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  ةــــالخالص

  
  

ة        ذه الدراس ي لدراسات  أنجزت ه ز العرب ن المرآ ف م ل مكل ق عم ل فری ن قب  م

ة   ي القاحل ة واألراض اطق الجاف ى  (*)المن رف عل دف التع صادیة ، به ار االقت اآلث

ر مكعب لجمع            منطقة الشيحة بعد  واالجتماعية على     إنشاء بحيرة سعتها عشرة آالف مت

 آما تهدف    .وخزن مياه األمطار في المواسم  الزراعية التي تشح أو تنعدم فيها األمطار            

ى  ة إل ة الدراس صادیة واالجتماعي اع االقت ة األوض صرمعرف ة وح وارد الطبيعي  الم

  .في منطقة الدراسةوالبشریة المتاحة 

  

د   ،األهداف والكمي لتحقيق     هذه الدراسة أسلوب التحليل الوصفي       ستخدمتوقد أ       وق

 استمارات المسح الميداني التي ُأعّدت ألغراض          خالل منوالمعلومات  بيانات  ال جمعت

زراعين     سكان القریة و  الدراسة ومن خالل اللقاءات المباشرة مع        املين  المسؤولين ال الع

  .في المنطقة

  

ائج      ى صعيد   الدروبينت نت ة عل ائج إیجابي ق نت رة یحق ذه البحي شاء ه ى أن إن ة إل اس

ي   اج الزراع ادة اإلنت قيه زی ي ش واني، ف اتي والحي ي  والنب ة ف ادة المتوقع سبة الزی أن ن

د  دات ق ى  العائ صل إل والي ت ا، %33 ح صادي     مم ع االقت سن الوض ى تح يؤدي إل  س

  .  والقرى المجاورة القریةلسكانواالجتماعي 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  مـتقدي
  

  

يض ال      ر األب اخ البح سود من ورية ي ي س ة ف اطق الجغرافي ساقط متوسط المن ث تت  حي
د                  ة خالل أشهر الصيف والتي تمت األمطار في فصل الشتاء والربيع وتنعدم لفترة طويل

ام  شهر العاشر من آل ع ة ال شهر الخامس ولغاي ة النقطاع . من ال رة الطويل ذه الفت وه
شاط االقتصادي     األمطار تؤدي إلى انعكا    ى مجمل الن اعي  سات سلبية آبيرة عل واالجتم

ول المناسبة                 اد الحل في المناطق التي تعتمد بشكل رئيسي على الزراعة، مما يتطلب إيج
شتاء وت    اف في      لالستفادة من هذه المياه خالل فترة سقوطها في ال رة الجف ى فت ا إل خزينه

صيف،  رال ة   لغ ي ممارس ؤ ف شكل آف تمرار وب سك ض االس شطة ال صادية ان لألن االقت
وفير          ار وت اه األمط ن مي صوى م تفادة الق اف واالس اطر الجف ة ودرء مخ واالجتماعي

  . من المياهمنمصدر آ
  

ة   واألراضي  الجافة      وقد اهتم المرآز العربي لدراسات المناطق        ساد (القاحل ذ  ) أآ ومن
ام      ة الم      1968نشأته في ع اطق ال         و في تنمي ة في مختلف المن دول      ارد المائي ة في ال بيئي

صادية           ة اقت ن أهمي ا م ا له اه، لم صاد المي شروعات ح رامج وم الل ب ن خ ة م العربي
وبالتعاون مع الوآالة   ) أآساد(واجتماعية على السكان الريفيين، وقد قام المرآز العربي         

ة   مشروع بحيرة في قر   في إنشاء   ) GTZ(األلمانية للتعاون الفني     ية الشيحة ضمن منطق
  . في الجمهورية العربية السوريةحماهمصياف التابعة لمحافظة 

  

رة   ذه البحي شاء ه شيحة       إن إن ة ال ي قري زارعين ل سف شجيع الم ى ت ع يؤدي إل لتوس
ام    دائم خالل الع ائي ال وفير المصدر الم ن خالل ت مية م اتهم الموس ي زراع وع ف والتن

ى تحسين  ينعكس عل ذي س صادي واالج وضعهموال اعياالقت ذلك التخفيف من  ،تم وآ
ار  اه من اآلب تنزاف المي ةاس ياالرتوازي تزيد من احتياطات والت ة  س اه الجوفي ي  المي ف

ة وتحس ستخيالمنطق ي ت ا والت ةن نوعيته سانية والحيواني وفر .دم للحاجات اإلن ا أن ت  آم
األرض ين   إلى تمسك واستقرار المزارع     سيؤدي   ،المياه في المنطقة وديمومتها     وعدم   ب

ى ، باإلضافةهجرتهم ساعد عل رة ست ذه البحي ى أن ه اتي وتحسين  إل اء النب ادة الغط زي
  .البيئة

  

دوائر              ذه الدراسة من ال     وأخيرًا، نقدم الشكر لكافة الذين قدموا المساعدة في إنجاز ه
  .  مصياف وقرية الشيحةومنطقة   محافظة حماهالزراعية في

      

  .قواهللا ولي التوفي
  رفيق صالح الدآتور       

      المدير العام
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   المقدمـة-1

  

ن   اه م صاد المي ر موضوع ح ل         يعتب ار عم ي إط دة ف ة والرائ شطة الهام ي األن ز العرب  المرآ
اه      ، لما له من أهمية      )أآساد  ( جافة واألراضي القاحلة    لدراسات المناطق ال   وفير المي إستراتيجية في ت

ة    يل الزراعي ري المحاص ة ل سين البيئ رات     .وتح شاء البحي وع إن أتي موض اه   وي زن مي ع وخ لجم
  .ات العملية لهذا البرنامج الطموحنجازإلأحد افي القرى الريفية مطار ألا
  

في قرية الشيحة   من المياه    متر مكعب    آالفمن إنشاء بحيرة سعة عشرة      الرئيسي   الهدف   أّن
ة       الدائمة  الجبلية لخزن وتوفير المياه      ة المختلف ى         لألغراض الزراعي رة عل ه انعكاسات آبي  سيكون ل

اة    ونمط في القرية    غير االستغالل الزراعي  ت ين      حي سكان المحلي ى وجه          وال ا عل ة المحيطة به المنطق
  .إيجابيةذات ميزات اقتصادية واجتماعية مردودات المشروع  عندما تكون وخاصةالعموم، 

  
 حجم و ،الصحية والوضع االقتصادي لألسر   و  التعرف على الحالة التعليمية    آما تهدف الدراسة         

ستخ    الزراعيةحيازات  ال ة المتاحة         التي ت وارد الطبيعي ا الم ى ، إضافة    دم به ى مستوى       إل  التعرف عل
  .أداء قوة العمل في الزراعة

  
ى             وأتبعت         منهجية العمل في هذه الدراسة منحى الدراسات االجتماعية االقتصادية للحصول عل

سح    تمارة م ع اس صميم وتوزي الل ت ن خ ة، م ات المطلوب املة البيان داني ش ع  مي ا جم ن خالله تم م ي
ه عشوائيه         المعلومات المطلوبة، وقد     ار عين م اختي سبة          % 18لنحو   ت ذه الن من مجتمع الدراسة، وه

سلوب اللقاءات المباشرة  أتباع  في القياس، إضافة الى اةحصائيإلمقبولة ضمن ثوابت الطرق اتعتبر  
  .غناء بيانات الدراسةإل في المنطقةلين ومع المسؤ

  
ة  و        ذه الدراس ضمنت ه دة ت وابع شمل ،أب ات عامت سكان ة معلوم ة، ال ع الدراس ن موق  ع

ائج                  ووالخصائص الديم  رة، النت ة، وصف مشروع البحي ة المتاحة في القري غرافية، الموارد الطبيعي
دى األسر            واإليجابية إلنشاء البحيرة،     حساب اإليرادات والتكاليف للتعرف على أهم مصادر الدخل ل

  . االستنتاجات والتوصيات التي خرجت بها الدراسةفي منطقة الدراسة وأخيرًاراعية الز
  

ى أن مشروع     إ ،       وقد أظهرت الدراسة ومن خالل آراء ومقترحات األسر المشمولة باالستبيان          ل
رة  شاء بحي ة إن د  قري ق فوائ شيحة يحق ة ال صادية واجتماعي وير اقت ى تط تنعكس عل ع س اج  واق اإلنت

اد             آمًا ونوعًا،    الزراعي من خالل توفير المياه بشكل دائم خالل أشهر انقطاع األمطار وخاصة اعتم
ا            د نحو     القرية بشكل رئيسي في أنشطتها االقتصادية على الزراعة، آم زارع   % 90أآ  ين أنّ من الم

  . البحيرة ستحقق تطورًا اجتماعيًا واقتصاديًا للسكان المحليين في قرية الشيحة
  
  والمبررات الخلفية -2

  

ى          سورية إل دام الهطول    ظاهرة ا تتعرض مناطق عديدة وواسعة في الجمهورية العربية ال نع
د خالل األشهر         المياه في    المطري وشح  وز، وآب       فصل الصيف وبالتحدي ران، تم ار، حزي ومن  .  أي

ادًا        تعكس الطبيعي أن    ذه الظاهرة أبع ة وا  ه صاد بيئي دها،    واية قت ة ينبغي الوقوف عن اد   وإجتماعي يج
الزراعي خالل أشهر   عملية اإلنتاج    وخاصة على  ، السلبية أثارهاالسبل والحلول المناسبة للتقليل من      

صيف د اعت.ال ى ا ا وق زارعين عل نهم الم سكان وم زن ال د ال ي خ اع طرق ف ان تب اه آ ن مي ا م أهمه
ابين   صغيرة داخل وخارج البيوت السكنية بحجوم مختلفة تت خزاناتوأآثرها انتشارًا، إنشاء    راوح م

 ومن مياه   ، األمطار هطولفيها المياه الساقطة على سطوح المنازل خالل فترة          تخزن   3 م 20 – 3 م 2
راض   صغيرة ألغ ابيع ال تعماالالين ساعد  تهماس ل م ضرورة آعام د ال ة عن ة والزراعي ى ، المنزلي  إل

  .انب نقل المياه بواسطة الصهاريجج
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وم   اطق ال  ويق ات المن ي لدراس ز العرب ة    المرآ ة واألراضي القاحل ساد(جاف ة  ) أآ ي تنمي ف

ة  وارد المائي شطة الم ن خالل أن امج م اهبرن اق  ،حصاد المي م االتف امج ت ذا البرن ن خالل ه ع وم  م
اون الفني         ة للتع ى   (GTZ)الوآالة األلماني رة في            عل شاء بحي ى مشروع إن ة  تبن شيحة    قري ضمن   ال

صياف ة م ة لمنطق ة  التابع ي الجمهوري اه ف ة حم سوريةمحافظ ة ال ي و .العربي اورد ف ى م تنادًا إل اس
ي محضر ا س العلم اع المجل ة إلجتم وارد المائي ة الم امج تنمي اريخدارة برن رة 30/8/2006  بت ، فق

شير     -)ب (البند -حصاد مياه األمطار   ه المرآز العربي             " والتي ت ذي حقق ى النجاح ال ساد (إل في   )أآ
ا      ع في   قد أدى إلى التوس    ، بطموش  في قرية  إنشاء بحيرة  ى غراره ة     إنشاء بحيرة أخرى عل  في منطق

  . متر عن سطح البحر1150التي يبلغ ارتفاعها الشيحة في الجبال الساحلية 
  
   الدراسةأهداف -3

  

ى    الدراسة    تترآز أهداف    ة         عل صادية واالجتماعي ار االقت ة اآلث رة سعة     ن إن  م معرف شاء بحي
ة  (منطقة الجبلية  مياه األمطار في النخزو آالف متر مكعب لتجميع  10 ا   ) شيحةال قري تفادة منه لالس

  :وتشمل األهداف التفصيلية مايلي. غراض العمل الزراعيألفي خزن المياه إلى فصل الصيف 
  

  . من المنطقةالوضع العام للسكان ومستوى الهجرةدراسة  -1
  

   .المعيشي النشاط الزراعي ودوره في رفع المستوى واقعدراسة  -2
  

  . المتوفرةاعيةالخدمات الزر -3
  

  . مصادر الطاقة-4
  

  . الموارد الطبيعيةالتعرف على طبيعة استخدام -5
  
   منهجية الدراسة-4

  

االجتماعية للحصول على البيانات من خالل استمارات       االقتصادية و تم إتباع طرق البحوث       
م تصميمها أل  التي   الميداني   االستقصاء ذه الدراسة    ت ى  يضاف  )ملحق ال(غراض ه ك  إل اءات   ذل اللق

ع  رة م زارعيالمباش شروع نالم ع الم ي موق ع   ف اءات م راء اللق ذلك إج دوائر  ، آ ي ال سؤولين ف الم
ات                يالزراعية ف  اء الدراسة بالبيان والمعلومات  منطقة مصياف التي َتْتَبْع لها قرية الشيحة بهدف إغن

ة  ى، المختلف ة باإلضافة إل ي القري ساآنين ف ع معظم ال اءات المباشرة م ى أل اللق غراض الوصول إل
  .االجتماعية في هذه المنطقةاالقتصادية وعلى الحياة المؤشرات المتعلقة بتأثير إنشاء البحيرة 

  
رًا ألّن   كان ونظ سبيًا   س انس ن صفون بالتج شيحة يت ة ال اة  قري ستوى الحي ي م صادية ف  االقت

 مجموع األسر     نم% 18 شكلت نسبة  أسرة زراعية بشكل عشوائي      41ار  واالجتماعية، فقد تم اختي   
ة   ي القري ة ف دت  .الزراعي ة     واعتم ع العلمي صادر والمراج ى الم ة عل ات  الدراس ة بالدراس المتعلق

  ).أآساد(جتماعية في المرآز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة الااالقتصادية و
  
  
   منطقة الدراسة -5

  

ة مصياف   ن مدين ى الغرب م شيحة إل ة ال ع قري ةتق يالواقع اه ف ا  ، محافظة حم د عنه وتبع
ة                      10حوالي   ة لحدود محافظة طرطوس، حيث يحدها شماًال قري م، وهي متاخم  "عين قضيب   " آ

ة طرطوس ة لمحافظ ي تبعو التابع والي الت شيحة ح ة ال م2د عن قري شيحة، آ د ال ا  ويح ًا قريت  غرب
وز ال ين الج دل وع والمج ة طرط ابعتين لمحافظ ي  ت وب الغرب ن الجن دها م اس، ويح  الرصافة قريت
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شكل و. فظة طرطوسامحفي  والرقمة   محافظة حماة  م  ال اه    ) 1( رق ع محافظة حم ين موق شكل  و، يب ال
  .يبين موقع مدينة مصياف وقرية الشيحة) 2(رقم 

  
وك         "الدير األزرق " قديمًا اسم    على قرية الشيحة  يطلق   ى أحد المل سبة إل ، وسميت بالشيحة ن

يحة،   دين ش ال ال مه جم ميت وواس ضس شيحان  ًاأي جار ال رة أش ى آث سبة إل شوح" ن ة" ال ي القري  .ف
والي       ر ح طح البح ن س ة ع ع القري ة   1150وترتف جار الحراجي ا األش شر فيه سنديان آ:  م، وتنت ال

  .جزء من قرية الشيحة) 3 ( رقمالشكليبين و.  والغار،ماقالّسالبطم،  ، الشوح،بأنواعه
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الجمهورية العربية السوريةماه في موقع محافظة ح. )1 ( رقمالشكل
  
  
  
   استخدامات األراضي5-1

  

ام                      داد الدراسة في منتصف شهر شباط ع  نحو   2009يبلغ عدد سكان قرية الشيحة عند إع

 293 نحو     نسمة مقيمين فعًال في القرية، آما يبلغ إجمالي عدد األسر فيها           2211 نسمة، منهم    2697

ة             . ط الزراعي مل في النشا   أسرة تع  234أسرة، منها    ى ثالث ازة إل وع الحي ذه األسر حسب ن وتقسم ه

  : أقسام
  

  . أسرة125 عدد األسر التي تمتلك أراضي زراعية -أ  
  . أسر7 عدد األسر التي تربي الحيوانات -ب
  . أسرة102 عدد األسر التي تمتلك أراضي زراعية وتربي حيوانات -ج
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   لمحافظة حماهالتابعةدينة مصياف وقرية الشيحة مموقع ). 2 (الشكل رقم
  
  

  
   من قرية الشيحةجزء). 3( لشكل رقما
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ار، منه    2055.5  حوالي اإلجمالية للقرية األراضي  مساحة  تبلغ  و ار  403.6 ا هكت ة    هكت  قابل
  : وتقسم إلى قسمينللزراعة

  

ا         هكتار وهي المساحة المزروعة فعالً        347.3 أراضي مستثمرة مساحتها     -أ   ة، منه  253 في القري
  .  هكتار مشجرة94.3هكتار تزرع بالمحاصيل المختلفة و 

  

  . هكتار56.3 أراضي غير مستثمرة تبلغ مساحتها -ب
  

  : هكتار مقسمة إلى159.9 بلغت مساحتها ،أما األراضي غير القابلة للزراعة
  

  . هكتار102.2 أبنية ومرافق عامة وتبلغ مساحتها -أ  
  

  . هكتار57.7ورملية وتبلغ مساحتها  أراضي صخرية -ب
  

ار 765 نحو وتبلغ مساحة المروج والمراعي     غ مساحة الحراج حوالي      .  هكت ا تبل  727بينم
ا  ار، منه ة و  269.8هكت راج طبيعي ار ح راج اصطناعية457.2 هكت دول. ح م والج ين ) 1 ( رق يب

  . 2008توزع األراضي في قرية الشيحة لعام 
  

  .2008راضي في قرية الشيحة لعام توزع األ). 1 ( رقمالجدول
  

  هكتار/المساحة  النوع  البيــان

  347.3   ةمستثمر
   للزراعةاألراضي القابلة  56.3  ةغير مستثمر

  
  403.6  المجموع
  57.7  صخرية

  102.2   ومرافق عامةأبنية
  قابلة للزراعةالراضي غير األ

  159.9  المجموع
  269.8  حراج طبيعي

  457.2  صطناعيراج اح
  الحراج والغابات

  727.0  المجموع
  765.0  -  مروج ومراعي

  2055.5  اإلجمالي
     

  .2008إحصائيات دائرة الزراعة في مصياف لعام : المصدر        
  
  
   اإلنتاج النباتي5-2
  

  : المحاصيل الحقلية5-2-1
  

القاسي،  بشكل رئيسي على زراعة القمح      في نشاطها اإلنتاجي الزراعي     تعتمد قرية الشيحة    
ى    ،التبغالشعير الرعوي،    تيكية   باإلضافة إل وت البالس شرت  البي ديثاً التي انت وع القمح    .  ح ًا أن ن علم

سبب     واسع في منطقة مصيافالقاسي هو الذي يزرع بشكل    ة ب ، وال وجود للقمح الطري في المنطق
شكل     في قرية الشي  وتتباين مساحات هذه المحاصيل     . المناخ لزراعته ظروف  عدم مالءمة    ى ال حة عل

  :التالي
  

ي - ح القاس ت : القم ة  بلغ ساحة المزروع صول   الم ذا المح واليبه ار127 ح سبة  وي ، هكت شكل ن
الي % 46.3 ن إجم ساحة م ة  الم يل الحقلي ة بالمحاص ة المزروع ي القري در،  ف ط  وق ة متوس إنتاجي

غ،  1500 نحوالهكتار الواحد   الي  ووصل  آ ة من القمح القاسي      إجم اج القري  في  طن  191نحو   إنت
  .2008عام 
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ار  30بلغت حوالي   بمساحة  في القرية   الشعير الرعوي    يزرع   : الشعير - سبة       هكت شكل ن % 11.8وت
ة       من إج  غ يو،  مالي المساحة المزروعة في القري ار الواحد     متوسط  بل ة الهكت غ،  2500 نحو  إنتاجي  آ

  . طن75 نحوإلى وبإنتاج يصل 
  

سبة      30.5 حوالي    محصول بهذا ال  المساحة المزروعة    قدرت:  التبغ - شكل ن ار وي من  % 12.1  هكت
الي  ة إجم ساحة المزروع تج والم وتن ن، 29.6 نح دره و ط ة ق ط إنتاجي غ970بمتوس ار/ آ ، هكت

دي     الصنف السائد من التبغ المزروع      و ى           )شك البنت   (هو الصنف البل ار إل ة الهكت د تصل إنتاجي  وق
ة المحصول حيث          والتبغ من المزارعين    باستالم   الدولة   وتقوم آغ،   1500 بأسعار محددة حسب رتب

زارعين سعر دم للم درهيق غ الواحد. ل150 ًا ق وعس للك م  من الن از ث وع ال. ل130 ممت دس للن . جي
 ويوضح الشكل رقم    .2008ساحات المزروعة للمحاصيل آنفة الذآر لعام       ميبين ال ) 2(رقم  والجدول  

  .بعض المساحات المزروعة بالمحاصيل) 4(
  

  2008أهم المحاصيل المزروعة في قرية الشيحة لعام ). 2 ( رقمالجدول
  

  %  هكتار/المساحة  نوع المحصول

  50.2  127.0  القمح القاسي

  12.1  30.5  التبغ 

  11.8  30.0  الشعير الرعوي

  11.8  30.0  الخضار

  4.7  12.0  الجلباتة والبيقية

  3.2  8.0  الحمص

  3.4  8.5  محاصيل متنوعة أخرى

  2.8   7.0  ) بيت192( بيوت بالستيكية

  100.0  253.0  إجمالي المساحة
   

  .2008إحصائيات دائرة الزراعة في مصياف لعام :     المصدر
  
  

زرع    شيحة  ي ة ال ي قري صول ف ساحة الحمصمح ار8 بم سبته شكل وي  هكت ن% 3.2ن  م

الي  ةإجم ساحة المزروع ا ، الم زرع محصول آم هي ة والبيقي اتالجلبان أعالف للحيوان ساحة  آ  بم

اره12 ضار زرعوي كت ي،  الخ تهالك المنزل راض االس األغ وم آم زرع الث سلق ي ا وال  ءواللوبي

دورة وف و والبن صلوالملف ساحات المزر  ،الب وع الم غ مجم د بل ام   و وق ضار لع ن الخ ة م  2008ع

   .المساحة المزروعةإجمالي من % 11.8 وتشكل نسبة،  هكتار30حوالي 
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  م الزراعات المنتشرة في قرية الشيحةأه). 4( الشكل رقم
  
  
  : األشجار المثمرة5-2-2

  

ة  شر زراع ة  تنت ي القري رة ف جار المثم ا  ، األش ن أهمه وز،  وم وز،  الج رز، الل اح، الك التف
ار    94 نحو  األشجار    هذهبوقد بلغت المساحة المزروعة     .  والعنب ،الزيتون سبة      هكت شكل ن % 80وت

   :آمايليو، 2008عام في جار من المساحة اإلجمالية لمساحات األش
  

الي   من   % 28.8  بنسبة  هكتار 27.2 بالجوز حوالي    المزروعة المساحة   تبلغ : الجوز - مساحة  إجم
ي        ، وقدر بالقريةالمزروعة  األشجار المثمرة    ا      786 نحو  عدد األشجار الكل  شجرة   420 شجرة منه

ار الجوز       آغ  13 إنتاجية الشجرة الواحدة حوالي        وقدرتمثمرة،   اج   بو،   من ثم ي   إنت غ حوالي   آل يبل
  . من الجوز طن5.46

  

د الجوز     مساحة أشجار    وتأتي   : التفاح - ة بع اح بالدرجة الثاني ا   وتغطي ،   التف   المساحة المشجرة به
ار 26.7 نحو سبة  هكت ن إ% 28.3وبن ةم ي القري شجرة ف ساحة الم الي الم غ  وجم دد األشجار يبل ع

ا      ، شجرة  7238الكلي نحو     تج      4000 نحو  المثمر منه ة    وطن    24 حوالي  شجرة تن بمتوسط إنتاجي
  . آغ6 للشجرة الواحدة نحو

  

ة        ويأتي في المرتبة الثالثة من       : الكرز - غ   وحيث المساحة المشجرة في القري ار   21.6حوالي   تبل  هكت
ي     يبلغ  واحة اإلجمالية   من المس % 22.9وبنسبة   سبة  و  شجرة  4537 نحو عدد األشجار الكل  المثمر   ن

  . آغ9 نحودة ـجرة الواحـط إنتاجية للشـ طن وبمتوس17.1 نحو تنتج رةشج 1900 نحومنها 
  

شيحة      الزيتون آما تزرع أشجار   غ   ت بمساحة في قرية ال ار    10.8 نحو بل شكل   " هكت سبة وت  ن
ا   1796 نحو الكليالعدد   ويبلغ المشجرة في القرية  من المساحة اإلجمالية    % 11.5  850 شجرة، منه

  . آغ3 بحدود، وبمتوسط إنتاجية للشجرة الواحدة  زيتون طن2.55 نحوشجرة مثمرة تنتج 
  

  
  

احة اإلجمالية المشجرة في    من المس % 2.7وبنسبة   هكتار   2.5 بمساحة قدرها     العنب ثم يأتي 
ا     1505  نحو عدد األشجار الكلي  يبلغ   و القرية تج حوالي       1450 شجرة، منه رة، تن  4.35 شجرة مثم
دربمتوسط إنوطن  دة ق شجرة الواح ة لل غ3ها تاجي واع  . آ اك أن جار األخرى أخرى وهن ن األش م
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ان   وز  آالتين والرم ا           والل ار العن   وال تتجاوز مساحة آل منه م والجدول .  الواحد  هكت ين  ) 3 ( رق يب
رة  واع األشجار المثم ساحاتها أن ام وم شيحة لع ة ال ي قري ا أن 2008ف م، آم شكل رق يوضح ) 5( ال

  .راعات األخرىانتشار هذه األشجار في القرية إلى جانب الز
  

إن        ى األمطار                    من ناحية أخرى، ف ا عل د في ريه ة تعتم ستغلة في القري ع األراضي الم جمي
سبة ة نحو %"100 "وبن ي القري د ف ا يوج ساحتها نحو 192، آم غ م تيكي، تبل ار، 7 بيت بالس  هكت

دأ المزارعون يهتمون بالزراعات المحمي           . البندورةمحصول  ومعظم هذه البيوت مزروعة ب     د ب ة وق
والي  ذ ح شيحة 7-6من ة ال د قري نوات، وتع رى س ن الق ة م تم بزراع ي ته ية الت وت  األساس البي
تيكية  يم  البالس ين حالق ة ع ا قري صياف، تليه ة م ي منطق مف ة  ث ة الحيلون ي قري عالت ق تق ى طري  عل

م   و. القدموس التابعة لمحافظة طرطوس    شكل رق رى     يوضح   ) 6( ال ذه الق ع ه ا    مواق ين ، آم شكل   يب ال
  .انتشار البيوت البالستيكية في قرية الشيحة) 7( رقم

  
  .2008أنواع وأعداد األشجار المثمرة وغير المثمرة في قرية الشيحة لعام ). 3(الجدول رقم 

  

       

  شجرة/العدد ، هكتار/المساحة                                                                                  

عدد األشجار   عدد األشجار  %  المساحة  النوع  الرقم
  المثمرة

  420  786  28.8  27.2  جوز  1
  4000  7238  28.3  26.7  تفاح  2
  1900  4537  22.9  21.6  آرز  3
  850  1796  11.5  10.8  زيتون  4
  1450  1505  2.7  2.5  عنب  5
  650  2422  1.1  1.0  لوز  6
  125  169  1.1  1.0  تين  7
  50  98  1.1  1.0  رمان   8
  500  116  0.5  0.5  إجاص  9
  130  399  0.5  0.5  دراق  10
  70  248  0.5  0.5  مشمس  11
  150  207  0.4  0.4  خوخ  12
  84  89  0.3  0.3  سفرجل  13
  20  50  0.3  0.3  توت  14

  10399  19660  100.0  94.3  اإلجمالي
  

  .2008إحصائيات دائرة الزراعة في مصياف لعام :     المصدر
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  .ر المثمرة في قرية الشيحة إلى جانب زراعات المحاصيل األخرىزراعة األشجا). 5( الشكل رقم
  

  "الساحل"القرى الثالث المتاخمة لمحافظة طرطوس  ).6( الشكل رقم
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  انتشار البيوت البالستيكية في قرية الشيحة). 7( الشكل رقم
  
  

وم شيحة ويق ة ال ي قري شراء  المزارعون ف ري ب اه ل ي المي وتالمحاصيل المزروعة ف  البي
ا     ة مصياف وقراه اه من منطق ل المي تيكية بواسطة صهاريج تنق ا. البالس ر  آم ـة بئ ـد في القري  يوج

  .  م مخصص لمياه الشرب فقط850عمقه حوالي واحد رتوازي إ
  

سويق  تم ت صولوي دورة مح ة البن ى  المنتج تيكية إل وت البالس ن البي واق  م ة أس محافظ
اجر أو تجار شرآاء         حيث يتم تسليمها إلى ورشات يشرف عليها       طرطوس ستلمون  ت دورة من   ي  البن

ل،   شكل آام ضج ب ل أن تن زارعين قب تمالم ا   ي دريجها وتعبئته صنيفها وت وات ت ا ضمن عب وينقلوه
طة  رادات بواس ى    الب ي إل تهالك المحل سويقها لإلس رض ت دول    لغ صدير لل ات أو الت ة المحافظ  بقي
دورة المكشوفة فهي           . األخرى ا المساحات المزروعة بالبن ة    أم ي   ومخصصة    قليل  لالستهالك المنزل

ك أنّ       ستنتج من ذل تفادت من التجارب       وتزرع حول المنازل، ون د اس رى ق ذه الق ة   ه الناجحة  المحلي
  .مناطق الساحلللزراعات المحمية في 

  
   الثروة الحيوانية5-3

    

شيحة      ة   في تعتبر تربية المواشي والدواجن أمرًا مهمًا في القرى الريفية، ومنها قرية ال تغطي
ا   ،يتم بيعه في السوق المحلي منها  حتياجات االستهالك المنزلي والفائض     ا ادة دخل     مم ساهم في زي ي

  .األسر الزراعية
  

رًا            وتوضح الدراسة أنّ      د تراجعت آثي ار ق داد األبق رة        أع سنوات األخي سبب عوامل    في ال ب
والتتجاوز أعداد  .  الحليب نخفاض أسعار ا و ،رتفاع أسعار األعالف  ا قلة المراعي، ا    أهمه ومنعديدة  
ر من                   30 عن) وقت إعداد هذه الدراسة   (األبقار   ى أآث دادها تصل إل  300 رأسًا، في حين آانت أع

  .*رأس قبل خمس سنوات
  

__________________________________________________  
  .اللقاءات الجماعية مع السكان، وبيانات الوحدة اإلرشادية في قرية الشيحة (*) 
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ا      2535نحو   في قرية الشيحة    عدد رؤوس الماعز    بلغ  و ًا، منه وب من      2319 رأس  رأس حل
ائج الدراسة أنّ        216النوع الجبلي، و   ة  ضمن  أسرة فقط   11  رأس غير حلوب، وقد أظهرت نت  العين

اعز      و رأس، 360المدروسة تقوم بتربية الماعز وأعدادها بحدود     ازة األسرة من الم غ متوسط حي  بل
و  ًا، إذ رأ33نح رى و   س رة وأخ ين أس دد ب ذا الع اوت ه ابين  ت تف راوح م دد  .  رأس80-3ت غ ع ويبل

ا      ًا رأس  30ة  ـ في القري  رؤوس األغنام  ط، منه ر عا      27 فق وب، ويعتب ة       رأس حل ة الجغرافي مل الطبيع
ة    بب المحدد في      ـنحسار المراعي هو الس   للمنطقة وا  ام في القري ة األغن ين   .تربي م  ويب شكل رق  )8 (ال
  .عز السائد في المنطقةنوع الما

  تربية الماعز الجبلي في قرية الشيحة). 8( الشكل رقم
  

دى بعض األسر                      ازل ل ام في حدائق المن ور الحبش والحم آما يَُرّبى الدجاج والقليل من طي
دجاج في          .  طيور لألسرة الواحدة   9في القرية ويبلغ متوسط أعدادها حوالي        غ عدد ال وعمومًا، فقد بل

ون في مجال           جاجة، إضافة  د 501القرية   ة النحل   إلى وجود بعض المزارعين يعمل ّد من   . تربي والب
ب،   ضباع والثعال ذئاب وال ة آال ات البري ًا بعض الحيوان ة أحيان شاهد حول القري ه ت ى أن ارة، إل اإلش

  .تنتشر بعض أنواع الطيور آالحجل والدرغل والشحرورو
  

شأت من قبل مؤسسة اإلسكان العسكرية في     ُن أُ )مبقرة(محطة أبقار    وتوجد في قرية الشيحة     
ام  ا، 2003ع ى إدارته الي باإلشراف عل وم األه ّمويق ث ت ام ، حي رة بالقي  تكليف إحدى األسر الفقي

ابين         ، علمًا أنّ  أعمال المحطة ب ة        14-12 عدد األبقار فيها آان يتراوح م دمتها المؤسسة العام ًا ق  رأس
ار ةلألبق ة للقري رى، ت.  آهدي ة أخ ن ناحي وار م د بج ةوج ذه المحط و ه در بنح ساحة تق م 1.5 م  دون

ذهب ريع  ومخصصة إلنتاج األعالف الخضراء،      ا ي ى    ه أمين شراء األعالف      األسر    إل د ت رة بع الفقي
رى، إال أنّ  ستلزمات األخ ذه والم ة ه ى   المحط دهور حت دأت بالت ت ب ام   تالش ي ع ًا ف  2007 نهائي

  :لألسباب التالية
  . غالء أسعار األعالف-1
  .وقف الدعم ت-2
  .قاسيةالشتاء البرودة يجة نتألبقار ل حصول بعض اإلجهاضات -3
  . مبردة لنقل الحليب وتسويقه خارج القريةواسطة نقل عدم توفر -4
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   محمية الشيحة5-4
  

رت ة اعتب ة الحراجي شيحة ( المنطق ة آ)  مصياف–ال ة حراجي ة بيئي ام محمي ي ع  *1999ف
ساحتها غ م وتبل ار2000  نح ة،   ، هكت ات الحراجي ة النبات دف حماي ور البربه ات والطي ة، الحيوان ي

آز علمي    مرآ  باإلضافة إلى تصنيفها   ،في المنطقة  للتنوع الحيوي    المحافظة على األصول الوراثية   و
ا            حددتآما  تطبيقي للبحوث والدراسات،     داخل فيه شيحة والتي تت ة ال ة لقري  المنطقة الغربية المتاخم
ع الح ع المواق ة م دهورةالزراع ة المت ة و ،راجي ساحتهاالمنطق غ م ة تبل وحماي ار500  نح  . هكت

  . منظرًا عامًا لمحمية الشيحةيبينان) 10(و) 9 ( رقموالشكالن

  جزء من محمية الشيحة). 9( الشكل رقم
 

  جزء من محمية الشيحة). 10( الشكل رقم
__________________________________________________  

  ).29/5/1999قرار بتاريخ ( الزراعي واإلصالحراعة وزارة الز (*) 
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  غرافيةوالسَّكان والخصائص الديم -6
    

ي  اتتعط ع    و الديمالدراس ع المجتم ة لواق رات مهم سكان مؤش ة لل واحي غرافي ن الن  م
صادية  ى ةاالجتماعيواالقت افة إل يف، إض سكانيالتوص ذلكو.  ال ث آ ن حي ب  م الترآي

  . في مجمل النشاطات االقتصادية واالجتماعيةألسر اوالنوعي ومشارآة أفراد*العمري
  

د َب كان  وق دد س َغ ع شيحة َل ة ال ة -قري ن  - موضوع الدراس ر م سمة2697أآث ي  ن ام  ف ع
غ، 2008 رة وبل م األس و متوسط حج راد، 6 نح كل  أف ا ش اث فيه ذآور واإلن  ،%52.6، %47.4ال

، في حين     %5.6  حوالي  إلى المدرسة  وبلغت نسبة األطفال ممن هم دون سن الدخول          .على التوالي 
ين       والذينقتصاديًا  النشـطة ا وصلت نسبة القوى العاملة      ارهم ب % 66 سنة نحو      65-15 تتراوح أعم

ا     و ذآور منه سبة ال ت ن ث بلغ ة، حي ذه القري ي ه ة ف ي الزراع ة ف وة العامل ل الق اث % 46تمث واإلن
54.%  

  
ة أن   ائج الدراس ت نت ستوى بين راد ال  الم ي لألف سبة    التعليم شكلون ن ة ي ي العين شمولين ف م

سكان   % 35.3 ي ل ستوى التعليم سب الم ين ن سبة ب ى ن ة، وهي أعل شهادة االبتدائي ى ال حاصلين عل
ة               راءة والكتاب ون الق ي (القرية، علمًا أن أدنى نسبة آانت لمن يعرف غ فقط   ) نالمِلّم ين   .%1.3 وتبل  ويب

  .حةالمستوى التعليمي لألسر في قرية الشي) 4 ( رقمالجدول
  

  . المستوى التعليمي لألسر المبحوثة في قرية الشيحة.)4(  رقمالجدول
  

  %  المستوى التعليمي
  

  يأّم
  

7.7  
  1.3  يقرأ ويكتب) ملم(
  35.3  بتدائيالا

  26.4  اإلعدادي
  23.8  الثانوي
  5.5  الجامعي
  100.0  اإلجمالي

       

  .بيانات المسح الميداني: المصدر            
  

ة  الدراسة أن   ائج  أظهرت نت  دة الحالة الصحية لسكان القري ة       ،جي سبة قليل م يالحظ سوى ن ول
م تتجاوز   والتي   المرضيةمن الحاالت    سبة  ل سنين     % 2.4  ن د الم ا عن  وهي حاالت أمراض    ،معظمه

  .رتفاع ضغط الدمااعتيادية شائعة آالسكري والقلب و
  

ز ة وتترآ وة العامل سية للق شاطات الرئي شيحة الن ة ال ي قري ى ف شاط الزراعيعل ث ، الن  حي
ة      يبين النسبة المئوية    ) 5 ( رقم والجدول%. 56.2 نسبة العاملين فيه نحو   بلغت   للقوى العاملة في قري

  .التي يعملون فيها النشاطات الرئيسية والثانوية الشيحة حسب
  

__________________________________________________  
  ه توزيع السكان حسب العمر والجنس، َويَعْد توفر البيانات حوله واحدًا من الشروط ُيقَصُد ب: الترآيب العمري (*) 

  .غرافيةو      األساسية لوصف وتحليل العديد من البيانات الديم
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  .للقوة العاملة في قرية الشيحة ةالثانويو ة الرئيسيات النشاط.)5(رقم الجدول 
  

  ثانوي  رئيسي
  التكرار  نوع النشاط

  التكرار  %  )41(
)41(  %  

  83.0  34  56.1  23  زراعي
  2.4  1  34.3  14  وظيفة حكومية

  0.0  0  2.4  1  حرفي
  9.8  4  2.4  1  رعوي
  4.8  2  4.8  2  أخرى
  100.0  41  100.0  41  المجموع

    

  

  .بيانات المسح الميداني:             المصدر
  

ّد ارةوالب ن اإلش ى أّن، م ائج   إل ة نت ْت الدراس سأّنَبيََّن ن   ن اجرين م ين والمه ر المقيم بة غي
ى   لت إل ة وص والقري رة  وأن ،%18.1  نح بب الهج سي  س ى  ُيالرئي زى إل وين أس ع دةرتك ،  جدي

  .التفتيش عن بدائل أفضل لفرص العملباإلضافة إلى 
  
  الموارد الطبيعية المتاحة -7

    

  األراضي الزراعية 7-1
  

ذه         سكان القرية موروثة     التي يمتلكها ن معظم األراضي    إ   سبة ه عن اآلباء واألجداد وبلغت ن
والي   ي ح ي و  % 9.8و% 87.8األراض راء األراض م ش ا % 2.4ت ستأجرين له ا . م ك آم يمتل

راوح     في قرية الشيحة    المزارعون   ساحاتها   قطعًا زراعية تت ين   م ة  40-3ب غ .  قطع  متوسط عدد     ويبل
ة، وأنّ   13في منطقة الدراسة نحو      األسر  التي تمتلكها   القطع   سبة     قطع ة      % 44ن من األسر الزراعي
سبة   أن آما ، قطع 8-3بين  يتراوح عددها   الزراعية   يضاقطعًا من األر  تمتلك   نهم   % 14  ن  يتجاوز م

راوح            . قطعة 27عن  التي يمتلكونها   عدد القطع الزراعية     ذين يت زارعين ال سبة الم  في حين وصلت ن
ديهم من         ة نحو      14-9عدد القطع ل زارعي        %20 قطع سبة الم ا وصلت ن راوح عدد       ، بينم ذين يت ن ال

  .يوضح ذلك) 6 ( رقم والجدول.%22 قطعة نحو 20-15القطع لديهم بين 
  

  .المزارعين في قرية الشيحةعدد القطع الزراعية التي يمتلكها ). 6(رقم الجدول 
  

  التكرار  عدد القطع
)41(  %  

3-8  18  44  
9-14  8  20  

15-20  9  22  
21-26  0  0.0  

  14  6  27أآثر من 
  100.0  41  اإلجمالي

       

  .بيانات المسح الميداني:  المصدر        
  



 209th- 15-3-قرية الشيحة

سائدة،                  أنّ وبما درجات هي ال ة والم  قرية الشيحة تقع في منطقة جبلية فإن الزراعة الكنتوري
 تبعد القطع الزراعية التي      2 م 5000 – 2 م 100 مساحة القطعة الواحدة تتراوح بين       لذلك فقد ُوِجَد أنّ   

ون   ا المزارع نيمتلكه ساآنهم ع ين  م ى 100ب م،6 م إل ع     آ ا قط د فيه ي تبع سافات الت ذلك الم  وآ
ابين   المنشأة  عن موقع البحيرة    األراضي الزراعية    ى     100م م 6 م إل شكالن  آ م  وال ) 12(و) 11 ( رق

  . والمدرجات في قرية الشيحةةالكنتورييوضحان نمط الزراعة 

  يحةنموذج الزراعة الكونتورية في قرية الش). 11( الشكل رقم
  
  
  

  

  نموذج آخر للزراعة الكونتورية في قرية الشيحة). 12( الشكل رقم
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   مصادر المياه ألغراض الزراعة 7-2

  

غ     ح والتب ة محاصيل القم ي زراع ار ف اه األمط ى مي سي عل شكل رئي شيحة ب ة ال د قري تعتم
رى    يل األخ وي والمحاص شعير الرع سبة    . وال ة أّن ن ائج الدراس ت نت زار % 31وبين ن الم عين م

البندورة يلجؤون إلى شراء المياه ألغراض الري التكميلي لمحصول التبغ، وتأمين المياه في زراعة              
تيكية    اني معظم   . في البيوت البالس زارعين    ويع اه،     وخاصة خالل موسم الصيف      الم من نقص المي

ا اإلن          آبير لمصادر المياه في القرية       خزينستشكل   البحيرة   وأن اء من أعماله د االنته شكل   بع شائية ب
رة      ويمكن أن تعمل      .آامل ذه البحي ى ري    ه ى ري              100عل ل، باإلضافة إل ى األق تيكي عل  بيت بالس

اه            ل المي شكلة نق ن م انون اآلن م م يع ط، إذ أنه دة فق رة واح شتول ولم ة ال ة زراع د بداي غ عن التب
ة مصياف،             ا يكلف   بالصهاريج من أماآن مختلفة المسافات في منطق ة   مم ات عالي ك نفق شكل   و. ذل ال

  .يوضح ذلك) 13( رقم

  

  .زراعة البندورة في البيوت البالستيكية إلى جانب زراعة شتول التبغ في قرية الشيحة). 13(الشكل رقم 
  

رة      جار المثم ة إلرواء األش اه المنزلي ازن المي تعمال مخ ى اس ة إل ر الزراعي أ األس ا تلج آم
  .نيةوالمساحات الصغيرة المزروعة بالخضار حول المنازل السك

  
   السكن والخدمات الحكومية -8
  

    المنازل السكنية8-1
  

شيحة بأنّ           ة ال سكنية في قري ازل ال ة من الحجر واإلسمنت     تتميز المن ا مبني ساحاتها  وأّن ،ه  م
وت    وأّن.  غرف7-2بين يتراوح  عدد الغرف فيها   وأّن 2م 300 - 2م 50بين  تتراوح   ذه البي  معظم ه

ستقل ا مطبخ م ع فيه ود، م سبةوج ن % 12  ن د م ي مطبخ واح شترك ف ستقل عن األسر ت ر م وغي
  .الغرف السكنية
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ا  ة أّنآم ت الدراس ع بين ع  جمي ون، م ون المل ك التلفزي ون % 2 األسر تمتل ون التلفزي يمتلك
وني         % 88  وأنّ ،العادي إضافة إلى الملون    تقبال الفضائي التلفزي زة االس ستعملون أجه م   ،ي  ومعظمه

ون ا واة   دوات الكهربائأليمتلك وات، المك از، الرادي د الغ ات، مواق رادات، الثالج ل الب ة مث ة المنزلي ي
ازوت     الكهرب د الم اء ومواق خانات الم ى س افة إل ة، إض سبة ، وأّنائي ستعملون  يمت% 24 ن ون وي لك

ت، وأنّ  أجهزة الكومبيوتر  ة     % 95  ويستخدمون شبكات االنترن ة الحكومي يتمتعون بالخدمات الهاتفي
اتف    ز ه الل مرآ ن خ سبة    م ود ن ع وج ة، م ي القري ود ف س% 18موج ة  ي ف الجوال تعملون الهوات

  . إضافة إلى الهواتف األرضية)موبايل(
  

   مياه الشرب والكهرباء 8-2
  

ة ال           مصدر مياه الشرب      أنّ نتائج المسح الميداني   بينت شبكة العام ة من ال ة في القري ، حكومي
شرب    السكان  حصل  حيث ي  اه ال وازي    على مي ر ارت ور   من خالل بئ ذا الغرض    محف ة   له وسط القري

اه       منه القرية  تستهلك خزان آبير    يتم ضخ مياه البئر إلى    و متر،   850يبلغ عمقه   و  من خالل توزيع مي
أنّ   أآدت وقد .الشرب إلى المنازل عبر الشبكة     ة الدراسة ب اء  ال  جميع األسر في عين ة   م وزع بطريق ي

اٍف و آ حيحة وه كان ص ع س ةلجمي سبةوأن . القري د ستعملت% 22  ن ي عن زن المنزل اه الخ  مي
ضرورة شبكة   ال اه ال ى مي افة إل والي  ، إض اك ح راض     % 5 وهن ستخدم لألغ ة ت ار خاص ديهم أب ل

  .المختلفة عند الضرورة
  

سبة ل ا بالن اء أم ي لكهرب ودةفه ةموج ي القري د  . ف ت وق دانيبين سح المي ائج الم ع نت  أن جمي
ع    ة م ة الحكومي شبكة الكهربائي ن ال ستفيد م ر ت سبةاألس ود ن ر % 22 وج ن األس ستخدم م زال ت الت

ى   ألغراض التدفئة واالستخدامات المنزلية األخرى،     الحطب ازوت ألغراض     اإضافة إل ستخدام الم
  . آل األسر تستخدم الغاز السائل في المطابخ المنزلية أّن، آمافي فصل الشتاءالتدفئة 

  
   الطرق ووسائط النقل8-3

  

ع ّنإ ل القجمي رق داخ ة  الط صياف   أوري رى وخاصة م اطق األخ ة المن ا ببقي ي تربطه  الت
دة والقرى األخرى    ر    .معب ل            وتعتب شيحة ألغراض التنق ة ال سكان قري ة ل ل أساسية ومهم وسائط النق

ذا       ويعانيها دون مستوى الطموح،     أّنأال  . منتجات الزراعية وتسويق ال   السكان صعوبات آبيرة في ه
  .نقل خالل اليومت التغطي حاجات القرية في البآا سيارة نقل واحدة فقط للروتوجد .الجانب

  
   الوضع االقتصادي-9
  

  عمال المزرعية بين أفراد األسرةَتَوّزْع األ 9-1 
  

ى      نإ   رف عل ل التع ة ألج رية مهم ة األس ل الترآيب ة داخ ال المزرعي ع األعم ة توزي  دراس
ذي                  ام ال دور اله ى ال ى التعرف عل ه  مكونات قوة العمل الزراعية، إضافة إل رأة    تؤدي ة    الم في  الريفي

ى                 ا األساسية   عملية اإلنتاج الزراعي جنبًا إلى جنب مع الرجل، إضافة إل  إدارة شؤون     في  واجباته
ات          عملية اإلنتاج الزراعي بشقيّ   تحتاج   و .األسرة سلة من العملي ى سل ة   ه النباتي والحيواني إل  اإلنتاجي

ًا دويًا أو آلي دار ي ا ت ائج المسح ال.أم د بينت نت داني أن  وق سبةمي زارعين يحضِّ% 88 ن ن الم رون م
وم واحد وحتى              تتراوحهم للزراعة، و  يضاأر ًا،    30 أيام العمل الالزمة لذلك من ي ام     يوم اوت أي وتتف

رى    رة وأخ ين أس ل ب ساحة  العم سب الم ة،ح رة المزروع م األس ة  ، حج ستأجرة وطبيع ة الم  العمال
د جمي   الحراثبعملية وفيما يتعلق    .األرض زارعين  ة، فقد أآ أنّ ع الم راوح    ب ون أراضيهم، وتت هم يحرث

ام العمل       15 إلى   أيام عمل الحراثة بين يوم واحد      ى أخرى      يوم، ويختلف عدد أي حسب  من أسرة إل
ة ال        ة       المساحة المراد زراعتها وطبيعة األرض والعمال وع الحراث ستأجرة ون ة أو  (م الجرار  تقليدي ).  ب
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ذر،        ة الب ا أما بالنسبة لعملي ة    تترافق  فأنه ة الحراث م والجدول .  مع عملي ات    ) 7 ( رق واع العملي ين أن يب
  .الزراعية النباتية ومتوسط عدد أيام العمل التي تستغرقها آل عملية

  
  . آل عملية العمليات الزراعية ومتوسط عدد األيام التي تستغرقها.)7 ( رقمالجدول

  
  

بكل ن ونسبة من يقوم  نوع العملية 
  ممتوسط عدد األيا   (%)عملية

  9  88  تحضير األرض
  6  100  )البذار(الحراثة 

  16  40  ري
  5  88  تسميد
  6  76  تعشيب
  10  71  وقاية
  6  95  حصاد

  2  90  دراس وتذريه
  21  85  قطاف

  15  73  نقل وتسويق
  

  .بيانات المسح الميداني:      المصدر
  

رت   ات أظه ائج  بيان داني أنّ نت سح المي ي إج    الم ًا ف ب دورًا هام رأة تلع ات  الم راء العملي

ة              ًا لخصوصية آل عملي ساهمتها تبع سبة م شارك ، و الحقلية، وتتفاوت ن رأة    ت ة تحضير       الم في عملي

عند بعض األسر     هذه النسبة   وتصل  من مجموع قوة العمل     % 30قل عن   التبنسبة  األرض للزراعة   

سبب أس    %50 التزيد عن    فأن نسبة مساهمتها   بالنسبة لعملية الحراثة،     أما،  %100إلى   ة   ب تخدام اآلل

ا  . المحراث البلدياستخدام وتقتصر على   المنطقة  وصعوبة الحراثة للطبيعة الصخرية التي تسود        آم

ومن %. 30 نسبةها التتجاوز   ّن، إال أ  الري خاصة في البيوت البالستيكية     في   مشارآة للمرأة نسبة    أّن

ين        دور ناحية أخرى، فإنّ   راوح ب سميد المحاصيل تت   ووجد أنّ ،%30و % 20 المرأة في عمليات ت

سبة  .في عمليات التعشيب  % 65 إلى   ترتفعالنسبة  هذه   ات   ل  وبالن ة النبات ا  ،وقاي ، %15 التتجاوز    فأنه

ة     دوتتحد% 25 أما في عملية الدراس والتذرية فهي بحدود         . في الحصاد  %50نحو  تبلغ  و  فقط بعملي

ساوية في موسم           فيها  ويشترك آليًا  عملية الدراس  وتنجز ،تذرية المحصول   الرجال والنساء بنسبة مت

  .عملية النقل والتسويق فلم تظهر مشارآة واضحة للمرأةبالنسبة لالقطاف، أما الحصاد و

ات                و ة الحيوان يقوم أفراد األسر التي تربي الحيوانات بأداء عمليات الرعي والتعليف وحالب

ة   ، وتسويق الفا  إعدادها لالستهالك العائلي  ووتصنيع منتجاتها    ى األسواق المحلي ا  . ئض منها إل  أّنآم

سبة  مشارآة المرأة في عملية الرعي التزيد عن        صعبة،          % 20  ن ة ال ة الجبلي ة الجغرافي نظرًا للطبيع

د % 100تصل إلى   ل،   والحالبة في الوقت الذي تزداد نسبة مشارآتها في عملية تعليف الحيوانات          ى ل

ة   ي القري ة ف ر الزراعي م األس رأة.معظ ساهم الم سبة   وت صنيع بعض   %95بن ة ت راء عملي ي إج  ف
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سمنة ة آال ات الحيواني شنكليش،المنتج بن، ال بن، الج اث الل صفى،ر الخ بن الم ر .  والل ا تظه ائج آم نت

ة       ات الحيواني سويق المنتج ي ت رأة ف عف دور الم ة ض ثالدراس اوز، حي ساهمتها التتج  %.30  م

   .آل عمليةعمل التي تحتاجها يبين نوع العمليات ومتوسط عدد أيام ال) 8(رقم والجدول 

  
  

   .أيام العمل لكل عمليةعدد اإلنتاج الحيواني ومتوسط  نشاطاتأنواع  .)8(رقم الجدول 
  

  نسبة من يقومون  نوع النشاط
  (%)بكل عملية

  متوسط عدد
  األيام

  93  20  الرعي

  30  25  التعليف

  32  22  الحالبة

  36  15  التصنيع

  19  20  التسويق
  .بيانات المسح الميداني:          المصدر

  
  لمزارعيناستعماالت األسمدة لدى ا 9-2

  

ي الق          ا ف ا وآمياته مدة بأنواعه تخدامات األس ن اس ستدل م م    ري ى تفه سبيًا عل دة ن ى البعي
ساهم        ،المزارعين لوسائل زيادة اإلنتاجية الزراعية  م والتي ست صادية له د االقت ادة العوائ وبالتالي زي

  .وتحسين أوضاعهم األسريةالمادي  همرفع دخلبشكل فعال في 
  

داني  و   سح المي ائج الم ت نت أّنبين ة   ب ر الزراعي م األس ذين معظ ح ال ون القم غ،  ، يزرع التب
شعير دورة، ال ستخدمون األسمدة العضوية ،البن ا من المحاصيل ي اعز( وغيره ار والم ) روث األبق

ة  و ة   وتضاف األسمدة العضوية    .األسمدة الكيمياوي م د /3م4.5بكمي داد وحر  وخاصة  ،ون د إع ة   عن اث
غ، وي        ذا ضاف  األرض لزراعة محصول التب وع من      ه ح،           األسمدة   الن ة القم ل في حال ا  بنسب أق آم

شعير  ة محصول ال د زراع مدة عن ستخدم المزارعون األس ضاف. الي ا ت ى آم مدة العضوية إل  األس
تيكية       األرض المعدة لزراعة      وت البالس دورة في البي ع  أّنو،  البن زا  جمي ون في       الم ذين يعمل رعين ال

ة  ال زراع وت   مج ي البي دورة ف تيكية البن ضيفون  البالس غ  ي ة تبل والي آمي مدة   3م 6-5ح ن األس م
  .2 م500 للبيت البالستيكي بمساحة العضوية

  

ضاف   ا ت مدة آم وب  األس ة لمحاصيل الحب شيحة بالكيميائي ة ال ي منطق ن ف ى م دالت أعل مع
ات  االكمي صين الموصى به ل المخت ن قب ى   ، م ك إل باب ذل ود أس دم وتع ددة  ع ود توصيات مح وج
ة  ة  للجرع سمادية المطلوب ا  ال ي تحتاجه ة    والت ة البعلي ط الزراع ي نم وب ف يل الحب سميد محاص وت

  .المنطقةفي البندورة في البيوت البالستيكية 
  
  ي النباتيالزراع اإلنتاج وإيراداتتكاليف  9-3

  

دات     زمات اإلنتاج   في المنطقة على مستل    تكاليف الزراعة    تنحصر   آالبندورة، األسمدة، المبي
ة ري  و،الزراعي ذار، ال ة، الب ن تحضير األرض، الحراث ة م ات الزراعي زق، ،العملي شْيب والع  التع

ات، ا    راض واآلف ن األم ة م سويق و   الوقاي ة، والت دراس التذري صاد، ال اه،  لح ور المي واتأج  العب
  . وغيرها...
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داني   اتستماروعند تحليل البيانات الواردة في ا        ين أنّ   المسح المي الي       تب ة  ال متوسط إجم تكلف

دونم  د ل ت  ) 2م 1000(واح د بلغ ح،  . ل1620ق صول القم سبة لمح صول س. ل2120س بالن  لمح

اليف     متوسط    بلغ   فقدمايخص زراعة البندورة في البيوت البالستيكية       أما   .التبغ الي التك لزراعة  إجم

تيكي واحد       اه بواسطة          سبب  ب  س.ل 33500نحو    2م 500مساحة   بيت بالس ل المي اع أسعار نق ارتف

شتراة    المياه   قيمةحيث تتجاوز   الصهاريج،   رة سورية،     25000 حوالي    لوحدها الم ى   لي  باإلضافة إل

   .أسعار البذور الهجينة ذات اإلنتاجية العالية ارتفاع
  

ى إ المزارعين حصول وعمومًا، يتم   رادات عل سويق   من خالل   همي ى   المنتجة المحاصيل ت  إل
اج الزراعي             وتقوم   ،إلى الدولة تسليمها  القطاع الخاص أو    أسواق   الدولة من خالل سياسة دعم اإلنت

زارعين   حددت أسعار شراء القمح   بشراء محصولي القمح والتبغ، وقد    آغ  /س. ل17 بحدود من الم
   .2008في عام آغ /س. ل150 بحوالي وللتبغ ،الواحد

  
دونم الواح   بلغ  آما   راد ال ة   س . ل2550د من القمح حوالي    متوسط إي  نحو وبمتوسط إنتاجي

 فيللزراعة  بالنسبة  و .دونم/ آغ 97 بمتوسط إنتاجية    س. ل 14550حوالي  بلغ  وللتبغ   ،دونم/ آغ 150
رادات      تراوح، فقد   البيوت البالستيكية  الي اإلي تيكي الواحد             إجم دورة في البيت البالس لمحصول البن

ة   س،  .ل 80000- 70000بين   2م 500بمساحة   ابين     وبإنتاجي راوح م متوسط سعر    ب طن، و   8-7تت
  .  الواحد من البندورةللكيلوغرامس . ل10بلغ 

  
ة   د مقارن ة وعن ن المحاصيل إنتاجي د م دونم الواح شيحة ال ة ال ي قري ة ف اطق المختلف ع من  م
ى إلى قلة المياه بالدرجة      ذلكُيعزى  و،   إلى المستوى المطلوب   ترقىالفأنها   أخرى ى    إضافة  ،األول  إل

  .عدم استعمال التقنيات الحديثة التي تزيد من اإلنتاجية الزراعية
  
  اإلنتاج الحيوانييرادات إتكاليف و 9-4
  

مقارنة آونها مالئمة لطبيعة المنطقة الجبلية في منطقة قرية الشيحة  تربية الماعز الجبلي تسود      
  .باألنواع الحيوانية األخرى آاألبقار واألغنام

  
  بحدودقد بلغت متوسط تكاليف تربية الرأس الواحد من الماعز  الدراسة أّننت نتائجوقد بي    

الحليب ايا وبيع الجدمن خالل لرأس الواحد من الماعز ل متوسط اإليراد السنوي وأن، س. ل810
 يكون هامش الربح وبذلك، س. ل3701بحدود المصنعة منزليًا األخرى ع المنتجات وبيالطازج 

   . في العامس. ل560 ن الماعز الجبلي نحو  مللرأس الواحد
  

حيث ُوجد من خالل تربية األبقار في القرية،  وعوائدتكاليف لم تتطرق الدراسة لحساب و      

حاجة األسرية من الحليب  ال بعض األسر يقومون بتربيتها ألغراض سد أنالمعلومات المتوفرة

المرآزة وقلة توفر إلى ارتفاع أسعار األعالف ر قااألبويرجع أسباب العزوف عن تربية ، ومنتجاته

  .خضر ألالعلف ا
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  الشيحةقرية اإليجابية من إنشاء بحيرة  اآلثار -10
  

رة      بل شاء البحي ة إن ا    دوالر أمريكي  * 81123  حوالي  غت آلف اء      73200 منه ة بن  دوالر تكلف
ة      7923البحيرة و  ال التكميلي ة ا       ، دوالر تكلفة األعم الي آلف ادل إجم شاء    ويع ين     بحدود إلن ة مالي  ثالث

رة سورية بعمائة ألف لي رة سعة . وس شاء البحي ذآر أن إن ذ عن 10000والجدير بال ر مكعب نف  مت
تغرق العمل  د، واس ق متعه ا طري ة أشهر فيه ى حوالي أربع رحلتينوعل ى خالل ،م ة األول  المرحل

ام   ة ع ام   2007نهاي ة ع ة نهاي ين   2008 والثاني اون ب ذ بالتع م التنفي ي  ، وت ز العرب ساد(المرآ ) أآ
ة      (GTZ) الفنيوالوآالة األلمانية للتعاون     اليف المالي م الجوانب     التي تحملت آامل التك ، وتترآز أه

   :اإليجابية من إنشاء البحيرة على اآلتي
  

شاء  عند إجراء مقارنة بالحسابات البسيطة لتكاليف إنشاء البحيرة مع          -1 وازي ألغراض       إن ر إرت  بئ
ة ق  الزراع ر،650بعم ر    مت شاء البئ ة إن ة أن آلف ت الدراس غبين والي تبل ف  4900 ح س .لأل

رة سورية       ( إن      ).**أربعة ماليين وتسعمائة ألف لي ذلك ف ل ووقت            ل ة أق ل آلف رة يمث شاء البحي إن
م     أقصر   ر أو      مما لو ت شاء بئ ر بإن ة        التفكي ة لألغراض الزراعي ار ارتوازي م    . آب شكل رق  )14 (ال

  . في قرية الشيحةأنشائهاي تم تالبحيرة لليبين منظر عام 

  .في قرية الشيحةالتي تم إنشاؤها بحيرة ال). 14( الشكل رقم
  

غ        -2 اء ألغراض ري المزروعات تبل ر المكعب الواحد من الم دفعها ***س. ل30 إّن أجرة المت  ي
ر صال  المت ة إي ًا أّن تكلف وازي، علم ر االرت ري من البئ اه ال دادهم بمي ي حال إم  المزارعون ف

س . ل 5 البيوت السكنية عن طريق شبكة مياه تبلغ نحو          االستهالك في المكعب الواحد ألغراض    
اه                    وفر مي ة، حيث ت ، لذلك نستنتج أّن البحيرة تخفف عن آاهل المواطنين والمزارعين في القري

  . والمحافظة على استمرار المياه في البئر االرتوازيشبه مجانية ألغراض الري الزراعي
_________________________________________________  

  ).أآساد( المرآز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة–إدارة الشؤون اإلدارية والمالية    (*) 
  .2008دراسة أجرتها مؤسسة الدراسات المائية في محافظة حماه (**)   
 . تعليمات-مؤسسة المياه والصرف الصحي (***) 
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ي -3 ن الطبيع ار االر أّنم ة،  اآلب اه الجوفي ستهلك المي ة ت ة توازي ة المخزون روة المائي ي الث وه
تهالك ال ستقبلي، حلالس رة  وأنالي والم شاء البحي اه األمطإن اخزنار ولحصاد مي ات ه ى أوق  إل

ى     في مواسم الزراعة المختلفة الحاجة   نفس الوقت المحافظة عل  سيؤدي إلى توفير مياه دائمة وب
ويأتي إنجاز هذا المشروع ضمن مناهج عمل المرآز العربي لدراسات       . ى المياه الجوفية  مستو

  .وفي برنامج حصاد المياه) أآساد(المناطق الجافة واألراضي القاحلة 
  

اء سعة       رّيةلري آل ثالثة أيام، وآل      ليحتاج البيت البالستيكي الواحد إلى       -4 ى صهريج م اج إل  تحت
ى   ريج  هالص  بواسطة الواحدة   الماء   ةسعر نقل صل  وي ،) برميل ماء  15 (3م 3 رة   500 نحو إل  لي

ا      10سورية، وبالتالي فإن آل بيت بالستيكي يحتاج إلى           5000 صهاريج ماء شهريًا تبلغ تكلفته
ا .س.ل شيحةوآ وإذا اعتبرن ة ال ي قري ال ف ع الح و واق ا ه ستمر  أّنم تيكي ي ل بيت بالس  ري آ

ابين  رة م هر6-5 لفت إنّ ، أش ذلك ف ي    ال  ل د ف تيكي الواح ت البالس اليف ري البي دفع تك زارع ي م
  . ليرة سورية30000 -25000  مابين الموسم الواحد

  

 25000مبلغًا اليقل عن    سيوفر   إنشاء البحيرة وتوزيع المياه بشكل متساوي بين المزارعين،          ّنإ  -5
در آانت  ستفادة من مياه األمطار التي      الا، إضافة إلى     للمزارع الواحد   سورية ليرة شاء     ته ل إن  قب

ا  رة، آم ستوى البحي ى م ة عل يتم المحافظ ةس اه الجوفي ةإذا و . المي م مقارن رة ت ن البحي ري م  ال
ر  و ن البئ ري م وازيال إّن، االرت وازي   ف ر اإلرت ن البئ ري م ضيف ال ى  ي ة عل اليف باهظ  تك

ا أن    . ليرة سورية  30 المتر المكعب الواحد للري بحدود       سحب، حيث يدفع تكاليف     المزارع وبم
رة سورية،   90 تبلغ تكلفة آل رية فإّن 3م 3للبيت البالستيكي الواحد تحتاج إلى الواحدة رية  ال  لي

ة  ليرة سورية، ومنه فإّن900  بحدودوبالتالي تكون التكلفة بالشهر    تيكي   آل بيت    ري تكلف بالس
  . أشهر6-5لفترة  ليرة سورية 5400- 4500 مابين ستكون

  
ام    شكل ع ستنتج وب نن اله    م ا أع ارة إليه م اإلش ي ت اليف الت ات التك الل مقارن شاءأن خ   إن
صهاريج و            البحيرة   ر      ستخفض تكاليف الري بنسبة آبيرة جدًا مقارنة بالري بواسطة ال ري من البئ ال

  .االرتوازي مما يعكس الجوانب االيجابية إلنشاء البحيرة
    
شيحة       آما     ة ال شكل آا        يوجد في قري ستثمرتان ب ر م ان غي ى    ،مل بحيرت ل      األول سمى من قب ت
 منذ عشرات السنين، وتقع في وسط القرية ويحيط بها مساحة من    بنيتوقد   .)الرامة اِلقبلية (األهالي  

والي   در بح م، 40األرض تق ن   و دون د ع ا يزي سع لم رة َدَرج   3 آالف م7تت ذه البحي اء، وله ن الم  م
ا   ونظامي ومبنية بالحجر والكلس ومحفورة في األرض         م          مغطى   قاعه شكل رق ه ال ا يبين الكلس، آم ب

)15(.  
  

 آالف  7وتقع البحيرة الثانية شـمال القرية وتسـمى البحيرة الشـمالية، حيث تبلغ سـعتها نحو              
ا هي               40 وتقدم الخدمة ألآثر من      3م  بيت بالستيكي، وهناك إمكانية لتوسيعها ألآثر من النصف عم

ه اآلن،  ستغلعلي ي    وت ي ف سقاية المواش رة ب ذه البحي ة ه م   .  القري شكل رق ين ال رة ) 16(ويب البحي
  .الشمالية
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  .وتقع وسط القرية)  اِلقبليةالرامة(الرومانية البحيرة ). 15( الشكل رقم
  

   
  

  .تم تحسينها نسبيًا بالعمل الشعبي ألهل القريةالبحيرة الشمالية بعد أن . )16(الشكل رقم 
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ّد ى أن  والب ارة، إل ن اإلش ان  م اه تتالبحيرت ط زودان بالمي ار فق ن األمط وأن األراضي  .م
ا ه   لقرية، وآل ما يحيط به     سكان ا  هي أمالك خاصة ل    هماحولالواقعة   دوائر         م ا ومسجل بال و حرم له

ر من             ذ أآث ة           100العقارية وبمعرفة جميع أهل القرية ومن د العامل رات منجزة بالي ذه البحي  سنة، وه
  . البسيطة

  

رات    و ذه البحي ن ه اه م ل المي ة       تنق ضخات آهربائي طة م رة أو بواس راطيم آبي الل خ ن خ  م
ا   أن توسيع وترميم هذه البحيرات يزيد م      ، وبين سكان القرية     صغيرة، أو بواسطة الحيوانات    ن طاقته

  : اآلتييؤدي إلىاالستيعابية من المياه و
  

  .دي، وخاصة زراعة التبغ البل%60د  تشجيع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة بحدو-1
  

  . الحيوانات من أبقار وماعزتربية زيادة -2
  

  . التقليل من الهدر الحاصل في المياه-3
  

  .المزروعة المساحة والتوسع فيلشباب في القرية، ل فرص العمل زيادة -4
  

ى        -5 اج، باإلضافة إل ادة اإلنت وفير  زيادة دخل األسرة من خالل زي اه  آلف شراء   ت ستخدمة   المي الم
  .ألغراض الزراعة

  
  تأثير إنشاء البحيرة على الجوانب االقتصادية االجتماعية لسكان قرية الشيحة -11

  

ه                 شيحة ستكون ل ة ال ة     إن إنشاء البحيرة في منطق صادية واجتماعي اة     انعكاسات اقت ى حي  عل
ذي سيؤدي                      ام وال دار الع ى م اه عل السكان من النواحي اإلنتاجية والبيئية، وذلك من خالل توفير المي

ادة الغطاء                   إلى تن  ة من خالل زي وع الزراعات المختلفة وزيادة إنتاجيتها، باإلضافة إلى تحسين البيئ
ساقط       در ت ي ين م الت ي المواس اخ وخاصة ف سين المن ى تح ة عل ات إيجابي ا انعكاس ي له اتي والت النب

  .األمطار فيها
  

  العوامل المؤثرة على المساحة الزراعية واإلنتاج 11-1
  

سبب            ة  بينت نتائج الدراس     داه االقتصادي الكامل لحد اآلن ب م يأخذ م أن آثار إنشاء البحيرة ل
ين            2008االنتهاء من إنجازها في نهاية       ذلك ب شائها، ول ة إلن ار الحقيقي اس اآلث   وهي فترة قصيرة لقي

ة         % 90.2حوالي   زارعين في القري ة     أن  من الم ساحاتهم الزراعي ر     م م تتغي رة،      ل شاء البحي نتيجة إن
ت  ا بلغ و بينم ساحاتهم نح ذين زدات م سبة ال افة  % 12ن اورة إض ي مج رائهم ألراض سبب ش ب

ا       % 9.8ألراضيهم التي يمتلكهونها، في حين بين حوالي         منهم بأن مساحات األراضي التي يمتلكونه
  .ا من قبلهمبسبب بيعهوذلك نقصت قد 

  

سبب         ا ب ي يزرعونه يل الت ة المحاص روا ترآيب م ُيغي زارعين ل م الم ا أن معظ ا آم مالئمته

ا     ة، آم ي المنطق سائدة ف ة ال روف البيئي امللظ ضهم ق دة   بع ة ع واع بزراع دة أن ضار  جدي ن الخ م

ون      آالفاصولياء ار الخاصة              .  والبندورة، باإلضافة إلى أشجار الزيت ر اآلب إن حف ة أخرى، ف من ناحي

والي        غ ح سبة تبل يلهم بن ة محاص ن إنتاجي د زاد م ة ق ة الدراس ي منطق المزارعين ف ين، %22ب  وب

ع   اإلنتاجية في أراضيهم أن% 78الغالبية العظمى من المزارعين والتي بلغت نسبتهم        سبب  لم ترتف ب

  .عدم توفر مياه الري، وسلوب التقليدي المتبع في الزراعةاستخدام األ
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   تدهور التربة وأسبابه11-2
  

ة           ة جبلي شديد في       صخرية و   نظرًا ألن القرية تقع في منطق شتاء،   هطول األمطار ال فصل ال
رض    ة تتع إن الترب تمرار ف ى       باس ون إل أ المزارع ذلك يلج راف، ل ة االنج ى حال اع إل ة إتب زراع

ا             تفادة منه اه األمطار واالس ل من انجراف       في ري المزروعات    المدرجات للسيطرة على مي والتقلي
  . النباتي الذي تسببه السيول ومايتبعه من تأثير على الغطاءالتربة

  

ز   يل عوامال وتترآ ى الت ؤدي إل دهور ت راف وت اتي  انج اء النب ة وإضعاف الغط ى الترب  إل
شتاء،             اح في ال دة الري ائر،             وانحسار غزارة األمطار وش صيف، والرعي الج  األمطار في فصل ال

ة   كان القري ا س وم به ي يق ب الت ات التحطي ي بعض    ،وعملي ي تحصل ف ق الت ى الحرائ افة إل باإلض
ان م . األحي دول رق ين ) 9(والج اء   يب ة والغط دهور الترب ول ت شيحة ح ة ال ي قري زارعين ف آراء الم
  .النباتي

  

  .في قرية الشيحةأسباب تدهور التربة  ).9 ( رقمالجدول
  

  التكرار  أسباب التدهور
)41(  %  

  48.8  20  األمطارانجراف التربة بسبب 
  48.8  20  انجراف التربة بسبب الرياح

  31.7  13  الرعي الجائر
  29.3  12  التحطيب
  4.9  2  الحرائق

       

  .بيانات المسح الميداني:      المصدر
  

   المشاآل التي يعاني منها السكان-12
  

ري وضعف        في قرية الشيحة،     السكان   المشاآل التي تواجه  ن أهم   إ   اه ال ة مي دم آفاي ل بع تتمث
ى   ر مستلزمات اإلنتاج الزراعي،     ياإلمكانات المادية وقلة األراضي الزراعية وصعوبة توف       إضافة إل

ل             ة وصعوبة التنق م  والجدول قلة المراعي ووعورة األراضي الزراعي ين   ) 10 ( رق شاآل    يب م الم أه
  . في قرية الشيحةيواجهها المزارعونالتي 

  

  .ن في قرية الشيحةأهم المشاآل التي يواجهها المزارعو). 10 ( رقمالجدول
  

  التكرار  المشكلة
)41(  %  

  92.7  38  نقص مياه الري
  75.6  31  مكانات الماليةضعف اإل

  56.1  23  قلة األراضي الزراعية
  34.1  14  تدهور األراضي الزراعية

  31.7  13  شح مياه الشرب
  31.7  13  صعوبة توفر مستلزمات اإلنتاج

  29.3  12  نقص الخدمات الصحية والمدارس
  24.4  10  صعوبات في تسويق المنتجات

  9.8  4  ليهاوعورة األراضي الزراعية وصعوبة الوصول إ
  4.9  2  قلة المراعي

  .بيانات المسح الميداني: لمصدر         ا
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   الخدمات الزراعيةمستوى  -13

  

ين    ، جيدة  المقدمة للمزارعين  البيطريالدراسة أن مستوى خدمات اإلرشاد      نتائج  بينت    وقد ب

و نهم% 37 نح اد م ري أن اإلرش ود البيط ذل جه رة ب ي  ل آبي شاآل الت ى الم رف عل ه لتع تواج

ذي           والمزارعين   ستند معالجتها بالتعاون المشترك البناء وفق مبادئ اإلرشاد الحديث ال ًا    ي ى  أساس  عل

م  واقع العمل الميداني ويالحظ في الجدول      و الحديثة بين التقنيات    الربط من  % 39إن آراء   ) 11 ( رق

اد  خدمات  الالمزارعين تشير إلى ضعف    ة لإلرش ين الجدو    المقدم ا يب شأن    الزراعي، آم م ب ل آراءه

  .التمويل والدعم الحكومي والتمويل غير الرسمي
  

  . في قرية الشيحةللمزارعين المقدمةمدى توفر الخدمات الزراعية ). 11 ( رقمالجدول
  

  %  التكرار  الخدمات الزراعية

  29.3  12  جيد
  24.4  10  وسط

  39.0  16  ضعيف
  7.3  3  اليوجد

  اإلرشاد الزراعي
  

  100.0  41  المجموع

  36.6  15  جيد
  12.2  5  وسط

  36.6  15  ضعيف
  14.6  6  اليوجد

  اإلرشاد البيطري

  100.0  41  المجموع

  4.9  2  جيد
  7.3  3  وسط

  34.1  14  ضعيف
  53.7  22  اليوجد

  التمويل الحكومي

  100.0  41  المجموع

  0.0  0  جيد
  0.0  0  وسط

  29.3  12  ضعيف
  70.7  29  اليوجد

  الدعم الحكومي

  100.0  41  مجموعال

  0.0  0  جيد
  4.9  2  وسط

  17.1  7  ضعيف
  78.0  32  اليوجد

  التمويل غير الرسمي

  100.0  41  المجموع
            

  .بيانات المسح الميداني: المصدر    
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   على سكان قرية الشيحة إنشاء البحيرةإنعكاسات -14

  

وفرة   بينت   ة      المعلومات المت زارعين وسكان القري د  أن الم ة   يهمل ى  المحافظة ب قناعة تام  عل
ي المش ل المرآز العرب ساد(روع المنجز من قب تمرار صي)أآ ى اس ا  وعل اون فيم رة والتع انة البحي
ا               نظيفة ورعاية الغراس المزروع    بإبقائها بينهم، ى محيطه اء إل ى إيصال الكهرب ا والعمل عل  ، حوله

د نحو          زارعين وسكان ال      % 71وحول هذا الموضوع فقد أآ ا في          من الم ستفيدون منه م سي ة أنه قري
قاية      ى س افة إل تيكية، إض وت البالس ي البي ضار ف رة وري الخ جار المثم يل واألش ري المحاص

ام        رة آانت محدودة       2009المواشي، وذلك خالل الموسم الزراعي لع تفادة من البحي ًا أن االس ، علم
ذي تمت        ، ولحصول تسرب المياه منها      موسم الماضي لعدم اآتمال إنشائها    في ال  في أحد الجوانب وال

ة المحافظة        ) 12(والجدول رقم   . 2008معالجته في نهاية صيف عام       يبين آراء المزارعين عن آيفي
 .البحيرة في مراحل إنجازها األخيرة) 17(رقم  آما يبين الشكل .على البحيرة في قرية الشيحة

  
  .البحيرة في قرية الشيحة على للمحافظة العمل بطريقةآراء المزارعين ). 12(رقم الجدول 

  

  التكرار  المقترح
)41(  %  

  56.1  23  عدم رمي األوساخ في البحيرة
  39.0  16  تنظيف البحيرة بشكل دائم

  29.3  12  تنظيم استثمار مياه البحيرة بشكل دائم
  22.0  9  صيانة البحيرة باستمرار

  19.5  8  إشراف جهة حكومية على البحيرة
  14.6  6  حول البحيرةعدم رعي الغراس الموجودة 

  14.6  6  تزويد البحيرة بالكهرباء
       

   .بيانات المسح الميداني:  المصدر
  
  

  .ةمراحل إنجازها األخير في البحيرة). 17( الشكل رقم
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ى    نتائج المسح الميداني  آما بينت    ى التوسع      ال أن هناك طلب متزايد عل اه نتيجة الحاجة إل مي

ة      اجة الزراعة المحمية التي تز    يل وح األفقي في زراعة المحاص    شارًا في القري إن آل      . داد انت ذلك ف ل
ذه الزراعات وأن         من المياه   مايتجمع   سد حاجة ه في البحيرة المنشأة أو في الرامات القديمة اليكفي ل

ة  سميها سكان القري اه وي ع المي رة لتجمي منتية آبي ات أس اك حاجة إضافية لعمل خزان سدود(هن ). ال
ات              % 88وع أآد   وحول هذا الموض   ذه الخزان ل ه ة مث  .من المزارعين في القرية على ضرورة إقام

ساوي                   رة بالت اه البحي وقد بينت الدراسة أيضًا أن العمل على ترميم الرامات القديمة وعملية توزيع مي
  . بين األراضي الزراعية

  
د و ع المي  ق ى توزي راف عل ى ضرورة اإلش زارعين عل ة الم د غالبي ل الجماه أآ ن قب ة م عي
سبة        %68.3 ذلك حوالي على  بلغت نسبة المزارعين الذين أآدوا      والفالحية،   ذين ال ، في حين بلغت ن

ام  ضلون قي و     يف اه نح ع المي ى توزي شرف عل شعبية آم ان ال ز اللج سبة و%. 51 مرآ رى ن ن أخ م
بوجوب إشراف جهة حكومية على توزيع المياه، في حين أن           ترى  % 19نحو  تصل إلى   المزارعين  

ذه                       منهم يرون   % 15نحو   ار أن مصادر ه اه باعتب ع المي ه اليوجد حاجة للبحث عن طرق لتوزي أن
رون ضرورة      % 34 ، آما أن هناك نحو        والتحتاج إلى أشراف أية جهة     المياه قليلة  من المزارعين ي

زارعين  يبين مقترحات ) 13(رقم والجدول  . .إيجاد قنوات أو مضخات لضخ المياه      ة   الم حول إمكاني
  .ادر المياه والحفاظ عليها لتلبية حاجات الزراعة وتوسعها في القريب العاجلزيادة مص

  
  .مقترحات المزارعين في قرية الشيحة حول مصادر المياه وطرق توزيعها). 13(رقم الجدول 

  

  التكرار  المقترح
)41(  %  

  87.8  36   عدد السدود والبحيراتزيادة
  80.5  33  توزيع مياه البحيرات بالتساوي

  68.3  28  اف الجمعية الفالحية على توزيع المياهإشر
  51.2  21  على توزيع المياه) شعبية(إشراف لجان األحياء 

  34.1  14  إيجاد قنوات أو مضخات لضخ المياه
  19.5  8  إشراف جهة حكومية على توزيع المياه

  14.6  6  مصادر المياه قليلة والحاجة للبحث عن طرق لتوزيع المياه
       

  .بيانات المسح الميداني: المصدر      
  

تحديد أماآن خاصة    يتطلب   -المزارعين  رحات  تحسب مق  - الغطاء النباتي  ولغرض تحسين 

اورة        اطق المج ي المن الرعي ف سماح ب دم ال ى ع افة إل الرعي، إض ة   لب ى إقام ل عل رة، والعم لبحي

اتي،    اء النب ادة الغط درة، وزي ي األراضي المنح درجات ف دالم و وق د نح زارعين % 54 أآ ن الم م

ى ضرورة    ة عل ي القري سكان ف ي    وال يهم وخاصة ف ي أراض ي ف ر والحراج شجير المثم ادة الت زي

الرعي، في            ،  %36.6بينما أشار نحو    األراضي المنحدرة،    اآن خاصة ب منهم إلى ضرورة تحديد أم

ى ضرورة         % 29 حين رآز أآثر من      زارعين عل المواد العضوية     من الم سميد ب م رق والجدول   . الت

  .يوضح أهم مقترحات المزارعين حول تحسين الغطاء النباتي) 14(
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  .مقترحات المزارعين في قرية الشيحة حول تحسين الغطاء النباتي). 14(رقم الجدول 
  

  التكرار  المقترح
)41(  %  

  53.7  22  زيادة التشجير المثمر والحراجي
  48.8  20  زيادة عدد البحيرات

  36.6  15  تحديد أماآن خاصة بالرعي
  29.3  12  التسميد العضوي

  19.5  8  عدم السماح بالرعي في المناطق المجاورة للبحيرة
  19.5  8  منع التحطيب بإيجاد مصادر بديلة للطاقة
  17.1  7  إقامة المدرجات في األراضي المنحدرة

  12.2  5  زيادة رقعة الغطاء النباتي
       

  .بيانات المسح الميداني:           المصدر
  
  

أن زراعة األشجار   مكافحة تدهور التربة، فقد أظهرت نتائج المسح الميداني         فيما يتعلق ب  أما    
ادة عدد           رة والحراجية آالسرو والصنوبر آمص    المثم ى زي دات رياح، وزراعة المدرجات، إضافة إل

ة            تعتبر  البحيرات،   دهور الترب ى مكافحة ت ساعد عل د   . من أهم العوامل التي ت د أآ من  % 76و نح فق
زارعين  ى ضرورةالم دد عل ادة ع رة، زي جار المثم ا األش و بينم اد نح نهم % 54 أف ىم ة عل  زراع

اح والعواصف التي                   ر الري ل من أث اح للتقلي صنوبر آمصدات ري األشجار الحراجية مثل السرو وال
إنشاء المدرجات، ونحو   إلى ضرورة   من المزارعين   % 42 نحو   أشارين  تسبب تدهور التربة، في ح    

ة د% 34 ي القري رة ف ن بحي ر م شاء أآث ى إن وا إل دول . ع م والج ات ) 15(رق م مقترح ين أه يب
  .المزارعين حول مكافحة تدهور التربة

  
  .مقترحات المزارعين في قرية الشيحة حول مكافحة تدهور التربة). 15(الجدول 

  

  التكرار  المقترح
)41(  %  

  75.6  31  األشجار المثمرةزيادة عدد 

  53.7  22  )سرو وصنوبر(حراجية آمصدات رياح زراعة األشجار ال

  41.5  17  إنشاء مدرجات 

  34.2  14  إنشاء أآثر من بحيرة في القرية
       

  .بيانات المسح الميداني:        المصدر
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  ستخدمة تقانات الري الم-15

  

ي      زارعين ف ة الم داني، أن معرف سح المي ائج الم رت نت ة أظه ة الدراس ري  منطق رق ال  بط
ه أ    % 29 نحو   بين أن فقد   .آانت متباينة ديثة  الح اد نحو           ي  منهم ليس لدي ا أف ذلك، بينم ة ب % 71معرف

ه معلومات        % 28نحو  وبأن لديه معلومات معينة عن هذا الموضوع،         من هؤالء المزارعين آان لدي
ى    ة العظم ة، إال أن الغالبي ذه     قليل ن ه ة ع ديهم خلفي ذين ل زارعين ال ن الم رقم سبتهم  الط ت ن  بلغ

زارعين   % 44آما بين نحو  .  جيدة عن طرق الري الحديثة معلوماتهمأن  أآدوا  وقد  % 72.4 من الم
م في   لديهم معلومات ومعرفة بهذه الطرق لم يوظفوها         بأن ه   % 56أن نحو    و،  عمله ا في عمل ، يطبقه

ة           في قرية الشيحة    علمًا أن جميع المزارعين      ستخدمون طريق ة ي ري الحديث الذين يستخدمون طرق ال
ة و        يبين معرف  ) 16(رقم  والجدول  . لري بالتنقيط ا ري الحديث زارعين بطرق ال سبة استخدامهم   ة الم ن

  .لها
  

مدى معرفة المزارعين في قرية الشيحة بطرق الري الحديثة ونسبة ). 16(الجدول رقم 
 استخدامها

     

  البيان  المجموع  نعم  ال
  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

100.0 41 70.7 29 29.3 12  ارع بطرق الري الحديثةمعرفة المز
100.0 41 56.1 23 43.9 18  مدى استخدام هذه الطريقة من قبل المزارع

      

  .بيانات المسح الميداني: المصدر
  

   مقترحات السكان للنهوض بالزراعة-16
  

ر  ة يعتب ل المهم ن العوام اه م وفير المي ةت ة الزراعي ة التنمي ية لعملي ستدامة واألساس  الم
ى افة إل زارعين  باإلض روض للم سهيل الق وفير ت ة وت ائن واآلالت الحديث اج و المك ستلزمات اإلنت م

رى     ي األخ اوني ه ل التع شجيع العم رق وت ة الط ضرورية وإقام ن العناصر الال ة م وض لمهم لنه
م            ين آراء ومقترحات ال     ) 17(بالزراعة، إضافة إلى تبني التقانات الحديثة، والجدول رق زارعين  يب م

  .حول متطلبات النهوض بالزراعة في قرية الشيحة
  

  .مقترحات المزارعين في قرية الشيحة للنهوض بالزراعة). 17 ( رقمالجدول
  

  التكرار  المقترح
)41(  %  

  70.7  29  بناء سدود وبحيرات لتجميع مياه األمطار
  70.7  29  ضرورة توفير مصادر لمياه الري
  61.0  25  زراعية وتوفيرهاتسهيل الحصول على القروض ال

  53.7  22  توفير اآلليات الستصالح األراضي
  46.3  19  إقامة مشاريع استثمارية للقضاء على البطالة

  36.6  15  توفير مستلزمات اإلنتاج الضرورية
  26.8  11  فتح طرق زراعية

  14.6  6  تشجيع العمل التعاوني
       

  .بيانات المسح الميداني:  المصدر      
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  االستنتاجات والتوصيات -17
  

   االستنتاجات 17-1
  

ن     -1 دًا م ة واح ار بمثاب اه األمط زن مي ع وخ شيحة لتجمي ة ال ي قري رة ف شاء بحي شروع إن ر م  يعتب
ة              ة واألراضي القاحل اطق الجاف ساد (مشاريع المرآز العربي لدراسات المن ذ   وتعكس ) أآ  التنفي

ر المس    . الواقعي لبرنامج حصاد المياه    ذا المشروع عن جدوى             وقد عّب ون من ه تفيدون الحقيقي
ل                 ة، ويمث اتهم المختلف المشروع وأهميته لحياتهم في توفير المياه الكافية ألغراض ري مزروع

اً          ه نموذج شابهة ل شاريع الم ة          هذا المشروع والم اون مع الجهات الممّول ة    ( للتع ة األلماني الوآال
  .)GTZللتعاون الفني 

  

اتمت -2 ن مي تفادة م رة  االس ي المراحل األخي رة ف ام ه البحي ل2008من ع ا بالكام ل إنجازه ،  وقب
  .األمر الذي يؤآد أهميتها والحاجة إلى مياهها

  

ع ا      -3 زارعين للتوس شجيع الم ى ت رة عل ذه البحي شاء ه ساعد إن ة    سي اتهم التقليدي ي زراع ي ف  ألفق
و     والبيوت البالستيكية  ة وحدة    ، إضافة إلى أنها ستساهم في تحقيق التوسع العم ادة إنتاجي دي بزي

ة احتياجات                 ة لتغطي ة المختلف المساحة الزراعية وذلك لتوفر الماء وعلى مدار المواسم الزراعي
  .المحاصيل المتنوعة

  

ى نحو        المتوقعة  أّن الزيادة   من خالل حساب األرباح االقتصادية،       تضحا -4 في اإليرادات ستصل إل
صاد       وبذلك،   33% ديًال اقت رة ب ى              ستكون البحي ة مع محاوالت الحصول عل بًا بالمقارن يًا مناس

  .بواسطة النقل بالصهاريجأو المياه من اآلبار االرتوازية 
  

رة    إ -5 شاء البحي ن إن صادي م ردود االقت ادة الم اه  ن زي رة المي ى  ووف يؤدي إل ي س زارعين تبن الم
  .للمياه فاءة التي تحقق استخدامًا أآثر آو )بالتنقيطوالري بالرش (تقنيات الري الحديثة ل

  

د -6 داني   تؤآ سح المي ائج الم ة      أنت ى القري ة إل دمات المقدم ستوى الخ ق  ّن م دة ووف ات جي إمكاني

ة،  سات الحكومي وب  و المؤس ن المطل زم ي  تعزي اد الزراع ة دور اإلرش دات وخاص  الوح

رات التخصصية   اءات والخب شيحة بالكف ة ال ا قري ة ومنه رى الريفي ي الق شرة ف ادية المنت اإلرش

د ى به ة إل ة الزراعي ائج البحوث العلمي ل نت زارعين، ف نق ول الم ى التوصيات وحق د عل التأآي

ات          لالعلمية   و     خالل كميات األسمدة العضوية والكيماوية ومواعيد إضافتها إلى النب  مراحل النم

ة  ات للترب ، إضافة إلى ضرورة إجراء فحوص      المختلفة وحسب توفر مستويات المياه      الزراعي

  . إلى العناصر الغذائية المطلوبةن حاجتهالغرض التأآد م
  

د                التقديم   -7 خدمات البيطرية والحفاظ على سالمة قطعان الحيوانات الزراعية من األمراض التي ق
  .تسبب خسائر اقتصادية في حال انتشار إصابة وبائية معينة

  

ستقبل    جزء من محمية طبيعية سيؤدي    آ الشيحةومصياف  منطقة  أجزاء من    العتبارنظرًا   -8  في الم
ة        بإلى الحفاظ على التنوع الحيوي ومصادره الوراثية، و         مجاالً ذلك يمكن أن تصبح هذه المنطق

  .خصبًا إلجراء الدراسات والبحوث العلمية
  

رات            -9 شاء بحي اه وإن صاد المي شاريع ح ة م إن إقام ة، ف اه الجوفي ستقبلية للمي ة الم رًا لألهمي  نظ
ساهم         لتجميعها وخزنها وتحقيق العدالة      والكفاءة في استخدامها في عمليات اإلنتاج الزراعي سي

  .المياه وعدم استنزافهاهذه في الحفاظ على 
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    التوصيات17-2
  
ى ضوء التعليمات                       -1 ة وعل ضوابط المتبع ة وفق ال تنظيم توزيع مياه الري من قبل الجهات المعني

 . إنشاء هذه البحيرةمناعية  االقتصادية واالجتماالستفادةالخاصة بهذا الشأن، بهدف تحقيق 
  
ديمتين      -2 رتين ق رميم بحي سين وت ي تح زارعين ف ساعدة الم ة م ة إمكاني شيحة بدراس ة ال ام بلدي قي

 .في القرية) الرومانية والشمالية(
  
ون     -3 رز والزيت اح والك وز والتف ل الج رة مث جار المثم ة باألش ساحة األراضي المزروع ادة م زي

ات ال   ساعدة الجه الل م ن خ ا، م ة،    وغيره ي القري ة ف وزارة الزراع ة ل ادية التابع ة واإلرش فني
 .وتوفير أصناف مالئمة للبيئة والظروف المناخية وتزويد المزارعين بالغراس المطلوبة منها

  
ة المضافة                 -4 سمادية الكيماوي تدخل الجهات الفنية في المنطقة إلعداد توصيات لتحديد الجرعات ال

ة ف         ذلك     لمحاصيل الحبوب في الزراعة المطري شيحة، وآ ة ال ة   ي قري المضافة  األسمدة الحيواني
 . التربةتحاليلالبندورة في البيوت البالستيكية من خالل إجراء محصول إلى 

  
زال             ةإعاد -5 اء الي يما وأن البن ا مؤسسة اإلسكان العسكري، الس رة التي أنجزته  تفعيل نشاط المبق

 . بقرة15موجودًا وبحالة جيدة ويتسع لتربية 
  
 من خالل   هاهمية الالزمة للمرأة في العملية اإلنتاجية والتعليمية، وتطوير وتنمية قدرات         إعطاء األ  -6

 .مشارآة المنظمات الشعبية، منظمات غير حكومية، وجمعيات أهلية وغيرها
  
ة           -7 ساد (قيام المرآز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحل ة     ) أآ باالستمرار في إقام

ة           المشاريع التي تساهم   رى     في حصاد األمطار، بهدف تحسين األنشطة الزراعية اإلنتاجي في الق
  .التي تحتاج إليها
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  المراجــع
  
  

  

ة  – 1 صادية واالجتماعي ة االقت صحر /  الدراس ة الت شروع مكافح ات  / م ي لدراس ز العرب المرآ
ة  ة واألراضي القاحل اطق الجاف ساد ( المن روة الحيواني–) أآ ة والث وارد  وزارة الزراع ة والم

  .   2008آانون األول ) والية شمال آردفان ( الطبيعية والري 
  
ب        – 2 ة أدل ي محافظ ة ف ة الريفي شروع التنمي ة م ة لمنطق صادية واجتماعي ة اقت وريا (  دراس ) س

  .2008دمشق ) أآساد ( المرآز العربي 
  
ة ، المرآز              – 3 ة محكم ساد   (  العربي     المجلة العربية للبيئات الجافة ، مجلة دورية علمي د  ) أآ المجل

  .2006 آذار  العدد التجريبي،األول،
  
 المرآز العربي   -  البادية السورية  – مشروع مراقبة التصحر ومكافحته في جبل البشري          دراسة – 4

ة    ي القاحل ة واألراض اطق الجاف ات المن ساد ( لدراس ة  –) أآ ع وزارة الزراع اون م  بالتع
اون الفني   األلمواإلصالح الزراعي والوآالة  ة للتع شعار عن     )  GTZ(اني ة لالست ة العام والهيئ

  .2006دمشق  (GORS)بعد 
  
شروع   – 5 ة م ه دراس صحر ومكافحت ة الت ة  مراقب ة األردني ي البادي َصره َحْبَص( ف ز ) ا وال المرآ

ساد (لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة      العربي   اون مع وزارة الزراعة في         ) أآ بالتع
  .2007 دمشق -ردنية الهاشميةالمملكة األ
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  المالحــــــــــــــــــق
  



  استمارة بحث اقتصادي واجتماعي

  
  
  

    استمارة خاصة                
  

  االجتماعية وبالدراسة االقتصادية 
  إنشاء البحيرات الجبلية على السكان المحليين حول تأثير

  في
   حماة محافظة– منطقة مصياف –قرية الشيحة 

  في الجمهورية العربية السورية
  
  

  
  
  2009:      /      /التاريخ: ..........          ستمارة رقما

  
    ....................................... :  أسم المدقق: ...........................................اسم جامع البيانات
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  استمارة بحث اقتصادي واجتماعي

  
  .................)عدد أفراد األسرة : (ع ــــــــــــــ وأفراد أسرته والمقيمون معهالمزار: أوًال                      

  )المبالغ بالليرة السورية(
  
  
 رقم

  
  

اسم 
 الفرد

  
عالقته برب 
 األسرة

  
  الجنس

   ذآر1
  أنثى2

  
  العمر

)سنة(

  
الحالة 
  التعليمية

 

  
الحالة 

 الدراسية 

  
الحالة 
  االجتماعية

 

  
الخبرة 

الزراعية 
 )سنة(

  
الحالة 
  الصحية

 

  
نوع 
 المرض

  
النشاط 
  الرئيسي

 

  
  

  النشاط الثانوي
 

  
  

  تبعية العمل
 

  
الدخل 

السنوي 
من 

النشاط 
 الرئيسي

  
الدخل  

من 
النشاط 
  الثانوي

 

  
إجمالي 
الدخل 
  السنوي

 

  
  

 مكان العمل الثانوي

النشاط 
  الثانوي

   دائم1
   موسمي2
 )عدد األيام (

  ويالثان الرئيسي                        
   أّمي1     

   ابتدائي2
   إعدادي3
   ثانوي4
   جامعي5
  عليا6

   مستمر1
  منقطع2

   طفل1
   عازب2
   متزوج3
   مطّلق4
  أرمل5

   سليم1 
   مريض2
  معاق3

   زراعي1 
   رعوي2
   موظف3
   حرفي4
  .. أخرى5

......... 

   زراعي1
   رعوي2
   موظف3
   حرفي4
 ....... أخرى 5

   رب عمل1
   شريك2
    يعمل بأجر3
دى  4 ل ل  يعم

  األسرة
 .... أخرى5

      

                        رب األسرة  1

2                          

3                          

4                          

5                          

6                          

7                          

8                          

9                          

10                          

11                          

12                          

13                          

14                           
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  األراضي الزراعية الخاصة بالمزارع: ثانيًا
  :عدد القطع ـــــــــــ . المساحة الزراعية اإلجمالية ــــــــــ دونم

بعد األرض  متوسط )الري(مصدر المياه  إنتاجية التربة مصدر الحيازة طعةمساحة الق النمط الزراعي للقطعة رقم القطعة
 الزراعية عن

 المحاصيل المزروعة

   بعلي1 
   مروي2
   ري تكميلي3
   رعوية4
 

  )دونم(
 

   ورثة1
   مشتراة2
   مستأجرة3
   وضع اليد4
 ..... أخرى5

   جيدة1
   ضعيفة2
   وعرة-3
 

   األمطار1
   آبار ارتوازية2
   مياه منقولة3
   مياه مخزونة4
 ........ أخرى 5

 المساحة التي
تزرع سنويًا 

  )دونم(
  
  
 

السكن 
 )م(

 البحيرة
 )م(

  حقلية
محاصيل، (

حبوب، أعالف 
 )الخ..

  خضراوات
 

 أشجار فاآهة

             
             
             
             
             
             

  
  :الدورات الزراعية: ثالثًا

  السنة الثانية ألولىالسنة ا
 

  أو بور المحصول الثاني المحصول األول  أو بور المحصول الثاني المحصول األول
      :قمح
      :شعير

      :خضراوات
      :تبغ
       : ......................آخر
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  )يمكن الجواب بأآثر من خيار واحد: (السكن والخدمات: رابعًا
ساحة   الملكيةنوع نوع المسكن م

سكن  ال
 2م

دد  ع
 الغرف

صرف   نوع المطبخ لوب ال أس
 الصحي

تخلص  الحظائر اإلنارة والطاقة مصدر ماء الشرب ة ال آيفي
 من القمامة

وفر  ت
 المدارس 

دمات  الخ
 الصحية

 مالحظات

   مشفى1  ابتدائية1 حيل تر1  منفصلة عن السكن1  الشبكة العامة1  الشبكة العامة1  صرف صحي نظامي1  خاص1    خاص1  اسمنت1
   مستوصف2  اعدادية2  حرق2  ضمن المسكن2  مولد محلي2  بئر مع مضخة2  جورة فنية2  مشترك2    إيجار2  حجر2
   عيادة-3  ثانوية3 ... أخرى3  ال توجد3  غاز3  بئر دون مضخة  3  مجاري مكشوفة3  ال يوجد3   ... أخرى3  طين3
   صيدلية4  ال يوجد4    آاز4  سيارة بخزان4  ال يوجد4     .... آخر4
   ال توجد5     حطب5  نبع أو نهر5      
      .... أخرى6  مياه األمطار6      
ع   7       ائي لتجمي زان م خ

 مياه األمطار أو الثلوج 
      

         شراء8      
       ... أخرى9      
  
  
 

            

  
  ):يذآر العدد(ية التي تملكها األسرة السلع الكمال: خامسًا

حن  ملّون /تلفزيون عادي ص
 فضائي

از  راديو فيديو جه
 تكييف

ة  مروح
 آهربائية

د  موقد غاز مجمدة براد موق
 آهربائي

ّسالة  غ
 آهربائية

 ........أخرى حاسب آلي تليفون سّخان ماء

  
 

              

  
  ):يذآر العدد(األسرة وسائل االنتقال واآلليات التي تملكها : سادسًا
  سيارة خزان شاحنة آبيرة سيارة بيك اب سيارة سياحية

 صهريج
خزان مقطور 
 أو محمول

  محراث جرار دراجة نارية
  )خيار أو أآثر(
  
  

آليات زراعية  أخرى 
 )خيار أو أآثر(

حيوانات 
 رآوب وجر

 ....أخرى 

 
 

   قرص1      
   قالب2
   حفار3
   بلدي4
 

   حصادة1
   بذارة 2
   ....رى  أخ3
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  :المواشي والدواجن واألعالف: سابعًا

 مالحظات األمراض المنتشرة درجة توفر الرعاية البيطرية الدواجن األخرى عدد الدجاج عدد األغنام عدد الماعز  عدد األبقار 
  ____ إناث 1 

 ____ ذآور 2
  ____ إناث 1
 ____ ذآور 2

  ____ إناث 1
 ____ ذآور 2

   جيدة1  
   وسط2
  توجد ال 3
 

   أبقار1
   ماعز2
   أغنام3
  دجاج4

 

  
  

            

  
  المجموع

             

  
  :توزيع األعمال المزرعية بين األسرة والعمالة المستأجرة" ثامنًا

   
 العملية اإلنتاجية

   يوجد1
  ال يوجد2

 مالحظات درجة استخدام العمالة المستأجرة درجة مشارآة األسرة عدد أيام العمل

  %أنثى  %ذآر  %أنثى  %ذآر      إنتاج نباتي
        تحضير وإزالة الحجارة 
        حراثة 
        بذار 
        ري 
        تسميد 
        تعشيب وعزق 
        وقاية 
        حصاد 
        درس 
         تذرية 
         قطاف 
        نقل 
        تسويق 

  
  
  

  
 إنتاج حيواني

  
 ملية اإلنتاجيةالع

   يوجد1
  ال يوجد2

عدد أيام 
 العمل

 مالحظات درجة استخدام العمالة المستأجرة درجة مشارآة األسرة
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  %أنثى  %ذآر  %أنثى  %ذآر      
         رعي 
         تعليف 
         حلب 
         تصنيع 
         تسويق 

  
  ):الكمية للدونم في الموسم: (أنواع وآمية األسمدة المستخدمة للمحاصيل: تاسعًا
 األسمدة الكيميائية األسمدة العضوية المحصول

 ...................... ...................... ...................... خليط من آل روث دواجن روث أغنام روث ماعز روث األبقار 
1-...........    
 

        

2-............   
 

        

3-.... ........  
 

        

4-............   
  
  
  
  
  
  
  
  
 

        

  :ج المحاصيل تكاليف إنتا: عاشرًا
  ليرة سورية: ةدونم                                   التكلف: المساحة

التكاليف مجموع  عبواتمياه مواد   ادسمبذورمجموع تسويقدراس  حصاد وقايةتعشيب   ري بذار  حراثة تحضيرالمساحة المحصول
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 العمليات  وتذرية وعزق
)1(  

 المستلزمات  ري مكافحة
)2( 

  الكلية
 )1+2 ( 

                   
                   
                   
                   
                   
                   

  
  : ) للعام األخير (اإلنتاج النباتي تسويق : أحد عشر

  )السوريةبالليرات (
    أخرى االستهالك المنزلي التسويق

 المحصول
اإلنتاج 
الكلي 

 )الوحدة(
  الكمية

 )الوحدة(
سعر 
 الوحدة

نظام  القيمة
 التسويق

  الكمية
 )الوحدة(

سعر 
 الوحدة

  الكمية القيمة
 )الوحدة(

سعر 
 الوحدة

 القيمة الكلية القيمة

         مباشر1     

         وسيط2     

         حكومة3     

        ... أخرى4     

             

             

             

  :  وتكاليفها الحيوانيمستلزمات اإلنتاج:  ثاني عشر
  )بالليرات السورية(

 األعالف المصدر

  عام
)1(  

  من
  السوق

  ذاتي
  

الكمية 
 بالطن

  السعر
 طن/ليرة

القيمة 
 الكلية

مصدر ماء 
 السقاية

  
 التكلفة

عدد أيام  لعدد العما العمالة مالحظات
 العمل

األجر 
 اليومي

الي  إجم
 األجور

 مالحظات
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)2(  )3(  

   شعير1
   مخلفات زراعية2
   علف مرآز3
   مراعي طبيعية4
   أدوية بيطرية-5
 ......... أخرى6

   الشبكة العامة1      
   بئر مع مضخة2
   بئر دون مضخة3
   سيارة بخزان4
   نبع أو نهر5
   مياه األمطار6
  شراء7

   دائمة1  

   موسمية2

  مؤقتة3

     

  
   :)للعام األخير  (اإلنتاج الحيوانيتسويق : ثالث عشر

  )بالليرات السورية(
  

 المنتجات
الكمية الكلية 

 عدد/آغ/رأس
   )الخ ...هدايا، زآاة،( أخرى  االستهالك المنزلي التسويق

 مالحظات
  الكمية  

 )وحدة(
  الكمية القيمة السعر

 )وحدة(
  القيمة السعر

 
  الكمية

 )وحدة(
 السعر
 

 القيمة

  
 القيمة الكلية

 

             خراف/ جدايا1
              عجول2
              حليب طازج3
              لبن4
              جبن5
              سمن6
              صوف7
              شعر8
              مخلفات حيوانية9

              دواجن10
              بيض11
             ......... أخرى12

  
  : بعد إنشاء البحيرة التغيرات الحقلية والبيئية: رابع عشر

  ى أخر5     شح المياه4   التدهور3   البيع2   اإلرث1    ؟ لماذا   نعم1   ال2  هل نقصت المساحات التي آنت تزرعها ؟  -1
  

   أخرى5    لشراآة ا4  التوسع 3  الشراء 2  اإلرث 1    ؟ لماذا   نعم1   ال2  هل زادت المساحات التي آنت تزرعها؟-2
  

   أخرى3  الربح2   التعود  1  لماذا؟   نعم1  هل ما زلت تزرع نفس المحاصيل التي آنت تزرعها سابقًا؟-3
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  استمارة بحث اقتصادي واجتماعي

  ..  أخرى4   نقص التمويل3  عدم وجود العمالة 2   الخسارة1  لماذا؟   ال2
     

  ...................................  ........................................................................................؟ نعم    ما مقدار هذه الزيادة1     هل زادت إنتاجية الدونم؟-4
    

 ...............................................  .............................................................................................؟ ال     لماذا2 
  

    ................................................................................................................؟ لماذا   نعم1           ال أعرف    3   ال2     هل تدهورت التربة التي تزرعها؟-5
  

  ......................................................................................وغير ذلك .....   ي انحسار الغطاء النبات      ........تملح التربة      ........انجراف التربة    ما هي أنواع التدهور الحاصل؟-6
  

  حرائق 6    انجراف التربة بسبب الرياح5   انجراف التربة بسبب المياه4   التحطيب3   الرعي الجائر2   قلة األمطار1 )ربما أآثر من إجابة( ما هي أسباب التدهور -7
  

         ضعيفة 3    متوسطة 2  جيدة 1 ؟آفاية مياه البحيرة التي تدخل مزرعتك ما مدى -8
  

  :المشكالت التي تعاني منها المنطقة: خامس عشر
شح  مياه  شح مياه الشرب

 الزراعة
ضعف اإلمكانات  نقص العمالة

 المالية
صعوبات  ضعف المراعي

 التسويق
قلة األراضي 

 راعيةالز
تدهور األراضي 

 الزراعية
نقص الخدمات  

 صحة/مدارس
صعوبة توفر 
 مستلزمات اإلنتاج

   أخرى
  المشكلة

            
  
  
  
  
  
  
  

  :توفر الخدمات الزراعية: سادس عشر
 مالحظات  ال توجد  ضعيفة  وسط جيدة الخدمة

        إرشاد زراعي وعدد الزيارات في العام -1
        العام إرشاد بيطري وعدد الزيارات في-2
        تمويل حكومي-3
       حكومي دعم -4
       تمويل غير رسمي -5
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       ............... أخرى-6
  

  :إنشاء البحيرات اآلراء ومقترحات حول : سابع عشر
هل تستفيد من إنشاء هذه البحيرة 

 وآيف؟
ما رأيك بإنشاء 

 البحيرة
آيف تعمل للحفاظ على هذه 

  البحيرة ؟
     

  :ال    :نعم  

ما هي مقترحاتك حول مصادر 
    المياه؟ وطرق توزيعها

ما هي مقترحاتك حول تحسين  ما هي مقترحاتك حول استثمار البحيرة؟
 الغطاء النباتي

ما هي مقترحاتك حول مكافحة 
 تدهور التربة؟

   

1-   
2-   
3-   
  

1-  
2-  
3-  

  1- 
2- 
3- 

1- 
2- 
3- 

1- 
2- 
3- 

1- 
2- 
3- 

  
  :الري الحديث: ثامن عشر

  
            )الري بالرذاذ، أخرى الري بالتنقيط،  ( معرفة بطرق الري الحديث لديك هل -1

 
      معلومات جيدة-3    معلومات قليلة-2    ال-1 
 .   إذا آانت لديك معرفة، هل تستخدم أي من طرق الري الحديث-2
                نعم-2    ال-1 
 ي الطرق؟ إذا آانت اإلجابة بنعم، أ-3
     أخرى-3    بالرش-2    بالتنقيط-1 

  
  :الهجرة والوالدات والوفيات: تاسع عشر
الوفيات خالل  مدة الهجرة سبب الهجرة اتجاه الهجرة عدد المهاجرين

 العام الماضي
المواليد خالل العام  عمر المتوفي

 الماضي
 مالحظات حالة المولود

  
 

        

  
 

        

  
  ؟هستثمار ففي أي من المشاريع ترغب با،ر لديك مبلغ من المالإذا توف: عشرون 
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         1-........................................................................................................................................................................  
          2-.........................................................................................................................................................................  
          3-.....................................................................................................................................................................  
  ؟ المنطقة هذهبالزراعة فيلنهوض ما هي مقترحاتك ل:   وعشرونواحد

          1-.........................................................................................................................................................................  
          2-.........................................................................................................................................................................  

          3-.........................................................................................................................................................................  
          4-.........................................................................................................................................................................  
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