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  دراسة بعض مؤشرات استغالل التكنلوجیا الزراعیة في التقویم االقتصادي 
  لنظم مكننة مختلفة في إنتاج البطاطا

 اركان محمد امین صدیق
  العراق –جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات / الزراعیة  ائن واالالتقسم المك

  

  الخالصة
وجیا الزراعیة في التقویم االقتصادي ي مؤشرات استغالل التكنلفلدراسة للبحث انفذت ھذه 

، اذ تم استخدام ثالث نظم مختلفة ٢٠٠٨الستثمار المكننة الزراعیة في العملیة االنتاجیة خالل عام 
. محافظة نینوىمناطق مختلفة من المساحات واالمكانیات المكننیة والمادیة لزراعة البطاطا في 

بشري، استھالك الوقود، فعالیة او مدى االستفادة من وتضمنت ھذه المؤشرات كلفة التشغیل، الجھد ال
فقد اظھرت النتائج ان اقل القیم لمجموع عشر عملیات . رأس المال، الثمن النسبي ودرجة المكننة

 ١١٨.٥ھكتار واستھالك وقود /دوالر ٨٥٣.٢٧انتاجیة سجلت عند النظام االول لصفتي كلفة التشغیل 
ودرجة المكننة  ٢.١لراس المال  فعالیةم للنظام االول في صفتي ساعة، في حین سجلت اعلى القی/لتر

 ٦٠.٨٤بي فقد كانت اقل قیم سجلت ، اما صفتي الجھد البشري والثمن النس%٧٣.٦٣
  ).النظام الثالث(على التوالي عند اكبر مساحة مزروعة  %٣٨.٣٨ھكتار و /ساعة.رجل

  
  المقدمة

ول البطاطا فضالً عن اختالف الحیازات بسبب االختالفات الموجودة في نظم زراعة محص
المملوكة من قبل الفالحین لزراعة ھذا المحصول وبما ان ادخال المكننة الزراعیة ھي احد اھم الوسائل 
المؤثرة في النشاط الزراعي لعالقتھا المباشرة بتقلیل الجھد البشري وزیادة انتاج وحدة المساحة ولعدم 

فني واالقتصادي على مستوى القطر، علیھ فقد توجب البحث في وجود دراسات مستفیضة للتقویم ال
بعض مؤشرات استغالل التكنلوجیا الزراعیة في التقویم االقتصادي لتلك النظم  بدءاً من عملیة التخطیط 
وانتھاءاً بعملیة الحصاد والتسویق لتحدید وبیان مدى تحقیق االھداف التي انشئ من اجلھ المشروع 

تنعكس على الفائدة الخاصة على نطاق بسیط منحصر على الفالح وعلى نطاق والتي من دون شك 
بان المستلزمات ) ٢٠٠٨(وفي اطار التكالیف االنتاجیة للبطاطا ذكر االكوع  .اوسع ضمن حدود البلد

من ھیكل الكلفة الكلیة لالنتاج ، یلیھا من حیث االھمیة  %٦٥االنتاجیة تاتي في المقدمة حیث تمثل 
قسط االستھالك وایجار االرض (منھا  %١٦التكالیف االخرى والتي تمثل ثم  %١٧المستأجرة العمالة 

وعلى مستوى المتوسطات الوزنیة فقد بلغت . %٢اما العمالة الحیوانیة تمثل  ،)والفائدة على القروض
دوالر  ١٧٧دوالر في الوقت الذي قدر الدخل الزراعي بحوالي  ٢٣٥التكالیف االنتاجیة للطن الواحد 

دوالر كعائد لالدارة او االستثمار وذلك للھكتار الواحد المزروع  ١٣٣دوالر للعمالة العائلیة و ٤٤منھ 
في دراسة ) ٢٠٠٩(وذكر الطحان وحامد . بالبطاطا ویعتبر ھذا الدخل متدني في نظر منتجي البطاطا

النوران في الموصل بان حول االثار االقتصادیة لنظم حراثة مختلفة تحت الظروف الدیمیة لمنطقة 
كما اشار عبد الحسن  .ھكتار/دوالر ١٣٨اجمالي تكالیف عملیة الحراثة لمحصول الحنطة بلغت 

ساعة كجھد بشري في حین .رجل ٢ان الھكتار الواحد لعملیة الحراثة فقط یستھلك ) ١٩٩٠(واخرون 
راثة والبذار والحصاد بلغت حان المعدل العام الربعة نظم مختلفة من عملیات ال) ٢٠٠٩(ذكر اللویزي 

فقد اشار المشرقي ) ساعة/لتر(اما بالنسبة الستھالك الوقود  .ھكتار كجھد بشري/ساعة.رجل ٢٣.٦
و  ٥.٠٦بلغت ) مطرحي وقرصي(بان مقدار استھالك الوقود النواع مختلفة من المحاریث ) ١٩٩٩(

في حین بین اللویزي . درجة المعنویةساعة ولكون ھذا الفارق كان بسیطاً لذلك لم تصل الى /لتر ٥.٤١
الحصاد بان معدل اجمالي اربع نظم مختلفة لمؤشر استھالك الوقود لعملیات الحراثة والبذار و) ٢٠٠٩(

في دراسة لھ حول بعض المؤشرات ) ٢٠٠٩(وبین اللویزي  .ساعة/لتر ٢١.٣لمحصول الحنطة بلغت 
شبھ مضمونة االمطار بان معدل العملیات االنتاجیة  الفنیة واالقتصادیة لنظم مكننة مختلفة في المنطقة

في  .على التوالي ٠.٤٨و  ٣.٦١ث نظم مختلفة بلغت لفعالیة راس المال الكلي والثمن النسبي في ثال
لدرجة المكننة في ) ١٩٨٠-١٩٧٦(حین بینت تقدیرات الخطة الخمسیة للمكننة الزراعیة للسنوات 

 .كدرجة مكننة للمحاصیل البستنیة ولكن الخطة لم تنفذ %٦٠للحبوب واعتماد  %١٠٠العراق بـ 
وتھدف الدراسة ایجاد مؤشرات استغالل التكنلوجیا الزراعیة في محافظة نینوى والتقویم االقتصادي لھا 

  . في الزراعة االروائیة لنظم مكننة مختلفة النتاج البطاطا
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 ١٢/١/٢٠١١وقبولھ   ٣/١٠/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث 
  حث وطرائقھمواد الب

اجریت الدراسة لثالث مناطق زراعیة في محافظة نینوى والتي شملت ناحیة ربیعة قریة   
ذات (وقریة الرشیدیة ) ذات ترب طینیة مزیجیة(ومنطقة الشالالت ) ذات تربة طینیة ثقیلة(عوینات 

 ٢٠٠٧ قرب الموصل كنظم ثالث مختصة في زراعة البطاطا للموسم الزراعي) تربة مزیجیة غرینیة
ھكتار  ٥و  ١٧.٥،  ٢٥، اذ تختلف ھذه النظم في ما بینھا من حیث المساحات المزروعة ٢٠٠٨ –

واجریت المقارنة ). ١(على التوالي والقدرات الفنیة والمیكانیكیة والكلف االنتاجیة واالداریة جدول 
یم ، تمریز ، بذار ، سقي ، حراثة ، تنع: (بینھا الجمالي العملیات الزراعیة الناتجة عن العملیات االتیة
وباالعتماد على بعض مؤشرات استغالل ) تسمید ، تحضین ، مكافحة ، حش ، حصاد وفرز وتعبئة

وتم حساب الصفات المدروسة  ).١٩٩١الطحان واخرون ، (التكنلوجیا الزراعیة في التقویم االقتصادي 
ستھالك الوقود وفعالیة او مدى االستفادة وا) الكلفة البشریة(من كلفة التشغیل واالنتاج والجھد البشري 

من راس المال والثمن النسبي للمعدات حسب المصدر نفسھ لجمیع المكائن واالالت المستخدمة في كل 
  :يأتنظام فضال عن درجة المكننة وكما ی

   K=C/W …… (1)                     من المعادلة وتحتسب ):ھكتار/دوالر(كلفة التشغیل  -١
  حیث ان

K  =كلفة تشغیل الھكتار  
C  = دوالر(المجموع الكلي من التكالیف المكننیة لتشغیل المزرعة(  

W  = ھكتار(الحجم الكلي للعمل في المزرعة(  
   H=L/A …… (2)           المعادلة  وتم حسابھا من ):ھكتار/ساعة.رجل(الجھد البشري  -٢

  حیث ان
H  = ھكتار/ساعة.رجل(الكلفة البشریة(  
L  =ساعة.رجل(لید العاملة المستخدمة في العملیة االنتاجیة ا(  
A  = ھكتار(المساحة المستغلة(  
   -:وتحسب ):ساعة/لتر(د استھالك الوقو -٣

  )٣...... ( ٠.٢٥×  ٠.٦× ) حصان(قدرة الساحبة ) = ساعة/لتر(د استھالك الوقو
   :حیث ان

   متوسط القدرة المستفادة من المحرك=٠.٦
  )ساعة/لتر(ھالك الوقود المتوسط معدل است=  ٠.٢٥

   E=Pt/K …… (4)          من المعادلةوتحسب  :من راس المال فعالیة او مدى االستفادة -٤
  حیث ان

E  =فعالیة رأس المال  
Pt  = دوالر(العائد الكلي من استخدام رأس المال(  
K  = دوالر(رأس المال المستخدم في االنتاج(  
   R=Pm/Pt …… (5)                                   المعادلة وتحسب من :الثمن النسبي -٥

  حیث ان
R  =نسبة ثمن المعدات الى ثمن الساحبات  

Pm  = دوالر(اجمالي ثمن المعدات( 
Pt  = دوالر(اجمالي ثمن الساحبات( 
   Vm=Sm/St …… (6)                                  المعادلة وتحسب من  :درجة مكننة -٦
 ث انحی

Vm  =درجة مكننة عملیة االنتاج  
Sm  = ھكتار(حجم االعمال المنفذة باستخدام المكننة في الوحدة القیاسیة(  
St  =الحجم الكلي من اعمال االنتاجیة في المزرعة في الھكتار القیاسي 

وتم حساب التكالیف الثابتة والمتغیرة حسب المصدر نفسھ لجمیع المكائن واالالت المستخدمة   
  :يأتي كل نظام فضال عن تكالیف العمال ومصاریف اخرى وكما یف

  :التكالیف الثابتة -اوال
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  :حور باالعتماد على المعادالت االتیةمتم حساب االندثار بطریقة المعدل المتناقص ال :االندثار -١
 V=P*0.68*0.92n ……(7)                                                  للساحبات - أ

  V=P*0.6*0.89n  ……(8)                                                    لالالت   -ب
  :حیث ان 

            V  =القیمة المتبقیة للساحبة او االلة في نھایة المدة المطلوبة  
            P  =ثمن شراء الساحبة او االلة  
            N  =ة اندثارھاعمر الساحبة او االلة عند تقدیر قیم  

في السنة من سعر شراء الساحبة او االلة %  ١٤اعتمد نسبة  :فائدة والضرائب والتامین والماوىال -٢
  ).١٩٩١(وحسب ما جاء بھ الطحان 

  :التكالیف المتغیرة -ثانیا
حسبت من خالل المعادلة الخاصة بحساب استھالك الوقود المبین اعاله في  :الوقود والزیوت -١

  ).ساعة/لتر(لصفات المدروسة ق حساب اائطر
  : تم حساب ھذه الصفة بالنسبة للساحبات من المعادلة التالیة ):ساعة/دوالر(الصیانة والتصلیح  -٢

اما بالنسبة . عدد ساعات تشغیل الساحبة السنوي%)/٤.٥× ) دوالر( ثمن شراء الساحبة(       
لتكالیف الثابتة لاللة وحسب ما من مجموع ا %٨٠لتكالیف االالت المتغیرة فقد حسبت كنسبة 

  جاء بھ 
  ).١٩٩١(الطحان 

  .یوضح عدد العمال )١(الجدول  :العمال -٣
وتشمل مصاریف السماد والتقاوي ومبیدات وایجار االرض وما شابھ ذلك وھو  :مصاریف اخرى -ثالثاً 

  .مختلف من نظام الى اخر ولھ عالقة بالمساحة المزروعة
  

  النتائج والمناقشة
مع زیادة المساحة  ازدادتبان كلفة التشغیل  )٢(یوضح الجدول  ):ھكتار/دوالر(كلفة التشغیل 

 ١٠١٠.٨٢المستغلة، فالنظام الثالث اعطى اعلى كلفة للتشغیل لمجموع عشر عملیات انتاجیة 
ھكتار، ویعزى /دوالر ٨٥٣.٢٧ھكتار واالول /دوالر ٩٧٨.٩ھكتار مقارنة بالنظامین الثاني /دوالر

الجمالي المساحة للنظام الثالث اعلى من النظامین الثاني نتاجیة العملیة االتكالیف سبب الى كون ال
، وھذه النتائج لیست مقاربة فقط بل اقل مع ما توصل الیھ الطحان ١االول وكما ھو مبین في الجدول و

 ١٣٨الحنطة الحراثة فقط لمحصول  حیث تراوح معدل تكالیف نظم مختلفة لعملیات) ٢٠٠٩(وحامد 
  .ھكتار/دوالر

بان الجھد البشر لمجموع العملیات  )٢(جدول الیالحظ من  ):ھكتار/ساعة.رجل(الجھد البشري 
،  ٩٨.٨یقل مع زیادة المساحة للنظم الثالث ) عملیات كما ذكر في مواد البحث وطرائقھ ١٠(الزراعیة 

مجموع العمال للعملیات الزراعیة ھكتار على التوالي وذلك لكون اعداد /ساعة.رجل ٦٠.٨٤و  ٦٥.٧٧
و  ١٧.٥،  ٥لعملیة االنتاجیة متقاربة مع اختالف المساحات المستغلة في ا ١وكما ھو مبین في الجدول 

والتي بین فیھا بان ) ٢٠٠٩(ھكتار، وبالمقارنة فان ھذه النتیجة اتت مقاربة مع ما ذكره اللویزي  ٢٥
ھكتار /ساعة.رجل ٢٣.٦ت الحراثة والبذار والحصاد بلغت المعدل العام الربعة نظم مختلفة من عملیا

  .كجھد بشري
اعطى اعلى استھالك وقود لمجموع  ثالثبان النظام ال ٢یبین الجدول  ):ساعة/لتر(د استھالك الوقو

ساعة في الوقت الذي كانت نتائج النظامین االول والثاني متقاربتین /لتر ١٥٣عشر عملیات انتاجیة 
ساعة على التوالي ویعود السبب في ذلك الى كون نسجة النظام الثالث طینیة /لتر ١١٩.٢٥و  ١١٨.٥

ثقیلة مما ادى الى زیادة مقاومة التربة للعملیات الزراعیة في النظام الثالث في حین امتاز النظامان 
عیة االخران بكون الترب فیھا ذات نسجھ خفیفة مما قلل من مقدار استھالك الوقود في العملیات الزرا

وبالمقارنھ فان ھذه النتائج كانت اعلى مما اشار الیھ المشرقي . التي تتعامل بصورة مباشرة مع التربة
) مطرحي وقرصي(والذي بین فیھ بان مقدار استھالك الوقود النواع مختلفة من المحاریث ) ١٩٩٩(

دل اجمالي اربع والذي اوضح بان مع) ٢٠٠٩(ساعة، وكذلك نتائج اللویزي /لتر ٥.٤١و  ٥.٠٦بلغت 
 ٢١.٣الحصاد لمحصول الحنطة بلغت نظم مختلفة لمؤشر استھالك الوقود لعملیات الحراثة والبذار و

  .ساعة /لتر
لراس المال كان من  فعالیةبان اعلى  )٢(یبین الجدول  :من راس المال فعالیة او مدى االستفادة

، ویعزى السبب الى ١.٤٥النظام الثاني ومن ثم  ٢.٠٧ویلیھ النظام الثالث  ٢.١نصیب النظام االول 
الجمالي المساحة لالنظمة مقارنة براس المال المستخدم في االنتاج نتاجیة العملیة االتكالیف كون 
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تكالیف ل )١(متفاوت من نظام الى اخر، لذا فان الفرق بدا واضحا عند مقارنة البیانات في الجدول 
وھذه النتائج كانت اقل من المدى . المال المستخدم في االنتاجالجمالي المساحة وراس  نتاجیةالعملیة اال

في دراسة لھ حول بعض المؤشرات الفنیة واالقتصادیة لنظم مكننة ) ٢٠٠٩(التي اشار الیھا اللویزي 
مختلفة في المنطقة شبھ مضمونة االمطار بان معدل العملیات االنتاجیة لفعالیة راس المال الكلي لثالث 

  .٣.٦١نظم مختلفة 
یلیھ  %٣٨.٣٨بان اقل ثمن نسبي كان من نصیب النظام الثالث  )٢(جدول الیالحظ من  :الثمن النسبي
 ع، ویرج%٥١.١٨وجاء النظام الثاني بالمرتبة االخیرة والذي سجل اعلى نسبة  %٤٠.٣النظام االول 

ت من نظام الخر، سبب ھذا التفاوت بین النظم الثالث الختالف اجمالي ثمن المعدات بالنسب للساحبا
 ٠.٤٨والي بلغت ) ٢٠٠٩(ولكن ھذ المدیات للثمن النسبي للنظم الثالث كانت مقاربة لنتائج اللویزي 

في دراسة لھ حول بعض المؤشرات الفنیة واالقتصادیة لنظم مكننة مختلفة في المنطقة شبھ مضمونة 
  .االمطار

زیادة المساحة للنظم فقد سجلت اعلى درجة نة تقل مع نبان درجة المك )٢(یشیر الجدول : درجة مكننة
 %٧٠و % ٧٠.١٢وتالھا كل من النظامین االخرین الثاني واالول  %٧٣.٦٣م االول مكننة عند النظا

ویعزى السبب الى زیادة حجم االعمال المنفذة باستخدام المكننة في الوحدة القیاسیة نسبة . على التوالي
مع زیادة مساحة النظم، وھذه ) ھكتار(لمكننة في الوحدة القیاسیة الى حجم االعمال المنفذة باستخدام ا

لدرجة المكننة في ) ١٩٨٠-١٩٧٦(النتیجة ضمن مدیات الخطة الخمسیة للمكننة الزراعیة للسنوات 
  .للمحاصیل البستنیة %٦٠للحبوب واعتماد % ١٠٠ت بـ العراق والتي قدر
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ھا بمما سبق نستنتج ان قیم بعض المؤشرات الي تمت دراستھا كانت اقل مقارنة بما اوصت 
 – ٨٥٣.٢٧في صفة كلفة التشغیل والتي تراوحت بین ) ٢٠٠٩(الدراسات السابقة للطحان وحامد 
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ABSTRACT 

 This research was carried out at three different regions in Ninevah 
governorate to study exploitation of agricultural technology criteria in potato 
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production process during 2008. The study included three different 
mechanization systems in planted areas, Running Cost, Human Effort, Fuel 
Consumption, Capital Activity, Relative Cost & Machinery Degree. The results 
showed that the least values of ten production operations registered in the first 
system for properties of Running Cost (853.27) Dollar/hectare & Fuel 
Consumption (118.5) L/hr, while the first system showed the highest value in 
Capital Activity (2.1) & Machinery Degree (73.63%). The highest planted area 
(the third system) registered the least values in Human Effort (60.84) 
man.hr/hectare & Relative Cost (38.38%) properties. 

  
  المصادر

االثار االقتصادیة لنظم مختلفة في زراع2ة ن2وعین ). ٢٠٠٩(الطحان ، یاسین ھاشم وفارس عبدهللا حامد 
  .١٧٢-١٦٦) : ٤( ٣٧الحنطة تحت الظروف الدیمیة، مجلة زراعة الرافدین  من
 دراسة بعض المؤشرات الفنی2ة واالقتص2ادیة ل2نظم مكننی2ة مختلف2ة ف2ي. )٢٠٠٩(سین ، صدام حاللویزي 

  .١٧٨-١٧٠):٣( ٣٧مجلة زراعة الرافدین المنطقة شبھ مضمونة االمطار، 
الم2ؤتمر  اقتصادیات انتاج وتسویق محصول البطاطا في محافظ2ة ذم2ار،). ٢٠٠٨(االكوع ، احمد علي 

  .الدولي الزراعي االول ، جامعة حلب
تطویر اذرع الشبك وتاثیرھ2ا ف2ي اداء الس2احبة المحمل2ة بالمحاری2ث . )١٩٩٩(، سمیر عبد هللا المشرقي 

اطروحة دكتوراه ، قس2م المكنن2ة الزراعی2ة ، . القالبة والصفات الفیزیاویة للتربة وحاصل الحنطة 
  .كلیة الزراعة والغابات ، جامعة الموصل

اقتص2ادیات وادارة ). ١٩٩١(حمیدة ومحمد قدري عب2د الوھ2اب الطحان ، یاسین ھاشم ، مدحت عبد هللا 
  .في الموصل دار الحكمة للطباعة والنشر. المكائن الزراعیة 

اقتص2ادیات المك2ائن الزراعی2ة ، . )١٩٩٠(، سالم وصادق علي طع2ان وعب2د العزی2ز عب2اس الحسن عبد 
  .بغداد ، ابع دار الحكمةمط. وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ، ھیئة المعاھد الفنیة 


