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  طرام داوم طا دامان و ررى ر دارى

 امزاى ر نةمط امَرة  

  د.ان  ا      .ي.َ َ ا.         ار  د

  رارزامي 

  َى زام ؤظن  

 اط   

  

:َ  

      َ  َؤدا دادةم رىؤذطر  ،اومدا  َران و مرةى دامذ مزؤر ا

َ وة ر ر. ورى و امَرة مدارة ردة  مط مدام  ر ،

ردار َرَان  رةوى دؤَ ازو رةى  داوم دامان ،َوا  ر 

 رة  ان وةدام ومر  داط ،ىرا  ط ان مَرة َدار

.َر م رى  

     امزاى ر م  ،وةامى داموامر ة ر امرط  َزؤر  ىموو م  َ 

  ماط م  وةَرش دةط ،ىامى دامَ ون وودا ط

   ،وة مررامو ط  ةدةو ةداَ ،زا ارى   وة زا

.مةمط امَرة داى ر ىرر اممى و مامدام ومدا  

وةَ مط:  َك، دةوو م َر ر اندام ومدا م زام

رة طم  ردة رةزان و مامرام ارةم ورى و  و رارى و 

رِامو ط و امزاى ر امدام ومدا م ن دةرَ ،..رى ذ  ىم

   َىامو دة  وةمةمط امَرة م مدام مَ وةى ةم،ةدا

  دامم ن  ر ارةن، دةزط ةمارةن دى َةرن.

  

:وةَ امرط دةر ،وةَ  رة   امدام ومدا مر

زاى رام و وةى  طرامرم  دارى رةَام طمةن و وةدامم مَ طو 

   ز ذاموةى طمةم  داودا.

وةَ وطو ر ،امزاى ر  اندام مدا َرزؤرى :  م َ  ،وةام

  نوم ن ومط  ومردةوا وة وم  نرة رىم   ىامدام

  دامان و موةى دة ر ا،وة ط َرة دةردةو  َردة دارى رةَان.
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:وةَ دى  وة امزاى ر ة،وار (رى و َر ) دى داوةَ 

 امَرة دارى ان ودام ومان داَي مةم رى وو،دوار اوة اط ََر

  طمةن اوة.

وةَ م ن   ،سَ  ةَ :  ، دة امزاى ر ىاط ممم  س

 َ  وة ،امزاى ر  اندام اط ومدا امرط  اوة  دووة 

  رماوة   ررى طرام داوم دامان  ر داى رةَام طمةن.

  

:    مموةمَ ىوم 

  

  وةرةى  /م طام موى َوة

 .طَر واىرَ رى َوو دة مَ ىطَر ر مزا  َ (امر) زاى

) وة زا١٩٥٦َو ىطَر ر مزا وة َ ( ىطَر ر اوة دوا  ،

) دةوَ مَان زمم ١).  رووى َى ؤموة ( روام  مى ١٦، َ٢٠٠٥م)ر،

) مى(٣٦,٢٨.-٣٦,٥َدر مَ ورو (٤٤,٦٠ -٤٤,٣٣ َووة دةَ ىوم ةَ . تؤذر (

  ورى رَوذ ر َردمَ اق. 

  

رى زاى رام  ارى رطَوة طَل م موك دا وَ  ة ،رى 

 ران و) مزا  كر َلط رةو رو   ،ن(َو ىطر) ر،(وة

رى رؤذ ورة طَل ز َك و(زاى دون)، رؤذ ورة طَل 

(زاى ةر)،  روا و رى روا و  طَل (زاى َ)، ر رَطى 

  ).١.وام مى (وَة
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  )١مى (

 امزاى ر َنرد َر و مَ ىطَر ةىَط 

  

  

 مَ رى راةَر ،نامم وة: :  وةزارةر٢٠١٠.  
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) م  ، َ٥ة  ( ، وةرووى رطَوة٢)٨٨٤روورى زاى رام دةط مى (

  زا  امرةى داموة ذ ،(نر و اَ واو ورمار زا و ىوةمم):

٢٠١٥ ) ٢٢٩٩٢٤ط،مَ ري) س(٢٠١٥.(  

  

:م ا زاى ر اط َ مط / وةرةى دوة  

١.  موة  زاى ىممزرط روام و وةى ى ،ةى واةم  دوو، وةكار

  وة(رام)دا َرن و و وَوة رةو دزَى دوا رةو رى (ردة)ى 

 ،  و ن (دؤان رَزرط٤٢٤، ١٩٥٨ ىَر َو امزاى ر وا.(. ان ووَم م

 َ وةَ ىو ووىر وةَ ىودوة م ش واى انَ اق وَ

.مزرط ارى  َ مط 

وة َ ا  َطا زا، طم ،  م و ر رَى مَان 

و زام  ر و موةر رَطى َم ، وَاى وةى ورة طَل زاى ةر 

  ََ رزى داَ  ،َوةك دةزام ،َو ىطَر  ر وةى و  زاى ردو

 ان، وةَ ن و ورد و َر انَم  وةاوة ر م َ و موةش ط

زؤري رى   زاى رام ، دوار رةماموةى دة َر م دطا و 

  ر ةىَ  اوورزى م وةىدم   وة ،زا زارىطو ط مزرط

.َةَ ن زؤر زة مرر 

٢.  ر،زا  ،َودةوى م دة ،اوةت م وى ىوم مدة َ

  ك َوى ز ةوىَو، رَوَ  ،وك َرى ز ى َودة دة 

 مودا َة وام وةرطوة. َ ة زا ردوو ت و مى

  و دة  ةَ زا رى  ،ةط ( و دة و) ىوم

). طوي َى ى و رى ٥٠، ١٩٧٦،ايرَ ة مو وى(

رد ىرر ش  ،اوةرى مدةر ر  ،ىواوو روودؤ ىَ دم

ؤما دةردةوَ،وا زم ردو رامو و طر و و . واى دوة  رووى 

رارى روو ن موم دةرت، وى زا واى دوة ر 

دامامى ر  دَوة دامامى رطر ى َل  رى ورى 

 َ وة. 

٣. وم نووةر ىم َ نزا دوة ار ك دواى َز وةى ،

َروم رى دزى  دةرمى رامدا َردة  ،َم رورو  و 

دة ،َروة رة دادمَ اوم طش  زادا 

دامان دادةم َر  ارةما.  ز َك و م رووى وى رزةوى ،وى 

،رة)اَ َر و  و م ةىَ  زةو َ٢٦٠- ٢٢٣،  ٢٠٠٧ذ.( 
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  و دةر  وةاط َ ىو ووىر امزاى ر  َون دةردة

وةم م مى طم ، روى وازى طا و دةرا و و ك . ش 

رة درو وم طرامرى  داش وم دامان و دةرو  ررم  ر 

رة .نةمط امَ  

 ام زاى ر  اندام ومدا امرط :دووة    

 ،  روى طرامر  دام دامام زا و دموةى و      

دام من دا ،ة نرر  ىرام  دمرو د مررامةى طَط  ان

وازى  َ طرامري ردا د ،َ طرامرمش رةماموةى درى دة َر 

:س دة مرامرط  رة  دوو  ، وةىدمومر ز  ،انَرة مدارة  

ام داوم دامان مَان ر .١ رط.امزاى ر مو ط  

       وةرط  َوة دَ م وةمووى رر ،مرو ط انَم اندام ومدا امرط

مم ط دامان  ر  م و ر. َم رطَرامَ  ازةى           

      ،اتووان  ردام ومواوى      دا ر َوةى دةامةمت، ردرو م كةَ 

ارةن. دةرو رودؤ داوم دامان ر موك  رةماموةى َ و و       

     َدة واماان ردام اط ى وىط،وم   ورى و دمَل   طط

  ).١٩٨١،٧٥(ااوي،َ و  م رةَان. 

      ةم وذ ةور ومَ ن وور  ازىَ دمدة رودؤ امرى ط

      امران طى دامومازة داَ  امزاى ر ،رىار روودؤ ىَن و م

  زؤرى وة ة.  

  ر  زا:   -  أ

   ةداَ) ى دان رمةى (١َ ١) و: َون دةردة (  

   )م وةىون      ٢٠١٥-١٩٧٧دى زرا َار َازَ  رم ةىَرة و رذ(

   ) نرم رةىك ذةَ ،ةى (     )١٨٥٠٥رؤةى  مر  سان    ٣٥ى دام  ى (%

ََ)  دوة دىو، ز١٦٠٣٠٧( )  ز ى طةَس وة ر٨٨ .(% 
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 ٢٧٤                                                                           راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة دارى (١٠ ،(٢٠١٧(  

  )١ى (

 ) ٢٠١٥-١٩٧٧داوم دامان طَةى رم وطمم  وةى مَان (

 روة :

١ ا٣١،  ١٩٥٧. وزارة ا. 

٢ ، ٩، ١٩٧٧.وزارة ا.  

٣ ، ٨٢، ١٩٨٧. وزارة ا  

٤ ، مء اا ر.١٤٦، ٢٠٠٢.  

٥،م رى راةر،نن دام رى ٢٠١٥.وةزارةاوة،زاموم 

 

    )م وةى رم  رةى٢٠١٥-١٩٧٧ذ    دوة و ط دىو زر ةَ (

وازى مَان  دوو رَةش    س)،رَةى رم  وةدا طرام زؤرى رة،     ٢٠٣٠٦٣(

 رم ر  زاى رام. %)ة ، ش رَة زؤرة زدوم ذرةو رَةى٥٣,٦(

 

  )َ١ةي (

  ) ٢٠١٥-١٩٧٧داوم دامان طَةى رم وطمم وةى مَان (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 ).١روة :دةاوة    ى (

  %  طم م  %  رم  َل

٦٥.٣  ٣٤٨٥٧  ٣٤.٧  ١٨٥٠٥  ١٩٧٧  

٣٥.١  ٢٧٠٧٠  ٦٤.٩  ٤٩٩٨٦  ١٩٨٧  

٢٢  ٣٥٦٩٦  ٧٨  ١٢٦٧٣٨  ٢٠٠٢  

١١.٧  ٢٦٨٦١  ٨٨.٣  ٢٠٣٠٦٣  ٢٠١٥  
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         َر ،ةوة رؤم رةو م داوة  نممةى طَر          )١٩٧٧  امدام (

 )  ن زةَن رةم٦٥ط     )  ،زا امى دام ة( %٢٠١٥      ةزدا ةَر(

%)ة، ش ر َرزة   ٥٣,٦وازى مَان  دوو رَةش ()،١% )،( ى َةى ١٢مى (

مةى طَر زدا .نم 

              َ  وة  ،مر و ط انَم  ،امزاى ر امةى و دامَرة و رذ ومدا

    )      ردو وةى  امرط  زؤرى  ،ةردا زؤرى رِامدا ١٩٨٧ -١٩٧٧ط(

) رةى   ١٩٨٧م داوم دامان     )دةَ،وا  دةَدمَ وم و

          وة رز رم ةىَدا ر  َر ،ة٦٥ط     ن مةَن رممردا طرا %

  وة٣٥.% 

      ) انَم م وةى نمموةى طوم ن و مرم ةىَوةى رومرز ردةوا٢٠١٥-١٩٧٧ (

:وام ة َر م ذة ىةدا دةَ ة ر م زادةى 

 

١.      )م وةى  ،زا رى نممزؤرى ط رةذ ا١٩٧٥راط     وة

١٩٩١.( 

٢.        م  )وام ،امزاى ر رى َىم رم َوةمم م وةىدم   واو ى

 رن).

.داز ى روو ون  و وم  ر دن مرى رةن ،  وة          .٣

           دى، وا موازة دةزط نةمط  امزؤرى دام رةذ مزرامدا

    نرة من روومرة ون ة  مط      ، رَش ر، داوة 

 وةى  طممن طمةمن َ َ و روو رةن.

  

  ر  من:   -  ب

               ر  نةمرو ط انَم  اندام وم شدا امرط  رةت

 ،ةردا رىامرط م  ،نَرط) ى دان رم ةي (٢َ ت ٢)  و (

: َودةردة 

١. ) م وةى رم ىرى        ٢٠١٥-١٩٧٧م ،نرم ةىَرزى ر ووىر ا ى ، (

 ش دةطرَوة  م رطَى  مرى زا  ذرةى طمةم  ى طة.

ر مم ر زاى رام ،راى زدوم رَةى رم و وموةى         .٢

 طممن مون موة.

) ،رك  مم مرو وا زؤر رَةى رم و       ٢ران َ ةى ( .٣

 َر،وةََ نممةى طر )٢٠١٥ةى زَر رم ىم  ( 

  % )رم  و٩٢.٥% )طمم و، مى  وا (٥% )ى رم ومى (٩٥( 
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% ) طم ة.رك  مم اررم و َا، رَةى رمن ك دواى ك        ٧.٥(

 %) ة .٢٦,١ -% ١٥.٢%) و طممن  مَان (٧٣,٩ -% ٨٤.٤(

رى زؤروم رم و وموةى طممن ر  ن، دةطرَوة  رى             .٤

           نزار وم  ن و زةمورى ط ةور ومَ ى وَرط امرط

 موةمى رةن.  

 

  )٢ى(

  )٢٠١٥-١٩٧٧مَان ر و طم زاى رام (داوم دامان 

  ٢٠١٥  ٢٠٠٢  ١٩٧٧  رطَن

رم  

% 

ممط  

% 

رم  

% 

ممط  

% 

رم  

% 

ممط  

% 

 ٤.٩ ٩٥.١ - ١٠٠ - ١٠٠ مى مر

 رطىم

 (د)

٩٢.٣ ٧.٧ - - - - 

رمار ى١٥.٢ ٨٤.٤ ٤٦.٧ ٥٣.٣ ٥٦ ٤٤ م 

اَ ى٢٦.١ ٧٣.٩ ٣٦ ٦٤ ٩٠ ١٠ م 

 ٧.٥ ٩٢.٥ ١١.٨ ٨٨.٢ - - مى  وا

 ٦٤ ٣٦ - - - - مى رن

  )١روة :ن روةم ى(

  )َ٢ةى (

) امزاى ر مر و ط انَم اندام وم ش٢٠١٥-١٩٧٧دا(  

  ).٢:دةاوة    ى (روة 
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٢. :ام زاى ر  نم  رةذ ومدا ام رط 

ممام رةى مم دامان و ذةدن و طرامرمى  رى داة،     

 وة م ،نمط م   ،انَرة دارى َلط  ىوامار ةم

 ذرةى داماموة . روةَ َ  زؤرى  رم طممن مة وم

وة امى و زةو دةَ روو دا دمَ اوم دامان ،ش دة َك 

،)انرةى دامى ذ ر ونَ رةو ان وَط م مدام ٨٢،٢٠٠٧.(  

     م ومدن زَ ومدز م ،اندام م امرط  ك َن دة

 َر ،َى داامدام  ر رىامروةى ط  ك َن دةرم م

 و مزرط زى و وة   وووة ردم َل  نم  .زار

طرامر طر ر  زام و دامم م ةَ ، دة  َك  ذامى 

. ر وةىم  َر َوة دةوامَ  ،نَد   ر  

اوة، وة  ردةوا رَةى م دَم رةو  زاي رام و وة وة زاك ذر

 رامرو ط ى ش ز دوة دىز مر ردا مرا  ،ةؤوة روم 

ي ) وةمن دةدات  زا رام وة٣رطَموة ة  زا وة ة. ى (

)مة.٢٠١٥-١٩٥٧ردا ىمرامرط  (  

١.  )١٩٥٧ )  وَ امزاي ر (٣ )و رم رىم (٢٢٥ )   ، م٢٠١٢)ط  (

)طم . ش دةرةت و وةدا  روى ذرةوة زاى رام  ١٢٩) مرى رم و( ٥(

ى (ماوة.٥٠دة ممط ى م (% 

٢.  )١٩٧٧ )  و َ نرم رةي مذ (ر و ٤م)  ون  ،م (

)  دار طرامرى  ٢٠٠٢)  طم .( ١٦٣اررمو َاو رط)،  طَل( 

) مو راردا رَةي ٥رةى م رمن زدى د ) ردا ت، رَ ذ

 ) د  نمط ١٣٧م   نامن  و دامر رةى مدا  ، ذوة و وا ، (

من رون  ردةوا رون  زدن دوة و  راردا ذرةى م طمن وداما

:وام َر م ى   ،دوة  

  ،نزاى دوو ر ا اودا امزاى ر  رط ىم  ،وةى ى ،ىَرط امرط

 ش ذرةك مى طمى زاى رام داان.

   ،رم رىم  مار ىوةى مدم  ىَر ذ  وةى دواى١٩٧٧ 

. مط  وةا 

  ىم  ر و مط َ  ،وا ىوى مم زة وةى مدم

.رمار 

   دم ى درو امزاى ر ورى مةمط  زؤر رةذ و و َذ

) طمو، َن رون دة مى مودة ر  زاى ٢٥ذرةن مى (دوون 

 ).٧٩-٧٨،  ،١٩٧٠ةر(
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 ٢٧٨                                                                           راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة دارى (١٠ ،(٢٠١٧(  

  )٣ى(

) امزاى ر نم وم شدا امر٢٠١٢-١٩٧٧ط(  

  ذرةى طم  ن

١٩٥٧  

 

مرةى طذ  

١٩٧٧ 

مرةى طذ  

٢٠٠٢ 

مرةى طذ  

٢٠١٢ 

  ١٤  __  __  ١٠٥  مر

  __  __  __  ٣٦  ران

ودة٨٤  م  __  __  __  

رط  

  ( د)

__  ٥٤  __    

رار  __  ١٣  ٨٧  ٨١  

ا  __  ٣٠  ٣٠  ٢٨  

  ٢٠  ٢٠  __  ___  وا

  ٥٢  __  __  __  رن

  

  

١٢٩  ١٣٧  ١٦٣  ٢٢٥  

  روة: 

١ ، ٩، ١٩٧٧. وزارة ا.  

  .١٤٦، ٢٠٠٢ام . ، ر اء ٢

٣ ،  م رى  .١٤٦، ٢٠١٢  

 

٣. ) ٢٠١٢  نمط ردا مرا  ،دوو دىن زرم رى مرة ذدوو (

) ون ر رىم َر ،وةوم٥)         ون مةمو ط١٢٩)م ،(  رى

) ر مى   ٢٠٠٩وةدا دةطرَوة  وةى  ار طم)   وموة

 ، م  ) مةمط وام اون رذ امرى ر مرةط  َةرط ون وة رم

ة مى  ، ةى ن ، اوا )،  ك   ى دمو

رن ار طم مرى م ذر ان وام طمةم ) رن ، َن ، 

 ردةة ، دةن ) .

  

ام داوم رة م طمن. رط / َ  

 رة دار ، م طمن  زؤرى   ر و ؤى   

 دمََ ا روة ،وةامرةى دام ةم دمى دا م،انَرة

 انا دام ن ،امدام  انَرة مؤذة زؤرى َ .دات 



 ا  ان.د    ا َ َ.ي.     د  ار.  
 

  

  راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة دارى (١٠ ،(٢٧٩                                                                     )   ٢٠١٧ 

 َ مم َ ى و م ،نزارؤذة مَار  َةرَ ومرةدا

دةن دة ،َم وة من رةن  طورة َ رم ارو ر ن 

،)ن٤٤، ٢٠٠٦دةط  ىدة وموازى دا .( امرط ون و دةرمط رةى م

  وةوم   تدةردة زا ؤو و رودؤ وةىامةمر ز،وم شدا

. َم وم  وم َم رةى ومدر ز وة رىر.  وم  

  َ  وة وم ) ى ش ٤دمدا  امرون و ط شوازى دا ذة َيو ، دة (

) م وةى نمط رةى م ىةى دةَط ،ة ومى  ٢٠١٢-١٩٧٧ةَ  (

  ارةوة:

١.    )   ك رةى ىرةى ط       ٢٠٠دة ىى دة  ةىَر س زؤر(  نمم

 )م وةى وةََ٢٠١٢-١٩٧٧  %)  ة  ك دواى ك ةَر (٧٠     مةى طَى ر

رى رزى رَةى  ،ى رَةى دامان)   ٢٥ى رَةى طم و %   ٧٩ى رَةى دامان)  و (%   ٣١و %

     َردةط  ى امزاى ر  دة      زؤرى َ  ،وم و  وة

            ط   دةر م ر رزى و م ىرودؤ   ،وى ىوم  ةَ

 ذر زؤرى دامان.

س :رووى موة  دة ى دووة طة  رووى رَةى طم و     ٤٩٩-٢٠٠دةى  .٢

)،  دة رةو  موة رؤة،  رى وةى     ٢٠١٥-١٩٧٧ن  وةدا( داما

 َ طمةن رةو دةى رةى  رؤم،ش زر دةطرَوة  ض             

 دم دامام  طمام  رى راور.

رَة رزى داط داطدو  دةط(         ١٩٧٧س :  دة  ٩٩٩-٥٠٠دةى  .٣

% )رَةى ٤.٦%) ى رَةى دامان،  رَة م وة (     ٣٤% )ى رَةى طمو(  ١٠.٤

% )رَةى دامان،ش ز دةطرَوة  طاوةى  َ طمام            ١٥.٥طمو  (

ن.دة  ورةى ط  

٤.   ى ز١٠٠٠دة     م امرةى دام ومدا  وةَ َ نةَر  :س

) وةن من دةدات ، رَةى  دة روة زدون       ٤طمن،رمةى (

رةَام طمةن    رؤة،   رَة ط  ررى زؤرى  ر دارى    

 ارى ورى و ،م ََ دم زؤرى من مة ذرةى    

 دامان.  

  

  

  

  

  

  



امزاى ر نةمط امَرة دارى ر رىر ان ودام اط ومدا امرط  
 

  

 ٢٨٠                                                                           راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة دارى (١٠ ،(٢٠١٧(  

  )٤ى ذرة (

) م وةى  امزاى ر ممط م رة وم٢٠١٢-١٩٥٧دا(% ) (  

  روة:

  .٩، ١٩٧٧،  ا. وزارة ١

  .١٤٦، ٢٠٠٢ام . ، ر اء ٢

٣ ،  م رى  .١٤٦، ٢٠١٢.  

  

  ر َ ن  ،دةَي  رام  روو:

١.           و رم ومدى زرا اندام وم شدا امرط، ذ مو دار 

     وةى وةوى مم مموةى طوم )٢٠١٢-١٩٧٧م      رم ةىَزا ر  ر (

       َر ةؤون ردرةو ز ردةوا٢٠١٥   )ةى   ٨٨,٣طَردا ررا ( %

)  دوة  مم١١,٧ط .( % 

مَ وة،    ى طرام رطَن، ذرةى مم دامان زاى رام وةى    .٢

         ن طرم ةى مَر َر  ،ة رىامرط ى    ٥زؤر  م

      دوة  رةى مردا ذرا ةط  نزا ام١٢٩دام    ى دم

 % )دامامن ن طة.١١,٧و م رَةى (

ى رام رووى داش وم دةى رةى م طمن، ز  مى رةى          زا .٣

   )م وةى َر ةَ ك١٩٧٧   وة   ٢٠١٢وى مم وندى زرا(

    ر رم َرر دة  ة،زؤرى ة زم ىةَر َر  امَرة داى

 طمةن درو دةت داو.

  

  

  رمى

  رةى

٢٠١٢  ١٩٧٧  

رَةى 

مط  

رَةى 

  دامان

رَةى 

مط  

  رَةى دامان

  س ٢٠٠  ٢٥  ٧٩  ٣١  ٧٠  

١٩.٥  ١٢.٤  ٢٤  ١٧.٨  ٤٩٩-٢٠٠  

١٥.٥  ٤.٦  ٣٤  ١٠.٤  ٩٩٩-٥٠٠  

١٠٠٠ س ز  ٤٠  ٤  ١١  ١.٨  

ا َ  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  



 ا  ان.د    ا َ َ.ي.     د  ار.  
 

  

  راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة دارى (١٠ ،(٢٨١                                                                     )   ٢٠١٧ 

          موةدا، داَ وةي واوى   ، وتدا، دةر  مرى زام 

ذ دامان و دام ذرن طرامرى در و روى وة ة، ر َر 

دامامن زدى دوة، ََوامى  زا و مم  ردةوا ذرةى م رن و 

  ودامن رَ ،دوة ن ردةوا  نامرةى دامن و ذمط رةى مذ 

   ،نةمط امَرة دارى ر رى زؤر دةر ،زا امدام مدا  مرامرط

  ،  وردى  دةَ  .ا

 

: َ .نةمط ام َرة داى ر  اندام ومدا رامرى طر  

ر وةى  دموة  َررم  طراممى ر داش وم داماما ة           

َ َةدا ذةك  روومدموة دة من         زاى رام ، داوم طممن،    

.َ رىن دممط امَر مارة َ مط امَرة  ان ور  دم  

ان َرة  / وةرةى 

     ر  وَ و رى رامرط   ط انَرة م 

       دمردة  دنر ن وم اوَ دمدا ،وةممَو

         م كةد ز َ انَرة دارى  ،َموة دةط ىش وا،ن زةرام

 واوى َ وَ،راونَوة ط      رةو َ وةاط َم كةَ ،نذ مم

  )٢٠١١،٣٧(اف  ر،

                َرد ش  ،َ  امَرة َؤظ و  ،َ َدة وا

ةروة رد  َ     دةرَ  و و و طرامرمى َا دةروات، و      

ذةدن  مم ة  طدم ورى و زةرام و  و       

.،ََر دة دن ردة  

 دارى ََدم ازة طان، َة روَي و رى     طَان

َاموةو دموةى م َ  َردةن و وان  رةردمن و        َو 

  دموةن  رَى طَام رةطزة طاموة.

د وا َ دة   ،َ طرامردن  َ َ ن م َر رووى          

طرامرَ ن دةطَوة  رةطزة طان طرامردن ما رةو    زةوى،  ش  

        وام َدةط  مةر َ دااط  انَرة  َ امدة ،

  و دا َر ،ردامد  وَ ،نردةان دَى مةم)  ،ردامد  َ وم

 ،ةن)( امةر َ  اامَط رة زىةطر َ امدة٤٣، ٢٠٠٨  .(  

      ،تَ واى  َر ،نوو اممى طَ ى ة ؤذ زدواى ر  ؤذان رَرة 

 َدم وون ر ى م ورى و       رةَان ة َ   وون و   

  ). ٢، ١٩٩٩،ازةرام وة وومَ وو ووم دواوو(



امزاى ر نةمط امَرة دارى ر رىر ان ودام اط ومدا امرط  
 

  

 ٢٨٢                                                                           راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة دارى (١٠ ،(٢٠١٧(  

 رةَان م رى  رةَان   طة، وة رةَام ورى و  و            

 امَرة و مر)نمى طرا و ا ا١٠، ٢٠٠٤ ا (  

 ى َ مى رةوة، دةَي  َرة َان، ام َ داري وةطَراوة،      

ن،   طَرامري  و َو و رادم زةرام ز   داما        

.وم  امري دامو  ي و مدةزطن دا  

  

 ام َرة  /وةرةى دوة مط  

            ةىَ ن ،ةمط امَرة وة ر  َومةدا دةَ َ وةى

 ط امَرة   ر راو ىَ م انَرة       امر ىرة ،اوة م

رةَام طم، ز طم دةدرا  رةَام ورى و  موا رةَام،  رى      

        ةَ ن زةمط  ورى رة وةىر  ، ووةى طر وةوة ش ز

 ،دن َل            ورى م دا مط م  وةى تردا رىامرط ؤ  دوا 

        ممم م وة  ر ،نةمط دمَ رةو وة وذام  ك َ َامم

ؤ مط امَرة ، ا ىَ َر ،ا         راوةَدار  م

           ، و وط َم مدام ك، دواوم مو و و ام دمدة و دةر

روة َ َ دم  م  رزدموةى  ورى و  و وةدامرى و      

    م مر       وةرة  و  ر  نَ دم َل داط

 وة ، ن)٦٢١، ١٩٧٦.(  

                  مارة واوى  و ط ر رامرط   :مط امَرة دا َ 

  رط ،ى و ذؤو ر  ورى و    رىوو م نممن ط رام

           م  ام نردوو رىو  وةى  ،َىمدةط  ى مواوى دةزط

 .)١٩٩٤،٧(،ى وارى و ارةن

      مط امَرة  ،َى َىدة وا        نةموةى طذام   ،رم

         دمدو ز ر دم  رى، وة و مر و  ورى و مارة ر

           م دم زةران و داط  وةىدم رز نممط دا دمدى ز َ

  ).٤٨-٢٠٠٨،٤٧زةرام)ر، 

  

                َ ام ر ى ة ، ورى و امَرة رى ردوو مامك دام

مَى  مو رةَام طمَ  ، دةو َرةَام راط و واو ، م مان ط و   

    ،َى دا  رة دوو  َىى ماا   ر   ورى امَرة م

      َ نةمط امَوةو طم ى َم م ،مممط دا  وةىدمرز

     َدن و  ذَ روةدةو و روم رود دم امرة  م ، امَرة

 مةمط م.زةرام ى م و مو ررة وو و مَارى را  



 ا  ان.د    ا َ َ.ي.     د  ار.  
 

  

  راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة دارى (١٠ ،(٢٨٣                                                                     )   ٢٠١٧ 

  / َ وةرةىام زاى ر  نةمط ام َرة ر رىر ان ودام وم شدا  

  

َن، وازى دام دامان، ررى ر م مَ ذم طمةن م  ،رري     

 :ن دةَ ر  َل  اروة   ، نم ىر زؤر 

ام ورى  .١ َرة ر رىر 

ةى َ و ورى و  دةوت و رَن من     داوم دامان، رةمامو    

دةدات، ى دامان و ن و ى طدوموةن ورَ دة َطَل م دارى      

 وم  ). وا رو زؤرى مم ت  رةَان مة    ٧٥,١٩٨١رةان(ااوى،

  داش وم دامان.

         نرَ ى د ،وةمرزى و م ىو و ى ،نَر و وم  َزؤر

 م رارى و رزى، وادوة  داوم دامان م دةروَ ،َةدا           

ؤر َوةى دة. امَر ارى امر م و وةىدمار  َ رة   

       ،َةمةىَ امزاى ر امدام  ،ىمو ط َ َان، دادةمدام ومدا َرم

   ووىر زا و ىو  وةَردةط ش ز رى     ى و ىَ  ،رزى م

دوَل ودة طة، رةراى  طرامرمى،   زا وة ة  رووى رارى و          

        ،زا امدام ومى دار م ة نرر م و،وةَرط ورى و

وى رِاَم دامان و َواموة م   موى         ر َم   م

  دةردم دامان.

         كَ َة، دة رى  ىمرامرو ط ان ودام وم شوازى دا دةر

طراوة طررى زؤرن ر      داوةرى دن ر  رةَام طممن، م  دوو رةطزة      

  وة   ،ى َ وةدا  وَل دةدة  رر روو.

 ارى َل:    -  أ

طرام داوم دامان رر زؤرى دة ر رةَامَ، ةدا      

   را زةوى س ىور    ،ووراو دةََل و زةوى دا  و

     روو  وة دةر  رامر ومط امدام َر

 )م وةىى (٢٠١٢-٢٠٠٢ دم  ،(٥: َون دةردة (  

  

 ) ٢٠٠٢  وى زةوى ور (      )ممط َ ر ا    ٢.٢َ ة دؤ(

)  رىر َر ة. ٨.١ دؤ ( 

 )٢٠١٢        رامر ن وممط  كر   وى ى زةوىور اىَ (

)  وةرز َلك. ١٦,٨). ( ٣.٥ دواى ك (  

  

  



امزاى ر نةمط امَرة دارى ر رىر ان ودام اط ومدا امرط  
 

  

 ٢٨٤                                                                           راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة دارى (١٠ ،(٢٠١٧(  

  )٥ى (

)  َل  و زةوى ردؤ  ك ىور اىَ٢٠٠٢-٢٠١٢(  

زةوى   ن

وى 

  

ذرةى 

  دامان

روى 

  س

زةوى/دو  

 امدام

ممط  

روى 

  س

زةوى/دو  

ذرةى 

 رامر

  َل

روى 

  س

زةوى/دو  

٨.١  ٩٦٠٥  ٢.٢  ٣٥٦٩٦  ٠.٥  ١٦٢٤٣٤  ٧٨٤٩٠  ٢٠٠٢  

١٦.٨  ٤٨٥٣  ٣.٥  ٢٢٤٩٦  ٠.٤  ١٩٢٥٥٨  ٧٨٤٩٠  ٢٠١٢  

  روة:

  .٢٠١٢-٢٠٠٢. ارا ام،مت  رة ١

 ٢،راء اا ،مء اا .رة.٢٠١٢-٢٠٠٢  تم،  

 ٣-  مء اا ٤-١، ص ص ٢٠٠٢.  

٤. مء اا ت ا،رة  تم ،، ٢٠١٢  .  

 

     ) ى  روة ةَ نو      ٦ ممط َر ىور اىَ ، ن دراوةم (

) دؤ (   ٧٠٣٩٠وةى  زةوى داَاو      )  ران  زةوى َاو زدى دوة، طَل  

٢٠٠٢  ) دوة  (٦٤٣٦٤     ) ممط ر ىور َر ، دى   ٢)دؤز دو(

)دؤ، وةَة رو روى ررام َل زدى دوو         ٣دوة   مى( 

 )١٣.٨ط وة) دوَرش دةط ري ،َ ر  

  

  )٦ى (

)   اوَ زةوى ردؤ  ك ىور اىَ٢٠١٢-٢٠٠٢(  

زةوى   ن

  َاو

ذرةى 

  دامان

روى 

  س

زةوى/دو  

 امدام

ممط  

روى 

  س

زةوى/دو  

ذرةى 

 رامر

َل  

روى 

  س

زةوى/دو  

٧.٣  ٩٦٠٥  ٢  ٣٥٦٩٦  ٠.٤  ١٦٢٤٣٤  ٧٠٣٩٠  ٢٠٠٢  

١٣.٨  ٤٨٥٣  ٢.٩  ٢٢٤٩٦  ٠.٣  ١٩٢٥٥٨  ٦٤٣٦٤  ٢٠١٢  

  ).٥روة: ن روةم ى(

 

                                                   
    دنذة رىن  ٢٠١٢ دا  كَؤر  ، دا  نةمزارى ط ر ريزام وم  وةَردةط

 م رى.دراوة  ووردى  



 ا  ان.د    ا َ َ.ي.     د  ار.  
 

  

  راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة دارى (١٠ ،(٢٨٥                                                                     )   ٢٠١٧ 

          زدا وام ،وةَر م ى امزاى ر رام ن ومموةى طوم 

         نممط امزؤرى دام رةذ مزرامن و دا روو م

        اى دةرةر ،رطَ  نم و  مدةزط   ى مدةزط   و

  رى   رةن.

            زةوى َر ىور اىَ وم دران و ز ن وممرةى طوةى ذوم 

        َ م،مط امَرة  مَد ى َاو، مَو دا

روى  زةوى راى  دموة،       رةم رةَام طم،طرَ اى   

روة  دموةى ى رة ر و مى  ارى َل           

           ر دمدان زَرة رة  م، ر دم دز ،نردة

 ).  p٣٢.١٩٨١. Jan Rudengrenرَة زؤر(

           ر دةىز را زةوى و ر  وةىدمرز ى َران دة وةىم

)MiluMuyang and T.S.Jayne.٢٠١١.p٣ ،.(        ر َم  وة ا روة

 وموة    َن دة رى زؤر   ،وموةى دة ر  ر رةو       

) روون اوةوة،     زاى رام ا    ٧د من دةروات روة ى (

        ( ك مو م  ؤذة ورو ط  و م) مر كر،َودةردة

    ، رى م اىرةر ،نؤوةى روم  ىرا   وةرام ن

      ،مروو و ر  وةىوم  رى زؤرى َ  ،اوة وة ر

          وةىم  ةشَ ن ،ن َ  رامر رةىوةى ذوم

    وةَردةط مرة َ  موو ر      ،وَو)رة 

 ؤك (، ا ىمى٢٢/٩/٢٠١٦دام.( 

  

  )٧ى (

 م انَم ن روو  م  امر٢٠١٢-٢٠٠٢ط امزاى ر  

  ز    م  مك      طرؤذة  ط  م    ط   ن

٦٦٧٥  ١٩٥  ٥٢  ٦٠٠  ٧٥  ٣٠  ٥٤٠٠  ١٠  ٥٠  ١٢٢٥  ١٠٦٤١  ٢٠٠٢  

٥٨٦٥  ٢٤  ٥  ٣٩٥  ٤  -  ٤٥٠  -  ٣٥  ١١٢٥  ٩٠٠٠  ٢٠١٢  

  روة:  

  .٢٠١٥-٢٠٠٢رةرا  رام ،ر،رى وماوة ،

 

اري: -ب ذة ارى  

  ووىن رذة رةىدن، ذ ةىَ ن        ى دووة  ارىذة وةى َلط،دوة 

د َرووى دادمَ ى َامن َ زؤرى رى طمةم زاى رام  ،َل دواى        

  َل  ذرة  دوة.



امزاى ر نةمط امَرة دارى ر رىر ان ودام اط ومدا امرط  
 

  

 ٢٨٦                                                                           راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة دارى (١٠ ،(٢٠١٧(  

 ٢٠١٢)ر ة،  (      ٥٨٦٧٠)دا ذرةى ر (  ٢٠٠٢) من دراوة ،   (٨روة ى ذرة(

  ) دوة  (٤٢٥١٥   ) ن ةَ ن  ،ر (٦٩٧٩٥  ) ة وزر دا  (ر ،  ٥٩٥٧٥ (

      )  دوة  ور ةَ م  روة٢٥٣٠٤    )   ر(٢٠٠٢   )  دوة ١٣٣٦٦) وة 

  )    ر(وةى(       )٢٠١٢ ذةَل  رة َ  ى ط ،١٠دا )ا (٣٨١٣    ر (

.وام َ م  وةَرش دةط رى،دوة  

١.        ، ن ودةر  ،ذةَل دمَ مَ دمدا  ت دمرى مو

ن مرن  مَ طان   ذةمن ن ،         رَ زؤر َران وةرزى ز 

ش واَة زؤرَ َامن و دموةى ذةمن ، موة زددمن         

 )٢٦/٩/٢٠١٦(وَو ،ا م،  طمى ة، 

 )٨ى (

زاى ر  نذة رةىذ)   ٢٠١٢-٢٠٠٢ام(  

  ى ط  م  ن  ر  ن

١٥٣٧٦٩  ٢٥٣٠٤  ٦٩٧٩٥  ٥٨٦٧٠  ٢٠٠٢  

١١٥٤٥٦  ١٣٣٦٦  ٥٩٥٧٥  ٤٢٥١٥  ٢٠١٢  

  روة:  

 .٢٠١٥-٢٠٠٢رةرا  رام ،ر،رى وماوة ،

  

 

٢.     ررط َ  ،ىم و رةىوةى ذوم    ى،ون ذةَل دمَ

دةو ر  رم  ، ر ى،ش رَ زؤر رر ة         

         ى دة نذة وةن َم كةَ ،نذة رةىوةى ذوم ر

زن  ذةارى َوة(وَو،     مو (ان وطوان) َ دم ذةمن وا    

 ).٢٤/٩/٢٠١٦ا،  طمى ؤك 

وة   مو زار َت م  غ دموةى روو ذةمن،ش          .٣

       روو زى مزو دا م،نارةذة  تدة درو ر طر زؤرن زؤر

ذةارةن مران دةت، ر َورزى ر ى وم وةرط ،روو ذة زد         

          طر مزؤر  ،َرزدادة َ غ وم و  و  ردا مرا َدة

َ ر  َن دةارةذة  ىو زة  . م 

٤            زؤري َ تش وا دة ،دارة  م و  و  دمى درورط مم.

      َدة  ،مر رة  و ى ،َؤو م  نرا رىران دو ر

       َ وىر  اون وة نرة وةى  ،وةَ دةرةوةى    زو  مر رة  م

وت،  ت وم درواَن،  زؤر ر من رزامة  ر ن. ش وا         

    ذةار دةت،    زددم رمن مموة.



 ا  ان.د    ا َ َ.ي.     د  ار.  
 

  

  راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة دارى (١٠ ،(٢٨٧                                                                     )   ٢٠١٧ 

  ارى زي: -ج

م ورى دادةم  ،َو دةت  دة س،        زى   َ طم

طَل رةمم زى ر  ن ، ذرة زؤر  ران دَمن ََ رون           

،)زى رى ام  ،نرة دة٢٠٠٢،٦٢.(  

  زؤر ، امزاى ر رى    ش رى،وةم نرة ورى نز رط ى

دةطرَوة  وم دة رى  َرةن،مرَ داوم دامان مَان رو دَن          

      )  َر،وةن دامز رط م ر زؤرى رر٢٠١٥ َر (  رم ةى

 ) ٨٨,٣ط  ) ممردا طرا (%زى    ١١,٧ امَرة ر زؤرى رر ،ة(%

ة،روة ى  وموةى دة ر  طمةن، م َى طممن رةو من        

رى زؤرى دةر اندام وم وا،ةؤان. رَرة دارى ر  

  

  

ن٢  زرا ام َرة ر رىر .  

            ورى و زةرامط دم وَ رىواو َا   مط امَرة

  َرة،نارة ر ورى امَرة رىر ،َد ى  مَذ امَر، َد ام

         مَو ررة و و روم دن وَ مزار  كر  ،َةط 

  ).٢٠١١،٤٠، رنطاوة دةطَوة (

            دام ومر دا  ىمرامرو ط يةم  ،ةدةو  ةداَ   ة اام

  رادم  زارم روو.  

) ، ن دةردةو ،َ طرامرى ر زارى َدن و         ٩دن  ى (    

  مروا ة، طمةم زاى رامَ  ةى ارةوة:

   )وةىن ١٠طَ رةىا ذ (    )م نةمط ٧     م و ،دوة دىز مَ (

) ومدزو( ١ رة ىم (٢  )ى ووةمى مم(٤ .دة( 

       ) نرةن ذةمط  ،وة دن زرةذ مم  اَ  دوة   ١٣٧ ةوةمط (

 )١٠٩َم  مط ( ) م انن      ٢٠١٢-٢٠٠٢ةمط  م وةى  وةَرش دةط رى ، (

      ) مط َم   ، ك رةوام رى َم اوما    ٢٠١٢َ امدام (

 موةو واوى َل ة، ر ذر ماوة.

  )٢٠٠٢ رةىذ (  )رة ىم  نَ  ،ىامم٩٠و ط    )روة ،ة م١٣٦)  ط 

 ) طمَ ن  مى دة.١٣٧) طمَ ن  مى موةمى،َ ا( 

  )٢٠١٢         م دنَ زارى َ  ،ىاممو ط رةىذ (  رة) ٦١م 

 طم) .  ١٠٥) طم و (دة ١٠٦طم ) و ( موةمى 

  

  



امزاى ر نةمط امَرة دارى ر رىر ان ودام اط ومدا امرط  
 

  

 ٢٨٨                                                                           راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة دارى (١٠ ،(٢٠١٧(  

  )٩ى(

)امزاى ر مةمط  ن زار م٢٠١٢-٢٠٠٢دا(  

  روة :

١ مء اا  .٤-١، ص ص ٢٠٠٢.  

 ٢، م رى راةَر  .اوة. ٢٠١٢وم رى ، 

       و روم وام ، م دوو  َدة   ى ؤ امَرة

     ،  )،َدادةم َد امَرة رة   دنَ،مَ٢٩٩، ٢٠١٠ م ،(

َ زؤرى مم رةَان   َر و ر و َةوار         ،وةى      

ةرط رَمن    ام راَم ران ، َن ز و م امى و  

  َةوارن،وا وازَ  ةوارى دة َ َردة ؤى رةَام طمةن.

         َ روة، نم ومر دا رير نممرة ومدا امرط

  مةما، طَ نذة           دة  ر ، رةى ىدة ز امزاى ر رى

 مَى ر زارم  دا   َارى َدن.

) س َمى دة   ٢٠٠) دةى  (  ٢٠١٠) من دراوة،  ( ١٠وةك  ى (

َ ،امَ          )ن دةطز  مو دة دة  مةمرةى طو   ٨٦ا ذ مط(

 ٤) طمة(  ٤) س ز ذرةن(   ١٠٠٠رن   َمى دة. دةى (   

 ٤٩٩-٢٠٠ دةى(  ) مى َ ا،روة   ١) مى موةمى و (١)مى رةي و (

) س  ر َم     ٩٩٩-٥٠٠) س ن َة مى دةَ ام.دةى(      

     ومى دةاممو ط امدام ،وة َ ىَ ةداَ وةى،اَ ىم نَ

)   ىس) و ( ٢٠٠دة٤٩٩-٢٠٠     ،َ س (      نواو دة رة م نما 

         دم ى ش،نرة رىم د نردةوةرة مةمط  ون َ

   ا ؤذىدوار دمو داَ نامَ رت زؤرش وادةر ،َوة دةمن رؤذام

رى امن واز  ؤى َن دة   ،َردوو دؤدا      ض ن  ر د م

  ررى مر َر دَن و ؤى رةَامن درو دةت.

  

  

  

  

 

 ى ط دةي موةمى رةي  ل
ى 

 روم  

رة   ؤذةى

  و

مذ.ط  

١٣٧  ٤٩  ٤٤  ١٠ ٤٨ ٠ ١ ٤٧ ٢٠٠٢  

١٠٩  ١٠٩  ٩٥ ٢٩ ٥٥ ٤ ٣ ٤٨  ٢٠١٢ 



 ا  ان.د    ا َ َ.ي.     د  ار.  
 

  

  راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة دارى (١٠ ،(٢٨٩                                                                     )   ٢٠١٧ 

  )١٠ى (

)  نةمط امرةى دام ىةى دةَط دنَ زارى وم٢٠١٢دا( 

 

، م رى راةَر  : وةراوة. ٢٠١٢وم رى ،  
 

          ذارى زؤر ادةر  ،امزاى ر رى مةمط روم زارى  رةت

طمةن وم م، ز ى مرو       دةردةون، ر َ مك رى  

) ١٠) ذرةن(  ٢٠٠٢) ذةن َدوة،   ذرة رادة زؤر ردارن،  (      ٩ى (

 ) ة، وة ٢٠١٢  )  (٢٩      )   رة  ،  (٢٠١٢   )٨٠) م      َ مط(

.روم زارى 

) دةردةوَ زؤرى و طمامى،   َ زارى       ١٠روة ى ذرة(   

مرو و طمممن،  وم دةى رةى ن. زارى        

مرو، مرام زؤرى درودوة  طممن، م  رةرم ممن     

       م روم م ،  َووداور ر  د ،امرى ر  َ ر دةم

.امرى ر موورن ردةدةن و م  رة رىرة 

            ن َوَ امزاى ر رى مةمط ط  ،رة و و ؤذةى وم رةت

  ) ى روةك،ة وةمة     ٩  نرة   ،ىاممو ط رةىذ َودةردة (

  ) دوة دى٤٤ز     )  م( ٢٠٠٢)ط  (٩٥    )         مى     ٢٠١٢)طاممو ط روة  ،(

    )  نو ؤذةىدوة (    ٤٩ دىةوة زم١٠٩) ط  َم مط (  )م ش  ٢٠١٢-٢٠٠٢ان ،(

َو   َارةدا،  طَل وةا رَةى دامان  طمام رةو وموة            

 ة،  رى وموةى  ر  طمةن.  

     ، ىرامرو ط ىرا ،َ َين، دةرة امما    دواى مامدام ومر دا 

       امَرة َلط ةؤرم َور ،نةمرى ط   ،امزاى ر  ة

دَن،م  رووى رةَام ورى طممن  دان  مة ر َل و     

   روة، ةة مَ رةو ارىذة      ،ةَ ن  ،نزار ووىر

زارمى،   طممن دا،اوة مامة  َك  طراموة د         

موةى طممن  طمةمن،َ واموة  و ا  زارى َدن و     

 م  روم  .نرة رىم  نممط دم  ك  

  

 ن 

    ١٠٠٠   ٩٩٩-٥٠٠    ٤٩٩-٢٠٠   ٢٠٠  س ز 
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٧  
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امزاى ر نةمط امَرة دارى ر رىر ان ودام اط ومدا امرط  
 

  

 ٢٩٠                                                                           راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة دارى (١٠ ،(٢٠١٧(  

: ىو دةر دةط      

١          َر  ،امزاى ر  اندام ومدا امرَل طط ،ةم  مو  َل امَرة.

    رىم  ان،زرةى دامذ ومدَل زط     ىور دوةش وار ،وةم نرة

دامان زةوى وى َل و زةوى َاو زد ة ر دامام مةن و ررام َل،       

         ر ر َون دةردة َر ر  ر دؤ ا رىر ش

 ن.دوة  نر   

. طَل وموةى ذرةى دامام طمةن، زارمَ دن و مرو و     ٢

زار ذَمن،   دامان  دموةى َاوم  طمةما مة،       

امام طمةن، و موم ؤذةى رةَان  ذاموةى       رش ر ة،  ردةوا  د

  طمةن.  

  

  

  

:دةر  

  َ  وةدا، دةَي  م رو:    

١.             ومر دا رىامرط ودةر  ك  ،امزاى ر َ ىو

 وةى انوة.  دامَ م 

٢.     رر  وةوى مم َر ،نةمرو ط انَم اندام ومدا َرم ودامر

ا دؤ ر دارى رةَان، َةك زؤر رَةى دامان رةن موة،     

 ) ٢٠١٥ )٨٨,٣)  ط َو ر ،( %   )  ة مط امةى دامى  ١٢ ى(%

.زا امدام 

٣.        دمدا  ة َر ،نممط  رةى ىدة رز ةَر مََ

      َ دة  مةمط   ةى زةى مَر َر ،ن زار

 .روم ى و دة ى ووةمو م رة ىم 

٤.         ر دؤ ا رىر ،نممط مرو دا امدام م ردةوا

     ) َر اوَرى زةوى داوووةى روم و  ر٢٠٠٢   ) ىرةروو(

)   ١٥٣٧٦٩)، روة ذرةى ذةَل  وةدا  (   ٢٠١٢) (   ( ) ٦٤٣٦٤وة٧٠٣٩ ٠

)  دوة١١٥٤٥٦. ( 

٥.  )ي(         ٢٠١٢رة مم دنَ زارى َ  ،ىاممو ط رةىذ (

) طم َ    ٨٠مى ( ) طم وة   ١٠٥) طم و دة(  ١٠٦) طم و موةمى(   ٦١

 زارى مرو ،ش ررى ا دؤ ر دارى رةَام طمةن.

موم دام دامام زا ،رري مر َدؤ ر طمةن و رةَامن،        .٦

      ش دةدا م ،نممرى طوةى ذم       ،زا َ  ر دة 



 ا  ان.د    ا َ َ.ي.     د  ار.  
 

  

  راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة دارى (١٠ ،(٢٩١                                                                     )   ٢٠١٧ 

وةى زارى   َدَن دا من، م دامم د و ام ؤذة           

زارن، ر ى ذرةى دامام  ،ش َ دا  رذةوةمى            

 نرةَل ذ َل دواى  ،ن مممت.طدة   

  

  

  َر:

       ام ان ودام مدا موم دمررة   و َ م  دواى ط

  ؤى رةَان  دَم موى َوة، مَ رَ دةرو:  

١.      انر دام  نروزام دا  درو دان مط    نور ك و

ةوة، م  دوو م ةم زؤرن ةوة . وة م دا و ذرة        

 َ زؤر طم  ؤى رةَان.

٢.        دمن و درو ةمط  وط رةوةى ذدم  انو

 ردة        ش دواى ،ن ريواو ةَ نزار دمو داَ ،م

        نو زارى نم َمط م َلط وةى نمازن و رم وةرط

مدات،    ر ،َوةش   وةى  دادا  َ مَان طممما رو      

وةى طممن  م  ؤم رةَان ن ََ و ار ا، مك         

 دوا ؤم رةَان  َ مَان دامام م طمَ درو ت.

٣.        ،  ام وَ ،نذة وةن ران و  امر   و زام ة

ردةم ،ر  َرذةوةمى ررام  ارة َ ، وة دم ران    

         دمدا  ، ى مزامن  و داماوَ دمدا 

        دم ررة و  و   ر    رى   مَ  انو ن  و

 ذةَل .

وان  دازرامن، ود طاوةى  َ دازراوة زن  رى          .٤

           ،َ وة وى ىرة  نةم ، ىمز  ت ،نةمط

  دمو داَ        ن ور ىرى م مةمت ط نةمط   ر

.رمار 

  

  

  

  

  

  

  



امزاى ر نةمط امَرة دارى ر رىر ان ودام اط ومدا امرط  
 

  

 ٢٩٢                                                                           راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة دارى (١٠ ،(٢٠١٧(  

  روةن:

   :زم ردى

 َ:  . أ

دامان)ي م ورخ ،وةرطَام : رن     –من اَ، طاي (ري    .١

 ، مَ ، ردة  ث و يدةزط َ ةز ،   و ا٢٠٠٢. . 

 َةن:    . ب

رؤ  ز، داوم م طمم زاى  و ررى ردارى          .١

   ان ، مَرة    )  ، اوة  ىروةردةى زا ى َ ،٢٠٠٦ر (

 .(واوة)

٢.  د د  ،مَطَر امدام ومدا نرةَ َور  ،

  . ٢٠٠٧،  مي ر، َ َي زام َوظم زامَي َم اوة

رة مز : دووة  

 :  . أ

١. ) ،ا ٢٠٠٨أ  ا ا ،(-          ،اا ا  ،مد اوأ ا ا

. 

٢.  ) ا اا ت  ١٩٩٩وا راا ا،(-     راا ور ا  درا

 ،ز .٤٠ادي، ا اا اا،اد ا ار 

) مي(،ااااموء)٢٠١٠( ا  ض .٣

را،ا. 

اان  )،اة اا وا اي (ا ودوا وا      ٢٠٠٨ر(  .٤

 ا اردن/  ا)،دار اان  واز،ن .

  اد.، ا،  طاو  ،ااىاق،)١٩٧٦ اي( .٥

)، ات ادار   دن،ا ا  وا  وزارة   ٢٠٠٥ا ر( .٦

ا.ار، 

٧.    )را ا ا و اا  ٢٠٠٤      ا دار ا، وا ا ا ،(

 ،وت .

٨.   ،)١٩٧٠ماىر ( ،.اد  
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Abstract 
Population distribution change and its impacts on rural development in 

Ranya District. 
Development has become one of the most significant aspects in many countries, 
particularly rural development since it is considered as a pillar for agricultural, 
industrial, and tourism development. Population increase or decrease, and unequal 
distribution of population are one of the obstacles of economic and social development 
in rural areas. From that point of view, it is essential for any development plan to take 
into account population distribution. In other words, development plans cannot achieve 
their goals if they don’t consider population distribution in their plans.  
The importance of this paper is it shows the patterns of population distribution which 
can facilitate in economic, social, political, and environmental planning. According the 
latest statistics from directorate of Sulaymani statistics, in terms of the number of 
population, Ranya district is ranked number one on governorate level. Therefore, this 
research is of particular importance because development is a crucial step towards 
serving the population of the study area. Also, it offers high quality data regarding the 
changes in population distribution which are essential for rural development plans in all 
aspects.  
The main aim of this paper is to show the changes in population distribution in Ranya 
district and its impacts on rural development which is important for identifying 
development challenges.  
The paper is divided into three sections. The first section dedicated to introduce Ranya 
district geographically. The second section is discussing changes in population 
distribution in the study area. The finals section is clarifying the influences of changes 
in population distribution patterns on rural development.  
The study is concluded with some results and recommendations.  

 
 
 
 


