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تحميل اقتصادي لممخاطرة في زراعة محصول القمح في ترب مرتفعة المموحة في العراق بأستخدام أنموذج ال
– ( – محافظة واسط انموذجا تطبيقياMOTAD)
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 لذا فإن زراعة محصول القمح مخاطرة كبيرة في االراضي التي,تعد الزراعة صناعة بايولوجية شديدة التأثر بالعوامل الطبيعية
 ولهذا تم أعتماد أنموذج الموتاد. مما يؤدي الى أرتفاع عنصر المخاطرة والاليقين, تتسم بمستويات مرتفعة من مموحة التربة

 مزارعا يمثمون ثمان شعب زراعية من مديرية زراعة590  أعتمد البحث عمى عينة عشوائية متكونة من,لتحميل المخاطرة

 وبعد تسعة خطط ألنموذج الموتاد, ومن ثم تم بناء أنموذج الموتاد لممخاطرة,  تم وضع الخطة االساس لمبرمجة الخطية.واسط
 الى,E  مع مستويات من الدخل,A تمثل مستويات مختمفة من درجات المخاطرة التي تمثمها متوسط االنحرافات المطمقة الكمية

أن وصمت درجة المخاطرة الى أدنى ما يمكن في نتائج الخطة التاسعة بمستوى صفر لدرجات المخاطرة مع مستوى من صافي

 دونم حنطة83611.7  و, دونم122748  و, دونم145560  و, دونم260578  بزراعة, دينار39028220 الدخل قدره
, دونم شعير صناعي10428

 وزراعة.1- ديسيمينر م8 في مستويات مختمفة من مموحة التربة التي التتجاوز

.1- ديسيمينز م8  دونم ذرة صفراء في االراضي التي مستوى مموحتها اعمى من2422.8  و, دونم جت137663.3و
. الخطة المثمى, متوسط االنحرافات الكمية المطمقة, أنموذج الموتاد, الاليقين, المخاطرة:الكممات المفتاحية
.البحث مستل من أطروحة الدكتوراه لمباحث االول
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ABSTRACT
Agriculture is a biological industry with highly vulnerable to natural factors, so the
cultivation of wheat crop is very risky in lands, characterized by high levels of soil salinity,
leading to high risk and uncertainty component. For this Al-MOTAD model has been adopted
to analysis the risk. The research depends on a random sample composed of 590 farmers,
representing eight agricultural sectors from agricultural cultivation Wasit Directorate. The
Basic Plan for linear programming been designed , and then built al MOTAD model for risk,
after nine plans to al MOTAD model represent different levels of degrees of risk posed by the
average total absolute deviations A, with levels of income E, until it reached the degree of risk
to a minimum as possible in results of ninth Plan to zero level for degrees of risk with the level
of net return of 39028220 dinars, cultivation 260578 donnum, and 145560 donnum, and
122748 donnum, and 83611.7 donnum of wheat in different levels of the soil which does not
exceed the salinity 8 ds m-1. And cultivating 10428 donnum of industrial barley , and 137663.3
donnum of Gath, and 2422.8 donnum maize in the land that salinity level higher than 8 ds m-1.
Key words; Rick, In certainty, MOTAD Model, Mean of total absolute deviation .
Part of Ph.D. dissertation of the first author .
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والذي يعد أنموذجا خطيا لمبرمجة التربيعية) ,(14بعد أن تم

المقدمة

تطويره عمى يد العالم  ,(6) Hazellوأطمق عميو تدنية

يركز العراق اآلن عمى زراعة المحاصيل الستراتيجية  -كجزء

االنحرافات المطمقة الكمية

من اىتمامو بأألمن الغذائي  -وأىميا محصول القمح ,فيو

يعد من اىم المحاصيل الستراتيجية ,إذ يحتل المحصول

Minimization Of Total

) .Absolute Deviations (MOTADالذي أعتمد في
تقديراتو عمى حساب الدخل المتوقع معب ار عنو بيامش الربح

المرتبة االولى من حيث المساحة المزروعة واالنتاج في

المزرعي ) ,(Farm Gross Marginومتوسط انحرافات

العراق ومحافظة واسط كأىم محافظة لمزراعة المروية ,في

الدخل المطمقة (Expected income – mean

محاولة لتحقيق االكتفاء الذاتي من ىذا المحصول

الستراتيجي .وعمى الرغم من توافر االمكانات المادية والبشرية

) .(E – A) .Absolute income deviationتعد الزراعة

في العراق التي تؤىمو ألن يحتل مرك از متقدما بين دول العالم

صناعة بايولوجية شديدة التأثر بالعوامل الطبيعية),(13

وتتسم بموسم انتاجي طويل وال سيما ما يتعمق بأنتاج

المنتجة ليذا المحصول ,إال أنو بقي متخمفا في زراعتو

محصول القمح ,فضال عن ضخامة رأس المال المستخدم

وانتاجو ولم يستطع ان يمبي الطمب المحمي ,فيعمد لسد

الحاجة منو عن طريق االستيرادات .وقد ظيرت في السنوات

فييا نسبيا ,وىذا يؤدي الى أرتفاع عنصر المخاطرة والاليقين,

االخيرة مشاكل متعددة قمَصت من الرقعة الزراعية وأثرت عمى

لذا فان دراسة المخاطرة والاليقين وآثارىما االقتصادية ذا
أىمية بالغة بالنسبة لمقطاع الزراعي) ,(11إذ يرتبط بالقررات

الزراعة بصورة عامة ,اىميا مشاكل المياه واالراضي المتأثرة

المتعمقة باإلنتاج الزراعي عمى مستوى المزارع والدولة ).(12

بالمموحة .حيث تعرضت الموارد الطبيعية في العراق الى
تدىور كبير وال سيما االرض) ,(5من خالل زيادة نسبة

المواد والطرائق:

المياه النظيفة ألغراض الزراعة ,واألساليب التقميدية

شممت عينة الدراسة 590

المموحة في التربة  ,وبمرور الزمن والسباب من اىميا ندرة

عينة الدراسة:

المستخدمة في الري وعدم وجود تشريعات سميمة تنظم كيفية

محافظة واسط ,تمثل  11.6%من مزارعي المحصول في

تطبيق السياسات الصحيحية لمحصص المائية حسب الحاجة

المحافظة ,وزعت عمييم أستمارة االستبانة المرفقة طيا ,وتم

بأنتظام في العراق  ,كما تمثل مموحة التربة في العراق مشكمة

م ازرعا لمحصول القمح في

تحميل العينات من ترب ىذه المزارع وتحديد مستويات المموحة

رئيسة تواجو االنتاج الزراعي) .(1وىذه تمثل مشكمة البحث إذ
أن زراعة المحصول في مستويات مرتفعة من مموحة التربة

في التربة ولمستويين ,االول من  0 – 15سم ,والثاني من

 15 – 30سم ,وقد أخذت عينة الدراسة من االراضي

تشكل ىد ار كبي ار في الموارد االقتصادية وكذلك في الجيد

المستصمحة واالراضي غير المستصمحة وكانت موزعة عمى

والمال والوقت ويحرم المستيمك من محاصيل أخرى ممكن أن

شعب زراعة واسط.

تتحمل المستويات المرتفعة من مموحة التربة) .(16وتأتي

توصيف اإلنموذج المستخدم :إنموذج تدنية المخاطر

أىمية البحث من أىمية المشكمة التي يعاني منيا االنتاج

لممخرجات:MOTAD

الزراعي في العراق بصورة عامة وال سيما محصول القمح ,

Total

Of

Minimization

) Absolute Deviations : (MOTADيتم تقدير ىذا

ومن أىمية المحصول نفسو ,فزراعة محصول القمح تعد

االنموذج بأسموب البرمجة الخطية ) ,(LPوتقوم فكرتو عمى

مموحة التربة) ,(5وىنا يأتي ىدف البحث لتحميل المخاطرة

إجمالي ىامش الربح المزرعي ,Total Gross Margin

مخاطرة كبيرة في االراضي التي تتسم بمستويات مرتفعة من

أساس تقدير المخاطرة في جانب المخرجات والتي تتمثل في

في زراعة محصول القمح في مستويات مختمفة من مموحة

ولتحميل المخاطرة ,قد تم أستخدام أنموذج الموتاد

التربة التي تزرع في محافظة واسط وتحديد اعمى مستوى من

 ,MOTADبأستخدام بعض افتراضات البرمجة التربيعية

اكثر تحمال لممموحة بديال عن محصول القمح في االراضي

المزرعية الكفؤة وذلك أعتمادا عمى مقدار الدخل المتوقع من

المموحة التي يمكن أن يزرع فييا المحصول وأدخال محاصيل

والمتمثمة بإن متخذ القرار لو القدرة عمى المفاضمة بين الخطط

المتممحة .وليذا تم اعتماد أنموذج الموتاد لتحميل المخاطرة,

كل خطة والذي تتمثل ب ) ,(Eومقدار تباين ىذا الدخل
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h = 1, ……. , S

) ,(Vبوصفو معيا ار لممخاطرة والاليقين التي تتضمنيا كل
خطة) ,(13وعمى العموم فأن متخذ القرار الذي يتسم بكونو
كارىا لممخاطرة وبأفتراض وجود سمسمة زمنية محددة من
الدخل المزرعي) ,(2فأذا ما أراد متخذ القرار الحصول عمى
دخل مزرعي مرتقع فعميو أن يتحمل ىامش كبير من

المخاطرة) ,(12معب ار عنو بأرتفاع قيمة متوسط االنحرافات

ولكل قيمة  iحيث أن  I = 1 , …….. , mتمثل عدد

الكمية المطمقة ) ,(Aويمكن التعبير رياضيا عن قيمة متوسط

المحددات الموجودة في األنموذج.

االنحرافات الكمية المطمقة عن المتوسط الحسابي ) (Aكما

0

يمي ):(3

حيث إن:
 = Yh-مجموع االنحرافات الكمية المطمقة السالبة في

حيث أن :

المشاىدة .h

 = Aتقدير غير متحيز لمتوسط مجموع االنحراف الكمية

 = Sعدد المشاىدات  hحينما h = 1 , …….., s

المطمقة عن المتوسط الحسابي لمدخل المتوقع .gi

 = Chصافي عائد النشاط  jفي األنموذج.

 = Sعدد مشاىدات العينة .h = 1……., s

 = gمتوسط صافي عائد النشاط .j

 = Jعدد االنشطة اإلنتاجية في األنموذج.

 = Xjمستوى النشاط األنتاجي  ,jمتوسط ىامش ربح النشاط

 = gالمتوسط الحسابي لدخل النشاط.

حينما . j = 1 , …… n

 = Chjالعائد المتوقع من النشاط.

 = Xj,hمستوى النشاط  , jمتوسط ىامش ربح النشاط.
واذ أن

Xj , Yh

 = Cjصافي العائد االجمالي المتوقع لمنشاط j

يعد مقدا ار ثابتا فقد أوضح  Hazillانو باالمكان

Cross

.Margin

تدنية المقدار ) (Aالذي يمثل في ىذه الحالة مجموع

 = biمستوى المورد اإلنتاجي المحدد  iحينما i = 1 , ….. ,

االنحرافات الكمية المطمقة ,ولغرض تحويل قيمة ) (Aالى

.m

برامجيات جاىزة لمبرمجة الخطية يمكن حميا بالحاسوب

 = aijمتطمبات النشاط اإلنتاجي  jمن المورد .i

االلكتروني) ,(8فقد أجرى ىيزل بعض العمميات الرياضية

 = λالعائد اإلجمالي المتوقع لمخطة والذي تحدد قيمتو عامميا

المبنية أساسا عمى تدنية مجموع االنحرافات الكمية المطمقة

من الصفر الى اكبر عائد إجمالي متوقع.

السالبة ) (Yh-والموجبة ) (Yh+لجميع األنشطة األنتاجية

 = Emaxالقيمة العظمى لمدخل المتوقع التي تظير في الحل

ولكل مشاىدة ) (hولجميع المشاىدات في العينة ,وبذلك
يمكن التعبير عن األنموذج الرياضي لمموتاد بصيغتو النيائية

االمثل لمبرمجة الخطية االعتيادية.

لتدنية االنحرافات الكمية المطمقة السالبة والتي تمثل القيمة

يعد أنموذج الموتاد أنموذجا مطو ار لنماذج البرمجة الخطية

المطمقة لالنحرافات الكمية السالبة  ,بأعتباره إنموذج لمبرمجة

العاممية ) (Parametric Linear Programmingيمكن

الخطية العاممية كاآلتي):(7,4

حمو رياضيا بأستخدام البرمجة الخطية األعتيادية وذلك نتيجة
تغيير قيمة  λعامميا ,والتي تمثل صافي الدخل المتوقع من
حدود الخطة التي يرغب متخذ القرار الحصول عمييا من كل

Subject to n

خطة ) (∑CjXiنحصل عمى مجموعة خطط إنتاجية كفوءة
ذات دخل مزرعي متوقع محدد  ,Eوأقل متوسط أنحرافات

ولكل قيم  hحيث أن:

كمية مطمقة  ,Aويمكن تحويل أحصاءة  Aالمتحصل عمييا
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من ىذه الخطط الكفوءة الى إحصاءة االنحراف المعياري Sd

النموذج عن محصول القمح وىي كل من عمى الترتيب في

الذي يمثل الجذر التربيعي لمتباين  ,Vومن ثم إمكانية تحويل

الدالة .الشعير ,والشعير الصناعي ,والجت ,والبرسيم ,والذرة

خطط  E – Aالكفوءة الى خطط  E – Vالكفوءة التي

الصفراء ,والقطن ,وكما يمي:

يتحصل عمييا من البرمجة التربيعية وبكفاءة ال تقل عن

أنشطة إنموذج البرمجة الخطية االساس :وىي التي تمثل

االنحراف المعياري  Sdيكون بداللة  Aكما يأتي):(10,9

محصول لثالث سنوات ,في كل مستوى من مستويات مموحة

دالة اليدف :وتتكون ىذه الدالة من متوسط أرباح كل

 88%إذ بأفتراض التوزيع الطبيعي لمدخل المزرعي فأن

التربة ,وتتراوح ىذه المستويات ما بين 0.1 – 14

ديسيمنز/م .وىي المستوى االول ومتوسط انتاجية الدونم فيو

بمغ  1268.922كغم/دونم ,والذي يحقق ربحا قدره 576

حيث ان:

الف دينار/دونم ,وىو بمستوى مموحة لمتربة يتراوح ما بين

= النسبة الثابتة .22/7

 0.1 – 4.5ديسيمنز /م ,ويرمز لو بالرمز ) .(X1كذلك

 = Sعدد المشاىدات.

تتضمن نفس ىذا المستوى جزء من االراضي غير

 = Aمتوسط االنحرافات الكمية المطمقة.

المستصمحة والتي يتراوح مستوى المموحة فييا ما بين – 0.5

وقد تم في دراستنا ىذه أضافة ثالثة أنشطة الى دالة اليدف

 ,4.5ورمزنا لو بالرمز ( (X2والمستوى الثاني الذي تبمغ

تمثل السنوات الثالث االخيرة التي تم االعتماد عمى متوسط

متوسط انتاجية الدونم فيو  1109.861كغم/دونم ,ويحقق

إنتاجيتيا لألنشطة الداخمة في الخطة ,كما تم أضافة أربعة

ربحا قدره  440الف دينار/دونم ,بمستوى مموحة تربة يتراوح

مقدار تذبذب االنتاجية خالل ىذه السنوات الثالث ,أما القيد

والمستوى الثالث والذي تبمغ متوسط انتاجية الدونم فيو

قيود ثالثة منيا تمثل االنحرافات السالبة والموجبة التي تمثل

ما بين  4.6 – 6دسييمينز/م ,ويرمز لو بالرمز ).(X3

الرابع فيمثل دالة اليدف ومقدار الربح االجمالي الذي حققتو

 960.820كغم/دونم ,ويحقق ربحا قدره  341الف

خطة البرمجة الخطية التي أستخدمت اعاله واألنشطة التي

دينار/دونم ,بمستوى مموحة تربة تتراوح ما بين 6.1 – 8

قيود اإلنموذج :تتكون قيود االنموذج من المساحة الصالحة

بمغت متوسط انتاجية الدونم فيو  948.35كغم/دونم ,ويحقق

حققتو ,والتي تعد الخطة المثمى.

دسيمينز /م ,ويرمز لو بالرمز ) .(X4والمستوى الرابع الذي

لمزراعة سواء كانت مستصمحة أم شبو مستصمحة أم غير

ربحا قدره  282الف دينار/دونم ,بمستوى مموحة تتراوح ما

مستصمحة ,حيث جميعيا تزرع بمحصول القمح ,وقيد العمل

بين  8.1 – 10ديسيمينز /م ,ويرمز لو بالرمز ). (X5

اآللي ,وقيد العمل اليدوي ,وقيد عمل الحاصدات ,أما قيود

والمستوى الخامس الذي بمغت متوسط انتاجية الدونم فيو

تشرين الثاني الى شير نيسان بالنسبة لمحصول القمح ,فضال

دينار/دونم  ,بمستوى مموحة تتراوح ما بين 10.1 – 12

االحتياجات المائية حسب أشير الزراعة التي تبدأ من شير

 580.761كغم/دونم  ,ويحقق ربحا قدره  154الف

عن إضافة قيود المياه ألشير السنة المتبقية بالنسبة

ديسيمنز /م  .ويرمز لو بالرمز ) .(X6والمستوى السادس

لممحاصيل االخرى التي تدخل خطط برنامج الموتاد لتكون

الذي بمغت متوسط انتاجية الدونم فيو  466.568كغم/دونم,

وتخمي البرنامج عن زراعة ىذا المحصول في االراضي التي

تتراوح ما بين  12.1 – 14ديسيمنز/م  ,ويرمز لو بالرمز

بديال عن محصول القمح في حالة إرتفاع درجات المخاطرة

ويحقق ربحا قدره  85الف دينار/دونم ,بمستوى مموحة تربة

تتسم بأرتفاع مستوى مموحة التربة فييا .فضال عن قيود

) .(X7اما المحاصيل التي ادخمت وىي المحاصيل التي

محددات المساحة التي يتراوح مستوى المموحة  ECفييا ما

تتسم بقدرتيا عمى تحمل المموحة  ,وىي كل من  ,الشعير

بين  0.1 – 24.5ديسيمينز/م .وتم أخذ ثالثة سيناريوىات

الذي يحقق ربحية قدرىا  485الف دينار /دونم ,ويرمز لو

تمثل انتاجية ثالث سنوات ,أضيفت ليا ستة محاصيل صيفية

بالرمز ) , (X8والشعير الصناعي الذي يحقق ربحا قدره

و شتوية يمكن ان تحل محل محصول القمح فيما لو تخمى

500الف دينار/دونم ,ويرمز لو بالرمز ) ,(X9ثم الذرة
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الصفراء التي تحقق ربحا قدره  485الف دينار/دونم ,ويرمز

الخطة بزراعة  93040دونم من االرض غير المستصمحة

لو بالرمز ) ,(X10والجت الذي يحقق ربحا قدره  420الف

التي مستوى مموحتيا تتراوح ما بين  6.1-8ديسيمينز/م ,

دينار/دونم  ,ويرمز لو بالرمز ) ,(X11والبرسيم الذي يحقق

بمحصول القمح لتحقق ربحا قدره  31726640دينا ار ,كما

ربحا قدره  500الف دينار/دونم  ,ويرمز لو بالرمز )’ (X12

اوصت الخطة بزراعة القمح في االرض التي يتراوح مستوى

والقطن والذي يحقق ربحا قدره  500الف دينار/دونم ,ويرمز

مموحتيا ما بين  8.1-10ديسيمينز/م  ,من االراض غير

ليذه المحاصيل المزروعة خالل ثالث سنوات وفي مستويات

صافيا قدره  25407640دينا ار .وقد بمغت مساحة االرض

مختمفة من المموحة .وتسعى االدارة الرشيدة الى عدم تبديد

المزروعة بمحصول القمح  736666دونما ,تمثل  78%من

الموارد عمى اراضي متأثرة بالمموحة وأنما حصر ىذه الموارد

متوسط المساحة المزروعة بمحصول الحنطة خالل السنوات

تعظيم ربحيتيا ,وذلك بزراعة المحاصيل التي تتسم بتحمميا

من االرض غير المستصمحة بمحصول الشعير الصناعي

لممموحة وأكثر ربحية من محصول القمح فيما لو زرعت في

(ىو الشعير الذي يدخل في بعض الصناعات مثل صناعة

ىذه االراضي ,وبنفس الموارد المتاحة لممحافظة

ماء الشعير و البيرة) ,في االرض التي يتراوح مستوى مموحتيا

نتائج تحميل إنموذج البرمجة الخطية :لبناء النماذج الرياضية

أكثر من ) (10ديسيمسنز/م ,لتحقق ربحا قدره 76009570

المستصمحة والبالغة مساحتيا  90098دونما ,لتحقق ربحا

لو بالرمز ) ,(X13وتمثل ىذه متوسطات اليوامش الربحية

الثالث الماضية .وأوصت الخطة بزراعة  150514دونما

لتعظيم انتاجية االراضي التي لم تتأثر بالمموحة  ,ومن ثم

دينا ار .وتحقق ىذه الخطة ربحا اجماليا قدره 435282200

لتحميل المخاطرة ال بد من االعتماد عمى نتائج أنموذج

دينار .وقد استغمت الخطة مساحة قدرىا  887180دونما

البرمجة الخطية االساس ,إذ يتم صياغة أنموذج تحميل

وتمثل  94%من متوسط المساحة التي استغمتيا المحافظة

المخاطرة لبرنامج الموتاد  ,MOTADوعميو فقد تم أدخال

ومعالجة البيانات باستخدام برنامج Quantitative System
Business

for

)(WinQSB

المختص

لزراعة القمح خالل السنوات الثالث الماضية ,والتي بمغت في

المتوسط  943000دونما ,وتركت ما نسبتو

بالبرمجة

 6%من

المساحة غير مستغمة .كما موضح في جدول (.)1

الرياضية) ,(3وذلك إليجاد الحل االمثل ألنموذج البرمجة
الخطية .وكانت نتائج التحميل االولي لإلنموذج األساس ,ومن

جدول  .1نتائج تحميل األنموذج االساس لمبرمجة الخطية
الرهز

نتائج حل المشكمة عن طريق البرمجة الخطية ظيرت لنا

واألنشطة التي أـختارها البرنامج.

األنشطة التي يمكن أن تزرع في محافظة واسط اعتمادا عمى

حعظين الربح
ديٌار

ربح
الٌشاط
ديٌار

الوساحت
الوسخغلت
دوًن

المستصمحة وحسب مستويات المموحة .فقد ظير من الممكن

164286700

576

86842560

576

285220
دوًن
145560
دوًن

54009120

440

122748
دوًن

31726640

341

 93040دوًن

25407640

282

 90098دوًن

76009570

500

150514
دوًن

مواردىا المتاحة وطبيعة اراضييا المستصمحة وغير
زراعة االراضي المستصمحة التي يتراوح مستوى المموحة فييا

ما بين  0.1 – 4.5ديسيمنز/م بمحصول القمح وبكامل
المساحة المتوفرة والبالغة  285220دونما ,لتحقق ربحا
صافيا قدره  164286700دينا ار .كما أوصت الخطة بزراعة

المساحة من االراضي غير المستصمحة التي مستوى مموحتيا

يتراوح ما بين ) (0.5-4.5ديسيمنز/م بمحصول القمح
وبمساحة تبمغ  145560دونما ,محققة ربحا صافيا قدره
 83842560دينا ار .وأوصت الخطة بزراعة القمح بمساحة
من االراض غير المستصمحة والتي يتراوح مستوى مموحتيا ما

435282200
ديٌار

بين  4.6 – 6ديسيمنز /م ,والتي تبمغ مساحتيا 122748

االًشطت الظاهرة
في الخطت حسب
هسخوياث هلوحت
الخربت
القوح الوسخصلحت
)(0.1 – 4.5
غير
القوح
الوسخصلحت (0.1
)– 4.5
غير
القوح
الوسخصلحت (4.6
)– 6
غير
القوح
الوسخصلحت (6.1
)– 8
غير
القوح
الوسخصلحت
)(8.1- 10
صٌاعي
شعير
غير الوسخصلحت
)(10.1-14
الذخل الصافي

المصدر :نتائج البرنامج البرمجة الخطية االساس.

دونما ,لتحقق ربحا صافيا قدره  54009120دينا ار .وأوصت

تحميل المخاطرة بأستخدام إنموذج الموتاد :MOTAD
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بعد ان ظيرت نتائج البرمجة الخطية ,يتم صياغة أنموذج

متوسط االنحرافات الكمية المطمقة  26324620 Aدينا ار,

الموتاد لممخاطرة ,بأخذ متوسط أرباح ثالث سنوات لمحصول

وكان االنحراف المعياري  33037398.1دينا ار ,فيما كان

القمح في المستويات المختمفة من المموحة فضال عن

التباين  1091469673مميون دينار .وقد استغمت الخطة

المحاصيل الست التي أدخمت لكي تتنافس مع محصول

المساحة المستصمحة كافة والتي تكون مستوى المموحة فييا

القمح فيما إذا تخمت الخطط المزرعية لبرنامج الموتاد عن

يتراوح ما بين  0.1 – 4.5ديسيمينز/م والبالغة مساحتيا

التي تتسم بإرتفاع مستوى المموحة .ويوضح جدول ()2

دينا ار/دونم (سعر الظل ىو سعر افتراضي شبو وىمي يظير

متوسط ىامش الربح المزرعي لمحصول القمح والمحاصيل

لمموارد النادرة ,وليس لو عالقة بسعر السوق او بمواصفات

الداخمة في خطط برامج الموتاد خالل السنوات الثالث

المورد) ,كما استغمت المساحات من االرض غير

جدول  .2يوضح متوسط هامش الربح المزرعي

ما بين  0.5 – 4.5ديسيمينز/م والتي تبمغ مساحتيا

 285220دونما ,وكان سعر الظل ليا يبمغ 9125

زراعة محصول القمح لغرض تقميل المخاطرة في االراضي

المستصمحة وكما يأتي ,االرض التي يتراوح مستوى مموحتيا

الماضية ,لعينة الدراسة.

 145560دونما ,وقد كان سعر الظل ليا  9262دينا ار

(الف دينار/دونم) لمسنوات الثالثة.

/دونم ,واستغمت االرض التي يتراوح مستوى مموحتيا – 4.6

هخوسط هاهش الربح لوسخوى الٌشاط
قوح
X1
650
485
593

السٌت
2012
2013
2014
السٌت

شعير
X8

2012
2013
2014

425
525
505

قوحX5

قوح
قوح
قوح
X4
X3
X2
308
307
405
650
249
325
485
485
289
391
430
593
هخوسط هاهش الربح لوسخوى الٌشاط
ررة
برسين
جج
شعير
صفراء
X11
X10
صٌاعي
X12
X9
523
436
455
533
511
416
588
451
469
516
427
531

قوح
X6
166
131
165

قوح
X7
90
83
82

 6ديسيمينز/م  ,والبالغة مساحتيا  122748دونما ,وبسعر

ظل قدره  7085دينا ار/دونم ,واالرض التي يتراوح مستوى
مموحتيا ما بين  6.1 – 8ديسيمينز/م ,والتي مساحتيا

قطي
X13

 93040دونم ,وبسعر ظل قدره  5440دينار /دونم ,كما
استغمت االرض التي يتراوح مستوى مموحتيا ما بين – 8.1

488
460
552

 10ديسيمينز/م ,والبالغة مساحتيا  90098دونما ,وبسعر

المصدر :مديرية زراعة واسط.

دينار/دونم  ,لتبمغ المساحة االجمالية التي
ا
ظل بمغ 4479

وكانت الصيغة الرياضية لمألنموذج كما يمي :دالة اليدف :إذ

تزرع بمحصول القمح  736666دونما ,تمثل  78%من

تم أضافة ثالثة أنشطة الى دالة اليدف تمثل السنوات الثالث

مساحة االرض التي زرعتيا المحافظة خالل السنوات الثالث

والتي تم أخذ متوسط ىامش الربح لالنشطة المزروعة ,وىي

الماضية ,كما أوصت الخطة بزراعة محصول الشعير

مواسم  2014 , 2013 , 2012عمى التوالي ,فضال عن

الصناعي في االرض التي مستوى مموحتيا اكثر من 12

تصفير دالة اليدف ما عدا االنشطة المضافة ,وتأخذ دالة

ديسيمينز/م  ,والتي تبمغ مساحتيا  150514دونم ,وكان

اليدف شكل .Minimize

سعر الظل ليا  8076الف دينار .واستغمت الخطة مساحة

القيود :جميع قيود البرمجة الخطية يضاف الييا قيود عدم

اجمالية بمغت  887180دونما ,وتمثل  94%من متوسط

السالبية فضال عن قيد دالة ىدف برنامج البرمجة الخطية

المساحة التي كانت تزرعيا المحافظة خالل السنوات الثالث

االساس.

الماضية التي بمغت  943000دونما .وقد حققت ىذه الخطة

نتائج الخطة االولى لبرنامج الموتاد :يعطي برنامج الموتاد

انتاج قدره  857730.4طن ,وان انتاج ىذه الخطة اعمى من

نفس نتائج البرمجة الخطية في برنامجو االول ألننا أستخدمنا

انتاج السنوات الثالث الماضية كل من 2014 , 2013 ,

قيمة دالة اليدف لمبرمجة الخطية كدالة ىدف لمبرنامج وبيذا

 , 2012إذ حققت ىذه السنوات مجمل إنتاج قدره

فأننا ال نزال في المخاطرة ,فقط أعطت النتائج نفس نتائج

 503412طن 486727 ,طن  605345,طن لمسنوات

الجدول ( ,)1وقد تم تحديد مؤشرات المخاطرة ذات الصمة

الثالث عمى التوالي ,كما انيا تحقق متوسط انتاجية قدرىا

وىي :متوسط االنحرافات الكمية المطمقة ) ,(Aواالنحراف

 1361كغم /دونم ,وىي أعمى من متوسط انتاجية السنوات

المعياري ) ,(Sوالتباين ) .(Vوأظيرت الخطة أن صافي

الثالث الماضية إذ بمغت  643 , 565 , 655كغم/دونم

الدخل المتوقع ) (Eبمغ  435282200دينار ,وكانت
1018
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عمى التوالي .وعمى وفق إنموذج الموتاد يمكن أشتقاق الحدود

التي مستوى مموحتيا يتراوح ما بين  0.5 – 4.5ديسيمينز/م,

الكفؤة لممخاطرة ) (E – Aوذلك بأشتقاق مجموعة من الخطط

وتبمغ مساحتيا  145560دونما وبسعر ظل 456.51

المزرعية والتي تعتمد عمى التضحية بمقدار من الدخل لتجنب

دينار/دونم ,كما استغمت الخطة ولمحصول القمح مساحة

المخاطره ,وعمى القائمين عمى االمر أختيار مقدار ما

االرض غير المستصمحة التي مستوى مموحتيا 4.6 – 6

مضحى بو مقابل قدر من المخاطرة يقتنعون بتحممو لزراعة

ديسيمينز/م ,بمساحة  122748دونما وبسعر ظل قدره

أختيار الخطة المناسبة والعمل بموجبيا .نستمر بخطط

االرض التي مموحتيا  6.1 – 8ديسيمينز/م ,مساحتيا

الموتاد الى ان تصل درجة المخاطرة الى الصفر من خالل

 93040دونما ,وبسعر ظل قدره  32.56دينار /دونم,

).min(0

واوصت بزراعة االرض غير المستصمحة التي مستوى

 119.66دينار/دونم ,وزراعة محصول القمح في مساحة

محصول القمح في االراضي مرتفعة المموحة  ,وبالتالي

مموحتيا اكثر من  12ديسيمينز/م ,لمحصول الشعير والجت,

جدول  .3نتائج الخطة االولى لبرنامج الموتاد.
الوساحت الوسخغلت
 285220دوًن
 145560دوًن
 122748دوًن
 93040دوًن
 90098دوًن
 150514دوًن
 435282200ديٌار
26324620
33037398.1
 1091469673هليوى

ومساحتيا  150514دونما ,واوصت الخطة بزراعة مساحة

االًشطت
القوح في الوسخصلحت )(0.1 – 4.5
القوح غير الوسخصلحت )(0.1 – 4.5
القوح غير الوسخصلحت )(4.6 – 6
القوح غير الوسخصلحت )(6.1 – 8
القوح غير الوسخصلحت )(8.1- 10
شعير صٌاعي غير الوسخصلحت .
 Eالذخل الصافي
 Aهخوسط االًحرافاث الكليت الوطلقت
 Sdاالًحراف الوعياري
 Vالخبايي

X1
X2
X3
X4
X5
X8

 63886.43دونما بمحصول القمح من االرض غير
المستصمحة التي مستوى مموحتيا  8.1 -10ديسيمينز/م.
لتبمغ المساحة االجمالية المزروعة بمحصول الحنطة الى

 710454.43دونما بنسبة  75.3%من متوسط المساحة
االجمالية التي كانت تزرع بمحصول القمح خالل السنوات

المصدر :نتائج برنامج الموتاد الخطة االولى.

الثالث الماضية.

نتائج الخطة الثانية لبرنامج الموتاد :لكي نتجنب المخاطرة

جدول  .4نتائج الخطة الثانية لبرنامج الموتاد:

عمينا ان نضحي بجزء من الربح المتحقق ونخفض دالة

الوساحت الوسخغلت
 285220دوًن
 145560دوًن
 122748دوًن
 93040دوًن
 63886.4دوًن
 70133.3دوًن
 80380.7دوًن
 425282200ديٌار
7351186

اليدف ,ولتحقيق ذلك إذ تم تخفيض دالة اليدف بمقدار
10000000دينا ار ,فكانت النتائج كما موضح في الجدول
( ,)4إذ أدت ىذه الخطة الى تخفيض درجة المخاطرة
فأنخفضت متوسط االنح ارفات الكمية المطمقة  Aالى

7351186دينا ار ,وذلك بانخفاضيا بمقدار 18973434

9225738.4
 85114249هليوى ديٌار

دينار ,كما إنخفض االنحراف المعياري  Sdالى

االًشطت
القوح في الوسخصلحت )(0.1 – 4.5
القوح غير الوسخصلحت )(0.1 – 4.5
القوح غير الوسخصلحت )(4.6 – 6
القوح غير الوسخصلحت )(6.1 – 8
القوح غير الوسخصلحت )(8.1- 10
شعير غير الوسخصلحت .
جج غير الوسخصلحت .
الذخل الصافي
 Aهخوسط االًحرافاث الوطلقت الكليت
.
Sd
 Vالخبايي

X1
X1
X2
X3
X4
X8

المصدر :نتائج برنامج الموتاد الخطة الثانية.

 9225738.4دينار ,بمقدار  23811659.7دينا ار عن

وقد كان أجمالي المساحة المستغمة في الخطة 860968.4

الخطة التي قبميا ,فيما انخفض التباين  Vالى 85114249

دونما ,وتمثل  91.3%من مساحة االرض المستغمة خالل

مميون دينارا ,بمقدار ) (1006355424دينارا .وأوصت

السنوات الثالث الماضية .كما ان ىذه الخطة قد حققت

الخطة بالتخمي عن مساحة  26211.6دونما وعدم زراعتيا

مجمل انتاج قدره  832885.9طنا, ,وىو أعمى مما تحقق

بمحصول القمح ,من االراضي غير المستصمحة والتي

خالل السنوات الثالثة الماضية إذ تحقق  503412طنا,

مستوى مموحتيا يتراوح  8.1 – 10ديسيمينز/م ,وأوصت

 486727طنا 605345 ,طنا ,لمسنوات 2014 , 2013 ,

بزراعة محصول الشعير بمساحة  70133.3دونما ,وزراعة

 ,2012عمى التوالي ,تحقق بذلك متوسط انتاجية قدرىا

الجت بمساحة  80380.7دونما .واستغمت الخطة جميع

1172كغم/دونم ,وىي اعمى من انتاجية السنوات الثالث

مساحة االرض المستصمحة بمحصول القمح والبالغة مساحتيا

الماضية حيث تحقق  643 , 565 , 655كغم/دونم عمى

 285220دونما ,وكان سعر الظل ليا  19.51دينار/دونم,

التوالي.

وزراعة محصول القمح في مساحة االرض غير المستصمحة
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كغم/دونم  ,وكانت انتاجية السنوات الثالث االخيرة , 655

نتائج الخطة الثالثة لبرنامج الموتاد:

تم تخفيض

 643 , 565كغم/دونم عمى التوالي.

 10000000دينا ار من دالة اليدف ,وذلك

جدول  .5نتائج الخطة الثالثة لبرنامج الموتاد.

لتجنب المخاطرة بدرجة أكبر ,فكانت نتائج ىذه الخطة ىي

انخفاض متوسط االنحرافات الكمية المطمقة  Aبمقدار

الوساحت الوسخغلت
 285220دوًن

 2636443دينار لتصل الى  4714743دينار .كما

 145560دوًن

لتصل الى  5917002.5دينار ,كما انخفض التباين بمقدار

 122748دوًن
 93040دوًن
 28046.4دوًن

انخفض االنحراف المعياري  Sdبمقدار  3308735.9دينار
 50103330.4دينار ليصل الى  35010918.6مميون

 48755.1دوًن
 101759دوًن
 415282200ديٌار
4714743

دينار ,مما يدل الى انخفاض درجة المخاطرة .فكانت نتائج
الخطة الخامسة إن أوصت بزراعة  28046.4دونما فقط من
االرض غير المستصمحة والتي مستوى المموحة فييا يتراوح

 8.1 – 10ديسيمينز/م

5917002.5
 35010918.6هليوى

بمحصول القمح ,متخمية عن

X1
X2
X3
X4
X8
X10

المصدر  :نتائج الخطة الثالثة لبرنامج الموتاد.

مساحة قدرىا  62051.6دونما ,فيما أوصت الخطة بزراعة

نتائج الخطة الرابعة لبرنامج الموتاد:

48735.1دونما بمحصول الشعير ,وزراعة  101759دونم

لتخفيض درجة المخاطرة وجعميا تقترب من الصفر ,إذ تم

جت .واستغمت الخطة مساحة االرض المستصمحة البالغ

تخفيض قيمة دالة اليدف بمقدار  10000000دينا ار أخرى

مساحتيا  285220دونما بمحصول القمح ,وظير سعر ظل

ليصبح مبمغ التخفيض من قيمة دالة اليدف 30000000

ليا قدره  19.51دينار/دونم ,كذلك استغمت الخطة مساحة

دينا ار ,فانخفض متوسط االنحرافات الكمية المطمقة بمقدار

االرض غير المستصمحة التي مستوى مموحتيا 0.5- 4.5

 2508322دينا ار لتصل الى  2206421دينا ار ,كما

ديسيمينز/م ,بزراعتيا بمحصول القمح ومساحتيا 145560

انخفض االنحراف المعياري  Sdبمقدار 3147944.1

دونما ,وبسعر ظل  156.51دينار/دونم ,واوصت الخطة

دينار ليصل الى  2769058.4دينا ار ,وانخفض التباين V
ا

بزراعة محصول القمح بمساحة االرض غير المستصمحة

بمقدار  27343234.2دينا ار ليصل الى 7667684.4

التي مستوى مموحتيا  4.6 – 6ديسيمينز/م ,ومساحتيا

مميون دينا ار .وكانت نتائج الخطة السادسة إن تخمت عن

 122748دونما ,وبسعر ظل  119.66دينار/دونم ,وزراعة

مساحة من االرض المستصمحة تقدر  2280دونما من

محصول القمح في االرض غير المستصمحة والتي مستوى

زراعتيا بمحصول القمح ,كما تخمت عن كامل المساحة التي

مموحتيا  6.1 – 8ديسيمينز/م ,ومساحتيا  93040دونما

كانت تزرع بمحصول القمح والبالغ مساحتيا  90098دونما

وبسعر ظل قدره  32.56دينار/دونم .لتبمغ مساحة االرض

من االرض غير المستصمحة والتي مستوى مموحتيا يتراوح

المزروعة بمحصول القمح  674614.39دونما ,تمثل نسبة

 8.1–10ديسيمينز/م  ,كما أوصت الخطة بالتخمي عن

 72%من متوسط مساحة االرض التي تم اسغالليا

مساحة قدرىا  2570دونما من مساحة االرض التي مستوى

بمحصول القمح خالل السنوات الثالث الماضية ,وأستغمت

المموحة فييا يتراوح ما بين  6.1 – 8ديسيمينز/م  .وأوصت

الخطة مساحة اجمالية من االرض بمغت 825128.5

بزراعة

دونما ,أي  88%من متوسط مساحة االراضي المستغمة

 29133.4دونما بمحصول الشعير ,وزراعة

 121380.6دونما بالجت ,استمغت الخطة كامل مساحة

خالل الثالث سنوات الماضية .وقد حققت الخطة مجمل

االرض غير المستصمحة التي مسنوى مموحتيا 0.5 – 4.45

انتاج قدره  798909.5طنا ,وىو اعمى مما تحقق خالل
السنوات الثالث الماضية حيث تحقق

االًشطت
القوح في الوسخصلحت – (0.1
)4.5
القوح غير الوسخصلحت – (0.1
)4.5
القوح غير الوسخصلحت )(4.6 – 6
القوح غير الوسخصلحت )(6.1 – 8
الحٌطت غير الوسخصلحت (8.1-
)10
شعير غير الوسخصلحت .
جج غير الوسخصلحت .
الذخل الصافي
 Aهخوسط االًحرافاث الوطلقت
الكليت .
 Sdاالًحراف الوعياري
 Vالخبايي

X1

ديسيمينز/م ,بمحصول القمح والني مساحتيا  145560دونما

 503412طنا,

وبسعر ظل  105.34دينار/دونم ,كما استغمت االرض غير

 486727طنا  605345 ,طنا  ,لمسنوات 2014 ,2013

المستصمحة التي مستوى المموحة فييا  4.6 – 6ديسيمينز/م

 ,2012عمى التوالي ,كذلك محققة انتاجية قدرىا 1184

بمحصول القمح ومساحتيا  122748دونما ,وبسعر ظل قدره
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 80.91دينار/دونم ,وزراعة محصول القمح بمساحة قدرىا

12469.2دونما لتوصي بزراعة  272750.8دونما من

 90470دونما من االرض غير المستصمحة التي مستوى

االراضي المستصمحة بمحصول القمح ,كما تخمت عن

 6.1 – 8ديسيمينز/م ,لتصل مساحة

مساحة قدرىا  14879.41دونما من االراضي غير

االرض المزروعة بمحصول القمح الى  641718.45دونما

المستصمحة والتي مستوى مموحتيا 6.1–8ديسيمينز/م,

تمثل  68%من مساحة االرض المستغمة بمحصول القمح

واوصت بزراعة مساحة منيا قدرىا  78160.59دونما

المستغمة  791511.9دونما ,تمثل  84%من متوسط

بمحصول القمح  619219.39دونما ,تمثل نسبة  67%من

المساحة المستغمة خالل السنوات الثالث الماضية .وقد حققت

متوسط المساحة المزروعة خالل السنوات الثالث الماضية,

مجمل انتاج  766959.9طنا ,تحقق متوسط انتاجية قدرىا

والبالغة  943000دونما تقريبا .كما أوصت بزراعة مساحة

مموحتيا يتراوح

بمحصول القمح .لتصبح مجموع المساحة المزروعة

خالل السنوات الثالث الماضية .وقد بمغت المساحة االجمالية

 1195كغم /دونم ,فيما كانت االنتاجية المتحققة لمسنوات

قدرىا  15712.4دونما بمحصول الشعير ,وزراعة مساحة

الثالثة الماضية  643 ,565 ,566كغم/دونم ,كذلك أعمى

قدرىا  134801.6دونما جت ,في االرض غير المستصمحة

مما تحقق من انتاج خالل السنوات الثالثة الماضية إذ تحقق

والتي مستوى المموحة فييا اكثر من  12ديسيمينز/م.

 503412طنا 486727 ,طنا 605345 ,طنا ,لمسنوات

واستغمت الخطة كامل مساحة االرض غير المستصمحة والتي

 2014 ,2013 ,2012عمى التوالي .بالرغم من زراعة

مستوى مموحتيا يتراوح  0.5 – 4.5ديسيمينز/م ,والتي تبمغ

 943000دونما ,وىذا ما يؤشر مدى اليدر الكبير في

105.34الف دينار ,كما استغمت الخطة كامل االرض غير

والجدول ( )6يوضح نتائج

المستصمحة التي يتراوح مستوى مموحتيا 4.6 – 6

متوسط مساحة خالل السنوات الثالث الماضية تقدر
الموارد االنتاجية المتاحة .

مساحتيا  145560دونما وظير ليا سعر ظل قدره

ديسيمينز/م ,والبالغة مساحتيا  122748دونما ,وبسعر ظل

الخطة الرابعة لبرنامج الموتاد.

قدره  80.91الف دينار .وكانت المساحة الكمية التي أوصت

جدول  .6نتائج الخطة الرابعة لبرنامج الموتاد.
الوساحت الوسخغلت
 282940.8دوًن
 145560دوًن
 122748دوًن
 90470.5دوًن
 29133.4دوًن
 121380.6دوًن
 405282200ديٌار
2206421
2769058.4
 7667684.4هليوى

االًشطت
القوح في الوسخصلحت )(0.1 – 4.5
القوح غير الوسخصلحت )(0.1 – 4.5
القوح غير الوسخصلحت )(4.6 – 6
القوح غير الوسخصلحت )(6.1 – 8
الشعير غير الوسخصلحت .
جج غير الوسخصلحت .
الذخل الصافي
 Aهخوسط االًحرافاث الوطلقت الكليت
.
Sd
V

الخطة بزراعتيا تبمغ  782202.6دونما ,وتمثل ما نسبتو

X1
X2
X3
X4
X8
X10

 83%من المساحة التي استغمت خالل السنوات الثالث
الماضية .وقد حققت الخطة مجمل انتاج قدره 742199

طنا ,وىي أعمى مما تحقق خالل السنوات الثالثة الماضية

حيث كان االنتاج خالليا  503412طنا 486727 ,طنا,
 605345طنا ,لمسنوات  2014 , 2013 , 2012عمى
التوالي .محققة انتاجية  1199كغم/دونم .والجدول ()7

المصدر :نتائج الخطة الرابعة لبرنامج الموتاد.

يوضح نتائج الخطة الخامسة لبرنامج الموتاد.

نتائج الخطة الخامسة لبرنامج الموتاد :تم نخفيض مبمغ

جدول  .7نتائج الخطة الخامسة لبرنامج الموتاد.

قدره  10000000دينا ار أخرى ليبمغ التخفيض النيائي مبمغ

الوساحت الوسخغلت
 272750.8دوًن
 145560دوًن
 122748دوًن
 78160.59دوًن
 15712.42دوًن
 134801.6دوًن
 395282200ديٌار
169546.3

قدره  40000000دينارا ,ولنقترب الى اقل درجة لممخاطرة,
فانخفض متوسط االنحرافات الكمية المطمقة  Aبمقدار

2036874.7دينا ار لتصل الى  169546.3دينا ار ,كما
انخفض االنحراف المعياري  Sdبمقدار  2556277.8دينا ار

ليصل الى  212780.6دينارا ,كذلك انخفض التباين V

بمقدار  7622408.8دينا ار ليصل الى  45275.6مميون

212780.6
 45275.6هليوى

دينار ,وأظيرت النتائج ان الخطة قد تخمت عن زراعة

االًشطت
القوح في الوسخصلحت )(0.1 – 4.5
القوح غير الوسخصلحت )(0.1 – 4.5
القوح غير الوسخصلحت )(4.6 – 6
القوح غير الوسخصلحت )(6.1 – 8
شعير غير الوسخصلحت .
جج غير الوسخصلحت .
الذخل الصافي
 Aهخوسط االًحرافاث الوطلقت الكليت
.
 Sdاالًحراف الوعياري
 Vالخبايي

المصدر :نتائج الخطة الثامنة لبرنامج الموتاد.

محصول القمح في مساحة من االرض المستصمحة بمغت
1021

X1
X2
X3
X4
X8
X10
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ارقام تمثل متوسط االنحرافات الكمية المطمقة ,واالنحراف

نتائج الخطة السادسة لبرنامج الموتاد :تم تخفيض

المعياري والتباين ,ولم تكن تساوي صفر .في ىذه الخطة

 5000000دينا ار من قيمة دالة اليدف ليصبح مجموع

وصمت مقاييس درجة المخاطرة الى أدنى مستوى ليا ىي

التخفيض  45000000دينا ار ,وقد تم الوصول الى الخطة

الصفر ,وىي متوسط االنحرافات الكمية المطمقة  , Aوالتباين

المثمى حيث تمثل الخطة المثمى التي تكون خالية من اية

 ,Vكذلك أظيرت أنخفاض متوسط الدخل  Eبمقدار 45

درجة من المخاطرة ,إذ تم تصفير مقاييس المخاطرة وىي كل

مميون دينا ار وىذا موزع عمى كافة المزارعين ,عن متوسط

من متوسط االنحرافات الكمية المطمقة  .Aواالنحراف المعياري

الدخل  Eالذي ظير في خطة البرمجة الخطية االساسية

 ,Sdوالتباين  .Vوأوصت الخطة بالتخمي عن 24641.8

دونما عن مساحة االرض المستصمحة االبالغ مساحتيا

الذي كان  435282200دينا ار ,حيث وصل الى

 285220دونما ,وأوصت بزراعة المتبقي بمحصول القمح

 390282200دينا ار ,مع التخمي عن زراعة محصول القمح
في االراضي غير المستصمحة والتي ترتفع مستوى المموحة

البالغة  260578.2دونما ,كما أوصت بزراعة محصول

فييا أكثر من  8ديسيمينز/م وأستبدالو بمحاصيل أخرى أكثر

القمح في كامل مساحة االرض غير المستصمحة التي مستوى

تحمل لممموحة وأعمى مردودا أقتصاديا ,عمما أن ما حققتو

مموحتيا يتراوح  0.5 – 4.5ديسيمينز/م ,ومساحتيا
 145560دونما ,ولم يظير ليا سعر ظل ,وزراعة محصول

جميع الخطط أعمى إنتاجا ومردودا أقتصاديا مما تحقق فعال

القمح بكامل مساحة االرض غير المستصمحة التي مستوى

خالل السنوات الثالث الماضية ,وعميو فأن عمى متخذي

القرار التضحية بمبمغ متوسط الدخل لتجنب المخاطرة وتطبيق

مموحتيا يتراوح  4.6 – 6ديسيمينز/م والتي تبمغ مساحتيا

خطة الموتاد االخيرة.

 122748دونما ,ولم يظير ليا سعر ظل ,كما أوصت
بزراعة  83611.7دونما بمحصول القمح في االرض غير

جدول  .8نتائج الخطة االخيرة لبرنامج الموتاد.

المستصمحة التي مستوى مموحتيا يتراوح 6.1 –8

الوساحت الوسخغلت
 260578.2دوًن
 145560دوًن
 122748دوًن
 83611.7دوًن
 10428دوًن
 137663.3دوًن
 2422.8دوًن
 390282200ديٌار
000
000
000

ديسيمينز/م .لتصبح مساحة االرض المزروعة بمحصول
القمح  612497.9دونما وتمثل  65%من متوسط مساحة
االرض التي زراعتيا المحافظة خالل السنوات الثالثة

الماضية .وأوصت الخطة بزراعة  10428دونما محصول
شعير صناعي وزراعة  137663.3دونما جت ,وزراعة
 2422.76دونما برسيم .لتبمغ المساحة الكمية المستغمة

االًشطت
القوح في الوسخصلحت )(0.1 – 4.5
القوح غير الوسخصلحت )(0.5 – 4.5
القوح غير الوسخصلحت )(4.6 – 6
القوح غير الوسخصلحت )(6.1 – 8
شعير صٌاعي غير الوسخصلحت
جج غير الوسخصلحت .
ررة صفراء غير الوسخصلحت .
الذخل الصافي
 Aهخوسط االًحرافاث الوطلقت الكليت .
Sd
V

X1
X2
X3
X4
X9
X10
X12

المصدر :نتائج الخطة السادسة لبرنامج الموتاد.

 763011.96دونما تمثل  81%من مساحة االرض
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