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) م انَم امرى ر امدام و ى٢٠١٢ – ١٩٨٧ط(  

  "َوةك  طاى دامان" 

  

                       رَ رؤ رةلَ طد.ران    

                                                                                                           ىزام  

   

َ  

  

     َوة ىط و اندام مى و طم ى ، م  و ىط

ان ردامَزةط رة ىط ،امدام   وازى َانم رةىوان ذدا دن و 

  . دراوداوة

    َ ىوموة  ووىران  ىطدام ، و ىو ط طرطن امورةط 

 دووان و داوان ةىَر ان م َووازى  وةَ طرامرش دةطر ة، وة

َ   َةد كةَ ، ررىطزؤر ام  زوو زىى زؤر داط و رى 

دووة،ردرو ش  امَ  و ىط ر  انرةى دامذ ومدى زَة رز 

  .راورد موم دةورور وة َموى

    مطَ وة َم وة خ ر ور  اط ارى اندام َو،تة  

و ىط و ،امدام رى رو وةك ام مرة وى م رَةى ىط و 

 دامام ذرةى زدوم ر ررى زؤرى وة ا ى دؤش  وم رزة،

  دةَ. طورة ررو وارة ةا دؤ  درودووة، ردةوام وةَ موى

  َ  رة وة دةر رطمرى امط امى دام ىط 

مك م ةمارةن  دامم  و وار وةى   َاوة،ر ووة

َم  رَ ىط و .رةدا   

مَ وة َوة ر  طم وةوة (طى و دامام رى رام وةى 

.(رة امرةى دامذ ومدر ز وة رىرى در  

    َوة ن  َدى )وةدم رى وراورد (،وة وةىدم  ىو ط ط

َ ىوم  اموازة وة و وزاى ر راورد وة،ام َطةى  َدة 

َوة م مَوا َرة و َدة م  رت نذة  :  

 .دموةى داو زامرى دا و دةزط ر و ةمارةن -

- َ ام ردام،ةر  ردواى انط وةىن، دؤزواز ىط و ر زادا و 

 وة .اموازة 
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- وة و رومورد ز وةىدمووم َوةو ،راوة َةري رى َر  

َ   ط.وة 

         رةتاردم وةى ََ وةة ط َرذى  امدام )١٩٨٧ (

 و رى رام راوة، وة داى ت  طى  م دن،دة َرةى  ا

 نو )ا)٢٠١٢   ، م رى نواو رةت ىط و امرو دام 

 ذرةى ةى  دن) وةرطاوة ٢٠٢٠َ  – ٢٠١٣(  وةى روة و، ردة زا

امرى دام ر.ام  

   َدة م م َوَ ر دووةن دام ،نكة ار و وةر 

َ ىة ارةوة:  

دووة   :اوة، وةرى) ممم موى َوة(  س وة:  ممم موى  َوةرى

 ،و ومدر ز  نرر ىرام و َذم مرة نن و دم 

َ،ة مام وندا )(، رى رة ،  و  ،نرمرة 

 ،دندووة وةوم ق و نذةوةرى ، َ:  و و ومدةى ز و مط

  ،اندام ومدر ز رىروةرة ومدر ز رىر و و ىط مدا ط

و و طى دامان  طى َ امرى ر ،ةى ذرةى دامان اوة روو دامان

 )ذةى) ٢٠٢٠ .اوة   

  

  : وةرى  وةَ ىوم ممم  

١-١- َ ىووو ر   

   رى رام َودة رى رؤذ َر ةى دةَار ،نرد َ   ىوم

َدادةم دة  رى مط ،وى، َز ك رؤذ  رة َمان ىردوو 

 دةَ   دة دموةى دة َش ر، اىر دةَرَ ةشةرَ و س

 و و م َطىر  َر مرى زامروة  رة َ ) ١( مى ةر،

ر و رى  دةردةو َ اموةر رى َى، وةى ة طوةر َ ؤذواير رى

رى ؤذر و نى دوو دةر  ةش دةورة دراوة، دةةرَ ى ةز ت

 ،وةرةر وةواَل ؤذط  ى رةو ن و رة،  دؤ  رى ورووى 

) ٥٣٦  ١٣"  ٤٩.٢ – ٥٣٦  ١٦"  ٨( م زمى  َ  انم َدةوَ امر رى ؤموة

َ ر و َىدر )٥٤٤  ٥٠" ٥١.٩ – ٥٤٤  ٥٤" ٣٥.٢ر (تؤذ)١(، ر روةرىوو ى طم رة 

 ام ،ش رى ر)٣()٨٨٦٢( دةط زا ط وورى،  ى ر)٢() ) ١٥.٦٥٢ امر رى

)١.٧٢َ زا ى ط ى(%َةَ.  

                                              
(١)https://www،google،iq/maps/@٣٦،٢٥٢٧٠١٥,٤٤،٩٠٣٤٨٣٣,١٣z?hl=en. 

)٢  (رةوام وةزارة، امر رةوام رؤ، ةر ىرى،  مم  ،امرى ر٢٠١٠ (اوةوم). 
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)٣(   ران،  ىاط  كوةَ) امزاى ر َل  امَرة مو 

  ،٢٢٢ل ،٢٠١٢ ،و، َمى ب  ،٢٥ذرة  ،طظرى زامى ، َل)

)١مي ذرة (  

َو ي مَ ىطَر و امزاى ر ةىَط وةَ ىوم َرنرد   

   ةرَ رى /وةر .د, وام اد و أ  ن, ض اق وَ ,اقَ مرد َر و ١ م  وسم َ ىم , رى

 ,َو ,رىمو ٣٩, ل٢٠٠٩ ، 

https://www،google،iq/maps 
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٢-١ - ىرمة اطد  

   انر  َ و ةى )١( َون دةردة  امزاى ر رو امرةى داموةىذ  م

َانم )٢٠١٢ - ١٩٨٧( دووةدو زر ةَ ،  )رةى )١٩٨٧ذ امرى دام امر  م

ذرةن َة رو زدمدووة، رَ ذرةى وة، )٤٩٢٧١زاى رام (س ) ٢٧٧٠٠(

 )١٩٨٧( ر  )٣.٥(ش مى  َس )٩٧٥٦١( ) ط٢٠١٢( امام رى رام د

) ر ز وة راورد  ٥.٤) وا (٢٦٦٢٠٤، و ذرةى دامام زاى رامش وة  (زة

)  راوة، ر ١٩٩١راى  دواى  ،() رى  زدمش دةطرَوة  و ١٩٨٧(

وى ر دام امى دامام زاى ر رة دامام ةىَ) دةردةوَ ر١ى (

َ ،ة وةكة  )١٩٨٧( رَةى امدام امرى ر )ى%) ٥٦.٢ امدام 

  دازة زا دامام رار ر دامام ةىَ) ر١٩٩٧( َ ا وة، ََزاى

 وةى َى ر م رَةي دامام رة   دامام زا ،ى%) ٣٨.٠٩(

)٢٠٠٩)  (و، ٤٤.٠٢َ وةى راورد (% وةىامرو ط وى مر مم  وةَرش دةط

  ،ردةورو مةمط راورد زارى زؤر وم ن ورة  نوارة  َ 

)٢٠١٢َر وةؤن ررةو دا زا امى دام ر امدام ( وة )٣٦.٦%( وا ،

َ) م انَوةى م ر امدام ط ةش ٢٠١٢ – ١٩٨٧ ،وةؤن ررةو دا (

 وةَرو دةط رة ىم َر نرد م وَ ىووةى  اقَ م) وة وةكط - 

 ،دا َرة رى  رى َ دام دةَ َان و رش و رار و رةو)،

 ةوة وم و رطام َرطىم ىووة مط  ردوو ىم )ودةران و م (

 دة ر زاى ةر،مو و دون زاى ر ا ران ر َان،َدا امر زاى

)  َر دووة ور ةَر زا ى ر امةى دامَةى ٢٠١٢ – ١٩٨٧رَر  (

دة،  )١٩٩١(  دواى   راي و  وةَدةطر ز ش %) دازة،١٩،٦(

َر نرةوم  َ دووةن،واَد  وة دزَزؤر وم  زارى َ  

 دةرو روة من ش وة ى وموةى وازى زارى طَل رةن،

مم )رارو م  وا ن ور)(ر دووةش وا (َة ور رةىذ 

امرى دام ررةو ام َزدا َ.  

، و رم زا امطى مى دامام رى ر ةىَر دةرةت، )٢( و َةى      

من و دا ة وة وةى زؤرى م َانم )٢٠١٢-١٩٨٧(، وةى َر م)١٩٨٧ -

  %) وة،٩.٦( زا رم طى راردا%) ٥.٣(طى دامام ر  )١٩٩٧

                                              
)(   ىَرذ َىى مَرط  وةك (مرار)١٩٧٧   ت و دوا١٩٨٦دةر موة طاوة،  

  رادواى ر١٩٩٢ وة ماوة رةدو،   (وا ) ١٩٩٩ م اوة وم رى وةزارة، 

مر ر رةرى وةزارى ذ َ وا ةىَ ن ١٨٦٦ وم ١٦/٢/٢٠٠٥ى وةزارة م اوة، 

 د ةوَ :وام، (ر ىاط  كوةَ) امرى ر امدام َ وةىدم،  ى زامَ

  .(وماوة) ،١٨ل، ٢٠٠٩زامى ،  ,ن
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  )١ى  (

   )( )٢٠١٢ – ١٩٨٧وةى ( ى زار  و زاى رام و رَةى دامامدامام ر

ى دامام ر  َل

امر  

ى دامام زا

امر  

 (%)زا ى ر  

٥٦.٢١  ٤٩٢٧١  ٢٧٧٠٠  ١٩٨٧  

٣٨.٠٩  ١٢٣٠٠٩  ٤٦٨٦١  ١٩٩٧  

٤٤.٠٢  ١٧٠٥١٢  ٧٥٠٧٥  ٢٠٠٩  

٣٦.٦٤  ٢٦٦٢٠٤  ٩٧٥٦١  ٢٠١٢  

  .)١روة/ دةاوة    ى ذرة (    

  

َ) ١ةى(  

  )٢٠١٢ – ١٩٨٧وةى (و زاى رام دامام ر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  ) زا رم ىش طَ ر، ٤.٢ ىط  ةرز (%رش دةطَوة  رة و 

رام رار و زاددم زؤرى موم ر  َوام طةوة ردم ر َى

رو مم وا و اررم مد، راى   زؤرى ذرة ردن، دوار

 انم َىرذ َ رَةى طى دامام رو زا وةىو وةدا،  دانمدرو زؤر 

                                              
)(و ىرةى طو دةرواو و دةر رى وم  وةَردةط وة  دمررى د،  روة

)  ٢٠٠٩دردم ( ،)١٠) َل  م  وةوة وة وةى زؤرى رذَن َاا (١٠دردم وةى (

) دوا وةى ٢٠١٢دردم (، )  ر َراو) ؤى طرؤ زىوم داى 

وةَ. 

)١( ذرة ى .  ةى َروة/ رى             
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م )٢٠٠٩-١٩٩٧( ،ةزدا ك رةََةى ر ىط  )و%) ٣.٩ رَةى رم زادا  وة

)ةي ( %)٢.٧َر زا رم امى دامةى طَر ر ىَ وةىة، ٦.٨زدا (%

ش دةطرَوة   وموةى ردؤ ر َردن ط و موى َوة 

ش واد َ زؤر  وارةم ر رَوة  ، ر َرى مو  ت 

 زار َ دم ن ومةموةى طدموةدام ى نةموارةى ط ن و موم

 ،وةامرن ط مورةو م نرة  زا رم ر و امى دامةى طَر

%) وا ١٦) زؤر رزوة  رم زا و  (٢٠١٢ – ٢٠٠٩(م  ىرذ َوةى

%) زدى د، رى ش دةطرَوة  ومَ  زؤر و ١٣.٣راورد وةى َو (

وم ،(وا و مرار)  نم  مزار   وةمَد اوانر 

من ر رزام وت و  َمو  و زةوى، روة رةدان و رةى  دَن دةمد 

 امر وة ردوا ،،،  دم وةرو ذةَل و دمَ ن وةكرة رىدةورو 

  (ا).دردةى طمون 

  )٢ى (

رى ر امى دامطو ام رم  زاى ر ام) م٢٠١٢-١٩٨٧ (  

  طى رم زا  (%)  طى ر (%)  َلوة/

٩.٦  ٥.٣   ١٩٩٧ – ١٩٨٧  

٢.٧  ٣.٩    ٢٠٠٩ – ١٩٩٧  

١٦  ٩.١   ٢٠١٢ – ٢٠٠٩  

٦.٩  ٥.١    ٢٠١٢ – ١٩٨٧  

                 وة/ ررَنة َاوندةر    ى رة١( ذ(  

    

رَمة ىى طم اندام َرم  وَ َاوندةر)٤( :  

   �	 = 	���١

�٠

�
− ١� × ١٠٠ 

r ر =َةى ىط م  

P١  =َرذ دوا انرةى دامىذ  

P٠ َرذ  انرةى دامى= ذ   

t  = وةىَانم دوو َرذ  

    َوةى م ان م )٢٠١٢-١٩٨٧(، رَةى ر و رم رَة ور راورد  وةى 

َو ،زىدا َر رَةى ىر ط ٥,١( ط (%و رم )ش ،%)٦.٩ ردةطَو  

روةىطام َزؤر   َد،نم را و دواى َر ى مرد وةدواى ط 

                                              
  .٢٩١ص  ،١٩٨٨ ،ا ،دار ا  وا، ا ان ،ط دي ا،د)  ٤( 
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م رزى ،١٩٩١ ىط رم ررا ىر ط ردةطَوة  وردوو دةر ىم 

رارووا م و ،داوة ر وةى َانم م )٢٠١٢- ٢٠٠٩(، رَةى رو ىط رم 

َ موة وراورد َر  ،ة وة وىر وةومرز رَةى ىر ط 

)٩.١%ر  ررا وة (َةى )١٦%دا روة و وا ،زا رم (َةى  ىرط امدام 

)٥.٢ (% امى دامةى طَو رزا رم) و، ،  ،%)١٣.٣شَ وةى ررا دووة دىز

روة ن وةدا رَةى ر )٤.٧ر راورد وة (%َةى رم  )دووة٥  (%،  ش

ردةطَوة  وم زارى زؤر روو مرط روة ،نرى ممام  مر

َدة  ر  ر رى زؤرىر مَة .و  

َةى )٢(  

رى ر امى دامطو ام رم  زاى ر ام) م٢٠١٢-١٩٨٧ (  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

           

                          َ رى /وةر،ةى   ى رة٢( ذ(  

٣-١ -  رمزةةط ومدز و  

  رط ردةوا  ر ، وو داز  اندام،ارام َ مط  

رامطَوزى م ىةم شان دا ون وة ودم ،   و و دةىز وا

رة َدةذَدر، ردة  ر رى ةوان، طى دام  وازى َانم وندا و 

 امطر  ر ، َدامان وارةى ر رم م و زدةى، وةدة َدن

ماطد ، وام َى )رى و م (ش َ م رطررى ام و 

 و َووى)٥(، َ وة  َاق و َر نرد  َر و ورد رََ  رةى 

ش ر موم  رذ َزةو  ،دام(اءات ا) ردة زن  رة

                                              
)٥(   زا،   امدام َر مرد َاق، ماوةو رىم َوةى 

ا نرد، َم، ٥١ل ،١٩٩٩. 

% 

 

 وة/َل

 

% 
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  ،ووََة َ دواى طَدم ىرم )وتم  (راك ررا ١٩٩٧، 

 ركد ادةرى وا وداَ اقان روة ما َ ،ر    ى

رمَ وة  رى درو دوان ،وةدرو م َزؤر  دواى دم مام 

َ،نمام نموةوة ممر م  را نممم  ش ،،،،وتى م و

 َودة وم َنوة ، وةوردمووم ى دةرى زرى  ط امدام و

ر،ام َةدا َ ىوم دن دة ون و دا ردةىد  سوة َةى :  

  داون    -١ - ٣-١

    ر  ،ذ ردةو د امرةى دامذ ومدز و ى وندااى ةةم 

 ؤظموة و  رةزوو ةمى دم ر ،  ؤظموة دى و زو

٦(م( ، ،ردةوا وندا رَزةط رة و مط  َدادةم رىر َدة 

 و  رودؤ وازى: طمن  ر َم زادةى ، ش)٧(طى دامان ر

  ،تدةو ارىر و  ىودَ و ىَ و ؤى ر و مرو رى

   دن ورد ممم رؤ وندا  وندط و زَ ،انرةى دامذ و ى 

 و َوى  )رَةى ون طدا (َر،  رَةى وامدا َ ناورد 

َراورد دةدا َلط و زار َ ر انو دام دا ، َة:  

  

ر)َةى ون =                                              طدا  ×٨()١٠٠٠(  

  

َ َةدا  ر دة رَةى ط وامدا ر رراورد ام زاى ر،ام  ىدا 

ور و مم دةور مروم  و امرى ر ممم و م  داوان

 رذَ  ،مدةم َداوان اىر ى روام و، َر  رة وةرطوة

  : )٩(  ذةن ا م دة َر َم ر من، ش

١-ا دمي نرة امم  ي ر ندمم، 

٢-  َش زؤر   وندةرةوةي دا ممش ن ر وو دةدةن ي وةي 

  ،م َر ي  و ت  داان

٣- و ك ومنم رم دمر نموةدا ت،  

                                              
)٦(  ,ات ارا ند  رات ,"نا ا  درا" م ء  ا 

,م١٠٦, ص٢٠٠٢ا. 

)٧ ( دة  و وم  زي، نا ا،  دار وا، وا ن ،ا، ١٧ص ،٢٠٠٣. 

)٨( ر م١٤ص ،ا. 

)٩  (ام ل  ا، َو ىطَر ر م ىط اط وةدم، ر ىداب ،م ىَ، 

د ىزام، َو، ٢٧ل ،٢٠٠٧(اوةوم) ,. 

 

 ذرةى داوان َ  دراو

 
 

 ذرةى دامان موةرا َل
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   َ  دا اندام  وم ر رى وم نر م وم َاو رى ود 

ر، رى ر وندا ىموةى مدم روةام  )٢٠١٠ (مرج دام ىوام 

مم دا ،دة َدة ن ت و مر م َ،   ط دمدرو

دة دا نمدةرةوةى م ىوام، ر  وةىومرزىان ؤو، دام م 

 منز ا ش ممن، وومر ومازؤرى ةن  ا وامدووة

َردة نرر ذ.  

   و َةى )٣َون دةردة ( وةى َانم م )٢٠١٢ – ١٩٨٧ر (َةى واندا ن و 

َمدا ة زؤرى ة  ،امرى ر َر وازى وندا  )٢٠٠٧ – 

٢٠١٢)  ة (٤٢.١)  ة وة ن وازى زادا  ،زاردا (زاردا، ١٠.٧ (

ر  ةمرَةر ر  ،وة ة ر راورد َة رزةَم  روة ،ان رو 

) ٤٠.٧( زارا ردا داوان ةىَر) ١٩٨٧(  ر َ،دا  واز رزة دى دةَزا

 ردؤ و  وةَش دةطر وة،) ٢١.٨( زارا م ةَر زا راردا وة،

) ١٩٨٦(   طم  موة  مارر طر وةك وة، وةداَ موى ر مارامى

 اوام ةَطر ش) ١٩٨٧َ ( امدموةى ردوط رى ر د، ذةن َ وةك

 رة ، مةموَى ط ردةورو َون،ما  نرو، ؤم م دَى 

 نومدا وةرز ن َة ردةوا ون ،ار  )دا)١٩٩٢ رَةى واندا 

) ٢٧.٣) ر و (٣٣.١ون زا زدى د، زارا (دا ةىَر داز و َوةى وامى َردا

رش دةط ،زاَوة  و ىرا  دواى ررىا رى  )و،) ١٩٩١ا مدرو 

 نر و  َر نرد  )١٩٩٢ ( دوا َ زؤر   نةمط

َن مرة ون رَوة  ر َىز امو ن  ش ،ون نةمط

َ ر وندا ر ورةىرى طرَ،   )١٩٩٧ (رَةى وندا ر زا و 

 م وة ،(َش دةطر٣٥.٣را، زاش زارا (زا) ٣٨.٤( ط ر رَ زدمدووة

َر:  

-  و دؤ ىر ازراوةىىم ووةى م م ١٩٩٨ -١٩٩٤ َرا ا،رد وووا َ 

ى رك مو ر زؤرى َدم  وة،َ موى وومر و َطمرَ زؤرى

 نن رةَ ،ى ا رى و موةى مَوم رة  رة ش 

  َ.ة ََداوان رى ر ررى وةش

-  روم  ورى و رى وم َر نرد ط ى ووم َوة 

، ش ردةطَوة  دواَ ىَدم رى )٩٨٦ (نةوةم  )دا،)١٩٩٧ 

َ و وةكام (راك ررا وتم) ىرم نذة د ،    رةدوو )٢٠٠٢ (

رَةى وندا رو امزاى ر رةو وةموة م راورد  وةى َ ،و ر ط 

 رةم  ىر  وةَدةطر رى  مموةش  (، َزارا٢٩.٤() و زاش ٣٣.٥(
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دمر وندا)١٠(، رط روةوةىام َ زؤرى َرىط َو ،نرة ش دواى 

ذرة زؤرى طم موى دم ت رةو    ي َ مو رى وةى

َ ،وةر  رةزؤرى  زىةط َون،م  )٢٠٠٢ ( رَةى )٠.٧ (%َدادةم)ش ،)١١ 

دؤر ر وةىم ىؤ َر ،ىرطو  )١٩٩٩ (رَةى ىرطو ز ارا

  زارا.) ١٦.٥( م  دازة) ٢٠٠٢(  ة َ ر ،) وة٤٠.٦(

  )٣ى (

رَةى وندا ر  ر زاى و روةى  امَانم م )زاردا٢٠١٢ – ١٩٨٧ (  

  امر زاى داون ةىَر  امر رى داون ةىَر  َل

٢١.٨  ٤٠.٧  ١٩٨٧  

٢٧.٣  ٣٣.١  ١٩٩٢  

٣٥.٣  ٣٨.٤  ١٩٩٧  

٢٩.٤  ٣٣.٥  ٢٠٠٢  

٢٢.٦  ١٨.٤  ٢٠٠٧  

٣٣.٣  ٦٠.٥  ٢٠١٢  

َ٢٨.٢  ٣٧.٤  ا  

 )١روة/ دةاوة    ى (           

  

َةى )٣(  

رَةى وندا ر  ر زاى و روةى ام َانم م )زاردا٢٠١٢ – ١٩٨٧ (  

  

  

  

  

  

-  

  

  

  

  

                                              
)١٠  (   ، ر رى دمط) ر ةَد ر-(مو دةرَ،   ماوةو

 .٥١ل ،٢٠٠٥ ،َم ،ك)،ن،ورى (ى

)١١(  د ةوَ، وَ وةىر، ٣٠ل. 

 َ رى /وةرةى.  ) ى ١(  

 



  رَ رؤ رةَل      طد.ران 
 

  

 راى ررى زامظط Vol.3  No.7 (2016)                                                                                               ٩١٧ 

رةرزؤرى اى رَةى وةشوم  ن م َو رَوةوم ةى زارا )وة،) ١.٧ 

و مى ذةن د رون  موموةى  رزوة، )١٢(زارا) ٢(  دوا وةى

رَةى وندا داوةو.  

  ر  روةَة  )رو) ٢٠٠٧ زا َزدا نور وة ،ة  ،ر 

َر رَةى وندا  )١٨.٤ (،زارا ش راورد َ وةىو رَة ) زارا١٥.١ (

زادا ر ،دووةَة  زارا)٢٢.٦ (، وة ش راورد  )٢٠٠٢ (رَةى )زارا) ٤.٢ 

  : وةَدةطر ردا  زؤرةش موموة  رى دازة،

- روةىطو ام رةىزؤرةى ذ  كر   دواَ دمزاد اقى   )دا،٢٠٠٣( 

- رض و ط ومردةواوةىام  مرة َوو َم  مون. م 

- َ ىوم مط  ومردةواوة  ،ةرانم ش رىر َر دة 

 ورطى. ةىَر موةى

ر   رَةى واندا  )٢٠١٢ (رَةى ر زا و وةمرز َر ر  ط

)٦٠.٥زارا، ر (َة زادا وة  )٣٣.٣ (،زارا رَةى واندا ردا  )راورد ٢٠١٢ (

) ٤٢.١( زارا دا دوو انم  َداوان ةىَوازى ر  دووة، زدى زؤر) ٢٠٠٧(  طَل

  زؤرةش واز ، وة) ١٠.٧( زارا م  وة،  واز زا  ، وة

   : طمن وةَدةطر ر َم ر

-  كموةى مدم) ٢٠١٠ا ن وا) و ت (ون (رى ر،ام 

َاو و رى  دا ىروارةوة زؤر  دواى ش ،ام وندا  

ماون، مر م  ش م   )٢٠١٠ (رى وندا )٣٦٠٠ا (،وة 

دوا  )٢٠١١ ( )٤٠٤٠(اَل ،وةرز َر   رةذ  )٢٠١٢ ( )٥٠٨٠ (

 .)١٣(ت اوَ ور درى وم ر زددووة، ش

-  ومم  مروم ر دةرةوةى وةك م )اروم  وة ورو واو

رى ر (ر،وةش ام وةىدمدوا  مم  دوا   وندا 

رمر وووم. 

-  دمدةرَر،  ر اَ ر كمم دا َ َدة  مر م 

َ، َ  د رش وا ،ورة مَةى واندا ر ررا زا زؤر َرزوة، 

- َر ر م ىم  ى دواىم  (دةن و) وةىدم ىدواىط َو، َ   

 َومدا  ن ر ،ادةر م رى م ارنن ردة ووى دةم َىا 

 .ررى و ر وموةى رى دا ون مودا ش، امر زاى  ر

                                              
 .روةى َو ن)  ١٢(

)١٣ (رار روم راةَر، م(ونا ن وا) ىم، ىَرط، ٢٠١٣، (اوةوم). 
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 وازى زا رو داون ةىَر اي ( َن دةردةو ٣َدم ى ذرة (     

) ،  ٢٨.٢) ،  زادا ن وة دةط زارا ( ٣٧.٤زارا (دةط ر ر َ زؤرى

َوازى مان ر زا و زارا دةط )٩.٢ ،(روة رَةى واندا ردا َ ي رَةى 

م دا وان ،رزة م  دةَ) :رط رَةى وندا ) زارا٣٠َ (روا ام 

رَة ،رزة رط  َانم )٣٠ – ٢٠َ زارا ( و  ،ةوةمر وة مط رَة ) زارا٢٠ (

َ وا رَة  رذ َدة)١٤( ،(َ واا رَةى دا ون ردا َدة 

َارةى )رََزا دة  ،ةوة (رز ةى َارةى )وةم (.ةوة  

  

  دن:  - ٢- ٣-١

  َدر م و ن، واوةى ذ : ، ذى مدن دووةى ،ؤظ َ،تةط دووة :

 دردة ط دن وموةى ووورمى رؤظ، ا موةى زوو امى وا ىدر َن

،ذ َا ن َىدر  ذى و  ى َ دن روة ، 

مى طان طدام َدادةم و َدة ى وةىوم رةىان ذ١٥(دام( و ،ىم 

م ذارَ زاموم  اى و وا زؤرة رَةى دن ،رزة  ك  

،  دةَ م دن ةىَر رزَ زامن ؤور  و  َش را و مرو زارى

   ا رَةى دن ة  ،وندا   ما وةك  رموودام 

  .)١٦(دةَ ز داون  دن ةىَر وا ردا، و   وة و، رزةو

  و ر ،ؤظر ؤذةوةى وة، زةوىا رى ورةم دن َ،وة  وةم َوة 

َم َم ةوة، وور َي  ارةدا َد دت، زوةى  دةوم ا وةك روة

رَةى دن وة َدة ى وةىومرز رَةى ،نم  وة َدة ى 

ومرةى زؤران، ذش دام ى وةىوم رةى وةدم ١٧(وودةداتر( زام روة ،

ر و دةرَةى دن َوى )رَةى دن ط (َردة، رةىذ دوان تدةردة 

َا راورد َلط ر زار ر اندام  دا و  ََدةة)١٨(:  

  

       رَةى دن ط =                                            ×١٠٠٠   

  

  

  

                                              
)١٤ (  زا، اقَ مرد َر امى دام  ، وَ وةىر، ٥٨ل. 

 .٩٦ص ،ار ا، ا ان ،زي  وم و  دة ،د )١٥(

)١٦(  د ةوَ، وَ وةىر،  ٣٦ل. 

)١٧( م ء  ا ، نا ا  درا، ر ا١١٦ص ،ا. 

 .١٤ص ،ار ا، ا ان ،زي  وم و  دة ،د )١٨(

 ذرةى دووان َ دراو

 ذرةى دامان  موةرا َل

 



  رَ رؤ رةَل      طد.ران 
 

  

 راى ررى زامظط Vol.3  No.7 (2016)                                                                                               ٩١٩ 

   ةَ  َودةردة  رَةى دن رو زاى رام َ و وى دامرزام َم مرة 

) ٢٠١٢ – ١٩٨٧( م انمَ ) وةى٤دةون، وةك  ى ( مرون مة و

زو َزدا زؤرى رى رروةك ام رَةى وندا  َر ،ة وة رَةى دن 

 )١٩٨٧ (رى رزارا ام )٢ (زا و زارا )٠.٨ (،وة وازى وا َنمام زارا )١.٢ (

  ةَوان داوة،  رد رى طمن ز ر   وةَدةطر وة  ش وة،

)١٩٩٢ (َة ور رز ،وة َر رَةى دوام ر زارا ط )ردا) ٣.١را 

رَةى دوام زا زارا ط )ش ،)١.٥ ر وةىومرز  ىران دا ؤم

روةدةط وةى ندوام  نمد، مردة روة وةى م )رة) ٢٠٠٢- ١٩٩٧دوو 

رَةى دووان ،زىوة دا رزؤر ادة َ وة موم َمان رَةى دوام رو زا راوو 

َر  رَةى دوام ر و وة دوو) زارا ط  و و دا١.٣وة ر ،(َةى دوان 

  رى ،) ١.١( زارا  دازى) ٢٠٠٢(  ) ١.٢( زارا ط) ١٩٩٧(  زادا

 دمَمدم دووان رةن  دواى َر  وةَدةطرَ  موموةش

رى وتر مرا .راك       

  )٤ى (

رَةى دووان ر  ر زاى و روةى ام َانم م )زاردا٢٠١٢ – ١٩٨٧ (  

  امدووان زاى ر ةىَر  امدووان رى ر ةىَر  َل

٠.٨  ٢  ١٩٨٧  

١.٥  ٣.١  ١٩٩٢  

١.٢  ١.٣  ١٩٩٧  

١.١  ١.٣  ٢٠٠٢  

١.٣  ٢.٨  ٢٠٠٧  

٠.٧  ١.٣  ٢٠١٢  

َ١.١  ١.٩  ا  

  )١روة/ دةاوة    ى ذرة (           
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  )٤ى (

رَةى دووان ر  ر زاى و روةى ام َانم ) زاردا٢٠١٢ – ١٩٨٧م (  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )٢٠٠٧ (رةدو رَةى دوان وةرز ) زارا ط  ر ز٢.٨ ، (دا ا

) ١.٣طَر ( واز زؤر َةد َمان رو ،زادا  زارا )رى ،) ١.٥  

رطش موةمرزَوة  ا رى ،روم  رى رة دمر وىم دوام 

ةى ى زى رى دووان، وةى  دمو ردا،   درون رى

 )٢٠١٢ (رَةى دن َة ة زؤرزدا  ) زارا زادا وة٠.٧ (،  

رَةى اوةر و وةى ،ةموةر روة رَة ردا زارا )١.٣ زدا  اموة، دة (

َى مواز انو رو زا رَوة   َر م:  

- رى و ر و روم  وةىومرزىرى و ؤان. زامدام 

- َ دمر م  دووان   ومط مر م رى ر.ام 

-  َم و دوام نرة  رى رام   س دادوةرى  )٥٦( دا) ٢٠١٢ (

 ر دووان ةىَش ررى  ر رزوموةى ر ن، َ)١٩(راوة رةت دوو

 زا.  ار

رَةى دن رى رراورد ام مو َوو زؤر ،م َا رَةى دن وةى م 

َانم )زارا (٢٠١٢ – ١٩٨٧ ردا  (زارا ( و) ١.٩ زادا١.١زادا ر وة، وا (َةى دن  زارا

)٠.٦ر  وة ، م ر (َة ردةطَوة :  

- َة و ط دوان نمم اونرم   .زادا 

                                              
)١٩( رار روم ط راةَر، دادوةرى  ، ىَرط ، ٢٧/١/٢٠١٣، (اوةوم). 

 

 )٤روة رى َةر:    ى (
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- َر ،انرةى دامذ ومدز،  رةىدوان ذ رادةَ ك و م َمان ،ن  

َوةوام رةىان ذَل دام َل دووةدش ز رىر وة ر زدا رَةى 

 دن.

-  ىزؤرم دن ىوم َوة دةرةوةى نمم دةدةن. وور 

- ر  ىمو و انرى دام. 

- رى )٩٨٦ (نةوةرةت م  )وتر مرا راك(، ىان زؤردام 

 َ.م ممن را ى وةى  رمن دووةمن

- َ مطدام  رى رَةى دووان ن م ،ارةوةةم وة  َ   

َرا مو  وةمدام    ندووام َرم. 

    َةدا ن َودةردة، ىط  و امر دام زاى و ر،ام   مرة 

 ةرورى ر وةرطاون، وةك  و َدةو مورو دادوةرى،  و مرون  ممو

 طى  زؤر دازى زو  اوة، ذةى و ووماوةوةر) ٢٠١٢-١٩٨٧( انم َم وةى ،)٥(

و رو زادا َةد، َر رَةى ىط و رى رام م  ط 

) ١٥.٦زارا ( )٢٠٠٧(،  )ى )٢٠١٢ط و ر زادا و  وة  رز

َر ة زارا ط )٥٩.٢ (، وازى َانم و دوو وة زارا )٤٣.٦(، ر َة رزة 

َ ردةطَوة   ر دا ماوة ىوم َ،وة َ ى ردةطَوة  ام رزى 

دا ،ون روة َر ى ردةطَوة  وةى دواىدم ىما( ما ن وون (رى 

رد، اموا ون زؤردا  رى دازا رَاَ، ى وم ىمر رو َى 

َوو ،روة وازى رزى و و م  رَةى ىط و ازا َةد، َر  

)١٩٨٧ (م  ىوة ط ة و ط )٢١ (،زارا   )١٩٩٧  وةرز (

  ،)٣٥.٤( زارا ط ر و طى ا) وة، روة٣٤.١َ رز   زارا (

َى اط و زا ) زارا٢١.١َوازى م وا ، (ان َرو ا زا زارا )وة.)٨.٣  

  )٥ى (

زاى ر ر و  ر و ىطوةى ام َانم م )زاردا٢٠١٢ – ١٩٨٧ (  

  امزاى رطى و   امطى و رى ر  َل

٢١  ٣٨.٧  ١٩٨٧  

٢٥.٨  ٣٠  ١٩٩٢  

٣٤.١  ٣٧.١  ١٩٩٧  

٢٨.٣  ٣٢.٢  ٢٠٠٢  

٢١.٣  ١٥.٦  ٢٠٠٧  

٣٢.٦  ٥٩.٢  ٢٠١٢  

َ٢٧.١  )*( ٣٥.٤  ا  

            )  م    اوةدة /وةر٤) و (٣(.  
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           )*( ر َة راورد  زاى ررى و ام َم ن وةدا زارى زؤر ،ةرز

رن ام وةدا )٢٧.١ (رى وةوزارا َم )زارا) ٢٨.٥ وة ن 

ان ط  ،  ام  ا اي (درا  : وام وةدا،

  .٧١، ص٢٠١٢رات اا، ام ،ا ان)، رات  دن 

َةى  )٥(  

زاى ر ر و  ر و ىطوةى ام َانم م )زاردا٢٠١٢ – ١٩٨٧ (  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

       واز زؤرو زو زةدا َمان ىط و ر و زا رام  َانم م )١٩٨٧ -

٢٠١٢(، َمى اط و ر زاش، و نرز راورد  َا َر و ىىطط 

َ،م  وةى م )٢٠٠٢- ١٩٩٨ (ىط و زارا )١٣.٦ (وة)رى )٢٠ ،ردةط رةَوة 

 رزى  وندا و م  دن  ممم  دووان زؤرى َ دمرم و

َ ىوم.وة    

    

  رى رامدامان  ن  ر زدوم و :و رامى رردووة وةرى

   و ومدز:  نمط  َوة دةطر رةوة َ  اندام  

١- ٢ - َذم) رون دن و (ى َ وةَ  :ن ىرطو َة َر مط  

 ن داون ؤى وةى وموةىن و درَزدو دة َم ون،ا ةىَر رزوموةى

، )١٧ ()٢١ – ١٤( م موة  رد ذم م  اَ،) ك  د.(  ذموة،

َ   رو م رىر زؤرى ، َر رو م )١٨ (ا 

                                              
)٢٠ (ء ا  ، (ا اا  درا)  ء، (ردؤ) دت ادرا ،  ، ١، 

م١٥٧ل ،٢٠٠٨ ،ا. 

 .٢٤٧ص ،١٩٧٣ ،اد ،  ،ااق ا (درا ا او ا) ، ك) ٢١(

 

َ رى /وةرةر :  ى رة٥( ذ(  



  رَ رؤ رةَل      طد.ران 
 

  

 راى ررى زامظط Vol.3  No.7 (2016)                                                                                               ٩٢٣ 

دوو م رىرا)  رو٢٨ (ا ا ََوةوة)رى )٢٢ دن ردةى زوود ،

رام ردةوة، د  )٢٠٠٨(دا وط م َ )٢٤-١٦ (  )ى%) ٧٦ نرو 

ََ ،وة )٢٠١٢  ( رَة رزىر  وة طوة)٧٥َ م وط  ،(%  

 وةن ةدا، واَ  )٢٣(وةَ%) ى ورن ٢٥َ) م (٥٠ – ٢٥( م وةى

َودةردة  رَةى ردةىد رو َة زؤر َ ،رزةن ش َر رةر  

رزوةى رومَةى دا وان و ومدو ز.  

  

٢- ٢ -  رىَر امى داماوة زؤروةك زام  : نرد رى و شرام ،م  

َر د رىر وة م اط  ت، درودة َر وة  م

َذم  ن دةداتا م ةوة،ون  ةوة )مر اَل (را  َدادةم 

 نِا ِْاَو ُُْزَْم ُْمْ ِا َْ ََْْوأ اََُو: ( ( )اى طورة دةرَااء( ةر  وةك

ُْْ َن ِ ِا(()٢٤(َذم م روة ،ن دن و دذو و دةدات ر  وم َر  

 دموةى ى  ش دةَ  )٢٥())ا ا  اق أ ال(( دةر َردةا

، َدةرة َون اَل  ز  ش ور ،ةمى ةداندرَ و ق دردةى

روة ر  ورةاي طء( ةاَردة (  ))َو ْنإ ُِْ أ ُِا ِ اَََ ِمُا َطَب  

َِّ ِّاَِء ََْ َوَُ ُرَوََ ْن ُِْ أ َُِْا ََِة ْوأ ََْ أَُْْ َذِ َمْدأ أَُا(()٢٦(َ ،  

: دا دةر َردة) د.خ( رد َ دةت، َل ذم َ ز طورة داى ش

))ا  ا   م ددود اا او)٢٧(ا م ش  ((وم دةدات ز ،

َن ك  ىزؤر ن َ، و و ت ى وودامر نذة د ري 

  ام.رى ر دامان زدوم ر ررن

٣- ٢ - رزى رَةى  () وندا امَدار   : ََل و ،زة  رة ردة وم 

 ر  زاوز َامى ةت  وا دطان، وة  َم و َل

  ،زاوزَى اىر ؤى) ذةFertility  وة  (زارا  دطان وا،

 ةى ،َروة رزى ر)٢٨(ونا و ىذ ة  ) ام ي( زةط  ةوة

                                              
)٢٢(   زا، اقَ مرد َر امى دام  ، وَ وةىر، ٥٩ل.  

رَةى زامرى دةررةى  ،ورَ (زةواج) رى ، رطَى ،دادطى رى  رام ،وةزارة داد)  ٢٣(

)  َرودا ٢٠١٢ - ١٩٩٧(، (اوةوم). 

)٢٤  (أن ااء ،ارة ا، ) ا ٣١(. 

 .٢٥٥ص٢ج ،ون  ط، وت -ا ، ،ا ا،  ا داود ،ا داود ن  ا  اق )  ٢٥(

)٢٦( أن اء ،ارة ا، ) ا ٣(. 

)٢٧  (ا   ا  أ، ا ا، ت اراا ، ا-ن، ١٠ص ،٣ج ،١٩٨٩ ،١. 

ذرة  ،طظرى مرى َوةى ا ،رةوم  و زاوزَي  رَطى َم  ، د)  ٢٨(

)٢٧(، مَ، ١١١ل ،١٩٩٩. 
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َ  م اَر ،اوم وةى رومرز مطَةى  دةَدرذَ)٢٩( ، )٢٠٠٢ (

 وة، ََرةى  ى َى ى%) ٥١( امر رى ) َل٤٥ – ١٥( ن ى َةىَر دةرووة دا

َا ) و١٤ - ٠طر (َةى )٣٨ (%ى  َى ََ،وة روة وط َى ن )َل ٤٦ ز(، 

رَةى )٩.٨ (%ََ،وة ى وام )٦(.   

  )٦ى (

رَةى وط م َرى ر نام  )٢٠٠٢(  

  

  

  

  

                                

    دن ااق، زر اء ام، اات ام وا ا ار روة/

  .٣، ص٢٠٠٢ان  رام   ام ، م ااد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

  

  

٤- ٢ -  رى و رى :  ردى ى و ط تؤذى ر وةمر

َوىمام  رةىذ ان زؤرة َ  نمط    

َا،دم م و َىمام رةىذ ان زؤرة َ  َ و ام 

َدادةم،  َووةى ا َنام نةمط َة رة  رن رةىذ 

ا،ن م وان رن دة ارى ا و ر دةرى َ،ممام روة زؤرى 

                                              
)٢٩(   زا، اقَ مرد َر امى دام  ، وَ وةىر، ٥٩ل. 

  (%) ن َةىَر  طو من

٣٨  ١٤ – ٠  

٥١  ٤٥ – ١٥  

٤٦ ٩.٨  ز  

 

)٦ى (  

رَةى وط م َن رى رام  )٢٠٠٢(  

 

َ رى /وةرة) ى    :٦ر.(  
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 م م ت ش ن، َان،  َرا  طم َ اَل ذرةى

 ر دةوة َر َ،دة َرةم دامام ر ةماموةىر  طممموة،

ادةىر َو مرة و ىران ؤرى و دام نر)٣٠(. 

َ ةمر  رر رى امر  م وةر  ،وة  َش َدم 

  روةى امر ةدرة، َند َر و ر زؤرن دةن، ض ر رةو روة دةورو

َدة اوان وةو  دووةرى واى زؤرامدام  ردوودان  ا

  وة وة، زؤرن ا ش وة زؤر ر دة ن َش  َ،َل

  زؤر َمو دردة  شَ داوة، مَ ةطزىر ى امنَ زؤرى زورةزووى

َمام ىوم َوة .وة       

٥- ٢ - وموة ( زؤروم ق وق واط:( َر ىرطو ن وةك  ومدز 

  ش  َون، دا وموةى  ر َوموة و ق ة َن داوان،

ردةد وة  َزؤر، وندا َدة، َ ىوموةدا  ة نن دةررة

) م وةى٢٠١٢ – ١٩٩٧َ (ة ور رَةى وةوم ،وةرز َر وةى 

م )٢٠٠٢-١٩٩٧ (رَةى وةوم )٤.٨ (%،وة  رَة وةى م )وة) ٢٠٠٧-٢٠٠٢رز  

)٩.٨ر روة ،(%َةى وَر وةومرز وة ردةوا وةم وةى م )٢٠١٢-٢٠٠٧ (

١٣.٨( ط(%، وة َوةى ا م )٢٠١٢-١٩٩٧ (ة  )٨.٨ ،(%ى وام )٧(.  

  )٧ى (

رى ر وةوم ى ورطووةى ام ) م٢٠١٢ – ١٩٩٧(  

وموة ى   وموة  ورطى  َل

  ورطى (%)

٤.٨  ٩٦  ١٩٦٠  ٢٠٠٢ – ١٩٩٧  

٩.٨  ١١٤  ١١٥٨  ٢٠٠٧ – ٢٠٠٢  

١٣.٨  ١٨٦  ١٣٤٧  ٢٠١٢ – ٢٠٠٧  

٨.٨  ١٣٢  ١٤٨٨  ٢٠١٢-١٩٩٧  

  )٢روة/ دةاوة:   ى (        

َداة َودةردة وةوم َة را َرزدة،وة ش ىموةى مومرز 

رَةى وةوم ررا رَةى ،رو  رى  وةىومرز  رَشة رى رام 

  :وام ر َم  وةَطردة

 - َر اث ى ش ،(ىرطو م ) وةك  و د ومم مم َرم 

  .....  . و

  

                                              
)٣٠( م ء  ا ، نا ا  درا، ر ا١١٤ص ،ا،  
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 - َدةةردام  رىرو .نرةو  

 - رى دارا ا.  

 - ر ومىمؤ َ َماارامو ن.    

َةى )٧(  

 رى ر وةوموةى ام )٢٠١٢ - ١٩٩٧(  

) م٢٠١٢ – ١٩٩٧(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  َ وةوم  وةى ىة ردةوا اومدز ىوم َ،وة وا َكة 

َنة دؤر ر وةى موم رَةى وندا ىر ط تدة رى درور ش ،

و.   

  

 ذة َ زؤرن  وةرةم دن ط و موى َرةم دن:  - ٦- ٢

  :وةَ موى و طى ر وة ررن  دة طمن

- َ و) وة مرة ومزؤرراو مر ن و ،،، (ردةوا 

اومدز ش  دووة رواَةى دن ر َرز،وة َ ومدن اى ى 

 ةىَ، وا ووة ر )٣١(وة س) ٥٧( ر َ دا)٢٠١٢ - ٢٠٠٦( م انم َوةى رةموة

دووام رة ناوةر ى٢٢( م (%و دوام رى َ َوة)(. 

                                              
)٣١( رار روم ط را ةَر، دادوةرى ، وَ وةىر. 

)(  نرة دووام رى ى)  وةدةر ةَر  ÷ ر دوام رى ط ى×رى  ،)١٠٠ ى

) م وةى امرى ر نرة دووام٢٠١٢ – ٢٠٠٦)  ة (دوو٣٤٢ (،  دووام رى ط ى 

/ ٢٧/١ ، ر ،ممى ط رام، رَة را ط مرو رار - وام: أ ،) س وة١٥٥٩ر  (

  .روةى َو ، دادوةرى، رَة را ط مرو رار -ب  ،(وماوة)  ،٢٠١٣

% 

)٧روة/ دةاوة:   ى (  
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- روم زاى ،  َ نرة وةودةر  )٢٠٠٢ (َررد  

)٢٣٥٨ ( ،دووة  ) ر َدة م اردىم َ١٥وم ،َ نَران دَ ( و 

 و ونا مو و  َوم) ر و َدة دن وة م ؤَلر ممى

ور رط (َ رى م رز رةذ م نةوم  نة دة 

  .)٣٢(َ موة ى دوان ى%)٩٤) (٢٠٠٦(

- رو ون ودوز  را اوة نوم)( زار مة َر نرد 

ط ى ووم َوة ر روة ،ؤذام    ،ؤظ َ  )٢٢٢٠ (

ر ة   وةرط ،را ،ؤظ َ َى َدة و ر مر 

رةدات)٣٣(ش ر ،َةى دن دت. زدة  

- َ َونم رىر مط  ر رزى و م  ،دن  وةن دةررة

 )٢٠٠٢ (رةى َرَام  )س) ٥.٩ ،وة روة َ  رى نوةم ى(ر)

َر ،ون اث )٢٥ (% ر اونو درو )١.٢ (%نوةم َةى  ،ون روة )٧٣ (%

 زؤرر وة، راور م امر ، م رن )٣٤(ونَ ذوور) ٢ - ١( م  موةن

  ََ.دة دن ش دة نوةك و موةن  زن و دار وم رة ى

- رام  وم ىرى ذ ر،ام َر  َدا ى٣٠٠( م (دو  راو زةوى 

َدة  وزة  وى وةرنو ؤ َدةدر)٣٥(وزة ر ا وةك ،ور ادةَ،  

ذرةى م طاوة  دامان و ذرةى زدوم ،ؤظ، زة مرو ر ررى

َ ، وما رة و م دم َ و و  وةم.ر  

  

  

  

  

  

                                              
)٣٢(  د ةوَ، وَ وةىر،  ٤١-٤٠ل. 

)( ) رطَر زؤرى دة  اوام را رو َل وو ن اد ر زؤر اَ ى (

َدة ر نام روارى، َن دةرد َر مةزار ر ،  مم َوةك دة

دوورة َ ازة مودمش دة َى ،  مرو  رَ رؤذام و مم دة ن مو دةن

روة،  و اوم رى م زةو دم م، وم ذو ررى دة َر مرو ؤظ

َدةروة د ىوام ن َ َر وةى  نددة و  وو مَر،  رىر ةَ ن

  .َةََ و دمَ ةوَوة ،ر مرو ؤظ

)٣٣(  د ةوَ، وةروَ ٤١ل ،ى. 

 .ن روة)  ٣٤(

 .(وماوة) ٢٠١٣ ، زةوى و زار ،رَةرا  رام ،وةزارة َل) ٣٥(
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 ًاندام ومدر ز رىر و و ومدةى ز و مط : امرى ر  

    َةدا س  ىط و )ومدز و (رى ور ر ومدرةى زذ امدام 

 زدوم ر ررى ةدا و طى رام ةدةو روة ، امر رى

  :  وو ر دامان

  طم طى و و ررى ر زدوم دامان  - ١- ٣

طم   رَ وا دامان، ذرةى زدوم ةمَ ةطزةر َ و طى    

َ ىوم ردةد  ،اندام ى طط ومدزوة َر ةوون ر وَة رز 

)  وا و طم و ررى طى و ٨طر ى ى ذرة ( ،دةو َرو

 رىدةظ وةامى دامر ط نادامَوة َودةردة  ، ر وازى زؤرَمة 

ط ) م وةى  ر و٢٠١٢- ١٩٨٧َةد (، َر  )٢٠١٢رى ر (ام 

) و ى٥.٩ط امرةى دامذ ومدر ز دووة ارى زؤر رةذ وة وا (%

رى رام) ومدى ز  ،س (٨١٣٧ (٥٥٤٠و ومدى ز س( وةى  ،وة وة

َى ر ى مط امراورد دام ىط ،و  )٤.٧ و ىط وة، وا (%

 ى%) ١.٢( ىط امرى دام روة  امرز، رش دةط رىَوة :  

- َم  رزةى ىواز وان رةىون ذدا دن و دَة، َر  )دا،)٢٠١٢ 

  .)٣٦( ) دما وة١٢٥) داون رار (٥٦٦٥(

- روةىطام موارة كر و  دواى  )٢٠٠٣)(  (رى ر  زؤر رةذا. امةد  

-  دمَر  وم مط َر ر م وم تدةرةوةى و  ن ود 

  .،  زؤرى   طم وم)٣٧(وة س) ٤٠٨( امر رى وت دةرةوةى  ض) ٢٠٠٢(

-   وةوومرزرار واو مم   زادا رم نزار،م 

رزام رى زةو مم نر و م رىم راورد مرم رةم وم ى و

  .رةوة

  دا)٢٠٠٧(  امطى و رى ر ةىَ ر وة دة ،) ٨َى ذرة (    

ذرة  وا وة،%) ٤.٧(  دامان طى ةىَ%)، ى ر١.٥وة  (و م  دازة

 راورد  )دووة) ٢٠١٢ار ومدز رةىذ امرى دام رام  ة 

)س١٠٨٤ (،  ر َ  ا رى ر امدام و ىطام  م وةى

)(٣.٥) (٢٠١٢ – ١٩٨٧  انى دامط ى ط وة (%٥) ر ومدى ز وة، وا (%٥َ( 

  وة. وة ى )١.٥( و ووة طى ى س)٣.٥(

                                              
)٣٦  (روم وةزارة، رار روم راةَر، ةرةشَ ىمن و ما ن وا ىمم، 

) دةى) ،ن وَرط، (اوةوم). 

)( دووة و نذة ، زا رو امى دامط  َ م، )  انَوةى من ٢٠١٢ – ٢٠٠٢ (

 .وةرطوة

)٣٧(  د ةوَ، وَ وةىر، ٥٣ل.  
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ر م ىرام وو مى طط و نارى دام رام  تدةردة  َؤر 

 – ١٩٨٧( م وةى رَ ام وة ،ر رى دامام ذرةى ر رزدموةى ررى

٢٠١٢ردةوا ( رة  امرةى دامذ  م وةون دادز )ة،) ٢٠٠٧زدا َم  

دوا  )٢٠١٢ (رةوة ذرز  )س) ٥٥٤٠ ش و داوة رز  ،دووةر 

َةى )ش ،)١٠  ى رزى  ىوم وة وة و زؤرى  وة ودم ون و مدا

َ.وة  

  )٨ى (

رَةى ىط و انى دام ىط ان طى دام وندو ز  

رى ر  وةو ىطوةى ام )٢٠١٢ – ١٩٨٧(  

 َل

 

 و ىط

  )٭((%)

  طى دامان

   )٭٭((%)

زدون ى طى 

  )٭٭٭(ووة

١٠١٣  ٥.٤  ٣.٨  ١٩٨٧  

١٠٥١  ٥.٤  ٣  ١٩٩٢  

١٦٩١  ٥.٤  ٣.٧  ١٩٩٧  

١٩١٩  ٤.٧  ٣.٢  ٢٠٠٢  

١٠٨٤  ٤.٧  ١.٥  ٢٠٠٧  

٥٥٤٠  ٤.٧  ٥.٩  ٢٠١٢  

َ٢٠٤٩  ٥  ٣.٥  ا  

      :   اوةدة /وةر  

(%)   زارا ةنَر طر ى ،(َر  ٥ى ذرة ( دةرون امَ ر )٭(   

  ) ١٠( ر دادمن

  و. َى ،(َن ر٢ى ذرة (   دةرون امَ ر )٭٭(   

)،  اطت( دازامن ىَ) و  ر١ ذرامدةوون،   ى ذرة ( )٭٭٭(  

ر)َةى ط و رةى× ىذ    اندام َو ÷ رةى)+ ١٠٠ذ  اندام َو ،وام :

 ،مر ا  ف وا    ،ةة، اا   ،نا ا١٥٢ص ،١٩٨٦.  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
% 
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َةى )٨(  

رَةى ىط و امدامزاى ر ر و ان  امَم)  وةى٢٠١٢ – ١٩٨٧( 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

َةى )١٠(  

  )٢٠١٢ – ١٩٨٧وةى م (ام ى طى ووة رى رزدوم ذرةى دامان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )٨روة دة اوة    ى (

 

% 

 

)٨روة دة اوة    ى ذرة (      
 

َةى )٩(  

رَةى ى طط امر دام زاى و ر وةى  (ام٢٠١٢ – ١٩٨٧(  

).٨روة دة اوة    ى (          
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٢- ٣ - رى ر  انرةى دامى ذ:ام  َدن رَ ماوة و طزام  رةى زام 

 ) ٢٠١٢(   ام،رى ر دامام ذرةى  مدووة َ َداودا، دامان

راوة، ةتى دام رَى ) اندام مزامدامت اطاَ وةرط ،راوة (ا 

%)ة،  ٣داوة و ( ) ٢٠١٢(  ا َرى مرى  اق،َ دامام طى

َ وةرطى اط َانم م )٢٠١٢ – ١٩٨٧َ  (ا رَةى ىو ط ) وةوة، ٥ (%

َ روةى اط و رى ر امداموةى ام م )٢٠١٢ – ١٩٨٧ر  وة (َةى 

)٣.٥(%، َ رزى رَةى نرةى طذ امرى دام ررةوة ام دون ز ،وة رىزام ز 

ى وام )٩ (َ) رة١١ةي ذَر ،(  )رةى) ٢٠١٣ اندام َطةى رَةى ىط 

  س،) ١٠٢٤٣٩(  وة ر طى ) س ذرةى دامان ١٠٠٤٨٧َ(  زددوو%) ٣(

)  امرةى دام و ىى ١٠٠٩٧٥ط  و ىط وة ، وادؤرز س(

  ،رَردادَ امطر و زدون  (س، رةى دامان ردةوا دة٣٤١٤َ (مزدو

 )ى (٢٠١٥ى ط انرةى دام (٣(%، )  ١٠٦٦٠٦) داوةو ،تد دةس ز (س ٦١١٩ (

) ى طى ط  ،تد دة٥زرى ر امى دام(%،وةرةى امان ذدام ) س ١١٢٩٣٨ (

ى  )٢٠١٥(  رةى دامان روة س،) ١٠٤٩٩( زدوم ى دةَوا زد دةت، 

) و ىرز٣.٥ط (% َوة دة )١١١٩٥١ (ى واط و ر َدة ) ومدز س ٧١٩١(

  . ن وةدا

  )٩ى (

َ و ىان و طرةى داماوذ رى رام   )٭(٢٠٢٠ – ٢٠١٢((  

ذرةى دامان    َل

رَةى ى٭٭(%٣( ط((  

  انرةى دامذ

رَةى ى٭٭٭(%٥( ط((  

ر  انرةى دامذَةى  ىط

) و٭٭٭٭(%٣.٥((  

١٠٠٩٧٥  ١٠٢٤٣٩  ١٠٠٤٨٧  ٢٠١٣  

١٠٤٥٠٩  ١٠٧٥٦٠  ١٠٣٥٠١  ٢٠١٤  

١٠٨١٦٦  ١١٢٩٣٨  ١٠٦٦٠٦  ٢٠١٥  

١١١٩٥١  ١١٨٥٨٤  ١٠٩٨٠٤  ٢٠١٦  

١١٥٨٦٩  ١٢٤٥١٣  ١١٣٠٩٨  ٢٠١٧  

١١٩٩٢٤  ١٣٠٧٣٨  ١١٦٤٩٠  ٢٠١٨  

١٢٤١٢١  ١٣٧٢٧٤  ١١٩٩٨٤  ٢٠١٩  

١٢٨٤٦٥  ١٤٤١٣٧  ١٢٣٥٨٣  ٢٠٢٠  
َ رى /وةر   :٭(  ةررى ر امرةى دامذ (ام رَى مزامان دادام )(م تطا َاوةدةر  ، 

)٢٠١٢ر   ،اوةوةرط (َى )ىوةمرى مازم ( و   )رَةى رةى × طان ذدام  َو ÷ رةى)+ ١٠٠دا ذ انم 

َو ،صوام ،ر اا ،مر ا  ف وا    :١٥٢.  

ان ط  ،  ام   :وام٢٠١٢ ،((  اقط دامامَ  طى ةىَر   ط ةىَ)  ر٭٭(

  .٢٢٥ا اي (درا  ا ان)، ار ا، ص

  .)٨%)،    ى  ذرة (٥)  وة  (٢٠١٢ – ١٩٨٧( م وةى وةرطاوة ام) طى دامام رى ر٭٭٭(

  .)٨%)،    ى (٣،٥)  وة  (٢٠١٢ – ١٩٨٧( م وةى وةرطاوة ام) طى و دامام رى ر٭٭٭٭(
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َةى )١١(  

َ امرةى داماوذ رى رام   )٢٠٢٠ – ٢٠١٣(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ز ردةوا رةو زدومَ امذرةى دامام رى ر ،) دا دةردةو٩َى ( ر       

وات،دةر َر  )٢٠٢٠َ ى انرةى دامذ (ى اط امدام َا   )٢٠١٢ (

 )٣ (%اوةدام)  ،١٢٣٥٨٣) م وةى ت ، واد دةس ز (٢٠٢٠- ٢٠١٥) انرةى دام١٦٩٧٧) ذ (

 دامان ذرةى  (%وة، دةردةو ٥َى طى ط دامام ر  (دةت،  س زد

 )٢٠٢٠( َدة )١٤٤١٣٧) م وةى ودز امرةى دامذ س، وا (٢٠٢٠ – ٢٠١٥ ( 

) ٣١١٩٩َ  ،س(ن دةَ  وندز ى رَةى ىط ر ط  )ة زؤر ة،%)٥ز  

َا رَةى ىط امدام َا   )٣ (%اوةدام ، وةى واز ن )٢٠٢٠ – ٢٠١٥ (

) س١٤٢٢٢دةط (.  

 )  اندام و ىى ط ر امدام وم دز روة٣.٥) م وةى ،وة (%٢٠١٥ 

- ٢٠٢٠)  (١٢٨٤٦٥) ومدى ز و ومدز س، وا(س٢٠٢٩٩ ( ،َ وةى  

ذة ومدز امرى دام ر،ام َ وازى َى اىان طدام ردةطَ، َر 

 دامام ذرةى ة،%)٣(  اقَ دامام طى ةىَ)  وةرط ر٢٠٢٠ – ٢٠١٢م ) وةى

 و زوة زؤر وة،%) ٥(  ر طى ةىَزدون ى ر  س،) ٢٦٠٢٢(  وة زدو

٤٦٥٧٦( ط (،س روة ومدز امر دام ى ) و ىوةى ٣.٥ط ن (%

) م٢٠٢٠ – ٢٠١٢)  وة (٣٠٩٠٤َ س، وةك (ةى ) رة١١ذ( َودةردة، ر َىام 

 .دة َامنمَ زؤر وازى دامان زدوم ةى  دامان دم  َداماون

 

 

 

  

).٩روة دة اوة    ى (  
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  دةر

َو شدن ن ووةدم م َوةَ م ط ، ،زام  م 

ى ارةوةدا ذة نمط دة:  

١- ىو اط  ومان و درووةى دامم رة رى َ دةرى رام 

دووة، َ وونر و  دن، روة  دة رموة طم وة  وة،

و ىامندام داوة  اَل زؤر  وةى ،وةمدن  دي ر وةك دة

َ نن، زوةر َن ش دووةوا   رةذَ اومدز ردةوا انى دام ،

َرز و ىط . 

٢- رى ر امدامام َ نرة وةى َ،وةدا ىامدام َ ررىطام 

اطورةى دوة، طردا َر رةى ىامدام  )١٩٨٧)  (وة، ٢٧٧٠٠ (

)  دووةد٩٧٥٦١ز س ( )٢٠١٢(،دا ى وام )٣٦،٥ (رةى ز ىامدووة دامدز ،

 وةى وازوة ط  موة،  ك رة دامام رةى امطر  رمة

م َرذ،ا  رزى ر  ذة ومدز َةى ىان. طدام  

٣- رَةى ىط و امرى دام رراورد ام زاى ررى و ام َم وة، زؤررز 

زارا  انم َ امر رى دامان و طى ةىَر )دا، ر٢٠١٢َ – ١٩٨٧( م وةى

)١٥.٦   ٥٩.٢َ وة، وا (ا رَةى ىط و وة  زارا )٣٥.٤ (،  رَة رزةى 

 رزى  ش دامان، طى ةىَر رزى  طم ذة ام،ر رى دامان طى

رَةى وندا و  دن ردةطَ.وة  

٤- رى ر دن ردةى زوودام ردةوة، د َر  )٢٠١٢(دا وط م َى )١٦ -

٢٤ (  )ى%) ٧٥ نرو ََوةَر ش  ، مط  وةىومرز رَةى 

اون َ وا ومدرةى زذ امرى دام ر.ام  

٥- رزى رَةى ام وندا )( رى روة، زؤر امرز َر  )دا) ٢٠٠٢ 

 ةىَرزى ر وة، ََرةى  ى%) ى ى  ( ) ٥١ََل٤٥ – ١٥( ن ى َةىَر دةرووة

م وط رزى ر َةى دَ ىوم ن دةداتون م ا.وة  

 ردةوا رزوموةداوة، وةدا (موى َطق وازؤروم ق و وموة ( -٦

َر ) م وةى ة نن دةررةر (٢٠٠٧- ٢٠٠٢ (١٠٠) ىرطو (وة ٩.٨وم (

ر  ،وةَةَر وةومرز وة ردةوا  وةى م) ٢٠١٢-٢٠٠٧) ١٣.٨) ط ،(%

 و زددووة وموة%) ٤( شَ) وموة وة، ١٣.٨ك  ()ورط١٠٠وا ر (

 ةىَر موموةى َ دة ر َداودا ة ،َردةواون رزوموةى  روةدا

ا،ون ش رىر َدة ر وةىومم رَةى ى و طط و امرى دام 

ر.ام  

 رَ ام،و رر زؤرى وة ر زدوم ذرةى دامام رى رطى  -٧

)س ى زدوم ووة ٥٨٣٤٠) س (٦٥٧٩٢) ى زدوم (٢٠١٢ – ١٩٨٧( م وةى
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) ومدز  وةر م ض وة، وا٧٤٥٢َو ،داوة و س ( و ومدزؤرةى ز 

  دةدةت. دن م و داون ةىَر رزى ووة، طى ى دامان

٨- َ وةودةر َندم  ة رةىذ امرى دام رام ردةوا وةداومرز 

َدة،  َ َوازى ا ىان طدام رن طرةذ و ىنو طام َرداد، 

َر  )٢٠١٢ (رةىذ امرى دام رام )س)٩٧٥٦١ َ ى  ،وةا ىط 

امدام َا  )٣ (% )٢٠١٢ (رةىاوة، ذدام امرى دام رام  )٢٠٢٠ (َدة 

)١٢٣٥٨٣َ روة ،س( َى اط امرى دام روةى ام )٢٠١٢ – ١٩٨٧)  اوة٥) وةرط (%

 انرةى داموة، ذ )٢٠٢٠ (وة  )١٤٤١٣٧(،س  ىط و  )وة،%) ٣.٥ رةىذ 

امدام دؤ )١٢٨٤٦٥(  )دا.)٢٠٢٠    

  

رناردة  

  ر رؤ م َ،و َوة َامدة  ىرردامارةوة ا رَ زو و تدة:  

١- َ ،انراى دام موةى دادم  ،ن دةزطى داز امة و ورد 

ر،ا م َ ركوة ارى اامدام ط  َ را َ دا و 

  . درو و ورد رى

٢- رَةرى ر راام َ م رط  رَى وةرط م )(ش َ، وات 

رى ر امدام ت رىر و زاما ام نارة و ت.  

٣- وَر  وةىدمر  ىوم َ،وة وةى ردةوا وادا دووان ن و

َر، وا َن وة نرة درو َموة را ،دة  و 

َىوةام رةىى دةران طدام  َدةدر.  

٤- َ  َر نرد َ امدام َوىو َ، رةى ز ؤرى دةرام

ان، روةىدامامةم َدة  ،ة م مدام َمر َ  رى زام اندام 

  .ودا  

٥- َ َم َندر َدا ىوم َوة  دمررةى دذ اون ) 

ا(، َر ،رزةزؤر و ىط  وتن دةر ن م  )وة) ٢٠١٢  

)٥.٩(%. 

٦ .َ نر و رَرامة رىدةظ َ،وة ن  ودا َدا  ووىر دمدا 

وة ردةوا ذرةى دامان دةرو م ارةما، و  َزارى

َ وةومرز.ادا  

  

  

  

  



  رَ رؤ رةَل      طد.ران 
 

  

 راى ررى زامظط Vol.3  No.7 (2016)                                                                                               ٩٣٥ 

ن  

)٢٠١٢-   ١٩٨٧زاي رام وةى مَان م ( ذرةى دامان و ذرةى داون و دم  ر ر) ١ى (  

 :   اوةدة /وةر  

)*) م وةى  نرة  (ن ٢٠١٢ – ١٩٨٧َر   ذة ارةوة ر ،نو دة  ىَر (

:وام ،دة  

)١  ن اد اا ء، م يز اا ،ي ١٩٨٧) وزارة از اا  ،ما  ،

  .١٩٨٨ء، اد، 

  

  ن

  

امرى ر  امزاى ر  

ذرةى 

  دامان

(*)  

  انرةى دامذ

  مةى ا

(**)  

  ذرةى

  داوان

(***)  

ذرةى 

  دووان

ذرةى 

  دامان

(****)  

  انرةى دامذ

  مةى ا

(*****)  

ذرةى 

  داوان

(******)  

ذرةى 

  دووان

٥٧  ١٥١٣  ٦٩٣٠٢  ٧٠٦٦٦) ٧(  ٥٣  ١٠٦٦  ٢٦١٥٤  ٢٧٧٠٠) ١(  ١٩٨٧  

٩٢  ١٤٦٨  ٧٢٦٧٩  ٧٤٦٩٣) ٨(  ٦٢  ١٢٢٤  ٢٨٤٤٧  ٢٩١٩٥) ٢(  ١٩٨٨  

١٥٣  ٣٢٢٣  ٦٦٨٢١  ٧٨٩٥٠  ١٠٢  ١٧٢١  ٢٩٩٨٣  ٣٠٧٧١  ١٩٨٩  

١٥١  ٣١٦٦  ٨١٢٠٠  ٨٣٤٥  ٩٨  ١٨٤٨  ٣١٦٠١  ٣٢٤٣٢  ١٩٩٠  

١٥٧  ٢٤٨٢  ٨٥٨٢٨  ٨٨٢٠٦  ١٢٥  ٩٠٣  ٣٣٣٠٢  ٣٤١٨٣  ١٩٩١  

١٤٢  ٢٤٤٥  ٩٠٧١٩  ٩٣٢٣٣  ١١٢  ١١٦٣  ٣٥١٠٥  ٣٦٠٢٨  ١٩٩٢  

١٢٨  ٣٨٤٢  ٩٥٨٩٠  ٩٨٥٤٧  ٩٥  ١٤٤٣  ٣٧٠٠٠  ٣٧٩٧٣  ١٩٩٣  

٢١٨  ٣٦٨٠  ١٠١٣٥٥  ١٠٤١٦٤  ٩٩  ١٣٩٥  ٣٨٩٩٨  ٤٠٠٣٢  ١٩٩٤  

٩٦  ٣٥٦١  ١٠٧١٣٢  ١١٠١٠١  ٤٥  ١٣٨٢  ٤١١٠٣  ٤٢١٨٤  ١٩٩٥  

١٤٩  ٣٥٦٨  ١١٣٢٣٨  ١١٦٣٧٦  ٦٤  ١٤٦٩  ٤٣٣٢٢  ٤٤٤٦١  ١٩٩٦  

١٤٩  ٤٢٢٨  ١١٩٦٩٢  ١٢٣٠٠٩  ٦٣  ١٧٥٤  ٤٥٦٦١  ٤٦٨٦١  ١٩٩٧  

١٤٦  ٤٤٠١  ١٢٦٥١٤  ١٣٠٠٢٠  ٣٠  ١٩٩٠  ٤٨١٢٦  ٤٩٣٩١  ١٩٩٨  

١٣٥  ٥٧٥٨  ١٣٣٧٢٥  ١٣٧٤٣١  ٣٨  ٢٥٩٥  ٥٠٧٢٤  ٥٢٠٥٨  ١٩٩٩  

١٨٧  ٤٨٩٠  ١٤١٣٤٧  ١٤٥٢٦٤  ١٠٨  ١٨١٣  ٥٣٤٦٣  ٥٤٨٦٩  ٢٠٠٠  

٢٣٣  ٥١٥٣  ١٤٩٤٠٤  ١٥٣٥٤٤  ٩٧  ٢٢٠٠  ٥٦٣٥٠  ٥٧٨٣١  ٢٠٠١  

١٨٠  ٤٦٤٧  ١٥٧٩٨٧) ٩(  ١٦٢٤٣٤  ٨١  ٢٠٠٠  ٥٩٥٧٩  ٦١٣٢٧) ٣(  ٢٠٠٢  

١٨٧  ٤٨٢٣  ١٦٣٠٠٢) ١٠(  ١٦٣٥٧١  ١١٧  ١٧٢٣  ٦٢١٨٥  ٦٣٠٤٤) ٤(  ٢٠٠٣  

٣٦٠  ٥٣٠١  ١٦٤٢٩٣  ١٦٥٠١٥  ١٢٥  ٢٢٧١  ٦٣٩٢٦  ٦٤٨٠٩  ٢٠٠٤  

٤٨٦  ٤٢٨٩  ١٦٥٥٩٢  ١٦٦١٧٠  ١٥٢  ١٨٨٠  ٦٥٧١٦  ٦٦٦٢٣  ٢٠٠٥  

٢٨٢  ٤١٧٩  ١٦٦٧٥١  ١٦٧٣٣٣  ٢٣٢  ١٨٠٢  ٦٧٥٥٥  ٦٨٤٨٨  ٢٠٠٦  

٢٣٢  ٣٨٠٦  ١٦٧٩١٨  ١٦٨٥٠٤  ١٩٥  ١٢٧٩  ٦٩٤٤٦  ٧٠٤٠٥  ٢٠٠٧  

٢٣٢  ٥٦١٠  ١٦٩٠٩٣  ١٦٩٦٨٣  ٢٠٤  ٣٠٠٠  ٧١٣٩٠  ٧٢٣٧٦  ٢٠٠٨  

٢٤٣  ٤٨٤٢  ١٧٠٥١٢) ١١(  ١٧١٣٤١  ٢٠٨  ٢٠٧٨  ٧١٤٣٤  ٧٥٠٧٥) ٥(  ٢٠٠٩  

٢٩١  ٨٣٠٦  ١٨٤٩٢٩  ١٩٨٥١٨  ٢٥٣  ٥٦٠٠  ٦٨٥٢٠  ٨١٩٦٦  ٢٠١٠  

٣٥٨  ٩٨١٣  ٢١٤٢٠٠) ١٢(  ٢٢٩٨٨٣  ٣١٥  ٧٠٧٦  ٨٥٦٩٥  ٨٩٤٢٤) ٦(  ٢٠١١  

١٨١  ٨٢٧٦  ٢٤٨٠٤٣  ٢٦٦٢٠٤  ١٢٥  ٥٦٦٥  ٩٣٤٩٢  ٩٧٥٦١  ٢٠١٢  
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) دةرَاوة،   رَى اطت م (رَى دازامم دامان (٢٠٠١ – ١٩٨٨امان ، وةى م () ذرةى د٢(

 ةى طَر)   و  (رىازم ىوةمم) × وَ  انرةى دام١٠٠÷ ذ  انرةى دامذ +(

:وام    ،وَ ص ،ر اا ،مر ا  ف وا   ١٥٢.  

)٣  ،ند ا  دارات اا  نا  تم ،مء اأ  (٢٠٠٢.(رة ) ،  

)٤)  انرةى دامان ٢٠٠٩ - ٢٠٠٣) ذدام مزامى داَر (.وَ وةىر ن ،اوةَدةر  

)٥  ،ء رام ،ى ا  وا موا  ث  ،ا اد ا ا ا ،وزارة ا (

)٢٠١٠ – ٢٠٠٩.(  

)٦)  انرةى دام٢٠١٢و  ٢٠١١) ذ ،اوةَان دةردام مزامو.)، داَ وةىر ن  

)٧  ن اد اا ء، م يز اا ،١٩٨٧) وزارة ا.ر اا ،  

)٨) م وةى ، انرةى دامان (٢٠٠١ – ١٩٨٨) ذدام مزامى داَر (م تطوةى ار ،اوةَدةر (

  َو.

)٩ (   ،ند ا  دارات اا  نا  تم ،مء ا٢٠٠٢أ.ر اا ،  

)١٠)  انرةى دامو.٢٠٠٩ - ٢٠٠٣) ذَ وةىر ن ،اوةَان دةردام مزامى داَر (  

  ا ا  ،ث  وام وا  ى ا، ار ا.) وزارة ا، ا ا اد ١١(

)١٢)  انرةى دامو.  ٢٠١٢و  ٢٠١١) ذَ وةىر ن ،اوةَان دةردام مزامدا ،(  

امام ر َطَل  َ َى، ) ذرةى دامان  مةى َ دةرَاوة دموةى ذرةى د*(

.َر (دوو) دة دا  

)**:رار روم ط راةَر ،روم اق، وةزارةَ مرد َر (  

  ممى ط رام  ،ر، (وماوة). -أ 

   رطَى، (وماوة). ممى ان و اون، -ب

  ممى َةرةش،  ن ودة، (وماوة). -ج

)*** ،امر ى طمم ،رار روم ط راةَر ،روم اق، وةزارةَ مرد َر (

  روةى َو.

 )****  انرةى دامو.) ذَ ىَن ر ،اوةَدةر َ ةىم  

)*****:رار روم ط راةَر ،روم اق، وةزارةَ مرد َر (  

 مى مرو اررم  ،ر، (وماوة).  - أ

 ر، (وماوة).مى مرو  ،َ     - ب

 مى مرو ر  ،ر، (وماوة).  - ت

 مى مرو  م  ،ر، (وماوة).  - ث

  دادوةرى رام ،رطَى، (وماوة).  - ج

)******راةَر ،روم اق، وةزارةَ مرد َر (:رار روم ط   

 مى مرو اررم ،روةى َو.  - أ

  مى مرو  وا،  ر، (وماوة).  - ب
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  )٢ى (

) م وةى امرى ر وةوم ى ورطو٢٠١٢- ١٩٩٧(  

  

  َل

  ى  ورطى

  ورطى 

ى   وموةق و 

ق و 

وم

  وة

ورطى 

ودادطم  

ورطى 

دةرةوةى دادط  

ومو  ق

  ة

١١١  ٥٥  ٥٦  ٢٤١٣  ١١٤١  ١٢٧٢  ١٩٩٧  

٨٨  ٤٩  ٣٩  ٢٦٢٤  ١٠٣٨  ١٥٨٦  ١٩٩٨  

٨٨  ٥٠  ٣٨  ٢٠٥٩  ٦٦١  ١٣٩٨  ١٩٩٩  

١٣٣  ٦٥  ٦٨  ١٥٥٩  ٦٠١  ٩٥٨  ٢٠٠٠  

٥٨  ٢٠  ٣٨  ١١٤٧  ٤١٥  ٧٣٢  ٢٠٠١  

١٠٧  ٤٠  ٦٧  ٩٨٤  ٢٨١  ٧٠٣  ٢٠٠٢  

٨٣  ٢٧  ٥٦  ٩٤١  ٢١٢  ٧٢٩  ٢٠٠٣  

١٣٤  ٤٧  ٨٧  ١١٧٤  ٢٢٤  ٩٥٠  ٢٠٠٤  

١٠٦  ٣٥  ٧١  ١٢٤٩  ٢١٢  ١٠٣٧  ٢٠٠٥  

١٤١  ٦١  ٨٠  ١٤٤٣  ٢٤٨  ١١٩٥  ٢٠٠٦  

١٤٦  ٦٩  ٧٧  ١٣٩٦  ١٧٨  ١٢١٨  ٢٠٠٧  

١٢٠  ٦٠  ٦٠  ١١٧٩  ١٥٢  ١٠٢٧  ٢٠٠٨  

١٨٩  ٩٢  ٩٧  ١٢٣٤  ١٠٠  ١١٣٤  ٢٠٠٩  

١٩٧  ١٢٤  ٧٣  ١٤٠٠  ___  ١٤٠٠  ٢٠١٠  

١٨٦  ١٠١  ٨٥  ١٢٦٩  ___  ١٢٦٩  ٢٠١١  

٢٧٧  ١٥٩  ١١٨  ١٦٠٨  ١٣٨  ١٤٧٠  ٢٠١٢  

روة/ وةزارة داد، دادطى رى  رام ،رطَى،  رى ورَ (زةواج)، زامرى 

) م وةى َرو ةىَرةى ر٢٠١٢ - ١٩٩٧دةر.(اوةوم) ،دا (  
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  )٣( ى

) م وةى و ىى ط امر زا رو انرةى دامذ وم دو ز و ى٢٠١٢ – ١٩٨٧ط((*)  

زدوم دامام رى رام ى   َل

  طى ووة

زدوم دامام زاى رام ى 

  طى ووة

  طى و  ذ،دامان  وطى   ذ،دامان

١٤٥٦  ٧٠٦٦٦  ١٠١٣  ٢٧٧٠٠  ١٩٨٧  

١٣٧٦  ٧٤٦٩٣  ١١٦٢  ٢٩١٩٥  ١٩٨٨  

٣٠٧٠  ٧٨٩٥٠  ١٦١٩  ٣٠٧٧١  ١٩٨٩  

٣٠١٥  ٨٣٤٥  ١٧٥٠  ٣٢٤٣٢  ١٩٩٠  

٢٣٢٥  ٨٨٢٠٦  ٧٧٨  ٣٤١٨٣  ١٩٩١  

٢٣٠٣  ٩٣٢٣٣  ١٠٥١  ٣٦٠٢٨  ١٩٩٢  

٣٧١٤  ٩٨٥٤٧  ١٣٤٨  ٣٧٩٧٣  ١٩٩٣  

٣٤٦٢  ١٠٤١٦٤  ١٢٩٦  ٤٠٠٣٢  ١٩٩٤  

٣٤٦٥  ١١٠١٠١  ١٣٣٧  ٤٢١٨٤  ١٩٩٥  

٣٤١٩  ١١٦٣٧٦  ١٤٠٥  ٤٤٤٦١  ١٩٩٦  

٤٠٧٩  ١٢٣٠٠٩  ١٦٩١  ٤٦٨٦١  ١٩٩٧  

٤٢٥٥  ١٣٠٠٢٠  ١٩٦٠  ٤٩٣٩١  ١٩٩٨  

٥٦٢٣  ١٣٧٤٣١  ٢٥٥٧  ٥٢٠٥٨  ١٩٩٩  

٤٧٠٣  ١٤٥٢٦٤  ١٧٠٥  ٥٤٨٦٩  ٢٠٠٠  

٤٩٢٠  ١٥٣٥٤٤  ٢١٠٣  ٥٧٨٣١  ٢٠٠١  

٤٤٦٧  ١٦٢٤٣٤  ١٩١٩  ٦١٣٢٧  ٢٠٠٢  

٤٦٣٦  ١٦٣٥٧١  ١٦٠٦  ٦٣٠٤٤  ٢٠٠٣  

٤٩٤١  ١٦٥٠١٥  ٢١٤٦  ٦٤٨٠٩  ٢٠٠٤  

٣٨٠٣  ١٦٦١٧٠  ١٧٢٨  ٦٦٦٢٣  ٢٠٠٥  

٣٨٩٧  ١٦٧٣٣٣  ١٥٧٠  ٦٨٤٨٨  ٢٠٠٦  

٣٥٧٤  ١٦٨٥٠٤  ١٠٨٤  ٧٠٤٠٥  ٢٠٠٧  

٥٣٧٨  ١٦٩٦٨٣  ٢٧٩٦  ٧٢٣٧٦  ٢٠٠٨  

٤٥٩٩  ١٧١٣٤١  ١٨٧٠  ٧٥٠٧٥  ٢٠٠٩  

٨٠١٥  ١٩٨٥١٨  ٥٣٤٧  ٨١٩٦٦  ٢٠١٠  

٩٤٥٥  ٢٢٩٨٨٣  ٦٧٦١  ٨٩٤٢٤  ٢٠١١  

٨٠٩٥  ٢٦٦٢٠٤  ٥٥٤٠  ٩٧٥٦١  ٢٠١٢  

  ) :   اوةدة /وةر*) م وةى انرةى دامرة (٢٠١٢ – ١٩٨٧) ذى ذ    .اوة١) وةرط.( 

- ) م وةى  .وةو ىى ط انرةى دامذ ومد٢٠١٢ – ١٩٨٧ز) و ىةى طَر اَ وةرط .(ان ٣.٥دام مزامى داَر  .(%

)م تطو.اَ وةىر .اوةَدةر ( 
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   روةن

   :روة ردن

َ /أ:  

١-  ان ،، ى ررؤ  اندام ومدا  اط وةدم١٩٥٧( ام-

  .٢٠١٢ ،و ، َمى ،)٢٠٠٦

٢- ،  زا،   ى امدام َر مرد َ،اق ماوةو 

  .١٩٩٩ م َ،ردن، ا وةى َمرى

، ١اد،   أ و وام  ، ر َردمَ اق، َاق و ن، ض -٣

 ،َو ،رىم رى و م  وسم َ ىم٢٠٠٩.  

٤-    ،، َد رة ر )دمرى ط ر-َو دةرم(، 

ماوةو  وَ ،(ى،ن،ك) رى،م ٢٠٠٥.  

٥-  اد ،د، ر  م ارد اط  َاق ردة  ،دا 

ماوةو رىم َوةى ا ،نرد َ،م ٢٠٠٤. 

٦-   ،در، َو رى امدام ومدا، ىم ر،ةم  ، َ ،٢٠٠٨م.  

  ، ،ر ،ن ى َاق، ا ى   ،، َدر -٧

َ رى و ىد ماوةومم امد )٢٠١٢ ،)ك،ن،ى.  

  طظرةن: - ب

١-  ران ،، َرة مو ام  َل زاى رام )َكوة  

  .٢٠١٢ ،و َب، مى  ،٢٥ ذرة ، زامى طظرى ،)ى َلطا

٢-   ،، َ مرد ر ارى ى ىاقم و دورا  ،ىوةرى مظط 

  .٢٠٠٠ م ، َ،) ٢( ذرة ا ،وةى َمرى

٣-   ،د، رمةو  زاوزَي و  َرىط َ،م رىظرى طم َوةى 

،ا رة٢٧( ذ(، َ،م ١٩٩٩.  

  :ةنَ - ث  

١- ، َد، ةو وةىدم َ امرى دام رام )َكوة  ىاط ر(، 

  .)وماوة( ،٢٠٠٩  ،، زامى ن، زام ى َر، مى

٢-   ا ،امل، َر ر م ىط اط وةدمىط َو، ىم 

  .٢٠٠٧ ،و َد، زامى داب، ى َر،

 ن: ن و ماوة م - ت

١- رَراة روم ررا، ىمم )اا ونن و(، َرط،روارى ى ٢٠١٣، 

  .)وماوة(

٢- رَراة ط روم ررا،   ،دادوةرى  َرط،اوة( ،٢٠١٣ ىوم(.  
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٣- رَراة روم ررا، ىمم َ،ةرةش  )ن ،دةو َرطى(، ٢٠١٢، 

  .)وماوة(

٤- رَة را ط روم ررا، ىمم ط ر،ام  ،ر اوة( ،٢٠١٣وم(.  

٥-  ،نو ؤ رى زاموةمم مزا َو – َم –  ، رط ،ك٢٠٠٤د.  

٦- ر رةوام رؤ ،رةوام وةزارة،ى امم ررى ة ر،ام  ،رىم ٢٠١٠، 

  .)وماوة(

٧- ر  رى ىداد، دادط وةزارة،ام َرط،ى  رى َرو )ر ،)زةواجرةى زامى دةر

رَةى َرو  )٢٠١٣ - ١٩٩٧(اوةوم) ،دا(.  

  .وة)وما( ،٢٠١٣ زار، و زةوى  ام،ر  ةرارَ ،وةزارة َل -٨

رة وةر :دووةن  

َ /أ:  

١- ا  ،ءرة ا ،أن اا )٣ا  ،اءرة ا ،( )٣١(.  

  .٢وت، ون  ط، ج -ا داود ن  ا ،  ا داود، ا ا ، ،ا ،اق -٢

٣- ا، ا ،ت اراا  ،ا ا ،  ا  أ- ،ن٣، ج١٩٨٩، ١.  

  .١٩٨٨وا، ا ،ا ان، دار ا   ،ا، ط دي -٤

  .١٩٨٦اف،    و  ر ام ،ا ان   اة، اة،  -٥

٦-  ،ك،  ،اد ،  ،(و اا ا درا) اق ا١٩٧٣ا.  

٧- ان ط ،،  ما    رات ،(نا ا  درا) يا ا 

 ،ما ،ات ارا ند٢٠١٢.  

٨- وم،  ،ن ،وا ا ، ن، دار واا ا ، دة  و  زي٢٠٠٣. 

٩-   ،ء ا،  ء )درا   ،(ردؤ) دت ادرا  ،(ا اا

 ، ١ ،م٢٠٠٨، ا.  

 ا  ء م "درا  ا ان"، رات  دن رات  -١٠

 ،ما ،ا٢٠٠٢ا.  

١١-  حا ،ن،  ،وما ا ،وت ،ا ١٩٨٠دار ا.  

  ن: ن و ماوة م - ب

١-   ،ند ا  دارات اا  نا  تم ،مء اأ ٢٠٠٢(رة ) ،.  

،  ام ، از ١٩٨٧ وزارة ا، از اي ء، م ااد ا ن  -٢

 .١٩٨٨اي ء، اد، 

وزارة ا، ا ا اد ا ا  ،ث  وام وا  ى ا ،ء  -٣

)  ،٢٠١٠ – ٢٠٠٩رام(.  

   َ :َؤمن

١ - https://www،google،٣٦iq/maps/@،٢٥٢٧٠١٥,٤٤،z?hl=en٩٠٣٤٨٣٣,١٣    
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   زم ردى

 ذرةى انم َوازى   دامام، طى رة ةطزَو دامان ر طى   

ط و طى دامان ط  وةموى  ،َ دراوداوة دن و داوان

 ، ورطن امورةوة ط ،ة رش دةطَوة  ىوازو َم ان رَةى 

 دازى زوو  زؤر امرىطر  ى وةى ،دة َ   َدووان و داوان

ى زدوم ذرةى دامان   ، طى و دَ امر رى و طى زؤر

رَة رز ىوم َوة ردةورو موم راورد روة ،َ شوة 

دةر رطمرى امط امى دام ىوة طو ر،اوة  

َ وةى وارَم و  مدام  نارةةم م كم  رَ ىط و 

  ام   .رى ر دامان

   َدة م  َو دووةن دام ،نةَ رك ار و س  

َىة ارةوة:  

َ ىوم ممم  : ،وة ر  ذة :دووة زةةط مرة ىط و 

 و،  طىن  ر  :و رامى ررَ اوة، ( داون و دن) 

:ارة  ةى و مىطام طدام ومدر ز رىر و و .ووراوة امرى ر    

  

  

ا  ا   

     رة  يوا ما   سا ٌ م  صا و أ ن اا  ان

. ة  توا اد ا  قا  

     و ذ ،ا ا  ا وا  ما ا   راا  ت

 ادة وات  ٍ ى وا أت  ا اا   ارع و اض اف  م

 رم ا     ندة از ا ا ادى ا  ،رام  ا ا 

  ا رم  اط اورة.

  اظ  ا ا  فا م  قا) ا ا  تي ظن واا  اتر ا

.رام   نا   وا ما  ت ا ا ن د (تدة واا  

   ف ا   ا ا  وأر ور:   

ول: ار اا (تدة و اا) ا  ا اا رة اا :مر اا ،ا  

ار ا: اب اة  ا  ا، ار اا: ار أ و ا ا وه 

  .رام  ن دةز   

  

  



) م انَم امرى ر امدام و ى٢٠١٢ – ١٩٨٧ط( ....  
 

  

 ٩٤٢                                                                                              راى ررى زامظط Vol.3  No.7 (2016)  

  

Abstract 
   The natural growth of population has its own importance and characteristics 
because it is an essential element in population growth which is the difference 
in the number (rate) of birth and death within a specific period. 
    The population growth in general and the natural growth in particular have 
witnessed a great change in the investigated area. This is due to the difference 
which exists between the rate of birth and death from one year to another. 
This، in turn، has caused a great change and high rises and falls in the natural 
growth in itself has led to a dramatic incrase in the number of inhabitants in 
the investigated area compared to the neighbouring area. 
     This study endeavours to present and explain the changes that have taken 
place in the population growth which are caused by the natural growth (the 
difference between birth and death) so as to pave the way for the concerned 
authorities to deverlop asystem and make plans to arrange and organize the 
natural growth of population in Ranya. 

 


