
 الدراسة االقتصادية لزراعة القمح في طاجكستان

 م  26/10/2016السعودية / الموافق 

يوم تقريبا و دولة طاجكستان من أنمى دول العالم بالمياه و أغلب الزراعة الحقلية في  120 ← 100إن زراعة القمح تحتاج الى 

 طاجكستان بالري بالمياه . 

في اراضي طاجكستان و رؤيتنا  ديسمبر بالشتاء و لدى اجراءنا جولة 1أنهار و تبدأ زراعة القمح في  8يوجد في طاجكستان 

 لألراضي الصالحة للزراعة هناك وصلنا لحساب التكاليف لزراعة القمح في طاجكستان كما يلي : 

الكلفة /  سبب التكاليف و البيان الرقم 
 سامان

 $التكلفة  الكلفة باللاير

 188 750 1500 اجار الهكتار تدفع سنويا للحكومة  1

 188 750 1500 ضريبة ناولون تدفع قيمة مياه سنويا للحكومة  2

 125 500 1000 سامان  4 ×كغ للهكتار  250بذور  3

كيس ,  250 ×اكياس للهكتار  6يوريا عدد  4
 كغ 50وزن الكيس 

1500 750 188 

 125 500 1000  250 ×كيس للهكتار  4داب  5

 50 200 400 أجور حراثة تركتور و بذور للحبوب 6

 25 100 200 عمال مراقبة و فتح و إغالق المياه  7

 100 400 800 أسمدة + ذوابات + مبيدات حشرية  8

 25 100 200 أجور حصادة بعد انتهاء الموسم للحصاد  9

 25 100 200 أجور لبانة للتبن بعد الحصاد  10

 19 75 150 نفقات ادارية للمشروع 11

 دوالر 1050 لاير 4225 سامان 8450 ثمانية آالف و أربعمائة و خمسون لاير 

صح بالبذور أن تكون نوع أول ميالدي يونيو تقريبا و نن 6أشهر تقريبا يبدأ حصاد القمح بالصيف في شهر  6الحصاد بعد مضي 

طن قمح للهكتار  10-8مصنفة أنها بذور للحصول على أفضل إنتاجية للهكتار حيث إذا كانت بذور جيدة ممكن أن يعطي الهكتار من 

 طن وسطيا تكون النتائج 7طن قمح هكتار فلو فرضنا الهكتار أعطى  7-6ان يعطي الهكتار من بذور من السوق ممكن الو إذا كانت 

 كما يلي : 

القيمة  شرح االيرادات و البيان العدد
 بالسامان

القيمة 
 باللاير

القيمة 
 بالدوالر

 1750 7000 14000 طن  7 × سامان 2000طن قمح سعر بيع الطن  7كل هكتار يعطي إن شاءهللا  1

 100 400 800 سامان 4 ×بلوكة  200بلوكة تبن للهكتار  200كل هكتار يعطي  2

  14800 
 سامان

7400 
 لاير

1850  $ 

 التكاليف  –المربح للهكتار = االيرادات 

 سامان هكتار  6350=  8450 – 14800المربح للهكتار = 

 هكتار  100فإذا استأجر المزارع او المستثمر 

 ستمائة و ثالث و خمسون ألف سامان || سامان  635000=  6350 × 100مربح المائة هكتار = 

 ئة و سبعة عشر ألف و خمسمائة لاير سعودي || ثالثما 317500و باللاير السعودي 

 $ تسع و سبعون الف و ثالثمائة و خمس و سبعون دوالر  79375و بالدوالر 

 

 أعد الدراسة || د.م.حاتم الصابوني


