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 انًخهفاخ انضساػيح تًحافظح كفش انشيخ 

 دساعح في اندغشافيا اإللرصاديح 

 يمذو يٍ انطانثح:

 أياًَ يحًذ أحًذ يحًذ

 يمذيح:

الوقلفاابدلاليهات٘ااخلُااٖلهٌزغاابدلصبًْٗااخلكافااتلهٌاْهااخلاًٟزاابطلاليهاتااٖل

الوٖااوٕيلٗغااتلرثااا٘نلاٍٟاازفبكحلهٌِاابلتاايلٛوٗااألرؾْٗلِاابلئلاأل ٍااولحلتٚااْٗخل ّل

ءلللؾْ٘اىيل ّلٛبقخلًا٘فخليل ّلرٌٖ٘ثِبلهوبلَٗبُنلفاٖلرؾي٘األاليهاتاخل ت٠فل ّلغنا

الٌا٘فخلّؽوبٗخلالج٘ئاخلهايلالزلاْسلّرؾَا٘يلالوٌزغابدلاليهات٘اخيلّراْف٘ولفاوٓلتواتل

ثااابلوٗ يللّثبلزااابلٖلرؾَااا٘يلالْٙاااةلاٟقزٖااابكٕلّالج٘ئاااٖلّهفاااةلالوَااازْٓلالٖاااؾٖيلل

 ّاٟقزٖبكٓيلّاٟعزوبتٖيللّالوٗفٖ.

ت٘ااخلصااوّحلٗغااتلالؾفااب؛لتلِ٘اابلكلّٗوعااةلملاا لئلاأل ىلهٖااولفبلوقلفاابدلاليها

ُّاٖلتجابهحلتايللBio-Masرثزجولهايلالالّالالفي٘اوحلف٘وابلَٗاوٖلثابقاخلاللزلاخلالؾ٘اخل

اّٛغبهلّالغبثبدلّالوزجي٘بدلالٌجبر٘خيلؽ٘شل ىلالوَبؽخلالوٌيهتاخلهايلهٖاولٟلروضاتل

لفابدلثثاللئُالاهللابقاخل%لهيلق٘وخلالوَبؽخلاللل٘خليلّثبلزبلٖلفاىلؽاو لُانحلالوق4ئٟل

 ٌٛابىلهايلالوزجي٘ابدلاليهات٘اخليلل6ئلأل5علٗلحلهزغلكحليلفلتلهؾْٖالٌٗغنلتٌخلهيل

%لهٌِبلٗثللهٌغنلللوْاكلالثْٚٗخ55ُّٖلثبٍٛبًلهٌغنلللوْاكلالثْٚٗخلؽ٘شل ىل
(1)

ل

ل.

لانل لاابىلهايلالٚاوّهلكهاٍازِبلّرَالٜ٘لالٚاْءتلٔلئؽالٓل اجاولهْال٠دلاليهاتااخل

لج٘ئخلثْلتلفبٓيللؾتلرل لالوْللخل.ثْاعِخلتبمليلّال

 أعثاب إخرياس انًىظىع

تلملرْفولكهاٍبدلعغواف٘خلرقلملكهاٍخلرلّٗولالوقلفبدلاليهات٘خلتلٔلالوغنلهايل -1

ؽْ٘ٗاااخلالوْٙاااْبلّاهرجبٛاااخلثثٌبٕاااولّااازٔلابلَااالبىليلّاٛهاٙاااٖلاليهات٘اااخليل

 ّالج٘ئخ.

الؾبعااخلئلاألاىكٗاابكلالَاالبىلهواابلٗااإكٓلئلاألالٚااغٜلتلاألالوااْاهكلاليهات٘ااخليلّ -2

 اٍزقلاهِبلثبلْلتلاٛهضتلالنٕلٗؾيألثِبلّلِبلرٌو٘خلهَزلاهخللٖبلؼلالج٘ئخلالوؾ٘اخل

الوغجااخلفااٖلاٍٝاازفبكحلهاايلالوقلفاابدلاليهات٘ااخللاجاالٗتلللابقااخلالؾبل٘ااخليلّاٝتزواابكل -3

تلِ٘بلفٖلٍللاؽز٘بعبدلالَالبىلفاٖل؛اتلاهرفاببلاٍٛاثبهليلّاًقفابٗلكفاتلالفا٠ػل

 ثْعِخلفبٓ.

كهاٍااخلؽغاانلالوقلفاابدلاليهات٘ااخلهاايلهٖاالهِٗبلنذساعددح انرطثيميددح إنددً ذهددذه هددزِ ا

الؾْ٘اًٖلّالٌجبرٔليلّهلٓلاٍٝزفبكحلهٌِنلثْلتلٗٚويل٠ٍهخلالوغزوةليلّئثواىلاللّهل

                                                 

(
1

ل1ميلٓل2512لج٘ئخيل(لكل٘تلاٍٝزفبكحلهيلالوزجي٘بدلاليهات٘خليّىاهحلالج٘ئخيلعِبىلّئْىلا
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النٓلريْملثخلالغِبدلالوَئْلخلتيلرٌو٘خلالوغزوثبدلاليهات٘خليّهالللٗاللالثاْىللللج٘ئاخل

نلاو٘اخلالوقلفابدلالفثل٘اخليلّ ّعاَلاٍٟازفبكحلاليهات٘خلهيلف٠الثٌبءلقبتلحلث٘بًبدلرٚا

لهٌِبيلّرَلٜ٘لالْٚءلتلٔلالثبئللاٝقزٖبكٓللزلّٗوُب.

ل

 يشكهح انذساعح: 

رزوضااتلهْااللخلاللهاٍااخلفااٖلتاالملرااْافولالج٘بًاابدلال٠ىهااخللللهاٍااخليلؽ٘ااشلرياابمل

هْبهٗةلالزالّٗولثْالتل ُلألّٟلٗزاْافوللالٓلالغِابدلالؾلْه٘اخلالوثلْهابدلال٠ىهاخل

يلاٛهااولالاانٓلكفااةلالابلجااخللٞتزواابكلتلاألاللهاٍااخلالو٘لاً٘ااخلثبلوياابملاّٛاللَاالللتٌِااب

لالثغي.

 يُاهح انذساعح وأعانيثها

النٕلِٗزنلثلهاٍخلالثْاهتلالغغواف٘اخلالواإصوحللانًُهح األصىنيرٌْتذلث٘يلللل

الانٕلٌٗااولئلألالولابىلفاٖللوانًدُهح انثييدي انًركايدمفٖلهٖبكهلالوقلفبدلاليهات٘خل

ولالوزواثاخللّ؛٘فً٘بلّالزٔلٗإصولثثٚاِبلالاجث٘لّرلاْىلالٌز٘غاخلالٌِبئ٘اخلهثجاوحلتٌبٕ

لتيلهغوتل؛وّفلالج٘ئخ.

 انًىلغ اندغشافي نًُطمح انذساعح: -

ٗثللالوْقةلالغغوافٖلهيل ُنلالثْاهتلالوإصوحللفٖلّلتلّفٖبئٔلّاهلبً٘بدل

ًَبىلّؽ٘برَل ٓلئقل٘نليلّهيلصنلفٖلالزقاٜ٘لاٝقل٘وٖللٞلهرجبٛلاليْٓلثٌانلاٝ

(يلهثوبلابىلالوْقةل ُنلتٌٖولعغوافٖلثتلهثوبلتلٍلالجث٘لقلتلالغغواف٘بل2)

لالزوثخل3) لؽ٘ش لهي لالوؾبفاخ ل هلبً٘بد لي ل لالغغوافٖ لالوْقة لٗثلٌ ليؽ٘ش )

لرَِ٘تل لفٖ لاج٘و لثْلت لٍبُن لقل لالوؾبفاخ لفوْقة لي لّغ٘وُب لالو٘بح ّاهلاكاكد

لاتلهيْاهبدلالز للليهاتخلتول٘بدلالزلّٗولؽ٘شلرْافولثخ لّٗولهيلروثخلٕبلؾخ

ّرٌْبلفٖلالوْاهكليلّرْفولثخلهؤًلالؾْ٘اًبدلال٠ىهخللنل لكلفبلوْقةلالغغوافٖل

لراْهُبل لفٖ لٍبتل لالنٓ لاٛهو لثبلقبهطي لارٖبلِب لٍِت لقل ل لاٛقبل٘ن لجث٘

ل(.4ّريلهِب)

(لفٖلالغيءلالْوبلٖلالغوثٖللٌِول1ريةلهؾبفاخلافولالْ٘ـللاوبلٗزٚؼلهيلالْلت)لللل

لتلٔلؽلّكلال لاللقِل٘خ لهؾبفاخ لّوقًب لّٗؾلُت لي لالوزٍْٜ لالجؾو لّوبًٟ لف٘ؾلُب لي ٌ٘ت

انيلاوبلٗؾلُبلغوثًبلفوبلهّ٘للالنٕلٗفٖتلثٌِ٘بلّث٘يلهؾبفاخل64هْزواخلرٖتلئلٔل

                                                 

ميٓل1991هؾوللفوٌ٘لاليّاخليالغغواف٘بلاٝقزٖبكٗخليكاهلالوثوفخلالغبهث٘خليلاٍٛلٌلهٗخليلل(2) 

ل.62
3
ل.22يٓل1922عوبالؽولاىليلل 

4
ِّلٕلالقْاعخلالٌيتلفٖلهؾبفاخلافولالْ٘ـلّكّهحلفٖلرؾي٘ألالزٌو٘خلكهاٍخلعغواف٘خليلهٍبلخلكازْهاحلغ٘ولل(ل (

ل.2يل2553ٓكاةليلعبهثخلالوٌْٖهحيهٌْْهحليلال٘خلاٙ
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انلرجل لهيل72الجؾ٘وحليلّرْزوكلالوؾبفاخلعٌْثًبلهةلهؾبفاخلالغوث٘خلفٖلؽلّكلْٛلِبل

لالغوث٘خ(ل.ل–اللقِل٘خل–٠سل)لافولالْ٘ـلًياخلئلزيبءلؽلّكلالوؾبفابدلالض

(لئهلبً٘بدلالوؾبفاخلاليهات٘خلالزٔل2ّٗثلٌلالوْقةلالغغوافٖلاوبلٗزٚؼلهيلالْلتل)

ثوٗخلٍِلخلالزٌيتيغٌ٘خلثبلؾ٘بحلاليهات٘خليلّانل لروث٘خلالؾْ٘اىيلاللناىلٗثلاىلالوا٘يحل

لاٍٛبٍ٘خللثول٘خلالزلّٗو.

لّاهرجبِٛبلثبلثلٗللهيلالوؾبفابدلثؾلّكلرزغلٔلفٖلفوبلهّ٘للالنٓلٗيزاثِبليل

ل

انًصذس:انهييح انًصشيح انؼايح نهًغاحح، انخشائػ انشلًيح نًحافظح كفش انشيخ، 

 و 0 8552، ػاو  550555: 1يمياط 

 (Google earth 2019خىخم إيشز ) -
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 و 8512( انًىلغ اندغشافً نًحافظح كفش انشيخ 1شكم )
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 انًصذس :

لِ٘ئخلالوٖوٗخلالثبهخلللوَبؽخليلالقوائٜلالوقو٘خللوؾبفاخلافولالْ٘ـليلهي٘بًلا -

لمل.ل2557يلتبملل55.555:لل1

ل(Google earth 2019عْعتلئٗوسل) -

 مل2519(لهواايلهؾبفاخلافولالْ٘ـل2ّلتل)

(لّوبلٖلٍّٜلالللزبلّروزللث٘يل2ريةلهؾبفاخلافولالْ٘ـلاوبلٗزٚؼلهيلالْلتل)للللللل

ّوقًبليلّثنل ل313197يل353217ّوبًٟيلّث٘يلفاٖلْٛاللل313يللل31ل327كائورٖلتوٗل

ل(3ل.32فبلوؾبفاخلروزللهيلالْوبالئلٔلالغٌْةللوَبفخلرٖتلئلٔل)

(3يلّٗؾلكلالوْقةلالفللٔل32اوبلروزللهيلالْو لئلٔلالغوةللوَبفخلرٖتلئلٔل)لللل

الوزٍْٜلؽ٘شلَْٗكلاٚبثٜلللوٌبؿلثبلوؾبفاخليلؽ٘شلريةلالوؾبفاخلثٌاب لئقل٘نلالجؾول
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(يللٌّٗثلٌلمل لتلٔلاليهاتخل5ُنالالوٌبؿلفٖلعِبدلهقزلفخلهيلالوؾبفاخل)

ثبلوؾبفاخلّثبلزبلٖلتلٔلرلّٗولالوقلفبدلالنٓلٌٗثلٌلتلٔلاليهاتخلّ ًْاتِبلالوقزلفخل

%لهيلهَبؽوخلعوِْهٗخل5.3يل ٓلهبلٗثبكال2ان4247يلفيللثلغذلهَبؽخلالوؾبفاخل

ل(ل6الووايلالزبٍةلتْول)هٖولالثوث٘خليللزأرٖلفٖل

 ل ل153ث٘يلهؾبفابدلهٖوليلاوبلريةلكافتلؽلّكُبلثؾ٘وحلالجولٌلثوَبؽخلقلهُبلل

لقوٗخل.ل212ّؽلحلهؾل٘خليلّثِبلل44فلاىلاوبلرٚنلالوؾبفاخلتْولهواايلٗزجثِبل

 أوال: انرىصيغ انُىػي نهًخهفاخ انضساػيح:

لٗللهيلثيبٗبلالٌجبربدليلثافز٠فلثثللتول٘خلالؾٖبكلللوؾبٕ٘تلاليهات٘خلْٗعللالثللللللل

 ًْاتِبلهيلثيْل٘بدلّفٚويلّ ت٠فيلًّق٘تليلّغ٘وُبيلٗالألتلِ٘بلالوقلفبدل

اليهات٘خليلّرقزل لرل لالوقلفبدلثافز٠فلالوؾْٖاليللزْوتل رجبىليلّقِلاٛهىيل

            ّؽاتلالياييلّقْولالفْالالجللٕيلّالَْكاًٖيلّغ٘وُبل.

لوقلفبدلثبلثلٗللهيلالثول٘بدللااٍزقلاهِبلفٔلاًزبطلالْقْكلّرَزغتلرل لاللللللل

الؾْ٘ٓيلّاًزبطلاٟت٠فيلّفٖلثث٘لاٛؽ٘بىلٗزنلؽوقِبلل٠ٍزفبكحلهٌِبلثْلتلثلائٖليل

ل ّلللزقلٔلهٌِبيلّف٘وبلٗلٖلتوٗللِب.

 األذثاٌ: -1

ُٖلتجبهحلتيلالوٌزجي٘بدلالٌجبر٘خلالغبفاخلالٌبرغاخلثثاللكهاًلالوؾبٕا٘تلثثا٘ل

ازااجيلاليوااؼلّالْااث٘ولّرااجيلالفااْالّالجوٍاا٘نلّالثاالًلّالؾواألّالؾلجااخيلالوؾبٕاا٘تل

ّرثزجااولاٛرجاابىلهاايل فيااولهااْاكلالثلاا لفااٖلالوواجاابدلالغنائ٘ااخلكلّٗوعااةلملاا لئلاأل ىل

الوؾبٕاا٘تلتٌاالهبلرٌٚااظلؽجْثِاابليلّثاانّهُبلفاااىلالوواجاابدلالغنائ٘ااخلثِاابلرٌزيااتلهاايل

لاّٛها لّقللًفندلهٌِبلهثانلالوواجبدلالغنائ٘خ.

اابل رجاابىلالوؾبٕاا٘تلالٌق٘ل٘اخلرفيااللهائؾزِاابلّلًِْاابلّٛثوِاابلّا ًٕ ٛرجابىلّفْٖ

ّلوثبًِبلئمالفيًذللفزوحلْٛٗلخيلّرج٘يلالْث٘وللخلق٘وخلغنائ٘خل اجولقل٘ٚلهيلرجيلاليوؼل

ُّْل اضولئٍزَبغخلهٌَلًٝخل قتلفًْْخل٠ّٕثخيل هابل رجابىلالجيْل٘ابدلفزقزلا لق٘وزِابل

ّها لثبلزجيالغنائ٘خلاضً٘والرجثبللٌَجخلاٛ
(2)

ليلّف٘وبلٗلٖلتوٗللِبل.

  

 

 

 

                                                 
 
5

اٍزقلاملاٍٝزْثبهلتيلثثللًّانلالوثلْهبدلالغغواف٘خلفٖلكهاٍخلالزٌو٘خلالوَزلاهخللٜهاٖٙلاليهات٘خلثوؾبفاخلافول

ل.33ميل2517ٓالْ٘ـليلهٍبلخلهبعَز٘ولغ٘ولهٌْْهحيلالوثِللاليْهٔلللزقاٜ٘يل
6
ل.9ميل2514ٓلوؾبفاخيلازبةلاٝؽٖبءلالَلبً٘خيهوايلالٌثلْهبدلّكتنلارقبملاليواهلثلْٗاىلتبملا 

(
2

ّىاهحلّإىلالج٘ئخيلاٟٕلاهل(ل ه٘وخلْٕاىليليلّ فوّىلياٍٟزفبكحلهيلالوزجي٘بدلاليهات٘خليل

ل.4مليلٓل2512الضبلشيل



 أياًَ يحًذ أحًذ يحًذ/ انثاحثح   

 

 7 مجلة بحوث كلية اآلداب  

 و )تانطٍ(8512( انرىصيغ انُىػي نهًخهفاخ انُثاذيح تًحافظح كفش انشيخ 1خذول)

%يٍ  األذثاٌ انًشاكض

 األذثاٌ

يٍ لش % لش األسص

 األسص

 16 92952.37 15.2 111154.7 كفشانشيخ

 5.5 31311.34 7.6 54840.6 لهيٍ

 13.8 75363.52ل15.6 112101 عيذي عانى

 12.1 25141.5 16.1 114621.4 دعىق

 4.5 26593.72 5.1 36106.8 فىج

 9.7 56444.56 8.1 57890.6 يطىتظ

 11 63325.42 11.1 79102.4 تيال

 8.7 55351.46ل7.1 51079.6 انشياض

 17.2 99715.66 11.5 82139.4 انحايىل

 1.4 7317.77 2 14844.4 تهيطى

 155 579668.54ل155 713831 اإلخًانً

للو8512اندذول يٍ اػذاد انطانثح اػرًادا ػهً تياَاخ يذيشيح انضساػح 
(يلرٌْبلاٛرجبىلثوؾبفاخلافاولالْا٘ـيل3(يلّالْلت)1رج٘يلهيلكهاٍخلالغلّال)

 ل لٛيلّرٌْتخلاٟرجابىللزْاوتلاا٠لهايلراجيلاليواؼليلّالثالًليل213731لزٖتلئلٔل

              ّالفْالّف٘وبلٗلٖلرْٙ٘ؼللِب.

 :% فأكثش يٍ األذثاٌ تانًحافظح15يشاكض اعرحىرخ  -

%هاايلئعواابلٔلهواااايلالوؾبفاااخيلُّاانلااا٠لهاايل)هوااايل35ٙااوذلُاانحلالفئااخل

كٍاااااْ ليلهواااااايلافاااااولالْااااا٘ـيلهواااااايلٍااااا٘لٕلٍااااابلن(يلُّااااانلتلااااألالزور٘اااااتل

%لهاايلاعواابلٖلاٛرجاابىلثبلوؾبفاااخليلّٗؾزااتل42.4%(يل ٓل15.6%ي15.2%ي16.1)

ّلٔلكلّٗوعةلملا لئلألرٌاْبلالوؾبٕا٘تلالوٌزغاخللٜرجابىلثا٘يلهوايلكٍْ لالوورجخلاٙ

%لهيلهَبؽزِبلالوؾٖاْل٘خيلل4.5%ليلّالفْالالنٓلّلتل16اليوؼلالنٕلاٍزؾْملتلٔل

%لهايلاًزابطلاٟرجابىلئٟلاًاخلاّازوتل15.2ّتلٔلالوغنلهيلاٍزؾْملهواايلافاولالْا٘ـل

الْث٘ولالنٓلٗثلللتلٔلرٌْبل اضولهيلًاوٗخليلّٗوعةلمل لئلٔلِّودلالووايلثيهاتخ

%لهاايلالوَاابؽخل32.1فاالاىل ٓلهاابلٗثاابكال335هاايل ُاانلهٖاابكهلالزااجيلفبٍاازؾْملتلاأل

الوٌيهتخلثبلووايليلّاؽزاتلهواايلٍا٘لٓلٍابلنلتلألالوورجاخلالضبلضاخيلتلألالاوغنلهايل

اٍزؾْامٍلتلٔلالوورجخلاّٛلٔلهيلؽ٘اشلالوَابؽخليلّٗوعاةلملا لئلألريلا٘ٔلالوَابؽخل

%لّثانل لفِاٖلرثزواللثْالتلهئَ٘اٖلتلألهؾٖاْال1.1لالوٌيهتخلثبلفْاللزٖاتلئلأ

لاليوؼللاوٖلهلهئَٖ٘لللؾْٖالتلٔلاٛرجبىل.
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ل
 ( 10انًصذس: يٍ إػذاد انطانثح إػرًاًدا ػهً تياَاخ اندذول ) 

( انرىصيغ اندغشافي نهًخهفاخ انُثاذيح تًشاكض يحافظح كفش انشيخ حغة 3شكم )

 و8512انُىع 



 أياًَ يحًذ أحًذ يحًذ/ انثاحثح   

 

 15 مجلة بحوث كلية اآلداب  

 ألذثاٌ تانًحافظح:% يٍ ا15: 15يشاكض ذرشاوذ تيٍ -

%ل25ّللذلُنٍلالفئخلا٠لهايلهواايلالؾابهْاليلّهواايلثا٠٘يللزَازؾْملتلأ

%لهاايلئًزاابطلاٛرجاابىلثبلوؾبفاااخيلؽ٘ااشل22.6هاايلئعواابلٔلهواااايلالوؾبفاااخليلّتلاأل

ٍغتلهوايلالؾبهْالالوورجخلاّٛلٔكلّٗوعةلمل لئلألرٌاْبلهٖابكهلاٛرجابىلثا٘يلراجيل

%للللهزؾتلثنل لالوورجخلالضبً٘خلثثاللهواايل53.5ئلٔلاليوؼليلّالفْاليلّالْث٘وللٖ٘تل

%لهاايلاًٟزاابطلل11.1افااولالْاا٘ؼلثأرجاابىلالْااث٘ويل هاابلهوااايلثاا٠٘لالاانٓلاٍاازؾْملتلاأل

فبٍاازؾْملتلاألرااجيلالثاالًلااابلووايلالْؽ٘االلثبلوؾبفاااخلالاانٓلاٍاازأصولثِاانالالٌااْبلهاايل

 اٟرجبىل.لل

 % يٍ اَراج األذثاٌ:15يشاكض اعرحىرخ ػهً ألم يٍ  -

%لهيلئعوبلٔلهوااايلالوؾبفااخللزْاوتلاا٠لهايل55ؾْمدلُنحلالفئخلتلٔلاٍز

%يلل7.1هواااايل)هااااْثٌيلقلااا٘يليلالوٗااابٗيلفاااْحيلثلاااا٘نل(يلُّااانلتلااألالزور٘اااتل)

%لهااايلاعوااابلٔلاًزااابطلاٟرجااابىل29.9%(يللٖ٘اااتلاًزااابعِنل2%يل5.1%ي2.1%ي2.6

ٗللزْاوتلثبلوؾبفاخليلؽ٘شلرزٌْبلهٖبكهلاٛرجابىلثلا٠لهايللهااْثٌليلقلا٘يليلالوٗاب

راجيلاليواؼلّالْاث٘وليلّالفااْايل هابلهواايلثلاا٘نلىفااْحليلف٘ثاْكلاًقفابٗلاًزبعِوابلهاايل

اٛرجاابىلئلاألفلااْلهوااايلفااْحلهاايلارجاابىلالْااث٘ولّاًقفاابٗلالوَاابؽخلالوؾٖااْل٘خلهاايل

%ليلاهابلهواايلثل٘اا٘نلفيزٖاولتلألىهاتاخل6.4هؾْٖالالفْالّاليوؼلل٘جلا لا٠ُوابل

ثخليلًّٟزْبهلالؾلائألّىهاتاخلالفباِاخلّالقٚاويلاليوؼلفيٜيلّٗوعةلمل للاج٘ثخلالزو

لّالثيّفلتيلىهاتخلهؾبٕ٘تلالؾجْةلئٟلثأٙ٘ألاٛهْه.

َٗزٌزظلهوبلٍجألاٍزؾْاملالفئخلاّٙلٔلتلٔل اجولقالهلهايلاًٟزابطلتلألالاوغنل

%لفيٜلهيلهوااايلالوؾبفااخكلّٗوعاةلملا لئلألاجاولالوَابؽخل35هيلاٍزؾْامُبلتلٔل

ٖلاليهاتخلتلألهؾبٕا٘تلالؾجاْةيلفاٖلؽا٘يلاًقفا٘لاًزابطلالوؾْٖل٘خيلّاٝتزوبكلف

%لهايلهوااايل55%لتلألالاوغنلهايلاٍازؾْامُبلتلأل29.9الفئخلالضبلضخيللٖ٘اتلئلأل

لالوؾبفاخيلّٗثْكلمل لئلٔلاٝتزوبكلتلٔلىهاتخلهؾبٕ٘تلثلٗلخللوؾبٕ٘تلالؾجْة.

 لش األسص: -8

 لا لٛايللل529667.54قللثل لئعوبلٔلقِلاٛهىلثوؾبفاخلافولالْا٘ـلللللللل

(يلّقِلاٛهىلُْلثيبٗبلًجابدلاٛهىل2(لّالْلت)1ملانلٗزٚؼلهيلالغلّال)2517تبمل

هل٘اْىلٛايليلل4ثثللالؾٖبكلّفٖتلالؾجْةلتٌخيلّرجل لاو٘خلقِلاٛهىلالٌبرغخلًٌٍْٗبل

%لريوٗجبلهيلعولخل12ْٗعللهثاوِبلثوؾبفابدلالللزبيلّٟلَٗزفبكلالوياهبلهٌِبلئٟلةل

الجاابقٖلئًزاابطلفبقااللتلاألاٟقزٖاابكلثقاا٠فلالزلااْسلالٌاابرظلهٌااخلتلاألالوزجي٘ابدليلّٗثزجااول

الج٘ئخيلفٌ٘زظلتٌخلهْباتلٕؾ٘خلّث٘ئ٘خيلّاقزٖبكٗخلاج٘وحل
(7)

ل.

                                                 

(
7

ل.17مليل2512ٓ(لفْىٓل ثْلكً٘بيلهوعةلٍبثألي
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ّف٘وبلٗلٖلتوٗللِبللوقلفبدلقِلاٛهىليلؽ٘شلٗوليلريَ٘نلالوؾبفاخلئلٔلهغوْتخل

لهيلالفئبدللاوبلٗلٖ:

 :% فأكثش يٍ لش األسص تانًحافظح15يشاكض اعرحىرخ   -

%لهاايلئعواابلٔلهواااايلالوؾبفاااخلُّاانلااا٠لهاايلهوااايل25ٙااوذلُاانٍلالفئااخل

%لهايلهقلفابدلقاِل33.2الؾبهْايللّهوايلافولالْ٘ـيلؽ٘شلاٍزؾْمالا٠ُوابلتلأل

%لهاايل22.1ًَااوخل ٕل912775اٟهىيلّتلاألهاايلهَاابؽخلالوؾبفاااخيلّهاايلالَاالبىل

هاتزِوابلتلألٍلبىلالوؾبفاخليلّٗوؽةلالَجتلفٔلاهرفاببلًٖا٘جِ٘وبللاٝتزوابكللفاٖلى

مللهاااابلٗثاااابكاللل2517هؾبٕاااا٘تلالؾجااااْةليلؽ٘ااااشلثلاااا لاًزبعِواااابلهاااايلاٟهىلتاااابمل

ل ل لٛي.ل77427

 % يٍ لش األسص تانًحافظح:15: 15يشاكض ذرشاوذ تيٍ -

%لهاايلئعواابلٔلالوواااايلثوؾبفاااخلافااولالْاا٘ـيل35اٍاازؾْمدلُاانٍلالفئااخلتلاأل

لاألالزور٘ااتلُّاانلااا٠لهاايل)هوااايلٍاا٘لٓلٍاابلنيلهوااايلكٍااْ يلهوااايلثاا٠٘(يلُّاانلت

%لهيلهقلفبدلاٙهىيللؽ٘شلاٍازؾْمّالتلأل36.9%(يل ٓل11%ي12.1%يل13.7)

 لا لًَاوخيل ٓلهابل1281793 ل لٛيلهيلاًزبطلاٛهىليلّتلألهايلالَالبىلل98108

ل%لهيلؽغنلالَلبىلثبلوؾبفاخ.37.1ٗثبكا

 % يٍ لش األسص:15يشاكض اعرحىرخ ػهً ألم يٍ  -

%لللهيلهواايلالوؾبفاخلُّنل55كالّللذلُنٍلالفئخللفوٌلهواايل ٓلهبلٗثب

ا٠لهيل)هوايلهاْثٌيهوايللالوٗبٗيلهوايلقل٘ييلهوايلفْحيلهوايلثلا٘ن(يلؽ٘شل

%لهاايلقااِلاٛهىيلُّاانل29.6 لاا لٛاايلهايلاٙهىليلّتلاأللل29362اٍاِوْالثاًزاابطل

 %(.لل1.2%ي4.5%5.5%ي7.2%يل9.2تلٔلالزور٘تل)

%لهاايلقااِلاٛهىيل٠ٗ36.9ؽااملهواابلٍااجأل ىلالفئااخلالضبً٘ااخلاٍاازؾْمحلتلاأل

ّٗوعةلمل لئلٔلٙوِبل اجولالوواايلهيلؽ٘شلالوَابؽخليلّ اضوُابلٍالبىليلّهايل قالمل

هواايلالوؾبفاخيلّ اضوُبلعْكحلللزوثخليلّراْفولللو٘ابٍيلّاؽزلاذلالفئاخلاّٛلألالوورجاخل

الضبً٘خلّٗوعةلملا لئلألاٍازؾْامُبلتلألهواايٗيلفياٜليلٗثزوالاىلثْالتلهئَ٘اٖلتلأل

لؾجْةيلاوبل٠ٗؽملاًقفبٗلالفئخلالضبلضخلتلٔلالوغنلهايلاٍازؾْامُبلىهاتخلهؾبٕ٘تلا

%لهيلهقلفبدلاٙهىيلّٗثْكلمل لئلٔلٕاغولؽغانلالووااايلالزألرٌزوأللِانٍل55تلٔل

لالفئخيلّتلملاتزوبكُبلتلٔلىهاتخللهؾبٕ٘تلالؾجْةلثْلتلهئَ٘ئ.

 األحطاب:  -3

نهحلثٌْتِ٘بلرٌْتذلاٛؽابةلثوؾبفاخلافولالْ٘ـلللزْوتل ؽابةلاليايليلّال

 ل لٛييلّثل لاو٘خلؽاتلالياايلل921122يلؽ٘شلثل لئًزبطلالوؾبفاخلهيلا٠لِ٘وبلل

%لهيلاًزبطلاٛؽاابةلثبلوؾبفااخيلثٌ٘وابلثلا لاًزبعِابلهايل ؽاابةلالانهحل9.3هبلٗثبكال

%ليلّٗوعةلمل لئلٔلاجولؽغنلالوقلفبدلالٌبرغخلتيلهؾْٖالالانهحللؽ٘اشلثلا ل95.2



 أياًَ يحًذ أحًذ يحًذ/ انثاحثح   

 

 12 مجلة بحوث كلية اآلداب  

لاىلهايلالانهحلتلألهوااايلالوؾبفااخلاوابلٗزٚاؼلهايلٛايللللاتلفا15.1ؽغنلالوقلفبد

ل(لالزبل٘٘ي:ل2(لّالغلّا)4الْلتل)

 و85120( انرىصيغ اندغشافي نًخهفاخ األحطاب تًحافظح كفش انشيخ 8خذول )

 انًشاكض
أحطاب 

 انمطٍ

% يٍ أحطاب 

 انمطٍ
 أحطاب انزسج

% يٍ أحطاب 

 انزسج

 16.7 147490.3 10.5 9600 كفشانشيخ

 14.1 124563.3 6.1 5600 لهيٍ

 16.3 143632.1 21.1 19200 عيذي عانى

 16.5 145561.2 19.3 17600 دعىق

 3.3 29360.7 3.5 3200 فىج

 4.7 41713 5.3 4800 يطىتظ

 6.2 54499.6 12.3 11200 تيال

 9.6 84082.5 8.8 8000 انشياض

 11 96848.9 11.4 10400 انحايىل

 1.4 12170.5 1.7 1600 انثشنظ

 100 879922.1 100 91200 خًانًاإل

انًصذس: اندذول يٍ إػذاد انطانثح إػرًاًدا ػهي تياَاخ يذيشيح انضساػح، وانُغة 

 يٍ حغاب انطانثح0

 أحطاب انمطٍ: - أ

رٌْتذلهٖبكهلاٛؽابةلثوؾبفااخلافاولالْا٘ـللزْاوتلاا٠ًلهايلؽااتلالياايل

هايل تاْاكلالٌجابدللّؽاتلالنهحلالْبه٘خلّالوف٘ثخيلّالويْٖكلثٜؽابةلُاْلالوزجي٘ابد

ٍّ٘يبًخلثثللتول٘خلالؾٖبكيلّتبكحلهبلرلاْىلعبفاخيلّرقزلا لهايلهؾٖاْالٛفاولرجًثابل

ٛايلللاتلفالاىليلفوايل1.6لٌْبلالوؾْٖالفيللثلغذلؽغانلالوزجي٘ابدللوؾٖاْالالياايل

لف٠الالغلّال)(لّالْلتل)(لٗوليلريَ٘نلالوؾبفاخلئلٔلهغوْتخلهيلالفئبدلالزبل٘خ:

 فأكثش يٍ يخهفاخ األحطاب: 15يشاكض اعرحىرخ ػهً  -

%لهايلئعواابلٔلهوااايلالوؾبفاااخليلُّانلااا٠لهايلهوااايل25ٙاوذلُانٍلالفئااخل

%لهاايلئعواابلٔل45.4ٛاايل ٓلهاابلٗثاابكاللل36755كٍااْ يلٍّاا٘لٓلٍاابلنلثواابلٗثاابكال

الوقلفاابدلثبلوؾبفاااخليلّٗوعااةلملاا لئلاألفٖااْثخلالزوثااخلثاابلووايٗيلّئتزواابكلالاايهابل

لكّالتلِ٘بل.تلٔلاليهاتبدلالزيل٘لٗخلالزٔلئتزب

 % يٍ يخهفاخ أحطاب انمطٍ:15-15يشاكض ذرشاوذ يا تيٍ  -

%لهاايلهواااايلالوؾبفاااخيلُّاانلااا٠لهاايلهوااايلثاا٠٘ليلهوااايل35ّااللذلللل

%(ليل ٓل15.5%يل11.4%يل12.3الؾبهْايلهوايلافوالْ٘ـليلُّانلتلألالزور٘اتل)

ل%لهيلئعوبلٔلهقلفبدلاٛؽابةلثبلوؾبفاخل.34.3
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ل
 ( 0 8نثح إػرًاًدا ػهً تياَاخ اندذول )انًصذس : يٍ إػذاد انطا

 و8512( انرىصيغ اندغشافي نًخهفاخ األحطاب تًشاكض يحافظح كفش انشيخ 4شكم )

 % يٍ يخهفاخ األحطاب :15يشاكض إَخفعد ػٍ  -



 أياًَ يحًذ أحًذ يحًذ/ انثاحثح   

 

 14 مجلة بحوث كلية اآلداب  

اٍزؾْمدلُنٍلالفئخلتلٔل اجولالفئبدللؽ٘شلرٚنلالوواايلالزبل٘خلالوٗبٗليللللل

%لهايلهوااايلالوؾبفااخيلّثوابلٗثابكال55بكالهاْثٌليلفْحليلقل٘ييلالجولٌل ٓلهبلٗثا

%لهيلاًزبطلالوقلفبدليلّٗوعاةلملا لئلألاتزوابكلرلا لالووااايل25.3ٛيل ٓل23255

تلٔل ًْابل فوٓلهيلاليهاتبدلابلجَابر٘ييلّالٌق٘اتلفٚا٠لتايلهواايلالجاولٌلٗٚانل

 روثخلههل٘خل ٍزغلِبلاليهابلفٖلىهاتخلالفباِخ.لل

 أحطاب انزسج: - ب

نهحلالْبه٘خلّالوف٘ثخليلُّْلتجبهحلتيلالَا٘يبىلالوزقلفاخلْٗوتل ؽابةلاللللللل

ثثااللعوااةلهؾٖااْالؽجااْةلالاانهحلّغبلجاابًلهاابلٗلااْىلُاانالالؾاااتلهغااوكلهاايلاّٛها ل

ّالااوؤًّيللاواابلَٗاازقلمل ؽ٘بًاابًلفااٖلتوااتلالَااوبكلالثٚاإْلالٖااٌبتٖلّلواابلااابىلُاانال

اىللنل لابىلالؾاتلٟلٗقلْلهيلق٘وخلغنائ٘خيللّابىلٌُبكلتغيالفٖلهْاهكلغناءلالؾْ٘

ّاعجاابلاٍٝاازفبكحلثِاابلفااٖلرغنٗااخلالوبّاا٘خلاواابكحلفْااٌخلعبفااخلثاال٠ٗلهوزاابىاللٜرجاابىلّقااِل

اٛهىلّمل لثثللريا٘ثخلّعوّخلئمالابىلّلٗللالغفبفيلُنالّٗوليلاٍٝزفبكحلهيلٍ٘يبىل

الاانهحلفااٖلالزغنٗااخلُّااٖلهاابلىالااذلهؾزفاااخلثغاايءلاج٘ااولهاايللًِْاابلاٛفٚااولّثثاا٘ل

جل٘ولفٖلًايبلا٘اياىلالانهحلثثاللئازوابالًٚاظلالؾجاْةليلّملا لالثٖبهحليلّمل لفٖلالز

ثلٟلهيلرواِبلرغ لفْ لالث٘لاىيللّثنل لٗوليلرغنٗخلالوبّ٘خلتلٔلعيءلهيلالث٘الاىليل

(لٗولايلريَا٘نلالوؾبفااخلئلألهغوْتاخلهايلالفئابدل4(لّالْالتل)2فويلف٠الالغلّال)

لالزبل٘خ:

 نزسج:فأكثش يٍ يخهفاخ أحطاب ا 15يشاكض اعرحىرخ ػهً  -

ٙااوذلُاانحلالفئااخلااا٠لهاايلهوااايلٍاا٘لٓلٍاابلنليلّافااولالْاا٘ـليلّكٍااْ ليل ٓل

%لهايلهقلفابدلالانهحليل49.5%لهيلهوااايلالوؾبفااخيلفبٍازؾْمالتلألهابلٗثابكال35

ل%لهيلٍلبىلالوؾبفاخ.42.3%لهيلهَبؽخلالوؾبفاخيلّرقلمل32.5ّتلٔلهبلٗثبكال

 % يٍ يخهفاخ أحطاب انزسج:15-15يشاكض ذرشاوذ يا تيٍ  -

%لهايلهقلفابدلاؽاابةلالانهحل25.1ّلتلا٠لهايللهواايٓلقلا٘يلّالؾابهْالل

ل%لهيلهَبؽخلالوؾبفاخلّرقلملهبلٗثبكاللل%لهيلالَلبىل.24اوبلٙوذل

 % يٍ يخهفاخ األحطاب :15يشاكض إَخفعد ػٍ ل -

%لهاايلهواااايلالوؾبفاااخلُّااٖلااا٠لهاايل55اٍاازؾْمدلُاانٍلالفئااخلهاابلٗثاابكالللللل

%لهااايلهقلفااابدلالااانهحل25.2ثلاااا٘نيلثوااابلٗثااابكالالوٗااابٗليلثااا٠٘ليلهااااْثٌيلفاااْحيل

 ثبلوؾبفاخل

٠ٗؽااملهواابلٍااجألرواعااةلهقلفاابدلاليااايللٖاابلؼلهقلفاابدلالاانهحلثبلوؾبفاااخيل

ّٗوعةلمل للثلحل ٍجبةلاٖثْثخلرَْٗألهؾْٖالالياييلّئهُبقاخلللزوثاخيلّاؽز٘بعاخل

لثابمللاٛفلعٌ٘اخل3555ئلٔل ٗلٓلتبهلخلاض٘وحللّرنثنةل ٍثبهحللقيللثلا لقٌاابهلالياايل
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عٌ٘ااخللليٌااابه655ميللَ٘ااغتلثاانل لئًقفاابٗلتاايلالثاابملالَاابثألةل2517
9

يلّاًؾٖااول

ّوائخللتلٔلالغوث٘بدلاليهات٘خليلّتلٔلالثلٌلهيلمل لفوؾْٖالالنهحلّغتلهَبؽخل

اج٘ااوحلهاايلالوؾبفاااخيلاجاالٗتلللجوٍاا٘نلفاأللفٖااتلالٖاا٘ يلفإٔااجؼلهاايل ّلاألهٖاابكهل

لالثل لللؾْ٘اىلثبلوؾبفاخ.

 كش:يخهفاخ يحاصيم انغ -4

رٌْتااذلهؾبٕاا٘تلهؾبٕاا٘تلالَاالولثبلوؾبفاااخللزْااوتلثٌغااولالَاالولّقٖااتل

%لللل34.2فالاىللإلهبٗثابكالل124331الَلولؽ٘شلثل لاًزابطلالوؾبفااخلهايلالِ٘وابل

%لهايلهؾبٕا٘تلاًزابطلالَالويلّثلغاذل99.9هيلئعوبلٖلاليهبملالوٌيهبليلّابلٗثبكال

%ل5.1ىلي ٓلهبلٗثابكالفلال115الوَبؽخلالوٌيهتَيلٍّبُوخللىهاتخلقٖتلالَلولة

هاايلهاايلالوَاابؽخلالوٌيهتااخلثوؾبٕاا٘تلالَاالوللّف٘واابلٗلااٖلتااوٗلللزْىٗااةلالغغوافااٖل

 (ل.5(ليلّالْلتل)3لوقلفبدلالَلولّاليٖتلاوبلٗزٚؼلهيلالغلّال)

 و85120( انرىصيغ اندغشافي نًخهفاخ يحصىل انغكش 3خذول )

 % يٍ لصة انغكش لصة انغكش % يٍ انثُدش انثُدش انًشاكض

 10.4 60 14 59013.8 شانشيخكف

  - 2 8432 لهيٍ

 48.6 280 16.4 69346.4 عيذي عانى

 0.9 5 3.4 14759.4 دعىق

 0.9 5 0.2 877.2 فىج

 - - 6.3 26829.4 يطىتظ

 27.8 160 .10.5 44431.2 تيال

 11.3 65 2..14 59833.2 انشياض

 - - .30.5 128836.2 انحايىل

 - - 2.3 9975.6 انثشنظ

 100 575 100 422334.4 خًانًاإل

الوٖلهلالغلّالهيلاتلاكلالابلجخلاتزوبكالتلٔلث٘بًبدلهلٗوٗخلاليهاتخلثوؾبفاخلافول

لم.2517الْ٘ـليل

 يخهفاخ انثُدش: - أ

ٗيٖللثوقلفبدلالجٌغولتوُّلالجٌغولالقٚواءلالزٔلرزجيٖلثثاللتول٘اخلؽٖابكل

قلفابدلللزٖاٌ٘ةلهضاتلالوؾْٖايلاوبلٗزقل لتٌَلالثلٗللهيلالوقلفابدلالزألرٖاٌ لاو

لتلّرفتلالجٌغويلّانل له٠ًلالجٌغويلٍّْفلٗزنلتوِٙنلثْائلهايلالزفٖا٘تلّف٘وابل

لٗلٖلتوٗلللزْىٗةلالغغوافٖللوقلفبدلالجٌغولثوؾبفاخلافولالْ٘ؼلاوبلٗلٖ:

 % فأكثش يٍ يخهفاخ انثُدش:85يشاكض  -
                                                 

(
9
ليلم.2517اللهاٍخلالو٘لاً٘خليل(ل
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ٙوذلُنٍلالفئخلهوايلالؾبهْالفيٜلؽ٘اشلثلا لاًزبعاخلهايلهقلفابدلالجٌغاولهابل

%لهيلهَبؽخلالوؾبفااخلهؾزلاخلثانل لالوورجاخلاّٛلأل21.2%يلاوبلرٚنل35.5ٗثبكال

%لهيلٍلبىلالوؾبفاخيلّٗوعةلالَجتلفٖلاؽز٠لِابلرلا ل9.4هيلؽ٘شلالوَبؽخلّرقلمل

الوورجااخلئلاألّقااْبلّااواخلالااللزبللٖااٌبتخلالَاالولكافااتلىهبهِاابليلّٗااٌثلٌلملاا لتلاأل

لٍِْلخلالٌيتليلّهفٖخل.

 % يٍ يخهفاخ تُدش انغكش:85-15يشاكض ذرشاوذ تيٍ  -

%لهيلهوايلالوؾبفاخلُّنلا٠لهيلالوٗابٗيلافاولالْا٘ـيل45روضتلُنٍلالفئخل

%لهايلهقلفابدلالجٌغاوليلّتلأل55.1هوايلثا٠٘ليلٍا٘لٓلٍابلنلليلّ ًزغاذلهابلٗثابكال

ل%لهيلٍلبىلالوؾبفاخل.45%لهيلهَبؽخلالوؾبفاخليلّتلٔل49.1

ل

ل
 ( 0 3إػذاد انطانثح إػرًاًدا ػهً تياَاخ اندذول ) انًصذس : يٍ

( انرىصيغ اندغشافي نًخهفاخ يحصىل انغكش تًشاكض يحافظح كفش انشيخ 5شكم )

 8512ػاو

 % 15يشاكض اَخفعد ػٍ  -
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%ل14.2اٍزؾْملا٠لهيلهواايلقل٘يليلكٍْ ليلهاْثٌيلالجولٌليلفاْحلتلأل

%لهاايلئعواابلٔلهواااايل55هاايلهقلفاابدلالجٌغااولتلاألالااوغنلهاايلاٍاازؾْامُنلتلاأل

%لهايلالَالبىليلّٗوعاةل32%لهيلهَابؽخلالوؾبفااخليلّتلأل26.4الوؾبفاخلّتلٔل

مل لئلٔلاُزوبملرل لالوواايلثيهاتبدلاًْابل فوٓلرزٌبٗتلهاةلٛج٘ثاخلالزوثاخليلّقاوةل

رل لالوواايلهيلهوايلافولالْ٘ـلعثلِبلرِزنلثيهاتاخلالقٚاوّادلّالفبااَلفاٖلالويابمل

لاّٛال.

لجٌغااولّاهرفااببلرللفااخلالزيااتلفيااللثلغااذلرللفااخلًيااتلؽوْلااخلالفاالاىلٕااثْثخلًيااتلا

طليلفٚاا٠لتاايل عااوحلالثواابالّاللااْكهلالاانٕلٗزااْلٔلتول٘ااخلهفااةلالجٌغااول تلاأل255

الثوثبديلّقللرلْىلثثللالوَبفخلُٖل اجولالثْاهتلرأص٘واًلتلٔلاًزْبهلىهاتزخليل هبلتيل

َّٗازِللِبلالفا٠ػلالانٓللهقلفبدلالجٌغولهيلتوّّاَلالقٚاواءلفزؾواتل تلألالثوثابد

ٗوثٖلالوبّا٘خلثابلوٌيايلّقاللٗأفانُبلثثا٘لالثاوةلالوزغاْل٘يلااعابهللجٚاةل ٗابملللأل

َٗزفبكّالهٌِبلفٖلئٛثبملاٛغٌبم)
15

ل(ل.ل

 يخهفاخ لصة انغكش: 

ل525ثلغذلاو٘خلالوقلفبدلالقٚواءلهايلقٖاتلالَالولالوٌيهتاخلثبلوؾبفااخل

ثيٖااتلالَاالوللّثاانل للاانلرَاابُنلٛاايللفيااٜليلّٗثلااٌلملاا لٙاا٘ألالوَاابؽخلالوٌيهتااخل

الوؾبفاخلئٟلثبليل٘تلهيلالوقلفبدلقٖتلالَلوليلفيٖتلالَلوللَلالثلٗللهيلالوقلفبدل

هٌِبلالجيبٗبلالقٚواءلالزألٗازقلٔلهٌِابلُّاٖلفٚاواءلي هابلثابقٖلالوقلفابدلفزثاللهايل

هقلفاابدلالزٖااٌ٘ةيلٍّااْفلٗاازنلرٌبّلِاابلثبللهاٍااخلٟؽياابلّف٘واابلٗلااٖلالزْىٗااةلالغغوافااٖل

لقلفبدلقٖتلالَلو:لو

%لهايلل47.2ٛايل ٓلل277اؽزتلالوورجخلاّٛلٔلهوايلٍ٘لٓلٍبلنلثوابلٗثابكال

ل165هقلفبدلاليٖتليلٗل٘خلهوايلث٠٘لللٖ٘تلاًزبعخلهايلهقلفابدلاليٖاتلالقٚاواءل

%لل٘ؾزتلثنل لالوورجاخلالضبً٘اخليللاوابلٍابُنلهواايلالوٗابٗلل22.7ٛيليل ٓلهبلٗثبكال

%لهاايلالوقلفاابدليلٗل٘ااخل11.3وورجااخلالضبلضااخلثواابلٗثاابكالثياالهلٟلثااأًلثااخلل٘ؾزااتلثاانل لال

ٛايل ٓلهابل65هوايلافولالْا٘ـلثبلوورجاخلالواثثاخلفياللثلغاخلاو٘اخلالوقلفابدلالقٚاواءل

%لهيلهقلفابدلقٖاتلالَالوليلاوابلرَابّٓلاا٠لهايلهواايلفاْحلّكٍاْ ل15.4ٗثبكال

ل15وابل%لفيٜلهيلؽغنلاًزبطلالوقلفبدليللٖ٘تلؽغنلالوقلفابدلثلل5.9ِ٘ل٠ٖ٘ىلئلٔل

هااْثٌ(ل ٓلهابلٗثابكالل–ثلا٘نلل–الؾبهْالل-ٛيلفيٜليلاوبلفلٔلا٠لهيلهوايل)لقل٘ي

ل%لهيلهواايلالوؾبفاخل.45

٠ّٗؽملهوبلٍاجألاًؾَابهلهؾٖاْالقٖاتلالَالولثبلوؾبفااخليلّفلاْلثثا٘ل

الوواايلهايلىهاتزاخليلاوابلاابىللوؾٖاْالالجٌغاولالاوّاطلثيهاتزاخلفثلاٖلالاوغنلهايل

ًزْولثبلوؾبفاخلّلنلٗقلْٓلهٌخل ٓلهوايلئ٠ٛقبيلّٗثلّلالفٚتل تجبءلىهاتزخلئٟل ًخلئ

                                                 

(لاللهاٍخلالو٘لاً٘خليل2517م. 
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)  
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فٔلمل للوٌٖةلالجٌغولثيهبملالوؾبفااخليلّالثبئاللالوابكٓلهايلىهاتزاخليلّْٗازوكلاا٠ل

هٌِواابلفااٖللٛوٗيااخلالاازقلٔلهاايلهقلفبرِواابللفَ٘اازغتلتوّّااِوبلالقٚااواءلفااٖلتلاا ل

ّرَازغتلفاٖللالؾْ٘اىليلّلليلفٖلثث٘لاٛؽ٘بىلقللٗغفا لثثا٘لهايلىتابىٗةلاليٖات

تول٘بدلالؾو لّرؾْلِبلئلٔلٛبقخليلف٠ٚلتيلرغف٘فِبلّئٙبفخلثث٘لالوْاكلالوَابتلحل

للَلاثل لللؾْ٘اى.

 ثاَياً: يخهفاخ انثغاذيٍ:

الويٖاااْكلثوقلفااابدلالجَااابر٘يلالثاااوُّلالقٚاااواءلالزااألرزقلااا لتااايلعٌاااٖل

هؾبٕ٘تلالقٚولّالفباِخليلّثث٘لاٛفْبةلالزٔلرغوةلٛغاواٗلهزثالكحيلّرقزلا ل

ٍزقلاملا٠لهٌِبلثافز٠فلالوؾْٖاليلفثلاٖلٍاج٘تلالوضابال ّها لالثٌاتلرثاللهقلفابدللا

لفباِخلالثٌتلّثْلتل فولرثاللصوابهلًَٝابىليلّٗقزلا لاٍازقلاملالوقلفابدلثزغ٘اولًاْبل

لالوؾْٖالّف٘وبلٗلٖلتوٗللوقلفبدلالقٚولّالفباِخلاوبلٗزٚؼلاوبلٗلٖل:ل

تًشاكض يحافظح كفش انشيخ  ( انرىصيغ اندغشافي نًخهفاخ انثغاذي4ٍخذول)

 و8512ػاو

 % حذائك وَخيم % انخعش انشرىيح % انصيفيح انخعش انًشاكض

 102 856 403 221 1801 9153 كفشانشيخ

 503 32 101 882 802 2127 لهيٍ

 805 351 8 452 1803 9263 عيذي عانى

 503 451 302 424 2 6797 دعىق

 8 845 103 844 302 2907 فىج

 52 4822 8804 4644 1202 14132 يطىتظ

 101 154 305 414 601 4625 تيال

 308 442 103 866 5 3740 انشياض

 504 22 1504 8154 1508 7726 انحايىل

 3101 4356 4205 15853 1202 14949 انثشنظ

 155 14513 155 85653 155 45352 اإلخًانً

 انخعش انصيفيح:  - أ

جبه٘ابلّالفلفاتلاٛفٚاوليلّاللٍْاخليلرزٌْبلالقٚولالٖا٘ف٘خللزْاوتلاا٠لهايلال

ٛايلل2557ّغ٘وُنليلّقللثل لاًزبطلالوؾبفاخلهيلالوقلفابدلالٌجبر٘اخلللقٚاولالٖا٘ف٘خل

لميلّٗوليلريَ٘وِبلاوبلٗلٖ:2517تبمل

 % فأكثش يٍ يخهفاخ انخعش:15يشاكض ذعى   -

%لهايلهواااايلالوؾبفااخلُّاانلاا٠لهاايلهواايلالجااولٌليل25ٙاوذلرلا لالفئااخل

%يلّاٍزؾْمدل37.6%(ل ٓلهبلٗثبكال17.7%ي19.7الزور٘ت)للّهاْثٌيلُّنلتلٔ

 %لهيلٍلبىلثبلوؾبفاخلل16.1%لهيلهَبؽخلالوؾبفاخليلّرقلمل14.2تلٔ



 انًخهفاخ انضساػيح تًحافظح كفش انشيخ                                            

                      
 19 مجلة بحوث كلية اآلداب                                                                       

 % يٍ يخهفاخ انخعش:15-15يشكض ذرشاوذ يٍ  -

%لهيلهوايلالوؾبفاخلُّنلا٠لهيلهوايلافاولالْا٘ـل35ّللذلرل لالوواايل

هقلفابدلالقٚاولالٖا٘ف٘خليّتلألهابل%لهايل34.6يلٍ٘لٓلٍبلنيلالؾبهْاللثوبلٗثابكال

ل%لهيلٍلبىلالوؾبفاخ.39.7%لهيلهَبؽخلالوؾبفاخليلّرقلمل51.2ٗثبكال

ل
 ( 40انًصذس : يٍ إػذاد انطانثح إػرًاًدا ػهً تياَاخ اندذول ) 

( انرىصيغ اندغشافي نًخهفداخ انثغداذيٍ تًشاكدض يحافظدح كفدش انشديخ 6شكم )

لو8512ػاو
ل



 أياًَ يحًذ أحًذ يحًذ/ انثاحثح   

 

 25 مجلة بحوث كلية اآلداب  

 خهفاخ انخعش :% يٍ ي5-15يشاكض ذرشاوذ تيٍ -

اٍزؾْمدللرل لالفئخلتلٔلا٠لهيلهوايلكٍْ يلث٠٘ليلالوٗبٗيللآلهبلٗثبكال

%لهيللهقلفبدلالقٚولالٖا٘ف٘خليل25.1%لهيلئعوبلٔلهواايلالوؾبفاخللزَِنلة35

 %لهيلٍلبىلالوؾبفاخل31.2%لهيلهَبؽخلالوؾبفاخليلّرقلمل22.4ّتلٔل

ل% يٍ يخهفاخ انخعش انصيفيح:5يشاكض ألم يٍ  -

بلهوايٓلقل٘ييلفْحيلفبٍزؾْملتلٔل قتلالٌَتلهيلهقلفبدلالقٚولالٖا٘ف٘خل ه

%ل2.1%لهيلؽغنلالوقلفبدلثبلوؾبفاخليلتلٔلالوغنلهيلاٍازؾْامُوبل6.2لزٖتلئلٔل

%لهيلٍلبىلالوؾبفااخليلئٟلئًِوابلٗجثالاىلتايل12.9هيلهَبؽخلالوؾبفاخليلّٗقلهبىل

خلالوٌيل٘اخلفياٜلؽ٘اشل ؛ِاودلهٌبٛألرَْٗألالقٚولّٗلزفٖلاليهابلثيهاتخلاؽز٘بعبر

%لهاايلتٌ٘ااخلاللهاٍااخلثِواابل تزواابكُنلتلاألّااواءلاؽز٘اابعزِنلهاايل53.7اللهاٍااخلاىل

%لٗلغااأّىلئلاألىهاتااخلالقٚااولفااٖلعاايءلثَااٜ٘لهاايل13القٚااولهاايلاٍٛااْا ليلّاىل

  هاِٙ٘نلاليهات٘خلهغجزبًلهٌِنلفٔلهفةلهَزْٓلاللفتل.

وؾبفاخلفاٖلاا٠لهايل٠ّٗؽملهوبلٍجأل ىلىهاتخلالقٚولرٌزْولفٖل ٛوافلال

الجااولٌلّهاااْثٌليلؽ٘ااشلريااْملثزَااْٗألالقٚااولثبلوؾبفااابدلالوغاابّهحليلاواابلرِاازنل

الوواايلمادلالزوثخلالوهل٘خلثيهاتخلرلا لالقٚاوللو٠ئوزِابلهاةل؛اوّفلالج٘ئاخليلّرياتل

ىهاتخلالقٚولالوبلارغٌِبلهيل ٛوافلالوؾبفااخلئلألٍّااِبليلًااواًللو٠ئواخلالزوثاخل

لٕ٘تل.ئلٔلالزٌْبلفٖلالوؾب

 انخعش انشرىيح: - ب

رْاااوتلالقٚاااولالْااازْٗخلاااا٠لهااايلاللوًاااتلالقاااٌليلّالغااايهليلّالجٖاااتيلل

اللوًج٘ذيلّغ٘وُوبلرٌزْولىهاتزِوبلفٖلاتلهوااايلالوؾبفااخليلرثزواللفاٖلىهاتزِوابل

تلاألاٛهااابهيلف٘يااْملالاايهابلثيهاتزِاابلتلاأل ٛااوافلاٛهٗلاليهات٘ااخلئلاألعبًااتل

ثث٘لاليهاتبدلاٍٛبٍ٘خ
11

لتوٗللِبلاوبلٗلٖل:يلّف٘وبلٗلٖل

 % فأكثش  يٍ يخهفاخ انخعش انشرىيح: 35يشاكض ذعى   -

%لهاايلاًزاابطل49.5ٙااوذلرلاا لالفئااخلهوااايلثلااا٘نلفيااٜيلؽ٘ااشلاٍاازؾْملتلاأل

القٚولالْزْٗخلثبلوؾبفاخل ٓلهبلٗيوةلهيلًٖ لاًزبطلهقلفبدلالقٚولثبلوؾبفااخليل

هابلالقٚاولّالفباِاخلّٗوعةلمل لئلٔلروثزِبلالوهل٘خلالزٔلرَِنلثْلتلاج٘ولفٖلكتنلى

يلّقااالهدلٍااالبًِبلتلااألالزَاااْٗأليلؽ٘اااشلٗوااازِيلٍااالبًِبلرَاااْٗألالقٚاااولّالفباِاااخل

لللوؾبفابدلالوغبّهح.

ل

ل

                                                 

(
11
 م.25117اللهاٍخلالو٘لاً٘خل(ل



 انًخهفاخ انضساػيح تًحافظح كفش انشيخ                                            

                      
 21 مجلة بحوث كلية اآلداب                                                                       

 % يٍ يخهفاخ انخعش انشرىيح:35 -85يشاكض ذرشاوذ تيٍ  -

%لهاايلهقلفاابدلالقٚااولالْاازْٗخليل22.2ّااللذلهوااايلهاااْثٌلهاابلٗثاابكال

ؾ٘وحليلّرَاْٗألهٌزغبرِابلثِابليلفٚا٠لّٗوعةلمل لئلٔلّقْتِبلثبليوةلهيلهؾبفاخلالج

تيلروثزِبلالوهل٘خلالزٔلٍبُوخلفٖلىهاتخلالقٚولالْزْٗخليلّٟلٗوليلاغفبالاتزوبكُبل

لتلٔلاٛهابهلالْزْٗخلفٖلىهاتخلالقٚوليلًاًوالل٠ٛٝلِبلتلٔلالجؾولالوزٍْٜل.

 % يٍ يخهفاخ انخعش انشرىيح:85-15يشاكض ذرشاوذ يٍ  -

فئاخللؽ٘اشلاًازظلهايلالوقلفابدلالقٚاوٗخلهابلٗثابكالّلتلهوايلالؾبهْالرل لال

%لٌٍْٗبليلتلألالاوغنلهايلاؽز٠لاخلالوورجاخلاّٛلأللثا٘يلهوااايلالوؾبفااخلهايل15.4

%يللّٗوعااةلملا لئلألتالملاُزوابملٍاالبًِبل21.2ؽ٘اشلالوَابؽخلاليهاتاٖللٖ٘اتلئلأل

لثيهاتخلالقٚولثْلتلتبمليلّاتزوبكُنلفٖلاليهاتخلتلٔلالوؾبٕ٘تلاٛفوٓل.

 % يٍ يخهفاخ انخعش انشرىيح:15ض ذعى ألم يٍ يشاك -

%لهيل12.3%لهيلئعوبلٔلهواايلالوؾبفاخلثوبلٗثبكال25اٍزؾْمدلرل لالفئخلتلٔل

الوقلفبدلالقٚوٕلالْزْٗخليلُّنلا٠لهيلهوايل)لافولالْ٘ـليلٍ٘لٓلٍبلنليلقل٘ييل

فْحليلث٠٘يلكٍْ يالوٗبٗل(لّتلٔلالوغنلهيلاٍزؾْامُوبلهبلٗثبكال%لىلهَبؽخل

لالوؾبفاخليلّتلٔل%لهيلالَلبىل.

َّٗزٌزظلهوبلٍجألهّاطلىهاتخلالقٚولثبلوؾبفاخليلّرووايُبلفٖلهوايلالجولٌلليل

ٗل٘خلهوايلهاْثٌليللثٌ٘وبلئًؾٖودلىهاتزِبلثجبقٖلالوواايللٖبلؼلالوؾبٕ٘تل

لاٛفوٓل.

 ثانثاً: انًخهفاخ انحيىاَيح 

لُبلثاابلوياهبل ّلُااٖلتجاابهحلتاايلهزجي٘اابدلالؾْ٘اًاابدلّالاالّاعيلفاا٠الرْاعاا

هؾابدلاًٝزبطليلّرْوتلف٠ٚدلالؾْ٘اًبديلّفوّخلاللّاعييلّرزو٘يلُانٍلالوزجي٘ابدل

%لّئىلاابىل25ثبهرفببلهؾزْاُبلهايلالجاوّر٘يلالقابميلؽ٘اشلرٖاتلًَاجزخلئلألؽاْالٔل

 اضولهيلًٖ لالثٌبٕولالوْعْكحلثبلوزجي٘بدلهْاكلغ٘ولثوّرٌ٘٘خلهوبلٗؾللهيلاٍزقلامل

 ت٠فلاللّاعييلئىلابىلٗوليلاٍزقلهِبلفٖل ت٠فلالوغزواد)لُنحلالوزجي٘بدلفٖل
12
 (ل

ّللؾاالٗشلتاايلؽغاانلالوقلفاابدلالؾْ٘اً٘ااخلٍاازٌبّالؽٖااولللو٘اابدلالؾْ٘اًاابدل

 الوٌزغخللٜلجبىلّؽْ٘اًبدلاللؾْملليل

ٗزٚؼلهايلكهاٍاخلللو85120انشيخ  (:2(ليلّالْلتل)5اوبلٗزٚؼلهيلث٘بًبدلالغلّال)

ًٍبل44552ىلتلكلهؤًلالوبّ٘خلالوٌزغخلللؾْملثلغذل(ليل 2(ليلّالْلتل)5الغلّال) ه 

لمي2517ثوؾبفاخلاللقِل٘خلتبمل

ل

                                                 

(
12

مليل2512(لتبمل19(لفْىٓلهؾولل ثْلكً٘بلياًزبطلاٛت٠فلهيلالوزجي٘بدلالؾْ٘اً٘خيلًْوحلفٌ٘خل) 

ل.7ٓ



 أياًَ يحًذ أحًذ يحًذ/ انثاحثح   

 

 22 مجلة بحوث كلية اآلداب  

 و85120( انرىصيغ اندغشافي إلَراج انًاشيح نًشاكض يحافظح كفش انشيخ 5خذول )

 انًشاكض

ػذد وحذاخ 

اَراج 

 انهحىو

 اإلَراج تانطٍ %
ػذد وحذاخ 

 اَراج األنثاٌ
 اإلَراج تانطٍ %

 32535025 27.9 11445 144808 8.2ل3606 افوالْ٘ـ

 1252045 1.4 514 844102 14ل6180 قل٘ي

 12213085 13.5 4483 155506 6ل2627 ٍ٘لٓلٍبلن

 35415025 25.3 15615 122406 10.7ل4737 كٍْ 

 15224025 7.7 8256 114404 7.4ل3268 فْح

 12686025 13.3 4345 155502 6.5ل2869 هاْثٌ

 6146045 4.4 1648 623406 39.4ل17344لث٠٘

 8381025 1.6 253 82408 1.4ل621 الوٗبٗ

 5865015 3.7 1516 151802 5.7ل2532 الؾبهْا

 1125065 0.8 645 15208 0.6ل273لالجولٌ

 13244508 155 32222 1468104 100 44057 اإلخًانً

انًصددذس: اندددذول يددٍ إػددذاد انطانثددح إػرًدداًدا ػهددي تياَدداخ يذيشيددح انضساػددح 

لكفش  تًحافظح
ّرلويل ُو٘خلكهاٍزِبلفٖلرلّٗولالوقلفبديلؽ٘شل فابكحلاللهاٍابدلالزألرالهًل

%لهيلّىىلاٛغٌبمل52%لهيلّىىلاٛثيبهليل54ّالزقلٔلهيلالوقلفبدلالؾْ٘اً٘خل ىل

الزٔلرنثؼلَٗزفبكلهٌِبلفٖلغناءلاًَٝبىليلّٗزٚؼلهيلمل لئىلاو٘ابدلاج٘اوحلاج٘اوحلهايل

زقلاملاٛكهااٖلهالااْةلهثبلغزِاابلؽزااٖلٟلرْاالتلالوقلفاابدلالؾْ٘اً٘ااخلغ٘ااولٕاابلؾخلٍٝاا

فااْهحلتلألالٖاؼلالثبهاخليلّثاٌفٌلالْقاذلٗلاْىللِابلهاوكّكلاقزٖابكٕلّالانٕلٗياالهل

%لتلٔلاٛقتلهيلاللفتلالثبمللٌٖبتخلاللؾْمليلّتبكحلهبلٗازنلالازقلٔلهايل12ثؾْالٔل

ُاانحلالوقلفاابدلتاايلٛااو لالاالفيل ّلالؾااو )
13

(يلّٗولاايلريَاا٘نلالوؾبفاااخلئلاألالفئاابدل

 الزبلٖ:

 فأكثش 85يشاكض إسذفؼد ػٍ  -

 ل لّؽلحلهايلل12344اقزٖودلُنٍلالفئخلتلٔلهوايلث٠٘لؽ٘شلاٍزؾْملتلٔ

%لالااوؤًلالوٌزغااخلللؾااْملثبلوؾبفاااخكلّٗوعااةل39.4هؤًلالؾْ٘اًاابديل ٓلهاابلٗثاابكال

مل لئلألرٌاْبلهٖابكهلاللؾاْملثِابلفلانلرقلاْلهايلهايلهٖابكهلاًزبعِابليلّاهرفاببلتالكل

%للهايلٍالبًِبيلاوابلٍابُنل15.5ؽبئيل ٓلهبلَٗاب15477ّٓئلٔللالؾبئيٗيلثِبللٖ٘ت

  ل لٛيلهيلاللؾْملل.ل 623406ثيلهلاج٘ولهيلاللؾْملعثلِبلفٖلالويبملاّٛا

 

                                                 
13

ليل52م.يل2519ٓيل(لهؾوللٍل٘وبىلالول٘غٖليلهوعةلٍبثأل(



 انًخهفاخ انضساػيح تًحافظح كفش انشيخ                                            

                      
 23 مجلة بحوث كلية اآلداب                                                                       

ل
 ( 50انًصذس : يٍ إػذاد انطانثح إػرًاًدا ػهً تياَاخ اندذول ) 

 و8512( انرىصيغ اندغشافي إلَراج انًاشيح تًشاكض يحافظح كفش انشيخ 4شكم )



 أياًَ يحًذ أحًذ يحًذ/ انثاحثح   

 

 24 مجلة بحوث كلية اآلداب  

 % :85-15شاكض يرشاوذ اَراخهايٍ ي -

%لهيلهواايلالوؾبفاخيللُّنللا٠لهيلهواايلقلا٘يلالانٓل25ٙوذلُنٍلالفئخل

ٛاييلل4232ٛيلهايلاللؾاْميلٗل٘اخلهواايلكٍاْ لالانٕلٍابُنلةلل6175اٍزؾْملتلٔل

%لهااايلاللؾاااْملثبلوؾبفااااخليلّٗوعاااةلملااا لئلااألاهرفاااببلاتااالاكل24.2لَ٘ااابُنلا٠ُوااابل

 ل لٛيلثووايلكٍْ لل٠ٖ٘لئلألل1251وايلقل٘ييلّثو12525الؾبئيٗيللٖ٘تلئلٔل

 %لهيلالؾبئيٗيلثبلوؾبفاخ.22

 %:15يشاكض إَخفط اَراخها ػٍ  -

%لهيلهواايلالوؾبفاخلفٖلاٍازؾْامُبلتلألهؤًلاًزابطلاللؾاْمل25اًقف٘لل

ثلاا٘نليلهااْثٌيلالؾابهْاليلُّنلا٠لهيلهوااايل)لافاولالْا٘ـليلفاْحليلٍا٘لٓلٍابلنليل

ّؽاالحلؽْ٘اً٘ااخل ٓلهاابلٗثاابكال15296هاايلملاا لفيااللٍاابُنلةلالوٗاابٗل(يّتلاألالااوغنل

%لهاايل34.6 لا لٛاايلهايلاللؾااْمليل ٓلهابلٗثاابكالل6592.3%يلاوابلٍاابُوخلة35.9

 اًزبطلالوؾبفاخل.

 هبلتيلكهاٍخلاًزبطلاٛلجبىلثبلوؾبفااخلفازلويل ُو٘اخلكهاٍازخلفاٖلفيالُبلاض٘اًوال

لًلّىىلالوابكحلالقابملهيلّىًِبلتٌاللرٖاٌ٘ثِبليلئمالٟلرْالتلالغاجيلّاليثالحلٍإْلٍا

اللافلخلفٖلٌٕبتزِبليلّالجبقٖلّوُله٘بحل
14
يلّالنٕلٗثللهيلهْاهكلهقلفابدلالزٖاٌ٘ةلل

 اليهاتٖيلّهيلف٠الث٘بًبدلالغلّالّالْلتلالَبثي٘يلٗزٚؼلهبلٗلٖل:

 لاا لّؽاالحليلؽ٘ااشلثلاا لل32222ثلاا لتاالكلهؤًلاًزاابطلاٛلجاابىلفااٖلالوؾبفاااخل

لهْىتخلتلٔلهواايلالوؾبفاخللاوبلٗلٖ:مل2517 ل لٛييللثبمل13244508اًزبعِبل

 % فأكثش :85يشاكض ذعى  -

ٍااغتلااا٠لهاايلهوااايل)لافوالْاا٘ـليلكٍااْ ل(ل اضااولهاايلًٖاا لاًزاابطلهقلفاابدل

%ل53.2ٛايل ٓلهابلٗثابكالل24446.2اٛلجبىلثبلوؾبفاخليلؽ٘شلاٍازؾْمالتلأ

هيلهقلفبدلاٛلجبىيلّٗوعاةلملا لئلألاًزْابهلهٖابًةلرٖاٌ٘ةلاٛلجابىلثللِ٘وابليل

لجبىلهيلالوٌزغبدلٍوٗثخلالزل لالزٔلرزْٛيلثبليوةلهيلهٌابٛألاٍٝاز٠ِكلفبلٜ

هثوااتلريوٗجااب)ل12فيااللثلاا لئعواابلٔلهٖاابًةلاًزاابطلاٛلجاابىلثللِ٘واابلًؾااْل
15

(لئلاأل

%ل35.4عبًتلالٌٖبتبدلال٘لّٗخلالزٔلٟلٗوليلؽٖاوُبللاوابلاٍازؾْمدلتلأل

 %لهيلهَبؽخلالوؾبفاخل.19.3هيلالَلبىلثبلوؾبفاخليلّتلٔل

 %:85-15كض ذرشاوذ تيٍيشا -

%لهيللهقلفبدلٌٕبتخلالٜلجبىلؽ٘اشلرواايدلفاٖلهواايٓل25ٙوذلرل لالفئخلللل

%لهايل22.3ٛيلل ٓلهبلٗثبكال32545ٍ٘لٓلٍبلنلّهاْثٌيللٖ٘تلاًزبؽِوبلئلٔل

                                                 

(
14

الٌٖبتخليلاؽوللهؾوللتغْحليلالٌٖبتبدلالزؾْٗل٘خلفٖلالْعخلاليجلٖليلكهاٍخلفٖلعغواف٘خل(لل 

لم.1996يل255هٍبلخلكازْهاٍلغ٘ولهٌْْهحيلعبهثخلت٘يلّوِليلٓ

لم.2517(لهلهٗخلاليهاتخليلهؾبفاخلافولالْ٘ـليلث٘بًبدلغ٘ولهٌْْهحليلل(15
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%لهاايل25.2%ليلهاايلهَاابؽخلالوؾبفاااخللّتلاأل26.9هقلفاابدلاٛلجاابىليلّتلاأل

لاعوبلٔلالَلبى.

 %:15يشاكض ألم يٍ  -

%لهاايل65هاايلهواااايل)قلاا٘يليفااْحليلالوٗاابٗليلالجااولٌيلث٠٘يالؾاابهْا(للّاالتلااا٠

%لهايل19.6ٛيل ٓلهابلٗثابكاللل22277.5ئعوبلٔلهواايلالوؾبفاخليللّهبلٗثبكال

%لهايل53.7ؽغنلهقلفبدلالٜلجبىلثبلوؾبفاخليلتلٔلالوغنلهيلللاٍزؾْامُوبلتلٔل

ل%لهيلٍلبىلالوؾبفاخ.43.9هَبؽخلالوؾبفاخيلّتلٔل

ٍجأل ىلٌٕبتخلاٛلجابىلرزوااولثابليوةلهايلهٌابٛألاٍٝاز٠ِكليلّاىلللَّٗزٌزظلهوب

%لىلهواااايلالوؾبفاااخليلّٟل25%لاٍاازؾْمدلتلاأل15الفئااخلالزاألرٚاانل قااتلهاايل

ٗثٌٔلمل لتالملراْافولهقلفابدلاًزابطلالٜلجابىلثاتلرزابكّالالٜلجابىلثا٘يلالَالبىلكّىل

هاايلهقلفبرِاابلفااٖلرااْافولهثبهااتلًٝزبعِاابلّٗاازنلرٖااٌ٘ثِبلثْاالتلٗاالّٓلّاٍٝاازفبكحل

ٌٕبتخلّوُلالغجي)
16
ل(.

 انخاذًح:

هيلف٠الكهاٍخلالوقلفبدلاليهات٘اخلثوؾبفااخلافاولالْا٘ـلفلٖاذلاللهاٍاخلئلألللل

هغوْتخلهيلالٌزبئظلّالزْٕ٘بدلللْْٕالللْٕاْالئلألهْاوّبلهزلبهاتللثول٘ابدل

لالزلّٗولثبلوؾبفاخليلّرَلٜ٘لالْٚءلثْلتلراج٘يٖلٗقلملالجئخلّالوغزوة.

 ُرائح:أوالً: ان -

 يًكٍ تهىسج هزِ انذساعح إنً ػذج َماغ أهًها :

 لا لٛايلّرٌْتاخلاٟرجابىل213731رٌْبلاٛرجبىلثوؾبفاخلافولالْ٘ـيللزٖاتلئلأل -

لزْااوتلااا٠لهاايلرااجيلاليوااؼليلّالثاالًليلّالفااْالكلّٗوعااةلملاا لئلاألاجااولالوَاابؽخل

لالوؾْٖل٘خللٜهىلّاليوؼليلّاٝتزوبكلفٖلاليهاتخلتلٔلهؾبٕ٘تلالؾجْة.

ٖلؽ٘يلاًقف٘لاًزبطلالوؾبفاخلهيلهقلفبدلالقٚاولّالجَابر٘يليلثبٍازضٌبءلثثا٘لفل -

الوواايلابلجولٌليلّهاْثٌللّٗثْكلمل لئلٔلاٝتزوبكلتلٔلىهاتخلهؾبٕ٘تلثلٗلخل

للوؾبٕ٘تلالؾجْة.

رٌْتذلهؾبٕا٘تلهؾبٕا٘تلالَالولثبلوؾبفااخللزْاوتلثٌغاولالَالولّقٖاتلالَالول -

%لهايلللل34.2فالاىللإلهبٗثابكالل124331ؽ٘شلثل لاًزبطلالوؾبفااخلهايلالِ٘وابل

%لهايلهؾبٕا٘تلاًزابطلالَالويلّثلغاذل99.9ئعوبلٖلاليهبملالوٌيهبليلّابلٗثابكال

فاالاىلي ٓلهاابلٗثاابكالل115الوَاابؽخلالوٌيهتااَيلٍّاابُوخللىهاتااخلقٖااتلالَاالولة

 %لهيلهيلالوَبؽخلالوٌيهتخلثوؾبٕ٘تلالَلول5.1
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لم.2517(لاللهاٍخلالو٘لاً٘خليلل(

ل



 أياًَ يحًذ أحًذ يحًذ/ انثاحثح   
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 ثاَيًا: انرىصياخ -

اللهاٍخلثجث٘لاٛهْهل:فٔلْٙءلالٌزبئظلالَبثيخلرْٕٖل  

ًْولالْتٖلث٘يل ٛ٘بفلالوغزوةللاليهاتٖلهيلف٠الالغوث٘بدلاليهات٘خليلًّْولاٛفلبهلل -

 اٝٗغبث٘خلتيلهْبهٗةلالزلّٗوليلّتيلٙوّهحلالزقلٔلثْلتل هيلهٌِبلٗٚويل٠ٍهخلالج٘ئخل.

الوقلفبدللرْف٘ولاٛعِيحلال٠ىهخلّكتوِبلثْلتلَٗوؼللليهابللاٍزقلاهِبلفٖلاٍٝزفبكحلهيل- -

 رؾذلهقبثخلهيلالغِبدلالوثٌ٘خلهةلريلٗنلالوثلْهبدلال٠ىهخلللتنلاليهاب.

 أوال : انًشاخغ انؼشتيح0

يلتابلنلاللزاتيل1طلل-كهاٍاخلفاٖلتجيوٗاخلالولابىلل-ّقٖا٘خلهٖاو(ل:ل1972عوبالؽولاىليل) -

 اليبُوحل.

للوقلفبدلؽبلاخليلالوْاهكلاٟقزٖبكٗخلّالج٘ئ٘خل(1997ٍث٘للتجللالويْٖكلهؾوللٍّو٘ولهؾولل) -

يلّهّخلتوتلتيلالوثبلغخلال٠ُْائ٘خلللوقلفبدلالٖلجخليلعبهثخلاليهات٘خليلكهاًلالوٌْٖهحل

. 

 الٌلّحلاّٛلٔليلاللْٗذ.(:ل1971ٍثْكلت٘بُليلاٍزقلاملالابقخلالْوَ٘خلللوْاهكلالوبئ٘خل) -

خلالزلااْسلالج٘ئااٖلؽبٙااوحلّهَاازيجلخيلكاهلاٍٝاالٌلهٗ(ل:1999)ل5تجااللالثيٗاايلٛااوٗؼلّااوفيل -

 لللزبة.

الابقاااخلهااايلاللزلااااخلالؾْ٘ٗاااخليلكاهلاٝٗوااابىلللاجبتااااَيل(:ل2552ك.لتجاااللالُْااابةلّاااالجٖليل) -

 اٍٛلٌلهٗخل.

اٍٛابل٘تلاللو٘اخلفاٖلالغغواف٘ابلثبٍازقلاملالؾبٍاتل(ل:ل2552فزؾٖلتجللالثيٗيل ثْلهاٙاٖليل) -

 اٙلٖيلكاهلالوثوفخلالغبهث٘خليلاٍٝلٌلهٗخ

٘اتلاٟؽٖابئٖلفاٖلالغغواف٘ابلالجْاوٗخيلكاهلالوثابهفلهالفتلئلألالزؾل(:ل1972فزؾٖلت٘بًخيل) -

 الغبهث٘خيلاٍٝلٌلهٗخ.ل

عغواف٘خلالَلبىلاٌٍلّراج٘يبدليَٛيلكاهلالوثبهفليل(:ل2555ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:) -

 اٍٝلٌلهٗخ.

لهٌبُظلالجؾشلالغغوافاٖليلالاجثاخلالضبً٘اخليلهاابثةلعبهثاخ(ل:ل2551فزؾٖلهؾوللهٖ٘لؾٖليل) -

 الوٌْف٘خ

 ثاَثاً: انًشاخغ األخُثيح: -

‐ El Mashed, H.M., Loon, W.k.p., Zeem ,G., Bot, G.,Bot, G. A Lettinga ,G.," 

Reuse potential of Agricultural Wastes in Semi- Aria Regions: Egypt As a 

case study" Review in Environmental Science and ل:  
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لانًهخص
كهاٍااخلفااٖلل–لجؾااشلالوقلفاابدلاليهات٘ااخلثوؾبفاااخلافااولالْاا٘ـلرٌاابّالُاانالا

عغواف٘خلاٟقزٖبكٗخليلفبلوؾبفاخلئؽلٓلهؾبفابدلالللزبلالزٔلرزَنلثبلقٖاْثخليلّرٌاْبل

هٖبكهلالوقلفبدلثِابلهايلهٖالهِٗبلالٌجابرٖلّالؾ٘اْاًٖليلفبلٌْابٛلاٝقزٖابكٓلالاوائظل

زٌْبلالوقلفبدللزْوتلاٛرجبدلللٓلٍلبًِبلُْلاليهاتخلّروث٘خلالؾْ٘اىليللنل لارَوذلث

يلّاٛؽااابةليلّهقلفاابدللهؾبٕاا٘تلالَاالوليلفٚاا٠لتاايلرٌااْبلالقٚااوليلالٖاا٘ف٘خل

ّالْزْٗخليلّانل لالوؾبٕ٘تلالجَبرٌ٘خليلفلانلٗقلآْل ٓلهواايلهايلهواايُابلهايلرلا ل

لاًْٛابلاٛهولالنٓلٗثللثوضبثخلفوٕخلٍٝزغ٠الرل لالوقلفبدلفٖلتول٘بدلالزلّٗول.

 

Summary: 

 ل

 This research deals with agricultural waste in Kafr Al-Sheikhلللل

governorate - a study in economic geography, the governorate is 

one of the governorates of the Delta that is characterized by 

fertility, and the sources of waste vary from its sources of 

vegetables and animals, the popular economic activity of its 

inhabitants is agriculture and animal husbandry, and therefore 

characterized by the diversity of residues to include attenuations, 

wood, and the residue of sugar crops, as well as the diversity of 

summer and winter vegetables, as well as horticultural crops, so 

none of the centers of the governorates of these types of these 

types. 

These wastes can therefore be used for recycling. 

 


