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 قليمية: المعارض الزراعية اإلثانيًا

ٟ ٠ماَ ٘ذا   ٌٕذٛم ِذٓ  ٌّضذاخع ٌ مِذح ِ ّٛ ذح ِذٓ  ٌذمٚي  ٌّ ذاٚخج  ٚ            ذىذْٛ ِ رّضذا     ٌرذ

 ٚ   ٌط١اضذذٟتغذذغ  ٌٕ ذذر  ذذٓ خ تـذذح  ٌضم١ذذمج  ٚ  ٌٍغذذح  ٚ  ٌضٍّذذح  ٌرضذذ١ّح  ٚ  ٌٕ ذذاَ   ِض١ٕذذا  جغر ف١ذذا 

 ٌرٍه  ٌمٚي.  اللرظادٞ

 اإلقليمية فىائد )أغزاض( المعارض الزراعية

ذمً فٛ ئم  ٌّضاخع  ٌسخ  ١ح  إلل١ّ١ٍح  ٓ فٛ ئم  ٌّضاخع  ٌم١ٌٚح  ٌطاتمح  ٌاور ٚذٌه 

 ٌٕٛم  ٌطاتك, إال  ْ ٘ا   فٟوث١ر ِٓ  ٌمٚي وّا ٘ٛ  ٌحاي   شرر نٌمٍح  ٌفرص  ٌّراحح  ِاَ  ٔ ر  

اش حطٓ  ٌٕٛم  ُ٘ غرع ٌٗ ٘ٛ ِحاٌٚح ذٛؿ١م ٚذى٠ٛٓ  اللاخ ؿ١ثح ت١ٓ ذٍه  ٌمٚي  ٍٝ  ض

ضالَ د خً  خ ػ١ٙا, ٘ا  إٌٝ جأة ِحاٌٚح  ٌرىاًِ  فٟ ٌض١ش  فٟحمٛق وً دٌٚح  ٚ حرر َ ٌ ٛ خ 

 ذىٍفح ٔمً  ٌّضرٚػاخ إٌٝ ِٚٓ  ٌّضرع.  ٔ فاعٚوا   ,ت١ٕٙا  ح١أا   اللرظادٞ

 اإلقليمية المعارض  فيالقصىر  نىاحي

ٓ  ٌّضاخع  ٌم١ٌٚح ٚذٌه تحىُ ٘ا   ٌٕٛم ِ فٟ  ٌّشاخوحٌمٍح  ٌضاخػ١ٓ ٚ مد  ٌمٚي  ٔ ر   .1

 ٚ ٌثمافٟ  ٌحؼاخِٞ اي  الحرىان  فٟؿث١ضرٗ ٌا  ففٛ ئمٖ  لً ِٓ  ٌٕٛم  ٌطاتك خاطح 

 ت١ٓ ذٍه  ٌمٚي  ٌضاخػح. ٚ ٌرىٌٕٛٛجٟ

خالفاخ ت١ٓ تضغ دٚي  ٌّٕـمح  ٍٝ  ٌحمٚد ت١ٕٙا  ٚ ألضثاب  خرٜ ختّا ذىْٛ ٕ٘ان  .2

 تضغ  ٌمٚي.  شرر نِرٕٛ ح ِّا ٠حٛي دْٚ 

ت١ٓ ذٍه  ٌمٚي ِٓ ٔاح١ح   ٌث١ئٟ٘ا   ٌٕٛم ٌمٍح  ٌضاخػ١ٓ ِٓ جٙح ٌٍٚرماخب  فٟ ٌّٕافطح  ذمً .3

  خرٜ.

 .حذٕش١ؾ  ٌط١احح  لً ِٓ ضاتم ف٠ٟضرثر دٚخ ٘ا   ٌٕٛم ِٓ  ٌّضاخع  .4

 عن هذا المعزض أقل من سابقهوبصفة عامة فالفىائد الناتجة 

 وأفضل من مزايا المعارض التالية.
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 لزراعية القىمية: المعارض اثالثًا

ٟ ٠شاخن  ٘ذا   ٌٕذٛم ِذٓ  ٌّضذاخع ِ ّٛ ذح ِذٓ  ٌذمٚي  ٌّرذثـذح تضاللذاخ ل٠ٛذح  ضاضذٙا             فذ

 طفح  ٚ  وثر ِّا ٠ ضٍٙا ِرماختح ِٓ تضؼٙا  ٚ ِرآٌفح ِٚٓ ٘اٖ  ٌظفاخ  ٚ  ٌطّاخ: فٟ ٌرشاتٗ 

  ذرتؾ  ٌمٚي  ٌضرت١ح تثضؼٙا ِثال   ٌرٟ ٌم١ِٛح  ٌٛ حمج. 

 ٌش١ٛ ١ح( ٌمٚي ) إلضال١ِح  ٚ   ٌضم١مج  ٚ  ٌّا٘ة  ٌٛ حم . 

  َ(. شرر وٟ ٔ اَ  ٚ خ ضّأٌٟ اَ  ٌٛ حم )  اللرظادٞ ٌٕ ا 

  ٌَطائم.  ٌط١اضٟ ٌٕ ا  

 تاٌفرٔط١ح فمؾ.  ٌٕاؿمح ٌٍمٚي  ٌٕاؿمح تاإلٔ ١ٍس٠ح فمؾ  ٚ زخ  ِٟضرع  . ٌٍغح  ٌٛ حمج 

 ضاتما   ٌفرٔطٟ ٚ الضرضّاخٌٍمٚي  ٌ اػضح ٌٍٛطا٠ح  زخ  ِٟضرع  . الضرضّاخ  ٚ 

 .ضاتما   ٌثر٠ـأٟ  الضرضّاخ

 ٌمٚالخ٠حٌٍمٚي  زخ  ِٟضرع  . ٌضٍّح  ٌم١ٌٚح  ٌٛ حمج . 

 فىائدها 

خع ت١ٓ ِض ُ  ٌفٛ ئم  ٚ  ألغر ع  ٌ اطح تاٌّضاخع  ٌسخ  ١ح ا٠ ّع ٘ا   ٌٕٛم ِٓ  ٌّض .1

 فٟ ٚ ذ ظض   لرظادٞجأة ذٌه فئْ ٘ا   ٌٕٛم ٠طا م  ٍٝ ل١اَ ذىاًِ  إٌٝ ٌم١ٌٚح 

 ٌرىاًِ  مثال: ٔراج ت١ٓ دٚي  ٌّ ّٛ ح  ٌّشاخوح ف١ٗ  ٍٝ  ضاش  ١ٌّسج  ٌٕطث١ح ٌىً دٌٚح إل

إٔراج  ٌغا ء ت١ٓ  ٌمٚي  ٌضرت١ح ح١ث ذطُٙ ِظر تاٌضّاٌح ٚ ٌطٛد ْ تاألخع ٚ ٌمٚي  فٟ

  ٌثرر١ٌٚح تاألِٛ ي.

 ت١ٕٙا.  ٌر اخٞذم١ًٍ  ٌّٕافطح  ٌر اخ٠ح ت١ٓ ذٍه  ٌمٚي ٚ ٌضًّ  ٍٝ د ُ  ٌرثادي  .2

ٌٍرماخب ت١ٓ  ٌمٚي  ٌّىٛٔح  ١ِٓ  ٍٝ  ٌّضرٚػاخ ٔ ر  أخفغ ذىٍفح  ٌٕمً ٚ ٌ ّاخن ٚ ٌر .3

 ٌٙا   ٌّضرع.

ذطًٙ  ٌٍغح  ٌٛ حمج  ٚ  ٌضٍّح  ٌٛ حمج ٌّ ّٛ ح  ٌمٚي  ٌّىٛٔح ٌٙا   ٌٕٛم ِٓ  ٌّضاخع  .4

 وّا ال ذحراج إٌٝ ِررج١ّٓ.  الذظاي ١ٍّح 
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 المعارض القىمية  فيالقصىر  نىاحي

 

لظٛخ  ٌّضاخع  ٌم١ٌٚح ٌٚىٓ تمخجح  ٔٛ حٟلظٛخ  ٌّضاخع  ٌم١ِٛح ِع  ٔٛ حٟٗ ذرشات

 ٘ا   ٌٕٛم ِٓ  ٌّضاخع ٌٚرماخب  ٌّطافح ت١ّٕٙا. فٟ ٌّٕافطح ت١ٓ  ٌمٚي  ٌّشاخوح  الٔ فاع لً 

 : المعارض الزراعية الىطنيةرابعًا

ضطاخ ٚ ٌّٕ ّاخ ٠ماَ ٘ا   ٌٕٛم ِٓ  ٌّضاخع د خً  ٌمٌٚح  ٌٛ حمج ترضاْٚ ِٚشاخوح  ٌّؤ

د خً  ٌمٌٚح وىً تٙمف إظٙاخ  ٚ   الضرثّاخ٠حٚ ٌشرواخ   ألفر د ) ٌمـام  ٌ اص( ٌّح١ٍح ٚوا  

 ِٕافا ذط٠ٛم١ح. ح رع دخجح ذممِٙا وٕٛم ِٓ  ٌم ا٠ح  ٚ فر

 رض الزراعية الىطنية امزايا المع

 ٌضرع   ٌرحرخ ِٓ  ٌم١ٛد  ٌس١ِٕح  ٌظاخِح ٌٍضرع وثمء  ٌضرع  ٚ ِمذٗ إذ ٠ّىٓ ِم .1

٠شاخن ف١ٙا شرواخ   ٌرٟخع  ٌم١ٌٚح اٌاٌه تضىص  ٌّضٌفررج  ؿٛي إذ  د د  ٌؼرٚخج 

 . ٍٝ ز٠ادج  ٠اَ  ٌضرع  ح١أا   الذفاقظرٚفٙا لم ٠ظضة ِضٗ  فِٟرثا٠ٕح 

 فرطح ٌرظر٠ف  ٌّضرٚػاخ.  ٌٛؿٕٟ  ٌسخ  ٠ٟضم  ٌّضرع  .2

 : المعارض الزراعية الىطنية اإلقليميةخامسًا

 مزاياها 

 ذماَ  ١ٍٗ.  ٌرٟذطا م  ٍٝ ذـ٠ٛر  إلل١ٍُ  .1

ذط١ًٙ  ٌس٠اخج ٌٍسخ م  ٌّٙر١ّٓ تٕشاؽ ِض١ٓ  ٚ  وثر ِّا ٠رؼّٕٗ  ٌّضرع ح١ث  ْ  .2

 .- إ١ٌُٙ  ٔرمً -ُِٕٙ  ٌّضرع لم  ٔرمً إٌٝ  ٌمرب 

ظرٚفٙا  ٌّٕاخ١ح  فٟذطًٙ ٘اٖ  ٌّضاخع خمِح  ٌّٕـمح  ٌ غر ف١ح ٌر أطٙا إٌٝ حم ِا  .3

 ٌٍر٠ف١١ٓ ِٚٓ ثُ ذمخ٠ثُٙ  ٚ ذض١ٍُّٙ تىفاءج   ٍٝ. ٌسخ  ٟ ٚذشاتٗ  إلٔراج 

  اٌِٟطرٜٛ  إٌٝٚ مَ  ٌحاجح إٔشاء ٘ا   ٌٕٛم ِٓ  ٌّضاخع  فٟ  اللرظاد٠حلٍح  ٌرىٍفح  .4

, ٚفٝ  ٌىافٟ ٌّ رّع تاٌضمد  فٟذٕ ١ّٙا إذ ختّا ال ٠رٛ فر ذٌه  فِٟٓ  ٌ ثرج ٚ ٌىفاءج 

  ٌٛلد  ٌّٕاضة.
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 المعزض الستقالليةة وفقا : المعارض الزراعيثانيًا

  المعارض الزراعية المستقلة 

 الغزض منها 

تٛجٗ خاص ٚتاٌا خ  ٚ ٌسخ  ٟتٛجٗ  اَ   ٌر٠فٟخمِح  ٌمـام  فٟخع اذطاُ٘ ٘اٖ  ٌّض .1

  ٌمر خ خ  ٌّرضٍمح تاٌّثرىر خ  ٌسخ  ١ح.  ذ اذ ٌّرحٍح  ألٌٚٝ ِٓ  ١ٍّح  فٟ

ِّا   ٌسخ  ٟ ٌّ اي  فٟ ٚإ٠ؼاحٟ ٚإ الِٟ ٚذمخ٠ثٟ ذض١ٍّٟخع تمٚخ اذمَٛ ٘اٖ  ٌّض .2

 جّٙٛخ  ٌسخ م تظفح خاطح.  ضرفادج٠س٠م ِٓ دخجح 

 فِّٟا ٠س٠م ِٓ ثمح  ٌ ّٙٛخ   ٌسخ  ٟذٛػح ٘اٖ  ٌّضاخع ِمٜ ذـٛخ  ٚ ذ ٍف  ٌمـام  .3

 ِس ٠ا  ٌّضاخع  ٌٛؿ١ٕح. تالٟجأة  إٌٝ, ٘ا   ٌّضرٚػاخ

 )المعارض الزراعية غيز المستقلة )المختلطة 

ٚحمٖ تً ٠ّرم ٘مفٗ إٌٝ   ٌسخ  ٟ ٌّضاخع  ٌّ رٍـح  ٍٝ خمِح  ٌمـام  ال ٠مرظر دٚخ

  ٌطٕٛٞ  ٌظٕا ٟ  ٌسخ  ٟ خرٜ غ١ر زخ  ١ح, ِٚٓ  ِثٍح ٘ا   ٌٕٛم  ٌّضرع خمِح لـا اخ 

) ٌّضرع ِا ٠شاخ إ١ٌٗ ترلُ ٠أخا طفح ذظا م٠ح  الضىٕمخ٠ح ح١ث ٠ماَ تظفح ِٕر ّح ٚغاٌثا ات

 .ترِس ِحمد ثاتد ذمر٠ثا  إ١ٌٗ ٌثاٌث( ٠ٚرِس  - ٟ ٌثأ - ألٚي   ٌظٕا ٟ  ٌسخ  ٟ

 مزاياها 

ذش ١ع  ٌمـا اخ  إلٔراج١ح ٚ ٌ م١ِح  ألخرٜ  ٍٝ  ٌّشاخوح  فّٟ رٍـح ٌذطاُ٘  ٌّضاخع   .1

 ٚذٛف١ر ِطرٍسِاذٗ ِّا ٠طرم تاٌر١ّٕح  ٌر٠ف١ح  ٌشاٍِح.  ٌسخ  ٟخمِح  ٌمـام  فٟ

ِا ٠ىْٛ  ٌسٚ خ ح ُّٙ وث١ر  فغاٌثا  لـام ِحمد )ِضرع  اَ( ٌا  فٌٟضمَ  ٌر ظض  ٔ ر   .2

خفغ  ٌرىا١ٌف  ٌرٕ ١ّ١ح ٠ٚطا م ذٌه  ٍٝ حاٌح  ٌّضاخع  ٌّطرمٍح  فٟ ٓ ِا ٘ٛ 

 ٌٍّضرع  ٌّ رٍؾ  ٚ  ٌضاَ.

٘ا   ٌٕٛم حروح  ٌث١ع ٚ ٌشر ء  ٓ  ٌّضاخع  ٌّر ظظح ِّا ٠ش ع وث١ر ِٓ  فٟذسد د  .3

 ٚضع ُٙ ٚفٝ ٘ا  خمِح  ٍٝ  رع ِضرٚػاذ ٚ الضرثّاخٞ ٌشرواخ ٚ ٌمـام  ٌ اص 

 ٌٍ ّٙٛخ.

 ٘ا  إٌٝ جأة ِس ٠ا  ٌّضاخع  ألخرٜ. .4
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 عيىبها 

  .ٔفص  ١ٛب  ٌّضاخع  ٌطاتمح ) ٌٛؿ١ٕح(

 لتىالى العزض : المعارض الزراعية وفقًاثالثًا

  المعارض الزراعية الىطنية الدائمة 

٠ٚشاخن  اٌثا ِٕـمح ذرٕاضة ٚ ٌغرع ِٓ إلاِرٙا ٚثاترح غ ف٠ٟماَ ٘ا   ٌٕٛم ِٓ  ٌّضاخع 

ٚواٌه  . ٌسخ  ٟذٌه ٚوا   ٌشرواخ  ٌّضاٚٔح ٌٍمـام  فٟف١ٙا  ٌشرواخ  ٌسخ  ١ح  ٌر غثح 

  ......  ٌخ ٌظٕا ٟ ٚ   ٌسخ  ٟ ٌشرواخ  الضرثّاخ٠ح ٚ ٌمـام  ٌ اص 

 إيجابياتها 

 ٟ ٌرض١ٍّ٘ا   ٌّضمً إٌٝ  أذضرثر ِحـح ذض١ّ١ٍح ٌٍسٚ خ إذ ٠ّىٓ ٌّٓ ٌم٠ٗ دٚ فع  ٌرضٍُ  ْ ٠ٍ  .1

 ٚ الضرفادج ِٓ خثر خ  ٌّر ظظ١ٓ تٗ.  ٌسخ  ٟ

ٚإ٠ اد حٍٛي  ٌالضرشاخج إ٠ٗ١ٌّىٓ ٌٍسخ م تظفح خاطح ٚ ٌر٠ف١١ٓ تظفح  اِح  ٌرجٛم  .2

 ضر٠ضح ٌّشاوٍُٙ  ٌّسخ ١ح ٚ ٌّٕس١ٌح.

٠ّىٓ  ْ ٠مَٛ  ٌّضرع تمٚخ  ٌٛض١ؾ  ٚ ّ٘سج  ٌٛطً ت١ٓ  ٌسخ م ِٓ جٙح ٚ ٌّر وس  .3

 ٚ ٌح١اج  ٌر٠ف١ح ِٚراتضح  ٌحً.  ٌسخ  ١ًٟ ِا ٠ضٛق  إلٔراج  ٌثحث١ح ِٓ جٙح  خرٜ تٙمف ذاٌ

 ٠ مِٙا.  ٌرٟ إلضر م تاٌر١ّٕح  ٌر٠ف١ح  ٌشاٍِح تإٌّـمح  ف٠ٟطاُ٘ ٘ا   ٌٕٛم  .4

 فٍٙا واٌه إ٠ ات١اخ  ٌّضاخع  ٌٛؿ١ٕح ٌحم ِا.إػافح إٌٝ ِا ضثك ِٓ إ٠ ات١اخ  .5

 القصىر  نىاحي

 . ٓ ز٠اخذٙا ٌ ّٙٛخ ٠ٚح ُ  ٠ًّ ذحراج إٌٝ ذ م٠م ٚذٕ ١ُ ِطرّر حرٝ ال


