
א א  א

١−: 

يعتـبر حصـر المـزارع من أهم العناصر الرئيسية لتخطيط المناطق الريفية             

والتنمـية المتوازنة حيث توضح حجم األنشطة الزراعية الحالية ومدى تنوعها، ومدى            

تأثـيرها علـى العوامل االجتماعية واالقتصادية األخرى مثل العمال والسكان واإلنتاج            

ها في تحديد االتجاهات المستقبلية للتنمية الشاملة على        والـناتج، هذا باإلضافة إلى دور     

على اعتبار أن المزارع بالمناطق الريفية تعتبر من أهم         . مسـتوى مـنطقة دبي الريفية     

حيث يتمثل  . العناصـر التـي يجب أن تؤخذ في الحسبان عند تخطيط المناطق الريفية            

وقد أدت االتجاهات الماضية في     العائق األساسي لها في ضآلة الموارد المائية المتاحة ،          

 .استغالل الطبقة المائية الجوفية إلى انخفاض منسوب المياه بصورة مستمرة

ولكـي تحقـق حصر المزارع الغرض المستهدف منها تم حصر جميع             

 كوحدة  FARM PARCELوبالتالي تم استخدام المزرعة . المزارع واإلنتاج الحيواني بها

امل من أجل تحقيق أعلى مستوى من الدقة وتسهيل عملية          أساسـية للمسح الميداني الش    

تحلـيل البـيانات بعـد تخزينها على الحاسب اآللي العداد قاعدة المعلومات المطلوبة              

 .تحديثها باستمرار

وتـم إعداد قاعدة متكاملة لبيانات المزارع تشمل على العناصر الرئيسية الواردة   

صر المزارع، باإلضافة إلى البيانات     مـن المسـح الشـامل الستعماالت األراضي وح        

المكتبـية الواردة من واقع الملفات الرئيسية لقطع األراضي للمزارع القانونية المسجلة            

 .وهي الرقم المساحي، تاريخ التخصيص، المساحة الكلية، اسم مالك المزرعة 

وتشـتمل المنهجية على أهداف المسح ونطاق المسح وأسلوب إجرائه بالتوازي           

سح استعماالت األراضي والتي تتضمن كيفية تنظيم وإدارة المسح بالتفصيل،عالوة          مع م 

على تعليمات استيفاء استمارة المسح وأعمال وأسلوب المراجعة المكتبية والميدانية كما           

تشـتمل هذه الدراسة على ملخصين األول نموذج الستمارة الحصر الميداني ، والثاني             

 .ر المزارعدليل الترميز المستخدم في حص



א−٢  :א

 :وتتلخص األهداف الرئيسية لحصر المزارع بما يلي 

 .تعرف على خصائصها والحائز عليهاتحديد البيانات األساسية عن المزارع لل 

 ) . الخ…شراكه / إيجار/ ملك(تحديد جنسية المالك ونوع الحيازة عليها  

 . إقامته والمهنة الرئيسية لهتحديد البيانات الخاصة بالحائز للمزرعة وجنسيته ومحل 

 ) ترفيهي/ استثماري( دراسة نوع النشاط الذي تزاوله المزرعة والهدف من االستغالل  

تحديـد المسـاحة المستغلة بالكامل من المزرعة ألغراض الزراعة مع تحديد نوعية المحاصيل               

 .المنتجة

 ) .بكة مياهش/ آبار جوفية ( التعرف على موارد المياه ومصادرها الرئيسية  

 .حصر المساحة اإلجمالية للمزرعة والمساحة القابلة للزراعة  

 ).غير مواطن/ مواطن(حصر العمالة حسب الجنسية  

 .دراسة الثروة الحيوانية المتوفرة بالمزارع 

 .دراسة العوامل الخاصة بتسويق المنتج الزراعي وأماكن تجمع سكن العمال وأسلوب العمل 

 .ي تواجه نشاط المزارع وأهم األهداف المستقبلية لنموهادراسة أهم المصاعب الت 

 א−٣

مناطق أساسية وهى مناطق    ) ١٠(يشـمل الـنطاق الجغرافـي لمسح المناطق الريفية          

الخوانـيج، العوير، لهباب، نزوة، الروية، اللسيلي، مرغم، مرقب، الفقع، حتا، كما هو             

 ).١(موضح بالشكل 

ائية فيشمل نطاق المسح جميع المزارع في المناطق        أمـا مـن الناحـية اإلحص      

العشرة المشار إليها وتشمل جميع المزارع التي تقوم بعملية الزراعة سواء كان الهدف             

الرئيسـي مـنها هو اإلنتاج أو االستغالل الترفيهي أو كليهما وتصنيف المزارع حسب              

 :نوعيتها إلى 

تم تسويق محاصيلها   هـي المزارع المنتجة التي ي     : مـزارع اسـتثمارية    

 .تسويقاً تجارياً

١

 



هي المزارع التي ال تنتج محاصيل بكميات كبــيرة        : مـزارع ترفيهية   

 .وال تسوق تجاريا ويكون الغرض منها ترفيهيا فقط

 -:وأهم المحاصيل المنتجة داخل المزارع هي

 -:الخضراوات وتشمل 

 – خيار   – كوسا   -ق سل – ملوخية   – لوبيا   – فاصوليا   – باميا   – باذنجان   –طماطم  

 – خس   –) بطيخ( شمام   –) جح( بطيخ   – بصل   – بطاطس   – زهـرة    –ملفـوف   

 . أخرى – فلفل – جزر – بقدونس –فجل 

  :الفاكهة وتشمل

 – جوافة   – حمضيات أخرى    – جريب فروت    – ليمون أضاليا    –لـيمون بنزهير    

 . أخرى - بلح – موز – عنب – تين – رمان – لوز –مانجو 

 :قلية وتشمل المحاصيل الح

 . أخرى- تبغ – عباد الشمس – بنجر السكر – أعالف خضراء –حبوب 
 

א−٤  א

سـوف يجـرى المسح الميداني على جميع المزارع في جميع المناطق الريفية العشرة              

 باإلضافة إلى   ٥٠٠٠:١المشـار إلـيها سابقا معتمدا على خرائط كادستر مقياس رسم            

 .تاحةبعض الصور الجوية الم

وسـوف يتم هذا المسح بالتوازي مع مسح استعماالت األراضي وبنفس األسلوب حيث             

 كوحدة أساسية للمسح الميداني لبناء قاعدة  Land parcelيـتم اسـتخدام قطعة األرض   

 .المعلومات التخطيطية وتسهيل عملية تحليل البيانات على الحاسب اآللي

א−٥ א א א  מ

از هذا المسح في نفس الوقت مع مسح استعماالت األراضي ومع نفس            يـتم إنج  

مجموعات العمل الرئيسية الذي سبق اإلشارة إليها في مسح استعماالت األراضي حيث            

يقوم الباحث باستيفاء استمارة مسح استعماالت األراضي بالكامل كما سبق توضيحه في            

 ثم يقوم باستيفاء استمارة مسح       منهجـية حصر استعماالت األراضي للمناطق الريفية،      

٢

 



 كوحدة أساسية للمسح  Land parcelالمـزارع وسـوف يـتم اسـتخدام قطعة األرض     

 .الميداني لبناء قاعدة المعلومات التخطيطية

א−٦ א א  א

)١( 

روعي في تصميم االستمارة الوضوح والبساطة رغبة في تفادي الحاجة الكبيرة            

 .تعليمات مطولة الستيفائهال

يـتم حصر المزارع بمعرفة الباحث أثناء استيفاء استمارة استعماالت األراضي            

 .وذلك في المناطق الفرعية والبلوكات الداخلة باختصاص كل باحث

يسـتهدف الحصـر إلـى توفير جميع البيانات الزراعية عن المزارع بالمناطق              

 .الريفية

تي يصادفها الباحث أثناء استعماالت األراضي      يخضـع للحصر كافة المزارع ال      

 .أو مزارع ترفيهية) إنتاجية بغرض الربح(سواء كانت مزارع استثمارية 

المـزارع هـي مكـان ثابت قائم على أرض زراعية تزاول النشاط الزراعي،               

يحوزهـا شخص طبيعي أو معنوي تحت إدارة أو ملكية واحدة ومعظمها محاط             

لى خارطة الكادستر وموضحة تماما في استمارة       بأسـوار خارجـية ومحددة ع     

 :استعماالت األراضي وال تعتبر األماكن التالية مزارع

 األراضي الفضاء المحاطة بأسوار .١

 األراضي الفضاء غير المسورة .٢

 .المحميات الطبيعية سواء كانت موضحة أو غير موضحة على خارطة الكادستر .٣

 א)٢(

لتوازي مع حصر استعماالت األراضي وحصر      يـتم تنفيذ حصر المزارع با      

 .المنشآت

علـى الباحـث والمشرف مقابلة ما تم تسجيله من مزارع في سجل حصر               

المزارع مع ما هو وارد بسجل استعماالت األراضي، فالغرض النهائي هو           

٣

 



توحـد عدد المزارع المسجلة بسجل استعماالت األراضي مع ما تم حصره            

 .في سجل حصر المزارع

א) ٤( א א  א

 استمارة، وتحتوي   ٢٠ترد استمارة حصر المزارع في سجالت، يحتوي كل سجل على           

 حقول أفقية كل حقل منها مخصص لمزرعة ويخصص سجل أو           ٥كـل استمارة على     

أكـثر لبعض المناطق الفرعية التي يكثر فيها عدد المزارع وقد يتضمن السجل الواحد              

 .ي المنطقة الفرعية الواحدة أكثر من بلوك ف

 א)٥(

على الباحث استيفاء البيانات التعريفية وملخص النتائج بالغالف الخارجي والداخلي لكل           

/ سـجل أوال بـأول ، والمرتـبطة باسم المنطقة الريفية ورقم المنطقة الفرعية بالسجل              

 :الخ، مع مراعاة األتي……وملخص بيانات السجل

 ةمنطقة الفرعيمسلسل السجل بال

عـند اسـتخدام سجل أو أكثر في حصر مزارع منطقة فرعية يعطى كل سجل               

على هيئة كسر   ) أعال يسار الغالف  (مستوفى بهذه المنطقة الفرعية رقما مسلسال       

الت المستخدمة  بسـطه مسلسـل السـجل بالمنطقة الفرعية ومقامه جملة السج          

 .بالمنطقة الفرعية

 ةمسلسل السجل بالمنطقة الريفي

عـند اسـتخدام أكـثر من سجل الستيفاء حصر المزارع بالمنطقة الريفية ترقم              

السـجالت المستوفاة بها بعد ترتيبها حسب تسلسل المناطق الفرعية بها ويعطى            

كـل سجل مسلسال على مستوى المنطقة الريفية في الموقع المخصص لها على             

مستوفاة بالمنطقة  هيـئة كسر بسطه مسلسل السجل بها ومقامه جملة السجالت ال          

 .الريفية ويتم ذلك بمعرفة المشرف

 ملخص النتائج

عـند ورود بيانات المنطقة الفرعية الواحدة بأكثر من سجل، يسجل بغالف كل             

سـجل إجمالـي المزارع التي تم حصرها حسب البيانات الموضحة في ملخص             

٤

 



السـجل وذلـك فـي السطر المخصص لرقم السجل في جدول ملخص بيانات              

 وترد بيانات كل السجالت المستوفاة كل على حده بجدول ملخص النتائج            السجل،

 .بغالف السجل األول ليتم تجميع النتائج على مستوى المنطقة الفرعية

 اسم الباحث والمشرف

يسجل بوضوح االسم والوظيفة األصلية ورقم الهاتف بكل من الباحث والمشرف           

 أسفل غالف كل سجل في المكان المخصص لذلك

א)٦( א  א

يـراعى اسـتخدام قلـم الحبر الجاف في استيفاء بيانات االستمارة ويسمح              

 .باستخدام القلم الرصاص في األيام األولى للعمل

توضع دائرة حول اإلجابة المناسبة بالنسبة لألسئلة من النوع سابق الترميز،            

 .ر سابق الترميزأو تسجل اإلجابة الكاملة والواضحة لألسئلة من النوع غي

 -:وتراعى القواعد التالية عند استيفاء االستمارة 

 الرقم المميز والرقم المساحي)  ٢(، ) ١(الحقول أرقام 

يـدون فـي هذه الحقول الرقم المميز والرقم المساحي لقطعة األرض إن وجد               

بالدقـة الكاملة كما هو وارد بالخارطة المساحية وبسجل استعماالت األراضي           

 .عند عدم وجودهما" بدون"ويكتب كلمة . قطعة األرضلنفس 

 مسلسل قطعة األرض على الخارطة) : ٣(الحقل رقم 

يسـجل مسلسـل قطعة األرض المدون على الخارطة وهو نفس المسلسل الذي             

استخدم في سجل استعماالت األراضي والذي يوضح أسلوب سير الباحث داخل           

 .البلوك

 رعةاسم مالك المز) : ٤(الحقل رقم 

يـدون االسـم أو أسماء األشخاص الصادر بطاقة الحيازة الزراعية لصالحهم،            

والصادر لهم سند ملكية من البلدية بشكل قانوني وبالنسبة للمزارع ذات الملكية            

 .، فيمكن الحصول على اسم مالك المزرعة بالسؤال المباشر)وضع اليد(العرفية 

 الجنسية) :  ٥(الحقل رقم 

٥

 



لمواطني ) ١(قل جنسية المالك للمزرعة وتكون اإلجابة برقم        يـدون في هذا الح    

لمواطني مجلس التعاون   ) ٢(دولـة اإلمـارات العربـية المتحدة واإلجابة برقم          

وأي )  ٣( الخليجـي واألفراد الذين يحملون الجنسية العربية تكون اإلجابة برقم           

 ) .٤( تكون اإلجابة برقم ) ,,… أوربي –أسيوي (جنسية أخرى 

 نوع الملكية) : ٦(حقل رقم ال

 :يوجد نوعان من الملكية

 سمو  ي من البلدية بالملكية أو منحة من      صادر للمالك سند قانون   (: الملكية القانونية   

 ).الحاكم

  .بدون أي سند قانوني من البلدية) وضع يد(   :الملكية العرفية  

في الملكية  ) ٢(ابة برقم   في حالة الملكية القانونية واإلج    ) ١(وتـأخذ اإلجابـة رقم       

العرفـية ويمكـن التحقق من صحة اإلجابة بالسؤال المباشر وعادة ال يوجد للقطعة              

 .ذات الملكية العرفية رقم مساحي على الخارطة

 نوع الحيازة ) : ٧(الحقل رقم 

ويقصـد بها شكل حيازة الشخص للمزرعة وهى أما تكون ملك له أو حائزا لها   

و مشاركة المالك في العملية الزراعية ولذا تكون اإلجابة         باإليجـار من مالكها أ    

في حالة اإليجار، وفي حالة     ) ٢( فـي حالـة الملك، واإلجابة برقم        ) ١(بـرقم   

، )٣(مشاركة شخص آخر مع المالك في استغالل المزرعة  فتكون اإلجابة برقم     

 ".أخرى ) " ٤(وخالفا لذلك تكون اإلجابة برقم 

 الحائزاسم ) : ٨(الحقل رقم 

حالة كون الحائز هو نفسه المالك وفي غير        ) ١(توضع دائرة حول اإلجابة رقم      

 ).٢(ذلك يكتب اسم الحائز أمام رقم 

 جنسية الحائز) : ٩(الحقل رقم 

يقصـد بـه جنسية الشخص الفعلي الذي تدار لحسابه المزرعة وقد يكون هناك              

 جنسيته، وتكون اإلجابة    أكـثر من حائز، فيكتفي بكتابة اسم حائز واحد مع بيان          

لمواطني ) ٢(لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة، واإلجابة برقم        ) ١(بـرقم   

٦

 



لمواطني الدول العربية   ) ٣(دول مجلـس الـتعاون الخليجـي، واإلجابـة برقم           

 ".ألي جنسية أخرى) " ٤( األخرى، وفي غير ذلك تكون اإلجابة برقم 

 معتادمحل اإلقامة ال) : ١٠(الحقل رقم 

ويقصـد مكان إقامة الحائز المعتاد فإذا كان يقيم في منطقة المسح مثال مزرعة               

، )١( فـي مـنطقة لهـباب والحائز لها مقيم بنفس المنطقة فتكون اإلجابة برقم               

في حالة إقامة الحائز في إحدى المناطق الريفية        ) ٢( وتكـون اإلجابـة بـرقم       

 إقامته في مدينة دبي الحضرية،      في حالة ) ٣(األخـرى، وتكـون اإلجابـة برقم        

 .إذا كان يقيم في إمارة أخرى غير إمارة دبي)   ٤ (واإلجابة برقم 

 المهنة الرئيسية) : ١١(الحقل رقم 

تكتب المهنة الرئيسية للحائز بالتفصيل سواء كانت المهنة مزارع أو غيرها مثل            

 .الخ.…مهندس مدني، مدرس ثانوي، محاسب

 خ التخصيص تاري) : ١٢(الحقل رقم 

ويقصـد به التاريخ الذي تم تخصيص المزرعة ألحد األفراد من قبل البلدية في              

حالة الملكية القانونية أو تاريخ وضع اليد على المزرعة في حالة الملكية العرفية             

 .ويكتفي بكتابة السنة التي تم التخصيص فيها

 "٢بالقدم"مساحة المزرعة الكلية ) : ١٣(الحقل رقم 

مسـاحة الكلـية للمـزرعة هي مساحة األرض الكلية المقامة عليها            يقصـد بال  

بالقدم(المزرعة سواء أكانت مخصصة للزراعة أو مقام عليها مباني أو بورتالف            

ويملئ هذا الحقل بالنسبة للمزارع ذات الملكية العرفية من واقع سؤال المالك            ) ٢

 .ك لالستخدام المكتبي، أما بالنسبة للمزارع ذات الملكية القانونية فإنها تتر

 تاريخ مزاولة النشاط) : ١٤(الحقل رقم 

لبداية مزاولة النشاط   ) سنوات فقط (ويوضـح فـي هـذا الحقل التاريخ الفعلي          

في حالة عدم بداية النشاط حتى      ) ١(الزراعـي فتوضع دائرة حول اإلجابة رقم        

 ).٢(وتدون السنة التي بدأ فيها النشاط أمام اإلجابة رقم . اآلن

 طبيعة االستغالل) : ١٥(الحقل رقم 

٧

 



قد يكون الهدف من استغالل المزرعة استثماري بمعنى أن المحصول المنتج من            

المـزرعة يسوق تجاريا وليس لالستهالك الذاتي، وفي هذه الحالة تكون اإلجابة            

وقد يكون طبيعة   ) ٤٤ -١٦(ويسـتكمل عـنها جمـيع الحقول الباقية         ) ١(بـرقم   

بمعـنى المزرعة ال تنتج أي نوع من المحاصيل بصورة          االسـتغالل ترفيهـي     

اسـتثمارية حيث أن المحصول المنتج يستهلك ذاتيا وقد يسوق جزء محدود منه             

(، )٢٢ -١(، وتستوفى الحقول من )٢(تجاريا وفى هذه الحالة تكون اإلجابة برقم 

 ) .٢٩ – ٢٣(فقط وال تستوفى عنها الحقول من  ) ٤٤ -٣٠

 نسبة المساحة المزروعة الى المساحة الكلية للمزرعة ) : ١٦(الحقل رقم 

ويقصـد بالمسـاحة المـزروعة هي كل مساحة األرض المستغلة في الزراعة             

ومساحة البور المتروك   ) الصوبات(باإلضـافة إلـى مسـاحة البيوت الزراعية         

 .ويدون بهذا الحقل النسبة المئوية لهذه المساحة إلى المساحة الكلية للمزرعة

 نوع النشاط) : ١٧( رقم الحقل

ويقصـد بـه نوع اإلنتاج الذي تنتجه المزرعة فقد يكون اإلنتاج نباتي فقط وفي               

في حالة اإلنتاج   ) ٢(وتأخذ اإلجابة رقم    ) ١(هـذه الحالـة تكـون اإلجابة برقم         

الحيواني، أما إذا كان اإلنتاج مختلط ما بين النباتي والحيواني فتأخذ اإلجابة رقم             

 – ١٨(ال ينطبق وال تستوفى الحقول من       ) ٤(ك تكون اإلجابة برقم     ، وغير ذل  )٣(

 ).٤(أو ) ٢(إذا كانت اإلجابة برقم ) ٢٩

 نوع المحصول المنتج) : ١٨(الحقل رقم 

(تأخذ رقم   ) ١٧(تستوفى اإلجابة في هذا الحقل إذا كانت اإلجابة في الحقل رقم            

١(تكون اإلجابة برقم    وقد يكون نوع المنتج من المزرعة خضروات ف       ) ٣(أو  ) ١

، أو قد يكون محاصيل حقلية      ) ٢(، وقد يكون المنتج فاكهة فتأخذ اإلجابة رقم         ) 

في حالة إنتاج البلح، واإلجابة     ) ٤(، وتكون اإلجابة برقم     )٣(فتكون اإلجابة برقم    

وقد يسمح ) ٦(فـي حالة إنتاج التبغ، وفي غير ذلك تأخذ اإلجابة رقم      ) ٥(بـرقم   

ت في هذا الحقل ويرجى مراجعة منهج حصر المزارع للتعرف          بـتعدد اإلجابـا   

 .على نوعية المحاصيل بالتفصيل

 الطريقة المتبعة في ري المحاصيل الزراعية) : ١٩(الحقل رقم 

٨

 



 :تتبع عادة طرق خاصة لري المزروعات ومن هذه الطرق

  الري بالغمر ، ففي حالة الري بالتنقيط تكون        – الري بالرش    –الـري بالتنقـيط     

٣(إذا كان الري بالرش، واإلجابة برقم       ) ٢(، وتأخذ اإلجابة رقم     )١(اإلجابة برقم   

 وعند استخدام أكثر من طريقة ترد اإلجابة تحت ……فـي حالـة الري بالغمر    ) 

 ".أكثر من طرق) "٤(رقم 

 مصادر الحصول على مياه الري) : ٢٠(الحقل رقم 

ة لري المحاصيل فتكون    ويقصـد بـه كيفية حصول المزرعة على المياه الالزم         

في حالة إذا كان مصدر المياه هي اآلبار الجوفية، واإلجابة          ) ١(اإلجابـة بـرقم     

إذا كان مصدر   ) ٣(إذا كـان المصدر شبكة المياه وتأخذ اإلجابة رقم          ) ٢(بـرقم   

 .المياه من الشبكة واآلبار معا

 حالة اآلبار المتوفرة بالمزرعة وعددها): ٢٢(، )٢١(الحقل رقم 

في الحقل  ) ٣(أو  ) ١(جابـة في هذه الحقول البد وأن يكون هناك إجابة برقم            لإل

وقد ) ١(وقد يكون اآلبار الموجودة بالمزرعة عاملة فتأخذ اإلجابة رقم          ) ٢٠(رقم  

أما في الحقل   ) ٢١(وذلك في الحقل رقم     ) ٢(تكون غير عاملة فتأخذ اإلجابة رقم       

) ٣(م توفر أبار تكون اإلجابة برقم       فيدون عدد كل منها وفي حالة عد      ) ٢٢(رقم  

شبكة ) ٢(برقم  ) ٢٠(ال ينطـبق وفـي هـذه الحالة تكون اإلجابة في حقل رقم              

 .المياه

 مصادر مستلزمات اإلنتاج) : ٢٣(الحقل رقم 

توضـع دائـرة حول اإلجابة المناسبة لكيفية الحصول على مستلزمات اإلنتاج،            

ألي ) ٢(زارة الزراعة ، وبرقم     إذا كان المصدر و   ) ١(فـتكون اإلجابـة بـرقم       

مصـدر آخـر غير وزارة الزراعة، وتقتصر اإلجابة على المزارع االستثمارية            

 .فقط 

 أسواق توزيع اإلنتاج) : ٢٤(الحقل رقم 

إذا كان تسويق المحصول الزراعي الناتج من المزرعة يتم في أسواق إمارة دبي             

إمارة أخرى فتكون اإلجابة برقم     ، أما إذا تم التسويق في       )١(فتكون اإلجابة برقم    

٣(، وفى حالة تصدير الناتج الزراعي إلى خارج الدولة فتكون اإلجابة برقم             )٢(

٩

 



في حالة تسويق المحصول داخل الدولة وخارجها،       ) ٤(، وتكـون اإلجابة برقم      )

 .وتقتصر اإلجابة على المزارع االستثمارية فقط

 )٢٨ – ٢٥(%) (طريقة التصرف في  اإلنتاج 

 ٢٨ إلى   ٢٥زع النسب المئوية لطريقة التصرف في اإلنتاج في الحقول من           تـو 

 :على النحو التالي

 (%)للسوق ) ٢٥(الحقل رقم 

يكتـب فـي هذا الحقل النسبة المئوية لكمية المحصول الذي يتم تسويقه تجاريا              

 .بالنسبة للمزرعة من النوع االستثماري فقط 

 (%)االستهالك الذاتي ) ٢٦(الحقل رقم 

يكتـب في هذا الحقل النسبة المئوية لكمية المحصول المنتج والذي تم استهالكه             

 .ذاتيا بمعرفة الحائز ويقتصر على المزارع االستثمارية

 أخـــرى)  ٢٧(الحقل رقم 

يكتـب فـي هـذا الحقل النسبة المئوية لكمية المحصول المنتج غير المخصص      

 ).مستلزمات اإلنتاج –الهدايا للغير (للسوق أو لالستهالك الذاتي 

 مجموع النسب) ٢٨(الحقل رقم 

والتي ) ٢٧(،  )٢٦(،  )٢٥(يوضح في هذا الحقل مجموع النسب المئوية للحقول         

 %).١٠٠(تساوي 

 وسيلة نقل المحاصيل الزراعية المنتجة) : ٢٩(الحقل رقم 

يقصـد بوسيلة نقل المحاصيل الزراعية المنتجة هي وسيلة المواصالت التي بها            

قل المحاصيل التي تنتجها المزرعة إلى أسواق التوزيع، فإذا كانت الوسيلة           يـتم ن  

، أما إذا   ) ١(المسـتخدمة فـي النقل هي سيارات المزرعة فتكون اإلجابة برقم            

٢(كانت سيارات العمالء هي المستخدمة في نقل المحصول فتكون اإلجابة برقم            

ى غير سيارة المزرعة أو     في حالة وجود وسيلة أخر    ) ٣(، وتكون اإلجابة برقم     )

سيارات العمالء، أما إذا لم تستخدم أي وسيلة لنقل المحاصيل فتأخذ اإلجابة رقم             

ال ينطـبق مع مالحظة وضع النسب المئوية أمام اإلجابات المختارة ويسمح  )  ٤(

 .٪ ١٠٠بتعدد اإلجابات على أن يكون مجموع النسب لإلجابات تساوي 

١٠

 



  العمالموقع سكن) : ٣٠(الحقل رقم 

١(قد يكون سكن العمال بالمزرعة في مباني داخل المزرعة فتأخذ اإلجابة برقم             

، أو قـد تكون إقامة العاملين في مساكن خارج المزرعة وفى هذه الحالة تكون               )

 ويسمح  – مع كتابة النسبة المئوية أمام اإلجابات المختارة         -)٢(اإلجابـة بـرقم     

 .٪ ١٠٠النسب لإلجابات تساوي بتعدد اإلجابات على أن يكون مجموع 

 وسيلة نقل العاملين ) : ٣١(الحقل رقم 

٣٠(في الحقل رقم )  ٢(لإلجابة في هذا الحقل البد وأن يكون هناك إجابة برقم 

، وقـد تكـون الوسـيلة المستخدمة هي سيارات خاصة وفي هذه الحالة تكون               )

، أو أي وسيلة )٢(قم ، أو سيارات المزرعة وتكون اإلجابة بر      ) ١(اإلجابـة برقم    

في ) ٤(، وقد تكون اإلجابة برقم      )٣(أخـرى بخالف ما ذكر وتأخذ اإلجابة رقم         

برقم ) ٢٨(حالة ال ينطبق، وفي هذه الحالة البد وأن تكون اإلجابة في الحقل رقم              

 ويسمح بتعدد اإلجابات    – مـع كتابة النسبة المئوية أمام اإلجابات المختارة          –) ١(

 .٪ ١٠٠ع النسب لإلجابات تساوي على أن كون مجمو

 الثروة الحيوانية) : ٣٣(، )٣٢(الحقول أرقام 

نوع الثروة الحيوانية المتوفرة بالمزرعة وعددها في       ) ٣٠(يدون في الحقل رقم     

 أخرى  – جمال   – أبقار   – أغنام   –ماعز  ( وقد تكون هذه الثروة     ) ٣١(الحقل رقم   

 ). طيور أخرى– دجاج-

 دد المباني بالمزرعةع) : ٣٤(الحقل رقم 

 ويقصد به عدد المباني المقامة داخل نطاق المزرعة

 نوع األسرة) ٣٥(الحقل رقم 

(، غير مواطنة    )١(ويدون في هذا الحقل نوع األسرة وقد تكون األسرة مواطنة           

 ).٤(، تجمع منشآت )٣(، تجمع أفراد )٢

 عدد األسر المقيمة بالمزرعة) : ٣٦(الحقل رقم 

 .قيمة بالمزرعة أثناء فترة الحصردد األسر المتواجدة والمويدون فيه ع

 عدد األفراد) : ٤٣ – ٣٧(الحقول من 

١١

 



يـدون في هذه الحقول األفراد المقيمة بالمزارع سواء أكانوا مواطنون أو غير             

 .مع تخصص سطر لكل أسرة) ذكور أم إناث(مواطنين 

 المشاكل الرئيسية) : ٤٤(الحقل رقم 

اإلجابة المختارة سواء أكانت مشاكل تسويقية فتكون اإلجابة توضـع دائرة حول     

إذا كانت المشاكل بسبب المياه، وتختار      ) ٢(، وتكـون اإلجابـة برقم       )١(بـرقم   

في ) ٤( إذا كان هناك مشاكل خاصة بالتربة، واإلجابة برقم         ) ٣(اإلجابـة برقم    

في وجود  ) ٥(حالـة وجـود مشـاكل خاصة بمدى توفر العمالة، واإلجابة برقم             

في حالة وجود مشاكل    ) ٦(مشاكل للطرق المؤدية إلى المزرعة ، واإلجابة برقم         

أخرى ) ٧(خاصة بالنقل سواء للعمال أو المحصول أو مستلزمات واإلجابة برقم           

 .ويجب أن توضح بالتفصيل ويسمح بتعدد اإلجابات

א)٧(  א

 :لىإ) الميدانية والمكتبية (تهدف المراجعة بنوعيها 

التأكد من شمول حصر جميع المزارع بقطع األراضي على الطبيعة عن طريق             

مقابلـة حصر المزارع بما هو وارد باستمارة استعماالت األراضي من مزارع            

 .بنفس قطعة األرض

 .التأكد من استكمال جميع البيانات المطلوبة لكل مزرعة على حدة 

א א א  א
 من المزارع يوميا    ٥باختيار عدد   ) المشرف(ة الميدانية   يقوم بعملية المراجع   

 .من كل باحث في نطاق عمله

تـتم عملـية المـراجعة باستخدام استمارات سائبة من حصر المزارع وتتم              

المـراجعة بإعادة جمع بيانات المزرعة محل المراجعة وذلك بالتركيز على           

 .أهم البيانات 

ابلة البيانات التي قام بجمعها مع      يقوم المشرف بحضور الباحث المختص بمق      

 .البيانات التي جمعت بواسطة الباحث وتصحيح ما يلزم

في حالة وجود اختالفات بين البيانات التي قام بجمعها المشرف بين البيانات             

التـي قـام بهـا الباحث يلزم على المشرف شرح األخطاء وتوضيح نقاط              

١٢

 



ء حتى ال تتكرر مرة أخرى      الصعب للباحث والتأكد من إلمامه بجميع األخطا      

كما يجب على المشرف ذكر بعض هذه األخطاء على بقية الباحثين والتأكد            . 

 .من إلمام جميع الباحثين باألخطاء الشاذة وابالغ هيئة اإلشراف 

يقوم المشرف بتسليم جميع استمارات المراجعة الميدانية في نهاية كل أسبوع            

 .عمل ميداني إلى هيئة اإلشراف

אא  א

يقـوم الباحـث بعملـية المراجعة المكتبية كل يوم لجميع االستمارات عن              

 ,المزارع الداخلة في اختصاصه

من  االستمارات المنتهية    % ١٥يقـوم المشـرف بالمراجعة المكتبية لنسبة         

 .بواسطة الباحثين يوميا ويمكن أن تتم هذه المراجعة في حضور الباحثين

جميع المشرفين في عملية المراجعة ومناقشة األخطاء       يشارك هيئة اإلشراف     

 .الواردة 

فـي حالة ظهور بعض األخطاء الشاذة والتي تتم عن عدم التأكد فيجب على               

 .المشرف القيام بالزيارة الميدانية إلى الموقع للتأكد مرة أخرى

ني تتم عملية المراجعة المكتبية خالل الفترات المسائية بعد نهاية العمل الميدا           

 .وفي مقار تجمع الباحثين

א א  א

الـتأكد مـن شـمول الحصر وتغطيته لجميع المزارع الواردة في سجالت              

 .استعماالت األراضي 

في حالة عدم تغطية حصر بعض المزارع نتيجة للسهو فيجب تغطيتها مرة             

أخـرى فـي سجل حصر المزارع، وتسجيلها بالسجل مع ذكر أسباب هذا             

 .هو أو الخطأالس

الـتأكد من دقة مليء االستمارة وتغطيتها لجميع العناصر الواجبة واالتساق            

 .فيما بينها

١٣

 



 وفيما يلي بعض األمثلة على التأكد من دقة المراجعة

 –فالبد وأن يتوفر بيانات مكتبية عن اسم المالك         ) قانوني(إذا كانت نوع الملكية      

ويتوفر ) عرفية(ة أن يكون نوع الملكية      المسـاحة الكلية للمزرعة ومن الصعوب     

 .بيانات مكتبية عن المساحة الكلية للمزرعة باإلضافة إلى اسم المالك 

إذا كانت طبيعة استغالل المزرعة لألغراض الترفيهية فيجب أن تستوفى           

 ٢٣(وتترك الحقول من )  ٤٤–  ٣٠(والحقول من ) ٢٢ – ١(الحقول من 

– ٢٩. ( 

ل المزرعة لألغراض االستثمارية فالبد من توفر       إذا كانت طبيعة استغال    

 ).٤٤ – ١(إجابات في جميع الحقول من 

نباتي أو مختلط فالبد أن يكون      ) ١٧(إذا كان نوع النشاط في الحقل رقم         

نوع المحصول المنتج والعكس إذا كانت      ) ١٨(هناك إجابة في الحقل رقم      

 .ال ينطبق) ٤(حيواني أو ) ٢(برقم ) ١٧(اإلجابة في الحقل رقم 

) ٣(،  )١(مصادر مياه الري برقم     ) ٢٠(إذا كانت اإلجابة في الحقل رقم        

والعكس إذا  ) ٢٢(،  )٢١(فالبـد وأن يكون هناك إجابة في الحقول أرقام          

فتكون اإلجابة  . شبكة المياه ) ٢(برقم  ) ٢٠(كانـت اإلجابة في الحقل رقم       

 .ال ينطبق) ٣(برقم ) ٢١(في الحقل رقم 

فالبد وأن  ) . ٢(نوع النشاط برقم    ) ١٧(إلجابة في الحقل رقم     إذا كانت ا   

وتكون اإلجابة في   ) ٣١(،  ) ٣٠(يكـون هـناك إجابة في الحقول أرقام         

 .ال ينطبق) ٦(برقم ) ١٨(الحقل رقم 

אא  אא
 ١٢٩٤ مزرعة منها    ١٣٥٩بلـغ إجمالي عدد المزارع التي خضعت للمسح          

ـ    والباقي مزارع غير عاملة أي لم تبدأ       % ٩٥,٢ة أي بنسبة    مـزرعة عامل

 .اإلنتاج بعد

بمنطقة % ٢٢,٤من إجمالي عدد المزارع العاملة بمنطقة حتا،        % ٢٦,٤ويتركز   

بمنطقة % ٨,٦بمنطقة لهباب،   % ١١,٢بمـنطقة العوير،    % ١٧,٥الخوانـيج،   

 .مرغم ثم بقية المناطق التخطيطية

١٤

 



 

من % ٨,٤ مزرعة أي بنسبة     ١٠٩تثمارية  بلـغ إجمالي عدد المزارع االس      

من إجمالي عدد المزارع    % ٤٤إجمالـي عـدد المـزارع العاملة، ويتركز         

بمنطقة لهباب ثم   % ١٧بمنطقة مرغم،   % ١٨,٣االستثمارية بمنطقة الروية،    

بقية المناطق الريفية، وتعمل معظم المزارع االستثمارية في النشاط النباتي،          

جمالي عدد المزارع االستثمارية ويتوفر بتلك      من إ % ٢٧,٥حيث تصل إلى    

وتحصل .  بئرا أي بمتوسط بئرين لكل مزرعة      ١٦٢المـزارع االستثمارية    

 .تلك المزارع على مستلزماتها من وزارة الزراعة

 

 بلـغ إجمالـي عدد المزارع الترفيهية العاملة التي ال تعمل بغرض اإلنتاج              

إجمالي عدد المزارع   من  % ٩١,٦ مـزرعة،أي بنسـبة      ١١٨٥والتسـويق   

 العاملة، ويتركز 

بمنطقة العوير،  % ١٩بمنطقة الخوانيج،   % ٢٣,٧مـنها بمنطقة حتا،     % ٢٨,٤ 

 بئرا عامال   ٢٧٣٥بمـنطقة لهباب ثم بقية المناطق الريفية، ويتوفر بها          % ١٠,٦

 . بئرا عامال لكل مزرعة٢,٣أي بمتوسط 

 

لكها المواطنين بحوالي    تصـل نسبة المزارع العاملة وغير العاملة التي يمت         

مـن إجمالي عدد المزارع، وتوجد ستة مزارع فقط يمتلكها أفراد           % ٩٩,٢

 .من دول مجلس التعاون الخليجي

يمارسون عليها  (وبلـغ عـدد المزارع التي يمتلكها المواطنين وحائزين عليها            

نم إجمالي عدد المزارع    % ٩٧ مزرعة بنسبة    ١٣١٩حوالي  ) النشـاط بأنفسهم  

 . مزرعة مستأجرة من مالكها وخاصة بمنطقة الروية ومنطقة مرغم٣٠د ويوج

 

من إجمالي عدد المزارع العاملة وغير العاملة بالمناطق        % ٦٠يتضـح أن     

الريفـية والتـي يمتلكها مواطنون يقطنون بمنطقة دبي الحضرية أي خارج            

١٥

 



ق من إجمالي عدد المزارع يقطن مالكها نفس المناط       % ٣٥المناطق الريفية،   

 .الكائنة بها المزارع وبقية النسبة لمالك يقطنون بمناطق ريفية أخرى

 

من إجمالي عدد المزارع على مساحات تتراوح ما        % ٢٢,٨ يستحوذ حوالي    

من % ٢٠,٥ قدم مربع وحوالي     ٢٠،٠٠٠ قـدم مـربع إلى       ٥٠،٠٠٠بيـن   

 إلى  ٢٠٠،٠٠٠إجمالـي هـذه المـزارع علـى مسـاحات تتراوح ما بين              

ـ    ٣٥٠،٠٠٠ من إجمالي عدد المزارع أكثر من     % ١٢ربع، وحوالي    قـدم م

 . قدم مربع٨٠٠،٠٠٠

 

٦٥,٣) ذات النشاط النباتي  ( تصل نسبة المساحة المزروعة للمزارع العاملة        

مـن المسـاحة الكلـية للمزارع، وتصل أعلى نسبة للمساحة المزروعة            % 

نطقة وم% ٧١من المساحة الكلية تليها منطقة لهباب       % ٨٠,٦بمنطقة الروية   

، وأقل نسبة مستغلة للزراعة بمنطقة حتا       %٦٨,٤، مرغم   %٧٠,٥العويـر   

 .من إجمالي المساحة الكلية% ٤٩حيث تصل إلى 

 

خضروات، فاكهة، محاصيل   ( تبلغ نسبة المزارع العاملة في النشاط النباتي         

فـي كـل من النشاط النباتي       % ٣٦,٣،  %٥٧,٤بحوالـي   ) حقلية،بلح،تـبغ 

. النشاط الحيواني من إجمالي عدد المزارع العاملة      في  % ٦,٣والحيوانـي،   

من إجمالي عدد المزارع بمنطقة الروية تعمل في        % ٩٦ويتضح أن حوالي    

 من % ٧١النشاط النباتي، 

 

وأن معظم  . إجمالـي عدد المزارع بمنطقة حتا تعمل أيضا في النشاط النباتي           

تعددة وليس  المـزارع التـي تعمل في النشاط النباتي عبارة عن محاصيل م           

 .محصول واحد

 مليون قدم مربع، أما    ٣٠٣كما تصل مساحة المزارع ذات النشاط النباتي حوالي          

 مليون قدم   ٣٩بالنسـبة للنشـاط الحيواني فتصل نسبة مساحة المزارع حوالي           

١٦

 



 ٢٣٣إلى  ) نباتي وحيواني (مربع، وتصل مساحة المزارع ذات النشاط المختلط        

 .مليون قدم مربع

٧٢,٥سبة المزارع االستثمارية التي تستحوذ على النشاط النباتي حوالي          وتبلغ ن  

مـن إجمالـي عـدد المزارع االستثمارية والباقي للنشاط الحيواني والنشاط            % 

 ).نباتي وحيواني(المختلط

 

% ٢١تـبلغ نسبة المزارع العاملة في مجال النخيل إلنتاج البلح فقط حوالي              

 مليون قدم مربع، كما تبلغ      ٨٣وبمساحة  مـن إجمالي عدد المزارع العاملة       

نسـبة المـزارع العاملة في مجال الخضروات والفاكهة والمحاصيل الحقلية           

 مليون قدم   ٥٦مـن إجمالي عدد المزارع العاملة وبمساحة        % ٦,٨حوالـي   

 .مربع

 

مـن إجمالـي عدد المزارع العاملة بطريقة الغمر وتزداد          % ٧١ تـتم ري     

 بمنطقة 

بطرق % ١٢,٧لتنقيط وخاصة بمنطقة العوير والخوانيج،      بطريقة ا % ٨حـتا،    

من إجمالي عدد المزارع العاملة تحصل على مياه الري         % ٨١وأن  . ري متعددة 

كما تصل عدد اآلبار    . من شبكة المياه الحكومية   % ١٠مـن اآلبـار الجوفـية،       

من إجمالي عدد اآلبار المتوفرة     % ٩٥,٢ بئرا أي بنسبة     ٢٨٩٧العاملـة إلـى     

 مزرعة ال يتوفر بها آبار ويصل متوسط عدد         ٢٤١ويوجد  . ارع العاملة بالمـز 

 .اآلبار العاملة بحوالي بئرين لكل مزرعة عاملة

 

مـن إجمالـي عدد المزارع االستثمارية توزع منتجاتها         % ٨٦ يتضـح أن     

من % ٧٩,٤بأسـواق دبـي وأن نسـبة اإلنتاج التي يتم تسويقه يصل إلى              

ستهالك الذاتي والتوزيع العيني كالهدايا واستخدامه      إجمالي اإلنتاج والباقي لال   

 .كمستلزمات إنتاج

١٧

 



من إجمالي عدد المزارع االستثمارية سياراتها الخاصة في        % ٧٥كمـا تستخدم     

 .تسويق ونقل إنتاجها من باب المزرعة إلى السوق

 

 تزداد عدد المزارع العاملة التي تحتوي على مبنى واحد حيث تصل نسبتها             

كما تصل نسبة المزارع التي  .  من إجمالي عدد المزارع العاملة     %٣٧,٨إلى  

من إجمالي عدد المزارع العاملة     % ٣٠,٧تحـتوي علـى مبنييـن حوالي        

من إجمالي عدد المزارع العاملة     % ٨٤حيث أن   . وخاصة المزارع الترفيهية  

من % ٨٠,٤كما يتضح أن    . يسـكنها العمالـة الوافدة العاملة في المزرعة       

 ).أفراد ومنشآت(د المزارع العاملة يسكن بها أسر وتجمعات إجمالي عد

 

 فرد، وتصل نسبة    ٤٧٤٢ يصـل عـدد السـكان المقيمة بالمزارع حوالي           

وتصل نسبة الوافدين حوالي    . من إجمالي عدد السكان   % ٩٣,٢الذكـور إلى    

مـن إجمالـي عـدد السكان ومعظمها من الذكور حيث تصل إلى             % ٩٣,٤

 .السكان الوافدينمن إجمالي عدد % ٩٦,٤

 

 

 

 

 

 

 

١٨
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