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المستخمص

 بأستخدام أسموب4102 ييدف البحث الى تقدير الكفاءة االقتصادية ومكوناتيا (التقنية والتخصصية) في محافظة بغداد لمموسم الربيعي

 مزرعة وتم أختيار محافظة بغداد أنموذجآ021 ) اذ كان حجم العينةDEA( Data Envelopment Analaysis تحميل مغمف البيانات

تطبيقيآ النيا من المحافظات التي تشتير بزراعة البطاطا وقد تضمنت قياس الكفاءة التقنية عمى وفق ثبات وتغير العائد لمسعة وكفاءة

 وكذلك اظيرت نتائج,) عمى التوالي ونالحظ ارتفاع الكفاءة التقنية عمى وفق تغير العائد لمسعة% 44.2,%.7.7,%4..2( السعة
 ان سبب تدني الكفاءة االقتصادية النتاج محصول البطاطا,) عمى التوالي% 72.3,%.7.7,%42.0( الكفاءة االقتصادية ومكوناتيا
نتيجة ارتفاع اسعار مستمزمات االنتاج وتدني االنتاجية لممحصول بسبب ىدر الموارد االقتصادية التي تؤدي الى ضعف الكفاءة التخصصية

, االسمدة,توصمت الدراسة الى مجموعة من التوصيات منيا توفير مياه الري, وعدم أستخدام الموارد االقتصادية االزمة لالنتاج بشكل أمثل

 فضآل عن ذلك االرشاد الزراعي أي تقديم خدماتو الى المزارعين لغرض زيادة االنتاج كمآ,البذور ذات االنتاجية العالية بسعر مناسب

ونوعآ بتكاليف منخفضة كل ذلك يؤدي الى تحقيق الكفاءة فضآل عن ضرورة االستغالل الرشيد االمثل لممدخالت المستخدمة وجعميا قريبة
او مساوية لكميات المدخالت المحققة لمكفاءة االقتصادية مع المحافظة عمى مستوى االنتاج نفسة وكذلك دراسة االسباب التي أدت الى

. تحقيق الكفاءة الكاممة في المزرعة
. نظام مغمف البيانات:كممات مفتاحية
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FARHAN & ALI
MEASURING THE ECONOMIC EFFCIENCY OF POTATOES FOR LOOP SPRING
BAGHDAD PROVINCE AS A CASE STUDY
M. O. FARHAN
S.B. ALI
PROF.
RESEARCHER
DEPT. OF ECONOMICS CALL. OF AGRIC. UNIVERSITY OF BAGHDAD
ABSTRACT
The research aims to assess the economic efficiency and their components (technical specialist) in the
province of Baghdad season spring 2014 Data Envelopment Analaysis (DEA)was the sample 140 the
size of a farm was chosen as the of Baghdad model applied to it from the provinces which is famous for
the cultivation of potatoes has included a measure technical efficiency according with the constant and
variable returns to scale and capacity efficiency (67.4%, 73.3%, 52.4%), respectively, and note the
high technical competence according variable returns to scale, As well as the results showed economic
efficiency and components (29.1%, 73.3%, 39.8%), respectively, that the reason for the low economic
efficiency of the production of potato crop due to higher production requirements and the low
productivity of the crop prices because of the waste of economic resources that lead to the weakness of
allocative efficiency and non-use of economic resources crisis production optimally, the study found a
set of recommendations including the provision of irrigation water, fertilizer, high-yield seeds at a
reasonable price Moreover Agricultural Extension in providing services to farmers for the purpose of
increasing the production quantity and quality at low cost all of this leads to efficiency as well as the
need for rational use of optimization of inputs used and make it close or equal to the quantities of
inputs achieve economic efficiency while maintaining on the same level of production as well as the
study of the reasons thatIt led to the attainment of full efficiency on the farm.
Keywords: DEA Part of .m.se. thesis of the first author.
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يمتاز بأرتفاع التكاليف المتأثرة بأسعار التقاوي واالسمدة لعدم

المقدمة

وجود دعم لمسياسة السعرية وكذلك قياس كفاءة السعة,

البطاطا Solanum Tuberosum.تعود البطاطا الى

وتفترض الدراسة أن المزارعين يبتعدون عن الكفاءة

العائمة الباذنجانية  ,Solanaceaeوأن الموطن االصمي

لياىو بيرو وشيمي والمكسيك ومنيا انتقمت الى أوربا والواليات

االقتصادية أي ان ىدرآ في أستخدام الموارد فكان ذلك سبب

المتحدة وبقية دول العالم ويعتقد أنيا دخمت العراق في اواخر

في أنخفاض االنتاجية ,ومناقشة مفاىيم الكفاءة بشكل عام

وعالقتيا باالداء واالنتاجية ومناقشة طرائق قياس الكفاءة

القرن التاسع عشر ( ,)41فيي تعد مصدر ميم لطاقة لكونيا

االقتصادية (التقنية و التخصصية) وكفاءة السعة Scale

غنية بالكاربوىدرات ,وتحتوي عمى عدد من البروتينات

 ,efficiencyبأستخدام طريقة تحميل مغمف البيانات وىي

والفيتامينات واالمالح والمعادن واالحماض االمينية ( )44أذ

تمثل الطرائق غير المعممية الرياضية( ,)1أن الكفاءة أحدى

تحتوي عمى  41من أصل  02حامضآ امينيآ اساسيآ

المفاىيم االقتصادية التي عرفتيا المنظمة االقتصادية لمتعاون

ضروريآ في جسم االنسان( )7فضآل عن تاثيرىا االيجابي في

والتنمية

الوقاية من بعض االمراض السرطانية الحتوائيا عمى

مستويات عالية من مضادات األكسدة

Organization Economic Cooperative

 )OECD(Developmentبأنيا المدى الذي تحول بو

Anti oxidant

( ,)6ويعد أفضل المحاصيل الغذائية المزروعة بعد القمح,

الموارد (المدخالت) الى نتائج بطريقة أقتصادية ( )42أذ يتم

والرز ,والذرة في العالم ,لذلك فأن االىتمام بأنتاجية وحدة

عمى وفق ىذا االسموب تقدير الحدود غير المعممية التي

اقترحيا  1957 Farrellوتم تسميط الضوء عمى ىذا المنيج

المساحة لممحاصيل الزراعية والسيما محصول البطاطا يعد

من قبل عدد كبير من الباحثين الذين أستخدمو وطبقوا ىذا

أحد االىداف التي تسعى إلييا الدول المتقدمة والنامية عمى

حد سواء من أجل النيوض بالواقع الزراعي مما يؤثر إيجابيآ

االسموب ,وقام الباحث بصياغة أنموذج عرف فيما بعد

في دعم االقتصاد العالمي ,وأصبحت اليوم في مقدمة األغذية

بأنموذج  ,)5(CCRويعود سبب تسمية ىذا االسموب بيذا

االسم الى أن الوحدات ذات الكفاءة االدارية تكون في المقدمة

الرئيسة في العالم ,حتى أطمق عمييا بعضيم "الخبز الثاني"

وتغمف الوحدات االدارية غير الكفوءة وعميو يتم تحميل

ويصنع منيا عدد من المنتجات الغذائية مثل رقائق البطاطا

البيانات التي تغمفيا المقدمة ( ,)1وان أىم صفة تميز أسموب

 Potato chipsأما مخمفات درنات البطاطا من قشور ولب

تحميل مغمف البيانات ىي عدم الحاجة الى وضع فرضيات

البطاطا الناتجة من صناعة النشأ فتستعمل في تغذية المواشي

(صيغة رياضية لمدالة) التي تربط بين المتغيرات التابعة

كمكمل لمعالئق االخرى وتدخل رنات البطاطا ذات الدرجة

والمستقمة ,كما ىو الحال في دالة االنتاج في االقتصاد  ,وان

الثانية في صناعة عدد من المنتجات ذات االىمية الصناعية

تحميل مغمف البيانات يجعل البيانات تتحدث عن نفسيا بدال

مثل النشأ والغموكوز ذو االستعمال الواسع في الصناعات

من أن تتحدث في اطار صيغة دالة مفروضة عمييا ()2

الغذائية ,وحامض االكتيك الذي يستعمل في صناعة التخميل

ويكمن اليدف العام لالسموب في تعظيم كمية مخرجات ىذه

وكذلك المنسوجات ودبغ الجمود ,وكذلك تستعمل في صناعة

الوحدات ,او تقميل كمية مدخالت ويتم عن طريق ىذا

السبيرتو المادة الكيميائية ذات االستعمال الواسع في المجال

االسموب أيجاد أيجاد الكفاءة االقتصادية ومكوناتيا المتمثمة

الطبي.وتحتوي درنة البطاطا ذات الحجم المتوسط زنة 452

غم عمى  442سعر ح اررية و 02غم كاربوىيدرات و 2غم

(كفاءةتقنية ,كفاءة تخصصية) ,وأيجاد كفاءة السعة وتعرف

بروتين و 0742ممغم الياف و 42ممغم صوديوم و 752ممغم

الكفاءة االقتصادية

بوتاسيوم .ىذا فضآل عن أنيا تمتاز بطعميا الذيذ مما يضيف

الفرق مابين العوائد والتكاليف لممستثمرين ,عندما تزيد نسبة

في العراق بعروتين

العوائد الى التكاليف فيذا دليل عمى الكفاءة االقتصادية

و االنبار و نينوى) .لذى أضحى من الواجب دراسة الكفاءة

لتحقيق الكفاءة االقتصادية االستخدام الكامل لمموارد

االقتصادية (التقنية و التخصصية) والسيما ان ىذا المحصول

األقتصادية :وتعني التوظيف الكامل لمموارد األقتصادية,

عمييا أىمية خاصة ,تزرع البطاطا

والعكس صحيح ( )40ومن اىم الشروط التي ينبغي توفرىا

الربيعية والخريفية وتتركز زراعتيا في كل من محافظة (بغداد
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واألستغالل الكامل ليا بعد توظيفيا ,ويمنع تحقق الشرط

كفاءة السعة

طاقات انتاجية عاطمة اوغير مستغمة كامال ويتوجب تحقيق
ىذه الشروط عمى المستوى األقتصادي الكمي وعمى مستوى

خالل قياس كفاءة السعة.والسبب الرئيس ليذه الطريقة ىو ان
اقتصاديات الحجم يمكن ان تحدد مباشرة لموحدة االنتاجيية

الوحدة االنتاجية التخصيص الكفوء لمموارد األقتصادية :اي

توزيع الموارد األقتصادية بين اغراض األستيالك واالستثمار

الكفوءة وغير الكفوءة ويتم قياس كفاءة السعة من خالل قياس
 )VRS( Variable Return Scaleو Constancy of
 )CRS( Return Scaleبأستخدام أسموب  ,DEAومن ثم

القطاعي) ,وبين المناطق المختمفة (التخصيص الجغرافي)

فإن درجة الكفاءة التقنية التي تم الحصول عمييا من خالل

وجود بطالة واضحة او مقنعة لمعنصر البشري ,او وجود

تعرف بانيا تحدد طبيعة العائد لمسعة الي وحدة أنتاجية من

(التخصيص عبر الزمن) ,وبين األنشطة المختمفة(التخصيص

 CRS ,VRSتقسم الى قسمين احدىما يمكن أرجاعو لعدم

بحيث يمكن القول ان موارد المجتمع قد خصصت بكفاءة.

كفاءة السعة واالخر عدم الكفاءة التقنية وفي حالة وجود فرق

كذلك تحقيق الكفاءة االنتاجية ويجب تحقيق ىذا الشرط عمى

بين درجة الكفاءة التقنية المتحصل عمييا من CRS,VRS

مستوى كل وحدة انتاجية بغض النظر عن ممكيتيا (خاصة,

لموحدة االنتاجية فإن ذلك يعني ان الوحدة االنتاجية تعاني من

اوعامة ) او نوعية انتاجيا ( السمع اوالخدمات) ,لذلك يتطمب

عدم (الكفاءة الحجمية) والتي تعادل الفرق بين درجة الكفاءة

التحسين المستمر النوعية المدخالت ,وبصفة خاصة العنصر

التقنية في  CRS,VREأي ان درجة عدم الكفاءة التي تم

البشري واستخدام تقنات االنتاج المتطور ,واساليب األدارة

الحصول عمييا الي وحدة انتاجية يمكن ارجاعيا الى عدم

والتنظيم الحديثة والفعالة واختيار المزيج األمثل لمدخالت

الكفاءة التقنية اوالى عدم كفاءة الحجم .وتحسب كفاءة السعة

األنتاج الذي يراعي اسعار تمك المدخالت( .)9وىناك عوامل

(الكفاءة الحجمية) لموحدة االنتاجية بقسمة مؤشر الكفاءة

يمكن أختبار بعضيا او كميا في تحسين الكفاءة سواء عمى

التقنية لموحدة في ظل ثبات العائد الى الحجم  CRSالى

مستوى المنشاءة او عمى مستوى نشاط ,فضآل عن القيود
البيئية الخارجية

مؤشر الكفاءة التقنية لموحدة نفسيا وكما يأتي

التي تخضع ليا المنشأة ويصعب عمييا

:

تغيرىا ,وتتمثل ىذه التوجييات فيما يأتي:

فاذا كانت  Sei :1تعني وجود كفاءة السعة (الحجم ) ,في

 -4ثبات المخرجات مع تقميل المدخالت اي التخمص من

حين أذا كانت  Sei<1تعني عدم وجود كفاءة السعة الحجم

عناصر االنتاج الزائدة وغير المستعممة والتي سوف ال يترتب

الحجم ( ,)41ويستخدم انموذج تحميل مغمف البيانات لقياس

عمى التخمي عنيا التأثير في حجم المخرجات.

الكفاءة االقتصادية ومكوناتيا في حالة ثبات عوائد الحجم

 -0زيادة المخرجات مع ثبات المدخالت اي أستخدام كافة

وتغيرىا.

االساليب االدارية والرقابية التي تعمل عمى التحريك االفضل

المواد والطرائق

لمموارد

تم تقدير الكفاءة التقنية من جانب المدخالت وتسمى

 -2زيادة المخرجات والمدخالت بشرط ان تكون نسبة الزيادة

المؤشرات ذات التوجيو االستخدامي ( Inpu Oriented

في المخرجات اعمى(.)4

 )Measuresوبأفتراض تغير العائد لمسعة ()VRS

اما الكفاءة التقنية

لمحصول البطاطا بأستخدام بيانات دالة االنتاج ودالة

تشير الكفاءة التقنية الموجية نحو المدخالت(Input -

التكاليف واعتماد أنموذج تحميل مغمف البيانات ()DEA

 )Orientedالى القدرة عمى تقميل استخدام المدخالت المادية

والذي يعتمد في عممو عمى البرمجة الخطية ,وتم الحصول

لمستوى معين من الناتج والى الزيادة الممكنة في األنتاج

عمى البيانات من أستمارة االستبانة ل( )412مزارع ,حيث تم

بأستخدام مجموعة محددة من المدخالت واالنخفاض الممكن

اعتماد  Nمن المتغيرات المستقمة التي تؤثر

في المدخالت لكمية محددة من الناتج (.)42

عمى أنتاج

البطاطا (التقاوي وسماد داب وسماد يوري او العمل االلي

وتعرف الكفاءة التخصصية :أنتاج كمية معينة من المخرجات

ومبيدات) ,تمت كتابة أنموذج البرمجة الخطية ذات التوجيو

باقل تكمفة ممكنة لمدخالت االنتاج(.)45
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االدخالي والذي يفترض عوائد السعة المتغيرة وبعد تحويمو الى

وبينت النتائج عمى وفق دالة االنتاج في ظل تغير العائد

األنموذج المقابل  dualityفي البرمجة الخطية لقياس الكفاءة

لمسعة المزارعي البطاطا في محافظة بغداد لمعروة الربيعية ان

االقتصادية  EEالتي تتكون من حاصل ضرب الكفاءة التقنية

متوسط الكفاءة في ظل تغير العائد لمسعة  %73.3وىذا

 TEوالكفاءة التخصصية  AEباالعتماد عمى دالة

يعني بأمكان المزارعين رفع كمية انتاجيم بمقدار ()%03.7

التكاليف( )Cost Functionوىذا يحتاج الى معرفة أسعار

من دون استخدام موارد اضافية ,وبينت النتائج ان ()%2.57

مدخالت االنتاج والتي تم حسابيا بمتوسط أسعارىا في عينة

من

البحث.

( )%20.13من المزارعين كانت كفاءتيم بين % 32-12

النتائج والمناقشة

وان ( )%42.74من المزارعين كانت كفاءتيم بين من (-32

بأستعراض ىذه النتائج يتضح أن متوسط الكفاءة التقنية في

 )%12وان ( )%40.41من المزارعين كانت كفاءتيم بين

( )%422 -12وان ( )%12.74من المزارعين كانت

ظل ثبات العائد لمسعة لمحصول البطاطا في محافظة بغداد
لمعروة الربيعية لعينة الدراسة بمغت نحو ( ,)%50.1وبينت

كفاءتيم كاممة  100%كما بالجدول (.)0

النتائج أن ( )%5من المزارعين كانت كفاءتيم أقل من

جدول .4الكفاءة التقنية في ظل تغيرعائد السعة باالعتماد

( )%02وان ( )%20.13من المزارعين كانت كفاءتيم بين

عمى دالة االنتاج لمعروة الربيعية.
الكفاءة التقنيت
عذد
االهميت النسبيت %
في ظل تغير
المزارعيه
السعت
3.57
5
%40-20
32.86
46
%60-40
10.71
15
%80-60
12.14
17
%100 80
40.71
57
كفاءة %100
100
140
المجموع

( )%12-%02وان ( )%09.09من المزارعين كانت
كفاءتيم بين ( )%32-%12وان ( )%40.41من المزارعين
كانت كفاءتيم بين ( )%12-%32وان( )%42من المزارعين

كانت كفاءتيم بين ( )%422-%12وان ( )%42.7من
المزارعين كانت كفاءتيم  %422كما بالجدول االتي.
جدول .0الكفاءة التقنية في ظل ثبات عائد السعة باالعتماد
عمى دالة االنتاج لمعروة لمعروة الربيعية.

الكفاءة التقنيت في ظل ثباث
السعت
اقل مه %20
%40-20
%60-40
%80-60
%100-80
%100
المجموع

عذد
المزارعيه
7
46
41
17
14
15
140

اقل من %20

5%

40-80%

االهميت النسبيت
%
5
32.86
29.29
12.14
10
10.71
100

40-60%

80-100%
100%

11%

12%

شكل  4.الكفاءة التقنية في ظل تغيرعائد السعة باالعتماد
عمى دالة االنتاج لمعروة الربيعية

33%

60-80%

33%

41%

60-80%

10%

29%

3%

20-40%

11%

20-40%

المزارعين

كانت

كفاءتيم

بين()%12-02

وان

وبينت النتائج ان متوسط كفاءة السعة عمى وفق دالة االنتاج

12%

لمزارعي البطاطا في محافظة بغداد لمعروة الربيعية

80-100%

( ,)%37.0وبينت النتائج ان( )%0.41من المزارعين كانت

100%

كفاءتيم اقل من  %02وان ( )%42من المزارعين كانت

شكل 0.الكفاءة التقنية في ظل ثبات العائد لمسعة لمعروة

كفاءتيم ( ,)%12-02وان ( )%22.57من المزارعين كانت

الخريفية

كفاءتيم بين ( ,)%32-12وان  %43.12كانت كفاءتيم
( ,)%12-32وان %05.74كانت كفاءتيم ))100 - 80
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وان  %40.41كانت كفاءتيم  %422كما مبين بالجدول

أما بالنسبة لمستويات الكفاءة التخصيصية ( )AEلمزارعي

االتي:

البطاطا في عينة الدراسة التي تم تقديرىا في ضوء أسعار
الموارد المستخدمة بمتوسط بمغ نحو  .% 29.1بمعنى أن

جدول .7كفاءة السعة باالعتماد عمى دالة االنتاج لمزارعي

لبطاطا لعينة البحث لمعروة الربيعية.
كفاءة السعت عذد المزارعيه االهميت النسبيت %
2.14
3
20-1
10
14
40-20
33.57
47
60-40
16.43
23
80-60
25.71
36
100-80
12.14
17
كفاءة
%100
100
140
المجموع
في ضوء كميات الموارد المستخدمة وأسعارىا وبافتراض

ىناك ىد اًر في اسعار الموارد المستخدمة بنسبة , % 32.0

وبينت النتائج أن ( )%41.09من المزارعين كانت كفاءتيم
اقل من ,%02وان ( )%11.09من المزارعين كانت كفاءتيم

بين ( ,)%12-%02وان  %01.57من المزارعين كانت
كفاءتيم من  ,% 32-%12وان  %1.57من المزارعين
كانت كفاءتيم  ,% 12-%32وان  %4.12من المزارعين
كانت كفاءتيم  ,%422-%12وان  %0.13من المزارعين
كانت كفاءتيم  %422كما مبين بالجدول (.)5
جدول .4الكفاءة التخصيصية باالعتماد عمى دالة التكاليف
عذد
الكفاءة
االهميت النسبيت %
المزارعيه
التخصيصيت
14.29
20
اقل مه % 20
44.29
62
%40-20
28.57
40
%60-40
8.57
12
%80-60
1.43
2
%100-80
2.86
4
كفاءة %100
%100
140
المجموع

تغير عوائد الحجم ,تم تثبيت نتائج تقديرات الكفاءة
االقتصادية ( )EEوالتقنية ( )TEوالتخصيصية (, )AEحيث
بمغ بمتوسط الكفاءة التقنية  ,% 72.2وبينت النتائج ان

( )%2.57من المزارعين كانت كفاءتيم بين ( ,)12-02وان
 % 20.13من المزارعين كانت كفاءتيم بين ,% 32-12
وان  %42.74من المزارعين كانت كفاءتيم بين 12-32

 ,%وان  %40.41من المزارعين كانت كفاءتيم بين(-12

 ,%422وان  % 12.74من المزارعين كانت كفاءتيم
 %422كما مبين بالجدول (.)1

اقل من % 20

جدول .2الكفاءة التقنية باالعتماد عمى دالة التكاليف
االهميت النسبيت
عذد المزارعيه
الكفاءة التقنيت
%
3.57
5
%40-20
32.86
46
%60-40
10.71
15
%80-60
12.14
17
%100-80
40.71
57
كفاءة %100
%100
140
المجموع

14%

1% 3%

9%

20-40%
40-60%
60-80%

29%
44%

80-100%
كفاءة %100

شكل (  ) 4الكفاءة التخصيصية باالعتماد عمى دالة التكاليف

اما الكفاءة االقتصادية عمى وفق دالة التكاليف في ظل تغير
العائد لمسعة لمزارعي البطاطا لمعروة الربيعية فقد بمغ متوسط

3%

20-40%
40-60%

كفاءتيا نحو(,)% 20.4وبينت النتائج ( )%52من المزارعين

33%

كانت كفاءتيم اقل من  ,%02وان ( )%47.41من
المزارعين كانت كفاءتيم بين( ,)%12-%02وان %00.41

41%

من المزارعين كانت كفاءتيم بين ,%32-%12وان %3.12

60-80%
80-100%
كفاءة %100

11%

من المزارعين كانت كفاءتيم بين ,%12-%32وان %1.43
من المزارعين كانت كفاءتيم بين ,%422-%12ان%0.13

12%

من المزارعين كانت كفاءتيم  %422كما مبين بالجدول (.)3

شكل .2الكفاءة التقنية باالعتماد عمى دالة التكاليف لمعينة.
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 كفاءة االقتصادية باالعتماد عمى دالة التكاليف.4جدول
.لمزارعي لبطاطا لعينة البحث
% االهميت النسبيت

عذد المزارعيه

الكفاءة االقتصاديت

50

70

% 20 اقل مه

17.14

24

%40-20

22.14

31

%60-40

6.43

9

%80-60

1.43

2

%100-80

2.86

4

%100 كفاءة

%100

140

المجموع

% 20 اقل من

7% 1% 3%
22%

50%

20-40%
40-60%
60-80%
80-100%

17%

%100 كفاءة

 كفاءة االقتصاديةة باالعتماد عمى دالة التكاليف.4شكل
.لمزارعي لبطاطا لعينة البحث

لم يتمكن المزارعون من تحقيق الكفاءة التخصصية نتيجة
الرتفاع التكاليف والسيما تكمفت التقاوي العتمادىم في شرائيا
 واوصى,عمى التجار نجد ان الكفاءة االقتصادية منخفضة
الباحث رفع الكفاءة االنتاجية لممزارعين من خالل االرشاد
والتدريب واالىتمام بظروف البيئة المناسبة ليذا المحصول

والسيما مايتعمق بالتربة ومدى مالءمتيا النتاج البطاطا
وكذلك ضرورة دعم مستمزمات االنتاج وبشكل خاص التقاوي
أما بشكل مباشر او غير مباشر من خالل دعم مشاريع أنتاج
التقاوي محميآ ودراسة امكانية ذلك أي ان تقوم الجيات

المعنية بدراسة العوائق وأسباب أرتفاع التكاليف ووضع
 ويعود السبب في ذلك إلى أن.الحمول المناسبة ليذه المشكمة

المزارعين يستوردون لمعروة الربيعية ويحتفظون بجزء من
االنتاج لمعروة الخريفية لذلك نالحظ أن الكفاءة التخص ـ ـ ـ ـصية

.مرتفعة لمعروة الربيعية عند مقارنتيا بالعروة الخريفية
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