
  ا.لد  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩)  مم ،(٥٩٥                                                        )   ٢٠١٦ 

  

 زاي  نممط  مرا 

  َوةك  طاي دامان

  د.ا  ل

 يزام  

   روةردة

  

  

  

ض وة و م دامان  زؤري َراوة  ن َةران و رام ارى      

 َ وةامر دام وارى زؤر دن او  وةوة دةطر وةوة ش اندام

 اوو و ىور دوو م  ر  ،ََاودا.دة  

  وةَ ىوم مممط  رؤ ور و دةر وةَ  م

 م ن  َ َ رى رَي وط  ،مممةى طَوةى رم

  ةمارةن  دموةي رَةى  طممن.

    اوةوةر دا ار  وةَ رةوة ى و ط  

 رم مرةم  ةوةمط  نممن وطممط اطي درةى  و ط امرط

  م طمن و رةم دن.

  دا ط  مى ارةوة:مى َ وة

١-   ،دووة َل نمةمدووة و ط ن رز ةَر  وةَ ىوم مممط

 رَة  و من وة ك موم  رَةى دن  مى ن رز رَةى 

    مى ق  رَةى  طممن َا رووي داوة.ردووة 

٢- ) م وةى  وةاَ  ن  نةمط امَ ري ورى را١٩٨٨-١٩٨٧ ،(

  رر رة   ي  طممن و مطراموةن  زَي ن.

   ةىَوةى ردم  ارةوة يردةرا م  دةزام   داوةَ

: وور  زاى  نممط   

ان  ر   ن ت و وةزارة َل و روةم و، وةش  رَى  -١

 م دمدرو  َ وى دمردة  وةَ ىورى م  َاوم

وةرزي دن   و ،ر دام ران  رووي دةردم ر و 

....وي  ش و ي  



 زاي  نممط  مرا.... 
 

  

 ٥٩٦                                                           راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩)  مم ،(٢٠١٦(  

و و رة و م  و طمامى َ  دةردم زارم وة ؤذةى -٢

  ،ندَ ش ور ىم مةمط  ،َر  اَ ىمزار و راوةامم

   رادة زؤر طمةم و مم   َ ؤذةم زارى.

  

:َ  

      ا وة  و  ى ش دوو َدة رة ةَ  انى دام

     َدة َ ض   ري دوو  ي رؤ    

    ض   ري م اوم   ،(دةوَم) دةرة  ي ووم 

 دامام طمةن  ر،  طممن  طمَوة  طم  َن  دامان 

 وةَ  و  ىَ ةداَ وةى . َر  وةَر  ن مط  رةوة 

وة  نرة رىم  مةمط امدام   وةط م ير كردةد 

 و زة طمؤن  ردةوا و َو طممن ض رةوو رةن دةن و طمةمن 

َ دة ،َوةش َة رة   م رى رى و  و 

 ...  نممط   واري زؤر و رى ور ر.راوة 

  داوة  نوةَ م اني داماط ارى ةرامَ رم مرةم

دموة و راظدن و دؤزوةى ر َرةري و ط ن دموةى 

ام.ر َردمَ اق و  مَا زاي  وة ر مو ي و زة وارة

  طمؤن و رؤذ موةرا دوورى ط ض طممن وة.

   طَ  وة ي وةدا دةَوة  ط طورةى وةرووذاموة،  و  

 مرة ن ورا  وةىدم روة ،مةمط م ن وممةى طَوةي رم

 طممن دووة،   وةى َ وة  س   ت  موى 

  َوة.

       اردم مرة:وام وةَردةط َر م    

   موةى رَةى طممن  ردةواَ ،ةك  دَ ذرةى طممن  دةَوة. -١

  َ وةي زام  رةوة  موى َوة. -٢

    َوةدا دة ي وةَ  ر ط   ىر و  رودؤ و ي  وة

ر َردن و زاي دا وة  ي وةى رَةى طى طممن زؤر َوة، 

رَ طممن رَة  دامام زاي َ ة ،َش موم زؤري 

 دا.درووم  اندام ذ مدا دووة  

      ،راوةن طم دي ا روون و َدةر  ط  دا ووةَ 

)م انَوةى م وةى ١٩٥٧٢٠١٠ اوة ش زاي رى و  ةيَار اوة (

َةي َ َوة  ،ررى رَم م و زامرى راوري    دا و ار

  دةزطم ت اوةوة.



  ا.لد  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩)  مم ،(٥٩٧                                                        )   ٢٠١٦ 

     ) م يزم ر دوو ،َو ىطَر رى رؤذ  َودة  زاي-ي ٣٦٥,١٦--٣٥٥,٤٩(

َ ر دوو ر و )َرة٤٤٥,٥٧--٤٤٥,١٥-درى ذ وام)تي -١-)ي رؤذم زا ريرو.(

)٢٠٥٣٢)دة  ،(١٣,٣) امرة دامذ ،َو ىطَر ريى ٩٥٧٤٦%)ي رووم ،(

)٢٢١٦٠)دة  ممس)ي ط٢٣,١رؤةى طَط  زا امي دام ي(% رةدامزي و ذ

)٢٠١٠) وةََرط روي  ،(٦) و ١٣١)م  ن و رامزاي دوو  كر َلط ،ََ مط(

رًطى َم و زام دة وَ و وة  رَطى و َوورة، وة   روورى 

 م  ك َرةزى ذم).ََةَ وكر ىطَر َلط ري ار-٢-.(  

     وةَ ىوم مممط  رؤ ور و دةر وةَ  م

  َ َ رى رَي وط  ،مممةى طَوةى رم م ن

  ةمارةن  دموةي رَةى  طممن.

       اوةوةر دا ار  وةَ رةوة ى و ط  

 رم مرةم  ةوةمط  نممن وطممط اطي درةى  و ط امرط

  م طمن و رةم دن، وة َ   و  و راردةن.

   :وام وة ر و  م رىةر دووَ وةَ  دام  م  

١- مط امو دام زا امواوي دام ىَرذ . نة  

٢-  و ىران و ط رةىذ ان وةي دام م رةىرى دةروزامدا 

....اندام  

٣- .َ رىوزامدا امَ  ت مدةزطدا راممر  َيم دمري مو  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 زاي  نممط  مرا.... 
 

  

 ٥٩٨                                                           راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩)  مم ،(٢٠١٦(  

  )١مى ذرة (

رَطى وَ َةى  ط زاى  

  
 :   اودة:وةرش     -١و مؤ رى زاموةماوى مَر(JHIC) ،  ىم

، ١٩٨٣ا ا  رط ر ااق ادار،     -٢ ).٥٠٠٠٠٠:١رطَى دةظرى َوة ( 

  .)١٠٠٠٠٠:١س (

  



  ا.لد  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩)  مم ،(٥٩٩                                                        )   ٢٠١٦ 

  )  ٢مى ذرة ( 

   َزاي  َ طَةى   رطَم دةورورى

  
   :      ١-  راَر ،دنَو مدموةدام ن، وةزارةرد َر

  ٢٥٠٠٠٠:١وةمدموةو مَدن،

٢ –  ن، وةزارةرد َر ىطَر مةمى طم  راَر ،ىَود َلء

،َو٢٠٠٠٠٠:١، ١٩٩٠  

  

  

:رم مرةم  ةوةمط  نممط  : وةرى  

ض وة و م دامان  زؤري َراوة  ن َةران و رام ارى   

 َ وةامر دام وارى زؤر دن او  وةوة دةطر وةوة ش اندام

  دا.دة  ،ََر  ر دوو موى اوو و او

َة رة ى دامان دةَ دوو ش َ    و ت، َ ةى ي  

  ارةوة:

١ -  : ى دواى  ، ََ  وةََ  نرن دةط َ انا دام ى 

 َن وا دامان  رةدا  موةى َ طمم رةمن دةطرَوة 



 زاي  نممط  مرا.... 
 

  

 ٦٠٠                                                           راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩)  مم ،(٢٠١٦(  

ن م  دواي َم من دةطرَوة  َن وة)زاري دن، َن، 

(...ط)١(.  

مَم ن دةطرن،    دامان   موةي  َ ض:  - ٢

 رةوة  مَان ى  و ض، موة  ر َطر موةَ   دري اوو 

  َو دةر مد  رط   ى َوة دة ،َ)٢(.  

     ىَ ةداَ وةى )ش دوو َدة رة ةَ  

.(دةرة  و وم  

  امؤ ردة دم ري د رم مرةم  نممط 

َدة رم و ممى ط ردوو انَم  رىم وةش رؤاط م نو ،

  ىؤ َد كةَ ،وة ة ورةىط وَ اندا داماو  َلط

  .)٣(طممن  مرةم رم م دةت

   َر ةمر ،رم مرةم   زاى مةمط امدام  رةت

وةدا وردَ وةى ىرة  وة دةدةن ذة  ن  م  ا مردة ن

   طممن َل دواى َل رةي مووة.

)دا م دةدر َى دن  طمةوة  مرةم رم ١دم ى ذرة(  

%)وة، وا و رَة دامام طمةن  َ ن ٢٥,٦-) مي (١٩٨٧- ) ١٩٧٧وةى م

رةوو مرةم رم ن دووة، ش دةر ؤى َان و وَامدم طمةن 

رَوة،  وةى م و راطا طممن  مرى رةن و  زؤرةَن دةط

) ى  وا طراموةى طممن  زَي ن دواى ؤى رار و ٢٠٠٢-١٩٨٧(

)ن طةموةى طدموةدام١٦,٨) م وةى   ،(%ةوة ٢٠١٠-٢٠٠٧مط  دن ى (

َر  نرم ريم ) ةى-٤٤,٥ وم و  وو ش دةر ،دةوةَ دة (%

 م ن  َي َل و رةوو ا راك و ررا وتى مؤ

ةمارةمو وة،    دازرامم زؤرى طممن  و  و َرط و 

مر.ر  

)دا َ ٢رةت  ى دم طممن ر  رطَن، ى ذرة(  

) م وةى  وة ق ىم مةمط  دن ةىَر  ،َوةي ١٩٧٧-١٩٥٧دة و (

) م٢٠١٠-٢٠٠٧) م  ،وة ( -١) ٣٠,٨-%) و وامَ   رةت .ا دواي ك وة(%

) م وةى َ ار رووم ىم مةمط  مى(١٩٨٧-١٩٥٧وةى ٠,٨) م ،وة(%

) م٢٠١٠- ٢٠٠٧)  ز  (٢٢)رةى ذوة،م(%٣مةمط  وةَروة دةط  ش ،( 

                                                
  .٢٨٠، ص١٩٨٦. ورام ،ا ان،   اة،  ١
  .١٩٦،ص٢٠٠٤درا  ا و ات، ا، اة، -. اح إ ، ا ان ٢
  .١٩٧-١٩٦،ل٢٠٠٦)، دةزطى رؤي و ودموةى ردي، ا، ٢٠٠٢-١٩٥٧م .) ا دق  ،طاي داما ٣

  



  ا.لد  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩)  مم ،(٦٠١                                                        )   ٢٠١٦ 

   ، مم مةمط  راوورد وة ان ز زارى و رم ىم

  وةى م مرى رى ن،  دامان مروم ض ن.

   وةى  َوش دةردةر ىم وامَ دم ى ةىَر زؤر رةت م

)٢٠١٠-٢٠٠٧)  ز  (وة دواى ٦٣َردةط م  ردوو وةى  ش ،وة(%

 و دم ى ةىَر رز روة .مَ و َو ارةَ ر دوو وةى

) ز  وةم ى٤١-مَ  ر ش ،وة(% وةزار رووى  نةمط 

  دةطرَوة

  )١ى ذرة (

) م وةى   زاى مممط دم ى ةىَ٢٠١٠- ١٩٥٧ر(  

 (*)رَةى ض وة

٠,٨- ١٩٧٧- ١٩٥٧ 

٢٥,٦- ١٩٨٧-١٩٧٧ 

١٦,٨ ٢٠٠٢-١٩٨٧ 

٤,٨ ٢٠٠٤-٢٠٠٢ 

٨,٨- ٢٠٠٧-٢٠٠٤ 

٤٤,٥- ٢٠١٠-٢٠٠٧ 

  روة/ 

١-    ا ا ،س اا  ،اوزارة ا ،اا ١٩٥٧ا ،اء أر ،

  .٢٥٦-٢٥٠. ص١٩٦١

٢-    ا ا ،أر    ،وزارة ا ، اا را

 اد  ،ار اد، ١٩٧٧ ،ء يز اا  ،٣٤-١٩،ص ١٩٧٨.  

٣-   زرا ا وا مات اا ،مء اا  ،اقن ارد ا

   ن د ، ء ،ار  /اقن ارد٢٨٣-٢٦٦،ص٢٠٠٤. 

  .٢٠١٠ااق، وزارة ا، م ا  ا و ا   ار  ا ردن  -٤

رَةى ى ض=     َاى دةرَم رَةى ى ض   وَى ارةوة اوة:( (*) 

ر دامان رَةى طى مى   –دامام طمةم زا رَةى طى مى  

مى  درات  ا اا ن، رات   - ا ، دك:.وامزادا)

 ،ما ،ات ارا نرد ١١٠،ص٢٠٠٥.  

  

  

  

  

  



 زاي  نممط  مرا.... 
 

  

 ٦٠٢                                                           راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩)  مم ،(٢٠١٦(  

  )٢ى ذرة (

  )٢٠١٠-   ١٩٥٧وةى م (رَةى ى  طممن ر  مم زاى 

  وة

م 

٢٠١٠-٢٠٠٧ ٢٠٠٧-٢٠٠٤ ٢٠٠٤-٢٠٠٢ ٢٠٠٢-١٩٨٧ ١٩٨٧-١٩٧٧ ١٩٧٧- ١٩٥٧ 

 ٢٢,٥ ٢٨,٣- ١٤,٨ ٥,١ ١٩,٤- ٠,٨ مر

 ٣٠,٨- ٣١,٨- ١٤- - - ١- ق

 ٦٣,١ ٦,٧ ٨١,٩ - - - رش

 - - - -٣٦,٨- ٠,٤- ٨,٦ 

 ٣٩,٧- - - - - - َدن

 ٤١,٥- - - - - - ن

  )١روة/ ن روةم ى ذرة(

  

  ) ٣مى ذرة ( 

) م وةي   زاي مم  ر نممط  ةىَ٢٠١٠- ٢٠٠٧ر(  

  
:   / وةر 

                       ٢٥٠٠٠٠:١وةزارة وةدامدمو طَ امرَرا وةمدموةو مَدن،-١ 

٢ - ،َو ىطَر مةمى طم  راَر ،ىَود َلء ٢٠٠٠٠٠:١، ١٩٩٠وةزارة    

  )٢ي ذرة( -  ٣  

  



  ا.لد  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩)  مم ،(٦٠٣                                                        )   ٢٠١٦ 

  

   :ررى ض ر طي دطا طممنوةري دووة

َةدا  زامَ اي و طراممى ر رةى طممم موى َوةدا وة    

  وةى َلط اني دامَرذ مط    نرة انَوةى م 

َرذاَ نزؤر ر و  م)٤( ،  تدةردة  نمامرو ط ىَزؤر و رادة  

  ر ذرةى طممما وة  وةى دوو ردا.

 زاي  طممن دةاَ  ة و  زدون ا ،ش ي ررى    

رى  و   مةرى زدوم ذرةى دامام ،و ى   ي 

 رى زؤر دة  َ زؤر رادة)رة(،)٥ى ذ دم َ ٣ َودا دةردة(

) م انَوةى م  زا مممرةى طى ٢٠١٠-١٩٥٧ذرا نورةط ززودا (

) م وةى َر ،وة وة ونزاي ١٩٧٧- ١٩٥٧  نممى طةى طَر (

)٠,٦) م انَوةى م  ،(%١٩٨٧-١٩٧٧ ةَ  وةَ ىوم مممرةى ط دا(

%) ٢٧- َن دووة رَ رَةى طى طممم زا و وةدا(رةم را

دووة، ش   ا رةوو  مو وة   و َ اق و 

وة ي  و ن طمةم وة َ رة  مودا َ َ دةد، ش 

  ،نَزؤرةط  و ََ ن مون مممط  زؤر رةوةي ذ

)  ر دوو يَرذ درورى مرن ١٩٨٧) و (١٩٧٧م نوى مرةي زؤرذ  ،(

) َ دةَ ٢٠٠٤-٢٠٠٢) و (٢٠٠٢- ١٩٨٧ى م (.  ردوو وة)٤٦-٤٥، ل ٢٠١٠، (،)٦(دامو

%) زدن دووة ك دواي ا، ش ٢٢,٩%) و (٢٠,٥رَةى طي طممم زا رَةى (

َة رة  زاددم زؤرى طمةم موى َوة دواي رار و طراموةى 

  ي طممن  زَي ن دةطرَوة.َ زؤر

   ) موة وة ٢٠١٠-٢٠٠٧) و (٢٠٠٧-٢٠٠٤وم رةوو نممى طةى طَر َدة  (

%) وة،  وموة  ٤٧,٨-%) و  وةي دووةا رَة (٣,٣-وم ،ر  َوةى ا (

وو وووا و وو  و  وى رَةى طي رةى طممن دةر ا رة

  نرة  م ن وةمط  زاري رةوو ا رير  وةَردةط

مرى رةطورةن،   ي وةى ذرة زؤر طممن ض ن و طمةمن 

و و رامى   رةوة ن د م ي وةى ََ.   روو م رةن

) م وةى   زاى  نممرةى طةى (٢٠١٠-١٩٥٧َر ( -ن.٢,٤  (%  

                                                
  .٣٨،ص١٩٩٩، أر، ٣درات   ا ن،  .- ا ، إ ردن ااق ٤
ررى ر دارى . رؤ  ، دام طاي م طمن  زاي  و  ٥

  .٤٢، ل٢٠١٠و -  ،َرةَان،مري َوة و  ، مى ب
 .٤٦- ٤٥. ن روةى َو، ل ٦

  



 زاي  نممط  مرا.... 
 

  

 ٦٠٤                                                           راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩)  مم ،(٢٠١٦(  

  

  )٣ى ذرة(

  )٢٠١٠- ١٩٥٧رَةى طي دامام طمةم زاي   وةى (

 (*)رَةى ط (%)وة

٠,٦ ١٩٧٧- ١٩٥٧ 

٢٧,٢- ١٩٨٧-١٩٧٧ 

٢٠,٥ ٢٠٠٢-١٩٨٧ 

٢٢,٩ ٢٠٠٤-٢٠٠٢ 

٣,٣- ٢٠٠٧-٢٠٠٤ 

٤٧,٨- ٢٠١٠-٢٠٠٧ 

٢,٤- ٢٠١٠- ١٩٥٧ 

  روةن: 

١-    ا ا ،س اا  ،اوزارة ا ،اا ر١٩٥٧ا ،اء أر ،

١٩٦١.  

٢-   ن اد اا ء، م يز اا ،وزارة ا ، اا ر١٩٧٧ا  ،

  .١٩٧٨أر ، از اي ء، اد، 

٣-   ن اد اا ء، م يز اا ،وزارة ا ، اا ر١٩٨٧ا ، 

  .١٩٨٨أر ، از اي ء،اد، 

٤-   زرا ا وا مات اا ،مء اا  ،اقن ارد ا

   ن د ، ء ،ار  /اقن ارد٢٠٠٤. 

اا ، ار ،ء  ، ذا ،د ن ء   ا ردن ااق، وزارة  -٥

  ، مت  رة.٢٠٠٤

٦-   ار   و ا ا  ا م ،اق، وزارة ان ارد ٢٠١٠ا.  

  مَر  انى دامم ىةى طَراوة:(*)رَارةوة دةر ىَو-  

  

 r .م ىةى طَر=  

t  .َرذ ان دووَم م رةىذ=  

p١ .َرذ دوا  انرةى دامذ= 

po . ىَرذ  انرةى دامذ= 

  وام:-   ،نا ا ،دي ا ٢ط ،ا   ، ،٢٩١، ص٢٠٠٠ا.  

  



  ا.لد  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩)  مم ،(٦٠٥                                                        )   ٢٠١٦ 

      م وة دازا مممرةى ط ر ىمامرو ط دمذة يَ روة

َوة  َ  موة  مَوة  م  َواز وة ر َى 

) ك دواي ا ١٩٨٧-١٩٧٧) و(١٩٧٧-١٩٥٧ر دوو وةى ()دا دةردةوَ مى(مر) ٤ذرة(

%) ن دووة ش رةماموةى ا رةوو  و رى و ١٧,٨-%) و (٢,٢-رَةى (

  وةم  ذةن َا.

%) و ٨,٨ام طمةن () دة رَةى طي دام٢٠٠٤-٢٠٠٢) و (٢٠٠٢-  ١٩٨٧ردوو وةى(   

%) ك دواي ا طن دووة ش  م رةوو  مو و طرٍاموةي ٣٢,٩(

) م وةى  ،وةَرن دةط يَز  نممط  وور رةةى ٢٠٠٧-٢٠٠٤ذَر (

َر رم ىم  نممي طةى (ط -رى و ٢٤,٨ رةوو ا  ش دووة (%

زارى  مو و دروم مى ن دةطرَوة، ن َة ا رةوو رى و 

 م وةي نممرةى ط ةىَر ر دةم ىم مةمط  ر زارى

  %) دووة.٢٥,٨-) رَةى (٢٠١٠-٢٠٠٧(

)دا َ دةَ رَةى طممن  وةى م ٤رةت مى ق  ى ذرة(  

%) زدي دووة ش  طراموةى ذرة زؤر  طممن  زَي ٤,١) رَةى (٢٠٠٤-٢٠٠٢(

 ،وةَرن دةط ق دة ىم مةمط  زارى رى و  ا ي 

) م وةىةى (٢٠١٠-٢٠٠٧َر (-دووة.٣٤,١ ن م مممرةى طذ (%  

- ٢٠٠٢( وةى َي  ر ن دا دة رةى طممم مى رش   وةى 

) م و طمام ٢٠٠٢%) زدي دووة ش  وة دةطرَوة    (١٠٠) رَةى (٢٠٠٧

)   ،وم مَ ارةى دة َذ   ان يَرذى ٢٠٠٤م مةمواوي ط (

َو ارةى دة َى ذوام شر) م وةى اَ  ،اون رذ ٢٠١٠-٢٠٠٧وة (

%) دووة، راورد مم  رَة رزة ٦٦,٤-ن َةى مم ي زا رَةى (

 زار دم شَ  ا و وم و رودؤ ا وةش دةر

راو.م مةمط  مرة  

رةت مى  طَل وةى م مَى  ن َةي مم  دوورى   

)دا  دة  َوةى ٤وموةى ذرة دامام طمةم وة  ر َى ذرة (

) م٢٠٠٧-٢٠٠٤ممرةى ط () ةىَر ن٣,١  رة ةَ ش ،دووة ديز (%

 م وةى  ،ن يَز  داوةو مممي طوةى زامرن و طَرذ ا

%) ٤٠,١-) ن َةى موم ي زا ذرةي طممن  مى  رَةى (٢٠١٠-٢٠٠٧(

دووة، ش رةماموة ا  رى و زار ر  طمةن و 

  وم  رةن،  م ي وةى طممن ض ن رةوو رةن.

  

  

  



 زاي  نممط  مرا.... 
 

  

 ٦٠٦                                                           راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩)  مم ،(٢٠١٦(  

  )٤ى ذرة(

 مَرط  ر نةمط امي دامةى طَر) م وة  زاي٢٠١٠- ١٩٥٧(  

  وة

م 

٢٠١٠-٢٠٠٧ ٢٠٠٧-٢٠٠٤ ٢٠٠٤-٢٠٠٢ ٢٠٠٢-١٩٨٧ ١٩٨٧-١٩٧٧ ١٩٧٧- ١٩٥٧ 

 ٢٥,٨- ٢٤,٨- ٣٢,٩ ٨,٨ ١٧,٨- ٢,٢- مر

 ٣٤,١- ٢٨,٣- ٤,١ - - ٠,٤ ق

 ٦٦,٤- ١٠,٢ ١٠٠ - - - رش

 - - - -٤٠,١- ٣,١ ٩,٥ 

 ٤٣- - - - - - َدن

 ٤٤,٨- - - - - - ن

  ).٣روة/ ن روةم ى ذرة(

    ) م وةى ةَ ن مدَ يم ر ٢٠١٠-٢٠٠٧ مممرةى ط (

 (%  دووة، ش ر رةماموةى ا  ري طممن و ا٤٣-رَةى (

 َم م  ندَ ىم ممموةى ط ي م  مرةراو زار

ض ن و طمةمن  ،ََر و رامش وم ي وةى طممم مى ن 

ى طممن  مى مواوو وةى طمةمن َل ن و رووم رةن، ر َرة

) مةى (٢٠١٠-٢٠٠٧َر  (-٤٤,٨)رةى ذ وام .ن  (%٤(  

    ) م وةى  ى و ةدا دةطَ٢٠١٠-١٩٥٧  زاى مةمط امرةى دامذ (

  ََ  وةََ  و  َ  وةَ شوةم و وم وةوم رةوو

ةمط امدام   رة رى ،وة واز ا ي ردةوا  ،وةَرن دةط

رةو  و رى و م  زارررةن ن رةوو ر و ردوطن 

دووة، ش طرام طورةى ر ذرةى دامام طمةما َوة  زاي َ ،ةك 

رةوةى ذم ي .ن  

  

  

  وةري  :َررى ض ر طرام رةى م طمن:

     ،وة دا زاى امرةى دامةوَر ر  ىمرامرو ط ي

َرزي ر ي َر ،نةمرةى ط وةىوم ر وة رىر نممةى ط

 طممن  مري رم و وموةى ذرةى دامام طمةن، رةى طمةن 

 مورةرة ط ةمرةى طدووة، ذ ندن ز رة ةمرةى طش ذ ،وة

َةى و طمامى  رةن  )دا َ دةَ ر٥موة، َةك ى ذرة(

)٢٠٠)  ة (س١٩٥٧)  ةى ٦٥) زش مو دة مممرةى طوة و ذ(%

)٣٣)   ،وم زا مممط ر ٢٠١٠%)ي  َم مو ىاممو ط ةىَر (



  ا.لد  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩)  مم ،(٦٠٧                                                        )   ٢٠١٦ 

%) و ن َةش رَةى طممم زدي دووة ٦٧ ز  ( دة زدي دووة، وة

)  ز  وة٣٧ دةر دة  امن و دامةمرةى طذ  وةومرز  ،(%

 نرة وةممامدام  ى  ورةرة ط َمط م وةىم.وة ك  

) ز  ١٩٥٧)   زاى    (٤٩٩-٢٠٠رةت و طمامى  رةن  دةى (

)دا رَةى طم و دامامى ٢٠١٠%) ة،    (٥٠%)ة و ذرةى دامام مى (٢٩(

ن طةمةى طَر َر وةم)   ١٩   امةى دامَر روة ،(%

%) ة، موةى رَةى طم و دامام  دة دةر  دامام طمةن و ٤٠(

.دة  مةمرةى ط وةىم ن  

مةم  دة م طم (  ،َروةى ذرةى ط٩٩٩ - ٥٠٠ر دةى (   

طرامر و ر رَةى طمةم مة، رَ رَةى طمةم  دة  زاى 

)   رة (١٩٥٧ى ذ  ة، ٥) وةكردا م ىو رامرط َودا دةردة(

)ش ى رومدام طرامرى رَة روةك ى وةوة، ٢٠١٠%) ة،   (َ) ٥,٤ةك رَة

)  َر ،دوة دىوة ز امةى دامَر ر ١٦)  ز وة ١٩%) ةوة .(%

ا طةر  اممو ط رةى  وةَروة دةط  وةش ،ة زؤر امرةى دامة و، ذ ورة

 ؤ  انرةى دامذ وةى ز ى  وةش ،ة ردة اَ مزار ر

   َت.

      )  نامرةى دامذ  ىاممو ط رةتذة ١٠٠٠ ى ن  ة، وةك س ز (

 اودا)   وةَ ىوم  َدة َ١٩٥٧    ،ةم م رة دة  (

)٢٠١٠)   اممط  ةىَو، ر ودةر دا زاى  اممرة ط  ر  (ة و، ١ (%

)  ز امرةى دام٤ذ امى دام رة %)ى  ووة، دةرََ ىزا مةمط

 مرةراو زار م ى ،ورةى طمَى طم ىز مورةط ة دةرمط

  َا.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 زاي  نممط  مرا.... 
 

  

 ٦٠٨                                                           راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩)  مم ،(٢٠١٦(  

  )٥ى ذرة(

) م وةى   زاي مةمرةى ط٢٠١٠- ١٩٥٧(  

دةى 

 رة

٢٠١٠ ٢٠٠٢ ١٩٧٧ ١٩٥٧ 

رَةى 

مط 

رَةى 

 دامان

رَةى 

مط 

رَةى 

 دامان

رَةى 

مط 

رَةى 

 دامان

رَةى 

مط 

رَةى 

 دامان

  ٣٧,١ ٦٧,٧ ٢٩,٦ ٦٣,٤ ٢٢,٥ ٥٤,٩ ٣٣ ٦٥,١ ٢٠٠ 

٣٩,١ ١٨,٧ ٤١,٤ ٢٨,٢ ٥٤,١ ٣٦,٨ ٥١ ٢٩,٥ ٤٩٩-٢٠٠ 

١٩,٤ ٤,٥ ٢٠,٧ ٦,٩ ٢٠ ٦,٣ ١٦ ٥,٤ ٩٩٩-٥٠٠ 

١٠٠٠٤,٤ ٠,٧ ٨,٣ ١,٥ ٣,٤ ٠,٧ - - وز 

 - ٨,٤ - - - ١,٣ - - مزامراوو

ر ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ 

  روة:

١-    ا ا ،س اا  ،اوزارة ا ،اا ر١٩٥٧ا ،اء أر ،

  .٢٥٦-٢٥٠ص. ١٩٦١

٢-    ا ا ،أر    ،وزارة ا ، اا را

  اد  ،اد، ١٩٧٧ار ،ء يز اا  ،٣٤-١٩،ص ١٩٧٨.  

٣- وا مات اا ،مء اا  ،اقن ارد ا  زرا ا 

   ن د ، ء ،ار  /اقن ارد٢٨٣-٢٦٦،ص٢٠٠٤. 

٤-   ار   و ا ا  ا م ،اق، وزارة ان ارد ٢٠١٠ا.  

  

 مم زاى  ى وازى رودؤ رك  طرام رةى طمةم ر      

) رو دةوَ، رَةى و طمامى  رةن  ٦ من وازة، ر  َى ذرة (

)٢٠٠)   رم ىم  ة س (١٩٥٧)  ٧٠) ز مممةى طَة و، ر (% 

)  ا ز ن  ش٣٤دة)    ،ة (%٢٠١٠  امن و دامةمةى طَر (

)   ن طةمةى طَر َر ،دوة  ٦٨دة  امةى دامَو ر (%

)  ز  ش٥٨دة   وةش ،دوة دىز (%  ةوةى طر زؤرةوة  و

 ر َردن طمةم م رى ى داوة،  وادوة دامان  َ ن 

  َوة،وةش رةى طمةن زدن دوة.

) ١٩٥٧ى مر  ()  ن دا  دة  م٤٩٩ – ٢٠٠رةت دةى رة (     

) ٢٠١٠%) ة،    (٤٩%)دا ة، رَةى طممم ز  (٢٥رَةى طمةن مى (

%) وةش ٢٣%)  دوة و رَةى طمةم ط مى (٨رَةى طمةن مى (

 وةَ  و وةىامةمدةدةن. ر  نرة  ردةوا نةمط امدام  

  



  ا.لد  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩)  مم ،(٦٠٩                                                        )   ٢٠١٦ 

  )٦ى ذرة(

) م وةى  نةى مَط  زاى مةمرةى ط٢٠١٠- ١٩٥٧(  

ةرى 

طمةن 

طَةى 

 من

٢٠١٠ ٢٠٠٢ ١٩٧٧ ١٩٥٧ 

رَةى 

مط 

رَةى 

 دامان

رَةى 

مط 

رَةى 

 دامان

رَةى 

مط 

رَةى 

 دامان

رَةى 

مط 

رَةى 

 دامان

مى 

 مر

        

  ٥٨,٨ ٦٧,٥ ٣٨,٩ ٧٥ ٣٠,٩ ٧١ ٣٤,٩ ٧٠,٢ ٢٠٠ 

٢٣,٣ ٨,١ ٢٨,٢ ١٧,٥ ٤٤,٥ ٢٠,٨ ٤٩,٧ ٢٥ ٤٩٩-٢٠٠ 

١٧,٨ ٢,٧ ١٨,٦ ٥ ٢٤,٦ ٦,٢ ١٥,٤ ٤,٨ ٩٩٩-٥٠٠ 

١٠٠٠١٤,٣ ٢,٥ - - - - وز - - 

 - ٢١,٦ - - - ٢ - - مزامراوو

مى 

 ق

        

  ١٩,٣ ٥٢,٤ ١٣,٤ ٤٣,٣ ١٧,١ ٤٤,٥ ٣٠,٥ ٥٨,٥ ٢٠٠ 

٤٩,٢ ٢٨,٦ ٣٤,٥ ٣٣,٤ ٥٠,٧ ٤٤,٥ ٥٢,٤ ٣٥,٤ ٤٩٩-٢٠٠ 

٣١,٤ ٩,٥ ٣٩,١ ٢٠ ٢٥ ٩,٢ ١٧,١ ٦,١ ٩٩٩-٥٠٠ 

١٠٠٠١٣ ٣,٣ ٧,٢ ١,٨ - - وز - - 

 - ٩,٥ - - - = - - مزامراوو

مى 

 رش

        

  ٦٨,٩ ٨٨,٥ ٤٤,٥ ٧٠,٧ ٢٣,٩ ٥٠ - - ٢٠٠ 

٣١,١ ٩,٦ ٥٥,٥ ٢٩,٣ ٦٨,٣ ٤٥,٢ - - ٤٩٩-٢٠٠ 

٧,٨ ٢,٤ - - ٩٩٩-٥٠٠ - - - - 

١٠٠٠وز - - - - - - - - 

 - ١,٩ - - - ٢,٤ - - مزامراوو

مي 

 

        

  ٢٠,٥ ٥٢,٢ ٢٧,٤ ٥٥ - - - - ٢٠٠ 

٥٥,٣ ٣٩,١ ٥٨,٥ ٤٠ - - - - ٤٩٩-٢٠٠ 

٢٤,٢ ٨,٧ ١٤,١ ٥ - - - - ٩٩٩-٥٠٠ 



 زاي  نممط  مرا.... 
 

  

 ٦١٠                                                           راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩)  مم ،(٢٠١٦(  

١٠٠٠وز - - - - - - - - 

 - - - - - - - - مزامراوو

مي 

 ن

        

  ٢٩ ٧٠ - - - - - - ٢٠٠ 

٣١,١ ٢٠ - - - - - - ٤٩٩-٢٠٠ 

٩٩٩-٥٠٠ - - - - - - - - 

١٠٠٠٣٩,٩ ١٠ - - - - - - وز 

 - - - - - - - - مزامراوو

مي 

 َدن

        

  ١٤,٢ ٣٣,٣ - - - - - - ٢٠٠ 

٣٩,٧ ٣٣,٣ - - - - - - ٤٩٩-٢٠٠ 

٤٦,١ ١٦,٦ - - - - - - ٩٩٩-٥٠٠ 

١٠٠٠وز - - - - - - - - 

 - ١٦,٦ - - - - - - مزامراوو

  )٥ن روةم ى ذرة(روة/ 

%) ٥)  مى مر   (١٩٥٧)   (٩٩٩ – ٥٠٠ر طمةم دةى رةى (      

)  ز امةى دامَة، ر١٥)    ،ة (%٢٠١٠)  نةمةى طَدوة، ٢,٧) ر  (%

ةمةى طَر)  ز  دوة.١٧م دىز (%  

وةش  موةى مَى  طمةم  دة و طوروةم وام د دةطرَوة، وةى 

)  دة رة  مى مر ١٩٥٧و زة)    (١٠٠٠وةوة طمةم دةى رة (

 ،ةن م)   ٢٠٠٢)  ز مةمةى طَة، رودةر دواوة (٢ امة، دام (%

)  ش زدة  مةم١٤ط)    ،ة (%٢٠١٠ ،ََو م َون دة دة  (

مو ط رةى وةىم ومممط  وةش دةر.ام  

)دا َ دةَ طمةم دةى رة  ٦رةت مى ق وة ى ذرة(  

)٢٠٠)   (س١٩٥٧)   (٥٩)  ز امةى دامَو ر وم(%٣٥  وة دا(%

) ٢٠١٠)  نةمةى طَ٥٢) رمممو ط (% ) ١٩   َر ش ،دووة ن (%

-٢٠٠ طممن و وم زؤرى زؤرن دةطرَوة،  ر طمةم دةى رة(

٤٩٩)  َودا دةردو ن  (١٩٥٧) ى٣٥) م  ز امةى دامَو ر (%

)٥٢  وم(%)   ردا٢٠١٠را)   وة نةمةى طَن ٢٩) رممةى طَو ر (%

)    وة٤٩  كرةذ امن و داةمط امدام    ى ش (%



  ا.لد  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩)  مم ،(٦١١                                                        )   ٢٠١٦ 

َ َي وم م   ىر م و م  مةمر  ط اوة 

  مى َدن.

%)دا وة و ٦) رَةى طمةن مى(١٩٥٧)  (٩٩٩-٥٠٠روة رةت طمةم دةى (  

)  ز مممةى طَ١٧ر)    وة(%٢٠١٠  ز  دووة دين زةمةى طَر (

)٩ممط (%)  ز  مو ٣١ دةر  ى ش ،دووة ندز (%

زؤرة   ر َردن و طمامى داوة  ذرةى دامام زؤرة و رةن 

.ورةط  

  )  ن زامرةى دامذ  ىاممو ط رةى ر١٠٠٠ (س) ى ١٩٥٧م  (

)  ردوو   وةن موم ق(٢٠٠٢) و (١٩٧٧    ونودةر (ي ٢٠١٠ (

 طممن رةى و طمام وموة وم دةى ارةوةي ن  دةى 

  ). ٦).(وام ى ذرة٩٩٩-٥٠٠(

)  ٢٠١٠ى رش وة م دوو دة  رةى طمةن َا دى دة)   َرةت م

)   ىردوو دة(٤٩٩ -٢٠٠) و (٢٠٠    ىدة مةمةى طَر ،(٢٠١٠  ز (

)٨٨)  ز مممةى طَة و، ر (%رزى ٦٨ ،ة (% دة  امو دام مةى طَر

دةر وة زؤرى طمةم  م  و ذرةى دامام  ، ر دةى 

%) ة و، رَةى طممم ٩,٦) رَةى طمةن (٢٠١٠)  مى رش   (٤٩٩- ٢٠٠رة (

)  رة (٣١زى ذ وام ،ة (%٦.(  

ر مى  ()روةى مَ م َ رَةى طمةن و دامامم  مَان 

)  ردوورة (٢٠١٠) و (٢٠٠٢ى ذ  م  ،راورد دة (٦ مةمةى طَر َودا دةردة(

 رة ىدة)  ٢٠٠)   س(٢٠٠٢) ى٥٥) م ز مممةى طَة و، ر (%

)٢٧)    ،ة (%٢٠١٠)  نةمةى طَن ٥٢) ر مممةى طَدوة و، ر ن (%

)  ة دوةو ن ةَ٢٠ ن وممط   وةش ،(%.وةَردةط َمط م م  

) ٢٠٠٢)  مى َ  دة  َ (٤٩٩-٢٠٠رةت  طمةم دةى رة (       

%)دا ٥٥%) و (٣٩)دا رَةن  (٢٠١٠%) م   ، (٥٨%) و رَةى طممن (٤٠رَةى طمةن (

%) و رَةى ٥) رَةى طمةم (٢٠٠٢)   (٩٩٩ – ٥٠٠ن دوة،  ر دةى رة (

)  ز ممم١٤ط)   ر ،ة (%٢٠١٠)  م دوةو ندز امَو ر (و ٨,٧ (%

)٢٤,٢ زار م ى وةَرن دةطورةرة ط ةمط مورةط  وةش ز ،(%

  راورةن.

       رة (ز ىدة َودة مةمط  زؤر  ،ة(ن) ىَوة موة وةى٢٠٠ (

س و ز ،(ن َةش  ١٠٠٠س، زؤر رَةى دامام دةوَ دةى رة (

 َوى دةمط زؤر (ندَ) ىَم  ) رة ى٤٩٩-٢٠٠) و (٢٠٠دة زؤر  ،(

  رة  (ز ىدة َودة امرةى دام١٠٠٠ذ)  ز  ،س (ى ٤٦م امدام (%

  ).٦طة، وام ى ذرة (



 زاي  نممط  مرا.... 
 

  

 ٦١٢                                                           راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩)  مم ،(٢٠١٦(  

ن رةى طمةن موة، َ ةدا ام َ ى زؤرى رَةى  طمم      

رَةى رةى دة ن  دَ ز دة  َزاى    ،ن ا  رَةى 

)  نرة  اممو ط ،نةمةى طَر  ردارا ،ندةط انس ١٠٠٠دام (

 زؤر دامان دةطن، زؤر طمى رة  دةوَ مَى رش،  زة،

وةش رةماموةى و رودؤ و و رى و   مو م م دى 

.َدة  

  

  وةرى ارة :رةم دن

    وة  زاي رةت م وةى رةدةظ مممط َوا دةردةمَرذ

) رَة روو ن دووة ش  و  ردةوا دةطرَوة  ٢٠١٠-١٩٥٧مَان(

وةى دامَ دم و ،مدوو  مون و مرة ريم  نةمط امدام ام

   ،وةوةى طر وة  رى و و  رى م   مةمط

:دة رام و ى  س و َ ةَ ةدا مةر-  

١ - : رى  زاي مممط  ر رة  رير م ىرة  

)  راوورد  رةم  ررى ز وة، ش  ١٩٩١دةى رادووة  رار زارى (

 و رةورار اوة د َ دة موةمي ر طمةم دةظرة و ردما 

 ان وَ   ،َ ر و يم  نممط ان و راطةمط دمو

)م انَوةى م  َر ،رد ر دموم    نَزؤرةردوط١٩٨٧-١٩٨٠  ز(

   ، )٧() َان ون٨٧٠)طمي دةظرة وَان ان و ي ذرةى َامم مى (٢٤(

)١٩٨٨)  ز ن دةطراوةَةمةى طَ٨(%)٩٧) ر( ازرامش راطاممو ط امدام،

.َو رى رىدةورو  رم مرةم ن وَزؤرةدوط  

٢ - و رى - :رىَ دمدا   مممرى ط  َل  نماو

 ،ذة و رووة رو مَ دة وَ  ؤظ امو   (َل)،دة َ

َر دةن دةو و ؤ ام ط ىَر  ش)٩(.  

   ، نممرى ط ىط وةى ر  ر موطو ط س ةدو ةداَ 

  دة ر َردة طَام َل  زاى  ،م م و رَم دة ي 

                                                
٧  ا وةيَ رىم ، و  و ر ،ن ىَ اق وَ ا ، در  .

 ،مَ ،نرد٣٠٨، ل١٩٩٩.  
رؤ  ، دام طاي م طمن  زاي  و ررى ر دارى رةَان،  . ٨

  .١٢٥روةى َو، ل
  
٩ ،راا اا ،امر اا اازي وا  ري٢. م دار ا ،  ،ا ،ا  ،و ا

  .١٣، ص٢٠٠٠
  



  ا.لد  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩)  مم ،(٦١٣                                                        )   ٢٠١٦ 

وازى رى دامام طمةن و مرن دن و ََ طمةمَ  دةوَوة، 

وطط رى دم    زاي  َل امَط ردة ر ي دة  

  ارةوة:

-    زاي رة ةَ ،َرَل دة مةزم  وةَ ىوم  ران :ران 

  ر ران ىودوو م َوة دةررام ا روويَ ران  رط رام ىوم 

)  ز ى دةطة٥٠٠ ،زا رى موم َودة  زاى  ران ىَر   ،(

  ة اَ ران ي و زا رى م َرة دةطم رام ىوم ر 

)٥٠٠()١٠(.  

  )دةط  زاي  ر ران ىم ايَ٦٦٠,٤  ىرام ة و وةى رىر  (

 َرران دة زؤر َ َ كةَ ، َ  وةَ  تز دةزودا َردة

)١١٩٥,٧دةط)  وة (١٩٩٧َ   () دةط َردة  َ  ٢٧٩  وة (

)١١()٢٠١٠(.  

     وة ا رىر  زاي  ر ران ي  زةزودا   َل ر

 ران زؤر َ  ى و كةَ  ران دة    ىمرو و ي َر

ر  زد دةت َ واموة را  ،ررى وةى وةى مَان م ران 

)ر دةط َيم ر ٢٥-٢٠زؤرة   َدة ا رير ي رؤ وةش ،(رؤذ

 وام و ،وةَ ىوم نَ دؤ وم اث ي وة دة ر

.رم مرةم رةوو ن ض ر دةن م ن وممري ط  

 َو رامى  رري  ر ؤى دن، ر َو مومى  ك:   - 

 َدة َ ، ون ش و ى ري و راورد وةور اَ دن ىؤ

. ريراو ط ش م ىموم  

رةت  زاي  ررى وةى ى َة ط  و دة دةدات  دن   

 و ط  روو مَر  )١٢( َررو  ، م وم   اوان

زا دةم َدة طم را و  ، رَ موم رى زا ر وةى 

مو وي و  و ى َي َا زؤرة  دة زؤرى  و موم دووري 

را  وةم وة را  َرووي طوة رووَ رىدةظ  روة ،وى 

و ط  ، ط     مم ردةوا  ك رة ر و 

                                                
١٠  زاى ،  ران .- ، يروةردة، زام يَ ،ر ىم ،َر ياط  كوةَ

  .٥٥، ل٢٠٠٦
١١  راةَر ،و موةر َل و ن، وةزارةرد َر . مرة ،  ، 

) م انَوةي م   ىو  ر ران اوة.٢٠١٠- ١٩٩٦رادةىوم يدا ،(  
١٢  زاي مو دةرا ، ا ر .-  ،  وة وَ ريم ،دنررة و ط

 ىمب-  ،َو١٦٠، ل٢٠١٠.  



 زاي  نممط  مرا.... 
 

  

 ٦١٤                                                           راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩)  مم ،(٢٠١٦(  

، )١٣(ةَودام زد َ  و مم وةى رووون وةك  و طوط و دةوةن ا د

 ردة  ر م زؤر رادة  وةم  زاي  روويي روومو ط و

  ؤى طَام   مودا.

و    َرة طم َل،  َم و دن  م  روةى و: -

 م ،َن دة َ اَ دن ىؤ و  نمدةو  ىموو م ىم و ،َ

.وة راوامَ   

رةت  زاي  طَل وةى  مو م م روورى  و وةرزي من   

َ راوة وةامم  ، م  وةش ،ادم ارى  َدرن وةرد 

:وام وةَردةط َر  

١- .رامو رو و  د وةرط  ت م مم  

، )١٤(ي طاي مووة  وى روورةن زؤر م راورد طَل زةووَ ن-٢

 دة َ  دن   ك َر زم  َم  زةوى َرروو م  

، طَل )١٥(%) روورى زةون دةوم موى رام مطر٧٠وة ا مى (

َوة زوداز دةت، و مى  وةا ي ران ر  مو م موى 

َردة   َ  و َرران زؤر دة َ)١٦(. 

     داوم  َدى دة  زةوى َذ   وةى و ا وة زةو َوى ذ  رةت

 ،زؤرى م وة طم و ام رووي روى  وة  و  ىة ك 

ط َ كرادة  وةم)١٧(.  

     دا زاي رى   ىرامو روو وى  طود وةرم و و  َ امةدا دةَ

رط  وى ذَ زةووي م ر و مَي  ي ران ر م و ودان  ود وة

  ردة ام َل.

ا ري رَون و ومدم زؤرى رَم زاى  ، رَي مَان رَون:  -    

 َر ،رم مرةم ن وةمان طَي مَك و ر نةمى طؤ ردة  ة

)   ناوةو َةى رَر َر ،وةَ ىوم  َل امَ٢٠٠٧ط ط (

                                                
  .١٨٥-١٧٢. روةى َو، ل ١٣
١٤  َ ،ى زام َ ،اقَ مرد َر ياط ،و وة و دةرار ،ر ل زاد .

ا رىم-١، ض٣،َو ،روةردة ى وةزارةم ،١٢٩، ل١٩٩٨.  
١٥  ان، . رؤَرة دارى ر رىر و  زاي  نمط ي ماط مدا ، 

  .١٠٩روةى َو، ل
١٦  زاي مو دةرا ، ا ر .- و،لَ وةىر ،دنررة و ٨٠ط.  
  .١١٦- ١١٥. ن روةى َو، ل  ١٧



  ا.لد  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩)  مم ،(٦١٥                                                        )   ٢٠١٦ 

) ررى وةى و ٤،(مي ذرة )١٨(%)  ر رَم   ن ورَن٣٠مى(

ورور دةَوة ك ن و راوةوة م ر رَى رَمى زا  رةم دة

.َرم وم َر  وى و وةىاى طَر ي وة مرة كةَ  َ  

 -  :ذ و زام زاى  َل ارى  وةَ َرم مم   رىر  

  ىمرة و ،دنَ  ذةَل رى  ن وم   ري  دممدة

ر دةَر  َؤم دن دواون و  ردةم ون 

  ،     ذرةى و َامى  )١٩(دةطرَوة

  

  

  )٤مى ذرة (

 زاى  ََ موَر مةر   

 وةََ َ زاى  َََ مَر اط وةدم،دق د زا / وةر

،  ،َ٢٠٠٨طاى طاوة،مى ر،َى زامَ ن ، زامَى 

  (وماوةوة) .٤٨ل

                                                
١٨  زاي  َ موَر اط وةدم ،دق زا  . - ،وةاي طاط  كوةَ

 ، ين، زامي زامَ ،ر ى٤٦، ل٢٠٠٨م.  
١٩  نامم  ر ( ) َر َلط وَو . وَر ، زاي  راةَر 

)٢/٦/٢٠١٥.(  



 زاي  نممط  مرا.... 
 

  

 ٦١٦                                                           راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩)  مم ،(٢٠١٦(  

  )    زاى  را رةىك ذةَ  َرَر دة ادم ارى دا ٢٠١٤(

) ٢٢٥١ط) وم َلط  را (٢٩دةرا) (()٢٠(.  

   ؤ ردة ر م رةوة ىوام و م ، زاى  َل امَى ط

 وم  كور م  َل امَط مرة    ذ و زام

ن،  و مومى   رووي زام و ذوة َوون ن َووة، 

وامَ  وودوا  َ وووة دواذ و رووى زام  م ر وة را

.َدة  

زاى ش ي دواوو  رووي ذوة    دةظرة دواووة ش    

 رن و دواممرى ط رةوو ا ي َي دة  ممةمط ََ ن ودم

  َ دةوَوة.

 -  :ر امَى طؤ ردة ة َر زا رام ذارى و ر 

 دم ىؤ  انَوى طم  َم َ كم ر م َ م ،َل

 َر ت  رزةى و وم مود ىم و رةىذ     ،َت دةزة

  زؤرةى و رؤ ي  ش ،ران  وادة  رزي وىم  دوورا م

 وةرط  ت مو دةزط دا  ةن  و َ ي ة  ،رزة و

  .)٢١(وةى ران موو و وازي َ َ و َوة

َ ةدا  ر و ذارى ران و  مدمن  ن وة  رووي     

  روة ر  ردة ؤى طَام َل  ري زاى دا.

  رى زارى: -٣

  رى زارى، زارم وة(و، رةَ ،ن، مرو)  و 

م  رادة زؤر ررن ر رَةى  طممن   زاى  ،ر  َن 

مط  مزار و ومم َدة رم مرةم  وم ،وةَ ىوم مة

  ،نرة م روو مزار و مَدة  نةمط اموةى دام ي

)م م  َووو دةر روون ةَ   زاى م وم  رودؤ٢٠ (%

طمةم زا ؤذةي وى ارموةن   دراوة،   وةى موى َوة  ي 

مَي موى وة موم مى رش و مي َدن موى وو و  َون، زؤرى و 

%) ٩٠م مى مر، روة) وة   رَةى َ َا رزة    طمة

                                                
. ر َردن، وةزارة َل و روةم و، رَةرا  ،  مامن و دوادان،  ٢٠

 ، داي وماوة.٢٠١٤
) ر  مامن و (دار  )   م ذةَل  . وَو طَل رَان ( ت مدر ٢١

) وَر ، زاي  راةَر٢/٦/٢٠١٥.(  
  



  ا.لد  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩)  مم ،(٦١٧                                                        )   ٢٠١٦ 

طمةم دةظرةَ ن  ى مرو  زار مروم  ،ررى 

  .)٢٢(%) طمةن َن  مى رة درَ و ى وان ٥٠وةى(

     َم  ةوة   ك   ةَ  مزار و  رم مرةم

   روو ر دة ، دامام طمةن ض  رةن دةن.

  

  

  ن

  مى َ وةدا ط  مى ارةوة:

    رَة روو  دووة.وةى َوةدا رَةى طممم زاي  - ١

٢-    ،دووة َل نمةمدووة و ط ن رز ةَر  وةَ ىوم مممط

 رَة  و من وة ك موم  رَةى دن  مى ن رز رَةى 

    مى ق  رَةى  طممن َا رووي داوة.ردووة 

٣-  َر َدة َ وةَ ىوم  اندام ذ مدا  وور موم

 انةى دامَر   مَن مرة رىم  اندام ن  زؤرةمط

  وموة.

٤- ) م وةى  وةاَ  ن  نةمط امَ ري ورى را١٩٨٨-١٩٨٧ ،(

  رر رة   ي  طممن و مطراموةن  زَي ن.

٥-  رودؤ وىطزارى و م ري و اث رةوو رر   وا و ووو

رةم ردة  ،َ م ي وةى  ردةوا طممن ض ن و طمةمن 

.ََ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
٢٢.  United Nations Humanitarian Information Centre(HIC), Rapid   District summaries, Erbil, ٢٠٠٤.p٣٠-٢٩. 

   



 زاي  نممط  مرا.... 
 

  

 ٦١٨                                                           راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩)  مم ،(٢٠١٦(  

  راردةن

َةى َ  وةدا   دةزام  م راردةي ارةوة  دموةى ر

: وور  زاى  نممط   

ان  ر   ن ت و وةزارة َل و روةم و، وةش  رَى  -١

  َ وى دمردة  وةَ ىورى م  َاوم م دمدرو

 و وةرزي ر دمررووي دة  ران دام ر ،و   دن

....وي  ش و ي  

دازرامم م ز را  زي درودم وي  ،ش  -٢

 م د َرَ و   وة دةي دوومَ ةك دة َي ط

.َش دة نت و داش دة ن ممر  

ان  دن و ودم رَى طمةن  رَي مَان طمةم مى رش و  -٣

. ن و دةدَ ىم  مةمط  

٤- ردة َ ىاممو ط  م و رة و و ؤذةى وة مزار دم

  ،ندَ ش ور ىم مةمط  ،َر  اَ ىمزار و راوةامم

  . رادة زؤر طمةم و مم   َ ؤذةم زارى

  

  

:نرد وةر  

َ :  

 در  ،اَ اق و َى ن، ر و  و  ،مرى  -١

 ،مَ ،نرد ا وةيَ١٩٩٩.  

٢-  مرد َر ياط ،و وة و دةرار ،ر ل زاد ى َ ،اقَ

ا رىم َ ،١، ض٣-زام،َو ،روةردة ى وةزارةم ،١٩٩٨.  

٣-  زاي مو دةرا ، ا ر-  وة وَ ريم ،دنررة و ط

  .٢٠١٠و ، -  ،َمى ب

رؤ  ، دام طاي م طمن  زاي  و ررى ر دارى  -٤

  .٢٠١٠و-  ،َرةَان،مري َوة و  ، مى ب

٥- ) امي داماط ، دق اد٢٠٠٢-١٩٥٧و ي وى رؤردي، )، دةزط وةىم

  .٢٠٠٦ا، 

  ة : مي ردوو

١-  زاى ،  ران - ،روةردة يَ ،ر ىم ،َر ياط  كوةَ

 ، ي٢٠٠٦زام.  



  ا.لد  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩)  مم ،(٦١٩                                                        )   ٢٠١٦ 

٢-  زاي  َ موَر اط وةدم ،دق زا -َ  كوة

 ، ين، زامي زامَ ،ر ىوة، ماي طاط٢٠٠٨.  

   :َاوةن

١-  ،  ،  راةَر ،و موةر َل و ن، وةزارةرد َر

 ر ران رادةى مرة) م انَوةي م   ىو اوة.٢٠١٠-١٩٩٦وم يدا ،(  

ر َردن، وةزارة َل و روةم و، رَةرا  ،  مامن  -٢

  ، داي وماوة.٢٠١٤و دوادان، 

:وَو :ارة  

١-  وَو زاي  راةَر  نامم  ر ( ) َر َلط

) وَر ،٢/٦/٢٠١٥.(  

٢-    (  ارد) ن وامم  ر (درت م ) انَر َلط وَو

 راةَر  ذةَل م ) وَر ، زاي٢/٦/٢٠١٥.(  

  روة رن:

:َ :  

  . ١٩٨٦ و ر ام ،ا ان،   اة،   -١

  .١٩٩٩، أر، ٣درات   ا ن، - ا ، إ ردن ااق -٢

٣-  ، ا كن  -درد  رات ،ن اا ا  تى  درام

 ،ما ،ات ارا٢٠٠٥.  

٤-  ،نا ا ،دي ا ٢ط ،ا ،ا   ،٢٠٠٠.  

  .٢٠٠٤ ا، اة، درا  ا و ات،- اح إ ، ا ان -٥

٦- ،راا اا ،امر اا اازي وا  ري٢م  ،و ا  دار ا ،

 ،ا ،٢٠٠٠ا.  

  

  ة :اوة ن:دوو

١-  ،س اا  ،اوزارة ا ،اا را   ا ١٩٥٧ا ،اء أر ،

١٩٦١.  

٢-   ن اد اا ء، م يز اا ،وزارة ا ، اا ر١٩٧٧ا  ،

  .١٩٧٨أر ، از اي ء، اد، 

٣-  ،وزارة ا ، اا را   ا ا ،أر   

  اد  ،اد.١٩٧٧ار ،ء يز اا  ،  

٤-   ن اد اا ء، م يز اا ،وزارة ا ، اا ر١٩٨٧ا  ،

 يز اا  ،اد، أر،ء١٩٨٨.  



 زاي  نممط  مرا.... 
 

  

 ٦٢٠                                                           راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩)  مم ،(٢٠١٦(  

٥-   زرا ا وا مات اا ،مء اا  ،اقن ارد ا

   ن د ، ء ،ار  /اقن ارد٢٠٠٤. 

٦-  ، ء ،ار  ،ااق، وزارة ان ارد ا   ء ن د ،ذا 

  ، مت  رة.٢٠٠٤

٧-   ار   و ا ا  ا م ،اق، وزارة ان ارد ٢٠١٠ا.  

 - :ن وةر 

١- United Nations Humanitarian Information Centre(HIC), Rapid   District 

summaries, Erbil, ٢٠٠٤. 

  ن:م - 

ر َردن، وةزارة وةدامدمو مَدن، رَرا وةمدموةو  - ١

                       ٢٥٠٠٠٠:١مَدن،

ى طمةم رَطى ر َردن، وةزارة َلء ودَى، رَرا  م -٢ 

،َو٢٠٠٠٠٠:١، ١٩٩٠  

مى رطَى دةظرى َوة ، (JHIC)رَاوى موةمى زامر ؤم وش  -٣

)٥٠٠٠٠٠:١ .(  

٤-  ،داراق اا ر رط  ا س (١٩٨٣ا ،١٠٠٠٠٠:١(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ا.لد  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩)  مم ،(٦٢١                                                        )   ٢٠١٦ 

  

ا  

 و مت ارال ا وا ا  ا ل ام د  ةع ا ان

  ن اوا  ا طى ا  نا  ةا  ة ات امر واا ا ذ

  اط ا  ان.

اف ا را    دور اة ا  اض  م ن ا   ارا  ان 

.طه ا ن  ةا م   ت اا   زاءات اذ اض ا  

 ار ا ا   رااف اا ل اا ا   نة ا را  ولا ،ور ر

  موا، ا اا ا ا  ةا  ول  ا ف،ارن ا اا ا

  ا اطت ا، واا ق ار اا ا اا اة  اة.

  راه او:ت اا  ا  

١-  ي ادى اا ا،راا   ا اا ا  ن ا ة ة م ك

 ، ءى ا  ةا م  وا  ك ان ا ،ا طه ا ن ضا

 م   عار ة اا م  م   ن ا ذ  ا ن و

.ط ط  

) ا ١٩٨٨-١٩٨٧ن ا ا و اى   ا اا ا وط اة( -٢

.ا ط ى اة ا د و ن ا ة  ا 

   ة اا م  ضب: و راا أو راا   

١-  وذ ارد اوا راوزارة ا   و،ت اا   راع ا ا

 ا   هن ا ض راا   ت اامود واا  ءل ام 

 رواا راا  روا   و  ات اا  ،ا  

  رؤؤس اال و اور  واة اة.

 ات ا وا  ر اة واء وات ا ى ا   ه  -٢

 ن وادرش و ى م ت وت.اه ا   

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 زاي  نممط  مرا.... 
 

  

 ٦٢٢                                                           راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩)  مم ،(٢٠١٦(  

 
ABSTRACT 

The issue of immigration as a dynamic movement pay the attention of 
many researchers in the field of population studies due to the large 
effects and reflections impact of immigration on the population a 
concerning the district which are left by people or those which are 
resident by people.   
The main objective of the study is to study  the role of rural migration in 
the  decrease proportion of the rural population in the mentioned area for 
the purpose of taking the necessary steps by the authorities to reduce 
the ratio migration of the population of these areas . 
In order to reach the goals of the study by research is divided into four 
main sections , the first deals with the migration of people from rural to 
urban centers , and the second shows the demographic growth of the 
population of the rural areas , while the third dealt with reluctance rural 
settlements , and finally the section deals with factors which influence 
migrationThrough this study, you can reach the following: 
1. There are relatively large migration of rural populations to urban 

centers in the study area , which led to a decline in the population of 
these rural areas , but there is a clear disparity in migration at the level of 
the district , so that the proportion of Immigration reached the highest 
point  Sktan district Conversely therefore, the ratio is low in terms of Taq 
Taq . 
2. the political factors and the destruction of villages by the former Iraqi 

government throughout the period ( 1987-1988 )had the great impact on 

the migration of the rural population and not to return back to their 
original  places. 
Finally the researcher come up with some recommendations for the 
purpose of reducing rural migration rate in the study area , including: 
1.  pay more attention to the agricultural sector by the competent 

authorities , particularly by the Ministry of Agriculture and Water 
Resources , through the establishment of some dams and reservoirs in 
the study area for the purpose of water storage in the separation of 
precipitation and invest in irrigation farming in the summer, to provide 
financial assistance to farmers , especially with reserve capital and 
provide seeds and good fertilizer.  
2. The provision of public services , which include water projects , 

electricity and educational services to villages  lack these services , 
especially the villages of Shoresh and Sekrkan and  those which lack 
such services . 

 


