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  خوارزمية مقترحة الختيار المراكز األولية للعناقيد 

  **بيداء سليمان بهنام                               *باسل يونس ذنون

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  ستخلصمال

تقترح في هذا البحث خوارزمية الختيـار المراكـز االوليـة للعناقيـد ،              

 ا اولي امجموعة خصائص لسمات مختلفة وجعلها مركز     اختيار  الخوارزمية  وتتضمن  

ومن ثمار هذه الخوارزمية انها تعطي نتيجة عنقدة واقعية وحيدة عنـد            . لكل عنقود 

وهذا بدوره يؤدي الى تـوفير      . معالجة مجموعة معينة من البيانات والكثر من مرة       

لمقترحة ، كما   لقد تم استخدام اسلوب المحاكاة الختبار الخوارزمية ا       . الوقت والجهد 

  .تم تطبيقها على بيانات واقعية تتعلق باالمن الغذائي القطار الوطن العربي

  

  

A Suggested Algorithm for the Selection of Initial Centers of 
Clusters 

ABSTRUCT  
In this research, we suggest an algorithm to select the 

initial centers of clusters; this algorithm includes the selection of 
features of different attributes as an initial center of each cluster. 
As a fruit of this algorithm it gives a unique cluster when 
processes any group of data many times. This result leads to save  
time and effort. Simulation experiments performed to test the 
proposed algorithm. Also, a real data deals with the food security 
of Arabic World is applied.               
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    :المقدمة 1.

 Dataتجميـع بيانـات    بأنـه عمليـة    التحليل العنقـودي  يمكن تعريف

Grouping            لمتعدد المتغيرات وقياس التشابه فيما بينها ، وجعل العناصر االكثـر 

  .(Dunham,2004 ; Kumar and Rishan 2002)تشابها على شكل عناقيد

الولية اعتمـادا    ا العناقيدتحتاج الى اختيار مراكز      طرائق العنقدة    اغلبإن  

 Jantzen,2004 ; Jermyn)يتم تحديده من قبل المستفيد العناقيد والذي عدد على 

and et al.., 2001).  الطريقة المتبعة عـادة فـي   وفي التطبيقات الواقعية نجد أن

وهذا يؤدي بالنتيجة الـى     اختيار المراكز االولية للعناقيد تكون بصورة عشوائية ،         

وألكثـر مـن     هانفس ميات العنقدة عند إعادة تنفيذ الخوارزمية     اختالف نتائج خوارز  

كون هنالك إشارة واضحة ألفضل نتيجـة       توبهذا ال   ،  هانفسوباستخدام البيانات    مرة

االستعانة بمحلل مختص لتحليل كـل نتيجـة        الى   مما يقود المستخدم احيانا      تجزئة

وفي هذه  . وجهد اضافيين  الجل اختيار اكثر تجزئة مالئمة لبياناته وهذا يستهلك وقت        

ـ  خوارزمية   توافرالنظرة الشمولية ينطلق البحث من مشكلة تتمحور حول عدم           تم ي

 حمن خاللها اختيار المراكز االولية للعناقيد ، االمر الذي دفـع البـاحثين القتـرا              

  .خوارزمية الختيار المراكز االولية للعناقيد

لى الدراسات الـسابقة    وقبل الدخول في صلب الموضوع البد من االشارة ا        

  : ذات العالقة بموضوع البحث وكاالتي 

العنقـدة   دراسة في استخدام خوارزميـات       (2006)لقد قدمت الباحثة بهنام      .1

 وتطـوير   المعتمدةبيانات  ال وكان هدفها تهذيب     المحسنة في تنقيب البيانات ،    

ان هذه  عدة خوارزميات في مجال عنقدة البيانات واسفرت نتائج الدراسة عن           

في اطار دراسـة    الخوارزميات تتصف بالسرعة والكفاءة في تنقيب البيانات        

ـ هذا وتميـزت الدراسـة كـذلك        .الحالة التي اعتمدت عليها االطروحة     أن ب

اختيـارا  كانت على اساس اختيار المراكز االوليـة        المستخدمة  خوارزميات  

لـى اسـاس    اعتمدت ع جديدة   طريقة   ت الباحثة قترحاقد  و  ومتسلسال اعشوائي

  .المعدل التي اثبتت كفاءتها
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 فقد اقترحا خوارزميـة اليجـاد العــدد         (2008) اما الباحثان ذنون وبهنام      .2

 تـم اقتـراح     اذ،  التقريبي المناسب تجريبيا من العناقيد في التحليل العنقودي       

خوارزمية يتم من خاللها ايجاد عدد العناقيد المناسب اعتمادا علـى معيـار             

  .عنقود للمربع الخطا

  هاتان الدراستان  ات العالقة ومنها  واسفرت مراجعة الدراسات السابقة ذ    وقد  

 اختيـار المراكـز االوليـة     بانها تفتقر الى استخدام هذه الخوارزمية المقترحة في         

 ويميز اختالف البحث الحـالي       وهذا مايبرر موضوع البحث المنصوص له      لعناقيدل

  .لوسيط باختيار المراكز األولية للعناقيدباستخدام طريقة اعن الدراسات السابقة 

  

  : الطريقة المقترحة 2.

اخـتالف  لـى   دي ا ؤي للعناقيد بصورة عشوائية      ان اختيار المراكز االولية   

نتائج خوارزميات العنقدة عند اعادة تنفيذ نفس الخوارزمية اكثر من مرة وباستخدام            

وللتغلـب علـى هـذه       .معالجـة  النتائج عند ال   تشابهمما يؤدي الى     ، نفسها البيانات

 للعناقيـد بحيـث     ختيار المراكز االولية  المشكلة ، نقترح خوارزمية محددة وثابتة ال      

  .تؤدي عند التنفيذ في كل مرة الى نتيجة واحدة

بتكوين وذلك   للعناقيد   اختيار المراكز االولية   الخوارزمية المقترحة    ضمنوتت

 منهـا   كـال ان  ة للبيانات ، بحيث      من المتغيرات األساسي   Subsetsمجاميع جزئية   

 تمثل عدد المتغيرات في البيانات ،       p من المتغيرات المختارة ، اذ ان        [p/c]يضم    

c        تمثل عدد العناقيد المطلوبة ، أما [p/c]        فتمثل الجزء الصحيح من حاصل قـسمة 

p   على c .            ونقترح ان يتم اخذ المركز لكل مجموعة جزئية مكونة من المتغيـرات

  :  بالشكل االتيDفلو كانت مصفوفة البيانات . ةاالساسي
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 cولتوزيع المتغيرات علـى     . n>p تمثل حجم البيانات لكل متغير ،        nان  و

pc تحقق القيد cمن العناقيد ، بحيث       c ، فانه يمكن تجزئة المتغيرات الـى  2≥≥

 من المتغيـرات    ا متساوي ا مجموعة تضم عدد   كلان  من المجاميع الجزئية ، بحيث      

 s=[p/c]، وان كل مجموعة جزئية تضم     ) وفي حالة وجود متغيرات اضافية تهمل     (

  .n*sوهذا يعني ان كل مجموعة جزئية تكون  مصفوفة ذات بعد . من المتغيرات

j ، cjفلو فرضنا ان المجموعة الجزئية       تـضم المتغيـرات      ، =2,1,...,

sxxx ,...,,   :فتصبح مصفوفة المجموعة الجزئية لهذه البيانات بالشكل االتي ،21
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nixxx واذا كان isiii ,...,2,1;]..[ 21. ==x مثل االفقـي  يi  فـي 

، فانه يتم ترتيب قيم كل من هذه المتجهات االفقية ترتيبا تصاعديا لكي             Sالمصفوفة  

]..[كل    تصبح بـش   )()2(
2

)1(
1.

* is
s

ii
i xxx=x    1()2()( ،اذ ان( ... isii xxx <<< . 

  :من العالقة االتيةjc ،والذي يرمز لهjلذا يمكن ايجاد مركز المجموعة 
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if s is odd

if s is even
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; 1,2,...,for j c=    (1)          

 بدال من   jهو المركز االولي للمجموعة الجزئية      jcوبهذا سيكون المركز  

  .المركز المنتقي من البيانات بصورة عشوائية

  :استنادا الى ماسبق يمكن تاشير خطوات الخوارزمية المقترحة كاالتيو
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لعناقيد ،  تكوين مجاميع جزئية من المتغيرات االساسية بقدرعدد ا       : الخطوة االولى  

 من المتغيـرات    [p/c]  الجزء الصحيح من    منها يضم  كالان  بحيث  

  .المختارة

  .ترتيبا تصاعديالكل مجموعة جزئية ترتيب المتغيرات : الخطوة الثانية

     ايجاد المركز االولي لكل مجموعة جزئية مكونة باستخدام العالقـة          : الخطوة الثالثة 

)1.(  

  :ومناقشة النتائجطبيق الخوارزمية المقترحة ت. 3

  :محاكاة  - أ

 المقترحة في اختيـار المراكـز االوليـة         الخوارزميةلغرض دراسة كفاءة    

 وعلـى البيئـة    Pentiumللعناقيد ، فقد تم اجراء تجربة محاكاة باستخدام حاسـبة           

MATLAB 7.5وفق الخطوات االتية و:  

  ومن ثالثة توزيعات    ، X1,X2,….,X9 ،    متغيرات عشوائية ولتكن   9توليد   -1

  :ياتإحتمالية مختلفة وكما ي

 مـن  X2 , X4 , X6 , X8تم توليد المتغيرات ذوات التسلـسل الزوجـي    •

 : وباستخدام المولّد اآلتيNormal Distributionالتوزيع الطبيعي 
Xi = normrnd(a,b)     ; i=2,4,6,8  

  .1 وتباين 20أن هذا المولّد يجهز بيانات لها معدل ف لذا a=20,b=1. حيث ان

ــ • ــرت ــد المتغي ــا ,X5 X1,X3 اتم تولي ــع كام ــى توزي ــاداً عل    إعتم

  Distribution Gamma وباستخدام المولّد اآلتي:      

Xi = 7+ gamrnd(a,b)       ; i = 1,3,5  
 10أن هذا المولّد يجهز بيانـات لهـا معـدل    ف  لذا/a .a=10,b=1حيث ان

   1.وتباين 

 Distribution Beta مـن توزيـع بيتـا    X7 , X9تم توليد المتغيـرين   •

  :وباستخدام المولّد اآلتي
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Xi = 12 * betarnd(a,b)               ; i = 7 , 9  
  .1 وتباين0إن هذا المولّد يجهز بيانات لها معدل لذا فa=1,b=1. حيث ان

  

  :حجوم للبيانات المولّدة وكاآلتيثالثة  اختيار – 2

ـ  وحجـم كبيـر   ) n = 500 ( متوسـط وحجـم ) n = 100(غير حجم ص

)n=1000.(  

  

 عنـد    يوضح بعض البيانات المولّدة من المتغيرات التـسعة        )(1 إن الشكل    

 تشكل ثالث مجـاميع كـل   البيانات وكما هو واضح فإن ،n = 100)(حجم العينة 

  .مجموعة تتماثل بياناتها مع بعضها البعض وتختلف عن األخرى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عند حجم العينة ات المولّدة من المتغيرات التسعة نالبيا): 1(الشكل 

)(n=100.   
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 مرة مستقلة وتمت عملية التصنيف      100لقد تمت اعادة كل تجربة محاكاة       

 HCMللعنقدة وباستخدام احدى خوارزميات العنقدة الشائعة ولـتكن خوارزميـة   

(Hard C-Means)(Albayrak and Amasyali,2003 ;Jantzen . ــم وت

 وعدت الحالة الصحيحة هـي وجـود        X1,X2,....,X9تصنيف المتغيرات التسعة    

  :تيثالثة عناقيـد وعلى النحو اال

C1={ X2 , X4 , X6 , X 8}  
C2={ X1,X3, X5} 
C3={ X7 , X 9}  

وفي كل إعادة للتجربة تمت مطابقة النتيجة مع الحالة الـصحيحة المبينـة               

زمية مطابقة للحالة الصحيحة عدت النتيجة صحيحة ،        آنفا، فإذا كانت نتيجة الخوار    

يبين عدد حـاالت النجـاح وعـدد        ) 1(والجدول  . أوبخالف ذلك فان النتيجة خط    

التكرارت وزمن التنفيذ التي تم الحصول عليها من خالل اعادة تنفيـذ خوارزميـة              

HCM 100          رة  مرة لبيانات تجربة المحاكاة في حالة اختيار المراكز االولية بصو

  ). n=100(،)n=500(،)0n=100(عشوائية عند احجام عينة مختلفة 

  

لعدد حاالت النجاح وعدد التكرارات وزمن التنفيذ (%)النسب المئوية):1(الجدول

  .في نتائج تجربة المحاكاة في حالة اختيار المراكز االولية بصورة عشوائية

خوارزمية 
HCM 

النسب المئوية لعدد 
  حاالت النجاح

 معدل عدد
  تاالتكرار

معدل زمن 
  )ثانية(التنفيذ

n = 100  56  1.5300  0.0192  

n = 500  63  1.5100  0.0192  

 n = 1000 67  1.6100  0.0257  

  

اما عند استخدام الخوارزمية المقترحة في اختيار المراكز االولية للعناقبـد           

  ولجميع العينات فقد اظهرت نتيجة عنقدة صحيحة       HCMوتنفيذها على خوارزمية    
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 مرة كالحالة المثبتة وبعدد تكرارات اقل الذي هـو          100عند تنفيذها مرة واحدة او      

 ,0.2350 , 0.2030   المقترحـة فهـو  اما بالنسبة لزمن تنفيذ الخوارزميـة  . 1

ـ   و n=1000,n=500,n=100الحجام العينة   ثانية    0.2550  وهـو   والي،على الت

 ولكن بدقـة    يار العشوائي للمراكز  فرق قليل مقارنة مع ازمنة التنفيذ في حالة االخت        

  .تامة

  

بيانات واقعية من االنتاج النباتي لمادة القمـح         الخوارزمية باستخدام     تطبيق -ب

  :في الوطن العربي

تم تحليل بيانات االنتاج النباتي لمحصول القمح القطار الـوطن العربـي        

بـار القمـح    اعتب،)2006منظمة التنمية الزراعية العربية،   ( 2004-1998للسنوات  

اذ يعـد القمـح مـن الـسلع         . يمثل اهم محصول في تحقيق االمن الغذائي العربي       

  .االستراتيجية باعتبار رغيف الخبز يمثل القاسم المشترك االعظم للمائدة العربية

قد تم تطبيق الخوارزمية المقترحة الختيار المراكز االولية للعناقيد علـى           و

منظمـة  (ن العربي   ــار الوط ــالقمح القط ول  ـالنباتي لمحص  اجـبيانات االنت 

 تخدامـم اس ــلقد ت ).  1ق  ــملحال ظرــان( )2006التنمية الزراعية العربية،  

وتبين بان العدد المناسب مـن       (2008)ذنون وبهنام     احهاقترالتي تم ا  الخوارزمية  

ت وبتطبيق الخوارزمية المقترحة في هذا البحث ظهـر       .5العناقيد لهذه البيانات هو     

  :العناقيد كاالتي

C1={ X12 }  
C2={ X13} 
C3={X3 , X4 , X7 , X 9 , X 17}  
C4={X5 , X16} 
C5={X1 , X2 , X6 , X 8 , X 10 , X11 , X14 , X15 , X 18 }  

  

  ).1(وهذه المتغيرات موضحة في الملحق 
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   :تفسير العناقيد -ج

 ر من االقطـار دولة قطدولة قطر، وتعتبر X12 يمثل المتغير   C1 :العنقود االول

العربية التي التزخر بامكانات زراعية وايضا التمتلك موارد مائية كما ان زراعتها            

ع في متوسط دخل الفرد ، يتم تـوفير اغلـب           ر وبسبب االرتفا  االتعتمد على االمط  

حة مح فمسا ات لزراعة الق  فر فيها امكاني  استيراد ولذلك التتو  المنتجات عن طريق اال   

فرة ااالرض المزروعة صغيرة جدا ولكن ارتفاع االنتاجية لالمكانات المالية المتـو          

مـن   % 0.00007التي تمكنها من استخدام تقنية حديثة في الزراعة وتساهم بمقدار         

  .)ةلتفاصيل حساب النسب) 1(انظر الملحق ( في المنطقة العربيةانتاج القمح 

وايضا هنا التتوفر فيهـا  .  الكويتدولة، X13  يمثل المتغير  C2 :لثانيالعنقود ا

 ارتفاعـا امكانيات لزراعة القمح ولكنها تختلف عن دولة قطر بارتفاع االنتاجيـة            

مـن انتـاج    % 0.02ادى الى انتاج    مما  .  ايضا ربما الستخدام التقنية الحديثة     اكبير

  .)لتفاصيل حساب النسبة) 1(انظر الملحق  ( مجتمعة من القمحالد العربيةالب

الدول  X3 , X4 , X7 , X 9 , X 17  حيث تمثل المتغيرات C3 :لـث العنقود الثا

وتمتلك هذه االقطار العربيـة      .،العراق ، المغرب    الجزائر، سوريا     تونس ،  :تيةاال

فر االمطار مما مكنها مـن      امة المناخ وتو  ءمال فضال عن   امكانات زراعية كبيرة    

مـن  % 82 القمح ، فهي تستحوذ على       انتاج زراعي متنوع كان على راسه زراعة      

من انتاجية القمح   % 360مساحات انتاج القمح في الوطن العربي ، وتحقق انتاجية          

كما ،  من انتاج القمح في الوطن العربي       % 60.5في الوطن العربي وتساهم بحدود      

من االراضي  % 72و تي تروى المن االراضي العربية    % 48.7تستحوذ على   انها  

انظـر  ( تمتلك احتياجات ارضية ومائية تمكنها مـن انتـاج القمـح          فهي  . المطرية

   .)لتفاصيل حساب النسب) 2(و)1(الملحقين 

ـ ت االتينالدول X5 , X16 ن امثل المتغيري و C4 :العنقود الرابع  الـسعودية  :ينيت

 على الري فقط وذلـك لقلـة        اموتمتاز هاتان الدولتان باعتماد الزراعة فيه     . ومصر

 وذلك  ا استراتيجي ت هاتان الدولتان النتاج القمح باعتباره محصوال      االمطار وقد سع  

  :تيةللمعايير اال
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 .انتشار حجم استهالك القمح بكميات كبيرة .1

 .النسبة التي يسدها القمح من االحتياجات الغذائية كبيرة .2

 .ارتفاع نسبة قيمة تكاليف استيراد القمح الى مجمل االستيرادات الغذائية .3

يجية القمح بسبب اماكن استيرادها بعيدة ومحـصورة بقـوة          وقد زادت استرات  

كما تقل بدائل القمح بالنسبة للمستهلك لهذا لجات هاتان         . احتكارية يصعب مواجهتها  

الدولتان الى زراعة القمح وتحسين االنتاجية وقد انفردت السعودية بتكاليف عاليـة            

مـن  % 25 علـى    انتحوذوهاتان الدولتان تـس   .النتاج القمح تحقيقا لالمن الغذائي    

ـ مساحات االراضي المروية في الوطن العربي وان زراعة القمـح فيه           ا تعتمـد   م

من المساحة المزروعـة قمـح فـي        % 14 على   ان وتستحوذ .على الري % 100

  .من انتاج القمح في المنطقة العربية% 41.5 انا تنتجمالمنطقة العربية لكنه

  ,X1, X2, X6, X 8 , X 10, X11  وتشمل المتغيـرات  C5 :العنقود الخامس

X14, X15, X18    ــة ــدول التالي ــل ال ــي تمث ــارات ،:الت  االردن ،االم

  .فلسطين،لبنان،ليبيا واليمنالسودان،الصومال،عمان،

وان هذه الدول التمتلك امكانيات زراعة كبيرة باستثناء السودان والصومال          

لزراعـة  المناسـبة   فر الظروف   االتي تقع خارج نطاق زراعة القمح وذلك لعدم تو        

  . امطارهطل فيهاتنادرا مافاغلب هذه االقطار . القمح

عدد التكرارات عند تطبيق الخوارزمية المقترحة فـي اختيـار          اما بالنسبة ل  

في حين عند   . 0.2350 ، اما بالنسبة لزمن التنفيذ فهو        7انه  فمراكز العناقيد االولية    

 100 االولية للعناقيد واعادة تنفيذها      استخدام الطريقة العشوائية في اختيار المراكز     

فقد ظهرت النسب   مرة وتثبيت نتيجة العنقدة الواقعية التي تم تحليلها كحالة صحيحة           

 ومعدل زمـن    5.1900اما معدل عدد التكرارات فهو      % 5المئوية لحاالت النجاح    

  .0.0375التنفيذ هو 
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  :االستنتاجات والتوصيات .6

لرئيسية للبحث هو االسهام بخوارزمية الختيار       من اهم االهداف ا    اان واحد 

ولقد تم تطبيق هذه الخوارزمية ، عليـه يؤشـر البحـث            . المراكز االولية للعناقيد  

  :استنتاجات تنسجم مع جوهر عمل البحث وكاالتي

ان الخوارزمية المقترحة سلسة وغير معقدة والتتطلب معلومات مـسبقة          -أ

  .ات التي تحتاجها هي البيانات وعدد العناقيدمن قبل المستخدم، إذ ان كل المعلوم

 من نتائج المحاكاة بان نسبة نجاح الخوارزمية المقترحـة فـي            تبين لنا -ب

اختيار المراكز االولية للعناقيد هي نسبة عالية النها ادت الى ظهور نتيجة عنقـدة              

صحيحة وثابتة عند التنفيذ في كل مرة مما يدل على ان هذه الخوارزميـة عبـرت     

 يوفر الوقت والجهد للمستخدم عند تحليـل نتيجـة          مما. عن العنقود بصورة واقعية   

واقعية واحدة مقارنة مع الوقت والجهد الذي يستغرقه المستخدم عند تحليـل كـل              

عشوائية الختيار افـضل نتيجـة مالئمـة        بصورة  نتيجة تظهر عند اختيار المراكز    

  .لبياناته

  :االستنتاجات التطبيقية

 القمـح   على بيانات االنتاج النباتي لمحصول    الخوارزمية المقترحة   ق  عند تطبي .1 

  . لمتشابهة بانتاج القمح بعنقود واختلفت عن العناقيد االخرى اتجمعت الدول

اسهم بتحليلها وتفسيرها   مما  ظهرت نتيجة الخوارزمية المقترحة بعناقيد واقعية       .2

 دام الطريقـة  بشكل واضح ووفر الوقت والجهد ايضا في حـين عنـد اسـتخ            

هور نتائج مختلفة في كل مرة من       ظالعشوائية باختيار المراكز االولية ادى الى       

فلو ان كل حالة تنفيذ تم تحليلها       % 5التنفيذ وحازت على نسب نجاح قليلة جدا        

واقعية فسنجد استنزافا بالوقت    كثر  اال حالة ثم اختيار الحالة      100وتفسيرها لـ   

وهذا مايؤكد  ان ظهـور      . مطلوبة الصحيحة حالة ال والجهد الجل التوصل الى ال    

 على اختيار المراكز    اعتمادا رئيسا النتيجة الواقعية عند تنفيذ الخوارزمية يعتمد       

  . االولية للعناقيد
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ل النتيجة مختلفة في كل مرة وادى       عج  للمراكز االولية  عشوائيالاالختيار  عند  .3

اختيار مجموعـة خـصائص      الفشل كثيرة جدا اما عند        من  حاالت الى ظهور 

الـى   لكل عنقود بالخوارزمية المقترحة ادى       ا اولي السمات مختلفة وجعلها مركز   

 مقارنـة    قليلة في زمن التنفيـذ      ظهور نتيجة واقعية واحدة على حساب زيادة      

  .بالطريقة العشوائية

   المصادر
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كلية علـوم   اجستيرغير منشورة،جامعة الموصل،  م ةــرسال ."ب البيانات ـتنقي

  .الحاسبات والرياضيات
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  .2004-1998 في الدول العربية للفترة القمح لمحصول االنتاج النباتي: )1(الملحق 

  الف طن: هكتار     االنتاج/كجم: هكتار        االنتاجيةالف :المساحة

  2003  2002-98متوسط الفترة 
2004  

  

  االنتاج االنتاجية لمساحةا االنتاجاالنتاجية المساحة االنتاجاالنتاجية المساحة

  

  الدولة

Area Yield Prod. Area Yield Prod. Area Yield Prod. 
 13.17 1227 10.73 42.53 1428 29.78 32.73 1250 26.18  األردن

 0.02 2000 0.01 0.02 2000 0.01 0.24 5304 0.05 اإلمارات

 1722.00 1663 1035.20 1983.40 2141 926.60 1026.52 1132 907.00 تونس

 2730.70 1358 2010.50 2964.85 1448 2047.57 1760.02 929 1894.53 الجزائر

 2775.68 5307.2275 523.00 2524.00 4882 517.00 2011.80 4477 449.32 السعودية

 364.00 2287 159.18 398.00 2311 172.20 255.60 2131 119.95 السودان

 4537.46 2478 1831.23 4913.00 2736 1796.00 3885.50 2322 1673.06 سوريا

 A 0.40 633 0.25 0.34 706 0.24 0.34 706 0.24الصومال

 1832.00 1190 1539.75 2329.00 1343 1734.00 1577.79 1072 1471.61 العراق

 1.20 3084.8329 0.39 1.21 3270 0.37 1.54 4042 0.38 عمان

 46.36 2117 21.90 44.23 2042 21.66 47.16 2230 21.14 فلسطين

 0.02 2316 0.01 0.03 2333 0.01 0.07 2205 0.03 قطر

 5.09 17551.724 0.29 5.09 23136 0.22 2.31 11687 0.20 الكويت

 136.80 2934.6777 46.62 116.30 2539 45.81 90.33 2158 41.87 لبنان

 A 29.00 A 1600 46.40 40.00 1379 29.00 55.29 1300 42.55 ليبيا

 7177.86 6559 1094.30 6844.69 6503 1052.59 6376.66 6297 1012.71 مصر

 5539.70 1808 3063.70 5146.80 1722 2988.90 2917.14 1041 2801.22 المغرب

 105.27 1256 83.80 103.79 1256 82.63 146.66 1565 93.70 اليمن

 27033.97 2361.06 11449.95 27457.18 2399.12 11444.69 20187.61 1912.45 10555.90 الجملة
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  )2(الملحق 

  البيانات العامة

  2004عام لإستخدام االراضى 

   هكتار100المساحة 
مساحة المحاصيل 

  المستديمة
PERM.CROPS 

AREA  

مساحة المحاصيل 
  الموسمية

SEASONAL 
CROPS  

المساحة 
  )1(المتروآة

مساحة 
  الغابات

مساحة 
  المراعي

 المرويه  ريهالمط المرويه  المطريه

  
  

 الدولة

RAINFED IRRIGATED RAINFED IRRIGATED 

 
UNCULTIVATED  

AREA  

 
FORESTS 

 
PASTURES  

 7000.00 130.91 153.25 45.65 32.20 55.11 114.00 األردن
 305.00 31.10 - 56.97 - 190.86 - اإلمارات
 4.00 - 0.74 0.71 - 2.88 - البحرين
 4885.38 658.32 711.74 185.46 1990.56 170.07 2106.33 تونس

 32824.40 4260.00 3382.92 414.16 3695.81 344.16 359.77 الجزائر
جيبوتي 

A - - 0.41 - - 6.00 200.00 

 170000.00 (2)2700.00 3185.00 964.00 - 208.00 - السعودية
 117180.00 64359.96 3990.84 1522.08 14028.00 136.50 0.84 السودان
 8278.60 593.30 796.20 1273.00 2587.80 166.40 702.20 سوريا

 42000.00 9040.00 350.00 150.00 1218.00 - 32.00 الصومال
 4000.00 478.50 3149.75 2097.50 1313.75 244.50 24.00 العراق
 1000.00 0.16 - 30.60 - 51.05 - عمان

 150.00 26.00 - 17.01 50.00 7.19 107.90 فلسطين
 50.00 0.40 17.40 7.10 - 2.60 - قطر

الكويت 
A - 3.04 - 5.77 - - 136.22 

 A 87.00 55.00 72.00 54.00 - 4.00 16.00لبنان 
 A 769.00 159.00 767.00 99.00 850.00 600.00 13300.00ليبيا 
 - 35.00 - 2704.66 101.52 585.84 85.01 مصر

 21000.00 12246.00 1624.30 681.10 5798.60 623.50 207.80 المغرب
موريتان

 39250.00 4400.00 - 22.29 190.00 20.00 50.00 يا

 7000.00 1600.00 420.68 396.50 551.30 157.20 83.80 اليمن
 468579.60 101169.65 18632.82 10727.56 32396.95 3182.90 4729.65 المجموع

                   

  

 لزراعية التى اليتم استغاللها فى احد  او بعض المواسم لعدم كفاية مياه الرى او الستعادةتشمل المساحات من االراضى ا) 1(    

 .  قدرتها االنتاجية او السباب اخرى           

 تشمل األراضى المطرية والمتروكة) 2(    

  


