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 هخاج الخًغاواث في ٢ًاء ٦العئاإلاائي ٖلى ػعاٖت و  جأزحر مٗامل الجٟاٝ والعجؼ 

 

 بغاهُمئؾماُٖل ؾىػان ئ

 گغمیان٢ؿم الجٛغاُٞت / ٧لُت اللٛاث والٗلىم ؤلاوؿاهُت / حامٗت 

 

  

     

املستخلص      

-2002للمضة) ًدبحن لىا مً زال٫ صعاؾت الٗىانغ اإلاىازُت إلادُت مى٣ُت الضعاؾت          

زال٫ قهغ ٧اهىن ٧ان  (ملم وا٢ص ى ؾا٢ِ مُغي 287.3ان اإلاٗض٫ الٗام لالمُاع هى ) (2005

 ؿا٢ِ مُغي ٧ان زال٫ اقهغ ٞهل اله٠ُح، وا٢ل  (ملم63خُث بلٜ ) االثاوي

غان،جمىػ،أب سجل أصوى ُٞما  ، (أياٞت الى قهغي )ماٌـ واًلى٫( أط بلٜ نٟغا ل٩ل منهم )خٍؼ

  °م 36.8 زال٫ قهغ ٧اهىن الثاوي، وأٖلى مٗض٫ قهغي ° م 9,9مٗض٫ قهغي لضعحاث الحغاعة 

٦ما أن مىار اإلاى٣ُت خؿب مٗاصله امبرحُه هى مىار قبه حاٝ خُث بلٜ  ، قهغ جمىػ  زال٫

٣ت وبٗض خؿاب ٢ُمت ( ٢36.00ُمخه ) وزىؾال  اًٟا هىٝالخبسغ / الىخذ اإلام٨ً خؿب ٍَغ

غخه مً ٦مُت الامُاع الؿا٢ُت  جبحن لىا ان هىال٪ ٖال٢ت َغصًت بحن هظه ال٣ُم وصعحاث َو

ال٢ت ٨ٖؿُت م٘ مٗضالث الامُاع  وأن اإلاى٣ُت حٗاوي مً عجؼ مائي مما ٧ان له أزغ الحغاعة ، ٖو

ت بالخًغاواث  ت بالخًغواث اط ج٣لهذ اإلاؿاخاث اإلاؼعٖو ؾلبي ٖلى ج٣لُو اإلاؿاخاث اإلاؼعٖو

ت  2008صوهم (لؿىت 2004الى ) 2009صوهم(لؿىت 7896الهُُٟت مً ) ،اما الخًغاواث الكخٍى

ت لؿىت  ٨ً بؿبب العجؼ اإلاائي واعجٟإ صوهم( ل5672) 2009ٞبلٛذ مؿاخت الاعاض ي اإلاؼعٖو

ت  صعحاث الحغاعة والخبسغ و٢لت الامُاع في الؿىىاث الازحرة اصث الى اهسٟاى اإلاؿاخاث اإلاؼعٖو

حر الامً الٛظائي إلاى٣ُت الضعاؾت مما 0006الى ) 2008لؿىت  صوهم( مما أو٨ٗـ ؾلبا ٖلى جٞى

خباع اؾخسضام وؾائل الغي الحضًثت لخ٣لُل  الًائٗاث اإلاائُت واؾخسضام ٌؿخىحب ألازظ باأٖل

 ج٣ىُاث خهاص اإلاُاه لخؼن مُاه الامُاع في ٞهل الكخاء والاؾخٟاصة منها و٢ذ الحاحت.
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   ذمة:املق        

م الخُىع الٗلمي والخ٨ىىلىجي الظي طلل ال٨ثحر مً الهٗىباث ،  ٚع

 بىحه ؤلاوؿان ، ئال أن اإلاىار بٗىانغه 
ً
والخدضًاث التي ٧اهذ ج٠٣ ٖائ٣ا

ت ، ال ؾُما اإلاخٗل٤ منها  اإلاخٗضصة ال ًؼا٫ ًإزغ  في ال٨ثحر مً ألاوكُت البكٍغ

ئلى اإلاُاه لخلبُت  باإلاىاعص اإلاائُت ، ئط ٧لما ػاص ٖضص الؿ٩ان ػاصث الحاحت

غ  الحاحاث اإلاجزلُت ، والؼعاُٖت ، والهىاُٖت . لظا بغػث الحاحت ئلى جٍُى

مهاصع حضًضة للمُاه ، وجغقُض اإلاخىاٞغ منها . ألامغ الظي أصي ئلى أهمُت 

٤ اؾخسغاج  اإلاىايُ٘ اإلاخٗل٣ت باإلاُاه ، ومنها مىيٕى العجؼ اإلاائي ًٖ ٍَغ

ٗض مك٩لت العجؼ اإلاائي مً اهم اإلاكا٧ل الكائٗت اإلاىاػهت اإلاائُت اإلاىازُت أط ح

في اإلاىا٤َ الجاٞت وقبه الجاٞت بؿبب ٢لت الامُاع واعجٟإ صعحاث الحغاعة 

ت منها ؾىء اؾخسضام اإلاىاعص  وػٍاصة الخبسغ باالياٞت الى الٗىامل البكٍغ

اإلاائُت واؾالُب الغي ال٣ضًمت اإلاؿخسضمت في الؼعاٖت مما ازغ ؾلبا ٖلى 

ت بالخًغاواث في ٢ًاء ٦الع . اإلاؿاخا  ث اإلاؼعٖو

 حذود منطقة الذراسة :

 بحن   
ً
ا٢خهغث الضعاؾت مً الىاخُت اإلا٩اهُت ٖلى ٢ًاء ٦الع الىا٢٘ ٞل٨ُا

، وزُي َى٫ )°( 35.9.53ً-°34.32.45ًصائغحي ٖغى )
ً
-°45.9.09ًقماال

 (.0قغ٢ا)°( 45.37.03ً

 في الجؼء ا  
ً
لجىىبي الكغقي مً أ٢لُم ُٞما  ج٣٘ مى٣ُت الضعاؾت حٛغاُٞا

دُِ باإلاى٣ُت  ٧ىعصؾخان الٗغا١ والجؼء الكمالي الكغقي مً الٗغا١ ، ٍو

مً الكغ١ والجىىب الكغقي نهغ ؾحروان وهى خض َبُعي ًٟهلها ًٖ ٢ًاء 

زاه٣حن ومً الكما٫ والكما٫ الكغقي ٢ًاء صعبىضًسان و٢غصاٙ ومً 

٢ًاء حمجما٫ ومً الكما٫ الٛغبي هاخُت ؾى٩او و٢اصع ٦غم ٦خاب٘ الى 

 ٢ًاء 
ً
ا  وهاخُت ٧ى٦ـ والتي جدب٘ أصاٍع

َ
الٛغب والجىىب الٛغبي  ؾتع ٢تال

( ٦ما في الجضو٫ ع٢م ٦²م ٦0695ٟغي ،وبلٛذ مؿاخت اإلاى٣ُت الضعاؾُت )

ل وعػ٧اعي ،ًىٓغ 0) ( خُث ًخ٩ىن مً مغ٦ؼ ال٣ًاء وهاخُت بِباػ وقُش ٍَى

ت ع٢م )  ( .0زاَع

 

 لقضاء كالر. ( املناطق الادارية1جذول )

 ²املساحة/كم املنطقة

 323 مركس القضاء

هاحية شيخ 

 طىيل

497 

 346 هاحية بيباز

 529 هاحية رزكاري 

 1695 املجمىع

اإلاهضع/ ٖؼالضًً حمٗه صعوَل،جدلُل وا٢٘ اؾخسضام همِ الؼعاٖت 

اإلادمُت في ٢ًاء ٦الع واٞا٢ها اإلاؿخ٣بلُت،      مجلت حامٗت ٦غمُان، ٖضص 

 .088، م2003،ؾىت 2

 

 مشكلة البحث:

 ج٨مً اإلاك٩لت في الدؿاؤالث الاجُت:

 ماهى مٗامل الجٟاٝ والعجؼ اإلاائي؟  -0

 ما هى جأزحرالٗىانغ اإلاىازُت ٖليها؟ -2

 ما اؾباب الجٟاٝ والعجؼ اإلاائي؟-3

ما هى جأزحر الجٟاٝ والعجؼ اإلاائي ٖلى ػعاٖت واهخاج الخًغواث في مى٣ُت -4

 الضعاؾت .

 البحث :فرضية 

ان ٢لت الامُاع واعجٟإ صعحاث الحغاعة والخبسغ اصي الى و٢ٕى اإلاى٣ُت -0

 يمً هُا١ اإلاىا٤َ قبه الجاٞت مماأزغ ٖلى اإلاىاػهت اإلاائُت للمى٣ُت.

 حٗاوي مى٣ُت الضعاؾت مً عجؼ مائي ٦بحر.-2

العجؼ اإلاائي ًى٨ٗـ ؾلبا ٖلى ػعاٖت واهخاج الخًغواث اإلاسخلٟت في -3

 ؾت. مى٣ُت الضعا
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ت )  ( مى٢٘ مى٣ُت الضعاؾت مً الٗغا١ و٧ىعصؾخان0زاَع

 
 .4، م2004،  اإلاهضع/ ٖثمان مدمض ٖلي، ٢ًاء ٦الع صعاؾت في الجٛغاُٞت الا٢لُمُت، عؾالت ماحؿخحر ٙ.م،٧لُت الٗلىم    الاوؿاهُت ، حامٗت الؿلُماهُت

 

 أهذاف البحث:

ت مً ألاهضاٝ التي ًم٨ً جلخُهها ٖلى الىدى آلاحي :  يهضٝ البدث ئلى جد٤ُ٣ مجمٖى

ت الًىابِ اإلاىازُت اإلاإزغة في مىار مى٣ُت الضعاؾت . -0  مٗٞغ

 ما الٗىانغ التي مً زاللها جم اؾخسغاج مٗامل الجٟاٝ و العجؼ اإلاائي. -2

ايُت في اؾخسغاج ٢ُم مٗامل الجٟاٝ و العجؼ اإلاائي إلاى٣ُت الضعاؾت .  -3  ٦ُُٟت اؾخسضام اإلاٗاصالث الٍغ

ت لؿىت  -4 ت ٞٗال بالخًغواث الهُُٟت والكخٍى  في مى٣ُت الضعاؾت.  2008و 2009مضي جازحرهما ٖلى اإلاؿاخاث اإلاؼعٖو

امل الجٟاٝ و العجؼ اإلاائي مً ٢بل اإلاسُُحن واإلاؿئىلحن ًٖ ئصاعة اإلاُاه مً احل مىاحهت ومً زال٫ طل٪ وؿخُُ٘ وي٘ الخُِ والبرامج التي حؿدىض ئلى ٢ُم مٗ

 مك٩لت العجؼ اإلاائي وجدؿحن وا٢٘ ػعاٖت الخًغواث لخأمحن الامً الٛظائي إلاى٣ُت الضعاؾت.

 أهمية البحث:

ايُت ، حٗض صعاؾت مٗامل الجٟاٝ و العجؼ اإلاائي مً الضعاؾاث الهُضعولىحُت  واإلاىازُت الح ضًثت في الٗالم ، ألنها حٗخمض ٖلى جُب٤ُ الُغائ٤ ، واإلاٗاصالث الٍغ

والاؾخسضام ألامثل لها في وؤلاخهائُت ، مً زال٫ اؾخسضام مٗاصلت اإلاىاػهت اإلاائُت اإلاىازُت ومٗامل الجٟاٝ خُث له أهمُت في الخسُُِ الؿلُم للمىاعص اإلاائُت ، 

 ي الظي ًغجبِ بدُاة الؿ٩ان و٢ىتهم.مسخل٠ اإلاجاالث ، زانت اإلاجا٫ الؼعاع

 

 

 الخصائص املناخية ملنطقة الذراسة:

( ًٓهغ بأن صعحاث 2صعحاث الحغاعة: حٗض صعحاث الحغاعة مً الٗىانغ بالٛت الاهمُت التي جإزغ بك٩ل مباقغ ٖلى اليكاٍ الؼعاعي ومً زال٫ الجضو٫ ) -0

ت ° ( م00.9,9.9,00.6ىن الاو٧،٫اهىن الثاوي،قباٍ( خُث جغاوخذ بحن )الحغاعة جدباًً في مٗضالتها خُث جىسٌٟ في ٞهل الكخاء)٧اه بؿبب مُالن ػاٍو
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غان،جمىػ،اب( اط جغاوخذ بحن ) جُا لخهل الى اٖلى ٢ُم لها زال٫ اقهغ اله٠ُ )خٍؼ  ؾ٣ٍى اقٗت الكمـ و٢هغ ٞترة النهاع زم ازظث جغجٟ٘ جضٍع

 الكمـ بك٩ل ٖامىصي ونٟاء الؿماء.بؿبب َى٫ ٞترة النهاع وؾ٣ٍى اقٗت ° ( م36.7,36.8,34.0

 

٣هض باإلاُغ الدؿا٢ِ الظي ًجز٫ مً ٢ىاٖض الُٛىم الى الاعى بك٩ل ٢ُغاث مائُت نٛحرة جتراوح ٢ُغ  -2 ها بحن ) الامُاع: وهى مٓهغ مً مٓاهغ الخ٩از٠ ٍو

ها مً ٢ىاٖ 6 -0.5 ( وجمخاػ امُاع مى٣ُت الضعاؾت 2ض الُٛىم)ملم واي ٢ُغاث ا٦بر منهظا الحجم جإو٫ الى الخ٨ؿحر الى ٢ُغاث انٛغ زال٫ ؾ٣َى

ها في اقهغ مُٗىت واوٗضامها في قهىع ازغي مما حٗل اإلاى٣ُت حٗاوي مً مك٩لت الجٟاٝ زانت م٘ اؾخمغاع ٖملُاث الخبسغ/ الىخذ بمٗضال تها بؿ٣َى

اصة ٦مُت اإلاُاه التي جدخاحها اإلادان ٌ ًٖ اإلاُاه اإلا٣ٟىصة واًجاص بضائل لألٖخماص ٖلُه اإلاغجٟٗت مما ًإزغ ؾلبا ٖلى الؼعاٖتالضًمُت مما ًجب ٍػ ُل للخٍٗى

 في الؼعاٖت واؾخسضام وؾائل الغي الحضًثت لخ٣لُل الًائٗاث اإلاائُت .

ً الاو٫ ب٨مُاث ٢لُلت بلٛذ ) مخض حؿا٢ِ الامُاع في مى٣ُت الضعاؾت اٖخباعا مً قهغ حكٍغ جُا لخبلٜ اٖلى ؾا٢ِ مُغي لها08.2ٍو زال٫ قهغ  ( ملم زم جؼصاص جضٍع

سغ ( ملم الظي سجل اصوى صعحاث خغاعة زم جىٗضم ؾ٣ٍى الامُاع في قهىع ن٠ُ الحاعة الظي ًهاخبه اعجٟإ صعحاث الحغاعة واعجٟإ مٗضالث الخب٧63اهىن الثاوي )

 ( .2ًىٓغ حضو٫ )

 

 ( الٗىانغ اإلاىازُت إلاى٣ُت الضعاؾت 2حضو٫ )

 ٖىانغ اإلاىار

 

 

 ألاقهغ

 

 

 الامُاع

2002-2005 

 ملم

 

 

 صعحاث الحغاعة

2002-2005 

 °م 

 

الخبسغ/الىخذ 

اإلام٨ً ملم خؿب 

٣ت :  ٍَغ

 

 

ىبت اليؿبُت  الَغ

-2004% ؾىت 

2005 

 

 

اح ؾىت  الٍغ

2004-2005 

 اًٟاهٝى زىؾُال

 0,6 73 59,09 45,72 9,9 63 ٧اهىن الثاوي

 0,7 66 83,33 57,05 00,9 36,9 قباٍ

 2,9 58 027,08 76,96 06 40,3 اطاع

 2 46 207,46 000,85 20,2 36,3 هِؿان

 2,4 46 207,97 033,60 27,8 0,0 اًاع

غان  2,8 32 427,50 064,08 34,0 0,0 خٍؼ

 2,9 09 556,84 077,03 36,8 0,0 جمىػ 

 2,6 09 555.04 076,53 36,7 0,0 اب

 3,7 23 455,06 055,44 32,3 0,0 اًلى٫ 

ً الاو٫   2,0 39 290,20 027,50 26,5 08,2 حكٍغ

ً الثاوي  3,6 69 000,73 85,09 07,7 44,6 حكٍغ



 Journal of the University of Garmian 8 (3), 2021 

316 

 3,4 75 60,28 55,62 00,6 48 ٧اهىن الاو٫ 

 30,7 565   282,5 287,3 اإلاجمٕى

ت في ٦الع، بُاهاث ٚحر ميكىعة، -0اإلاهضع/  .2009مدُت الاهىاء الجٍى

ت ػعاٖت ٦غمُان ، قٗبت الخىمُت الؼعاُٖت ، بُاهاث ٚحر -2  .2005ميكىعة، مضًٍغ

3-.)  جم اؾخسغاج ٢ُم الخبسغ مً ٖمل الباخث مً زال٫ جُب٤ُ مٗاصلت ) زىؾُال واًٟاهٝى

 

ت بحن بساع اإلااءاإلاىحىص ٞٗال في الهىاء و٦مُت بساع اإلااء الالػمت ختى ٩ًىن الهىاءمكبٗا في هٟـ -3 ىبت اليؿبُت:وهي اليؿبت اإلائٍى ( ومً 3صعحت الحغاعة والًِٛ)الَغ

ً الاو٫ التي بلٛذ ٢ُمتها 2ضو٫ )زال٫ الج جي ابخضاءا مً قهغ حكٍغ ىبت اليؿبُت جؼصاص بك٩ل جضٍع % ختى جهل الى اٖلى خض لها زال٫ قهغي 39( هالخٔ أن الَغ

ُاه الالػمت القبإ % وؾبب هظا الاعجٟإ ٌٗىص الى اهسٟاى صعحاث الحغاعة وؾ٣ٍى الامُاع ولظي ٞأن ٦مُت اإلا73%و٧75اهىن الاو٫ والثاوي خُث بلٛذ ٢ُمتهما 

ى٫ ؾاٖاث النهاع واوٗضام ؾ٣ٍى الامُاع .09الهىاء جهبذ ا٢ل.اما أصوى مٗض٫ سجلذ في قهغي جمىػ وأب خُث بلٛذ   % ل٩ل منهما هدُجت اعجٟإ صعحاث الحغاعة َو

٣تي اًٟاهىٝ -4 خماص ٖلى ٍَغ ت لهظا الٗىهغ جم الٖا ( الظي حكحر 2وزىؾُال التي صوهذ هخائجهما في الجضو٫ )الخبسغ/الىخذ اإلام٨ً:لٛغى ج٣ضًغ اإلاٗضالث الكهٍغ

اهسٟاى صعحاث مُُٗاجه الى وحىص جباًً في ٦مُت الخبسغ/ الىخذ اإلام٨ً اط ان اصوى ٦مُت له سجلذ في ٞهل الكخاء بؿبب ؾ٣ٍى الامُاع زال٫ هظه الٟترة و 

ت للخبسغ / الىخذ  الحغاعة ، زم جؼصاص ٦مُتها زال٫ قهىع اله٠ُ بؿبب اعجٟإ صعحاث الحغاعة ت ال٨مُاث الكهٍغ ى٫ ٞترة النهاع وان مٗٞغ واوٗضام ؾ٣ٍى الامُاع َو

اصة في ٦مُت الامُاع او ه٣هانها و  جأزحرهما في م٣ضاع الٟائٌ أو اإلام٨ً حُٗي مإقغا ٖلى حجم الًائٗاث اإلاائُت التي حٗىص الى الجى وجدضًض الاقهغ التي جدهل ٞيها ٍػ

 العجؼ اإلاائي  .

 

 :الجفاف والعجس املائي والتطبيق الكمي لهما وثأثيرهما على زراعة الخضروات في منطقة الذراسةمفهىم 

ل ألنها حك٩ل ْاهغة مىازُت وباًلىحُت جخٗل٤ با – 0 الوؿان و٢ضعاجه مٟهىم الجٟاٝ: الجٟاٝ مً اإلاىايُ٘ اإلاهمت التي اهخم الجٛغاُٞحن بضعاؾتها مىظ و٢ذ ٍَى

( ووكاَاجه 4ام بها مً ٢بل اإلاسخهحن في مجا٫ الؼعاٖت والغي مً احل ال٨ك٠ ًٖ اؾباب الجٟاٝ وازغه الؿلبي ٖلى الاوؿان وبُئخه)الا٢خهاصًتو٢ض ػاص الاهخم

ُٖت و٧لما لمدانُل الؼعاوزانت الؼعاعي خُث ان مً اؾباب الجٟاٝ اعجٟإ صعحاث الحغاعة ومٗضالث الخبسغ و٢لت او اوٗضام الامُاع مما ازغ ٖلى الحاحاث اإلاائُه ل

٤ الخبسغ. ٌ الٟا٢ض مً اإلاُاه ًٖ ٍَغ اث والؿ٣ي للمدانُل الؼعاُٖت لخٍٗى اصة ٖضص الٍغ  ػاص الجٟاٝ ػاصث الحاحت الى ٍػ

 

اث واإلا٣جن اإلاائي لبٌٗ اإلادانُل في مى٣ُت الضعاؾت3حضو٫ )                                           ( ًبحن ٖضص الٍغ

 هٕى اإلادهى٫ 

 

اث /صوهم³م٣جن مائي م  ٖضص الٍغ

 6 902 با٢الء

 5 875 ٢غهابُِ

 5 875 لهاهه

 06 4058 بهل ًابـ

 5 750 زـ

 5 703 بهل ازًغ

ُٟت  8 240 بُاَه زٍغ

 04 4425 َماَه

 02 3792 زُاع

 03 3793 بُاَه عبُُٗت

 05 4693 ٞلٟل

ت  00 3545 مدانُل نُُٟت مخىٖى

ت للضعاؾاث الٗغبُت والضولُت،ٖضصاإلاهضع/ ٖبضالامحر اخمض،اإلاىاعص  ت الؼعاُٖت،مجلت اإلاؿدىهٍغ  .209،م39اإلاائُت في مداٞٓت صًالى وأزغها في حٛحر الخاَع

 

 جُب٤ُ ٦مي لىا٢٘ الجٟاٝ خؿب جهي٠ُ أمبرحُه: - 2
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ا٤َ اإلاخأزغة بىٓام مىار البدغ اإلاخىؾِ وخؿب ٌٗض جهي٠ُ امبرحُه مً أ٦ثر الخهاه٠ُ وا٢ُٗت للخٗٝغ ٖلى مىار مى٣ُت الضعاؾت النها ويٗذ لضعاؾت مىار اإلاى

 (:5اإلاٗاصلت الاجُت) 

2000P               Q2=              

       (M+273,2)²-(m+273,2)² 

 ار ان :

 Q2 =مٗامل حٟاٝ المبرجي.  

ت )ملم(               P=٦مُت الامُاع الؿا٢ُت الؿىٍى

  M=مخىؾِ صعحت الحغاعة ال٣هىي ألخغ الكهىع. 

 m=مخىؾِ صعحت الحغاعة ال٣هىي ألبغص الكهىع.  

لى ق٩ل ػزاث  36,00وبٗض جُب٤ُ اإلاٗاصلت ْهغ ان مىار اإلاى٣ُت هى مىار قبه حاٝ)*( وبلٛذ  خُث جخمحز الامُاع بٗضم الاهخٓام و٢هغ ٞترة الدؿا٢ِ اإلاُغي ٖو

ت م٘ قخاء باعص ون٠ُ خاع.  ٢ٍى

 

 مفهىم املىازهة املائية املناخية: – 3

خباع الٗىامل ٝ بانها الٗال٢ت بحن ٦مُت الامُاع الؿا٢ُت )الىاعصاث( وم٣ضاع الًائٗاث اإلاائُت التي ٌٗخمض في خؿابها ٖلى م٣ضاع الخبسغ/الىخذ م٘ ازحٗغ  ظ بىٓغ الٖا

دههل العجؼ اإلاائي ٖىضما ٩ًىن الخبسغ/الىخذ اإلام٨ً ا٦بر مً ٦مُت الامُاع الؿا٢ُت و٢ض جم اؾ6اإلاإزغة ٖليها) ( ** (، ٍو خسضام مٗاصلتي ) زىؾُال واًٟاهٝى

ا اط ًغجٟ٘ اعجٟاٖا قضًضا زال٫ 2ألؾخسغاج مٗض٫ الخبسغ/الىخذ اإلام٨ً ومً زال٫ مالخٓت الجضو٫) ( هالخٔ ان ٦مُاث الخبسغ /الىخذ اإلام٨ً جدباًً جباًىا ملحْى

جُا قخاءا بؿبب اهسٟاى صعحاث الحغاعة وؾ٣ٍى الامُاع   ومً زال٫ َغح هخائئج الخبسغ /الىخذ اإلام٨ً الظي جم اؾخسغاحه ؾاب٣ا قهىع اله٠ُ زم ًىسٌٟ جضٍع

 ( وهظا أزغ ؾلبا ٖلى ػعاٖت واهخاج الخًغواث في مى٣ُت الضعاؾت .5مً ٦مُت الامُاع الؿا٢ُت جبحن بأن مى٣ُت الضعاؾت حٗاوي مً عجؼ مائي ٦بحر ًىٓغ حضو٫ )

بحن الجضو٫ ) ت و٦مُت 7( و )6ٍو ت لؿىه ( اإلاؿاخاث اإلاؼعٖو اط ًٓهغ ان للجٟاٝ والعجؼ اإلاائي ازغ ؾلبي ٖلى  2008و 2009الاهخاج للخًغاواث الهُُٟت والكخٍى

ت بالخًغاواث الهُُٟت ) ت وزٌٟ ٦مُت الاهخاج الؼعاعي ،خُث اهسًٟذ مؿاخت الاعاض ي اإلاؼعٖو ( صوهم 4564( صوهم و)5892ج٣لُو اإلاؿاخاث اإلاؼعٖو

ت مما او٨ٗـ ؾلبُ حن وجضع اعباخا لهم للمدانُل الكخٍى ا ٖلى الاهخاج الؼعاعي للخًغاواث الظي ٌٗض مً اإلادانُل الى٣ضًت اإلاهمت ٧ىنها ٌك٩ل ٚظاء عئِؿُا للمؼاٖع

ت لىٟـ الؿىه 05753( )2009مً زال٫ بُ٘ الٟائٌ وجغجبِ هظه اإلادانُل بالؿى١ مباقغة ،و٢ض بلٛذ ٦مُت الاهخاج للخًغاواث الهُُٟت لؿىه ) ًَ( والكخٍى

،اما  2009ًَ( ًٖ ؾىه 00859,4ًَ( بٟاع١ ) 4893,6اط بلٛذ ٦مُت الاهخاج للخًغاواث الهُُٟت ) 2008ًَ(، الا انها اهسًٟذ اهسٟايا ٦بحرا في ؾىه 9704)

ه ٞبلٛذ ٦مُت اهخاحها ) الخًغاواث في  ،وهظه الاع٢ام ٦بحرة ومإقغ زُحر ًٖ مؿخ٣بل ػعاٖت 2009ًَ(ًٖ ؾىه 6489,7ًَ( بٟاع١ )3204,3اإلادانُل الكخٍى

واًجاص خلى٫ ٖلمُت مى٣ُت الضعاؾت مما ٌؿخىحب صعاؾت ص٣ُ٢ت وحضًت مً ٢بل صوائغ الضولت زانت الكٗب الؼعاُٖت واإلاىاعص اإلاائُت للى٢ىٝ ٖلى اؾباب اإلاك٩له 

 لها ،وباالياٞت الى العجؼ اإلاائي والجٟاٝ هىال٪ اؾباب ازغي ٧اهذ لها صوع ٦بحر في هظا الاهسٟاى منها :

 

 ( اإلاىاػهت اإلاائُت اإلاىازُت إلاى٣ُت الضعاؾت5حضو٫ )

٦مُت الخبسغ الىخذ  ٦مُت الامُاع ملم ألاقهغ

 اإلام٨ً / زىؾُال

اإلاىاػهت اإلاائُت 

 اإلاىازُت

جبسغ  -الامُاع

 زىؾُال

٦مُت الخبسغ الىخذ 

 اإلام٨ً اًٟاهٝى

اإلاىاػهت اإلاائُت 

جبسغ  –اإلاىازُت 

 اًٟاهٝى

 3,80 59,09 07,28 45,72 63 ٧اهىن الثاوي

 46,43- 83,33 20,25- 57,05 36,9 قباٍ

 86,78- 027,08 36,66- 76,96 40,3 اطاع

 070,06- 207,46 65,55- 000,85 36,3 هِؿان

 207,97- 207,97 033,60- 033,60 0,0 اًاع
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غان  427,50- 427,50 064,08- 064,08 0,0 خٍؼ

 556,84- 556,84 277,03- 077,03 0,0 جمىػ 

 555,04- 555,04 076,53- 076,53 0,0 اب

 455,06- 455,06 055,44- 055,44 0,0 اًلى٫ 

ً الاو٫   273,00- 290,20 009,3- 027,50 08,2 حكٍغ

ً الثاوي  57,03- 000,73 40,49- 85,09 44,6 حكٍغ

 02,28- 60,28 7,62- 55,62 48 ٧اهىن الاو٫ 

٣ت زىؾُال واًٟاهىٝ.              خماص ٖلى ٍَغ  اإلاهضع/ مً ٖمل الباخث باأٖل

 

غا١ اط ٌٗض نهغ صوع صو٫ الجىاع وزانت اًغان في جضهىع الؼعاٖت في الٗغا١ بك٩ل ٖام ومى٣ُت الضعاؾت بك٩ل زام بؿبب الؿُاؾاث اإلاائُت اإلاخبٗت ججاه الٗ-0

ان الغئِس ي ل صعاؾت ه٣ل اإلاُاه مً خىى ؾغوان الى خىى عاٞض ٦غزه  2004لحُاة الؼعاُٖت وخاولذ الح٩ىمت الاًغاهُت مىظ ؾىه ؾحروان في مى٣ُت الضعاؾت الكٍغ

إصي الى ه٣ٌ اإلاُاه 3ملُىن م 260بىا٢٘  ىض ا٦خما٫ اإلاكغوٕ ؾىٝ ًخدى٫ النهغ مً نهغ صائمي الى نهغ مىؾمي ٍو ني ٖو ٤ اوكا ؾض ٧اوقان الخسٍؼ ا ًٖ ٍَغ /ؾىٍى

 (.7) 3اع مملُ 2,6بم٣ضاع 

حر  2004الٓغوٝ الا٢خهاصًت التي قهضها ا٢لُم ٧ىعصؾخان الٗغا١ )الظي حٗض مى٣ُت الضعاؾت حؼءا مىه( بٗض ؾىت -2 مما أزغ ٖلى ال٣ُإ الؼعاعي بؿبب ٖضم جٞى

حر اإلا٨ىىت اإلاُلىبت للٟالخحن ممااصي الى جغ٥ الٗضًض مً  ت وجٞى  الٟالخحن لألعاييهم الؼعاُٖت.ؾُىله مالُت للكغاء الاؾمضة واإلابُضاث الحكٍغ

 

ت بالخًغواث الهُُٟت و٦مُت اهخاحها لؿىت 6حضو٫ )  .2008و  2009( ًىضح اإلاؿاخاث اإلاؼعٖو

 2008ؾىت  2009ؾىت  اإلادانُل الهُُٟت

 الاهخاج ًَ اإلاؿاخت صوهم الاهخاج ًَ اإلاؿاخت صوهم

 280 80 2,942 0084 َماَه

 200,25 005 2,205 965 زُاع

 26,4 48 2,529 680 باطهجان

 029,25 47 0,090 485 بامُا

 78 52 373 345 لىبُا

 ـــــــ ــــــــ 45 45 ٞانىلُا

 43,2 48 0,006 553 بهل

 990 330 2,230 0005 عقي

 537,5 205 249 890 بُُش

 948 474 0,905 0035 زُاع مائي

 ــــــ 35 833 458 ٞلٟل

 000 40 235 040 بُاَا



 Journal of the University of Garmian 8 (3), 2021 

319 

ت  0560 520 ـــــــ ـــــ زًغواث مخىٖى

 4893,6 2004 05753 7896 اإلاجمٕى

ت ػعاٖت ٦غمُان، ٢ؿم الخىمُت الؼعاُٖت ، بُاهاث ٚحر ميكىعة ، ؾىت                            .2008و 2009اإلاهضع/ مضًٍغ

 

ت لؿىت 7حضو٫ ) ت بالخًغواث الكخٍى  .2008و 2009( اإلاؿاخاث اإلاؼعٖو

تاإلادانُل   2008ؾىت  2009ؾىت  الكخٍى

 الاهخاج ًَ اإلاؿاخت صوهم الاهخاج ًَ اإلاؿاخت صوهم

 245 70 0,254 627 بهل

 62,3 078 0,864 0553 با٢الء

 055 62 0,298 865 ؾل٤

 60 05 070 070 ٢غهابُِ

 80 20 038 005 لهاهه

 52,5 05 902 450 قلٛم

 550 000 2,404 0202 ٞجل

 67,5 05 90 45 زـ

 28 8 26 05 قىهضع

 080 45 000 50 بُاَا

 ــــــ ــــــــ 36 36 زىم

 ـــــــ ـــــــــ 90 30 حؼع 

ت  0734 578 0,332 666 زًغواث مخىٖى

 3204,3 0006 9704 5672 مجمٕى

ت ػعاٖت ٦غمُان، ٢ؿم الخىمُت الؼعاُٖت ، بُاهاث ٚحر ميكىعة ، ؾىت   .2008و 2009اإلاهضع/ مضًٍغ

 

ائ٠ طاث الاؾىا١ بالبًائ٘ اإلاؿخىعصة زانت الاًغاهُت بأؾٗاع ا٢ل مً الؿل٘ اإلادلُت مما صٞ٘ الٗضًض مً ؾ٩ان ال٣غي جغ٥ مهىت الؼعاٖت واللجىء اٚؼو -3 لى ْو

 مىعص ماصي زابذ.

مما اصي الى جىؾ٘  2004ُجت الاويإ الامىُت لؿىت اعجٟإ ٖضص الؿ٩ان وػٍاصة الهجغة هدى مى٣ُت الضعاؾت مً اإلاىا٤َ اإلاجاوعة )حلىالء ،الؿٗضًت ، ٢غه جبه( هد-4

 الٗمغان ٖلى خؿاب الاعاض ي الؼعاُٖت.

يُت نٛحرة ٖلى الاوصًت اإلاىؾمُت لخؼن مُاه الامُاع وا-5 إلاُاه الىاججت ًٖ طوبان ٖضم اؾخسضام ج٣ىُاث خهاص اإلاُاه لخؼن مُاه الامُاع والؿُى٫ او بىاء ؾضوص جسٍؼ

 لؼعاٖت.الثلىج واؾخسضامها نُٟا ل

خماص بك٩ل ٦بحر ٖلى َغ١ الاعواء الخ٣لُضًت )الغي الؿُحي والغي بالىاؾُت( وهظه الُغ١ حؿتهل٪ مُاه ا٦ثر مً الُغ١ الحضًثت والجضو -6 ( ًبحن ان الُغ١ ٫8 )الٖا

 اإلاائُت . الحضًثت ا٢ل اؾتهال٧ا للمُاه مما له صوع في ج٣لُل ٦مُاث الخبسغ واإلاداٞٓت ٖلى زهىبت التربت و٢لت الًائٗاث

 

 

 

 ( ٦مُت اإلاُاه الالػمت لألعواء خؿب َغ١ الغي 8حضو٫ )                                                           

 مدهى٫ 

 

الاخخُاج اإلاائي بُغ١ 

 3الَغـ الؿُحي م

٣ت  الاخخُاج اإلاائي بٍُغ

 الغي بالغف

 3م

٣ت  الاخخُاج اإلاائي بٍُغ

 3الغي بالخى٣ُِ م

اصة في   ٦3مُت اإلاُاه مالٍؼ

ت  04000000 ـــــــــ 20000000 35000000 زًغواث قخٍى

 ــــــــــ 58874304 ـــــــــ- 038564000 زًغواث نُُٟت

ض عخُم و٢ِـ ًاؾحن، أزغ اؾخسضام َغ١ الغي الحضًثت ٖلى الاخخُاحاث اإلاائُت للمدانُل الؼعاُٖت في مداٞٓت صًالى،مجلت صًالى  ،ٖضص 2005،  اإلاهضع/ ٖع

 .  049،م67
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 *بعض املقترحات التي ًمكن ان ثقلل من مشكله الجفاف والعجس املائي :

مك٩لت الجٟاٝ والعجؼ اإلاائي وعٞ٘ وا٢٘ الاهخاج الؼعاعي بك٩ل ٖام ووا٢٘ ػعاٖت الخًغاواث بك٩ل زام مً احل هىال٪ بٌٗ اإلا٣ترخاث التي ًم٨ً ان ج٣لل مً 

واضح في حضو٫ جىمُت والنهىى بال٣ُإ الؼعاعي الظي ٌك٩ل مهضع ٢ىث لٗضص ٦بحر مً ؾ٩ان اإلاى٣ُت زانت ان ٖضص ال٣غي وؾ٩انها في اهسٟاى مؿخمغ ٦ما هىا 

 (شخو .00050الى ) 2002(شخو الا ان هظا الٗضص اهسٌٟ بك٩ل ٦بحر ؾىه 27047) 0977ن ال٣غي إلاى٣ُت الضعاؾه ؾىه ( اط بلٜ ٖضص ؾ٩ا9)

 

 (ٖضص ال٣غي وؾ٩انها إلاى٣ُت الضعاؾت 9حضو٫ )                                                                     

 

0977 2002 

 ٖضص ؾ٩انها 2مؿاخت ٦م ٖضص ال٣غي  ٖضص ؾ٩انها 2مؿاخت ٦م ٖضص ال٣غي  اإلاى٣ُت

 4245 320,6 09 9367 364 24 مغ٦ؼ ال٣ًاء

 0657 347,3 24 00067 925 70 بِباػ

 2060 533,8 60 7603 839 80 عػ٧اعي 

ل  2089 500,3 39 ___ ___ __ قُش ٍَى

 00050 0703 042 27047 2028 076 اإلاجمٕى

ت اخها ء ٦غمُان ،بُاهاث ٚحر ميكىعة،                .2004اإلاهضع/وػاعة الخسُُِ ،٢ؿم الاخها ء الا٢لُمي،مضًٍغ

 

 ومً اهم هظه اإلا٣ترخاث :

٣ت في بٌٗ الضو٫ واُٖذ  هدُجت حُضة مً زال٫ عف الُٛىم بمىاص ٦ُمُائُت ٚحر ٢ابلت لل-0 ظوبان في اإلااء اؾ٣اٍ الامُاع نىاُٖا /خُث جم اؾخسضام هظه الٍُغ

(،خُث ًخم اؾخسضام مىاص ٦ُمُائُت ٦مسحى١ زىائي او٦ؿُض ال٩اعبىن الهلب واًىصًض الًٟت 8مً احل خضور حؿا٢ِ وزؼن اإلاُاه لالؾخٟاصة منها و٢ذ الحاحت)

٣ت ٞىائض ٖضًضة منها جىنُل اإلاُاه الى اما٦ً ال جهلها مُاه الانهاع صون الحاحت الى ق٤ ٢ىىاث اعوائُت ٦ما له اهمُت  وهي مىاص ٚحر ٢ابلت للظوبان في اإلااء ولهظه الٍُغ

٣ت صوع ٦بحر في مٗالجت مك٩لت الجٟاٝ وػٍاصة 9في الخسلو مً اخما٫ اإلاُغ في مىا٤َ مىاؾبت ٢بل ان حؿ٣ِ ٖلى مىا٤َ ؾ٨ىُت او مىا٤َ حغصاء ) (،ولهظه الٍُغ

ت وعٞ٘ ٦مُت الاهخاج الؼعاعي لضٖم الامً الٛظائ  ي للمى٣ُت.اإلاؿاخاث اإلاؼعٖو

لجتها خُث ٌٗض صٖم الضوله لل٣ُإ الؼعاعي مً زال٫ اؾخهالح الاعاض ي التي جدىلذ الى جصحغ بضعحت ٢لُلت وجملحها ٢بل ان جخدى٫ الى جملح قضًض ًهٗب مٗا-2

دت ٦بحرة مً الؿ٩ان ٦ما انها ال٣ُإ الؼعاعي اهم اإلاُضاًً التي ًجب ٖلى الضوله التر٦حز ٖليها وجد٤ُ٣ الامً الٛظائي للؿ٩ان الهه مهضع الحُ اه ومهضع صزل لكٍغ

حر الؿل٠ الؼعاُٖت لكغاء الا  ٘ للنهىى بالىا٢٘ الؼعاعي مً زال٫ جٞى ؾمضة واإلابُضاث ج٣ىي الضوله وال ججٗلها جدذ ؾُُغة الضو٫ الازغي ٞالبض مً جسُُِ ؾَغ

حر َائغاث إلا٩اٞدت الىباجاث الًاعة والاصٚا٫ التي  جىمى في الاعاض ي الؼعاُٖت مما جإزغ ؾلبُا ٖلى ٦مُت الاهخاج. واإلا٩ائً اإلاُلىبت وجٞى

اصة الٗغا١ ومى٘ ٣ٖض خىاعاث حضًت بىؾاَت صولُت م٘ الضو٫ اإلاكتر٦ت لحىض ي نهغي صحلت والٟغاث  إلاى٘ الخجاوػ ٖلى خهت الٗغا١ وخ٣ه في اإلاُاه واخترام ؾُ-3

ان الغئِس ي للحُاه .ججاوػ اي صولت ٖلى خهت الضو٫ اإلاكتر٦ت لحىض ي صحلت والٟغا  ث النهما الكٍغ

ض -4 ٍؼ اصة الاهخاج ٦ما اهه ًدخاج الى ٦مُاث ا٢ل مً اإلاُاه مما ٣ًلل مً الخبسغ ٍو مً زًىبت التربت الا ان هظه اؾخسضام َغ١ الاعواء الحضًثت الظي له صوع ٦بحر في ٍػ

دت ال جث٣ل مً ٧اهل الٟالخحن .( صوالع لله٨خاع الى 2500-0200الاحهؼة ٚالُت الثمً ٞخ٩لٟخه جتراوح بحن ) حرها مً ٢بل الضوله با٢ؿاٍ مٍغ  اخض مما ًجب جٞى

لت مما ٌؿاٖض ٖلى ٢لت الخبسغ،-5 ُل٪( التي جمخاػ ٖلى ٢ابلُتها ٖلى خٟٔ اإلااء إلاضة ٍَى أو  عف اوعا١ الىباجاث  ج٣لُل الخبسغ مً زال٫ عف الترب بمىاص ٧الـ)هاًٞى

(، ٦ما ان عف اإلاُاه بمىاص ٦ُمائُت ٦أمالح وخُضة الجؼئُت التي الجظوب 00خامٌ ألابؿدُ٪ ( لؿض مؿاماتها وج٣لُل الغشح منها)بمىاص ٧ا٫ )زالث ُٞيُ٪ الؼئب٣ُت و 

 م٘ اإلااء له صوع في ج٣لُل الخبسغ مً اإلاؿُداث اإلاائُت.

 

٣هض به ألاحغاءاث الٟىُت والهىضؾُت والٗ-6 لمُت التي ًلجأ اليها الاوؿان بهضٝ حم٘ اإلاُاه والاؾخٟاصة منها اؾخسضام ج٣ىُاث خهاص اإلاُاه في مى٣ُت الضعاؾت ٍو

حر مُاه الكغب) ُت وجٞى غاى الؼعاٖت وحٛظًت اإلاُاه الجٞى ( أط ان ٦مُت اإلاُاه الؿا٢ُت ٖلى الاعاض ي اإلاترو٦ت وأؾُذ اإلاىاػ٫ واإلاباوي ٦مُاتها ٦بحرة والٛاًت مً 00أٚل

حرها.خهاص اإلاُاه حم٘ هظه اإلاُاه ٖلى الاؾُذ الٛ  حر ػعاُٖت وزؼنها لى٢ذ الحاحت لألؾخسضام الؼعاعي واإلاجزلي ٚو

 

خم اؾخسضام ج٣ىُاث خهاص اإلاُاه في اإلاىا٤َ الجاٞت وقبه الجاٞت خُث ج٩ىن الامُاع ٚحر ٧اُٞت الهخاج اإلادانُل مما ٌؿخىحب اؾخسضام َ غ١ خضًثت لخؼن مُاه ٍو

ضم هضعها والاؾخٟاصة منه  ا زال٫ ٞهل ال٠ُ ٦ما ان زؼن هظه اإلاُاه ٣ًلل مً زُغ الًُٟاهاث والؿُى٫.الامُاع وطوبان الثلىج ٖو

ُت ولِـ الغئِؿُت ٣ِٞ مً احل ج٣لُ-7 ٘ الاعوائُت مً زال٫ جبلُِ ال٣ىىاث الٟٖغ ٘ ٦ٟاءة اإلاكاَع ٘ الغي والبز٫ مً زال٫ ٞع ل الغشح الى باًَ الاهخمام بمكاَع

 ث الغي خؿب هٕى التربت( ًىضح م٣ضاع الغشح مً ٢ىىا00الاعى والجضو٫ )
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 /ًىم3( م٣ضاع الغشح مً ٢ىىاث الغي خؿب هٕى التربت م00حضو٫ )

 /ًىم3يائٗاث الغشح م نى٠ التربت

 0,09 َحن

 0,08 َحن هاٖم

 0,2-0,4 َحن وعمل

 0,5 عمل

 0,75 عمل وخص ى

 0-0,8 خص ى

٘ الغي والبز٫ في مداٞٓت صًالى،   .409،م0986حامٗت بٛضاص ،٧لُت الاصاب، عؾالت ماحؿخحر ٙ م، اإلاهضع/ خمُض ٖلُىان الؿاٖضي، مكاَع

 

الاصٚا٫ التي جىمى ٞيها والاؾخٟاصة ال٣هىي مً اإلاُاه لغي الاعاض ي الؼعاُٖت ٦ما ًجب الاهخمام ب٣ىىاث البز٫ مً زال٫ ال٨غي الؿىىي لها لل٣ًاء ٖلى الىباجاث و 

ان اإلاُاه ٦ما ًجب مى٘ الخجاوػاث ٖلى ال٣ىىاث الاعوائُت  ووي٘ ال٣ٗىباث ٖلى مً ًٟٗل طل٪ لًمان خ  ٣ى١ حمُ٘ الٟالخحن .وحٗغ٢ل خغ٦ت حٍغ

 

 

 الاستنتاجات والتىصيات :

 

 الاؾخيخاحاث:

 

ما ألامُاع ٞلها ٖال٢ت جخد٨م صعحاث الحغاعة وألامُاع ب٨مُت الخبسغ / الىخذ  اإلام٨ً  ٞأن لضعحاث الحغاعة ٖال٢ت َغصًا م٘ مٗضالث الخبسغ / الىخذ اإلام٨ً ، ا -0

 ٨ٖؿُت م٘  ٖملُت الخبسغ / الىخذ اإلام٨ً .

 

ا ًى٨ٗـ ٖل ال٫ صعاؾت ٖىانغ  اإلاىار  ًدبحن ان صعحاث  الحغاعة  جغجٟ٘ في  ٞهل اله٠ُ وحٗخض٫ في  ٞهل الغبُ٘  والخٍغ٠  وجىسٌٟ في ٞهل الكخاء ممز -2

 جباًً ٢ُم الخبسغ/الىخذ اإلام٨ً وبالخالي ٖلى ٢ُم العجؼ والٟائٌ اإلاائي إلاى٣ُت الضعاؾت .

 

اصة ٦مُت الامُاع الؿا٢ُت جإزغ جدباًً ألامُاع  في  مى٣ُت  الضع  -3 اؾت خُث  جهل طعوتها  زال٫  ٞهل  الكخاء  وجى٣ُ٘  زال٫ ٞهل اله٠ُ وان اهسٟاى او ٍػ

 في حاهب مهم مً اإلاىاػهت اإلاائُت اإلاىازُت وبالخالي جإزغ ٖلى وؿب العجؼ او الٟائٌ اإلاائي .

 حاٝ.مً زال٫ مٗاصلت امبرحُه جبحن ان مىار اإلاى٣ُت هى مىار قبه  -4

ج٣ل ٢ُمتها زال٫    مً زال٫ مٗاصلت اًٟا هىٝ إلادُت  مى٣ُت الضعاؾت ًٓهغ ان هىال٪ جباًً في ٢ُم الخبسغ / الىخذ اإلام٨ً بؿبب جباًً الٗىانغ اإلاىازُت خُث -5

نهاع واعجٟإ صعحاث الحغاعة ونٟاء ٞهل الكخاء  بؿبب اهسٟاى  صعحاث  الحغاعة  وؾ٣ٍى الامُاع ، وجغجٟ٘ ٢ُمتها زال٫ اقهغ اله٠ُ بؿبب َى٫ ؾاٖاث ال

 الؿماء الظي ٌؿمذ بىنى٫ ٦مُاث ٦بحرة مً ألاقٗإ الكمس ي الى ؾُذ الاعى .

٠ُ الٗىانغ اإلاىازُت وجُب٤ُ اإلاىاػهت اإلاائُت اإلاىازُت جبحن ان اإلاى٣ُت حٗاوي مً عجؼ مائي .  -6  مً زال٫ جْى

ت )  2008و 2009ت بالخًغواث لؿىت للعجؼ اإلاائي صوع ٦بحر في ج٣لُو اإلاؿاخاث اإلاؼعٖو -7 ت بالخًغواث الهُُٟت والكخٍى ( 03568اط بلٛذ اإلاؿاخاث اإلاؼعٖو

ت اط بلٛذ ؾ 2009صوهم لؿىت  ت بالخًغواث الهُُٟت والكخٍى ىت الا ان ٢لت الامُاع في الؿىىاث الازحرة والجٟاٝ ٧ان له ازغ ؾلبي في ج٣لُو اإلاؿاخاث اإلاؼعٖو

( 8007,9لخبلٜ ) 2008( ًَ الا أنها اهسًٟذ بك٩ل ٦بحر ؾىت 29457) 2009ٞت الى اهسٟاى في ٦مُت اهخاحها اط ٧ان ًبلٜ اهخاحها ؾىت ( صوهم بااليا3020) 2008

 ًَ وهظا مإقغ زُحر ٖلى مؿخ٣بل ػعاٖت الخًغواث في مى٣ُت الضعاؾت.

  

 وثىص ي الذراسة :

 الاخخٟاّ بها الى و٢ذ الحاحت.الاهخمام بجم٘ الامُاع الؿا٢ُت باؾخسضام أؾالُب خضًثت و -0

 اؾخسضام َغ١ الغي الحضًثت الظي ٣ًلل مً الٟا٢ض مً اإلاُاه  زال٫ و٢ذ ؤلاعواء . -2

 ػعاٖت ألاشجاع اإلاٗمغة ألنها ج٣لل مً ٦مُت الخبسغ / الىخذ اإلام٨ً.-3

 الحضًثت مً احل اإلاداٞٓت ٖلى صًمىمت هظا اإلاىعص أعقاص اإلاىاَىحن الى الخٗٝغ ٖلى مؿاوئ الهضع في اإلاىاعص اإلاائُت وئعقاصهم الى الُغ١  -4

ت اإلا٣جن اإلاائي للمدانُل الؼعاُٖت. -5    ُت الٟالخحن باهُمت مٗٞغ  جٖى

خماص ٖلى البًائ٘ اإلاؿخىع صة زانت الٛظائُت. -6 ضم الٖا  صٖم الاهخاج اإلادلي ٖو
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 منها.اؾخسضام مىاص ٦ُمُائُت لغف الىباجاث والترب لخ٣لُل الخبسغ والىخذ  -7

 

 :الهىامش

 .0، م 2000هسكان مدمض عؾخم ، حُمىعٞىلىحُت مى٣ُت ٦الع ،عؾالت ماحؿخحر)ٙ.م(، ٧لُت الٗلىم الاوؿاهُت ، حامٗت الؿلُماهُت ، -0

ت ، ٞايل ٖبض الؼهغة،صعاؾت جدلُلُت للؿالؾل الؼمىُت لألمُاع في الٗغا١، عؾالت ماحؿخحر ٚحر ميكىعة، ٧لُت الٗلىم، حامٗت -2  .03،م2000اإلاؿدىهٍغ

ضهان هؼإ، اؾـ ٖلم اإلاىار،مُبٗت حامٗت اإلاىنل،ٍ-3  .090،م0990،  2نباح الغاوي ٖو

 .002، م 0990ٖاص٫ ؾُٗض الغاوي و٢ص ي الؿامغائي، اإلاىار الخُب٣ُي ، مُبٗت حامٗت بٛضاص،-4

ذ ،٧لُت التربُت، عؾالت ماحؿخحر ٙ م ، ؾىػان اؾماُٖل ابغاهُم، الازاع الهاًضعولىحُت إلاكغوٕ عي ٦غ٧ى٥ اإلاغخلت ال-5  .35، م2000ثاهُت، حامٗت ج٨ٍغ

 حضو٫ جهي٠ُ اإلاىار ألمبرححر: -*

 هٕى اإلاىار الضعحت

 حاٝ حضا 20ا٢ل مً 

 حاٝ 20-30

 قبه حاٝ 30-50

ب 50-90  قبه َع

ب 90-085  َع

ب 085ا٦ثر مً   حضا َع

 

ً ، ٧لُت الٗلىم البُىلىحُت ، الألط٢ُت ؾىعٍا، مجلت  ًىٓغ / مدمض ٖبض الجلُل وازغون، الخىػَ٘ الجٛغافي والبُئي لىباث ال٣باع الكى٧ي في ؾىعٍا، مجلت حامٗت حكٍغ

 .099، م 2004، ؾىت 3، ٖضص36

 .203، م0999، 2ٛضاص، ٖضص مدمض حٟٗغ الؿامغائي ، الخباًً اإلا٩اوي للٗىانغ اإلاىار في الٗغا١ وجدضًض الا٢الُم اإلاائُت، مجلت الجمُٗت الجٛغاُٞت الٗغا٢ُت ، ب-6

 جم جُب٤ُ مٗاصلت زىؾُال بك٩ل الاحي: -**

LM=  

 

 

 :اط أن  

LM.الخبسغ / هخذ اإلام٨ً بالبىنت = 

TMٝ ت إلاى٣ُت الضعاؾت الى ٝ° = صعحاث الحغاعة ل صعحاث الحغاعة اإلائٍى  بىاؾُت اإلاٗاصلت ألاجُت:° وجم جدٍى

ل الىاجج مً بىنت الى مئىي.  X 25,4زم هًغب الىاجج اإلاؿخسغج مً مٗاصلت زىؾُال  X0,8 +32°م  مً احل جدٍى

 أما مٗاصلت اًٟاهٝى جم اؾخسغاحه بالك٩ل الاحي:

                                     )100(2)25(0018.0 ATE                             
 ان : اط   

E .)م٣ضاع الخبسغ/الىخذ ال٩امً )ملم = 

T ( مٗض٫ صعحت الحغاعة  الكهغي =.)م 

A ىبت اليؿبُت ت %. = مٗض٫ الَغ  الكهٍغ

 .042،م2005*ؾالم هاج٠ ، اإلاىاػهت اإلاائُت اإلاىازُت إلادُاث )بٛضاص،اإلاىنل،البهغة( ، أَغوخت ص٦خىعاه)ٙ،م(، ٧لُت التربُت، حامٗت بٛضاص ، 

 

 .70،م2002إلاخمىحت في الٗغا١ ، عؾالت ماحؿخحر)ٙ.م( ، ٧لُت  التربُت للبىاث ، حامٗت بٛضاص ،**عحاء زلُل اخمض ، اإلاىاػهت اإلاائُت اإلاىازُت للمى٣ُت ا

ذ للٗلىم، مجلت  ٖبض الامحر اخمض ٖبضهللا، الانهاع الحضوصًت اإلاكتر٦ت بحن الٗغا١ واًغان وأزغهما ٖلى الاعاض ي الؼعاُٖت والامً اإلاائي الٗغاقي، مجلت-7 ، 20حامٗت ج٨ٍغ

 .370، ؽ2002، ؾىت 0ٖضص

٤ُ الخكاب، اإلااء والاعى وألاوؿان، مُبٗت حامٗت بٛضاص ،ؾىت -8 دكاعص جي ٧ىعي، جغحمت ٞو  . 232، م0979ٍع

ؼ ابى الُٗىحن،حٛغاُٞت اإلاىاعص اإلاائُت، م٨خبت اإلاخىبي، الؿٗىصًت ، -9  .278، م2007مدمىص ٖبض الٍٗؼ

ت في ٢ًاء ال٣غهت، مجلت ٧لُت التربُت ألاؾاؾُت، حامٗت بابل ،ٖضصابغاهُم ٖلى الِٗؿاوي، ج٣ضًغ الاخخُاحاث اإلاائُت -00 ، ؾىت 20للمدانُل الح٣لُت اإلاؼعٖو

 .036،م2005

TM-32 

9,5 
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ت، مجلض -00  .006، م2006، ؾىت 0، ٖضص29هضي قا٦غ حىصث وازغون، خهاص اإلاُاه وأزغه في جىمُت اإلاىاعص اإلاائُت في الٗغا١، مجلت حامٗت ال٩ٞى

 املصادر:

ذ ،٧لُت التربُت، عؾالت ماحؿخحر ٙ م ، ابغاهُم،  -0  .2000ؾىػان اؾماُٖل، الازاع الهاًضعولىحُت إلاكغوٕ عي ٦غ٧ى٥ اإلاغخلت الثاهُت، حامٗت ج٨ٍغ

ت للضعاؾاث الٗغبُت والضولُت،ٖضص -2 ت الؼعاُٖت،مجلت اإلاؿدىهٍغ  .39اخمض، ٖبضالامحر،اإلاىاعص اإلاائُت في مداٞٓت صًالى وأزغها في حٛحر الخاَع

ؼ،حٛغاُٞت اإلاىاعص اإلاائُت، م٨خبت اإلاخىبي، الؿٗىصًت ،  -3  .2007ابى الُٗىحن، مدمىص ٖبض الٍٗؼ

ضهان هؼإ، اؾـ ٖلم اإلاىار،مُبٗت حامٗت اإلاىنل،ٍ -4  .0990،  2الغاوي، نباح ٖو

 .0990الغاوي، ٖاص٫ ؾُٗض و٢ص ي الؿامغائي، اإلاىار الخُب٣ُي ، مُبٗت حامٗت بٛضاص، -5

٘ الغي والبز٫ في مداٞٓت صًالى، حامٗت بٛضاص ،٧لُت الاصاب، عؾالت ماحؿخحر ٙ م، الؿاٖضي، خمُ -6  .0986ض ٖلُىان، مكاَع

 .0999، 2ضاص، ٖضص الؿامغائي، مدمض حٟٗغ ، الخباًً اإلا٩اوي للٗىانغ اإلاىار في الٗغا١ وجدضًض الا٢الُم اإلاائُت، مجلت الجمُٗت الجٛغاُٞت الٗغا٢ُت ، بٛ -7

ت في ٢ًاء ال٣غهت، مجلت ٧لُت التربُت ألاؾاؾُت، حامٗت بابل ،ٖضصالِٗؿاوي،  -8  .2005، ؾىت 20ابغاهُم ٖلى، ج٣ضًغ الاخخُاحاث اإلاائُت للمدانُل الح٣لُت اإلاؼعٖو

ت، مجلض  -9  .2006، ؾىت 0، ٖضص29حىصث، هضي قا٦غ وازغون، خهاص اإلاُاه وأزغه في جىمُت اإلاىاعص اإلاائُت في الٗغا١، مجلت حامٗت ال٩ٞى

 .2113,سنة 2درويش, عسالذًن جمعه,ثحليل واقع استخذام همط السراعة املحمية في قضاء كالر وافاقها املستقبلية,      مجلة جامعة كرميان, عذد  -00

ض و٢ِـ ًاؾحن، أزغ اؾخسضام َغ١ الغي الحضًثت ٖلى الاخخُاحاث اإلاائُت للمدانُل الؼعاُٖت في مداٞٓت صًالى،مجل -00  .  67،ٖضص 2005ت صًالى ، عخُم، ٖع

 .2000عؾخم ،هسكان مدمض ، حُمىعٞىلىحُت مى٣ُت ٦الع ،عؾالت ماحؿخحر)ٙ.م(، ٧لُت الٗلىم الاوؿاهُت ، حامٗت الؿلُماهُت ، -02

ت ، ٖبض الؼهغة، ٞايل،صعاؾت جدلُلُت للؿالؾل الؼمىُت لألمُاع في الٗغا١، عؾالت ماحؿخحر ٚحر ميكىعة، ٧لُت الٗلىم، حامٗت  -03  . 2000اإلاؿدىهٍغ

ذ للٗلىم، مجلت ٖبضهللا، ٖبض الامحر اخمض، الانهاع الحضوصًت اإلاكتر٦ت بحن الٗغا١ واًغان وأزغهما ٖلى الاعاض ي الؼعاُٖت والامً اإلاائي الٗغاقي، مجل -04 ت حامٗت ج٨ٍغ

 ..2002، ؾىت 0، ٖضص20

 .2004عؾالت ماحؿخحر ٙ م ، حامٗت الؿلُماهُت، ٧لُت الٗلىم الاوؿاهُت ،ؾىتٖلي، ٖثمان مدمض، ٢ًاء ٦الع صعاؾت في الجٛغاُٞت ألا٢لُمُت،-05

ت في ٦الع ، بُاهاث ٚحر ميكىعة ،  -06  .2009مدُت ألاهىاء الجٍى

ت ػعاٖت ٦غمُان ، ٢ؿم الخىمُت الؼعاُٖت ، بُاهاث ٚحر ميكىعة،لؿىىاث مخٟغ٢ت. -07  مضًٍغ

 

Abstract 

Through the study of the climatic elements of the study area station for the period (2002-2015), it becomes clear to us that 

the general average of rain is (287.3) mm, and the maximum rainfall was during the month of January, when it reached (63) 

mm, and the least rainy fall was during the months of the summer season. The monthly average temperatures ranged 

between (9.9 ° C / in the month of January - 36.8 ° C / in the month of July). The climate of the region, according to the 

Amberger equation, is a semi-arid climate, where its value reached (36.01) after calculating the value of possible 

evaporation / transpiration according to the method of Eva Nof and Khosla and his subtraction from the amount of rain 

falling show us that there is a direct relationship between these values and temperatures, And an inverse relationship with 

the rates of rain and that the region suffers from a water deficit, which had a negative impact on reducing the areas 

cultivated with vegetables, as the areas planted with summer vegetables decreased from (7896 dunums) for the year 2009 to 

(2004 dunums) for the year 2018, As for winter vegetables, the area of cultivated land for the year 2009 reached (5672 

dunams), but due to the water deficit, high temperatures, evaporation and lack of rain in recent years, it led to a decrease in 

the cultivated areas for the year 2018 to (1116 dunams), which was reflected in the provision of food security for the study 

area, which requires taking into account the use of means Modern irrigation to reduce water losses and the use of water 

harvesting techniques to store rainwater in the winter season and use it when needed. 

 

 

 

 

 

 

 


