ددقل
ل لقطا لقطوفعقء .ل
 2لنايلقط الزقل  : number of holdingsل
ددقلبددا لقط ال ددبلقطنوددعيبل دداقل ددل لقطددا لقطوددفعقءل نددايلقط اددلزقللبعيعددبل ل ة اددال علعنددل للنلادد ل
ٍدددعي ل ب دددللزقيللندددايلقط ادددلزقلليدددييقيلقة دددل لةلاددد ل ادددال علاةدددبل قلدددال دددالا عناددد لق عندددل للدددلتل عدددهل
قطفةدددبلقطعق عدددبل دددقلندددايلقط ادددلزقلل دددالق عناددد ل دددالقطفةدددبلقطعق عدددبل دددقلقة دددل ةل ان دددلل ادددالاة ددداقل دددقلندددايل
قط ادددلزقلل دددالق عناددد لق عندددل لردددنبللدددلتل دددالقة دددل لة عدددهلقطفةدددبلق طددد ل دددقلندددايلقط ادددلزقلل دددالق عناددد ل
ق عنددل لرددنبللددلتل ددالقطفةددبلقطنل ادددبل ددقلقة ل ة قطفةددبلقطنلطنددبل ددقلنددايلقط ادددلزقلل ددالا عنادد لق عنددل لرددنبللدددلتل
دددالقطفةدددبلقطعق عدددبة ان للق عددداللقطفةدددبلقطنل ادددبل دددقلندددايلقط ادددلزقللصدددا ل عقلددد لط ددد ل دددالقطفةدددبلق بادددع ل
ن عدددا لصدددا لاةللة ددداط لقطفةدددبلق بادددع ل دددقلندددايلقط ادددلزقللق عدددالل نادددعقلط ددد ززل دددالقطفةدددبللق طددد ل دددقل
قة ل  .ل

 3لقط الزقللقط ب ب  :(owned holdingsل
دددقلبدددا لقط ال دددبلقطنودددعيبلبعيعدددبل 11ل ة ادددال علعندددل للنلاددد لٍدددعي ل ددداقلندددايلقط ادددلزقللقط ب دددبل
ة ادددبل دددل لقطدددا لقطودددفعقءللاددد ل الددد ل ب دددللزقيللندددايلقط ادددلزقللقط ب دددبلزقيللل ادددبلقة ل ةلاددد ل
اددال علاةددبل قلددا ل ددقلقطفةددللل ددالق عنا د لق عنددل للددلتل عددهلقطفةددبلقطنل اددبل ددقلنددايلقط اددلزقللقط ب ددبل ان ددلل
اددال علقهبدد لقطفةددللل ددالق عنادد لق عنددل لرددنبللددلتةللادد ل اددال علقطفةددبلقطنلطنددبل ددقلنددايلقط اددلزقللقط ب ددبل
ددداللق عناددد لق عندددل لردددنبللدددلتل دددالقط فةدددبللقطعق عدددبلة قطفةدددبلقطع عدددبل دددقلندددايلقط ادددلزقللقط ب دددبل دددالق عناددد ل
ق عنددل لردددنبللدددلتل دددالقطفةدددبلقطيل دددبل دددقلقة دددل ةل قطفةدددبلقطيل دددبل دددقلندددايلقط ادددلزقللقط ب دددبل دددالق عناددد ل
ق عندددل لردددنبللدددلتل دددالقطفةدددبلقطعق عدددبل دددقلقة ل ة ان دددلل ادددال علقطفةدددبلق طددد ل دددقلندددايلقط ادددلزقللقط ب دددبل دددال
ق عاللاة اقلط ززل القطفةبلقطنلطنبل قل ل لقطا لقطوفعقء .ل

 4لقط الزقللقط هي  : leased holdingsل
دددقلبدددا لبعيعدددبل دددي ل 12لبعيعدددبلقطعا دددبل ددداقل دددل لقطدددا لقطودددفعقءل دددالندددايلقط ادددلزقللقط ددد هع لةل
اددالللنلنددالاددهلق عنددل لاددهلقهبدد لقطفةددللللادد لق عدداللقطفةددبلق طدد لاة دداقل ددقل عنددللق هددبهلط دد ززل
دددالقطفةدددبلقطنلطندددبل قطفةدددبلقطنلطندددبل دددقلندددايلقط ادددلزقللقط ددد هع لق عدددالل ددداط لاة ددداقلط ددد ل دددالقطفةدددبلقطيل دددبل
ق بادددع ل دددقلقة دددل ل قطفةدددبلقطعق عدددبل دددقلندددايلقط ادددلزقللقط ددد هع لق عدددالل نادددعقلط ددد ززل دددالقطفةدددبلق طددد ل
دددقلقة دددل لة لاددد ننلءلقطفةدددبلقطنل ادددبل دددقلندددايلقط ادددلزقللقط ددد هع لقط دددهلق عناددد لق عندددل للدددلتل دددالقطفةدددبلقطنل ادددبل
دددقلقة ل ة قطفةدددبلقطيل دددبل دددقلندددايلقط ادددلزقللقط ددد هع لط نعنددد لق عندددل لردددنبللدددلتل دددالقطفةدددبلقطع عدددبل دددقل
ل لقطا لقطوفعقءلاهل نعابلقطا قاب .ل
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خشٌطت ( )9حضى انحٍاصة يع اإلَخاس فً يحافظت يٍغاٌ

ل

خشٌطت()19عذد انحٍاصاث يع اإلَخاس فً يحافظت يٍغاٌ

ل
خريطة (9و) 10من عمل الباحث باالعتماد على وزارة التخطيط ,الجهاز المركزي لالحصاء,بيانات 2018
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ل

خشٌطت ()11عاللت انحٍاصاث انًًهٕكت باإلَخاس فً يحافظت يٍغاٌ

خشٌطت()12عاللت انحٍاصاث انًؤصشة باإلَخاس فً يحافظت يٍغاٌ

ل

خريطة (11و) 12من عمل الباحث باالعتماد على وزارة التخطيط ,الجهاز المركزي لالحصاء,بيانات 2018
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 5لانحٍاصاث انغٍح( :)Sih holdingsل
دددقلبعيعدددبل  13لقط دددهلل ًدددحلقط عدددل لقطنودددع ل ددداقل دددل لقطدددا ل دددالندددايلقط ادددلزقللقط ددد هعل ادددال عل
قطعا دددبلل دددد علن دددابلةا ل عل ب ددددللزقيل لددد لنددددايلقط ادددلزقللقط ددددهلل دددا لادددداحلةل بدددبلقة ددددل لقطي قنددددهل
طبددا لقطوددفعقءلةلادد ل اددال عل قطفةددبلقطنل اددبل ددقلنددايلقط اددلزقللقط ددهلل ددا لادداحل ددالق عندد لق عنددل للددلتل ددال
قطفةددبلقطنل اددبل ددقلقة ل ة ان ددللقطفةددبلقطنلطنددبل ددقلنددايلقط اددلزقللقط ددهلل ددا لادداحل ددالق عندد لق عنددل لرددنبللددلتل
ددالقطفةددبلقطعق عددبل ددقلقة ددل لة قطفةددبلقطع عددبل ددقلنددايلقط اددلزقللقط ددهلل ددا لادداحل ددالق عن د لق عنددل لرددنبللددلتل
دددالقطفةدددبلقطعق عدددبل دددقلقة ل ة ان دددللق عددداللقطفة ددداقلق طددد ل ق بادددع ل دددقلندددايلقط ادددلزقللقط دددهلل دددا لاددداحل
ندددقل عن دددللق هدددبهلط ددد ززل عادددا.ةللاددد ل ادددال علقطفةدددبلق طددد لق عددداللصدددا لاةدددلللط ددد لط ددد ززل دددال
قطفةددبلقطعق عددبل دددقلقة ددل ل قطفةددبلق بادددع ل ددقلندددايلقط اددلزقللقط ددهلل دددا لادداحلق عدداللا دددالاةددلللط ددد ززل
القطفةبلق ط ل قل ل لقطا لقطوفعقء ل
: 6لانحٍاصاث انٕاعطت( : Wasta holdingل
دددقلبعيعدددبل  14لقط دددهلل ًدددحلقط عدددل لقطنودددع ل ددداقلندددايلقط ادددلزقللقط دددهلل دددا ل لط قادددعبل دددل لقطدددا ل
قطوددفعقءةل اددال عل قطعا دددبللٍعييددبل يدددبل دداقلقط لاددعيق.للاددد ل اددالقطفةدددبلقطعق عددبل ددقلندددايلقط اددلزقللقط دددهل
ل ددا ل لط قاددعبل ادداعلل ددالق عنا د لق عنددل للددلتل دداللقطفةددبلقطعق عددبل ددقل ددل لقطددا لقطوددفعقءل ان دللهددلءلقطفةددبل
ق طدد ل قطنل اددبل ددقلنددايلقط اددلزقللقط ددهلل ددا لادداحل انن ددللرددنبلق عنددل للددلتل ددالقطفةددبلق طدد ل قطنل اددبلل ددقل
دددل ل قطدددا لقطودددفعقءة قطفةبلقطيل دددبل دددقلندددايلقط ادددلزقللقط دددهلل دددا ل لط قادددعبل دددالق عناددد لق عندددل لردددنبل
لددلتل ددالقطفةددبلقطيل ددبل ددقلقة ل  .لادد ننلءل قطفةددبلقطنلطنددبل ددقلنددايلقط اددلزقللقط ددهلل ددا ل لط قاددعبل ادداعلل ددال
ق عاللاة اقلط ززل القطفةبلقطيل بل قلقة ل ل
 7عذد انعًال( : Number ofLaborersل
ددقلبددا لبعيعددبل ل 15ل اددال علقطفةددبلق باددع ل ددقلنددايلقطع ددل لطب اددلزقلل ددالق عندد لق عنددل للددلتل ددالقطفةددبل
ق باددع ل ددقل ددل لقطددا لقطوددفعقءةل ان ددلل اددال علقهب د لقطفةددلللق بددع ل ددالق عنا د لق عنددل لرددنبللددلتةللا د ل
اددال علقطفةددبلق ط د ل ددقلنددايلقطع ددل ل ددالق عن د لق عنددل لرددنبللددلتل دداللقطفةددبلقطنل اددبل ددقلقة ددل ةل قطفةددبلقطنل اددبل
ددقلنددايلقطع ددل ل ددالق عنا د لق عنددل لرددنبللددلتل ددالقطفةددبلقطنلطنددبل ددقلقة ل ة قطفةددبلقطنلطنددبل ددقلنددايلقطع ددل ل ددال
ق عنادد لق عنددل لرددنبللددلتل ددالقطفةددبلقطعق عددبةل لادد ننلءلقطفةددبلقطعق عددبل ددقلنددايلقطع ددل لطب اددلزقللط ن عددالصددا ل
اةلللط ززل القطفةبلقطع عبل قل ل لقطا لقطوفعقء .ل

ل
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خشٌطت () 13عاللت انحٍاصاث انغٍح باإلَخاس فً يحافظت يٍغاٌ

ل

خشٌطت (  )14عاللت انحٍاصاث انٕاعطت باإلَخاس فً يحافظت يٍغاٌ

خريطة (13و) 14من عمل الباحث باالعتماد على وزارة التخطيط ,الجهاز المركزي لالحصاء,بيانات 2018

DOI: 10.33193/IJoHSS.27.2021.340

ل
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خشٌطت ( )15عاللت عذد انعًال باإلَخاس فً يحافظت يٍغاٌ

ل

ل
ل
صل ال لقط با ل ن يلقط عب لللقطالعقاه  : Gisل
 scatter plot arcgisل
اليلقط نعنعلا لقط ل

خريطة (14و) 15من عمل الباحث باالعتماد على وزارة التخطيط ,الجهاز المركزي لالحصاء,بيانات 2018

يعدددععل ددديلقط عب دددلللقطالعقادددهلنبددد لق ددد ل ا ندددبل دددقلقطدددن يل قهنندددللل باددد لقطنال دددللل علطا ندددللندددقل
ٍعيدددد لقادددد ع ل لقط لادددد بل لذطدددد ل ددددقلبددددا ل ددددَلعدددداةلقط عب ددددللل عنددددللقطالعقاددددهل ادددد ل لدددداقصاللل
عاندددب 14ةا لعددد ل دددلتل دددلييلنبددد لقط لاددد بلليع ددد لنبددد له دددال ليدددييقل ل باددد ل بدددعق لل ل زيدددالقطنال دددللل
قط عب ددددلللقط ل اددددب 15ة عدددداةلا ددددبللع دددد لنبدددد له ددددال يبددددل ل علطاددددبل ل بادددد ل نددددعىل بددددعق ل
قط عب لللقط ل ابل قط هفابل عاقعل اي 16ل
ل عايلقط لطا لاهل يلقط عب لللقطالعقاهل.ل ل زلقطنال للل .قللب لقط لطا لع لقط با ل اليلقط نعنعلا ل
قط ل ل 17 scatter plot arcgisة ا لقطيع قللع ل ف حل ع ل جل يلقط عب لللقطالعقاهل اع ل ط ل
يعلز  Graphsللاهلقطل ل صيلقب ال لقةيعلزل  create scatterplot matrixةل نعلطنلل لاا ل
اانل  fieldsةاانللقطع ق لقط اببل عهلن ق لقط الزقلل قطعل لقط ل ال ع لقة ل ل للاهلر ل 2ل ل
ل
ل
ل
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شكم (ٌٕ )2ظح خطٕاث انخحهٍم بانخشخج أٔ انخبعزش

ل

أنًصذس :يٍ عًم انباحذ باالعخًاد عهى() Gis
عل دد لقطعا دددبل ددداقل لادددعيقلقلدداع لليددد صعلادددهلق بدددعللي بدد للل ددد ل ددد لقط دددئصاعل ي ددقل ععادددبلذطددد ل دددقل
قطلددد ل  3ةللاادددالل ددد علقطعا دددبل ل بدددبلة دددالل ددد علقطعبادددبل يدددبل ددداقلقط لادددعيقلة دددالل ددد علقطعا دددبلًدددعافبل
اقلقط لاعيقة ال لل هالنا بلاهال ل
شكم ( )3إشكال انعاللاث

أنًصذس يٍ عًم انباحذ باالعخًاد عهى() Gis

ل

ل
دددقلبدددا لقطلددد  1لقطدددا ليدددنقلقطعا دددبل دددقل دددل لقطدددا لقطودددفعقءل ندددايلقط ادددلزقللقط دددهلل دددا لادددا لةل
قطلددد ل  2لقطدددا لي ًدددحلقطعا دددبل ددداقل دددل لقطدددا لقطودددفعقءل قط ادددلزقللقط دددهلل دددا ل لط قادددعبلة قطلددد ل
 3لقطدددا لي ًدددحلقطعا دددبل ددداقل دددل لقطدددا لقطودددفعقءل ندددايلقطع ل ة قطلددد ل  4لقطدددا لي ًدددحلقطعا دددبل ددداقل
دددل لقطدددا لقطودددفعقءل لاددديلقط ادددلز ل قطلددد ل  5لقطدددا لي ًدددحلقطعا دددبل ددداقل دددل لقطدددا لقطودددفعقءل ندددايل
قط الزقللقط هع ل قطل  6لقطا لي ًحلقطعا بل اقلقة ل ل نايلقط الزقللقط ب ب ل
علقطعا دددبل ددداقل دددل ل قطدددا لقطودددفعقءل ددداله اددداللبددد لقطع ق ددد لةعدددهلنا دددبلٍعييدددبلةا ل عل دددل لقطدددا ل
قطودددفعقءليدددييقيل ب دددللزقي للبددد لقطع ق ددد لاددد قءل ل ددد ل نفدددعي لاتل ا عدددبة ل علردددنبل ادددعبلادددهلقهبددد ل
قطعا لللاهلقهب لقطنالٍ ل
ل
ل
ل
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ل

شكم()5لللللللللللللللللللللللللللشكم()6للللللللللللللللللللللللللللشكم()7
انعاللت بٍٍ اإلَخاس ٔانحٍاصاث انغٍحٍت انعاللت بٍٍ اإلَخاس ٔانحٍاصاث انٕاعطت انعاللت بٍٍ اإلَخاس ٔعذد انعًال ل

ل

أنًصذس يٍ عًم انباحذ باالعخًاد عهى() Gis
شكم()9
شكم()8
انعاللت بٍٍ اإلَخاس ٔحضى انحٍاصة

ل

ل
شكم()19

انعاللت بٍٍ اإلَخاس ٔانحٍاصاث انًؤصشة

ل

أنًصذس يٍ عًم انباحذ باالعخًاد عهى() Gis

انعاللت بٍٍ إَخاس ٔانحٍاصاث انًًهٕكت

ل

ل

ل
صلطنل قط با لقةلوليه :ل
 1لانابلق لنلٍ  : correlationل
اادداللدديلقادد ياقتلهددالبلق لنددلٍلقطن دداَلطب لدد لنددقل دد لعدداةلقطعا ددبل قلالعنددللانددهل ددالي دد علٍعييددبلا ل
يدددييقيلل دددل لقطدددا لقطودددفعقء لقط لادددعلقط دددل ال ل دددالزيدددلي ل ددد ل دددقل لادددعقللقط ادددلز ل لقط لادددعلقط ددد ا ل ل
قطع دددد لهدددد احلايٌددددلل.لل ددددعق زلقطعا ددددبل دددداقل ل0ل-ل1+ل لالطوددددفعليعنددددهلا دددد لطددددا لعنددددل لنا ددددبل دددداقل
قط لادددعيقلةل قط قلددداليعندددهلنا دددبللل دددبل ب دددللق ع ددد ل ا دددبل عل ددد لق لندددلٍل دددقلقط قلدددال ل ددد لقطعا دددبل
يبل ب للق عالنقلقطوفعل ل لًعافب .18ل
لا د ل اددالقطعا ددلللقطععييددبلااددَلاددهلنا اقةعددهللادديلقط اددلز للا د ل ل د لقطعا ددبلاا د ل يددبللا د ل بل د ل
 0.76ة لادددعلقط ادددلزقللقط ب دددبللاددد ل بلددد ل ا ددد ل 0.70ل عدددهلنا دددبل يدددبلايٌدددلةل دددللقطعا دددللل
قط ددددبنابلانددددهلب دددد لنا ددددللل عددددهل دددد ل ددددقلقط لاددددعقللقط اددددلزقللقط ددددهلل ددددا ل لط قاددددعبة نايلقطع ددددل ل
ة نددددايلقط الزقلة قط اددددلزقللقط ددددهلل ددددا لادددداحلة قط اددددلزقللقط دددد هع للادددد ل بددددغل ا ددددبل دددد ل نن ددددلل
 0.09- 0.20- -0.32 -0.34 (0.35نب لقط قطهلها 6ل ل
 2عل لقط ايا  :( determinationل
ي لددد ل عل ددد لقط ايدددالندددقللف ددداعلقط نليندددلللقط ل ادددبل ددداقل لادددعقللقط ادددلز ل دددل لقطدددا لقطودددفعقءلادددهل
لا ددبل ا دددلع19لةلاددد ل بدددغلق ندددعللف ددداعلط عل ددد لقط ايددداللقة دددل لقطدددا لقطودددفعقءةلعددد ل ددداللاددديلقط ادددلز ل
لادد ل بددغل 0.58ل ةلصدديلهددلءةل عدداةل لاددعلنددايلقط اددلزقللقط ب ددبللادد ل بددغل 0.49ل صدديلهددلءةل عدداةل لاددعل
ندددايلقط ادددلزقللقط ددد هع للاددد ل بدددغ 0.12ل صددديلهدددلءل عددداةلقط ادددلزقللقط دددهلل دددا لادددا لللاددد ل بدددغل 0.11ل
ة ع ددداقلهدددلءةل عددداعيلقط لادددعقللق بدددع ل عدددهل ددد ل دددقلندددايلقط ادددلزقلل ندددايلقطع دددل ل قط ادددلزقللقط دددهل
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ل ددددا للادددداحل لط قاددددعبل قط ب ددددبلةلادددد ل بددددغل دددد ل نن ددددلل 0.10ل 0.04ل 0.008 0.11ل  0.002نبدددد ل
قط قطهلها ل  6ل
 3لانابلق لنلٍلقط عاي  : Multiple correlationل
ددلل لاناددبلق لنددلٍلقط عددايةل عددهلنا ددبلقطع ق دد لقط دد اببل ا عددبل عددهلعنددلل لاددعقللقط اددلز لقط ددنال ددال
قط لاددعلقط ددل ال عددهلعنددلل ددل ل قطددا لقطوددفعقءلاددهل لا ددبل ا ددلعلةلادد ل ل دد لنا ددبلٍعييددبل يددبللادد ل
بغل ا بل عل لق لنلٍلقط عايل انن لل  0.99لها 6ل ل

 4قب نل ل Tل  :( Testل

20

ي ددد ياتلقب ندددل ل Tل لط ععادددبلقطعا دددبلقط عن يدددبل ةلاددد لقهدددع لقب ندددل ل Tل لط ععادددبلل عن يدددبلق لنلٍدددللل
قطن ددداعبل ق لندددلٍلقط عدددايلنندددالي هدددبللعيدددبل  5ل ددد لقطنادددبل  0.20لا ل ددد لصاصدددبلق لندددلٍل عن يدددبل
عددهللادديلقط اددلز ل نددايلقط اددلزقللقط ب ددبلل ق لنددلٍلقط عددايللادد ل بلدد ل Tل لقط دد بلط دد ل نن ددلل
2.04ل 1.70ل 3.88ل نبدددد لقط دددد قطهلط دددد علل  Tلقط دددد بلق نددددعل ددددقل Tل قط اا طددددبللادددد ل بلدددد ل
1.47ل ة ان دددلل ادددال عل اادددبلق لنلٍدددلللهادددعل عن يدددبلط ددد عل Tل لقط ددد بلقهدددلعل دددقل Tل لقط اا طدددبل
للاهلها  6ل

(:ل

 5ق ل لطابل probability
قادددد ياتلاددددهلعدددداقلقطن دددد للاناددددبلق ل لطابة لفاددددالق ل لطاددددبل علقط لاددددعل ددددقل لاددددعقللقط اددددلز لطدددد لق صددددعل
ق نددعللاددهلقة ددل ل ب ددلل بددبل ا ددبلق ل لطاددبل ددقلقطاددا ل ددي ليالدد ل عللددجلقط اددلز لطدد لق صددعلق نددعل
ادددهلقة دددل للاددد ل بل دددهل ا دددبلق ل لطادددبلااددد 0.09ل ةصددديلهدددلءةل عددداةل لادددعلقط دددا ل ندددايلقط ادددلزقلللاددد ل
بدددغل ا دددبلقل لطادددبل ددد ل نن دددل 0.14ل  0.25لنبددد لقط ددد قطهلة ان دددلللددداي ل لادددع لقط قادددعبل ندددايلقطع دددل ل
ا بلق ل لطابلط نبغل ا بل ل نن لل 0.52ل 0.81ل نب لقط قطهلها ل ل 6ل
صذٔل( )6بعط انخمٍُاث اإلحصائٍت نهعاللت بٍٍ انحٍاصاث ٔإَخاس انزسة انصفشاء

زلقطنللٍ ل
نايلقط الزقل
لايلقط الز
نايلقطع ل
ااح
قاعب
ب بل

قط ايا ل ق لنلٍل عل ل
ق ل لطاب ل ق لنلٍ ل ) Tل
بل
قط
قط عاي ل قط ايا ل
0.98 0.99
0.10 -0.58
-0.32
0.25
0.58
2.04
0.76
0.09
0.04 -0.35
-0.20
0.81
0.11 -0.62
-0.34
0.14
0.008 -0.05
-0.09
0.52
0.49
1.70
0.70
0.06
0.12 -0.68
0.350.07

هع ل
انًصذس :يٍ عًم انباحذ باعخًاد عهى حمٍُت(ٔ,) spssباالعخًاد ()1بٍاَاث يذٌشٌت صساعت فً يحافظت يٍغاٌ
نغُت )2(,2918بٍاَاث ٔصاسة انخخطٍػ انضٓاص انًشكضي نإلحصاء,بٍاَاث غٍش يُشٕسة2918,

االعخُخاصاث(: (Conclusions
 1بدددغل عددددا للاددديلقط اددددلز ل  39ي ددديةللادددد لللنلينددد لقطن ددددنبلانادددال عدددديلق ٌدددابلقنبدددد ل دددقلقط عددددا لل
اٌلءلنبهلقطلع هل قطنعيلق بعلق ل اابلقط للبل ناقيلقط لع ل
 2لددددييقيلقط اددددلزقللقط قاددددعبل ددددالزيددددلي لق لفددددلزلقط ددددعحةل لادددد ل ب ددددلل دددد لقط ددددعحل قطع دددد لهدددد احل ددددالل
قط الزقللقط ا ابلا نلللا ل الزيلي لقط عحل لييقيل ال ببللقط عح ل
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 3لاندددعللاددداتلقط ادددلزقللقط ب دددبلندددقلقط ددد هع لادددهل ٌدددليهلقط ددداءل نبدددهلقطلع دددهلة ان دددلل ادددال عل اادددبل
ق ٌابل ل لذقلل ل ال ب .ل
 4يييقيلنايلقطع ل لقطعل باقلاهلقط الز لقط قلا ةل الزيلي ل ناقيلقط لعلاهلقطاٌلء ل
 5ل دددقلللاددد لق عندددل ل ادددال عللاددديلقط ادددلز ل دددالق عنددد لق عندددل للدددلتل دددالقطفةدددبلق طددد ل دددقل دددل لقطدددا ل
قطوفعقءة ان للقهب لقطفةلللق بع ل الق عنا لق عنل لرنبلللت ل
 6لندددايلقط ادددلزقلل ادددال علاةدددبل قلدددال دددالا عناددد ل ق عندددل للدددلتل عدددهلقطفةدددبلقطعق عدددبل دددقلندددايلقط ادددلزقلل دددال
ق عنا ل القطفةبلقطعق عبل قلقة ل ةل ان لل االاة اقل قلنايلقط الزقلل الق عنا لق عنل لرنبلللت ل
 7ل لطن دددنبلطعدددايلقط ادددلزقللقط ب دددبل قط ددد هع ل ادددال علاةدددبل قلدددال دددقل ددد ل نن دددللينعنددد لق عندددل للدددلتل ان دددلل
اال علقطفةلللق بع لاهلقهبننلللنعن لق عنل لرنبلللت ل
 8ادددهلندددايلقط ادددلزقللقط دددهلل دددا لادددا لل ادددال علقط نلاددد ل انندددلل ددداقل دددل لقطدددا لقطودددفعقءلي ددد علن دددهل
نب لقطع ل قللالزقللقط قاعبلقط هللقزيقيللٍعييل ل
 9ادددهلقط بادددد ل قاددددعبل ددديلقط عب ددددلللقطالعقاددددهل ادددال عللقطعا ددددبل دددداقلقط ادددلزقللقطي قناددددبلل ي بدددد ل
ا قننلةل ل لقطا لقطوفعقءلي علٍعييلل ال بل لاهل لنللرنبل اعب .ل
 10اددهللاناددبلق لنددلٍللقطن دداَل قط عددايلقط ددهللاددا ل دد لقطعا ددبل دداقلقط لاددعيقةل اددال عللقطعا ددبل يددبلاددهل
عٌنلل ًعافبلاهلقطنعيلق بع ل
 11ان دددلل ادددال علادددهل عل ددد لقط ايا ةااددداللعق لددد ل ددد لقط ف ددداعلادددهل عل ددد لقط ايدددالط ندددليقلل دددل لقطدددا ل
قطوفعقءل قل ن لقط الزقلل اقلقط اعبل قطٌعافب .ل
 12لاهللانابلق ل لطابةل اال عللايلقط الز لطنللق صعلق نعلاهللزيلي ل ل لقطا لقطوفعقء .ل

انًمخشحاث(:)suggestions
لقط هللييال قلل ععابلقط نلينلللقط ل ابللقة ل لقطا لقطوفعقء ل
)1زيلي لقطا قاللل قطن
لقطالعقاادددبةل نددد ل ددديلقط عب دددلللقطالعقادددهل

 2زيدددلي لقاددد ياتلقط انادددلللقط ايندددبلادددهلقطا قادددللل قطن ددد
قط با لقةلوليه .ل
 3ل ايدددالقط ندددالقط نلاددد لطي قندددبلقطدددا لقطودددفعقءلادددهل لا دددبل ا دددلعلة علقط ندددالقط نلاددد لطددد لق صدددعل
ق نعلاهلزيلي لقة ل لة ق عليلنقلقط ع علقطا يبلقط ععاب ل
 4زيلي لقط با لقطي قنهة قطاع ىلط لنا لقطفالاقلاهلل لل لطا لقة ل ل
 5لددد ااعلقطعل دددبلقط نع ليادددبل ادددلي لقطناددد لقط نلادددنبل ق اددد ا ل قط يودددنلللقط دددهلل دددقللللييدددال دددقل ادددللل
قة ل ل
 6ر ل ن قللقطع ل قطني ةل لعناالقطعع ل ق ع لتل الي لقطع ل
 7ععابلبولينلقطا لقطوفعقءل قل ا ةل نابلقط عيبلقط هللن لاانل ل
 8للع يعلقطفالاقل قطعل باقلاهلعاقلقط ا ل قلبا لقطا قللقط ا ينابل قطنالاابلةقط هللييال فلءلقطعل ل قطفازل
اهلز قنبلعاقلقط و ل

انٕٓايش
ل ل با بل و ةقطناةبلقطعل بلطبن

لقطي قنابة عنعبل

 1الً لي ل للشةقطا لقطوفعقءةز قنبل
قطع ل لقط ع ييبة لاقية ا عللل ي لةم 6ل
https://agronomie.info/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9- 2
%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D8%A9 /%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1ل
 3هفهلز عيلةز قنبلقط لها لقط ابابةٍ1ةيق ل ا بل ااعلطبعنلنبل قطنلعلةي ل ة2015ةم 192ل
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 4لالً لي ل للشةقط وا لقط ل ةلم 6ل
 5ل اقلعلي ل ايةلقط نليقلقط ل هلطي قنبل ل ل و لقطا لقطوفعقءلاهل لا بلييلط ل ان ل
قةةهل عبلييلط ة بابلقط ع ابلطبعب تلقة ل ابلةهاعل نل لة2021لةلم 159ل
لن ا نلةاٍع لبلي
 6ايعيبلقطي قنبلاهل لا بل ا لعة يلقةلولءة ال للل2001قط 2018لةهاعل نل ل
 7ل ا لقطولل لقطعب قعةلنناقلهلللاطعنلي ةل اب لاهلق وليلقطي قنهةل لاقيةل عنعبلقط عل عةلقطعنعبل
ق ط ةل1966ةلم 286ل
يلقطاي [ةقطالعقاابلقطي قنابة عنع لق اب ة وعة1999تةلم 164ل
 8ل ال
 9لقط وا ل ف ل قطوف ب ل
 10لاب لننالقطعزق لنناةقطعا لللقط ل ابلطب الز لقطي قنابلاهل ٌلءلقطننايبة الطبل له اعةهل ع ل
لاقية با لقط ع اب ق قل را ةهاعل نل ةة1988تةلم 6ل
 11لننالقطيلط ل الننا ةلق ولييلللق ىل قةهازلقطي قنهةلاهلقطن عيبل قط عنا ةل عنعبلاب لعل
ق ن هةل لاقيلةل1977ةلم 168ل
 12لاب لننالقطعزق لنناةقط وا لقط ل لةم 6ل
 13ننليلعلريلبلطاةقط نليقلقط ل هلطب الز لقطي قنابلاهل لا بل قاَل نا نلل لط لعةاٍع لبل
لة بابلقط ع ابلق قل راةهل عبل لاقيلة2012ةم 12ل
قة هاعل نل
ي
ةقط نليقلقط ل هل قزلقط نلابلقط ل ابلاهل لا بل لاقيل لا ياقتل يلقط عب للل
 14را لءلقل القطان
ة بابلقط ع ابلق قل راةهل عبل لاقية2002ةم 155ل
قطالعقاهةل الطبل له اع هاعل نل
 15ي هل وعف للب هةاالااللل يلقط عب لللقطالعقاابةناقلقطل ةلقطالعع لة1988ةم 18ل
 16نبهلٍلععلرنا عةلقا ع ل للق ىلاهل نعابلقطا ل لا ياقتل يلقط عب لللقطالعقاهة الطبل له اعل
لة بابلقط ع ابلق الاابلةقطال عبلقط نوعيبلة2017ةلم 16ل
هاعل نل
 17ل الاعاالبلان لة يلقط عب لللقطالعقاهلقط فلعايل قط ن ط هاللةلهل عبلق زععلةقطالعع لة1987ل
ةم 7ل
 18ل ادددل هلقل ددداةننليلاطع ندددهل ز ابدددبل يدددليلنلرددد لقطعدددليهلةقةلودددلءل قطن اهدددبلادددهلقطالعقاادددبلة زق ل
قط عبايلقطعلطهل قطن لقطعب هلةهل عبل لاقيلة2012ةم 210ل
 19لننالقطعزق ل القطنعا هلةلق ا ياقتلق ن لط انالللقط ونا لقط ابلاهلقطا قالللقطالعقاابلةلهل عبل
لاقيلةل 1989لاقيةلم13ل .ل
 20ر لذ ةل ع لعللةق الطا لقط ابلاهلقطالعقاابلةيق لقطوفللةن لعلة2002ةم 343ل

انًصادس
ا لة لق ا ياقت لق ن لط انالل لقط ونا لقط اب لاه لقطا قالل لقطالعقااب لة لهل عبل

 1قطنعا هة ل ننا لقطعزق ل
لاقيلةل 1989لاقية ل
لقطي قنابة عنعبل
ةقطا لقطوفعقءةز قنبل ل ل با بل و ةقطناةبلقطعل بلطبن
 2للشة ل الً لي
قطع ل لقط ع ييبة لاقية ا عللل ي ل
لة لرا لء لقل اةقط نليق لقط ل ه ل قز لقط نلاب لقط ل اب لاه ل لا ب ل لاقي ل لا ياقت ل ي لقط عب للل
 3قطان
ة بابلقط ع ابلق قل راةهل عبل لاقية2002ة ل
قطالعقاهةل الطبل له اع هاعل نل
 4لب هةلي هل وعف ةاالااللل يلقط عب لللقطالعقاابةناقلقطل ةلقطالعع لة 1988ل
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 5بلطاة لننلي لعلريةقط نليق لقط ل ه لطب الز لقطي قناب لاه ل لا ب ل قاَ ل نا نل ل لط لعةاٍع لبل
لة بابلقط ع ابلق قل راةهل عبل لاقيلة 2012ل
قة هاعل نل
ي
 6بلانبلةل ل الاعااللة يلقط عب لللقطالعقاهلقط فلعايل قط ن ط هاللةلهل عبلق زععلةقطالعع لة 1987ل
 7اية ل ل اق لعلي ة لقط نليق لقط ل ه لطي قنب ل ل ل و لقطا لقطوفعقء لاه ل لا ب لييلط ل ان ل
قةةهل عبلييلط ة بابلقط ع ابلطبعب تلقة ل ابلةهاعل نل لة 2021ل
لن ا نلةاٍع لبلي
 8ز عيلةل هفهلةز قنبلقط لها لقط ابابةٍ1ةيق ل ا بل ااعلطبعنلنبل قطنلعلةي ل ة 2015ل
يلقطاي [ةقطالعقاابلقطي قنابة عنع لق اب ة وعة 1999ل
 9قطاي لةل ال
 10لر لذ ةل ع لعللةق الطا لقط ابلاهلقطالعقاابلةيق لقطوفللةن لعلة2002ة ل
 11رنا عة لنبه لٍلععة لقا ع ل ل لق ى لاه ل نعاب لقطا ل لا ياقت ل ي لقط عب لل لقطالعقاهة الطبل
لة بابلقط ع ابلق الاابلةقطال عبلقط نوعيبلة 2017ل
له اعل هاعل نل
 12لننا لقطعزق ة لاب لننا لقطعزق لةقطعا لل لقط ل اب لطب الز لقطي قناب لاه ل ٌلء لقطننايبة الطبل
له اعةهل ع ل لاقية با لقط ع اب ق قل را ةهاعل نل ةة 1988ل
 13ننا ة لننالقطيلط ل اةلق ولييلل لق ىل قةهازلقطي قنهة لاهلقطن عيبل قط عنا ةل عنعب لاب لعل
ق ن هةل لاقيلةل 1977ل
 14قطع نه لة لال ه لقل اةننلي ل ز ابب ل يلي لنلر لقطعليه لةقةلولء ل قطن اهب لاه لقطالعقااب لة زق لقط عبايل
قطعلطهل قطن لقطعب هلةهل عبل لاقيلة 2012ل
 15ل ا لقطولل لقطعب قعة لنناق لهلل لاطعنلي ة ل اب لاه لق ولي لقطي قنهة ل لاقية ل عنعب لقط عل عة لقطعنعبل
ق ط ةل 1966ل
 16ل ايعيبلقطي قنبلاهل لا بل ا لعة يلقةلولءة ال للل قل2001قط 2018لةهاعل نل ل
 17ايعيبلقطي قنبلاهل لا بل ا لعة يلق قًهة2018ة ال لللهاعل نل ل
 18زق لقط يعاَةة يلقةلولءلة ال للل 2001لة2002ةل 2003لة 2004لة 2005لةل 2006لة 2007لة2008ل
ة2009لة2010لة2011لة2012لة2013لة2014لة2015لة2016لة2017لة2018لة الق لهاعل نل ل
 19زق لقطي قنبلة يلق لولءلة ال للل2016لة2017لة2018ة ال لللهاعل نل ل
https://agronomie.info/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9- 20
%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D8%A9 /%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1ل
ل
ل
ل

ل
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