
 
                          2402(0)الملحق( 04)لمجلدا                                                                 زراعة الرافدين       مجلة

                   

 83 

 ISSN:2224-9796(Online) 

ISSN: 1815-316X(Print)            

                                                    

 باستخدام الكفاءة االقتصادية والبيئية لمربي الجاموس في محافظة نينوى                        
 ( DEA)تحليل مغلف البيانات 
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 الخالصة 

ويربى الجاموس بالدرجة , مزارع تربية الجاموس من األنشطة الزراعية الهامة وذات مردود اقتصادي       
من إجمالي % 04وتشكل إعداد الجاموس فيها حوالي ( منطقة الدراسة ) تاج الحليب من منطقة بادوش األولى إلن

 Economic( EE)إعدادها في محافظة نينوى ويستهدف البحث الوقوف على مستويات الكفاءة االقتصادية 

Efficiency  والكفاءة البيئيةEnvironmental Efficiency  مزرعة (  96) البالغة للمربين في عينة الدراسة
وقدرت . م واعتمد البحث أسلوب االستبيان الميداني في الحصول على البيانات الالزمة 2404للموسم اإلنتاجي 

 Data Envelopment(  DEA)مستويات الكفاءة االقتصادية والبيئية  باستخدام أسلوب تحليل مغلف البيانات 

Analysis   ومن جانب المدخالت input – oriented  وبافتراض تغير عوائد الحجم(VRS  )Variable 

Returns to scale  . وبلغ عدد   %9676وأظهرت نتائج التقدير إن الكفاءة االقتصادية بلغت في المتوسط
من إجمالي مزارع عينة البحث في   %0730مزارع وشكلت نسبة  (  3)المزارع المحققة للكفاءة التقنية الكاملة 

( 26) وبلغ عدد المزارع المحققة لمستوى الكفاءة البيئية الكاملة  %64الكفاءة البيئية حوالي حين بلغ متوسط 

وتوصلت الدراسة إلى بعض االستنتاجات والتوصيات أهمها ابتعاد معظم المربين عن   %36مزرعة شكلت نسبة 
رد االقتصادية المستخدمة ترتب علية هدر في كميات الموا األمثلاالستخدام  إلىالوصول باستخدام مواردهم 

الجاموس تكاد تخلو من المواد الضارة بيئيا نتيجة  ألبانوان منتجات , وبنسب مختلفة   اإلنتاجوارتفاع في تكاليف 
البيئية لمزارع عينة البحث لهذا توصي الدراسة بضرورة االستغالل األمثل للموارد االقتصادية وبما  ةالكفاءارتفاع 

ادية المثلى وضرورة المحافظة على بيئة تربية الجاموس وبما يضمن سالمة المياه والهواء من يحقق الكفاءة االقتص
 .التلوث 

 
 المقدمة

 إن إال, اإلرباحالنظرة التقليدية السائدة ألهداف المؤسسات االقتصادية هي ضرورة تحقيق اكبر قدر ممكن من ان 
لكن  ةلم يعد الهدف الوحيد للمؤسسة االقتصادي اإلرباحتعظيم  االعتقاد بان إلىالمتغيرات االقتصادية الدولية قادت 

 إعدادوعلية بات من الضروري , ووسائل الحفاظ على البيئية اإلرباحالبد من وجود قدر من التناسق بين تحقيق 
 تأجمعاالقتصادية حيث  جانب دراسات االمثلية إلىالدراسات لمساهمة المشاريع البيئية وبخاصة السلبية منها 

يكون  أن النظيف ال بد اإلنتاج إلىالحيواني  اإلنتاجالزراعي ومنة  اإلنتاجتوجيه  أنالكثير من الدراسات على 
نتاج الثروة والزراعة الدولية إلى إن ا األغذيةوتشير تقارير منظمة .محصلة للتكنولوجيا والكفاءة االقتصادية

وتؤكد هذه التقارير ان مستقبل  اضي وتلوث المياه والهواءالحيوانية يسهم في المشاكل البيئية ومنا تدهور االر
: بين طلبين متنافسين  المواجهة بين الثروة الحيوانية والبيئية سيحدد على اساس الكيفية التي سنوجد بها توازنا

المتزايد من  اولهما الطلب على المنتجات الغذائية الحيوانية وثانيهما بيئة سليمة ومنتج سليم وهذا يلزم تلبية الطلب
هذه المنتجات الى جانب تخفيض جوهري في االثار البيئية الناجمة عن االفراط في استخدام بعض المغذيات ومنها 

وتربية الجاموس احدى انشطة االنتاج الحيواني الذي , االعالف الملوثة والجرعات البيطرية خارج القياسات المثلى 
وقد تكون لها اثار غير مرغوب فيها , ا وتلويثها للمياه المستخدمة في تربيها له من االثار البيئية تتمثل في مخلفاته

لذا فان توجيه هذا االنتاج , تنعكس في ناتجها من الحليب واللحوم نتيجة تغذيتها على اعالف مسمدة بجرعات عالية 
دية المحدودة اصبح امراً الى االنتاج النظيف لحماية الحياة البشرية والمحافظة على البيئة والموارد االقتصا

ضرورياَ يتطلب دراسة العوامل ذلت االثر البيئي المستخدمة في انتاج االلبان وبالتالي تحديد الكفاءة البيئية الى 
جانب الكفاءة االقتصادية لمربي الجاموس في محافظة نينوى إلعطاء مؤشرات واقعية لهؤالء المربين في استخدام 

مشكلة وتتمثل , امثل مع تقليل االثار البيئية الضارة الناجمة عن تربية هذه الحيوانات  الموارد المتاحة استخدماً 
حيان الى االستخدام االمثل البحث بان مربي الجاموس كغيرهم من المربين للثروة الحيوانية يفتقدون في غالب اال

( الكفاءة التقنية والتخصيصية ) للموارد االقتصادية وهم في مسعاهم لتحقيق الكفاءة االقتصادية ومكوناتها كل من 
ممكن ان يكون هناك انحراف عن المستوى االمثل ينتج عن ذلك هدر وارتفاع في بعض العناصر البيئية غير 

  ستوى الربحية على مستوى المزرعة وينعكس ذلك على مستوى االقتصادالمرغوب فيها وبالتالي انخفاض م
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2402/ 6/  09وقبوله   2402/ 9/  00تاريخ تسلم البحث  
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ويفترض البحث ان الكميات والنوعيات المستخدمة من مدخالت االنتاج تفتقر الى المعايير االقتصادية . الوطني                        
يئية لمربي واستهدف البحث تقدير الكفاءة االقتصادية والب, والبيئية انعكست على كفاءة اقتصادية وبيئية متباينة 

مربي ( 96)ولعينة مكونة من (  DEA)الجاموس في محافظة نينوى باستخدام اسلوب تحليل مغلف البيانات 

وجمعت البيانات االولية عن طريق القابالت الشخصية للمربين بواسطة استمارة ,  2404وللموسم االنتاجي 
 ,حجم القطيع  ,كميات الحليب ) مثلة ب استبيان اعدت خصيصا والتي ضمت بيانات عن متغيرات البحث والمت

والطاقة  ,والخدمات البيطرية  ,وعدد العمال ,وكمية العلف المركز , وكمية العلف االخضر  ,كمية العلف اليابس  
وتحقيقا ألهداف البحث اعتمدنا التحليل االقتصادي الكمي لتقدير النتائج وباستخدام  ,وعلى مستوى المزرعة ( 

(  TE) لمكوناتها كل من الكفاءة التقنيةوتشير الكفاءة االقتصادية الى االثر المشترك , يانات تحليل مغلف الب

Efficiency  Technical   والكفاءة التخصيصية(AE () OnyenوOkoye ،7002) Allocative 

Efficiency ن من التكاليف تعبئة لعناصر االنتاج بأفضل النسب التي تحقق الكبر قدر من الناتج بقدر معي وتمثل
 ) على تحقيق اقصى قدرمن االرباح لتحقيق اكبر قدر من صافي الدخل المزرعي وبذلك تعني قدرة المزارع

Adeniji,0611 ) , وتنحصر قيمة الكفاءة االقتصادية بين الصفر والواحد الصحيح وتوصف الوحدة االنتاجية بانها

وتعرف المزرعة الكفوءة من ناحية , ي الوحد الصحيح كفوءة اقتصاديا اذا ما كان معامل الكفاءة لها مساو
المدخالت بانها المزرعة التي لها القدرة على زيادة كميات االنتاج باستخدام مستوى معين من المدخالت 

تلك المزرعة التي لها القدرة  بأنهافي حين تعرف المزرعة الكفوءة اقتصاديا من ناحية المدخالت , والتكنولوجيا
نسبة  بأنهاوتعرف الكفاءة البيئية , (Zhuo ,2449)المحدد  اإلنتاجالمدخالت مع الحصول على هدف على تقليل 

الحد األدنى الممكن استخدامه من المدخل الضار بيئيا على واحد أو أكثر من المدخالت التي لها عواقب بيئية سلبية 
المدخالت  استخدامالبيئة من خالل الحد من لذا فان حساب الكفاءة البيئية يسلط الضوء على إمكانيات لتحسين ,

دراسات الكفاءة االقتصادية البيئية حيزا من اهتمام  أخذتوقد , (0666, واخرون    Reinhard)الضارة بيئيا 
العديد من الباحثين ومنهم اللذين درسوا التحليل االقتصادي القياسي للكفاءة االقتصادية والبيئية لمزارع األلبان 

لتقدير مستويات الكفاءة االقتصادية والبيئية في مزارع (  SFA)وباستخدام أسلوب الحدود العشوائية ,الهولندية 
مزرعة متخصصة إلنتاج األلبان ,ولتقدير معلمات الدالة واختبار (  903) وشملت عينة الدراسة , عينة الدراسة 

نتائج التحليل أن متوسط الكفاءة التقنية  وتبين من( .  ML) فرضيات الدراسة استخدمت طريقة االحتمال األعظم 

كما تم تقدير الكفاءة البيئة بإضافة , % ( 00) ومتوسط الكفاءة البيئة % (  64)الموجه نحو المدخالت بلغ 
النتائج   تواستخدم أسلوب تحليل مغلف البيانات للتقدير وإشار( فائض الفوسفات والطاقة )المدخالت الضارة بيئيا 

( DEA)باستخدام أسلوب % (  02) و(  SFA) باستخدام أسلوب% (  14) فاءة البيئية بلغ أن متوسط الك
تحليل الكفاءة االقتصادية والبيئية لمزارع األلبان في نيوزلندا باستخدام  (0666,واخرون,    Reinhard)ودرس .

بيانات والمرحلة الثانية باستخدام منهجية التحليل التجريبي وعلى مرحلتين المرحلة األولى باستخدام تحليل مغلف ال
وذلك بهدف تحديد أسباب االختالف في األداء وباالعتماد على مفهوم فائض المواد  MLأسلوب االحتمال األعظم 

وتم قياس الكفاءة االقتصادية والبيئية من خالل دمج المتغيرات االقتصادية مع , الغذائية الستخالص الكفاءة البيئية 
األسمدة, )وشملت متغيرات الكفاءة التقنية كمية المنتج من الحليب والعديد من المدخالت . ة بيئياالمتغيرات الضار

من  ولعينة مكونة, (واألعالف المركزة, واألعالف الجافة, وعدد األبقار, وكمية النتروجين في األسمدة واألعالف
ج الدراسة أن متوسط الكفاءة وأظهرت نتائ. 2440/ 2440و  2443/2440مزرعة للموسم الزراعي ( 240)

مع  انحراف  4790في حين بلغ متوسط  الكفاءة البيئية, % 16والتخصيصية % 62واالقتصادية % 12التقنية بلغ 
تحليل الكفاءة البيئية والتقنية إلنتاج األلبان في جنوب أفريقيا وذلك ( Mkhabela),2400 سودر. % 02قياسي

مزرعة من مزارع األلبان المتخصصة في ( 36)وشملت الدراسة  DEAات باستخدام أسلوب تحليل مغلف البيان

وذلك بهدف إيجاد الكفاءة ونواتج المزرعة من الحليب وحيوانات المزرعة . 2446إلى  2444أثناء المدة من 
ن واألعالف المنتجة واستخدمت المدخالت التقليدية لحساب الكفاءة التقنية والفوائض من النتروجين والنترات م

نتائج الدراسة أن ثماني مزارع كانت  اوضحتاب الكفاءة البيئية, وسمدخالت األسمدة االزوتية والنتروجينية لح
مما يعني أن هناك % 6676وبلغت متوسط الكفاءة التقنية في العينة المدروسة . فعالة بشكل كامل من الناحية التقنية

وبلغ متوسط الكفاءة . مزارع كانت فعالة بيئياً وتقنياً ( 0)وأن % 22مجاالً لتحسين الكفاءة التقنية في العينة بنسبة 
وأثبتت النتائج  أن اإلفراط في استخدم األسمدة النتروجينية , وهو اقل من متوسط الكفاءة التقنية % 6371البيئية 

 .وبالتالي زيادة كمياتها في األعالف المستخدمة في التغذية تؤدي إلى خفض  أنتاج الحليب
 

   وطرائقهالبحث  ادمو                                              
بهدددف قيدداس وتحديددد الكفدداءة االقتصددادية والكفدداءة البيئيددة  لمربددي الجدداموس فددي محافظددة نينددوى ولمدددة عددام 

ة اعتمدت الدراسة لتحقيق أهددافها التحليدل االقتصدادي الكمدي والتحليدل االقتصدادي الوصدفي وبصدف – 2404إنتاجي 
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مدن جاندب المددخالت وبدافتراض تغيدر عوائدد الحجدم وباسدتخدام  DEAخاصة علدى أنمدوذج تحليدل مغلدف البياندات                          

واعتمدت الدراسدة علدى البياندات األوليدة التدي تدم الحصدول عليهدا مدن خدالل اسدتمارة االسدتبيان التدي , دالة التكاليف 
مدن مجتمدع % 04ش بمحافظة نيندوى ومثلدث نحدو مربياً للجاموس في منطقة بادو 96أعدت خصيصاً ولعينة شملت 

 .وشملت المتغيرات المستقلة المستخدمة في هذه الدراسة فضالً عن المتغير المعتمد المتغيرات التالية .  البحث 
 سنوياً / إجمالي كميات الحليب المنتج سنوياً                                لتر  -0
 الحيوانات في كل مزرعة  حجم القطيع معبراً عنه بأعداد -2
 سنوياً / كمية العلف اليابس المستخدم في كل مزرعة                        طن  -3
 سنوياً / كمية العلف األخضر المستخدم في كل مزرعة                      طن  -0
 سنوياً /كمية العلف المركز المستخدم في كل مزرعة                        طن  -0
 سنوياً / العمل البشري المستخدم لتربية القطيع                               عامل  -9
 سنوياً / كمية الخدمات البيطرية المقدمة لكل مزرعة                         ملم  -6
 سنوياً / وحدة (                   الوقود والزيوت والطاقة الكهربائية  )كمية الطاقة  -1

قيق أهداف الدراسة تطلب األمر اعتمداد العديدد مدن النمداذج القياسدية الخاصدة بقيداس الكفداءة االقتصدادية ومن اجل تح
Deap(Coelli ,1996  )والكفاءة البيئية وذلك باستخدام برامج الحاسوب الخاص والمعد لهدذا الغدرض مثدل بدرامج  

 . وفيما يأتي توصيف للنماذج المستخدمة . 
لقياس الكفداءة  : DEAستخدم تقدير الكفاءة االقتصادية  باستخدام تحليل مغلف البيانات  توصيف األنموذج الم -1

نحتاج إلى  معرفة ألسدعار المددخالت  المسدتخدمة  ( Cost  Function)وباالعتماد على دالة التكاليف   (االقتصادية
pxi   واألخضدر . د مدن العلدف اليدابس سدعر الطدن الواحد –متوسدط سدعر بيدع الحيدوان )والتي تمثل في هذه الدراسدة

وبدذلك يكدون أنمدوذج الكفداءة ( . متوسط أجر العامل ومتوسط أسعار وحددات الخددمات البيطريدة والطاقدة . والمركز 
وبددافتراض تغيددر عوائددد الحجددم  DEAاالقتصددادية مددن ناحيددة المدددخالت وباسددتخدام أنمددوذج تحليددل مغلددف البيانددات  

VRS بالصيغة اآلتية....... 
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 إذ إن  
=      xi   الكميات المستخدمة من المدخالت للمزرعة   متجه                                                                      .
=    wi   لمدخالت المستخدمة                                                                                          أسعار ا

 :للمزرعة من خالل المعادلة اآلتية  (CE)أو ما يسمى كفاءة التكاليف    (EE)ويتم حساب الكفاءة االقتصادية  
EEi   =    wi

1
   xi*    /    wi    x   I                          -------------                  (2)        

صية فانه يمكن الحصول على الكفاءة يوفي حالة معرفة مكونات الكفاءة االقتصادية الكفاءة التقنية والتخص
 :االقتصادية وعلى النحو اآلتي   

EEi    =  TEi    *   AEi                         …………………   (3)                           
نهددف مدن خدالل هدذا :    DEA   توصيف أنموذج تقددير الكفداءة البيئيدة وفدل أسدلوي تحليدل مغلدف البياندات -2

المزرعدة للوقدوف علدى أمكانيدة الحدد مدن التلدوث البيئدي  أثناءهدااألنموذج تقدير مستوى الكفاءة البيئية التي تعمدل فدي 
مزارع علدى تخفديض المددخالت بمدا فدي ذلدك المتغيدر الضدار بيئيداً وباعتبدار فدائض مع الحفاظ على اإلنتاج  وقدره ال

هددو المتغيدر الضدار بيئيدداً والدذي يسدتخدم مدع المتغيددرات التقليديدة المسدتخدمة فددي   (Z)النتدروجين أو فدائض النتدرات 
يكددون األنمددوذج  .  DEAوفددق أسددلوب تحليددل مغلددف البيانددات     Qوالتددي تعطددي كميددة اإلنتدداج    (xi)اإلنتدداج  

 :المستخدم لقياس الكفاءة البيئية بالصيغة اآلتية  
 

)4....(..........,Min   

Subject  to       
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Zzi

Xxi

Qqi

                                                                             

 إذ إن 
=  qi       (المخرج لكل مزرعة )متجه اإلنتاج 
=  xi      والعمل البشري . العلف اليابس واألخضر والمركز  –حجم القطيع )متجه المدخالت التقليدية .

 (االحتياجات البيطرية والطاقة 
=  zi   ً(فائض النترات في كل مزرعة )المدخل الضار بيئيا 

   األوزان أو متغيرات قياسية  متجه    =

 ويدل على . ويأخذ هذا المؤشر قيمة بين الصفر والواحد الصحيح . مؤشر الكفاءة البيئية لكل مزرعة    =  

وان استخدامات المدخل كانت كميات قياسية , تحقيق المزرعة للكفاءة البيئية ويعني ذلك عدم إحداث التلوث البيئي 
أقل من الواحد فذلك يعني ضرورة تخفيض الكميات   مة  وضمن الحد المسموح به في حين إذا كانت قيمة المعل

وان هناك فائضاً في االستخدام الفعلي لهذا المدخل وانه تجاوز الحد المسموح , المستخدمة من المدخل الضار بيئياً 
 .به وقد تسبب استخدامه في إحداث ضرر أو تلوث بيئي 

 
 النتائج والمناقشة

تم تقدير الكفاءة االقتصادية لمربي الجاموس في  عينة البحث  : DEAنتائج تقدير الكفاءة االقتصادية بأسلوي  -1

بأسلوب تحليل مغلف البيانات ووفق متغيرات دالة التكاليف وذلك في ضوء كميات الموارد المستخدمة وأسعارها 
وباستعراض ( 0)في الجدول ( EE)لكفاءة االقتصادية وتم تثبيت نتائج تقديرات ا. وبافتراض تغير عوائد الحجم 

وحد  أعلى  ( 92)للمزرعة %  0471هذه النتائج تبين إن مستويات الكفاءة االقتصادية تراوحت بين حد أدنى بلغ  
وهذا يبين إن المربين في عينة البحث يستطيعون %  9676وبمتوسط قدره (  00. 03. 02)للمزارع % 044بلغ 

% 3273مستوى من اإلنتاج في ظل تخفيض تكاليف اإلنتاج أو تقليل كمية الموارد المستخدمة بنسبة تحقيق نفس ال
 %. 067660كما أن تكاليف اإلنتاج الحالية تزيد على قيمة أدنى نقطة لمتوسط التكاليف بما يعادل 

*
 . ( 2446.  قمره)   ( = التكاليف في الزيادة معدل)
 
المربين عن تحقيق الكفاءة االقتصادية إلى ارتفاع تكاليف اإلنتاج مما أدى إلى وقوع خط التكاليف ويعزى ابتعاد  

وللوصول للكفاءة ( منحني اإلمكانيات اإلنتاجية  )المتساوي لمعظم المزارع فوق منحني الناتج المتساوي 
التكاليف المتساوي لكي يكون مماساً االقتصادية الكاملة يتطلب األمر تخفيض التكاليف اإلنتاجية  لغرض نقل خط 

إلى أن عدد المزارع التي يقع إنتاجها عند نقطة تماس خط ( 2( )0)وتشير نتائج الجدولين  .لمنحني الناتج المتساوي
من  إجمالي  عدد مزارع عينة  البحث %  0730مزارع وشكلت نحو ( 3)التكاليف ومنحني الناتج المتساوي بلغ 

إلى أن المزارع التي تراوحت (2)وأشارت نتائج الجدول %  044كفاءة االقتصادية الكاملة وتعد مزارع محققة لل
تقريباً واحتلت % 09مزرعة  وشكلت نسبة  ( 00)كانت عددها % 044إلى أقل من  14كفاءتها االقتصادية بين 

( 32)ألولى إذ بلغ عددها المرتبة ا%  14إلى اقل من  94المزارع المحققة لمستويات الكفاءة االقتصادية ما بين 
 ,من  إجمالي مزارع العينة %  09736مزرعة وشكلت نسبة 

 (  DEA )نتائج تقدير الكفاءة االقتصادية ومكوناتها بأسلوب تحليل مغلف البيانات   : ( 0)الجدول 

الكفددداءة االقتصدددادية  المزارع
EE% 

الكفددددداءة االقتصددددددادية  المزارع
EE% 

الكفددداءة االقتصدددادية  المزارع
EE% 

0 9370 24 91 06 9270 

2 6079 29 06 04 9170 

3 6070 261 9276 00 6270 

0 6376 21 00 02 9470 

0 6276 26 6073 03 0676 

9 0676 34 1972 00 9970 

6 1273 30 6176 00 6076 

1 0176 32 1970 09 00 
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                        6 6171 33 1670 06 0973 

04 0176 30 6673 01 9470 

00 66 30 0276 06 0672 

02 1276 39 9070 94 9071 

03 61 36 9076 90 0670 

00 0679 31 64 92 0471 

00 6479 36 9072 93 0976 

09 6170 04 0473 90 0672 

06 1079 00 64 90 03 

01 6976 02 044 99 0671 

06 6373 03 044 96 0670 

24 60 00 044 91 0672 

20 1673 00 6472 96 0672 

 9679 متوسط 6370 09 9970 22

 0471 ادنى قيمة 94 06 9672 23

 044 اعلى قيمة 6371 01 0070 20

  Deapمن أعداد الباحث باالعتماد على استمارة االستبيان والبرنامج اإلحصائي : المصدر 

 
ذ بلدغ بالمرتبدة الثانيدة إ%  94إلدى اقدل مدن  04وجاءت المزارع التي تراوحت مستويات كفاءتها االقتصادية مدا بدين 

حققدت كفداءة ( 92)وتشدير نتدائج الدراسدة أن المزرعدة . من المزارع%  33733مزرعة وشكلت نسبة ( 23)عددها 
وهددذا يعنددي  نسددبة الفقددد فددي المددوارد وتكدداليف هددذه المزرعددة بلددغ أكثددر مددن نصددف المددوارد %  0471اقتصددادية 
اج وهندا يتطلدب األمدر إعدادة النظدر فدي كميدات ويعدد ذلدك ارتفاعداً كبيدراً جدداً فدي تكداليف اإلنتد%  0672المستخدمة 

المددوارد المسددتخدمة وأسددعارها ووضددع الخطددط فددي اختيددار البدددائل للعليقددة المسددتخدمة المحققددة للمتطلبددات الغذائيددة 
والمخفضددة للتكدداليف واستشددارة أصددحاب الخبددرة مددن المتخصصددين لتحقيددق ذلددك وكددذلك أخددذ المشددورة مددن المددربين 

 .قت مزارعهم كفاءة اقتصادية كاملة أو قريبة من ذلك أصحاب الخبرة والتي حق
مما سبق يمكن القدول إن المدزارع اإلنتاجيدة  لمربدي الجداموس فدي محافظدة نيندوى ولعيندة البحدث لدم يدتمكن           

ية من تحقيق االقتراب من مستوى الكفاءة االقتصادية المثلى وان معظم المربين يبتعدون عن تحقيدق الكفداءة االقتصداد
و بمديات مختلفة وأن هناك تباين كبير في تحقيق هذه المستويات ويتضح هدذا االبتعداد فدي تحقيدق الكفداءة االقتصدادية 

ممدا يتطلدب ذلدك . إذ بلغ عدد المزارع المحققة للكفداءة االقتصدادية الكاملدة ثدالث مدزارع فقدط ( 2)من خالل الجدول 
يلددة يضددمن  للمربددي االسددتخدام األمثددل وتجنددب الفقددد فددي ضددرورة إحددداث تغيددر للواقددع المزرعددي ووضددع خطددط بد

المددوارد االقتصددادية المسددتخدمة وصددوالً إلددى تحقيددق الكفدداءة االقتصددادية الكاملددة أو فددي الحددد األدنددى االقتددراب مددن 
 .مستويات عالية ومقبولة 

 
 .لي  عينة البحثمستويات الكفاءة االقتصادية وعدد المزارعين ونسبهم من  إجما :(2)الجدول          

 مستوى الكفاءة الكفاءة االقتصادية
 

 عدد المزارع %

3730 3 044 

00760 00 ≤ 14  >044 

09736 32 ≤ 94   >14 

33733 23 ≤ 04  >94 

 المجموع 96 044
 ( 0)جمعت وحسبت من قبل الباحث باالعتماد على نتائج تحليل الجدول : المصدر              

 . ر الكفاءة البيئية لمربي الجاموس في مزارع عينة البحث نتائج تقدي  -2
   لتقدير مستوى الكفاءة البيئية لمربي الجاموس في عينة البحث استخدمنا تحليل مغلف البيانات
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 DEAPنتائج تقدير الكفاءة البيئية لمزارع عينة البحث بطريقة   :(3)الجدول                         

 %الكفاءة البيئية  المزارع %ءة البيئية الكفا المزارع %الكفاءة البيئية  المزارع

0 1273 20 6372 06 6070 

2 044744 29 6476 04 1670 

3 044744 26 044 00 11 

0 1373 21 16 02 6070 

0 044744 26 6470 03 6672 

9 1079 34 044744 00 044 

6 044 30 1970 00 044 

1 044 32 044 09 9676 

6 6673 33 044 06 1070 

04 6476 30 044 01 044 

00 6070 30 6973 06 1479 

02 044 39 6671 94 1470 

03 044 36 1271 90 1976 

00 1479 31 6070 92 1271 

00 1270 36 044 93 044 

09 6379 04 10 90 6070 

06 044 00 044 90 9672 

01 044 02 044 99 19 

06 044 03 044 96 1979 

24 044 00 044 91 1470 

20 6670 00 044 96 6376 

 6472 متوسط 1271 09 66744 22

 044 أعلى  قيمة 6073 06 044 23

 9672 أدنى قيمة 1971 01 66 20
  Deapمن أعداد الباحث باالعتماد على استمارة االستبيان والبرنامج اإلحصائي : المصدر 

(DEA ) تقدددير الكفدداءة البيئيددة مددن جانددب وبالصدديغة نفسددها التددي اتبعددت فددي قيدداس الكفدداءة االقتصددادية أي
وشددمل األنمددوذج المسددتخدم المتغيددرات , (VRS)وبددافتراض تغييددر عوائددد الحجددم ( Input oriented)المدددخالت 

و الخددددمات , وحجدددم العمالدددة , والعلدددف المركدددز , والعلدددف األخضدددر , والعلدددف اليدددابس , حجدددم القطيدددع )التقليديدددة 
وتم تثبيدت النتدائج المتحصدل عليهدا , في األعالف ( NO3كمية النترات  )بيئيا مضافا إليها المتغير الضار ( البيطرية

ومندده تتبددين أن الكفدداءة البيئيددة لمربددي الجدداموس فددي عينددة البحددث تراوحددت بددين حددد ادنددي بلددغ نحددو ( 3)فددي الجدددول 
سددط وبلددغ متو ,مزرعددة ( 26)لمجموعددة مددن المددزارع بلغددت %( 044)وحددد  أعلددى  بلددغ ( 90)للمزرعددة %( 96)

وهدو مسدتوى مرتفدع نسدبيا إذا مدا قورندت بمسدتويات الكفداءة البيئيدة %( 64)الكفاءة البيئية لمزارع عينة البحث نحدو 
وهو دليل على أن مزارع عينة البحث سليمة بيئياً ومنتجاتها تكداد تخلدو مدن , للدراسات التي تعرضت للموضوع ذاته

يئيدة علدى أن المدزارع فدي عيندة البحدث إذا مدا رغبدت بالوصدول فضالت النيتروجين السامة ويدل متوسدط الكفداءة الب
وذلك باسدتخدام مدواد علفيدة % 04بكفاءتها البيئة إلى مستوى الكمال عليها تخفيض نسبة النترات في منتجاتها بمقدار 

ة من مصادر ال تعتمد علدى األسدمدة الكيماويدة فدي تسدميد محاصديل األعدالف بدل مصدادر تندتج أعالفهدا وفدق الزراعد
العضوية الخالية من النيتروجين وبالتالي إمكانية زيادة إنتاج الحليب في حالة انخفاض مستوى النتدرات فدي األعدالف 

الن زيددادة النيتددروجين أي زيددادة النتددرات فددي األعددالف يددؤدي إلددى نقددص السددكر فددي دم الحيددوان ممددا يددؤدي إلددى , 
متوسدط الكفداءة البيئدة لمدزارع عيندة البحدث والبالغدة كمدا أن ( Mkhabela,2400)انخفاض كميات الحليدب المندتج  

يعني أنه ال أضرار ببيئته وتلوث وتحديدا لمنتجات الجاموس من الحليب واللحدوم بسدبب أن محتدوى األعدالف % 64
إذ أشارت نتائج التحليل المختبري الكيماوي إلدى أن هدذا المحتدوى بلدغ فدي المتوسدط نحدو , من النترات منخفض جدا 

بالمليون في حين تشير الدراسات في هذا المجال إلى إن الحد المسموح به للنترات فدي المغدذيات الحيوانيدة  جزءاً  60
علماً أن جزءاً كبيراً من هذه المركبدات كمدا أشدار ( 2400, واخرون Sidhu)جزء بالمليون ( 2044)بشكل عام هو 

داخل كرش الحيدوان وبالتدالي هدذا تأكيدد خلدو  بعض المتخصصين في علوم تغذية الحيوان يتحول إلى مركبات أخرى
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( 0,3) ينجددولالوتشدير النتدائج المثبتدة فدي ,  منتجات هذه الحيوانات من المركبات الضارة بيئيدا كدالنترات والنتريدت                        
 . في مستويات الكفاءة إلى إن هناك تبايناً 

 
 جمالي  مزارع عينة البحثمستويات الكفاءة البيئية وعدد المزارع ونسب كل منها من  إ:( 0)الجدول 

 % عدد المزارع % TENمستوى الكفاءة البيئة 

044 26 3670 

≥64<  044 04 0070 

≥14<  64 20 3470 

≥64<  14 6 03 

96 2 271 

 044 96 المجموع
 (3)جمع وأحتسب من قبل الباحث باالعتماد على نتائج الجدول : المصدر

( 26)بلددغ نحددو %( 044)أن عدددد المددزارع المحققددة للكفدداءة البيئددة الكاملددة البيئددة لمددزارع عينددة البحددث ومندده يتضددح 
فددي حددين بلددغ عدددد المددزارع التددي تراوحددت , مددن إجمددالي مددزارع عينددة البحددث % 36مزرعددة وشددكلت نسددبة نحددو 

واحتلددت % 00مددزارع وشددكلت نسددبة مددا يقددارب ( 04% )044إلددى اقددل مددن  64مسددتوى الكفدداءة البيئددة فيهددا مددابين 
مزرعددة وشددكلت نسددبة مددا ( 20)المرتبددة الثانيددة وبلددغ عددددها % 64إلددى اقددل مددن  14المحققددة للكفدداءة بددين المددزارع 

مدن مدا % 96من  إجمالي  مزارع عينة البحث ويالحظ أن هناك فقدط مدزرعتين حققدت كفداءة بيئيدة  %(34)يقارب 
وبدذلك نسدتنتج مدن .  .لنيتدروجين يؤكد أن هذه المزارع سليمة بيئيا وهدذا يعدود إلدى انخفداض محتدوى األعدالف مدن ا

ونسدب ال يسدتهان  اإلنتداجخالل نتائج التحليل أن هناك هدر في المدوارد االقتصدادية المسدتخدمة وارتفداع فدي تكداليف 
, تحقيدق الكفداءة االقتصدادية المثلدى إلدىمما ترتب علية ابتعاد المدربين عدن الوصدول % 3273بها بلغت في المتوسط 
الجاموس من المواد الضارة بيئيدا وعليده توصدي  ألبانيئية مرتفعة نسبيا مما يؤكد خلو منتجات في حين حققوا كفاءة ب

الدراسة بضرورة االستغالل األمثل للموارد االقتصادية إلى جانب الخبرة التي يتمتدع بهدا المدربين للوصدول باسدتخدام 
القتصدادية الكاملدة وضدرورة المحافظدة علدى بيئدة الموارد االقتصادية إلى االسدتخدام األمثدل وبالتدالي تحقيدق الكفداءة ا

 . خلفات الحيواناتمالتربية من خالل االستخدام المناسب لمياه التربية و
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ABSTRACT 

 Farms of buffalo Breeding are of important agricultural activities with good 

economic return. Buffalo first is breeded to produce milk and numbers of Buffalo in 

Badush area (study case) representing about 50% of their total number in Nineveh 

province. The research handles the level of economic and environmental efficiency for 

breeder in study sample of 69 farms. The research depends on the style of field 

questioner in getting necessary data. Levels of economic and Environmental efficiency 

are estimated by using of data enveloping analysis from input oriented supposing the 

variable return to scale .estimation results by Data Enveloping Analysis have shown that 

economic efficiency reached the middle 67.7 % and number of farms achieved the 

complete economic efficiency (3) farms forming a ratio about 4.34% of the total farms 

of paper sample while the middle environmental efficiency 90 % and number of farms 

achieved the complete environmental efficiency (27) farms forming a ratio about 39 % . 

and the study found some of the conclusions and recommendations of the most important 
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                        move away most of the breeders for access using their resources to best use the 

consequent waste in quantities of economic resources used and the rise in production 

costs and at different rates, and dairy buffaloes is almost devoid of harmful substances 

environmentally result of high environmental Farms Ulkipa sample for this study 

recommends the need for optimal utilization of economic resources and to achieve the 

optimum economic efficiency and the need to preserve the environment and buffalo 

breeding to ensure the safety of water and air pollution . 
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