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  شريفة سلمان أحمد السليطي   اســم الباحـث
الزراعة في دول مجلس التعاون الخليجي دراسة   عـنـوان البحث

  كارتوجرافية 
  القاهرة   جـامـعــــة
  اآلداب  كـلـيـــــة
  الجغرافيا  قـســــــم
  )م٢٠٠٥(الماجستير   الــدرجــــة

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

 التعرف علي إمكانيات المنطقة إجماال في اإلنتاج الزراعي والوصول -
  .باإلنتاج الزراعي إلي مرحلة التخصص ومن ثم التكامل الزراعي

وبدراسة الظروف الطبيعية و البشرية للمنطقة فإنه يمكن معرفة وسائل  -
  .اإلنتاج ومعوقاته

 ٤تحديد أوجه الشبه واالختالف بين المناطقوستقوم هذه الدراسة علي  -
بقعة من سطح األرض مهما كل أن أثبتت الزراعية، حيث أن الدراسات 

  .صغرت مساحتها فإنها لها سمات وخصائص تميزها عن غيرها
 وسيتم دراسة المنطقة باستخدام أساليب بحث متطورة باإلضافة إلي المناهج -

  . فيا الزراعيةالتقليدية المعرفة في دراسة الجغرا
  منهج الدراسة

الدراسة التي تتناول دول مجلس التعاون الخليجي يصبح استخدم المنهج 
في مجال الزراعة كنشاط تتحدث ورة إلنجازها، وهي أيضا راإلقليمي ض



 ٢٠٠٩ إلى ١٩٩٤رسائل الماجستير والدكتوراه خالل الفترة من 
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اقتصادي في هذا اإلقليم لذا يصبح استخدام المنهج إقليميا موضوعياً، كما 
مناهج بحث أخري مثل المنهج اعتمد في الدراسة عند الضرورة علي 

  .التاريخي عند دراسة التطور
أما أساليب البحث فلعل أكثرها استخداما في هذه الدراسة هو األسلوب 
الكارتوجرافي الذي يبدو واضحا من خالل أطلس الرسالة الذي أعدت معظم 
خرائطة كخرائط توزيعات كمية ونوعية هذا اإلضافة إلي أساليب أخري مثل 

الكمي الذي اعتمد عليه في كثير من األحيان عند إعداد خرائط األسلوب 
  .األطلس

  استنتاجات الدراسة
المنتجة في كل من الكويت وسلطنة عمان ودولة الحبوب زيادة كميات  .١

قطر في حين يتوقع أن يقل اإلنتاج في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
ض اإلنتاج وبذلك و المملكة العربية السعودية إذا استمر معدل انخفا

ستفقد المملكة العربية السعودية أهميتها كدولة منتجة ومصدرة للحبوب 
وبخاصة القمح وقد ظهر ذلك ألن المعادلة اعتمدت الفارق الكبير في 
معدل إنتاج المملكة العربية السعودية من الحبوب و التي كانت أكثر من 

يون طن  مل٢,٨م أصبحت حوالي ١٩٩٣خمسة ماليين طن في عام  
  . م٢٠٠٢ي عام ف

أما بالنسبة إلنتاج الخضراوات فقد أظهرت المعادلة أن معدل إنتاج  .٢
 ألف ٣٦٥الخضراوات سيزيد كثيراً في سلطنة عمان حيث سيصل إيل 

طن وكذلك في دولة اإلمارات العربية المتحدة حيث سيصل إلي مايزيد 
ذبذب  ماليين طن ، أما في دولة قطر ودولة البحرين فإن ت٣عن 

اإلنتاج من سنة إلي إخري بدرجة كبيرة مما يجعل معدل اإلنتاج  
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 آالف طن في دولة البحرين ٧يستمر في نفس معدالته أي حوالي 
 ألف في قطر ، أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية فإن ٥٥وحوالي 

 .اإلنتاج سيقل بنسبة بسيطة

سبة بيسطة التكاد تذكر أما بالنسبة إلنتاج الدواجن فإنها ستزيد ولكن بن .٣
 . إذا استمرت في نفس معدالت نموها

في حين أن أنتاج البيض سيزيد بنسبة بسيطة في البحرين ودولة  .٤
اإلمارات العربية المتحدة، في مقابل أنه سيعرض لالنخفاض في بقية 

 . دول المجلس

أما النسبة إلنتاج األسماك فإنه لن يتعرض لزيادة تذكر حيث أظهرت  .٥
  . ة أن الزيادة طفيفةالمعادل

  
  


