
 

 
 

 
 عدن( وخليجالعربي البحر سواحل البيئية ) –النبجتي للمنطقة الزراعية تنتج  اإل –التقويم الموسمي 

 مالحظجت ديسمبر تنوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يوتنيو مجيو أبريل مجرس فبراير ينجير االتنشطة الموسمية

          الموسم الثاني                     الموسم االول             موسم االمطار

 تدفق السيول

                        
 ذروة التدفق / الجريان

                 

          تدفق/ جريان تدفق / جريان            

  ر                             موسم جفاف موسم الجفاف )قحط / جحر(

 الحبوب                                                  

واضافة  االرضإعداد  حبوب-الذرة الرفيعة 
 السماد العضوي

 موعد الزراعة
واضافة  االرضإعداد         

 حصاد السماد العضوي
    

 موعد الزراعة
        

 حصاد
 

                      

واضافة  االرضإعداد      اعالف-الذرة الرفيعة 
 السماد العضوي

  حصاد         موعد الزراعة     حصاد     لزراعةموعد ا

واضافة  االرضإعداد                       حصاد الذرة الشامية
 السماد العضوي

  موعد الزراعة

واضافة  االرضإعداد   حصاد الدخن
 السماد العضوي

واضافة  االرضإعداد      حصاد     موعد الزراعة
 السماد العضوي

  موعد الزراعة

 لفاكهةا                                                  

 الباباي

 الحصاد األول                     
          استمرار الحصاد

موعد الزراعة في                             
 المشتل

واضافة  االرضإعداد 
 السماد العضوي

 موعد الزراعة في األرض المستدامة
     

  أغسطس( –ابريل  )فيمع إضافة سماد اليوريا  يتزامن-تسويق –اصطناعي  إنضاج –حصاد  تجمن-الموز 

واضافة  االرضإعداد                                      زراعة جديدة  –الموز 
 السماد العضوي

 والفوسفاتية
 موعد الزراعة

 

 –عمليات زراعية      منتج-النخيل 
 تلقيح اصطناعي

        
 حصاد التور حصاد المناصف اد البلححص

 –عمليات زراعية         
 إزالة االوراق

     

واضافة  االرضإعداد                      زرعة جديدة –النخيل 
 السماد العضوي

                      موعد الزراعة

 –إزالة الفروع الميتة  –التقليم  –عمليات زراعية     حصاد      منتج-مانجو 
    إضافة اليوريا  –عمليات زراعية   الحراثة حول النبات

 زراعة جديدة –منجو 
 استمرار الزراعة 

 – االرضإعداد                             
 التسميدوالشتالت 

    
 موعد الزراعة والتطعيم للعقل

 

 –عمليات زراعية     منتج-الليمون 
 إضافة اليوريا 

    
 حصاد

إزالة الفروع الميتة  –التقليم  –ة عمليات زراعي 
  الحراثة حول النبات –

 –عمليات زراعية 
 إضافة اليوريا 

 حصاد
 

واضافة  االرضإعداد                                  زراعة جديدة –الليمون 
 السماد العضوي

 موعد الزراعة للعقل
         

إضافة  –عمليات زراعية  حصاد منتج-جوز الهند 
إضافة  –عمليات زراعية  حصاد ماد العضوي الس

  استمرار الحصاد السماد العضوي 

 القشطة
            

 حصاد
التقليم  –عمليات زراعية 

 –إزالة الفروع الميتة  –
  التسميد حول النبات

واضافة  االرضإعداد         
 السماد العضوي

 موعد الزراعة للعقل
             

 الجوافة
            

 حصاد
التقليم  –عمليات زراعية 

 –إزالة الفروع الميتة  –
  التسميد حول النبات

واضافة  االرضإعداد         
 السماد العضوي

 موعد الزراعة للعقل
             

 العباسي
                

 حصاد
التقليم  –عمليات زراعية 

 –إزالة الفروع الميتة  –
  التسميد حول النبات

واضافة  الرضاإعداد     
 السماد العضوي

 موعد الزراعة للعقل
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 عدن( وخليجالعربي البحر سواحل البيئية ) –النبجتي للمنطقة الزراعية تنتج  اإل –التقويم الموسمي 

 
 مالحظجت ديسمبر تنوفمبر أكتوبر  سبتمبر أغسطس يوليو وتنيوي مجيو أبريل مجرس فبراير ينجير االتنشطة الموسمية

 المحاصيل النقدية                                                   

واضافة  االرضإعداد   الطهف
 السماد العضوي

                       حصاد                 موعد الزراعة

  Agriculture Operations (Almond worms control)  موعد الزراعة     العضوي واضافة السماد االرضإعداد  حصاد القطن

واضافة  االرضإعداد  السمسم
 السماد العضوي

 حصاد ودراس          موعد الزراعة
واضافة  االرضإعداد 

 السماد العضوي
  حصاد ودراس           موعد الزراعة

حصاد زراعة  التبغ
 اكتوبر

حصاد زراعة     
 يسمبرد

      واضافة السماد العضوي االرضإعداد             
  موعد الزراعة     موعد الزراعة

          موعد الزراعة  حصاد             الفل

               موعد الزراعة                         حصاد     الحناء

  حصاد      موعد الزراعة     عضويواضافة السماد ال االرضإعداد                  حب العزيز

 الخضروات                                                   

 األرض –الطماطم 

 المستدامة
 حصاد وتسويق

واضافة  االرضإعداد                     
 السماد العضوي

 والفوسفاتية
 موعد الزراعة

  
تعشيب -إضافة اليوريا  –عمليات زراعية 

 مكافحة-

 

  الترقيع والتسميد                     

واضافة  االرضإعداد  اعداد المشتل                 حصاد وتسويق المشتل-الطماطم 
 السماد العضوي

 
  إضافة اليوريا  –عمليات زراعية  موعد الزراعة

 البسباس

 اعداد المشتل                حصاد ) الثمار الحمراء والتجفيف(   
واضافة  االرضإعداد 

 السماد العضوي
 والفوسفاتية

 –عمليات زراعية  موعد الزراعة في األرض المستدامة 
-إضافة اليوريا 

 مكافحة-تعشيب 

 

 –عمليات زراعية    زراعة الشتالت                حصاد الثمار الخضراء لالستهالك 
 إضافة اليوريا 

 

 البصل

    

 حصاد وتسويق

                Nursery 
Preparation  واضافة  االرضإعداد

 السماد العضوي
 والفوسفاتية

 –عمليات زراعية  موعد الزراعة في األرض المستدامة 
-إضافة اليوريا 

 مكافحة-تعشيب 

 

 –عمليات زراعية    زراعة الشتالت                    
 إضافة اليوريا 

 

 حصاد وتسويق الباذنجان

 اعداد المشتل                    
واضافة  االرضإعداد 

 السماد العضوي
 والفوسفاتية

 –عمليات زراعية  موعد الزراعة في األرض المستدامة 
-إضافة اليوريا 

 مكافحة-تعشيب 

 

 –عمليات زراعية    زراعة الشتالت                    
 إضافة اليوريا 

 

 الباميا
واضافة  االرضإعداد     

 د العضويالسما
 والفوسفاتية

الموسم  –زرعة 
 الصيفي

    
 حصاد صيفي

واضافة  االرضإعداد 
 السماد العضوي

 والفوسفاتية

الموسم  –زرعة 
 الشتوي

     
 حصاد شتوي

     

 البطيخ، الشمام، الكوسة

واضافة  االرضإعداد 
 السماد العضوي

زراعة بطيخ  والفوسفاتية
 وشمام

 –عمليات زراعية 
ا إضافة اليوري

 ومكافحة
 حصاد وتسويق

        

واضافة  االرضإعداد 
 السماد العضوي

 والفوسفاتية

زراعة بطيخ 
 وشمام

 زراعة الشتالت
 

 حصجد

         

 كوسه-زراعة 
 –عمليات زراعية         

-إضافة اليوريا 
 مكافحة-تعشيب 

          

واضافة  الرضاإعداد                          حصجد البطاطا الحلوة
 السماد العضوي

               زراعة الشتالت

 

 

 

 

 

 األوروبيتمويل االتحجد  –برتنجمج تطوير تنظم معلومجت األمن الغذائي 
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 عدن( وخليجالعربي البحر سواحل البيئية ) –الحيواتني للمنطقة الزراعية تنتج  اإل –التقويم الموسمي 
 مالحظجت ديسمبر تنوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يوتنيو مجيو أبريل مجرس فبراير ينجير االتنشطة الموسمية

  موسم قحط / جحر 2-موسم امطار                      1-موسم االمطار  موسم قحط / جحر مواسم االمطار / الجفاف

 مواسم تفق السيول

                        
 ذروة التدفق / الجريان

                

         تدفق تدفق            

 الثروة الحيواتنية                                                  

 االبقار

أشهر، ويمكن التلقيح مرتين  6الحمل  موسم والدة     الفترة المفضلة للتلقيح / التزاوج         موسم والدة الفترة المفضلة للتلقيح / التزاوج     موسم والدة

 خالل العام
             

 انتاج حليب / مواليد جديدة
                     

                

 األغنام والماعز

      الفترة المفضلة للتلقيح / التزاوج                     الفترة المفضلة للتلقيح / التزاوج        

             موسم والدة         موسم والدة            

 انتاج حليب / مواليد جديدة         انتاج حليب / مواليد جديدة           
            

           

  الجمال

 شهرا 12فترة الحمل      الفترة المفضلة للتلقيح / التزاوج                                    
 

         الدةموسم و                                

       انتاج حليب / مواليد جديدة                        

                                                  العسل وإنتاجتربية النحل 

             تغذية سكرية / تربية/ تنقل بحثا عن مرعى النحالة
 تغذية طبيعية

        
  بحثا عن مرعى تغذية سكرية / تربية/ تنقل

 انتاج وحصاد العسل
        

 عسل السمر / مراعي
           

 عسل السدر
        

 الدواجن                                                  

 انتاج بيض مرتفع الدجاج المحلي –انتاج البيض 
                            

 انتاج بيض مرتفع
 

 درجة حرارة مرتفعة – انتاج بيض منخفض

 االعالف                                                  

              مرتبط باألمطار  –انتاج جيد           انتاج منخفض  مطري-اعالف 

 مروي-اعالف 
 يناير( –ر سبتمبر، والدخن خالل نوفمب –انتاج االعالف خالل العام )الذرة الرفيعة الخضراء خالل ابريل 

 

 أشجار ويشمل: العام،متوفر طوال 

الذرة  البرسيم، المسكيت، السدر،

جافةعلف الفيل وكذا االعالف ال بنوعيها،  

 

 الغطاء النباتي الطبيعي

                
 توفر في المراعي الطبيعية

        
توفر في المراعي 

 الطبيعية

     

شحة في المراعي  شحة في المراعي الطبيعية باالمطار مرتبط –شحة في المراعي الطبيعية للرعي 
 الطبيعية

 

 

 األوروبيتمويل االتحجد  –برتنجمج تطوير تنظم معلومجت األمن الغذائي 

  :2018 أغسطس،النشر  
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 عدن( وخليجالعربي البحر سواحل البيئية ) –للصحة والمخجطر الطبيعية للمنطقة الزراعية  –التقويم الموسمي 
 مالحظجت ديسمبر تنوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يوتنيو مجيو أبريل مجرس فبراير ينجير االتنشطة الموسمية

 الصحة                                                  

 االمراض البشرية

                   المالريا / حمى الضنك        

  عدوى الجهاز التنفسي                      عدوى الجهاز التنفسي 

                   االسهاالت            

                              الحصبة            

                              االمرا ض الجلدية        

                                                  

اآلفات المرضية والحشرية 
 على الحيوان

                                                 

  األغنجم جدري F.M.D - (P.P.R, O.R.F, L.S.D, CPPاالمراض الفيروسية / مرض الفم والقدم/ 

                              البر وسيال

  الطفيليات الداخلية والخارجية     الطفيليات الداخلية والخارجية

                                  التهاب الضرع    

  عدوى الجهاز التنفسي                         عدوى الجهاز التنفسي

                                                  

ت
نبا

 ال
ى

عل
ة 

ري
ش
ح
وال

ة 
ضي

ر
لم

 ا
ت

فا
آل
ا

 

  دودة البادرات                 دودة البادرات سمسم

  حفار الساق                 حفار الساق الذرة الرفيعة

-الذرة الرفيعة –القطن 
-التبغ -الذرة الشامية
 البامية

 دودة القطن / اللوز االمريكية
            

 دودة القطن / اللوز االمريكية
 

 ناقل للمرض –الذبابة البيضاء          موزاييك / االصفرار                 موزاييك / االصفرار     البطيخ

 ناقل للمرض –الذبابة البيضاء  تجعد األوراق                  تجعد األوراق              والبسباس الطماطم

          ذبابة الفاكهة                 ذبابة الفاكهة             البطيخ والشمام

                          الدودة الخضراء     الحبوب

                      بابة السوداءالذ             الحمضيات

 النخيل
      الدوباس             الدوباس

                              دودة البلح    

  التربس                                 الثربس البصل

                  عناكب الفواكه                     جوز الهند

                          دوده الثمار         وافةالمانجو / الج

Natural Hazards                                                   

الصقيع  الفيضانات،المخاطر ) 
 ، الرياح ، الجراد .....

 

              الغوبة(موسمية الرياح )                    

                  الكثبان الرملية / التصحر                  

                   الفيضانات                             

  التلوث البيئي بكل اشكاله
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 عدن( وخليجالعربي بحر السواحل البيئية ) –الزراعية  للمنطقة-السمكي تنتج  اإل –التقويم الموسمي 
 مالحظجت ديسمبر تنوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يوتنيو مجيو أبريل مجرس فبراير ينجير االتنشطة الموسمية

                                                  السمكي اإلنتاج

بمختلف انواعه متوفر خالل العام                      اصطياد جيد  –متوفر      الباغة
 وبكميات مختلفة

  متوفر للسوق المحلية في سقطرى وللتصدير  تربية / تكاثر متوفر للسوق المحلية والتصدير الثمد 

  متوفر بكميات قليلة                 متوفر بكميات قليلة الديرك

 تربية / تكاثر متوفر الجحش
            

 متوفر للسوق المحلية والتصدير
 

  متوفر بكميات قليلة متوفر للسوق المحلية والتصدير متوفر بكميات قليلة ورهام

 هميرا 
اصطياد  –متوفر 

 جيد 
                    

             متوفر
  اصطياد جيد  –متوفر 

  اصطياد جيد  –متوفر  تربية / تكاثر اصطياد جيد  –متوفر  شروى

  اصطياد جيد  –متوفر  اثرتربية / تك اصطياد جيد  –متوفر  زينوب

  اصطياد جيد  –متوفر  تربية / تكاثر اصطياد جيد  –متوفر              اللخم

  متوفر للسوق المحلية والتصدير البياض

 موسم اغالق حسب القانون متوفر للسوق المحلية والتصدير موسم اغالق حسب القانون الجمبري
في المنطقة الجنوبية )نشطون 

 ومحيفيف(

 

 متوفر بكميات قليلة للسوق المحلية والتصدير موسم اغالق حسب القانون متوفر بكميات قليلة للسوق المحلية والتصدير مقص أبو
 مهدد باالنقراض  –كميات قليلة 

     الحبار
 متوفر للسوق المحلية والتصدير تربية / تكاثر متوفر للسوق المحلية والتصدير تربية / تكاثر

 

 االخطبوط
 
 
 

    

 متوفر للسوق المحلية في سقطرى فقط 

                                 

 اصطياد جيد  –متوفر  عيده
 تربية / تكاثر

 اصطياد جيد  –متوفر 
 

  تربية / تكاثر متوفر للسوق المحلية في سقطرى فقط وأثناء موسم الرياح تربية / تكاثر

                  اصطياد جيد  –متوفر      وزق

                              متوفر بكميات قليلة          خيار البحر

              هبوب الرياح                 الرياح الموسمية

 

 

 

 األوروبيتمويل االتحجد  –برتنجمج تطوير تنظم معلومجت األمن الغذائي 

  :2018 أغسطس،النشر  
 ة )الفجو(للتواصل: منظمة األغذية والزراع FAOYE-FSIS@fao.org،  السكرتجرية الفنية لألمن الغذائي بوزارة التخطيط

    abdulwahedmukred@gmail.com /awmukred@yemen.netوالتعجون الدولي

 برتنجمج تطوير تنظم معلومجت األمن الغذائي
 جون مع السكرتجرية الفنية لألمن الغذائي بوزارة التخطيط والتعجون الدولي تمويل اإلتحجد األوروبي وتنفيذ منظمة األغذية والزراعة )الفجو( بجلتع

mailto:/awmukred@yemen.net


 
 
 

العربي وخليج عدن( )البحر ةالبيئي –للمنطقة الزراعية -تسويق والعمجلة للالتقويم الموسمي    
 مالحظجت ديسمبر تنوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يوتنيو مجيو أبريل مجرس فبراير ينجير االتنشطة الموسمية

 محجصيل الحبوب:                                                  

 حبوب-الذرة الرفيعة 

اعداد األرض بما في ذلك 
 السماد العضوي

 زراعة
    

اعداد األرض بما في ذلك     
 حصاد السماد العضوي

 توفر المنتج
 زراعة

        

 حصاد

 يسوق محليا وبين المحافظات ويا سعار جيدة
 

                 

 طلب منخفض للعمالة
     طلب مرتفع للعمالة المستأجرة واالسرية

    
 طلب مرتفع للعمالة المستأجرة واالسرية

رتفع للعمالة طلب م
 المستأجرة واالسرية

طلب مرتفع للعمالة         
 المستأجرة واالسرية

 توفر المنتج اعالف-الذرة الرفيعة 

اعداد األرض بما في ذلك 
 السماد العضوي

 زراعة
    

 حصاد

 توفر المنتج

 زراعة
        

 حصاد

 اسعار جيدة من تسويق االعالف
 طلب منخفض للعمالة

 عمالة المستأجرة واالسريةطلب مرتفع لل
    

 طلب مرتفع للعمالة المستأجرة واالسرية
طلب مرتفع للعمالة 
 المستأجرة واالسرية

طلب مرتفع للعمالة         
 المستأجرة واالسرية

 الذرة الشامية

 حصاد

 توفر المنتج

اعداد األرض بما في ذلك             
 السماد العضوي

 زراعة
 حافظاتيسوق محليا وبين الم

 طلب مرتفع للعمالة المستأجرة واالسرية
 طلب منخفض للعمالة            

 طلب مرتفع للعمالة المستأجرة واالسرية

 حصاد الدخن
اعداد األرض بما في ذلك  

 السماد العضوي
 زراعة

    
 حصاد

اعداد األرض بما في ذلك     
 السماد العضوي

 زراعة
 

 ة واالسريةطلب مرتفع للعمالة المستأجر 
طلب مرتفع للعمالة  طلب منخفض للعمالة 

 المستأجرة واالسرية
    

 طلب متوسط للعمالة
 طلب منخفض للعمالة    

 محاصيل الفاكهة                                                  

 الباباي

 أول الحصاد                    
 استمرار الحصاد

         

                            
 زراعة اعداد األرض زراعة

     

يسوق محليا وخارجيا ويتذبذب األسعار حسب  حصاد وعمليات ما بعد الحصاد منتج-الموز 

 العرض والطلب
 طلب مرتفع للعمالة المستأجرة في كل العمليات 

 زراعة جديدة –الموز 
  ةزراع اعداد األرض                                    

 طلب منخفض للعمالة                                    

     منتج-النخيل 
 عمليات زراعية

        
 حصاد تمر حصاد مناصف حصاد بلح

 توفر المنتج

 عمليات زراعية
 –يسوق منتجه محليا واسعاره موسمية     

 حسب اإلنتاج 
طلب مرتفع للعمالة      

 المستأجرة واالسرية
        

 طلب مرتفع للعمالة المستأجرة واالسرية
     

             
 

      

                      زراعة اعداد األرض                     زراعة جديدة –النخيل 

                    
 طلب متوسط للعمالة

                      طلب منخفض للعمالة

 حصاد      منتج-مانجو 
 المنتج توفر

    عمليات زراعية عمليات زراعية

    طلب مرتفع للعمالة المستأجرة  طلب مرتفع للعمالة المستأجرة      

 زراعة جديدة –مانجو 
 زراعة

     اعداد األرض                            
 زراعة

 

                             طلب منخفض للعمالة
 طلب متوسط للعمالة

    
 طلب متوسط للعمالة

 

    الليمون
 عمليات زراعية

    Harvest  
 عمليات زراعية عمليات زراعية

  حصاد

  توفر المنتج  توفر المنتج       

     طلب منخفض للعمالة   
 طلب مرتفع للعمالة المستأجرة 

 
 طلب متوسط للعمالة طلب متوسط للعمالة

 

 اعداد األرض                                 زراعة جديدة –الليمون 
 زراعة

         

          طلب منخفض للعمالة                                

 منتج-جوز الهند 
 حصاد عمليات زراعية حصاد عمليات زراعية حصاد
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العربي وخليج عدن( )البحر البيئية –للمنطقة الزراعية -تسويق والعمجلة لالتقويم الموسمي ل   
 مالحظجت ديسمبر تنوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يوتنيو مجيو أبريل مجرس فبراير ينجير االتنشطة الموسمية

 المحاصيل النقدية                                                  

  الطهف

 اعداد األرض
يسوق حبوب واعالف في شبوة فقط                      حصاد                 زراعة

 وبأسعار جيدة 
طلب مرتفع للعمالة  طلب منخفض للعمالة

                 المستأجرة واالسرية
طلب مرتفع للعمالة 
 المستأجرة واالسرية

                    

 القطن
  عمليات زراعية زراعة     اعداد األرض حصاد

             طلب مرتفع للعمالة المستأجرة واالسرية     طلب منخفض للعمالة طلب مرتفع للعمالة المستأجرة واالسرية

  السمسم

 اعداد األرض
 اعداد األرض Harvest & Threshing         زراعة

وبأسعار  ا وبين المحافظاتيسوق محلي ودراس  حصاد         زراعة
 موسمية جيدة

طلب مرتفع للعمالة  طلب منخفض للعمالة
 المستأجرة واالسرية

طلب مرتفع للعمالة         
 المستأجرة واالسرية

 طلب منخفض للعمالة
 طلب مرتفع للعمالة المستأجرة واالسرية         طلب مرتفع للعمالة المستأجرة واالسرية

 التبغ
 Traded locally with a Good زراعة     زراعة     اعداد األرض             وتسويق حصجد     يقوتسو حصجد

Price  
طلب مرتفع للعمالة 
 المستأجرة واالسرية

طلب مرتفع للعمالة     
 المستأجرة واالسرية

طلب مرتفع للعمالة      طلب منخفض للعمالة            
 المستأجرة واالسرية

مرتفع للعمالة طلب     
 المستأجرة واالسرية

 الفل
وبأسعار  يسوق محليا وبين المحافظات         زراعة حصاد حصادبداية ال    

 موسمية جيدة وتعتمد على العرض والطلب

         طلب متوسط للعمالة طلب مرتفع للعمالة المستأجرة واالسرية    

 الحناء
              زراعة اد في الصيفالحصاد يزد بداية موسم الحصاد    

             طلب متوسط للعمالة    

 حب العزيز
  حصاد     زراعة     اعداد األرض                

 طلب مرتفع للعمالة المستأجرة واالسرية     طلب مرتفع للعمالة المستأجرة واالسرية     طلب منخفض للعمالة                

 الخضروات:                                                  

 المستدامة األرضطماطم في 
 توفر المنتج وتسويق حصجد

 اعداد األرض
  زراعة

  عمليات زراعية
 عمليات زراعية

 طلب متوسط للعمالة المستأجرة واالسرية طلب مرتفع للعمالة طلب منخفض للعمالة أسعار منخفضة أسعار مرتفعة طلب مرتفع للعمالة المستأجرة واالسرية

 طماطم في المشتل
 توفر المنتج وتسويق حصجد

 اعداد األرض المشتلاعداد 
  عمليات زراعية زراعة

 للعمالةطلب متوسط  طلب مرتفع للعمالة المستأجرة واالسرية طلب متوسط للعمالة أسعار منخفضة أسعار مرتفعة طلب مرتفع للعمالة المستأجرة واالسرية

 البسباس

 حصاد الثمار الحمراء والتجفيف   
 توفر المنتج

 اعداد األرض المشتلاعداد 
 زراعة

 عمليات زراعية
 

 عمليات زراعية  زراعة حصاد الثمار الخضراء لالستهالك  

طلب مرتفع للعمالة  أسعار منخفضة طلب مرتفع للعمالة المستأجرة واالسرية 
 المستأجرة واالسرية

 طلب منخفض للعمالة
 طلب مرتفع للعمالة المستأجرة واالسرية

 البصل

    
 توفر المنتج تسويق بأسعار جيدةمعاملة وو حصاد

 زراعة اعداد األرض المشتلاعداد 
 عمليات زراعية

 

 عمليات زراعية  زراعة    

للعمالة طلب مرتفع  أسعار منخفضة طلب مرتفع للعمالة المستأجرة واالسرية    
 المستأجرة واالسرية

 طلب مرتفع للعمالة المستأجرة واالسرية طلب منخفض للعمالة

 الباذنجان
 وتسويق حصجد

 زراعة اعداد األرض المشتلاعداد                     
 عمليات زراعية

 

 عمليات زراعية  زراعة                    

طلب مرتفع للعمالة                      ةطلب مرتفع للعمالة المستأجرة واالسري
 المستأجرة واالسرية

 طلب مرتفع للعمالة المستأجرة واالسرية طلب منخفض للعمالة

 الباميا

     زراعة اعداد األرض    
 حصاد الصيف

      حصاد الشتاء     زراعة اعداد األرض

طلب مرتفع للعمالة  طلب منخفض للعمالة    
 سريةالمستأجرة واال

طلب مرتفع للعمالة  طلب منخفض للعمالة طلب مرتفع للعمالة المستأجرة واالسرية    
 المستأجرة واالسرية

     طلب مرتفع للعمالة المستأجرة واالسرية    
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