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من خالل استخدام نظم مكننة مختلفة تحت  ظروف   والفني دراسة بعض مؤشرات التقویم االقتصادي
 األمطارالمنطقة شبھ مضمونة 

  یاسین ھاشم الطحان
  العراق –جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات  / قسم المكننة الزراعیة

  

  الخالصة
مpن خpالل اسpتخدام نظpم مكننpة  الفنpيو نفذ البحpث لدراسpة بعpض مؤشpرات التقpویم االقتصpادي

الدعامppة المیكانیكیppة  ،وشppملت ھppذه المؤشppرات  األمطppارمختلفppة تحppت ظppروف المنطقppة شppبھ مضppمونة  
ھpذه  أجریpت .ایpراد الھكتpارصpافي ومعامpل اسpتغالل الوقpت والدعامة المالیة وتوفر القدرة المیكانیكیة و

زراعیpة مختصpة فpي زراعpة ) نظpم(اربpع مصpالح  الدراسة في محافظpة نینpوى ، وتpم اخpذ البیانpات مpن
كانpت ھpذه المصpالح مختلفpة فیمpا بینھpا مpن   اذ.  ٢٠٠٥- ٢٠٠٤الحنطة و الشعیر في الموسpم الزراعpي 

واجریت المقارنة بینھpا لعملیتpي . حیث  المساحات  المزروعة و القدرات البشریة و الفنیة و المیكانیكیة 
واظھpرت النتpائج الجمpالي . الحصاد ومن ثم  الجمالي العملیة الزراعیة  الحراثة و البذار وكذلك لعملیة 

 في حpینرجل ، / كیلوواط  ١١.١٩اعلى دعامة میكانیكیة  اعطت  المصلحة الثانیةان العملیة الزراعیة 
علpى أوكانpت ھكتpار ، / كیلpوواط  ٠.٣٣حققت المصلحة االولى اعلى قیمة في تpوفر القpدرة المیكانیكیpة 

  الیppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppةدعامppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppة م
% ٥٩معامpppل السpppتغالل الوقpppت  اعلpppى كpppانرجpppل للمصpppلحة االولpppى ، فpppي حpppین /دینpppار ١٧٧١٤٨٤ 

  .ھكتار من نصیب المصلحة االولى /دینار  ٨٤٤٠٠للمصلحة الثانیة  واعلى صافي ایراد 
  

  المقدمة
ل تعد المكننة الزراعیة واحدة من الوسائل المؤثرة في النشاط الزراعي لعالقتھا المباشرة بتقلی

ظاھرة االستثمار للمعدات  ان حیث ،وتقلیل التكالیفوحدة المساحة الجھد المبذول وزیادة إنتاجیة 
الزراعیة وإسھامھا الفعال في زیادة معدالت اإلنتاج للمحاصیل الزراعیة المختلفة وبالتالي زیادة الدخل 

  .العیني والنقدي تتطلب تقویم أداء ھذه المعدات وتأثیره على اإلنتاج
، ولكن ب من الفعالیات المكنیة المختلفةذه األسباب ازداد اھتمام الباحثین في تناول ھذا الجانلھ

بحثا شامال للعملیات وفق نظم المكننة الزراعیة في ظروف العراق غیر متوفرة مع إن مثل ھذه 
ولالقتصاد األبحاث ضروري للتقویم االقتصادي والفني للمصالح الزراعیة العاملة في القطا熬 الزراعي 

  .الوطني بشكل عام 
في  طكیلووا ٠.١٧٢إن ما یخص الھكتار الواحد من القدرة في مصر ھو ) ١٩٨١(بین غنیم 

 .حتى تكون الزراعة ذات كفاءة طكیلووا ٠.٣٧٣یقدر ما یخص الھكتار كحد أدنى مطلوب ھو  حین
 طكیلووا ٠.٣٧٣والبالغة  المتحدة للقدرة اآللیة للساحبات االممأن تقدیرات ) ١٩٨٨(وذكر القزاز 

ھكتار ولكن لم یتم  / طكیلووا ٠.٥١ خطة المجلس الزراعي األعلى في العراق توفیر ھكتار وكانت/
  .)١٩٨٠الخفاف، (تطبیقھا

ھكتار /طكیلووا ٠.٦ أن معدل قدرة الساحبة المستخدمة في تركیا ھو)١٩٨٤( Tezerأوضح 
وبین الھدف النھائي  ، ھكتار/ طكیلووا ٠.٠٤٥ي ھ ١٩٦٠في حین كانت القدرة  المستخدمة في عام 

وھذه األرقام تؤكد أن  ١٩٨٨-١٩٨٤ ھكتار في خطة األعوام/ طكیلووا ١.١عن تقل القدرة ان ال 
  .مستوى استخدام المكننة في تركیا كان عالیا 

إلى أن العالقة بین المخرجات إلى المدخالت عند زراعة الحبوب ) ١٩٨٤(  Oksanenوأشار
ویعد عامل زیادة اإلنتاجیة بمثابة . ةفي الدول االسكندینافی ٥- ٤لحنطة والشعیر تتراوح بین مثل ا

غیر ان ھذا المقیاس ال یمكن . المقیاس العام للتعبیر عن الكفاءة االقتصادیة الستخدام المكننة الزراعیة
ومؤشرات للتعبیر  استخدامھ بصورة مباشرة ولكل الحاالت لذلك كانت ھناك حاجة ماسة لوجود مقاییس

  ).١٩٩٠ ،عبد الحسن وآخرون(عن ھذه الكفاءة 
  

   ٢٩/٥/٢٠٠٨وقبولھ    ٢٠٠٨/  ٤/ ١٥تاریخ تسلم البحث 
أن مستوى القدرة المخصصة للھكتار في تركیا ھو  )١٩٩٨( Abarutو Ozmerziوذكر 

  .ھكتار/ طكیلووا ١.٧٣
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ت الفنیة واالقتصادیة للمكننة ھذه العوامل دعتنا لوضع ھدف ھذه الدراسة إلیجاد المؤشرا
    .الزراعیة في المناطق الدیمیة من العراق وخاصة محافظة نینوى

  
  ائقھوطرالبحث مواد   

اجریت ھذه الدراسة في ناحیة حمیدات التابعة لقضاء الموصل في محافظpة نینpوى فpي منطقpة شpبھ 
ختصppة فppي زراعppة الحنطppة زراعیppة م )نظppم(وتppم اخppذ البیانppات مppن اربppع مصppالح  .مضppمونة االمطppار

وتختلppف ھppذه المصppالح فppي مppا بینھppا مppن حیppث . ٢٠٠٥-٢٠٠٤ دیمppا فppي الموسppم الزراعppي شppعیروال
واجریت المقارنpة ،  )١جدولال(المساحات المزروعة والممتلكات والقدرات الفنیة والمیكانیكیة واالداریة 

ي العملیة الزراعیة  باالعتماد علpى بعpض بینھا لعملیتي الحراثة والبذار وكذلك لعملیة الحصاد ثم الجمال
الطحppppان ( وبعppppض المؤشppppرات االقتصppppادیة  يالمؤشppppرات الفنیppppة ومؤشppppرات االسppppتغالل التكنولppppوج

  .)١٩٩١واخرون،
وتم حساب التكالیف الثابتة والمتغیرة حسب المصpدر نفسpھ لجمیpع المكpائن واالالت المسpتخدمة فpي 

  :یأتياخرى وكما  مصلحة فضال عن تكالیف العمال ومصاریف كل
  

  :التكالیف الثابتة-اوال
على المعادالت االتیة   تم حساب االندثار بطریقة المعدل المتناقص المحور باالعتماد :االندثار -١

:  
 للساحبات -  أ

V=P*0.68*0.92
n

  
    لالالت  - ب

     V=P*0.6*0.89
n

 
  :حیث ان

= V في نھایة المدة المطلوبة او االلةة للساحبة القیمة المتبقی  
= P  او االلةثمن شراء الساحبة  
= n  عند تقدیر قیمة اندثارھا او االلةعمر الساحبة  

  
فpي السpنة مpن سpعر شpراء % ١٤اعتمpد نسpبة :  TSIIالضرائب والتpأمین والمpأوى    و الفائدة -٢

  .)١٩٩١(الساحبة او االلة وحسب ما جاء بھ الطحان واخرون  
  

   :التكالیف المتغیرة -ثانیا
حسبت حقلیا من بیانات أصحاب المصpالح وحسpب الكمیpة التpي حpددت خpالل الموسpم مpن : الوقود والزیوت -١

  .قبل كل مصلحة مضروبة في سعر اللتر من الوقود في ذلك الوقت 
مpppppppن تقالیpppppppد    اذسم حددت المبالغ المصروفة  على عملیة الصیانة من قبل بدایة المو:  الصیانة والتصلیح -٢

  .المزارعین اجراء صیانة كاملة لمعداتھم قبل البدء بعملیة الزراعة 
 اذاما التصلیح اثناء الموسpم الزراعpي فpان لكpل مصpلحة زراعیpة فنیpین خاصpین بھpا وبpاجور معلومpة 

كانت التكالیف عن طریق معرفة اسعار قطع الغیار واجور بعpض العملیpات التpي تتطلpب ورش متخصصpة 
  .وجمعت ھذه المبالغ كاملة لموسمي الحراثة والبذار من جھة وكذلك لموسم الحصاد .ملیة الخراطة مثال كع

  .یوضح اعداد العمال)١(الجدول : العمال-٣
وتشمل مصاریف الطعام وما شابھ ذلك وحسبت على اساس مبلغ ثابpت للیpوم وھpو  : مصاریف اخرى -ثالثا

  .بعدد العمالمختلف من مصلحة الى اخرى ولھ عالقة 
  :حساب الصفات المدروسة 

 :وتحسب  )Mp( الدعامة المیكانیكیة لالنتاج-١
 M/N  Mp=  :حیث ان 

Mp= رجل /طكیلووا-الدعامة المیكانیكیة لالنتاج 
M= طكیلووا- اجمالي القدرة المشتركة في العملیة االنتاجیة  
N=عدد العمال المساھمین في العملیة االنتاجیة  
 :وتحسب )Mavp( لمیكانیكیةر القدرة اتوف-٢
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Mavp=M/A                         
  

  :حیث ان
Mavp=ھكتار /طكیلووا -مدى توفر القدرة المیكانیكیة  

M  =طاكیلوو-قدرة في العملیة االنتاجیة ال اجمالي  
A   =ھكتار-المساحة المستغلة  
    :وتحسب) Ka(الدعامة المالیة  -٣
  Ka = K/N                                             :                                        حیث ان    

Ka  = رجل/دینار –الدعامة المالیة لالنتاج  
K  = دینار –راس المال المستخدم في االنتاج  
N  =المساھمین في العملیة االنتاجیة عدد العمال  
                                                                                   )Tc(معامل استغالل الوقت -٤

  Tc=B/Bs                               :                                                         حیث ان 
Tc =مل استغالل وقت العمل امع -%  
B = ساعة –الزمن الصافي المستغل في العمل  

Bs= ساعة –الوقت المتاح لتشغیل المعدات  
                                                                         ویحسب )Gd(ایراد الھكتار  -٥

  Gd=Gt/At                                                                               :یث  انح          
  Gd =ھكتار/دینار –ربح الھكتار  

Gt  =ھكتار/دینار -للمساحة الكلیة الربح الكلي الصافي  
At  = المساحة الكلیة لكل熬ھكتار – مزار  
  
  المساحة المزروعة والحاصل و االلیات و العمال للمصالح األربع: ) ١( جدولال

  

  )كغم( الحاصل  العمال  الباذرات  الحاصدات  الساحبات  )ھكتار(المساحة   الحالمص
  ٤٤٠٠٠٠  ٣١  ٣  ٢  ٣  ١٠٠٠  الولىا

  ٢٠٦٠٠٠  ٢٠  ٢  ١  ٢  ٧٨٧.٥  الثانیة
  ١٢٤٨٠٠  ١٦  ١  ١  ١  ٥٦٢.٥  الثالثة
  ١٢٠٠٠٠  ١٥  ١  ١  ١  ٩٠٠  الرابعة

  
  النتائج والمناقشة

ان المصلحة الثانیpة ) ٢(یبین الجدول :اثة والبذارفي عملیتي الحر )رجل/كیلو واط( الدعامة المیكانیكیة
اقل دعامة میكانیكیة كان مpن نصpیب  حین انرجل في /واط كیلو ١٣.٥٦اعطت اعلى دعامة میكانیكیة 

المصلحة الرابعة ویعزى السبب الى كون القدرة المساھمة فpي العملیpة مقارنpة بعpدد العمpال كانpت عالیpة 
  .لقدرة المساھمة مقارنة في المصلحة الثانیة الى عدد العمال منخفضة اما في المصلحة الرابعة كانت ا

  ١٢.٤٣االولpى والرابعpة   ان اعلى دعامpة میكانیكیpة كانpت للمصpلحتین تبینوفي عملیة الحصاد         
كیلpو  ٧٤,٦ك حاصpدتین قpدرة كpل منھpا لpترجل و السبب یعود الى كون المصpلحة االولpى تم/ كیلوواط 

كیلو واط بینمpا  ٧٤.٦یھا حاصدة واحدة قدرة داما المصلحة الرابعة فل ١٢كان عدد العمال واط في حین 
  .وكان اقل دعامة میكانیكیة من نصیب المصلحة الثانیة.  ٦ عدد العمال

اعطpت المصpلحة الثانیpة اعلpى دعامppة ) الحصpادوالبpذار والحراثpة ( وفpي مجمpل العملیpة االنتاجیpة       
ل ویعزى السpبب الpى كpون الدعامpة المیكانیكیpة فpي عملیتpي الحراثpة و جر/كیلو واط  ١٩,١١میكانیكیة 

   .البذار عالیة للمصلحة الثانیة مما سبب زیادة ھذه الصفة في مجمل العملیة 
یتبppین ان ) ٢(مppن الجppدول فppي عملیتppي الحراثppة والبppذار :)ھكتppار/كیلppوواط (ت炳炳وفر الق炳炳درة المیكانیكی炳炳ة 

ھكتpار وان ھpذه /كیلpو واط  ٠.١٩  ت اعلى قیمة في صفة تpوفر القpدرة المیكانیكیpةالمصلحة الثانیة اعط
للھكتpار الواحpد اوصتھ االمم المتحدة بان یكpون تpوفر القpدرة المیكانیكیpة  ما القیمة منخفضة بالمقارنة مع

الحpال  وان ھpذه القیمpة اعلpى لمpا كpان علیھpا) ١٩٨٨ القpزاز،( ھكتار/كیلو واط ٠.٣٧٣في الدول النامیة
كppان تppوفر  ١٩٨٨و ١٩٨٤ھكتppار فppي حppین وفppي عppامي /كیلppو واط ٠.٠٤٥ ھppي ١٩٦٠فppي تركیppا سppنة 

ھكتppار علppى التppوالي و السppبب فppي كppون القppدرة /كیلppو واط ١.١ و ٠.٠٦ ایكیppة فppي تركیppنالقppدر المیكا
ل غبسبب كون المحصول الذي تمت زراعتpھ ھpو القمpح والpذي یسpت ةالمتوفرة لدى ھذه المصالح منخفض
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عمل في الیوم الواحد وعادة یستغل الساحبة ثالث وجبات عمل  ةالوقت اكثر من وجب تھالفالح في زراع
  .في الیوم 

وفpي عملیpة .ھكتpار /كیلpو واط ٠.١اما اقل قpدرة متpوفرة فكانpت مpن نصpیب المصpلحة الرابعpة 
قpدرة و كانpت اقpل ھكتار في صpفة تpوفر ال/كیلو واط  ٠.١٥الحصاد اعطت المصلحة االولى اعلى قیمة 

المصpلحة االولpى حققpت لكpون  یعpود السpبب  وھكتار من نصیب المصلحة الرابعة /كیلوواط ٠.٠٨قیمة 
امpا المصpالح االخpرى فاسpتخدمت حاصpدة واحpدة ،اعلى قیمة النھا استخدمت حاصدتین في ھذه العملیpة 

كیلpو واط  ٠.٣٣ھpذه الصpفة  وفي مجمل العملیة حققت المصلحة االولى اعلى قیمpة فpي ،في ھذه العملیة
  . الرابعةھكتار من نصیب المصلحة /كیلو واط ٠.١٨ھكتار بینما كانت اقل قیمة /

ان اعلppى دعامppة ) ٢(یتبppین مppن الجppدولوالبppذار  الحراثppة تppيفppي عملی :) رجppل /دینppار ( الدعام炳炳ة المالی炳炳ة
لمصpلحة الثالثpة ویعpزى كpان للمصpلحة االولpى بینمpا اقpل دعامpة مالیpة ل رجpل/ دینpار ٢٠٩٤٥٢٦مالیpة 

دینpار فpي حpین ان  ٣٩٧٩٦٠٠٠السبب الى ان التكالیف الكلیھ لالنتاج للمصلحة االولى كانت عالیة جدا 
وفpي .  دینار مقارنة بالمصpلحة االولpى  ٨٦٨٢٧٥٠ جدا تكالیف االنتاج للمصلحة الثالثة كانت منخفضة

رجppل كانppت اعلppى مppن /دینppار ١٢٦٠٠٠٠المالیppة للمصppلحة االولppى  مppةان الدعا تبppینعملیppة الحصppاد 
الثالثpة والرابعpة و كpان اقلھpا للمصpلحة الثانیpة و السpبب فpي ذلpك یرجpع ایضpا الpى التكpالیف  تینالمصلح

   .دینار مقارنة بالمصالح االخرى  ١٥١٢٠٠٠الكلیة لعملیة الحصاد للمصلحة االولى كانت عالیة 
رجppل مppن نصppیب /دینppار ١٧٧١٤٨٤عامppة مالیppة ان اعلppى د یتبppینوفppي مجمppل العملیppة الزراعیppة     

 الpى رجpل للمصpلحة الثالثpة ویعpزى ذلpك/دینpار ٩٧٣١٢٥المصلحة االولى في حین ان اقل دعامة مالیة 
دینار كانت عالیة بینمpا ھpذه التكpالیف كانpت منخفضpة  ٥٤٩١٦٠٠٠ان التكالیف الكلیة للمصلحة االولى 

  .دینار  ١٥٥٧٠٠٠٠للمصلحة الثالثة 
في عملیpة الحراثpة  ان اعلى معامل الستغالل الوقت) ٢(یتبین من الجدول (%) :ستغالل الوقت معامل ا
 % ٣٣ بینمppا اقppل معامppل لھppذه الصppفة كppان للمصppلحة االولppى%   ٥٨كppان للمصppلحة الثانیppة  و البppذار

فpي حpین كpان الوقpت %   ٤٢ وكان منخفضا لھذه المصpلحة وھpقت الضائع ویرجع السبب الى كون الو
الرابعpة الثانیpة و وفي عملیة الحصاد كان ھذا المعامpل عالیpا للمصpلحة .% ٦٧ضائع للمصلحة االولى ال

ویرجpع السpبب الpى كpل مpن الوقpت الضpائع ووقpت %   ٥٢واقل معامل كان للمصلحة االولpى %   ٥٨
  .قالت واوقات ضائعھ اخرى وكما ورد في الجدول اعاله تنالعطالت و ال

للمصلحة الثانیpة واقpل %   ٥٩راعیة كان اعلى معامل الستغالل الوقت وفي مجمل العملیة الز
للمصppلحة االولppى و یرجppع السppبب الppى كppل مppن الوقppت الضppائع ووقppت العطppالت ووقppت % ٣٨معامppل 

  .التنقالت وكما جاء في الجدول اعاله 
وكpان اعلpى صpافي ھذه الصفھ تناقش لمجمل العملیة الزراعیة  : )ھكتار/دینار ( الربح او صافي االیراد

للمصpلحة الرابعpة  نھكتار من نصیب المصلحة االولى بینمpا اقpل صpافي ایpراد كpا/دینار  ٨٤٤٠٠ایراد 
لمصpلحة االولpى لھكتار ویرجع السبب في ذلك الى كون اجمالي الحاصل كpان عpالي /دینار  ٢٦٦٦٦.٧
زیppادة الحاصppل  والسppبب فppي .كغppم  ١٢٠٠٠٠كغppم بینمppا كppان منخفضppا للمصppلحة الرابعppة  ٤٤٠٠٠٠

للمصلحة االولى ھو توفر قدرة میكانیكیة اعلى مقارنة بالمصلحة الرابعة وھذا یعني امكانیة تقدیم خدمpة 
  .اكبر للمحصول من حراثات ومكافحة افات وغیرھا من العملیات الزراعیة

 علیھpابما اوصpت نستنتج مما سبق ان قیم المؤشرات التي تمت دراستھا كانت منخفضة مقارنة 
ھكتpار فpي حpین ان اعلpى قیمpة لھpذا /كیلpوواط ٠.٥١االمم المتحدة وخاصة في توفر الخدمpة المیكانیكیpة 

من النتائج السابقة نوصي بزیpادة . ھكتار للمصلحة االولى /كیلوواط ٠.٣٣المؤشر في ھذه الدراسة كان 
زیppادة امكانیppة تقppدیم خدمppة الدعامppة المیكانیكیppة والقppدرة المیكانیكیppة فppي منطقppة الزراعppة الدیمیppة وذلppك ل

  .لغرض زیادة الحاصل للمحصول فضلا
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STUDY OF SOME  ECONOMICAL CRITERIA EVALUATION 
THROUGH USING DIFFERENT MECHANIZATION SYSTEMS 

UNDER SEMI ARID CONDITIONS 
Yassen H. Al-tahan 

College of Agric. and Forestry, Mosul Univ. , Iraq 
 

ABSTRACT 
This research was carried out at Ninevah governorate to study some 

economical criteria evaluation through using different mechanization criteria 
under semi arid condition, these criteria included (mechanical support, 
mechanical power availability, financial support, coefficient of time 
exploitation and hectare revenue). Data were taken from four agriculture 
companies specialized in wheat and barley planting during (2004 – 2005) agric. 
season. These companies were different with each other in planted areas 
human, technical and mechanical capability. These companies were compared 
with each other in plowing and planting operation as well as in harvesting and 
then in total or general agriculture operation. The results for the general 
agricultural operations were summarized as follows: The second company 
showed that the highest value in mechanical support (11.19)kW/man while the 
first company gave the highest value in mechanical power availability (0.33) 
kW/ha. The first company showed the highest financial support (1771484) 
Dinar/man, while the highest time exploitation coefficient (59%) was for the 
second company. highest revenue (84400) Dinar/hectare was for first company. 
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