
 ((هـ1437زراعية للعام للجغرافيا ال 14مجيع املناقشات الـ هنا ))

 انقش أ مه وأ برز العوامل املؤثرة عىل الزراعة ؟ / 1س 

  العوامل الطبيعية -1

 العوامل الاقتصادية  -2

 العوامل الس ياس ية    -3

 حدد مفهوم الزراعة مع مناقشة نشأ ة مراكز الزراعة ال وىل يف العامل وأ راء العلامء يف ذكل ؟ /2س 

 : : التعريف وحتديد املفهوم جغرافية الزراعة

 ما يه الزراعة ؟

 تتـا  : الزراعة ،  ، العـف  احملاصـيل وررييـة اويـواانت واجواجـو لتـوفغ ال   يـة يه النشاط املوجـ  إن

 اخليوط النس يجية. عندما تفكر ابلزراعة علينا أ ن تضع يف اعتباران املواد الغ ائية للبرشية )لساكن العامل(. 

  يف الوإايت املتحدة ال مريكية مثف تس هتكل مبارشة مـو  املنتجةعلام يأ ن حنوا مو تصف لك احملاصيل

، ييامن النصـف ال رـر يمـدم علفـا للانيـواانت واجواجـو مـو أ جـل اوصـوب عـىل اوليـ   قبل البرش

 ومش تمات  البيض واللانم

  ليست قضية التعريف يف اجلغرافيا قضية سهةل، وه ه حميمة يلمسها اجلغرايف ويرتدد صداها يف كثـغ

 ع اجلغرافيا عند حماوةل وضع تعريفات لها. مو فرو

  ،بـراز زوااي الاهـامتم ن هنـام مـو وابلرمغ مو الاهامتم مبوضـوع التعريـف لتحديـد ان ـار البانـب وان فـان

يزاي  يومـان ) أ ن التسـميات والتعريفـات إ ضـره لهـا  يـرون Isaia Bowman)اجلغرافيني أ مثاب ان

 سوى تنظمي اجراسة يف املدارس واجلامعات ووضع املناجه و رق تدريسها اخلاصة؟ 

 تعريفات يعض اجلغرافيني : 

  يــرى بــرانردBernard  أ ن جغرافيــة الزراعــة تضــم علمــة الزراعــة واجلغرافيــا ويــرفض ادعــاءات لك مــو

ىل اجلغرافيـا عـىل عكـى مـا يـرى فريدريك وهترن وشلورر اذليو يـرون أ   ن جغرافيـة الزراعـة تن ـة فمـىل ان

 برانرد.

  ميزي فورشFaucher   تتـا  ووسـائل يني معل الزارع واجلغرايف ، فالزارع هيـ  يبانـب ال حـواب الفنيـة لفن

تتـا  ذامتـا ، وهيـ  يطبيعـة املنتجـات  تتـا  اتتباهـا أ كـ  مـو معليـة اإن حتسين ، ييامن يويل اجلغرايف تتـا  اإن

 و ريمة معيشة الزارع وسامت املنا ق الريفية وتطور مظهرها.

  أ كد أ وررمباOttremba  أ ن ال رضية املشرتكة يني اجلغرافيا الزراعيـة والاقتصـادايت ريبـغة، حيـب لـيى

 هنام رضورة لرمس حدود فاصةل يني اجلغرافيا الزراعية واجلغرافيا الاقتصادية. 

 



  حــدد ويبــلWaibel   ثفثــة جواتــ  ررركــز عل ــا ومتــ  جلــا دراســة اجلغرافيــا الزراعيــة ويه : اجلاتــ

ــــا  ) ــــي( Statiticalاإنحص ــــ  البي ــــة  Ecological)) واجلات ــــىل الفراس ــــد ع ــــ  اذلمت يع  واجلات

((Physiognomic .ودقة املفحظة 

 فبعضهو أ كد عـىل أ ن اجلغرافيـا الزراعيـة تـدرس  تعددت أ راء اجلغرافيني حوب تعريف جغرافية الزراعة ،

 أ هنا تدرس الارتففات املاكتية للزراعة.  ، والبعض ال رر يرىتوزيع النشاط الزراعة عىل سطح ال ره 

 

 انقش عفقة جغرافية الزراعة يفرع اجلغرافيا ويعض العلوم ال ررى؟ /3س 

  -وت رير مهنا التايل : ال ررى يغالبية علوم اجلغرافيا ريبغة اجلغرافيا الزراعية لها عفقة

 : رشح  بيعـة ال حـداا التارةيـة وييـان عفقهتـا ابلظـرو   عفقة جغرافية الزراعـة ابجلغرافيـا التارةيـة

تتا  الزراعة.   الطبيعية تتيح لنا فرصة وتعطينا صورا واحضة ملا اكن علي  اإن

 : كتفضيل السـاكن لـبعض املنتجـات الزراعيـة يكـون دافعـا  عفقة جغرافية الزراعة ابجلغرافيا الاجامتعية

أ ساس يا لزايدة اتتا  ذكل احملصوب. وحىت فـ  يتعلـق يف عـزو  يعـض ات عـات البرشـية عـو اسـ هتفم 

 اتتا  معني يكون سببا يف اهامب زراعة تكل الغةل. 

 : واملشـالك العامليـة املـرتبىل ينـوا   بيعة العفقات اجولية  عفقة جغرافية الزراعة ابجلغرافيا الس ياس ية

ضافة إنهت  ا  س ياسات زراعية اكل مو الغ ا .اقتصادية والتأ ثغ يف يناء العفقات الس ياس ية  ان
 

 وحض أ مه اخلصائص املتعلمة بزراعة حماصيل اوبوب يف العامل؟/ 4س 

ىل ) رصائص اوبوب ( :  ررجع أ مهية اوبوب وأ س باب الاعامتد عل ا ان

  ن ل ا.ان   اإننسان البدا  اكن قد تعود عىل مجيع أ صنا  قدمية تن ة ان

 .ت  مو السهل مجع اوبوب ورزهنا   ان

  حتتومت اوبوب عىل املواد الكريوهيدراتية اليت تعطـة سـعرات حراريـة ، كـام حتتـومت عـىل التوتينـات

نسان أ كـ  مـو أ مت ويعض الفيتامينات واجهون واملعادن ، ذلا فانن اوبوب مبفردها تعد   اًء اك فيًا لفن

  توع أ رر مو احملاصيل.

  تتـا  ريبـغة جـدًا ذا ما قورتت بمكية اوبوب الصغغة اليت تب ر ، مبعىن أ ن نس بة اإن تتاجًا ريبغًا ان تعطة ان

ذا ما قورتت مبا زرع.   ان

 .إ جمهودًا قليًف   إ تتطل  زراعة اوبوب ان

  حبيـب يسـ تطيع الرعـاة زراعهتـا قبـل حتـرىلهم انىل رسعة منو يعض أ تـواع اوبـوب مـو الممـح والشـعغ

  منا ق رعوية أ ررى وعند العودة جتىن.



  ميكو أ ن رزرع اوبوب يف منا ق ذات ظرو  ييئية خمتلفة مو حيب اورارة والرتيـة واملطـر ، ولك

  ه ه عوامل تساعد عىل اتساع تطاق زراعهتا.

 .سهوةل جين احملاصيل  

  يواانت وصنع السفب ويناء البيوت.ميكو اس تخدام المش يف تغ ية او  

 .ميكو رعة اويواانت عىل النبااتت الصغغة ك عف  ررضاء  

  ىل املسـاحة حماصيل اوبوب الرئيسة ومساحامتا املزروعة )مليون هكتـار( ونسـ بة مسـاحة احملصـوب ان

 اللكية حملاصيل اوبوب.
 

 وأ يعادها ؟مشلكة اجلوع يف العامل مع اإنشارة انىل مظاهرها  انقش/ 5س 

مشلكة اجلوع يه قامس مشرتم يني معظم اجوب النامية ومو ييهنا  البية اجوب اإنسفمية، ومو أ مه مظاهر 

 ه ه املشلكة يف يدلان العامل اإنسفيم ما ييل:

مليون نسمة، أ مت حنو تصف عدد املسلمني يتكل اجوب إ حيصلون  400-300يوجد عدد يرتاوح ما يني  .1

إ عىل المل   يل مو الطعام ويتعرضون دامئًا للمجاعة، وخاصة يف اجوب ال فريمية.ان

 يتسب  النمص يف التغ ية يف وفاة عدد ريبغ مو ال  فاب املسلمني  بمًا لفنحصاءات والبياانت اجولية. .2

 اليت املعاانة الشديدة اليت يعيش ف ا عدد مو البدلان اإنسفمية مو انحية النمص يف الغ اء، وخاصة تكل .3

 تتعره للكوارا الطبيعية اكجلفا  والفيضاانت.

اإنسفمية يف مزياتيامتا نس بة ريبغة مو اجخل الو ين إس تغاد الطعام مو تتانمل حكومات معظم اجوب  .4

 اخلار .

 عو العوامل املؤثرة يف ال سامم؟ حتدا/ 6س

 عوامل تؤثر يف حرفة صيد ال سامم مهنا :

 الظرو  الطبيعية. أ وًإ :

 -1تؤثر يف حرفة صيد ال سامم مهنا: الظرو  الطبيعية املؤثرة يف ال سامم ميكو الموب أ ن هنام عوامل و 

فصوب  .6الرواس  الهنرية.  .5حركة املياه.  .4أ شاكب السواحل.  .3املياه الضحةل.  .2الضوء واورارة. 

 رصائص املنا ق اتاورة. .7الس نة. 

 



 وتتأ ثر حرفة صيد ال سامم بشلك عام مبجموعة مو العوامل البرشية مهنا : -: العوامل البرشية اثتيًا :

 جحم الساكن وعادمتم. .1

 التمدم العلمة والتكنولويج. .2

 وسائل املواصفت واإتصاب. .3

 أ سعار اللانوم. .4

 اإتفاقات اجولية. .5

 اوروب واملشالك الس ياس ية. .6

 أ مناط وأ تظمة الزراعة يف العامل مع رشهحا؟ عدد/ 7س

اذلمت اه    Reed))لمد درس كثغ مو اجلغرافيني أ ثر مظاهر السطح يف أ مناط الزراعة ، ومو هؤإء ريد •

ابلعفقة يني السهوب اليت شلكها اجلليد ويني احملاصيل الزراعية. ك كل قام اجلغرافيون الفرنس يون يدراسة 

فمد اه  يدراسة رريية املاش ية يف   Wier))ال ودية اجلبلية املعمدة يف جباب ال ل ، أ ما ويرأ مناط الزراعة يف 

ىل دراسة أ مناط الزراعة يف وحدات فزييوضرافية  • .ال ودية اجلبلية ىل جات  هؤإء ماب يعض اجلغرافيني ان ان

ة تطاقات اس تخدام الذلان قاما يدراس  Torbert))و توربرت  Colby))صغغة و مو يني هؤإء ريوليب

 .ال ره يف اجالات املروحية يف وإية اكليفورتيا ال مريكية

 أ مناط وأ تظمة الرعة يف العامل مع رشهحا؟ دعد/ 8س

  صور حرفة الرعة وأ مناط رريية اويوان

  أ وًإ: الرعة التمليدمت:

  الزراعـة جلـا تظـرًا هناكل يعض املساحات الواسعة يف ريرتنا ال رضية تمل ف ا ال عشاب ويصع  قيـام

لندرة ال مطار وعدم وجود مياه سطانية او برودة اجلو مما يـنعكى عـىل قفـ فصـل ال ـو أ و وعـورة 

  السطح بسب  ك ة الصخور أ و  ويوضرافية املنطمة.

  ـية الــيت  ــارس الرعــة التمليــدمت، وميتــاز منــىل الاتتفــاع ابويــوان تســود البــداوة يف ات عــات البرشـ

اتية ابلتخلف. اذ تتأ لف المطان مو اعداد ريبغة مو اويواانت مو الايمار أ و الاضنام او ومنتجات  اويو 

 الايل او حىت الرتة اعامتدًا عىل الظرو  البيئية السائدة يف ه ا املوقع او ذكل. 

 اثتيًا : الرعة التجارمت

  .يمرتن ه ا النوع مو الاتتفاع يتانوب اقتصادمت ريبغ جى الانسان 

 وب الكبغ يف التعامل مع ال وة اويواتية تتيجة منطمية لتوظيـف التمـدم العلمـة يف ررييـة ان ه ا التان

وادارة ال وة اويواتية مما ينعكى عىل منتجامتا املتنوعة. ولمد لع  التخصص والتخطيىل والاسـالي  

  العلمية يف رريية اويوان اجور الكبغ يف الاتتفاع املتمدم ابويوان.



 

 س9/حتدا عو منا ق صيد ال سامم الكتى يف العامل؟

 -يف العامل : منا ق صيد ال سامم الكتى

منطمة رئيسة الـيت  27يد ال سامم مو قبل منظمة ال   ية والزراعة يف العامل اىل ص مت تمس مي منا ق  -1

ذ اسـهمت املنـا ق اجاخليـة يـأ ك  مـو  مليـون  ـو عـام  8تشمل أ يضًا عىل مثـا  منـا ق داخليـة ان

  م.1999

مليـون   مريـع  361أ ما املنا ق التسع عرشة الرئيسة فت ثل يف املصائد البانرية اليت تغطة أ ك  مو  -2

مـو  % 30.5مو مياه احمليطات وتشمل احمليىل ال  ليس والهادمت والهندمت وما جاورهـا مـو حبـار )

 مساحة البحار واحمليطات(. 
 

 س10/عدد أ ريعة مو مناجه البانب يف جغرافية الزراعة مع رشهحا ؟

ن ارتف   رق اجراسة يني الباحثني والرتكزي يف معاجلة جوات  معينة يعر  مبناجه البانب. ياكد يتفق مجيع  ان

 البانثني عىل أ ن هنام عدة مناجه للبانب واجراسة يف جغرافية الزراعة ويه :

 درس النوا  الاقتصادية (   -) ارتيار حمصوب زراعة  املهنج املوضوعة : -1

ما   -له ا املهنج  ريمتان متبعتان :  يدرس النـوا  الاقتصـاديةما يدرس  الباحب أ و  ارتيار حمصوب زراعةان

 املرتبطة جل ا احملصوب يف منطمة معينة.

يف اجراسة هو ابرتيار حمصوب معـني اكل رز مـثف حيـب يـ  دراسـة  بيعـة هـ ا احملصـوب  فالطريمة ال وىل : 

 والرشوط الطبيعية ل وه ، مكية الاتتا  ومنا ق التسويق احمللية واخلارجية اىل جات  امهيت  يف التجارة اجولية.

ب ذكل تطـاق اذلرة يف الـوإايت فهية ررتبىل مبانصوب ما يف منطمـة معينـة مثـا أ ما الطريمة الثاتية يف اجراسة :

املتحدة الامريكية ، جند أ ن الباحب هنا يدرس اذلرة ينفى الطريمة املتبعة سايما مث يضـيف اىل هـ ه اجراسـة 

 .  النشاط الاقتصادمت املتعلق بزراعة ه ا احملصوب

 املهنج الاقلمية -2

، وعند تمس مي دوةل  ا اىل أ قالمي زراعيةيتضمو ه ا املهنج تمس مي سطح الاره أ و قارة مو المارات أ و دوةل م

ن الباحب يرمس اودود اليت تفصـل اقلـمي وأ رـر ، فمـد ركـون هـ ه اوـدود مناريـة أ و  ما اىل أ قالمي زراعية فان

تنـا جنـد أ ن الاوديـة  تباتية أ و حدودا تتصل مبظاهر السطح. مفثف عندما ي  تمس مي اململكة اىل أ قالمي زراعيـة فان

اقل  واملنا ق الصانراوية ركون اقل  أ ررا والواحات الزراعية ركون اقل  اثلثا واملنا ق اجلبليـة وجمارهيا ركون 

 يه ال ررى ركون اقل  رايعا مث ي  دراسة الاتتا  الزراعة يف لك اقلمي مو الاقالمي.

 املهنج الاصويل  -3

أ ولها : معرفة أ ثر العوامـل الطبيعيـة ) موقـع ، هي  ه ا املهنج يدراسة الاصوب الرئيسة اليت تؤثر يف الاتتا  و   

نسـان أ ن يعـيش  ركويو جيولويج ، تضاريى ، منـا  ، رريـة ، ميـاه (. يف رمس حـدود املـاكن اذلمت ميكـو لفن

 ويزاوب نشا   يف تطاق .

 

 

 



 ترتكز اجراسة تبعا له ا املهنج عىل العوامل اجلغرافية اليت تؤثر يف النشاط الزراعة واليت مو ييهنا :

 .)العوامل الطبيعية ) س بق الاشارة ال ا 

 : خاصة الكثافة الساكتية والتوزيـع اجلغـرايف للسـاكن ومسـ توامه اوضـارمت ويه يـف  العوامل البرشية

شك عوامل تلع  دورا مبارشا يف حتديد توعية الاتتـا  الزراعـة ومكيتـ  يف اقلـمي دون  غهـا حـىت 

 ولو تشاجلت البيئات الطبيعية. 

 املهنج الوظيفة  -4

يعد أ حدا مناجه اجراسة يف اجلغرافيا الزراعية وهيد  اىل حتليل الرترييـ  الـوظيفة للنشـاط الزراعـة السـائد 

تتا  الزراعة واس هتفك  يف خمتلف منا ق العامل مبـا يف ذكل العامـل  مع الاخ  يف الاعتبار التطور التارةة لفن

 البرشمت املؤثر يف ذكل الاتتا .

أ ن الزراعة والاس هتفم ركون يف أ دىن مس توايمتا ويزداد التشـايك يـني  ات عات الزراعية الاولية تفحظ يف

وظائف الاتتا  يزتايد التمدم والتطور يف الزراعة ليصل اىل اقصاه يف امناط زراعية اكلزراعة العلميـة والتجاريـة 

 اليت يتخصص ويتوج  اتتاهجا اىل الاسواق العاملية.

 

ىل أ قالمي زراعية / 11س ىل تمس مي العامل ان ه ه ال قالمي  كتى وفق أ سى خمتلفة . أ ذريريلجأ  كثغ مو الباحثني ان

 الزراعية الكتى اعامتدا عىل تصنيف ال قالمي الزراعية وفق أ سى التصنيف املتعددة؟

 يعض ال قالمي الزراعية الكتى

قلمي البانر املتوسىل :  -1 تتا  الزراعة يف ان  اإن

  تنترش املنا ق الزراعية حوب البانر املتوسـىل ، ور ـزي هـ ه املنـا ق بسـامت مناريـة معينـة أ برزهـا

وجود ش تاء ر   معتدب وصيف حار جا . وهنام منا ق أ ررى يف العـامل ر ـزي جلـ ه السـامت يف 

قلـمي الـاكب ونـويب أ فريميـا وجنـويب  وسىل وجنوب اكليفورتيا ، ووسىل ش ييل ، ويف جنوب ضريب ان

 الياأ سرت 

  مو مسـاحة اليـابى يف العـامل ، وقـد  % 2ومعومًا فانن املساحات اليت يسودها ه ا املنا  إ تتجاوز

تتا  يف ه ا اإنقلمي حمدودة.   يكون صغر املساحة مو أ برز ال س باب اليت جعلت قمية اإن

تتا  الزراعة يف املنا ق املدارية :  -2  اإن

  وتشغل املنا ق املدارية مساحات واسعة مو قارة أ فريميا وجنويب أ س يا ، وجنـويب الـوإايت املتحـدة

 ومعظم أ مرياك الفتينية ف  عدا ال رجنتني وأ ورجوامت واراجوامت ، ورشيق وشاميل أ سرتاليا .

 تتا  كثغ مو الغفت مثل املطاط والـ  وا لـاكاكو وقصـ  ور زي املنا ق املدارية  يأ هنا تتخصص يف ان

  . Plantationالسكر والمطو وزيت النخيل. وتسود يف يعض املنا ق املدارية املزارع العلمية 

 

 

 



تتا  الزراعة يف ال قالمي اجلافة :  -3  اإن

  4مو مسـاحة اليـابى ، ويعـيش يف تـكل املنـا ق  %36انىل  %33تغطة ال قالمي اجلافة ما يني% 

  مو ساكن العامل .

  اس تغفب كثغ مو ال رايض الصاوة للزراعة يف املنا ق اجلافة هو قةل املياه .ولعل أ مه ما يعوق  

تتا  زراعة أ ررى :   أ قالمي ان

تتا  زراعة أ ررى متنوعة مثل  -4  :  هنام أ قالمي ان

 ، قلمي الزراعـة اتتلطـة يف ضـريب أ ورواب وأ مـرياك الشـاملية تتـا  احملاصـيل  ان قلـمي يع ـد عـىل ان وهـ ا اإن

 التجارية ورريية املاش ية، 

  قلمي ال رز يف جنوب رشيق أ سـ يا ، ونسـ تطيع أ ن تعـدد أ قـالمي أ رـرى وفـق أ سـى متنوعـة مناريـة وان

 اكتت أ و حمصولي . 

 ، فأ قـالمي ال رز )حمصـوب( يـدخل يف ان ـار ال قـالمي  ويطبيعة اواب هنـام تـداخل يـني ال قـالمي اتتلفـة

تتا  الزراعة.   املدارية )منا ( ، وله ا اكتفينا جل ه ال مثةل كامنذ  ل قالمي اإن

زراعة مياه البانر، مع ذرير مناقشة املشالكت اليت تواج  حماوةل اإننسان يف اس تغفب البحـار  / عر 12س

 لزراعهتا؟

 : مصطلح زراعة البانر

ويمصد بزراعة البانر : زراعة النبااتت أ و ال سامم أ و ال صدا    •ه ا النوع يمتف عىل زراعة البانر فمىلو 

فمىل مو مساحة  %1لمد أ كد أ حد علامء ال حياء املائية أ ن اس تغفب  • .حتت أ حواب يتانمك جلا اإننسان

ال رصفة المارية يف زراعة ال سامم ميكو أ ن يوفر احتياجات ساكن العامل مو التوتني وه ا اكن يف عام 

 م. 2000

 -:أ مه املشالكت اليت تواج  زراعة البحار

 ارتفاع التاكليف .أ   

 انشاء املوائن ومس تودعامتا .ب 

 ارتفاع أ سعار ال رايض .  

 %40تلوا مياه البانر فوفما ل حد تفحيات عامل البحار املشهور جام ريوس تو يأ ن تلوا البحار قد دمر  .د 

 .مو الاكئنات اوية يف البحار

 

 



 ؟ بانب يف جغرافية الزراعة مع رشهحاوسائل وأ سالي  ال  عدد/13س

متد  دراسة املناجه يف جغرافية الزراعة اىل تسليىل الضوء عىل يعض ال سالي  المكية اليت تس تخدم أ ثناء 

 دراسة اجلغرافيا الزراعية ومو ه ه ال سالي  : 

واليت ت  عو  ريق قسمة ريية الاتتا  عىل  توسىل اتتاجية الوحدة املساحية مو احملصوب الزراعة :م  .1

 مساحة الاره املزروعة.

وهيد  اىل قياس اجرجة اليت حتدد تصي  وحدة ماكتية معينة مو النشاط الزراعة  مل التوّ و :معا .2

واذلمت يعد يدوره احد الاسى الهامة اليت ميكو أ ن يع دها التخطيىل الاقلميـة يف توزيـع أ مت نشـاط 

 اقتصادمت وتوّ ن  يف اقلمي أ و منطمة ما. 

 معامل التبايو. .3

 معامل الارتباط. .4

الاشارة اىل أ ن تعدد مناجه اجراسة والبانب يف جغرافية الزراعة تظرا لتعدد املوضوعات الـيت يـ  تناولهـا ينبغة 

سواء  ت دراس هتا عىل أ ساس اقلمية أ و حريف أ و حمصويل أ و عىل اساس حتليل العوامـل اجلغرافيـة املـؤثرة يف 

والباحثني عـىل حتديـد ملنـاجه اجراسـة ف ـا الاتتا  الزراعة يعد يدون شك عامف مشجعا لكثغ مو اجلغرافيني 

 وفما لطبيعة املوضوع ذات .

 

 أ راء العلامء املتعلمة مبوا و ظهور احملاصيل الزراعية يف العامل؟ هاس تعر / 14س

 أ راء العلامء )دمت اكتدوب ، فافيلو  (

  )أ ( أ راء دمت اكتدوب :

  ) مو ال راء اجلديرة ابذلرير بشأ ن اصل النبااتت املزروعـة أ راء ) دمت اكتـدوبCandolle  (  يف كتايـ

م   واذلمت اع د في  عىل ال دةل ال ثرية والتـار  ، 1882أ صل النبااتت املزروعة ( اذلمت نرشه س نة  

 وعىل فم  اللغة جراسة أ صوب أ سامء النبااتت. 

 يني مرحةل مجع الطعام والزراعة عىل النانو التايل: مزي ) دمت اكتدوب ( ثفا رطوات  

 .إيد مو سهوةل اوصوب عىل النبااتت  

 .إيد أ ن ركون البيئة مفمئة للزراعة  

 .تتا  مزيد مو الطعام   إيد أ ن يكون هنام ضغىل وحاجة إن

  )ب( فافليو  وهمود احملاصيل الزراعية :

   يف جماب حتديد همود احملاصـيل الزراعيـة مـو أ كـ  ال راء تـداوًإ يـني  (تعد أ راء ) تيكوإمت فافيلو

الباحثني. وفافيلو  مو أ حسو الباحثني يف جماب جغرافية النبااتت. وقد قـام ومـع أ عـداد عظميـة مـو 

خمتلف أ تواع النبااتت مو أ قطار العامل اتتلفة ، ومعـل ) فـافيلو  ( رئيسـًا ل اكدمييـة لينـني للزراعـة، 

 ًا ملعهد عمل النبات التطبيمةومدير 



 - أ ما املهود الامثتية اليت نشأ ت ف ا النبااتت املزروعة كام يراها ) فافيلو  ( فهية عىل النانو التايل  :

  1- : منطمة الصني  

 2- : منطمة الهند  

 3-  : منطمة وسىل أ س يا 

 4-  : منطمة الرشق ال دىن 

 5- : منطمة البانر املتوسىل  

 6-   منطمة اوبشة:  

 7- : منطمة جنويب املكس يك وأ مرياك الوسطى  

 8-   : منطمة أ مرياك اجلنويية 

 

 

 

 

 

 

 

 ارو  أ يو انايد حيىي العلييل( ابلتوفيق والنجاح )دعوارمك لنا مجيعاً 

 


