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فهرس المحتويات
1. فهرس المواضيع 

ال�ضـفحــةاملــو�ضــــــــــــــــــــــوع
الف�صل الأول: 
1املقدمة

2 مفهوم الزراعة 
3 اأق�سام اأو اأنواع الزراعة 

3اأهمية الزراعة 
3اأوًل: العوامل املوؤثرة يف الإنتاج الزراعي

13- ال�سطح 
24- املناخ 
34- الرتبة

4ثانيًا:  العوامل القت�سادية
14- الأيدي العاملة

25- تطبيق الأ�ساليب العلمية والتقنية 
35-  راأ�س املال 

45- و�سائل النقل والت�سويق 
6ثالثًا: العوامل الجتماعية

6مفهوم الزراعة املطرية 
6مناخ اجلزء اجلنوبي الغربي للمملكة

7اأهم عن�سر يف اأي درا�سة هيدرولوجية هو توافر وموثوقية بيانات الهطول داخل منطقة امل�سروع
7اأ- حمافظة الطائف

9ب- منطقة الباحة
11جـ- منطقة ع�سري
14د-  منطقة جازان

الف�صل الثاين: 
17طريقة العمل

117- طريقة عمل ال�ستبيان
219- طريقة تنفيذ جمع البيانات
319- الور�س واللقاءاأت الت�ساورية

419- التوا�سل مع فروع وزارة البيئة واملياه والزراعة
521- طرقة تفريغ البيانات وحتليل النتائج
21معلومات اإ�سافية م�ستنتجة من النتائج  

الف�صل الثالث: 
23ملخ�س ا�ستبيانات الزراعة املطرية يف املناطق الأربعة 

123- م�ساحة الزراعة املطرية وعدد املزارعني
226- تكلفة الزراعة املطرية

327- اإنتاجية املحا�سيل املطرية
430- املحا�سيل املطرية و توفري مياه الري

الف�صل الرابع :
33نتائج ا�ستبيانات الزراعة املطرية  للحقول لإر�سادية يف  منقطة جازان

33اأوًل: املواقع
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33ثانيًا: النتائج 
133- فرتة الزراعة ونوع املحا�سيل املالئمة للفرتة

233- امل�ساحة امل�ستزرعة ون�سبة كل حم�سول وعدد املزارعني
339- تكلفة الإنتاج

440- الإنتاج
543- توفري مياه الري

43ثالثًا: تفا�سيل نتائج كل حمافظة
143- حمافظة العيدابي مركز  بلغازي

244- حمافظة الدرب مركز ال�سقيق
345- حمافظة �سبيا

445- حمافظة الدائر
547- حمافظة بي�س

647- حمافظة العار�سة
748- حمافظة احد امل�سارحة

849- حمافظة اأبو عري�س
الف�صل اخلام�س :

51نتائج ا�ستبيانات الزراعة املطرية للحقول الإر�سادية يف  منطقة ع�سري
51اأوًل:  املواقع

51ثانيًا: النتائج
151- فرتة الزراعة ونوع املحا�سيل املالئمة للفرتة

251- امل�ساحة امل�ستزرعة ون�سبة كل حم�سول وعدد املزارعني
352- تكلفة الإنتاج

456- الإنتاج
560- توفري مياه الري

61ثالثًا: تفا�سيل نتائج كل حمافظة
161- مدينة اأبها

261- حمافظة املجاردة  
362- حمافظة النما�س  

464- حمافظة رجال املع   
568- حمافظة بلل�سمر    

669- مركز بللحمر     
الف�صل ال�صاد�س:

71نتائج ا�ستبيانات الزراعة املطرية للحقول الإر�سادية يف منطقة الباحة
71 اأوًل: املواقع

71ثانيًا: النتائج
172- فرتة الزراعة ونوع املحا�سيل املالئمة للفرتة

272- امل�ساحة امل�ستزرعة ون�سبة كل حم�سول وعدد املزارعني
372- تكلفة الإنتاج

476- الإنتاج
579- توفري مياه الري

79ثالثًا: تفا�سيل نتائج كل حمافظة
179- حمافظة احلجرة

281- حمافظة قلوة
383- حمافظة املندق  
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الف�صل ال�صابع:
85نتائج ا�ستبيانات الزراعة املطرية للحقول لإر�سادية يف حمافظة الطائف

85اأوًل: النتائج
185- فرتة الزراعة ونوع املحا�سيل املالئمة للفرتة

285- امل�ساحة امل�ستزرعة ون�سبة كل حم�سول وعدد املزارعني
386- تكلفة الإنتاج

486- الإنتاج
589- توفري مياه الري

90ثانيًا: تفا�سيل الإنتاج 
الف�صل الثامن:

95ال�ستنتاجات والتو�سيات
195- ال�ستنتاجات

296- التو�سيات
الف�صل التا�صع:

97امل�سادر الرئي�سية للمعلومات 
98�سور ح�ساد وتخزين بع�س املحا�سيل الزراعة املطرية 

101خرائط بع�س املواقع ح�سب كل منطقة 

2. فهرس الجداول  

ال�ضفحةعنوان اجلدولرقم اجلدول
23ملخ�س الزراعة املطرية يف اجلزء اجلنوبي الغربي من اململكة1
25ملخ�س م�ساحة واإنتاجية حما�سيل الزراعة املطرية  يف اجلزء اجلنوبي الغربي من اململكة2
34ملخ�س نتائج الدرا�سة مبنطقة جازان3
43 امل�ساحة وعدد املزارعني و كميات مدخالت زراعة حم�سول الذرة الرفيعة  4
44التكلفة ملح�سول الذرة الرفيعة يف حمافظة بلغازي 5
44 اإنتاجية  وعائد حم�سول الذرة الرفيعة  يف  حمافظة بلغازي 6
44امل�ساحة وعدد املزارعني و كميات مدخالت زراعة حم�سول الذرة الرفيعة  يف ال�سقيق 7
44التكلفة ملح�سول الذرة الرفيعة يف مركز ال�سقيق 8
45اإنتاجية  وعائد حم�سول الذرة الرفيعة  يف مركز ال�سقيق 9

45امل�ساحة وعدد املزارعني وكميات مدخالت زراعة حم�سول الذرة الرفيعة يف  حمافظة �سبيا 10
45التكلفة ملح�سول الذرة الرفيعة يف حمافظة �سبيا 11
45اإنتاجية وعائد حم�سول الذرة الرفيعة  يف  حمافظة �سبيا12
45امل�ساحة وعدد املزارعني و كميات مدخالت زراعة حم�سول الذرة الرفيعة  يف  حمافظة الدائر  13
46التكلفة ملح�سول الذرة الرفيعة يف حمافظة الدائر  14
46اإنتاجية  وعائد حم�سول الذرة الرفيعة  يف  حمافظة الدائر  15
46امل�ساحة وعدد املزارعني و كميات مدخالت زراعة حم�سول الدخن يف حمافظة الدائر  16
46التكلفة ملح�سول الدخن يف حمافظة الدائر  17
46اإنتاجية وعائد حم�سول الدخن يف  حمافظة الدائر  18
47امل�ساحة وعدد املزارعني و كميات مدخالت زراعة حم�سول الذرة الرفيعة يف  حمافظة بي�س 19
47التكلفة ملح�سول الذرة الرفيعة يف حمافظة بي�س 20
47اإنتاجية  وعائد حم�سول الذرة الرفيعة  يف  حمافظة بي�س 21
47امل�ساحة وعدد املزارعني و كميات مدخالت زراعة حم�سول الذرة الرفيعة يف حمافظة العار�سة 22
47التكلفة ملح�سول الذرة الرفيعة يف حمافظة العار�سة 23
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48اإنتاجية وعائد حم�سول الذرة الرفيعة يف حمافظة العار�سة 24
48امل�ساحة وعدد املزارعني وكميات مدخالت زراعة حم�سول ال�سم�سم  يف حمافظة العار�سة 25
48التكلفة ملح�سول ال�سم�سم  يف حمافظة العار�سة 26
48اإنتاجية  وعائد حم�سول ال�سم�سم  يف  حمافظة العار�سة 27
48 امل�ساحة وعدد املزارعني و كميات مدخالت زراعة حم�سول الذرة الرفيعة  يف احد امل�سارحة 28
49التكلفة ملح�سول الذرة الرفيعة يف حمافظة احد امل�سارحة 29
49اإنتاجية  وعائد حم�سول الذرة الرفيعة  يف  حمافظة احد امل�سارحة 30
49امل�ساحة وعدد املزارعني وكميات مدخالت زراعة الذرة الرفيعة يف اأبو عري�س  31
49التكلفة ملح�سول الذرة الرفيعة يف حمافظة اأبو عري�س  32
49اإنتاجية  وعائد حم�سول الذرة الرفيعة  يف  حمافظة اأبو عري�س   33
52ملخ�س نتائج الدرا�سة مبنطقة ع�سري 34
61امل�ساحة وعدد املزارعني و كميات مدخالت زراعة حم�سول احلنطة  يف مدينة اأبها 35
61التكلفة ملح�سول احلنطة يف مدينة اأبها 36
61اإنتاجية  وعائد حم�سول احلنطة  يف مدينة اأبها 37
61  امل�ساحة وعدد املزارعني و كميات مدخالت زراعة حم�سول ال�سم�سم   يف  حمافظة املجاردة 38
62التكلفة ملح�سول ال�سم�سم  يف  حمافظة املجاردة39
62اإنتاجية  وعائد حم�سول ال�سم�سم  يف  حمافظة املجاردة40
62  عدد املزارعني وامل�ساحة وكميات مدخالت زراعة حم�سول احلنطة  يف حمافظة النما�س41
62التكلفة ملح�سول احلنطة   يف  مواقع حمافظة النما�س42
63اإنتاجية  وعائد حم�سول احلنطة   يف  مواقع -  حمافظة النما�س43
63 عدد املزارعني وامل�ساحة وكميات مدخالت زراعة حم�سول ال�سعري  يف حمافظة النما�س44
63التكلفة ملح�سول ال�سعري  يف  مواقع حمافظة النما�س45
63اإنتاجية  وعائد حم�سول ال�سعري  يف  مواقع -  حمافظة النما�س46
64عدد املزارعني وامل�ساحة وكميات مدخالت زراعة حم�سول الذرة الرفيعة يف حمافظة رجال املع47
64التكلفة ملح�سول حم�سول الذرة الرفيعة يف حمافظة رجال املع48
64اإنتاجية  وعائد حم�سول الذرة الرفيعة يف حمافظة رجال املع49
64امل�ساحة وعدد املزارعني وكميات مدخالت زراعة حم�سول الدخن حمافظة رجال املع50
65التكلفة ملح�سول الدخن حمافظة رجال املع51
65اإنتاجية  وعائد حم�سول الدخن حمافظة رجال املع52
65امل�ساحة عدد املزارعني وكميات مدخالت زراعة حم�سول زعر يف حمافظة رجال املع53
65التكلفة ملح�سول زعر يف حمافظة رجال املع54
66اإنتاجية  وعائد حم�سول زعر يف حمافظة رجال املع55
66امل�ساحة وعدد املزارعني و كميات مدخالت زراعة حم�سول ال�سعري  يف حمافظة رجال املع56
66التكلفة ملح�سول ال�سعري يف حمافظة رجال املع57
66اإنتاجية  وعائد حم�سول وال�سعري يف حمافظة رجال املع58
67 امل�ساحة وعدد املزارعني وكميات مدخالت زراعة حم�سول ال�سم�سم يف حمافظة رجال املع59
67 التكلفة ملح�سول ال�سم�سم يف حمافظة رجال املع60
67اإنتاجية وعائد حم�سول ال�سم�سم يف حمافظة رجال املع  61
67 امل�ساحة وعدد املزارعني وكميات مدخالت زراعة حم�سول احلنطة يف حمافظة رجال املع62
68 التكلفة ملح�سول احلنطة يف حمافظة رجال املع63
68 اإنتاجية  وعائد حم�سول احلنطة يف حمافظة رجال املع64
68  امل�ساحة وعدد املزارعني وكميات مدخالت زراعة حم�سول احلنطة يف حمافظة بلل�سمر65
68التكلفة ملح�سول احلنطة يف حمافظة بلل�سمر66
69 اإنتاجية وعائد حم�سول احلنطة يف حمافظة بلل�سمر67
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69 امل�ساحة وعدد املزارعني وكميات مدخالت زراعة حم�سول احلنطة يف مركز بللحمر 68
69 التكلفة ملح�سول حم�سول احلنطة يف مركز بللحمر69
69 اإنتاجية وعائد حم�سول احلنطة يف مركز بللحمر70
71 ملخ�س نتائج الدرا�سة مبنطقة الباحة71
79 امل�ساحة وعدد املزارعني و كميات مدخالت زراعة حم�سول الذرة البي�ساء  يف حمافظة احلجرة 72
80التكلفة ملح�سول الذرة البي�ساء  يف حمافظة احلجرة73
80 اإنتاجية وعائد حم�سول الذرة البي�ساء يف حمافظة احلجرة74
80 امل�ساحة وعدد املزارعني و كميات مدخالت زراعة حم�سول الدخن  يف حمافظة احلجرة75
80 التكلفة ملح�سول حم�سول الدخن  يف حمافظة احلجرة76
80 اإنتاجية وعائد حم�سول الدخن يف حمافظة احلجرة77
81 امل�ساحة وعدد املزارعني وكميات مدخالت زراعة حم�سول الذرة البي�ساء يف حمافظة قلوة78
81 التكلفة ملح�سول حم�سول الذرة البي�ساء  يف حمافظة قلوة79
81 اإنتاجية  وعائد حم�سول الذرة البي�ساء  يف حمافظة قلوة80
81 امل�ساحة وعدد املزارعني و كميات مدخالت زراعة حم�سول الدخن  يف حمافظة قلوة81
82 التكلفة ملح�سول حم�سول الدخن  يف حمافظة قلوة82
82 اإنتاجية  وعائد حم�سول الدخن يف حمافظة قلوة83
82 امل�ساحة وعدد املزارعني و كميات مدخالت زراعة حم�سول ال�سم�سم يف حمافظة قلوة84
82ا التكلفة ملح�سول حم�سول ال�سم�سم  يف حمافظة قلوة85
82 اإنتاجية  وعائد حم�سول ال�سم�سم يف حمافظة قلوة86
83 امل�ساحة وعدد املزارعني وكميات مدخالت زراعة حم�سول احلنطة يف حمافظة املندق87
83 التكلفة ملح�سول حم�سول احلنطة  يف حمافظة املندق88
83 اإنتاجية  وعائد حم�سول احلنطة يف حمافظة املندق89
85 ملخ�س نتائج الدرا�سة مبحافظة الطائف 90
90 امل�ساحة وعدد املزارعني و كميات مدخالت زراعة حم�سول  احلنطة  يف حمافظة الطائف 91
91 التكلفة ملح�سول احلنطة يف حمافظة الطائف92
91ا اإنتاجية وعائد حم�سول احلنطة يف حمافظة الطائف   93
91 امل�ساحة وعدد املزارعني و كميات مدخالت زراعة حم�سول  ال�سعري  يف حمافظة الطائف94
91 التكلفة ملح�سول حم�سول ال�سعري يف حمافظة الطائف 95
91  اإنتاجية  وعائد حم�سول ال�سعري يف حمافظة الطائف   96
92 امل�ساحة وعدد املزارعني و كميات مدخالت زراعة حم�سول  العد�س يف حمافظة الطائف97
92 التكلفة ملح�سول حم�سول العد�س يف حمافظة الطائف98
92 اإنتاجية  وعائد حم�سول العد�س  يف حمافظة الطائف99

92امل�ساحة وعدد املزارعني و كميات مدخالت زراعة حم�سول  احللبة يف حمافظة الطائف100
92 التكلفة ملح�سول حم�سول احللبة  يف حمافظة الطائف101
93اإنتاجية وعائد حم�سول احللبة  يف حمافظة الطائف102
93امل�ساحة وعدد املزارعني وكميات مدخالت زراعة ملح�سول حب�س يف حمافظة الطائف103
93التكلفة ملح�سول حم�سول حب�س  يف حمافظة الطائف104
93اإنتاجية وعائد حم�سول حب�س يف حمافظة الطائف   105
93 امل�ساحة وعدد املزارعني و كميات مدخالت زراعة حم�سول  �سنفا يف حمافظة الطائف106
94التكلفة ملح�سول حم�سول �سنفا يف حمافظة الطائف 107
94  اإنتاجية  وعائد حم�سول �سنفا  يف حمافظة الطائف 108
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3. فهرس االشكال 

ال�ضفحةعنوان ال�ضكلرقم ال�ضكل
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�إنطالقاً من حر�ص �لوز�رة على �تخاذ خطو�ت عملية للو�صول �إىل ر�ؤية 
م�صتقبلية ��أهد�ف ��قعية ت�صاهم يف حتقيق �لتنمية �لزر�عية �لريفية �مل�صتد�مة 
للمو�طنني  فر�ص  ��إيجاد  �لدخل  م�صادر  �تنويع  �لغذ�ئي  �لأمن  لتحقيق 
�رفع م�صتوى �ملعي�صة خا�صة فى �ملناطق �لزر�عية �لريفية فقد ر�أت �لوز�رة 
�أهمية �إعد�د در��صات علمية بغر�ص بناء قاعدة متكاملة من �ملعلومات عن 
�ملطرية  �لزر�عية  �ملحا�صيل  در��صة  �منها  �لريفية،  �لزر�عية  �لتنمية  ممكنات 
يف �جلزء �جلنوبي �لغربي من �ململكة ��لتي مت تنفيذها من قبل جامعة �مللك 
�إبر�هيم بن حممد عارف �مل�صرف  خالد مبتابعة �لأ�صتاذ �لدكتور �مل�صت�صار 
�ململكة  �لغربي من  باجلزء �جلنوبي  �لزر�عية  �ملدرجات  تاأهيل  مبادرة  على 
مب�صاركة جمل�ص �جلمعيات �لتعا�نية، حيث �تبعت �لدر��صة �ملنهج �لعلمي 
من خالل �إعد�د ��صتمار�ت �ل�صتبيان �توزيعها على �ملز�رعني ��لتاأكد من 
دقة معلوماتها �حتليلها ب�صفة علمية، �تو�صلت �لدر��صة �إىل نتائج م�صجعة 
يف �قت�صاديات �لزر�عات �ملطرية يف �جلنوب �لغربي من �ململكة، مما يعني 
�جود فر�ص زر�عية متميزة �أمام �صغار �ملز�رعني يف هذه �ملناطق مبا ي�صاهم 
يف حت�صني �لدخل �رفع م�صتوي �ملعي�صة ��حلد من �لهجرة حتقيقاً لأهد�ف 

�لتنمية �لريفية �مل�صتد�مة.
��هلل �يل �لتوفيق.

�كيل �لوز�رة للزر�عة 

م. �أحمد بن �صالح عياده �خلم�صى
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الفصل األول

المقدمة

تعت��ر الزراع��ة املطرية من اأقدم الط��رق الزراعية الت��ي عرفها االإن�س��ان العتمادها على مياه 
االأمط��ار ومتت��از املنطقة اجلنوبي��ة الغربية من اململك��ة بزراعة املحا�سيل م��ن اأهمها احلنطة ، 
ال�سعري، الذرة الرفيعة، الدخن، العد�س، ال�سم�سم، وت�سعى اململكة لتحقيق روؤية2030 لال�ستفادة 
م��ن ه��ذة امليزة الن�سبية، وتتوىل وزارة البيئة واملياه والزراعة تطبيق ون�سر هذا املفهوم والذي 

�سيكون له مردود اقت�سادي للوطن،.
مت ا�سناد امل�سروع اإىل جهة ا�ست�سارية علمية مل�سروع احلقول االر�سادية للزراعة املطرية لزراعة 
300 هكتار يف كل من حمافظة الطائف والباحة وع�سري وجازان مع توفري اأ�سمدة ع�سوية خاليًة 
م��ن ال�سوائب وبذور تق��اوي حملية و�ساحلة للزراعة فيما و�سل ع��دد امل�ستفيدين اأكرث من 700 
مزارع، �سي�ساهم امل�سروع يف خلق بيئة تناف�سية يف جمتمعنا املحلي باملناطق املمطرة لتكون اللبنة 
االأوىل يف م�سلح��ة املزارع��ن وتعزيز االأمن الغذائي والتنمية الريفي��ة الزراعية امل�ستدامة يف 

اململكة العربية ال�سعودية 
وتعت��ر الزراعة من االأن�سطة االقت�سادية الهامة يف حياة الدول وال�سعوب، وتاريخيًا كان لهذا 
الن�س��اط دورًا اأ�سا�سيًا يف اال�ستقرار ون�سوء احل�سارات ح��ول االأنهار واملجاري املائية، كاحل�سارة 
امل�سري��ة وبالد م��ا بن النهرين واحل�س��ارة ال�سينية وغريه��ا من احل�سارات بع��د ذلك اأخذ هذا 
الن�س��اط ياأخذ اأ�سكااًل واأمناطًا متعددة وذلك وفق��ًا لل�سيا�سات العامة للدول من ناحية، وعادات 
وتقاليد ال�سكان من ناحية اأخرى فعندما تظهر احلروب والنزاعات يهبط االإنتاج يف هذه الفرتات 
ب�س��ب عدم اال�ستقرار التي ت�سي��ب اأ�س�س ومقومات االإنتاج الزراعي. اأما اأث��ر العادات والتقاليد 
فيظه��ر م��ن خالل تف�سيل بع�س املجموع��ات الب�سرية طعامًا معينًا على غ��ريه مما يجعل ال�سكان 
مييل��ون اإىل تف�سيل زراعة نوع معن من املحا�سي��ل على ح�ساب االأنواع االأخرى، كما اأن تخ�س�س 
طبقة معينة من ال�سكان يف اأنتاج معن يجعل ذلك االإنتاج مرتبًط بتلك املجموعة، يتاأثر بها كما 
يظهر لل�سينين الذين هاجروا اإىل بع�س البلدان وما ارتبط بهم من زراعة االأرز على الرغم من 
عدم مالئمة الرتبة لهذا املح�سول وترز اأهمية الزراعة يف اأنها توفر املواد الغذائية الرئي�سية 
لل�س��كان، كم��ا اأنها ت�ساهم يف توفري امل��واد االأ�سا�سية الالزمة لل�سناع��ة وت�سغيل االأيدي العاملة، 
وبالت��ايل م�ساهمته��ا بالدخ��ل الوطني للدول��ة ورفع م�ستوى املعي�س��ة لل�سكان وا�ستق��رار ال�سكان 

حول مناطق االإنتاج الزراعي.
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مفهوم الزراعة 
م�سطلـــح الزراعة اأو الفالحـــة يعنـــي عمليـــة اإنتاج الغـــذاء و العلـــف والأليـــاف و�سلـــع اأخـــرى عـــن طريـــق الرتبيـــة 
النظامية للنبات واحليـــوان. كلمـــة زراعة تاأتي مـــن »َزَرَع« احلًب زْرعًا اأي َبَذرُه، وحَرَث الأر�ـــس للزراعة اأي هيئَها لبَذر 
احلًب. قدميًا زراعة كانت تعني »عْلُم فالحة الأرا�سي« فقط ولكن كلمة زراعة الآن تغطي كما �سبق الذكر كل الأن�سطة 
الأ�سا�سيـــة لإنتاج الغـــذاء والعلف والألياف، �ساملة يف ذلـــك كل التقنيات املطلوبة لرتبية ومعاجلـــة املا�سية والدواجن. 
وكذلـــك تعـــرف الزراعة باأنها علم وفن و�سناعة اإنتاج املحا�سيل النباتية وتربيـــة احليوان يف املزارع املختلفة. وتعريف 
الزراعة باأنها علم يعترب تعريفًا حديثًا ن�سبيًا نظرًا لأنه كان ينظر اإىل الزراعة قدميًا على اأنها جمرد عميلة بذر البذور 

يف الرتبة ثم تركها لتنمو حتت الظروف الطبيعية حتى يحني موعد ح�سادها. و مفهوم الزراعة يتمثل يف التايل 
1- اجلهد املبذول من قبل الإن�سان يف اإدارة احلقل وتهيئته لإنتاج املحا�سيل اأو تربية احليوان

2- عناية املزارع باملحا�سيل واحليوانات املرتبطة بالزراعة 
3- املحافظة على املوارد املتاحة من ار�س ومياه لتح�سني الإنتاج 

4-العمل على زيادة الإنتاج وحت�سني نوعية من خالل تطبيق التقنيات احلديثة 
5. توفري املدخالت املنا�سبة من بذور واأ�سمدة وخالفة لزيادة الإنتاج.
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أقسام أو أنواع الزراعة 
الزراعة تعني جمال وا�سع من اأعمال الإنتاج الزراعي، فهناك املزارع  الذي يزرع م�ساحة �سغرية من الأر�س مبدخالت 
ومـــوارد حمـــدودة، وينتـــج غذاء يكفيه هو وعائلتـــه فقط.على الطرف الآخـــر من هذا املجال هنـــاك الزراعة التجارية 
املكثفة، والتي ت�سمل الزراعة ال�سناعية. وهذه الزراعة تت�سمن حقول كبرية واأعداد من احليوانات و مدخالت وموارد 
كبرية مثل املبيدات، الأ�سمدة، وتوفري مياه الري والطرق احلديثة لتح�سري الأر�س واحل�ساد وتكون على م�ستوى عايل 
من امليكنة و هذه العمليات عامة تطبق لزيادة الدخل املايل من املحا�سيل واملا�سية والدواجن. والزراعة احلديثة متتد 
اإىل حـــدود اأبعد من الطرق التقليدية لإنتاج غذاء الإن�سان وعلف احليوان. حيث ت�سمل ال�سلع الزراعية املنتجة الأخرى 
التي تت�سمن زهور القطف، نباتات الزينة ونباتات امل�ساتل، الأخ�ساب، الأ�سمدة احليوية والع�سوية ، اجللود امل�ستخدمة 
يف �سناعة املنتجات اجللدية، واإنتاج كيماويات �سناعية مثل الن�سا، ال�سكر و اللدائن واإنتاج الألياف من القطن والكتان 
وال�ســـوف التي تدخل يف �سناعة الن�سيج وكذلك ميتد الإنتاج الزراعـــي لي�سمل اإنتاج امليثان والوقود من الكتلة احليوية 

واإنتاج املواد الطبية التي تدخل يف ال�سناعات الدوائية وم�ستح�سرات التجميل. 

أهمية الزراعة 
وللزراعة اأهمية كبرية حيث تعترب امل�سدر الأ�سا�سي للمواد الغذائية لالإن�سان واحليوان وت�سكل اجلزء الأكرب يف �سناعة 
املالب�س ف�سال عن تزويد ال�سناعة بحاجتها من املواد الأولية وت�سغيل الأيدي العاملة وامل�ساهمة يف النتاج املحلي كونها 

متثل م�سدر دخل حملي لل�سكان ويعترب ت�سدير املنتجات الزراعية كمادة خام اأو م�سنعة م�سدر دخل للدولة.

العوامل المؤثرة في اإلنتاج الزراعي
أواًل العوامل الطبيعية

1. السطح 
 تعتـــرب ال�سهول اأكرث اأ�ســـكال الت�ساري�ـــس مالئمة لالإنتاج 
الزراعـــي، وخا�سًة ال�سهول التي يقـــل ارتفاعها عن 1500 
قـــدم فوق م�ستـــوى �سطح البحر حيث يرتكـــز معظم اإنتاج 
املحا�سيـــل الزراعيـــة يف املناطق ال�سهليـــة والتي تقع فيها 
معظـــم املدن واملراكز احل�سرية يف العـــامل كما هو احلال 
يف ال�سهـــل الأوربـــي و�سهـــول الهنـــد وال�ســـني وا�سرتاليـــا 
والأرجنتـــني وعلـــى العك�س من ذلك يقـــل الإنتاج الزراعي 
يف املناطـــق اجلبلية لوعورتهـــا و�سدة انحدارهـــا و�سعوبة 
ات�سالهـــا باملناطق املجاورة ومع ذلـــك فقد متار�س حرفة 
الزراعة يف بع�س املناطق اجلبلية �سواء كان ذلك يف بطون 
الأودية اأو على ال�سفوح اجلبلية بعد قيام الإن�سان بتحويلها 
اإىل مدرجات ا�سطناعيـــة كما هو احلال يف بع�س البلدان 
ومنهـــا اململكة العربيـــة ال�سعودية حيث تنت�ســـر املدرجات 

الزراعية يف جنوب غرب اململكة. 
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2. المناخ 
يعترب املناخ احد العوامل الطبيعية الهامة التي توؤثر يف الإنتاج مبا�سرًة كما اأن له اأثرا غري مبا�سر لأنه يوؤثر يف العوامل 
الأخـــرى التـــي توؤثر بدورها يف الإنتاج. وللمناخ تاأثري مبا�سر وغري مبا�ســـر يف الزراعة .وذلك لن لكل حم�سول ظروف 
مناخيـــة معينـــة ينمـــو فيها فمثال تقت�ســـر زراعة املطـــاط الطبيعي علي املنطقـــة ال�ستوائية لأنه يتطلـــب درجة حرارة 
عاليـــة واأمطارًا غزيرة وتلعب الظروف املناخية خا�سًة احلـــرارة والأمطار وال�سقيع وغريها من العوامل املناخية دورًا 
هامـــًا يف تعيـــني احلدود اجلغرافية لزراعة املح�سول فاحلرارة حتدد احلـــدود ال�سمالية لكل حم�سول يف ن�سف الكرة 
ال�سمـــايل ولـــكل حم�سول حد اأدنى من احلرارة لبد من توفره، وحتـــد كمية الأمطار ال�ساقطة من ممار�سة الزراعة يف 
املناطـــق ال�سحراوية اجلافة. ويعترب ال�سقيع من األد اأعداء املحا�سيـــل الزراعية خا�سة بع�س املحا�سيل احل�سا�سة له 
كاخل�سروات والقطن. وي�ساعد �سطوع ال�سم�س على �سرعة ن�سج املح�سول وحت�سني نوعية الإنتاج النهائي. وكذلك توؤثر 
الرياح علي الإنتاج الزراعي فالرياح لواقح وبع�س الرياح املحلية باردة وبع�سها جاف مثل رياح اخلما�سني احلارة التي 

ت�سقط اأزهار املوالح وت�سر اخل�سروات.
3-التربة

تعترب الرتبة من اأهم امل�سادر الطبيعية يف الإنتاج الزراعي ويعتمد الإن�سان اعتمادًا كبريًا يف توفري غذائه وك�سائه على 
مـــا ينمـــو يف الرتبة من نباتات واأ�سجار و�سجريات وما يعي�س عليها مـــن حيوانات. و يختلف الباحثون يف تعريف الرتبة، 
فالرتبـــة عند اأ�سحاب املعاجم اللغوية يق�ســـد بها الطبقة املفككة من الأر�س اأو الرتاب اأو الأر�س الزراعية. بينما عند 
مهند�ســـي البنـــاء الطبقة املفككة من الغالف ال�سخري، اأما من الناحيـــة الزراعية واجلغرافية فهي الطبقة اخلارجية 
غـــري املتما�سكـــة من الق�سرة الأر�سيـــة املكونة من اختالط املواد الناجتـــة من تفتت ال�سخور وانحـــالل املعادن و بقايا 
الكائنات احلية. وتتكون الرتبة من اختالط املواد املعدنية و الع�سوية مع بع�سها ف�سال عن املاء والهواء وتعرف مكونات 
الرتبـــة املعدنية اأحيانا باملواد غري الع�سوية وهي من اأهـــم مكونات الرتبة الأ�سا�سية حيث متثل اجلزء الأكرب من حجم 
الرتبـــة ووزنها وتكون هيكلها الرئي�سي. اأمـــا مكونات الرتبة الع�سوية فم�سدرها بقايا خملفات الكائنات احلية النباتية 
و احليوانيـــة و تعـــرف هـــذه املكونات بعـــد حتليلها بالرتبة 
بالدبـــال وهي تعترب م�ســـدر خ�سوبة الرتبـــة الذي تعتمد 
عليـــه النباتـــات يف منوهـــا. وللرتبة عـــدة خ�سائ�س منها 
اللـــون ودرجة التما�ســـك واحلبيبات وهـــذه ال�سفات توؤثر 
يف التهويـــة والحتفاظ باملاء ولكل نوع من الرتبة حم�سول 

معني يالئم ذلك النوع من الرتبة. 

ثانيا العوامل االقتصادية
1. األيدي العاملة

يختلف توزيع ال�سكان من جهة اإىل اأخرى، نتيجة لختالف 
العوامل الطبيعية والب�سرية املوؤثرة يف توزيع ال�سكان. ففي 
اجلهـــات املكتظة بال�سكان ت�سود الزراعـــة الكثيفة ويتعدد 
اإنتـــاج املحا�سيل وخا�سة املحا�سيل التي تعتمد يف اإنتاجها 
على الن�ساط اليدوي كما هو احلال بالن�سبة ملحا�سيل الرز 
وال�ساي التي يرتكز اإنتاجها يف الهند وال�سني ومعظم دول 
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جنـــوب �ســـرق اآ�سيـــا املكتظة بال�سكان. اأمـــا يف اجلهات التي تعاين من نـــدرة ال�سكان حيث يقل عـــدد الأيدي العاملة يف 
الزراعة وبالتايل تعتمد على الآلت الزراعية وبذلك ت�سود فيها الزراعة الوا�سعة وزراعة املحا�سيل التي ميكن اإنتاجها 

با�ستخدام الآلت الزراعية. وتوؤثر قلة الأيدي العاملة يف زيادة تكلفة الإنتاج .
2. تطبيق األساليب العلمية والتقنية 

يوؤدي ا�ستخدام الو�سائل العلمية وتطبيق التقنيات احلديثة واملتطورة يف جمال الزراعة اإىل زيادة الإنتاج الزراعي حيث 
يوؤدي ذلك اإىل ا�ستغالل امثل لالأرا�سي الزراعية ورفع كفاءتها الإنتاجية.

3. رأس المال 
اإن راأ�ـــس املـــال عن�سر هام لقيام الزراعـــة اإذ اأ�سبح التمويل املايل مـــن م�ستلزمات الإنتاج الزراعـــي وحت�سني م�ستواه 
وتختلف املحا�سيل الزراعية يف حاجتها اإىل راأ�س املال ويعتمد ذلك على طبيعة عنا�سر الإنتاج الزراعي ودرجة توفرها 
وب�ســـورة عامـــة يحتاج الإنتاج الزراعي اإىل راأ�س مال لتاأمني متطلباته من ار�س وعمال واأدوات واآليات زراعية واأ�سمدة 
وبذور ومواد مكافحة وو�سائل نقل وخزن وغريها من املواد ال�سرورية وتظهر اأهمية راأ�س املال بالن�سبة لالإنتاج الزراعي 
علـــى م�ستـــوى الأفراد والدول علـــى حد �سواء وتت�سح تلـــك الأهمية يف املبالـــغ ال�سخمة التي تخ�س�سهـــا الدول لإقامة 
ال�ســـدود والبنيات الأ�سا�سية حل�ساد املياه وم�ساريع الري وا�ست�ســـالح الأرا�سي واإعداد الكوادر الفنية و�سراء املعدات 

الزراعية وتوفري الأ�سمدة والبذور ومواد املكافحة وتطوير البحوث الزراعية وغريها. 

4. وسائل النقل والتسويق 
تلعـــب و�سائل املوا�ســـالت دورًا هامًا يف عملية الإنتاج الزراعـــي، لأنها و�سيلة تو�سيل املنتج الزراعـــي اإىل الأ�سواق التي 
ت�ستوعبـــه وت�ستهلكـــه. فاملـــزارع حري�س على تاأمـــني الأ�سواق املنا�سبة، فهـــي التي متكنه من بيـــع حم�سوله، وحتقق له 
مردودًا جيدًا، فيهتم املزارعون باملحا�سيل التي تتمتع بطلب كبري عليها يف ال�سوق حيث تتطلب بع�س املنتجات الزراعية 
خا�ســـة املنتجات الزراعية �سريعة التلـــف مثل اخل�سار والفواكه النقل ال�سريع اإىل الأ�ســـواق وبع�س املنتجات الزراعية 

تتحمل التخزين مثل احلبوب وقد ل حتتاج اإىل و�سيلة موا�سالت �سريعة. 
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 ثالثًا: العوامل االجتماعية
قد تكون الظروف الطبيعية مبثابة عقبة اأمام الإنتاج الزراعي ويف نف�س الوقت قد تكون حافزا لأبناء املجتمع للبحث عن 
اأ�ساليب جديدة اأكرث جدوى وعلى الرغم من اأن العوامل الطبيعية ت�ساهم يف حتديد الإمكانات الزراعية اإل اإن التباين 
يف امل�ستوى الثقايف لل�سعوب وما ي�سود يف جمتمعاتهم من قيم وعادات وتقاليد واأ�ساليب �سلوكية قد تنعك�س اأثارها على 
املنتجـــات الزراعيـــة وطريقة اإنتاجها. وتعد حيازة الأر�س وحجم امللكية مـــن اأهم الظواهر الجتماعية التي يرتبط بها 
يف كثري من الأحيان اختالف يف طبيعة املنتجات الزراعية وقد يحول نظام امللكية دون زراعة بع�س املحا�سيل اأو تربية 
اأنـــواع معينـــة من احليوانات فهناك العامل الزراعي الذي يعمـــل يف ملكيته وحل�سابه اخلا�س وهناك العامل الذي يعمل 
باجـــر وهنـــاك من يعمل باأر�س قد مت تاأجريهـــا حل�سابه اخلا�س ومنهم من يح�سل على ن�سبـــة معينة من الإنتاج اأو ما 
يعـــرف بنظام امل�ساركة وتختلف اأنظمة احليازة وتتباين اأحجام امللكيـــات الزراعية وطرق اإدارتها باختالف الدول كما 
تختلف من منطقة اإىل اأخرى �سمن الدولة الواحدة وهكذا يت�سح بان القيم الجتماعية والعادات والتقاليد التي ت�سود 

يف خمتلف املجتمعات الزراعية تعد من العوامل اجلغرافية بالغة التاأثري يف الإنتاج الزراعي وتباينه يف العامل.
مفهوم الزراعة المطرية 

الزراعـــة املطريـــة هي تلك الزراعـــة التي تعتمد ب�سورة رئي�سية علـــى الأمطار وهي النظام ال�سائـــد للزراعة يف الوطن 
العربـــي وت�سمل امل�سميات املختلفـــة يف البلدان العربية الزراعة املطرية والدميية والبعليـــة والبورية كما ت�سمل الزراعة 
يف الأرا�ســـي التـــي تتلقى في�سًا من ال�سيول والأودية والأنهار وكذلك الأرا�سي التي تتلقى ريًا تكميليًا ومن اأنواع الزراعة 
املطريـــة الّزراعة البدائيـــة الب�سيطة ويعرف هذا النوع على اأنه القيام بزراعة املحا�سيـــل الّزراعية الب�سيطة التي تلبي 
حاجـــات الأ�ســـرة. والّزراعة الكثيفة تهـــدف اإىل تاأمني حاجة الأ�سرة مـــن الأرز واخل�سروات. تنت�ســـر هذه الزراعة يف 
جنوب �سرق اآ�سيا واأمريكا الو�سطى واجلنوبية اأي�سًا يف حني تعتمد الزراعة الوا�سعة ا�ستخدام الأ�ساليب العلمّية والآلت 
احلديثـــة واملاكينات بهدف زيادة اإنتاج الأرا�سي الزراعية من املح�ســـول وهي حتتاج اإىل توفر الت�سنيع والتخزين اأما 

الّزراعة املختلطة فتعمل على اجلمع بني الإنتاج الزراعي واحليواين.

مناخ الجزء الجنوبي الغربي للمملكة
تتميـــز �سبه اجلزيـــرة العربية بتقلبات حادة يف هطـــول الأمطار كما هو احلال يف معظم املناطـــق اجلافة. وب�سكل عام 
تتميـــز هذه املناخات ب�سيف حـــار و�ستاء دافئ وهطول اأمطار باأمناط �سديدة التغري قد ل تتبخر �سريعًا. وتوؤدي اأنظمة 
الطق�ـــس الإقليمية واملدارية و�سبه املدارية والتباين الكبري يف الرتفاع اإىل تباينات وا�سعة يف درجات احلرارة والهطول 

يف جميع اأنحاء البالد.
وبالتايل فاإن معدل الهطول يف مثل هذه املناخات ل ميكن اجلزم به. ويبلغ املتو�سط   الوطني الإجمايل حوايل 100 مم، 
وتقـــع املنطقـــة الأكرث رطوبة يف اجلزء اجلنوبي الغربي من اململكة والتي تتميز باجلبال العالية. وي�سكل عام فاإن هطول 
الأمطـــار يف منطقـــة امل�سروع يكون متقطعًا وملدة ق�سرية وبكثافة عاليـــة ويف نطاق مكاين حمدود. كما ت�سري ال�سجالت 
املتاحـــة لبيانـــات الأمطار ال�سهرية اإىل اأن معظم الأمطار حتدث بني �سهري اأكتوبر ويناير )اخلريف وال�ستاء(، وخالل 
�سهري مار�س واأبريل )اأواخر ال�ستاء واأوائل الربيع( يكون هطول الأمطار بفرتات متقطعة وبغزارة �سديدة. اأما ت�ساقط 
الأمطـــار خـــالل اأ�سهر ال�سيف )من يوليو اإىل �سبتمرب( فيكون منخف�ـــس للغاية وعادة ما يكون ناجمًا عن رياح جنوبية 
غربية رطبة قادمة من ه�ساب احلب�سة. وعندما تعرب هذه الرياح البحر الأحمر فاإنها ت�سبب هطول الأمطار يف جازان 

وع�سري واأحيانًا قد متتد اإىل ال�سمال اإىل حدود مدينة جدة. خالل اأ�سهر )�سبتمرب واأغ�سط�س واأكتوبر(
وقد هطلت اأمطار غزيرة جدًا اأدت اإىل حدوث في�سانات يف ال�سنوات الأخرية )من عام 2009م وحتى الآن( يف مواقع 

خمتلفة على طول ال�ساحل الغربي من جدة �سماًل واإىل تبوك.
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أهم عنصر في أي دراسة هيدرولوجية هو توافر وموثوقية بيانات الهطول 
داخل منطقة المشروع

 تتميـــز اململكـــة ب�سكل عام مبا يلـــي التباين الزمني ال�سديـــد يف الهطول يعرف بال�سدة املطريـــة العالية ومعظمه خالل 
اأ�سهر ال�ستاء وحتدث فرتات اجلفاف عندما يقل هطول الأمطار اأو انعدام الهطول كليًا مما يوؤدي اإىل عدم وجود تدفق 
معروف يف القنوات )الأودية(. هطول الأمطار احلملية املو�سعية والتي ل توجد بيانات و�سف كما يجب من قبل �سبكات 
قيا�ـــس الهطـــول. وكذلك ل يوجد قيا�س لتاأثري الهدر الذي يحدث للتدفقات اأثناء نقلها يف الأودية والتي توؤدي غالبًا اإىل 

تناق�س اأحجام التدفقات يف منطقة امل�سب. وميكن توزيعها جغرافيًا اىل: 

أ. محافظة الطائف
متتـــاز حمافظة الطائف ب�سفة اأ�سا�سية بتعدد معامل ال�سطح وتعترب الطبيعة اجلبلية هي ال�سفة املميزة ل�سكل ال�سطح 
فيهـــا. فوجود املرتفعـــات )يرتاوح ارتفاعها250– 2700 مـــرت فوق م�ستوى �سطح البحر( ولوجـــود النك�سارات وروافد 
الأوديـــة جعلت هـــذه املنطقة �سديدة الوعورة. وذلك راجع اإىل عدة عوامل اأهمهـــا الختالفات يف طبيعة ال�سخور التي 
تكونـــت منهـــا حيث ترجع �ســـدة ووعورة ت�ساري�س املنطقـــة اإىل وجود تكوينـــات �سخور نارية ومتحولة تقـــاوم العمليات 
اجليومورفولوجيـــة املختلفـــة من جتوية ونحت، كذلك توجد التكوينات الر�سوبيـــة يف الوديان واملنخف�سات بني تكوينات 
ال�سخـــور الناريـــة واملتحولة. فعلى الرغم مـــن اأن مياه الأمطار لها اأهميتها البالغة يف متا�ســـك الرتبة، غري اأن طبيعية 
العا�سفـــة املطرية يف حمافظة الطائف والتي تتميـــز بالفجائية والرتكز يعطي الن�سياب ال�سطحي ملياه الأمطار ال�سفة 
ال�سيليـــة وبالتايل اإىل اجنراف تربة املنحدرات. وجريان ميـــاه الأمطار من اأعلى منحدرات املرتفعات اإىل اأ�سفلها كون 
العديـــد مـــن الأخاديد. ويف املناطق املرتفعـــة، والتي ت�سكل خطوط تق�سيم املياه، ت�سكل هـــذه الأخاديد التي كونتها مياه 
الأمطـــار املجـــاري املائيـــة ذات الرتب الأوىل والتـــي تعترب الروافد الأويل التـــي ترفد الأودية مبيـــاه الأمطار. كما تلعب 
درجة انحدار ال�سفوح دورًا هامًا يف حدوث النهيارات اجلبلية التي حتدث يف كثري من املواقع مبحافظة الطائف. ففي 

حمافظة الطائف تن�سط كل من عملية التجوية امليكانيكية 
والكيميائيـــة، حيـــث يـــوؤدي ذلك اإىل �سرعـــة تفكك وحتلل 
ال�سخور وبالتايل حدوث النهيـــارات اجلبلية. كما تتميز 
مناطـــق املنحـــدرات بـــاأن �سطوحهـــا تتكون مـــن املفتتات 
ال�سخرية املختلفة الأحجـــام، اأي اأنها رديئة الفرز. وعلى 
الرغـــم من عدم وجود تربة �سطحية ت�ساعد على منو حياه 
نباتيـــة كثيفة، اإل اأنه توجد بع�ـــس الغطاءات النباتية التي 
تتكـــون من غابـــات العرعر وال�سدر. وقـــد اعتمدت بيانات 
درجة احلرارة والتبخـــر والرطوبة على البيانات ال�سهرية 
اخلام املقدمة من الوزارة من حمطة الطائف )رقم 627( 
وحمطـــة عرا�سة )رقـــم 629( اأما بيانـــات �سرعة الرياح 
فتعتمد على بيانـــات حمطة الطائف CLIMWAT. تو�سح 
الأ�ســـكال )مـــن 1 اإىل 4( نتائج درا�ســـة البيانات املناخية 

ملحافظة الطائف.
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ال�سكل ) 1 ( هطول الأمطار ال�سهري كن�سبة مئوية من متو�سط الأمطار ال�سنوية ملحافظة الطائف

ال�سكل ) 2 ( البيانات ال�سهرية لدرجة احلرارة ملنطقة الطائف

ال�سكل ) 3 ( البيانات ال�سهرية للتبخر ملنطقة الطائف
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ال�سكل ) 4 ( البيانات ال�سهرية ملتو�سط الرطوبة الن�سبية ملنطقة الطائف

ب. منطقة الباحة
تنق�ســـم مظاهـــر ال�سطـــح يف منطقة الباحـــة اإىل منخف�سات تهامة ومنطقـــة الإ�سدار)وهي الأبنيـــة احلجرية متعددة 
الطوابـــق(، وتقـــع بني ال�سراة وتهامـــة يف اأوا�سط اجلبال املنحـــدرة اإىل تهامة. ومنطقة متو�سطـــة الرتفاع يف ال�سراة، 
ويرتاوح ارتفاعاتها من 1800م اإىل 2200م تخللها الأودية الزراعية. واملنطقة املرتفعة يف ال�سراة، وتقع اأق�سى ال�سمال 
وال�سمـــال الغربي وكذلك يف الغـــرب واجلنوب الغربي من املنطقة، وترتاوح ارتفاعاتهـــا مابني2300م اإىل 2500م، اأما 
القمم العالية فترتاوح ارتفاعاتها ما بني2800م اإىل 3000م. واملنطقة املنخف�سة ن�سبيًا، وتقع يف اأق�سى ال�سرق وال�سمال 
ال�سرقي وكذلك يف اجلنوب ال�سرقي من املنطقة ول يزيد اأق�سى ارتفاع فيها عن 1600م تقريبًا توؤثر عوامل الت�ساري�س 
وعوامـــل وقـــوع املنطقة �سرق البحر الأحمـــر وعوامل املوؤثـــرات ال�سحراوية من ال�سرق على معـــدلت درجات احلرارة 
وكميـــات هطول الأمطار. و مناخ منطقة الباحة يختلف باختالف الرتفاع والنخفا�س عن �سطح البحر، فيكون معتدًل 
�سيفًا، وباردًا يف ال�ستاء يف املواقع املرتفعة، اأما يف املواقع الأقل ارتفاعًا فيكون معتدًل يف ال�سيف واأقل برودة يف ال�ستاء 
مقارنـــة باملواقـــع عالية الرتفـــاع، و يف املنطقة ال�ساحلية يكون �سديد احلـــرارة �سيفًا ومعتدًل خـــالل ال�ستاء. البيانات 
املناخية امل�ستخدمة يف منطقة الباحة والتي يو�سح مداها الأ�سكال )5-8(. ت�سمل تلك البيانات درجة احلرارة ودرجة 
الرطوبـــة والريـــاح والأمطار. وتغطي البيانات املنطقة الواقعة �سرق وغـــرب اجلرف ب�سبب املناخ املعتمد على ت�ساري�س 
جبـــال ال�ســـروات. وقـــد اعتمدت بيانات درجة احلـــرارة والتبخر والرطوبة علـــى البيانات ال�سهرية اخلـــام املقدمة من 

الوزارة من حمطات املندق )رقم 61( والباحة )رقم 952( وبلجر�سي )رقم 67(.
اأما بيانات �سرعة الرياح للمنطقة الواقعة �سرق اجلرف فتعتمد على بيانات درا�سة عبا�س )2013م( ملنطقة الباحة كما 

تو�سح نتائج درا�سة البيانات املناخية ملنطقة الباحة. 
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ال�سكل ) 5 ( هطول الأمطار ال�سهري كن�سبة مئوية من متو�سط الأمطار ال�سنوية ملنطقة الباحة، �سرق وغرب اجلرف

ال�سكل ) 6 ( البيانات ال�سهرية لدرجة احلرارة ملنطقة الباحة، �سرق وغرب اجلرف

ال�سكل ) 7 ( البيانات ال�سهرية للتبخر ملنطقة الباحة، �سرق وغرب اجلرف
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ال�سكل ) 8 ( البيانات ال�سهرية ملتو�سط الرطوبة الن�سبية ملنطقة الباحة

ال�سكل ) 9 ( البيانات ال�سهرية ملتو�سط �سرعة الرياح ملنطقة الباحة

ج. منطقة عسير
ل ت�ســـكل منطقـــة ع�سري اإقليمًا جيولوجيًا منفردًا ، بل هي جزء من التكويـــن اجليولوجي ل�سبه اجلزيرة العربية، وميثل 
الـــدرع العربـــي الأ�سا�س اجليولوجي ملنطقة ع�سري ، وهو كتلة اأر�سية قدمية تكونت من ال�سخور النارية ، واملتحولة التي 
ترجع اإىل ع�سر ما قبل الكمربي. وينت�سر البازلت الذي يعود اإىل منت�سف الع�سرين الثالثي والرباعي اأي قبل 26 مليون 
�سنة ، على الأجزاء الغربية من الدرع، وي�سكل ما يعرف باحلرات ) احلمم الربكانية(، وتغطي ال�سخور الر�سوبية من 
حقب الباليوزوى وكذلك ر�سوبيات الأودية، الدرع العربي ب�سورة جزئية والتي تتكون ب�سكل رئي�سي من احلجر اجلريي 
واحلجـــر الرملـــي والطفل وتوجد يف منطقة �سهل تهامة مبحاذاة �ساحل البحـــر الأحمر وتعترب �سخور الدرع العربي يف 
معظـــم الأحـــوال �سخورا غري منفذة للماء لـــذا فلي�س من املحتمل اأن يكـــون الدرع م�سدرا رئي�سيا للميـــاه اجلوفية اأما 
ال�سخـــور الناريـــة واملتحولة والتـــي تنتمي اإىل ع�سر ما قبل الكمـــربي فتوجد يف جبال ال�ســـروات. وتتكون تلك اجلبال 
اأ�سا�ســـًا من �سخـــور جرانيتية وبلورية وبها عدد من القمـــم الربكانية التي تغطيها الكتل البازلتيـــة التي يرجع تاريخها 
اإىل الع�سريـــن الثالثـــي والرباعي ، ويوجد بهـــا اأودية جبلية متاآكلة تت�ســـم بالعمق تغطيها الرتبـــة الوديانية احل�سوية 
والنتـــوءات ال�سخريـــة وتن�ساأ الرتبة بفعل عمليات التكويـــن التي جتري على املواد ، وترت�سب نتيجـــة لعوامل جيولوجية 
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وجيومورفولوجيـــة خمتلفة، وتعتمد خ�سائ�س الرتبة على تركيب املادة الأ�سلية وعلى املناخ الذي تراكمت فيه مكونات 
الرتبة وحتللت فيه، وعلى احلياة النباتية واحليوانية وموقعها، وعلى طبوغرافية �سطح الأر�س، وعلى طول الزمن الذي 
مار�ست فيه عوامل تكوين الرتبة دورها على تلك املكونات لع�سري. ت�سمل الأ�سكال من 9 اإىل 14 البيانات املناخية )درجة 
احلرارة ودرجة الرطوبة والرياح والأمطار(. وتغطي البيانات املنطقة الواقعة �سرق وغرب اجلرف ب�سبب تباين املناخ 
املعتمـــد علـــى ت�ساري�س جبال ال�سروات. وقد اعتمدت بيانات درجة احلـــرارة والتبخر والرطوبة على البيانات ال�سهرية 
اخلام املقدمة من الوزارة من حمطات �سبت العاليا )رقم 953( والنما�س )رقم 15( �سرق اجلرف وحمطة وادي يبا 
)رقـــم 500( وحمطـــة Kawash CLIMAWAT اإىل الغرب من اجلرف.اأما بيانات �سرعة الرياح للمنطقة الواقعة �سرق 
اجلـــرف فتعتمـــد على بيانات درا�سة عبا�س )2013م( ملنطقة ع�سري يف حـــني اأن بيانات �سرعة الرياح للمنطقة الواقعة 

غرب اجلرف فهي ماأخوذة من حمطة Kawash CLIMWAT. تو�سح نتائج درا�سة البيانات املناخية ملنطقة ع�سري.

ال�سكل ) 10 ( البيانات ال�سهرية لدرجة احلرارة ملنطقة ع�سري، �سرق وغرب اجلرف
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ال�سكل ) 11 ( البيانات ال�سهرية للتبخر ملنطقة ع�سري، �سرق وغرب اجلرف

ال�سكل ) 12 ( البيانات ال�سهرية ملتو�سط الرطوبة الن�سبية ملنطقة ع�سري، �سرق وغرب اجلرف

ال�سكل ) 13 ( البيانات ال�سهرية ملتو�سط �سرعة الرياح ملنطقة ع�سري، �سرق وغرب اجلرف

ال�سكل ) 14 ( هطول الأمطار ال�سهري كن�سبة مئوية من متو�سط الأمطار ال�سنوية ملنطقة ع�سري، �سرق وغرب اجلرف.
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د. منطقة جازان
ل ت�ســـكل منطقـــة جازان اإقليمًا جيولوجيًا منفردًا، بل هي جزء من التكويـــن اجليولوجي ل�سبه اجلزيرة العربية، وميثل 
الـــدرع العربـــي الأ�سا�س اجليولوجي ملنطقة جازان، وهو كتلة اأر�سية قدمية تكونـــت من ال�سخور النارية واملتحولة التي 
ترجع اإىل ع�سر ما قبل الكمربي. وميثل مناخ منطقة جازان تباينا فريدا من ال�ساحل غربا حتى مناطق اجلبال �سرقا 
وقـــد اعتمـــدت بيانات درجة احلرارة والتبخـــر والرطوبة على البيانات ال�سهرية اخلـــام املقدمة من الوزارة من حمطة 
�سبيـــا )رقـــم 497(. لوحظ اأن هذه املعلومات تنطبق فقط على اجلزء املنخف�س ملنطقة جازان، بينما املناطق املرتفعة 
يف جـــازان ل تتوفر فيها بيانـــات وهي الأكرث ارتفاعًا. اأما بيانات �سرعة الريـــاح للمنطقة الواقعة �سرق اجلرف فتعتمد 

على بيانات درا�سة عبا�س )2013م( ملنطقة جازان 

ال�سكل ) 15 ( البيانات ال�سهرية لدرجة احلرارة ملنطقة جازان

ال�سكل ) 16 ( البيانات ال�سهرية للتبخر ملنطقة جازان
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ال�سكل ) 17 ( البيانات ال�سهرية ملتو�سط الرطوبة الن�سبية ملنطقة جازان

ال�سكل ) 18 ( البيانات ال�سهرية ملتو�سط �سرعة الرياح ملنطقة جازان

ال�سكل ) 19 ( هطول الأمطار ال�سهري كن�سبة مئوية من متو�سط الأمطار ال�سنوية ملنطقة جازان
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الفصل الثاني

طريقة العمل
1. طريقة عمل االستبيان 

بنـــاءًا علـــى العقد املوقع وبتاريـــخ 1440/5/1 هجرية بني وزارة البيئـــة واملياه والزراعة وبني جامعـــة امللك خالد بابها 
والـــذي ين�ـــس على » تقدمي خدمات ا�ست�سارية والأ�ســـراف على م�سروع توفري تقاوي حم�سنـــة للزراعة املطرية باجلزء 
اجلنوبـــي الغربـــي من اململكة« ومت اإعداد ا�ستبيان موحد ملناطق امل�سروع وذلـــك بناءًا على توزيع م�سبق للم�ساحات التي 
�ســـوف ت�سملهـــا الدرا�سة وهي 90 هكتارًا يف منطقة ع�سري و80 هكتـــارًا يف منطقة جازان و70 هكتارًا يف منطقة الباحة 
و60 هكتارًا يف حمافظة الطائف. وا�ستملت ال�ستمارة على املعلومات املو�سحة يف ا�ستمارة ال�ستبيان )ال�سكل20( كما 

يلي :
اأ. معلومات املوقع )املنطقة- املحافظة- اإحداثيات املوقع ا�سم املزارع(

ب. البيانات املطلوب 
• حم�سول )هكتار( امل�ساحة م�ساحة املوقع وامل�ساحة امل�ستزرعة باملوقع لكل	

•نوع املح�سول امل�ستزرع  	
• البذور والأ�سمدة(  املدخالت و�سملت الكميات )كمية	

والتكلفة الإجمالية )ريال(  • التكلفة تكلفة حت�سري الأر�س والبذور والأ�سمدة واحل�ساد 	
•التكلفة الإجمالية للهكتار  	

• املوقع من حبوب واأعالف بالطن( كميات الإنتاج ) اإنتاج	
حم�سول  • موعد الزراعة واحل�ساد لكل 	
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منوذج ا�ستبيان الزراعة املطرية للحقول االإر�سادية - 300 هكتار
)الطائف، جازان، ع�سري و الباحة(

الهيئة ال�ست�سارية جامعة امللك 
خالد اجلهة املنفذة جمل�س اجلمعيات التعاونية 

املنطقة /املحافظة/......................

اإحداثيات املواقع/........................
ارتفاع املوقع/.............................
ا�سم املزارع/..............................

حما�سيل اأخرى اأنواع املحا�سيل
املطلوب تنفيذه ت�سل�سل

مالحظات ال�سم�سم العد�س الدخن الذرة البي�ساء ال�سعري احلنطة

امل�ساحة امل�ستزرعة /هكتار 1

تكلفة احلرث /هكتار 2

كمية البذور )لبذر( كجم/هكتار 3

تكلفة البذور )البذر( كجم/هكتار 4

كمية ال�سماد حملي كجم/هكتار 5

تكلفة ال�سماد كجم/هكتار 6

املوعد املنا�سب لبدء البذر 7

املوعد املنا�سب للح�ساد 8

تكلفة احل�ساد/ هكتار 9

الإنتاجية بالطن اأعالف/هكتار 10

الإنتاجية بالطن حبوب /هكتار 11

التكلفة الإجمالية/ هكتار 12

• كيلو غرام الهكتار = 10 اآلف مرت مربع، الطن = 1000	
• مناطق امل�سروع بالتعاون مع فريق  �ستتـــم متابعة امل�سروع حتت اإ�ســـراف فروع وزارة البيئة واملياه والزراعة لكل من	

من جامعة امللك خالد وجمل�س اجلمعيات التعاونية للمتابعة حتى نهاية امل�سروع 
• مدير امل�سروع اأ. د. اإبراهيم عارف، جوال 0551331110	

للتوا�سل مع املزارعني، اإ�سم امل�سرف / ............................................ • يتم تعيني م�سرف لكل منطقة 	
• رقم جوال امل�سرف ................................... 	

ال�سكل ) 20 ( منوذج ا�ستبيان الزراعة املطرية للحقول الإر�سادية
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2. طريقة تنفيذ جمع البيانات 
بعـــد اإعـــداد ال�ستبيانات وفق �سروط املوا�سفات واملقايي�س مت توزيعها علـــى املزارعني يف كل موقع عن طريق مهند�سي 
الزراعـــة يف كل منطقـــة ومن ثم قام املزارعون بتعبئة ال�ستبيانات حتت متابعـــة واإ�سراف مهند�سي الزراعة للتاأكد من 
جمـــع البيانـــات املطلوبة ال�سحيحة وفـــق الأ�س�س ال�سليمة وا�ستمـــرت املتابعة واملراقبة مع املزارعـــني منذ بدء عمليات 

حت�سري الأر�س و مرحلة الزراعة وحتى مرحلتي ال�سرام واحل�ساد.

3. الورش واللقاءات التشاورية 
خـــالل مرحلـــة جمع البيانـــات مت اإقامة ور�س ولقـــاءات وزيارات حلقية من اجـــل التدريب واملتابعـــة وتقييم �سري العمل 
كمـــا تو�سح ال�سور. حيـــث عقد اجتماع ت�ساوري بني امل�سرفـــني الزراعيني وامل�سرف على املبـــادرة اأ.د. اإبراهيم حممد 
عارف مبدرج الإدارة العامة لفرع الوزارة مبنطقة الباحة بتاريخ 1440/8/26هـ. كما نظم جمل�س اجلمعيات التعاونية 
يـــوم املـــزارع للحقول الإر�ساديـــة للزراعة املطرية يف اجلـــزء اجلنوبي الغربي من اململكة وذلـــك مبنطقة جازان بتاريخ 
1440/6/13هــــ. وكذلك نظمت ور�س عمل ملبـــادرة تاأهيل املدرجات الزراعية وحتليل نتائـــج الزراعة املطرية للحقول 
الإر�ساديـــة بح�سور مدراء امل�ساريع وامل�سرفني على الزراعة املطرية مبناطق ع�سري والباحة وجازان وحمافظة الطائف 

بتاريخ الأول من مايو 2019م .

4- التواصل مع فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة
مت التوا�ســـل مـــع فروع وزارة البيئة وامليـــاه والزراعة بخطابات ر�سميـــة يف حالة اإقامة ور�س عمـــل اأو دورات تدريبية اأو 
لقـــاء مـــع املزارعني اأو زيارات علمية ملـــدراء الفروع باملناطق وقـــد مت توزيع عدد من الور�س يف كل مـــن الباحة وع�سري 
والطائـــف وجيـــزان لتفعيل احل�ســـور وامل�ساركة من خالل الإدارات املعنيـــة بهذا  امل�سروع  وقـــد مت ا�ستقطاب عدد من 
اخلـــرباء للمحا�سرات بهـــذه الور�س والدورات التدريبية واللتقاء كذلك باملزارعـــني واملهند�سني املعنيني امل�ساركني يف 
هـــذه الأن�سطة، وبحمد اهلل كان احل�سور كبـــريًا و�سل عدد احل�سور اأكرث من 250 مزارعًا يف كل ور�سة من ور�س العمل 
وهـــذا العدد من احل�سور اأثرى امل�سروع مبعلومـــات وزيادة ثقافة املزارعني باأهمية م�سروع الزراعة املطرية حيث �سيتم 
تطبيـــق هذا امل�سروع من الزراعـــة املطرية والذي وافق عليه املقام ال�سامي وبالتايل �سيكون لدينا يف امل�ستقبل اإنتاج من 

حبوب من الزراعة املطرية نتوقع اأن ي�سل اإىل اأكرث من 20.000 طن اإن �ساء اهلل خالل روؤية اململكة 2030 
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ال�سورة ) 1 ( الدعوات اإىل يوم املزارع مبنطقة جازان وور�سة عمل مبنطقة الباحة 
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5. طريقة تفريغ البيانات وتحليل النتائج 
مت جمـــع ال�ستمـــارات بعد تعبئتها من قبـــل املهند�سني امل�سرفني املعنيني بكل حمافظـــة اأو مركز يف كل مناطق الدرا�سة 
ومـــع املزارعـــني مبا�سرة فقد جرت عملية الفرز للتاأكـــد من متطابقة ال�ستمارات اجلاهزة وبعـــد املراجعة مت ا�ستعباد 
بع�ـــس ال�ستمـــارات التـــي مل تكن معلوماتها دقيقـــة وا�سحة اأو فيها اأخطـــاء. ثم بعد ذلك اأجريت عمليـــة تفريغ بيانات 
ال�ستبيانات يف برنامج اك�سل Excel لتجميع الكميات ح�ساب التكلفة والعائد املتو�سطات وو�سع هذه البيانات املتح�سل 
عليهـــا يف جـــداول word بطريقة مت�سل�سلة لعر�ـــس املعلومات ب�سورة متدرجة لكل موقع حيث تبـــداأ جداول النتائج من 
عر�س كميات املدخالت ثم عر�س التكلفة لكل حم�سول ثم كميات الإنتاج وعائدها املادي. ومتت كتابة التقرير اعتمادًا 
علـــى النتائـــج املتح�سل عليها من ال�ستبيانات ومت عمل خمل�س كامل ملناطق الدرا�سة وبعد ذلك مت عر�س النتائج لكل 

منطقة من مناطق الدرا�سة . 

6- معلومات إضافية مستنتجة من النتائج 
بالإ�سافـــة اإىل ذلـــك مت ح�ســـاب العائـــد والأرباح بعد معرفـــة اأ�سعار بيع املحا�سيـــل من الأ�سواق املحليـــة خالل موا�سم 
احل�ساد كما متت اإ�سافة كمية ال�ستهالك املائي لكل هكتار ح�سبما هو موثق من قبل املراجع العلمية حيث مت ا�ستخدام 
املعلومـــات الـــواردة يف كتاب )حبات وقطرات( ال�سادر عن منظمـــة الفاو )2002م( والذي ي�سري اإىل اأن اإنتاج طن من 
احلبـــوب يحتـــاج اإىل كمية مياه ترتاوح بـــني 1000 - 3000م3 ، وقد ا�ستخدمنا اأقل معدل ل�ستهـــالك املياه لأن الإنتاج 

منخف�س حتت الري مبياه الأمطار . 
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الفصل الثالث

ملخص استبيانات الزراعة المطرية في المناطق األربعة 
1. مساحة الزراعة المطرية وعدد المزارعين 

كمـــا يو�ســـح اجلدول )1( والأ�ســـكال )21( و)22( بلغت امل�ساحة الكلية التي متت زراعتهـــا مطريًا يف اجلزء اجلنوبي 
الغربـــي من اململكة )منطقة جازان وع�سري والباحة وحمافظة الطائـــف( حوايل 283 هكتارًا مبتو�سط 0.4 هكتار لكل 
مزارع وقد بلغ عدد املزارعني 738 مزارعًا، حيث كان اكرب عدد للمزارعني يف منطقة ع�سري )320 مزارع( ثم حمافظة 
الطائـــف) 181مـــزارع( واقـــل عدد للمزارعـــني )95 مزارع( يف منطقة جـــازان على الرغم من اأنهـــا زرعت فيها اكرب 
م�ساحـــة للمحا�سيل املطرية وذلك لرتفاع متو�سط م�ساحـــة املزارع الواحد مقارنًة ببقية املناطق التي �سملتها الدرا�سة 
وبلغ م�ساحة كل مزارع حوايل واحد هكتار كمتو�سط وذلك لن اكرب م�ساحة متت زراعتها مطريًا كانت يف هذه املنطقة 
حيث بلغت 80 هكتارًا ،اأما اقل م�ساحة زرعت مطريًا كانت يف منطقة الطائف وبلغت 62 هكتار وكانت متو�سط امل�ساحة 
لـــكل مـــزارع حوايل 0.34 هكتار اأما اأقل متو�سط كان 0.25 هكتار للمزارع الواحد يف منطقة ع�سري التي متيزت باأكرب 

عدد من املزارعني الذين ميار�سون الزراعة املطرية مقارنة ببقية املناطق.

اجلدول ) 1 ( ملخ�س الزراعة املطرية يف اجلزء اجلنوبي الغربي من اململكة

املنطقة/
املحافظة

اإجمايل 
امل�ساحة 
املزروعة 
)هكتار(

متو�سط 
م�ساحة 
املزارع 
)هكتار(

عدد 
املزارعني

اإجمايل الإنتاجتكلفة الإنتاج  )ريال(
متو�سط اإنتاج 
الهكتار من 

احلبوب )طن(

العائد من 
الإنتاج 
)ريال(

كمية مياه 
الري 

)مرت3(

متو�سط 
تكلفة 
الهكتار

تكلفة 
امل�ساحة 

الكلية

الأعالف 
)طن(

احلبوب 
)طن(

80.00.84953693318037741.3102.31.31035000102300جازان
80.00.253206044483485258.01281.61296000128000ع�سري
62.00.441423892260200151.4450.747500045000الباحة

حمافظة 
الطائف

61.00.341812800169255058.11.058330058100

283738123097711503333389300333400اإجمايل
0.3843501.211976متو�سط

• �سعري =  مالحظة: ح�سب متو�سط ال�سعر ال�سائد يف ال�سوق وقت احل�ساد  �سعر بيع كجم ذرة اأو �سم�سم اأو حنطة اأو	
10 ريال وبالتايل �سعر الطن = 10000 ريال     )10 ريال × 1000 كجم( . بينما متو�سط �سعر كجم دخن حوايل 

20 رياًل )الطن 20000 ريال( 
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ال�سورة ) 2 ( حت�سري الأر�س يف موقع للزراعة املطرية

ال�سكل ) 21 ( م�ساحة الزراعة املطرية وعدد املزارعني يف كل منطقة
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اجلدول ) 2 ( ملخ�س م�ساحة واإنتاجية حما�سيل الزراعة املطرية يف اجلزء اجلنوبي الغربي من اململكة

متو�سط اإنتاج الهكتار)طن(الإنتاج الكلي )طن(امل�ساحة الكلية )هكتار(املح�سولاملنطقة/ املحافظة

جازان
76.51001.3الذرة

2.51.250.5الدخن
111.0ال�سم�سم

ع�سري

45.4982.2احلنطة
1110.51.0ال�سم�سم
4.21.70.4ال�سعري
14.514.51.0الذرة

1.251.251.0الدخن
2.251.40.6ذعر

الباحة

32.116.10.5الذرة
2125.21.2احلنطة
6.22.60.4الدخن

2.41.20.5ال�سم�سم

الطائف

40401.0احلنطة
19.8180.9ال�سعري
0.250.030.1العد�س
0.20.010.1احللبة
0.20.010.1حب�س 
0.20.010.1�سنفا 

ال�سكل ) 22 (  م�ساحة كل حم�سول ح�سب املنطقة
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2. تكلفة الزراعة المطرية 
بلغـــت التكلفـــة الكلية للزراعة املطريـــة يف جميع املناطق التي �سملهـــا ال�ستبيان 123977 رياًل )مليـــون ومائتان ثالثة 
وع�ســـرون األفـــًا وت�سعمائة و�سبعة و�سبعون رياًل(. وكانت اأعلى تكلفة اإجمالية لالإنتاج )483485 ريال ( وكذلك متو�سط 
اأعلـــى تكلفـــة للهكتار )6044 ريال( يف منطقة ع�ســـري. اأما اقل تكلفة كلية كانت للزراعـــة املطرية يف حمافظة الطائف 
وبلغت 169255 رياًل وكذلك اقل متو�سط لتكلفة الهكتار )2800 ريال(. وهذه التكلفة العالية لالإنتاج يف منطقة ع�سري 
ميكـــن تف�سريهـــا باأن هذه املنطقة تتميز باإنتـــاج حم�سول احلنطة الذي ارتفعت تكاليف زراعتـــه خا�سًة يف مدينة اأبها 

ومركز بلل�سمر كما هو مبني يف تفا�سيل نتائج حمافظات منطقة ع�سري )ال�سكل 23 و24(.   

ال�سكل ) 23 ( التكلفة الكلية للزراعة املطرية يف كل منطقة
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ال�سكل ) 24 ( متو�سط تكلفة زراعة واحد هكتار يف كل منطقة

3. إنتاجية المحاصيل المطرية 
مـــن خـــالل نتائج كل منطقـــة بعد تفريغ وحتليـــل ا�ستمارات احلقـــول الإر�سادية وكمـــا تبني اجلـــداول )1و2( بلغ عدد 
املحا�سيل الرئي�سية امل�ستزرعة مطريًا يف اجلزء اجلنوبي الغربي من اململكة ت�سعة حما�سيل رئي�سية وهي الذرة بجميع 
اأنواعهـــا والدخـــن واحلنطة وال�سعري وال�سم�سم والزعر والعد�س واحللبة بجانب بع�س املحا�سيل التي زرعت يف م�ساحة 
حمـــدودة مثل حب�س و�سنفا) هذه املحا�سيل زرعت يف حمافظـــة الطائف وكان اإنتاجها �سعيف ح�سب املعلومات املدونة 
يف ال�ستمارات(  والأ�سماء املحلية والعلمية ملحا�سيل الزراعة املطرية يف اجلزء اجلنوبي الغربي من اململكة كما يلي: 

ال�صم العلميال�صم املحليت
.Sorghum bicolor Lالذرة الرفيعة1
Pennisetum glaucum (L.) R. Brالدخن2
.Sesamum indicum Lال�سم�سم3
.Triticum aestivum Lاحلنطة4
.Hordeum vulgare Lال�سعري5
.'Zea mays 'Joroزعر6
.Lens culinaris Medikالعد�س7
Trigonella foenum-graecumاحللبة8
Zea maysحب�س9
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. وبلـــغ الإنتـــاج الكلي لهذه املحا�سيل املطريـــة يف لكل حمافظة 333 طنًا من احلبوب. كمـــا هو مو�سح يف اجلدول )2( 
وال�ســـكل)25(. متيـــزت جازان باأعلى اإنتاجيـــة ملح�سول الذرة الرفيعة حيث بلغ الإنتـــاج 100 طن من احلبوب ومبعدل 
اإنتاجيـــة 1.3 طن/هكتـــار .بينمـــا متيزت منطقة ع�سري بثـــاين اكرب اإنتاجية من احلبوب ومتثل ذلـــك يف اإنتاج 98 طنًا 
مـــن حبـــوب حم�سول احلنطة وكذلك متيزت هذه املنطقـــة باأعلى اإنتاجية للهكتار الواحد حيـــث اأنتج الهكتار1.3 طنًا 
مـــن حم�سول احلنطة كمتو�سط جلميع املحافظات يف منطقـــة ع�سري )اجلدول 2وال�سكال 5 و6(. وبلغ اإنتاج الأعالف 
الكلـــي 1150 يف كل املناطـــق ومتيـــزت جـــازان باإنتاج 741طنًا من اأعـــالف حم�سول الذرة ثم منطقـــة ع�سري باإجمايل 
اإنتـــاج بلـــغ 243 طنًا من اأعالف حم�سول احلنطة ثـــم منطقة الباحة التي اأنتجت 97 طنًا مـــن اأعالف حم�سول الذرة 

)ال�سكل27(. 
بلـــغ اإجمـــايل العائد من اإنتاج احلبوب للزراعـــة املطرية يف اجلزء اجلنوبي الغربي من اململكـــة حوايل 3389300 رياًل 
مبعدل 11976 رياًل للهكتار الواحد كمتو�سط لكل املناطق. اأما اأعلى عائد يف منطقة ع�سري وبلغ 1296000 رياًل مبعدل 
عائـــد 16200 ريـــاًل للهكتار الواحـــد ثم منطقة جازان باإجمايل عائـــد و�سل اإىل 1035000 ريـــاًل مبعدل 11937 رياًل 
للهكتـــار الواحـــد )اجلدول 1(. ومن خالل املعطيات يف اجلدول )1( ميكن تقدير الربح بحوايل 2158930 رياًل وذلك 
بطـــرح التكلفة من العائـــد )3389300 -1230977 = 21589300 ريال( وذلك بدون ح�ســـاب قيمة اإيجار الأر�س واأي 

م�ساريف اأخرى اأثناء الزراعة. 

ال�سكل ) 25 ( اإنتاجية كل حم�سول من احلبوب ح�سب املنطقة
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ال�سكل 26 اإنتاجية كل حم�سول من احلبوب يف الهكتار ح�سب املنطقة

ال�سكل ) 27 ( اإنتاجية كل حم�سول من الأعالف ح�سب املنطقة
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4. المحاصيل المطرية و توفير مياه الري 
قـــدرت كميـــة املياه التي مت توفريها عن طريق الزراعة املطرية لإنتاج 333 طنًا من احلبوب و و1150 طنًا من الأعالف 
بحوايل 335190 مرتا مكعبًا يف املناطق الأربع ومتيزت منطقة جازان باأكرب كمية مياه ري مت توفريها يف حالة الزراعة 
املطريـــة )اجلـــدول1 وال�سكل 28(. وبلغت مياه الري املوفرة ت 12800 مرتًا مكعبًا ثم منطقة ع�سري وحمافظة الطائف 
واأخـــريًا منطقة الباحة التي كان توفري مياه الري فيهـــا هو الأقل وذلك ن�سبًة لنخفا�س اإنتاج امل�ستزرعة مطريًا مقارنة 

مع بقية املناطق )ال�سكل 28(. 

ال�سكل ) 28 ( توفري املياه باملرت املكعب ح�سب املنطقة



31

ال�سكل ) 29 ( تقدير العائد من الإنتاج بالريال ح�سب املنطقة
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الفصل الرابع

نتائج استبيانات الزراعة المطرية للحقول إلرشادية في منقطة جازان
 أواًل: المواقع 

اجلدول )3( يبني املحافظات واملواقع التي مت تنفيذ العمل فيها حيث تنفذ العمل مبتابعة احلقول الإر�سادية من خالل 
تعبئـــة ال�ستبيانـــات التي مت جتهيزها و�سمل العمـــل 8 حمافظات مبنطقة جازان وكل حمافظـــة ت�سم عدد من احلقول 

الإر�سادية وهي كالتايل: 
مركز بلغازي ويتبع حمافظة العيدابي عدد املواقع 5. 1
مركز ال�سقيق ويتبع حمافظة الدرب عدد املواقع 10 . 2
حمافظة �سبيا عدد املواقع 15. 3
حمافظة الدائر عدد املواقع 20 . 4
حمافظة بي�س عدد املواقع 10 . 5
حمافظة العار�سة عدد املواقع 10 . 6
حمافظة اأحد امل�سارحة عدد املواقع 15 . 7

حمافظة اأبو عري�س عدد املواقع 10. 8 

ثانيًا: النتائج  
متت متابعة احلقول الإر�سادية مبنطقة جازان من خالل تعبئة ال�ستمارة الإر�سادية من قبل املكاتب التابعة لفرع وزارة 
البيئة واملياه والزراعة مبنطقة جازان ومن خالل تفريع بيانات ال�ستبيانات وكما ت�سري اجلداول والأ�سكال التالية كانت 

النتائج كما يلي :

1. فترة الزراعة ونوع المحاصيل المالئمة للفترة 
كمـــا يو�ســـح اجلـــدول )3( فرتة زراعـــة املحا�سيل يف هذه املنطقة هي فـــرتة اخلريف وهي تبداأ مـــن بداية الزراعة يف 
دي�سمـــرب اإىل بدايـــة احل�ساد يف مار�س واملحا�سيل ال�سائدة خالل فرتة اخلريف )دي�سمربـــ مار�س( هي الذرة الرفيعة 

والدخن ثم ال�سم�سم.

2. المساحة المستزرعة ونسبة كل محصول وعدد المزارعين 
بلغـــت امل�ساحة الكلية املزروعـــة بهذه املحا�سيل 80 هكتار حيث بلغت ن�سبة امل�ساحـــة املزروعة مبح�سول الذرة الرفيعة 
96٪ ون�سبـــة حم�ســـول الدخن 3٪ ون�سبة حم�ســـول ال�سم�سم 1٪ من اإجمـــايل امل�ساحة الكلية وبلغ عـــدد املزارعني 95 

مزارعا )ال�سكل 30 و31و32(.
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اجلدول ) 3 ( ملخ�س نتائج الدرا�سة مبنطقة جازان

املحافظة/
املركز

املح�سول

فرتة زراعة 
املح�سول حتى 

احل�ساد

اإجمايل 
امل�ساحة 
املزروعة 
)هكتار(

عدد 
املزارعني

تكلفة الإنتاج  
)ريال(

كمية اإجمايل الإنتاج
مياه 
الري

)مرت3(

العائد من 
الإنتاج 
)ريال(

تكلفة 
الهكتار

تكلفة 
امل�ساحة 

الكلية

الأعالف 
)طن(

احلبوب 
)طن( احل�سادالزراعة

مركز 
بلغازي

الذرة 
الرفيعة

55410020500506.25625062500مار�سدي�سمرب

مركز 
ال�سقيق

الذرة 
الرفيعة

101041004100010012.512500125000مار�سدي�سمرب

�سبيا
الذرة 
الرفيعة

151541006150015018.7518750187500مار�سدي�سمرب

الدائر

الذرة 
الرفيعة

2.5107751937.51.256.25625062500مار�سدي�سمرب

2.5103500875001.25125025000مار�سدي�سمربالدخن

بي�س
الذرة 
الرفيعة

101041004100010012.51250125000مار�سدي�سمرب

العار�سة
الذرة 
الرفيعة

994100369009012.51250125000مار�سدي�سمرب

113950395001100010000مار�سدي�سمربال�سم�سم

احد 
امل�سارحة

الذرة 
الرفيعة

151541006150015018.7518750187500مار�سدي�سمرب

اأبو عري�س
الذرة 
الرفيعة

101041004100010012.512500125000مار�سدي�سمرب

8095318037741.25102.251022501035000اإجمايل

• ريال  مالحظـــة: ح�ســـب متو�سط ال�سعـــر ال�سائد يف ال�سوق وقت احل�ساد  �سعر بيـــع كجم ذرة اأو �سم�سم اأو حنطـــة اأو �سعري = 10	
وبالتاي �سعر الطن = 10000 ريال     )10 ريال × 1000 كجم( . بينما متو�سط �سعر كجم دخن حوايل 20 رياًل )الطن 20000 

ريال( 
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ال�سورة ) 3 ( مرحلة تاأ�سي�س املحا�سيل املطرية 

ال�سورة ) 4 ( حم�سول ال�سم�سم يف مرحلة الزهار 
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ال�سورة ) 5 ( حم�سول ال�سم�سم يف مرحلة احل�ساد

ال�سورة ) 6 ( حم�سول الدخن يف مرحلة الزهار
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ال�سكل ) 30 ( م�ساحة املحا�سيل ح�سب املحافظة يف منطقة جازان

ال�سورة ) 7 ( حم�سول الذرة يف مرحلة ن�سج احلبوب
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ال�سكل ) 31 (  ن�سبة م�ساحة املحا�سيل من اإجمايل امل�ساحة الكلية امل�ستزرعة

ال�سكل ) 32 (  عدد املزارعني لكل حم�سول ح�سب املحافظة يف منطقة جازان
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3. تكلفة اإلنتاج 
كما يو�سح اجلدول )3( وال�سكل )33( بلغت التكلفة الكلية للم�ساحة امل�ستزرعة مطريًا يف منطقة جازان 311475 رياًل 
، واأعلـــى تكلفـــة لالإنتاج كانت لزراعة حم�سول الذرة الرفيعة مـــن حيث التكلفة الكلية وتكلفة الهكتار حيث بلغت 4100 
ريـــاًل للهكتـــار الواحد واقل تكلفة كلية كانت لزراعة حم�سول الدخن حيث بلغـــت تكلفة زراعة هكتار واحد 3500 رياًل 

)ال�سكل 34(. 

ال�سكل ) 33 ( تكلفة املحا�سيل ح�سب املحافظة يف منطقة جازان
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ال�سكل ) 34 (  تكلفة املحا�سيل لكل هكتار

4. اإلنتاج 
احتـــوى ال�ستبيـــان على نوعني من الإنتاج وهمـــا اإنتاج احلبوب واإنتاج الأعالف من زراعة هـــذه املحا�سيل وكانت اأعلى 
اإنتاجية من احلبوب ملح�سول الذرة الرفيعة حيث بلغت الإنتاجية حوايل78 طنًا. واقل اإنتاج كان ملح�سول ال�سم�سم )1 
طن(. بينما بلغ اأعلى معدل اإنتاج من حم�سول الذرة الرفيعة 2.5 طن/هكتار يف حمافظة الدائر و1.3 طن/هكتار يف 
بقيـــة املحافظات. اإنتاجية هـــذا املح�سول هي الأعلى مقارنة ببقية املحا�سيل امل�ستزرعة مطريًا يف منطقة جازان واقل 
اإنتاجيـــة كانت ملح�سول الدخن 0.5 طن/هكتار يف حمافظة الدائر )ال�سكل35 و36(. اأما فيمل يتعلق باإنتاج الأعالف 
امل�ساحـــب لإنتـــاج احلبوب من هذه املحا�سيل يف منطقة جازان فقد اأعطـــي حم�سول الذرة الرفيعة يف حمافظة �سبيا 
اأعلـــى اإنتاجية مـــن الأعالف بلغت حوايل 150 طنًا مقارنـــة ببقية املحافظات وبلغ اإنتاج الهكتـــار من اأعالف الذرة 10 
اأطنـــان اأمـــا حم�سويل الدخن وال�سم�سم مل يذكر كمية اإنتاجهما من الأعـــالف رمبا ل ت�ستخدم اأعالف هذه املحا�سيل 
يف املنطقة)اجلـــدول3 وال�ســـكل37 و38(. وح�ســـب تقدير متو�سطات اأ�سعـــار بيع احلبوب ال�سائـــدة يف ال�سوق يف موعد 
احل�ســـاد والتي مت احل�ســـول عليها من املزارعني واملتعاملني يف ال�سوق باملنطقة )وهي كالتايل:20 رياًل �سعر بيع كجم 
الـــذرة و50 ريـــاًل/ كجم الدخن و30 رياًل/ كجم ال�سم�سم( قدر العائد الإجمـــايل لإنتاج حما�سيل احلبوب امل�ستزرعة 
مطريـــًا يف منطقـــة جازان خالل فرتة ال�ستبيان بحـــوايل1035000 رياًل مبعدل عائد بلغ حـــوايل13000 رياًل للهكتار 

الواحد)اجلدول 3(. 
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ال�سكل ) 35 ( اإنتاج كل حم�سول من احلبوب ح�سب املحافظة يف منطقة جازان

ال�سكل 36   اإنتاج كل حم�سول من احلبوب يف م�ساحة واحد هكتار
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ال�سكل ) 37 (  اإنتاج كل حم�سول من الأعالف يف حمافظات جازان

ال�سكل ) 38 ( اإنتاج كل حم�سول من احلبوب يف م�ساحة واحد هكتار
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5. توفير مياه الري 
 يف حالة الإنتاج املعقول يحتاج اإنتاج طن من احلبوب اإىل 1000 مرت3 من املياه اجلوفية ح�سب تقديرات املراجع العلمية 
ومـــن خـــالل هـــذه التقديرات قدرت كمية امليـــاه التي مت توفريها عن طريـــق الزراعة املطرية لإنتـــاج 102 طن بحوايل 

102000 مرت مكعبًا من املياه )ال�سكل 39(

ال�سكل ) 39 (  ا�ستهالك املحا�سيل ح�سب املحافظة يف منطقة جازان

ثالثًا: تفاصيل نتائج كل محافظة  
1. محافظة العيدابي مركز بلغازي 

اجلدول ) 4 (  امل�ساحة وعدد املزارعني و كميات مدخالت زراعة حم�سول الذرة الرفيعة 
الكميات الكمية 

)هكتار(
الوحدةالبيان الكمية/العدد

مزارع 5 عدد املزارعني
هكتار 5 امل�ساحة امل�ستزرعة
كجم 0 0 ال�سماد
كجم 150 30 كمية البذور
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اجلدول ) 5 ( التكلفة ملح�سول الذرة الرفيعة يف حمافظة بلغازي 
تكلفة امل�ساحة الكلية  )ريال( تكلفة الهكتار )ريال( البيان

2500 500 تكلفة احلرث
3000 600 تكلفة البذور

15000 3000 تكلفة احل�ساد
- 4100 اإجمايل تكلفة الهكتار الواحد

20500 اإجمايل تكلفة كامل امل�ساحة

اجلدول ) 6 ( اإنتاجية وعائد حم�سول الذرة الرفيعة يف حمافظة بلغازي 
العائد الكلي لالإنتاج 

)ريال(
كمية الإنتاج يف امل�ساحة 

الكلية
كمية الإنتاج يف الهكتار 

)طن(
البيان

0 50 10 اإنتاجية الأعالف 
62500 6،25 1،25 اإنتاجية احلبوب 
62500 اإجمايل عائد امل�ساحة الكلية
12500 عائد الهكتار الواحد

 •  مالحظـــة ح�ســـب ال�سعر ال�سائد يف ال�سوق وقت احل�ساد  �سعر بيـــع كجم ذرة = 10 ريال وبالتايل �سعر الطن = 10000 ريال     )10	
ريال × 1000 كجم( 

2. محافظة الشقيق 
اجلدول ) 7 ( امل�ساحة وعدد املزارعني و كميات مدخالت زراعة حم�سول الذرة الرفيعة يف مركز ال�سقيق 

الكميات الكمية 
(هكتار) البيان

الوحدة الكمية/العدد

مزارع 10 عدد المزارعين

هكتار 10 المساحة المستزرعة

كجم 0 0 السماد
كجم 300 30 كمية البذور

اجلدول ) 8 ( التكلفة ملح�سول الذرة الرفيعة يف مركز ال�سقيق

تكلفة امل�ساحة الكلية  )ريال( تكلفة الهكتار )ريال( البيان
5000 500 تكلفة احلرث
6000 600 تكلفة البذور

30000 3000 تكلفة احل�ساد
- 4100 اإجمايل تكلفة الهكتار الواحد

41000 اإجمايل تكلفة كامل امل�ساحة
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اجلدول ) 9 ( اإنتاجية وعائد حم�سول الذرة الرفيعة يف مركز ال�سقيق 

العائد )ريال(
كمية الإنتاج يف امل�ساحة 

الكلية
كمية الإنتاج يف الهكتار 

)طن(
البيان

100 10 اإنتاجية الأعالف 
12،5 1،25 اإنتاجية احلبوب 

125000 اإجمايل عائد امل�ساحة الكلية 
12500 عائد الهكتار الواحد 

3. محافظة صبيا 
اجلدول ) 10 (  امل�ساحة وعدد املزارعني و كميات مدخالت زراعة حم�سول الذرة الرفيعة يف حمافظة �سبيا 

الكميات الوحدةالبيان الكمية/العدد
مزارع 15 عدد املزارعني
هكتار 15 امل�ساحة امل�ستزرعة
كجم 450 كمية البذور

اجلدول ) 11 ( التكلفة ملح�سول الذرة الرفيعة يف حمافظة �سبيا 
تكلفة امل�ساحة الكلية  )ريال( تكلفة الهكتار )ريال( البيان

7500 500 تكلفة احلرث
9000 600 تكلفة البذور

45000 3000 تكلفة احل�ساد
- 4100 اإجمايل تكلفة الهكتار الواحد

61500 اإجمايل تكلفة كامل امل�ساحة

اجلدول ) 12 (  اإنتاجية وعائد حم�سول الذرة الرفيعة يف حمافظة �سبيا

العائد )ريال(
كمية الإنتاج يف امل�ساحة 

الكلية
كمية الإنتاج يف الهكتار 

)طن(
البيان

1500 10 اإنتاجية الأعالف 
18،75 1،25 اإنتاجية احلبوب 

187500 اإجمايل عائد امل�ساحة الكلية 
12500 عائد الهكتار الواحد 

4. محافظة الدائر 
اجلدول ) 13 (  امل�ساحة وعدد املزارعني و كميات مدخالت زراعة حم�سول الذرة الرفيعة يف حمافظة الدائر 

الكميات الوحدةالبيان الكمية/العدد
مزارع 10،0 عدد املزارعني
هكتار 2،5 امل�ساحة امل�ستزرعة
كجم 17،5 كمية البذور
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اجلدول ) 14 ( التكلفة ملح�سول الذرة الرفيعة يف حمافظة الدائر 
تكلفة امل�ساحة الكلية  )ريال( تكلفة الهكتار )ريال( البيان

312،5 125 تكلفة احلرث
375،0 150 تكلفة البذور

1250،0 500 تكلفة احل�ساد
775 اإجمايل تكلفة الهكتار الواحد

1937.5 اإجمايل تكلفة كامل امل�ساحة

اجلدول ) 15 ( اإنتاجية وعائد حم�سول الذرة الرفيعة يف حمافظة الدائر 

العائد )ريال(
كمية الإنتاج يف امل�ساحة 

الكلية
كمية الإنتاج يف الهكتار 

)طن(
البيان

1.25 0.50 اإنتاجية الأعالف 
0.625 0.25 اإنتاجية احلبوب 

62500 اإجمايل عائد امل�ساحة الكلية 
2500 عائد الهكتار الواحد 

اجلدول ) 16 (  امل�ساحة وعدد املزارعني و كميات مدخالت زراعة حم�سول الدخن يف حمافظة الدائر 
الكميات الوحدةالبيان الكمية/العدد

مزارع 10،0 عدد املزارعني
هكتار 2،5 امل�ساحة امل�ستزرعة
كجم 50 كمية البذور

اجلدول ) 17 (  التكلفة ملح�سول الدخن يف حمافظة الدائر 

تكلفة امل�ساحة الكلية  )ريال( تكلفة الهكتار )ريال( البيان
1250 500 تكلفة احلرث
2500 1000 تكلفة البذور
5000 2000 تكلفة احل�ساد

3500 اإجمايل تكلفة الهكتار الواحد
8750 اإجمايل تكلفة كامل امل�ساحة

اجلدول ) 18 ( اإنتاجية وعائد حم�سول الدخن يف حمافظة الدائر 

العائد )ريال(
كمية الإنتاج يف امل�ساحة 

الكلية
كمية الإنتاج يف الهكتار 

)طن(
البيان

0 0 اإنتاجية الأعالف 
1.25 0.50 اإنتاجية احلبوب 

25000 اإجمايل عائد امل�ساحة الكلية
10000 عائد الهكتار الواحد

• ريال(  مالحظة ح�سب متو�سط ال�سعر ال�سائد يف ال�سوق وقت احل�ساد  �سعر بيع كجم دخن حوايل 20 رياًل )الطن 20000	
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5. محافظة بيش
اجلدول ) 19 ( امل�ساحة وعدد املزارعني و كميات مدخالت زراعة حم�سول الذرة الرفيعة يف حمافظة بي�س 

الكميات
الوحدةالبيان الكمية / العدد

مزارع 10 عدد المزارعين
هكتار 10 المساحة المستزرعة
كجم 600 كمية البذور

اجلدول ) 20 ( التكلفة ملح�سول الذرة الرفيعة يف حمافظة بي�س 
تكلفة امل�ساحة الكلية  )ريال( تكلفة الهكتار )ريال( البيان

5000 500 تكلفة احلرث
6000 600 تكلفة البذور

30000 3000 تكلفة احل�ساد
- 4100 اإجمايل تكلفة الهكتار الواحد

41000 اإجمايل تكلفة كامل امل�ساحة

اجلدول ) 21 (  اإنتاجية وعائد حم�سول الذرة الرفيعة يف حمافظة بي�س 

العائد )ريال(
كمية الإنتاج يف امل�ساحة 

الكلية
كمية الإنتاج يف الهكتار 

)طن(
البيان

100 10 اإنتاجية الأعالف 
12،5 1،25 اإنتاجية احلبوب 

125000 اإجمايل عائد امل�ساحة الكلية 
12500 عائد الهكتار الواحد 

6. محافظة العارضة 
اجلدول ) 22 ( امل�ساحة وعدد املزارعني و كميات مدخالت زراعة حم�سول الذرة الرفيعة يف حمافظة العار�سة 

الكميات الوحدةالبيان الكمية/العدد
مزارع 9 عدد املزارعني
هكتار 9 امل�ساحة امل�ستزرعة
كجم 540 كمية البذور

اجلدول ) 23 ( التكلفة ملح�سول الذرة الرفيعة يف حمافظة العار�سة 
تكلفة امل�ساحة الكلية  )ريال( تكلفة الهكتار )ريال( البيان

4500 500 تكلفة احلرث
5400 600 تكلفة البذور

27000 3000 تكلفة احل�ساد
- 4100 اإجمايل تكلفة الهكتار الواحد

36900 اإجمايل تكلفة كامل امل�ساحة
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اجلدول ) 24 ( اإنتاجية وعائد حم�سول الذرة الرفيعة يف حمافظة العار�سة 

العائد )ريال(
كمية الإنتاج يف امل�ساحة 

الكلية
كمية الإنتاج يف الهكتار 

)طن(
البيان

90 10 اإنتاجية الأعالف 
12.25 1،25 اإنتاجية احلبوب 

125000 اإجمايل عائد امل�ساحة الكلية 
12500 عائد الهكتار الواحد 

اجلدول ) 25 ( امل�ساحة وعدد املزارعني و كميات مدخالت زراعة حم�سول ال�سم�سم  يف حمافظة العار�سة 

الكميات
الوحدةالبيان الكمية / العدد

مزارع 1 عدد المزارعين
هكتار 1 المساحة المستزرعة
كجم 15 كمية البذور

اجلدول ) 26 (  التكلفة ملح�سول ال�سم�سم يف حمافظة العار�سة 
تكلفة امل�ساحة الكلية  )ريال( تكلفة الهكتار )ريال( البيان

500 500 تكلفة احلرث
450 450 تكلفة البذور

3000 3000 تكلفة احل�ساد
- 3950 اإجمايل تكلفة الهكتار الواحد

3950 اإجمايل تكلفة كامل امل�ساحة

اجلدول ) 27 ( اإنتاجية وعائد حم�سول ال�سم�سم يف حمافظة العار�سة 

العائد )ريال(
كمية الإنتاج يف امل�ساحة 

الكلية
كمية الإنتاج يف الهكتار 

)طن(
البيان

0 0 اإنتاجية الأعالف 
1 1 اإنتاجية احلبوب 

10000 اإجمايل عائد امل�ساحة الكلية 
10000 عائد الهكتار الواحد 

7. محافظة احد المسارحة 
اجلدول ) 28 (  امل�ساحة وعدد املزارعني و كميات مدخالت زراعة حم�سول الذرة الرفيعة يف احد امل�سارحة 

الكميات الوحدةالبيان الكمية/العدد
مزارع 15 عدد املزارعني
هكتار 15 امل�ساحة امل�ستزرعة
كجم 450 كمية البذور
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اجلدول ) 29 (  التكلفة ملح�سول الذرة الرفيعة يف حمافظة احد امل�سارحة 
تكلفة امل�ساحة الكلية  )ريال( تكلفة الهكتار )ريال( البيان

7500 500 تكلفة احلرث
9000 600 تكلفة البذور

45000 3000 تكلفة احل�ساد
- 4100 اإجمايل تكلفة الهكتار الواحد

61500 اإجمايل تكلفة كامل امل�ساحة

اجلدول ) 30 (  اإنتاجية وعائد حم�سول الذرة الرفيعة يف حمافظة احد امل�سارحة 

العائد )ريال(
كمية الإنتاج يف امل�ساحة 

الكلية
كمية الإنتاج يف الهكتار 

)طن(
البيان

150 10 اإنتاجية الأعالف 
18.75 1،25 اإنتاجية احلبوب 

187500 اإجمايل عائد امل�ساحة الكلية 
12500 عائد الهكتار الواحد 

8. محافظة أبو عريش 
اجلدول ) 31 ( امل�ساحة وعدد املزارعني و كميات مدخالت زراعة حم�سول الذرة الرفيعة يف اأبو عري�س 

الكميات الوحدةالبيان الكمية/العدد
مزارع 10 عدد املزارعني
هكتار 10 امل�ساحة امل�ستزرعة
كجم 600 كمية البذور

اجلدول ) 32 ( التكلفة ملح�سول الذرة الرفيعة يف حمافظة اأبو عري�س 
تكلفة امل�ساحة الكلية  )ريال( تكلفة الهكتار )ريال( البيان

5000 500 تكلفة احلرث
6000 600 تكلفة البذور

30000 3000 تكلفة احل�ساد
- 4100 اإجمايل تكلفة الهكتار الواحد

41000 اإجمايل تكلفة كامل امل�ساحة

اجلدول ) 33 ( اإنتاجية وعائد حم�سول الذرة الرفيعة يف حمافظة اأبو عري�س  

العائد )ريال(
كمية الإنتاج يف امل�ساحة 

الكلية
كمية الإنتاج يف الهكتار 

)طن(
البيان

100 10 اإنتاجية الأعالف 
12،5 1،25 اإنتاجية احلبوب 

125000 اإجمايل عائد امل�ساحة الكلية 
12500 عائد الهكتار الواحد 
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الفصل الخامس

نتائج استبيانات الزراعة المطرية  للحقول اإلرشادية 
في منطقة عسير

أواًل المواقع 
مت تنفيذ العمل مبتابعة احلقول الإر�سادية يف عدد من املحافظات واملراكز مبنطقة ع�سري وكل حمافظة ت�سم عدد من 

احلقول الإر�سادية وهي كالتايل: 
مواقع مدينة اأبها  عدد املواقع 123. 1
مواقع مركز بللحمر  عدد املواقع 4. 2
مواقع حمافظة النما�س  عدد املواقع 75. 3
مواقع حمافظة رجال املع عدد املواقع 71. 4
مواقع حمافظة املجاردة  عدد املواقع 34. 5

مواقع حمافظة بلل�سمر عدد املواقع 13. 6 

ثانيًا النتائج  
متـــت متابعـــة احلقول الإر�سادية مبنطقة ع�سري من خالل تعبئة ال�ستمارة الإر�ساديـــة من قبل مكاتب فرع وزارة البيئة 
واملياه والزراعة باملنطقة ومن خالل تفريع بيانات ال�ستبيانات وكما ت�سري اجلداول والأ�سكال التالية كانت النتائج كما 

يلي :

1. فترة الزراعة ونوع المحاصيل المالئمة للفترة 
تختلف فرتة زراعة املحا�سيل يف هذه املنطقة باختالف املحا�سيل حيث لكل حم�سول اأو جمموعة من املحا�سيل موعد 
زراعـــة حتـــدده طبيعة منو املح�سول والعوامل املناخية املالئمة لنموه. تبداأ زراعة حم�سول احلنطة يف الفرتة من �سهر 
نوفمـــرب وينايـــر وي�ستمر منوه حتى موعد احل�ســـاد الذي يبداأ يف �سهر ابريل ومايو . ثم يـــزرع حم�سول الذرة البي�ساء 
وال�سعري وال�سم�سم يف بع�س املحافظات يف بداية �سهر فرباير ويتم احل�ساد يف بداية يونيو ويف بع�س املحافظات يتاأخر 
موعـــد الزراعـــة اإىل مار�س واحل�ساد اإىل يوليو. اأمـــا حما�سيل الدخن والزعر)ذرة( فتبـــداأ زراعتها يف مار�س ويحني 
موعـــد ح�سادهـــا يف يوليـــو خا�سة يف حمافظة رجال املع وهـــذه املحافظة تتميز بتنوع املحا�سيـــل حيث تتم زراعة عدد 
مـــن حما�سيـــل احلبوب منها والذرة البي�ساء )وهـــو املح�سول ال�سائد( وال�سعري والدخـــن وال�سم�سم والزعر واحلنطة 
بينما تتميز مدينة اأبها وبلل�سمر بزراعة حم�سول واحد وهو احلنطة وكذلك تتميز حمافظة املجاردة بزراعة حم�سول 

ال�سم�سم فقط )اجلدول34( 

2. المساحة المستزرعة ونسبة كل محصول وعدد المزارعين 
 من خالل نتائج ال�ستبيانات التي مت تن�سيفها وفق كل حمافظة ومركز ونوع املح�سول وامل�ساحة امل�ستزرعة متت زراعة 
خم�سة اأنواع من حما�سيل احلبوب يف منطقة جازان، حيث بلغت امل�ساحة الكلية املزروعة مطريًا بهذه املحا�سيل حوايل 
79هكتارًا حيث بلغت ن�سبة امل�ساحة املزروعة مبح�سول احلنطة وهو املح�سول ال�سائد يف هذه املنطقة حوايل 59٪ وبلغ 
عـــدد مزارعـــي هذا املح�سول 219 مزارعـــًا من اإجمايل مزارعي املنطقة مما يدل اأن هـــذا املح�سول هو الأكرث زارعًة 
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يف منطقـــة ع�ســـري من حيث امل�ساحة وعدد املزارعني. ثم جاء حم�سول الذرة البي�ســـاء يف املرتبة الثانية وكانت ن�سبته 
19٪ ثـــم حم�ســـول ال�سم�ســـم بن�سبة 14 ٪ حم�سول ال�سعري بن�سبـــة 5٪ و حم�سول الدخن بن�سبـــة 3٪ واقل ن�سبة كانت 
ملح�ســـول زعر )ذرة حب احمر( وهي 2٪ من اإجمايل امل�ساحة الكلية وبلغ عدد املزارعني الكلي 315 مزارعًا )اجلدول 

34 وال�سكل40 اإىل 41(.
3. تكلفة اإلنتاج 

كمـــا يو�ســـح اجلدول )34( وال�سكل )43 و44( بلغت التكلفة الكلية للم�ساحـــة امل�ستزرعة مطريًا يف منطقة ع�سري حيث 
بلغت 483485 رياًل، واأعلى تكلفة لالإنتاج كانت لزراعة حم�سول احلنطة يف مدينة اأبها من حيث التكلفة الكلية وتكلفة 
الهكتـــار حيـــث بلغت التكلفـــة الكلية لالإنتاج156170 ريـــاًل و 9700 رياًل للهكتار الواحد واقل تكلفـــة كلية كانت لزراعة 
حم�ســـول ال�سعـــري يف حمافظة النما�س حيث بلغـــت 1370 رياًل يف حيث كانت اقل تكلفة للهكتـــار لالإنتاج )1275رياًل 

للهكتار الواحد ( ملح�سول ال�سم�سم يف حمافظة رجال املع. 

اجلدول ) 34 ( ملخ�س نتائج الدرا�سة مبنطقة ع�سري 

املحافظة/ 
املركز

املح�سول

فرتة زراعة 
املح�سول حتى 

احل�ساد

اإجمايل 
امل�ساحة 
املزروعة 
)هكتار(

عدد 
املزارعني

تكلفة الزراعة 
)ريال(

كمية اإجمايل الإنتاج
مياه 
الري 

)مرت3(

عائد الإنتاج 
)ريال( اإجمايل الهكتار

امل�ساحة
الأعالف 

)طن(
احلبوب 
)طن( احل�سادالزراعة

16.1123970015617080.525.824150258000ابريلينايراحلنطةاأبها- ابها
اأبها-

بللحمر
احلنطة

نوفمرب-
يناير

مايو-
يونيو

2.24770011880117.3330073000

احلنطةبلل�سمر
نوفمرب-

يناير
مايو-
يونيو

8.31354004482041.527.412450274000

10.134540026260010.115150101000يونيومار�سال�سم�سماملجاردة

النما�س
18.874462014476037.637.628200376000اأغ�سط�سمار�ساحلنطة
0.21685013700.20.32003000�سبتمرب ابريل ال�سعري

رجال املع

الذرة 
البي�ساء

14.54945506597572.514.521750145000يونيوفرباير

1.2554360512541.25187525000يوليومار�سالدخن
2.2594100981061.4337514000يوليومار�سزعر

412600510031.4600014000يوليوفربايرال�سعري
1.255700087501.251100010000اأغ�سط�سفربايراحلنطة
0.752127534650.80.311253000يونيوفربايرال�سم�سم

8032004834852581281283501296000اإجمايل
604432متو�سط 
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ال�سورة ) 8 ( حم�سول احلنطة يف مرحلة امتالء احلبوب 

ال�سورة ) 9 ( حم�سول احلنطة يف مرحلة احل�ساد 
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ال�سكل ) 40 (  م�ساحة املحا�سيل ح�سب املحافظة يف منطقة ع�سري

ال�سكل ) 41 (  ن�سبة م�ساحة املحا�سيل من اإجمايل امل�ساحة الكلية امل�ستزرعة يف املنطقة
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ال�سكل ) 42 (  عدد املزارعني لكل حم�سول ح�سب املحافظة يف منطقة ع�سري

ال�سكل ) 43 (  تكلفة املحا�سيل ح�سب املحافظة يف منطقة ع�سري
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ال�سكل ) 44 (  تكلفة املحا�سيل لكل هكتار

4. اإلنتاج 
احتـــوى ال�ستبيـــان على نوعني من الإنتاج وهمـــا اإنتاج احلبوب واإنتاج الأعالف من زراعة هـــذه املحا�سيل وكانت اأعلى 
اإنتاجيـــة من احلبوب ملح�ســـول احلنطة يف حمافظة النما�س 6.73 طن ثم بلل�سمـــر 4.72 طن ثم اأبها باإنتاجية بلغت 
8.52 طنًا. واقل اإنتاج كان ملح�سول ال�سم�سم يف حمافظة رجال املع وال�سعري يف حمافظة النما�س )3.0 طن حبوب( 
. بينمـــا بلغ اأعلى معـــدل اإنتاج من حم�سول احلنطة 3.3 طن للهكتار يف مركز بلل�سمـــر وبللحمر واقل اإنتاج 6.1طن/
هكتـــار يف حمافظـــة اأبهـــا ثم 1 طن/هكتار يف حمافظـــة رجال املع و اإنتاجيـــة هذا املح�سول هي الأعلـــى مقارنة ببقية 
املحا�سيل امل�ستزرعة مطريًا يف منطقة ع�سري واقل اإنتاجية كانت ملح�سول ال�سعري 53.0 طن/هكتار يف حمافظة رجال 

املع)ال�سكل54 و 64(.
اأمـــا فيمـــل يتعلق باإنتاج الأعالف امل�ساحب لإنتـــاج احلبوب من هذه املحا�سيل يف منطقـــة ع�سري فقد اأعطي حم�سول 
احلنطـــة يف مدينـــة اأبهـــا اأعلى اإنتاجية مـــن الأعالف بلغت حـــوايل 08 طنًا مقارنة ببقيـــة املحا�سيل ثم تاأتـــي اإنتاجية 
حم�ســـول الذرة البي�ساء من الأعـــالف يف املرتبة الثانية باإنتاجية بلغت حوايل 37 طن يف حمافظة رجال املع واإنتاجية 
حم�ســـول ال�سم�ســـم يف املرتبة الأخرية باإنتاجية بلغت 8.0 طنًا. وبلغ معدل اإنتـــاج الأعالف ملح�سول الذرة البي�ساء 5 
اأطنـــان للهكتار مـــن الأعالف يف حمافظة رجال املع وهـــي املحافظة الوحيدة التي مت ا�ستـــزراع املح�سول فيها يف هذه 
املنطقة من قبل 45 مزارعًا وكذلك كان معدل اإنتاج الأعالف من حم�سول احلنطة 5 طن/هكتار يف مدينة اأبها ومركز 

بلل�سمر وبللحمر )اجلدول34 وال�سكل 47 و48(. 
 مـــن ناحيـــة اأخرى مت تقدير العائد مـــن الإنتاج بحوايل 1296000 رياًل مبعدل عائـــد 16200 رياًل للهكتار الواحد وهو 

اأعلى معدل للعائد من حيث الجمايل الكلي اأو عائد الهكتار. 
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ال�سورة ) 10 ( حم�سول الدخن يف مرحلة الزهار

ال�سورة ) 11 ( حم�سول ال�سم�سم يف مرحلة امتالء احلبوب 
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ال�سكل ) 45 (   اإنتاج كل حم�سول من احلبوب ح�سب املحافظة يف منطقة ع�سري

ال�سكل ) 46 (   اإنتاج الهكتار من احلبوب لكل حم�سول ح�سب املحافظة يف منطقة ع�سري
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ال�سكل ) 47 (   اإنتاج كل حم�سول من الأعالف ح�سب املحافظة يف منطقة ع�سري

ال�سكل ) 48 (  اإنتاج الهكتار من الأعالف لكل حم�سول ح�سب املحافظة يف منطقة ع�سري
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5. توفير مياه الري 
 يف حالة الإنتاج املعقول يحتاج اإنتاج طن من احلبوب اإىل 1000 مرت3 من املياه اجلوفية ح�سب تقديرات املراجع العلمية 
ومـــن خـــالل هذه التقديرات قدرت كمية املياه التي مت توفريها عن طريق الزراعة املطرية يف منطقة ع�سري لإنتاج 257 
طنـــًا مـــن احلبوب بحـــوايل 117575 مرت مكعبًا من املياه. واأعلى كمية مياه مت توفريهـــا يف حمافظة النما�س وقد بلغت 

28200 مرتًا مكعبًا من املياه )اجلدول34وال�سكل49(.

ال�سكل ) 49 (  ا�ستهالك املحا�سيل ح�سب املحافظة يف منطقة ع�سري
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ثالثًا تفاصيل نتائج كل محافظة  
تو�ســـح اجلداول التالية تفا�سيل امل�ساحات امل�ستزرعة وعدد املزارعني وكميـــات مدخالت الإنتاج وتكلفة لإنتاج وكميته 

لكل حم�سول ح�سب املحافظة. 

1. مدينة أبها 
اجلدول ) 35 ( امل�ساحة وعدد املزارعني و كميات مدخالت زراعة حم�سول احلنطة يف مدينة اأبها 

الكميات الكمية )هكتار( الوحدةالبيان الكمية الكلية
مزارع 123 عدد املزارعني
هكتار 16.1 امل�ساحة امل�ستزرعة
كجم 16100 1000 كمية ال�سماد 
كجم 2737 170 كمية البذور

اجلدول ) 36 ( التكلفة ملح�سول احلنطة يف مدينة اأبها 

تكلفة امل�ساحة الكلية  )ريال( تكلفة الهكتار )ريال( البيان
16100 1000 تكلفة احلرث
43470 2700 تكلفة البذور
16100 1000 تكلفة ال�سماد
80500 5000 تكلفة احل�ساد

9700 اإجمايل تكلفة الهكتار الواحد
156170 اإجمايل تكلفة كامل امل�ساحة

اجلدول ) 37 ( اإنتاجية وعائد حم�سول احلنطة يف مدينة اأبها 

العائد )ريال(
كمية الإنتاج يف امل�ساحة 

الكلية
كمية الإنتاج يف الهكتار 

)طن(
البيان

80.5 5 اإنتاجية الأعالف 
258000 25.8 1.6 اإنتاجية احلبوب 
258000 اإجمايل عائد امل�ساحة الكلية 
16025 عائد الهكتار الواحد 

2. محافظة المجاردة 
اجلدول ) 38 (  امل�ساحة وعدد املزارعني و كميات مدخالت زراعة حم�سول ال�سم�سم يف حمافظة املجاردة 

الكميات الوحدةالبيان الكمية/العدد
مزارع 34 عدد املزارعني
هكتار 10.1 امل�ساحة امل�ستزرعة
كجم - كمية ال�سماد 
كجم 303 كمية البذور
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اجلدول ) 39 (  التكلفة ملح�سول ال�سم�سم يف حمافظة املجاردة
تكلفة امل�ساحة الكلية  )ريال( تكلفة الهكتار )ريال( البيان

10100 1000 تكلفة احلرث
6060 600 تكلفة البذور

0 0 تكلفة ال�سماد
10100 1000 تكلفة احل�ساد

2600 اإجمايل تكلفة الهكتار الواحد
26260 اإجمايل تكلفة كامل امل�ساحة

اجلدول ) 40 ( اإنتاجية وعائد حم�سول ال�سم�سم يف حمافظة املجاردة

العائد )ريال(
كمية الإنتاج يف امل�ساحة 

الكلية
كمية الإنتاج يف الهكتار 

)طن(
البيان

0 0 اإنتاجية الأعالف 
101000 10.1 1 اإنتاجية احلبوب 
101000 اإجمايل عائد امل�ساحة الكلية 
10000 عائد الهكتار الواحد 

3. محافظة النماص 

اجلدول ) 41 (  عدد املزارعني وامل�ساحة وكميات مدخالت زراعة حم�سول احلنطة يف حمافظة النما�س
الكميات الكمية )هكتار( الوحدةالبيان الكمية/العدد

مزارع 74 عدد املزارعني
هكتار 18.8 امل�ساحة امل�ستزرعة
كجم 32900 1750 كمية ال�سماد 
كجم 5076 270 كمية البذور

كجم • كمية ال�سماد=1000 يف بني عمرو و2500 يف بقية املواقع مت اخذ املتو�سط 1750	

اجلدول ) 42 (  التكلفة ملح�سول احلنطة  يف مواقع حمافظة النما�س
تكلفة امل�ساحة الكلية  )ريال( تكلفة الهكتار )ريال( البيان

11280 600 تكلفة احلرث
44180 2350 تكلفة البذور
32900 1750 تكلفة ال�سماد
56400 3000 تكلفة احل�ساد

7700 اإجمايل تكلفة الهكتار الواحد
144760 اإجمايل تكلفة كامل امل�ساحة

• ريال تكلفة احل�ساد  بني عمرو 4000 وبقية املواقع 2000 مت اخذ املتو�سط =3000	
• ريال  تكلفة البذور  2500+2200= 4750 املتو�سط 2350	

ريال • تكلفة ال�سماد  2500+1000= 3500 املتو�سط= 1750	
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اجلدول ) 43 ( اإنتاجية وعائد حم�سول احلنطة  يف مواقع - حمافظة النما�س

العائد )ريال(
كمية الإنتاج يف امل�ساحة 

الكلية
كمية الإنتاج يف الهكتار 

)طن(
البيان

18.8 1 اإنتاجية الأعالف 
376000 37.6 2 اإنتاجية احلبوب 
376000 اإجمايل عائد امل�ساحة الكلية
19789 عائد الهكتار الواحد

م بدون كمية الإنتاج مت جتاهلها اأو تكلفة ح�ساد  • توجد ا�ستمارة واحة ذرة واأخرى دخن يف م�ساحة 1800	

اجلدول ) 44 (  عدد املزارعني وامل�ساحة وكميات مدخالت زراعة حم�سول ال�سعري يف حمافظة النما�س
الكميات

الكمية )هكتار( البيان
الوحدة الكمية/العدد
مزارع 1 عدد املزارعني
هكتار 0.2 امل�ساحة امل�ستزرعة
كجم . كمية ال�سماد 
كجم 80 270 كمية البذور

 • كمية ال�سماد=1000 يف بني عمرو و2500 يف بقية املواقع مت اخذ املتو�سط 1750	

اجلدول ) 45 ( التكلفة ملح�سول ال�سعري  يف مواقع حمافظة النما�س
تكلفة امل�ساحة الكلية  )ريال( تكلفة الهكتار )ريال( البيان

120 600 تكلفة احلرث
220 1100 تكلفة البذور

0 0 تكلفة ال�سماد
1000 5000 تكلفة احل�ساد

6850 اإجمايل تكلفة الهكتار الواحد
1370 اإجمايل تكلفة كامل امل�ساحة

اجلدول ) 46 ( اإنتاجية وعائد حم�سول ال�سعري يف مواقع - حمافظة النما�س

العائد )ريال(
كمية الإنتاج يف امل�ساحة 

الكلية
كمية الإنتاج يف الهكتار 

)طن(
البيان

0.24 1.2 اإنتاجية الأعالف 
3000 0.30 1.3 اإنتاجية احلبوب 
3000 اإجمايل عائد امل�ساحة الكلية

15000 عائد الهكتار الواحد
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4. محافظة رجال المع  
اجلدول ) 47 ( امل�ساحة وعدد املزارعني وكميات مدخالت زراعة حم�سول الذرة الرفيعة يف حمافظة رجال املع

الكميات
الكمية لكل هكتار البيان

الوحدة الكمية /  العدد
مزارع 49 عدد املزارعني
هكتار 14.5 امل�ساحة امل�ستزرعة
كجم 7250 500 كمية ال�سماد )500 كجم ×14.5 ه(
كجم 435 30 كمية البذور )30 كجم×14.5ه(

اجلدول ) 48 ( التكلفة ملح�سول حم�سول الذرة الرفيعة يف حمافظة رجال املع
تكلفة امل�ساحة الكلية  )ريال( تكلفة الهكتار )ريال( البيان

8700 600 تكلفة احلرث
6525 450 تكلفة البذور
7250 500 تكلفة ال�سماد

43500 3000 تكلفة احل�ساد
4550 اإجمايل تكلفة الهكتار الواحد

65975 اإجمايل تكلفة كامل امل�ساحة
• ال�ستمارات وذلك لختالف التكلفة بني املزارعني  مت اخذ متو�سط تكلفة الهكتار من اإجمايل	

اجلدول ) 49 ( اإنتاجية وعائد حم�سول الذرة الرفيعة يف حمافظة رجال املع

العائد )ريال(
كمية الإنتاج يف امل�ساحة 

الكلية
كمية الإنتاج يف الهكتار 

)طن(
البيان

72.5 5 اإنتاجية الأعالف 
116000 11.6 0.8 اإنتاجية احلبوب 
116000 اإجمايل عائد امل�ساحة الكلية 

8000 عائد الهكتار الواحد 

اجلدول ) 50 (  امل�ساحة وعدد املزارعني وكميات مدخالت زراعة حم�سول الدخن حمافظة رجال املع
الكميات

الكمية لكل هكتار البيان
الوحدة الكمية / العدد
مزارع 5 عدد املزارعني
هكتار 1.25 امل�ساحة امل�ستزرعة
كجم 625 500 كمية ال�سماد )500 كجم ×1.25 ه(
كجم 62.5 50 كمية البذور )30 كجم×1.25ه(
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اجلدول ) 51 ( التكلفة ملح�سول الدخن حمافظة رجال املع
تكلفة امل�ساحة الكلية )ريال( تكلفة الهكتار )ريال( البيان

750 600 تكلفة احلرث
1000 800 تكلفة البذور
625 500 تكلفة ال�سماد

2750 2200 تكلفة احل�ساد
4100 اإجمايل تكلفة الهكتار الواحد

5125 اإجمايل تكلفة كامل امل�ساحة
• ال�ستمارات وذلك لختالف التكلفة بني املزارعني  مت اخذ متو�سط تكلفة الهكتار من اإجمايل	

اجلدول ) 52 (  اإنتاجية وعائد حم�سول الدخن يف حمافظة رجال املع

العائد )ريال(
كمية الإنتاج يف امل�ساحة 

الكلية
كمية الإنتاج يف الهكتار 

)طن(
البيان

15 3.1 اإنتاجية الأعالف 
25000 1.25 1 اإنتاجية احلبوب 
25000 اإجمايل عائد امل�ساحة الكلية
20000 عائد الهكتار الواحد

اجلدول ) 53 ( امل�ساحة عدد املزارعني وكميات مدخالت زراعة حم�سول زعر يف حمافظة رجال املع

الكميات الكمية لكل 
هكتار

البيان
العدد/الوحدة الكمية يف امل�ساحة الكلية

مزارع 9 عدد املزارعني
هكتار 2.25 امل�ساحة امل�ستزرعة
كجم 1125 500 كمية ال�سماد )50 كجم ×2.25 ه(
كجم 67.5 30 كمية البذور )30 كجم×2.25ه(

اجلدول ) 54 (  التكلفة ملح�سول زعر يف حمافظة رجال املع

تكلفة امل�ساحة الكلية )ريال( تكلفة الهكتار )ريال( البيان
1350 600 تكلفة احلرث
1035 460 تكلفة البذور
1125 500 تكلفة ال�سماد
6300 2800 تكلفة احل�ساد

4360 اإجمايل تكلفة الهكتار الواحد
9810 اإجمايل تكلفة كامل امل�ساحة

اإجمايل ال�ستمارات وذلك لختالف التكلفة بني املزارعني  • مت اخذ متو�سط تكلفة الهكتار من 	
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اجلدول ) 55 ( اإنتاجية وعائد حم�سول زعر يف حمافظة رجال املع

العائد )ريال(
كمية الإنتاج يف امل�ساحة 

الكلية
كمية الإنتاج يف الهكتار 

)طن(
البيان

1.8 0.8 اإنتاجية الأعالف 
14000 1.4 0.6 اإنتاجية احلبوب 
14000 اإجمايل عائد امل�ساحة الكلية
6222 عائد الهكتار الواحد

اجلدول ) 56 (  امل�ساحة وعدد املزارعني و كميات مدخالت زراعة حم�سول ال�سعري يف حمافظة رجال املع
الكميات

الكمية لكل هكتار البيان
الوحدة الكمية يف امل�ساحة الكلية
مزارع 4 عدد املزارعني
هكتار 1 امل�ساحة امل�ستزرعة
كجم 500 500 كمية ال�سماد )500 كجم ×1 ه(
كجم 160 160 كمية البذور )30 كجم×1ه(

اجلدول ) 57 ( التكلفة ملح�سول ال�سعري يف حمافظة رجال املع

تكلفة امل�ساحة الكلية )ريال( تكلفة الهكتار )ريال( البيان
600 600 تكلفة احلرث

2400 2400 تكلفة البذور
500 500 تكلفة ال�سماد

1600 1600 تكلفة احل�ساد
5100 اإجمايل تكلفة الهكتار الواحد

5100 اإجمايل تكلفة كامل امل�ساحة
الهكتار من اإجمايل ال�ستمارات وذلك لختالف التكلفة بني املزارعني  • مت اخذ متو�سط تكلفة 	

اجلدول ) 58 ( اإنتاجية وعائد حم�سول وال�سعري يف حمافظة رجال املع

العائد )ريال(
كمية الإنتاج يف امل�ساحة 

الكلية
كمية الإنتاج يف الهكتار 

)طن(
البيان

0.8 0.8 اإنتاجية الأعالف 
4000 0.4 0.4 اإنتاجية احلبوب 
4000 اإجمايل عائد امل�ساحة الكلية
4000 عائد الهكتار الواحد
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اجلدول ) 59 (  امل�ساحة وعدد املزارعني وكميات مدخالت زراعة حم�سول ال�سم�سم يف حمافظة رجال املع
الكميات

الكمية لكل هكتار البيان
الوحدة الكمية يف امل�ساحة الكلية
مزارع 2 عدد املزارعني
هكتار 0.75 امل�ساحة امل�ستزرعة
كجم 375 500 كمية ال�سماد )50 كجم ×0.75ه(
كجم 12 16 كمية البذور )30 كجم×0.75ه(

اجلدول ) 60 ( التكلفة ملح�سول ال�سم�سم يف حمافظة رجال املع

تكلفة امل�ساحة الكلية )ريال( تكلفة الهكتار )ريال( البيان
450 600 تكلفة احلرث

1440 1920 تكلفة البذور
375 500 تكلفة ال�سماد

1200 1600 تكلفة احل�ساد
4620 اإجمايل تكلفة الهكتار الواحد

3465 اإجمايل تكلفة كامل امل�ساحة
• الهكتار من اإجمايل ال�ستمارات وذلك لختالف التكلفة بني املزارعني  مت اخذ متو�سط تكلفة	

اجلدول ) 61 (  اإنتاجية وعائد حم�سول ال�سم�سم يف حمافظة رجال املع 

العائد )ريال(
كمية الإنتاج يف امل�ساحة 

الكلية
كمية الإنتاج يف الهكتار 

)طن(
البيان

0.83 1.1 اإنتاجية الأعالف 
3000 0.3 0.4 اإنتاجية احلبوب 
4000 اإجمايل عائد امل�ساحة الكلية

عائد الهكتار الواحد 

اجلدول ) 62 (  عدد املزارعني وامل�ساحة وكميات مدخالت زراعة حم�سول احلنطة يف حمافظة رجال املع
الكميات

الكمية لكل هكتار البيان
الوحدة الكمية يف امل�ساحة الكلية
مزارع 5 عدد املزارعني
هكتار 1.25 امل�ساحة امل�ستزرعة
كجم 625 500 كمية ال�سماد )50 كجم ×1.25ه(
كجم 200 160 كمية البذور )30 كجم×1.25ه(
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اجلدول ) 63 ( التكلفة ملح�سول احلنطة يف حمافظة رجال املع
تكلفة امل�ساحة الكلية )ريال( تكلفة الهكتار )ريال( البيان

750 600 تكلفة احلرث
3375 2700 تكلفة البذور
625 500 تكلفة ال�سماد

4000 3200 تكلفة احل�ساد
7000 اإجمايل تكلفة الهكتار الواحد

8750 اإجمايل تكلفة كامل امل�ساحة
 • مت اخذ متو�سط تكلفة الهكتار من اإجمايل ال�ستمارات وذلك لختالف التكلفة بني املزارعني	

اجلدول ) 64 (  اإنتاجية وعائد حم�سول احلنطة يف حمافظة رجال املع

العائد )ريال(
كمية الإنتاج يف امل�ساحة 

الكلية
كمية الإنتاج يف الهكتار 

)طن(
البيان

0 1 اإنتاجية الأعالف 
3000 0.3 0.4 اإنتاجية احلبوب 
3000 اإجمايل عائد امل�ساحة الكلية 
2400 عائد الهكتار الواحد 

5. محافظة بللسمر  

اجلدول 65  امل�ساحة وعدد املزارعني وكميات مدخالت زراعة حم�سول احلنطة يف حمافظة بلل�سمر
الكميات

الكمية لكل 
هكتار

البيان
العدد/الوحدة

الكمية يف امل�ساحة 
الكلية

مزارع 13 عدد املزارعني
هكتار 8.3 امل�ساحة امل�ستزرعة
كجم 4150 500 كمية ال�سماد )500 كجم ×8.3ه(
كجم 1494 180 كمية البذور )180 كجم×8.3ه(

جلدول ) 66 ( التكلفة ملح�سول احلنطة يف حمافظة بلل�سمر
تكلفة امل�ساحة الكلية  )ريال( تكلفة الهكتار )ريال( البيان

4150 500 تكلفة احلرث
22410 2700 تكلفة البذور
4150 500 تكلفة ال�سماد

14110 1700 تكلفة احل�ساد
5400 اإجمايل تكلفة الهكتار الواحد

44820 اإجمايل تكلفة كامل امل�ساحة
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اجلدول ) 67 ( اإنتاجية وعائد حم�سول احلنطة يف حمافظة بلل�سمر

العائد )ريال(
كمية الإنتاج يف امل�ساحة 

الكلية
كمية الإنتاج يف الهكتار 

)طن(
البيان

41.5 5 اإنتاجية الأعالف 
274000 27.4 3.3 اإنتاجية احلبوب 
274000 اإجمايل عائد امل�ساحة الكلية
33012 عائد الهكتار الواحد

6. مركز بللحمر   

اجلدول ) 68 (  امل�ساحة وعدد املزارعني وكميات مدخالت زراعة حم�سول احلنطة يف مركز بللحمر 
الكميات الكمية لكل 

هكتار
الوحدةالبيان الكمية يف امل�ساحة الكلية

مزارع 4 عدد املزارعني
هكتار 2.2 امل�ساحة امل�ستزرعة
كجم 1100 500 كمية ال�سماد )500 كجم ×8.3ه(
كجم 396 180 كمية البذور )180 كجم×8.3ه(

اجلدول 69 التكلفة ملح�سول حم�سول احلنطة يف مركز بللحمر
تكلفة امل�ساحة الكلية  )ريال( تكلفة الهكتار )ريال( البيان

1100 500 تكلفة احلرث
5940 2700 تكلفة البذور
1100 500 تكلفة ال�سماد
3740 1700 تكلفة احل�ساد

5400 اإجمايل تكلفة الهكتار الواحد
11880 اإجمايل تكلفة كامل امل�ساحة

اجلدول )70 (  اإنتاجية وعائد حم�سول احلنطة يف مركز بللحمر

العائد )ريال(
كمية الإنتاج يف امل�ساحة 

الكلية
كمية الإنتاج يف الهكتار 

)طن(
البيان

11 5 اإنتاجية الأعالف 
73000 7.3 3.3 اإنتاجية احلبوب 
73000 اإجمايل عائد امل�ساحة الكلية 
33181 عائد الهكتار الواحد 
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الفصل السادس

نتائج استبيانات الزراعة المطرية للحقول اإلرشادية 
في منطقة الباحة

أواًل المواقع 
مت تنفيذ العمل مبتابعة احلقول الإر�سادية يف عدد من املحافظات واملراكز مبنطقة الباحة وكل حمافظة ت�سم عدد من 

احلقول الإر�سادية وهي كالتايل: 
• مواقع حمافظة احلجرة  عدد املواقع 25	
• مواقع حمافظة قلوة  عدد املواقع 51	
• مواقع حمافظة املندق  عدد املواقع 66	

اجلدول ) 71 ( ملخ�س نتائج الدرا�سة مبنطقة الباحة

املح�سولاملحافظة

فرتة زراعة 
املح�سول حتى 

احل�ساد

اإجمايل 
امل�ساحة 
املزروعة 
)هكتار(

عدد 
املزارعني

تكلفة الإنتاج 
)ريال(

عائد اإجمايل الإنتاج
الإنتاج 
)ريال(

كمية مياه 
الري 

)مرت3(
امل�ساحة الهكتار

الكلية
الأعالف 

)طن(
احلبوب 
)طن( احل�سادالزراعة

احلجرة

الذرة 
البي�ساء

15.81934005372047.47.9790007900مار�سدي�سمرب

3.463800129206.81.4280001400اأكتوبراأغ�سط�سالدخن

قلوة

الذرة 
البي�ساء

16.340340055420508.2820008200مار�سدي�سمرب

2.873800106402.81.2240001200اأكتوبراأغ�سط�سالدخن

2.44325078002.41100001000مار�سنوفمربال�سم�سم

216657001197004225.225200025200اأكتوبرابريلاحلنطةاملندق

62142260200151.44547500044900اإجمايل

ثانيًا: النتائج  
متـــت متابعة احلقول الإر�سادية مبنطقة الباحة من خالل تعبئـــة ال�ستمارة الإر�سادية من قبل مكاتب فرع وزارة البيئة 
واملياه والزراعة باملنطقة ومن خالل تفريغ بيانات ال�ستبيانات وكما ت�سري اجلداول والأ�سكال التالية كانت النتائج كما 

يلي 
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1. فترة الزراعة ونوع المحاصيل المالئمة للفترة 
تختلف فرتة زراعة املحا�سيل يف هذه املنطقة باختالف املحا�سيل حيث لكل حم�سول اأو جمموعة من املحا�سيل موعد 
زراعة حتدده طبيعة منو املح�سول والعوامل املناخية املالئمة لنمو. تبداأ زراعة حم�سول احلنطة يف �سهر ابريل وي�ستمر 
منـــوه حتـــى موعد احل�ساد الذي يبداأ يف �سهر اأكتوبر. ثم يزرع حم�سول الذرة البي�ساء وال�سم�سم يف بع�س املحافظات 
يف بدايـــة �سهر نوفمرب ويتم احل�ساد يف مار�س. اأما حم�ســـول الدخن فتبداأ زراعته يف اأغ�سط�س ويحني موعد ح�ساده 
يف اأكتوبـــر )اجلـــدول71(. وتراوح عدد املحا�سيـــل املالئمة للزراعة املطرية 4 حما�سيـــل يف منطقة الباحة وهي الذرة 

البي�ساء واحلنطة والدخن و ال�سم�سم )اجلدول 71(. 

2. المساحة المستزرعة ونسبة كل محصول وعدد المزارعين 
بلغـــت امل�ساحـــة الكلية املزروعة بهذه املحا�سيل يف منطقة الباحة حـــوايل 62 هكتارًا حيث بلغت ن�سبة امل�ساحة املزروعة 
مبح�سول الذرة البي�ساء 52٪ ون�سبة حم�سول احلنطة 34٪ ون�سبة حم�سول الدخن 10٪ ون�سبة حم�سول ال�سم�سم ٪4 

من اإجمايل امل�ساحة الكلية وبلغ عدد املزارعني الكلي 142 مزارعًا )اجلدول 71 وال�سكل 50 و51 و52(. 

ال�سور ) 12 ( حم�سول الذرة يف مرحلة بداية امتالء احلبوب

3. تكلفة اإلنتاج 
كمـــا يو�ســـح اجلدول )71( وال�سكل )53( بلغت التكلفة الكلية للم�ساحـــة امل�ستزرعة مطريًا يف منطقة الباحة 260200 
ريـــاًل، واأعلـــى تكلفة لالإنتاج كانت لزراعة حم�سول احلنطة يف حمافظـــة املندق من حيث التكلفة الكلية 119700 رياًل 
وتكلفة الهكتار بلغت 5700 رياًل للهكتار واقل تكلفة كلية كانت لزراعة حم�سول ال�سم�سم يف حمافظة قلوة حيث و�سلت 

اإىل7800 رياًل وكذلك كانت اقل تكلفة لزراعة هكتار واحد وبلغت 3250 رياًل للهكتار الواحد)ال�سكل 54(. 
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ال�سورة ) 13 ( مرحلة النمو اخل�سري للمحا�سيل املطرية

ال�سورة ) 14 ( حم�سول احلنطة يف مرحلة ن�سج احلبوب
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ال�سكل )50(  م�ساحة املحا�سيل ح�سب املحافظة يف منطقة الباحة

ال�سكل ) 51 (  ن�سبة م�ساحة املحا�سيل من اإجمايل امل�ساحة الكلية امل�ستزرعة
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ال�سكل ) 52 (  عدد املزارعني لكل حم�سول ح�سب املحافظة يف منطقة الباحة

ال�سكل ) 53 (  تكلفة املحا�سيل ح�سب املحافظة يف منطقة الباحة
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ال�سكل ) 54 (  تكلفة املحا�سيل لكل هكتار

4. اإلنتاج 
احتـــوى ال�ستبيـــان على نوعني من الإنتاج وهمـــا اإنتاج احلبوب واإنتاج الأعالف من زراعة هـــذه املحا�سيل وكانت اأعلى 
اإنتاجيـــة مـــن احلبوب ملح�ســـول احلنطة يف حمافظة املندق 25 طن ثم حم�سول الـــذرة البي�ساء 16 طن يف حمافظتي 
احلجـــرة وقلـــوة. واقل اإنتاج كان ملح�سول ال�سم�سم يف حمافظة قلوة . بينما بلغ اأعلى معدل اإنتاج من حم�سول احلنطة 
1.2 طـــن للهكتـــار يف حمافظـــة املندق وكانـــت اإنتاجية هذا املح�سول هـــي الأعلى مقارنة ببقيـــة املحا�سيل امل�ستزرعة 
مطريـــًا يف منطقة الباحـــة واقل اإنتاجية كانت ملح�ســـول ال�سم�سم بواقع 0.4 طن/هكتـــار يف حمافظة قلوة ) اجلدول 
71ال�سكل 53 و54(. اأما فيما يتعلق باإنتاج الأعالف امل�ساحب لإنتاج احلبوب من هذه املحا�سيل يف منطقة الباحة فقد 
اأعطي حم�سول الذرة البي�ساء يف حمافظة قلوة اأعلى اإنتاجية من الأعالف بلغت حوايل 50 طنًا ثم نف�س املح�سول يف 
حمافظـــة احلجـــرة باإجمايل اإنتاج 47 طنًا مقارنة ببقية املحا�سيل ثـــم تاأتي اإنتاجية حم�سول احلنطة من الأعالف يف 
املرتبـــة الثانية )42 طـــن( يف حمافظة املندق واإنتاجية حم�سول ال�سم�سم يف املرتبة الأخـــرية باإنتاجية واحد طن وبلغ 
معدل اإنتاج الأعالف ملح�سول الذرة البي�ساء 3 اأطنان للهكتار من الأعالف ً )اجلدول 71 وال�سكل 55 و56(. وبلغ عائد 

الإنتاج حوايل 475000 رياًل مبعدل 7661 رياًل للهكتار)اجلدول 71(.
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ال�سكل ) 55 (   اإنتاج كل حم�سول من احلبوب يف م�ساحة واحد هكتار

ال�سكل ) 56 (   اإنتاج كل حم�سول من احلبوب ح�سب املحافظة يف منطقة الباحة
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ال�سكل ) 57 (   اإنتاج كل حم�سول من الأعالف ح�سب املحافظة يف منطقة الباحة

ال�سكل ) 58   اإنتاج كل حم�سول من احلبوب يف م�ساحة واحد هكتار
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5. توفير مياه الري 
 يف حالة الإنتاج املعقول يحتاج اإنتاج طن من احلبوب اإىل 1000 مرت3 من املياه اجلوفية ح�سب تقديرات املراجع العلمية 
ومن خالل هذه التقديرات قدرت كمية املياه التي مت توفريها عن طريق الزراعة املطرية يف منطقة الباحة لإنتاج 257 
طنًا من احلبوب بحوايل 45000 مرت مكعبًا من املياه. واأعلى كمية مياه مت توفريها يف حمافظة املندق وقد بلغت 25200 

مرتًا مكعبًا من املياه لإنتاج 25 طنًا من حبوب حم�سول احلنطة )اجلدول 71 وال�سكل59(.

ال�سكل ) 59 (  ا�ستهالك املحا�سيل ح�سب املحافظة يف منطقة الباحة

ثالثًا: تفاصيل نتائج كل محافظة 
1. محافظة الحجرة 

اجلدول 72 امل�ساحة وعدد املزارعني و كميات مدخالت زراعة حم�سول الذرة البي�ساء يف حمافظة احلجرة 
الكميات الكمية )هكتار( الوحدةالبيان الكمية الكلية

مزارع 19 عدد املزارعني
هكتار 15.8 امل�ساحة امل�ستزرعة
كجم 15800 1000 كمية ال�سماد 
كجم 474 30 كمية البذور
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اجلدول ) 73 (  التكلفة ملح�سول الذرة البي�ساء يف حمافظة احلجرة
تكلفة امل�ساحة الكلية  )ريال( تكلفة الهكتار )ريال( البيان

7900 500 تكلفة احلرث
9480 600 تكلفة البذور
4740 300 تكلفة ال�سماد

31600 2000 تكلفة احل�ساد
3400 اإجمايل تكلفة الهكتار الواحد

53720 اإجمايل تكلفة كامل امل�ساحة

اجلدول ) 74 ( اإنتاجية وعائد حم�سول الذرة البي�ساء يف حمافظة احلجرة

العائد (لاير)
كمية اإلنتاج في 
المساحة الكلية

 كمية اإلنتاج في
الهكتار (طن)

البيان

47.4 3 إنتاجية األعالف 

79000 7.9 0.5 إنتاجية الحبوب 

79000 إجمالي عائد املساحة الكلية 

5000 عائد الهكتار الواحد 

اجلدول ) 75 ( امل�ساحة وعدد املزارعني و كميات مدخالت زراعة حم�سول الدخن يف حمافظة احلجرة
الكميات الكمية )هكتار( الوحدةالبيان الكمية الكلية

مزارع 6 عدد املزارعني
هكتار 3.4 امل�ساحة امل�ستزرعة
كجم 3400 1000 كمية ال�سماد 
كجم 68 20 كمية البذور

اجلدول ) 76 (  التكلفة ملح�سول حم�سول الدخن يف حمافظة احلجرة
تكلفة امل�ساحة الكلية  )ريال( تكلفة الهكتار )ريال( البيان

1700 500 تكلفة احلرث
3400 1000 تكلفة البذور
1020 300 تكلفة ال�سماد
6800 2000 تكلفة احل�ساد

3800 اإجمايل تكلفة الهكتار الواحد
12920 اإجمايل تكلفة كامل امل�ساحة

اجلدول ) 77 (  اإنتاجية وعائد حم�سول الدخن يف حمافظة احلجرة

العائد )ريال(
كمية الإنتاج يف امل�ساحة 

الكلية
كمية الإنتاج يف الهكتار 

)طن(
البيان

6.8 2 اإنتاجية الأعالف 
28000 1.4 0.4 اإنتاجية احلبوب 
28000 اإجمايل عائد امل�ساحة الكلية
8000 عائد الهكتار الواحد
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2. محافظة قلوة 

اجلدول ) 78 ( امل�ساحة وعدد املزارعني وكميات مدخالت زراعة حم�سول الذرة البي�ساء يف حمافظة قلوة
الكميات

الكمية )هكتار( البيان
الوحدة الكمية الكلية
مزارع 40 عدد املزارعني
هكتار 16.3 امل�ساحة امل�ستزرعة
كجم 16300 1000 كمية ال�سماد 
كجم 489 30 كمية البذور

اجلدول ) 79 ( التكلفة ملح�سول حم�سول الذرة البي�ساء يف حمافظة قلوة

تكلفة امل�ساحة الكلية  )ريال( تكلفة الهكتار )ريال( البيان
8150 500 تكلفة احلرث
9780 600 تكلفة البذور
4890 300 تكلفة ال�سماد

32600 2000 تكلفة احل�ساد
3400 اإجمايل تكلفة الهكتار الواحد

55420 اإجمايل تكلفة كامل امل�ساحة

اجلدول ) 80 ( اإنتاجية وعائد حم�سول الذرة البي�ساء يف حمافظة قلوة

العائد )ريال(
كمية الإنتاج يف امل�ساحة 

الكلية
كمية الإنتاج يف الهكتار 

)طن(
البيان

50 3 اإنتاجية الأعالف 
82000 8.2 0.5 اإنتاجية احلبوب 
82000 اإجمايل عائد امل�ساحة الكلية
5000 عائد الهكتار الواحد

اجلدول ) 81 ( امل�ساحة وعدد املزارعني و كميات مدخالت زراعة حم�سول الدخن يف حمافظة قلوة
الكميات

الكمية )هكتار( البيان
الوحدة الكمية الكلية
مزارع 7 عدد املزارعني
هكتار 2.82 امل�ساحة امل�ستزرعة
كجم 2820 1000 كمية ال�سماد 
كجم 56.4 20 كمية البذور
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اجلدول ) 82 ( التكلفة ملح�سول حم�سول الدخن يف حمافظة قلوة
تكلفة امل�ساحة الكلية  )ريال( تكلفة الهكتار )ريال( البيان

1410 500 تكلفة احلرث
2820 1000 تكلفة البذور
846 300 تكلفة ال�سماد

5640 2000 تكلفة احل�ساد
3800 اإجمايل تكلفة الهكتار الواحد

10716 اإجمايل تكلفة كامل امل�ساحة

اجلدول ) 83 (  اإنتاجية وعائد حم�سول الدخن يف حمافظة قلوة

العائد )ريال(
كمية الإنتاج يف امل�ساحة 

الكلية
كمية الإنتاج يف الهكتار 

)طن(
البيان

2.82 1 اإنتاجية الأعالف 
22600 1.13 0.4 اإنتاجية احلبوب 
22600 اإجمايل عائد امل�ساحة الكلية
8000 عائد الهكتار الواحد

اجلدول ) 84 ( امل�ساحة وعدد املزارعني و كميات مدخالت زراعة حم�سول ال�سم�سم يف حمافظة قلوة
الكميات الكمية )هكتار( الوحدةالبيان الكمية الكلية

مزارع 4 عدد املزارعني
هكتار 2.4 امل�ساحة امل�ستزرعة
كجم 2400 1000 كمية ال�سماد 
كجم 36 15 كمية البذور

اجلدول ) 85 (  التكلفة ملح�سول حم�سول ال�سم�سم يف حمافظة قلوة
تكلفة امل�ساحة الكلية  )ريال( تكلفة الهكتار )ريال( البيان

1200 500 تكلفة احلرث
1080 450 تكلفة البذور
720 300 تكلفة ال�سماد

4800 2000 تكلفة احل�ساد
3250 اإجمايل تكلفة الهكتار الواحد

7800 اإجمايل تكلفة كامل امل�ساحة

اجلدول ) 86 ( اإنتاجية وعائد حم�سول ال�سم�سم يف حمافظة قلوة

العائد )ريال(
كمية الإنتاج يف امل�ساحة 

الكلية
كمية الإنتاج يف الهكتار 

)طن(
البيان

2.4 1 اإنتاجية الأعالف 
10000 1 0.4 اإنتاجية احلبوب 
10000 اإجمايل عائد امل�ساحة الكلية
4000 عائد الهكتار الواحد
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3. محافظة المندق 
اجلدول ) 87 ( امل�ساحة وعدد املزارعني و كميات مدخالت زراعة حم�سول احلنطة يف حمافظة املندق

الكميات الكمية )هكتار( الوحدةالبيان الكمية الكلية
مزارع 66 عدد املزارعني
هكتار 21 امل�ساحة امل�ستزرعة
كجم 10500 500 كمية ال�سماد 
كجم 3780 180 كمية البذور

اجلدول ) 88 (  التكلفة ملح�سول حم�سول احلنطة يف حمافظة املندق
تكلفة امل�ساحة الكلية  )ريال( تكلفة الهكتار )ريال( البيان

10500 500 تكلفة احلرث
56700 2700 تكلفة البذور
10500 500 تكلفة ال�سماد
42000 2000 تكلفة احل�ساد

5700 اإجمايل تكلفة الهكتار الواحد
119700 اإجمايل تكلفة كامل امل�ساحة

اجلدول ) 89 ( اإنتاجية وعائد حم�سول احلنطة يف حمافظة املندق

العائد )ريال(
كمية الإنتاج يف امل�ساحة 

الكلية
كمية الإنتاج يف الهكتار 

)طن(
البيان

42 2 اإنتاجية الأعالف 
252000 25.2 1.2 اإنتاجية احلبوب 
25200 اإجمايل عائد امل�ساحة الكلية
12000 عائد الهكتار الواحد
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الفصل السابع

نتائج استبيانات الزراعة المطرية للحقول إلرشادية 
في محافظة الطائف

أواًل: النتائج  
متت متابعة احلقول الإر�سادية التي بلغ عددها 181 موقعًا مبحافظة الطائف من خالل تعبئة ال�ستمارة الإر�سادية من 
قبـــل فـــروع مكاتب وزارة البيئة واملياه والزراعة مبنطقة مكة املكرمة ومن خـــالل تفريع بيانات ال�ستبيانات وكما ت�سري 

اجلداول والأ�سكال التالية كانت النتائج كما يلي 

اجلدول ) 90 ( ملخ�س نتائج الدرا�سة مبحافظة الطائف 

املح�سول

فرتة زراعة املح�سول 
حتى احل�ساد

اإجمايل 
امل�ساحة 
املزروعة 
)هكتار(

عدد 
املزارعني

عائد اإنتاج احلبوب )طن(تكلفة الإنتاج )ريال(
الإنتاج 
)ريال(

كمية مياه 
الري 

)مرت3(

تكلفة 
الهكتار

تكلفة 
امل�ساحة 

الكلية
هكتار

كامل 
امل�ساحة احل�سادالزراعة

4010920008000014040000040000اأغ�سط�سابريلاحلنطة
19.8634400871200.91818000019800اأغ�سط�سابريلال�سعري
0.25311002750.10.0330030اأغ�سط�سابريلالعد�س
0.2213002600.10.01100020اأغ�سط�سابريلاحللبة
0.2240008000.10.01100020اأغ�سط�سابريلحب�س
0.2240008000.10.01100020اأغ�سط�سابريل�سنفا

6118116925558.158330059890اإجمايل
٪ فقط  •  بع�س املواقع مل نتج حما�سيل احللبة وحب�س و�سنفا و ن�سبة الإنتاج 50	

1. فترة الزراعة ونوع المحاصيل المالئمة للفترة 
فـــرتة زراعـــة املحا�سيل يف هذه املنطقة هي فرتة ال�سيف وهـــي تبداأ من بداية الزراعة يف ابريل اإىل بداية احل�ساد يف 
نهاية اأغ�سط�س واملحا�سيل ال�سائدة خالل هذه الفرتة هي احلنطة وال�سعري والعد�س واحللبة وحب�س و�سنفا واملحا�سيل 
الأربعـــة الأخـــرية مل يكتمل منوهـــا ب�سبب قلة الأمطـــار وبالتايل مل يجنى منهـــا اأي حم�سول وتعترب تكلفـــة زراعة هذه 

املحا�سيل خ�سارة بالن�سبة للمزارعني) اجلدول 90(.

2. المساحة المستزرعة ونسبة كل محصول وعدد المزارعين 
بلغـــت امل�ساحـــة الكلية املزروعة بهذه املحا�سيل حوايل 61 هكتارًا حيث بلغت ن�سبة امل�ساحة املزروعة مبح�سول احلنطة 
66٪ ون�سبة حم�سول ال�سعري32٪ بينما كانت ن�سبة بقية املحا�سيل حوايل 1.3 ٪ من اإجمايل امل�ساحة الكلية وبلغ عدد 

املزارعني 181 مزارعًا )ال�سكل 60 و61(.
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3. تكلفة اإلنتاج 
بلغـــت التكلفة الكليـــة لزراعة م�ساحة 60 هكتار يف حمافظـــة الطائف 169255 رياًل. وكانت اأعلـــى تكلفة 87120 رياًل 
لإنتـــاج 18 طنـــًا من حم�ســـول ال�سعري ثم 80000 رياًل لإنتـــاج 40 طنًا من حم�سول احلنطة مبعـــدل تكلفة 4400 رياًل 
للهكتـــار الواحد ملح�ســـول ال�سعري و2000 رياًل ملح�سول احلنطة. بينما كانت تكلفة بقيـــة املحا�سيل قليلة ن�سبًة ل�سغر 

امل�ساحة امل�ستزرعة بهذه املحا�سيل التي مل تتجاوز 1.3 ٪ )ال�سكل62( . 

4. اإلنتاج 
بلغ الإنتاج الكلي للحبوب حوايل 58 طنًا وكان اإنتاج احلنطة )40 طن( هو الأعلى من بني جميع املحا�سيل تالها اإنتاج 
ال�سعـــري )18 طـــن( وبلغ معدل اإنتاج الهكتار طنُا واحدًا لهذين املح�سولني وانخف�س اإنتاج الهكتار لبقية املحا�سيل ومل 
يتجـــاوز 0.03 طن/هكتار)ال�ســـكل 64 و65(. ومت تقدير العائد من الإنتاج بحـــوايل 583300 رياًل مبعدل 9562 رياًل 

للهكتار الواحد. 

ال�سكل ) 60 ( م�ساحة كل حم�سول يف حمافظة الطائف
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ال�سكل ) 61 (  ن�سبة م�ساحة كل حم�سول يف حمافظة الطائف

ال�سكل ) 62 (  تكلفة كل حم�سول يف حمافظة الطائف
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ال�سكل ) 63 (  متو�سط تكلفة كل حم�سول يف حمافظة الطائف

ال�سكل 64  اإنتاج كل حم�سول يف حمافظة الطائف
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ال�سكل ) 65 ( متو�سط انتاج  الهكتار من كل حم�سول يف حمافظة الطائف

5. توفير مياه الري 
 يف حالة الإنتاج املعقول يحتاج اإنتاج طن من احلبوب اإىل 1000 مرت3 من املياه اجلوفية ح�سب تقديرات املراجع العلمية 
ومن خالل هذه التقديرات قدرت كمية املياه التي مت توفريها عن طريق الزراعة املطرية لإنتاج 58 طن بحوايل 59890 
مـــرت مكعبًا مـــن املياه وكان اأعلى كمية من امليـــاه مت توفريها عن طريق الري بالأمطار هـــي بوا�سطة حم�سول احلنطة 

وبلغت 40000 مرتًا مكعبًا من املياه ) ال�سكل 66(. 
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ال�سكل ) 66 (  ا�ستهالك املياه لكل حم�سول يف حمافظة الطائف

ثانيًا: تفاصيل اإلنتاج 
اجلدول ) 91 ( امل�ساحة وعدد املزارعني و كميات مدخالت زراعة حم�سول احلنطة يف حمافظة الطائف 

الكميات الكمية )هكتار( الوحدةالبيان الكمية الكلية
مزارع 109 عدد املزارعني
هكتار 40 امل�ساحة امل�ستزرعة
كجم 0 0 كمية ال�سماد 
كجم 6000 150 كمية البذور
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اجلدول ) 92 ( التكلفة ملح�سول احلنطة يف حمافظة الطائف
تكلفة امل�ساحة الكلية  )ريال( تكلفة الهكتار )ريال( البيان

32000 800 تكلفة احلرث
72000 1800 تكلفة البذور

0 0 تكلفة ال�سماد
80000 2000 تكلفة احل�ساد

4600 اإجمايل تكلفة الهكتار الواحد
184000 اإجمايل تكلفة كامل امل�ساحة

اجلدول ) 93 ( اإنتاجية وعائد حم�سول احلنطة يف حمافظة الطائف  

العائد )ريال(
كمية الإنتاج يف امل�ساحة 

الكلية
كمية الإنتاج يف الهكتار 

)طن(
البيان

0 0 اإنتاجية الأعالف 
400000 40 1 اإنتاجية احلبوب 
400000 اإجمايل عائد امل�ساحة الكلية 
10000 عائد الهكتار الواحد 

اجلدول ) 94 ( امل�ساحة وعدد املزارعني و كميات مدخالت زراعة حم�سول ال�سعري يف حمافظة الطائف
الكميات الكمية )هكتار( الوحدةالبيان الكمية الكلية

مزارع 63 عدد املزارعني
هكتار 19.8 امل�ساحة امل�ستزرعة
كجم كمية ال�سماد 
كجم 1584 80 كمية البذور

اجلدول ) 95 (  التكلفة ملح�سول حم�سول ال�سعري يف حمافظة الطائف 
تكلفة امل�ساحة الكلية  )ريال( تكلفة الهكتار )ريال( البيان

15840 800 تكلفة احلرث
31680 1600 تكلفة البذور

0 0 تكلفة ال�سماد
39600 2000 تكلفة احل�ساد

4400 اإجمايل تكلفة الهكتار الواحد
87120 اإجمايل تكلفة كامل امل�ساحة

اجلدول ) 96 (  اإنتاجية وعائد حم�سول ال�سعري يف حمافظة الطائف  

العائد )ريال(
كمية الإنتاج يف امل�ساحة 

الكلية
كمية الإنتاج يف الهكتار 

)طن(
البيان

0 0 اإنتاجية الأعالف 
180000 18 0.9 اإنتاجية احلبوب 
180000 اإجمايل عائد امل�ساحة الكلية

9000 عائد الهكتار الواحد 
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اجلدول ) 97 ( امل�ساحة وعدد املزارعني و كميات مدخالت زراعة حم�سول العد�س يف حمافظة الطائف
الكميات الكمية )هكتار( الوحدةالبيان الكمية الكلية

مزارع 3 عدد املزارعني
هكتار 0.25 امل�ساحة امل�ستزرعة
كجم 0 0 كمية ال�سماد 
كجم 1 4 كمية البذور

اجلدول ) 98 (  التكلفة ملح�سول حم�سول العد�س يف حمافظة الطائف
تكلفة امل�ساحة الكلية  )ريال( تكلفة الهكتار )ريال( البيان

125 500 تكلفة احلرث
150 600 تكلفة البذور

0 تكلفة ال�سماد
0 تكلفة احل�ساد

1100 اإجمايل تكلفة الهكتار الواحد
275 اإجمايل تكلفة كامل امل�ساحة

اجلدول ) 99 (  اإنتاجية وعائد حم�سول العد�س يف حمافظة الطائف

العائد )ريال(
كمية الإنتاج يف امل�ساحة 

الكلية
كمية الإنتاج يف الهكتار 

)طن(
البيان

0.03 0.1 اإنتاجية الأعالف 
0 0 0 اإنتاجية احلبوب 
0 اإجمايل عائد امل�ساحة الكلية
0 عائد الهكتار الواحد

اجلدول ) 100 ( امل�ساحة وعدد املزارعني و كميات مدخالت زراعة حم�سول احللبة يف حمافظة الطائف
الكميات الكمية 

)هكتار(
الوحدةالبيان الكمية الكلية

مزارع 2 عدد املزارعني
هكتار 0.2 امل�ساحة امل�ستزرعة
كجم 0 0 كمية ال�سماد 
كجم 1 5 كمية البذور

اجلدول ) 101 (  التكلفة ملح�سول حم�سول احللبة يف حمافظة الطائف
تكلفة امل�ساحة الكلية  )ريال( تكلفة الهكتار )ريال( البيان

250 500 تكلفة احلرث
400 800 تكلفة البذور

0 تكلفة ال�سماد
0 تكلفة احل�ساد

1300 اإجمايل تكلفة الهكتار الواحد
650 اإجمايل تكلفة كامل امل�ساحة
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اجلدول ) 102 (  اإنتاجية وعائد حم�سول احللبة يف حمافظة الطائف

العائد )ريال(
كمية الإنتاج يف امل�ساحة 

الكلية 
كمية الإنتاج يف الهكتار 

)طن(
البيان

0.02 0.1 اإنتاجية الأعالف 
0 0 اإنتاجية احلبوب 

0 اإجمايل عائد امل�ساحة الكلية
0 عائد الهكتار الواحد

اجلدول ) 103 ( امل�ساحة وعدد املزارعني و كميات مدخالت زراعة حم�سول حب�س يف حمافظة الطائف
الكميات الكمية )هكتار( الوحدةالبيان الكمية الكلية

مزارع 2 عدد املزارعني
هكتار 0.2 امل�ساحة امل�ستزرعة
كجم 0 0 كمية ال�سماد 
كجم 2 10 كمية البذور

اجلدول ) 104 (  التكلفة ملح�سول حم�سول حب�س يف حمافظة الطائف
تكلفة امل�ساحة الكلية  )ريال( تكلفة الهكتار )ريال( البيان

200 1000 تكلفة احلرث
600 3000 تكلفة البذور

0 تكلفة ال�سماد
0 تكلفة احل�ساد

4000 اإجمايل تكلفة الهكتار الواحد
800 اإجمايل تكلفة كامل امل�ساحة

اجلدول ) 105 ( اإنتاجية وعائد حم�سول حب�س يف حمافظة الطائف  

العائد )ريال(
كمية الإنتاج يف امل�ساحة 

الكلية
كمية الإنتاج يف الهكتار 

)طن(
البيان

0.02 0.1 اإنتاجية الأعالف 
0 0 0 اإنتاجية احلبوب 

اإجمايل عائد امل�ساحة الكلية 
عائد الهكتار الواحد 

اجلدول ) 106 ( امل�ساحة وعدد املزارعني و كميات مدخالت زراعة حم�سول �سنفا يف حمافظة الطائف
الكميات الكمية )هكتار( الوحدةالبيان الكمية الكلية

مزارع 2 عدد املزارعني
هكتار 0.2 امل�ساحة امل�ستزرعة
كجم 0 0 كمية ال�سماد 
كجم 1 5 كمية البذور
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اجلدول ) 107 ( التكلفة ملح�سول حم�سول �سنفا يف حمافظة الطائف 
تكلفة امل�ساحة الكلية  )ريال( تكلفة الهكتار )ريال( البيان

250 500 تكلفة احلرث
400 800 تكلفة البذور

0 تكلفة ال�سماد
0 تكلفة احل�ساد

1300 اإجمايل تكلفة الهكتار الواحد
650 اإجمايل تكلفة كامل امل�ساحة

اجلدول ) 108 (  اإنتاجية وعائد حم�سول �سنفا يف حمافظة الطائف 

العائد )ريال(
كمية الإنتاج يف امل�ساحة 

الكلية
كمية الإنتاج يف الهكتار 

)طن(
البيان

0.02 0.1 اإنتاجية الأعالف 
0 0 اإنتاجية احلبوب 

اإجمايل عائد امل�ساحة الكلية
عائد الهكتار الواحد
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الفصل الثامن

االستنتاجات والتوصيات
1. االستنتاجات 

 من خالل النتائج التي مت ا�ستخال�سها من ا�ستبيانات الزراعة املطرية للحقول الإر�سادية باجلزء اجلنوبي الغربي من 
اململكة ميكن ا�ستنتاج ما يلي: 

•متار�س الزراعة املطرية يف مناطق جازان وع�سري والباحة ومكة املكرمة ) حمافظة الطائف(. يف م�ساحات �سا�سعة  	
ومت حتديد 300 هكتار لهذه الدرا�سة فقط.

 • هناك اإنتاج كبري لعدد من املحا�سيل التي متت زرعتها مطريًا وهذا الإنتاج ي�ساهم يف الكتفاء الذاتي بن�سبة ت�سل	
اإىل ٪70. 

 •  ت�سهـــم الزراعـــة املطرية بقدر كبري يف تنوع م�سادر الدخـــل حيث ميار�سها عدد كبري من املزارعني مما يدل على	
اإ�سهامها املقدر يف توفري فر�س العمل. 

 • متتاز هذه املناطق بتنوع حم�سويل كبري حيث يزرع طيف وا�سع من حما�سيل احلبوب التي ت�ستخدم كغذاء بجانب	
اإنتـــاج مقدر من الأعالف وهذه بدورها ت�سهم يف تغذية احليوانات املنتجة لالألبان واللحوم وهذا الإنتاج ي�سهم يف 

الأمن الغذائي للمملكة. 
 • جنـــاح جميع املح�ســـول يف الو�سول ملرحلة الإنتاج ما عدا القليل منها وكانـــت م�ساحته �سغرية جدًا مما يدل على	
مالئمـــة هـــذه املحا�سيـــل للمناخ والرتبة يف هـــذه املناطق وكذلك متتـــع املزارعني باخلربة الكافيـــة يف اختيار نوع 

النبات واملح�سول الذي يالئم كل موقع. 
 • متيزت كل منطقة بنوع معني من املحا�سيل حيث كانت املحا�سيل الرئي�سية يف منطقة ع�سري هي حم�سول احلنطة	
والـــذرة وال�سعـــري بينما متيزت منطقـــة الباحة باإنتاج حم�ســـويل الذرة و احلنطة و�ساد حم�ســـول الذرة والدخن 
وال�سم�ســـم يف منطقة جازان. ولكن يالحـــظ اأن حم�سول الذرة ينتج يف كل املناطق ما عدا حمافظة الطائف التي 

كان حم�سول احلنطة هو املح�سول الرئي�سي. 
 • تنوعـــت مواعيد الزراعـــة واحل�ساد يف املناطق حيث يبـــداأ موعد الزراعة يف جازان يف بدايـــة �سهر �سبتمرب ويتم	
احل�ساد يف �سهر فرباير و ت�سمى هذه العروة بعروة اخلريف، وتبداأ العروة الثانية يف نوفمرب وبداية دي�سمرب ومتتد 
اإىل �سهـــري ينايـــر وفرباير وت�سمى املخروط اأما العروة الثالثة فتبـــداأ يف �سهر مار�س ومتتد اإىل موعد احل�ساد يف 

ابريل وت�سمى عروة ال�سيف. 
 ً • متثلت تكاليف الإنتاج يف قيمة حراثة الأر�س والبذور وتكلفة احل�ساد التي �سكلت اأعلى قيمة حيث بلغت2760 ريال	
للهكتـــار الواحـــد كمتو�سط وهي متثل ن�سبة 67٪ من اإجمايل تكلفة الهكتار التي بلغت 4107 رياًل للهكتار كمتو�سط 

للمحا�سيل. 
• ارتفـــاع اأ�سعار العمالـــة خالل مو�سم  تواجـــه الزراعـــة املطرية يف هذه املناطـــق ارتفاع تكلفـــة الإنتاج الناجتة عن	

احل�ساد.
كميات كبرية من املياه اجلوفية مقارنًة بالزراعة املروية.  • توفر الزراعة املطرية 	
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2. التوصيات 
• الزراعية ل�ستغالل الأيدي العاملة املو�سمية   العمـــل على تعزيز معرفة املزارع باخلدمات التي توفرها اجلمعيـــات	

التي توفرها تلك اجلمعيات خالل مو�سم الزراعة واحل�ساد. 
الآلت  • توفري الآليات واملعدات الزراعية عن طريق اجلمعيات اأو ال�سندوق الزراعي لكل حمافظة على اأن تعاد هذه 	

اإليهم بعد نهاية احل�ساد. 
املعار�س  •  ت�سهيـــل ت�سويـــق املحا�سيل املطريـــة عن طريق اجلمعيـــات اأو اجلهات احلكوميـــة ذات ال�سلـــة اأو اإقامة 	
الزراعيـــة خـــالل مو�سم احل�ساد لت�سجيـــع بيع املنتجات ليكـــون العائد جمزئ للمزارع وذلـــك ي�سجع املزارع على 

ال�ستمرار يف الزراعة. 
• وذلك بدوره يزيد الإنتاجية. ت�سهيل احل�سول على التقاوي املح�سنة التي تالئم مناخ كل منطقة ودعمها	

على الرتبة من متبقيات الأ�سمدة الكيميائية.  • ت�سجيع ا�ستخدام الأ�سمدة الع�سوية للمحافظة 	
وذلك من حت�سني اأ�سعار بيع الإنتاج خالل فرتة احل�ساد. •  تطبيق الأ�سعار الت�سجيعية 	

طرق تخزيـــن املنتجات الزراعية  •  حت�ســـني عمـــل اأ�سواق املنتجـــات الزراعية مبناطق الإنتـــاج وامل�ساعدة يف تطوير 	
لتقليل املعرو�س منها خالل مو�سم احل�ساد لأن زيادة العر�س توؤدي اإىل خف�س الأ�سعار.

فـــرتات الزراعة  •  حت�ســـني القـــدرة علـــى احل�سول علـــى اخلدمـــات املاليـــة والتمويل املايل الـــكايف خا�ســـًة خالل 	
واحل�ساد. 

• التعاونية وتو�سيل الر�سائل الإر�سادية للمزارعني.  ت�سجيع وحتفيز املنتجني من خالل اجلمعيات الزراعية	
• يف  الهتمام بزيادة ال�ستدامة الزراعية للمحا�سيل املطرية وجعلها احد روافد التنمية امل�ستدامة حيث اأن الزراعة	

املناطق الريفية ت�سجع على ال�ستقرار وتنمية هذه املناطق وبالتايل تقليل الهجرة اإىل املدن. 
الزراعة لتقدمي املعلومات التي ت�ساعد يف حت�ســـني الإنتاج وحل امل�ساكل  • متابعـــة احلقول الإر�سادية خالل موا�ســـم 	

التي تواجه املزارعني. 
ً ملعرفة امل�ساحات القابلة للزراعة املطرية واملحا�سيل املنا�سبة  • اإن�ســـاء قاعدة بيانات للزراعة املطرية حتدث �سنويا	

لكل منطقة من خالل تقييم الإنتاجية ال�سنوية لكل حم�سول. 
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