
  ن اَ. ى.    لدر ر .       . ى.  
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٩٥                                                                        )٢٠١٧ 

  

 امرون و طدا اط وةدم  

  َى موة دامان رَطى (موا)

   ن اَ. ى.            . ى.            لدر ر .  

 راى رزام  

 َى زام ؤظن

اط   

  

                                                                                   َ  

َى موة َ  طم و رةم ارى طاى   ، رؤذطرى 

مؤ َ  ، وةَ ان وَ خ و رم ىَ و ى يم و ما ط

َى موة وطرامرمَ ى موة ذرةو رَةو َ مَم ر 

 ر زؤر م ،َ َلط ى وةور ا زؤروةرى مامرط وودامر 

 ، وةم  ر تد دةك زوةرةى مةو ذَا روم وةى مَ

  ََى دادة دواى و وةو م  و طو طَ َ ر ش

رمَ ى موة مودا رم رةردمن طام  ت طر و طرام

دارَاَ و   َوة  ،َرَطرى موا وةك  َرَطم اق رووى 

َى موة و د رة موة د وازى َا وة ردو رةب و رن و رن و 

.  ردى ان و رى و  

َووى وم رد  رَط  ون مة، روةك د.  ك روامى راو  

 مزة  طَر ) :َوة دةوةى مَ رى وةوم ط  َدة اط

 مزرامدا َ  طَر  وةى مَ رى مامَ ،(وةوم اَ مزا 

   و مم اق و دةو وم اق و درو وة،  ١٩٢٥دةوَراق دةط

 م ردةوا دمدرةب و ز يرذةوةم  وةى مَ امرط  اوةمو اق

 رة دم َؤذةى م ةىَ ، ن رد وةىم  ر رةب رةىةو ذَر

مَ وو و رن و  رةب دم مم رد و َوو و مو ردن رَى َام

طاى مو ردن و داممن وةك  َاق طر وةمَ دم رةن 

 مزرامدواى دا وا َووة  رى و رى اا دةو مزرامدا َ

  و مم اق و راوى دةوَدار رم و وةو م  َ اقَ

  وة و 

  

  



  دموة طا داون و طرامَ ى موة دامان رَطى (موا)
 

  

 ٢٩٦                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

 وةَ مط  

طمَ  وة وةدا دةردةو َذة داومَ ى موة رَطى 

) ،  ١٩٧٧ – ١٩٥٧موا و طرامرمَ ى موة و دامام رَط دةت وةى مَان ( 

وة  َووةدا دةردة   ىز مرى طامرط ووى زؤرروور طَر  دا

َي موة وة َةك زدمَ زؤرى رة وة ة ر  رد و 

 موام ،  ش  طو ط َمَان َ موان و وام ردةن 

دموةى و َامممى  ذرةو رَةى ردةما روواوة مو ردم   را

رَط ، و  رم دارَراوةم رام رةب  زددم موةى رةب و مودم رد 

   مم دة  وةى ى وة  موةو م   وة ى مط وروة. 

َران و ن ةمى دارةن ك دةت  زامرى دةررةى و طرامرمى  ر َى 

  موةى دامان  ؤَطدا َاوة ن و  ك  دواى  مَ اق.

  

 وةَ ىمط:  

  َن طمى َوة  مرَوة روةى طة:

١-  وةم  و موا طى مطَر  وةى مَ رىامرون و طدا 

 ؟

َ امم رووى راى داومَ ى موةي رد و موةم   ر  -٢

 رَط اوة؟

٣-  َ ن وَ ن و ىَز رد مامرردو دةر ىوةى م  راوةو 

 دم رة ن َ م رد و موةم دا؟

٤-   

روون و ا  ر َوة زام   دةدر َ َدَدى َوة / 

( دموة   دى ر   ََدطمن َوة   ،ش 

وراوردرى )وة  رووةوة م روةى زام رَوة طَل روو 

وى داون و طرامرمَ ى راورددم دامم ا، روة رو

  موة  رَط م و َةا .

  

 وةَ   

 وةى مَ مرامرو ط وةى مَ ومدا دةر وةَ 

 ىرام و مط دممو دة وةى مَ رىامرط وودامرى ر وم

  دامام رَطى موا  رو رووم ن ةمى دارةن. 

  

  



  ن اَ. ى.    لدر ر .       . ى.  
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٩٧                                                                        )٢٠١٧ 

 وةَ م  

 طَ وة  م دااوة  ر َ و  َس و 

  راردة ، مَ  وةش دا م َ اوة َ ةى ارةوة ،دةر و 

/  .وام وةَ وةرة دوو  ،وةَ ىوم ممم    

   ووَ ىمةر :وةرةى دووة  وةَ ىوم اط يمةر   : وةرى

  رَطى موا ..

:دووة  وةى مَ مرامرو ط وةى مَ ومدا   

ة  دوو وةرة، وةرةى : داومَ ى موة، دامام رَط  داش او

،وةى مَ مرامرط :وةرةى دووة  

َ  امدام وةى مَ رىامرر ط مردة  ىرام و رىر  :

  رَطى موا .

  

  

   : ممم موى َوة 

  وةرةى : رةمي طا رَطى موا 

   دا وَل دةدة   ر ممم موى َوة

  اق وةكَ واىر رى  َواق، دة مطَر َ واى مطَر

)دا ممراوة.رةت رى رَطى موا طَل م موا ورة، ١مى (

روة رَطى د ،روة رَطى ح ا و مرة، رؤذوة ردووك رَطى 

)دا ممراوة.رَطى موا ٢مى( رك و وَة، رؤذواوة دراوَ و ر، وةك

)م ىزم ردووك انَم و وةؤم ىَ ووىر٣٧,٢ – ٣٤,١  ردووك ،ر ى(

  )دا ممراوة.٢)ى رؤذت، وةك مى (٤٤,١ – ٤١,٢درَى ( 

 ى(ا) واى مطَر وةَرط ووىر ) َ ى  ١٩٣٠ ىمَرط   (

ارةوة َوة:زاى َ  و مم (موةم ،رةش، رة، رطت)، زاى دك 

ةو َ و مم (موةم، دؤ ،ورى )، زاى َى َو مم (موةم، مو

رَن) ، زاى ر َو مم (موةم، زر)، زاى َن َومم) ش 

 (و ،وةمم) مموَ َى زاى ،( ،َ)ووى )١ر  واى مطَر.

)  انَوةى م وةَرطي ( ١٩٨٧–١٩٥٧ ووى داوة وةكا ر رىامرط م (وون ١دا ر(

  اوةوة.

  

                                                   
، رات  رات اامى، درات  ا اا ن، -  أ ، دك )١(

 ،م١٤، ص ٢٠٠٥ ا . 



  دموة طا داون و طرامَ ى موة دامان رَطى (موا)
 

  

 ٢٩٨                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

  )١ى (

 )  انَوةى م وةَرط ووىر واى مطَر  نرامر١٩٨٧ – ١٩٥٧ط  (  

، زا  َل ، م  ذ    ى ط  ذ 

٢٧  ١٧  ١٠  ١٩٥٧  

٢١  ١٥  ٦  ١٩٦٥  

٣٣  ٢٣  ١٠  ١٩٧٧  

٢١  ١٢  ٩  ١٩٨٧  

١٨  ٩  ٩  ١٩٨٨  

م ن  ، ادت  د ا  ا  اازن ام  روة: 

  .٥٥، ص١٩٩٩طت ا، أ درا مى، ر  ،  اد،اد،  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ن اَ. ى.    لدر ر .       . ى.  
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٩٩                                                                        )٢٠١٧ 

  )١مى (

 َاقَ ةىَط  واى مطَر  

  
  روة : 

١-   مازن اا  ا  د ا  تدا ،   ن م

  . ٥٥طت ا، أ درا مى ، ار ا، ص

٢-  َر  ،اد أ    ،َو ،  ،ناق و مرد٢٠٠٩ ،

٨١.  

  



  دموة طا داون و طرامَ ى موة دامان رَطى (موا)
 

  

 ٣٠٠                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

  )٢مى (

  رطَم رَطى موا 

  
:    اودة : وةر  

١-   ن مص ،ر ا٥٩، ا .  

ن ردو م اا، مى واران ل زا و وام ، موم م َمَا -٢

 ،مَ ،ى١٢٨، ل ٢٠٠٨ .  



  ن اَ. ى.    لدر ر .       . ى.  
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٣٠١                                                                        )٢٠١٧ 

 طَر مار  رةىذ ، َون دةردة رةوة ى  دن َ

  انَوةى م١٩٨٨ - ١٩٧٧ )   كةَ دوو  ٣٣زؤر   وة ارى ى ( )  د

١٨   ىمرامرو ط   ش ارى ى (اوة وةك : ١٧/١٠/١٩٨٧وور طَر  

١- ،دد  ىطَر ر ا وةمَرط  و ترط زاى  

٢-  و ( ر ) ، ( م ) ، ( َ دةط ) ىوةى مممة. ة زاى  مم  

٣- .ام زاى  ( ك ) ىم مم  

٤- . َ زاى ىوةمم ( وان ) ىم مم  

  مم مى ( َ ) و ( زوورى )  زاى َن . -٥

م طرامر   ١٧/١٠/١٩٨٧، وة ش روارى  )١(مم مى  (  )موةمى زاى زةر -٦

  ا رطَى رَطَ   ةى ارةوة و :

١- .  زاى َل وم ( رة ) و ( رة ) ىردوو م  

  ردووك مى ( ات ) و  (  )ام ر زاى ر . -٢

٣- ردووك م. انَ رةوة زاى  ( ةوان ) و ( ل ) ى  

  ردووك مى ( ااز ) و ( رة ) َا  زاى ر . -٤

  )٢(مم مى ( م ) زاى ج  -٥

  ىَرذ ةىَط واى مطَر رى طروو  رةت٤١٣٢٠(  ١٩٧٧  (٢       دة 

)٩,٥ )  ، اق رى ط( ١٩٨٨%) ى روو  د  (٣٧٣٢٣ (رى  ٢وةى روووم ،

) ١وةك ى( )٣(رَط دةطرَوة  و طرامر ارى  رى رَط رووى داوة

َرذ َوةاوةوومِر)  وا  ( ٢٠٠٥ىم امرةى دامو ١٩٦٤٩٥٦) ذ س ()ى )٤و،

 َر  وة  وا َد وةك م ، ى يم واى مطَر اط

ر ،  رو  ردم اق طَل ط رَطم موةرا و رى اق ك

  .)٥(ةوة

روة ى  َمةرةو  َرك  زام رَطى موا طم و 

مي ن  رووى  َطا و ا و رى و زرطم ، ت رووى 

مل طم زاى ىم ،اوةم و  ى دةوَر ا رؤَ ى طَر زاى 

 مط مزرط َل و وم وة ، وةَوة دةر رة رى  رى  َ

  .)١(زاى ز دووة 

                                                   
 . ٥٩م ن  ، ار ا، ص)١(
)٢( ر ما٥٩، ص . 
 . ٥٥، صمار )٣(
  .٣٦٠ل ، ٢٠٠٨ى رى ردن ، مى رةمَ ،م ،  ،طا ،و ر)٤(
 . ٢٣مى ) ، ار ا ، ص – أ  ( دك )٥(
 .  ٨مى ) ، ار ا ، ص – أ  ( دك  )١(



  دموة طا داون و طرامَ ى موة دامان رَطى (موا)
 

  

 ٣٠٢                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

دة، ش  رووى طاوة رَطى موا دةو َرَ موى  َاردووى

) دا ،رزى زة ن ٢٠٠٠ – ١٠٠٠ى وةى  رزا م  رَط مَان(

مووة مو  وازة ، وةك م ةو َن رؤذ رَط،ى 

رز  ،َى  ةةى زَار نط )١٠٢٤ى ()ى )٢رزا  رم ى وة ،

) رزة، وةوم دة   وةك دة مل   (٥١٢رزةو  ر (١٤٦٤(

 مدة  ، م ن ورةرى رووم ن وو وم دة ،طَر واىرؤذ َودة

 رى ور ام ن وزةوى دة  ون و َرى و م و  ارى  ن

.  َ و َ موو م رةو َ وةمرة رة  َل دووة واى وم و  

اى مو، دردةى رزى و م راو رةن ررن درو دووة ر رى وو و

م رؤذواى مو ت موى ة ى م رزان ى طرى رزة و رادةى 

 رى ط دووةوا رزا وم ى طَر رؤذ   ، زا و و ر ران

 َزؤر ر ران و رادةى َ امموةرزى ز )٣(.  

  ى ور  ك، وةك واز رى م  ََ واى مطَر  رةت

روو َ و و موى وى و دةن و  مر روورةن، رى ك 

 ىموو م ،وازة  وم  وةوم نو ون زؤرة ، وةك مَ ز

رى ك ا  ى وى ران و َا و دردةى را واى دووة  مو طَل 

 َى دا را)ن  )٤ددة داتارم زةو  ى مم و ى دةوم ر  ،

ة   ر  دةم و رى ك زد دةن ،  ش درةى را و ازرَو

  رىر  وو اَ وازى ى  ىمو٥(م(.  

 ،(َ) َرواى طو َر ةىَار َووا دةى مطَر واوةو ووىر

 م) ٥٠٠  رو ى وةرزىَدر واى مطَر واىو ،َردة َ رام  (

مومَ ،ةك  مودة َدا دوو ر وةرزى و م طر رزن و وةرزى 

 َ ى  وة زؤرر  ووىر ،ردن  امن زو وم و ز َردة

 وم رزى و م ةىروازى د ةم طَر  واوو مزةةطوازى ر ،وةَدةط

، ر موم رؤذواى رَط درةى و و رزى ى طر را زا ت 

 ة ىوم) انَم اموةرزى ز  رط م- ا( ٠)س ٨+  -  ٥و وةرزى  ،٣٠دا 

ر م رؤذ ى وم رزا ز ما واى دووة ى طر  ٠)س٤٣ –

  .)١(زن  مَ  و ران و َ رَة ز َ ت طَل طراموةى وةرزى

                                                   
 . ١٦، ص ١٩٨٤من ا ا ، ا ارا   مى ، ارا   اا ارا  ،اد، ، )٢(
)٣( ، اق اك ، ا ، وا ا اا ا درا ، ٣٩، ص . 
 . ٦٥من ا ا، ار ا، ص)٤(
 . ٦٥ار م، ص )٥(
)١(ر اا ،ا ن ام ١٥ص .  



  ن اَ. ى.    لدر ر .       . ى.  
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٣٠٣                                                                        )٢٠١٧ 

رووى دةرا وةوة رَطى موا   َو مو دةومامى  ر َرة 

دةرا ومَ ا، وةك(ران و وى ر زةوى رزةوى وى ذَزةوى) روامى ران روة 

 رطم رام وم طَر  طَر  ر ران ى ،َر دةذ

) دا ،م مو ٤٥٠ –٣٥٠مووة مو  وازة َاى ران ر مَان(

) دةر  ،َمو م و دةم م ٤٥٠و رزةن رؤذ رَط ى(

)  تدة  ٣٠٠ة()ا )٢مَو ز  روووةى رَ طَر  رزةوى وى موةر.

ى دةَوة، ى َروم َ روورة رةم اق و مودا وةك 

درودم ماوى  ر  ،)٣(روورى(د) و م زَك وةك زَ طورةو ر ز َزةر

روورى د  ر َررى و  زؤرى مو ة رووى رى و  و 

  .)٤(دةومدم مو وى ذَزةوى 

ومي مو وى ذَزةوى  رَطَ ةى  و م و رَدا ى دةَوة، دة

 درو وة ةرر َر وم  ىَ وىران و ط وم رزةوى و وى

 ، ََ  وةََ وازة داوم  زةوىَوى ذ  ،َر م و  م وم

) ٢٠  ١٥) دا ،م  َ َ() ٣٠مَ َ دوورى وى ذَزةوى 

 مخ و طا وو ى موةر ةىَ ن  زةوىَوى ذ  وي ممدةو.دا

  .)٥(موى ز دووة 

  

ووَ يمةر : وةرةى  دووة  

وا دةى مطَر ووىَ  َ انَم نَم وَ ىو  وةَر َدة 

 ةر ك و اامَ وى دةو مزرامو، داَ ن زؤرو و م دةو

وى و  دم ز(ى ) ر و َاما  ةوة  دةت مَ مَان

 مر ط  نورةط امَ ز ىر ىم  ةَ و دوو ،ددة م نم

رن و رس و رد   ،َوةى و ردان  زؤر رةوة و ردا مَان ردووك 

) ن ون ر ١٥٠٨وة، داطدم  ،)   رد َ زؤرى  مَى دا

م داطدم ك مو  دم مو و  مَ مَان م و 

) انَ ىر  نو١٥١٤ نمط َن دةورردة م تى وةرطد َ ( 

 ام   مط َدةور (د ر  مو) ،نو مَ َ  

                                                   
)٢(  ،ناق و مرد َر  ،اد أ   ،َو ،٢٠٠٩ ،٨٥. 
  ط ،ت   ا  أ دن، رات  دن را ا،ا )٣(

 ،م١٥٢ – ١٤٩، ص ٢٠٠٥ ا . 
 . ٥٦ – ٥٥من ا ا، ار ا ، ص)٤(
)٥(ر م٥٦ – ٥٥، ص ا . 



  دموة طا داون و طرامَ ى موة دامان رَطى (موا)
 

  

 ٣٠٤                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

 ام دة َذ رد)٦() انَ ىر ش ،١٥١٦ دة َذ و  (

)ا  و  رداط دة  ش مرد و ر (َ)١(  ،

)  ام ىمت ١٥٤٠ – ١٥٣٩وةك و ر َم  و ا  (

در روة وة،   ارَةى دةو ما، رى  و وَ  ة و.

و رةزوور وة روة و ا، رؤذواوة رى و رة  ،رؤذوة

 دا و  ش  طوة، رى  موةمي و وة ن 

  )–  –  زا–  م–   ارى ومدا  ومدا  (ف

  )٢(وة

رةت موى َ وومن َن وا موى رى (ا) وى (ا) وا(وة) 

ن (طمن) طمم ر َة َاوة، ن وةى ر َة و وة،ن 

و وة ( ا ) وىوة مم  ى)٣( َذ  انردةط َدةر  ردةوا نو ،

  نام ووة َدةر م ١٦٢٣دة   نم  ندا  ر دة

)١٦٢٦ وةمدا رة ر دة  َر نام ( ) ١٦٣٨  دة ارة ادي ن (

  ) تو َ دى ت وا طا و ر–  اد–  دة َ م ش ( رةزوور

م را ر َو دى ت وا طة ر)٤(.  

  

 )  ووة١٦٣٩ م ن وو ( رى دم رىد  در نوزة م ن

 )  ووةَ  ر ردوو انَ١٨٧٩م ) وة ا ر و رىامر١٧٢٦) زؤر ط 

)م َ وة،   ردة (دت ) ر   َوة وت و رى 

و  ت ورؤذ رس  ،ر و وان رد و: وةَ  

(داور) رؤذوا، و اش ر رى وة، َ ا ا َ و ردةدا 

 ) مو وام او َ ر  شاد  –دا–  م ن ر (ة

)  (وةن دةطزاو مردوو ١٨٧٩ اووا رمارى و رىامرط َ (

 َو و  ا و  ر و ام مَ ك ور 

 ش ارى ىَ ،ر) رة(١٨٧٩ى ذ وام تَ ارةوةى ى ىةَ  (٢( 

  

                                                   
-٧٣، لَ َ٢٠٠٠ا رةوة، مى ذن،  ، و ،َرةم مم و   موش،)٦(

٧٤. 
 .٧٥ن روة، ل)١(
 ٧٦-٧٥ن روة، ل)٢(
، مى رى –َوو )ز َوة ٨٤٧ – ٦٣٥رة د  ،رةدن ر َرد من ()٣(

 ،مَ ،  ،٢٠٠٨  ،١٠٢ . 
 .٧٦ -٧٥ موش، رةم مم وَ َ ا رةوة، روةى َو، ل )٤(



  ن اَ. ى.    لدر ر .       . ى.  
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٣٠٥                                                                        )٢٠١٧ 

  )٢ى (

 )  ارى و ى َ١٨٧٩ (  

  َم  رك    ا

َ    كر  مَ  

  طَل مر  رةواموز  َى  

  زا    ر  

  زن  رام  دك  

  رذ  و  ََي  

  ف  ى  ر  

، مى دةزطى  و ١٩٠٩ -١٨٧٦طران اا ، رك ردة دةو ما  مَان  

  ،مَ ،ردة ٧٨، ل ٢٠٠٦.  

  

 َدةو َ ؤ  ةىَار و امم ام وةى  و  اق

وم ا و ة و  دؤرامم ر م م  مَن  داامم و 

دا (  دم م و َ و دةت ططى طرَ  دةووة، م مواو

  وم مورى .  ١٩١٨  ٥و داطي د،   ( و ذ َمؤ رمما

ش  م رَو َرةموز مَان زَةم رمو روو رةم را 

وى موَو روة َ زؤرى َوم َ وت ون دةر  وةى ت دواى 

  )–   ( م١٨ ) موة  ١٩١٩ى مو ز تةطََ موت زى دةر ةمر وة ش (

، و ى ى طن  درى دم رةم  )١(، ن رم ام اق ى وان ت 

ط َذ ةمر وَ َ  و ا  و مم رى ،مر رى

  دةوة تدوو و و رةى مزؤر ط  دوو  و ر  ،مراط رة

  امدام :: ون ٨/٥ .ر زىرةط  رة و م مر م رد ردن  

وة :طرمى مذادي (موة) ر َرةوة داَي وا دةَ دةو َردي دو

َزردا  و)ى )٢وم ط نرد ن  وةى ودم  ر

 ردم ىوارووى م ر (ل أ) اوةردى ط ىوم  وةدار َيم  رة

و وا ا رة موى وة، ردة مما و ى ردم اروو موى 

اون، (وة م ا و و  وا وة مرة و ر و ( 

ردة دا وَ اق  ؤ ماون، وَ   دةطا ؤي 

                                                   
 .١٣ َ،َ٢٠٠٤م  ،دوو رؤذمى َم ،مى اد  أَ ،ى و موز )١(
 .  ٧٨ا رةوة ، روةى َو ، رةم مم و   موش ،)٢(



  دموة طا داون و طرامَ ى موة دامان رَطى (موا)
 

  

 ٣٠٦                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

و رو اق ذرةى ،  وةى مى موة و ،َ رك )٣(روو 

ردن مودا رَ دةم  رذةوةمي ى داَ َاز َردة ة 

ممن وةك َي و   رد داممان، ر وةى وا دةرمو َذرةى 

ةا زؤر.وى و َ َ و و َرد و ودا و رن و ر

وى َان ََو،  م م  و زامَ و: دك، زاَ ،ي، 

  اق دةو دةو مزرامش دا ، زاى م،رََي، زم ١٩٣٠  زا 

  ، َي ن وَ ،ر ،رَر، زم ىَ ،ك، زاد ،  ون   وَ

   ار    م دةى رادوو ردةوا و  مى ى ارةوة :

  ردن و مم  اى وَ. َدموةى زاى زَر  و دامامى  -١

٢-  ) ة ىد وىم ارى  دم١٩٤٥درو  َ ىم و  ،(

  مةرو ن و  اى وة َا.

٢-  ت ىرم ى ،ج ،زةر ،تط ،رة مزا دمدرو دم َم 

  .)١( َرةن 

 رَط درَا وة َوون ر ردة دة دةو م و ون 

  و  تد ردة ن ومر ن  دمان و داطَ ىر دواى و

ق  رؤ   رى  َ م طرامرى ر  دازرامم م ا

 ردواى ط روة ،ر َو  ن وا كوة وةى وة وةك داطَر

 َرذ ردة ت اق و م وةى اَدر   ووور 

 وةى مَ رى مامَ  اوودا رطَر  رى ىَرط رىامرط م

  رَطو  دموةى ذرةى رد و زددم رةب ر  رد .

  

  

دووة َ مرامرو ط وةى مَ وموا: داى مطَر وةى م  

  وةرةى   / داومَ ى موة  رَطى موا :

 وةى مَ وة، وةم َ امدام ومدا ،وةى مَ 

 َ دا  ىاط وةىَ مزةَر  وةم م رةد ، 

 مط  َ  م    ى رىر تدةو امدام امَوة طَ

. َدرَت دةذى دةووي مةم دى وم م  

                                                   
)٣( ل )  ى ىذؤم ، ام١٩٢٦ – ١٩١٨ظَش) وةرطوم  ت ىم ، ،  ،

َو  ،٢٠٠٠  ،٥ . 
)١( ، وةى مَ ر رىر وا وى مطَر رةب ومَم مةمرة ،  أ 

 .  ٦٢ – ٦١، ٢٠٠٥ ) ١طظرى مرى اى ، ذرة( 



  ن اَ. ى.    لدر ر .       . ى.  
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٣٠٧                                                                        )٢٠١٧ 

ن زؤر ََ و م رووم ،ش رةت و زامرمى دةررةى َى موة ردةا

،  )١(وادةت زؤر وروة دن َ وةر ،م َو زامرم َ رَطن دا اون 

َوةدا  دادمَ ى موة و طرامرن و رةم  طرامرم ز د 

رذ )  ىَاوة .١٩٧٧، ١٩٦٥، ١٩٥٧وةرط (  

وى طا اق ررى ر َى رةطزى دامامى  ،اق 

دَزةموة وةك د َوة  طو ؤن رؤذت و رؤذواوة را رموة، 

 ر را رؤون، و د وةرط وى زؤرو زةوةمي رةوة  ر رةوة 

 َ ردا  م َ  ،وةَل ط ون وَم   ىوا وو ى و 

ة ش وةمةش ز    دةت وةمةش دامامى ََل و  َ د

  .)٢(وارى ر َى موة و د و زمَ َ وة 

رةت رَطى  رووى َى دامان و وازن رووى موة و د و 

مزة :َك دة .ا وةك دار ،ةز  مطَر  ز)  (اط

  ى دةذ م ن مز و وةو م د  و و داطَر  ،َدة

و اا ن، طم و موامى َى موة رَطن َ َوة  رةب  

 ،ر ،ن ،نر ، ،رد َ نوةدم  ون ك َلَ م  كةَ

ن م َر وامم   ت نوى  )٣(مطَر امرةى دامذ كذة رط

 ) وةموةم َ و  واام١٩٥٧مرةى دامذ دة ( طَر ط 

  ) س وة   َرذَ موةن َ ةى ى ارةوة داش ون :٧٥٥٤٤٧(

%) وة، ذرةى رةب ٣٠,٧) س وة رَةن ر  رَط (٢٣٢٢٠٦ذرةى ردةن (

%)ى َى دامامن ََوة ر  ٥٦) س وة رَةى ( َ٤٢٣٥١٨ن رذَى (

) س وة رَةن ٣٦٠٧٩%)، ذرةى رن (٦,١) س وة رَةن (٤٦١٧١رَط، ذرةى رن (

) ى ( )٢(%) ٤,٧دةط وة.٣وةكاوة ووندا ر(  

دا  دة داوم ١٩٦٥موةن  طر ذةك داومَ ى 

) طَر  ر نردة :ارةوة ى ىةَ نوةن (٢٥,١مرة ،(%٥٨,٧ ،(%

  ) روون اوةوة .٤%) َةَ وةك ى ذرة (١٢,٢%) وام  (٤رمن (

  

  

                                                   
)١(  زاطدام   ،مَ ،نرد َر وامَ رىم ،  ،ا ةى

، ١٩٩٩  ،١٧٥ – ١٧٢. 
 .  ١٤٣ك ، ااق ا ، ار ا ، ص)٢(
) ٢ أ  ، مَوم رةب موى ردة ن ، طظرى مرى َوةى ا ، ذرة ()٣(

  ،٢٠٠٢  ،٦ . 
 .  ١٩مى ، ار ا ، ص – أ  ، دك )٢(



  دموة طا داون و طرامَ ى موة دامان رَطى (موا)
 

  

 ٣٠٨                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

  )٣ى ذرة (

 دا ) واى مطَر موةى مَ وم١٩٥٧(  

  رَة %  ذرة   موة

  ٣١,٤  ٢٣٢٢٠٦  رد

  ٥٧,٤  ٤٢٣٥١٨  رةب

  ٦,٢  ٤٦١٧١  ر 

  ٤,٩  ٣٦٠٧٩  رن    

ر  ١٠٠  ٧٣٧٩٧٤  

  

مَ اق، وران ل زا، رق رةف ، موم م َمَان ردو 

 ،مَ ،ى  ث و ىدةزط ، ىاط  كوةَ١٣٠-١٢٩، ل٢٠٠٨.  

رةت  َطا داومَ ى موةن مو رى رَطى موا  وةك  مى 

دةن ووم موم رو رى رؤذت و ) روون اوةوة َ ة داش ون، ر٣(

 م ومو نرة  ،َودةن ممردم وم  طَر واىرى رؤذ

ن زردة َ امةوة دةَ.طَر وةراواو مر رى ،تؤذرى ر رو 

دةوم زام) َي، َن،  ،َر،  ،ام ،مل، مى م  زاى 

 َودةم رةب م ىوم  (زةر ، ترط ، ج) مزا ومن دةرة ،(ج
)٣(م و ام و َ ةى وةمم مزا روة .. موةرةب و م رد و  َلَ ل  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
 . ١١٣رةف  ،روةى َو ،  طرقوران ل زا، )٣(



  ن اَ. ى.    لدر ر .       . ى.  
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٣٠٩                                                                        )٢٠١٧ 

  )٣مى (

  داومَ ى موة  طَةى زام رَطى موا

  
رةف ،موم م َمَان ردو مَ اق  طرقوران ل زا، 

 ،وَ وةىر١٢٨  

  

  



  دموة طا داون و طرامَ ى موة دامان رَطى (موا)
 

  

 ٣١٠                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

  داومَ ى موةن ر  زان

١- /  زاى  

رى  زا رةوة زاى َن و  ، َرةوة زاى زةرة ، رى 

ة ، رؤذت زاى ام ، رؤذوة زاى  ،  رؤذواوة زاى ر دةورى داو

  ثرى دةم )و (  )ىم وام ون َارى م ى دوو  نردة

مى رى  (  دازرامم دةو ا زة زاى  مى ( ردةرةش ) و ( 

   ، تةَ ( نَ١٩٢٦  (   ) ىم ( نَ ) ىاو مَ َي زاى 

  انَزردا  ىم َم دا ررا  ، وزرات داو  اَ ( نَ ) زاى 

 (  ىزاو م ىم ) وةك  زاى ر َ وةى)ةى  )١َط زا رىروو ،

 ٢٢٢٩(  ١٩٧٧  (وة ٢)٢(   ىَرذ َ ،١٩٦٥  ) دازا  انرةى دامس  ٣٨٨٥٦٢ذ (

) س وة ، رةن (  ٥٠٦٠٥وة َ ة ر موةما داش وة ، ردةن ذرةن ( 

) ، ان  ١٩٣١) س وة ، رمن (  ٥١١( ) س وة ، رن  ٣١٣٦) س وة ، رن (  ٣١١٦٥٦

  .)٣() ون١٩٠٣و ن ( 

  )٤ى (

)  َ زاى  نوةى مَ وم١٩٦٥دا.(  

م /  ى ط  رد  رةب  نر  ن ان و  نر  رى  

  ٣١٣٦  ١٧٦٢  ٧٠١  ٤٨٤  ٢١٣١٧٥  ٤٠٢٣٢  ٢٦٤١٤٦  مر

ام  ٢٧  ٣١٨١٤  ٤٣٤٢  ٤٣٣٩٠    ١٩٦   

َ  ١٢٠٢  ٠  ٣٢٨٢٨  ١٠٣٤  ٣١٠٣١    

  ٠  ١٨١١٢  ٤٨٩١  ٢٤٧٧٣      

      ٠  ٢٤٩٩٧  ١٠٠  ٢٥٢٢٢  ات

            ١٣٥١٨  زاب

ى ط  ٣١٣٦  ١٩٣١  ١٩٠٣  ٥١١  ٣١١٦٥٦  ٥٠٦٠٥  ٣٨٨٥٦٢  

  .١٢٩- ١٢٨ك، ااق ا، ار ا، ص -١روة/

رةف ، موم م َمَان ردو مَ اا،  طرقوران ل زا،  -٢

 ، وَ وةىر١١٥  

 

 

  

  

                                                   
)١(

رؤ طواى مطَر رد وم ، رة ( انذ  ،ا رىم رىظرى ١١، ط ، (١٩٩٩  ،١٢ . 
 . ١١٣رةف ، موم م َمَان ردو مَ اا، روةى َو ،  طرقوران ل زا، )٢(
 . ١٢٩ –  ١٢٨ك ، ااق ا ، ار ا ، ص  )٣(



  ن اَ. ى.    لدر ر .       . ى.  
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٣١١                                                                        )٢٠١٧ 

  )٥ى (

  %١٩٦٥موةن  زاى   رَةى  داون َى 

 زاى  رد  رةب  نر  نان و  نر   ر  

  ١.١٨  ٠.٦٦  ٠.٢٦  ٠,٥٤  ٨٠,٦٠  ١٥,٢٣  مرى زا  

  ام ى٠.١٦  ٠,١٦  ٧٣,٣٢  ١٠.٠٦  م  --  --  

  َ ى٠,٠٨٧  ٧٦,٧٨  ٣,٣٣  م  --  --  --  

   ى٧٣,١١  ١٩,٧٤  م  --  --  --  --  

  --  --  --  --  ٩٩,١٠  ٠,٣٩  مى ان  

  ).٤دةاوة    ى (

)دا ن دةردةو  َرةب زؤر رَةى داط دوة ر ٥وردوموةن  ى (

 ) ات ىم ت ،ط زا ٩٩,١ (% ط  ر نردة ةىَر

 ) زادا رىم  نةَر زؤر  َد ى دووة  زاى ١٥,٢٣م نةَر ( %

  ات٠,٣٩  موةم ط زا مار  ط  ر رةب ةىَر.%

 ومة، وةدارز ) رةب دة زا  ط  ر نوةى مَ٨٠.٦٠ ى داط ( %

% ) ر( ٠.٢٦% )، رن( ٠.٨٢%) ان (٠.٥٣% ) و رن( ٩.٧٥دووة  ى  دَ وةر( 

رددا دةطرَوة   وازى داوم موةن و رزى رَةى رةب ت  ر )١(% )٠.٢٣

ؤى مَدم مََ  و ةَ وةك( ر ، ات،  )   (مةو 

)   ونَم َ ىوم  دران   وة ،َ دؤ نوورة)ةوة ر٦  (

َ  دمَدن، م درو َ نمرةبط ةىَرزى ر  و َر م)ةى )٢َ وام .

  ) ١ذرة(

  )َ١ةى  (

)   زاى وةى مَ وم١٩٦٥دا (  

  
  ).٥روة : دةاو   ى (

                                                   
  ١٦ك ، ااق ا ، ار ا ، ص)١(
)٢( أ ى مطَر  رةب ومَم مةمةوةى ، رى مَ ر رىر واو

 .٥٩-٥٨روةى َو،  دامان،  

وام ركردرةب

80.6

9.750.120.12



  دموة طا داون و طرامَ ى موة دامان رَطى (موا)
 

  

 ٣١٢                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

  زاى مل -٢

رؤذواى رَطى موا رى رةوة رووى و طاوة دةو َورى 

رو زاى رة، روة زاى ج و  َزاى زةرة، رؤذوة زاى 

رة، رؤذواوة رى ر  موى مل موى زة  رزةم مرةوة 

ة)١(زا  رد م نذة نووَ وةر ىزؤر ،م رم م د 

 َدة ( )رةب ةرط مز ووَ وةىر َ ،دازا  دووة رد

 ١٩٢٨،  ٢) ٣١٨٨. روورى  زا ()٢(رةو رَ َوو ردم رَو  مرة

 دمةو ش  ونَ (رل واا) ىردوو م ن  ،زا ا ةر

  دن رةب ١٩٧٨  َ نر د، وة دز  (ةوان) وىم نم

 ،ج ر م ى ودا ََ (ةوان ل و ز ورط) ىم زا َ)٣( َ.

  ىَرذرى  ١٩٦٥م  رد رةىارةوةي، ذ ىةَ  دازا  نوةم ومدا

ى مر ذرةى ) .م٣٩)   ، (٤٩) ،رن (٣٣٠٣)  ،رةب (٤٥٤٣زاى (

)  ،مى ل رد ١٤)   ، (٤٥٤٦)  ،رن(١٣٩٧٩)  ، رةب (٢٥٥١٣رد (

  )٦. وام ى ذرة()٤()  ٢٩)  ، وام  (١٢٩)  ،رن (٣٩٢٥)  ،رةب (٢٣٩٠٣(

  )٦ى (                                                          

  )١٩٦٥داومَ ى موةن  زاى مر(

  رد   رةب  نر     ى ط  

  ٧٩٣٤  ٣٩  ٤٩  ٣٣٠٣  ٤٥٤٣  مرى زا

  ٤٤٢٢٣  ١٤  ٤٥٤٦  ١٣٩٧٩  ٢٥٥١٣  مل

  ٢٨٠٨١  ٢٩  ١٢٩  ٣٩٢٥  ٢٣٩٠٣  ل

ى ط    ٨٠٢٨٨  

  . ١٢٦روة:  ك، ااق ا، ار ا، ص

  )٧ى (                                                            

  )%١٩٦٥رَةي  داومَ ى موةن  زاى مل (

  رد   رةب  نر   ان  نر  ر  

    ٠.٣٤  ٠.١٥  ٠,٦١  ٤١,٦٣  ٥٧,٢٥  مرى زا

  ٠.١٤  ٠.٠٩  ٠.٠١٨  ١٠,٢٧  ٣١,٣١.٦١  ٥٧,٦٩  مل

  ٠.٠١  ٠.٠٨١  ٠  ٠.٤٥  ١٣,٩٧  ٨٥,١٢  ل

  )٦روة: ى (

                                                   
 . ٤٦،  ١٩٩٩)  ١٣ؤ طران ، وم رد رَطى  ، طظرى مرى ا ، ذرة ()١(
)٢( ، وَ وةىر ،رانؤ ط٤٧ – ٤٦ . 
)٣( ،وةر ن٤٦ . 
 .١٢٨، ار  ا، صااق  ا ك، )٤(



  ن اَ. ى.    لدر ر .       . ى.  
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٣١٣                                                                        )٢٠١٧ 

)ن دةردةو  َردةن رَة رزن و  ى  ١١ران ى ذرة(

 ط  ر َد زا  ر وم ل ر وم ىرو مم وزا٦٦.٦٨ %

% ر   ٠.٠٥٦% ان ٣.٧%  ى دووة دَ، وة رن  ََ٢٩.٢٧وة  رَةى رةن 

ن  (  ،رمة ردةن رَةى رزو ى ٢% وامَ ة ذرة(٠.٣٤% ر ٠.١٧

  -)، ش ى :١٩٥٧رَةى رةو وموة وة و م َ ى (

طم وى طا زاى مرو م َ طا  رى رو طم رزى و  -١

  ا َ ة.

٢-  ر رم م ةز ومداوة امر ىر)١(.  

داام مى (م)و  َل زاى (ج)  مودم ر ردا دموةى  -٣

  ذرةى  رد.

  )َ٢ةى (

 ) رم زاى وةى مَ وم١٩٦٥دا (  

  
  ) ٧روة : ى (

  زاى ر : -٣

 ،ر وةوارى رؤذ  ر روة ، واى مطَر واىرى رؤذ َودة زا 

رؤذواوة زاى مل، رؤذت و رى رؤذ زاى  روة ،روورى 

  زا٤٢٩٧(  ١٩٨٨ (د ٢ زا  ،وة ووىر ،و دة ر ن و وم َوة

 ١٩١٧.رووى رطَوة  )٢(ووة َ  موََ  (وى، دة، طدومن)

   ،رم زاى ر  و م ١٩١٨م  ،زا  ا ر١٩٨٧  َ

ة وةىم  

ن رةموة (َ) مَ و،َى موة و زا ى  ردو رةب و 

  .)٢(رن دةَوة 

                                                   
)١(

  ن ،ء ا   ص ،ر ال ، ا٤٥-٤٤. 
 . ٣٨-٣٧ؤ طران، وم رد رَطى  ،روةى َو، )٢(
)١( ،وَ وةىر ،ااَ م ردو  انَم  َم موم ، فرة ر ،زا ل نورا٣٨. 

وام ركردرةب

29.27

66.68

3.71.07



  دموة طا داون و طرامَ ى موة دامان رَطى (موا)
 

  

 ٣١٤                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

  ىَرذ َ نوةم ومو : ١٩٦٥دا ارةوة ىةَ  دازا   

  )٨ى (

  %)١٩٦٥ن  زاى ر(داومَ ى موة

  ى ط  رد  رةب  نر  ان  نر  ر  

  ٣  ١٢  ٢٧  ٢٥٥٠٥  ٩٨٨٨  ٨٩٧  ٣٦٣٣٢  مرى زا

      ٠  ٨  ١٨٣٦١  ١٣٧٢٦  ٣٢٠٩٥  مى زر

ز ى٩  ٧  ٤١٣٦  ١٢٧٩٧  ٢٣٤٤  ١٩٢٨٣  م    

ى رة١٠  ٢٨  ١٤٣٤٧  ١٠١٩  ١٥٤٠٤  م      

   ١٢ك، ااق ا، ار ا، صروة: 

  )٩ى (

َةي دى داومَ ى موةن  زاى ر % (  ١٩٦٥ر (  

  رد  رةب  نر  ان  نر  ر  

  ٠.٠٠٨  ٠.٠٣  ٠.٠٧  ٥٧.٧٠  ٢٦,٧٢  ٢,٤٢  مرى زا  

  ٠  ٠  ٠  ٠,٠٢  ٥٦,١٨  ٤٢,٧  مى زر  

   ز ى٠  ٠.٤٣  ٠.٠٣٤  ٦٢,٤٦  ٦٦  ٥٠,٥  م  

 ى رة٠  ٠  ٠.٠٦  ٠,١٨  ٩٢,٨٤  ٦,٥٩  م  

  ).٨روة: ى (

داومَ ى موةن ر  ط زاى ر َ ةى ى ارةوة داوة: 

َد  ى نرة  ةىَرن ٥٩.٧١ردة %ن ١٥.٥٤مر ان ١٧.٥٠% و %ن ٠.٤١ر %

)  رى طم ر  وازى داوم رَةى موةن ٣%. وامَة ذرة (٠.٠٠٢% ر ٠.١١

موةى رد  زاو زدوم رَةى رةب ر ط موةم دا  ت ر 

 ) موم َ وت، وةكم و م ووم مرى و دةو رى وةَردةط

   زةوى وم روة .َن دةروم()  امدوا  (َز و  و زا

ط َد ومد دة ن ىم و و وةازى مر رط َظ ىذؤ  نم م

  .)١( دةومة  ارَة طاى ردما ََوة

  

  

  

  

  

  

                                                   
)٢(و ط،  ىطَر رد وم ، ران  ، وَ وةىر٣٩. 



  ن اَ. ى.    لدر ر .       . ى.  
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٣١٥                                                                        )٢٠١٧ 

  )َ٣ةى (

 )  ر زاى وةى مَ وم١٩٦٥دا  %(  

  
  )٩روة : ى (

  زاى َن / -٤

  َزام رَطى موا دةو َرى رت رَط ،روة زاى 

 َدادة َ زاى   زةرة رىوة روورؤذ  زاى وةر ،َ

  زاى وةوارؤذ)ى)١م ََ وةار ووىر.  وورى و ىزاو م رىم

  ىَرط دمدا َ زا  رىوور ،َ١٣٣٣(١٩٨٧ (وة ٢)٢( ومدا رةت ،

  ىَرذ َ نوةو : ١٩٦٥م ارةوة ى رةى دازا   

%  ٨.١٠% و وام   ١٩,٤% ، رن ١٣.٨٥% ، رةب ٧٦.٨رَةى رد  مرى زاى َن 

%  مى  ١٢,٦٧% وام   ٠,٠٩٤، رن  ٢٨,٢٩% ، رةب ٦٠,٩٦مى ش رد رَةن 

)ن دةردةو َ ١١.ران ى ()٣(%٠% و وام  ٢٨.٦٥% رةب ٧٠.٧٨ورى رد 

 مرى زاو مى ش و مى ورى ى  و رٍَة رزن ََوة،   رد

رةن  ى َ دَ و وةرَةن زؤر  و ردةن، ر رمم  ى 

.َد دووة  

  

  

  

  

  

                                                   
 . ١٧،  ١٩٩٨)  ٨مرى ا ، ذرة (ؤ طران ، وم رد رَطى  ، طظرى )١(
)٢( نورال  ، وَ وةىر ،  فرة ر ، زا١٣٨ . 
 . ١٢٦ك، ااق ا، ار ا، ص )٣(

وام ركردرةب

59.71

25.54

17.5

0.52



  دموة طا داون و طرامَ ى موة دامان رَطى (موا)
 

  

 ٣١٦                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

  )١٠ى (

 نوةى مَ ومدا   نَ زاى ١٩٦٥  

  رد  رةب  نر  ان   نر  ر  ى ط  

  ٢٣٠٢٥  ٨٤٥  ٣  ٣٨  ٤٤٨  ٣١٩١  ١٧٥١٩  مرى زا

  ١٥٨١٧  ٨٧٣    ١١٣٤  ١٥  ٤٤٧٥  ٩٦٤٨  ن. ش 

  ٣٥٦          ١٠٢  ٢٥٢  ن. ورى 

ى ط    ٣٩١٩٨  

  .١٢٦ا، ار ا، ص روة:  ك، ااق

  )١١ى (

   نَ زاى  نوةى مَ ومةى داَ١٩٦٥ر %  

  رد  رةب  نر  ان  نر  ر  

  ٣.٦  ٠.٠١٣  ٠.١٦  ١.٩٤  ١٣.٨٥  ٧٦.٠٨  مرى زا

  ٥.٥١  ٠  ٧.١٦  ٠.٠٩٤  ٢٨.٢٩  ٦٠.٩٦  ن. ش 

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٢٨.٦٥  ٧٠.٧٨  ن. ورى 

  )١٠روة: ى (

  ط  ر نوةى مَ وماَون دةردة رةوة ى  نار

% رمن ٢٣.٥٩% ََ وا ى ن  رةن ٦٩.٢٧زاَ  ة :ردةن 

%. رمة  زا زا رد م و رد رَة ٣.٠٣% ر ٠.٠٠٤رن   ٢.٤٤% ا ٠.٠٦٧

  ردةد  وة دن رةب و اأطردةى ررى دوة دووم   ََةَ زؤر

 موةةى مَر وموازى دا مرةر و مرة ط كةَ ، ون زا 

رةن وردة وردة رةو زدون ون، دواى وةى دامام ردن  رَ مى (مر و 

وش و َ) راطا و ردةن وةن زةومن مرد زةومن ؤ ، ن 

 زاى  ااطن رمردة ةَ ( ؤك و  َى و) ى وةك َىم َى و

  .)١( ما واوى زا و رةب دن ت

  زاى زةر/ -٥

  َزام رَطى موا   َ زا رةب من ذَدرَ زؤررى زؤرى 

ََ ىامرى دام زاى رى رى وةاط رووى زا  ، رةب  

 ةىَط را رىرةوة روو و  زاى واوةرؤذ ط زاى ووى  ١٩٧٧رؤذر

 ىزاو م رىم ََ وةَرط)٢(.  

                                                   
 .١٨،  ١٩٩٩  ) ،٨، طظرى مرى ا ، ذرة ( ان ، وم رد رَطى مواؤ طر)١(
)٢( ، وَ وةىر ،ااَ م ردو انَم  َم موم ، فرة ر،زا ل نرا٨١. 



  ن اَ. ى.    لدر ر .       . ى.  
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٣١٧                                                                        )٢٠١٧ 

َى دامام  زا زؤرى دامامى رة رد  موةم  رةت 

 ) ىَرذ ةىَط زا  وةى مَ ومدا  ١٩٦٥زؤر   ةَ (

ان َةَ وا و( % )ى دام٨٨ر  ط زا رةب زؤرى دامام رَةى( 

١٢   زؤر ةَر َش دةا دامر ن ور و  ردى رد ر وةوة ى (%

 ) رةب ة زؤرةىَ١٩٦٥ر   ردو  كةَر وة رز   دواى   (

 وةمو رةو واو  موةم ) ز رةب ط ةىَون، ر١(% )٩٩.٣(    ش

 . وام ن ور وةك موام   ردو وموم وةوم  

  )١٢ى ذرة (

   زةر زاى  نوةى مَ وم١٩٦٥دا  

  رد  رةب  نر  ان  نر  ر  ى ط  

  ١٠٠٣          ٩١٧  ٨٣  مرى زا

 .٤  ٤٥  ٢٠٦٢٢  ٣٨  ن      ٢٠٨٢٦  

  ٢٢٥٧٠  ٤  ٢  ٦٩٨    ١٧٤١٨  ٢٦٠٣  ن. ج 

  . ١٢٨ك، ااق ا، ار ا، ص

رَى دموةى ر رَةن ) وة ٤)و َةى ذرة ( ١٣رم دان  ى ذرة(

ر   زا ط ن دةردةو َ  داومَ ى موةن  زاَ  ةى 

% َةَ ٠.٠٧% َة َرن ٨٩.٢٠% رةن ر  ط زا ٦.٦٦ارةوة ،ردةن 

% َة ،َرى زؤرى رَةى رةب  زا دةطرَوة  ٠.٠١٧ر ٠.٠٠٢رن  % ١.٠٣ان 

  و شا زؤرم و   اتر وان دَم مر َ دمَم

م طمَن  دروا  وةك مَدم زةم (دَ و م  و  دران))٢(دةدا

ذرةن و زاى زةر   روة مَدم َ ى   َزةر 

مَان، رى زا مو َ رةن و، مى ن د ر ون  وازى 

  .)٢(وموةى ردو موةم  داون و زدوم رَةى رةب و

  

  

  

  

  

                                                   
 . ٢١مى ) ار ا ، ص – أ ، ( دك )١(
)٢(

رد ارى ىم ، ا  ن وىوةم دورا ،وَ وةىر ،٣٧. 
م مَدم رةب  رَطى موا و ررى ر َى موة  ا ، رةمة)٣(

 .٦٢روةى َو، ،  دامان



  دموة طا داون و طرامَ ى موة دامان رَطى (موا)
 

  

 ٣١٨                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

  )١٣ى (

   زةر زاى  نوةى مَ ومةى  داَ١٩٦٥ر%  

  رد  رةب  نر  ان  نر  ر  

    ٠  ٠  ٠  ٩١.٤٢  ٨.٢٧  مرى زا

  .٠  ٠.٠١٩  ٠.٢١  ٩٩.٠٢  ٠.١٨  ن    

  ٠.٠٧  ٠.٠٠٨  ٣.٠٠٩  ٠  ٧٧.١٧  ١١.٥٣  ن. ج 

  )١٢روة: ى (

  )َ٤ةى (

 )  نَ زةر و زاى وةى مَ وم١٩٦٥دا  %(  

  
) م : وةر١٣) و (١١ . (  

رؤذوة :  زا َ زام رَطى موا  رةوة زاى و  زاى رة -٦

 ومدا  رةت .د ىطَر رةوة  زةرةو زاى واوةؤذر  ةوَو ىطَر

 )   نوةى مَون١٩٦٥ارةوة دا ى ىةَ  ()رة(  )١ى ذ ١٤وة (

 .َودةردة  

  )١٤ى (

َ ومدا   رة زاى  نوةى م١٩٦٥  

  رةب  رد  نر  ان  نر  ر  

         ٣٥٣  ٢٠٣٦  مر

  ٣٢  ٩   ١٧  ٣١  ١٤٥٠  ن.طت

  ٦٢  ٩   ٣٧  ٢٥٠  ٣٧٧٢٢  ن. رة

         ١٧٠  ١٣٢٥٥  ن. زاب

  .١٢٩ار ا، ص، ااق اروة:  ك، 

                                                   
)١(

 ١٢٨ردو مَ اا، روةى َو، ل وران ل زاو وام  ، موم م َ مَان

وام ركردرةب

23.59

69.27

0.067
5.74

89.26

6.66
0.071.47

زاى َن زاى زةر



  ن اَ. ى.    لدر ر .       . ى.  
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٣١٩                                                                        )٢٠١٧ 

  )١٥ى (

   رة زاى  نوةى مَ ومةى داَ١٩٦٥ر %  

  رةب  رد  نر  ان  نر  ر  

  ٠  ٠ ٠  ٠  ١٤.٦٤  ٨٤.٤٨  مر  

  ٢.٣  ٠.٥٧ ٠  ١.٠٨  ١.٩٦  ٩٢.١٢  ن.طت  

  ٠.١٦  ٠.٠٣ ٠  ٠.٠٩٥  ٠.٦٤  ٩٧.٥٧  ن. رة  

  ٠  ٠ ٠  ٠  ١.٢٥  ٩٨.٠٥٤  ن. زاب  

  ).١٤روة: ى (

  

طر ذةك  داومَ ى موةن  ر  ط زا رم دان َ ة 

) ن دةردةو َ موةن  َ ةى ى ارةوة داش ون ، رةن ر ٥ذرة (

  ةىَزا ر ن ٩٣.٠٥٦طردة %ن ٤.٦٢ر %ةى ٠.٢٩َان ر ن %ن  ٠مر %و ٠.١٥ %

  % ََوة.٠.٥٤رن 

  )َ٥ةى (

 )  رة زاى  نوةى مَ وم١٩٦٥دا (  

  
  ) ١٥روة : ى (

  زاى ىَ :

 اط ىَ ىوورةو مط َرةوة ز  ،طَر ؤذرى ر ىرو َودة زا 

(رزان)ى رَطى دك،  رةوة مى ك و  رؤذوة زَ  طورةو رى رَطى  

، رى رؤذواوة زاى   وَة،  رؤذواو رى رؤذوا روورى زرو زاى (ن)ة

ام)١(.  

                                                   
)١(

 .١١، روةى َو، لان، وم رد رَطى مواؤ طر

وام ركردرةب

93.56

4.62
0.292.69



  دموة طا داون و طرامَ ى موة دامان رَطى (موا)
 

  

 ٣٢٠                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

  ر ىى ، م ى  دةطدوو م م اقَ زةى دةو ىَ  زا 

 رى دمط  ن ،و(ا ة) ىمى طرةم  رَى زو م ()ىةم

 و وةوراَط  زةى    ١٩٥٣وة مََ  زا  .(م) ىَى مدةط َ َ 

    اقَو  ١٩٢١ َ  زاى  ر  ةردةر ىمرى طم  ( ) ىم

  ىم   َ ن   .اَ زا  ر ام ر ىو  م 

 ن   ١٩٧٦م  زة موى مى(طدةَ)  زاََ ا، َ دادم رطَى 

  رادواى ر.تَ واز  ىَرط  ى ار   َى زاى را  اقَ 

َ  زا زا  ىَوور (ك، م ،رد ، ،ةشردةر) وَ ارى ى 

)٣١٠٠(٢) ىامرةى دام١٤٣٦٤٩،وة ذ)  َ/(١٩٩٧  مزا ورةو ط م (

مرد َر)٢(  ومدا َ .١٩٦٥ وةم َ ارةوة ى ةىَ  ن

  داون.

  )١٦ى (

   َى زاى موةى مَ وم١٩٦٥دا  

  رد  رةب  نر     ى ط  

  ١٠١٦٣  ١٧٥  ٢  ١٥٤٢  ٨٤٤٤  مر

ر  ١٠٧٧١  ١٧  ٠  ٤١  ١٠٧١٣  

   ١٧٤٢٤  ١٦٦  ٠  ١٩٤  ١٧٠٦٤  

١٥٣٩  ٣٣  ٠  ٤٧٧  ٩٠٢٩  م  

  .١٣١، ار ا، صاروة:  ك، ااق  

  )١٧ى (

   َى زاى موةى مَ ومةى  داَ١٩٦٥ر%  

  رد  رةب  نر     

  ١٧.٢  ٠.٠١  ١٥  ٨٣  مر

ر  ٠.١٥  ٠  ٠.٣٨  ٩٩.٤٦  

   ٠.٨٨  ٠  ١.١١  ٩٧.٩٣  

٢.١٤  ٠  ٣٠.٩٩  ٦٦.٨٨  م  

  ) ١٦روة: ى (

) ن دةدةوَى  رد زؤرى دامام  زاى ََوةو ١٧ران  ى ذرة(

َرد د  دواى ى دووة  وام رةب و  

  

  

                                                   
 .١٢ن روة، ل)٢(



  ن اَ. ى.    لدر ر .       . ى.  
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٣٢١                                                                        )٢٠١٧ 

مرمَ ى موة دامام رَطى موا   ا رط : وةرةى دووة١٩٧٧ – ١٩٥٧  

و طرامرمى َ ى موة رَطى موا روون داوة رة و ر ن 

ط  انو َ َيدة  ،ت م زة َ و  َ  وةى مَ ر

)  انَوةى م ،وةَراق دةط دةو مزرام١٩١٨ – ١٨٥٠دا ومَم اظ رر (

 دمدا  ( تد) مو داو م ، وة مر رة َ

  و زةوى  وةى دةوداوا   امة رؤك م امرة زة ر

وموم م  ، َوة طورة ررى ر رمَي داروةو طرامرى َى 

  .)١(موة دامام رَط و 

  و مم اق و دةو مزرامش دا ت  ىؤ َ رد

  رةب امى دامزؤر وارى م  )رةب  )٢ امدام رذام ردةوا  ،

در م َ دم َم َر وا ضى مطَر ر  نرة امَ امم وةو ضم

  نن مر ن وردم ةمط امدام دمَ ض ك ، وة ا ونَ 

 وةى مَ ةىَر رى ط و طَر مار م ررى طر ،ةوة

 رذَم اا رووم دةردةو ، َرَةى رةب درَا وةى دامان ، ش 

)   اق دةو مزرامش دادووة ١٩٧٧ ش واى ، وة وندز رووى ردةوا  (

 َ ردا ورةىط رامرط طَر امدام وةى مَ  ر رةب رةىو ذ

  وة ورةىر ط َدم درد ز)٣(.  

و و طرامرمى  مى رطَى ر َردم اق و مو ردمن 

ذ دمََ  دووةرى مم ن دووةم مو َ  دران   ، امم

 َر مطَر دم رةب  مم دم ََ  دن و  ةرىم َ

  طرامرموة ون ، ش رداموةى م ر  دموةى رد موة  ر 

وةى م(نمَ ) ن وََ   داوم وة رةب)٤( مرامرو ط كذة رط.

 طَر ط  ر ن داوةوا رووى مطَر امدام موةى مَ  ن

 ١٩٢٢   ١٩٧٧ . َوو دةر ارةوة ى ىةَ  

  

  

  

                                                   
)١(

 ، أ ان  ردام وةى مَ ر رىر وا وى مطَر رةب مَم مةمة

 .٥٨،   ٥٧روةى َو، 
)٢(

 ، وَ وةىر ن٦٩ . 
 .١٩مى ، ار ا–  ،  أ  ، دك )٣(
)٤( رد ىَ ،  أ  ، َو ،   ، تى رؤذم ، ون ن رة ىَ اق٢٠١٠  ،٦٧ 

. 



  دموة طا داون و طرامَ ى موة دامان رَطى (موا)
 

  

 ٣٢٢                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

  )١٨ى (

رارن طوةةى مَط  واى مطَر ( ا ) امدام م١٩٧٧ -١٩٢٢  

  ١٩٧٧  ١٩٦٥  ١٩٥٧  ١٩٢٤ – ١٩٢٢  موة

  ١٣,٣  ٢٥,١  ٣٠,١  ٣٧,٣  رد  %

  ٨٥,٤  ٥٨,٧  ٥٦,١  ٣٩,٩  رةب  %

  ٠,٩  ٤  ٤,٨  ٣,٢  رن  %

%  وام  ٠,٤  ١٢,٢  ٩,٠  ٢٠,٤  

  ١٩مى ، ص –روة:  ا ، دك 

)ىرةوة ن دةردةو  َردةوا رَةن طرامن ردا  ١٨ران  مى (

  ورةوة، ط وةوم رةو َل دواى َل و ردةوا  رد ةىَر كةَ وة

  وةوم )  انَوةى م َ ن داردة رةىر ذدووة  ١٩٧٧ – ١٩٥٧  زؤر ةَر (

) ٣٠,١ )  (%١٣,٣ )  وة نرةن ذردة ةىَ ن  مر وةى٤,٨%)، م   (%

ن وموةن وة %)   وةى  موةم ى   ردو رن  ٠,٩(

ة. َ  واموة دة طورة طرامرى  رَةى رةب روواوة َةك  زؤر 

  دووة دى٥٦.١ز ٨٥.٤% ط  انَوةى م نردة  َون دةردة ةوةَ %١٩٥٧ – 

%  دووة، ٣.٩ن دووة، روة رن  ن وةدا  رَةى % ١٦.٨رَةى  ١٩٧٧

  كةَ  اوةووا ررة ةىَر  رىامرط وة زؤروامَ٥٦.١ ٨٥.٤% ط وا %

  ةىَر ٢٩.٣  وةوة مر ش نَ .دووة دىو % ز  رى َ

  رى  وة وة،   ا ن دووة.

  انَوةى م اوةوور طَر ط مَرط   ىمرامرو ط رةت

)١٩٦٥  وة :١٩٧٧ ارةوة ى ىةَ (  

١-  :  زاى 

امرط ووى داوة، زؤرر (  ) ىم دازا  رد ةىَوةى روم رى و

  م  نردة رةىا ذَ٩٢(١٩٥٧ ر ،وة م امدام ى ط ى (%

) مرةوة ٨ وىر رامرط ةَر   ،ون انى دام(%  ١٩٧٧ 

)  ىم  نردة رةى٩٢ذ)  زى٦,١٥%) دا َمدرةب ز ةىَردا ررا (%

) ن طةَر  وة رىادةررةب ٩٢,٣٢ ةىَر ومدن و زرامرط ط (%

 ١٩٧٧ َرط   راوةوور زا م)١( ام ىو م َ ىم روة .

 َ وةك ر زاى  ون وةوام َ زاى ون زا و ر ىدوو م 

)   نرامروا، طى مطَر  رةب ةىَر دمدو زَ١٩٧٧َ  ( اموةى م

  ة وة زؤرى َومدن زَرط   ر ط  رةب  وة كةَ

                                                   
)١( ،وَ وةىر ،ااَ م ردو انَم  َم موم ، فزا، رة ل نورا١٣٢ . 



  ن اَ. ى.    لدر ر .       . ى.  
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٣٢٣                                                                        )٢٠١٧ 

  رةب زا رىم وم٨٠.٧٠  د دى٨٧.٥٨% ز  ىم  روة %٧٣.١ ط %

٩٣.٣٨ مرامرو ط كذة رط % وة كةَ اوةوور زا ط  ر  

% ون  ١.٣٣ون  وام   ٠.٠٢١% رن ٩.٧٥% وة وة ردةن رَةى ٨٠.٦٠رةب رَةى 

  د دىرةب ز كةَ  ت ردا نامرط امَى ٩١.١٣رةى مَر  ١١% واز % د دى

  نردة اَ٩.٧٥  د ن %ةى ٧.٩َر  %ةى ٢َر  موةم  %ن  )١(%١.٣٣

  د ن َةَرى ٠.٦٧أمرط ط وة  وااوة  نوةم َ  زا ةى  طَر %

 وة كةَ  نوةى مَ     موةم  وة ارة وةىى مرذةوةم

  )٢٠)و (١٩رد رةو وموة وة .  وام ى ذرة(

  )١٩ى (

   زاى  نوةى مَ  ةىَ١٩٧٧ر  

  رةب  رد   ردى

  

     ن  رن  رن

  ٠,٣٦  ٠,٠٧  ١,٢٢  ٠,٠٢  ٠,٤٧  ١٠,٢٧  ٨٧,٥٨  مرى زا

 ى٠,٢٤  ٦,١٥  ٩٢,٣٣  م    ٠,٨٩    ٠,٣٨  

  ٠,١٣  ٠,٠٧  ٠,١٩    ٠,١  ٧,٢٢  ٩٣,٣٨  ل دان

   ٠,٣٧  ٢,٧٢  ٩٦,٤٦    ٠,٣٩  ٠,٠٩  ٠,٣٧  

  ٠,٣٤  ١٣,٢٩  ٨٥,٩٥    ٠,٣٤    ٠,٤١  

ردو ،غد  :وةر ) رةذ ا رىم رىظن، طوا٣م ، مم ،(١٩٩٧ ،

٢٥.  

  

  

  )٢٠ى (

   َ زاى ط  ر  نوةى مَ  ةىَ١٩٧٧ر %  

  رةب  رد   ردى  نر  نر  ن     

َ زاى  ٠.٣٦  ٠.٧  ٠.٦٠  ٠.٠٠٤  ٠.٣٤  ٣٩.٦٥  ٩١.٤  

  ).١٩روة: ى (

  

  

  

  

  

                                                   
 . ١٨ك، ااق ا، ار ا، ص)١(



  دموة طا داون و طرامَ ى موة دامان رَطى (موا)
 

  

 ٣٢٤                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

  )َ٦ة (

 )   زاى وةى مَ مرامر١٩٧٧ – ١٩٦٥ط %(  

  

  
) م : وةر٢٠) و (٥(  

  

/ ام زاى  

   َ زاى ر وة كم رة زا ١٩٦٥     ،١٩٧٠ زا  و

رو   مم(ك و رو مودو مر)َةت،   َزا م و 

و ان و ن و رو  ٠.٤٥٥% و رمن ٧٣.٣٢% و رةن  ١٠.٠٦رَةى ردةن َا 

 زا طورة طرامرى  رووى َى دامام  زا َ  ،  و)١(% ون٠رن 

روواوة،  َ رَةى ط  رطَم و زا دةوة ن دةردةو  َرةن، 

  % و.٠.١٧ن و وام  و رن و ٢.٧% و رمن ٥.١% ردةن ن د ٩١.٩رَةن و 

  ) ٢١ى ( 

  ام زاى  نوةم َ  ةىَ١٩٧٧ر%  

  رةب  رد   ردى  نر  نر  ن     

  ٠,٠٨       ٠,٠٣  ٠,١٦  ٩٩,٧٣  مى زا

  ٠,٣٤    ٠,٣    ١٩,٠٢  ٨٠,٣٤  مى ك

  ٠,١    ١٠,١٥  ٠,٠١  ٠,٢٥  ٨٩,٥٨  مى مود

ر ى٠,٣٩  ٠,٠٠١  ١,٤٤  ٩٧,٩٩  م    ٠,١٧  

 ، وَ وةىر( نوةم  رد و ) غد  :وةر٢٥ .  

  

  

                                                   
  . ١٢٨ك، ااق ا، ار ا، ص)١(

وام ركردرةب

89.6

9.75
0.120.12

91.13

7.93
0.060.06

 ١٩٦٥  ١٩٧٧



  ن اَ. ى.    لدر ر .       . ى.  
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٣٢٥                                                                        )٢٠١٧ 

  )َ٧ةى (

 )  ام زاى ىَ مرامر١٩٧٧ – ١٩٦٥ط (  

  
 )٢١روة:ى (

  زاى مل:

 )  انَوةى م لم زاى امدام وةى مَ مرامر١٩٧٧ –١٩٦٥ط   (

َةى ى ارةوة و   طرامرمى   زا رووا راى وموةى ذرةو رَةى 

 ومدن و زردة َ . ا ىزاو م ىم مَرط   رةب ةىَر

   ىَرذن  ١٩٦٥ردة ةىَزار ط  رن ٦٦.٦٨رة %ن  ٢٩.٢٧ر  ون %

٣.٧   وام  %ون ٠.٥٦)١(    ت  ١٩٧٧ردا نامرن طةَر ، زا ط  ر

  د ندن زرة ةىَ٢٩.٢٧ر  %ن ٩٤.١٨ردة ةىَزى ٦٦.٦٨%  رن ٤.٩٩% داةَن رر وة %

 ٣.٧  د  %٠.٣٧   وام  %٠.٥٦  انر٠.٣٨% ط .%  

  ) ٢٢(ى 

   لم زاة  نوةةى  مَى رَ١٩٧٧%  

  رةب  رد   ردى  نر  نر  ن     

  ٠,٢٨  ٠,٠١  ٠,٠٠١  ٠,٥٨  ٠,٠٥  ٩,٥٤  ٨٩,٥٤  مى زا

  ٠,٠٧  ٠,٠٢    ٠,١٧  ٠,٤٩  ٠,٤٤  ٩٨,٨٣  مى ل

  ردو ، غد  ،  وَ وةىر ، نوا٢٦م  

 )  زا ىم رد ةىَر َون دةردة رةوة ى نار٧٠  (%

)  وة٩,٥٤)  ،د ديوة زوامَ رةب ةىَ٨٩,٥٤%)، ر  نردة ل ىم.(%

)٩٠)  د ن (%٠,٤٤)  د ندن زرة وةوامَ (%٩٨,٨٣ َ امةوة دةَ.(%

طورة طرامرى ذرةى ردةما رووا َاز َ ذرةو رَةى رةب ر زاو 

  مى زادا زدى د 

                                                   
)١(

 .١٢٦، ار ا، صا  ك، ااق

ئةوانى ترتورككوردعةرةب

73.32

1.60.160.053

91.91

5.212.710.17

١٩٦٥ساَلى  ١٩٧٧ساَلى 



  دموة طا داون و طرامَ ى موة دامان رَطى (موا)
 

  

 ٣٢٦                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

  )َ٨ةى (

 زاى  وةى مَ رىامرلطم  

  
) م : وةر٢٢) و (٧(  

/ َ زاى  

  ن و مط رة  زا ١٩٣٦    وة   م و١٩٦٥  

ش َ ووة زاك درو و موى زاى   ، َ درى دم طرامرى َى 

  .)١(وةرطاوة  ١٩٧٧طَل )  راورد  ١٩٦٥موة  زادا د  رذَى( 

    زا  ر رد ةىَرةب ٣,٣٣ر ةىَوة ر س %ن ٧٦,٧٨ر ٠,٠٨٧% و %

  واموة ١٩,٧٩ََ نى دووة  وة  نرةة ذمر نردة%)٢(  ،دا  ١٩٧٧

وةى مَ رىامرارةوة :ط ىةَ د دىرةب زؤر ز  َازَ ووى داا رزا   

  

  )٢٣ى (

  %١٩٧٧رَةى َى موةن  زاى َ َ رَةى 

  

  رةب  رد  نر  نر  ن    

  ٠,٠٧  ٣,١٢      ١,٤٠  ٩٥,٤١  مى زا

  ٠,٠٥٧  ٠,٠١    ٠,٠٨  ٠,٦٢  ٩٨,٧١  مى وان 

 ٠,٠٥٩      ١,١٩  ٣,١٧  ٩٥,٤  مى ش  

،   ١٩٩٧) ، ٣روة:  دغ ،   ردو  موةن ،   طظرى  مرى ا  ، ذرة   (      

٢٦   

  

                                                   
)١(

 . ١٦)روةى َو ، ١٣ؤ طران ، وم رد رَطى  ، طظرى مرى را ، ذرة (
 .١٢٩ا، ص ك، ااق ا، ار )٢(

وام ركردرةب

29.27

66.68

3.71.07

94.18

4.990.370.45

 ١٩٦٥  ١٩٧٧



  ن اَ. ى.    لدر ر .       . ى.  
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٣٢٧                                                                        )٢٠١٧ 

 َدن ى رةوة ن دةردةوَ طم و طرامرمى   رَةى َى     

:ارةوة ى ىةَ  زا ط   ر اوةوودا رزا  موةم  

  كةَ وة وندرةو ز ردةوا نرة ةىَر ةى  ١٩٦٥َ٧٦,٧٨ر ةَو ر وة %

 وة طرز٩٦,٣٨  ،%وة ١٩٧٧ وةوم رةو ردةوا رد ةىَر رةت  ،دا

  كةَ١٩٦٥ ٣,٣٣  د  وة %ن و ١,٧٣ر ى وةك موةم ط روة ،%

ةَر  وام  نر كةَ وة وةوم رةو ن٠,٧٨  د  %٠,٤   وام ،%

١٩,٧٩  د ن %رةب ١,٠٤ وةىرةب و م ةىَر ومدو زَ مرامرو ط و ،

   دراون                                                        

  

  ) َ٩ةى ( 

                    )  َ زاى وةى مَ مامر١٩٧٧ – ١٩٦٥ط(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .  ١٢٩ك ، ااق ا ، ار ا ، ل -٢).٢٣ى ( -١روة : 

  زاى ر 

) َة رو ١٩٧٧  ١٩٥٧وةى مَان  َ) و زامى ذرةى ردةن 

  ىَرذ َ ،د رد ( ١٩٥٧وة١٧ََ ىزا ى ط ةى )١(%)ىَر رز ،

)  رى زم و ردرةب (٦٠ اَ ،وةََ نامن و ٣٥%)ى دامر ،(%

)  وام٢(%)٥(  ىَرذ َ ،ةى  ١٩٦٥َرةب ر زا ط  ررد ٢٩.٧١ و %

و طرامرمى ر َى موة زادا ت   )٣(%٠.٢٥% وام  ١٧.٥% و رن ٢٥.٥٤

   وموةى رَةى رد دةردةت. ١٩٧٧

                                                   
)١(

 . ١٢مى ، ار ا ، ص – أ  ، دك 
)٢( ، وَ وةىر ،ااَ م ردو انَم  َم موم ،  فرق رة ، زا ل نورا١٣٧ 

. 
 .١٢٧ار ا، ص ،ا ك، ااق )٣(

وام ركردرةب

76.78

3.330.087

19.79

96.17

1.730.420.92

 ١٩٦٥  ١٩٧٧



  دموة طا داون و طرامَ ى موة دامان رَطى (موا)
 

  

 ٣٢٨                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

  ) ٢٤ ى (

  ر زاى  نوةى مَ دى ةىَ١٩٧٧ر  

  رةب  رد    ردى  نر  نر  ن     

  ٠,٠١  ٠,٠١  ٠,٠٠١  ١,٥٢  ٠,٢١  ٠,٥٢  ٩٧,٦٤  مى زا  %

  ٠,٠٢      ٠,٠٢  ٠,٠٠١  ٤,٩٠  ٩٤,٧٥  مى زر  %

%  ز ى١,٣٧  ٩٦,١٨  م    ١,٨      ٠,٦٥  

%   ١,١٢  ٠,٠١  ٩,٨٦  ٨٩,٥٩  رة      ٠,٠٤٢  

 ىَرذ  نوام  رد ، غد  :وةر١٩٧٧ ،  ا رىم رىظدا  ، ط

   ٢٧، ١٩٩٧)، ٣ذرة   (

 ومدز وومر وة زؤر وورد   رط نزاو م  ر رةب ةىَر

 راورد طَل ردو موةم  رو دةو ، َر  ط زا رَةى رد  د 

) زى (٢٥.٥٤(٤.١٦%)دا دَ نذة َ رةب وةك ةىَوة روامَ  (%٥٩.٧١  د دىوة ز(

)٩٤.٥٤   زا ط  ر(%١٩٧٧   موةم  ن ور ،٠.٥٢  د ن %

١.٥٤.زا ط  ر %  

  )َ١٠ةى (

   ١٩٧٧ - ١٩٦٥طرأمرمَ ى موة زاى ر

  
) م : وةر٢٤) و (٩ (  

  زاى َن //

 زا امدام وةى مَ  رىامرط زؤر  مزا  ن وةكَ زاى

روواوة   وموةى رَةى موة رد ر  زا و زدوم رَةى رةب ر 

َ ر  ىمرامرو ط،ت  زا ط  ةَ  ت دازا وةى م

  نردة ون  ١٩٥٧ةَ٤٣,٥ر  ردو ر  ىةَر  زا ط  ر و %

ئةوانى ترتورككوردعةرةب

59.71

25.54
17.5

0.52

94.54

4.160.040.32

١٩٦٥ساَلى  ١٩٧٧ساَلى 



  ن اَ. ى.    لدر ر .       . ى.  
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٣٢٩                                                                        )٢٠١٧ 

، طر ذةك )١(موام دا داش وة، رةب ى  َوة  دواى ردو رن

امرو ط  اوة دةموور زا مَرط  زا ط  ر   مر

%    ٠.٠٩%  رن  ٨.٢٩% رةب  َ٦٠.٩٩ةى ى ارةوة:  رَةى رد مى (ش) 

  وامرد٨.١٠ (ورى) ىم   ،ون %رةب ٧٠.٧٨ %٢٨.٦٥ %  وام % نر %

% و َةَ، ٣.٧٧% و  وام  ١.٩٤% و رن ١٣.٨٥% و رةب ٧٦.٨مرى زا رد 

  ووداوةر زا  امى دامَ  ىمرأمرو طوةى  ١٩٧٧وم  وة 

% ٧,١٦%  ٧٦.٨رَةى رد مرى زادا  دووة َةك  )١(ذرةى ردةن

  دووة دىز زا رىم رةب ةىَوة روامَ١٣.٨٥ ٩١,٨٥% ط َمدز %

ن د َةك %  روة مى  رَةى رد ٠.٤و   ٠.٠٦٧٥رادة دةرةرن 

٧٥,٦  زى٧٢.٦٥% دا  د دىرةب زؤر ز ةىَر رةت  ،%٦,٥ ٢٦,٣٦% ط  نر%

٠.٠٩٤  و %٠.١  اَ رد ةىَورى ر ىم ،ون %  وام  %و ٧٠.٧٨ %

  ى٦٤.١٤دا ةىَر ر وة%)  د دىز مرة٢٨.٦٥) ٣٥.٥٥%)ةوة ط ط وا ( %

رةن ر  ط زا زدن د ردو  موةم  ن د، َةك 

  رةب٢٣.٥٩  و %٥١.٢٩  رد %٦٩.٢٧  و %٤.٧٩  نر %٠.٠٦  و %٠.٤وام  %  

 ٥.٧٤ د ن %٠.٤٦%  

  )٢٥ى (

   نَ زاى  نوةى مَ  ةىَ ١٩٧٧ر%  

  رةب  رد  نر  نر  ن    ردى  

  ٠,٦١      ٠,٣٨  ٧,١٦  ٩١,٨٥  مى زا 

    ٠,٠١  ٧٢,٦٥  ٢٦,٣٦    ٠,٩٧  

  ٠,٢٧    ٠,٠٤  ٦٤,١٤  ٣٥,٥٥  زورى  

   ٢٧روةى َو،  ١٩٧٧روة:  دغ ، ردو  موان ر ذَى 

  )َ١١ةى (

 )  نَ زاى وةى مَ مرامر١٩٧٧ – ١٩٦٥ط (  

  
) م : وةر٢٥) و (١١(  

                                                   
)١( ،وَ وةىر ، فرق رة ،زا ل نورا١٣٩-١٣٨. 
)١(ر اا ،اق اك، ا ١٢٦، ص.  

وام ركردرةب

23.59

69.27

0.0675.74

51.2547.9

0.40.46

 ١٩٦٥  ١٩٧٧



  دموة طا داون و طرامَ ى موة دامان رَطى (موا)
 

  

 ٣٣٠                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

  زاى ج //

زامى زؤر رَةى دامامى رة  ،زا رة مك وة ر  َو 

  ىَرذ َ زةر زاىرةب ( ١٩٦٥رد )١(%)٧٧,٢،ونن ١١.٥٥ر ،وة %وة ٣.٣٦ %

م  اق و طرامرى ،  ى )٢(% و٠.١٧% ون و رى ٣.٩٥ان و ن 

)  نرة  َازَ تن داوةةى مَر ر وةى مَ٧٧,٢  (%ن  ١٩٦٥دز

)  د٩٩,٤٦  (%١٩٧٧ ) د  رد٠,٤٨)  نر ،(%٠,٠٠٤)  وام (%ة ٠,٠٤مر (%

زا ج زاى) رةى ذ وام . نوم  موةردو م  رةب م ٢٦(  

  )٢٦ى (

  ج زاى وةى مَ دى ةىَ١٩٧٧ر   

  رةب  رد  نر  نر  ن     

  ٠,٠٠٤  ٠,٠٠٤  ٠,٠٠٤  ٠,٠٢  ٠,٤٨  ٩٩,٤٦  مى زاى ج %

  . ٢٦، روةى َو ،  ١٩٧٧روة:  دغ ، ردو  موان  رذَى 

  )َ١٢ةى ذرة (

 )  ج زاى وةى مَ مرامر١٩٧٧ – ١٩٦٥ط (  

  
  )٢٦ى  ( -١روة : 

    ١٢١ك، ااق  ، ار ا ، ل -٢

  

  

  

  

                                                   
 . ٢١، صمى ، ار ا–   ا  ، دك )١(
 . ١٢١ك، ااق ا، ار ا، ص)٢(

وام ركردرةب

77.2

11.55
3.64.12

99.46

0.0480.0040.04

 ١٩٦٥  ١٩٧٧



  ن اَ. ى.    لدر ر .       . ى.  
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٣٣١                                                                        )٢٠١٧ 

  زاى طت //

 زا رووى َى موة وة  ردو رةب و رن و رن  ،ََرمة 

  رة١٩٦٥  زا َدة وة  دواى  وة(رة) زاى  ر وة كم

زا  ةىَر ن زؤررة ر  نوم  موةردو م  ،ََ)١( .  

  ىَرذ َةى ( ١٩٦٥َرةب روة٩٢,١ََ ىزا امى )٢(%)ى دامةَر  ،

%، ٠% ان، ن ١.٨%،رن،  ١.٩٦ر ردو موةم  و َة داش ون:ردةن 

%ى َة  ،َزاش وةك  زام  طرامرى ر َى ٢.٠٣% ر ٠.٥٧رن 

دا رةب ر ١٩٧٧%)  ٩٩,٩٧%) ط (٩٢,١موة دا وة َاز َ ذرةى رةب (

  وة وىر َمدن ززاو م   واوى   نر ردو  واز

  وموة رةو من ون

  )٢٧ى  (

  %١٩٧٧رَةى  َى موة زاى طت 

  رةب  رد  نر  نر  ن  

      ٠,٠١  ٠,٢  ٩٩,٩٧  مى زا 

  ٠,١٧  ٠,٠٠٣  ٠,٠٩  ١,٧٣    ن ، رة  

      ٠,٠١  ٠,٤٢    ن، زاب    

      ٠,٠٣  ٠,٢٢    ن، رة  

  . ١٢٩ك ، ااق ا ، ار ا ، ص-٢٥٢ دغ، روةى َو،  -١روة: 

رم دان   ن دةردةوَى  ذرةى ردةن واووة و رةب زا موةى 

 ،زا   دوة نذة وةر َم ةمرت ( ١٩٧٧ط زاىى ١٠٠زا ى(%

  رةب وةو  ردو رمَ ا موة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
  .١٢٩ا، ار ا، ص ك، ااق )١(
 . ٢١مى ، ار ا ، ص – ا  ، دك )٢(



  دموة طا داون و طرامَ ى موة دامان رَطى (موا)
 

  

 ٣٣٢                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

  )َ١٣ةى ذرة (

   )  تط زاى وةى مَ مرامر١٩٧٧ – ١٩٦٥ط (  

  
  ) ٢٧روة : ى (

  ىَ//زاى 

 ،ََ نر رةب و ردو  وةى مَ ووىر  نرد ورةزا ط  َ

َ اق م ر َرَى طر مى ارى و رةب دم مو و داوة 

 وةك  مو وة  زا و رد رةىزاى ذ ر  ( ) ىم مم

  (ر ىوو م ) ىم َ روة ،َى زاى ر ا و َ

زاك  ١٩٦٥.  زا   )١(ر مو زة موى (طدةَ)  َو  زاى َى

َر  ر وة  راش ر وا وى مطَر ر َدة دوا  ،كى د١٩٩١ط  َر

   دةَوة ر رَطى دك.

طر ذةك  طرامرمَ    ى موةى زاى َى رووى داوة  وةى 

)  انَ١٩٦٥م  ١٩٧٧َ  (  ىَرذ َ َوو دةر ارةوة رد ١٩٦٥ازةى ةىَر.

%) وة، مى ٩٧%) وة،  مى   (٩٩%)وة، مى ر (٨٣مرى زا(

) وة٦٦م (%)٢(  ىَرذ َ رد وة ١٩٦٥، وا وم امى دامزؤر   ١٩٧٧ 

  طرامرن َ ة ون: 

  

  

  

  

  

  

                                                   
)١(

،وَ وةىر ،َ ىطَر  رد وم ،رانؤ ط١٢. 
 . ١٣١ك، ااق ا، ار ا، ص)٢(

ئةوانى ترتورككوردعةرةب

92.1

1.921.082.69

99.97

0.600

١٩٦٥ساَلى  ١٩٧٧ساَلى 



  ن اَ. ى.    لدر ر .       . ى.  
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٣٣٣                                                                        )٢٠١٧ 

  )٢٨ى (

   َى زاى  نوةى مَ  ةىَ١٩٧٧ر%  

  رةب  رد   ردى  نر  

  ٠,٢٧  ٠,١٨  ٩١,٠٩  ٨,٣١  مى زا  

  ٠,٠٥  ٠,٠٣  ٩٣,٨٤  ٥,٥٦  ن. م  

    .٠,٠٢  ٠,٠٠٣  ٩٣,٩٥  ٥,٥٣  ن  

  ر .٠,٠٢  ٠,٠٢  ٩٠,٨٩  ٥,٩٤  ن  

  َ دة٠,٠١  ٠,٠١  ٨٤,٦٦  ١٤,٨٤  ن. ط  

  ىَرذ نواردو م غد  :وةررة (١٩٧٧٨، ذ ،وَ وةىر ،(٢٧،  

زؤر رَةى دامام  (  طرامرم دةردةو  َرد ٢٨رام ى ذرة (

)  دووةدواو ز زا رىم  َازَ ،وةََ ىزا٨٣)  (%٩١,٩  ر  (%

% ٩٩مم(ر و مو  ) َ دازة  وم  مى ر رَةى رد 

  ةز٩٠,٨٩دا م       ى٩٧  وة٩٣,٩٥% دا وامَ  ى  مم  %

  دوة دىرد ز٦٦  %رة( ٩٣,٨٤ة ذَ وام %١٤(  

  )َ١٤ةى (

 )  َي زاى وةى مَ مرأمر١٩٧٧ – ١٩٦٥ط (  

  
) م: وةر١٧) .(٢٨.(  

// زةر زاى  

 ةَو ر رة زا امى دامد زؤر َ نذة ان داى دامَ ومدا  وةك

 زا و ط ََم  موةم  ردو  ةَر  راوةو ردةوا  ردن  زؤر

رى رَةى َى موةن   وةى  َرةب، ر طر ذةك طرأم

  انَ١٩٧٧ – ١٩٦٥م   زا ط  ر نرة ةىَر  كةَ اوةوورى رامرط

)٨٩.٢٦  و(%١٩٦٥  مردة ر ةى٦.٦٦واَن رو و  موةم  ون % 

 ركرد رةب

11.87

86.81

0.0025
5.09 8.36

90.88

0.0120.04

 ١٩٦٥  ١٩٧٧



  دموة طا داون و طرامَ ى موة دامان رَطى (موا)
 

  

 ٣٣٤                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

)٣.٣١ ون نردة ت وردا امرط ةَر  َدة َ ن(%٠.٩٧ ةَ و% نر %

  . )١(ردو  موةم  رةو من ون

% رَةى رن  مرى زا % ٠,٥٣% مى  ٠,١٣رد مرى زا رَةى 

%  مى  %،   ٠,٠٢%، رَةى ن م مرى زا ون مى

 زا رىم  وام٠,٣٩  ىم %٠,٣٧  موةردو م ةىَر َ امةوة دةَ ،%

  . )٢(% ١% دازة    ١٢وة  رَة زؤر طرامرى ردا وة و رةو وموة 

  

  )َ١٥ةى (

  ) ١٩٧٧ – ١٩٦٥ (  طرأمرمَ ى موة  زاى زةر

  
   ٢٥ دغ، ردو  موان، روةى َو،  -٢)    ١٨ى ( -١روة : 

  

  

َ امرط مرة / َ  واى مطَر امدام وةى م  

: طَر  اط  ىو رىر :-  

 مط ور دةر َرى دةر وةودام ةمك رورم اط ىو نَ

ةك  مَ ودا ذةن و  مو ،رَطى  َ رووى وى طاوة، و

َدووة د َوة  وةى ر َردم اق، طَل رَطم موةرا و رداو 

 ن و مو وم ر وةىدم  وة َوةمم روة ،ر ور و

رطَم رَط وةك زاو من روى َ و اوة  ش   )١(ون

 َرون وة زؤرى و زاو مو طمامىردن دا م َوة، ش واى 

                                                   
)١( ،ر اا ،اق اك، ا ١٢٨ص. 
)٢(  ىَرذ نواردو م غد ١٩٧٧،وَ وةىر ،٢٥. 
 . ٢٣مى ، ار ا ، ص – أ  ، دك )١(

وام ركردرةب

89.26

6.66
0.071.47

99.3

0.9700

 ١٩٦٥  ١٩٧٧



  ن اَ. ى.    لدر ر .       . ى.  
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٣٣٥                                                                        )٢٠١٧ 

 و وة نردة ااطرى و رامرط وودامر   ا  دووة مزاو م

ت زاى مل رَى مَدةوَ ا دةروات و رى  رى روة دةَوة، 

  .)٢(روة َ  مَان رو  دا دةروات

  وودامر مط َر ر و َ ن وَ وةك مزا َ مط  

 مى ط  رى زم كذة رط ،داوم  ون وةى مَ رىامرط

 ومَو درر َل وط رةو وةاط َ موم اط و و

ردم ر ،وى طا  م ى راطا و  رةدن و طرامرى 

َى موةَ و داام ردةم  مو ردةم ر زؤرن و زن 

مودا ر ام رى رام داوة َ ى روة وم زة م وةك م

 رطَ)ة ، )٣ َ ا زى ور موة طر رى لم اط َ م ،

رةب ز ةىَوة و ر دوور وم  نردة اق  وة َر شت ٤(د(  

  

 دووة:رى رى:

موت: رَطى  َ رَط دةومةم اق رووى وم دةرا ماي موت و -أ

  َر  ا ن ،ة طَر مرى ط َ ش ،ام ى مرة

ا  م ر كم اممو ط َ و  وةىدؤز ،مةَى ز  ى 

  م م َ ردة  وةَردةط  ، م ووَ واى مطَر وتم

)١٧١٨   و  م  دراوةَو م ردمم َ ام١٧١٨)، دة   

 زؤر ةَر وم نم و دراوى دواىَدراوةو مَو م ،وم   

  ون و دةرةَان زَم َم دمدرو  و كرة  .اَ وم 

 ورى م)١(َ رد  واى مَ ةمر  . و سرةم ؤظ و ن وك و م ى

  م مم َ   ر م ؤظ و ك مو  ى َ ى موت 

  .)٢(و

زؤرى و مومى  رَطى موا رَة زؤر مون َا دةوم زاى ر و 

ى زم وم ،ردم ىوم َ امون دة َا م زؤر ةَر رد  ر

و َ) و دؤزوةى موى ()و طَ موى ى  طموت ة موم)  زا و ب

طَر)٣(( و و زىوت و طم) اى وةم وم روة ،  ت لم زاى

                                                   
 . ١٤٦ – ١٤٥، روةى َو، َ ان ........وران ل زا، ر رةف ، موم م َ م)٢(
)٣(ر ،) رةذ دةو  رىظن ، طرد ما وةرة وم ا١٩٩٣) ، ٤اط  ،٢١ . 
)٤(   نل ء  ا   ،رات أ  ،،ردا و ا ٤٥-٤٤، ص ٢٠١٠ د . 
 . ٨،  ١٩٩٦) ،  َ٥٧ى موت ، طظرى  ، ذرة (، َى  ن زاد ممى)١(
 . ٢٢ – ٢١،  ن روة)٢(
 . ١٤٩ – ١٤٨،  ن روة)٣(



  دموة طا داون و طرامَ ى موة دامان رَطى (موا)
 

  

 ٣٣٦                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

َم (ن) رى مل واى دووة َ ا مىرَ ى موة و 

مو دةومة مامدا  ات و رَةى رةب َازَ زد ت  امَ دة ر 

 داورى م و دا مط َر راو َؤوت رم َ امةوة دةَ وا ،َ

  .)٤(طر مى َى دامان و راطا مو ردمن و  رةب مومس دمن 

 لَ : -ب

 ى رىر اط َ وت وم مرة َل وةك  رىامرون و طر دا

 رز م ردةىد وم و وم َو د ام و ، واى مطَر وةى مَ

واز َةى زة خ و دة و دؤَل مَان زة ما وازى رودؤ وو وا رووى 

 َ ران و ورى ط وازى وروو مَر  َر   َوةرز  وةَوةرز 

   و م ت وة ى وةكو ر و و ى وةك طمز وروو ةىَ 

ى دةومدم مو ( م٤٥٠  - َ٤٠٠ن ى و رامى  رَطدا دةرَي (

 وو م داوة ة وَودام مم ور ر ش زةوى َوى ذ)٥(.  

وم    ددةى ما و دة   رةرن  مم داموَى 

د  ووةر وور دموازو ط  وة ةرر  َر ش ن 

طر ذةك  زاى ر  دة وةم  )٦(َدم رو ت مودا 

دةَ طورةى    دةو َرى زا  ،م دؤ زةوى 

  وة  واىؤذر مارةَ طَر  (رَد) مم موم ، و ط مم

روورى د درَ دةَوة  دةروورى زاى مل، مى زر  مَ موى دؤَل 

 َودام و رو مم  وة وو زةوى م رزا ٧(و( دة ى رةم رةت،

  زؤرى ، دواى ََدم ؤذةى طمم و واى د ر  رَ ن 

و مردم دةرةوةى زؤر ر ،َ و زؤرى ر  ط دةطرَوة  زؤرى ذرةى و 

 م  ر  ىاممن (طرةذ ونون .٣٨  ىمط (  

  مو دار ك و مو م و ط مم    زةوى وم ازا 

وزى وةك زةن و رةز و خ و  مرن وم   و  ت موى 

 رى  (َوة) )١( و روو   وى زةوى  ة زؤرة  وم.

راو رةن ررى درودووة ر  را اق  م َروامى وروة 

 َ شرا)ت و )٢ورى و راك و  ر رىر ووى ممدةو ،

                                                   
)٤(   ن   ت ،ء ر ال، ا٤٩ – ٤٩، ص . 
)٥( موم ، فرة ر ،زا ل نورا ردو انَم  َم ،وَ وةىر ،ااَ م١٤٦. 
)٦(  ى  ن اد ) ا و  ، ر  ٢٠٠٠  ، (وا ا  ، م ،٣٩، ص ١٩٩٨ . 
)٧( ، وَ وةىر ،  ىطَر رد وم ، رانؤ ط٣٨ . 
)١(  ، وَ وةىر ،  ىطَر رد وم ، رانؤ ط٤٦ – ٤٥ . 
 . ٣٨١زا  ،  ت  ، ار ا ، ص)٢(



  ن اَ. ى.    لدر ر .       . ى.  
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٣٣٧                                                                        )٢٠١٧ 

 دمَ وى  د اق  واى اممدةو وو م نردة ومَم

رة رةن رةو و موم دةَ ت َوى داطدم زةوى  مون، ر 

ة دةن ردةوا و ش درووم دةو اق  م َدم زة ر

 م وم ندمَ ن  ىَود ؤذةى مو دام  زةوى امَ

ر و رةن و زَ ل و رو)دوو  )٣ دمََ د ت دة داةَار 

:وام َل  

١-  دم مو رى ةىَ نرة  نَ مزا م زةو ر

  شر دار١٦/٣/١٩٧٨ .  

ذامموةى  ردن زةوم و ومى  دة طاو ر زةومماو داوا  -٢

ت م زوو ا رةب م ىمَ و وةى َ  نمرة رة وى

  .)٤(َن دراوة ن  ََن

 ااطون و ران و دارط  اوةَراى ط َرى دةور َر َل وةك َ امدة

  ن  دةرةوةى زاو من. ردو طمة ردمن مو زةو ن

  رة ن: -٣

راطا  :راطا طاوةى  و موَ   مَوم ى ذم  -أ

 ،وو م  دن َ س دن و رةزوو َ  ورةو م تر دة دا 

 و راطا  موى وت  َن  دةرةوةى وت  ،َ راطاش رَى ر  ر 

َدة ََ وم  دذى َ مَر ن)٥(.  

طَر وةى مَ رىامردن و طدا  اوةَورةى طط َم ااطر ط ن

 م َن مرة دارة وة دا(ي) دة  ،  واى مطَر و

   ،ردا   ن وةَدة َة در    ون رة ىدورط

ورةط ازا و دةى  اق و  دؤ رى  َاق دادةم ووىَ ووداور

ر طرامرى َى موة دامامى، م رةن رةو اق دوادواى و 

م و ى مَوم رةب   َا م رى مَى  درو ون، وة 

 ردة ىرة (ر) ،(ة) ،(ي) ،() ،(َد) ،(ر) وةك مَ زةدا

  .)١(مودا َى  َردةمن طوة 

  و درم رةب وى و ردى رةوى َ ة ىوم َدة ن ط

)  وةى.ونن زاردة١٨١٨ –١٨٠٥ رة َ ومَم اظ ر  (

 امدام وةى مَ وةىَي دارمر  وة واوى رىر َن دادةمر

                                                   
)٣(ا ىَ رد ىَ ،   وَ وةىر ، ر ن وم  ،٢٢٥ – ٢٢٤ . 
 .٢٢٤ن روة، )٤(
)٥( أ و اق، ان اد أ  ح، ا  ا  أر ، ما ط ، ٤، ص ٢٠٠٢ا. 
)١( رةب ومَم مةمرة ،  ا ....... واوى مطَر  ، وَ وةىر ،٥٦ – ٥٥ . 



  دموة طا داون و طرامَ ى موة دامان رَطى (موا)
 

  

 ٣٣٨                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

رَطَ   دمَ م(ر) زاى ل و رَطو زامَ  و 

مو زةرو رو مر، وةَدمَ (َات) مل و َ و زاى ر، ا

وة َدمَ م (ر) َو مومَ   و رةو مَان ج و رى رو 

و ج و)٢(.  

ةب ش دازرامم دةو اق و مم  دردةى راطا و م َدم ر

  و (ة) ؤذةى نرد  وة ومَى م ؤذةى ةم  و

)  ،وةةى ط ؤذرى ر ر و مرزاا، ١٧٤ ن درورة َ  م (

َ  وام  رةب درم م دمَ ان، وةردا دةطوم  (ر) 

)  انَوةى م (زةر ،لم ،ر) انَى مَ١٩٥٨ – ١٩٤٥)  انَوى م ،(١٩٥١ – 

ؤى مَدمَ   ) دةم رو مل و رى زةر  مو ون١٩٦٥

) دام مَان ٤٠٠) م درو ان  (٧٢٦رة رم دا  درا، ر و وةدا (

)دام مو دى ١٧٤)دام رو رى رؤذ رزام مل ، وة(٣٦٢زةرو مل، (

ى ما طم َوم موى ة درو ا موى طمى .ر وة)٣(مى مر

(رة) زؤرى َ مو طى دوو و موةمى مى (رة) ر زاى ر  و 

) رر ةوةمرد٦٧م ااطر  ش ،اممو ط و َ ى دى دةمط ( 

  وتوة دةراَ داوارةى م َو ،موو م رةب دمَن و مةمط

 ومزا و اوةوودا روم وةى مَ ومرةو داذ ورةط رامرط

 – ١٩٧٥، وةى  ()٤(و موم  رةن و ةت  رةب و وموةى روى ردةن

١٩٨٧ و ااطر ر واى مطَر  ىاممو ط رةىن ذوة دة ذة نرزام (

) َان ون، و وة زؤرى و دامامى ٤٣١٤) طم و، ذرةى َام ردةن (٣٤١ذرةن (

، ر رؤ وةى ن د ذرةى طمةن وموة، روة رى )٥(د ونطوة  ر

)  وةى نردة رةىوةىومة ١٩٨٧ - ١٩٧١مط دم انَو :َ م  وةَردةط (

   اوىم دمدرو روة نن مر ن وردم َذ  ىمط م

  زاران  اَ زؤرة  م  ن ةموةى طدم ام.و

َةَ)٦(.  

  

  

  

                                                   
 . ٥٨روة، ن )٢(
)٣( ،   ناردا وا ا درات ا  ،ل ء  ا  ،٧٠، ص٢٠٠٠  . 
 .٦١ار م، ص )٤(
)٥(َم مةمرة ،  ا ......... واوى مطَر رةب دم  ، وَ وةىر ،٦٤ – ٦٣ . 
 . ٥ – ٤ ا ،   و  و   أ د ااق ، ار ا ، ص )٦(



  ن اَ. ى.    لدر ر .       . ى.  
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٣٣٩                                                                        )٢٠١٧ 

  ب/  رةب دن:

  رةب م ن م دم َازى مَ   دنرة  ن زاراوةى

ر َردن و درودمَ  مَدن ن، روة طر موى رو طمةن، 

 رة  نرة ن و مزراوة رةو دامَ روة ،ون َم مةطرط

. رةدن )١( طر را موة رد و مودا  موةى رةب

ا و دردة اث و َةومم روورووى رد اوةوة َو زاوم موةي 

،راى م  اق ك دواى )٢(رةب  ر َردن و مو ردمما

 دةو مزرامدا  ك ان ودام وةى مَ وةىامرط  و انو اق

 و وا زؤرمَ رد ،ىمطَر ووو م رةب وةى مَ دمدرو

)  موو م ندةو رة ومَ ان ومو ١٩٤٨ (رو ) مدة (

 رى() ون دنرة دن وم َ مدارة وةىومَى دروم )ى )٣ .

  ا نرةذ َ ىطَر  نرد وؤذ مر  ؤذر دم رةب م

   نردة وم ،نومرةب م ن وااطى رن ( ١٩٢٢ةَ٣٧,٣ر  و(%١٩٧٧ 

) و١٣,٣   نرة  ،(%١٩٢٢ ) نةَ٣٩,٣ر)  د دىز  و (%٨٥,٤) نر (%٣,٢ (%

)  د ٤(%)٠,٩().و ١٩٥٨ – ١٩٢٥ ىَ ت ااَ  و  ردة  (

 وى مام َ  راج ىووة وةك مى طوم َم َ  دام  دنرة 

  انَوةى م. ة َم لط َ  ى( ) ة ١٩٦٣ – ١٩٥٨   

َ طَر وم م  دنرة ردةىا دماطرى ر روى زا وةك مَ

، )٥(زاى مل  رى مَان َاق و ر ط َ ردن راطاان و رةَ  ا

)ى و دَل ١٩٨٧ – ١٩٦٣م دا زؤرم  م و دن رةب م   (

 َ دنرة  مةدا روة  امر  زى زؤرىر ددى و  ىام ا َ

  زؤرى موم رَطى موا  ر دردةى رةب دن وت وةك :

ن)، ردى َاون رامطَران  ط   –دن  -زاى َن : وةك طمةم) زى -١

 وام ،انرة زىر ( ) ىوم ،َ  نرة وان ازةىم  ران وَاطر 

)   ١٥٠) َ  ا، وش  رزى مى ر  ا ( ٧٠٠زا  ،ا( 

  َا .

                                                   
)١( ر م٥-٤، ص ا. 
)٢( ،   نص ،ر ال، ا ء  ا ٦١. 
)٣(  زا  ص ، ر ان ، اد أ  ا   ت ، ٣٨٩ – ٣٨٨ط . 
 . ١٩مى ) ، ار ا ، ص – ا  ، ( دك  )٤(
)٥(َ رىم ،( و  و ر)ن ىَ ، در  ،دووة  ، ا ١٩٩٩وة ،

٢٣٧-٢٣٦. 



  دموة طا داون و طرامَ ى موة دامان رَطى (موا)
 

  

 ٣٤٠                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

٢-  ) دواى ر زاىرى١٩٧٥ رىى زوو م (  ،اَ  رة راوَاطر زا 

  روة َ   مى ظم ر وى رةدن وت.

٣-   ط روة ،راوَاطر رط انرةب دام وى لم زاى  ىز امدام

دردةى رةدن امن دوو م دى . رةن  )١(دامام  رى مل رةا

:َ-  

١- . و  ىز وا  وةكى مطَر مزا   ر دموومرةب م  

دامم ة ردةن وةك ن زاى َن، طرطرى مى زرو ك  زاى  -٢

َ)٢(.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
)١( ،وَ وةىر ،( و  و ر)ن ىَ ، در ٢٦٠. 
)٢( ،وةر ن٢٦٣. 



  ن اَ. ى.    لدر ر .       . ى.  
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٣٤١                                                                        )٢٠١٧ 

  

دةر  

    وا طى مطَر موةى مَ ومر دا وةيَ  

:ارةوة ط ى  ىم  

موا زةرو وم رد  رَطى موا  راَ وو و دة زا ر  رَطى  -١

. ا دةذَ ردى ن َت مرط  

زؤرى دامام زام َى و َن و مل و َ (دى رؤذ روورى د) ردن و  -٢

  رد روة ردن ر و َ زةر و ىزا َر امى داماو مزاى م

.   

وم رد  رَطى موا زؤر م زار َل َ َ موى رد  موم َى و َن  -٣

  و مل و  َوة.

٤-   ش ،َا مَ ردى  ىموو م وو َو ذَ  َ اويم دمدرو

َ.موو م رد ااطوةو ردم وى  

درَا وةى مَ اق رَةى رد داو   و رةب زدى دووة  ت  -٥

   رةب ومدةى زَر ا . ١٩٧٧زؤروور  

َطَ  ،واموة رةن دةوم ردةن وم م رو رى رؤذ ر -٦

. طَر اوةرت و مؤذرى ر وا وؤذرى ر ورو  

وى طا رَط و طم ورى رَط ر َوة  ررى دؤ ر  -٧

م   ووور  َذاق و رَ . رة وم  و  

ض َدن و راطا  زؤرى  طممن مو ردمن و َوم رة رن  -٨

  َ ن .

٩-  رة  ومَم َ دمو درو امَ َل و زةوى و زارى دمدا

 ن ور و ااطو ر ردا ر وةى   ،نرة ر نزةو دم

  دةررامم ردةن  زَى ن.

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  دموة طا داون و طرامَ ى موة دامان رَطى (موا)
 

  

 ٣٤٢                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

  َر

  وةىدم  ور ارةوة رةىَ م  دةزام   دا  

  طرَ ى موة دامام رَطى موا . ام ؤى

طم دان ر زة داو رةمَ ى موةى رَطى موا  موة َ  وةك  -١

 و  دموةى و دام  رَوة ذرةى و رَةى رد رار  رةب دة من

  و و َامممى  ذرةى راى ردا رووماوة را وة .

دة ممدم و و موو طمو زةوى و زارة مى  ن رةن دةن  -٢

  وام  َ ا  اوة نر اوةرداط نرة   ردن و  و دا

. ة مَ  

٣-    ىمرامرو ط رةت م وةىدم وةوَ  ك مزرامدا

. ااطدن و ر رةب رى  اوةموودا روم وةى مَ  

  َ ردةوا رمَ اق و رم ر َردن و وان  رووى  -٤

 و دةوم  ماوةرة اوةاأطر وم دمرد   نوةوةم

  ممدم وارةن.

٥-   رةزا م رورو دؤ دم َم دن و  امَ ارى مرزة ةوةمم

ت ارى طا  مك و دا را مروو ر مو ردن و ذرةو 

  رَةى دامام  رَط و رادموةى َاممن.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ن اَ. ى.    لدر ر .       . ى.  
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٣٤٣                                                                        )٢٠١٧ 

  

   روةن

رد وةر  ن  

َ /أ  

١-  ،مَ ،ذ َ ىم ،امَ ىؤذمدوو ر  َ ى وَ ، زادد، م

٢٠٠٤.  

 –ز)َوةَ وو ٨٤٧- ٦٣٧، رة ا ،رةدن ر َردمن ( -٢

  ، ىم ،ر ،مَ ،٢٠٠٨.  

٣- ) َ ى ىذم ،ل  ،رظت، ١٩٢٦ – ١٩١٨ ىم ، شوم  :ز)، و

 ،َو ، ٢٠٠٠.  

 ،زا   ، دامام ر َردن، واوةم مرى  -٤

 ا وةىَ ،مَ ،  ،نرد١٩٩٩.  

اد،   ا و وام  ،ر َردمَ اق و ن، مى ظس،  -٥

 ،َو٢٠٠٩.  

)، مى دةزطى ١٩٠٩ – ١٨٧٦، طران اا ،رك ردة دةوى ما مَان ( -٦

 ،مَ ،ردة  ث و٢٠٠٦.  

٨-  ،  ،روةردة ى وةزارةم ،نرد رى ىاطد ،و ،ر

 ،َو٢٠١٠ .  

٩-   ،  ،ى رةمم :م ،نرد رى ىاط ،و،ر  ،مَ

٢٠٠٨.  

١٠-  ،  ،تؤذى رم ،وم ن رة ىَ اقَ  رد ىَ ،ا  ،

 ،َو٢٠١٠.  

زا، وران ل، م َ مَان ردو مَ اق(َوةك  طاى  -١١

  . ٢٠٠٨ى،  ،( مى 

  ،در، ى ن   ،(  )واوةم مرى  -١٢

  ،دووة  ،ا وةىَ١٩٩.  

١٣-  ،  ،نى ذم ،رة ا  و مم مرة ، ،شوم

َو ،٢٠٠٠ .  

  

  ب/ طظرةن

  .١٩٩٣) ، ٤، راطا مو ام ردن، طظرى  دةو ذرة ( -١

٢-   ىَرذ  نوام  ردو ،ل ،غرة (١٩٩٧دةذ ا رىم رىظ٣، ط (

 ،  ومم١٩٩٧.  



  دموة طا داون و طرامَ ى موة دامان رَطى (موا)
 

  

 ٣٤٤                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

٣-  ، ؤ ، رانرة (طذ ا رىم رىظط ،  ىطَر رد ١وم  ،(١٩٩٩.  

  .١٩٩٨) ، ٨طران ، ؤ ، وم رد رَطى  ، طظرى مرى ا ذرة ( -٤

  .١٩٩٩) ، ١٣طران ؤ ، وم رد رَطى  ، طظرى مرى ا ذرة ( -٥

  .١٩٩٩)، ١١طران ؤ، وم رد  رَطى َ، طظرى مرى ا ذرة( -٦

 ، ا، رةمةم مَوم رةب رَطى موا و ررى ر َى  -٧

  .٢٠٠٥)، ١موة دامان، طظرى مرى ا ذرة (

٨-  ، رىم رىظى، طوةم اق و دووراَ مرد ارى ىم ،ا 

  ، ىا وةىَ٢٠٠٠ .  

 ، أ، مَوم رد مو ردة ن، طظرى مرى َوةى  -٩

  .٢٠٠٢)  ٢ا، ذرة (

  .١٩٩٦)، ٥٧مى، زاد، َى  ن َى موت، طظرى  ذرة (م -١٠

  روة رةن 

 َ /  -  أ

١-   ،راا اا   راى، ام   راا ا ، ن ام ، ا

  .١٩٨٤اد،  –اد 

  .١٩٧٢درا ا ا ا وا، ط اول، -ا ك، ، ااق  -٢

  . ،٢٠١٠ن  ، ا  ء ل،  رات اد ا و اد،  -٣

٤-  ،ر   ن اد ،ا و  ، ٢٠٠٠وا ط ،ا ،١٩٩٨ م.  

٥- ط  ت ، زا ، را ن  رات ،ند أ  ا 

 ،ما ،ا٢٠٠٥.  

٧- أ  ، ،ما ط ،ح ا   ،اقن اد أ  وا ا ،

 ،٢٠٠٢أر.  

٨- أ  ، كد ،–  ، ات ادرا  رات ،ن ات اى، درام

 ،م٢٠٠٥ا.  

ا ر:  

١-   مازن اا  ا  د ا ، تدا ، ن م ،

  .١٩٩٩را مى ، ر  ، اد ، اطت ا أ د
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وةَ ى  

ون طم و  رو  داون و طرامرى َى موة دةدةن ، م داون و         

رودؤ و  ،ت      طرامرى َى موة  ر وَا ررى رو دة ر 

       نرامرو ط وةى مَ    وةى ى  ش ر وة ىوامر

َى رم و َوامَ ةران  ت رام ارى طاى  ،رَطى موا وةك            

 و مطَر  َ     َم ووىَ اَدر ووور  َذرى ررَذ  اقَ 

 و موةَ ،اق روورووى داون و طرامر روى َى موة وة،      

    َ  موةردو م وةىةى مَرةو رى ذاووى رر  َر  اوةوَ

  رذةوةمى رةب ذراوة.

                َاق دادةمَ مطَر ورةط  َ واى مطَر  وةدا   مط

رذ َ رووو زؤر طرامرى َ ى موةا دوة، ش   دموةى     

ةى مَر         َ انَم َو طط  ش،داطَر  موةرد و م وةى

موان و وام ردةن  رادموةى و َامممى  ذرةو رَةى ردةما      

من و طرامرم     روواوة مو ردم  رَطر  دةر  و َا        

رَطدا  ر  موةى رد و موةم   رذةوةمى رةب اوة ى  ا             

  طم طورةى و َوة  موةى و داو.

  

  

ا  

 ان        ،ا وا زا را ظ ا   ول     دور  ات او ا زن ا

         وا ه اب ام  او،ا م   ،و اع اوا  

 اا ا اء درات  . مى ى ت ااق،ا  اع            

  وا ا ا         و ما  ظ  ا  ا و ،

  .ا ا  ىت ادي واا ن اد ا ه  ،ا  

              ا م ن ا    ات ا ا  وا درا   ا ا ان ا

              دن ا د و  ف وذ ،ا ات ا ا    اقا  

              ا ا  وا ه ا ب تم   ا  ادت ا  ،ىت اوا

    و  ا ت. واا   ديا ا       ات وذت واا  

  ط ض ا ا ا اع.

  

  

  



  دموة طا داون و طرامَ ى موة دامان رَطى (موا)
 

  

 ٣٤٦                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

  

Summary 
       All countries take a great interest in distribution and changes of nationality structure, because 
distribution and changes of nationality structure impact upon internal&external situations of that 
country, especially in political aspect. This matter pushed the research workers of geography 
especially political geography concentrate in their researches on distribution and changes of 
nationality structure. Mosul is a second biggest governorate in Iraq; its population has been changed 
in such way that can be noticed clearly especially in period of the Baathes. This change cause to 
corrupt the balance of population in this governorate for the benefit of the Arab nation while harm 
to Kurd nation and became more difficult for Kurds to correction these changes and return their 
rights, at that time made more difficulties between Arabs and in this governorate. Importance of this 
research is to correct this corruption and showing the acts of the Arab Regime Authorities against 
the Kurds nation In Iraq like Arabization of Iraqi Kurdistan that has been adopted by the successive 
Arab Regime Authorities in Iraq in an accurate plan. 

 


