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 الموجــز

 

أجريت الدراسة الحاليةة لقييةيب ض ةل القيتيةات  يةر 

القيليديةةةةة نق ةةةةنتة اسةةةةق ناة أسةةةةند    ةةةة ية   نةةةةا 

النقضييةةات النقفل ةةة  ةةأ تيةةا أسةةند  الناجةةية  الةةد اجأ 

ن افة لألرل أ  رجا لنسقفلصةاقمنا  لةا النجنة   

للتضاقةات التانيةةة  أ  أسةند  حي يةة ضا  ةةافة الف ةر  

 لةةةةا نصةةةةادر لضي يةةةةة للصةةةةفر ال  سةةةة اقا أ ضجاتةةةة  

 سقفداب أسةند   يةر   ة ية للنيارتةة ا اةتا القييةيب قةب 

نأ فالة قييةيب  سةقجاضة فة األ ا رل  النن لةة ض ةة 

نأ الص ات ال ينيائية  قيسر ال تاصر  أ نا ا سقغتاء 

 التانية فا اته الدراسةا أ دراسة  سقجاضة التضاقات 

قنةةةت اةةةته الدراسةةةة قحةةةت مةةةر   صةةة ضة  سةةةب 

جان ة  يأ جنس أ حية   – لية الزرا ة  -ا را ا 

قن لت فا قلضية  التقةائا النقحصةة  ليمةا نةأ قجرضقةا 

 أصأل ساضيقيأ للضاح يأ ا

 

 

 

ية ب حية  قةب  15قب  سةقفداب ضةادرات الفيةار  نةر 

زرا قما ض د قلييحما ضضيئات سائلة نةأ ا سةند  الحي يةة 

النسقفدنة أ   د قب   لائما ال رصةة للتنة  لنةد   ةال  

جم ر حقا الحصاد أ نا القحصةة  لةا  يتةات أرل 

 ضةةةة نرحلةةةة ا زاةةةار لتضاقةةةات الفيةةةار التانيةةةة لقييةةةيب 

 لن انالت الن تية ا سقجاضة اته ال يتات ل

دلةةت التقةةائا أأ  سةةائة  سةةقفداب ا سةةند  ال  ةة ية 

ة ضا رل الغير ن انلةة أ  ن ةانالت ـ اتت ن يد  نيارت

ال تقر ة الغير   ة ية أ أي ةا  ةاأ  سةقفداب ا سةند  

الحي يةةةة  ةةةة  لةةةا حةةةد  أ  فةةةا نجةةةانيا نةةةا السةةةناد 

ال  ةة   ن يةةدا   لةة  الن ةةايير قحةةت الدراسةةة ضحيةة  

 فداب الصفر ال  س اقا ن يدا أي اا  اأ  سق

 

 

  

 

 


