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 ممدمة 

لطاع الزراعة أحد لطاعات التنمٌة االلتصادٌة ٌعتبر  

ٌحتل مكانة  جمهورٌة مصر العربٌة، حٌث ًالرئٌسٌة فواالجتماعٌة 

 خاصة بٌن مختلف المطاعات االلتصادٌة المومٌة.

لمد أولت الدولة هذا المطاع الحٌوي عناٌة خاصة خالل الفترة األخٌرة 

لٌستفٌد من االكتشافات والتطورات العلمٌة الجارٌة، غٌر أنه بالرغم مما 

، إال أن التطلع إلى مزٌد من النمو تحمك من إنجازات فً هذا السبٌل

حٌث ال ٌفً اإلنتاج باالحتٌاجات المحلٌة  ،طور فً هذا المطاع الهاموالت

من الغذاء ٌوما بعد ٌوم وبمتطلبات تنمٌة الصادرات لمواجهة المتزاٌدة 

ٌلمً مزٌدا من العبء والمسئولٌة  ،العجز المستمر فً مٌزان المدفوعات

 على عاتك البحث العلمً.

 االنتاجٌةالمصري مازال ٌتسم بضعف .فالبنٌان االلتصادي الزراعً 

وانخفاض الجدارة اإلنتاجٌة وااللتصادٌة نتٌجة الختالل التوازن بٌن 

الموارد االلتصادٌة والموارد البشرٌة الذي ٌعزي بدوره إلى االرتفاع 

المستمر فً معدالت النمو السكانً بشكل أصبح ٌهدد إلى حد كبٌر مختلف 

أهداف التنمٌة، بٌنما تنمو الموارد الجهود المبذولة من أجل تحمٌك 

الزراعٌة بمعدل ٌكاد ٌكون ثابتا عند مستوى منخفض، األمر الذي ٌمتضً 

بالضرورة إن لم ٌكن ٌتطلب زٌادة اإلنتاج الزراعً للحد من مشكلة 

 الغذاء.

وٌرجع فً الوالع االهتمام بؤنماط الزراعة الحدٌثة لبعض محاصٌل 

والفلفل والطماطم  إلى أنه فً اآلونة الخضر مثل الفاصولٌا الخضراء 

األخٌرة زادت األهمٌة االلتصادٌة للمحاصٌل الزراعٌة فً الزراعة 

المصرٌة وأن النهوض بإنتاج هذه المحاصٌل أصبح ٌمثل أحد الركائز 

إلى  االتجاه الهامة فً السٌاسة الزراعٌة المصرٌة المعاصرة لذلن كان

الزراعة المحمٌة  أمر تفرضه عدة التكثٌف الزراعً بتطبٌك تكنولوجٌا 

اعتبارات وأهمها )محدودٌة الموارد األرضٌة والمائٌة وانخفاض اإلنتاجٌة 

الفدانٌة باإلضافة إلى الزٌادة المطردة للطلب المحلً على الغذاء نتٌجة 
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للنمو السرٌع فً السكان وكذا عدم توافك موسمٌة اإلنتاج والحصاد 

رات التصدٌر المثلى التً تتسم بحد أدنً من أساسا بالمناخ مع فت المرتبطة

 المنافسة فً األسواق الخارجٌة(.

وتعتبر تكنولوجٌا الزراعات المحمٌة هً أحد التطبٌمات الناجحة للتكثٌف 

الزراعً والتً تساهم بدور بارز وفعال فً ارتفاع اإلنتاجٌة الفدانٌة 

 .للمحاصٌل التً تزرع بها

إلنتاج بعض محاصٌل الخضر والفاكهة  كما إنها تعد من أفضل الوسائل

ونباتات الزٌنة والشتالت حٌث تعمل على توفٌر المناخ المالئم لنمو 

المحاصٌل المزروعة بها صٌفا وشتاء مما ٌإدي معه إلى توافر تلن 

المحاصٌل علً مدار العام وارتفاع مستوى اإلنتاج من الناحٌة الكمٌة 

 والنوعٌة.

الزروع الخضرٌة  إنتاجاعة المحمٌة فً وٌترتب على تطبٌك نظم الزر

إضافتها للرلعة الزراعٌة  توفٌر بعض مساحات تلن الزروع والتً ٌمكن

المخصصة إلنتاج الحبوب وبعض المحاصٌل االستراتٌجٌة األخرى كما 

أن استخدام هذه التمنٌة الحدٌثة فً الزراعة ٌعمل على تملٌل الفالد وانعدام 

حٌث تتسم هذه التمنٌة الحدٌثة باالستمرار مخاطر التذبذب فً اإلنتاج 

اإلنتاجً مما ٌإدي إلى الوفاء باالحتٌاجات التصدٌرٌة دون حدوث هزات 

لذلن توسعت الدولة والمطاع  ،تسببها الظروف الجوٌة غٌر المتولعة

 متوسط  الخاص فً إنشاء الصوب الزراعٌة واألنفاق البالستٌكٌة حٌث بلغ

صوبة زراعٌة بلغت مساحتها  21,161عدد الصوب الزراعٌة نحو 

خالل فدان وذلن 2311متر مربع أو ما ٌعادل  11,175,431حوالً

 2111عن عام  %571.1 ( بزٌادة لدرت بنحو2112-2111ة )الفتر

صوبة وبلغت مساحتها  7661والتً لدرت اعدادها بنحو 

 . مربع متر4,671,311حوالً
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 مشكلة الدراسة:

عدة مشكالت اساسٌة تحد من تنمٌتها بما تتطلبه تواجة الزراعة المصرٌة 

االحتٌاجات المحلٌة او متطلبات تنمٌة الصادرات مواجهه للعجز المستمر 

 فً المٌزان التجاري .

االلتصاد الزراعً المصري  ٌعانً بصفة تتمثل مشكلة الدراسة فى أن و

رئٌسٌة من مشكلة عدم التوازن بٌن العرض والطلب على المنتجات 

ائٌة األساسٌة، فعلى الرغم من تزاٌد المنتج من هذه الزروع الغذائٌة، الغذ

نتٌجة لزٌادة ٌالحظ أن اإلنتاج الكلً منها ال ٌفً بحاجة االستهالن المومً 

أعداد السكان باضطراد، مما أدى التساع الفجوة بٌن اإلنتاج واالستهالن 

ممكنة لتنمٌة وعلً ذلن تبرز أهمٌة البحث فً كل وسٌلة ، عاما بعد آخر

 االنتاج الزراعً فً ظل تلن المحددات المائمة .

(والتً تبٌن نجاحها فً )الزراعة المحمٌة داخل الصوبومن تلن الوسائل 

ٌرة من الخضر فً كثٌر من مواجهة المشكالت السابمة فً زراعة انواع كث

وانتشر استخدامها وكذلن تبٌن نجاحها علً محدودٌة استخدامها فً البلدان،

 مصر.

همٌة دراسة التصادٌات استخدام هذا االسلوب فً وبناء علً ذلن تبرز أ

 الزراعة.
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 :اف الدراسةأهد

التصادٌات انتاج اهم حاصالت راسة دتهدف الدراسة بصفة عامة الى 

 الخضر المنتجة تحت الصوب.

 هداف الفرعٌة التالٌة :هذا وٌتفرع من هذا الهدف األ

 .هم حاصالت الخضر تحت الصوبأدراسة التصادٌات انتاج  -1

دراسة تطور أعداد الصوب الزراعٌة علً مستوي محافظة الفٌوم  -2

 الجمهورٌة.

التعرف على الفرق بٌن التصادٌات الزراعة المحمٌة والزراعة  -3

 المكشوفة.

 :الطرٌقة البحثٌة ومصادر البٌانات

االعتماد علً التحلٌل  اعتمدت الدراسة علً اسلوب دراسة الحالة وتم

الوصفً وااللتصادي والمتمثل فً تمدٌر انتاج الصوب الزراعٌة 

 وكذلن تمدٌر أربحٌة انتاجها.

البٌانات الثانوٌة ألعداد الصوب  هذا وتنمسم مصادر  البٌانات  إلً 

الزراعٌة علً المستوي المومً وعلً مستوي محافظة الفٌوم والتً 

وبٌانات أولٌة متمثلة صالح األراضً ، تصدر من وزارة الزراعة واست

 خاصة بهذا الغرض . استبٌان فً تصمٌم استمارة

 تنظٌم الدراسة:

الباب  الممدمة والمشكلة واألهداف والطرٌمة البحثٌة ثم تشمل الدراسة

النظري ،فً حٌن  الفصل األول االطار األول وٌتناول  فصلٌن هما ،

عً للدراسات السابمة ، ول  الفصل الثانً االستعراض المرجٌتنا

 وٌتناول الباب الثانً نتائج الدراسة .
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 الباب األول

 :  االطار النظرياألول الفصل

 تمهٌد:

ٌمصد بالزراعات المحمٌة للخضر انتاجها فً منشآت خاصة تسمً 

لغرض حماٌتها من الظروف الجوٌة الصوبات او البٌوت المحمٌة وذلن 

مناسبة وبذلن ٌمكن انتاجها فً غٌر مواسمها وتتوفرللخضراوات الغٌر 

داخل هذه البٌوت الظروف البٌئٌة التً تناسبها من حٌث درجات الحرارة 

وشدة االضاءة كما تعطً عناٌة خاصة لبٌئة نمو الجذور وتغذٌة النباتات 

تم التحكم فً جمٌع العوامل البٌئٌة وفً األنواع الحدٌثة من الصوبات ٌ

 وتعدٌلها بما ٌتناسب مع النمو النباتً العطاء اكبر محصول ممكن 

وتعتبر الزراعة المحمٌة فرعا متخصصا من انتاج الخضراوات ٌختلف 

عن انتاجها فً الزراعات المكشوفة فنجد ان الطرق المستخدمة فً انتاج 

لن المستخدمه فً الزراعات الخضر فً الزراعات المحمٌة تختلف عن ت

 المكشوفة.

وعلً الرغم من ذلن فان اساسٌات انتاج الخضر واحدة فً كلتٌهما 

بصورة عامة فٌشتركان معا من حٌث االساسٌات فً العدٌد من االمور 

 .وٌختلفان فً بعضهما 

 :نبذة عن نشأة المحمٌات فً مصر .1

م علً 1171بدأ انتاج الخضر فً البٌوت البالستٌكٌة فً مصر عام 

لمعهد البساتٌن بمركز  التابعة قها)  مساحة فدان واحد فً مزرعة

 البحوث الزراعٌة بالقلٌوبٌة(

م وذلن ضمن برنامج بحثً 1111الً مساحة خمسة افدنة فً عام زادت

اجري بدعم من البنن الدولً بهدف تجربة الزراعات المحمٌة فً مصر 

وكانت تلن المزرعة الرائده هً االساس الذي انتشرت منه الزراعات 

 المحمٌة فً مصر.
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 اقتصادٌات الزراعة المحمٌة: .2

عائدا التصادٌا مجزٌا  ٌحمك انتاج الخضر فً الزراعات المحمٌة

للمستثمرٌن فٌها علً الرغم من ان تكلفة انتاج الخضر فً الوبات تزٌد 

علً تكلفة انتاجها فً الحمول المكشوفة وترجع هذه الزٌادة بالدرجه االولً 

الً ضخامة رأس المال المستثمر فً انشاء الصوبات باالضافة الً 

 مصارٌف تشغٌلها وصٌانتها .

لزٌاده فً تكلفه االنتاج والعائد الذي ٌمكن ان ٌتحقق من وٌتوقف مقدار ا

 الزراعات المحمٌة علً العوامل التالٌه:

عدد الصوبات التً ٌتم تشغٌلها فً الولت الواحد)اي مساحه البٌوت -1

 المحمٌة(.

 حجم الصوبات المستخدمة.-2

نوع الهٌكل الذي تصنع منه الصوبات)الخشب والحدٌد وااللومنٌوم و -3

 مواسٌر المٌاه المجلفنة(

ورلائك  fiber glassااللٌاف الزجاجٌه-نوع الغطاء المستخدم)الزجاج-4

 البالستٌن(

 مدي توفر اجهزة التبرٌد والتدفئة ومدي الحاجة الٌهما. -5

 درجة التحكم اآللً فً الجهزة المختلفة بالصوبات .-6

 المحاصٌل واالصناف المزروعة .-7

المنافسة التً ٌتعرض لها المحصول المنتج من  موسم االنتاج وممدار-1

 الزراعات المكشوفة.

 مدي االحتٌاج الً المحصول المنتج فً االسواق الخارجٌة للتصدٌر.-1

وعلً الرغم من كل هذه العوامل فان الزراعات المحمٌه تكون 

 ضرورة ال غنً عنها تحت الظروف التالٌة:
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ال وجنوب خط عرض شما 35فً المناطك الباردة )شمال خط عرض  -1

جنوبا( خالل فصل الشتاء بهذه المناطك حٌث ٌستفاد من التدفئه  35

الصناعٌة بالبٌوت المحمٌة فً انتاج الخضر فً فترة ٌستحٌل خاللها 

 انتاج الخضر فً الزراعات المكشوفه.

فً المناطك الشدٌده الحراره صٌفا )كما فً دول الخلٌج العربً (   -2

ردة فً انتاج بعض محاصٌل الخضر التً حٌث تستخدم البٌوت المب

 ٌستحٌل انتاجها خالل الفترة نفسها فً الزراعات المكشوفة .

اما فً المناطك المعتدلة كمصر والدول ذات الظروف االجوٌة المتشابهة 

 فانه ٌمكن االستفادة من الغلة العالٌة لوحدة المساحه من الزراعات المحمٌة    

ثٌرا عما ٌمكن تحمٌمه فً الزراعات المكشوفة فً تحمٌك عائد اكبر ٌزٌد ك

 ر.وامل السابمة جمٌعها فً االعتبااذا ما اخذت الع

وفٌما ٌلً مزٌدا من الضوء علً بعض العوامل المذكورة 

 اعاله:

 حجم الصوبات المستعملة والمحاصٌل المزروعة فٌها: - أ

من الضروري تنوٌع المحاصٌل المزروعة بغرض توزٌع تكالٌف الزراعة 

لً اكثر من محصول وكذلن تنوٌع مصادر الدخل وفً ذلن نوع من ع

الضمان واالمان فً حاله فشل الزراعه الحد المحاصٌل وٌتطلب ذلن 

زراعة اكثر من صوبة كما ٌتطلب انشاء اكثر من نوع من الصوبات 

 لٌناسب كل محصول.

مترا بارتفاع مترٌن(وذلن النتاج 41×4*حٌث تمام االنفاق االلتصادٌة )

 الفلفل والطماطم والكنتالوب .

 مترا(النتاج الخٌار.3.2مترا بارتفاع 51×1*واالنفاق المفردة الكبٌرة )

فال ٌجوز مثال انتاج الفلفل فً االنفاق المفردة الكبٌرة الن تكلفة المربع بها 

تكون اعلً مما ٌمكن معه استغاللها التصادٌا بالفلفل وٌنطبك الشئ نفسه 

 عارها تكون منخفضة عادة.علً الطماطم الن اس
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اما الكنتالوب فٌمكن انتاجه بصوره التصادٌه فً كل من االنفاق الكبٌرة 

واالنفاق االلتصادٌة ومن جهة اخري ال ٌمكن زراعه الخٌار اال فً 

 .ةالكبٌر ةاالنفاق المفرد

 والتبرٌد: ةالتدفئ - ب

ن ال تعد التدفئة ضرورٌة تحت الظروف المصرٌة نظرا الن الجو ال ٌكو

شدٌد البرودة والنها مكلفة للغاٌة فالمتر المربع الواحد من الصوبات 

%للتدفئة فمط وهذه الزٌادة الكبٌرة 25:31المفردة الكبٌرة تزٌد تكلفته بنحو 

فً تكلفة االنتاج ال تغطٌها الزٌادة التً تحدث فً المحصول والتً تكون 

ان هنان %فً الكنتالوب اال اذا ك11%فً الخٌار ونحو16فً حدود 

تعالدات سابمة لتورٌد محصول مرتفع الثمن فً ولت معٌن من السنة ٌمل 

فٌه االنتاج بسبب انخفاض درجه الحرارة كما هً فً الفتره من دٌسمبر 

 الً فبراٌر.

كذلن فان التبرٌد غٌر ضروري تحت الظروف المصرٌة نظرا العتدال 

للتهوٌة ٌمنع درجه الحرارة صٌفا لكن االمر ٌتطلب توفٌر نظام جٌد 

 االرتفاع الشدٌد فً درجة الحرارة داخل الصوبات .

هذا بٌنما تكون التدفئة ضرورٌة والتصادٌة وكذلن التبرٌد فً المناطك 

الشدٌدة البرودة شتاءا او الشدٌدة الحرارة صٌفا علً التوالً نظرا لملة 

المعروض من الخضراوات مع ارتفاع االسعار فً مثل هذه الظروف التً 

 ستحٌل فٌها انتاج بعض الخضر فً الحمول المكشوفة.ٌ

 :تكلفة البنٌة االساسٌة -ج

 ٌدخل ضمن تكلفة البنٌه االساسٌة ما ٌلً:

تكلفة هٌكل الصوبات والبالستٌن بما فً ذلن التهوٌة المٌكانٌكٌة مع  -1

مراعاة اهمٌة انشاء انواع مختلفة من الصوبات نظرا لضرورة 

من ناحٌة والن بعض المحاصٌل ال تنوٌع المحاصٌل المزروعة 

تكون زراعتها التصادٌة فً انواع معٌنة من الصوبات من ناحٌة 

 اخري.
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 تكلفة نظام الري: -2

ٌكون الري فً الزراعات المحمٌة عادة بطرٌمة التنمٌط باالضافة الً 

 الحاجة الً نظام الري بالرذاذ من اعلً النباتات فً ظروف خاصة

مربع الواحد لنظام الري بالتنمٌط عند الامة شبكة هذا وتبلغ تكلفة المتر ال

%من تكلفة المتر المربع عند الامه 61الري علً مساحة خمسة افدنة نحو 

 الشبكة علً مساحه فدان واحد.

 تكلفة المعدات:مثل الجرار والمحارٌث وتانن المبٌدات . -3

تكلفة مبنً االدارة والمخازن وخزان المٌاه)تإخذ تكلفة خزان المٌاه  -4

فً الحسبان عند االعتماد علً ماء النٌل نظرا لضرورة تخزٌن 

 المٌاه لبل السدة الشتوٌة .

 \اما عند االعتماد علً المٌاه الجوفٌة فال حاجة الً خزان المٌاه.

 تكلفة المساحات المساعدة: -د

ٌجب كما سبك الذكر توفٌر مساحات اضافٌة مزودة بنظام الري بالتنمٌط 

البالستٌكٌة المنخفضة وزراعتها بالطماطم التً لد ٌكون لتغطٌتها باالنفاق 

 انتاجها داخل الصوبات غٌر التصادي.

 االصناف التً تزرع فً الصوبات:.3

ال تزرع بالصوبات عادة اال اصناف خاصة من الخضراوات معظمها من 

الهجن ذات االنتاجٌة العالٌة وعلً الرغم من ان هذه الهجن تكون مرتفعة 

كبٌرة فانه ٌشٌع استخدامها فً الزراعات المحمٌة لالسباب  الثمن بدرجة

 االتٌة:

 ٌزٌد انتاج هذه االصناف داخل البٌوت المحمٌة عنه خارجها .  -1

تإدي االنتاجٌة العالٌة لهذه االصناف الً خفض نسبً فً تكالٌف   -2

انتاج الطن الواحد من المحصول نظرا لتوزٌع تكالٌف زراعة المتر 

 الصوبة علً كمٌة اكبرمن المحصول. المربع الواحد من
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ال ٌشكل الثمن المرتفع لتماوي هذه االصناف نسبة كبٌرة من تكلفة   -3

 تشغٌل المتر المربع من الصوبة نظرا الرتفاع هذه التكلفة اصال .

وبالممارنة فان هذه االصناف ٌمل استخدامها فً الزراعات المكشوفة نظرا 

ن تكالٌف االنتاج تحت هذه الظروف الن ثمن تماوٌها ٌشكل نسبة كبٌرة م

والن محصولها فً الزراعات المكشوفة ال ٌزٌد كثٌرا عن محصول بعض 

 االصناف االخري االلل تكلفة.

 معدالت انتاج الخضر فً الصوبات:.4

تتضاعف انتاجٌة وحدة المساحة من محاصٌل الخضر المختلفة عدة مرات فً 

فً الحمول المكشوفة وٌولف ذلن علً  الزراعات المحمٌة بالممارنة باالنتاجٌة

المحصول المزروع وعدد مرات زراعته فً المساحة نفسها تحت نظامً الزراعة 

 المحمٌة والمكشوفة .

كجم 7.5وٌمدر معدل انتاج مختلف الزراعات المحمٌة بالمتر المربع فً مصر بنحو 

فاصولٌا كجم لل2كجم للكنتالوب،4كجم للطماطم ،11.5كجم للفلفل ،6.4للخٌار،

%فً 361وتزٌد تلن االنتاجٌة عن االنتاجٌه فً الزراعات المكشوفة بنسبة حوالً

%فً 111%فً الكنتالوب و171%فً الطماطم و241%فً الفلفل و261الخٌار و

 الفاصولٌا.

 :نتاج الخضرإهمٌة الزراعة المحمٌة للتوسع الرأسً فً أ.5

من اجمالً المساحة                          ال تشكل الزراعة المحمٌة سوي نسبة ضئٌله للغاٌه 

ا لم تلعب المخصصة النتاج الخضراوات علً مستوي العالم وبهذا فانه

دورا بارزا فً انتاج الخضر عالمٌا وال شن ان ذلن ٌرجع الً  حتً االن

 العاملٌن التالٌٌن :

عدم مناسبة نظام الزراعة المحمٌة النتاج عدٌد من الخضراوات الهامة -1

 مثل الخضر الجذرٌة ،الخضر الدرنٌة ،البصلٌة وغٌرها.

توفر المناخ المناسب واالرض الصالحه لزراعة الخضر فً الحمول -2

 المكشوفة فً عدد كبٌر من دول العالم .



 

16 

 

فاذا اخذنا هذٌن العاملٌن فً الحسبان فانه ٌمكن المول بان الزراعة 

ع الراسً فً بعض المحمٌه ٌمكن ان تلعب دورا بارزا فً مجال التوس

الخضراوات فً بعض الدول ومن اهم الخضروات التً تحمك نجاحا 

فً الزراعات المحمٌة:الخٌار،الفلفل،الفاصولٌا ،الطماطم والكنتالوب  كبٌرا

وهً الخضروات التً ٌمكن المول بانها تشغل حالٌا الغالبٌة العظمً من 

    المساحات المزروعة داخل الصوبات.

طك للتوسع فً الزراعات المحمٌة فهً بال شن تلن التً ال ما انسب المناأ

ٌتوفر فٌها المناخ المناسب او التربه الصالحة للزراعة حٌث تمل انتاجٌه 

 الخضر فٌها كثٌرافً الزراعات المكشوفة.

نشاء البٌوت وط العامة التً ٌجب مراعاتها عند إالشر.6

  :المحمٌة

انشاء البٌوت المحمٌة وهذه ٌجب مراعاه عدد من الشروط العامه عند 

 الشروط هً)اختٌار المولع المناسب اللامة البٌوت(

ة هم العوامل التً ٌجب مراعاتها عند اختٌار الموقع المناسب القامأ

 البٌوت المحمٌة ما ٌلً :

االستفادة لدر االمكان من مصدات الرٌاح المتوفرة مع مراعاه عدم  -1

 المبانً المجاورة.تظلٌل الصوبات باالشجار العالٌة او ب

ٌجب ان ٌسمح المولع بوصول سٌارات النمل لتوصٌل الولود او نمل  -2

 دون مشاكل. المحصول منها

ان ٌتوفر الماء الالزم بالمولع وعلً ان ٌكون بنوعٌه جٌدة وان تمل  -3

 فٌه االمالح.

 ٌجب ان تكون التربة جٌدة النوعٌة وجٌدة الصرف . -4

 التوسع مستمبال .ٌجب ان ٌسمح المولع باحتماالت  -5

 ضرورة ان تتوفر االٌدي العامله بالمنطمة. -6

 



 

17 

 

 :ةمراعاة مواصفات عامة فً البٌوت المنشأ.7

 عند المٌام بانشاء البٌوت المحمٌة: ٌجب مراعاه المواصفات العامة التالٌة

اذا كانت البٌوت متالصمة فٌجب ان ٌكون صمفها بمٌل ٌسمح  -1

 بتصرٌف مٌاه المطر.

فً منطمة تكثر فٌها الثلوج فٌجب ان ٌكون غطاإها  اذا كانت البٌوت -2

وهٌكلها لادرٌن علً تحمل ثمل الثلوج لبل ذوبانها او ان ٌتبع نظام 

البٌوت المفردة غٌر المتالصمة مع ترن مسافة مترٌن بٌن البٌوت 

 المجاورة لتتجمع فٌها الثلوج.

 مترا 24مترا و3.6ٌتراوح عرض البٌت الواحد عادة بٌن  -3

الطول فٌتولف علً رغبة المزارع )ولكن من االفضل عدم زٌادته عن اما 

 متر حتً ال ٌضٌع ولت العمال فً التنمل داخل البٌت(.61

ٌجب ان ٌكون باب الصوبة واسع لٌسمح بدخول الجرارات واآللٌات  -4

الصغٌرة العداد ارض البٌت وسٌارات الشحن الصغٌرة لنمل 

 سم.271الً المحصول وٌفضل ان ٌكون عرض الباب حو

ٌتولف التصمٌم والهٌكل المناسبٌت للبٌت علً نوع الغطاء المستخدم  -5

فٌلزم التفكٌر الً ذلن االمر اوال علما بان االغطٌة الزجاجٌة ال 

تصلح للمناطك التً ٌكثر فٌها البرد وال تناسب المناطك الحارة 

نظرا الرتفاع تكلفتها االنشائٌة دون ان تحمك مزاٌا خاصة علً 

 وت البالستٌكٌة فً هذه المناطك.البٌ

 مراعاه توفٌر مسافة مناسبة بٌن الصوبات . -6

مراعاه االحمال التركٌبٌة :ان االحمال هً الشد الذي ٌمع علً هٌكل  -7

 الصوبة من لوي خارجٌة او داخلٌة.

ومن بٌن تلن االحمال :)المراوح،المدفئات المعلمة ،انابٌب المٌاه المعلمة 

 تربً رأسٌا ( واثمال النباتات التً

وبالممارنة فان االحمال المإلتة او التً تدوم لفترة لصٌرة ومنها ضغوط 

 الرٌاح،الجلٌد ان وجد واالسبتة المعلمه للنباتات التً تربً بتلن الطرٌمة.
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 مالحظات بشؤن الجدر الطرفٌة والجانبٌة للصوبات :  -1

التهوٌة *ان الجدران الطرفٌة هً التً توضع فٌها االبواب وفتحات 

واالبواب لد تكون مجرد فتحة تنسدل علٌها شرٌحه بالستٌكٌة او باب ٌتسع 

لدخول اآللٌات ولد ٌكون جانب الصوبة كله فتحه واحدة للمساعدة فً 

 زٌادة التهوٌة صٌفا .

*اما الجدران الجانبٌة فمد تكون ثابتة او ٌمكن فتحها الي ارتفاع بلف 

 آلٌا . البالستٌن علً عجلة تدار ٌدوٌا او

والجدران الثابتة ال ٌوصً بها اال فً االجواء و الظروف التً ال تحتاج 

فٌها الً التهوٌة بمعدالت عالٌة بٌنما تسمح الجدران التً ٌمكن لفها 

 بالتهوٌة الجٌدة وبمعدالت عالٌة حسب الحاجة.

 متانة الهٌكل:ٌمكن زٌادة متانة هٌكل الصوبة باالسالٌب التالٌة :  -1

 سم فً التربة.51عامات حتً عمك غرس الد - أ

زٌادة لطر المواسٌر المستخدمة فً عمل االلواس وعدم  - ب

 نظرا لضعفها . p v c  االعتماد علً مواسٌرال

 (الهٌكل.purlinsزٌادة عدد روابط ) -ج

 تملٌل المسافة بٌن االلواس . -د

 شد الغطاء البالستٌكً جٌدا علً الهٌكل. -ه
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 شكل الصوبة البالستٌكٌة:وٌوضح الشكل التالً 
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 اعٌة علً مستوي محافظة الفٌوم :تطور أعداد الصوب الزر.8

 السنوات
 

 االجمالً
 )طن(االنتاج 2مالمساحة عدد الصوب

2113 57 14131 111 

2114 57 14131 123 

2115 146 41215 361 

2111 65 25111 111 

2112 53 24411 15 

 

ٌتضح من الجدول السابك ثبات اعداد الصوب و مساحتها فً عامً 

 % .23مع زٌادة االنتاج بممدار  2113،2114

% مع زٌادة فً 156زادت أعداد الصوب بممدار  2115أما فً عام 

 % ثم حدث انخفاض فً أعداد الصوب واالنتاج.112.7االنتاج بممدار 

ل الفاصولٌا تطور أعداد الصوب الزراعٌة لمحصووفٌما ٌلً 

 الخضراء علً مستوي الجمهورٌة:

 االنتاج)الطن( (2المساحة )م عدد الصوب السنوات

2113 144 4777231 27331 

2114 116 311111 2462 

2115 4211 1114121 11767 

2111 1111 1111111 6633 

2112 4111 1561661 1473 
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د الصوب الزراعٌة اعدتطور أرسم توضٌحً ٌبٌن   -1

 :رٌة علً مستوي الجمهولمحصول الفاصولٌا 

 

 

 )المصدر : وزارة الزراعة واالستصالح الزراعً (

 

 

 

 

 

 

 

 

2113 2114 2115 2111 2112 

144 

986 

4290 

1081 

4119 

 عدد الصوب

 عدد الصوب



 

22 

 

رسم توضٌحً ٌبٌن تطور المساحة التً تمثلها الصوب   -2

 :علً مستوي الجمهورٌةلمحصول الفاصولٌا الزراعٌة 

 

 )المصدر : وزارة الزراعة واالستصالح الزراعً (

لمحصول رسم توضٌحً ٌبٌن تطور انتاج الصوب الزراعٌة  -3

 علً مستوي الجمهورٌة:الفاصولٌا 

 

 المصدر : وزارة الزراعة واالستصالح الزراعً ()
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 المنزرعة واالنتاج لمحصول الفاصولٌا الخضراء:ة المساح

عدد 
 السنوات 

 ة)الطن(االنتاجٌ االنتاج)االلف طن( ة)الفدان(المساح

2113 65 211 4.3 

2114 51 251 4.1 

2115 52 246 4.7 

2116 52 261 5 

2117 73 331 4.5 

2111 56 247 4.4 

2111 61 313 5.6 

2111 63 271 4.3 

2111 71 316 4.3 

 

رسم توضٌحً ٌبٌن العاللة بٌن المساحة واالنتاج لمحصول   -4

 الفاصولٌا الخضراء:

 
 الزراعً()المصدر : وزارة الزراعة واالستصالح 
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 الفصل الثانً

 االستعراض المرجعً

 تمهٌد: 

المرتبطة بموضوع ستعراض الدراسات العلمٌة السابمة ٌعد ا

البحث نمطة بداٌة الزمة وضرورٌة، حٌث ٌنبغً أن ٌبدأ البحث 

العلمً من حٌث انتهى اآلخرون توفٌراً لبذل الجهد أو الولت فً 

وتجنباً لتكرار تناول أمور سبك تناولها بالفحص والتمحٌص، 

 الموضوع  بنفس األسلوب.

فالولوف على ما توصلت إلٌه الدراسات السابمة من نتائج ومإشرات 

وما استخدم فٌها من طرق البحث وأدوات التحلٌل والمٌاس ٌنٌر الطرٌك 

أمام الباحث، وٌفٌد فً توفٌر لاعدة من المعلومات وتكوٌن فكرة مبدئٌة 

 ة موضوع البحث. عن أبعاد ومعالم المشكل

لذلن ٌتناول هذا الفصل استعراض أهم الدراسات والبحوث السابمة 

التً تعرضت بشكل أو بآخر ألنماط الزراعة الحدٌثة أي ذات العاللة 

 الوثٌمة بموضوع البحث. 

 الدراسات المتعلقة بالزراعة المحمٌة: 

(1986)خلٌفة، فً دراسة لجامعة االسكندرٌة لام بها 
(1)

بهدف  

ممارنة معاٌٌر الجدوى االلتصادٌة لالنتاج فً ظل الزراعة المحمٌة وفً 

ظل استصالح واستزراع األراضى فً جمهورٌة مصر العربٌة تبٌن أن 

كلٌهما ٌتسم بالجدوى الفنٌة وااللتصادٌة إال أن معدل العائد الداخلً فً 

 مجال استصالح واستزراع األراضً ٌفوق نظٌره فً مجال الزراعة

المحمٌة، كما أن فترة استرداد رأس المال تمل عن نظٌرتها فى مجال 

سنة، كما أن معدل رأس المال المستثمر  1.15الزراعة المحمٌة بحوالً 

                                                           

مقارنلة الجلدوي الفنيلة االقتصلادية لمزراعلة المحميلة ونظيراتيلا ب ستصل ح عمى يوسف خميفة )دكتور(، تحميلل  (1)
 .1986كمية الزراعة، جامعة اإلسكندرية،  ، استنسل ،واستزراع االراضي في مصر
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% ولد أوضحت  6.24ٌفوق نظٌره فً مجال الزراعة المحمٌة بحوالً 

  الدراسة أن االستثمار فً مجال اإلستصالح واستزراع األراضً ٌتسم

ار فً األصول الثابتة التً تتسم باإلستمرارٌة فً حٌن باالستثم

تتطلب الجزء األكبر من مواردها التشغٌلٌة اإلستٌراد من الخارج، وفً 

نفس الولت ٌزداد فٌه الطلب على العملة األجنبٌة فً اإللتصاد المصري 

 .مما ٌترتب علٌه انخفاض لٌمة العملة المحلٌة ممارنة بنظٌرتها األجنبٌة

)رٌحانرت إحدى الدراسات التى لام بها كما أظه
 

(1985واخرون، 
 

(2)
عن التصادٌات الزراعة المحمٌة بدولة الكوٌت أن الطلب على بعض  

الخضر الرئٌسٌة المستوردة بالكوٌت غٌر مرن ، كما تبٌن ارتفاع معامل 

موسمٌة االنتاج المحلً لكل  من الطماطم والخٌار والكوسة والباذنجان، 

 لنسبة للفلفل الحلو والحار . وانخفاضه با

كما أوضحت الدراسة أٌضا موسمٌة اإلنتاج المحلى بدولة الكوٌت 

حٌث ال تزٌد فترة اإلنتاج عن خمسة شهور ومن ثم ٌتضح أهمٌة الدور 

الذي ٌمكن أن تلعبه الزراعة المحمٌة فى مد فترة موسم اإلنتاج ولد 

ذات التكلفة اإلستثمارٌة أشارت الدراسة أٌضا إلى أهمٌة إستخدام البٌوت 

 العالٌة وأهمٌة فتح مسالن تسوٌمٌة لمواجهة احتماالت الزٌادة فى االنتاج.

( 1986) مصطفى إمام،وفً دراسة 
(3)

عن التركٌب الهٌكلً  

للصوب أوضح أن أهم اآلثار النافعة الستخدام الزراعة المحمٌة بالبالستٌن 

اطم ، الفلفل ، الخٌار، هو زراعة المحاصٌل الحساسة للصمٌع مثل الطم

الفاصولٌا حٌث ٌتم زراعتها خالل العروة الشتوٌة مبكراً فً الصوب و 

إنتاج محصول عالً فً فترات ٌكون اإلنتاج تمرٌبا معدوما فً األراضً 

المكشوفة واالستفادة من ارتفاع األسعار لهذه المنتجات خالل تلن الفترة 

ه هذه األسالٌب اإلنتاجٌة حٌث غٌر أن هنان كثٌر من العمبات التً تواج

ٌإدي ارتفاع نسبة الرطوبة الجوٌة داخل الصوب إلى تشجٌع انتشار 

األمراض الفطرٌة مما ٌحتم عمل برنامج كامل للولاٌة من هذه األمراض 
                                                           

، جامعاة الادول العربٌاة، التصاادٌات الزراعاة المحمٌاة بدولاة الكوٌات( دمحم كامل رٌحاان )دكتاور( واخارون، 2)
 .1115المنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌة، الخرطوم، اكتوبر

لمزراعللة المحميللة، وزارة الزراعللة واستصلل ح ، النللدوة القوميللة التركيللب الييكمللي لمصللوب( مصللطفى كامللل إمللام، 3)
 .1986األراضي، 
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ومماومتها حتى ال تإدي إلى ضٌاع المحصول كما أوضح أن الزٌادة 

له خارجها لٌس الكبٌرة فً اإلنتاج للمحصول داخل الصوب عن مثٌ

مرجعه مجرد الزراعة داخل الصوب وإنما ترجع إلى استخدام تماوي 

األصناف والسالالت ذات اإلنتاجٌة العالٌة والمخصصة إلنتاج فً الصوب 

وهذه األصناف أسعارها مرتفعة جدا إلى حد ٌمف عائما ضد استخدامها 

النباتٌة فً وحدة لدى المزارع الذي ال ٌفهم لٌمتها وإلى زٌادة نسبة الكثافة 

 المساحة .

1986) محمود البرقوقً ، كما أوضح 
)(4)

فً دراسة له أن تكلفة  

إنتاج شتلة الموالح المنتجة تحت صوب البالستٌن النصف مظللة " 

لرشا للشتله  41.3لرش للشتله ممابل  42لدر بنحو  1114السٌران " عام 

بالطرٌمة العادٌة إال أن الطرٌمة الحدٌثة إلكثار شتالت الموالح تحت 

حة محدودة ولصر مدة الصوب تمتاز بإنتاج عدد كبٌر من الشتالت فً مسا

شهراً  24-11إنتاجها ممارنة بالطرٌمة التملٌدٌة حٌث ٌستغرق نمو الشتلة 

شهر فضال على الحصول على  36-31بٌنما فً الحمل المكشوف تستغرق 

شتالت لوٌة وتوفٌر نفمات تملٌع الشتالت وسهولة التداول وتملٌل نسبة 

دٌمة لعدم تمطٌع جزء الفالد من الشتالت عند الزراعة فً األرض المست

من المجموع الجذري عن النمل وسهولة تصدٌر الشتالت المرباة داخل 

األكٌاس نظرا ألن معظم الدول المستوردة لهذه الشتالت تتطلب شروط 

 اإلنتاج فً بٌئة من البٌت موس.

( 1991)هبه ٌاسٌن، وفً دراسة لامت بها 
(5)

لمعرفة مدى إمكانٌة  

وب بالزراعة المصرٌة وممارنة اداء عنصر التوسع فً استخدامات الص

االدارة بالمطاع الخاص والمطاع الحكومً وبٌن الزراعة تحت الصوب 

ونظٌرها فً األراضً المكشوفة أوضحت الدراسة تفوق المطاع الخاص 

على المطاع الحكومً فً إدارة استخدام الموارد تحت الصوب بالعٌنة 

الكلٌة لمحاصٌل عٌنة الدراسة وبالرغم من ارتفاع متوسطات التكالٌف 

                                                           
، النلدوة القوميلة لمزراعلة المحميلة، طريقة حديثلة إلكثلار شلت ت الملوالت تحلت الصلوب( محمود ىاشم البرقوقي، 4)

 .1986وزارة الزراعة واستص ح األراضي، 
رسللالة ماجسللتير،  ب بالزراعللة المصللرية،دراسللة اقتصللادية المكانيللات التوسللع فللي اسللتخدام الصللو ىبللو ياسللين،  (5)

 .1991كمية الزراعة، جامعة عين شمس، 
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بالمطاع الخاص عن المطاع الحكومً فإن متوسط صافً العائد لمحاصٌل 

عٌنة الدراسة بالمطاع الخاص كان اعلى منه بالمطاع الحكومً ولد 

أوضحت الدراسة أٌضاً أن متوسط صافً العائد منسوباً إلى التكالٌف الكلٌة 

الخاص لنفس محاصٌل عٌنة  لصوب المطاع الحكومً كان ألل من المطاع

الدراسة أما بالنسبة للمٌمة المضافة لصوب المطاع الحكومً فمد كانت ألل 

ً أن متوسط  من مثٌلها فً المطاع الخاص. ولد أوضحت الدراسة أٌضا

التكالٌف اإلنتاجٌة الكلٌة النتاج الطن لمحصول الخٌار تحت الصوب تعادل 

بالحمل المكشوف وأن إنتاجٌة أضعاف مثٌلتها من المساحة المزروعة  6

أضعاف اإلنتاجٌة للفدان  5الفدان من الصوب لهذا المحصول ٌعادل 

بالحمل المكشوف فً حٌن وجد أن متوسط التكالٌف الكلٌة النتاج الطن من 

أضعاف تكلفته بالحمل المكشوف  4الطماطم تحت الصوب تعادل حوالً 

ضعاف اإلنتاجٌة بالحمل أ 4وأن إنتاجٌة الفدان لمحصول الطماطم حوالً 

 المكشوف.

 

(2115)حجً، عام وفً الدراسة التً لام بها 
(6)

عن  

اآلثارااللتصادٌة البٌئٌة لتمنٌات مزارع األسطح بدون تربة إلنتاج بعض 

 محاصٌل الخضر أوصت الدراسة باآلتً: 

  استخدام الطرق المختلفة للزراعة بدون تربة لزراعة األسطح أن

حدوث تسرٌب للمٌاه كما أنها ال تإدى  إلى يتإدهى طرق حدٌثة ال 

التخلص من  الىاالمر الذى ٌإدى الى حدوث أحمال على األسطح 

المشاكل السابك ذكرها مثل استبدال عملٌة تخزٌن المهمالت 

وماٌترتب عنها من أضرار بٌئٌة وصحٌة بنظم إنتاج الخضراوات 

لبٌئة والتً تستخدم الطازجة النظٌفة والخالٌة من المبٌدات وملوثات ا

 .أصحاب المنازل فى حالة تطبٌمها بمساحات صغٌرة من وجهة نظر

                                                           

اآلثلللار االقتصلللادية البيئيلللة لتقنيلللات ملللزارع األسلللطت بلللدون تربلللة النتلللاج بعلللض محملللد عبلللد المحسلللن حجلللي،  (6)
ات  ، رسلللالة ماجسلللتير، قسلللم العملللوم اإلقتصلللادية والقانونيلللة واإلداريلللة والبيئيلللة، معيلللد الدراسلللمحاصللليل الخضلللر

 .2005والبحوث البيئية، كمية الزراعة، جامعة عين شمس، 
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   نه من الممكن استخدامها كمشارٌع صغٌرة تدر ربحأكما ً شباب ل ا

عند استخدام النظم التى تناسب ذلن بشرط  الغٌر عاملٌن الخرٌجٌن

 .توفر المساحة الكافٌة

  استخدام هذه النظم بمدن الجدٌدة الفى استغالل أسطح العمارات

ً وأٌضا ستوفر مصروفات النمل التً  ستوفر لألسر غذاًء طازجا

كانت  ستضاف على السلعة وبالتالى سٌكون العائد على دخل 

 األسرة مرتفعاً.

 زٌادة المسطحات الخضراء  الزٌادة فً زراعة األسطح تإدى إلى

عطى لً تنمٌة هواء المدن من الملوثات وٌا بالمدن وبالتالً ٌإدى

المواطن حمه فى استنشاق هواء نظٌف كما إنها تإدى الى تظلٌل 

، خفض درجة الحرارة نسبٌا بالمدن ىلإاألسطح فٌإدى ذلن 

كما إنها وبالتالى تخفف من أي تلفٌات أو تشممات تحدث باألسطح 

سفل األسطح مباشرة من الحرارة أتحمى سكان الدور األخٌر 

لتعرضهم للشمس لفترات طوٌلة  نظراوالتلفٌات التى تنتج عن ذلن 

كما ان هذه النظم فى حالة انتشارها بتوسع تإدى الى توفٌر كمٌات 

كبٌرة من الخضار لالستهالن الذاتً للمنتجٌن مما ٌإدى الى توفٌر 

مساحات كبٌرة من األراضً الزراعٌة التى كانت تستخدم النتاج 

ً ادٌم اً هذه الخضراوات فى إنتاج محاصٌل تصدٌرٌة تدرعائد  اً كبٌر ا

 .للمزارع وتزٌد الدخل المومً من العملة الصعبة للدولة

   بٌئً صحً على  مردودلما لها أنظمة زراعة األسطح استخدام

التخلص ، درجة حرارة األسطح تملٌلفى  تهاهمٌالاألسرة والمجتمع 

 انتشار تملٌللملوثة والمسببة فى الثلوث البصرى، ومن المخلفات ا

التخلص من ثانً أكسٌد ، وتوفٌراألكسجٌن وكالحشرات والحرائ

، عن عملٌة التمثٌل الضوئً الذي ٌإثر علً صحة اإلنسان الكربون

التبرٌد الصناعً ، والتلوث البصريوالتخلص من المنظر الجمالً و

 .لماطنً األدوار األخٌرة

  أن تموم الجهات المعنٌة بنشر مثل تلن النظم من الزراعة بل ٌمكن

ى المستمبل ٌلزم كل من ٌموم بالبناء الى منزل جدٌد إصدار تشرٌع ف
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فى كردون المدٌنة او الرٌف بان ٌتعهد بزراعة كل مساحة منزله، 

وتشرٌع ٌنظم العاللة بٌن المالن والمستؤجر من ناحٌة أخرى إصدار 

تشرٌع من أجل استغالل أسطح المدن الجدٌدة مما ٌإدي إلى زٌادة 

 للبالد.الدخل الزراعى والدخل المومى 
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 الباب الثانً

 نتائج الدراسة
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 الباب الثانً: نتائج الدراسة

 تمهٌد:

استعراض البٌانات التً تجمٌعها من خالل إستمارة االستبٌان فً هذا تم 

الباب الخاص بنتائج الدراسة ، وتم تمسٌم البٌانات إلً تكالٌف ثابتة وأخري 

الخسائر المنتظر  \هذه التكالٌف ٌتم حساب األرباح  متغٌرة ، ومن خالل

 الحصول علٌها .

 التكالٌف الثابتة بالجنٌة:  -1

 1,172,111  االرض 

 25,111 خزان المٌاه

 7111 ماكٌنة الري 

 4111 مبنً المخازن 

 177,111 الهٌكل 

 36,111 شبكة الري 

 11,111 نمل وتركٌب

 2,131,111 االجمالً

 

 جنٌة13,111أفدنة /المٌراط=6 مساحة األرض -

ومن خالل دراسة التكالٌف الثابتة تبٌن أن شراء األرض تمثل  -

% من اجمالً التكالٌف الثابتة كما بلغ شراء خزان 15.4حوالً 

% ،مبنً المخازن 1.32% ، شراء ماكٌنة الري 1.2المٌاه حوالً 

% 1.7% ،شبكة الرى حوال1.3ً% ،الهٌكل حوالً 1.11حوالً 

 %من اجمالً التكالٌف الثابتة.1.14والتركٌب حوالً  ،النمل
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 التكالٌف المتغٌرة بالجنٌة:  -2

 25,211 التماوي

 15,111 األسمدة والمبٌدات 

 1,451 خٌوط التربٌط

 111 الولود

 7,111 العمال

 14,411 الحرث

 14,411 التسوٌة 

 1,641 الزراعة

 61,111 الحصاد

 154,111 االجمالً
 

دراسة التكالٌف المتغٌرة تبٌن أن شراء التماوي ٌمثل حوالً  ومن خالل

% من اجمالً التكالٌف المتغٌرة كما بلغت نسبة االسمدة والمبٌدات 16.3

%،العمال 1.6% ،الولود 6% ،شراء خٌوط التربٌط 1.6حوالً

%،الحصاد 5.6% ،الزراعة 1.3% ،التسوٌة 1.3%،الحرث 4.5

 ٌرة.% من اجمالً التكالٌف المتغ31.7

 جنٌة. 1211عمال وبلغ أجر العامل 4ملحوظة: بلغ عدد العمال الثابتٌن 

 مستثنً منها التكالٌف الثابتة: الربح حساب

 التكالٌف المتغٌرة –الربح=االٌرادات 

 154,111-411,111الربح=

 جنٌة325,111=

 حساب الربح شامل التكالٌف الثابتة والتكالٌف المتغٌرة:

 التكالٌف الكلٌة –الربح= االٌرادات 

 جنٌة 51,111=411,111-421,111=
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طن  فاصولٌا خضراء مع العلم أن انتاج 61بلغ انتاج الصوبة  :ملحوظة

 جنٌة.1111طن،سعر الطن 11الفدان 

 الجوانب التسوٌقٌة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 المنتج

 شركة اٌجٌبت الند شركة نورانتو نٌفكس

 التصدٌر

 المستهلن
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 المالحك

 (استمارة استبٌان)

 

 جامعة الفيوم
 كمية الزراعة

 االقتصاد الزراعيقسم 

 رقم االستمارة 
 022تاريخ جمع البيانات:    /    /   

 
      
     

 استمارة استبيان
 

 دراسة اقتصادٌة ألنماط الزراعة الحدٌثة لبعض محاصٌل الخضر

 نظم الزراعة المحمٌة

 
 

 المحافظة:  -
 المركز:  

 القرية: -
 اسم المزارع: –
 
 
 
 
 
 

 

 العممي البحث إغراض في إال تستخدم وال سرية االستمارة ىذه بيانات
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 أواًل: البيانات الشخصية عن القائم بالزراعة أو المقيم أو المشرف أو المستفيد:
 
 اإلسم: -
 
 العمر: -
 
 صفتو بالنسبة لممزرعة:  مالك        مستأجر        شريك       مدير المزرعة بأجر    -
 
 نمط الحيازة:  ممك          إيجار           مشاركة             إدارة بأجر    -
 
 -الحالة التعميمية: -

 أمي            يقرأ ويكتب         مؤىل متوسط       مؤىل جامعي        أخرى
 

  -الحالة االجتماعية :
 أعزب               متزوج              مطمق                 أرمل                          

 
  -عدد أفراد األسرة:

 ذكور                        إناث                          جممة                           
 
 -عدد أفراد األسرة الذين يشاكون في العمل : -
 

 ر                    إناث                          جممة                           ذكو 
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 بيانات خاصة بمشروع الزراعة موضوع االستبيان : -ثانياً 
 نمط الزراعة الحديثة: -

 )          (  صوب                                                    
 )          (  أنفاق                                                    

 )          (   زراعة بدون تربة )أسطح (                   
 
 المساحة بالمتر المربع: -

 )          ( صوب                                                   
 )          (                          أنفاق                          

 )          (                أسطح
 

 أنواع الصوب                                

 )           (  بالستيكية                                           
 )           ( زجاجية                                                

 )           ( بية                                               خش

 
 
 

 التكاليف اإلنتاجية: -ثالثا
 التكاليف االستثمارية )التكاليف الثابتة( لممشروع: -1

 نظام الزراعة:
 المساحة بالمتر المربع   الصوب :

 الكمية البيان
سعععععععععععععععر 

 التكمفة الوحدة
العمععععععععععر االفتراضععععععععععي أو 

 اإلنتاجي

 الييكل 
 أسالك 

 أغطية  بالستيك 

 أوناش تيوية 

 نقل وتركيب 

 شبكة الري:
 مواسير  -
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 خراطيم  -
 نقاطات  -
 قيمة اإليجار السنوي -
 قيمة أجر اإلدارة واإلشراف -

 

 التكاليف المتغيرة : -0
 اسم المحصول: -

 متر مربع   بالنسبة لمصوبة الواحدة:    مساحة المحصول
 مستمزمات اإلنتاج: كمية وقيمة -أ

 إجمالي القيمة الكمية سعر الوحدة الوحدة البيان

     الشتالت  –التقاوي 

     األسمدة البمدية

     األسمدة الكيماوية

     التجييز

     مطير لتغطية األراضي 

     مبيدات فطرية
 

 

     مبيدات حشرية

     خيوط تربيط

     وقود 

     العمالة
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 تكاليف العمميات المزرعية: -ب

 نوع العملية
عددددددت   دددددد ا  

 إج اء العملية

إجمالي  رجال/أوالد/نساء

األجددو  

 بالجنيه

قيمة العمد  

عددت  امددا   عدد اآللي

 العم 
 اج / مو 

       حرث

       تسوية

       شد أسالك

       شد بالستيك

       الزراعة

       الخف والترقيع

       الري

       سماد بمدي

       كيماوي

       مبيدات

       تنقية حشائش

       الحصاد

       أخرى تذكر

       إجمالي التكاليف المتغيرة
 

 

 كمٌة وقٌمة اإلنتاج واإلٌرادات:

 البٌان اسم المحصول نظام الزراعة
كمٌة 

 الناتج
 الوحدة

سعر 

الوحدة 

 بالجنٌه

لٌمة الناتج 

 بالجنٌه

  

     الناتج األساسً -أ

     الناتج الثانوي -ب

     اإلجمالً  

  

     الناتج األساسً -أ

     الناتج الثانوي -ب
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 المراجع:

، أصول الزراعة المحمٌة ، الدار العربٌة للنشر  أحمد عبد المنعم حسن .1

 والتوزٌع.

الصوب فً دراسة التصادٌة المكانٌات التوسع فً استخدامات هبة ٌاسٌن،  .2

، رسالة ماجستٌر، كلٌة الزراعة، جامعة عٌن شمس، الزراعة المصرٌة

1111.   

وزارة الزراعة واستصالح االراضً ،لطاع الشئون االلتصادٌة ،احصاءات  .3

 .2112زراعٌة،

عمى يوسلف خميفلة )دكتلور(، تحميلل مقارنلة الجلدوي الفنيلة االقتصلادية لمزراعلة  .4
 .1986الزراعة، جامعة اإلسكندرية، المحمية في مصر،  استنسل ، كمية 

دمحم كامل رٌحاان )دكتاور( واخارون، التصاادٌات الزراعاة المحمٌاة بالكوٌات  .5
،جامعاااة الااادول العربٌاااة، المنظماااة العربٌاااة للتنمٌاااة الزراعٌاااة، الخرطاااوم، 

 .1115اكتوبر

مصللللللطفى كامللللللل إمام،التركيللللللب الييكمللللللي لمصللللللوب، النللللللدوة القوميللللللة لمزراعللللللة  .6
 .1986الزراعة واستص ح األراضي، المحمية، وزارة 

 رقللوي، طريقللة حديثللة إلكثللار شللت ت المللوالت تحللت الصللوب،محمللود ىاشللم الب .7
 .1986الندوة القومية لمزراعة المحمية، وزارة الزراعة واستص ح األراضي، 

،اآلثللار االقتصللادية البيئيللة لتقنيللات مللزارع األسللطت  محمللد عبللد المحسللن حجللي .8
، رسللالة ماجسللتير، قسللم العمللوم  محاصلليل الخضللربللدون تربيللة إلنتللاج بعللض 

اإلقتصلللادية والقانونيلللة واإلداريلللة والبيئيلللة، معيلللد الدراسلللات  والبحلللوث البيئيلللة، 
 .2005كمية الزراعة، جامعة عين شمس، 

طلللللاىر محملللللد سللللللعيد ، دراسلللللة اقتصللللللادية النملللللاط الزراعللللللة الحديثلللللة لللللللبعض  .9
 .2007يا محاصيل الخضر ، قسم االقتصاد الزراعي ، جامعة بن

 
 


