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                  :.  أعت  ػٓ  األٍئٍخ ا٢ر١خ

 السؤال األول : 
)تمثل خريطة توزيع السكان في العالم ؛ محصمة لمجموعة من العوامل الجغرافية الطبيعية والبشرية ،  

وزيع في غالب األمر  نتيجة التفاعل بين اإلنسان  وبيئتو الطبيعية(.. اشرح ذلك موضحا  ؟وىذا الت  
.العوامل الجغرافية المؤثرة فى توزيع السكان  – 1     

)٠زؾىُ فٝ  اٌزٛى٠غ اٌغغوافٝ ٌٍَىبْ فٝ اٌؼبٌُ ِغّٛػخ  ِٓ اٌؼٛاًِ اٌغغواف١خ اٌزٝ رزلافً ِغ ثؼؼٙب 

.   اٌجؼغ فٝ شىً ِزواثؾ  ِٚؼمل  

ٚعل٠وثبٌنوو أْ اٌؼٛاًِ اٌطج١ؼ١خ ٠ّىٓ اػزجبه٘ب اٌلٚه اٌّؾلك اٌوئ١َٟ فٟ رٛى٠غ اٌَىبْ ٚهغُ أْ ٕ٘بن    

ػٛاًِ ؽؼبه٠خ اٍزطبع اإلَٔبْ ِٓ فالٌٙب أْ ٠غ١و ِٓ ث١ئزٗ ؽَت ِزطٍجبد ؽ١برٗ ،إال أْ ٘نا اٌزغ١و لل ٠ىْٛ 

ه فبٌّؤصواد اٌطج١ؼ١خ ِغزّؼخ ِغ اٌؼٛاًِ األفوٜ ؽف١فب ،ٚلل ٠ىْٛ ٘نا اٌزغ١و وج١وا فٟ ثؼغ األؽ١بْ. ٌنٌ

االلزظبك٠خ اٌؾؼبه٠خ، ِٓ شأٔٙب أْ رؤصو فٟ رٛى٠غ اٌَىبْ ِؼزّلٖ ػٍٝ اٌملهاد اٌجشو٠خ اٌّلهثخ اٌزٟ ٠ّىٓ أْ 

رؾَٓ ِٓ فظبئض اٌزوثخ ٚرغف١ف اٌَّزٕمؼبد ٚرٙن٠ت األٔٙبه ٚلطغ َِبؽبد ِٓ اٌجؾو ٚاٍزظالؽٙب ِٓ أعً 

:                                     فٟ ٌٕ٘ٛلا  ٠ّٚىٓ هطل كٚه اٌؼٛاًِ اٌطج١ؼ١خ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٝ اٌيهاػخ وّب ؽلس
                                                     

  ) أ ( القارية والجزرية:
١ّٕب اٌزشزذ اٌَىبٟٔ ٠زؼؼ ِٓ فو٠طخ رٛى٠غ اٌَىبْ اٌؼبٌُ أُٔٙ ١ّ٠ٍْٛ إٌٝ اٌزووي ػٍٝ ٘ٛاِش اٌمبهاد، ث    

٠جلٚ ٚاػؾب كافً اٌمبهاد ،ؽ١ش أْ ؽٛاٌٟ صالصخ أهثبع ٍىبْ اٌؼبٌُ ٠ؼ١شْٛ فٟ ؽ١ي ِٓ ا١ٌبثٌ ٠ّزل ٌَّبفخ 

١ًِ فمؾ ث١ٓ اٌَبؽً ٚاٌلافً  ١ِ300ً، وّب أْ صٍضٟ ٍىبْ األهع ٠ؼ١شْٛ فٟ اِزلاك ٠مله ثٕؾٛ  600لله٘ب 

اٌمبه٠خ رطوكُ٘ ٠ٕٚجغٟ أْ ٔٛػؼ ثأْ اٌَٛاؽً رقزٍف فٟ ٌنٌه ٠ّىٓ أْ ٔمٛي أْ اٌَٛاؽً رغنة اٌَىبْ ٚ

ظوٚف عنثٙب ٌٍَىبْ؛ ِّب ٠غؼً ٍىبْ اٌَٛاؽً غ١و ِزٕبٍم١ٓ فٟ رٛى٠ؼُٙ ٍٛاء ؽٛي اٌّٛأٟ أٚ ٠ٚٛٔبد 

ِمزطؼخ، أٚ فٟ اٌّٛالغ إٌّبٍجخ وّب ٘ٛ اٌؾبي فٟ اٌَبؽً اٌشولٟ ألِو٠ىب اٌغٕٛث١خ. أ٠ؼب ٠ّىٓ اػزجبه األلب١ٌُ 

ِٕبؽك ؽوك ٍىبٟٔ وّب ٘ٛ اٌؾبي فٟ ٍٛاؽً غوة إفو٠م١ب اٌزٟ شٙلد ؽوكا ٍىب١ٔب وج١وا ػٕلِب وبٔذ  اٌَبؽ١ٍخ

رغبهح اٌول١ك فٟ أٚعٙب. وّب ٠الؽع أْ ػٕل فؾ االٍزٛاء فٟ أِو٠ىب اٌغٕٛث١خ ٚإفو٠م١ب ، ٚػٕل ِلاه اٌَوؽبْ فٟ 

: ٌٍظوٚف اٌَبئلح ٚاٌزٟ رزّضً فٟ أزشبه  أفو٠م١ب رٛافود اٌّؤصواد اٌّجبشوح فٟ اٌزٛى٠غ اٌَىبٟٔ اٌّشزذ ٔظوا
اٌظؾبهٜ اٌغبفــــــخ .                                                                       - 1اٌغبثبد اٌّلاه٠خ اٌّط١وح.  - 1  

 
 

                                                             
  )ة( أشىبي اٌَطــؼ:      



                                                                                                         

أشىبي اٌَطؼ رؼل ِٓ أؽل اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؤصو فٟ رٛى٠غ  اٌَىبْ ػٍٝ ٍطؼ األهع ،ٚلل ؽبٚي اؽل اٌجبؽض١ٓ) 

ٍطؼ األهع ِٚٓ فالي كهاٍزٗ اٌزٟ أعوا٘ب ػٍٝ ٍزبىفَىٝ( كهاٍخ ٚرؾ١ًٍ اٌؼاللخ ث١ٓ رٛى٠غ اٌَىبْ ٚأشىبي 

اٌزٛى٠غ اٌوأٍٟ ٌٍَىبْ، إم اٍزٕزظ أْ أػلاك اٌَىبْ ٚوضبفزُٙ رزٕبلض ثبالهرفبع، ٚمٌه ٔظوا ٌظؼٛثخ اٍزغالي 

٘نٖ اٌج١ئبد اٌغغواف١خ اٌّورفؼخ ٚاٌزى١ف ِؼٙب. ٠ٍٚؼت ٍىبْ لبهح أ١ٍب كٚها وج١وا ث١ٓ َٔت ٍىبْ اٌؼبٌُ ػٍٝ 

َِٛزوٜ. ٚمٌه ألْ إٌَت اٌّئ٠ٛخ ٌَىبْ آ١ٍب ػٍٝ اهرفبع ِؼ١ٓ ِٓ ٍطؼ األهع رزشبثٗ إٌٝ ؽل إٌّؾٕٝ اٌٙج

وج١و ِغ ِض١ٍزٙب ِغ اٌؼبٌُ وىً. ِضبي: ثو٠طب١ٔب ؽ١ش ٠ؼ١ش أهثغ أفّبً ٍىبٔٙب ث١ٓ َِٕٛثٟ طفو ِٚبئخ فٛق 

ػٍٝ االٍزمواه اٌجشوٜ.  ٍطؼ اٌجؾو.وّب أٗ ِٓ اٌٛاػؼ أْ إٌّؾلهاد ٚاٌٛػٛهح فٟ ِظب٘و اٌَطؼ ال رَبػل

فجبٌوغُ ِٓ اٌزملَ اٌزٕىٌٛٛعٝ ٌإلَٔبْ اٌنٞ ِىٕٗ ػٍٝ اٌزغٍت ػٍٝ ٘نٖ اٌؼمجبد إال أْ ٘نٖ إٌّبؽك رززَُ 

ثظؼٛثخ االٍزمواه اٌجشوٜ اٌّووي ثٙب. ٔظوا ٌؼلَ رٛافو ػٛاًِ الزظبك٠خ أٚ أ١ِٕخ ٌٙنٖ إٌّبؽك ٚثبٌوغُ ِٓ مٌه 

ٍه إٌّبؽك اٌٛػوح فٟ أٚلبد اٌؾوٚة ٚاٌقطو ٚػلَ األِٓ وّب ٘ٛ ٚاػؼ فٟ لل ٠ٍغأ اٌىض١و ِٓ اٌَىبْ إٌٝ ر

األلب١ٌُ اٌغج١ٍخ وّب ٘ٛ فٟ اٌجٍمبْ ٚروو١ب ٚإ٠واْ.  ِضبي ػٍٝ مٌه : فٟ اٌؼبٌُ اٌؼوثٟ أكٜ االػطٙبك اٌل٠ٕٟ فٟ 

ٌٝ عجبي إٌظو٠خ ثالك اٌشبَ إٌٝ ٌغٛء اٌَىبْ إٌٝ اٌغجبي وّب ٘ٛ فٟ اٌّٛاهٔخ فٟ عجبي ٌجٕبْ، ٚاٌؼ١٠ٍٛٓ إ

ٚاٌلهٚى إٌٝ عجبي اٌؼوة ٚلجبئً اٌجوثو ٚثأٚهاً ثبٌغيائو. ٚػِّٛب رؼل اٌىزً اٌغج١ٍخ ػبًِ ؽبٍُ فٟ رٛى٠غ 

                           اٌَىبْ ؽ١ش أْ االٔزمبي اٌّفبعئ ِٓ اٌغجً إٌٝ اًٌَٙ ػبًِ ِؤصو فٟ رجب٠ٓ وضبفخ اٌَىبْ . 

ِيا٠ب فبطخ ٌَىٓ اإلَٔبْ أوضو ِٓ اٌغجبي فئٔٙب ِٕبؽك رووي ٍىبٟٔ ػبٌٟ ثشوؽ إما أِب اٌَٙٛي ماد                

رٛافود األؽٛاي إٌّبف١خ ٚاٌغطبء إٌجبرٟ ٚاٌزوثخ اٌقظجخ ٠غؼٍٙب ِٕبؽك رووي ٍىبٟٔ وّب ٘ٛ اٌؾبي فٟ ٍٙٛي 

 األِبىْٚ ١ٍٚج١و٠ب ٚاٌىٛٔغٛ ٍٚٙٛي اٌظؾواء اٌىجوٜ ٚؽٛع ثؾ١وح أ٠وٜ ثبٍزوا١ٌب 

 
 عـ - اٌــــزوثـــــــــــخ:

 

ِٓ اٌظؼت أْ ٔمٛي أْ اٌزوثخ رٕفوك ثزأص١و٘ب ػٍٝ رٛى٠غ اٌَىبْ ٚمٌه ألٔٙب ِضً ثبلٟ ػٕبطو اٌج١ئخ اٌطج١ؼ١خ،      

فّٓ شأٔٙب رؤكٜ إٌٝ رووي ٍىبٟٔ ٚلل رؤكٜ إٌٝ ؽوك اٌَىبْ .ؽ١ش رٛعل ػاللخ ٚاػؾخ ث١ٓ رٛى٠غ اٌزوثخ 

: فبٌزوثخ اٌف١ؼ١خ اٌقظجخ وّب ٘ٛ اٌؾبي فٟ كٌزب ٔٙو ا١ًٌٕ ٚفٟ اٌلٌزبٚاد ٚرٛى٠غ اٌَىبْ . ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي

ثغٕٛة شوق أ١ٍب ؽ١ش أؽٛاع أٙبه اٌغبٔؼ ٚا١ٌبٔغَزٝ  ًٍٚٙ اٌظ١ٓ اٌشّبٌٟ ،ٚوناٌه فٟ ِٕبؽك اٌزوثخ 

ب ثَٕجخ اٌجووب١ٔخ ِضً عي٠وح عبٚح  فٟ أٔل ١َٔٚب ،ٚشّبي غوة ٘ؼجخ اٌلوٓ ،  فبٌَىبْ اٌيهاػ١ْٛ ٠زوويْٚ ف١ٙ

ػب١ٌخ. ٚأ٠ؼب اٌزوثخ اٌجووب١ٔخ ِضً اٌزشؤٛىَ فٟ ٔطبق ؽشبئش االٍزجٌ، رمَٛ ثلٚه ِّبصً فٟ  رووي اٌَىبْ 

ٚونٌه اٌؾبي فٟ اٌزوثخ اٌَّواء. ٠ٚؼبف إٌٝ  مٌه فئْ روثخ اٌجٛكىي فٟ إٌّبؽك اٌّؼزلٌخ ٠ّىٓ أْ رَبػل ػٍٝ 

ؼل ػبًِ ِؾٍٝ فٟ رٛى٠غ ثؼغ اٌؾبطالد اٌيهاػ١خ ٚثبٌزبٌٟ اٌزووي اٌَىبٟٔ ثؼل رؼل٠ً ظوٚف ىهاػزٙب. فبٌزوثخ ر

رؤصو فٟ رٛى٠غ اٌَىبْ ، ِضبي:  وّب فٟ ١ٔغ١و٠ب ٚرَّب١ٔب. ٚأ٠ؼب رٕزظ رؼو٠خ اٌزوثخ ػٓ ى٠بكح اٌَىبْ ٚػغطُٙ 

 ػٍٝ األهع ٔظوا ٌؼلَ اٌزٛاىْ اٌؼلك اٌّضً ٌٍَىبْ َِٚبؽخ األهع إٌّيهػخ وّب ٘ٛ اٌؾبي فٟ عٕٛة أفو٠م١ب.  

  ك - اٌّــٕــــبؿ:
٠وٜ ثؼغ اٌجبؽض١ٓ ٚاٌؼٍّبء أْ رأص١و إٌّبؿ فٟ رٛى٠غ اٌَىبْ مٚ أ١ّ٘خ ثبٌغخ ١ٌٌ فمؾ فٟ اٌٛظبئف      

اٌؼؼ٠ٛخ ٌإلَٔبْ ثً ٌٗ رأص١و ِجبشو ػٍٝ اٌزوثخ ٚاٌؾ١بح إٌجبر١خ ٚاٌيهاػ١خ. ؽ١ش ٠ؤصو إٌّبؿ ثؼٕبطوٖ  اٌّقزٍفخ 

ب ػٍٝ رٛى٠غ اٌَىبْ  ، فبٌّٕبؿ ٘ٛ إٌّجغ اٌوئ١َٟ ٌؾؼبهح اٌشؼٛة ِٓ ؽواهح ٚأِطبه ٚػغؾ ٚه٠بػ  ٚغ١و٘

 ٚشقظ١زٙب. ٠ّٚىٓ اٌمٛي أْ إٌّبؿ اٌؾبه ٚإٌّبؿ اٌجبهك ١ٌَٛا ػبِالْ ٌٍزووي اٌَىبٟٔ. ػٍٝ ٍج١ً ِضبي:         

ح أالف ِٓ اٌجشو. األلب١ٌُ اٌجبهكح فٟ اٌؼوٚع اٌؼ١ٍب ٚاٌزٟ رجٍغ َِبؽزٙب ػشو َِبؽخ ا١ٌبثٌ ال ٠َىٕٙب إال ػل  

ٚلل وبْ ػلَ ِالئّخ ٘نٖ اٌج١ئخ ٌٍيهاػخ أُ٘ األٍجبة اٌزٟ أكد إٌٝ رشزذ اٌَىبْ ٚرجؼضوُ٘ ، ٚمٌه ألْ ؽٛاٌٟ 

١ٍِْٛ ِزو ِوثغ ثبهك ٌلهعخ ال رَّؼ ٌّٕٛ اٌّؾبط١ً ثٙب.   ِٚٓ ٔبؽ١خ أفوٜ فبْ  كهعخ اٌؾواهح اٌّورفؼخ  6.4

ٝ ٍىٕٝ اإلَٔبْ وّب ٘ٛ اٌؾبي فٟ إٌّبؽك اٌّلاه٠خ اٌّط١وح ، أِب ٚاٌّمزؤخ ثبٌوؽٛثخ اٌؼب١ٌخ ال رشغغ ػٍ

َِبؽخ ا١ٌبثٌ، رؼزّل ف١ٙب اٌؾ١بح ػٍٝ ِٛاهك اٌؾ١بح ٍٛاء  2/5إٌّبؽك اٌغبفخ اٌظؾوا٠ٚخ اٌزٟ رغطٝ ؽٛاٌٟ 



                                                                                     ٍىبُٔٙ. ػٍٝ عبٔجٟ إٌٙو ِضً ٔٙو ا١ًٌٕ ٚٔٙو إٌَل أٚ ؽٛي ِٕبثغ ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ ٚهغُ مٌه فئٔٗ ٠ز١ّيْٚ ثمٍخ

ٚلل أٍّٙذ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾل٠ضخ فٟ ٚعٛك ِٕبؽك رووي ٍىبٟٔ ؽٛي ٘نٖ إٌّبؽك ِضً ِٕبؽك اٌزؼل٠ٓ ٚاٌظٕبػخ 

                                                                                                                               . .                              كافً رٍه إٌّبؽك
كهعخ  -ٚػ١ٍٗ ٠ّىٓ اٌمٛي أْ ٕ٘بن ػٛاًِ وض١وح رشزون ِغ ثؼؼٙب فٟ اٌزأص١و ػٍٝ اٌزٛى٠غ اٌَىبٟٔ ِٕٙب:      

شَّٟ  ،  فبٌؼغؾ اٌغٜٛ ٠ؼل ِٓ اٌؼٛاًِ اٌّؤصوح فٟ اٌزٛى٠غ اٌؾواهح ،ٚاٌوؽٛثخ ٚ اٌؼغؾ اٌغٜٛ ٚ اإلشؼبع اٌ

اٌَىبٟٔ ،ٚمٌه ألٔٗ ِٓ اٌّؼوٚف أْ اٌؼغؾ اٌغٜٛ ٠زٕبلض ثبالهرفبع ِٚٓ شأٔٗ ٠ؤصو ػٍٝ اإلَٔبْ رأص١و ِجبشو 

للَ فئٔٗ ٠ظبة ثلٚاه اٌغجً ٚاٌظلاع  20000ِٚٓ اٌّؼوٚف أْ اإلَٔبْ إما اهرفغ ػٓ ٍطؼ اٌجؾو ؽزٝ اهرفبع 

ػ١بء ٚاإلغّبء، ٚلل ٠ظبة ثب١ٙٔبه ربَ رؼمجٗ اٌٛفبح. ٚلل أصجزذ اٌزغبهة أْ كٚاه اٌغجً ٠ٕشأ ِٓ ٔمض فٟ ٚاإل

.                                                                                                                                األوَغ١ٓ

                                  .  
أِب كهعخ اٌؾواهح فٙٝ ػٕظو ِٕبفٟ ٘بَ ِؤصو فٟ ؽ١بح اإلَٔبْ ٚرجٍغ ؽواهح اٌغَُ       

-كهعخ ِئ٠ٛخ ) 68 –فٙو ١ٙٔذ( ٍٛاء ٘جطذ كهعخ ؽواهح اٌغٛ اٌّغبٚه إٌٝ  98.4كهعخ  ِئ٠ٛخ )17اٌجشوٜ

اٌظؾواء اٌىجوٜ ٚشجخ اٌغي٠وح فٙو ١ٙٔذ( وّب فٟ  240ف( وّب فٟ شّبي ١ٍج١و٠ب شزبء، أٚ اهرفؼذ إٌٝ ) 90

اٌؼوث١خ ط١فب ، ٚفٝ األلب١ٌُ إٌّبف١خ لب١ٍخ اٌجوٚكح ٠ىْٛ اٌىَبء أِواً ػوٚه٠بً ثبٌوغُ ِٓ أٗ ١ٌٌ ونٌه فٟ 

إٌّبؽك اٌجبهكح ٔٛػب وّب ٘ٛ اٌؾبي ػٕل عّبػبد االوبٌٛف اٌجلائ١خ فٟ ألظٝ  عٕٛة ش١ٍٟ، ٚاٌن٠ٓ ٠ؼ١شْٛ ػواح 

ْ  ف ( فٟ ٔطبق اٌو٠بػ 48ْ  ِئ٠ٛخ ) 9ْ  ف( إٌٝ 15ْ  ِئ٠ٛخ ) 4ؾواهح ثٙب ث١ٓ فٟ ِٕبؽك رزواٚػ كهعخ اٌ

اٌغوث١خ االٔزووز١ى١خ ،ٚلل رالءِذ ٘نٖ اٌغّبػبد ف١ي٠ٌٛٛع١ب ِغ كهعبد اٌؾواهح إٌّقفؼخ.              .            

                                    

.ى مصراالبعاد الجغرافية لمشكمة السكان ف – 2     

 -رزّضً أثؼبك اٌّشىٍخ اٌَىب١ٔخ فٟ ِظو فٟ صالس ِىٛٔبد هئ١َ١خ ٚ٘ٝ: 

 2 -  ،اهرفبع ِؼلالد إٌّٛ اٌَىبٟٔ ٚريا٠ل اٌَىبْ ثَوػخ رؤكٜ إٌٝ رؼبػفُٙ فٟ ِلٜ ىِٕٟ لظ١و

ث١ّٕب ال رّٕٛ اٌّٛاهك ثٕفٌ اٌَوػخ أٚ اٌّؼلالد، ٚرغوٜ فطؾ اٌز١ّٕخ كْٚ أْ رؤكٜ إٌٝ هفغ 

 ثبٌَّزٜٛ اٌّطٍٛة ٚثّب ٠ؾمك ؽّٛؽبرُٙ. َِزٜٛ اٌَىبْ

 1 -  ٜث١ّٕب 4رٛى٠غ اٌَىبْ اٌنٞ ٠شغً ٍٜٛ عيء ِؾلٚك ِٓ اٌَّبؽخ اإلعّب١ٌخ ٌّظو ال رزؼل %

 ٠ظً ِؼظُ اٌمطو فب١ٌب ِٓ اٌَىبْ.

 3 -  ثؼغ اٌقظبئض ٚا١ٌّّياد اٌزٟ ٠زظف ثٙب اٌَىبْ ٚرؤكٜ إٌٝ ػولٍخ اٌز١ّٕخ االعزّبػ١خ

فبع ؽغُ األٍوح ٚاهرفبع َٔجخ األ١ِخ ث١ٓ اٌَىبْ ٚأقفبع َِزٜٛ اإلٔزبط ٚااللزظبك٠خ ِضً اهر

 ٚاٌلفً ٌٍفوك.

  :ٌٝ٠ّٚىٓ ػوع مٌه ثشئ ِٓ اإل٠غبى ػٍٝ إٌؾٛ اٌزب 

١ٍِْٛ َّٔخ ، صُ فَّخ ِال١٠ٓ فٟ ِٕزظفٗ  5.1ثٍغ ٍىبْ ِظو وبٔٛا ِغ  ِطٍغ اٌموْ اٌزبٍغ ػشو      

ِال١٠ٓ، أٞ أُٔٙ وبٔٛا ٠زؼبػفْٛ وً ٔظف لوْ فالي اٌموْ اٌزبٍغ  ٚفٝ ِطٍغ اٌموْ اٌؼشو٠ٓ أطجؾٛا ػشوح

ػشو، أِب فٟ اٌموْ اٌؼشو٠ٓ فمل ثٍغ ػلك اٌَىبْ ؽٛاٌٟ ػشو٠ٓ ١ٍِٛٔب فٟ ِٕزظفٗ، أٜ أُٔٙ رؼبػفٛا أ٠ؼب 

ؽٛاٌٟ ف١َّٓ ١ٍِْٛ َّٔخ . ِٚؼٕٝ مٌه أْ اٌَىبْ أطجؾٛا  2986فالي ف١َّٓ ػبِب صُ ثٍغ ػلك اٌَىبْ فٝ 

فْٛ فٝ ِلٜ ىِٕٟ لظ١و ٔز١غخ الٔقفبع ِؼلالد اٌٛف١بد ث١ّٕب ال رياي ِؼلالد اٌّٛا١ٌل ِورفؼخ. ٠زؼبػ

أٞ فٝ ٔٙب٠خ اٌموْ  1000ٚللػٍّذ رمل٠واد وض١و ػٓ اؽزّبالد ّٔٛ اٌَىبْ فٝ ِظو ؽزٝ ػبَ  

 7 0ال٘ب    ١ٍِْٛ َّٔخ ٚأػ ١ٍِ65ْٛ َّٔخ ٚأٍٚطٙب  60اٌؼشو٠ٓ، ٚظٙود صالصخ رمل٠واد ثٙنا اٌشأْ ألٍٙب 

١ٍِٛٔب فٟ ٔٙب٠خ اٌموْ  ٚ٘ٛ ِب رؾمك  ١ٍِ65ْٛ َّٔخ، فئما أفنٔب ثأٍٚؾ اٌزمل٠واد فبْ ٍىبْ ِظو ١ٍظجؾْٛ 



َ ، ١ٍِ1006ْٛ َّٔخ  ٚفمب ٌزؼلاك ػبَ  75ثبٌفؼً ، ٚلل اٍزّو اٌزيا٠ل اٌَىبٔٝ ١ٌجٍغ رؼلاك ٍىبْ ِظو ٔؾٛ 

                                                                                  .                     .                                    % ٠ٍٕٛب1.32ثّؼلي ى٠بكح ؽج١ؼ١خ ٠مله ثٕؾٛ 

٠ّٚىٓ اٌمٛي أْ اٌي٠بكح فٟ ؽل مارٙب ١ٌَذ ِشىٍخ إما وبٔذ اٌّٛاهك رَّؼ ثنٌه ٚاْ ٘نٖ اٌّٛاهك               

ٍِخ ِّب ٠ورفغ اإلٔزبط ٠ٚي٠ل ِٓ اٌلفً اٌمِٟٛ ٚكفً األفواك، ٌٚىٓ ١ٌٌ ٘نا ٘ٛ ٚالغ اٌؾبي فٟ ؽبعخ إٌٝ أ٠لٞ ػب

فٟ ِظو ،ؽ١ش أْ ِظو ظٍذ رؼزّل ػٍٝ اٌيهاػخ وّٛهك هئ١َٟ ٌلفً اٌلٌٚخ، ٚٔشبؽ األفواك ِٕن أللَ اٌؼظٛه 

ُ ِظبكه اٌلفً ٚاٌؼًّ فٟ ؽزٝ ا٢ْ ٚهغُ اٌزٍٛغ اٌىج١و اٌنٞ ؽلس فٟ ِغبي اٌظٕبػخ إال أْ اٌيهاػخ رجمٝ أ٘

 ١ٍِ8.6ْٛ فلاْ، ٚاٌَّبؽخ اٌّؾظ١ٌٛخ  2.5ِظو، فئما ػوفٕب أْ َِبؽخ األهع اٌيهاػ١خ فٝ ِظو وبٔذ 

١ٍِْٛ َّٔخ ِّب ٠ؼٕٝ أْ ٔظ١ت اٌفوك وبْ فٟ  ١ٍِ5.1ْٛ فلاْ فٝ ِطٍغ اٌموْ اٌؼشو٠ٓ ؽ١ٓ وبْ ػلك اٌَىبْ 

أطجؾذ  2960ِٓ اٌَّبؽخ اٌّؾظ١ٌٛخ( ٚأٗ فٝ ػبَ  فلاْ 0.7ؽلٚك ٔظف فلاْ ِٓ اٌَّبؽخ اٌّيهٚػخ ) 

َ فلاْ، فٝ ؽ١ٓ أطجؼ ػلك اٌَىبْ ١ٍِ4.20ْٛ فلاْ ٚاٌَّبؽخ اٌّؾظ١ٌٛخ  1.6َِبؽخ األهع اٌيهاػ١خ 

١ٍِْٛ َّٔخ ِّب أكٜ إٌٝ ففغ ِزٍٛؾ ؽظخ اٌفوك إٌٝ ألً ِٓ هثغ فلاْ ِٓ اٌَّبؽخ اٌّيهٚػخ، ٚصٍش  16

 ١ٍِ50ٛٔب ) أٚ أوضو ِٓ  48أطجؼ ػلك اٌَىبْ أوضو ِٓ  2986ٚفٝ ػبَ فلاْ ِٓ اٌَّبؽخ اٌّؾظ١ٌٛخ ، 

١ٍِٛٔب ثئػبفخ اٌّظو١٠ٓ اٌّم١ّ١ٓ فبهط ِظو( ٚمٌه كْٚ أْ ٠ظبؽت مٌه ى٠بكح رنوو فٝ َِبؽخ األهع 

ِٓ اٌفلاْ ِٓ  0.1ِٓ اٌفلاْ ِٓ اٌَّبؽخ اٌّيهٚػخ ٚ  0.21اٌيهاػ١خ ِّب أكٜ إٌٝ أقفبع ؽظخ اٌفوك إٌٝ 

 0.2ِٓ اٌفلاْ ِٓ اٌَّبؽخ اٌّيهٚػخ ٚ  0.065اٌّؾظ١ٌٛخ.  ثلهعخ أوجو، ٌزمله ؽظخ اٌفوك ثٕؾٛ  اٌَّبؽخ

                             ِٓ اٌفلاْ ِٓ اٌَّبؽخ اٌّؾظ١ٌٛخ                                                                                               

   
 .                                                                                                       ىٍخ رؼملا أٔٗ ِغ ثلا٠خ اٌموْ اٌؾبٌٟ أقفؼذ ؽظخ اٌفوك فٟ ِظو ِٓ أهػٙب اٌيهاػ١خ ٚريكاك اٌّش

٠ىفٝ ٍٜٛ ِب ٠زواٚػ ث١ٓ  ٚفٝ اٌّبػٟ وبٔذ ِظو رظله اٌمّؼ إٌٝ اٌقبهط، أِب إٔزبعٙب ؽب١ٌب ِٓ اٌمّؼ فال

% فمؾ ِٓ ؽبعخ االٍزٙالن، ٚفٝ وض١و ِٓ اٌّٛاهك اٌغنائ١خ رؾٌٛذ ِظو إٌٝ كٌٚخ َِـــزٛهكح، 50% إٌٝ 40

ثؼـــل أْ وـــبْ إٔزبعٙب ٠ىف١ٙب ٠ٚف١غ عيء ٌٍزظل٠و. ِٚٓ اٌّؼوٚف أْ اٌلٚي اٌزٟ ال رٕزظ ِٓ اٌغناء ِب ٠ىفٝ 

فبطخ فٟ أٚلبد اٌؾوٚة أٚ أقفبع اإلٔزبط اٌؼبٌّٟ أٚ غالء األٍؼبه  ٍىبٔٙب رىْٛ ِٙلكح ثىض١و ِٓ األىِبد

كْٚ ٚعٛك ِمبثً رظلهٖ رٍه اٌلٚي اٌزٟ رؼطو الٍز١واك ِب ٠َل اٌؼغي ث١ٓ إٔزبعٙب ِٓ اٌغناء ٚاٌطٍت ػ١ٍٗ.ٚلل 

ظً ٔمض وشفذ األىِخ االلزظبك٠خ اٌؼب١ٌّخ األف١وح ػٓ اٌىض١و ِٓ اٌٍَج١بد اٌّورجطخ ثبٌزيا٠ل اٌَىبٟٔ فٟ 

   .                                                                           اٌّٛاهك االلزظبك٠خ ، ِٚب رورت ػ١ٍٙب ِٓ ثطبٌخ ٚرمٍض فوص اٌؼًّ ِغ االهرفبع فٟ األٍؼبه                

0 

ٌَىب١ٔخ ، ثً ٕ٘بن رؼقُ اٌّلْ  ١ٌٌٚ اٌؼغؾ ػٍٝ األهاػٟ اٌيهاػ١خ فمؾ ٘ٛ اٌزأص١و اٌٛاػؼ ِٓ اٌّشىٍخ ا   

ٔز١غخ اٌٙغوح اٌٛافلح إ١ٌٙب ٌٍجؾش ػٓ فوص اوجو ٌٍؼًّ ٚى٠بكح اٌلفً ، ِٚب ٠زورت ػٍٝ مٌه ِٓ رٌٛل اٌؼل٠ل ِٓ 

اٌّشىالد  فٟ ِغبي اٌقلِبد اٌوئ١َ١خ ِٓ شجىبد ا١ٌّبٖ اٌؼنثخ ، ٚشجىبد اٌظوف اٌظؾٟ ، ٚاٌطوق، ٚرواوُ 

غخ ٌي٠بكح األؽّبي ػ١ٍٙب ، ٚونٌه اٌؼغؾ ػٍٝ اٌقلِبد اٌظؾ١خ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ ٚرمٍض اٌمّبِخ ٚأمطبع اٌىٙوثبء ٔز١

فوص اٌز١ّٕخ االعزّبػ١خ ، ؽ١ش رؼغي رٍه اٌّوافك ٚاٌقلِبد ػٓ ِٛاعٙخ اٌي٠بكح اٌىج١وح فٟ اٌَىبْ ، إال إما 

                                                                                 .                 .                                 ىاكد االٍزضّبهاد اٌّقظظخ ٌٙب 
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   :. الثانىالسؤال 
 )يشكل  القطاع الزراعي في الوقت الحاضر  واحدا من أىم القطاعات االقتصادية

ذلك موضحا  ؟اشرح  في مختمف دول العالم (..  
أىمية الزراعة كواحدة من أىم القطاعات االقتصادية . – 1     

تتباين أىميتيا لكن  والزراعة واحدة من أىم القطاعات االقتصادية .وتعتبر  تتعدد نظم الزراعة وأنماطيا في العالم،
واحدًا من نظم اإلنتاج الزراعي عن أي إقميم جغرافي نظامًا  حيث ال يسود فى  وفقا لكل نمط من انماطيا  من أقميم ألخر 

النظم األخرى التي تمثل مرتبة أقل، فعمى سبيل المثال ال الحصر تسود الزراعة الرأسمالية أجزاء من أمريكا الجنوبية، 
بينما تسود الزراعة المعاشية في مناطق أخرى من القارة ، ونستعرض فيما يمي أنماط الزراعة الميمة في العالم لنرى ىل 

زت مناطق العالم المختمفة بنمط زراعي معين، وما ىي الظروف التي ساعدت عمى ذلك، التوزيع الجغرافي ألنماط تمي
 الزراعة في العالم

0الزراعة المعاشية)االكتفائية(  

تعرف ىذه الزراعة بالزراعة المعاشية أو االكتفائية، وترتبط بدول العالم النامي، حيث إن العالقات التجارية 
ة عن وجود فائض في محاصيل تمك المناطق يتم توجييو نحو األسواق عالقات محدودة لمغاية، وىذه الزراعة تتسم الناجم

بأنيا كثيفة العمل، وفي ظل ىذا النمط من الزراعة يتركز السكان في المناطق الريفية، كما أن المزارعين يعتبروا منتجين 
0والتجييزات الزراعية والكيماوياتصغار ال ينفقون سوى مبالغ محدودة عمى الميكنة   

كما ييتم المزارعون اىتمامًا أساسيًا باستخدام ما ينتجوه أكثر من استخدامو في مبادلتو بالبيع لمحصول عمى 
بعض االحتياجات األخرى، حيث تقوم عائالت المزارعين باستخدام غالبية اإلنتاج الزراعي في تحقيق االكتفاء الذاتي من 

لمواد الخام الزراعية، ويسود في ىذا النمط من الزراعة العمالة العائمية التي تعد من المدخالت الميمة في الغذاء وبعض ا
ىذا النمط من الزراعة الذي يسود مناطق الكثافة السكانية المرتفعة في العالم، حيث تعد األراضي الزراعية محدودة أمام 

عة المعاشية )االكتفائية( في مناطق زراعة األرز في جنوب وشرق سكان متزايدون في عددىم وكثافتيم، وتتوزع الزرا
0وجنوب شرق آسيا، وفي تمك الزراعة يزرع األرز ويحصد بواسطة الماليين من األيدي العاممة  

ولكي ينجح المزارعون في الزراعة وتربية الحيوان في ىذا النطاق شبو الجاف؛ فإنيم يجب أن يتوافقوا مع البيئة 
ير متطمباتيم األساسية سواء من المحاصيل الزراعية المختمفة أو من منتجات الحيوان، فتربية الحيوانات من أجل توف

تحتاج إلى توافر المياه والحشائش والحماية من األمراض، ولموفاء بيذه االحتياجات يومًا بعد يوم وعامًا بعد عام، فإن 
كافية ليتعامموا مع البيئة، أي أنيم يجب أن يكونوا عمى عمم بكيفية من يديروا األرض يجب أن يمتمكوا الخبرة والدراية ال

0إدارة المعطيات البيئية المختمفة لتحقق ليم أفضل استغالل ممكن ليم ولحيواناتيم  
ومن المسائل الميمة التي يجب عمى المزارعين أن يكونوا عمى وعي بيا تفاوت المحاصيل في احتياجاتيا المائية  

ى توافق ذلك مع الظروف البيئية السائدة، كما يجب أن يكونوا عمى عمم باالحتياجات الغذائية لممحاصيل، والرطوبية ومد
0وكذلك عمى عمم بكيفية التالؤم مع تفاوت التساقطات وأثرىا عمى المنظومة الحيوية في ىذا النطاق االنتقالي  

0الزراعة المعاشية: المحاصيل ومناطق التوزيع  

زارعين في العالم في أمريكا الالتينية وأفريقيا وآسيا الزراعة المعاشية، وتتضمن تمك الزراعة يمارس غالبية الم
 بعض السمات الظاىرة منيا:

يعمل غالبية المزارعين في تمك المناطق بالنشاط الزراعي وال ينصرفون إلى غيره من األنشطة كالصناعة أو التجارة  
 .أو الخدمات



لزراعية بدائية في ىذا النمط من الزراعة، كما أن المزارع والقطع الزراعية صغيرة لمغاية تعد األساليب والممارسات ا 
 .بالمقارنة بالمزارع والقطع في الدول المتقدمة

 0يستخدم العمل الزراعي بكثافة، كما أن الميكنة والتسميد المستخدم في الزراعة يتسما بمحدوديتيما 

ده استخدامًا أساسيًا لالستيالك المباشر، كما أن األسرة أو العائمة الممتدة يستخدم اإلنتاج الزراعي الذي يتم حصا 
 0يعتمد غالبية دخميا عمى العائد من الزراعة عمى الرغم من عدم وجود فائض في غالبية السنوات

في شمال أفريقيا ويوجد العديد من أنماط الزراعة المعاشية منيا: الزراعة المتنقمة في المناطق المدارية، والرعي       
  .والشرق األوسط، والزراعة المعاشية الكثيفة في جنوب وشرق آسيا حيث ينمو األرز

 

.............................................................................. 
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عة المتنقلة:الزرا  

تمارس الزراعة المتنقمة في ثالث مناطق رئيسية في العالم ترتبط بالمناطق المدارية المطيرة من العالم، حيث  
 يتسم ىذا اإلقميم بغزارة أمطاره وكثافة غطائو النباتي وفقر التربة نسبيًا، وىذه المناطق ىي:

 0إقميم األمازون في أمريكا الجنوبية 
 0وسط أفريقياإقميم الكونغو في  
ندونيسيا ونيوغينيا    0إقميم جنوب شرق آسيا وا 

وحين يمارس ىذا النمط من الزراعة فإن السكان غالبًا ما يختارون حقوليم عمى مقربة من أماكن استقرارىم 
ويمثل المطر اليومي في ىذا النطاق مصدر من مصادر إمداد التربة بالمغذيات في بعض المناطق، كما أن لو دوره 

سمبي من خالل إزالة مغذيات التربة مع مياه المطر، وفي الكثير من المناطق المزروعة يتم حرق المخمفات بعد انتياء ال
 ذالزراعة، وفي ظل ىذا النمط من الزراعة فإن الحقول قد تستخدم في الزراعة لسنوات عديدة وفي نياية الفترة تستنف

تنتقل الزراعة والمستوطنات البشرية المرتبطة بيا من قرى وأشكال  مغذيات التربة وتتعرض التربة لمتدىور، ومن ثم
مختمفة لمعمران البشري لمناطق أخرى، وفي بعض المناطق قد تعود الغابات لمظيور من جديد والتي تساعد التربة عمى 

0تجديد نشاطيا  
وبية، واألرز في جنوب شرق وتمثل المحاصيل الميمة في الزراعة المتنقمة في الذرة والكاسافا في أمريكا الجن

آسيا، والسورجام)نبات أشبو بالذرة( والدخن في أفريقيا، وفي بعض األقاليم ينمو قصب السكر وبعض أنواع البطاطا 
، ألن 1006% عام 5وبعض الخضروات بيا، وال يتجاوز نسبة السكان الذين يشتغمون بالزراعة المتنقمة في العالم 

طيرة ال تعد من المناطق كثيفة السكان في ظل وجود العديد من المحددات التي تحول دون مناطق الغابات المدارية الم
% من مساحة 15انتشار السكان بيا من جانب، ومن جانب آخر تشغل المساحة التي تشغميا الزراعة المتنقمة نحو 

0أراضي العالم ، وىذه المساحة في اتجاىيا لمتناقص  
 البدو الرحل:

تنقمة وزراعة البدو الرحل عمى أنيا نمط من أنماط الزراعة المعاشية الواسعة التي تشغل تصنف الزراعة الم
مساحة كبيرة من األراضي، وتشغل المساحة التي تشغميا الزراعة الرعوية في العالم شمال أفريقيا والشرق األوسط 



مميون  25غ عدد البدو الرحل في العالم واليضاب الشرقية من الصين ووسط آسيا وشرق أفريقيا في كينيا وتنزانيا، ويبم
% من مساحة أراض العالم، وىذا يوضح مدى التبعثر السكاني الذي يعيشو ىؤالء 10فرد، لكنيم يشغمون مساحة تناىز

السكان في ظل محددات طبيعية وبيئية أمالىا الواقع الجغرافي لذي يعيشون فيو، وتختمط بعض مناطق البدو الرحل مع 
0% من مساحة أراضي العالم50ة المتنقمة لدرجة تجعمنا نقول أن االثنين معًا يمثال نحو مناطق الزراع  

وتنتشر مناطق البدو الرحل في المناطق غير المالئمة مناخيًا لقيام الزراعة المتنقمة، كما أن األراضي التي  
ي العام، كما أن الزراعة المستقرة من بوصات ف 20تشغميا مناطق البدو الرحل تتسم بجفافيا فال يتجاوز مطرىا السنوي 

المستحيل قياميا في ظل ىذه البيئة فيما عدا الواحات المنتشرة في تمك البيئة القاحمة، والتي تمثل استثناًء، حيث تقوم 
بيا بعض الزراعات التي تالئم البيئة الصحراوية مثل النخيل والزيتون وبعض المحاصيل األخرى التي لدييا القدرة عمى 

0التواؤم مع ظروف البيئة  
وبداًل من االعتماد عمى المحاصيل كأحد مصادر الدخل الزراعي في أنماط الزراعة األخرى من قبل المزارعين، فإن 

البدو يعتمدون عمى تربية الحيوان كمصدر لدخميم، كما أن احتياجاتيم واحتياجات حيواناتيم ترتبط بمساحة منطقة الرعي 
يا والتي تتباين من منطقة ألخرى، وتتسم المجتمعات البشرية القائمة عمى الرعي بأنيا مجتمعات ومدى توافر األعالف ب

بسيطة غير مستقرة، حيث يستقر الرعاة في الخيام التي غالبًا ما تصنع من منتجات الحيوان، كما أن غذائيم ومالبسيم 
0وأحذيتيم ومعظم أدواتيم تنتج من الحيوان  

بدو الرحل في معظمو من البيئة، ولكن قد يمتد ىذا االستيالك من خالل عمميات التبادل ومن ثم فإن استيالك ال
التجاري مع المجتمعات الزراعية المحيطة بيم، كما أن ىؤالء البدو قد تكون ليم مساحات زراعية يزرعونيا لفترات قصيرة 

 6يتراوح متوسط عدد األسر في الرحمة بين من العام، وتتسم رحالت البدو لمبحث عن العشب لحيواناتيم بكبرىا، حيث 
أسر، وذلك كمتطمب لمحماية من بعض األخطار الموجودة في البيئة، حيث يسير البدو في مجموعات يحممون  20إلى

0حقائبيم واحتياجاتيم الضرورية معم في انتقاليم  
حيث يبدأ البدو في استغالل ولقد انعكست ظروف البيئة ومدى توافر العشب في البيئة عمى دورة ىجرة البدو، 

العشب في المناطق التي يتوافر بيا إلى أن يتوافر في مناطق أخرى عبر دورات زمنية قد تمتد عمى مدار العام كمو في 
ترحال وتنقل، وفي ىذا التنقل يمتمك البدوي الكثير من المعارف الجغرافية عن الظروف الطبيعية والبيئية في المنطقة التي 

يواناتو، بدرجة تساعده عمى تعظيم استغالل موارد البيئة لو ولحيواناتو، كما أن البدو في إطار التالؤم مع ترعى بيا ح
البيئة فإنيم يختارون نوعية من الحيوانات لدييا القدرة عمى تحمل ظروف الجفاف، وتستطيع توفير المتطمبات الضرورية 

ي لدييا القدرة عمى التعامل مع تمك البيئة، فيو يستطيع أن يتنقل لراعي ىذه الحيوانات، ويعد الجمل من الحيوانات الت
بسيولة في ىذه البيئة الصحراوية، ويمكنو تحمل ظروف الجفاف لفترة زمنية طويمة، كما أنو يمكنو أن يسير بسيولة في 

0الصحراء رغم حممو لكميات كبيرة   
مع ظروف البيئة، ألنيا من الحيوانات الصغيرة خفيفة وتعد الماعز من الحيوانات التي لدييا القدرة عمى التالؤم 

الحركة، كما أنيا ال تتطمب سوى كميات محدودة من المياه في الشرب، كما أنيا تستطيع التغذية عمى بعض النباتات 
نيا في والحشائش التي تحتوييا البيئة، أما الخراف فيي تتسم ببطء حركتيا، كما أنيا تتطمب مياه أكثر ، ولكن يستفاد م

صناعة الصوف اعتمادًا عمى شعرىا وبعض المنتجات األخرى التي تساىم في تنويع االقتصاد البدوي، وتحتاج القبائل 
من الجمال لكي تتمكن من العيش واالستقرار،  15-20من الماعز والخراف وما بين  60 – 15الصغيرة إلى ما بين 

زاء حياة عدم االستقرار التي يعيشيا البدو ال رحل وعدم توفير االىتمام الالزم؛ فإن أعدادىم في تناقص نتيجة تزايد وا 
0الضغط البشري عمى المناطق التي يعيشون بيا  

 الزراعة المعاشية الكثيفة.



تمارس الزراعة المعاشية الكثيفة بواسطة مجموعة كبيرة من السكان تنتشر في شرق وجنوب وجنوب شرق آسيا 
ذا كانت الزراعة المتنقمة والبدو الرحل يمثمون كثافة زراعية منخفضة وعمميات وفي أمريكا الوسطى وأمريكا ال جنوبية، وا 

زراعية ىامشية ومحدودة لمغاية؛ فإن الزراعة المعاشية الكثيفة تعد كثيفة لمغاية، وليس أدل عمى ذلك من انتشارىا في 
المحصول األكثر بروزًا في الزراعة المعاشية الكثيفة ، مناطق الكثافة السكانية المرتفعة في العالم النامي، ويعد األرز ىو 

نظرًا الحتوائو عمى نسب مرتفعة من البروتين والكربوىيدرات، وبالرغم من التفتت الذي تشيده األراضي الزراعية خصوصًا 
0حول القرى والتجمعات العمرانية فإن ىذا النمط لو وجوده  

ن السمات ومنيا:وتتسم الزراعة المعاشية الكثيفة بالعديد م  
  أن أغمب العمل يدوي من خالل أعضاء األسر التي يعمل معظم أفرادىا بالزراعة، وفي بعض المواسم قد تستخدم

الحيوانات الموجودة لدى الحائزين في العمل الزراعي مثل الجاموس أو الثيران، أو التي تقوم ببعض األعمال الزراعية 
كنة في غالبية األراضي الزراعية نتيجة لنقص رأس المال لشراء التجييزات مثل الحرث أو الري، وال تستخدم المي

 0الالزمة لمميكنة من ناحية، وتقزم قطع الحيازات الزراعية من ناحية أخرى

  تتسم القطع الزراعية بصغرىا وتقزميا البالغ وفقًا لممقاييس الغربية، ويضاف ليذا التقزم والتبعثر الحيازي، كما أن
تتخمل المناطق الزراعية المختمفة ضيقة لمغاية، لدرجة أنو يمكننا القول أن نسبة األراضي الزراعية  الطرق التي

 0المستغمة من إجمالي المساحة مرتفعة لمغاية، طالما ال توجد فواقد كبيرة من األرض التي تضيع في المنافع المختمفة

 الفيضية التي ترتبط باألنيار والمناطق المروية التي تتسم  تتمثل المناطق الرئيسة ليذا النمط من الزراعة في المناطق
 0بانخفاض منسوبيا، باإلضافة لممناطق الرطبة في العروض الوسطى

ونظرًا ألن األرز كمحصول ميم في تمك المنطقة يتمتع بإنتاجية مرتفعة، ىذا فضاًل عن دوره في تغذية التربة؛ 
الزراعة المعاشية الكثيفة في الكثير من المناطق، وتبدأ زراعة األرز بحرث فإنو من المحاصيل المناسبة ليذا النمط من 

األراضي حرثاُ جيدًا باستخدام المحراث الذي تجره الثيران، ثم يتم غمر األراضي بالمياه ثم يتم زرع شتالت األرز بواسطة 
آالف سنة مضت  7منذ أكثر من  األيدي العاممة، ويوضح عمماء السكان أن األرز تم نشر زراعتو في الشرق األوسط

بميون شخص في العالم يعتمدون عمى  1من المحاصيل التي تستخدم بكثافة في االستيالك البشري ، فما يقرب من 
األرز اعتمادًا أساسيًا في الغذاء، ويرتبط األرز بمناطق الكثافة السكانية المرتفعة في العالم ومنيا الصين في شرق آسيا 

% من إنتاج األرز في العالم، ويستخدم 90آسيا وجنوب شرق آسيا، وتتضمن تمك المناطق نحو واليند في جنوب 
السكان في تمك األقاليم األرز ما يتراوح بين ثمث ونصف إجمالي االحتياجات البشرية ليم، ويزرع األرز في األقاليم الرطبة 

ألرز إلى أعداد كبيرة من األيدي العاممة ، لكن العائد والمدارية ، ألنو يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه كما يحتاج ا
0االقتصادي من زراعتو ليس كبيراً   

وتعطي وحدة المساحة من األرز كميات أكبر من الغذاء أكبر من أي محصول آخر، ليذا فيو يناسب المناطق 
رز في البرازيل والواليات المتحدة المرتفعة الكثافة السكانية في العالم مثل الصين واليند، وخارج قارة آسيا يزرع األ 

% من إنتاج األرز في العالم، ويالحظ من خريطة توزيع إنتاج األرز في العالم 1األمريكية وتساىم الدولتان معًا بنحو 
الدول الميمة في إنتاجو التي يتجاوز إنتاجيا مميون طن سنويًا أنيا تميل إلى التركز في نصف الكرة الشرقي والذي 

ق وجنوب وجنوب شرق آسيا، باإلضافة إلى األوقيانوسية ، وفي أفريقيا نجد مصر ومدغشقر ونيجيريا، وفي يتضمن شر
يطاليا، وفي أمريكا الشمالية نجد الواليات المتحدة األمريكية، وفي أمريكا الجنوبية نجد البرازيل  أوروبا نجد اليونان وا 

0وبيرو واإلكوادور وكولومبيا  
                                              

……………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
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