مشروع زراعة القمح
 .1الهدف:
الهدف من هذا المشروع هو انتاج القمح و استخدامه لصناعة الخبز ليكون هناك اكتفاء ذاتي و عدم االعتماد على االستيراد

مشروعًانتاجً 600كيلوًغرامًمنًالقمحًلصناعةًالخبز.
ينتجً 600كيلوًغرامًمنًالدقيقًحواليً 960كيلوًغرامًخبزًأيً200
ربطةًخبز

نحتاجًأرضًبمساحة:
= 10 m x 10 m
1000 m2
1900 mعلىًارتفاعً

 .2الخطوات التي يجب القيام بها لزراعة القمح
جرارًزراعيًلفالحةًاالرض

عمليةًبذرًحبوبًالقمح

رشًالمبيدات

عمليةًالتسميد

الدراسة بفرز التبن و حبات القمح
الدراسة حزم القمح التي حصلنا عليها من الح ّ
صادة و تقوم ّ
الدراسة :نضع في ّ
ّ
الدراسة بوضع القمح في شوال
الدراسة و أيضا تقوم ّ
كل منها على حدا و نحتاج عامل لوضع حزم القمح في ّ

 .4نبتة القمح وطريقة زراعتها

 .3واقع انتاج القمح في لبنان
•
•

•
•

يعتبر القمح زراعة إستراتيجية تشكل العمود الفقري لألمن الغذائي
خالل األعوام األخيرة انخفضت انتاجية القمح في لبنان بسبب الجفاف من
معدل  600كلغ للدونم الواحد ( 1دونم =  1000متر مربع) إلى ما بين
 100و 150كلغ.
حجم اإلنتاج اللبناني من القمح الصلب ما بين  100و 140ألف طن بينما
تصل حاجته إلى ما بين  450و 550ألف طن سنويًا)2012( .
يتم تصدير القمح الصلب ألنه ال يصلح إلنتاج الطحين اذًا ً لبنان ال ينتج
غرا ًما واحدًا من القمح الطري.

• يصنفًالقمحًإلىًعدةًأنواعًتبعاًًللفصلًوالوقتًالتيًتتمًزراعتهًبهً،فالقمحًالشتويًيُزرعًبالخريفً
ويتمًحصادهًفيًالربيعًأوًصيفًالسنةًالقادمةًتبعاًًلموقعًالزرعً،ويكونًوفيراًً،بينماًالقمحًالربيعيً
فَيُزرعًبالربيعًويحصدًبالخريفًويمتازًبقدرتهًعلىًتحملًظروفًالجفافً،ومنًهذهًاألنواع :القمحً
الطريًأوًالشائع ( باإلنجليزية ): Common wheatالذيًيستخدمًفيًصناعةًالخبز.
• يمكنًزراعةًحواليً 130الىً 150كلغًفيًالهكتارًالواحدًبالنسبةًللمناطقًالجافةًوالحارة150 ,
الىً 170كلغًبالنسبةًالمناطقًالرطبةًويمكنًزراعةًكذلكً 200كلغًمنًالقمحًاوالشعيرًفيًالهكتارً
بالنسبةًللمناطقًالسقوية.
• يمكنًبذرًبذورًالقمحًعلىًعمقً 3الىً 4سمًفيًبعضًاألحيانًأوًزيادةًالعمقًالىً 5 _ 4سمً
بالنسبةًللمناطقًالتيًتعرفًبخطرًالطيورًأوًالمناطقًالباردةًالتيًسيتأخرًفيهاًاالنبات.

 .5تكلفة انتاج القمح
لزراعة القمح نحتاج عدة تقنيات منها  :جرار زراعي لفالحة األرض ،بذور القمح ،عامل مختص لرش
البذور (اذا لم يكن هناك آلة خاصة للبذار) ،سماد ،عامل لرش السماد ،مبيدات حشرية لتجنب األمراض
التي ممكن أن تصيب القمح ،عامل لرش المبيدات ،حصادة القمح التي بدورها تقوم برط القمح بحزم و
الدراسة و التي بدورها تقوم بفرز التبن و حبات القمح
وضعها جانبا و نحتاج لعاملين لتجميع هذه الحزمّ ،
الدراسة بوضع القمح في
الدراسة و أيضا تقوم ّ
كل منها على حدا و نحتاج عامل لوضع حزم القمح في ّ
شوال و أخيرا عاملين لجمع شواالت القمح.
يُزرع القمح على ارتفاع  1900متر عن سطح البحر لذالك ال يحتاج لنظام ري فالثلوج كافية أن ًت ُسقي
األرض .و نوع القمح المستخدم النتاج الخبز يُسمى السلموني و هذا النوع ال يعيش اال في الطقس البارد.
كل دونم ينتج حوالي  150كيلو غرام من القمح ان لم يكن هناك هطول ثلوج/أمطار كافية أما في أحسن
الحاالت يمكن أن ينتج حوالي  600كيلو غرام و بالتالي يمكن بيع  600كيلو غرام من القمح ب
 900,000ألف ليرة لبنانية ،اذا فرضنا أن سعر الكيلو ب  1500ليرة لبنانية.

 .6كمية انتاج الخبز
ينتج  600كيلو غرام من الدقيق حوالي  960كيلو غرام خبز أي  200ربطة خبز و النتيجة
حصلنا عليها في العملية الحسابية التالية:
 1كيلوًدقيقً 1.6 كيلوًخبز
 600كيلوًدقيق 960 كيلوًخبزً

حصادةًالقمحًالتيًبدورهاًتقومًبرطًالقمح
بحزمًوًوضعهاًجانبا

 1.6كيلوًخبز 2 رغيف
 960كيلوًخبزً 1,200 رغيفًأيًماًيعادلً200
ربطةًخبزًوًفيًكلًربطةً 6أرغفةً

التكاليف التفصلية هي في الجدول التالي:
المعدات

الكمية/لكل دونم ( 1000متر مربع)

5ساعةًلفالحةًاألرض
جرار زراعي
1ساعةً 50 >--ألفًليرةًلبنانية
20كيلوًغرامًًمنًالقمحًالسلموني
بذور القمح
1كيلوً 1500 >--ليرةًلبنانية
سماد (كيماوي) 20كيلوًسماد.
25كيلوً 50 >--ألفًليرةًلبنانية
2برميلًمبيداتً
مبيدات
1برميلً 25 >--ألفًليرةًلبنانية
3ساعاتًحصاد
حصادة
1ساعةً 40 >--ألفًليرةًلبنانية
ساعةًللدراسة
2
دراسة
ّ
1ساعةً 60 >--ألفًليرةًلبنانية
8ع ّمال
عمال
1عاملً 45 >--ألفًليرةًلبنانيةً
المجموع النهائي

مجموع (ليرة لبنانية)
250,000
30,000
50,000
50,000
120,000
120,000
360,000
980,000
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