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المستخلص

 وذلك من,هدفت هذه الدراسة إلى قياس االداء االقتصادي لمربي االسماك في االقفاص العائمة على ضفاف االنهار باستخدام اسلوب مغلف البيانات

خالل قياس الكفاءة التقنية لدالة االنتاج في ظل ثبات العائد للسعة وفي ظل تغير العائد للسعة وقياس كفاءة السعة والتعرف على مقدار الهدر في
الموارد االقتصادية واستخدام أنموذج البرمجة الخطية ذات التوجيه االدخالي الذي يفترض عوائد السعة المتغيرة بعد تحويله إلى األنموذج المقابل لتقدير

 وبينت نتائج التحليل أن متوسط الكفاءة التقنية على وفق دالة االنتاج في ظل ثبات وتغير العائد للسعة,الكفاءة االقتصادية لدالة االنتاج والتكاليف
%81763  يعملون في ظل ثبات العائد للسعة وتبين أن%6754 من المربين يعملون في ظل تزايد الغلة و%46754  وأن, بالتتابع%6.74 و%64
 على غرار ذلك فقد اظهرت نتائج متوسط الكفاءة التخصيصية والكفاءة االقتصادية في ظل تغير العائد للسعة لمربي, يعملون في ظل تناقص العائد للسعة

 بدراسة حجم الموارد المحققة للكفاءة باستخدام دالة االنتاج في ظل تغير العائد للسعة. بالتتابع%3675 و%6176 االسماك في االقفاص والتي بلغت

وان معظم المزارعين يعملون ضمن الحدود المقبولة للكفاءة. ومقارنتها مع الموارد المستخدمة من قبل المربين نستنتج وجود هدر في معظم الموارد
 وبين ما موجود عند مربي االسماك في%111 االقتصادية على الرغم من وجود هدر في استخدام الموارد مما ادى الى وجود فجوة بين الكفاءة التامة

 واذا تم استخدام الموارد االقتصادية بشكل افضل لحصل, من مربي االسماك في االقفاص يعملون ضمن كفاءة اقتصادية كاملة%6754 االقفاص إذ أن

 وبذلك يوصى على ضرورة االهتمام بتربية االسماك في االقفاص كونها تتمتع بكفاءة عالية إذ تبين انها,معظم المزارعين على كفاءة اقتصادية كاملة
 وضرورة التركيز على اجراء تغير في تعليمات وقوانين منح االجازات وتشجيع,طريقة تربية صديقة للبيئة وليس لها تاثير يذكر على تلوث المياه

المزارعين على تربية االسماك في االقفاص العائمة كونها ال تحتاج إلى استخدام االرض وقلة كلفة انتاجها وبامكان الدولة تشجيع المزارعين على تربية
.االسماك فضال عن اهمية ادخال مربي االسماك في دورات ارشادية وذلك لتشجيعهم على تربية االسماك وال سيما في ضفاف النهر والبحيرات واالهوار
. الكفاءة التقنية, نظام مغلف البيانات:كلمات مفتاحية

.*البحث مستل من اطروحة دكتوراه للباحث األ ول
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ABSTRACT
This study aimed to measure the economic performance of fish in cages in to riverbanks, using data envelopment analysis.
This analysis involved measurement of each of technical efficiency of production function in constant returns to scale and
variable returns to scale, scale efficiency, wasting in economic resources, and technical, allocative and economic efficiency of
the cost function in variable returns to scale.. Input oriented model of linear programming after transferring to the
counterpart model was used for estimation of the economic efficiency of production and cost function. The averages of
technical efficiency in constant returns to scale and variable return to scale were 96% and 97.6% respectively, and 59.26 of
the breeders were working in IRS while 9.26 of them are working in constant returned scale studying the resource that
achieved the efficiency using production function and comparing it with the actually used recourse , whereas, 31.46% of them
working in decreasing return to scale. Similarly, results revealed that averages of allocative and economic efficiency in VRS
for breeders in floating docks (91.4% and 89.2% respectively). we can deduce a waste in most resources and most farmers
working within acceptable limits for economic efficiency in spite of the presence of the waste in the use of resources, which
led to a gap between the efficiency of the full 100% and what exists at the breeder fish in cages as that (9.26%) from a
breeder fish in cages working within efficiency full economic, and if the use of economic resources better for most farmers got
the full economic efficiency it is recommended the necessity of taking care in cage breeding fish as it has high efficiency this
type of breeding is eco-fiend and has no contamination effect on water .furthermore, it is necessary to focus to attar the
instruction and laws regarding lisonce granting beside engagement of farmers in heuristic to encourage them to breed fish in
river banks, lakes and marshes.

Keywords: Data Envelopment Analysis (Computer) Program, technical efficiency.
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الفجوة يشكل إرهاقاً لميزان المدفوعات عاماً بعد آخر ,مما

المقدمة

يعني توفير قدر كبير من فائض التنمية لإلستيراد الغذائي,

إن االستراتيجية العامة لكل دول العالم تعتمد اساساً على فكرة
االعتماد على الذات وتقليل حجم االستيراد

فضالً عن أن تزايد استيراد الغذاء يعنى استمرار التهديد

مع العمل

المستمر لتحقيق فائض تصديري من مختلف االنشطة

بسالح الغذاء ومن ثم ضعف األمن الغذائي أن االستزراع

االقتصادية والسيما في مجال توفير الغذاء في ظل الظروف

السمكي هو وسيلة فعالة إلنتاج البروتين الحيواني ,فضال عن

توفر التغذية األساسية ألكثر من مليار شخص ,إذ توفر

االقتصادية التي يمر بها العالم حاليا ووجود التكتالت

الثروة السمكية  %91من البروتين الحيواني لـ  111مليون

االقتصادية التي تزداد ضخامتها سواء في الدول االوربية او

في الوطن العربي ( ,)72ولتحقيق هذه االست ارتيجية يتطلب

شخص من أفقر البلدان ( .)22إن الثروة السمكية أحد

االمر االستفادة الكاملة من الموارد المحلية المنتجة للغذاء

المصادر المهمة في توليد الدخل فهي تعد عنص اًر مهما من

تزايد عدد السكان إلى جانب انخفاض إنتاج مصايد األسماك

االستزراع السمكي من المشاريع ذات المستقبل الواعد واألمن

مكونات الدخل الزراعي بصورة عامة ( )2وتعد مشاريع

ومنها موارد الثروة السمكية الطبيعية والمستزرعة ,وقد أدى

فى االستثمار في وقتنا الحالي بعدما أثير حول مشاريع

البحرية الكبرى في العالم إلى زيادة في الطلب على األطعمة
المائية ,كما ادى الطلب المتزايد على المنتجات السمكية إلى

اإلنتاج الحيواني األخرى سواء كانت جنون البقر أو أنفلون از

نمو المزارع السمكية في جميع أنحاء العالم لتوفير جزء كبير

الطيور كما أن المخاطر التي تتعرض لها مشاريع اإلنتاج
الحيواني كبيرة مقارنة بما تتمتع به مشاريع االستزراع السمكي

من الحاجات الغذائية في العالم ) ,)13واشارة إلى وثيقة

من أمان وثبات اقتصادي ,وقد تعددت أساليب االستزراع

منظمة االغذية والزراعة الدولية  FAOلعام  7992فإن إنتاج

فأصبح منها االستزراع العادي وهو أبسط وأقل مشاريع

الصيد العالمي قد ازدادت من  71مليون طن عام  7991إلى

االستزراع السمكي عرضه للمخاطر واقل أنماط االستزراع فى

 27مليون طن في عام  ,)13( 7991وتعد األسماك احدى

مصروفاته كما انه من اكثر المشاريع تحقيقا لالرباح مما

المصادر الرئيسة لتوفير البروتين الحيواني لالنسان كما أنها

يغري المستثمر بالدخول فى مجال االستزراع السمكي سهولة

البديل المهم والحيوي للحوم الحمراء والدواجن ,وعلى الرغم

تسويق المنتج فى أي وقت من السنة وبأسعار جيدة تحقق

من توافر المساحات والمسطحات المائية الشاسعة فى الوطن
العربي فإن الواقع يوضح ان معظم الدول العربية

تستطع حتى االن توفير

عائدا مجزيا للمستثمر كما أن لألسماك قيمة غذائية عالية

لم

فهي سهلة الهضم ويقبل عليها جميع فئات الشعب فضال عن

الحاجة االستهالكية من اإلنتاج

كونه احد االنشطة االقتصادية الصديقة للبيئة اذا ما تم

السمكي ,وتسعى معظم الدول العربية فى اآلونة األخيرة إلى

االهتمام بشروط التربية الصحيحة ( )79ويعد العراق احدى

إنتهاج سياسة غذائية من شأنها رفع مستوى التغذية البروتينية

الدول المتميزة ألحتوائه على موارد مائية كبيرة ومتنوعة

من المصادر الحيوانية ,كأحد المقاييس المهمة لمستوى تقدم

المصادر والطبيعة  ,وتبلغ مساحة المسطحات المائية المتوفرة

ورفاهية الشعوب ,وتستهدف خطط الدولة تحقيق اإلكتفاء

في العراق بالظروف االعتيادية نحو  1مليون دونم وتشمل

الذاتي من السلع الغذائية بقدر اإلمكان ,وزيادة معدالت

هذه المساحة المسطحات كاالنهار وروافدها والخزانات

اإلنتاج لمواجهة الفجوة المتزايدة بين اإلنتاج واإلستهالك ,ومع

والبحيرات واالهوار الجنوبية ,هدفت الدراسة إلى قياس االداء

زيادة معدالت النمو السكانى فإن تنمية اإلنتاج السمكي أحد

االقتصادي لمربي األسماك في األقفاص العائمة على ضفاف

المحاور األساسية لمواجهة الفجوة الغذائية ,الناتجة عن زيادة

األنهار للموسم اإلنتاجي  7177لمحافظة بغداد وذلك من

عدد السكان بمعدالت تفوق معدالت الزيادة فى إنتاج الغذاء,

خالل قياس الكفاءة التقنية لدالة اإلنتاج لمربي األسماك في

األمر الذي ادى إلى انخفاض متوسط نصيب الفرد من

األقفاص في ظل ثبات العائد للسعة وفي ظل تغير العائد

العناصر الغذائية الضرورية عن الحد األدنى طبقاً للمعايير

للسعة وقياس كفاءة السعة لمربي األسماك في األقفاص

العالمية ,وعندما تأخذ هذه الفجوة اتجاهاً متزايداً فى ظل موارد

والتعرف على مقدار الهدر في الموارد االقتصادية.

ضئيلة من النقد األجنبي فإن اإلعتماد على اإلستيراد لسد هذه
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اإلنتاجية فهي خارج قسمة المخرجات على المدخالت أي أنها

المواد والطرائق

كمية اإلنتاج منسوبة لعنصر من عناصر اإلنتاج ,أي أن

تم استعمال نظام مغلف البيانات Data Envelopment

اإلنتاجية بالمفهوم البسيط هي كمية اإلنتاج من استخدام

 )DEA( Analysis Methodوهو احدى الطرائق الكمية

عنصر إنتاجي ,والسيما العمل أو أرس المال ,أو أنها كمية

المستخدمة لترشيد الق اررات االدارية ( ,)9 ,71وهي أداة

اإلنتاج من استخدام عدة عناصر إنتاج ,وتتضمن الكفاءة

تستخدم البرمجة الخطية لقياس الكفاءة التقنية من خالل

بمفهومها العام تحقيق أعظم مستوى من اإلنتاج عند مستوى

تحديد المزيج األمثل لمجموعة المدخالت ( ,)79وسبب هذه

معين من التكنولوجيا والموارد المتاحة ,ويمكن أن تأخذ هذه

التسمية لهذه الطريقة أن الوحدات االقتصادية ذات الكفاءة

العالقة شكل نسبة المخرجات الفعلية إلى أعظم مستوى

التقنية تغلف الوحدات االقتصادية غير الكفوءة وعليه يتم

للمخرجات المستهدفة والمتحققة من مستوى معين من

تحليل البيانات للوحدات االقتصادية التي تستخدم مدخالت

المدخالت ,أو أنها توفير أدنى مستوى من المدخالت

اقل من غيرها ( )79 ,71إلنتاج مستوى اإلنتاج نفسه وتعد

المستهدفة الى المدخالت الفعلية التي تحقق مستوى معين من

أكثر كفاءة ومنحنى الكفاءة الحدودي على وفق مفهوم DEA

المخرجات .إن مصطلح اإلنتاجية والكفاءة يستخدمان في

والذي كان يستعمل مدخالً ومخرجاً واحداً ,ويعود فضل بناء

بعض األحيان بشكل تبادلي ,وهذا يعود إلى تداخل المفهومين

نظام  DEAللعالم  Edwardo Rhodesoسنة ,7921إذ

بشكل كبير ,فلو قمنا بحساب اإلنتاجية لمجموعة من

قام بتطوير النظام الستخدام مخرجات ومدخالت متعددة

الوحدات االقتصادية ,فإن تحديد إنتاجية الوحدات االقتصادية

( ,)72وتعد اقتصاديات الموارد أحد فروع علم االقتصاد والتي

من اإلنتاجية األقل إلى اإلنتاجية األعلى للوحدة اإلنتاجية

تهتم بندرة الموارد وتعدد الحاجات ,إذ تتزايد الحاجات البشرية

بصفة مستمرة ( ,)77وتكمن المشكلة في أن معدل نمو

مرادف لمفهوم الكفاءة إذ يمكن أن تعرف على أنها مؤشر

الموارد المكتشفة والمؤهلة لالستخدام كأحد العناصر اإلنتاجية

يستخدم لترتيب قيم اإلنتاجية ,اذن اإلنتاجية هي قيمة تؤشر

نسبة المدخالت التي استخدمت في اإلنتاج ( ,)71والكفاءة

أقل بكثير من معدل نمو السكان وحاجاتهم .يعرف تقييم

هي مؤشر لمختلف القيم ,من ناحية أخرى ضرورة التمييز

األداء أنه جميع العمليات والدراسات التي تهدف إلى تحديد

مستوى العالقة التي تربط بين الموارد المتاحة وكفاءة

بين الكفاءة والفاعلية ,فالفاعلية هي حصيلة تفاعل األداء

استخدامها من الوحدة االقتصادية خالل مدة زمنية معينة عن

الكلي للوحدة االقتصادية بما يتضمنه من نشاطات فنية

ووظيفية وادارية وما يؤثر فيه من متغيرات داخلية وخارجية,

طريق إجراء المقارنات بين المستهدف والمتحقق من األهداف

وكما ذكرنا فالكفاءة هي العالقة بين المدخالت والمخرجات,

باالستناد إلى مقاييس ومعايير معينة ( .)71 ,77إن تقييم

وبهذا المعنى فإن الكفاءة جزء من مكونات الفاعلية ,وتحقق

األداء يهدف إلى الكشف عن العوامل التي تقود الى تحسين

الفاعلية عندما تصل الوحدة االقتصادية إلى أهدافها ,أما اذا

مقدرة الوحدة االقتصادية على تحويل المدخالت الى مخرجات

( ,)1وهناك ثالثة عناصر رئيسة لتقييم األداء هي الكفاءة
Efficiency

والفعالية

Effectiveness

حققت األهداف بكلفة عالية فإن كفاءتها في هذه الحالة

تصبح منخفضة .إن سبب االهتمام بمفهوم الكفاءة هو

واإلنتاجية

المنافسة المتزايدة في سوق العمل من شأنها أن تزيد الحاجة

 ,Productivityوالكفاءة تعبير عن مدى نجاح الوحدة

االقتصادية في أحكام العالقة بين الموارد المستخدمة

إلى دراسة وقياس كفاءة الوحدات االقتصادية ) ,)7ولذلك نرى

والمخرجات بطريقة كفوءة تهدف الى تعظيم المخرجات

أن مفاهيم الكفاءة االقتصادية تطورت مع تطور الطرائق

المستخدمة في قياس الكفاءة االقتصادية ,وهذه الطرائق يمكن

وتخفيض المدخالت ( ,)77والفاعلية تعبير عن مدى نجاح

أن تصنف إلى ثالثة أنواع ,األولى الطريقة التقليدية المعتمدة

الوحدة االقتصادية في تحقيق أهدافها وذلك عن طريق بيان

على المؤشرات المالية ,فضال عن طرائق المعلمات القياسية,

العالقة بين المخطط والفعلي من األهداف ,وفيما إذا نجحت
الوحدة في تعبئة مواردها بالكفاءة المطلوبة في تحقيق

والطرائق غير المعلمية الرياضية ,وسيتم مناقشة مفاهيم

األهداف التي وضعتها في خطتها اإلنتاجية ( .)71أما

الكفاءة بشكل عام وعالقتها باألداء واإلنتاجية ومناقشة طرائق
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قياس الكفاءة االقتصادية والكفاءة التقنية والكفاءة التخصيصية

يتجاهل العالقة الطردية بين المدخالت والمخرجات (,)77

وكفاءة السعة باستخدام طريقة تحليل مغلف البيانات وهي

ويمكن أن نطبيق المنهجين ( CRSو )VRSفي الدراسة

تمثل الطرائق غير المعلمية الرياضية ( .)71إن الكفاءة

نفسها ( ,)7ومن الممكن التعرف على أنواع مختلفة من

احدى المفاهيم االقتصادية التي عرفتها المنظمة االقتصادية

الكفاءات اعتمادا على صيغة أنموذج  DEAوالعائد على

Organization

) Cooperative Development (OECDأنها المدى

السعة ,وفي الدراسات الزراعية يوجد تركيز على الكفاءة

التقنية ,وهناك أنواع أخرى من الكفاءات مثل الكفاءة

الذي تحول به الموارد (المدخالت) إلى نتائج بطريقة

التخصيصية والكفاءة االقتصادية وكفاءة السعة وقد استخدم

اقتصادية أي أن الكفاءة تمثل عالقة اقتصادية بين الموارد

في عدد من الدراسات ) ,)4وتوجد دراسات ركزت على

المتاحة واإلنتاج المتحقق أما بتعظيم االنتاج (المخرجات)

الكفاءة التقنية في حالة ثبات العائد للسعة وفي حالة تغير

المستخدمة لتحقيق حجم معين من اإلنتاج (المخرجات) وذلك

بصورة رئيسة على البيانات التي تم الحصول عليها من خالل

عند مستوى معين من التكنولوجيا .إن مفهوم الكفاءة الفنية أو

استمارة استبانة تم جمعها عن طريق المقابلة الشخصية لعينة

اإلنتاجية أو التكنولوجية ( )Technical Efficiencyتعني

من مربي األسماك في األقفاص العائمة ( )91في محافظة

أن التوليفات المستخدمة في اإلنتاج من الموارد هي التوليفات

بغداد .كما تم االعتماد على بيانات ثانوية منشورة والصادرة

أو التخصيصية أو السعرية تعني أن التوليفات المستخدمة من

عن التقارير والنشرات والرسائل واالطاريح والبحوث العربية

الموارد في اإلنتاج في ظل أسعارها النسبية السائدة تحقق

واألجنبية ,وتم استخدام برنامج تحليل مغلف البيانات .تم

تدنيه التكاليف ومفهوم الكفاءة االقتصاية ( )77أي أن هناك

تقدير الكفاءة التقنية من جانب المدخالت وتسمى المؤشرات

االستخدام الكامل للموارد االقتصادية بمعنى أخر التخصيص

وبافتراض تغير العائد للسعة لمربي األسماك في األقفاص

للتعاون

والتنمية

Economic

العائد للسعة فضال عن كفاءة السعة ( .)20اعتمد البحث

بكمية معينة من المدخالت او تخفيض كمية المدخالت

عن و ازرة الزراعة والهيأة العامة لتنمية الثروة السمكية ,فضال

المثلى ( ,)1وتحقق تعظيم اإلنتاج ,ومفهوم الكفاءة التوزيعية

ذات التوجه االستخدامي ()Input Oriented Measures

شروطاً واجب استيفاءها لتحقيق الكفاءة االقتصادية أهمها
األمثل للموارد االقتصادية ,وتعبر الكفاءة االقتصادية عن

العائمة في بغداد للموسم اإلنتاجي  7177باستخدام بيانات

مقدار الخفض في تكاليف اإلنتاج التي تتحقق عند استخدام

دالة اإلنتاج ودالة التكاليف واعتماد انموذج تحليل مغلف

التوليفة المثلى من الموارد .بين  )1( Farrellالمجاالت التي

البيانات ,والذي يعتمد في عمله على البرمجة الخطية .تم

المجال الزراعي ,وبين العالم  Farrellان الكفاءة االقتصادية
( )EEتتضمن الكفاءة التقنية ( )TEوالكفاءة التخصيصية

األسماك ففي حالة تربية األسماك في االقفاص العائمة كانت

المساحة المائية بالمتر المربع للموسم االنتاجي وعدد الكفيات

( ,)71( )AEوهناك أنموذجان رئيسان يتم استخدامها لقياس

للموسم اإلنتاجي وكمية العلف الجاف بالكغم للموسم اإلنتاجي

استخدم فيها نظام  DEAوبين أهمية هذا النظام للباحثين في

اعتماد  Nمن المتغيرات المستقلة التي تؤثر في إنتاج

الكفاءة التقنية لها عالقة بالعائد على السعة Return to

والعمل المؤقت رجل للموسم االنتاجي والعمل الدائمي رجل

 )RTS( Scaleاألنموذج االصلي الذي ( )2يعرف بأنموذج
 ) Charnes Cooper Rhodes( CCRواالنموذج الثاني

للموسم االنتاجي وعدد ساعات عمل األقفاص العائمة

وصيانتها للموسم االنتاجي.

قدمه ( )9ويسمى ( )BCCأنموذج ( Banker Charnes

النتائج والمناقشة

( )CRS = Constant Return to Scaleوالذي يفترض

في ظل ثبات العائد للسعة لمربي األسماك في األقفاص

 )Cooperيفترض أنموذج

 CCRثبات العائد للسعة

بينت النتائج أن متوسط الكفاءة التقنية وعلى وفق دالة اإلنتاج

وجود عالقة طردية بين المدخالت والمخرجات ,ومن جهة

العائمة في محافظة بغداد للموسم  )%91( 7177وهذا يعني

أخرى يفترض أنموذج  BBCفي حاالت أخرى تغير العائد

بامكان المزارعين رفع كمية إنتاجهم بمقدار  %1من دون
استخدام موارد اضافية ,وتراوحت الكفاءة التقنية بين حد أعلى

للسعة ( )VRS = Variable Return to Scaleوالذي
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بلغ  %711وبين حد أدنى بلغ  ,%1161وبينت النتائج أن

جدول  .5الكفاءة التقنية في ظل تغير العائد السعة

 %762من المزارعين كانت كفاءتهم من  ,%91-11وأن

باالعتماد على دالة ال نتاج لمربي األسماك في األقفاص

 %17691من المزارعين كانت كفاءتهم من ,%711-91

للموسم ال نتاجي 5115

وأن  %77677كانت كفاءتهم كاملة (( )%711جدول 7

الكفاءة التقنية في ظل
السعة المتغيرة
80-90%
90-100%
كفاءة %111
مجموع

وشكل .)7
جدول  .1الكفاءة التقنية في ظل ثبات السعة باالعتماد على
دالة ال نتاج للمربين األسماك في األقفاص للموسم ال نتاجي
5115
الكفاءة التقنية في
ظل ثبات السعة

عدد
المزارع

االهمية النسبية لكل
مستوى كفاءة

80-90%
90-100%
كفاءة %111
مجموع

2
34
18
54

3.70%
62.96%
33.33%
100.00%

عدد
المزارع
1
19
34
54

االهمية النسبية لكل
مستوى كفاءة
1.85%
35.19%
62.96%
100.00%

شكل  .5الكفاءة التقنية في ظل تغير العائد للسعة باالعتماد
على دالة ال نتاج للمزارعين الذين يربون األسماك في
األقفاص للموسم ال نتاجي 5115

بينت النتائج أن متوسط كفاءة السعة على وفق دالة اإلنتاج
لمربي األسماك في األقفاص في محافظة بغداد للموسم
 7177كان  %9161وهذا يعني بامكان المزارعين رفع كمية
إنتاجهم بمقدار  %767من دون أي توسع للمزارع ,وتراوحت

شكل  .1الكفاءة التقنية في ظل ثبات السعة باالعتماد على

بين حد أعلى بلغ  %711وبين حد أدنى بلغ ,%9761

للموسم ال نتاجي 5115

 %711-91و %91كانت كفاءتهم كاملة (( )%711جدول

دالة ال نتاج للمزارعين الذين يربون األسماك في األقفاص

وبينت النتائج أن  %91من المزارعين كانت كفاءتهم بين

تبين أن متوسط الكفاءة التقنية على وفق دالة اإلنتاج في ظل

 7وشكل .)7

تغير العائد للسعة لمربي األسماك في األقفاص في محافظة

جدول  .8كفاءة السعة باالعتماد على دالة ال نتاج لمربي

بغداد للموسم  7177كان  %9261وهذا يعني بامكان

األسماك في األقفاص للموسم ال نتاجي 5115

المزارعين رفع كمية إنتاجهم بمقدار  %761من دون استخدام

كفاءة السعة

عدد المزارع

االهمية النسبية لكل
مستوى كفاءة

أدنى بلغ  ,%1261وبينت النتائج أن  %7619من المزارعين

90-100%

27

41%

كانت كفاءتهم من  ,%91-11وأن  %79679من المزارعين

كفاءة %111

27

41%

مجموع

54

100.00%

موارد اضافية وتراوحت بين حد أعلى بلغ  %711وبين حد

كانت كفاءتهم من  ,%711-91وأن  %17691كانت
كفاءتهم كاملة (( )%711جدول  7وشكل .)7
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تعظم االنتاج وبمقارنتها مع كمية الموارد المستخدمة تم
الحصول على الفائض والعجز في الموارد .إن الموارد
االقتصادية التي استخدمها مربو االسماك في األقفاص
شملت :المساحة المائية (م )7وعدد الكفيات والعلف المركز
(كغم) والعمل الدائمي (رجل) والعمل المؤقت (رجل) وعدد

ساعات انشاء األقفاص (ساعة) .كان جزء منها فائض عن
الحاجة والذي يشير إلى وجود هدر في الموارد االقتصادية
للمزارع وقسم من المزارع كان هناك عجز في كمية الموارد,
وبلغ متوسط الفائض لهذه الموارد  97و 7119و71179

شكل  .8كفاءة السعة باالعتماد على دالة ال نتاج للمزارعين

و 1769و 7762و 7111بالتتابع ,وتم قياس الكفاءات التقنية

الذين يربون السماك في األقفاص العائمة في ضفاف

والتخصيصية واالقتصادية لعينة البحث إذ تم ادخال أسعار

األ نهر للموسم ال نتاجي 5115

الموارد فضالً عن كمية الموارد ,وبينت النتائج أن متوسط

كما بينت النتائج أن معظم المزارع تعمل في ظل تزايد الغلة

الكفاءة التقنية على وفق دالة التكاليف في ظل تغير العائد

اي أن  %99671من المزارع التي تربي األسماك في

للسعة لمربي األسماك في األقفاص في محافظة بغداد للموسم

األقفاص العائمة تعمل في ظل الغلة المتزايدة ,وتبين أن

 7177كان  %9261وهذا يعني بامكان المزارعين رفع كمية

 %9671من المزارع تعمل في ظل ثبات العائد للسعة وأن

إنتاجهم بمقدار  %761بدون اي زيادة في الموارد ,وتراوحت

 %77611من المزارع تعمل في ظل تناقص الغلة (جدول 1

الكفاءة التقنية بين حد أعلى بلغ  %711وبين حد أدنى بلغ

وشكل .)1

 ,%12وبينت النتائج أن  %7619من المزارعين كان مستوى

جدول  .6األهمية النسبية للعائد للسعة باعتماد على دالة

كفاءتهم بين  ,%91-11وأن  %79679من المزارعين كانت

ال نتاج لمربي األسماك في األقفاص للموسم ال نتاجي
5111
نوع الغلة

عدد المزارع

متزايدة
ثابتة
متناقصة
مجموع

32
5
17
54

كفاءتهم من  ,%711-91وأن  %17691كانت كفاءتهم
كاملة (( )%711جدول  9وشكل .)9

الهمية النسبية لكل نوع
من الغلة
59.26%
9.26%
31.48%
100.00%

جدول  .4الكفاءة التقنية على وفق دالة التكاليف لمربي
األسماك في االقفاص للموسم ال نتاجي 5115

الكفاءة تقنية

عدد االمزارع

80-90%
90-100%
1.00
مجموع

1
19
34
54

االهمية النسبية لكل
مستوى كفاءة
1.85%
35.19%
62.96%
100.00%

شكل  .6األهمية النسبية للعائد للسعة باالعتماد على دالة

ال نتاج للمزارعين الذين يربون األسماك في األقفاص العائمة
في ضفاف األ نهر للموسم ال نتاجي 5115

تم حساب كمية الفائض والعجز في الموارد من نتائج

شكل  .4الكفاءة التقنية على وفق دالة التكاليف للمزارعين

التحليل ,إذ يعطي النظام الكميات المثلى التي ممكن ان

الذين يربون األسماك في األقفاص للموسم ال نتاجي 5115
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أما متوسط الكفاءة التخصيصية على وفق دالة تكاليف

بينت النتائج أن متوسط الكفاءة االقتصادية على وفق دالة

اإلنتاج في ظل تغير العائد للسعة لمربي األسماك في

تكاليف اإلنتاج في ظل تغير العائد للسعة لمربي األسماك في

األقفاص للموسم  7177فبلغ ( 1)%9761وهذا يعني بامكان

األقفاص للموسم  7177كان  %1967وهذا يعني بامكان

المزارعين خفض تكاليف اإلنتاج بمقدار  %161مع المحافظة

المزارعين رفع كمية إنتاجهم بمقدار  %7161من دون اي

على الكمية المنتجة ,بمعنى اخر أن معدل الزيادة في

تكاليف اضافية ,وتراوحت الكفاءة االقتصادية بين حد أعلى

أعلى بلغ  %711وبين حد أدنى بلغ  ,%12وبينت النتائج

 %7619من المزارعين كانت كفاءتهم بين  ,%21-11وأن

أن  %7619من المزارعين كانت كفاءتهم التخصيصية أقل

 %762من المربين كانت كفاءتهم  %11-21وأن %17699

من  ,%21-11وأن  %7619من المزارعين كانت كفاءتهم

من المزارعين كان مستوى كفاءتهم بين  ,%91-11وأن

بلغ  %711وبين حد أدنى بلغ  ,%12وبينت النتائج أن

التكاليف كانت  %961وتراوحت الكفاءة التخصيصية بين حد

بين  ,%11-21وأن  %71612من المربين كانت كفاءتهم

 %17699من المزارعين كانت كفاءتهم من ,%711-91

 %91-11وأن  %17691من المزارعين كان مستوى كفاءتهم

وأن  %9671كانت كفاءتهم كاملة (( )%711جدول (2

بين  ,%711-91وأن  %9671كانت كفاءتهم كاملة

وشكل .)2

(( )%711جدول  1وشكل .)1

جدول  ..الكفاءة االقتصادية على وفق دالة التكاليف لمربي
األسماك في األقفاص للموسم ال نتاجي 5115

جدول  .4الكفاءة التخصيصية على وفق دالة التكاليف
لمربي األسماك في األقفاص للموسم ال نتاجي 5115
عدد
االمزارع
1
1
13
34
5
54

الكفاءةالتخصيصية
60-70%
70-80%
80-90%
90-100%
كفاءة %111
مجموع

الكفاءة اقتصادية

االهمية النسبية لكل مستوى
كفاءة
1.85%
1.85%
24.07%
62.96%
9.26%
100.00%

60-70%
70-80%
80-90%
90-100%
كفاءة %111
مجموع

عدد
االمزارع
1
2
23
23
5
54

االهمية النسبية لكل
مستوى كفاءة
1.85%
3.70%
42.59%
42.59%
9.26%
100.00%

شكل  ..الكفاءة االقتصادية على وفق دالة التكاليف

شكل  .4الكفاءة التخصيصية على وفق دالة التكاليف

للمزارعين الذين يربون األسماك في األقفاص للموسم

للمزارعين الذين يربون األسماك في األقفاص للموسم

االنتاجي 5115

ال نتاجي 5115

تم حساب نقص الكفاءة االقتصادية التي تراوحت بين حد
أـدنى (صفر) وحد أعلى بلغ %77

بمتوسط بلغ %77

وبينت النتائج أن  %7619من المزارعين كان عندهم نقص
1

كفاءة اقتصادية أكثر من  ,%71وأن  %9691من المزارعين

تحسب بالقانون اآلتي

معدل الزيادة في التكاليف =(

معدل الكفاءة التخصيصية

111x )1-
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كان نقص الكفاءة عندهم بين  ,%71-71وأن  %17699من

العائد للسعة ,وبذلك يمكن أن يوصى بضرورة االهتمام بتربية

المزارعين كان نقص كفاءتهم من  ,%71-71وأن %11621

األسماك في األقفاص كونها تتمتع بكفاءة عالية ,وضرورة

كان نقص كفاءتهم  %71-1وأن  %9671ليس لديهم نقص

التركيز على اجراء تغير في تعليمات وقوانين منح االجازات

كفاءة اقتصادية (جدول  .)1تم الحصول على الفائض

وتشجيع المزارعين على تربية األسماك في األقفاص العائمة

والعجز في الموارد االقتصادية إذ بلغ متوسط الهدر في

كونها التحتاج إلى استخدام األرض وقلة كلفة إنتاجها

الموارد لمربي األسماك في األقفاص والممثلة بالمساحة المائية

وبامكان الدولة تشجيع المزارعين على تربية األسماك فضال

(متر مربع) وعدد الكفيات والعلف المركز (كغم) والعمل

عن أهمية ادخال مربي األسماك في دورات ارشادية وذلك

الدائمي (رجل) والعمل المؤقت (رجل) وعدد ساعات انشاء

لتشجيعهم على تربية األسماك والسيما في ضفاف األنهار

األقفاص (ساعة) وباستخدام دالة االنتاج كانت  97و7119

والبحيرات واألهوار.

و 71179و 1769و 7762و 7111بالتتابع ,ومتوسط الفائض
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من الموارد باالعتماد على دالة الكلفة كان  791و77111
و 7727161و 77967و 11و 9717بالتتابع.
جدول  .3نقص الكفاءة االقتصادية على وفق دالة التكاليف
للمربي األسماك في األقفاص للموسم ال نتاجي 5115
نقص الكفاءة اقتصادية
اكثر من 81
من 81-51
من 51- 11
من 11-1
ال يوجد نقص كفاءة
مجموع

عدد
المزارع
1
3
23
22
5
54

االهمية النسبية لكل
مستوى
1.85%
5.56%
42.59%
40.74%
9.26%
100.00%

شكل  .3نقص الكفاءة االقتصادية على وفق دالة التكاليف
للمزارعين الذين يربون األسماك في األقفاص للموسم
ال نتاجي 5115

مما سبق نستنتج أن هناك نقص الكفاءة في ظل ثبات العائد
للسعة بلغ  %1وبلغ متوسط نقص الكفاءة التقنية في ظل
تغير العائد للسعة  ,%761وبينت النتائج أن %99671
يعملون في ظل تزايد الغلة و %9671يعملون في ظل ثبات
العائد للسعة ,وتبين أن  %77611يعملون في ظل تناقص
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