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The term sustainable development includes a wide range of methods and objectives that must 

be provided and achieved to ensure the continuity of this development into the future and 

future generations. Therefore, this study aimed to identify the role of improved seeds, which 

are the most important production elements that contribute to increasing the expected 

production quantity of crops and improving its quality, The results of the analysis showed that 

production costs by ( 8.18%), either on the part of the returns The use of improved seeds in the 

production process led to an increase in the yield achieved from the production of wheat by 

(32.6%) compared to using traditional seeds, and this was achieved in two ways, the first of 

which was to increase the average productivity per dunum by (19.7%), as well as selling the 

final product at a higher price. (12%). From here we conclude that the use of improved seeds 

contributes to the development of the wheat crop in the short term first, to achieve meaningful 

profits for farmers, and then it will lead to the continued use of those seeds in the long term 

secondly, which contributes to achieving sustainable development. 
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 تحليل اقتصادي ألثر استخدام البذور المحسنة في تحقيق التنمية المستدامة 
 عمر خضير عباس*امنه محمد خيري                 *محمد خالد محمد فرحان                *

 وزارة الزراعة/ دائرة البحوث الزراعية/ قسم بحوث االقتصاد الزراعي*

 المستخلص:
يشمل طيف واسع من االساليب واالهداف الواجب توفرها وتحققها للوصول الى تطوير القطاع الزراعي في الوقت  ان مصطلح التنمية المستدامة

اصر الحالي وضمان استمرارية هذا التطور الى المستقبل واالجيال القادمة. هدفت الدراسة الى تحديد دور البذور المحسنة والتي تعد اهم العن

لمستدامة من خالل المحافظة على مستويات انتاج متزايدة، ويمكن تحقيق ذلك بطريقة اقتصادية من خالل قياس المنافع االنتاجية في تحقيق التنمية ا

ى زراعتها. والعوائد المتحققة من استخدام البذور المحسنة ومقارنتها مع العوائد المتحققة من استخدام البذور التقليدية التي اعتاد المزارعون عل

( اما من جانب العوائد فان استخدام البذور %8..8تحليل ان استخدام البذور المحسنة قد ادى الى خفض التكاليف االنتاجية بنسبة )اظهرت نتائج ال

( مقارنة باستخدام البذور التقليدية، وتحقق %3..6المحسنة في العملية االنتاجية ادت الى زيادة في العائد المتحقق من انتاج محصول الحنطة بنسبة )

(. من هنا %..(، وكذلك بيع الناتج النهائي بسعر اعلى بنسبة )%1...ذلك بطريقتين تمثلت االولى بزيادة معدل انتاجية الدونم الواحد بنسبة )

فانه  منستنتج ان استخدام البذور المحسنة يساهم في تطوير انتاج محصول الحنطة على المدى القريب اوالً لتحقيقه ارباح مجدية للمزارعين ومن ث

 سيؤدي الى استمرار استخدام تلك البذور على المدى البعيد ثانياً مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

 

 المفتاحية: التنمية المستدامة، البذور المحسنة ، البذور التقليدية الكلمات
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 مقدمة:ال

ان تطوير انتاج محصول الحنطة وتنميته يعد منن اول المؤرنرات     

التنني يننتم اخننذها فنني الحسننبان عننند رسننم االهننداف واالسننتراتيجات 

الالزمة لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، كونه يعند منن 

اهننم المحاصننيل الزراعيننة التنني يكننون لهننا مسنناس مبارننر فنني معيشننة 

وطن العربني عمومناً والعنراص خصوصناً. ان االفراد علنى مسنتوى الن

تنميننة انتنناج محصننول الحنطننة يتطلننب تننوفر العدينند مننن المقومننات 

والعناصننر االساسننية التنني تنندخل فنني عمليننة زراعننة المحصننول منهننا 

اسننتخدام احنندت التقنيننات واالسنناليب الحديثننة وكننذلك تحسننين جننودة 

لتربننة البننذور واالسننمدة والمبينندات المسننتخدمة وعمليننات تح ننير ا

وتحسين خواصها... . يعد القمنح منن مهنم محاصنيل الحبنوذ الةذائينة 

التي تحتل مركزا اقتصاديا متميزا ومتقدما في معظم دول العالم كونه 

يشننكل مصنندرا يننذائيا مهمننا لتنسننان الحتوائننه علننى عناصننر يذائيننة 

مختلفة ف ال عن السعرات الحرارينة العالينة. يحتنل محصنول القمنح 

لى عالميا من حيث المسناحة المزروعنة، ويعند محصنوال المرتبة األو

ذا سمة إستراتيجية في العالقنات االقتصنادية الدولينة ولنذا فنظن معظنم 

النندول الناميننة ومنهننا العننراص تسننعى إلننى تحقيننق االكتفننا  الننذاتي منننه. 

وفنني العننراص يحتننل محصننول القمننح المرتبننة األولننى بننين المحاصننيل 

المسناحة الكليننة المزروعننة بالمحصننول الزراعينة الحبوبيننة، اذ بلةننت 

( مليون دونم في حين بلةت كمية االنتناج نحنو 6.3نحو ) ..1.للعام 

( كةم/دوننم.  يهندف 383( مليون طن بمعدل انتاجينة بلنن نحنو )3.6)

البحننث الننى دراسننة االثننار االقتصننادية المترتبننة علننى انتنناج واكثننار 

عنة محصنول الحنطنة البذور المحسنة عالية االنتاجية في تطنوير زرا

فننني العنننراص ومنننا يننننجم عنننن اسنننتخدامها منننن تقلينننل تكننناليف االنتننناج 

الزراعي وزيادة انتاجية المحصول فني وحندة المسناحة.تتمثل مشنكلة 

البحث في ان انتاج محصول الحنطة في العراص الزال دون المستوى 

المطلننوذ مننن حيننث معنندالت االنتاجيننة فنني وحنندة المسنناحة وكننذلك 

الناتج النهائي من الحبوذ، ف الً عن عدم قدرته على انخفاض جودة 

المنافسننة فنني االسننواص العالميننة. ان الدراسننات السننابقة تناولننت هننذ  

المشنكلة لكنن منن منظنور مختلننف ولنم تبندي اهتمامناً واضنحاً لمسننظلة 

تنننظثير نوعينننة البنننذور وجودتهنننا علنننى تطنننوير زراعنننة المحصنننول 

ة البحننث مننن اميننة محصننول ودراسننتها اقتصننادياً وفنينناً. تنبننع اهمينن

الحنطنننة فننني العنننراص واالهتمنننام بتطنننوير زراعتنننه وزينننادة الكمينننات 

المنتجننة منننه باعتبننار  مننن اهننم المحاصننيل االسننتراتيجية فنني حينناة 

المنننواطن العراقننني وامننننه الةنننذائي واسنننتقرار . وقننند اولنننت وزارة 

الزراعة بالن االهتمام لمسظلة انتاج واكثنار البنذور المحسننة وتحسنين 

جودتهننا وصننفاتها الوراثيننة ونشننرها علننى مزارعنني المحصننول فنني 

العراص، ممنا سناهم فني تحقينق مسنتويات انتناج مرتفعنة فني السننوات 

االخيننرة، ممننا يتطلننب معننه اجننرا  دراسننة مستفي ننة وواقعيننة لتقيننيم 

كفا ة ادا  البنذور المسنتخدمة وقيناس االثنار الناجمنة عنهنا وهنل انهنا 

وتحدينند طبيعتهننا سننوا  كانننت سننلبية او  ادت الننى حنندوت  ثننار جانبيننة

ايجابية.  ان التركيز على دراسة المشاكل والمعوقات والظروف التي 

ترافنننق عملينننة انتننناج المحصنننول تعننند منننن اولوينننات البننناحثين منننن 

االقتصننناديين والفنينننين علنننى حننند سنننوا ، وذلنننك للوصنننول النننى اهنننم 

التوصنننيات والمقترحنننات التننني تسننناعد اصنننحاذ القنننرار فننني رسنننم 

لسياسات الزراعية والتخطيط االمثل لعملية التنمية المستدامة النتناج ا

 هذا المحصول المهم. 

 فرضية البحث:

تفترض الدراسة ان انتاج واكثار البذور المحسنة عالية االنتاجية     

سيساهم في زيادة الكميات المنتجة من محصول الحنطة وتحسين 

داف التنمية المستدامة، نوعيته ورفع مستوى جودته مما يحقق من اه

وكذلك ستساهم بشكل يير مبارر في تحسين المستوى المعيشي 

 للمزارعين.

 المواد وطرائق العمل:

لةرض تقييم االصناف المحسنة وتحديد مدى تحقيق هذ  االصناف  

للنتائج االيجابية التي تسعى الى تحسين المستوى المعيشي لمنتجي 

محصول الحنطة ، فقد تم اخذ عينة عشوائية من منتجي بذور الحنطة 

الذين قاموا بزراعة بذور المنتجة من قبل البرنامج الوطني الكثار 

دونم  3....8.ا حيث بلةت المساحة المدروسة بذور الرتب العلي

فقد تم ، 1.8./1.1.محافظة للموسم الزراعي  ..موزعه في 

لتقييم لهذ  عملية امعايير ومؤررات كظدوات قياس لتنفيذ  استخدام

وهناك منواع كثيرة من المعايير التي يمكن استخدامها في  االصناف

البد  بعملية التقييم (. وقبل 1..: 8...عملية التقييم ، )ارحومة،

لما لها من مهمية في صنع البد من دراسة التكاليف االنتاجية اوال 

القرار اإلنتاجي واالستثماري من خالل تحديد ربحية اإلنتاج 

والمقارنة ما بين العوائد والتكاليف، وتختلف عناصر التكاليف الثابتة 

ومن منشاة ونسبتها إلى التكاليف المتةيرة من صناعة إلى مخرى بل 

إلى مخرى في الصناعة الواحدة ففي الزراعة تختلف نسبة التكاليف 

الثابتة إلى التكاليف الكلية تبعا لنوع المشروع المزرعي وحجمه 

والطريقة المحاسبية المتبعة فتكون نسبة التكاليف الثابتة عالية في 

حالة المزارع الصةيرة خاصة إذا ما تم اعتبار العمل المزرعي 

(.التكاليف اإلنتاجية هي جملة ما .د العائلة من التكاليف الثابتة )إلفرا

تنفقه المنشظة اإلنتاجية للحصول على الموارد التي يتم استخدامها في 

العملية اإلنتاجية, مي إنها مجموع القيم المدفوعة والمقدرة التي 

تتحملها المنشظة للحصول على عوامل اإلنتاج الالزمة للعملية 

(. وان تركيب تكاليف اإلنتاج في الزراعة يالبا ما تتةير .ة)اإلنتاجي

نتيجة التةير في نسبة التكاليف الثابتة والذي ينتج من انخفاض مسعار 

العوامل اإلنتاجية مو التةير في دالة اإلنتاج نتيجة تةير األسلوذ 

التكنولوجي او إمكانية إحالل احد العوامل اإلنتاجية الثابتة بظحد 

المتةيرة كل هذ  العوامل تؤدي إلى زيادة نسبة التكاليف العوامل 

 الثابتة إلى التكاليف الكلية.   
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بظنه مقدار الكسب بعد خصم كافة  (Profit) يمكن تعريف الربح   

التكاليف المدفوعة، والتي قد تشمل تكاليف العّمال، والمواد، 

اليومية، والفوائد، وال رائب، كما يمكن استخدامه في المعامالت 

فكل ما يفيض عن الحاجة من الدخل بعد دفع التكاليف مو االلتزامات 

الشهرية يعتبر ربحاً، وبشكل عام يُقسم الربح إلى ثالثة منواع 

هو الربح  :(Gross Profit) [ الربح اإلجمالي١رئيسية، وهي:]

الذي تحصل عليه الشركة بعد طرح الكلفة الالزمة لتنتاج فقط وهي 

المتةيرة، وتشمل كلفة ررا  المواد، والعمال، والوقود، وال التكاليف 

يتم فيه طرح التكاليف الثابتة؛ كتكاليف المعدات، والمصانع، 

والموارد البشرية، وتستخدمه الشركات الصناعية عادة لمقارنة 

خطوط اإلنتاج المختلفة لمعرفة الخطوط األكثر ربحاً. الربح 

هو الربح بعد طرح التكاليف و :(Operating Profit) التشةيلي

المتةيرة والثابتة؛ وهو ال يشمل ال رائب، والفوائد، ويُستخدم بشكل 

كبير خصوصاً في الشركات الخدماتية التي ال ي م عملها عادة إنتاج 

وهو الربح بعد  (Net Profit) المنتجات المختلفة. صافي الربح

الربح الذي تنتجه طرح كافة التكاليف وهو األكثر دقة في التعبير عن 

الشركات المختلفة، وبطريقة مخرى فإن صافي الربح هو الربح 

التشةيلي بعد طرح الفوائد، وال رائب منه، مو الربح بعد طرح كافة 

 (3التكاليف مهما اختلفت من مجمل اإليرادات.)

هو معيار يقوم بتقييم ريع ف معيار الميزانية الجزئيةاما المؤرر االخر 

الزراعية في حال استبدال زراعة االرض من محصول الى االرض 

اخر او استبدال صنف محل صنف االخر حسب القانون االتي 

 -(:.3.،....)السامرائي،

 

 (. قانون الميزانية الجزئية.جدول )

 جانب التكاليف جانب المنافع او المردود

زراعة الصنف الجديد + تكاليف الدخل المتحقق من 

 الصنف القديم
 تكاليف انتاج صنف جديد + الدخل المتحقق من الصنف القديم

 المجموع المجموع

       

 النتائج والمناقشة:

لةرض تحقيق اهداف البحث فقد تم جمع البيانات االحصائية من 

المستخدمين للبذور المحسنة المنتجة من قبل عينة المزارعين 

البرنامج الوطني الكثار بذور الرتب العليا في العراص وتحليلها 

ومقارنة نتائجها مع عينة من المزارعين التقليديين الذين يعتمدون 

استخدام البذور التقليدية والمنتشرة حاليظ في اسواص مستلزمات 

ا االساس ومدى مالئمتها للبيئة االنتاج والتي نادراً ما يعرف مصدره

الحصول على البيانات وفرزها وتشذيبها تم اجرا   العراقية، لذا وبعد

النتائج بعض التحليل االحصائي واالقتصادي لها وتم التوصل الى 

 :المهمة نذكر منها مايلي

 اوالً: التكاليف االنتاجية:

ان دراسة التكاليف االنتاجية تعطي صورة واضحة عن حجم     

التظثير الذي يعكسه استخدام البذور المحسنة على كمية وقيمة 

تم قياس المستلزمات االنتاجية المستخدمة في العملية االنتاجية، لذا 

 المحسنةوتحليل التكاليف االنتاجية لكال الحالتين عند استخدام البذور 

 االتي:حالة استخدام البذور التقليدية وظهر وجية والجودة عالية االنتا

 التكاليف االنتاجية باستعمال البذور التقليدية: -2

 (. التكاليف االنتاجية باستعمال البذور التقليدية.جدول )

 فقرات التكاليف
 الكمية

 )كةم/ دونم(

 السعر

 )دينار/كةم(

 القيمة

 )دينار/دونم(

 االهمية النسبية

)%( 

 8.6 188.. 688 .. البذور

 3.3. 63131 .1. 31 )مركب(االسمدة 

 ... .83.. 631 36 )يوريا(االسمدة 

 3.. 1.... 1.... . المبيدات

 1.1 1..8. 1..8. . العمل اليدوي

 ..3 11... 11... . تنقية البذور

 . 111.. 111.. . الوقود

 ..1. 3111. 3111. . النقل

 .... 11..3 11..3 . المكننة
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 11. .6188. - - المجموع

 المصدر: من اعداد الباحثين باالعتماد على بيانات استمارة االستبيان.

  

يتبين من الجدول اعال  ان نسبة اسهام المكننة الزراعية لتهيئة    

( من %....االرض للزراعة قد احتلت المرتبة االولى بنسبة )

التكاليف الكلية وذلك يعود الى ان محصول الحنطة يحتاج الى 

عمليات تهيئة لالرض مثل )الحراثة، التنعيم، التسوية، التعديل...( 

عات العمل لتهيئة االرض وبالتالي تؤدي مما يتطلب معه زيادة سا

الى زيادة نسبة التكاليف لهذا المدخل اكثر من بقية المدخالت 

االنتاجية. اما بالنسبة لالسمدة فقد احتلت المرتبة الثانية في نسبة 

 -.مساهمتها من التكاليف الكلية فقد كانت االسمدة بنوعيها )

( ذلك يمكن ان %.6.1.اليوريا( نسبة مساهمتها بنحو ) -.المركب،

يعزى الى ان محصول الحنطة من المحاصيل المجهدة للتربة 

وتستنزف العديد من عناصرها مثل النيتروجين والفسفور 

والبوتاسيوم ويير  مما يتطلب تعوي ها باضافة االسمدة الكيمياوية 

او االسمدة الع وية. وجا ت بالمرتبة الثالثة كلفة نقل المحصول 

( من التكاليف الكلية وذلك يعزى الى ارتفاع %.1.1.بنسبة )

تكاليف نقل المحصول في العراص وخصوصاً عند تسويق المحصول 

الى السايلوات الحكومية وذلك لتظخر اجرا ات استالم المحصول مما 

يجبر المزارعين البقا  المحصول محمالً في عربات النقل عدة ايام 

ها المزارع تزيد في بعض وهذا يشكل اضافة كبيرة للتكاليف يتحمل

( الف دينار لليوم الواحد لكل عربة. اما كلفة 1.الحاالت عن )

المبيدات فقد كانت بالمرتبة الرابعة من حيث مساهمتها بنسبة 

( من التكاليف الكلية لالنتاج وذلك لتعرض محصول %.6..)

الحنطة في العراص للعديد من االمراض واالفات التي تتطلب معها 

ة والمراقبة المستمرة للحقل وكذلك اتباع االساليب الوقائية المكافح

من االمراض السائدة. اما بالنسبة لكلفة التنقية فقد كانت نسبة 

( وهي مرتفعة نسبياً كون ان البذور المحلية %..3مساهمتها بنحو )

المتوفرة في االسواص او المستوردة تحتوي العديد من الشوائب 

رى لذلك يحتاج الحاصل الى العديد من والخلط بالمحاصيل االخ

 عمليات التنقية والفرز.

 التكاليف االنتاجية باستخدام البذور المحسنة:

 المحسنةالتكاليف االنتاجية باستعمال البذور (. 6جدول )

 فقرات التكاليف
 الكمية

 )كةم/ دونم(

 السعر

 )دينار/كةم(

 القيمة

 )دينار/دونم(

 االهمية النسبية

)%( 

 . 811.. 1.. 63 البذور

 3. 63131 .1. 31 )مركب(االسمدة 

 1. .83.. 631 36 االسمدة )يوريا(

 ..1. 1.... 1.... . المبيدات

 ... 111.. 111.. . العمل اليدوي

 . .1.. .1.. . تنقية البذور

 ... 111.. 111.. . الوقود

 .. 3111. 3111. . النقل

 .6 11..3 11..3 . المكننة

 11. 83.3.. - - المجموع

المصدر: من اعداد الباحثين باالعتماد على بيانات استمارة 

 االستبيان.

    

ان التكاليف االنتاجية الكلية مع استخدام يتبين من الجدول اعال  

يكمن االختالف بين ( %8..8البذور المحسنة قد انخف ت بنسبة )

كال الحالين في ان استخدام البذور المحسنة ادى الى تقليل التكاليف 

( الف دينار/ دونم 8..( الف دينار/ دونم الى نحو )68.الكلية من )

ريباً، تمثل هذا االنخفاض في ( الف دينار/ دونم تق1.اي بمقدار )

( .1..( دينار/ دونم الى نحو )11...تقليل كلفة تنقية البذور من )

دينار/ دونم وهذا مؤرر واضح الى جودة نقاوة البذور المحسنة 

مقارنة مع البذور التقليدية المحلية، وكذلك االنخفاض الحاصل في 

( 111..) ( دينار/ دونم الى نحو1..8.كلفة العمل اليدوي من )

دينار/ دونم وهذا يعكس عدم حاجة الحقل الى الكثير من العمليات 

اليدوية ومنها التعشيب وازالة االديال، وذلك ان نقاوة البذور 

المحسنة وعدم وجود بذور لنباتات اخرى مخلوطة معها تساهم في 

تقليل نمو االديال وانتشارها، ف الً عن ان تقليل كمية البذار 

( 63(كةم/دونم الى نحو )..دونمم الواحد من )المستخدمة لل

كةم/دونم، اال ان كلفتها متقاربة في الحالتين بسبب ارتفاع سعر 
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البذور المحسنة والذي يمكن ان ينخفض مستقبالً مع التوسع في 

 انتاجها وتوفر المستلزمات المناسبة لهذا التوسع.

نسبة  اما من حيث نسبة مساهمة تكاليف العناصر االخرى فكانت

مساهمة المكننة الزراعية لتهيئة االرض للزراعة قد احتلت المرتبة 

( من التكاليف الكلية. وجا ت االسمدة بالمرتبة %.6االولى بنسبة )

 -.الثانية في نسبة مساهمتها من التكاليف الكلية بنوعيها )

( من التكاليف الكلية. وبالمرتبة %3.اليوريا( بنسبة ) -.المركب،

( من التكاليف الكلية، اما %..لفة نقل المحصول بنسبة )الثالثة ك

كلفة المبيدات فقد كانت بالمرتبة الرابعة من حيث مساهمتها بنسبة 

( من التكاليف الكلية لالنتاج. في حين كانت نسبة مساهمة %..1.)

( فقط من التكاليف االنتاجية الكلية وذلك %.كلفة تنقية البذور بنحو )

ان ارتفاع نقاوة البذور المحسنة اليتطلب معه  يمكن ان يعزى الى

 الكثير من عمليات التنقية.

 ثانياً: العوائد 

ان قياس العوائد المتحققة من كال الحالتين المقارنة يعد ضرورياً  

للتعرف على اهمية استخدام البذور المحسنة وكمية العائد المتوقع 

لحصول عليه من استخدامها، وكما معروف فانه اي تقنية او اسلوذ 

جديد على مستوى القطاع الزراعي اليمكن قبوله من قبل المزارعين 

م عوائد ملموسة على المدى القصير، ليكون هذا حافزاً ان لم يحقق له

مهماً الستخدامهم تلك البذور في العملية االنتاجية. وعند قياس حجم 

العوائد المتحققة من استخدام البذور المحسنة والتقليدية ظهر االتي:

 

 ال البذور التقليدية:مالعوائد المتحققة من استع -2

 (.العوائد المتحققة من استعمال البذور التقليدية6جدول)

 طبيعة االنتاج
 كمية االنتاج

 )كةم/ دونم(

 السعر

 )دينار/ كةم(

 االيراد

 )دينار/دونم(

 331111 11. 8.3 االنتاج الرئيس )االولي(

 1111. - - االنتاج الثانوي

 331111   المجموع

 على بيانات استمارة االستبيان.المصدر: من اعداد الباحثين باالعتماد 

بلن معدل انتاج الدونم الواحد من محصول الحنطة عند زراعة 

( كةم، وان االنتاج المتحقق يتم بيعه 8.3البذور التقليدية نحو )

بجزئين احدهما للسايلوات الحكومية واالخر الذي يتم رف ه يباع 

( دينار/ كةم، لذ فان 11.التجارية بمتوسط سعر بلن نحو ) لألسواص

( دينار/ دونم من بيع المحصول 311111الدونم الواحد يحقق )

الرئيس )الحبوذ(، اما بالنسبة للمحصول الثانوية )التبن( يالباً ما يتم 

ً في الحقل بسعر ) ( دينار/دونم. وبذلك يكون 1111.بيعه مطروحا

 ( دينار.331111للدونم الواحد نحو )العائد الكلي المتحقق 

 العوائد المتحققة من زراعة البذور المحسنة: -0

 (.العوائد المتحققة من استعمال البذور المحسنة3جدول)

 طبيعة االنتاج
 كمية االنتاج

 )كةم/ دونم(

 السعر

 )دينار/ كةم(

 االيراد

 )دينار/دونم(

 11.... 31. 111. االنتاج الرئيس )االولي(

 1111. - - االنتاج الثانوي

 11...3   المجموع

   المصدر: من اعداد الباحثين باالعتماد على بيانات استمارة االستبيان.

 تخدام البذور المحسنة في العمليةيالحظ من الجدولين اعال  ان اس

االنتاجية ادت الى زيادة في العائد المتحقق من انتاج محصول 

البذور التقليدية، وتحقق  ( مقارنة باستخدام%3..6الحنطة بنسبة )

ذلك بطريقتين تمثلت االولى بزيادة معدل انتاجية الدونم الواحد بنسبة 

( %..(، وكذلك بيع الناتج النهائي بسعر اعلى بنسبة )1%...)

بقة المحصول لمواصفات الجودة القياسية مما وذلك من حيث مطا

اما بالنسبة الستخدام البذور المحسنة فقد  قيمة.  بظعلىي من بيعه 

( كةم/ دونم، ونتيجة 111.حقق الدونم الواحد معدل انتاج بلن نحو )

لنقاوة البذور وبالتالي نقاوة الناتج النهائي ومطابقته للمواصفات 

لحكومية والمختبرات المتخصصة فان المطلوبة من قبل السايلوات ا

ايلب الحاصل يسوص الى تلك المؤسسات وبسعر الدرجة االولى 

( دينار/ كةم. فقد حقق الدونم الواحد عائداً بلن نحو 31.للمحصول )
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عائد االنتاج الثانوي  وبإضافة( دينار/دونم )حبوذ(، 11....)

كلي المتحقق /دونم، يصبح العائد الر( دينا1111.)التبن( والبالن )

 /دونم.ر( دينا11...3من استخدام البذور المحسنة نحو )

 

 ثالثاً: المؤشرات االقتصادية

يعرف بانه الفرص بين االيرادات الكلية  معيار صافي الربح: -2

 المتحققة والتكاليف الكلية المصروفة.

 ويتم حسابه كاالتي:

  الناتج عن استخدام البذور التقليدية:صافي الربح 

 =331111 – .6188.  

 دينار / دونم. ......= 

 :صافي الربح الناتج عن استخدام البذور المحسنة 

 =3...11 – ..83.3 

 دينار / دونم. 311113= 

من خالل هذا المعيار يتبين اف لية استخدام البذور المحسنة حيث 

ً مقارنة بالربح المتحقق  دينار ملف( 311مقدار  )تعود بربح  تقريبا

دينار  ملف( 61.) زال يتجاومن استخدام البذور التقليدية والذي 

 تقريباً.

: يقوم هذا المعيار على اساس تقييم معيار الميزانية الجزئية -0

جدوى تحول الُمنتج من مشروع الى  خر في نفس االرض 

 الزراعية وفق جانبين اساسيين هما:

 مردود= الدخل المتحقق من زراعة جانب المنافع او ال

 الصنف الجديد + تكاليف الصنف القديم

                       =3...11      +.6188. 

 / دونم.دينار .8.118=                       

  جانب التكاليف= الدخل المتحقق من زراعة الصنف

 القديم + تكاليف الصنف الجديد

              =331111       +..83.3 

/دونم.بما ان جانب دينار 38.3.3=              

المردود اعلى من جانب التكاليف، اذاً من مصلحة 

المنتج التحول من زراعة الصنف التقليدي الى زراعة 

 الصنف الجديد.

 

 

 نسبة التغير في التكاليف وااليرادات: -3

  التةير في التكاليف الكلية: يتم حساذ نسبة التةير في

 الكلية وفق المعادلة االتية:التكاليف 

 ×

.11

التكاليف الكلية باستخدام البذور المحسنة- التكاليف الكلية باستخدام البذور التقليدية

ةالتكاليف الكلية باستخدام البذور التقليدي 
 

= 

           =100 × (
237889−218426

237889
) 

         =(- 8..8 %) 

  نسبة التةير نسبة التةير في صافي العوائد: يتم حساذ

 في صافي العوائد من خالل المعادلة االتية:

       =

العوائد الصافية من استخدام البذور المحسنة-العوائد الصافية من استخدام البذور التقليدية

العوائد الصافية من استخدام البذور التقليدية
×

.11 

 =100 × (
467000− 619200

467000
) 

   ( =6.... %) 
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 االستنتاجات

انتاج واكثار البذور تم اثبات فرضية البحث في ان  -.

المحسنة عالية االنتاجية ساهم في زيادة الكميات المنتجة 

 من محصول الحنطة وتحسين نوعيته

 صنافاألفي حالة زراعة  صافي الربح ظهر مقدار -.

دينار/ دونم، وهو اعلى من صافي  إلف (311) المحسنة

 ملف( 6.1الذي بلن ) التقليدية صنافاألعند زراعة  الربح

 المحسنة صنافزراعة األدينار/ دونم، وهذا يدل على ان 

 .للمزارعيزيد من االرباح المتحققة 

المنافع  جانب من خالل معيار الميزانية الجزئية تبين تفوص -6

( 38.3.3)اليف جانب التك ى( عل.8.118التي بلةت )

زراعة تحول  وهذا يعني ان هناك جدوى اقتصادية في

الى األصناف  التقليدية صنافاأل الزراعية مناالرض 

 المحسنة.

تشير نتائج نسبة التةير في التكاليف وااليرادات في حال  -3

تبني المزارع االصناف المحسنة بدال من االصناف 

االنتاجية بمقدار التقليدية فانه سوف يخفض التكاليف 

 (.%....6( ويزيد االيرادات بمقدار )8%..8)

زراعة باستعراض النتائج واالستنتاجات السابقة نالحظ ان 

االصناف المحسنة بدال من االصناف التقليدية مجدي اقتصاديا 

 ويزيد من ارباح المزارع

 

 التوصيات:

التي تم التوصل اليها يمكن  تواالستنتاجامن خالل النتائج     

الخروج بمجموعة من التوصيات التي نرى بانها مهمة في تحقيق 

 اهداف التنمية المستدامة منها:

ضرورة االهتمام بتطوير مستلزمات االنتاج التي تعد االساس  -

 في تطوير انتاج المحاصيل الزراعية والعمل على استنباط

 وابتكار احدت الوسائل في هذا المجال.

ضرورة تبني التقنيات الحديثة التي لها اثر واضح في تطوير  -

االنتاج وتوفير الجهد والوقت وكذلك تقنين استخدام البذور 

 واالسمدة والمبيدات وتحقق زيادة في االنتاج.

ضرورة تفعيل دور االرراد الزراعي والجمعيات الفالحية من  -

 في توعية المزارعين على اهمية استةالل ممساهمتهحيث 

نتائج البحث العملي واالبتكارات في تحسين انتاجية المحاصيل 

 الزراعية وتحقيق عوائد مجزية للمزارعين.

ضرورة تفعيل دور المؤسسات التسويقية في القطاعين العام  -

والخاص ل مان توفير اسواص لتصريف المنتجات الزراعية، 

مما يساهم في تشجيع المزارعين على زيادة االنتاج وايجاد 

 الوسائل لتحقيق تلك الزيادات. مف ل

 :المصادر

(، " اثر المساحة واألسعار 113..محمد، سهام كامل واخرون ) -.

على إنتاج بعض محاصيل الحبوذ الرئيسة في العراص للفترة 

( الحنطة والرز )نموذج تطبيقي( "، مجلة 111.-11..من )

 (..) .6العلوم الزراعية العراقية، مجلد 

(، " تحليل .... علي و خرون ). م حي، عبدهللا3. -.

مقتصادي لكفا ة عينة من مزارعي الرز في العراص "، مجلة 

 (..) ..العلوم الزراعية العراقية، مجلد 

, تقندير دالنة التكناليف طويلننة 2015احمند , عائند  فنوزي احمند,  -6

 1.3.-1.6.األجنننننل لمحصنننننول القمنننننح للموسنننننم الزراعننننني 

مجلنننة العلنننوم الزراعينننة )محافظنننة واسنننط منموذجنننا تطبيقينننا(. 

 .1059-1046:(4)46 –العراقية 

( " تحليل مةلف البيانات استخدام 3...باهرمز، اسما  محمد ) -3

البرمجة الخطية في قياس الكفا ة النسبية للوحدات اإلدارية "، 

 –( 63االدارة العامة مركز البحوت , الرياض , المجلد )

 (..العدد)

ا ة الفنية لعينة مقطعيه ( " الكف.11.جاسم، وجدان خميس ) -.

لمنتجي محصول الرز باستخدام الري بالواسطة في محافظة 

 . .عدد  3.النجف " مجلة الزراعة العراقية , مجلة 

, تحلينل اقتصنادي لنبعض 1.8.الحمداني, عمر خ نير عبناس, -3

-2017العوامنل المننؤثرة فني حجننم المزرعنة للموسننم الزراعنني)

 كلية الزراعة.–د (. رسالة ماجستير , جامعة بةدا2016

، اقتصاديات الموارد الطبيعية، ....السامرائي، هارم علوان،  -1

 مطبعة التعليم العالي، جامعة بةداد.

. إدارة المزارع بين النظرية 88..العزي، جاسم محمدحبيب.  -8

 والتطبيق. مطبعة التعليم العالي. جامعةبةداد.

فا ة ، قياس الك..1.علي، مائدة حسين وفرحان، محسن عويد،  -.

االقتصادية لمشاريع تربية االسماك في االقفاص في العراص، 

جامعة -، كلية الزراعة.(33مجلة العلوم الزراعية العراقية، )

 بةداد.

-(. تكامننل الطرائننق االقتصننادية 1.1.فرحننان، محمنند خالنند، ) -1.

ز االجتماعينننة والفنينننة لتحديننند دوافنننع السياسنننة الزراعينننة لتعزيننن

في العنراص WLIمشروع )  واألراضي للميااالستخدام المستدام 

 حالة دراسية(، اطروحة دكتورا ، كلية الزراعة، جامعة بةداد.

(، قياس الكفا ة .11.فهمي محمود، رامل بها  الدين ) -..

للجامعة الحكومية بالمملكة العربية السعودية مجله جامعه ام 

 القرى للعلوم التربوية والمسيه المجند االول، العدد األول .

. التقويم المالي 3...جميل . محمد صبحيقدو، -..

 – .8..واالقتصادي لشركة الخطوط الجوية العراقية للمدة 

 . رسالة ماجستير. كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة بةداد.....

( تقييم ادا  مزارع انتاج 1.6.محمود، ايمان يونس ) -6.

محصول البطاطا تحت منظمة الري المختلفة باستخدام اسلوذ 

DEA محافظة نينوى منموذجا( " رسالة دكتورا ، االقتصاد(

 الزراعي "، كلية الزراعة والةابات، جامعة الموصل.
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(، استخدام تحليل 1.3.النصر، رضاذ راكر محمود، ) -3.

الحساسية في تحديد خطط اإلنتاج المثلى والكفؤة لمزارع 
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