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 وعمى الرغم من اتباع عدد من السياسات الهادفة إلى زيادة,يحتل محصول القمح أهمية اقتصادية من حيث اإلنتاج واالستهالك وله أسهام كبير في الزراعة العراقية
 وقد يرجع ذلك إلى عدد من األسباب منها تدني مستوى اإلنتاجية,اإلنتاج وتحسين مستوى اإلنتاجية اإل انه ال زالت إنتاجية الدونم الواحد منخفضة مقارنة بالدول األخرى
 استهدفت الدراسة التعرف عمى واقع إنتاج القمح ونمو.الكمية في أهم المناطق التي ُيزرع فيها هذا المحصول وعدم قدرة المزارعين عمى تحقيق الكفاءة االقتصادية
 اعتمدت الدراسة أسموب مغمف البيانات لقياس اإلنتاجية.اإلنتاجية الكمية وهذا ما يتطمب قياس اإلنتاجية الكمية وتحديد االستعمال االقتصادي األمثل لمموارد المستخدمة
 وتضمنت الدراسة عدد من المتغيرات التوضيحية, مزارعا182 الكمية لمموارد والعوامل المؤثرة فيها والكفاءة االقتصادية لممزارعين في محافظة واسط لعينه عشوائية بمغت
 أوضحت نتائج التحميل ان متوسط الكفاءة التقنية عمى وفق دالة اإلنتاج بأسموب مغمف. المساحة والبذور واألسمدة ومواد المكافحة والمبيدات وعدد الريات والعمل:وهي
 وعند قياس حجم الموارد, بالتتابع%68.1 و%77.7  اما الكفاءة التخصصية واالقتصادية فقد بمغت. في ظل تغير حجم العائد لمسعة%87 البيانات بمغ عند المتوسط

المحققة لمكفاءة االقتصادية باستخدام دالة اإلنتاج في ظل تغير حجم العائد لمسعة ومقارنتها مع الموارد المستخدمة من المزارعين اتضح وجود فائض في الموارد بمغ عند
 بالتتابع وهذا يعني أن المزارعين يمكنهم الوصول إلى مستوى اإلنتاج نفسه من محصول القمح%18 و%10 و%37.84 و%19.04 و%23.91 و%26 المتوسط
 كما أن معظم مزارعي العينة لم يحققوا الكفاءة االقتصادية عمى الرغم من ان معظمهم حققوا كفاءة تقنية وهذا مما يشير إلى ان مزارعي واسط,باستخدام موارد اقل

 بينما كانت نتائج الكفاءة التقنية المقدرة بأسموب تحميل الحدود العشوائية اعمى من,اليهتمون بالعالقات السعرية عند تخصيص الكميات الالزمة من الموارد لإلنتاج
 لذا توصي الدراسة بإعادة توزيع الموارد. باستخدام مؤشر مالمكويست%1.403  كانTotal Factor Productivity  اما متوسط اإلنتاجية الكمية لمموارد.سابقتها
االقتصادية بشكل يوافر أو يقمل من الهدر في الموارد المستخدمة ودراسة أسعار الناتج وكميات المدخالت عند وضع الخطط اإلنتاجية التي تضمن التوليفة المثمى من
.الموارد التي تحقق الكفاءة االقتصادية الالزمة لتحقيق النمو ودراسة العوامل المؤثرة في اإلنتاجية الكمية لمموارد
. مؤشر مالمكويست, مغمف البيانات, اإلنتاجية الكمية لمعناصر:الكممات المفتاحية
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ABSTRACT
Wheat has an economic importance crop in terms of production and consumption, and has a major contribution in Iraqi
agriculture. In spite of many followers of policies aims to increase production and improve the productivity levels, the donum
productivity still low as compared with other countries. This may be due to many reasons, including the low level of overall
productivity in the most important areas, where the crop is crown, as well as the ability of farmers to achieve economic
efficiency. This study aimed to identify the reality of wheat production and diagnosis of the most important sources of
growth. This requires measurement of the total factor productivity and to determine the optimal economic use of the
resources used. The study adopted data envelope method to measure the total factor productivity of the resources and factors
affecting the economic efficiency of farmers in Wasit province, a random sample of 182 farmers. The study included number
of explanatory variables, namely area, seeds, fertilizers, pesticides, number of irrigations and labor. Results indicated that
average technical efficiency of the production function, in a manner accordance with the data envelope, averaged 87 % in
volume changes attributable to capacity. On the other hand, the specific and economic efficiency were 77.7% and 68.1 %
respectively. When measuring the amount of resources that achieved the economic efficiency using a production function
under the change of the returns size to scale and compare them with the resources used by the farmers, an existence of
surplus was observed averaged 26, 23,91, 19,0 4, 37.84, 10 and 18% respectively. Furthermore, The estimated technical
efficiency using randomized limits analysis was higher than its predecessor. The average change in the overall productivity
using the Malmquist index was 1.403%. The results revealed that farmers have access to the same level of wheat production
using fewer resources. Most of the farmers in the sample did not achieve an economic efficiency despite the fact that most of
whom have achieved technical competence. This suggesting that Wasit farmers do not care price relations during the
allocation of the necessary quantities of the production resources. The study recommends re-distribution economic resources
by reducing the resources wastage, as well as to study the product prices and inputs quantities during the development of
plans that ensure the optimal combinations of resources achieve the economic efficiency needed for growth and study the
factor which influence the total factor productivity of the sources.
Key words: Total factor productivity , Data analysis program, malmquist index
*Part of M.Sc. thesis of the first author.
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والميارات وخمق بيئة عمل مناسبة محفزة لمعمل يحتاج إلى

المقدمة

المزيد من التخصيصات والجيود وكذلك تطوير التقنيات

يعد محصول القمح من المحاصيل الرئيسة الميمة في

البيولوجية أو الميكانيكية أو رفع إنتاجية األرض واستصالحيا

االقتصاد العراقي وقد سعى العراق طيمة العقود الماضية إلى

تحقيق االكتفاء الذاتي لمحصول القمح من خالل تبني التنمية

كميا عوامل تعمل عمى رفع اإلنتاجية الكمية ومن ثم زيادة

الزراعية من مقاربة تحقيق النمو االقتصادي وجعمة ىدفا

اإلنتاج .إن انخفاض اإلنتاجية ىو مؤشر قد يدل عمى انعدام
الكفاءة في استخدام الموارد ,وعميو البد من التركيز عمى رفع

استراتيجياً واعتماد عدد من السياسات الزراعية والخطط

وتحسين مستوى اإلنتاجية وتحديد العوامل المؤثرة فييا والتي

والبرامج عمى ضوء اإلمكانات والموارد المتاحة لتحقيق ذلك

تحقق الكفاءة االقتصادية لضمان تحقيق إنتاج أكبر وتقميل

اليدف اال انو لم يتمكن من تحقيق النمو المستيدف بل ضل

مستوردا لكميات كبيرة لسد حاجة االستيالك المحمي ونظ ارً

اليدر من الموارد المستخدمة.

لعدم قدرة اإلنتاج المحمي عمى الوفاء بالحاجات االستيالكية

المواد والطرائق

جية أخرى  ,مع وجود توقعات زيادة حجم الفجوة االستيالكية

االقتصادية وأثرىا في اإلنتاج الزراعي ( 7و 8و )88بينما

ليذا المحصول ,االمر الذي اكده عدد من الباحثين الذين تنبؤ

اىتم آخرون بدراسة اإلنتاجية الكمية ومحدداتيا ( 8و 3و9

باتساع الفجوة االستيالكية واالنتاجية واستمرارىا في العراق

 83و 84و 87و 88و 89و 22و )25وعدد آخر من

.وىذا يؤثر بدوره عمى ميزان المدفوعات ويكمف البمد قد ار

الباحثين .إن كممة اإلنتاجية اليوم تحمل معاني متعددة

كبي ار من العمالت الصعبة ,أن ذلك يتطمب اجراء عدد من

فبعضيم يؤكد إنيا مقياس الكفاءة الشخصية ,واألخر يعدىا

اىتم عدد من الباحثين بدراسة كل من الكفاءة التقنية والكفاءة

المتزايدة من جية وارتفاع اسعار محصول القمح عالمياً من

البحوث والدراسات لتطوير إنتاج القمح في العراق وايالء

ىي المخرجات المطموب تحقيقيا من مجموعو الموارد,

اىتمام اكبر والوقوف عمى اىم المعوقات لمعالجتيا ووضع

وآخرون يرون أنيا مرادفة لمرفاىية وربطيا البعض بالزمن,

السياسات المناسبة لتحفيز المنتجين عمى زيادة اإلنتاج وتوفير

والكثير يستخدمون كممو اإلنتاجية من دون فيم كامل لمعانييا

الظروف المالئمة والمستمزمات الضرورية لموصول الى رفع

وقد عبر االقتصادي األمريكي  Fabricantعن ىذا الخمط

أسموب التوسع األفقي او من خالل رفع مستوى اإلنتاجية

كبيرة ,الناس يستخدمون المصطمح نفسو لكنيم يعنون بو

سواء الجزئية أو الكمية وقد يواجو األسموب األول العديد من

مؤشر اقتصادياً يستخدم
تعد اإلنتاجية
اً
أشياء مختمفة (ُ .)23
ويعبر عنيا
لقياس فعالية اإلدارة في إدارة النشاط اإلنتاجيُ ,

التوسع االفقي عمى حساب المحاصيل االستراتيجية الميمة

عن

المستخدمة

االخرى والسيما وأن محصول القمح يشكل  %43من
المساحات المزروعة عمى مستوى البمد و %50.11من

(المدخالت) ( .)3كما أن ىناك من يرى أن اإلنتاجية تُشير
إلى عدد كبير من المفاىيم المصاغة لترجمة العالقة بين

المساحة الكمية لمحبوب ,كما تتسم األراضي المزروعة بيذا

المخرجات والمدخالت في العمميات اإلنتاجية من زوايا

اصناف رديئة في مواصفاتيا وتدىور صفاتيا الوراثية نتيجة

التعاون االقتصادي والتنمية ( )O.E.C.Dفإن اإلنتاجية تعني

لتكرار زراعتيا عدة سنوات فضال عن تدني خصوبة التربة

كمية اإلنتاج لكل عنصر من عناصر اإلنتاج أو قياس كفاءة

وتممحيا واالعتماد عمى األساليب التقميدية في الزراعة

العامل ,ويرى بعضيم أن اإلنتاجية ىي العالقة بين كمية

في مفيوم اإلنتاجية بقولو :اإلنتاجية موضوع تحيطو فوضى

معدالت النمو لمحصول القمح ويمكن زيادة اإلنتاج إما بإتباع

الصعاب منيا توفر األراضي الصالحة لمزراعة واإلمكانات
المادية الالزمة ىذا من جانب ومن جانب اخر قد يكون

المحصول بانخفاض انتاجيتيا

بنسبة مئوية تشير إلى العالقة بين اإلنتاج (المخرجات) الناتج

ألسباب عدة منيا زراعة

النشاط

اإلنتاجي

وعناصر

اإلنتاج

ووجيات نظر متباينة ( ,)20وطبقاً لتعريف خبراء منظمة

وضعف استخدام التقنيات التكنولوجية المتطورة ,بينما

الموارد المستخدمة في العممية اإلنتاجية وبين الناتج من تمك

األسموب الثاني قد يكون مكمفاً ويحتاج الى وقت طويل

العممية ,وبذلك ترتفع اإلنتاجية بارتفاع نسبة الناتج إلى

فتدريب المزارعين عمى سبيل المثال واكسابيم المعرفة

المستخدم من تمك الموارد ( .)4في ضوء ذلك فإن مفيوم
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اإلنتاجية يستخدم في كثير من االحيان بشكل غير دقيق مما

واالجتماعية وزيادة اإلنتاجية يرميان إلى تحقيق االستغالل

ُيولد بعض الوىم أو االلتباس في اقتصاديات العمميات
والتشغيل عمى مختمف المستويات مما يتوجب توضيح عدة

األمثل لمموارد االقتصادية المتاحة ,لذا فإن العالقة بينيما

حاالت لتمييز مفيوم اإلنتاجية عن المفاىيم األخرى ومن ىذه

تكون وثيقة جداً ,إذ يمكننا القول أن تحقيق التنمية
االقتصادية يمكن إتماميا بعدة طرائق ,متالزمة ومترابطة,

الحاالت ىي :اإلنتاجية ليست مقياس لجودة اإلنتاج وانما ىي

منيا التوسع األفقي في اإلنتاج أي :زيادة عدد الوحدات

االقتصادية عن طريق إضافة مكونات رأسمالية جديدة

تُمثل مؤش اًر لمعالقة ما بين المخرجات إلى المدخالت لذا فإن
زيادة مخرجات اإلنتاج قد تؤدي (أي ليس بالضرورة) إلى

وتوسيع المتوفر منيا وزيادة عدد المشتغمين فييا ,ومنيا

تحسين مؤشرات اإلنتاجية وقد ال يكون ذلك ,وىذا كمو يعتمد

التوسع العمودي في اإلنتاج بالتحسن المستمر لمستوى ودرجة

عمى المدخالت المستخدمة (الموارد) التي أدت إلى حدوث

استغالل الموارد االقتصادية ,وذلك برفع إنتاجية الموارد

مثل تمك الزيادة في مخرجات اإلنتاج .اإلنتاجية ليست مقياس

المستعممة في الوحدات االقتصادية القائمة ,ومن ىنا وجدت

لمربحية وىذا يعني أن اإلنتاجية تعد واحدة من األدوات الميمة

البمدان اآلخذة بالنمو من زيادة اإلنتاجية وسيمة رئيسة وفاعمة

المستخدمة في تأشير كفاءة أدارة العمميات والتشغيل التي

لتحقيق مقصد التنمية االقتصادية ( ,)19وىناك نوعان من

تحقق الربحية المقبولة لمشركة الصناعية أال أن العمميات

اإلنتاجية وىي اإلنتاجية الجزئية وتعني ىي العالقة بين الناتج

والتشغيل غير الفعالة وغير الكفؤة من الممكن أيضاً أن تحقق

من السمع والخدمات التي أنتجت خالل مدة زمنية معينة وأحد

الربحية إذا ما كان المنتج يتمتع بميزة مقبولة في السوق.

عناصر اإلنتاج ,وبعبارة أخرى ىي النسبة الحسابية بين

اإلنتاجية ليست الطريقة المضمونة الوحيدة التي تؤدي إلى

المخرجات وأحد عناصر اإلنتاج .أما اإلنتاجية الكمية فيي

تقميل (أو خفض) التضخم في اقتصاد البمد إال أنيا تعد احد

العالقة بين الناتج من السمع والخدمات ,التي ُأنتجت خالل
مدة زمنية معينة ,وجميع عناصر اإلنتاج التي استخدمت

لألسعار.اإلنتاجية ليست األسموب أو األداة  Techniqueفي

المخرجات ( )out putوبين المدخالت ( )in putالتي

جعل العاممين يشتغمون أكثر وانما ىو النيج Approach

استخدمت في تحقيقيا ,والمدخالت ىي األرض والمواد األولية

الذي يشجع العاممين عمى التعاون سوية بصورة أكثر فعالية

وأرس المال والعمل .يمكننا القول أن اإلنتاجية سترتفع كمما

العوامل الفاعمة في تقميل ذلك من خالل مشاركتيا مع عدد

لمحصول عمييا .أي بعبارة أخرى ىي النسبة الحسابية بين

من العوامل االقتصادية األخرى التي تحدد االتجاه العام

في أداء وظائفيم ومما ذكرنا آنفاً ,فإن المفيوم البسيط

أرتفع الناتج مع بقاء حجم عوامل اإلنتاج ثابتاً أو حتى

إن اإلنتاجية تتضمن زيادة كميات المخرجات من اإلنتاج

الكمية لإلنتاجية الكمية عمى اإلنتاجية الجزئية لتأثر األخيرة

باستخدام الموارد المتاحة المحددة أو اإلنتاج األكبر بموارد

باالختالف في كثافة استخدام عناصر اإلنتاج إذ كمما زادت

أقل ( ,)1وتأتي أىمية اإلنتاجية من تأثيراتيا البالغة األىمية

كثافة استخدام عنصر اإلنتاج كمما قمت إنتاجيتو بسريان

ارتفاعو بنسبة أقل ( .)23يفضل االقتصاديون المؤشرات

لإلنتاجية ىو العالقة النسبية بين المدخالت والمخرجات (.)1

قانون

في قدرة المؤسسة لتحقيق أىدافيا ألن زيادة اإلنتاجية تعني

اإلنتاجية

الحدية

المتناقصة

Diminishing

تحسين استثمار عناصر اإلنتاج وذلك بأتباع عدة طرائق

 .Marginal Productivityكذلك يمكن التمييز في حساب

( :)3زيادة المخرجات من المدخالت نفسيا :وذلك لتقميل

مؤشرات اإلنتاجية الجزئية والكمية بين مؤشرات متوسط

الفاقد والضائع والتالف من المنتجات ,وزيادة كمية المنتج من

اإلنتاجية ومؤشرات اإلنتاجية الحدية (..)5تجدر اإلشارة إلى

نفس كميات المدخالت .تقميل المدخالت إلنتاج كمية

تعريف مصطمحين متالزمين يحدث في كثير من األحيان

المخرجات نفسيا .زيادة المخرجات وتقميل المدخالت معا

خمط بينيما وبين اإلنتاجية وىما الكفاءة والفاعمية ,فالكفاءة

فعمى سبيل المثال يمكن استخدام معدات حديثة بحيث تقل

( :)Efficiencyتعرف أنيا النسبة بين كمية

المورد

نسبة التالف من اإلنتاج وفي الوقت نفسو تكون ىذه المعدات

المخطط

أما

الفاعمية

أوفر في استيالكيا لموقود .إن عممية التنمية االقتصادية

( :)Effectivenessفأنيا تعرف بكونيا درجة قرب المؤسسة
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المستخدم

فعالً.
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أو الوحدة اإلنتاجية من تحقيق أىدافيا ,واإلنتاجية ليست ىدفا

تتيح المجال الستخدام التحميل القياسي لنمو اإلنتاجية الكمية

في ذاتيا ,وأنما ىي وسيمة لموصول إلى أىداف المؤسسة أو

والكفاءة ,وال يتطمب ىذا المؤشر أسعار المدخالت
)Mit,t+1 = (EC)* (TC
إذ أن  Miاإلنتاجية الكمية لمموارد حسب مؤشر مالمكويست

رفع الفاعمية .كذلك فأن العالقة بين الكفاءة واإلنتاجية تتضح
من تعريفيا إذ من المتوقع زيادة اإلنتاجية مع زيادة الكفاءة

وأن  )EC) Efficiency Changeالتغير في الكفاءة التقنية

والعكس بالعكس ( .)3إن الكفاءة أحدى المفاىيم االقتصادية

وان  )TC( Technical changeىي التغير التقني ,أعتمد

التي عرفتيا المنظمة االقتصادية لمتعاون والتنمية ()OECD

البحث بصورة رئيسة عمى البيانات التي تم الحصول عمييا

أنيا المدى الذي تحول بو المدخالت إلى نتائج بطريقة

من خالل استمارة االستبيان تم جمعيا عن طريق المقابمة

اقتصادية أي أن الكفاءة تمثل عالقة اقتصادية بين الموارد

الشخصية لعينة من مزارعي القمح ( )182في محافظة واسط

المتاحة واإلنتاج المتحقق أما بتعظيم اإلنتاج بكمية معينة من

كما تم االعتماد عمى بيانات منشورة والصادرة عن و ازرة

المدخالت أو تخفيض كمية المدخالت المستخدمة لتحقيق

الزراعة ,فضالً عن التقارير والنشرات والرسائل واالطاريح

حجم معين من اإلنتاج وذلك عند مستوى معين من

والبحوث العربية واألجنبية ,وتم استخدام نظام DEAP

التكنولوجيا ( ,)8ومن أنواع الكفاءة ىي الكفاءة التقنية

برنامج تحميل مغمف البيانات (Data Envelopment

 Technical Efficiencyوتعني قدرة المنشأة في الحصول

 )Analysisإلنشاء مجال يحوي البيانات ,بحيث يمكن تقدير

عمى أكبر قدر أو كمية من المخرجات بغض النظر عن

كفاءة اإلنتاج في مزارع العينة عمى وفق توليفة الموارد

سعرىا ,أو استخدام أقل ما يمكن من المدخالت بغض النظر

المستخدمة في ىذا المجال (المغمف) الذي يمثل منحنى

عن تكمفتيا ( .)85أما الكفاءة التخصيصية Allocative

اإلنتاج األمثل ,وىناك اتجاىين في تحميل ىذا النوع من

 Efficiencyفتعكس التوليفة الموردية المعظمة لمربح عند

البيانات ,االتجاه األول يتم باستخدام أسموب  DEAعمى

مساواة قيمة الناتج الحدي ( )VMPلكل مورد من موارد

وفق تغير العائد لمسعة Variable Return of Scale

اإلنتاج مع الكمفة الحدية ( ,)MCفالوحدة اإلنتاجية أما

) ,(VRSمما يسمح بتقدير الكفاءة التقنية ( Technical

تحسن اختيار تشكيمة المدخالت التي تقمل الكمفة أو تعظم

 )Efficiencyولمفصل بين اثر التقنية واثر الحجم في قياس

المخرجات لغرض زيادة الدخل أي يجب اخذ األسعار لذلك

الكفاءة استخدمنا أنموذج  VRSبينما في حالة توفر

يسمى ىذا النوع من الكفاءة بالكفاءة السعرية ( .)13بينما

معمومات عن أسعار عناصر اإلنتاج وباستخدام ذات

الكفاءة االقتصادية  Efficiency Economicفيعبر عن

األسموب يمكن تقدير الكفاءة االقتصادية

الكفاءة االقتصادية بأنيا الحصول عمى أكبر مقدار من العائد

 (EE) Efficiencyالكفاءة التخصيصية Allocative

بالكمفة نفسيا أو الحصول عمى العائد نفسو بكمفة أقل (,)10

 ,)AE( Efficiencyأما االتجاه الثاني فيرتبط بتقدير

إما الكفاءة النسبية  Efficiency Relativeفتعرف أنيا

Frontier

معدل مجموع المخرجات الموزونة إلى مجموع المدخالت

تحميل مغمف البيانات  DEAو ,FAتم تقدير الكفاءة التقنية

وقياس اإلنتاج ,أحدىما مستندة إلى التحميل المعممي

من جانب المدخالت عمى وفق تغير العائد لمسعة لمزارعي

( )Parametricألنموذج اقتصاد قياسي الذي يسمح بظيور

القمح في محافظة واسط لموسم الزراعي 2013-2012

االضطرابات العشوائية ( )Stochastic Frontierواالخرى

باستخدام بيانات دالة اإلنتاج ودالة التكاليف واعتماد أنموذج

مستندة الى التحميل غير المعممي ()Non-Parametric
وتعتمد عمى

Stochastic

باستخدام

Maximum

 )MLE( Likelihood Estimationوتم استخدام برنامج

الموزونة ( .)22ىناك نظريتان رئيسيتان في تقدير الحدود

تقنية البرمجة الخطية وأن

Economic

 DEAوتم اعتماد عدد من المتغيرات التوضيحية وىي

مغمف تحميل

المساحة بالدونم وكمية البذور بالطن وكمية األسمدة بالطن

البيانات ( )Data Envelopment Analysisوالتي تستخدم

وكمية مواد المكافحة والمبيدات بالمتر وعدد الريات وعدد أيام

الرقم القياسي من نوع ( ) Malmquistلقياس اإلنتاجية

العمل لمدونم.

الكمية ( .)11إن دليل اإلنتاجية لـ ـ  Malmquistىي نظرية
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جدول  .2مستويات الكفاءة التخصيصية باالعتماد عمى

النتائج والمناقشة

اوضحت النتائج أن متوسط الكفاءة التقنية عمى وفق دالة

دالة التكاليف لمزارعي القمح في محافظة واسط

اإلنتاج في ظل ثبات تغير العائد لمسعة لمزارعي القمح في

مستوى الكفاءة
التخصيصت TE
100
90 ≥ y ˂ 100
80 ≥ y ˂ 90
70 ≥ y ˂ 80
60 ≥ y ˂ 70
50 ≥ y ˂ 60
40 ≥ y ˂ 50
30 ≥ y ˂ 40

محافظة واسط لمموسم الزراعي  )%87( 2012-2013وىذا

عذد المزارع

األهميت النسبيت %

3.8462
7
5.4945
10
33.5165
61
39.5604
72
14.8352
27
2.1978
4
0.5495
1
100
182
المصدر :من اعداد الباحثة باالعتماد عمى بيانات استمارة االستبيان

يعني ان بإمكان المزارعين رفع كمية إنتاجيم بنسبة %13
ىمن دون استخدام موارد إضافية ,وتراوحت الكفاءة التقنية بين
حد أعمى بمغ  %100وحد أدنى  ,%48وأشارت النتائج إلى

أن  %22.52من المزارعين كانت كفاءتيم  %100وأن
 %28.57من المزارعين كانت كفاءتيم من ≥ y ˂ 100
 ,90وأن  16.4835كانت كفاءتيم من  ,80 ≥ y ˂90وأن

وبرنامج DEAP

 25.82كانت كفاءتيم من  ,70 ≥ y ˂ 80وأن  6.04كانت

اوضحت النتائج أن متوسط الكفاءة االقتصادية ,%68.1

˂ ( 40 ≥ yجدول .)1

 ,%31وأشارت النتائج إلى أن  3.84من المزارعين كانت

كفاءتيم  ,60 ≥ y ˂ 70وأن  0.54كانت كفاءتيم من 50

وتراوحت الكفاءة االقتصادية بين حد أعمى  %100وحد أدنى

جدول  .0مستويات الكفاءة التقنية باالعتماد عمى دالة

كفاءتيم  ,%100وأن  4.39من المزارعين كانت كفاءتيم

اإلنتاج لمزارعي القمح في محافظة واسط

 ,90 ≥ y ˂ 100وأن  15.93من المزارعين كانت كفاءتيم

مستوى الكفاءة التقنيت  TEعذد المزارع األهميت النسبيت%
22.5275
41
100
28.5714
52
90 ≥ y ˂ 100
16.4835
30
80 ≥ y ˂ 90
25.8242
47
70 ≥ y ˂ 80
6.0440
11
60 ≥ y ˂ 70
50 ≥ y ˂ 60
0.5495
1
40 ≥ y ˂ 50
100
182
المصدر :من اعداد الباحثة باالعتماد عمى بيانات استمارة االستبيان

 ,80 ≥ y ˂ 90وأن  19.78من المزارعين كانت كفاءتيم

 ,70 ≥ y ˂ 80وأن  24.17من المزارعين كانت كفاءتيم
 60, ≥ y ˂ 70وأن  21.42من المزارعين كانت كفاءتيم
 ,60 ≥ y ˂ 70وأن  9.34من المزارعين كانت كفاءتيم 50
˂  ,40 ≥ yوأن  1.09من المزارعين كانت كفاءتيم y ˂ 40
≥ ( 30جدول .)3

جدول  .3الكفاءة االقتصادية باالعتماد عمى دالة التكاليف

وبرنامج .DEAP

وتم قياس الكفاءة االقتصادية ومكوناتيا التقنية والتخصيصية

لمزارعي القمح في محافظة واسط

لعينة البحث وأظيرت النتائج أن متوسط الكفاءة التقنية عمى

مستوى الكفاءة
االقتصاديت TE
100
90 ≥ y ˂ 100
80 ≥ y ˂ 90
70 ≥ y ˂ 80
60 ≥ y ˂ 70
50 ≥ y ˂ 60
40 ≥ y ˂ 50
30 ≥ y ˂ 40

وفق دالة التكاليف في ظل تغير العائد لمسعة لمزارعي القمح

عذد المزارع

7
8
29
36
44
39
17
2
182
المصدر :من أعداد الباحثة باالعتماد

في محافظة واسط ( ,)%87بينما متوسط الكفاءة
التخصيصية عمى وفق دالة التكاليف في ظل تغير العائد

لمسعة فبمغ  %77.7وتراوحت الكفاءة التخصيصية بين حد

أعمى بمغ  %100وحد أدنى بمغ  ,%47وأشارت النتائج أن
 3.84من المزارعين كانت كفاءتيم التخصيصية ,%100
وأن  5449من المزارعين كانت كفاءتيم ,90 ≥ y ˂ 100

األهميت النسبيت %

3.8462
4.3956
15.9341
19.7802
24.1758
21.4286
9.3407
1.0989
100
عمى بيانات استمارة االستبيان

وبرنامج DEAP

وأن  %33.51من المزارعين كانت كفاءتيم ,80 ≥ y ˂ 90

تم حساب مقدار كمية الفائض والعجز في الموارد من نتائج

وأن  39.56من المزارعين كانت كفاءتيم ,70 ≥ y ˂ 80

التحميل إذ يعطي النظام الكميات المثمى التي ممكن أن تعظم

وأن  14.83من المزارعين كانت كفاءتيم ,60 ≥ y ˂ 70

اإلنتاج وبمقارنتيا مع كمية الموارد الفعمية المستخدمة وتم

وأن  2.19من المزارعين كانت كفاءتيم  50 ≥ y ˂ 60وأن

الحصول عمى الفائض والعجز في الموارد .إن الموارد

 0.54كانت كفاءتيم ( 40 ≥ y ˂ 50جدول .)2

االقتصادية التي استخدميا مزارعي القمح في محافظة واسط
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ىي المساحة بالدونم وكمية البذور بالطن وكمية األسمدة
بالطن وكمية مواد المكافحة والمبيدات بالمتر وعدد الريات
 وكان ىناك فائض في جميع,)دونم/وعدد ايام العمل (يوم
 بمغ متوسط,الموارد لمعظم المزارع وعجز في المزارع األخرى
%19.04 و%23.91 و%26 الفائض ليذه الموارد

 بينما كانت نتائج. بالتتابع%18 و%10 و%37.84و
الكفاءة التقنية المقدرة بأسموب تحميل الحدود العشوائية أعمى
 وباستخدام مؤشر مالمكويست تم,%99.7 من سابقتيا وىي
 وقد بمغت عند المتوسطTFP قياس اإلنتاجية الكمية لمموارد

 وىذا مما يشير إلى وجود نمو في اإلنتاجية الكمية%1.403
وىناك تحسن في الموارد المستخدمة في إنتاج محصول القمح
ِ وىذا يعني أن زيادة اإلنتاج لم
تأت من زيادة المدخالت
اإلنتاجية وقد أوضحت النتائج أن المزارعين يمكنيم الوصول
الى مستوى اإلنتاج نفسو من محصول القمح باستخدام موارد
اقل ىناك تحسن في اإلنتاجية الكمية إال انو لم يكن كافيا

إلحداث تغي ار في نمو اإلنتاج إذ لم يرافق استخدام مدخالت
حديثة ميكانيكية وبيولوجية تقدم كبير وممموس عمى مستوى
األبحاث الزراعية والتدريب والتعميم أي إن ىناك نقصاً في

جانب االستثمار البشري والذي يؤدي بدوره إلى رفع الكفاءة
 لذا توصي الدراسة بتكثيف الدورات,االقتصادية لممزارعين
االرشاية والتعميمية لتطوير اإلرشاد الزراعي الذي يعد المسألة
الميمة والضرورية لتوعية المزارعين ورفع مستوى كفاءتيم

اإلنتاجية من خالل مشاركة مجتمعية أكبر بالتعاون مع
 وضع البرامج من المختصين الزراعيين,المؤسسات الحكومية
الستغالل الموارد بشكل يوفر أو يقمل من اليدر في كميات
الموارد المستخدمة دراسة أسعار الناتج وكميات المدخالت
عند وضع الخطط اإلنتاجية التي تضمن التوليفة المثمى من

.الموارد التي تحقق الكفاءة االقتصادية الالزمة لتحقيق النمو
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