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الزراعة الدیمیةفي زراعة نوعین من الحنطة  تحت ظروفةمختلفةاالقتصادیة لنظم حراثاآلثار
حامد فارس عبد هللایاسین ھاشم الطحان                  

المعھد الفني في الموصلقسم المكننة الزراعیة                    
جامعة الموصل /كلیة الزراعة و الغابات 

الخالصة
ة٢٠٠٦-٢٠٠٥

/
٣٥

وو+محراث حفاروتنعیم +حراثة مختلفة وھي محراث مطرحي 
وتم .خشنة وناعمةمن الحنطة ولنوعین 

) ٠٥,٠(ت ،واخوبثالث مكررا
/:ألتي

ھ/ + ومتوسطھما في حین تفوق نظام المحراث المطرحي 
نطة على.النوران  ومتوسط الموقعین  لح ا

تفوق موقع النوران معنویا .نھ في صافي االیراد في الموقعین و متوسطھماشالخ
.االیراد 

دون حراثة الحنطة،بذور لتكالیف  ب بنظام 

.مة لصافي االیرادتنعیم اعلى قی+ المطرحي 

المقدمة

قطر من المسا% ٨٠من حیث المساحة و اإلنتاج حیث تغطي قرابة  من ال لي  لشما لجزء ا في ا مزروعة  ل ات ا ح
)،١٩٧٩ (

). مدیریة زراعة  نینوى ، التخطیط (٢٠٠٦–٢٠٠٥دونم  للموسم الزراعي )١٩٦٠٢٨٢(محافظة نینوى 
.الخشنة و الناعمةوتصنف الحنطة من ناحیة النوع الى نوعین رئیسیین

اذ ان 
. ملم ٦٠٠-٢٥٠

لحراثة دورا .  نظم ا ان ل

. رأس المال المستثمر في اإلنتاج يلاجما
نمو فيالكیمائیة من خ ات ال صف

.أجمالي و صافي اإلیراد تنعكس علىللمحصول وإنتاجیتھ التي 
GoyalوDrew)١٩٧٩ (

ارا الى ان ا أش قالب ، و مطرحي ال ل اث ا محر ل ل

ة) ١٩٩٧(وقارن جدران . المبیدات
١٩٩٤-١٩٩٣و ١٩٩٣-١٩٩٢

احتساب تكالیف اإلنتاج ظھر ان زراعة المحصول بدون حراثة تحقق وفورات اقتصادیة اكبر مقارنة بطریقة 
.كتارھ/دینار)٢٩٩٠٠(الحراثة التقلیدیة وان نظام بدون حراثة أدى الى التقلیل من تكالیف االنتاج بمقدار

مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثاني 
١٨/٣/٢٠٠٩وقبولھ٣٠/١٢/٢٠٠٨تاریخ تسلم البحث 
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مطرحي ) ٢٠٠٠( اث  محر
وووقالب 

.مكافحة ومن ثم نظام المحراث المطرحي و المحراث الحفار وبدون حراثة+ تسمید +كالیف اإلنتاج حراثة ت
ایضاً )٢٠٠٠(Simmonsوتوصل

وازقھ عومحراث حفار ونظم حراثھ مختلفة محراث مطرحي قالب 
. ھكتار على التوالي /والرد١١٤.٤١و١٥٣.١٦و١٦٠.١٧و١٧٦.٠٨

لحراثة  ا
.ونوع الحنطة المالئمین لمنطقة الدراسة

وطرائقھمواد البحث
٢٠٠٦-٢٠٠٥أجریت 

٢٠. / الغابات 
لحقل . ١١.٥م وعرض ١٦٠بطول ٢م١٨٤٠ومیالن وذو طبوغرافیة متموجة ، وكانت مساحة الحقل  اما ا

كم وكان ٣٥ا

ان . 
قع النوران ٤٣١االمطار في موقع الكلیة  في مو لم و وكانتملم ٤٥٥م

.غرینیة وفي موقع النوران طینیة 
Massey Ferguson 285 Sاستخدمت 

سم ٢١٦. سم ١٨سم وعمق حراثة ١٠٥وبعرض شغال 
سم وعمق ١٣٠. ١٢

واجریت عملیتي البذار والتسمید باستخ. سم ٨حراثة 
.سم ٦سم وبعمق بذار ٢٥٠شغال 

٢٠٠٤( ھكتار للنوع الثاني /كغم ١٣٠ھكتار للنوع االول و /كغم ١٤٠، وبمعدل بذار ٩٩
ھكتار وتم توزیعھ مع عملیة /كغم ١٨٧وبمعدل سماد ١٥-٨-١٥وبنسبة NPKي مركب ئاعتمد سماد كیمیا) 

. البذار بالباذرة
RCBDSplit

Plot)١٩٩٠( +
و+و

ثالثة ) ٤×٢( ، وب
بطول ٢م٥٠وحدة في كل موقع وكانت مساحة الوحدة التجریبة ٢٤مكررات لیصبح عدد الوحدات التجریبیة 

. م ٢٠٢.٥
)٠.٠٥(

. المختلفة عكس ذلك 
دخلا

.)١جدول ال(الشأن 
لغت  /كغم ٣٦٤٠٠/١٤٠ب

كغم ١٣٠/ ٣٣٨٠٠تدینار في حین كان٢٦٠٠٠٠الطن 
/٢٦٠٠٠٠ ) . (

/٤٤٨٨٠/ ١٦٠٠٠البذار :كاالتي
/دینار ٢٥٤٥٤ھكتار ، الحصاد /دینار ١٢٤٥٤عملیة المكافحة 
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لغت طن ، في حین /دینار ١٥٠٠٠النوران  ارتفاع . طن / ٨٠٠٠ب ان 
. اسعار او تكالیف العملیات الزراعیة یعود الى ارتفاع اسعار الوقود وذلك لشحتھ خالل تلك الفترة

حاصل تلك من خالل ضرب لكل معاملة بعد معرفة اجمالي االیراد صافي االیراد تم الحصول على
إجماليھمنسع/

 .
.طن لكال النوعین /دینار٤٥٠٠٠٠ھو ٢٠٠٦

افحة وووو=  لمك ا
.النقلوالحصاد و

. اجمالي التكالیف –اجمالي االیراد = صافي االیراد 

*تكالیف تنفیذ عملیات الحراثة في الموصل وما حولھا ومعدلھا :)١(جدول ال

)ھكتار / دینار( أسعار تنفیذ عملیات الحراثة عملیة الحراثة لمرة واحدة
ألمعدلألنورانألنمرود    الرشیدیة بعشیقة         

٢٠٠٠٠٢٦٠٠٠٢٠٠٠٠١٨٠٠٠٢١٠٠٠محراث مطرحي قالب
٨٠٠٠١٢٠٠٠١٠٠٠٠٨٠٠٠٩٥٠٠محراث حفار

٨٠٠٠١٠٠٠٠٦٤٠٠٨٠٠٠٨١٠٠مشط قرصي منحرف
---- ---- ---- ---- --- بدون حراثة 

) .الھكتار ( إلى ویلھا حسبت القیم المثبتھ في الجدول بالدونم ثم تم تح*

النتائج والمناقشة
) ٢(یشیر الجدول

) (
, الحراثة والتنعیم أصالً وذلك لعدم إجراء عملیة , ھكتار/دینار

/ دینار٢٩١٠٠تنعیم حوالي +  بلغت تكلفة إستعمال المحراث المطرحي 
.مع باقي نظم الحراثة للموقعین ومتوسطھما

 ,
, وسرعتھ في العمل منخفضة وبالتالي فانھ یتطلب جھدا ووقتا أكبر في إنجاز العمل 

  ,
Goyal وDrew)١٩٧٩ ( وSimmons)٢٠٠٠ (

) ٢٠٠٤(وآخرون Hendriksonو) ٢٠٠٣(وآخرون Schnitkeyو 
. ب تكالیف أعلى من بقیة المحاریثالمطرحي یتطل

+  في حین كانت تكالیف تشغیل  المشط
/دینار١٧٦٠٠و٨١٠٠إذ سجال على التوالي , تنعیم 

آخرون Sialذكره ) . ٢٠٠٠() ١٩٨١(و
. األمشاط القرصیة تتطلب تكالیف تشغیل أقل من المحراث الحفار 

إذ ،) ٢(یالحظ من الجدول
تنعیم في + تفوق نظام المحراث المطرحي 

/دینار٨٩٧٩٧٢وذلك بتسجیلھ أعلى صافي إیراد بلغ حوالي ،
ھكتار لھذه المعاملة والتي أدت بدورھا إلى/كغم, الحاصل 

/٧٣٤٧٧٢دون حراثة أقل صافي إیراد وكان بحدود سجل نظام ب
.الحراثة وجود عدم لقلة غلة وحدة المساحة من الحاصل 

إذ , 
.فیما لم تختلف فیما بینھا معنویاً , ھكتار /دینار١٨٢٢٨-و١٥٠٥٧-و١٨٨٩٧-سجلت على التوالي 

-٤٥٤٨٥/
٢م/: 
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إرتفاع , , سنة ٢٠عد, ومنافستھا للمحصول 
فضال عنقیمة الكثافة الظاھریة وانخفاض النسبة المئویة للمسامیة 

سطح 

تنعیم قد تفوق معنویاً في +  أن نظام المحراث المطرحي الى وفي متوسط الموقعین یشیرالجدول أعاله .جیدة 
٥,٣٤٤٦٢٨. /٥,٤٣٩٥٣٧ا

. تعود لنظام بدون حراثةلھذه الصفة في متوسط الموقعین ھكتار /دینار

تاثیر نظم الحراثة في التكالیف وصافي اإلیراد لموقعي النوران والكلیة متوسطھما:)٢(جدول ال

نظم الحراثةالموقع
تكالیف نظم 

الحراثة
ھكتار/دینار

إجمالي
اإلیراد

ھكتار/دینار

إجمالي
التكالیف

ھكتار/دینار

صافي اإلیراد
ھكتار/دینار

موقع 
النوران

١٠٩٨٧٠٠.٥أ٢٩١٠٠تنعیم+ محراث مطرحي
٥

أ٢٠٠٧٢٨.٥٥٨٩٧٩٧٢

١٠٢٠٦٠٠.٥ب  ١٧٦٠٠تنعیم + محراث حفار 
٥

ب١٨٦٨٥٨.٥٥٨٣٣٧٤٢

١٠٩٤٩٩١.٣ج٨١٠٠مشط قرصي منحرف 
٧

ج١٧٤٨٨٨.٢١٧٦٢١١٥

ج٨٩٩٥٣٠.٥٥١٦٤٧٥٨.٥٥٧٣٤٧٧٢صفر دبدون حراثة 

موقع 
الكلیة

أ١٨٨٩٧-١٤٦٦٩٧.٦٠١٦٥٥٩٤.٦٠أ٢٩١٠٠تنعیم + محراث مطرحي
أ١٥٠٥٧-١٣٨٩٠٠.٩٦١٥٣٩٥٧.٩٦ب  ١٧٦٠٠تنعیم + محراث حفار 

أ١٨٢٢٨-١٢٩٠٠٠.٦٠١٤٧٢٢٨.٦٠ج٨١٠٠مشط قرصي منحرف 
ب ٤٥٤٨٥-٩٠٠٠٣.٦٠١٣٥٤٨٨.٦٠صفر دبدون حراثة 

متوسط 
الموقع

ین

أ٦١٨٤٨٤.٠٧١٧٨٩٤٦.٥٧٤٣٩٥٣٧.٥أ٢٩١٠٠تنعیم + محراث مطرحي
ب٥٧٥٧٨٠.٨٧١٦٦٤٣٨.٣٧٤٠٩٣٤٢.٥ب  ١٧٦٠٠تنعیم + محراث حفار 

ج٥٢٧٧٦٦.٦٠١٥٥٨٢٣.١٠٣٧١٩٤٣.٥ج٨١٠٠مشط قرصي منحرف 
ج٤٩١١٠٩.٦٠١٤٦٤٨١.١٠٣٤٤٦٢٨.٥صفر دبدون حراثة 

)  ٣(یالحظ من الجدول 
, التكالیف فيبین نوعي الحنطة في تأثیرھا 

لخشنة /٣٣٨٠٠، ا /٣٦٤٠٠ة 
. /كغم،انخفاضویعود سبب 

) . ٢٠٠٤،النشرة السنویة ( في الحنطة الناعمة عن الحنطة الخشنة بحسب ماتشیر إلیھ 
, د یتبین أن للحنطة الناعمة تأثیر معنوي في صافي اإلیرا

٤٤٧٥١٢و ٨٥٣٠-و٩٠٣٥٥٤, 
/دینار

الخشنة ومن ثم فقد حققت إجمالي إیراد 
و٧١٠٧٣٢, 

/دینار٣٣٥٢١٤و٤٠٣٠٤-
, طھما 

.على انخفاض صافي إیرادھا 
إذ تفوق . صافي اإلیراد في وجود اختالف معنوي بین موقعي التجربة في تأثیرھا ) ٤(یبین الجدول 

لسبب . /٨٠٧١٤٣موقع النوران بشكل معنوي على موقع الكلیة وحقق صافي إیراد بلغ  د ا
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-٢٤٤١٧/
.سبب ذلك إلى انخفاض كمیة الحاصل لمعامالت ھذا الموقع بشكل كبیر 

تأثیر نوعي الحنطة في التكالیف وصافي اإلیراد لموقعي النوران والكلیة ومتوسطھما:)٣(جدولال

نوعي الموقع
الحنطة

تكالیف  
الحنطة 

ھكتار/دینار

إجمالي
اإلیراد 

ھكتار/دینار

إجمالي
التكالیف 

ھكتار/دینار

صافي اإلیراد
ھكتار/دینار

ب٨٧٨٤٦٧.٣١١٦٧٧٣٥.٣١٧١٠٧٣٢أ٣٦٤٠٠خشنةموقع النوران
أ١٠٧٤٥٦٩.٣١١٧١٠١٥.٣١٩٠٣٥٥٤ب٣٣٨٠٠ناعمة

ب٤٠٣٠٤-٩٩١١٦.٦٢١٣٩٤٢٠.٦٢أ٣٦٤٠٠خشنةموقع الكلیة
أ ٨٥٣٠-١٢٨٨١٨.٦٢١٣٧٣٤٨.٦٢ب٣٣٨٠٠ناعمة

متوسط 
الموقعین

ب٤٨٥٦٨٩.٢١١٥٠٤٧٥.٢١٣٣٥٢١٤أ٣٦٤٠٠خشنة
أ ٥٩٨٠٢٠.٧١١٥٠٥٠٨.٧١٤٤٧٥١٢ب٣٣٨٠٠ناعمة

في صافي اإلیرادتجربةتأثیر مواقع ال:)٤(جدول ال
مواقعال

الدراسیة
اإلیرادإجمالي
ھكتار/دینار

التكالیفإجمالي
ھكتار/دینار

ادصافي اإلیر
ھكتار/دینار

أ٩٧٦٥١٨.١٦١٦٩٣٧٥.١٦٨٠٧١٤٣ألنوران
ب٢٤٤١٧-١١٣٩٦٧.٥٤١٣٨٣٨٤.٥٤ألكلیة 

تجارب)  ٥(
, الحراثة في تكالیف الحنطة 

٣٣٨٠٠/

البذار للحنطة الناعمة عن الخشنة وبالتالي ان
, ھكتار /دینار٣٦٤٠٠كل نظم الحراثة وللموقعین قیمة تكالیف مقدارھا 

.ویعزى ذلك إلى إرتفاع  معدل بذار الحنطة الخشنة عن الناعمة مما زاد من قیمة تكالیفھا . 
أن تداخایضا یظھر 

الى اً , مقارنة مع باقي التداخالت 
  +

/٢٩١٠٠إذ سجلت قیمة , عي الحنطة وللموقعین أعلى التكالیف مقارنة بباقي التداخالت نو
  +

١٧٦٠٠/،
.ھكتار /دینار٨١٠٠للموقعین قیمة الحنطة و

نطة تجارب لح نوعي ا و
 .

مطرحي  ل اث ا لمحر +  ،+  ا
/٩٤٨٣٣٢و ٩٧٧٤٣٢معنویاً على باقي التداخالت في صافي اإلیراد وسجال على التوالي قیمة 

. ولم یختلفا فیما بینھما معنویاً 

/ دینار ٦٠٩٣٢-بدون حراثة أقل صافي إیراد وكان 
. ه انخفاض صافي اإلیراد  التي أثّرت سلباً على إجمالي اإلیراد ، والذي سبب بدور
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في التكالیف وصافي اإلیرادونوعي الحنطة ونظم الحراثةتجاربتاثیر التداخل بین مواقع ال:)٥(جدول ال

ألمواقع 
الدراسیة

نوعي
نظم الحراثةالحنطة

تكالیف 
الحنطة

ھكتار/ دینار

تكالیف 
نظم 

الحراثة
ھكتار/ دینار

إجمالي
اإلیراد

ھكتار/دینار

جماليإ
التكالیف

ھكتار/دینار

صافي 
اإلیراد 

ھكتار/دینار

ألنوران 

خشنة

+ محراث مطرحي
تنعیم 

ج١٠١٧٠٠٠.٦٠١٩٨٤٨٨.٦٠٨١٨٥١٢أ٢٩١٠٠أ٣٦٤٠٠

د٩٠٢٨٠٠.٥٥١٨٣٦٤٨.٥٥٧١٩١٥٢ب١٧٦٠٠أ٣٦٤٠٠تنعیم + محراث حفار 
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ECONOMICAL EFFECTS OF DIFFERENT PLOWING SYSTEMS FOR
PLANTING TWO TYPES OF WHEAT UNDER RAINFED AGRICULTURE
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ABSTRACT
This study was carried out in two sites during agriculture season(2005-2006).

The first was at the fields of agriculture and forestry college / University of Mosul.
The second one was in Talkaif district , Al-nawaran region (30 km north of Mosul).
The aim of study was to compare costs and net revenues of four different tillage
systems (mold board plow +harrowing , chisel plow +harrowing , offset disk and no
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tillage ) for two types of wheat ( large grain and small grain wheat ). Randomized
complete blocks were designed by using split plot design with three replications.
Means of values were compared according to Duncans multiple ranges test. The
results were summarized as follows: No tillage system recorded smallest value of
costs in both sites and their average, while the( mold board plow + harrowing)
system significantly surpassed in net revenue for Al- nawaran site and the average
of both sites . Small grain wheat recorded lowest value of costs and significantly
surpassed in net revenue in both sites and their average . Al-nawaran site
significantly surpassed in net revenue. The interaction of Al-nawaran site with small
grain wheat for all tillage systems and that of college site with small grain wheat
for all tillage systems recorded smallest value of grain wheat costs . The interaction
of Al-nawaran site with both types of grain wheat by using no tillage system and the
college site with both types of grain wheat by using no tillage system recorded
smallest value of tillage systems costs .The interaction of Al-nawaran site with
small grain wheat by using (mold board plow +harrowing) system recorded highest
value of net revenue .
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