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   على المقتصد القومي ثر إستخدام األعالف غير التقليديةدراسة إقتصادية أل
 عبد الحميد أحمد عبد الحميد أبو كرم، منيرة طه الحاذق ،الحسين عبد اللطيف الصيفي

   االقتصاد وإدارة األعمال الزراعية، كلية الزراعة، جامعة اإلسكندريةقسم

  ٨/٤/٢٠١٣ :                 تاريخ القبول                  ١٢/٢/٢٠١٣ :تاريخ التسليم

 الملخص
: بعض المحاصيل العلفية والزيتية التي تروى بماء البحر الصرف مثلإستهدف البحث دراسة جدوى اإلستثمار في زراعة 

Salicornia ،Atriplexتوفير مياه الري لحل مشكلة األعالف و.  وهما من المحاصيل العلفية التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين
والمساحات التي تزرع باألعالف لتوجيهها لزراعة القمح لرفع نسبة اإلكتفاء الذاتي منه وكذلك إستخراج الزيت من بذور هذه المحاصيل 

 : لرفع نسبة اإلكتفاء الذاتي منه أيضاً، وتبين من دراسة الوضع الراهن لألعالف التقليدية

كما أنها أكبر من المساحة . مساحة كبيرة من الرقعة الزراعية الشتوية ضراء في الموسم الشتوي تشغل الرقعة المزروعة باألعالف الخ -١
مما يؤكد على تنافس كل من محاصيل األعالف الحيوانية ومحاصيل الحبوب . المزروعة في الموسمين الصيفي والنيلي على اإلطالق

  .التي يتغذى عليها األنسان
ة مع ثبات كمية الناتج نسبياً يدل على الزيادة الحادثة في إنتاجية األعالف الخضراء في الموسم  وتناقص مساحة األعالف الشتوي -٢

 .الشتوي

 مليون فدان عام ١,٩ إلى حوالي ١٩٩٤ مليون فدان عام ٢,٥وتناقص مساحة األعالف الخضراء في الموسم الشتوي من حوالي  -٣
 ٣،٠٥ إلى حوالي ٢٠٠٦ مليون فدان عام ٢,٤ خالل نفس الفترة من حوالي  قابلها زيادة فعلية في المساحة المزروعة بالقمح٢٠١١

 ألنهما من المحاصيل المتنافسة على رقعة األرض الزراعية المحدودة نسبياً، ومع ذلك ظلت النسبة اإلكتفاء ٢٠١١مليون فدان عام 
تفاع نصيب الفرد من القمح إلنخفاض المستوى ، ويعزى ذلك إلى الزيادة السكانية وإر%٦٠الذاتي من القمح كما هي تتراوح حول 

  .المعيشي

 ألف جنيه لكل ١٤١، ٩٤ فدان تزرع باألنتربلكس أو تزرع بالساليكورنيا قد بلغ حوالي ٢٠أن صافي القيمة الحالية لمزرعة مساحتها  -٤
 .منهما على الترتيب

 . لكل منهما على الترتيب١,٢٦، ١,٢أن نسبة العائد للتكاليف بلغت حوالي  -٥

  .لكل منها على الترتيب% ١٧,٧، %١٥,١أن معدل العائد الداخلي بلغ  -٦

أو حتى تأخر اإليرادات لمدة سنة، % ١٠أن صافي القيمة الحالية لكل من المزرعتين غير حساس لزيادة التكاليف أو خفض اإليرادات بنسبة
لتنمية على المستوى القومي بصفة عامة وعلى إقليم سيناء ولذلك توصلت الدراسة لبعض التوصيات الهامة التي قد تساعد على دفع عجلة ا

  :والبحر األحمر والمناطق الحدودية بصفة خاصة وأهم هذه التوصيات
 .تبني ونشر فكرة الزراعة بماء البحر ودعمها في البداية بمشاريع إرشادية وجهات داعمة للمناطق النائية -١

غير التقليدية وخاصة في منطقة سيناء لما لها من أهمية في الجانب األمني تشجيع وجذب اإلستثمارات في مجال زراعة األعالف  - ٢
 .حيث زيادة اإلستثمارات تساعد على زيادة اإلستقرار وبالتالي األمن

، البرسيم، الدراوة، الذرة السكرية، األتبان، األحطاب، محاصيل المياه األعالف غير التقليديةاألعالف الخضراء،  :كلمات دليلية
  Salicornia ،Atriplexلحة، تقييم المشروعات، التنبؤ، الما

  المقدمة
تتمثل المشكلة البحثية في أن مصر تعاني من 

العجز حجم حيث بلغ عجز مزمن في الميزان التجاري 
 مليار جنيه ٢٥,٣فى الميزان التجارى الزراعى حوالى 

، بينما بلغت نسبة تغطية الصادرات ٢٠١٠عام 
 وللميزان .لنفس العام % ٢٨,٣حو للواردات الزراعية ن

الغذائي وإلستيراد اللحوم الحيوانية واألعالف المركزة 
والذرة وكسب فول الصويا أثر مباشر في ذلك العجز 
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عالوة على إستيراد القمح والزيوت النباتية، وقد ترتب 
على هذا العجز إرتفاع في أسعار األعالف وخاصة 

وتزداد هذه المشكلة األعالف المركزة المنتجة محلياً، 
حدة في فصل الصيف حيث يقل المعروض من 
األعالف الخضراء وذلك يؤثر على أسعار اللحوم 

  .الحمراء والدواجن وكذلك أسعار السلع البديلة
  :أهمية البحث

 ٦٠,٧١٤تبلغ مساحة شبه جزيرة سيناء حوالي 
 مليون فدان، وهى ١٤,٢٩ أي ما يعادل حوالي ٢ألف كم

 قاعدته البحر المتوسط مابين رفح عبارة عن مثلث
 ورأسه على البحر األحمر دالمصرية ومدينه بور فؤا

عند رأس محمد وضلعاه خليج السويس وقناة السويس 
من جهة الغرب وخليج العقبة والحدود الدولية من جهة 
الشرق، وهى تقع فـى ملتقى قـارات العالـم القديـم 

قيا وهى وهي همزة الوصل بين قارتى أسيا وافري
عالوة على المساحات المتاخمة . البوابة الشرقية لمصر

لساحل البحر األبيض المتوسط وساحل البحر األحمر 
 كيلو ١٠٠٠حيث يمتد كل من الساحلين لما يقارب 

وضعت وزارة الزراعة واستصالح األراضى متر، 
وأوضحت ،  لتنمية سيناء زراعياًمخططا متكامالً

 ألف فدان بغرض ٦٠٠و  أنه سيتم طرح نحالدراسة
الزراعة بمحور سيناء لألفراد والشركات بحق االنتفاع 

رض المخطط االستثمارى لتنمية سيناء ُعوقد   .التمليكو
في منتصف أغسطس  على مجلس الوزراء متكامالً
إلقراره متضمنًا أدواًرا محددة لمختلف  ٢٠١٢

الوزارات، وفى مقدمتها الزراعة والموارد المائية 
والكهرباء والداخلية وبما يضمن توفير فرص والرى 

عمل جيدة ومجزية لكل من يستطيع أو يرغب فى 
يشمل المخطط إقامة مجتمع زراعى  و.العمل فى سيناء

عمرانى تصنيعى تنموى متكامل فى وسط سيناء على 
 مليار ١,٢ ألف فدان بإستثمارات تتجاوز ٢٠٠مساحة 
فى ومياه  وذلك اعتمادا على مياه الرى الجوجنيه،

 ألف فدان ٤٠٠األمطار وتحلية مياه البحر، إلى جانب 
 ألف فدان فى سهل الطينة ٥٠شرق قناة السويس منها 

 ألف ٧٥ ألف فدان بمشروع رابعة وبئر العبد و١٤٠و 
 ألف فدان بمنطقة ١٣٥فدان جنوب القنطرة شرق و

، يمكن إستخدام معظم هذه األراضي في السر والقوارير
 هدف Salicornia ،Atriplex األعالف زراعة محاصيل

  .الدراسة
بلغت قيمة االعالف الحيوانية ومن جانب أخر فأن 

من قيمة % ٩٨حوالي مليار جنيه تمثل  ٢٤,٥ يحوال
 ٣١ قدرت بحواليمستلزمات االنتاج الحيوانى التى 

لذلك فأن األعالف تعتبر المادة ، ٢٠١٠مليار جنيه عام
م فهي الغذاء الرئيسي الخام لصناعة األلبان واللحو

للحيوانات المزرعية، كما أن الرقعة الشتوية التي قد 
تتوفر لزراعة القمح على حساب البرسيم الشتوي سوف 
تقلل إستيراد القمح وترفع نسبة اإلكتفاء الذاتي منه حيث 

 مليون طن ٦بلغت الكمية المستوردة منه ما يربو عن 
في نفس % ٥٨ وبلغت نسبة اإلكتفاء الذاتي ٢٠١١عام 

العام ولم يختلف ذلك الرقم عن المتوسط بكثير 
وللوصول لإلكتفاء الذاتي من القمح فإنه يجب زراعة ما 

 مليون فدان، ولن يتأتى ذلك عن طريق ٢،٥يقرب من 
إحالل القمح محل البرسيم ولكن يمكن التوسع في 
زراعة األعالف غير التقليدية في غير أراضي الدلتا 

كذلك ما توفره . ة رقعة الرقعة الزراعيةوالوادي لزياد
بذور األعالف غير التقليدية من زيوت سوف تخفض 
العجز في الميزان التجاري حيث بلغت الكمية 

 ألف طن عام ٧٧٧المستوردة من الزيوت أكثر من 
، ٢٠١١عام % ٣٣ بنسبة إكتفاء ذاتي بلغت نحو ٢٠١١

عالوة على الخفض الحادث في األعالف المركزة 
مستوردة من الخارج مثل الذرة الشامية وفول الصويا ال

وكسبه وغيرها من مركزات األعالف ومن هنا تأتي 
  . أهمية دراسة األعالف في هذا البحث
  األهداف البحثية

إستهدف البحث تحديد المحصول األهم من بين 
محاصيل األعالف الخضراء واألهمية النسبية له من 

جية وذلك بدراسة الوضع حيث الرقعة واإلنتاج واإلنتا
. في مصرالراهن للطاقة اإلنتاجية لألعالف التقليدية 
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وكذلك إمكانية نشر وتبني فكرة الزراعة المالحة أي 
الزراعة بماء البحر الصرف لبعض المحاصيل العلفية 

 وهما من المحاصيل العلفية Salicornia ،Atriplex: مثل
البروتين والزيتية التي تحتوي على نسبة عالية من 

  :  أيضاً وذلك من خالل
دراسة الوضع الراهن لالعالف التقليدية وغير  -

 .مصرالتقليدية في 

دراسة جدوى اإلستثمار في زراعة األعالف غير  -
 .التقليدية في المناطق الساحلية وشبه جزيرة سيناء

  :مصادر البيانات
 أو الزمنية السالسل بياناتتعتمد الدراسة على 

 ثانوية المنشورة وغير المنشورة للمتغيراتالبيانات ال
 الحصول ويتماألقتصادية المتعلقة بموضوع الدراسة 

 الجهات مختلفصدرها ت من النشرات التي عليها
 العامة للتعبئة المركزي كالجهاز الرسمية والهيئات
 لوزارة التابعاإلقتصادية  قطاع الشئونو واإلحصاء
البحوث من كذلك  واألراضي، واستصالح الزراعة

 ذات الصلة والكتب والمراجع العلمية العربية واألجنبية
المعلومات العالمية  ، فضالً عن شبكةبموضوع البحث

  .اإلنترنت
  األسلوب البحثي

 االقتصادي التحليل من كل إلى الدراسة تستند
. البحثية األهداف لتحقيق والقياسي الوصفي اإلحصائي
بأشكالها  دالتالمعا من يلزم ما تقدير يتم وسوف

والتكعيبية  والتربيعية الرياضية المختلفة الخطية
 المزدوجة واألسية وغيرها، وكذلك واللوغاريتمية

 مع المتعدد البسيط والمرحلـي االنحدار أسلوب أستخدم
بالدراسة،  الصلة ذات اإلحصائية االختبارات إجراء
 واختبار Fواختبار R-2 التحديد معامل أهمها من والتي

t ، وكذلك سوف تقوم الدراسة بعمل دراسة جدوى
  .لمشروع زراعي

 ويحسب لقياس مدى إستقرار :معامل عدم اإلستقرار
بيانات السلسلة الزمنية من تذبذبها حول القيم اإلتجاهية 
لها، وتتراوح قيمته بين الصفر والواحد الصحيح فكلما 

إقترب المعامل من الصفر دل ذلك على إستقرار 
  :الدراسة ويحسب وفق القانون التاليالظاهرة محل 

∧                                                                         ∧  
  Y-Y|   \  Y|=معامل عدم اإلستقرار 

  :التقييم المالى لمشروعات اإلنتاج الزراعى
مجموعة األساليب التي تستخدم لجمع البيانات 

الحية لمشروع ومدى وتحليلها للوصول لنتائج تحدد ص
أي قبوله أو رفضه، أو هي الدراسات والبحوث . جدواه

الالزمة لمعرفة ماسوف يدره المشروع من عوائد 
وتنطوى دراسة التقييم . للمستثمر أو للمجتمع أو كليهما

 وهو التقييم تقييم اإليجاز :المالي على نوعين أولهما
ية الذي بمقتضـاه يتم قبول المشـروع من حيث الربح

المالية واالقتصادية، وما يتبع ذلك من إجـراءات تنفيذ 
 وهو تقييم الوضـع تقييم األداء: ثانيهما. المشـروع

الحالي للمشروع، بمعنى أن المشروع كيان قائم ومنتج، 
والتقييم المالي للمشـروع هـدفه التعرف على مدى 
ربحية المشـروع، وما حققه من األهـداف التي قام 

  .  المحـافظة على رأس المال المسـتثمرعليها بغرض
والتحليل المالى للمشـروع يقوم علـى أســاس        
قياس التدفقات النقدية من وإلى المشـروع، ومـن ثـم          
التعرف على مدى قدرة المشـروع علـى مواجــهة         
إحتياجـاته المالية، وبالتالى رسم خطة سليمة لتمويـل        

ضـع  المشروع، ومعرفة مدى تأثير المشروع على الو      
المالى للجهات المشتركة فى تنفيـذه، ومـدى مالئمـة          
الحوافز إلشتراكهم فيه، وقد تكون بعض المـشروعات        
ناجحة أو مقبولة من وجهة نظر التقييم المـالى وغيـر           
ناجحة أو غير مقبولة من وجهة نظر التقييم اإلقتصادى         
أو العكس، ويشير ذلك إلى ضرورة إجراء التقييم المالى         

قتصادى للمشروع للتعـرف علـى طبيعـة        والتقييم اإل 
ونوعية اإلجراءات والسياسات المطلوب إتخاذها لتنفيذ       

  .  المشروع على أسس سليمة
  .مقاييس التحليل المالى للمشروع

القيمة الحالية إلجمالى اإليرادات    = صافى القيمة الحالية  
   القيمة الحالية إلجمالى التكاليف–
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لحالية إلجمالي اإليرادات    القيمة ا  =نسبة العائد للتكاليف  
   إجمالى القيمة الحالية للتكاليف \

 |٢عص ق ح  + ١عص ق ح | × ) ١ع-٢ع (+١ع= معدل العائد الداخلى ١عص ق ح           

هى عـدد الـسنوات التـى       : فترة إسترداد رأس المال   
يستطيع المشروع خاللها أن يحقق تدفقات نقدية صافية        

  .إلستثمارية الصافيةكافية لتغطية التكاليف ا
  : تحليل الحساسية

هو إختبار مدى حساسية معدل العائـد الـداخلى         
للمشروع للتغيرات فى أسـعار المـدخالت أو أسـعار          
المخرجات أو كليهما معاً، وهو تحليل يجرى للتحـوط         
ضد التوقعات السيئة للمشروع مثـل إرتفـاع أسـعار          

اض أو إنخف . المدخالت فى ظل ثبات أسعار المخرجات     
  .سعر المخرجات أيضاً

يفترض تحليل الحـسـاسية    : فروض تحليل الحساسية  
زيادة أو إنخفاض أسـعار المدخــالت والمخرجـات        

 مـن خـالل     %٥٠،  %٢٠،  %١٠بنسب معينة وهـى     
 ومن ثـم يـستطيع المقـيم تحديـد     ،Cost Benبرنامج 

حساسية المشروع للتغير فى اإليـرادات أو التكـاليف         
يعمل هذا التحليل علـى     حيث  .  معاً التشغيلية أو كليهما  

وضع الحدود السعرية للمستثمر حيث يفترض التحليـل        
زيادة التكاليف ثم تحليل وضع المزرعة، ثـم يفتـرض          
التحليل إنخفاض اإليرادات ثم تحليل وضع المزرعـة،        
كما يقوم هذا التحليل بوضع الحدود السعرية فـي كـال           

 اإليـرادات   الحالتين أي في ظل زيادة التكاليف ونقص      
بالنسب السابقة في نفس الوقـت ثـم تحليـل وضـع            

  .المزرعة
 النتائج البحثية

للطاقة اإلنتاجية لألعالف الخضراء في     الوضع الراهن   
   مصر

باألعالف الخـضراء   األهمية النسبية للرقعة المزروعة     
   )٢٠١١-١٩٩٠(خالل الفترة 

والذي ) ١(تبين من البيانات الواردة بالجدول رقم       
تطور الرقعة الزراعيـة المـصرية واألهميـة         يوضح

خـالل  باألعالف الخـضراء    النسبية للرقعة المزروعة    
باألعالف  أن الرقعة المزروعة     )٢٠١١-١٩٩٠(الفترة

 في الموسـم الـشتوي      الخضراء في الزراعة المصرية   
 مليون فدان بأهمية نسبية     ٢,٥ بلغت حوالي    ١٩٩٠لعام  

راعية الـشتوية   من إجمالي الرقعة الز   % ٤٤بلغت نحو 
 ٥,٦عدا مساحة حدائق الفاكهة والنخيل والبالغة حوالي        

مليون فدان، في حين لم تتعـدى الرقعـة المزروعـة           
الموسم الصيفي لـنفس العـام      باألعالف الخضراء في    

 ألف فدان بأهمية نـسبية بلغـت نحـو          ١٦٣,٣حوالي  
من إجمالي الرقعة الزراعية الصيفية والبالغـة       % ٣,٢

ليون فدان، والرقعة المزروعة باألعالف      م ٥,١حوالي  
 ألـف فـدان     ٦٦,٤الخضراء في الموسم النيلي بلغت      

مـن إجمـالي الرقعـة    % ٤,٣بأهمية نسبية بلغت نحو   
  . مليون فدان١,٥الزراعية النيلية والبالغة حوالي 
فـي  باألعالف الخضراء   بلغت الرقعة المزروعة    

نـسبية   مليون فدان بأهمية     ١,٩الموسم الشتوي حوالي    
من إجمالي الرقعة الزراعية الـشتوية      % ٢٨بلغت نحو   

 ٦,٨عدا مساحة حدائق الفاكهة والنخيل والبالغة حوالي        
، في حين لم تتعـدى الرقعـة        ٢٠١١مليون فدان لعام    

الموسـم الـصيفي    باألعالف الخضراء في    المزروعة  
 ألف فدان بأهمية نسبية بلغت      ٤٠٣,٤لنفس العام حوالي    

مالي الرقعـة الزراعيـة الـصيفية       من إج % ٦,٤نحو  
 مليون فدان، والرقعة المزروعـة      ٦,٣والبالغة حوالي   

 ألف  ٦٣,٠باألعالف الخضراء في الموسم النيلي بلغت       
من إجمالي الرقعة   % ٢,٨فدان بأهمية نسبية بلغت نحو      

   . مليون فدان٢,٢الزراعية النيلية والبالغة حوالي 
الشتوي ومع أن الرقعة المزروعة في الموسم 

إتسمت باإلستقرار حيث بلغ معامل عدم اإلستقرار 
 البالغة  فبلغ المتوسط السنوي لهذه الرقعة٠,٠١٣حوالي 
 مليون فدان، وبلغ مقدار الزيادة لهذه الرقعة ٦,٣ حوالي

 ألف فدان سنوياً حيث بلغ معدل النمو نحو ٥٧,٦حوالي 
سنوياً فقد إتسمت الرقعة المزروعة باألعالف % ٠,٩
 الموسم الشتوي باإلستقرار حيث بلغ معامل عدم في

   وبلغ المتوسط السنوي لهذه الرقعة ٠,٠٤٦اإلستقرار 
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 مليون فدان وبلغ مقدار اإلنخفاض لهذه ٢,٣حوالي 
 ألف فدان سنوياً حيث بلغ معدل ٢٤٧,٥الرقعة حوالي 

سنوياً، ومع أن الرقعة % ١٠,٧التناقص نحو 
ي إتسمت باإلستقرار أيضاً المزروعة في الموسم الصيف

 فبلغ المتوسط ٠,٠١٥حيث بلغ معامل عدم اإلستقرار 
 مليون فدان وبلغ مقدار ٥,٩السنوي لهذه الرقعة حوالي 

 ألف فدان سنوياً ٦٠,٥الزيادة لهذه الرقعة بلغ حوالي 
سنوياً، إال أن الرقعة % ١حيث بلغ معدل النمو نحو 

قد إتسمت الصيفية المزروعة باألعالف الخضراء 
باإلستقرار أيضاً حيث بلغ معامل عدم اإلستقرار نحو 

 ألف فدان ٢٥٤ وبلغ متوسط هذه الرقعة حوالي ٠,٠٤
 ألف فدان سنوياً ١١,٥بمقدار اإلنخفاض بلغ حوالي 

أما الرقعة النيلية . سنوياً% ٤,٥حيث بلغ معدل النمو 
المزروعة باألعالف الخضراء قد إتسمت باإلستقرار 

 وبلغ ٠,٠٣٤ث بلغ معامل عدم اإلستقرار نحو أيضاً حي
 ألف فدان بمقدار إنخفاض بلغ ٧٠,٤متوسط هذه الرقعة 

 فدان سنوياً حيث بلغ معدل التناقص نحو ٩١٠حوالي 
  )٣(جدول رقم . سنوياً% ١,٣

تطور إنتاج وإنتاجية األعالف الخضراء في الموسم 
  )٢٠١١-١٩٩٠(الشتوي خالل الفترة 

كميات المنتجة من األعالف تبين من دراسة ال
الخضراء أن كمية إنتاج األعالف الخضراء في الموسم 

 مليون طن من ٥٠,٨ بلغت حوالي ١٩٩٠الشتوي لعام 
األعالف، وأن كمية إنتاج األعالف في الموسم الشتوي 

 مليون طن من ٥٠,٦بلغت حوالي  ٢٠١١لعام 
األعالف، وبدراسة إنتاجية األعالف في الموسم الشتوي 

 ٢٠١١-١٩٩٠بين أن أنها تزايدت خالل الفترة من ت
 ١٩٩٠ طن للفدان عام ٢٠،٧حيث كانت حوالي 

 ٢٣,٩ طن للفدان بمتوسط بلغ حوالي ٢٦،٤وزادت إلى 
طن للفدان خالل فترة الدراسة، وقد بلغ مقدار الزيادة 

 كجم للفدان حيث بلغ معدل النمو ٣٤١السنوي حوالي 
إلنتاجية باإلستقرار سنوياً وقد إتسمت ا% ١,٥٤نحو 

خالل فترة الدراسة حيث بلغ معامل عدم اإلستقرار 
٠,٠١٥.  

    :مما سبق نخلص إلى ثالث نقاط هامة هي
أن الرقعة المزروعة باألعالف الخضراء في  -١

الموسم الشتوي تشغل مساحة كبيرة من الرقعة 
كما أنها أكبر من المساحة . الزراعية الشتوية

صيفي والنيلي على المزروعة في الموسمين ال
مما يؤكد على تنافس كل من محاصيل . اإلطالق

األعالف الحيوانية ومحاصيل الحبوب التي يتغذى 
  .عليها األنسان على الرقعة الزراعية المحدودة

 يدل تناقص مساحة األعالف الشتوية مع ثبات  -٢
كمية الناتج نسبياً على الزيادة الحادثة في إنتاجية 

  .الموسم الشتوياألعالف الخضراء في 

تناقص مساحة األعالف الخضراء في الموسم  -٣
 ١٩٩٤ مليون فدان عام ٢,٥الشتوي من حوالي 

 قابلها ٢٠١١ مليون فدان عام ١,٩إلى حوالي 
زيادة فعلية في المساحة المزروعة بالقمح خالل 

 مليون فدان عام ٢,٤نفس الفترة من حوالي 
 ٢٠١١ مليون فدان عام ٣,٠٥ إلى حوالي ٢٠٠٦

ألنهما من المحاصيل المتنافسة على رقعة األرض 
الزراعية المحدودة نسبياً، ومع ذلك ظلت نسبة 
اإلكتفاء الذاتي من القمح كما هي تتراوح حول 

، ويعزى ذلك إلى الزيادة السكانية وإرتفاع %٦٠
 .نصيب الفرد من القمح

الوضع الراهن للطاقة اإلنتاجية لمحاصـيل األعـالف        
  موسم الشتويالخضراء في ال

والذي ) ٢(يتضح من البيانات الواردة بالجدول رقم
يستعرض تطور الرقعة المزروعة واإلنتاج واإلنتاجية 
للبرسيم المستديم أن الرقعة المزروعة بالبرسيم 

 ١٩٩٠ مليون فدان عام ١,٦٦المستديم بلغت حوالي 
وتذبذبت باإلرتفاع واإلنخفاض حتى بلغت حوالي 

 وذلك بمتوسط بلغ ٢٠١١ام  مليون فدان ع١,٥٩
 مليون فدان سنوياً، وقد إتسمت بيانات ١,٧٣حوالي 

السلسلة باإلستقرار حيث بلغ متوسط معامل عدم 
  . خالل فترة الدراسة٠,٠٥٤اإلستقرار حوالي 
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 مليون ٤٣,٩٩وبلغ إنتاج البرسيم المستديم حوالي 
 مليون ٤٦,٣٤ وزاد حتى بلغ حوالي ١٩٩٠طن عام 
 ٤٨,١٢ وذلك بمتوسط بلغ حوالي ٢٠١١ طن عام

مليون طن سنوياً، وقد إتسمت بيانات السلسلة 
باإلستقرار حيث بلغ متوسط معامل عدم اإلستقرار 

كما تبين أن مقدار .  خالل فترة الدراسة٠,٠٥٨حوالي 
ألف طن وأن معدل  ٣٩٩الزيادة السنوية بلغ حوالي 

  .سنوياً% ٠,٨٣النمو بلغ حوالي 
ن أن إنتاجية الفدان من البرسيم وبذلك يتبي

 ١٩٩٠ طن للفدان عام ٢٥,٩المستديم بلغت حوالي 
 ٢٠١١ طن للفدان عام ٢٩,٢وزادت حتى بلغت حوالي 
 طن للفدان سنوياً، وقد ٢٧,٨وذلك بمتوسط بلغ حوالي 

إتسمت بيانات السلسلة باإلستقرار حيث بلغ متوسط 
  خالل فترة٠,٠٢١معامل عدم اإلستقرار حوالي 

 ٢٧٠الدراسة، كما تبين أن مقدار الزيادة السنوية بلغ 
  .سنوياً% ٠,٩٦كجم للفدان وأن معدل النمو بلغ حوالي 

أما الرقعة المزروعة ببرسيم التحريش فقد بلغت حوالي 
 وإنخفضت حتى بلغت ١٩٩٠ ألف فدان عام ٧٩٦

 وذلك بمتوسط بلغ ٢٠١١ ألف فدان عام ٣١٩حوالي 
وياً، وقد إتسمت بيانات  ألف فدان سن٥٧٩حوالي 

السلسلة باإلستقرار حيث بلغ متوسط معامل عدم 
 خالل فترة الدراسة، كما تبين ٠,٠٥٧اإلستقرار حوالي 

 ألف فدان وأن ٢٣,٤٥أن مقدار التناقص بلغ حوالي 
  .سنوياً% ٤,٠٥معدل التناقص بلغ حوالي 

 مليون ٧,٧٧بلغ إنتاج برسيم التحريش حوالي 
 مليون ٤,٠٦فض حتى بلغ حوالي  وإنخ١٩٩٠طن عام 
 مليون ٦,٧٨ وذلك بمتوسط بلغ حوالي ٢٠١١طن عام 

 مليون ١,٣٧طن سنوياً، بإنحراف معياري بلغ حوالي 
طن عن المتوسط وقد إتسمت بيانات السلسلة 
باإلستقرار حيث بلغ متوسط معامل عدم اإلستقرار 

 خالل فترة الدراسة، كما تبين أن مقدار التناقص ٠,٠٧
 مليون طن وأن معدل التناقص بلغ حوالي ٢غ حوالي بل

٢,٩٩.%  

بلغت إنتاجية الفدان من برسيم التحريش حوالي 
 وزادت حتى بلغت ١٩٩٠ طن للفدان عام ٩،٧٦

 وذلك بمتوسط ٢٠١١ طن للفدان عام ١٢,٧٤حوالي 
 طن للفدان سنوياً، بإنحراف معياري ١١,٩بلغ حوالي 
عن المتوسط وقد  كيلوجرام للفدان ٩٥٠بلغ حوالي 

إتسمت بيانات السلسلة باإلستقرار حيث بلغ متوسط 
 خالل فترة ٠,٠٢٥معامل عدم اإلستقرار حوالي 

الدراسة، كما تبين أن مقدار الزيادة السنوي بلغ حوالي 
% ١,٠٦ طن للفدان وأن معدل النمو بلغ حوالي ١,٢٦
  .سنوياً

جدوى اإلستثمار في زراعة محاصيل األعالف بماء 
   حرالب

تمت هذه الزراعة في إطار تجربة لمنظمة 
األغذية والزراعة في كل من اإلمارات والسعودية 

على ساحل البحر األحمر تحديداً في وأثيوبيا ومصر 
ومناطق أخرى متفرقة على مساحة . العين السخنة

  . ألف فدان١٠٠إجمالية 
  أوالً الجوانب الفنية
نميـة المحاصـيل    وتُعرَّف بأنها ت  : الزراعة بمياه البحر  

المتحملة للملوحة فـي أراض تُـستعمل فيهـا الميـاه           
فال يوجد نقص فـي ميـاه       .  بالضخ البحرالمأخوذة من   

من المياه فـي الكـرة األرضـية         %٩٧إذ إن   : البحر
وكذلك فإن األراضـي    . المحيطاتالبحار و موجود في   

 من المـساحة    %٤٣إذ إن   : الصحراوية واسعة االنتشار  
أو شبه قاحلـة ولكـن       هي أراض قاحلة  الكلية لليابسة   

جزءا يسيرا من هذه األراضي قريب من البحـر بمـا           
  . يكفي لجعل الزراعة بمياه البحر مجدية

 هـو أحـد     :bigelovii Salicorniaنبات الساليكورنيا   
التي تروى بماء البحر     glasswortاُألشنان  نباتات  أنواع  

 في جزء (PPT ١٠٥مباشرة، وهو يتحمل الملوحة حتى    
، وهو نبات حولي عـديم األوراق وعـصيري         )١٠٠٠

محتواها الملحى  وحجم البذرة يماثل حجم بذرة السمسم و      
وتحتوي بذوره على نـسبة عاليـة مـن         . %٣اقل من   

   من وزن البذرة أي أنها %٣٥-٣٠البروتين حوالي 
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، خـرى محاصيل البذور الزيتية اال   تماثل فول الصويا و   
زيت  الزيت بتعدد الروابط غير المشبعة مشابهاً     ويتميز  

ويمكن اسـتخالص     من الحموضة  هالعصفر فى مكونات  
زيت غذائى بطعم البندق     وهو .الزيت بالطرق التقليدية  

  . زيت الزيتونهوذو قوام يشب
،  كجم زيـت   ٨٠٠حوالي  يعطى الفدان   : إنتاجية الفدان 

ية الجمبرى  يمكن ترب  طن علف أخضر، و    ٦,٨وحوالي  
في الترع والمـساقي الـصناعية أو فـي     او االستكوزا   

  .طن٢-١حيث يصل انتاج الفدان الى الزراعة الغمر 
نباتـات   هو أحد أنـواع      :Anterplixنبات األنتربلكس   

 التي تروى بمـاء البحـر والتـي        glasswortاُألشنان  
 فى السعودية بمـساحات  هتستخدم كعلف فقط يتم زراعت  

 .طقة الشرقية المطلة على البحر االحمر       كبيرة فى المن  
وقد تم اختيار دولة ارتريا  كدولة نموذجية للقضاء على          
المجاعات فيها عن طريق منظمة الفاو العالميـة عـن          
طريق زراعتها بنبـات االنتـربلكس لحمايـة الثـروة          
الحيوانية بها وبالتالى يتم القضاء على المجاعـة فـى          

 فـدان   ١٠٠،٠٠٠راعـة   وبالفعل تم ز   .اواسط افريقيا 
مطلة على البحر االحمر التى تقابل اليمن والـسعودية         

ومن افضل االماكن التى يمكن زراعتها       .كمرحلة اولى 
فى مصر هو الجزء الجنوبى المطل على البحر االحمر         
حيث ان المساحة هناك غير مستغلة وقد تـم زراعـة           
بعض االراضى فى الغردقة بها واعطت نتـائج جيـدة          

  . طن علف اخضر٦طى الفدان الواحد حيث اع
تَُعّد نباتات األشنان من أكثـر       :البيئة المناسبة للزراعة  

المحاصيل المبشِّرة للنمو باستعمال الري بميـاه البحـر         
على طول الـشواطئ الـصحراوية بـسبب قابليتهـا          

 الرملية  ةفي الترب حيث تجود   . لالزدهار في مياه البحر   
الملوحة في المحيطـات     درجة   .من البيئات الصحراوية  

 وتنخفض هذه الدرجـة فـي البحـر         PPT ٤٥حوالي  
 PPT ٣٥األحمر والبحر األبيض حتى تصل إلى حوالي        

  . وهي درجة مناسبة جداً لنمو هذا النبات
 تتمثل عناصر اإلنتاج في :لمشروع اإلنتاجية لعناصرال

، رأس المالل، العم، األرضأربع بنود رئيسية هي 

رأس المال ا يتم دمج عنصري عادة م. واإلدارة
 بإعتبار أن مالك المشروع هو نفسه المدير، واإلدارة

كما أن عنصر رأس المال عادة ما يتم تقسيمه إلى 
تكاليف إستثمارية مثل المنشآت والمباني والمعدات 
وتضم سعر األرض، وتكاليف ثابته مثل إلتزامات 

توقف المشروع الثابتة التي يلتزم بها المشروع حتى لو 
اإلنتاج وتضم أجور العمالة الثابتة وتكاليف تشغيلية مثل 
التقاوي واألسمدة وجميع مستلزمات اإلنتاج، وبذلك 

 هو رأس المال العنصر المحدد لحجم المشروعيكون 
مع أنه من المفترض أن تمويل المشروعات ال يشكل 
عبء على اإلدارة ألن له مصادر مختلفة بدءاً من 

ومن المهم والشراكة بأنواعها والقروض التمويل الذاتي 
 المبتدئ كل إمكانياته الماليه في المستثمرأال يستغل 

 ثم ةأن تكون بدايته بسيطوعمليات تأسيس المشروع 
يتدرج في اإلنفاق اإلستثماري شيئا فشيئا مع إزدياد 
الخبره كما البد من توفير جزء من رأس المال لإلنفاق 

التي تستخدم في  ضاألرا أم .على متطلبات التشغيل
 البد من شق ترع ومساقي زراعة األعالف الخضراء

يمكن تربية الجمبرى واإلستكوزا بها ومحطة رفع لضخ 
مياه البحر إليها في حالة الزراعة غمراً، وجدير بالذكر 
أن التربية الرملية ال تتراكم بها األمالح وال تحتاج 

 فدان ١٠٠لصرف مغطى أو أي تكلفة إضافية، وكل 
 إلى مهندس زراعي العمالةلمشروع تحتاج من من ا

يتصف بالخبرة والقدرة التنظيمية العالية مع ضرورة 
.  مزارعين مؤهل متوسط ٥اإلقامة في المشروع و

وفي المشروعات الضخمة يلزم للمشروع ورشة 
وجراج لآلالت ومخزن لألسمدة والتقاوي والمكان 

 الناتج أو مصنع مناسب للجرن ومظلة أو شونة لتخزين
  .لألعالف وأخر للزيوت

    : فدان٢٠ثانياً جدوى اإلستثمار لمزرعة 
تباع األراضي المستصلحة بسعر : التكاليف اإلنشائية

 ألف جنيه للفدان وبذلك يمكن تقدير قيمة األرض ١٣،٥
  . ألف جنيه٢٧٠بحوالي )  فدان٢٠(
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تتمثل هذه التكاليف لنبات : التكاليف التشغيلية
 جنيه والسماد البلدي ١٥٠لكس في ثمن التقاوي االنترب
 جنيه وتكلفة الخدمة ٢٠٠ جنيه والسماد الكيماوي ٢٥

 جنيه، أما الوقود والطاقة فيرصد لها حوالي ٤٠٠اآللية 
 جنيه بإجمالي ٥٠٠ جنيه، العمالة المؤقتة حوالي ١٠٠
 تتمثل هذه التكاليف لنبات الساليكورنيا في . جنيه١٢٧٥

 والسماد ١٠٠ جنيه والسماد البلدي ١٠٠ثمن التقاوي 
 جنيه، ٣٠٠ جنيه وتكلفة الخدمة اآللية ٣٠٠الكيماوي 

 جنيه، ١٠٠أما الوقود والطاقة فيرصد لها حوالي 
   . جنيه بإجمالي  جنيه٦٥٠العمالة المؤقتة حوالي 

  اإلنتربلكس  الناتج الرئيسي من زراعة :اإليرادات

 الفدان حوالي  هو الحصول على األعالف، وإنتاجية
 طن للفدان، والناتج الرئيسي من زراعة ٥٥- ٤٥

الساليكورنيا هو البذرة إلستخراج الزيت والعلف من 
باقي أجزاء النبات وإنتاجية الفدان من الزيت حوالي 

 .  طن للفدان٨-٦ كجم ومن العلف حوالي ٩٠٠-٧٠٠
 جنيه وفقاً لسعر الحشة للفدان فإن ٦٠سعر طن العلف 

 جنيه، ٣٠٠٠ان من اإلنتربلكس يبلغ حوالي إيراد الفد
 ٢٨٠٠ جنيه علف وحوالي ٤٠٠ومن الساليكورنيا 

 جنيه وكسب البذرة ٣،٥جنيه زيت لو أن سعر الزيت 
 جنيه بعد خصم تكلفة التصنيع والنقل يصبح ٠،٥

  . جنيه٣٦٠٠ جنيه والعلف األخضر ٣٢٠٠بإجمالي 
اليف وصافي القيمة الحالية لمشروع زراعة األنتـربلكس باألراضـي          القيمة الحالية لإليرادات والتك   : ٤جدول رقم   

  .الساحلية في سيناء وجنوب البحر األحمر
سنوات 
 اإلنتاج

القيمة الحالية 
 للتكاليف اإلستثمارية 

القيمة الحالية 
 للتكاليف التشغيلية

التكاليف 
 الكلية

القيمة الحالية 
 لإليرادات

صافي القيمة 
 الحالية

صافي القيمة 
لحالية التراكميا  

٢١٢٧٢٧- ٥٤٥٤٥ ٢٦٧٢٧٣ ٢١٨١٨ ٢٤٥٤٥٤،٥ ١  -٢١٢٧٢٧  
١٨٢٩٧٥- ٢٩٧٥٢ ٤٩٥٨٧ ١٩٨٣٥ ١٩٨٣٥ - ٢  
١٥٥٩٢٨- ٢٧٠٤٧ ٤٥٠٧٩ ١٨٠٣٢ ١٨٠٣٢ - ٣  
١٣١٣٣٩- ٢٤٥٨٨ ٤٠٩٨١ ١٦٣٩٢ ١٦٣٩٢ - ٤  
١٠٨٩٨٦- ٢٢٣٥٣ ٣٧٢٥٥ ١٤٩٠٢ ١٤٩٠٢ - ٥  
٨٨٦٦٥- ٢٠٣٢١ ٣٣٨٦٨ ١٣٥٤٧ ١٣٥٤٧ - ٦  
٧٠١٩١- ١٨٤٧٤ ٣٠٧٨٩ ١٢٣١٦ ١٢٣١٦ - ٧  
٥٣٣٩٧- ١٦٧٩٤ ٢٧٩٩٠ ١١١٩٦ ١١١٩٦ - ٨  
٣٨١٣٠- ١٥٢٦٨ ٢٥٤٤٦ ١٠١٧٨ ١٠١٧٨ - ٩  
٢٤٢٥٠- ١٣٨٨٠ ٢٣١٣٣ ٩٢٥٣ ٩٢٥٣ - ١٠  
١١٦٣٢- ١٢٦١٨ ٢١٠٣٠ ٨٤١٢ ٨٤١٢ - ١١  
١٦٢- ١١٤٧١ ١٩١١٨ ٧٦٤٧ ٧٦٤٧ - ١٢  
١٠٢٦٦ ١٠٤٢٨ ١٧٣٨٠ ٦٩٥٢ ٦٩٥٢ - ١٣ 
١٩٧٤٦ ٩٤٨٠ ١٥٨٠٠ ٦٣٢٠ ٦٣٢٠ - ١٤ 
٢٨٣٦٤ ٨٦١٨ ١٤٣٦٤ ٥٧٤٥ ٥٧٤٥ - ١٥ 
٣٦١٩٩ ٧٨٣٥ ١٣٠٥٨ ٥٢٢٣ ٥٢٢٣ - ١٦ 
٤٣٣٢١ ٧١٢٢ ١١٨٧١ ٤٧٤٨ ٤٧٤٨ - ١٧ 
٤٩٧٩٦ ٦٤٧٥ ١٠٧٩٢ ٤٣١٧ ٤٣١٧ - ١٨ 
٥٥٦٨٣ ٥٨٨٦ ٩٨١٠ ٣٩٢٤ ٣٩٢٤ - ١٩ 
٦١٠٣٤ ٥٣٥١ ٨٩١٩ ٣٥٦٧ ٣٥٦٧ - ٢٠ 
٦٥٨٩٨ ٤٨٦٥ ٨١٠٨ ٣٢٤٣ ٣٢٤٣ - ٢١ 
٧٠٣٢١ ٤٤٢٢ ٧٣٧١ ٢٩٤٨ ٢٩٤٨ - ٢٢ 
٧٤٣٤١ ٤٠٢٠ ٦٧٠١ ٢٦٨٠ ٢٦٨٠ - ٢٣ 
٧٧٩٩٦ ٣٦٥٥ ٦٠٩٢ ٢٤٣٧ ٢٤٣٧ - ٢٤ 
٨١٣١٩ ٣٣٢٣ ٥٥٣٨ ٢٢١٥ ٢٢١٥ - ٢٥ 
٨٤٣٣٩ ٣٠٢١ ٥٠٣٤ ٢٠١٤ ٢٠١٤ - ٢٦ 
٨٧٠٨٥ ٢٧٤٦ ٤٥٧٧ ١٨٣١ ١٨٣١ - ٢٧ 
٨٩٥٨٢ ٢٤٩٦ ٤١٦١ ١٦٦٤ ١٦٦٤ - ٢٨ 
٩١٨٥١ ٢٢٦٩ ٣٧٨٢ ١٥١٣ ١٥١٣ - ٢٩ 
٩٣٩١٤ ٢٠٦٣ ٣٤٣٩ ١٣٧٥ ١٣٧٥ - ٣٠ 
  ٩٣٩١٤ ٩٣٩١٤ ٥٦٥٦١٥ ٤٧١٧٠٠ ٢٢٦٢٤٦ ٢٤٥٤٥٤،٥ إجمالي

 .منظمة األغذية والزراعة بيانات غير منشورة عن تجربة الزراعة بماء البحر في ساحل البحر األحمر: المصدر
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ـ             : ٤تابع جدول رقم     ساليكورنيا القيمة الحالية لإليرادات والتكاليف وصافي القيمة الحاليـة لمـشروع زراعـة ال
  .باألراضي الساحلية في سيناء وجنوب البحر األحمر

سنوات 
 اإلنتاج

القيمة الحالية للتكاليف 
 اإلستثمارية والثابتة

القيمة الحالية 
 للتكاليف التشغيلية

التكاليف 
 الكلية

القيمة الحالية 
 لإليرادات

صافي القيمة 
 الحالية

صافي القيمة 
 الحالية التراكمي

٢٠٨١٨٢- ٦٥٤٥٥ ٢٧٣٦٣٦ ٢٨١٨٢ ٢٤٥٤٥٥ ١  -٢٠٨١٨٢  
١٧٤٢٩٨- ٣٣٨٨٤ ٥٩٥٠٤ ٢٥٦٢٠ ٢٥٦٢٠ ‐ ٢  
١٤٣٤٩٤- ٣٠٨٠٤ ٥٤٠٩٥ ٢٣٢٩١ ٢٣٢٩١ ‐ ٣  
١١٥٤٩٠- ٢٨٠٠٤ ٤٩١٧٧ ٢١١٧٣ ٢١١٧٣ ‐ ٤  
٩٠٠٣٢- ٢٥٤٥٨ ٤٤٧٠٦ ١٩٢٤٩ ١٩٢٤٩ ‐ ٥  
٦٦٨٨٩- ٢٣١٤٣ ٤٠٦٤٢ ١٧٤٩٩ ١٧٤٩٩ ‐ ٦  
٤٥٨٤٩- ٢١٠٣٩ ٣٦٩٤٧ ١٥٩٠٨ ١٥٩٠٨ ‐ ٧  
٢٦٧٢٣- ١٩١٢٧ ٣٣٥٨٩ ١٤٤٦٢ ١٤٤٦٢ ‐ ٨  
٩٣٣٥- ١٧٣٨٨ ٣٠٥٣٥ ١٣١٤٧ ١٣١٤٧ ‐ ٩  
٦٤٧٣ ١٥٨٠٧ ٢٧٧٥٩ ١١٩٥٢ ١١٩٥٢ ‐ ١٠ 
٢٠٨٤٣ ١٤٣٧٠ ٢٥٢٣٦ ١٠٨٦٥ ١٠٨٦٥ ‐ ١١ 
٣٣٩٠٧ ١٣٠٦٤ ٢٢٩٤١ ٩٨٧٨ ٩٨٧٨ ‐ ١٢ 
٤٥٧٨٣ ١١٨٧٦ ٢٠٨٥٦ ٨٩٨٠ ٨٩٨٠ ‐ ١٣ 
٥٦٥٨٠ ١٠٧٩٧ ١٨٩٦٠ ٨١٦٣ ٨١٦٣ ‐ ١٤ 
٦٦٣٩٥ ٩٨١٥ ١٧٢٣٦ ٧٤٢١ ٧٤٢١ ‐ ١٥ 
٧٥٣١٨ ٨٩٢٣ ١٥٦٦٩ ٦٧٤٧ ٦٧٤٧ ‐ ١٦ 
٨٣٤٢٩ ٨١١٢ ١٤٢٤٥ ٦١٣٣ ٦١٣٣ ‐ ١٧ 
٩٠٨٠٣ ٧٣٧٤ ١٢٩٥٠ ٥٥٧٦ ٥٥٧٦ ‐ ١٨ 
٩٧٥٠٧ ٦٧٠٤ ١١٧٧٣ ٥٠٦٩ ٥٠٦٩ ‐ ١٩ 
١٠٣٦٠٢ ٦٠٩٤ ١٠٧٠٢ ٤٦٠٨ ٤٦٠٨ ‐ ٢٠ 
١٠٩١٤٢ ٥٥٤٠ ٩٧٢٩ ٤١٨٩ ٤١٨٩ ‐ ٢١ 
١١٤١٧٩ ٥٠٣٧ ٨٨٤٥ ٣٨٠٨ ٣٨٠٨ ‐ ٢٢ 
١١٨٧٥٧ ٤٥٧٩ ٨٠٤١ ٣٤٦٢ ٣٤٦٢ ‐ ٢٣ 
١٢٢٩٢٠ ٤١٦٣ ٧٣١٠ ٣١٤٧ ٣١٤٧ ‐ ٢٤ 
١٢٦٧٠٤ ٣٧٨٤ ٦٦٤٥ ٢٨٦١ ٢٨٦١ ‐ ٢٥ 
١٣٠١٤٤ ٣٤٤٠ ٦٠٤١ ٢٦٠١ ٢٦٠١ ‐ ٢٦ 
١٣٣٢٧٢ ٣١٢٧ ٥٤٩٢ ٢٣٦٥ ٢٣٦٥ ‐ ٢٧ 
١٣٦١١٥ ٢٨٤٣ ٤٩٩٣ ٢١٥٠ ٢١٥٠ ‐ ٢٨ 
١٣٨٦٩٩ ٢٥٨٥ ٤٥٣٩ ١٩٥٤ ١٩٥٤ ‐ ٢٩ 
١٤١٠٤٩ ٢٣٥٠ ٤١٢٦ ١٧٧٧ ١٧٧٧ ‐ ٣٠ 

جماليإ  ١٤١٠٤٩ ٦٧٨٧٣٨ ٥٣٧٦٨٩ ٢٩٢٢٣٤ ٢٤٥٤٥٥   
  معايير تقييم المشروعات لمرزعة األنتربلكس 

  :صافى القيمة الحالية .١
صافي القيمة الحالية للمشروع إذا كانت تساوي 

يقع في وضع اإلختيار بين صفر فإن المستثمر 
اإلستمرار في المشروع أو التوقف عن اإلنتاج ألنه 

نقطة اإلغالق، أما إذا كانت تلك بذلك يكون قد بلغ 
القيمة موجبة فذلك يعني أن المشروع مربح، وقد بلغ 

 ألف ٩٤صافي القيمة الحالية للمشروع ما يقرب من 
 سنة من بداية المشروع، ويصبح ٣٠جنيه خالل 

المشروع بالكامل ربح خالص للمستثمر حيث أن مثل 
 هذه المشروعات يجب أال يعبر عنها كقيمة تخريدية

ألن قيمة األرض تتزايد من جميع ) القيمة كخردة(
وأن المباني وإن ...). خصوبة وسعر وندرة، (النواحي 

طال عمرها يمكن صيانتها وقيمتها أيضاً تتزايد ولو 
  .بفعل التضخم وإرتفاع األسعار

  :نسبة العائد للتكاليف .٢
ويسمى أيضاً بربحية المشروع فإذا مـا تـساوت         

أن المشروع يكون قد بلـغ نقطـة        هذه النسبة بالواحدة ف   
اإلغالق حيث تتساوى اإليرادات مع التكـاليف، وقـد         

، أي أن اإليرادات    %١,٢بلغت هذه النسبة ما يقرب من       
  .أكبر من التكاليف وأن المشروع في هذا المجال مربح
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بلكس باألراضي الـساحلية    لمشروع زراعة األنتر  القيم الحالية والقيم التحويلية للتكاليف واإليرادات       : ٥جدول رقم   
  .في سيناء وجنوب البحر األحمر

  نسبة التغير  القيمة التحويلية  القيمة الحالية  البيان
 %١٦،٦٠- ٤٧١٧٠٠ ٥٦٥٦١٥  اإليرادات

 %٣٨،٢٦ ٣٣٩٣٦٩ ٢٤٥٤٥٥  التكاليف اإلستثمارية
 %٤١،٥١ ٣٢٠١٦٠ ٢٢٦٢٤٦  التكاليف التشغيلية
 %١٩،٩١ ٥٦٥٦١٥ ٤٧١٧٠٠  التكاليف الكلية

  Costbenبرنامج التحليل اإلحصائي للدخل والتكاليف و) ٤(بيانات الجدول : المصدر
  :معدل العائد الداخلي .٣

وهو ما يعرف بربحية الجنيه أو ما يدره الجنيـه          
المستثمر، فإذا ما تساوى هذا المعدل مع سعر الفائـدة          
السائد في البنوك المصرية فإنه من الطبيعي أن يحتـار          

أن يبدأ المستثمر في مـشروعه أم يبقـي         المستثمر في   
على رأس ماله في البنك ألن سعر الفائدة البنكي يمثـل           
تكلفة الفرصة البديلة لهذا المستثمر، أما وأن هذا المعدل         

 فأن اإلستثمار في هذا المجـال       %١٥,١قد بلغ حوالي    
  . أربح للمستثمر

  :فترة إسترداد رأس المال .٤
المـستثمر رأس  وهي الفترة الالزمة ألن يـسترد    

ماله وقد تصل هذه الفترة وفقاً للمعايير غير المخصومة         
 سنوات وست أشهر أما بالمعـايير       ٧إلى ما يقرب من     

المخصومة أي بالقيمة الحالية للصافي فـإن المـشروع         
  .   سنة١٢يسترد رأس ماله في فترة قد تصل إلى 

  

  :تحليل المخاطرة والحساسية .٥
تبـين أن   ) ٦(قـم   من البيانات الواردة بجدول ر    

% ١٠المشروع غير حساس لنقص اإليـرادات بنـسبة    
حيث يظل المشروع مربحاً ويحقق صافي قيمة حاليـة         

 ألف جنيه، كمـا     ٣٧,٣٥٣لإليرادات تصل إلى حوالي     
% ١٠أن المشروع غير حساس إلرتفاع التكاليف بنسبة        

يظل المشروع مربحاً ويحقـق صـافي قيمـة حاليـة           
  . ألف جنيه٤٦,٧٤٤لي لإليرادات تصل إلى حوا

تبـين أن   ) ٧(من البيانات الواردة بجدول رقـم       
المشروع غير حساس لتأخر اإليرادات لمدة سنة حيـث         
يظل المشروع مربحاً ويحقـق صـافي قيمـة حاليـة           

 ألف جنيـه، لكنـه      ٤٢,٥لإليرادات تصل إلى حوالي     
يصبح حساس لتأخر اإليرادات لمدة سـنة فـي حالـة           

في نفس الوقـت حيـث      % ١٠ة  إرتفاع التكاليف بنسب  
 ٤,٦٧٥يحقق المشروع خسارة قد تصل إلـى حـوالي          

  .ألف جنيه
تحليل المخاطرة والحساسية لصافي القيمة الحالية في ظل زيادة التكاليف ونقص اإليرادات لمشروع             : ٦جدول رقم   

    .زراعة األنتربلكس باألراضي الساحلية في سيناء وجنوب البحر األحمر
  %٢٠نقص   %١٠نقص   اتاإليراد  البيان

  ١٩٢٠٩-  ٣٧٣٥٣  ٩٣٩١٤  التكاليف
  -  ٩٨١٧-  ٤٦٧٤٤  %١٠زيادة 
  -  -  ٤٢٦-  %٢٠زيادة 
 Cost-benefitونتائج تحليل البرنامج اإلحصائي ) ٤(بيانات الجدول: المصدر

ت لمشروع  تحليل المخاطرة والحساسية لصافي القيمة الحالية في ظل زيادة التكاليف وتأخر اإليرادا           : ٧جدول رقم   
  .زراعة األنتربلكس باألراضي الساحلية في سيناء وجنوب البحر األحمر

  تأخر سنتان  تأخر سنة  اإليرادات  البيان
  ٤٢٥٠-  ٤٢٤٩٥  ٩٣٩١٤  التكاليف

  -  ٤٦٧٥-  ٤٦٧٤٤  %١٠زيادة 
  -  -  ٤٢٦-  %٢٠زيادة 
 Cost-benefitونتائج تحليل البرنامج اإلحصائي ) ٤(بيانات الجدول : المصدر
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تبـين أن   ) ٨(من البيانات الواردة بجدول رقـم       
 %١٠المشروع غير حساس لنقص اإليـرادات بنـسبة         

حيث يظل المشروع ذي جدوى إقتصادية لإلستثمار فيه        
 %١٢,٠٣٧ويحقق معدل عائد داخلي يصل إلى حوالي        

وهو أعلى من سعر الفائدة السائد في البنوك المصرية،         
ع التكاليف بنـسبة    كما أن المشروع غير حساس إلرتفا     

 حيث يظـل المـشروع ذي جـدوى إقتـصادية           %١٠
لإلستثمار فيه ويحقق معدل عائد داخلـي يـصل إلـى           

 وهو أعلى من سعر الفائدة الـسائد        %١٢,٣١٧حوالي  
  .في البنوك

تبـين أن   ) ٩(من البيانات الواردة بجدول رقـم       
المشروع غير حساس لتأخر اإليرادات سنة حيث يظل        

 إقتصادية لإلستثمار فيـه ويحقـق       المشروع ذي جدوى  
 وهـو   %١١,٨٥٣معدل عائد داخلي يصل إلى حوالي       

أعلى من سعر الفائدة السائد في البنوك، لكنـه يـصبح           
حساس لتأخر اإليرادات لمدة سنتان حيث يصبح معـدل       

 .العائد الداخلي أقل من سعر الفائدة في البنوك

 معايير تقييم المشروعات لمرزعة الساليكورنيا 

  :افى القيمة الحاليةص .١
بلغ صافي القيمة الحالية للمشروع ما يقرب من 

 سنة من بداية المشروع، ٣٠ ألف جنيه خالل ١٤١
ويصبح المشروع بالكامل ربح خالص للمستثمر حيث 
أن مثل هذه المشروعات يجب أال نعبر عنه كقيمة 

ألن قيمة األرض تتزايد من ) القيمة كخردة(تخريدية 
وأن ...). خصوبة وسعر وندرة، (جميع النواحي 

المباني وإن طال عمرها يمكن صيانتها وقيمتها أيضاً 
    . تتزايد ولو بفعل التضخم وإرتفاع األسعار

  :نسبة العائد للتكاليف .٢
ويسمى أيضاً بربحية المشروع فإذا ما تساوت هذه      
النسبة بالواحدة فأن المشروع يكـون قـد بلـغ نقطـة            

ادات مع التكـاليف، وقـد      اإلغالق حيث تتساوى اإلير   
، أي أن اإليرادات    ١,٢٦بلغت هذه النسبة ما يقرب من       

  .أكبر من التكاليف وأن المشروع في هذا المجال مربح

تحليل المخاطرة والحساسية لمعدل العائد الداخلي في ظل زيادة التكاليف ونقص اإليرادات لمشروع             : ٨جدول رقم   
  . في سيناء وجنوب البحر األحمرزراعة األنتربلكس باألراضي الساحلية

  %٢٠نقص   %١٠نقص   اإليرادات  البيان
  ٨,٩٤  ١٢,٠٣٧  ١٥,١٢٦  التكاليف

  -  ٩,٥١  ١٢,٣١٧  %١٠زيادة 
  -  -  ٩,٩٨  %٢٠زيادة 
 Cost-benefitونتائج تحليل البرنامج اإلحصائي ) ٤(بيانات الجدول : المصدر

د الداخلي في ظل زيادة التكاليف وتأخر اإليرادات لمـشروع زراعـة            تحليل المخاطرة والحساسية لمعدل العائ    : ٩جدول رقم   
  . الساحلية في سيناء وجنوب البحر األحمرراضياألنتربلكس باأل

  تأخر سنتان  تأخر سنة  اإليرادات  البيان
  ٩,٨٤١  ١١,٨٥٣  ١٥,١٢٦  التكاليف

  -  ٩,٨١١  ١٢,٣١٧  %١٠زيادة 
  -  -  ٩,٩٨  %٢٠زيادة 
 Cost-benefit ونتائج تحليل البرنامج اإلحصائي )٤(بيانات الجدول: المصدر

لمشروع زراعة الساليكورنيا باألراضي الساحلية     القيم الحالية والقيم التحويلية للتكاليف واإليرادات       : ١٠جدول رقم 
  .في سيناء وجنوب البحر األحمر

  نسبة التغير  القيمة التحويلية  القيمة الحالية  البيان
 %٢٠,٧٨- ٥٣٧٦٨٩ ٦٧٨٧٣٨  اإليرادات

 %٥٧,٤٦ ٣٨٦٥٠٣،٥ ٢٤٥٤٥٥  التكاليف اإلستثمارية
 %٤٨,٢٧ ٤٣٣٢٨٣،٣ ٢٩٢٢٣٤  التكاليف التشغيلية
 %٢٦,٢٣ ٦٧٨٧٣٨ ٥٣٧٦٨٩  التكاليف الكلية

  Costbenبرنامج التحليل اإلحصائي للدخل والتكاليف و) ٤(بيانات الجدول : المصدر
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  :معدل العائد الداخلي

نيه أو ما يدره الجنيـه      وهو ما يعرف بربحية الج    
المستثمر، فإذا ما تساوى هذا المعدل مع سعر الفائـدة          
السائد في البنوك المصرية فإنه من الطبيعي أن يحتـار          
المستثمر في أن يبدأ المستثمر في مـشروعه أم يبقـي           
على رأس ماله في البنك ألن سعر الفائدة البنكي يمثـل           

ما وأن هذا المعدل    تكلفة الفرصة البديلة لهذا المستثمر، أ     
فأن اإلستثمار في هذا المجـال      % ١٧,٧قد بلغ حوالي    
  . أربح للمستثمر

  :فترة إسترداد رأس المال .٣
وهي الفترة الالزمة ألن يـسترد المـستثمر رأس     
ماله وقد تصل هذه الفترة وفقاً للمعايير غير المخصومة         

 سنوات أما بالمعايير المخصومة أي      ٧إلى ما يقرب من     
الحالية للصافي فإن المشروع يسترد رأس مالـه        بالقيمة  

  .   سنوات١٠في فترة قد تصل إلى 
  :تحليل المخاطرة والحساسية .٤

تبـين أن   ) ١١(من البيانات الواردة بجدول رقـم       
% ٢٠المشروع غير حساس لنقص اإليـرادات بنـسبة    

حيث يظل المشروع مربحاً ويحقق صافي قيمة حاليـة         
 ألف جنيه، كما أن     ٥,٣٠١لإليرادات تصل إلى حوالي     

% ٢٠المشروع غير حساس إلرتفاع التكاليف بنـسبة        
يظل المشروع مربحاً ويحقـق صـافي قيمـة حاليـة           

  . ألف جنيه ٣٣،٥١لإليرادات تصل إلى حوالي 
تبـين أن   ) ١٢(من البيانات الواردة بجدول رقـم       

المشروع غير حساس لتأخر اإليرادات لمدة سنتان حيث        
ويحقـق صـافي قيمـة حاليـة        يظل المشروع مربحاً    

 ألف جنيه، لكنـه     ٢٣,٢٥١لإليرادات تصل إلى حوالي     
يصبح حساس لتأخر اإليرادات لمدة سنتان فـي حالـة          

 في نفس الوقـت حيـث       %١٠إرتفاع التكاليف بنسبة    
 ٣٠,٥١٧يحقق المشروع خسارة قد تصل إلى حـوالي         

  .ألف جنيه
تبـين أن   ) ١٣(من البيانات الواردة بجدول رقـم       

% ٢٠روع غير حساس لنقص اإليـرادات بنـسبة    المش

حيث يظل المشروع ذي جدوى إقتصادية لإلستثمار فيه        
% ١٠,٢٩ويحقق معدل عائد داخلي يصل إلى حـوالي         

وهو أعلى من سعر الفائدة السائد في البنوك المصرية،         
كما أن المشروع غير حساس إلرتفاع التكاليف بنـسبة         

ـ       % ٢٠ صادية حيث يظـل المـشروع ذي جـدوى إقت
لإلستثمار فيه ويحقق معدل عائد داخلـي يـصل إلـى           

وهو أعلى من سعر الفائدة السائد في       % ١١,٥٢حوالي  
  .البنوك

تبـين أن   ) ١٤(من البيانات الواردة بجدول رقـم       
المشروع غير حساس لتأخر اإليرادات سـنتان حيـث         
يظل المشروع ذي جدوى إقتـصادية لإلسـتثمار فيـه          

% ١٠,٨٢يصل إلى حـوالي     ويحقق معدل عائد داخلي     
وهو أعلى من سعر الفائدة السائد فـي البنـوك، لكنـه            

مع تـأخر   % ١٠يصبح حساس إلرتفاع التكاليف بنسبة      
اإليرادات لمدة سنتان في نفس الوقت ويـصبح معـدل          

  .العائد الداخلي أقل من سعر الفائدة في البنوك
  التوصيات

توصلت الدراسة لبعض التوصيات الهامة التي قد 
ساعد على دفع عجلة التنمية على المستوى القومي ت

بصفة عامة وعلى إقليم سيناء والبحر األحمر والمناطق 
  :الحدودية بصفة خاصة وأهم هذه التوصيات

تبني ونشر فكرة الزراعة بماء البحر ودعمها في  -١
البداية بمشاريع إرشادية وجهات داعمة للمناطق 

 .النائية

مجال زراعة تشجيع وجذب اإلستثمارات في  -٢
األعالف غير التقليدية وخاصة في منطقة سيناء 
لما لها من أهمية في الجانب األمني حيث زيادة 
اإلستثمارات تساعد على زيادة اإلستقرار وبالتالي 

 .األمن

  :فإن ذلك سوف يؤدي إلى
إنخفاض أسعار األعالف بما يساعد على خفض  -١

 .تكلفة إنتاج اللحوم وبالتالي إنخفاض أسعارها
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تحليل المخاطرة والحساسية لصافي القيمة الحالية في ظل زيادة التكاليف ونقص اإليرادات لمشروع زراعـة    : ١١ جدول رقم 
   . الساحلية في سيناء وجنوب البحر األحمرراضيالساليكورنيا باأل

  %٢٠نقص   %١٠نقص   اإليرادات  البيان
  ٥,٣٠١  ٧٣,١٧٥  ١٤١,٠٤٨  التكاليف

  ٤٨,٤٦٧‐  ١٩,٤٠٩  ٨٧,٢٨٠  %١٠زيادة 
  ١٠٢,٢٣٦‐  ٣٤,٣٦٣‐  ٣٣,٥١١  %٢٠زيادة 
 Cost-benefitونتائج تحليل البرنامج اإلحصائي ) ٤(بيانات الجدول : المصدر

تحليل المخاطرة والحساسية لصافي القيمة الحالية في ظل زيادة التكاليف وتأخر اإليرادات لمشروع زراعـة               : ١٢جدول رقم   
  .ة في سيناء وجنوب البحر األحمر الساحليراضيالساليكورنيا باأل

  تأخر سنتان  تأخر سنة  اإليرادات  البيان
  ٢٣,٢٥١  ٧٩,٣٤٥  ١٤١,٠٤٨  التكاليف

  ٣٠,٧١٥‐  ٢٥,٥٧٦  ٨٧,٢٨٠  %١٠زيادة 
  ٨٤,٢٨٦‐  ٢٨,١٩٢‐  ٣٣,٥١١  %٢٠زيادة 
 Cost-benefitونتائج تحليل البرنامج اإلحصائي ) ٤(بيانات الجدول : المصدر

 المخاطرة والحساسية لمعدل العائد الداخلي في ظل زيادة التكاليف ونقص اإليرادات لمشروع        تحليل: ١٣جدول رقم   
  .زراعة الساليكورنيا باألراضي الساحلية في سيناء وجنوب البحر األحمر

  %٢٠نقص   %١٠نقص   اإليرادات  البيان
  ١٠,٢٩  ١٣,٩٩  ١٧,٧٥  التكاليف

  ٧,٥٥  ١٠,٩٦  ١٤,٣٣  %١٠زيادة 
  ٥,١٦  ٨,٤٢  ١١,٥٢  %٢٠زيادة 
 Cost-benefitونتائج تحليل البرنامج اإلحصائي ) ٤(بيانات الجدول : المصدر

تحليل المخاطرة والحساسية لمعدل العائد الداخلي في ظل زيادة التكاليف وتأخر اإليرادات لمشروع زراعـة               : ١٤جدول رقم   
  . الساحلية في سيناء وجنوب البحر األحمرراضيالساليكورنيا باأل

  تأخر سنتان  تأخر سنة  اإليرادات  انالبي
  ١٠,٨٢  ١٣,٣٤  ١٧,٧٥  التكاليف

  ٨,٩٩  ١١,٠٠  ١٤,٣٣  %١٠زيادة 
  ٧,٣٨  ٨,٩٧  ١١,٥٢  %٢٠زيادة 
  Cost-benefitونتائج تحليل البرنامج اإلحصائي ) ٤(بيانات الجدول: المصدر

إنخفاض الرقة المزروعة باألعالف الخضراء في  -٢
 توفير مساحات الموسم الشتوي بما يساعد على

جديدة وموارد مائية يمكن زراعتها بالقمح وتحقيق 
 .زيادة في نسبة اإلكتفاء الذاتي

زيادة في إنتاج الزيوت المحلية وتوجيه هذه  -٣
الزيوت لصناعة الحلويات لما تمتاز به من طعم 
بمذاق البندق وتوفير الزيوت الطعام التي كانت 

كتفاء موجهة لهذا الغرض وبالتالي رفع نسبة اإل
 . الذاتي منها

  

  المراجع
الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة 

  ٢٠١٠، األولالسنوية للتجارة الخارجية، الجزء 
الحسين عبد اللطيف الصيفى، تحليل إقتصادى قياسى 
للمقتصد الزراعى اللحمى القومى المصرى 
واإلقليمى السكندرى، رسالة دكتوراه، قسم 

اعى، كلية الزراعة، جامعة اإلقتصاد الزر
  .١٩٩٢اإلسكندرية، يونيو 
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الحسين عبد اللطيف مبروك الصيفى واخرون، الكفاءة 
االقتصادية لمزارع انتاج اللحوم باقليم النوبارية 
باالراضى الجديدة، مجلة البحوث الزراعية، جامعة 

 .١٩٩٩ ،)٤(، العدد)٢٥(طنطا، مجلد 

الطاقة االنتاجية الحسين عبد اللطيف مبروك الصيفى، 
واالستهالكية الراهنة للحوم الحمراء فى جمهورية 
مصر العربية، مجلة االسكندرية للبحوث الزراعية، 

 .١٩٩٣مارس ، )٢(، العدد)٣٨(مجلد

عبد الرحمن إسماعيل الصالحي، فاطمة أحمد الشربيني 
 معهد – مقدمة في دراسات الجدوى االقتصادية–

  .٢٠٠١ –لزقازيق جامعة ا–الكفاية اإلنتاجية
كمال سلطان محمد سالم، عبداهللا ثنيان الثنيان، تقييم 

تطبيقات، - أسس -نظريات-المشروعات الزراعية
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ABSTRACT 
The research aims to study the feasibility of some cultivation of fodder and oil crops, which irrigated with 

sea water, such as: salicornia, atriplex. Two of forage crops contain a high percentage of protein. To solve the 
problem of feed and provide water for irrigation, determined the areas of fodder to derived them to grow 
wheat to raise self-sufficiency rate of it, as well as the oil witch extract from the seeds of salicornia crop to 
raise the proportion of self-sufficiency of it too, current status of the traditional feed shows that: 
1. Green fodder cultivated area in the winter season occupies a large area. It is also the largest of the cultivated 

area in the summer and nile seasons at all. Which confirms to compete both animal feed crops and grain 
crops eaten by humans. 

2. Decreased winter forage area relative with constant amount of output indicates the incident increase in the 
productivity of fodder in the winter season. 

3. Decreased space green fodder in the winter season of about 2.5 million feddan in 1994 to about 1.9 million 
feddan in 2011 were offset by an actual increase in the area planted with wheat during the same period of 
about 2.4 million feddan in 2006 to about 3.05 million feddan in 2011 because they are competing crops 
on agricultural land area relatively limited, however, remained in self-sufficiency ratio of wheat as they 
are ranging from about 60%, due to population growth and rising per capita wheat.  

4. The net present value of a project of 20 fadden grown anterblex or salecornia has reached about 94, 141 
thousand l.e each, respectively. 

5. The cost/benefit ratio amounted to about 1.2, 1.26 each, respectively. 
6. The internal rate of return was amounted about 15.1%, 17.7% each, respectively. 
7. The net present value of each of the farms is not sensitive to increased costs or reduced revenues by 10%, or 

even delayed revenue for a year. So the study reaches some recommendations including: the adoption and 
spread the idea of seawater agriculture, and encourage and attract investment in the field of non-
traditional feed planting. 

  
 


