
 

 

 

 

 

 

 

  

 الدراسات الفنية واالقتصادية
 

 

  القصيبة والتريتيكال و  ت القمح الصلب، الفول املصري االاقتصادية لزراع دراسة الجدوى

 بمنصات التجارب ونقل التكنولوجيا

  ى املستغالت الفالحيةفدراسة تأثير نقل التكنولوجيات الحديثة 

  تقييم الجدوى الاقتصادية لزراعة اللفت السكري 

  املناطق البيومناخيةالتحيين الاقتصادي للمراجع الفنية لزراعة الحبوب حسب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 القمح الصلب اتدراسة الجدوى اإلقتصادية لزراع

الفول المصري و األعالف بمنصات اإلبتكار ونقل و

 التكنولوجيا 

 :إلاطار

لملدكدد بهتفل  ددنهلملندد ا ههالات كدد ج والاج فدد  بهى ددته  دد اته نصدد  ههالاق صدد   يندرج هذددالهلل فددإهاددبهنادد جهتدخدد   هلل ددر إه

 للبيا ن  ية.

 :فاهدلا 

ى ته   اتهتج جبهللبحثهللقصيبةهوللتريتيك له هو للفالهلملصد و  للقفحهللص به  ل جلىهالاق ص  يةتقييمهلملد و يةه 

إلاخ   هس غالله هابهتطايدهخظمهلى ف  هللح  ةهللفنيةهلملنصاحهبه ه نهقبإهلمل هرهليقعه تهالات ك ج لل طبيقيهتفنص  ه

 لملد و يةهلل  لية.هل و ذ

 وللتريتيك ل جلسةهخج ىةهلس لرلمه ي ههللد هت لن بةهل قصيبةه 

 :الوسائل املعتمدة

 نهقبإههلملنصاحهبه هلملدلجعهللفنيةى تهوألاىالفهللفالهلملصد هو هك فةهلخ   هللقفحهللص بهح  بهابهالاى ف   

 .لل  ب ةهل ف هرهنص  ت ييرهلل جلى  هت ملولمل   ف ةهابهلمل هرهللاانيهل  جلى  هللكبرته

 ه.لألنشطةهلل جلىيةهوالاق ص  يةوضعهسجال ه   ب ةهوتروينهملل  نهلمل طي  هللفنيةهه 

ل ح يإهلمل طي  هلملجف ةهوهضبطهللقي س  هوهلملؤشدل هللخ صةهت ل قييمههلق ص  يةه-هتط ق  هفنيةهلس غالل 

 ...هالاق ص   د و هذ  شهللدبح،هلملهإلاخ   :هك فةههالاق ص   

  :النتائج

 القمح الصلب 

 نظام مطري  في: املردودية إلاقتصادية لزراعة القمح الصلب باملناطق شبه الرطبة واملناطق شبه الجافة 1جدول رقم

 البيانات

نصة م

 القناديل

شبه )مناخ 

 (رطب

برج نصة م

 العامري 

شبه )مناخ 

 علوي(جاف 

 نصة تاكلسةم

شبه )مناخ 

 علوي جاف 

 حكيمنصة م

شبه )مناخ 

 (جاف سفلي
 املعدل

 4..1 11.4 59 59.04 13.7 املردود )ق/هك(

الحد لادنى للمردود 

 )ق/هك(
37.9 3..1 37.1 37.7 37.3 

 3379.394 3037.053 3031 3903.001 3347.449 كلفة إلانتاج )د/هك(

كلفة إلانتاج لاحادي 

 )د/ق(
03.0.9 30.931 30 35.1.5 3..0. 

 1311.074 1900.509 3250 1.11.950 0.34.4.9 إلانتاج )د/هك(قيمة 

 30.1.379 3133.450 0917 303..045 3541.939 هامش الربح )د/هك(

 3.7 3.50 7..3 0.17 .3.0 )د(الاقتصادي املردود 

 

 



 

 

 نظام مروي فيلزراعة القمح الصلب باملناطق شبه الجافة  الاقتصاديةملردودية : ا2جدول رقم

 البيانات

برج نصة "م

 "العامري 

شبه جاف )مناخ 

 علوي(. ري تكميلي

 الكديةنصة م

شبه  )مناخ

علوي(. ري جاف 

 تكميلي

 الشبيكةنصة م

 (شبه جاف سفلي)مناخ 
 املعدل

 ري بالرش
ري قطرة 

 قطرة

 4.15. 4. 43 1. 70.14 املردود )ق/هك(

الحد لادنى للمردود 

 )ق/هك(
31.41 05.15 00.1 0. 05.444 

 3.04.954 999..310 0940.999 3.44.549 701..305 كلفة إلانتاج )د/هك(

كلفة إلانتاج لاحادي 

 )د/ق(
..0.9 31.459 04.3 37.1 34.44 

 4004.040 4049 5159 4140.999 .010.91. قيمة إلانتاج )د/هك(

 1.99.734 1505 0009 1791.449 5014.191 هامش الربح )د/هك(

 0.01 3.1 3.3 0.05 5 )د( إلاقتصادياملردود 

 

  الفول املصري 

 نظام مطري  فيجافة الرطبة واملناطق شبه الشبه ة لزراعة الفول املصري باملناطق املردودية إلاقتصادي: 3جدول رقم 

 البيانات
 "القناديلنصة "م

 (شبه رطب)مناخ 

 "برج العامري نصة "م

شبه جاف )مناخ 

 علوي(

 "حكيمنصة "م

جاف شبه )مناخ 

 (سفلي

 املعدل

 55..3 30 4..34 7..35 املردود )ق/هك(

الحد لادنى للمردود 

 )ق/هك(
7.000 4.754 39.74. 7.03 

 39.999. 740.049 5.0.499 35.499. كلفة إلانتاج )د/هك(

كلفة إلانتاج لاحادي 

 )د/ق(
53.109 00.449 10..19 17.901 

 3070.999 3119.999 3040.104 049..305 قيمة إلانتاج )د/هك(

 0.999.. 477.949 707.104 10.549. هامش الربح )د/هك(

 3.37 9.77 3.70 3.91 )د( املردود إلاقتصادي

 

 

 

 

 



 

 

  القصيبة والتريتيكال 

 %05نظامي ري قطرة قطرة  فيالقصيبة والتريتيكال بمنصة الشبيكة لزراعة  الاقتصاديةاملردودية : 4جدول رقم 

 املائية الاحتياجاتمن  %155و

 البيانات

 تريتيكال قصيبة

من  %05 ري 

الاحتياجات املائية 

 الجملة

من  %155 ري 

الاحتياجات املائية 

 الجملة

من  %05 ري 

الاحتياجات املائية 

 الجملة

من  %155 ري 

الاحتياجات املائية 

 الجملة

 10 10 03.1 31 املردود )ق/هك(

الحد لادنى للمردود 

 )ق/هك(
34.4 30.3 37 03.1 

 1494 1188 1534 1240 كلفة إلانتاج )د/هك(

كلفة إلانتاج لاحادي 

 )د/ق(
1..0 - 3..1 04.0 

 2928 2890 1.95 1199 قيمة إلانتاج )د/هك(

 1433 1702 0979 4.9 هامش الربح )د/هك(

 9.04 3.5 3.1 9.5 )د( املردود إلاقتصادي
 

ت لن ددبةهل جلىددةهللقصدديبة،ه يددإهللددد هىنصدددلهذ  دد هاددبهبيدد  بهالاخ دد  هحيددثهت غدداهلل يدد  بهاددبهلملددد و هتددي هللقصدديبةه 

وذداهق/ذد هه1.1 دنهالاح ي جد  هلمل ئيدةهقدلتدةهه%ه399 نهالاح ي ج  هلمل ئيةهوللقصيبةهلملدويةهتدهه%ه49تدهلملدويةه

 .3.1حرو ههنلته9.5س ذمهابهلجتف عهلملد و هالاق ص   ه نهه  

 لملد و .ههابهلهف  هىنصدهللد هلمهيكنهلههتأثيرهكبيرل  هت لن بةهل جلىةهللتريتيك  

 :الخالصة

للقدلجل ههلتل ذ ؤشدهذوهأذفيةهت لغةهابههبههالاق ص  يةإلاش جبهنلتهأ هلملد و يةههتجرج  هلمل حصإهى يه هئ نهللن  هلخطالق 

 يظإه دتبط هب ربهىال إه نه : إلاسترلتيجيةهلمل   قةهت طايدهلمل  غ ةهوتنفيته هلكنه

 للظدوفهلملن  يةهلمل  حة 

 للخص ئصهللبيا ن  يةهوللفيزيالاجيةه 

 للروجبهلل جلىيةهوخظمهإلاخ   هلمل  فرب 

ىق نددددددةهللت ددددددفيرهولملك فحددددددةهو تحريددددددرهتدددددد جي هللبدددددداجهو هللددددددد  هوبدددددد ن صهتقنيدددددد  خج ىدددددةهتطبيدددددد هلل قنيدددددد  هلل جلىيددددددةه 

 للكيفي ئية.

 
 



 

 تقييم الجدوى اإلقتصادية لزراعة اللفت السكري

 :إلاطار

ه هللجروت همل  ب ة هللفالحة هتابلجب هلملحرثة هللاانية هلللجنة هنا جهتدخ    هاب هلل فإ هذال هلل فاههالاق ص  يةينرج  ل جلىة

هلل فإهت ل   و ه عهلل   ةههلل قايةهل طايد ت ملن ا هه لل كد هب رهنى  بهن جلجه هوقرهوقعهنخج بهذال  نظا ةهإلاخ   .

 ل ف هر.هالاق ص  يةل صن ى  هت لشف لهابهنا جهتدخ   هللرجلس  ه

 :الهدف

تطايدهأ لبهلرىمهلتل ذهالاق ص  يةهلحقالهلل فاهلل كد هحتىهيت نىهلن ههوتقييمهلملد و يةيهرفهذالهللبرخ   هنلته جلسةه

هلمل فإهوللللقدلجهلص نعه هلل   ةهوللفالحهولمل صدفهاب هلل ل بهىنههنسترلتيجيةهدسم عجيإهتلل ي سة هتهرفهنلت جريرب

تدتك هذاههألا لبهى تهتح يإهلمل طي  هلمل افدبهتف هيفكنن ه نهتحريرهتك لينهإلاخ   هو هللبال .هنح ي ج  لل اجيرهل افيره

 لل جلىة.هو دلتيحهذاه

 :الوسائل املعتمدة

هللغدضهمل  ب ةهب ضهللحقالهلمل جوىةهابهنا جهالاتف قيةهلملبر ةهتي ههلس ف جبل حقي هألاذرلفهلملنشا بهوقعهنخج به اب

ه هل صن ى  للفالحي  ههولل   ة هلل جلىة هذاه ه د و ية هل قييم هوذل  ه ل  نت لشف ل هت ي ههوتحرير هللتي إلاشك لي  

 خ   هولل بإهللكفي ةهل طايدذ .للفالحي هى تهنى  بهن جل هذاههلل جلىةهابهخظمهإلا 

  :النتائج

تحقي هأذرلفهولىربهلصن ىةهلل فاهلل كد هت لبال هلل ان يةههوقرجته هى تأثبتاهخ  ئ هللرجلسةهخج ىةهذاههلل جلىةه

ه ضفاخةهىنرهتج وبه  رله د و ه ه نهتغطيةهجإهلملص جينهللالحرهانهت لهك  جهه79  صةهوأ ه د و يته  هيفكنه  تف 

أ هى ئرل هأوه دلتيحهلل فاهلل كد هت لهك  جهتقرجهه نهذاههللرجلسةكف هيفكنهأ هن  ن  ه.هل فالحه حترمهوضف  ه  إ

هحبابهق/ذك  ج ه49ت حت  بهجف ةهلل ك لينهىنرهتحقي ه  رلهجبحهي  و هه،تفدبهوخصنهى ئرل هذك  جهللقفحهللص ب

 انهت لن بةهل فاهلل كد .ه07 ق تإه

 انهت لهك  ج.هه331.7انهوه31.7تدلوحهتي هو انهت لهك  جهه7. ه  رلهإلاخ   هابهحرو ه،هك 0935-0931ت لن بةهل فاسمه

ه390هوأى ته د و انهه5انهت لهك  ج،هأ نىه د و هك  هابهحرو هه1.فقرهت غهلمل رلهه0934-0935هاسمأ  هت لن بةهمل

 ان.

جف ةهلل ك لينههت حت  به ين جه4999وه5.99  رلهك فةهإلاخ   هت لهك  جهللا هتدلوحهتي ههلجتف عكف هسج اهللن  ئ ه

 للق جبهولمل غيرب.

للا هالهي الءمهح بهآجلئهمه عهس دهللبيعهنض فةهنلتهخقصهوغالءهلليرههإلاخ   للفالحي ه نهلجتف عهك فةههتبَرموقرهالحظن ه

وا لبالهتف يره ىمهذاههلل جلى  ه  صةهوأنه ه دتبطةهأس س هتصن ىةهلل كدهه.لل    ةه عهب ضهلملش كإهابهللتزو هت مل ء

 للا هيافده الانهشغإهوي  ذمهابهلل ق يصه نهحجمهولج ل هذاههلمل  بهوب ل  لبهلل ق يصهابهعج هلمليزل هلل ج ج .

 :الخالصة

هن هاب هلملن جي  هتحفيزهللفالحي  هشأخه ه ن هإلاجدلءل هلملنصاصهى يه  هجف ة هتف يإ هى تهن  هلل فاهلل كد  ا جه نظا ة

هوللخر    هوللصن ىة هلل ج جب هقط ى   هى ت هت إلف  ب هتدجع هخاىّية هخ  ئ  هت حقي  هللجهر هذاههه. ض ىفة وست  ىر

هنس  ج لل  ريإهلل رجيجبههنلتهنض فة ح ي ههنخ  جهوللحدصهى ته الص ةههألاتيضى تهللحره نهتاجيرهلل كدههإلاسترلتيجية

 .لل ك فةهللحقيقية



 

 

المستغالت  فيدراسة تأثير نقل التكنولوجيات الحديثة 

 الفالحية

 :مقدمة

لملؤس   هوللهي كإهللفالحيةهلمل ر  ةهل  ذيإهقط عهللحبابهوتحرييههوتكيينهوتطايدهآلي  هإلاح اةههلس حي ثابهخط قه

ولل كاينهت لفنيي هوللفالحي هل دفعه نها قةهإلاخ   هوتح ي هلملد و يةهبهرفهتكديسهألا نهللغالئيهللا هي  بره نهأولته

ههلذ ف     هت انس، هللفالحية هتطايد لل ي س   هإلا هي اجب هلملف جس  هق ىرب هاب هللحريية هلل كنالاجي   هتر جل  خ   

 دابة.لللل جلىيةهل ح ي هقرجبهلمل لجىي هى تهتيفي ه صاصي  هإلاخ   ه  صةهت ملن ا هلملدويةهوشبهه

 :إلاطار

للا هشفإهابه دح  ي ههشدوعهألا نهللغالئيهت لب رل هلل دبيةملهالاق ص  يةينرج هذالهلل فإهابهنا جهتدخ   هللرجلس  ه

 
َ
 ه نهواليتيهللقيرول هوجنروبة.هكال

 :لاهداف

 .ل ف  غال هللفالحيةهالاق ص  يةللاض يةههابتقييمه رتهتأثيرهخقإهلل كنالاجي  هللحرييةه 

 تيفي ه  صي  هإلاخ   هل ف  غ ةهللفالحية. 

 تطبيقه .ه جلسةه رتهتقبإهللفالحي هل  قني  هللحرييةهوتحريرهلل ال إهللتيهتحاله و   

  جلسةهجروتهإلاجس لي  هللقصيربهابهتفديدهلمل  ا ةهللفنية. 

 :الوسائل املعتمدة

للحقالهلل جديبيةهللتيهت  فرهللح  ةههالاق ص  يةل ح يإهو ق جخةهللجروتههلق ص  ية-تط ق  هفنيةهلس غالل 

 للح  ةهللفنيةهللخ صةهبهم.هت ى ف  للفنيةهلملنصاحهبه هوحقالهللفالحي ه

ه عههلس ج تةل ح يإههس ف جبلنخج به  للفالحي هل  قني  هللحرييةهىبره ل  نه دلحإهإلاخ   هو رتهتقب همهله 

 لل رج هنلتهلل الئ هللتيهتحاله و هتطبيقه .

 .لمل  ا ةهللفنيةهل فالحي هإلاجس لي  هللقصيربهابهتفديدهلى ف  حاله نهجيةههلس قص ء 

 :النتائج

 2510-2514بوالية القيروان للموسم  والاقتصاديةمقارنة مختلف املؤشرات الفنية : 1جدول رقم

 الفارق  حقول الفالحين الحقول التجريبية البيانات

  12.4  36.5  48.9 معدل مردود الحب )ق/هك(

  142  184  326 معدل مردود التبن )بالة/هك(

  1188.4  2267.2  3455.6 معدل قيمة إلانتاج )د/هك(

  394.1  932.7  1326.8 معدل كلفة إلانتاج )د/هك(

  794.3  1334.5  2128.8 معدل الهامش الخام )د/هك(

  1.4 1.6 )د( املردود إلاقتصادي
 



 

للفالئرهللن تجةهىنهن جل هلل قني  هللحرييةهت مل  غال هللفالحيةهأ هه3جقم لجرولهتهللن  ئ هلملبينةهن  ل صه نه الل

أ هتطبي هللح  ةهللفنيةهلملنصاحهبه هابهنا جهلملشدوعهس ذفاهابهتح ي هلملد و هذ  ةهو هللقيرول لمل تهرفةهابه نطقةه

هقنط جهه12تحاللبه هيق جبهاب هتحقي هجبحه  مهنض اب هجغمهللك فةهلمله704للهك  جهوب ل  لب هت ملف جس  ه ين جل دتف ةه ق جخة

الاجتق ءهت لاض يةهالاق ص  يةهل ف  غ ة نهجهةهولمل  ذفةهابهابهلل جلىيةهل فالحي .هذاههلل أثيرل هإلايج تيةهله هوقعهكبيره

 للدفعه نها قةهإلاخ   هس ي هلب اغهالاك ف ءهللالتيه نهجهةهأ دت.هه

 2510-2514جندوبة للموسم والية ب يةوالاقتصادمقارنة مختلف املؤشرات الزراعية : 2جدول رقم

 الفارق  حقول الفالحين الحقول التجريبية البيانات

 0.1 01.0 11.7 معدل مردود الحب )ق/هك(

 72 143 215 معدل مردود التبن )بالة/هك(

 ..771 1643.2 2421.8 معدل قيمة إلانتاج )د/هك(

 015.1 863.9 1148.2 معدل كلفة إلانتاج )د/هك(

 594.3 779.3 1273.6 الهامش الخام )د/هك(معدل 

  9.0 3.3 )د( املردود إلاقتصادي
 

ابهنا جهلملشدوعههنج بولمللملالئفةهأوضحاهللن  ئ هجروتهتطبي هللح مهللفنيةهولل قني  هتجنروبة،هوابهخفسهلل ي قه

للهك  جهخ  هىنههجبحه  مهنض ابهابهقنط جهه0،هحيثهسجإه د و هللحبهنجتف ى هتقدلتةهالاق ص   ابهتح ي هلملد و ه

  يرهلل  ف هابهللبحثهلب اغهألاذرلفههويح   هنلتلكنههالهي كسهابهللحقيقةه صاصي  هلملنطقةههل ين ج ه504تقيفةه

 لملدجاب.ه

هتحالههجنروبةهوللقيرول هتي تهرفي هتكإه نه نطقلملغيرهللفالحي هلمل تهرفي هو هلس جالت  أفدب ه لل الئ هللتي

 ك آلتي: و هتطبي هلل كنالاجي  هللحرييةهوهبه

 ه:جندوبةبالنسبة لوالية 

هت لجهة  وللتيهأثباهلملشدوعهجرولذ هى تههك فيةللهت لكفي  هىرمهتافدهأصن فهللباوجهلملف  ببهلملنصاحهبه 

 .نض فةهنلتهنجتف عهك فةهلملر ال هللفالحيةه   لبغدلجهللصننه

 )لملرياخية(ص اب  ه  ليةه 

  شكإهىرمهتهيئةهللطدق  هللفالحيةهللا هيفيإهى ئق هكبيرلهأ  مهلل ر إهت مل  غال  

فأكبره شك ةهوقعهادحه ه نهادفهأغ بيةهللفالحي ههبهغالءهأس  جهللد ه نه  ءهو        ،هحيثههواليةهللقيرول أ  ه

  رل هللد هللحرييةهوب ل  لبهالهتره نهتافيرهللرىمههءلق ن ى ئق هأ  مههاولمل ليةهلمل رذاجبه ي هالاج ف ىيةأ هوض يتهمه

  الكبةهلل كنالاجي  هلمل طاجب.ه فالحي لهى نتلي

ت  وخيةهفالحيةهه  ابهتكاينهشدكهخج حهمى تهأذفيةهلل فإهللتش جكيهوىبرولهىنههفالحاهجنروبةهوللقيرول هأىدبكف ه

 .هوين ظدو هنح اةهو ىف ه نهللرولةهس ي هل ضغطهى تهللك فةهوللدفعه نهإلاخ  جية

فيف هيلصهالاس قص ءهللخ صهت قييمهجروتهإلاجس لي  هللقصيرب،هفقرهأىدبهللفالحا هىنهلس ح  نهمهل فنهجيةه

للتيهتا  ذ هلمل هرهابهتطايدهللاس ئإهوآلالي  هإلاجش  يةهللتيه نهشأنه هتفديدهلمل  ا ةهللفنيةهتأسدعهللطدقهوا لبالهتف يره

هوتحضيرهتكيينهذا هللجاية هللح لة ه يإ هأ دت ه الضيع هلتشفإ هإلاجس لي   ههألاجضه ولل صدفهابههألاس س يوللت فير

 للح ال هللحدجةه) يإهإلاج حة،...(.



 

التحيين اإلقتصادي للمراجع الفنية للحبوب حسب 

 المناطق البيومناخية

 الهدف:

هوتحيينه هح بهللاانيهل  جلى  هللكبرت هلمل هرهأصرجذ للتيهيهرفهذالهلملحاجهللتهلل قييمهالاق ص   هل فدلجعهللفنيةه

وللحرهلله  شهللخ م،هلملد و هالاق ص   ههإلاخ   ،ك فةههاب:وذل هت ح يإهىربه ؤشدل هلق ص  يةهت فيإهه،تطاجهالاس  ج

 ل فد و .ههالا نى

 القمح الصلب املروي 

 للقمح الصلب املروي  واملردودية الاقتصاديةتطور كلفة انتاج  :1جدول عدد 

 البيانات
 (%نسبة التغيير ) 2514-2510 2513-2514

 الوسط الشمال الوسط الشمال الوسط الشمال

 1.15 1.15 615 615 608 608 امليكنة)د/هك(

 3.5 3.5 809.5 809.5 782 782 املستلزمات)د/هك(

 7.7 -2 418 248.8 388 254 كلفة الري)د/هك(

 - - 170 170 170 170 اليد العاملة)د/هك(

التأمين على 

 الزراعة)د/هك(
90 90 90 90 - - 

 - - 600 900 600 900 كراء الارض)د/هك(

 -1.1 -2.2 40 42.7 40.7 44 كلفة انتاج القنطار)د/ق(

كلفة الانتاج 

 الجملية)د/هك(
2803 2637 2834 2703 1.1 2.5 

 7.7 7.7 70 70 65 65 معدل سعر البيع)د/ق(

 - - 50 50 50 50 املردود )ق/هك(

قيمة الانتاج الجملية 

 9 9 4200 4200 3850 3850 )د/هك(

 23.5 30.6 1497 1366 1212 1046 الفائدة الصافية )د/هك(

الحد الادنى للمردود 

 )ق/هك(
43 40.5 40.5 38.6 -5.8 -4.7 

 22.2 29.7 0.55 0.48 0.45 0.37 املردود الاقتصادي )د(

 

ه هسج ا هتي  هتدلوح هافيف  هلجتف ى  هللجف ية هإلاخ    هه%0.4و% 3.3ك فة هسنتي هتي  هللشف لههتكإه0934وه0935    ن

 .ههإلاخ   ىن صدهغ بهأس  جهأالس قدلجههوللاسطهخظدل

ه%ه..19وه%ه00.0تدن بةهتدلوحاهتي هه0935 ق جخةهتدهه0934سج اهللف ئربهللص فيةهولملد و هالاق ص   هلجتف ى هسنةه

 ت لشف لهوللاسطهى تهلل اللب.

هلملد و هالاق ص   ههلي  برهنخ   هللقفحهللص بهلملدو هت لاسطهذ هت لشف لهحيثهت غ هلق ص  يةهى ليةه ق جخة  د و ية

 .0934سنةهه9.51ه ق تإه9.44وه0935سنةهه9.17 ق تإهه9.54

 

 



 

  القمح الصلب املطري 

 للقمح الصلب املطري  واملردودية الاقتصاديةتطور كلفة الانتاج  :2جدول عدد 

 

ه للبيا ن  يةهتفل  نهلملن ا هه0935 ق جخةهب نةهه2510سنةهسج اهك فةهنخ   هللقفحهللص بهلملطد هلجتف ى هافيف 

 ت مل ئة.هه9.0ت غاه  رلههتن بة

ه هنجتف ى  هللص فية هللف ئرب هسج ا هه0934سنة هب نة هه0935 ق جخة هللبيا ن  ية هت غاه  رلهتفل  نهلملن ا  تن بة

 .ه00.4%

هت مله هللص بهلملطد  هللقفح هللدابن ا هي  برهنخ    ههلذهةشبه ههلق ص  ية د و يىة هت ملن ا أفضإ هللج فه ق جخة هةشبه

هتلل ف هةوشبههللج فه لل  ي هلهلجتف عةهبن هوقرهت غا. هب ق جخةهه0934سنةهه%13  رلههالاق ص   ملد و  ه0935 نة

 .%ه7.7تن بةههس دهللبيعهالجتف عختيجةه

 

 

 

 البيانات

2014-2013 2514-2510 
معدل نسبة 

 %التغيير
شبه 

 الرطب

شبه الجاف 

 العلوي 

شبه الجاف 

 السفلي
 شبه الرطب

شبه الجاف 

 العلوي 

شبه الجاف 

 السفلي

 1.9 315 421 052 354 413 055 )د/هك(امليكنة

 1.1 246 402 010 244 444 061 )د/هك(املستلزمات

 - 152 152 152 102 102 102 )د/هك(اليد العاملة

التأمين على 

 )د/هك(الزراعة
15 40 35 15 40 35 - 

 - 255 355 055 255 355 055 )د/هك(كراء الارض

كلفة انتاج 

 )د/ق(القنطار
32 45 34 35.1 34.4 36.1 -3.2 

كلفة الانتاج 

 )د/هك(الجملية
1145 1354 445 1106 1325 441 0.9 

 1.1 15 15 15 60 60 60 (د/ق)معدل سعر البيع

 - 11 20 45 11 20 45 (/هكاملردود)ق

قيمة الانتاج الجملية 

 (د/هك)
3505 1220 1335 3320 2155 1402 2 

الفائدة الصافية 

 (د/هك)
1315 611 405 1064 145 060 22.0 

الحد الادنى للمردود 

 /هك(ق)
27 20 13.5 20 14.4 12.6 6.1- 

 31.4 5.6 5.02 5.2 0.5 0.4 0.7 (د)املردود الاقتصادي 



 

 املروي اللين القمح 

 للقمح اللين املروي  الانتاج واملردودية الاقتصادية: تطور كلفة 3دول عدد ج

 

ى تهه%ه3.1وه%ه9.5تن بةهتدلوحاهتي هه0935 ق جخةهب نةهه0934ت لشف لهوللاسطهسنةهك فةهإلاخ   هللجف يةههلجتف ا

 لل اللب.

 هه9.3هالاق ص   حيثهت غهلملد و ه  د و يةهلق ص  يةهى ليةه ق جخةهت لشف لهللملدو هت لاسطهذهلل ي ي  برهنخ   هللقفحه

هسنة9.94ه ق تإ هه9.0وه0935ه  ه  هه9.34 ق تإ ه  ه نلفضةهه0934سنة هلل ي  هللقفح هللقنط جه ن هنخ    هك فة وك خا

 .ت لاسطه ق جخةهت لشف ل

 طري امل اللين القمح 

 الاقتصادية للقمح اللين املطري  واملرودية إلانتاجتطور كلفة  :4جدول عدد 

 البيانات

2014-2013 2514-2510 
معدل نسبة 

 %التغيير
شبه 

 الرطب

شبه الجاف 

 العلوي 

شبه الجاف 

 السفلي

شبه 

 الرطب

شبه الجاف 

 العلوي 

شبه الجاف 

 السفلي

 1.9 310 421 508 304 413 500 )د/هك(امليكنة

 1 232 436 556 230 432 549 )د/هك(املستلزمات

 - 102 102 102 102 102 102 )د/هك(اليد العاملة

التأمين على 

 )د/هك(الزراعة
55 35 25 55 35 25 - 

 - 200 300 500 200 300 500 )د/هك(كراء الارض

 -1.4 40 41.7 33.7 41 42.4 34.4 )د/ق(كلفة انتاج القنطار

كلفة الانتاج 

 )د/هك(الجملية
1706 1281 862 1722 1293 869 0.9 

 البيانات
 (%نسبة التغيير ) 2514-2510 2513-2514

 الوسط الشمال الوسط الشمال الوسط الشمال

 1.1 1.1 615 615 608 608 )د/هك(امليكنة

 1 1 768 768 760 760 )د/هك(املستلزمات

 7.7 -2 418 248.8 388 254 )د/هك(كلفة الري 

 - - 102 102 102 102 )د/هك(اليد العاملة

 - - 70 70 70 70 )د/هك(التأمين على الزراعة

 - - 600 900 600 900 )د/هك(كراء الارض

 -1.4 -2.2 41.4 44 42 45 )د/ق(كلفة انتاج القنطار

 1.8 0.4 2573 2704 2527 2693 )د/هك(كلفة الانتاج الجملية

 8.3 8.3 52 52 48 48 (د/ق)معدل سعر البيع

 - - 50 50 50 50 (ق/هك)املردود 

 9.1 9.1 3100 3100 2840 2840 (د/هك)قيمة الانتاج الجملية 

 69 171.2 527 396 312 146 (د/هك)الفائدة الصافية 

 6.6- -1.1 49.5 52 53 56 /هك(ق)الحد الادنى للمردود 

 100 200 0.2 0.15 0.1 0.05 (د)املردود الاقتصادي 



 

 8.3 02 02 02 44 44 44 (د/ق)معدل سعر البيع

 - 11 20 45 11 20 45 (ق/هك)املردود 

قيمة الانتاج الجملية 

 (د/هك)
2205 1425 241 2400 1005 1512 9.1 

الفائدة الصافية 

 (د/هك)
044 134 112 133 206 253 48.8 

الحد الادنى للمردود 

 /هك(ق)
35.5 27 18 33.1 24.4 16.1 -7.2 

 60 5.2 5.2 5.4 0.1 0.1 0.3 (د)املردود الاقتصادي 

هلل ي ه هنخ   هللقفح ههلملطد هلجتف ى سج اهك فة هبه0935سنةهافيف  ه ق جخة للبيا ن  يةهتفل  نهلملن ا هه0934 نة

 .ه%ه9.0ت غاه  رلههتن بة

ه هللص فية هللف ئرب هتفل  نسج ا ههنجتف ى  هت غاه  رل هتن بة هللبيا ن  ية ه%51.1لملن ا  هب نةهه0934سنة  ق جخة

0935 

للج فهلل  ا هوللشبههه ق جخةهت لشبهأفضإههلق ص  يةل ه د و يىةهو لل ي هلملطد هت لشبههللدابهذي  برهنخ   هللقفحه

ه0935 ق جخةهب نةهه0934ت مل ئةهسنةهه9.  رلههالاق ص   ت لن بةهل فد و ههالاجتف ع ن بةهوقرهت غاللج فهلل ف ب.ه

 .%1.1تن بةههس دهللبيعهالجتف عختيجةه

 الشعير املروي 

 2514/2510 أسعارالشعير املروي حسب  واملردودية الاقتصادية إلانتاجتطور كلفة  :5جدول عدد 

 البيانات
 (%نسبة التغيير ) 2514-2510 2513-2514

 الوسط الشمال الوسط الشمال الوسط الشمال

 5.2 5.2 065 065 000 000 )د/هك(امليكنة

 1.4 1.4 341 341 345 345 )د/هك(املستلزمات

 15.2 1.0 322 231.6 222 224 )د/هك(كلفة الري 

 - - 152 152 152 152 )د/هك(اليد العاملة

 - - 05 05 05 05 )د/هك(التأمين على الزراعة

 - - 655 255 655 255 )د/هك(كراء الارض

 - -1.1 32 44.2 32 40 )د/ق(كلفة انتاج القنطار

 2.1 5.1 2521 2231 1212 2210 )د/هك(كلفة الانتاج الجملية

 4.3 4.3 44 44 46 46 (د/ق)معدل سعر البيع

 - - 45 45 45 45 (ق/هك)املردود 

 6.2 6.2 2345 2345 2245 2245 (د/هك)قيمة الانتاج الجملية 

 37.7 496 304 142 265 20 (د/هك)الفائدة الصافية 

 2.3- 5.2- 42 40.0 43 48 /هك(ق)الحد الادنى للمردود 

 70 600 5.11 5.51 0.1 0.01 (د)املردود الاقتصادي 

هه0934سنةهك فةهالاخ   هللجف يةهلجتف ى هافيف ههسج ا ت لشف لهه%ه0.3وه%9.7وب غاهن بةهالاجتف عهه0935 ق جخةهتد

 وللاسطهى تهلل اللب.



 

ه نلف هللص فية هللف ئرب هجروتهضك خا ه و  هت لشف ل هللش يرهلملدو  هي  برهنخ    هوبال  هت لاسط ه ق جخة هت لشف ل ة

ه هالاق ص    هلملد و  هت لاسطهحيثهت غ ه ق جخة ه9.93لق ص  ية ه ق تإ ه9.3  هسنة ه9.97وه0935  ه ق تإ هسنةه9.37   

0934. 

  املطري  الشعير 

 2514/2510 أسعارالشعير املطري حسب  واملردودية الاقتصادية إلانتاجتطور كلفة  :6جدول عدد  

 البيانات

2014-2013 2514-2510 
معدل نسبة 

 شبه الرطب %التغيير
شبه الجاف 

 العلوي 

شبه الجاف 

 السفلي
 شبه الرطب

شبه الجاف 

 العلوي 

شبه الجاف 

 السفلي

 1.3 315 312 403 350 361 444 )د/هك(امليكنة

 1.1 256 302 341 254 340 345 )د/هك(املستلزمات

اليد 

 )د/هك(العاملة
152 152 152 152 152 152 - 

التأمين على 

 )د/هك(الزراعة
40 35 25 40 35 25 - 

 - 255 355 055 255 355 055 )د/هك(كراء الارض

كلفة انتاج 

 )د/ق(القنطار
33.0 31.1 45 32.0 31 32 2.0- 

كلفة الانتاج 

 (هك)د/الجملية
1410 1144 431 1441 1101 431 5.2 

معدل سعر 

 (د/ق)البيع
46 46 46 44 44 44 4.3 

 - 11 20 30 11 20 30 (ق/هك)املردود 

قيمة الانتاج 

 (د/هك)الجملية 
1215 1305 232 2520 1435 242 6 

الفائدة الصافية 

 (د/هك)
430 250 151 034 213 101 29.8 

الحد الادنى 

 /هك(ق)للمردود 
32 25 18 31 24 11.4 -3.4 

املردود الاقتصادي 

 (د)
0.3 0.2 0.1 5.36 5.23 5.14 28.3 

 

لملن ا هللبيا ن  يةهتن بةهت غاههتفل  نه0934 ق جخةهتدهه0935سنةهسج اهك فةهنخ   هللش يرهلملطد هلجتف ى هافيف ه

 .ه%9.0  رله

ه هللص فية هتفل  نسج اهللف ئرب هلملن ا هللبهلجتف ى  هت غاه  رل هتن بة هه%00.1يا ن  ية هب نةهه0934سنة  ق جخة

0935. 

وشبههه لل  يهةشبههللج فن ا هأفضإه ق جخةهت ملهلق ص  ية د و يةههلذهةشبههللدابن ا هك  هنخ   هللش يرهلملطد هت مل

 هسنةهه9.31 هوه9.01 هوه.9.1وه0935سنةه هه9.3و هه9.0 ه ق تإه9.1هالاق ص   حيثهت غهلملد و هه تلل فهةللج ف

 .ه%01.1تف رلهبي  بهت غاههل ه0934



 

  الاقتصادية واملرودية إلانتاجمعدل كلفة 

 للحبوب نظام مروي واملردودية الاقتصادية إلانتاجكلفة  : معدل7جدول عدد 

 البيانات
 2510-2514موسم  2013-2014موسم 

 شعير قمح لين قمح صلب شعير قمح لين قمح صلب

 2345 3155 4255 2245 2445 3405 /هك(د)قيمة الانتاج 

كلفة الانتاج الجملية 

 /هك(د)
2125 2615 2521 2164.0 2634.0 2126 

 41.6 42.1 41.3 42 43.0 42 /ق(د)كلفة انتاج القنطار 

 203.0 461.0 1431.0 142 222 1135 /هك(د)الفائدة الصافية 

 5.1 5.11 5.0 5.50 5.51 5.4 (د)املردود الاقتصادي 

 

 واملردودية الاقتصادية للحبوب نظام مطري  إلانتاجكلفة  : معدل8جدول عدد 

 البيانات
 2510-2514موسم  2514-2513موسم 

 شعير قمح لين قمح صلب شعير قمح لين قمح صلب

 1441 1622 2222 1321 1005 2152 /هك(د)قيمة الانتاج 

 1165 1220 1321 1105 1243 1352 /هك(د)كلفة الانتاج الجملية 

 36.1 34.0 30.4 31 32 31 /ق(د)كلفة انتاج القنطار 

 321 321 211 241 261 122 /هك(د)الفائدة الصافية 

 5.20 5.26 5.1 5.2 5.2 5.0 (د)املردود الاقتصادي 

 خالصة

أفضإه ق جخةهت لقفحهلل ي ههلق ص  ية د و يةههو لملطد هولملدو هي  برهنخ   هللقفحهللص بهذهي ت لن بةهل نظ   

 وللش ير

 .أفضإه ق جخةهت لنظ مهلملدو هلق ص  يةجروتههلللنظ مهلملطد هذهابنخ   هللحبابهي  بره 


