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المستخمص

يعاني القطاع الزراعي العراقي من مشاكل عديدة ومتشعبة منيا ضعف االدراة وتخمفيا عن القيام بالواجبات المناطة بيا والمتمثمة باالستخدام األمثل لعناصر اإلنتاج سواء
عمى مستوى التخطيط أو التنفيذ الذي يعد أحد األسباب الكامنة وراء عدم تحقق مستويات عالية من اإلنتاج الزراعي لذلك ىدف البحث الى قياس الكفاءة التقنية
 وفقSFA  بطريقة التحميل الحدودي العشوائيTE  تم تقدير الكفاءة التقنية. مزرعة جمعت عشوائيا من محافظة ديالى231 باستخدام التحميل الحدودي العشوائي لــ
 وذلك بالتركيز عمى المدخالت االساسية المستخدمة في جميع مزارع العينة والتي اشتممت فضالَ عن المتغير المعتمدTL )دالة االنتاج الموغاريتمية المتسامية (المتفوقة

 فضالً عن المتغيرات التي تتعمق باالداره.) حجم المزرعة, ساعات العمل االلي, كمية السماد, ساعات العمل اليدوي, كمية المبيدات,المتغيرات المستقمة (كمية البذور
 اذ بمغتB0  واشارت النتائج الى ان طريقة المربعات الصغرى قد اعطت تقدي ارً متواضعاً لمجزء المنقطع,) سنوات الخبرة, حجم العائمة الفالحية,المزرعية مثل (عمر المزارع

 اما اشارة المتغيرات38.5 و38.5  اذ بمغتML  وطريقة االمكان االعظمCOLS  لكنيا اعمى من القيم المقدرة وفق طريقة المربعات الصغرى المصححة43.4 قيمتو
 وىذه النتيجة تشير الى ان%66  بمغ متوسط الكفاءة التقنية عمى مستوى العينة.المدروسة فجاءت متطابقة لممنطق االقتصادي ماعدا متغيري االسمدة والبذور

 من دون زيادة اي قدر من الموارد االقتصادية المستخدمة في العممية االنتاجية ويعني ىذا ان العينة تفقد قد ارً من الموارد%34 المزارعين بامكانيم زيادة انتاجيم بنسبة

%34  من تكاليف الموارد وايضاً يعني ان المزارع بامكانيا انتاج الناتج السابق نفسو بموارد اقل بما يقارب%34 االقتصادية ومن ثم تتحمل تكاليف اضافية بما يعادل

تحقيقو لو استخدمت الموارد
 وبامكان المزارعين%34 من الموارد المستخدمة وان متوسط الكفاءة يشير الى ان ىناك انحراف في االنتاج الفعمي عند االنتاج االمثل بنسبة
ُ
 داللة عمى ان ىناك تغيرات تقنية تؤثر سمباً في المتغير العشوائي-0.103 االقتصادية المتاحة استخداماً امثالً كما بمغت الدالة الموغاريتمية القصى احتمال قيمة سالبة
ومن ثم في الكفاءة التقنية وعميو اوصى البحث بضرورة اتباع االساليب العممية في ادارة المزارع بمختمف حجوميا واعادة توزيع الموارد االقتصادية بما يضمن تحقيق
.نفس المستوى من االنتاج او اكثر في ضل خفض التكاليف وضرورة تطوير استخدام الوسائل والتقنيات الحديثة

. الكفاءة التقنية, التحميل الحدودي العشوائي:الكممات المفتاحية

.*البحث مستل من اطروحة دكتوراه لمباحث األول
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ABSTRACT
The Iraqi agricultural sector suffers from many complex problems. Including poor management and failure to do the duties
assigned to it, like the optimal use of factors of agricultural production Whe therat the level of planning or implementation,
which is one of the reasons behind the lack of verification of high levels of agricultural production .Therefore, research goal
to measure the technical efficiency, using analysis of Stochastic Frontier Approach( SFA), for 132 samples randomly collected
from Diyala governorate .According to the transcendental logarithmic production function (TL).By focusing on the basic
inputs used in all farms sample, which included as well as the dependent variable independent variables (amount of seeds, the
amount of pesticides, hours of manual labor, working hours, farm size. As well as variables that are related to farm
management (such as the age of the farmer, the peasant family size, years of experience. results indicate that the method of
least squares was given in recognition modest for interrupted part B, As valued at 43.4 but higher than the values estimated
in accordance with the method the of least squares corrected COLS and ML ,it reached38,38.5. The signal of studied
variables came identical to the logic of economic except fertilizers and seeds. Average technical efficiency at the level of the
sample was 66% and this result indicates that the farmers can increase their production by 34% without increasing any
amount of economic resources used in the production process. This means that the sample lose a certain amount of economic
resources and thus bear the additional costs equivalent of 34% of the costs of resources, and also means that the farmer could
produce the same output with less Former including approximately 34% of the resources used, the average efficiency
indicates that there is a deviation in the actual production at optimum output about 34% and could be achieved if farmers
used the available economic resources in optimal ways. On this basis search recommended need to scientific methods in the
management of all farms sizes and re-distribution of economic resources so as to ensure the same level of production or more
while reducing cost and the need to develop the use of modern means and technique.
Key Words: SFA, Technical Efficiency.
*Part of Ph.D. dissertation of the first author.
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وعميو فالوحدة الكفء ىي التي تكون لدييا المدخالت الفعمية

المقدمة

تساوي المدخالت المطموبة لممخرجات الفعمية الكفء وبذلك

يعد تحسين مستوى االداء االقتصادي لممزارع ىدفاً تسعى اليو

تتحقق نسبة تساوي الواحد وتكون اكفأ تقنياً ,اما الوحدة غير

النظم الزراعية المختمفة وتعاني العديد من الدول النامية ومنيا

العراق من سوء استخدام الموارد المتاحة بما يؤدي الى تدني

الكفء فتكون لدييا مدخالت فعمية اكبر من المدخالت

الكفاءة االقتصادية لممزرعة وىي احد المؤشرات الميمة التي

المطموبة لممخرجات وذلك يعني بامكان المزرعة او المنشأة

حفض نسبة المدخالت التي تحقق االنتاج السابق او توفر

يمكن تعرف بواسطتيا عمى مدى كفاءة االدارة في توجيو

نسبة من تكاليف االنتاج المستخدمة لمحصول عمى المستوى

الموارد االقتصادية المختمفة ,وتعرف الكفاءة الفنية عمى انيا

السابق لالنتاج .اما الجانب الثاني لمكفاءة التقنية فيو جانب

كفاءة استثمار الموارد من الناحية الفنية ودرجة استخدام ىذه

المخرجات الذي يمثل تعريف الكفاءة بانيا تحقيق اقصى

االستخدامات الى المستويات المثمى من الناحية العممية

المخرجات من الموارد المتاحة ويعبر عنو بمقياس او معيار

لموصول الى المستويات المثمى في مجال استثمار الموارد

زيادة المخرجات ,ويتحقق ىذا المقياس بمقارنة التوليفة الفعمية

وتحقيق اىداف وغايات مرغوب فييا ,ويقصد بيا ايضاً أي

الكفاءة الفنية مقدرة المنشأة عمى تحقيق اعظم ناتج او خدمة

لممدخالت والمخرجات (ننظر من حيث المخرجات)

في ظل مجموعة الموارد المتوافرة ( .)8كما يمكن تعريفيا

بالمخرجات الكفء لنفس المدخالت ,وبعبارة اخرى ىي

وباالطار نفسو بأنيا نسبة االنتاج الفعمي المقابمة لحدود

النسبة بين المخرجات الفعمية والمخرجات الممكن تحقيقيا

(الكامنة) عند مستوى الحد الكفء باستخدام المدخالت

االنتاج مع استخدام مستوى معين من المدخالت وتمثل

الفعمية وتقاس بالعالقة التالية:

مقياس نجاح المزرعة في انتاج الطاقة القصوى من مجموعة

من المدخالت وبذلك فانيا تمثل عالقة جسدية بين المدخالت

المخرجات الفعمية
المخرجات الكامنة لنفس المدخالت

المستخدمة في عممية االنتاج وكيفية تمكن المنشأة او

وعميو فالوحدة الكفء تقنياً ىي تمك التي تحقق نسبة الواحد

المزرعة من استخدام افضل المتغيرات التكنولوجية المتاحة

وتكون مخرجاتيا الفعمية تساوي المخرجات الكامنة لمدخالتيا

( ,)7ووردت في مكان اخر أنيا تعبر عن االختيار المناسب

الفعمية اما الوحدة غير الكفء تقنياً فيي التي تحقق نسبة اقل

لدالة االنتاج من بين الدوال التي يستخدميا المنتج فعمياً كما

من الواحد وتكون مخرجاتيا الفعمية اقل من المخرجات

يقصد بيا الحالة التشغيمية لموحدة االنتاجية التي تنتج في

الكامنة لمدخالتيا .ان االسموب المستخدم في ىذا البحث ىو

مستوى الحدود القصوى بانيا كفؤة تقنياً ,ومن ثم تعني الكفاءة

التحميل الحدودي العشوائي ىو اسموب معممي يضع في

التقنية مقدرة المنشأة عمى الحصول عمى اكبر قدر من

االعتبار الخطأ العشوائي ويتطمب تحديداً مسبقاً لمنموذج

االنتاج باستخدام المقادير المتاحة من المدخالت .من خالل

المستخدم ,وامكانية حدوث عدم الكفاءة عند التوصيف غير

التعاريف االنفة التي اشرنا الييا في مفيوم الكفاءة الفنية

الدقيق لمنموذج كما انو يتطمب االقتصاد القياسي كطريقة

يمكننا ان ننظر الى مؤشر الكفاءة الفنية من جانبين :جانب

لمتقدير ( ,)9وليذا االسموب القدرة عمى تكوين نموذج يشرح

المدخالت الذي يمثل تعريف الكفاءة بانيا تحقيق مخرجات

العالقات ومحددات عدم الكفاءة في مرحمة واحدة ويستخدم

معينة بأدنى مدخالت ممكنة ويعبر عنو بمقياس او معيار

لقياس مستوى الكفاءة الفنية والتخصيصية لممزرعة ومن ثم

االدخار او التخصيص في المدخالت ويتحقق ىذا المقياس

الكفاءة االقتصادية ( )5التي يتم تقديرىا باستخدام ىذا التحميل

بمقارنة التوليفة الفعمية المثمى لممدخالت والمخرجات (ننظر

بطريقة

من حيث المدخالت) بالمدخالت المطموبة لممخرجات الفعمية

المدخالت الفعمية

دالة االنتاج

ذات

الحدود

العشوائية

The

 Stochastic Frontier Production Functionالتي

الكفء ويمكن التعبير عنيا بالعالقة التالية:
المدخالت المطموبة الفعمية

= TE

اقترحت من قبل الباحث  Aignerواخرون عام  7977وتتسم

= TE

بفصل البواقي  Eiالى جزئين ليما تباين مشترك يساوي
صفر ,الجزء االول يمثل حالة عدم الكفاءة ويرمز لو  Uiاما
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الجزء الثاني فيمثل مصادر االخطاء االخرى ورمزه  Viويكون

اذ ان

)LnY=BoLnX + (vi-ui

الخطأ العشوائي عبارة عن (.)75
Ei = Vi + Ui
اذ ان:

 = Xiالكميات المستخدمة من المدخالت في االنتاج.

 = Viخطأ القياس وسوء التوصيف

 = Viالخطأ العشوائي الموزع توزيعاً طبيعياً ولو متوسط

 = Eiالخطأ االصمي لمنموذج

والظروف الخارجة عن سيطرة المزارع.

وعند التطبيق عمى البيانات المقطعية فأن حالة عدم الكفاءة

استخدم في حساب الكفاءة التقنية برنامج  Frontierالذي

تقدر بشكل شرطي باالعتماد عمى البواقي  ,Eiوان شكل

يسمح بتقدير حدود االنتاج العشوائية والحصول عمى تقديرات

توزيع مكونات البواقي يجب ان يحدد ضمناً .كما ان نموذج

لمحد االقصى لمعممات الدالة وتمر عممية التقدير بثالث

الخطأ الناتج عن حالة عدم الكفاءة  Uiيكون لو توزيع احادي

 -1تستخدم طريقة المربعات الصغرى االعتيادية  OLSوىي

الجانب (اتجاه واحد) وىذا يأتي في حقيقة ان حالة عدم

افضل مقدر خطي غير متحيز لمعامالت االنموذج ماعدا

الكفاءة تأتي من االنحراف السالب عن منحنى الكفاءة

الجزء المنقطع من المحور الصادي الذي يكون متحي اًز.

المركب ومن خالل القواعد االساسية لنظرية الكفاءة تبين

المصححة  COLSلمحصول عمى معممات خطية غير

طريقة التحميل الحدودي العشوائي المنحنى الحدودي الذي

متحيزة.

يمثل مجموعة النقاط االكثر كفاءة حيث ان المسافة بين كل

 -3الحصول عمى تقديرات االحتمالية القصوى لمعممات دالة

نقطة والمنحنى تمثل درجة عدم الكفاءة كما يمكن ان تستبعد

االنتاج الحدودية العشوائية وذلك باستخدام طريقة االمكان

القياس والثاني يتمثل بوجود صدمات خارجية مثل المتغيرات

الموغاريتمية المتفوقة .ىذا االنموذج اشتمل عمى مجموعة

السياسية واالقتصادية وتطورات االسواق ) ,(12وبناءا عمى

من المتغيرات االقتصادية فضالعن المتغيرات االجتماعية

ما تقدم ىدفت الدراسة الى تقدير الكفاءة الفنية بطريقة التحميل

والوىمية وعمية فأن االنموذج الدالي المستخدم لقياس الكفاءة

 = Yiاجمالي الكميات المنتجة في المزرعة .i

حسابي مساوي لمصفر وتباين ثابت ويمثل الخطأ القياسي

 = Uiخطأ عدم الكفاءة.

خطوات (.)11

الخطأ العشوائي يكون لو جانبا خطأ يتبع التوزيع الطبيعي اما

 -1يتم االعتماد عمى طريقة المربعات الصغرى االعتيادية

الحدودي ( ,)6ومنو تدعى ىذه الطريقة ايضا بطريقة الخطأ

االعظم  Maximum Likelihoodوفق دالة االنتاج

النقاط المسجمة عمى المنحنى لمسببين االول وجود اخطاء

الحدودي العشوائي باستخدام دالة اإلنتاج الموغارتيمية المتفوقة

التقنية باستخدام اسموب الحدود العشوائية بصيغة  TLيأخذ

وبالتركيز عمى مدخالت اإلنتاج األساسية لمتعرف عمى مقدار

الصيغة التالية:
Ln Yi = Bo + B1LnX1 + B2LnX2 + B3LnX3 +
B4LnX4 + B5LnX5 + B6LnX6 + B7LnX7 +
B8LnX8 + B9LnX9 + B10Ln
+ B11Ln
+
B12Ln + B13Ln + B14Ln + B15Ln +
)B16Ln + B17Ln + B18Ln + B19 (LnX1
(LnX2)(LnX3)(LnX4)(LnX5)(LnX6)(LnX7)LnX
8)(LnX9).
 = Yiاجمالي الكمياث المنتجت من المحاصيل سنوياً مقدرة
بالطن.
 = X1كميت البذور (بالكغم).
 = X2كمية المبيدات (لتر).

معممة عدم الكفاءة لكل مزرعة ممثمة بالمتغير العشوائي وتم
االيفاء بذلك باالعتماد عمى بيانات جمعت بصورة عشوائية
وبالمقابمة الشخصية من  731مزرعة في محافظة ديالى
وعمى مدار سنة انتاجية كاممة ولمختمف االنشطة النباتية.

النتائج والمناقشة

توصيف انموذج التحميل الحدودي العشوائي  SFAوفق دالة

الموغاريتمية
االنتاج
Logarithmic Function

المتفوقة Transcendental

يتم ضمن طريقة  SFAوفق دالة االنتاج الموغاريتمية

 = X3ساعات العمل اليدوي (ساعة).

المتفوقة  TLتقدير الكفاءة الفنية لمزارع العينة لمعرفة الكفاءة

 = X4كمية السماد (كغم).

التقنية وقياسيا لكل مزرعة وتظم الدالة حدي خطأ وتأخذ

 = X5حجم الحيازة (دونم).

الصيغة االتية:
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 = X6حجم العائمة الفالحية (فرد).

 38.5في الطريقتين كما يبين الجدول قيمة معممات دالة

 = X7عمر المزارع (سنة).

االنتاج  Translogبطريقة  OLSوبعد التصحيح وصوالً الى

 = X8سنوات الخبرة في الزراعة (سنة).

قيمتيا بطريقة  MLالتي سيتم االعتماد عمى قيم معمماتيا في

 = X9ساعات العمل االلي (ساعة).

تفسير العالقة بين المتغيرات المستقمة في الدالة والمتغير

نتائج تقدير الكفاءة التقنية  TEبطريقة Stochastic

المعتمد وتجدر االشارة الى ان المقدرات المتحصل عمييا

بطريقة  MLو OLSكانت متطابقة الى حد كبير

 Frontier Approchلمزارع العينة

 areidenticalاذ بزيادة عدد المشاىدات وكمما كبر حجم

تم تقدير الكفاءة التقنية  TEبطريقة التحميل الحدودي

العينة تكون مقدرات  OLSو MLغير متحيزة بما فيو تباين

العشوائي  SFAوفق دالة االنتاج الموغاريتمية المتسامية

المتغير العشوائي ( .)10وفيما يأتي وصف عام لمقيم العددية

(المتفوقة)  TLوذلك بالتركيز عمى المدخالت االساسية

ليذه المعممات ومدى تطابقيا مع المنطق االقتصادي.

المستخدمة في جميع مزارع العينة والتي اشتممت فضالَ عن

 -2كمية البذور X1

المتغير المعتمد المتغيرات المستقمة (كمية البذور ,كمية

من خالل اختبار  tيتبين عدم معنوية المتغير وان قيمة

المبيدات ,ساعات العمل اليدوي ,كمية السماد ,ساعات العمل

المعممة لممتغير في دالة االنتاج  TLتمثل المرونة االنتاجية

االلي ,حجم المزرعة) .فضالً عن المتغيرات التي تتعمق

لممورد اذ بمغت قيمة المرونة لو  -0.543اذ ان زيادة المورد

باالدارىالمزرعية مثل (عمر المزارع ,حجم العائمة الفالحية,

سنوات الخبرة) وتم الحصول عمى تقديرات معممات المتغيرات

المستخدم بنسبة  %7يؤدي الى تخفيض االنتاج بنسبة

التوضيحية المذكورة لدالة االنتاج الموغاريتمية المتسامية

 %3.543وىذا يدل عمى وجود ىدر في استخدام المورد من

قبل الم ازرعين بسبب عدم استخدام المورد وفق التوصيات

بثالث طرق ىي المربعات الصغرى االعتيادية OLS

العممية واالعتماد عمى اصناف غير موثوقة كما يالحظ ان

والمربعات الصغرى المصححة  COLSوطريقة االمكان

المزارعين يستخدمون بذور مدوره من العام الماضي اذ يكون

االعظم  MLونتائج التقدير موضحة في الجدول التالي:

انبات وانتاجية ىكذا نوع من البذور غير مضمونو.

جدول  .2تقدير دالة االنتاج الموغاريتمية المتسامية TL

-1كمية المبيدات X2

بطريقة Maximum Likell hood

قيمت المعلمبث
بطريقتML

قيمت المعلمبث
بطريقت COLS

قيمت المعلمبث
بطريقتOLS

المعلمت

38.52
-0.543
0.235
0.106
-0.837
0.358
-0.499
0.761
-0.367
0.292
0.697
-0.225
0.353
0.592
-0.376
0.104
-0.950
0.515
-0.325
0.269

38.5
-0.543
0.235
0.106
-0.837
0.358
-0.499
0.761
-0.367
0.292
0.697
-0.225
0.3535
0.592
-0.376
-0.104
-0.950
-0.515
-0.325
0.270

43.4
-0.543
0.235
0.106
-0.837
0.358
-0.499
0.761
-0.367
0.292
0.697
-0.225
0.353
0.592
-0.376
0.104
-0.950
0.515
-0.325
0.270

B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19

تطابقت اشارة متغير المبيدات البالغة  0.235مع المنطق
االقتصادي مشيرة الى العالقة االيجابية بين كمية المبيدات

والناتج اي ان زيادة استخدام المبيدات بنسبة  %73يؤدي الى
زيادة الناتج بنسبة .%1.35
 -3ساعات العمل اليدوي X3

اشارة معممة المتغير العمل اليدوي الزراعي الى العالقة

االيجابية بين العمل اليدوي واالنتاج حيث اذا زاد العمل بنسبة
 %7وحدة فأن االنتاج سيزداد بنسبة .% 0.106
 -4كمية السماد X4

جاءت اشارة مرونة المتغير سالبة ومخالفة لمنطق النظرية
االقتصادية مؤكدة التأثير السالب ليذا المتغير في كمية

Logliklihood function = -0.103

االنتاج بمعنى ان زيادة السماد بنسبة  %73يؤدي الى

من الجدول يتبين ان طريقة المربعات الصغرى قد اعطت

نقصان كمية االنتاج بنسبة  %8.37وىذا يعني ان كمية

تقدي اًر متواضعاً لمجزء المنقطع  B0اذ بمغت قيمتو 43.4

السماد التي يستخدميا المزارعون تفوق المستوى المطموب مما

لكنيا اعمى من القيم المقدرة وفق طريقة المربعات الصغرى

يؤكد وجود ىدر في استخدام المورد السيما في بعض

المصححة  COLSوطريقة االمكان االعظم اذ بمغت ,38.5
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المحاصيل (فستق الحقل) التي لدييا عقد جذرية تعمل عمى

احصائية وىذا بسبب كون المعممات المقدرة بطريقة ML

تثبيت النتروجين في التربة وان استخدام السماد وخاصة

تكون كفؤة ومتماسكة لحدود الخطأ  uiوصغيرة الحجم بالنسبة

اليوريا في مثل ىذه المحاصيل يزيد من المجموع الخضري

لتقديرات المجتمع المأخوذة منو ( .)13كما بمغت الدالة

دون الثمري.

الموغاريتمية القصى احتمال قيمة سالبة  -0.103داللة عمى

 -5حجم الحيازة X5

ان ىناك تغيرات تقنية تؤثر سمباً في المتغير العشوائي ومن

ثم في الكفاءة التقنية.تم استخدام دالة االنتاج الموغاريتمية

اوضحت قيمة المرونة ليذا المتغير العالقة الطردية بين

المتسامية التي تم تقدير معمماتيا وفق طرائق التقدير OLS

المساحة واالنتاج وىذا يعني ان االنتاج يزداد بزيادة المساحة

و COLSو MLفي تقدير الكفاءالتقنية  TEلمزارعي العينة

المزروعة وعميو فانو سيزداد بنسبة  %3.58اذ زادت

كل عمى حدة وكمتوسط لمعينة وفق اسموب تحميل الحدود

المساحة بمقدار  %73وىذه النتيجة تتفق مع المنطق النظرية

العشوائية  SFAوباستخدام برنامج  Frontierوتم تثبيت

االقتصادية.

النتائج في جدول .1

 -6حجم العائمة الفالحية X6

جدول  .1الكفاءة التقنية لعينة الدراسة وفق اسموب التحميل

جاءت اشارة معممة متغير حجم العائمة الفالحية سالبة مما

الحدودي العشوائي SFA

تعني ان ىناك عالقة عكسية بين حجم العائمة ومستوى
االنتاج وىذه الحالة تحصل عندما تكون ىناك ايدي عاممة

في العائمة عاطمة عن العمل مما يجعل عدم تناسب االنتاج
مع عدد افراد العائمة والذي ينعكس بشكل بطالة مقنعة في
القطاع الزراعي.
 -7عمر المزارع  , X7وسنوات الخبرة X8

ان اشارة معممة متغير العمر كانت موجبة وىي متطابقة مع
المنطق االقتصادي الى حد ما بينما جاءت اشارة متغير

سنوات الخبرة سالبة التي تشير الى العالقة العكسية بين
الخبرة وكمية االنتاج وىي مخالفة لمنطق النظرية االقتصادية
اذ ان عمر المزارع وخبرتو في مجال ادارة العممية االنتاجية
لو تأثير مباشر عمى زيادة االنتاج نتيجة لتراكم الخبرة وىذا

يعني ان زيادة الخبرة مع العمر لحد معين لو تأثير ايجابي
عمى االنتاج.
 -8ساعات العمل االلي X9

جاءت اشارة متغير العمل موجبة وىي تعكس العالقة

االيجابية بين العمل االلي والمتغير المعتمد ,فاذا زاد العمل
االلي بمقدار  %73سيؤدي الى زيادة االنتاج بمقدار
 %1.91وىذه النتيج ـة تعد مطابـ ـقة لممنطـ ـق االقتص ـادي

TE
0.51
0.63
0.54
0.80

Farm
91
92
93
94

TE
0.82
0.66
0.65
0.75

Farm
46
47
48
49

TE
'0.79
0.78
0.55
0.56

Farm
1
2
3
4

0.60
0.68
0.59
0.62
0.77
0.68
0.58
0.51
0.66
0.68
0.58
0.60
0.67
0.61
0.63
0.65
0.80
0.67
0.48
0.72
0.88
0.80
0.52
0.69
0.66
0.61
0.62
0.67
0.66
0.50
0.59
0.60
0.84
0.84
0.68
0.48
0.82
0.73

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

0.60
0.70
0.68
0.71
0.71
0.59
0.52
0.82
0.80
0.74
0.76
0.76
0.65
0.47
0.70
0.65
0.84
0.74
0.76
0.67
0.66
0.80
0.56
0.44
0.64
0.74
0.54
0.28
0.62
0.34
0.81
0.59
0.68
0.50
0.49
0.69
0.18
0.78

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

0.80
0.78
0.77
0.78
0.85
0.48
0.72
0.53
0.83
0.62
0.68
0.83
0.71
0.31
0.55
0.45
0.67
0.56
0.74
0.69
0.66
0.51
0.49
0.62
0.80
0.71
0.84
0.67
0.75
0.77
0.68
0.80
0.66
0.76
0.75
0.61
0.65
0.75

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

يتضح من الجدول ان اعمى قيمة لمكفاءة التقنية بمغت %88

السـ ـ ـيما مـ ـ ـ ـع المحاصيل الصيفية التي تحتاج الى ساعات

عند المزرعة تسمسل  775في الجدول اعاله اي ان ىذه

حراثة اكثر في تييئة االرض وتوفير مرقد جيد لمنبات يساىم

المزرعة قاربت من مستوى الكفاءة الكاممة اذ تمكنت من

في زيادة االنتاج .أما بالنسبة الى معنوية المتغيرات فتعد

تحقيق اعمى ناتج بين مزارع العينة بعدد محدود من

المعنوية االحصائية ميمة في تقديرات  OLSولكن ليس من

المدخالت اي ان عمى ىذه المزرعة ان تنتج ىذا القدر من

الضروري ان تكون معممات الدالو المقدرة  MLذات معنوية
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االنتاج باستخدام  %88فقط من المدخالت او أقل .بينما

التي توصل الييا آخرون ( 74و 4و 1و 7و .)76عمى

اقل مستوى كفاءة بمغت  %78عند المزرعة تسمسل  86اذ

ضوء النتائج التي توصل الييا الدراسة يستنتج الباحث عدم

يتوجب عمى المزرعة المحققة ليذه القيمة كي تصل الى

اعتماد االسموب العممي في استخدام الموارد واختيار التوليفة

مرحمة الكفاءة انتاج القدر الحالي من الناتج او اكثر باستخدام

الموردية المثمى جعل المزارع تحقق مستويات متدنية من

 %78فقط او أقل من المدخالت الحالية .اما متوسط الكفاءة

الكفاءة التقنية ,لذلك يوصي الباحث باتباع االساليب العممية

ان المزارعين بامكانيم زيادة انتاجيم بنسبة  %34من دون

االقتصادية بما يضمن تحقيق نفس المستوى من االنتاج او

زيادة اي قدر من الموارد االقتصادية المستخدمة في العممية

اكثر في ضل خفض التكاليف وضرورة تطوير استخدام

االنتاجية ويعني ىذا ان العينة تفقد قد اًر من الموارد

الوسائل والتقنيات الحديثة في ضوء تعاظم دور التكنولوجيا

من تكاليف الموارد وايضاً يعني ان المزارع بامكانيا انتاج

يضمن استغالل الموارد االنتاجية استغالل امثل يحقق الكفاءة

في ادارة المزارع بمختمف حجوميا ,واعادة توزيع الموارد

التقنية عمى مستوى العينة بمغ  %66وىذه النتيجة تشير الى

التي من شانيا رفع مستوى االنتاجية وتخفيض التكاليف بما

االقتصادية ومن ثم تتحمل تكاليف اضافية بما يعادل %34

الناتج السابق نفسو بموارد اقل بما يقارب  %34من الموارد

التقنية.

المستخدمة وان متوسط الكفاءة يشير الى ان ىناك انحراف
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في االنتاج الفعمي عند االنتاج االمثل بنسبة  %34وبامكان

المزارعين تحقيقوُ لو استخدمت الموارد االقتصادية المتاحة
استخداماً امثالً.تجدر االشارة ىنا ان مزارع العينة لم تحقق
كفاءة اقتصادية كاممة  %733ومن ثم كل المزارع لم تنتج

عمى منحنى االمكانيات االنتاجية وتبتعد عنو بنسب مختمفة.

وىذا يعني ان امام ىذه المزارع فرصة تخفيض كميات الموارد
االقتصادية المستخدمة لمحصول عمى مستوى الناتج نفسو او

استخدام كميات الموارد المستخدمة لمحصول عمى مستوى
انتاج اعمى.
جدول  .3مستويات الكفاءة واعداد المزارعين عند كل
مستوى
مستوى الكفبءة التقنيت
21 – 02
41 – 20
21 – 40
21 – 20
 20فأكثر

العدد
02
22
62
23
02

النسبت المئويت %
00.24
02.62
20.20
23.26
3.26

عند تقسيم مستويات الكفاءة التقنية الى مستويات مختمفة تبين

ان  %18.7من المزارعين انحصرت كفاءتيم التقنية بين
 %63-78وىذا يعود الى اليدر الكبير في بعض الموارد
السيما العمل العائمي والبذور وكمية السماد الكيماوي مقارنة
مع غيرىا من المزارع بينما  41مزرعة حققت كفاءة انحصرت

بين  %73-67شكمت  %37.8من مزارعي العينة وان

 %9.84فقط من اجمالي العينة حققوا مستويات كفاءة تقنية
فوق  %83وىذه النتائج التي تم التوصل الييا مقاربة لمنتائج
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