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 المقدمة
تحديد وقياس الى ضبط والمعهد الوطني للزراعات الكبرى تشخيص مناطق تدخل  دراسة تهدف

 . همجموعة من المؤشرات والمقاييس التي تعكس الوضعية المرجعية لمناطق تدخل

 :كاالتي نمرحلتي، تم تنظيم الدراسة على ا لكراس الشروط الفنية الخاصةقبط

 االستقصائيةتخصيصها إلعداد منهجية العمل )منهجية الدراسة  والتي تم المرحلة األولى -
(. كان هذا الجزء موضوًعا لتقرير أول وتمت االستبيانومنهجية إعداد المؤشرات ومسودة 

 .8162مارس  64في نسخته النهائية في لجنة متابعة الدراسة الموافقة عليه من قبل 

دخل ت بإعداد وتقييم الحالة المرجعية لمناطق التقرير وتتعلقموضوع هذا  يثانية وهالمرحلة ال -
 .دخل المعهد في هذه المناطقوخطة عمل لت إستراتيجيةوبوضع  المعهد

 :التاليةالعناصر  علىأساسا  يحتويو ويمثل هذا التقرير النسخة النهائية للدراسة

 ملخص للدراسة -

 لدراسة ز االنحابالمنهجية المتبعةتذكير  -

 تقييم الوضعية المرجعية لمناطق تدخل المعهد -

 معهد في المناطق المعنيةالتدخل المقترحة ل ستراتيجيةاال -
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 الملخص .1
هذه الدراسة التشخيصية لمناطق تدخل المعهد الوطني للزراعات الكبرى إلى اعداد الوضعية تهدف 

كبرى لمناطق المنتجة للزراعات اللالتكنولوجيا المرجعية للمناطق التي ركزت فيها منصات االبتكار ونقل 

 لتمكين المعهد من القيام بالمتابعة والتقييم حسب منهجية النتائج.

األولى إلعداد منهجية الدراسة االستقصائية وتعلقت  ةالمرحلخصصت مرحلتين: أنجزت الدراسة على 

اقتراح برنامج تدخل المعهد في المناطق المرحلة الثانية بإعداد وتقييم الحالة المرجعية لمناطق التدخل و

 ة.سارالمعنية بالد

  المنهجية المتبعة ألعداد الدراسة االستقصائية 

 تحديد السنة المرجعية 

باعتبار أن عملية االستقصاء لتشخيص مناطق تدخل المعهد الوطني للزراعات الكبرى قد تمت قبل  .6

سمممنة مرجعية ك 8164/8162ى موسمممم ( فقد تم االتفاق عل8162/8162نهاية الموسم الحالي )

لقياس جل المؤشمممممممرات التي تم اعتمادها. وقد تم اختيار هذا الموسمممممممم باعتباره أحدث المواسمممممممم 

المسممتوفاة وهو ما يمكن المسمممتجوبين من اإلفادة بالمعطيات الدقيقة والمحينة للمتغيرات المطلوبة. 

نتمماج الزراعي المرتبطممة بممالعوامممل أممما فيممما يتعلق بمؤشمممممممرات المردود وتجنبمما لتمم ثير دوريممة اإل

( 8166/8162و 8162/8164و 8164/8162اعتماد المواسم الثالثة األخيرة ) المناخية فقد تم

 كفترة مرجعية. 

 )طريقة اختيار العينة )المعاينة 

يعد اختيار عينة ممثلة لعموم المستغلين في مجال الزراعات الكبرى والمتواجدين في مناطق تدخل  .8

أمرا بمال  األهميمة لضمممممممممان دقمة التقمديرات في عمليمة قيماس  ،وطني للزراعمات الكبرىالمعهمد ال

 المؤشرات التي تم اعتمادها لتحديد الوضعية المرجعية لهذه المناطق.

تم اعتماد طريقة المعاينة الطبقية بالنسبة لهذه الدراسة باعتبارها األسلوب األنسب واألكثر دقة في  .3

من التجانس المطلوب إلجراء المعاينة  غياب الحد األدنىاصة في ظل تمثيل المجتمع اإلحصائي خ

 مجال باألسمممملوب العشمممموائي البسمممميط. حيث أن مجتمع هذه الدراسممممة المتمثل في المسممممتغلين في

 الكبرى متنوع من حيث المناطق البيومناخية والمساحات المستغلة والزراعات المعتمدة. الزراعات

من تقسمميم مجتمع الدراسممة الغير متجانس إلى طبقات متجانسممة وفقا  مكن أسمملوب المعاينة الطبقية .6

لمعايير التقسممميم الطبقي التي تم اختيارها وبالتالي من ضممممان اإلتسممماق داخل كل الطبقات. وقد تم 

تحديد حجم العينات التي تم سمممحبها من الطبقات وفق طريقة التناسمممب، حيث تم تحديد حجم العينة 

مع الطبقة في العينة ونسمممممبتها في المجت حجمن من تحقيق التناسمممممب بين في كل طبقة بطريقة تمك

 اإلحصائي. 

مسممتغالت الزراعات الكبرى حسممب المناطق ونوع الزراعة  المتعلقة بتوزيعتم اعتماد المتغيرات 

ي سيتم مرتبطة بالمؤشرات الت باعتبارها كمعايير للتقسيم الطبقيوحجم المستغلة والنظام الزراعي 
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والتي ترتبط بتطور اإلنتماج والتمداول الزراعي والحزمممة الفنيمة والمجممال االقتصمممممممادي قيماسمممممممهما 

 واالجتماعي في مناطق تدخل المعهد الوطني للزراعات الكبرى.

 حجم العينة 

يقمدر حجم المجتمع اإلحصمممممممائي المتمثمل في الفالحين المتعماطين للزراعمات الكبرى في المناطق  .2

فالحا يتوزعون على مختلف  68.222بـمممممممممممحوالي  للمعهدا التكنولوجينقل  المجاورة لمنصمممممات

ألف هكتممار في مجممال الزراعمات الكبرى. وقمد مكن  648المنماطق ويقومون بماسمممممممتغالل حوالي 

من  %61مسممممتجوبا وهو ما يمثل حوالي  1227مخطط المعاينة الطبقي من تحديد عينة تشمممممل 

ة لضمممان مسممتوى عال من الدقة بالنسمممبة المجتمع االحصممائي. وقد تم تحديد هذا الحجم الهام للعين

 للتقديرات المتعلقة بالمؤشرات المزمع قياسها.   

 جمع ومعالجة البيانات 

ب عينة الفالحين التي تم تحديدها اسمممممتجوقام ب تمت عملية جمع البيانات من طرف فريق مختص  .4

جراء ق المكلف بإوفق أسملوب المعاينة الطبقي.  وقد تم تضمين البيانات المجمعة من طرف الفري

حصمماء بمراقبة صممحة اإلالخبير المختص في  وقد قام. ©MS Excelعتماد برمجية إاالسمتبيان ب

المعطيات المضمنة. وقد شملت هذه العمليات فحصا أوليا دقيقا لتحديد أخطاء المدخالت من خالل 

ية كمية وتصممممممفتحديد القيم الشمممممماذة وذلك باسممممممتخدام طريقة القيم القصمممممموى والدنيا للمتغيرات ال

المتغيرات النوعيمة وكذلك عبر إجراء تقاطعات بين المتغيرات. كما ارتكز المسمممممممتوى الثاني من 

الرقابة على فرز عشموائي يت لف من خمسمة عشمر استبيان لكل مستجوب للتحقق من مطابقة القيم 

ها من د مراجعتالبيانات المدخلة بع حويلالمدخلة مع القيم المضمممممنة باالسمممممتبيانات. وإثر ذلك تم ت

MS Excel©  إلى برمجيةSPSS © من طرف الخبير المكلف باإلحصمممممماء إلجراء المعالجة

 اإلحصائية وقياس المؤشرات. 

  اعداد المؤشرات 

 المؤشرات التي تم إعدادها خالل هذه الدراسة تخص المجاالت األربعة التالية: .2

 مجال اإلنتاج -

 مجال التداول الزراعي -

 مجال الحزمة الفنية -

 لمجال االقتصادي واالجتماعيا -

 ،مؤشرات فرعية إلعداد كل مؤشر اعتماد تمهذه المؤشرات مركبة ال يمكن حسابها مباشرة  وألن .2

وإعداد كل مؤشمممر باألخذ بعين االعتبار لوزن المؤشمممرات الفرعية حسمممب أهميتها في تكوين هذا 

ة من مناطق تدخل المعهد مكن قياس هذه المؤشمممرات بالنسمممبة لكل منطقأالمؤشمممر. وبهذه الطريقة 

 الوطني للزراعات الكبرى )كل المنصات( ومن ثمة قياس المؤشرات على المستوى اإلجمالي. 
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كما تطلب احتسمممماب المؤشممممرات المركبة توحيد مكوناتها المختلفة وال سمممميما المؤشممممرات المتعلقة  .2

للفارق  يةوئالمالنسممبة د عتماذلك من خالل او القتصممادي وتلك المتعلقة باإلنتاجبالبعد االجتماعي ا

فرعي وقيمة المؤشممر ال بين القيمة المرجعية للمؤشممر الفرعي )القيمة المحتسممبة خالل سممنة التقييم(

 خالل سنة اعادة التقييم. 

 تقييم الوضعية المرجعية لمناطق تدخل المعهد 

 الخصائص االجتماعية واالقتصادية للمستغلين 

لى المناطق ع المستجوبينخذ بعين االعتبار توزيع مجموع توزيع العينة لتقييم الوضع المرجعي أ .61

التخلي عن العينة الخاصة بالنظام المطري ( بعد 68الشبيكة )كان في  عددأصغر المعنية بالدراسة. 

تباين  يشير إلىفأما توزيع المساحات حسب الزراعة الكبرى  .(621) وأكبره في باجة الشمالية

لحبوب بالقسط األكبر من المساحات في كل المناطق تليها كبير بين المنصات حيث تست ثر ا

 الزراعات العلفية ثم البقوليات والزراعات الصناعية. 

 نقل التكنولوجيا اتمنصفي المروي( للمستغالت في  % 22في المطري و %22األغلبية الساحقة ) .66

 هي مستغالت فردية خاصة.

من  %23المكان األهم بمعدل يبل  حوالي  تحتل المستغالت التي تعتمد الحبوب كزراعة أساسية .68

 في المستغالت المروية.  %26وتصل هذه النسبة إلى  مطريةالمستغالت ال

لديهم مستويات تعليمية أدنى من التعليم االبتدائي. هذا المستوى  ستجوبينمن الم % 41أكثر من  .63

فالحي فال يتجاوز  تكوينالذين لديهم  ستجوبينالمفي القطاع المروي. أما  %33ينخفض إلى 

 .العدد الجملي من %2عددهم 

بالنسبة  %84الكبرى ين يتلقون ارساليات المعهد الوطني للزراعات ذال مستجوبينتمثل نسبة ال .66

بالنسبة للنظام المطري. وتختلف هذه النسب المئوية من منصة إلى أخرى  %63وللنظام المروي 

كن اعتبار هاته النسبة بمثابة مؤشر لمستوى ويم .بالسرس %32 بمنزل تميم إلى %1 منوتتراوح 

 .ستجوبينالتواصل بين المعهد والم

(، %34: المردود )حسب األهمية هيفي المطري  ساهمت المنصات بتحسينهاالمجاالت التي  .62

أما   (.%64( والتشغيل )%83(، والدخل )%36(، والحزمة الفنية )%32والتداول الزراعي )

 .التشغيلتثناء باس جاالتأكثر وضوحاً في جميع الم يبقىتأثير المنصات  نفإ، يوبالنسبة للنظام المر

 ىعن تدخالت المعهد الوطني للزراعات الكبر نسبة "الرضاء التام" أفرزت نتائج االستبيان أن .64

في أحسن الحاالت. وتعتبر درجة الرضى حول  %21نسبة "راض" فال تتجاوز أما  ضعيفة،

  .ضعيفة مستوى اإلحاطة الفنية

 

 



 –تقرير نهائي  - دراسة تشخيص مناطق تدخل المعهد الوطني للزراعات الكبرى

 

 2102ديسمبر  ~ 01 ~ 

 البرامج والمشاريع التي يجري تنفيذها حاليا والتي لها صلة بتدخالت المعهد 

إلى تحقيق معدل إنتاج في حدود  قطاع الزراعات الكبرىل 8181-8164يهدف المخطط الخماسي  .62

مليار  6923مليون قنطار حبوب. ومن المنتظر أن يبل  إنتاج األعالف بمختلف أنواعها  6294

ألف هك. اما بالنسبة للبقول  661مساحة الزراعات العلفية  وتبل  8181نة وحدة علفية خالل س

ألف هك وتوقعات  611في حدود يهدف إلى بلوغ مساحات  8181-8164فان المخطط الخماسي 

اللفت  هك منآالف  6ومن أهداف المخطط كذلك بلوغ مساحة  .مليون قنطار 6إنتاج في حدود 

 .8181السكري في أفق 

الوطنية للتشجيع على التداول الزراعي إلى التوسع التدريجي في المساحة  الخطةهذا وتهدف  .62

. قد تمكن الخطة كذلك من 8186في هك مع مو 41111لتصل إلى  للفول مصريالمزروعة 

دون اعتبار االقتصاد في  .سنوات 4مليون قنطار على  692ما يعادل بتحسين مردود الحبوب 

 ية والحد من استنزاف العملة الصعبة لتوريد الصوجا والذرة. تزواستعمال المبيدات واألسمدة األ

 المؤشرات المرجعية لكل منطقة زراعية. 

 مؤشرات التداول الزراعي 

أكدت نتائج الدراسة ضعف مؤشرات التداول الزراعي باعتبار ارتفاع نسبة المساحات المخصصة  .62

في مستغالت الزراعات  1معبرةالزراعات الللزراعة األساسية وانخفاض مساحة البور وعدد 

 الكبرى.

المطرية أو المروية، مما منها جداً في جل المناطق، سواء  امرتفع الزراعة األساسيةمؤشر يعتبر   .81

بين مختلف قطع األرض بالمستغلة.  يتداول الزراعغياب كلّي لليدل على غلبة الزراعة األحادية و

 % 66ة وحوالي مطريراضي في المناطق المن األ %4رب اما يق كما أن مساحات البور تمثل

نتائج االستبيان أن مؤشر عدد الزراعات ضعيف نسبيا مما يتطلب  في المناطق المروية.  كما تبين

 المساحات المخصصة للبقول واألعالف. في توسع العلى تقليل مساحة الحبوب و غلينلمستحث ا

 مؤشرات الحزمة الفنية 

نظام أن المستوى الفني يكون أفضل عموًما في ال استبياننتائج  ّبينت :وبالحبالحزمة الفنية لزراعة . 86

د عمليات الحرث بعد الحصا مؤشرات:االنتباه إلى ثالثة تجدر اإلشارة المروي. باإلضافة إلى ذلك، 

في  % 696وتحليل التربة يمثل  المطريةفقط من مزارعي الحبوب في المناطق  %34يمارسه 

في المناطق المروية باإلضافة إلى استخدام المبيدات الحشرية الذي  %6693و المطرية المناطق

ما عدى  %6894بنسبة  المطريةفي القطاع المروي ويبقى منخفضا في المناطق  يكون منعدمايكاد 

ات ين يقومون بالمداواة لمقاومة الحشرذالل مستجوبينفي منصتي السرس وبورويس حيث أن نسبة ال

 التوالي. على 64,3%و  %76,4يصل الى مستوى 

                                                             
 (.%51الزراعات المعبرة )التي تفوق نسبة مساحتها من المساحة الجملية المزروعة  1
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بالنسبة للنظام المطري    % 893التربة إال بنسبة  تحليلال يتم  :البقولالحزمة الفنية لزراعة  .88

بالنسبة للنظام  %8392بالنسبة للنظام المروي. كما تتم مداواة األمراض الفطرية بنسبة  %6892و

 في حالة الحبوب المطرية  %6696المطري، وال يتم استخدام المبيدات الحشرية إال بنسبة 

بوضوح بعض التردد على مستوى بعض  استبياننتائج  نتبي :االعالفالحزمة الفنية لزراعة  .83

 والحرث العميق قبل الزراعة، إلخ.  األمراض،مثل تحليل التربة، والمداواة لمقاومة عمليات ال

 مؤشرات المردود 

ق/هك بالنسبة للقمح الصلب  8296مطرية المردود بالنسبة للحبوب ال طمتوسيبل   :الحبوبمردود  .86

في المناطق المروية المسجل  المردودويعتبر ق/هك للشعير.  6298ق/هك للقمح اللين و 6294و

 مرضي بالنظر إلى نتائج األبحاث. غير

في جميع المناطق ولم يرتقي إلى مستويات المردود التي أوصت بها  طمتوسيعتبر  :البقولمردود  .82

 األبحاث.

مردود متغير بدرجة كبيرة من منطقة إلى أخرى. بالنسبة للقرط، وهو أكثر هذا  :االعالفمردود   .84

في  طن/هك 1,1و في النظام المروي  طن/هك 3,2الى مستوى المردود يصل  ،الزراعات انتشاًرا

  مطريالنظام ال

بياً د نس، جيالسلجم الزيتياللفت السكري والمردود بالنسبة  ىمستو :الصناعيةمردود الزراعات  .82

 ولكن يمكن تحسينه من خالل اعتماد الحزم الفنية المقترحة.

 

 عرض النتائج االقتصادية والمؤشرات المرجعية األساسية 

 تكاليف اإلنتاج لكل المحاصيل حسب نظام اإلنتاج والمنصة. هيكلةالمؤشرات التي تم جمعها من إعادة مكنت 

 د/هك 226بالنسبة للقمح الصلب المروي و كد/ه 8121تتراوح بين  :تكاليف اإلنتاج للهكتار .82

د/هك للجلبانة  6646بالنسبة للشعير في المناطق المطرية. مجموع كلفة االنتاج للبقول تتراوح بين 

معدل  فإنعالف بالنسبة لألأما   .نظام مطريفي المصري الد/هك للفول  268)نظام مروي( و

 6632في النظام المروي ود/هك  6212 تبل كلفة اإلنتاج للقرط، أكثر المحاصيل شيوعا، 

 8212مرتفعة جدا وتبل  فهي الصناعية  تكاليف الهكتار للزراعات أما في النظام المطري.د/هك 

 تبقى منطقية مقارنة بقيمة اإلنتاج.  لفت السكري ولكنهالد/هك بالنسبة ل

من إجراء مقارنة سريعة مع الكلفة األحادية لإلنتاج  ةمعرفتمكن  :الطنحادية للقنطار او الكلفة األ .82

من إدخال اإلنتاج في التداول  جدوىالقدرة التنافسية وال وهي تؤشر علىالسعر المتوقع للسوق 

يظهر جليا المنصات ذات التنافسية  مقارنة الكلفة األحادية بالسعر لنفس المحصول نالزراعي. إ

ة للقمح فحص وباجة الشمالية بالنسبوبورويس بالنسبة الى القرط ومنزل تميم وال العالية مثل السرس

 الصلب.
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 :منتجات المحاصيل والهوامش .31

قمح لل )د/هك( 96266وللقمح المروي  )د/هك( 8468بين  الخام تراوح الهامشي :الحبوب -

 .)نظام مطري(اللين 

النتائج أن أغلب الزراعات تدر هامًشا إجمالًيا موجًبا لكل هكتار. المؤشر الذي  رتظه البقوليات: -

 3636) مرتفع نسبيامع هامش صافي بالحمص المتعلق تحق اهتماماً خاصاً هو المؤشر يس

أما  (.قد/ 327,3من سعر البيع ) دنى بكثير( أق د/ 515,5) كلفة أحادية( وبالتالي د/هك

حيث تجاوز سعر  هكد/ 313بالنسبة لزراعة الفول المصري فقد بلغ الهامش الصافي حوالي 

  دينار. 21حادية بحوالي بيع القنطار الكلفة األ

 هذا يؤشر الى جدوىنسبياً، و جيدةالى المحاصيل العلفية مؤشرات متوسطة  بينت األعالف: -

 د/ 6131المروي  قرطيبل  الهامش الخام لل . على سبيل المثالالزراعي التداولدمجها في 

 .بالنسبة للقرط المطري هك د/ 223و هك

سكري الزراعة األكثر ربحية مع هامش إجمالي قدره ال تاللف يعتبر :الصناعيةالزراعات  -

  .هك د/ 3682

تمت مقارنة أربعة مؤشرات  :المقارنة بين المنصات ألهم المؤشرات االقتصادية واالجتماعية .36

وتتمثل هذه المؤشرات في تكاليف اإلنتاج المتغيرة للهكتار  .اقتصادية رئيسية عبر المنصات

 االقتصادي والتشغيل في منصات مختلفة.  للهكتار والمردود خاموالهامش ال

. وبستجللموالقدرة المالية  الزراعي : توفر معلومات عن مستوى التكثيفتكاليف اإلنتاج -

التكاليف المتغيرة للهكتار من منطقة إلى أخرى. ففي حالة القمح الصلب بالنسبة للمناطق  فتختل

د /  1381,3 منصة برويس( إلى) هكد /  702,2 اليف المتغيرة من، تختلف التكالمطرية

السكري المروي فت لال)شمال باجة(. أما بالنسبة ألعلى تكلفة متغيرة فهي لزراعة  هك

(. وبالنسبة ألقل التكاليف المتغيرة فهي لزراعة الفول المصري في منطقة هكد /  2206,8)

 بورويس.

ات النسبية في الربحية بين الختالفا من تقديرمقارنة الهوامش اإلجمالية  مكنت :الهامش الخام -

يث سجل حيحتل الصدارة  باجة الشمالية الزراعات. تظهر نتائج االستبيان أن القمح الصلب في

 624494ل  بالذي سجل هامشا خاما بة متفوقا على منزل بورقي هك د/6262هامش خام ب 

لة ي الهكتار اال في حاال يتجاوز الهامش الخام ألف دينار ف ،. أما بالنسبة الى القمح اللينهك د/

 د/هك.  613392بل  التي سجلت هامش خام  منزل بورقيبة طقةمنوهي واحدة 

ع هدا فكلما ارتف : هو متوسط إنتاجية الدينار عند تخصيصه لمحصول معينالمردود االقتصادي -

المؤشر ارتفعت مردودية الموارد المالية المتاحة. تبرز المعطيات المجمعة أن منصة منزل 

 .السيالج اا المؤشر. أما بالنسبة للزراعات ف فضلهذقيبة هي األفضل بالنسبة الى هبور
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نتاج مساهمة اإلعن  اواقتصادي ااجتماعي اؤشرالعملة لكل هكتار ماليد تكاليف  مثل: تالتشغيل -

األكثر  يإلى أن الحبوب ه االستبياننتائج توصلت والقضاء على البطالة.  أيام عملفي خلق 

 الهكتار.تشغيال في 

 اإلحصاءات الرسميةب استبياننتائج  قارنةم 

اتجاهاً تصاعدياً. فمعدل  8112مردود الحبوب المسجل في تونس منذ عام  عدليظهر ملم  :المردود .38

أن أربعة منصات  استبيانهك. تظهر بيانات /ق 62يتجاوز  مل 8112مردود القمح الصلب مند 

الية وبو سالم ومنزل بورقيبة ومنزل تميم(، ومحطتين الوطني )باجة الشم عدلملها مردود يفوق ال

)برج العامري وواد مليز( ومنصتين لهما مردود أقل من المتوسط الوطني  عدللمللهما مردود مماثل 

  (.والسرسالوطني )بورويس 

ة أن كلفة اإلنتاج في باجة الشمالي نتائج االستقصاءبمقارنة المعطيات الرسمية  تظهر :اإلنتاجكلفة  .33

ة المقدرة . أما اللفت السكري فكلفة انتاجه تعادل الكلفنسبيا ومنزل تميم بالنسبة للقمح الصلب مرتفعة

من طرف اإلدارة العامة للتمويل واالستثمارات والهياكل المهنية. كما تبين ان مزارعي منصة 

اع التكاليف بارتف. في المقابل، تتميز منطقة منزل تميم اإلنتاجتكاليف هم األكثر تحكما في السرس 

 المتوسطة لكل هكتار مقارنة ببقية المنصات.

 االختالفات بين نتائج البحث التطبيقي واألداء الفعلي على مستوى المزرعة 

لبعض  جدوىالمعهد الوطني للزراعات الكبرى بإنجاز دراسات  مقا :المردودالمقارنة على مستوى  .36

ول المصري واألعالف واللفت السكري بالنسبة الزراعات األساسية على غرار القمح الصلب والف

 .للمعهد وذلك ببعض منصات نقل التكنولوجيا 8162-8166و 8166-8163لموسمي 

الفالحية  لمستغالتفي مستوى ا تبرز مقارنة نتائج هاته الدراسة مع األداء الفعلي القمح الصلب: -

لم يتجاوز مستوى المردود بها بهذه المناطق المروية فارقا هاما بالنسبة لمنطقة بوسالم حيث 

ق/هك  62ق/هك. أما بالنسبة لمنطقة الشبيكة فقد قاربت النتائج المحققة والتي بلغت حوالي  62

بالمنصة. أما بالنسبة للنظام المطري فقد بينت نتائج  حقول المشاهدة ما تم تحقيقه على مستوى

 عمحية بالمناطق شبه الرطبة المستغالت الفال داخل مستويات مردود عاليةتسجيل الدراسة 

حيث بل  مستوى المردود بمنطقة القناديل حقول المشاهدة تجاوز ما تم تحقيقه على مستوى 

 ق/هك تم تحقيقها في حقول التجارب بالمنصة. 36هك مقابل  ق/ 34حوالي 

أن مستويات المردود المسجلة لم ترتقي إلى المستوى  استبيانبينت نتائج  :المصريالفول  -

ق/هك  63مطلوب بالنسبة للمناطق التي شملتها البحوث التطبيقية، حيث بل  المردود حوالي ال

 ق/هك بوادي مليز. 66ق/هك ببرج العمري و 2في منطقة القناديل مقابل 

يتضح تمكن مستغلي اللفت السكري من تجاوز  استبيان: من خالل دراسة نتائج اللفت السكري -

 طن/هك 2296عدل المردود خالل الفترة المرجعية طن/هك حيث بل  م 21معدل مردود 
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بالمعايير والتوصيات  ستجوبينمقارنة التزام الم حتوض :الفنيةالمقارنة على مستوى الحزمة  .32

الصادرة عن المعهد الوطني للزراعات الكبرى وجود ثغرات كبيرة جديرة باهتمام العاملين في 

حديد د نتائج تحليل التربة لتاعتما بالخصوص اهنذكر من غلينستاإلرشاد الفالحي وفي مرافقة الم

 لتزام بالمداواة لمقاومة الحشرات )الحبوب(إلا األزوتي،السماد تقسيط استعمال  األسمدة،كميات 

 .الفطرية األمراضو

 استراتيجية التدخل للمعهد في المناطق المعنية 

 نقاط القوة والضعف وطرق معالجتها 

تجدر االشارة إلى وجود نقاط ضعف وة بالنسبة لكل منطقة حددت الدراسة نقاط الضعف والقو .34

 مشتركة بين جل المناطق وخاصة بالنسبة للنظام المطري. وتتمثل هذه النقاط فيما يلي:

تجلى في أهمية المساحات المخصصة التداول الزراعي في جل المناطق والذي ي تطبيقضعف  -

 .لزراعة الرئيسيةل

 متعلقة بـ:ضعف مؤشرات الحزمة الفنية ال   -

o ،حراثة األرض بعد الحصاد 
o  ،تحليل التربة لتحديد كميات األسمدة 
o  ،تقسيط األسمدة حسب مراحل نمو النبتة 
o ،مقاومة األمراض والحشرات 

 مستوى اإلحاطة الفنية  بخصوصضعف درجة رضى المزارعين  -

 يتطلب تفادي هذه النقائص اعتماد استراتيجية تدخل قائمة على:  .32

  أمكن ذلك. في إطار مشاريع التنمية كلما تجاربتكثيف حقول ال -
ي مختلف ف عدد من المستغلين رباعتماد مبدأ التغيير الدوري لحقول التجارب لضمان استفادة أك -

 المواقع الموجودة بكل منطقة.
 احداث منصات جديدة -
ع قاعتماد وسائل االتصال الحديثة واألكثر تداوال لنشر المعطيات والنصائح على غرار موا -

 التواصل االجتماعي )احداث صفحة خاصة بكل منصة على مواقع التواصل(.
تمكين المنصات الموجودة من االمكانيات البشرية والمادية واللوجستية الالزمة للقيام بمهاهما  -

 باعتبار صعوبة تنقل الفنيين بالدورية الالزمة من المعهد إلى المناطق البعيدة نسبيا.
تحليل التربة باعتبار ضعف هذا المؤشر بالنسبة لكل المناطق  حولتحسيسية إطالق حمالت  -

وعدم وعى الفالحين ب هميته لتحديد كميات األسمدة وبالتالي ت ثيره على مستويات المردود 
 والكلفة.  

 التركيز على توعية الفالحين ب همية تقسيط عمليات تسميد الحبوب وفق مراحل نمو النبتة. -
 انية وبرامج التكوين واالرشاد.تكثيف الزيارات الميد -

كما أبرزت نتائج الدراسة تفصيال لنقاط الضعف والقوة حسب المناطق وهو ما مكن من اقتراح  .83

  بالنسبة لكل منطقة.لتدخل المعهد عمل  خطط
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 الدراسة عدادالالمتبعة  هجيةالمن .1
 

 االستقصائية الدراسة عدادا هجية. من1.1

 تحديد السنة المرجعية  .0.0.9

 نهاية بلق تمت قد لكبرى ا للزراعات الوطني المعهد تدخل مناطق لتشخيص االستقصاء عملية أن عتباربا

 المرجعية السمممنة ليمثل 1023/1021 المنقضمممي الموسمممم اعتماد تم فقد( 1021/1023) الحالي الموسمممم

 توفاةالمس مواسمال أحدث يمثل باعتباره الموسمم هذا اختيار تم وقد. ضمبطها تم التي المؤشمرات جل لقياس

 تعلقي فيما أما. المطلوبة للمتغيرات والمحينة الدقيقة بالمعطيات اإلفادة من المسممممتجوبين يمكن ما وهو

 المواسم ماداعت تم فقد المناخية بالعوامل المرتبطة الزراعي اإلنتاج دورية لتأثير وتجنبا المردود بمؤشرات

 .مرجعية كفترة( 1024/1025و 1025/1023و 1023/1021) األخيرة الثالثة

 )المعاينة( ةاختيار العينطريقة . 9.0.9

اختيار عينة ممثلة لعموم المستغلين في مجال الزراعات الكبرى والمتواجدين في مناطق تدخل المعهد ّن إ

أمرا بالغ األهمية لضمان دقة التقديرات في عملية قياس المؤشرات التي تم هو الوطني للزراعات الكبرى 

 ا لتحديد الوضعية المرجعية لهذه المناطق.اعتماده

 تم اختيمارهمما مقممارنمة بحجم المجتمعلعينمة التي العمددي لحجم بممال التقممدير ترتبط همذا دقمة فمم نالواقع، في و

 .المعتمدة للمعاينة بالطريقةأيضا  اإلحصائي، أي عموم المستغلين المستهدفين كما ترتبط هذه الدقة

يل واألكثر دقة في تمثنسمممب األسممملوب األ التي تم اعتمادها في هذه الدراسمممةة الطبقي وتعد طريقة المعاينة

من التجممانس المطلوب إلجراء المعمماينممة  عممدم توفر الحمد األدنىالمجتمع اإلحصمممممممائي خماصمممممممة في ظمل 

 المسممتغلين في الزراعات الكبرى حيث أن مجتمع هذه الدراسممة المتمثل في. باألسمملوب العشمموائي البسمميط

 المناطق البيومناخية والمساحات المستغلة والزراعات المعتمدة.متنوع من حيث 

وفقا  متجانسممممة إلى طبقات متجانسغير ال مجتمع الدراسممممةتقسمممميم  من الطبقية المعاينة وقد مكن أسمممملوب

تحديد  متوقد . اتالطبق كل داخل تسممماقاإل ضممممان وبالتالي منالتي تم اختيارها  معايير التقسممميم الطبقيل

ة تم تحديد حجم العينة في كل طبق وفق طريقة التناسممممب، حيثالطبقات  التي تم سممممحبها منحجم العينات 

 اإلحصائي. لمجتمع ا في في العينة ونسبتها الطبقة تمثلها التيالنسبة بين تناسب بطريقة تمكن من تحقيق ال

ل والتداو نتاجاإلتمثل في تقدير المؤشمممممممرات المتعلقة بتطور يالهدف من هذه الدراسمممممممة  أن وبالنظر إلى

المعهد الوطني للزراعات تدخل في مناطق  جتماعيواال االقتصمممممماديوالمجال  والحزمة الفنية الزراعي

 ملتقسممميل معاييرك المؤشمممرات تم اعتماد المتغيرات األكثر ارتباطا بهذه دفق ،ةالدققدر من  بأقصمممىالكبرى 

 :الطبقي فيما يلي وتتمثل المتغيرات التي تم اعتمادها كمعايير للتقسيم .الطبقي
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i. :توزيع مستغالت الزراعات الكبرى حسب المناطق 

تتوزع المسمممتغالت المخصمممصمممة للزراعات الكبرى والتي تم اعتمادها لتمثيل المجتمع االحصمممائي 

منصمممات لالبتكار ونقل التكنولوجيا باعتبار أن  9معتمديات مجاورة لمواقع  3لهذه الدراسمممة على 

ن غير مجاورتي ركان في نفس المنطقة المجاورة وهي منطقة بوسالممحطتي المرجى والكدية تشمت

تم اختيارهما لتعويض المناطق المجاورة  اللتينلمنصممممممات وهما معتمديتي السممممممرس ومنزل تميم 

. ويعكس هذا التوزيع خصمموصمميات وتاكلسممة التين تم التخلي عنهما الصممال  أحمدلمنصممتي سمميدي 

 .المنصاتهذه  ؤمنهاالتدخالت التي ت يةالمناخية ونوعو ظروف البيولوجيةالكل منطقة من حيث 

طبقات بحسمماب طبقة لكل معتمدية.  كما يتم  20وتبعا لذلك فقد تم تقسمميم المجتمع اإلحصممائي إلى 

الزراعات الكبرى حسممممب  توزيع من كل طبقة باسممممتخدام نفس النسممممب التي تعكس عينةسممممحب 

ن هذا التوزيع يمكن أن يتم حسمممب متغيرتين تتعلق وبما أ االحصممائي.المعتمديات الممثلة للمجتمع 

ة في تتعلق الثانية بتوزيع المساحات المستغلواألولى بتوزيع عدد المستغلين في الزراعات الكبرى 

فقد تم اختيار تقسمميم المجتمع اإلحصممائي حسممب توزيع مركب  ،الزراعات الكبرى حسممب المناطق

سممماحات. حيث يتم اسمممناد نفس الوزن لنسمممبة عدد يشممممل في ون واحد نسمممبة المسمممتغلين ونسمممبة الم

المستغلين ونسبة المساحات في كل منطقة مقارنة بكل المناطق. ومكن هذا التوزيع من األخذ بعين 

االعتبمار ألهميمة قطماع الزراعمات الكبرى في كمل منطقمة من حيث عدد المتعاطين لهذا النشممممممماط 

 وأهمية المساحات المخصصة لهذه الزراعات.

ii.  زراعة:النوع 

ختلف النسب المخصصة لمفي إلى تباين كبير  نوع الزراعة حسب المزروعة اتيشير توزيع المساح

حيث تستأثر الحبوب بالقسط األكبر من المساحات في كل المناطق تليها  الزراعات الكبرى

منطقة  لوتبعا لذلك فقد تم توزيع العينة في ك. والزراعات الصناعية البقوليات ثم العلفية الزراعات

بين مختلف الزراعات حسب النسب التي تمثلها في هذه المنطقة. ومكنت هذه الطريقة من تمثيل كل 

الزراعات المعنية بالدراسة في العينات حسب أهميتها بكل منطقة. وتجدر االشارة إلى أنه أخذا بعين 

ينة حد أدني لحجم ع االعتبار لضرورة تمثيل كل الزراعات في العينات المتعلقة بمناطق تواجدها،

مستغالت بالنسبة لزراعات البقول  5كل زراعة. حيث ال يقل حجم عينة الزراعة في كل منطقة عن 

واألعالف ومستغلتين بالنسبة للزراعات الصناعية وذلك بقطع النظر عن النسبة التي تمثلها هذه 

 الزراعات بكل منطقة.

iii. :حجم المستغلة 

االستفادة  إمكانيات وعلى التي يمكن استخدامها تقنيات الزراعةعلى تؤثر المساحة الجملية للمستغلة 

ن المتعاطين الفالحيتوزيع  ويبين. وبالتالي على عناصر المردود والتكلفة التكنولوجي بتكاراال من

 مساحةلديهم  من الفالحين %83أن حوالي  (1005-1004) لزراعة الحبوب حسب حجم المستغلة

مساحات  لديهم %21وهكتارا،  10و 5مساحة تتراوح بين  لديهم %41و هكتار 5ال تتجاوز 

ومن ناحية أخرى ف ن  هكتارا. 50مساحات تتجاوز  مفقط لديه %5وهكتارا،  50و 10تتراوح بين 

من جملة  %9هكتار تبلغ حوالي  5نسبة مساحات مستغالت الحبوب التي ال تتجاوز مساحتها 

، أي %81هكتار أكثر من  50مساحتها ت التي تتجاوز مساحات الحبوب فيما تبلغ نسبة المستغال
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من مساحات الحبوب تستأثر بها المستغالت الكبرى التي تمتلكها نسبة ضعيفة من  ىأن النسبة الكبر

الفالحين. ولألخذ بعين االعتبار لهذه المعطيات فقد تم اختيار تقسيم المجتمع اإلحصائي لزراعة 

ركب يشمل في ون واحد نسبة المستغلين ونسبة المساحات. الحبوب في كل منطقة حسب توزيع م

 حيث تم اسناد نفس الوزن لنسبة عدد المستغلين ونسبة المساحات في كل منطقة مقارنة بكل المناطق.

طبقات حسب مساحة المستغلة وذلك  4تقسيم مجتمع الدراسة في كل منطقة إلى تم وتبعا لذلك 

-1004وباعتماد المعطيات الوطنية للفترة ) في حال توفرها باعتماد المعطيات الخاصة بكل منطقة

( بالنسبة للمناطق التي تعذر بشأنها توفير المعطيات المتعلقة بتوزيع المستغالت حسب 1005

 المساحة.

iv. :النظام الزراعي 

تختلف طرق االستغالل الزراعي والنتائج المتعلقة باإلنتاج والمردودية االقتصادية بحسب النظام 

. وتبعا لذلك فقد تم توزيع العينة حسب النظام الزراعي المتبع "مروي أو مطري" اعي المتبعالزر

 طبقا للنسب التي يمثلها كل نظام في مجتمع الدراسة.

 حجم العينة .2.0.9

ة برى في المناطق المجاورالمتعاطين للزراعات الك الفالحينيقدر حجم المجتمع اإلحصممممممائي المتمثل في 

فالحا يتوزعون على مختلف المناطق ويقومون  217193بـمممممممممممحوالي  للمعهد تكنولوجيانقل اللمنصمممممات 

ألف هكتمار في مجمال الزراعمات الكبرى. وقد مكن مخطط المعاينة الطبقي من  231بماسمممممممتغالل حوالي 

من المجتمع االحصائي. وقد تم تحديد هذا  %20مسمتجوبا وهو ما يمثل حوالي  2102تحديد عينة تشممل 

 ام للعينة لضمان مستوى عال من الدقة بالنسبة للتقديرات المتعلقة بالمؤشرات المزمع قياسها.   الحجم اله

   variable) للمؤشرات التي يعتمد قياسها على متغيرات نوعية ثنائية التفرععلى سمبيل المثال، بالنسبة ف

dichotomique)خذا بالحزمة الفنية وأ الذين يقومون بالعمليات المتعلقة لمسممممتجوبينعلى غرار نسممممبة ا

التي تحقق أقصمى قدر من التباين( ف ن حجم العينة العشموائية  %50فتراض )نسمبة إبعين االعتبار ألسموأ 

مستجوبا  2145يقدر بـ  %95 بـتأكد بنسبة نقطة مئوية  175±  بـم دقةالبسيطة المطلوبة لتحقيق مستوى 

 هذه الدراسة.وهو ما يمثل حجما مقاربا لما تم اعتماده بالنسبة ل

في  مهفي كل طبقة يتناسب مع وزن مستجوبينالاختيار عدد من لذي يعتمد الطبقية ا المعاينةمخطط  كما أن

 .المجتمع االحصمائي يمكن من تحسمين مستوى دقة المؤشرات مقارنة بمخطط المعاينة العشوائية البسيطة

اينة الطبقي يمكن حتما من قياس المؤشممرات وبالنتيجة ف ن حجم العينة الذي تم تحديده باعتماد مخطط المع

 . نقطة مئوية 175± بهامش خطأ ال يتجاوز 

مع اإلحصائي في المجت مستجوبينالوتجدر اإلشارة إلى أنه بالنسبة للطبقات ضعيفة التمثيل )انخفاض عدد 

ن أجل ممن التمثيلية في المجتمع اإلحصممممائي أكبر  عينات نسممممب تم اعتماد(، بالنسممممبة لبعض الزراعات

ففي هذا اإلطار ونظرا لمحدودية  .بالنسمممممممبة للزراعات المعنيةلمسمممممممتجوبين اعمدد كاف من  اسمممممممتجواب

المسمممماحات المخصممممصممممة ل عالف والبقول والزراعات الصممممناعية في بعض المناطق والتي انجر عنها 

قة بالنسممبة لهذه نطتمثيلية ضممعيفة جدا في العينة الطبقية فقد تم اعتماد حد أدنى لعدد المسممتجوبين في كل م
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نين اث مستجوبينبالنسبة لزراعات األعالف والبقول و مستجوبين 5الزراعات. وقد تم تحديد عدد أدني بـممم 

  بالنسبة للزراعات الصناعية )نظرا لعدم توفر عدد أكبر في بعض المناطق(.

 حسب المناطق برمجةالم توزيع العينة : 1الجدول 

 المنطقة
 طقتوزيع العينة حسب المنا

 الجملة مطري مروي

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 %15,32 188 %16,53 188     باجة الشمالية

 %5,87 72 %6,33 72     منزل بورقيبة

 %12,22 150 %8,80 100 %54 11 بوسالم

 %6,11 75 %6,60 71     برج العامري

 %6,68 82 %7,21 22     واد مليز

 %7,33 90 %7,92 90     بورويس

 %10,51 129 %11,35 129     منزل تميم

 %11,57 142 %12,49 142     الفحص

 %12,96 159 %13,98 159     السرس

 %11,41 140 %8,80 0 %46 40 الشبيكة

 %100,00 1227 %100,00 1137 %100 90 معدل ال 

 

 األعداد مولد دامستخاب ياالختيار العشوائريقة لطوفقا  وجه لهم االسمتبيانالذين  لمسمتجوبينا تعيين وقد تم

 متعاطينال الفالحينشممماملة لجميع  ات إسمممميةقائم ة وذلك بالنسمممبة للمناطق التي توفرت بشمممأنهاعشممموائيال

أما بالنسممممبة  الزراعة ومسممماحة المسممممتغلة والنظام الزراعي. نوع توزيعهم حسمممب مع ات الكبرىللزراع

ا لطريقة العينة وفق اختيار فقد تم، لمسممممتجوبيناهؤالء لشمممماملة  تقائما توفيربشممممأنها  تعذر للمناطق التي

 .يةالحصص

 معالجة البياناتجمع و. 5.0.9

ن إلى عينممة حققيسمممممممتبيممان من طرف فريق مختص من الماالتمممت عمليممة جمع البيممانممات عبر توجيممه 

طرف  انات المجمعة منالتي تم تحديدها وفق أسممملوب المعاينة الطبقي.  وقد تم تضممممين البي مسمممتجوبينال

حصممممممماء اإلالخبير المختص في  وقد قام. ©MS Excelعتماد برمجية  الفريق المكلف بم جراء االسمممممممتبيان ب

تحديد أخطاء ل يا دقيقاأول افحصممممبعمليات مراقبة صممممحة المعطيات المضمممممنة. وقد شممممملت هذه العمليات 

لقيم القصمممموى والدنيا للمتغيرات الكمية اطريقة  سممممتخداماب وذلك المدخالت من خالل تحديد القيم الشمممماذة

ني من المسمممتوى الثا كما ارتكزالمتغيرات.  إجراء تقاطعات بين عبر وكذلك النوعيةالمتغيرات  وتصمممفية

لة للتحقق من مطابقة القيم المدخ مستجوبلكل  استبيانفرز عشموائي يتألف من خمسمة عشر  علىالرقابة 

إلى ©MS Excelمن  تهامراجعبعد البيانات المدخلة  حويلت ذلك تموإثر . سممممتبياناتاالب المضمممممنة مع القيم

 .وقياس المؤشرات لمعالجة اإلحصائيةا الخبير المكلف باإلحصاء إلجراءا طرفمن  ©SPSSبرمجية 
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 عداد المؤشراتإ ةمنهجي .1.1

 حساب المؤشرات والمؤشرات الفرعية ةطريق .0.9.9

 ه الدراسة المجاالت األربعة التالية:تمثل المؤشرات التي تم إعدادها خالل هذ

 مجال اإلنتاج -

 مجال التداول الزراعي -

 مجال الحزمة الفنية -

 المجال االقتصادي واالجتماعي -

عتماد مؤشرات فرعية إوسمتكون هذه المؤشمرات مركبة وبالتالي ال يمكن حسمابها مباشرة مما سيستوجب 

تبيان سممماالسمممها باعتماد المعطيات التي وفرها لتكوين كل مؤشممر. وتتميز المؤشمممرات الفرعية بسممهولة قيا

 نجازه لدى المستغالت الفالحية المشمولة بهذه الدراسة.إالمزمع 

وتم تكوين كل مؤشمممممممر باألخذ بعين االعتبار لوزن المؤشمممممممرات الفرعية حسمممممممب أهميتها في تكوين هذا 

 المؤشر.

اطق تدخل المعهد الوطني للزراعات وبهذه الطريقة يمكن قياس هذه المؤشرات بالنسبة لكل منطقة من من

 الكبرى )كل المنصات( ومن ثمة قياس المؤشرات على المستوى اإلجمالي. 

 المؤشرات الفرعية توحيدطريقة . 9.9.9

اسي ن التوحيد القيذلك أالمختلفة.  اتوحيد مكوناته ةمركبال اتمؤشمرال احتسماب يتطلبومن ناحية أخرى، 

علقة المت المؤشمممرات، وال سممميما هاقياسمممت وحدا تتميز باختالفية التي من تجميع المؤشمممرات الفرع مّكني

وتلك المتعلقة باإلنتاج. ومن المزايا األخرى لهذه العملية تسممممممهيل مقارنة  االقتصممممممادي االجتماعيبالبعد 

 مرجعية.ال تهابقيم المؤشرات التي سيتم قياسها الحقا خالل عمليات التقييم

القيمة و النسممبة المأوية للفارق بين قيمة المؤشممر الفرعي لسممنة التقييمفي  حالمقتر التوحيدويتمثل أسمملوب 

. ولتحديد القيمة المرجعية، نقترح اإلبقاء على قيمة المؤشرات الفرعية الناتجة عن لهذا المؤشر المرجعية

 وبالتالي ف ن قيمة المؤشر الموحد سيتم حسابها كاآلتي: دراسة الحالة المرجعية.

 

 × 111 = (norm)حدالمؤشر المو
 قيمة المؤشر لسنة التقييم

 القيمة المرجعية للمؤشر
 

فيما  200وتبعا لذلك ف ن قيمة المؤشمرات الموحدة بالنسمبة للسنة المرجعية تكون بالضرورة مساوية لـممممممم 

ية، عيعكس تطور قيمة المؤشر لسنوات التقييم المستقبلية ارتفاع أو تراجع هذا المؤشر بالنسبة للسنة المرج

هي المؤشرات التي تعرف ارتفاعا مقارنة بالسنة المرجعية فيما  200ذلك أن المؤشرات التي تفوق قيمتها 

 نخفضت مقارنة بالسنة المرجعية.إقد  200تكون المؤشرات التي تقل قيمتها عن 
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 مجال اإلنتاجفي  المؤشرات دتحدي .2.9.9

 (a)مردود الزراعات الكبرى . 1.2.1.1

زراعممة البقوليممات ولمردود من المؤشمممممممرات الفرعيممة المتعلقممة بمردود زراعممة الحبوب يتكون مؤشمممممممر ا

 الزراعات الصناعية.والزراعات العلفية و

ويتم تحديد وزن المؤشرات الفرعية في مؤشر الزراعات الكبرى بحسب نسبة المساحات المخصصة لهذه 

-بالنسممممبة لوزن المؤشممممرات الفرعيةالزراعات من المسمممماحة الجملية للزراعات الكبرى. وكذلك الشممممأن 

الفرعية حيث يتم احتسممابها بحسممب نسممبة المسمماحة المخصممصممة لكل زراعة في المسمماحة الجملية للمؤشممر 

 الفرعي.

حتسممممممماب المردود بمماعتممماد معممدل إيتم  على مردود الزراعممات الكبرى المنمماخيممةتممأثير الظروف ونظرا ل

عتبار إلمكانية اال(. واخذا بعين 1024/1025و 1025/1023و 1023/1021المواسممممم الثالثة األخيرة )

عدم تذكر الفالح لمحاصممميل كل المواسمممم المطلوبة وتقديمه لتصمممري  بمحاصممميل موسمممم أو موسممممين تم 

 عتماد الطريقة التالية:ااحتساب مؤشر المردود ب

 إذا تم التصري  بثالثة مواسم: -

+ مردود موسم 1025/1023+ مردود موسم 1024/1025مردود الزراعة = )مردود موسم 

1023/1021 )/8 

 إذا تم التصري  بموسمين: -

 1(/1023/1021+ مردود موسم 1025/1023مردود الزراعة = )مردود موسم 

 إذا تم التصري  بموسم واحد: -

أو مردود موسم  1025/1023أو مردود موسم  1024/1025مردود الزراعة = مردود موسم  

1023/1021. 

كل ل الزراعات بالنسبةتاج المصرح بها من قبل الفالحين تم احتساب مردود وعلى أساس مستويات االن

 عتماد الطريقة التالية:امنطقة ب

 = ةطقمردود الزراعة بالمن
  مجموع إنتاج الزراعة

  مجموع المساحات المخصصة لها

جاورة للمنصات أخذا بعين االعتبار لوزن كما تم احتساب مردود الزراعة على مستوى جميع المناطق الم

 كل منطقة في المساحات المخصصة لهذه الزراعة:

   مجموع )مردود الزراعة بكل منطقة*وزن كل منطقة( مردود الزراعة بكل المناطق =

 × 111المنطقة= وزن 
   مجموع المساحة المخصصة للزراعة بالمنطقة

   مناطقمجموع المساحة المخصصة للزراعة بكل ال
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 1(  مردود زراعة الحبوب(a    

 الفرعية التالية:-يتكون هذا المؤشر الفرعي بدوره من المؤشرات الفرعية

 a)11 (مردود زراعة القم  الصلب -

 a)12 (مردود زراعة القم  اللين -

 a)13 (مردود زراعة الشعير  -

/هك. أما بالنسبة للمؤشر قحدة تم قياس مؤشر المردود بالنسبة لكل زراعة من زراعات الحبوب باعتماد و 

 (norm)ة الموحد الفرعية-ات الفرعيةالمؤشرمعدل  اعتمادالفرعي المتعلق بمردود قطاع الحبوب فسيتم 

يتم احتسممممماب  . وعلى هذا األسممممماس)iα(لوزن كل زراعة في زراعات الحبوب  االعتبارمع األخذ بعين 

 لية:المؤشر الفرعي لمردود الحبوب باعتماد الطريقة التا

))13(norm(a 3α ))+12(norm(a 2α ))+11(norm(a 1α =1a 

 2( مردود زراعة البقوليات(a      

 الفرعية التالية:-يتكون هذا المؤشر من المؤشرات الفرعية

 a)21 (مردود زراعة الفول -

  a)22 (مردود زراعة الفول المصري -

 a)23 (مردود زراعة الجلبانة -

 a)24 (مردود زراعة العدس -

 a)25 (راعة الحمصمردود ز -

/هك. أما بالنسبة قوقد تم قياس مؤشمر المردود بالنسمبة لكل زراعة من زراعات البقوليات باعتماد وحدة 

ة الموحد ةالفرعي-ات الفرعيةالمؤشرمعدل  داالعتماللمؤشر الفرعي المتعلق بمردود قطاع البقوليات فقد تم 

(norm)  زراعات البقوليات لوزن كل زراعة في  االعتبارمع األخذ بعين)iβ(يتم  . وعلى هذا األسمممماس

 احتساب المؤشر الفرعي لمردود البقوليات باعتماد الطريقة التالية:

))25(norm(a 5β ))+24(norm(a 4β ))+23(norm(a 3β ))+22(norm(a 2β ))+21(norm(a 1β =2a 

 3( مردود الزراعات العلفية(a 

 فرعية التالية:ال-يتكون هذا المؤشر من المؤشرات الفرعية

 a)31 (مردود زراعة القرط -

 a)32 (مردود زراعة السيالج -

 a)33 (مردود زراعة األعالف الخضراء -

 a)43 (مردود زراعة البذور -

تم قياس مؤشر المردود بالنسبة لكل زراعة من الزراعات العلفية باعتماد وحدة طن/هك. أما بالنسبة للمؤشر 

ة لموحدا الفرعية-ات الفرعيةالمؤشرمعدل  اعتمادت العلفية فقد تم الفرعي المتعلق بمردود قطاع الزراعا
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(norm)  لوزن كل زراعة في الزراعات العلفية  االعتبارمع األخذ بعين)iλ(يتم  . وعلى هذا األسممممممماس

 احتساب المؤشر الفرعي لمردود الزراعات العلفية باعتماد الطريقة التالية:

))34(norm(a 4λ ))+33(norm(a 3λ )+32(norm(a 2λ ))+31(norm(a 1λ =3a 

 4( مردود الزراعات الصناعية(a 

 الفرعية التالية:-يتكون هذا المؤشر من المؤشرات الفرعية

 a)41 (السلجم الزيتيمردود زراعة  -

 a)42 (مردود زراعة اللفت السكري -

 a)43 (مردود زراعة عباد الشمس -

/هك. أما بالنسمممبة قت الصمممناعية باعتماد وحدة تم قياس مؤشممر المردود بالنسمممبة لكل زراعة من الزراعا

 الفرعية-ات الفرعيةالمؤشرمعدل  اعتمادللمؤشر الفرعي المتعلق بمردود قطاع الزراعات الصناعية فقد تم 

. وعلى هذا )iδ(عتبار لوزن كل زراعة في الزراعات الصمممممممناعية االمع األخمذ بعين  (norm)ة الموحمد

 ي لمردود الزراعات الصناعية باعتماد الطريقة التالية:يتم احتساب المؤشر الفرع األساس

))43(norm(a 3δ )) +42(norm(a 2δ )) +41(norm(a 1δ =4a 

وباعتماد نتائج المؤشرات الفرعية الخاصة بكل زراعة )الحبوب والبقوليات والزراعات العلفية والزراعات 

ات الكبرى وذلك باعتماد معدل هذه المؤشممممممر المركب المتعلق بمردود الزراع احتسمممممابالصمممممناعية( تم 

لوزن كمل زراعة في الزراعات الكبرى. وعلى هذا  االعتبمارالمؤشمممممممرات الفرعيمة الموحمدة وأخمذا بعين 

 يتم احتساب المؤشر المركب لمردود الزراعات الكبرى باعتماد الطريقة التالية: األساس

))4(a(norm 4η ))+3(norm(a 3η ))+2(norm(a 2η )) +1(norm(a 1ηa= 

الفرعية لمجال مردود الزراعات -ويلخص الجدول التالي جملة المؤشمممرات الفرعية والمؤشمممرات الفرعية

 الكبرى واألوزان المخصصة لها:

 الفرعية لمجال مردود الزراعات الكبرى واألوزان المخصصة لها-الفرعية والمؤشرات الفرعية المؤشرات :2الجدول 

 

فرعيالمؤشر وزنالمؤشر ال فرعيال وزنالمؤشر الفرعي ال ال

 )a11(مردود زراعة القمح الصلب

 )a12(مردود زراعة القمح اللين

 )a13(مردود زراعة االشعير

 )a21(مردود زراعة الفول

 )a22( مردود زراعة الفول المصري

 )a23(مردود زراعة الجلبانة

 )a24(مردود زراعة العدس

 )a25(مردود زراعة الحمص

 )a31(مردود زراعة القرط

 )a32(مردود زراعة السيالج

 )a33(مردود زراعة األعالف الخضراء

 )a34(مردود زراعة البذور

 )a41(مردود زراعة السلجم

 )a42(مردود زراعة اللفت السكري

 )a43(مردود زراعة عباد الشمس

مساحة الزراعات 

الصناعية/مساحة 

الزراعات ااكبرى

مساحة كل 

زراعة/مساحة 

الحبوب

مساحة كل 

زراعة/مساحة البقول

مساحة كل 

زراعة/مساحة 

األعالف

مساحة كل 

زراعة/مساحة 

الزراعات الصناعية

)a( مردود الزراعات الكبرى

 )a1(  مردود زراعة الحبوب

مساحة 

الحبوب/مساحة 

الزراعات ااكبرى

 )a2(مردود زراعة البقوليات

مساحة 

البقول/مساحة 

الزراعات ااكبرى

 )a3(مردود الزراعات العلفية

مساحة 

األعالف/مساحة 

الزراعات ااكبرى

 )a4(مردود الزراعات الصناعية
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    (b) التداول الزراعي .1.2.1.1

المعطيات المتعلقة بمعدالت توزيع المسمممممماحات المزروعة  اعتمادلقياس مؤشممممممرات التداول الزراعي تم 

 .1021و 1023و 1025خالل المرجعية المتمثلة في المواسم الثالثة األخيرة، أي 

  1( الزراعة األساسيةمؤشر(b 

 مساحة الجملية المزروعة.يستند هذا المؤشر إلى نسبة المساحة المخصصة للزراعة الرئيسية من ال

 × 111=  الزراعة األساسيةمؤشر 
 معدل المساحة المخصصة للزراعة الرئيسية

 معدل المساحة المزروعة

وتعتبر زراعة أسمماسممية بالنسممبة لموسممم معين الزراعة التي تسممتأثر بالقسممط األوفر من المسمماحة الجملية 

 المزروعة. 

إلى وجود خلل في عملية التداول الزراعي باعتبار أن اسممممتئثار وتشممممير المعدالت المرتفعة لهذا المؤشممممر 

الزراعة الرئيسمية بقسمط هام من المسماحة المغروسمة ال يترك المجال لتقسميم هذه المساحة لعدة مقاسم بما 

 يمكن من تداول الزراعات في هذه المقاسم.

 2( مؤشر المساحات البور(b 

 من المساحة الجملية الصالحة للزراعة.   يستند هذا المؤشر إلى نسبة المساحات البور

 × 111مؤشر المساحات البور = 
 معدل المساحات البور

 المساحة الصالحة للزراعة

لعمليممات التمداول المعتمممدة على التعمماقمب بين المسممممممماحممات  االعتبماريمكن همذا المؤشمممممممر من األخمذ بعين 

ة بالنسممبة للمسممتغالت التي ال يسممم  لها للرعي خاصمم السممتغاللهاالمزروعة والمسمماحات المتروكة بورا 

 .يالزراعداول حجمها أو العوامل المناخية المتاحة من تنفيذ عمليات الت

وتشير المعدالت المنخفضة لهذا المؤشر إلى وجود نقص في عملية التداول الزراعي بطريقة التعاقب بين 

 المساحات المزروعة والمساحات البور. 

 3( مؤشر عدد الزراعات(b 

يشمير هذا المؤشمر إلى عدد الزراعات المعبرة )التي تفوق نسمبة مساحتها من المساحة الجملية المزروعة 

(. ويمكن همذا المؤشمممممممر من تبيمان طول المدورة الزراعيمة أو الفترة الالزمة إلعادة الزراعة لنفس 20%

ه الزراعات بين المقاسممم المقسممم. فكلما كان عدد الزراعات المعبرة مرتفعا كلما يصممب  باإلمكان إدارة هذ

 وتجنب إعادة الزراعة لنفس المقسم خالل فترة قصيرة.
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 ويتم احتساب مؤشر التداول الزراعي باعتماد األوزان التالية.

))30,15(norm(b)) +20,15(norm(b)) +1b=0,7(norm(b 

الرئيسممي في الزراعي باعتباره المؤشمر  الزراعة األسماسممية( لمؤشممر 0,1وقد تم تخصميص الوزن األهم )

خذ لأل اضافتهاقياس التداول الزراعي في حين أن مؤشري المساحات البور وعدد الزراعات المعبرة تمت 

لعمليات التداول بالنسممبة للمسممتغالت ذات المسمماحات الصممغيرة والتي ال تعتمد على دورية  االعتباربعين 

 واسم.  راحة األرض أو تنويع الزراعات على مر المإالزراعات وإنما على 

 ويلخص الجدول التالي جملة المؤشرات الفرعية لمجال التداول الزراعي واألوزان المخصصة لها:

 الفرعية لمجال التداول الزراعي واألوزان المخصصة لها المؤشرات :3الجدول 

 

 

 (c) الحزمة الفنية. 2.2.1.1

تمثل الحزمة وتاج الزراعات الكبرى. في إنت مستجوبالتي يستعملها ال التقنياتتشممل الحزمة الفنية جملة 

عمليات تحضير األرض والبذر والتسميد وتسيير الري ومكافحة األعشاب واألمراض والحصاد  الفنية في

 والتجميع والخزن.

بالحزمة الفنية المناسممبة ألنواع الزراعات المتبعة مدى نجاح الهياكل  لمسممتجوبينويعكس مسممتوى التزام ا

افة ستجابة لمتطلبات الحزمة، باإلضاالالتقنية والمالية على  مستجوبينرشاد وقدرة الالمتدخلة في مجال اإل

 إلى استعدادهم الشخصي للتعاطي االيجابي مع برامج اإلرشاد.

 بينلمسممتجووتبعا لذلك، ف ن المؤشممرات التي تم اعتمادها في هذا المجال ترمي أسمماسمما لقياس مدى التزام ا

 في العمليات المستوجبة في مختلف مراحل الموسم الزراعي. بالمعايير التقنية المناسبة

 1( مؤشر الحزمة الفنية للحبوب(c 

من الطرق التقنية المناسممبة للقيام بالعمليات المسممتوجبة  مسممتجوبعتبار تمكن الااليأخذ هذا المؤشممر بعين 

 لهذه الزراعات. وبالتالي يتكون هذا المؤشر من المؤشرات الفرعية التالية:

 .c)11(الذين يقومون بحرث األرض مباشرة بعد الحصاد مستجوبينال نسبة -

 .c)12 (يقومون بحراثة األرض مباشرة قبل البذر الذين مستجوبينالنسبة  -

الوزنالمؤشر الفرعيالمؤشر

 )b1(70مؤشر التداول%

 )b2(15مؤشر المساحات البور%

 )b3(15مؤشر عدد الزراعات%

 )b(التداول الزراعي
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  c)13(الذين يستعملون البذور الممتازة )أو البذور المراقبة بالنسبة للشعير( مستجوبينالنسبة  -

c)’28 .(ب الخصائص المناخية لمناطق تواجدهمالذين يستعملون األصناف حس المستجوبيننسبة  -
 .c)14(الذين يستعملون ولة البذر السطري المستجوبين نسبة

 .c)15(عتبار الكثافة المستهدفة لتحديد كمية البذور االالذين يأخذون بعين  مستجوبينالنسبة  -

 c)16( الذين يعتمدون نتائج تحليل التربة لتحديد كميات األسمدة مستجوبينالنسبة  -

 الصعود(أوراق، التجذير،  8أقساط ) 8الذين يقدمون السمماد األزوتي على  مسمتجوبينالنسمبة  -
).17.3c( 

 .c)18(الذين يعتمدون الطرق الكيميائية لمقاومة األعشاب الضارة مستجوبينالنسبة  -

 .c)19(الذين يقومون بالمداواة لمقاومة األمراض الفطرية  مستجوبينالنسبة  -

 .)1.10c(الحشرات الذين يقومون بالمداواة لمقاومة  مستجوبينالنسبة  -

 باعتماد نفس األوزان لكل المؤشرات الفرعية المذكورة أعاله. ويتم احتساب مؤشر الحزمة الفنية للحبوب

) 15) +norm(c14norm(c) +’13+norm(c ) +13norm(c) +12norm(c) +11(norm(c×=1/11 1c

))1.10norm(c) +19orm(cn) +18norm(c) +17norm(c) +16norm(c+ 

 2 (مؤشر الحزمة الفنية للبقوليات(c 

 يتكون هذا المؤشر من المؤشرات الفرعية التالية:

 .c)21(الذين يقومون بحرث األرض مباشرة بعد الحصاد مستجوبينالنسبة  -

 .c)22 (الذين يقومون بحراثة األرض مباشرة قبل البذر مستجوبينالنسبة  -

 .c)24(ستعملون ولة البذر السطريالذين ي مستجوبينالنسبة  -

 .c)25(الذين يأخذون بعين االعتبار الكثافة المستهدفة لتحديد كمية البذور  مستجوبينالنسبة  -

 c)26 (الذين يعتمدون نتائج تحليل التربة لتحديد كميات األسمدة مستجوبينالنسبة  -

 .c)28(الضارة الذين يعتمدون الطرق الكيميائية لمقاومة األعشاب مستجوبينالنسبة  -

 .c)29(الذين يقومون بالمداواة لمقاومة األمراض الفطرية  مستجوبينالنسبة  -

 .)2.10c(الحشرات الذين يقومون بالمداواة لمقاومة  مستجوبينالنسبة  -

باعتماد نفس األوزان لكل المؤشمممرات الفرعية المذكورة  وسممميتم احتسممماب مؤشمممر الحزمة الفنية للحبوب

 أعاله.

)+ 29) +norm(c28)+norm(c26)+norm(c25)+norm(c24))+norm(c22)+norm(c21c=1/8(norm(2c

))2.10norm(c 
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 3 (مؤشر الحزمة الفنية لألعالف(c 

 يتكون هذا المؤشر من المؤشرات الفرعية التالية:

  c)32.1(الذين يقومون بعمليات حراثة عميقة قبل البذر مستجوبينالنسبة  -

 . c)32.3 (معاودتين قبل البذرالذين يقومون ب مستجوبينالنسبة  -

 . c)34(الذين يستعملون ولة البذر السطري مستجوبينالنسبة  -
 .c)35(الذين يأخذون بعين االعتبار الكثافة المستهدفة لتحديد كمية البذور  مستجوبينالنسبة  -
 c)36 (الذين يعتمدون نتائج تحليل التربة لتحديد كميات األسمدة مستجوبينالنسبة  -
 .c)37.3 (و c)37.2 (الذين يقدمون السماد األزوتي على أقساط  تجوبينمسالنسبة  -
 .c)38(الذين يعتمدون الطرق الكيميائية لمقاومة األعشاب الضارة مستجوبينالنسبة  -
 .c)39(الذين يقومون بالمداواة لمقاومة األمراض الفطرية  مستجوبينالنسبة  -

 .)3.10c(الحشرات ة الذين يقومون بالمداواة لمقاوم مستجوبينالنسبة  -

 باعتماد نفس األوزان لكل المؤشرات الفرعية المذكورة لألعالفويتم احتساب مؤشر الحزمة الفنية 
 أعاله:

)+ 38)+norm(c37.2)+(norm(c36)+norm(c35)+norm(c34)+norm(c32.3)+norm(c32.1(norm(c×=1/93c

)+)3.10)+ norm(c39norm(c 

 4 (صناعيةمؤشر الحزمة الفنية للزراعات ال(c 

 يتكون هذا المؤشر من المؤشرات الفرعية التالية:

 .c)41(الذين يقومون بحرث األرض مباشرة بعد الحصاد مستجوبينالنسبة  -
 .c)42 (الدين يقومون بحراثة األرض مباشرة قبل البذر مستجوبينالنسبة  -
 .c)44(الذين يستعملون ولة البذر السطري مستجوبينالنسبة  -
 .c)45(الذين يأخذون بعين االعتبار الكثافة المستهدفة لتحديد كمية البذور  نمستجوبيالنسبة  -
 c)46 (الذين يعتمدون نتائج تحليل التربة لتحديد كميات األسمدة مستجوبينالنسبة  -
 .c)47.3 (و c)47.2 (الذين يقدمون السماد األزوتي على أقساط  مستجوبينالنسبة  -
 .c)48(رق الكيميائية لمقاومة األعشاب الضارةالذين يعتمدون الط مستجوبينالنسبة  -
 .c)49(الذين يقومون بالمداواة لمقاومة األمراض الفطرية  مستجوبينالنسبة  -

 .)4.10c(الحشرات الذين يقومون بالمداواة لمقاومة  مستجوبينالنسبة  -

رعية رات الفعتماد نفس األوزان لكل المؤشممابللزراعات الصممناعية وسمميتم احتسمماب مؤشممر الحزمة الفنية 

 أعاله: المذكورة

) 48norm(c) +247.norm(c ) +46norm(c) +45norm(c) +44norm(c) +42) +norm(c41=1/9(norm(c4c

))410norm(c ) +49norm(c+ 
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وباعتماد نتائج المؤشرات الفرعية الخاصة بالحزمة الفنية لكل زراعة )الحبوب والبقوليات والزراعات العلفية 

ية( سيتم احتساب المؤشر المركب المتعلق بالحزمة الفنية للزراعات الكبرى وذلك باعتماد والزراعات الصناع

عتبار لوزن كل زراعة في الزراعات الكبرى. وعلى االمعدل هذه المؤشرات الفرعية الموحدة وأخذا بعين 

 يتم احتساب المؤشر المركب باعتماد الطريقة التالية: هذا األساس

))4(norm(c 4η )) +3(norm(c 3η )) +2(norm(c 2η )) +1(norm(c 1η v= 

الفرعية لمجال الحزمة الفنية -ويلخص الجمدول التمالي جملة المؤشمممممممرات الفرعية والمؤشمممممممرات الفرعية

 واألوزان المخصصة لها:

 الفرعية لمجال الحزمة الفنية واألوزان المخصصة لها-الفرعية والمؤشرات الفرعية المؤشرات :4الجدول 

 

فرعيالمؤشر وزنالمؤشر ال فرعيال وزنالمؤشر الفرعي ال ال

7)c11(1/11 نسبة الفالحين الذين يقومون بحرث األرض مباشرة بعد الحصاد

7 )c12(1/11 نسبة الفالحين الدين يقومون بحراثة األرض مباشرة قبل البذر

)c13( )1/11 نسبة الفالحين الذين يستعملون البذور الممتازة )أو البذور المراقبة بالنسبة للشعير

7 )’c13(1/11نسبة الفالحين الذين يستعملون األصناف حسب الخصائص المناخية لمناطق تواجدهم

7)c14( 1/11نسبة الفالحين الذين يستعملون آلة البذر السطري

7)c15( 1/11نسبة الفالحين الذين يأخذون بعين االعتبار الكثافة المستهدفة لتحديد كمية البذور

)c16(1/11نسبة الفالحين الذين يعتمدون نتائج تحليل التربة لتحديد كميات األسمدة

1/11نسبة الفالحين الذين يقدمون السماد األزوتي على 3 أقساط )3 أوراق، التجذير، 

7)c18(1/11نسبة الفالحين الذين يعتمدون الطرق الكيميائية لمقاومة األعشاب الضارة

7)c19( 1/11نسبة الفالحين الذين يقومون بالمداواة لمقاومة األمراض الفطرية
7)c1.10(  1/11نسبة الفالحين الذين يقومون بالمداواة لمقاومة الحشرات

7)c21(1/8نسبة الفالحين الذين يقومون بحرث األرض مباشرة بعد الحصاد

7 )c22(1/8 نسبة الفالحين الدين يقومون بحراثة األرض مباشرة قبل البذر

7)c24( 1/8نسبة الفالحين الذين يستعملون آلة البذر السطري

7)c25( 1/8 نسبة الفالحين الذين يأخذون بعين االعتبار الكثافة المستهدفة لتحديد كمية البذور

 )c26(1/8 نسبة الفالحين الذين يعتمدون نتائج تحليل التربة لتحديد كميات األسمدة

7)c28(1/8 نسبة الفالحين الذين يعتمدون الطرق الكيميائية لمقاومة األعشاب الضارة

7)c29( 1/8نسبة الفالحين الذين يقومون بالمداواة لمقاومة األمراض الفطرية

7)c2.10(  1/8نسبة الفالحين الذين يقومون بالمداواة لمقاومة الحشرات

)c32.1( 1/9نسبة الفالحين الذين يقومون بعمليات حراثة عميقة قبل البذر

7 )c32.3( 1/9نسبة الفالحين الذين يقومون بمعاودتين قبل البذر

7)c34( 1/9نسبة الفالحين الذين يستعملون آلة البذر السطري

7)c35( 1/9نسبة الفالحين الذين يأخذون بعين االعتبار الكثافة المستهدفة لتحديد كمية البذور

 )c36(1/9نسبة الفالحين الذين يعتمدون نتائج تحليل التربة لتحديد كميات األسمدة

7 )c37.3(و  )c37.2( 1/9نسبة الفالحين الذين يقدمون السماد األزوتي على أقساط

7)c38(1/9نسبة الفالحين الذين يعتمدون الطرق الكيميائية لمقاومة األعشاب الضارة

7)c39( 1/9نسبة الفالحين الذين يقومون بالمداواة لمقاومة األمراض الفطرية

7)c3.10(  1/9نسبة الفالحين الذين يقومون بالمداواة لمقاومة الحشرات

7)c41(1/9 نسبة الفالحين الذين يقومون بحرث األرض مباشرة بعد الحصاد

7 )c42(1/9نسبة الفالحين الدين يقومون بحراثة األرض مباشرة قبل البذر

7)c44( 1/9نسبة الفالحين الذين يستعملون آلة البذر السطري

7)c45( 1/9نسبة الفالحين الذين يأخذون بعين االعتبار الكثافة المستهدفة لتحديد كمية البذور

)c46(1/9نسبة الفالحين الذين يعتمدون نتائج تحليل التربة لتحديد كميات األسمدة

7 )c47.3(و  )c47.2( 1/9 نسبة الفالحين الذين يقدمون السماد األزوتي على أقساط

7)c48(1/9نسبة الفالحين الذين يعتمدون الطرق الكيميائية لمقاومة األعشاب الضارة

7)c49( 1/9نسبة الفالحين الذين يقومون بالمداواة لمقاومة األمراض الفطرية

7)c4.10(  1/9نسبة الفالحين الذين يقومون بالمداواة لمقاومة الحشرات

مساحة 

األعالف/مساحة 

الزراعات الكبرى

مؤشر الحزمة الفنية للزراعات 

)c4(الصناعية

مساحة الزراعات 

الصناعية/مساحة 

الزراعات الكبرى

 )c(فنية الحزمة ال

 )c1(مؤشر الحزمة الفنية للحبوب

مساحة 

الحبوب/مساحة 

الزراعات الكبرى

 )c2(مؤشر الحزمة الفنية للبقوليات

مساحة 

البقول/مساحة 

الزراعات الكبرى

 )c3(مؤشر الحزمة الفنية لألعالف
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 جتماعياالو قتصادياال مجالفي  المؤشرات دتحدي .5.9.9

قدرة قطاع الزراعات الكبرى على توفير  ىهذا المجال إلى قياس مد ترمي المؤشرات التي تم تحديدها في

 بما يمكنهم من تغطية كلفة االستغالل واالستمرارية في النشاط مستجوبينالمستوى دخل مناسب للمستغلين 

 افية تساهم في تنمية مناطق تواجدهم.وعلى توفير مواطن شغل ك

 قتصاديةاالالجدوى  رمؤش .1.2.1.1

الكبرى وقدرتها على تحقيق  الهكتار للزراعاتية الجملية في حتكمن أهميمة همذا المؤشمممممممر في قيماس الرب

 األرض وأعباء القروض أن وجدت. قيمة كراءفائض بعد تسديد كل المصاريف والمستحقات بما في ذلك 

هامش نتاج والاإلاب هذا المؤشمر قياس مؤشمرات فرعية متعلقة بعناصممر قيمة اإلنتاج وكلفة ويتطلب حسم 

 لكل زراعة. ية للمردود ىاألدن توىمسوال قتصادياالالخام والفائدة الصافية والمردود 

  مؤشر قيمة االنتاج 

سي تاج المحصول الرئيقيمة اإلنشمل يالهكتار الواحد من كل زراعة و قيمة اإلنتاج فييتعلق هذا المؤشر ب

 .(تبن) جانبياإلنتاج ال)حب( وتلك المتعلقة ب

 

اإلنتاج قيمة + قيمة إنتاج المحصول الرئيسي )حب(اإلجمالي بالهكتار = قيمة اإلنتاج 

 الجانبي)تبن(

 لكل زراعة: قيمة اإلنتاج بالهكتارويبين الجدول التالي طريقة حساب 

 

 قيمة اإلنتاج بالهكتار :5الجدول 

 القيمة )د( سعر البيع)د( الكمية الوحدة مليةالع

    ق نتاج الحبإقيمة 

    بالة نتاج التبنإقيمة 

     الجملية قيمة اإلنتاج

 

 مؤشر كلفة االنتاج 

يتعلق هذا المؤشر بكلفة الهكتار الواحد من كل زراعة وتشمل التكلفة المتغيرة )التكلفة التي ترتبط مباشرة 

نة والبذور واألسممممممممدة والمبيدات واليد العاملة والري والتأمين( والتكلفة القارة )مثل بحجم اإلنتماج كمالميك

 فة على القروض الموسمية أن وجدت(.واألعباء الموظ القيمة الكرائية لألرض

 ويبين الجدول التالي طريقة حساب كلفة االستغالل للهكتار من كل زراعة:
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 هكتاركلفة اإلنتاج في المعايير  :  6  الجدول 

 التكلفة )د( السعر الفردي)د( الكمية الوحدة العملية
  كلفة اإلنتاج المتغيرة

 الميكنة
 الحرث -

 البذر -

 التسميد -

 المداواة -

 الحصاد -

 ربط التبن -

 النقل -
 الخزن -

 
 س
 س
 س
 س
 س

بمممممممممالمممممممممة 
 ق/كيس
 ق/كيس

   

 البذور
 بذور ممتازة -

 بذور عادية -

 بذور مراقبة )بالنسبة للشعير( -

 
 ق
 ق
 ق

   

 األسمدة
  ةاألسمدة الفوسفاتي -
 األسمدة األزوتية -

 أسمدة البوتاسيوم  -
 األسمدة العضوية -

 
 ق
 ق
 ق
 ق

   

 المبيدات
 مبيد عشبي  -

 مبيد فطري -

 مبيد حشري -

 
 ل
 ل
 ل

   

    أوهك 3م الري
 اليد العاملة

 العائلية  -

 المستأجرة -

 
 يوم
 يوم

   

    هك التأمين
  قارةكلفة اإلنتاج ال

    هك كراء األرض

     عباء الموظفة على القروضاأل

 
  الكلفة األحاديةمؤشر 
بالنسبة  يتم حساب هذا المؤشرو مؤشر من قياس القدرة التنافسية للمستغلة على المستوى التقنيهذا اليمكن 

 الطريقة التالية: باعتمادلكل زراعة 

 (( / )المردودنتاج الجانبياإل قيمة – الكلفة األحادية :) الكلفة الجملية
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 الصافية والفائدةؤشر الهامش الخام م 

 يتم حساب هذا المؤشر بالنسبة لكل زراعة باعتماد الطريقة التالية:

كلفة اإلنتاج  – نتاج الجانبي(اإلالرئيسي + قيمة  قيمة اإلنتاجفي الهكتار = ) الهامش الخام
 متغيرةال

 

 الجماليةاكلفة اإلنتاج  –الجانبي( تاج ناإلالرئيسي + قيمة  قيمة اإلنتاج)= الفائدة الصافية في الهكتار 

لكل زراعة بالنسبة لكل منطقة مجاورة لمنصة إنتاج باعتماد الفائدة الصافية وقد تم احتسماب معدل مؤشر 

 الطريقة التالية:

 لكل زراعة = الفائدة الصافية معدل 

مساحة  × لكل مستغلةمؤشر الفائدة الصافية )مجموع 

 الزراعة بالمستغلة(

 الزراعة بكل المستغالت المستجوبة ع مساحةمجمو

  االقتصاديالمردود مؤشر 

 . وتم حسابه بالنسبة لكل زراعة باعتماد الطريقة التالية:مؤشر من قياس مردودية الزراعةال هذا يمكن

 الجملية / كلفة اإلنتاج الفائدة الصافية االقتصادي:المردود 

 المستوى األدنى للمردودية 

 يغطي إجمالي تكاليف اإلنتاجيمكن أن الذي  الحد األدنى للمردودمن اإلشارة إلى هذا المؤشريمكن 

 الجملية/سعر المنتوج كلفة اإلنتاج :لمستوى األدنى للمردوديةا

 المساهمة في التشغيل رمؤش .1.2.1.1

يهدف هذا المؤشمممر إلى قياس قدرة المسمممتغالت الفالحية في الزراعات الكبرى على خلق مواطن الشمممغل 
هذا المؤشممممر  احتسممممابالقارة وغير القارة ومن ثمة أهميتها في المسمممماهمة في التنمية بهذه المناطق. وتم 

 باعتماد الطريقتين التاليتين:

 مؤشر أهمية كلفة اليد العاملة = 
  كلفة اليد العاملةت

  تكلفة اإلنتاج المتغيرة

 

 مؤشر التشغيل بكل منطقة = 
  مجموع المساحة المستغلة

  العمل البشري جموع وحداتم
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عمل البشمري. أما بالنسبة لمواطن الويعتبر كل موطن شمغل قار بما في ذلك مواطن الشمغل العائلية وحدة 

الشممغل الموسمممية فتم احتسمماب عدد وحدات العمل الموافقة لها وفق مدة عملها. فعلى سمممبيل المثال كل يد 

 .وحدة عمل 0715أشهر تمثل  8عاملة موسمية لمدة 
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 حاليا والتي لها صلة بتدخالت المعهد تنفيذها يجري التي المشاريعو جالبرام .2

 1212-1213 المخطط الخماسي للتنميةفي  قطاع الزراعات الكبرى .1.2

 الحبوب 
 .0مليون قنطار مقابل  0.92د حدوإلى تحقيق معدل إنتاج في  6161-6102يهدف المخطط الخماسي 

كما يهدف المخطط إلى ضمان مستوى إنتاج أدني بـ  .6102-6100الل الفترة خ تسجيلهامليون قنطار تم 

مليون قنطار  2مليون قنطار متأتية من الحبوب المروية و 2مليون قنطار خالل السنوات الجافة منها  01

 في المناطق الرطبة وشبه الرطبة. 

ق ذور المحسنة عالية اإلنتاج وتطبيلتطوير اإلنتاجية باستعمال أصناف الب ويتطلب هذا الهدف مزيد العمل

الحزم الفنية المناسبة في مجال مكافحة األعشاب الطفيلية والتسميد واستعمال الميكنة الفالحية، باإلضافة إلى 

اعتماد التداول الزراعي وإدماج زراعة البقوليات ونشاط تربية الماشية للمحافظة على خصوبة األرض 

 وضمان ديمومة النشاط.

ية رومالترفيع في مستوى استعمال البذور الممتازة للحبوب خاصة في المناطق التركيز على وسيتم ال

 ةقنطار سنألف  221 إلى 6102ألف قنطار سنة  021عالية من  إنتاجوالمناطق المالئمة ذات طاقة 

 111، كما يتعين مواصلة االحتفاظ بمخزون احتياطي سنوي من بذور الشعير المراقب في حدود 6161

ألف قنطار ليكون كافيا لتغطية موسمين متتالين من هذه البذور، وهو ما يستدعي تطوير طاقات الخزن 

 ودتها.البذور والمحافظة على ج إنتاجوالتكييف بإحداث محطات تكييف حديثة تمكن من التخفيض في كلفة 

ل السنوات الممطرة، وباعتبار اإلمكانيات المتوفرة في مجال تحسين إنتاجية زراعة الحبوب خاصة خال

يتعين مزيد العمل لتطوير خدمات الدعم على غرار توفير اإلحاطة الفنية والتمويل وخدمات الميكنة الفالحية 

ومستلزمات اإلنتاج وغيرها من الخدمات بالجودة الالزمة وفي الوقت المناسب بما يمكن من تحسين تقنيات 

 اإلنتاج والرفع في مردودية هذا النشاط.

كحد أدنى من الحبوب المنتجة سنويا  %21النسبة لمرحلة ما بعد اإلنتاج، فيتمثل الهدف في تجميع أما ب

أشهر عوضا عن شهرين  0والترفيع في مستوى المخزون االستراتيجي من حبوب االستهالك ليغطي مدة 

 . نتاجإحاليا. كما سيتم العمل على ربط حلقة اإلنتاج بحلقة التجميع والتحويل من خالل عقود 

 األعالف: 

بالنسبة لقطاع األعالف يهدف المخطط إلى تقليص العجز في الميزان العلفي وتوفير حاجيات قطيع الماشية 

 ملؤبما يمكن من تحقيق األهداف المرسومة بالنسبة للمنتجات الحيوانية من ألبان ولحوم وغيرها. ومن الم

مليار وحدة  0912مقابل  6161حدة علفية خالل سنة مليار و 0,31أن يبلغ إنتاج األعالف بمختلف أنواعها 

نتاج وية وتنويعها بإمرحاليا. وسيتم ذلك من خالل مزيد التوسع في مساحات الزراعات العلفية المطرية وال

نسق  إلى استحثاث باإلضافة الزيتيالسلجم الفول المصري ومواد علفية غنية بالمواد األزوتية على غرار 

ية وتركيز قطع مثال وإرشادهمالمراعي. ويستدعي ذلك مزيد اإلحاطة بمنتجي األعالف نجاز برامج تحسين إ

ة لتشجيع الفالحين على تعاطيها وعلى التوسع في الزراعات العلفي الفصةولبعض الزراعات العلفية كالسلة 

 وية باستعمال المياه المعالجة. مرال
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، وهو ما يتطلب 6161ف هك في غضون سنة أل 001ومن المنتظر أن تبلغ مساحة الزراعات العلفية 

تشجيع المربين لإلقبال على هذه الزراعات والتوسع في برنامج إنتاج البذور العلفية وتفعيل الخطة الوطنية 

 لمنظومة البذور العلفيّة والرعوية. 

ت كراس اكما سيتم العمل خالل الخماسية المقبلة على تأهيل مصانع األعالف المركبة حتى تستجيب لمقتضي

الشروط والتشجيع على إحداث وحدات صناعية لتثمين المخلفات الزراعية باإلضافة إلى مواصلة تنفيذ 

 برنامج نقل األعالف من مناطق اإلنتاج بالشمال إلى مناطق الوسط والجنوب ودعمه.

  البقول 

زراعي متكامل  نظرا ألهمية زراعة البقول في تحسين إنتاجية الحبوب واستقرار مردوديتها في نظام

ألف هك وتوقعات  011يهدف إلى بلوغ مساحات في حدود  6161-6102بالضيعة، فان المخطط الخماسي 

 .مليون قنطار 0إنتاج في حدود 

ولبلوغ هذه األهداف سيتم دعم برامج البحث العلمي في مجال تحسين األصناف وتقنيات اإلنتاج وتكثيف 

صناف والطرق الزراعية الجديدة والتشجيع على استعمال البذور اإلرشاد والتأطير الموجه للتعريف باأل

الممتازة والتقنيات الحديثة. وللمحافظة على دخل الفالحين وضمان استمرارية اإلنتاج، سيتم العمل على 

 تحسين ظروف ترويج البقول خاصة خالل سنوات اإلنتاج الوافر التي تشهد تراجعا في مستوى األسعار.

 اللفت السكري 

 بالدورة الزراعية إدماج زراعة اللفت السكريتنفيذ برنامج  6161-6102سيتواصل خالل فترة المخطط 

وخلق ديناميكية  األعالف، بهدف تحسين مردودية الحبوب وتوفير 6101/ 6106الذي انطلق خالل موسم 

آالف هك في أفق  0 بمناطق اإلنتاج من خالل طاقات التحويل المتوفرة بها. ويتمثل الهدف في بلوغ مساحة

 .6161سنة 

 1211-1213لمخطط  التقييم نصف المرحلي في قطاع الزراعات الكبرى .1.2

ي ف الشمال الغربي حيث تم تسجيل نقص كانت الظروف المناخية في مجملها غير مالئمة خاصة بمناطق

  كميات األمطار، وهو ما أثر سلبا على الزراعات الكبرى بما في ذلك قطاع الحبوب. 

معالجة على  لمواصلة العمتطلب وبالنظر إلى إمكانيات التطوير، فإن هذه النتائج تبقى غير كافية وتحسينها ي

رفع تحدي األمن الغذائي والمساهمة في تحسين مستوى  بهدف القطاع تحد من أداءالعراقيل الهيكلية التي 

والتي تتطلب مزيد تحسين القدرة  تحوالت على مستوى األسواق العالميةالدخل الفالحين وذلك في ظل 

تأثيراتها والتنافسية، باإلضافة إلى تحدي المحافظة على استدامة الموارد الطبيعية في ظل التغيرات المناخية 

 .السلبية

 حقيقتشهد قطاع الحبوب ثالثة مواسم صعبة بسبب النقص في األمطار بمناطق اإلنتاج، حيث بلغت نسبة 

ما يستدعي مواصلة العناية بهذا القطاع باعتبار أهميته في األمن الغذائي وفي  ، وهو%38تقديرات المخطط 

تطوير األنظمة اإلنتاجية لقطاع الزراعات الكبرى من بالخصوص ذلك يتطلب و الميزان التجاري الغذائي.

الئم ي مواعتماد تداول زراع مختلف الظروف المناخيةومالئمتها لإحكام الحزم الفنية إلنتاج الحبوب  خالل
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يضمن ديمومة النشاط والمحافظة على خصوبة األراضي، والتشجيع على الترفيع في نسبة استعمال البذور 

 550وية والمناطق المالئمة ذات طاقة انتاج عالية لبلوغ ترويج مرالممتازة للحبوب وخاصة في المناطق ال

ا للتشجيع على اإلقبال على التداول . ومن المنتظر أن تمكن اإلجراءات التي تم اتخاذه1010ألف ق سنة 

 الزراعي باستعمال الفول المصري من دعم هذا التوجه.

الحبوب المروية توفير تجهيزات ومعدات الري وتوفير أصناف تثمن عملية قطاع يتطلب النهوض بكما 

 الري وتمكن الفالحين من تجاوز المردود األقصى لألصناف المتداولة.

وما بعد اإلنتاج، فهي ال تزال في حاجة إلى التطوير خاصة عبر وضع كراس شروط  وبالنسبة لحلقات ما قبل

ينظم قطاع الخدمات وهيكلة الشركات التعاونية ووضع برنامج لتأهيلها بما يمكنها من االستثمار وإرساء 

قواعد االسترسال والجودة وتطوير طاقات الخزن والتكييف بإحداث محطات تكييف حديثة تمكن من 

حقيق تخفيض في كلفة انتاج البذور والحصول على جودة عالية. ويتمثل الهدف في مواصلة العمل على الت

 5مليون قنطار متأتية من الحبوب المروية و 3مليون قنطار في السنوات الجافة منها  28إنتاج أدني يقدر بـ 

ن الحبوب المنتجة سنويا كحد أدنى م %30تجميع ، وعلى مليون قنطار في المناطق الرطبة وشبه الرطبة

ألف  100ألف ق ) 800ومواصلة االحتفاظ بمخزون احتياطي سنوي من بذور الشعير المراقب في حدود 

 ألف ق خام( يكفي لتغطية موسمين متتالين من هذه البذور. 200ق صافية و

خطط، وهو ما المنتجة محليا دون أهداف الم األعالفوعلى غرار قطاع الحبوب، فقد كانت إنجازات قطاع 

راعات زتطوير التوريد لتغطية حاجيات القطيع. ويستدعي هذا القطاع مزيد العمل لأّدى الى االعتماد على 

مربين على تشجيع الوتنويع الزراعات علفية متأقلمة مع التغيرات المناخية باستعمال الحزم الفنية الالزمة و

ة والسلة وغيرها بمناطق الشمال والفّصة بالوسط صّ والف إنتاج األعالف الخضراء مثل القصيبة والقرفالة

 من البذور العلفية ودعمها لتمكين الفالحين من اإلقبال عليها. كافيةوالجنوب وذلك من خالل توفير كميات 

ما ب للنهوض بمنظومة البذور العلفية المحليةوطنية ال ةالخط كما يتعين تكثيف اإلحاطة واإلرشاد لتنفيذ

المستنبطات الجديدة وتوفير بذور ذات جودة عالية في مختلف مناطق اإلنتاج، باإلضافة  يمكن من استغالل

على استعمال الفول المصري  مصانع العلف المركبمع تشجيع  الفول المصريدعم خطة إلى دعم تجسيم 

 في العليقة.

الل العمل على خاصة من خ يةمروالتوسع في مساحات الزراعات العلفية المطرية والويتمثل الهدف في 

 ما يمكنب حبوب التريتيكالوالفول المصري استغالل وتثمين المناطق المروية بالمياه المعالجة بما في ذلك 

 من تقليص توريد حبوب الذرة.

. الخطة الوطنية للتشجيع على التداول الزراعي بهدف تحسين إنتاجية الحبوب 2.2

 والنهوض بزراعة الفول المصري.

الدور الهام الذي تلعبه في التداول  إلى إضافةنة هامة في التغذية البشرية والحيوانية تحتل البقول مكا

 3و  المحترثة  األراضيمن  %5.1لزراعة البقول ال تمثل سوى  المساحات المخصصة نأغير الزراعي، 

 عي.افي التداول الزر أهميتهاالمخصصة لزراعة الحبوب وهي نسب ضعيفة بالمقارنة مع  األراضيمن  %
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-2156رسم المخطط الخماسي للتنمية ولتحسين مردودية الزراعات الكبرى  ةتطوير هذه الزراع إطاروفي 

 5في حدود  إنتاجهك بتوقعات  ألف 511هدفا طموحا يتمثل في التوسع في المساحات في حدود  2121

 مليون قنطار والعمل على تحسين ظروف ترويج البقول وخاصة الفول المصري.

فيفري  27واإلثنين  23س السياق، أقرت الحكومة في المجلسين الوزاريين المضيقين ليومي الجمعة وفي نف

خطة للتشجيع على التداول الزراعي بهدف تحسين إنتاجية الحبوب مع االنطالق في مرحلة أولى  2157

 القبولبالنهوض بزراعة الفول المصري وإدماجها في العليقة الحيوانية وإقرار سعر مرجعي عند 

 وتتمثل هذه الخطة خاصة في:

يد تحدو عم بذور الفول المصريد على تعاطي زراعة الفول المصري وذلك بـ المزارعينتشجيع  -

 .قبول اإلنتاجوسعر مرجعي 

تشجيع منتجي البذور على إكثار بذور الفول ب تحسين أداء قطاع إنتاج بذور البقول الجافة -

 المصري.

 المصري وذلك بتحديد منحة لتجميع وخزن البقوليات. تشجيع المجمعين لقبول الفول -

تشجيع منتجي األغذية الحيوانية على استعمال الفول المصري في العليقة الحيوانية وذلك بتحديد  -

 الصوجا والذرة.  لفتورةسعر مرجعي للشراء مترابط مع السعر العالمي 

 :التالي النحو على الخطة أهداف تلخيص يمكنو

 احات واإلنتاج:على مستوى المس 

تهدف هذه الخطة أساسا إلى مضاعفة المساحات المخصصة للفول المصري بالتشجيع على تعاطي هذه 

 للقنطار الواحد حسب التوقعات التالية: د21ول مقدر بـ بقسعر مرجعي لل دالزراعة وذلك بتحدي

 لنهوض بزراعة الفول المصريالخطة الوطنية ل أهداف :1الجدول 

 الموسم 9102/9102 9102/9102 9102/9102 9102/9191 9191/9190

 المساحة )هك( 31111 31111 31111 11111 61111

 المردود)ق/هك( 53 53.1 53 51 51

 سعر القبول )د/ق( - 21 21 21 21

 اإلنتاج )ق( 311111 131111 631111 711111 111111

 (االستهالك للتسمين )ق 311111 311111 311111 311111 311111

151111 361111 231111 511111 - 
الكمية المخصصة لوحدات إنتاج 

 األعالف )ق(

 

 :على مستوى البذور 

على استعمال البذور الممتازة للفول المصري وذلك بدعم بذور جميع  مزارعينتهدف الخطة إلى تشجيع ال

 .اط في هذا البرنامجوبالتالي تشجيع مؤسسات استنباط وإنتاج البذور على االنخر%31األصناف بنسبة 

وبالتالي تكون الكلفة الجملية لدعم بذور الفول المصري المراقبة على مدى األربع سنوات القادمة مقدرة 

 .مليون دينار 8,61بـ
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 :على مستوى التجميع 

تهدف الخطة إلى تحفيز المجمعين لالنخراط في برنامج النهوض بالبقوليات واإلقبال على تجميع الفول 

د للقنطار  1,221دنانير للقنطار الواحد ومنحة خزن مقدرة  3ذلك بتحديد منحة تجميع مقدرة بـ المصري و

وبالتالي تكون الكلفة الجملية لدعم تجميع الفول المصري على مدى األربع سنوات القادمة الواحد شهريا 

األربع سنوات القادمة أما الكلفة الجملية لدعم خزن الفول المصري على مدى  دينار.مليون  3,221 حوالي

 .مليون دينار 61,111 بـ قدرتف

 

 :على مستوى وحدات صنع األعالف 

تهدف الخطة كذلك إلى تشجيع منتجي األغذية الحيوانية على استعمال الفول المصري في العليقة الحيوانية 

الصوجا  ةيتوراألسعار العالمية لف تم تحديده حسب تطوروذلك بتحديد سعر مرجعي للشراء من المجمعين ي

  بأسعار تفاضلية. ماجهمن إد همنيتمكوالذرة وذلك ل

 

 ة لمناطق تدخل المعهدالمرجعي يةالوضع تقييم .2

 للمستغلين االقتصاديةو االجتماعية الخصائص. 1.2

 توزيع العينة حسب المناطق. 0.0.5

 نالمزارعيجد توا ألسباب طفيف بشكلجملة المستغلين  من ٪ 51 معدل أساس على المختارة العينة تعديل تم

 .في االستبيانواستعدادهم للمشاركة 

باعتبار مستجوب  200تم التخلي عن العينة الخاصة بالنظام المطري في منطقة الشبيكة والمقدرة بجوالي 

الظروف المناخية الصعبة خالل السنوات االخيرة والتي أثرت بشكل كبير على الزراعات الكبرى في هذه 

 تام شمبه شمكلب انجازها تم التي العينة مع المسمتهدفة العينة تطابقت بالنسمبة لبقية المناطق فقد المنطقة. أما

 34و 38 نالمنجزتي العينتين حجم بلغ حيث منزل بورقيبةو مليز واد منطقتي عدا ما المناطق لجل بالنسبة

 بةبالنسمم المنجزة والعينة المبرمجة العينة بين الفارق ويعود. برمجتهما تمت 11و 31 مقابل التوالي على

 دالعد توفر لعدم ذلك عن العدول ثم بالمنطقة المروي للقطاع عينة إنجاز برمجة إلى مليز واد لمنطقة

 طريقة اعتماد إلى يعود الفارق ف ن منزل بورقيبة لمنطقة بالنسبة أما. النظام اذله بالنسمبة للفالحين الكافي

 األعدادمولد  اماستخد وفق مسبقا تحديدها تم التي اإلسمية بالقائمة مااللتزا تتطلب التي العشموائي االختيار

 بهم.  االتصال تعذر الذين المستجوبين تغيير إمكانية وعدمالعشوائي 

 :المرجعي الوضع لتقييم والعدد المنجز في كل منطقة لتالي التوزيع المعتمدل االجدو يبين
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 المناطق حسب المبرمجةبومقارنتها  توزيع العينة المنجزة :   2 ل الجدو

 المنطقة

 توزيع العينة حسب المناطق

 الجملة مطري مروي

العدد 
 المبرمج

 العدد المنجز
نسبة العينة 
المنجزة من 

 المبرمج

العدد 
 المبرمج

 العدد المنجز
نسبة العينة 
المنجزة من 

 المبرمج

العدد 
 المبرمج

 العدد المنجز
نسبة العينة 
المنجزة من 

 المبرمج

 %101 190 188 %101 190 188       لشماليةباجة ا
 %88 64 72 %89 64 72       منزل بورقيبة

 %102 154 150 %105 105 100 %98 49 50 بوسالم
 %89 67 75 %89 67 75       برج العامري
 %78 63 82 %77 63 82       واد مليز
 %101 91 90 %101 91 90       بورويس
 %101 130 129 %101 130 129       منزل تميم
 %13,0 143 142 %101 143 142       الفحص
 %99 157 159 %99 157 159       السرس
 %105 42 40 %0,0 0 0 %105 42 40 الشبيكة

 %98 1101 1127 %94 1010 1037 %101 91 90 معدل ال 

 والمنصة مساحات حسب الزراعةالتوزيع . 9.0.5

 حبوب حسب الزراعة توزيع مساحات ال.  1.1.1.2

من مساحة الحبوب المروية ونحو  %22حوالي  زراعةال ههذ تغطي .ااألكثر انتشارهو  الصلبالقم  

في  %57,2وة مطريفي المناطق ال %27,3الشعير بنسبة  تليها زراعةمن المساحة المطرية.  17%

 وية.مريوجد في المناطق ال وال من المساحة المطرية %51,5يغطي ف لليناالقم   أما .المروية المناطق

 بكل منصة. ةالخاص الحبوب الجدول الموالي توزيع مساحاتيوّض  

 (%)مساحات الحبوب حسب الزراعة  توزيع :2الجدول 

 المنطقة
 مطري مروي

 الشعير القمح اللين القمح الصلب الشعير القمح اللين القمح الصلب

 0,8 3,4 95,8       الشماليةباجة 
 4,8 9,4 85,7       يبةمنزل بورق

 8,1 0,6 91,3 4,5 0,0 95,5 بوسالم
 44,7 9,6 45,6       برج العامري

 16,7 0,6 82,8       واد مليز
 50,8 17,1 32,1       بورويس

 5,4 0,0 94,6       منزل تميم
 37,2 25,4 37,4       الفحص
 43,2 23,6 33,2       السرس
       31,2 0,0 68,8 الشبيكة

 27,4 15,1 57,5 17,2 0,0 82,8  معدللا 

 وزيع مساحات البقول حسب الزراعة . ت1.1.1.2

 الحمص هييل المطرية من المساحة % 26,2 ـب المرتبة األولى المصري الفوليحتل  البقوليات،وفي حالة 

النسبة للمساحات المروية بو المزروعة بقوليات.المطرية من المساحة  % 3,1 بنسبة ل، والفو% 7,7بنسبة 

 الجدول التالي. همن المساحة الجملية كما يبين %16,6المصري تغطي زراعة الفول 
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 (%)مساحات البقول حسب الزراعة  توزيع :01الجدول 

 المنطقة
 مطري مروي

 حمص عدس جلبانة فول مصري فول حمص عدس جلبانة فول مصري فول

 11,4 0,0 0,0 87,8 0,8           الشماليةباجة 
 2,3 0,0 0,0 97,0 0,7           منزل بورقيبة

 6,4 0,0 9,7 83,1 0,9 0,0 0,0 3,4 96,6   بوسالم
 0,8 0,5 0,0 98,8 0,0           برج العامري

 0,0 0,0 1,4 98,6 0,0           واد مليز
 0,0 0,0 88,2 11,8 0,0           بورويس

 39,9 0,4 2,7 14,3 42,6           منزل تميم
 0,0 0,0 0,0 99,8 0,2           الفحص
                     السرس
                     الشبيكة

 7,7 0,1 2,2 86,2 3,9 0,0 0,0 3,4 96,6   معدل ال 

 حسب الزراعة  عالفتوزيع مساحات اال. 2.1.1.2

في  %63,7و مطريةفي المناطق ال %71,2 يمثل يذلا لقرطأساًسا من ا يةالعلف الزراعاتمساحات تتكون 

لف وفي المركز الثالث بعد الع المطريةيأتي السيالج في المرتبة الثانية في المناطق و. ويةرمالالمناطق 

 حسب يةالعلف مساحات الزراعات توزيع على ليمواالجدول ال توييحو المروية. المناطق األخضر في

 .عهدنقل التكنولوجيا للم تامنص قطامن

 (%)توزيع مساحات االعالف حسب الزراعة :  00الجدول 

 المنطقة
 مطري مروي

 بذور أعالف خضراء سيالج قرط بذور أعالف خضراء سيالج قرط

 6,5 4,8 14,2 74,5         الشماليةباجة  

 3,9 6,7 7,5 81,9         منزل بورقيبة

 2,1 13,1 34,1 50,7 0,0 23,7 15,4 60,9 بوسالم

 6,3 0,0 4,4 89,3         برج العامري

 27,1 0,0 0,0 72,9         واد مليز

 22,9 0,0 0,0 77,1         بورويس

 0,0 20,0 0,0 80,0         منزل تميم

 16,6 1,7 1,2 80,5         الفحص

 0,0 0,0 0,0 100,0         السرس

         0,0 14,3 0,0 85,7 الشبيكة

 8,6 5,4 10,2 75,8 0,0 22,3 13,1 64,7 معدل ال 

 حسب الزراعةلزراعات الصناعية اتوزيع مساحات . 2.1.1.2

. لمطريةا وعباد الشمس في المناطق السلجم الزيتيالصناعية بالتساوي تقريبا بين  الزراعاتمناطق  توزعت

 الصناعية.للمحاصيل  المخصصةطق المنا كل السكرياللفت  تليحف السقوية،المناطق في  اأم
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 (%)حسب الزراعةمساحات الزراعات الصناعية  توزيع :09الجدول 

 المنطقة
 مطري مروي

 عباد الشمس اللفت السكري السلجم الزيتي عباد الشمس اللفت السكري السلجم الزيتي

 69,7  30,3       الشماليةباجة  

   100,0      منزل بورقيبة

   100,0  100,0  بوسالم

       مريبرج العا

   100,0       واد مليز

       بورويس

   100,0      منزل تميم

   100,0       الفحص

             السرس

             الشبيكة

 47,8  52,2  100,0  معدل ال 

 توزيع المستغالت حسب الصفة القانونية. 2.0.5

هي  نقل التكنولوجيا ات( من منص% 11) ةطريمال لمستغالتيبين هذا التوزيع أن األغلبية الساحقة ل

تختلف و .الفالحي ومقاسم فنية حياءاإلالتنمية و اتشرك أما الباقي فهو يحتوي علىخاصة.  فردية مستغالت

 لك الجدول الموالي.كما يبين ذ المناطق المرويةهذه المعدالت قليال في حالة 

 (%) المستغالت حسب الصفة القانونية توزيع :02الجدول 

 المناطق  
مستغلة فردية 

 خاصة
 شركة احياء

مركب 
 فالحي

 شركة/شراكة مقسم فني
وحدة 
 تعاضدية

مستثمرين 
 شبان

أراضي دولية 
 أخرى

 %0 %0 %1 %0 %0 %0 %1 %98 باجة الشمالية
 %0 %0 %2 %2 %2 %0 %0 %95 منزل بورقيبة

 %0 %0 %0 %1 %0 %1 %1 %97 بوسالم
 %0 %0 %0 %0 %1 %1 %6 %91 برج العامري

 %0 %0 %0 %0 %2 %2 %0 %97 واد مليز
 %0 %0 %0 %3 %1 %0 %0 %96 بورويس

 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %100 منزل تميم
 %6 %0 %0 %1 %5 %0 %6 %82 الفحص
 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %100 السرس

 %0,9 %0,0 %0,3 %0,6 %1,1 %0,3 %1,4 %95 المعدل
         

 %0 %0 %0 %6 %10 %0 %2 %81 بوسالم
 %0 %0 %0 %3 %0 %0 %0 %97 الشبيكة

 %0,0 %0,0 %0,0 %4,9 %6,1 %0,0 %1,2 %87,8 معدل ال  

 توزيع المستغالت حسب الزراعة األساسية. 5.0.5

 تغالتمن المس %73يبلغ حوالي  عدلمبالمكان األهم  كزراعة أساسية الحبوبالتي تعتمد مستغالتالتحتل 

المستغالت التي  تحتلوفي واد مليز.  %27و بورويسفي  %21إلى  الجزء هداويصل  الجملية طريةلما

 التي تعتمدأما المستغالت . المطرية المستغالتمن  %51 ـالمرتبة الثانية ب كزراعة أساسية األعالفتنتج 

وية أكثر . الجدول الموالي يبين أن المناطق المرالمطريةمن المستغالت  %6 فتمثل أساسيةزراعة كالبقول 

 .% 15اختصاصا في الحبوب بنسبة 
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 (%) توزيع المستغالت حسب الزراعة األساسية:  05الجدول 

 المناطق
 مطري مروي

 بقوليات أعالف حبوب
زراعات 
 صناعية

 بقوليات أعالف  حبوب
زراعات 
 صناعية

 %11 %6 %18 %66         باجة الشمالية
 %3 %11 %16 %70         منزل بورقيبة

 %2 %15 %21 %62 %2 %2 %4 %92 وسالمب
 %0 %6 %30 %64         برج العامري

  %5 %8 %87         واد مليز
 %0 %1 %9 %89         بورويس

 %2 %12 %23 %64         منزل تميم
   %16 %84         الفحص
 %0 %0 %23 %77         السرس
           %10 %90 الشبيكة

 %3 %6 %19 %73 %1 %1 %7 %91 معدل ال 

 

 توزيع المستغلين حسب المستوى التعليمي. 4.0.5

لديهم مستويات تعليمية أدنى من التعليم االبتدائي. هذا المستوى ينخفض  مستجوبينالمن  % 61أكثر من 

من مجموع المزارعين  % 1ذوي المستوى الجامعي يمثلون  المستجوبينأما  .في القطاع المروي %33إلى 

 لك الجدول الموالي.ذكما يبين في المناطق المروية  % 51المناطق المطرية و في

 (%) المستغلين حسب المستوى التعليمي توزيع :04الجدول 

 جامعي ثانوي اساسي ابتدائي قراءة وكتابة أمي المنطقة

 %3 %16 %3 %41 %22 %15 باجة الشمالية
 %16 %13 %8 %38 %0 %25 منزل بورقيبة

 %4 %37 %4 %38 %7 %11 بوسالم
 %11 %30 %11 %31 %0 %17 برج العامري

 %3 %39 %3 %36 %10 %8 واد مليز
 %2 %28 %29 %39 %0 %1 بورويس
 %5 %23 %4 %36 %18 %15 منزل تميم
 %8 %42 %4 %33 %10 %4 الفحص

 %0 %7 %35 %48 %9 %1 السرس

 %5 %24 %12 %39 %11 %10 معدل ال 
       

 %19 %56 %0 %19 %2 %4 بوسالم
 %0 %55 %2 %31 %5 %7 الشبيكة

 %10 %56 %1 %24 %3 %6 معدلال 

 المستغلين حسب التكوين عتوزي .2.0.5

لذين لديهم ا مستجوبينالعدد الممارسة.  ويعتمدون علىمحدداً فالحيا  كويناً لم يتلقوا ت مستجوبينالمن  11%

 أو مروي(. مطري) يالزراع النظام كان مهما ،ينالمزارعكل من  %2 سبةن يتجاوزال  فالحي كوينت
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 (%)التكوين المستغلين حسب  توزيع :02الجدول 

 تكوين بشهادة تكوين عرضي التعلم بالممارسة  المنطقة

 %3 %0 %97 الشماليةباجة 
 %3 %0 %97 منزل بورقيبة

 %5 %0 %95 بوسالم
 %5 %0 %95 برج العامري

 %10 %0 %90 واد مليز
 %17 %0 %83 بورويس

 %1 %0 %99 منزل تميم
 %11 %5 %84 الفحص
 %19 %0 %81 السرس

 %8 %1 %91 معدل ال 
    

 %15 %4 %81 بوسالم
 %0 %0 %100 الشبيكة

 %8 %2 %90 معدل ال 

 ةالمنصة القريب من االرساليات ينسبة تلق. 2.0.5

بالنسبة للنظام  %84الكبرى للزراعات ين يتلقون ارساليات المعهد الوطني ذال مستجوبينتمثل نسبة ال

 من تتراوحو أخرى إلى منصة من المئوية النسب هذه وتختلف بالنسبة للنظام المطري. %63والمروي 

. وتبين هذه النتيجة ان مستوى التالي الجدول في موض  هو كما بالسرس %32 إلىبمنزل تميم  1%

م كثيف االتصال بالمزارعين وخاصة في منزل تميه اآللية ضعيف ويستوجب تدارك الوضع وتذالتواصل به

 العامري. وبرج والفحص وواد مليز

 (%) المعهداالرساليات من تلقي  : نسبة17الجدول 

 المنطقة
 المطري مرويال

 عدد() نعم   %نعم ال)عدد( %ال عدد() نعم   %نعم ال)عدد( %ال

 20 %5,8 230 %94,1       باجة الشمالية

 5 %1,3 59 %91,1       منزل بورقيبة

1,83 82 %38,8 بوسالم % 23 34,3% 39 25,1% 23 

 1 %3 35 %97       برج العامري

 1 %8,1 30 %93,3       واد مليز

 13 %19,5 31 %10,5       بورويس

 0 %0 219 %100       منزل تميم

991,       الفحص % 289 1,2% 8 

 35 %42,1 92 %53,8       السرس

     5 %28,1 88 %33,3 بيكةالش

 129 %1239 874 %8731 23 %2634 64 %7336 معدل ال 

 في تحسينها المعهد المجاالت التي ساهم. 2.0.5

 المردود األهمية،التي استفادت من تدخالت المنصات هي حسب  التلمجاا ، ف نمستجوبينالوفقاً لبيانات 

(. إن تأثير %56)التشغيل و (%23الدخل ) (،%35) الحزمة الفنية (،%31) الزراعي ل(، التداو36%)

 .التشغيلالمروية أكثر وضوحاً في جميع المناطق باستثناء  مناطقالمنصات في ال
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 (%) في تحسينها المعهدالمجاالت التي ساهم :  02الجدول 

 التشغيل الدخل  الحزمة الفنية التداول الزراعي المردود المنطقة 

 %33 %39 %95 %93 %97 الشمالية
 %20 %75 %100 %88 %75 منزل بورقيبة

 %1 %6 %10 %8 %7 بوسالم
 %25 %83 %100 %40 %75 برج العامري

 %0 %2 %3 %2 %3 واد مليز
 %38 %49 %57 %63 %58 بورويس

 %0 %0 %1 %1 %1 منزل تميم
 %5 %14 %16 %15 %16 الفحص
 %34 %45 %41 %66 %69 السرس

 %16 %23 %31 %35 %36 معدل ال 
      

 %2 %34 %32 %20 %39 بوسالم

 %0 %64 %65 %57 %70 الشبيكة

 %1 %48 %47 %37 %53 معدل ال 

 

 درجة الرضا عن تدخالت المعهد الوطني للزراعات الكبرى. 2.0.5

 مواضيع مختلفة على مستوى كل منصة. في تدخل المعهد عن همرضاب ةتعلقالم مستجوبينال ءسبر وراتم 

 ،ذلك عدا فيماومنصة نقل التكنولوجيا.  موقع مالئمةمن الرضا هو  نسبةلذي تلقى أقصى الموضوع ا

متوسط " اجابة تتفوق ايمزارع لآلخر لكن إجمال منفة مختلال تزال درجة الرضا  األخرى،للجوانب  بالنسبة

 مستويات الرضا األخرى.على " الرضا 

الوطني  الت المعهدتدخ مختلف حول (درجة الرضا) عينيلخص الجدول والرسم البياني التالي وراء المزارو

ي مفصلة فمنصة ونوع التدخل لحسب ادرجة الرضا عن تدخالت المعهد النتائج عن  .للزراعات الكبرى

  .5الملحق 

 (%) الرضا الجملية حسب نوع التدخالت درجة :02الجدول 

 ال أعلم ماغير راض تما غير راض متوسط الرضا راض راض تماما نوع التدخالت

 %38,6 %1,8 %14,2 %10,8 %13,0 %21,6 مالئمة موقع منصة نقل التكنولوجيا

 %47,1 %11,1 %8,2 %21,5 %10,8 %1,4 مستوى اإلحاطة الفنية )الزيارات الميدانية(

 %47,7 %10,6 %7,4 %18,7 %14,1 %1,4 ضبط الطرق والتقنيات الزراعية المالئمة

 %47,2 %10,9 %8,8 %18,6 %12,8 %1,7 في الحقول  القيام بالتجارب التطبيقية

 %48,0 %11,1 %14,3 %15,5 %9,6 %1,5 تنظيم الدورات التكوينية

 %47,9 %10,9 %12,2 %17,0 %10,3 %1,7 تنظيم االيام االعالمية

 %55,0 %11,3 %8,7 %14,9 %8,4 %1,7 اعداد ونشر الدعائم الفنية )مطويات اإلعالم، ...(

 %57,0 %10,6 %8,6 %14,3 %8,3 %1,2 ر البحوثاعداد ونش

التام  ءانسبة الرضفضعيفة كما يبين الجدول الموالي.  مستوى اإلحاطة الفنيةدرجة الرضى حول وتعتبر 

 %38عدم الرضا إلىوتصل نسبة في أحسن الحاالت.  %21ونسبة "راض" ال تتجاوز  تكاد تكون معدومة

 في بوسالم. 
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تقييم تموقع وأثرالمعهد الوطني للزراعات الكبرى   "دراسة للذي أجري في نطاق انتائج إستطالع الرأي 

رضا العتبار كل نسب نتائج اإلستبيان إذا أخذنا باإل كثيرا عن( ال تختلف  2156جانفي  ) "في القطاع

 والية. 53موزعة على  مختلفة وكما أن الدراسة إستهدفت عينة  ط الرضا(راض و متوس و )راض تماما

 رجة الرضا الجملية حسب نوع التدخالتد

 

 

 

 

 

 

 

 

 (%) اإلحاطة الفنية )الزيارات الميدانية( مستوى :20الجدول 

مطرينظام   ال أعلم غير راض تماما غير راض متوسط الرضا راض راض تماما  

 %61 %0 %0 %17 %21 %1 باجة الشمالية
 %89 %0 %3 %2 %5 %2 منزل بورقيبة

 %4 %49 %38 %3 %4 %3 بوسالم

 %90 %0 %5 %0 %3 %2 برج العامري
 %0 %92 %6 %0 %0 %2 واد مليز
 %2 %0 %12 %64 %20 %1 بورويس

 %99 %0 %0 %1 %0 %0 منزل تميم
 %84 %0 %4 %9 %1 %2 الفحص

 %0 %0 %6 %65 %29 %0 السرس

 مستوى اإلحاطة الفنية )الزيارات الميدانية( نظام مروي 

 %27 %24 %22 %14 %6 %6 بوسالم

 %45 %0 %5 %45 %5 %0 الشبيكة

 تحسين أداء المعهدالمستغلين ل اقتراحات. 01.0.5

 اقتراحات للتحسينات نومستجوبالقدم  المعهد،لتدخالت  او رضاهم ارتياحهممستوى  بعد تعبيرهم عن

ي كل فصة إنشاء من اقتراح ويعتبر. المنصةالجدول التالي المقترحات المقدمة حسب يلخص . نشودةالم

 .نومستجوبالاالضافية التي تداولها المقترحات  أكثر من تجاربال تداول مكانومعتمدية 

الواردة في االستبيان من ترتيب االقتراحات على النحو  االختيارات حول مستجوبينال اجابات مكنتوقد 

تطوير وسائل االتصال  (3)، واإلرشادتكثيف برامج التكوين ( 2)، ةتكثيف الزيارات الميداني (5)التالي: 

من منصة  االختيارات هذه فوتختل جديدة.احداث منصات ( 1) ،البحوث والتجارب رتطوي (3)، واالعالم

 إلى أخرى كما يبين الجدول الموالي.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

مالئمة موقع منصة نقل التكنولوجيا

(الزيارات الميدانية)مستوى اإلحاطة الفنية 

ضبط الطرق والتقنيات الزراعية المالئمة

القيام بالتجارب التطبيقية في الحقول 

تنظيم الدورات التكوينية

تنظيم االيام االعالمية

…مطويات اإلعالم، موقع)اعداد ونشر الدعائم الفنية 

اعداد ونشر البحوث

راض تماما

راض

متوسط الرضا

غير راض

غير راض تماما

ال أعلم
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 (%) المستغلين لتحسين أداء المعهد اقتراحات :90الجدول 

 ةالمنطق 
  

تكثيف الزيارات 
 الميدانية

 احداث منصات جديدة
ير البحوث تطو

 والتجارب
تطوير وسائل االتصال 

 واالعالم
تكثيف برامج التكوين 

 واالرشاد

 نعم ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم ال

 %66 %34 %60 %40 %52 %48 %49 %51 %96 %4 باجة الشمالية
 %97 %3 %97 %3 %86 %14 %8 %92 %96 %4 منزل بورقيبة

 %99 %1 %99 %1 %95 %5 %9 %91 %99 %1 بوسالم
 %79 %21 %85 %15 %56 %44 %10 %90 %98 %2 برج العامري

 %98 %2 %98 %2 %92 %8 %0 %100 %100 %0 واد مليز
 %100 %0 %100 %0 %100 %0 %100 %0 %100 %0 بورويس

 %32 %68 %13 %87 %8 %92 %29 %71 %98 %2 منزل تميم
 %99 %1 %99 %1 %98 %2 %96 %4 %99 %1 الفحص
 %100 %0 %100 %0 %100 %0 %100 %0 %100 %0 السرس
 %100 %0 %100 %0 %100 %0 %98 %2 %100 %0 الشبيكة

 %84 %16 %81 %19 %76 %24 %55 %45 %99 %1 معدل ال 

 

 .زراعية منطقة لكل المرجعية المؤشرات .1.2

 المردود. 0.9.5

 مردوددورا مهما في الحصول على الفنية تطبيق الحزمة ويلعب مؤشرات األداء.  من اهمالمحاصيل  يعد مردود

المعهد إلى المناطق التي تتطلب مزيدا من يمكن من توجيه تدخالت  مردودات المستويقياس أن  كماأفضل. 

تحديد لكل محصول وكل منطقة ل مردودمن قياس مستويات ال استبيانبيانات  وقد مكنت. الفنيةوالمساعدة  المتابعة

 شكل أفضل.المناطق األكثر حاجة للتدخالت ب

 (/هكق)مردود الحبوب . 1.1.1.2

لقم  بالنسبة لق/هك  21,3يبلغ مردود بالنسبة للحبوب المطريةمتوسط الفنسبيا.  امنخفضالحبوب  مردودزال يال 

 االمروية ليس مرضي ناطقفي الم مردودال أن اكم للشعير.ق/هك  57,2و  لينللقم  الق/هك  51,6وصلب ال

 أفضل بكثير. مردوداتث التي تظهر إمكانية تحقيق بالنظر إلى نتائج األبحا

بين  لبصمحصول القم  ال فييتراوح الفرق على سبيل المثال  الكبير بين المناطق.  فرقمن المهم مالحظة ال

 .ق/هك 36,2و 51,3

 /هكقمردود الحبوب :  29جدول 

 مطري مروي 

 شعير قمح لين قمح صلب شعير قمح لين قمح صلب المنطقة

 17,7 31,5 36,2       الشماليةباجة 
 28,8 34,7 35,8       منزل بورقيبة

 25,8 36,7 36,1       شبه رطب
 23,6 22,7 27,5 30,5   47,0 بوسالم

 17,6 17,4 19,1       برج العامري
 18,7 17,8 25,3 30,5   47,0 شبه جاف علوي

 19,0 14,5 19,5       واد مليز
 12,8 10,2 10,4       بورويس

 25,1   30,6       منزل تميم
 18,0 14,8 15,5       الفحص

 17,0 14,3 17,5       شبه جاف متوسط
 11,8 11,9 12,0       السرس
       52,0   48,9 الشبيكة

 19,0 14,5 12,0 52,0   48,9 شبه جاف سفلي

 17,2 15,6 25,4 49,0   47,7 معدل ال 
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 (/هك)قل البقو دمردو. 1.1.1.2

كن من منطقة إلى أخرى. ل ختلفت مردوديةعليها الفول من ناحية المساحة المزروعة غلب تنتج البقوليات التي ي

 األبحاث. اليها وصلتالتي  مردوديةلمتوسط جميع المناطق ال يزال منخفًضا وأقل من ا

 

 /هكقمردود البقول   : 92 جدول

 المنطقة
 مطري مروي

 الحمص العدس الجلبانة الفول المصري الفول الحمص العدس الجلبانة الفول المصري الفول

 11,5     13,4 17,8           الشماليةباجة 
 10,0     18,7 12,8           منزل بورقيبة
 11,4     15,0 16,5           شبه رطب
 12,0   15,1 9,4 8,0     25,2 16,6   بوسالم

 13,0 9,5   8,5             برج العامري
 12,1 9,5 15,1 9,1 8,0           شبه جاف علوي

     18,0 11,3             واد مليز
     27,8 10,0             بورويس
 17,2 16,0 14,6 16,5 17,7           منزل تميم
       16,6 5,0           الفحص

 17,2 16,0 11,2 15,8 17,4     25,2 16,6   شبه جاف متوسط
                     السرس
                     الشبيكة

                     شبه جاف سفلي

 29,6 13,6 20,9 14,5 17,1     25,2 16,6   معدل ال 

 (طن/هك)االعالف  دمردو .2.1.1.2

 انتكانتشاًرا،  تزراعاال وهو أكثر ،قرطللمردود االعالف بدرجة كبيرة من منطقة إلى أخرى. بالنسبة يتفاوت 

 رطالق ققحوطن / هك(.  52,3) تميممنزل  مرتفعة فيطن / هك( و 3,7) حصفي الف ةمنخفض لمردوديةا

 (طن / هك 1,1) أفضل من القرط المطريطن / هك(  2,3)بلغ مردودا المروي 

ين عات يصعب التفريق بالمردود أعلى بالنسبة لألعالف الخضراء والسيالج باعتبار أنه بالنسبة لهذه الزرا

المروي والمطري نظرا لللجوء إلى الري التكميلي بالنسبة لهذه الزراعات حتي بالنسبة للمستغالت التي تعتمد 

المنطقة مما يفسرالنتائج النظام المطري. وقد تبين أن المعطيات في هذ المجال أدلت بها شركة إحياء مهمة في 

 .المبينة

يأخذ  الذي (pondéréeالمتوسط المرج  )حتساب أباب معدل المردود لكل الزراعات تم احتسأنه وتجدر اإلشارة 

في االعتبار حجم النشاط. لذلك، بالنسبة للحالة التي تقتصر فيها عينة من المجيبين على مزرعة واحدة أو 

 تبار.االعمزرعتين، فقد تكون النتائج متحيزة ويجب مراعاة تحليل وصياغة التوصيات ألخذ هذه الحالة في 

   .سماموثالثة  معطياتاحتساب المعدل منطقي باعتبار كما أن 
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 مردود االعالف طن/هك:  95 جدول

 المنطقة

 /هكطنمردود االعالف 

 مطري مروي

 بذور أعالف خضراء سيالج قرط بذور أعالف خضراء سيالج قرط
 11,2 25,5 25,2 6,8         الشماليةباجة  

 1,6 29,5 30,0 6,7         منزل بورقيبة
   27,2 6,7      شبه رطب

 21,0 35,6 36,2 6,2   32,1 29,1 8,1 بوسالم
 1,0   20,3 4,2         برج العامري

   33,6 5,1   29,1 8,1 شبه جاف علوي
 6,3     4,6         واد مليز
 5,9     6,3         بورويس

   15,4   12,4         منزل تميم
 2,3 6,2 8,6 3,7         الفحص

   8,6 5,1     شبه جاف متوسط
       11,5         السرس
           9,5   9,4 الشبيكة

    11..    4,9 شبه جاف سفلي
 4,3 27,5 32,4 5,9   29,9 29,1 8,3 معدل ال 

 /هكقمردود الزراعات الصناعية . 2.1.1.2

ولكن نسبياً  ا، جيدالسلجم الزيتيو اللفت السكريوخاصة  ،ة للزراعات الصناعيةمستوى المردود بالنسب عتبروي

 من خالل اعتماد الحزم الفنية المقترحة. يمكن تحسينه

 /هكقمردود الزراعات الصناعية  : 94 جدول

 المنطقة
 مطري مروي

 سعباد الشم اللفت السكري السلجم الزيتي عباد الشمس اللفت السكري السلجم الزيتي
 6,5   17,7       الشماليةباجة 

     17,3       منزل بورقيبة
 6,5   17,5       شبه رطب

     14,0   771,2   بوسالم
             برج العامري

     14,0   771,2   شبه جاف علوي
     10,0       واد مليز
             بورويس

     24,5       منزل تميم
     13,0       الفحص

     17,1       شبه جاف متوسط
             السرس
             الشبيكة

             شبه جاف سفلي

 6,5   17,0   771,2   معدل ال

 

 التداول الزراعي. 9.9.5

 ومن أهدافه: لتداول الزراعي هو تداول الزراعات في الزمان على نفس الحقلا

 باختيار نباتات متنوعة الجذور استغالل جميع طبقات األرض -
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 تحسين خصوبة األرض -

زراعات  مبإقحاتفاقم مفعولها السلبي في الزراعات الموالية  والتخفيض منمقاومة األعشاب الدخيلة  -

 .تستوجب التحمير مثل عباد الشمس أو البقول

 .طريق زراعة البقول خاصة وباألزوت عنتخصيب األرض بالمواد العضوية  -

 والحشراتار األمراض الحد من انتش -

 .واألسعار وتقلبات السوق الظرفيةتنويع منتوج الفالح لحمايته من التقلبات الطبيعية  -

 الزراعة األساسيةر مؤش. 1.1.1.2

شير المعدالت المرتفعة لهذا المؤشر إلى وجود خلل في عملية التداول الزراعي باعتبار أن استئثار الزراعة ت

احة المغروسة ال يترك المجال لتقسيم هذه المساحة لعدة مقاسم بما يمكن من الرئيسية بقسط هام من المس

 تداول الزراعات في هذه المقاسم.

 طريةمسواء في المناطق ال جداً،مرتفع  المؤشرأن هذا الملخصة في الجدول الموالي  ستبياناالتظهر نتائج 

ي الذ انتاج الحبوب وهو المحصول نرعيمزاالمما يدل على غلبة الزراعة األحادية وتفضيل  المروية،أو 

 .بالسعر ةالمخاطر المرتبط هميجنبمما  دولة أسعارهتضمن ال

التناوب الذي يسم   تعاطي منزل بورقيبة ومنزل تميم هم األقرب إلى ستجوبيتجدر اإلشارة إلى أن م

 الحبوب. زراعة بعد سنتين من ىخرأ زراعةبممارسة 

 الزراعات وعددالبور  والمساحاتالنسبة للتداول ب ستبياناإلنتائج   : 92 الجدول

 المنطقة
 وزن كل منطقة بالمائة مؤشر عدد الزراعات مؤشر المساحات البور مؤشر الزراعة األساسية

 مطري مروي مطري مروي مطري % مروي % مطري % مروي  %

 %16   2,7   0   72,4   باجة الشمالية

 %9   2,6   1,6   57,5   منزل بورقيبة

 %10 %40 2,3 2,2 6,8 13,1 83,2 79,8 بوسالم

 %9   2,0   7,1   70,0   برج العامري

 %2   2,4   15,1   81,7   واد مليز

 %8   2,1   12,8   89,4   بورويس

 %4   3,1   0   57,4   منزل تميم

 %34   2,8   6,9   83,7   الفحص

 %8   1,9   9,3   96,2   السرس

   %60   2,1   14   91,4 ةالشبيك

 %100 %100 2,5 2,1 5,9 13,7 78,6 86,8 معدل 

 

 المساحات البور رمؤش. 1.1.1.2 .

تشير المعدالت المنخفضة لهذا المؤشر إلى وجود نقص في عملية التداول الزراعي بطريقة التعاقب بين 

 المساحات المزروعة والمساحات البور.
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حرث في قابلة للمن أراضي ال % 6رب اما يق تمثلزال تال مساحات البور تبين ان ال االستبياننتائج 

 في المناطق المروية. % 53و ،المطرية المناطق

 مؤشر عدد الزراعات . 2.1.1.2 .

كلما كان عدد الزراعات المعبرة مرتفعا كلما يصب  باإلمكان إدارة هذه الزراعات بين المقاسم وتجنب 

 خالل فترة قصيرة. إعادة الزراعة لنفس المقسم

تقليل مساحة  حين علىل جهد أكبر لحث الفالا يتطلب بذنتائج االستبيان تبين أن هدا العدد ضعيف نسبيا مم

 الحبوب وتوسيع المساحات المخصصة للبقول واألعالف.

 مؤشرات الحزمة الفنية. 2.9.5

 مؤشرات الحزمة الفنية لزراعة الحبوب. 1.2.1.2

مدى التزام الفالحيين بالمعايير التقنية المناسممبة في الى الوقوف على معرفة رات المؤشمميرمي اعتماد هذه 

 العمليات المستوجبة في مختلف مراحل الموسم الزراعي.

تم إدراج المؤشرات المختارة في االستبيان والتي تعكس الحزمة الفنية التي يعتمدها مزارعو الحبوب في 

ظام الن في أن المستوى الفني يكون أفضل عموًما استبياننتائج . تظهر 27عددالعمود األول من الجدول 

د لزيادة جهل بذيتم توجيه االنتباه إلى ثالثة مؤشرات تشير إلى الحاجة إلى  ذلك،. باإلضافة إلى المروي

من مزارعي الحبوب في  %36مارسه يث بعد الحصاد الذي الحر وتشمل هذه المؤشرات عملياتالوعي. 

 53,3و المطرية في المناطق % 3,5يمثلالذي األسمدة  لحسن التصرف فيتحليل التربة و المطريةالمناطق 

يكاد ال يمارس في القطاع المروي الذي استخدام المبيدات الحشرية  باإلضافة إلى مرويةالالمناطق  في %

بة أن نس حيثوبورويس  السرس ما عدى في منصتي %52,6 ةبنسب المطريةفي المناطق  امنخفضيبقى و

على التوالي  % 64,3و %76,4مستوى  إلىيصل يقومون بالمداواة لمقاومة الحشرات ين المزارعين الذ

 .(27جدول )

 مؤشرات الحزمة الفنية لزراعة البقول. 1.2.1.2

ية مقارنة الى مستويات مرض معلومات عن الحزمة الفنية للبقوليات وفرالمؤشرات الثمانية التي تلم ترتقي 

حقيقية وهناك فرصة للقيام بعمل أفضل لتحسين إدارة  ياإليجاب هوامش التقدم والتحسينن أرغم  الحبوبب

 % 2,3 ال يتم إال بنسبةتحليل التربة  باعتماد نتائجالمحاصيل. وتجدر اإلشارة إلى أن تطبيق األسمدة 

 %23,1رية بنسبة األمراض الفطكما تتم مداواة . بالنسبة للنظام المروي %52,1المطري وبالنسبة للنظام 

 المطرية بقولفي حالة ال %55,5وال يتم استخدام المبيدات الحشرية إال بنسبة  ،للنظام المطري بالنسبةفقط 

 (.22جدول )
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 مؤشرات الحزمة الفنية لزراعة االعالف. 2.2.1.2

ف المناطق ليتم بدرجات متفاوتة في مختالعلفية  للزراعات الفنيةتطبيق الحزمة  أظهرت نتائج الدراسة أن

بعض ل ضعيف بوضوح مستوى (21جدول ) ستبيانالانتائج  وتبين. وبالنسبة لمختلف مراحل الزراعة

 .إلخ الزراعةوالحرث العميق قبل  ،الفطريةاألمراض  لمداواة لمقاومةاو التربة،الممارسات مثل تحليل 

 للزراعات الصناعيةمؤشرات الحزمة الفنية . 2.2.1.2

 ات الصناعيةلزراعيتعاطون االذين  المزارعينالنسبة المأوية من الجدول  في المبينة انستبياالتوض  نتائج 

 تبقىوية. نفلحزمة الل قهمدرجة تطبي لقياسالذي أجري  االستطالع حسب كورةالمذبالعمليات ين قاموا واللذ

 .اتوالحشر لفطريةاألمراض ا لمقاومةوالمداواة لتربة اتحليل  هيأضعف النقاط التي يجب معالجتها  وماد

 (31جدول )
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 مؤشرات الحزمة الفنية لزراعة الحبوب : 27 جدول  

 المؤشر
 النظام المطري النظام المروي

 السرس معدل ال  بوسالم الشبيكة
باجة 
 الشمالية

 الفحص
برج 
 العامري

 بوسالم بورويس
منزل 
 بورقيبة

 معدل ال  واد مليز منزل تميم

 53,7% 63,0% 58,7% 59,1% 66,5% 26,6% 27,0% 74,7% 10,8% 38,6% 0,0% 3,6% 36,5% (..c)بحرث األرض مباشرة بعد الحصاد نسبة الفالحين الذين يقومون
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 94,7% 95,1% 100,0% 100,0% 96,8% 97,5% 100,0% 97,3% ( c12نسبة الفالحين الذين يقومون بحراثة األرض مباشرة قبل البذر)

 100,0% 97,8% 98,8% 46,2% 70,6% 50,8% 32,2% 41,9% 84,3% 76,2% 59,3% 78,2% 55,5% (c13نسبة الفالحين الذين يستعملون البذور الممتازة )أو البذور المراقبة بالنسبة للشعير( )

 100,0% 100,0% 100,0% 31,1% 100,0% 31,8% 26,7% 16,7% 97,2% 92,9% 82,5% 94,9% 54,2% ( c13نسبة الفالحين الذين يستعملون األصناف حسب الخصائص المناخية لمناطق تواجدهم)
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 26,1% 92,8% 88,5% 100,0% 91,6% 96,8% 30,3% 94,6% 81,9% (c14نسبة الفالحين الذين يستعملون آلة البذر السطري )

 97,6% 100,0% 98,9% 60,6% 100,0% 100,0% 54,1% 96,5% 85,5% 65,1% 2,5% 94,5% 85,4% (c15الكثافة المستهدفة لتحديد كمية البذور )نسبة الفالحين الذين ي خذون بعين اإلعتبار 
 0,0% 26,7% 14,3% 0,0% 2,4% 5,8% 0,0% 2,4% 3,6% 11,1% 4,2% 3,6% 4,1% ( c16نسبة الفالحين الذين يعتمدون نتائج تحليل التربة لتحديد كميات األسمدة)

الصعود( أوراق، التجذير،  3أقساط ) 3نسبة الفالحين الذين يقدمون السماد األزوتي على 
(c17.3 ) 

80,5% 86,7% 83,8% 0,0% 30,7% 24,5% 1,6% 2,3% 9,6% 49,2% 14,9% 18,2% 19,6% 

 100,0% 100,0% 100,0% 99,2% 100,0% 81,8% 83,6% 98,8% 92,8% 96,8% 98,3% 98,2% 90,4% (c18نسبة الفالحين الذين يعتمدون الطرق الكيميائية لمقاومة األعشاب الضارة)
 16,7% 93,3% 57,8% 81,1% 41,8% 6,1% 60,7% 75,9% 57,8% 88,7% 20,8% 63,6% 40,0% (c19نسبة الفالحين الذين يقومون بالمداواة لمقاومة األمراض الفطرية )

 0,0% 0,0% 0,0% 76,4% 4,2% 1,7% 0,0% 64,3% 0,0% 0,0% 3,3% 0,0% 12,6% (c1.10الحشرات )ة لمقاومة نسبة الفالحين الذين يقومون بالمداوا

 

 مؤشرات الحزمة الفنية لزراعة البقول  : 28 جدول

 المؤشر
 النظام المطري النظام المروي

 السرس معدل ال  بوسالم الشبيكة
باجة 

 الشمالية
 الفحص

برج 
 العامري

 بوسالم بورويس
نزل م

 بورقيبة
 معدل ال  واد مليز منزل تميم

 70,6% 70,6%   68,4% 100,0% 40,0% 23,1% 10,5% 39,5% 0,0% 3,1% 58,2%   (.c1)نسبة الفالحين الذين يقومون بحرث األرض مباشرة بعد الحصاد
 100,0% 100,0%   100,0% 66,7% 83,3% 83,3% 100,0% 97,7% 96,9% 100,0% 88,8%   ( c22نسبة الفالحين الذين يقومون بحراثة األرض مباشرة قبل البذر)

 93,3% 93,3%   57,2% 66,7% 71,4% 100,0% 90,0% 82,1% 7,9% 97,0% 65,1%   (c24نسبة الفالحين الذين يستعملون آلة البذر السطري )
نسبة الفالحين الذين ي خذون بعين اإلعتبار الكثافة المستهدفة لتحديد كمية البذور 

(c25) 
  100,0% 100,0%   96,8% 83,3% 66,7% 83,3% 90,0% 75,0% 2,2% 97,0% 80,6% 

 12,5% 12,5%   1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,5% 0,0% 5,9% 2,3%   ( c26نسبة الفالحين الذين يعتمدون نتائج تحليل التربة لتحديد كميات األسمدة)
 93,8% 93,8%   92,5% 0,0% 57,1% 33,3% 94,9% 64,3% 100,0% 87,5% 60,5%   (c28ئية لمقاومة األعشاب الضارة)نسبة الفالحين الذين يعتمدون الطرق الكيميا

 68,8% 68,8%   25,0% 0,0% 25,0% 0,0% 10,3% 57,1% 85,1% 3,2% 23,5%   (c29نسبة الفالحين الذين يقومون بالمداواة لمقاومة األمراض الفطرية )
 54,5% 54,5%   0,6% 0,0% 12,5% 0,0% 0,0% 41,5% 69,1% 0,0% 11,1%   (c2.10الحشرات )ن يقومون بالمداواة لمقاومة نسبة الفالحين الذي
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 االعالفمؤشرات الحزمة الفنية لزراعة :  29 جدول

 المؤشر
 النظام المطري النظام المروي

 السرس معدل ال  بوسالم الشبيكة
باجة 

 الفحص الشمالية
برج 

 بوسالم بورويس العامري
منزل 
 بورقيبة

منزل 
 معدل ال  واد مليز تميم

 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,8% 4,1% 1,9% 0,0% 24,6% 0,0% 98,3% 7,7% 12,4% (c32.1نسبة الفالحين الذين يقومون بعمليات حراثة عميقة قبل البذر ) 
 100,0% 100,0% 100,0% 93,4% 86,9% 73,5% 83,3% 76,2% 95,1% 98,1% 2,5% 100,0% 81,3% ( c32.3نسبة الفالحين الذين يقومون بمعاودتين قبل البذر )
 75,0% 55,6% 58,5% 100,0% 2,2% 76,9% 37,0% 100,0% 38,3% 94,0% 0,0% 65,4% 57,1% (c34نسبة الفالحين الذين يستعملون آلة البذر السطري )

 87,5% 50,0% 55,7% 98,4% 94,0% 96,1% 19,6% 94,4% 34,4% 76,9% ,9% 72,0% 65,3% (c35) ستهدفة لتحديد كمية البذورنسبة الفالحين الذين ي خذون بعين االعتبار الكثافة الم
 0,0% 21,1% 17,9% 1,6% 3,7% 13,3% 0,0% 15,0% 1,6% 8,0% 0,9% 3,8% 6,4% ( c36نسبة الفالحين الذين يعتمدون نتائج تحليل التربة لتحديد كميات األسمدة )

 21,1% 76,5% 68,1% 98,3% 20,9% 87,9% 50,0% 72,7% 85,2% 79,2% 87,6% 92,3% 74,9% ( c37.3(  و)c37.2بة الفالحين الذين يقدمون السماد األزوتي على أقساط )نس
 25,0% 0,0% 3,8% 3,3% 59,9% 10,0% 30,2% 23,8% 11,5% 77,4% 0,0% 4,0% 25,6% (c38نسبة الفالحين الذين يعتمدون الطرق الكيميائية لمقاومة األعشاب الضارة)

 50,0% 11,1% 17,0% 3,3% 0,0% 32,0% 50,9% 14,3% 0,0% 82,7% 0,0% 0,0% 27,1% (c39نسبة الفالحين الذين يقومون بالمداواة لمقاومة األمراض الفطرية )
 0,0% 6,7% 5,7% 3,3% 0,0% 4,2% 1,9% 11,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,2% (c3.10الحشرات )نسبة الفالحين الذين يقومون بالمداواة لمقاومة 

 

 للزراعات الصناعيةمؤشرات الحزمة الفنية :   31  جدول 

 المؤشر
 النظام المطري النظام المروي

 بوسالم الشبيكة
معدل كل  

 المناطق
 السرس

باجة 
 الشمالية

 الفحص
برج 

 العامري
 بوسالم بورويس

منزل 
 بورقيبة

 زواد ملي منزل تميم
معدل كل  

 المناطق

 70,6% 70,6%   71,1% 100,0%     33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 55,9%   (c41نسبة الفالحين الذين يقومون بحرث األرض مباشرة بعد الحصاد)

 100,0% 100,0%   100,0% 100,0%     100,0% 50,0% 66,7% 100,0% 90,9%   ( c42نسبة الفالحين الدين يقومون بحراثة األرض مباشرة قبل البذر)

 100,0% 100,0%   82,1% 100,0%     33,3% 100,0% 66,7% 100,0% 82,6%   (c44نسبة الفالحين الذين يستعملون آلة البذر السطري )

 100,0% 100,0%   97,4% 100,0%     66,7% 100,0% 66,7% 100,0% 95,0%   (c45نسبة الفالحين الذين ي خذون بعين االعتبار الكثافة المستهدفة لتحديد كمية البذور )

 23,5% 23,5%   5,1% 100,0%     0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 25,4%   ( c46نسبة الفالحين الذين يعتمدون نتائج تحليل التربة لتحديد كميات األسمدة )

 94,1% 94,1%   93,1% 100,0%     33,3% 100,0% 66,7% 100,0% 90,2%   ( c47.3(  و)c47.2نسبة الفالحين الذين يقدمون السماد األزوتي على أقساط )

 100,0% 100,0%   98,7% 100,0%     33,3% 100,0% 66,7% 100,0% 94,0%   (c48نسبة الفالحين الذين يعتمدون الطرق الكيميائية لمقاومة األعشاب الضارة)

 70,6% 70,6%   0,0% 100,0%     0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 13,2%   (c49نسبة الفالحين الذين يقومون بالمداواة لمقاومة األمراض الفطرية )

 100,0% 100,0%   0,0% 100,0%     0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,3%   (c4.10الحشرات )نسبة الفالحين الذين يقومون بالمداواة لمقاومة 
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 في المجال االقتصادي االجتماعي  المؤشرات. 2.2

هدف ذلك ب. واتليف اإلنتاج حسب المحاصيل والمنصتكا هيكلةمعها من إعادة المؤشرات التي تم ج تمكن

 تطور النتائج وجميع المكونات التي تشرحها.متابعة الحصول على مؤشرات األداء االقتصادي الالزمة ل

 ،تشغيلال ،والمداواةالبذور والتسميد  الميكنة،) مجاالت عدة وتجميعها فيتكاليف اإلنتاج  معرفة ستتمو

 .وي(الثانج والرئيسي والمنت جوالمنتمكوناته )بمختلف اإلجمالي  المنتوج ةإلى قيمباإلضافة إلخ( 

ه فريق المعهد لتوجي المناطق،لجوانب االقتصادية من إجراء مقارنات بين ل بالنسبة ستبياناالنتائج  وتمكن

ج مناطق وتوجيه برنامستتي  خصوصيات كل منطقة مقارنة نتائج الكما واستهداف طبيعة التدخالت. 

 التدخل للمعهد وطبيعة التجارب التي تجريها في المزارع النموذجية لكل منصة.

هم ف عدمل منطقة والتي قد يؤدي عرضها إلى كن عبالنظر إلى الكم الهائل من المعلومات التي تم جمعها 

شكل أفضل ب متابععدة الف ننا نقتصر على تقديم متوسط المؤشرات فقط لجميع المناطق لمسا العرض،هذا 

للحصول  2 قلحإلى المأو المتابع  يتم توجيه القارئومعلومات المجمعة. العلى فهم المعنى ومعرفة نوع 

 على التفاصيل حسب المؤشر والمنطقة.

من  ستبياناالعن طريق الهدف من هذا الجزء من التقرير هو كشف جميع المعلومات التي تم جمعها 

أو المروي(. وتتوفر نفس  المطرياإلنتاج ) ونظام لمؤشرات حسب الزراعةمعدالت اخالل تحليل 

 .في الملحق منصةالمعلومات والمؤشرات على نطاق كل 

 اإلنتاج فتكالي .0.2.5

من مختلف  تتكونو كلفة اإلنتاج هي مجموع ما ينفق على عمليات اإلنتاج المختلفة للحصول على المنتوج

 .........الخ العاملة،مستلزمات، اليد الميكنة، ال الموظفة:العناصر 

كلفة التي ترتبط مباشرة هي الت التكلفة المتغيرةو التكلفة المتغيرة + التكلفة الثابتة ج هيالتكلفة الجملية ل نتا

ن جراء رفع تتغير م التي الهي فأو القارة  كلفة الثابتةالت، أما العاملة والبذور واليدبحجم اإلنتاج كاألسمدة 

 .لألرض والقيمة الكرائيةللمستغلة  ونفقات الحراسةية المنتوج مثل نفقات اإلنارة في كم

 كلفة إنتاج الحبوب 

 األسمدة، لبذور،ا الميكنة،) طبًقا لطبيعة المدخالتتصنيفها هكتار ويتم للاإلنتاج بالدينار  كلفةيتم تحديد 

يجار إالتي تغطي أساًسا قيمة و الثابتة، ةفلالكيتم تقدير وومياه الري(.  تشغيلالك ،المدخالتوغيرها من 

 منفصل. بشكلألرض ا

ها تتراوح بين أن والمالحظ بالنسبة للحبوب كل منطقةفي  هكتارتكاليف اإلنتاج لكل  المواليالجدول  يبينو

في المطري للشعير بالنسبة د/هك  712,7إلى  بالشبيكة المروي صلبللقم  البالنسبة د/هك  2331

تحديد االختالفات بين المناطق  (2)أنظر الملحق  المنطقةو ةعناصر الكلف معلومات حسبال وتتي . الفحص

 حسب المنصة. المعهدومتابعة تطور مؤشراتها وقياس تأثير تدخالت 



 –تقرير نهائي  - دراسة تشخيص مناطق تدخل المعهد الوطني للزراعات الكبرى

 

 2102ديسمبر  ~ 53 ~ 

 /هك(د) كلفة االنتاج الجملية للحبوب حسب المناطق  : 20 جدول

 المنطقة
 نظام مطري نظام مروي

 شعير قمح لين قمح صلب شعير قمح لين قمح صلب
 1205,3 1436,0 1581,3       باجة الشمالية
 986,0 1332,8 1545,0       منزل بورقيبة

 1135,0 1224,9 1516,7 1171,7   1814,3 بوسالم
 887,3 1041,7 1173,2       برج العامري

 927,9 1224,4 1308,4       واد مليز
 987,9 906,3 1002,2       بورويس

 2039,4   1927,7       منزل تميم
 792,7 884,8 946,4       الفحص
 922,4 922,9 947,5       السرس
       2083,7   2435,0 الشبيكة

 874,6 937,9 1340,2 1956,9   2050,2 معدل ال 

 

 كلفة إنتاج البقول 

)أنظر  اريفصنيفها حسب فئة المصويتم ت بالدينار لكل هكتاريتم الحصول على تكاليف إنتاج البقول أيًضا 
مكن ي المناطق والزراعات. مقارنات بين  السابق ويمكن منللعرض  العرض للنتائج مماثل. هذا (2الملحق 

ناف األقل لألصالزراعي اختيار المزارعين  قيمة التمويل طيلة الموسمأن تفسر تكاليف اإلنتاج وبالتالي 

 كلفة عندما ال تتوفر الموارد المالية.

 

 /هك(د) كلفة االنتاج الجملية للبقول حسب المناطق : 29 جدول

 نظام مطري نظام مروي  
 حمص جلبانة فول مصري فول حمص جلبانة فول مصري فول المنطقة

 1103,9   884,0 834,9         باجة الشمالية
 1522,3   863,7 642,3         منزل بورقيبة

 1322,2 1204,8 922,0 729,4   1464,6 1142,3   بوسالم
 786,6   681,5           برج العامري

   990,3 810,5           واد مليز
   965,7 445,7           بورويس

 1787,3 1826,8 1450,6 1352,3         منزل تميم
     484,0 504,7         الفحص
                 السرس
                 الشبيكة

 1419,9 1151,3 742,2 1277,4   1464,6 1142,3   عدل مال 
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 العلفية زراعاتكلفة إنتاج ال 

 لفة انتاجكا أقل نسبيا من مالمحاصيل العلفية األكثر شيوًعا. تكاليف إنتاج محصوليههي  السيالجو قرطال

كاليف الت دلمع ف ن ،مروينظام لقرط لبالنسبة ف. كبيرايزال  والمطري الالحبوب. الفرق بين المروي 

ر . تجدالمطريفي د/هك  5537التكاليف  نفس وتبلغ .د/هك 5112 حوالي بلغتللهكتار الواحد  الجملية

كما هو موض  في  المروي بالنسبة للنظام ةخاصومهمة للغاية  كلفةألرض اإيجار اإلشارة إلى أن قيمة 

 ج(.كلفة اإلنتا) 2الملحق 

 

 (د/هك) عالف حسب المناطقكلفة االنتاج الجملية لأل  :  33جدول 

 نظام مطري نظام مروي  
 سيالج قرط سيالج قرط المنطقة

 927,0 1146,9     باجة الشمالية

 963,0 1381,6     منزل بورقيبة
 1253,2 1284,7 954,9 1364,0 بوسالم

 847,1 1065,4     برج العامري
   1091,0     واد مليز
   930,4     بورويس
   1883,8     ممنزل تمي
 994,2 917,4     الفحص
   1059,4     السرس
       2085,4 الشبيكة

 1153,0 1137,5 954,9 1508,2 معدل ال 

 

  الصناعية تالزراعاكلفة إنتاج 

لجملية ع الكلفة امجموبلغ ي حيث سكريالفت لل بالنسبةمرتفعة جدا  الصناعية زراعاتللالتكاليف لكل هكتار 

د/هك في  5621,1الهكتار ال تتجاوز كلفةف الشمسوعباد  للسلجم الزيتي أما بالنسبة. د/هك 3526حوالي 
اإلشارة إلى أن . وتجدر (عباد الشمسد/هك في باجة الشمالية ) 5562,7ومنزل تميم )السلجم الزيتي( 

 في اقهاإرف وتم استبيانالتكاليف المختلفة التي تم الحصول عليها حسب المنطقة قد تم جمعها من خالل 
 .2الملحق 

 /هك(د) حسب المناطق لزراعات الصناعيةلاالنتاج الجملية  كلفة: 34جدول 

 نظام مطري نظام مروي  
 عباد الشمس لفت سكري سلجم عباد الشمس لفت سكري سلجم المنطقة
 1168,7   1224,7       باجة الشمالية
     1261,6       منزل بورقيبة

     1256,3   3186,4   بوسالم
             برج العامري

     1225,9       واد مليز
             بورويس

     1685,2       منزل تميم
     1073,4       الفحص
             السرس
             الشبيكة
 1168,7   1257,4   3186,4   معدل ال 
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 الكلفة األحادية 

قياس  يمكن من ااقتصادي مؤشرا ل(: وتمثالمردود( / )اإلنتاج الجانبي-اإلجمالية ة)الكلفهي  الكلفة األحادية

 القدرة التنافسية للمستغلة على المستوى التقني

اليف ف ن السيطرة على تك ،الفالحية تأسعار المنتوجاالصعب وتقلب الحالي قتصادي المناخ اال باعتبار

ة إلى جانب القيود التقني ،ةاالقتصادي معرفة المعطيات أصب  من الضروري كما أنه اإلنتاج أمر ضروري.

 .يالزراعتناوب ال اختيارقبل 

لى عمما يؤشر  مع السعر المتوقع للسوق سريعة نتاج من إجراء مقارنةل الكلفة األحادية معرفة تمكن 

 الزراعي. تداولإدخال اإلنتاج في ال منجدوى الالقدرة التنافسية و

اج األكثر قدرة على المنافسة مع تكلفة إنت ومنطقة بو سالم ه فيصلب المروي   الالقمعلى سبيل المثال ف

 اتذ والسرس منصات الفحصعتبر ت، مطريبالنسبة إلى اإلنتاج ال. أما دينار 23,3القنطار ال تتجاوز 

العلم  معا ذه منطقة الى أخرى. وتغيراتها من الكلفة األحاديةالجدول الموالي مستوى  نيبيو .هامةتنافسية 

باختالف عدة متغيرات منها المتغيرات البيومناخية للجهات والدورة  تختلف األحادياإلنتاج كلفة  ان

 الزراعية المعتمدة ومستوى تطبيق الحزمة الفنية المنصوح بها ونظام اإلنتاج المعتمد.

 (/الوحدةد)مؤشر الكلفة األحادية للزراعات لكل منصة   : 24 جدول

 السرس معدل ال  بوسالم ةالشبيك المنطقة
باجة 

 الشمالية
 الفحص

برج 

 العامري
 بوسالم بورويس

منزل 

 بورقيبة
منزل 

 تميم
واد 

 مليز
  معدلال 

 مطري مروي النظام
 32,1 43,7 29,3 34,2 40,0 47,9 37,8 23,5 30,2 29,5 26,2 24,4 29,1 قمح صلب
 35,1 52,0  27,8 34,8 46,4 30,6 35,4 32,4 30,5    قمح لين
 22,9 30,1 47,2 24,3 32,7 37,2 31,0 12,0 49,8 38,3 23,8 25,6 20,8 شعير
 74,4  75,8 50,2 91,2   100,9 49,1     فول

 89,5 59,9 93,4 42,2 92,3 44,6 82,5 30,1 66,5  71,0 71,0  فول مصري
 58,3 55,0 122,4  67,3 36,2     56,3 56,3  جلبانة
 101,1  104,1 152,2 102,1  60,5  94,8     حمص
 213,2 217,1 148,5 194,2 197,3 138,7 256,0 265,0 170,3 97,2 179,1 168,4 221,9 قرط

 36,8   32,1 36,6  29,2 69,2 36,2  35,1 35,1  سيالج
 59,4 99,1 66,5 54,1 73,0   64,5 55,1     سلجم

           3,6 3,6  لفت سكري

 177,1        177,1     عباد الشمس

 سرسات التنافسية العالية مثل الذالمنصات  بوضوح ولالمحصالكلفة األحادية بالسعر لنفس مقارنة  يظهر

 الشمالية بالنسبة للقم  الصلب. وباجة والفحصالى القرط ومنزل تميم  بالنسبةبورويس و
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 المحاصيل والهوامش تمنتجا .9.2.5

 مؤشرات األداءوتعتمد . بالنسبة لكل زراعة وحسب المنطقةاردة أدناه تم جمع المؤشرات االقتصادية الو

تكاليف و واالنتاج الجانبياإلجمالي للمنتج الرئيسي  اإلنتاج ةوقيم هكتارلكل  على تقدير المردودأساًسا 

وتمكن  .يلرئيساتكلفة وحدة إنتاج المنتج . وتمكن هذه البيانات من قياس هكتاراإلنتاج المتغيرة والثابتة لكل 

 المردودولكل هكتار  )الفائدة الصافية( هامش الرب و لكل هكتار الخامالهامش  من حساب البيعسعر معرفة 

 وهو الهامش اإلجمالي لكل وحدة نقدية يتم تعبئتها في شكل تكاليف ثابتة أو متغيرة لكل هكتار.  االقتصادي،
 

 (د/هك) لمنصاتمعدل جميع ا -المؤشرات االقتصادية للحبوب:   22جدول 

  
قمح صلب نظام 

 مروي
 شعير نظام مروي

قمح صلب نظام 

 مطري
قمح لين نظام 

 مطري
 شعير نظام مطري

 16,2 15,5 25,9 47,9 48,2 11.2/11.2مردود 
 789,5 834,5 1898,3 2319,8 3502,4 قيمة االنتاج الرئيسي
 505,8 407,4 497,6 940,6 784,8 قيمة االنتاج الجانبي

 644,8 730,8 1040,5 1672,2 1645,2 النتاج المتغيرةكلفة ا
 874,6 937,9 1340,2 1956,9 2050,2 كلفة االنتاج االجمالية

 22,9 35,1 32,1 21,5 26,2 الكلفة االحادية

 48,9 54,3 72,9 48,6 72,7 سعر المنتوج

 650,5 511,1 1355,4 1588,2 2642,0 الهامش الخام

 420,6 304,0 1055,7 1303,4 2237,0 الفائدة الصافية

 %48,1 %32,4 %78,8 %66,6 %109 المردود االقتصادي
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 المؤشرات االقتصادية للحبوب 

. المطري ديناًرا للشعير 611,1ديناًرا للقم  المروي إلى  2632للهكتار الواحد من  خامتراوح الهامش الي

  ستحق بذل الجهود الالزمة لتصحييكشف فحص النتائج حسب المنطقة عن هوامش رب  صغيرة نسبياً ت

هي  (انظر التفاصيل في الملحق) ن البيانات المعروضة أدناه لجميع المحاصيلتجدر اإلشارة أالوضع. 

 .الكبرى الوطني للزراعات التقييمات المستقبلية لتأثير تدخالت المعهدستقارن بنتائج  مرجعيةمؤشرات 

 المؤشرات االقتصادية للبقوليات 

وض  أيضا في الملحق. ي ةموجودمنصة  كل نفس الشكل كما في حالة الحبوب. مؤشراتبلنتائج اتم تقديم 

النتائج أن أغلب الزراعات تدر  رتظه .الخام والفائدة الصافيةالهامش ك ،معدل المؤشراتالجدول التالي 

ً خاصاً هو المؤشر  مع بالحمص تعلق المهامًشا إجمالًيا موجًبا لكل هكتار. المؤشر الذي يستحق اهتماما

من سعر  دنى بكثير( أقنطار د/ 515,5( وبالتالي سعر التكلفة )د/هك 3636) مرتفع نسبياهامش صافي 

 .(قنطارد/ 327,3البيع )

 /هك(د) جميع المنصات معدل-للبقوليات االقتصادية المؤشرات :22جدول 

 فول مصري نظام مروي  
جلبانة نظام 

 مروي
فول مصري 

 نظام مطري
 م مطريفول نظا

جلبانة نظام 

 مطري
حمص نظام 

 مطري
 14,0 21,6 17,2 14,7 26,0 16,1 11.2/11.2مردود 

 6065,8 2841,7 1446,1 1095,1 4031,1 1183,6 قيمة االنتاج االجمالي 
 1021,5 736,2 716,0 488,4 964,6 642,3 كلفة االنتاج المتغيرة

 1419,9 1151,3 1277,4 742,2 1464,6 1142,3 كلفة االنتاج االجمالية

 427,4 144,0 83,8 74,2 155,0 73,5 سعر المنتوج

 101,1 58,3 74,4 54,2 56,3 71,0 الكلفة االحادية

 5044,4 2105,5 730,1 606,7 3066,5 541,3 الهامش الخام

 4645,9 1690,5 168,7 352,9 2566,5 41,3 الفائدة الصافية

 %327,2 %146,8 %13,2 %47,5 %175,2 %3,6 المردود االقتصادي

 يةالعلف لزراعاتالمؤشرات االقتصادية ل 

 صال ملا هذا من شأنه أن يحثو نسبياً،جيدة  الصافية والفائدة الخام العلفية كالهامشالمحاصيل  مؤشرات

ل تنويع النشاط الزراعي من خال مما يساعد في الزراعي جها في التناوبادمإل المختصة لتشجيع الفالحين

يبل   يل المثالعلى سب .عن استعمال السماد الطبيعي التربة الناتجة تركيبةالثروة الحيوانية وتحسين  تنمية

 .هك د/ 223والمطري  هك د/ 6131المروي  قرطالهامش الخام لل

 )د/هك( معدل جميع المنصات - المؤشرات االقتصادية لمحاصيل العلف:  22جدول 

 سيالج نظام مطري نظام مطري قرط سيالج نظام مروي قرط نظام مروي 

 31,7 5,9 27,2 8,4 7102/7102مردود 
 2593,4 1612,0 2310,9 2088,3 قيمة االنتاج االجمالي 

 726,3 839,1 454,9 1058,2  كلفة االنتاج المتغيرة
 1153,0 1137,5 954,9 1508,2  كلفة االنتاج االجمالية

 81,8 272,5 85,0 247,9 )د/طن( سعر المنتوج

 36,8 213,2 35,1 179,1 )د/طن( األحاديةالكلفة 

 1867,1 772,9 1856,0 1030,1  الهامش الخام

 1440,4 474,5 1356,0 580,1  الفائدة الصافية

 %124,9 %41,7 %142,0 %38,5 المردود االقتصادي
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 الصناعية زراعاتالمؤشرات االقتصادية لل 

عديدة  زراعةال ههك. فوائد هذد/ 3522هامش إجمالي قدره  األكثر ربحية مع زراعةال يه سكرياللفت ال

 .النتاجتوسيع مناطق ا علىشجع توالنتائج االقتصادية 

 )د/هك( معدل جميع المنصات -المؤشرات االقتصادية للزراعات الصناعية :  22 جدول
 عباد الشمس نظام مطري سلجم نظام مطري لفت سكري نظام مروي  

 6,6 17,5 756,7 7102/7102مردود 

 2518,5 1721,4 5334,9 االجمالي قيمة االنتاج 
 968,7 703,1 2206,8  كلفة االنتاج المتغيرة

 1168,7 1022,6 2706,8  كلفة االنتاج االجمالية
 381,6 98,5 7,1 طن أو د/قد/ سعر المنتوج

 177,1 59,4 3,6 طن أو د/قد/ األحاديةالكلفة 
 1549,8 1018,3 3128,1  الهامش الخام

 1349,8 698,8 2628,1  الفائدة الصافية
 %115,5 %68,3 %97,1 المردود االقتصادي

 االقتصادية واالجتماعيةهم المؤشرات ألالمقارنة بين المنصات  .2.2.5

 تكاليف اإلنتاج المتغيرة 

ف والقدرة التكثي للهكتار الواحد هي مؤشر مهم للغاية. ويوفر معلومات عن مستوى تكاليف اإلنتاج المتغيرة

نية والحزمة الف الزراعةتوفر تكاليف اإلنتاج المختلفة لكل منطقة معلومات حول طرق والمالية للمزارع. 

الي وتبين البيانات الواردة في الجدول الت غيرها،تتطلب بعض الحزم الفنية موارد مالية أكثر من و. المتبعة

 .المطريةمن المحاصيل  تكلفةأن المحاصيل المروية أكثر 

 بالنسبة لبصفي حالة القم  الفتختلف التكاليف المتغيرة للهكتار الواحد بشكل كبير من منطقة إلى أخرى. 

( إلى س)منصة بروي كد / ه 712.2تختلف التكاليف المتغيرة للهكتار الواحد من  ،المطريةلمناطق ل

 يلسكرا لفتا لزراعة هيفكتار الواحد على تكلفة متغيرة للهأما بالنسبة ألد / هك )شمال باجة(.  5325.3

 قةمنط في لفول المصريزراعة الهي فقل التكاليف المتغيرة وبالنسبة أل .(د / هك 2216.2)المروي 

 .سبوروي

 /هك(د) اإلنتاج المتغيرة كلفة :  51جدول

 السرس معدلال بوسالم الشبيكة المنطقة
باجة 

 الشمالية
 الفحص

برج 
 العامري

 بوسالم بورويس
ل منز

 بورقيبة
منزل 
 تميم

 معدلال واد مليز

 نضامال
 الزراعي

 مطري مروي

 1040,5 958,4 1327,7 1145,0 1016,7 702,2 923,2 796,4 1381,3 597,5 1645,2 1314,3 2185,0 قمح صلب
 730,8 874,4   932,8 724,9 606,3 791,7 734,8 1236,0 572,9       قمح لين

 644,8 577,9 1439,4 586,0 635,0 687,9 637,3 642,7 1005,3 572,4 1672,2 671,7 1833,7 شعير
 488,4 460,5 850,6 463,7 422,0 145,7 431,5 334,0 684,0   642,3 642,3   فول مصري

 736,2 640,3 1226,8   704,8 665,7         964,6 964,6   جلبانة
 1021,5   1187,3 1122,3 822,2   536,6   903,9         حمص

 839,1 741,0 1283,8 981,6 784,7 630,4 815,4 767,4 946,9 709,4 1058,2 864,0 1835,4 قرط
 726,3     563,0 753,2   597,1 844,2 727,0   454,9 454,9   سيالج
 703,1 641,2 850,4 626,8 521,5     688,7 790,0         سلجم

                     2206,8 2206,8   لفت سكري
 968,7               968,7         عباد الشمس
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 الهامش الخام 

الفرق  أي كمرجع،لكل هكتار  الخام هامشالاستخدام  يتم الزراعاتلمختلف  بالنسبةالربحية درجة مقارنة ل

 خلدالال يعادل  لخاماإلنتاج المتغيرة. وتجدر اإلشارة إلى أن هامش الرب  ا وتكاليفاإلنتاج بين قيمة 

توفر مقارنة الهوامش اإلجمالية رؤية جيدة لالختالفات النسبية في الربحية بين و. للزراعة الصافي

 انبيةالجيأخذ الهامش الخام في االعتبار اإلنتاج الرئيسي والمنتجات  الدراسة،في حالة هذه فالمحاصيل. 

 الحبوب. تبنمثل 

ره كل توفالذي  االنتاج قيمةالفرق بين لزراعة إلى حسب المناطق وا الفرق بين الهوامش اإلجماليةويعود 

أن تكاليف الميكنة والتكاليف الثابتة األخرى يمكن اعتبارها متطابقة لكل محصول من الحبوب  حيث زراعة

 ام معين.ونظ معينةفي منطقة 

ثم  مريامنزل تميم ثم برج الع لك فيذوأكبر ربحية  والجلبانة يوفراناالستبيان أن الحمص  جتظهر نتائ

 .وواد مليزبها في منزل تميم  سالجلبانة تدر أرباح ال بأ كلوبو سالم. كذ منزل بو رقيبة

ب  ورقيبةب الصدارة وتليها منزل باجة الشمالية بالنسبة للحبوب في النظام المطري يحتل القم  الصلب في

ينار في الهكتار اال في حالة ألف د الهامش الخام يتجاوزأما بالنسبة الى القم  اللين ال  د/هك. 5766,6

 واحدة )منصة منزل بورقيبة(.

 /هك(د) الخام الهامش :50جدول 

 المنطقة
كل معدل   بوسالم الشبيكة

 المناطق
 السرس

باجة 

 الشمالية
 الفحص

برج 

 العامري
 بورويس

 
 بوسالم

منزل 

 بورقيبة
منزل 

 تميم
 معدل   واد مليز

 مطري مطري  مروي مروي نظام
 1355,4 1009,3 1974,5 1766,7 1442,0  549,8 1030,3 868,1 1846,9 832,9 2642,0 2814,7 2360,1 قمح صلب

 511,1 519,6   1033,5 920,2  386,5 813,9 420,0 970,6 640,8       قمح لين
 650,5 678,0 812,8 1057,2 810,4  472,0 547,3 746,2 284,6 488,8 1367,9 1193,8 1651,8 شعير
 730,1   759,0 733,7 450,6      45,3 606,1         فول

 439,5 504,7 427,2 1185,2 317,1  654,3 142,3 865,8 273,0   541,3 541,3   فول مصري
 2105,5 4759,7 5495,5   1240,9  2001,0         3066,5 3066,5   جلبانة
 5044,4   6903,3 4427,7 3127,8    6223,4   3739,6         حمص

 772,9 613,9 1874,0 670,5 778,4  1761,6 66,7 319,1 658,5 3551,7 1030,1 1019,7 1071,3 قرط
 1867,1     1987,0 1999,9    1870,9 377,7 1447,3   1856,0 1856,0   سيالج
 1018,3 398,8 1329,6 1185,6 696,5      637,3 1050,2         سلجم

                      3128,1 3128,1   لفت سكري
 1549,8                1549,8         عباد الشمس

 

 المردود االقتصادي 

هو  كل هكتارلبكلفة االنتاج االجمالية  الفائدة الصافيةاالقتصادي المقدر من خالل ربط مردود ال

يمة ربط قمن مكن الذي يمتوسط إنتاجية الدينار عند تخصيصه لمحصول معين. هذا المؤشر 

للغاية خاصًة في الحاالت التي تكون فيها الوسائل المالية محدودة وحيث  مهماإلنتاج بالوحدة النقدية 

 ليس سهالً في تونس ملية االقتراض من البنوكع إن .األكثر ربحايبحث المزارع عن المحصول 

ليات لتنفيذ عم القروضمعظم المزارعين ليس لديهم الرهون الالزمة للحصول على حيث أن 

 .اإلنتاج ولتمويل المدخالت الزراعية

تبرز المعطيات المجمعة أن و فكلما ارتفع هدا المؤشر ارتفعت مردودية الموارد المالية المتاحة.

 السيالج اا المؤشر. أما بالنسبة للزراعات ف فضلهذالى ه منصة منزل بورقيبة هي األفضل بالنسبة
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 (%) للزراعات المردود االقتصادي : 27 جدول

 المنطقة
شبه 

 جاف

 سفلي

شبه جاف 

 علوي
 معدل ال

باجة 

 الشمالية

منزل 

 بورقيبة
شبه 

 رطب
 بوسالم

برج 

 العامري
شبه جاف 

 علوي
 بورويس واد مليز الفحص

منزل 

 تميم

شبه جاف 

 متوسط
شبه جاف 

 سفلي
 معدل ال 

 مطري مروي نضام

 قم

 ح صلب
86,7% 127,6% 109,1% 104,1% 88,5% 99,4% 62,1% 66,5% 63,1% 75,9% 50,4% 24,9% 71,3% 67,0% 51,0% 78,8% 

 %32,4 %31,5 %28,0  %9,5 %13,8 %30,5 %52,4 %54,1 %34,3 %50,3 %47,5 %53,7    قمح لين

 %48,1 %15,0 %58,9 %10,4 %17,4 %35,3 %75,2 %32,2 %33,5 %27,3 %48,0 %66,7 %7,0 %66,6 %59,2 %67,3 شعير

 %13,2  %11,5  %11,8  %20,7- %6,8-  %6,8- %49,4 %52,0 %48,6    فول

فول 

 مصري
 3,6% 4% 8,3% 90,9% 32,2% -19,8% -15,8% -18,7% 147,9% 79,5% -11,9% 19,1% 109,2%  47,5% 

 %146,8  %214,1 %445,3 %268,0 %176,1  %61,5  %61,5    %175,2 %175,2  جلبانة

 %327,2  %352,7  %352,7   %216,2 %759,4 %198,8 %315,3 %264,6 %320,7    حمص

 %41,7 %302,2 %44,2 %24,2 %67,6 %157,1 %18,4 %2,6 %17,2- %21,7 %26,8 %19,6 %40,0 %38 %38,1 %39,4 قرط

 %124,9  %22,9    %22,9 %123,6 %191,4 %119,7 %147,6 %164,8 %134,6 %142,0 %142,0  سيالج

 %68,3  %49,6 %4,9 %50,3  %58,1 %19,2  %19,2 %81,8 %76,5 %85,9    سلجم

              %97 %97,1  لفت

 %115,5          %115,5  %115,5    عباد الشمس

 التشغيل 

ية العمل . أهمعن أهمية اإلنتاج الفالحي في المنطقة لكل هكتار بأكثر من طريقة تكاليف التشغيلتكشف 

لة توفر تكاليف العما ذلك،لي أو العمل المكثف. باإلضافة إلى لكل هكتار هو مؤشر على نظام اإلنتاج اآل

 لكل هكتار معلومات عن مساهمة اإلنتاج في خلق الوظائف والقضاء على البطالة.

 )د/هك( والمناطق لزراعاتحسب ا التشغيل لكل هكتار تكاليف :52جدول 

 السرس معدل بوسالم الشبيكة المنطقة
باجة 
 الشمالية

 الفحص
برج 
 ريالعام

 بوسالم بورويس
منزل 
 ةبورقيب

منزل 
 تميم

واد 
 مليز

 معدلال

 مطري مروي النظام

 51,2 31,2 232,7 32,2 18,2 11,1 21,6 32,6 81,3 14,4 105,3 71,4 160,6 قمح صلب
 28,8 38,9   29,0 14,2 10,6 4,1 32,5 79,1 19,7       قمح لين

 28,2 32,7 620,3 20,5 50,8 9,4 24,8 27,6 92,5 15,5 69,8 30,9 76,1 شعير
 224,6   233,4         75,0 300,0         فول

 54,5 21,4 284,7 33,5 67,4     22,4 99,0   308,4 308,4   فول مصري
 60,6 28,1 213,9   92,3     0,0     47,1 47,1   جلبانة
 154,6   235,7 40,9 61,7     0,0 107,8         حمص

 45,2 33,0 308,1 37,2 3,6 5,5 18,8 34,5 90,9 15,7 81,8 50,2 207,9 قرط
 21,4     24,7 7,9     166,2 64,2   58,3 58,3   سيالج
 80,9 38,9 163,4 13,5       200,9 109,9         سلجم

                     324,0 324,0   لفت سكري
 321,5               321,5         عباد الشمس
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 ملخص ألهم المؤشرات .5.2.5

 قمح صلب مؤشرات ألهم الزراعات

  )مروي(

 صلب قمح

 )مطري(

 فول مصري

 )مطري(

 قرط

 )مطري(

فت السكري لال

 )مروي(

 مؤشرات التداول الزراعي  

 72,6 مؤشر الزراعة األساسية

 1,1 مؤشر المساحات البور

 2,1 مؤشر عدد الزراعات

 مؤشرات الحزمة الفنية  

نسبة الفالحين الذين يقومون بحرث األرض 

 (c55مباشرة بعد الحصاد)
58,7% 36,5% 58,2% 12,4% 55,9% 

نسبة الفالحين الذين يقومون بحراثة األرض 

 ( c12مباشرة قبل البذر)
100,0% 97,3% 88,8% 81,3% 90,9% 

نسبة الفالحين الذين يستعملون البذور الممتازة )أو 

 (c13سبة للشعير( )البذور المراقبة بالن
98,8% 85,6% 

   

نسبة الفالحين الذين يستعملون األصناف حسب 

 ( c13الخصائص المناخية لمناطق تواجدهم)
100,0% 54,2% 

   

نسبة الفالحين الذين يستعملون آلة البذر السطري 

(c14) 
100,0% 81,9% 65,1% 57,1% 82,6% 

كثافة لنسبة الفالحين الذين يأخذون بعين اإلعتبار ا

 (c15المستهدفة لتحديد كمية البذور )
98,9% 85,4% 80,6% 65,3% 95,0% 

نسبة الفالحين الذين يعتمدون نتائج تحليل التربة 

 ( c16لتحديد كميات األسمدة)
14,3% 4,1% 2,3% 6,4% 25,4% 

نسبة الفالحين الذين يقدمون السماد األزوتي على 

 ( c17.3)الصعود( أوراق، التجذير،  3أقساط ) 3
83,8% 19,6%  74,9% 90,2% 

نسبة الفالحين الذين يعتمدون الطرق الكيميائية 

 (c18لمقاومة األعشاب الضارة)
100,0% 90,4% 60,5% 25,6% 94,0% 

نسبة الفالحين الذين يقومون بالمداواة لمقاومة 

 (c19األمراض الفطرية )
57,8% 40,0% 23,5% 27,1% 13,2% 

ن يقومون بالمداواة لمقاومة نسبة الفالحين الذي

 (c1.10الحشرات )
0,0% 12,6% 11,1% 2,2% 5,3% 

 مؤشرات المردود   

    21,3 48.2 الحبوبمردود 

   53,1   البقولمردود 

  ط/هك 1,1    مردود االعالف

 ط/هك 77,5     الصناعيةمردود الزراعات 
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 المؤشرات االقتصادية األساسية      

 2716,2 5537,1 732,2 5331,2 2111,2 (د/هك)تكاليف اإلنتاج 

 د/ق 3,6   د/ط 253,2 21,1 32,5 26.2 الطنحادية للقنطار او الكلفة األ

 5334,9 5652 1095,1 1898,3 3112.3 قيمة االنتاج الرئيسي

    497,6 723.2 قيمة االنتاج الجانبي

 2206,8 839,1 488,4 1040,5 5631,2 كلفة االنتاج المتغيرة

 2706,8 1137,5 742,2 1340,2 2111,2 كلفة االنتاج االجمالية

 3128,1 1030,1 439,5 1355,4 2632,2 مؤشر الهامش الخام 

 2628,1 580,1 122,0- 1055,7 2237.1 مؤشر الفائدة الصافية

 %97,1 %38,5 %47,5 %78,8 511.5 االقتصاديالمردود مؤشر 

 323 31,2 13,1 15,2 475.7 )د/هك( مؤشر كلفة اليد العاملة

  

 الرسمية اإلحصاءاتب ستبيانالانتائج  قارنةم .2.2

 مردودال .0.5.5

 صلبالقم  ال مردودمعدل فتصاعدياً.  منحى 2112الحبوب في تونس منذ عام  متوسط مردود لم يسجل

 توسط الوطنيفوق المي مردودلها ات نصم أربعأن  استبيان. تظهر بيانات هك ق/ 51يتجاوز  لم 2112 ذمن

ري مماثل للمتوسط )برج العام مردودومحطتين لهما  (،)باجة الشمالية وبو سالم ومنزل بورقيبة ومنزل تميم

 (.والسرسبو رويس أقل من المتوسط الوطني ) مردود ومنصتين لهما وواد مليز(
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 حسب الزراعات والمناطق( /هكق)الحبوب  مردود :44الجدول 

 المنطقة

 (/هك)ق مردود الحبوب
 مطري مروي

 شعير قمح لين قمح صلب شعير قمح لين قمح صلب
 17,7 31,5 36,2       الشماليةباجة 

 28,8 34,7 35,8       منزل بورقيبة
 25,8 36,7 36,1    شبه رطب

 23,6 22,7 27,5 30,5   47,0 بوسالم
 17,6 17,4 19,1       برج العامري

 18,7 17,8 25,3 5173  2271 شبه جاف علوي
 19,0 14,5 19,5       واد مليز
 12,8 10,2 10,4       بورويس

 25,1   30,6       منزل تميم
 18,0 14,8 15,5       الفحص

 17,0 14,3 17,5    شبه جاف متوسط

 11,8 11,9 12,0       السرس
       52,0   48,9 الشبيكة

 19,0 14,5 12,0    شبه جاف سفلي

 17,2 15,6 25,4 49,0   47,7 لمعد

 

 ،لموضوعياالخاص بتقدير إنتاج الحبوب عن طريق القيس  حسب نتائج االستقصاءمردودية الحبوب 

بالنسبة لمناطق  2157-2156و 2156-2151و 2151-2153 للمواسمالفالحة، وزارة  أنجزته والذي

الذي تقوم به سنويا  ستقصاء الخاصاالهذا  نتائجمقارنة دول الموالي. ة في الجعتدخل المعهد مجم  

تبرز  ةهذه الدراس إطارالذي أجري في  للدراسات والتنمية الفالحية مع نتائج االستبياناإلدارة العامة 

  التالي: الجدولمردود حبوب أفضل كما يبينه  وفرتفي مناطق تدخل المعهد ان المستغالت 

 الخاص نتائج االستقصاءحسب تدخل المعهد واليات  في( هك/ق)مردود الحبوب  : معدل54الجدول 

 بالحبوب الذي تقوم به وزارة الفالحة سنويا.

 معدلال
 شعير

 معدلال
 قمح لين

 معدلال
  الوالية قمح صلب

 الموسم الفالحي 14/15 15/16 16/17 14/15 15/16 16/17 14/15 15/16 16/17

  باجة 19,2 20,4 23,6 21,1 17,8 16,5 16 16,8 14,5 13,8 16,9 15,1

  بنزرت 22 25,5 26,4 24,6 25,5 23,5 26,8 25,3 14,9 17,8 18 16,9

 شبه الرطب 20,6 23,0 25,0 22,9 21,7 20,0 21,4 21,0 14,7 15,8 17,5 16,0

  جندوبة 20,9 22,9 27 23,6 19,3 21 18,3 19,5 12,9 14 14,2 13,7

  منوبة 13,7 13,4 19 15,4 14,6 13,6 22,2 16,8 11,6 10,4 15 12,3

 شبه جاف علوي  17,3 18,2 23,0 19,5 17,0 17,3 20,3 18,2 12,3 12,2 14,6 13,0

  سليانة 7,1 11 7,6 8,6 8,4 9,7 10,4 9,5 5,3 6,7 8,2 6,7

  نابل 21 17,4 19,4 19,3 19,3 12,5 17,6 16,5 21,9 12,1 17 17,0

  زغوان 9,8 4,1 19,3 11,1 12,6 31 19,6 21,1 4,6 1,8 11,4 5,9

 شبه جاف متوسط  12,6 10,8 15,4 13,0 13,4 17,7 15,9 15,7 10,6 6,9 12,2 9,9

  كاف 10,3 10,4 5,2 8,6 11 10,4 4,8 8,7 8,2 8,7 3,7 6,9

  قيروان 10,5 12 13,9 12,1 10,3 13,8 30,9 18,3 5,5 4,8 8 6,1

 شبه جاف سفلي 10,4 11,2 9,6 10,4 10,7 12,1 17,9 13,5 6,9 6,8 5,9 6,5

 

ع نتائج مته اإلدارة العامة للدراسات والتنمية الفالحية لحبوب التي أجربالنسبة ل استبيانمقارنة نتائج 

ي ف في العينة لها عوائد أفضل ستغالتهذه الدراسة يدل على أن الم نطاقالذي أجري في  استبيان

 كما يبينه الجدول الموالي. الحبوب والجهاتجل 
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 في مناطق تدخل المعهد )ق/هك( مردود الحبوب معدالت مقارنة :مكرر 54جدول ال

 شعير
  24/21معدل

 قمح لين
  24/21معدل

 قمح صلب
   24/21معدل

 نتائج االستقصاء معدل  22,9 21,0 16,0
 شبه الرطب

 االستبيان 36,1 36,7 25,8
 نتائج االستقصاء معدل  19,5 18,2 13,0

 شبه جاف علوي
 االستبيان 25,3 17,8 18,7

 نتائج االستقصاء معدل  13,0 15,7 9,9
 شبه جاف متوسط

 االستبيان 17,5 14,3 17,0
 نتائج االستقصاء معدل  10,4 13,5 6,5

 شبه جاف سفلي
 االستبيان 12,0 15,6 19,0

 

 اإلنتاج ةكلف .9.5.5

 الزراعات إنتاج كلفة جعةبمرا 2157في ديسمبر والهياكل المهنية واالستثماراتاإلدارة العامة للتمويل قامت 

 وزارة الفالحة واب موقع على ونشرها ةيومهن فنية إدارات من المعنية األطراف جميع الكبرى، بمشاركة

 ا العملذالجدول الموالي يلخص نتائج ه .للفالحة الوطني المرصد وموقع البحري والصيد المائية والموارد

 .انمع نتائج االستبي ومقارنته

نتائج  مع اإلدارة العامة للتمويل واالستثمارات والهياكل المهنيةالصادرة عن  المتغيرة اإلنتاج كلفة مقارنة: 46 الجدول 

 د/هك() االستبيان

  مروي مطري

 رطب وشبه رطب جاف شبه
نتائج 

 االستبيان
 *رسميةنتائج 

 

 

نتائج 
 االستبيان

 *نتائج رسمية
نتائج 

 االستبيان
 الزراعة *نتائج رسمية

.191/231 .191,41 .314/.122  .349,11 .291 .211,41 
حبوب )قم  صلب 

 (ولين
 شعير  221. 411,2 244 211 299
 األعالف الشوية   211 422 211 134

 األعالف الصيفية 21..     
 فول     231,1 2.2

 فول مصري     291,1 911

 حمص     439 .11.
 جلبانة     112. 232
 سلجم     421 213

 لفت سكري 1191,31 1112    

 1021اإلدارة العامة للتمويل واالستثمارات والهياكل المهنية ديسمبر *

 

طالع مما يعطي نتائج االستمتقاربة أن كلفة اإلنتاج  مقارنة بين النتائج من كال المصدرينالوتظهر 

 .المزيد من المصداقية
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لب في باجة الشمالية ومنزل تميم بالنسبة للقمح الص كلفةالتبين ان مقارنة كلفة اإلنتاج بين الجهات 

، تعادل الكلفة البياني التالي ميظهر الرس انسبيا مرتفعة. بالنسبة الى اللفت السكري كلفة اإلنتاج، كم

لتالي البياني ا م. ويظهر الرسوالهياكل المهنية واالستثماراتاإلدارة العامة للتمويل المقدرة من طرف 

في  .بتكاليف منخفضة للهكتار الواحد، أقل بكثير من المتوسط ان مزارعي منصة السرس يتميزون

منزل تميم بارتفاعها النسبي مقارنة بالتكاليف المتوسطة لكل هكتار من بقية  ةالمقابل، تتميز منطق

 المنصات.

 

 

 المزرعة مستوى على الفعلي واألداءالمعهد  نتائج بين االختالفات. 1.2

 المقارنة على مستوى المردود .0.4.5

بمنصات االبتكار واألداء الفعلي على مستوى المستغالت الفالحية المعهد يهدف قياس االختالف بين نتائج 

إلى تقييم أثر عدم التقييد بالحزمة الفنية المنصوح بها من طرف المعهد الوطني للزراعات الكبرى على 

لزراعات. وترتبط هذه المردودية أساسا بمستوى المردود الذي تحققه مستوى المردودية االقتصادية لهذه ا

 مختلف الزراعات بمناطق تدخل المعهد.  

لبعض الزراعات األساسية على غرار  جدوىوقد قام المعهد الوطني للزراعات الكبرى ب نجاز دراسات 

 2153-2153تدة بين للفترة الممبالنسبة القم  الصلب والفول المصري واألعالف واللفت السكري 

وذلك ببعض منصات االبتكار ونقل التكنولوجيا التي تم اختيارها حسب المناطق  2157-2156و

ضعية المتعلق بتحديد الو ستبياناالالبيومناخية. ومن خالل دراسة نتائج هذه الدراسات ومقارنتها بنتائج 

 المرجعية لمناطق إنتاج الزراعات الكبرى يمكن استنتاج ما يلي:
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 :القمح الصلب 

ق/هك  62لقد بينت هذه الدراسات أن معدل مردود زراعة القم  الصلب بالنسبة للنظام المروي قد بلغ 

ق/هك بمنصة الشبيكة. وتبرز مقارنة هذه النتائج مع األداء الفعلي للمستغالت  15بمنصة الكدية مقابل 

ق/هك.  37يث لم يتجاوز مستوى المردود بها الفالحية بهذه المناطق فارقا هاما بالنسبة لمنطقة بوسالم ح

ق/هك ما تم تحقيقه على  31أما بالنسبة لمنطقة الشبيكة فقد قاربت النتائج المحققة والتي بلغت حوالي 

على مستوى  ال تظهر تباينا واضحا استبيانمستوى التجارب التطبيقية بالمنصة. ويجدر التذكير بان نتائج 

أعاله( وبالتالي ال يمكن ارجاع  21ين منطقتي الشبيكة وبوسالم )أنظر الجدول التحكم في الحزمة الفنية ب

الفارق المسجل بالنسبة لمنطقة بوسالم إلى عدم التحكم في الحزمة الفنية من طرف المستغلين بهذه المنطقة. 

بوسالم يتم  ةونتيجة لذلك يصب  تسيير عملية الري العامل األهم في تحديد مستوى المردود. فبالنسبة لمنطق

الري التكميلي حسب أهمية األمطار خالل الموسم في حين يتم االعتماد كليا على الري في اعتماد طريقة 

م اظ. كما أن مصدر مياه الري بالنسبة لمنطقة الشبيكة هي اآلبار الفردية في حين يعتمد نمنطقة الشبيكة

اإلشارة إلى أن الصعوبات التي شهدتها منطقة  الري ببوسالم أساسا على مجامع التنمية الفالحية.  وتجدر

 هام على مستوى المردود. أثرن لها اكخيرة على مستوى توفير مياه الري بوسالم خالل السنوات األ

من  الرطبة شبهبينت نتائج الدراسة تمكن المستغالت الفالحية بالمناطق أما بالنسبة للنظام المطري فقد 

ردود حيث بلغ مستوى المحقول المشاهدة اوزت ما تم تحقيقه على مستوى تحقيق مستويات مردود عالية تج

ق/هك تم تحقيقها في حقول التجارب بالمنصة. أما بالنسبة  35ق/هك مقابل  36بمنطقة القناديل حوالي 

ق/هك بمنطقتي  51فقد كانت النتائج دون المأمول حيث بلغ مستوى المردود حوالي  شبه الجافةللمناطق 

ق/هك على التوالي بمنصتي التجارب بهاتين المنطقتين.  33ق/هك و 35مري وواد مليز مقابل برج العا

للعوامل المناخية على مستويات مردود زراعة  ويظهر تباين النتائج المحققة حسب المناطق التأثير الهام

ي الفوارق هام ف القم  الصلب بالنسبة للنظام المطري. ورغم ذلك فيبقى للتحكم في الحزمة الفنية تأثير

 ستبياناالمسجلة بين نتائج التجارب واألداء الفعلي للمستغالت. ويتبين ذلك أساسا من خالل معاينة نتائج 

حول الحزمة الفنية للحبوب والذي يظهر أن مستغلي منطقة القناديل من والية باجة هم األكثر تحكما في 

الئمة لمنطقتهم والقيام بعمليات التسميد حسب مراحل يتعلق باختيار البذور الم مايفالحزمة الفنية خاصة 

 نمو النبتة.

ف ن اإلنتاجية المعلنة من قبل المزارعين الذين تم استطالع ورائهم أقل من النتائج المسجلة في  عام،بشكل و

 . نقل التكنولوجيا للمعهدمنصات 

صات في التجارب التي أجريت في منبمستويات اإلنتاجية المحققة  ستبياني نتائج اإلمواليقارن الجدول ال

 مدى السنوات الماضية.المختلفة على  نقل التكنولوجيا للمعهد
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 لمردود الحبوبالمشاهدة  حقول جئنتامقارنة نتائج االستبيان مع : 47الجدول 

 االستبياننتائج  الزراعة
 نتائج المعهد حسب المواسم

9102/9105 9105/9104 9104/9102 9102/9102 

قمح صلب 

 مروي

 ري تكميلي -ق/هك بو سالم 52 -

 املكري -/ق/هك شبيكة52,2 -

 ق/هك كدية 22 -

 ق/هك شبيكة 40 -

الجاف  .ق/هك المرجى )ش 21 -

 العلوي(

جاف علوي( ري  .ق/هك المرجى )ش 45,2 -

 تكميلي

 ق/هك المرجى )ش .جاف علوي( ري تكميلي 42,22 -

 الشبيكة  الري الكامل ق/هك   29,54 -

قمح صلب 

 مطري

 رطب()ش.  ق/هك القناديل 22,9 -

 جاف ش.)العامري ق/هك برخ  02,0 -

 (ع

 (م جاف ق/هك واد مليز)ش. 02,4 -

 )ش. رطب(ق/هك متلين  24,2 -

 (ع )ش. جافق/هك بو سالم  92,4 -

 (م )ش. جافق/هك بو رويس  01,5 -

 (م )ش. جافق/هك منزل تميم  21.2 -

 (م )ش. جافق/هك الفحص  04,4 -

 (يسفل )ش. جافق/هك السرس  09 -

 )ش. رطبة( ق/هك القناديل 20 -

 جاف( ش.)العامري ق/هك برخ  50 -

 جاف( ق/هك واد مليز)ش. 22 -

الجاف  .ق/هك حكيم )ش 92 -

 العلوي(

 

 (الجاف العلوي .ش)حكيم ق/هك  29 -

 
 .رطب( .القناديل )ش ق/هك 24,2 -

 
 الجاف العلوي( .ش) مثلين هكق/ 47 -

  الرطب(  .متلين )ش ق/هك 54,45 -

 الرطب(  . ديل )شالقنا ق/هك 22.52 -

 الجاف( .)ش حكيم الجنوبية ق/هك 02.22 -

 (الجاف .سيدي بورويس )ش ق/هك 2.22 -

قمح لين 

 مروي
-  -  

 .ق/هك المرجى )ش 22,4 -

 الجاف العلوي(
 جاف علوي( ري تكميلي  .ق/هك المرجى )ش 22,05 -  -

قمح لين 

 مطري

 (الشماليةباجة ق/هك ) 5 -

 (منزل بورقيبةق/هك ) 34,7 -

 (سالمبوق/هك ) 22,7 -

 (برج العامريق/هك ) 17,4 -

 (واد مليزق/هك ) 14,5 -

 (بورويسق/هك ) 10,2 -

 (الفحصق/هك ) 14,8 -

 (السرسق/هك ) 11,9 -

-  

الجاف  .حكيم )ش ق/هك 92,9 -

 العلوي(

 

 حكيم )شبه الجاف العلوي( ق/هك 90,9 -

 .رطب( .القناديل )ش ق/هك  22,2 -

 جاف علوي( .ق/هك المرجى )ش 20,2 -

 جاف العلوي(ال .ش)مثلين  ق/هك 57 -

 الرطب(  .ق/هك متلين )ش 21,40 -

 الرطب( .)ش القناديل ق/هك 22.21 -

  الجاف( .شالجنوبية )حكيم  ق/هك 00,05 -

 الجاف( .سيدي بورويس )ش ق/هك 05,19 -

 شعير

 (الشماليةباجة ق/هك ) 292. -

 (منزل بورقيبةق/هك ) 28,8 -

 (بوسالمق/هك ) 23,6 -

 (برج العامريق/هك ) 17,6 -

 (د مليزواق/هك ) 19,0 -

 (بورويسق/هك ) 12,8 -

 (منزل تميمق/هك ) 25,1 -

 (الفحصق/هك ) 18,0 -

 (السرسق/هك ) 11,8 -

-  

الجاف  .ق/هك حكيم )ش 92,9 -

 العلوي(

 
 الجاف العلوي( .حكيم )ش .ق/هك 51,5 -

 الجاف(  .حكيم الجنوبية )ش ق/هك 92,22 -

 الجاف( .سيدي بورويس )ش ق/هك 05,02 -
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  :الفول المصرى 

ق/هك بمنصتي القناديل  51بمنصات التجارب أن مستوى المردود يتراوح بين ول المشاهدة حقبينت نتائج 

ق/هك بمنصة حكيم. أما على مستوى األداء الفعلي بالمستغالت فقد بينت نتائج  51ووبرج العامري 

تها لأن مستويات المردود المسجلة لم ترتقي إلى المستوى المطلوب بالنسبة للمناطق التي شم ستبياناال

ق/هك ببرج العمري  2ق/هك في منطقة القناديل مقابل  53البحوث التطبيقية، حيث بلغ المردود حوالي 

المناطق األخرى من تحقيق مستويات مردود  ق/هك بوادي مليز. غير أنه يمكن مالحظة تمكن بعض 55و

رة لمصري خالل الفت. فقد فاق مردود الفول االمنصاتمرتفعة تفوق أحيانا ما تم تسجيله على مستوى 

 ق/هك بمنطقة منزل بورقيبة.  51ق/هك في منطقتي الفحص ومنزل تميم ليصل إلى حوالي  56المرجعية 

وقد أثر تباين مستويات المردود بين المناطق على مستويات المردودية االقتصادية التي تراوحت خالل 

 711قه في منصات التجارب )حوالي بين تحقيق فائدة صافية مضاهية لما تم تحقي 2157-2156الموسم 

 .(د/هك

 أقل من النتائج المسجلة فيإستجوابهم ف ن اإلنتاجية المعلنة من قبل المزارعين الذين تم  عام،بشكل و

 . نقل التكنولوجيا للمعهدمنصات 

فول لى الع بمستويات اإلنتاجية المحققة في التجارب التي أجريت ستبياني نتائج اإلمواليقارن الجدول ال

 المختلفة على مدى السنوات الثالث الماضية. نقل التكنولوجيا للمعهدفي منصات  والحمصالمصري 

 

 الحمص 

ل المعلنة من قبكل نتائج التجارب المتعلقة بمردودية الحمص أفضت الى مردودية أفضل من المردودية 

لم تتجاوز  بورويس التينصة ما عدى نتائج م هك(ق/ 55,3في واد مليز )إستجوابهم المزارعين الذين تم 

 ق/هك كما يبين الجدول الموالي. 1,6فيها المردودية 

 

 لمردود البقولحقول المشاهدة  مقارنة نتائج االستبيان مع نتائج :48الجدول 

 (0االستبيان ) مناطق التدخل

 نتائج المعهد حسب المواسم
( 0/9فارق )

)%( 9102/9105 9105/9104 9104/9102 9102/9102 
 5معدل 

 (9مواسم )

 )ق/هك(  الفول المصرى

 %46 19,5 20 90,22 90,4 15 02,5 باجة الشمالية )القناديل(

 %97 16,7 05,2 90,22 04,4 04 2,4 برج العامري

 %132 26,2   22,5 02 00,2 وادي مليز )حكيم(

 %206 30,6 05 52,95   01 بورويس

 %108 19,6 02,22 99,2 22-92  2,5 بو سالم )الكدية(

       02,2 الفحص

 %21 19,9 09 92,2 91  02,4 )تاكلسة(-منزل تميم

 %27 23,7  92,22   02,2 منزل بورقيبة
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 (0االستبيان ) مناطق التدخل

 نتائج المعهد حسب المواسم
( 0/9فارق )

)%( 9102/9105 9105/9104 9104/9102 9102/9102 
 5معدل 

 (9مواسم )

 حمص )ق/هك(

  23,3 22  02,4   اجة الشمالية )القناديل(ب

  23,0 92     برج العامري

 %47 16,7 02  04 02 00,2 وادي مليز )حكيم(

  9,6 2,2     بورويس

بو سالم )الكدية 

 والمرجى(
   02,22  16,7  

  13,0 02     )تاكلسة(-منزل تميم

 

 :اللفت السكري 

المعهد الوطني للزراعات الكبرى نجاعة زراعة اللفت السكري وقدرتها أثبتت نتائج الدراسة التي قام بها 

طن/هك. كما قدرت مرابي  اللفت السكري بالهكتار  71على تحقيق مردودية هامة عند تجاوز معدل مردود 

 17ق/هك للقم  الصلب مقابل  11الصلب باعتبار مستويات مردود تقدر بـ مرة ونصف مرابي  القم  ب

تض  تمكن مستغلي اللفت السكري من تجاوز إ ستبياناالومن خالل دراسة نتائج  لسكري.فت الطن/هك لل

طن/هك وهو ما مكن من  77,5طن/هك حيث بلغ معدل المردود خالل الفترة المرجعية  71معدل مردود 

د/هك بالنسبة للقم   2311 مقابل 2157-2156د/هك بالنسبة لموسم  2611تحقيق مردودية هامة تجاوزت 

 صلب.ال
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 المقارنة على مستوى الحزمة الفنية .9.4.5

المزارعين الذين شملهم االستطالع وجود فجوة بين التوصيات الفنية والممارسة على أرض  جاباتاتظهر 

ور ديمثل كذلك  .الفالحي إلحاطة المزارعين اإلرشاد خاليابذل جهد كبير من قبل  وهذا يتطلبالواقع. 

 .لميداناإلثبات فوائد التقنيات واألساليب المقترحة على  احيوي اأمرهد نقل التكنولوجيا للمعمنصات 

 ستوىم فياال أنه هي نتيجة للتجربة الميدانية.  الوطني للزراعات الكبرى المعهد المقترحة منالمعايير 

الظروف المناخية  مثل يضطر المزارعون إلى عدم اتباع التوصيات لعدة أسباب العملية،الممارسة 

يلي نقدم ردود المزارعين على السلوكيات المختلفة  مايفوف المالية والمستوى الفني للمزارعين. الظرو

 .المنتجات الزراعية بمختلفالمتعلقة 

ل رسم بياني . يرتبط كالمعنية يشير الخط األحمر األفقي إلى المعدل المثالي للتطبيق على العملية الزراعية

بين الرسم البياني لكل منطقة )منصة( معدل التزام المزارعين . يمعينة بنشاط زراعي وتوصية فنية

 بتوصيات المعهد.

 المقارنة على مستوى الحزمة الفنية للحبوب. 1.1.1.2

أحسن  في % 71ال تتجاوز للحبوب  نسبة الفالحين الذين يقومون بحرث األرض مباشرة بعد الحصاد
ما ك العامري والفحص وبرج وبوسالم ومنزل تميم المنصات ذات النسب المنخفضة هي واد مليز الحاالت.

 يبين الرسم البياني الموالي.
 

 

 

توصيات الفنية لل المستوى األمثل قريبة من بالبذر للحبوالذين يحرثون األرض مباشرة قبل الفالحين نسبة 
ومنزل  يتتطلب تدخل لتحسين النسبة هي الفحص وبرج العامر يالت المناطقأن الموالي كما يبين الرسم 

 بورقيبة ومنزل تميم.
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 511تناهز  ويةالمر)للقم ( والمراقبة )للشعير( في المناطق  يستعملون البذور الممتازةنسبة الفالحين الذين 

 تفوت الأربع منصات )برج العامري وبورويس والسرس والفحص( بالمئة. أما بالنسبة للحبوب المطرية 

 ئة.بالم 61)للقم ( والمراقبة )للشعير(  البذور الممتازةن نسبة الفالحين الذين يستعملو مفيه

 

 

 

 

 

 

 

يلة بالنسبة ضئ حسب الخصائص المناخية لمناطق تواجدهم الحبوب صنافأنسبة الفالحين الذين يستعملون 

ل ي للعم. هذا من شأنه ان يحث خاليا اإلرشاد الفالحوالفحص والسرس وبرج العامري لفالحي بورويس

 المنصات على تالفى الوضع. همزارعي هاتعلى تحفيز 
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النظام المروي النظام المطري

سبة للشعيرنسبة الفالحين الذين يستعملون البذور الممتازة للقمح و المراقبة بالن



 –تقرير نهائي  - دراسة تشخيص مناطق تدخل المعهد الوطني للزراعات الكبرى

 

 2102ديسمبر  ~ 72 ~ 

ية جيدة نسبيا ما عدى في منصتي باجة الشمال تعتبري السطرنسبة الفالحين الذين يستعملون الة البذر 

غير أن مزارعي الحبوب في  واسع،من المؤكد أن ميكنة عملية البذر منتشرة على نطاق و .ومنزل تميم

 سطري.ت أخرى ال ُتصنَّف على أنها بذر هاتين المنطقتين قد يستخدمون تقنيا

 

 

 

في أربع منصات  ةضعيف البذورنسبة الفالحين الذين يأخذون بعين اإلعتبار الكثافة المستهدفة لتحديد كمية 

من المهم جدا تقدير كمية البذور المزروعة حسب ورقيبة(. والسرس ومنزل بو وبرج العمري)منزل تميم 

لقدرة اإلنتاجية للتربة والظروف المناخية للمنطقة. يعتمد المزارعون عادة الكثافة المرغوبة لمراعاة ا

الكثافات المناسبة التي يشيع استخدامها من قبل معظم المزارعين ويوصي بها العاملون في مجال اإلرشاد 

 الزراعي.

 

 

ل التربة لتوفير تحليضعيفة جدا.  األسمدةنسبة الفالحين الذين يعتمدون نتائج تحليل التربة لتحديد كميات 

العناصر المفقودة مهم جدا من الناحية الفسيولوجية واالقتصادية. التكلفة العالية لألسمدة ال تسم  ب هدارها. 

 ج.وإضافة إلى ذلك تعيق األسمدة نمو الحبوب وتزيد تكاليف اإلنتاج والقدرة التنافسية للمنت
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ن اته النسبة مقبولة في النظام المروي ايه :أقساطى ثالثة نسبة الفالحين الذين يقدمون السماد األزوتي عل

يمكن اعتبار هذا السلوك لمزارعي الحبوب . اال ان الحالة دون ذلك في النظام المطري. %21تتجاوز 

خدمات و معهد الوطني للزراعات الكبرىللسيكون واحدا من االهتمامات الرئيسية  هسلبي للغاية وتصحيح

 المعنية.اإلرشاد في المناطق 

 

 

يبين الرسم  كمااالستبيان  نتائج الضارة:نسبة الفالحين الذين يعتمدون الطرق الكيمائية لمقاومة األعشاب 

المزارعين يقومون بمقاومة األعشاب الضارة  معظمهذا العنصر إيجابي حيث أن  اعتبارتمكن من  الموالي

 ئيا. اكيمي
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ن أن يمك هذا المؤشر ضعيف نسبيا. :الفطريةاألمراض  قاومةنسبة الفالحين الذين يقومون بالمداواة لم

 هذه التأثيراتضد  االعالج المنهجي ضمان لذلك يمثل تكون اإلصابة بالفطريات ضارة ومدمرة للغاية.

 من خالل تدخالت المعهد والخدمات اإلرشادية. العناية الالزمة. يستحق معدل التبني المنخفض المحتملة

 الى منصة الشبيكة والفحص ومنزل تميم.بة وكذلك الشأن بالنس

 

 

 

 

 

 

 

 م جدامحتشلتزام بهذه الممارسة إلا إن :(نسبة الفالحين الذين يقومون بالمداواة لمقاومة الحشرات )الحبوب

أثناء كل  لفالحا يتكبدهاالزائدة التي  بالتكلفةفي حاالت معينة  تفسيرهويمكن الرسم الموالي  ذلك كما يبين

فالحي كل المنصات في حاجة  لمزايا هذه الممارسة في حالة اإلصابة بالحشرات. كهإدرا عدم أوعملية رش 

 الممارسة.  هالى التحسيس لرفع نسبة المنخرطين في هات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عالفالمقارنة على مستوى الحزمة الفنية لأل. 1.1.1.2

في منزل  تكون منعدمة ما عدى دتكا البذرنسبة الفالحين الذين يقومون بحراثة عميقة قبل بالنسبة لألعالف 

لتنمية  روريض لتوصيات الفنيةه الممارسات غير المطابقة لتشمة في بوسالم. تصحيح هذتميم او بنسبة مح

 إنتاج األعالف في كل المنصات.
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النظام المروي النظام المطري

نسبة الفالحين الذين يقومون بالمداواة لمقاومةاألمراض الفطرية
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النظام المروي النظام المطري

(الحبوب)نسبة الفالحين الذين يقومون بالمداواة لمقاومة الحشرات 
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ما يبين الرسم كإجماليا  ةمرضي البذرمعاودتين قبل بنسبة الفالحين الذين يقومون إن فخالفا للمؤشر السابق، 

 منزل تميم التي ال تساهم في كل األحوال بقسط كبير في اإلنتاج الوطني. ىما عد الموالي

 

 

 

 

 

 

 

 

ممارسة ه ال. هذومنزل تميمتكاد تكون منعدمة في باجة  السطري لة البذرآنسبة الفالحين الذين يستعملون إن 

كثيف ت في المحطات األخرى. على هذه التقنية ينالمزارع إقبالال تتوافق مع التوصيات الفنية الشائعة و

 وجدت. نلمعرفة أسباب العزوف يمكن من إزاحة الصعوبات إ المعهد الوطني للزراعات الكبرىتدخالت 
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(األعالف)نسبة الفالحين الذين يقومون بحراثة عميقة قبل البذر
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(أعالف)نسبة الفالحين الذين يقومون بمعاودتين قبل البذر
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على وعيهم بأهمية  يانسب تدل الكثافة المستهدفة لتحديد كمية البذور االعتبارنسبة الفالحين الذين يأخذون بعين 

منزل وتظهر ضعف هذه النسبة في برج العامري  نتائج االستبيانالف وتأثيرها على المردودية. كثافة األع

 ه تدخالت المعهد المستقبلية.يوجتهذا من شأنه و .)أنضر الرسم البياني الموالي( وبوسالم تميم

 

 

 

لم  الحبوب،ال في حالة هو الح اكم .األسمدةنسبة الفالحين الذين يعتمدون نتائج تحليل التربة لتحديد كميات 

م عميلت بيرك من قبل المزارعين. يجب بذل جهد األسمدةونوعية  تحاليل التربة لتحديد كميات إعتماديتم بعد 

 أولوية في خطة عمل المعهد. هذه التوصية واعتبار هذه الممارسة

 

 

جب لفت لكن ي لحاالت.مرضية في أغلب ا نسبة الفالحين الذين يقدمون السماد األزوتي على أقساطتعتبر 

 وبرج العامري.والشبيكة ر الى مزارعي باجة الشمالية النظ
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كيمائية لمقاومة الفالحين الذين يعتمدون الطرق الأن نسبة تبين المقدمة في الرسم البياني التالي اإلستبيان نتائج 

ال يميل  ،ةعام وبصفة الشمالية.ضعيفة في مجمل المنصات ما عدى منزل بورقيبة وباجة  األعشاب

 اإلعتقاداألعالف كثيًرا. هذا  مردودتؤثر على  التي حسب رأيهم الالمزارعون إلى إزالة األعشاب الضارة 

 .المعهد براتجين على المزارعواطالع  النتائجالتعريف بتصحيح من خالل اليحتاج إلى و خاطئ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

جنب لت االلجوء اليها اضطرار ل العلف ويعتبرونال يولي المزارعون اهتماًما كبيًرا لمحاصي عام،بشكل 

يحرم المزارع من مصدر للدخل بأهمية الحبوب.  لألمورالخاطئ  الزراعة األحادية من الحبوب. هذا التصور

التحول نحو المزيد من تكامل األعالف مع الحبوب دفع اإلرشاد والمعهد ل خاليايجب بذل جهد كبير من قبل 

مراض لمقاومة األ ةالفالحين الذين يقومون بالمداوانسبة  فلرسم البياني يظهر ضعا بنسبة أكثر توازناً.

 وذلك لألسباب السالف ذكرها. الفطرية
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(أعالف)نسبة الفالحين الذين يعتمدون الطرق الكيمائية لمقاومة األعشاب
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كما هو موضح في الرسم  ،ستبياناإل نتائج دتؤك .الحشراتلمقاومة  ةنسبة الفالحين الذين يقومون بالمداوا

و نشاط ثانوي بشكل عام وال يستحق الكثير من اإلنفاق. وجهة نظر المزارعين بأن العلف ه التالي،البياني 

 بذل جهد إلعطاء المحاصيل العلفية االهتمام الذي تستحقه. المسألة يستدعي لهذهالخاطئ  هذا التصور

 

 

 

 المقارنة على مستوى الحزمة الفنية للبقول. 2.1.1.2

من المزارعين  % 71و الفحص من المزارعين في منطقة % 511الحرث بعد الحصاد هو ممارسة نفذها 

جيع فإن اعتماد هذه الممارسة يستحق التش المناطق،. وبالنسبة لبقية المروية بوسالمو المطرية في مناطق باجة

 اإلرشاد. خاليامن جانب 
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جميع المزارعين في جميع المناطق  اتقريب .البذرقبل  رةنسبة الفالحين الذين يقومون بحراثة األرض مباش

من هاته  %511وصول إلى معدل لللمساعدتهم  الفحصذه الممارسة. يجب إيالء االهتمام لمزارع تعتمد ه

 الممارسة.

 

 

الممارسة معتمدة بشكل جيد نسبيا من قبل غالبية  ههذ .السطريلة البذر آنسبة الفالحين الذين يستعملون 

 .ليةباجة الشمابالنسبة ل كذلكوهذا المجال  ضعيفة فيتزال النسبة ال منزل تميم  فيالمزارعين. فقط 
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بيا تدل على وعيهم نس لالبقو بذورالكثافة المستهدفة لتحديد كمية االعتبار نسبة الفالحين الذين يأخذون بعين 

وتأثيرها على المردودية. نتائج االستبيان تظهر ضعف هذه النسبة في منزل تميم وبرج  الزراعةبأهمية كثافة 

 لبياني الموالي(.العامري )أنضر الرسم ا

 

 

المزارعون  قومأن ي من النادر :األسمدةالذين يعتمدون نتائج تحليل التربة لتحديد كميات  البقول نسبة فالحين

. هذه النتيجة كما يبينها الرسم البياني الموالي تكاد تكون األسمدة كمياتبتحليل تربتهم التخاذ قرار بشأن 

منصات يجب ان تلعب دورا هاما في حث المزارعين على القيام بتحليل وكل المناطق. ال عامة لكل الزراعات

 التربة.

 

الفالحين الذين يقومون بالمداواة لمقاومة األعشاب  نسبةفأن وبورويس بصرف النظر عن مزارعي الفحص 

 .للبقول تبقى نسبيا جيدة كما يبين الرسم البياني الموالي
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المئوية  ةالنسب .نسبياضعيفة  بقوللل اة لمقاومة األمراض الفطريةنسبة الفالحين الذين يقومون بالمداو

 ةل ضعيفزاتال و في مناطق بورويس والفحص وواد مليز تقريبامنعدمة  مداواتللمزارعين الذين يقومون بال

 كما يظهره الرسم البياني الموالي. الشمالية ةجاجدا في بوسالم وبرج العمري وب

 

 

 لب المنصات.في أغ هاتتميز بضعف بقولفي زراعة ال ومون بالمداواة لمقاومة الحشراتنسبة الفالحين الذين يق

بو و تقريبا في مناطق بورويس والفحص وواد مليز منعدمة مداواةالنسبة المئوية للمزارعين الذين يقومون بال

 سالم وباجة الشمالية.

 

 

 عيةراعات الصناالمقارنة على مستوى الحزمة الفنية للز .2.1.1.2

نسبة هذه  .صناعيةالزراعات بالنسبة للنسبة الفالحين الذين يقومون بحراثة األرض مباشرة بعد الحصاد 

يبين الرسم البياني التالي معدالت المحطات  .تميم ومنزل بورقيبة لزنوادي مليز وم منصاتفي  منعدمة

 األخرى.
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 ألمثلالمستوى ا قريبة من راعات الصناعيةزالبذر للالذين يحرثون األرض مباشرة قبل  المزارعيننسبة 

بة ومنزل تتطلب تدخل لتحسين النسبة هي منزل بورقي يللتوصيات الفنية كما يبين الرسم الموالي. المناطق الت

 تميم.

 

 

 مثلالمستوى األ صناعية قريبة منالزراعات في ال السطري نسبة الفالحين الذين يستعملون الة البذر

 تميم.و سالم ومنزل بتتطلب تدخل لتحسين النسبة هي  يما يبين الرسم الموالي. المناطق التللتوصيات الفنية ك
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 تدل :الصناعيةعات زراال يالبذور فنسبة الفالحين الذين يأخذون بعين األعتبار الكثافة المستهدفة لتحديد كمية 

ج وتأثيرها على المردودية. نتائ صناعيةالزراعات البأهمية كثافة  المزارعين على وعي نتائج االستقصاء

 وبوسالم )أنضر الرسم البياني الموالي(.  االستبيان تظهر ضعف هذه النسبة في منزل تميم

 

 

تكاد تكون  صناعيةالزراعات للنسبة الفالحين الذين يعتمدون نتائج تحليل التربة لتحديد كميات األسمدة 

. % 511 ناهزتفما في واد مليز ومنزل بورقيبة والفحص في منزل تميم وبوسالم وباجة الشمالية. أمنعدمة 

على وضع برنامج عمل لتدارك والعمل األسباب  لالتساؤل حو لىا ودعيهذا اإلختالف الكبير في النسب 

 عنية بعدم تحليل التربة.الوضع في المنصات الم

 
 

النسبة المئوية للمزارعين تبين  .ةصناعيال للزراعات أقساطنسبة الفالحين الذين يقدمون السماد األزوتي على 

 بوسالم. منصةمع التوصيات باستثناء  للغايةطابقة مت أقساطالذين يقدمون السماد على 
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ذه النسبة هبالنسبة للزراعات الصناعية.  نسبة الفالحين الذين يعتمدون الطرق الكيمائية لمقاومة األعشاب

 ثناء نسبة بوسالم ومنزل تميم.باست %511المئوية من المزارعين تقريبًا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

النسبة  هذه .الصناعيةبالنسبة للزراعات  لمقاومة األمراض الفطرية ةنسبة الفالحين الذين يقومون بالمداوا

 دل صفر بالمئة في أربع منصات كما يبين الرسم البياني الموالي. وتعاضعيفة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 عيفة.بالنسبة للزراعات الصناعية نسبيا ض مقاومة األمراض الفطريةل ةنسبة الفالحين الذين يقومون بالمداوا

زل تميم منو مناطق واد مليز في خمسةهي صفر تقريبا  ةمداواالنسبة المئوية للمزارعين الذين يقومون بال

 كما يظهره الرسم البياني الموالي. وبوسالم وباجةبورقيبة  ومنزل
 

 

 

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

بوسالم باجة الشمالية الفحص بوسالم منزل بورقيبة منزل تميم واد مليز

(زراعات صناعية)نسبة الفالحين الذين يعتمدون الطرق الكيمائية لمقاومة األعشاب

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

بوسالم باجة الشمالية الفحص بوسالم منزل بورقيبة منزل تميم واد مليز

(زراعات صناعية)نسبة الفالحين الذين يقومون بالمداوات لمقاومة األمراض الفطرية

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

بوسالم باجة الشمالية الفحص بوسالم منزل بورقيبة منزل تميم واد مليز

(زراعات صناعية)نسبة الفالحين الذين يقومون بالمداوات لمقاومة األمراض الفطرية



 –تقرير نهائي  - دراسة تشخيص مناطق تدخل المعهد الوطني للزراعات الكبرى

 

 2102ديسمبر  ~ 25 ~ 

 

 تكار الفني في تحسين اإلنتاج عند الفالحين ليات قيس مساهمة االبأ .3.2

 على متابعةيتطلب قياس مساهمة االبتكار في التنمية الزراعية وخاصة تحسين اإلنتاج الزراعي أدوات 

عملية االبتكار معقدة وتشمل العديد من الجهات الفاعلة على طول سالسل القيمة الزراعية.  مدى فترة طويلة.

 كبرىاعات الئمة للزرتحديد التقنيات األكثر مال مهمها، الذي من بين ات الكبرىالوطني للزراع للمعهدإن 

 .ر بالغ األهميةدو ،لحقلا فياالبتكارات  اختبارو

قابلة للتحقق بشكل موضوعي في بداية ألهداف هي وضع مؤشرات أداء  ئمةإن أدوات المراقبة األكثر مال

  ة المخطط لها.كل برنامج عمل لجميع النتائج المتوقعة لألنشط

النتيجة المستقبلية التي ينبغي الوصول إليها. فكل هدف منها ُيساهم في تحقيق جزء  حدداألهداف هي التي تُ 

ورغم أن بيان المهمة يجب أن يكون قصيراً، يجوز لألهداف أن تخوض بتفاصيل النتائج  .من بيان الرؤية

  .ل الموصوفة سابقاً خالل عملية تحديد خطوط األساسالتي ينبغي الوصول إليها استناداً إلى حلول العراقي

الجهات الفاعلة التي هي على دراية طرف من  ومحددةواقعية وينبغي كذلك أن تكون جميع األهداف 

  .ت صلة، وُمحددة بوقتأي أن تكون ُمحددة، وقابلة للقياس، وقابلة للتحقيق، وذا بالقطاع،

بغية تحديد نسبة إنجاز األهداف )مؤشرات أداء األهداف(. يجب أن تضع خارطة الطريق مؤشرات أداء 

وُتعتبر هذه المؤشرات بمثابة نقاط مرجعية ُتعّرف الشروط التي ُتحدد إنجاز هدف أو تنفيذ إجراء معين من 

 كمياً  للقياسأن تكون المؤشرات قابلة  بويج .النتائجعدمه. وبمعنى وخر، المؤشرات ُتبرهن على 

(indicateurs objectivement vérifiables)مما يستلزم أن تكون ُمؤيدة بوحدة قياس ، 

 

 لمعهد في المناطق المعنيةااستراتيجية تدخل . 1

تنبني استراتيجية تدخل المعهد الوطني للزراعات الكبرى في المناطق المعنية على تحديد مواطن القوة 

لل بهدف اتخاذ االجراءات الكفيلة بالحد بالنسبة لكل منطقة قصد العمل على تعزيزها ومعرفة مكامن الخ

 منها والعمل على تجاوزها. 

ونظرا الختالف الزراعات األساسية المعتمدة من منطقة إلى أخرى تختلف استراتيجية تدخل المعهد بالنسبة 

 وبالتالي وجب تحليل نقاط القوة والضعف بالنسبة والنظام الزراعي لكل منطقة حسب أهمية الزراعة المعنية

 .اعلى حدلكل منطقة 

 المشتركة وطرق معالجتها. نقاط القوة والضعف 1.1

وتجدر االشارة إلى وجود نقاط ضعف مشتركة بين جل المناطق وخاصة بالنسبة للنظام المطري وبالتالي 

التنصيص عليها تفاديا لتكرارها في الجداول المخصصة لكل منطقة. وتتمثل هذه النقاط يكون من المناسب 

 يلي:فيما 
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ضعف عمليات التداول الزراعي في جل المناطق والذي يتجلى في أهمية المساحات المخصصة  -

كل ل المكونةزراعة الرئيسية وهو ما ال يترك مجاال لتداول الزراعات بين مختلف قطع األرض لل

 .مستغلة

 ب:المتعلقة  الفنية الحزمة مؤشرات ضعف   -

o و الحصاد بعد األرض حراثة 

o و تحديد كميات األسمدةل التربة تحليل 

o و ةنمو النبت مراحل حسب األسمدة تقسيط 

o مقاومة األمراض والحشرات. 

 بالنسبة لكل الزراعات. األسمدةحليل التربة لتحديد كميات عملية ت عدم وعى الفالحين بأهمية -

 مستوى اإلحاطة الفنية على المزارعيندرجة رضى ضعف  -

 يجية تدخل قائمة على:ويتطلب تفادي هذه النقائص اعتماد استرات

سريع بالتوذلك من خالل تكثيف حقول التجارب وتنويع مواقعها  فالحينالقرب أكثر ما يمكن من ال -

ة في التنمويفي إطار المشاريع على إدراج حقول التجارب  والتشجيع ضافيةتركيز منصات افي 

 الجهات. 

مواقع من الفالحين في مختلف ال بر عددكاعتماد مبدأ التغيير الدوري لحقول التجارب لضمان استفادة أ -

 الموجودة بكل منطقة.

 احداث منصات جديدة -

اعتماد وسائل االتصال الحديثة واألكثر تداوال لنشر المعطيات والنصائح على غرار مواقع التواصل  -

 االجتماعي )احداث صفحة خاصة بكل منصة على مواقع التواصل(.

ت البشرية والمادية واللوجستية الالزمة للقيام بمهاهما باعتبار تمكين المنصات الموجودة من االمكانيا -

 من المعهد إلى المناطق البعيدة نسبيا. بالتنسيقالفنيين  رددصعوبة ت

إطالق حمالت تحليل التربة باعتبار ضعف هذا المؤشر بالنسبة لكل المناطق وعدم وعى الفالحين  -

 على مستويات المردود والكلفة.   بأهميته لتحديد كميات األسمدة وبالتالي تأثيره

 نمو.الالتركيز على توعية الفالحين بأهمية تقسيط عمليات تسميد الحبوب وفق مراحل  -

 واإلرشاد،برامج التكوين نية وتكثيف الزيارات الميدا -

 

 حسب مناطق التدخل ح. نقاط القوة والضعف وبرنامج العمل المقتر1.1

لذي يقترح اعتماده بالنسبة لكل منطقة فسيتم تفصيله في الجدول  أما بالنسبة ألهم نقاط برنامج العمل

التالي باالعتماد على دراسة نقاط الضعف والقوة بالنسبة لكل منطقة من المناطق المعنية بالدراسة.
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 القوة والضعف وبرنامج العمل المقترح حسب مناطق التدخل نقاط :52 الجدول

 العمل المقترح برنامج نقاط القوة نقاط الضعف المنطقة

عدم الوصول إلى المردود المرجو للحبوب  - بوسالم
 المروية وخاصة فيما يتعلق بالشعير. 

مستويات مردود البقول أقل من المعدالت  -
الوطنية ومردودية اقتصادية ضعيفة مقارنة 

 ببقة المناطق.

مردود متوسط لزراعة القرط وبالتالي  -
 ضعف مردوديتها االقتصادية.

ات الحزمة الفنية المتعلقة ضعف جل مؤشر -
وهو ما يفسر  السلجم الزيتيبزراعة 

 المستوى الضعيف للمردود.

عالية لدرجة عدم رضا الفالحين عن  ةنسب -
مستوى االحاطة الفنية  المعهد علىتدخالت 

وحقول التجارب وتنظيم الدورات التكوينية 
 وااليام االعالمية.

نسبة عالية للفالحين الذين ال يتلقون  -
 اليات المعهد بالنسبة للنظام المروي.ارس

مردودية اقتصادية هامة بالنسبة للقم  الصلب  -
 في النظامين المروي والمطري.

 فول المصريأهمية استراتيجية لزراعة ال -

مستويات مردود مرتفعة لزراعات السيالج  -
 واالعالف الخضراء.

أهمية استراتيجية لزراعة اللفت السكري على  -
ردود محترم لهذه المستوى الوطني وم

 الزراعة.

تطوير االتصال المباشر بالفالحين لتفسير عمليات التداول الزراعي  -
 والحزمة الفنية. 

 تعزيز قدرات الفالحين على احكام عمليات الري  -

التجارب بالنسبة للفول والفول  وحقولتكثيف الزيارات الميدانية  -
 المصري إلحكام الحزمة الفنية.

 واالعالف الخضراء لمردودها المرتفع. السيالج إبراز أهمية -

من خالل تكثيف  السلجم الزيتيالتعريف بالحزمة الفنية لزراعة  -
 الزيارات الميدانية للحقول.

تعزيز مكانة زراعة اللفت السكري من خالل تدعيم وعي الفالحين  -
 بمردوديتها.

تطوير عالقة الفالحين بمنصات االبتكار من خالل تعزيز االتصال  -
 ر وتنظيم لقاءات اعالمية معهم.المباش

باجة 
 الشمالية

ضعف المردودية االقتصادية لزراعة  -
 الرتفاع الكلفة المتغيرة مقارنة االشعير نظر

 بباقي المناطق.

غياب بعض زراعات البقول على غرار  -
والعدس وضعف المساحات  الجلبانة

المخصصة للفول والحمص رغم 
 مردوديتها

للقم  الصلب  هامة بالنسبةمستويات مردود  -
 والقم  اللين.

 مردودية اقتصادية محترمة لزراعة الحمص. -

دور هام لمنصة نقل التكنولوجيا في تحسين  -
 المردود والحزمة الفنية.

 دور هام لقطاع الزراعات الكبرى في التشغيل  -

اعة القم  من خالل تجاوز بعض النقائص على تعزيز األداء الجيد لزر -
 مستوى الحزمة الفنية. 

البقول على غرار الفول والحمص ألهميتها في التداول  أهميةهار ظإ -
 الزراعي باإلضافة لمردوديتها االقتصادية.

 الل اعتمادخمزيد احكام الحزمة الفنية لتحسين مردود القرط خاصة من  -
 تقنية البذر السطري.
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لبذر يستعملون اضعف نسبة الفالحين الذين  -
 السطري لزراعة االعالف.

منزل 
 قيبةبور

ضعف المردودية االقتصادية لزراعة  -
 القرط رغم المناخ شبه الرطب في المنطقة.

ارتفاع مؤشرات الحزمة الفنية مقارنة ببقية  -
 المناطق.

تنوع الزراعات ومستويات مردود مقبولة  -
 عموما بفضل الميزات البيومناخية للمنطقة.

ليل تح العمل على تطوير مؤشرات الحزمة الفنية المنخفضة على غرار -
 التربة لتحديد كميات األسمدة واختيار الزراعات األنسب.

غياب تام لزراعات البقول والزراعات  - السرس
زراعات الحبوب  علىالصناعية واقتصار 

والقرط مع ما يمثله ذلك من تأثير سلبي 
 على عمليات التداول الزراعي.

مستويات منخفضة لمردود الحبوب  -
 وبالتالي مردودية ضعيفة.

ف مساهمة الزراعات الكبرى في ضع -
 التشغيل.

مردود متميز لزراعة القرط ومردودية  -
 اقتصادية عالية.

 احداث منصة ابتكار ونقل التكنولوجيا بمنطقة السرس. -

التركيز على تدعيم استعمال البذور الممتازة وأصناف الحبوب المالئمة  -
 ك.للخصائص المنطقة باعتبار ضعف نسب الفالحين الذين يقومون بذ

منزل 
 تميم

ارتفاع كلفة االنتاج بالنسبة ألغلب  -
الزراعات مقارنة ببقية المناطق وبالكلفة 

 المرجعية.

نسب منخفضة لمستويات التحكم في  -
 الحزمة الفنية لجل الزراعات. 

مردودية اقتصادية ضعيفة لزراعة الفول  -
 المصري بسبب ارتفاع الكلفة المتغيرة.

ة لجل مستويات مردود مرتفعة بالنسب -
 الزراعات مقارنة ببقية المناطق.

مستوى ممتاز لمساهمة الزراعات الكبرى في  -
 .التشغيل

احداث منصة ابتكار ونقل تكنولوجيا بمنطقة منزل تميم تعويضا لمنصة  -
باعتبار أهمية المنطقة في مجال الزراعات الكبرى مقارنة ببقية  كلسةات

 مناطق الوطن القبلي.

 

 

ستفادة من تدخالت انخفاض نسب اال - الفحص
المنصة ونسب الرضا عن أداءها باعتبار 
أن أغلبية الفالحين ال علم لديهم بأنشطتها 

 وال يتلقون االرساليات.

استراتيجية لزراعة الشعير  وضع أهمية -
من المساحة الجملية في كل  %13)حوالي 
 المناطق(

اعطاء انطالقة جديدة للمنصة من خالل اختيار موقع مالئم والتعريف  -
 به بالتعاون مع مصال  االرشاد الفالحي بالمنطقة.
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ضعف مستويات المردود بالنسبة لجل  -
الزراعات باعتبار التأثر الشديد بالعوامل 
المناخية وبالتالي ضعف المردودية 

 االقتصادية.

ع في ضعف مستوي مساهمة القطا -
 التشغيل.

تطور هام لزراعة الفول المصري )حوالي  -

من المساحة الجملية لهذه الزراعة بكل  39%
المناطق( ومستوى مردود محترم مع مردودية 
اقتصادية مضاهية لمردودية القم  الصلب 

 بالمنطقة.

تدعيم الزراعات األقل تأثرا بعامل انتظام االمطار على غرار الشعير  -
من خالل تحديث الدراسات الفنية حول أصناف البذور ومواعيد البذر 

 والتسميد.

 

كلفة الري بالنسبة للزراعات  تفاعرا - الشبيكة

 المروية.

الحبوب واألعالف  على زراعتي االقتصار -
وبالتالي صعوبات على مستوى التداول 

 الزراعي.  

 ضعف مردود القرط. -

مردودية اقتصادية مقبولة للزراعات المتداولة  -
 رغم ارتفاع تكاليف الري.

 اطالعهم علىتوعية الفالحين بأهمية التحكم في كميات مياه الري و -
 الكميات الالزمة عن طريق االتصال 

ول ألهميتها في التداول الزراعي مع ما يمكن أن توفره من  -
المباشر نظرا لصعوبة االعتماد على تطبيقة الري )أغلبية اقتصاد

 الفالحين ال يجيدون استخدامها(

 في مياه الري. الحرص على ادراج زراعات البق -

لحبوب وبالتالي ضعف مردود زراعات ا - بورويس
مستوى منخفض للمردودية االقتصادية 

 لهذه الزراعات.

 مساهمة ضعيفة جدا في التشغيل. -

ارتفاع نسبة الفالحين الذين عبروا عن عدم  -
 رضاهم عن موقع المنصة.

مردودية اقتصادية عالية لزراعة القرط  -
 والبقول وخاصة الجلبانة.

مردودية على تدعيم زراعات األعالف والبقول لتوفر عنصر ال -
حساب زراعات الحبوب ذات المردودية الضعيفة باعتبار العوامل 

 المناخية غير المالئمة.

التركيز على تدعيم استعمال البذور الممتازة وأصناف الحبوب  -
المالئمة لخصائص المنطقة باعتبار ضعف نسب الفالحين الذين 

 يقومون بذلك.

ونقل التكنولوجيا  البحث عن موقع أكثر مالئمة لمنصة االبتكار -
 بالمنطقة.

برج 
 العامري

األغلبية الساحقة لفالحي المنطقة ال يتلقون  -
ارساليات المنصة وبالتالي ال يستفيدون من 
النصائ  المسداة وليست لديهم دراية 

 بتدخالت المنصة.

مردودية اقتصادية لزراعة الحمص رغم قلة  -
 المساحات المخصصة لها.

 نسبة مساهمة جيدة في التشغيل. -

 

تفعيل دور المنصة والتعريف بها لدى الفالحين من خالل تكثيف  -
 ا االعالمي.الزيارات الميدانية وتحسين دوره

العمل على مزيد تنويع الزراعات من خالل تكثيف زراعات الجلبانة  -
 . السلجم الزيتيوالفول والحمص وتجربة زراعة 
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مستويات مردود ضعيفة لزراعات الفول  -
المصري والقرط ما نتج عنه مؤشرات 

 .فائدة صافية سلبية

نقص على مستوى تنوع الزراعات )غياب  -
ول والجلبانة والزراعات زراعات الف

 .الصناعية

المنصة  ءدرجة عدم رضا عالية عن أدا - واد مليز
من الفالحين بالمنطقة غير  %41)حوالي 

راضين تماما عن مستوى االحاطة الفنية 
ا من تدخالت والزيارات الميدانية وغيره

 المنصة(.

مردود ضعيف لزراعات الفول المصري  -
 .السلجم الزيتيوالقرط و

-  

 إمكانات كبيرة للمزارعين لتكثيف المحاصيل  -

 

اعادة هيكلة المنصة وتفعيل دورها في تقديم الدعم لفالحي المنطقة  -
من خالل المبادرة باالتصال بالفالحين وتعريفهم بمختلف األنشطة 

 ر معهم عبر وسائل االتصال الحديثة.والتواصل المستم

العمل على تنويع الزراعات وخاصة على مستوى زراعات البقول  -
 والزراعات الصناعية.
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 0ملحق 

 درجة الرضا عن تدخالت المعهد الوطني للزراعات الكبرى
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 مالئمة موقع منصة نقل التكنولوجيا   المنطقة 
يمطرنظام   ال أعلم غير راض تماما غير راض متوسط الرضا راض راض تماما  

 %100 %0 %0 %0 %0 %0 منزل تميم
 %0 %1 %41 %36 %22 %1 السرس
 %0 %9 %48 %29 %12 %1 بورويس
 %44 %1 %27 %7 %18 %4 الفحص

 %61 %0 %0 %12 %21 %7 باجة الشمالية
 %87 %0 %2 %0 %3 %8 برج العامري
 %60 %0 %2 %0 %2 %37 منزل بورقيبة

 %0 %5 %0 %0 %0 %95 واد مليز
 %1 %0 %1 %0 %1 %97 بوسالم

 مالئمة موقع منصة نقل التكنولوجيا   نظام مروي 

 %12 %2 %12 %5 %62 %7 الشبيكة
 %25 %13 %2 %0 %4 %56 بوسالم

       

  
       

       

       

       

       

مطرينظام    اطة الفنية )الزيارات الميدانية( مستوى اإلح 
 ال أعلم غير راض تماما غير راض متوسط الرضا راض راض تماما  

 %0 %0 %6 %65 %29 %0 السرس
 %99 %0 %0 %1 %0 %0 منزل تميم

 %61 %0 %0 %17 %21 %1 باجة الشمالية
 %2 %0 %12 %64 %20 %1 بورويس

 %90 %0 %5 %0 %3 %2 برج العامري
 %89 %0 %3 %2 %5 %2 يبةمنزل بورق
 %0 %92 %6 %0 %0 %2 واد مليز
 %84 %0 %4 %9 %1 %2 الفحص
 %4 %49 %38 %3 %4 %3 بوسالم

 مستوى اإلحاطة الفنية )الزيارات الميدانية( نظام مروي 

 %45 %0 %5 %45 %5 %0 الشبيكة
 %27 %24 %22 %14 %6 %6 بوسالم

       

       

       

       

       

       

       

 ضبط الطرق والتقنيات الزراعية المالئمة المنطقة 

مطرينظام   ال أعلم غير راض تماما غير راض متوسط الرضا راض راض تماما  

 %0 %0 %7 %63 %30 %0 السرس
 %92 %0 %0 %0 %8 %0 برج العامري

 %100 %0 %0 %0 %0 %0 منزل تميم
 %2 %0 %12 %58 %27 %1 بورويس

 %61 %0 %0 %14 %24 %2 اجة الشماليةب
 %89 %0 %0 %2 %8 %2 منزل بورقيبة

 %0 %90 %6 %0 %2 %2 واد مليز
 %5 %48 %35 %5 %6 %2 بوسالم
 %84 %0 %4 %6 %4 %2 الفحص

 ضبط الطرق والتقنيات الزراعية المالئمة  نظام مروي

 %48 %0 %8 %15 %30 %0 الشبيكة
 %33 %18 %20 %12 %8 %8 بوسالم
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 القيام بالتجارب التطبيقية في الحقول المنطقة 

مطرينظام   ال أعلم غير راض تماما غير راض متوسط الرضا راض راض تماما  

 %99 %0 %0 %1 %0 %0 منزل تميم
 %0 %0 %8 %57 %34 %1 السرس

 %61 %0 %0 %15 %23 %1 باجة الشمالية
 %84 %0 %6 %9 %1 %1 الفحص

 %90 %0 %5 %0 %3 %2 ج العامريبر
 %87 %0 %3 %2 %6 %2 منزل بورقيبة

 %0 %92 %6 %0 %0 %2 واد مليز
 %4 %49 %38 %3 %5 %2 بوسالم

 %1 %0 %12 %54 %30 %2 بورويس

 القيام بالتجارب التطبيقية في الحقول نظام مروي

 %49 %0 %15 %36 %0 %0 الشبيكة
 %33 %20 %20 %8 %6 %12 بوسالم

       

       

       
       

       

       

 تنظيم الدورات التكوينية المنطقة 

مطري نظام  ال أعلم غير راض تماما غير راض متوسط الرضا راض راض تماما  

 %0 %0 %7 %54 %39 %0 السرس
 %90 %0 %5 %0 %5 %0 برج العامري

 %100 %0 %0 %0 %0 %0 منزل تميم
 %84 %1 %8 %6 %1 %1 الفحص
 %6 %48 %39 %3 %4 %1 بوسالم

 %63 %2 %32 %2 %1 %1 باجة الشمالية
 %3 %0 %13 %53 %29 %1 بورويس

 %90 %0 %3 %2 %2 %3 منزل بورقيبة
 %0 %90 %6 %0 %0 %3 واد مليز

 تنظيم الدورات التكوينية  نظام مروي

 %46 %0 %13 %36 %5 %0 الشبيكة
 %31 %20 %14 %12 %8 %14 بوسالم

       

       

       

       

       

       

 تنظيم االيام االعالمية  المنطقة 
مطرينظام   ال أعلم غير راض تماما غير راض متوسط الرضا راض راض تماما  

 %1 %0 %6 %57 %37 %0 السرس
 %100 %0 %0 %0 %0 %0 منزل تميم
 %63 %2 %27 %6 %2 %1 الشمالية
 %6 %0 %10 %58 %26 %1 بورويس
 %84 %0 %6 %6 %1 %1 الفحص

 %89 %0 %0 %0 %10 %2 برج العامري
 %87 %0 %0 %2 %10 %2 منزل بورقيبة

 %6 %48 %36 %4 %5 %2 بوسالم
 %0 %90 %6 %0 %0 %3 واد مليز

 تنظيم اااليام االعالمية نظام مروي

 %43 %0 %18 %33 %8 %0 الشبيكة
 %29 %18 %12 %12 %12 %16 بوسالم
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 اعداد ونشر الدعائم الفنية )مطويات اإلعالم، موقع الواب،...( المنطقة 
مطرينظام   ال أعلم غير راض تماما غير راض متوسط الرضا راض راض تماما  

 %1 %0 %6 %59 %34 %0 السرس
 %100 %0 %0 %0 %0 %0 منزل تميم
 %83 %6 %6 %5 %0 %1 الشمالية
 %7 %48 %36 %4 %5 %1 بوسالم

 %94 %0 %2 %0 %3 %2 برج العامري
 %87 %0 %9 %1 %1 %2 الفحص
 %6 %0 %11 %56 %26 %2 بورويس

 %89 %0 %0 %2 %6 %3 منزل بورقيبة
 %0 %90 %6 %0 %0 %3 واد مليز

...(اعداد ونشر الدعائم الفنية )مطويات اإلعالم، موقع الواب، نظام مروي  

 %97 %0 %3 %0 %0 %0 الشبيكة
 %47 %10 %16 %6 %6 %14 بوسالم

       

       

       
       

       

       

 اعداد ونشر البحوث المنطقة 

مطرينظام   ال أعلم غير راض تماما غير راض متوسط الرضا راض راض تماما  

 %1 %0 %6 %56 %36 %0 السرس
 %95 %0 %2 %0 %3 %0 برج العامري

 %8 %48 %36 %4 %5 %0 بوسالم
 %100 %0 %0 %0 %0 %0 منزل تميم
 %89 %2 %4 %4 %1 %1 الشمالية
 %89 %0 %7 %1 %1 %1 الفحص
 %0 %90 %6 %2 %0 %2 واد مليز
 %2 %0 %13 %57 %25 %2 بورويس

 %94 %0 %0 %2 %2 %3 منزل بورقيبة
 اعداد ونشر البحوث  نظام مروي

 %95 %0 %5 %0 %0 %0 الشبيكة
 %53 %10 %18 %4 %4 %10 بوسالم
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 جكلفة اإلنتا
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 )د/هك(كلفة اإلنتاج 

  

 قمح صلب نظام مطري قمح صلب نظام مروي

 المنطقة
معدل كل  بوسالم الشبيكة

 المناطق
 واد مليز تميم منزل منزل بورقيبة بوسالم بورويس برج العامري الفحص باجة الشمالية السرس

معدل كل 
 المناطق

 %100,0 %3,2 %5,8 %10,6 %16,1 %4,5 %5,9 %25,0 %24,1 %4,6 %100 %62 %38 لنسبةا

 

 114,0 95,0 72,4 119,2 89,9 62,5 113,4 104,3 177,1 25,7 129,3 127,4 132,2 الحرث

 17,2 18,9 40,3 9,1 12,0 13,6 14,5 12,9 24,9 13,0 16,5 18,0 14,0 البذر

 38,7 12,9 36,7 29,5 16,7 8,6 36,1 31,1 80,6 11,8 27,3 19,5 40,0 التسميد

 24,2 14,5 28,3 18,8 13,8 12,3 25,8 14,0 48,5 13,0 17,1 19,6 12,9 المداواة

 78,8 106,1 155,0 86,4 108,8 41,5 91,9 43,7 80,0 44,3 84,2 98,1 61,3 الحصاد

 131,9 91,4 144,7 107,7 98,0 161,3 116,2 154,9 131,5 186,2 226,2 186,5 290,9 ربط التبن
 26,6 18,7 42,8 30,2 25,6 12,7 17,1 30,0 26,3 14,6 66,3 37,6 113,1 النقل

 431,3 357,3 520,3 400,9 364,8 312,5 415,0 390,9 568,8 308,5 566,8 506,8 664,5 0المجموع 

 176,5 208,1 174,4 183,4 180,9 165,0 172,8 157,7 200,7 117,5 181,0 182,4 178,8 البذور

 81,7 72,3 93,2 67,6 101,9 50,9 51,5 90,0 83,1 52,0 88,3 63,5 128,8 االسمدة الفوسفاطية
 122,8 122,5 154,5 160,1 170,6 92,5 91,8 71,5 144,8 62,1 162,7 202,0 98,5 األسمدة اآلزوتية

 0,2 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 12,3 7,4 سيةاألسمدة البوتا

 0,5 0,0 0,0 0,0 2,4 0,6 1,9 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 5,3 األسمدة العضوية

 102,6 114,2 103,0 96,8 90,3 23,8 64,9 44,6 212,5 15,1 89,6 118,6 42,4 المبيدات العشبية

 70,2 52,7 49,6 204,1 86,1 41,5 103,7 9,1 77,7 20,6 65,8 104,7 2,4 المبيدات الفطرية

 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 12,3 7,3 2,7 4,4 0,0 مبيدات الحشرات

 558,0 569,9 574,7 712,0 633,7 378,6 486,6 372,9 731,2 274,5 602,7 688,0 463,6 9المجموع 

 37,8 31,2 169,1 26,2 17,3 10,5 18,2 20,7 57,8 13,8 73,5 71,4 76,8 العاملة القارة اليد

 13,4 0,0 63,6 6,0 0,9 0,5 3,3 11,9 23,5 0,6 31,8 0,0 83,8 اليد العاملة العائلية

 0,0     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 370,4 48,1 896,3 الري

 51,2 31,2 232,7 32,2 18,2 11,1 21,6 32,6 81,3 14,4 475,7 119,5 1056,9 2المجموع 

 1040,5 958,4 1327,7 1145,0 1016,7 702,2 923,2 796,4 1381,3 597,5 1645,2 1314,3 2185,0 2+9+0مجموع الكلفة المتغيرة =  

 299,7 350,0 600,0 400,0 500,0 300,0 250,0 150,0 200,0 350,0 405,0 500,0 250,0 الكلفة القارة )كراء األرض(

 1340,2 1308,4 1927,7 1545,0 1516,7 1002,2 1173,2 946,4 1581,3 947,5 2050,2 1814,3 2435,0 لهكمجموع كلفة االنتاج في ا
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 )د/هك(كلفة اإلنتاج 

  

 قمح لين نظام مطري قمح لين نظام مروي

 المنطقة
معدل كل  بوسالم الشبيكة

 المناطق
 واد مليز منزل تميم رقيبةمنزل بو بوسالم بورويس برج العامري الفحص باجة الشمالية السرس

معدل كل 
 المناطق

 %100,0 %0,1 %0,0 %4,1 %0,4 %8,7 %5,3 %65,5 %3,2 %12,6 %100     الوزن

 

 87,6 125,0   127,4 121,3 52,6 78,1 96,1 207,9 26,4       الحرث
 13,1 25,0   7,8 13,8 13,8 12,7 12,9 20,8 13,6       البذر

 28,4 10,0   33,5 12,0 11,6 36,4 30,1 81,3 13,1       التسميد
 16,9 0,0   20,6 11,9 12,8 42,5 14,3 50,0 13,4       المداواة
 47,8 120,0   80,3 93,2 39,1 86,2 42,8 79,2 42,5       الحصاد

 150,4 100,0   115,6 101,9 163,8 114,7 149,1 94,2 190,3       ربط التبن
 24,6 13,9   29,3 21,9 12,5 15,5 28,8 22,8 14,5       النقل

 368,8 393,9   414,5 375,9 306,2 386,2 374,1 556,1 313,8       0المجموع  

 116,0 104,0   166,5 110,3 102,3 145,9 117,7 146,1 79,8       البذور

 77,5 56,0   48,6 73,5 48,5 61,4 89,9 68,5 52,0       االسمدة الفوسفاطية

 77,2 96,0   131,6 97,4 94,6 91,5 68,4 174,6 61,3       األسمدة اآلزوتية

 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       األسمدة البوتاسية

 0,3 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0       األسمدة العضوية

 50,4 185,0   115,2 53,2 18,7 78,7 45,6 205,8 23,1       المبيدات العشبية

 10,8 0,7   27,4 0,3 25,2 23,9 6,1 4,8 16,5       المبيدات الفطرية

 0,9 0,0   0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 1,0 6,7       مبيدات الحشرات

 333,2 441,7   489,4 334,7 289,6 401,4 328,2 600,8 239,4       9المجموع 

 20,0 38,9   21,9 14,2 10,6 1,8 19,9 79,1 18,5       اليد العاملة القارة
 8,8 0,0   7,1 0,0 0,0 2,4 12,6 0,0 1,2       اليد العاملة العائلية

 0,0     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       الري

 28,8 38,9   29,0 14,2 10,6 4,1 32,5 79,1 19,7       2المجموع 

 730,8 874,4   932,8 724,9 606,3 791,7 734,8 1236,0 572,9       2+9+0=  مجموع الكلفة المتغيرة 

 207,1 350,0   400,0 500,0 300,0 250,0 150,0 200,0 350,0       الكلفة القارة )كراء األرض(

 937,9 1224,4   1332,8 1224,9 906,3 1041,7 884,8 1436,0 922,9       )د/هك(مجموع كلفة االنتاج 

 



 –تقرير نهائي  - دراسة تشخيص مناطق تدخل المعهد الوطني للزراعات الكبرى

 

 2102ديسمبر  ~ 99 ~ 

 

 )د/هك(كلفة اإلنتاج 

  

 شعير نظام مطري شعير نظام مروي

 المنطقة
معدل كل  بوسالم الشبيكة

 المناطق
 واد مليز منزل تميم منزل بورقيبة بوسالم بورويس برج العامري الفحص باجة الشمالية السرس

معدل كل 
 المناطق

 %100,0 %1,4 %0,7 %1,2 %3,0 %14,3 %13,6 %52,8 %0,4 %12,7 %100 %14 %86 الوزن

 

 70,6 81,7 64,0 39,0 94,4 34,2 85,4 85,4 187,0 26,2 112,6 104,8 113,8 الحرث

 12,6 17,1 39,1 12,5 17,6 9,3 13,2 13,3 12,8 9,3 14,5 15,1 14,3 البذر
 21,7 7,8 26,7 22,5 7,4 9,7 24,3 27,4 70,5 11,8 34,4 6,3 38,9 التسميد

 12,1 1,4 23,9 13,6 3,9 11,7 15,0 11,4 52,4 13,4 11,7 8,0 12,3 المداواة

 51,9 93,1 142,8 85,0 95,6 42,9 83,1 42,9 70,4 42,1 63,2 82,9 60,0 الحصاد

 151,8 83,2 149,9 107,1 88,8 166,1 112,0 158,8 85,2 177,9 285,5 122,1 311,9 ربط التبن

 26,0 18,1 35,1 24,3 18,8 15,7 15,7 35,0 12,8 14,3 106,9 24,4 120,2 النقل

 346,6 302,6 481,5 303,9 326,6 289,6 348,8 374,1 491,1 295,0 628,6 363,6 671,4 0المجموع  

 81,6 72,6 90,1 78,3 73,6 76,3 82,4 87,0 76,4 67,3 92,2 84,9 93,4 البذور

 58,5 69,1 79,0 36,5 66,4 41,7 45,2 67,9 66,4 50,3 106,2 64,7 113,0 االسمدة الفوسفاطية

 65,3 82,6 124,0 100,0 104,7 82,6 71,6 55,1 91,2 63,2 91,0 82,7 92,4 األسمدة اآلزوتية

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 0,0 15,8 األسمدة البوتاسية

 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,2 0,0 0,0 9,7 0,0 11,3 األسمدة العضوية

 43,0 16,6 43,9 45,1 12,9 99,1 39,2 28,6 187,3 49,0 35,3 21,1 37,6 المبيدات العشبية

 19,6 1,7 0,7 1,7 0,0 83,7 25,2 2,2 0,5 23,7 0,1 1,0 0,0 المبيدات الفطرية

 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 مبيدات الحشرات

 270,0 242,6 337,7 261,7 257,6 388,9 263,6 241,0 421,8 261,9 348,2 254,4 363,4 9المجموع 

 21,5 32,7 553,0 13,8 49,6 9,0 17,9 18,4 76,3 14,1 33,6 30,9 34,0 اليد العاملة القارة

 6,7 0,0 67,2 6,7 1,1 0,4 6,9 9,3 16,2 1,4 36,3 0,0 42,1 اليد العاملة العائلية

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 625,5 22,9 722,8 الري

 28,2 32,7 620,3 20,5 50,8 9,4 24,8 27,6 92,5 15,5 695,3 53,8 798,9 2المجموع 

 644,8 577,9 1439,4 586,0 635,0 687,9 637,3 642,7 1005,3 572,4 1672,2 671,7 1833,7 2+9+0مجموع الكلفة المتغيرة =  

 229,8 350,0 600,0 400,0 500,0 300,0 250,0 150,0 200,0 350,0 284,8 500,0 250,0 اء األرض(الكلفة القارة )كر

 874,6 927,9 2039,4 986,0 1135,0 987,9 887,3 792,7 1205,3 922,4 1956,9 1171,7 2083,7 )د/هك(مجموع كلفة االنتاج 

 

 



 –تقرير نهائي  - دراسة تشخيص مناطق تدخل المعهد الوطني للزراعات الكبرى

 

 2102ديسمبر  ~ 011 ~ 

 

 )د/هك(كلفة اإلنتاج 

  

 فول نظام مطري فول نظام مروي

 لمنطقةا
معدل كل  بوسالم الشبيكة

 المناطق
 السرس

باجة 

 الشمالية
 الفحص

برج 

 العامري
 بوسالم بورويس

منزل 

 بورقيبة
 واد مليز منزل تميم

معدل كل 
 المناطق

 %100,0 %0,0 %87,9 %2,2 %2,2 %0,0 %0,0 %1,7 %6,1 %0,0 %100 %100 %0 الوزن

 

 69,0   68,0 85,0 75,0     75,0 75,0         الحرث

 24,5   27,2 2,5 0,0     35,0 0,0         البذر
 39,6   44,8 10,0 0,0     0,0 0,0         التسميد

 20,6   23,4 0,0 0,0     0,0 0,0         المداواة

 0,0     0,0 0,0     0,0 0,0         الحصاد

 0,0     0,0 0,0     0,0 0,0         ربط التبن

 23,1   24,7 10,8 7,4     9,7 12,9         نقلال

 176,8   188,1 108,3 82,4     119,7 87,9         0المجموع  

 89,6   89,3 81,2 90,0     160,0 77,0         البذور

 79,9   84,8 52,8 57,0     0,0 50,0         االسمدة الفوسفاطية

 0,0   0,0 0,0 0,0     0,0 0,0         األسمدة اآلزوتية

 0,0   0,0 0,0 0,0     0,0 0,0         األسمدة البوتاسية

 0,0   0,0 0,0 0,0     0,0 0,0         األسمدة العضوية

 67,4   68,5 0,0 0,0     0,0 120,0         المبيدات العشبية

 59,5   67,7 0,0 0,0     0,0 0,0         المبيدات الفطرية

 18,1   20,6 0,0 0,0     0,0 0,0         مبيدات الحشرات

 314,5   330,8 134,0 147,0     160,0 247,0         9المجموع 

 139,0   156,7 0,0 0,0     75,0 0,0         اليد العاملة القارة

 85,6   76,7 0,0 0,0     0,0 300,0         اليد العاملة العائلية

 0,0   0,0 0,0 0,0     0,0 0,0         الري

 224,6   233,4 0,0 0,0     75,0 300,0         2المجموع 

 716,0   752,3 242,3 229,4     354,7 634,9         2+9+0مجموع الكلفة المتغيرة =  

 561,5   600,0 400,0 500,0     150,0 200,0         الكلفة القارة )كراء األرض(

 1277,4   1352,3 642,3 729,4     504,7 834,9         )د/هك(مجموع كلفة االنتاج 

 

 



 –تقرير نهائي  - دراسة تشخيص مناطق تدخل المعهد الوطني للزراعات الكبرى

 

 2102ديسمبر  ~ 010 ~ 

 

 )د/هك(كلفة اإلنتاج 

  

 فول مصري نظام مطري فول مصري نظام مروي

 المنطقة
معدل كل  بوسالم الشبيكة

 المناطق
 السرس

باجة 

 الشمالية
 الفحص

برج 

 العامري
 بوسالم بورويس

منزل 

 بورقيبة
 واد مليز زل تميممن

معدل كل 
 المناطق

 %100,0 %5,5 %1,3 %13,2 %9,4 %0,2 %5,0 %33,8 %31,6 %0,0 %100 %100 %0 الوزن

 

 117,1 133,0 75,0 112,5 111,0 25,0 69,8 82,9 164,4   99,8 99,8   الحرث

 19,8 21,7 37,5 9,7 17,1 12,5 12,7 21,4 23,3   16,6 16,6   البذر

 10,5 0,3 14,0 12,0 0,1 0,0 13,4 3,6 21,5   0,3 0,3   التسميد

 18,2 7,8 28,7 12,5 8,6 0,0 49,0 0,0 39,5   17,5 17,5   المداواة

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0   الحصاد

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0   ربط التبن

 18,2 10,8 23,1 15,8 8,8 12,2 7,6 32,2 9,7   13,3 13,3   النقل

 183,8 173,6 178,3 162,4 145,5 49,7 152,3 140,1 258,4   147,5 147,5   0المجموع  

 114,8 94,2 83,2 106,0 94,7 96,0 96,0 152,7 91,8   85,3 85,3   البذور

 39,8 63,3 90,0 53,6 35,6 0,0 57,7 18,8 48,9   12,0 12,0   االسمدة الفوسفاطية

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0   األسمدة اآلزوتية

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0   األسمدة البوتاسية
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0   األسمدة العضوية

 61,3 107,1 60,9 42,2 72,1 0,0 37,6 0,0 128,0   49,6 49,6   المبيدات العشبية

 29,7 0,9 110,9 53,3 6,6 0,0 60,0 0,0 55,4   10,2 10,2   المبيدات الفطرية

 4,4 0,0 42,6 12,7 0,0 0,0 27,9 0,0 2,5   3,3 3,3   مبيدات الحشرات

 250,1 265,4 387,6 267,8 209,1 96,0 279,1 171,5 326,6   160,5 160,5   9المجموع 

 41,0 21,4 211,7 27,0 66,9 0,0 0,0 13,6 71,3   308,4 308,4   اليد العاملة القارة

 13,6 0,0 72,9 6,4 0,5 0,0 0,0 8,7 27,7   0,0 0,0   اليد العاملة العائلية

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   25,9 25,9   الري

 54,5 21,4 284,7 33,5 67,4 0,0 0,0 22,4 99,0   334,3 334,3   2المجموع 

 488,4 460,5 850,6 463,7 422,0 145,7 431,5 334,0 684,0   642,3 642,3   2+9+0مجموع الكلفة المتغيرة =  

 253,8 350,0 600,0 400,0 500,0 300,0 250,0 150,0 200,0   500,0 500,0   الكلفة القارة )كراء األرض(

 742,2 810,5 1450,6 863,7 922,0 445,7 681,5 484,0 884,0   1142,3 1142,3   )د/هك(النتاج مجموع كلفة ا

 

 



 –تقرير نهائي  - دراسة تشخيص مناطق تدخل المعهد الوطني للزراعات الكبرى

 

 2102ديسمبر  ~ 012 ~ 

 

 )د/هك(كلفة اإلنتاج 

  

 جلبانة نظام مطري جلبانة نظام مروي

 المنطقة
معدل كل  بوسالم الشبيكة

 المناطق
 السرس

باجة 

 الشمالية
 الفحص

برج 

 العامري
 بوسالم بورويس

منزل 

 بورقيبة
 واد مليز ل تميممنز

معدل كل 
 المناطق

 %100,0 %3,0 %9,8 %0,0 %42,1 %45,1 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %100 %100 %0 الوزن

 

 96,8 125,0 72,7   123,7 75,0         73,3 73,3   الحرث

 18,5 30,0 76,2   24,1 0,0         16,7 16,7   البذر

 4,7 0,0 38,5   2,3 0,0         0,0 0,0   التسميد

 6,9 0,0 32,7   8,7 0,0         8,3 8,3   المداواة

 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0         0,0 0,0   الحصاد

 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0         0,0 0,0   ربط التبن

 23,7 17,2 20,4   14,0 34,0         20,2 20,2   النقل

 150,6 172,2 240,4   172,8 109,0         118,5 118,5   0المجموع  

 366,5 300,0 532,6   296,9 400,0         591,1 591,1   البذور

 37,9   80,0   0,0 66,7         92,2 92,2   االسمدة الفوسفاطية

 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0         0,0 0,0   األسمدة اآلزوتية

 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0         0,0 0,0   األسمدة البوتاسية
 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0         0,0 0,0   األسمدة العضوية

 107,7 140,0 54,6   136,6 90,0         51,1 51,1   المبيدات العشبية

 10,3 0,0 78,5   6,3 0,0         33,3 33,3   المبيدات الفطرية

 2,6 0,0 26,9   0,0 0,0         6,7 6,7   مبيدات الحشرات

 525,1 440,0 772,6   439,7 556,7         774,4 774,4   9المجموع 

 50,7 28,1 112,6   92,3 0,0         47,1 47,1   اليد العاملة القارة

 9,9 0,0 101,3   0,0 0,0         0,0 0,0   اليد العاملة العائلية

 0,0       0,0 0,0         24,6 24,6   الري

 60,6 28,1 213,9   92,3 0,0         71,7 71,7   2المجموع 

 736,2 640,3 1226,8   704,8 665,7         964,6 964,6   2+9+0مجموع الكلفة المتغيرة =  

 415,0 350,0 600,0   500,0 300,0         500,0 500,0   الكلفة القارة )كراء األرض(

 1151,3 990,3 1826,8   1204,8 965,7         1464,6 1464,6   ك()د/همجموع كلفة االنتاج 

 

 



 –تقرير نهائي  - دراسة تشخيص مناطق تدخل المعهد الوطني للزراعات الكبرى

 

 2102ديسمبر  ~ 013 ~ 

 )د/هك(كلفة اإلنتاج 

  

 حمص نظام مطري حمص نظام مروي

 المنطقة
معدل كل  بوسالم الشبيكة

 المناطق
 السرس

باجة 

 الشمالية
 الفحص

برج 

 العامري
 بوسالم بورويس

منزل 

 بورقيبة
 واد مليز منزل تميم

معدل كل 
 المناطق

 %100,0 %0,0 %41,7 %3,5 %8,1 %0,0 %0,4 %0,0 %46,2 %0,0 %0 %0 %0 الوزن

 

 104,8   54,6 134,4 150,8   75,0   140,1         الحرث

 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0   0,0         البذر

 25,5   40,5 5,5 0,0   0,0   18,1         التسميد

 29,8   24,9 19,2 9,6   0,0   38,9         المداواة

 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0   0,0         الحصاد

 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0   0,0         ربط التبن
 37,1   76,7 8,4 11,2   11,6   8,3         النقل

 197,2   196,8 167,5 171,6   86,6   205,5         0المجموع  

 430,0   480,1 720,0 337,2   450,0   378,9         البذور

 66,5   87,6 55,4 65,8   0,0   49,1         االسمدة الفوسفاطية
 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0   0,0         األسمدة اآلزوتية

 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0   0,0         األسمدة البوتاسية

 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0   0,0         األسمدة العضوية

 87,3   67,0 53,5 139,5   0,0   99,8         المبيدات العشبية

 72,4   94,9 85,0 46,5   0,0   56,5         المبيدات الفطرية

 13,5   25,3 0,0 0,0   0,0   6,5         مبيدات الحشرات

 669,7   754,8 913,9 588,9   450,0   590,6         9المجموع 

 109,3   170,8 36,4 61,7   0,0   68,9         اليد العاملة القارة

 45,2   64,9 4,5 0,0   0,0   38,9         اليد العاملة العائلية

 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0   0,0         الري

 154,6   235,7 40,9 61,7   0,0   107,8         2المجموع 

 1021,5   1187,3 1122,3 822,2   536,6   903,9         2+9+0رة =  مجموع الكلفة المتغي

 398,4   600,0 400,0 500,0   250,0   200,0         الكلفة القارة )كراء األرض(

 1419,9   1787,3 1522,3 1322,2   786,6   1103,9         )د/هك(مجموع كلفة االنتاج 

 

 

 



 –تقرير نهائي  - دراسة تشخيص مناطق تدخل المعهد الوطني للزراعات الكبرى

 

 2102ديسمبر  ~ 014 ~ 

 

 )د/هك(كلفة اإلنتاج 

  

طريقرط نظام م  نظام مرويقرط   

 المنطقة
معدل كل  بوسالم الشبيكة

 المناطق
 واد مليز منزل تميم منزل بورقيبة بوسالم بورويس برج العامري الفحص باجة الشمالية السرس

معدل كل 
 المناطق

 %100,0 %1,4 %5,4 %13,4 %13,7 %4,9 %16,0 %30,3 %8,8 %6,1 %100 %80 %20 الوزن

 

 90,4 82,9 69,9 120,0 61,6 35,8 104,4 95,2 136,7 26,8 104,3 103,3 108,3 الحرث

 11,7 14,3 34,7 7,3 8,9 12,2 12,6 12,8 1,6 13,9 10,6 9,5 15,1 البذر

 24,2 10,8 41,3 21,5 7,5 10,6 24,1 28,3 49,6 9,5 8,0 2,0 31,9 التسميد

 8,9 0,5 1,2 16,2 4,6 5,8 13,3 2,6 23,1 14,0 0,7 0,0 3,5 المداواة

 27,5 44,7 40,9 25,0 31,0 14,8 26,5 26,8 34,3 15,3 38,9 39,7 35,8 الحصاد

 207,5 184,4 235,5 239,4 236,9 194,4 205,0 159,9 285,1 193,4 324,1 328,5 306,7 ربط التبن

 72,1 43,6 174,0 56,2 74,8 76,5 37,5 71,9 48,9 139,2 95,3 64,5 218,4 النقل

 442,3 381,1 597,6 485,6 425,3 350,1 423,3 397,4 579,3 412,2 581,9 547,5 719,8 0المجموع 

 170,9 172,0 163,9 157,4 184,7 185,1 149,4 200,6 109,7 161,3 192,2 186,1 216,5 البذور

 57,3 69,0 89,4 48,1 63,4 6,8 47,6 70,5 47,4 46,8 37,0 21,2 100,4 االسمدة الفوسفاطية

 73,4 84,0 124,5 95,4 94,5 66,1 74,0 49,0 64,1 69,4 43,7 26,3 113,6 األسمدة اآلزوتية

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 األسمدة البوتاسية
 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 0,0 0,5 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 األسمدة العضوية

 17,1 2,0 0,3 45,0 13,3 0,0 23,3 2,0 55,4 0,0 2,2 0,0 11,1 المبيدات العشبية

 31,7 0,0 0,0 112,9 0,0 0,0 79,0 12,9 0,0 0,0 11,7 10,4 16,7 المبيدات الفطرية

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 1,0 0,0 مبيدات الحشرات

 351,6 326,9 378,1 458,8 355,8 274,8 373,4 335,5 276,7 281,5 287,6 245,0 458,3 9المجموع 

 34,8 33,0 250,3 29,1 3,2 5,3 14,3 23,8 67,1 14,6 57,8 50,2 88,0 اليد العاملة القارة

 10,4 0,0 57,8 8,1 0,4 0,2 4,5 10,7 23,8 1,1 24,0 0,0 119,9 اليد العاملة العائلية

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 106,9 21,3 449,4 الري

 45,2 33,0 308,1 37,2 3,6 5,5 18,8 34,5 90,9 15,7 188,7 71,5 657,3 2المجموع 

 839,1 741,0 1283,8 981,6 784,7 630,4 815,4 767,4 946,9 709,4 1058,2 864,0 1835,4 2+9+0مجموع الكلفة المتغيرة =  

 298,4 350,0 600,0 400,0 500,0 300,0 250,0 150,0 200,0 350,0 450,0 500,0 250,0 الكلفة القارة )كراء األرض(

 1137,5 1091,0 1883,8 1381,6 1284,7 930,4 1065,4 917,4 1146,9 1059,4 1508,2 1364,0 2085,4 )د/هك(مجموع كلفة االنتاج 

 

 



 –تقرير نهائي  - دراسة تشخيص مناطق تدخل المعهد الوطني للزراعات الكبرى

 

 2102ديسمبر  ~ 015 ~ 

 

 

 

 )د/هك(كلفة اإلنتاج 

  

طريسيالج نظام م  سيالج نظام مروي  

 المنطقة
معدل كل  المبوس الشبيكة

 المناطق
 واد مليز منزل تميم منزل بورقيبة بوسالم بورويس برج العامري الفحص باجة الشمالية السرس

معدل كل 
 المناطق

 %100,0 %0,0 %0,0 %9,2 %69,0 %0,0 %5,9 %3,4 %12,5 %0,0 %100 %100 %0 الوزن

 

 69,7     75,0 54,3   75,0 100,0 140,3   106,9 106,9   الحرث

 9,8     12,6 8,6   12,5 12,5 12,5   12,2 12,2   البذر

 10,9     1,4 6,7   0,0 18,0 43,8   4,1 4,1   التسميد

 0,0     0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0   المداواة

 54,6     62,5 50,0   62,5 62,5 68,0   62,5 62,5   الحصاد

 0,0     0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0   ربط التبن

 249,0     253,0 270,3   181,8 166,9 182,4   0,0 0,0   النقل

 394,0     404,6 389,9   331,8 359,9 447,1   185,7 185,7   0المجموع  

 171,8     83,4 197,6   135,0 125,0 124,5   97,9 97,9   البذور

 54,0     6,0 63,8   62,0 45,0 34,0   19,3 19,3   االسمدة الفوسفاطية

 82,1     44,3 94,0   68,3 79,3 51,6   44,1 44,1   األسمدة اآلزوتية
 0,0     0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0   األسمدة البوتاسية

 1,3     0,0 0,0   0,0 37,5 0,0   0,0 0,0   األسمدة العضوية

 0,7     0,0 0,0   0,0 0,0 5,5   0,0     المبيدات العشبية

 1,1     0,0 0,0   0,0 31,3 0,0   0,0     المبيدات الفطرية

 0,0     0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0     مبيدات الحشرات

 311,0     133,7 355,4   265,3 318,1 215,7   161,3 161,3   9المجموع 

 18,2     24,7 7,9   0,0 73,5 64,2   58,3 58,3   اليد العاملة القارة

 3,1     0,0 0,0   0,0 92,7 0,0   0,0 0,0   اليد العاملة العائلية

 0,0     0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   49,6 49,6   الري

 21,4     24,7 7,9   0,0 166,2 64,2   107,9 107,9   2المجموع 

 726,3     563,0 753,2   597,1 844,2 727,0   454,9 454,9   2+9+0مجموع الكلفة المتغيرة =  

 426,7     400,0 500,0   250,0 150,0 200,0   500,0 500,0   الكلفة القارة )كراء األرض(

 1153,0     963,0 1253,2   847,1 994,2 927,0   954,9 954,9   )د/هك(مجموع كلفة االنتاج 



 –تقرير نهائي  - دراسة تشخيص مناطق تدخل المعهد الوطني للزراعات الكبرى

 

 2102ديسمبر  ~ 016 ~ 

 

 

 

 )د/هك(كلفة اإلنتاج 

  

 سلجم نظام مطري يسلجم نظام مرو

 المنطقة
معدل كل  بوسالم الشبيكة

 المناطق
 واد مليز منزل تميم منزل بورقيبة بوسالم بورويس برج العامري الفحص باجة الشمالية السرس

معدل كل 
 المناطق

 %100,0 %1,8 %7,3 %29,9 %10,9 %0,0 %0,0 %10,2 %39,8 %0,0 %100 %100 %0 الوزن

 

 104,7 150,0 75,0 75,0 75,0     75,0 146,3         الحرث

 18,3 12,5 37,5 9,3 12,5     12,5 25,0         البذر

 27,1 0,0 30,0 6,4 12,5     6,3 52,9         التسميد

 16,9 0,0 15,0 12,3 8,3     12,5 25,0         المداواة

 124,1 180,0 180,0 135,0 150,0     135,0 93,1         الحصاد

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     0,0 0,0         ربط التبن

 16,1 9,6 34,3 14,6 13,0     25,3 12,8         النقل

 307,4 352,1 371,8 252,6 271,3     266,5 355,1         0المجموع  

 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0     240,0 240,0         البذور

 66,6 60,0 90,0 75,4 60,0     72,0 56,5         وسفاطيةاالسمدة الف

 131,5 90,0 120,0 154,2 90,0     94,0 139,5         األسمدة اآلزوتية
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     0,0 0,0         األسمدة البوتاسية

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     0,0 0,0         األسمدة العضوية

 104,1 95,0 100,0 101,5 95,0     50,0 123,7         عشبيةالمبيدات ال

 7,3 0,0 0,0 24,4 0,0     0,0 0,0         المبيدات الفطرية

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     0,0 0,0         مبيدات الحشرات

 549,6 485,0 550,0 595,5 485,0     456,0 559,7         9المجموع 

 70,3 38,9 163,4 13,5 0,0     96,6 109,9         لقارةاليد العاملة ا

 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0     104,3 0,0         اليد العاملة العائلية

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     0,0 0,0         الري

 80,9 38,9 163,4 13,5 0,0     200,9 109,9         2المجموع 

 937,9 875,9 1085,2 861,6 756,3     923,4 1024,7         2+9+0مجموع الكلفة المتغيرة =  

 319,5 350,0 600,0 400,0 500,0     150,0 200,0         الكلفة القارة )كراء األرض(

 1257,4 1225,9 1685,2 1261,6 1256,3     1073,4 1224,7         )د/هك(مجموع كلفة االنتاج 



 –تقرير نهائي  - دراسة تشخيص مناطق تدخل المعهد الوطني للزراعات الكبرى

 

 2102ديسمبر  ~ 017 ~ 

 

 )د/هك(كلفة اإلنتاج   

  

 لفت سكري نظام مطري لفت سكري نظام مروي

 المنطقة
معدل كل  بوسالم الشبيكة

 المناطق
 واد مليز منزل تميم منزل بورقيبة بوسالم بورويس برج العامري الفحص باجة الشمالية السرس

معدل كل 
 المناطق

                     %100 %100 %0 الوزن

 

                     166,3 166,3   الحرث

                     43,5 43,5   البذر

                     36,1 36,1   التسميد

                     33,5 33,5   المداواة

                     201,6 201,6   الحصاد

                     0,0 0,0   ربط التبن

                     616,9 616,9   النقل

                     1097,9 1097,9   0المجموع  

                     489,0 489,0   البذور

                     104,9 104,9   االسمدة الفوسفاطية

                     163,5 163,5   األسمدة اآلزوتية

                     138,2 138,2   األسمدة البوتاسية
                     0,0 0,0   األسمدة العضوية

                     138,5 138,5   المبيدات العشبية

                     54,8 54,8   المبيدات الفطرية

                     48,7 48,7   مبيدات الحشرات

                     1137,6 1137,6   9المجموع 

                     324,0 324,0   العاملة القارة اليد

                     0,0 0,0   اليد العاملة العائلية

                     126,9 126,9   الري

                     450,9 450,9   2المجموع 

                     2686,4 2686,4   2+9+0مجموع الكلفة المتغيرة =  

                     500,0 500,0   الكلفة القارة )كراء األرض(

                     3186,4 3186,4   )د/هك(مجموع كلفة االنتاج 

 

 



 –تقرير نهائي  - دراسة تشخيص مناطق تدخل المعهد الوطني للزراعات الكبرى

 

 2102ديسمبر  ~ 012 ~ 

 

 

 )د/هك(كلفة اإلنتاج 

  

 عباد الشمس نظام مطري عباد الشمس نظام مروي

 المنطقة
معدل كل  بوسالم الشبيكة

 المناطق
 واد مليز منزل تميم منزل بورقيبة بوسالم بورويس برج العامري الفحص ةباجة الشمالي السرس

معدل كل 
 المناطق

 %100,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %100,0 %0,0       الوزن

 

 155,4               155,4         الحرث

 24,8               24,8         البذر

 55,7               55,7         التسميد

 26,5               26,5         المداواة

 98,9               98,9         الحصاد

 0,0               0,0         ربط التبن

 4,7               4,7         النقل

 366,0              366,0         0المجموع  

 36,7               36,7         البذور

 73,3               73,3         االسمدة الفوسفاطية

 94,4               94,4         األسمدة اآلزوتية

 0,0               0,0         األسمدة البوتاسية

 0,0               0,0         األسمدة العضوية

 76,8               76,8         المبيدات العشبية
 0,0               0,0         المبيدات الفطرية

 0,0               0,0         مبيدات الحشرات

 281,2               281,2         9المجموع 

 260,0               260,0         اليد العاملة القارة
 61,5               61,5         اليد العاملة العائلية

 0,0               0,0         الري

 321,5               321,5         2المجموع 

 968,7               968,7         2+9+0مجموع الكلفة المتغيرة =  

 200,0               200,0         الكلفة القارة )كراء األرض(

 1168,7               1168,7         )د/هك(مجموع كلفة االنتاج 



 –تقرير نهائي  - دراسة تشخيص مناطق تدخل المعهد الوطني للزراعات الكبرى

 

 2102ديسمبر  ~ 019 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2ملحق 

 المؤشرات االقتصادية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 –تقرير نهائي  - دراسة تشخيص مناطق تدخل المعهد الوطني للزراعات الكبرى

 

 2102ديسمبر  ~ 001 ~ 

 المؤشرات االقتصادية للقمح الصلب
 نظام مطري صلب قمح قمح صلب نظام مروي

 المنطقة
شبه جاف 

 سفلي
شبه جاف 

 علوي
معدل كل 
 المناطق

باجة 
 الشمالية

منزل 
 بورقيبة

 بوسالم شبه رطب
برج 
 العامري

 شبه جاف
 علوي

 منزل تميم بورويس واد مليز الفحص
شبه جاف 

 متوسط
شبه جاف 

 سفلي
معدل كل 
 المناطق

 %100,0 %4,6 %38,6 %5,8 %4,5 %3,2 %25,0 %22,0 %5,9 %16,1 %34,8 %10,6 %24,1 %100 %62 %38 الوزن

 25,9 11,6 18,0 34,5 10,2 22,0 14,9 26,3 22,6 27,7 36,4 34,7 37,2 48,2 46,8 50,5 8162/8164مردود 

 1898,3 826,8 1277,1 2387,1 739,6 1621,8 1068,9 1937,7 1633,5 2049,5 2705,3 2554,0 2772,0 3502,4 3454,8 3580,0 قيمة االنتاج الرئيسي
 497,6 603,5 613,4 915,0 512,4 345,9 595,6 385,3 320,0 409,2 426,1 357,7 456,2 784,8 674,2 965,2 قيمة االنتاج الجانبي
 1040,5 597,5 879,6 1327,7 702,2 958,4 796,4 991,6 923,2 1016,7 1309,0 1145,0 1381,3 1645,2 1314,3 2185,0 كلفة االنتاج المتغيرة
 1340,2 947,5 1132,0 1927,7 1002,2 1308,4 946,4 1424,4 1173,2 1516,7 1570,2 1545,0 1581,3 2050,2 1814,3 2435,0 كلفة االنتاج االجمالية

 32,1 29,5 28,9 29,3 47,9 43,7 23,5 39,4 37,8 40,0 31,5 34,2 30,2 26,2 24,4 29,1 الكلفة االحادية

 72,9 71,0 71,5 69,1 72,3 73,6 71,6 73,6 72,4 74,1 74,2 73,6 74,5 72,7 73,8 70,9 سعر المنتوج

 1355,4 832,9 1010,9 1974,5 549,8 1009,3 868,1 1331,4 1030,3 1442,0 1822,3 1766,7 1846,9 2642,0 2814,7 2360,1 الهامش الخام

 1055,7 482,9 758,5 1374,5 249,8 659,3 718,1 898,5 780,3 942,0 1561,1 1366,7 1646,9 2237,0 2314,7 2110,1 الفائدة الصافية

 %78,8 %51,0 %67,0 %71,3 %24,9 %50,4 %75,9 %63,1 %66,5 %62,1 %99,4 %88,5 %104,1 %109,1 %127,6 %86,7 المردود االقتصادي

 18,4 13,3 15,8 27,9 13,9 17,8 13,2 19,3 16,2 20,5 21,2 21,0 21,2 28,2 24,6 34,3 للمردودية األدنىالمستوى 

 لينالمؤشرات االقتصادية للقمح ال

 قمح لين نظام مطري قمح لين نظام مروي

 المنطقة
شبه جاف 

 سفلي
جاف  شبه

 علوي
معدل كل 
 المناطق

باجة 
 الشمالية

منزل 
 بورقيبة

 بوسالم شبه رطب
برج 
 العامري

شبه جاف 
 علوي

 منزل تميم بورويس واد مليز الفحص
شبه جاف 

 متوسط
شبه جاف 

 سفلي
معدل كل 
 المناطق

 %100,0 %12,6 %74,3 %0,0 %8,7 %0,1 %65,5 %5,8 %5,3 %0,4 %7,4 %4,1 %3,2 %100   الوزن

 15,5 11,9 13,6  10,2 17,0 14,0 24,9 24,9 24,0 33,7 34,8 32,2    8162/8164ود مرد

 834,5 651,9 742,2  559,9 1054,0 766,1 1322,1 1327,3 1256,9 1696,1 1601,9 1815,7    قيمة االنتاج الرئيسي
 407,4 561,8 393,8  432,9 340,0 388,7 286,5 278,3 388,2 376,1 364,4 391,0    قيمة االنتاج الجانبي
 730,8 572,9 719,9  606,3 874,4 734,8 786,7 791,7 724,9 1066,3 932,8 1236,0    كلفة االنتاج المتغيرة
 937,9 922,9 887,7  906,3 1224,4 884,8 1055,3 1041,7 1224,9 1378,3 1332,8 1436,0    كلفة االنتاج االجمالية

 35,1 30,5 36,7  46,4 52,0 35,4 30,9 30,6 34,8 29,9 27,8 32,4    الكلفة االحادية

 54,3 55,0 54,7  54,9 62,0 54,7 53,1 53,2 52,3 50,6 46,0 56,3    سعر المنتوج

 511,1 640,8 416,2  386,5 519,6 420,0 821,8 813,9 920,2 1005,8 1033,5 970,6    الهامش الخام

 304,0 290,8 248,3  86,5 169,6 270,0 553,2 563,9 420,2 693,9 633,5 770,6    الفائدة الصافية

 %32,4 %31,5 %28,0  %9,5 %13,8 %30,5 %52,4 %54,1 %34,3 %50,3 %47,5 %53,7       المردود االقتصادي

 17,3 16,8 16,2 - 16,5 19,7 16,2 19,9 19,6 23,4 27,3 29,0 25,5    للمردودية األدنىالمستوى 

 



 –تقرير نهائي  - دراسة تشخيص مناطق تدخل المعهد الوطني للزراعات الكبرى

 

 2102ديسمبر  ~ 000 ~ 

 للشعيرشرات االقتصادية المؤ
 شعير نظام مطري شعير نظام مروي

 المنطقة
شبه جاف 

 سفلي
شبه جاف 

 علوي
معدل كل 
 المناطق

باجة 
 الشمالية

منزل 
 بورقيبة

 بوسالم شبه رطب
برج 
 العامري

شبه جاف 
 علوي

 منزل تميم بورويس واد مليز الفحص
شبه جاف 

 متوسط
شبه جاف 

 سفلي
معدل كل 
 المناطق

 %100,0 %12,7 %69,1 %0,7 %14,3 %1,4 %52,8 %16,6 %13,6 %3,0 %1,6 %1,2 %0,4 %100 %14 %86 الوزن

 16,2 11,9 15,7 25,8 13,7 20,4 15,9 20,8 20,1 24,4 26,4 29,8 17,5 47,9 29,6 50,8 8162/8164مردود 

 789,5 593,5 775,0 1428,2 681,6 941,3 787,4 953,5 919,8 1106,2 1263,9 1378,7 954,7 2319,8 1450,7 2460,1 قيمة االنتاج الرئيسي
 505,8 467,7 572,6 824,0 478,3 314,6 601,5 278,3 264,8 339,2 283,7 264,5 335,3 940,6 414,8 1025,4 قيمة االنتاج الجانبي
 644,8 572,4 658,7 1439,4 687,9 577,9 642,7 636,8 637,3 635,0 699,6 586,0 1005,3 1672,2 671,7 1833,7 كلفة االنتاج المتغيرة
 874,6 922,4 848,1 2039,4 987,9 927,9 792,7 932,0 887,3 1135,0 1045,4 986,0 1205,3 1956,9 1171,7 2083,7 كلفة االنتاج االجمالية

 22,9 38,3 17,9 47,2 37,2 30,1 12,0 31,3 31,0 32,7 31,2 24,3 49,8 21,5 25,6 20,8 الكلفة االحادية

 48,9 50,0 49,5 55,4 49,8 46,2 49,4 45,8 45,8 45,4 48,6 46,3 54,7 48,6 48,4 48,6 سعر المنتوج

 650,5 488,8 688,9 812,8 472,0 678,0 746,2 594,9 547,3 810,4 848,0 1057,2 284,6 1588,2 1193,8 1651,8 الهامش الخام

 420,6 138,8 499,4 212,8 172,0 328,0 596,2 299,7 297,3 310,4 502,2 657,2 84,6 1303,4 693,8 1401,8 الفائدة الصافية

 %48,1 %15,0 %58,9 %10,4 %17,4 %35,3 %75,2 %32,2 %33,5 %27,3 %48,0 %66,7 %7,0 %66,6 %59,2 %67,3 المردود االقتصادي

 0,0  0,0     0,0   0,0   40,3 24,2 42,8 للمردودية األدنىالمستوى 

 للفولت االقتصادية المؤشرا
 فول نظام مطري فول نظام مروي

 المنطقة
شبه جاف 

 سفلي
شبه جاف 

 علوي
معدل كل 
 المناطق

باجة 
 الشمالية

منزل 
 بورقيبة

 بوسالم شبه رطب
برج 
 العامري

شبه جاف 
 علوي

 واد مليز منزل تميم بورويس الفحص
شبه جاف 

 متوسط
شبه جاف 

 سفلي
معدل كل 
 المناطق

 %100,0 %0,0 %89,6 %0,0 %87,9 %0,0 %1,7 %2,2 %0,0 %2,2 %8,2 %2,2 %6,1 %100 %100 %0 الوزن

 17,2  17,6  17,8  5,0 8,0  8,0 15,9 12,8 17,0    8162/8164مردود 

 1446,1  1489,8  1511,3  400,0 680,0  680,0 1171,3 976,0 1241,0    )د/هك(قيمة االنتاج االجمالي 
 716,0  744,6  752,3  354,7 229,4  229,4 531,6 242,3 634,9    ةكلفة االنتاج المتغير
 1277,4  1335,9  1352,3  504,7 729,4  729,4 784,2 642,3 834,9    كلفة االنتاج االجمالية

 83,8  84,6  84,7  80,0 85,0  85,0 73,9 76,3 73,0    سعر المنتوج

 74,4  76,3  75,8  100,9 91,2  91,2 49,4 50,2 49,1    الكلفة االحادية

 730,1  745,2  759,0  45,3 450,6  450,6 639,7 733,7 606,1    الهامش الخام

 168,7  153,9  159,0  104,7- 49,4-  49,4- 387,1 333,7 406,1    الفائدة الصافية

 %13,2  %11,5  %11,8  %20,7- %6,8-  %6,8- %49,4 %52,0 %48,6       المردود االقتصادي

 15,3  15,8  16,0  6,3 8,6  8,6 10,6 8,4 11,4    للمردودية األدنىالمستوى 

 



 –تقرير نهائي  - دراسة تشخيص مناطق تدخل المعهد الوطني للزراعات الكبرى

 

 2102ديسمبر  ~ 002 ~ 

 للفلول المصريالمؤشرات االقتصادية 
 فول مصري نظام مطري فول مصري نظام مروي

 المنطقة
شبه جاف 

 سفلي
شبه جاف 

 علوي
معدل كل 
 المناطق

باجة 
 الشمالية

منزل 
 بورقيبة

 بوسالم شبه رطب
برج 
 العامري

شبه جاف 
 علوي

 واد مليز منزل تميم بورويس الفحص
شبه جاف 

 متوسط
شبه جاف 

 سفلي
معدل كل 
 المناطق

 %100,0 %0,0 %40,8 %5,5 %1,3 %0,2 %33,8 %14,4 %5,0 %9,4 %44,8 %13,2 %31,6 %100 %100 %0 الوزن

 14,7  15,7 13,5 15,5 10,0 16,1 9,4 8,3 10,0 15,4 20,5 13,3 16,1 16,1  8162/8164مردود 

 1095,1  1169,4 965,1 1277,8 800,0 1199,8 681,5 573,8 739,1 1160,6 1648,9 957,0 1183,6 1183,6  )د/هك(قيمة االنتاج االجمالي 
 488,4  367,0 460,5 850,6 145,7 334,0 425,3 431,5 422,0 619,1 463,7 684,0 642,3 642,3  كلفة االنتاج المتغيرة

 742,2  559,0 810,5 1450,6 445,7 484,0 838,1 681,5 922,0 878,0 863,7 884,0 1142,3 1142,3  فة االنتاج االجماليةكل

 74,2  74,5 71,3 82,3 80,0 74,7 72,4 69,4 74,0 74,5 80,5 72,0 73,5 73,5  سعر المنتوج

 54,2  36,2 59,9 93,4 44,6 30,1 88,9 82,5 92,3 59,3 42,2 66,5 71,0 71,0  الكلفة االحادية

 606,7  802,4 504,7 427,2 654,3 865,8 256,1 142,3 317,1 541,5 1185,2 273,0 541,3 541,3  الهامش الخام

 352,9  610,3 154,7 172,8- 354,3 715,8 156,7- 107,7- 182,9- 282,6 785,2 73,0 41,3 41,3  الفائدة الصافية

 %47,5  %109,2 %19,1 %11,9- %79,5 %147,9 %18,7- %15,8- %19,8- %32,2 %90,9 %8,3 %3,6 %3,6   المردود االقتصادي

 10,0  7,5 11,4 17,6 5,6 6,5 11,5 9,8 12,5 11,8 10,7 12,3 15,5 15,5  المستوى االدني للمردودية

 

 جلبانةلل المؤشرات االقتصادية
 جلبانة نظام مطري جلبانة نظام مروي

 المنطقة
ه جاف شب

 سفلي
شبه جاف 

 علوي
معدل كل 
 المناطق

باجة 
 الشمالية

منزل 
 بورقيبة

 بوسالم شبه رطب
برج 
 العامري

شبه جاف 
 علوي

 واد مليز منزل تميم بورويس الفحص
شبه جاف 

 متوسط
شبه جاف 

 سفلي
معدل كل 
 المناطق

 %100,0 %0,0 %57,9 %3,0 %9,8 %45,1 %0,0 %42,1 %0,0 %42,1 %0,0 %0,0 %0,0 %100 %100 %0 الوزن

 21,6  24,2 18,0 14,9 26,7  17,9  17,9     26,0  8162/8164مردود 

 2841,7  3493,4 5400,0 6722,3 2666,7  1945,7  1945,7    4031,1 4031,1  )د/هك(قيمة االنتاج االجمالي 
 736,2  759,1 640,3 1226,8 665,7  704,8  704,8    964,6 964,6  كلفة االنتاج المتغيرة
 1151,3  1112,3 990,3 1826,8 965,7  1204,8  1204,8    1464,6 1464,6  كلفة االنتاج االجمالية

 144,0  169,6 300,0 450,5 100,0  108,7  108,7    155,0 155,0  سعر المنتوج

 58,3  51,7 55,0 122,4 36,2  67,3  67,3    56,3 56,3  الكلفة االحادية

 2105,5  2734,3 4759,7 5495,5 2001,0  1240,9  1240,9    3066,5 3066,5  لخامالهامش ا

 1690,5  2381,0 4409,7 4895,5 1701,0  740,9  740,9    2566,5 2566,5  الفائدة الصافية

 %146,8  %214,1 %445,3 %268,0 %176,1  %61,5  %61,5    %175,2 %175,2   المردود االقتصادي

 8,0  6,6 3,3 4,1 9,7  11,1  11,1    9,4 9,4  االدني للمردودية المستوى

 

 



 –تقرير نهائي  - دراسة تشخيص مناطق تدخل المعهد الوطني للزراعات الكبرى

 

 2102ديسمبر  ~ 003 ~ 

 

 حمصلل المؤشرات االقتصادية
 حمص نظام مروي حمص نظام مروي

 المنطقة
شبه جاف 

 سفلي
شبه جاف 

 علوي
معدل كل 
 المناطق

باجة 
 الشمالية

منزل 
 بورقيبة

 بوسالم شبه رطب
برج 
 العامري

شبه جاف 
 علوي

 واد مليز تميم منزل بورويس الفحص
شبه جاف 

 متوسط
شبه جاف 

 سفلي
معدل كل 
 المناطق

 %100,0 %0,0 %41,7 %0,0 %41,7 %0,0 %0,0 %8,6 %0,4 %8,1 %49,7 %3,5 %46,2 %0 %0 %0 الوزن

 14,0  17,2  17,2   12,9 13,0 12,9 11,5 10,0 11,6    8162/8164مردود 

 6065,8  8090,6  8090,6   4094,1 6760,0 3950,0 4707,5 5550,0 4643,5    )د/هك(قيمة االنتاج االجمالي 
 1021,5  1187,3  1187,3   807,5 536,6 822,2 919,3 1122,3 903,9    كلفة االنتاج المتغيرة
 1419,9  1787,3  1787,3   1294,7 786,6 1322,2 1133,4 1522,3 1103,9    كلفة االنتاج االجمالية

 427,4  471,2  471,2   316,1 520,0 305,1 409,7 555,0 398,7    سعر المنتوج

 101,1  104,1  104,1   100,0 60,5 102,1 98,8 152,2 94,8    الكلفة االحادية

 5044,4  6903,3  6903,3   3286,6 6223,4 3127,8 3788,2 4427,7 3739,6    الهامش الخام

 4645,9  6303,3  6303,3   2799,4 5973,4 2627,8 3574,1 4027,7 3539,6    الفائدة الصافية

 %327,2  %352,7  %352,7   %216,2 %759,4 %198,8 %315,3 %264,6 %320,7       المردود االقتصادي

 3,3  3,8  3,8   4,1 1,5 4,3 2,8 2,7 2,8    المستوى االدني للمردودية

 

 قرطلل المؤشرات االقتصادية
 ام مطريقرط نظ قرط نظام مروي

 المنطقة
شبه جاف 

 سفلي
شبه جاف 

 علوي
معدل كل 
 المناطق

باجة 
 الشمالية

منزل 
 بورقيبة

 بوسالم شبه رطب
برج 
 العامري

شبه جاف 
 علوي

 واد مليز منزل تميم بورويس الفحص
شبه جاف 

 متوسط
شبه جاف 

 سفلي
معدل كل 
 المناطق

 %100,0 %6,1 %42,0 %1,4 %5,4 %4,9 %30,3 %29,8 %16,0 %13,7 %22,2 %13,4 %8,8 %100 %80 %20 الوزن

 5,9 10,9 5,1 5,0 12,7 6,7 3,5 5,2 4,2 6,5 7,0 7,1 6,7 8,4 8,1 9,4 1211/1213مردود 

 1612,0 4261,1 1511,6 1354,9 3157,9 2391,9 1086,5 1196,4 882,1 1563,1 1633,6 1652,1 1605,4 2088,3 1883,7 2906,7 )د/هك(قيمة االنتاج االجمالي 
 839,1 709,4 816,7 741,0 1283,8 630,4 767,4 801,2 815,4 784,7 967,8 981,6 946,9 1058,2 864,0 1835,4 كلفة االنتاج المتغيرة
 1137,5 1059,4 1048,4 1091,0 1883,8 930,4 917,4 1166,6 1065,4 1284,7 1288,5 1381,6 1146,9 1508,2 1364,0 2085,4 كلفة االنتاج االجمالية

 272,5 390,9 309,0 269,6 248,8 356,5 313,9 224,9 212,0 240,1 234,7 232,2 238,4 247,9 232,6 309,2 سعر المنتوج

 213,2 97,2 233,9 217,1 148,5 138,7 265,0 228,9 256,0 197,3 184,7 194,2 170,3 179,1 168,4 221,9 الكلفة االحادية

 772,9 3551,7 695,0 613,9 1874,0 1761,6 319,1 395,1 66,7 778,4 665,8 670,5 658,5 1030,1 1019,7 1071,3 الهامش الخام

 474,5 3201,7 463,2 263,9 1274,0 1461,6 169,1 29,8 183,3- 278,4 345,1 270,5 458,5 580,1 519,7 821,3 الفائدة الصافية

 %41,7 %302,2 %44,2 %24,2 %67,6 %157,1 %18,4 %2,6 %17,2- %21,7 %26,8 %19,6 %40,0 %38,5 %38,1 %39,4 المردود االقتصادي

 4,2 2,7 3,4 4,0 7,6 2,6 2,9 5,2 5,0 5,4 5,5 5,9 4,8 6,1 5,9 6,7 للمردودية األدنىالمستوى 

 



 –تقرير نهائي  - دراسة تشخيص مناطق تدخل المعهد الوطني للزراعات الكبرى

 

 2102ديسمبر  ~ 004 ~ 

 سيالجلل المؤشرات االقتصادية
 سيالج نظام مطري سيالج نظام مروي

 المنطقة
شبه جاف 

 سفلي
شبه جاف 

 علوي
كل معدل 

 المناطق
باجة 
 الشمالية

منزل 
 بورقيبة

 بوسالم شبه رطب
برج 
 العامري

شبه جاف 
 علوي

 واد مليز منزل تميم بورويس الفحص
شبه جاف 

 متوسط
شبه جاف 

 سفلي
معدل كل 
 المناطق

 %100,0 %0,0 %3,4 %0,0 %0,0 %0,0 %3,4 %74,9 %5,9 %69,0 %21,7 %9,2 %12,5 %100 %100 %0 الوزن

 31,8  14,4    14,4 33,9 29,0 34,3 27,4 30,0 25,6 27,2 27,2  1211/1213مردود 

 2593,4  1221,9    1221,9 2730,6 2468,0 2753,1 2333,0 2550,0 2174,3 2310,9 2310,9  )د/هك(قيمة االنتاج االجمالي 
 726,3  844,2    844,2 740,9 597,1 753,2 657,8 563,0 727,0 454,9 454,9  كلفة االنتاج المتغيرة
 1153,0  994,2    994,2 1221,2 847,1 1253,2 942,2 963,0 927,0 954,9 954,9  كلفة االنتاج االجمالية

 81,8  85,0    85,0 80,7 85,0 80,3 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0  سعر المنتوج

 36,8  69,2    69,2 36,0 29,2 36,6 34,5 32,1 36,2 35,1 35,1  الكلفة االحادية

 1867,1  377,7    377,7 1989,7 1870,9 1999,9 1675,2 1987,0 1447,3 1856,0 1856,0  الهامش الخام

 1440,4  227,7    227,7 1509,4 1620,9 1499,9 1390,7 1587,0 1247,3 1356,0 1356,0  الفائدة الصافية

 %124,9  %22,9    %22,9 %123,6 %191,4 %119,7 %147,6 %164,8 %134,6 %142,0 %142,0   المردود االقتصادي

 14,1  11,7    11,7 15,1 10,0 15,6 11,1 11,3 10,9 11,2 11,2  للمردودية األدنىالمستوى 

 سلجملل المؤشرات االقتصادية
 سلجم نظام مطري سلجم نظام مروي

 المنطقة
شبه جاف 

 سفلي
شبه جاف 

 علوي
معدل كل  

 المناطق
باجة 
 الشمالية

 منزل
 بورقيبة

 بوسالم شبه رطب
برج 
 العامري

شبه جاف 
 علوي

 واد مليز منزل تميم بورويس الفحص
شبه جاف 

 متوسط
شبه جاف 

 سفلي
معدل كل 
 المناطق

 %100,0 %0,0 %19,3 %1,8 %7,3 %0,0 %10,2 %10,9 %0,0 %10,9 %69,7 %29,9 %39,8 %100 %100 %0 الوزن

 17,5  16,0 10,0 21,8  13,0 14,0  14,0 18,4 19,0 18,0    1211/1213مردود 

 1721,4  1621,3 1040,0 2180,0  1326,0 1218,0  1218,0 1828,3 1812,4 1840,2    )د/هك(قيمة االنتاج االجمالي 
 703,1  745,2 641,2 850,4  688,7 521,5  521,5 719,9 626,8 790,0    كلفة االنتاج المتغيرة
 1022,6  1083,9 991,2 1450,4  838,7 1021,5  1021,5 1005,8 1026,8 990,0    كلفة االنتاج االجمالية

 98,5  101,4 104,0 100,0  102,0 87,0  87,0 99,5 95,5 102,5    سعر المنتوج

 59,4  68,5 99,1 66,5  64,5 73,0  73,0 54,7 54,1 55,1    الكلفة االحادية

 1018,3  876,0 398,8 1329,6  637,3 696,5  696,5 1108,3 1185,6 1050,2    الهامش الخام

 698,8  537,4 48,8 729,6  487,3 196,5  196,5 822,5 785,6 850,2    الفائدة الصافية

 %68,3  %49,6 %4,9 %50,3  %58,1 %19,2  %19,2 %81,8 %76,5 %85,9       المردود االقتصادي

 10,4  10,7 9,5 14,5  8,2 11,7  11,7 10,1 10,8 9,7    للمردودية األدنىالمستوى 

 

 

 



 –تقرير نهائي  - دراسة تشخيص مناطق تدخل المعهد الوطني للزراعات الكبرى

 

 2102ديسمبر  ~ 005 ~ 

 للفت السكري المؤشرات االقتصادية
 لفت سكري نظام مطري لفت سكري نظام مروي

 المنطقة
شبه جاف 

 سفلي
شبه جاف 

 علوي
معدل كل  

 المناطق
باجة 
 الشمالية

منزل 
 بورقيبة

 بوسالم شبه رطب
برج 
 العامري

شبه جاف 
 علوي

 اد مليزو منزل تميم بورويس الفحص
شبه جاف 

 متوسط
شبه جاف 

 سفلي
معدل كل  

 المناطق
              %100 %100 %0 الوزن

               756,7  1211/1213مردود 

              5334,9 5334,9  )د/هك(قيمة االنتاج االجمالي 
              2206,8 2206,8  كلفة االنتاج المتغيرة
              2706,8 2706,8  كلفة االنتاج االجمالية

              7,1 7,1  سعر المنتوج

              3,6 3,6  الكلفة االحادية

              3128,1 3128,1  الهامش الخام

              2628,1 2628,1  الفائدة الصافية

              %97,1 %97,1  المردود االقتصادي

              383,9 383,9  ديةللمردو األدنىالمستوى 

 لعباد الشمس المؤشرات االقتصادية
 عباد الشمس نظام مطري عباد الشمس نظام مروي

 المنطقة
شبه جاف 

 سفلي
شبه جاف 

 علوي
 معدل كل 

 المناطق
باجة 
 الشمالية

منزل 
 بورقيبة

 بوسالم شبه رطب
برج 
 العامري

شبه جاف 
 علوي

 واد مليز منزل تميم بورويس الفحص
شبه جاف 

 متوسط
شبه جاف 

 سفلي
كل معدل  

 المناطق
 %100,0 %0,0  %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %100,0 %0,0 %100,0    الوزن

 6,6          6,6  6,6    1211/1213مردود 

 2518,5          2518,5  2518,5    )د/هك(قيمة االنتاج االجمالي 

 968,7          968,7  968,7    كلفة االنتاج المتغيرة

 1168,7          1168,7  1168,7    كلفة االنتاج االجمالية

 381,6          381,6  381,6    سعر المنتوج

 177,1          177,1  177,1    الكلفة االحادية

 1549,8          1549,8  1549,8    الهامش الخام

 1349,8          1349,8  1349,8    الفائدة الصافية

 %115,5          %115,5  %115,5    المردود االقتصادي

 3,1          3,1  3,1    المستوى االدني للمردودية

 

 



 –تقرير نهائي  - دراسة تشخيص مناطق تدخل المعهد الوطني للزراعات الكبرى

 

 2102ديسمبر  ~ 006 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5ملحق 

 حاليا تنفيذها يجري التي البرامج والمشاريع

 والتي لها صلة بتدخالت المعهد



 –تقرير نهائي  - دراسة تشخيص مناطق تدخل المعهد الوطني للزراعات الكبرى

 

 2102ديسمبر  ~ 007 ~ 

 

فول ال والنهوض بزراعةبهدف تحسين إنتاجية الحبوب  الخطة الوطنية للتشجيع على التداول الزراعي

 المصري

 

 



 –تقرير نهائي  - دراسة تشخيص مناطق تدخل المعهد الوطني للزراعات الكبرى

 

 2102ديسمبر  ~ 002 ~ 

 

 

 



 –تقرير نهائي  - دراسة تشخيص مناطق تدخل المعهد الوطني للزراعات الكبرى

 

 2102ديسمبر  ~ 009 ~ 

 

 

 



 –تقرير نهائي  - دراسة تشخيص مناطق تدخل المعهد الوطني للزراعات الكبرى

 

 2102ديسمبر  ~ 021 ~ 

اتي تطوير منظومات اإلنتاج النب ةاستراتيجيالبقول الجافة في للحبوب و الخصوصيةاألهداف 

 2121في أفق 

 

القطاعية التي تهدف بالخصوص إلى مزيد النهوض  تاالستراتيجيايتطلب دعم األمن الغذائي إحكام تنفيذ 

إلنتاج وتحسين اإلنتاجية وتدعيم تنافسية المنتجات من خالل دعم اإلحاطة بالفالحين وتوفير مستلزمات با

 اإلنتاج في أفضل الظروف بما يؤمن نجاح المواسم الفالحية وتثمين السنوات الطيبة.

 الحبوب:/ .

امل حاجيات البالد م.ق وتوفير ك 12تهدف الخطة الوطنية للنهوض بقطاع الحبوب إلى بلوغ معدل إنتاج 

( وأغلب الحاجيات من الشعير وتحسين 1111مليون قنطار في أفق سنة  1.من القمح الصلب )بلوغ 

نسبة التغطية للقمح اللين على أساس ضمان حد أدنى من اإلنتاج يغطي حاجيات االستهالك لثالث أشهر 

 وذلك عبر:

 ل اعتماد التداول الزراعي المالئم لمختلف تطوير األنظمة اإلنتاجية لقطاع الزراعات الكبرى من خال

مناطق اإلنتاج وتطوير زراعة البقوليات والزراعات الصناعية بما يضمن ديمومة استغالل األراضي 

 والمحافظة على خصوبتها والحد من انجراف التربة وتحسين نسبة إدماج تربية الماشية.

 ة طني للزراعات الكبرى الذي يمثل المرجعية الفنيمزيد التحكم في تقنيات اإلنتاج بعد إحداث المعهد الو

 لمختلف مزارعي الزراعات الكبرى حسب المناطق وأنماط اإلنتاج وحلقة الوصل بين البحث والفالح.

  عطياتها مالتوظيف األمثل للموارد المائية والمساحات حسب الخارطة الفالحية التي يتعين تحيين وتدقيق

 ضع الحالي والمستقبلي.التي يقتضيها الو واألولويات

  التركيز على تكثيف زراعة الحبوب في المناطق المالئمة والمناطق السقوية بما يضمن تحسين

 المردودية وبلوغ األهداف المرسومة  

  كحد أدنى من الحبوب المنتجة سنويا والترفيع من مستوى المخزون االستراتيجي من  %21تجميع

 عوضا عن شهرين حاليا.أشهر  9حبوب االستهالك ليغطي مدة 

  التركيز على تثمين خصوصيات بعد األصناف وخاصة القديمة التي لها ميزات من حيث خاصية قيمتها

الغذائية من خالل تشجيع صغار الفالحين المتواجدين في المناطق الصعبة على استغاللها وتركيز 

"( produits de terroirقة "منظومة متكاملة إلنتاج وتصنيع وترويج هذه األصناف )منتجات المنط

 بما يساهم في تحسين دخل هذه الشريحة من الفالحين واستدامة أنشطتهم الفالحية.

 تدعيم البنية التحتية خاصة من خالل تطوير طاقة خزن الحبوب وتكييف البذور وخزنها 

  ي اّتجاه تمكينها بية، فالعمل على تسوية وضعّية الشركات الّتعاونّيتين الحالية المّتسمة بالهشاشة والّضبا

من مواصلة أنشطتها وتطويرها في نطاق منظومة إنتاج وتسويق حّرة تخضع لقواعد المنافسة المتكافئة 

 والّشفّافة

 ـــ البقول الجافة:



 –تقرير نهائي  - دراسة تشخيص مناطق تدخل المعهد الوطني للزراعات الكبرى

 

 2102ديسمبر  ~ 020 ~ 

بتوقعات  1111ألف هك في أفق سنة  11.يهدف برنامج تطوير زراعة البقول الجافة إلى بلوغ حوالي  

نطار. ولبلوغ هذه األهداف سيتم التركيز خصوصا على زراعة الفول المصري مليون ق .إنتاج في حدود 

 خالل:ألف قنطار وذلك من  111ألف هك وإنتاج يقدر بـ  31وإنجاز مساحات في حدود 

 .% 31مواصلة دعم بذور الفول المصري الممتازة بـ  -

 العمل على بعث هيكل يعنى بشراء المنتوج مع تحديد سعر مرجعي. -

 .ات إنتاج العلف المركب على إدماج الفول المصري في العليقة الغذائية للمجتراتتشجيع وحد -

 

  



 –تقرير نهائي  - دراسة تشخيص مناطق تدخل المعهد الوطني للزراعات الكبرى

 

 2102ديسمبر  ~ 022 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5ملحق 

 استبيان استمارة

 


