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 الخالصة

خالل العقود الثالثة األخيرة ،  واجه إنتاج القمح في العراق تحت أنظمة الزراعة الديمية تذبذبات موسمية حادة
ناتجة عن تقلب الظروف المناخية التي أثرت في الغلة واإلنتاج ، وبخاصة األمطار وما ينتابها من تذبذب في 

( منطقة البحث)كمياتها ومواعيد سقوطها وتوزيعها المكاني حيث بلغت كميات الهطول المطري في قضاء تلكيف
، فضالً عن تناقص حصة المياه المتاحة للزراعة اإلروائية ( 2442-2448)ملم للموسم الزراعي  081.5 نحو

ويتطلب من اجل االستخدام  .وسوء استثمارها في الوقت الذي تزداد فيه الحاجة إلى الغذاء بسبب تزايد السكان
ه ، واستهدف الرشيد لمصادر المياه الشحيحة وجود نظام فعال لتحسين الرّي، وعلى أساس القيمة اإلقتصادية للميا

لمزارع القمح بطريقة التحليل الحدودي العشوائي Technical Efficiencyالبحث تقدير الكفاءة الفنية 
(Stochastic Frontier Analysis)وباستخدام دالة االنتاج اللوغارتمية المتفوقة(Transcendental 

Logarithmic)مزرعة في قضاء تلكيف محافظة  55بلغت  وذلك باالعتماد على البيانات الميدانية لعينة عشوائية
نينوى، وأظهرت نتائج تقدير الكفاءة الفنية وبالتركيز على المدخالت األساسية في االنتاج بأن عينة البحث قد حققت 

كان مساويا للواحد الصحيح  uiوهذا يعني أّن تأثير عدم الكفاءة المتمثل بالعنصر % 12كفاءة فنية متوسطة بلغت
ui=1) )فقط أو أقل من المدخالت % 12لك يقع على عاتق هذه العينة أْن تنتج نفس الكمية من القمح باستخدام ، لذ

للوصول إلى الكفاءة المثلى ، وتبين أيضا وجود عالقة ايجابية مابين التكنولوجيا الميكانيكية والبذور والمساحة 
العمل الزراعي وكمية مياه الري ، حيث بزيادة  والناتج من القمح في حين أن هذا الناتج يرتبط بعالقة عكسية مع

وهذا % 4.848سيؤدي إلى تناقص اإلنتاج بنسبة % 0كمية مياه الري بشكل يفوق إحتياج المحصول المائي بنسبة 
 .بدوره أدى إلى الهدر في الموارد وبالتالي انخفاض الكفاءة الفنية دون المستوى األمثل 

 
 المقدمة

مناطق الجافة وشبه الجافة فيي جيزء كبيير مين مسياحته، ويطليق عليهيا المنياطق الديميية التيي يقع العراق ضمن ال     
يكتنف اإلنتاج فيها مخاطر كبيرة لخضيوعها للظيروف البيئيية ، ومانالحظيه مين توسيع كبيير فيي اسيتعمال منظوميات 

اإلنتيياج وميين ثييم ارتفيياع الييرّي التكميلييي فييي الزراعيية العراقييية ومييا يترتييب علييى تخفيييض الييدعم الحكييومي لمييدخالت 
أسعارها فابتعدت من الوفرة إلى الندرة كان أحد األسباب والحيافز لتقيدير الكفياءة الفنيية لميزارع  القميح  فيي الزراعية 
الديميية واالسييتدالل علييى عقالنيية اسييتخدام المييوارد االنتاجييية ومعرفية حجييم الكفيياءة عليى مسييتوى المزرعيية وإعطيياء 

تييأتي أهمييية البحييث ميين أهمييية القمييح كسييلعة غذائييية ، ّكيين ميين تحسييين اسييتخدام المييوارد التوصييية المناسييبة التييي تم
ضييرورية ميين جهيية ، وميين تخصييص محافظيية نينييوى فييي زراعتييه ميين جهيية أخييرى ، ولّمييا كانييت كميييات الهطييول 

هيم الروافيد المطري في معظم المواسم غير كافية لتوفيراالحتياج المائي للمحاصيل أصبح الري التكميليي كتقنيية مين أ
الستكمال هذه االحتياجات بوصفه عنصراً إنتاجيا يسهم فيي تحقييق نياتج حيدي وتكلفية حديية، ومين الضيروري قيياس 
كفيياءة اسييتخدام العناصيير اإلنتاجييية فييي مييزارع القمييح بوجييود هييذه التقنييية تحقيقيياً لهييدف الرشييادة فييي اسييتخدام توليفيية 

غيراض السياسية الزراعيية والمائيية الالزمية لتحسيين إدارة الميوارد الموارد المتاحة، ونتائج البحث هي مؤشر مهيم أل
بما يشجع على تبني تقانات الري الحديثية فيي الزراعية الديميية ورفيع مسيتوى أنتياج القميح واسيتقراره وتحقييق األمين 

 Technical Efficiency)يتبنييييى البحييييث فرضييييية تؤكييييد علييييى إّن الكفيييياءة الفنييييية المثلييييى، الغييييذائي للقطيييير

Optimal)  متباينية وأن تيأثير متحققة لجميع مزارع  القمح فيي عينية البحيث المسيتخدمة لليري التكميليي وبمسيتويات
بطريقية التحلييل  (TE)الكفياءة الفنيية  تقيدير يهيدف البحيث (.ui=0)يسياوي صيفر  Uiبالعنصر   عدم الكفاءة المتمثل

للتعيرف  فوقية وبيالتركيز عليى ميدخالت اإلنتياج األساسييةالمت سيتخدام دالية اإلنتياج اللوغارتمييةباة الحيدودي العشيوائي
: اعتمييد البحييث علييى أسييلوبين األول ، (ui)العشييوائي  ممثليية بييالمتغير مزرعيية علييى مقييدار معلميية عييدم الكفيياءة لكييل

  والثاني كّمي وصفي تضمن بعض المفاهيم والدراسات المتعلقة بموضوع الكفاءة الفنية ،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، وكذلك مزرعة( 55)افظة نينوى والبالغة يتعلق بقياس الكفاءة الفنية لمزارع العينة في قضاء تلكيف التابع لمح                        
 طاريح والرسائلاالعتماد على نتائج الدراسات التي تنشرها المنظمات العربية وعلى الشبكة الدولية للمعلومات واال

 .والبحوث ذات الصلة بهذا الموضوع
 : اإلطار النظري واستعراض المراجع

يعيد تحسيين مسيتوى األداء اإلصقتصيادي للميزارع هيدفاً تسيعى الييه الينظم الزراعيية المختلفية، وتعياني  :الكفاءة الفنية 
الينمط السيائد مين أانمياط اإلنتياج، مين سيوء  من الدول النامية ومنها العراق التي تكون فيهيا مزرعية العائلية هيي عديدال

اسيتخدام الميوارد المتاحية ليه بميا ييؤدي إليى تييدني الكفياءة اإلصقتصيادية للمزرعية ، وهيي أحيد المؤشيرات المهمية التييي 
وتعيرف الكفياءة الفنيية عليى 4يمكن بواسطتها التعرف على مدى كفاءة اإلدارة في توجيه الموارد اإلصقتصادية المختلفة 

كفاءة استثمار الموارد من الناحية الفنيية، ودرجية اقتيراب هيذه االسيتخدامات إليى المسيتويات المثاليية مين الناحيية  أانها
. ات مرغوبييية فيهييياالعلمييية، للوصيييول إليييى المسيييتويات المثليييى فيييي مجيييال اسييتثمار الميييوارد وتحقييييق اهيييداف وغايييي

ظيييم اإلنتيياج مييع كميييات معطيياة ميين المييدخالت ، وتعييرف أيضيياً بانهييا قييدرة المييزارع علييى تع(  0220الحمارنيية، )
أو القييدرة علييى تقليييل االسييتخدام ميين المييدخالت  ،(output - orientedموجهيية نحييو اإلنتيياج )وتكنولوجيييا معينيية 

( TE)، اذ يمكين تميييز الكفياءة الفنيية (input - orientedموجهية نحيو الميدخالت )لتحقيق الهيدف مين انتياج معيين 
 (6002واخرون،  Chen: )ل مقارنة اإلنتاج الفعلي للمزرعة مع اإلنتاج االمثللمزرعة معينة من خال

 

 
مسيياوياً لالنتيياج األمثييل فييعن هييذا يعنييي أنت المزرعيية ذات كفيياءة تاميية، أمييا اذا كييان ( الفعلييي)إذا كييان اإلنتيياج المتحقييق 

  Farrell's,1957فنييية، إّن تعريييفاإلنتيياج الفعلييي أقييل ميين اإلنتيياج األمثييل فييعن المزرعيية غييير كفييوءة ميين الناحييية ال
للكفاءة الفنية أدى إلى تطوير طرائق تقدير الكفاءة المزرعيية،  ألن الكفياءة الفنيية هيي أحيد أجيزاء الكفياءة اإلصقتصيادية 

 Png). ، ومن أجل تحقيق الكفاءة الفنية يجب أن يكون هناك كفاءة في استخدام الوسائل الفنية عنيد أدنيى تكلفية ممكنية

وفييي هييذا البحييث سيييتم بمشيييئة هللا تقييدير الكفيياءة الفنييية  بطريقيية التحليييل الحييدودي العشييوائي  (Cheng ،6002و

(SFA ) وذلييك باسييتخدام داليية اإلنتيياج الحدودييية العشييوائية(SFPF ) وهييو نهييج معلمييي يأخييذ بنظيير االعتبييار الخطييأ
 العشوائي في التقدير

 The Stochastic Frontier Analysi Method)):طريقة التحليل الحدودي العشوائي -
أاصبح التحليل الحدودي العشوائي أداًة له مؤيدوه ، فضالً عن الميزة الخاصة التي يمتلكها وهي القدرة على      

ويستخدم هذا  (Stevens ،6002. )تكوين أُنموذج يشرح العالقات ومحددات عدم الكفاءة في مرحلة واحدة
و Kolawole. )لفنية والتخصيصية للمزرعة، وبالتالي تقدير الكفاءة اإلصقتصاديةاألنموذج لقياس مستوى الكفاءة ا

Ojo ،6002) ويتم اجراء التحليل الحدودي العشوائي باستخدام برنامج حاسب يدعى ،(Frontier)  وهو البرنامج

وقت سواء عندما تكون  األكثر شيوعاً بوصفه أداة سهلة لتقدير الحدود العشوائية في دالة اإلنتاج والتكاليف في كل
الكفاءة ثابتة أو متفاوتة، وهناك طريقتان لتقدير عدم الكفاءة اّما بخطوة واحدة، وذلك بايجاد الكفاءة الفنية لكل 

تقل،ألن مزرعة أو بخطوتين، وفي هذه الحالة سوف نجد عدم التناسق في االفتراضات حول توزيع الخطأ بشكل مس
ويتم تقدير الكفاءة باستخدام التحليل (. Pascoe  ،2442و Herrero)المحددة  العواملالدالة تتكون من عدد من

إما بواسطة دالة اإلنتاج أو دالة التكاليف الحدودية  (Parametric Methodsطرق التقدير المعلمية)العشوائي 

 : العشوائية
 (The Stochastic Frontier Production Function) دالة اإلنتاج الحدودية العشوائية

 Lovell ،Meeuse و Aigner)اقترحت دالة اإلنتاج الحدودية العشوائية بشكل مستقل من قبل        

إن نموذج الحدود العشوائية يسمح بتقدير الخطأ  ،(VandenBroeck  ،2722( )Croppenstedt ،6002و
وذلك باستخدام احدى  (Hypothese Testing)المعياري، وعليه يمكن القيام باالختبارات االحصائية للفرض 

على مستوى  TEأن مقياس الكفاءة الفنية ( 2445شبيب، (. )Maximum Likelihood)الطرائق التحليلية مثل 
، ويحتوي هذا التعريف على أثر عدم الكفاءة الفنية، وهو غير ملموس أو معروف TEi = exp (-ui)المزرعة هو 

(Unobservable .)ات األنموذج وحتى في حالة معرفة قيم معلم( المتجه العاموديβ ) فعن الجزء الوحيد الذي
 (2445شبيب، ) ei = vi – uiيمكن الحصول عليه أو احتسابه من األنموذج هو الفرق بين 

في تقدير كفاءة اإلنتاج وتكنولوجيا (Coffin،2441 و  (Mariamواستخدم هذا األنموذج العديد من الباحثين منهم
باستخدام دالة اإلنتاج الحدودية العشوائية في تحديد  (Liu،2771وYao(ام الباحثانالزراعة في اثيوبيا، وق

الكفاءة الفنية لعينة من ( 2445مصطفى وجاسم )المؤثرات في إنتاج الحبوب والكفاءة التكنولوجية في الصين،وقاس
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الة اإلنتاج الحدودية في محافظة القادسية، واستعان الباحثان بد 2/ منتجي بذور القمح للصنف المحسن تموز                         
العشوائية في التقدير بوصفها مناسبة لدراسة الكفاءة االنتاجية للقطاعات التي تعاني من مشاكل وتباين كبير في 

من أجل قياس أثر الكفاءة والتغير التكنولوجي في ( Thirtl ،2440و (Irzالبيانات، كما أستخدم هذا األنموذج 
لتحديد  Cobb-Douglas، وتستخدم دالةاإلنتاج(Wang ،6002و   Liu)وكذلك الباحثان  Botswanaزراعة 

الذي تم استخدامه من أجل تقدير الكفاءة الفنية للمزارع وعلى ( SFPF)أنموذج دالة اإلنتاج الحدودية العشوائية 
-Bravo) .ائيةنطاق واسع في البلدان النامية والمتقدمة، والذي يعد اساساً الشتقاق دالة التكاليف الحدودية العشو

Ureta وPinheiro ،0222 ).  تعد الدراسات والبحوث التي تم انجازها سابقاً من قبل الدارسين والباحثين من

األهمية بمكان لما توفره من معارف ومؤشرات تسهم في الوقوف على الحقائق واألساليب والمعايير المستخدمة 
الكفاءة اإلصقتصادية والفنية والتخصيصية لمزارع  (Latiff،2772وRadam)قدر :وفيما يلي أهم تلك الدراسات 

باستخدام أُنموذج دالة اإلنتاج الحدودية العشوائية  Selangor IADPفي شمال غرب والية  Paddyاألرز في 
(The Stochastic Frontier Production Function Model) وأنجز(Salkini،0222 ) بحثاً حول تأثير

اديات نظم إصنتاج القمح في سوريا، وتطرق البحث إلى تأثير الري التكميلي في مجمل إنتاجية الري التكميلي في اقتص
( Pinheiro ،2772و Bravo-Ureta)واقتصاديات نظم الزراعة الديمية المعتمد في أساسها على القمح وقدم  

الدومينكان ،  واستخدام الباحثان  بحثاً في الكفاءة الفنية واإلصقتصادية والتخصيصية في مزارع الفالحين في جمهورية
من انجاز  (6006واخرون،  Ahmed)، وأيضا تمكن  أُنموذج دالة اإلنتاج الحدودية العشوائية في تقدير الكفاءة

بحثاً في الكفاءة وإنتاجية القمح واالستدامة ،واعتمد البحث على بيانات المسح وعلى مستوى المزرعة لتقدير آثار 
دراسة حول إنتاجية القمح  (6006واخرون،  Adary)وأنجز  ام دالة اإلنتاج الحدودية العشوائيةعدم الكفاءة باستخد

نتاج القمح في المنطقة الديمية لمدة إتحت الري التكميلي في شمال العراق، و تناول البحث تأثير الري التكميلي في 
الكفاءة الفنية لمزارع القمح  (Suhag ،6000و Goyal)كما قدر  0228ولغاية عام  0220أربع سنوات من عام 

في شمال الهند واستخدم الباحثان أُنموذج دالة اإلنتاج الحدودية العشوائية في التقدير وعلى مستوى المزرعة في 
 -0221)مزرعة وخالل ثالث سنوات من  244في الهند باالعتماد على البيانات التي جمعت من  Haryanaوالية 
بدراسة كفاءة استخدام المياه على مستوى  (6002واخرون ،Shideed)قام ، و(0222 -0228)والى ( 0222

الكفاءة الفنية لمزارع القمح في مصر، ( Croppenstedt ،6002)كما قدر .المزرعة في إصنتاج القمح في العراق

مروي في مزرعة لمزارعي القمح ال 844واعتمد في قياس الكفاءة الفنية على البيانات األولية التي جمعت من 
، واستخدم الباحث في قياس الكفاءة الفنية أُنموذج دالة اإلنتاج الحدودية العشوائية 28-22مصر وللموسم الزراعي 

دراسة هدفت الى تحليل اقتصادي وقياسي لدوال التكاليف والطلب على موارد ( 2441محمد وآخرون، )وقدم 
 .مزارعاً  14كركوك لعينة شملت / جةوياإلنتاج لمحصول القمح للزراعة االروائية في قضاء الح

 
  البحث وطرائقهمواد 

التي تم الحصول عليها من مصادرها الميدانية كعينة ( Primary Data)اعتمد البحث على البيانات األولية       

لي من إجمالي المزارع لمنتجي القمح الذين تبنوا تقنية الري التكمي% 84مزرعة وتمثل حوالي  55عشوائية بلغت 
وكانت مدخالت االنتاج االساسية للقمح والمعتمدة في هذا (  2442 - 2448)في قضاء تلكيف وللموسم الزراعي 

 : البحثهي
X1  :التكنولوجيا الميكانيكية المستخدمة وعلى مستوى المزرعة وتقاس بوحدة الحصان. 
X2 : (يوم/ رجل )العمال الزراعيون والذين تم استخدامهم وعلى مستوى المزرعة ويقاس 
X3 :كمية مياه الري المضافة لمحصول القمح وعلى مستوى المزرعة وتقاس بالمتر المكعب . 
X4 :كمية البذور المضافة وعلى مستوى المزرعة وتقاس بالكغم. 
X5 : ( هكتار 0.25= الدونم )المساحة المزروعة بالقمح وبالنسبة لكل مزرعة ووحدة القياس هي الدونم. 

وفق دالة االنتاج اللوغارتمية المتفوقة  (SFA)ج التحليل الحدودي العشوائي توصيف أُنموذ 

(Transcendental Logarithmic Function) 
لمزارع القمح  TEتقدير الكفاءة الفنية  TLووفق دالة االنتاج اللوغارتمية المتفوقة  SFAيتم ضمن طريقة        

تكميلي، وسيتم في هذه الطريقة التركيز على المدخالت األساسية في لمعرفة الكفاءة المتحققة بوجود تقنية الري ال
 Frontierواستخدم في حساب وتقدير الكفاءة الفنية برنامج  .في عينة البحثاالنتاج التي استخدمها المزارعون 

ملية التقدير الذي يسمح بتقدير حدود االنتاج العشوائية والحصول على تقديرات للحد األقصى لمعلمات الدالة وتمر ع
 (Pascoe  ،2442و Herrero: )بثالث خطوات

للحصول على معلمات خطية غير متحيزة  (OLS)تستخدم طريقة المربعات الصغرى االعتيادية : الخطوة األولى -

(BLUE)  الذي يكون منحازاً  ()لألنموذج القياسي ما عدا الجزء المنقطع من المحور الصادي . 
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للحصول على  (COLS)يتم االعتماد على طريقة المربعات الصغرى االعتيادية المصححة : يةالخطوة الثان -                        

 (Cobb-Douglas)ودالة حدود االنتاج بصيغة (8991الزوم، ) .معلمات خطية غير متحيزة وبضمنها 
 : والمقدرة بالطرائق السابقة تأخذ الصيغة اآلتية

Yi = Xi  – Ui      …………………………………………………...…… (2) 

 .iاالنتاج للمزرعة:  Yi: حيث أن
Xi  : عبارةK×1 متجه لمدخالت المزرعة . 

 .متجه لمعلمات األنموذج المقدر:  

Ui  :عبارة عن متغير عشوائي، وذو عالقة بعدم الكفاءة الفنية للمزرعة . 
ً بين الصفر الفعلي إلى االنتاج المتوقع التياالنتاج  في هذه الحالة بنسبة TEوتعرف الكفاءة الفنية  تأخذ قيما

 (Ojo ،6002و  Kolawole)والواحد 
 : ويتم الحصول عليها كما في المعادلة اآلتية

      ………………….…...………... (6) 

بعضافة خطأ ( Cobb-Douglas)ة وإن دالة االنتاج الحدودية العشوائية تختلف عند دالة حدود االنتاج بصيغ
 (2445شبيب، )الممثل لعدم الكفاءة  (Ui)للخطأ العشوائي  (Vi)عشوائي يمثل خطأ القياس 

 :وبالتالي تأخذ دالة اإلنتاج الحدودية العشوائية الصيغة اآلتية
Yi = Xi  + (Vi – Ui)      ………………….………………….………,….. (0) 

مساٍو ( mean)وذات متوسط  (I.I.d)خطأ القياس ذات توزيع مستقل متطابق هو متغير عشوائي أو :  Vi:حيث أن
غير السالب الذي له أيضاً توزيع مستقل ووسط  (Ui)ومستقل عن ( Constant Variance)للصفر، وتباين ثابت 

 . حسابي مساٍو للصفر وتباين ثابت
 : تييصبح النموذج بالشكل اآل( 5)وبأخذ اللوغاريتم للدالة في المعادلة 

LnYi = iLnXi + (Vi – Ui)     ……………………………..……..…….. (2) 

 : بشكل آخر وكما يأتي( 4)ويمكن كتابة المعادلة 
LnYi = iLnXi + ei     …………………………………..……….…...… (2) 

 و  (UiMariamو  Viالمتغير العشوائي أو ما يسمى بمصطلح الخطأ المكون من جزأين  eiحيث أن 

Coffin،2441) 
التي يتم فيها الحصول على تقديرات االحتمالية القصوى لمعلمات دالة االنتاج الحدودية العشوائية  :الخطوة الثالثة

وفق دالة االنتاج اللوغارتمية المتفوقة وهي من أوسع الصيغ (Maximum Likelihood)وذلك باستخدام طريقة 

وهي متفوقة على بقية الدوال اإلنتاجية ( 2720واخرون،Christensen)الدالية انتشاراً التي قدمها االقتصادي 

 كما أنها دالة جذابة تتضمن متغيرات( 2404الجليلي، )وخاصة عندما يكون لدينا أكثر من عاملي إنتاج . األخرى

البجاري، ) االنتاج من عوامل االنتاج وهي دالة أسية للوغاريتم عواملخطية وتربيعية وبأعداد اعتباطية

 : المعتمدة في تقدير الكفاءة التقنية الصيغة اآلتية (Translog)وتأخذ دالة (2440

 

LnYi = o + 1 Ln X1 + 2 Ln X2 + …… + 5 Ln X5 + 11 (Ln X1)
2
 + 22(Ln X2)

2
 + 

…… + 55 (Ln X5)
2
 + 1→5 Ln X1 Ln X2 Ln X3 Ln X4 Ln X5+(Vi–Ui) ………..….... (2)  

 . المتغير المعتمد ويمثل االنتاج من محصول القمح بالكغم:  Y حيث أن

 o  :لحد الثابتا . 

 m  :المعلمات. 

 Xm  :المتغيرات المستقلة وتشمل : 
X1   : (.حصان)التكنولوجيا الميكانيكية 
X2   : (.يوم/ رجل )العمال الزراعيون 
X3   : (.5م)مياه الري المضافة 
X4   : (.كغم)البذور 
X5   : (.دونم)المساحة 
Vi   :د إلى متغيرات خارجة عن سيطرة المزرعة كاألمطار مثالً متغير عشوائي أو خطأ القياس يعو. 
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                        Ui  : متغير عشوائي غير سلبي يعود إلى متغيرات يمكن للمزرعة السيطرة عليها كالخبرة والمستوى

 (.التقنية)التعليمي مثالً وهو يمثل عدم الكفاءة الفنية
 

 النتائج والمناقشة 
لمزارع القمح تحت تقنية الري ( Stochastic Frontier Approch)بطريقة  TEنتائج تقدير الكفاءة الفنية 

وفق دالة اإلنتاج اللوغارتمية ( SFA)بطريقة التحليل الحدودي العشوائي ( TE)تم تقدير الكفاءة الفنية : التكميلي
قمح، ، وذلك بالتركيز على المدخالت األساسية والمستخدمة من جميع مزارع عينة البحث المنتجة لل(TL)المتفوقة 

وتم الحصول على تقديرات للكفاءة الفنية وقيم عددية لمعالم المتغيرات المستقلة لدالة اإلنتاج اللوغارتمية المتفوقة 
ج التقدير ، ونتائ(Log ML)واختبار أقصى االحتماالت الممكنة  (t)واختبار  (Maximum Likelihood)بطريقة 

 : موضحة في الجدول اآلتي
، وبعد التصحيح ووصوالً إلى قيمتها (OLS)بطريقة  Translogقيمة معلمات دالة اإلنتاج ( 0)يبين الجدول        

 ، التي سيتم االعتماد على قيم معلماتها في تفسير العالقة بين المتغيرات المستقلة(ML)بطريقة 
تمثيل المرونية  Translogاالنتياج ، كما أنت قيمة المعلمة للمتغير في دالة (المتغير المعتمد)في الدالة والناتج من القمح 

 (.المورد)اإلنتاجية للمدخل 
 لقياس الكفاءة الفنيةMaximum Likelihoodبطريقة (TL)تقدير دالة االنتاج اللوغارتمية المتفوقة(: 0)الجدول 

 
-62.22 =Log Liklihood function    

 المحسوبة (t)االرقام بين االقواس تشير إلى قيم اختبار : مالحظة
معنوية هذا المتغير، ومن ثم أثر هذا المتغير وارتباطه  (t)تبين من خالل اختبار  :X1التكنولوجيا الميكانيكية . 1

بعالقة ايجابية مع الناتج، إذ أن الزيادة في إقبال المزارعين على تبني واستخدام التكنولوجيا الميكانيكية بالمناطق 
 . في حجم الناتج من القمح% 0.452رها تؤدي إلى تحقيق زيادة قد% 0الديمية بنسبة 

-)وبلغت قيمة المرونة له حوالي، (t)اتضح عدم معنوية هذا المتغير من خالل اختبار  :X2العمل الزراعي . 2

مشيراً إلىالعالقة العكسية بين العمل الزراعي والناتج من القمح المروي، أي إنت زيادة ايام العمل للعمال (  4.582
وهذا يعني أنت عدد أيام العمل التي يستخدمها المزارعون %  4،582إلى تناقص االنتاج بنسبة  تؤدي% 0بنسبة 

 .تفوق المستوى المطلوب ألداء العملية اإلنتاجية
ه يرتبط بعالقة عكسية مع الناتج من (t)لم تظهر معنوية هذا المتغير من خالل اختبار  : X3مياه الري . 3 ، كما أنت

خالل اإلشارة السالبة لقيمة المرونة له، التي تعني أنته بزيادة كمية مياه الري المعطاة لمحصول القمح المروي من 
هذا سيؤدي إلى تناقص اإلنتاج % 0القمح في المناطق الديمية بالشكل الذي يفوق احتياج المحصول من المياه بنسبة 

غير متفقة مع احتياج المحصول التي ، وذلك يشير إلى حصول القمح على مياه ري %4.848من القمح بنسبة 



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

                   

 45 

 ISSN:2224-9796(Online) 

ISSN: 1815-316X(Print)            

                                                    

تؤثر سلبياً في اإلنتاج وبالتالي عدم تحقيق الكفاءة الفنية للري عند مقارنة كمية مياه الري المعطاة باالحتياج الفعلي                         
إلنتاج هذه الكمية من المحصول، وهذا سبب يدعو المزارعين للسعي لمعرفة الكمية الالزمة والوقت المناسب 

 . للقمح وسد احتياجاته من المياه إلضافة كل رية
، إذ تدل  4.152بلغت قيمة المرونة لهذا المتغير في دالة اإلنتاج اللوغارتمية لعينة البحث حوالي   X4البذور . 5

%  0بنسبة ( دون حدوث تكثيف للنبات)على وجود عالقة طردية بين البذور والناتج للمحصول، فعند زيادة البذور 
 (.t)، ولم تظهر معنوية هذا المتغير من خالل اختبار % 4.152ح بنسبة يزداد إنتاج القم

المتحققة بالقيمة الجدولية لها، وتبين قيمة  (t)ظهرت معنوية هذا المتغير من خالل مقارنة قيمة  : X5المساحة . 4

المساحة المزروعة  المرونة لهذا المتغير العالقة الطردية بين المساحة والناتج من القمح، وهذا يعني أن زيادة
ات ومفاهيم النظرية ، وهذا متفق مع توقع% 0.002تؤدي إلى زيادة اإلنتاج بنسبة % 0بمحصول القمح بنسبة 

كما تبين عدم معنوية مربع لوغاريتم المتغيرات المستقلة، وبلغت الدالة اللوغارتمية ألقصى احتمال قيم ، اإلقتصادية 
تغيرات تقنية تؤثر سلباً في المتغير العشوائي، ومن ثم في اإلنتاج الزراعي  داللة على أنت هناك 20.51- سالبة 

في تقدير الكفاءة الفنية وتم تثبيت ( TL)وفي النهاية التأثير في الكفاءة الفنية، وجرى بعد ذلك استخدام دالة اإلنتاج 
 (: 2)نتائج التقدير في الجدول 
 (TL)لمزارع القمح وفق دالة االنتاج  (TE)نتائج تقدير الكفاءة الفنية (: 2)الجدول 

 
فيي الجيدول السيابق، أي أن هيذه ( 24)عنيد المزرعية تسلسيل % 22ويتضح منيه أن أعليى قيمية للكفياءة الفنيية بلغيت 
من مزارع العينة، فقد تمكنت من تحقيق أعليى نياتج مين القميح % 2المزرعة كانت كفوءة فنيا ً، وشكلت نسبة حوالي 

من المدخالت عند استخدام مياه الري التكميلية، وبالتآزر مع مدخالت اإلنتاج األخيرى، وفيي هيذه المروي بعدد محدد 
 (. صفر=ui)مساوياً للصفر  uiالحالة يكون تأثير عدم الكفاءة المتمثل بالعنصر 

ل إلى ، إذ يتوجب على المزرعة المحققة لهذه القيمة كي تص%02أما أقل قيمة للكفاءة الفنية فقد بلغت حوالي 
فقط أو أقل من المدخالت الحالية، وأظهر % 02مرحلة الكفاءة إنتاج القدر الحالي من القمح أو أكثر باستخدام 

، ويعود هذا (%51-02)من المزارع انحصرت كفاءتها الفنية بين %  58مزرعة شكلت حوالي  24التحليل أن 
بدرجة كبيرة مقارنة مع غيرها من المزارع، وبالتالي  إلى اإلفراط في استخدام مدخل العمل باإلضافة إلى مياه الري

-10)، وان نسبة المزارع التي انحصرت كفاءتها الفنية بين ( ui<0)اكبر من الواحد الصحيح  uiسوف يكون 
، وشكلت نسبة (ui =0)في هذه الحالة تأثير عدم الكفاءة يساوي الواحد الصحيح % 50،شكلت حوالي (% 22

عندئذ تأثير عدم الكفاءة الفنية %  21حوالي ( % 25-80)كفاءة تقنية مرتفعة انحصرت بين المزارع التي حققت 
 :يوضح ذلك (  0) والشكل ( ui0<)أقل من الواحدuiالمتمثل بالعنصر 
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 uiصر نسبة الكفاءة الفنية والمزارع المحققة لها تحت تأثير العن(: 0)الشكل                 

ومن خالل المتوسط العام للكفاءة تبين أن عينة البحث حققت بشكل عام كفاءة فنية متوسطة بلغت حوالي        
ولهذا السبب يقع على عاتق هذه (ui =0)، وهذا يعني ان تأثير عدم الكفاءة الفنية كان مساوياً للواحد الصحيح12%

فقط أو أقل من المدخالت المستخدمة للوصول % 12روي باستخدام العينة إنتاج القدر الحالي أو أكثر من القمح الم
إلى الكفاءة الفنية المثلى، وذلك باالستخدام األفضل لهذه المدخالت وخاصة مياه الري والعمل البشري وبالتالي زيادة 

الكفاءة الفنية أن في اإلنتاج لإلسهام في سد الفجوة بين اإلنتاج واالستهالك ، وهذا موافق لفرضية البحث القائلة ب
متحققة بنسب متباينة لجميع مزارع  القمح عينة البحث المستخدمة  (Technical Efficiency Optimal)المثلى

ونتائج التقدير هذه ،(ui=0)يساوي صفر uiللري التكميلي في قضاء تلكيف وأن تأثير عدم الكفاءة المتمثل بالعنصر 
قدرا الكفاءة الفنية لمزارع القمح في شمال الهند، وكذلك مع اللذان ( Suhag ،6000و Goyal)متفقة مع 

(Tozer،6020 ) لقياس كفاءة إنتاج القمح لمزارعي استراليا الغربية، ومخالف لدراسة(Croppenstedt،6002  )
 .الذي قدر الكفاءة الفنية لمزارع القمح في مصر

 :وعلى اساس مماسبق نوصي     
عي بالكمية والكيفية الموصى بها علميا وخاصة مياه الري التكميلية وبما يتالئم استخدام مدخالت اإلنتاج الزرا .0

  .مع احتياج المحصول للوصول إلى درجة كفاءة مثلى 
ساهم العمل البشري بتردي نسبة الكفاءة الفنية على مستوى المزرعة مؤكدين ترشيد استخدامه وفق احتياجاتها  .2

 .ن توظيفه في العملية االنتاجيةالمثلى وصوال الى الكفاءة المرجوة م
من مستويات الكفاءة المتوسطة والمتحققة في غالب المزارع هناك اشارة الى ضرورة التوسع في حجم المزارع  .5

 .ألستيعاب المدخالت الفائضة التي تسببت بانخفاض الكفاءة الفنية
ونشر التقانات وبخاصة تقنية الري ضرورة إقامة التجارب والمشاهدات الحقلية بحقول المزارعين كوسيلة لنقل  .0

التكميلي واشراك المزارعين في تخطيطها وتنفيذها حتى تتولد لديهم القناعة لتبني هذه التقانات، فضالً عن إقامة 
  الدورات التدريبية والندوات اإلرشادية حول استخدامها

 

ESTIMATIONG TECHNICAL EFFICIENCY OF WHEAT FARMS UNDER 

SUPPLEMENTARY IRRIGATION USING THE STOCHASTIS FRONTIER 

APPROCH(SAMPLING AREA: TELLKEF DISTRICTL) 

Al-Nuaimy. Salim younis                                              Z.S.Ahmed 

College of Agriculture and Forestry                         Agriculture Directorate 

University mosul                                                   Nineveh proviance 

ABSTRACT 

Wheat production  under dry-land farming  systems faced sharply seasonal fluctuation 

caused by variability of whether conditions mainly distribution and quantity of 

precipitation which affect yield and production . In Tellkef district (research  area) . the 

amount of precipitation reached to 186.5 mm during (2008-2009), beside there was a 
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                        diminishing in share of available water in irrigation and its poor investment. How ever 

there was a need for food because of increasing in population . for increasing the 

efficieny uses and economically water resourses  there must be an active irrigation 

system to use. The aim of thin work was to estimate the technical efficiency (TE) of 

wheat farms by using stochastic frontier analysis and transcendental logarithmic 

depending on field data of a random sample contain 53 farms in tellkef district-Nineveh 

proviance the results revealed a technical efficiency of 62% (medium) and thin means 

that the impact of in-efficiency represented by the element ui produce the same amount 

of wheat usin only 62% or less of the input to reach optimum efficiency . however there 

was a positive relation ship between mechanical technology with seeds, area, and 

production . mean while production had a negative relationship with labor and quantity 

of irrigated water. Increasing water irrigation for crop   needs  by 1% will cause a drope 

in production by 0.808% which leads a waste of  water resources and a decrease in 

technical efficiency down the optimum degree.                                      .                            

                                       
 المصادر

-0225)تقدير اثر التقانة على اإلنتاج الزراعي في العراق للمدة   .(2440)البجاري، يسرى طارق بكر حسين

 .، رسالة ماجستير، االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة والغابات، جامعة الموصل(0224

-2442)نمذجة قياس اإلنتاجية الكلية في القطاع الزراعي العراقي للمدة .(2404)الجليلي، رؤى سمير حامد 

كلية الزراعة  ، رسالة ماجستير، االقتصاد الزراعي،( زمانية ومكانية لبعض دول الجوار) مقارنة ( / 0222

 .والغابات، جامعة الموصل

 .، عمان، مركز الدراسات اإلستراتيجيةاالقتصاد األردني المشكالت واآلفاق . (0220)الحمارنة، مصطفى 

استخدام طرق مختلفة لتقدير مستويات الكفاءة اإلنتاجية التقنية لمشاريع األلبان . ( 0228)الزوم، عبد العزيز 

 .210:(2) 25لعربية السعودية، دراسات العلوم الزراعية، المتخصصة في المملكة ا

التغير التقني، استغالل الطاقة اإلنتاجية، الكفاءة التقنية والكفاءة ) قياس اإلنتاجية الكلية . ( 2445)شبيب، باسم 

 .، اإلصدارات العلمية لمركز البحرين للدراسات والبحوث، المنامة، البحرين(اديةاالقتص

التحليل االقتصادي والقياس لدول التكاليف  .( 2441)اسين، جدوع شهاب احمد وثامر زيدان مخلف محمد، خالد ي

كركوك،   محافظة / والطلب على موارد اإلنتاج لمحصول الحنطة للزراعة االروائية في قضاء الحويجة

 201-252:(5) 1لة تكريت للعلوم الزراعية، مج

تقدير كفاءة إنتاج عينة من منتجي حبوب الحنطة  .( 2445)وجدان خميس جاسم، ورشيد  مصطفى، ياسمين

 .(5) 8في محافظة القادسية، مجلة الزراعة العراقية،  2/للصنف تموز

 
Adary, A., A.  H.achum , T.Oweis and M. Pala (2002). Wheat  Productivity Under 

Supplemental Irrigation In Northern Iraq,  International Center for Agricultural 

research in The Dry Areas (ICARDA). 

Ahmad, M., G. M.,Chaudhry and M.,Iqbal,  (2002) . Wheat productivity, efficiency, and 

sustainability: Astochastic Production Frontier Analysis, MPRA (414). 

Bravo-Ureta, B.  E. and A. E.,Pinheiro (1997) . Technical, economic, and 

allocativeefficiency in peasant farming: evidence from the dominican republic, the 

Developing Economies, xxxv-1 

Chen, Z., W., Huffman and S.Rozell (2006) .Farm Technology and Technical Efficiency: 

Evidence From Four Regions In China, Iowa State University (515). 



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

                   

 52 

 ISSN:2224-9796(Online) 

ISSN: 1815-316X(Print)            

                                                    

                        Croppenstedt, A. (2005) . Measuring Technical Efficiency Of Wheat farmers in egypt, 

Agricultural and Development Economics Division (ESA) No.05-06 

Goyal, S. K. andK. S.,Suhag (2003) . Estimation of  technical efficiency on wheat farms 

in northern inda-a panel data analysis, International Farm Management. 

Herrero, I. andS.,Pascoe (2002) . Estimation of technical efficiency:areview of some of 

the stochastic frontier and DEA software, Economics Network,(15), (1) 

Kolawole, O. and S. O.,Ojo (2007) .  Economic efficiency of small scale food crop 

production in Nigeria: A Stochastic Frontier Approach, J. Soc. Sci., 14(2) 

Liu, Y. andX., Wang (2005). Technological progress and chinese agricultural growth in 

the 1990, China Economic Review (16) 

Mariam, Y. and G.,Coffin (2006). Production Efficiency and Agricultural technologies 

In The Ethiopian Agriculture, MPRA, No. (404) 

Radam, A. B. andI. B.,Latiff (1996). Estimating economic efficiency in paddy farms: a 

case of northwest selangorIADO, Pertanika J. Soc. Sci. &Hum. 4(1). 

Salkini, A. (1997). Impact of supplemental irrigation on the economics of rainfed, wheat-

based farming systems in syria, IPA  J. of Agric. Res. (7), (1). 

Shideed, K., T.Y.,Oweis, M.,Gabr and M. Osman (2005). Assessing On-Farm Water-

Use Efficiency: A new Approach, International Center for Agricultural Research in 

The Dry Areas (ICARDA). 

Stevens, P. A. (2004). Accounting For Background Variables In Stochastic Frontier 

Analysis, Nationa Institute of Economic and Social Research, Number (239) 

Tozer, P. R. (2010). Measuring the efficiency of wheat production of western australian 

growers, American Society of  Agronomy Journal  ،  (102). 

Yao, S. andZ., Liu (1998). Determinants of grain production and technical efficiency in 

china, Journal of Agri Econ. (49), (2). 

  


