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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
أجریggت ھggذه الدراسggة فggي محافظggة نینggوى ناحیggة حمیggدات الواقعggة فggي المنطقggة شggبھ مضggمونة 

لمعرفgggة بعgggض مؤشgggرات التقیgggیم االقتصgggادي والمؤشgggرات  ٢٠٠٥-٢٠٠٤للموسgggم الزراعgggي األمطgggار 
تعمggل بالمكننggة المتكاملggة ) نظggم مكننیggة مختلفggة(التكنولوجیggة مggن خggالل اخggذ البیانggات مggن أربggع مصggالح 

  لزراعgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggة محصgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggولي 
  القggیم  لعملیggة لحنطgة والشggعیر دیًمggا  لغggرض المقارنggة فیمggا بینھggا و معرفgة المggدیات التggي تتggراوح عنggدھا

  جمggالي العملیggات الزراعیggة ولمتوسggطالحراثggة والبggذار ولعملیggة الحصggاد وإیجggاد قggیم ھggذه المؤشggرات إل
  مgggggن متوسgggggط القgggggیم حیgggggث تبgggggین. ومقارنgggggة بعضgggggھا مgggggع القgggggیم  اإلقلیمیgggggة والعالمیgggggة المصgggggالح

  ٢١.٣و، تggارھك/لتggر ٢٤.٨وإلجمggالي العملیggة الزراعیggة أن اسggتھالك الوقggود كggان للمصggالح األربعggة 
الكلیgة  نسبة تكالیف الوقود مgن التكgالیف وبلغت. ساعة .كیلوواط/لتر ٠.٣االستھالك النوعي ، ساعة/لتر

  ي حggین كggان الكیلggوواط الواحggد یخggدمفgg%.١٧.٥ونسggبة تكggالیف الوقggود مggن تكggالیف المكننggة  ،%٧.٨
 ١.٨٦سgggggاحبة و/ھكتgggggار٥٨٩ھكتgggggار وحصgggggة السgggggاحبة مgggggن األرض  ١.٣٦مسgggggاحة مgggggن  األرض

 ٥٢٩بات والحاصgدات حاصgدة وان متوسgط عمgل السgاح/ھكتgار ٦٨٨ھكتار والحاصgدات ١٠٠٠/ساحبة
  نتاجیgggةسgggاعة واإل/ھكتgggار٠.٤٢وبلgggغ متوسgggط إنتاجیgggة الموسgggم ، علgggى التgggوالي  سgggنة/سgggاعة ٤١٩و

 ٣.٠٧والجھgggد البشgggري% ٤٨أمgggا كفgggاءة العمgggل للموسgggم الزراعgggي فھgggي  سgggاعة/ھكتgggار ٠.٨٥الفعلیgggة 
  .رجgggggل/ھكتgggggار ٤١.٧٢نصgggggیب العامgggggل الزراعgggggي مgggggن األرض  وكgggggان .ھكتgggggار/سgggggاعة.رجgggggل

  التكgالیف دینgار وكانgت نسgبة تكgالیف المكننgة مgن ١٤٣٨٢الھكتgار الواحgد  المكننgة لزراعgة وبلغت كلفgة
  حیgggث كانgggت  ٣.٦١رأس مgggال المكننgggة  وفعالیgggة ١.٤٨رأس المgggال الكلgggي  أمgggا فعالیgggة% ٤٤ الكلیgggة
   .ھكتار/كغم ٢٦٤.٢الغلة 

 
 ةالمقدم

  بggین یمتلggك الفالحggون فggي المنطقggة شggبھ مضggمونة األمطggار مسggاحات مggن األراضggي تتggراوح
دونggم تggزرع أغلبھggا دیًمggا عggن طریggق المكننggة المتكاملggة مggن عملیggة الحراثggة والبggذار وحتggى ) ١٢٠-٦٠(

الحصاد والنقل، إن ارتفاع أسعار الساحبات والحاصgدات وبعgض اآلالت رغgم كونھgا قدیمgة بسgبب عgدم 
  وجggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggود

gggة العائgggة وقلgggازة الزراعیgggغر الحیgggائن وصgggتیراد للمكgggلاسgggار جعgggة األمطgggبب قلgggن األرض بسgggد م  
  یمیلggggون إلggggى تggggأجیر أراضggggیھم إلggggى المggggزارعین مggggن أصggggحاب رؤوس األمggggوال والggggذین الفالحggggون

  عggggن طریggggق امggggتالكھم جمیggggع وسggggائل) لحمصggggا(یشggggكلون شggggركات بggggنظم مكننیggggة تggggدعى محلیggggا 
  األراضgggي علgggى مgggدى واسgggع، وتعمgggل ھgggذه المصgggالحلزراعgggة  إلداریgggةالمكننgggة والوسgggائل المالیgggة وا

  فنیgggة مثgggل المسgggاحات المزروعgggة وعgggددالتgggي تختلgggف فیمgggا بینھgggا مgggن حیgggث إمكانیاتھgggا المالیgggة وال
  الgggggخ،....الكgggggادر اإلداري والفنgggggي السgggggاحبات وقgggggدراتھا المیكانیكیgggggة وعgggggدد العgggggاملین واخgggggتالف 

  مggggن إجمggggالي% ٤٥-١٦والزیggggوت تشggggكل عggggادة مggggن  أن تكggggالیف الوقggggود) ٢٠٠٤( Grissoوذكggggر 
  .سggاعة.كیلggوواط/لتggر ٠.٥٧-٠.٢٤٤وقggودوان محggرك الggدیزل للسggاحبات یسggتھلك ، تكggالیف تشggغیل اآللggة

  ھكتgggار/لایر ٩٦٣.٨إلgggى تقgggدیر متوسgggط تكلفgggة المكننgggة بنحgggو ) ٢٠٠٥(وتوصgggل ألعمgggري وtخgggرون  
  وسggط العائggد االقتصggاديولggم یتجggاوز مت مggن إجمggالي التكggالیف اإلنتاجیggة للحبggوب،% ٥٥وتمثggل حggوالي 

  فgاءة اسgتخدام المیكنgة وذلgك نتیجgةوھgو مgا یشgیر إلgى عgدم ك% ٠.٨المسgتثمر فgي المكننgة لرأس المgال 
  فggggي دراسggggة أخggggرى ان نصggggیب)  ٢٠٠٥(ن وذكggggر ألعمggggري وtخggggرو. لإلسggggراف فggggي اسggggتخدامھا

  و متوسggggط ٢٠٠٠سggggاحبة عggggام /ھكتggggار٦٢الجggggرار مggggن المسggggاحة المخدومggggة مggggن الحبggggوب حggggوالي 
ولعدم وجود أي دراسة تقییم علgى . حاصدة/ھكتار١٠٩نصیب الحاصدة من المساحة المخدومة بالحبوب 

  المسgggتوى الفنgggي واالقتصgggادي لھgggذه المصgggالح، وان الكثیgggر مgggن المؤشgggرات الفنیgggة واالقتصgggادیة غیgggر
  ض مggن ھggذهعمعروفggة مggن قبggل غیggر المختصggین علggى مسggتوى القطggر جggاءت فكggرة البحggث فggي تقیggیم الggب

  .المصالح
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  ٣١/١٢/٢٠٠٨وقبولھ   ٤/٦/٢٠٠٨تاریخ تسلم البحث 

  مواد البحث وطرائقھ
أجریت ھذه الدراسة فgي ناحیgة حمیgدات ألتابعgھ لقضgاء الموصgل والواقعgة ضgمن المنطقgة شgبھ 

عggن طریggق الزیggارة الحقلیggة المتتابعggة )  ٢٠٠٥ -٢٠٠٤(مضggمونة األمطggار للموسggم للموسggم الزراعggي 
مصggالح  تمتلggك سggجالت تggدون فیھggا البیانggات وذلggك لقیggاس بعggض مؤشggرات التقggویم االقتصggادي  ألربعggة

وتggم ). ١٩٩٠(وعبggد الحسggن وtخggرون ) ١٩٩١(والتكنولggوجي حسggب مggا جggاء بggھ الطحggان وtخggرون 
اإلطالع على ما لدیھم من tلیgات وتحدیgد مواصgفاتھا الفنیgة واخgذ بعgض البیانgات مgن السgجالت إلجgراء 

لعملیة الحراثgة والبgذار ولعملیgة الحصgاد ثgم إلجمgالي العملیgة الزراعیgة وقgد صgممت جgداول  تقییم شامل
بأنواع اآللیات وأعدادھا ومواصفاتھا وجداول للعمال وأعgدادھم ورواتgبھم التgي تgم االسgتعانة بھgا إلیجgاد 

gggا اثنgggل منھgggاذرات تعمgggاحبات وبgggالث سgggى ثgggلحة األولgggك المصgggث تمتلgggة ، حیgggرات المدروسgggان المؤش
امgا المصggلحة .  ٣عامgل ومعggدات نقgل عggدد  ٣١ھكتgار یعمggل بھgا  ١٠٠٠وحاصgدتان یزرعgون مسggاحة 

ھكتار فیھا ساحبتان وباذرتان ومعدتان للنقل وحاصدة واحدة ویعمل فیھgا   ٧٨٧.٥الثانیة فتزرع مساحة 
امتلكت كgل ھكتار على التوالي و ٩٠٠و ٥٦٢.٥والمصلحتین الثالثة والرابعة زرعتا مساحة . عامل ٢٠

. علgى التgوالي  ١٥و ١٦واحدة منھما ساحبة وباذرة وحاصدة واحgدة ومعgدتان للنقgل وكgان عgدد العمgال 
تم حساب االنgدثار بطریقgة المعgدل  .وقد تم حساب التكالیف الثابتة والمتغیرة لكل tلة أو مِعِ◌ّدة على حدة

  :وكما یلي).١٩٩١الطحان وtخرون (المتناقص المحور
 

D1=P –V1                                                                                   حیث ان       
D1:اندثار السنة األولى  .                                                    

  :P  سعر 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.   
أما كمیات الوقgود وتكالیفھgا فحسgبت مgن . ور أعالهوحسبت باقي التكالیف حسب المصدر المذك

وحسggبت ، خggالل معرفggة الكمیggة المسggتھلكة خggالل موسggم العمggل الكامggل مضggروبًة فggي سggعر اللتggر الواحggد
تكالیف العمال على أساس الراتب الشھري لكل عامل ومدة العمل وجمعت المبالغ الكلیة لكل موسم على 

صیانة واإلصالح فلgم یحسgب إال سgعر قطgع الغیgار وبعgض العملیgات حدا ولمجمل العملیة، أما تكالیف ال
وجمعgت كgل ھgذه . التي تتطلب ورش متخصصة الن لكل مصلحة فنیوھا اللذین یعملون برواتgب محgدده

التكgالیف تحggت اسggم تكggالیف المكننggة لغggرض معرفggة دور المكننggة فggي التكggالیف وبعggدھا حسggبت التكggالیف 
لمكننة مع مصاریف البذور بعد معرفة كمیة البgذور المزروعgة وسgعرھا الكلیة عن طریق جمع تكالیف ا

وسجلت أیضا مصاریف أخرى وتشمل مصاریف الطعام وما شابھھ وحددت على أساس مبلغ ثابت لكgل 
  .مصلحة في الیوم وحسب عدد العمال

سgویة حسبت المؤشرات لكل مصلحة على حدا ولعملیتgي الحراثgة والبgذار :حساب المؤشرات المدروسة
وعملیة الحصاد منفصلة وألجمالي العملیة الزراعیgة حیgث صgممت جgداول للبیانgات األولیgة لكgل عملیgة 
جgرى مgن خاللھgا حسgاب المؤشgرات المدروسgة مggن خgالل القسgمة والضgرب وإیجgاد المتوسgط ومgن ثggم 

. ي العملیgاتجمعت البیانات األولیة لعملیات الحراثة والبذار وعملیة الحصاد ثgم حسgبت الصgفات إلجمgال
مؤشgggرات الوقgggود والمؤشgggرات الفنیgggة واإلنتاجیgggة : وقسgggمت المؤشgggرات إلgggى ثgggالث أقسgggام وكمgggا یلgggي

بما أن المصالح تختلف فیما بینھا من حیgث المسgاحات والقgدرات وزمgن العمgل ،والمؤشرات االقتصادیة 
سggاعة  ، /رھكتggار ، لتgg/فقggد حسggب اسggتھالك الوقggود بggثالث طggرق للحصggول معلومggات شggاملة وھggي لتggر

  .ساعة.كیلوواط/لتر
  وكما یلي:استھالك الوقود.١
  ).ھكتار(المساحة)/ لتر(كمیة الوقود المصروفة =)ھكتار/لتر(استھالك الوقود.أ 
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  ).ساعة(عدد ساعات العمل)/ لتر(كمیة الوقود المصروفة =)ساعة/لتر(استھالك الوقود.ب
× ) كیلgوواط(القgدرة )/ لتgر(الوقود المصروفة كمیة= ) ساعة.كیلوواط/لتر(االستھالك النوعي للوقود .ج

 ) .ساعة(عدد ساعات العمل
وھggي مؤشggر لكفggاءة اسggتغالل السggاحبة وتسggاوي المسggاحة       -:حصggة السggاحبة القیاسggیة مggن األرض . ٢

 ).الكیلوواط(القدرة / )ھكتار(المزروعة 
 ).ساعة(وسم كامل مع التوقفاتعدد ساعات الم/)ھكتار(المساحة    =)ساعة/ھكتار(اإلنتاجیة الكلیة. ٣
 .)ساعة(عدد ساعات العمل بدون توقف)/ھكتار(المساحة  = )ساعة/ھكتار(تاجیة الفعلیةاإلن. ٤
 ).ھكتار(المساحة /) العمل عدد 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

الوقgود لعملیتgي الحراثgة والبgذر مثgل مؤشgرات الgذي ی)١(الجgدول مgن :)سغاعة/لتغر(استھالك الوقغود -١
ققت فیgھ المصgلحة إذ ح ساعة/لتر ٢١.٣للمصالح األربعة ھو العام الستھالك الوقود المتوسط أن نالحظ 
 ١٦.١ القgیمسgجلت المصgلحة الرابعgة اقgل وسgاعة /لتgر ٢٥.٩ استھالك في الساعة الواحgدة أعلى األولى

الgزمن  اسgتھالك الوقgود خgالل ة الحصgاد یوضgح أنالوقود لعملییمثل مؤشرات ) ٢(الجدولو .ساعة/لتر
 ٠.٩سgاعة وبفgرق /لتgر ٢٢.٢ ر بلgغامقاربgا لعملیgة الحراثgة والبgذ األربعgةكان متوسطة العgام للمصgالح 

الن أراضgیھم لیسgت متقاربgة سgاعة /لتgر ٣٠.٨أعلgى كمیgة  األولgى أیضgاالمصلحة كت استھل ،ساعة/لتر
 ١٦.٣اقgل القgیم  حgین سgجلت المصgلحة الثانیgة فgي، بعضھا یتطلب حركة معدات النقل بصورة أكثر من
 أنر والحصاد نالحظ االذي یمثل مجمل العملیة الزراعیة من الحراثة والبذ) ٣(ومن الجدول  .ساعة/لتر

 ٢٧.٨القgیم  أعلgى األولgىالمصgلحة  ساعة وسgجلت/لتر ٢١.٣ متوسط استھالك الوقود خالل الزمن كان
  .المذكورة األسبابساعة لنفس /لتر
المصgلحتین الثالثgة والرابعgة سgجلتا كgل مgن  أن إلgى )١(یشیر الجدول ): رھكتا/رلت(استھالك الوقود  -٢

وھgggذا یوافgggق مgggا ھكتgggار /لتgggر ١٣.٦ھكتgggار وبلgggغ متوسgggط المصgggالح األربعgggة /لتgggر ١٢.٤اقgggل القgggیم
-١٠(بان الحراثة لتحضیر مرقgد البgذرة والحراثgة الgدنیا تتطلgب مgن  )١٩٩٨( وtخرون  Sijtsmaهذكر

حیggث اسggتھلك المحggراث القرصggي  )١٩٩٨( ال یوافggق مggا ذكggره الجggراح فggي حggین. ھكتggار/لتggر)٢٣.٧
قیمggggا اقggggل بقلیggggل بلggggغ ) ٢( واسggggتھلكت عملیggggة الحصggggاد فggggي الجggggدول. ھكتggggار/رلتgggg ٦.٥٩العمggggودي 
لیgات فgي مومgن مجمgل الع. ھكتgار/رلتg ١٢ھكتار سجلت المصلحة األولى أعلى القیم /لتر١١.٣متوسطھا
ات الزراعیgة یgلتر إلنجgاز جمیgع العمل ٢٤.٨٤د یحتاج بالمعدل إلى الھكتار الواح أننالحظ  )٣(الجدول 

لتgر  ٢٧ كتار الواحد اكبر كمیة مgن الوقgودالھ فیھا من الحراثة وحتى الحصاد والمصلحة األولى استھلك
  . لكون المسافات بین األراضي متباعدة تتطلب تنقالت تستھلك وقودا أكثر

كgggان متوسgggط عملیتgggي الحراثgggة والبgggذار  : )سغغغاعة.وواطكیلغغغ/لتغغغر(االسغغغتھالك النغغغوعي للوقغغغود  -٣ 
فgي حgین كانgت  ،سgاعة.كیلوواط/لتر٠.٣٦الثالثة أعلى القیم  ةساعة استھلكت المصلح.كیلوواط/لتر٠.٢٩

ان االسgتھالك النgوعي ) ٢٠٠٤(  Grissoیوافgق مgا ذكgره ااألقgل وھgذصgاحبة القیمgة  األولgى المصgلحة
الفgرق بgین  أننgرى  )٢(من الجgدول ، ساعة .واطوكیل/رلت )٠.٥٧-٠.٢٤(للوقود للساحبات یتراوح بین 

 ٠.٣١كgان متوسgط عملیgة الحصgاد وسgاعة .طكیلgووا/لتgر٠.٠٢ عملیتي الحراثة والبذار وعملیة الحصاد
ساعة حققت فیھ المصلحة األولى أیضا اقل القیم وسجلت المصgلحة الرابعgة أعلgى اسgتھالك .واطوكیل/لتر

   .ساعة.واطوكیل/لتر٠.٣لب إجمالي العملیة یتطمتوسط و. ساعة.واطوكیل/لتر٠.٤١
مggن تكggالیف  الوقggود تكggالیفأن متوسggط نسggبة إلggى  )١(یشggیر الجggدول : (%) نسغغبة تكغغالیف الوقغغود -٤ 

 متوسgطفgي حgین كانgت ، )٢٠٠٤( Grisso وھgذا یوافgق مgا ذكgره% ٣٠كgان  األربعةللمصالح  المكننة
وذلgك الرتفgاع سgعر البgذور األمgر الgذي یزیgد مgن % ٦.٥ربعgة األللمصgالح نسبتھا من التكgالیف الكلیgة 

لعملیgة الحصgاد  الوقود من تكالیف المكننgة فنسبة تكالینالحظ متوسط  )٢(ومن الجدول التكالیف الكلیة 
الوقggود ( ویعggود السggبب إلggى ارتفggاع التكggالیف المتغیggرة% ١٢.٣راالحراثggة والبggذ ةعملیgg اقggل مggن نصggف

الن الحاصدات غالبا ما تكون عطالتھgا كثیgرة ومكلفgة وارتفgاع  )صالح والعمالوالزیوت والصیانة واال



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

 أنفیبgین  )٣(الجgدول  أمgا ٠%١٠.٧مgن التكgالیف الكلیgة  ھأما نسبت مخازنالتكالیف نقل المحصول إلى 
األربعggة تكggالیف المكننggة إلجمggالي العلمیggات الزراعیggة للمصggالح  مggنلنسggبة تكggالیف الوقggود المتوسggط 

أن المتوسgط العgام  و واقلھا عند المصgلحة الثالثgة الرابعةأعلى النسب فیھا عند المصلحة  انتك% ١٧.٥
  .%٧.٨  لنسبة تكالیف الوقود من التكالیف الكلیة للمصالح األربعة

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

ھكتار/لتر المصلحة ساعة/لتر   كیلوواط /ترل 
 عةسا.

لیف الوقود من نسبة تكا
% التكالیف الكلیة  

نسبة تكالیف الوقود من 
% تكالیف المكننة  

٤٧ ٤ ٠.٢٤ ٢٥.٩ ١٥.٠ ١ 
٢٦ ٧ ٠.٢٦ ٢٣.٧ ١٤.٤ ٢ 
٢٠ ٨ ٠.٣٦ ١٩.٤ ١٢.٤ ٣ 
٢٧ ٧ ٠.٣٠ ١٦.١ ١٢.٤ ٤ 

 ٣٠ ٦.٥ ٠.٢٩ ٢١.٣ ١٣.٦ المعدل
  

  .مؤشرات الوقود لعملیة الحصاد :)٢(الجدول 
   

 كیلوواط/ترل ساعة/لتر ھكتار/لتر  المصلحة
 عةسا.

نسبة تكالیف الوقود 
 من التكالیف الكلیة

% 

نسبة تكالیف الوقود 
 من تكالیف المكننة

% 
١٠ ٨ ٠.٢٦ ٣٠.٨ ١٢.٠ ١ 
١٣ ١١ ٠.٢٧ ١٦.٣ ١٠.٤ ٢ 
١١ ٩ ٠.٢٩ ١٧.٢ ١١.٥ ٣ 
١٦ ١٤ ٠.٤١ ٢٤.٥ ١١.١ ٤ 

 ١٢.٣ ١٠.٧ ٠.٣١ ٢٢.٢ ١١.٣ المعدل
  

  .لعملیة الزراعیةاوقود إلجمالي مؤشرات ال):٣(الجدول 

ھكتار/لتر المصلحة ساعة/لتر   كیلوواط/ترل 
 عةسا.

نسبة تكالیف الوقود من 
%  التكالیف الكلیة  

نسبة تكالیف الوقود من 
% تكالیف المكننة  

١٧ ٥ ٠.٢٥ ٢٧.٨ ٢٧.٠ ١ 
١٨ ٨ ٠.١٥ ١٩.٩ ٢٤.٩ ٢ 
١٤ ٩ ٠.٣٣ ١٨.٣ ٢٣.٩ ٣ 
٢٠ ٩ ٠.٣٦ ١٩.٢ ٢٣.٦ ٤ 

 ١٧.٥ ٧.٨ ٠.٠٣ ٢١.٣ ٢٤.٨ المعدل
  

  :الصفات الفنیة و اإلنتاùیة
إن السgاحبات تمثgل ) ٤(حیث نالحظ من الجgدول ): كیلوواط/ھكتار(حصة مصادر القدرة من األرض -٥

مgن القgدرة الكلیgة الالزمgة لعملیgة الحراثgة و البgذار حیgث تتطلgب % ٤٣بالمعدل العام للمصالح األربعgة 
ات الحمgل الصggغیر والقالبggات قggدرات تكggون حسgب ھggذا البحggث أعلggى مggن معgدات نقggل البggذور مggن سggیار

. ھكتار للقgدرة الكلیgة ٢.٥٤ھكتار و ٦.٨ قدرات الساحبات وبلغت حصة الكیلوواط الواحد من الساحبات
 سggggاحبة أي بمتوسggggط/ھكتggggار)٩٠٠-٣٩٤(وتراوحggggت حصggggة السggggاحبة الواحggggدة مggggن األرض مggggابین 

بggان نصggیب السggاحبة مggن ) ٢٠٠٥( مggا ذكggره ألعمggري وtخggرونسggاحبة وھggذا أعلggى بكثیggر م/ھكتggار٥٨٩
ساحبة وھذا یدل على أن عدد الساحبات قلیل مقارنة بالمسgاحة األمgر الgذي یتطلgب /ھكتار٦٢األرض ھو

یشgیر إلgى أن الكیلgوواط الواحgد مgن قgدرة الحاصgدة یخgدم أرضgا ) ٥(الجgدول . زمنا اكبر إلنجgاز العمgل
كیلوواط واقgل مgن عملیgة الحراثgة والبgذار للقgدرة /ھكتار ٩.٢٢ر متوسطھ اكبر من عملیة الحراثة والبذا
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gاد حیgط ثالكلیة المستخدمة في الحصgان المتوسgار٢.٧٦ كgن /ھكتgدة مgدة الواحgة الحاصgوواط وحصgكیل
رنgة بنتgائǔ العمgري احاصgدة وھgذه القیمgة عالیgة مق/ھكتgار٦٨٨األرض كان متوسطھا للمصالح األربعة 

حاصدة وتتفق معھ من حیgث أن الحاصgدة تخgدم أرضgا اكبgر /ھكتار ١٠٩ كانت والتي )٢٠٠٥(وtخرون
ان الساحبات التي عملت فعلیا في العملیة الزراعیة لیست الوحیدة في المنطقة حیgث . مما تخدمھ الساحبة
یشggیر إلggى مجمggل العملیggة ) ٦(الجggدول و.لggم تشggارك بالعمggل فggي ھggذه المسggاحة أخggرىان ھنggاك سggاحبات 

وضggح إن الكیلggوواط الواحggد مggن مجمggل القggدرة المسggاھمة فggي العملیggة الزراعیggة حاصggدات الزراعیggة لی
السgاحبات والحاصgدات  ةقgدر طأمgا متوسg، كیلgوواط /ھكتار ١.٣٦وساحبات ومعدات نقل بلغ متوسطھا 

حققgت المصgلحة الرابعgة أعلgى مسgاحة %. ٣٦كیلوواط والتي نسgبتھا مgن الكلیgة /ھكتار ٣.٨٧فقط فھي 
كیلgوواط سgاحبات وحاصgدات /ھكتgار ١.٨كیلgوواط كلgي و/ھـكتار ٥.٤٨یخدمھا الكیلوواط الواحد كانت 

إلى إن ذلك ال یعني انھ مؤشر جید فقد حققت ھذه المصلحة اقل فعالیة لرأس المال واقل حاصgل للھكتgار 
مgggن أن ھنgggاك عالقgggة بgggین كمیgggة الحاصgggل والقgggدرة  )١٩٩٩(Philip  هھgggذا یوافgggق مgggا ذكgggرو.الواحggد

  . المستخدمة
-٠.٥٦(اإلنتاجیggة للموسgم تراوحggت بggین ) ٤(نالحggظ مgن الجggدول : )سغغاعة/ھكتغار(اإلنتاùیغة الكلیغغة  -٦

 األراضgي عgن دوھgذا بسgبب تباعg، سgاعة/ھكتgار ٠.٧٣ساعة والمتوسط للمصالح األربعgة/ھكتار)٠.٩٧
اإلنتاجیgة الفعلیgة بgدون ومتوسgط . ا األمر الgذي یتطلgب زمنgا للتنقgل وكgذلك التوقgف بسgبب المطgرھبعض

  ١.٥توقggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggف 
ممgا  أعلgىسgاعة وھgو /ھكتgار ١.١٧بgان اإلنتاجیgة ) ١٩٩٨(مما ذكره الجراح  أعلىساعة وھو /ھكتار 

إلggى أن اإلنتاجیggة یشggیر ) ٥(والجggدول . سggاعة/ھكتggار٠.٤٨إن اإلنتاجیggة كانggت  )١٩٩٥( Islam ذكggره
الكلیة لموسم الحصاد كانت اعلي من إنتاجیة الموسgم الكلیgة لعملیgة الحراثgة والبgذار وتراوحgت القgیم مgن 

واإلنتاجیggة الفعلیggة للعمggل بggدون توقggف ، سggاعة/ھكتggار ١.٠٩سggاعة ومتوسggطھا /ھكتggار )١.٣٥-٠.٨١(
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggین تتراوحgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggب  

ة وذلgك لكgون الحاصgدة لھgا عgرض شgغال ساع/ھكتار ١.٩٦ساعة وبلغ متوسطھا /ھكتار) ٢.٥٧-١.٥(
  .اكبر من المحراث القرصي العمودي وعدم وجود توقفات بسبب المطر مما یقلل من الوقت الضائع

وكgان % ٣٠سجلت ھذه الصفة قیما قلیلة وأقلھا عند المصلحة األولى ) ٤(من الجدول  :)%(الكفاءة -٧
یرا فgي ھgذه الصgفة ھgو الوقgت الضgائع فgي الموسgم أعلى القgیم عنgد المصgلحة الثانیgة والسgبب األكثgر تgأث

  .بسبب تباعد األراضي عن بعضھا ونسبة العطالت
. لعملیتي الحراثة والبذار والتي یؤثر في جزء منھا التوقgف بسgبب األمطgار% ٤٦وكان المتوسط العام  

لgنفس السgبب  الحصاد وسجلت المصgلحة األولgى أقgل القgیم يیشیر إلى أن الكفاءة ارتفعت ف) ٥(والجدول
أي كفاءة الحصgاد أعلgى مgن % ٥٣وبلغ المتوسط للمصالح % ٥٦وسجلت المصلحة الرابعة أعلى القیم 

% ٤٨ وإلجمggالي العملیggة نالحggظ أن متوسggط كفggاءة الموسggم كانggت .%٧كفggاءة الحراثggة والبggذار بمقggدار 
  %.٥٦ وأعالھا عند المصلحة الثانیة% ٣٧سجلت المصلحة األولى أقل القیم 

 ٢.١١سجلت المصلحة األولgى أعلgى جھgد بشgري للھكتgار بلgغ ): ھكتار/ساعة.رùل(لùھد البشري ا -٨
ھكتار الرتفاع ساعات العمل عندھم بسبب التنقل بین األراضي وھو مقgارب لمgا ذكgره عبgد /ساعة.رجل

والمتوسggط العggام لعملیggة  ھكتggار/سggاعة.رجggل ٢الواحggد یسggتھلك  الھكتggارإن ) ١٩٩٠( وtخggرونالحسggن 
وتطلبggت عملیggة الحصggاد جھggدا بشggریا یقggارب نصggف جھggد الحراثggة . ھكتggار/سggاعة.رجggل ١.٠٩راثggة الح

سgggggجلت المصgggggلحة الرابعgggggة أقgggggل جھgggggد ، ھكتgggggار/سgggggاعة.رجgggggل ٠.٥٢والبgggggذار وكgggggان متوسgggggطھ 
إلجمggالي العملیggات الزراعیggة اسggتھلكت المصggلحة األولggى أعلggى جھggد بشggري . ھكتggار/سggاعة.رجggل٠.٢٩
ھكتgار والمتوسgط العgام /سgاعة.رجgل ٢.٢٣القgیم عنgد المصgلحة الرابعgة  ھكتار واقgل/ساعة.رجل ٤.٨٨
  .ھكتار/ساعة.رجل ٣.٠٧

حقق العامل في المصالح األربعة قیما عالیgة جgدا : )رùل/ھكتار(من األرض  ينصیب العامل الزراع -٩
تgوالي رجgل علgى ال/ھكتgار ٩٧و ٧٤ لعملیة الحراثة والبذار وكذلك لعملیة الحصgاد حیgث كgان المتوسgط 

  .رجل/ھكتار٤١.٧ ولمجمل العملیة الزراعیة للمصالح األربعة متوسطا قدره
  
  .المؤشرات الفنیة لعملیة الحراثة:)٤(الجدول   
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  كیلوواط/ھكتار المصلحة
  ساحبات

/ھكتار  
 كیلوواط كلي

 /ھكتار
  ساحبة

  الكلیة اإلنتاجیة
  ساعة /ھكتار

الفعلیة  اإلنتاجیة
 ساعة/كتارھ

  الكفاءة
%  

  /ةساع.رجل
  رجل/ھكتار رھكتا

٥٢.٦٣ ١١.١ ٣٠ ١.٧٣ ٠.٥٦ ٥٠٠ ٢.٠٦ ٥.٥٩ ١ 
٧١.٥٩ ٦.٧٢ ٥٦ ١.٦٤ ٠.٩٧ ٣٩٤ ٢.٤٥ ٥.٢٨ ٢ 
٧٠.٣١ ٥.١٢ ٤٨ ١.٥٦ ٠.٧٨ ٥٦٣ ٢.١٥ ٦.٢٨ ٣ 
١٠٠ ٦.٩٦ ٤٥ ١.٢٩ ٠.٦٣ ٩٠٠ ٣.٥٠ ١٠.٥ ٤ 

 ٧٣.٦٣ ٧.٤٥ ٤٦ ١.٥٦ ٠.٧٣ ٥٨٩ ٢.٥٤ ٦.٨٠ المعدل
  

  .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
  رھكتا

  رجل/ھكتار

٨٣.٣٠ ٤.٦٨ ٥٠ ٢.٥٧ ١.٣٥ ٥٠٠ ٢.٩٨ ٦.٧٠ ١ 
٨٧.٥٠ ٥.٧٦ ٥٥ ١.٥٦ ٠.٩١ ٧٨٨ ٣.٠٢ ١٠.٥٦ ٢ 
٧٠.٣١ ٥.٣٣ ٥١ ١.٥٠ ٠.٨١ ٥٦٣ ٢.١٥ ٧.٥٤ ٣ 
١٥٠ ٢.٧٢ ٥٦ ٢.٢١ ١.٢٩  ٩٠٠ ٣.٧١ ١٢.٠٦ ٤ 

 ٩٦.٧٩ ٤.٦٢ ٥٣ ١.٩٦ ١.٠٩ ٦٨٨ ٢.٩٧ ٩.٢٢ المعدل
  

  .لعملیة الزراعیةا إلجماليالمؤشرات الفنیة :)٦(الجدول 

 المصلحة
ھكتار كیلوواط 

ساحبات 
 وحاصدات

كیلو/ھكتار
 واط كلي

 اإلنتاجیة
 الكلیة

 ساعة/رھكتا

اإلنتاجیة 
       الفعلیة

 ساعة/ ھكتار

الكفاءة 
% 

/ ساعة.رجل
  رجل/ھكتار رتاكھ

٣٢.٢٦ ٣٠.١ ٣٧ ١.٠٣ ٠.٤٠ ١.٢٢  ٣.٠٥ ١ 
٣٩.٣٨ ٢٥.٠ ٥٦ ٠.٨٠ ٠.٤٧ ١.٣٥ ٣.٥٢ ٢ 
٣٥.١٦ ٢٠.٩ ٤٩ ٠.٧٧ ٠.٤٠ ١.٠٨ ٣.٤٣ ٣ 
٦٠ ١٨.٤ ٤٩ ٠.٨٢ ٠.٤٢ ١.٨٠ ٥.٤٨ ٤ 

 ٤١.٧ ٢٣.٦ ٤٨ ٠.٨٥ ٠.٤٢ ١.٣٦ ٣.٨٧ المعدل
   
  المؤشرات االقتصادیة  

 كلفت عملیة حراثة وبgذار الھكتgار الواحgد فgي الجgدول ):ھكتار/دینار(كلفة زراعة وحدة المساحة  -١٠
شكلت نسبة تكgالیف المكننgة منgھ نسgبة ،  ھكتار/دینار ٢٣٦٧٤وسطھ للمصالح األربعة مبلغا كلیا مت) ٧(

انخفاض نسgبة  إلى أدىلك الرتفاع أسعار البذور الذي وذ ھكتار/دینار ٤٨٨٨ حیث بلغ متوسطھا %٢٥
دینgار  ٣٩٧٩٦صgرفت المصgلحة األولgى أعلgى المبgالغ للھكتgار . تكالیف المكننة بالنسبة للتكgالیف الكلیgة

ھكتار ویعزى ذلك إلى كبgر المسgاحات /دینار ٣١٨٠ وھي نفسھا صاحبة القیمة األقل لمصاریف المكننة
ألن كمیgة %  ٨واقgل نسgبة لتكgالیف المكننgة مgن التكgالیف الكلیgة ، بعضgھا التي یزرعونھا وتباعدھا عن
 ١٥٤٣٦ھكتار في حین سجلت المصلحة الثالثة أقل المصgاریف/كغم  ١٨٠البذور المزروعة عالیة وھي

ھكتgار وأعلgى نسgبة لتكgالیف /دینgار ٦٣٠٨ھكتار وھي صاحبة القیمgة األعلgى لمصgاریف المكننgة /دینار
نالحgظ أن عملیgة الحصgاد تطلبgت مgاالً یقgارب ) ٨(من الجدول . %٤١لیف الكلیة وھي المكننة من التكا

ھكتgار وكانgت نسgبة تكgالیف المكننgة منھgا /دینgار ١١١١٤نصف ما تطلبتھ عملیتgي الحراثgة والبgذار بلgغ 
وھي أعلى بإضعاف من عملیتي الحراثة والبذار لعدم وجgود مصgاریف بgذور والعتمgاد الحصgاد % ٨٦

ھكتggار وأعلggى /دینggار ١٥١٢٠یggرة علggى المكننggة وصggرفت المصggلحة األولggى أعلggى المبggالغ بصggورة كب
ھكتار وأقل نسبة لتكالیف المكننة من التكالیف الكلیgة مgع المصgلحة /دینار ١٢٦٠٠مصاریف في المكننة 

ھكتار وأقل مصgاریف المكننgة /دینار ٧٨٤٤وصرفت المصلحة الرابعة أقل المبالغ %.  ٨٣الثالثة وھي 
وإجمggالي العملیggات الزراعیggة تطلبggت فیھggا % ٩١ھكتggار وأعلggى نسggبة لمصggاریف المكننggة /دینggار ٧١٣٢
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ھكتggار وكانggت نسggبة /دینggار ١٤٣٨٢دینggار ومصggاریف المكننggة  ٣٤٧٨٨ الھكتggار الواحggد مبلغggا قggدره
وصggرف  كتggارھ/كغggم٢٦٤.٢مggن مجمggل المصggاریف الكلیggة وكggان الحاصggل % ٤٤مصggاریف المكننggة 
األولgى أعلgى المبgالغ وھgذا الصgرف العgالي صgاحبھ زیgادة فgي إنتاجیgة الھكتgار حیgث أصحاب المصلحة 

ھكتggار ممggا یجعggل مصggاریفھم مبggررة لوجggود عالقggة  /كغggم ٤٤٠سggجلت نفggس المصggلحة أعلggى حاصggل 
فا قلgیال بلgغ وواضحة بین المصاریف الكلیة والحاصل لوحدة المسgاحة وسgجلت المصgلحة الرابعgة مصgر

ھكتار وإن ھذا االنخفاض في التكgالیف كgان /دینار ١١٦٧٦وأقل مصاریف مكننة ھكتار /دینار ٢٥٤٧٢
ھكتgار وكانgت أعلgى النسgب /دینgار ١٣٣.٣ذو عواقب سیئة حیث حصلوا على أقgل حاصgل فgي الھكتgار 

عنggد المصggلحة الثالثggة ونالحggظ أیضggا إن عملیتggي الحراثggة %  ٦٠إلجمggالي تكggالیف المكننggة مggن الكلیggة 
مggن مصggارف المكننggة ألن %  ٣٤  مggن المصggرف الكلggي للعملیggة الزراعیggة و% ٦٨ والبggذار اسggتھلكتا

  .الحراثة والبذار 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

٠.٣١ ٥.٣٥ ٢.١٢ ٨ ٣١٨٠ ٣٩٧٩٦ ١ 
٠.٦٨ ٤.٤٤ ٢.٧٦ ٢٥ ٥٥٢٠ ٢١٨٣٦ ٢ 
٠.٣٦ ٢.٣٥ ٢.٥٢ ٤١ ٦٣٠٨ ١٥٤٣٦ ٣ 
٠.٥٦ ٢.٢٨ ١.٥١ ٢٦ ٤٥٤٤ ١٧٦٢٨ ٤ 

 ٠.٤٨ ٣.٦١ ٢.٢٣ ٢٥ ٤٨٨٨ ٢٣٦٧٤ المعدل
  

  .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 

٢٦.٥٤ ٥.٦ ٠.٨٣ ١٢٦٠٠ ١٥١٢٠ ١ 
١٠.٩٠ ٦.٥ ٠.٨٧ ٨٠٤٤ ٩٢٤٨ ٢ 
٦.١٦ ٣.٢ ٠.٨٣ ١٠٢٠٠ ١٢٢٤٤ ٣ 
٥.٨٧ ٣.٤ ٠.٩١ ٧١٣٢ ٧٨٤٤ ٤ 

 ١٢.٣٧ ٤.٧ ٠.٨٦ ٩٤٩٤ ١١١١٤ المعدل
  

نالحggظ أن الggدینار المصggروف علggى عملیتggي الحراثggة والبggذار یعggود بحاصggل :  فعالیغغة رvس المغغال -١١
 ١.٥١ ةوأقلھgا عنgد المصgلحة الرابعg ٢.٧٦وإن أعلى العائدات كانت عند المصلحة الثانیة  ٢.٢٣مقداره 

 ي الحراثة والبذار بلgغتوأن  متوسط المصالح األربعة لفعالیة راس المال المصرف على المكننة في عملی
. وسggجلت المصggلحة الرابعggة أقggل مggن نصggف ھggذه الفعالیggة ٥.٣٥وسggجلت المصggلحة األولggى القggیم  ٣.٦١

النخفggاض  وذلggك ٤.٧أعطggت عملیggة الحصggاد فعالیggة رأس المggال أعلggى مggن عملیتggي الحراثggة والبggذار 
وسggجلت المصggلحة الثالثggة مggا  ٦.٥كggان أعالھggا عنggد المصggلحة الثانیggة ، التكggالیف الكلیggة لعملیggة الحصggاد

وان فعالیggة رأس مggال المكننggة كggان عالیggا فggي عملیggة الحصggاد حیggث كggان  ٣.٢یقggارب نصggف ھggذه القیمggة 
للمصgالح األربعgة  نالحgظ أن متوسgط فعالیgة رأس المgال) ٩(ومن مجمل العملیات فgي الجgدول . ١٢.٣٧
وھذه القیمة قلیلة نظرا لتأثرھا بكمیات األمطار الساقطة خالل تلك السgنة التgي أدت إلgى قلgة  ١.٤٨كانت 

وكgان متوسgط  فعالیgة رأس مgال المكننgة للمصgالح ، ١.٩٤وسجلت المصلحة الثانیة أعلى القیم ، الحاصل
 قلیلgةوھgذه القgیم  ٢.٢٨المصgلحة الرابعgة  وأقلھgا ٥.٣٥أعالھا عند المصgلحة األولgى  ٣.٦١األربعة ھو 

أن العائد االقتصادي للمgال المسgتثمر فgي المكننgة فgي ) ٢٠٠٥( إال أنھا أعلى مما ذكره ألعمري وtخرون
  .على الرغم من كون الزراعة أروائیة%٠.٨ دراستھ ھو

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

 ھكتار/ ینارد
تكالیف المكننة 

 رھكتا/ دینار
 مكننةالنسبة  تكالیف 

 من تكالیف الكلیة
فعالیة رvس 

 الكليالمال 
فعالیة رvس 

 مكننةالمال 
الحاصل 

  عامل/دینار ھكتار/ كغم
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٢٧٢٢٥٨١ ٤٤٠.٠ ٥.٣٥ ١.٥٤ ٠.٢٩ ١٥٧٨٠ ٥٤٩١٦ ١ 

٢٣٦٩٠٠٠ ٢٦١.٦ ٤.٤٤ ١.٩٤ ٠.٤٤ ١٣٥٦٤ ٣١٠٨٤ ٢ 

١٣٦٥٠٠٠ ٢٢١.٩ ٢.٣٥ ١.٤٠ ٠.٦٠ ١٦٥٠٨ ٢٧٦٨٠ ٣ 

١٦٠٠٠٠٠ ١٣٣.٣ ٢.٢٨ ١.٠٥ ٠.٤٦ ١١٦٧٦ ٢٥٤٧٢ ٤ 

 ٢٠١٤١٤٥ ٢٦٤.٢ ٣.٦١ ١.٤٨ ٠.٤٤ ١٤٣٨٢ ٣٤٧٨٨ المعدل

  
  

وكggان لمتوسggط المصggالح ) ٠.٦٨-٠.٣١(تggراوح الggثمن النسggبي بggین  :الغغثمن النسغغبي للسغغاحبات -١٢
حیgggث أن الgggثمن النسgggبي للسgggاحبات ) ١٩٩٩(  Philipوھgggذا اقgggل بكثیgggر ممgggا ذكgggره  ٠.٤٨األربعgggة 

   .٠.٦٦فبلغ ) ١٩٨٧(أما عام  ٠.٨٢بلغ ) ١٩٨٢(عام
علggى الggرغم مggن قلggة الحاصggل فggي تلggك السggنة بسggبب قلggة  ):رùغغل/دینغغار( يإنتاùیغغة العامغغل الزراعغغ -١٣

لgى وھو أع دوالر ١٣٨٩دینار أي  ٢٠١٤١٤٥األمطار إال أن إنتاجیة العامل الزراعي بلغت بالمتوسط 
  .    دوالر ٢٩٦٢واقل من الرقم العالمي  دوالر١١٩٤ من إنتاجیة العامل في الوطن العربي

 
STUDY OF SOME OF THE  TECHNICAL AND ECONOMICAL 

INDICATORS FOR DIFFERENT MECHANIZATION SYSTEMS  IN 
THE SEMI QUARANTEED RAIN REGION 

Saddam Hussen Al lwayzy  
Dept. of Agric. Mechanization, College of  Agric. and Forestry, Mosul Univ., 

Iraq   
 

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
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تحمیggل السggاحبة بنggوعین مggن المحاریggث وقیggاس بعggض المؤشggرات ). ١٩٩٨(الجggراح مثنggى عبggد المالggك 
كلیgggة الزراعgggة ، رسgggالة ماجسgggتیر. میgggةالخاصgggة باسgggتھالك الوقgggود تحgggت ظgggروف الزراعgggة الدی

  . جامعة الموصل. والغابات
یوسgف بgن عبgد الgرحمن و سgفر بgن حسgین القحطgاني و صgبحي محمgد إسgماعیل و شgوقي عبgد  ألعمري

واقع استخدام المیكنgة الزراعیgة فgي مgزارع الحبgوب فgي المملكgة العربیgة  .)٢٠٠٥(الخـالق إمـام 
، جامعgة الملgك سgعود، حgوث كلیgة علgوم األغذیgة والزراعgةمركgز ب، )١٣٥(بحث رقم  .السعودیة

 .ھـ١٤٢٦) ٢٧-٥(ص 
 ، وشgوقي إمgامإسgماعیلحسgین القحطgاني، وصgبحي محمgد  العمري یوسف عبgد الgرحمن العمgري، سgفر

تحلیggل تكggالیف وأداء المیكنggة الزراعیggة فggي مggزارع الحبggوب بمنطقggة الریggاض بالمملكggة  .)٢٠٠٥(
  . ٢٨ – ٣ص ) ١(، العلوم الزراعیة ١٨معة الملك سعود، مالعربیة السعودیة، مجلة جا

اقتصgادیات وإدارة  .)١٩٩١(حمیgدة ومحمgد قgدري عبgد الوھgاب   هللا یاسین ھاشم ومدحت عبد، الطحان
مطggابع دار ، جامعggة الموصggل، وزارة التعلggیم العggالي والبحggث العلمggي، المكggائن وtالالت الزراعیggة

 ٠الحكمة للطباعة والنشر
، اقتصggادیات المكggائن الزراعیggة .)١٩٩٠(سggالم وصggادق علggي طعggان وعبggد العزیggز عبggاس ، سggنعبgد الح

 .١٩٩٠مطابع دار الحكمة بغداد . یةنھیئة المعاھد الف، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  

Grisso, R. D., M. F. Kocher, and D. H. Vaughan(2004).Predicting Tractor Fuel 
Consumption.Applied Engineering in Agriculture. ASAE ISSN 20(5) 
:553-561. 

Islam, M. N.(1995). Selection of tractors for tillage operation under Bangladesh 
conditions. AMA, 26 (3): 13-15 

Philip, M.O. Owende and Shana M. Ward (1999).  Field Power and Equipment 
Trend in Agriculture Production in Kenya. AMA, 30 (1):33-37  

Sijtsma, C. H., A. J. Campbell, N. B. McLaughlin and M. R. Carter(1998). 
Comparative tillage costs  for crop rotations utilizing minimum tillage on 
a farm scale. Soil & Tillage Research. 49 (3). 223-230. 

  
  

 


