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  الري بالرشأنظمةجت تحت التقییم اقتصادي لمزرعة 

  

  أدیب عبد الجبارومشعل عبد خلف 

  جامعة األنبار/ ةكلیة الزراع

  

  الخالصة

لغربیـه علـى استهدفت هذه الدراسه تقییم مزرعة الجت تحت انظمة الري بالرش والتي تقع في الصـحراء ا

تـم اسـتخراج المعـاییر والموشـرات الفنیـه واألقتصـادیه اذ .كـم 6شمال نهر الفرات وتبعـد عـن مجـرى النهـر بحـدود 

مســاحهرنــت بعـن عمــل هـذه المزرعــه ،وتبـین مــن الناحیــه الفنیـه بــان هـذه المزرعــه تســهم فـي تــوفیر المیـاه اذا ماقو 

م فــي هــذه ،اذ بلــغ اجمــالي المقــنن المــائي الســنوي للــدونالســیحيتــزرع بمحصــول الجــت تحــت نظــام الــري مماثلــه

8690تحــت الــري الســیحي البــالغ دونــم وهــو یقــل عــن المقــنن األجمــالي لــدونم الجــت/3م5000المزرعــه بحــدود 

كغـم مـن الجـت المجفـف قیمتهـا 2.1دونم ،وقد بلغت انتاجیـة المتـر المكعـب مـن المـاء فـي هـذه المزرعـه نحـو /3م

اما مـن .دینار 240وقیمتها بحدود 3م/كغم0.6رتها من الحنطه والبالغه وهي تزید على نظیانار دی320السوقیه 

الـى ایجابیـة عمـل هـذه المزرعـه ،اذ بلغـت جمیعها الناحیه األقتصادیه فقد اشارت المعاییر األقتصادیة المستخدمه

355غـت القیمـه المضـافه الصـافیه نحـو ملیـون دینـار فـي هـذه السـنه وبل399القیمه المضـافة األجمالیـة لهـا نحـو 

سنه وانه حقق صافي ربح فـي هـذه السـنه قـدره 4.6ملیون دینار ،وتبین بان المستثمر یستطیع استرداد راسماله ب

  %.25وان الدینار المستثمر في هذه المزرعه حقق معدل عائد داخلي قدره ا ،ملیون دینار 204.8

  

Economic evaluation for Alfalfa Farms under spring irrigation
system

M. A. Khalaf and A. A. Aljabar
Agricultural Collage\ Al-Anbar University

Abstract
Hence this study directed to evaluate Alfalfa farm irrigated by Springer 

irrigation system, which located in western desert, north Eufraties river away from its 
stream about 6 k.m. Technical and economical criteria have been got via on going 
work of this farm ,it point out that this farm has sound contribution to preserve water 
comparing with same area planted with same crop irrigated in traditional water flow 
irrigation system, it is fund that annually  consumption water for sprinkler system 
about 5000 m3/ Donam  less than the other way which consumpt about 8690 m3/
Donam. The production of each m3 for the farmer is about 2.1 k.g. of dried Alfalfa to 
the price of 320 I.D. More that its counter part of wheat, which is 6 k.g. per m3 its 
price about 240 I. D.

Economically the economic criteria point out the positive ness of this farm 
performance, when the addative value reaches to total of 399 Million I.D. annually 
and the pure addative value of about 355 Million I.D., it is found that the invester can 
regain his capital in about 4.6 year and he obtained aprofit of about 204.8 Million I.D. 
and the invested Dinar achieved about 25% profit in average.
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  المقدمة

فر فــــي العــــراق بشــــكل عــــام وفــــي محافظــــة األنبــــار بشــــكل خــــاص مســــاحات واســــعه مــــن األراضــــي اتتــــو 

الصـحراویه التـي تصــلح للزراعـه فــي حالـة تــوفر المیـاه الكافیــه للـري ، اال ان قلــة األمطـار وعــدم كفایتهـا وصــعوبة 

ولمـا كـان. )1(ام هـذه األراضـياسـباب تعیـق اسـتخدتعد الحصول على میاه كافیه وصالحه للزراعه من األبار

طة مضـخات اضخ المیاه الى هذه األراضـي بوسـ،كان قسم من تلك المساحات ال تبعد عن مجاري األنهار كثیرا  

تنصب على النهر وانابیب تنقلها الى موقع المزرعه واستخدامه في زراعة المحاصیل بشكل عام ومحصول الجت 

كونها تفتح افاقا للتوسع في تلكلمشاریع الزراعیه دى التقنات الحدیثه لهي احبشكل خاص و المرشات المحوریه 

النهـــا  المســاحات الزراعیـــه هـــذا فضــال عـــن انهـــا تـــوفر مجــاال مناســـبا لألســـتثمارات الكبیـــره وعلــى األســـس الحدیثـــه 

ي اغلـب صحاب رووس األموال من قیود التملك التي تقف عائقـا امـام شـكل وحجـم األسـتثمار فـاتحرر المستثمر و 

اال ان زراعته في هـذه ) 3(ت یتسم بحاجته الى مقنن مائي عالمحصول الجوعلى الرغم من ان، ) 2(األحیان

  .شكل عام واألغنام بشكل خاص مناسبه لتربیة الثروة الحیوانیه بالمزارع لها اثار ایجابیه كونها  توفر بیئه 

تحتــاج الــى منشــات ومكــائن اضــافیه النهــالفــه تكــون مكهیو الصــحار المنــاطق ان المــزارع التــي تقــام فــي 

ا فـي النـاتج القـومي مـن اسـهامهلضخ الماء ونقله الى مواقع بعیده لذلك فان تقییم المزارع تلك بهدف الوقوف على 

لــراغبین مهمــه ألعطــاء فكــره لااخــرى  تعــد امــور ةوالفائــده المتحققــه للمســتثمر فــي مثــل تلــك المــزارع مــن جهــةجهــ

هذا المجال كما ان  تحدید الكفاءه الفنیه لتلك المزارع یعطـي فكـره للمخطـط األقتصـادي فـي توجیـه باألستثمار في 

مــن مــزارع الجــت الكبیــره اذ بلغــت مســاحتها هــيوان المزرعــه التــي تــم اختیارهــا للتقیــیم .)4(األســتثمارات الزراعیــه 

دونـــم للمرشـــه الواحـــده 60طاقـــة دونـــم تـــم نصـــب خمســـة مرشـــات محوریـــه فیهـــا اربعـــه ب600األجمالیـــه اكثـــر مـــن 

  .دونم 360ال هي ك تكون المساحه المزروعه بالجت فعدونم وبذل120اقة طالمرشه الخامسه بو 

ترتیبــا علــى ماتقــدم اســتهدفت هــذه الدراســه تقیــیم مزرعــة الجــت المقامــه فــي منطقــه صــحراویه تبعــد عــن 

رع نتاجیـة وحـدة المیـاه فـي تلـك المـزاذلـك بحسـاب اكـم مـن الناحیـة الفنیـة واألقتصـادیة ، و 10مجرى النهـر بحـدود 

وتحدید المقنن المائي األجمالي فیها ومقارنة تلك النتـائج الفنیـه بمـزارع اخـرى تعتمـد اسـالیب اخـرى فـي الزراعـه او 

،ومـــن الجانـــب االخـــر احتســـاب المعـــاییر األقتصـــادیه نفســـهتقـــوم علـــى زراعـــة محاصـــیل اخـــرى تحـــت األســـلوب

ة التـي یسـتطیع المسـتثمر اسـترداد مـدها فـي النـاتج القـومي وتحدیـد الاسهاملتحدید اربحیة المزرعه و المناسبه للتقییم

  .ماله خاللها ومعدل العائد الداخلي الذي یتحقق للمستثمر في تلك المزرعه راس

عنصــر المــاء مــن اكثــر عناصــر األنتــاج نــدره فــي مثــل المنطقــه التــي یعــد -:التقیــیم الفنــي للمزرعــه 

مت بها تلك المزرعه لذلك تم التركیـز علـى تقیـیم العمـل الفنـي لهـذا العنصـر مـن خـالل احتسـاب المقـنن المـائي اقی

لدونم الجت في هذه المزرعه ومقارنته بنظیره المزروع تحت  نظام الري السیحي ، ولما كان محصول الجت یتسم 

ه كــان لمناســبة المزرعــه لیقــوم بجانبهــا مشــروع اال ان اختیــار ،)3(بارتفــاع حاجتــه للمیــاه مقارنــة بمحاصــیل اخــرى

افره الصـحراء مـن لتربیة األغنـام التـي تسـتخدم هـذه المزرعـه ألكمـال حاجتهـامن العلـف والتكمیـل بسـهوله مـع مـا تـو 

طبیعیه فقیـره لـذلك تـم التركیـز علـى احتسـاب انتاجیـة وحـدة المیـاه فـي تلـك المزرعـه ومقارنتهـا بانتاجیـة وحـدة مراع

  . مزارع اخرى مخصصه النتاج محصول الحنطه المیاه في

وهـو یحتـاج الـى المـاء علـى سـنه) 3-2(تتحـدد ب عـدة سـنواتلان محصول الجت یعمر في المزرعـه 

ترتفــع حاجتــه فــي حــینمــدار الســنه اال ان حاجتــه تختلــف بحســب المواســم اذ تقــل حاجتــه للمــاء فــي فصــل الشــتاء 
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یبـین كمیـة المـاء ) 1(ذلـك فـي فصـلي الخریـف والربیـع والجـدول رقـم للماء بشكل حاد في فصل الصیف وتقع بین

  .المستخدمه لري المحصول في المزرعه

  

  دونم60كمیة المیاه المستخدمه بحسب المواسم للمرشه سعة ) 1(جدول رقم 

  ت المطلوبهاعدد الری  الموسم
عدد ساعات التشغیل 

  بالموسم

  التصریف

  ساعه\3م

كمیة الماء 

  وسمالمصروفه بالم

  الخریف

  الشتاء

  الربیع

  الصیف

  یومیا او بین یوم واالخر

  كل خمسة ایام

  یومیا اوبین یوم واالخر

  لیال ونهارا

300  
90  

300  
900  

178.5  
178.5  
178.5  
178.5  

53550  
16065  
53550  

166950  

  290115        المجموع

  .احتسبت من بیانات استمارة األستبانه

  

المـــاء المطلوبـــه فـــي الصـــیف تمثـــل اكثـــر مـــن نصـــف حاجـــة بـــان كمیـــة) 1(یتضـــح مـــن الجـــدول رقـــم 

ونستنتج من ذلـك بـان المقـنن المـائي 3م290115دونم في السنه قد بلغت 60ـحاجة الانالمحصول في السنه و 

وهـو یقـل عـن المقـنن األجمـالي لـدونم الجـت تحـت الـري السـیحي 3م4835لدونم الجت تحت هـذه المرشـه قـد بلـغ 

جـدول رقـم لوا.  3م3890ویالحظ بان دونم الجـت فـي هـذه المزرعـه یـوفر )1(3م8690بفي العراق والمقدر 

  .دونم 120یوضح كمیة الماء التي تحتاجها المرشه التي سعتها )2(

  

  دونم120كمیة المیاه المستخدمه لري المساحه نحت المرشه ) 2(جدول رقم 

  عدد الریات المطلوبه  الموسم
عدد ساعات 

  التشغیل

  ریفالتص

  ساعه\3م

كمیة المیاه 

  المصروفه

  الخریف

  الشتاء

  الربیع

  الصیف

  یومیا اوبین یوم واالخر

  كل خمسة ایام

  یومیا اوبین یوم واالخر

  لیال نهارا

810  
292  
810  

1620  

185.5  
178.5  
185.5  
185.5  

150255  
44982  

150255  
300510  

  646297        المجموع

  .احتسبت من بیانات استمارة األستبانه

  

بلغـت ادونمـ120السـنه للمرشـه التـي سـعتها فـيبان كمیة المیـاه المصـروفه ) 2(یتضح من الجدول رقم 

دونم وهو یقل عن المقنن األجمالي لدونم الجـت تحـت \3م5385أي بمعدل مقنن مائي سنوي قدره 3م646297

  . 3م3305دونم بنحو \3م8690الري السیحي البالغ 

لمزرعــه هــو بــاالت الجــت المجفــف والتــي تنــتج فــي كــل مــن الموســم الربیعــي لهــذه اان االنتــاج الــرئیس

یوضـــح الكمیـــات ) 3(جـــدول رقـــم لوالصـــیفي والخریفـــي امـــا الموســـم الشـــتوي فـــان حاصـــل الجـــت یســـتخدم للرعـــي وا

  .المنتجه من الجت المجفف واالیرادات المتحققه والمقدره من بیعها بحسب السعر في السوق المحلیه

  

  لمجفف وقیمة األنتاج بحسب الموسماألنتاج في المزعه من الجت اكمیة)  3(جدول رقم 



319

  قیمة األنتاج دینار  كمیة األنتاج بالطن  عدد الباالت المنتجه  عدد  الحشات  الموسم

  الخریف

  الشتاء

  الربیع

  الصیف

3.6  

-  

3.7  
3  

39600  

-  

40700  
3300  

653.4  

-  

671.5  
528  

158400000  

-  

162800000  
132000000  

  453200000  3733.5  227500  10.3  مجموعال

  احتسبت من بیانات األستماره

  

حشــات وان عــدد البــاالت 10یتبــین مــن الجــدول بــان عــدد الحشــات الكلیــه فــي المزرعــه قــد بلغــت نحــو 

دینار ،وتبین بان ایرادات المزرعه من 4000كغم وقیمته السوقیه 25باله وزن الواحده بحدود 227500المنتجه 

جداول السابقه لویمكن ان نحصل من هذا الجدول وا. دینار في السنه 453200000ت المنتجه یقدر بنحو الباال

  -:على انتاجیة وحدة المیاه وببحسب الصیغه التالیه

  =انتاجیة وحدة المیاه
  كمیة األنتاج كغم

3م/كغم2.1=  
  

3كمیة المیاه المصروفه م
  

دینـار تزیـد 320ه من الجت المجفف والتي تـوازي قیمتهـا نحـو ویتضح من ذلك بان انتاجیة هذه المزرع

240وبقیمـه قــدرها )4(3م\كغــم0.6علـى انتاجیـة وحــدة المیـاه فــي مـزارع لحنطـه وتحــت الـري بــالرش البالغـه نحـو 

دینــار ممــا یوشــر تفــوق هــذه المزرعــه علــى مــزارع الحنطــه المنــاظره لهــا وربمــا یكــون تحــول صــاحب المزرعــه مــن 

ان للحنطــه ایــرادات ثانویــه مهمــه ومــن الجــدیر بالــذكر .نطــه الــى زراعــة الجــت قــرارا اقتصــادیا صــحیحا زراعــة الح

خلفـات بعـد الحـش هـذا فضـال عـن قیمـة تتمثل بقیمة رعي األغنام فـي الملمزرعة الجت ایرادات اخرىوان تتمثل 

  . دینار6000000األستبانه بنحو الجت في فصل الشتاء وقد قدرت القیمه الكلیه لهذه األیرادات بحسب استمارة

ان المعــاییر والقــوانین األقتصــادیه التــي تهــدف للمقارنــه بــین األیــرادات -:التقیــیم األقتصــادي للمزرعــه 

ي مـن قـوه فـي ذلـك المشـروع األنتـاجي هـلوالتكالیف في أي مشروع انتاجي بهدف الوقوف على مواطن الضـعف وا

عملها األنتاجي في الدورات الالحقه ، كما ان مد كل دوره انتاجیه بهدف تقویداره بعاألسالیب التي تسترشد بها األ

تیـار مجـال األسـتثمار الـذي سـیقرر اختیـار العمـل ختلك المعاییر یمكن ان یشترشد بها المستثمر الجدید من اجل ا

المشـــاریع خـــالل معرفـــة مـــا یمكـــن ان تضـــیفهفیـــه ، كمـــا ان تلـــك الموشـــرات تقـــدم فكـــره للمخطـــط األقتصـــادي مـــن

  ).5(األقتصادیه المماثله الى الناتج القومي

معـاییر القیمـه المضـافه األجمالیـه والصـافیه مـن فلمـا كانـت تعـدوقد تعددت المعـاییر األقتصـادیه للتقیـیم 

ر معاییالمعاییر المهمه للمخطط األقتصادي فان معاییر صافي الربح وفترة استرداد راس المال تعد مهمه للمنتج و 

الالزمـه ألسـترداد راس المـال المسـتثمر فـي المشـروع األنتـاجي تعـد معـاییر مهمـه لمـن مدهمعدل العائد الداخلي وال

ســمالیه یتطلـب تحدیـد كـل مـن التكـالیف الرأاحتسـاب تلـك المعـاییرو .)6(یرغـب الـدخول فـي ذلـك المجـال األنتـاجي 

یبـین التكـالیف األســتثماریه فـي هــذه ) 4(والجـدول رقــم .)7(هتـه ببنودهـا المختلفــتكـالیف األنتاجیـه المتغیــره والثابوال

  .المزرعه بحسب نوع المنشات وعدده وعمره األنتاجي المقدر 

  

  التكالیف األستثماریه وعمرها األنتاجي) 4(جدول رقم 

  العدد  التفاصیل
سمالیه الكلفه الرأ

  دینار

العمر األنتاجي     

  )سنه ( 

قیمة األنقاض نهایة 

  العمر
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  باني ومضخاتم-

  المرشات وملحقاتها-

  احواض المیاه-

  الساحبات-

  الكابسات-

  انابیب المیاه-

  معدات وادوات اخرى-

 ----  

  60سعة4+12سعة 1

5  
3  
2  

-  

-  

42000000  
60000000  
22000000  
27000000  
8000000  

120000000  
5000000  

20  
20  
20  
15  
10  
50  
5  

14000000  
10000000  
10000000  
50000000  
1000000  

25000000  

  تجدد كل خمس سنوات

      262000000    المجموع

  احتسبت من بیانات األستماره

  

بان انابیب المیاه احتلت المرتبه األولى من حیث ارتفاع تكلفتهـا  ،والبـد مـن ) 4(یتضح من الجدول رقم 

،تلیهــا فــي ذلــك تكلفــة زرعــه االشــاره هنــا الــى ان هــذا النــوع مــن التكلفــه یتناســب طردییــا والمســافه بــین النهــر والم

المرشات علما بان هذه تمثل القیمه الدفتریه للتكالیف اذ ان اسـعار هـذه المنشـات كانـت مدعومـه فـي وقـت شـرائها 

اثار التضخم السنوي على هذه األسـعار الـذي یمكـن امتصـاص اثـره عنـد احتسـاب اقسـاط األنـدثار فضال عنهذا 

عمــرالقــدر تباینــت فبینمــادول بــان األعمــار األنتاجیــه لتلــك المنشــاتویتضــح مــن الجــ.علــى هــذه المنشــات ســنویا 

5سنه فـان معـدل العمـر األنتـاجي للعـدد واألدوات المسـتخدمه فـي المزرعـه قـدر ب 50نحو  ألنابیب األنتاجي  ل

ــ. ســنوات رص ان التكــالیف التــي یتحملهــا المنــتج ســنویا جــراء اســتخدامه لهــذه المنشــات تمثــل جــزء مــن تكــالیف الف

  .اخرىةوالفائده على راس المال من جهةالبدیله وتتمثل باألندثارات السنویه في قیمة هذه المنشات من جه

ویمكــن ان التقیــیم األقتصــادي ألیــة مزرعــه یتطلــب احتســاب التكــالیف الكلیــه لألنتــاج بتفاصــیلها المختلفــه 

لتشغیلیه في هذه المزرعه تكالیف المـواد األولیـهوتتضمن التكالییف ا, تقسیمها الى تكالیف تشغیلیه وتكالیف ثابته 

ه الــى تكــالیف تشــغیل المرشــات والمضــخات والمكــائن والمعــدات فــي المزرعــه وتشــمل ومســتلزمات األنتــاج باألضــاف

یبـــین ) 5(والجـــدول رقـــم والتصـــلیحمـــال  باألضـــافه الـــى تكـــالیف الصـــیانهتكـــالیف البـــذور واألســـمده والوقـــود والع

  .سنة األنتاج فيیم هذه التكالیف تفاصیل وكمیة وق

بـان اجـور العمـال تحتـل المرتبـه األولـى بـین التكـالیف التشـغیلیه السـنویه اذ ) 5(یتضح مـن الجـدول رقـم 

دینـــار عراقـــي ثـــم 250000عامـــل بـــاجره یومیـــه قـــدرها   25كـــان عـــدد العمـــال الالزمـــین ألداء اعمـــال المزرعـــه 

دونـم فـي كـل /كغـم 75تخدم هو السماد الفوسفاتي یضاف بوجبتین بمعدل تكالیف األسمده وتبین بان السماد المس

وجبه  ، تلیها في ذلك تكالیف الوقود والزیت  وجاءت تكالیف البذور بالمرتبه األخیـره  اذ ان  غالبیـة البـذور التـي 

رض اســتخدمت هــي بــذور محلیــه وقــد تــم توزیــع تكــالیف البــذور علــى ثــالث ســنوات الن المحصــول یعمــر فــي األ

ملیــون دینـار عراقــي بمعـدل تكلفــه متغیــره 148.3وقـد بلــغ المجمــوع الكلـي للتكــالیف التشـغیلیه نحــو .ثـالث ســنوات 

  .دینار للباله الواحده 652للباله النتجه قدرها نحو 
  

  ف التشغیلیه السنویه لمزرعة الجتالتكالی)5(جدول رقم 

  المالحضات  القیمه  الكمیه او العدد  التفاصیل

  محلیهبذور 

  بذور اجنبیه

  اسمده

  طن7.5

  طن0.7

  طن60

7700000  
1000000  

25200000  
32000000  
12500000  

  سنوات3لكون الجت یعمر 3تم توزیع التكلفه على 

  سنوات3لكون الجت یعمر 3تم توزیع التكلفه على 
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  وقود  وزیت

  الصیانه والتصلیح

  العمال

  لتر50000

 ----  

25  

65900000  

    148300000    المجموع

  .احتسبت من بیانات استمارة األستبانه

  

وفیمــا یتعلــق بالشــطر االخــر مــن التكــالیف األنتاجیــه والتــي تمثــل تكــالیف األنتــاج الثابتــه كونهــا ال تتغیــر 

بتغیــر حجــم األنتــاج ومنهــا اقســاط األنــدثار الســنوي التــي تمثــل التاكــل الســنوي فــي قیمــة الموجــودات، ولمــا كانــت 

تلك الموجودات ال تسـاوي قیمتهـا الحقیقیـه فـي السـنه األنتاجیـه السـابعه مـن عمرهـا األنتـاجي والتـي القیمه الدفتري ل

اقتطاع قسط یكفي لتعویض ب التضحم في األسعار األمر الذي یتطلب نحن بصدد تقییم عمل المزرعه فیها بسب

بطریقـــه تعـــالج اثـــر التضـــخم التاكـــل الحقیقـــي فـــي قیمـــة الموجـــود لـــذلك یجـــب معالجـــة اقســـاط االنـــدثار المحســـوبه

، لــذلك تــم احتســاب القیمــه الدفتریــه القســاط األنــدثار الســنویه وباســتخدام طریقــة القســط المتنــاقص )8(باألســعار

التـي یزیـد عمرهـا األنتـاجي عـن الحتساب نسب األندثار للسـنه األنتاجیـه السـابعه مـن العمـر األنتـاجي للموجـودات 

3.583بضـــربها بمعامـــل قـــدره )8(الدفتریـــه ال مـــا یوازیهـــا فـــي الســـوق حالیـــا ســـنوات ثـــم تـــم تحویـــل القیمـــه ســـبع

  -:احتسبت بالصیغه التالیه

  7^^) 1.2* ( القیمه الدفتریه = القیمه السوقیه 

یبین تفاصـیل األنـدثارات ) 6(جدول رقم ل، وا% 20اذ تم اعتبار معدل لتضخم السنوي لتلك الموجودات 

  .الحالیه ألقساط األندثار السنویه والقیمه الدفتریه و 
  

  2007والسوقیه للسنه األنتاجیه اقساط األندثار الدفتریه)6(جدول رقم 

  القیمه السوقیه للقسط  القیمه الدفتریه للقسط  نسبة األندثار  التفاصیل

  اندثار المرشات

  والمضخاتاندثار المباني

  اندثار احواض المیاه

  اندثار الساحبات

  اندثار الكابسات

  ار انابیب المیاهاندث

  اندثار المعدات واألدوات

0.0856  
0.0788  
0.0386  
0.106  
0.188  

0.0308  
0.2  

3001000  
3309600  
670000  

1461168  
421000  

3063000  
1000000  

10753000  
11858297  
2400731  
5235366  
1544000  

10976000  
1000000  

  43767394      المجموع

  )4(احتسبت من بیانات الجدول رقم 

بان نسب األندثار قد تفاوتت من موجود الخر كونها تعتمد في حسابه على ) 6(من الجدول رقم یتضح

العمــر األنتــاجي للموجــود مــن جهــة والنســبه بــین قیمــة األنقــاض وقیمــة الموجــود ،وتبــین بــان المبــاني  والمضــخات 

األخیـره كونهـا اقـل تلـك لموجـودات احتلت المرتبه األولى تلتها فـي ذلـك انابیـب المیـاه وكائـت المعـدات فـي المرتبـه 

  % .20النها تحتاج الى تجدید سنوي بنسبة ) 6(تكلفه على ولم تعالج بالمعامل الخاص بمعالجة التضخم 

وقد تم احتساب الفائده على راس المال كاحد مكونات التكالیف الثابتـه بطریقـة تاخـذ بنظـر األعتبـار اثـر 

  -):8(باستخدام الصیغه الریاضیه التالیه التضخم على نسبة الفائده الحقیقیه وذلك



322

p

p
rri


 )1(  

  -:حیث ان 

i      = الفائده السوقیه  

  r    =الفائده الحقیقیه  

   p
p   =معدل التضخم السنوي  

فارق الزمنـي عنـد وقد تم احتساب معاییر التقییم األقتصادي المختلفه مع األخذ بنظر األعتبار معالجة ال

وذلك باحتسـاب القیمـه الحالیـه لالسـتثمارات ل في حسابها التكالیف الراسمالیه للمشروعخاحتساب المعاییر التي تد

  -:وذلك باعتماد الصیغه الریاضیه التالیه 

  i(^^7+1*(القیمه الدفتریه = الحالیه القیمه

  الفائده السوقیه=   i-:حیث ان 

  

  تائج معاییر المستخدمه وطریقة حسابهانیوضح )7(جدول رقم 

  قیمة المعیار  صیغة حساب المعیار  اسم معیار التقییم

  =القیمه المضافه األجمالیه

  =القیمه المضافه الصافیه

  =اجمالي الربح

  =صافي الربح

  
  =التعادلعند نقطةاإلنتاجكمیة 

  

  

  =فترة استرداد راس المال

  

  

  =معدل العائد الداخلي

  األندثار+الفائده +االجور+حاألربا

  األندثارات–القیمه المضافه األجمالیه 

  التكالیف التشغیلیه–األیراد الكلي 

  التكالي الكلیه-األیراد الكلي

  

  التكالیف الثابته

  معدل تكلفتها المتغیره–سعر الوحده المنتجه 

  

  التكالیف األستثماریه

  األندثارات+ صافي الربح 

  

  صافي الربح
 ×100  

    التكالیف األستثماریه

398794000  
355026606  
320900000  
204884614  

  
  باله306695

  

  سنه4.6

  

  

25%  

  )3،4،5،6(احتسبت من بیانات الجداول 

بـان القیمــه المضـافه األجمالیـه  والقیمــه المضـافه الصـافیه تشــیر الـى حجــم ) 7(یتضـح مـن الجــدول رقـم 

فـي األقتصـاد الـوطني ،وتبـین مـن الجـدول بـان المزرعـه تحقـق صـافي ربـح سـنوي األیجابي لهذا المشـروع األسهام

دینار عراقي  وان هذا المشروع وبحسب الظروف األنتاجیه التي تم تقییمه عندها قـادر )204884614(  قدره 

للـدینار المسـتثمر سنه ، وتبین بان معدل العائد الـداخلي 4.6قدرها مدهعلى استرداد القیمه الحقیقیه لراس المال ب

  .زرعهشر ایجابیة عمل المیزید على الفائده السوقیه مما یؤ وهو% 25في هذه المزرعه قد بلغ بحدود 

  

  األستنتاجات والتوصیات
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تبین بـان هـذه المـزارع تسـاعد علـى فـتح افـاق جدیـده لألسـتثمار تمتـاز بانهـا ال تضـع قیـودا علـى شـكل وحجـم -1

.مة البیئه المحیطه بمثل تلك المزرعه لتربیة الثروه الحیوانیهلمالءعه وتصلح لزراعة محصول الجتالمزر 

تبین بان هذه المزرعه توفر جزء مهم من المقنن المائي الالزم لدونم الجـت فـي حالـة الـري السـیحي كمـا انهـا -2

لتـي بتوسیع المزارع االباحثوصيلى نظیره المزروع بالحنطه ولذلك یتحقق قیمة ناتج حدي للدونم یتفوق ع

.اعالهفيتبعا لالستنتاجینتزرع الجت في مثل تلك المواقع

بــان توخــذ نتــائج تلــك المزرعــه لــذلك یــرى الباحــثذه اشــارت معــاییر التقیــیم األقتصــادي الــى ایجابیــة عمــل هــ-3

  .ومثل هذه الفرصه لمفاضله بین فرص استثماریه اخرىعندما یراد ابنظر العتبارالمعاییر
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