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 وتحديد الحجم االقتصادي لمزارع القمح في محافظة أربيل قياس الكفاءة الفنية واالقتصادية
 4102-4102للموسم الزراعي  DEA)باستخدام أسلوب تحليل مغلف البيانات )

 السنبل إسماعيلعماد عمار              سرى عباس جاسم محمد
 كلية الزراعة-األنبارجامعة 

 ةصخالال

يستمد البحث أهميته من األهمية االستراتيجية و الغذائية لمحصول القمح، وان اختالف فئات المساحات 
تؤثر مساحة المزرعة على تكاليف اإلنتاج خاصة فيما  إذلمزارع القمح ينعكس على الكفاءة االقتصادية والفنية، 

، البحث في محافظة أربيل موضوع الديمية الذي يعتمد عليه بشكل رئيسي في الزراعة اآللييخص استخدام العمل 
 الفئات الكلية المقدرة عن الكفاءة من عالي بمستوى  تتميز المساحات من األقل على واحدة فئة البحث وجود يفترض و

ادية ا النظم االقتصإليهالتي تسعى  األهدافاألخرى، لذا تم دراسة الكفاءة االقتصادية الستغالل الموارد كأحد 
داء االقتصادي للمزارع، بهدف تحديد مساحة المزرعة ضمن فئة مثلى تحقق الحجم األمثل من استخدام لتحسين األ

(، وتم جمع Data Envelopment Analysis( )DEAالموارد ، واستخدم أسلوب تحليل مغلف البيانات ) 
خمس  إلىمزرعة  مقسمة  777البيانات بطريقة االستبيان و المقابالت الشخصية للمزارعين في عينة بلغ حجمها 

فئات حسب حجم المزرعة، واستخدم اتجاهان في أسلوب تحليل هذا النوع من البيانات، االتجاه األول يتمثل 
، وعلى وفق  (VRS) (Variable Return to Scale)على وفق تغير العائد للسعة  (DEA)باستخدام أسلوب

. واستنتج البحث بان كلما ازداد حجم فئات  CRS( ،)Constant Return to Scaleثبات العائد للسعة )
المساحات قل الفقدان في استغالل الموارد اإلنتاجية بشكل واضح، مما ينطبق مع ما جاء في النظرية القتصادية 

القمح  ئد في مزارعان النمط السا إذمن انه مع تزايد حجم اإلنتاج تزداد اإلنتاجية الحدية لمساحة الوحدة األرضية، 
العائلة  فرادأفي أربيل هو نمط مزرعة العائلة الذي يأخذ بنظر االعتبار عدم تفتيت المساحات الكبيرة خاصة بين 

 واآلالتاستغالل الموارد اإلنتاجية خاصة فيما يخص المكائن  من والفنيةالواحدة لتحقيق الكفاءة االقتصادية 

 .الزراعية

Measurement of technical and economic efficiency and determine the 

economic size of wheat farms in Erbil using the data envelope 

analysis method (dea) in agricultural season 2014-2015 

 Sura Abbas jasim                              Imad Ammar Al-Snbll 
Coll. Of Agri.-Univ. of Anbar 

Abstract 

 This research have its importance from the strategic importance of wheat, And 

that different cases of area for wheat farms reflects on the economic and technical 

efficiency, As the  area impact on production costs with respect to the use of machinery 
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work upon which mainly in rain-fed agriculture in Erbil research topic, And research 

assumes the existence of at least one class of area is characterized by a high level of 

total efficiency estimated for the other classes , So was the study of the economic 

efficiency of utilization of resources as one of the goals of the economic systems to 

improve the economic performance of farms, In order to determine the optimal farm 

size within the category achieved the optimum size of the use of resources, Use the 

envelope method of data analysis (Data Envelopment Analysis) (DEA), Data was 

collected by the questionnaire and personal interviews to farmers in the sample of 222 

farm is divided into five categories according to farm size , And use trends in the 

analysis of this data type style, first trend is using a method (DEA) on according to 

variable returns to scale (Variable Return to Scale) (VRS), and according to the constant 

of returns to scale (CRS), (Constant Return to Scale, The research concluded that where 

the greater size of the area categories decrease the losing in the of productive resources 

clearly, which goes with what came in economic theory for it with increased production 

volume increases the marginal productivity of land unity, Taking that pattern in wheat 

farmer in Erbil is the pattern of the family farm, which takes into consideration not to 

break up large areas, especially among members of one family to achieve economic 

efficiency and technical exploitation of the productive resources, especially with regard 

to the machinery and agricultural machinery. 

 المقدمة

مستوى االكتفاء  تحقيق عدم أبرزها من والتي عدة مشاكل من عام بشكل العراق الزراعي في القطاع يعاني
 هو األمر هذا تحقيق عدم وراء يكون  ما وغالبا .القمح محصول أهمها ومن االستراتيجية المحاصيل الذاتي، والسيما

 الى االستناد دون  من اإلنتاج لعناصر لالستخدام غير الرشيد  نتيجة محصول القمح، من الدونم غلة انخفاض

 ما عن فضال أخرى،  جهة من اإلنتاج تكاليف وارتفاع جهة من اإلنتاج تدني الى االقتصادية، مما يؤدي المعايير

 من تعاني إذ )الديمية الزراعة( مياه األمطار على تعتمد التي المناطق في والسيما القمح، لمزارع اإلنتاج يرتبط بكفاءة

 ارتفاع عن المكافحة(، فضال ومواد واألسمدة كالبذور مستلزمات اإلنتاج ) توافر شحة كثيرة، منها معوقات إنتاجية

 الكفاءة مستوى  رفع خالل من اإلنتاج زيادة على والعمل الموارد لهذه األمثل يتطلب االستخدام الذي األمر تكاليفها،

يركز االقتصاديون الزراعيون على ضرورة تحقيق الكفاءة . المحصول إنتاجية في التحكم في بآخر أو تسهم بشكل التي
االقتصادية الستغالل الموارد االقتصادية بالشكل األمثل في بلدانهم سعيا وراء زيادة إنتاجية هذه المساحة، ويستمد 

الك ثل أهمية اقتصادية من حيث االستهيم إذمن األهمية االستراتيجية والغذائية لمحصول القمح،  أهميتهالبحث 
البشري باعتباره يسهم في الكثير من الصناعات الغذائية هذا من ناحية، وبوصفه محصواًل استراتيجيًا ومصدرًا من 

 من ناحية أخرى. المزروعيمصادر الدخل 

لتحسين  االقتصاديةا النظم إليهتسعى  إلىاألهداف  تعد دراسة الكفاءة االقتصادية الستغالل الموارد أحد
يوفر معلومات مفصلة للمزارع  إذ( DEAاألداء االقتصادي للمزارع، وتم اعتماد أسلوب تحليل مغلف البيانات )
 قياسها والتعرف على مصادر عدم إمكانيةتتعلق باستخدام المدخالت والمزيج األمثل منها وكفاءة كل منشاة مع 
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لنمط السائد في مزارع القمح في أربيل هو نمط مزرعة العائلة الذي يأخذ ان اتكمن مشكلة البحث الى الكفاءة فيها. 
تالف فئات يعتقد المزارعين ان اخ إذالعائلة الواحدة.  أفرادبنظر االعتبار عدم تفتيت المساحات الكبيرة خاصة بين 

ف اإلنتاج على تكاليتؤثر مساحة المزرعة  إذالمساحات لمحصول القمح ينعكس على الكفاءة االقتصادية والفنية، 
الذي يعتمد عليه بشكل رئيسي في العمليات اإلنتاجية، كما تؤثر مساحة  اآلليسيما ما يخص استخدام العمل 

مجمل العمليات اإلنتاجية.  وقد يلجأ المزارعون الى تجميع  إدارةالمزرعة على قدرة المزارع في السيطرة على 
تاجية بشكل أفضل مستفيدين من ميزة الحاصدات والساحبات واآلالت مساحاتهم المزرعية الستغالل الموارد اإلن

 عاونية.ت الزراعية والجمعيات التالزراعية المصممة للعمل في المساحات الكبيرة، ومن هذه الفكرة نشأت التعاونيا
 كفاءةوال الفنية الكفاءة على ينعكس ويؤثر القمح لمحصول المساحات فئات في التباين انويفرض البحث الى 

 تتميز المساحات من األقل على واحدة فئة البحث وجود يفترض المدروسة، إذ العينة في القمح لمزارع االقتصادية

هناك مزارع تعمل بكفاءة اقتصادية في كل فئة من  األخرى، وان الفئات الكلية المقدرة عن الكفاءة من عالي بمستوى 
 (EEاقتصادية ـال الكفاءة معرفةيهدف البحث الى  إذ .تفنيده أو إثباته البحث يحاول ما فئات المساحة، وهذا

Economic Efficiency) الفنية بمكوناتهاTE) Technical Efficiency) والسعريةAE) Allocative 

Efficiency)، المساحة المثلى التي تحقق  المساحات. وتحديد تباين ظروف تحت دالة التكاليف متغيرات وفق
 الحجم األمثل في اإلنتاج.

ت من لهذا الغرض جمع أعدتتم الحصول على البيانات األولية ميدانيًا باالعتماد على استمارة استبانة 
خالل المقابالت الشخصية مباشرة مع الفالحين وُجمعت المعلومات عن األنشطة اإلنتاجية داخل المزرعة الواحدة. 

 تراوحت المساحات إذمزارعا وتم تقسيمها الى خمسة فئات على أساس حجم الملكية  777نة عشوائية من تم اخذ عي
صول مح إنتاج. وتم الحصول على البيانات المتعلقة بكل ما يخص أعلىدونم كحد  111دونم كحد أدنى و 51بين 

–يلمديرية زراعة أرب، المركزي لإلحصاءالجهاز –ارة التخطيط والتعاون اإلنمائيوز ظة أربيل من القمح في محاف
 .النشرات والدراسات السابقةو قسم التخطيط 

 المواد وطرائق العمل

 DEA( ،)Data Envelopmentتم استخدام أسلوب تحليل برنامج مغلف البيانات نظام ) 

Analysis ،)واستخدم  ،نة المدروسةتقدير كفاءة اإلنتاج الفنية والكفاءة االقتصادية لمزارع القمح في العي من أجل
على وفق تغير  (DEA)اتجاهان في أسلوب تحليل هذا النوع من البيانات، االتجاه األول يتمثل باستخدام أسلوب

 CRS( ،)Constant، وعلى وفق ثبات العائد للسعة ) (VRS) (Variable Return to Scale)العائد للسعة

Return to Scale  مما يسمح بتقدير الكفاءة .( الفنيةTechnical Efficiency( )TE،) ( وكفاءة السعةScale 

Efficiency( ،)SE من جانب المدخالت في ظل متغيرات دالة اإلنتاج. أما االتجاه الثاني الستخدام هذا )
األسلوب فيكمن في جانب المخرجات والتي تم قياسها وفق طريقة التقدير نفسها في االتجاه األول. وكذلك جرى 
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 على وفق متغيرات دالة التكاليف ، (Economic Efficiency) االقتصاديةالكفاءة السعرية والكفاءة تقدير 
 لألراضي الزراعية. 

هي استعمال موارد اإلنتاج بالشكل الذي يمكن معه  :Economic Efficiencyالكفاءة االقتصادية 
للموارد  لاألمثقتصادية من خالل االستخدام تتحقق الكفاءة اال إذتحقيق أكبر كمية من اإلنتاج بأقل التكاليف، 

لك المزرعة ت إنهاتعرف الكفاءة االقتصادية من ناحية المدخالت على  إذاإلنتاجية في ظل الموارد البديلة المتاحة، 
التي لها القدرة على تقليل المدخالت للوصول الى اإلنتاج المحدد، بينما الكفاءة االقتصادي من ناحية المخرجات 

ف بانها تل التي لها القدرة على زيادة كميات اإلنتاج باالستخدام األمثل للمدخالت. وتعرف أيضا على انه فتعر 
فة، وبذلك تكون كل بأقل نفسهيتم الحصول على العائد  أوممكن الحصول على أكبر مقدار من العائد بالكلفة نفسها 

( في الكفاءة TEضرب الكفاءة الفنية )( عبارة عن حاصل EE)الكلية( الكفاءة االقتصادية )الكفاءة 
 . األتيةتوضحها المعادلة الرياضية  كما(، AEالتخصيصية)

 𝐸𝐸 = 𝑇𝐸 × 𝐴𝐸 

𝑂𝑅

𝑂𝑃
 =

𝑂𝑅

𝑂𝑄
 ×

𝑂𝑄

𝑂𝑃
 

𝑶𝑹 إذ ان

𝑶𝑷
𝑶𝑹 ، واءة االقتصادية )الكفاءة الكلية(الكف   

𝑶𝑸
𝑶𝑸 ، والكفاءة التخصيصية 

𝑶𝑷
 الكفاءة الفنية 

 

ان زيادة عدد السكان المستمرة وتضاعفها وارتفاع الكثافة السكانية والحاجة الملحة على الغذاء، أدى الى 
لح االحتياجات المدنية التوسع على حساب األراضي الصالحة للزراعة لصازيادة الطلب على السلع. كما ان 

ان صغيرة. وفي إقليم كردست الفالحين بمساحاتالى انخفاض المساحات الزراعية وتحديد حصص  أدىوالخدمية 

في ظل اإلنتاج تحديد فاريل لدالة  1شكل 
 االقتصاديةالكفاءة  قياس

مفهوم الكفاءة االقتصادية ومكوناتها  2شكل 
 فاريل من وجهة نظر
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دونم لألراضي المؤجرة بعقد زراعي  511دونم ملك و 011يحدد ان تكون األراضي المملوكة للفالحين ال تتجاوز
 ألمطارافي مناطق شمال الخط المطري، باستثناء منطقتي مخمور وديبكه التي تقع ضمن منطقة شبه مضمونة 

 (.0)دونم للعقود الزراعية 711دونم و 111فان مساحة األرض المملوكة فيها 
في حين  دونم، 11-51 حيازتهم بين من المزارعين كانت حجوم %54ان  5 تظهر البيانات من جدول

دونمًا فيشكلون  511من  أكثرالمزارعين الذين حيازتهم كانت  أما دونمًا، 511-15حيازتهم بين  أحجامتراوح  27%
، مما صغيرة أحجامأكثر من نصف المزارعين ذات  ةنستنتج مما سبق ان حياز  للعينة.الحيازة  إجماليمن  51%

يضع قيدًا على إمكانية التوسع المستقبلي في المساحات المزروعة. تم تقسيم العينة الى خمسة فئات حسب حجم 
المزرعة المتمثلة بالمساحة مقاسة بالدونم، وذلك على أساس حجم الملكية وطبيعة الملكية المستأجرة من الدولة، 

الفعلية في المجتمع ووزعت استمارة االستبانة على المزارعين وتم ملئها من قبل  وأعدادهالمستخدمة، وطبيعتها ا
 .(5شكل) الباحث

 األهمية النسبية لفئات الحيازة في عينه البحث 0جدول 
 % عدد المزارعين حجم الفئات الفئات % عدد المزارعين حجم الفئات الفئات

 7 51 111 – 715 الفئة الرابعة 54 121 11 – 51 الفئة األولى

 4 8 111أكبر من  الفئة الخامسة 27 60 511 - 15 الفئة الثانية

 %511 777  المجموع 8 58 711 - 515 الفئة الثالثة 
 الباحث باالعتماد على بيانات استمارة االستبانة إعدادمن  المصدر:

 

 

 والمناقشةالنتائج 

 المزرعةالعالقة بين الكفاءة الفنية وحجم 

من  %11مزرعة وشكلت نسبتها  575دونم وبلغ عددها  11 – 51تراوحت مساحة الفئة األولى بين  
، ومتوسط مقداره 5-161.2تراوحت بين  إذمزارع العينة واتضح ان هناك تباينًا واختالفًا في نسبة كفاءة السعة 

55.4

26.1

8.1

6.8
3.6

النسبة المئوية لفئات المزارع1شكل 

الفئة األولى الفئة الثانية

الفئة الثالثة الفئة الرابعة

الفئة الخامسة 
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تفقد قدراً من الموارد االقتصادية المستخدمة  إنهاأو  %1162بنسبة  إنتاجها. أي ان هذه المزارع يمكن زيادة 1160%
في حين ان مزرعة واحده فقط استطاعت تحقيق كفاءة  %1162في اإلنتاج مما يترتب عليها زيادة الكلفة بنسبة 

وتعد المزرعة النموذجية المثلى. عملت مزرعتين اثنتين فقط بعوائد متناقصة مما يشير  %511سعة كاملة بنسبة 
المزارع  إعدادل الزيادة في حجم اإلنتاج فيها هو أكبر من معدل الزيادة في مساحتها، بينما استخدمت الى ان معد

 من مزارع العينة. %.116مزرعة تعمل بعوائد متزايدة شكلت نسبتها  551البالغة 

عة ر مستوى الكفاءة الفنية للمزارع ضمن الفئة األولى من المساحة في ظل ثبات عائد السعة فان مز  أما
ألحدى المزارع، بلغ متوسط الكفاءة الفنية لمزارع  %16.1وبلغ الحد األدنى  %511 األعلىواحدة فقط حققت الحد 

تحقيق نفس المستوى من اإلنتاج  أو %165.بنسبة  إنتاجها، وعليه يمكن لهذه المزارع زيادة %0161هذه الفئة 
 16021ائد السعة فان الكفاءة الفنية تراوحت بين حد أدنى في ظل تغير عو  أما، %165.الحالي بتقليل الكلفة بنسبة 

من مزارع هذه الفئة. في حين بلغ متوسط الكفاءة الفنية  %1861مزرعة شكلت  27حققته  %511وحد اقصى بلغ 
 من دون زيادة مقدار الموارد المستخدمة. %50مما يشير الى إمكانية زيادة اإلنتاج بنسبة  82%

 %1685شكلت نسبة  إذ %511رت البيانات الى ان مزرعة واحدة حققت كفاءة مثلى عائد السعة فأشا أما
، بينما بلغت متوسط عوائد 1167بلغت نسبتها  إذمزرعة لم تحقق الكفاءة المثلى  571 أمامن مزارع هذه الفئة، 

 .(7جدول)األولى من عينة الفئة  %1160السعة 

 دونم 21 – 02للمساحة مؤشرات الكفاءة الفنية للفئة األولى  4 جدول

عائد السعة
 

 

عدد المزارع
 

النسبة%
متوسط  
الكفاءة الفنية

 

عائد السعة
 

 

عدد المزارع
 

النسبة%
متوسط  
الكفاءة الفنية

 
ثبات 

 السعة 
 82 1161 27 %511 تغير السعة 0161 168 5 511%

 1160 1161 11 %511من  أقل 82 1167 571 %511من  أقل

عائد 
 السعة 

 كفاءة السعة  1160 168 5 511%
 تزايد كفاءة السعة

 تناقص كفاءة السعة

511%  5 168  
  Irs 571 1167  1167 571 %511من  أقل

  Drs  1 الباحث من خالل االعتماد على بيانات نتائج الكفاءة الفنية إعدادالمصدر: من 

مزرعة ، شكلت  1.مثلت هذه الفئة  إذدونم  511 – 15الفئة الثانية من المساحة والتي تراوحت بين  أما
عدد المزارع لعينة الدراسة ، من خالل استعراض النتائج اتضح ان هناك تباين واختالف  إجماليمن  %72ما نسبته 

، أي ان هذه المزارع يمكن زيادة %18وبمتوسط مقداره  5 – 16118تراوحت بين  إذفي درجات كفاءة السعة 
فقدون قدرًا من الموارد االقتصادية المستخدمة في اإلنتاج مما يترتب عليها زيادة انهم ي أو، %17بنسبة  إنتاجها

على مستوى مزارع الفئة الثانية  %511، في حين مزرعة واحدة حققت كفاءة سعة كاملة بنسبة %17الكلفة بنسبة 
ع تعمل بعوائد . في حين لم تسجل في هذه الفئة مزار %1860 مزرعة بعوامل متزايدة تشكل نسبته 11وتعمل 
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متناقصة، وهذا يدل على معدل الزيادة في حجم اإلنتاج هو أكبر من معدل الزيادة في عناصر اإلنتاج المستخدمة 
 فعليًا في العملية اإلنتاجية ضمن هذه الفئة من المساحة. 

لت مزرعة بينما سج 16180بلغ  أدنىسجلت الكفاءة الفنية ألحدى المزارع في ظل ثبات العائد للسعة حدًا 
، وعليه فان هذه %0168، في حين بلغ متوسط الكفاءة الفنية نسبة مقدارها %511واحدة فقط حد اقصى بلغ 

 167.تحقيق نفس المستوى من اإلنتاج الحالي بتقليل الكلفة بنسبة  أو %167.بنسبة  إنتاجهاالمزارع يمكن زيادة 
 من مزارع العينة. 

في ظل تغير العائد للسعة، شكلت نسبة قدرها  %511ة الفنية مزرعة الحد األقصى للكفاء 01حققت 
وبلغ متوسط الكفاءة الفنية نسبة مقدارها  16058على مستوى العينة. بينما حققت أحد المزارع الحد األدنى  11%

ار دون زيادة مقد %7061من مزارع العينة، مما يشير الى إمكانية زيادة اإلنتاج حسب هذا المفهوم بنسبة  %.2.6
الموارد المستخدمة. تجدر اإلشارة الى ان المزارع التي حققت عوائد حجم ثابتة في ظل تغير العائد للسعة بلغت 

 .(0من مزارع الفئة الثانية )جدول %11مزرعة أي بنسبة  01

 دونم 011- 20مؤشرات الكفاءة الفنية للفئة الثانية للمساحة  3جدول 

عائد السعة
 

 

عدد المزارع
 

النسبة%
متوسط  
الكفاءة الفنية

 

عائد السعة
 

 
عدد المزارع

 

النسبة%
متوسط  
الكفاءة الفنية

 

ثبات 
 السعة 

511% 5 562 
0168 

 562 5 %511 تغير السعة
1865 

 1860 11 %511من  أقل 1860 11 %511من  أقل

عائد 
 السعة 

511% 01 11 
2.6. 

 كفاءة السعة 
 تزايد كفاءة السعة

 تناقص كفاءة السعة

511%  5 562 
 

 Irs 11 1860 11 01 %511من  أقل
  Drs 1 1 الباحث من خالل االعتماد على بيانات نتائج الكفاءة الفنية إعدادالمصدر: من 

مزرعة والتي تمثل نسبة  58دونم متمثلة ب  711-515الفئة الثالثة من المساحة والتي تراوحت بين  أما
ومتوسط بلغ  5 – 1615تراوحت بين  إذمن مزارع العينة ولوحظ تباين واختالف في درجات كفاءة السعة،  8%

تفقد قدرًا من الموارد االقتصادية المستخدمة  إنها أو %7165بنسبة  إنتاجهاأي ان هذه المزارع يمكن زيادة  2161%
فقط حققت كفاءة سعة كاملة  مزرعتين، في حين ان %7165في اإلنتاج، مما يترتب عليها زيادة الكلفة بنسبة 

 الفئة.على مستوى  8861مزرعة تعمل بعوائد متزايدة مثلت نسبة .5، وان %511بنسبة 

ي هذه الفئة وهذا يدل على ان معدل الزيادة في حجم في حين لم تسجل أي مزرعة عوائد متناقصة ف
من معدل الزيادة في عناصر اإلنتاج المستخدمة فعليًا في العملية اإلنتاجية ضمن هذه الفئة من  أكبراإلنتاج هو 
مستوى الكفاءة الفنية للمزارع في ظل ثبات العائد للسعة فقد تراوحت بين حد اعلى حققته مزرعتين  أماالمساحة. 

، مما يشير الى ان هذه المزارع % 1161، وبلغ متوسط الكفاءة الفنية 16118بين مستويات اقل بلغ حدها األول و 
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 %.116تحقيق نفس المستوى من اإلنتاج الحالي بتقليل الكلفة بنسبة  أو، % .116بنسبة  إنتاجهايمكن زيادة 
 .(1)جدول

 دونم 411 – 010مؤشرات الكفاءة الفنية للفئة الثالثة  2جدول 

عائد السعة
 

 

عدد المزارع
 

النسبة%
متوسط  
الكفاءة الفنية

 

عائد السعة
 

 

عدد المزارع
 

النسبة%
متوسط  
الكفاءة الفنية

 

ثبات 
 السعة 

511% 7 5565 
1161 

 5565 7 %511 تغير السعة
1865 

 8861 .5 %511من  أقل 8861 .5 %511من  أقل

عائد 
 السعة 

511% 1 7268 
.167 

 كفاءة السعة 
 السعة كفاءةتزايد 

 عةالس كفاءةتناقص 

511%  7 5565 
 

 Irs 5. 8861 2767 50 %511من  أقل
  Drs 1 1 الباحث من خالل االعتماد على بيانات نتائج الكفاءة الفنية إعدادالمصدر: من 

مزارع منها كفاءة  1حققت  إذ، 5 – 16581الكفاءة الفنية في ظل تغير العائد للسعة فقد تراوحت بين  أما
إمكانية  إلى، مما يشير %167.من مزارع العينة وبلغ متوسط الكفاءة الفنية  %7628شكلت بنسبة  %511كاملة 

بدون زيادة مقدار الموارد المستخدمة، وتجدر اإلشارة هنا الى ان  %0868زيادة اإلنتاج حسب هذا المفهوم بنسبة 
 تغير العائد للسعة.  في ظل عوائد ثابتةمزارع حققت  1

مزرعة ومثلت نسبتها  51دونم بلغ عددها  111 – 715الفئة الرابعة من المساحة والتي تراوحت بين  أما
عدد المزارع في عينة الدراسة. من خالل استعراض النتائج اتضح ان هناك تباينًا واختالفًا في  إجماليمن  %.62.

 إنتاجها، أي ان هذه المزارع يمكن زيادة %.876وبمتوسط نسبته  5 – 16710تراوحت بين  إذدرجات كفاءة السعة، 
انهم يفقدون قدرًا من الموارد االقتصادية المستخدمة في اإلنتاج مما يترتب عليها زيادة الكلفة  أو %5261بنسبة 
 .%5261بنسبة 

ابعة، بلغ من مزارع الفئة الر  %5060مثلت  %511في حين مزرعتين حققت كفاءة سعة كاملة بنسبة 
من مزارع الفئة الرابعة للمساحة، في حين لم تعمل  %8.62مزرعة مثلت  50عدد المزارع التي تعمل بعوائد متزايدة 

مزارع بعوائد متناقصة مما يدل على ان معدل الزيادة في حجم اإلنتاج هو أكبر من معدل الزيادة في عناصر  أية
للمزارع  وعلى مستوى الكفاءة الفنيةحة. اجية ضمن هذه الفئة من المسااإلنتاج المستخدمة فعليًا في العملية اإلنت

بلغ  واحدة فقط.لمزرعة  %511وحد اقصى بلغ  %5067في ظل ثبات عوائد السعة فقد تراوحت بين حد أدنى بلغ 
توى نفسه تحقيق المس أو %0767بنسبة  إنتاجها، عليه فان هؤالء المزارع يمكن زيادة %262.متوسط الكفاءة الفنية 

. تراوحت الكفاءة الفنية في ظل تغير عائد السعة بين حد أدنى بلغ %0767من اإلنتاج الحالي بتقليل الكلفة بنسبة 
من مزارع العينة، وبلغ متوسط الكفاءة الفنية  %1.62مزارع تشكل  2حققته  %511وحد اقصى بلغ  165.7
من دون زيادة مقدار الموارد  %7162لمفهوم بنسبة مما يشير الى إمكانية زيادة اإلنتاج حسب هذا ا 2160%

 .(1جدول)المستخدمة
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 دونم 211 – 410مؤشرات الكفاءة الفنية للفئة الرابعة للمساحة  2جدول 
عائد السعة

 

 

عدد المزارع
 

النسبة%
متوسط  
الكفاءة الفنية

 

عائد السعة
 

 

عدد المزارع
 

النسبة%
متوسط  
الكفاءة الفنية

 

ثبات 
 السعة 

511% 5 .62 
.262 

 5060 7 %511 تغير السعة
876. 

 8.62 50 %511من  أقل 1060 51 %511من  أقل

عائد 
 السعة 

511% 2 1.62 
2160 

 كفاءة السعة 
 السعة عوائدتزايد 

 عةالس عوائدتناقص 

511%  7 5060 
 

 Irs 50 8.62 1060 8 %511من  أقل
  Drs 1 1 الباحث من خالل االعتماد على بيانات نتائج الكفاءة الفنية إعدادالمصدر: من 

 %1مزارع فقط وتمثل  8دونم البالغ عددها  111الفئة الخامسة من المساحة والتي كانت أكبر من  أما
تراوحت  إذمزارع عينة الدراسة. اتضح من خالل النتائج وجود تباين واختالف في درجات كفاءة السعة  إجماليمن 
انهم يفقدون  أو. %5162بنسبة  إنتاجهاأي ان هذه المزارع يمكن زيادة  %8160( وبمتوسط قدرة 5 – 16.8بين )

وبلغ عدد المزارع  %5162قدرًا من الموارد االقتصادية المستخدمة في اإلنتاج مما يترتب عليها زيادة الكلفة بنسبة 
من مزارع الفئة الخامسة من المساحة.  %11مزارع فقط تشكل  أربعة %511التي حققت كفاءة سعة كاملة بنسبة 

من مزارع العينة،  %71تعمل مزرعتين بعوائد متزايدة ومزرعتين أخرى بعوائد متناقصة، تمثل كل من المجموعتين 
ي ف وينطبق على األخيرة قانون النسب المتناقصة في اإلنتاج أي ان الزيادة في حجم الناتج الكلي اقل من الزيادة

 عناصر اإلنتاج المتغيرة. 

 أقصى، وحد 16020على مستوى الكفاءة الفنية في ظل ثبات عائد السعة فقد حققت حد أدنى بلغ  أما
 إلىمما يشير  %2161مزارع العينة. بلغ متوسط الكفاءة الفنية  إعدادألربعة مزارع فقط تمثل نصف  %511بلغ 

تحقيق نفس المستوى من اإلنتاج الحالي بتقليل الكلفة بنسبة  أو %.716بنسبة  إنتاجهاان هذه المزارع يمكن زيادة 
التي  %511الكفاءة الفنية في ظل تغير عائد السعة فقد حققت أربع مزارع الحد األقصى البالغ  أما. %.716
مما يشير  %8167 ، في حين بلغ متوسط الكفاءة الفنية16221من مزارع العينة، وبلغ الحد األدنى  %11شكلت 

 .(.)جدولن زيادة مقدار الموارد المستخدمةبدو  %5168إمكانية زيادة اإلنتاج حسب هذا المفهوم بنسبة  إلى

 دونم 211مؤشرات الكفاءة الفنية للفئة الخامسة للمساحة أكثر من  6جدول 

عائد السعة
 

 

عدد المزارع
 

النسبة%
متوسط  
الكفاءة الفنية

 

عائد السعة
 

 

عدد المزارع
 

النسبة%
متوسط  
الكفاءة الفنية

 

ثبات 
 السعة 

511% 1 11 
2161 

 11 1 %511 تغير السعة
8160 

 11 1 %511من  أقل 11 1 %511من  أقل

عائد 
 السعة 

511% 1 11 
8167 

 كفاءة السعة 
 السعة عوائدتزايد 

 عةالس عوائدتناقص 

511%  1 11 
 

 Irs 7 71 11 1 %511من  أقل
  Drs 7 71 الباحث من خالل االعتماد على بيانات نتائج الكفاءة الفنية إعدادالمصدر: من 
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عند النظر في نتائج متوسطات الكفاءة الفنية في ظل ثبات وتغير العوائد للسعة واستعراض نتائج 
متوسطات كفاءة السعة حسب فئات المساحة في عينة الدراسة، يتضح ان اعلى متوسط للكفاءة الفنية في ظل ثبات 

متوسط للكفاءة الفنية في ظل تغير في حين ان اعلى  %2161العائد للسعة تحقق في مزارع الفئة الخامسة اذ بلغ 
. في حين ان أدنى متوسط للكفاءة الفنية في ظل ثبات عائد %82بلغ  إذالعائد للسعة تحقق في مزارع الفئة األولى 

السعة تحقق   في مزارع الفئة األولى، وان أدنى متوسط للكفاءة الفنية في ظل تغير العائد للسعة تحقق في مزارع 
 ذإ، كما يالحظ ان متوسط الكفاءة للسعة قد حقق اعلى نسبة له في الفئة الخامسة %167.بلغت  إذالفئة الثالثة 

يبلغ  إذللكفاءة الفنية لمزارع العينة المدروسة،  %511وان الفئة الخامسة سجلت اعلى نسبة تمثل  %8160بلغ 
 . %11مزارع شكلت نسبة  1عدد المزارع المحققة للكفاءة الفنية بالمستوى األمثل 

 متوسطات الكفاءة الفنية وكفاءة السعة حسب فئات المساحة في عينة الدراسة 7جدول  
متوسط الكفاءة  متوسط الكفاءة الفنية الفئة

 لعوائد السعة
عدد المزارع  عدد المزارع 

المحققة 
 VRSللكفاءة 

نسبة المزارع 
المخصصة 

للكفاءة المثلى 
011% 

في حال ثبات 
 عوائد السعة 

تغير في حال 
 عوائد السعة

02 - 21 0161 82 10 570 27 5 
20 – 011  0168 2.6. 1865 18 01 5 

010 - 411 1161 .167 2161 58 1 7 
410 - 211 .262 2160 876. 51 2 7 
 1 1 8 8160 8167 2161 واكثر  211

 المصدر: احتسبت من قبل الباحث باالعتماد على بيانات جداول الكفاءة الفنية

  

يعود سبب ارتفاع الكفاءة الفنية لمزارع العينة المدروسة )في ضوء تغير العائد للسعة( للفئة األولى من 
المساحة الى إمكانية اختيار التوليفة المثلى )الحد المحقق للكفاءة( من الموارد كمدخالت للعملية اإلنتاجية، فضاًل 

المنشآت اإلنتاجية على اتخاذ القرارات اإلدارية المناسبة والصحيحة التي تصب في  أوعن قدرة هذه الوحدات 
دارة العمليات اإلنتاجية، ومالئمة المستوى التكنلوجي القائم عليها وتناسبه بشكل إيجابي  تحقيق أهدافها في سير وا 
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المساحة

متوسط الكفاءة الفنية في ظل ثبات وتغير عوائد السعة 2شكل 

عةمتوسط الكفاءة الفنية في ظل ثبات عائد الس

عةمتوسط الكفاءة الفنية في ظل تغير عائد الس

متوسط الكفاءة لعوائد السعة
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معدالت  زراعتها بشكل أساسي على مع المساحات المتعلقة بهذه الفئة الحجمية. السيما ان هذه المساحات تعتمد في
لهذه  يةنلفا، وعليه فان مجموع هذه األسباب قد دفعت الى االرتفاع والتحسن في مستوى الكفاءة األمطارتساقط 

 الفئة من المساحات المزروعة.

 العالقة بين الكفاءة االقتصادية وحجم المزرعة

ثلت القيمة م إذفًا في درجة الكفاءة السعرية من خالل استعراض النتائج اتضح ان هنالك تباينًا واختال
، هذ يعني ان إعادة توزيع الموارد %0561وبمتوسط مقداره  %2861وبلغت القيمة العليا لها  %165الدنيا لها 

تكاليف اإلنتاج. بمعنى ان  إجماليمن  %.86.االقتصادية المستخدمة في زراعة محصول القمح سوف يوفر 
ام نفسه باستخد اإلنتاج، وان المزارعين يستطيعون الحصول على %.86.هناك هدرًا في الموارد المستخدمة بنسبة 

 التكاليف المستخدمة )خفض مستوى التكاليف دون خفض مستوى اإلنتاج(.  إجماليمن  0561%

مما يدل على عدم وجود  %511كاملة بنسبة لم يالحظ ضمن الفئة األولى مزارع حققت كفاءة سعرية 
 ذإمزرعة كانت محققة للكفاءة التخصصية، في حين جاءت نتائج الكفاءة االقتصادية الكلية بنسب متباينة أيضًا. 

الفئة الثانية من المساحة فتم  أما .%.7وبلغ متوسطها  %2861وحد اعلى بلغ  %165تراوحت بين حد أدنى 
ينها على درجات الكفاءة التخصصية والكفاءة االقتصادية، اتضح في نتائجها ان هنالك عرض نتائج تأثيرها وتبا

ومتوسط مقداره  %511وحد اعلى  %162بلغ الحد األدنى  إذتباينًا واختالفًا في درجات الكفاءة التخصصية 
 %2767وف يوفر وهذا يعني ان إعادة توزيع الموارد االقتصادية المستخدمة في زراعة محصول القمح س 7268%
والبالغ عددها  %511في حين ان المزارع التي حققت كفاءة سعرية كاملة بنسبه  تكاليف اإلنتاج. إجماليمن 

مزرعة واحدة فقط على مستوى الفئة الثانية من المساحة، هذا يدل على وجود مزرعة واحدة ضمن الفئة الثانية 
 إذ. يضاأالكفاءة االقتصادية الكلية بمستويات متباينة  كانت محققة للكفاءة التخصصية. في حين جاءت نتائج

 . %.586، في حين بلغ متوسطها %511، وحد اعلى بنسبة %162تراوحت بين حد أدنى 

من خالل استعراض النتائج للفئة الثالثة اتضح ان هنالك تباينًا واختالفًا في درجات الكفاءة التخصصية، 
وهذا يعني ان  %7160ومتوسط مقداره  %865.الحد األعلى نسبة مقدارها  وبلغت قيمة %2بلغت الحد األدنى  إذ

تكاليف  إجماليمن  %2162إعادة توزيع الموارد االقتصادية المستخدمة في زراعة محصول القمح سوف يوفر 
، %511 اإلنتاج، وتجدر اإلشارة هنا الى عدم وجود مزارع ضمن الفئة الثالثة كانت محققة للكفاءة التخصصية بنسبة

 (16750 – 1612تراوحت بين حدين ) إذفي حين جاءت نتائج الكفاءة االقتصادية الكلية بمستويات متباينة أيضًا. 
 .%5760في حين بلغ المتوسط نسبة مقدارها 

لحد األدنى مثلت ا إذالفئة الرابعة ا تضح ان هنالك تباينًا واختالفًا في درجات الكفاءة التخصصية  أما
وهذا يعني ان إعادة توزيع الموارد االقتصادية  %7161وبمتوسط مقداره  %865.األعلى بلغ نسبة وحدها  260%

تكاليف اإلنتاج وتجدر اإلشارة هنا الى عدم  إجماليمن  %2161المستخدمة في زراعة محصول القمح سوف يوفر 
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كانت نتائج الكفاءة االقتصادية ، في حين %511وجود مزارع ضمن الفئة الرابعة كانت قد حققت الكفاءة التخصصية 
، ويالحظ %5568 إنتاجهومتوسط  %5268وحد اعلى  %260تراوحت بين حد أدنى  إذالكلية بمستويات متباينة، 

ضمن هذه الفئة من المساحة ان مستويات الكفاءة االقتصادية كانت غير محققة للمستوى األمثل. من خالل 
ع زيادة م أيضاباتجاه االنخفاض  أخذتة التخصصية واالقتصادية استعراض النتائج وجد ان متوسطات الكفاء

 %161لغت ب أدنىالفئة الخامسة فان درجات الكفاءة التخصصية كحد  أما التوسع بالمساحات ضمن الفئة الرابعة.
وهذا يعني ان إعادة توزيع الموارد االقتصادية  %1160لمزرعة واحدة فقط بمتوسط مقداره  %511وحد اعلى بلغ 

تكاليف اإلنتاج، في حين كانت نتائج  إجماليمن  % 1162المستخدمة في زراعة محصول القمح سوف يوفر 
 %511وحد اعلى بنسبة  %161 أدنىوحت بين حد ترا إذ، أيضاالكفاءة االقتصادية الكلية بمستويات متباينة 

 فقط.لمزرعة واحدة 

رى ان اعلى فئات المساحة ن والتخصصية واالقتصادية حسبعند تلخيص نتائج متوسطات الكفاءة الفنية 
ضمن الفئة الثالثة من  %161.له  وأدنى نسبة األولى،ضمن الفئة  %8260نسبة لمتوسط الكفاءة الفنية بلغت 

ضمن مدى الفئة الخامسة  %1160بالنسبة لمتوسط الكفاءة التخصصية فان اعلى نسبة له بلغت  ماأ، المساحة
ضمن الفئة  %0167ة بالنسبة لمتوسط الكفاءة االقتصادية اعلى نسب أما الرابعة،ضمن الفئة  %7161 وأدنى نسبة
 ضمن الفئة  %5562نسبة كانت  أدنى أما، أيضاالخامسة 

 الفنية والتخصصية واالقتصادية لفئات العينة   متوسط الكفاءة  8جدول 
 متوسط الكفاءة االقتصادية  متوسط الكفاءة التخصصية  متوسط الكفاءة الفنية  الفئات  ت
0 51 – 11 8260 0561 7. 
4 15 – 511 2265 7268 586. 
3 515 – 711 .161 7160 5760 
2 711 – 111  8765 7161 5562 
 0167 1160 8765  أكثر – 115 2

 الباحث باالعتماد على نتائج جداول الكفاءة على وفق فئات المساحة  إعداد: من المصدر

، ثم %8765 بلغ متوسطها والخامسة إذ، تلتها الفئة الرابعة %8260ي الفئة األولى فالكفاءة الفنية بلغت 
الكفاءة االقتصادية للفئة بلغت  .%161.، بينما حازت الفئة الثالثة اقل متوسط بلغ %2265تلتها الفئة الثانية 

، %57.0، %58بلغت  إذالرابعة  والثالثة ثم، ثم تلتها الفئة الثانية %.7، تلتها الفئة األولى %0167 إذالخامسة 
 على التوالي.  5562%

لكفاءة الفنية لمزارع العينة المدروسة )في ضوء تغير العائد للسعة( للفئة األولى من يعود سبب ارتفاع ا
المساحة الى إمكانية اختيار التوليفة المثلى )الحد المحقق للكفاءة( من الموارد كمدخالت للعملية اإلنتاجية، فضاًل 

ة المناسبة والصحيحة التي تصب في المنشآت اإلنتاجية على اتخاذ القرارات اإلداري أوعن قدرة هذه الوحدات 
دارة العمليات اإلنتاجية، ومالئمة المستوى التكنلوجي القائم عليها وتناسبه بشكل إيجابي  تحقيق أهدافها في سير وا 
مع المساحات المتعلقة بهذه الفئة الحجمية. السيما ان هذه المساحات تعتمد في زراعتها بشكل أساسي على معدالت 
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ية لهذه نوعليه فان مجموع هذه األسباب قد دفعت الى االرتفاع والتحسن في مستوى الكفاءة الف ،األمطارتساقط 
 الفئة من المساحات المزروعة. 

ا الدراسة، ان اعلى مستوى للكفاءة الفنية واالقتصادية كان إليهأتضح من خالل النتائج التي توصلت 
 إلنتاجيةاالى تحقيقها ألعلى نسبة مزارع متميزة للتغير في  ةالمحصودة. إضافمن المساحة  األولىمتحققا في الفئة 

تميزة في للمساحة هي الفئة المتصدرة والم األولىمزارع القمح للعينة المدروسة. وعلية فان الفئة  للعوامل فيالكلية 
حة فرضية ص أوضحت النتائج للمساحة في مزارع القمح للعينة المدروسة. األخرى مستوى نتائجها مقارنة بالفئات 

الدراسة، إذ أثر التباين في فئات المساحات المحصودة لمزارع محصول القمح على مستوى الكفاءة الفنية والكفاءة 
االقتصادية لمزارع العينة المدروسة، أذ تميزت الفئة األولى للمساحات المحصودة بمحصول القمح بارتفاع مستوى 

 %60و %82 نسبها نحوبلغت  إذن الفئات األخرى للمساحات المحصودة الكفاءة الفنية والكفاءة االقتصادية لها ع
 على التوالي لمزارع القمح في العينة المدروسة.
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