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 األنبار محافظه في المحمية للمزارع الفائقة الكفاءة قياس الى البحث هدف
 لعينة( Data Envelopment Analysises) البيانات مغلف تحليل باستخدام

 األسباب بيان عن فضال الربيعي، للموسم 2020 لعام مزرعة 91 من تكونت
 تحليل تم اذ الكفاءة، من فائقة مستويات تحقيق خلف تكمن التي الداخلية
 محمية مزرعة 91 من جمعها تم التي اإلحصائية االستمارة لمؤشرات مفصل
 االستنتاجات من مجموعة الى التوصل تم فقد االنبار، محافظة في عاملة
 الحاصل الهدر بسبب المحمية المزارع ألغلب الكفاءة مستويات انخفاض: أهمها

 الكفاءة مؤشر حسب الكفؤة المزارع تستطيع المزارع، لهذه المستخدمة الموارد في
 الثابتة، للتكاليف تخفيضها ِمن أكبر بنسبة المتغيرة التكاليف   تخفض ان الفائقة
 متوسط بلغ اذ فائقةال والكفاءة للكفاءة مستويات اعلى الفلوجة قضاء وحقق

 وتوصل عنه، قضاء يليه التوالي على 0.80و 0.81 الفائقة والكفاءة الكفاءة
 الراعية المعنية الجهات على ينبغي: أهمها التوصيات من مجموعة الى البحث
 دعمها السيما لها الالزمة البيئة توفير المحمية المزارع وتحديدا الزراعي للقطاع

 في المحمية المزارع منتجاتها تنافس لكي الكفاءة من مزيد تحقيق اجل من ماليا
 الهدر تقليل االنبار محافظة في المحمية المزارع اصحاب وعلى المجاورة، الدول

 والذي الثابتة التكاليف في الحاصل الهدر السيما مواردها استخدام في الحاصل
 ينبغي لذا الواحدة المزرعة في البيوت عدد انخفاض الى منه كبير جزء يعود

 للمزرعة االمثل االحجم الى الوصول اجل من للمزارع البيوت عدد زيادة محاولة
 .االمثل   المستوى   الى الثابتة   التكاليفِ  متوسط   وانخفاض

 .الكفاءة االقتصادية ،تحليل مغلف البيانات ،الكفاءة الفائقة كلمات مفتاحية:
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Abstract 

This research aims to measure the superior efficiency of protected farms in Anbar 

Governorate using (Data Envelopment Analysises) for a sample that consisted of 91 

farms for the year 2020 for the spring season, as well as clarifying the internal reasons 

behind achieving superior levels of efficiency. For the indicators of the statistical 

questionnaire collected from 91 operating protected farms in Anbar Governorate, a set 

of conclusions were reached, the most important of which are: Low efficiency levels 

for most of the protected farms due to the waste of resources used for these farms, 

efficient farms according to the high efficiency index can reduce variable costs A 

greater percentage than reducing fixed costs, and Fallujah district achieved the highest 

levels of efficiency and high efficiency, as it averaged efficiency and high efficiency 

0.81 and 0.80 respectively, followed by spending his work, and the research reached a 

set of recommendations, the most important of which are: Provide the necessary 

environment for it, especially financially, in order to achieve more efficiency in order 

for its products to compete with the protected farms in neighboring countries, and on 

the other hand Owners of protected farms in Anbar Governorate are encouraged to 

reduce the waste in the use of their resources, especially the waste in fixed costs, a 

large part of which is due to the decrease in the houses on one farm optimum level. 

Keywords: Super efficiency, Data Envelope Analysis, Economic efficiency.   

 المقدمة

اتي يعاني القطاع الزراعي في العراق بشكل عام من عدة مشاكل ومنها عدم الوصول الى معدالت االكتفاء الذ
 الزراعية والسيما االستراتيجية منها، ويعد انخفاض غلة الدونم من اهم اسباب ذلك نتيجةمن المحاصيل 

ارتفاع و نتاج االستخدام غير الكفوء لعناصر االنتاج دون االستناد الى المعايير االقتصادية مما يؤدي الى تدني اال
ثل ل األمءة الفائقة من اجل االستغالوبسبب ذلك يركز االقتصاديون الزراعيون على ضرورة تحقيق الكفا ،تكاليفه

 للموارد االقتصادية بغية زيادة اإلنتاجية
والكفاءة االقتصادية هي اقتصاد يقوم على أفضل فرص للعمل الممكنة لتلبية احتياجات غير محددة من الموارد 

ة وهذا يعني ان المحددة مما يعني معالجة الندرة ولتحقيق ذلك يجب على االقتصاد ان يحقق الكفاءة الفائق
المجتمع يحقق اعلى انتاج من الموارد المتاحة وليس هناك هدر في عملية اإلنتاج، وهناك ثالث شروط كافية 

mailto:smsm.sm199494@gmail.com
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لتحقيق الكفاءة االقتصادية االول هو تحقيق المنفعة الحدية لكافة المستخدمين اما الثاني فهو أن يعمل كافة 
ن يكون الهامش الربحي لكل منتج مساويا للتكلفة الحديه لكل مورد، المنتجون على التكلفة الحدية نفسها واخيرا  ا

مما يعني ان مفهوم الكفاءة مفهوم نسبي ويمكن ان يشير الى تحقيق قدر اكبر من االنتاج الزراعي بنفس القدر 
ن من الموارد مما يعني التخصص االمثل واالستخدام الكفوء للموارد المتاحة للحصول على اعلى قدر ممكن م

االنتاج، وعليه تتحقق الكفاءة االقتصادية بتعظيم هدف الوحدة االنتاجية فاذا كانت المزرعة هي الوحدة 
االقتصادية فأن الربح هو الهدف الذي يجب تعظيمه من خالل استخدام الموارد استخداما يؤدي الى تعظيم 

عائلة الفالحية معا فأن الرفاهية العائلية تكون االرباح بينما اذا اشتملت الوحدة االقتصادية على العمل المزرعي وال
هي الهدف الذي ينبغي تعظيمه اما اذا كان الهدف تعظيم رفاهية المجتمع فأن الكفاءة االقتصادية تتحقق عندما 
يتوجه استخدام الموارد نحو تحقيق هذا الهدف، وتعد دراسة الكفاءة االقتصادية احد االهداف التي تسعى الى 

نظم االقتصادية من اجل تحسين االداء االقتصادي للمزارع وتم استعمال اسلوب تحليل مغلف البيانات تحقيقها ال
لقياس الكفاءة الفائقة في المزارع عينة البحث اذ يوفرا هذا األسلوب معلومات مفصلة للمزارع تتعلق باستخدام 

عدم الكفاءة فيها، وقد تم الحصول على المدخالت والمزيج األمثل منها وكفاءة كل مزرعة والتعرف على مصادر 
البيانات األولية ميدانيا عن طريق استمارة احصائية التي تم اعدادها لهذا الغرض اذ تم جمعها من خالل المقابلة 
الشخصية مع اصحاب المزارع وتم جمع المعلومات عن االنشطة االنتاجية داخل المزرعة الواحدة، تم اخذ عينة 

 . مزرعة 91تضم 
ي املة فمشكلة البحث: تعاني اغلب الوحدات االقتصادية السيما المزارع المحمية والسيما المزارع المحمية الع

و كال امحافظة االنبار من مجموعة عوامل تمنعها من الوصول الى الحجم االمثل لها والتي يمكن ان توجز بأحد 
عجز في االنتاج، او سوء استخدام  –لمفروض االمرين: أما انخفاض في انتاجها )المخرجات( دون المستوى ا

من  المستخدمة، وتواجه المزرعة وفي بعض االحيان تعاني المزارع هدر الموارد -الموارد االقتصادية )المدخالت(
 هدر في الموارد وعجز في االنتاج في نفس الوقت.

ي فني منها المزارع المحمية فرضية البحث: انطلق البحث من مجموعة فرضيات استندت على المشكلة التي تعا
 محافظة االنبار وكما يلي:

در في اغلب المزارع المحمية العاملة في محافظة االنبار تعاني من انخفاض مستوى الكفاءة الفائقة بسبب ه •
 الموارد المستخدمة أكثر من انخفاض في انتاجها.

ضها تكاليفها المتغيرة بنسبة أكبر من تخفيتستطيع المزارع الكفؤة حسب مؤشر الكفاءة الفائقة ان تخفض  •
 للتكاليف الثابتة.

تنطلق أهمية البحث من الدور الذي يلعبه القطاع الزراعي والذي يعد القطاع الرئيسي في توفير  اهمية البحث:
اقها االمن الغذائي للمجتمع ومن المشاكل العديدة والمتشعبة التي يواجهها هذا القطاع ومنها ضعف االدارة واخف

في عدم الوصول الى االستخدام االمثل للموارد اإلنتاجية سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ الذي يتسبب في 
عدم تحقق مستويات عالية من اإلنتاج الزراعي إذ غالبا  ما يجري استخدام عناصر اإلنتاج دون االستناد على 

ترتب عليه ارتفاع كلفة اإلنتاج، إذ أن انخفاض اإلنتاجية معايير االقتصادية، وهذا يؤدي إلى تدني إنتاجها بما ي
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يقود بشكل مباشر إلى انخفاض اإلنتاج مما يعكس على عدم االستعمال الرشيد للموارد االنتاجية المتاحة وهذا 
 األمر يتطلب استعمال هذه الموارد بما يضمن االرتفاع باإلنتاجية إلى معدالت أعلى.

 بحث الى تحقيق مجموعة من االهداف وكما يلي: يسعى هذا ال أهداف البحث:
 قياس الكفاءة الفائقة لعينة من المزارع المحمية للموسم الربيعي في محافظة االنبار.• 
 معرفة العوامل المحددة الكفاءة الفائقة للمزارع المحمية للموسم الربيعي في محافظة االنبار. •

 ة وزعت على عينة من المزارع المحمية في محافظة االنبارمصادر البيانات: تضمن البحث استمارة احصائي
 مزرعة للموسم الربيعي. 91بلغت 

يانات( قياس الكفاءة االقتصادية إلنتاج البطاطا باستخدام )أسلوب مغلف الب (،3)دراسة  االستعراض المرجعي:
حث تحديد المزارع الكفؤة وغير الكفؤة وقياس الكفاءة االقتصادية يهدف الب ،انموذج تطبيقي –محافظة بغداد 

عينة  ومكوناتها، كذلك قياس كفاءة السعة لمزارع انتاج البطاطا، تم الحصول على البيانات األولية من خالل
إذ  2013-2014عشوائية لمنتجي البطاطا في محافظة بغداد للعروتين الربيعية والخريفية للموسم الزراعي 

قة مزرعة، واستخدام اسلوب مغلف البيانات على وفق دالة اإلنتاج المقدرة بطري 260شملت عينة البحث نحو 
لت ت فتمثالبرمجة الخطية للمتغيرات التالية )البذور، األسمدة، المساحة، العمل ومواد المكافحة( اما المخرجا

 بمستوى اإلنتاج.
، ذجااسط أنمو قياس الكفاءة االقتصادية واإلنتاجية الكلية للموارد لمزارع القمح في العراق: محافظة و  ،(1)دراسة 

حديد وت ليةيهدف البحث التعرف على واقع إنتاج القمح ونمو اإلنتاجية الكلية وهذا ما يتطلب قياس االنتاجية الك
لية جية الكالدراسة أسلوب مغلف البيانات لقياس اإلنتااالستعمال االقتصادي األمثل للموارد المستخدمة، اعتمدت 

زارعا، م 182 للموارد والعوامل المؤثرة فيها والكفاءة االقتصادية للمزارعين في محافظة واسط لعينة عشوائية بلغت
وسط أوضحت النتائج أن متوسط الكفاءة التقنية على وفق دالة اإلنتاج بأسلوب مغلف البيانات بلغ عند المت

% على 68.1% و77.7% في ظل تغير حجم العائد للسعة، اما الكفاءة التخصصية واالقتصادية قد بلغت 87
 التوالي. 

 اعتمد ،دراسة اقتصادية ألثر التوسع في البيوت المحمية على إنتاج الفلفل األخضر، في مصر (،7)دراسة 
رعا مزا 45لفل بالصوب الزراعية بلغت البحث على بيانات ثانوية وأولية لعينة عشوائية بسيطة لمزارعي الف

تخدام بمحافظة كفر الشيخ، كما اعتمد علي استخدم معادالت االنحدار االسية لتقدير معدالت النمو، إضافة اس
، وكانت أهم النتائج أن معدل نمو أعداد صوب Envelopment Analysis Dataالمنهجية الحدودية المحددة 

% لكل منهما على 16و %15م بلغت نحو 2015-2003صر خالل الفترة الفلفل وطاقتها اإلنتاجية في م
 التوالي.

، تقدير دوال التكاليف للطماطة المزروعة في بيوت محمية غير مكيفة في منطقتي الرياض والخرج (2) دراسة
اظهرت نتائج الدراسة ارتفاع متوسط تكاليف انتاج الطماطة في المزارع عينة البحث ، بالمملكة العربية السعودية

كما اتضح وجود تزايد العائد للسعة، وتوصلت الدراسة الى ان النموذج التكعيبي هو األنسب للعالقات المستخدمة 
ئية والقياسية واالقتصادية في الدراسة ألنه يتوافق مع منطق النظرية االقتصادية، وقد اجتاز االختبارات االحصا
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على التوالي، وقد  %5و% 10و% 1( معنوية عند مستوى y1,y2,y3%، وان )86بلغت  R2 اذ أن قيمة
طن/دونم وبلغ حجم االنتاج الذي يعظم الناتج  82.6توصل الباحث الى ان حجم االنتاج الذي يعظم الربح بلغ 

 طن/دونم. 51.8
في  خالل الموسم الطويللتكاليف إنتاج البندورة تحت ظروف الزراعة المحمية دراسة اقتصادية  ،(10) دراسة

م، يهدف البحث إلى دراسة واقع زراعة البندورة المحمية في محافظة طرطوس بشكل عا، منطقة بانياس، سورية
ة من قري 12 إستمارة استبيان، على مزارعي البندورة المحمية في 225ومنطقة بانياس بشكل خاص، إذ تم توزيع 

 1264173.19قرى بانياس، وقد أظهرت النتائج ارتفاعا  في التكاليف اإلنتاجية في الموسم الطويل، والتي بلغت 
اجية، ل.س، مما يغطي التكاليف اإلنت 1800000ل.س، لكن رافقه أيضا  ارتفاعا  في اإلنتاج الكلي، الذي بلغ 

 ،1.42ل.س، كما بلغ معامل الكفاءة االقتصادية  535826.8ويزيد من قيمة الربح المحقق للمزارع، الذي بلغ 
ول، وأوصى الباحث بضرورة العمل على خفض قيمة تكاليف مستلزمات اإلنتاج الزراعي، وتأمينها بالسعر المقب
مية وبما يتناسب مع دخول المزارعين، ودعم وتشجيع الزراعة المحمية في المنطقة المدروسة، لما لها من أه

 اقتصادية مرتفعة، ودورها المتميز في رفع مستوى المعيشة.
(، كفاءة انتاج بعض محاصيل الخضر تحت نظام الزراعة المحمية في مصر، يهدف البحث التعرف 8)دراسة 

نتجين جه المعلى كفاءة استخدام الموارد االقتصادية وفقا ألسلوب الزراعة المحمية والتعرف على المشاكل التي توا
حاصيل الدراسة اذ ي انتاج ماظهرت نتائج الدراسة وجود كفاءة اقتصادية ف ،2016-2015للموسم الزراعي 

لمحصول لخيار بالصوب ذات السعات الكبيرة والصوب  1.19و 1.02و 1.4بلغت المرونة االجمالية لإلنتاج 
يقلل  ذات السعات الصغيرة ومحصول الكنتالوب تحت االنفاق البالستيكية على التوالي، وبلغ حجم االنتاج الي

النتاج اطنا، وبلغ حجم  166تاج المعظم للعائد في محافظة الدقهلية طنا، بلغ حجم االن 88.8من التكاليف نحو 
لغ حجم طنا، وب 345 طنا، اما حجم االنتاج الذي يعظم العائد في محافظة البحيرة بلغ 120الذي يدني التكاليف 

ة هي ارتفاع  طنا، وتبين نتائج الدراسة أن المشكالت الذي تواجه الزراعة المحمي 197التي يدني التكاليف  اإلنتاج
 تكاليف الزراعة المحمية وانخفاض المواصفات القياسية للبالستك، والمشكالت المتعلقة بالعمالة.

تكاملة التي يتم استخدام الكفاءة الفائقة الم (6)اقترح : الكفاءة الفائقة: اإلطار النظري لقياس الكفاءة الفائقة
الموجهة نحو المدخالت والمخرجات، وتم تطبيق الكفاءة الفائقة  VRSالحصول عليها من نماذج الكفاءة الفائقة 

بشكل متكرر لتقييم كفاءة المزارع، وقد تم قياس الكفاءة على نطاق واسع باستخدام الكفاءة الفائقة في العديد من 
فائق الكفاءة الذي أضاف متغيرات الركود إلى الوظيفة  SBM( مفهوم نموذج 12(، كما اقترح )6الدراسات )

عالي الكفاءة مع المخرجات غير  SBMالتقليدي، بحيث ال يتعامل نموذج  DEAالمستهدفة مقارنة بنموذج 
كفاءة الفعال بالوحدات الفعالة األخرى. في دراستنا تم تقييم  DMUالمرغوب فيها فحسب، بل يمكنه أيضا مقارنة 

عالي الكفاءة والذي يتعامل  SBMالشركات الصناعية المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية باستخدام نموذج 
 S1( ومؤشرات اإلدخال mمع ) DMUباحترافية مع مخرجات غير مرغوب فيها. لنفترض أن هناك وحدات 

ا، يتم التعبير عن المدخالت للمخرجات غير المرغوب فيه S2كمؤشرات مرغوب فيها للمخرجات ومؤشرات 
-Max ∅_0^VRS-Super Min θ_0^VRSالمرغوبة والمخرجات غير المرغوب فيها على التوالي )،،
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Super( تمثل المدخالت )X = (xij ( في حين أن متجه اإلخراج المطلوب هوYg = (yrj تم التعبير عن ،
( ويوضح المخطط دمج نموذجين في 11و 4على النحو التالي ) SBMالنواتج غير المرغوب فيها لنموذج 

نموذج واحد لقياس درجات الكفاءة الفائقة لكل وحدات المزرعة غير الفعالة والفعالة في وقت واحد. ويقدم ايضا 
 .4تقنية خطية للتعامل مع التكامل غير الخطي وهو رقم 

 
 .الفائقة والكفاءة الكفاءة نماذج مخطط 1 شكل

ضية وأشاروا إلى أن تحليل مغلف البيانات كانت طريقة برمجية ريا( 5) ألول مرة بواسطة DEAتم طرح طريقة 
 DEA وفقا لمؤشرات المدخالت والمخرجات المتعددة، تم استخدام طريقة. DMUلتحديد الكفاءة النسبية لوحدات 

لى مزايا تحتوي ع DEAطريقة لتقييم الفعالية النسبية وبما ان الحاجة لتقدير المعلمات مقدما  غير ضرورية فإن 
 .وحداتفي تجنب تأثير العوامل الذاتية وتبسيط عملية التوظيف وتقليل األخطاء الناتجة اثناء قياس كفاءة ال

 BCC( )Banker Charnesو) CCR (Charnes Cooper and Rhodes)))  التقليدي كـ DEAنموذج 
and Cooper ) بعين االعتبار متغيرات المدخالت والمخرجات هذا من ناحية ومن ناحية اخرى كانت لم يأخذا

 DMUبالنسبة لوحدات (. 9)، والتي تنتمي إلى بيانات مقطوعة 1 - 0التقليدي بين  DEAقيم الكفاءة لنموذج 
رنة التناسب فذلك يقود الى عدم امكانية اجراء مقا DEA))ضمن نفس النطاق الفعال لـتحليل مغلف البيانات 

الذي أضاف  SBMمفهوم الكفاءة الفائقة نموذج ( (12لذا فقد اقترح . النسبي والجودة غير المالئمة لعينة الدراسة
ذو الكفاءة الفائقة  SBMالتقليدي كما ان نموذج  DEAمتغيرات فترة السماح إلى دالة الهدف مقارنة مع نموذج 

ا مقارنة وحدات  الفعالة مقارنة مع  DMUال يتعامل مع المخرجات غير المرغوب فيها فقط وانما يمكنه أيض 
 .الوحدات الكفؤة االخرى 

ذو الكفاءة  SBMتم تقييم كفاءة المزارع المحمية العاملة في محافظة االنبار باستخدام نموذج  وفي البحث هذا
 (m) مع DMUافترض أن هناك وحدات . امل بحرفية عالية مع المخرجات غير المرغوب فيهاالفائقة الذي يتع
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ويتم  ،مؤشرات للمخرجات غير المرغوب فيها( 2S)للمخرجات و ، كمؤشرات مرغوب بها1Sمؤشرات المدخالت 
 :(11و 4)التعبير عن المدخالت المرغوب بها والمخرجات غير المرغوب فيها على التوالي 

 .المدخالت المرغوب بها والمخرجات غير المرغوب فيها على التوالي 1جدول 
Input Output 

Min 𝜽𝟎
𝑽𝑹𝑺−𝑺𝒖𝒑𝒆𝒓

 Max ∅0
𝑉𝑅𝑆−𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟

 

𝒔. 𝒕 ∑ 𝝀𝒋𝒙𝒊𝒋 ≤ 𝜽𝟎
𝑽𝑹𝑺−𝑺𝒖𝒑𝒆𝒓

𝒙𝟎;           (𝟏)  

𝒏

𝒋=𝟏
𝒋≠𝟎

 

𝒊=1,2,… , 𝒎  

𝑠. 𝑡 ∑ 𝜆𝑗𝑥𝑖𝑗 ≤ 𝑥𝑖0                                  

𝑛

𝑗=1
𝑗≠0

 

𝑖 = 1,2, … , 𝑚 

∑ 𝛌𝐣𝐲𝐣 ≥ 𝐲𝟎

𝐧

𝐣=𝟏
𝐣≠𝟎

 

r=1,2,…,s 

𝑠. 𝑡 ∑ 𝜆𝑗𝑦𝑟𝑗 ≤ 𝜃0
𝑉𝑅𝑆−𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟

𝑦𝑟0                  (2)  

𝑛

𝑗=1
𝑗≠0

 

r=1,2,…,s 

∑ 𝝀𝒋

𝒏

𝒋=𝟏
𝒋≠𝟎

= 𝟏 ∑ 𝜆𝑗

𝑛

𝑗=1
𝑗≠0

= 1 

𝜽𝑽𝑹𝑺−𝑺𝒖𝒑𝒆𝒓 ≥ 𝟎 𝜃𝑉𝑅𝑆−𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟 ≥ 0 

𝝀𝒋 ≥ 𝟎                   (j≠ 𝟎) 𝜆𝑗 ≥ 0             (j≠ 0) 

 المواد وطرائق العمل

 2يظهر الجدول : ي لبيانات العينة للموسم الربيعياالحصاء الوصف: عرض نتائج الكفاءة الفائقة وتحليلها
ت مؤشرات االحصاء الوصفي التي تم استخدامها في هذا البحث اذ تبين انه اعلى قيمة للموسم الربيعي كان

تكاليف الف دينار عراقي  وعقب ذلك مؤشر التكاليف المتغيرة وال 5100لمؤشرات االيرادات الكلية والتي بلغت 
مة هي ينار عراقي، وبالمقابل كانت اقل قيالف د 2336.25الف دينار عراقي و 1740الثابتة على التوالي بقيم 

متغيرة على الف دينار عراقي فيما جاء مؤشر التكاليف الثابتة وال 500دات الكلية ايضا  التي بلغت لمؤشر االيرا
ر الف دينار، اذ شهدت هذه المؤشرات تشتت عالي في قيمها االم 194.98الف دينار و 381.32التوالي بقيم 

ه ( الذي بلغت قيمتSDمزارع كبيرة واخرى صغيرة وهذا ما يؤكده االنحراف المعياري )الذي يعني ان هناك 
 للتكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة وإليرادات على التوالي. 1349168و 119108.3و 136735.6

  .االحصاء الوصفي لبيانات العينة 2جدول 
 االيراد التكاليف الثابتة التكاليف المتغيرة المؤشرات 

 2104.725 770.2191 883.3351 المتوسط
 5100 2336.25 1740 اعلى قيمة 
 500 194.9857 381.3265 اقل قيمة 
 1349168 119108.3 136735.6 االنحراف 

 .Excel.2010المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على بيانات االستمارة االحصائية وباستخدام برنامج 
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ارع كفاءة المز  3يوضح الجدول : الكفوءة حسب مؤشر الكفاءة الفائقة للموسم الربيعيالمزارع الكفوءة وغير 
 المحمية من اجل معرفة قدرة المزارع على زيادة استخدام الموارد )المدخالت( وتحقيق عجز او تقليل في

ر )المخرجات( وتبقى المزرعة كفوءة في ظل مواجهتها نفس القيود، فقد كانت بعض المزارع كفوءة واخرى غي
ة( ولكنها ن ال تستطيع تقليل المخرج )االيرادات الكليولك 1.21اعلى كفاءة وبمقدار  6كفوءة، اذ حققت المزرعة 

هناك  الف دينار عراقي، بالمقابل كانت 85.2921 تبقى كفوءة حتى لو ازداد متوسط التكاليف الثابتة وبمقدار
، فيما كانت كفاءة 1والتي حققت اقل مستوى كفاءة بمقدار  85و 51، 14، 5مزارع غير كفوءة مثل مزرعة 

ي فه 1.038حققت مستوى كفاءة بمقدار  بالمرتبة الثانية اذ 73ى بينهما فقد جاءت المزرعة خر المزارع اال
فوءة كالف دينار عراقي وتبقى  29.408تكاليف المتغيرة( بمقدار تستطيع ان تزيد من المدخل االول )متوسط ال

د بلغ اما للمدخل االول لق 1.031439وكذلك الحال بالنسبة للمزارع االخرى، وبلغ المتوسط الحسابي للكفاءة 
 .2وهذا ما يوضحه الشكل  8.188189والمدخل الثاني  10.044

  .للموسم الربيعي الكفؤة حسب مؤشر الكفاءة الفائقةالمزارع الكفؤة وغير  3جدول 

التكاليف  الفائقة ت
 المتغيرة 

التكاليف 
 الثابتة 

 االيراد 

5 1 0 0 0 
6 1.218714 0 85.2921 0 
9 1.018979 15.47757 0 0 
14 1 0 0 0 
35 1.013395 0 7.724231 0 
51 1 0 0 0 
69 1.02899 27.83013 0 0 
73 1.03856 29.40804 0 0 
79 1.036597 36.95531 0 0 
80 1.009351 0 5.241936 0 
81 1.012677 10.86588 0 0 
85 1 0 0 0 

 0 8.188189 10.04474 1.031439 المتوسط

 .Lingo.19المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على بيانات االستمارة االحصائية وباستخدام برنامج 

ت الكفاءة اعداد المزارع التي حقق 2اذ يبين الشكل : اعداد المزارع الكفوءة وغير الكفوءة للموسمين )الربيعي(
التي ما المزارع مزارع، بين 8عدد المزارع التي حققت كفاءة  الفائقة والمزارع التي لم تحقق الكفاءة الفائقة حيث بلغ

 مزارع. 4لم تحقق كفاءة بلغ عددها 
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 .للموسم الربيعي رع الكفوءة وغير الكفوءة للفائقةالمزا 2 شكل

 اإلحصائية.: من اعداد الباحث باالعتماد على بيانات االستمارة المصدر

جدول يظهر ال: متوسط الكفاءة الفائقة حسب التحصيل الدراسي: الربيعيمستويات الكفاءة الفائقة حسب الموسم 
مزارع بأنه التحصيل الدراسي له تأثير ايجابي واضح على مستويات الكفاءة والكفاءة الفائقة، حيث حققت ال 4

 %.10% ومتوسط الكفاءة الفائقة 100التي يمتلك اصحابها تحصيل دراسي بمستوى ماجستير متوسط كفاءة 

 .متوسط الكفاءة والكفاءة الفائقة حسب التحصيل الدراسي للموسم الربيعي 4 جدول

 

 

 

 

 

 اإلحصائية.المصدر: من اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات االستمارة 

 

 .الفائقة حسب التحصيل الدراسي للموسم الربيعي متوسط الكفاءة 3 شكل

8

4

الكفوءة

غير الكفوءة

0.00

0.50

1.00

1.50

0.59
0.730.660.630.640.65

1.01

الفائقة

الفائقة

 الكفاءة الفائقة الفئات
 0.59 امي

 0.73 ابتدائية
 0.66 متوسطة
 0.63 اعدادية
 0.64 معهد

 0.65 بكالوريوس
 1.01 ماجستير



 E-ISSN: 2617-6211             ISSN: 1992-7479             2022، 2العدد  20ة مجلد مجلة األنبار للعلوم الزراعي

504 

 

 .4 باالعتماد على بيانات الجدول من اعداد الباحثة :المصدر

ذي حصلت الكفاءة والكفاءة الفائقة حيث بين أن المزارع ال 5يظهر الجدول : متوسط الكفاءة الفائقة حسب الدعم
 على دعم من قبل الحكومة حققت مستويات كفاءة اعلى من المزارع التي اعتمدت في مصدر تمويلها للمزرعة

ائقة فاءة فذاتيا  او قرضا ، بالمقابل سجلت المزارع التي تعتمد في مصدر تمويلها على القروض مستويات كفاءة وك
 .اقل

 .متوسط الكفاءة الفائقة حسب مصدر التمويل للموسم الربيعي 5 جدول

 الكفاءة الفائقة التمويل
 0.65 ذاتي

 0.79 مدعوم
 0.63 قرض

 اإلحصائية.من اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات االستمارة  المصدر:

 

 .متوسط الكفاءة الفائقة حسب مصدر التمويل للموسم الربيعي 4 شكل
 .5 ثة باالعتماد على بيانات الجدولمن اعداد الباح :المصدر

لبحث امتوسط الكفاءة والكفاءة الفائقة للمزارع عينة  6 يبين الجدول: متوسط الكفاءة الفائقة حسب المناطق
ا ، تاله0.82يث بلغ مصنفة حسب الموقع الجغرافي حيث سجلت منطقة الفلوجة اعلى مستوى للكفاءة الفائقة ح

فيما حققت  0.51ية اقل مستوى للكفاءة وبلغ ، فيما سجلت منطقة حقالن0.81ذلك منطقة عنه وبلغت بعد 
 ها.، اما المناطق االخرى فقد انحصرت كفاءتها بين0.81لى مستوى كفاءة والتي بلغت منطقتي فلوجه وعنه اع

 .متوسط الكفاءة الفائقة حسب المناطق للموسم الربيعي 6 جدول

 الكفاءة الفائقة المناطق
 0.53 كرمة
 0.82 فلوجة

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

قرضمدعومذاتي

0.65

0.79

0.63

الفائقة

الفائقة
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 0.51 حقالنية
 0.71 خالدية
 0.62 حديثة
 0.61 هيث
 0.59 قائم

 0.70 صقالوية
 0.56 راوة

 0.63 بغدادي
 0.76 رمادي
 0.68 العامرية
 0.81 عنة

 اإلحصائية.: من اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات االستمارة المصدر

 

 .حسب المناطق للموسم الربيعي الكفاءة الفائقةمتوسط  5 شكل
 .6 : من اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الجدولالمصدر

 والمناقشةالنتائج 

( وعدد D)ان المستوى العلمي  7يظهر الجدول  :ينتائج اختبار العوامل المحددة للكفاءة الفائقة للموسم الربيع
ن  عمر االفائقة للمزرعة حيث جاءت معلماتها غير معنوية، فيما يبين  ( ال تؤثر على الكفاءةYسنوات الخيرة )

في  % وهذا يعني كلما تقدم المزارع10( له تأثير عكسي على معدالت الكفاءة عند مستوى معنوية Aالمزارع )
لفائقة ا( التي تؤثر وبشكل ايجابي على الكفاءة Hالعمر قلت كفاءته في ادارة المزرعة، فضال عن عدد البيوت )

لتي %، حيث ان المزارع التي تمتلك عدد بيوت اكثر تحقق كفاءة فائقة اكبر والمزارع ا5عند مستوى معنوية 
ا كبر تمتلك خبرة اكثر تمتلك كفاءة فائقة اكبر وهذا ناتج عن وفورات الحجم التي تخفض متوسط التكاليف كلم

  حجم المشروع في االجل القصير ولمرحلة معينة.
 

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

0.53

0.82

0.51

0.71
0.620.610.59

0.70

0.56
0.63

0.76
0.68

0.81

الفائقة

الفائقة
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 .مل المحددة للكفاءة الفائقة للموسم الربيعينتائج اختبار العوا 7جدول 

 .12Eviewsبرنامج  وباستخدامالمصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على االستمارة االحصائية 

 مزرعة للموسم الربيعي 20بلغت  احتل قضاء الفلوجة المرتبة االولى بعدد المزارع عينة البحث اذ :االستنتاجات
دراسة المرتبة احتل التمويل الذاتي للمزارع عينة ال مزرعة. 2اذ بلغ مادي بالمرتبة االخيرة فيما جاء قضاء الر 

لتمويل مزارع اما ا 9دعوم بالمرتبة الثانية وبواقع مزرعة للموسم الربيعي فيما جاء التمويل الم 74االولى وبواقع 
بلغ  مزرعة. 65ا ت عدد المزارع الممولة ذاتيمزارع للموسم الربيعي، بالمقابل بلغ 8بواسطة القروض فقد بلغ 

دينار ألف  70089.94ظة االنبار عينة البحث مجموع متوسطات التكاليف الثابتة للمزارع المحمية في محاف
دينار عراقي للموسم  ألف 80383.5متغيرة للمزارع المحمية عراقي، فيما بلغ مجموع متوسطات التكاليف ال

. سجلت مؤشرات دينار عراقي ألف 1915.30د بلغ اما متوسط االيرادات الكلية في الموسم الربيعي فق ،الربيعي
الكفاءة الفائقة حسب مصدر التمويل للموسم الربيعي ان المزارع التي حظيت بدعم حكومي قد حققت مستويات 

للمزارع المدعومة  0.79الفائقة  بلغ متوسط الكفاءةمرتفعة مقارنة مع المزارع التي لم تحظى بدعم حكومي اذ 
اما المزارع التي كانت تعتمد على القروض  ،0.65رع التي كان تمويلها ذاتيا فيما بلغ متوسط الكفاءة الفائقة للمزا

وهذه نتيجة منطقية حيث ان هذه المزارع التي تواجه تكاليف  0.63 الكفاءة الفائقة لها بمقدارفقد بلغ متوسط 
مزارع التي تمويلها ذاتي ومدعوما. حقق قضاء الفلوجة اعلى مستويات للكفاءة الفائقة اذ بلغ اضافية مقارنة بال

، فيما 0.81ستويات كفاءة فائقة بمتوسط يليه قضاء عنه والتي حقق م 0.80، 0.81وسط الكفاءة الفائقة مت
ت الفرضية الثانية التي نصت . تم اثبا0.51ءة الفائقة اذ سجل متوسطها حققت ناحية الحقالنية اقل مستوى للكفا

على )انخفاض مستويات الكفاءة ألغلب المزارع المحمية بسبب الهدر في الموارد المستخدمة( ويعود السبب الى 
هدر في التكاليف الثابتة والتي بلغ متوسطها  عدم تحقيق الكفاءة ألغلب المزارع بالدرجة االولى الى ارتفاع او

Dependent Variable: SE   

Method: Least Squares   

Date: 09/09/21   Time: 11:23   

Sample: 1 91    

Included observations: 80   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

A -0.0043 0.002397 -1.79541 0.0762 

D01 0.005047 0.01221 0.413335 0.6804 

H 0.004877 0.001674 2.913525 0.0046 

Y 0.003853 0.005182 0.743684 0.04591 

C 0.765156 0.123518 6.194709 0 

R-squared 0.182888 Mean dependent var 0.662704 

Adjusted R-

squared 

0.143978 S.D. dependent var 0.222823 

S.E. of regression 0.206159 Akaike info criterion -0.2658 

Sum squared 

resid 

3.570129 Schwarz criterion -0.12599 

Log likelihood 16.82801 Hannan-Quinn criter. -0.20944 

F-statistic 4.700277 Durbin-Watson stat 1.762242 

Prob(F-statistic) 0.001796    
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ضال عن وجود هدر في التكاليف المتغيرة والتي تعتبر سبب رئيسي ايضا لعدم دينار عراقي، ف ألف 377.5833
دينار  ألف 299.0122م الربيعي وبمتوسط بلغ تحقيق الكفاءة الكاملة ألغلب المزارع حسب مؤشر الكفاءة للموس

ءة الفائقة ان تم اثبات الفرضية الثالثة للدراسة والتي تنص )تستطيع المزارع الكفوءة حسب مؤشر الكفا عراقي.
وذلك بناء  على عدد المزارع التي حققت  (من تخفيضها للتكاليف الثابتة أكبرتخفض التكاليف المتغيرة بنسبة 

مزارع كفاءة فائقة في الموسم الربيعي والذي كان بسبب استطاعتها  8ات كفاءة فائقة فضال عن تحقيق مستوي
التي على توفير جزء من مدخالتها وابقائها ضمن مستوى الكفاءة فقد بلغ متوسط توفير التكاليف المتغيرة للمزارع 

 دينار عراقي. ألف 8.1882التكاليف الثابتة بمتوسط دينار عراقي و  ألف 10.04474حققت كفاءة فائقة 
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