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، التخكيب السحرػلِ ،البذهثة الخطية :الكمسات الدالة
السيدان  ،الػفخ السائِ ،الفجػة السائية ،السقششات السائية

 السائِ
  

 زــــــــــــــــالسهجـ
  
ارتٍجف البحث درارة تأتيخ خفس هداجات  

ة لمسياي )األرز، قرب الدكخ، السػز،  السحاصيل الذٌخ
البخريع الحجازى(، عمِ ججع السياي الستاجة بالقصاع 
الدراعِ، وتتخكد زراعة هعطع هداجات السحاصيل 
ة لمسياي خرػصًا هحرػلِ األرز وقرب الدكخ  الذٌخ

ركد البحث عمِ باألراضِ القجيسة داخل الػادى، لحا 
جرخ وتحميل بياىات األراضِ القجيسة داخل الػادى 

لمتذكيب الهجصَلِ الدُ يجقق ل البدائل أفضلتحجيج 
ٌدف الدَلة فِ تَفيذ قدذ هو الهَاذد الهائية َتعظين 

شة عائد َجدة الهياي ، ويتػافق هع األوضاع السائية الخٌا
تصخأ  السحمية واإلقميسية والبيئية والسدتججات التِ قج

َدلك بإرتخدان أرمَب البذهثة عميٍا هدتقباًل، 
تالتة صياغة جيت تن ، linear programmingالخطية 

فِ تدىية اإلجتياثات ل الىهَدث األَل ىهادث يتهت
الىهَدث ، و Minimizing Water Requrementالهائية

 Maximizing Netىِ الفداالعائج التاىِ تعظين صافِ 

of Acre Return ، التالت فِ ل الشسػذج يتهتفِ جيو
 Maximizingتعظين صافِ عائد الَجدة الهائية 

Return of Water Unit.  وقج ركد البحث برفة
أرارية عمِ إهكاىية خفس االجتياثات السائية 
لمتخكيب السحرػلِ كٍجف رئيدِ، باإلضافة الِ زيادة 
ىدب االكتفاء الحاتِ لمسحاصيل االرتارتيجية هغ خالل 

األول، وزيادة هداجات السحاصيل الترجيخية  الديشاريػ
لديادة جريمة الرادرات هغ خالل الديشاريػ الثاىِ، 
وذلظ قجر اإلهكان فِ ججود الستاح هغ السياي 
واألراضِ فِ هشصقة الجرارة، هدتخجهًا ىساذج 
إجرائية هختمفة. أضٍخت ىتائث تحميل الشساذج 

 الخى  هياي كسية إثسالِاإلجرائية بالديشاريػ األول أن 

لمتخكيب السحرػلِ لسحاصيل الجرارة  الستاجة الفعمية
ىحػ  إرتخجام تع جيغ ، ف3ِم هميار  41.483بمغت ىحػ

لمشساذج  3هميار م 38.683، 38.726، 38.604
إىخفاض كسيات  يػضج اإلجرائية عمِ التختيب، هسا

 هميار 2.800، 2.758، 2.879بشحػ  السياي السصمػبة
%، 49.6، 4946، 49.6بمغ ىحػ ، بسعجل تغيخ 3م

صافِ  بمغ  .وذلظ لمشساذج اإلجرائية عمِ التختيب
 ىحػ عائج وججة السياي لمتخكيب السحرػلِ الفعمِ

، 1.767، 1.755ىحػ  بمغ ، فِ جيغ3ثشيً/م 1.634
3ثشيً/م 1.765

 لمشساذج اإلجرائية عمِ التختيب، هسا 

، 0.122زيادة صافِ عائج وججة السياي بشحػ  يػضج
، 7.46، بسعجل تغيخ بمغ ىحػ 3ثشيً/م 0.131، 0.133

%، وذلظ لمشساذج اإلجرائية عمِ 8.05، 8.17
يدتٍجف الديشاريػ الثاىِ بجاىب الٍجف التختيب. 
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ػ تجىية االجتياثات السائية لمتخكيب  الخئيدِ ٌو
السحرػلِ، زيادة هداجات السحاصيل الترجيخية 

اشع، كالبرل، الفػل الدػداىِ، البصاشذ، الصس
خزخاوات أخخى قجر اإلهكان، ٌحا بفخض تبات جالة 

أضٍخت ىتائث تحميل الشساذج َقد التجارة الخارثية. 
اإلجرائية بالديشاريػ الثاىِ، أن إثسالِ كسية هياي 
الخى الفعمية الستاجة لمتخكيب السحرػلِ بمغ ىحػ 

، فِ جيغ تع إرتخجام ىحػ 3هميار م 689613
لمشساذج  3ميار مه 319183، 319.83، 3196.8
عمِ التختيب، هسا يػضج إىخفاض كسيات اإلجرائية 

 39418، 396.3، 39883السياي السصمػبة بشحػ 
، 4938، 934.، بسعجل تغيخ بمغ ىحػ 3هميار م

عمِ التختيب.  بمغ اإلجرائية %، وذلظ لمشساذج 4964
صافِ عائج وججة السياي لمتخكيب السحرػلِ الفعمِ 

، 3..89فِ جيغ بمغ ىحػ ، 3ثشيً/م 89436ىحػ 
لمشساذج اإلجرائية عمِ  3ثشيً/م 89133، 89138

التختيب، هسا يػضج زيادة صافِ عائج وججة السياي 
، بسعجل 3ثشيً/م ..898، ..898، .8983بشحػ 

%، وذلظ 83938، 83986، 1963تغيخ بمغ ىحػ 
عمِ التختيب.  يسكغ تصبيق دورات اإلجرائية لمشساذج 

الججيجة بارتخجام الػفخ السائِ هحرػلية باالراضِ 
السحقق تذسل القسج والحرة الريفِ، بسداجة تتخاوح بيغ 

ألف فجان، وتذسل القسج والخزخ  ..33 - 3861
 3666 - 3.68الريفِ والشيمِ، بسداجة تتخاوح بيغ 

ألف فجان، وتذسل الحرة والخزخ الذتػى والشيمِ، 
ألف فجان.   6838-3633بسداجة تتخاوح بيغ 

ة لمسياي  بالشدبة لتأتيخ خفس هداجات السحاصيل الذٌخ
 فقج، 3هميار م .389عمِ الفجػة السائية البالغة ىحػ 

هميار  39188، 39.61، ..391إىخفزت بشحػ 
 ،3هميار م 18.10، 18.14، 18.02لتبمغ ىحػ  ،3م

%، وذلظ 3944، 3948، ..39بسعجل تغيخ بمغ ىحػ 
تذيخ ىتائث فِ جيغ ة عمِ التختيب. لمشساذج اإلجرائي

، 396.3، 39883بشحػ إىخفاضٍا  الثاىِ الديشاريػ
، 81933، .8.91لتبمغ ىحػ  ،3هميار م 39418
، 39.6، بسعجل تغيخ بمغ ىحػ 3هميار م 81933
وذلظ لمشساذج اإلجرائية عمِ ، 3968%، .393
خفس  -8ويػصِ البحث بالشقاط التالية:  التختيب.

وقرب الدكخ والسػز والبخريع  هداجات األرز
-2.572الحجازى لتػفيخ كسية هياي تتخاوح ها بيغ 

 -3 باالراضِ داخل الػادى. 3هميار م 39883
ارتخجام الػفخ السائِ الشاتث هغ خفس هداجات 
ة لمسياي لمتػرع فِ زراعة األراضِ  السحاصيل الذٌخ

يسكغ  -3 الججيجة بالسحاصيل اإلرتخاتيجية والشقجية.
ع فِ زراعة بشجخ الدكخ عمِ االقل بالقجر الحى التػر

يغصِ الشقز فِ اىتاج الدكخ الشاثع عغ خفس 
هداجة قرب الدكخ هع هخاعاة ودرارة اآلتار الستختبة 

تعجيل التخكيب بسا يتالئع هع األوضاع  -6 عمِ ذلظ.
شة السحمية واإلقميسية والبيئية والسدتججات  السائية الخٌا

 دتقباًل.التِ قج تصخأ عميٍا ه
 

 السقدهة

 
تقع هرخ ضسغ السشاشق الجافة وشبً الجافة، 
جيث تتدع هػارد السياي فِ ٌحي السشاشق بسحجوديتٍا، 
وتتشاقز جرة السياي الستاجة لمدراعة في الػقت الحي 
تدداد فيً أعجاد الدكان وبالتالِ تتدايج الحاثة إلِ 
ػ  ا الخئيدِ لمسياي ٌو الغحاء. وتعتسج هرخ عمِ هرجٌر
جرتٍا هغ ىٍخ الشيل، جيث ال يػثج بجيل هائِ آخخ 
كاألهصار والسياي الجػفية. ٌحا وترشف هرخ جاليًا 
ضسغ دول الفقخ السائِ جيث بمغ بشريب لمفخد هغ 

، والحى تدداد ججتً رشة (1)3م 6.1هياي الشيل ىحػ 
بعج أخخى ورغع ذلظ تعج هرخ هغ أكثخ دول العالع 

فكفاءة ىقل وتػزيع السياي ال إرخافًا فِ ارتخجام السياي، 
% في ىطع الخي 68ىحػ بمغت %، و 8.تتعجى 

، وتػقعت ارتخاتيجية التشسية .388الحقمِ عام 
أن ترل الِ ىحػ  3838الدراعية السدتجاهة جتِ عام 

. وعمِ الجاىب اآلخخ تدعِ (2).388% عام 6.
دول السشبع فِ جػض ىٍخ الشيل الِ إعادة تػزيع 

ل، جيث وقعت عجد هغ دول جرز هياي ىٍخ الشي
الحػض عمِ اتفاقية عشتيبي في غياب دولتي السرب 
هرخ والدػدان. وفِ ضػء تصػرات أوضاع السػارد 
                                                 

جدبت هغ بياىات الجٍاز السخكدى لمتعبئة العاهة واإلجراء،  1
.  كتيب هرخ فِ أرقام، السػارد 2017أبخيل  تعجاد هرخ اليػم، 

 .2016، إصجار 2014/2015السائية، عام 
، الجدء 2030ارتخاتيجية التشسية الدراعية السدتجاهة جتِ عام  2

األٌجاف األرارية  الثاىي، إرتخاتيجية التشسية الدراعية السدتجاهة،
 .37لإلرتخاتيجية، رفع كفاءة إرتخجاهات السياي في الدراعة ص 
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السائية الشيمية الستعمقة بذخوع إتيػبيا فِ بشاء عجد هغ 
ع رافج هغ روافج  الدجود خاصة رج الشٍزة عمِ ٌأ

ػ الشيل األزرق وال ستػقع السياي الٍاهة بالشدبة لسرخ ٌو
أن يؤتخ عمِ جرة هرخ السائية رمبًا، فِ جيغ 
أصبج هغ الرعب ارتكسال هذخوعات ارتقصاب 
الفػاقج السائية بسشاشق دولة ثشػب الدػدان )قشاة 
ثػىجمِ( بعج اإلىفرال، هسا يجعػ الِ ضخورة تخشيج 
اإلرتخجام، وإعادة الشطخ فِ ٌيكل التخكيب السحرػلِ 

غ، وتصػيخ الخى الحقمِ  والتػرع فِ ارتخجام ىطع الخٌا
الخى الحجيثة فِ الدراعة، وخفس الفػاقج السائية فِ 

تكتدب درارة التخكيب السحرػلِ و ثسيع القصاعات.
سيتٍا هغ ضخورة التعخف عمِ أىػاع وهداجات  ٌأ
السحاصيل السختمفة التِ يتع زراعتٍا فِ كل هػرع 
زراعِ وهجى هالئسة تمظ السحاصيل هع السدتججات 

 ع السائية الحالية والسدتقبمية لسرخ.واألوضا
 

 هذكمة البحث
 

ـــــــل هذـــــــكمة  ـــــــالبجتتسث ـــــــِ أن ٌيكـــــــل التخكيـــــــب ت ـ ف
السحرـــــػلِ الحـــــالِ ال يـــــتالئع هـــــع األوضـــــاع السائيـــــة 
شــة السحميــة واإلقميسيــة والبيئيــة التــِ تســخ بٍــا هرــخ  الخٌا
ـــــث  ـــــِ قـــــج  تصـــــخأ عميٍـــــا هدـــــتقبال، جي والسدـــــتججات الت

ة  لمسيـــــــاي )األرز، قرـــــــب تدـــــــتشدف السحاصـــــــيل الذـــــــٌخ
الدكخ، السػز، البخرـيع الحجـازى( بالتخكيـب السحرـػلِ 
الحــــالِ ىحــــػ تمــــث كسيــــة هيــــاي الــــخى السدــــتخجهة عشــــج 
الحقـــل، وذلـــظ رغـــع هحجوديـــة هـــػارد هرـــخ السائيـــة وهـــا 
سٍـا األتـار  تػاثًٍ هـغ تحـجيات هحميـة وإقميسيـة وبيئيـة ٌأ

ٍزـة( الدمبية الستػقعة لمدـجود األتيػبيـة )خاصـة رـج الش
عمِ جرة هرخ السائيـة هـغ ىٍـخ الشيـل وهـا يـختب  بٍـا 
هـــغ آتـــار. وكـــحلظ إتدـــاع الفجـــػة السائيـــة بـــيغ السصمـــػب 

هميــار  38والسعـخوض هــغ السيــاي والتــِ بمغـت أكثــخ هــغ 
 . (3)3886عام  3م
 

 ٌدف البحث
 

                                                 
كتيب هرخ فِ الجٍاز السخكدى لمتعبئة العاهة واإلجراء،  3

 .  2016، إصجار 2014/2015أرقام، السػارد السائية، عام 

يدتٍجف البحث التػصل الِ تخكيب هحرػلي 
تع  يتػافق هع هدتججات األوضاع السائية لسرخ، وهغ

التعخف عمِ التأتيخات الشاثسة عغ تعجيل ٌيكل 
 بالتخكيب السحرػلِ عمِ االجتياثات السائية.

 
 الطريقة البحثية وهرادر البياىات

 
اعتسج البحث فِ تحميمً االقترادي عمِ أراليب 

ِ  ـالتعذف عمل هو خالالتحميل اإلجرائية الػصفية 
غ، وأرالهعالن َهؤشذات التذكيب الهجصَلِ  يب الخٌا

تخدان ـفِ إرلة َالهتهتالتحميل اإلجرائية الكسية، 
 Linear Programmingة ـــــــــة الخطيــــــــَب البذهثــــــــأرم

الىهَدث ـل يتهتلرياغة عجد هغ الشساذج االجرائية، 
اىِ فِ ـفِ تعظين صافِ العائد الفداىِ َالتل االَ

فِ ـل َالتالت يتهت، تعظين  صافِ عائد َجدة الهياي
ة ـهثهَعل َدلك فِ ظ، ة إرتخدان الهَاذد الهائيةـتدىي
لسحاولة التػصل الِ أىدب تخكيب و القيَد ـه

هحرػلي يالئع األوضاع السائية جاليًا وهدتقباًل، وذلظ 
َقد أعتهد ،  LINGO, SPSS, EXCELبارتخجام بخاهث

البجت عمِ البياىات التاىَية الصادذة هو العديد هو 
 هىشَذة أَ غيذ الذرهية رَاء الثٍات َالٍيئات

هىشَذة َهىٍا ىشذة االقتصاد الذذاعِ التِ تصدذٌا 
َىشذة الذُ ، ِـَذاذة الذذاعة َإرتصالث األذاض

اذ الهذكذُ ـَالهَاذد الهائية َالتِ يصدذٌا الثٍ
ا هغ السرادر ذات لمتعبئة العاهة َاإلجصاء  وغيٌخ
 الرمة بسػضػع البحث.

 
لٍيكمة التركيب  استخدام أسمهب البرهجة الخطية

السحرهلِ فِ ضهء األوضاع السائية السررية 
 الراٌشة

 
 فروض الشسهذج -1
 
  ،ـــع وضـــع عـــجد هـــغ الفـــخوض لمشســـاذج اإلجرـــائية ت

ِ كسا يمِ:  ٌو
  ارـــتبعاد األراضـــِ الججيـــجة، ىطـــخًا لتخكـــد السحاصـــيل

ة لمسيــــاي خرػصــــًا هحرــــػلِ األرز وقرــــب  الذــــٌخ
 الدكخ بأراضِ الػادى والجلتا.

  هداجة قرب الدكخ هع السعسخات.تزسيغ 
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  افتـــخاض وثـــػد قيـــػد عمـــِ كـــل هـــغ هدـــاجة األرض
ــــــــاي السدــــــــتخجهة، لزــــــــسان أال يتعــــــــجى  وكسيــــــــة السي
السدــتخجم هشٍــا فــِ التخكيــب السحرــػلِ السقتــخح هــا 

  3886تع ارتخجاهً بالتخكيب الفعمِ عام 
 . )ارتبعاد هداجات الفاكٍة )عجا السػز 
  ــــِ الستػرــــ  العــــام لكــــل هــــغ السقششــــات اإلعتســــاد عم

 السائية واإلىتاثية واألرعار والتكمفة .
  افتــخاض تساتـــل األصـــشاف السختمفـــة لكـــل السحاصـــيل

 الستزسشة فِ الشسػذج.

 

 الزراعيةاألىشطة   -2
  

تتضهو ، وة الذذاعيةـطة اإلىتاثيـِ األىشـفل تتهت
ع بالتخكيب بالتخكيب السحرػلِ، َاًل ـهجص  44ٌأ

بعزٍا فِ شكل يطٍخ هعطسٍا برػرة فخدية، و 
تذاتيثية ـاإلرل يـَتتضهو أٌن الهجاصهجسػعات،  
 والترجيخية .

 
 تن تقرين القيَد التِ تتضهىٍاقيَد الىهاذج :  -3

ة الخطية بالدذارة إلِ هثهَعتيو تضن ـىهادث البذهث
َالقيَد التىظيهية َدلك عمِ الىجَ ، ةـالقيَد الطبيعي

 التالِ. 
ة ـَد الهتعمقـَيقصد بٍا هثهَعة القي قيَد طبيعية: (1)
ل جيت تترن ٍك، يةـلهَاذد األذض، واةـَاذد الهائيـلهبا

َفيها يمِ ، األذضية بالىدذةوهو الهَاذد الهائية 
 تَضيج لتمك القيَد. 

َد ـقيخسدة تتضهو و )أ( قيَد الهَارد األرضية:
، ةــَالىيمي، يفيةــَالص، تَيةــة الشـة الذذاعيـلمذقع

ل اجة الهجصَلية لمهجاصيــة الهرــَثهمت، والسعسخا
ت ال تتثاَذ ٌدي الهراجات ـبجي، الدذارةل هج

 .3886َلِ القائن عان ـىظيذاتٍا لمتذكيب الهجص
تتضهو قيد َاجد يعبذ و )ب( قيَد الهَارد الهائية:

ل عو إثهالِ كهية الهياي الهرتخدهة لذُ هجاصي
كهية  ت ال تتثاَذـبجي، لدذارةالتخكيب السحرػلِ با

َلِ القائن عان ـالهياي ىظيذاتٍا لمتذكيب الهجص
3886. 

َد ـتتضهو هثهَعة هو القيو قيَد تىظيهية: (2)
 َدلك عمِ الىجَ التالِ. 

قيَد خاصة بترشيد إستخدان هياي الرُ ٌَِ )أ( 
ال تتثاَذ الذقعة الهذذَعة باألذذ أ باالتِ:تقضِ 
فِ ضػء تػثً َدلك ألف فجان،  .86963.ىحػ 
ة ىحػ خفس اإلجتياثات السائية لمتخكيب الجول

الذقعة الهذذَعة هو قصب تديج ال السحرػلِ. أ
إجتياثات التِ يسكغ أن تغصِ لهراجة االركذ عو 

خفس هداجة الهصاىع َهتطمبات الرَق الهجمِ. 
-36السػز والبخريع الحجازى بشدبة تتخاوح ها بيغ 

% هغ هداجاتٍا فِ التخكيب الفعمِ . ارتخجام 36
شارات الخياضية التِ تدسج لمشسػذج باهكاىية تحخيخ اال

السداجة السخفزة هغ السعسخات الِ العخوات االخخى 
)الذتػية والريفية( فِ ضػء قيػد الحجود الجىيا والعميا 

 لمسعسخات.
 81صجر قخار وزارة الدراعة، الرادر بتاريخ 

، الحى يشز عمِ أىً يخخز بدراعة 3884أكتػبخ 
 -كفخ الذيخ  -طات ٌِ )البحيخة هحاف 4األرز في 
الذخقية(، بسداجة  -بػررعيج  -دهياط  -الجقٍمية 

ألف فجان، هقابل ىحػ  .86963.إثسالية تقجر بشحػ 
، أى خفس 3884هميػن فجان في هػرع  898.4

ألف فجان. عمِ أن يكػن الخفس تجريجيًا  3.4ىحػ
إلِ  (4)وليذ لسخة واججة. كسا تذيخ أججى الجرارات

ية تقميز هداجة هحرػل قرب الدكخ لشحػ إهكاى
ألف فجان في هحافطات اإلىتاج الخئيدية )قشا،  318

اج، السشيا(، تغصِ ٌحي السداجة  أرػان، األقرخ، رٌػ
إجتياثات هراىع الدكخ الػششية )الثساىية( وتزسغ 
ارتسخار الرشاعات الثاىػية والعسالة السختبصة بٍحي 

 3339836ية ىحػ الرشاعة، وقج بمغت السداجة الكم
ألف فجان بإقميع  .31943، 3886ألف فجان عام 
ألف فجان بإقميع هرخ  3.89633هرخ الػرصِ، 

. (5)بالػثً البحخى  39486العميا، وباقِ السداجة وتبمغ 

                                                 
، اقتراديات زراعات قرب أجسج عبج الربػر أهيخ أجسج 4

الستغيخات والسحجدات السعاصخة، الدكخ فِ هرخ فِ ضػء 
ررالة هاثدتيخ، قدع االقتراد الدراعِ، كمية الدراعة، 

 م.2013ثاهعة عيغ شسذ، 
5

الجهبز المركسي للتعبئت العبمت واإلحصبء، النشرة السنىيت  

.، 4102إلحصبءاث المسبحبث المحصىليت واالنتبج النببتي عبم 

 .4102إصدار ينبير 
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لحا تقتخح الجرارة خفس هداجة هحرػل قرب الدكخ 
% هغ هداجتً بالتخكيب 86-83بشدبة تتخاوح بيغ 

-318، لتبمغ ها بيغ 3886السحرػلِ الفعمِ عام 
آالف فجان . كحلظ تقتخح الجرارة تقميز هداجة  3.8

هحرػلِ السػز، البخريع الحجازى بشدبة تتخاوح ها بيغ 
%، هغ هداجات ٌحي السحاصيل بالتخكيب 36-36

 .3886السحرػلِ الفعمِ عام 
 
 قيَد خاصة بتحقيق قدر هو األهو الغذائِ:)ب( 

ة ـالهذذَعلخقعة لبػضع ججود دىيا ِ ـتقضو
ل، العجس، َـالف، القهجـاالرتذاتيثية كل بالهجاصي

)البيزاء اهية ـدذة الشـالوزيادة الحجود العميا لسحرػل 
لخقعة ل، وضع ججود دىيا كذـبىثذ الرالرفخاء(، و

َدلك بٍدف ل السحاصيل الديتية، ة بالهجاصيـالهذذَع
ل، ٍالك تمك الهجاصيالفثَة بيو إىتاث َإرتخفس 
ذ ـالعثل بٍدف تقميىٍا الَاذدات هل ِ تقميـافة إلـباإلض

 قجر اإلهكان .  فِ الهيذاو الهصذُ التثاذُ 
ِ ـتقضو بالسحاصيل الترديرية:قيَد خاصة )ج( 

ل ة بالهجاصيـالهذذَعلخقعة لبػضع ججود دىيا 
، الطهاطن، اطرـالبطالترجيخية هثل البرل، 

ٌحي تشثيع الصادذات هو َدلك لخزخاوات أخخى، 
َاذدات ـاتَذة الـلهجاَلة رد العثذ فِ فالسحاصيل، 
 الهصذية .  

تن َضع جدَد دىيا َعميا لمذقعة  قيَد أخرُ:)د( 
الدذارة ل هو باقِ هجاصيل هجصَـل الهذذَعة بك
اَذ أكبذ هراجة تهت ذذاعتٍا بٍا ـبجيت ال تتث

جة هرال عو أقل َال تق، الفة الدكذـذة رـالفتل الـخ
 ىفر الفتذة.ل تهت ذذاعتٍا بٍا خال

 
 تحميل البياىات داخل الهادى

 
ىطخًا لتخكد هعطع هداجات السحاصيل ذات 
اإلجتياثات السائية السختفعة كاألرز وقرب الدكخ، 
والسػز، والبخريع الحجازى، باألراضِ داخل الػادى، لحا 
فقج ركدت الجرارة عمِ تحميل بياىات التخكيب 

ِ داخل الػادى، وارتبعاد هشاشق خارج السحرػلِ الفعم
 (1الجدول والذكل )الػادى هغ التحميل. وتذيخ بياىات 

فجان،  1365961األرز الكمية تبمغ ىحػ  - أن هداجة
%، 99.63فجان، بشدبة  5052، 1360909وبمغت ىحػ 

% داخل وخارج الػادى عمِ التختيب، وبمغت 0.37
فجان،  332025قرب الدكخ الكمية ىحػ  - هداجة

%، 99.92فجان، بشدبة  250، 331775وبمغت ىحػ 
% داخل وخارج الػادى عمِ التختيب، هغ إثسالِ 0.08

السداجة الدراعية بالجرارة. فِ جيغ بمغت هداجة 
ألف فجان،  41.64، 33.20البخريع الحجازى ىحػ 

% داخل وخارج الػادى عمِ التختيب، 56%، 44بشدبة 
ألف فجان، وبمغت  74.66بإثسالِ هداجة بمغت ىحػ 

ألف فجان، بشدبة  20.14، 54.48هداجة السػز ىحػ 
% داخل وخارج الػادى عمِ التختيب، بإثسالِ 27، 73

ألف فجان. ٌحا وقج  6943.هداجة كمية بمغت ىحػ 
بمغت السداجة الكمية لٍحي السحاصيل ىحػ 

، 1788628فجان، وبمغت ىحػ  1847267
داخل % 3.17%، 96.83فجان، بشدبة  58639

وخارج الػادى عمِ التختيب، ويفتخض أال ُيدسج بدراعة 
ٌحي السحاصيل باألراضِ الججيجة خارج الػادى وإال 
رتكػن بالسخالفة، وذلظ جتِ ال تدتشدف هخدون السياي 
الجػفية السحجود وغيخ الستججدة، ىطخًا إلجتياثاتٍا 
السائية السختفعة وعجم هالئسة االراضِ الججيجة لدراعة 

 ىتاج هثل ٌحي السحاصيل.وا
 

 استبعاد الفاكٍة هن التحميل
 

تع ارتبعاد الفاكٍة هغ التحميل ىطخًا لتخكيد الجرارة 
ة لمسياي، كسا أن السداجات  عمِ السحاصيل الذٌخ
ة لمسياي لغ تحٌب  السخفزة هغ السحاصيل الذٌخ
بصبيعة الحال لديادة هداجات الفاكٍة هغ ىاجية، بل 

السحاصيل اإلرتخاتيجية  رتػثً لديادة هداجات
والشقجية، وكحلظ لإلبقاء عمِ هداجاتٍا كسا ٌِ جيث 
تداٌع فِ تحديغ جريمة الرادرات هغ السػالج 
ا هغ ىاجية أخخى، ٌحا باإلضافة الِ  والعشب وغيٌخ
ا،  لإلرتثسارات الكبيخة التِ تشفق عميٍا جتِ تأتِ تساٌر

ب الدكخ وإعتجال هقششاتٍا السائية بالسقارىة بالسػز وقر
 والبخريع الحجازى عمِ ربيل السثال.
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ة لمسياي الكمية وداخل وخارج الػادى .1جدول   ىدب هداجات السحاصيل الذٌخ
 السداجة: ألف فجان  

 % خارج الهادى % داخل الهادى % السداحة االجسالية السحرهل
 0.37 5.05 99.63 1360.91 73.94 1365.96 االرز

 0.08 0.25 99.92 331.78 17.97 332.03 قرــب الدكخ
 44.46 33.20 55.54 41.46 4.04 74.66 البخريع الحجازى 

 26.99 20.14 73.01 54.48 4.04 74.62 السػز
 3.17 58.64 96.83 1788.63 100.00 1847.27 اإلثسالِ

الجٍاز السخكدى لمتعبئة العاهة واإلجراء، الشذخة الدشػية إلجراءات السداجات السحرػلية واالىتاج 
 . 2016.، إصجار يشايخ 2014الشباتي عام 

 

 
ة لمسياي اإلثسالية وداخل وخارج الػادى .1شكل   هداجات السحاصيل الذٌخ

 .1السردر: جدول 
 

 ىتائج البحث وهشاقذتٍا
 

أواًل: هالهح التركيب السحرهلِ الفعمِ داخل الهادى 
 :2014عام 
 

التخكيب السحرػلِ الفعمِ أن  (2جدول )يػضج 
هحرػاًل تسثل الغالبية العطسِ  44بالجرارة يتزسغ 

 7.295لمسحاصيل الحقمية فِ رقعة زراعية تبمغ ىحػ 

 12.519هميػن فجان، وبخقعة هحرػلية تبمغ ىحػ 
% هغ ثسمة الخقعة 93.09هميػن فجان تسثل ىحػ 

هميػن  13.448السحرػلية داخل الػادى البالغة ىحػ 
٪ هغ ثسمة الخقعة السحرػلية 79.79فجان، وىحػ 

والبالغة ىحػ  2014داخل وخارج الػادى فِ عام 
هميػن فجان. بمغت هداجة السػرع الذتػى  15.690

%، وبمغت 47.52ألف فجان تسثل  5949.21ىحػ 
ألف  5667.22 هداجة هحاصيل السػرع الريفِ ىحػ
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، وبمغت هداجة هحاصيل  45.27%فجان، تسثل
 ألف فجان، تسثل 483.60ع الشيمِ ىحػ ـــــالسػر

فِ جيغ بمغت هداجة السعسخات ىحػ  ،%3.86
هغ إثسالِ   3.35%ألف فجان، تسثل 419.45

 السداجة السحرػلية داخل الػادى.
 

ة لمسيـاي  ثاىيًا: تأثير خفض هدـاحات السحاصـيل الذـٌر
 عمِ ٌيكل التركيب السحرهلِ وإحتياجاتً السائية

 
 ىتائج الديشاريه األول  -أ
 

يتزسغ ٌحا الديشاريػ باإلضافة لقيػد خفس 
ة لمسياي، قيػدًا أخخى لديادة  هداجات السحاصيل الذٌخ
ىدب اإلكتفاء الحاتِ لسحاصيل القسج، بشجخ الدكخ، 

ة البيزاء والرفخاء، السحاصيل الديتية الحرة الذاهي
ػل الرـػيا، الفػل الدػداىِ، عـباد الذـسذ، ـــــ)فـ

الدـسدـــع(، وأال تديج هداجة البخريع السدتجيع والقصغ 
. زيادة هداجة بشجخ 2014عشً بالتخكيب الفعمِ عام 

% )لسحاولة تغصية ىقز اىتاج قرب 10الدكخ بشحػ 
%، الحرة 10بيزاء بشحػ الدكخ(، والحرة الذاهية ال
%، وتع وضع ججود دىيا 50الذاهية الرفخاء بشحػ 

% هغ هداجات 25لمسحاصيل الديتية بحيث تديج بشحػ 
ٌحي السحاصيل بالتخكيب السحرػلِ الفعمِ عام 

. كسا يتزسغ ٌحا الديشاريػ إهكاىية تحخيخ 2014
السداجة السخفزة هغ السعسخات )قرب الدكخ، 

لسػز( لرالج العخوة الذتػية البخريع الحجازى، ا
والريفية، وبالتالِ زيادة هداجة التخكيب السحرػلِ 

عمِ ىحػ يختمف  2014السقتخح عغ ىطيخي الفعمِ لعام 
جدب كل ىسػذج، وثاءت ىتائج تحميل الشساذج 

 اإلجرائية كالتالِ:
 

 ىسهذج تدىية االحتياجات السائية -1
 

بٍحا  تذيخ الشتائث السقتخجة لمسحاصيل الذتػية
الِ تدايج هداجات هحاصيل  (2بالجدول )الشسػذج كسا 

القسج، العجس، بشجخ الدكخ، بخريع التحخير، 
، 40.35، 48.77، 1.00، 50.00الصساشع، بشحػ 

، 103.63، 1.61ألف فجان، بسعجل تغيخ  20.26
 % عمِ التختيب.12.98، 18.24، 10.00

فِ جيغ تشاقرت هداجات هحاصيل الحمبة، 
الحسز، التخهذ، الكتان، البرل، الثػم، الشباتات 

، 0.10، 0.25الصبية والعصخية، البصاشذ، بشحػ 
0.09 ،3.55 ،35.36 ،2.10 ،8.32 ،28.14 

، 7.24، 6.81، 4.84بسعجل تغيخ  ألف فجان،
% عمِ 18.16، 20.91، 9.70، 23.70، 51.58

التختيب. وضمت هداجة الذعيخ، الفػل، البخريع 
السدتجيع، الخزخوات األخخى كسا بالتخكيب السحرػلِ 

 الفعمِ دون تغييخ.  
تذيخ الشتائث السقتخجة لمسحاصيل الريفية الِ تدايج 
هداجات هحاصيل الحرة الذاهية، الحرة الرفخاء، الفػل 

، العمف الدػداىِ، فػل الرػيا، الدسدع، عباد الذسذ
األخزخ، البصاشذ، الصساشع، الخزخوات األخخى، 

، 7.68، 39.79، 214.35، 168.38بشحػ 
25.90 ،22.48 ،113.39 ،11.74 ،24.8 ،

، 50.00، 10.00بسعجل تغيخ ألف فجان،  116.41
75.64 ،27.10 ،52.10 ،228.79 ،24.26 ،
% عمِ التختيب، فِ جيغ 21.08، 16.34، 8.81

البرل، األرز، ة الخفيعة، الحر  تشاقرت هحاصيل
، 656.02، 0.82الشباتات الصبية والعصخية، بشحػ 

، 0.23بسعجل تغيخ  ألف فجان، 4.65، 1.06
% عمِ التختيب، وضمت 16.85، 16.18، 48.22

كسا بالتخكيب السحرػلي الفعمِ دون هداجة القصغ 
 تغييخ .

تذيخ الشتائث السقتخجة لمسحاصيل الشيمية الِ تدايج 
 8.67، 64.58بشحػ  ،الصساشعلحرة الذاهية، اة هداج

% عمِ 25.67، 30.78ألف فجان، بسعجل تغيخ 
التختيب عغ ىطيختٍا بالتخكيب السحرػلي الفعمِ، فِ 

الحرة الرفخاء، األرز الشيمِ، جيغ تشاقرت هحاصيل 
البرل، السحاصيل األخخى، البصاشذ، الخزخاوات 

، 12.46، 0.68، 0.35، 13.49، بشحػ األخخى 
، 20.38ألف فجان، بسعجل تغيخ  19.96، 17.68

100.00 ،6.72 ،26.60 ،28.41 ،24.65 %
كسا بالتخكيب الحرة الخفيعة  عمِ التختيب، وضمت هداجة

السحرػلي الفعمِ دون تغييخ.  تذيخ ىتائث السحاصيل 
قرب الدكخ، السعسخة بالشسػذح الِ تشاقز هداجة 

، 11.62، 51.78البخريع الحجازى، السػز بشحػ 
، 35.00، 15.61بسعجل تغيخ ألف فجان،  19.07
 % عغ ىطيختٍا بالتخكيب السحرػلي الفعمِ.35.00
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 والسقتخح بارتخجام ىسػذج تجىية االجتياثات السائية  التخكيب السحرػلِ الفعمِ .2جدول 
 هقدار السقترح ألف/فدانالتركيب  التركيب الفعمي ألف/فدان السحرهل

 التغير
 هعدل
 % السداحة % السداحة التغير

 1.61 50.0 25.19 3154.3 23.11 3104.3 القسج
 0.00 0.0 0.28 34.7 0.26 34.7 الذعيخ
 0.00 0.0 0.54 67.0 0.50 67.0 الفػل
 103.63 1.0 0.02 1.97 0.01 0.97 العجس
 4.84- 0.3- 0.04 4.9 0.04 5.1 الحمبة
 6.81- 0.1- 0.01 1.4 0.01 1.5 الحسز
 7.24- 0.1- 0.01 1.2 0.01 1.3 التخهذ

 10.00 48.8 4.28 536.5 3.63 487.7 بشجخ الدكخ
 0.00 0.0 9.90 1239.9 9.23 1239.9 البخريع السدتجيع
 18.24 40.4 2.09 261.6 1.65 221.2 بخريع التحخير

 51.58- 3.6- 0.03 3.3 0.05 6.9 الكتان
 23.70- 35.4- 0.91 113.9 1.11 149.2 البرل
 9.70- 2.1- 0.16 19.6 0.16 21.7 الثػم

 20.91- 50.0 0.25 31.5 0.30 39.8 ىباتات شبية وعصخية
 18.16- 0.0 1.01 126.9 1.15 155.0 البصاشذ
 12.98 0.0 1.41 176.3 1.16 156.0 الصساشع

 0.00 1.0 2.05 257.0 1.91 257.0 الخزخوات األخخى 
 1.39 82.46 48.18 6031.7 47.52 5949.2 جسمة الذتهى 

 0.00 0.0 2.90 362.5 2.70 362.5 القصغ
 10.00 168.4 14.79 1852.2 12.54 1683.8 الحرة الذاهية
 50.00 214.4 5.14 643.0 3.19 428.7 الحرة  الرفخاء
 0.23- 0.8- 2.80 350.9 2.62 351.7 الحرة الخفيعة
 48.22- 656.0- 5.63 704.5 10.13 1360.6 األرز
 16.18- 1.1- 0.04 5.5 0.05 6.5 البرل

 75.64 39.8 0.74 92.4 0.39 52.6 الفػل الدػداىِ
 27.10 7.7 0.29 36.0 0.21 28.3 فػل الرػيا
 52.10 25.9 0.60 75.6 0.37 49.7 الدسدع

 228.79 22.5 0.26 32.3 0.07 9.8 عباد الذسذ
 24.26 113.4 4.64 580.9 3.48 467.5 األخزخالعمف 

 16.85- 4.7- 0.18 22.9 0.21 27.6 ىباتات شبية وعصخية
 8.81 11.7 1.16 145.1 0.99 133.4 البصاشذ

 16.34 0.0 1.42 177.2 1.13 152.3 لصساشعا
 21.08 168.4 5.34 668.6 4.11 552.2 خخى الخزخوات األ

 1.46 82.46 45.93 5749.69 45.27 5667.2 جسمة الريفِ
 30.78 56.0 1.90 237.8 1.35 181.8 الحرة الذاهية
 20.38- 13.5- 0.42 52.7 0.49 66.2 الحرة  الرفخاء
 0.00 0.0 0.01 1.3 0.01 1.3 الحرة الخفيعة
 100.00- 0.4- 0.00 0.0 0.00 0.4 األرز الشيمِ
 6.72- 0.7- 0.08 9.5 0.08 10.2 البرل
 26.60- 12.5- 0.27 34.4 0.35 46.8 األخخى السحاصيل 

 28.41- 17.7- 0.36 44.6 0.46 62.2 البصاشذ
 25.67 8.7 0.34 42.4 0.25 33.8 الصساشع

 24.65- 20.0- 0.49 61.0 0.60 81.0 الخزخاوات األخخى 
 0.00 0.0 3.86 483.60 3.86 483.6 جسمة الشيمِ
 15.61- 51.8- 2.24 280.0 2.47 331.8 قرب الدكخ
 35.00- 11.6- 0.17 21.6 0.25 33.2 البخريع الحجازى 

 35.00- 19.1- 0.28 35.4 0.41 54.5 السػز
 19.66- 82.5- 2.69 337.0 3.35 419.5 جسمة السعسرات
 0.66 82.5 100.66 12601.9 100.00 12519.5 اإلجسالِ العام

 لشسػذج تجىية االجتياثات السائية. ىتائث التحميل اإلجرائي  السردر:
.، 2014الجٍاز السخكدى لمتعبئة العاهة واإلجراء، الشذخة الدشػية إلجراءات السداجات السحرػلية واالىتاج الشباتي عام 

 2016إصجار يشايخ 
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  ىسهذج هعظسة صافِ العائد الفداىِ -2
 

تذيخ الشتائث السقتخجة لمسحاصيل الذتػية بٍحا 
الِ تدايج هداجات هحاصيل  (3بالجدول )الشسػذج كسا 

، 50.00، بشحػ العجس، بشجخ الدكخ، الصساشع، القسج
ألف فجان، بسعجل تغيخ  20.47، 48.77، 1.00
% عمِ التختيب 13.12، 10.00، 103.63، 1.61

. 2014عغ ىطيختٍا بالتخكيب السحرػلي الفعمِ عام 
الحمبة، الحسز، التخهذ، فِ جيغ تشاقرت هحاصيل 

الكتان، البرل، الثػم، الشباتات الصبية والعصخية، 
، 3.55، 0.09، 0.10، 0.25، بشحػ البصاشذ

ألف فجان، بسعجل  28.14، 8.32، 2.10، 0.66
، 0.44، 51.58، 7.24، 6.81، 4.84تغيخ 
% عمِ التختيب. وضمت 18.16، 20.91، 9.70

الذعيخ، الفػل، البخريع السدتجيع،  هداجات هحاصيل
كسا بالتخكيب  خزخوات األخخى ، البخريع التحخير

 السحرػلي الفعمِ دون تغييخ.  
تذيخ الشتائث السقتخجة لمسحاصيل الريفية الِ تدايج 

خاء، هداجات هحاصيل الحرة الذاهية، الحرة الرف
البرل، الفػل الدػداىِ، فػل الرػيا، الدسدع، عباد 
الذسذ، العمف األخزخ، البصاشذ، الصساشع، 

، 11.13، 214.35، 168.38خزخوات أخخى، 
39.79 ،7.68 ،25.90 ،2.46 ،113.39 ،
ألف فجان، بسعجل تغيخ  116.41، 24.89، 11.74
10.00 ،50.00 ،170.57 ،75.64 ،27.10 ،
52.10 ،25.01 ،24.26 ،8.81 ،16.34 ،
% عمِ التختيب عغ ىطيختٍا بالتخكيب 21.08

السحرػلي الفعمِ، فِ جيغ تشاقرت هحاصيل الحرة 
ألف فجان،  656.02، 3.08الخفيعة، األرز، بشحػ 

% عمِ التختيب، وضمت 48.22، 0.88بسعجل تغيخ 
هداجات القصغ، الشباتات الصبية والعصخية كسا 

 دون تغييخ.   بالتخكيب السحرػلي الفعمِ
تذيخ الشتائث السقتخجة لمسحاصيل الشيمية الِ تدايج 
هداجات هحاصيل البرل، الصساشع، الخزخاوات 

ألف فجان،  10.49، 8.67، 6.46األخخى، بشحػ 
% عمِ 12.96، 25.67، 63.63بسعجل تغيخ 

التختيب عغ ىطيختٍا بالتخكيب السحرػلي الفعمِ، فِ 
خاء، األرز الشيمِ، جيغ تشاقرت هحاصيل الحرة الرف

 11.78، 0.35، 13.49السحاصيل األخخى، بشحػ 
% 25.15، 100.0، 20.38ألف فجان، بسعجل تغيخ 

عمِ التختيب، وضمت الحرة الذاهية، الحرة الخفيعة، 

البصاشذ الشيمِ كسا بالتخكيب السحرػلي الفعمِ دون 
 تغييخ.  

تذيخ ىتائث السحاصيل السعسخة بالشسػذح الِ 
اجة قرب الدكخ، البخريع الحجازى، السػز تشاقز هد

ألف فجان، بسعجل  13.62، 11.62، 51.78بشحػ 
% عغ ىطيختٍا 25.00، 35.00، 15.61تغيخ 

 بالتخكيب السحرػلي الفعمِ.
 

 هذج هعظسة عائد الهحدة السائيةىس -3
 

تذيخ الشتائث السقتخجة لمسحاصيل الذتػية بٍحا 
الِ تدايج هداجات هحاصيل  (4بالجدول )الشسػذج كسا 

القسج، العجس، بشجخ الدكخ، بخريع التحخير، 
، 1.00، 50.00الصساشع، الخزخوات األخخى بشحػ 

ألف فجان، بسعجل  38.64، 20.47، 1.50، 48.77
، 13.12، 10.00، 103.63، 1.61تغيخ 
% عمِ التختيب عغ ىطيختٍا بالتخكيب 15.04

. فِ جيغ تشاقرت 2014السحرػلي الفعمِ عام 
هحاصيل الحمبة، الحسز، التخهذ، الكتان، البرل، 
الثػم، الشباتات الصبية والعصخية، البصاشذ، بشحػ 

0.25 ،0.10 ،0.09 ،3.55 ،35.36 ،2.10 ،
، 4.84ألف فجان، بسعجل تغيخ  28.14، 8.32
6.81 ،7.24 ،51.58 ،23.70 ،9.70 ،20.91 ،

حاصيل % عمِ التختيب. وضمت هداجات ه18.16
الذعيخ، الفػل، البخريع السدتجيع كسا بالتخكيب 

تذيخ الشتائث السقتخجة السحرػلي الفعمِ دون تغييخ. 
لمسحاصيل الريفية الِ تدايج هداجات هحاصيل الحرة 
الذاهية، الحرة الرفخاء، الحرة الخفيعة، البرل، الفػل 
الدػداىِ، فػل الرػيا، الدسدع، عباد الذسذ، العمف 

لبصاشذ، الصساشع، الخزخوات األخخى، األخزخ، ا
168.38 ،214.35 ،2.37 ،11.13 ،39.79 ،

7.68 ،25.90 ،2.46 ،113.3 ،11.7 ،24.89 ،
، 50.00، 10.00ألف فجان، بسعجل تغيخ  116.41

0.67 ،170.57 ،75.6 ،27.10 ،52.10 ،
% عمِ 21.08، 16.34، 8.81، 24.26، 25.01

التختيب عغ ىطيختٍا بالتخكيب السحرػلي الفعمِ، فِ 
ألف  656.02جيغ تشاقز هحاصيل األرز بشحػ 

% عمِ التختيب، وضمت 48.22فجان، بسعجل تغيخ 
هداجات القصغ، الشباتات الصبية والعصخية كسا 

 بالتخكيب السحرػلي الفعمِ دون تغييخ.
 



 الء الدبعع –صالح هقمد  – عشاىِسعيد                                     490
 

Arab Univ. J. Agric. Sci., 25(2), 2017 

 

  والسقتخح بارتخجام ىسػذج هعطسة صافِ العائج الفجاىِ  التخكيب السحرػلِ الفعمِ .3جدول 
 هقدار التركيب السقترح ألف/فدان التركيب الفعمي ألف/فدان السحرهل

 التغير
 هعدل
 % السداحة % السداحة التغير

 1.61 50.0 25.19 3154.3 23.11 3104.3 القسج
 0.00 0.0 0.28 34.7 0.26 34.7 الذعيخ
 0.00 0.0 0.54 67.0 0.50 67.0 الفػل
 103.63 1.0 0.02 2.0 0.01 1.0 العجس
 4.84- 0.3- 0.04 4.9 0.04 5.1 الحمبة
 6.81- 0.1- 0.01 1.4 0.01 1.5 الحسز
 7.24- 0.1- 0.01 1.2 0.01 1.3 التخهذ

 10.00 48.8 4.28 536.5 3.63 487.7 بشجخ الدكخ
 0.00 0.0 9.90 1239.9 9.23 1239.9 السدتجيعالبخريع 

 0.00 0.0 1.77 221.2 1.65 221.2 بخريع التحخير
 51.58- 3.6- 0.03 3.3 0.05 6.9 الكتان
 0.44- 0.7- 1.19 148.6 1.11 149.2 البرل
 9.70- 2.1- 0.16 19.6 0.16 21.7 الثػم

 20.91- 8.3- 0.25 31.5 0.30 39.8 ىباتات شبية وعصخية
 18.16- 28.1- 1.01 126.9 1.15 155.0 البصاشذ
 13.12 20.5 1.41 176.5 1.16 156.0 الصساشع

 0.00 0.0 2.05 257.0 1.91 257.0 الخزخوات األخخى 
 1.29 77.0 48.13 6026.2 47.52 5949.2 جسمة الذتهى 

 0.00 0.0 2.90 362.5 2.70 362.5 القصغ
 10.00 168.4 14.79 1852.2 12.54 1683.8 الحرة الذاهية
 50.00 214.4 5.14 643.0 3.19 428.7 الحرة  الرفخاء
 0.88- 3.1- 2.78 348.6 2.62 351.7 الحرة الخفيعة
 48.22- 656.0- 5.63 704.5 10.13 1360.6 األرز
 170.57 11.1 0.14 17.7 0.05 6.5 البرل

 75.64 39.8 0.74 92.4 0.39 52.6 الفػل الدػداىِ
 27.10 7.7 0.29 36.0 0.21 28.3 الرػيافػل 

 52.10 25.9 0.60 75.6 0.37 49.7 الدسدع
 25.01 2.5 0.10 12.3 0.07 9.8 عباد الذسذ
 24.26 113.4 4.64 580.9 3.48 467.5 العمف األخزخ

 0.00 0.0 0.22 27.6 0.21 27.6 ىباتات شبية وعصخية
 8.81 11.7 1.16 145.1 0.99 133.4 البصاشذ
 16.34 24.9 1.42 177.2 1.13 152.3 الصساشع

 21.08 116.4 5.34 668.6 4.11 552.2 الخزخوات األخخى 
 1.36 77.0 45.88 5744.2 45.27 5667.2 جسمة الريفِ
 0.00 0.0 1.45 181.8 1.35 181.8 الحرة الذاهية
 20.38- 13.5- 0.42 52.7 0.49 66.2 الحرة  الرفخاء
 0.00 0.0 0.01 1.3 0.01 1.3 الحرة الخفيعة
 100.00- 0.4- 0.00 0.0 0.00 0.4 األرز الشيمِ
 63.63 6.5 0.13 16.6 0.08 10.2 البرل

 25.15- 11.8- 0.28 35.1 0.35 46.8 السحاصيل األخخى 
 0.00 0.0 0.50 62.2 0.46 62.2 البصاشذ
 25.67 8.7 0.34 42.4 0.25 33.8 الصساشع

 12.96 10.5 0.73 91.5 0.60 81.0 الخزخاوات األخخى 
 0.00 0.0 3.86 483.6 3.86 483.6 جسمة الشيمِ
 15.61- 51.8- 2.24 280.0 2.47 331.8 قرب الدكخ
 35.00- 11.6- 0.17 21.6 0.25 33.2 البخريع الحجازى 

 25.00- 13.6- 0.33 40.9 0.41 54.5 السػز
 18.36- 77.0- 2.74 342.4 3.35 419.5 جسمة السعسرات
 0.62 77.0 100.62 12596.5 100.00 12519.5 اإلجسالِ العام

 لشسػذج هعطسة صافِ العائج الفجاىِ. ىتائث التحميل اإلجرائي  السردر:
.، 2014الجٍاز السخكدى لمتعبئة العاهة واإلجراء، الشذخة الدشػية إلجراءات السداجات السحرػلية واالىتاج الشباتي عام 

 .2016إصجار يشايخ 
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   عائج الػججة السائيةوالسقتخح بارتخجام ىسػذج هعطسة  التخكيب السحرػلِ الفعمِ .4 جدول
 هقدار التركيب السقترح ألف/فدان التركيب الفعمي ألف/فدان السحرهل

 التغير
 هعدل
 % السداحة % السداحة التغير

 1.61 50.0 25.19 3154.3 23.11 3104.3 القسج
 0.00 0.0 0.28 34.7 0.26 34.7 الذعيخ
 0.00 0.0 0.54 67.0 0.50 67.0 الفػل
 103.63 1.0 0.02 2.0 0.01 1.0 العجس
 4.84- 0.3- 0.04 4.9 0.04 5.1 الحمبة

 6.81- 0.1- 0.01 1.4 0.01 1.5 الحسز
 7.24- 0.1- 0.01 1.2 0.01 1.3 التخهذ

 10.00 48.8 4.28 536.5 3.63 487.7 بشجخ الدكخ
 0.00 0.0 9.90 1239.9 9.23 1239.9 البخريع السدتجيع
 0.68 1.5 1.78 222.7 1.65 221.2 بخريع التحخير

 51.58- 3.6- 0.03 3.3 0.05 6.9 الكتان
 23.70- 35.4- 0.91 113.9 1.11 149.2 البرل
 9.70- 2.1- 0.16 19.6 0.16 21.7 الثػم

 20.91- 8.3- 0.25 31.5 0.30 39.8 ىباتات شبية وعصخية
 18.16- 28.1- 1.01 126.9 1.15 155.0 البصاشذ
 13.12 20.5 1.41 176.5 1.16 156.0 الصساشع

 15.04 38.6 2.36 295.6 1.91 257.0 الخزخوات األخخى 
 1.39 82.5 48.18 6031.7 47.52 5949.2 جسمة الذتهى 

 0.00 0.0 2.90 362.5 2.70 362.5 القصغ
 10.00 168.4 14.79 1852.2 12.54 1683.8 الحرة الذاهية
 50.00 214.4 5.14 643.0 3.19 428.7 الحرة  الرفخاء
 0.67 2.4 2.83 354.1 2.62 351.7 الحرة الخفيعة

 48.22- 656.0- 5.63 704.5 10.13 1360.6 األرز
 170.57 11.1 0.14 17.7 0.05 6.5 البرل

 75.64 39.8 0.74 92.4 0.39 52.6 الفػل الدػداىِ
 27.10 7.7 0.29 36.0 0.21 28.3 فػل الرػيا

 52.10 25.9 0.60 75.6 0.37 49.7 الدسدع
 25.01 2.5 0.10 12.3 0.07 9.8 عباد الذسذ

 24.26 113.4 4.64 580.9 3.48 467.5 العمف األخزخ
 0.00 0.0 0.22 27.6 0.21 27.6 ىباتات شبية وعصخية

 8.81 11.7 1.16 145.1 0.99 133.4 البصاشذ
 16.34 24.9 1.42 177.2 1.13 152.3 الصساشع

 21.08 116.4 5.34 668.6 4.11 552.2 الخزخوات األخخى 
 1.46 82.5 45.93 5749.7 45.27 5667.2 جسمة الريفِ
 0.00 0.0 1.45 181.8 1.35 181.8 الحرة الذاهية
 20.38- 13.5- 0.42 52.7 0.49 66.2 الحرة  الرفخاء
 0.00 0.0 0.01 1.3 0.01 1.3 الحرة الخفيعة
 100.00- 0.4- 0.00 0.0 0.00 0.4 األرز الشيمِ

 63.63 6.5 0.13 16.6 0.08 10.2 البرل
 25.15- 11.8- 0.28 35.1 0.35 46.8 السحاصيل األخخى 

 0.00 0.0 0.50 62.2 0.46 62.2 البصاشذ
 25.67 8.7 0.34 42.4 0.25 33.8 الصساشع

 12.96 10.5 0.73 91.5 0.60 81.0 الخزخاوات األخخى 
 0.00 0.0 3.86 483.6 3.86 483.6 جسمة الشيمِ
 15.61- 51.8- 2.24 280.0 2.47 331.8 قرب الدكخ

 35.00- 11.6- 0.17 21.6 0.25 33.2 البخريع الحجازى 
 35.00- 19.1- 0.28 35.4 0.41 54.5 السػز

 19.66- 82.5- 2.69 337.0 3.35 419.5 جسمة السعسرات
 0.66 82.5 100.66 12601.9 100.00 12519.5 اإلجسالِ العام

 لشسػذج هعطسة عائج الػججة السائية. ىتائث التحميل اإلجرائي  السردر:
.، 2014الجٍاز السخكدى لمتعبئة العاهة واإلجراء، الشذخة الدشػية إلجراءات السداجات السحرػلية واالىتاج الشباتي عام 

 .2016إصجار يشايخ 
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تذيخ الشتائث السقتخجة لمسحاصيل الشيمية الِ تدايج 
هداجات هحاصيل البرل، الصساشع، الخزخاوات 

ألف فجان،  10.49، 8.67، 6.46األخخى، بشحػ 
% عمِ 12.96، 25.67، 63.63بسعجل تغيخ 

التختيب عغ ىطيختٍا بالتخكيب السحرػلي الفعمِ، فِ 
يغ تشاقرت هحاصيل الحرة الرفخاء، األرز الشيمِ، ج

 11.78، 0.35، 13.49السحاصيل األخخى، بشحػ 
% 25.15، 100.0، 20.38ألف فجان، بسعجل تغيخ 

عمِ التختيب، وضمت الحرة الذاهية، الحرة الخفيعة، 
البصاشذ الشيمِ كسا بالتخكيب السحرػلي الفعمِ دون 
تغييخ. تذيخ ىتائث السحاصيل السعسخة بالشسػذح الِ 
تشاقز هداجة قرب الدكخ، البخريع الحجازى، السػز 

ألف فجان، بسعجل  19.07، 11.62، 51.78بشحػ 
% عغ ىطيختٍا 25.00، 35.00، 15.61تغيخ 

 بالتخكيب السحرػلي الفعمِ.
 

همخص ىتائج تحميل الشساذج اإلحرائية  -4
 بالديشاريه األول 

 
 إثسالِأن  يتبيغ (5الجدول )بإرتعخاض بياىات 

لمتخكيب السحرػلِ  الستاجة الفعمية الخى  هياي كسية
 إرتخجام تع جيغ ، ف3ِم هميار  41.483بمغت ىحػ
 3م هميار 38.683، 38.726، 38.604ىحػ 

 .كسا بالججول لمشساذج اإلجرائية عمِ التختيب
بشحػ  إىخفاض كسيات السياي السصمػبة يػضج هسا
، بسعجل تغيخ بمغ 3م هميار 2.800، 2.758، 2.879
%، وذلظ لمشساذج 6.75، 6.65، 6.94، 6.69ىحػ 

اإلجرائية عمِ التختيب.  بمغت اإلجتياثات السائية 
 3313حرػلِ الفعمِ ىحػ لمفجان بالتخكيب الس

 3070، 3074، 3063ىحػ  بمغت جيغ /فجان، ف3ِم
 يػضج /فجان لمشساذج اإلجرائية عمِ التختيب، هسا3م

، 241إىخفاض اجتياثات الفجان هغ السياي بشحػ 
/فجان، بسعجل تغيخ بمغ ىحػ 3م 244، 239، 250

%، وذلظ لمشساذج 7.36، 7.22، 7.55، 7.26
صافِ عائج وججة السياي  التختيب.  بمغاإلجرائية عمِ 

، فِ 3ثشيً/م 1.634 ىحػ لمتخكيب السحرػلِ الفعمِ
 3ثشيً/م 1.765، 1.767، 1.755ىحػ  بمغ جيغ

زيادة  يػضج لمشساذج اإلجرائية عمِ التختيب، هسا

، 0.133، 0.122صافِ عائج وججة السياي بشحػ 
، 7.46، بسعجل تغيخ بمغ ىحػ 3ثشيً/م 0.131
%، وذلظ لمشساذج اإلجرائية عمِ 8.05، 8.17

إثسالِ الجخل لمتخكيب السحرػلِ  التختيب.  بمغ
ىحػ  بمغ جيغ هميار ثشيً ، فِ 67.767الفعمِ ىحػ 

هميار ثشيً لمشساذج  68276،  68430، 67766
زيادة  يػضج تبات تع اإلجرائية عمِ التختيب، هسا

هميػن ثشيً،  509، 663، 0.00إثسالِ الجخل بشحػ 
% وذلظ 0.75، 0.98، 0.00بسعجل تغيخ بمغ ىحػ 

هتػر  صافِ  لمشساذج اإلجرائية عمِ التختيب. بمغ
 5413عائج الفجان لمتخكيب السحرػلِ الفعمِ ىحػ 

ثشيً  5418، 5432، 5377ىحػ  بمغ جيغ ثشيً، فِ
تغيخ  يػضج لمشساذج اإلجرائية عمِ التختيب، هسا

 5، 20، -35، 33-بشحػ  هتػر  صافِ عائج الفجان
% 0.09، 0.36، -0.65ثشيً، بسعجل تغيخ بمغ ىحػ 

 وذلظ لمشساذج اإلجرائية عمِ التختيب.
 

حجم الهفر السائِ والتغير فِ هداحة التركيب  -5
 السحرهلِ بالديشاريه األول لمشساذج اإلحرائية

 
يتزج أن ىسػذج  (5الجدول )بإرتعخاض بياىات 

)تجىية االجتياثات السائية( بصبيعة الحال ثاء فِ 
السختبة األولِ، جيث بمغت كسية السياي الستػفخة ىحػ 

، يميً ىسػذج )هعطسة عائج وججة 3هميار م 2.879
هعطسة ، وأخيخًا ىسػذج )3هميار م 2.800بشحػ  السياي(

 .  3هميار م 2.758( بشحػ صافِ العائج
السحاصيل السعسخة بالجرارة  أدى خفس هداجات

)قرب الدكخ، البخريع الحجازى، السػز( الِ إهكاىية 
زيادة هداجات العخوات األخخى )الذتػية والريفية(، 
وبالتالِ زيادة هداجة التخكيب السحرػلِ ككل 
بالشساذج السختمفة، وتػضج ىتائث الشساذج اإلجرائية 

ية بالشدبة لشسػذثِ تجى بٍحا الديشاريػ ها يمِ:
االجتياثات السائية، وهعطسة عائج الػججة السائية، 

ألف فجان،  82.46إىخفزت هداجة السعسخات بشحػ 
%، لرالج العخوة الذتػية، والريفية 19.66بسعجل 

% لكل هشٍا عمِ 1.46، 1.39والتِ زادت بسعجل 
التختيب، وبالتالِ زادت هداجة التخكيب السحرػلِ 

 . بالشدبة لشسػذج %0.66ككل بشفذ السداجة وبشدبة 
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 همخز ىتائث ىساذج البخهجة الخطية بالديشاريػ األول .5جدول 
 

التركيب  الهحدة البشد الشسهذج
 الفعمِ

التراكيب 
 السقترحة

هقدار 
 % التغير

تجىية االجتياثات 
 السائية

 6.94- 2879- 38604 41483 3هميػن م إثسالِ هياي الخى 
 7.55- 250- 3063 3313 /فجان 3م االجتياثات السائية
صافِ عائج وججة 

 7.46 0.122 1.755 1.634 3ثشيً/م السياي

هميػن  إثسالِ الجخل
 0.00 0.00 67766 67767 ثشيً

هتػر  صافِ عائج 
 0.65- *35- 5377 5413 ثشيً الفجان

 التخكيب السحرػلِ
 السداجة الذتػىة

 فجانألف 
5949.21 6031.67 82.46 1.39 

 1.46 82.46 5749.69 5667.22 السداجة الريفية
 0.00 0.00 483.60 483.60 السداجة الشيمية
 19.66- 82.46- 336.99 419.45 السعسخات 

 0.66 82.46 12601.94 12519.48 السداجة السحرػلية

هعطسة صافِ 
 العائج

 6.65- 2758- 38726 41483 3هميػن م إثسالِ هياي الخى 
 7.22- 239- 3074 3313 /فجان 3م االجتياثات السائية
صافِ عائج وججة 

 8.17 0.133 1.767 1.634 3ثشيً/م السياي

هميػن  إثسالِ الجخل
 0.98 663 68430 67767 ثشيً

هتػر  صافِ عائج 
 0.36 20 5432 5413 ثشيً الفجان

 التخكيب السحرػلِ
 الذتػىةالسداجة 

 ألف فجان
5949.21 6026.22 77.01 1.29 

 1.36 77.01 5744.24 5667.22 السداجة الريفية
 0.00 0.00 483.60 483.60 السداجة الشيمية
 18.36- 77.01- 342.44 419.45 السعسخات 

 0.62 77.01 12596.50 12519.48 السداجة السحرػلية

هعطسة عائج وججة 
 السياي

 6.75- 2800- 38683 41483 3هميػن م هياي الخى إثسالِ 
 7.36- 244- 3070 3313 /فجان 3م االجتياثات السائية
صافِ عائج وججة 

 8.05 0.131 1.765 1.634 3ثشيً/م السياي

هميػن  إثسالِ الجخل
 0.75 509 68276 67767 ثشيً

هتػر  صافِ عائج 
 0.09 5 5418 5413 ثشيً الفجان

 السحرػلِالتخكيب 
 السداجة الذتػىة

 ألف فجان
5949.21 6031.67 82.46 1.39 

 1.46 82.46 5749.69 5667.22 السداجة الريفية
 0.00 0.00 483.60 483.60 السداجة الشيمية
 19.66- 82.46- 336.99 419.45 السعسخات 

 0.66 82.46 12601.94 12519.48 السداجة السحرػلية
  LPىتائث التحميل اإلجرائي لشساذج البخهجة الخصية السردر:

.، 2014الجٍاز السخكدى لمتعبئة العاهة واإلجراء، الشذخة الدشػية إلجراءات السداجات السحرػلية واالىتاج الشباتي عام 
 2016.0إصجار يشايخ 

، إصــجار ديدــسبخ 2014السائيــة عــام  الجٍــاز السخكــدى لمتعبئــة العاهــة واإلجرــاء، الشذــخة الدــشػية إلجرــاءات الــخى والســػارد
2015. 

* اذا تداوى إثسالِ الجخل لمتخكيب الفعمِ والسقتخح يخخج هتػر  صافِ عائج الفجان بالدالب ىطخًا لديادة السداجة 
السحرػلية بالتخكيب السحرػلِ السقتخح عشً بالفعمِ عغ شخيق خفس هداجة السعسخات لرالج العخوة الذتػية والريفية هسا 

 س هتػر  صافِ العائج الحجى لمفجان بالتخكيب السقتخح هقارىة بالتخكيب الفعمِ.يخف
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هعطسة صافِ العائج الفجاىِ، إىخفزت هداجة 

%، 15.19ألف فجان، بسعجل  63.69السعسخات بشحػ 
لرالج العخوة الذتػية، والريفية والتِ زادت بسعجل 

% لكل هشٍا عمِ التختيب، وبالتالِ 1.12، 1.07
زادت هداجة التخكيب السحرػلِ ككل بشفذ السداجة 

 % .0.51بسعجل 
 
 ىتائج الديشاريه الثاىِ  -ب
   

يتزسغ ٌحا الديشاريػ باإلضافة لقيػد خفس 
ة لمسياي ، قيػدًا أخخى لػضع  هداجات السحاصيل الذٌخ
ججود دىيا لسداجات السحاصيل الترجيخية كالبرل، 
البصاشذ، الفػل الدػداىِ، الصساشع، خزخاوات 
أخخى، ٌحا بفخض تبات جالة التجارة الخارثية. كسا 

تحخيخ هداجة يتزسغ ٌحا الديشاريػ أيزًا إهكاىية 
السعسخات السخفزة )قرب الدكخ، البخريع الحجازى، 
السػز( لرالج العخوة الذتػية والريفية وبالتالِ زيادة 
هداجة التخكيب السحرػلِ السقتخح عغ ىطيخي الفعمِ 

عمِ ىحػ قج يختمف جدب كل ىسػذج،  2014عام 
 وثاءت ىتائج تحميل الشساذج كالتالِ:

 
 ات السائيةىسهذج تدىية االحتياج -1
 

تذيخ الشتائث السقتخجة لمسحاصيل الذتػية بٍحا 
الِ تدايج هداجات هحاصيل  (6بالجدول )الشسػذج كسا 

الذعيخ، الفػل، العجس، الحمبة، التخهذ، بخريع، 
لتحخير، الكتان، البرل، الثػم، الشباتات الصبية 
والعصخية، البصاشذ، الصساشع، الخزخوات األخخى، 

، 2.34، 8.10، 1.56، 102.98، 29.13بشحػ 
100.96 ،3.02 ،22.38 ،5.87 ،14.14 ،
ألف فجان، بسعجل تغيخ  38.64، 20.47، 33.06
83.90 ،153.72 ،161.24 ،158.01 ،

183.79 ،45.64 ،43.84 ،15.00 ،27.07 ،
% عمِ التختيب، 15.04، 13.12، 21.33، 35.53

فِ جيغ تشاقرت هداجات هحاصيل القسج، الحسز، 
ألف  29.66، 6.81، 5.01بشجخ الدكخ، بشحػ 
% 144.65، 0.10، 155.44فجان، بسعجل تغيخ 

عمِ التختيب، وضمت هداجة البخريع السدتجيع كسا 
 بالتخكيب السحرػلِ الفعمِ دون تغييخ .

تذيخ الشتائث السقتخجة لمسحاصيل الريفية الِ تدايج 
ت هحاصيل القصغ، الحرة الذاهية، الحرة  هداجا

الرفخاء، الحرة الخفيعة، البرل، الفػل الدػداىِ، فػل 
الرػيا، الدسدع، عباد الذسذ، العمف األخزخ، 
البصاشذ، الصساشع، الخزخوات األخخى، بشحػ 

129.02 ،94.23 ،100.00 ،18.05 ،3.26 ،
39.79 ،7.68 ،25.90 ،22.48 ،113.39 ،
ألف فجان، بسعجل تغيخ  116.41، 24.89، 48.02
35.59 ،5.60 ،23.33 ،5.13 ،50.01 ،75.64 ،
27.10 ،52.10 ،228.79 ،24.26 ،36.01 ،
% عمِ التختيب، فِ جيغ تشاقرت 21.08، 16.34

هحاصيل األرز، الشباتات الصبية والعصخية، بشحػ 
، 48.22ألف فجان، بسعجل تغيخ  4.65، 656.02
 % عمِ التختيب.  16.85

تذيخ الشتائث السقتخجة لمسحاصيل الشيمية الِ تدايج 
ألف فجان، بسعجل  64.58هداجة الحرة الذاهية، بشحػ 

% عمِ التختيب عغ ىطيختٍا بالتخكيب 35.52تغيخ 
السحرػلي الفعمِ، فِ جيغ تشاقرت هحاصيل الحرة  
الرفخاء، األرز الشيمِ، البرل، السحاصيل األخخى، 

، 13.49خى، بشحػ البصاشذ، الخزخاوات األخ
ألف  19.96، 17.68، 12.46، 0.68، 0.35

، 6.72، 100.0، 20.38فجان، بسعجل تغيخ 
% عمِ التختيب، وضمت 24.65، 28.41، 26.60

هحاصيل الحرة الخفيعة، الصساشع كسا بالتخكيب 
 السحرػلي الفعمِ دون تغييخ.

تذيخ ىتائث السحاصيل السعسخة بالشسػذح الِ 
لدكخ، البخريع الحجازى، السػز تشاقز هداجة قرب ا

ألف فجان، بسعجل  19.07، 11.62، 51.78بشحػ 
% عغ ىطيختٍا 35.00، 35.00، 15.61تغيخ 

 بالتخكيب السحرػلي الفعمِ.
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  والسقتخح بارتخجام ىسػذج تجىية االجتياثات السائية  التخكيب السحرػلِ الفعمِ .6جدول 
 هقدار التركيب السقترح ألف/فدان التركيب الفعمي ألف/فدان السحرهل

 التغير
 هعدل
 % السداحة % السداحة التغير

 5.01- 155.4- 23.55 2948.8 23.11 3104.3 القسج
 83.90 29.1 0.51 63.9 0.26 34.7 الذعيخ
 153.72 103.0 1.36 170.0 0.50 67.0 الفػل
 161.24 1.6 0.02 2.5 0.01 1.0 العجس
 158.01 8.1 0.11 13.2 0.04 5.1 الحمبة
 6.81- 0.1- 0.01 1.4 0.01 1.5 الحسز
 183.79 2.3 0.03 3.6 0.01 1.3 التخهذ

 29.66- 144.7- 2.74 343.0 3.63 487.7 بشجخ الدكخ
 0.00 0.0 9.90 1239.9 9.23 1239.9 البخريع السدتجيع
 45.64 101.0 2.57 322.2 1.65 221.2 بخريع التحخير

 43.84 3.0 0.08 9.9 0.05 6.9 الكتان
 15.00 22.4 1.37 171.6 1.11 149.2 البرل
 27.07 5.9 0.22 27.6 0.16 21.7 الثػم

 35.53 14.1 0.43 53.9 0.30 39.8 ىباتات شبية وعصخية
 21.33 33.1 1.50 188.1 1.15 155.0 البصاشذ
 13.12 20.5 1.41 176.5 1.16 156.0 الصساشع

 15.04 38.6 2.36 295.6 1.91 257.0 الخزخوات االخخى 
 1.39 82.5 48.18 6031.7 47.52 5949.2 جسمة الذتهى 

 35.59 129.0 3.93 491.5 2.70 362.5 القصغ
 5.60 94.2 14.20 1778.1 12.54 1683.8 الحرة الذاهية
 23.33 100.0 4.22 528.7 3.19 428.7 الحرة  الرفخاء
 5.13 18.1 2.95 369.8 2.62 351.7 الحرة الخفيعة
 48.22- 656.0- 5.63 704.5 10.13 1360.6 األرز
 50.01 3.3 0.08 9.8 0.05 6.5 البرل

 75.64 39.8 0.74 92.4 0.39 52.6 الفػل الدػداىِ
 27.10 7.7 0.29 36.0 0.21 28.3 فػل الرػيا
 52.10 25.9 0.60 75.6 0.37 49.7 الدسدع

 228.79 22.5 0.26 32.3 0.07 9.8 عباد الذسذ
 24.26 113.4 4.64 580.9 3.48 467.5 العمف األخزخ

 16.85- 4.7- 0.18 22.9 0.21 27.6 ىباتات شبية وعصخية
 36.01 48.0 1.45 181.4 0.99 133.4 البصاشذ
 16.34 24.9 1.42 177.2 1.13 152.3 الصساشع

 21.08 116.4 5.34 668.6 4.11 552.2 الخزخوات األخخى 
 1.46 82.5 45.93 5749.7 45.27 5667.2 جسمة الريفِ
 35.54 64.6 1.97 246.4 1.35 181.8 الحرة الذاهية
 20.38- 13.5- 0.42 52.7 0.49 66.2 الحرة  الرفخاء
 0.00 0.0 0.01 1.3 0.01 1.3 الحرة الخفيعة
 100.00- 0.4- 0.00 0.0 0.00 0.4 األرز الشيمِ
 6.72- 0.7- 0.08 9.5 0.08 10.2 البرل

 26.60- 12.5- 0.27 34.4 0.35 46.8 السحاصيل األخخى 
 28.41- 17.7- 0.36 44.6 0.46 62.2 البصاشذ
 0.00 0.0 0.27 33.8 0.25 33.8 الصساشع

 24.65- 20.0- 0.49 61.0 0.60 81.0 الخزخاوات األخخى 
 0.00 0.0 3.86 483.6 3.86 483.6 جسمة الشيمِ
 15.61- 51.8- 2.24 280.0 2.47 331.8 قرب الدكخ
 35.00- 11.6- 0.17 21.6 0.25 33.2 البخريع الحجازى 

 35.00- 19.1- 0.28 35.4 0.41 54.5 السػز
 19.66- 82.5- 2.69 337.0 3.35 419.5 جسمة السعسرات

 0.66 82.5 100.66 12601.9 100.00 12519.5 العاماإلجسالِ 
 لشسػذج تجىية االجتياثات السائية. ىتائث التحميل اإلجرائي  السردر:

.، 2014الجٍاز السخكدى لمتعبئة العاهة واإلجراء، الشذخة الدشػية إلجراءات السداجات السحرػلية واالىتاج الشباتي عام 
 .2016إصجار يشايخ 
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 ىسهذج هعظسة صافِ العائد الفداىِ  -2
 

تذيخ الشتائث السقتخجة لمسحاصيل الذتػية بٍحا 
الِ تدايج هداجات هحاصيل  (7بالجدول )الشسػذج كسا 

البخريع السدتجيع، بخريع التحخير، البرل، الثػم، 
اشع، الشباتات الصبية والعصخية، البصاشذ، الصس

، 100.96، 296.38الخزخوات األخخى، بشحػ 
22.38 ،5.87 ،14.14 ،33.06 ،20.47 ،
، 45.64، 23.90ألف فجان، بسعجل تغيخ  38.64
15.00 ،27.07 ،35.53 ،21.33 ،13.12 ،
% عمِ التختيب عغ ىطيختٍا بالتخكيب 15.04

. فِ جيغ تشاقرت 2014السحرػلي الفعمِ عام 
مبة، الحسز، التخهذ، هحاصيل القسج، العجس، الح
، 0.25، 0.17، 328.71بشجخ الدكخ، الكتان، بشحػ 

ألف فجان، بسعجل  3.55، 135.33، 0.09، 0.10
، 7.24، 6.81، 4.84، 17.72، 10.59تغيخ 

% عمِ التختيب. وضمت هداجات 51.58، 27.75
هحاصيل الذعيخ، الفػل كسا بالتخكيب السحرػلي 

تذيخ الشتائث السقتخجة لمسحاصيل الفعمِ دون تغييخ.  
القصغ، الحرة الريفية الِ تدايج هداجات هحاصيل 

الذاهية، الحرة  الرفخاء، الحرة الخفيعة، البرل، الفػل 
الدػداىِ، فػل الرػيا، الدسدع، العمف األخزخ، 

، 120.60البصاشذ، الصساشع، الخزخوات األخخى، 
94.23 ،100.00 ،18.05 ،11.13 ،39.79 ،
7.68 ،25.90 ،113.39 ،48.02 ،24.89 ،

، 5.60، 33.27ألف فجان، بسعجل تغيخ  116.41
23.33 ،5.13 ،170.57 ،75.64 ،27.10 ،
52.10 ،24.26 ،36.01 ،16.34 ،21.08 %

عمِ التختيب عغ ىطيختٍا بالتخكيب السحرػلي الفعمِ، 
عباد الذسذ بشحػ  األرز،فِ جيغ تشاقرت هحاصيل 

، 48.22بسعجل تغيخ  فجان،ألف  0.38، 656.02
الشباتات الصبية % عمِ التختيب، وضمت 3.85

 كسا بالتخكيب السحرػلي الفعمِ دون تغييخ.والعصخية 
تذيخ الشتائث السقتخجة لمسحاصيل الشيمية الِ تدايج 

البرل، الصساشع، الخزخاوات ات هحاصيل هداج
ألف فجان،  10.49، 8.67، 6.46األخخى، بشحػ 
% عمِ 12.96، 25.67، 63.63بسعجل تغيخ 

التختيب عغ ىطيختٍا بالتخكيب السحرػلي الفعمِ، فِ 

الحرة الرفخاء، األرز الشيمِ، جيغ تشاقرت هحاصيل 
 11.78، 0.35، 13.49، بشحػ السحاصيل األخخى 

% 25.15، 100.0، 20.38ألف فجان، بسعجل تغيخ 
الحرة الذاهية، الحرة الخفيعة، عمِ التختيب، وضمت 

كسا بالتخكيب السحرػلي الفعمِ دون الشيمِ  البصاشذ
تغييخ. شيخ ىتائث السحاصيل السعسخة بالشسػذح الِ 

قرب الدكخ، البخريع الحجازى، السػز تشاقز هداجة 
بسعجل ألف فجان،  13.62، 8.30، 41.78بشحػ 
% عغ ىطيختٍا  25.00، 25.00، 12.59تغيخ 

 بالتخكيب السحرػلي الفعمِ.
 
 عائد الهحدة السائيةىسهذج هعظسة  -3
 

تذيخ الشتائث السقتخجة لمسحاصيل الذتػية بٍحا 
الِ تدايج هداجات هحاصيل  (8بالجدول )الشسػذج كسا 

الذعيخ، العجس، البخريع السدتجيع، بخريع التحخير، 
الكتان، البرل، الثػم، الشباتات الصبية والعصخية، 

، بشحػ البصاشذ، الصساشع، الخزخوات األخخى 
14.33 ،1.56 ،296.38 ،100.96 ،3.02 ،
22.38 ،5.87 ،14.14 ،33.06 ،20.47 ،
، 161.24، 41.28ألف فجان، بسعجل تغيخ  38.64
23.90 ،45.64 ،43.84 ،15.00 ،27.07 ،
% عمِ التختيب 15.04، 13.12، 21.33، 35.53

.  2014عغ ىطيختٍا بالتخكيب السحرػلي الفعمِ عام 
الحمبة، الحسز، القسج، فِ جيغ تشاقرت هحاصيل 

، 0.25، 328.71، بشحػ التخهذ، بشجخ الدكخ
 ألف فجان، بسعجل تغيخ 144.65، 0.09، 0.10

% عمِ 29.66، 7.24، 6.81، 4.84، 10.59
كسا بالتخكيب الفػل  التختيب. وضمت هداجات هحاصيل

 السحرػلي الفعمِ دون تغييخ.
تذيخ الشتائث السقتخجة لمسحاصيل الريفية الِ تدايج 

جات هحاصيل القصغ، الحرة الذاهية، الحرة  هدا
الرفخاء، الحرة الخفيعة، البرل، الفػل الدػداىِ، فػل 
الرػيا، الدسدع، عباد الذسذ، العمف األخزخ، 

، 111.06البصاشذ، الصساشع، الخزخوات األخخى، 
94.23 ،100.00 ،18.05 ،11.13 ،39.79 ،
7.68 ،25.90 ،22.48 ،113.39 ،48.02 ،

 ، 30.64ألف فجان، بسعجل تغيخ  116.41، 24.89
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  والسقتخح بارتخجام ىسػذج هعطسة صافِ العائج الفجاىِ  التخكيب السحرػلِ الفعمِ .7جدول 
 هقدار التركيب السقترح ألف/فدان التركيب الفعمي ألف/فدان السحرهل

 التغير
 هعدل
 % السداحة % السداحة التغير

 10.59- 328.7- 22.17 2775.6 23.11 3104.3 القسج
 0.00 0.0 0.28 34.7 0.26 34.7 الذعيخ
 0.00 0.0 0.54 67.0 0.50 67.0 الفػل
 17.72- 0.2- 0.01 0.8 0.01 1.0 العجس
 4.84- 0.3- 0.04 4.9 0.04 5.1 الحمبة
 6.81- 0.1- 0.01 1.4 0.01 1.5 الحسز
 7.24- 0.1- 0.01 1.2 0.01 1.3 التخهذ

 27.75- 135.3- 2.81 352.3 3.63 487.7 بشجخ الدكخ
 23.90 296.4 12.27 1536.3 9.23 1239.9 البخريع السدتجيع
 45.64 101.0 2.57 322.2 1.65 221.2 بخريع التحخير

 51.58- 3.6- 0.03 3.3 0.05 6.9 الكتان
 15.00 22.4 1.37 171.6 1.11 149.2 البرل
 27.07 5.9 0.22 27.6 0.16 21.7 الثػم

 35.53 14.1 0.43 53.9 0.30 39.8 ىباتات شبية وعصخية
 21.33 33.1 1.50 188.1 1.15 155.0 البصاشذ
 13.12 20.5 1.41 176.5 1.16 156.0 الصساشع

 15.04 38.6 2.36 295.6 1.91 257.0 الخزخوات األخخى 
 1.07 63.7 48.03 6012.9 47.52 5949.2 جسمة الذتهى 

 33.27 120.6 3.86 483.1 2.70 362.5 القصغ
 5.60 94.2 14.20 1778.1 12.54 1683.8 الحرة الذاهية
 23.33 100.0 4.22 528.7 3.19 428.7 الحرة  الرفخاء
 5.13 18.1 2.95 369.8 2.62 351.7 الحرة الخفيعة
 48.22- 656.0- 5.63 704.5 10.13 1360.6 األرز
 170.57 11.1 0.14 17.7 0.05 6.5 البرل

 75.64 39.8 0.74 92.4 0.39 52.6 الفػل الدػداىِ
 27.10 7.7 0.29 36.0 0.21 28.3 فػل الرػيا
 52.10 25.9 0.60 75.6 0.37 49.7 الدسدع

 3.85- 0.4- 0.08 9.5 0.07 9.8 عباد الذسذ
 24.26 113.4 4.64 580.9 3.48 467.5 العمف األخزخ

 0.00 0.0 0.22 27.6 0.21 27.6 شبية وعصخية ىباتات
 36.01 48.0 1.45 181.4 0.99 133.4 البصاشذ
 16.34 24.9 1.42 177.2 1.13 152.3 الصساشع

 21.08 116.4 5.34 668.6 4.11 552.2 الخزخوات األخخى 
 1.12 63.7 45.78 5730.9 45.27 5667.2 جسمة الريفِ
 0.00 0.0 1.45 181.8 1.35 181.8 الحرة الذاهية
 20.38- 13.5- 0.42 52.7 0.49 66.2 الحرة  الرفخاء
 0.00 0.0 0.01 1.3 0.01 1.3 الحرة الخفيعة
 100.00- 0.4- 0.00 0.0 0.00 0.4 األرز الشيمِ
 63.63 6.5 0.13 16.6 0.08 10.2 البرل

 25.15- 11.8- 0.28 35.1 0.35 46.8 السحاصيل األخخى 
 0.00 0.0 0.50 62.2 0.46 62.2 البصاشذ
 25.67 8.7 0.34 42.4 0.25 33.8 الصساشع

 12.96 10.5 0.73 91.5 0.60 81.0 الخزخاوات األخخى 
 0.00 0.0 3.86 483.6 3.86 483.6 جسمة الشيمِ
 12.59- 41.8- 2.32 290.0 2.47 331.8 قرب الدكخ
 25.00- 8.3- 0.20 24.9 0.25 33.2 البخريع الحجازى 

 25.00- 13.6- 0.33 40.9 0.41 54.5 السػز
 15.19- 63.7- 2.84 355.8 3.35 419.5 جسمة السعسرات
 0.51 63.7 100.51 12583.2 100.00 12519.5 اإلجسالِ العام

 لشسػذج هعطسة صافِ العائج الفجاىِ .السرجر: ىتائث التحميل اإلجرائي 
.، 2014الشذخة الدشػية إلجراءات السداجات السحرػلية واالىتاج الشباتي عام الجٍاز السخكدى لمتعبئة العاهة واإلجراء، 

 .2016إصجار يشايخ 
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  عائج الػججة السائية والسقتخح بارتخجام ىسػذج هعطسة  التخكيب السحرػلِ الفعمِ .8جدول 
 هقدار التركيب السقترح ألف/فدان التركيب الفعمي ألف/فدان السحرهل

 التغير
 هعدل
 % السداحة % السداحة التغير

 10.59- 328.7- 22.17 2775.6 23.11 3104.3 القسج
 41.28 14.3 0.39 49.1 0.26 34.7 الذعيخ
 0.00 0.0 0.54 67.0 0.50 67.0 الفػل
 161.24 1.6 0.02 2.5 0.01 1.0 العجس
 4.84- 0.3- 0.04 4.9 0.04 5.1 الحمبة
 6.81- 0.1- 0.01 1.4 0.01 1.5 الحسز
 7.24- 0.1- 0.01 1.2 0.01 1.3 التخهذ

 29.66- 144.7- 2.74 343.0 3.63 487.7 بشجخ الدكخ
 23.90 296.4 12.27 1536.3 9.23 1239.9 البخريع السدتجيع
 45.64 101.0 2.57 322.2 1.65 221.2 بخريع التحخير

 43.84 3.0 0.08 9.9 0.05 6.9 الكتان
 15.00 22.4 1.37 171.6 1.11 149.2 البرل
 27.07 5.9 0.22 27.6 0.16 21.7 الثػم

 35.53 14.1 0.43 53.9 0.30 39.8 ىباتات شبية وعصخية
 21.33 33.1 1.50 188.1 1.15 155.0 البصاشذ
 13.12 20.5 1.41 176.5 1.16 156.0 الصساشع

 15.04 38.6 2.36 295.6 1.91 257.0 الخزخوات االخخى 
 1.29 77.0 48.13 6026.2 47.52 5949.2 جسمة الذتهى 

 30.64 111.1 3.78 473.6 2.70 362.5 القصغ
 5.60 94.2 14.20 1778.1 12.54 1683.8 الحرة الذاهية
 23.33 100.0 4.22 528.7 3.19 428.7 الحرة  الرفخاء
 5.13 18.1 2.95 369.8 2.62 351.7 الحرة الخفيعة
 48.22- 656.0- 5.63 704.5 10.13 1360.6 األرز
 170.57 11.1 0.14 17.7 0.05 6.5 البرل

 75.64 39.8 0.74 92.4 0.39 52.6 الفػل الدػداىِ
 27.10 7.7 0.29 36.0 0.21 28.3 فػل الرػيا
 52.10 25.9 0.60 75.6 0.37 49.7 الدسدع

 228.79 22.5 0.26 32.3 0.07 9.8 عباد الذسذ
 24.26 113.4 4.64 580.9 3.48 467.5 العمف األخزخ

 0.00 0.0 0.22 27.6 0.21 27.6 ىباتات شبية وعصخية
 36.01 48.0 1.45 181.4 0.99 133.4 البصاشذ
 16.34 24.9 1.42 177.2 1.13 152.3 الصساشع

 21.08 116.4 5.34 668.6 4.11 552.2 الخزخوات األخخى 
 1.36 77.0 45.88 5744.2 45.27 5667.2 جسمة الريفِ

 0.00 0.0 1.45 181.8 1.35 181.8 الذاهيةالحرة 
 20.38- 13.5- 0.42 52.7 0.49 66.2 الحرة  الرفخاء
 0.00 0.0 0.01 1.3 0.01 1.3 الحرة الخفيعة
 100.00- 0.4- 0.00 0.0 0.00 0.4 األرز الشيمِ
 63.63 6.5 0.13 16.6 0.08 10.2 البرل

 25.15- 11.8- 0.28 35.1 0.35 46.8 السحاصيل األخخى 
 0.00 0.0 0.50 62.2 0.46 62.2 البصاشذ
 25.67 8.7 0.34 42.4 0.25 33.8 الصساشع

 12.96 10.5 0.73 91.5 0.60 81.0 الخزخاوات األخخى 
 0.00 0.0 3.86 483.6 3.86 483.6 جسمة الشيمِ
 15.61- 51.8- 2.24 280.0 2.47 331.8 قرب الدكخ
 35.00- 11.6- 0.17 21.6 0.25 33.2 البخريع الحجازى 

 25.00- 13.6- 0.33 40.9 0.41 54.5 السػز
 18.36- 77.0- 2.74 342.4 3.35 419.5 جسمة السعسرات
 0.62 77.0 100.62 12596.5 100.00 12519.5 اإلجسالِ العام

 لشسػذج هعطسة عائج الػججة السائيةالسرجر: ىتائث التحميل اإلجرائي 
.، 2014العاهة واإلجراء، الشذخة الدشػية إلجراءات السداجات السحرػلية واالىتاج الشباتي عام الجٍاز السخكدى لمتعبئة 

 .2016إصجار يشايخ 
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5.60 ،23.33 ،5.13 ،170.57 ،75.64 ،

27.10 ،52.10 ،228.79 ،24.26 ،36.01 ،
% عمِ التختيب عغ ىطيختٍا 21.08، 16.34

بالتخكيب السحرػلي الفعمِ، فِ جيغ تشاقز 
ألف فجان، بسعجل  656.02هحاصيل األرز بشحػ 

% عمِ التختيب، وضمت الشباتات الصبية 48.22تغيخ 
 والعصخية كسا بالتخكيب السحرػلي الفعمِ دون تغييخ.

تذيخ الشتائث السقتخجة لمسحاصيل الشيمية الِ تدايج 
هحاصيل البرل، الصساشع، الخزخاوات هداجات 

ألف فجان،  10.49، 8.67، 6.46األخخى، بشحػ 
% عمِ 12.96، 25.67، 63.63بسعجل تغيخ 

التختيب عغ ىطيختٍا بالتخكيب السحرػلي الفعمِ، فِ 
جيغ تشاقرت هحاصيل الحرة الرفخاء، األرز الشيمِ، 

 11.78، 0.35، 13.49السحاصيل األخخى، بشحػ 
% 25.15، 100.0، 20.38بسعجل تغيخ ألف فجان، 

عمِ التختيب، وضمت الحرة الذاهية، الحرة الخفيعة، 
البصاشذ الشيمِ كسا بالتخكيب السحرػلي الفعمِ دون 
تغييخ. تذيخ ىتائث السحاصيل السعسخة بالشسػذح الِ 
تشاقز هداجة قرب الدكخ، البخريع الحجازى، السػز 

بسعجل  ألف فجان، 13.62، 11.62، 51.78بشحػ 
% عغ ىطيختٍا  25.00، 35.00، 15.61تغيخ 

 بالتخكيب السحرػلي الفعمِ.
 
همخص ىتائج تحميل الشساذج اإلحرائية  -4

 بالديشاريه الثاىِ
 

 إثسالِأن  يتبيغ (9الجدول )بإرتعخاض بياىات 
لمتخكيب السحرػلِ بمغ  الستاجة الفعمية الخى  هياي كسية
ىحػ  إرتخجام تع جيغ ، ف3ِم هميار  41.483ىحػ 

لمشساذج  3م هميار 38.803، 38.912، 38.471
إىخفاض  يػضج ، هساكسا بالججول عمِ التختيب

، 2.572، 3.013بشحػ  كسيات السياي السصمػبة
، 6.96، بسعجل تغيخ بمغ ىحػ 3م هميار 2.681
%، وذلظ لمشساذج اإلجرائية 6.46، 6.20، 7.26

 عمِ التختيب.
بمغت اإلجتياثات السائية لمفجان بالتخكيب 

 جيغ /فجان، ف3ِم 3313السحرػلِ الفعمِ ىحػ 
/فجان لمشساذج 3م 3080، 3092، 3053ىحػ  بمغت

إىخفاض  يػضج اإلجرائية عمِ التختيب، هسا
 233، 221، 261اجتياثات الفجان هغ السياي بشحػ 

، 6.67، 7.87/فجان، بسعجل تغيخ بمغ ىحػ 3م
 لظ لمشساذج اإلجرائية عمِ التختيب. بمغ%، وذ7.03

 صافِ عائج وججة السياي لمتخكيب السحرػلِ الفعمِ
، 1.773ىحػ  بمغ ، فِ جيغ3ثشيً/م 1.634 ىحػ

لمشساذج اإلجرائية عمِ  3ثشيً/م 1.833، 1.830
زيادة صافِ عائج وججة السياي  يػضج التختيب، هسا

، بسعجل 3ثشيً/م 0.199، 0.197، 0.139بشحػ 
%، وذلظ 12.21، 12.04، 8.53تغيخ بمغ ىحػ 

لمشساذج اإلجرائية عمِ التختيب.  بمغ إثسالِ الجخل 
هميار ثشيً،  67.767لمتخكيب السحرػلِ الفعمِ ىحػ 

 71.126، 71.222، 68.208ىحػ  بمغ جيغ فِ
 هميار ثشيً لمشساذج اإلجرائية عمِ التختيب، هسا

، 3.359، 0.441زيادة إثسالِ الجخل بشحػ  يػضج
، 0.65هميار ثشيً، بسعجل تغيخ بمغ ىحػ  3.455
% وذلظ لمشساذج اإلجرائية عمِ 4.96، 5.10

هتػر  صافِ عائج الفجان لمتخكيب  التختيب.  بمغ
بمغ  جيغ ثشيً، فِ 5413السحرػلِ الفعمِ ىحػ 

ثشيً لمشساذج اإلجرائية  5646، 5660، 5412ىحػ 
ػر  صافِ عائج تغيخ هت يػضج عمِ التختيب، هسا

ثشيً، بسعجل تغيخ بمغ  234، 247، 0.0الفجان بشحػ 
% وذلظ 4.32، 4.57، 0.01-، 0.59-ىحػ 

 لمشساذج اإلجرائية عمِ التختيب. 
 
حجم الهفر السائِ والتغير فِ هداحة التركيب  -5

 شاريه الثاىِ لمشساذج اإلحرائيةالسحرهلِ بالدي
 

يتزج أن ىسػذج  (10الجدول )بإرتعخاض بياىات 
)تجىية االجتياثات السائية( بصبيعة الحال ثاء فِ 
السختبة األولِ، جيث بمغت كسية الػفخ السائِ ىحػ 

، تع ىسػذج )هعطسة عائج وججة 3هميار م 3.013
هعطسة ، وأخيخًا ىسػذج )3هميار م 2.681السياي( بشحػ 
 .  3هميار م 2.572( بشحػ صافِ العائج

اصيل السعسخة )قرب أدى خفس هداجات السح
الدكخ، البخريع الحجازى، السػز( الِ إهكاىية زيادة 
هداجات العخوات األخخى )الذتػية والريفية(، وبالتالِ 
 زيادة هداجة التخكيب السحرػلِ بالشساذج السختمفة، 
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 شاريػ الثاىِهمخز ىتائث ىساذج البخهجة الخطية بالدي .9جدول 

 
التركيب  الهحدة البشد الشسهذج

 الفعمِ
التراكيب 
 السقترحة

هقدار 
 % التغير

تجىية االجتياثات 
 السائية

 7.26- 3013- 38471 41483 3هميػن م إثسالِ هياي الخى 
 7.87- 261- 3053 3313 /فجان 3م االجتياثات السائية
صافِ عائج وججة 

 8.53 0.139 1.773 1.634 3ثشيً/م السياي
هميػن  إثسالِ الجخل

 0.65 441 68208 67767 ثشيً
هتػر  صافِ عائج 

 0.00 0 5412 5413 ثشيً الفجان

التخكيب 
 السحرػلِ

 السداجة الذتػىة

 ألف فجان

5949.21 6031.67 82.46 1.39 
 1.46 82.46 5749.69 5667.22 السداجة الريفية
 0.00 0.00 483.60 483.60 السداجة الشيمية
- 82.46- 336.99 419.45 السعسخات 

19.66 
 0.66 82.46 12601.94 12519.48 السداجة السحرػلية

هعطسة صافِ 
 العائج
 

 6.20- 2572- 38912 41483 3هميػن م إثسالِ هياي الخى 
 6.67- 221- 3092 3313 /فجان 3م االجتياثات السائية
صافِ عائج وججة 

 12.04 0.197 1.830 1.634 3ثشيً/م السياي
هميػن  إثسالِ الجخل

 5.10 3455 71222 67767 ثشيً
هتػر  صافِ عائج 

 4.57 247 5660 5413 ثشيً الفجان

التخكيب 
 السحرػلِ

 السداجة الذتػىة

 ألف فجان

5949.21 6012.90 63.69 1.07 
 1.12 63.69 5730.92 5667.22 السداجة الريفية
 0.00 0.00 483.60 483.60 السداجة الشيمية
- 63.69- 355.76 419.45 السعسخات 

15.19 
 0.51 63.69 12583.18 12519.48 السداجة السحرػلية

هعطسة عائج وججة 
 السياي

 6.46- 2681- 38803 41483 3هميػن م إثسالِ هياي الخى 
 7.03- 233- 3080 3313 /فجان 3م االجتياثات السائية
 صافِ عائج وججة

 12.21 0.199 1.833 1.634 3ثشيً/م السياي
هميػن  إثسالِ الجخل

 4.96 3359 71126 67767 ثشيً
هتػر  صافِ عائج 

 4.32 234 5646 5413 ثشيً الفجان

التخكيب 
 السحرػلِ

 السداجة الذتػىة

 ألف فجان

5949.21 6026.22 77.01 1.29 
 1.36 77.01 5744.24 5667.22 السداجة الريفية
 0.00 0.00 483.60 483.60 السداجة الشيمية
- 77.01- 342.44 419.45 السعسخات 

18.36 
 0.62 77.01 12596.50 12519.48 السداجة السحرػلية

   LP ىتائث التحميل اإلجرائي لشساذج البخهجة الخصية السردر:
.، 2014السداجات السحرػلية واالىتاج الشباتي عام الجٍاز السخكدى لمتعبئة العاهة واإلجراء، الشذخة الدشػية إلجراءات 

 .2016إصجار يشايخ 
، إصــجار ديدــسبخ 2014الجٍــاز السخكــدى لمتعبئــة العاهــة واإلجرــاء، الشذــخة الدــشػية إلجرــاءات الــخى والســػارد السائيــة عــام 

2015. 
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ات والشساذج السختمفة والسداجات .10جدول  االرتخشادية لالراضِ الججيجة السسكغ  كسيات الػفخ السائِ السحقق بالديشاريٌػ
 السداجة: ألف فجان   3الكسية : هميػن م                زراعتٍا:

 

 الشسهذج الديشاريه
 السياي

 السدتخدهً
 السياي

 السقترحً
 الهفر
 السائِ

 القسح %
 جسمة الذري الذاهية

 الذرة
 جسمة خزر

 الخزر ىيمِ صيفِ شتهى  ىيمِ صيفِ

الديشاريػ 
 األول

تجىيً 
االجتياثات 
 السائية

41483 

38604 2879- 6.94- 1348 944 1124 2068 1893 937 1005 3836 

هعطسة 
صافِ 
العائج 
 الفجاىِ

38726 2758- 6.65- 1292 904 1077 1981 1813 898 963 3674 

عائج هعطسة 
الػججة 
 السائية

38683 2800- 6.75- 1311 918 1093 2011 1841 912 978 3730 

الدشاريػ 
 الثاىِ

تجىيً 
االجتياثات 
 السائية

41483 

38471 3013- 7.26- 1411 988 1176 2164 1981 981 1052 4014 

هعطسة 
صافِ 
العائج 
 الفجاىِ

38912 2572- 6.20- 1205 843 1004 1847 1691 838 898 3427 

هعطسة عائج 
الػججة 
 السائية

38803 2681- 6.46- 1256 879 1046 1925 1763 873 936 3572 

 السرجر: ثسعت وجدبت بشاءًا عمِ ىتائث التحميل اإلجرائِ لشساذج البخهجة الخصية .
 .2015، إصجار ديدسبخ 2014عام  الجٍاز السخكدى لمتعبئة العاهة واإلجراء، الشذخة الدشػية إلجراءات الخى والسػارد السائية

 
 

وتػضج ىتائث الشساذج اإلجرائية بٍحا الديشاريػ ها 
بالشدبة لشسػذج تجىية االجتياثات السائية،  يمِ:

ألف فجان،  82.46إىخفزت هداجة السعسخات بشحػ 
%، لرالج العخوة الذتػية، والريفية 19.66بسعجل 

% لكل هشٍا عمِ 1.46، 1.39والتِ زادت بسعجل 
التختيب، وبالتالِ زادت هداجة التخكيب السحرػلِ 

%. بالشدبة لشسػذج 0.66ككل بشفذ السداجة وبشدبة 
هعطسة صافِ العائج الفجاىِ، إىخفزت هداجة 

%، 15.19ألف فجان، بسعجل  63.69السعسخات بشحػ 
ج العخوة الذتػية، والريفية والتِ زادت بسعجل لرال

% لكل هشٍا عمِ التختيب، وبالتالِ 1.12، 1.07
زادت هداجة التخكيب السحرػلِ ككل بشفذ السداجة 

% .  بالشدبة لشسػذج هعطسة عائج الػججة 0.51بسعجل 
ألف  77.01السائية، إىخفزت هداجة السعسخات بشحػ 

خوة الذتػية، %، لرالج الع18.36فجان، بسعجل 
% لكل 1.36، 1.29والريفية والتِ زادت بسعجل 

هشٍا عمِ التختيب، وبالتالِ زادت هداجة التخكيب 
 % .0.62السحرػلِ ككل بشفذ السداجة بسعجل 

 
سداحات االسترشادية لالراضِ الجديدة الثاىيًا: 

الستهقع استفادتٍا هن الهفر السائِ السحقق 
ات السختمفة  بالديشاريٌه

 
اهكاىية تػثيً كسيات السياي  (10الجدول )يبيغ 

ات السختمفة لتغصِ األجتياثات  الستػفخة بالديشاريٌػ
السائية الالزهة لمتػرع فِ زراعة السحاصيل 

 اإلرتخاتيجية والشقجية باالراضِ الججيجة.
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بمغت كسيات الػفخ السائِ الديشاريه االول:  -1
 2.800، 2.758، 2.879بالديشاريػ الثاىِ ىحػ 

، تكفِ لتغصية اإلجتياثات السائية الالزهة 3هميار م
ألف  1311، 1292، 1348لخى هداجات تبمغ ىحػ 

فجان تدرع بسحرػل القسج لمشساذج اإلجرائية عمِ 
التختيب. بالشدبة لسحرػل الحرة الذاهية الريفِ، 
يسكغ لٍحي الكسيات تغصية اإلجتياثات السائية الالزهة 

ألف فجان، 918، 904، 944 لخى هداجات تبمغ ىحػ
ألف  1077،1093، 1124والحرة الذاهية الشيمِ بشحػ 

فجان، وذلظ لمشساذج اإلجرائية عمِ التختيب، وبحلظ 
، 1981، 2068يبمغ هجسػع هداجة العخوتيغ ىحػ 

ألف فجان.  بالشدبة لسحاصيل الخزخ، يسكغ  2011
لٍحي الكسيات تغصية اإلجتياثات السائية الالزهة لخى 

ألف فجان،  1841، 1813، 1893داجات تبمغ ىحػ ه
لمشساذج اإلجرائية عمِ التختيب، تدرع بسحاصيل 
الخزخ الذتػية. كسا يسكغ تغصية اإلجتياثات السائية 

 912، 898، 937الالزهة لخى هداجات تبمغ ىحػ 
ألف فجان عمِ التختيب، تدرع بسحاصيل الخزخ 

سائية الريفية. كحلظ يسكغ تغصية اإلجتياثات ال
 978، 963، 1005الالزهة لخى هداجات تبمغ ىحػ 

ألف فجان عمِ التختيب، تدرع بسحاصيل الخزخ 
الشيمية. ٌحا ويبمغ إثسالِ هداجة الخزخ لمعخوات 
الثالتة الستػقع أن تدتفيج هغ ٌحا الػفخ السائِ ىحػ 

ألف فجان كسداجة  3730، 3674، 3836
خجهة عمِ هحرػلية، وذلظ لمشساذج اإلجرائية السدت
 التختيب، كسحاصيل ترجيخية ىقجية وهحمية .

 
بمغت كسيات الػفخ السائِ الديشاريه الثاتِ:  -2

 2.681، 2.572، 3.013بالديشاريػ الثالث ىحػ 
، تغصِ اإلجتياثات السائية الالزهة لخى 3هميار م

ألف فجان 1256، 1205، 1411هداجات تبمغ ىحػ 
 ئية عمِ التختيب.تدرع بسحرػل القسج لمشساذج اإلجرا

بالشدبة لسحرػل الحرة الذاهية الريفِ، يسكغ لٍحي 
الكسيات تغصية اإلجتياثات السائية الالزهة لخى 

ألف فجان،  879، 843، 988هداجات تبمغ ىحػ 
 1046، 1004، 1176والحرة الذاهية الشيمِ بشحػ 

ألف فجان، وذلظ لمشساذج اإلجرائية عمِ التختيب، 
، 2164هداجة العخوتيغ ىحػ وبحلظ يبمغ هجسػع 

 ألف فجان. 1925، 1847

بالشدبة لسحاصيل الخزخ، يسكغ لٍحي الكسيات 
تغصية اإلجتياثات السائية الالزهة لخى هداجات تبمغ 

ألف فجان، لمشساذج  1763، 1691، 1981ىحػ 
اإلجرائية عمِ التختيب، تدرع بسحاصيل الخزخ 

ئية الالزهة الذتػية. كسا يسكغ تغصية اإلجتياثات السا
ألف فجان  873، 838، 981لخى هداجات تبمغ ىحػ 

عمِ التختيب، تدرع بسحاصيل الخزخ الريفية. كحلظ 
يسكغ تغصية اإلجتياثات السائية الالزهة لخى هداجات 

ألف فجان عمِ  936، 898، 1052تبمغ ىحػ 
التختيب، تدرع بسحاصيل الخزخ الشيمية. ٌحا ويبمغ 

خوات الثالتة الستػقع أن إثسالِ هداجة الخزخ لمع
، 3427، 4014تدتفيج هغ ٌحا الػفخ السائِ ىحػ 

ألف فجان كسداجة هحرػلية، وذلظ لمشساذج  3572
اإلجرائية السدتخجهة عمِ التختيب، كسحاصيل 

 ترجيخية وىقجية.
 

ـــــدورات السحرـــــهلية االسترشـــــادية السسكـــــن  ثالثـــــًا: ال
ـــهفر الســـائِ ـــد فـــِ ضـــهء ال ـــا باالراضـــِ الجدي  تطبيقٍ

 السحقق
 

يسكغ تصبيـق دورات هحرـػلية  (11الجدول )يذيخ 
باالراضــِ الججيــجة بارــتخجام الــػفخ الســائِ تذــسل القســج 

 2399 - 2048والــحرة الرــيفِ، بسدـــاجة تتــخاوح بـــيغ 
ألـــف فـــجان، وتذـــسل القســـج والخزـــخ الرـــيفِ والشيمـــِ، 

ألــــــف فـــــــجان،  3444 – 2941بسدــــــاجة تتــــــخاوح بـــــــيغ 
وتذــسل الــحرة والخزــخ الذــتػى والشيمــِ، بسدــاجة تتــخاوح 

 ألف فجان. 4021 – 3432بيغ 
 

ة لمسيـاي  رابعًا: تأثير خفض هدـاحات السحاصـيل الذـٌر
عمِ الفجهة السائية وحجم السياي الكمية الستاحة لسرر 

 2014 لعام
 

تسثل الفجػة السائيـة الفـخق بـيغ االرـتخجاهات السائيـة 
 76.40لستاح هشٍا، وتبمغ إثسالِ االرـتخجاهات ىحـػ وا

 55.5، وتبمــــغ الســــػارد السائيــــة الستاجــــة ىحــــػ 3هميــــار م
، وتسثــل جرــة هرــخ هــغ هيــاي الشيــل، وبــاقِ 3هميــار م

ا هــغ السرــادر األخــخى هعطسٍــا غيــخ  الكسيــة يــتع تــجبيٌخ
الدراعــي،  الرــخف هيــاي تقميجيــة، وتتسثــل فــِ تــجويخ
 والجلتا،   بالػادي الجػفية يوالرخف الرحي، تع السيا
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هدـاجات الـجورات السحرـػلية التـِ يسكـغ تصبيقٍـا باالراضـِ الججيـجة بإرـتخجام الـػفخ السـائِ السحقـق  .11جدول 

  الخزخ(: -الحرة  –لسحاصيل )القسج 
 السداجة: ألف فجان          

 الدورة
تدىية االحتياجات  الديشاريه السحرهلية

 السائية
هعظسة صافِ 
 العائد الفداىِ

هعظسة عائد 
 الهحدة السائية

 2229 2196 2292 الديشاريػ االول ذرة صيفِ  /قسج 
 2135 2048 2399 الديشاريػ الثاىِ

 خزخ  /قسج 
 )خزخ صيفِ وىيمِ(

 3201 3153 3290 الديشاريػ االول
 3065 2941 3444 الديشاريػ الثاىِ

 خزخ  / صيفِ ذرة
 )خزخ شتػى وىيمِ(

 3737 3680 3842 الديشاريػ االول
 3578 3432 4021 الديشاريػ الثاىِ

 .11ثسعت وجدبت هغ ىتائث ثجول  السردر:
 

البحــخ تبمــغ بشحــػ  هيــاي والدــيػل، تحميــة األهصــار
 3هميـــــــــــــــــــار م 0.10، 0.90، 6.90، 1.30، 11.70

ــــِ التختيــــب، بإثســــالِ  .  لــــحا يبمــــغ 3هميــــار م 20.9عم
إثســالِ الســػارد السائيــة الستاجــة هــغ ىٍــخ الشيــل واألخــخى 

ا ىحـــــػ  ، أى ىفـــــذ 3هميـــــار م 76.40التـــــِ يـــــتع تـــــجبيٌخ
 . (6)2014الكسية السصمػبة والسدتخجهة عام 

 

 الديشاريه األول -1
 

 يتبــيغ أن إثســالِ (12الجــدول )بإرــتعخاض بياىــات 
هـغ ثسيـع السرـادر بمغـت  الستاجـة كسيـة السيـاي الفعميـة

وتزــسغ ٌــحا   .2014عــام  3م هميــار 76.40 ىحـػ
الدــيشاريػ باإلضـــافة لمقيــػد الدـــابقة، قيــػدًا أخـــخى لديـــادة 
ـــحاتِ )ألٌـــع السحاصـــيل اإلرـــتخاتيجية(  ىدـــب اإلكتفـــاء ال

اء، القســج، بشجــخ الدــكخ، الــحرة الذــاهية البيزــاء والرــفخ 
وإال تقل هداجات الفػل والعجس عغ أكبخ هدـاجة تسـت 

ـــادة 2014-2010زراعتٍـــا خـــالل فتـــخة الجرارـــة ) (، وزي
السحاصيل الديتية )فـػل الرـػيا، الفػل الدػداىِ، عــباد 
الذـــسذ، الدـسدـــع(، وإال تديــج هدــاجة البخرــيع السدــتجيع 

ــــــِ عــــــام  ــــــب الفعم ــــــً بالتخكي .  زادت 2014والقصــــــغ عش
)لسحاولة تغصية ىقز  10الدكخ بشحػ % هداجة بشجخ

اىتــــاج قرــــب الدــــكخ(، والــــحرة الذــــاهية البيزــــاء بشحــــػ 
%، وتــع وضــع 50%، الــحرة الذــاهية الرــفخاء بشحــػ 10

% 25جــجود دىيــا لمسحاصــيل الديتيــة بحيــث تديــج بشحــػ 
ــــب  ــــل هــــغ هدــــاجات ٌــــحي السحاصــــيل بالتخكي ــــِ االق عم
                                                 

6
  5ص مرجع سببق الجهبز المركسي للتعبئت العبمت واإلحصبء،  

ـــــِ عـــــام  ـــــائث ٌـــــحا 2014السحرـــــػلِ الفعم .  تذـــــيخ ىت
 الدــيشاريػ الــِ إىخفــاض كسيــة السيــاي السصمػبــة هــغ ىحــػ

، 73.64، 73.52، 73.62الِ ىحػ  3م هميار 6.40
ـــار م 73.60 ـــِ التختيـــب،  3همي لمشســـاذج اإلجرـــائية عم

، 2.879، 2.776جيث إىخفزت الفجػة السائيـة بشحـػ 
ـــــــــار م 2.800، 2.758 ـــــــــغ ىحـــــــــػ 3همي ، 18.02، لتبم
بمـــــغ ىحـــــػ  ، بسعـــــجل تغيـــــخ3هميـــــار م 18.10، 18.14
%، وذلـــــــــــــــظ لمشســـــــــــــــاذج 3.66، 3.61، 3.77، 3.63

 اإلجرائية عمِ التختيب.
 

 الديشاريه الثاىِ -2
 

يتزسغ ٌحا الديشاريػ باإلضافة لمقيػد الدابقة، 
قيػدًا أخخى لػضع ججود دىيا لسداجات السحاصيل 
الترجيخية كالبرل، البصاشذ، الصساشع، خزخاوات 

ة الخارثية.  تذيخ أخخى، ٌحا بفخض تبات جالة التجار 
ٌحا الديشاريػ الِ إىخفاض كسية السياي السصمػبة ىتائث 

 هميار 73.72، 73.83، 73.39، 73.51الِ ىحػ 
لمشساذج اإلجرائية عمِ التختيب، جيث إىخفزت  3م

 2.681، 2.572، 3.013، 2.889كسية السياي بشحػ 
هميار  18.22، 18.33، 17.89، لتبمغ ىحػ 3م هميار

 ،3.37، 3.94، 3.78، بسعجل تغيخ بمغ ىحػ 3م
ػ هايعشِ إىخفاض الفجػة السائية البالغة 3.51 %، ٌو
بشفذ الكسيات وذلظ لمشساذج  3هميار م 20.9ىحػ 

اإلجرائية عمِ التختيب بكل ريشاريػ، كسا ٌػ هػضج 
 . (12بالجدول )
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ة لمسياي عمِ الفجػة السائية وججع السياي الكمية الستاجة لسرخ  .12جدول  تأتيخ خفس هداجات السحاصيل الذٌخ
2014 

 /رشة(.3)هميار م

 السياي الشسهذج الديشاريه
 الفعمية 

 الهفر
 السائِ

 السياي
 السطمهبة

 هعدل
 التغير 

 الفجهة
 السخفزة الفعمية

 الديشاريػ
 االول

 السائيةتجىية االجتياثات 

76.40 

2.879 73.52 -3.77 

20.9 

18.02 
هعطسة صافِ العائج 

 18.14 3.61- 73.64 2.758 الفجاىِ

هعطسة عائج الػججة 
 18.10 3.66- 73.60 2.800 السائية

 الديشاريػ
 الثاىِ

 تجىية االجتياثات السائية

76.40 

3.013 73.39 -3.94 

20.9 

17.89 
هعطسة صافِ العائج 

 18.33 3.37- 73.83 2.572 الفجاىِ

هعطسة عائج الػججة 
 18.22 3.51- 73.72 2.681 السائية

 السرجر: ىتائث ىساذج والبخهجة الخصية 
 . 2016، إصجار 2014/2015الجٍاز السخكدى لمتعبئة العاهة واإلجراء، كتيب هرخ فِ أرقام، السػارد السائية، عام 

 
 

 اتـــــالتهصي
 

 

o  تعجيل التخكيب بسا يتالئع هع األوضاع السائية
شة السحمية واإلقميسية والبيئية والسدتججات التِ  الخٌا

 قج تصخأ عميٍا هدتقباًل.
o  خفس هداجات األرز وقرب الدكخ والسػز

والبخريع الحجازى لتػفيخ كسية هياي تتخاوح ها بيغ 
باالراضِ داخل  3هميار م 3.013 - 2.572
 الػادى.

o  ارتخجام الػفخ السائِ الشاتث هغ خفس هداجات
ة لمسياي لمتػرع فِ زراعة األراضِ  السحاصيل الذٌخ

 . الججيجة بالسحاصيل اإلرتخاتيجية والشقجية
o  يسكغ التػرع فِ زراعة بشجخ الدكخ عمِ االقل

بالقجر الحى يغصِ الشقز فِ اىتاج الدكخ الشاثع 
عغ خفس هداجة قرب الدكخ هع هخاعاة ودرارة 

 اآلتار الستختبة عمِ ذلظ.
 
 

 عــــــــالسراج
 

اقترــاديات  .2013 أحســد عبــد الرــبهر أهيــر أحســد
زراعـــــــات قرـــــــب الدـــــــكخ فـــــــِ هرـــــــخ فـــــــِ ضـــــــػء 
الستغيــخات والسحــجدات السعاصــخة، ررــالة هاثدـــتيخ، 
قدــع االقترــاد الدراعــِ، كميــة الدراعــة، ثاهعــة عــيغ 

 شسذ. 
اســـتراتيجية التشسيـــة الزراعيـــة السدـــتداهة حتـــِ عـــام 

الجــدء الثــاىي، إرــتخاتيجية التشسيــة الدراعيــة  .2030
ارــــية لإلرــــتخاتيجية، رفــــع السدــــتجاهة، األٌــــجاف األر

 .37كفاءة إرتخجاهات السياي في الدراعة ص 
الشذــــخة  الجٍــــاز السركــــزى لمتعبةــــة العاهــــة واإلحرــــاء،

الدشػية إلجراءات السداجات السحرـػلية واالىتـاج 
 .2016.، إصجار يشايخ 2014الشباتي عام 

الشذــــخة  الجٍــــاز السركــــزى لمتعبةــــة العاهــــة واإلحرــــاء،
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