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قياس الكفاءة الفنية ومعدل التغير في االنتاجية الكمية لمزارع القمح في المنطقة الديمية في ظل تباين فئات
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تتناول هذه الدراسة موضوع قياس اثر تباين فئات المساحات المزروعة لمحصول القمح في المنطقة الديمية عمى الكفاءة الفنية ومعدل التغير في

 إذ تم الحصول,االنتاجية الكمية لمعوامل من اجل الوقوف عمى اهم العوامل المؤثرة عمى مستوى كفاءة اإلنتاج ومقدار التغير في اإلنتاجية الكمية لمعوامل
) مزرعة لمموسم اإلنتاجي222( عمى البيانات االولية من مصادرها الميدانية من خالل االعتماد عمى عينة عشوائية طبقية لمزارعي القمح ضمت

 وقد جرى قياس الكفاءة الفنية وكفاءة السعة في ظل تغير وثبات عوائد السعة عمى وفق متغيرات دالة.) م في محافظة السميمانية2102 – 2102(
سماد,السماد المركب,كمية البذور, وباستخدام عوامل االنتاج المتغيرة (المساحة,اإلنتاج ومن خالل تقدير الكفاءة الفنية وكفاءة السعة
اتضح ان متوسط الكفاءة الفنية لمفئة االولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من المساحات المزروعة بمغ,)العمل اليدوي,العمل االلي,المبيدات,اليوريا
 وبمغ عدد,) عمى مستوى مجموع مزارع العينة المدروسة% 62( مسجم ًة متوسطاً عاماً مقداره, ) عمى التوالي%62 ,%22 ,%61 ,%67 , %22(
 اما فيما يخص قياس التغير في اإلنتاجية الكمية لمعوامل. ) لمفئات الخمس عمى التوالي22 ,2 ,00 ,20 ,02( المزارع المحققة لمكفاءة الفنية المثمى

في مزارع محصول القمح في عينة الدراسة باستخدام مؤشر مالمكويست لإلنتاجية فقد اشارت النتائج ان الفئة االولى هي الفئة التي كانت متفوقة وعمى
) مزرعة من اجمالي عدد المزارع لمفئة االولى22( فقد بمغت,)جميع الفئات األخرى من ناحية نسبة عدد المزارع التي كانت ذات مؤشر ايجابي (متزايدة

22(  تمتها الفئة الرابعة ثم الفئة الثالثة ثم الفئة الثانية.) عمى مستوى الفئة االولى لعينة الدراسة%22( أذ شكمت نسبة مقدارها, ) مزرعة26( والبالغة
.) عمى التوالي% 22,% 24,%21, %
. الزراعة الديمية لمحصول القمح, إنتاجية الموارد, الكفاءة التقنية:الكممات المفتاحية
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ABSTRACT
This study deals with the subject of measuring the impact of variation of wheat planted area categories in the
region rain-fed on the technical efficiency and the rate of change in( TFP ch),The basic preliminary data was
obtained from field resources by relying on a stratified random sample of wheat farmers in Sulaimaniyah region
including 225 farms production during 2013-2014 season , It has been measurement of technical and Scale
efficiency in light of change and stability of the total revenue according to the production function variables
using (Area ,the amount of seeds ,compound fertilizer, urea fertilizer , pesticides , machinery work , manual
work ) it turns out that the average technical efficiency for the first, second ,third ,forth ,and fifth class of the
cultivated areas reached around( 82% , 76% ,70%, 53%,and 72 %) respectively recording a total average of
72% for the farms included in the studied sample . The numbers of farms achieving the optimum technical
efficiency were (25, 3, 11, 21 and 15) for the five categories respectively.As far as the change in the total factor
productivity (TFPch)in the farms subject to the study (using the Malmquist index of productivity) the result has
indicated that the change in total production stood at an average of 1.39 , and the farms in which a positive
change in the total factor productivity (TFP ch) was 92 farms representing 41% of the total number of the farms
included in the study , a negative (TFP ch) was recorded in 83 farms representing 37% of the total number of the
farms included in the study .
Keywords: Technical Efficiency, Resource productivity, Agriculture rain-fed wheat crop.
*
Part of Ph.D. dissertation of the first author.
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المدروسة تحت ظروف تباين المساحات .وتفترض الدراسة

المقدمة

وجود فئة واحدة عمى األقل من المساحات المحصودة تتميز

تعد محاصيل الحبوب من أىم المنتجات الزراعية في حياة

بمستوى عالي من الكفاءة الكمية المقدرة ومعدل التغير في

الشعوب عبر العصور والحضارات ,وان كل نمو في حضارة

االنتاجية ,عن الفئات األخرى لممساحات المحصودة

اإلنسان كان مالزما لمدى كفاءة اإلنسان وقدرتو عمى إنتاج

لمحصول القمح ,وىذا ما تحاول الدراسة إثباتو او

محاصيل الحبوب والسيما القمح ,وقد أصبح الغذاء في الوقت

تفنيده.واعتمدت الدراسة عمى البيانات األولية تم الحصول

الحاضر قوة اقتصادية وسياسية وسالح تشيره الدول ضد

عمييا من مصادرىا الميدانية باالعتماد عمى استمارة االستبانة

بعضيا .كما يواجو العراق في الوقت الحاضر تحديا غذائيا

التي أعدت ليذا الغرض  ,وجمعت البيانات من خالل

بالغ األىمية والخطر ,ومن ابرز مالمحو شحة المياه وقصور
إنتاجو الغذائي عن توفير حاجاتو من السمع الغذائية الرئيسة
وفي مقدمتيا الحبوب  ,والقمح يعد من أىم الحبوب الرئيسة

المقابمة الشخصية لعينة من مزارعي القمح في محافظة

السميمانية لمموسم االنتاجي  2014-2013بمغ عددىم225

التي يعتمد عمييا الشعب العراقي غذائيا ,إذ ان الخبز

مزارع.

المصنوع من القمح يحتوي عمى نسبة من البروتينات تتراوح

المواد والطرائق

بين ,%17-%12كما انو يحتوي عمى نسبة من النشويات

مفهوم الكفاءة الفنية  :Technical Efficiencyتعود

بين .%1.5 -%1.2ويعاني مزارعي القمح في المناطق

بين جميع تمك الدوال التي يمكن استعماليا في القطاع

تتراوح بين  %78 -%76فضال عن نسبة من الدىون تتراوح

الكفاءة الفنية  TEالى االختيار المناسب لدالة اإلنتاج من

الديميو من العراق بانخفاض االنتاجية مقارنة مع المناطق

الزراعي أو في الوحدات االنتاجية ضمن القطاع الزراعي,

مستويات االمطار في اثناء موسم الزراعة إال ان اختالف

ىذه النسبة زادت درجة الكفاءة الفنية  14وتعد اإلمكانات

المروية االمر الذي قد يعزى الى اعتماد زراعتيم عمى

كما تقاس الكفاءة الفنية بنسبة الناتج الى الموارد .فكمما كبرت

مستويات االنتاجية بين مزارعي نفس المنطقة يكون بسبب

اإلدارية والعوامل الفيزيائية كعوامل المناخ ,Climate

انخفاض الكفاءة الفنية الستخدام الموارد الزراعية والذي يكون

والعوامل االجتماعية واالقتصادية والسياسية من العوامل

عامال مثبطا اضافياً لإلنتاجية مما ينعكس سمبا عمى الكميات

المحددة لمكفاءة الفنية .وتعرف الكفاءة الفنية عمى انيا كفاءة

المنتجة من المحصول ,وان الباحثين االقتصاديين في جميع

استثمار الموارد من الناحية الفنية ,ودرجة استخدام ىذه

انحاء العالم يركزون عمى ضرورة زيادة االنتاج في القطاعات

االستخدامات الى المستويات المثمى من الناحية العممية

االقتصادية المختمفة والسيما في قطاع اإلنتاج الزراعي ,لذا

لموصول الى المستويات المثمى في مجال استثمار الموارد4

,وتحقيق اىداف وغايات مرغوب فييا .ويقصد بيا ايضا

فان االقتصاديين الزراعيين ييدفون الى تحقيق الكفاءة
االقتصادية واستغالل الموارد التي ينعم بيا البمد استغالال

الكفاءة الفنية مقدرة المنشاة عمى تحقيق اعظم ناتج او خدمة

أمثل ,وتبرز أىمية دراسة الكفاءة الفنية لمزارع محصول القمح

في ظل مجموعة الموارد المتوافرة ,ويشار أيضا الى الكفاءة

من األىمية االستراتيجية ليذا المحصول إذ يحتل محصول

الفنية بأنيا تعكس قدرة الوحدة اإلنتاجية لمحصول عمى الطاقة

القمح أىمية اقتصادية من حيث اإلنتاج واالستيالك ,ولو

اإلنتاجية العظمى باستخدام المدخالت المتاحة اي تشير الى

الزراعي أو المساحة المزروعة ,وتيدف الدراسة الى قياس اثر

الكفاءة

إسيام كبير في الزراعة العراقية سواء من ناحية الدخل

عدم وجود ىدر في المدخالت الموارد ,وقيمتيا تقع بين

الصفر

التباين في المساحات المحصودة من القمح في المنطقة
الديمية عمى

والواحد.

وباإلمكان

حساب

عدم

التقنية Technical Unefficienyفعندما تكون الكفاءة

الكفاءة الفنية  TEعمى وفق متغيرات دالة

التقنية مساوية لمواحد فإن الوحدة اإلنتاجية تحقق الكفاءة

اإلنتاج فضال عن قياس التغير في اإلنتاجية الكمية لمعوامل

التقنية الكاممة  ,أما إذا كانت الكفاءة التقنية اقل من الواحد

عمى وفق مؤشر مالمكويست ,من خالل قياس التغير في

معنى ىذا ان بإمكان الوحدة اإلنتاجية خفض نسبة المدخالت

الكفاءة الفنية والتغير التكنولوجي لمزارع القمح في العينة

لمحصول عمى كمية اإلنتاج نفسيا او الحصول عمى انتاج
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اعمى من كمية المدخالت نفسيا,)12(.كما ويمكن تعريفيا

منظمة التعاون و التنمية االقتصادية ببارس بأنيا مدى

ايضا بانيا نسبة اإلنتاج الفعمي المقابل لحدود النتاج مع

استخدام الموارد طبقآ لمقاييس معينة وتعرفيا أيضا بانيا كمية

استخدام مستوى معين من المدخالت ,وتمثل مقياس نجاح

اإلنتاج لكل عنصر من عناصره .أذ تتوقف الدقة في تعريفيا

المزرعة في انتاج الطاقة القصوى من مجموعة من

عمى نوعية المعمومات والبيانات المتاحة .ويرى بعضيم ان

المدخالت ,وبذلك فأنيا تمثل عالقة فيزيقية بين المدخالت

مصطمح اإلنتاجية او الكفاءة يستخدمان في بعض االحيان

المزرعة من استخدام افضل المتغيرات التكنموجية المتاحة

فمو قمنا بحساب اإلنتاجية لمجموعة من الوحدات االقتصادية

( .)3ومن خالل التعاريف التي اشرنا الييا فان مفيوم الكفاءة

وتحديد األقل او األفضل وحدة انتاجية ,فالكفاءة يمكن ان

الفنية بما يتعمق بجانب المدخالت والذي يمثل تحقيق

تعرف ومن المالحظ ان ىنالك نوعين من االنتاجية ,فالعالقة

او معيار االدخار آو التخصص في المدخالت ,ويتحقق ىذا

انفراد في العممية اإلنتاجية بمعزل عن بقية العوامل األخرى

المقياس بمقارنة التوليفة الفعمية المثمى لممدخالت والمخرجات

تسمى بمفيوم االنتاجية الجزئية Partial Productivity

,ننظر من حيث المدخالت بالمدخالت المطموبة لممخرجات

,اما العالقة التي تعكس قياس كفاءة استعمال جميع عناصر

بشكل تبادلي  ,وىذا يعود الى تداخل المفيومين بشكل كبير

المستخدمة في عممية اإلنتاج وكيفية تمكن المنشأة او

التي تعكس مقياس كفاءة استعمال كل مورد انتاجي عمى

مخرجات معينة بأدنى مدخالت ممكنة ,ويعبر عنو بمقياس

الفعمية .ويمكن التعبير عنيا بالعالقة االتية:
المدخالت المطلوبة الفعلية
المدخالت الفعلية

االنتاج

تسمى

بمفيوم

اإلنتاجية

الكمية

Total

 .Productivityو يعبر عن اإلنتاجية الجزئية بالشكل

= TE

الرياضي االتي:

وعمية فان الوحدة الكفء ىي التي تكون لدييا المدخالت
الفعمية تساوي المدخالت المطموبة لممخرجات الفعمية الكفء,

إذ أن :

وبذلك تتحقق نسبة تساوي الواحد وتكون اكفء تقنيآ ,اما

 =Apxمتوسط انتاجية المورد.

الوحدة غير الكفء فتكون لدييا مدخالت فعمية اكبر من

 =Qكمية الناتج.

المدخالت المطموبة لممخرجات وذلك يعني بإمكان المزرعة او

 =xكمية المورد المستخدمة.

المنشاة خفض نسبة المدخالت التي تحقق اإلنتاج السابق او

أما اإلنتاجية الكمية  TFPفيعبر عنيا بالشكل الرياضي

توفر نسبة من تكاليف االنتاج المستخدمة لمحصول عمى

االتي:

المستوى السابق لإلنتاج.

=

مفهـــوم اإلنتـــــاجيــــــة وطـــرائــــق تقديـــــرهــــــا :االنتاجية

إذ أن =TFP:اإلنتاجية الكمية لعناصر اإلنتاج.

 Productivityمصطمح مجازي ذو معنى كبير ,فيي

 =Qالكمية المنتجة.

رياضيا خارج قسمة المخرجات عمى المدخالت .وتعرف

 = x1,x2,x3,…..xnجميع عناصر االنتاج.

اإلنتاجية عمى انيا كميات السمع والخدمات الناتجة عن

توصيف وصياغة االنموذج الرياضي :االعتماد عمى برنامج

استعمال وحدة واحدة من العنصر االنتاجي سواء وحدة واحدة

مغمف البيانات ( )DEAتم تقدير الكفاءة الفنية من جانب

اورس المال أو المساحة.....الخ ,ويعرفيا
أ
من العمل

المدخالت العتبار ان الظروف البيئية المحيطة بالمزرعة

االقتصادي ( )15بانيا النسبة بين اإلنتاج اإلجمالي المتحقق

تجعل المزارع يتحكم بمدخالتو اكثر من سيطرتو عمى

في وقت محدد وعوامل االنتاج المستخدمة أما االقتصادي()8

مخرجاتو االنتاج ,بمعنى اخر انو يمكن تقميل او خفض كمفة

فانة يعرف اإلنتاجية بانيا نسبة اإلنتاج الحقيقية الى كمية

المدخالت بصورة اكثر ضمانا من زيادة اإلنتاج .وبوجود

المدخالت المادية الحقيقية ,وتعرف بانيا مقياس لدرجة

البيانات اإلحصائية الميدانية المتمثمة بـ  Kمن المدخالت

الكفاءة التي عمى اساسيا تتحول الموارد الى سمع وخدمات

والتي تضمنت المساحة المحصودة /دونم وكمية البذور/كغم

وبذلك تمثل درجة حسن استغالل الموارد .وتعرفيا ايضا
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وكمية السماد المركب/كغم وكمية سماد اليوريا /كغم وكمية

لممدخالت الحقيقية في حدود التكنموجيا ,في حين يعرف

المبيدات /لتر والعمل الميكانيكي /ساعة و العمل اليدوي

التغير التقني بانو التحوالت في حدود اإلنتاج .والتغير في

/عامل .والتي تعد متغيرات توضيحية مؤثرة في العامل

الكفاءة وكفاءة الحجم يسمحان بالتعرف عمى مصادر نمو

المعتمد  Mالمتمثل باإلنتاج الكمي لمزارع العينة N

اإلنتاجية الكمية ,وىذا يعد ام ار ميما لصياغة السياسات )6

,وباستخدام النظرية االزدواجية  Dualityفي البرمجة الخطية

و, )10من الجدير بالذكر انو اذا كانت قيمة مؤشر

,يصبح انموذج تحميل مغمف البيانات المستخدم لتقدير

مالمكويست أكثر من الواحد الصحيح فانة يكشف عمى تحسن

الكفاءة الفنية من جانب المدخالت في ظل تغير عوائد السعة

اإلنتاجية الكمية لمعناصر ,أما اذا كانت قيمة المؤشر اقل من

 VRSكاالتي:

الواحد الصحيح فان ذلك يعني حدوث انخفاض في اإلنتاجية

θ

الكمية لمعناصر وتدىور في أداء الوحدة اإلنتاجية (,)11وتبعا

Minө,λ …………….1
> Subject to
:-yi +yλ ≥ 0
θxi – X λ ≥ 0
Ni λ= 1
λ≥0

ألسموب كويمي واخرون (,)5يمكن قياس التغير في االنتاجية
الكمية لمعناصر من جانب المخرجات وبموجب مؤشر
مالمكويست كما في المعادلة االتية:

اذ ان :

)

(

)
)

(*

(

(

)

 : Xiمتجو المدخالت.

)+

 : Yiمتجو المخرجات .

(

)

(

إذ أن :

 : λمحصمة المتجو .

yit,xit

 : Niتعبر عن الثوابت واألوزان المرتبطة بالمزارع الكفوئين .

= متجو المدخالت والمخرجات في اثناء المدة ).)t

dit,dit+1

: θتمثل قيمة مؤشر الكفاءة الفنية لممزارع وتقع بين .1-0

تدل ان الدالة تعتمد عمى التقنيات في المدة .

 tوالمدة  t+1عمى التوالي.

اما مقدار التغير في االنتاجية الكمية لمعوامل قفد جرى تقديره

t+1

t+1

t+1

t

 = y ,xمتجو المدخالت والمخرجات في اثناء المدة t+1

باالعتماد عمى مؤشر مالمكويست والذي يعد من مؤشرات
القياس المشجعة لالستخدام ,آلنو ال يتطمب أي افتراضات

t

سموكية حول وحدات اإلنتاج .التي عادة ما تكون ضمنية في

y +x

t

y ,x

=dit +1

dit+1

كفاءة اإلنتاج في المدة .t+1

= مزيجا من ابعاد الدالة التي تقارن مزيج الموارد

والناتج في المدة  t+1والمدة  tبطريقة فنية ( )7وتمثل ىنا

النماذج االقتصادية والسيما اذا كان ىنالك اختالف في

اإلنتاجية عند نقطة اإلنتاج

ويعرف
اىداف المنتجين ,أو عندما تكون غير معروفة (ً )11

t

t+1

t+1

 y ,xوعالقتيا مع نقطة

t

اإلنتاج y ,x .

مؤشر مالمكويست عمى انو مقياس التغيير لإلنتاجية الكمية

ويتكون المؤشر كما ذكرنا آنفا من جزأين ىما التغير في

لمعناصر بين مدتين زمنيتين او بين منشأتين انتاجيتين او

الكفاءة التقنية  ECوالتغير التقني )1( ,TCوعميو يمكن كتابة

مزرعتين أو اكثر .ويعود مؤشر مالمكويست الى عمل ()9

المعادلة 2بالشكل االتي:

وىو مؤشر غير معممي يعتمد عمى خطوط الحدود ويستخدم
اسموب تحميل مغمف البيانات ,وقد استخدم المؤشر في عدد

(

)
)

من الدراسات أىميا دراسة ( ,)4ويحسب باستخدام دالة

(

(

)
( (

))

]

المسافة  Distance Functionعن طريق نسبة المسافة بين
مدة األساس ومدة المقارنة ,ويسمح المؤشر بفصل التغير في

)

(

)

(

[

وتشير قيمة ( )Miعندما تكون اكثر من الواحد الى ان تغير

الكفاءة الفنية ,Technical Efficiencyعن التغير التقني

اإلنتاجية في المدة ( )tأكثر منيا في المدة (,)t+1والعكس

.)2( ,Techicul Changeوعميو يعرف  TFPchبوصفيا

عندما تكون قيمة ( )Miأقل من الواحد (.)13ويمثل الحد

ناتجا لتغير الكفاءة الفنية  ECو التغير التقني  ,TCويعرف

األول من المعادلة رقم ( )2التغير في الكفاءة التقنية بين

التغير في الكفاءة الفنية بانو التغير النسبي في المسافة

المدة ( )tوالمدة (,)t+1وتمثل نسبة الكفاءة التقنية في المدة
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( )tالى الكفاءة التقنية في المدة(.)t+1في حين ان الحد

يمكن زيادة انتاجيا بنسبة  %50او تحقيق المستوى نفسو من

الثاني من المعادلة رقم ( )2يمثل التغير التقني الذي ىو

اإلنتاج الحالي بتقميل الكمفة بنسبة ,%50اما الكفاءة الفنية

ىندسيا يعني تحويالت حدود التكنموجيا بين المدة ( )tوالمدة

في ظل تغير العائد لمسعة فمقد تراوحت بين حد ادنى بمغ

(,)t+1وعمية فإن التغير في االنتاجية الكمية لمعناصر عمى

 %51لممزرعة رقم ,32وحد اقصى بمغ  %100لمجموعة

وفق مؤشر مالمكويست ( )5يكون بالصيغة االتية:
(Change

من المزارع بمغ عددىا  15مزرعة والتي شكمت نسبة مقدارىا

 %31.9عمى مستوى الفئة .في حين بمغ متوسط الكفاءة

Mit,t+1=(EfficiencyChange)(Technical
)Mit,t+1= (EC) (TC)…… …….(3

الفنية نسبة مقدارىا %82وىذا يشير الى امكانية زيادة اإلنتاج

التحميل االقتصادي

حسب ىذا المفيوم بنسبة  %18من دون زيادة مقدار الموارد

من اجل الوقوف عمى مدى تأثير المساحة المحصودة دونم

المستخدمة .وتجدر اإلشارة ىنا الى ان عدد المزارع التي

وعالقتيا بالكفاءة الفنية ومقدار التغير في االنتاجية الكمية

حققت عوائد حجم ثابتة في ظل تغير العائد لمسعة قد بمغت

لمعوامل تم تقسيم عينة الدراسة الى خمس فئات لممساحة  ,أذ

 15مزرعة ولقد فاقت نظيرتيا في ظل ثبات العائد لمسعة.

تراوحت الفئة األولى لممساحة بين  11-4دونم ,والتي تم

أما الفئة الثانية من المساحة والتي تراوحت بين 20-11.1

عرض نتائج تأثيرىا وتباينيا عمى درجات الكفاءة الفنية

دونم ,وتم عرض نتائج تأثيرىا وتباينيا عمى درجات الكفاءة

وكفاءة السعة كما ىو موضح في الجدول  ,1أذ مثمت ىذه

الفنية وكفاءة السعة كما ىو موضح في الجدول ,1أذ مثمت

الفئة األولى من المساحة بعدد من مزارع العينة المدروسة

ىذه الفئة الثانية من المساحة بعدد من المزارع في العينة

والتي بمغت  47مزرعة ,مثمت نسبة مقدارىا  %20.8من

المدروسة والتي بمغت  46مزرعة ,مثمت نسبة مقدارىا

اجمالي عدد المزارع في العينة المدروسة .ومن خالل

 %20.4من اجمالي عدد المزارع لمعينة المدروسة ,ومن

استعراض النتائج أتضح ان ىنالك تبايناً واختالفاً في درجات

خالل استعراض النتائج أتضح ان ىنالك تبايناً واختالفاً في

كفاءة السعة اذ تراوحت بين  1 - 0.27وبمتوسط مقداره

درجات كفاءة السعة اذ تراوحت بين  1-0.178وبمتوسط

 ,%61أي ان ىذه المزارع يمكن زيادة انتاجيا بنسبة % 39

مقداره  ,%64أي ان ىذه المزارع يمكن زيادة انتاجيا بنسبة

او انيا تفقد قد ار من الموارد االقتصادية المستخدمة في

 % 36او انيم يفقدون قد ار من الموارد االقتصادية

االنتاج مما يترتب عمييا زيادة الكمفة بنسبة.%39في حين ان

المستخدمة في االنتاج مما يترتب عمييا زيادة الكمفة بنسبة

المزارع التي حققت كفاءة سعة كاممة بنسبة  % 100بمغ

.%36في حين ان المزارع التي حققت كفاءة سعة كاممة

عددىا  4مزارع مثمت نسبة مقدارىا  % 8.51عمى مستوى

بنسبة  % 100والبالغ عددىا  5مزرعة مثمت نسبة مقدارىا

مدى الفئة األولى من المساحة ,اما اعداد المزارع التي كانت

 %10.8عمى مستوى مدى الفئة الثانية من المساحة.اما

تعمل بعوائد متزايدة فيي  43مزرعة مثمت نسبة مقدارىا

اعداد المزارع التي كانت تعمل بعوائد متزايدة فيي  41مزرعة

 % 91.4من الفئة األولى لممساحة ,في حين بمغ عدد

مثمت نسبة مقدارىا  % 89من الفئة الثانية لممساحة ,في

المزارع التي كانت تعمل بعوائد متناقصة  0مزرعة  ,وىذا

حين بمغ عدد المزارع التي كانت تعمل بعوائد متناقصة 0

يدل عمى ان معدل الزيادة في حجم اإلنتاج ىو اكبر من

مزرعة ,وىذا يدل عمى ان معدل الزيادة في حجم اإلنتاج ىو

معدل الزيادة في عناصر اإلنتاج المستخدمة فعميا في العممية

اكبر من معدل الزيادة في عناصر اإلنتاج المستخدمة فعميا

اإلنتاجية ضمن ىذه الفئة من المساحة .آما مستوى الكفاءة

في العممية اإلنتاجية ضمن ىذه الفئة من المساحة .آما

الفنية لممزارع ضمن الفئة األولى من المساحة في ظل ثبات

مستوى الكفاءة الفنية لممزارع ضمن الفئة الثانية من المساحة

العائد لمسعة ,فقد تراوحت بين حد ادنى بمغت نسبة %18

في ظل ثبات العائد لمسعة ,فقد تراوحت بين حد ادنى بمغ

لممزرعة رقم ,14وحد اقصى بمغ  %100لمجموعة من

 %9لممزرعة رقم ,74وحد اقصى بمغ %100لمجموعة من

المزارع بمغ عددىا  4مزارع والتي شكمت نسبة مقدارىا

المزارع بمغ عددىا  5مزارع والتي شكمت نسبة مقدارىا

 %8.51عمى مستوى الفئة األولى ,في حين بمغ متوسط

 %10.8عمى مستوى الفئة ,في حين بمغ متوسط الكفاءة

الكفاءة الفنية نسبة مقدارىا ,%50وعمية فان ىذه المزارع
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الفنية نسبة مقدارىا ,%48وعمية فان ىذه المزارع يمكن زيادة

ضمن ىذه الفئة من المساحة .آما مستوى الكفاءة الفنية

انتاجيا بنسبة  %52او تحقيق نفس المستوى من اإلنتاج

لممزارع ضمن الفئة الثالثة من المساحة في ظل ثبات العائد

الحالي بتقميل الكمفة بنسبة  ,%52اما الكفاءة الفنية في ظل

لمسعة ,فقد تراوحت بين حد ادنى بمغ  %13لممزرعة رقم

تغير العائد لمسعة فمقد تراوحت بين حد ادنى بمغ %33

,151وحد اقصى بمغ  %100لمجموعة من المزارع البالغ

لممزرعة رقم ,74وحد اقصى  %100لمجموعة من المزارع

عددىا  8مزارع والتي شكمت نسبة مقدارىا  %13.11عمى

عمى مستوى الفئة .في حين بمغ متوسط الكفاءة الفنية نسبة

مقدارىا ,%51وعمية فان ىذه المزارع يمكن زيادة انتاجيا

مقدارىا  %76وىذا يشير الى امكانية زيادة اإلنتاج حسب

بنسبة  %49او تحقيق نفس المستوى من اإلنتاج الحالي

ىذا المفيوم بنسبة  %24بدون زيادة مقدار الموارد

بتقميل الكمفة بنسبة ,%49اما الكفاءة الفنية في ظل تغير

عوائد حجم ثابتة في ظل تغير العائد لمسعة بمغت

رقم  ,151وحد اقصى بمغ  0لمجموعة من المزارع بمغ

21مزرعة ,وبيذا فيي قد فاقت نظيرتيا في ظل ثبات العائد

عددىا  25مزرعة والتي شكمت نسبة مقدارىا  %41عمى

لمسعة .ولقد اقتربت نتائج الفئة االولى من نتائج الفئة الثانية

مستوى الفئة .في حين بمغ متوسط الكفاءة الفنية نسبة مقدارىا

بشكل عام حسب النتائج المعروضة في الجدول  , 1ان الفئة

 %70وىذا يشير الى امكانية زيادة اإلنتاج حسب ىذا

التي حققت كفاءة فنية كاممة ,%100اذ بمغ عددىا 21

,وتجدر اإلشارة ىنا الى ان المزارع التي حققت عوائد حجم

مزرعة في حين بمغ في الفئة األولى  15مزرعة .أما الفئة

ثابتة في ظل تغير العائد لمسعة بمغت  25مزرعة وبيذا فيي

الثالثة من المساحة والتي تراوحت بين  40-20.1دونم ,و تم

قد فاقت نظيرتيا في ظل ثبات العائد لمسعة .ولقد تفوقت

مستوى الفئة ,في حين بمغ متوسط الكفاءة الفنية نسبة

بمغ عددىا  21مزرعة والتي شكمت نسبة مقدارىا % 45.6

العائد لمسعة فقد تراوحت بين حد ادنى بمغ  %18لممزرعة

المستخدمة ,وتجدر اإلشارة ىنا الى ان المزارع التي حققت

المفيوم بنسبة  %30بدون زيادة مقدار الموارد المستخدمة

الثانية من المساحة تفوقت عمى األولى من حيث عدد المزارع

عرض نتائج تأثيرىا وتباينيا عمى درجات الكفاءة الفنية

نتائج الفئة الثالثة عمى نتائج الفئة الثانية حسب المستعرض

وكفاءة السعة كما ىو موضح في الجدول ,1أذ مثمت ىذه

في الجدول , 1أذ ان الفئة الثالثة من المساحة تفوقت عمى

الفئة من المساحة بعدد من مزارع العينة المدروسة والتي

الثانية من حيث عدد المزارع التي حققت كفاءة فنية كاممة

بمغت  61مزرعة ,والتي مثمت نسبة مقدارىا  %27.1من

,%100اذ بمغ عددىا  25مزرعة في حين بمغ في الفئة

استعراض النتائج أتضح ان ىنالك تباين واختالف في درجات

تراوحت بين  61-40.1دونم ,والتي تم عرض نتائج تأثيرىا

كفاءة السعة اذ تراوحت بين 1-0.15وبمتوسط بمغ نسبة

وتباينيا عمى درجات الكفاءة الفنية وكفاءة السعة كما ىو

مقدارىا ,%77أي ان ىذه المزارع يمكن زيادة انتاجيا بنسبة
 % 23او انيا تفقد قد ار من الموارد االقتصادية المستخدمة

موضح في الجدول,1أذ مثَمت ىذه الفئة من المساحة بعدد
من مزارع العينة المدروسة بمغت  30مزرعة ,والتي مثمت

حين ان المزارع التي حققت كفاءة سعة كاممة بنسبة 100

المدروسة ,ومن خالل استعراض النتائج أتضح ان ىنالك

 %والبالغ عددىا  11مزرعة مثمت نسبة مقدارىا  %18عمى

تبايناً واختالفاً في درجات كفاءة السعة اذ تراوحت بين 1-

كانت تعمل بعوائد متزايدة فيي 48مزرعة مثمت نسبة مقدارىا

يمكن زيادة انتاجيا بنسبة  % 12او انيم يفقدون قد ار من

 % 78.6من الفئة الثالثة لممساحة ,في حين بمغ عدد المزارع

الموارد االقتصادية المستخدمة في االنتاج مما يترتب عمييا

وىذا يدل عمى

زيادة الكمفة بنسبة .%12في حين ان الم ازرع التي حققت

ان معدل الزيادة في حجم اإلنتاج ىو اكبر من معدل الزيادة

كفاءة سعة كاممة بنسبة  % 100بمغ عددىا  2مزرعة مثمت

في عناصر اإلنتاج المستخدمة فعميا في العممية اإلنتاجية

نسبة مقدارىا  %6.6عمى مستوى مدى الفئة الرابعة من

الثانية  21مزرعة .أما الفئة الرابعة

اجمالي عدد المزارع في العينة المدروسة .ومن خالل

في االنتاج مما يترتب عمييا زيادة الكمفة بنسبة .%23في

نسبة مقدارىا  %13.33من اجمالي عدد المزارع في العينة

مستوى مدى الفئة الثالثة من المساحة .اما اعداد المزارع التي

التي كانت تعمل بعوائد متناقصة  2مزرعة.

من المساحة والتي

 0.51وبمتوسط ذو نسبة مقداره  ,%88أي ان ىذه المزارع
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المساحة ,اما اعداد المزارع التي كانت تعمل بعوائد متزايدة

موضح في الجدول ,1أذ مثمت ىذه الفئة من المساحة بعدد

فيي  22مزرعة مثمت نسبة مقدارىا  % 73من الفئة الرابعة

من مزارع العينة المدروسة بمغت  41مزرعة ,مثمت نسبة

لممساحة ,في حين بمغ عدد المزارع التي كانت تعمل بعوائد

مقدارىا  %18.2من اجمالي عدد المزارع لمعينة المدروسة.

متناقصة  6مزارع  ,وىذا يدل عمى ان معدل الزيادة في حجم

ومن خالل استعراض النتائج أتضح ان ىنالك تبايناً واختالفاً

اإلنتاج ىو اكبر من معدل الزيادة في عناصر اإلنتاج

في درجات كفاءة السعة اذ تراوحت بين  1-0.61وبمتوسط

المساحة .أما مستوى الكفاءة الفنية لممزارع ضمن الفئة الرابعة

 % 11او انيم يفقدون قد ار من الموارد االقتصادية

من المساحة في ظل ثبات العائد لمسعة ,قد تراوحت بين حد

المستخدمة في االنتاج مما يترتب عمييا زيادة الكمفة بنسبة

ادنى بمغ  %6لممزرعة رقم ,182وحد اقصى بمغ%100

.%11في حين ان المزارع التي حققت كفاءة سعة كاممة

مستوى الفئة ,في حين بمغ متوسط الكفاءة الفنية نسبة

 %24.3عمى مستوى مدى الفئة الخامسة من المساحة ,اما

مقدارىا  ,%47وعمية فان ىؤالء المزارع يمكن زيادة انتاجيم

اعداد المزارع التي كانت تعمل بعوائد متزايدة فيي  3مزارع

بنسبة  %53او تحقيق المستوى نفسة من اإلنتاج الحالي

مثمت نسبة مقدارىا  % 7.31من الفئة الخامسة لممساحة,

بتقميل الكمفة بنسبة ,%53اما الكفاءة الفنية في ظل تغير

في حين بمغ عدد المزارع التي كانت تعمل بعوائد متناقصة

,182وحد اقصى بمغ الواحد الصحيح لمزارع بمغ عددىا 3

عمى قانون النسب المتناقصة في اإلنتاج .أي ان الزيادة في

مزارع والتي شكمت نسبة مقدارىا %10عمى مستوى الفئة .في

حجم الناتج الكمي اقل من الزيادة في عناصر اإلنتاج

حين بمغ متوسط الكفاءة الفنية نسبة مقدارىا  %53وىذا يشير

المتغيرة ,وفي حالة االستمرار بإضافة وحدات من عناصر

دون زيادة مقدار الموارد المستخدمة ,وتجدر اإلشارة ىنا الى

الزيادات في الناتج الكمي ,ومن ثم فان ىذه المزارع ال تستطيع

ان المزارع التي حققت عوائد حجم ثابتة في ظل تغير العائد

تحقيق الحجم األمثل أو الكفء بما ىو متاح ليم من موارد

لمسعة قد بمغت نحو  3مزارع وىي فاقت نظيرتيا في ظل

وىذا يعكس عدم القدرة في التوسع باألنشطة االقتصادية  .آما

نتائج الفئة الثالثة حسب المستعرض في الجدول , 1أذ ان

المساحة في ظل ثبات العائد لمسعة ,فقد تراوحت بين حد

الفئة الرابعة من المساحة تراجعت عن الثالثة من حيث عدد

ادنى بمغ  0.334لممزرعة رقم  ,215وحد اقصى بمغ%100

المزارع التي حققت كفاءة فنية كاممة ,%100اذ بمغ عددىا 3

لعدد من المزارع بمغت  8مزارع والتي مثمت نسبة مقدارىا

مزارع .ويالحظ بوجود ارتفاع نسبي في كفاءة السعة ليذه

%19.5عمى مستوى الفئة ,في حين بمغت نسبة متوسط

الفئة باالستفادة من مزايا اإلنتاج الكبير بواسطة االستغالل

انتاجيا بنسبة  %35او تحقيق المستوى نفسة من اإلنتاج

األمثل لمموارد المتوفرة من خالل اتباع وسائل تكنموجية وتقنية

الحالي بتقميل الكمفة بنسبة ,%35اما الكفاءة الفنية في ظل

أكثر تطو ار فضال عن االمكانيات اإلدارية والخبرات وحجم

تغير العائد لمسعة فمقد تراوحت بين حد ادنى بمغ 0.355

قاعدة اوسع فضال عن توفيرىا مع زيادة حجم االنتاج

بمغ عددىا  11مزرعة والتي شكمت نسبة مقدارىا

باالحتفاظ بمزيج المدخالت .أما الفئة الخامسة من المساحة

%26.82عمى مستوى الفئة .في حين بمغ متوسط الكفاءة

والتي كانت أكبر من  61دونم ,فقد تم عرض نتائج تأثيرىا

الفنية نسبة مقدارىا %72وىذا يشير الى امكانية زيادة اإلنتاج

وتباينيا عمى درجات الكفاءة الفنية وكفاءة السعة كما ىو

حسب ىذا المفيوم بنسبة %28بدون زيادة مقدار الموارد

مقداره  ,% 89أي ان ىذه المزارع يمكن زيادة انتاجيا بنسبة

المستخدمة فعميا في العممية اإلنتاجية ضمن ىذه الفئة من

بنسبة  % 100بمغ عددىا  10مزارع مثمت نسبة مقدارىا

لمزرعة واحدة فقط والتي مثمت نسبة مقدارىا %3.33عمى

 28مزرعة والتي مثمت نسبة مقدارىا ,% 68.2وىذا ينطبق

العائد لمسعة فمقد تراوحت بين حد ادنى بمغ %12لممزرعة رقم

اإلنتاج المتغيرة فأننا سوف نصل الى الحد الذي تتالشى عنده

الى امكانية زيادة اإلنتاج حسب ىذا المفيوم بنسبة  %47من

مستوى الكفاءة الفنية لممزارع ضمن الفئة الخامسة من

ثبات العائد لمسعة .ولقد انخفضت نتائج الفئة الرابعة عمى

الكفاءة الفنية  ,%65وعمية فان ىذه المزارع يمكن زيادة

الفئة مع زيادة المساحة مقارنة بالفئة السابقة ,أذ تمكنت ىذه

لممزرعة رقم ,203وحد اقصى بمغ  %100لعدد من المزارع

العائمة.إذ ان ىذه الفئة استطاعت توزيع التكاليف الثابتة عمى
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المستخدمة ,وتجدر اإلشارة ىنا الى ان المزارع التي حققت

عمى اتخاذ الق اررات اإلدارية المناسبة والصحيحة التي تصب

عوائد حجم ثابتة في ظل تغير العائد لمسعة بمغت  11مزرعة

في تحقيق اىدافيا المرجية في سير وادارة العمميات اإلنتاجية

وىي قد فاقت نظيرتيا في ظل ثبات العائد لمسعة .ولقد

فييا ,فضال عن مالءمة المستوى التكنموجي القائم عمييا

تقاربت نتائج الفئة الخامسة من نتائج الفئة الرابعة لممساحة

وتناسبو بشكل ايجابي مع المساحات المتعمقة بيذه الفئة

,اال ان االولى تفوقت عمى االخيرة في متوسطات الكفاءة

الحجمية والسيما ان ىذه المساحات تعتمد في زراعتيا وبشكل

مستعرض في الجدول , 1أذ ان الفئة الخامسة من المساحة

األسباب قد دفعت وعممت الى االرتفاع والتحسن في مستوى

تفوقت عمى الرابعة في عدد المزارع التي تحقق كفاءة فنية

الكفاءة الفنية ليذه الفئة من المساحات المزروعة.

اساسي عمى معدالت تساقط االمطار ,وعمية فان مجموع ىذه

الفنية وكفاءة السعة في ظل تغير وثبات العوائد حسب ما ىو

كاممة ,%100اذ بمغ عددىا  11مزرعة في حين بمغ في

جدول .1متوسط الكفاءة الفنية وكفاءة السعة حسب فئات

الفئة الرابعة  3مزرعة .ولوحظ ايضا من خالل النتائج

المساحة لعينة الدراسة

المعروضة في الجدول  1بوجود ارتفاع نسبي في كفاءة

هخىسط الكفبءة الفنيت
((%

الـفــــئت

ظل ثبات العائد لمسعة كان متحققا في الفئة الخامسة لممساحة

في حبلت ثببث العبئذ
للسعت ()CRS

الجدول ,1إذ يتضح لنا ان اعمى متوسط لمكفاءة الفنية في

في حبلت حغير العبئذ
للسعت ()VRS

لممساحة المحصودة في عينة الدراسة وكما ىو موضح في

هخىسط كفبءة
السعت ()%

استعراض

نتائج متوسطات كفاءة السعة

وحسب الفئات
11-4
20-11.1
40- 20.1
61-40.1
 -61فبكثر

50
48
51
47
65

82
76
70
53
72

61
64
77
88
89

عذد الوزارع

الفنية عمى وفق ثبات وتغير العوائد لمسعة فضال عن

47
46
61
30
41

عذد الوزارع الوحققت
للكفبءة الوثلى ()%100
في ظل ()VRS

وبعد ما ذكر انفاً يمكن ان نمخص نتائج متوسطات الكفاءة

15
21
25
3
11

نسبت الوزارع الوحققت
للكفبءة الوثلى ()%100

السعة ليذه الفئة مع زيادة المساحة مقارنة بالفئة السابقة,

31.9
45.7
40.9
10
26.8

المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد عمى نتائج التحميل لممغمف

والذي بمغ نسبة مقدارىا  ,%65في حين ان اعمى متوسط

البيانات عمى وفق متغيرات دالة اإلنتاجز

األولى لممساحة والذي بمغ نسبة مقدارىا ,%81في حين ان

وعالقتيا بمقدار التغير في االنتاجية الكمية لمعوامل TFPch

لمكفاءة الفنية في ظل تغير العائد لمسعة كان متحققا في الفئة

ومن اجل الوقوف عمى مدى تأثير المساحة المحصودة دونم

ادنى متوسط لمكفاءة الفنية في ظل ثبات العائد لمسعة كان

تم اعتماد تقسيمات الفئات الخمس لممساحات المحصودة

ادنى متوسط لمكفاءة الفنية في ظل تغير العائد لمسعة كان في

لممساحة بين  11-4دونم ,والتي تم عرض نتائج تأثيرىا

في الفئة الرابعة لممساحة والذي بمغ نسبة مقدارىا ,%47وان

لمزارع القمح في عينة الدراسة .أذ تراوحت الفئة األولى

الفئة الرابعة لممساحة أيضا والذي بمغ نسبة مقدارىا

وتباينيا عمى مقدار التغير في االنتاجية الكمية لمعوامل

,%53ومن المالحظ ايضا ان متوسط الكفاءة لمسعة قد حقق

 TFPchكما ىو موضح في الجدول ,2أذ مثمت ىذه الفئة

,%89ونالحظ ايضا ان الفئة الثانية لممساحة كانت مسجمة

بمغت  47مزرعة ,والتي مثمت نسبة مقدارىا  %20.8من

اعمى نسبة لو في الفئة الخامسة لممساحة وقد بمغ

األولى من المساحة بعدد من مزارع العينة المدروسة والتي

ألعمى نسبة تمثيل %100لمكفاءة الفنية لمزارع العينة

اجمالي عدد المزارع في العينة المدروسة .ومن خالل

المدروسة ,اذ بمغ عدد المزارع المحققة لمكفاءة الفنية بالمستوى

استعراض النتائج أتضح ان ىنالك تباين واختالف في مقدار

مزارع ىذه الفئة والتي كانت  41مزرعة .ويعود سبب ارتفاع

لممزرعة رقم  29وحد اعمى بمغ نحو 2.79لممزرعة رقم

االمثل  21مزارع شكمت نسبة مقدارىا  %45.7من مجمل

اإلنتاجية الكمية لمموارد اذ تراوحت بين حد ادنى بمغ نحو0.1

الكفاءة الفنية لمزارع العينة المدروسة في ضوء تغير العائد

,12في حين بمغ مقدار المتوسط لمتغير في االنتاجية الكمية

لمسعة لمفئة االولى من المساحة الى أمكانية اختيار التوليفة

لمعوامل  1.07عمى مستوى الفئة األولى لممساحة المزروعة.

المثمى الحد المحقق لمكفاءة من الموارد كمدخالت لمعممية

وبمغ مقدار المتوسط لمتغير في الكفاءة الفنية ,0.94في حين

االنتاجية ,فضال عن قدرة ىذه الوحدات او المنشآت اإلنتاجية

بمغ متوسط مقدار التغير التقني .1.122ويالحظ ان عدد
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المزارع التي كانت تشير الى االنخفاض في مقدار التغير

من المزارع التي انخفض فييا مقدار التغير لإلنتاجية الموارد

لإلنتاجية الكمية لمعوامل كان بحدود  21مزرعة والتي شكمت

ضمن ىذه الفئة من عينة الدراسة .وقد يعود السبب في ذلك

نسبة مقدارىا %44عمى مستوى الفئة األولى لممساحات

الى عدم التوسع الكبير في المساحات المزروعة ضمن حدود

المزروعة ,اما عدد المزارع التي كانت تشير الى التحسن في

الفئة الثانية وتقاربيا من حدود الفئة االولى لممساحة المزروعة

مقدار التغير لإلنتاجية الكمية فقد كانت نحو  25مزرعة,

في عينة الدراسة .أما الفئة الثالثة من المساحة والتي تراوحت

لممساحات المزروعة في عينة الدراسة ,وقد يعود السبب في

عمى مقدار التغير لإلنتاجية الكمية لمعوامل كما ىو موضح

تحسن وارتفاع مستوى التغير إلنتاجية الكمية لمعوامل ضمن

في الجدول ,2أذ مثمت ىذه الفئة من المساحة بعدد من مزارع

ىذه الفئة الى صغر ىذه المساحات المزروعة وانخفاض

العينة المدروسة والتي بمغت  61مزرعة ,والتي مثمت نسبة

بين  40-20.1دونم ,والتي تم عرض نتائج تأثيرىا وتباينيا

والتي شكمت نسبة مقدارىا  %53عمى مستوى الفئة األولى

امكانية التغيير في تمك المزارع ,فضال عن ثبات دور االدارة

مقدارىا  %27.1من اجمالي عدد المزارع في العينة

ليذه الفئة الصغيرة من المساحات المزروعة في تنظيم الموارد

المدروسة ,ومن خالل استعراض النتائج أتضح ان ىنالك

واستخداميا بالقدر الذي يعمل عمى تحقيق اليدف المرجو
منيا والذي ينعكس صعوبة اجراء تغيير في االنتاجية الكمية

تبايناً واختالفاً في مقدار اإلنتاجية الكمية لمعوامل اذ تراوحت
بين حد ادنى بمغ  0.06لممزرعة رقم  137وحد اعمى بمغ

لمموارد .أما الفئة الثانية من المساحة والتي تراوحت بين

 8.22لممزرعة رقم ,108في حين بمغ مقدار المتوسط لمتغير

مقدار التغير في اإلنتاجية الكمية لمموارد كما ىو موضح في

لممساحة المزروعة .وبمغ مقدار المتوسط لمتغير في الكفاءة

الجدول ,2أذ مثمت ىذه الفئة الثانية من المساحة بعدد من

الفنية ,1.47في حين بمغ متوسط مقدار التغير التقني

المزارع في العينة المدروسة والتي بمغت  46مزرعة ,والتي

.1.06ويالحظ ان عدد المزارع التي كانت تشير الى

المدروسة .ومن خالل استعراض النتائج أتضح ان ىنالك

بحدود  30مزرعة والتي شكمت نسبة مقدارىا  % 49عمى

تبايناً واختالفاً في مقدار اإلنتاجية الكمية لمعوامل اذ تراوحت

مستوى الفئة الثالثة لممساحة المزروعة ,اما عدد المزارع التي

في االنتاجية الكمية لمعوامل  1.56عمى مستوى الفئة الثالثة

 20-11.1دونم ,والتي تم عرض نتائج تأثيرىا وتباينيا عمى

االنخفاض في مقدار التغير لإلنتاجية الكمية لمعوامل كانت

مثمت نسبة مقدارىا  %20.4من اجمالي عدد المزارع لمعينة

تشير الى تحسن مستوى مقدار التغير لإلنتاجية الكمية فقد

بين حد ادنى بمغ  0.06لممزرعة رقم  57وحد اعمى بمغ

 11.4لممزرعة رقم , 92في حين بمغ مقدار المتوسط لمتغير

كانت  30مزرعة والتي مثمت نسبة مقدارىا  , % 49ويالحظ

في االنتاجية الكمية لمموارد نحو  1.8عمى مستوى الفئة

أن عدد المزارع التي انخفض فييا مقدار التغير لإلنتاجية

الثانية لممساحة المزروعة .وبمغ مقدار المتوسط لمتغير في

الكمية لمعوامل كانت مساوية الى أعداد المزارع التي ارتفع

الكفاءة الفنية نحو,2.5في حين بمغ متوسط مقدار التغير

فييا مقدار التغير لإلنتاجية الكمية لمموارد ,وىذا قد يعود الى

التقني .0.69ويالحظ ان عدد المزارع التي كانت تشير الى

بداية التوسع في المساحات المزروعة لمحصول القمح ضمن

بحدود  24مزرعة والتي شكمت نسبة مقدارىا %52عمى

تراوحت بين  61-40.1دونم ,والتي تم عرض نتائج تأثيرىا

مستوى الفئة الثانية لممساحات المزروعة ,اما عدد المزارع

وتباينيا عمى مقدار التغير في اإلنتاجية الكمية لمموارد كما ىو

التي تشير الى تحسن المستوى في مقدار التغير لإلنتاجية

موضح في الجدول ,2أذ مثَمت ىذه الفئة من المساحة بعدد
من مزارع العينة المدروسة بمغت  30مزرعة ,والتي مثمت

 ,%48ويالحظ أن ىنالك ارتفاعاً في متوسط التغير

نسبة مقدارىا  %13.33من اجمالي عدد المزارع في العينة

ىذه الفئة من عينة الدراسة.أما الفئة الرابعة من المساحة والتي

االنخفاض في مقدار التغير لإلنتاجية الكمية لمموارد كان

الكمية فقد كانت  22مزرعة والتي مثمت نسبة مقدارىا

المدروسة ,ومن خالل استعراض النتائج أتضح ان ىنالك

لإلنتاجية الكمية لمموارد لمفئة الثانية من المساحة المزروعة

تبايناً واختالفاً في مقدار اإلنتاجية الكمية لمعوامل اذ تراوحت

عن الفئة األولى .ولكن في الوقت نفسو كانت عدد المزارع

بين حد ادنى بمغ  0.38لممزرعة رقم  163وحد اعمى بمغ

التي ارتفع فييا مقدار التغير لإلنتاجية الكمية ىي اقل عددا
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 3.2لممزرعة رقم .160في حين بمغ مقدار المتوسط لمتغير

جدول .2متوسط التغير لإلنتاجية الكمية لمموارد عمى وفق

في االنتاجية الكمية لمعوامل 1.37عمى مستوى الفئة الرابعة

فئات المساحة المحصودة لعينة الدراسة
فئت الوسبحت
(دونن)

هخىسط الخغير في
األنخبجيت الكليت
عذد الوزارع

أدنى قيوت للخغير في
االنخبجيت

أعلى قيوت للخغير في
اإلنخبجيت

شكمت نسبة مقدارىا  %26عمى مستوى الفئة الرابعة لممساحة

عذد الوزارع الخي
حفىقج

التغير لإلنتاجية الكمية لمعوامل كانت بحدود  8مزرعة والتي

نسبت حوثيلهب
((%

ان عدد المزارع التي كانت تشير الى االنخفاض في مقدار

11 – 4
20 – 11.1
40 – 20.1
60 – 40.1

47
46
61
30

0.1 1.07
0.06 1.8
0.06 1.6
0.38 1.4

2.8
11.4
8.22
3.2

25
22
30
15

عذد الوزارع
الخي حخلفج

الفنية ,1.46في حين بمغ مقدار التغير التقني .0.94ويالحظ

نسبت حوثيلهب
((%

لممساحة المزروعة .وبمغ مقدار المتوسط لمتغير في الكفاءة

53
48
49
50

21
24
30
8

44
52
49
26

المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد عمى نتائج تحميل مؤشر

المزروعة .اما عدد المزارع التي تشير الى تحسن المستوى

مالمكويست.

في مقدار التغير لإلنتاجية الكمية فقد كانت  15مزرعة والتي

النتائج والمناقشة

مثمت نسبة مقدارىا .% 50ويالحظ ضمن ىذه الفئة من

من خالل تقدير الكفاءة الفنية عمى وفق اسموب تحميل برنامج

المساحة أن اعداد المزارع التي كانت متفوقة في معدل التغير

مغمف البيانات  DEAوباالعتماد عمى متغيرات دالة اإلنتاج,

لإلنتاجية الكمية لمعوامل قد فاقت اعداد المزارع التي تخمفت

يتضح ان اعادة توزيع الموارد االقتصادية سوف توفر نسبة

في معدل التغير لإلنتاجية الكمية لمعوامل ,وقد يعود السبب

من كميات الموارد المستخدمة بمغت في المتوسط نحو

في ذلك الى التوسع الكبير في المساحات المزروعة لمحصول

.%28وان مزارع القمح في العينة المدروسة تحت مستوى

القمح في عينة الدراسة .لقد جرت المقارنة بين فئات المساحة

معين من التكنموجيا تستطيع تحقيق المستوى نفسو من االنتاج

المزروعة عمى اساس ان الفئة األخيرة الفئة الخامسة من

باستخدام كميات اقل من الموارد االقتصادية ,اذ بمغ متوسط

المساحة المزروعة في عينة الدراسة ىي معيار المقارنة والتي

الكفاءة الفنية ,%72واتضح ان عدد المزارع المحققة لمكفاءة

عدت أساساً لباقي مزارع العينة المدروسة ,وىذا ما تستند إليو

الفنية المثمى  %100كانت بحدود  75مزرعة شكمت نسبة

طريقة عمل مؤشر مالمكويست عمى وفق اسموب برنامج

مقدارىا  %33.3من اجمالي عدد مزارع القمح في العينة

مغمف البيانات,إذ يقوم بمقارنة بقية الفئات مع الفئة المختارة

المدروسة .أشارت نتائج تحميل التغير في االنتاجية الكمية

والتي ىي الفئة األخيرة لمزارع العينة المدروسة الفئة الخامسة

لمعوامل في عينة الدراسة و باستخدام مؤشر مالمكويست الى

وقياس التغير في اإلنتاجية الكمية لمموارد مقارنة بتمك الفئة

وجود تغير في اإلنتاجية الكمية لمعوامل تراوح بين حد ادنى

.وعمية يكون مقدار التغير في اإلنتاجية الكمية لمعوامل لفئة

بمغ نحو 0.062وحد اعمى بمغ نحو 11.4ومتوسط قدره 1.4

المقارنة والتي ىي الفئة الخامسة تساوي الواحد الصحيح وذلك

,وان عدد المزارع التي سجمت معدالت نمو ايجابية لمتغير في

لمقارنتيا بنفسيا وبعد ما تقدم يمكن تمخيص مجمل تأثيرات

االنتاجية الكمية لمعناصر قد كانت بحدود  92مزرعة والتي

فئات المساحة المزروعة عمى مقدار التغير في اإلنتاجية

شكمت نسبة مقدارىا  %41من مجمل مزارع العينة المدروسة,

الكمية لمموارد في عينة الدراسة وحسب مؤشر مالمكويست ,اذ

في حين بمغت عدد المزارع التي سجمت معدالت نمو متباطئة

وكما ىو موضح في الجدول  2أذ يتضح لنا ان الفئة االولى

لمتغير في اإلنتاجية الكمية لمعوامل بحدود  83مزرعة ,والتي

ىي الفئة التي كانت متفوقة وعمى جميع الفئات األخرى من

شكمت نسبة مقدارىا  %37من مجمل مزارع العينة المدروسة,

ناحية نسبة عدد المزارع التي كانت ذات مؤشر ايجابي

وعمية يتضح ان ىنالك تحسن في االنتاجية الكمية الى انو لم

متزايدة,فقد بمغت  25مزرعة من اجمالي عدد المزارع لمفئة

يكن كافيا ألحداث تغي ار ممحوظ في نمو اإلنتاج ,لسبب عدم

االولى والبالغة ( )47مزرعة ,أذ شكمت نسبة مقدارىا %53

استخدام مدخالت حديثة سواء كانت ميكانيكية او بالوجيو و

عمى مستوى الفئة االولى لعينة الدراسة .تمتيا الفئة الرابعة ثم

التي تعمل عمى احداث تقدم كبير وممموس عمى مستوى

الفئة الثالثة ثم الفئة الثانية % 48,% 49,% 50, %53

األبحاث الزراعية والتدريب والتعميم  .مما يدلل عمى وجود

عمى التوالي.

نقص في جانب االستثمار البشري والذي يؤدي بدوره إلى رفع
الكفاءة االقتصادية لممزارعين وىذا ما تؤكده معظم األبحاث
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 ان اعمى مستوى لمكفاءة الفنية واالقتصادية كان,الدراسة
فضال عن. متحققا في الفئة االولى من المساحة المحصودة
تحقيقيا ألعمى نسبة مزارع متميزة لمتغير في االنتاجية الكمية
 وعمية فان. في مزارع القمح لمعينة المدروسةTFPch لمعوامل

الفئة االولى لممساحة ىي الفئة المتصدرة والمتميزة في مستوى

نتائجيا مقارنة بالفئات االخرى لممساحة في مزارع القمح
 كما أوضحت النتائج صحة فرضية الدراسة.لمعينة المدروسة
إذ أثر التباين في فئات المساحات المحصودة لمزارع,

محصول القمح عمى مستوى الكفاءة الفنية والكفاءة
 أذ تميزت الفئة األولى,االقتصادية لمزارع العينة المدروسة
لممساحات المحصودة بمحصول القمح بارتفاع مستوى الكفاءة
الفنية ليا عن الفئات األخرى لممساحات المحصودة اذ بمغت
 عمى التوالي لمزارع القمح في%60 و%82 نسبيا نحو

 لذا فان الدراسة توصي بعدم التوسع في.العينة المدروسة

 اذ ان المساحات,المساحات المزروعة بمحصول القمح
المحدودة والصغيرة في الحيازة الفئة االولى ىي التي تميزت
 اضافة الى تميزىا.بتحقيقيا ألعمى مستوى في الكفاءة الفنية

بمعدل النمو االيجابي لمتغير في االنتاجية الكمية لمعوامل
.TFPch
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