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ىتحقوقىاألمنىالغذائيىفيىقضائيىكركوكىوالدبس
 

 المطيف    عبد أ.د. عبد الكريم رشيد                                                                     

 جامعة تكريت  / كمية التربية لمعموم االنسانية                                                               

 ليمى عمي عبد أحمد الحمداني                          م.م.                                                                     

ىالملخصى:

هدد  تعدعإ يلي دم عميدد الدد خ مدن بد خ  ت دد  Food Securityيعد تحقيق األمن الغذائي     

عيمعمت متن عة تدعم منتعمت م المحلي في األع اق ف ي تدعم اعتق لية الد لة اقتصدمديم بمصدة 

ضمن المنتعمت الحي انيدة الغنيدة  مل ت تيندمت  الايتمميندمت  يمحدن تحقيقدال مدن بد خ ا عدتبدام 

مثخ للم اتد الط يعية  ال شدتية يذ تحيدي  مهميدة  اعدد مدن ق دخ المنيمدمت الد ليدة  العت دي األ

المبتلاة  لتحقيق هد  ال حث اعتمدت ال محثة علإ المن ج ال صاي التحليلي  الحمية يذ يتضمن 

 The ال حددث بمددا م محددث تنددم خ الم حددث األ خ الت فيددد العغتافددي لل حدددات الحي انيددة
geographical distribution of animal units  فدي منطقدة الدتاعدة فيمدم تندم خ الم حدث

في حدين تندم خ الم حدث الثملدث التد افن  دين العدحمن  Self-sufficiencyالثمني ا حتامء الذاتي 

 المنتعددمت الحي انيددة  ابددتح الم حددث التا ددد  ملمعددت ف الغددذائي للاددتد  مددم الم حددث البددمما 

 لعحمن منطقة الدتاعة  المنتعمت الحي انية .  Outlook  ملت قعمت المعتق لية 

Abstract 

   Achieving Food Security Food Security goal sought by all States 

through follow various policies to support their products local markets 

they support the independence of the state economically, especially 

within the animal products rich in protein, vitamins, and can be achieved 

through the optimal use of natural and human resources as it is very 

important and widely by international organizations Arab and different 

and to achieve the goal of research researcher relied on descriptive 

analytical method and quantity as research includes five sections dealing 

with the first section of geographical distribution of the units animal the 

geographical distribution of animal units in the study area while eating 

the second topic of self-sufficiency self-sufficiency while the third on the 
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balance between population and animal products, and singled out the 

fourth section level of per capita food The fifth topic future prospects 

Outlook to residents of the study area and animal products.                 

 

ىالمقدمةى:
التوزيػػا الانػػللو لاو ػػحاو ال يواليػػر عػػو الاعاةػػو الطريفيػػر لةػػل حوع عػػو افععػػر زيػػلح  ل ػػرر َّ أف    

 ال اولػر العةويػر أو تاتةػل ذ و لػػؾ اػف أ ػؿ الػػا تػحيوع الاعاةػو التػو ت ػػليـ عػو تػوعيع أ ةػػ ؼ
لتلاير الثعو  ال يوالير ورتنلليؼ أتؿ اقلعلر اػا الااػلحع الفاةيػر ا  ػعل رللتػللو ينػوف لالت لتةػل 
حوع عو  ح ا تيل لو  نلف الطقر الحعا ر وت قيؽ ا اف الغ ائو  لار إف التلوع القواو عيةل 

تػو ييفتقػح ألفنس ةاى تعرير ألواع ا تاةػر اػف ال يوالػلو وتتا ػوع ا ػنار الر ػل اػف الاقولػر ا 
الرل ثر رأف يللؾ ا ت عل عو تعنز الو حاو ال يوالير عو الطقر الحعا ر ويللؾ ة ػز عػو ت قيػؽ 
االنتةػػلا الػػ اتو اػػف الالت ػػلو ال يواليػػر لػػلتل ةػػف تػػحيوع الاعاةػػو الطريفيػػر ر ػػر  زيػػلح  ال اولػػر 

 العةوير( ذ وةاى ضوا  لؾ يانف ايلغر ا نار الر ل ةاى الل و ا تو :
 تتعنز الو حاو ال يوالير عو الطقر افيلر حوف غيعيل ؟ يؿ  -1
 ال احل حع ر ت قيؽ االنتةلا ال اتو اف الالت لو ال يوالير ل نلف الطقر الحعا ر ؟     -2

ولإل لرػػر ةاػػى يػػ ا الت ػػل الو ترػػعز للػػل ععضػػير الر ػػل اػػف الاقولػػر ا تػػو ي أف تػػحيوع الاعاةػػو 
ر العةوير عضػ  ةػف اال ػت حاالو الر ػعير التػو تػ ح  تاػر الطريفير للت ر ةف زيلح  ل رر ال اول

تػػػوعع أةػػػ ؼ وتلػػػلتض أةػػػحاح الال ػػػير رللتػػػللو ال ةػػػلض ت قيػػػؽ االنتةػػػلا الػػػ اتو اػػػف الالت ػػػلو 
 ال يوالير ( ذ وةاى ضوا  لؾ يانف ايلغر الةعضير :

 ي تاؼ تعنز الو حاو ال يوالير عو الطقر الحعا ر     لوع ال يواف . -1
ة ز عو ت قيؽ ل رر االنتةلا ال اتو اف الالت لو ال يوالير يالا ـو وال ايػ ( لتي ػر يظةع  -2

 الزيلح  ال نللير اا تللتص أةحاح الال ير ر ر  تحيوع الاعاةو الطريفير .  
ويةػػػحؼ الر ػػػل التفػػػعؼ ةاػػػى حوع الالت ػػػلو ال يواليػػػر عػػػو ت قيػػػؽ االنتةػػػلا الػػػ اتو وافععػػػر     

العةوير عو الاعاةو ذ ولت قيؽ يحؼ الر ل تـ االةتالح ةاى الالةل   اوؾ واتطارلو ال يواللو
الواػػػػةو الت اياػػػػو والناػػػػو لواػػػػؼ الظػػػػليعاو والواػػػػوؿ إلػػػػى ت قيػػػػؽ يػػػػحعةل ذ وتاتثػػػػؿ ال ػػػػحوح 

ذ والتػو ي ػححيل اػف ال ػالؿ  2( نػـ3,53,,5الانللير رقضلئو نعنوؾ والحرس والرللغ ا ل تةل ي
ال عتو ا لعظر ال اياللير ذ واف ال لو  وال لو  الغعرو  ا لعظر اعريؿ ذ واف ال عؽ وال الؿ

وال ػػعتو تضػػلئو حاتػػوؽ وال وي ػػر واػػف ال ػػالؿ الغعرػػو ا لعظػػر ليلػػول ذ أاػػل اوتفةػػل اال ػػحاثو 
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            °44ذ َ,5ً,و°43َ ذ34(  ػالال و طػو طػوؿ ي°35َ,5ً, -°35َ,1ً,تل اع ريف حائعتو ةعض ي
 . 2,13- 1999لزالير تاثؿ اف ( أال ال حوح ا1(  عتأ ال عيطر ي

 (1ال لعطر ي
 اوتا الطقر الحعا ر
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وحائػع  ا لعظػر نعنػوؾ  ,,,,1/5الااحع :  اةوعير الفعاؽ ذ  عيطر الفعاؽ اإلحاعير راقيػلس 
 .   ARCGIS10.2)( رل ت حاـ رعللال يGISذ ال فرر الةلح ير ذ ت ـ لظـ الافاوالو ال غعاعير ي

 المبحث األول : التوزيع الجغرافي لموحدات الحيوانية في منطقة الدراسة . 
أف الو حاو ال يوالير * ت تلج إلى ا ػل لو وا ػفر لاعةػو اػا طػوؿ اػح  العةػو  لاػر  او    

الغطلا اللرلتو القايؿ إ  أف التوزيا الفلحؿ لا يواللو لةل تأثيع عو ال ةلظ ةاى التوازف الريئو اػا 
ط ةاى الاواعح العةوير والا التحيوعيل عللنياواتع الاعرا اف الاعةى التو تلاػو رةػل ت ةيؼ الضغ

عأس اػػػػف الال ػػػػير عػػػػأف الاعاةػػػػو اػػػػف الضػػػػعوعاو ال زاػػػػر  ,,,5ا ة ػػػػل  يعرػػػػى ةايػػػػ   ػػػػوالو 
( أف ا اوع 1ويتريف اف ال حوؿ ي (1يإلانللير إي لح ل لط اتتالح  يفتاح ةاي  الثعو  ال يوالير 

(  و ػػػح  67443راػػػغ  ػػػوالو ي 2,13يواليػػػر التػػػو تعةػػػو عػػػو الطقػػػر الحعا ػػػر ل ػػػلر الو ػػػحاو ال 
% وأتاةػػل ظةػػعو 15,7و ػػح  اػػل يفػػلحؿ  1,619 يواليػػر إ  راغػػو أة يػػل عػػو لل يػػر تػػلزا  ػػوالو 

عراغػػػو  ػػػوالو  1999% إ  أاػػػل توعلػػػو رلل ػػػلر 5,5و ػػػح  اػػػل يفػػلحؿ  3727عػػو لل يػػػر  ػػػعنعاف 
% وأتاةػل ظةػعو 28,6و ػح  اػل يفػلحؿ  14655و  ػوالو و ح  وراغو أةاةل عػو يػلي  50215
  % .4,,و ح  ال يفلحؿ  والو  2,7عو  واف 

 
 

  
 
 
 
 

_____________________ 
اقيػػلس ي ػػت حـ عػػو تو يػػح أةػػحاح ال يوالػػلو الاوا ػػو الا تاةػػر لافععػػر تػػحع   :* الو ػػح  ال يواليػػر

إ  أعاضو الاعاةو ةاى اإلةللر إ  ال يانف أف يت ػلول الػعأس اػف ا رقػلع اػا الػعأس اػف الاػلةز 
 تـ االةتالح عو ي ا الحعا ر ةاى لوع ال يواف وتيات  اإللتل ير ذ نال يأتو : 

 ( و ح   يوالير                                                       ,,8و ح   يوالير ذ  عأس الرقع   = ي( ,,1عأس الغلـ أو الالةز = ي 
 . لق  ةف  (  و ح   يوالير1,1(  و ح   يوالير  ذ  عأس ال اؿ   = ي 1عأس ال لاوس  = ي  

 .   289ذ ص  1,,2ةاو ا اح يلعوف ذ  غعاعير الزعاةر ذ حاع الةنع الفعرو ذ القليع  ذ 
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 (1ال حوؿ ي
التوزيػػا ال غعاعػػو لا اػػوع الو ػػحاو ال يواليػػر   ػػ  الو ػػحاو اإلحاعيػػر عػػو الطقػػر الحعا ػػر لااػػح    

 ( ـ .2,13-1999ي

ريلللو ذ  2,13الااحع : وزاع  الزعاةر ذ احيعير زعاةر نعنوؾ ذ ت ـ الثعو  ال يوالير ذ نعنوؾ 
 غيع ال وع  .

 التوزيع الجغرافي لألغنام والماعز :: 1-1

ت تاػػؼ ا غلػػػلـ ةػػف الاػػػلةز عػػو تلرايتةػػػل لاعةػػػو عػػو الالػػػلطؽ الةقيػػع  رغطلئةػػػل اللرػػػلتو إ  أف     
ا غللـ ال تت اؿ العةو عػو الالػلطؽ الاتػحيوع  اقلعلػر اػا الاػلةز ر ػر  اقلواػر أ  ػلـ الاػلةز 

إ  يطاػػػؽ ةاػػػى الاػػػلةز   يالرقػػػع  الةقيػػػع ( ر ػػػر  نةلاتةػػػل الاتةوتػػػر  لإلاػػػعاض أةاػػػى اػػػف ا غلػػػلـ
انلليػر التعريػر ت ػو أ ػللي  العةليػر الاترليلػر والقػحع   إللتلج الاػرف والا ػـ وت اػؿ ال ػعاع  الفلليػر واي
ةاى أال ػتةلح  اػف  ايػا ألػواع اللرلتػلو وا ة ػل  ذ عللاػلةز  يػواف اتتاػلح  ال تتطاػ  تعريتػ  

ذ ورػػللعغـ اػػف يػػ ا اال ػػت ؼ ريلةاػػل أال ألػػ  يػػتـ ال اػػا عػػو التعريػػر لػػح  أغاػػ  ( 2يتنػػلليؼ نثيػػع  
 العةل  عض  ةف أف يللؾ ت لر  عو تيلس الو ح  ال يوالير ريلةال .

 .( أف يللؾ أعرا عئلو لاتوزيا الو ح  ال يوالير لألغللـ والالةز 2ويتريف اف ال حوؿ ي

 2,13 1999 الو حاو اإلحاعير

ا اػػػػػػػوع أةػػػػػػػحاح 
 ال يواللو /عأس

ا اػػػػػػػوع و ػػػػػػػح  
 ال يوالير/و ح 

ا اػػػػػػػوع أةػػػػػػػحاح  %
 ال يواللو /عأس

ا اػػػوع الو ػػػحاو      
 ال يوالير/و ح 

% 

اعنػػػػػػػػػػػػػػػػز تضػػػػػػػػػػػػػػػػلا  
 نعنوؾ

24953 4545 8,8 22816 6253 9,2 

 13,2 8945 64115 4,, 2,7 669  واف

 12,5 8466 657,8 26,2 ,1345 79824 تعا يل يع

 11,7 ,,79 ,,545 7,8 1,,4 3,756 لي ف

 15,7 1,619 5,665 ,,9 4612 3,768 تلزا

 11,5 7777 44522 28,6 14655 125138 يلي و

 ,,11 7482 42416 13,3 6818 33282 الحرس

 9,3 6274 46527 1,4 747 5851 التوف نورع 

 5,5 3727 35284 4,2 2173 ,2,46  عنعاف

 ,,1 67443 426553 ,,1 512,8 3517,1 الا اوع
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و ػحاو اإلحاعيػر التػو تعتةػا عيةػل أةػحاح ا غلػلـ والاػلةز أف لل يتو تعا يل يع و واف أنثػع ال -1
% ةاى التوالو ل ا  ػلاو عػو الةئػر 15,4% و16و ح  ال يفلحؿ  ,6,5و ,,63تاؿ  والو 

ا ولى ويفوح  ر   لؾ إلى تةضيؿ ا نػعاح تعريػر الاػلةز عػو تاػؾ الالػلطؽ وي افػوف أ يللػل اػا 
 و غيع الا تغار رلال ت حاالو ا  عل . تعرير أةحاح اف ا غللـ عض  ةف و وح الاعاة

و ح   ,443و ,,43و ,,51 لاو لوا و لي ف تلزا التوف نورع  عو الةئر الثللير  والو  -2
% ويع ا ال ػر  إلػى و ػوح ا ػل لو وا ػفر اػف الاعاةػو 11,2% و9,,1% و12,9أ  رل رر 

 عةل  ةاى زيلح  أةحاحيل .الطريفير التو توعع ا ة ؼ ال ضعاا غيع الاناةر رللتللو ت  ا ال
و ػػح  اػػل  ,,35و ,,38و ,,,4أاػػل يػػلي و والػػحرس و ػػعنعاف ت تػػؿ الةئػػر الثللثػػر  ػػوالو  -3

% ةاى التوالو ويع ا ال ر  إلػى تعريػر ألػواع أ ػعل اػف الال ػير 8,9% و9,6% و1,,1يفلحؿ 
  لار ال لاوس واإلرؿ . 

% ر ػػػر  4,3و ػػػح  ورل ػػػرر  ,,18 ػػػلاو عػػػو الةئػػػر العارفػػػر اعنػػػز تضػػػلا نعنػػػوؾ  ػػػوالو  -4
 الاعاؼ ال نلف ةف اةلر العةو إلى الاةف ا  عل . ر ر  الاعاؼ ال نلف ةف اةلر العةو

ت تاؼ اتطارلو و اوؾ ا غلػلـ ةػف الاػلةز عػو الاعاةػو الطريفيػر إ  أف ا غلػلـ تعةػى ةاػى    
العةػو وتترػا  رقفر ثـ ت يع وتعةى ةاى رقفػر أ ػعل وتايػؿ إلػى الت اػا رفضػةل اػف الػرفض ةلػح

ريلاػل الاػلةز لةػل القػحع  ةاػى الت ػاؽ  (3يتلئحيل وت  ى التقحـ عو الظ ـ وتععض ال ػيع عػو الاػلا
والعةو عو الالػلطؽ ال ػحيح  الوةػوع  وتاياػر الغطػلا اللرػلتو عضػ  ةػف ألةػل ت ػتطيا الػح وؿ رػيف 

  ا   لع الات لرنر ذ ويفح اف أةحاا الاعاةو الطريفير أ يللل .
 التوزيع الجغرافي لألبقار : :  1-2
ال ت نؿ الاعاةو الطريفير أياير نريع  لألرقلع عو الفعاؽ ريلاػل ت تػؿ الاعترػر ا ولػى عػو نثيػع    

اػػف الراػػحاف إ  ت ػػتغؿ الاعاةػػو عػػو الفػػعاؽ إلةل ػػر ا غلػػلـ والاػػلةز رللحع ػػر ا ولػػى ثػػـ ال اػػلؿ 
ى الاعاةو الطريفير أال عو  الؿ الفعاؽ  يػل رللحع ر الثللير عو الرواح  أال ا رقلع ع  تعرى ةا
( أف يلػػػلؾ أعرػػػا عئػػػلو 2ويترػػػيف اػػػف ال ػػػحوؿ ي (4يتػػػأتو ذ رللحع ػػػر الثلليػػػر رفػػػح ا غلػػػلـ والاػػػلةز 
 لاتوزيا ال غعاعو لو ح  ال يوالير لألرقلع : 

% 23,8و ػح  أ  اػل يفػلحؿ  ػوالو  5384ت تؿ الةئػر ا ولػى إ  تراػغ  ػوالو  أف لل ير تلزا -4
ةاى التوالو ويفػوح ال ػر  إلػى اعتةػلع أةػحاح ا رقػلع لتي ػر و ػوح ا ػزع  نعنػوؾ الفاػعير عضػ  

 ةف و وح  وؽ الوتةلو .
 ,,32ت تػػػػػػػؿ لػػػػػػػوا و يػػػػػػػلي و والػػػػػػػحرس و ػػػػػػػواف ولػػػػػػػي ف الةئػػػػػػػر الثلليػػػػػػػر إ  راػػػػػػػغ  ػػػػػػػوالو ي -3
%( ةاػػى التػػوالو 12,4% و12,7% 13% و14,1( و ػػح  اػػل يفػػلحؿ ي,,28و,288و2937و

 ويع ا ال ر  إلى اعتةلع أةحاح ا رقلع عيةل  .
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 1528و 2166أال تعا يل يع والتوف نورع  واعنز تضلا نعنوؾ ت تؿ الةئر الثللثر  والو  -2
العةػػل   % ةاػػى التػػوالو ويفػػوح ال ػػر  إلػػى تةضػػؿ6,4% و6,7% و9,5و ػػح  اػػل يفػػلحؿ ,145و

 تعرير ا غللـ والالةز أنثع اف ا رقلع . 
% ويفػػوح 1و ػػح  أ  ت ػػنؿ ل ػػرر  ػػوالو  227تػػأتو لل يػػر  ػػعنعاف عػػو الةئػػر العارفػػر  ػػوالو  -4

 ػػر   لػػؾ إلػػى الاػػعاؼ العةػػل  عػػو لل يػػر  ػػعنعاف إلػػى تعريػػر ا غلػػلـ والاػػلةز الف تعريػػر ا رقػػلع 
 والالةزت تلج إلى ارللغ نريع  اقلعلر اا ا غللـ 

وتةضؿ ا رقلع العةو عو الاللطؽ ال ةاير  لار  او ال  لئش الطوياػر الللةاػر وةلػحال تعةػى 
ةاػػى اللرػػلو افيلػػر تع ػػا لتعةػػلا اػػع  أ ػػعل وت تاػػؼ  ػػ الو ا رقػػلع   ػػ  تػػحع  ت ااةػػل ةاػػى 

 (5يالعةو عو الاعاةو الةقيع  والاتو طر والااتلز  وت اؿ الظعوؼ الالل ير 
 الجغرافي لمجاموس : : التوزيع 0-3

يفػح ال ػػلاوس اػػف ال يوالػػلو الا رػػر لاايػػلا  لاػػر لػػوع ال ػػلاوس الفعاتػػو ا  ػػوح لػػ ا يعةػػى      
عػػو الالػػلطؽ التػػو تتػػوعع عيةػػل الايػػلا ر ػػنؿ حائػػـ وياتػػلز رقلرايتػػ  ةاػػى التنيػػؼ اػػا الا ػػيط الػػ   

( أف 2ترػيف اػف ال ػحوؿ ييفيش عي  ويتوا ح عو الطقػر الحعا ػر عػو الالػلطؽ تتػوعع عيةػل الايػلا وي
 يللؾ أعرا عئلو لاتوزيا ال غعاعو لو ح  ال يوالير لا لاوس .

% 45,2و ػح  اػل يفػلحؿ  3,,3أف اعنز تضلا نعنوؾ ت تؿ الةئر ا ولى إ  تاػؿ  ػوالو  -1
وال ر  يفوح إلى توعع الايلا ر نؿ حائـ اال  لةح ةاى تعرير ال لاوس عو تاؾ الاللطؽ  لاػر 

  ط ير تايار الفاؽ( . لةع  لار او ي
% ر ػػػر  ا ااػػػػر 16,8و ػػػح  اػػػل يفػػػلحؿ  935تػػػأتو عػػػو الةئػػػر الثلليػػػر لل يػػػر تػػػػلزا  ػػػوالو  -2

 الظعوؼ الريئر لتعرير  لار الطروغعاعير ال طح .  
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 (2ال حوؿ ي
 2,13التوزيا ال غعاعو  ةحاح ال يواللو والو حاو ال يوالير عو الطقر الحعا ر لفلـ 

الو ػػػػػػػػػػػػػػػحاو 
 اإلحاعير 

ا غلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلـ 
والاػػػػػػػػػػػػػػػػلةز 

 عأس

و ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح  
  يوالير

ا رقػػػػػػػػػػػػلع  %
 عأس

و ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح  
  يوالير 

ال ػػلاوس  %
 عأس 

و ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح  
  يوالير 

اإلرػػػػػػػػػػؿ  %
 عأس 

و ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح  
  يوالير 

% 

اعنز تضلا  
 نعنوؾ

18,,, 18,, 4,5 1813 145, 6,4 3,,3 3,,3 54,2 - - - 

,15 ,6,5 ,,6,5  واف
4 

36,, 288, 12,
7 

15 15 ,,2 - - - 

 - - - - - - 9,5 2166 27,8 16 ,,63 ,,,63 تعا يل يع

,12 ,,51 ,,,51 لي ف
9 

35,, 28,, 12,
4 

- - - - - - 

,,1 ,,43 ,,,43 تلزا
9 

673, 5384 23,
8 

935 935 16,8 - - - 

,,1 ,,,4 ,,,,4 يلي و
1 

4,,, 32,, 14,
1 

522 522 9,4 5, 55 1,, 

 - - - 13,4 745 745 13 2937 3671 9,6 ,,38 ,,,38 الحرس

التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف 
 نورع 

443,, 443, 11,
2 

191, 1528 6,7 317 317 5,7 - - - 

 - - - - - - 1 227 284 8,9 ,,35 ,,,35  عنعاف

 ,,1 55 ,5 ,,1 5537 5537 ,,1 22572 28216 ,,1 ,3928 ,,3928 الا اوع

ذ ريلللو  2,13ال يوالير ذ نعنوؾ الااحع : وزاع  الزعاةر ذ احيعير زعاةر نعنوؾ ذ ت ـ الثعو  
 غيع ال وع 

 522و 317و 15أال لوا و  واف والتوف نورع  ويلي و والحرس ت تػؿ الةئػر الثللثػر  ػوالو  -3
 % ةاى التوالو . 13,4% و9,4% و5,7% و2,,و ح  ال يفلحؿ  745و
إ  ال تظةػػع  أف لػػوا و تػػعا يل يػػع ولػػي ف و ػػعنعاف ت تػػؿ الةئػػر العارفػػر  لليػػر اػػف ال ػػلاوس -4

تعريتةل ضاف ي ا الاللطؽ ر ر  ةحـ ا اار الظعوؼ الالل ير والريئر لتعريتةل والاعاؼ العةل  
   الال ير اف أ عل ألواع تعريرإلى 

أاػل اتطارػػلو ال ػػلاوس عػػو الاعاةػػو عةػػو و ػوح الايػػلا و لػػؾ الف   ػػاةل ااتاػػ  وا ع ػػؿ  ػػاينر 
والعأس والنتةيف اغطل  ر ػفع نثيػؼ ذ وال يو ػح رلل اػح غػحح ةعتيػر ااػل ي فاػ  يفػللو اػف ال ػعاع  
الزائح  عض  ةف لول  ا  ػوح الػحانف الػ   ياػتص ال ػعاع  لػ ا عةػو ي ػ  الاػلا وال ػرل ر ت ػلةحا 
ةاػػى الػػت اص اػػف ال ػػعاع  عػػو الالػػلطؽ ال ػػلع  وال ػػواعع الطوياػػر وا ػػفر لت ػػلةحا ةاػػى ال ػػيع عػػو 
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عػو أوتػلو الاػرلل الرػلنع أو  عةيةػل ويةضػؿ( 6يالو ؿ ويةضػؿ العةػو عػو الالػلطؽ ال ػلع  العطرػر 
 (7يل ا يطاؽ ةاى ال لاوس  يواف رعالئو  الا لا أو العةو لي  لا ةلظ ةاى ألتل  

 التوزيع الجغرافي لإلبل : : 1-4
تفح اإلرؿ اف ال يواللو الاةار عو الالطقر الفعرير لازايليػل وعوائػحيل وأياةػل التػأتاـ اػا ال يػل     

الاػػ عاوير التػػو يلػػحع أف تفػػيش عيةػػل ال يوالػػػلو الزعاةيػػر ا  ػػعل وتتغػػ ل اإلرػػؿ ةاػػى اللرلتػػػلو 
علو طوياػر عيتلػوع عةيةػل ر ػنؿ نريػع وال  يعاو الا عاوير وت تطيا ت اؿ الفطش وال يع لا ل

ل ا علف ناةر تغ يتةل ال ةضر و اونةل العةو  يالا التا ع وي لعظ ةاى الالظوار اللرلتير عػو 
( أف لل يػر يػلي و الو يػح  عػو الطقػر الحعا ػر التػو 2ويتريف اف ال حوؿ ي( 8يالاعاةو الا عاوير 

( و ح  ولتي ر لتنلليةةل الفللير عو 55 والو يتظةع عيةل تعرير اإلرؿ عو تعير ال يح ةاو إ  تراغ 
التعريػػر ونرػػع   اةػػل واتطارلتةػػل ال لاػػر عػػو العةػػو أحو إلػػى الاػػعاؼ العةػػل  ةػػف تعريتةػػل عػػو 
الطقػػػر الحعا ػػػر ذ واتطارػػػلو اإلرػػػؿ عػػػو الاعاةػػػو ي ػػػ  إةطلايػػػل الوتػػػو النػػػلعو لا اػػػوؿ ةاػػػى 

لتغ يػػر ةاػػى الاعاةػػو ةػػف ال يوالػػلو ا تيل لتةػػل أثلػػلا العةػػو  لةػػل ت تػػلج إلػػى وتػػو أطػػوؿ عػػو ا
 (9يا  عل و او الاعاةو تقعيرل اف اللرلتلو ال لار 

 
 المبحث الثاني : االكتفاء الذاتي 

يقلس االنتةلا الػ اتو ةاػى اػحل تػوعع اإللتػلج اقلرػؿ الطاػ  ةاػى الاػلح  الغ ائيػر ذ وعػو  للػر    
ح  تفاػػؿ ةاػػى  ػػح الف ػػز عػػو الطاػػ  و ػػوح ة ػػز عػػو اإللتػػلج لتاريػػر الطاػػ  عػػلف النايػػلو الا ػػتوع 

ةاػػػى الاػػػلح  الغ ائيػػػر اػػػف يػػػ ا ل ػػػتلتل أف الواػػػوؿ إلػػػى  للػػػر االنتةػػػلا الػػػ اتو يتطاػػػ  أف ينػػػوف 
ذ ويانػػػف ا ػػػت عاج ل ػػػرر  (,1ياإللتػػػلج الا اػػػى اػػػف الاػػػلح  الغ ائيػػػر نػػػلؼ لتػػػوعع ا اػػػف الغػػػ ائو 

االنتةػػلا الػػ اتو اػػف أ   ػػافر ذ وعػػو أ  راػػح اػػف  ػػ ؿ ا ت ػػل  اقػػحاع اػػل يلت ػػ   لػػؾ الراػػح اػػف 
الاواح الغ ائير رفح إف ي ترفح التللؼ ال  لينوف إلتل ل العيل ثـ يضلؼ إليػ  اػل يػتـ ا ػتيعاحا اػف 

لةلئو ةاى ةحح ال نلف عػو  لػؾ ال لعج وي  ؼ ال  ال يتـ تاحيعا إلى ال لعج ذ ويق ـ الللتل ال
 . (11يالراح ذ وةاى ضوا  لؾ يانف ت حيح ا تول لاي  الةعح اف الغ اا الاتلل ل  تة ؾ 

ورػػللعغـ اػػف يػػ ا النايػػلو ال يواليػػر الالػػتل ا ايػػل ترقػػو يلػػلؾ ةاايػػر اال ػػتيعاح لتغطيػػر  ل ػػر     
و الغ ائيػػػر التػػػو ي تل ةػػػل ا  ػػػواؽ وال ػػػنلف  لاػػػر عػػػو عتػػػعاو ال ةػػػلؼ ولافععػػػر نايػػػر الالت ػػػل

ال نلف واقحاع االنتةػلا الػ اتو والف ػز عقػح ت ػيع أ ػحل الحعا ػلو أف  ل ػر الةػعح االةتيلحيػر اػف 
نغػػػـ /  ػػػلر وةلػػػح اقلعلتةػػػل يػػػتـ افععػػػر  112نغػػػـ /  ػػػلر واػػػف ال ايػػػ   ػػػوالو  25الا ػػػـو تراػػػغ 

إلتػلج الا ػـو وال ايػ   ( التو توضح نايػر4( وي3ويتضح اف ال حوليف ي( 12يالنايلو الا توعح  
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عو الطقر الحعا ر ذ وةاى ا لس الف تر ريف الاتلل ل  تة ؾ والعو اإللتلج يػتـ افععػر ل ػرر 
 . (13ياالنتةلا ال اتو 

 
 (3ال حوؿ ي

 1999التوزيا ال غعاعو لناير ألتلج الا ـو      الو حاو اإلحاعير عو الطقر الحعا ر ل لتو ي 
 ( يطف( 2,13 –

 (.2( و ي1الااحع : ال حوليف ي                                

 

 

 

 

 

 

 

الو حاو 
 حاعيراإل

1999 2,13 

 الا اوع  اإلرؿ  ال لاوس  الرقع   الالةز الغلـ  الا اوع  اإلرؿ  ال لاوس الرقع   الالةز  الغلـ
اعنز 
تضلا  
 نعنوؾ

81,7 9,7 133,8 15,1 - 24,,3 71,3 3,6 1,2,2 118,1 - 295,2 

 453,7 - 57,, ,,2,3 24,3 225,9 3,,13 - - 11,2 53,, 1,3  واف
تعا 
 يل يع

268,6 29,2 439,6 - - 737,4 2,1,2 55,1 152,6 - - 4,8,9 

 4,9,3 - - 197,4 ,,14 197,9 196,8 - - 74,5 7,5 114,8 لي ف
 592,9 - 36,7 379,6 26,2 4,,15 242,2 - - 123,7 8,9 1,9,6 تلزا
 419,2 ,.8 5,,2 225,6 18,3 146,8 227,44 1,6 14,, 171,3 29,3 25,1 يلي و
 392,4 - 29,3 2,7,1 22,7 133,3 4,7,5 - 4,7 285,4 9,8 1,7,6 الحرس
التوف 
 نورع 

21,2 2,, 12,9 - - 36,1 173,4 1,,5 1,7,7 12,5 - 3,4,1 

 6,,16 - - 16 15 129,6 59,,9 - 5,5 - 49,, 84,6  عنعاف
 3436,3 ,,8 217,6 1591,2 189,7 1429,8 2191,36 1,6 25,44 1252,4 97,42 814,5 الا اوع
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 (4ال حوؿ ي

التوزيا ال غعاعو لناير ألتلج ال اي      الو حاو اإلحاعير عو الطقر الحعا ر ل لتو 
 ( يطف(2,13 –1999ي

 ( .2( و ي1الااحع : ال حوليف ي

إلػػػؼ طػػػف  2,1راػػػغ  ػػوالو  1999( أف اػػلعو نايػػػر إلتػػػلج الا ػػـو عػػػو 5يترػػيف اػػػف ال ػػػحوؿ ي  
ل ػرر االنتةػلا الػ اتو  6,,2% ثـ أل ةػض عػو  ػلر 12,9ول رر االنتةلا ال اتو اف الا ـو راغ 

إلػؼ طػف ثػـ ةػلح إلػى اعتةػلع عػو  ػلر  2% لتي ر الل ةلض العو ناير اإللتلج إلى 2,,1إلى 
% االنتةػلا الػ اتو رللتػللو أثػع رػحوعا ةاػى الف ػز عقػح 12,6إلؼ طف و والو   3,4إلى   2,13

وال ر  يفوح عػو زيػلح  اإللتػلج إلػى  2,13عو  لر  23,6-إلى 14,1-اف 1999اعتةا عو  لر 
تطػػوع الحولػػر عػػو أ ػػت حـ التقليػػلو ال حيثػػر التػػو تػػ ح  إلػػى زيػػلح  نايػػلو اإللتػػلج راػػعوع ال ػػلر 

عضػػ  ةػػف الزيػػلح   ال لع يػػر الاترفػػر عػػو ةاايػػر التاػػحيع واال ػػتيعاحعضػػ  ةػػف ةاايػػر ال يل ػػلو 
 ال نللير التو ت ح  إلى اعتةا الف ز .     

 
 
 
 
 
 

الو حاو 
 اإلحاعير

1999 2,13 

 الا اوع  اإلرؿ  ال لاوس  الرقع   الالةز  الغلـ  الا اوع  اإلرؿ  ال لاوس  الرقع   الالةز  الغلـ 
اعنز 
تضلا 
 نعنوؾ

1566,2 358,1 1445,2 563,6 - 3933,1 1366,1 135,3 1,75,7 4424,,  - 7,,1,1 

 7385 - 22,3 2135,7 898,3 4328,7 164,1 - - 118,6 19,6 25,9  واف
 7496,7 - - 16,6,8 2,34,9 ,,3855 1,849 - - 4622,8 1,79,3 5146,9 تعا يل يع
 6384,5 - - 2,75,8 517,2 3791,5 3264,1 - - 785,3 279,3 2199,5 لي ف
 9218,8 - 1377,6 3992,2 ,,968 ,,2881 3731,8 - - 13,1,7 329,3 8,,,21 تلزا
 6633,7 1,9 769,2 2373 676,9 2812,7 12,62,4 36,, 8,14 18,2,3 1,83,8 9167,9 يلي و
 6669,7 - 1,96,8 2177,5 7,,84 2554,7 5465,6 - 1,,175 2866,8 361,8 ,,2,62 الحرس
التوف 
 نورع 

4,7,3 74,6 137,8 - - 619,7 3322,2 4,,,7 1133,3 466,, - 5322,2 

 32,6,3 - - 168,3 554,4 2483,6 1847,8 - 2,7,5 - 18,3 ,,1622  عنعاف
,24298 الا اوع

5 
36,4,1 13,8,,

5 
954,2 ,,36 41937,6 27395,5 7,26,4 16738,3 8155,9 1,9 59318 



ى....التوزوعىالمكانيىللوحداتىالحووانوةىودورهاى
 ليمى عمي عبد أحمد الحمداني                          م.م.       المطيف    عبد أ.د. عبد الكريم رشيد     

 
142 

 (5ال حوؿ ي
 تطوع حع ر االنتةلا ال اتو اف ل وـ الال ير عو الطقر الحعا ر ي اإللتلج / إلؼ طف(.

العو  ال لر 
 اإللتلج

العو 
 اال تيعاح 

الاتلل 
 ل  تة ؾ 

ل رر االنتةلا 
 ال اتو ي%(

( أو –الف زي
 الةيض ي+(   
          

1999 2,1 14,1 16,2 12,9 -14,1  
2,,6 2 17,6 19,6 1,,2 -17,6  
2,13 3.4 23,6 27 12,6 -23,6 

 ( .4( و ي3الااحع : ال حوليف ي

راػغ  1999( أف اػلعو نايػر ألتػلج ال ايػ  ل ػلر 6أال رللل رر لا ايػ  يترػيف اػف ال ػحوؿ ي     
% ثػػـ ةػػلحو ل ل ةػػلض عػػو 57,7إلػػؼ طػػف وراغػػو ل ػػرر االنتةػػلا الػػ اتو  ػػوالو  41,9 ػػوالو 
 2,13إلؼ طف ثـ ال ةػض عػو  ػلر  ,5% إ  راغ العو اإللتلج 56,9إلى  والو 6,,2 لر 

عػػػػو  ػػػػلر  7,,3 -%  ورللتػػػػللو عػػػػأف   ػػػػـ الف ػػػز أزحاح اػػػػف  48,8إلػػػى  ل ػػػرر االنتةػػػػلا الػػػػ اتو
ويفػػػوح ال ػػػر  إلػػػى الزيػػػلح  ال ػػػنللير وزيػػػلح  الطاػػػ  ةاػػػى  2,13عػػػو  ػػػلر  121,3 -إلػػػى 1999

 ال اي  عض  ةف تار أةحاح الال ير والت ر   عو ناير ا اطلع ال لتطر عو الطقر الحعا ر .  
 

 (6ال حوؿ ي
 ال اتو اف  اي  الال ير عو الطقر الحعا ر ي اإللتلج / إلؼ طف(.تطوع حع ر االنتةلا 

العو  ال لر 
 اإللتلج

العو 
 اال تيعاح 

الاتلل 
 ل  تة ؾ 

ل رر االنتةلا 
 ال اتو ي%(

( أو –الف زي
 الةيض ي+(   
          

1999 41,9 3,,7 72,6 57,7 -3,,7   
2,,6 5, 37,8 87,8 56,9 -37,8  
2,13 59,3 62 121,3 48,8 -121,3  

 ( .4( وي3الااحع :  ال حوليف ي
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يوضػح التوزيػا ال غعاعػو لل ػػرر االنتةػلا الػ اتو اػف إلتػػلج ل ػـو و ايػ  الال ػير عػػو ( 7ال ػحوؿ ي
 إلى ت ايف : ويانف تق يـ تاؾ الل رر 2,13الطقر الحعا ر ر    الو حاو اإلحاعير ل لر 

فني  2103% لسننة 0226أنتاج المحوم : إذ بمغ نسبة االكتفاء الذاتي من المحوم حوالي  -0
  منطقة الدراسة ويتوزع بشكل األتي :

% ويػػو ت ػػاؿ لػػل يتو  ,14ا اوةػػر الو ػػحاو اإلحاعيػػر التػػو تزيػػح ل ػػرر االنتةػػلا الػػ اتو ةػػف  -أ
%( لتي ػػر اعتةػػلع أةػػحاح الال ػػير اػػا تاػػر أةػػحاح ال ػػنلف 144,6ي %( وتػػعا يل يػػع161,8 ػػواف ي

 و وح الاعاةو ال يح  التو تزيح اف ألتلج الا وـ .
%( ,,1 – ,7ا اوةػػر الو ػػحاو اإلحاعيػػر التػػو تتعاو ػػو ل ػػرر االنتةػػلا الػػ اتو عيةػػل رػػيف ي - 

 %( .89,3%( ولي ف ي72,5%( وتلزا ي61,2وت اؿ لوا و يلي و ي
%( وت ػاؿ 35 – 5لو حاو اإلحاعير التو يتعاول ل رر االنتةلا الػ اتو عيةػل رػيف يا اوةر ا  -ج

%( وتضػػػػلا الػػػػػحرس 31,7%( و ػػػػػعنعاف ي31%( والتػػػػػوف نػػػػورع  ي1,3اعنػػػػز تضػػػػػلا نعنػػػػوؾ ي
%( لتي ػػر تاػػر أةػػحاح ال يوالػػلو اقلعلػػر اػػا ال ػػنلف ر ػػر  الاػػعاؼ ةػػف اةلػػر العةػػو إلػػى 23,7ي

 الاةف ا  عل .
فني  2103لسننة  %4525بمنغ نسنبة االكتفناء النذاتي منن الحمينب حنوالي  أنتاج الحميب :-2

  منطقة الدراسة ويتوزع بالشكل األتي :
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 (7ال حوؿ ي
التوزيا ال غعاعو لل   االنتةلا ال اتو     الو حاو اإلحاعير عو الطقر الحعا ر ل لر 

 ـ .  2,13
الو حاو 
 اإلحاعير

ال نلف 
 ل ار 

العو 
 اإللتلج
الا وـ 
 طف

العو 
اال تيعاح 

 طف

الاتلل 
ل  تة ؾ 

 طف

االنتةلا 
ال اتو 
 ي%(

العو 
اإللتلج 
ال اي  
 نغـ 

العو 
اال تيعاح 

 نغـ

الاتلل 
 ل  تة ؾ نغـ

االنتةلا 
 ال اتو ي%(

اعنز تضلا 
 نعنوؾ

87556, 295,2 21593,8 21889 1,3 7,,1,1 91,61,6 98,62,7 7,1 

 587,9 1256,1 6128,9- 7385 161,8 4,,28 173,3- 453,7 11216  واف
 591,8 1266,7 ,623- 7496,7 144,6 282,7 126,2 4,8,9 ,1131 تعا يل يع
 311,8 2,47,4 4337,1- 6384,5 89,3 ,,457 48,7 4,8,3 18281 لي ف
 251,7 ,,3662 5556,8- 9218,8 72,5 817,4 224,5 592,9 32697 تلزا
 216,3 3,66,7 3567 6633,7 61,2 684,5 365,3 419,2 27382 يلي و
 124,1 5371,9 1297,8- 6669,7 32,7 1199,1 8,6,7 392,4 47964 الحرس

 121,2 4391,2 931- 5322,2 31 2,,98 676,1 3,4,1 392,8 التوف نورع 
 141,3 2268,1 938,2- 32,6,3 31,7 5,6,2 345,6 6,,16 2,251  عنعاف
تضلئو 
نعنوؾ 
 والحرس

1,83869 3436,3 2366,,4 27,96,7 12,6 59318 62,75,3 121393,3 48,8 

ذ يريلللو غيع ال وع ( .  2,13الااحع : وزاع  اإل الا ذ احيعير إ الا نعنوؾ ذ ت ـ الت طيط ذ نعنوؾ 
 (. 4( وي3ال حوليف ي
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% وت ػػاؿ لػػل يتو تػػعا ,,5ا اوةػػر الو ػػحاو اإلحاعيػػر التػػو تزيػػح ل ػػرر االنتةػػلا الػػ اتو ةػػف  -أ
 %( .587,9%( و واف ي591,8يل يع ي

%( ,35- ,,1ا اوةػػػر الو ػػػحاو اإلحاعيػػػر التػػػو تتػػػعاول ل ػػػرر االنتةػػػلا الػػػ اتو عيةػػػل رػػػيف ي - 
(  ػػػػػعنعاف %124,1%( تضػػػػػلا الػػػػػحرس ي121,2%( التػػػػػوف نػػػػػورع  ي216,3وت ػػػػػاؿ يػػػػػلي و ي

 %( .311,8%( ولي ف ي278,5%( الااتقى ي151,7%( تلزا ي141,3ي
%( وت ػػاؿ اعنػػز ,1ا اوةػػر الو ػػحاو اإلحاعيػػر التػػو تقػػؿ ل ػػرر االنتةػػلا الػػ اتو عيةػػل رػػيف ي -ج

 %( عقط لتي ر تار أةحاح الال ير عيةل  .7,1تضلا نعنوؾ ي
الاضػػلعر لاقطػػلع الزعاةػػو عضػػ  ةػػف ت ػػةـ الالتو ػػلو ال يواليػػر رق ػػط اةػػـ عػػو تنػػويف القياػػر   

نولةل ااحعا اةال وأ ل يل عو توعيع الغ اا وت قيؽ ا اف الغ ائو ةاى الافيح الوطلو إ  يعل 
ويترػيف  (1ي( غعااػل ,7ةاالا التغ ير أف ا تيل لو الةعح اف الرعوتيف ال يوالو يوايل تقػحع رل ػو ي

 2,13و  1999 ايػػ  ي تاػػؼ رػػيف  ػػلر ( أف  اػػر الةػػعح الوا ػػح اػػف الا ػػـو وال8اػػف ال ػػحوؿ ي
رػػيف اعتةػػلع وال ةػػلض ترفػػل لألةػػحاح ال ػػنلف ونايػػر الالت ػػلو ال يواليػػر والاعترطػػر رأةػػحاح الال ػػير 
وتػػح ت اػػؿ ةاايػػر تاػػحيع ا ايػػر عػػو الالػػلطؽ التػػو تعتةػػا عيةػػل  اػػر الةػػعح الوا ػػح اثػػؿ لل يػػر 

لر تايةػػػل لل يػػػر تػػػعا يل يػػػع نغػػػـ /  ػػػ 4,,4 ػػػواف إ  تاػػػؿ  اػػػر الةػػػعح الوا ػػػح اػػػف الا ػػػـو إلػػػى 
لػى و ػوح الاعاةػو  36,1عتاؿ  والو  نغـ /  لر ذ ويفوح ال ر  إلػى اعتةػلع أةػحاح الال ػير ذ واي

الطريفير ال يح  التو ت ت حـ عو ت ايف الاػغلع الةػل  لاػر عػو عاػؿ العريػا وأتاةػل تظةػع عػو 
غـ /  لر ويفوح ال ر  ن 7,7و 3,,اعنز تضلا نعنوؾ ولل ير التوف نورع  عتراغ ةاى التوالو 

إلى اعتةلع ةحح ال نلف اا تاػر أةػحاح ال يوالػلو وتقاػص ا ػل ر الاعاةػو لتي ػر التو ػا الفاعالػو 
 لاػػر عػػو اعنػػز تضػػلا نعنػػوؾ واعتةػػلع اتو ػػط اػػل يتللولػػ  الةػػعح الفعاتػػو اػػف الرػػعوتيف ال يػػوالو 

ات قػػػؽ عػػػو الراػػػحاف  غعااػػػل يوايػػػل ليتال ػػػو تػػػحعي يل عػػػو الاػػػحل الطويػػػؿ اػػػا اػػػليو 22,7والرػػػللغ 
 . (2ي ( غعاال يوايل,6 - ,5الاتقحار وال   يقحع رل و ي
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 (8ال حوؿ ي

 التوزيا ال غعاعو لنايلو إلتلج الا وـ وال اي  و ار الةعح الوا ح ال لوير     الو حاو
 ( ـ .2,13-1999ل لتو ي اإلحاعير عو الطقر الحعا ر

  2,13ناير الالت لو ال يوالير  1999ناير الالت لو ال يوالير  

 الو حاو
 
 اإلحاعير  

ال نلف 
 ل ار 

إلتلج 
الا ـو 
 /نغـ

إلتلج 
ال اي / 
 غعاـ 

 ار الةعح اف 
 الا ـو / نغـ

 ار الةعح اف 
  اي  / غعاـ

إلتلج  ال نلف ل ار
الا ـو / 

 نغـ

إلتلج 
ال اي  / 

 نغـ

 ار 
الةعح 
اف 

الا ـو 
 / نغـ 

 ار 
الةعح 
اف 

 اي  
 / غعاـ 

اعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 
تضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلا  

 نعنوؾ

518536 24,,3 3933,1 ,,46 
 

7,5 87556, 295,2 7,,1,1 ,,3 7,9 

,658 4,,4 7385 453,7 11216 23,5 1,8 164,1 13 ,697  واف
4 

,662 36,1 7496,7 4,8,9 ,1131 1593,3 1,8,2 1,849 737,4 68,9 تعا يل يع
8 

,349 22,3 6384,5  4,8,3 18281 274,4 16,5 3264,1 196,8 11892 لي ف
2 

,281 18,1 9218,8 592,9 32697 189,6 12,3 3731,8 242,2 19682 تلزا
9 

,242 15,3 6633,7 419,2 27382 7,8,9 13,3 12,62,4 227,4 17,14 يلي و
2 

,139 8,1 6669,7 392,4 47964 192,4 14,3 5465,6 4,7,5 284,6 الحرس
, 

التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف 
 نورع 

25885 36,1 619,7 1,3 23,9 392,8 3,4,1 5322,2 7,7 135,
7 

,158 7,9 32,6,3 6,,16 2,251 2,,14 6,8 1847,8 5,,9 13173  عنعاف
3 

 54,7 3,1 59318 3436,3 1,83869 3153,7 174.96 41937,6 2191,2 648367 الا اوع

 غيعال وع (. ذ يريلللو  2,13الااحع : وزاع  اإل الا ذ احيعير إ الا نعنوؾ ذ ت ـ الت طيط ذ نعنوؾ 
 ( .4( وي3ال حوليف ي
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نغػػـ /  662,8 أاػل  اػػر الةػعح الوا ػػح اػػف ال ايػ  ع ػػلاو عػػو الاعترػر ا ولػػى لل يػػر تػعا يل يػػع

 لر و لؾ ر ر  تار أةػحاح ال ػنلف اػا اعتةػلع أةػحاح الثػعو  ال يواليػر وتاػحع يػ ا الالت ػلو إلػى 
الاللطؽ القعيرر الةل  لار إلى نعح تلف الفعاؽ وت حيح ا لعظر اعريؿ وتايةل لل يػر  ػواف عتراػا 

نغػـ /  ػلر  7,9نغـ /  لر أال اتؿ ناير عتظةع عو اعنز تضلا نعنوؾ  ػوالو  658,4 والو 
وال ػػر  يفػػوح إلػػى اعتةػػلع ةػػحح ال ػػنلف وتعنػػزيـ عػػو اعنػػز القضػػلا اػػا تاػػر أةػػحاح الثػػعو  ال يواليػػر 
عيةػػل لتي ػػر الاػػعاؼ غللريػػر ال ػػنلف ةػػف اةلػػر العةػػو ذ ولنػػوف غللرتيةػػل الطقػػر  ضػػعير لػػ ا عػػلف 

أةػػػحاح اإللتػػػلج ال يػػػوالو ر ل ػػػر أف تػػػتـ ةػػػف طعيػػػؽ ت  ػػػيف اإللتل يػػػر ولػػػيس ةػػػف طعيػػػؽ زيػػػلح  
 ػػػلاو عػػػو الاعترػػػر ا ولػػػى  1999ورللل ػػػرر ل اػػػر الةػػػعح الوا ػػػح اػػػف الا ػػػـو ل ػػػلر  (1يالقطفػػػلف 

نغػػـ /  ػػلر ةاػػى التػػوالو واتاةػػل ظةػػعو عػػو  16,5و 1,8,2لػػل يتو تػػعا يل يػػع ولػػي ف  ػػوالو 
وراغ أةاى نغـ /  لر ةاى التوالو  1,3و 46,,اعنز تضلا نعنوؾ ولل ير التوف نورع   والو 

نغػـ /  7,8,9و 1593,3ةػعح الوا ػح اػف ال ايػ  عػو لػل يتو تػعا يل يػع يػلي و  ػوالو  ار لا
 نغـ /  لر .32,5و 7,5 لر واتاةل عو اعنز تضلا نعنوؾ ولل ير  واف عراغو  

لظػػـ اإللتػػلج ل يػػوالو عػػو تغيػػػع ا ػػتاع لظػػعا لزيػػلح  التعنيػػػز ةاػػى التغ يػػر الاعنػػز  وال ةػػػلض    
عػػو ( FAOاالةتاػػلح ةاػػى العةػػو الطريفػػو  ةػػلظ ةاػػى الريئػػر عقػػح  ػػحح الظاػػر ا غ يػػر والزعاةػػر ي

 ث ثر لظـ عئي ير لإللتلج ال يوالو يو : 1996ةلـ 

ضػؿ ال يػلز  ال يواليػر ةػف ال يػلز  الزعاةيػر وتفتاػح لظـ اإللتػلج ال يػوالو الاػللةير : ويػو تة-1
 ال يواللو عو تغ يتةل ةاى ا ة ؼ .

لتلج ال يوالو عو الازعةر .-2  لظـ الا تاطر : ي ع  الحال عيةل ريف إلتلج الا لايؿ واي

 . (2ي% اف الالح  الفاةير الاقحار لا يواللو اف أعاضو الاعةو,9لظـ العةوير : ويو أف-3

نتاج لحوم وحميب الماشية ثالث : التوازن المبحث ال    :بين السكان وا 
ت قيؽ التوازف ريف ةحح ال نلف عو ا تاا ال وريف الاتلل لةػـ اػف و ػلئؿ الفػيش يقػؼ عػو أف   

الػ يف ايتاػوا رػللتوازف رػيف ا ػللر الاػواعح  ونلف اػف أرػعاز  اقحار الا ن و التو توا   الا تاا ذ
عقح أتػحـ لظعيػر اةلحيػل رػأف  1834- 1766الغ ائير وال نلف الاةنع االل ايز  يعورعو اللثس( 

ال نلف تتزايح راتوالير يلح ير عو  يف أف اواعح الفيش يتزايحوف راتوالير ةححيػر ي  ػلرير( وةايػ  
الػو اللظعيػلو اػل رػيف ا يػح لاػللثس وا ػللؼ لػ  واػف عأف الفللـ اقرؿ ةاى أزار  ػلح  ا يةػر وتو 

 ـ( ذ ال   نلف يعل رلف القللوف الطريفو ال   ي نـ1835-,178ي الا الينؿ توالس  لحلع ي
لاو ال نلف ةاى اللقيض تالاًل اف القػللوف الػ    ػلا رػ  اػللثس ذ إ  أف ايػؿ الر ػع إلػى الزيػلح  

أةحاحيـ تتوتؼ ةػف الزيػلح   يلاػل ي ػتطيا ةػحح اػف   وؼ يتللتص طريفيًل ناال زاح االزح لـ واف
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ورللل ػػػرر لالطقػػػر  (1يال ػػػنلف ت قيػػػؽ تػػػحع انرػػػع اػػػف ال ػػػفلح  اػػػا ت ػػػلو   ايػػػا ا  ػػػيلا ا  ػػػعل 
% عو 3,7( : أف تضلئو نعنوؾ والحرس ت ةح لاو  نللو  والو 9الحعا ر عيتريف اف ال حوؿ ي

 ج الا ـو وال اي  نؿ الو حاو اإلحاعير لنف اال ت ؼ يظةع ريف ألتل
نتاج المحوم في منطقة الدراسة لممدة ) -أ  ( : 2103 -0111التوازن بين السكان وا 

( أف لوا و  واف والتوف نورع  وتػلزا  ػةحو لاػو إي ػلرو عػو إلتػلج الا ػـو 9يتريف اف ال حوؿ ي
لف %( ةاى التوالو اقلعلر اا تعا يل يع والػحرس إ  نػ6,6% و16,4% و28,8إ  راغ  والو ي 

%( ويع ا ال ر  إلى و وح الاعاةو ال يػح  اػا تػوعع الايػلا 2,,-%و4,1-لاو  ارل راغ  والو ي
القعيرػػر الػػػ  عضػػ  ةػػػف الظػػعوؼ الالل يػػػر الا ئاػػػر التػػو تزيػػػح اػػف اإللتػػػلج وتػػحعا رػػػللاعريف إلػػػى 

%(  ػػعنعاف 4,4%( يػػلي و ي5,3االيتاػػلـ رتعريػػر الال ػػير ريلاػػل راػػغ عػػو الو ػػحاو أ ػػعل لػػي ف ي
 %( .1,4%( واعنز تضلا نعنوؾ ي4,1ي
 

 (9ال حوؿي
لتلج الا وـ ال اعاا وال اي      الو حاو اإلحاعير عو  التوزيا الل رو لافحالو لاو ال نلف واي

 ( ـ .2,13 – 1999الطقر الحعا ر ل لتو ي
 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .4( و ي3( و ي8الااحع:ال حاوؿ ي

 
 

 ال اي  %  الا ـو % ال نلف % الو حاو اإلحاعير 
 4,2 1,4 3,8 اعنز تضلا  نعنوؾ

 31,2 28,8 3,4  واف
 2,6- 4,1- 3,6 تعا يل يع

 4,9 5,3 3,1 لي ف
 6,6 6,6 3,6 تلزا

 4,1- 4,4 3,4 يلي و
 1,4 2,,- 3,8 الحرس

 16,6 16,4 ,,3 التوف نورع 
 ,,4 4,1 3,1  عنعاف

 2,5 3,2 3,7 تضلئو نعنوؾ والحرس 
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نتاج الحميب في منطقة الدراسة لسنتي )-ب  ( : 2103 -0111التوازن بين السكان وا 
( أف لػػوا و  ػػواف التػػوف نػػورع  وتػػلزا  ػػةحو أيضػػل لاػػو إي ػػلرو عػػو إلتػػلج 9يترػػيف اػػف ال ػػحوؿي

%( ةاػػى التػػوالو اقلعلػػر اػػا لػػوا و يػػلي و وتػػعا 6,6% و16,6% و31,2ال ايػػ  عراػػغ  ػػوالو ي
%( ريلاػػل راػػغ عػػو الو ػػحاو اإلحاعيػػر أ ػػعل 2,6-% و4,1- ػػوالو ي يل يػػع نػػلف لاػػو  ػػارل عراػػغ

%( عػػأف 1,4%( والػػحرس  ػػوالو ي,,4%( و ػػعنعاف ي4,2%( اعنػػز تضػػلا نعنػػوؾ ي4,9لػي ف ي
إلتلج الا وـ اعترط اا إلتػلج ال ايػ  إال أف ال ػنلف ي ػتةانوف ال ايػ  أنثػع اػف الا ػـو ال اػعاا 

حوؿ الفللـ ال يانف اال تغللا ةلةل اقلعلػر اػا الا ػـو لػ ا لنولةل الو رر العئي ير عو افظـ غ اا 
 يزيح االيتالـ رةحؼ زيلح  ناير اإللتلج ال اي  .

 المبحث الرابع : المستوى الغذائي لمفرد :
غعااػػل يوايػػل اػػف  65 ػػفعا  عاعيػػر عػػو اليػػـو ناػػل الػػ  ي تػػلج إلػػى  2385أف الةػػعح ي تػػلج إلػػى    

لف لغػػ اا الةػػعح وتػػح ي تػػلج الةػػعح عياػػل يتفاػػؽ رللطلتػػر ال عاعيػػر إلػػى الرػػعوتيف وياػػل الافػػحالف الاثلليػػ
لػػػ ا عػػػأف   ػػػـ ( 1يأنثػػػع اػػػف يػػػ ا الافػػػحؿ عػػػو عاػػػؿ ال ػػػتلا ذ والػػػى أتػػػؿ الػػػ  عػػػو عاػػػؿ الاػػػيؼ 

اإلل ػػلف ر ل ػػر إلػػى ال ػػفعاو ال عاعيػػر والرعوتيلػػلو الضػػعوعير لاقلواػػر ا اػػعاض ورلػػلا   ػػا  ذ 
  ل و لتنويف يعاوللو ال  ـ وا ل ػ ر الفضػاير والفاػرير عللرعوتيللو يو الفلاع الغ ائو ا

و  يػػل الػػحـ وي تل ةػػل   ػػـ اإلل ػػلف يوايػػل  لػػ  ال يقػػـو رت زيلةػػل وي تاػػؼ الرػػعوتيف اللرلتيػػر ةػػف 
  (2يال يوالير عو أل  ي تو  ةاى رفض ا  الض االايلير وت اى رللرعوتيللو غيع النلاار 

 3,2الةػػعح اػػف الا ػػـو عػػو تلػػلتض ا ػػتاع إ  تعا ػػا اػػف ( أف لاػػي  ,1يتضػػح اػػف ال ػػحوؿ ي  
غػـ / يػـو  8,4نغـ / ػلر اػل يفػلحؿ  3,1إلى  1999غـ / يـو عو  لر 8,7نغـ/  لر ال يفلحؿ 

نغػـ / ػلر  64,6أال لاي  الةعح اف ال اي  أ تاؼ الوضا إ  نػلف عػو زيػلح  اػف  2,13ل لر 
غػـ / يػـو عػو  149,8 لر اػل يفػلحؿ نغـ /  54,7إلى  1999نغـ / يـو عو  176,9ال يفلحؿ 
ويفوح ال ر  إلى ايتالـ  نلف الطقػر الحعا ػر رتلتػلج ال ايػ  أنثػع اػف الا ػـو وال ايػ    2,13

  او ا ت حاالو اتلوةر يزيح الطا  ةاي  رللتللو ي رع الاعرو ةاى زيلح  ناير إلتل   
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 (,1ال حوؿ ي
 الطقر الحعا ر ي نغـ /  لر(.تطوع  ار الةعح اف ل وـ و اي  الال ير عو 

  اي  ال ير ل ـو ال ير 
 ار الةعح  ال لر

 ال لوير /نغـ
 ار الةعح 
 اليواير / غـ

 ار الةعح 
 ال لوير / نغـ

 ار الةعح 
 اليواير / غـ

1999 3,2 8,7 64,6 176,9 
2,,6 2,5 6,8 63,7 174,5 
2,13 3,1 8,4 54,7 149,8 

 (8الااحع : ال حوؿ ي

اع و الالظار ا اعينير لتللوؿ ا غ ير وا حوير رأف الناير الاطاورر اليواير اف الرعوتيف 
ل ا  (1ي% اف ا اوع ال فعاو ال عاعير التو ي تةانةل اإلل لف يوايل ,1ي   أف تنوف  والو 

 او   عأف الرعوتيللو وال فعاو ال عاعير والحيوف ي تلج إليةل ال  ـ والاو وح  عو الا وـ وال اي
القيار الغ ائير ةللير اقلعلر اا الالت لو اللرلتير وةحـ  اوؿ الةعح ةاى القحع النلعو اف 

الاالحع الغ ائير  وؼ ي ح  إلى إالرت  رػ ي لقص التغ ير ( أو رلل وع الظليع ذ ويقحع ةاالا 
ويض  ةف التغ ير إف يللؾ أعرفيف ةلاعا إلي لح االتزاف والنةلير ل  ـ اإلل لف لايللت  وتف

  لئعا الفضوير وضالف تأحيت  لوظلئة  الا تاةر ذ وتفح الا ـو وال ضعاواو والةوان  والريض 
( 11ويتضح اف ال حوؿ ي( 2يوال اي  اف الاواح الغ ائير الضعوعير التو ي   إف يتللولةل الةعح 

عح اف إلتلج تعا ا  ار الةعح اف ال فعاو ال عاعير والرعوتيللو والحيوف ر ر  تعا ا  ار الة
غـ حيوف  6,1غـ رعوتيف و 7,3 فع  و 242,1اف  1999الا وـ و اي  إ  ال ةلض عو  لر 

 175وا تاعاع عو االل ةلض إلى  6,,2حيوف عو 5,8غـ رعوتيف و 7,1 فع  و 235,8إلى 
 . 2,13غـ حيوف عو  5,2غـ رعوتيف و 6,4 فع  و
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 (11ال حوؿ ي
 للو والحيوف اف ل وـ و اي  الال ير عو الطقر الحعا ر  ار الةعح اف ال فعاو والرعوتي

ال فعاو ال عاعير  ال لواو
  فع  / يـو

 الرعوتيللو
 غـ/ يـو

 الحيوف
 غـ / يـو

1999 242,1 7,3 6,1 
2,,6 235,8 7,1 5,8 
2,13 175 6,4 5,2 

 (.4( وي3الااحع : ال حوليف ي

 المحوم وحميب الماشية في منطقة الدراسة :إلنتاج المبحث الخامس : التوقعات المستقبمية 
يفح اوضوع التوتفلو الا تقراير اف الاواضيا التو ت ظى رأياير رللغر را تاؼ ال وال      

الزعاةير عاةل أياير عو افععر نايلو اإللتلج الا تقراير لالطقر افيلر وتأثيعيل ةاى ةاايتو 
يوالير التاحيع واال تيعاح إ  أف يحؼ  يل لو اإللتلج ال يوالو الا تقراير يو زيلح  الالت لو ال 

لت قيؽ االنتةلا ال اتو ةف طعيؽ تلاير أةحاح ال يواللو الازعةير وععا افحؿ إلتل يتةل أ  أف 
ي ا ال يل لو تةحؼ إلى توعيع الرعوتيف ال يوالو ل ار الغ اا الاتنلاؿ اف   ؿ ال ةلظ ةاى 

 طعيؽ :الثعو  ال يوالير والفاؿ ةاى وتؼ تحيوعيل ثـ تلايتةل وععا ا تويلو ألتل ةل ةف 
ا تغ ؿ ا عاضو ال حير ناعاةو ااطللةير ةرع زعاةر ر وع اللرلتلو العةوير الا ئار  -1

 وتلظيـ العةو وايتالـ رللاعاةو الطريفير اف   ؿ أل لا اإلحاع   لار لااعاةو 
 إيقلؼ تةعي  ال يواللو اف   ؿ أترلع  يل ر  فعير تحةـ أ فلعيل عو الحا ؿ  -2
 ل ير الا زوع  ةف طعيؽ ال يطع  ةايةل ةرع إل لا الا لزع الفاعير تقايص ةحح الا -3
توعيع ال حالو وا تازالو ال زار لاثعو  ال يوالير اف ي ا ة ؼ ذ ال ظلئع ذ ال حالو  -4

ياللةل لااعريف ر نؿ التظـ وةلحؿ اا ععا إلتل ير العأس الوا ح    (1يالريطعير ذ عأس الالؿ( واي
ل ار عو  لر  784524( أف ةحح  نلف الطقر الحعا ر أعتةا اف 12ييتريف اف ال حوؿ    

ل ار عو  1383214واف الا اؿ أف ياؿ إلى  2,13ل ار عو  لر  1,83869إلى  6,,2
أال ناير اإللتلج الا ـو عو الطقر الحعا ر عقح  ةحو أعتةا اف إلةو طف عو  ,2,2 لر 

 ,2,2إالؼ طف عو  4,8ؿ إلى واف الاتوتا أف يا 2,13إالؼ طف عو  3,4إلى  6,,2
 3,1إلى  6,,2نغـ /  لر عو 2,5وعيال ي ص اتو ط  ار الةعح اف الا ـو ال اعاا  عراغ 

أال رللل رر لناير إلتلج  ,2,2نغـ /  لر عو  3,7ويانف أف ياؿ إلى  2,13نغـ /  لر عو 
اف و  2,13إلؼ طف عو  59,3إلى  6,,2إلؼ طف عو  ,5ال اي   ةحو أيضل أعتةلع اف 
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لنف  ار الةعح الوا ح  ةحو ال ةلض اف  ,2,2إلؼ طف عو  68,6الاتوتا أف ياؿ إلى 
واف الاتوتا أف ياؿ  2,13نغـ /  لر عو  54,7إلى  6,,2نغـ /  لر عو  63,7

ويفوح ال ر  عو تار  ار الةعح الوا ح اف ال اي   ,2,2نغـ /  لر عو  45,7ال ةلضةل إلى 
  ـو لتي ر اعتةلع أ فلعيل ي لوؿ الةعح حائال التقايؿ اف  ات  اقلعلر اا الا ـو إلى أف الا

ي لح رحائؿ لةل عو التغ ير اقلعلر اا ال اي  إ  ال يانف أال تغللا ةلةل .  واي
 (12ال حوؿ ي

لتلج ل وـ و اي  الال ير واتو ط  ار الةعح ال لوير عو  التوتفلو الا تقراير لفحح ال نلف واي
 الطقر الحعا ر .

ةحح ال نلف  ال لواو
 / ل ار

  اي  الال ير ل وـ الال ير
اإللتلج / 
 إلؼ طف

اتو ط  ار 
الةعح نغـ / 

  لر

اإللتلج / 
 إلؼ طف

اتو ط  ار 
 الةعح نغـ /  لر

2,,6 784524 2 2,5 5, 63,7 
2,13 1,83869 3,4 3,1 59,3 54,7 
2,2, 1383214 4,8 3,7 68,6 45,7 

 . (7( وي6( وي5الااحع : ال حوليف ي

 اف   ؿ الحعا ر  تـ التواؿ اال تلتل لو التللير : االستنتاجات :
تريف ا ر الةعضير التو ت نح ا تاؼ تعنز الو حاو ال يوالير عو الطقر الحعا ر     لوع  -1

ال يواف إ  تتعنز اإلرؿ عو يلي و ريلال تتعنز ا غللـ والالةز عو تعا يل يع وا رقلع عو 
 وال لاوس عو اعنز تضلا نعنوؾ .  عنعاف

لتي ر لاو ال نللو لالطقر تريف ا ر الةعضير التو ت نح و وح ة ز عو االنتةلا ال اتو  -2
% ورللل رر 3,8الحعا ر إ  ألةل عو تزايح ا تاع إ  راغ ل رر اللاو   ؿ اح  الحعا ر  والو 

 % ةاى التوالو .,,3% و ,,4إللتلج الا وـ وال اي   والو 
 
 لتوصيات : ا
ضعوع  االيتالـ رتلاير الثعو  ال يوالير وا ت حاـ التقليلو ال حيثر إللتلج الا وـ و اي  عو  -1

  ريؿ تفزيز ا اف الغ ائو اف الالت لو ال يوالير .  
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أل لا حائع   لار تتولى إحاع  الاعاةو الطريفير وتفاؿ ةاى إلفل ةل والا تحيوع عو  ريؿ   -2
 اير الثعو  ال يوالير وت قيؽ ا اف الغ ائو .توعع ا ة ؼ لتل

 المصادر : 
ا اح  للـ ةرح الةلح  لل و ذ الثعو  ال يوالير عو ا لعظلو ةز  ذ ع للر ال  تيع يـ( ذ ( 1ي 

. 95ذ ص  2,13ت ـ ال غعاعير ذ ناير الحعا لو الفايل ذ ال لافر اإل  اير ذ غز  ذ 
library.iugaza.edu.ps/thesis.aspx  

وعيؽ ا اح  الؿ الحيف ذ رفض اظليع ال غعاعير الزعاةير لحوؿ ا اس التفلوف حوؿ ال ايل  (2ي
ذ  7,,2الفعرو ذ ال افير ال غعاعير النويتير ذ ت ـ ال غعاعير ذ  لافر النويو ذ أرعيؿ ذ 

 . 56ص
الاعاةو والرلحير يال زا اللظع ( ذ اطرفر حاع النت  ذ حا ؽ ذ  ط   الح  ال ايةر ذ( 3ي

 . 181-179ذ ص1989
ذ 1 فحوف يو ؼ  عنةيرذ الاعاةو الطريفير يألواةةل .أ والةل.ايللتةل.ت  يلةل.إحاعتةل( ذ ط( 4ي

 . 3,1ذ ص 1971اطرفر  ةيؽذ رغحاح ذ
ل  ف ذ أحاع  الاعاةو عاضلف أ اح الطيؼ التنعيتو وتونؿ يولس عزؽ وةرلس اةح  ا( 5ي

 . 137ذ ص 2,11ذ الحاع اللاو  ير ذ ايحا ذ ريعوو ذ  1الطريفير ذ ط
أ ل يلو اإللتلج ال يوالو ذ ت ـ اإللتلج أ اح  ايالف ا اوح وا اوح عيلض الاةح  ذ ( 6ي

 .17-16ذ ص ال يوالو ذ ناير الزعاةر ذ  لافر رلةل ذ ااع ذ ر  تلعيخ 
ذ ص ,2,1يأؿ عنتوع إيايلذ إلتلج ال ير ال اي  ذ  لافر رغحاح ذ للطؽ  ايح القح و و  ( 7ي

312 -326. 
 لافر الحوؿ الفعرير ذ الظار أن لح ذيالتقعيع الةلو ال لو ( ذ الاعنز الفعرو لحعا لو ( 8ي

 .76 – 75ذ ص  9,,2الاللطؽ ال لعر وا عاضو القل ار ذ حا ؽ ذ 
ذ ص  3,,2ذ اإل نلحعير ذ ااعذ 1عةير ذ طالرع  افر ةرحا ذ عةلير ال يواللو الاز  (9ي

169 – 17, 

ت ايؿ إ الااو الثعو  ال يوالير واللرلتير وة تتةال رل اف الغ ائو  ةالح نلاؿ النعاراير ذ( ,1ي 
 .  19-18( ذ حائع  اإل الا الفلار ذص 7,,2عو ا عحف ذ يت ايؿ لتلئل التفحاح الزعاةو 

إل تعاتي و لا لطر عو ا اف الغ ائو الفعاتو"ذ ا ار ةرلس علضؿ ال فح ذ " الرفح ا (11ي
 .95ذ ص 1987ذ اطرفر الفللو ذ رغحاحذ  19ال افير ال غعاعير الفعاتير ذ الا اح 

ذ اطرفر  1ةرح الغةوع إرعاييـ أ اح ذ ا اف الغ ائو عو الفعاؽ واتطارلت  الا تقراير ذ ط( 12ي
 . 3,5ذ ص 1999اليعاوؾ ذ رغحاح ذ 



ى....التوزوعىالمكانيىللوحداتىالحووانوةىودورهاى
 ليمى عمي عبد أحمد الحمداني                          م.م.       المطيف    عبد أ.د. عبد الكريم رشيد     

 
154 

ةرلس علضؿ ال فح  ذ إلتلج ال ضعواو واح  نةلير لا نلف عو الفعاؽ ذ ا ار الزعاةر ( 13ي
ذ اطرفر الالظار ذ ال عطوـ ذ  8ذ ال لر   3والتلاير ذ الالظار الفعرير لاتلاير والزعاةر ذ الفحح 

 .   ,1- 9ذ ص  1989
عاعير ال يل ير ذ طافو ا اح طليع ةاع الروتللىذ ا اف الغ ائو الفعاتو رالظوع ال غ(14ي 

 . 112ذ ص 2,11أطعو ر حنتوعاا يغ ـ( ذ ت ـ ال غعاعير ذ  لافر الاواؿ ذ ناير التعرير ذ 
وزاع  الزعاةر واإلا ل الزعاةو ذ ت ـ الحعا لو والر ول ذ اإللتلج الغ ائو عو الوطف  (15ي

ذ  1979ح ألة  و ذ الفعرو ذ حائع  الت طيط والاتلرفر ذ إاحاع الةيئر الفلار لاتثقيؼ واإلع ل
 .55ص 

 يليتو علف ح   تيرح والعنوس تيرو ذ الثعو  ال يوالير عو ال عؽ االحلو ي تحاريع التنيؼ  (16ي
وت ةيؼ وطأ  تغيع الاللخ ( ذ تع ار ذ ا ل الحيف ةرح الع اف ألاةتو ذ الظار ا غ ير 

 .  ,2ذ ص  2,12والزعاةر لألاـ الات ح  ذ القليع  ذ 
ذ ةللـ الافععر ذ النويوذ 1او الةعاذ ا نار إلتلج الغ اا عو الوطف الفعروذ طا اح ة( 17ي

 .12ذ ص 1979
ةرلس علضؿ ال فح  ذ ا اف الغ ائو عو الفعاؽ الواتا والطاول ذ ااحع  لرؽ ذ ( 18ي

 .   122ص

nutrition.html-athwir.com/2014/01/scientifichttp://www.t                         

 (19ي         
                   ذ 4إرعاييـ ي يى أ اح الق طللو ذ  الرعوتيللو ذ ص ( ,2ي 

faculty.ksu.edu.sa/Khaled ةرلس علضؿ ال فح  ذ ا اف الغ ائو عو الفعاؽ الواتا ( 21ي
 .    122والطاول ذ ااحع  لرؽ ذ ص

.                 137- 136ةرح ال  يف لوع  ال نيـ ذ ااحع  لرؽ ذ ص ( 22ي
www.mobadara.iq 

 PN – PO وتـ   ل  التوتفلو الا تقراير اةتالح ةاى افلحلر اآلتير : ي*( 
PT = PO + (  __________   )T   

 N 
 إ  أف 

PT   ذ=  لر الةحؼPO   لر ا  لس ذ  =PN  لر الثللير ذ  ==T  الةعؽ ريف  لر ا وؿ
 ةحح ال لواو ريف التفحاحيف : لق  ةف N =يا  لس( و لر الةحؼ ذ 

رغحاح ذ  ذ احيعير حاع النت  لاطرلةر والل ع ذ 1ةرلس علضؿ ال فح  ذ  غعاعير ال نلف ذ ج 
 . 3,5ذ ص 2,,2
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