
 
 

        
  اآلابر اإلرتوازية على تعتمديف اململكة األجزاء النباتية  من مساحة 29%

  كمصدر ري رئيسي

 
يف سد وفية اليت تعتمد بشكل خاص على املياه اجل ،يف كثري من أجزاء العامل ومنها األردن كبرية    لآلابر االرتوازية قيمة  

 وتربية املاشية األرضزراعة من لسكان متكني اجبانب ذلك إىل  األردن تسعىو ، ةسكاهنا من امليال املتزايدة حتياجاتاال
األولوية إلدامة الزراعة املروية القائمة ذات  وإعطاء، لألغراض الزراعية ملنخفضةاجلوفية ذات النوعية ا ةبتشجيع استعمال امليا

 ونقل التكنولوجيا الستعمال هذه املياة يف الري محاية   ، وتثقيف املزارعيني أبمهية املياة اجلوفيةاالستثمارات الرأمسالية الكبرية
 وحفاظا  على هذه املصادر املائية.

 
وهو التعداد الزراعي السابع الذي تنفذه الدائرة منذ العام  ،2017حصاءات العامة التعداد الزراعي للعام ذت دائرة اإلف  ن   

اليت تروى عدد ومساحة احليازات النباتية توفري بياانت عن ، ومن بني أحد أهم األهداف اليت خطط هلا هذا التعداد 1953
معرفة نشاط هذه كذلك غوار، و ألو يف مناطق اأابر االرتوازية سواءا  كانت هذه احليازات يف مناطق اململكة املرتفعة من اآل

 .واملساحات املزروعة ابألشجار املثمرة أو اخلضراوات أو احملاصيل احلقلية حليازات الزراعيةا
 

 النباتية جزاءالكلي لألعدد ال بشكل شامل، وأظهرت نتائج التعداد أن الزراعيةيازات احل غطت عملية التعداد الزراعي
لتشمل بذلك مجيع احليازات اليت مساحتها دومن فأكثر أو أي مساحة عة على مجيع حمافظات اململكة، و موز جزء  92,016

مروية أو  شجار مثمرةأو أو حماصيل حقلية أه لزراعة حماصيل خضراوات لستغ  م   ،حممية من بيوت بالستيكية أو أنفاق
 .دومنا   2,750,728النباتية  جزاءاملساحة الكلية هلذه األ أظهرت بياانت التعداد أن،كما بعلية

 
 ري حيازاهتم لىاعتمد فيها احلائزين الزراعيني عأعداد األجزاء النباتية اليت أن  2017للعام  عير التعداد الزا وأظهرت نتائج

 ومبساحة ، فقط من إمجايل أعداد األجزاء النباتية الكلية %2.74شكلت ما نسبته جزء  2,522قد بلغ بئر ارتوازي  من
 .تقريبا  من إمجايل مساحة األجزاء النباتية %29 شكلت ما نسبته دومن 795,248
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 .2017سب مصدر الري يف اململكة للعام التوزيع النسيب ألعداد األجزاء النباتية ح (1) ويبني الشكل
 

 .في المملكة 2017 للعام حسب مصدر الري جزاء النباتية د األاعدأل التوزيع النسبي :1 الشكل

   
 
يعها النسيب حسب وتوز  2017ابر اإلرتوازية للعام اليت تروى من اآلجزاء النباتية عدد ومساحة األ (1)يبني اجلدول كما   

 يف اململكة. املناطق املرتفعة واألغوار
  

 حسب المناطقعدد ومساحة األجزاء النباتية المروية من بئر ارتوازي وتوزيعها النسبي  :1جدول 
 )المساحة: دونم( 2017للعام 

 عدد االجزاء  المنطقة
مساحة االجزاء  )%( النسبة النباتية 

 النسبة )%( النباتية
       

ناطق المرتفعاتم   306,2  91.4 790,869 99.4 
       

379,4 8.6 216  مناطق األغوار  0.6 

   795,248  2,522  المملكة
 (             2017) التعداد الزراعيحصاءات العامة، اإلالمصدر دائرة 

 
 
 

97.26%  

2.74%  

.بئر ارتوازي  

.أخرى  
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أن هذه املساحات اململكة، أشارت نتائج التعداد وحسب التوزيع اجلغرايف لألجزاء النباتية اليت تروى من بئر ارتوازي يف 
من إمجايل مساحة هذه األجزاء، توزعت يف هذه األجزاء الزراعات  %99.4ترتكز يف املناطق املرتفعة للمملكة ومبا نسبتة 

حسب استخدام األرض إىل أشجار مثمرة وخضراوات مزروعة بطريقة حممية ومكشوفة ابإلضافة للمحاصيل احلقلية 
مما يفسر تقريبا ،  %33خدامات أخرى، احتلت املساحة املزروعة ابألشجار املثمرة  ث لث استخدام األرض وبنسبة واست

، تلتها ألدامتهاة وذلك ألمهيتها و حباجتها من امليا االرتوازية ابرزويد األشجار اليت تروى ابآلتوجه احلائزين الزراعيني حنو ت
 على التوايل. %4و %14شوفة( واملساحة املزروعة ابحملاصيل احلقلية بنسبة املساحة ابخلضراوات ) احملمية واملك

 
إلستخدام األرض يف املناطق املرتفعة من اململكة لألجزاء النباتية اليت تروى من اآلابر  التوزيع النسيب (2)ويبني اجلدول 
 .  2017اإلرتوازية للعام 

 
 

 ن المملكة لألجزاء المروية من بئر ارتوازي استخدام األرض في المناطق المرتفعة م  :2جدول 
 )المساحة: دونم( 2017للعام 

 النسبة )%( المساحة  استخدام األرض
  

 أشجار مثمرة 32.9 260270.8
  
 

 خضراوات
 
 

 110705.5 14.0 

 محاصيل حقلية
 
 

 استخدامات أخرى*
 

 
30111.8 

 
389780.6 

3.8 
 
349.  

 
 المجموع

 
 790868.7  

 (     2017) التعداد الزراعيحصاءات العامة، اإلالمصدر دائرة                           

         
 استخدامات أخرى*: أراضي بور للراحة، مراعي دائمة ومؤقتة...الخ. 
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ن اآلابر األجزاء النباتية اليت تروى م من أعداد تقريبا   %26أن  على مستوى احملافظات أظهرت نتائج التعداد الزراعي  

ومبقارنة احملافظات من ، على التوايل %18و %24والعاصمة بنسبة  املفرق ، تلتها حمافظيتالزرقاءاإلرتوازية ترتكز يف حمافظة 
 %27.6حيث مساحة األجزاء النباتية املروية من بئر ارتوازي يف املناطق املرتفعة من اململكة تشري نتائج التعداد الزراعي أن 

 من امجايل مساحة هذة األجزاء %26.1ألجزاء ترتكز يف حمافظة املفرق، يليها حمافظة الزرقاء بنسبة هذة ا من مساحة
، األمر الذي ميكن تربيره ابعتماد احلائزين الزراعيني بشكل أكرب على ري مزروعاهتم من اآلابر االرتوازية يف هذه النباتية

قي احملافظات على مصادر ري خمتلفة وقد تكون منها األمطار مع احملافظات لعدم وجود بديل ملصدر الري بينما تعتمد اب
  اللجوء للري التكميلي من اآلابر االرتوازية.

 

حسب يف املناطق املرتفعة من اململكة  ألعداد األجزاء النباتية اليت تروى من اآلابر اإلرتوازية التوزيع النسيب (2) لشكليبني او 
 .  2017للعام احملافظات 

 
 :  التوزيع النسبي ألعداد األجزاء النباتية المروية من بئر ارتوازي في المناطق المرتفعة2 الشكل              

 .2017المملكة  للعام في  حسب المحافظات                                      
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 2017املناطق املرتفعة من اململكة اليت تروى من اآلابر اإلرتوازية للعام مساحة األجزاء النباتية يف  يعرض  (3)اجلدول 

 توزيعها النسيب حسب احملافظات.  (3)كما يبني الشكل   ،حسب استخدام األرض
 بئر ارتوازي من  المرويةمساحة األجزاء النباتية  في المناطق المرتفعة من المملكة    :3جدول 

 )المساحة: دونم( . حسب استخدام األرض 2017للعام  
 

 احملافظة
 األجزاء ساحةم

 النباتية الكلية
 

 استخدام األرض

 

 خضراوات أشجار مثمرة
 حماصيل

 حقلية 

 استخدامات
 أخرى

 46209.3 2364.9 15639.8 38371.1 102585.1 العاصمة 

 4579.3 1795.1 4880 7134.4 18388.8 البلقاء 

 126633.2 13075.8 7994.9 58763.8 206467.7 الزرقاء 

 252.1 20 547 1194.5 2013.6 مأداب 

 1281.7 400 8369 3064 13114.7 اربد 

 67537.6 4183 32148.3 114764 218632.9 املفرق 

 8035.5 8 334.5 8374.5 16752.5 جرش 

 2598.6 130 1173.5 768 4670.1 الكرك 

 1882 400 990 476 3748 الطفيله 

 81454.9 5720 14346.5 17910.5 119431.9 معان 

 49316.4 2015 24282 9450 85063.4 العقبة 

 389780.6 30111.8 110705.5 260270.8 790868.7 اجملموع 
 ( 2017) التعداد الزراعيحصاءات العامة، اإلالمصدر دائرة 

     
 المناطق المرتفعة من المملكة   في  المروية من بئر ارتوازي  األجزاء النباتيةالتوزيع النسبي لمساحة   :3 شكل

 المحافظاتحسب  2017للعام                                                 
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يف املناطق املرتفعة من اململكة  ملساحات األجزاء النباتية اليت تروى من اآلابر اإلرتوازية التوزيع النسيب (4)ويبني الشكل 

، حيث بينت نتائج التعداد أن معظم مساحات هذه األجزاء يف حمافظيت 2017احملافظات واستخدام األرض للعام  حسب
ماداب واملفرق وجرش مستغلة لزراعة األشجار املثمرة، بينما أستغلت معظم مساحات هذه األجزاء يف حمافظيت اربد والعقبة 

  كانت معظم مساحة هذه األجزاء مستغلة لزراعة احملاصيل احلقلية. لزراعة اخلضراوات ويف حمافظيت الطفيلة والبلقاء  
 

 

 

 في المناطق المرتفعة من المملكة  بئر ارتوازي من  المرويةلمساحات األجزاء النباتية :  التوزيع النسبي 4 الشكل      
 2017حسب المحافظات واستخدام األرض للعام         

 
 

 

 
 ين(ـــــام الياســــــ)م. تم 5300700 /1362 االتصال يرجى  للمزيد من المعلومات

 


