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مليغون 2.5السودان من أكبر األقطار فى إفريقيا من ناحية المساحة إذ تبلغ  مسغاحت  

شغما  وتسغود الغب د مناخغات تتغراو  مغن المنغار الصغحراو  فغى ال. كيلو متغر مربغع

إلسغتواىى فغى وشب  الصحراو  فى الوسط ثم منار السافنا الفقيرة والغنية ثغم المنغار ا

وحيغغأ أن السغغودان قطغغر زراعغغى بالدرجغغة األولغغى إذ يعمغغ  حغغوالى. أقصغغى الجنغغو 

بع فى عغام من النشطين إقتصادياً فى القطاع الزراعى حس  تعدد السكان الرا% 65

بشغقية  م فإن تنوع المناخات فى السودان نتج عنغ  تنغوع فغى النشغاط الزراعغى1993
الحيوانى والنباتى



تبهت وملااااات اتزاااااه  الن اااااات ااااااو  اى اااااتم  ناحياااااتع    و   اااااو  اااااا  ع  ااااا  زت  ااااا    ااااا   
 اصاااو ااااتر و  ا ااا  ن    يااااااات  ال متاااا  و ماااتفم هت  اااو  امااات    ا ااا     

ل
   اصاااو ال  ااات

 ض   اااااات  غاااااا احغياااااا  ب تزااااااتئ   ياااااات    عا  اااااا  ااااااا  فاااااا    ا  اااااات  مل   اااااا  ع مت    اااااا  
. اضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   و اح   اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  بتام ت ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتئ  ا تالاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  

   ااو و ااو فاا    نتااتن  مااه اوالااو  مل ااتوائ   ماار  ن ياات  ئ  الن ا اا  اصااو ز اات   ا  اا
 ع   ااام  اااذ   قاااتم  ا ااا  ن  ااا  ا اااب    لاااتر  احم  ااا   بتا واااا  ن ااا      ااا 1965اااات  

 عو   م . رن عااو ماات ب بااتا  ع
ل
 اا   مل اا و  والماا ا  انتز اا    ااق  مل  اااتئ  ملتا اا   اات  

و ااا  إاااذ   قاااتم  ا ااا  ن بااا     ااا    ا ا اااتئ ااااب اصاااو  ااا   بااا        ااا  ع رن عاااو   ااام
اااا ن  سلااو  ااا رن    ن  ااتع   ملاا ا  2006و ااو  ا   اا  . ز   اات   اا  وا اا      تاا  

ع  ااو   اا     اح ااا  بتن اا    و ااا    اامل بااا ال    ا ا ااتئ 2006اماام  ( 23)ااا  ن ناااذ 
 تزااااااتئ  اماااااااتر  و اح اااااا  ع  الن عااااااو   اااااا     ام اااااات   و    اااااا  ر  ن ااااااح مت  ا  ااااااا   ا 

. ا ر اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  الحق اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا    ن اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا      و  ا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات ب



ير القطاع وتنفيذاُ هلذا القرار وإمياناً من املسؤلني هبذه الوالية بأن تنمية وتطو 
املعلومات الزراعى وفق أسس علمية رصينة ال يأتى إال بتوفري قاعدة من البيانات و 
سنة اإلحصائية الزراعية الدقيقة واحلديثة فقد تقرر إجراء تعداد زراعى شامل ال

جتمع مبوجبة البيانات واملعلومات 2008سبتمرب 2007الزراعية أكتوبر 
.وجد ىف الواليةحيازة زراعية أينما اإلحصائية من كل صاحب 



المساحة الكلية ل راضى القابلة للزراعة فى السودان 

من % 35مليون فدان والتى تمث  حوالى 200بحوالى 

المساحة الكلية فى حين تمث  المساحة المزروعة االن 
.من جملة المساحة الكلية القابلة للزراعة% 20



لرهغد يشم  هذا القطاع المؤسسات اللزراعيغة الكبغر  مثغ  مشغروع الجزيغرة وحلفغا وا

تغى تغزرع والسوكى بجان  المشاريع الخصوصية والتعاونيات والشغركات الزراعيغة ال
.على جانبى الني  وروافده

مغن جملغة المسغاحة المزروعغة وتغرو  % 10تبل  المساحة الكلية لهذا القطاع حغوالى 

ن مغن ن. هذه االراضى إما بالراح  او المضخات احيغة ويعتبر هذا القطغاع األكثغر تنميمغا
جمع المعلومات اإلحصاىية وذلك نسبة للتنميم اإلدار  الدقيق والحديأ



من جملة المساحة المزروعة والتى تقع فى خمس واليات% 30يمث  هذا القطاع 

م هغغغى القضغغغارف والنيغغغ  االبغغغير والنيغغغ  األزرق وسغغغنار وجنغغغو  كردفغغغان تقسغغغ

ان المشاريع فى هذا القطاع الى مشاريع زراعية مسغاحة كغ  منهغا حغوالى ألغف فغد
.شركاتفى المتوسط بجان  بعر المساحات الكبيرة التى خصصت لبعر ال



آلآلت يضم هذا القطغاع الحيغازات الزراعيغة الصغغيرة وتسغتعم  فيهغا المعغدات وا

وتقغغع % 60الزراعيغغة التقليديغغة التغغى يجرهغغا الحيغغوان أو اإلنسغغان وتمثغغ  حغغوالى 
.معمم الحيازات بالواليات الغربية والشرقية فى الب د



مليغون أو يزيغد مغن األبقغار 103تقدر الثغروة الحيوانيغة فغى السغودان بحغوالى 

  معمغم هغذه الثغروة فغى أيغد  قباىغ  الرحغ  أو شغب. والجما  والضان والماعز

لكغغ  الرحغغ  والغغذين يقضغغون معمغغم شغغهور السغغنة فغغى الترحغغا  بحثغغاً عغغن عغغن ا
.والماء



مليغون فغدان  5كيلو متراً مربعغاً أ  حغوالى 20971مساحة والية الخرطوم 

خيغر مليون نسمة حس  نتاىج التعداد السغكانى األ5.3وكذلك يبل  عدد سكانها 

مليون 1.8تقدر المساحة الصالحة للزراعة بحوالى . 2009الذ  أجر  عام 
.مليون فدان 2.1فدان بينما تقدر مساحات المراعى والغابات الطبيعية  

مليمتغراً 139منار الوالية شب  الصحراو  ويتروا  متوسط األمطار بها بين 

التربغة ومعغدالت فى المنطقة الشرقية ويتباين الغطاء النباتى بها تبعاً إلخغت ف
.األمطار



الزراعة ىف والية اخلرطوم1-4

 عرف إنسان هذه الوالية منذ قديم الزمان بنجاح  فى مجا  الزراعة

محصوالً أهمها بعر الحبو  مث  القمح والذرة 20حيأ أمن 

ة فقد والمحاصي  البستانية  وكذلك نجح فى مجا  الثروة الحيواني

زون تخصص فى تربية األبقارواألغنام والماعز ووفر بالوالية مخ

ان مث  ألف طن ويتمتع بخدمات بيطرية ال مثي  لها بالسود15سمكى 

راد السعانين خدمات التلقيح اإلصطناعى لتحسين النس  الحيوانى وإستي
.الهولندية والشامية لزيادة الدم األجنبى واإلرتقاء باإلنتاج



  ونشغر هو عملية إحصاىية واسعة النطاق تشم  جمغع وتجهيغز وتقيغيم وتحليغ

وتعنغى . حيغوانىالبيانات اإلحصاىية المتعلقة بهيك  الزراعة بشقيها النباتى وال

الحيغغغازات )العغغغد الكامغغغ  لجميغغغع وحغغغدات اإلنتغغغاج الزراعغغغى ( تعغغغداد) كلمغغغة 

ن ( الزراعية  فغى كافغة إما بالحصر الشام  أو بطريقة العينغة أو اإلسغلوبين معغا
.أرجاء الدولة خ   فترة زمنية محددة



حتديكد وميكن من مالمح وخصائص تلك  احليكازات قيكا  و 
ة بنتكككائ  إجتاهكككات معكككدالت التاكككري فيقكككا عكككن طريكككق املقارنككك
ند تنفيذ التعدادات السابقة واإلحصاءات اجلارية ويراعى ع
صول على التعداد الزراعى إتباع اإلسلوب الذى يضمن احل
ا ميكككن مككن نتككائ  ميكككن مقارنتقككا بالتعككدادات السككابقة  كمكك

وهلكككذا . اتصككحيح اإلحصككاءات اجلاريكككة ورفككع مسكككتوى دقتقكك
جتمككع ىف فإنككم مككن ا مبيككة مبكككان أن تكككون املعلومككات الككى

.هذا التعداد كاملة ودقيقة



جاءت بالربنام  يراعى بقدر اإلمكان اإللتزام بالتعاريف واملصطلحات والبنود الى
ن حى ميك( منظمة ا غذية والزراعة العاملية)2010العاملى للتعداد الزراعى عام 

لفة والى تقام مرة كل مقارنة النتائ  احمللية بنتائ  التعدادات الزراعية ىف الدول املخت
.عشر سنوات



مبكا يكوفره مكن ويشكل التعداد الزراعكى جكزءاً ال يتأكزأ مكن النظكام اإلحصكائى املتكامكل
كمكككا . الزراعكككىمعلومككات وبيانكككات أساسكككيم وهامكككم ىف تتلكككف جوانككب تركيبكككة القطكككاع
عتمكككاد عليقكككا ىف يعتكككرب نقطكككة البدايكككة املنطقيكككة إلقامكككة نظكككام قاعكككدة بيانكككات متطكككورة لإ

العالقككككة بككككني تنفيككككذ البحككككوي اإلحصككككائية بالعينككككة مككككا بككككني التعككككدادات وقككككد أصككككبح 
يقككة جككداً بسككبب التكامككل املتنككامى بككني نظكك   ككع التعككداد الزراعككى وتعككداد السكككان ًو

طكككت وتنفيكككذ البيانكككات وإتاحتقكككا لكافكككة املسكككتخدمني ىف رسككك  السياسكككات وإعكككداد اخل
.الككككككككككككككككربام  باإلعتمككككككككككككككككاد علككككككككككككككككى ا رقككككككككككككككككام واملؤشككككككككككككككككرات اإلحصككككككككككككككككائية الدقيقككككككككككككككككة



لدقيقغغة يهغدف التعغغداد الزراعغغى الغى تغغوفير قاعغغدة بيانغات والمعلومغغات اإلحصغغاىية ا

( عغغادة سغغنة زراعيغغة)عغغن جميغغع أوجغغ  النشغغاط الزراعغغى فغغى فتغغرة زمنيغغة محغغدده 

قليميغة حيغأ والتى تستخدم كأساس للتخطيط لبرامج التنميغة الزراعيغة القوميغة واإل

وزيعاتهغا توفر البيانات التعدادية صورة حقيقيغة عغن المغوارد الزراعيغة المتاحغ  وت

رشغيد تلغك الهيكلية والجغرافيغة والتغى تمكغن مغن وضغع الخطغط القوميغة السغليمة لت

اسغغات كمغغا تتغغيح لواضغغيعى السي. المغغوارد الزراعيغغة علغغى اإلسغغتخدامات المختلفغغة

ية العامغغغة رسغغغم الصغغغور النهاىيغغغة لع قغغغة القطغغغاع الزراعغغغى بالقطاعغغغات اإلقتصغغغاد
.األخر 



ويات اجلارافيككككة واجلككككدير بالككككذكر أن تككككوفري البيانككككات التعداديككككة علككككى املسككككت
لوالئيكككككة واإلقليميككككة والوالئيككككة سكككككوا ميكككككن مكككككن رسكككك  اخلطكككككة اإلقليميككككة وا

 وذلكك  ىف ءككوء املناسككبة لتنميككة كككل إقلككي  أو واليككة إقتصككادياً أو إجتماعيككاً 
قتصككككادية املككككوارد الزراعيككككة املتاحككككة وذلكككك  حككككى ميكككككن تقليككككل الفككككوارا  اإل
.املختلفككككككةواإلجتماعيككككككة بككككككني السكككككككان الككككككريفيني ىف اإلقلككككككي  والواليككككككات



دقكككة كمكككا تسكككتخدم البيانكككات التعداديكككة أيضكككاً ىف تصكككمي  ورفكككع مسكككتوى
اإلحصككككاءات الزراعيككككة اجلاريككككة  كمككككا تسككككتخدم كإطككككار لسككككحب العينككككات 
ة الالزمككككة إلجككككراء بعككككد البحككككوي والدراسككككات التخصصككككية لككككربام  التنميكككك
.اإلقتصكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككادية واإلجتماعيكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة ىف ا تمكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككع



عشكر إىل جانب ذل  فإن عملية إجكراء التعكداد الزراعكى الشكامل مكرة ككل
مليككككات  ككككع سككككنوات يككككوفر فرصككككة اينككككة لتككككدريب الكككككوادر الفنيككككة علككككى ع
لعكاملني ىف اكال املعلومات اإلحصائية وحتليلقا مما يساعد ىف رفكع كفكاءة ا

ة علكى عكالو . اإلحصاء بوجم عام واإلحصاء الزراعى على وجكم اخلصكو 
ق  بككال ذلكك  فككإن اإلمكانككات املاديككة الككى ترصككد عككادة إلجككراء التعككداد تسكك
سكككاعد ىف شككك  ىف تكككدعي  ا جقكككزة اإلحصكككائية وتكككوفر اإلمكانكككات الكككى ت

.تطككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوير برااقككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا اإلحصككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككائية املسككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككتقبلية



أو أرضغية)يشم  التعداد الزراعغى حصغر جميغع الحيغازات 

بمختلغغغف أنممتهغغغا اإلجتماعيغغغة وأحجامهغغغا ( غيغغغر أرضغغغية 

وهياكلهغغغغا اإلقتصغغغغادية فغغغغى مختلغغغغف المجغغغغاالت المحليغغغغات 
.والوحدات اإلدارية دون حذف أو تكرار



تجغغغغر  عمليغغغغة جمغغغغع البيانغغغغات التفصغغغغيلية عغغغغن الحيغغغغازات الزراعيغغغغة األرضغغغغية

يغة وإستخدامتها عن عام زراعغى كامغ  بينمغا الحيغازات الغيغر أرضغية وهغى الحيوان

يغارة والداجنة وغيرها فإن المرجع الزمنى لها هو تاريخ بداية العغد أ  العغدد يغوم ز
.العداد للحيازة الغير أرضية

ى هغغذا وعليغغة فغغإن المعلومغغات والبيانغغات اإلحصغغاىية للحيغغازات الزراعيغغة الغغواردة فغغ

تو  التقريغغر تمثغغ  المسغغاحات المزروعغغة للمحاصغغي  المختلفغغة خغغ   الموسغغم الشغغ

وموسغم الغدميرة 2008حتى يونيو 2008والموسم الصيفى أبري  2007إكتوبر 
.2008حتى سبتمبر 2008يوليو 



البيانات املطلوبة وكيفية  عقا 2-5

وعين مغغن قبغغ  التعغغرر للبيانغغات المطلوبغغة فغغى التعغغداد نغغود التفرقغغة بغغين نغغ
اإلحصاءات الزراعية

أدق وهغغى اإلحصغغاءات الثابتغغ  تقريبغغاً أو بمعنغغى: اإلحصغغاءات التعداديغغة/ أ

هغغا مغغن اإلحصغغاءات التغغى تتغيغغر علغغى فتغغرات زمنيغغة طويلغغة ولغغذلك يغغتم جمع
.خ   التعدادات الزراعية والتى تجر  مره ك  عشر سنوات على األق 



وهكككككككككى اإلحصكككككككككاءات : اإلحصكككككككككاءات اجلاريكككككككككة / ب
بصكككفة الزراعيكككة السكككريعة التاكككري والكككى  كككب ان جتمكككع

ة دورية مومسيكة ككان أو سكنوية مثكل املسكاحات املزروعك
باحملاصككككككيل املختلفككككككة واإلنتاجيككككككة وتكككككككاليف اإلنتككككككا  

اخل....وا سكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككعار



لإلحصغاءات نمراً ألن التعداد يعتبر أحد المكونات الرىيسية فغى البرنغامج المتكامغ 

والزراعغة الزراعية وتشك  نتاىج  المورد الرىيسى للنمام القومى لمعلومات الغذاء

اءات لغذلك كغان مغن الضغرور  توحيغغد المفغاهيم والتعغاريف المسغتخدمة فغى اإلحصغغ

تعغغدادات كغغذلك فغغإن توحيغغد هغغذه التعغغاريف يسغغه  عمليغغة المقارنغغة بنتغغاىج ال. الجاريغغة
.الزراعية السابقة أو التعدادات الزراعية بالدو  األخر 

:ونستعرر هنا بعر التعاريف للمصطلحات الهامة



احليازة الزراعية 2-6-1

م  وتعغغرف بأنهغغا هغغى الوحغغدة اإلقتصغغادية التغغى تسغغتع

وانى ألغغغرار اإلنتغغاج الزراعغغى بشغغقي  النبغغاتى والحيغغ

د والتغغى تقغغع تحغغت إدارة واحغغدة  وقغغد تكغغون اإلدارة بيغغ

ثغر شخص واحد أو أسرة قد يشترك فيها شخصان أو أك

ة أو أو شخصية إعتباريغة مثغ  شغركة أو جمعيغة تعاونيغ
.وكالة حكومية



احلائز2-6-2

هغغو شغغخص أو شخصغغية قانونيغغة أو إعتباريغغة يمغغارس سغغيطرة إداريغغة علغغى

تخدام الموارد تشغي  الحيازة الزراعية ويتخذ قرارات رىيسية فيما يتعلق بإس

الحيغازة المتاحة وتقع علغى عغاتق الحغاىز مسغؤليات فنيغة وإقتصغادية خاصغة ب
.ويعود إلي  بمفرده أو بالمشاركة مع أخرين عاىد إنتاج الحيازة



(املستأوب)مدىل البيانات 2-6-3
الحيغازه هو الشخص الذ  من  يتم جمع البيانات المتعلقة ب

اد الزراعيغغة وقغغد يكغغون الحغغاىز نفسغغ  أو أ  فغغرد مغغن أفغغر

طيع أسغغرت  أو أحغغد أقرباىغغ  بشغغرط أن يكغغون راشغغداً ويسغغت

ات أن يجيغغ  علغغى األسغغىلة الخاصغغة بالتعغغداد  أمغغا الهيىغغ

ة أو اإلعتباريغغة فيكغغون مغغدلى البيانغغات هغغو مغغدير المزرعغغ
.طلوبةمن ينو  عن  شريطة أن يكون ملماً بالبيانات الم



ا سرة املعيشية2-6-4

 هى شغخص أو مجموعغة مغن األشغخاص تغربطهم صغلة

  القرابة ويشتركون فغى وجغ  واحغد أو أكثغر مغن األوجغ

ة المعيشغغية كالمسغغكن أو المأكغغ   ويغغدخ  ضغغمن األسغغر

ادف إذا تصغغغ. األفغغغراد المتغيبغغغون عنهغغغا لفتغغغرات طويلغغغة

وجغغود أكثغغر مغغن حغغاىز فغغى األسغغرة المعيشغغية الواحغغدة 
.فيج  التأكد بأن ك  منهم ل  حيازات منفصلة



المهنة 2-5-6

 هغغى نوعيغغة العمغغ  الغغذ  يمارسغغ  الحغغاىز خغغ   فتغغرة

ونوعية العمغ  المقصغود إمغا أن 2007/2008التعداد 

يكغغون الشغغخص مزارعغغاً أو مربغغى حيغغوان أو أ  مهنغغة 

ى فيهغا أخر   ويقصد المهنة الرىيسية المهنة التى يقض
.الحاىز أغل  وقت  أو التى تدر علي  أغل  دخل 



العمالة الزراعية 2-6-6

 ًوهغغم كغغ  األشغغخاص الغغذين يقومغغون بعمغغ  داخغغ  الحيغغازة سغغوأ كغغان مرتبطغغا

ون بزراعة المحاصغي  أو تربيغة الحيغوان أو صغيانة اآلآلت  والعامغ  إمغا يكغ

خغ   داىماً أو مؤقتاً فاألو  هو الذ  عم  بالحيازة لمدة سغتة أشغهر أو أكثغر

الحغد عام التعداد بينما الثانى هو الذ  قضى مده أق  من ذلغك علغى أن يكغون
.األدنى شهراً كام ً 



القطعة2-6-7

تتكون الحيغازة مغن قطعغة أو أكثغر  والقطعغة هغى جغزء

مغغغن الحيغغغازة يفصغغغ  بينهغغغا وبغغغين القطغغغع األخغغغر  مغغغن

اء الحيغغازة فواصغغ  طبيعيغغة مثغغ  الجبغغا  والطغغرق والمغغ

والغابغغات أو أراضغغى تابعغغة لحيغغازات أخغغر  يجغغ  أن 

تكغغغون القطغغغع فغغغى نفغغغس الوحغغغدة اإلداريغغغة فغغغإن كانغغغت 
.خارجها تعتبر حيازة قاىمة بذاتها



الحقل2-6-8

هغغا تتكغغون القطعغغة مغغن حقغغ  أو عغغدة حقغغو  ويفصغغ  بين

  فواص  صغيرة مؤقتة مث  ممغر صغغير أو أ  فواصغ
.من عم  اإلنسان وعادة يزرع الحق  بمحصو  واحد



المساحة الكلية للحيازة 2-6-9

 هغغى مجمغغوع مسغغاحات كغغ  القطغغع التغغى تتغغالف منهغغا الحيغغازة وتضغغم بجانغغ

المسغغاحات المزروعغغة مسغغاحة فنغغاء المزرعغغة واألرر التغغى تشغغغلها مبغغانى 

كغون المزرعة والحماىر الحيوانية ومساكن اإلنسان   وأراضى الحيازة إما ت

و مملوكغغة للحغغاىز أو مسغغتأجره مغغن الغيغغر أو أراضغغى مسغغتغلة بوضغغع اليغغد أ

أراضغغغى قبليغغغة   وفغغغى هغغغذا المقغغغام يجغغغ  التفريغغغق بغغغين مسغغغاحة األراضغغغى

المحصغغولية واألراضغغى المزروعغغة فاألراضغغى فغغى األو  تشغغم  األراضغغى
.ةالصالح  للزراعة بجان  الجزء المزروع من أراضى المراعى المستديم



األشجار المجمعة واألشجار المبعثره 2-6-10

 األشغغجار المجمعغغة تشغغم  األشغغجار المزوعغغة بصغغورة

منتممة ومخططة وهى عادة تكون مزروعة فى صفين

ن كثيف  أو أكثر أو تكون فى شك  غير منتمم ولكن تكو

بدرجغغة تسغغمح بجمغغع بيانغغات عغغن المسغغاحة المزروعغغة 

درجغة بينما األشجار المبعثغرة تتضغمن اشغجار منعزلغ  ب
.تحو  دون تحديد مجموع المساحة المشغولة



األشجار المثمرة واألشجار غير المثمرة 2-6-11

  األشغغغغغجار المثمغغغغغرة هغغغغغى األشغغغغغجار مغغغغغن المحاصغغغغغي

ك المسغغغتديم  التغغغى بلغغغغت عمغغغر اإلنتغغغاج ويتضغغغمن ذلغغغ

م تبلغ  األشجار التغى تحمغ  ثمغاراً والغيغر مثمغرة التغى لغ
.مةاألشجار الهر–عمر اإلنتاج أو توقفت عن اإلنتاج 



األسمدة 2-6-12

اف هى مواد معدنية أو عضوية طبيعية أو مصنعة تضغ

وتنقسغم . الى التربة لتزويغد النباتغات بالمغغذيات ال زمغة

عة أو الى قسمين رىيسغين همغا األسغمدة المعدنيغة المصغن

الغغغغغخ .......... الكيماويغغغغغة ومنهغغغغغا اليوريغغغغغا والفسغغغغغفور 

يغوان واألسمدة العضوية مث  السماد الطبيعغى روأ الح
.وفض ت الصرف الصحى



الثروة الحيوانية 2-6-13

وتعنغغى كغغ  الحيوانغغات مغغن أبقغغار وضغغان ومغغاعز التغغى

وانغات تربى بقصد اإلنتاج الزراعغى   ويشغير عغدد الحي

الموجغغودة فغغى الحيغغازة الغغى تغغاريخ يغغوم العغغد بصغغرف
.النمر عن الملكية ويتضمن عدد الحيوانات



البياناتمعالجة 3

 إسغغغتخدم فريغغغق التحليغغغ  برمجغغغاتSPSS  اإلصغغغدارة

ترونيغغة الرابعغغة برمجيغغة البنغغاء لتصغغميم اإلسغغتمارة اإللك

متماثلغغغة مغغغع إسغغغتمارة جمغغغع البيانغغغات   بينمغغغا إدخغغغا  
Workstaionالبيانات ببرمجية وحدة العم  الطرفي  



تعكككداد وتوطئكككة إلخكككرا  منظومكككة معلومكككات خرائطيكككة مكككن قاعكككدة بيانكككات ال
لواليككككككة اخلرطككككككوم  فقككككككد روعككككككى عنككككككد تصككككككمي  2008الزراعككككككى الشككككككامل 

لكككى بيئكككة املخرجكككات النقائيكككة أن تككككون ىف صكككورة رقميكككة  قكككد إلدراجقكككا ع
ورية وهامككة بككرام  نظكك  املعلومككات اجلارافيككة حيككت ميثككل ذلكك  تكملككة ءككر 

حللقككككككات إخككككككرا  وعككككككرد معلومككككككات هككككككذا التعككككككداد إلصككككككحاب الشككككككأن 
فة حقيقكة وذات واملختصني ىف القطاع الزراعى  وقبل هذا فإنة سيعد إءا

.بعككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككد إسكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك اتيأى وإستشككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككراىف هككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككام



أقسغغام فغغى كغغ  قسغغم جغغداو  أساسغغية تغطغغى النشغغاط 8يشغغتم  هغغذا التقريغغر علغغى 
.مجموعات أساسية4والوضع الزراعى بهذة الوالية والذ  يمكن تقسيمة الى 

ة المجموعة األولى تضم جداو  عغن الخصغاىص الخاصغة بالحيغازات الزراعيغ/ 1
.والقو  العامل  بها

المجموعغغة الثانيغغة عبغغارة عغغن جغغداو  تضغغم بيانغغات عغغن األراضغغى الزراعيغغة / 2
. واستخدامتها المختلف 

دادها وأعغالمجموعة الثالثة عبارة عن جداو  بها بيانات عغن الثغروة الحيوانيغ  / 3
.وس التها

المجموعة الرابعة عبارة عن جداو  المدخ ت الزراعية من أسمدة ومضخات / 4
الخ ............ر  

.بجان  بيانات عن التسويق والتموي  ومصادره


