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: ملخص

جدخلً مدافٌت البـسة مـــــــــــىزدان اكخـادًان هامان ٌِــــــــــــــدان السهحزة ألاطاطُت لــــــــــــــىازداث الدزل 

 ال ًىلب وىنها ب،( والىفىالصزاُت)اللىمي هما 
ً
ذ حِد الصزاُت ومنها شزاُت ؤشجاز الىسُل مـدزا

 وجىفحر غراء مخيامل لجمُّ الظيان ألن جىفحر وظبي،حظهم في دُم الاكخـاد الِساقي ولى بؼيل 

 
ً
الغراء ٌِصش ألامً الغرائي الري باجذ مظإلت خظاطت جىاحه حمُّ دٌو الِالم والِساق ُمىما

ذ ُاهذ مدافٌت البـسة مً جدهىز هبحر في ؤُداد ؤشجاز ب.الخـىؾومدافٌت البـسة ُلى وحه 

ن الحسب الِساكُت ؤلاًساهُت وخسب الخلُج ؤ بذ الظُاطُت،الىسُل وهرا هاحم ًُ هبُِت الِىامل 

ِصي ذلً الى هجسة الفالخحن بظاجُنهم الصزاُُت الىسُل،ألاولى والثاهُت حظببذ في اهدزاز بظاجحن   َو

دم الاهخمام بإشجاز الىسُل الى حاهب ججٍسف الِدًد مً البظاجحن مً كبل الجهاث  ت،ُو  الِظىٍس

 ًُ الخجٍسف الظياوي لها بِد ُام 
ً
  ومً .الىسُلمما ؤطهمذ في جدوي ؤُداد ؤشجاز  (2003)فلال

( 2016- 1950) البدث لدزاطت واكّ شزاُت اشجاز الىسُل في مدافٌت البـسة للمدة هدفهىا 

ُداد ؤلدصخُف الىاكّ الحالي وملازهخه مّ طىىاث مسخازة إلاِسفت هبُِت الخىاكف في 

 الىسُل،والِىامل اإلاادًت لرلً

 .مدافٌت البـسة،الِساق، شزاُت،ؤشجاز الىسُل، ؤمً غرائي:مفحاحيةكلمات 

 Q43 ؛T4؛ JEL :T5ثصنيفات 
Abstract: 

City of AL-Basra has two economic source, they considers the main substrate to the import 

of national income (petrol, agriculture) . For the agriculture is considered with palm trees 

the inexhaustible source as it contribute in supporting the Iraqi economic in a relative way, 

and provide food for all people, because providing food enhance the security food which 

is being sensitive case face all the country of the world Iraq, and in particularly AL- Basra . 

            City of Basra was sufferedparticularly  from a big deterioration in the numbers of 

palm trees ,this result from the political factors nature ,the Iraqi –Iranian war and the first 

and second war the main reason of exhaustion of palm orchard  .This is being related to 
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the peasant migration from their lands and the lack of interest of their orchards  beside 

that dredging a lot of these lands by government as well as the population dredging after 

(2003)which contributed in decreasing the numbers of palms. The current study aims to 

compare it to see the nature of the decline in palm numbers and their causes. 

Keywords: Agriculture, palm trees, food security, AL-Basra, Iraq 

JEL Classification codes :T5 ;T4 ; Q43 
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ل هاػىز : اإلاؤلف اإلازسل   hiamk1970@gmail.com : ؤلايميل،هُام زُص

 ملدمة  .1

حِخبر شجسة هسُل الخمس مً ألاشجاز اإلابازهت التي هسمها هللا طبداهه وحِالى في هخابه 

م بيذ ُمسان ووالدتها لِِس ى م وؤُلى مً ػإنها فلـت مٍس   (ُلُه الظالم)الىٍس
ً
جسجبى ازجباها

 بالىسلـــــــــت في كىلــــــــــــــه حِالى 
ً
 بوهـــــــصي  ))ٌُُما

ً
 حىُا

ً
( (لًُ بجرَ الىسلـــــت حظاكى ُلًُ زهبــــــــــــــا

م  سها الى  (25آلاًت  )طىزة مٍس  4000، وؤن ؤهم ما ُسف ًُ الىسلت وان في بابل التي ًمخد جاٍز

 للواكت ؤهما . م.طىت ق
ً
 مهما

ً
ن لثماز هسُل الخمس كُمت غرائُت واكخـادًت ُالُت بذ حِد مـدزا

ت لجظم ؤلاوظان هما ؤنها جدخىي ُلى ما ًلازب  لى همُت هبحرة % 80الحساٍز اث ُو مً الظىٍس

مً ألامالح اإلاِدهُت والِىاؿس الىادزة ذاث ألاهمُت الىبحرة لجظم ؤلاوظان والبىجاطُىم 

ت ،واإلاغىِظُىم والحدًد   مً الفُخامُىاث مثل وهره A,B,B2,D هما جدخىي الخمىز ُلى مجمُى

ِد الِساق مً الدٌو السئِظُت اإلاىخجت للخمىز في الِالم ، الِىاؿس لها ؤهمُت لجظم ؤلاوظان َو

بذ ًخمحز بةهخاحه ألؿىاف ُدًدة وهادزة ملازهت بباقي الدٌو اإلاىخجت بال ان ؤُداد ؤشجاز هسُل 

الخمس اهسفم في الظىىاث ألازحرة زالٌ مدة البدث وبؼيل هبحر هدُجت الٌسوف اللاطُت التي 

ًمس بها الِساق بـىزة ُامت ومدافٌت البـسة ُلى وحه الخـىؾ باإلكافت الى بؿابت ؤُداد 

اث  ب مّ جيالُف ال جدىاضهبحرة مً ؤشجاز الىسُل باألمساق واهسفاق ؤطِاز الخمس بمظخٍى

م للخمىز وكألت الخـدًس  ًُ مؼاول الدظٍى
ً
 .بهخاحه ، فلال

 :إشكالية البحث 1.1

جمثلذ مؼيلت البدث بخدهىز وكّ اللواَ الصزاعي في مدافٌت البـسة والطُما كواَ 

 في الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي
ً
 بذ ًالخٍ في ،الىسُل الري ًيبغي ان ًيىن ؤهثر اللواُاث بطهاما

 في ؤالظىىاث ألازحرة 
ً
 اهسفاكا

ً
ن الِساق ػهد بـىزة ُامت ومدافٌت البـسة بـىزة زاؿا
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ؤُداد الىسُل بظبب ُدم دُم الدولت للفالح والحــــــــــسوب والحـاز الاكخـادًت وآلافاث 

 .ٌالصزاُُت التي حِــــــــسق لها ؤشجاز الىخي

 :فزطية البحث. 2.1

ن وحىد جساحّ في ؤُداد ؤشجاز الىسُل في مدافٌت ؤًىولم البدث مً فسكُت مفادها 

 ؤدي الى ُدم كدزتها ُلى مىاهبت الخىمُت الصزاُُت لرا ًخولب مسخلفت،البـسة بظبب ًسوف 

جدزل ودُم خيىمي إلاا ٌِاوي ؤُداد ؤشجاز الىسُل مً مؼاول ومِىكاث هثحرة اوِىظذ ُلى 

 .وبهخاحهواكّ شزاُت ؤشجاز الىسُل 

 :البحثوأهداف أهمية . 3.1

 وغراء ؤجإحي ؤهمُت البدث مً 
ً
 اكخـادًا

ً
،همُت خاؿل الخمــــــس بىؿفه خاؿال

ً
 مهما

دزل في الـىاُاث   .الغرائُتٍو

ي دزاطت واكّ اهخاج الخمىز في الِساق وجددًد اإلاؼاول الفىُت بلىيهدف البدث هما 

 .البـسةشجاز الىسُل في مدافٌت ؤوالاكخـادًت والخىٌُمُت التي جىاحه 

 ؤلاطار اإلافاهيمي لشراعة أشجار النخيل .2

 :طزق  سراعة النخيل. 1.2

ولىً ازخلفذ آلازاء ،حِد شجسة هسُل الخمس مً ؤكدم ألاشجاز التي شزُها ؤلاوظان 

والدزاطاث في جددًد اإلاىهً ألاؿلي ألشجاز هسُل الخمس لىً الش يء اإلااهد ؤنها ُسفذ في 

الحلازاث التي كامذ ُلى ألازق الِسبُت مىر ؤكدم الِـىز وما جصاٌ الىسُل ؤهم شجسة ُسبُت 

 اإلاخسـف في الِائلت الىسلُت الى ان اإلاىهً ألاؿلي الري OdardoBecaبذ ؤػاز الِالم الاًوالي 

ن هىان حيع مً الىسُل ال ًىدؼس ؤوؼإث فُه هسلت الخمس هى مىولت الخلُج الِسبي فلد ذهس 

ن ؤؿل شزاُتها ٌِىد الى بالد ما ؤهمىه بال في اإلاىاهم ػبه الاطخىائُت  بِىما ٌؼحر بِم الباخثحن 

 ً  جخيازس ؤشجاز الىسُل بالوسق الخالُت ، (دحلت والفساث )بحن النهٍس
ً
مىما شزاُت واهخاج البلح  ) ُو

  ( .5، ؾ2004، 

 : الحكاثز الالحنس ي بواسطة الفسائل1. 1.2

لت  لت التي واهذ طائدة مىر اللدم بذ جم اطخسدام الاهثاز بالفظائل لفترة هٍى وهي الوٍس

ُت زدًئت في مٌِم الحاالث هما ان هـف  مً الصمً والاهثاز البرزي ًيخج زماٌز مسخلفت ذاث هُى
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،الىسُل الىامي مً بروزه ًيىن 
ً
لت الىثحر مً الُِىب منها ما ًإحيفدىال ُبد )  ولهره الوٍس

 (:2013الباطى ابساهُم، 

  كـــــل حىدة في ؿفاث الثماز واإلادـىٌ ُنها في زماز ألاؿىاف ؤالثماز الىاججت مً الىسُل

 
ً
ا  ؛(بالفظائل)اإلاِسوفت والتي واهذ زلٍس

  ت في وؿىلها  جخإزس ألاشجاز البرٍز
ً
لى مسخلت ألاشهاز والازماز ملازهت بالىسُل اإلايازس بغالبا

 الفظائل؛بىاطوت 

 ملازهت بإطِاز زماز ألاؿىاف ب 
ً
ت جباَ ُادة بإطِاز مىسفلت حدا ن ؤؿىاف الثماز البرٍز

اإلاِسوفت؛ 

  هسُل البلح مً الىباجاث وخُد الجيع لرلً مً اإلاخىكّ الحـىٌ ُلى هسُل هـفها

ٌ )ماهث والىـف آلازس مرهس  م بحن الروىز وؤلاهار في اإلاساخل  (فدى ـِب الخفٍس ٍو

 .همىهااإلابىسة مً 

 :الحكاثز ااخظزر .2.1.2

ب وكبل الخلدم والخوىز في جلىُت شزاُت الخالًا وألاوسجت واهذ الفظائل هي ب لى وكذ كٍس

 وجيخج الفظائل مً 
ً
ا لت الىخُدة إلهثاز الىسُل زلٍس  اإلاىحىدة في ؤبى ألاوزاق اإلاسطىماثالوٍس

 
ً
بت مً طوذ التربت وهي برلً جيىن حصء مً ألام وحمُّ ؤؿىاف الىسُل طىاء واهذ بهازا اللٍس

 جيخج فظائل في الظىىاث ألاولى مً ُمس الىسلت
ً
ن بهثاز الىسُل مً زالٌ الفظائل ب. ؤم ذوىزا

ّ واإلاتزاًد ُلى ؤهىاَ ؤشجاز   وال ًمىً ان جلبي الولب الظَس
ً
 هبحرا

ً
ُملُت بوُئت وجلخض ي حهدا

(. 78 ؾ،2005مسهص ؤلامازاث للدزاطاث والبدىر الاطتراجُجُت،)هسُل الخمس اإلاسخلفت 

 : الحكاثز الدكيلي3.1.2

لت جخم في مسخبراث مجهصة بمِداث زاؿت بخِلُم البِئت وؤحصاء الىباث اإلاسخاز  هره الوٍس

ُبازة ًُ ؤزر حصء مً وظُج حي مً )والحفاي ُليها دون بؿابت والصزاُت اليظُجُت بازخـاز 

ت حظاُد ُلى همىه ًُ  ت مىاد هُمُاٍو الىباث وشزاُخه ُلى بِئت ؿىاُُت جدخىي ُلى مجمُى

ادة ؤُداد الخالًا  م ٍش . (اإلاسخلفتن جخيىن ؤحصاء الىباث ؤلى بهٍس

وكد جيخــــــــج ًُ الصزاُت اليظُجُت خدور هفساث للفظائل الىاججت والتي كد ججِلها 

(  .  2008طِدوهالعجُل،)مغاًسة لـفاث ألام الىاججت ُنها 

لت الىثحر مً اإلاصاًا هرهس منها  ب ن لهره الوٍس
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  ًمً الفظائل باطخسدام ُدد كلُل م 
ً
 ألامهاث؛الحـىٌ ُلى ؤُداد هبحرة حدا

  ت مثل مسق  البُىق؛الحـىٌ ُلى فظائل زالُت مً ألامساق الفوٍس

  طىىاث فلى مً الصزاُـــت وذلً ًسحّ لخجاوع الفظائل 4الحـىٌ ُلى مدـىٌ بِــــــــــــد 

ت   همىها؛وبالخالي طُس

  لى ُمل مؼخل؛ بشزاُت الفظائل باألزق اإلاظخدًمت مباػسة بدون الحاحت

  ت و اإلاسكُت؛ ؤطهىلت جداٌو الفظائل وهللها مّ كمان زلىها مً ؤلاؿاباث الحؼٍس

 الحـىٌ ُلى فظائل مً الىسُل الري فلد كدزجه ُلى بهخاج الفظائل .

ت زالٌ   وهىان ُدد كلُل مً اإلاسخبراث خىٌ الِالم جيخج هسُل الخمس لألغساق الخجاٍز

حامِت )جلىُاث شزاُت ألاوسجت الىباجُت ومً ؤهمها مسخبر مسهص ؤبدــــــــــار الىسُل في الِساق 

ت الصزاُت في  (البـسة  في اإلاسخبراث البـسة،ومدًٍس
ً
لخان زئِظخان مِخمـــــــــدجان دولُا وهىان هٍس

 
ً
د،ُبد الىهاب )وهي اإلاروىز طابلا  (:191، ؾ2006 ٍش

لت مبيُت ُلى اهباث هباجاث غحر الالحيس ي، هي حؼىُل ألاحىت :ألاولىالطزيلة  - أ  وهره الوٍس

تمـابت مً ؤحىت حظدًت وهره الخلىُت ػائِت في اإلاسخبراث الخاؿت   .الخجاٍز

ت مً زالٌ الفظائل ان جيىن هىالً طهىلت في :الثاهيةالطزيلة  - ب لاء الخلٍس  حؼيل ألُا

 .آزسلى بهلل الفظائل وشزاُتها مً ميان 

 :ألاهمية الاكحصادية والؼذائية ألشجار النخيل 2.2

ت مً الفُخامُىاث  ( A,B1,B2,C)الخمىز مً الِىاؿس الغرائُت اإلاهمت الخخىائها ُلى مجمُى

لى  لى بِم اإلاِادن والحدًد والفظفىز واليالظُىم ُو اث واإلاىاد المُو ـــــــت والظىٍس واد الِلٍى

 فهي جدخىي ُلى وظب مً الفظفىز ،ن للخمىز كُمت غرائُت مخمحزة ؤبدذ ؤر و،الظلُلىشٍت

ِوي  طِسة  (1275)مً الخمىز ما ٌِادٌ  (د الىاخدالباون )جدزل في جسهُب الٌِام وألاطىان َو

ت ؤي   ًُ  (3000)ن الىُلى غسام الىاخد ٌِوي خىالي ؤخساٍز
ً
ت فلال ن الخمىز غىُت ؤطِسة خساٍز

اث بذ جدخىي ُلى اث  (80)غم مً الخمىز اإلاجزوُت الىىاة خىالي  (100)بالظىٍس غم مً الظىٍس

ت لليائً الحي ائف خٍُى  ًُ ؤنها مـدز زئِع للواكت ومـدز للىسبىن ،التي جلىم بًى
ً
  فلال

ت   ومسصن زئِع للواكت الىُمُاٍو
ً
اث ، في الىبد والِلالث والجالًيىححنؤًلا  هما جدزل طىٍس

ت ؤالخمىز في جسهُب حداز الخالًا وألاوسجت هما  اث جازس في هَى ألاخُاء اإلاجهٍس ُت الظىٍس ن هُى
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غم في الُىم الىاخد جىفي  (100خىالي )ن جىاٌو زمع ُؼس جمسة ؤ ٌِجي ذاوهالغلٌُت،في ألامِاء 

ذ  هما حِمل الخمىز ،لتزوٍد حظم ؤلاوظان بيامل اخخُاحاجه مً اإلاغىِظُىم والىداض والىبًر

ُت  ـاب وجلُحن ألاُو ت ألُا  ًُ جلٍى
ً
ُلى جسهُب ألامِاء وخفٌها مً الالتهاب واللِف فلال

ت   ًبحن اللُمت الغرائُت للخمىز  (1)والجدٌو ، (87 ؾ،2015باطم خاشم البدزي ، )الدمٍى

 :ملازهت مّ الفىاهه ألازسي 

 الليمة الؼذائية للحمور ملارهة مع الفوااك ألاخزر : 1ااجدول 

 

ػم/كاربوهيدرات  غ/ بزوثينات   سعزة/ طاكة حزارية     ػم100/ اإلاادة  

 جمىز  284 2.2 75.4

 جفاح 63 0.3 14.7

 بسجلاٌ 49 0.7 10.9

 ُىب 76 0.6 16.7

 جحن 88 1.4 19.6

 مؼمؽ 64 0.8 13.8

 

ىُبُدًا الحسة، ): اإلاصدر ( 2018ٍو

 :أهواع الحمور في العزاق 2.3

ت جخمثل ؤ لى الخازج وجمثل بفي الِساق التي جـدز جمىزها مً الخمىز هم الاؿىاف الخجاٍز

مثل ما وظبخه % 85  ٍو
ً
ترهص في اإلاىولت % 42مً ُدد ؤشجاز الىسُل هي الصهدي وألاهثر اهدؼازا ٍو

 ُبد الجباز مدظً)% 6والخلساوي % 13والحالوي % 23ؿىاف الظاًس بيظبت ؤًلُه الىطوى،

 (.64 ؾ،2006مهدي،

ما باقي ألاؿىاف اإلادلُت والىادزة التي الِسب،ؤوهره جترهص في البـسة ُلى كفاف ػى 

 ؿىف فخبلغ وظبت اهدؼازها في حمُّ مىاهم شزاُت الىسُل في 600لى ؤهثر مً بًـل ُددها 

هم ألاؿىاف مً خُث حىدة الثماز ؤ، ومً (4، ؾ1982ُِس ى، مدمد ُبد % )15الِساق 

ـــــــم ؤلاهثاز مـــــــــــً الصزاُت  وهىهتها اإلاخمحزة ؿىف البرحي الري اهدؼس في الِدًد مً الدٌو ًُ هٍس

زالد مدمد )مهم لى ؿىف ججــــــــــــــــازي باليظُجُت لخدىٌ مً ؿىف مدلي 

 :الِساقؿىاف الخمىز ومىاهم اهدؼازها في ؤًبحن ؤهم  (2)والجدٌو ،(2009فىشي،
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 أصناف النخيل ومناطم اهخشارها في العزاق: 2ااجدول 

 

 ألاؿىاف ألاهثر اهدؼازا اإلاىولت 

مالبرحي، البـسة 1 الدهً، م ،الحالوي، الخلساوي، الظاًس، الدًسي،ؤ البًر

ص،خظاوي، د، خٍى   لُلىي الخـاب،الجبجاب،كىواز،ٍُى

  شهدي، مياوي ،محرخاج، الظىسي ، زلساوي دًالى ،الاػسس ي دًالى 2

م ، مىخىم ، طاًس،زظخاوي ،زلساوي بغداد  بغداد 3  ،ػسس ي،الا بسحي ، بٍس

  شهدي،جبرشٌ،الظىسي 

نهاًىب، جبرشٌ بابل 4  شهدي،طلواوي، ٍُى

مزُازة،شهدي،مىخىم، زظخاوي، الاهباز 5   بٍس

ثي، الظاًسكىواز،الحالوي، زلساوي، ذي كاز 6 ػٍى  

  طاًس،محرخاج،شهدي،اػسس ي واطى 7

 

( 2011ُبد الباطى ُىدة،):اإلاصدر

د  هطجها ب اث هما جلظم الىسُل مً خُث مُى  مدمد زالد): وهيلى زالر مجمُى

(: 2009فىشي،

  الىفاٌ، )وائل ًىهُى ومنها ؤوازس ماًى وؤ جبدؤ الىطج في :النضجألاصناف اإلابكزة

 .(بىحؼِباٌ،الِالوي، الخىاهس

 خبؽ ،الخىحزي  ) جبدؤ الىطج بِد ألاؿىاف الظابلت ومنها :النضج محوسطة ألاصناف 

  .(الخالؾ،الخؼياز،الاطهل ، خبؽ هفاٌ ، ُحن بلس ،فلجت 
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  ؤهخىبس وجخمحز  ؤوائللىبغظوع ؤ ًبدؤ هطجها في مىخـف :النضجألاصناف اإلاحأخزة 

ت   ُلى الِدًد مً الاؿىاف الجُدة ومنها باخخىائهاهره اإلاجمُى

 .(اللىلى،البرحي،الفسؾ،الجبري،الهاللي،الخـاب)

 

 

 2016 و1950جشخيص واكع سراعة النخيل في محافظة البصزة ما بين  .3

 :1977 و1950 أعداد النخيل في محافظة البصزة ما بين 1.3

ت  ادة ؤُداد الىسُل في مدافٌت البـسة ، اذ امخدث بؤدث الِىامل الوبُُِت والبؼٍس لى ٍش

الظوذ والتربـــــــت ، )حروز شزاُت الىسُل مىر كسون مً الصمً ومّ ذلً فةن للِىامل الوبُُِت 

ؤطهمذ بدوز هبحر في جىهحن ؤشجاز الىسُل في مدافٌت البـسة ، لرلً  (اإلاىازد اإلاائُت ، اإلاىار

ب ؤن ًدخىي الِساق  ً ،  (33)لِع مً الغٍس ملُىن هسلت في ُلد الخمظِىاث مً اللسن الِؼٍس

، مً مجمل الىسُل في الِساق  (%41)ملُىن هسلت بيظبت  (13360000)ذ واهذ خـت البـسة ب

لى ؤهمُت مدافٌت البـسة وىنها مىولت شزاُُت جدخلً مالًحن مً الىسُل ، بوهرا ٌؼحر 

وبـفت ُامت ؤن الِلىد اإلااكُت جتربّ فيها مدافٌت البـسة بإُلى هثافت ألشجاز الىسُل ومً 

زم فهي مخـدزة مدافٌاث الِساق ألازسي مً خُث ؤُداد الىسُل ، اذ ػيلذ في ُلد 

( 6530000)ي بٌملُىن هسلت اهسفلذ في طبُِىاث اللسن اإلااض ي  (133,0000)الخمظِىاث 

 في ؤُداد الىسُل باليظبت ألكلُت مدافٌت البـسةهسلتومًملُىن 
ً
 .  هىا هجد ازخالفا

هسلت  (2558930) بِدد %(39.1)بي الخـِب اإلاسجبت ألاولى بيظبت ؤذ اخخل كلاء ب

 زم ًإحي باإلاسجبت الثاهُت كلاء ػى الِسب ،(1977-1950)دوهم للمدة  (38003)وبمظاخت 

وفي اإلاسجبت الثالثت حاء كلاء الفاو دوهم،( 31755)هسلت وبمظاخت  (1374458)وبِدد  (20.1%)

 بِىما سجلذ ؤدوى وظبت في دوهم،( 21203)هسلت وبمظاخت  (1234140)وبِدد  (%18.8)وبيظبت 

 .دوهم( 8303)هسلت وبمظاخت  (319673)بىاكّ  (%4.9)كلاء اللسهت بيظبت 

يبغي ؤلاػازة هىا  ي ؤن هىان الِدًد مً الِىامل ؤطهمذ في اهسفاق ؤُداد ؤشجاز بٌٍو

إلادة ُلدًً مً  (%50)ملُىن هسلت ؤي بيظبت  (6530000)الىسُل في مدافٌت البـسة بىاكّ 

ِصي  ت ب طبب ذلً الصمً، َو  جإمُم الىفى في طبُِىاث اللسن فبِدلى دوز الِىامل البؼٍس

فُت  للحـىٌ ُلى ُمل كمً ماطظاث خيىمُت اججهذاإلااض ي   الىثحر مً ألاًدي الِاملت الٍس

ُفت الحيىمُت حِد ذاث مسدود مادي ملمىن فُما لى كىزهذ مّ ؤلاهخاج الصزاعي  وىن ان الًى
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ت بالىسُل في مدافٌت البـسة للمدة  (3) والجدٌو اإلاخربربت، ًىضح ؤُداد واإلاظاخت اإلاصزُو

(1950-1977:) 

 

 

 

 

 1950ثطور عدد أشجار النخيل واإلاساحة اإلاؼزوسة في محافظة البصزة ما بين :3ااجدول 

 1977و

 

(دوهم  )اإلاساحة اإلاؼزوسة  %  النخيلعدد ألاكظية   % 

 16.3 21203 18.8 1234140 الفاو

ابى 

 الخـِب

2558930 39.1 38003 29.2 

ػى 

 الِسب

1374458 20.1 31755 24.4 

 11.8 15318 8.1 531963 البـسة

 6.4 8303 4.9 319673 اللسهت

 11.9 15418 8.1 526528 اإلادًىت

 - - - - الصبحر

 100 130000 100 6545692 اإلاجمَى

 

( 133، ؾ 1980حىاد ؿىدٌ ، ):اإلاصدر

 :1989 و1978 أعداد النخيل في محافظة البصزة ما بين 2.3

 في ؤُداد ؤشجاز الىسُل ؤ( 4)ًخطح مً الجدٌو 
ً
ا  ملحًى

ً
ن هره اإلاسخلت ػهدث اهسفاكا

 زالٌ 
ً
، ما ٌِجي  (%60) ؤُداد ؤشجاز الىسُل بيظبت خُث اهسفمطىت ،  (12)بؼيل هبحر حدا

هسلت اهسفم  (6530000)مً  (1977-1950)ؤن ؤشجاز الىسُل كد ػيلذ زالٌ اإلادة مً 
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 زافم ذلً جللف واضح للمظاخت بحن اإلادد ،هسلت (2701926)لى ب( 1989-1978)زالٌ اإلادة 

 بلىدوهم اهسفلذ زالٌ الثماهِىاث  (130000)ذ ػيلذ زالٌ ُلد الظبُِىاث باإلاروىزة ، 

ِىد الظبب في ذلً  (74756) ت اإلاظاولت ًُ جسدي الىاكّ الصزاعي بلىدوهم ، َو  الِىامل البؼٍس

 ومدافٌت البـسة ُلى وحه الخـىؾ 
ً
واهسفاق ؤُداد ؤشجاز الىسُل ، بذ مّس الِساق ُمىما

( 1988-1980)بخإزحراث هثحرة ؤزسث في الىاكّ الصزاعي وؤهمها الحسب الِساكُت ؤلاًساهُت للمدة 

ى خدودي مّ بًسان ؤزرث الىـِب ألاهبر مً الخدمحر فِلى  وليىن مدافٌت البـسة جخمخّ بؼٍس

 خالت ججٍسف ألازاض ي الصزاُُت مً كبل اللىاث بلىطبُل اإلاثاٌ ، حِسق كلاء ػى الِسب 

لها طىازالِساكُت بغُت بوؼاء ألا لى ب، هرا ٌِجي ازخفاء زسوة شزاُُت مً ؤشجاز الىسُل وجدٍى

لى ذلً هجسة الفالخحن مً ؤزاكيهم طىاء واهذ ألازاض ي الحدودًت ؤم غحر بصحساء ، ؤكف 

 في بلُت ؤشجاز الىسُل الِامسة التي لم جخإزس في الحسوب بظبب ُدم وحىد 
ً
 طلبُا

ً
الحدودًت ؤزسا

اًت ؤشجاز الىسُل مً كبل الفالخحن مما ؤدي  ُت بألاًدي الِاملت التي تهخم بُس لى جسدي هُى

( . 133 ، ؾ1980،حىاد ؿىدٌ  )ؤشجاز الىسُل ، ومً زم  جىاكف ؤُداد الىسُل 

 1989 و1978ثطور أعداد أشجار النخيل واإلاساحة اإلاؼزوسة ما بين : 4ااجدول 

 

 % اإلاساحة اإلاؼزوسة دوهم % اعداد النخيل ألاكظية 

 2.8 2188 0.8 20286 الفاو

بى الخـِبؤ  960125 35.5 17586 23.1 

 24 18210 20.2 546646 ػى الِسب

 20.4 15488 6.5 173710 البـسة

 15.9 11940 8.6 233616 اللسهت

 13.8 10455 28.4 767543 اإلادًىت

 - - - - الصبحر

 100 75867 100 2701926 اإلاجمَى

 

( 49، ؾ 2015مسهص جسار البـسة،):اإلاصدر

%( 35.5)ًالخٍ ان كلاء ابى الخـِب اخخل اإلاسجبت ألاولى بيظبت  (4)مً بُاهاث الجدٌو 

وبِدد  (%28.4) زم حاء كلاء اإلادًىت بيظبت دوهم،( 17586)هسلت وبمظاخت  (960125)وبِدد 
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دوهم ، بِىما سجل ؤدوى وظبت في كلاء الفاو بيظبت   (10455)هسلت وبمظاخت  (767543)

 .دوهم( 2188)هسلت وبمظاخت  (20286)وبِدد  (0.8%)

 :2002 و1990 أعداد النخيل في محافظة البصزة ما بين 3.3

ػهدث هره اإلاسخلت حغحراث طُاطُت اوِىظذ آزازها ُلى الىاكّ الصزاعي والظياوي ، ُلى 

ىدة ألاطس الفالخُت  لى ؤزاكيهم لغسق ؤُماز بالسغم مً اهتهاء الحسب الِساكُت ؤلاًساهُت ُو

ّ الؼِب الِساقي وهره الظُاطت  بظاجُنهم الصزاُُت ، فسق الحـاز الاكخـادي بهدف ججَى

ؤزسث بؼيل هبحر في ُمىم الؼِب الِساقي مما وان له ألازس في زغبت الِدًد مً الفالخحن في 

س الىاكّ الصزاعي الِساقي  اطدثماز ؤزاكيهم هرا مً حهت ومً حهت زاهُت ُملذ الحيىمت ُلى جوٍى

خماد  وذلً مً زالٌ دُم الفالح وجلدًم الدظهُالث والدُم اإلاادي بغُت اهدؼاز الصزاُت والُا

ُلى اإلاـدز الغرائي الِساقي لظد الىلف الحاؿل في اإلاىاد الغرائُت مً حهت ؤزسي ، ومً هىا 

ُداد ؤذ ػيلذ بن مدافٌت البـسة ػهدث ازجفاَ في ؤُداد الىسُل بؼيل ملحىي ؤهالخٍ 

ت شزاُت البـسة )دوهم  (80000)هسلت وبمظاخت  (3023739( )2002-1990)الىسُل للمدة  مدًٍس

ًىضح ؤُداد ؤشجاز الىسُل واإلاظاخت اإلاغسوطت في مدافٌت البـسة  (5)، والجدٌو  ( 2016، 

 :(2002-1990)للمدة 

 2002 و1990ثطور أعداد أشجار النخيل واإلاساحة اإلاؼزوسة ما بين : 5ااجدول 

 

عداد النخيلأ ألاكظية اإلاساحة اإلاؼزوسة  % 

(دوهم  )  

% 

 3 2388 1.8 54420 الفاو

 22.9 18386 35.7 1079826 ؤبى الخـِب

 23.9 18810 19.9 598296 ػى الِسب

 21.9 17488 6.6 198411 البـسة

 15.2 12140 8.5 257235 اللسهت

 13.1 10456 25.9 786543 اإلادًىت

 0.4 336 1.6 49008 الصبحر

 100 80000 100 3023739 اإلاجمَى
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ت ؤلاخـاء الصزاعي،):اإلاصدر ( 98، ؾ 2001/2005مدًٍس

ذ ػيلذ بداد الىسُل، َوخظب ما اجطح مسخلت اشدهاز وظبي أل (2002-1990)حِد اإلادة 

ُداد ؤشجاز ؤبي الخـِب اإلاسجبت ألاولى في ؤ مثل كلاء خُثهسلت  (3023739)ؤشجاز الىسُل 

دوهم، وسجل ُدد  (18386)وبمظاخت  (%4.357)هسلــــــــت بيظبت  (1079826)الىسُل بىاكّ 

.  دوهم (336)وبمظاخت  (%106)هسلت وبيظبت  (49008)ؤشجاز الىسُل في كلاء الصبحر بىاكّ 

 

 :2016 و2003 أعداد النخيل في محافظة البصزة ما بين 4.3

حِد هره اإلاسخلت مسخلت الخغحر للِساق بىحه ُام ومدافٌت البـسة بىحه زاؾ وىنها 

 اوِىظذ ُلى الىاكّ الِساقي بـىزة ُامت والصزاعي 2003جمثل الخغحر الظُاس ي بِد ُام 

جىاكف ؤُداد ؤشجاز الىسُل في مجمل  (6)ذ ًالخٍ مً بُاهاث الجدٌو زكم ببـىزة زاؿت ، 

 ؤكلُت اإلادافٌت ، لىً بـىزة ُامت ال شاٌ كلاء 
ً
اإلادافٌت فدظب بل هاٌ الخىاكف ؤًلا

هسلت وبيظبت  (663727)ؤبي الخـِب ًمثل اإلاسجبت ألاولى في ؤُداد ؤشجاز الىسُل بىاكّ 

هسلت وبيظبت  (27088)دوهم وؤدوى ُدد سجل في كلاء الفاو بىاكّ  (9053)وبمظاخت  (36.4%)

 مً الجدٌو ؤهه بالسغم مً جىاكف في ؤُداد  (453)وبمظاخت  (1.5%)
ً
دوهم ، هما ًالخٍ ؤًلا

ادة في ؤُداد ؤشجاز الىسُل في كلاء الصبحر  ؤشجاز الىسُل خظب ألاكلُت هالخٍ ؤن هىان ٍش

 ُلى اإلاُاه الجىفُت التي جتراوح ملىختها بحن 
ً
. طم /ملم  (12-1.5)اُخمادا

 2016 و2003ثطور أعداد أشجار النخيل واإلاساحة اإلاؼزوسة ما بين : 6ااجدول 

 

اإلاظاخت اإلاغسوطت  % اُداد الىسُل الاكلُت 

(دوهم )بالىسُل   

% 

 1.1 453 1.5 27088 الفاو

 22 9053 36.4 663727 ابى الخـِب

 37.4 15416 30.2 551787 ػى الِسب

 9.7 4006 3.2 58600 البـسة

 6.8 2753 6.5 117009 اللسهت

 19.6 8091 17.9 326007 اإلادًىت
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 3.4 1397 4.3 79524 الصبحر

 100 41169 100 1823742 اإلاجمَى

 

ت ؤلاخـاء الصزاعي،):اإلاصدر ( 98، ؾ 1990/2017مدًٍس

 :2016 و1950 جؼير أعداد النخيل في محافظة البصزة ما بين 5.3

 ًالخٍ مً الجداٌو الظابلت ؤن مدافٌت البـسة كد ػهدث حغحراث ؤؿابذ ؤُداد 

ذ هالخٍ ان ملداز الخغحر لجمُّ بؤشجاز الىسُل ومظاختها والطُما خظب ألاكلُت الظبِت ، 

( 1234140)ن كلاء الفاو كد سجل ؤذ بألاكلُت كد سجل بالظالب باطخثىاء كلاء الصبحر ، 

 ، اهسفلذ الى  (21203)هسلت وبمظاخت 
ً
 ، لرا  (453)هسلت وبمظاخت  (27088)دوهما

ً
دوهما

ظسي الحاٌ هفظه  (97.9)-، وملداز الخغحر للمظاخت سجل  (120752-)ز ــــــــــــــــسجل ملداز الخغي َو

( 38003)هسلت وبمظاخت  (2558930)ُلى كلاء ؤبي الخـِب الري سجل ؤُداد الىسُل فُه 

دوهم وبالخالي فلد سجل ملداز الخغحر  (9053)هسلت وبمظاخت  (727663)ي بٌدوهم اهسفلذ 

داد الىسُل  ما كلاء ػى ؤ،  (76.2-) ملداز الخغحر للمظاخاث فلد سجلذ ، ؤما(1895203-)أُل

دوهم ، اهسفلذ الى  (31755)هسلت وبمظاخت  (1374458)الِسب فلد سجلذ ؤُداد الىسُل 

،  (822671)-دوهم وبمِدٌ حغُـــــــــــس للىسُل بلــــــــــــغ بالخىاكف  (15416)هسلت وبمظاخت  (551787)

ظسي الحاٌ هفظه ُلى بلُت ألاكلُت  (51.4-)بمظاخت بلغذ   كلاء الصبحر بذ باطخثىاء. دوهم ، َو

 لخىفس الٌسوف اإلاالئمت 
ً
هجد هىان جىحه زاؾ لصزاُت ؤشجاز الىسُل كمً كلاء الصبحر هٌسا

ت لهرا فلد سجلذ ؤُداد الىسُل في ُام ، لها هسلت وبمظاخت  (49008 )2002الوبُُِت والبؼٍس

 ازجفِذ الى  (332)
ً
ادة اإلاظاخت التي سجلذ  (79524)دوهما دوهم لِام  (1397)هسلت مّ ٍش

هسلت وبخغحر  (30516)ن ملداز الخغحر ألشجاز الىسُل كد سجلذ باإلاىحب ؤ هرا ٌِجي ،2016

 .دوهم  (67.2)للمظاخت 

 معوكات سراعة أشجار النخيل في محافظة البصزة وسبل معااجتها .4

 :معوكات سراعة أشجار النخيل في محافظة البصزة.  1.4

 : العوامل الطبيعية1.1.4

 :العوامل اإلاناخية- أ
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اح ب ن اإلاىاهم الصزاُُت جسلّ لِىامل مىازُت مخللبت باطخمساز مثل هبىب الٍس

اح الظمىم الجافت الخمىز،والِىاؿف الترابُت التي جادي الى جلف همُاث هبحرة مً   ًُ ٍز
ً
 فلال

 
ً
 هما جُبظها،التي تهب في فـل الـُف حظبب ؤكساز للخمىز بظبب جبسس اإلااء مً الثماز مظببا

 في مُِاد الخللُذ جيىن وافُت إلفظاد ُملُت الخللُذ مما 
ً
ؤن اطخمساز هبىب الِىاؿف ؤًاما

  بالحاؿل،بلى ؤكساز بًادي 
ً
 ؤو ًابظا

ً
. ذ ًيىن الىثحر مً الثمس جالفا

 :ألامزاض وآلافات الشراعية - ب

 لم بذجازس آلافاث الصزاُُت وألامساق بؼيل هبحر في اهسفاق مظخىي ؤلاهخاج الصزاعي ،

جىكّ الخوى الالشمت للىكاًت منها وبظبب الىكّ الري حِسكذ له ألازاض ي الصزاُُت مً حساء 

ت ، فةن هره اإلاخغحراث ؤدث  لى بالحسوب وما زافم ذلً مً حغحراث في البِئت الوبُُِت والبؼٍس

 بظاجحن 
ً
ت وزـىؿا اهدؼاز الِدًد مً اإلاازساث الحُاجُت التي وان لها جإزحر ُلى الىباجاث اإلاصزُو

 ًُ ذلً طاُدث الٌسوف اإلاىازُت في زلم اإلاىار اإلاالئم لخيازس آلافاث مً 
ً
الىسُل ، فلال

مىً ؤن هبحن ؤهم آلافاث التي سجلتها  زالٌ ازجفاَ دزحاث الحسازة وشٍادة وظبت السهىبت ، ٍو

خؼسجا الحمحرة ، والدوباض ، خؼسة  ))ػِبت شزاُت ػى الِسب والؼِب اإلاىحىدة ألازسي مثل 

ت الحمساء ، ُىىبىث الغباز ، مسق زُاض  خفاز ُروق الىسُل ، خفاز طاق الىسُل ، اللؼٍس

د ًُ ب، ( (هلّ الىسُل % 35ذ ًـل الفلد في بهخاج الخمىز هدُجت لإلؿابت بهره آلافاث ما ًٍص

 (.  92، ؾ2008شاهد كاطم الظاُدي ، )

 :العوامل البيولوحية2.1.4

 : (80، ؾ2007زملان وآزسون،)وحؼمل ؤطاطا 

 .الىاخدة جربرب بهخاحُت الخمىز للىسلت ؤي:اإلالاومةظاهزة -أ

ي مسخلت الىطج بِد بٌن الىسُل ًـل ؤذ الِمس،ب جخإزس بهخاحُت الىسلت بِامل :النخيلعمز - ب

طىت وان بهخاحُت الىسلت جبدؤ باالزجفاَ  (60)طىت ومً اإلامىً ان ٌظخمس باإلهخاج ختى ُمس  (5-7)

 
ً
جُا  .طىت( 30-20) ما ٌِسف بالِمس الاكخـادي للىسلت والري ًتراوح بحن بلى جـل بلى ؤنجدٍز

ن اإلالاومت للٌسوف البُئُت ؤن هىان الِدًد مً ؤؿىاف الخمىز بال ؤن ال غ:الحمور أصناف -ج

 ًُ غحرها،ن بِم ألاؿىاف جىحد في مىولت مُِىت دون ؤ هما آلزس،جسخلف مً ؿىف 
ً
 فلال

جإزحر بهخاحُت الىسلت بالـىف وبؼيل ُام حِد بهخاحُت هسلت ؿىف الصهدي ؤُلى بهخاحُت 

 .وؤلاهخاجذ جإحي باإلاسجبت ألاولى مً خُث الِدد والىمُت بلِمىم ألاؿىاف 

 :العوامل الاكحصادية3.1.4
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  :(59 ؾ ،2001شغحر،وداد ُلي )وجخمثل ؤطاطا في 

 وافت الِملُاث التي جسف الىسُل مً خسازت وزي وحظمُد  وحؼمل ألاطالُب الصزاُُت

ها ُملُاث زدمت بظاجحن الىسُل؛  والتي جمثل بمجمُى

  الدوهم؛ازجفاَ جيالُف ؤلاهخاج ملازهت بالِائد الـافي الري ًدـل ُلُه اإلاصاَز مً بهخاج 

  اث خُث ؤن  ااهسفاق بهخاحُت الىسلت  ؤوهإ اإلاظخٍى
ً
هخاحُت الىسلت في الِساق ُمىما

ن اهسفاق ؤلاهخاحُت ًادي الى هبىن دزل ؤذ للخمىز،بملازهت مّ الدٌو ألازسي اإلاىخجت 

 ًادًان الى اهسفاق اإلاسدود الاكخـادي ؤ هما اإلاىخج،
ً
ن اهسفاق ؤلاهخاحُت وألاطِاز مِا

للىسُل؛ 

  بخدي اإلاؼىالث والتي حِدلى هسُل غحر مثمسة بجدىٌ ؤُداد هبحرة مً الىسُل اإلاثمسة 

ذ ًترجب ُلى هرا الخربرب ألازحرة،بالخوحرة التي جىاحه هسُل الِساق الطُما في الظىىاث 

اإلاظخمس في بهخاج الخمىز وهرلً في بهخاحُت الىسلت اإلاثمسة؛ 

  خم الخجاوش اإلاظخمس ُليها الري ًجسي ُلىالصخف الِمساوي  خظاب ألازاض ي الصزاُُت ٍو

دها مً ألاشجاز بٌمً كبل ؤصحابها مما ؤدي  ي اهدظاز ألازاض ي الصزاُُت الخـبت وججٍس

؛ (35 ؾ،2007الِالي،واًم ُبد )اإلاثمسة 

 دم مىاهبت الدزاطاث التي وؿلذ  الدٌو  بليهاكِف حهاش ؤلازػاد الصزاعي والخدماث ُو

اإلاخلدمت في مجاٌ الدزاطاث والبدىر الصزاُُت والخىىىلىحُا الحدًثت في جىٌُم السي ؛ 

  واإلاخسلفت في جلىُاتها ملازهت بالدٌو ألازسي والتي حظخسدم الصزاُتألاطالُب اللدًمت في 

 .مبخىساث مُياهُىُت وبُىلىحُت مخوىزة في الصزاُت

 :سبل ثطويز سراعة النخيل في محافظة البصزة.2.4

ذ ًإحي في ب فهى ًازس في الخجازة اكخـادًت،ًدخل الغراء ميان الـدازة في ول مؼيلت 

 ؤن الغراء ؤذا ُلمىا ب الطُما الِاإلاُت،ملدمت الظلّ اإلاخداولت في ألاطىاق 
ً
 فِاال

ً
ؿبذ طالخا

ترن ؤزسه في الظُاطاث الدازلُت والخازحُت للدولت الدولُت،ٌظخِمل في الِالكاث  ػِالن ) ٍو

 ًمىً جلدًمز شزاُت ؤشجاز الىسُل في مدافٌت البـسة ي وألحل جوى،(26 ؾ، 2009،ُلىان

 :(298 ؾ، 2009الِبد،مدمد مـوفى )اإلالترخاث في الىلان الخالُت 
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ً  -أ  داد الحلُلُت ألشجاز الىسُل لخيٍى كسوزة بحساء اخـاء ُلمي دكُم ًُ الُا

ّ والحلىٌ الالشمت والخفىحر  كاُدة بُاهاث ًمىً مً زاللها وكّ الخوى واإلاؼاَز

ت جسدم هره الصجسة اإلابازهت؛  ّ اطدثماٍز بؼيل حدي في اكامت مؼاَز

سه وزفدث  -ب  ــــــت الىسلت وػمىزها في اإلادافٌت التي ُاهلذ جاٍز كسوزة الاهخمام بسمٍص

 باألمىالالالشمت،اكخـاده 
ً
 هرلً البد مً الاطخفادة مً الخمىز الِساكُت مدلُا

ً وبرلً  ت وجلدم ُلى الىحباث الى اإلاظافٍس والتروٍج لها مً زالٌ الخوىن الجٍى

؛ الدائمتًمىً الخىطّ بالتروٍج لهره الثروة 

 مً زالٌ بسامج ازػادًت جبحن الفىائد  -ج 
ً
ؤهمُت زلم زلافت اطتهالهُت للخمىز مدلُا

 وؤهمُت ؤن جيىن هىان الخمىز،الصحُت للخمىز للمىاهً ُىد اطتهالهه همُاث 

خمالث مىٌمت اُالمُت جخِامل مّ هرا اإلاىكَى وجسوج ألهمُت هره اإلاادة التي واهذ 

 في الظابم؛ 
ً
جمثل غراًء زئِظا

ّ اطتراجُجُت جسدم كواَ ؿىاُت مىخجاث الىسُل وزاؿت مجمِاث  -د  بكامت مؼاَز

د، و الفائلت مً زماز الخمس مً زالٌ الحفٍ ؤن اطدُِاب الىمُاث الىبحرة ؤ بذ الخبًر

 ُلى الىكّ 
ً
د مً ػإهه ؤن ًمىّ جسدي ؤطِاز جلً الثماز مما ًىِىع اًجابُا بالخبًر

حن الِاملحن في هرا   The Louisiana sugar industry )؛اللواَالاكخـادي للمصاُز

2003 ,    2009 , p22.) 

ص دوز وشازة الصزاُت الِساكُت في الاهخمام بإشجاز الىسُل مً زالٌ ما ًإحي  -ه  ) :حٍِص

 :(13 ؾ،2014،خاشم مدظً ُلي زحر هللا 

o  مالًحن فظُلت ُلى  (3)الاطخمساز في جىفُر زوتها الاطتراجُجُت والتي حظتهدف شزاُت

 . 2030ألاكل ختى ُام 

o  وكسوزة الترهحز ُلى الاؿىاف الىسُل،الخىطّ في شزاُت ؤؿىاف حدًدة مً ؤشجاز 

 وهرا مً ػإهه ؤن ٌظهم البـسة، مّ هبُِت مىار مدافٌت جخالءمػبه الجافت والتي 

 الى جلً جال جدخا وذلً إلاا جخمحز به جلً الاؿىاف مً زماز الاهخاج،في جللُل جيلفت 

،الِملُاث اإلايلفت 
ً
 .الخمىز  هما ؤنها ؤهثر طهىلت في بهخاج مادًا

o  اًت الياملت إلاصازعي  وجلدًم الدُم اإلاادي والفجي والخلجي الالشم الىسُل،جلدًم الُس

 .لهم
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o  بذ ٌِد مسق زُاض الولّ الىسُل، ُلى ميافدت آفاث الفِالتالِمل بيل الىطائل 

 في 
ً
ت التي جـِب الىسُل وؤهثرها اهدؼازا  للد سجل .الِساقمً ؤهم ألامساق الفوٍس

ن مسق زُاض الىسُل هى ؤوذهس ( (Allison 1950 اإلاسق ألٌو مسة في الِساق مً كبل

اإلاسق الفوسي الىخُد ذو ألاهمُت الاكخـادًت الري ًـِب الىسُل في الِساق ، هما 

 الجى السهب الظائد هدُجتلى اهدؼازه في مدافٌت البـسة ب ( (Hussein 1958 ؤػاز

 .فيها

o  س ؿىاُت مىخجاث لى مِاًحر الجىدة الىسُل،ُملُت جوٍى  الِاإلاُت، ًجب ؤن جسلّ أُل

م،مما ًمىذ جلً اإلاىخجاث كدزه جىافظُت ُالُت في   لرلً ًجب جدظحن الدظٍى

اث الجىدة في ُملُت جـيُّ مىخجاث  م جوبُم ؤخد الىسُل،مظخٍى خم ذلً ًُ هٍس  ٍو

اث  (ISO) ؤهٌمت الجىدة الِاإلاُت مثل ؤلاًصو  م جدظحن مظخٍى مىً ذلً ًُ هٍس ٍو

م الحـىٌ ُلى ػهادة   .الجـــــىدةالجىدة ًُ هـــــــــــــٍس

o س اإلاىخجاث والـىاُاث اللائمت ُليها ؤؿبذ مً ألامىز التي ب ن شزاُت الىسُل وجوٍى

 
ً
ًدظً الالخفاث اليها وذلً لخدلُم مسهص الـدازة في هرا اإلاجاٌ الىاُد اكخـادًا

 
ً
،وؤمىا

ً
 ًُ فخذ فسؾ ُمل مخِددة حؼمل الصزاُت والِىاًت بها غرائُا

ً
 فلال

م والاججاز والىلل والخـيُّ وغحرها مً الفِالُاث التي   .خـسهانال ًمًوالدظٍى

o  اطخددار دائسة مخســت بالىسُل واوؼاء زالزت مساهص هسُل في ول مً ؤبي

 حمّ ألاؿىاف والظالالث الجُدة واإلاالئمت :منهاالخـِب وػى الِسب والفاو والغاًت 

 منها او اإلاظخىزدة لخيىن بمثابت بظاجحن ؤمهاث وهىاة 
ً
 مً الىسُل طىاء مدلُا

ً
بُئُا

 هما جلىم اإلادافٌت،الخىطّ الىمي والىىعي لهره الصجسة اإلابازهت الهدؼاز الىسُل في 

لجان مخســت مً الىشازة بدـس وجـيُف طالالث الىسُل اإلادلُت الهخساب 

 .(140 ؾ،1993 اللوُف اطماُُل ،ُبد)ُساكُت ألافلل منها واُخمادها هإؿىاف 

o  ًمىً اطخسدام الىسُل وبىجاح هبحر في جيظُم الؼىاَز والجصز الىطوُت والظاخاث

 وذلً إلاا الِامت،واإلاُادًً الِامت وؤمام اإلاباوي الحيىمُت وفي الحدائم واإلاخجزهاث 

 الزجفاُاتها 
ً
جىفسه هره الصجسة مً ًل وحماٌ دون ان جصاخم ُىاؿس ؤزسي هٌسا

ت وال جخدازل مّ ؤطالن الخلفىهاث  الِالُت وطُلانها الفسدًت السفُِت غحر اإلاخفُس

لت لخىفحر الٌل وحماٌ  فلل شزاُتها وطى الجصز الىطوُت الٍِس والىهسباء ٍو
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 وبمياهُت هللها وهي هبحرة الظً والحجم وهره اإلاحزة مهمت في مجاٌ الخيظُم اإلاىٌس،

 .بالخىفُرلإلطساَ 

o  ِاث التي جدّسم كوّ ؤشجاز الىسُل وبشالت البظاجحن وألي بؿداز اللىاهحن والدؼَس

 .اإلاسخـتطبب وان بال بِد اطخدـاٌ مىافلت الجهاث 

o  بيؼس الابدار الِلمُت والدزاطاث التي 
ً
بؿداز مجلت ُلمُت دوزٍت مدىمت تهخم خـسا

 .الخمسجدىاٌو ول ما ًخِلم بىسلت 

o  ًالدُم السطمي الحيىمي للواَ الـىاُاث والحسف الخللُدًت وذلً بةوؼاء ُدد م

 للنهىق بهرا اللواَ الحُىي واإلاازس في 
ً
اإلااطظاث الحيىمُت او اإلادُمت خيىمُا

 والاكخـادًت والظُاطُت والخِلُمُت في مدافٌت البـسة الاحخماُُتمسخلف الىىاحي 

 (.414 ؾ،2013، الباطى ابساهُم ُبد)

خاثمة  .5

 :الّخالُت الّىخائج اطخسالؾمً زالٌ ما جّم ُسكه في وزكخىا البدثُت ًمىً 

  ُدم وحىد فلساث كمً اإلاىاشهت السؤطمالُت لدُم اليؼان الصزاعي بـىزة ُامت وشزاُت

؛ زاؿتالىسُل بـىزة 

  ُت لللىي اإلاِولت ًُ الِمل  منها في اليؼان الصزاعي لالطخفادةُدم وحىد مساحّ هُى

؛ الىسُللىال الجيظحن ؤو هُفُت حسخحر الواكاث الؼبابُت للِمل في شزاُت 

 ؤلادال جىج ّ وائُت التي جىفرها الحيىمت والتي حظببذ ز دزاطت للجدوي خىٌ اإلاؼاَز

؛ الِسبجإزحراتها الظلبُت ُلى مِدالث اإلالىخت في ػى 

  ُلى ألاطالُب لالهاَلُدم مخابِت ججازب الدٌو اإلامازلت للِساق في مجاٌ شزاُت الىسُل 

ُف الاطالُب الصحُدت   .لالطخفادةمنهااإلاظخسدمت في الحفاي ُلى شزاُتها وجًى

مىً جلدًم اإلالترخاث آلاجُت  :ٍو

  ت لدُم اليؼان الصزاعي بـىزة ُامت وشزاُت بدزاج فلساث كمً اإلاىاشهت الاطدثماٍز

 الىسُل بـىزة زاؿت؛

 ت شزاُت البـسة ًىفي لظد هفلاث الِمل؛   جسـُف مبالغ هلدًت وافُت إلادًٍس

  ت الىاطِت الـالحت للصزاُت ال طُما شزاُت ؤشجاز الاطخفادة مً ألازاض ي الصحساٍو

 ؛الىسُل



 والبيئةمجلـة الاكحصاد  62- 43ص ، (2019 )02: العـــدد / 02 :اإلاجلد

 

61 

 

 الاطخفادة مً اإلاُاه الجىفُت الـالحت لصزاُت ؤشجاز الىسُل؛ 

  مخابِت ججازب البلدان اإلامازلت للِساق في مجاٌ شزاُت الىسُل لالهاَل ُلى ألاطالُب

ُف ألاطالُب الصحُدت لالطخفادة منها؛  اإلاظخسدمت في الحفاي ُلى شزاُتها وجًى

  مِداث )بدزاٌ اإلاىىىت الصزاُُت الحدًثت في ُملُاث شزاُت وزدمت ؤشجاز الىسُـل مثل

 ووؼسها بحن الفالخحن؛ ( واإلايافدتالخللُذ، مِداث الحسازت، مِداث ألاشجاز،ؿِىد 

  س واكّ شزاُت ت لخوٍى وكّ زوى بطتراجُجُت واضحت اإلاِالم جىبثم منها زوى طىٍى

ت إلاخابِت طحر جلدم زوت  س ػهٍس الىسُل في ُمىم اإلادافٌت والخإهُد ُلى بُداد جلاٍز

 الِمل؛

  ت بإشجاز الىسُل جىفحر ؤلامياهُاث الالشمت للىفاءاث الِلمُت إلاخابِت ألازاض ي اإلاصزُو

 لدصخُف اإلاؼاول واإلاِىكاث وبًجاد الحلىٌ اإلاىاطبت لها؛

  الاطخمساز في شزاُت ؤشجاز الىسُل في مدافٌت البـسة ذاث الٌسوف اإلاالئمت الطُما

 .الاؿىاف ذاث الجدوي الاكخـادًت
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