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 جاملةلخص

االنتمججاحلاوانيجالدعمع جالثمنا جلالقتصمدجالزراعي،جويسمهمجعسمهم جفةمل جيفجتوفريجاالحتامامتجالبشمي جاالسمسا ججةدُّيُ
جفضالً جواحلةلاب، جبملةلحوم جلةلصنمع جاملتمثةل  جاالولا  جوأصوافجوبذلكجتشكلجعصدراًجعنجتوفريجالكثريجعنجاملواد عهممججعنجاةلود

جوعةلاهجفم جتمبا جاحلاوانمتجتُ جيسهمجيفججأسمسمًجةدُّلةلدخل، جبشكلجعبمشم،جومتثلجازءا يفجالةمةلا جالزراعا جا جملجتكمةلهم
ججتكوينجدخلجالفالح.ج

واالنسم جرم جواليزالجيةتمدججبشكلججج،غذائامجعهممجملمجحتويهجعنجعوادجبموتانا جعملا ج جالثموةجاحلاوانا جتشكلجأسمسمًإججججججج
جحتامامتهمجالذاتا .مالزراعيجواليتجمتدهجبجربريجعةلىجعنتجمتهمجاليتجتؤلفجالنصفجالثمنيجعنجاالنتمج

 جعنجاحلاوانمتجااللاف ،جرمالغنممجواملمعزجواالبقمرجواجلمعوس،جإذجإ جعنطق جالدراسجعديدةًجمًتةلكجخمنقنيجأنواعمتوعنجهنمج
تقدرجبـججفاهمجإالجإنهمجعنطق جزراعا جععجتوفمجالثموةجاحلاوانا ج)جاستخماججالنفطج(جصنمع جالنفطاودجمتتمزجبملمغمجعنجو

تتوزعجبشكلجعتبمينجج،رأسجامعوسج(ج400رأسجعمعزجوجج146423عنج)ججفضالًجغنم،سجأرج51970رأسجبقمةجععجج(5832)
عنطق جالدراس جالبملغججلاغطي،جأسمةج(جج4341(جنسم جوبواقعج)جج21710يبةلغجحجمهمجالسكمنيجحواليجج)ج(جقمي ج76)جعةلى

جالثموةجاحلاوانا .جعتخذةجعماعيجعنجقبلجعمبيفهيجج2رمج785جةلزراع أراضيجغريجصمحل جلج،جوعنهم2رم(جج1655)جعسمحتهمج

حثجالثمنيجأعمجاملب،جج(الةواعلجالطباةا جاملؤثمةجيفجاالنتمججاحلاواني)ثالث جعبمحثجفمملبحثجاالولجتنمولجججدراس تضمنجالتججججج
جيفجحنيجخصصجاملبحثجالثملثجاىل،ج(الثموةجاحلاوانا جيفجعنطق جالدراس جتوزيعجالةواعلجالبشمي جاملؤثمةجيف)جفقدجحبثجيف

ج.فملنتمئججوالتوصامتج،(الثموةجاحلاوانا جيفجعنطق جالدراس جيفالةواعلجاحلامتا جاملؤثمةجبـ)

جم ،جاالعماض.وةجاحلاوانا ،جالدخل،جالسكمالثجالكةلممتجاالفتتمحا :

جشكةل جالبحثجبملتسمؤالتجالتملا :تتةلخصجعجعشكةل جالبحث:

جعمجالةواعلجاجلغمافا جاملؤثمةجيفجاالنتمججاحلاوانيجيفجعمرزجقضمءجخمنقني؟جج-1
جعمجصورةجالتوزيعجاجلغمايفجلالنتمججاحلاوانيجوهلجهنمكجعشكالتجتوااهجالرتبا جاحلاوانا جيفجعنطق جالدراس ؟جججججججج-2

جوهيجاالامب جاالولا جملشكةل جالبحثجوميكنجصامغ جفمضا جالبحثجعةلىجالنحوجالتملي:ججبحث:فمضا جال

هنمكجالةديدجعنجالةواعلجالطباةا جوالبشمي جواحلامتا جتؤثمجيفجتمبا جالثموةجاحلاوانا ججوالتبمينجيفجتوزيةهمجاملكمنيجيفج
جخمنقني.
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س جتتمثلجبمحلدودجاالداري جملمرزجقضمءجخمنقنيججوتتضمنججمموع جا جحدودجعنطق جالدراججاحلدودجاملكمنا جوالزعمنا جلةلبحث:
حتدهمجنمحا جقورهجتوججمشمالًجواحلدودجااليمانا جشمقمً،جأعمجعنجاجلنوبجفهيجعتحمددةجعـعجقضـمءججج،ج(جقمي ج76أريمفجتبةلغج)جج

ججج.2017،جأعمجاحلدودجالزعمنا جفهيجواقعجحملجعممجعندليج،جفملسةدي جواةلوالءجعنجاه جالشمق

جقدع ملا

ج.جويةتربجالةـماقج(1)%جعنجالدخلجالزراعي45.5يؤلفجاالنتمججاحلاوانيجازءاًجعهممًجعنجالدخلجالقوعيجالزراعيجويقدرجحبواليج
قـدجأههـمتجدراسـمتججججباةاـ جلتنماـ جالثـموةجاحلاواناـ .جوججججالغنا جبمملواردجالطجعنجاملد جوعنجضمنهمجعنطق جالدراس جبشكلجعمم

ا جذاتجفمئدةجغذائا جعملا جبملنسب جإىلجالغذاءجالنبمتي،جوإ جاالجتمهجالةممليجميالجإىلجزيـمدةججالتغذي جإ جاملنتوامتجاحلاوان
جإستهالكجاملنتوامتجاحلاوانا ج)جعنجحلومجوحةلابجوجباضجوانبجوغريهم(جوعنجهنمجتظهمجاالهما جلتحسنيجاالنتمججاحلاواني.

ج:يول:جالةواعلجالطباةا جاملؤثمةجيفجاالنتمججاحلاواناملبحثجاأل
همجحتدجعنجنّرممجإجتتأثمجاحلاوانمتجخبصمئصجالبائ جالطباةا ،جلذلكجتؤديجدوراجأسمسامجيفجحتديدجاالنتمججاحلاواني

جهنمكجعواعلجطباةا جعتنوع جتةملجعةلىجانتشمرجالثموةجاحلاوانا جوتنوعهمجوعقدرتهمجاالنتماا التوزيعجاجلغمايف،جالساممج

نواعجاحلاوانمتجيفجعنطق جاجلغمايفجألعدادجوأجلطباةا جاملؤثمةجيفجتبمينجالتوزيعلذلكجيتنمولجهذاجاملبحثجحتةلالجالةواعلجا؛
ج:اآلتيجوتتضمنج2017الدراس جلةممج

السطحجعنجأهمجالةواعلجاجلغمافا جاملؤثمةجيفجخمتةلفجعماحلجالةمةلا جالزراعا ،جلذاجفإ جإجيمدجطباة جسـطحجججيةدُّجالسطح:ج-1
رم جعمتبطمًجعنهمجيفجطباة ججوىلجاليتجتوااهجاملنتججالزراعيجعماملمحةل جاألجةدُّاعي،جتُاالرضجاليتجتتفقجععجطباة جاالنتمججالزر

احتامامتجزراع جالنبمتمتجأوجتمبا جاحلاوانمت،جسواءجبشـكلجعبمشـمجيفجعـدلجالتفضـالجالمعـويجأوجتمباـ جاحلاوانـمتجعةلـىججججججججج
املتموا ،جوالتنجحجتمباتهمجيفجاملمتفةمتجالةملا جوجإختالفجأنواعهم،جفنجدجأالبقمرجحتبذجالمعيجيفجاملنمطقجالسهةلا جوالمعةلا 

ج(جج2)ج.جورـــــــــــذلكجاحلـــــــــــملجبملنســـــــــــب جاىلجحاوانـــــــــــمتجاالغنـــــــــــممججالصـــــــــــخمي ،ججواالراضـــــــــــي
بإستثنمءجبةضجاملسمحمتجالواقة جيفجاملقمطةمتجالواقة جإىلجشمقجواجلنوبجالشمقيججتكو جعةلىججإ جمس جاالستواءجيفجخمنقنيججج

واملتمثةل جبـأازاءجعـنجعقمطةـمتجحـمججقـمةجوجتفمقـ جوالدرـ جونمودوعـم ججججججججججج(3)داراًجعنجاجلبمل،وجإحنجهائ جتاللجأقلجإرتفمعمً
سـمعدتجعةلـىج ـوجالثـموةجاحلاواناـ جوخمصـ ججججججج،جهـذهجاملقمطةـمتجججوبةلكمن جوعةليجصغمجوناكن جوجباك جورمنيجعمسيجورـمنيجبـزجج

املدين .جورذلكجاحلـملجفامـمج ـصجتمباـ جججججاالغنممجحاثجتتوفمجأراضيجواسة جخمصص جلةلمعيجيفجاملقمطةمتججاجلنوبا جملمرزج
غـريجصـمحل ججججتتـوفمجاراضـيجسـاحا جواخـملجصـبخ ج)جذاتجعةلوحـ جعملاـ ججججججججإذاملقمطةمتجالشمملا جوالغمبا جعنهـمج،ججاالبقمرجيف

ج/جقوالي(.ج12لةلقملجالواقة جضمنجعقمطة جججعتخذةجرممعىجلذاجفهي،جلةلزراع جرغمجتوفمجاحلص جاملمئا جهلم
جةـدُّجيُجإذجج(4)أهما جوتأثرياًجبشـكلجعبمشـمجيفجشـكلجاالحاـمءجوتوزيةهـمجورثمفتهـم.جججججججاملنمخا جهيجأرثمهمطجإ جالضوابجأملنمخ:ج-2

تـأثريهجاملبمشـمجوغـريججججاملنمخجأبمزجعواعلجالبائ جالطباةا جتأثرياًجعةلىجاجلمنبجاحلاويجاملتمثـلجبمالنسـم جوالنبـمتجواحلاـوا جلجججج
متجعتطةلبمتجالرتبا جعـنجج تمرجعمبواجاحلاوانجتهنمصمجاملنمخا جوفقمًجلنوعاَتتفموتجإنتماا جاحلاوا جبإختالفجالةجاملبمشم،جإذ
جسكنجوغذاء.

وتربزجأهما جاملنمخجبشكلجعبمشمجيفجتمبا جاحلاوا جعنجخاللجتأثريهجعةلىج وجوفةملامتجوتنوعجالثموةجاحلاوانا ،جورذلكجعةلىجج
تأثريجاملنمخجاليقتصمجيفجتبمينجالتوزيعجاملكمنيجلالنتـمجججالنبمتجالذيجيةتربجغذاءجاحلاوا ،جوعةلىجاالرضجاليتجيةاشجعةلاهم،جف
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نسم جبهذاجالةمعلجوأعطمهجدرا جربريةجعنجاالهما ،جأالعمجلذلكجعينجاإلج؛وإ مجيفجالتحكمجبنوعاتهجورماتهجاحلاوانيجفحسب،
ج(ج5)الذيجقمدجاىلجختصاصجحقلجعتمازجيهتمجبذلكجاالثمجعنجخاللجاملؤشماتجاملتخصص جيفجاملنمخجالزراعي.

وجالتتمجاحلامةجبدونهجفهوجج؛جوالضوءجعةلىجسطحجاالرضجاالشةمعجالشمسيجاملصدرجالمئاسيجلةلحمارةجةدُّاالشةمعجالشمسي:جيُجج-أ
الةنصمجاملسؤولجعنجمجاعجالفةملامتجاحلاوي ،جفمالشة جالشمسا جالواصةل جاىلجسطحجاالرضجتتألفجعنجأشة جفوقجبنفسجا ج

جعم جغري جوأشة  جضوئا ( ج) جعمئا  جعفادةجوأشة  جوهي جبهم جالشةور جوالميكن جالتُمل جالبنفسجا  جفوق جفمالشة  جحماري (، ج) ئا 
ججلةلكمئنمت جفاتمعنيج جينشطجتولاد جاالشة  جهلذه جتةمضجاحلاوا  جإ  جإذ جعةقول ، جبكمامت جتصل جلتكوينهججDعندعم يفجاجلةلد

يفجالةةلفا جيفجاملنمطقجاليتججDجوالضموريجملنعجحدوثج)جلنيجالةظمم(،جلذلكجينصحجعمبواجاحلاوانمتجبضمورةججتهازجفاتمعني
جج(6)ينخقضجفاهمجضوءجالشمسجخاللجفصلجالشتمء.

ألنهمجتؤثمجعةلىجشبكا جالةني،جرذلكجتةتربجهذهجاالشة جج؛جأعمجاالشة جاملمئا ج)جالضوئا (جفإنهمجتةملجعةلىجإنتمججحمس جالبصمج
جحملـ جسـقوطهمجالكثاـفجالـذيجيـؤذيجشـبكا جججججججضموري جلةلنبمتجلةلقاممجبةمةلا جالرترابجالضوئي،جوإنهـمجالتضـمجبملصـح جإالجيفججج

واـدجإ جالةلـو جاالبـاضجلةلشـةمجأوجالـميشججججججإذْجإ جلو جفموةجاسمجاحلاوا جحيددجرما جأشة جالشمسجالواصـةل جإىلجاسـمه،جججالةني.
جيفجحـنيجإ جالةلـو جاالصـفمجواالوـمجوالطباةـ جالنمعمـ جوججججججج،يةكسجأغةلبجاالشة جغريجاملمئا جوجيةكسجبنسب جأقلجاالشة جاملمئا 

الرباق جلفموةجاجلسمجتقةللجبصورةجاادةجعنجالتأثرياتجالسائ جالشة جالشمسجعةلىجاحلاوا ،جوهـذهجالصـف جعـنجالةواعـلجالـيتجججججج
جاالبقمرجواالغنممجواملمعزجيفجعنطق جالدراس جعةلىجالتأقةلمجععجأشة جالشمسجالقوي جيفجفصلجالصاف.جسمعدت

اليتجتؤثمجتأثرياجعبمشـماًجعةلـىجتوزيـعجاحلاـمةجاملختةلفـ جفـوقجسـطحجججججججججدرا جاحلمارةجعنجعنمصمجاملنمخجةدُّدرا جاحلمارة:جتُج-ب
االرض،جواليتجتؤثمجبصورةجعبمشمةجعةلىجإنتمججوتوزيعجوإنتشمرجاحلاوانمت.جولكيجحيمفظجاحلاوا جعةلىجحـمارةجاسـمهجبصـورةجججج

أوججهجالدراـ جإرتفمعـمًججثمبت جفمنجالضموريجأ جيكو جفقدا جاحلمارةجيفجحملـ جالتـواز جعـعجإنتـمججاحلـمارة،جوإ جأيجتغـريجهلـذججججججج
عـنجججºمج4.4تشريجالدراسمتجإىلجإ جإرتفمعجأوجإخنفمضجدرا جاحلمارةجاسمجالبقمةجمبقدارجإذْجيسببجهالكجاحلاوا ،ججإخنفمضمًج

 جعةدلجدرامتجاحلمارةجيفجخمنقنيجعةلىجعـدارجالسـن جهـيججججوالبمردة.ججإاحلدجالطباةيجيسببجنفوقهمجبملصدع جاحلماري جاحلمرةج
ةلحاوانمتج)جاالبقمرجواالغنممجواملمعزجواجلواعاسج(جأ جيتأقةلمجعةهـمجواليسـببجدراـمتجاحلـمارةجعشـمرلجرـبريةجججججججمبستولجميكنجل

حمالتجالصدع جاحلماري جسـواءجاحلـمرةجأوجججأوجيسجلجملجيظهمجج،جإذحباثجيتةذرجعةلىجعمبيجاحلاوا جعدمجالقدرةجلةلساطمةجعةلاهم

ج.ج()يفجخمنقنيجالبمردةجخاللجالسنواتجاملمضا 

املختةلفـ جوعنهـمجاحلاوانـمتجججججهيجأحدجعنمصمجاملنمخجاليتجتةلةبجدوراًجرـبرياًجيفجحاـمةجالكمئنـمتجاحلاـ جبأشـكمهلمجججججعطمر:جأالج-ج
ج،وعالقتهمجبنموجالغطمءجالنبمتي،جفمالعطمرجتؤثمجإىلجحدجربريجيفجتوزيعجالنبمتـمتجوجدراـ جرثمفتهـمجوانـواعجوطباةـ ج وهـمجججججج

ؤثمةجبشكلجغريجعبمشمجيفجحتديدجنوعا جاحلاوانمتجودرا جتواادهم،جرممجإنهمجتؤثمجيفجأحدجالةواعلجالبائا جاملجةدُّوبملتمليجتُ
عةلمجأيجإنهـمجعـنجججج300تقعجضمنجاخلطجاملطميجججبصورةجعمع ججإ جعدين جخمنقنيوهلذاججج(7)حجمجاحلاوا جوطباةتهجو وهجأيضمً.

جلـبةضجالسـننيججالسـمقط جججةلتجرماـ جاالعطـمرجججسـججإذجععجإختالفجهذهجالنسـب جعـنجسـن جإىلجاخـملجججججاملنمطقجشبهجعضمون جاالعطمر
تذبـذبجوتنـمقصجاملسـتممجيفجرماـمتجاالعطـمرججججججج2000عـممججنـذججلوحظجيفجالفرتةجاالخريةجوخمص جعإذج،(8)رمامتجأقلججاملمضا 

                                                           
2018-2-12عقمبةل جععجالسادجعديمجاملستوصفجالباطميجيفجخمنقنيجبتمريخجج (ج 
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السمقط ،جويماحجالةةلممءجالسببجإىلجالتغريجاملنمخيجواليتجههمتجآثمرهمجبشكلجواضحجيفجأازاءجرثريةجعـنجسـطحجاالرضجوعنهـمجججج
(جج313977جوإ جهذهجالكما جرمفا جإىلجحدجعمجلنموجالغطمءجالنبمتيجيفجاالراضـيجاملخصصـ جلةلمماعـيجوالبملغـ ج)جججججج(9)اق.الةم
ج/جدرـ جوج14ج/جتفمق جو10/جرهميزجوج9/حمججقمةجوج8تقعجاجلزءجاالرربجعنجهذهجاملسمحمتجيفجاملقمطةمتجج،جو2رمج785)جدومن
رـمنيجبـزججج/جج25/جحممدجخضمجو24وجج/جناكن 23/جباك جوج22سيجالكبريججوج/جرمنيجعم21وجوعةليجصغمج/ج19وججبةلكمن ج/جوج18

دومنجأراضيجزراعا جساحا جج(ج4000)حواليجععجعسمحمتجاخملجعتفمق جضمنجاملنمطقجاالخملجبمالضمف جاىلجعسمح جتقدرجبـ
جمممّجمجالةشبجوالنبمتجالطباةيغريجعنتج جلةلزراع جإالجانهمجتنموجفاهجوهيجتكثمجفاهمجاملبمزلجوجاالانهمجصبخ جذاتجعةلوح جعملا 

إلختمذهمجعمعىجحلاوانـمتهمجوخمصـ ججججدرويشجوشاخجرحامجوقماعنيجوالكبا ججالقملج/قواليجوتشمل12اةلجعنجسكن جعقمطة ج
جج(10).االبقمر

ئاسـ جلبقمئهـمجججعنجاحملدداتجالمج،جبإعتبمرهماملامهجعنجأهمجاملواردجالطباةا جاملؤثمةجيفجالكمئنمتجاحلا جةدُّاملواردجاملمئا :جتُج-3
ــمثمهجوإنتماــه.ججججججججججج ــهجوتك ــ جلبقمئ ــ جالالزع ــمتجاحلا ــج جالكمئن ــنجأنس ــربجع ــزءجاالر ــكلجاجل ــمءجيش ــمطهم،جفممل ــ جنش جججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججودميوع

نجثةلـ جبنهـمجالونـدجالـذيجيغـذيجبةـضجالقـملجعـججججججججملتمتتوفمجيفجعنطق جالدراسـ جعـددجعـنجاملشـمريعجاالروائاـ جاجججججففيجعقمبلجهذاج
حاثجتقعجعنمبةهمجعةلىجنهمجالوند.جيقعجعنبـعجججاملقمطةمتجحمججقمهجوجعةلاموةجوجقواليجعنجخاللجاداولجخمنقنيجوجعةلامواجوجقوالي

ج،أعـمجلنهـمجالونـدجججججوتوتكجواودجطمهمجوجحبابجوغريهم،جيفجعقدع جاجلسمجاحلجميجتفمق خمنقنيجالذيجيغذيجالقملججادول
اجلـدولجججاالخـوةجوغريهـمجوججلجسورهجعاةلـيج،جملج)جزوراب،سممل،جرعضم ج،جشفاق،جقمتغذيججمموع جقاليتجعنبعجادولجعةلامواجو

خةلـفجاجلسـمجاحلجـميجبـملقمبجعـنجحـيجججججججج300عةلىجنهمجالوندجأيضمجمبسمف جتقدرجحواليجقمي ج28تغذيجحواليججقواليجوهي
املهمـ جوتغـذيججمموعـ جججججج.جرممجتتوفمجقنمةجبالاوجاليتجتنحدرجعنجنهمجسريوا ج)جنهمجديمىل(جوهيجعنجقنواتجالمي.تول جفموش

وجتـلجابـاضجوغريهـم(.جرـذلكجتسـتفمدججججججالقملجحمججقمةجواملتمثةل جبـ)جعاخمسجعةليجخم جويوسـفجطـمهمجوعـالجروـنجوعبـمركجججججج
جفضـالًجج،وىلبرتبا جاالبقـمرجبملدراـ جاألجججوتشتهمجهذهجالقملججمموع جاخملجعنجالقملجعبمشمةجعنجنهمجالوندجلةلزراع جولةلشمب.

رمملقمطةمتجالواقة جاىلججتستخدمجاملامهجاجلوفا جيفجاملقمطةمتجاليتجالتتوفمجفاهمجاملامهجالسطحا عز.جعنجتمبا جاالغنممجواملم
جج(11)وهيجشمسة جوتتمازجبملزراع جالدميا جولرتبا جاالغنممجعةتمداجعةلىجاالبمرجاالرتوازي جأوجاالبمرجالسطحا .جانوبجخمنقني

يتجتتماـزجبإنتـمججحاـوانيججججعهممًجيفجاالقتصمدجلكثريجعنجبةلـدا جالةـمملجالـججججالنبمتجالطباةيج:جتةلةبجاملماعيجالطباةا جدوراًج-4
وىلجنبمتمًجعةلفامًجصمحلمًجلمعيجاملواشي،جأوجهيجاملكـم جاملالئـمجلنمـوجالنبمتـمتجالةةلفاـ ججججججغزيمج،إذجا جاملماعيجتنتججبملدرا جاأل

جعةلىجاالعطمرجرةلامً.جتمدىلجدو جتدخلجاالنسم جوتةالطباةا جالصمحل جلتغذي جاحلاوانمتجبملدرا جاالو

ممّمجشجعجالفالحنيجعةلىجضمنجعنطق جالدراس ججغريجصمحل جلةلزراع جصنفهمجأراضيجاليتجشمسة السمحمتجاملجوغريجبةادجعنجهذاجج
اإلهتمممجبرتبا جالثموةجاحلاوانا ،جإذجبإعكم جتةلكجاملسمح جالشمسة جإستاةمبجأعدادجهمئةل جعنجروؤسجاملواشيجخمص جيفجعوسـمجج

إ جاملسمحمتجاملشمرجالاهمجتقعجضمنجعقمطةمتججتمورجبةضهمجالبةضججوجالةشبجاليتجتستفمدجعنهمجيفجتغذيتهم،ونمالمباعجحاثجت
جج.(جج1اجلدولج)جينظمج.إحلمقجأضمارجبمملزروعمتجأوجأي جعشمرلجأخملجممّمجسهّلجإنتقملجقطاعجاملمشا جعنجعقمطة جإىلجاخملجدو 
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جيفجخمنقنيع جوعتخذةججلمعيجاحلاوانمتجيوضحجاملسمحمتجالغريجصمحل جلةلزرا(ج1)ادولج

ج-دومنج–املسمح ججرقمجوأسمجاملقمطة جت
ج44443ج/جحمججقمة8ج1
ج27855ج/جرمريز9ج2
ج18234ج/جخمنقنيج)تفمق (10ج3
ج15170ج/جعملاموا11ج4
ج16016ج/جقوالي12ج5
ج1356ج/جبمبالوي13ج6
ج25628ج/جدر 14ج7
ج11647ج/جنمودوعم 15ج8
ج11280ج/جبةلكمن 18ج9
ج7064ج/جعةليجصغم19ج10
ج6316ج/جرمنيجعمسيجالصغري20ج11
ج50549ج/جرمنيجعمسيجالكبري21ج12
ج7772ج/جباك 22ج13
ج10288ج/جناكن 23ج14
ج10005ج/جحممدجخضم24ج15
ج16533ج/جرمنيجبز25ج16
ج19614ج/جنفطخمن 26ج17
ج14207ج/جبمغج جوقطمر27ج18
 313977جاملســـــــــــــمح جاالمجملاـــ ج-

ج ج.2017املصدرج/جعديمي جالزراع جيفجحممفظ جديمىلج،جشةب جزراع جخمنقنيج،بامنمتجغريجعنشورة،ج

جيفجتوزيعجالثموةجاحلاوانا جيفجخمنقنيجاملؤثمةجاملبحثجالثمني:جالةواعلجالبشمي 

وجالتقـدمجججلدراـ جالتطـورجججوذلـكجتبةـمًجج؛ججتةلةبجالةواعلجالبشمي جدوراًجعهممًجيفجتأثريهـمجعةلـىجالثـموةجاحلاواناـ جرمـمًجوجنوعـم ججججججج
جاحلضمريجوالةةلميجلالنسم جوجإعكمنمتهجلإلستثممرجاالعثلجملواردجالبائ جالطباةا جوتسخريهمجلصمحلجحاوانمتهجالزراعا .

عنجالةواعلجاملهم جاداجبملنسب جلالنتمججالزراعيجبشكلجعممجواالنتمججاحلاوانيجبشكلجخـم جوذلـكججججةدُّااليديجالةمعةل :جتُج-1ج
يةتمدجتمبا جوإنتمججاحلاوانمتجإىلجحـدجرـبريجعةلـىجججججاعا ججبوانبهمجاملختةلف ،جإذهوجاحملمكجاالسمسيجلةلةمةلا جالزرج ال جاالنسم

جاهودجاالنسم جالذيجيقومجبتوفريجاملأولجواالرلجوالشمبجوالةنمي جالباطمي .ج

جة(جأسـمج4341وبواقـعج)جججج(جنسـم جج21710حـواليجج)جججج2017يرتاوحجعددجسكم جالميفجيفجعنطق جالدراس جلةممجعقمبلجهذاج
ج،،جعمجيةينجتوفمجااليديجالةمعةل جهلذاجالغمضجيفجبةضجالقملجوقةلتهمجيفجقملجاخمل(12)(جقمي 76توزعجبشكلجعتبمينججعةلىج)جت

/قـوالي،جإذجيبةلـغججج12يمرزجأرربجحجمجسكمنيجيفجعقمطةـ جججومممجأدلجاىلجتبمينجيفجاعدادجالثموةجاحلاوانا جعنجقمي جاىلجاخمل.
قميـ جويةـودججججج28جنسـم جيتوزعـو جبشـكلجعتبـمينجعةلـىجججججج8452أ سمةجلاشكلجالةددجالسكمنيجحـواليججج1598جاحلجمجعميقمرب

السببجاىلجتمرزجهذاجالةددجالسكمنيجيفجهذهجاملقمطة جاىلجرو جالغملباـ جالةضـمىجعـنجسـكمنهم،جهـمجعـنجالقوعاـ جالةمباـ جملججججججججج
بقواجيفجقماهمجميمرسو جعهنـتهمجالزراعاـ جفضـالجعـنجججججإذجج1975تشمةلهمجعمةلا جالرتحالجالقسميجالذيجنفذتجيفجخمنقنيجعممج
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الةماقجبةـدجعـممجججعنجيفجعنمطقجعتفمق ججالذيجحدثجأوجنزوحجمجايضمجأي جعمةلا جتهجريتمبا جالثموةجاحلاوانا ج،جرممجملجيشمةله
مئاسـ جوهـيجججملجيطمأجعةلاهمجأي جعشمرلجتةاقجاستممارهمجأوجاستبةمدهمججيفجعهنتهمجالعمجيةينجا جسكم جهذهجاملقمطة جج2003

عنجتوفمجالبائ جالزراعا جيفجهذهجاملقمطة جلتوفمجأراضيجساحا جخصب جتزرعجبشـتىجانـواعججججفضالًج،الزراع جوالثموةجاحلاوانا 
ج.(1(جوالشكلج)2ينظمجاجلدولج)احملمصالجوهيجتمولجعنجادولجقواليج.ج

ج2017سكم جالميفجيفجخمنقنيجلةممجلجالتوزيعجاجلغمايفج(ج2)ادولجج

ج-نسم جج–سكم جعددجالجالسمعددجاجسمجالقمي اجاملقمطة جت
ج1

ج/جحمججقمة8عقمطة ج

ج460ج105جأعنيجبمبري
ج552ج120جعالجعزيزج2
ج1469ج268جيوسفجباكج3
ج141ج32جحممدجشريباكج4
ج332ج79جعبمركج5
ج80ج17جتلجاباضج6
ج186ج40جعاخمسجداراج7
ج296ج59جحسنيجرممج)جعالجرون(ج8
ج749ج162جعاخمسجطمهمجعزيزج9
ج277ج63جعةليجخم ج10
ج171ج39جبمبالويجالصغريج11
ج335ج83جقمعاشال ج12
ج5048ج1067ج/جحمججقمه8جمموعجسكم جقملجج
جج13

ج
/جج10/جرمريزجوجج9جعقمطةيت

جخمنقني

ج219ج51جارباوة
ج647ج135جتلجعةلكج14
ج489ج117جرهميزجعةلامج15
ج41ج9جروزهجرق ج16
ج157ج32جرةلهميج17
ج86ج17جطمهمجاودج18
ج323ج64جتوتكج19
ج197ج32جحبابجالصنمعيج20
ج406ج73جتفمق ج/جهةلمتج21
ج2565ج530جاملقمطةتنيجمموعجسكم ججقملجج
ج22

ج/جعةلاموا11عقمطة ج

ج194ج37جعةلاموا
ج632ج125جزورابج23
ج428ج82جشمرمج24
ج290ج69جسمملج25
ج138ج33جحسنيجممهج26
ج155ج29جشفاقج27
ج79ج15ججفتحيعبداهللج28
ج198ج49جمجالجباكج29
ج199ج44جحممودجعزيزج30
ج1211ج227جاالخوةج31
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ج159ج28جاودةج32
ج78ج14جسادجصمحلج33
ج3761ج752ج/عةلاموا11جمموعجسكم ججقملجج
جج34

ج
ج

ج
ج
ج
ج
ج/جقوالي12عقمطة ج

ج
 

ج288ج40جدرويش
ج195ج40جشاخجعهديج34
ج484ج106جعةليجالسةدو ج35
ج323ج65جرحمعةل ج36
ج251ج43جحممدجالةبمسج37
ج595ج98جرميمجالداودج38
ج262ج50جحسنجامادج39
ج383ج64جيوسفجاجلميدج40
ج563ج119جحممدجهماةليج41
ج547ج99جالقةلة ج42
ج349ج68جعةلام ج43
ج142ج26جراطم ج44
ج144ج18جفنجم ج45
ج630ج113جبينجررمبج46
ج401ج84جعةليجباكج47
ج98ج17جسادجخةلاف ج48
ج310ج52جتلجعنجلج49
ج729ج130جتلجعبمسج50
ج115ج14جعةليجسبمهيج51
ج304ج63جشريكج52
ج631ج115جربا جصغريةج53
ج55ج11جربا جربريةج54
ج107ج25جعبمرةج55
ج89ج17جرنىجرمتمرج56
ج64ج17جسادجابماهامج60
ج197ج63جقماعنيج61
ج96ج19جاودجهاللج62
ج106ج22جعمدا ج63
ج8458ج1598ج/جقوالي12سكم جقملجججمموعج
ج64

ج/جبمبالوي13عقمطة ج
ج284ج71جبمبالوي

ج55ج14جهمامج65
ج339 85ج/جبمبالوي13جمموعجسكم جقملجج
ج66

ج/جالدر ج14عقمطة ج

ج251ج61جإبماهامجباك
ج195ج43جنوريجعاكمئالج67
ج51ج16جعالجوادج68
ج82ج16جعالجطابج69
ج66ج15جقمدرجباكج70
ج645ج151ج/جالدر ج14كم ججمموعجسج
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ج134ج18جسادجابماهامج/جنمودوعم 15عقمطة جج71
ج432ج95جبةلكمن ج/جبةلكمن ج18عقمطة جج72
ج112ج17جرمنيجعمسيجالصغريج/جرمنيجعمسيجالصغري20عقمطة جج73
ج/جرمنيجعمسيجالكبري21عقمطة جج74

ج
ج102ج16جرمنيجعمسيجالكبريجوجعالجوجزالو

ج114ج22جباك جوجناكن جاكن /جن23/باك جوج22عقمطةيتجج75
ج21710ج4341ججاحلجمجاالمجمليج

ج.2017املصدر/جعنجعملجالبمحثجبمالعتممدجعةلىججعديمي جأحصمءجديمىلج،جشةب جأحصمءجخمنقنيج،جبامنمتجغريجعنشورةلةممجج

ج

ج.2املصدر/جعنجعملجالبمحثجبمالعتممدجعةلىجبامنمتجادولججججججججججججججججججججج

تتدخلجالدول جلتنما جالقطمعجالزراعيجعنجخاللجاإلشمافجوالتخطاطجوتوفريجعتطةلبمتجاإلنتمجج.جوعـنجججالسامس جالزراعا :ج-2
احملمورجاليتجتتضمنهمجالسامسـ جالزراعاـ جهـيجخـدعمتجاإلنسـم جواحلاـوا جوالتسـةلافجالزراعـيجوالـذيجيكـمدجينةـدمجهـذينججججججججججججج

جاخلدعتنيجيفجعنطق جالدراس .ج

فضالًجعـنجرونـهجعـنجأهـمجالةواعـلججججججج،ةلفا جواحداًجعنجأهمجعؤشماتجعةلىجاالهتمممجبملثموةجاحلاوانا االهتمممجبمحملمصالجالةجدُّيًة
جاملؤثمةجيفجتوزيعجالثموةجاحلاوانا ،جوعنجأهمجهذهجاحملمصالجهيجحمصولجالشةريجواجلتجوالربسام.

جثموةجاحلاوانا جيفجعنطق جالدراس املبحثجالثملثج/جالةواعلجاحلامتا جاملؤثمةجعةلىجال

تمثلجالةواعلجاحلامتا جاليتجتؤثمجيفجتمبا جالثموةجاحلاوانا جوبكلجأنواعهمجبشقنيجرئاسنيجهمـمج)جاألعـماضجأوالًجوالـتهجنيججججتج
لةدمجواودجأيجعنجعمةلامتجالتهجنيجأوجحتسنيجالسالالتجاملقصودةجيفجالةـماقجعموعـمًججججالوراثيجوحتسنيجالسالالتجثمنامً(،جونظماً

يفجبوارريهمجلقةل جالبحوثجوالدراسمتجيفجهذاجاجململجوإقتصمرهمجعةلىجاجلمنبجاألرمدمييجفقـط.ججيفجالوقتجاحلمضمجأوجإنهمجتةدج
يفجخـمنقني،جوذلـكجعـنجخـاللجأهـمجعسـببمتهمججججججججاليتجتةمنيجعنهمجالثموةجاحلاواناـ ججسوفجتمرزجالدراس جهنمجعةلىجأهمجاالعماض

جوأعماضهمجاملمضا ،
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شكلج)ج2(جيوضحجعددجالسكم جلكلجعقمطة جيفجريفجخمنقنيجلةممج2222
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وا جهـيج)جالصـح ج(جوالـيتجتةـمفجبأنهـمجسـالع جاجلسـمجعـنجاالفـمتججججججججججوعنجاجلديمجبملذرمجإ جاحلملـ جالطباةاـ ججلسـمجاحلاـججججج
والةمهمتجواالعماضجحباثجيؤديجرلجعضوجوهافتهجالطباةا ،جلذاجينبغيجعةلىجاملمبيجاإلملممجبـ)جعالعمتجالصـح جاملشـرتر جعنـدجججج

يجالةالججنفةمًجإذاجعمجبةلغجمجاعجاحلاوانمت(جواليتجمتكنهجعنجعةمف جوتشخاصجاحلاوا جاملميض،جألنهجيفجرثريجعنجاالحام جالجيد
املمضجعماحلجعتقدع جشمنهجواوبجإملممجالطبابجالباطميجبأعماضجاالعماضجاملختةلف جاليتجمتكنـهجعـنجعةمفـ جوتشـخاصجذلـكجججججج
املمض.جواملمضجهوجاحلمل جغريجالطباةا جأوجاملؤقت جاليتجميمجبهمجاسمجاحلاوا ،جأيجهوجرلجشذوذجأوجخةللجأوجتغـريجيصـابجبةـضجججج

ضجعنجأعماضهمجحلظ جههورهمجقدجتًةّـدجحجـمجالزاويـ جيفججججوجوهمئفه،جوعنجهنمجفإ جالقدرةجعةلىجتشخاصجاالعماأنسج جاجلسمجأ
جالساطمةجوالقضمءجعةلىجتةلكجاالعماضجنهمئامً.

ججججج(13)ميكنجحتديدجأهمجعالعمتجصح جاحلاوا جفاممجيأتي:

جأ جيكو جتنفسهجونبضهجوحمارتهجطباةا .جج-1
ج جاإلارتار.أ جيأرلجاحلاوا جويؤديجعمةلاج-2
جيبجأ جيكو جاةلدجاحلاوا جالسةلامجعمنمًجلانمًجيتمددجبسهول جويةودجحلملتهجاألصةلا جبسهول جإذاجاذبجبمالصمبعجوأ جيكـو ججج-3

جشةمهجالعةمًجفإ جرم جاةلدهجامفمًجوشةمهجواقفمًجفمحلاوا جعميض.
جي جالةلو جغريجحمتقن .جيبجأ جتكو جاألغشا جاملخمطا جالظمهمةجيفجالسةلامجرأغشا جاالنفجوالفمجوردج-4
جعمديجالةلو جوالقوام،جفإ جرم جعمئةمًجأوجعدمممًجأوجرميهجالمائح ،جفمحلاوا جعميض.جأ جيكو جروثجاحلاوا جسةلاممًج-5
ججيبجأ جيكو جاحلةلابجيفجاحلاوا جالسةلامجأباضجالةلو جدهين.ج-6

جميةلي:مبجاملؤثمةجعةلىجالثموةجاحلاوانا جوميكنجتقسامجالةواعلجاحلامتا ج

تتأثمجحاوانمتجاملمشا جشأنهمجالكمئنمتجاحلا جاالخملجببائتهمجالطباةا جوختضعججالعماضجاليتجتصابجحاوانمتجاملمشا :اج-أ
جلظموفهمجوالساممجعمجيتةةلقجبمخلصمئصجاملنمخا جعنجحمارةجوأعطمرجوجريمحج،جوعنجاالعماضجالشمئة جيفجعنطق جالدراس جهي:

عةديجلهجتأثريجسةليبجعةلـىجاحلاوانـمتجاحلقةلاـ جيفجعمـومجالةـمملجيصـابجججججججج:جوهوجعمضجفميموسيج(FMD)احلمىجالقالعا جج-
احلاوانمتجعشقوق جالضةلفجعثلجاالغنممجواالبقمرجواملمعزجواالبل،جوتةتربجاالبقمرجعنجأرثـمجاحلاوانـمتجعمضـ جلإلصـمب جبهـذاجججججج

ج(14)املمض.
جاجلمعوسجيفجأغةلبجاالحام .جويصابج:جوهوجعنجاعماضجالبكرتيمجاملةدي واجلممةجالةمضا جعفون جالدمجالنزفا ج-
جإلتهمبجالةقدجاجلةلدي ج:جوهوجعمضجيصابجالةجولجواالبقمرجواجلمعوس.ج-
:جتةدجالثقمف جاالرشمدي جعـنجاالعـورجاملهمـ جيفجتنماـ جالثـموةجاحلاواناـ ج،جوأغةلـبجعمبـيجججججججججقةل جالوعيجالةةلميجملةظمجاملمبنيج-ب

جممجبمحلاوا جونظمف جاحلضمئمجواالعورجاملتةةلق جبمالعماض.عنطق جالدراس جيةمنو جعنجقةل جالوعيجعنجحاثجرافا جاإلهتم
يًةدّجإسكم جاحلاوانمتجعنجاالعورجالضموري جاداَجحلمميتهمجعنجاملؤثماتجاخلمراا جالـيتجحيـاطجبهـم،ججججااليواءج)جاحلضمئم(:جج-ج

وا جيفجعنطقـ جالدراسـ جججرممججيبجأ جتكو جعالئم جعنجحاثجالشكلجوالتصمامجواملواصفمتجالفنا جاملختةلف .جيوااـهجعمبـيجاحلاـججج
جعدمجعسمهم جالدوائمجالزراعا جوالباطمي جهلمجعنجحاثجالتسةلافجأوجإرشمداتجعةلما جحولجرافا جتصمامجاحلضمئم...اخل.ج

قةل جاإلنتماا :جتتأثمجإنتماا جالثموةجاحلاوانا جبمملسمحمتجاملستثممةجبأعالفجاخلضماءج)جالذرةجالباضمءجالةةلفا جواجلـتججج-د
بهم.جيةمنيجعنطق جالدراس جبقةلـ جاملسـمحمتجاملسـتثممةجبمحملمصـالجججججكجتتأثمجبكما جاالعطمرجالسمقط جوتذبذوالربسامج(جورذل
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عـدادجالثـموةجاحلاواناـ جججج(ججدومنجوهـيجقةلاةلـ جعقمرنـ جبإجججدومنج6700)جاملسـمح جاملزروعـ جبملشـةريجحـواليججججججالةةلفا جإذجيقدر
هذهجالسننيجتكمدجتكو جقةلاةل جمممجأثـمتجهـيجاالخـملجعةلـىج ـوججججججاملواودةجيفجعنطق جالدراس ،جرممجإ جاالعطمرجالسمقط جخاللج

جالنبمتجالطباةيجيفجاملماعيجالطباةا جوأثمتجسةلبمًجعةلىجالثموةجاحلاوانا .
مجالةلحـومججالتكمعلجالزراعيجوالصنمعي:جلإلستثممرجيفجشمرمتجعتخصص جتهتمجبتصناعجاملنتجمتجاحلاوانا جالسامّجعدمجواودج-و

رمملواودجيفجالدولجاجملمورةج)إيما جوجتمرام(،جتصناعجاالعالفجدورجربريجيفجتنما جالثموةجاحلاوانا ،جواجلةلودجواالصوافجوعةمعل
إالجا جعنطقـ جججتوادجشمرمتجقطمعجخمتةلطجأوجقطمعجخم جحتتجعماقب جالدول جوهيجعتخصص ججبتأعنيجالثـموةجاحلاواناـ ،ججججإذْ

هذاجالشـأ ،جوعـنجاجلـديمجبملـذرمجرـم جيواـدجعةمـلجألبـم ججججججججججالدراس جختةلواجعنجهكذاجإستثممراتجواليوادجعةمعلجعتخصص جيف
ج–ةماقاـ ججلغيجإبم جاحلمبجالإالجانهجأ ج/جحمججقمه،8عقمطة جج-جيفجقمي جعاخمسج)يفجالسبةانامتجعنجالقم جاملمضيج(جحكوعا 

جوملجتفتحجعةملجاخمجإىلجيوعنمجهذا.جممنانامتجعنجالقم جنفسه،االيمانا جيفجالث
 :جتةمنيجعنطق جالدراس جعنجقةل جاخلدعمتجالباطميـ جاملقدعـ جعـنجقبـلجالقطـمعجالةـمم،جإذجتمرـزججججججججقةل جاخلدعمتجالباطميج-ي

قـممجاملستوصـفجالباطـميجبتقـديمجلقمحـمتجالعـماضججججججججإذجإهتمممجالدوائمجالباطمي جعةلىجالتةلقاحمتجالوبمئا جبشـكلجأسمسـي،جج
ج61841لقـمحجلالبقـمرجوجججج(5828مضا جبواقعج)جاحلمىجالقالعا جوإلتهمبجالةقدجاجلةلدي جوعفون جالدمجالنزفا جواجلممةجالة

لقمحجلةلممعز،جوععجذلكجههمتجحمالتجإاهمضجبسببجعـمضجوـىجعملطـمجلةـدمجواـودجعالاـمتجيفجججججججج17953لقمحجلالغنممجععج
نظـمجولـاسجهنـمكجأيججججيضطمجاملمبيجأ جيمااعجالةامداتجاخلمص جلةالججحاوانمتهجوهيجعكةلف جبشكلجعةلفـتجلةلججالقطمعجالةمم،ممم

ج(15)هلم.جدعمجحكوعي
ج2017التوزيعجالةدديجلةلثموةجاحلاوانا جيفجخمنقنيجلةممج

رؤوسجحاـوا جعنهـمجججج80445رم جحـواليججج2017أ جأعدادجاحلاوانمتجاملمشا ججيفجخمنقنيجلةممج(جج3عنجخاللجاجلدولج)جيظهمجج
نا جيفجخمنقنيججوعنجثمج%ججلتحتلجاملمتب جاالوىلجيفجتمبا جالثموةجاحلاوا74.6رأسجغنمجأيجانهمجتشكلجنسب جقدرهمجج59970

رؤوسجعـمعزجويفجاملمتبـ جالثملثـ جاـمءتجاالبقـمرجوبةـددجججججججج14642%جلاكو جعـددهمجحـواليججج18.2امءجاملمعزجبنسب جتقدرجبـ
هنــمكجنــوعجآخــمجوهــيجج%،جبمإلضــمف جاىلجاالنــواعجالــثالثجعــنجحاوانــمتجاملمشــا جج7.2رأسجبقــمةجوبنســب جحــواليجج58328

عةلىجأعدادجحمدودةجعنجالفالحنيجيفجعنـمطقجعةانـ ،جنظـمًاجملـمجحتتماـهجعـنجهـموفجججججججججاجلمعوس،إذجإ جتمبا جاجلمعوسجتقتصم
خمص جبرتباتهم،جإذجحتتمججإىلجاالعالفجاخلضماءجهذاجفضالًجعنجحماتهمجإىلجعسمحمتجتتوافمجفاهـمجاملـواردجاملمئاـ ،جلـذاجنـملجججججج

ججججججججججججججججججججججرأسجامعوسجيفجعنطق جاملةدا جالقميب جعنجنهمجالوند.ججججججججججججج400توفمجفقطج

ج)ججيةودجالسببجاىلجاحتاللجتمبا جاالغنممجبمملمتب جاالوىلججوذلكجلتوفمجالنبمتجالطباةيجواملماعـيجخمصـ جيفجاملقمطةـمتجججبهذاجو
(جدومنجبمإلضمف جإىلجطوبوغمافاـ جاالرضجاملالئمـ جعةلـىجحمرتهـم،جفضـالجعـنججججججججج313977والبملغ جعسمحتهمج)ج(جج27ج–ج15

/عملاـمواجوجج11/جخـمنقنيج)تفمقـه(جوججج10/حمججقـمهجوجج8،جيفجحنيجيرترزجتمبا جاالبقمرجيفجاملقمطةمتججباتهمعالئم جاملنمخجلرت
عنجاجملموعجالكةلـيججالبـملغجججج5391حواليجاىلجاملقمطةمتجاخلمسجج/جدرهج،جحاثجيالحظجإ جالةددجتصلجيفجهذه14/جقواليجوج12

مـسجفإنهـمجتصـلجإىلجحـواليجججججاخل جاالغنممجيفجهذهجاملقمطةمتجنسب جتمباأعمج%ج،ج92.4أيجبنسب جتقدرجبـجأبقمررؤوسجج5832
قـواليج،جإذججج12%ج.وإ جأعةلىجتمرزجيفجتمبا جالثموةجاحلاوانا ج)جاالبقمرجواالغنممجواملـمعزج(جفإنهـمجترترـزجيفجعقمطةـ ججججج79.4

الدراسـ جأعـمجاالغنـممججججج%جعنجاجملموعجالكةليجلمؤوسجاالبقمرجيفجعنطق 68.4يشكلجهذهجاملقمطة جلوحدهمجبرتبا جاالبقمرجبنسب ج
%ج.جوالسـببجيةـودجإىلجرـو جهـذهجاملقمطةـ جأراضـيججججججج31.5%جعنجاجملموعجالكةليجواملمعزجفملنسـب جهـيججج30.9فإ جنسبتهمجتشكلج
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ساحا جتتوفمجفاهمجاملصدرجاالروائيجاملسمىجادولجقواليجبمالضمف جاىلجعبزلجخترتقجاملقمطة جفضالجعنجمتتعجقماهمجبمالستقمارج
رـونهمجعـنجججلكو جاغةلبا جسكمنهمجرممجذرمجسـمبقمججج2003تشملجبملرتحالجاوجالتهجريجيفجاملمضيجوالجبةدجعممججعنذجأعدجبةادجومل

بمالعم ،جرممجتتوفمجهلمجبنا جحتتا جعنجطمقجعةبدةجخترتقجقماهمجوخدعمتجالكهمبمء،جولـاسجهلـمججججالقوعا جالةمبا ،جوتتمتع
ج.(ج3ودجالزراعا .جينظمجاىلجاجلدولج)ججتةةلقجبملةق صجاالراضيجواملامهج،جأوجفاممجيجعشمرلجفامم

ج2017التوزيعجاجلغمايفجحلجمجالثموةجاحلاوانا جيفجريفجخمنقنيجلةممجج3ادولج

جعددجاملمعزجعددجاالغنممجعددجاالبقمرجاسمجالقمي جاملقمطة جت
ج1

ج/جحمججقمهج8

ج302ج1218ج90ج)جاملتفمق ج(جضواحيجاملدين 
ج421ج2409ج299جعاخمسجطمهمجعزيزج2
ج95ج700ج-جعنيجبمبرياج3
ج190ج710ج-جعاخمسجداراج4
ج-ج100ج-جتلجاباضج5
ج300ج700ج-جغادا ج6

املنطق جالوحادةجوتقعجيفجضواحيجاملدين جعنجعمبيجاجلمعوسججاملةةدا ج7
جرأسجامعوسج400والبملغج

ج-
ج-

ج1308ج5837ج389جامجمليجالثموةجاحلاوانا ججيفجاملقمطة ج
ج8

ج/جرمريزج9

ج100ج200ج-جارباوه
ج215ج1085ج12جبهمرجتمزهج9
ج210ج450ج-ج)جاملتفمق (جضواحيجاملدين ج10
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ج450ج1200ج140جأودجطمهم
ج130ج220ج14جتفمق ج12
ج861ج4139ج-جروزهجرقهج13
ج50ج100ج124جتوتكج14
ج330ج1140ج25جمق ج(ضواحيجاملدين ج)جاملتفج15
ج1821ج6799ج303جإمجمليجالثموةجاحلاوانا جلةلمقمطة ج
ج16

ج/جعملاموهج11

ج243ج875ج150جاالخوة
ج325ج1675ج150جاودةج17
ج312ج943ج64جعملامواج18
ج-ج-ج24جحسنيجممهج19
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ج21

جقوالي/جج12

ج830ج2020ج-جقماعني
ج260ج1140ج-جرحمعةل ج22
ج53ج141ج161جبينجررمبج23
ج170ج530ج-جعمدا ج24
ج40ج160ج100جدراوش ج25
ج30ج70ج150جعةلام جج26
ج670ج4280ج200جيوسفجاميدج27
ج195ج2210ج1347جدرويشج28
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ج14643ج59970ج5832جةلثموةجاحلاوانا جيفجعنطق جالدراس احلجمجاالمجمليجل

ج.2017املصدرج/جعنجعملجالبمحثجبمالعتممدجعةلىجبامنمتجاملستوصفجالباطميجيفجخمنقني،جبامنمتجغريجعنشورةجلةممج

جاإلستنتمامت:
جاحلماري.جقةل جتأثريجاملنمخجاحملةليجيفجالتبمينجاملكمنيجلواقعجالثموةجاحلاوانا جيفجخمنقنيجوخمص جالتطمفج-1
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بأ جعةظمجعمبـيجاملمشـا جيفجعنطقـ جالدراسـ جيفتقـدو جإىلجدعـمجالدولـ جبمالدويـ ججججججججججلنمجعنجخاللجالدراس جاملادانا جإتضحج-2
واملباداتجاليتجعنجخالهلمجيتمجعةمجل جالثموةجاحلاوانا ،جإذجيةتمدو جعةلـىجالقطـمعجاخلـم جعـنجطميـقجالةاـمداتجالباطميـ جججججججج

جتكملافجاململا جالبمهض .اخلمص ،جويتحملجاملمبيجمجاعجال
جملجتظهمجصف جالتخصصجيفجاإلنتمججاحلاوانيجضمنجعنطق جالدراس .ج-3
األعـالفجوتوزيةهـمجعةلـىجججججقةل جعسمهم جالدول جواحلكوعمتجاحملةلا جيفجتطويمجالثـموةجاحلاواناـ ،جإذجملجتسـمهمجيفجتـوفريججججج-4

سالالتجاديدةجتسـمعدجعةلـىجإنتـمججاحلةلاـبجوالةلحـومججججججقةل جخدعمتهمجالباطمي جوالتحسنيجالوراثيجعنجأالجإجيمدجاحلمئزينجععج
ج.احلمماء

تةمضجاملواشيجيفجعنطق جالدراس جإىلجعدةجأعماض،جأهمهمجاالعماضجالفريوسا جوالبكتريي جوالديدانا جوسببتجخسمئمجربريةجج-5
ج.ج2017عنجخاللجاالاهمضجلةممج

مليجلةلثـموةججعـدادجأرـربجعـنجاحلجـمجاحلـجججججمرجوتمبا جإطق جالدراس جعةلىجإستثمتسمعدجاملسمحمتجالشمسة جعنجاالراضيجيفجعنج-6
جاحلاوانا جاملواودة.

جالتوصامت:

لقدجتوصلجالبحثجإىلجمجةل جعنجالتوصامتجالينجميكنجعنجخالهلمجتطويمجالثموةجاحلاوانا جوالنهوضجبهـمجسـواءجعـنجعمةلاـ جججججججججج
جتمبا جاحلاوا جأوجزيمدةجاملنتجمتجرممًجوجنوعمًجيفجخمنقني،جوعنجأهمهم:

فريجاالعالفجاملمرزةجوتزويدجعمبيجالثموةجاحلاوانا جيفجعنطق جالدراس جعنهمجعقمبلجعبملغجعدعوع جعنجالدولـ جعـنجأاـلججججتوج-1
جعدادجاحلاوانمتجأوجتسمانهمجوخمص جاالبقمرجواالغنمم.إزيمدةج

جالتخصصجيفجتمبا جحاوانمتجاملمشا جوذلكجعنجأالجاحلصولجعةلىجرفمءةجأرثمجوإنتماا جأعةلى.ج-2
جالسالالتجاحلاوانا جوخمص جاالبقمرجاليتجتتخصصجبإنتمججالةلحومجواحلةلاب.جحتسنيج-3
إنشمءجشمرمتجتأعنيجالثموةجاحلاوانا ج)جقطمعجخمتةلطجاوجقطمعجخم جبإشمافجحكوعي(جوسنجقواننيجخمص جبهمجعةلىجغـمارججج-4

دواانجوتقديمجالـدعمجاملـمديجهلـمججججعمعواودجيفجإيما جوتمرام،جإذجتقومجهذهجالشمرمتجبملتةمعلجععجعمبيجحاوانمتجاملمشا جوجال
ةلـزمجاحلكوعـ جعؤسسـمتهمجرـمجلاشجوجاملؤسسـمتججججججتعةلىجشكلجقموضجوإستشمراتجوشماءج)جاحلاوا جوعنتجمتهم(جعنهمج،جعةلـىجأ جج

هـذاجسـاكو جججاالخملجاليتجتقدمجالغذاءجملنتسباهم،جالتةمعلجاملبمشمجععجهذهجالشمرمتجلغمضجاحلصولجعةلـىجاحلةلاـبجوالةلحـوم،جبججج
جاالضمارجبمملمبنيجوالجبملشمرمتجاملةنا .جةلا جحمما ،ججفضالجعنجعدمجإحلمقاملنتجمتجاحمل

 

 

 

 

 

ج
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The geographical distribution of livestock in Khanaqin 2017 

Abstract 

The animal production is the second pillar of the agricultural economy and 

contributes effectively to the basic human needs of meat and milk, as well as it 

provides many raw materials for the industry, like leather and wool, thus it constitutes 

an important source of income. Therefore, animal husbandry is mainly considered in 

the agricultural process directly or supplemented. It is a part that contributes to the 

farmer's income. Khanaqin has many types of animals, such as sheep, goats, cows, 

and buffalo. The study area is distinguished despite the existence of the petrol 

industry, but in same time it considered as an agricultural area with a livestock 

capacity of 29690 cows, 61841 sheep, 17954 goats and 400 buffalo, distributed on 69 

villages with a total population of 21596 people and 4319 households, covering the 

study area of 1655 km
2
,
 
including land unsuitable for agricultural 785 km

2
, and taken 

as pastures by livestock breeders. The study includes three topics; the first dealt with 

the natural factors which effect  on animal production, the second is about Human 

factors, the third topics devoted to the life factors effecting livestock in the study 

area, and the results with recommendations. 

Keywords: livestock, income, population, and diseases. 


