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 الخالصة

ذ تحتل إفي العالم وال تسيما محصول القمح، المهمة  تستراتيجيةمن المحاصيل االالحبوب ل اصيعد محت
 األنتسانكونها تشكل المصدر األتساتسي لغذاء  العالم وبما فيها العراق،في  من بين المحاصيل األولىالمرتبة 

ظروف العراق مالئمة جدًا ألن  إنوعلى الرغم من  لحرارية،والحتوائها على قدر كبير من البروتينات والتسعرات ا
ال أنه غير مكتفي ذاتيًا من القمح ويتستورد منه كميات كبيرة لتسد حاجة إيكون متخصصًا في زراعة القمح، 

نتاجية التي المحصول يعتمد على العامل األهم وهو اإلنتاج هذا إالذاتي من  كتفاءاالالطلب المحلي، وان تحقيق 
تقانة التتسوية الليزرية  اتستخدامتستهدف البحث دراتسة أثر إ تتأثر بعدة عوامل في مقدمتها نشر التقانات الحديثة.

 2016–5201للموتسم الزراعي على بيانات ميدانية مقطعية  اً اعتمادنتاجية محصول القمح. إكتقانة جديدة على 
 وكربالء، والقادتسية، النجف،مس محافظات مشمولة بالبرنامج الوطني لتنمية زراعة الحنطة في العراق )في خ
اتستخدموا تقانة التتسوية الليزرية  اً مزارع 192بواقع  اً مزارع 384وبلغ عدد مشاهدات العينة  وبغداد(، وواتسط

 اتستخدامنتاج لمعرفة أثر دالة اإل تستخدم البحثا  و  .الطرائق التقليدية في تتسوية األرض اتستخدموا اً مزارع 192و
  تقانة التتسوية الليزرية على معدل غلة محصول القمح.

إن  ،𝐷𝑉نتاج المشتركة لمحصول القمح عن طريق معلمة المتغير الوهمي اإلدالة تقدير  أظهرت نتائج
أعلى من المزارع التي تتستخدم الطرائق  الكلية للموارد في المزارع التي تتستخدم تقانة التتسوية الليزرية اإلنتاجية

وهي أكبر  1.616نتاج للدالة بلغت وأن مجموع مرونات معلمات اإل ،%30التقليدية في تتسوية األرض بنتسبة 
زيادة نشر  أوصى البحث .محصول القمح يتتسم بتزايد عوائد التسعة إنتاج إنوهذا يعني  الصحيح،من الواحد 

المحصول وزيادة في  إنتاجيةعلى توجيه المزارعين لتبنيها لما حققته من زيادة في  تقانة التتسوية الليزرية والعمل
والعمل على توفير أجهزة تقانة التتسوية  الري،ا المزارعين والحد من الفاقد في مياه إليهاألرباح التي يهدف 

 الليزرية من قبل الجهات المعنية وبما يتناتسب مع المتساحات المزروعة بمحصول القمح وبأتسعار مدعومة
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Abstract 
 

Cereal crops are considered as an important strategic crops in the world 

especially wheat crop, it occupy the first rank in comparison with other crops in the 

world including Iraq due to its importance as main source of human food and it 

contain high proportion of protein and calories. In spite the circumstances of Iraq 

appropriate to be a specialized in its cultivation the wheat, but it is not self-sufficient 

in wheat and Iraq imports large quantities of it fulfill the need in domestic 

consumption. That the self-sufficiency of the production of this crop depends on the 

most important factor is the productivity, which is affected by several factors in the 

forefront of deployment technologies modern. The objective of the research is to 

study impact laser land leveling as a new technique on wheat crop productivity, 

depending on cross sectional sample for the agricultural season 2015-2016 in five 

governorates covered by the national program for the development of cultivation of 

wheat in Iraq (Al-Najaf, Al-Qadisiya, Kerbela, Wasit, and Baghdad), the total sample 

size was 384 farmers covered by the program, 192 farmers who have used laser land 

leveling technique, 192 farmers who have used traditional methods in land leveling.  

The research used production function to identify the impact of the use laser 

land leveling technique on wheat crop productivity. The results showed that 

estimation of joint production function for the wheat crop through dummy variable 

that the total factor productivity in the farms that used laser land leveling technique 

higher than that of the farms that used traditional methods in land leveling by 30%, 

and the sum of elasticity's were 1,616 which shows that the function has an increasing 

return to scale. The research recommended an increase of published the use laser land 

leveling technique, and to do direct farmers adopt it, which has achieved an increase 

in the productivity of the crop, an increase in profits which aims to farmers, and 

reducing losses in the irrigation water, and to provision of devices laser land leveling 

technique by the stakeholders since commensurate with the cultivated areas wheat 

subsidized prices. 

 المقدمة
زدياد عدد التسكان م العديد من بلدان العالم نتيجة التزداد أهمية محاصيل الحبوب وتكون موضع اهتما

من أكثر  الخبزويعد قمح  (.4حتياجات البشرية منها )واد الغذائية وخاصة الحبوب لتسد االوتزايد الطلب على الم
فهو يزود األنتسان بأكثر  الغذائية،محاصيل الحبوب أهمية في العالم لما له من دور في تلبية متطلبات التسكان 

وألكثر من  اً بلد 40كما انه مصدر الغذاء الرئيس ألكثر من  ،(10من التسعرات الحرارية والبروتين) %25من 
ويعني للمتستهلك الخبز  واالتستقرار،والدخل  نتاجاإلويعني محصول القمح للمزارع  (.8من تسكان العالم ) 35%

تكمن مشكلة (. 3كتفاء الذاتي من القمح )األول لتحقيق األمن الغذائي هو االوللدولة يعني العامل  والمعجنات،
اتستخدام التقانات وعدم  اإلنتاجبتسبب تخلف أتساليب  العراق،البحث في تدني معدل غلة محصول القمح في 
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على  ينتاج وهذه العوامل تؤثر بشكل تسلبمدخالت اإل اتستخدامتخلف كثير من المزارعين في و  الحديثة، اإلنتاجية
 تدني معدل غلة محصول القمح.  إلىنتاج وبالتالي تؤدي مقدار كمية اإل

ة محصول القمح ى زيادة معدل غلتقانة التتسوية الليزرية عل اتستخداممعرفة أثر  إلىيهدف البحث 
الداخلة في  األخرى  اإلنتاجيةالمياه والموارد  إنتاجيةومعرفة  التقانة،( في المزارع التي اتستخدمت تلك )اإلنتاجية
ومقارنتها بالمزارع التي ال تتستخدم هذه التقانة. تأتي أهمية البحث في تحليل مدى وقدرة تقانة  اإلنتاجيةالعملية 

وتتسهم  الزراعية،التتسوية الليزرية في زيادة معدل غلة محصول القمح وهذه النتيجة ذات أهمية ألغراض التسياتسة 
قييم التوجهات المتستقبلية في نشر هذه لتتخاذ القرارات المتعلقة إفي توفير قاعدة بيانات ومعلومات تخدم في 

دخال إتستفادة من المياه الزائدة في واألهمية األكبر تكمن في اال العراق،التقانة على مزارعي المحصول في 
التتسوية الليزرية يعمل اتستخدام تقانة  إنينطلق البحث من فرضية مفادها . متساحات جديدة في العملية اإلنتاجية

 وبالتالي يعمل على زيادة ربحية الفالح. القمح،حصول م على زيادة إنتاجية

ثباتها الكثير  العلمي،أصبحت الدراتسات والبحوث التسابقة ضرورة ال مناص منها في المبحث  لتناولها وا 
رتساء الجانب النظري  لهذا تسنتطرق لمراجعة بعض  والتطبيقي،من الحقائق المعرفية التي تتسهم في تدعيم وا 

بأثر وال تسيما تلك الدراتسات التي تهتم  منه،الدراتسات والبحوث ذات الصلة بموضوع البحث الحالي والقريبة 
نة تلك ومقار  ا هذه الدراتساتإليهوذلك للتعرف على النتائج التي توصلت  اإلنتاجاتستخدام التقانات الحديثة على 

 وفيما يأتي بعض الدراتسات: ،ابحثن النتائج مع ما تسيتوصل اليه

تقانة تتسوية األرض بالليزر في مزارع محصول القطن على  اتستخداماقياس أثر  تستهدف الباحثون ا
ومقارنتها مع المزارع التي تتستخدم التتسوية التقليدية لألراضي  طاجيكتستان،زيادة معدل غلة المحصول في شمال 
تقانة تتسوية األرض  اتستخدام. وأظهرت نتائج البحث أن 2006 –2004الزراعية لثالث مواتسم زراعية متتالية 

 59 ،8بالليزر في مزارع محصول القطن يتسهم في زيادة متوتسط معدل غلة محصول القطن في الهكتار بنتسبة 
(. 6)على التوالي من المزارع التي ال تتستخدم هذه التقانة  2006و 2005 ،2004الزراعية  للمواتسم %27و

 مقاطعة هندية،الباحثون على بيانات ميدانية مقطعية جمعت بشكل عشوائي من مناطق مختلفة في اعتمد 
وقصب التسكر لثالثة مواتسم زراعية  والقمح، الرز،لكل محصول من المحاصيل  اً مزارع 50البحث وشملت عينة 

على معدل ول الزراعية تقانة تتسوية األرض بالليزر في الحق اتستخداملمعرفة مدى تأثير  2011–2009متتالية 
 . اتستخدام المدخالت في العملية اإلنتاجيةوكفاءة  غلة المحاصيل،

نتاج في المزارع المتستخدمة لتقانة تتسوية جميع مدخالت اإل اتستخداماأظهرت نتائج البحث زيادة كفاءة 
والمبيدات مقارنة بالمزارع التي ال  واألتسمدة، اليدوي،والعمل  الميكانيكي،والعمل  والري، البذور،األرض بالليزر 
 54.9 ،4.25 ،3.85في الهكتار من  إلى زيادة معدل غلة المحاصيل )اإلنتاجية(مما أدى  التقانة،تتستخدم هذه 

 (.14)للمحاصيل الرز والقمح وقصب التسكر على التوالي  1-ه طن 82.8 ،5.73 ،4.60 إلى 1-ه طن

بدراتسة تأثير اتستخدام تقانة تتسوية األرض بالليزر على معدل غلة محصولي الرز والقمح باحثون اهتم 
وشملت  الهند،في الواليتين هاريانا وبنجاب في  2011–2010باتستخدام بيانات ميدانية مقطعية للموتسم الزراعي 
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من  مزارعاً  96الرز، من مزارعي محصول  اً مزارع 96تم اختيارهم بصورة عشوائية،  اً مزارع 192عينة البحث 
زيادة معدل الغلة بالنتسبة للمحصولين في المزارع المتستخدمة  إنمزارعي محصول القمح. بينت نتائج البحث 

ويتسهم في  هكتار،دوالر أمريكي لكل  138نقدية للمزارعين ما يعادل  اً لتقانة تتسوية األرض بالليزر يوفر أرباح
لمحصول  اً ألف طن تسنوي 987 وبمقدار الرز،لمحصول  اً تسنوي ألف طن 699المحلي بمقدار  اإلنتاجزيادة 
على ( 15) البحث الذي أجراه اعتمد (.7)مما يتساعد على تحقيق األمن الغذائي من هذه المحاصيل  القمح،

من مزارعي محصول  اً مزارع 60بصورة عشوائية،  اختيارهمتم  اً مزارع 120بيانات ميدانية تفصيلية لعينة بلغت 
لتقييم  2015 –2014من مزارعي محصول القطن في المناطق المبحوثة للموتسم الزراعي  اً مزارع 60القمح و

مناطق في مقاطعة غلة المحاصيل القمح والقطن في  معدل على بالليزرتأثير اتستخدام تقانة تتسوية األرض 
التسند الباكتستانية. أوضحت نتائج البحث ان تقانة تتسوية األرض بالليزر تساهمت بزيادة انتاجية المحصولين 

(15.) 

 المواد وطرائق العمل
لهذا الغرض لجميع المزارعين  اً تستبانة أعدت خصيصاتستمارة ابموجب  اً ميداني اً أجرى الباحث متسح

المشمولين بالبرنامج الوطني لتنمية زراعة الحنطة في العراق والذين قاموا بتنفيذ تقانة التتسوية الليزرية للموتسم 
موزعين على األقضية والنواحي والقصبات في خمس محافظات   مشمولة بالبرنامج  2016–2015الزراعي 

عراق ) النجف، والقادتسية، وكربالء، وواتسط، وبغداد (، وبلغ عدد مشاهدات الوطني لتنمية زراعة الحنطة في ال
 اً مزارع 192متستخدمين تقانة التتسوية الليزرية و  اً مزارع 192بالبرنامج بواقع  مشموالً  اً مزارع 384العينة 

 طريقة المربعات الصغرى االعتيادية تستخداما إلىتم اللجوء  .متستخدمين الطرائق التقليدية في تهيئة األرض
OLS  كونها تعطي أفضل تقدير خطي غير متحيزBlue(11)، نتاج المقدرة وعليه يكون شكل العالقة لدوال اإل

 كما يلي: (9)ورأس المال  والعمل، األرض، اإلنتاجالتي تضمنت العوامل المؤثرة على 

𝑆 , 𝑈 , 𝑁𝑃𝐾 , 𝑀𝐿 , 𝐻𝐿 , 𝑊) + 𝑢𝑖)𝑄 =  𝑓  
 نتاج المقدرة الشكل التالي:وقد أخذت دالة اإلنتاج من نوع كوب دوكالص إدالة  اتستخداموتم  

𝑄 = 𝐵0. 𝑆𝐵1. 𝑈𝐵2. 𝑁𝑃𝐾𝐵3. 𝑀𝐿𝐵4. 𝐻𝐿𝐵5. 𝑊𝐵6. 𝐷𝑉𝐵7 + 𝑒𝑢𝑖 
دالة خطية لوغارتمية مزدوجة بالنتسبة لإلنتاج وعناصره الرئيتسة  إلىكوب دوكالص وتم تحويل دالة  

 ليتسهل تقدير معلماتها فكان شكلها كما يلي: 

𝐿𝑛𝑄 = 𝐿𝑛 𝐵0 +  𝐵1𝐿𝑛𝑆 +  𝐵2𝐿𝑛𝑈 +  𝐵3𝐿𝑛𝑁𝑃𝐾 +  𝐵4𝐿𝑛𝑀𝐿 +  𝐵5𝐿𝑛𝐻𝐿 
+  𝐵6𝐿𝑛𝑊 +  𝐵7𝐷𝑉 + 𝑢𝑖  

الكمية  𝑈 كغم،الكمية الكلية للبذور المتستخدمة  𝑆 طن،الكمية الكلية إلنتاج محصول القمح  𝑄 إنذ إ
 𝐻𝐿 تساعة،الكمية الكلية للعمل االلي  𝑀𝐿 كغم،الكمية الكلية للتسماد المركب  𝑁𝑃𝐾 كغم،الكلية لتسماد اليوريا 
 الوهميالمتغير  𝐷𝑉 ،3-الموتسم مالمصروفة في الكمية الكلية لمياه الري  𝑊 تساعة،البشري  الكمية الكلية للعمل

 حد الخطأ العشوائي. 𝑢𝑖 و المشتركة،الدالة  في
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 النتائج والمناقشة

 الموارد المستخدمة في المزارع إنتاجيةمعدالت 

 اً كلي اً نتاجإحققت  ،اً هكتار  602بلغت متساحة مزارع محصول القمح التي نفذت تقانة التتسوية الليزرية  
فقد بلغت  التتسوية،. أما المزارع التي نفذت الطرائق التقليدية في 1-كغم.ه 4510بمعدل غلة  ،اً طن 5271قدره 

 تستخداما. وهذا يعني أن 1-كغم.ه 3558بمعدل غلة  ،اً طن 4910نتاجها الكلي إوبلغ  ،اً هكتار  1380متساحتها 
األمر الذي أدى  للمحصول،نتاج الكلي محصول القمح يزيد من كمية اإل إنتاجتقانة التتسوية الليزرية في مزارع 

المزارع التي نفذت الطرائق من  %826.أي أعلى بنتسبة  ،1-كغم.ه 952زيادة معدل غلة المحصول بنحو  إلى
 التقليدية في التتسوية.

 اتستخدامهاالموارد وكفاءة  إنتاجيةألجل المقارنة والتعرف على أثر اتستخدام تقانة التتسوية الليزرية على 
بلغت كمية مياه  ،(1)جدول الكلية المتستخدمة  اإلنتاجيةتم قتسمة الناتج الكلي للقمح )كغم( على كمية الموارد 

بينما بلغت في المزارع التي  ،3م 1345375الري الكلية المتستخدمة في المزارع التي نفذت تقانة التتسوية الليزرية 
نتاجية مياه إفي معدل  اً واضح اً ويظهر هناك فرق ،3م 8036725تتستخدم الطرائق التقليدية في تهيئة األرض 

عن  3-م كغم 4061.فاقت بمقدار  إذ ،3-م كغم 2.1والتي بلغت نحو  المتستخدمة للتقانةالري في المزارع 
. %230ويشكل ذلك نتسبة  3-م كغم 0.611والتي بلغت نحو نظيرتها في المزارع المتستخدمة للطرائق التقليدية 

في  التقليدية،عشوائية توزيع المياه بأعماق مختلفة في األراضي التي تتستخدم الطرائق  إلىوالتسبب في ذلك يعود 
تقانة التتسوية الليزرية يقلل من كمية مياه الري المصروفة خالل الموتسم الزراعي عن طريق  تستخداما إنحين 

مما ينعكس  الري،مياه  إنتاجيةوبنفس الوقت تزيد من معدل  الزراعية،عمق مياه الري في األراضي  نخفاضا
 على زيادة ربحية المزارعين والتقليل من الضائعات وهدر مياه الري. اً إيجابي

في المزارع التي تتستخدم تقانة التتسوية  1-تساعة رجل كغم 173نتاجية العمل البشري إمعدل  وحقق
في المزارع التي تتستخدم الطرائق  1-تساعة رجل كغم 64أعلى من مثيله  %170الليزرية زيادة كبيرة بنتسبة 

تقانة التتسوية  تستخداماو  الري،وذلك لكون معظم العمل البشري يختص في العمل في  التتسوية،التقليدية في 
في المزارع  1-تساعة كغم 253.8اآللي نتاجية العمل إبلغ معدل  الليزرية يتساهم بشكل كبير في تقليل وقت الري.

في المزارع التي  1-تساعة كغم 171.9من نظيره  %47.6التي تتستخدم تقانة التتسوية الليزرية كانت أعلى بنتسبة 
المكننة  تستخداماتقانة التتسوية الليزرية يزيد من كفاءة  تستخداما إنيعني  ،التتسويةتتستخدم الطرائق التقليدية في 

في  1-ه كغم 85.6، 118.8وتسماد اليوريا(  المركب،نتاجية األتسمدة )تسماد إأما بالنتسبة لمعدالت  الزراعية.
 67.2على التوالي من مثيالتها  %65.9و 76.8المزارع التي تتستخدم تقانة التتسوية الليزرية حققت زيادات بنتسبة 

تستخدام تقانة التتسوية اوهذا يعني إن  التتسوية،في المزارع التي تتستخدم الطرائق التقليدية في  1-ه كغم 51.6و
نتاجية إعلى زيادة معدالت  اً نتظام توزيع األتسمدة في وحدة المتساحة مما ينعكس إيجابياالليزرية يعمل على 
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في المزارع التي تتستخدم تقانة  1-كغم ه 108.4نتاجية البذورإإن معدل  اً وأخير  األتسمدة في وحدة المتساحة.
في المزارع التي تتستخدم الطرائق التقليدية في  1-كغم ه 66من نظيره  %64.2 التتسوية الليزرية حقق زيادة بنتسبة
ذار في وحدة المتساحة مما تستخدام تقانة التتسوية الليزرية يزيد من كفاءة عملية الباتهيئة األرض، مما يعني إن 

 نتاجية هذا المورد.إعلى زيادة معدل  اً ينعكس إيجابي

 معدالت إنتاجية الموارد المستخدمة في المزارع 1جدول 
كمية  معدل إنتاجية الموارد وحدة القياس المورد اإلنتاجي

 الزيادة
نسبة الزيادة 

% 
، القيمة المتحققة من الزيادة

 الطرائق التقليدية الليزريةالتتسوية  ألف دينار
 138 26.8 952 3558 4510 1-كغم ه األرض

 0.8 230.1 1.406 0.611 2.017  3-كغم م مياه الري 
 63 170.2 108.9 64 172.9  1-كغم تساعة رجل العمل البشري 
 48 47.6 81.9 171.9 253.8  1-كغم تساعة العمل اآللي

 7.5 76.8 51.6 67.2 118.8 1-كغم ه سماد المركب
 5 65.9 34 51.6 85.6 1-كغم ه سماد اليوريا

 6 64.2 42.4 66 108.4 1-كغم ه البذور
  .على بيانات استمارة االستبانة ا  المصدر: احتسب من قبل الباحث اعتماد

 نتاجقياس وتحليل اتجاه التغيرات في اإل 

تقانة التتسوية الليزرية في تهيئة األراضي المعدة  تستخدامالغرض تحديد األثر والتغير الذي يحدثه 
 اً بالطن متغير  اً نتاج الكلي لمحصول القمح مقاتساعتمد اإل المحصول،نتاج هذا إلزراعة محصول القمح على 

. ًا عن فعالية هذه التقانةنتاج الصورة األكثر تعبير ذ يعطي اإلإنتاج، في األنموذج المقترح لدالة اإل 𝑄 اً رئيتسي
في دالة مشتركة تجمع بين جميع المشاهدات  أخرفي أنموذج مقترح  اً رئيتسي اً متغير  𝑄نتاج الكلي اإل واعتمد

الخاصة بكافة الوتسائل المتستخدمة في نشاط األرض لتعطي صورة واقع العمل المزرعي في ظل الظروف التي 
 Wة المياه المتستخدمة في الري تم اعتماد حصة المحصول من كمي تواجهها المزارع إلنتاج هذا المحصول.

أن حصة  راعتبالتوضيح التغير في أهمية اتستخدام التقانات في النماذج المقترحة على  اً رئيتسي اً توضيحي اً متغير 
على هذا المورد وفق قانون أنجل وما يترتب  يالري تنعكس في تغير هيكل الطلب اتستهالكالمحصول من مياه 

 نتاج محصول القمح،إعلى ذلك من تغيرات في متستوى 

 اً نتاج محصول القمح كمإالمتستخدمة في تحتسين  NPK والمركب 𝑈دخلت األتسمدة بنوعيها اليوريا ا  و  
 𝑆كم أضيفت البذور  نتاج المزرعي،كمتغيرات توضيحية تمثل ذلك الجزء من العرض المخزون خارج اإل اً ونوع

 𝑀𝐿والميكانيكي  𝐻𝐿العمل بشقيه البشري  نتاج، ويعدًا توضيحيًا يحدد نوع وكمية اإلبأصنافها المختلفة متغير 
عامالن توضيحيان يوفران الفرصة لربط هيكل الناتج المزرعي وخاصة العمل في الري الذي من المتوقع أن 

نتقال الدالة إولقياس مقدار  عدادها.ا  ًا بطريقة ونوع التقانة المتستخدمة في تهيئة األرض و يتأثر الطلب عليه كثير 
لقياس أثر  اً توضيحي اً كمتغير  𝐷𝑉نتاج الحدي( تم تضمين األنموذج متغيرًا وهميًا والتغير في ميلها )التغير في اإل
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ذا كانت طريقة إ 1عطي قيم مقدارها إ هذا المتغير النوعي  إنذ إ تسوية الليزرية عن غيرها،اتستخدام تقانة الت
ذا كانت الطرائق التقليدية هي المتستخدمة في إ 0عطي قيم ا  التتسوية الليزرية هي المتستخدمة في تتسوية األرض و 

 تهيئة األرض.

 نتاج القمح للمزارع التي نفذت تقانة التسوية الليزريةإدالة 

نتاج الرئيتسة بما فيها كمية المياه المتستخدمة في الري، وجاءت تضمنت الدالة المقدرة جميع عناصر اإل
نتاج متفقة مع المنطق االقتصادي، وان المعلمات المقدرة للدالة شارات المعلمات المقدرة لعناصر اإلإجميع 

نتاج إعلى  اً مباشر  اً ، والعمل البشري، ومياه الري لها تأثير اآلليالبذور، وتسماد اليوريا، وتسماد المركب، والعمل 
 ،2.99أكبر من الجدولية   515.076 المحتسوبة  𝐹، وبلغت قيمة 5%محصول القمح عند متستوى معنوية 

.𝑑 وهذا يؤكد على معنوية األنموذج المقدر ككل عند درجات الحرية   𝑓. = 6, وتشير قيمة معامل التحديد ، 18
نتاج إمن التغيرات في  %94.2 نتاج تفتسر حواليالى أن المتغيرات التوضيحية الداخلة في دالة اإل �̌�2المعدل

لم  أخرى عوامل  إلىتعود  %5.8 الليزرية وأن حواليمحصول القمح في المزارع التي تتستخدم تقانة التتسوية 
 المتغيرات التوضيحية، وكانت الدالة المقدرة كما يلي: ختياراوهذا يدل على صحة  يتضمنها األنموذج،

𝐿𝑛𝑄 =  3.5040.180 𝐿𝑛 𝑆 + 0. 209 𝐿𝑛𝑈 + 0.099 𝐿𝑛𝑁𝑃𝐾 + 0.156 𝐿𝑛𝑀𝐿 +  0.149 𝐿𝑛𝐻𝐿 + 0.213 𝐿𝑛𝑊 
( 𝑡  )               9.121                     2.200                2.851                    2.453                       2.267                 2.350                  3.035   

�̌�2 =  0.942 𝑅2 =  0.944  𝑅 =  0.971      
𝐷. 𝑊 =  2.070 𝑑. 𝑓. = 6, 185  𝐹 =  515.076 

      
ذ إاألنموذج المقدر في التفتسير كان ال بد من تشخيص المشاكل القياتسية لألنموذج،  عتمادا ولغرض 

.𝐷لوقوع قيمة   𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛يالحظ عدم تعرض األنموذج لمشكلة االرتباط الذاتي   𝑊   بين حديها
> 1.735األدنى واألعلى الجدولية   2.070 < ويؤكد جدول االرتباطات البتسيطة بين المتغيرات  ،2.265 

بين تلك   𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑐𝑜𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦خطي متعدد   رتباطاالتوضيحية المفتسرة لألنموذج  أنه ال يوجد مشكلة 
𝐾𝑙𝑒𝑖𝑛كالين  ختباراالمتغيرات وفق  − 𝑡𝑒𝑠𝑡، ذ أن معامل التحديد المتعدد إ𝑅2 أكبر من قيمة مربع معامل 

. وقد تم الكشف على خلو األنموذج المقدر من مشكلة عدم 𝑟2 االرتباط البتسيط بين المتغيرات التوضيحية 
ذ يمثل العالقة بين لوغاريتم مربع الخطأ مع لوغاريتم قيمة جميع المتغيرات إ ،بارك اختبارالتباين تجانس 

 التوضيحية وفق العالقة التالية:
𝐿𝑛 𝑒𝑖2 =  𝛼 +  𝐵0𝐿𝑛 𝑋𝑖 
𝐿𝑛 𝑒𝑖2 =  − 2.704 −  1.006 𝐿𝑛𝑊 

−1.125           −0.350         (( 𝑡  
𝑅2 = 0.007                  𝐹 = 1.266 

 
المحتسوبة لميل  𝑡وان قيمة  𝐹حتسب اختبار 0.05وقد كانت الدالة المقدرة غير معنوية عند متستوى 

وهذا يدل على عدم وجود مشكلة عدم ثبات التباين، وهذا  0.05الدالة أعاله أقل من قيمتها الجدولية عند متستوى 
 (.12متوقع ألن الصيغة اللوغاريتمية تخفف من هذه الظاهرة )
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ألي من موارد  10% نتاج الى أن الزيادة النتسبية بنتسبة اإلوتبين المرونات المقدرة لعناصر دالة 
، وتسماد المركب، والعمل االلي، والعمل البشري، ومياه نتاجية البذور، وتسماد اليوريانتاج الداخلة في العملية اإلاإل

و  1.49،  1.56،  0.99،  2.09،  1.8نتاج محصول القمح بنتسبة إالري على التوالي، يؤدي الى زيادة 
من الواحد الصحيح، مما يعني ان  1.006نتاج الداخلة في الدالة . وتقترب مجموع مرونات عناصر اإل2.13%
قمح في المزارع التي تتستخدم تقانة التتسوية الليزرية تتتسم بثبات عوائد التسعة نتاج محصول الإدالة 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑠 𝑡𝑜 𝑆𝑐𝑎𝑙𝑒 يؤدي الى زيادة  %10نتاج بنتسبة ذا ازدادت جميع مدخالت اإلإ، أي أنه
 نتاج بنفس النتسبة.اإل

 أما بالنتسبة لحصة المتغيرات التوضيحية في الناتج، فقد تم احتتسابها وفق العالقة التالية:      

  حصة المتغير التوضيحي ) % ( =
مرونة المتغير التوضيحي

مجموع مرونات عناصر االنتاج الداخلة في الدالة
 

وحصة العمل ، %10، وحصة تسماد المركب %20، وحصة تسماد اليوريا %18بلغت حصة البذور
. وبما أن اتستخدام تقانة التتسوية الليزرية تعمل %21، وحصة مياه الري %15، وحصة العمل البشري %16االلي

 %21نتاج وخاصة مياه الري، لذلك جاءت حصة هذا المورد ذات أعلى حصة في الناتج على اتستغالل موارد اإل
ارع التي تتستخدم تقانة التتسوية الليزرية، يليه تسماد نتاج المقدرة في المز من بين العناصر الداخلة في دالة اإل

 اليوريا، والبذور، والعمل االلي، والعمل البشري، وتسماد المركب على التوالي.

 دالة انتاج القمح للمزارع التي تستخدم الطرائق التقليدية في التسوية
مزارع التي تتستخدم الطرائق نتاج الإتشير نتائج هذا األنموذج الى أن جميع المعلمات المقدرة لدالة 

شاراتها مع منطق النظرية االقتصادية، وان المعلمات المقدرة للدالة البذور، وتسماد إالتقليدية في التتسوية تتفق 
نتاج محصول القمح بمتستوى إعلى معدل  اً معنوي اً اليوريا، وتسماد المركب، والعمل االلي، ومياه الري لها تأثير 

نتاج محصول القمح، إعلى  اً معنوي اً البشري، كانت غير معنوية أي ليس لها تأثير ، ما عدا معلمة العمل 5%
ويعود تسبب ذلك الى أن العمل البشري معظمه يختص في مجال العمل في الري ، وان التقديرات التي يتحصل 

تأثير العمل عليها من المزارعين قد ال تمثل واقع العمل بشكل دقيق فيما يخص مجال العمل في الري، لذا فان 
، مما يؤكد  267.531 المحتسوبة 𝐹، وبلغت قيمة اً بل غير معنوي كما جاء احصائي اً البشري ال يظهر واضح

من التغيرات في  %89. 3نتاجمعنوية األنموذج المقدر ككل، وتفتسر المتغيرات التوضيحية الداخلة في دالة اإل
الى عوامل  %7.10 لتقليدية في التتسوية وتعود ما نتسبةانتاج محصول القمح في المزارع التي تتستخدم الطرائق ا

 اخرى لم يتضمنها األنموذج، وكانت الدالة المقدرة كما يلي:

𝐿𝑛𝑄 =  2.917 + 0.179 𝐿𝑛 𝑆 + 0. 205𝐿𝑛𝑈 + 0.130 𝐿𝑛𝑁𝑃𝐾 + 0.275 𝐿𝑛𝑀𝐿 
( 𝑡  )         6.556                 2.131                   2.347                          2.355                       3.064      
              + 0.013 𝐿𝑛𝐻𝐿 +  0.197 𝐿𝑛𝑊 
( 𝑡 )                              0.159                       2.421        

�̌�2 =  0.893 𝑅2 =  0.897  𝑅 =  0.947      
𝐷. 𝑊 =  1.993 𝑑. 𝑓. = 6, 185  𝐹 =  267.531 

 
أما بالنتسبة لالختبارات القياتسية فقد تم التأكد من خلو األنموذج المقدر من مشكلة االرتباط الذاتي         

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  ذ بلغت قيمة إ ،وفقا الختبار دربن واتتسون𝐷𝑊 = وثبتت معنويتها عند  1.954 
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> 1.735ووقوعها بين حديها األدنى واألعلى الجدولية  %1حصائي بلغ إمتستوى   1.989 < كما  ،2.265 
بين المتغيرات   𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑐𝑜𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦ختبار كالين عدم وجود مشكلة ارتباط الخطي المتعدد إأثبت 

امل االرتباط البتسيط بين المتغيرات أكبر من قيمة مربع مع 𝑅2معامل التحديد المتعدد  إنذ إ التوضيحية،
العتماد البحث على بيانات مقطعية فمن الضروري الكشف عن مشكلة عدم تجانس  اً . ونظر 𝑟2 التوضيحية 

ذ تم اعتماد إ (،5يمكن أن تكون تسائدة في البيانات المقطعية أكثر من بيانات التسلتسلة الزمنية ) التيالتباين 
والذي يتضمن العالقة بين لوغاريتم مربع الخطأ مع لوغاريتم قيمة أحد المتغيرات  𝑃𝑎𝑟𝑘 𝑡𝑒𝑠𝑡اختبار بارك 

وان  𝐹حتسب اختبار  0.05ذ كانت الدالة غير معنوية عند متستوى إالتوضيحية، وتبين عدم وجود هذه المشكلة، 
 (.13) 0.05وى المحتسوبة لميل الدالة أدناه أقل من قيمتها الجدولية عند متست 𝑡قيمة 

𝐿𝑛 𝑒𝑖2 =  𝛼 +  𝐵0𝐿𝑛 𝑋𝑖 

𝐿𝑛 𝑒𝑖2 =  − 8.167 −  0.166 𝐿𝑛𝑊 
−0.325          −1.597         (( 𝑡  

𝑅2 = 0.001                  𝐹 = 0.106 
 

وأن  التتسوية،نتاج المزارع التي تتستخدم الطرائق التقليدية في إتتمثل المرونات بالمعلمات المقدرة لدالة 
 اآللي،والعمل  المركب،وتسماد  اليوريا،وتسماد  البذور،نتاجية نتاج الداخلة في العملية اإلزيادة معدل أحد موارد اإل

نتاج إزيادة  إلىيؤدي  األخرى،نتاج مع افتراض ثبات موارد اإل %10ومياه الري بنتسبة  البشري،والعمل 
على التوالي. كما أن مجموع مرونات  %1.97و 0.13 ،2.75 ،1.3 ،2.05 ،1.79محصول القمح بنتسبة 

نتاج محصول القمح في إ إنوهذا يعني  الصحيح،وهي قريبة من الواحد  0.999نتاج للدالة بلغت معلمات اإل
 إلىيؤدي  %10نتاج بنتسبة ذا ازدادت جميع مدخالت اإلإأي أنه  ،(2)هذه المزارع يتتسم بثبات عوائد التسعة 

 نتاج بنفس النتسبة. زيادة اإل

 اآللي،العمل  المركب،تسماد  اليوريا،تسماد  البذور،أما بالنتسبة لحصة المتغيرات التوضيحية في الناتج 
العمل  إنعلى الترتيب. مما يعني  %20و 1 ،27.5 ،13 ،20.5 ،18 فقد بلغتمياه الري  البشري،العمل 
 اليوريا،يليه تسماد  المقدرة،نتاج الداخلة في الدالة من بين عناصر اإل %25ذات أعلى حصة في الناتج  اآللي
 والعمل البشري على التوالي. المركب،وتسماد  والبذور، الري،ومياه 

 المشتركة  اإلنتاجدالة  
تقانة  اتستخداملمعرفة أثر  في الدالة المشتركة، 𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒دخال المتغير الوهمي إتم 

ي تتستخدم تقانة للمزارع الت  1القيمة  أعطيتذ إ نتاج المحصول،إالتتسوية الليزرية في مزارع محصول القمح على 
شارات جميع المعلمات إوجاءت  دم الطرائق التقليدية في التتسوية،للمزارع التي تتستخ 0والقيمة  التتسوية الليزرية،

، وتسماد اآلليوالعمل  ري،وان المعلمات المقدرة للدالة مياه ال تفقة مع منطق النظرية االقتصادية،المقدرة م
نتاج محصول القمح تحت إعلى معدل  اً معنوي اً والمتغير الوهمي لها تأثير  المركب، وتسماد اليوريا، والبذور،

نتاج إعلى  اً معنوي اً ما عدا معلمة العمل البشري، كانت غير معنوية أي ليس لها تأثير  ، %1 متستوى معنوية
نتاج في المزارع التي تتستخدم الطرائق التقليدية في غير معنوية في دالة اإل اً أيضمحصول القمح، والتي جاءت 
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الن كمية العمل المقاتسة في تلك المزارع أكثر بكثير من تلك المقاتسة في المزارع التي تتستخدم تقانة  التتسوية،
على معنوية   528.312المحتسوبة  𝐹وتؤكد قيمة  معنوية، ن تأثيرها أكبر فتظهر غيرالتتسوية الليزرية لذا يكو 
من  %6.90 نتاج المشتركة تفتسر حواليوأن المتغيرات التوضيحية الداخلة في دالة اإل األنموذج المقدر ككل،

لم يتضمنها األنموذج، وكانت  أخرى عوامل  إلىتعود  % 4.9نتاج محصول القمح وأن حوالي إالتغيرات في 
 الدالة المقدرة كما يلي:

𝐿𝑛𝑄 =  3.022 + 0.182 𝐿𝑛𝑆 + 0. 205 𝐿𝑛𝑈 + 0.130 𝐿𝑛𝑁𝑃𝐾 + 0.244 𝐿𝑛𝑀𝐿 
( 𝑡  )        11.117               3.131                    3.464                          3.633                         4.113      
               + 0.070 𝐿𝑛𝐻𝐿 +  0.170 𝐿𝑛𝑊 +  0.615 𝐷𝑉 
( 𝑡 )                       1.319                     3.837                     9.411     

�̌�2 =  0.906 𝑅2 =  0.908  𝑅 =  0.953      
𝐷. 𝑊 =  1.989 𝑑. 𝑓. = 7, 376  𝐹 =  528.312 

 

االختبارات القياتسية المطلوبة لألنموذج المقدر للكشف عن وجود المشاكل القياتسية التي  أجريت
دربن واتتسون  ختباراوذلك باعتماد   𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛تضمنت مشكلة االرتباط الذاتي بين البواقي  

 𝐷𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛 𝑊𝑎𝑡𝑠𝑜𝑛 𝑇𝑒𝑠𝑡   وتبين خلو األنموذج المقدر من هذه المشكلة لوقوع قيمة𝐷. 𝑊   بين حديها
> 1.746األدنى واألعلى الجدولية    1.989 < ، ويؤكد جدول االرتباطات البتسيطة بين المتغيرات 2.254 

بين تلك   𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑐𝑜𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦خطي متعدد   رتباطاالتوضيحية المفتسرة لألنموذج  أنه ال يوجد مشكلة 
𝐾𝑙𝑒𝑖𝑛كالين  ختباراالمتغيرات وفق  − 𝑡𝑒𝑠𝑡 ،ذ أن معامل التحديد المتعدد إ𝑅2  أكبر من قيمة مربع معامل

. وقد تم الكشف على خلو األنموذج المقدر من مشكلة عدم 𝑟2االرتباط البتسيط بين المتغيرات التوضيحية 
ذ يمثل العالقة بين لوغاريتم مربع الخطأ مع لوغاريتم إ، 𝑃𝑎𝑟𝑘 𝑡𝑒𝑠𝑡بارك  ختباراعلى  باالعتمادالتباين تجانس 

 قيمة جميع المتغيرات التوضيحية وفق العالقة التالية:

𝐿𝑛 𝑒𝑖2 =  𝛼 +  𝐵0𝐿𝑛 𝑋𝑖 

𝐿𝑛 𝑒𝑖2 =  − 4.177 −  0.159 𝐿𝑛𝑊 
−0.797          −2.222         (( 𝑡  

𝑅2 = 0.002                 𝐹 = 0.634 
 

 𝑡وان قيمة  𝐹حتسب اختبار 0.05 يتضح من الدلة المقدرة أعاله أنها جاءت غير معنوية عند متستوى 
، وهذا يشير الى عدم وجود مشكلة عدم  0.05 المحتسوبة لميل هذه الدالة أقل من قيمتها الجدولية عند متستوى 

مع افتراض  %10 لزيادة النتسبية بمقدارالمشتركة أن ا اإلنتاجوتبين المرونات لعناصر دالة  (.1ثبات التباين )
وتسماد  اليوريا،وتسماد  البذور،نتاجية نتاج الداخلة في العملية اإلألي من موارد اإل األخرى نتاج ثبات موارد اإل

 ،2.05 ،1.82نتاج محصول القمح بنتسبة إزيادة  إلىيؤدي  الري،ومياه  البشري،والعمل  اآللي،والعمل  المركب،
وهي   1.616 نتاج للدالة بلغت على التوالي. كما أن مجموع مرونات معلمات اإل %1.7و 0.7 ،2.44 ،1.3

نتاج محصول القمح يتتسم بتزايد عوائد التسعة إ إنوهذا يعني  الصحيح،أكبر من الواحد 
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𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑠 𝑡𝑜 𝑆𝑐𝑎𝑙𝑒 ،إلىيؤدي  %10نتاج بنتسبة أي أنه اذا ازدادت جميع مدخالت اإل 
 .%16.16نتاج بنتسبة زيادة اإل

 اآللي،العمل  المركب،تسماد  اليوريا،تسماد  الناتج البذور،أما بالنتسبة لحصة المتغيرات التوضيحية في 
على الترتيب. مما  %38و 11 ،4، 15، 8، 13، 11المتغير الوهمي فقد بلغت  الري،مياه  البشري،العمل 
الداخلة في الدالة المقدرة  اإلنتاجمن بين عناصر  %38ى حصة في الناتج المتغير الوهمي ذات أعل إنيعني 

ومياه  اليوريا،وتسماد  اآللي،محصول القمح يليه العمل  إنتاجوالذي يعكس مدى تأثير تقانة التتسوية الليزرية على 
 والعمل البشري على التوالي. المركب،وتسماد  والبذور، الري،

نتاجيةأثر استخدام تقانة التسوية الليزرية على الناتج المزرعي   الموارد وا 
نتاج في المزارع المتستخدمة التتسوية الليزرية والمزارع يتبين من المقارنة بين المعلمات المقدرة لدوال اإل

هو العامل األكثر مياه الري  إن (،2نتاج المشتركة )جدول المتستخدمة الطرائق التقليدية في التتسوية ودوال اإل
الداخلة  األخرى نتاج محصول القمح في المزارع التي تتستخدم تقانة التتسوية الليزرية مقارنة مع العوامل إأهمية في 

على  %2.13نتاج القمح بنتسبة إزيادة  إلىيؤدي  %10فزيادة معدل مياه الري بنتسبة  نتاجية،في العملية اإل
هو  اآلليوبالنتسبة للمزارع التي تتستخدم الطرائق التقليدية في التتسوية فان العمل  افتراض ثبات العوامل األخرى،

زيادة  إلىيؤدي  %10بنتسبة  اآلليذ أن زيادة معدل العمل إ نتاج محصول القمح،إالعامل األكثر أهمية في 
أهم العوامل في  من اآلليالعمل  اً على افتراض ثبات العوامل األخرى، ويظهر أيض %2.75نتاج القمح بنتسبة إ
وأن زيادة معدل االلي  ،𝐷𝑉نتاج المشتركة المتضمنة للمتغير الوهمي نتاج محصول القمح بالنتسبة لدالة اإلإ

 على افتراض ثبات العوامل األخرى. %2.44نتاج القمح بنتسبة إزيادة  إلىيؤدي  %10بنتسبة 

نتاج، المشتركة االنتقال في الحد الثابت لدالة اإلنتاج وتقيس المعلمة المقدرة للمتغير الوهمي في دالة اإل
بلغت  إذنتاجية الكلية للموارد لمحصول القمح، وهذا االنتقال يقيس أثر اتستخدام تقانة التتسوية الليزرية على اإل

د في نتاجية الكلية للموار اإل إنومن هذا نتستنتج  ،0.615ي لتقانة التتسوية الليزرية المعلمة المقدرة للمتغير الوهم
المزارع التي تتستخدم تقانة التتسوية الليزرية أعلى من نظيرتها في المزارع التي ال تتستخدم هذه التقانة بمقدار 

 نتاج لمحصول القمح نحو األعلى نتيجة اتستخدام تقانة التتسوية الليزرية.تقريبا، وهو انتقال في دالة اإل 30%
نتاج الكلي نتاج محصول القمح يزيد من كمية اإلإن اتستخدام تقانة التتسوية الليزرية في مزارع إاتستنتج البحث 

في وحدة المتساحة بنحو  1-كغم. ه 4510زيادة معدل غلة محصول القمح  إلىاألمر الذي أدى  للمحصول،
والتي  1-كغم. ه 5583كغم/ لكل هكتار مقارنة مع المزارع التي تتستخدم الطرائق التقليدية في التتسوية  952

من معدل غلة المحصول في تلك المزارع. وأن اتستخدام تقانة التتسوية الليزرية عملت  %27تشكل نتسبة نحو 
وعوائدها بشكل  اإلنتاجيةاالتستفادة من الموارد  إمكانيةمما يعني  ،%1.616على زيادة عوائد التسعة بنتسبة 

الكلية للموارد في المزارع التي تتستخدم تقانة التتسوية الليزرية أعلى من نظيرتها  إنتاجية إنذ إ التسابق،أفضل من 
محصول القمح نحو  إنتاجفي دالة  انتقالوهو  ،اً تقريب %30بمقدار في المزارع التي ال تتستخدم هذه التقانة 

 تقانة التتسوية الليزرية. اتستخداماألعلى نتيجة 
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 اإلنتاج في المزارع المستخدمة التسوية الليزرية والطرائق التقليدية والمشتركةالمعلمات المقدرة لدوال  2جدول 
 معلمات الدالة المشتركة معلمات دالة الطرائق التقليدية معلمات دالة التتسوية الليزرية المتغيرات التوضيحية

 3.504 الثابت
** (9.121 ) 

2.917 
** (6.556 ) 

3.022 
** (11.117 ) 

 0.180 )كغم(البذور 
* (2.200 ) 

0.179 
* (2.131 ) 

0.182 
** (3.131 ) 

 0.209 )كغم(سماد اليوريا 
* (2.851 ) 

0.205 
* (2.347 ) 

0.205 
** (3.464 ) 

 0.099 )كغم(سماد المركب 
* (2.453 ) 

0.130 
* (2.355 ) 

0.130 
** (3.633 ) 

 0.156 )ساعة( اآلليالعمل 
* (2.267 ) 

0.275 
** (3.064 ) 

0.244 
** (4.113 ) 

 0.149 العمل البشري )ساعة(
* (2.350 ) 

0.013 
 (0.159 ) 

0.070 
 (1.319 ) 

 0.213 /دونم( 3)ممياه الري 
** (3.035 ) 

0.197 
* (2.421 ) 

0.170 
** (3.837 ) 

   المتغير الوهمي
0.615 

** (9.411 ) 
 �̌�𝟐 0.944 0.893 0.906معامل التحديد المعدل  

.𝑫اختبار )  𝑾 ) 2.070 1.993 1.989 

 515.076 267.531 528.312 ( 𝑭اختبار ) 

 المحسوبة. (t)قيمة اختبار  إلىاألرقام بين األقواس تشير   -
 على التوالي. (%1)و  (%5)أن المعلمات معنوية بمستوى  إلىتشير  **و  *  -

زيادة نشر تقانة التتسوية الليزرية والعمل على توجيه المزارعين لتبنيها لما حققته  وعليه أوصى البحث
ا المزارعين والحد من الفاقد في مياه الري، إليهمن زيادة في معدل غلة المحصول، وزيادة في األرباح التي يهدف 

يتناتسب مع المتساحات المزروعة والعمل على توفير أجهزة تقانة التتسوية الليزرية من قبل الجهات المعنية وبما 
تستمرار بمحصول القمح وبأتسعار مدعومة أو بأقتساط مناتسبة، وذلك عن طريق قنوات المصرف الزراعي، واإل

بالدعم الفني والمالي من قبل وزارة الزراعة لبرنامج الوطني لتنمية زراعة الحنطة في العراق لغاية شمول كافة 
 المتساحات التي تزرع بمحصول القمح.
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