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 اآلثار االقتصادية لمتحول نحو زراعة الخضر المحمية
  د/ تامر محمد عبد الصادق السنتريسي 

    جامعة بنى سويف–كمية الزراعة -أستاذ مساعد

 الممخص العربي
لتحول نحو زراعة يعانى االقتصاد الزراعي المصري من ندرة عنصري األرض والماء فى الوقت الذى تتزايد فيو إحتياجات الغذاء، ويعتبر ا        

عما  ن األرض الزراعية والمياه، فضل  محاصيل الخضر بإسموب الزراعة المحمية أحد المحاور األساسية لزيادة اإلنتاج الزراعي وتوفير قدر م
% من 43فى نحو وتزرع الخضر المكشوفة فى عرواتيا الثلث  يترتب عمى ىذا التحول من آثار إيجابية عمى كل من المزارع واالقتصاد القومي.

وسة جممة المساحة المحصولية، كما تزرع بعض محاصيل الخضر مثل الطماطم والخيار والفمفل والفاصوليا الخضراء والبسمة الخضراء والكرنب والك
متحققو بالزراعة ألف فدان فقط، وبإنتاجية تفوق ثلثة أضعاف مثيمتيا ال 4.6والخس والسبانخ والكنتالوب بإسموب الزراعة المحمية فى مساحة 

ألف  43455الف فدان وتحقق إنتاجا  بمغ نحو  4121.1وحيث أن المحاصيل المشار الييا التى تزرع فى العروات الثلث فى مساحة   المكشوفة.
لل % من إجمالي زراعات الخضر المكشوفة بالعروات الثلث. فقد قدرت الدراسة أنو يمكن تحقيق نفس ىذا اإلنتاج من خ55.4طن يمثل 

ألف فدان يمكن زراعتيا بنفس كميات المياه وبنفس التكمفة  788ألف فدان بالعروات الثلث موفرة بذلك حوالى  422.3الزراعات المحمية فى نحو 
 بإتباع إحدي الدورات الزراعية.

 مميون جنيو 4748نحو ألف فدان بالدورة بنجر سكر + بطاطس صيفي( تحقق أعمي عائد بمغ  165.6وقد أوضحت الدراسة أن زراعة            
ألف فدان بالخضر المحمية فى  422.3كما أن زراعة  مميار جنيو سنويا . 2.15باألسعار المحمية، كما تسيم فى خفض قيمة واردات السكر بنحو 

يد عن مثيمو بالنسبة العروات الثلث ومع أخذ تكاليف الزراعة المحمية فى األعتبار متضمنة تكاليف إنشاء الصوب سوف تحقق عائدا  صافيا  يز 
 .1845/1846% من إجمالي الدخل الزراعي النباتي عام 5.65مميار جنيو سنويا  تمثل حوالي  6.83لمزراعة المكشوفة بنحو 

كما أوضحت الدراسة أن ىذا التحول نحو زراعة الخضر المحمية لتحقيق اإلنتاج من الزراعة المكشوفة سوف يترتب عمية توفير نحو           
 متر مكعب من المياه سنويا  يمكن توجيييا إلستصلح واستزراع أراضي جديدة. مميون 388.1
وبينت الدراسة فى نيايتيا مقارنة لبعض المؤشرات االقتصادية لمزراعة المكشوفة والزراعة المحمية لمخضر فى الفدان دون أخذ العوائد         

 لصيفي( فى اإلعتبار.ألف فدان بدورة )بنجر السكر + البطاطس ا 165.6المتحققو من زراعة 
 

 تمهيد
رغم الجيود الضخمة التى تبذليا الدولة والمؤسسات العاممة فى 

األراضي الزراعية  قطاع الزراعة فى سبيل زيادة المتاح من موردي
والمياه اال أن االقتصاد الزراعى المصري مازال يعاني من مشكمة نقص 

أعداد السكان من ناحية إنتاج الغذاء كنتيجة طبيعية لمتزايد المستمر فى 
 فى األجور من ناحيةوزيادة ميميم نحو إستيلك الغذاء بسبب التحسن 

وتعتبر محاصيل الخضر إحدي المكونات األساسية لإلنتاج  .اخرى
حيث  غذاء السكان،الزراعي المصري، لما تمثمو من أىمية كبيرة فى 

ث عام الثل مميون فدان بالعروات 3.4تقدر بنحو  ة زرع فى مساحت
% بالعروة 46.4% بالعروة الصيفي، 25، منيا نحو 1845/1846

  14.2بالعروة النيمي، وتحقق إنتاجا  إجماليا  بمغ نحو  35.4الشتوي، 

 
% منيا بالعروة الصيفي، 38.3مميون طن من أنواع الخضر المختمفة 

  .4% بالعروة النيمي8.2% بالعروة الشتوي، 34.2
 1845/1846لخضر بالعروات الثلث عام ويقدر صافى قيمة إنتاج ا

 فى قيمة اإلنتاج% من صا47.3مميار جنيو تمثل نحو  14.6بنحو 
 مميار جنيو.  446.4النباتي فى مصر فى نفس العام والذي يقدر بنحو 

وتسيم كل من األراضي القديمة واألراضي الجديدة بإنتاج ما يمثل نحو 
الجميورية فى نفس % من إجمالي إنتاج الخضر ب%33.4 ، 44.4
  العام.

- 1845 نشرة الجياز المركزى لمتعبئة العامة و االحصاء )الموسم الزراعى 4
1846) 
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 مشكمة الدراسة .1
تستحوذ زراعة محاصيل الخضر المختمفة فى مصر عرواتيا       

% من جممة المساحة المحصولية البالغة نحو 43الثلث عمى نحو 
، متنافسة فى ذلك مع 1845/1846مميون فدان عام  44.15

محاصيل الحبوب والبقول واألعلف. ورغم الدالئل العممية التى تشير 
الى إمكانية إنتاج العديد من أنواع الخضر فى ظل نظام الزراعات 
المحمية )الصوب واألنفاق( خلل العروات الثلث، اال أن إجمالي إنتاج 

 188.5فقط يقدر بنحو الخضر من الزراعات المحمية بالعروة الشتوية 
  ألف طن

 % من إجمالي إنتاج الخضر فى نفس العام.8.82فقط تمثل نحو 
 هدف الدراسة .2

تستيدف الدراسة التعرف عمى اآلثار االقتصادية التى يمكن 
أن تتحقق من جراء التحول فى زراعة بعض أنواع الخضر بالعروتين 

اعة المحمية، وذلك سواء الشتوية والنيمية من الزراعة المكشوفة الى الزر 
عمى مستوى الدولة متمثل  فيما يمكن توفيره من إستيراد بعض محاصيل 
الغذاء الرئيسية، أم عمى مستوى الفرد متمثل  فيما يعود عميو من عائد 
مادي، مع األخذ فى االعتبار األثر الذي يمكن أن ينجم عن ىذا 

وب والبقول التحول والمتمثل فى زراعة مساحات أكبر من الحب
 واألعلف الشتوية والنيمية سوف تستخدم نفس الموارد األرضية والموارد 

المائية التى كانت تستخدم فى إنتاج محاصيل الخضر المكشوفة 
 بالعروات الثلث.

سموب التحميل .3  مصادر البيانات وا 
تعتمد الدراسة بصفة أساسية عمى البيانات الثانوية التى يصدرىا       

الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء، ووزارة الزراعة كل من 
والمعاىد المتخصصة التابعة ليا، فضل  عن بعض البيانات األولية 
المتحصل عمييا من مزارعي الخضر المحمية فى العروتين الشتوية 
عتمدت الدراسة عمى أسموب التحميل الوصفي والكمي،  والنيمية، وا 

عن بعض المؤشرات االقتصادية مثل العائد  واختبارات الفروق، فضل  
 الصافي والعائد الحدي وربح الجنيو المستثمر ونسبة العائد لمتكاليف.

 نتائج الدراسة .4
مقارنه بين مؤشرات إنتاج محاصيل الخضر المكشوفة  .1.4

 )بالعروات الثالث( والمحمية بالعروة الشتوية:
والفاصوليا  ( أن الخيار والفمفل4يتضح من الجدول رقم )

الخضراء والطماطم تعتبر أىم محاصيل الخضر التي تزرع تحت 
% من 83.7الصوب فى العروة الشتوية حيث يمثل إنتاجيا نحو 

والتى تضم أيضا   1846إجمالي إنتاج الخضر بتمك العروة عام 
المموخية والباذنجان والبسمة الخضراء والكرنب والكوسة والخس والسبانخ 

% من إجمالي 8.4مساحات صغيرة التمثل أكثر من  والكنتالوب فى
حت الصوب فى نفس العامالمساحة المزروعة بمحاصيل الخضر ت

نتاج إجمالي الخضر المكشوفة بالعروات الثالث والمحمية بالعروة الشتوية وأهميتها النسبية عام  و (: مساحة1جدول رقم )  2017إنتاجية وا 
               

 نوع الزراعة                
 المحصول

 الزراعات المحمية الزراعات المكشوفة
المساحة ألف 

 فدان
 اإلنتاجية
 طن/فدان

(2) 

 اإلنتاج
 الف طن

األهمية 
 النسبية

المساحة ألف 
 فدان

 اإلنتاجية
 طن/فدان

 

 اإلنتاج
 طن

(3) 

األهمية 
 النسبية

 7.4 46833 36.4 258 26.5 7888 48.3 484.8 الطماطم
 8.1 287 22.1 8.2 4.4 4456 48.8 486.1 الباذنجان
 47.4 25283 23.3 4852.4 2.1 564 5.8 83.4 الفمفل
 - 5 33.4 8.4 2.8 522 6.8 73.5 الكوسة
 - 31 18.7 4.3 1.8 515 44.36 38.7 الكرنب

 42.3 15786 14.5 4836.4 3.8 4822 1.5 442.4 فاصوليا خ
 8.1 224 18.5 45.8 4.4 116 3.7 43.6 البسمة خ
 - 46 12.8 8.6 4.3 284 44.7 15.5 الخـس
 3.7 8538 47.8 486.5 8.4 84 5.8 41.7 المموخية
 - 1 46.5 8.4 8.4 18 5.5 3.2 السبانخ
 43.7 488818 34.1 1558.4 2.8 524 8.1 58.2 الخيار
 - 67 34.3 4.6 2.4 638 48.3 58.8 الكنتالوب
 488 188478 24.3 4556.5 488 18383.4 44.4 1847.6 (4)اإلجمالي 

 الموضحة بالجدول.( اإلجمالي بالنسبة المكشوفة يشمل جميع محاصيل الخضر بالعروات الثلث، أما اإلجمالي بالنسبة لمزراعات المحمية فيشمل فقط المحاصيل 4)
 ( إنتاجية الخضر المكشوفة متوسط لمعروات الثلث.1)
 فراغات( 1م 588)بإفتراض ترك ÷1000  (    x  3600 1الى طن/فدان فى الزراعة المحمية )اإلنتاجية بالكجم/م (1( تم تحويل إنتاجية الفدان من )كجم/م2)

 ( بالممحق.( بالممحق.44حسبت من بيانات الجدول رقم )حسبت من بيانات الجدول رقم )  المصدر:المصدر:
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وىــذه المحاصــيل ذاتيــا تــزرع مكشــوفة فــى العــروات الــثلث فــى وىــذه المحاصــيل ذاتيــا تــزرع مكشــوفة فــى العــروات الــثلث فــى 
% مــــن % مــــن 48.848.8ألــــف فــــدان تمثــــل حــــوالي ألــــف فــــدان تمثــــل حــــوالي   4121.14121.1مســــاحة بمغــــت نحــــو مســــاحة بمغــــت نحــــو 

  لي زراعات الخضر المكشوفة بـالعروات الـثلث، وتحقـق إنتاجـًا بمـغلي زراعات الخضر المكشوفة بـالعروات الـثلث، وتحقـق إنتاجـًا بمـغإجماإجما
% مـــــن إجمـــــالي إنتـــــاج % مـــــن إجمـــــالي إنتـــــاج 55.455.4ألـــــف طـــــن تمثـــــل حـــــوالي ألـــــف طـــــن تمثـــــل حـــــوالي   4345543455نحـــــو نحـــــو 

ويرجــــع الســــبب فــــى ويرجــــع الســــبب فــــى   18461846الخضــــر المكشــــوفة بــــالعروات الــــثلث عــــام الخضــــر المكشــــوفة بــــالعروات الــــثلث عــــام 
ـــى تضـــمنيا الجـــدول رقـــم) ـــم)اختيـــار ىـــذه المحاصـــيل الت ـــى تضـــمنيا الجـــدول رق ـــي أن نمـــط   44((44اختيـــار ىـــذه المحاصـــيل الت ـــي أن نمـــط ال ال

نبـــيط نبـــيط ققمحاصـــيل الخضــر مثـــل المحاصـــيل الخضــر مثـــل ال  الزراعــة المحميـــة لــم يشـــمل العديـــد مــنالزراعــة المحميـــة لــم يشـــمل العديـــد مــن
والباميــــة والخرشــــوف والموبيــــا والبطــــاطس والبطاطــــا والخضــــر الجذريــــة والباميــــة والخرشــــوف والموبيــــا والبطــــاطس والبطاطــــا والخضــــر الجذريــــة 
والقمقـــاس والقرعيـــات والقثـــاء والفراولـــة والبطـــيخ والخضـــر األخـــري والتـــى والقمقـــاس والقرعيـــات والقثـــاء والفراولـــة والبطـــيخ والخضـــر األخـــري والتـــى 

  715.5715.5كشوفة فى العروات الثلث فى مساحة تبمغ نحو كشوفة فى العروات الثلث فى مساحة تبمغ نحو تزرع جميعيا متزرع جميعيا م
خضـر المكشـوفة خضـر المكشـوفة % مـن إجمـالي مسـاحة ال% مـن إجمـالي مسـاحة ال38.438.4ألف فدان تمثل حـوالي ألف فدان تمثل حـوالي 

فــى فــى   ألــف فــدان، وتحقــق إنتاجــاً ألــف فــدان، وتحقــق إنتاجــاً   1847.61847.6بــالعروات الــثلث والبالغــة نحــو بــالعروات الــثلث والبالغــة نحــو 
% مـن % مـن 27.727.7ألف طن يمثـل حـوالي ألف طن يمثـل حـوالي   6844.36844.3العروات الثلث بمغ نحو العروات الثلث بمغ نحو 

إجمــــــــالي إنتــــــــاج الخضــــــــر المكشــــــــوفة فــــــــى العــــــــروات الــــــــثلث عــــــــام إجمــــــــالي إنتــــــــاج الخضــــــــر المكشــــــــوفة فــــــــى العــــــــروات الــــــــثلث عــــــــام 
 ألف طن.ألف طن.  18383.418383.4والبالغ والبالغ   18418466//18451845

ــــــة المتحققــــــة مــــــن ــــــة الفداني ــــــة المتحققــــــة مــــــنوبمقارنــــــة اإلنتاجي ــــــة الفداني زراعــــــة الخضــــــر زراعــــــة الخضــــــر   وبمقارنــــــة اإلنتاجي
 المكشوفة ومثيمتيا فى الزراعات المحمية يتضح أن متوسط اإلنتاجية المكشوفة ومثيمتيا فى الزراعات المحمية يتضح أن متوسط اإلنتاجية 

طـن لمفـدان بينمـا يبمـغ ىـذا المتوسـط طـن لمفـدان بينمـا يبمـغ ىـذا المتوسـط   24.324.3المحمية يقـدر بنحـو المحمية يقـدر بنحـو لمخضر لمخضر 
  اإلنتاجيـــــةاإلنتاجيـــــةطـــــن لمفـــــدان، أي أن طـــــن لمفـــــدان، أي أن   44.444.4ة نحـــــو ة نحـــــو فـــــى الزراعـــــات المكشـــــوففـــــى الزراعـــــات المكشـــــوف

  اإلنتاجيــــةاإلنتاجيــــةمــــرة قــــدر مــــرة قــــدر   2.42.4لزراعــــات الخضــــر المحميــــة تعــــادل لزراعــــات الخضــــر المحميــــة تعــــادل   الفدانيــــة الفدانيــــة 
 لفدانية المتحققو فى زراعات الخضر المكشوفة.لفدانية المتحققو فى زراعات الخضر المكشوفة.اا

الفدانيــة لمزراعــات  الفدانيــة لمزراعــات    اإلنتاجيــةاإلنتاجيــةوبطبيعــة الحــال تتبــاين الفــروق بــين وبطبيعــة الحــال تتبــاين الفــروق بــين 
خـر حيـث بمـغ الفـرق اقصـاه بالنسـبة خـر حيـث بمـغ الفـرق اقصـاه بالنسـبة آلآلالمكشوفة والمحميـة مـن محصـول المكشوفة والمحميـة مـن محصـول 

مــرة(، مــرة(،   4.14.1ســمة)ســمة)ببمــرة( والمــرة( وال  5.25.2مــرة( ، والكوســة )مــرة( ، والكوســة )  8.88.8لمحاصــيل الفمفــل )لمحاصــيل الفمفــل )
مــرة( ، والكرنــب مــرة( ، والكرنــب   11ة لمحاصــيل الخــس )ة لمحاصــيل الخــس )بينمــا تبمــغ حــدىا األدنــى بالنســببينمــا تبمــغ حــدىا األدنــى بالنســب

 مرة(.مرة(.1.61.6مرة( والسبانخ )مرة( والسبانخ )  1.51.5))
اإلمكانية التطبيقية لمتحول فى زراعة الخضر نحو الزراعة . 2.4

 المحمية:
الوضــــع القــــائم الخــــاص بالزراعــــة المحميــــة الوضــــع القــــائم الخــــاص بالزراعــــة المحميــــة أخــــذًا فــــى األعتبــــار أخــــذًا فــــى األعتبــــار 

لبعض أنواع الخضـر خـلل العـروة الشـتوية ومـا يـرتبط بـذلك مـن تحقيـق لبعض أنواع الخضـر خـلل العـروة الشـتوية ومـا يـرتبط بـذلك مـن تحقيـق 
ــــي  ــــدان تصــــل ال ــــي إنتاجيــــة مــــن الف ــــدان تصــــل ال مــــرة قــــدر مثيمتيــــا المتحققــــة مــــن مــــرة قــــدر مثيمتيــــا المتحققــــة مــــن   2.42.4إنتاجيــــة مــــن الف

ـــو يمكـــن وضـــع  ـــو يمكـــن وضـــع الزراعـــات المكشـــوفة، فإن ـــةتصـــور تصـــور الزراعـــات المكشـــوفة، فإن ـــةإلمكاني تحقيـــق نفـــس تحقيـــق نفـــس   إلمكاني
من محاصيل الخضر المختمفة من خلل الزراعة المحمية، أخذًا من محاصيل الخضر المختمفة من خلل الزراعة المحمية، أخذًا   اإلنتاجاإلنتاج

فى االعتبار ما يترتب عمـى التوجـو نحـو الزراعـة المحميـة مـن زيـادة فـى فى االعتبار ما يترتب عمـى التوجـو نحـو الزراعـة المحميـة مـن زيـادة فـى 

ستخدام أصناف معينة وبعض   اإلنتاجاإلنتاجتكاليف تكاليف  ستخدام أصناف معينة وبعض المتعمقة بإنشاء الصوب وا  المتعمقة بإنشاء الصوب وا 
الزراعيــة الخاصــة بــالري والتســميد ومقاومــة اآلفــات والعمالــة الزراعيــة الخاصــة بــالري والتســميد ومقاومــة اآلفــات والعمالــة   المعــاملتالمعــاملت
يأتي ذكــره عنــد التعــرض لالثــار االقتصــادية لمزراعــة المحميــة يأتي ذكــره عنــد التعــرض لالثــار االقتصــادية لمزراعــة المحميــة وىــو مــا ســوىــو مــا ســ

 لمخضر عمى المزارعين.لمخضر عمى المزارعين.
وبــإفتراض األخــذ بــنفس الــنمط الســائد اآلن فــى الزراعــة المحميــة وبــإفتراض األخــذ بــنفس الــنمط الســائد اآلن فــى الزراعــة المحميــة 
لمخضــر مــن حيــث التكنولــوجي المســتخدم أو األنــواع المزروعــة فعــًل أو لمخضــر مــن حيــث التكنولــوجي المســتخدم أو األنــواع المزروعــة فعــًل أو 

طم طم إلنتاجيــة المتحققـــة، فإنـــو يمكـــن التوســع فـــى الزراعـــة المحميـــة لمطمـــاإلنتاجيــة المتحققـــة، فإنـــو يمكـــن التوســع فـــى الزراعـــة المحميـــة لمطمـــااا
ـــــب والفاصـــــوليا الخضـــــراء والبســـــمة  ـــــل والكوســـــة والكرن ـــــب والفاصـــــوليا الخضـــــراء والبســـــمة والباذنجـــــان والفمف ـــــل والكوســـــة والكرن والباذنجـــــان والفمف
الخضــراء والخــس والمموخيـــة والســبانخ والخيــار والكنتـــالوب، والتــى تـــزرع الخضــراء والخــس والمموخيـــة والســبانخ والخيــار والكنتـــالوب، والتــى تـــزرع 

% مـن % مـن 48.848.8ألف فدان تمثل حوالى ألف فدان تمثل حوالى   4121.14121.1مكشوفة فى مساحة تبمغ مكشوفة فى مساحة تبمغ 
المكشــوفة بـالعروات الــثلث وتحقـق إنتاجــًا بمــغ المكشــوفة بـالعروات الــثلث وتحقـق إنتاجــًا بمــغ زراعــات الخضـر زراعــات الخضـر   إجمـاليإجمـالي
% مـــــن إجمـــــالي إنتـــــاج % مـــــن إجمـــــالي إنتـــــاج 58.358.3ألـــــف طـــــن تمثـــــل حـــــوالي ألـــــف طـــــن تمثـــــل حـــــوالي   4344345555نحـــــو نحـــــو 

والمقـــــــدر بنحـــــــو والمقـــــــدر بنحـــــــو   18418466الخضــــــر المكشـــــــوفة بـــــــالعروات الـــــــثلث عـــــــام الخضــــــر المكشـــــــوفة بـــــــالعروات الـــــــثلث عـــــــام 
 الف طن.الف طن.  18383.418383.4

وبإتبـــاع زراعـــة ىـــذه األصـــناف مـــن الخضـــر بأســـموب الزراعـــة وبإتبـــاع زراعـــة ىـــذه األصـــناف مـــن الخضـــر بأســـموب الزراعـــة 
تحقيــق ىــذا اإلنتــاج مــن زراعــة تحقيــق ىــذا اإلنتــاج مــن زراعــة   المحميــة فــى العــروات الــثلث فإنــو يمكــنالمحميــة فــى العــروات الــثلث فإنــو يمكــن

  24.324.3نتاجية الخضر المحمية ىـو نتاجية الخضر المحمية ىـو ألف فدان )بإعتبار متوسط إألف فدان )بإعتبار متوسط إ  388.1388.1
ألــــف فــــدان مــــن مســــاحة ألــــف فــــدان مــــن مســــاحة   422.3422.3طن/فــــدان( ، وىــــو مــــا يشــــغل فعــــًل طن/فــــدان( ، وىــــو مــــا يشــــغل فعــــًل 

ألــف فــدان فــى حالــو الزراعــة ألــف فــدان فــى حالــو الزراعــة   4121.14121.1األراضــي الزراعيــة مقارنــًا بنحــو األراضــي الزراعيــة مقارنــًا بنحــو 
 المكشوفة.المكشوفة.

أي أنــو يمكــن مــن خــلل التوجــو نحــو زراعــة محاصــيل الخضــر أي أنــو يمكــن مــن خــلل التوجــو نحــو زراعــة محاصــيل الخضــر 
ستخدام األراضـي ستخدام األراضـي المشار الييا بإسموب الزراعة المحمية تحقيق وفرًا فى االمشار الييا بإسموب الزراعة المحمية تحقيق وفرًا فى ا

تـــزرع وفقـــًا ألحـــد تـــزرع وفقـــًا ألحـــد لليمكـــن توجيييـــا يمكـــن توجيييـــا   ألـــف فـــدانألـــف فـــدان  721721الزراعيـــة يقـــدر بنحـــوالزراعيـــة يقـــدر بنحـــو
ــــاج محاصــــيل  ــــادة فــــى إنت ــــدورات الزراعيــــة الســــائدة لتحقيــــق زي ــــاج محاصــــيل أنمــــاط ال ــــادة فــــى إنت ــــدورات الزراعيــــة الســــائدة لتحقيــــق زي أنمــــاط ال

 الحبوب والبقول واألعلف المختمفة.الحبوب والبقول واألعلف المختمفة.
اإلنتااج المتحقاق مان زراعاة المسااحة المتاوفرة بابعض الادورات اإلنتااج المتحقاق مان زراعاة المسااحة المتاوفرة بابعض الادورات . . 3.43.4

 الزراعية:الزراعية:
  165.6165.6( اإلنتـاج المتحقـق مـن زراعـة ( اإلنتـاج المتحقـق مـن زراعـة   11) ) يوضح الجـدول رقـم يوضح الجـدول رقـم 

ألــف فــدان التــى تــم توفيرىــا عنــد زراعــة أصــناف الخضــر المشــار الييــا ألــف فــدان التــى تــم توفيرىــا عنــد زراعــة أصــناف الخضــر المشــار الييــا 
بنظام الزراعة المحمية وىى دورة )القمح + أذرة شامية( ، دورة ) فول + بنظام الزراعة المحمية وىى دورة )القمح + أذرة شامية( ، دورة ) فول + 
أذرة شامية(، ودورة )بنجر السكر + أذرة صفراء(، ودورة )برسـيم تحـريش أذرة شامية(، ودورة )بنجر السكر + أذرة صفراء(، ودورة )برسـيم تحـريش 

 صيفى(.صيفى(.+ قطن(، )بنجر السكر+ بطاطس + قطن(، )بنجر السكر+ بطاطس 
ألـــف فـــدان وفقـــًا لمعـــروة ألـــف فـــدان وفقـــًا لمعـــروة   165.6165.6حيـــث تبـــين أن زراعـــة مســـاحة حيـــث تبـــين أن زراعـــة مســـاحة 

جماليـًا بمـغ جماليـًا بمـغ ااالزراعية )بنجر السـكر + بطـاطس صـيفى( قـد حققـت عائـدًا الزراعية )بنجر السـكر + بطـاطس صـيفى( قـد حققـت عائـدًا 
مميــون جنيــو باألســعار المحميــة الســائدة، متضــمنًا ىــذا العائــد كــل مميــون جنيــو باألســعار المحميــة الســائدة، متضــمنًا ىــذا العائــد كــل   47484748

 من المنتج الرئيسي والثانوي لبنجر السكر، ويمي تمك الدورة من حيث من المنتج الرئيسي والثانوي لبنجر السكر، ويمي تمك الدورة من حيث 
لن تتن تطبيقياً حتى اآلى زراعت البطاطس والقرعياث )البطيخ والشوام لن تتن تطبيقياً حتى اآلى زراعت البطاطس والقرعياث )البطيخ والشوام   ((11))

السراعرت السراعرت و القرع العسلي والشهذ وكيساى العسل( والخضرر الذررةرت ظٌمرام و القرع العسلي والشهذ وكيساى العسل( والخضرر الذررةرت ظٌمرام 

 الوحويت.الوحويت.
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العائـــد المتحقـــق دورة )برســـيم تحـــريش + قطـــن( والتـــى العائـــد المتحقـــق دورة )برســـيم تحـــريش + قطـــن( والتـــى   إجمـــاليإجمـــالي
مميـــون جنيـــو، ثـــم دورة )قمـــح + أذرة شـــامية( نحـــو مميـــون جنيـــو، ثـــم دورة )قمـــح + أذرة شـــامية( نحـــو   48824882حققـــت نحـــو حققـــت نحـــو 

نحـــو نحـــو   مميـــون جنيـــو، ثـــم دورة )فـــول + أذرة شـــامية( والتـــى حققـــتمميـــون جنيـــو، ثـــم دورة )فـــول + أذرة شـــامية( والتـــى حققـــت  33613361
ـــون جنيـــو، وأخيـــرًا تـــأتى دورة )بنجـــر الســـكر + أذرة صـــفراء(   34573457 ـــون جنيـــو، وأخيـــرًا تـــأتى دورة )بنجـــر الســـكر + أذرة صـــفراء( ممي ممي

 مميون جنيو.مميون جنيو.  28382838  حيث حققت عائدًا إجماليًا بمغ نحوحيث حققت عائدًا إجماليًا بمغ نحو
 أثر التحول نحو الزراعة المحمية لمخضر عمى المزارعين:أثر التحول نحو الزراعة المحمية لمخضر عمى المزارعين:. . 4.44.4

كمــا أوضــح البحــث فــى الجــزء الســابق فإنــو يمكــن تحقيــق نفــس كمــا أوضــح البحــث فــى الجــزء الســابق فإنــو يمكــن تحقيــق نفــس 
اإلنتاج من محاصيل الخضر المشار الييا مـن خـلل الزراعـة المكشـوفة اإلنتاج من محاصيل الخضر المشار الييا مـن خـلل الزراعـة المكشـوفة 
بالعروات الثلثة من خلل االتجـاه نحـو زراعـة تمـك المحاصـيل بإسـموب بالعروات الثلثة من خلل االتجـاه نحـو زراعـة تمـك المحاصـيل بإسـموب 

ألـف فـدان بـداًل مـن ألـف فـدان بـداًل مـن   422422عة المحمية بالعروات الـثلث فـى مسـاحة عة المحمية بالعروات الـثلث فـى مسـاحة الزراالزرا
  167167ألــف فــدان فــى حالــة الزراعــة المكشــوفة، وىــو مــا يــوفر نحــو ألــف فــدان فــى حالــة الزراعــة المكشــوفة، وىــو مــا يــوفر نحــو   344344

ألـــف فـــدان مـــن مســـاحة األراضـــى الزراعيـــة والتـــى يمكـــن اســـتغلليا فـــى ألـــف فـــدان مـــن مســـاحة األراضـــى الزراعيـــة والتـــى يمكـــن اســـتغلليا فـــى 
زراعـــــة بعـــــض الـــــدورات الزراعيـــــة البديمـــــة والتـــــى تحقـــــق عائـــــد إضـــــافيًا زراعـــــة بعـــــض الـــــدورات الزراعيـــــة البديمـــــة والتـــــى تحقـــــق عائـــــد إضـــــافيًا 

مميون جنيـو كمـا يتضـح مميون جنيـو كمـا يتضـح   47754775الدورات البديمة الدورات البديمة   لممزارعين بمغ فى أفضللممزارعين بمغ فى أفضل
 (.(.  11من الجدول رقم ) من الجدول رقم ) 

ـــاج مـــن التحـــول نحـــو زراعـــة الخضـــر  ـــاج مـــن التحـــول نحـــو زراعـــة الخضـــر إال أن تحقيـــق نفـــس اإلنت إال أن تحقيـــق نفـــس اإلنت
المحميـة يترتـب عميــو تكـاليف إضــافية تتعمـق بإنشــاء الصـوب وتجييزاتيــا المحميـة يترتـب عميــو تكـاليف إضــافية تتعمـق بإنشــاء الصـوب وتجييزاتيــا 
ســـــتخدام بعـــــض األصـــــناف الجديـــــدة، فضـــــًل عـــــن تكـــــاليف العمميـــــات  ســـــتخدام بعـــــض األصـــــناف الجديـــــدة، فضـــــًل عـــــن تكـــــاليف العمميـــــات وا  وا 

سميد ومقاومة اآلفات. لذا فإن ىذا الجزء من سميد ومقاومة اآلفات. لذا فإن ىذا الجزء من الزراعية داخل الصوب والتالزراعية داخل الصوب والت

ـــم  ـــدان ث ـــدير تكـــاليف إنشـــاء وزراعـــة الصـــوب لمف ـــم البحـــث ســـوف ييـــتم بتق ـــدان ث ـــدير تكـــاليف إنشـــاء وزراعـــة الصـــوب لمف البحـــث ســـوف ييـــتم بتق
ألــف فــدان حتــى يمكــن أخــذىا فــى اإلعتبــار عنــد تقــدير ألــف فــدان حتــى يمكــن أخــذىا فــى اإلعتبــار عنــد تقــدير   422.3422.3لمســاحة لمســاحة 

العوائـــد الصـــافية مـــن زراعـــة الخضـــر المحميـــة، وســـوف يؤخـــذ فـــى ىـــذا العوائـــد الصـــافية مـــن زراعـــة الخضـــر المحميـــة، وســـوف يؤخـــذ فـــى ىـــذا 
وب فــــى مســــاحة فــــدان وب فــــى مســــاحة فــــدان المجــــال التكمفــــة النمطيــــة إلنشــــاء وتشــــغيل الصــــالمجــــال التكمفــــة النمطيــــة إلنشــــاء وتشــــغيل الصــــ

 كاآلتي:كاآلتي:
 11ممx  3838   = =258258  88مساحة الصوبو  مساحة الصوبو  

 فراغـات فراغـات   11مم588588صوب فى الفدان مع تـرك صوب فى الفدان مع تـرك   4848يمكن إنشاء يمكن إنشاء
 بين الصوب لتسييل الحركة ونقل مستمزمات اإلنتاج والمنتج النيائى.بين الصوب لتسييل الحركة ونقل مستمزمات اإلنتاج والمنتج النيائى.

وتبمـــغ تكمفـــة إنشـــاء الصـــوبة كييكـــل معـــدنى وبلســـتيك وأســـلك وتبمـــغ تكمفـــة إنشـــاء الصـــوبة كييكـــل معـــدنى وبلســـتيك وأســـلك 
جنييـًا، وبـذلك تبمـغ جنييـًا، وبـذلك تبمـغ   4454644546وأجور تركيب ونقل نحو وأجور تركيب ونقل نحو   وشبكة ري داخميةوشبكة ري داخمية

جنييـًا يضــاف الييــا مضــخو ري جنييـًا يضــاف الييــا مضــخو ري   446468446468تكمفـة العشــر صــوب بالفــدان تكمفـة العشــر صــوب بالفــدان 
جنيـــو، وبـــذلك تبمـــغ جنيـــو، وبـــذلك تبمـــغ   32883288خارجيـــة لمفـــدان وشـــبكة ري خارجيـــة تكمفتيـــا خارجيـــة لمفـــدان وشـــبكة ري خارجيـــة تكمفتيـــا 

جنييــا، جنييــا،   418368418368التكمفــة اإلجماليــة إلنشــاء الصــوب وتجييزاتيــا بالفــدان التكمفــة اإلجماليــة إلنشــاء الصــوب وتجييزاتيــا بالفــدان 
ب فى أقل التقديرات ىو سـبع سـنوات، ب فى أقل التقديرات ىو سـبع سـنوات، وحيث أن العمر اإلفتراضي لمصو وحيث أن العمر اإلفتراضي لمصو 

جنييـــًا، ويضـــاف لتمـــك جنييـــًا، ويضـــاف لتمـــك   4614846148فتكـــون التكمفـــة المحممـــة لكـــل ســـنو ىـــي فتكـــون التكمفـــة المحممـــة لكـــل ســـنو ىـــي 
ــــى إنشــــاء الصــــوب والــــذي يفتــــرض  ــــة فائــــدة القــــرض المســــتخدم ف ــــى إنشــــاء الصــــوب والــــذي يفتــــرض التكمف ــــة فائــــدة القــــرض المســــتخدم ف التكمف

% ســـــنويًا فتكـــــون % ســـــنويًا فتكـــــون 66بفائـــــدة بفائـــــدة   الحصـــــول عميـــــو مـــــن البنـــــوك المتخصصـــــةالحصـــــول عميـــــو مـــــن البنـــــوك المتخصصـــــة
ــــغ التكمفــــة اإلجماليــــة إلنشــــاء  73227322الفائــــدةالفائــــدة ــــغ التكمفــــة اإلجماليــــة إلنشــــاءجنييــــًا، وبــــذلك تبم الصــــوب الصــــوب   جنييــــًا، وبــــذلك تبم
وحيــث أن الصــوبة تــزرع ثــلث مــرات فــى الســنة وحيــث أن الصــوبة تــزرع ثــلث مــرات فــى الســنة   جنييــاجنييــا  1453214532بالفــدان بالفــدان 

 ألف فدان 276.7(: اإلنتاج المتحقق وقيمته الناتج من زراعة المساحة المتوفرة والمقدرة بنحو 2جدول رقم )

 الدورة الزراعية
 اإلنتاج الثانوي اإلنتاج الرئيسي

 الكمية إجمالي عائد الدورة بالمميون جنيه
 )األلف طن(

 السعر
 )الطن بالجنية(

 الكمية القيمة بالمميون
 )األلف طن(

 السعر
 )الطن بالجنية(

 القيمة بالمميون

       )قمح+أذرة شامية(
 366 800 458 1929 2535 761 القمح 4472

 311 737 422 1866 1989 938 الذرة الشامية
       )فول+أذرة شامية(

 282 670 421 2109 5777 365 الفول 4568
 311 737 422 1866 1989 938 الذرة الشامية

       )بنجر السكر+أذرة صفراء(
 210 235 894 2004 350 5725 فول 3940

 303 720 421 1423 1850 769 الذرة الصفراء
       )برسيم تحريش+قطن(

 - - - 2661 3011 884 البرسيم التحريش 5093
 340 820 415 2092 6300 332 القطن

       )بنجرالسكر+بطاطس صيفى(
 210 235 894 2004 350 5725 بنجر السكر 5859

 - - - 3645 1078 3381 البطاطس الصيفية
حمل، ولبنجر السكر  4.87طن، ولحطب الفول  4.21حمل، ولمفول  48.45طن، ولحطب الذرة الشامية  2.28حمل، الذرة الشامية  44.81طن، ولتبن القمح 1.64*أستخدمت اإلنتاجية الفدانية لمقمح 

 حمل. 45.44طن/لمفدان ، عرش بنجر السكر  4.1طن، ولمقطن  41.61طن، ولمبرسيم التحريش  18.58
 كجم.188كجم، وحمل عرش بنجر السكر  144كجم ، وحمل حطب الفول 448* وزن حمل تبن القمح كجم، وحمل الذرة الشامية 
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ء لمفدان المحممة عمى العروة الواحدة فتكون تكمفة اإلنشا

جنييا ، وبإضافة أيجار األرض خلل العروة الواحدة  7437حوالى 
) إفتراض اإليجار السنوى لمفدان فى جنيو  4188والمقدر بنحو 
جنيو( فيكون إجمالي التكاليف الثابتة لفدان  2588المتوسط بمغ 
 جنييا . 8636الصوب ىو 

مزروعة بالخضر تحقق فى وحيث أن إنتاج الصوبة ال
كجم فيكون إنتاج الفدان  2438المتوسط إنتاجا  خلل العروة يقدر بنحو 

طن يحقق عائدا  إجمالي يبمغ  24.3صوب( بالعروة الواحدة نحو  48)
جنيو، وبذلك يبمغ العائد اإلجمالي لمفدان المزروع  68788نحو 

متوسط جنيو، )بإفتراض  141388بالخضر بالعروات الثلث نحو 
جنيو لمطن( ،  1888السعر المزرعي لمختمف محاصيل الخضر ىو 

بإستبعاد التكمفة الخاصة بقسط إىلك إنشاء الصوب وفوائد القرض 
المستخدم فى إنشاء الصوب وكذا تكاليف الزراعة بالعروات الثلث 

جنيو، فيكون صافى المتحقق من زراعة فدان  447833والمقدرة بنحو 
جنيو بينما يحقق فدان  82345العروات الثلث ىو المحمية بالخضر 

الخضر بالزراعة المكشوفة فى العروات الثلث عائد إجمالي يقدر بنحو 
جنيو، وبإستقطاع إجمالي تكاليف الزراعة واإليجار لمفدان  35788

جنيو لمفدان، فيتحقق صافي عائد بالفدان  42868البالغة نحو 
جنيو. أي أن صافي العائد  22628بالعروات الثلث يقدر بنحو 

الفداني فى السنة المتحقق من زراعة الفدان )ثلث عروات( بالزراعة 
جنييا  من خلل  22628جنييا  مقابل  82345المحمية يقدر بنحو 

الزراعة المكشوفة بالعروات الثلث وبذلك يزيد العائد الصافي لفدان 
المكشوفة بنحو الخضر المحمية بالثلث عروات عن مثيمو بالزراعة 

ألف فدان بالخضر المحمية  422.3جنييا . أي أن زراعة  48615
سوف تحقق إضافة لدخل الزراع وبالتالي لمدخل الزراعي يبمغ نحو 

% من إجمالي الدخل 5.67مميار جنيو سنويا  تمثل حوالي  6.86
 .1845/1846الزراعي النباتي عام 

ر عماااى االقتصااااد ر عماااى االقتصااااد أثااار التحاااول نحاااو الزراعاااة المحمياااة لمخضاااأثااار التحاااول نحاااو الزراعاااة المحمياااة لمخضااا. . 5.45.4
   القومي:القومي:

كما أوضح الجزء السابق من الدراسة فإن التحول نحو  
ألف فدان سوف يحقق  422.3الزراعة الخضر المحمية فى مساحة 

ألف فدان بإسموب الزراعة  348,4نفس اإلنتاج المتحقق من زراعة 
اضافيا  المكشوفة، وسوف يترتب عمى ىذا التحول عائدا  صافيا  لمزراع

مميار جنيو تمثل دخل  6,86اعة تمك المساحة تقدر بنحو من زر 
ضافة لمدخل الزراعي المصري بنفس القيمة.اضافيا لمزراع  ، وا 

كما أشارت الدراسة أن ىذا التحول نحو زراعة الخضر  
 165.6المحمية سوف يترتب عميو توفير مساحة زراعية تبمغ حوالى 

البديمة كما يوضحيا  ألف فدان يمكن  زراعتيا بالعروات الزراعية
 (.1الجدول رقم )
فإذا أخذ بالدورة الزراعية )القمح + اذرة شامية( سوف تحقق  

الف طن تقدر قيمتيا االستيرادية بنحو  654إنتاجا  من القمح يبمغ نحو 
ألف طن من الذرة الشامية تقدر  832وحوالي ( 4)مميار جنيو  1.85

 يو.مميار جن 4.75قيمتيا األستيرادية بنحو 
ألف فدان بالعروة البديمة  165.6ومن ناحية ثانية فإن زراعة  

)برسيم تحريش + قطن( سوف تحقق إنتاجا  من القطن تبمغ قيمتو 
مميار جنيو، وتوفر أعلف خضراء من البرسيم  3.3التصديرية نحو 

الثروة الحيوانية فى تنمية مميار جنيو تسيم  1.6التحريش تبمغ قيمتيا 
 من واردات األعلف.وتوفر جزءا  
ذا ما زرعت المساحة المشار الييا بالدورة )بنجر السكر +   وا 

ألف طن  4614بطاطس صيفى( فسوف تحقق إنتاجا  من البنجر يبمغ 
،  تبمغ قيمتيا (1)ألف طن سكر 747تعطي بعد تصنيعيا نحو 

، ىذا باإلضافة الى تحقق إنتاج (2)مميار جنيو 2.54االستيرادية نحو 
ألف طن تقدر قيمتيا بالسوق  2274من البطاطس يبمغ نحو إضافي 

 مميار جنية. 2.54المحمية نحو 
ألف فدان  165,6 ومن مقارنة العوائد التى تحققيا مساحة 

عند زراعتيا بالدورات البديمة يتضح أن أفضميا ىى دورة )بنحر السكر 
ة + بطاطس صيفي( والتي تسيم فى خفض قيمة الواردات الزراعية بقيم

مميار  2.54ما يتم االستغناء عنو من واردات السكر من الخارج بقيمة 
جنيو، وما تحققو القيمة المحمية لمبطاطس المنتجة بيذه الدورة والتى 

مميار جنيو، أي أن إجمالي ما يمكن ان تسيم بو ىذه  2.54تقدر بنحو 
مميار  2.54الدورة فى الميزان التجاري الزراعي المصري يقدر بنحو 

جنيو، باإلضافة لما يسيم بو إنتاج بطاطس العروة الصيفي من إضافة 
 مميار جنية. 2.54لمدخل الزراعي يقدر بنحو 

ألف فدان بالدورة  165.6وعمى الرغم من أن زراعة مساحة  
مميار  5.73)برسيم تحريش + قطن( تحقق عائدا  إجماليا  يقدر بنحو 

 تصديره من القطن من  مميار جنيو قيمة ما يمكن 3.34جنيو منيا 

                                                 
1
دوالر للطي وفقا  لٌشرة  3.7.3حىالى  2112( سعر إستيراد القوح عام ( 

 التذارة الخارجيت ، وظإعتبار سعر الصرف للذوالر سبعت جٌيهاث.
2
 ر ( طي هي السك1أطٌاى هي البٌذر تتحقق هي إًتاج ) 7(( 

(
3
   دوالر /طي. 331سعر إستيراد طي السكر الخام    (
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مميار جنيو قيمة ما يحقق إنتاج  1.6إنتاج ىذه الدورة، ونحو 
ىذه المساحة من البرسيم التحريش. وىذا العائد اإلجمالي يقترب كثيرا  
من مثيمو المتحقق بدورة ) بنجر السكر + البطاطس الصيفي( اال أن 

ن التجاري أثر الدورة األولي لمقطن والبرسيم التحريش عمى الميزا
مميار جنيو )قيمة ما يمكن  5.8الزراعي المصري والمقدر بنحو 

تصديره من القطن من إنتاج ىذه الدورة( يفوق مثيمو المتحقق مما يمكن 
مميار جنيو،  2.54توفيره من إستيراد السكر الخام والذى يقدر بنحو 

 ألف فدان بالقطن فى 165.6كما أنو من المشكوك فيو إمكانيو زراعة 
, خفض وظل المتغيرات االقتصادية التى أدت الى اتجاه الزراع نح

 المساحات المزروعة بالقطن.
ىذا وتجدر اإلشارة الى أن زراعة ىذه المساحة المتوفرة من  

ألف فدان سوف تستيمك نفس كميات  165.6زراعة الخضر المحمية 
ذه المياه التى كانت تستيمكيا محاصيل الخضر التى كانت تزرع فى ى

المساحة بإسموب الزراعة المكشوفة وبنفس تكاليف اإلنتاج تقريبا . أما 
المساحة التى تم التوجو لزراعة الخضر بيا بإسموب الزراعة المحمية 

الف فدان فسوف تستيمك كميات اقل من مياه الري نظرا   422.3وىى 
العتمادىا عمى الري بالتنقيط داخل الصوب، األمر الذى يمكن ان 

لمفدان بالعروة  2م4888معو كميات كبيرة من المياة تقدر بنحو  تتوفر
فى السنة يمكن  المياهمميون متر مكعب من  388.1الواحدة أى حوالي 

 .إستخداميا فى إستصلح واستزراع أراضي جديدة
وقد قدرت الدراسة فى نيايتيا بعض المؤشرات االقتصادية لفدان        

ية فى العروة الواحدة والتي يوضح الخضر المكشوفة والخضر المحم
(، والذى يبين منو أن كل  من مؤشرات نسبة 2نتائجيا الجدول رقم )

العائد لمتكاليف، ونسبو العائد الحدي والعائد عمى الجنيو المستثمر قد 
ن  جاءت قيمتيا لمزراعة المكشوفة أعمي من مثيمتيا لمزراعة المحمية، وا 

الصحيح وبما يشير الى الجدوي  كانت جميعيا قد زادت عن الواحد
االقتصادية  لكل من طريقتي الزراعة مع تميز الزراعة المحمية بتوفير 

ألف فدان تحقق أفضل إستخداميا وفرا  فى قيمة  165.6مساحة 
مميار جنيو، وعائدا  إضافيا  يتمثل  2.54الواردات من السكر يقدر بنحو 

تمك المساحة بعروة فى قيمة البطاطس الصيفي المنتجة من زراعة 
)بنجر السكر + البطاطس الصيفي( والذي تبمغ قيمتو بالسعر المحمي 

 مميون جنيو. 2.15
فإذا ما أخذت تمك العوائد فى األعتبار عند المقارنة لجاءت  

المؤشرات مرتفعة القيمة ولصالح الزراعة المحمية.

 لفدان الخضر بالزراعة المكشوفة والزراعة المحمية بالعروة الواحدة (: مقارنة لبعض المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية3جدول رقم )
 نوع الزراعة                   

 زراعة محمية زراعة مكشوفة البنااد

 طن 73.2 طن 15.4 (1)متوسط االنتاجية لمفدان
 جنيه 1200 جنيه 1200 (2)اإليجار عروة واحدة 

 هجني 5736 - (3)قسط أهالك الصوبة بالعروة 
 جنيه 2811 - (4)فوائد قرض إنشاء الصوب بالعروة 

 جنيه 9747 جنيه 1200 إجمالى التكاليف الثابتة 
 جنيه 29900 جنية 12390 (5)التكاليف المتغيرة )الزراعة( 

 جنيه 39647 جنيه 13590 التكاليف الكمية)ثابتة+متغيرة(
 جنيه 263520 جنيه 41580 (6)العائد الكمي
 جنيه 223873  جنيه 27990 يالعائد الصاف

 3.65 1.038 نسبة العائد لمتكاليف 
 4.89 2.37 نسبة العائد الحدي

 9.34 3.20 العائد عمى الجنيه المستثمر
 حسب متوسط إنتاجية الفدان كمتوسط لمحاصيل الخضر المختمفة المشار الييا فى الدراسة. (4)
 جنيو. 2588تراض أن اإليجار السنوي جنيو بإف 4188حسب إيجار الفدان فى العروة الواحدة  (1)
 سنوات. 6لمصوب ىو   ىاإلفتراضالعمر حسب قسط أىلك الصوب لمفدان بإعتبار أن  (2)
 عروات. 2% سنويا  ثم قسمتيا عمى 6حسبت فوائد قرض إنشاء الصوب بنسبة  (3)
 .يةفحسبت التكاليف المتغيرة )العمالة والمستمزمات( كمتوسط لبعض محاصيل الخضر الشتوية والصي (4)
 عمى الترتيب. /طنجنيو 2588، /طنجنيو 1688حسب العائد الكمي بإستخدام متوسط األسعار المزرعية لمحاصيل الخضر المكشوفة والمحمية وىو  (5)
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 (  ممحق1)(2017-2016(: مؤشرات إنتاج الخضر بالزراعات المكشوفة بالعروات الثالث والمحمية بالعروة الشتوية لمموسم الزراعى ) 1جدول رقم )  

 العروة
 المحصول

 صيفي مكشوفة نيمي مكشوفة شتوى محمية شتوى مكشوفة
 إنتاج إنتاجية مساحة إنتاج إنتاجية مساحة إنتاج إنتاجية مساحة إنتاج تاجيةإن مساحة

 2683 44.3 135.3 662 44.4 44.2 86833 44.2 4441 2376 45.7 187.1 الطماطم
 474 48.7 42.6 468 48.58 45.3 287 6.8 28 386 44.8 26.4 الباذنجان
 282 6.1 43.7 52 5.4 48.2 25283 7.1 3354 144 6.2 18.3 الفمفل
 251 6.8 34.8 32 5.8 6.5 5 48.4 8.5 117 6.1 24.5 الكوسة
 84 44.1 7.4 73 48.5 6.8 31 6.4 5 336 2.3 22.3 الكرنب

 424 1.2 47.2 64 1.2 21.6 15786 5.4 3287 486 2.1 51.4 فاصوليا خ
 1 4.3 8.2 4 3.8 4.8 224 3.8 56.4 118 3.4 42.3 البسمة خ
 417 41.4 48.2 28 41.4 2.4 46 4.6 2 427 48.4 42.1 الخـس
 55 7.4 6.6 11 4.3 3.4 8538 3.4 1421 6 5.6 4.8 المموخية
 - - - 4 5.3 8.1 1 3.1 8.4 17 5.6 3.4 السبانخ
 254 8.4 38.1 73 8.4 7.7 488818 8.7 44463 471 8.8 18.2 الخيار
 447 48.3 38.5 2 8.1 8.3 67 48.7 6.1 148 44.4 48.8 الكنتالوب
 ..مساحة الزراعات المكشوفة باأللف فدان، ومساحة الزراعات المحمية باأللف متر مربع 
  .نتاجية الزراعات المحمية بالكيموجرام/لممتر  إنتاجية الزراعات المكشوفة بالطن ، وا 
 .إنتاج الزراعات المكشوفة باأللف طن، إنتاج الزراعات المحمية بالطن 

 فقط عمى محاصيل الخضر التى تزرع بالطريقتين المكشوفة والمحمية. ( اقتصرت المقارنة4)
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ABSTRACT 

 
The shift towards the cultivation of vegetable crops through protected agriculture is one of the main axes of increasing 

agricultural production and providing some agricultural land and water, as well as a positive impact on both farms and the 

national economy. 

The green vegetables, green pea, cabbage, zucchini, lettuce, spinach and cantaloupe are cultivated in a protected area of 5.7 

thousand feddans only, with a yield of more than three times that of agriculture Exposed. 

As the mentioned crops are grown in the three lagoons in an area of 1232.2 thousand feddans and achieved a production of 

about 14166 thousand tons, representing 66.5% of the total vegetable crops exposed in the three queens. The study 

estimated that the same production can be achieved through protected crops in about 133.4 thousand feddans in the three 

soils, thus saving about 276.7 thousand feddans can be cultivated with the same quantities of water and the same cost by 

following one of the agricultural courses 

The study showed that the production of 276.7 thousand feddans in the cycle of beet sugar + summer potatoes achieved the 

highest yield of about 5859 million pounds at local prices. It also contributes to reducing sugar imports by 3.26 billion 

pounds annually. 

The cultivation of 133.4 thousand feddans in green vegetables in the three lagoons, taking into consideration the costs of 

protected agriculture, including the cost of constructing the house, will yield a net return of more than the equivalent of 

open agriculture by 7.94 billion pounds annually, representing about 6.76% of total agricultural agricultural income in 

2016/2017.  .  

The study pointed out that this shift towards the cultivation of protected vegetables to achieve production from open 

agriculture will entail the provision of about 400.2 million cubic meters of water per year that can be directed to the 

reclamation and cultivation of new lands. 

The study showed the end of the study compared to some economic indicators of open agriculture and protected agriculture 

for vegetables in feddan without taking the revenues from the cultivation of 276.7 thousand feddans in the cycle (beet sugar 

+ summer potato) in consideration. 
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