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دراسة بعض المؤشرات  الفنیة واالقتصادیة لنظم مكننیة مختلفة في المنطقة شبھ مضمونة األمطار
صدام حسین اللویزي

جامعة الموصل/كلیة الزراعة والغابات/قسم المكننة الزراعیة

الخالصة

لمعرفة بعض مؤشرات التقییم االقتصادي والمؤشرات التكنولوجیة من خالل ٢٠٠٥-٢٠٠٤للموسم الزراعي 
) (

 .
٢١.٣و, ھك/٢٤.٨

بلغت. ساعة ./٠.٣, / و
ف%.١٧.٥,%٧.٨

ھكتار ١٠٠٠/ساحبة١.٨٦ساحبة و/ھكتار٥٨٩ھكتار وحصة الساحبة من األرض ١.٣٦مساحة من  األرض
حاصدات  ال على /٤١٩و٦٨٨/٥٢٩و

 ,٠.٤٢/
٣.٠٧% ٠.٨٥/٤٨

./.٤١.٧٢/.
١٤٣٨٢

١.٤٨٣.٦١% ٤٤
.ھكتار/كغم٢٦٤.٢الغلة 

ةالمقدم

)١٢٠-٦٠ (

) لح(

....
Grisso)٤٥-١٦) ٢٠٠٤ %

.ساعة./٠.٥٧-٠.٢٤٤وقود, 
/لایر٩٦٣.٨) ٢٠٠٥(

٥٥ %
٠.٨ %

)  ٢٠٠٥(ن . 
٦٢/٢٠٠٠

. حاصدة/١٠٩

ع
.المصالح

٣١/١٢/٢٠٠٨وقبولھ  ٤/٦/٢٠٠٨تاریخ تسلم البحث 
مواد البحث وطرائقھ
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)٢٠٠٥-٢٠٠٤  (

). ١٩٩٠(وعبد الحسن وآخرون ) ١٩٩١(بھ الطحان وآخرون 

عامل ١٠٠٠٣١
٣.٧٨٧.٥ومعدات نقل عدد 

٩٠٠و٥٦٢.٥. عامل٢٠
ھكتار على التوالي و

لى التوالي ١٥و١٦ .. ع
:وكما یلي).١٩٩١الطحان وآخرون (االندثار بطریقة المعدل المتناقص المحور

D1=P –V1 حیث ان                                                 
D1:اندثار السنة األولى  .
:Pسعر شراء اآللة أو الساحبة.
:V1القیمة المتبقیة للساحبة أو اآللة نھایة السنة األولى.

V=P× 0.68 × 0.92n ....... للساحبات والحاصدات
V=P× 0.60 × 0.89 n   ......... لآلالت

حیث ان
V:القیمة المتبقیة للساحبة أو اآللة نھایة السنة.
n:ر الساحبة أو اآللة عند تقدیر قیمة اندثارهعم.

. ور أعالهوحسبت باقي التكالیف حسب المصدر المذك
 ,

العملیة، أما تكالیف ال
 .

تكالیف ا

.العمال
:

 .
 :,

المصالح تختلف فیما بینھا من حیث المساحات والقدرات وزمن العمل فقد حسب استھالك الوقود بثالث طرق 
.ساعة.كیلوواط/ساعة  ، لتر/رھكتار ، لت/للحصول معلومات شاملة وھي لتر

وكما یلي:استھالك الوقود.١
).ھكتار(المساحة)/ لتر(كمیة الوقود المصروفة=)ھكتار/لتر(استھالك الوقود.أ
).ساعة(عدد ساعات العمل)/ لتر(كمیة الوقود المصروفة=)ساعة/لتر(استھالك الوقود.ب
مصروفةكمیة=) ساعة.كیلوواط/لتر(االستھالك النوعي للوقود .ج ل قود ا لو عدد × ) (القدرة )/ لتر(ا

) .ساعة(ساعات العمل
٢ .:-

).الكیلوواط(القدرة / )ھكتار(المزروعة 
).ساعة(وسم كامل مع التوقفاتعدد ساعات الم/)ھكتار(المساحة =)ساعة/ھكتار(اإلنتاجیة الكلیة. ٣
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.)ساعة(عدد ساعات العمل بدون توقف)/ھكتار(المساحة =)ساعة/ھكتار(تاجیة الفعلیةاإلن. ٤
).ھكتار(المساحة /) العملعدد ساعات× عدد العمال (=) ھكتار/ساعة.رجل(الجھد البشري. ٥
.لعمالعدد ا/) دینار(الربح =) عامل/دینار(إنتاجیة العامل السنویة . ٦
.ثمن الساحبات/ثمن اآلالت=للمعدات الثمن النسبي. ٧
.)دینار(التكالیف /) دینار(الكلي العائد=فعالیة راس المال . ٨

النتائج والمناقشة
:ھمؤشرات الوقود وكلفت

أن نالحظ الوقود لعملیتي الحراثة والبذر مثل مؤشرات الذي ی)١(الجدولمن:)ساعة/لتر(استھالك الوقود-١
أعلىاألولىإذ حساعة/لتر٢١.٣العام الستھالك الوقود المتوسط 

.ساعة/١٦.١وساعة /٢٥.٩
لعام استھالك الوقود خاللة الحصاد یوضح أنالوقود لعملییمثل مؤشرات ) ٢(الجدولو توسطة ا ان م لزمن ك ا

كت ,ساعة/٢٢.٢/٠.٩ر بلغااألربعة
ساعة /لتر٣٠.٨األولى أیضاالمصلحة 

أكثر بصورة  قل  ات الن ) ٣(.ساعة/لتر١٦.٣في, معد
نالحظ ا لحصاد  ا أنر و

.المذكورةاألسبابساعة لنفس /لتر٢٧.٨القیم أعلىاألولىالمصلحة ساعة وسجلت/لتر٢١.٣الزمن كان
كل من أنإلى)١(): رھكتا/رلت(استھالك الوقود -٢

Sijtsmaه/١٢.٤/١٣.٦
في . /لتر)٢٣.٧-١٠()١٩٩٨(وآخرون

. /رلت٦.٥٩)١٩٩٨(
)١١.٣) ٢/

أننالحظ )٣(مومن مجمل الع. /رلت١٢
عدل إلى  ٢٤.٨٤بالم

٢٧الھ
. تنقالت تستھلك وقودا أكثر

: ).وواط/(-٣
,./٠.٣٦ة./٠.٢٩

) ٢٠٠٤(Grissoااألولىالمصلحة
أننرى )٢(, ساعة .واطو/رلت)٠.٥٧-٠.٢٤(

٠.٣١وساعة .ط/٠.٠٢
.واطو/

.ساعة.واطوكیل/لتر٠.٣لب إجمالي العملیة یتطمتوسط و. ساعة.واطوكیل/لتر٠.٤١
نسبة إلى )١(: (%)نسبة تكالیف الوقود-٤ توسط  لوقودأن م لمكننةا ا

مصالح  ل بعةل توسط, )٢٠٠٤(Grisso% ٣٠كان األر م
ومن % ٦.٥ربعة األللمصالح التكالیف الكلیة 

لجدول  ةف)٢(ا
صالح (% ١٢.٣راالحراثة والبذ

مخازنال)والعمال
توسط أنفیبین )٣(الجدول أما٠%١٠.٧من التكالیف الكلیة ھأما نسبت لم منا

بعةانتك% ١٧.٥األربعة المكننة إلجمالي العلمیات الزراعیة للمصالح  لرا ا
و

٧.٨%.

.مؤشرات الوقود لعملیة الحراثة والبذار:)١(لجدول ا

كیلوواط/ترلساعة/لترھكتار/لترالمصلحة
عةسا.

لیف الوقود من نسبة تكا
%التكالیف الكلیة

نسبة تكالیف الوقود من 
%تكالیف المكننة
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١١٥.٠٢٥.٩٠.٢٤٤٤٧
٢١٤.٤٢٣.٧٠.٢٦٧٢٦
٣١٢.٤١٩.٤٠.٣٦٨٢٠
٤١٢.٤١٦.١٠.٣٠٧٢٧

١٣.٦٢١.٣٠.٢٩٦.٥٣٠المعدل

.مؤشرات الوقود لعملیة الحصاد:)٢(الجدول 

كیلوواط/ترلساعة/لترھكتار/لترالمصلحة
عةسا.

نسبة تكالیف الوقود من 
%التكالیف الكلیة

نسبة تكالیف الوقود من 
%تكالیف المكننة

١١٢.٠٣٠.٨٠.٢٦٨١٠
٢١٠.٤١٦.٣٠.٢٧١١١٣
٣١١.٥١٧.٢٠.٢٩٩١١
٤١١.١٢٤.٥٠.٤١١٤١٦

١١.٣٢٢.٢٠.٣١١٠.٧١٢.٣المعدل

.لعملیة الزراعیةاوقود إلجمالي مؤشرات ال):٣(الجدول 

كیلوواط/ترلساعة/لترھكتار/لترالمصلحة
عةسا.

نسبة تكالیف الوقود من 
%التكالیف الكلیة

نسبة تكالیف الوقود من 
%تكالیف المكننة

١٢٧.٠٢٧.٨٠.٢٥٥١٧
٢٢٤.٩١٩.٩٠.١٥٨١٨
٣٢٣.٩١٨.٣٠.٣٣٩١٤
٤٢٣.٦١٩.٢٠.٣٦٩٢٠

٢٤.٨٢١.٣٠.٠٣٧.٨١٧.٥المعدل

:الصفات الفنیة و اإلنتاجیة
٤(): /(-٥ (

% ٤٣بالمعدل العام للمصالح األربعة 
نقل البذور من سیار

وحت حصة . ٦.٨٢.٥٤ ترا و
)٥٨٩/)٩٠٠-٣٩٤/

/٦٢) ٢٠٠٥(ما ذكره ألعمري وآخرونبكثیر م
لجدول .  ) ٥(ا

٩.٢٢
ث/
٢.٧٦/
١٠٩كانتوالتي)٢٠٠٥(ا/٦٨٨
. /ھكتار

أخرى
لجدول و. ) ٦(ا

, /١.٣٦القدرة المساھمة في العملیة الزراعیة حاصدات وساحبات ومعدات نقل بلغ متوسطھا 
حققت %. ٣٦كیلوواط والتي نسبتھا من الكلیة /ھكتار٣.٨٧الساحبات والحاصدات فقط فھي ةقدرطأما متوس

٥.٤٨/١.٨
/ھكتار
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)١٩٩٩(Philipهھذا یوافق ما ذكرو.لرأس المال واقل حاصل للھكتار الواحد
. الحاصل والقدرة المستخدمة

-٠.٥٦() ٤(: )ساعة/(-٦
عضد, ساعة/ھكتار٠.٧٣ساعة والمتوسط للمصالح األربعة/ھكتار)٠.٩٧ ا ھب

 .١.٥
أعلى/١.١٧) ١٩٩٨(مما ذكره الجراح أعلىساعة وھو /ھكتار
Islam)لجدول . ساعة/٠.٤٨)١٩٩٥ ) ٥(وا

)١.٣٥-٠.٨١(
ت, ساعة/١.٠٩/

ساع/ھكتار١.٩٦ساعة وبلغ متوسطھا /ھكتار) ٢.٥٧-١.٥(
.من المحراث القرصي العمودي وعدم وجود توقفات بسبب المطر مما یقلل من الوقت الضائع

وكان أعلى % ٣٠سجلت ھذه الصفة قیما قلیلة وأقلھا عند المصلحة األولى ) ٤(من الجدول :)%(الكفاءة-٧

.األراضي عن بعضھا ونسبة العطالت
٤٦ % .

ي) ٥(
من كفاءة % ٥٣وبلغ المتوسط للمصالح % ٥٦وسجلت المصلحة الرابعة أعلى القیم  لحصاد أعلى  ا فاءة  أي ك

مصلحة % ٤٨وإلجمالي العملیة نالحظ أن متوسط كفاءة الموسم كانت.%٧الحراثة والبذار بمقدار  ل لت ا سج
%.٥٦وأعالھا عند المصلحة الثانیة% ٣٧األولى أقل القیم 

٢.١١): /ساعة.(ا-٨
ھكتار الرتفاع ساعات العمل عندھم بسبب التنقل بین األراضي وھو مقارب لما ذكره عبد الحسن /ساعة.رجل

١.٠٩راثة /ساعة.٢إن ) ١٩٩٠(وآخرون
. ھكتار/ساعة.رجل

. /ساعة.٠.٢٩, /ساعة.٠.٥٢
/ساعة.رجل٤.٨٨

.ھكتار/ساعة.رجل٣.٠٧ھكتار والمتوسط العام /ساعة.رجل٢.٢٣الرابعة 
حقق العامل في المصالح األربعة قیما عالیة جدا لعملیة : )رجل/ھكتار(من األرض ينصیب العامل الزراع-٩

/٩٧و٧٤
.رجل/ھكتار٤١.٧العملیة الزراعیة للمصالح األربعة متوسطا قدره

.المؤشرات الفنیة لعملیة الحراثة:)٤(الجدول 

كیلوواط/ھكتارالمصلحة
ساحبات

/ھكتار
كیلوواط كلي

/ھكتار
ساحبة

الكلیةاإلنتاجیة
ساعة/ھكتار

الفعلیة اإلنتاجیة
ساعة/كتارھ

الكفاءة
%

/ةساع.رجل
رجل/ھكتاررھكتا

١٥.٥٩٢.٠٦٥٠٠٠.٥٦١.٧٣٣٠١١.١٥٢.٦٣
٢٥.٢٨٢.٤٥٣٩٤٠.٩٧١.٦٤٥٦٦.٧٢٧١.٥٩
٣٦.٢٨٢.١٥٥٦٣٠.٧٨١.٥٦٤٨٥.١٢٧٠.٣١
٤١٠.٥٣.٥٠٩٠٠٠.٦٣١.٢٩٤٥٦.٩٦١٠٠

٦.٨٠٢.٥٤٥٨٩٠.٧٣١.٥٦٤٦٧.٤٥٧٣.٦٣المعدل

.لعملیة الحصادالمؤشرات الفنیة :)٥(الجدول 

المصلحة
/ھكتار

كیلوواط 
حاصدات

/ھكتار
كیلوواط 

كلي

/ھكتار
حاصدة

اإلنتاجیة
الكلیة

ساعة/ھكتار

اإلنتاجیة 
الفعلیة

ساعة/ھكتار

الكفاءة 
%

/ساعة.رجل
رجل/ھكتاررھكتا

١٦.٧٠٢.٩٨٥٠٠١.٣٥٢.٥٧٥٠٤.٦٨٨٣.٣٠
٢١٠.٥٦٣.٠٢٧٨٨٠.٩١١.٥٦٥٥٥.٧٦٨٧.٥٠
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٣٧.٥٤٢.١٥٥٦٣٠.٨١١.٥٠٥١٥.٣٣٧٠.٣١
٤١٢.٠٦٣.٧١٩٠٠١.٢٩٢.٢١٥٦٢.٧٢١٥٠

٩.٢٢٢.٩٧٦٨٨١.٠٩١.٩٦٥٣٤.٦٢٩٦.٧٩المعدل

.لعملیة الزراعیةاإلجماليالمؤشرات الفنیة :)٦(الجدول 

المصلحة
ھكتار كیلوواط 

ساحبات 
وحاصدات

كیلو/ھكتار
واط كلي

اإلنتاجیة
الكلیة

ساعة/رھكتا

اإلنتاجیة 
الفعلیة

ساعة/ ھكتار

الكفاءة 
%

/ ساعة.رجل
رجل/ھكتاررتاكھ

١٣.٠٥١.٢٢٠.٤٠١.٠٣٣٧٣٠.١٣٢.٢٦
٢٣.٥٢١.٣٥٠.٤٧٠.٨٠٥٦٢٥.٠٣٩.٣٨
٣٣.٤٣١.٠٨٠.٤٠٠.٧٧٤٩٢٠.٩٣٥.١٦
٤٥.٤٨١.٨٠٠.٤٢٠.٨٢٤٩١٨.٤٦٠

٣.٨٧١.٣٦٠.٤٢٠.٨٥٤٨٢٣.٦٤١.٧المعدل

المؤشرات االقتصادیة
) ٧():ھكتار/دینار(كلفة زراعة وحدة المساحة -١٠

٢٥, /٢٣٦٧٤%
إلىأدىوذ/٤٨٨٨

 .٣٩٧٩٦
/دینار٣١٨٠صاحبة القیمة األقل لمصاریف المكننة

% ٨واقل نسبة لتكالیف المكننة من التكالیف الكلیة , بعضھاوتباعدھا عن
/١٥٤٣٦/كغم ١٨٠وھي

/دینار٦٣٠٨القیمة األعلى لمصاریف المكننة 
٨(. %٤١ (

% ٨٦/دینار١١١١٤والبذار بلغ 
الحراثة والبذار لعدم وجود مصاریف بذور والعتماد الحصاد بصورة كب

١٥١٢٠/١٢٦٠٠/
%. ٨٣لتكالیف المكننة من التكالیف الكلیة مع المصلحة الثالثة وھي 

٧٨٤٤/٧١٣٢/٩١ %
٣٤٧٨٨

١٤٣٨٢/٤٤ %
وصرف أصحاب المصلحة كتارھ/كغم٢٦٤.٢

٤٤٠/
فا و

/دینار١١٦٧٦وأقل مصاریف مكننة ھكتار /دینار٢٥٤٧٢قلیال بلغ 
١٣٣.٣/

٦٠ %
% ٣٤% ٦٨استھلكتا

.تكون عطالتھا أقل وأسعارھا ارخص من الحاصدات 
.المؤشرات االقتصادیة لعملیة الحراثة والبذار):٧(الجدول 

التكالیف الكلیة المصلحة
ھكتار/دینار

تكالیف المكننة 
رھكتا/دینار

یف نسبة  تكال
من تكالیف مكننةال

%الكلیة 

فعالیة رأس 
الكليالمال 

فعالیة رأس 
مكننةالمال 

ثمن 
نسبي

١٣٩٧٩٦٣١٨٠٨٢.١٢٥.٣٥٠.٣١
٢٢١٨٣٦٥٥٢٠٢٥٢.٧٦٤.٤٤٠.٦٨
٣١٥٤٣٦٦٣٠٨٤١٢.٥٢٢.٣٥٠.٣٦



٢٠٠٩) ٣(العدد ) ٣٧(المجلد )                    ISSN 1815-316X(مجلة زراعة الرافدین                       

٤١٧٦٢٨٤٥٤٤٢٦١.٥١٢.٢٨٠.٥٦
٢٣٦٧٤٤٨٨٨٢٥٢.٢٣٣.٦١٠.٤٨المعدل

.المؤشرات االقتصادیة لعملیة الحصاد) ٨(ل الجدو

التكالیف الكلیة المصلحة
ھكتار/دینار

تكالیف المكننة 
رھكتا/دینار

مكننةالنسبة  تكالیف 
من تكالیف الكلیة

فعالیة رأس 
الكليالمال 

فعالیة رأس 
مكننةالمال 

١١٥١٢٠١٢٦٠٠٠.٨٣٥.٦٢٦.٥٤
٢٩٢٤٨٨٠٤٤٠.٨٧٦.٥١٠.٩٠
٣١٢٢٤٤١٠٢٠٠٠.٨٣٣.٢٦.١٦
٤٧٨٤٤٧١٣٢٠.٩١٣.٤٥.٨٧

١١١١٤٩٤٩٤٠.٨٦٤.٧١٢.٣٧المعدل

: فعالیة رأس المال-١١
توسط ١.٥١ة٢.٧٦وإن أعلى العائدات كانت عند المصلحة الثانیة ٢.٢٣ أن  م و

وسجلت ٣.٦١ت
٥.٣٥ .

كان , وذلك٤.٧فعالیة رأس المال أعلى من عملیتي الحراثة والبذار 
٦.٥٣.٢أعالھا عند المصلحة الثانیة 

نالحظ أن ) ٩(.١٢.٣٧مال المكننة كان عالیا في عملیة الحصاد حیث كان 
١.٤٨

توسط  , ١.٩٤وسجلت المصلحة الثانیة أعلى القیم , الساقطة خالل تلك السنة التي أدت إلى قلة الحاصل ان م وك
لمصلحة ٣.٦١٥.٣٥ ا

لمال ) ٢٠٠٥(قلیلةوھذه القیم ٢.٢٨الرابعة  دي ل قتصا ائد اال أن الع
.على الرغم من كون الزراعة أروائیة%٠.٨المستثمر في المكننة في دراستھ ھو

.المؤشرات االقتصادیة إلجمالي لعملیة الزراعیة) ٩(الجدول 
كلیة التكالیف الالمصلحة

ھكتار/ ینارد
تكالیف المكننة 

رھكتا/ دینار
مكننةالنسبة  تكالیف 

من تكالیف الكلیة
فعالیة رأس 

الكليالمال 
فعالیة رأس 

مكننةالمال 
الحاصل 

عامل/دینارھكتار/ كغم

١٥٤٩١٦١٥٧٨٠٠.٢٩١.٥٤٥.٣٥٤٤٠.٠٢٧٢٢٥٨١
٢٣١٠٨٤١٣٥٦٤٠.٤٤١.٩٤٤.٤٤٢٦١.٦٢٣٦٩٠٠٠
٣٢٧٦٨٠١٦٥٠٨٠.٦٠١.٤٠٢.٣٥٢٢١.٩١٣٦٥٠٠٠
٤٢٥٤٧٢١١٦٧٦٠.٤٦١.٠٥٢.٢٨١٣٣.٣١٦٠٠٠٠٠

٣٤٧٨٨١٤٣٨٢٠.٤٤١.٤٨٣.٦١٢٦٤.٢٢٠١٤١٤٥المعدل

٠.٦٨-٠.٣١(:-١٢ (
٠.٨٢بلغ ) ١٩٨٢() ١٩٩٩(Philipوھذا اقل بكثیر مما ذكره ٠.٤٨

.٠.٦٦فبلغ ) ١٩٨٧(أما عام 
مطار إال ):رجل/دینار(يإنتاجیة العامل الزراع-١٣ األ لة  سبب ق السنة ب تلك  اصل في  ح ال قلة  لرغم من  ا على 

دوالر٢٠١٤١٤٥١٣٨٩
.    دوالر٢٩٦٢واقل من الرقم العالمي دوالر١١٩٤العامل في الوطن العربي

STUDY OF SOME OF THE TECHNICAL AND ECONOMICAL
INDICATORS FOR DIFFERENT MECHANIZATION SYSTEMS IN THE

SEMI QUARANTEED RAIN REGION
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ABSTRACT
This study was conducted in Nineveh, Humaedat region which located in the

semi guaranteed rain region, for the 2004-2005 agricultural season, to see some
indicators of economic assessment and technological indicators, by taking data from
the four companies (different mechanization systems) to plant  wheat and barley
crops for making comparison among them for tillage, planting and harvesting to
find the values of these indicators of the total agricultural operations and the
average of these companies and to compare with some universal values. The
average values of the four companies in the total agricultural operation, showed that
the fuel consumption was 24.8 L/ha, 21.3 L/hr, specific fuel consumption  0.17
L/kw.hr. The percentage of fuel costs from the total costs 7.8% and the percentage
of the fuel cost of mechanization costs 17.5%.While one kw serving area of land
0.76 hectares, the share of the tractors and harvesters of the earth 589 ha/tractor, 688
ha/harvester respectively. the Average of the time work of tractors and harvesters
per year 529 and 419 hr/year respectively. The average productivity of the season
0.42 ha/hr, actual productivity 0.85 ha/hr. The work efficiency of the agricultural
season was 48%, and the human effort 3.07 man.hr/ha. The agricultural worker
share of the land 41.72 ha/man. The cost of mechanization to planting one hectare
was 14382 ID. The percentage of mechanization cost of total costs 44%. The
effectiveness of total capital was 1.48. The effectiveness of mechanization capital
was 3.61 where yields were 264.2 kg/ha.

المصادر
). ١٩٩٨(الجراح مثنى عبد المالك 

 . , .
. الموصل

ألعمري
بحث ..)٢٠٠٥(إمـام 
.ھـ١٤٢٦) ٢٧-٥(، جامعة الملك سعود، ص حوث كلیة علوم األغذیة والزراعةمركز ب، )١٣٥(رقم 

وقي إمام ، وش
)٢٠٠٥(.

. ٢٨–٣ص ) ١(، العلوم الزراعیة ١٨معة الملك سعود، مالسعودیة، مجلة جا
.)١٩٩١(حمیدة ومحمد قدري عبد الوھاب  هللایاسین ھاشم ومدحت عبد, الطحان

وصل, وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي, وآالالت الزراعیة لم امعة ا اعة , ج لطب لحكمة ل ا دار  ابع  مط
٠والنشر

وزارة , .)١٩٩٠(, سنعبد الح
.١٩٩٠مطابع دار الحكمة بغداد . یةنھیئة المعاھد الف, التعلیم العالي والبحث العلمي
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