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التحميل االقتصادي لتأثير مستويات مختمفة من مموحة التربة عمى انتاجية محصول القمح في محافظة
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 والثاني من, سم15 -0  وتم اخذ نماذج من ترب تمك العينات بمستويين االول من,  مزارعا في محافظة واسط590 شممت عينة الدراسة

,المسيب/  في مختبرات كمية التقنيات الزراعية, وتم تحميل مستوى مموحة التربة, من شعب زراعية مختمفة في المحافظة,سم30 -15
 واجتازة الدالة االختبارات من الدرجة االولى, لتحميل دالة تأثير مستوى مموحة التربة عمى انتاجية محصول القمحSPSS واستخدم برنامج

 وهو المستوى الذي يتساوى,م/ ديسيمينز12.13  وتبين أنها عالقة عكسية تحدد بموجبها مستوى مموحة التربة الحرجة ب,والثانية

 كما حددت الدالة مستوى مموحة التربة التي عندها تصبح انتاجية المحصول يساوي,عندها متوسط اي ارد الدونم مع متوسط تكاليف الدونم

12  وأوصت الدراسة بأن تمتزم دائرة الزراعة بعدم أدخال االراضي التي مستوى مموحة التربة اعمى من.م/ ديسيمينز18.163 صفر عند
 كما أوصت الدراسة بضرورة رسم خارطة, ألن ذلك يعد هد ار في الموارد االقتصادية,م ضمن الخطة الزراعية لمحافظة واسط/ديسيمينز
 وأوصت بتشجيع,لمستويات مموحة األراضي بصورة عامة لتحديد التركيب المحصولي الذي يتناسب مع مستويات المموحة المختمفة
المزراعين الذين تتسم أراضيهم بمستويات مرتفعة من مموحة التربة عمى زراعة محاصيل أخرى اكثر تحمال لممموحة مثل الشعير والجت

.والبرسيم وغيرها

. عتبة التأثر بالمموحة, الفجوة االنتاجية, دالة المموحة السالبة مع االنتاجية:الكممات المفتاحية
.البحث مستل من اطروحة دكتوراه لمباحث االول
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ABSTRACT
The study sample included 590 farmers in Wasit province, has been taking samples of soils that the
first two levels of the samples 0-15 cm, and second 15-30 cm, from different agricultural people in the
province, was the level of salinity of the soil analysis, in the laboratories of the Faculty of agricultural
techniques / Musayyib, SPSS software to analyze the function and use the influence of the level of soil
salinity on the productivity of wheat crop, and traversed by testing the function of class I and II, and
turned out to be an inverse relationship which determine the level of critical soil salinity b 12.13
Desiminz / m, a level which even then the average revenue dunum with average costs, also identified
the level of salinity of the soil, which then become the productivity of the crop is equal to zero when the
function 18.163 ds m-1. The study recommended that the Department of Agriculture is committed to
non-introduction of land that soil salinity level higher than 12 ds m-1 within the agricultural plan for
the province of Wasit, because that is a waste of economic resources. The study also recommended the
need to draw a map of the levels of land salinity in general to determine the crop structure that is
appropriate different levels of salinity, and recommended the encouragement of farmers who are their
lands with high levels of soil salinity on other crops more tolerant to salinity, such as barley, alfalfa
and clover, and others.
Key words; Negative function of salinity with productivity, Productivity gap, Affected by salinity
threshold.
Part of Ph.D. dissertation of the first author.
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 (11)Mohammedفي دراسة مقمة الى  ICARDAأنو

المقدمة

ال توجد في العراق تقديرات منشورة عن العالقة بين مستوى

تعرضت الموارد الطبيعية في العراق الى تدىور كبير

االنتاجية الزراعية ومعدل مموحة التربة ,مثمما متوفر من

وخصوصا االرض ,من خالل زيادة نسبة المموحة في التربة

دراسات حول العالقة بين االنتاجية الزراعية وتركيز الممح في

بمرور الزمن السباب اىميا ندرة المياه النظيفة ألغراض

مياه الري .وفي دراسات اخرى عن المموحة في العراق

الزراعة ,واالساليب التقميدية المستخدمة في الري وعدم وجود

اختصت احدىا بثالث مناطق ىي المسيب والدجيمة وابو

تشريعات سميمة تنظم كيفية تطبيق السياسات الصحيحية

الخصيب ,أظيرت تمك الدراسة ان تربيا من نوع غرينية

لمحصص المائية حسب الحاجة بأنتظام في العراق فضال عن

طمية طينية ,وتصنف عمى انيا ,typic Turifluvents

االستخدام السيء لالسمدة الكيماوية من قبل المزارعين ,وأىم

كما توصمت الدراسة الى انو عمى الرغم من انخفاض إنتاجية

ىذه المشاكل تتمثل بأرتفاع مستوى مموحة التربة في العراق,

المحاصيل في االراضي المتأثرة بالمموحة ,إال انو ال يمكن أن

إذ تعد مشكمة رئيسة تواجو االنتاج الزراعي ,وال سيما

يكون ىذا دليال عمى إن المموحة ليا األثر المباشر ,فميس من

المحاصيل الستراتيجية وأىميا محصول القمح والذي يمثل

السيل عزل تأثير المموحة دون العوامل االخرى مثل االدارة

مشكمة البحث ,وتأتي أىمية البحث من أىمية محصول القمح
وما يشكمو من نسبة ميمة في غذاء االنسان ,فضال عن

والتقنية وغيرىا ) .(6,5كما تقدر الكميات السنوية من

مشكمة تأثير مستويات مختمفة من مموحة التربة عمى إنتاجية

االمالح التي تضاف الى ترب االراضي المروية في العراق

من مياه االنيار بحوالي  3طن سنويا ) .(12يعد أقل إنتاج

محصول القمح ,الذي يمثل النمط الرئيس لمغذاء العراقي

نسبي مقبول من الناحية االقتصادية عند الري بمياه مالحة

) .(1وقد ىدف البحث الى تحديد أثر ارتفاع مستوى مموحة

يبمغ  %50من االنتاج األعظم تحت نفس الظروف .كما

التربة عمى انتاجية محصول الحنطة ,وكذلك تحديد مستوى

تؤثر مموحة التربة المتسببة عن الري بمياه مالحة او الناجمة

المموحة الحرج ,الذي بعده تمثل زراعة االرض خسارة في

عن سوء االدارة في كمية الحاصل ونوعيتو) ,(10وكذلك

ىدار لمموارد االقتصادية.
االنتاج وا ا

تؤثر المموحة في لون ومظير وتركيب النبات والثمار ).(3

المواد والطرائق:

عينة الدراسة:

تفتقر المكتبة البحثية الى دراسات اقتصادية تربط مستوى

عند جمع بيانات تخص خاصية من خصائص مجتمع ما,

مموحة التربة مع إنتاجية المحاصيل بصورة عامة وال سيما

فأنو من المستحيل او غير الممكن أن تتم مالحظة المجموعة

محصول القمح ,لذا فقد اعتمدت الدراسة عمى بحوث اقسام
اخرى مثل قسم التربة والمحاصيل الحقمية في بعض مصادر

بأكمميا ,وال سيما اذا كانت كبيرة ,فبدال من أختيار مجموعة

االستعراض المرجعي ,إذ يتم التعرض لتمك المشكمة من

المجتمع بكامميا ,والتي تسمى بالمجتمع االحصائي ,فأنو

يمكن اختيار جزءا صغي ار من المجموعة تسمى العينة ,وكمما

الناحية الفنية وليس االقتصادية ,فتعد المموحة من المشكالت

كانت العينة ممثمة لممجتمع يمكن الحصول عمى نتائج ميمة

الميمة التي تحد من نمو النبات ومن عممية التوسع في

االنتاج الزراعي في المناطق الجافة وشبو الجافة ) ,(2وتشير

عن المجتمع بتحميل بيانات تمك العينة .وقد رأى بعض من

بعض الدراسات الى ان  %33تقريبا من االراضي المروية

االحصائيين ان العينة من المستحسن ان ال تقل عن  %5من

مجموع المجتمع ) .(9شممت عينة الدراسة 590

عالميا ,وبصورة عامة فإن  %50تقريبا من االراضي عالميا

مزارعا

لمحصول القمح في محافظة واسط ,تمثل  %11.6من

تعاني من مشكمة المموحة ) ,(16فيما تشكل مموحة التربة

مزارعي المحصول في المحافظة ,وزعت عمييم أستمارة

ومموحة المياه اىم المشكالت التي تعاني منيا الزراعة في

االستبانة المرفقة طيا ,وتم تحميل العينات من ترب ىذه

العراق ) . (13فتشكل االراضي المتأثرة بالمموحة في العراق

المزارع وتحديد مستويات المموحة في التربة ولمستويين ,االول

اكثر من نصف المساحة الكمية ,وانيا تتركز في وسط

من  15 - 0سم  ,والثاني من  30 - 15سم ,وقد أخذت

وجنوب العراق .وتؤدي مموحة التربة الى إنخفاض االنتاجية

عينة الدراسة من االراضي المستصمحة واالراضي غير

الزراعية في االراضي المتأثرة بالمموحة ,وقد ذكر
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المستصمحة وكانت موزعة عمى شعب زراعة واسط كما

جدول .2تفاصيل تكاليف الدونم الواحد.

موضحة في جدول ( .)1وقد قسمت األراضي عمى أساس

ث
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

درجة مموحتيا معب ار عنيا بالتوصيل الكيربائي EC
لمستخمص العجينة المشبعة ومدى تأثيرىا عمى نمو وأنتاجية
النبات الى االقسام اآلتية:

 -1األرض التي ال تحدث أي ضرر لمنبات عند الزراعة بيا
ويكون مستوى  ECفييا أقل من  2ديسيمينز/م.
األرض التي تحدث فييا تأثير لمنباتات الحساسة

-2

لألمالح فقط ويكون تركيز  ECفييا ما بين 4 – 2

تأثير المموحة عمى محصول القمح :تتحمل معظم النباتات

األرض التي يحدث فييا تأثير عمى معظم النباتات

درجات معينة من المموحة يبدأ بعدىا تأثير المموحة عمى

يكون تركيز  ECفييا ما بين  8 – 4ديسيمينز/م.
-4

االنتاجية  ,وتعرف درجة المموحة التي يبدأ عندىا انخفاض

األرض التي ال تنمو فييا سوى النباتات المقاومة

االنتاج بعتبة التأثر بالمموحة  Threshold Pointولوحظ

لالمالح ويكون تركيز  ECفييا 16 – 8ديسيمينز/م.

اختالف المحاصيل بتحمميا لممموحة ,وقد قسمت المحاصيل

جدول  .1عدد مزارعين العينة من كل شعبة ونسبهم.
الشعبت
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

شعبت الحي
شعب
والبشبئز
شعبت الدجيلت
شعبت هزكز الكىث
شعبت شيخ سعد
شعبت االحزار
شعبت الٌعوبًيت
شعبت الصىيزة
شعبت العزيزيت
شعبت تبج الديي
الوجوىع

الوىفقيت

عدد الوزارعيي

االهويت الٌسبيت
%

25
50

4,2
8,4

105
70
25
105
35
35
35
105
590

17,8
11.8
4,2
17,8
6
6
6
17,8
100

تكبليف البذور .
تهيئت االرض .
تكبليف السوبد الوزكب .
تكبليف سوبد اليىريب .
تكبليف الوبيد .
تكبليف العول .
تكبليف الحصبد .
تكبليف ًقل الحبصل .
أخزي .
هتىسط تكبليف الدوًن .

58.32
45
50
48.21
12
42
25
15
36.16
331.69

المصدر :احتسب من قبل الباحثين.

ديسيمينز/م.
-3

الفقزة

الوبلغ الف ديٌبر

حسب درجة تحمميا لممموحة الى محاصيل عالية التحمل
لممموحة مثل الشعير ,والقطن ,والبنجر السكري ,والسمجم,
ومحاصيل متوسطة المموحة مثل القمح ,والشيمم ,والشوفان,
والرز ,والذرة البيضاء ,والذرة الصفراء ,والجت ,والدخن,

وعباد الشمس ,والكتان ,ومحاصيل ضعيفة التحمل لممموحة
مثل الباقالء ).(1
اال نتاجية:

عرف االقتصاديون االنتاجية بأنيا كمية االنتاج المتحصل

عمييا من وحدة احد عناصر االنتاج او جميعيا .وتؤثر عمى
االنتاجية عدة عوامل ,منيا فنية مثل نوعية وكمية البذور

المصدر :أعد من قبل الباحثين.

واالسمدة والمبيدات والري وغير ذلك ومنيا تقنية مثل كيفية

اتضح من بيانات العينة ان االراضي المستصمحة تعطي

أجراء العمميات الزراعية وطريقة الزراعة ومواعيد الزراعة

إنتاجية أعمى من االراضي غير المستصمحة ,إذ كان متوسط

وطرائق التسميد ومواعيده وكيفية رش المبيد ومواعيد الرش

انتاجية الدونم في االراضي المستصمحة1227.79كغم/دونم,

وغيرىا ,وتنظيمية أدارية تتعمق بالمزارع نفسو وكيفية إدارة

اما متوسط انتاجية الدونم في االراضي غير المستصمحة بمغ

مزرعتو وعممياتيا الزراعية إذ نجد الظروف نفسيا لمزارعين

 576.059كغم/دونم ,وذلك من خالل البيانات المقطعية

وفي منطقة واحدة إال إنيم يختمفون في انتاجية عوامل االنتاج

التي تم جمعيا لعينة الدراسة من المزارعين .كذلك تم احتساب

بشكل كبير ,وىذا ما يسمى بالفجوة االنتاجية بين المزارعين

متوسط تكاليف الدونم الواحد لجميع مستويات مموحة التربة

) ,(15وظروف طبيعية وىذه اغمب االحيان تظير مؤثرة

الذي يساوي  331.69الف دينار ,حسب جدول ( ,)2أما

بشكل واضح عمى االنتاج الزراعي ,إن قياس االنتاجية ,ىو

متوسط أيراد الدونم فتحدده أنتاجية الدونم وسعر السوق

جزء طبيعي من عممية التحميل والمراقبة والتقييم وعممية

المتمثل بسعر الدولة المعمن  792الف دينار بعد

األدارة الناجحة ,فاألداري يجب أن يقيس األنتاجية من أجل

الخصومات.

تحسينيا .وتقسم األنتاجية الى قسمين:
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مموحة التربة ,ولكن لم تتم مناقشة عالقة مموحة التربة-

األنتاجية الجزئية:

إقتصاديا -باالنتاجية الزراعية بصورة عامة وال سيما انتاجية

وىي نسبة المخرجات الى إحد عناصر األنتاج وتعكس ىذه

محصول القمح  .وليذا في دراستنا تم تحميل البيانات

المقاييس في تغير الكفاءة األنتاجية ,فضال عن التغيرات في

مزج المدخالت من عناصر األنتاج ,وتعبر األنتاجية الجزئية

المتحصل عمييا لغرض مناقشة العالقة الدالية بين مستوى

عن العالقة بين المخرجات وعنصر واحد من عناصر األنتاج

مموحة التربة وانتاجية محصول القمح أقتصاديا إن وجدت,
تبين طبيعة العالقة
وقد تم الحصول عمى الدالة التالية التي َ
الدالية السالبة بين مستوى مموحة التربة وانتاجية محصول

مع ثبات العناصر األخرى.
األنتاجية الكمية:

القمح ,وكما مبين في أدناه:

تعكس األنتاجية الكمية مدى كفاءة إستخدام الموارد

Y = 1260.879 – 69.419X

األقتصادية المتاحة المادية والبشرية ,بيدف الحصول عمى

)(-52.958

أكبر قدر ممكن من السمع والخدمات بنفس الكمية أو بكمية

F = 2804.561 df=585,5

أقل من عناصر األنتاج ,فالمدخالت ىي مجموع كميات

R2 = 0.820

D.W = 1.653

العمل ورأس المال والطاقة الموظفة في األنتاج ,فإنتاجية

 Yتمثل انتاجية محصول القمح (كغم/دونم),

العوامل الكمية ,ىي أفضل مقياس لمكفاءة األنتاجية لألقتصاد

وتمثل  Xمستوى مموحة التربة (ديسيمنز  /م ).

الوطني .إذ يفضل االقتصاديون المؤشرات األجمالية لالنتاجية

أظيرت الدالة إن إشارة وحجم المعممة المتحصل عمييا

عمى المؤشرات الجزئية لتأثر االخيرة باألختالف في كثافة

متوافقة مع منطق النظرية االقتصادية إذ أن متوسط إنتاجية

إستخدام عناصر اإلنتاج ,إذ كمما زادت كثافة إستخدام

الدونم عندما تكون مستوى مموحة التربة أقل مايمكن أي

عنصر اإلنتاج كمما قمت إنتاجيتو وفقا لقانون اإلنتاجية الحدية

يقترب من الصفر ىو  1260.879كغم/دونم ,وىو قريب

المتناقصة .Diminishing Marginal Productivity

جدا من متوسط انتاجية الدونم في االراضي المستصمحة

ويمكن معرفة االنتاجية ىي :كمية الناتج لوحدة المورد.

والتي مستوى مموحة التربة فييا أقل من  2ديسيمنز/م,

دالة األنتاج  Production Functionيستعمل إصطالح

والمصنفة بأنيا من الترب التي ال تؤثر عمى النبات -وقد

دالة في الرياضيات لمداللة عمى العالقة بين المتغيرات

المفسرة المستقمة

)(105.815

بمغ فييا متوسط إنتاجية الدونم يساوي 1268.922

والمتغير المعتمد التابع ,ويمثل المتغير

كغم/دونم-

التابع ىنا األنتاج الطبيعي لسمعة أو محصول ما .وتعني دالة

بفارق ضئيل بمغ  8.043كغم/دونم .كما

أظيرت إشارة معممة مستوى مموحة التربة سالبة وىذا يعني ان

االنتاج العالقة بين كمية مستمزمات اإلنتاج وكمية الناتج ,أو

ىناك عالقة عكسية ما بين مستوى مموحة التربة وانتاجية

ما يحدث لمناتج عندما تتغير كمية عوامل اإلنتاج المستعممة.

محصول القمح ,إذ تنخفض إنتاجية المحصول بمقدار

أو ىي عالقة طبيعية أو تقنية بين اإلنتاج وواحد أو أكثر من

 69.419كغم /دونم  ,كمما إرتفعت مموحة التربة بمستوى

عوامل اإلنتاج مع أفتراض ثبات المعرفة والخبرة الفنية .فدالة

واحد ( ديسمينز /م ) .أظيرت الدالة معنوية المعممات عند

اإلنتاج عبارة عن العالقة التي تربط بين الموارد اإلقتصادية

مستوى  %1عند مقارنة قيمة  tالمتحصل عمييا مع الجدولية.

المستخدمة في العممية اإلنتاجية والناتج الذي نحصل عميو

2

كما أظيرت قيمة  R = 0.820وىذا يعني أن  %82من

من ىذه العممية اإلنتاجية .ان نمو اإلنتاجية يمكن أن يزيد

التغيرات التي تحدث عمى انتاجية محصول القمح نتيجة

الدخل ويحد من الفقر ,ويخفض نمو االنتاجية تكاليف االنتاج

لمتغير في مستوى المموحة بثبات المتغيرات االخرى وأذا ما

ويزيد عائدات االستثمار .والتي يتحول بعضيا الى دخل

توافرة الظروف نفسيا .أما المتبقي  %18ألسباب أخرى لم

ألصحاب المشاريع والمستثمرين وبعضيا الى عوائد اصحاب

يتضمنيا االنموذج ) .(4وأظيرت قيمة إحصاءة  Fمعنوية

عناصر االنتاج.

النموذج ككل عند مقارنتيا مع الجدولية ,وكانت أحصاءة

دالة المموحة السالبة مع االنتاجية :تؤثر الظروف الطبيعية

عمى انتاجية عوامل االنتاج ومن ىذه الظروف مستويات
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ومعنويا لمموحة التربة عمى االنتاجية ومنو يتضح مدى أىمية

 D.W = 1.653وىي تقع ما بين  duو  .4 – duوىي

أدخال التنقنيات الحديثة ألستصالح االراضي لتحقيق

المنطقة التي تؤكد عدم وجود مشكمة االرتباط الذاتي ).(4
du < D.W < 4 – du

مستويات مرتفعة من االنتاجية التي تؤدي الى الزيادة في

1.56 < 1.653 < 2.44

االنتاج ومن ثم تحقيق أرباح يسعى الييا المزارع بأقل

يتضح من الدالة إن أعمى مستوى لممموحة الذي ال يمكن أن

التكاليف الممكنة ,وعدم ضياع أموالو ومجيوداتو مدة العام .

تقترب إنتاجية المحصول من الصفر .كما يتضح من الدالة

فيمكن أن نوصي باآلتي:

أعاله إن متوسط االنتاجية التي عندىا يتساوى متوسط ايراد

 -1ضرورة رسم خارطة لالراضي الزراعية تؤشر مستويات

الدونم ,مع متوسط تكاليف الدونم ,والذي يساوي 331.69

المموحة المختمفة ,وذلك ألستبعاد االراضي التي تتسم بأرتفاع

وبناءا عمى النتائج واالستنتاجات التي توصل الييا البحث

يزرع فييا محصول القمح ىو  18.163ديسمينز /م ,حيث

الف دينار ,كما أشار جدول ) ,(2عند متوسط إنتاجية تبمغ

مستويات المموحة وعدم إدخاليا ضمن الخطة الزراعية لزراعة

 418.780كغم/دونم بسعر السوق المعمن والبالغ  792الف

محصول القمح.

دينار بعد الخصومات ,ويتحقق ىذا عمى وفق الدالة عند

 -2عدم زراعة محصول القمح في االراضي التي يصل

مستوى مموحة التربة  12.13ديسيمينز /م .وتعد ىذه

مستوى مموحة التربة فييا الى  12ديسيمينز/م فأكثر ,بل

االراضي(االراضي المتممحة الحدية) والتي يتساوى عندىا

عدم ادخاليا الخطة الزراعية لمحافظة واسط ,ألن ذلك يعد

ما توصي بو الدراسات الفنية إذ ال تنصح بزراعة االراضي

من محاصيل أخرى أكثر تحمال لممموحة.

التي تصل مستوى مموحة التربة فييا الى  12ديسيمينز /م

 -3تشجيع المزارعين الذين أراضييم متأثرة بالمموحة والتي

فأكثر .بمحصول القمح (.)14

يصل مستوى مموحة التربة فييا الى أكثر من 12

ىد ار لمموارد وخسارة لالموال والجيود وضياع فرصة االستفادة

متوسط اي ارد الدونم مع متوسط تكاليف الدونم .وىذا يتفق مع

ديسيمينز/م ,عمى زراعة محاصيل أخرى أكثر تحمال لمموحة
التربة مثل الشعير والجت والبرسيم وغيرىا.
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