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  : المقدمة
تعتبر الموارد األرضية الزراعية من أهم الموارد االقتصادية والتى تلعب الدور األكبر فى             
مواصلة عملية التنمية االقتصادية والحفاظ عليها، حيث تعد الموارد األرضية القابلة لإلسـتزراع             

وينقسم عرض المـوارد    . ت التوسع الزراعى األفقى إلى جانب الموارد المائية       أهم وأكبر محددا  
وعرض اقتصادى، والعرض الطبيعـى ال      ) فيزيقى(األرضية فى أى مقتصد إلى عرض طبيعى        

يمكن زيادته، فى حين أن العرض االقتصادى قابل للتوسع فى ظـل التطـورات التكنولوجيـة                 
د الكثير من المقاييس التى يمكن عـن طريقهـا قيـاس            الحالية ورفع خصوبة التربة، حيث يوج     

خصوبة التربة الزراعية ومنها ما يعرف بتصنيف األراضى الذى يشير إلـى ترتيـب المـوارد               
 مجاميع أو درجات مختلفة وفقاً ألسس معينة إلمكان تفهم الخـصائص األساسـية               الى األرضية

 أنواع من تصنيفات األراضى يخدم كـل        لألراضى واالنتفاع بها بطريقة أكثر كفاءة، وتوجد عدة       
منها غرضاً معيناً لعل من أهمها التصنيف الفيزيقى والتصنيف اإلنتـاجى، بخـالف التـصنيف               

ويعتبر تصنيف الموارد األرضـية الزراعيـة وفقـاً للجـدارة       . الدخلى والتصنيف الفسيوجرافى  
لى درجات أو فئات إنتاجية،     اإلنتاجية أحد األساليب المستخدمة فى تصنيف األراضى الزراعية إ        

وقد تمت فى جمهورية مصر العربية عدة محاوالت لحصر وتصنيف الرقعـة الزراعيـة إلـى                
درجات طبقاً لقدرتها اإلنتاجية ومالئمة كل منها للزروع النباتية المختلفة بهدف االستخدام األمثل             

  . )١(راعىللموارد األرضية المتاحة وصوال إلى معظمة صافى الناتج القومى الز
ونظراً لتزاحم وادى النيل بقاطنيه كان البد من البحث عن بديل فى الصحارى المـصرية               

، تبلـغ نـسبة     ٢ مليون كم  ١،٠٠١حيث يقدر إجمالى الموارد األراضية الفيزيقية المصرية بنحو         
وتـشكل مـساحة    %. ٥والمـوارد االرضـية المائيـة       % ٩٥الموارد األرضية اليابسة حوالى     

من إجمالى األراضى المصرية، حيث تبلغ مساحة الـصحراء الغربيـة   % ٩٦،٧و  الصحارى نح 
 ٦١، وشبه جزيرة سيناء حوالى     ٢ ألف كم  ٢٢٥ والصحراء الشرقية حوالى     ٢ ألف كم  ٦٨١حوالى  
 ٤٥وتعتبر محافظة الوادى الجديد من أهم هذه المناطق حيث تبلغ مساحتها حـوالى             . )٢(٢ألف كم 
ن إجمالى مساحة مصر، وتشمل الوحـات الداخلـة والخارجـة           م% ٤٤، تمثل حوالى    ٢ألف كم 

  .)٣(والفرافرة وشرق العوينات
وتؤكد الدراسات على توفر مساحات كبيرة من األراضى الصالحة للزراعة فى األجـزاء             
المترامية من محافظة الوادى الجديد، إال أن الدراسات االقتصادية التصنيفية لهذه األراضى كانت             

كن معدومة، األمر الذى يجعل من األهمية بمكان دراسة المـوارد األرضـية بهـذه    قليلة إن لم ت 
المنطقة والتعرف عليها ومحاولة تصنيفها اقتصادياً لتحديد جدوى زراعتها واستصالحها ومـدى            

  .مساهمتها فى حل جزء من مشاكل قطاع الزراعة المصرى فى توفير االمن الغذائى للسكان
  :مشكلة الدراسة

                                                   
،دراسة اقتصادية للجدارة اإلنتاجية لألراضى الزراعية ) دكتور(،أمل عبد الغنى عبد المتعال )دكتور(هاله محمد نور الدين ) ١

  .٢٠١٤يونيو ، العدد الثانى، العشرونو المجلد الرابع ،ومطروح ، المجلة المصرية لالقتصاد الزراعى  ى شمال سيناءبمحافظت
  ١٩٩٠، دار النهضة العربية ) الجوانب الطبيعية (، جغرافيا الصحارى المصرية ) دكتور( محمد صبرى محسوب سليم  )٢
  . ٢٠١٥ ، اتخاذ القرار ، كتاب محافظة الوادى الجديدمركز المعلومات ودعممحافظة الوادى الجديد،   )٣
  



Doi: 10.21608/ajas.2019.48250  
 http://ajas.journals.ekb.eg/                                                          ٢٠١٩،  واخرينجالل
    

  365 

 واضحة والتى تعزى إلى عوامل طبيعيـة       مهورية مصر العربية من فجوة غذائية        ج تعانى
 قدرة األراضى الزراعية على اإلنتاج للوفاء بالطلـب         تتمثل فى عدم   و ،واقتصاديةوفنية وبشرية   

المتزايد على االحتياجات الغذائية للسكان االمر الذى يـدعو الـى دراسـة الجـدارة اإلنتاجيـة           
من خالل التصنيف اإلنتاجى لها لتحديد أنسب المنـاطق لإلنتـاج وامكانيـة          لألراضى الزراعية   

   .كمحاولة للبحث عن حلول للمساعدة فى مواجهة طلب الغذاء المتزايد  التوسع الزراعى االفقى،
  : دراسةهدف ال

لألراضـى الزراعيـة فـى      ) االغاللـى (تستهدف هذه الدراسة اجراء التصنيف اإلنتاجى       
 الحقلية الرئيـسية    المحاصيلجديد ، بهدف تحديد أنسب المناطق إلنتاج مختلف         محافظة الوادى ال  

بتلك المحافظة، وذلك كمحاولة للوصول إلى أنسب توليفة محصولية ممكنة تـؤدى الـى زيـادة                
   .المحاصيلالطاقة والجدارة اإلنتاجية لتلك 

  :أهمية الدراسة
ع سياسـة تعميـر األراضـى    تبرز أهمية تصنيف األراضى فى إمكانية مساهمته فى وض       

كما إنه يعتبر دليل ومرشد للدولة فـى عمليـات بيـع            . الصحراوية على أسس اقتصادية سليمة    
فـى  نـه يـساعد     كما أ . الخدمات الحكومية المحلية  وشراء األراضى ، وتنظيم وتخطيط وتوزيع       

لك التعـرف   كذ .تحديد أسس السياسة االقراضية العقارية وتوزيع المساعدات والهبات الحكومية        
على أنواع التربة وتحديد المناطق منخفضة اإلنتاجية أو التى تعانى سوء اإلستغالل ويعتبر ذلـك         

  .أساساً إلتباع سياسة تنمية الموارد وصيانتها
  الطريقة البحثية ومصادر البيانات

البيانات المنشورة وغير المنـشورة بمديريـة الزراعـة         بصفة رئيسيه على    اعتمد البحث   
باإلضافة إلى بعض الدراسات والمراجع ذات الصله بموضوع البحث ، وقد تـم             .ى الجديد   بالواد

  .إستخدام أسلوب التحليل الوصفى والكمى فى شرح المتغيرات االقتصادية
 اإلنتـاجى لألراضـى      إتباع الخطوات التالية للوصول إلى التصنيف      وتحقيقاً لهدف الدراسة تم   

  :الزراعية بمحافظة الوادى الجديد
جمعت البيانات الخاصة باإلنتاجية الفدانية لكل محصول لمراكز محافظة الوادى الجديد            - ١

 لكل محصول من الـزروع فـى        ثم تم حساب متوسط غلة الفدان     ، )٢٠١٥-٢٠١١(فى الفترة   
  .الفترة موضوع الدراسة

تم تجميع البيانات الخاصة بالمساحة المزروعة بكل محصول فى كـل مركـز خـالل               - ٢
ثم إحتسب متوسط المساحة للزروع فى كل مركز من المراكز المختلفة           ) ٢٠١٥-٢٠١١(الفترة  

 .فى الفترة المذكورة
جمعت البيانات الخاصة باإلنتاج الكلى لكل محصول فى مراكز المحافظة خالل الفتـرة       - ٣

 .ثم حسب متوسط اإلنتاج لكل محصول فى كل مركز من مراكز المحافظة) ٢٠١٥-٢٠١١(
لكل محصول مع بيان متوسـط       فظة وفقا لمتوسط اإلنتاجية الفدانية    رتبت مراكز المحا   - ٤

 ).٢٠١٥-٢٠١١(المساحة المزروعة ومتوسط االنتاج الكلى فى كل مركز فى الفترة 

                                                   
  متوسط مرجح  

  . حساب طول الفئة اإلنتاجية               ** 

 أدنى متوسط لغلة [X min]،  عدد المراكز التى تزرع المحصول  [n] أعلى متوسط لغلة الفدان لكل محصول ، [X max]حيث 
  .الفدان 

ى حسن أحمد، التركيب المحصولى الحالى واألوفق فى محافظة أسيوط، رسالة دكتوراه، قسم االقتصاد هيدى عل: المصدر
   .٢٠٠٣الزراعى، كلية الزراعة، جامعة اسيوط ، 
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تحليال ، )٢٠١٥-٢٠١١(لكل محصول فى الفترة      تم تحليل متوسطات اإلنتاجية الفدانية     - ٥
وبذلك أمكن تحديد   ، ات المختلفة عن بعضها   احصائيا لتقدير الفروق اإلنتاجية التى تميز المتوسط      

 إتُخذت أساسا للتصنيف، وبالتالى صنفت المراكـز إلـى منـاطق إنتاجيـة لكـل                **فئة انتاجية 
مع بيـان متوسـط المـساحة المزروعـة         ، تتضمن كل منطقة مجموعة من المراكز     . محصول

 ).٢٠١٥-٢٠١١(ومتوسط إجمالى اإلنتاج فيها وذلك بالنسبة لكل محصول فى الفترة 
، حيث قسمت األراضـى الزراعيـة       ، روعى أن يكون التصنيف إلى أربع مناطق إنتاجية       

التى تنتج كل محصول إلى أربع مناطق إنتاجية أفضلها المنطقة اإلنتاجية األولى وهى التى تضم               
 األراضى الزراعية التى لها أعلى جدارة إنتاجية للمحصول محل البحث وأقلها المنطقة اإلنتاجية            
الرابعة وهى التى تضم األراضى الزراعية التى لها أقل جدارة إنتاجيـة وذلـك خـالل الفتـرة                  

مع العلم بأن المرتبة اإلنتاجية التى تعطى لكل محصول فى كل مركز هـى              ، )٢٠١٥ –٢٠١١(
 وقد أجرى التصنيف اإلنتـاجى للـزروع        .إلنتاجية نفس المحصول فى باقى المراكز      رتبة نسبية 
يسية بمحافظة الوادى الجديد وهى الشعير والقمح والفول البلدى والحلبـة والبرسـيم             الحقلية الرئ 

الفـول الـسودانى والسمـسم      وس والذرة الرفيعة علف و    ؤالحجازى والبصل الفتيل والبصل الر    
 .والكمون

  :نتائج الدراسة
 :التصنيف اإلنتاجى للزروع النباتية : أوال

  لشعيرلالتصنيف اإلنتاجى  -١
الخاصة بالتصنيف اإلنتـاجى للـشعير   ، )١( البيانات المدونة فى الجدول رقم   باستعراضو

   : مختلفةربع مناطقأأمكن تقيسم المناطق اإلنتاجية إلى 

الفدانيـة  اإلنتاجية  تراوح متوسط   حيث  مركز الداخلة    تضم المنطقة اإلنتاجية األولى      - أ
ـ   ١٨،٢٤  أقـل مـن     إلى ١٦،٦٨فى هذه المنطقة من حوالى       غ متوسـط المـساحة      أردب، وبل

من إجمالى   %٥٠،٠٨أى ما يعادل حوالى       ألف فدان،  ٨،٦٥٥المزروعة بهذا المحصول حوالى     
ألـف   ١٥٧،٨٦٩ حـوالى  باجمالى انتاج بلغالمساحة المزروعة بهذا المحصول فى المحافظة، و   

 . من إجمالى الناتج من الشعير فى المحافظة %٥٨،٤٩أردب، أى حوالى 
 الفدانيـة  اإلنتاجية وتراوح متوسط ،إلنتاجية الثانية مركز باريس المنطقة ا  تتضمكما    -  ب

أردب، وبلغ متوسط الرقعة المزروعة      ١٦،٦٨  أقل من   إلى ١٥،١٢فى هذه المنطقة بين حوالى      
 اى مايعـادل حـوالى     ألف فدان،    ١،٦٠٩حوالى  ) ٢٠١٥-٢٠١١(خالل الفترة   بهذا المحصول   

 حـوالى   باجمالى انتاج بلغ  و،  صول فى المحافظة  من إجمالى المساحة المزروعة بالمح    % ٩،٣٢
من إجمـالى المنـتج مـن هـذا المحـصول        % ٩،٤ حوالى   اى مايعادل   ألف أردب،  ٢٥،٤٣٢
 .بالمحافظة
 ثالث مراكز هى الخارجة وبالط والفرافـرة،      فقد ضمت   المنطقة اإلنتاجية الرابعة   أما  -  ت

 أردب، وبلـغ متوسـط      ١٣،٥٦  أقل مـن    إلى ١٢من حوالى    وتراوح متوسط اإلنتاجية الفدانية   
 حـوالى   اى مايعـادل   ألف فـدان،     ٧،٠١٧ حوالى    فى تلك المنطقة   الشعيربالمساحة المزروعة   

  حـوالى  باجمالى انتاج بلـغ   من إجمالى المساحة المزروعة بالمحصول بالمحافظة، و      % ٤٠،٦٠
  .فظةمن إجمالى الناتج من الشعير فى المحا %٣٨،٢٤حوالى  اى مايعادلألف أردب، ٨٦،٦١٨
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 متوسط المساحة المزروعة ومتوسط اإلنتاج باألردب       و المناطق اإلنتاجية لمحصول الشعير      .١جدول  
  ).٢٠١٥ –٢٠١١(لفترة ل خالل متوسط فى كل مركز من مراكز محافظة الوادى الجديد

رتبة 
المنطقة 
 اإلنتاجية

  الفئة اإلنتاجية
 )اردب(

عدد 
 اسماء المراكز المراكز

 متوسط
  المساحة 

 )فدان(
% 

متوسط 
اإلنتاج 

 )أردب(
% 

 ٥٨،٤٩ ١٥٧٨٦٩ ٥٠،٠٨ ٨٦٥٥،١٠ الداخلة ١ ١٨،٢٤ -١٦،٦٨ األولى
 ٩،٤ ٢٥٤٣٢١٥ ٩،٣٢ ١٦٠٩،٦٣ باريس ١ ١٦،٦٨ -١٥،١٢ الثانية
 - - - - - - ١٥،١٢ -١٣،٥٦ الثالثة
 ٣٨،٢٤ ٨٦٦١٨،٦٩ ٤٠،٦٠ ٧٠١٧ الفرافرة–بالط –الخارجة  ٣  ١٣،٥٦ -١٢  الرابعة

وزارة الزراعة إستصالح األراضى، مديرية الزراعة بالوادى الجديد، سجالت قسم  :جمعت وحسبت من: درالمص
  .٢٠١٥بيانات غير منشورة، الوادى الجديد  اإلحصاء،

  

 لقمحى لالتصنيف اإلنتاج -٢
والخاصة بالتصنيف اإلنتـاجى للقمـح   ، )٢(بإستعراض البيانات المدونة فى الجدول رقم     و

  : المناطق اإلنتاجية إلى أربع مناطقتقسيم أمكن

 اإلنتاجيةتراوح متوسط   حيث   المنطقة اإلنتاجية األولى مركزى الداخلة وباريس        تضمت - أ
أردب، وبلغ متوسط المـساحة      ١٥،٩٨  أقل من   إلى ١٥،٢٥الفدانية فى هذه المنطقة من حوالى       

مـن   %٧٠،٤٤ حـوالى  اى مايعـادل  ألف فـدان،  ٩٣،٥٠٧ المزروعة بهذا المحصول حوالى 
 ١٤٩٢،٧٩٠ حـوالى    باجمالى انتاج بلـغ   وإجمالى الرقعة المزروعة بالمحصول فى المحافظة،       

من إجمالى الناتج من القمح فـى محافظـة الـوادى           % ٧٣،٢٤ حوالى   اى مايعادل ألف أردب،   
 .الجديد

 الفدانية  اإلنتاجيةمتوسط   الفرافرة، وتراوح   المنطقة اإلنتاجية الثالثة مركز    ت تضم كما  -  ب
أردب، وبلـغ متوسـط المـساحة        ١٤،٥٢  أقـل مـن     إلى ١٣،٧٩ى هذه المنطقة من حوالى      ف

مـن  % ١٦،٦٨ حـوالى  اى مايعـادل  ألف فـدان،  ٢٢،١٤٤المزروعة بهذا المحصول حوالى  
 ألف  ٣١٣،١٢٢ حوالى   باجمالى انتاج بلغ  وإجمالى الرقعة المزروعة بالمحصول فى المحافظة،       

 .ن إجمالى المنتج من هذا المحصول بالمحافظةم% ١٥،٣٦ حوالى اى مايعادلأردب، 
فى حين تضم المنطقة اإلنتاجية الرابعة مركزى الخارجة وبالط وتـراوح متوسـط               -  ت

أردب، وبلغ متوسـط     ١٣،٧٩  أقل من  إلى ١٣،٠٦فى هذه المنطقة من حوالى       اإلنتاجية الفدانية 
مـن  % ١٢،٨٩الى   حـو  اى مايعادل  ألف فدان،    ١٧،١٠٨الرقعة المزروعة بالمحصول حوالى     

 ألـف   ٢٣٢،١٨٧ حـوالى    باجمالى انتاج بلغ  وإجمالى المساحة المزروعة بالقمح فى المحافظة،       
 .من إجمالى الناتج من القمح بالمحافظة% ١١،٤حوالى   اى مايعادلأردب،

  

متوسط المساحة المزروعة ومتوسط اإلنتاج بـاألردب فـى كـل           ولقمح  ل المناطق اإلنتاجية    .٢جدول  
  .)٢٠١٥ –٢٠١١(لفترة ل كمتوسطراكز محافظة الوادى الجديد مركز من م

رتبة المنطقة 
 اإلنتاجية

الفئة اإلنتاجية 
 )أردب(

عدد 
 المراكز

متوسط المساحة  أسماء المراكز
 )بالفدان(

متوسط اإلنتاج  %
 )أردب(

% 

 ٧٣،٢٤ ١٤٩٢٧٩٠،١٨ ٧٠،٤٤ ٩٣٥٠٧،١٨  باريس- داخلة  ٢ ١٥،٩٨ -١٥،٢٥ األولى
 - - - - - - ١٥،٢٥ -١٤،٥٢ الثانية
 ١٥،٣٦ ٣١٣١٢١،٨ ١٦،٦٨ ٢٢١٤٤،٤٠ الفرافرة ١ ١٤،٥٢ -١٣،٧٩ الثالثة
 ١١،٤ ٢٣٢١٨٦،٧ ١٢،٨٩ ١٧١٠٧،٥٦ بالط-الخارجة  ٢  ١٣،٧٩ -١٣،٠٦ الرابعة
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وزارة الزراعة إستصالح األراضى، مديرية الزراعة بالوادى الجديد، سجالت قسم  :جمعت وحسبت من: المصدر
  .٢٠١٥، الوادى الجديد بيانات غير منشورة ء،اإلحصا

  
  

  لبصل الفتيل لالتصنيف اإلنتاجى  -٣
والخاصة بالتصنيف اإلنتـاجى للبـصل   ، )٣(بإستعراض البيانات المدونة فى الجدول رقم       

  :تقسيم المناطق اإلنتاجية إلى أربع مناطق  الفتيل أمكن

 الفدانيـة فـى   اإلنتاجيةتوسط  المنطقة اإلنتاجية األولى مركز باريس وتراوح م   ضمت  - أ
طن، وبلغ متوسط المساحة المزروعة بهـذا   ١٣،٥٠  أقل من  إلى ١٢،٤١هذه المنطقة من حوالى   

مـن إجمـالى الرقعـة    % ٦،٠٨ حـوالى    اى مايعـادل  ألف فدان،    ٠،٠٩٨٣المحصول حوالى   
 دلاى مايعـا   ألف طن،    ١،٣٢٦ حوالى   باجمالى انتاج بلغ  والمزروعة بالمحصول فى المحافظة،     

 .من إجمالى الناتج من البصل الفتيل فى محافظة الوادى الجديد% ٧،٧٤حوالى 
المنطقة اإلنتاجية الثانية مركزا واحدا فقط هو مركز الداخلة وتراوح متوسط            تضمكما   -  ب
طن، وبلـغ متوسـط      ١٢،٤١  أقل من   إلى ١١،٣٣هذه المنطقة من حوالى      فى  الفدانية اإلنتاجية

من % ١٢،٥١ حوالى   اى مايعادل ألف فدان،    ٠،٢٠٢لمحصول حوالى المساحة المزروعة بهذا ا   
 ألـف   ٢،٣٢٦ حـوالى    باجمالى انتاج بلغ  وإجمالى الرقعة المزروعة بالمحصول فى المحافظة،       

من إجمالى الناتج من البصل الفتيل فـى محافظـة الـوادى          % ١٣،٦٠ حوالى   اى مايعادل طن،  
 .الجديد

 الفدانيـة  اإلنتاجيةمتوسط  الخارجة، وتراوح ركزم فقد ضمت    المنطقة اإلنتاجية الثالثة   -  ت
طن، وبلغ متوسط المساحة المزروعـة   ١١،٣٣  أقل من إلى ١٠،٢٤فى هذه المنطقة من حوالى      

من إجمـالى الرقعـة     % ٥٠،٦٣ حوالى   اى مايعادل  ألف فدان،    ٠،٨١٩بهذا المحصول حوالى    
 اى مايعـادل   ألف طن،    ٨،٤٥٦ حوالى   باجمالى انتاج بلغ  والمزروعة بالمحصول فى المحافظة،     

 .من إجمالى المنتج من هذا المحصول بالمحافظة% ٤٩،٤٣حوالى 
فى حين تضم المنطقة اإلنتاجية الرابعة مركزى بالط والفرافـرة وتـراوح متوسـط               -  ث
 وبلـغ متوسـط     ،طـن  ١٠،٢٤  أقل من   إلى ٩،١٥ الفدانية فى هذه المنطقة من حوالى        اإلنتاجية

مـن  % ٣٠،٧٧ حـوالى    اى مايعـادل   ألف فدان،    ٠،٤٩٧ حوالى   الرقعة المزروعة بالمحصول  
 ألف  ٥،٠٠١ حوالى   باجمالى انتاج بلغ  وإجمالى المساحة المزروعة بالبصل الفتيل فى المحافظة،        

 .من إجمالى الناتج من البصل الفتيل بالمحافظة %٢٩،٢٤ حوالى اى مايعادلطن، 
  لحلبة لالتصنيف اإلنتاجى  -٤

والخاصة بالتصنيف اإلنتـاجى للقمـح      ،  )٤(مدونة فى الجدول رقم     بإستعراض البيانات ال  
  :تقسيم المناطق اإلنتاجية إلى أربع مناطق  أمكن

 فـى   الفدانيـة اإلنتاجيةوتراوح متوسط  الخارجة مركز تضم المنطقة اإلنتاجية األولى   - أ
بهـذا   أردب، وبلغ متوسط المساحة المزروعة       ٤،٣٠  أقل من   إلى ٤،٠٣هذه المنطقة من حوالى     

من إجمـالى الرقعـة المزروعـة       % ١،٧٦  حوالى اى مايعادل  فدان،   ٧،٣٧ المحصول حوالى 
  حـوالى  اى مايعـادل   أردب،   ٣١،٦٩ حـوالى    باجمالى انتاج بلـغ   وبالمحصول فى المحافظة،    

 . من إجمالى الناتج من الحلبة فى محافظة الوادى الجديد% ١،٩١
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 متوسط المساحة المزروعة ومتوسط اإلنتاج بالطن فى ولبصل الفتيل ل المناطق اإلنتاجية .٣جدول 
  .)٢٠١٥ –٢٠١١(لفترة ل كمتوسطكل مركز من مراكز محافظة الوادى الجديد 

رتبة المنطقة 
 اإلنتاجية

  الفئة اإلنتاجية
 )طن(

عدد 
 اسماء المراكز المراكز

متوسط 
  المساحة

 )فدان(
متوسط اإلنتاج  %

 % )طن(

 ٧،٧٤ ١٣٢٤،٥٤ ٦،٠٨ ٩٨،٣٢ باريس ١ ١٣،٥٠ -١٢،٤١ األولى
 ١٣،٦٠ ٢٣٢٥،٩٢ ١٢،٥١ ٢٠٢،٢٣ الداخلة ١ ١٢،٤١ -١١،٣٣ الثانية
 ٤٩،٤٣ ٨٤٥٥،٠٦ ٥٠،٦٣ ٨١٨،٦٢ الخارجة ١ ١١،٣٣ -١٠،٢٤ الثالثة
 ٢٩،٢٤ ٥٠٠١،٢٤ ٣٠،٧٧ ٤٩٧،٥٤ الفرافرة-بالط  ٢ ١٠،٢٤ -٩،١٥ الرابعة

 األراضى، مديرية الزراعة بالوادى الجديد، سجالت قسم وزارة الزراعة إستصالح :جمعت وحسبت من : المصدر
  .٢٠١٥بيانات غير منشورة، الوادى الجديد  اإلحصاء،

  
مركزى الفرافرة والداخلة، وتراوح متوسط     تضمنت   المنطقة اإلنتاجية الثانية     كما أن   -  ب
 أردب، وبلـغ متوسـط     ٤،٠٣  أقل مـن   إلى ٣،٧٥ الفدانية فى هذه المنطقة من حوالى      اإلنتاجية

مـن  % ٩٣،٤٦ حـوالى  اى مايعادل فدان، ٣٩٠،٦٩المساحة المزروعة بهذا المحصول حوالى  
 ١٥٥٩،٣٣ حـوالى    باجمالى انتـاج بلـغ    وإجمالى الرقعة المزروعة بالمحصول فى المحافظة،       

 . من إجمالى الناتج من الحلبة فى محافظة الوادى الجديد% ٩٤،٠٩ حوالى اى مايعادلأردب، 
 الفدانيـة  اإلنتاجيةباريس، وتراوح متوسط  اإلنتاجية الثالثة مركزبينما تضم المنطقة      -  ت

 أردب، وبلغ متوسط المساحة المزروعـة       ٣،٧٥  أقل من   إلى ٣،٤٧ فى هذه المنطقة من حوالى    
من إجمالى الرقعة المزروعـة     % ١،٣٩ حوالى   اى مايعادل  فدان،   ٥،٨٠بهذا المحصول حوالى    

 حـوالى   اى مايعـادل   أردب،   ٢٠،٨٠ حـوالى     بلـغ  باجمالى انتاج  و بالمحصول فى المحافظة،  
 .ول بالمحافظةمن إجمالى المنتج من هذا المحص% ١،٢٧

 اإلنتاجيـة فى حين تضم المنطقة اإلنتاجية الرابعة مركز بالط وتـراوح متوسـط               -  ث
 أردب، وبلـغ متوسـط الرقعـة        ٣،٤٧  أقل مـن    إلى ٣،٢٠الفدانية فى هذه المنطقة من حوالى     

من إجمالى المـساحة    % ٣،٣٩ حوالى   اى مايعادل فدان،   ١٤،١٦الى  المزروعة بالمحصول حو  
 حـوالى   اى مايعادل  أردب،   ٤٥،٣١  حوالى باجمالى انتاج بلغ  وفى المحافظة،    المزروعة بالحلبة 

 .من إجمالى الناتج من الحلبة بالمحافظة %٢،٧٣
  

اج باألردب فـى كـل       متوسط المساحة المزروعة ومتوسط اإلنت     ولحلبة  ل المناطق اإلنتاجية    .٤جدول  
   .)٢٠١٥ –٢٠١١(لفترة ل كمتوسطمركز من مراكز محافظة الوادى الجديد 

رتبة   
المنطقة 
 اإلنتاجية

  الفئة اإلنتاجية
 )اردب(

عدد 
متوسط المساحة  اسماء المراكز المراكز

متوسط اإلنتاج  % )الفدان(
 % )أردب(

 -٤،٠٣ األولى
 ١،٩١ ٣١،٦٩ ١،٧٦ ٧،٣٧ الخارجة ١ ٤،٣٠

 -٣،٧٥ انيةالث
 -الفرافرة  ٢ ٤،٠٣

  ٩٤،٠٩ ١٥٥٩،٣٣ ٩٣،٤٦ ٣٩٠،٦٩ الداخلة

 -٣،٤٧ الثالثة
 ١،٢٧ ٢٠،٨ ١،٣٩ ٥،٨٠  باريس ١ ٣،٧٥

 ٢،٧٣ ٤٥،٣١ ٣،٣ ١٤،١٦ بالط ١  ٣،٤٧-٣،٢٠ الرابعة
م وزارة الزراعة إستصالح األراضى، مديرية الزراعة بالوادى الجديـد، سـجالت قـس             :جمعت وحسبت من    : المصدر

  .٢٠١٥بيانات غير منشورة، الوادى الجديد  اإلحصاء،
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 لفول البلدىلالتصنيف اإلنتاجى  -٥
والخاصة بالتصنيف اإلنتاجى للفـول البلـدى       ،  )٥(بإستعراض البيانات المدونة فى الجدول رقم       

  :تقسيم المناطق اإلنتاجية إلى أربع مناطق أمكن

 الفدانية فـى هـذه      اإلنتاجيةرجة وتراوح متوسط    المنطقة اإلنتاجية األولى تضم مركز الخا       - أ
 أردب، وبلغ متوسط المـساحة المزروعـة بهـذا        ٩،٥٨  أقل من   إلى ٨،٩٣المنطقة من حوالى    
من إجمالى الرقعة المزروعـة  % ١٥،٧٠ حوالى اى مايعادل فدان،   ٣٦٧،٢٠المحصول حوالى   

 حـوالى   اى مايعـادل    أردب، ٣٥١٨،٦ حـوالى    باجمالى انتاج بلغ  وبالمحصول فى المحافظة،    
 .من إجمالى الناتج من الفول البلدى فى محافظة الوادى الجديد% ١٨،١٠

 اإلنتاجيـة تضم المنطقة اإلنتاجية الثانية مركزى الداخلة وباريس، وتـراوح متوسـط            كما    -  ب
 أردب، وبلـغ متوسـط المـساحة        ٨،٩٣ أقل من     إلى ٨،٢٩الفدانية فى هذه المنطقة من حوالى     

مـن إجمـالى    % ٤٩ حـوالى    اى مايعادل  فدان،   ١١٤٦،٧٨محصول حوالى   المزروعة بهذا ال  
اى  أردب، ١٠١٣٥٢٦ حـوالى  باجمالى انتاج بلغوالرقعة المزروعة بالمحصول فى المحافظة،      

 . من إجمالى المنتج من هذا المحصول بالمحافظة% ٥٢،١٠ حوالى مايعادل
 اإلنتاجيـة رة، وتراوح متوسـط     بينما تضم المنطقة اإلنتاجية الرابعة مركزى بالط والفراف         -  ت

 أردب، ويبلغ متوسط الرقعة المزروعة      ٧،٦٣  أقل من  إلى ٧ الفدانية فى هذه المنطقة من حوالى     
مـن إجمـالى المـساحة      % ٣٥،٣٠ حـوالى    اى مايعـادل   فدان،   ٨٢٤،٥٨بالمحصول حوالى   

 اى مايعادل أردب،   ٥٧٩٠،٤ حوالى   باجمالى انتاج بلغ  والمزروعة بالفول البلدى فى المحافظة،      
 .ناتج من الفول البلدى بالمحافظةمن إجمالى ال %٢٩،٨٠حوالى 

  
 متوسط المساحة المنزرعة ومتوسط اإلنتاج باألردب فـى        ولفول البلدى   ل المناطق اإلنتاجية    .٥جدول  

  ).٢٠١٥ –٢٠١١(لفترة ل كمتوسطكل مركز من مراكز محافظة الوادى الجديد 
رتبة المنطقة 

 اإلنتاجية
  نتاجيةالفئة اإل

 )اردب(
عدد 
متوسط المساحة  اسماء المراكز المراكز

متوسط اإلنتاج  % )فدان(
 % )أردب(

 ١٨،١٠ ٣٥١٨،٦٠ ١٥،٧٠ ٣٦٧،٢٠ الخارجة ١ ٩،٥٨ -٨،٩٣ األولى
 ٥٢،١٠ ١٠١٣٥،٢٦ ٤٩،٠٠ ١١٤٦،٧٨ الداخلة وباريس ٢ ٨،٩٣ -٨،٢٩ الثانية
 - - - - - - ٨،٢٩ -٧،٦٣ الثالثة
 ٢٩،٨٠ ٥٧٩٠،٤٠ ٣٥،٣٠ ٨٢٤،٥٨ بالط والفرافرة ٢ ٧،٦٣ - ٦ الرابعة

  

وزارة الزراعة إستصالح األراضى، مديرية الزراعة بـالوادى الجديـد، سـجالت قـسم              :جمعت وحسبت من  : المصدر
  .٢٠١٥بيانات غير منشورة، الوادى الجديد  اإلحصاء،

  
  لبصل الروؤسلالتصنيف اإلنتاجى  -٦

  .، يتضح ما يلى )٦(ل رقم بمطالعة البيانات المدونة فى الجدو
هى  لبصل الروؤس بمحافظة الوادى الجديد تضم ثالث مراكزلالمنطقة اإلنتاجية األولى أن   -  أ

 ٣٣٢  أقل من إلى٢٦٧ الفدانية من حوالىاإلنتاجيةباريس وبالط والداخلة، وتراوح متوسط 
 اى مايعادل،  فدان٢١٢،٧، ويبلغ متوسط المساحة المزروعة بهذا المحصول حوالى جرام كليو

 باجمالى انتاج بلغومن إجمالى الرقعة المزروعة بالمحصول فى المحافظة، % ٣٤،٦٨حوالى 
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الروؤس فى من إجمالى الناتج من البصل % ٤١ حوالى اى مايعادل كيلو، ٦٥٢٨٨،٦حوالى 
 .محافظة الوادى الجديد

 الفدانية فى هذه نتاجيةاإلوتتضمن المنطقة اإلنتاجية الثالثة مركز الفرافرة، وتراوح متوسط   - ب
 كيلو، وبلغ متوسط المساحة المزروعة بهذا ٢٦٨  أقل من إلى٢٣٦المنطقة من حوالى 

من إجمالى الرقعة المزروعة % ٥٤،٢ حوالى اى مايعادلفدان،  ٣٣٢المحصول حوالى 
 حوالى اى مايعادل، و كيل٨٣٠٠٠ حوالى باجمالى انتاج بلغوبالمحصول فى المحافظة، 

 . إجمالى المنتج من هذا المحصول بالمحافظةمن% ٥٢،٢٠
 الفدانية اإلنتاجيةالخارجة، وتراوح متوسط  بينما تتضمن المنطقة اإلنتاجية الرابعة مركز  - ت

، ويبلغ متوسط الرقعة المزروعة جرام كيل٢٣٦  أقل من إلى٢٠٤فى هذه المنطقة من حوالى 
لى المساحة المزروعة بالبصل إجما من %١١،٠٤  فدان، مثلت حوالى٦٧،٦بالمحصول حوالى 

% ٦،٧ حوالى اى مايعادلكيلو،  ١٠٥٩٠،٤ حوالى باجمالى انتاج بلغوالروؤس فى المحافظة، 
 .من إجمالى الناتج من البصل الروؤس بالمحافظة

  

 متوسط المساحة المنزرعة ومتوسط اإلنتاج بالكيلو فى ولبصل الرؤوس ل المناطق اإلنتاجية .٦جدول 
  .)٢٠١٥ – ٢٠١١( الفترة كمتوسطاكز محافظة الوادى الجديد كل مركز من مر

  

رتبة 
المنطقة 
 اإلنتاجية

الفئة 
  اإلنتاجية

 )كجم(
عدد 
 اسماء المراكز المراكز

متوسط 
  المساحة 

 )فدان (
% 

متوسط 
اإلنتاج 

 )كيلو(
% 

 ٤١ ٦٥٢٨٨،٥٨ ٣٤،٦٨ ٢١٢،٧٠  الداخلة–بالط –باريس  ٣ ٣٣٢ -٣٠٠ األولى
 - - - - - -  ٣٠٠-٢٦٨ الثانية
 ٥٢،٢٠ ٨٣٠٠٠ ٥٤،٢٠ ٣٣٢ الفرافرة ١ ٢٦٨ -٢٣٦ الثالثة
 ٦،٧٠ ١٠٥٩٠،٤٠ ١١،٠٤ ٦٧،٦٠ الخارجة ١ ٢٣٦ -٢٠٤ الرابعة

  

وزارة الزراعة إستصالح األراضى، مديرية الزراعة بالوادى الجديد، سجالت قسم :جمعت وحسبت من : المصدر
  .٢٠١٥ديد بيانات غير منشورة، الوادى الج اإلحصاء،

  

  نىالفول السودلالتصنيف اإلنتاجى  - ٧
والخاصة بالتصنيف اإلنتاجى للفول السودانى ، )٧(باستعراض البيانات المدونة فى الجدول رقم 

  :تقسيم المناطق اإلنتاجية إلى أربع مناطق  أمكن

تضم المنطقة اإلنتاجية األولى ثالث مراكز هى بالط والخارجة والفرافرة، وتراوح متوسط   - أ
 أردب، وبلغ متوسط الرقعة المزروعة فيها ١٣  أقل منإلى١١،٧٧ الفدانية من حوالىاإلنتاجية
من إجمالى الرقعة المزروعة بالمحصول فى  %٥٨،٧٦مثلت حوالى   فدان،٢٧٨،٩٨حوالى 

من % ٦٨،٣ حوالى اى مايعادل أردب، ٣٤١٠،٧٥ حوالى باجمالى انتاج بلغوالمحافظة، 
 .ول بالمحافظةإجمالى الناتج من المحص

 اإلنتاجيةوتتضمن المنطقة اإلنتاجية الرابعة مركزى الداخلة وباريس، وتراوح متوسط   - ب
 أردب، وبلغ متوسط الرقعة ٩،٣١  أقل من إلى٨،٠٨الفدانية فى هذه المنطقة من حوالى 

من إجمالى المساحة % ٤٠،٩ حوالى اى مايعادل فدان، ١٩٢،٩٠المزروعة بالمحصول حوالى 
اى أردب،  ١٥٨٣،٨ حوالى باجمالى انتاج بلغو بالفول السودانى فى المحافظة، المزروعة

  .من إجمالى الناتج من الفول السودانى  بالمحافظة %٣١،٧ حوالى مايعادل
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 متوسط المساحة المزروعة ومتوسط اإلنتاج بـاألردب        ولفول السودانى   ل المناطق اإلنتاجية    .٧جدول  
  ).٢٠١٥ – ٢٠١١(لفترة ل  كمتوسطلوادى الجديدفى كل مركز من مراكز محافظة ا

رتبة 
المنطقة 
 اإلنتاجية

  الفئة اإلنتاجية
 )اردب(

عدد 
 اسماء المراكز المراكز

متوسط 
المساحة 

 )فدان (
% 

متوسط 
اإلنتاج 

 )أردب(
% 

 ٦٨،٣٠ ٣٤١٠،٧٥ ٥٨،٧٦ ٢٧٨،٩٨  الفرافرة– الخارجة –بالط  ٣  ١٣ -١١،٧٧ األولى
 - - - - - - ١١،٧٧ -١٠،٥٤ الثانية
 - - - -  - - ١٠،٥٤ -٩،٣١ الثالثة
 ٣١،٧٠ ١٥٨٣،٨٠ ٤٠،٩٠ ١٩٢،٩٠  باريس- الداخلة  ٢  ٩،٣١ -٨،٠٨ الرابعة

  

وزارة الزراعة إستصالح األراضى، مديرية الزراعة بـالوادى الجديـد، سـجالت قـسم       :جمعت وحسبت من    : المصدر
  .٢٠١٥بيانات غير منشورة، الوادى الجديد  اإلحصاء،

  

  لسمسملالتصنيف اإلنتاجى  - ٨
  :، يتضح ما يلى)٨(بمطالعة البيانات فى الجدول رقم 

 الفدانية فى هذه اإلنتاجيةالمنطقة اإلنتاجية األولى تضم مركز الفرافرة، وتراوح متوسط  - أ
 أردب، وبلغ متوسط المساحة المزروعة بهذا ٣  أقل من إلى٢،٦٨المنطقة من حوالى 

من إجمالى الرقعة المزروعة % ٩١،٩٩ حوالى اى مايعادل،  فدان٢٧٠،٤المحصول حوالى 
 حوالى اى مايعادل أردب، ٨١١،٢  حوالىباجمالى انتاج بلغ و،بالمحصول فى المحافظة

 . من إجمالى الناتج من السمسم فى محافظة الوادى الجديد% ٩٣،٢
 الفدانية جيةاإلنتاوتراوح متوسط  تضم المنطقة اإلنتاجية الثانية مركزى الخارجة وبالط  - ب

 أردب، ويبلغ متوسط الرقعة المزروعة ٢،٦٨  أقل منإلى٢،٣٦فى هذه المنطقة من حوالى 
من إجمالى المساحة المزروعة % ٤،١٠ حوالى اى مايعادلفدان،  ١٢،٠٧بالمحصول حوالى 

% ٤،١٠ حوالى اى مايعادل أردب، ٣٥،٨ حوالى باجمالى انتاج بلغوبالسمسم فى المحافظة، 
 .ى الناتج من السمسم بالمحافظةمن إجمال

 الفدانية اإلنتاجيةمتوسط  باريس، وتراوح بينما تتضمن المنطقة اإلنتاجية الثالثة مركز  - ت
 أردب، وبلغ متوسط المساحة المزروعة ٢،٣٦  أقل من إلى٢،٠٤ فى هذه المنطقة من حوالى

رقعة المزروعة من إجمالى ال% ٣،٠٩ حوالى اى مايعادل فدان، ٩،٠٧بهذا المحصول حوالى 
% ٢،١٠ حوالى اى مايعادل أردب، ١٨،٣ حوالى باجمالى انتاج بلغوبالمحصول فى المحافظة، 

 .من إجمالى المنتج من هذا المحصول بالمحافظة 
الداخلة وتراوح متوسط اإلنتاجية  فى حين تتضمن المنطقة اإلنتاجية الرابعة مركز  - ث

 أردب، ويبلغ متوسط الرقعة ٢،٠٤ أقل من  إلى١،٧٣فى هذه المنطقة من حوالى  الفدانية
من إجمالى المساحة % ٠،٨٢ حوالى اى مايعادلفدان، ٢،٤٠المزروعة بالمحصول حوالى 

 حوالى اى مايعادل أردب، ٥،١٧ حوالى باجمالى انتاج بلغ والمزروعة بالسمسم فى المحافظة،
 .من إجمالى الناتج من السمسم بالمحافظة  %٠،٥٩
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 متوسط المساحة المزروعة ومتوسط اإلنتاج باألردب فى كـل          ولسمسم  لاطق اإلنتاجية    المن .٨جدول  
   .)٢٠١٥ – ٢٠١١(لفترة كمتوسط لمركز من مراكز محافظة الوادى الجديد 

  

رتبة المنطقة 
 اإلنتاجية

 الفئة اإلنتاجية
 )اردب(

عدد 
 اسماء المراكز المراكز

متوسط 
  المساحة 

 )فدان(
متوسط اإلنتاج  %

 % )أردب(

 ٩٣،٢٠ ٨١١،٢٠ ٩١،٩٩ ٢٧٠،٤٠ الفرافرة ١ ٣ -٢،٦٨ األولى
 ٤،١٠ ٣٥،٨٠ ٤،١٠ ١٢،٠٧  بالط-الخارجة  ٢ ٢،٦٨ -٢،٣٦ الثانية
 ٢،١٠ ١٨،٣٠ ٣،٠٩ ٩،٠٧ باريس ١ ٢،٣٦ -٢،٠٤ الثالثة
 ٠،٥٩ ٥،١٧ ٠،٨٢ ٢،٤٠ الداخلة ١  ٢،٠٤ -١،٧٣ الرابعة
ستصالح األراضى، مديرية الزراعة بـالوادى الجديـد، سـجالت قـسم     وزارة الزراعة إ  :جمعت وحسبت من    : المصدر

  .٢٠١٥بيانات غير منشورة، الوادى الجديد  اإلحصاء،
  

  لبرسيم الحجازىلالتصنيف اإلنتاجي  - ٩
  :، يتضح ما يلى)٩(بمطالعة البيانات فى الجدول رقم 

مركزى تضم  الحجازى فى محافظة الوادى الجديد لبرسيمل المنطقة اإلنتاجية األولى أن  - أ
  إلى٣٥،١٧ الفدانية فى هذه المنطقة من حوالى اإلنتاجيةالخارجة والداخلة، وتراوح متوسط 

ألف  ١٦،١٢٠ طن، وبلغ متوسط المساحة المزروعة بهذا المحصول حوالى٣٨،٩ أقل من
 ،من إجمالى الرقعة المزروعة بالمحصول فى المحافظة% ٤٨،٦ حوالى اى مايعادلفدان، 

من إجمالى الناتج % ٥٣،٣ حوالى اى مايعادل ألف طن، ٥٩٢،٧٢٣ حوالى اج بلغباجمالى انتو
 .لحجازى فى محافظة الوادى الجديدمن البرسيم ا

 اإلنتاجيةوتتضمن المنطقة اإلنتاجية الثانية مركزى باريس والفرافرة، وتراوح متوسط    - ب
غ متوسط المساحة  طن، وبل٣٥،١٧  أقل من إلى٣١،٤٥الفدانية فى هذه المنطقة من حوالى 

من إجمالى % ٤١،٢ حوالى اى مايعادلألف فدان،  ١٣،٦٥٧المزروعة بهذا المحصول حوالى 
اى ألف طن، ٤٣٨،٤١١ حوالى باجمالى انتاج بلغوالرقعة المزروعة بالمحصول فى المحافظة، 

 .من إجمالى الناتج من البرسيم الحجازى فى محافظة الوادى الجديد% ٣٩،٤ حوالى مايعادل
 الفدانية فى اإلنتاجيةمتوسط  بينما تتضمن المنطقة اإلنتاجية الرابعة مركزبالط، وتراوح   - ت

 طن، وبلغ متوسط المساحة المزروعة بهذا المحصول ٢٧،٧ إلى ٢٤هذه المنطقة من حوالى 
من إجمالى الرقعة المزروعة % ١٠،٢ حوالى اى مايعادلألف فدان،  ٣،٣٧٧حوالى 

 حوالى اى مايعادل ألف طن، ٨١،٠٤٩ حوالى باجمالى انتاج بلغوبالمحصول فى المحافظة، 
 .من إجمالى المنتج من هذا المحصول بالمحافظة % ٧،٣٠

  

 متوسط المساحة المزروعة ومتوسط اإلنتاج بالطن والبرسيم الحجازى ب المناطق اإلنتاجية .٩جدول 
  ).٢٠١٥ – ٢٠١١(لفترة ل  كمتوسطفى كل مركز من مراكز محافظة الوادى الجديد

رتبة 
المنطقة 
 اإلنتاجية

  الفئة اإلنتاجية
 )طن(

عدد 
 اسماء المراكز المراكز

متوسط 
  المساحة 

 )فدان(
متوسط اإلنتاج  %

 % )طن(

 -الخارجة  ٢ ٣٨،٩٠-٣٥،١٧ األولى
 ٥٣،٣٠ ٥٩٢٧٢٣،٣٠ ٤٨،٦٠ ١٦١١٩،٩٦ الداخلة

 - باريس  ٢ ٣٥،١٧ -٣١،٤٥ الثانية
 ٣٩،٤٠ ٤٣٨٤١١ ٤١،٢٠ ١٣٦٥٦،٦٠ الفرافرة

 - - - - - - ٣١،٤٥ -٢٧،٧ الثالثة
 ٧،٣٠ ٨١٠٤٩،٤٤ ١٠،٢٠ ٣٣٧٧،١٠ بالط ١ ٢٧،٧ -٢٤ الرابعة
وزارة الزراعة إستصالح األراضى، مديرية الزراعة بـالوادى الجديـد، سـجالت قـسم       :جمعت وحسبت من    : المصدر

  .٢٠١٥بيانات غير منشورة، الوادى الجديد  اإلحصاء،
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  لذرة الرفيعة علفلاجى التصنيف اإلنت -١٠
  :، يتضح ما يلى)١٠(بمطالعة البيانات فى الجدول رقم 

 لذرة الرفيعة علف فى محافظـة الـوادى الجديـد مركـز           لتضم المنطقة اإلنتاجية األولى       - أ
  أقـل مـن    إلـى ١٦،٤ الفدانية فى هذه المنطقة من حـوالى         اإلنتاجيةالفرافرة، وتراوح متوسط    

 اى مايعادل  فدان،   ٦٧٨،٨٥ المزروعة بهذا المحصول حوالى   طن، وبلغ متوسط المساحة     ١٨،٤
 باجمالى انتاج بلـغ   و، من إجمالى الرقعة المزروعة بالمحصول فى المحافظة      % ١١،٣٨حوالى  
من إجمالى الناتج من الـذرة الرفيعـة   % ١١،٠٧ حوالى اى مايعادلألف طن،   ١٢،١٨٢حوالى  

 .علف فى محافظة الوادى الجديد
 اإلنتاجيةنتاجية الثالثة مركزى الداخلة والخارجة، وتراوح متوسط تتضمن المنطقة اإل   - ب

 طن، وبلغ متوسط المساحة ١٤،٤ أقل من إلى١٢،٤الفدانية فى هذه المنطقة من حوالى
من إجمالى  %٥٢،٢٣ حوالى اى مايعادل فدان، ٢١٧١،٢المزروعة بهذا المحصول حوالى 

اى  ألف طن، ٢٢،٨٢٥ حوالى الى انتاج بلغباجموالرقعة المزروعة بالمحصول فى المحافظة، 
 . من إجمالى الناتج من الذرة الرفيعة علف فى محافظة الوادى الجديد% ٦٨،٢ حوالى مايعادل

 اإلنتاجيةمتوسط  بينما تتضمن المنطقة اإلنتاجية الرابعة مركزى بالط وباريس، وتراوح  - ت
طن، وبلغ متوسط المساحة  ١٢،٤  أقل منإلى ١٠،٤الفدانية فى هذه المنطقة من حوالى 

من إجمالى  %٣٦،٣٩ حوالى اى مايعادلفدان،  ٢٥٩٢،٣ المزروعة بهذا المحصول حوالى
اى  ألف طن، ٣٧،٨٧٤ حوالى باجمالى انتاج بلغوالرقعة المزروعة بالمحصول فى المحافظة، 

 .من إجمالى المنتج من هذا المحصول بالمحافظة% ٢٠،٧٣ حوالى مايعادل
 

  

 متوسط المساحة المزروعة ومتوسط اإلنتاج ولذرة الرفيعة علف لمناطق اإلنتاجية  ال.١٠جدول 
  ).٢٠١٥ –٢٠١١( الفترة كمتوسطباألردب فى كل مركز من مراكز محافظة الوادى الجديد 

رتبة 
المنطقة 
 اإلنتاجية

  الفئة اإلنتاجية
 )طن(

عدد 
 اسماء المراكز المراكز

متوسط 
  المساحة

 )فدان  (
% 

متوسط 
تاج اإلن
 )طن(

% 

 ١١،٠٧ ١٢١٨١،٨٠ ١١،٣٨ ٦٧٨،٨٥ الفرافرة ١ ١٨،٤٠ -١٦،٤٠ األولى
 - - - - - - ١٦،٤٠ -١٤،٤٠ الثانية
 ٦٨،٢٠ ٢٢٨٢٥،٠١ ٥٢،٢٣ ٢١٧١،٢٠  الخارجة- الداخلة  ٢ ١٤،٤٠ -١٢،٤٠ الثالثة
 ٢٠،٧٣ ٣٧٨٧٣،٩٢ ٣٦،٣٩ ٢٥٩٢،٢٥  باريس–بالط  ٢ ١٢،٤٠ -١٠،٤٠ الرابعة
وزارة الزراعة إستصالح األراضى، مديرية الزراعة بـالوادى الجديـد، سـجالت قـسم         : وحسبت من  جمعت: المصدر

  .٢٠١٥غير منشورة، الوادى الجديد بيانات  اإلحصاء،
  

  لكمون لالتصنيف اإلنتاجى -١١
  :، يتضح ما يلى)١١(بمطالعة البيانات فى الجدول رقم 

باريس، وتراوح  ادى الجديد مركزلكمون فى محافظة الولتضم المنطقة اإلنتاجية األولى   -  أ
، وبلغ جرامكيلو ٦٠٠  أقل من إلى٥٢٥ الفدانية فى هذه المنطقة من حوالى اإلنتاجيةمتوسط 

% ٢٢،٠٨ حوالى اى مايعادل فدان، ٩،٣٣ متوسط المساحة المزروعة بهذا المحصول حوالى
كيلو،  ٦٠٠ حوالى باجمالى انتاج بلغو ،من إجمالى الرقعة المزروعة بالمحصول فى المحافظة

 .من إجمالى الناتج من الكمون فى محافظة الوادى الجديد% ٣٠،٤٣ حوالى اى مايعادل
 اإلنتاجيـة  وتتضمن المنطقة اإلنتاجية الثالثة مركزى الداخلة والفرافرة، وتراوح متوسـط             - ب

، وبلغ متوسـط المـساحة      جرام كيلو ٤٥٠ أقل من   إلى ٣٧٥الفدانية فى هذه المنطقة من حوالى       
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من إجمـالى الرقعـة    % ٦٦ حوالى اى مايعادلفدان،  ٢٧،٩لمزروعة بهذا المحصول حوالى     ا
 اى مايعـادل   كيلو،   ١١٢٤٢،٥ حوالى   باجمالى انتاج بلغ  والمزروعة بالمحصول فى المحافظة،     

 .  من إجمالى الناتج من الكمون فى محافظة الوادى الجديد %٦١،١حوالى 
 اإلنتاجيـة متوسط   رابعة مركزى الخارجة وبالط، وتراوح    بينما تتضمن المنطقة اإلنتاجية ال      - ت

 كيلـو، وبلـغ متوسـط المـساحة         ٣٧٥  أقل من   إلى ٣٠٠الفدانية فى هذه المنطقة من حوالى       
من إجمالى الرقعة   % ١١،٩٢ حوالى   اى مايعادل  فدان،   ٥،٠٢المزروعة بهذا المحصول حوالى     

 حوالى  اى مايعادل كيلو،  ١٥٥٩ حوالى   باجمالى انتاج بلغ  والمزروعة بالمحصول فى المحافظة،     
 . من إجمالى المنتج من هذا المحصول بالمحافظة% ٨،٤٧

 
  

 متوسط المساحة المزروعة ومتوسط اإلنتاج كيلـو فـى كـل    و المناطق اإلنتاجية للكمون   .١١جدول  
  .)٢٠١٥ – ٢٠١١( مركز من مراكز محافظة الوادى الجديد خالل الفترة 

رتبة 
المنطقة 
 اإلنتاجية

 الفئة اإلنتاجية
 )كجم(

عدد 
 اسماء المراكز المراكز

متوسط 
المساحة 

 )فدان(
متوسط اإلنتاج  %

 % )كيلو(

 ٣٠،٤٣ ٥٦٠٠ ٢٢،٠٨ ٩،٣٣ باريس ١ ٦٠٠ -٥٢٥ األولى
 - - - - - - ٥٢٥ -٤٥٠ الثانية
 ٦١،١٠ ١١٢٤٢،٥٠ ٦٦ ٢٧،٩٠  الفرافرة–الداخلة  ٢ ٤٥٠ -٣٧٥ الثالثة
 ٨،٤٧ ١٥٥٩ ١١،٩٢ ٥،٠٢  بالط-لخارجة ا ٢  ٣٧٥ -٣٠٠ الرابعة
وزارة الزراعة إستصالح األراضى، مديرية الزراعة بـالوادى الجديـد، سـجالت قـسم       :جمعت وحسبت من    : المصدر

  .٢٠١٥بيانات غير منشورة، الوادى الجديد  اإلحصاء،
  

روع الحقلية  محافظة الوادى الجديد وفقا للجدارة اإلنتاجية إلجمالى الزتصنيف أراضى :ثانيا
  الرئيسية

بعد أن توصلت الدراسة إلى إجراء التصنيف اإلنتاجى ألهم المحاصيل فى محافظة الوادى 
 إلى إجراء تصنيف األراضى الزراعية فى محافظة الوادى الجديد إلى  الدراسةالجديد إتجهت

عة، وأسفر هذا مناطق إنتاجية تبعاً لتفاوت قدرتها اإلنتاجية على إنتاج الزروع الرئيسية مجتم
التصنيف عن إكتشاف أربع مناطق إنتاجية تضم المنطقة األولى األراضى الزراعية التى لها 

 ويلها فى ذلك المنطقة الثانية فالثالثة –أعلى قدره على إنتاج المحاصيل الزراعية المختلفة
  .المختلفةفالرابعة التى تضم األراضى الزراعية التى لها أقل قدره على اإلنتاج للمحاصيل 

  : وقد تم إتباع الخطوات التالية للوصول إلى هذا النوع من التصنيف  
 تـصبح   ،بعد تقسيم مراكز المحافظة وفقاً للمناطق اإلنتاجية للمحاصيل الزراعية المختلفة         

البيانات متوافرة عن الرتب اإلنتاجية المختلفة لجميع المحاصيل الزراعية التى زرعت فى أجزاء             
-٢٠١١( الفترة    خالل األراضى الزراعية الواقعة فى كل مركز من مراكز المحافظة        مختلفة من   

، أى أصبح لكل محصول من المحاصيل الزراعية التى تزرع فى مركـز واحـد رتبـة       )٢٠١٥
 فأعطيـت الرتبـة اإلنتاجيـة       ، بعد ذلك خصصت لكل رتبة إنتاجية درجة معينة        ،إنتاجية معينة 

وتـرجح   .والرابعة درجة واحـدة  ثالث درجات، والثالثة درجتين،   األولى أربع درجات، والثانية     
درجات المناطق اإلنتاجية للمحاصيل المختلفة بمتوسط المساحات المزروعـة للحـصول علـى             

 .الدرجات النهائية للمقدرة اإلنتاجية لألراضى الزراعية فى كل مركز من مراكز المحافظة 
 مـع بيـان مـساحة       ،اإلنتاجية الزراعية  لجدارةا أو المحافظة وفقاً للمقدرة   وترتب مراكز 

وتحلـل هـذه البيانـات تحلـيالً        ، )١٢(األراضى الزراعية فى كل مركز كما فى الجدول رقم          
إحصائياً وتصنف األراضى الزراعية إلى مناطق إنتاجية، مع بيان أسماء وعدد المراكز فى كـل         
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حة الكلية كما هو مبين فى الجـدول        وكذلك مساحة األراضى الزراعية ونسبتها من المسا      ،  منطقة
  :مايلى) ١٣(والجدول رقم ) ١٢(ويتضح من الجدول رقم ، )١٣(رقم 

رتبت مراكز المحافظة وفقاً للجدارة اإلنتاجية الزراعية مـع بيـان مـساحة األراضـى               
الزراعية فى كل مركز، ويالحظ أن قدرة األراضى الزراعية على إنتاج المحاصيل الزراعية قد              

  .حد أقصى فى مركز الداخلة وحد أدنى فى مركز بالطبلغت 
وتقع فى مركز     تضم األراضى الزراعية التى لها أعلى قدرة إنتاجية،        :المنطقة اإلنتاجية األولى    

مثلـت   ألف فدان،    ١١٤،٦٥ وبلغت مساحة األراضى الزراعية فى هذه المنطقة حوالى          –الداخلة
  .المحافظةمن جملة مساحة األراضى فى % ٥٨،٨حوالى  

 تتضمن مركز باريس، وبلغت مساحة األراضى الزراعية فـى هـذه            :المنطقة اإلنتاجية الثانية  
من جملـة مـساحة األراضـى       % ٤،٤٣ حوالى   اى مايعادل ألف فدان،    ٨،٦٣المنطقة حوالى   

   .الزراعية فى المحافظة
 الزراعية فى هـذه     تتضمن مركز الفرافرة، وبلغت مساحة األراضى     : المنطقة اإلنتاجية الثالثة    

مـن جملـة مـساحة األراضـى        % ٢١ حوالى   اى مايعادل ألف فدان،    ٤٠،٩٤المنطقة حوالى   
 .الزراعية فى المحافظة

 وبلغت  – وهى أقل المناطق إنتاجاً وتتضمن مركزى الخارجة و بالط         : المنطقة اإلنتاجية الرابعة  
 حـوالى   اى مايعـادل  ن،   ألف فـدا   ٣٠،٧٣مساحة األراضى الزراعية فى هذه المنطقة حوالى        

 .من جملة مساحة األراضى الزراعية فى المحافظة %١٥،٧٦
وتتسم هذه األراضى بإنخفاض جدراتها اإلنتاجية الزراعية مما يؤكد على ضرورة العمـل         
لمعرفة األسباب التى تكمن وراء إنخفاض الجدارة اإلنتاجية الزراعية لتلك المنطقـة، وبالتـالى              

والشاملة لألراضى الزراعية فى هذه المنطقة والتى قد تتـضمن تحـسين            وضع البرامج العاجلة    
أساليب اإلنتاج والتى من أهمها أساليب الرى والصرف والتسميد وإتبـاع الـدورات الزراعيـة               

  . المناسبة
  

- ٢٠١١(  الفترة   كمتوسط ترتيب مراكز محافظة الوادى الجديد وفقاً للجدارة اإلنتاجية الزراعية           .١٢جدول  
٢٠١٥.( 

  بألف فدانمساحة اإلراضى الزراعية الجدارة اإلنتاجية الرتبة اإلنتاجية المراكز
 ١١٤،٦٥  ٣،٩٥ ١ الداخلة
 ٨،٦٣ ٣،٠٢ ٢ باريس
 ٤٠،٩٤ ٢،٢٦ ٣ الفرافرة
 ٢١،١ ١،٦٤ ٤ الخارجة
 ٩،٦٣ ١،٠٢ ٥ بالط

  

ة بالوادى الجديد، سجالت قسم وزارة الزراعة إستصالح األراضى، مديرية الزراع:جمعت وحسبت من : المصدر 
  .٢٠١٥بيانات غير منشورة، الوادى الجديد  اإلحصاء،

  
-٢٠١١( تصنيف األراضى الزراعية فى محافظة الوادى الجديد إلى مناطق إنتاجية خالل الفتـرة     .١٣جدول  

٢٠١٥.(  
رتبة المنطقة 

عدد  الفئة اإلنتاجیة  اإلنتاجیة 
حة متوسط المسا أسماء المراكز  المراكز 

 % بألف الفدان 

  ٥٨،٨   ١١٤،٦٥ الداخلة   ١   ٣،٩٥ -٣،٢٠ األولى 
  ٤،٤٣  ٨،٦٣  باریس  ١  ٣،٢٠ -٢،٢٦ الثانیة
 ٢١ ٤٠،٩٤  الفرافرة ١  ٢،٢٦ -١،٧٥ الثالثة
  ١٥،٧٦   ٣٠،٧٣   الخارجة –بالط    ٢   ١،٧٥-١،٠٢ الرابعة

  

  .)١٢(حسبت من الجدول رقم : المصدر 
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  لخصالم
بمكان لمساعدة متخـذ  اضى الزراعية وفقا لجدارتها اإلنتاجية من األهمية   يعد تصنيف األر  

وكذلك فى وضع البـرامج     ، القرار فى تحديد مناطق زراعة كل محصول وفقا للجدارة اإلنتاجية         
لـذلك  . االزمة لتحسين التربة الزراعية وزيادة إنتاجيتها وتحسين خواصها والمحافظـة عليهـا           

ألهم المحاصـيل   اكز محافظة الوادى الجديد وفقا لجدارتها اإلنتاجية        استهدفت الدراسة ترتيب مر   
الزراعية وذلك كمحاولة للوصول الى أنسب توليفة محصولية ممكنة تؤدى الى زيـادة الطاقـة                

  .والجدارة اإلنتاجية لتلك المحاصيل
  -: الدراسة مايلىنتائجولقد أوضحت 

ديد على إنتاج المحاصيل الحقليـة      أن قدرة األراضى الزراعية فى محافظة الوادى الج        -١
 .وحد أدنى فى مركز بالط، الرئيسية قد بلغت حد أقصى فى مركز الداخلة

المنطقة اإلنتاجية األولى تضم األراضى الزراعية التى لها أعلى قدرة إنتاجيـة وتقـع          -٢
  الف ١١٤،٦ وتبلغ مساحة األراضى الزراعية فى هذه المنطقة      . هذه األراضى فى مركز الداخلة    

 .من جملة مساحة األراضى الزراعية بالمحافظة % ٥٨،٨فدان تمثل حوالى 
المنطقة اإلنتاجية الثانية وهى تلى المنطقة اإلنتاجية األولى من حيـث قـدرتها علـى           -٣

 الف فدان   ٨،٦٣وتبلغ مساحة األراضى الزراعية فى هذه المنطقة        ، اإلنتاج وتشمل مركز باريس   
 .حة األراضى الزراعية بالمحافظةمن جملة مسا % ٤،٤٣تمثل حوالى 

المنطقة اإلنتاجية الثالثة وهى تلى المنطقة اإلنتاجية الثانية من حيـث قـدرتها علـى                -٤
 الـف   ٤٠،٩٤وتبلغ مساحة األراضى الزراعية فى هذه المنطقة        ، اإلنتاج وتشمل مركز الفرافرة   

 .من جملة مساحة األراضى الزراعية بالمحافظة % ٢١فدان تمثل حوالى 
لمنطقة اإلنتاجية الرابعة واألخيرة أو األقل من حيـث مقـدرتها اإلنتاجيـة وتـضم               ا -٥

 الف فـدان    ٣٠،٧٣وتبلغ مساحة األراضى الزراعية فى هذه المنطقة        ، مركزى بالط والخارجة  
 .من جملة مساحة األراضى الزراعية بالمحافظة % ١٥،٧٦تمثل حوالى 

مـن مـساحة األراضـى الزراعيـة         % ٣٦،٧٦ نتائج الدراسة إلى أن حوالى       واشارت
بمحافظة الوادى الجديد تقع فى النطاق اإلنتاجى الثالث والرابع مما يقتضى ضرورة العمل علـى         

وذلك بوضع البرامج الخاصة بعمليات التحسين اإلنتاجى       ، زيادة الجدارة اإلنتاجية لهذين النطاقين    
لما فى ذلـك    . الدورة الزراعية الصرف والتسميد و  والتى تتضمن بدورها عمليات تحسين الرى و      

  .من تحسين خصوبة هذه األراضى وبالتالى رفع جدارتها اإلنتاجية
  المراجع 

دراسة إقتصادية للوضع الراهن والمستقبلى لألراضى الزراعية بمحافظة الوادى         ، بثينة جمال حسن   )١(
 .٢٠١٧،، قسم االقتصاد الزراعى ، كلية الزراعة ، جامعة اسيوط رسالة ماجستير، الجديد

، قـسم  رسالة ماجستير، دراسة إقتصادية لألراضى الزراعية بمحافظة أسيوط    ، محمد أحمد أبو الليل    )٢(
 .١٩٨٤االقتصاد الزراعى ، كلية الزراعة ، جامعة اسيوط ،

دراسـة اقتـصادية للجـدارة      ، )دكتور(، أمل عبد الغنى عبد المتعال     )دكتور(هالة محمد نور الدين      )٣(
عية بمحافظة شمال سـيناء ومطـروح، المجلـة المـصرية لالقتـصاد      اإلنتاجية لألراضى الزرا 

  .م٢٠١٤الزراعى، المجلد الرابع والعشرين، العدد الثانى، يونيو 
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، التصنيف االقتـصادى لألراضـى الزراعيـة        )دكتور(، على يوسف    )دكتور( محمد منير الزالقى   )٤(
ـ   ٦٨المصرية، مجلة البحوث الزراعية، نشرة بحثيه رقم         ة، جامعـة االسـكندرية،     ، كلية الزراع

١٩٦٦.  

سيد، التصنيف االقتصادى لألراضى الزراعية فـى محافظـة أسـيوط، رسـالة          محمد عبد العزيز   )٥(
  .١٩٩٦ماجستير، قسم االقتصاد الزراعى، كلية الزراعة، جامعة أسيوط ،

 دار ، )الطبيعيـة  الجوانـب  (المـصرية  الصحارى جغرافيا ،)دكتور (سليم محسوب صبرى محمد )٦(
 .١٩٩٠ العربية النهضة

 ،مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، كتـاب محافظـة الـوادى الجديـد            محافظة الوادى الجديد،     )٧(
٢٠١٥. 

 دكتـوراه،  رسالة محافظة أسيوط،  فى واألوفق الحالى المحصولى التركيب أحمد، حسن على هيدى )٨(
   .٢٠٠٣ ، اسيوط جامعة الزراعة، كلية الزراعى، االقتصاد قسم
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Abstract 
The aim of this study is to classify the agricultural land in New Valley 

Governorate, on the basis of its productivity for various crops. It was found that, 
these lands can be classified into four categories, according to their produtivity.  

Districts of El- Dakhla had the highest productive land in the Governorate. 
Next to this category was the land of Paris. the third area included the land of  
Frafre, and the last category included the land of El- Kharga and Balat district. 

The study revealed also that about 36.76% of the agricultural lands in New 
Valley Governorate is located in the last two categories. Efforts should be 
devoted to improve these areas.  

  

  

  

  

  

 


