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1

مشروع زراعة القمح
مشروع انتاج  600كيلو غرام من القمح لصناعة الخبز.
ينتج  600كيلو غرام من الدقيق حوالي  960كيلو غرام خبز أي
 200ربطة خبز

نحتاج أرض بمساحة:
= 10 m x 10 m
2

1000 m
1900 mعلى ارتفاع
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املنشىآت الزراعية و أنواعها
2

املنشىآت الزراعية و أنواعها

1

http://un.uobasrah.edu.iq/lectures/532.pdf
5

1

املنشىآت الزراعية و أنواعها
 2.1العوامل التي يجب اعتبارها في اختيار المزرعة
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املنشىآت الزراعية و أنواعها
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واقع انتاج القمح يف لبنان عام 2012

2

يعترب القمح زراعة إسرتاتيجية تشكل العمود الفقري لألمن الغذائي .وقد تعرض انتاجه يف لبنان خالل األعوام
األخرية إىل ضرابت موجعة بلغت ذروهتا العام املاضي ،حبيث اخنفضت اإلنتاجية بسبب اجلفاف من معدل
 600كلغ للدومن الواحد إىل ما بني  100و 150كلغ.
يراوح حجم اإلنتاج اللبناين من القمح الصلب كما سبق وذكران ما بني  100و 140ألف طن ،بينما تصل
سنوي وفق ما صرح به وزير الزراعة الدكتور حسني احلاج حسن.
حاجته إىل ما بني  450و 550ألف طن ً

ويتم تصدير معظم اإلنتاج اللبناين من القمح الصلب ألنه ال يصلح إلنتاج الطحني ،وابلتايل فإن لبنان ال
احدا من القمح الطري الذي ميثل العمود الفقري لألمن الغذائي ،فماذا نفعل يف الظروف الطارئة؟
ينتج غر ًاما و ً
لقد أدت موجة اجلفاف واحلرائق اليت ضربت روسيا العام املاضي إىل جتميد هذه الدولة صادراهتا من القمح
الطري ما اضطر احلكومة اللبنانية إىل جتميد تصدير ما ينتجه لبنان من القمح الصلب ،ابنتظار جالء صورة
آاثرا كارثية على صعيد إنتاج القمح،
أوضاع القمح عامليًا ،كما أن موجة احلر واجلفاف اليت ضربت لبنان تركت ً

فالدومن الواحد من األرض مل ينتج يف أفضل األحوال العام املاضي أكثر من  100أو  150كلغ من القمح،
بينما كان ينتج يف السنوات السابقة بني  500و 600كلغ .لذلك عمدت السلطات اللبنانية إىل ختزين ما
لديها وجتميد تصديره إذ أنه يسد ما بني  16و %20من حاجة السوق احمللية

.

على الصعيد العاملي ،يالحظ تناقص متصاعد يف إنتاج القمح ،أما األسباب املؤدية إىل هذا التناقص فهي
كثرية وأمهها احنسار املساحات املزروعة به بسبب ظهور «حماصيل نقدية» منافسة له وتعرض زراعته
للضغوطات البيئية وأمهها اجلفاف .ففي منطقة البلقان إخنفضت إنتاجية القمح العامني األخريين من 8

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%C2%AB%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A%C2%BB
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واقع انتاج القمح يف لبنان عام 2012
طن/هكتار إىل حدود  4طن/هكتار ويف فرنسا إىل حدود  4.8طن /هكتار ،وهذا التناقص سيؤثر يف حال
كثريا على الدول اليت تعتمد يف استهالكها للقمح على اإلسترياد وليس على اإلنتاج احمللي
إستمراره ً

.

3يشري املزارع عبدو أمحد إىل أن كلفة زراعة دومن واحد من القمح تصل إىل  420ألف لرية ،وهذه املساحة
ال تنتج أكثر من  500كيلوغرام قمح يف املوسم الطبيعي .واملفارقة أن الدولة تشرتي حمصول الدومن الواحد
بقيمة  275ألف لرية ،فيما يبيع املزارع التنب الناتج من الدومن بقيمة  200ألف لرية ،ما يعين أن إيرادات
املزارع تبلغ  475ألف لرية ،يف مقابل كلفة تبلغ  420ألف لرية ،وابلتايل فإن رحبه يصل إىل  55ألف لرية
من الدومن الواحد

.

هذه احلساابت تقاس على أساس إنتاج وسطي للدومن الواحد يف األيم الطبيعية ،لكن هذا املوسم ،ووفقاً
لعدد كبري من املزارعني ،فإن انتاج الدومن مل يصل إىل  400كيلوغرام من القمح ،ما يعين أن املزارع قد يتكبد
حنو  40دوالرا كخسارة

.

أما أسباب تدين احملصول ،فهي مرتبطة ابلتبدالت املناخية وقلة املتساقطات ،فضالً عن نوعية البذار الوطين
اليت ال تضاهي نوعية البذار االيطايل املعروفة ابسم «السارغوال» ،اليت تنتج  900كيلوغرام يف الدومن الواحد.
فبحسب أمحد فإن «بعض املزارعني اشرتوا البذار االيطايل ،أما ابقي املزارعني ،فال ميكنهم شراء هذا النوع من
البذار ،ألن سعره مرتفع

».

وليست كمية اإلنتاج وحدها هي ميزة هذا النوع من البذار ،إذ يشري املزارع عبد احلليم اجملذوب إىل أن نسبة
الربوتيني يف القمح االيطايل تصل إىل  ،%12فيما ال تتجاوز  %10.5يف القمح املنتج حملياً .لذا ،يرى
اجملذوب وغريه من املزارعني ،أن الدعم االساسي جيب أن يصب يف أتصيل البذار أو دعم استرياده ،لتصبح
الزراعة جمدية ومتنح املزارع حافزاً لتوسيع االنتاج .وإذا اعتمد بذار «السارغوال» يف لبنان ،فإن جممل الكميات
املنتجة حملياً ستزيد مبعدل  1.8مرة

.

https://al-akhbar.com/Community/36417
9
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واقع انتاج القمح يف لبنان عام 2012
غري أن مشاكل هذه الزراعة ال تقتصر على معادالت األسعار واألكالف ،فالدولة تشرتي احملصول أبسعار
مدعومة ،ومبا أهنا تتأخر عن تسلم الكميات من املزارع ،يضطر األخري إىل بيع احملصول للتجار أبسعار أقل
من أسعار الدولة ،وهذا يؤمن له حتصيل أمواله سريعاً ومينحه القدرة على سداد أكالف اإلنتاج

.

بعض املزارعني خياطرون يف انتظار تسلم املوسم ،لكن تبني هلم أن االنتظار يزيد كلفة اإلنتاج .فراس حرب زرع
 200دومن قمح يف سهل البقاع الغريب ،لكنه يدفع أكالفاً إضافية لنقل احملصول من احلقل إىل املستودعات
املستأجرة لتكديسها حىت التسلم «كأنه ال يكفينا املشاكل اليت تواجهنا اثناء تسجيل املساحات املزروعة

».

أحد املزارعني يكشف عن شراء بعض التجار القمح املدعوم من املطاحن بسعر  325لرية للكيلوغرام الواحد،
مث يبيعونه لوزارة االقتصاد بسعر  500لرية .مزارعون آخرون يتحدثون عن نقص يف الكميات املوزونة سابقاً
لتصبح عند التسليم أقل بنحو طن أو اثنني .أما مشكلة املشاكل ،فهي عندما جيري تصنيف الكميات،
فالنخب األول سعره خمتلف عن النخب الثاين وعن النخب الثالث ،لكن التصنيف خيضع للجنة ختمني ال
تقوم بعملها بطريقة سهلة ،وأحياانً يضطر املزارع إىل أن «حيفز» التخمني بطرق ملتوية.
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نبتة القمح وطريقة زراعتها

4

حبواب مركبة على شكل سنابل ،وهو يشكل الغذاء
القمح نبات حويل ينتمي إىل الفصيلة النجيلية ويعطي ً

الرئيس للعدد األكرب من شعوب العامل ،يليه من حيث األمهية األرز والذرة

.

يزرع القمح يف العدد األكرب من دول العامل مرة واحدة يف السنة ويف بعضها اآلخر مرتني .وهناك بشكل عام
نوعان من القمح مها الطري الذي يصلح لصنع اخلبز ،والقاسي الذي يصلح لصنع املعجنات واملعكرونة

.

من حيث املساحات املزروعة ،يغطي القمح أكرب مساحة على سطح الكرة األرضية بني احملاصيل الزراعية
األخرى

.

5يصنف القمح إىل عدة أنواع تبعاً للفصل والوقت اليت تتم زراعته به ،فالقمح الشتوي يُزرع ابخلريف ويتم
حصاده يف الربيع أو صيف السنة القادمة تبعاً ملوقع الزرع ،ويكون وفرياً ،بينما القمح الربيعي فَيُزرع ابلربيع
وحيصد ابخلريف وميتاز بقدرته على حتمل ظروف اجلفاف ،ومن هذه األنواع :القمح الطري أو الشائع

(

ابإلجنليزية ): Common wheatالذي يستخدم يف صناعة اخلبز.
 4.1تحضير التربة وزرع البذور

لزراعة القمح ينصح بتحضري الرتبة وفق ما يلي :فالحة أوىل للتخلص من بقاي احملصول السابق ،تعقبها مرة
أخرى بعد شهر أو شهر ونصف وترمي إىل التخلص من األعشاب النامية وهتوئة الرتبة .وقبل الزراعة مباشرة
ال بد من فالحة اثلثة على أن جترى بعد إضافة الدفعة األوىل من السماد كي خيتلط ابلرتبة بشكل جيد،
ويصار بعد ذلك إىل تنعيم األرض وتسويتها مث زرعها

.

يزرع القمح يف كثري من دول العامل ابإلعتماد على مياه األمطار ،ويف بلدان أخرى يزرع ابإلعتماد على الري.
تقوم زراعته على تبذير احلبوب يف فرتة من اخلريف تسمح للنبااتت الصغرية أبن تنمو وتتمكن من مقاومة برد
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%C2%AB%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A%C2%BB

4

5

https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%B2%D8%B1%D8%
A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD
11

نبتة القمح وطريقة زراعتها
الشتاء أي من تشرين األول حىت كانون األول ،أما القمح الربيعي ففرتة منوه تكون أقصر وابلتايل فإن نسبة
تعرضه للمخاطر النامجة عن تقلبات الطقس تكون أقل

.

يستعمل املزارعون يف عملية بذر القمح آلة يسحبها جرار تسمى البذارة وهي حتفر خطوطًا يف األرض بعمق
يكفي لزراعة احلبوب ،ويف الوقت نفسه تسقط احلبوب واحدة تلو األخرى وتغطيها ابلرتبة ،كما تقوم بعض
البذارات إبسقاط كمية من السماد مع احلبة .أما كمية البذار فتختلف ابختالف طريقة الزراعة (مروية وغري
مروية) وهي تراوح ما بني  20و 25كلغ للدومن.
 4.2ظروف المناخ

يتكيف نبات القمح مع خمتلف البيئات الرطبة أو اجلافة او املناطق الساحلية ،إال أن املناخ الرطب الناتج عن
ُ
زيدة معدالت هطول املطر يتسبب إبتالف جذور احملاصيل وانتشار األمراض ،فيسهم ابخنفاض احملصول
الزراعي ،لذلك تُزرع معظم حماصيل القمح يف أراض زراعية يرتاوح معدل هطول املطر فيها بني  375و875
الصغرى
ملم يف السنة ،ومن انحية أخرى تعد درجة احلرارة املثالية لنمو القمح  25درجة مئوية ،ودرجة احلرارة ُ
ترتاوح ما بني  3و 4درجات ،أما ابلنسبة لدرجات احلرارة العظمى فهي  32 -30درجة مئوية

.

6املتطلبات العامة ميكن زراعة القمح يف جمموعة متنوعة من املناخات ولكنه ينمو بشكل أفضل يف املناطق
الباردة حيث ترتاوح درجة احلرارة بني  10و  24درجة مئوية ( 75-50درجة فهرهنايت) .لن ينمو القمح
يف درجات حرارة أعلى من  35درجة مئوية ( 95درجة فهرهنايت) .ينمو القمح على النحو األمثل يف تربة
عميقة وخصبة وجافة وجيدة التهوية عند درجة محوضة ترتاوح بني  5.5و .7.5
زراعة أصناف القمح الشتوي جيب أن تزرع يف اخلريف حوايل  6إىل  8أسابيع قبل اتريخ الصقيع األول.
جتاري
جيب زراعة أصناف القمح الربيعي مبجرد أن ميكن عمل الرتبة يف الربيع .عادة ما يتم حفر القمح املزروع ً
ثلما وتسقط البذور قبل تغطيتها مرة أخرى .ميكن أن تزرع بذور القمح عن
ميكانيكيًا ابستخدام آلة ختلق ً
طريق البث اليدوي يف مناطق أصغر  ،أو ابستخدام بذارة مكرنك ابليد .عادة ما تزرع البذور إىل أعماق
https://plantvillage.psu.edu/topics/wheat/infos
12
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اعتمادا على ظروف الرتبة (جيب أن تزرع البذور أعمق يف
ترتاوح من  2إىل  12سم ( 4.7-0.8بوصة)
ً
الرتبة اجلافة) .مبجرد تشتيت البذور  ،جيب جتريف الرتبة برفق لتعيني البذور على العمق املطلوب.
 4.3نوع

التربة7

ُميكن زراعة القمح يف أنواع خمتلفة من الرتبة ،بشرط أن تكون غري حامضية أو غري قلوية أكثر من الالزم،
وذات قدرة على االحتفاظ ابملاء أو تصريفه بشكل جيد ومعتدل ،ألن القمح يتأثر بشكل كبري ابحتباس املاء
داخل الرتبة ،إذ تعد الرتبة الطفلية أو الطينية أو الرتبة الطمية مالئمة لزراعته ،كما ُميكن زراعته يف الرتبة الطينية
ذات التصريف اجليد للماء ابلظروف اجلافة ،أو زراعته يف الرتبة الرملية مع حتسني قدرهتا على االحتفاظ ابملاء
واملواد الغذائية]٧[]٦[.
 4.4اختيار االرض

جيب مراعاة العديد من األمور عند اختيار األرض املالئمة لزراعة القمح ،ومنها ما أييت]٦[:
التأكد من خصوبة وصالحية الرتبة للزراعة وسهولة ريها خاصة يف مرحلة ابإلضافة إىل قدرهتا على تصريف
املياه

.



إمكانية الوصول إىل األرض الزراعية ألداء عمليات اإلشراف والتفتيش امليداين



التأكد من عدم إصابة حماصيل األرض السابقة ابآلفات الزراعية ،واألمراض ،وترك األرض ملدة عامني
دون زراعة يف حال حدث ذلك



.

.

زراعة مساحة حمددة من األرض ببذور القمح ،وترك مساحة فارغة من األرض مقدراها  3أمتار
للمباعدة بينه وبني األنواع األخرى ،وذلك للوقاية من انتقال األمراض بني احملاصيل ،وما جتدر اإلشارة
إليه أن يف حال إصابة أحد احملاصيل الزراعية فيفضل ترك مسافة مقدارها  150مرتاً

.

7

https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%B2%D8%B1%D8%
A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD
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 4.5معدل البذار و الكثافة الزراعية

ُميكن احلصول على أفضل غلة من احملاصيل ،وذلك أبن يكون معدل البذار مقداره  6كغ /دومن يف املناطق
ذات هطول األمطار املنخفضة اليت تصل إىل  400ملم يف السنة ،وحوايل  9-8كغ /دومن يف املناطق ذات
هطول األمطار األعلى ،هبدف حتقيق الكثافة الزراعية املطلوبة ،اليت تكون مبعدل  150إىل  200نبتة لكل
مرت مربع ،وُميكن حساب معدل البذار مبعرفة وزن البذور ،ونسبة اإلنبات ،وكثافة النبات املطلوبة ،عن طريق
تطبيق العملية احلسابية اآلتية :معدل البذر= وزن البذور  xنسبة اإلنبات  xالكثافة املطلوبة ،مع االنتباه إىل
مصدر البذور ،حيث جيب فحصها للتأكد من خلوها من األمراض واحلشرات ،لتحقيق الكثافة الزراعية
املطلوبة]٨[.
 4.6معالجة البذور و عمق الزراعة

تُعد عملية تنقية البذور ومعاجلتها قبل الزراعة أمراً مهماً للوقاية من األمراض اليت تنتقل مع الريح أو من خالل
احملاريث ،وهذا ُجينب املزارعني خسارة احملاصيل ،وتعترب عملية البذر من العوامل املؤثرة يف مدى سرعة ظهور
ُ
األشتال ،فالبذر بشكل عميق يف الرتبة يؤدي إىل أتخري ظهور الشتلة ،أما البذر الضحل على السطح يُتلف
البذور نتيجة امتصاصها للمبيدات ،كما يؤثر املوسم يف مدى عمق البذر ،حيث يُفضل البذر بشكل ضحل
يف الظروف الرطبة لتظهر النبااتت بشكل أسرع ،ويُعد عمق البذر املرتاوح بني  25مم إىل  50مم مناسباً
ُ
حسب نوع الرتبة والرطوبة املتاحة]٨[.
يُضاف إىل ذلك أمهية التباعد بني صفوف القمح للجمع بني وفرة إنتاج احملصول ،وفعالية حركة معدات
الزراعة عرب احلقل ،ويُفضل أن يكون عرض صف القمح يرتاوح ما بني ( )20-18سم تقريباً ،وقد أظهرت
الدراسة اخنفاض اإلنتاج يف الصفوف ذات العرض الذي يزيد عن  25سم ،وابملقابل أظهرت أن القمح
املزروع يف صفوف عرضها  10سم تقريباً أعلى غلة من املزروع يف صفوف عرضها  20سم بنسبة -5%
]٩[.10%
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الري
ِ 4.7

يُزرع القمح يف املناطق اجلافة ،ويُعد من احملاصيل غري املروية ،لكن ريه مرة واحدة أو اثنتني قد يزيد من إنتاجه
ووزنه ،فتكون املرة األوىل بعد  20إىل  25يوماً من زراعة البذور خالل مرحلة ظهور اجلذور ،والثانية خالل
فرتة تشكل السنابل أي بعد ثالثة أشهر ونصف من الزراعة ،ولكن ذلك يف نفس الوقت قد يؤدي إىل املزيد
من األمراض]٦[]١٠[.
 4.8التسميد

يتم تسميد القمح بعدة مواد؛ هي


:

النيرتوجني :يعد من املواد الغذائية املؤثرة يف إنتاج القمح الشتوي بشكل كبري ،وهناك عدة أشكال
من األمسدة النيرتوجينية؛ منها :النيرتوجني البيئي ) (Environmentally Smart Nitrogenالذي يُعترب من

األمسدة البطيئة يف إطالق النيرتوجني ،وحيقق فوائد قليلة يف اإلنتاج مقارنة ابليوري ،لكن فائدته تتمثل
يف قدرته على إعطاء كامل كمية النيرتوجني أثناء زراعة البذور مما جيعله آمناً عليها ،والشكل اآلخر
األكثر انتشاراً من األمسدة النيرتوجينية هو اليوري ،وجيب توخي احلذر عند استخدامها كي ال تضيع
يف اجلو على شكل غاز األمونيا ،كما أن االستخدام املفرط يؤدي لتقليل اإلنتاج ،أما الشكل األخري
لألمسدة النيرتوجينية فهو األمونيا الالمائية ،ويعد سعره اجليد من األمور اليت يتميز هبا عن األنواع
األخرى ،شرط تغطية البذور لضمان عدم ضياع املادة وتطايرها على شكل غاز أمونيا]١١[.


الفسفور :يُعد من املواد املهمة يف منو القمح ،ونقصه يؤدي ملوت احملصول يف الشتاء ،وميكن إضافته
وحقنه يف البذور قبل زراعتها ،وهي الطريقة األكثر فعالية يف زيدة اإلنتاج ،كما ميكن إضافته بشكل

مركز إىل الرتبة املزروعة ابلبذور ،وهناك عدة أشكال للفسفور يف السوق مثل الشكل الصلب ،والشكل
السائل ،وغريها]١٢[.


كمحفز لإلنبات يف البداية ،أو ميكن تطبيقه على سطح الرتبة ،وجيب
البواتسيوم :ميكن استخدامه ُ

جتنب التالمس املباشر بني البذور والبواتسيوم كي ال يتسبب بتلفه ،وهناك أشكال عدة من أمسدة
البواتسيوم؛ منها :كربيتات البواتسيوم ،ونرتات البواتسيوم ،وكربيتات البواتسيوم واملغنيسيوم]١٢[.
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 4.9مكافحة االعشاب الضارة

ُميكن اتباع عدة طرق ملنع ظهور األعشاب الضارة ،ومنها :استخدام بذور خالية من بذور األعشاب ،واحلفاظ
على حدود احلقول خالية من األعشاب ،وفلرتة املاء املستخدم للري عند جلبه من القنوات ،كما ُميكن هتيئة
ظروف حتد من منو األعشاب؛ مثل :زراعة احملاصيل املنافِسة اليت تنافس األعشاب على املاء ،والضوء ،واملكان
ُ
واملواد الغذائية ،وميكن إنتاج هذه احملاصيل عن طريق استخدام بذور ذات نوعية جيدة ،وأمسدة مناسبة،
واختيار الوقت والعمق املالئم لزراعة البذور ،ومن الطرق األخرى اليت متنع ظهور األعشاب هي تناوب احملاصيل
وتبديلها مبحاصيل الذرة وفول الصوي ،والذرة البيضاء ،ودوار الشمس ،كما ُميكن استخدام املكافحة الكيميائية
املتمثلة يف مبيدات األعشاب مع مراعاة استخدام النوع املناسب يف الوقت املناسب ،حىت ال يتأذى حمصول
ُ
القمح]١٣[.
 4.10الحصاد

مير القمح الشتوي والصيفي بعدة مراحل للنمو؛ وهي كاآليت :بداية البزوغ ،مث بداية اإلزهارُ ،مث تكون السنابل
الطرفيةُ ،مث تكون العقدة األوىل ،مث اإلزهار ،مث النضج ،وحيتاج القمح إىل فرتة ترتاوح بني  140إىل 170
يوماً للنضج ]١٤[،ويكون القمح جاهزاً للحصاد عندما تتحول سيقان النبات ورؤوس االسنابل إىل اللون
األصفر بدالً من األخضر ،إضافةً مليالن الرؤوس ابجتاه األرض ،وجيب أن يكون القمح صلباً ومقرمشاً ،وليس
له قوام يشبه العجني ]٣[،وجيب القيام بعملية احلصاد خالل سبعة أيم من نضج احملصول ،وتتم العملية يف
األيم املشمسة؛ ألن تبلل االبذور ابملاء قد جيعلها تتعفن أو تتلوث ابجلراثيم ]٦[،وتتم عملية احلصاد ابستخدام
اآلالت إذا كان احملصول كبرياً ،أو ابستخدام املناجل واملقصات يف حال كان احملصول صغرياً]٣[.
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5

تكلفة انتاج القمح

لزراعة القمح حنتاج عدة تقنيات منها  :جرار زراعي لفالحة األرض ،بذور القمح ،عامل خمتص لعملية بذر
حبوب القمح (اذا مل يكن هناك آلة خاصة للبذار) ،مساد ،عامل لرش السماد ،مبيدات حشرية لتجنب
األمراض اليت ممكن أن تصيب القمح ،عامل لرش املبيدات ،حصادة القمح اليت بدورها تقوم برط القمح حبزم
و وضعها جانبا و حنتاج لعاملني لتجميع هذه احلزم ،الدراسة و اليت بدورها تقوم بفرز التنب و حبات القمح
كل منها على حدا و حنتاج عامل لوضع حزم القمح يف الدراسة و أيضا تقوم الدراسة بوضع القمح يف شوال
و أخريا عاملني جلمع شواالت القمح.
يُزرع القمح على ارتفاع  1900مرت عن سطح البحر لذالك ال حيتاج لنظام ري فالثلوج كافية أن تُسقي
األرض .و نوع القمح املستخدم النتاج اخلبز يُسمى السلموين و هذا النوع ال يعيش اال يف الطقس البارد.
كل دومن ينتج حوايل  150كيلو غرام من القمح ان مل يكن هناك هطول ثلوج/أمطار كافية أما يف أحسن
احلاالت ميكن أن ينتج حوايل  600كيلو غرام و ابلتايل ميكن بيع  600كيلو غرام من القمح ب
 900,000ألف لرية لبنانية ،اذا فرضنا أن سعر الكيلو ب  1500لرية لبنانية.
التكاليف التفصلية هي يف اجلدول التايل:
المعدات
جرار زراع
بذور القمح
سماد
(كيماوي)
مبيدات
حصادة
دراسة
ّ
عمال
المجموع
النهائي
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الكمية/لكل دونم ( 1000ر
مي
مرب ع)
5ساعة لفالحة األرض
1ساعة  50 >--ألف رلية لبنانية
20كيلو غرام من القمح السلمون
1كيلو  1500 >--رلية لبنانية
20كيلو سماد.
25كيلو  50 >--ألف رلية لبنانية
2برميل مبيدات
1برميل  25 >--ألف رلية لبنانية
3ساعات حصاد
1ساعة  40 >--ألف رلية لبنانية
2ساعة ّ
للدراسة
1ساعة  60 >--ألف رلية لبنانية
ّ 8
عمال
1عامل  45 >--ألف رلية لبنانية

(لية
مجمع ر
لبنانية)
250,000
30,000
50,000
50,000
120,000
120,000
360,000
980,000

اخلطوات اليت جيب القيام هبا لزراعة القمح
6

اخلطوات اليت جيب القيام هبا لزراعة القمح
جرار زراعي
لفالحة االرض

عملية بذر حبوب القمح

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

رش المبيدات

حصادة القمح التي بدورها تقوم برط
القمح بحزم و وضعها جانبا

كمية انتاج اخلبز
7

كمية انتاج اخلبز

8

ينتج  600كيلو غرام من الدقيق حوايل  960كيلو غرام خبز أي  200ربطة خبز و النتيجة حصلنا عليها
يف العملية احلسابية التالية:
 1كيلو دقيق  1.6 كيلو خبز
 600كيلو دقيق 960 كيلو خبز
 1.6كيلو خبز 2 رغيف
 960كيلو خبز  1,200 رغيف أي ما يعادل  200ربطة خبز و يف كل ربطة  6أرغفة.

https://wearecurious.net/questions/79829/km-kylo-khbz-ymknny-antagh-maa-kylo-oahd-mn-aldkyk
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