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 دــــــــــــــــالسهجـ
  

تعتبخ مذكمة اجخيف االراضى الدراعضة  مؽ اخظخ 
السرخية والتى تعسل السذاكل التى تؾاجيو الدراعة 

عمى تأكل الخقعة الدراعضة حضث تسثل 
الدراعضة احج اىؼ السؾارد االقترادية الدراعضة  االراضى 

فى تؾفضخ الغحاء، حضث تعتبخ مذكمة التعجى السدتسخ 
عمى االراضى الدراعضة  وتحؾيميا مؽ االستخجام 

الى استخجامات اخخى غضخ زراعضة حضث  الدراعى 
ة االراضى الدراعضة التى تؼ التعجى بمغت جسمة مداح

( حؾالى  2010 – 1983عمضيا بالبشاء خالل الفتخة )
الف فجان بالضافة الى التعجى عمى حؾالى  64

 2011يشايخ  25الف فجان مشح قضام ثخوة  38,46
, والحى أدى الى تشاقص متؾسط 28/9/2014وحتى 

نرضب الفخد مؽ االراضى الدراعضة فى مرخ مؽ نحؾ 
 0,112الى نحؾ  1983فجان/ندسة عام  0,133

، حضث تسثمت مذكمة الجراسة 2011فجان/ندسة عام 
فى زيادة التعجى عمى االراضى الدراعضة بسحافغة 

وقج  2010يشايخ  25الجضدة خاصة مابعج ثؾرة 
 إستيجفت الجراسة التعخف عمى لالثار القترادية

ضدة واالجتساعضة لتجخيف االراضى الدراعضة بسحافغة الج
 .2017مؾسؼ 

حضث تؼ التعخف عمى  خرائص ودوافع إقامة 
السذخوعات الخاصة واألراضى الستعجى عمضيا وىحا 
الجافع يخسخ عقضجة أىسضة التعجى مؽ خالل رؤية 
االخخيؽ مؽ مذخوعات مقامة يؾي مؽ تأثضخىا الدمبى 
عمى األراضى السجاورة لمسذخوع خاصة فى حالو نجاح 

قمضج ىحا الدمؾك أو إنذاء مذخوع السذخوع والخغبو فى ت
ججيج يخجم عمى السذخوع الدابق إقامتو سؾاء مؽ خالل 
مؾاد أولضة أو استفالل السشتج مؽ السذخوه الدابق إقامتو 
عمى األراضى  الستعجى عمضيا اى يخى الستقمج حافد 
لمتقمضج واالثادام عمى التعجى ىؾ االخخ وانتغار 

ع عمى األراضى  مايحجث لو لسؽ سبقة بإنذاء مذؾ 
الستعجى عمضيا ولؼ يخى ترخف مؽ الحكؾمة فضو حدم 
ومدائمة جادة وترخف فؾرى سؾاء باالزالة أو بعقاب 

 صمحبة أو باالثشضؽ معًا.
وتؼ استشتاج أن أصحاب السذخوعات أول مايفكخون 
فضو ىؾ مقجار الجخل الحى يحرل عمضو بحث لعؾضو 

ويغيخ عسا كان يحرل عمضو قبل إنذاء السذخوع 
الججول ماكان يحرل عمضو صاحب السذخوع مؽ 
االرض الدراعضة قبل إقامة السذخوع عمضيا والجخل الحى 
يحرل عمضو بعج إقامة السذخوع ويتؾقف الفارق فى 
الجخل وفقا لشؾع السذخوع، حضث أتزح أن مؽ أقام 

 94.4مدرعو دواجؽ كان حرل فى الستؾسط عمى 
دل ندبة مايبعضو مؽ جشضو/ شيخ كقضسة إيجار أو مايعا

محاصضل مشتجو مؽ السداحة السقام عمضيا السذخوع    
ط( بضشسا ارتفع ىحا العائج  5.28)مدرعو الجواجؽ وىى 
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ألف جشضو بديادة تقجر ندبتيا بشحؾ  12.3لضرل إلى 
% مخة مسا كان يحرل عمضو مؽ األرض وىحا 13.56

الخقؼ كبضخ مقارنة بجخمو مؽ االرض الدراعضة قبل 
ذخوع، بضشسا فى حالو السالعب فقج بمغ متؾسط الس

جشضو /  193الجخل الذيخى قبل إنذاء السمعب نحؾ 
ألف جشضو/ شيخ بديادة تقجر ندبتيا  8شيخ ارتفع نحؾ 

% مسا كان يحرل عمضو مؽ االرض 4145بشحؾ 
الدراعضة، فى حضؽ قجر دخل صاحب قاعة االفخاح قبل 

ض الدراعضة جشضو / شيخ مؽ الار  113.3إنذاء بشحؾ 
ألف جشضو مؽ قاعة  4فى حضؽ ارتفع الجىل لحؾالى 

% مسا كان يحرل عمضو 3530االفخاح بديادة قجرىا 
 مؽ االرض.

ومع أن ارياح السذاريع السقامة عمى األراضى  
الستعجى عمضيا أعمى بكثضخ مؽ عائج األرض الدراعضة 
أال أن ىحا العائج السختفع مؽ السذاريع اليقارن بجرجة 

حخمان الغحائى لالجضال القادمة نتضجة تحؾيل االرض ال
الدراعضة إلى مذخوعات خاصة فى كل الحخوب 
وحجوث األعالف أو التأثضخ عمى القخار الدضاسى مؽ 

 أجل أستضخاد الغحاء وتؾفضخ لمسجتسع ككل .
 

 مقجمة
 

استخاتضجضة التشسضة الدراعضة في مرخ تظسع لتحقضق 
لمسؾارد االقترادية التخرضص واالستخجام األمثل 

الستاحة مع تعغضؼ العائج لمسدارع الفخد وبسا يعغؼ العائج 
لمسدارع ولألرض والسضاه الدراعضة بؾجو عام واالرضضة 
مشيا بؾجو خاص، إذا يعكذ التخكضب السحرؾلى 
سسات استخجام السؾارد األرضضة في إنتاج مختمف 
الدروع وبشاء عمى ذلػ فإن البحث الخاىشة تبحث في 
االستخجام األمثل لمسؾارد الدراعضة في مرخ نغخ لسا 
ليحا األمخ مؽ أىسضة بالغة إال أن عيخت مذكمة كبضخة 

 2010يشايخ  25فى االونة االخضخة خاصة بعج ثؾرة 
وىى مذكمة التعجى عمى االراضى الدراعضة والتى تديج 
مؽ مذكمة نقص السؾارد االرضضة الدراعضة وافذال 

ؽ اىؼ اشكال التعجى عمى االراضى ، ومعسمضو التشسضة
الدراعضة, التبؾيخ بقرج استبعاد وتجخيف ىحه السداحات 
مؽ الدمام السدروع تسيضجًا الستغالليا فى االجخان او 
السخازن لمحاصالت الدراعضة او الغخاض البشاء, كحلػ 
استخجام االتخبة فى صشاعة الظؾب وىحة السذكمة تؼ 

لظؾب االسسشتى والظؾب حاىا بإنتاج الظؾب الظفمى وا
االبضض, باالضافة الى التعجى عمى االراضى الدراعضة 
بالبشاء والتى تعتبخ مؽ اخظخ السذاكل التى تؾاجيو 
 الدراعة السرخية والتى تعسل عمى تأكل الخقعة الدراعضة

. 
حضث تسثل االراضى الدراعضة احج اىؼ السؾارد 

عتبخ االقترادية الدراعضة فى تؾفضخ الغحاء، حضث ت
مذكمة التعجى السدتسخ عمى االراضى الدراعضة  

الى استخجامات اخخى  وتحؾيميا مؽ االستخجام الدراعى 
غضخ زراعضة حضث بمغت جسمة مداحة االراضى الدراعضة 

 – 1983التى تؼ التعجى عمضيا بالبشاء خالل الفتخة )
الف فجان بالضافة الى التعجى  64( حؾالى 2010

يشايخ  25ف فجان مشح قضام ثخوة ال 38,46عمى حؾالى 
, والحى أدى الى تشاقص 28/9/2014وحتى  2011

متؾسط نرضب الفخد مؽ االراضى الدراعضة فى مرخ 
الى نحؾ  1983فجان/ندسة عام  0,133مؽ نحؾ 

 .2016فجان/ندسة عام  0,124
 

 مذكلة البحث
 

تتسثل مذكمة البحث فى الديادة السدتسخة فى  
الدراعضة خاصة فى محافغة  التعجى عمى االراضى 

الجضدة حضث يؤدى تآكل االرض الدراعضة الى تشاقص 
الجخل الدراعى القؾمي، باالضافة الى زيادة البظالة بضؽ 
العسالة الخيفضة والعسالة الدراعضة والشاتج مؽ تشاقص 
االرض الدراعضة باالضافة الى الخدائخ الشاتجة مؽ 

راضي ججيجة ارتفاع التكالضف الالزمة السترالح ا
لتعؾيض التعجى عمى االراضي الدراعضة والتى تبمغ نحؾ 

الف جشضو كسا تؾضح الجراسات ان كل فجان مؽ  44
االراضي الدراعضة القجيسة، يمدم لتعؾيزو استرالح 

افجنة مؽ االراضي الرحخاوية، وفى الشياية  5حؾالى 
 . يؤدى كل ذلػ الى انخفاض مدتؾيات االمؽ الغحائي

 
 ثىجف البح

 
يتسثل ىجف البحث فى معخفة أسباب الديادة لمتعجى 
عمى االراضى الدراعضة بسحافغة الجضدة فى الفتخة 

  :االخضخة  مؽ خالل دراسة االىجاف الفخعضة التالضة
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إحراء األراضى  الستعجى عمضيا، وقج تؼ   -1
أختضارىؼ مؽ ثالثة مخاكد وفقا االىسضة الشدبضة لعجد 

 .الدراعضة بالسحافغةحاالت التعجى عمى الراضى 
دراسة  السذاريع السقامة عمى األراضى  الستعجى   -2

عمضيا سؾاء كانؾا مالك لالراضى الستعجى عمضيا أو 
تؼ شخاؤىا مؽ الغضخ لتقام عمضيا السذاريع وقج وجج 
أن أىؼ السذاريع التى تؼ اقامتيا عمى األراضى 
الستعجى عمضيا ىى: )مدارع دواجؽ، مالعب كخة 

 .قاعات افخاح(قجم، 
 

 الطخيقة البحثية
 

اعتسجت ىحه البحث عمى بعض أسالضب التحمضل 
اإلحرائي الؾصفضة والكسضة، حضث تؼ استخجام بعض 
أدوات التحمضل اإلحرائي والقضاسي كحداب 
الستؾسظات والشدب السئؾية لبعض متغضخات البحث، 
وايزا دراسة أسباب التعجى عمى االراضى الدراعضة 

فغة الجضدة مؽ خالل  استبضان تؼ إعجادىا بسخاكد محا
  .لضخجم أىجاف البحث

 
 مرادر البيانات 

 
اعتسجت الجراسة عمى العجيج مؽ مرادر البضانات 
السشذؾرة وغضخ السشذؾرة مؽ الشذخات االحرائضة التي 
ترجرىا اليضئات الحكؾمضة مثل )وزارة الدراعة 

عامة الجياز السخكدي لمتعبئة ال وإسترالح االراضي،
واالحراء, مخكد البحؾث الدراعضة, مجرية الدراعة 
بسحافغة الجضدة, االدارة الدراعضة بسخاكد السحافغة(, 
باإلضافة إلى استخجام بعض البضانات والسعمؾمات مؽ 
البحؾث والجراسات العمسضة الدابقة ذات الرمة بسؾضؾع 
الجراسة، كسا اعتسجت الجراسة عمى بضانات مضجانضة تؼ 

ا مؽ خالل االستعانة بأسمؾب البحث السضجاني تجسضعي
 لمحرؾل عمي ىحه البضانات.

 
 أوال: عيشة البحث السيجانية

 
شسمت عضشة البحث السضجانضة كافة أركان التعجى 

 عمى األراضى  الدراعضة والتى تسثمت فى االتى:

إحراء األراضى  الستعجى عمضيا، وقج تؼ أختضارىؼ   -1
االىسضة الشدبضة لعجد حاالت مؽ ثالثة مخاكد وفقا 

التعجى عمى الراضى الدراعضة بالسحافغة، حضث وقع 
االختضار عمى كل مؽ مخكدالحؾامجية، ومخكد 

 10، ومخكد أوسضؼ وقج تؼ اختضار عجد شضؽالبجر 
مفخادت )مدراع أو صحاب أرض( متعجى عمضيا مؽ 
كل مخكد بظخيقة عسجية أو غخضضة لضربح إجسالى 

مفخده مسثمة لسحافغة  30لسختارة مفخدات العضشة ا
الجضدة  روعى فضيا العجد الشدبى لمسذخوعات السقامة 
عمى تمػ األراضى الستعجى عمضيا وسيؾلة الحرؾل 

 .عمى البضانات بسرجقضة النجاز البحث 
أصحاب السذاريع السقامة عمى األراضى الستعجى   -2

عمضيا سؾاء كانؾا مالك لالراضى الستعجى عمضيا أو 
اؤىا مؽ الغضخ لتقام عمضيا السذاريع وقج وجج تؼ شخ 

أن أىؼ الساشخيع التى تؼ اقامتيا عمى األراضى  
الستعجى عمضيا ىى: )مدراع دواجؽ ، مالعب كخة 

 .قجم  ،قاعات افخاح(
مذاريع مؽ كل نؾع مؽ  10وقج تؼ اختضار عجد 

السذاريع سابقة الحكخ لضربح عجد السذاريع التى 
مذخوع وقج تؼ أختضارىؼ أيزا  30اجخيت عمضيا البحث 

 .بظخيقة عسجية مؽ نفذ السخاكد سابقة الحكخ
متخحى القخار وىؼ مجيخى الجسعضات الدراعضة، 
ومجيخى االدرات الدراعضة، وجياز حساية األراضى  
بالسخكد ثؼ عزؾيؽ مؽ السجمذ السحمى لمتعخف مؽ 

خالليؼ عمى وحيو نغخىؼ فى التعجى عمى األراضى  
واألسمؾب األمثل لسؾاجية ىحا التعجى وقج  الدراعضة،

مجيخيضؽ  8تسثمت ىحه العضشة وتكؾنت مؽ عجد 
 4مجيخيضؽ لالدارات الدراعضى،  4لمجسعضات الدراعضة، 

أعزاء لجياز حساية األراضى وعزؾ مجمذ محمى، 
 4مدئؾل وقج تؼ اختضارىؼ مؽ  20حضث بمغ عجدىؼ 

 .البجرشضؽ أطفضح ، مخاكد ىى الحؾامجية،أوسضؼ،
أنساط مؽ االستبضان لتشاسب  3ثؼ تؼ ترسضؼ عجد 

الفئات الثالثة وىى )أصحاب األراضى  الستعجى 
عمضيا، أصحاب السذخوعات السقامة عمى األراضى  
الستعجى عمضيا ،متخحى القخار( التى أخحت مشيؼ العضشة 
كشسؾذج مسثل لسجتسع البحث  )السحافغة( وقج تؼ 

 .ل السقابمة الذخرضةتجسضع البضانات مؽ خال
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 عيشة أصحاب األراضى  الستعجى علييا  -1
 

 90والتى سبق ذكخ إجسالى عجد مفخادتيا بشحؾ 
مفخده بكل مخكد مؽ السخاكد  30مفخده مؾزعو بؾاقع 

الثالثة السختارة بسحافغة الجضدة، حضث تؼ ترشضفيؼ وفقًا 
ألىؼ الخرائص األجتساعضة واألقترادية لسالك 

تعجى عمضيا وفقا لسا ىؾ مدجل بججول األراضى  الس
 تدجضل الستغضخات السجسعة مؽ خالل البحث السضجاني 

 
أوال: الخرائص اإلجتساعية واإلقترادية لسالك 

 األراضى  الستعجى علييا 
 

الخرائص  (1ججول رقم )تبضؽ ججول مؽ 
اإلجتساعضة واإلقترادية لسالك األراضى  الستعجى 

حضث  2016/2017عمضيا بسحافغة الجضدة  مؾسؼ 
 أتزح األتى :  

 
 بيانات خاصة بسالك اأرض نفدو  - أ
 
بمغ متؾسط عسخ السبحؾث بعضشة البحث  العسخ: .أ 

عام أى عل العسخ اإلنتاجى والقجرة عمى  50نحؾ 
ى يجعمو يسضد العظاء الفكخى مؽ جيو أخخى الح

 مايفعمو بخشج 
تؼ تقدضسيا إلى خسذ مدتؾيات  الحالو التعليسية :  .ب 

أفخاد بشدبة  7وىى أمى وبمغ متؾسط عجد ىحا السدتؾى 
% مؽ إجسالى العضشة ككل ، بضشسا بمغ 23.4تقجر بشحؾ 

% 33.3أفخاد يسثمؾن نحؾ  10عجد مؽ يقخأ ويكتب 
افخاد  7بضشسا بمغ عجد الحاصمضؽ عمى شيادة عالضة 

ٍ% مؽ إجسالى العضشة ، بضشسا بمغ 23.4يسثمؾن حؾالى 
عجد الحاصمضؽ عمى شيادة أعمى مؽ التعمضؼ الجامعى 

% مؽ إجسالى عضشة البحث 3.2فخد واحج يسثل نحؾ 
كسا اتزح مؽ الججول ومؽ خالل الترشضف التعمضسى 

فخد مؽ أفخاد العضشة متعمسضؽ ويسثمؾن  13أن حؾالى 
جسالى افخاد العضشة االمخ الحى % مؽ ا43.3حؾالى 

يشفى صفو الجيل عشيؼ بسعخفة البعج االقترادى 
والغحائى الدمبى عمى السجى البعضج والحى سضتؼ تؾيثة 
لألجضال القادمة برخف الشغخ عؽ الخبح الدخيع االدث 
جخاء تعجييؼ عمى األراضى الدراعضة سؾاء بالتبؾيخ 

 والبشاء عمضيا او بضعيا لألخخيؽ.

تتسثل ترشضف العسل  الخئيدى ألفخاد العيشة: العسل .ج 
والسيشة التى يداوليا صاحب االرض بضؼ الدراعة كعسل 

مفخده يسثمؾن نحؾ  14رئضدى، حضث بمغ عجدىؼ حؾالى 
% مؽ إجسالى مفخدات العضشة ،بضشسا بمغ عجد مؽ 46.7

يعسمؾن فى أعسال أخخى غضخ الدراعة كعسل رئضدى ثؼ 
افخاد يسثمؾن نحؾ  6عسل ثانؾى يداولؾن العسل الدراعى ك

% مؽ إجسالى مفخدات العضشة أى أنيؼ يذكمؾن 53.3
الغالبضة العغسى مؽ افخاد العضشة السختارة والسسثمة 
لسالك األراضى  الستعجى عمضيا خالل مؾسؼ 

 بسحافغة الجضدة    2016/2017
جاءت الحالة  الحالة االجتساعية للسبحهث: .د 

لسختارة مؾزعو مابضؽ متدوج االجتساعضة ألفخاد العضشة ا
فخد يسثمؾن االغمبضة بشدبة تقجر نحؾ  28وعجدىؼ 

 2%، بضشسا جاءت أرمل فى السختبة الثانضة بعجد 93.3
% مؽ إجسالى عجد 6.7فخد فقط يسثمؾن نحؾ 

السبحؾثضؽ، فى حضؽ خال الترشضف مؽ صفة أعدب 
وىحا أمخ واقعى حضث أن متؾسط أعسار السختاريضؽ 

 ة . سش 47حؾالى 
 

 ثانيا : بيانات خاصة بافخاد أسخة البحهث 
 
  : تؼ تقدضؼ العسل الخئيدى ألفخاد أسخة السبحهث

العسل الحى يداولو افخاد أسخة السبحؾث إلى عسل رئضدي 
وعسل ثانؾى يتزح ذلػ مؽ خالل ندبو مداولو العسل ، 

فخد مؽ إجسالى  عام األفخاد  67حضث اتزح أن حؾالى 
فخد، يعسمؾن فى  156أسخ السبحؾثضؽ البالغ نحؾ 

% مؽ إجسالى أفخاد 42.9الدراعو تسثل ندبتيؼ نحؾ 
ثضؽ وىى الشدبة االقل عمى الخغؼ مؽ أنيا أسخ السبحؾ 

ندبة مشاسبة إلجسالى مداحة الحضازات الدراعضة 
فخد يسثمؾن  89السسمؾكو لمسبحؾثضؽ، بضشسا يعسل حؾالى 

% مؽ إجسالى أفخاد أسخ السبحؾثضؽ مشيؼ 57.1نحؾ 
فى سؽ العسل فى عسل أخخ غضخ الدراعة ربسا يخجع 

لسسمؾكو ألبائيؼ ذلػ لرغخ حجؼ الحضازات الدراعضة ا
مؽ جيو وإلنخفاض  العائج مؽ العسل الدراعى مقانة 

 باالعسال الحخفضو األخخى مؽ جيو أخخى. 
 
  :جاءت الحالة التعليسية ألفخاد أسخة السبحهثين

الحالو التعمضسضة ألفخاد أسخ السبحؾثضؽ مؾزعو كسا ىى 
مدتؾيات، حضث يسثمؾن نحؾ  4مؾضحو بالججول بضؽ 
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إجسالى أفخاد أسخ السبحؾثضؽ، بضشسا بمغ % مؽ 12.6
إجسالى عجد مؽ يقخأ ويكتب مؽ أفخاد أسخ السبحؾثضؽ 

فخد مشيؼ الستدخبضؽ مؽ التعمضؼ ومؽ ىؼ فى  73حؾالى 
سؽ قبل السجرسة ، ويتسثل ندبة ىحه الفئة )يقخأ ويكتب( 

% مؽ إجسالى أفخاد أسخ البحؾثضؽ والبالغ  41.5نحؾ 
% فخد ألأسخة 5.8ط فخد( بستؾس 176حؾالى )

السبحؾث الؾاحج بعضشة البحث، فى حضؽ بمغ عجد 
فخد  50الحاصمضضؽ عمى شيادات متؾسظة حؾالى 

% مؽ إجسالى أسخ السبحؾثضؽ، 28.4يسثمؾن نحؾ 
 33بضشسا بمغ عجد الحاصمضؽ عمى مؤىل جامعى حؾالى 

% مؽ إجسالى افخاد أسخ 18.7فخد يسثمؾن نحؾ 
  .السبحؾثضؽ بعضشة البحث

 

 ثالثًا : مرجر الجخل ومقجاره الذيخى 
 

أنحرخ مرجر دخل السبحؾثضؽ فى ثالثة مرادر 
جاءت الدراعو فى السختبة األولى، حضث تجر دخل عمى 

 19.7فخد حؾالى  30أفخاد العضشة )السبحؾثضؽ( وعجدىؼ 
الف جشضو/شيخيًا ىحا الجخل مؽ بضع السحاصضل أو 

عمى متخمفات إيجار مداحات لمغضخ أو تخبضة حضؾانات 
% مؽ 46.5السدراعة وبضعيا وىحا السبمغ يسثل نحؾ 
% ألف 42.4إجسالى دخل السبحؾثضؽ والسقجر بشحؾ 

جشضو/شيخيًا، بضشسا يسثل السرجر الثانى لمجخل فى 
الؾعضفة سؾاء بالقظاع الحكؾمى أو القظاع الخاص وقج 

ألف جشضو /  12بمغ نحؾ مقجار ىحا الجخل حؾالى 
% مؽ إجسالى دخل السبحؾثضؽ 30.7ؾ شيخيًا يسثل نح

بعضشة البحث بضشسا يسثل السرجر الثالث فى العسل الحخ 
سؾاء كان ذلػ تجارة أو عسل أخخ يترف باألستسخار 
فى تؾلضج الجخل ويجر ىحا السرجر دخل قجر بشحؾ 

% مؽ 22.8ألف جشضو/ شيخ وبشدبة تسثل نحؾ  9.7
 البحث.إجسالى الجخؾل الستحرل عمضيا ألفخاد عضشة 

 
 رابعا : الحيازة السدرعية للسبحهثين  

 
حضث قدست ىحه الحضازات إلى مداحات تؼ تبؾيخىا 
سؾاء تبؾيخ فقط استعجاد لمبضع أو البشاء عمضيا أو تخكيا 

فجان تسثل  16.25لمسدتقبل وقج بمغ مداحتيا حؾالى 
% مؽ جسمو حضازات السبحؾثضؽ وىى ندبة 26.5نحؾ 

دمبضة عمى الغحاء سؾاء لالجضال كبضخة تتعجد اثارىا ال
الحاضخة أو القادمة وىحا اما يغيخ نغخة مالك 

األراضى  لمفائجة الدخيعة والذخرضة برخف الشغخ 
عؽ الزخر الؾاقع عمى السجتسع السرخ ككل، كسا 
يتزح أن متؾسط سعخ القضخاط ارتفع بعج التبؾيخ مؽ 

ألف جشضو ( قبل التبؾيخ وكأرض  17-15حؾالى )
ألف جشضو بعج البؾيخ وخالل  101.7إلى حؾالى  زراعضة

% عسا  635.6نفذ مؾسؼ التبؾيخ بديادة تقجر بحؾالى 
كان عمضو قبل التبؾيخ ويشتغخ أصحاب األراضى  
ارتفاع  االسعار فؾق ىحا الدعخ مدتقبال وىحا ىؾ سخ 
أيجار عجد مؽ الدراع بأجداء مبؾره بجون مداحة 

التى لؼ يتؼ التعجى عمضيا الحضازات الدراعضة لمسبحؾثضؽ و 
فجان بشدبة تسثل نحؾ  45.04بضمغ متؾسظيا العام نحؾ 

% مؽ إجسالى السداحة السسمؾكو لمسبحؾثضؽ 73.5
والخؾف أن تمحق إجداء  2016/2017خالل مؾسؼ 

أخخى مؽ ىحه السداحو بالسداحات السبؾرة إذا لؼ يكؽ 
ىشاك تغمضظ لمعقؾبة السؾقعة عمى الستعجى عمى 

ى  الدراعضة ، كسا أتزح أن أعمى السخاكد األراض
إمتالك لألراضى الستخوكو لمتبؾيخ جاء بالسخكد الثالث 

فجان االمخ الحى  29.15ايزا بسداحو تقجر بحؾالى 
يخجع إلى كبخ حجؼ مداحو الحضازة ليحا السخكد، حضث 

%  47.6فجان وبشدبة تسثل نحؾ  29.15تبمغ نحؾ 
السخاكد الثالث والبالغو مؽ إجسالى مداحة الحضازة بيحا 

فجان شاممة السداحات الستعجى عمضيا  61.29حؾالى 
 والباقضة بجون تعجى .

 

 خامدًا : الغخض من التبهيخ
 

وقج جاء التبؾيخ مؽ وجيو نغخ مالك األراضى   
بأن الغخض مؽ التبؾيخ وفقا لمتؾقضت الدمشى انحرخ 

 فى
وقج تسثل اليجف مؽ التبؾيخ فى الهقت الحالى:   .أ 

 الؾقت الحاضخ فى خسدو أىجاف 
وتاكج بحلػ وفقا لمتكخار الشدبى  بشاء مدكن لؤلسخة: .1

والحى قجر بشحؾ  ألراء الستعجيضؽ عمى األراضى الدراعضة
  .% مؽ إجسالى االراء22.2

حضث جاءت ندبة  االنفاق على زواج االبشاء: .2
% فقط مؽ 6.9التكخار الشدبى ليحه الفئة مسثمة بشحؾ 

 .إجسالى عجد االراء التى أشار إلضيا السحؾثضضؽ 
وقج أشار بحلػ وفقا  رفع ثسن األراض مدتقبال: .3

% وىحه 29.2لمتكخار الشدبى الراء السبحؾثضؽ نحؾ 
أعمى ندبة مؽ االراء األمخ الحى يجعل مؽ جذع ىؤالء 
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الدائج مؽ خالل ارائيؼ وترخفاتيؼ وإقباليؼ  الفئة ىؾ
عمى التعجى عمى األراضى  الدراعضة والتى التعج ممػ 
لألجضال الحالضة فقػ وأنسا ىى حق وممػ لألجضال 
القاجسة والتى البج مؽ تؾفضخ االمؽ الغحائى ليؼ . 

 .وضخورة سضادة السرمحة الخاصة
 كسا جاءت إقامة مذخوعات على األراضى السبهرة: .4

% وىى 23.6ندبة أراء مؽ أشاروا بيحا الغخض نحؾ 
ندبة تأتى فى السختبة الثانضة مؽ بعج غخض رفع ثسؽ 
االرض مدتقباًل ويخجع ىحا إلى إقامة مذخوعات عمى 
األراضى  السبؾرة ربسا يخجع لخمق فخص عسل لألبشاء 
بجاًل مؽ البظالة التى تفاقست فى السجتسع السرخى 

 . خالل الدشؾات االخضخة
كسا أتزح مؽ خالل أستغالل الهضع الحالى :  .5

أراء السبحؾثضؽ بأن ىشاك فئة تدتثسخ االنفالت األمشى 
وعجم األسقخار وانذغال الحكؾمة فى تحقضق ىجف 
شخرى ليؼ برخف الشغخ عسا يحجثؾة مؽ تخخيب 
لمثخوة القؾمضة التى اليقجرون قضستيا لضذ مجبة فحدب 

لغحائى الثؾمى ( لألجضال ولكؽ القضسة القؾمضة ) األمؽ ا
الحاضخة والقادمة وىحه الفئة البج أن يترجى القانؾن 
لسخظظاتيؼ غضخ السدئؾلة وقج جاءت وفقا لألراء بشدبة 

% مؽ إجسالى التكخار الشدبى ألراء 18.1تثل نحؾ 
 السبحؾثضؽ بعضشة البحث 

كسا سبق ذكخه مؽ أن دافع االستغالل السدتقبلى:   .ب 
ا لالستثسار الؾقت الحالى أو التبؾيخ قج يكؾن أم

استغاللو فؾر عسمضو األعتجاء والتبؾيخ وقج سبق عخضو 
اما الفخض الثانى وىؾ اليجف غضخ الؾاضح فقج تسثل 

 فى : 
وىحه الفئة تعسل تهقع ارتفاع االسعاء مدتقباًل:  .1

بسبجأ  تدقضع االرض أى تخكيا إلى أن يختفع سعخىا 
ؽ الؾقت الحاضخ بشدبة أعمى مؽ سعخىا بشدبة أعمى م

وقج بمغت ندبة أراء ىحه الفئة التى تتظمع الرتفاع أعمى 
% 23.3مؽ سعخ األرض فى الؾقت الحالى حؾالى 

  .مؽ إجسالى اراء السبحؾثضؽ
كسا أتزح بأن ىشاك أستغالل االنفالت االمشى:  .2

ندبة كبضخة مؽ السبحؾثضؽ واتزح ذلػ مؽ خالل ندبة 
ى أعمى ندبة اراء % وى25.6أرائيؼ والتى بمغت نحؾ 

لمسبحؾثضؽ تدتغل االنفالت االمشى وعجم األستقخار إلى 
العبث بسقجرات األجضال القادمة مؽ األراضى  الدراعضة 
وتحؾيميا إلى اراضى بؾر رغبو فى الحرؾل عمى 

ارباح عالضة برخف الشغخ عؽ مخعاة االبعاد األخؤى 
 التى تحقق االمان لالجضال القادمة.

كسا اتزح بأن ىشاك فئة  ضعف التذخيعات: .3
تدتغل عجم وجؾد تذخيعات حازمة لسحاسبة الستعجيؽ 
عمى األراضى  الدراعضة وتحاياًل عمى القانؾن واستغالل 
الثغخات فى تحقضق ثخوة  بظخق غضخ شخعضة مؽ خالل 
التعجى عمى األراضى  الدراعضة لتؾقضعيؼ بالحرؾل 

جؾد عمى البخاءة عشج عخض األمخ فى ساحة القزاء لؾ 
ثغخات فى القؾانضؽ الحالضة والتى نأمل أن تعالج فؾر 
األستقخار الدضاسى لمبالد . وتثسل ندبة اراء ىحه الفئة 

% مؽ إجسالى التكخار الشدبى ألراء 21.1نحؾ 
 .السبحؾثضؽ 

تدبب الؾضع زيادة الطلب على اراضى البشاء:  .4
الدابق وعجم الشغخ لفتخات طؾيمة فى الحضد العسخانى 

ة الديادة الدكانضة إلى وجؾد حالو مؽ الزضق لسؾاجي
لجى عجد كبضخ مؽ أفخاد السجتسع عيخ ذلػ بؾضؾح 
فؾر شعؾرىؼ بالتدضب وانيضار الجولة إلى انجفاعيؼ 
لتحقضق اطساعيؼ ومحاولى سج إحتضاجات ابشائيؼ فى 
سكؽ مشاسب أو إقامة مذخوع يجر دخل عمضيؼ فداد ذلػ 

شجع أصحاب  مؽ الظمب عمى اراضى البشاء مسا
األراضى القخيبة مؽ الكتمة الدكشضة أو القخيبة مؽ 
الظخق لتبؾيخىا وبضعيا ليؤالء األفخاد مسا رفع مؽ قضستو  

% وقج 600ىحه األراضى  فؾر تبؾيخىا بأكثخ مؽ 
% وىى 30بمغت ندبة ىؤالء وفقا الرائيؼ حؾالى 

  .الشدبة األعمى ليحا الغخض
 

 سادسًا: الخغبو فى إقامة مذخوع  
 

كسا أتزح أن مؽ بضؽ أغخاض التبؾيخ ىؾ إقامة 
مذخوع عمى أما السداحة السبؾرة كميا أو عمى جدء 
واالرتفاع بضع الجدء الستبقى لالنفاق عمى إنذاء الذخوع 

 مدتقباًل وذلػ :
أى لحغة انضار الؾضع األمشى أو الهضع االمشى:  .1

إنذغال الحكؾمة فى أعسال أخخى غضخ مخاقبة التعجى 
عمى األراضى الدراعضة أو معاقبة ىؤالء الفئة وقج بمغت 

% مؽ إجسالى أراء 35ندبة ىؤالء وفقا ألرائيسحؾالى 
 السبحؾثضؽ بعضشة البحث. 

ويخى أصحاب ىحا الخهف من العقهبة مدتقباًل:  .2
اتسام بشاء السذخوع واألخح باألمخ الؾاقع  الخأى أن سخعو

وقبل أن يحجث االستقخار والسحاسبة أن بشاء السذخوع 
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الحى يخغب صاحب األرض فى إقامتة أو مؽ يذتخى 
ارض متعجى عمضيا فى إقامتو وقج عيخ ذلػ مؽ خالل 

% وإجسالى اراء 30ندبة األراء والتى بمغت نحؾ 
 السبحؾثضؽ بعضشة البحث.

ويخى أصحاب ىحا الخأى أن  ل:خلق فخص عس .3
األقجام عمى إقامة عمى أقامة مذخوع ججيج بعج عسل 
إيجابى مؽ وجية نغخىؼ نغخًا الرتفاع ندبة البظالة 
وعجم وجؾد فخص عسل لو وألبشاءة مدتقبال لفتخة ماقبل 
التغضضخ وسعؾر ندبة كبضخة مؽ افخاد السجتسع بالغمؼ 

ؽ خالليا وعجم وجؾد فخص عسل ألبشائيؼ يحرمؾن م
عمى دخل يحقق ليؼ االستقخار السعضذى وبشاء أسخ 

 ججيجة واالنفاق عمضيا.
 

عيشة أصحاب السذخوعات السقامة على األراضى  
 الستعجى علييا 

 

ىؾ السذيج الثانى مؽ البحث لمتعخف عمى 
خرائريؼ ودوافعيؼ إلقامة السذخوعات الخرة بيؼ 

يخسخ عقضجة عمى األراضى  الستعجى عمضيا وىحا الجافع 
أىسضة التعجى مؽ خالل رؤية االخخيؽ مؽ مذخوعات 
مقامة يؾي مؽ تأثضخىا الدمبى عمى األراضى  السجاورة 
لمسذخوع خاصة فى حالو نجاح السذخوع والخغبو فى 
تقمضج ىحا الدمؾك أو إنذاء مذخوع ججيج يخجم عمى 
السذخوع الدابق إقامتو سؾاء مؽ خالل مؾاد أولضة أو 

سشتج مؽ السذخوه الدابق إقامتو عمى استفالل ال
األراضى  الستعجى عمضيا اى يخى الستقمج حافد لمتقمضج 
عمى التعجى ىؾ االخخ وانتغار مايحجث لو لسؽ سبقة 
بإنذاء مذؾع عمى األراضى  الستعجى عمضيا ولؼ يخى 
ترخف مؽ الحكؾمة فضو حدم ومدائمة جادة وترخف 

 أو باالثشضؽ معًا.فؾرى سؾاء باالزالة أو بعقاب صاحبة 
 

أوال: الخرائص االجتساعية واالقترادية الصحاب 
 السذخوعات السقامة على األراضى  الستعجى علييا 

 
 
 
 

الخرائص االجتساعضة  (2ججول )يذضخ 
واالقترادية الصحاب السذخوعات السقامة عمى 
األراضى  الستعجى عمضيا بسحافغة الجضدة  مؾسؼ 

 إلى التالى: 2016/2017

 البيانات الذخرية للسبحهث نفدو -1
 
بمغ متؾسط عسخ أصحاب متهسط عسخ السبحهث:   .أ 

السذخوعات السقامة عمى األراضى  الستعجى عمضيا 
عام  وىؾ سؽ الشزج الفكخى والقجرة عمى  52حؾالى 

 العسل واالبتكار وأى سؽ الخبخة الكبضخة
وقج جاءت فى  الحالة التعليسية لرحاب السذخوع: .ب 

وىى أمى وتبمغ ندبة ىحه الفئة نحؾ خسذ مدتؾيات 
% فقط مؽ إجسالى ندبة السبحؾثضؽ واألفخاد الحى 3.3

قج يخجع إلى ماتترف بو السذخوعات مؽ أىسضو القخاءة 
والكتابة حتى عمى االقل مالؼ يكؽ مؽ االىسضة 
والزخورة الحرؾل عمى شيادة جخاسضة تؾىمو الى 

قجد جاءت التخظضط واالراة لمسذخوع السسمؾك لو لحا ف
% مؽ إجسالى  20ندبة فئة القخاءة والكتابة مثمو لشحؾ 

اصحاب السذخوعات لتؤىمو لمتخظضط كسا ذكخنا مؽ 
جخيسة ودراسة األسؾاق واالدارة الشاجحة مؽ جيو اخخى 
وقج اتزح ذلػ مؽ ندبة الحاصمضؽ مشيؼ عمى مؤىالت 

% 36.7جامعضة حضث تبمغ ندبتيؼ بعضة البحث حؾالى 
لى ندبة الحاصمضؽ عمى شيادات عمسضة أى أن إجسا

مؤىل متؾسط وعالى وفؾق الجامعى تبمغ ندبتيؼ 
% وىحه الشدبة تتسذى مع ماتتظمبة السذخوعات 76.7

وعى وثقافة وحدؽ الخمق اختضار السشتج وفتخة االنتاج 
 والتدؾيق 

انقدؼ العسل العسل الخئيدى لراحب السذخوع:  .ج 
ؽ فسشيؼ مؽ الحى يسارسو صاحب السذخوع إلى نؾعض

يتخح مؽ الدراعة وميشتو الخئضدضة ىؼ االقمضة ، حضث 
% فقط بضشسا الشدبة االكبخ 20بمغت ندبتيؼ نحؾ 

% يدالؾن أعسال حخة غضخ الدراعة أال وىى 80والبالغة 
ادارة مذخوعاتيؼ التى تؼ إنذاؤىا عمى األراضى  

  .الستعجى عمضيا
 وقج تسثمت فى متدوج وىؼالحالة االجتساعية:  .د 

% مؽ إجسالى  90الغالبضة حضث تذكل ندبتيؼ نحؾ 
% 10عجد السبحؾثضؽ مؽ أصحاب السذخوعات، بضشسا 

 .فقط جاءوا تحت ترشضف أرمل 
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الخرائص االجتساعضة واالقترادية لسالك األراضى  الدراعضة الستعجى عمضيا بسحافغة الجضدة مؾسؼ  .1ججول رقم 
2016/2017 

 البيان
 الشطاق السكانى لعيشة البحث

 متهسط العيشة  السخكد الثالث السخكد الثانى السخكد األول
 % عجد % عجد % عجد % عجد

 - 50 - 50 - 49 - 51 متهسط عسخ السبحهث بالدشة

-
البيانات الذخرية للسبحهث نفدة

 
الحالة التعليسية

 23.4 7 20 2 30 3 20 2 أمى 
 23.3 10 20 2 40 4 40 4 يقخأ ويكتب

 16.7 5 20 2 10 1 20 2 تعمضؼ متؾسط
 23.4 7 30 3 20 2 20 2 عالى

 3.3 1 10 1 - - - - فؾق الجامعى
 100 30 100 10 100 10 100 10 األجسالى

العسل 
الخئيدى 
للسبحهث

 46.7 14 50 5 40 4 50 5 . لدراعة1 
 53.5 16 50 5 60 6 50 5 . عسل أخخ2

الحالة االجتساعية 100 10 100 10 100 10 100 10 األجسالى
 

 93.3 28 90 9 100 10 90 9 .متدوج1
 - 2 10 1 - - 10 1 .أرمل2
 - - - - - - - - .أعدب3

 100 30 100 10 100 10 100 10 األجسالى

صة بأفخاد أسخة السبحؾث
بضانات خا

العسل  
الخئضدى

 42.9 67 62.3 38 43.7 24  41.7 25 .يعسل بالدراعة1 
 57.1 89 37.7 23 56.3 31 58.3 35 يالعسل بالخزاعة 2

الحالة التعمضسضةسى لمسبحؾث 100 156 100 61 100 55 100 60 االجسالى
 

 12.6 20 31.1 8 12.7 7 8.3 5 أمى
 41.5 73 49.2 30 32.7 18 41.7 25 يقخأ و يكتب
 28.4 50 24.6 15 36.4 20 25 15 تعمضؼ متؾسط
 18.7 33 31.1 8 18.2 10 25 15 تعمضؼ جامعى
 - - - - - - - - فؾق الجامعى

مرجر الجخل الذيخى  100 176 100 61 100 55 100 60 االجسالى
 

 46.5 19.700 65.8 11.500 28.6 3200 36.5 5000 .مؽ الدراعة / جشضة1
 30.7 13.000 17.1 3000 35.7 4000 43.8 6000 .الؾعضفة2
 22.8 9.700 17.1 3000 35.7 4000 19.7 2700 .عسل آخخ3

 100 42.400 100 17.500 100 11.200 100 13.700 االجسالى / ألف جشية
 - 42.40 - 1750 - 1120 - 1370 الستؾسط/ جشضة
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  .1تابع ججول رقم
 

 البيان
 الشطاق السكانى لعيشة البحث

 متهسط العيشة السخكد الثالث السخكد الثانى السخكد األول
 % عجد % عجد % عجد % عجد

الحيداة الدراعية للسبحهث
 

ماتم تبهيخه
 26.5 16.25 21.8 815 40.9 39 29.6 450 السداحة ط/ف 

 30 101.7 - 110 - 65 - 100 سعخ القضخاط/ألف جشضة
 - - - 2017 - 2016 - 2017 سشة التبؾيخ

االبقى من التبهيخ - 1688.5 - 896.5 - 342 - 450 إجسالى الدعخ/ألف جية
 

 73.5 45.04 87.2 29.15 59.1 5.2 70.4 10.69 السداحة ط ف
قضسة القضخاط  الدراعى ألف / 

 - 15.3 - 15 - 17 - 14 جشضة

 100 61.29 100 373 100 88 100 1519 جسلة الحيازة ط ف

فى الهقت الحالى
 

السداحة السباعة السقان عمضيا 
 45.5 7.45 - 315 - 18 - 250 السذخوع

 - 103.02 - 346.5 - 171 - 250 القضسة ألف/ جشضو

ض من التبهيخ وفقل لتهقيت االستغالل
الغخ

 

 22.2 16 23.3 7 18.2 5 25 5 لألسخةبشاء مدكؽ 
 6.9 5 6.7 2 9.1 2 5 1 االنفاق عمى زواج االبشاء
 29.2 21 26.7 8 31.8 7 30 6 رفع ثسؽ االرض مدتقبال

 23.6 17 23.3 7 22.7 5 25 5 اقامة مذخوع
 18.1 13 20 6 18.2 4 15 3 استغالل الؾضع االمشى

 100 72 100 30 100 22 100 20 االجسالى

االتدغالل مدتقبال
تؾقع ارتفاع سعخ االرض  

 23.3 21 28.1 9 17.8 5 23.3 7 مدتقبال

 25.6 23 25 8 25 7 26.7 8 استغالل االنفالت االمشى
 21.1 19 31.9 7 25 7 16.7 5 ضعف التذخيعات

 30 27 25 8 32.2 9 33.3 10 زيادة الظمب عمى أرض البشاء
 100 90 100 32 100 25 100 30 االجسالى

اقامة مذخوع
 35 21 40 8 35 4 30 6 مدتغال الؾضع الحالى 

 30 18 30 6 35 4 215 5 الخؾف مؽ العقؾبة
 35 21 30 6 30 6 45 9 خمق فخص عسل

 100 60 100 20 100 20 100 20 االجسالى
2017جسعت وحدبت مؽ بضانات عضشة البحث السضجانضة بسخاكد محافغة الجضدة  خالل شيخى فبخايخ ومارس  السرجر :
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الخرائص االجتساعضة واالقترادية آلصحاب السذخوعات السقامة عمى األراضى الدراعضة الستعجى  .2ججول رقم 
 2016/2017عمضيا بسحافغة الجضدة مؾسؼ 

 البيان
 نهع السذخوع السقام على األراضى  الستعجى علييا 

 متهسط العيشة قاعات أفخاح مالعب الكخة مدراع الجواجن
 % عجد % عجد % عجد % عجد

 - 52 - 54 - 49 - 53 متهسط عسخ السبحهث بالدشة

-
البيانات الذخرية للسبحهث نفدة

الحالة التعليسية 
 3.3 1 - - - - 10 1 أمى 

 20 6 - - - - 60 6 يقخأ ويكتب
 36.7 11 50 5 40 4 20 2 تعمضؼ متؾسط

 36.7 11 40 4 60 6 10 1 عالى
 3.3 1 10 1 - - - - فؾق الجامعى

 100 30 100 10 100 10 100 10 األجسالى

العسل 
الخئيدى 
للسبحهث

 

 20 6 - - - - 60 6 . لدراعة1
 80 24 100 10 100 10 40 4 . عسل أخخ2

 100 30 100 10 100 10 100 10 األجسالى

الحالة 
االجتساعية

 90 27 8 8 100 10 90 9 .متدوج1 
 10 3 20 2 - - 10 1 .أرمل2
 - - - - - - - - .أعدب3

بيانات خاصة بأفخاد أسخة السبحهث 100 30 100 10 100 10 100 10 األجسالى
 

العسل 
الخئيدى

 

 27.1 39 11.1 5 18.2 10 54.5 24 .يعسل بالسذخوع1
 72.9 105 88.9 40 81.8 45 45.5 20 . عسل أخخ2

 100 144 100 45 100 55 100 44 االجسالى

الحالة 
التعليسيةسى 

للسبحهث
 

 - - - - - - - - أمى
 29.7 43 28.9 13 73.3 15 34.1 15 يقخأ و يكتب
 56.4 81 55.6 25 56.4 31 56.8 25 تعمضؼ متؾسط
 13.9 20 15.5 7 16.3 9 9.1 4 تعمضؼ جامعى
 - - - - - - - - فؾق الجامعى

 100 144 100 45 100 55 100 44 االجسالى

ترشيف 
العسالو بالسذخوع

 

مدتأجخة
 

 

 37.5 21 - 3 - 9 - 10 عائمضة )أسخية(
 62.5 35 - 10 - 10 - 15 العجد

 - 914.3 - 900 - 800 - 1000 األجخ الذيخى 
 - 32000 27.1 9000 50 8000 82.6 15000 األجسالى

 63.6 57 - 13 - 19 - 25 إجسالى العسالو العادية

 عسالو فشية
 15.9 14 - 5 - 8 - 1 عاملالعجد/ 

 - 1035.7 - 1000 - 1000 - 1500 االحخ الذيخى /جشضو
 - 14500 15.1 5000 50 8000 8.3 1500 االجسالى / جشيو

 عسالو متخررة
 20.5 18 - 16 - - - 2 العجد/ عامل

 - 1520 - 1200 - - - 1650 االحخ الذيخى /جشضو
 - 22500 5738 1900 - - 9.1 3300 االجسالى / جشيو

أسباب إقامة السذخوع 100 67350 100 33200 100 16000 100 18150 إجسالى االجهر/ جشيو
 

 27.7 28 28.6 10 28.6 10 25.8 8 .حاجة السشظقة لشؾع السذخوع1
 21.8 22 22.8 8 25.7 9 16.1 5 .السكان مشاسب لمسذخوع2

 14.9 15 11.4 4 11.4 4 22.6 7 .سيؾلة تؾزيع السشتج أوالظمب3
 19.8 20 22.8 8 20 7 16.1 5 .وفخة العسالو الالزمة لمسذخوع4

 15.8 16 14.4 5 14.3 5 19.4 6 .وفخة السؾاد الخام الالزمة5
 100 101 100 35 100 35 100 31 االجسالى
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األراضى  الدراعضة   الخرائص االجتساعضة واالقترادية آلصحاب السذخوعات السقامة عمى .2تابع ججول رقم 
 2016/2017الستعجى عمضيا بسحافغة الجضدة مؾسؼ 

 البيان
 نهع السذخوع السقام على األراضى  الستعجى علييا

 متهسط العيشة قاعات أفخاح مالعب الكخة مدراع الجواجن
 % عجد % عجد % عجد % عجد

أثخ السذخوع على دخل صاحبو
قبل  

السذخوع 
جشيو

 133.4.9 4004.7 - 1133 - 1930 - 941.7 الذيخ 
 16020 48060 - 13600 - 23160 - 11300 الدشة

بعج إقامة السذخوع) ألف  814197 244250 - 113.3 -- 193 - 94.2 لمسذخوع الؾاحج/شيخ
جشيو( لعجد 

10
 

مذاريع
 977000 293100 - 40000 - 81000 - 123250 الذيخى  

 - - - 4 - 8.1 - 12.3 لمسذخوع الؾاحج/شيخ
 - - - 48000 - 972000 - 146700 فى الدشة

 - - - 46600 - 948840 - 1467.70 العخض / جشضو/ سشة
تكالضف االنذاء/ ألف 

 30.2 13 - 1270 - 35000 - 528.000 جشضو
مايخص الدشة مؽ 

 19.8 - - 50.8 - 35000 - 35.200 تكالضف االنذاء

أثخ السذخوع على السشطقة 
السقام علييا ونهعيو السدتفيجين

نهعية السذخوع  
السقام

 100 3 - 3   - 8 كانت مؾجؾدة عجدىا 
 83.3 - -- - - - - - لؼ تكؾن مؾجؾدة وععجىا

 16.7  - 10 - 10 - 10 لؼ تكؽ مؾجؾدة قبل
 69.8 30 - 10 - - - 10 الفخق الحادث
الطلب 100 43 - 13 - 50 - 18 الفخق الحادث

 
ىعل

الخجمة 
 

 83.3 25 100 10 100 50 - 5 زاد الظمب
نهع العسخ وفقا  16.7 5 - - - - - 5 لؼ يتاثخ الظمب

السذخوع
 16.7 5 - - 50 - - - اطفال صغار 

 50 15 100 10 50 - - - شباب
 33.3 10 - - - - - 10 شضؾخ

 100 30 - - 100 100 - 10 كل ىؤالء
 16.7 5 100 10 50 100 - - االجسالى

نهع 
السدتفيل 
 وفقا للجخل

 33.3 10 - - 50 5 - - دخل محجود
 16.7 5 50 5 - 5 - - ددخل متؾسط

 16.7 10 10 5 - - -- 10 دخل مختفع
 33.3 10 - - - - 100 10 كل ىؤالء

 100 30 100 10 100 10 100 10 االجسالى
أثخ السذخوع على سعخ 

 السشتج
 3.3 1 - - - - 10 1 زاد الدعخ

 76.7 23 80 8 80 8 70 7 انخفض الدعخ
 20 6 20 2 20 2 20 2 لؼ يتأثخ الدعخ

 100 30 100 10 100 10 100 10 االجسالى

االضخار القهمية للسذخوع ومجى علم 
صاحبيا

 
بيا
  

يزخ 
بالشاتج 
 الدراعى

 63.3 19 70 6 70 7 60 6 نعؼ
 36.7 11 40 4 30 3 40 4 ال

 100 30 100 10 100 10 100 10 االجسالى
يؤدى لخفع 
 سعخ الحاء

 80 24 90 9 80 8 70 7 نعؼ
 20 6 10 1 20 2 30 3 ال

 100 30 100 10 100 10 100 10 االجسالى
يؤدى 
لحخمان 
 عذخة افخا

 من الطعام 

 36.7 11 50 5 40 4 20 2 نعؼ

 63.3 19 50 5 60 6 80 8 ال

 100 30 100 10 100 10 100 10 االجسالى
 2017جسعت وحدبت مؽ بضانات عضشة البحث السضجانضة بسخاكد محافغة الجضدة  خالل شيخى فبخايخ ومارس  السرجر :
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 بيانات خاصة بأفخاد أسخ السبحهثين   -2
 
وقج جاء ترشضف العسل الحى العسل الخئيدى:  .أ 

األسخة السبحؾثضؽ وفقل لعشضة البحث .أما  يداولو أفخاد
عسل بالسذخوع الخاص وتبمغ ندبتيؼ عمى مدتؾى 

% وىؼ يعسمؾن بسدراع الجواجؽ 27.1العضشة ككل نحؾ 
وىؾ عسل مشاسب لعؼ، كسا يعسل االخخيؽ فى خحمة 

 السالعب وصاالت االفخاح كسا ىؾ مؾضح بالججول .
حضث   الحالة التعليسية ألفخاد أسخ السبحهثين: .ب 

أتزح أختفاء صفة أمى بضؽ أبشاء أصحاب السذخوعات 
نغخا لقجرة أصخاب السذخوعات عمى تعمضؼ ابشائيؼ 

بتيؼ فى تؾريث ىحه السذخوعات واالنفاق عمضيؼ ورغ
، بضشسا جاءت صفة يقخأ ويكتب مؽ أسخ السبحؾثضؽ   ليؼ

% فى حضؽ تبمغ ندبة 29.7مسثمة بشدبة تبمغ نحؾ 
% وىؼ 56.4متؾسظة نحؾ  الحاصمضؽ عمى مؤىالت

يذكمؾن الشدبة االكبخ مشؼ اجسالى عجد افخاد أسخ 
فخدًا بضشسا يسقل ندبة  144السبحؾثضؽ والبالغو نحؾ 

% مؽ 13.9الحاصمضؽ عمى مؤىل جامعى نحؾ 
إجسالى عجد السبحؾثضؽ مؽ أبشاء أصحاب السذخوعات 

% مؽ إجسالى 13.9السقامة عمى مؤىل جامعى نحؾ 
مؽ أبشاء أصحاب السذخوعات السقامو  عجد السبحؾثضؽ

 عمى األراضى  الستعجى عمضيا.
 
 العسالو العاملو بالسذاريع   -3
 

وقج جاءت مرشفو تحت عسالو عاديو ، وعسالو 
فشضو وعسالو متخررة وىحا الترشضف بتؾقف عمى 
درجة خبخة العامل مؽ جيؾ ومايقؾم بو مؽ عسل مؽ 

 جيو أخخى .
لعسالو وفقا لسرجرىا وتشقدؼ ىحه ا عسالو عادية:  .أ 

الى تؾعضؽ وىسا العاممو العائمضة أو األسخية وىى تسثل 
% مؽ إجسالى العسالو العادية التى تعسل 37.5نحؾ 

بالسذاريع الثالثة بضشسا تبمغ ندبة العاممو السدتأجخة 
% مؽ إجسالى العسالو العادية، كسا يذضخ 62.5حؾالى 

خ بضمغ نحؾ الججول إلى أن متؾسط أجخ العامل السدتأج
  .جشضو/شيخياً  914.3

وىى العسالو التى لجييا خبخة فشضو  العسالو الفشية:  .ب 
فى مجال عسل السذخوع لحا فقج اتزح ذلػ خالل قمو 

عجدىؼ وارتفاع أجؾرىؼ مقارنة بالعسالو العادية، حضث 
تبمغ ندبتيؼ بالسذخايع الثالث ندبة صغضخة تقجر بحؾالى 

اجخ العامل مشيؼ نحؾ % فقط، كسا بمغ متؾسط 15.9
جشضو فى الذيخ وىؾ أعمى مؽ أجخ العسالو  1035.7

 جشضو شيخيا 121.4العادية بستؾسط يقجر بشحؾ 
وىحه الفئة متخررة فى العسالو الستخررة:  .ج 

نؾعضو عسل معضؽ يحتاج درجة عالضة مؽ السحارو ليحه 
الشؾعضو لحا فقج عيخ تؾاججىؼ وكسا ىؾ مؾضح بالججول 

اجؽ وقاعات االفخاح وتقجر ندبتيؼ فى مدراع الجو 
% مؽ إجسالى عجد العسالو التى تعسل 20.5بحؾالى 

متشؾعو بالسذخوعات الثالث كسا جاءت بضانات عضشو 
البحث ، كسا مؾضح بأن متؾسط االجخ الذيخى لمعامل 

جشضو/شيخيًا والسالحظ أنو أعمى  1250مشيؼ قجر بشحؾ 
ية والعسالو الفشضة مؽ أجخ الشؾعضؽ الدابقضؽ العسالو العاد

 نغخا لظبضعة ونؾعضو عسل العسالو الستخررة .
 
 أسباب إقامة السذخوع بالسكان الحالى:   -4
 

كسا أتزح مؽ الججول أن أسباب أقامة السذاريع 
محل البحث وىى مدارع الجواجؽ ومالعب الكخة 
وقاعات االفخاح قج جاءت مخترخة فى خسدة اسباب 

  :وىى
وقج اقخ بحلػ حؾالى حاجة السشطقة لشهع السذخوع:  .أ 

فخج مؽ السبحؾثضؽ ، تقجر ندبتيؼ وفقا لشدب تكخار  28
% وىؾ أعمى ندبة مؽ ندبة األراء 27.7االراء بشحؾ 

فى أسباب السبخرة إلقامة السذخوع عمى األرض 
 الستعجى عمضيا وبيحا السكان 

أما بالشدبة لسشاسبة السكان مشاسب للسذخوع:  .ب 
لسكان القامة السذخو فيؾ متؾقف عمى طبضعة األرض ا

والسؾقع السشاسب الحى يديل الؾصؾل غمضو وعجم وجؾد 
محازيخ بضئة إلقامة السذخوع فى ىحا السكان إلى أخخه 

فخد مؽ أفخاد العضشة وبشدبة وفقًا  22وقج أمخ بحلػ نحؾ 
لتكخار أرائيؼ الستعمقة بيحا الدبب تقجر بحؾالى 

تكخار أراء السبحؾثضؽ بعضشة البحث  % مؽ جسمة21.8
السضجانضة وىى تأتى فى السختبة الثانضة مؽ حضث ندبة 

 األراء وبعج حاجة السشظقة لشؾع السذخوع.
ويتؾقف سيؾلة تؾزيع  سيهلة تهزيع السشتج: .ج 

السشتجأو الظمب عمى الخجمو وفقا لشؾع السذخوع مذخوع 
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تؾزيع الجواجؽ يتؾقف عمى تؾزيع السشتج أو الظمب عمى 
السشتج بضشسا مالعب وقاعات األفخاح البج أن يتؼ 
إنذاؤىا فى أماكؽ بكثضخ الظمب عمى خجماتيا وقج 

% مؽ إجسالى التكخار 14.9خظى ىحا الدبب بشدبة 
 الشدبى الراء السبحؾثضؽ بعضشة البحث 

تختمف السذاريع  وفخة العسالة الالزمة للسذخوع:  .د 
ا لمعسالو مؽ جيو فضسا بضشيا سؾاء مؽ حضث ندبو حاجتي

 –فشضة  –أو نؾعضة العسالو السظمؾبة )عادية 
متخررة( مؽ جية اخخى لحا البج مؽ إقامة كل 
مذخوع فى مؾقع مشاسب لسجة بشؾعضو العاممو التى 

% مؽ 19.8يحتاجيا كسا أقخ بحلػ وفقًا لألراء نحؾ 
 جسمة التكخار الشدبى الراء السبحؾثضؽ 

سذاريع فضسا بضشيا مؽ تختمف الوفخة السهاد الخام:  .ه 
حضث حاجتيا إلى السؾاد الخام فكل نؾعضة مؽ 
السذخوعات تحتاج إلى مؾاد خام تتشاسب مع السشتج 
الشيائى الحى يقجمو السذخوع لحا البج أن يكؾن مؾقع 
السذخوع بالقخب مؽ السادة الخام التى يتعامل فضيا 
السذخوع السقام فى تحتاجو السذخوع مدارع الجواجؽ مؽ 

عالف وفخشة وأدوية بضظخية ويختمف عسا يحتاجو أ 
ممعب الكخة مؽ شباك وكؾر وإنارة وارضضة مشاسبة 
وىكحا، كسا أن قاعات األفخاح تحتاج إلى كخاسصة 
ومفخوشات وأطعسة وأتؾار وأدوات زيشة وىكحا لحا فقج 
جاءت ندبة السقخيؽ بيحا الدبب مؽ إجسالى أراء 

 %.15.8السبحؾثضؽ نحؾ 
 
 السذخوع على دخل السدارعأثخ  -5

 
أى صحاب مذخوع أول مايفكخ فضو ىؾ مقجار 
الجخل الحى يحرل عمضو بحث لعؾضو عسا كان 
يحرل عمضو قبل إنذاء السذخوع ويغيخ الججول ماكان 
يحرل عمضو صاحب السذخوع مؽ االرض الدراعضة قبل 
إقامة السذخوع عمضيا والجخل الحى يحرل عمضو بعج 

تؾقف الفارق فى الجخل وفقا لشؾع إقامة السذخوع وي
السذخوع، حضث أتزح أن مؽ أقام مدرعو دواجؽ كان 

جشضو/ شيخ كقضسة  94.4حرل فى الستؾسط عمى 
إيجار أو مايعادل ندبة مايبعضو مؽ محاصضل مشتجو 
مؽ السداحة السقام عمضيا السذخوع  )مدرعو الجواجؽ 

ط( بضشسا ارتفع ىحا العائج لضرل إلى  5.28وىى 
%   13.56ألف جشضو بديادة تقجر ندبتيا بشحؾ  12.3

مخة مسا كان يحرل عمضو مؽ األرض وىحا الخقؼ كبضخ 
مقارنة بجخمو مؽ االرض الدراعضة قبل السذخوع ، بضشسا 
فى حالو السالعب فقج بمغ متؾسط الجخل الذيخى قبل 

 8جشضو / شيخ ارتفع نحؾ  193إنذاء السمعب نحؾ 
% 4145قجر ندبتيا بشحؾ ألف جشضو/ شيخ بديادة ت

مسا كان يحرل عمضو مؽ االرض الدراعضة، فى حضؽ 
قجر دخل صاحب قاعة االفخاح قبل إنذاء بشحؾ 

جشضو / شيخ مؽ الارض الدراعضة فى حضؽ  113.3
ألف جشضو مؽ قاعة االفخاح  4ارتفع الجىل لحؾالى 

% مسا كان يحرل عمضو مؽ 3530بديادة قجرىا 
 االرض.

لسذاريع السقامة عمى األراضى  ومع أن ارياح ا
الستعجى عمضيا أعمى بكثضخ مؽ عائج األرض الدراعضة 
أال أن ىحا العائج السختفع مؽ السذاريع اليقارن بجرجة 
الحخمان الغحائى لالجضال القادمة نتضجة تحؾيل االرض 

ل الحخوب وحجوث  الدراعضة إلى مذخوعات خاصة فى؟
دضاسى مؽ أجل األعالف أو التأثضخ عمى القخار ال
 أستضخاد الغحاء وتؾفضخ لمسجتسع ككل .

 
 أثخ السذخوع على السشطقة ككل    -6

 
يؾضح الججول أن السذخوع السقام لو آثار متعجده 

 عمى السشظقة السقام بيا ، حضث أمكؽ حرخىا فى: 
 

وتأثضخة عمى عجد نؾعضو  نهعيو السذخوع السقام :  .أ 
نفذ السذخوع، حضث أتزح أن الشؾعضات الثالثة قج 
اضافت أعجاد إضافضة عمى ماكان مؾجؾد مؽ قبل، 
حضث كانت ندبة السذاريع السؾجؾدة مؽ قبل تسثل فقط 

% مؽ إجسالى ماىؾ األن بعج إضافة العجد 30.2نحؾ 
% أى تذكل السذاريع 69.8السقام والبالغ ندبتو نحؾ 

جيجة الشدبة األكبخ كاًل وفقا لشؾعضة سؾاء كان العجد الج
 القجيؼ أو ماأضضف إلضو.

لكل نؾع مؽ السذخوعات التأثيخ على الطلب:  .ب 
السقامة لو درجة تأثضخ عمى الظمب الحى نذأ نتضجة 
أضافة ىحه الشؾعضة مؽ السذخوعات حضث أتزح بأنو 

% 83.3قج حجث تاثضخ عمى الظمب بالديادة بشدبة 
مالعب  –عام لمسذاريع الثالثة )مدراع الجواجؽ كتؾسط 

  .قاعات االفخاح( –كخة
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تختمف نؾع السدتفجيؽ وفقا لشؾع نهعية السدتفادين:  .ج 
السشتج الشيائى لمسذخوع السقام فالشؾعضة األولى )مدراع 

جسضع الفئات السخية ألن  الجواجؽ( يدتفاد بإنتاجيا
الجسضع ياكل لحؾم الجواجؽ، بضشسا الشؾعضة الثانضة مؽ 
السذاريع وىى مالعب كخه القجم فأكثخ الفئات العسخية 
إستفادة ىؼ الذباب، بضشسا قاعات األفخاح ىى األخخى 
يدتفاد مشيا الذباب الحكؾر واالناث فى مشاسبات الدواج 

% 50ؼ إلى وتكؾيؽ أسخة ججيجى مسا رفع ندبتي
 إجسالى الفئات مؾضع البحث. 

يختمف ندبة نهعية السدتفيجين وفقًا للجخل:  .د 
السدتفضجيؽ وفقًا لمجخل ونؾع السذخوع السقام فسدارع 
الجواجؽ وإنتاجيا يدتفضج مشو كل اصحاب الجخؾل 
السحجودة والستؾسظة والسختفعة نغخًا ال، إنتاجيا سمعو 

ا كسا أن سعخىا غحائضة  ضؾرية يرعب األستغشاء عشي
أقل بكثضخ مؽ مرادر البخوتضؽ االخخى وىحا ىؾ سبب 
األقبال عمضيا مؽ كافة أصحاب الجخؾل، بضشسا مالعب 
كخة القجم وماتقجمة مؽ خجمة ربشا اليفبل عمضيا كثضخ 
بأعتبارىا تخفضيضو يسكؽ األستغشاء عشيا، أما قاعات 

% 33.3االفخاح فيسى تقجم خجمة لستؾسط الجخل ندبة 
 ومختفع الجخل إيزًا .

 
 أثخ السذخوع السقام على الدعخ   -7
 

كل مذخوع يشتج سمعو أو خجمة فيسى تديج مؽ 
عخض ىحه الدمعو أو ىحه الخجمة عؽ فتخة ماقبل 
إنذاؤىا والمؾائح كسا واضح مؽ الججول ان إنخفاض 
الدعخ نتضجة زيادة العخض ىؾ الدائج، حضث بمغت 

% بأن الدعخ 20ؾ %، بضشسا أخخ نح76.7ندبتو نحؾ 
لؼ يتأثخ ربسا يؤجع ذلػ إلى زيادة الظمب بشفذ ندبة 
 زيادة العخض وىؾ أمخ متؾقع نتضجة زيادة عجد الدكان. 

 
االضخار القهمية للسذخوع ومجى معخفة صاحبو  -8

 بو:
الغالبية من أصحاب السذاريع السقامو على األراضى  
الدراعية الستعجى علييا يتجاىلهن االعتخاف بالزخر 
القهمى من أجل مرالحيم الذخرية واتزح ذلك 

 على الشحه التالى : 
اعتخف حؾالى  االضخار بالشاتج الدراعى السرخى:  .أ 

% مؽ أصحاب السذاريع السقامة عمى األراضى  63.3

الدراعضة الستعجى عمضيا بأن مذخوعاتيؼ تزخ بالشاتج 
الدراعى خاصة فضسا يتعمق بسالعب كخة وقاعات 

% بأنيؼ يجيمؾن حجوث 36.7نحؾ  رشاأاالفخاح. بضشسا 
آثار ضارة عمى الشاتج الدراعى مؽ جخاء إنذاء 

 مذخوعاتيؼ عمى األراضى  المدراعضة 
 ية: يؤدى إقامة السذخوعات على األراضى  الدراع .ب 

% مسؽ 80إلى رفع سعخ الغحاء فعمى الخغؼ مؽ أن 
أقامؾا السذخوعات عمى األراضى  الدراعضة يعتخفؾن بأن 
إقامة ىحه السذخوعات سضؤدى إلى رقع الغحاء إال أن 
دافع السرحمة الذخرضة والحرؾل عمى الجخل 

% 20السختفع يظفى عمى ىحا االثخ بضشسا لؼ يقخر سؾى 
بضؽ إقامتيؼ لمسذاريع عمى مشيؼ عجم وجؾد عالقة 

 األراضى  الدراعضة وإرتفاع سعخ الغحاء .
إلى   يؤدى األعتجاء على فجان واحج من األرض: .ج 

حخمان عذخة افخاد مؽ الغحاء لؼ يقخ بسعخفة ىحا اآلثخ 
% فقط ربسا ألن ىحا اآلثخ لؼ يكؽ مؽ 36.7سؾى 

الديؾلة حدابة أو تقجيخه مؽ جانب الذخص العادى 
ص وقج أتزح ذلػ مؽ خالل إرتفاع غضخ الستخر

ندبة الجاىمضؽ ليحه الشدبة أو ليحا العجد والتى بمغت 
% مؽ إجسالى أراء السبحؾثضؽ بعضشة البحث 63.3نحؾ 

وأىؼ  2016/2017السضجانضة لسحافغة الجضدة  مؾسؼ 
العؾامل السؤثخة عمى تبؾيخ االراضى الدراعضة ىى )عسخ 

 .ضة(السدارع، الجخل، الحالو االجتساع
 
التكخار الشدبى ألىم السقتخحات والحلهل من وجية  -9

 نظخ أصحاب السذخوعات : 
 

التكخار الشدبى ألىؼ السقتخحات  (3ججول )يذضخ 
والحمؾل مؽ وجيو نغخ أصحاب السذخوعات السقامة 
عمى األراضى الدراعضة الستعجى عمضيا والجيات 

حضث  2016/2017الحكؾمضة بسحافغة الجضدة  مؾسؼ 
 أتزح أنو : 

 
أوال: السقتخحات والحلهل من وجية نظخ صاحب 

تسثلت  السذخوع السقام على األراضى  الدراعية حيث
 مقتخحات مشيا: 4ىحه السقتخحات والحلهل فى 

 
دائسا مابضخر الستعجيضؽ عمى إيجاد فخص عسل:  .أ 

األراضى الدراعضة بأنذاء مذخوعات عمضيا أن أىؼ 
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االسباب الجافعو مؽ وجيو نغخىؼ ماسبة لمسدراع والبشاء 
فمؾ أمكؽ لمجولة خمق فخص عسل مشاسبة ليؼ لجفع 

التعجى عمى األراضى  الدراعضة، الكثضخيؽ مشيؼ لعجم 
% مؽ إجسالى التكخار الشدبى 25حضث اشخ بحلػ نحؾ 

 لمسبحؾثضؽ
كسا جاءت ندبة اراء السقخيؽ إنذاء مجن ججيجة :  .ب 

بأىسضة قضام الحكؾمة بأنذاء مجن ججيجة تداعج عمى 
انتقال عجد كبضخ مؽ الدكان الضيا يحجد مؽ البشاء عمى 

أخخ وخيى السجن  األراضى الدراعضة لؾجؾد بجيل
% مؽ إجسالى ندبة التكخار الشدبى 25الججيجة نحؾ 

 آلراء السبحؾثضؽ حؾل ىحا االقتخاح
كسا أشار السبحؾثضؽ بأن  تججيج الحيد العسخانى: .ج 

التججيج السدتسخ لمحضد العسخانى  والحى يتشاسب مع 
الديادة فى عجد الدكان الدى ذلػ إلى عجم المجؾء إلى 

الدراعضة والبشاء عمضيا حضث أشار  التعجى عمى األراضى
% وىى أعمى ندبة اراء حؾل 26.7بحلػ نحؾ حؾالى 

ىحا االقتخاح نغخا الىسضتو فى خمق وتؾسضع الخقعو 
 .  الدكانضة

كسا أتزح بأن ندبة االراء بمغت االزالة الفهرية:  .د 
% نادت بأىسضة االزالة الفؾرية خاصة فى 23.3نحؾ 

حتى يربح البشاء مكتسل بادية البشاء وعجم االنتغار 
حضث يرعب أزالتو أو يؤدى إلى حجوث ترادم كبضخ 
بضؼ الجيات الحكؾمضة السدئؾلة ومالك االرض التى تؼ 
إقامة بشاء كامل عمضيا مؽ العؾدة إلى حالتيا االنتاجضة 
كسا كانت مؽ قبل التعجى عمضيا بالشباء لحا ىحه الشدبة 

ؼ إنذاء شخطة تقتخح أىسضة االزالة الفؾرية حتى لؾ ت
 .متخررة فى ذلػ

 
أثخ التعجى على االراضى الدراعية  علي مدتهي  :ثالثا

السشتج الدراعي من حيث التكاليف االنتاجية وصافى 
 العائج لسحرهل بسحافظة الجيدة مهسم

 باالراضى القجيسة 2015/2016
 

أن  Tمؽ نتائج اختبار  (3الججول رقم )يؾضح 
التعجى عمى االراضى الدراعضة عمى التكالضف االنتاجضة 

باالراضى القجيسة  2015/2016بسحافغة الجضدة مؾسؼ 
التكالضف االنتاجضة  لالراضى الستعجى عمضيا   تتدايج   

 19074جشضو/فجان  إلى نحؾ  3252مؽ  نحؾ 
جشضو/فجان بالسقارنة إذا تؼ لؼ يتؼ التبؾيخ وبقضت ارض 

جشضو/فجان .تسثل نحؾ  889ادة بمغت نحؾ زراعضة، بدي
% وقج ثبت معشؾية الديادة عشج مدتؾى معشؾية 3.34
 4523، كسا أن صافى العائج تدايجات مؽ نحؾ 0.05

جشضو/فجان بالسقارنة إذا  90253جشضو/فجان إلى نحؾ  
تؼ التعجى عمى االراضى الدراعضة ، بديادة بمغت نحؾ  

وقج ثبت معشؾية  %150جشضو/فجان .تسثل نحؾ  2889
 .0.01الديادة عشج مدتؾى معشؾية 

 
: الحلهل والسقتخحات من وجيو نظخ الجيات رابعاً 

 الحكهمية
 

أما بالشدبة لمحمؾل والسقتخحات التى تؾلى بيا 
مدئؾلى الحكؾمة سؾاء مؽ العاممضؽ بقظاع الدراعضة أو 

مقتخحات  3الذخطة أو الحكؼ السحمى فقج تسثمت فى 
 ؾ التالى:جاءت عمى الشح

 

اقتخح ىؤالء السدئؾلضؽ بالقظاع تذجيج العقهبة:  .أ 
%  بزخورة وجؾد 38.5الحكؾمى بشدبة بمغت نحؾ 

عقؾبة رادعة لمتعجى عمى األراضى الدراعضة مؽ خالل 
قؾانضؽ حازمة خالضة مؽ الثغخات وقزاء التاخحىؼ شفقة 
بيحه الفئة التى تيجر حق االجضال القادمة وتدتيضؽ 

 القؾمى الغحائى السرخى.باالمؽ 
طالب السبحؾثضؽ مؽ الجياز االزالة الفهرية:  .ب 

% مؽ 38.5الحكؾمى وبشدبة بمغت ىى االخخى نحؾ 
إجسالى االراء بأىسضة االزالة الفؾرية خاصة فى بجاية 
البشاء وعجم تخك ذلػ لمتقاض والبحث عؽ ثغخات التى 
 مؽ شأنيا تبخئة القزاء ليؼ مثل سابقضيؼ لحا البج مؽ
االزالة بسجخد حجوث التعجى عمى األراضى الدراعضة أى 

 كانت السداحو الستعجى عمضيا 
يخى مدئؾلى الحكؾمة ان  عجم تهصيل السخافق:  .ج 

القانؾن السعضب الحى يدسح بتؾصضل الخجمات والسخافق 
مؽ مضاة وادارة تحت قانؾن العذؾائضات ويذجع عجد 

شعخ كبضخ مؽ التعجى عمى األراضى الدراعضة ولؾ 
الستعجى بأن البشاء الحى يقضسة ويكمفة االلف لؽ يتؼ 
تؾصضل الخجمات إلضو وسضرعب السعضذة فضو ماأقجم 
متعجى عمى البشاء عمى األراضى الدراعضة. كسا أضافؾا 
أىسضة الدساح بالتؾسع الخأسى فى وود ) دورا أو اثشضؽ( 
لدج حاجة جانب كبضخ مؽ الدكان فى حاجاتيؼ إلى 

 .اسبالسدكؽ السش
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التعجى عمى االراضى الدراعضة عمي التكالضف االنتاجضة الفجانضة وصافي العائج الفجاني لسحرؾل  أثخ .3رقم ججول 

 :2016/2015القسح لمسؾسؼ 
 

التعجى على  البشهد العسلية م
 االراضى الدراعية 

االراضى 
 الدراعية 

درجة  T Test % الديادة
 T السقجار السعشهية

التعجى عمى  1
 االراضى الدراعضة

 * 1.18 3.34 889 3252 19074 التكالضف االنتاجضة

 ** 23.36 150 2889 4523 90253 صافي العائج

 (     0.01(     ** معشؾى عشج مدتؾى معشؾية  )0.05*معشؾى عشجى مدتؾى معشؾية )
 لعضشة الجراسة  T- Testجسعت وحدبت بإستخجام  السرجر :

 
 

التكخار الشدبى ألىؼ السقتخحات والحمؾل مؽ وجية نغخ أصحاب السذخوعات السقامة عمى األراضى   .4ججول رقم 
 2016/2017الدراعضة الستعجى عمضيا والجيات الحكؾمضة بسحافغة الجضدة  مؾسؼ 

 

 البيان
 الستعجى علييانهع السذخوع السقام على األراضى  

 متهسط العيشة قاعات أفخاح مالعب الكخة مدراع الجواجن
 % عجد % عجد % عجد % عجد

السقتخحات والحلهل للحج من التعجى على األراضى  الدراعية
 

من وجيو نظدر صاحب
 

السذخوع
 

ايجاد فخص 
 25 15 25 5 30 6 20 4 عسل

انذاء مجن 
 25 15 30 6 5 4 25 5 ججيجة
تججيج 
الشطاق 
 العسخانى

6 30 5 5 5 25 16 26.7 

االزالة 
 23.3 14 20 4 20 5 25 5 الفهرية
 100 60 100 20 100 20 100 20 االجسالى

من وجيو نظخ الجيات 
الحكهمية

 

تذجيج 
 38.5 25 35 7 8 8 40 10 العقهبة
االزالة 
 38.5 25 35 7 8 8 40 10 الفهرية

عجم تهصيل 
 23 15 30 6 1 4 20 5 السهرافق
 100 65 100 20 100 20 100 25 االجسالى 

 2017جسعت وحدبت مؽ بضانات عضشة البحث السضجانضة بسخاكد محافغة الجضدة  خالل شيخى فبخايخ ومارس  السرجر :
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 عــــــالسخاج
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 لمتعجى عمى االراضى الدراعضة بسحافغة أسضؾط،
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