
 
زراعة القمحدراسة مشروع   

 بسم هللا الرحمن الرحيم

أن  منا بدوف حياتية واقتصادية صعبة كان لامن ظر  أهلنادراكا منا لأهمية المرحلة الراهنة وما يمر به إ

الاقتصادي ... سعيا للوصول الى نوع من الاستقرار ولوية أوالزراعية منها خاصة  ،نولي المشاريع التنموية

 والاكتفاء الذاتي.

 

 مجمللية للمررع: الكلفة اال

      42,700 = ل.س 7,470,000المبلغ الإجمالي $ 

 تفلصيل المررع: 

مشروعنا  الحالي مع ملاحظة أن  أشهر 8يمتد موسم القمح  من شهر  تشرين الاول وحتى شهر حزيران أي 

 الزراعة بعلاً. مياه الأمطار أييعتمد على 

 .قمح دونم 400المساحة الكلية المراد زراعتها 

 ما سيتم ذكره من تفاصيل متعلقة بالدونم الواحد:

  حسب موقع الأرض وتربتها(. ل.س 4,000   ضمان الارضكلفة( 

  حسب سعر المحروقات(. ل.س 2,200 فلاحة الأرض بالديسك والكلفتوركلفة( 

  الأدوية للدونم الواحد:والأسمدة وكلفة البذار 

 ، الجوري(.3، شام2، شام1هناك عدة أنواع من البذور )شام

 كغ من البذار. 20ل.س ويحتاج الدونم الواحد الى  60 1كلفة الكيلو الواحد من بذار شام 

 دونم\ل.س 1200 بذار   

كانت التربة تزرع بشكل كغ للدونم الواحد في حال  15لشرش بكمية بعد بذر الأرض يوضع سماد ا 

 مستمر وبجميع المواسم وفاقدة للعناصر المغذية.

 ل.س للكيس الواحد. 6000كغ بكلفة  50يأتي سماد الشرش ضمن أكياس سعتها  

 كغ للدونم. 15وبعد نمو القمح بشهرين يضاف سماد اليوريا إلى الزرع  
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 كغ. 50ل.س سعته  10000كلفة كيس سماد اليوريا  

 دونم\ل.س 1800 شسماد شر     

 دونم\ل.س 3000 سماد اليوريا    

 يرش الزرع بالأدوية والسموم لمنع نمو الأعشاب مثل العشبة العريضة. 

 لكامل المساحة المزروعة. ل.س 20000 بخ أدوية    

   ل.س. 700000  ار زراعي )تركتور(جر 

 ل.س. 50,000   أيدي عاملة 

  للحصاد. أشهر يصبح القمح جاهزاً  8بعد مرور 

 دونم.\ل.س  3500 كلفة الحصادة 

 نتاج الحصاد: قمح وتبن يستخدم كعلف للحيوانات.

 

  الواحد للكيس 100بسعر  2700أكياس لتعبئة التبن عدد. 

 ل.س 270,000 كلفة الأكياس

 كغ من التبن. 200الدونم الواحد ينتج قرابة 

  الواحد.للكيس  75كيس بسعر  2000عدد أكياس لتعبئة القمح 

 ل.س. 150,000 كلفة الأكياس

 كغ قمح. 400 - 300  بعلاً في حال العناية الجيدة بالزرع يعطي الدونم الواحد 

 

 

 

الحصادنتاج
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 يوضح الشكل عدد سكان بعض المناطق الرئيسية في الريف الشمالي لمدينة حمص.

 

 

 .بالطن كل منطقة لمدة شهرأفران لتغطية  ةالمطلوبكمية القمح الشكل  حيوض
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 لمدة شهر. من القمح الشكل عدد الدونمات المطلوب زراعتها لتغطية كل منطقة حيوض

 

 .كدراسة لجزئية الأفران يرجى الاطلاع على دراسة دعم افران الغنطو 

 

 قسم اعداد الدراسات والمشاريع
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