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 7102 في عبم شجريتمه االراضي الزراعيت اراضي  7272%

 

دٌّٗ  7120218,2 ذقذ ثيغ اىسراػيخاُ ٍجَ٘ع ٍسبحخ اىحيبزاد  7102 اظٖرد ّزبئج اىزؼذاد اىسراػي

 اىسراػيخثيَْب مبُ ٍجَ٘ع ٍسبحخ اىحيبزاد  ،ىيََينخ اىنييخ اىَسبحخفقظ ٍِ  %277 ٗاىزي رؼبده

 .7112 رؼذاد حست ىيََينخ اىنييخ اىَسبحخٍِ  %,77 ثْسجخ ثيغذدٌّٗ  715081125

ذ ق اىََينخفي اىسراػيخ ٍِ ٍجَ٘ع ٍسبحخ اىحيبزاد  %7272 ٗقذ اظٖرد ّزبئج اىزؼذاد اىسراػي اُ

في  اىسراػيخدٌّٗ ٍِ ٍجَ٘ع االراضي  2211526 اسزغيذ ثسراػخ االشجبر اىَثَرح ثَسبحٔ ثيغذ

، دونم 2021186 ح٘اىي 7112 في حيِ ثيغذ اىَسبحخ اىَسرٗػخ ثبألشجبر اىَثَرح حست رؼذاد ،اىََينخ

 .7112 ػَب مبّذ ػييخ في %671 ، ٗثبّخفبض ٍقذارٓخٍِ ٍجَ٘ع االراضي اىسراػي %2070 ثْسجخ ثيغذ

 اسزغيذ ثسراػخ في اىََينخاىسراػيخ ٍِ ٍجَ٘ع ٍسبحخ اىحيبزاد % 7878 ٍب ّسجزٔ ٗيالحظ ايضب

مبّذ  حيث ،7112 ٍقبرّخ ٍغ رؼذاد %172 ٍقذارٓ بررفبعبً، ثدَّٗ 2021228 ثيغذ ٗاىزياىَحبصيو اىحقييخ 

زراػخ في اىَسزغيخ ٗقذ ثيغذ اىَسبحخ  %72767 دٌّٗ ٗثَب ّسجزٔ 2081225 اىحقييخحبصيو َاى ٍسبحخ

ٍسزغيخ ثسراػٔ  %272 ٍْٖب ،7102 حست رؼذاد ٍِ ٍجَ٘ع اىحيبزاد اىْجبريخ% ,27 ٍب ّسجزٔاىخضرٗاد 

في حيِ  7اىَحَيخثسراػخ اىخضرٗاد  ٍسزغيخ ٍِ ٍسبحخ اىخضرٗاد% 075 و ،اىخضرٗاد اىَنش٘فخ

 ٗثيغذ ،%0172 دٌّٗ ٗثْسجخ 7221,20 ح٘اىي 7112 ثبىخضرٗاد في رؼذاد اىَسرٗػخ ثيغذ اىَسبحخ

ٗمبّذ ّسجخ اىخضرٗاد  ،دٌّٗ 7621160 ثيغذ ثَسبحٔ %72, ح٘اىي اىَنش٘فخّسجخ اىخضرٗاد 

 .دٌّٗ 281,21  ثيغذ ثَسبحٔ %076 اىَحَيخ

ٕٗي  ىيراحخقذ ررمذ ث٘ر  اىسراػيخٍِ ٍجَ٘ع ٍسبحخ اىحيبزاد  %,757 ايضب اُ اىْزبئج ٗرجيِ

 ٍسبحخدُٗ زراػٔ ٍزؼَذا ثحيث رسرع في اىؼبً اىالحق ٗقذ ثيغذ اىَسارع اىزي يزرمٖب  اىَسبحخ

 .7112 رؼذادفي  َسبحخاى ب مبّذ ػيئػَ% 2570 ثْسجخ ٍررفؼخ 2511582 االرض اىج٘ر

ٍسزغئ فؼال في اسزخذاٍبد  اىََينخفي  اىسراػيخٍِ ٍجَ٘ع اىحيبزاد %772,ْٕب يَنِ اُ ّق٘ه اُ 

  زراػئ ٗيَنِ اػزجبرٕب

زراػئ، ّٗالحظ اررفبػبً ٗاضحبً في ٍسبحبد االراضي اىَسزخذٍخ فؼال في اىسراػخ، حست ٍب  أرض

 7(0)رقٌ ٕ٘ ٍرفق ثبىجذٗه 
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 7102ر٘زيغ اىَسبحبد اىسراػيخ حست اسزخذاً االرض في اىََينخ  :(0)جذٗه                         
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 2017توزيع المساحات الزراغية حسب استخدام االرض في المملكة (: 1)شكل 

2017

2007

 المسبحت البىد
7102 

 الىسبت

 %المئويت

 المسبحت
7112 

 الىسبت

 %المئويت

 7276 715,876 7878 718,375 محبصيل حقليً

 076 35,930 075 44,522 خصرواث محميً

 72, 243,041 277 204,462 مكشوفً خضرواث

 2070 813,054 7272 780,634 اشجبر مثمري

 0.6 14,383 ,17 26,478 مببوي ومىشبث

 7.3 190,553 672 02710,7 اراضي غير مستغلً

 16.5 432,036 7271 251,582 للراحت ربو

 6.5 170,202 876 0801725 اخرى

 100 2,615,075 011 2,818,598 المجموع

َجبٍيغ ٗرىل ثسجت ػَييخ اىزثقيو )اىزرجيح( اىٍالحظخ: ي٘جذ ْٕبك اخزالف طفيف في 

 ٗاىزقريت
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ِ ىْب يَسبحخ يزجاىحست اسزخذاً االرض ٗفئخ  اىسراػيخٍِٗ خاله ٍقبرّخ ٍجَ٘ع ٍسبحخ اىحيبزاد 

 اىَثَرحاالشجبر اىَحبصيو اىحقييخ ٗ اىخضراٗاد اىَنش٘فخ ٗىسراػخ  اىَسزغيخ اىسراػيخاىحيبزاد اُ 

ٍِ ػيٚ اىز٘اىي  %08ٗ %77ٗ %71دٌّٗ ٗرىل ثَب ّسجزٔ  811 -710َسبحٔ اىضَِ فئخ  اغيجٖبرقغ 

 اغيجٖب رقغ َحَيخاىثبىخضرٗاد  اىَسرٗػخ اىسراػيخاىحيبزاد  اٍبٗ ،اىَسرٗػخٍجَ٘ع اىَسبحخ 

ثبىخضرٗاد  اىَسرٗػخٍِ ٍجَ٘ع اىَسبحخ  %77دٌّٗ ثَب ّسجزٔ  011-80ضَِ اىحيبزاد راد فئخ 

اىج٘ر ٗاىَخصصخ ىيسراػخ اىَزؼبقجخ ىحَبيخ اىزرثخ فزسداد ّسجزٖب  ثبألراضياٍب فيَب يزؼيق  ،َحَيخاى

ٍِ ٍجَ٘ع ٍسبحخ االراضي اىج٘ر ضَِ فئبد  %,6ٍغ زيبدح فئخ اىَسبحخ ىزصو اىٚ ٍب يقبرة 

ايضب فزسداد االخرٙ اىسراػيخ اىحيبزاد اٍب في ٍب يخص دٌّٗ فأمثر،  7111اىَسبحخ اىزي رسيذ ػِ 

، فأمثر دٌّٗ 7111ضَِ فئخ اىَسبحخ اىزي رسيذ %72ٖب ٍغ زيبدح فئٔ اىَسبحخ ىزصو اىٚ ٍب ّسجزٔ زّسج

 7(7)مَب ٕ٘ ٍجيِ ثبىجذٗه رقٌ 

 7102 ٍسبحخ االراضي اىَسزغيخ حست اسزخذاً االرض ٗفئخ اىَسبحخ :(7)جذٗه           

 الفئت
محبصيل 

 حقليً

خضرواث 

 مكشوفً

خضرواث 

 محميً

اشجبر 

 مثمري 

بور 

 للراحً
 اخرى

 21781 71782 001217 78 087 005 7 اقل مه

7-5 71522 01212 000 521022 13,774 011611 

6-10 21558 21582 602 271622 19,663 021120 

11-20 02176, 21821 01222 251,05 28,790 021027 

70-01 021222 021702 81122 85152, 23,823 021,78 

00-01 021226 081576 21776 651752 19,739 001778 

00-51 7611,0 21602 0122, 201252 16,419 ,1186 

50-011 251716 721276 ,1510 2,1522 44,258 761200 

010-711 ,01072 751282 51,12 861557 40,875 0,11,, 

710-511 0611,2, 681277 51506 0051062 64,185 2816,6 

510-0111 0121,61 721862 21082 221127 68,495 611271 

0110-7111 0021177 21262 221 281857 44,605 711072 

 221580 373,771 6212,8 012,1 021221  21517, 7111اكبر مه 

 َجبٍيغ ٗرىل ثسجت ػَييخ اىزثقيو )اىزرجيح( ٗاىزقريتاىٍالحظخ: ي٘جذ ْٕبك اخزالف طفيف في 



4 
 

 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

 2017مساحة االراضي المستغلة حسب استخدام االرض وفئة المساحة (: 2)شكل 

 محاصيل حقليه

 خضروات مكشوفه

 خضروات محميه

 اشجار مثمره 

 بور للراحه

 اخرى 
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رحزو اىَررجخ االٗه ثسراػخ اُ ٍحبفظخ اىؼبصَخ  ،اىَحبفظخٗ حست االسزخذاً اىسراػيخ ٍسبحخ االراضير٘زيغ خاله  ٗيالحظ ٍِ

ّسجخ  ثأػيٍٚحبفظخ اىجيقبء  اٍب فيَب يخص اىخضراٗاد فقظ حظيذ ،ىيََينخ اىحقييخٍِ اىَسبحخ  %72اىَحبصيو اىحقييخ ٗثْسجٔ ثيغذ 

ٍِ ٍجَ٘ع اىَسبحخ اىنييخ ىيحيبزاد اىْجبريخ في ٍحبفظٔ  %21ٗاظٖرد اىْزبئج ايضب اُ  %،72ٍِ حيث زراػخ اىخضراٗاد ثْسجخ ثيغذ 

 7(2)مَب ٕ٘ ٍ٘ضح في جذٗه رقٌ  ارثذ ٍسزغئ في زراػخ االشجبر اىَثَرح،

 7102 ٍجَ٘ع ٍسبحخ االراضي اىسراػيخ حست اسزخذاً االرض في اىَحبفظخ :(2)جذٗه               

 المحبفظت
محبصيل 

 حقليً

خضرواث 

 مكشوفً

خضرواث 

 محميً

اشجبر 

 مثمرة
 المجموع  اخرى للراحتبور 

 66716,0 ,72182 0021680 2510,0 ,,,21 051,22 0,21276 العبصمت

 7121708 7212,2 221278 561256 ,,7712 661252 021657 البلقبء

 7221262 251121 2016,0 5,1820 01657 21022 2211,2 الزرقبء

 2,1721 217,8 061262 721021 250 282 221780 مبدبب

 62,1557 881706 821760 7201262 ,118, 211128 881276 اربد

 8821256 201515 7811222 ,022182 711,1 211280 0181115 المفرق

 ,,211, 21270 021126 5,1287 61 512 21268 جرش

 511225 51262 21882 ,2,182 1 682 81167 عجلون 

 7201018 001288 7515,7 751812 21251 211252 0201226 الكرك

 821782 071278 081558 21,52 7 01220 021602 الطفيلت

 7261871 711215 0121281 ,77172 725 061222 271622 معبن

 51221, 071270 ,67175 011,52 26, 781,80 21617 العقبت

 ػَييخ اىزثقيو )اىزرجيح( ٗاىزقريتَجبٍيغ ٗرىل ثسجت اىٍالحظخ: ي٘جذ ْٕبك اخزالف طفيف في 
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 العقبة معان الطفيلة الكرك عجلون  جرش المفرق  اربد مادبا الزرقاء البلقاء العاصمة

 2017مجموع مساحة االراضي الزراغيه حسب استخدام االرض والمحافظه (: 3)شكل 

 محاصيل حقليه

 خضروات مكشوفه 

 خضروات محميه 

 اشجار مثمره 

 بور للراحه

 اخرى 


