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 ملخص البحث :

يعتبخ القسح محرؾاًل ميسًا غحائيًا وإستيخاتيجيًا ويحتل مخكدًا اقتراديًا متسيدًا وتسثل السؾارد 
االقترادية الجاخمة في زراعة القسح تحت نغام الخي التكسيمي ومعظياتيا اإلنتاجية الخكؽ األساس 

سا ان الفجؾة بيؽ اإلنتاج الدراعي لمقسح واالحتياجات في التشسية الدراعية ليحا السحرؾل، ك
السحمية مشو اخحت بالتدايج عبخ الدمؽ مسا أدى إلى زيادة االستيخادات مؽ القسح لدج االستيالك 

( ومتزسشاتيا Economic Efficiencyالسحمي، واستيجف البحث تقجيخ الكفاءة االقترادية )
( والكفاءة التؾزيعية أو التخريرية Technical Efficiencyكال مؽ الكفاءة التقشية )

(Alocative Efficiency لسدارع القسح تحت نغام الخي التكسيمي في محافغة نيشؾى وتحجيجا )
في السشاطق شبو مزسؾنة األمظار باالعتساد عمى بيانات ميجانية لعيشة عذؾائية طبكية بمغت 

 Dataميل مغمق البيانات )مدرعة وحدب نؾع مشغؾمة الخي باستخجام طخيقة تح 39
Envelopment Analysis( مؽ جانب السجخالت )Input$Orientated$Measures )

(، وذلػ باالعتساد عمى بخنامج Variable Return to Scaleوبافتخاض تغيخ عؾائج الحجؼ )
( لمعيشة حدب مشغؾمات TE(، وأشارت الشتائج أن متؾسط الكفاءة التقشية )Deapالحاسؾب )

%(، 3393%، 3390%، 3399%، 3399( دونؼ بمغ عمى التؾالي )002، 02، 02، 02)الخي 
%(، 30، 3090، 3990%، 33( فقج بمغ عمى التؾالي )AEأما متؾسط الكفاءة التخريرية )

%، 3093%، 3990%، 3090وبالشدبة لستؾسط الكفاءة االقترادية بمغ عمى التؾالي )
كفاءة عالية وقخيبة مؽ الجرجة السثمى، لحلػ يتظمب %( وىحا يعشي ان العيشة حققت درجة 3993

مؽ عيشة البحث إعادة تخريص السؾارد بذكل يخفض التكاليف وبشفذ الؾقت يحقق استخجام 
 أمثل لمسؾارد مؽ أجل الؾصؾل إلى الكفاءة االقترادية الكاممة9

 نات. الكلسات السفتاحية: الكفاءة التقشية، الكفاءة التخريرية، تحليل مغلف البيا
 

                                           
 مباحث األول9الجكتؾراه ل أطخوحةمدتل مؽ  )*(
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Estimating the Economic Efficiency and Implications for Wheat 

Farms under the Supplementary Irrigation System Using  )DEA) 

 
Zeina Sa’dulla Ahmad Al- Rawi Asst.  Prof. Dr. Salim Mohammad Al- Youzbaky  

University of Mosul / College of Agriculture and Forestry /Dep. of Agricultural Economic 

Summary: 

Wheat is an important food and strategic crop and occupies a distinct 

economic center and the economic resources involved in growing wheat 

under the supplementary irrigation system and its production data are the 

main pillar of the agricultural development of this crop, and the gap 

between agricultural production of wheat and the local needs of it is 

increasing over time which led to increased imports From wheat to facing 

local consumption, the research aimed to estimate the economic 

efficiency and its implications for both technical and distributive or 

allocative efficiency for wheat farms under the supplementary irrigation 

system in Nineveh Governorate and specifically in the semi-guaranteed 

areas of rain by relying on field data for a stratified random sample of 93 

farms and according to the type of irrigation system using Data 

Envelopment Analysis method from Input Orientated Measures and 

assuming Variable Return to Scale, depending on the computer program 

(Deap), and the results indicated that the average technical efficiency of 

the sample according to irrigation systems (20, 40, 80, 120) acres, 

respectively, was 99.7%, 99.3%, 99.4%, 99.9%), and the average 

allocation efficiency was, respectively, (99%, 97.8, 92.4, 94%). ), And 

with respect to the average economic efficiency reached respectively 

(98.8%, 97.1%, 91.9%, 93.9%), this means that the sample achieved a 

high degree of efficiency and close to the optimum degree, therefore it 

requires the research sample to reallocate resources in a way that reduces 

costs while at the same time achieving use Optimized resources for 

achieving full economic efficiency. 

Key words: technical efficiency, allocative efficiency, data envelope 

analysis. 
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 :املقدمة

ح دورا ميسا في تحقيق األمؽ الغحائي كسا أن آفاق تظؾيخ انتاجو لترجيخ يمعب القس
الفائض مشو يذكل مرجرًا اضافيًا لتكؾيؽ الجخل القؾمي وبالتالي تقميل االعتساد عمى استيخاد ىحا 
السحرؾل وما نالحغو مؽ سؾء استخجام السؾارد  االقترادية  في العسمية اإلنتاجية وعجم قجرة 

ى السدج بيؽ السؾارد بكفاءة عالية لمؾصؾل إلى مدتؾى اإلنتاج األمثل شكل حافد السدارعيؽ عم
لتقجيخ  الكفاءة االقترادية ومتزسشاتيا لسدارع  القسح عيشة البحث  تحت نغام الخي التكسيمي 
وتبعا لشؾع مشغؾمة الخي السدتخجمة  مؽ أجل معخفة مجى قجرة السدارع عمى تحقيق الكفاءة 

يا في السشظقة الكفؾءة أو الخشيجة، وقام البحث عمى فخضية مفادىا أن مدارع عيشة وبالتالي وقؾع
( EE( واالقترادية )AE( والتخريرية )TEالبحث محققة لمكفاءة بأنؾاعيا الثالث التقشية )

وحدب نؾع مشغؾمة الخي السدتخجمة وبالتالي وقؾعيا في السشظقة الكفؾءة أي أنيا  تعسل في 
ية الثانية، وإلثبات صحة الفخضية ييجف البحث الى تقجيخ الكفاءة االقترادية السخحمة اإلنتاج

(، Data Envelopment Analysisومتزسشاتيا باستخجام طخيقة تحميل مغمف البيانات )
واعتسج البحث في مشيجيتو عمى الخبط بيؽ اسمؾبيؽ األول: اسمؾب التحميل الؾصفي تزسؽ 

ة بسؾضؾع الكفاءة االقترادية ومتزسشاتيا والثاني كسي يتعمق بعض السفاليؼ والجراسات الستعمق
بتقجيخ الكفاءة االقترادية ومتزسشاتيا لسدارع  القسح عيشة البحث تحت نغام الخي التكسيمي 

 ((DEAP 9باستخجام بخنامج الحاسؾب 

   
  Economic Efficiency and Componentsالكفاءة االقترادية ومكوناتها            

( عمى انيا تحقيق نفذ القجر مؽ اإلنتاج مع انخفاض EEتعخف الكفاءة االقترادية )    
 Othmanتكاليف اإلنتاج أو الحرؾل عمى أكبخ قجر مؽ اإلنتاج بشفذ السقجار مؽ التكاليف )

et al., 2014: 21 واشار ،)Farrel  ان ىشاك نؾعيؽ مؽ الكفاءة يتؼ مؽ خالليسا التعخف بذكل
م الكفاءة االقترادية ألي مدرعة وىسا الكفاءة التقشية والكفاءة التخريرية أوسع عمى مفيؾ 

 )التؾزيعية( وفيسا يأتي تعخيف بتمػ السفاليؼ :

 
 :Technical Efficiencyالكفاءة التقشية  -

تعشي الكفاءة التقشية الؾصؾل إلى اقرى انتاج باستخجام عجد محجد مؽ السجخالت 
(Curtis and Irvine, 2017: 168 فيي تعكذ مقجرة السدرعة عمى استخجام السديج االمثل ،)

مؽ السجخالت والتكشؾلؾجيا الستاحة لمحرؾل عمى الظاقة اإلنتاجية القرؾى )الحجامي وفخحان، 
0209 :09709) 
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 (:Allocative Efficiencyالكفاءة التوزيعية أو التخريرية ) -

 عمى اختيار واستخجام السديج  يقرج بالكفاءة التخريرية لمسدرعة قجرة السدرعة

 االمثل مؽ مجخالت اإلنتاج مع االخح بشغخ االعتبار اسعار السجخالت وبؾجؾد تقشية معيشة 

(Mathur and Ramnath, 2018: 86 ويأخح معامل الكفاءة التخريرية أو التؾزيعية قيسة ،)
 بيؽ الرفخ والؾاحج9

 
 Data Envelopment Analysis Methodطريقة تحليل مغلف البيانات  -

ىشاك عجة طخائق مختمفة قجمت مؽ قبل خبخاء اقتراديؾن لتقجيخ الكفاءة االقترادية 
ومتزسشاتيا ومؽ اكثخ الظخق الذائعة االستخجام في اقتراديات اإلنتاج الدراعي في الؾقت 

(، حيث يتؼ بسؾجب ىحه الظخيقة تغظية DEAالحاضخ ىي طخيقة تحميل مغمف البيانات )
ات والسجخالت وتكمفة ىحه السجخالت والسخخجات ومؽ ثؼ حداب مؤشخات الكفاءة السخخج

(، لحا يعخف Hassanpour, 2013: 2319بأنؾاعيا الثالث التقشية والتخريرية واالقترادية )
(DEA عمى انو طخيقة غيخ حجودية فيؾ اداة تدتخجم البخمجة الخظية في قياس الكفاءة )

 الل تحجيج مديج مؽ السجخالت والسخخجات لمؾحجات االقترادية ومتزسشاتيا مؽ خ

(، Kery et al., 2019: 543)السدارع( متساثمة االىجاف استشادًا إلى االداء الفعمي لتمػ السدارع )
كسا ان نسؾذج البخمجة يعتسج عمى خظة السدرعة لتحقيق االىجاف وىي تعغيؼ االيخادات أو تقميل 

 Jain etبؾجؾد قيؾد معيشة تذسل اسعار السجخالت والعؾائج ) تكاليف مجخالت اإلنتاج أو كالىسا

al., 2018: 20 وتبعًا لـ ،)Farrel ( فان طخيقة تحميل مغمف البياناتDEA تتزسؽ اتجاىان )
لحداب مؤشخات الكفاءة االولى يتزسؽ السقاييذ السؾجية نحؾ السجخالت وتعشي تقميل مدتؾى 

 ني تزسؽ السقاييذ السؾجية نحؾ السخخجات السجخالت مع تثبيت االخخاج، أما الثا

وتعشي زيادة اإلنتاج مع تثبيت السجخالت، وبسا ان التحكؼ بالسجخالت يكؾن اسيل مؽ السخخجات 
لحا تعتبخ السقاييذ السؾجية نحؾ السجخالت مشاسبة في حالة دراسة وتحميل الكفاءة في انتاج 

ؽ عخض بعض البحؾث والجراسات (، ويسكWang et al., 2017: 295-296محرؾل القسح )
الدابقة السحمية مشيا والعخبية والعالسية الستعمقة بالكفاءة االقترادية ومتزسشاتيا وكسا يمي : قجر 

(Javed et al., 2008 الكفاءة االقترادية )EE  ومكؾناتيا كاًل مؽ الكفاءة التقشيةTE  والكفاءة
في باكدتان لسعخفة محجدات عجم  Punjabلشغام زراعة االرز والقسح في  AEالتخريرية 

الكفاءة في زراعة ىحه السحاصيل وباستخجام اسمؾب تحميل مغمف البيانات مؽ ناحية السجخالت 
( بحثًا تحت عشؾان )الكفاءة Fabio A., 2012، كسا قجم ) VRSبافتخاض تغيخ عؾائج الحجؼ 

( SFAيل الحجودي العذؾائي )التقشية والحجؼ في مدارع السؾالح االيظالية: مقارنة بيؽ التحم
((، حيث ىجف البحث إلى تقجيخ الكفاءة التقشية والحجؼ في زراعة DEAوتحميل مغمق البيانات )
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( ومكؾناتيا كاًل مؽ EEالكفاءة االقترادية ) Hassanpourقجر  0209الحسزيات ، وفي عام 
السحافغات في ايخان ( لسدارع االرز إلحجى AE( والكفاءة التخريرية )TEالكفاءة التقشية )

 Umanath and( ، وأيزًا في العام نفدو قجر DEAباستخجام اسمؾب تحميل مغمف البيانات )

Rajasekar  الكفاءة االقترادية والتقشية والحجؼ لسحرؾل االرز في مدارعPaddy  في اليشج
عشؾان ( بحثًا بMatin and Azizi, 2016باستخجام اسمؾب تحميل مغمف البيانات، ، واجخى )

)تقييؼ كفاءة زراعة القسح: مشيج تحميل مغمف بيانات الذبكة( ألجل تقييؼ كفاءة انتاج القسح في 
االراضي الدراعية ،  كسا قاس رجب وجبارة في العام نفدو الكفاءة الفشية ومعجل التغيخ في 

افغة اإلنتاجية الكمية لسدارع القسح في السشظقة الجيسية في عل تبايؽ فئات السداحة لسح
( مؽ ناحية السجخالت DEAالدميسانية انسؾذجًا تظبيكيًا، وباستخجام بخنامج مغمف البيانات )

بحثًا بعشؾان  0209( ، كسا انجد زندل واخخون في عام VRSوبافتخاض تغيخ عؾائج الحجؼ )
ؼ )الكفاءة التقشية والتؾزيعية واالقترادية لسدارع القسح السخوية بالخش في قزاء الجور لمسؾس

(، وأيزًا قجم في DEA(( باستخجام اسمؾب تحميل مغمف البيانات )0209-0200االنتاجي )
9 بحثًا تحت عشؾان )االمثمية لكفاءة السجخالت الدراعية إلنتاج القسح Wang et alالعام نفدو 

( بتحميل Shahzad et al., 2017في الريؽ تظبيق طخيقة تحميل مغمف البيانات(، كسا قام )
في باكدتان باستخجام اسمؾب تحميل مغمف  Punjabالتقشية لسدارع القسح في والية الكفاءة 
( بحثًا تحت عشؾان )تحميل الكفاءة االقترادية Galluzzo, 2018، ، وانجد )DEAالبيانات 

(، وفي العام نفدو قجم DEAفي بعض السدارع االيخلشجية باستخجام نسؾذج تحميل مغمف البيانات 
Mathur and Ramnath  بحثو السؾسؾم )الكفاءة في انتاج الحبؾب الغحائية في اليشج باستخجام

DEA  وSFA( كسا انجد ، )Bournaris an et al., 2019 ( بحثًا تحت عشؾان )كفاءة
( في صشع القخار DEAالخزخاوات السشتجة في البيؾت الدجاجية: تأثيخ تحميل مغمف البيانات )

9 تحميل اقترادي لكفاءة مدارع Kery et alلعام نفدو في ادارة االراضي( ، واجخى في ا
 محرؾل االرز في محافغة الشجف االشخف 

 
 مواد العمل وطرائقه

ألجل معخفة مدتؾى الكفاءة االقترادية في انتاج محرؾل القسح تحت نغام الخي التكسيمي،      
غام الخي التكسيمي في تؼ استخجام بيانات مقظعية لعيشة عذؾائية طبكية مؽ مدارع القسح تحت ن

( عؽ طخيق 0200-0209السشاطق شبو مزسؾنة األمظار في محافغة نيشؾى لمسؾسؼ الدراعي )
مدرعة  39استسارة استبيان اعجت خريرا بسا يتالئؼ وىجف البحث، حيث بمغ عجد مدارع العيشة 

% مؽ مجتسع 9090مشتذخة في السشاطق شبو السزسؾنة في محافغة نيشؾى وشكمت ندبة 
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الجراسة، حيث كانت مجخالت انتاج القسح ثسانية مجخالت بعج تثبيت السداحة حدب مشغؾمة 
 الخي السدتخجمة وكاالتي:

x1: 9كسية البحور السزافة وعمى مدتؾى السداحة الكمية لمسدرعة وتقاس بالكغؼ 

x2:  ى كسية مياه الخي الكمية السزافة وبزسشيا كسية األمظار الداقظة الفعالة وعمى مدتؾ
 السداحة الكمية لمسدرعة وتقاس بالستخ السكعب9 

x3:  9كسية الدساد السخكب السزاف وعمى مدتؾى السداحة الكمية لمسدرعة وتقاس بالكغؼ 

x4:  9كسية سساد اليؾريا السزاف وعمى مدتؾى السداحة الكمية لمسدروعة وتقاس بالكغؼ 

x5:  ووحجة الكياس ىي )رجل/يؾم(9 العسل البذخي وعمى مدتؾى السداحة الكمية لمسدرعة 

x6:  التكشمؾجيا السيكانيكية السدتخجمة وعمى مدتؾى السداحة الكمية وتقاس بداعات العسل
 لآلالت9 

x7: كسية السبيج السزاف بجون تخفيف لسكافحة االدغال عخيزة ورفيعة االوراق وتقاس بالمتخ 

X8 :زة ورفيعة االوراق وتقاس بالغخام كسية السبيج السزاف بجون تخفيف لسكافحة االدغال عخي 

y:  9حجؼ اإلنتاج مؽ القسح تحت نغام الخي التكسيمي وعمى مدتؾى السداحة الكمية مقاس بالكغؼ 

 ( ومتزسشاتهاEconomic Efficiencyتوصيف أنسوذج تقجير الكفاءة االقترادية ) -

ج محرؾل القسح في عل تؾفخ كسيات واسعار الشاتج وحدمة السجخالت السدتخجمة في انتا
، 02( دونؼ أو محؾرية )02، 02لكل مدرعة وبعج تثبيت السداحة تبعًا لشؾع مشغؾمة الخي ثابتة )

( والكفاءة TE( دونؼ9 تؼ تقجيخ الكفاءة االقترادية ومتزسشاتيا كاًل مؽ الكفاءة التقشية )002
( التي تختكد إلى DEA( باستخجام طخيقة تحميل مغمق البيانات )AEالتؾزيعية أو التخريرية )

 Input Orientatedالتحميل غيخ السعمسي )تقشية البخمجة الخظية( مؽ جانب السجخالت )

Measures( وبافتخاض تغيخ عؾائج الحجؼ )Variable Return to Scale وذلػ باالعتساد ،)
(، ان الدبب في اختيار افتخاض تغيخ عؾائج الحجؼ  في ىحا Deapعمى بخنامج الحاسؾب )

( يظبق عشجما تعسل جسيع CRSميل بجاًل مؽ افتخاض ثبات عؾائج الحجؼ يعؾد إلى ان )التح
مدارع العيشة وفقًا لمحجؾم السثمى لكؽ بدبب عخوف السشافدة غيخ الكاممة وقيؾد التسؾيل حيث 

( CRSكانت عائق امام مدارع العيشة في تحقيق الحجؾم السثمى، وفي حالة استخجام افتخاض )
 Volumeإلى دمج أو خمط مؤشخات الكفاءة التقشية بكفاءة الحجؼ ) سؾف يؤدي ذلػ

Efficiency( لحلػ تؼ افتخاض تغيخ عؾائج الحجؼ ،)VRS والحي يدتخجم في حالة تشاقص أو )
 (Umanath and Rajasekar, 2013: 245- 2469تدايج عؾائج الحجؼ )

( Mفي انتاج القسح السخوي )( مؽ السجخالت )ثسانية مجخالت( السؤثخة Kليكؽ ىشاك )      
( مرفؾفة السجخالت X( متجو السخخجات، )yi( متجو السجخالت و )xi( (، وليكؽ )Nلمسدارع 
( Duality(، وباستخجام الشغخية االزدواجية )N( مرفؾفة السخخجات لمسدارع )Y( و)Nلمسدارع )
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بخ عؽ العالقة الفشية ( التي تعProduction Functionفي البخمجة الخظية وفق دالة اإلنتاج )
ما بيؽ السجخالت كستغيخات مدتقمة والقسح السخوي كستغيخ معتسج يكؾن نسؾذج تقجيخ الكفاءة 

 ( كاالتي:VRSالتقشية مؽ جانب السجخالت وبافتخاض )

Minθ,ℷ θ,
 …………………………………………………………....... (1) 

Subject to:  

- yi + Yℷ ≥ 0, 

θxi - Xℷ ≥ 0, 

N1'ℷ = 1, 

ℷ ≥ 0  

 حيث أن:

θ( قيسة مؤشخ الكفاءة التقشية :TE لمسدرعة )i9 

N1'ℷ = 1 وقؾع السدرعة( يسثل قيج التحجد :i  وفي حالة )عمى مشحشى امكانية اإلنتاج االمثل
 ( يجب ان يتزسؽ الشسؾذج ىحا القيجVRS9افتخاض )

N1( ىؾ متجو الؾحجة :NX19) 

ℷ( متجو لمثؾابت :NX1 9( أو )االوزان السختبظة بكل)السدارع الكفؾءة 

( xij( لسدارع العيشة باإلضافة إلى كسياتيا )Pxijوعشج وجؾد اسعار مجخالت اإلنتاج )
وألجل تقميل الكمفة )تجنية التكاليف( ومعخفة قجرة السدارع عمى تخريص مجخالت اإلنتاج بذكل 

 ( مؽ جانب السجخالتDEAامثل مع تؾفخ االسعار الخاصة بكل مدرعة، يربح انسؾذج )
 ( بالريغة االتية:VRSوبافتخاض تغيخ عؾائج الحجؼ )

  ………………………………………………………... (2) 

Subject to:  

-yi + Yℷ ≥ 0 

θxi* - Xℷ ≥ 0  
N1'ℷ = 1 

ℷ ≥ 0 

 حيث أن:

xi
 التي يتؼ بؾاسظتيا تقميل الكمفةi 9: متجو كسيات السجخالت لمسدرعة *

wi متجو اسعار السجخالت لمسدرعة :i9 

وبالشغخ إلى اسعار السجخالت ومدتؾيات اإلنتاج  iومؽ خالل حدم السجخالت لمسدرعة 
( وفقًا لمسعادلة CEيسكؽ حداب الكفاءة االقترادية لمسدرعة أو ما تدسى بالكفاءة التكاليفية )

 االتية:

  ……..….………………………………………..... (3) 
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 مع الحج االدنى لمتكمفة التي  iلكمية لمسدرعة وتذيخ السعادلة إلى مقارنة التكمفة ا

 تحكيقيا عشجما تدتخجم السجخالت بالكسيات السثمى  iيجب عمى السدرعة 

(Umanath and Rajasekar, 2013: 2469) 

 وكحلػ يسكؽ ان تحدب الكفاءة االقترادية عؽ طخيق السعادلة االتية:

EE = TE × AE ……………………………………………….... (4) 

  حيث ان:

EE( اما 9: يسكؽ الحرؾل عمييا مؽ السعادلة ،)TE ( وبيحا 0يسكؽ الحرؾل عمييا مؽ ،)
 ( وكسا في السعادلة االتية:AEيسكؽ الحرؾل عمى الكفاءة التخريرية )

 ………………………………………………………..... (58) 

 وتأخح الكفاءة التخريرية قيسة )أقل أو تداوي واحج(9                     

 
 الهتائج واملهاقشة

نتائج تقجير الكفاءة االقترادية ومتزسشاتها لسزارع القسح السروي تحت مشظومة ري ثابتة  -1
 ( دونم:02)

( دونؼ 02( ان غالبية مدارع القسح السخوي تحت مشغؾمة ري ثابتة )0يتزح مؽ الججول )
( مدرعة وتذكل 09%، بمغ عجد ىحه السدارع )022قج حققت كفاءة تقشية مثمى )الكاممة( 

% مؽ إجسالي عجد السدارع في ىحا التحميل وىحا يعشي ان ىحه السدارع تعسل عمى 99909
 مشحشى االمكانيات االنتاجية السثمى، اما بكية السدارع فقج حققت كفاءة تقشية عالية قخيبة مؽ درجة

% وبمغ متؾسط الكفاءة 00999( وتذكل 29333 -29390الكفاءة السثمى تخاوحت ما بيؽ )
% ، وتبيؽ أيزا ان مدتؾيات الكفاءة التخريرية عيخت عالية حيث شكمت 3399التقشية 

% وشكمت السدارع 99909( 29330 -29370السدارع الى تخاوحت مدتؾى الكفاءة لجييا ما بيؽ)
% مؽ اجسالي عجد السدارع، وىحا يعشي ان ىحه السدارع تسكشت 00999 السحققة لمكفاءة السثمى

مؽ انتاج القسح السخوي عشج ادنى نقظة عمى مشحشى التكاليف الستؾسظة، وبمغ متؾسط الكفاءة 
 9% 33التخريرية العام حؾالي 
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شظومة ( ومتزسشاتها لسزارع القسح تحت مEE(: نتائج تقجير الكفاءة االقترادية )1الججول )
 ( دونم02ري ثابتة )

 ال فاءة االقتصادية
EE 

 ال فاءة الت صيصية
AE 

ال فاءة التقنية 
TE 

 المزارع
0.988 0.988 1.000 1 
0.996 0.996 1.000 2 
1.000 1.000 1.000 3 
0.988 0.988 1.000 4 
0.951 0.951 1.000 5 
0.969 0.969 1.000 6 
0.991 0.991 1.000 7 
1.000 1.000 1.000 8 
1.000 1.000 1.000 9 
0.988 0.988 1.000 10 
0.995 0.995 1.000 11 
0.976 0.976 1.000 12 
0.987 0.987 1.000 13 
1.000 1.000 1.000 14 
1.000 1.000 1.000 15 
0.972 0.995 0.976 16 
0.991 0.991 1.000 17 
0.979 0.991 0.988 18 
0.989 0.996 0.993 19 
0.993 0.993 1.000 20 
0.985 0.998 0.987 21 
0.989 0.990 0.999 22 
 المتوس  0.997 0.990 0.988
 ا ل  قيمة 1.000 1.000 1.000
 ادن  قيمة 0.976 0.951 0.951

 

 (Deapمؽ إعجاد الباحثة باإلستشاد إلى بيانات إستسارة االستبيان والبخنامج ) السرجر:

وتبيؽ ان السدارع التي يقع إنتاجيا عشج نقظة تساس ما بيؽ خط التكاليف الستداوية واعمى 
سثمى وشكمت السدارع مشحشى ناتج متداوي مسكؽ ىي نفذ السدارع السحققة لمكفاءة التخريرية ال

% ة وبمغ الستؾسط 99909( ايزًا 29330 -29370التي تخاوحت مدتؾى الكفاءة لجييا ما بيؽ )
%  فإذا ما رغبت العيشة الؾصؾل الى الجرجة السثمى عمييا انتاج 3090العام لمكفاءة االقترادية 

السجخالت او بسعشى % فقط أو أقل مؽ 3090القجر الحالي مؽ القسح السخوي او اكثخ بإستخجام 
% حتى 090آخخ تخفيض تكاليف االنتاج لمقسح بتخفيض مجخالت االنتاج السدتخجمة بالقجر 

( يؾضح مدتؾيات الكفاءة بأنؾاعيا وندبة السدارع السحققة ليا 0تربح كفؾءة اقتراديًا، الذكل )
 دونؼ9 02والسدتخجمة لسشغؾمة الخي الثابتة 
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 ( دونم02دبة السزارع السحققة لها تحت مشظومة ري ثابتة )(: مدتويات الكفاءة ون0الذكل )

 

 (DEA9مؽ اعجاد الباحثة باالستشاد إلى نتائج )السرجر:       
 

نتائج تقجير الكفاءة االقترادية ومتزسشاتها لسزارع القسح السروي تحت مشظومة  -4-0-0
 ( دونم:42ري ثابتة )

التي وصمت الى اعمى قيسة لمكفاءة التقشية  ( ان عجد مدارع القسح السخوي 0يذيخ الججول )
TE   مؽ اجسالي السدارع في ىحا التحميل وبالتالي سؾف 00909مدرعة وتذكل  02بمغت %

تعسل عمى مشحشى االمكانيات االنتاجية السثمى اما بكية السدارع فقج تخاوحت درجة الكفاءة التقشية 
متؾسط الكفاءة التقشية حؾالي  %، وبمغ99999( وتذكل 29330 -29372لجييا ما بيؽ )

( تبيؽ ان عجد قميل مؽ السدارع التي تسكشت AE% وفيسا يتعمق بالكفاءة التخريرية )3399
( مدارع وتذكل 9مؽ انتاج القسح السخوي عشج ادنى نقظة عمى مشحشى التكاليف الستؾسظة بمغ )

حققت كفاءة تخريرية  % مؽ اجسالي عجد السدارع اما بكية مدارع العيشة في ىحا التحميل02
% مؽ اجسالي عجد السدارع، اما الستؾسط 32( وشكمت 29330 -29302عالية تخاوحت ما بيؽ )

 9% 3990العام لمكفاءة التخريرية فقج بمغ 
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( ومتزسشاتها لسزارع القسح تحت مشظومة EE(: نتائج تقجير الكفاءة االقترادية )0الججول )
 ( دونم42ري ثابتة )

 ال فاءة االقتصادية
EE 

ال فاءة الت صيصية 
AE 

 ال فاءة التقنية
TE 

 المزارع
0.991 0.991 1.000 1 
0.980 0.996 0.984 2 
1.000 1.000 1.000 3 
0.990 0.990 1.000 4 
0.992 0.994 0.998 5 
0.985 0.985 1.000 6 
0.991 0.991 1.000 7 
0.959 0.959 1.000 8 
1.000 1.000 1.000 9 
0.982 0.982 1.000 10 
0.989 0.989 1.000 11 
0.942 0.992 0.950 12 
0.961 0.964 0.998 13 
0.960 0.960 1.000 14 
0.940 0.940 1.000 15 
0.938 0.986 0.951 16 
0.938 0.958 0.980 17 
0.952 0.992 0.960 18 
0.959 0.959 1.000 19 
0.961 0.961 1.000 20 
0.962 0.962 1.000 21 
0.956 0.956 1.000 22 
0.948 0.966 0.981 23 
0.970 0.977 0.993 24 
0.970 0.970 1.000 25 
1.000 1.000 1.000 26 
0.980 0.980 1.000 27 
0.979 0.979 1.000 28 
0.966 0.971 0.995 29 
0.981 0.981 1.000 30 
 المتوس  0.993 0.978 0.971
 ا ل  قيمة 1.000 1.000 1.000
 ادن  قيمة 0.950 0.940 0.938

 (Deap9مؽ إعجاد الباحثة باالستشاد الى بيانات إستسارة اإلستبيان والبخنامج ) :السرجر 

( مدارع يقع إنتاجيا 9وفيسا يخص الكفاءة االقترادية فقج اعيخت نتائج التحميل وجؾد )
عشج نقظة تساس ما بيؽ خط التكاليف الستداوية واعمى مشحشى ناتج متداوي مسكؽ وىي نفذ 

اءة تخريرية مثمى، اما بكية مدارع العيشة فقج حققت كفاءة اقترادية السدارع التي حققت كف
( وشكمت نفذ الشدبة التي احتمتيا ىحه السدارع في تقجيخ 29330 -29390تخاوحت ما بيؽ )

 الكفاءة التخريرية9 
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% لحا يتؾجب عمى العيشة انتاج القجر الحالي 3990وبمغ متؾسط الكفاءة االقترادية العام 
% فقط أو أقل مؽ السجخالت او ان تقؾم بإجخاء 3990لسخوي أو اكثخ بإستخجام مؽ القسح ا

% 093تعجيل في تؾزيع مجخالتيا بذكل يسكشيا مؽ تخفيض تكاليف االنتاج لمسحرؾل بالقجر 
( مدتؾيات الكفاءة بأنؾاعيا وندبة 9لمؾصؾل الى الكفاءة االقترادية السثمى، ويؾضح الذكل )

 دونؼ9 02التي يتؼ شخحيا سابقًا والسدتخجمة لسشغؾمة الخي الثابتة السدارع السحققة ليا و 

 
 ( دونم42(: مدتويات الكفاءة وندبة السزارع السحققة لها تحت مشظومة ري ثابتة )3الذكل )

 

 (DEA9مؽ إعجاد الباحثة باالستشاد إلى نتائج )السرجر: 
 

ع القسح السروي تحت مشظومة نتائج تقجير الكفاءة االقترادية ومتزسشاتها لسزار  -4-0-3
 ( دونم:82ري محورية )

السثمى  TE( ان ندبة السدارع التي لؼ ترل الى درجة الكفاءة التقشية 9يبيؽ الججول )
% مؽ اجسالي عجد السدارع حيث تخاوحت درجة 03900دونؼ  02تحت مشغؾمة ري محؾرية 

سل عمى مشحشى االمكانيات (، أما بكية السدارع تع29339 -29303الكفاءة لجييا ما بيؽ )
%، وبمغ متؾسط الكفاءة التقشية 92973االنتاجية السثمى كؾنيا حققت كفاءة تقشية مثمى وشكمت 

( فيشاك مدرعتيؽ فقط AE%، وفيسا يتعمق بالكفاءة التخريرية )3390لمعيشة في ىحا التحميل 
ستؾسظة وشكمت تسكشت مؽ انتاج القسح السخوي عشج ادنى نقظة عمى مشحشى التكاليف ال

دونؼ، ، وتخاوحت درجة الكفاءة  02% مؽ اجسالي عجد السدارع تحت مشغؾمة ري 0090
% مؽ اجسالي عجد 00997( وشكمت 29333 -29370التخريرية لبكية مدارع العيشة ما بيؽ )

 % 30909السدارع في ىحا التحميل، وبمغ متؾسط الكفاءة التخريرية العام 
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( ومتزسشاتها لسزارع القسح تحت مشظومة EEر الكفاءة االقترادية )(: نتائج تقجي3الججول )
 ( دونم82ري محورية )

ال فاءة االقتصادية 
EE 

ال فاءة الت صيصية 
AE 

 ال فاءة التقنية
TE 

 المزارع
0.956 0.965 0.991 1 
0.956 0.956 1.000 2 
0.996 0.996 1.000 3 
0.974 0.996 0.978 4 
1.000 1.000 1.000 5 
0.965 0.996 0.969 6 
0.982 0.982 1.000 7 
0.958 0.958 1.000 8 
0.972 0.972 1.000 9 
0.000 0.000 1.000 10 
0.956 0.956 1.000 11 
0.956 0.956 1.000 12 
0.994 0.997 0.997 13 
1.000 1.000 1.000 14 
0.999 0.999 1.000 15 
0.969 0.998 0.972 16 
0.988 0.988 1.000 17 
 المتوس  0.994 0.924 0.919
 ا ل  قيمة 1.000 1.000 1.000
 ادن  قيمة 0.969 0.000 0.000

 (Deap9مؽ إعجاد الباحثة باالستشاد إلى بيانات استسارة االستبيان والبخنامج ) السرجر: 

 
اما بالشدبة لمكفاءة االقترادية بمغت عجد السدارع التي حققت كفاءة اقترادية مثمى  

وىسا نفذ السدرعتيؽ السحققة لمكفاءة التخريرية السثمى، وتخاوحت درجة الكفاءة مدرعتيؽ فقط 
% 00997( وشكمت 29333 -29370االقترادية بالشدبة لبكية السدارع في ىحا التحميل ما بيؽ )

مؽ اجسالي عجد السدارع كسا ىؾ الحال في الكفاءة التخريرية، وبمغ الستؾسط العام لمكفاءة 
دونؼ حققت  02% وىحا يعشي ان مدارع القسح تحت مشغؾمة ري محؾرية 3093االقترادية 

كفاءة اقترادية مختفعة، لحا يتؾجب عمى ىحِه السدارع انتاج القجر الحالي أو اكثخ مؽ القسح 
% فقط أو أقل مؽ السجخالت او تقميل كسية ىحه السجخالت بشحؾ 3093السخوي بإستخجام 

ق الكفاءة االقترادية السثمى، ويسكؽ تؾضيح ندبة % لتخفيض تكاليف االنتاج وتحقي090
دونؼ وحدب الشتائج  02السدارع السحققة لمكفاءة بأنؾاعيا والسدتخجمة لسشغؾمة الخي السحؾرية 

 (09التي تؼ الؾصؾل الييا وتفديخىا سابقًا وكسا في الذكل )
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( 82محورية ) (: مدتويات الكفاءة وندبة السزارع السحققة لها تحت مشظومة ري 4الذكل )
 دونم

 

 (DEA9مؽ إعجاد الباحثة باالستشاد إلى نتائج ) السرجر:
 

نتائج تقجير الكفاءة االقترادية ومتزسشاتها لسزارع القسح السروي تحت مشظومة  -4-0-4
 ( دونم:102ري محورية )

( ان اغمب السدارع السشتجة لمقسح السخوي تحت مشغؾمة ري محؾرية 0يتزح مؽ الججول )
% مؽ إجسالي عجد السدارع وىحا 70999( كاممة  وتذكل TEدونؼ حققت كفاءة تقشية ) 002

يذيخ الى ان ىحه السدارع تعسل عمى مشحشى االمكانيات االنتاجية السثمى،اما بكية السدارع في ىحه 
% مؽ 00909( وتذكل 29333 -29339العيشة حققت كفاءة تقشية عالية تخاوحت ما بيؽ )

% ،اما بالشدبة لمكفاءة التخريرية 3393رع وبمغ متؾسط الكفاءة التقشية اجسالي عجد السدا
(AE فيشاك مدرعتيؽ فقط وصمت الى اعمى درجة لمكفاءة )وتقع 0999وشكمت ندبة  022 ،%

% 30909( وتذكل ندبة 29339 -29320درجة الكفاءة التخريرية لبكية السدارع ما بيؽ )
 % 30تؾسط الكفاءة التخريرية مؽ إجسالي عجد السدارع، في حيؽ بمغ م
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( ومتزسشاتها لسزارع القسح تحت مشظومة EE(: نتائج تقجير الكفاءة االقترادية )4الججول )
 ( دونم102ري محورية )

ال فاءة االقتصادية 
EE 

ال فاءة الت صيصية 
AE 

 ال فاءة التقنية
TE 

 المزارع
1.000 1.000 1.000 1 
0.996 0.996 1.000 2 
0.901 0.901 1.000 3 
1.000 1.000 1.000 4 
0.922 0.922 1.000 5 
0.920 0.920 1.000 6 
0.913 0.913 1.000 7 
0.997 0.997 1.000 8 
0.930 0.931 0.999 9 
0.920 0.921 0.998 10 
0.933 0.935 0.998 11 
0.932 0.935 1.000 12 
0.925 0.925 1.000 13 
0.923 0.924 0.999 14 
0.924 0.925 0.999 15 
0.940 0.941 1.000 16 
0.940 0.940 1.000 17 
0.931 0.931 0.999 18 
0.935 0.935 0.999 19 
0.935 0.937 0.997 20 
0.935 0.938 1.000 21 
0.924 0.924 0.998 22 
0.929 0.930 1.000 23 
0.934 0.934 0.999 24 
 المتوس  0.999 0.940 0.939
 ا ل  قيمة 1.000 1.000 1.000
 ادن  قيمة 0.997 0.901 0.901

 
 

 (Deapمؽ إعجاد الباحثة باالستشاد إلى بيانات استسارة االستبيان والبخنامج ) السرجر:

    
حققت عشج نفذ السدرعتيؽ السحققة لمكفاءة التخريرية وبالشدبة لمكفاءة االقترادية السثمى ت

السثمى وبالتالي سؾف يقع انتاجيا عشج نقظة تساس ما بيؽ خط التكاليف الستداوية واعمى مشحشى 
 -29320ناتج متداوي مسكؽ، اما بكية السدارع تقع درجة الكفاءة االقترادية لجييا ما بيؽ )

%، لحا تؾجب عمى مدارع القسح السخوي 3993قترادية ( ، وبمغ متؾسط العام لمكفاءة اال29339
% 3993دونؼ انتاج القجر الحالي او اكثخ مؽ االنتاج باستخجام  002تحت مشغؾمة ري محؾرية 

فقط أو اقل مؽ السجخالت او بسعشى اخخ تؾزيع السجخالت بذكل يؤدي الى تخفيض تكاليف 
( يؾضح ندبة السدارع 7ة السثمى، والذكل )% وصؾاًل الى الكفاءة االقترادي090االنتاج بشدبة 
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دونؼ تبعًا لسدتؾيات الكفاءة بأنؾاعيا وكسا تؼ شخحيا  002السدتخجمة لسشغؾمة الخي السحؾرية 
 سابقًا9

( 102(: مدتويات الكفاءة وندبة السزارع السحققة لها تحت مشظومة ري محورية )5الذكل )
 دونم

 

 (DEA9إلى نتائج )مؽ إعجاد الباحثة باالستشاد  السرجر:

 
و تعسل في السخحمة ندتشتج مسا سبق ان عيشة البحث مؽ مدارع القسح محققة الكفاءة 

االنتاجية الكفؾءة )السخحمة االنتاجية الثانية( ويسكؽ مالحغة ذلػ مؽ خالل متؾسط الكفاءة 
تؾصمت الييا  لعيشة البحث وتبعًا لسشغؾمة الخي السدتخجمة، وىحا يتفق مع مابالشدبة  TEالتقشية 

( بذأن األمثمية لكفاءة السجخالت الدراعية إلنتاج القسح في Wang et al., 2017دراسة )
% مؽ مدارع العيشة لجييؼ حققت كفاءة 09الريؽ )تقجيخ الكفاءة التقشية( حيث تؾصمؾا إلى ان 

نؾع ويعسمؾن في مشظقة تشاقص العائجات واتزح ايزًا مسا سبق ان مدارع عيشة البحث وحدب 
(، وىحا مخالف لجراسة )زندل EE( واقترادية )AEمشغؾمة الي قج حققت كفاءة تخريرية )

( عشجما قجروا الكفاءة االقترادية ومتزسشاتيا لسدارع القسح السخوي في قزاء 0209وآخخون، 
الجور،، ومؽ خالل الشتائج الدابقة ثبت صحة فخضية فيسا يتعمق بأن العيشة مؽ مدارع محرؾل 

في السشاطق شبو مزسؾنة االمظار تحت نغام الخي التكسيمي في محافغة نيشؾى محققة القسح 
 لمكفاءة بأنؾاعيا الثالث التقشية والتخريرية واالقترادية وحدب نؾع مشغؾمة الخي السدتخجمة9 

 التوصيات:

قيام لجان االرشاد الدراعي بديارات دورية متكخرة لحقؾل القسح وعسل بخنامج ارشادي  -0
سدارعيؽ وتؾعيتيؼ بذان االستخجام األمثل لمسؾارد االقترادية وتحفيدىؼ عمى العسل بظخق لم
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الدراعة الحجيثة مثل استخجام الدراعة الحافغة لسا ليا مؽ دور في تخفيض التكاليف لمحخاثة 
 والبحار إضافة إلى تقميل الجيج والؾقت9

السحرؾل في وقت مبكخ مؽ السدارعيؽ  دعؼ السشتؾج )القسح( مؽ خالل قيام الدايمؾ باستالم -0
مع رفع سعخه حيث اتدؼ باالنخفاض مقارنة باألعؾام الساضية وعجم التأخيخ في تؾزيع مبالغ 
استالم السحرؾل لسا لو أثخ في تذجيع وتحفيد السدارعيؽ عمى االستسخار في اإلنتاج 

 وتحديؽ نؾعيتو9

أو باألقداط وخاصة السخشات لسا ليا مؽ دور تؾزيع السكائؽ واآلالت لمسدارعيؽ سؾاء بالشقج  -9
في استقخار اإلنتاج مع تؾفي االدوات االحتياطية لتمػ السعجات إضافة إلى تذكيل فخيق 
خاص وعسل ججول لريانة السشغؾمات السحؾرية ومتابعة ذلػ مؽ قبل ميشجسيؽ مختريؽ 

 9لزسان استسخار عسل السخشات بذكل جيج خالل السؾسؼ االنتاجي

  ادر:السر

(، "دراسة مقارنة لمكفاءة االنتاجية 0209الحجامي، عيدى سؾادي عايد وفخحان، محدؽ عؾيج )
)محافغة  0207 -0200( في العخاق لمسؾسؼ 33وإباء 33لمقسح صشفي )أدانا

 (09) 00واسط انسؾذجًا("، مجمة العمؾم الدراعية العخاقية، 

(، "الكفاءة التقشية والتؾزيعية 0209ؽ )زندل، حدؽ ثامخ، باسؼ فاضل لظيف وياسسيؽ حاتؼ حد
واالقترادية لسدارع القسح السخوية بالخش في قزاء الجور لمسؾسؼ االنتاجي 

("، مجمة جامعة تكخيت لمعمؾم الدراعية، عجد خاص بؾقائع 0209 -0200)
 السؤتسخ العمسي الدادس لمعمؾم الدراعية9
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