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 خالصةال

يصنن  العنراق ننمن المننالق الجافنة ولنبف الجافنة ف وللت اين  منن اج ناد رلوبنة التربنة  ن ل مراحنل 
النمو الحرجة للقمح وزيادة انتاجيتنف اسنت دم النرل التكميلني فني المنزار  التني تسنق، ملنرا  ف ومن نا محاف نة نيننو  

احتياجنات المحصنول ف بااننافة الن، الااقند  وتحديدا في قناء تلكي  حيث كميات ال لول الملرل غينر كافينة لسند
من مياه الرل وال در في است دامف انعكس ذلن  فني صنورة ان انا  فني كاناءة اسنت دام المنوارد المتاحنة منن ار  

 Economic)وعمننل وراس مننال جلنن، جانننل مينناه الننرل التكميلنني ف واسننت د  البحننث تقنندير الكانناءة ااقتصننادية 

Efficiency )من الكااءة التقنينة  ك ف ومكونات ا(Technical Efficiency )والكاناءة الت صيصنية(Allocative 

Efficiency ) 35لمزار  القمح تحت الرل التكميلني وذلن  بااعتمناد علن، البياننات الميدانينة لعيننة علنوا ية بلغنت 
ن ناحيننة منن( Data Envelopment Analysis)مزرعننة حيننث تننم التقنندير وفننق لريقننة تحليننل مغلنن  البيانننات 

 Variable Returns to)وبننافترا  تغيننر عوا نند الحجننم ( Input Orientated Measures)المنند  ت 

Scale)  والبالغنة ( ثمانينة متغينرات)فو منن نتنا ا التقندير لمنزار  عيننة البحنث التني اسنت دمت كنل متغينرات اانتنا
تللننل ان تعمنل  ننذه المنزار  علنن، اسننت دام لنذا ي% 35مزرعنة ان متوسننل الكاناءة التقنيننة للعيننة بلنن  حننوالي ( 22)

فقل او اقل من المد  ت انتا  ناس الكمية او اكثر من محصول القمح حت، توص  بان ا كانوءة تقنينا ف كمنا % 35
اتنننح ان متوسننل الكانناءة التقنيننة  ننو المكننون ااكبننر لمتوسننل الكانناءة ااقتصننادية وعلنن، حسننال متوسننل الكانناءة 

والننذل مننن   لننف توجننل علنن، مننزار  العينننة ت انني  تكننالي  اانتننا  بت انني  % 53ي الت صيصننية البننال  حننوال
ف ول ننذا يتوجننل اسننت دام % 32ف كمننا بلنن  المتوسننل العنام للكانناءة ااقتصننادية حننوالي % 53مند  ت اانتننا  بنسننة 

 ا منن اانتنا  مع الحاا  علن، الكمينة ناسن% 00فقل او اقل من المد  ت ف ان ت ا  تكالي  انتاج ا بنسبة % 32
 . حت، توص  بأن ا كاوءة اقتصاديا

 
 المقدمة

تصن  المنالق الديمية في العراق ننمن المننالق الجافنة ولنبف الجافنةف فنن   عنن الااقند منن : ملكلة البحث        
المينناه نتيجننة اسننت دام  سننناليل الننرل ال ال ننةف جذ يميننل المزارعنننون جلنن، ال نندر فنني اسنننتعمال مينناه الننرل نتيجنننة 
لتصورات م غير الصحيحة حول احتياجات المحصول الما يةف وتوقعات م لكمية األملار فنن   عنن نقنل التلنريعات 

ف وكانناءة (القمننح)والقننوانين ال زمننة ةدارة المننوارد الما يننة كننل ذلنن  كننان لننف األثننر السننيو علنن، الننناتا مننن الحبننول 
ال من ومنات النرلا التكميلني فني الزراعنة العراقينة لنكل است دام المياه  ينا  وما ن ح ف من توسع كبينر فني اسنتعم

حافزا  مؤديا  للقيام بتقندير الكاناءة ااقتصنادية للنرل التكميلني فني الزراعنة الديمينة وااسنتدال علن، عق نينة اسنت دام 
و  مورد المياهف ودورهُ في اقتصاديات جنتنا  المحصنول محاولنة للوصنول جلن، مسنببات الكاناءةف وحجم نا علن، مسنت
نن منن التحسنين فني اسنت دام المنوارد وترلنيد اف   مينة البحنث  تنأتي : المزرعةف وجعلاء التوصية المناسبة التني تمكا
رل )  ميننة البحننث مننن   ميننة مننورد المينناه المسننت دم فنني اسننتكمال احتياجننات محصننول القمننح فنني المنننالق الديميننة 

ية منن ج نةف وت صنل محاف نة نيننو  فني زراعتنف ف فن   عن   مية  ذا المحصول كسلعة غذا ية نرور(تكميلي
ا كانت كميات ال لول الملرل في مع م المواسم غير كافية لتنوفير ااحتينا  المنا ي للمحاصنيل  من ج ة   ر ف ولما
 صبح الرل التكميلي كتقنية من   م الروافد استكمال  ذه ااحتياجات بوصاف عنصنرا  انتاجينا  يسن م فني تحقينق نناتا 

اننة حدينةف ومننن الننرورل قينناس كاناءة  ننذا  العنصننر تحقيقنا  ل نند  الرلنادة فنني اسنت دام تولياننة المننوارد حندل وتكل
المتاحةف ونتا ا البحنث  ني مؤلنر م نم ألغنرا  السياسنة الزراعينة والما ينة ال زمنة لتحسنين جدارة ميناه النرل بمنا 

 نتنا  القمنح واسنتقراره وتحقينق متللبنات  يلجع عل، تبني تقانات النرل الحديثنة فني الزراعنة الديمينة ورفنع مسنتو 
متحققنة لمسنت دمي النرلا ( EE)األمن الغذا ي في القلرف وقد قام البحث عل، فرننية مااد نا جنا الكاناءة اةصقتصنادية 

 :  ند  البحنث.  ني المكنون األقنل تنأثيرا  في نا( AE) ي المكون األكبر في الكااءة اةصقتصادية والكااءة الت صصية 
ومكونات نا منن الكاناءة  (Economic Efficiency)تقندير الكاناءة اةقتصنادية : منا يلنيكل مبحث ال، تقدير ي د  ال
القمنح تحنت  لمنزار   (Allocative efficiency)ف والكاناءة الت صيصنية (Technical   Efficiency)التقنينة 
 . (Data Envelopment Anlaysis)لريقة مغل  البيانات فباست دامالتكميلي الرلا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 03/04/2402 وقبولف    2402/  04/  0  البحث تسلم تاريخ
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علنن،   نَّ الننرل التكميلنني  ننو مادتننف والمعتمنند  لاعتمنند البحننث فنني من جيتننف المننن ا المونننوعي :  من جيننة البحننث                        
بعنن  الماننا يم والدراسننات المتعلقننة بمونننو  الكانناءة اةصقتصننادية والننرلا التكميلنني وصنناي تنننمن :  سننلوبين األول

ني يتعلنق بقيناس اثنر تلبينق تقنينة النرلا التكميلني فني الزراعنة الديمينة علن، جصنتنا  محصنول  واقتصادياتفف والثناني كما
عتمنناد علنن، البيانننات التنني تننم القمننح والكانناءة فنني اسننت دام مينناه الننرل فنني قننناء تلكينن  التننابع لمحاف ننة نينننو  باةص 

الحصول علي نا منن المنزارعين بلريقنة المقابلنة الل صنية عنن لرينق اسنتمارة اسنتبيان  عندت  صيصنا  بمنا ينت  م 
  .مزرعة( 35)بلغت و د  البحث لعينة علوا ية 

                 Economic Efficiency and Implicationsالكفاءة اإلِقتصادية ومتضمناتها

ة اةصقتصننادية تمثننل تحقيننق الحالننة المثلنن، للحصننول علنن،  قصنن، ااربنناب مننن  نن ل تع ننيم الننربحف  و تنندني الكانناء
التكننالي ف وذلنن  بات نناذ قننرار اا تيننار بننين ااسننت دامات المتعننددة للمننوارد وااسنناليل اانتاجيننة الم تلاننةف وتتحقننق 

 : الكااءة اةصقتصادية باستيااء اللرول اآلتية
 تحقيننننق الكانننناءة اانتاجيننننةو الت صننننيل الكنننن ء للمننننوارد اةصقتصنننناديةو امننننل للمننننوارد اةصقتصنننناديةااسننننت دام الك
ف والكاناءة (TE)عنصنران  منا الكاناءة التقنينة ( EE)ومصدر الكااءة اةصقتصادية ( 2445عبدالجوادف ) .واألستثمارية
سنننتو  اةنتنننا  منننن  ننننا  ارتانننا  م ف ويقنننال انَّ المزرعنننة المعيننننة تتسنننم بالكاننناءة عنننندما يكنننون(AE)الت صيصنننية 

 Radam and) فمقارنة مع مزرعة ا ر  لذل  تعد الكااءة اةصقتصادية دلي   في صنياغة السياسناتالمد  ت ناس ا 

Latiff  0225ف). 

وحتنن، تكننون المؤسسننة كاننوءة اقتصنناديا  يجننل بدايننة ان تكننون كاننوءة تقنيننا ف ولتع ننيم الننربح يتوجننل علنن، 
ف ثننم محاولننة ( ل تكنون كاننوءة فنينا  )قنة اةصنتاجيننة القصنو  مننن مجموعنة محننددة منن المنند  ت المزرعنة تحقيننق اللا

تكننون  اسننت دام المننزيا األمثننل مننن المنند  ت فنني نننوء ااسننعار النسننبية التنني تحقننق الننناتا وبأقننل التكننالي ف وب ننذا
التقنينة يجنل  ن يكنون  ننا   ومنن  جنل تحقينق الكاناءة ف(2442ف  :Herrero ,Pascoe ).المزرعنة كانوءة تكالياينا  

 .(2440ف Png , Cheng. )كااءة في است دام الوسا ل التقنية عند  دن، تكلاة ممكنة

وفقا  للن رية الك سيكية الجديدة ل نتا  عندما تستليع  تحقينق  اللنرل النذل  يتننمن تسناول  قيمنة  النناتا الحندل  و
لكاناءة يمكنن القنول بنان المزرعنة قند حققنت ا ف(2443ف Ogundari )  VMP = pxمنع  سنعر المنورد اةصنتناجي

 .للمد  ت ( AE)الت صيصية 
 Method to Estimate the Economic Efficiency    رائق تقدير الكفاءة اإلقتصاديةط

 نننا  العدينند مننن اللرا ننق التنني يننتم بموجب ننا قينناس الكانناءة للمننزار   و الوحنندات اانتاجيننة التنني اسننت دم ا 
يننان مننا اذا كانننت المزرعننة  و الوحنندة اانتاجيننة حققننت ااسننت دام ااقتصننادل لمننوارد اةنتننا  المحنندودةف البنناحثون لب

والوصول ب ا جل، الناتا األمثل ام ا  و  ل تحقق  قص، حد من اةنتنا  فني  نل محدودينة المنوارد اانتاجينة مقارننة 
 :  دمة في تقدير الكااءةباسعار اف وفيما يأتي عر  عدد من اللرا ق  و ااساليل المست

 The Marginal Style Methodلريقة األُسلول الحدل                         
  The Duality Theory Methodلريقة الن رية الثنا ية                        

 لريقة الحد األدن، المللول لزيادة اانتاجية
 The Minimum Yield Increase Requiar (MYIR)      

  The Stochastic Frontier Analysis                لريقة التحليل الحدودل العلوا ي  
 The Data Envelopment Analysis Method              لريقة تحليل مغل  البيانات

 The Data Envelopment Analysis Method            :طريقة تحليل مغلف البيانات -
 داة تست دم البرمجة ال لية لتحديد المنزيا األمثنل لمجموعنة " و ( DEA)  البيانات ان اسلول تحليل مغل

 "منند  ت ومجموعننة م رجننات لوحنندات اداريننة متماثلننة اا نندا ف وذلنن  بننناء علنن، األداء الاعلنني  ل ننذه الوحنندات
 )ي فني التقندير وان  نذا ااسنلول  نو ن نا غينر معلمني ايأ نذ بن نر ااعتبنار ال لنأ العلنوا ( 0225بنا رمزمف )

Herrero and Pascoe  اذ يتم وفق  ذا ااسلول تقندير الحندود غينر المعلمينة التني اقترح نا  (2442فFarrell   ف

عدد كبير من الباحثين الذين است دموا ولبقنوا  نذا ااسنلولف فقند قبل وتم تسليل النوء عل،  ذا المن ا من  0231
 CRTEمننن ناحيننة المنند  ت بننافترا  ثبننات عوا نند الحجننم األنمننوذ   1978ف  Cooper و Rhodesاقتننرب 

(Constant Return Technical Efficiency) ف و  نرت افتراننات ا نر  و ني  ُنمنوذ  تغينر عوا ند الحجنم
VRTE (Variable Return Technical Efficiency )قبننل  مننن  (Banker and Cooper 0225ف) 
  Charnessف 0225فSeifordو  Ali ف 0220و 0225ف   Lovellف0224فSeifordكنل منن ( DEA)واسنت دم 
 (. 0225ف Coelli) 0225ف Seifordو 0223وآ رونف 

لعندة مند  ت وتحديد الكااءةف التني تقناس بنسنبة المند  ت جلن، الم رجنات ( DEA)ويتم من   ل اسلول 
input  وم رجنناتoutput  ف كمننا  نDEA ييس للكانناءة و ننذه مننزدو  فنني مواصننااتف الننذل يعلينننا مجموعننة مقننا
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بنأننَّ  نذين  Farrellولقند اقتنرب ف موج نة نحنو الم رجنات اومقاييس موج ة نحنو المند  تف  اما ان تكونالمقاييس                         

 : المقياسين اابتدا يين للكااءة يعتمدان عندما تكون المسألة موج ة نحو المد  ت و ما
المنند  ت الممكننن لمسننتو  معننين مننن اةنتننا  و نني اا تننزال المناسننل فنني :  TE( التقنيننة)الكانناءة الانيننة  .1

 . لغر  الحصول عل، است دام كاوء للمد  ت
التنني تعكننس قنندرة المزرعننة علنن، اسننت دام المنند  ت فنني اجننزاء :  AE( التكالايننة)الكانناءة الت صيصننية  .2

ادية ويمكن دمننا المقنناييس ليعلينننا مقينناس الكانناءة اةصقتصننفالمثلنن، حسننل اسننعار ا علنن، التعاقننل( األمنناكن)
   EE .     الكلية

وفنني  تننام الحننديث عننن لرا ننق تقنندير الكانناءة نلننير جلنن، وجننود لرا ننق ا ننر  لتقنندير ا و نني دالننة المسننافة 
(Distance Function ) التننني اسنننت دم ا البننناحثون منننن مCherchye   فننني قيننناس الكاننناءة  2443وآ نننرون ف

منا فني بحثننا  نذا فسنو  ينتم بملني ة هللا تقندير الكاناءة اةصقتصادية والتقنية تحت سنلو  تع نيم ربنح المند  القصنيرف  
ف و نذا ومنن جاننل المند  ت (VRS)بافترا  تغينر عوا ند الحجنم ( DEA)باست دام لريقة تحليل مغل  البيانات 

 . ااسلول غير معلمي  ل ا يأ ذ بن ر ااعتبار ال لأ العلوا ي في التقدير
جصنا تعنذر        Supplementary Irrigation – Concept :م ،وكفاءة اسرتخدامفهومر  –الرري  التكميلري 

تننوفر جميننع اللننرول األساسننية فنني آنل واحنند لننوال الموسننم الزراعنني  د  جلنن، صننعوبة جنتننا  زراعنني اقتصننادل 
للزراعة الملرية في األر  الجافة ولبف الجافةف لنذا بنات منن الننرورل سند نقنل ااحتياجنات الما ينة لمحاصنيل 

يعر  بأنانف جصعلناء ميناه و .ف جذا ما  ريد زيادة اةنتا  ونمانف عن لريق الرل التكميليالديمية ألرانيالحبول في ا
جنافية جل، نبات ما ب د  رفع واستقرار منتوجنفف وزراعنة  نذا النبنات تكنون ممكننة لنو اعتمند علن، ميناه األملنارف 

ف كمننا  نَّ الننرل التكميلنني  ننو (قيد النلننري ولننديدفالنعيمنن)والمنناء التكميلنني وحننده ا يكننون كافيننا  ةعلنناء  ل منتننو  
جنافة كمية محدودة من المياه جل، محاصيل بعليةف عندما ي اق ال لل الملرل فني تنوفير الرلوبنة الننرورية لنمنو 

ويسنتند النرل التكميلني ( 2443وا نرونف   Somme)النبات بصورة لبيعية من  جل تحسين اةنتاجينة واسنتقرار ا 
و نو يسناول :  Kمعامنل المحصنول  و كمينة ميناه النرل ال زمنة فوكمينة ال لنول الملنرل: . ايير  نيعل، ث ثة مع

 .نسبة ال لول الملرل جل، معدل التب ر
مانا يم متعنددة من نا  ن نا نسنبة غلنة الحبنول  و  Water Use Efficiency( (WUE ولكااءة اسنت دام الميناه      

قيناس جنتاجينة : كما تعنني(. 2442ف Adary and et al)  دم للوصول جل، الغلةالماء المستالكتلة الحيوية جل، مقدار 

المياه التي يست لك ا المحصول بوص  الكااءة المعيار الر يس لتقييم جنتاجية ن م اةنتنا  الزراعني فني المننالق التني 
النسنبة بنين كمينة الميناه  وعرفت كااءة استعمال مياه المزرعة كون نا ف(2445عويسف )تتسم بمحدودية مصادر المياه 

المللوبة ةنتا  مستو  معين من الناتا وكمية الميناه المسنت دمة فعن   فني المزرعنة بننمن ا كمينة األملنار السناقلة 
 (2440الجبورلف )

 :الحديث عن است دام المياه في الرل عندويمكن الحديث عن األنوا  اآلتية من الكااءة       
ة الم وية لكمية المياه التي تصل جل، لبكة التوزينع جلن، تلن  التني تصنر  عنن المصندرف و ي النسب: كفاءة النقل. 0

 :و ذه الكااءة تتغير لبقا  لما يأتي

 . حيث تزيد الكااءة بقرل التر  التي يتم تغذيت ا من المصدر: مكانيا   .أ 

 . ل الصي حيث تزيد الكااءة لتاءا  عندما يقل التب ر من األسلح الما ية عنف في فص: زمانيا   .ب 

ويمكن جعلاؤ ا تعرين  كاناءة النقنل ناسنفف ولكنن منع تتبنع حركنة الميناه منن التنر  الارعينة حتن، : كااءة التوزيع. 2
 . وصول ا جل، رؤوس الحقول

التب ننر  وتعننني النسننبة بننين مننا تسننت دمف المحاصننيل الحقليننة فعليننا   نن ل عمليننة: كانناءة الننرل علنن، مسننتو  الحقننل. 5
 .، ر س الحقل من المياهوالنتحف وما يصل جل

القوصنن،ف ) مننا الكانناءة العامننة لمن ومننة الننرل ف نني حاصننل نننرل الكانناءات الننث ث السننابقة تونننيح ا 
جن القياسات التقنية البسيلة لكااءة است دام الميناه منن ناحينة غلنة المحصنول فني وحندة الميناه المسنت دمة ا  (.2444

جذ ان ننا تعتمنند  يننا  علنن،  سننعار المحصنول والمينناه و سننعار مسننتلزمات  تعكنس الكانناءة اةصقتصننادية اسنت دام المينناهف
تم تسليل النوء عل، بع  البحوث والدراسات السابقة المحلية من نا العربينة والعالمينة وف (2440ف مج ول )  ر  

الزراعننة تقيننيم اقتصننادل لكانناءة اسننت دام المينناه فنني  (Shideed, 2000)دراسننة  :الدراسننات  تلنن  فوفيمننا يننأتي   ننم
مزرعننة فنني منلقننة ربيعننة فنني  044الديميننة باسننت دام ث ثننة نمنناذ  معتمنندا  علنن، بيانننات  وليننة ميدانيننة جمعننت مننن 

دراسنة / بحثنا  فني األثنر ااقتصنادل للنرل التكميلني علن، منتجني القمنح( 2445النعيمنيف )كما  نجنز ف محاف ة نينو 
يم تجربنة جنرت فني حقننول بعن  المنزارعين لملننرو  ف واسنت د  البحنث تقينن(حالنة ملنرو  رل الجزينرة اللننمالي

 نـف وجرعنات / ملنم 054ف 024ف 4ف34الجزيرة اللمالي في منلقنة ربيعنة علن، وفنق  ربعنة  ن منة للنرل التكميلني 
وجنر  ( 0223 -0221) نـ وللموسنم الزراعني / كغنم 024  ,34 ,04, 4 وبالمقنادير N.P.Kمن األسنمدة المركبنة 
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م  MYIRالتقينيم بموجننل لريقتنني                           لروحتننف للنندكتوراه الموسننومة ( 2440الجبننورلف )وكانناءة الننرل التكميلنيف وقنندا

ف واعتمندت الدراسنة علن، اسنتعمال ث ثنة نمنناذ  (الكاناءة اةصقتصنادية اسنتعمال النرل التكميلني فني الزراعنة الديمينة)
ميلني للللنل علن، الميناه وعلن، ةيجناد  ثنر تقنينة النرل التك(  ُنمنوذ  المنورد الثابنت والمتغينر والسنلوكي)قياسية  ي 

كمننا قننام الباحثننان النعيمنني ولننديد  ف(2442-2440)جنتاجيننة مننزار  القمننح فنني محاف ننة نينننو  وللموسننم الزراعنني 
( 25)ف فقند تنم تقينيم (قيند النلنر)بتحليل اقتصادل مقارن ألثر النرلا التكميلني فني زراعنة القمنح فني المننالق الديمينة 

بااعتمنناد علنن، . ربيعننة -مننزارعين فنني ملننرو  رل الجزيننرة اللننمالي( 5)ناننذ ا تجربننة رل تكميلنني مننع التسننميد 
دراسنة حنول النرل التكميلني ( 2445عنويسف )ونمن دراسات من مة ايكادرا  نجز الباحنث  . سلول التحليل الحدل

( 2443ف Shideed)كمننا قننام  منن  نن ل ااسنت دام الملننتر  ل ملنارف ومصننادر ما ينة   ننر  منن الننرل التكميلنيف
م ف التحننديات واةمكانننات/ Cwanaبدراسننة حننول آثننار ننندرة المينناه فنني الزراعننة فنني منلقننة  ( 2445قانلنناوف )وقنندا

رسننالتف الموسننومة  ثننر الننرل التكميلنني فنني جنتاجيننة القمننح القاسنني تنننمنت سننت معننام ت مينناه م تلاننةف فننن   عننن 
ف Vicente)ف  وتمكننن (2443-2442)تاليننة األملننار وكننررت التجربننة فنني  ربعننة قلاعنناتف ولمنندة ث ثننة مواسننم مت

فقنند اسننت دم  سننلول تحليننل ( الكانناءة اةصقتصننادية ل نتننا  الزراعنني فنني البرازيننل)مننن انجنناز بحثننف الموسننوم ( 2440
فننني تقننندير الكاننناءة اةصقتصنننادية والتقنيننة والت صيصنننية ةنتنننا  المحاصنننيل الزراعينننة فننني ( DEA)مغلنن  البياننننات 

بحثا  عن الكااءة التقنينة العالينة فني اثنتنين منن األرانني ( 2440ف Sarker and Sudpita)ن وقدم الباحثا فالبرازيل
 DEAالزراعينة الم تلانةف واسنت د  البحنث قيناس الكاناءة التقنينة للمنزار  باسنت دام  سنلول تحلينل مغلن  البياننات 

دراسننة حننول جنتاجيننة ( 2443ف Lissitsa and Odening)كمننا  جننر  الباحثننان ف بااعتمنناد علنن، بيانننات ميدانيننة

العوامننل الكليننة والكانناءة فنني المعننام ت فنني زراعننة  وكرانيننا لننث ث معننام ت اقتصنناد السننوقف واسننت دم الباحثننان 
م ف 0222 – 0224فني تقنندير الكاناءة  نن ل المندة الزمنيننة  DEA سنلول تحليننل مغلن  البيانننات   Ojo and)وقندا

Ogundari دراسننة / الكانناءة التكالايننة واةصقتصننادية والتقنيننة للمننزار  الصننغيرة تقنندير)بحثننا  تحننت عنننوان ( 2445ف
بدراسنة حنول ( 2441ف Kolowole و  Ojo )كمنا قنام  ف(فني ناجيرينا OSUNفني واينة  Cassavaلحالة مزار  

ر   سننلول الحنندود العلننوا يةفو ج/ الكانناءة اةصقتصننادية للملنناريع الصننغيرة ةنتننا  المحاصننيل الغذا يننة فنني ناجيريننا 
(Shajari  2443وا رونف )  دراسة حول تعزيز كااءة است دام مياه الرل تحت عوامنل م نالر اةنتنا  فني منزار

 نمننوذ  دالننة اةنتننا  الحدوديننة العلننوا ية لقينناس كانناءة جنتننا  القمننح ( 2404ف Tozer)واسننت دام  القمننح فنني جيننرانف
 .لمزارعي استراليا الغربية 

 
 البحث وطرائق مواد 

التنني تننم الحصننول علي ننا مننن مصننادر ا الميدانيننة كعينننة ( Primary Data)بحننث علنن، البيانننات األوليننة اعتمنند ال

 من اجمالي المزار  لمنتجي القمنح النذين تبننوا تقنينة النرل التكميلني% 34مزرعة وتمثل حوالي  35علوا ية بلغت 
تبيان مصنممة  صيصنا  لتقندير وذلن  منن  ن ل اسنتمارة اسن( 2442 - 2443)في قناء تلكي  وللموسنم الزراعني 

ف وكاننت (DEA)الكااءة ااقتصادية المتحققنة منن اسنت دام  نذه التقنينة معتمندين علن، لريقنة تحلينل مغلن  البياننات 

 :  يمد  ت اانتا  للقمح ثمانية واجمالي 
X1  :كمية سماد اليوريا المنافة وعل، مستو  المزرعة وتقاس بالكغم. 
X2  :المنا  وعل، مستو  المزرعة وتقاس بالكغم كمية السماد المركل. 
X3  :كمية المبيد المنا  وعل، مستو  المزرعة ويقاس باللتر . 
X4  :تكنولوجيا الرل الميكانيكية المست دمة وعل، مستو  المزرعة وتقاس بالحصان. 
X5  : (يوم/ رجل )العمال الزراعيون والذين تم است دام م وعل، مستو  المزرعة 
X6  :ة مياه الرل المنافة لمحصول القمح وعل، مستو  المزرعة وتقاس بالمتر المكعلكمي . 
X7  :كمية البذور المنافة وعل، مستو  المزرعة وتقاس بالكغم . 
X8  :المساحة المزروعة بالقمح وبالنسبة لكل مزرعة ووحدة القياس  ي الدونم . 
Y  :الكغمحجم اانتا  من القمح وعل، مستو  المزرعة مقاس ب . 

 Data Envelopment Analysis (DEA)                         :  توصيف أُنموذج تحليل مغلف البيانات 
 نني البرمجننة ال لينة التنني تسننت دم بيانننات عنن النننواتا والمنند  ت لبننناء األجننزاء  DEAجصنا من جينة  نمننوذ         

الحالننة التنني تاتننر  ثبننات  ف ننذا األنمننوذ  األولنن، وتوجنند حالتننان فنني( 2440فVicente)ال ليننة لمنحننن، اانتننا  
 Vairableف والثانينة التني تاتنر  تغيينر عوا ند الحجنم Constant Returns to Scale (CRS)عوا ند الحجنم 

Returns to Scale (VRS) نننا مننن ناحينننة المنند  ت  Inputف ويمكننن حسنننال الكانناءة ألل منننن الحننالتين جما

Orientated Measures (IOM )ناحينة الم رجنات  و مننOutput Orientated Measures (OOM) ف وتعند
CRS  فرنية م  مة عندما تكون جميع المزار  تعمل في مستو  احجام ا المثل،ف ولكنن توجند الكثينر منن العوا نق
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 CRSتمنع المزار  من تحقيق  ذه ااحجام كالمنافسة غير التامنةف وقينود التموينل وغير ناف جذ جنا اسنت دام افتنرا                          
عندما ا تكون كنل المنزار  تعمنل فني مسنتو  احجام نا المثلن، يننتا عننف  لنل مؤلنرات الكاناءة  DEAفي  ُنموذ  

الكاناءة يسنت دم  فني قيناس SEفو ثنر الحجنم  TEوللاصنل بنين  ثنر التقنينة  Scale Efficincyالتقنية بكاناءة الحجنم 
 VRSلكنن  فCRSو نو امتنداد لنـ   0230ف  Banker, Charnes and Cooperm النذل اقترحنف VRSافتنرا  

المننزار  عوا نند حجنم متغيننرة كمننا  ننو الحننال بالنسنبة لمننزار  عينننة البحننثف وملننكلة البرمجننة يسنت دم عننندما تحقننق 
جلن،  CRSف المتمثلة في عدم تحقيق عوا د الحجم الثابتة من جمينع المنزار  يمكنن  ن تحنل بتعنديل DEAال لية في 

VRS  وذل  بإنافة القيد  (Coelli 0225ف.) 
 : كاآلتي VRSالمست دم من ناحية المد  ت وبافترا   DEAيصبح  ُنموذ  و

 
Subject to: 

  

  

  

و  و تسنناول واحنندا  وتأ ننذ قيمننا   قننل   iللمزرعننة ( TE)قيمننة مؤلننر الكانناءة التقنيننة   : حيننث  ن

 . متجف من الوحدات 
وفي  ل توفر اسعار المند  ت وم  منة الارننية للسنلو  ااقتصنادل لتقلينل الكلانة يمكنن حسنال الكاناءة 

عوا ند الحجننم تغيرف لنذل  فنإن تدنينة التكنالي  بنافترا  (TE)فنن   عنن حسنال الكاناءة التقنينة ( AE)الت صيصنية 
VRS   ألنموذDEA مرة لقياس : من ناحية المد  ت تحسل مرتينTE  ف واا نر  لحسنالAE  فني حالنة تنوفر

×  AEو نني حاصننل ننننرل ( EE)تم حسننال الكانناءة اةصقتصنننادية يننن اسننعار المنند  تف ومنننن النتننا ا المتحصننلة
TE(Vicente2440ف.) 

 :مد  ت كاآلتيفي  ل تقليل الكلاة من ناحية ال VRSبافترا   DEAويصبح  ُنموذ  

……(2)                 
Subject to: 

  

  

   
  iمتجف  سعار المد  ت المست دمة  للمزرعة  wi: حيث جنا 

لكانناءة اةصقتصننادية وتحسننل الكانناءة الكليننة للتكلاننة  و ا iمتجننف الكميننات المسننت دمة مننن المنند  ت للمزرعننة   
 : كاآلتيi (EE )للمزرعة 

   ……….………………………………….. (5) 

كمنا يمكنن ( post 2445 و Cherchye) ل جنَّ الكاناءة اةصقتصنادية  ني نسنبة  قنل تكلانة ممكننة الن، التكلانة الكلينة 
 AEالكانناءة الت صيصننية  بنندون فننر  تقليننل الكلاننةف ومننن ثننم حسننال DEAحسننال الكانناءة التقنيننة فنني  ُنمننوذ  

(Coelli0225ف )وتبعا  للقانون اآلتي: 
AE = EE / TE      …………………………………..……………………… (0) 

 (5)من معادلة  EE   و(     0 ) من معادلة TE: حيث جن
 : عن اللريق اآلتي EEوباةمكان  ينان استحصال  

EE = AE × TE     …………………………………...…… (3) 

 
 

 ناقشةالنتائج والم
 … .X1)بلغت عدد المزار  المست دمة لجميع العناصر  :نتائج تقدير الكفاءة االٍقتصادية ومكوناتها لمزارع القمح

. X8 ) مزرعةف وقد تنم تثبينت نتنا ا تقندير الكاناءة التقنينة  (22)الدا لة في جنتا  محصول القمح تحت الرل التكميلي
TE  والت صصيةAE  والكااءة اةصقتصاديةEE  ل ذه المزار  تحت افتنرا  تغينر عوا ند الحجنمVRS  فني الجندول
(0). 
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 ومكونات ا لمزار  القمح ( EE)نتا ا تقدير الكااءة االقتصادية (: 0)الجدول                         

 المزار  TEالكااءة التقنية  AEالكااءة الت صيصية  EEالكااءة ااقتصادية 

4,203 4,203 0,444 0 
4,551 4,011 4,141 2 

4,500 4,500 0,444 5 

4,524 4,115 4,325 0 
: : :  

4,201 4,003 4,330 20 
4,050 4,050 0,444 23 

4,201 4,033 4,300 25 
4,052 4,235 4,035 21 

4,240 4,240 0,444 23 

4,242 4,223 4,255 22 
  عل، قيمة 0,444 0,444 0,444

 اقل قيمة 4,003 4,050 4,433
 المتوسل 4,321 4,533 4,333

 
و نني  علنن، قيمننة % 044مزرعننة كانننت محققننة للكانناءة التقنيننة المثلنن، والبالغننة  03ويتنننح منننف  ن  نننا  

مننن مننزار  العينننة فنني  ننذاالتحليلف و ننذا يعننني  ننَّ  ننذه % 32وصننلت جلي ننا الكانناءة التقنيننةف ولننكلت نسننبة حننوالي 
 ت وبوجنود تقنينة النرل التكميلنيف المزار  تمكنت من الوصول جل،  قص، جنتنا  للمحصنول بعندد محندد منن المند 

وعلنن،  ننذه المننزار  اتبننا  األسننلول ناسننف  Isoquantوبالتننالي وقننو   ننذه المننزار  علنن، منحننن، الننناتا المتسنناول 

 . المست دم في الحاا  عل، موارد ا وجنتاجيت ا
تنا  القندر الحنالي لذا يتوجل عل،  ذه المزرعة جن( 5)وتحققت اقل قيمة للكااءة التقنية عند المزرعة بتسلسل 

فقلف  و  قنل منن المند  ت الحالينة المسنت دمة للوصنول جلن، الكاناءة المثلن،ف كمنا % 02من القمح  و  كثر باست دام 
ف ونسبة المزار  التني حققنت كاناءة  قنل %04بلغت حوالي % 34 ن نسبة المزار  التي حققت كااءة تقنية  كثر من 

 %. 1بلغت حوالي % 34من 
المتوسننل العننام للكانناءة التقنيننة  ن عينننة  ننذا التحليننل المتمثلننة بننالمزار  المسننت دمة لجميننع  وتبننين مننن  نن ل

مد  ت اةنتا  لم تحقنق الكاناءة التقنينة المثلن،ف ن نرا  لوجنود منزار  لنم تسنت دم المند  ت بالكمينة واللريقنة التني 
ل مننن مننزار   ننذه العينننة ان تسننت دم تننؤمن حصننول ا علنن، الكانناءة المثلنن، دون حنندوث ال نندر بننالمواردف لننذل  يتللنن

فقلف  و  قل من المند  ت ةنتنا  القندر الحنالي منن محصنول القمنح منن اجنل تحقينق الكاناءة باسنت دام النرل % 35
 . التكميلي

منزار  ( 3) ني % 044 ما بالنسبة للكااءة الت صصية فان عدد المزار  التي حققت  عل، قيمة فني الكاناءة 
ر  العينة نمن  ذا التحليلف و ذه النسبة من انة جذا منا قورننت بنسنبة المنزار  المحققنة من مزا% 01وبما يعادل 

كمنا  نَّ اقنل قيمنة . للكااءة التقنية و ذا لف  ثر في ان اا  عدد المزار  المحققة للكااءة اةصقتصاديةف كما سننر  احقنا  
لذا يتوجنل علن،  نذه % 05ق وبلغت حوالي في الجدول الساب( 23)للكااءة الت صصية كانت عند المزرعة بتسلسل 

منن تكنالي  اةنتنا  سنو  ت ان  منع الحانا  % 31فنانوبالتنالي % 31المزرعة ت اي  مد  ت اةنتنا  حنوالي 
كمية اةنتا  للتمكن من الوصول جلن، الكاناءة الت صصنية المثلن،ف  منا بالنسنبة للمنزار  التني حققنت كاناءة  ناسعل، 

والمنزار  التني لندي ا . منن منزار  العيننة فني  نذا التحلينل% 20كلت نسبة حوالي ف فقد ل%34ت صصية  كثر من 
ول ننذا % 55ف وبلنن  المتوسننل العننام للكانناءة الت صصننية حننوالي %53كانننت نسننبت ا % 34كانناءة ت صصننية دون 

 قنل فقنل  و % 55وذلن  عنن لرينق اسنت دام % 50يتوجل  ن تقوم مزار   ذه العينة بتقليل تكالي  اةنتنا  بنسنبة 
المتحصنل علي نا تنم  AEو  TEمن المد  ت مع الحاا  عل، الكمية المنتجة ناس ا من المحصولف ومن نتا ا تقدير 

وبالنسبة لكل مزرعنةف فقند تبنين  نَّ  ننا   من حاصل نرل نتا ا التقدير لمكونات ا EEاست را  الكااءة اةصقتصادية 
منن ججمنالي المنزار  فني  نذا % 01ولنكلت حنوالي . المثلن، مزار  استلاعت تحقيق لرل الكااءة ااقتصادية( 3)

التحليلف فقد وصلت جل،  قص، نناتا منن المحصنول بعندد محندد منن المند  ت وبوجنود تقنينة النرل التكميلني وبأقنل 
 نذا وقنو   نذه المنزار  عنند  التكالي  الممكنةف و ذا متاق مع ماا يم الن رية اةصقتصادية في تحقيق الكااءةف و يعنني

نقننال التمنناس بننين منحننن، الننناتا المتسنناول و ننل التكننالي  المتسنناويةف وفنني  ننذه الحالننة لننن يكننون ل ننذه المننزار   يننة 
مند  ت فا ننة بسنبل اسنت  ك ا لجمينع موارد نا المتاحنة بالقندر الكنافي  و األمثنل الن زم ةنتنا  القندر الحنالي منن 
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ا ف جذ يعمنل علن، سند احتياجنات النبنات منن الميناه  ثنناء القمحف وب اصنة النرل التكميلني بوصناف  حند مند  ت اةنتن                        
مرحلة النمو و اصة في  وقات الجاا  التي تقل في ا كمية األملار فن   عن تآزر  ذا المند ل منع بناقي المند  ت 
والعمنل علنن، زيننادة جنتاجيت نناف لننذل  سنو  يننزداد اةنتننا  والعا نند ااقتصننادل لوحندة المسنناحة الننذل ينننتا عنننف تحقننق 
الكااءة التي يتم الحصول علي ا باست دام  ذه التقنية في اةنتا ف ومن الم ح   ننَّ بع  المزار  التني حققنت الكاناءة 
التقنية المثل، لم تستليع تحقيق الكاناءة اةصقتصناديةف و نذا يعنود جلن،  نَّ تكنالي  عناصنر ا اةنتاجينة المسنت دمة كنان 

الت صيصنية عنن المسنتو  األمثنلف وبالتنالي عندم تحقينق الكاناءة ااقتصنادية  مرتاعا  بلكل  د  جل، ان انا  الكاناءة
ويعننني  ننذا  نَّ اةنتننا  يحنندث عننند النقلننة التنني تكننون في ننا المزرعننة كاننوءة تقنيننا  وغيننر كاننوءة ت صيصننيا ف وعننند 

ال نل فني حالنة ان اا  تكالي  جنتا  المزرعة ال، حد تسمح فيف بان اا   ل التكالي  جل، مسنتو  يكنون فينف  نذا 
 . تماس مع منحن، الناتا المتساول عند ذ سو  تصبح  ذه المزرعة كاوءة اقتصاديا  

التنني تحققننت عننند ا ( 5)واتننح  ن  قننل مسننتو  للكانناءة اةصقتصنادية المتحققننة كانننت عننند المزرعنة بتسلسننل 
للوصنول جلن، الكاناءة % 20بحنوالي  القيمة الدنيا للكااءة التقنية لذا يتللل من  ذه المزرعة ت اي  مد  ت جنتاج ا

والمحققنة  ف%04حنوالي % 34اةصقتصنادية  المثلن،ف ولنكلت نسنبة المنزار  النذين حققنوا كاناءة اقتصنادية  كثنر منن 
ف و   نرت نتنا ا  نذا التحلينل  نَّ العيننة لنم تصنل فني المتوسنل الكاناءة المثلن، % 03بلغنت حنوالي % 34ألقل منن 

منع البقناء علن، % 00، عيننة  نذا التحلينل ت اني  تكنالي  جنتنا  المحصنول بالقندر المرجوةف لذل  كان الواجل علن
المستو  ناسف من اةنتا   و بمعن، آ ر ان تكنون العيننة قنادرة علن، جنتنا  القندر الحنالي منن القمنح المنرول  و  كثنر 

البحنث القا لنة بنأن  فقلف  و  قل من المند  ت حتن، تصنبح كانوءة اقتصناديا ف و نذا م نال  لارننية% 35باست دام 
 ني المكنون  TEالكااءة اةصقتصادية  متحققة لمست دمي النرل التكميلنيف ولكنن ثبنت صنحة القنول بنأن الكاناءة التقنينة 

 (.  0) األكبر للكااءة اةقتصادية  وعل، حسال الكااءة الت صصية األقل تأثيرا  في ا وكما في اللكل 

                     

EE

TE
AE

 
                     

 القمح متوسل الكااءة االقتصادية ومكونات ا لمزار (: 0)لكل                        
 : فقط نتائج تقدير الكفاءة االٍقتصادية ومكوناتها للري التكميلي

يننة البحنث فني اسنت دام تم تقدير الكااءة اةقتصنادية  للنرل التكميلني فني منزار  القمنح لمعرفنة مسنتو  كاناءة ع     
 (.2)مياه الرل التكميلي فقلف وذل  بالتركيز عل، عنصر المياه والناتا من القمح وتم تثبيت النتا ا في الجدول 

 مياه الرل فقل ومكونات ا لعنصر( EE)نتا ا تقدير الكااءة االقتصادية (: 2)الجدول  

 المزار  TEالتقنية  الكااءة  AEالكااءة الت صيصية EEالكااءة ااقتصادية  

4,130 0,444 4,130 0 

4,320 444,0 4,320 2 

4,204 0,444 4,204 5 
4,300 444,0 4,300 0 

4,323 0,444 4,323 3 
4,414 444,0 4,414 5 

0,444 0,444 0,444 04 

 
4,151 0,444 4,151 24 

4,324 444,0 4,324 20 
4,525 0,444 4,525 22 

: : :  

4,015 0,444 4,015 34 
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                        4,011 444,0 4,011 30 
4,021 0,444 4,021 35 

  عل، قيمة 0,444 444,0 0,444

 اقل قيمة 4,414 0,444 4,414

 المتوسل 4,034 444,0 4,034

       
و ني % 3منزار  فقنلف ولنكلت نسنبة حنوالي ( 0)جل، تحقيق كاناءة تقنينة مثلن، لميناه النرل فني ( 2)يلير الجدول  

التني لندي ا كاناءة دون و ف%2حنوالي % 34كمنا لنكلت المنزار  التني حققنت كاناءة تقنينة  كثنر منن نسبة من انةف 
وجنود  ندر كبينر فني % 03ف وتبين من  ن ل المتوسنل العنام للكاناءة التقنينة البنال  %33لكلت نسبة حوالي % 34

تقلينل كمينة الميناه المعلناة  المنزارعين ف لنذل  يجنل علن، مزارعني عيننة البحنث قبنل كميات المياه المنافة فع   منن
مع البقناء علن، المسنتو  ناسنف منن اةنتنا  حتن، توصن  بأن نا كانوءة تقنينا ف و   نرت النتنا ا  نَّ % 32للقمح بنسبة 

جميع مزار  عينة البحث قد حققت كااءة ت صيصية مثلن،ف و نذا يلنير جلن،  ن منزار  العيننة تمكننت منن الحصنول 
ان اننا  سننعر المينناه سننيؤدل جلنن، حصننول  نتننا  بأقننل التكننالي  الممكنننةف جذ  نعلنن، مينناه الننرل المسننت دمة فنني اة

المزارعين علن، كمينات وفينرة منن الميناه وبالتنالي قينام المنزارعين و اصنة النذين لنيس لندي م معرفنة مسنبقة بالكمينة 
  المحصننول والوقنت الن زم واألسنلول الصنحيح فني جعلناء ميناه الننرل المللوبنة للقمنح بإننافة كمينات تانوق احتينا

 . الما ي  نا  من م بأنَّ زيادة كمية مياه الرل تؤدل جل، زيادة كمية اةنتا ف و ذا غير صحيح
وعلنن، الننرغم مننن وجننودة كانناءة ت صيصننية مثلنن، بالنسننبة لجميننع مننزار  عينننة البحننث لكنا ننا مقابننل ذلنن  لننم 

النرل التكميلنيف و نذه النتيجنة متاقنة منع دراسنة تستليع تحقيق الكاناءة اةقتصنادية  ن نرا  لتندني الكاناءة التقنينة لميناه 
(Shideed2443ف ) (.2)وكما مبين في اللكل 

           

EE

TE

AE

 
 متوسل الكااءة اةصقتصادية ومكونات ا للرل التكميلي(: 2)اللكل                  

ا بالنسننبة لدرجننة الكانناءة اةقتصننادية  وب نند  الننربل بننين نتننا ا التحليننل السننابقة نعننر    صننة  ننذه النتننا 
 سناس  TEفمنن المعنرو   ن مسنألة الكاناءة التقنينة ( 5)المثل، ومكونات اف وقد تم تثبينت  نذه ال  صنة فني الجندول 

تحقيق ننا يعتمنند علنن، تننآزر منند  ت اةنتننا  مننع بعننن ا فنني ع قننات  حيانننا  تكننون تآزريننة  و تكامليننة و حيانننا    ننر  
المتغينرات بعنن ا علن، بعن  كاناءة تقنينة مسنتوا ا يعتمند علن،  عن  ذه الع قات والتدا ل في  نثنر تنافسيةف جذ ينتا

للمنزار  التني اسنت دمت كنل  تقندير الكاناءةتل  التولياة من العناصر وتل  الع قاتف فاي الحالة األول، التني تنم في نا 
مننن عنندد % 32مزرعننة لننكلت حننوالي ( 03) ننذا التااعننل بننين المنند  ت كانناءة تقنيننة مثلنن، لننـ المنند  ت نننتا عننن
النذل ا وفوحده النذل تننمن تقندير الكاناءة اةقتصنادية  للنرل التكميلني آل نرا قنديروفني التف قديرالمزار  في  ذا الت

وحده زيادة بالنناتا دون تنآزره منع مند  ت   نر ف ف نو مثنل  ينة تكنولوجينا ا نر  قند يغينر منن المسنتويات ليحقق 
-034)مسننت دمةف جذ جصنا فكننرة الننرل التكميلنني وفوا ننده ناجمننة عننن حقيقننة  ن كميننة مينناه األملننار المثلنن، للمنند  ت ال

ملم مث   قد ا تكاي لتنتا حبوبا  وغالبا  منا تننيع منن غينر فا ندة تنذكرف فني حنين  نا  نذه الكمينة ناسن ا تصنبح ( 244
ف كمنا  ن النرل التكميلني وحنده ولنيكن (رل التكميليال)مايدة زراعيا  واقتصاديا  فيما جذا  مكن دعم ا بمياه رل جنافية 

ملم منافا  دون وجود  ملار قد ا يحقق ناتجا ف ول ذا    ر التحليل ال ال بنالرل التكميلني لوحنده عندم كاناءة  244
تقنيةف وبالتالي عدم كااءة اقتصادية مثل، ويعود ذل  جل، ما ذكرناه منن  سنبال جلن، جاننل ان الموننو  ا ي لنو منن 

 .لاكل جحصا ية  س مت سلبا  في النتا ا المستحصل علي ام
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 قديرنسبة المزار  المحققة للكااءة المثل، حسل نو  الت(:  5)الجدول                              

الكااءة اةصقتصادية  للرل 
لعينة البحث  فقل التكميلي

 مزرعة 35البالغة 

الكااءة اةصقتصادية  لعينة البحث 
مزرعة كلا  حسل  35البالغة 
 ت دام ا لمد  ت اانتا اس

 22الكااءة اةصقتصادية  لـ 
مزرعة المست دمة لجميع 

 مد  ت اانتا 

النسبة 
% 

عدد 
 المزار 

نو  
 الكااءة

النسبة 
% 

عدد 
 المزار 

 نو  الكااءة
النسبة 
% 

عدد 
 المزار 

نو  
 الكااءة

3 0 TE 02 25 TE 32 03 TE 

044 35 AE 3 0 AE 01 3 AE 

3 0 EE 3 0 EE 01 3 EE 

 
( 0)نلح  من قنيم الجندول :المتغيرات طومكوناتها لعينة البحث بتسقي( EE)تقديرات متوسطات الكفاءة االٍقتصادية

 AEوالكانناءة الت صيصننية  TEلكننل مننن الكانناءة التقنيننة  EEالننذل يونننح متوسننلات مكونننات الكانناءة اةقتصننادية  
(  X6)عنند المتغينر األول%03، الدالنةف اذ بلن  المتوسنل تتغير بالتزايند منع جننافة متغينر جديند جلن (TE)ان  حيثف

عند انافة كل المتغيرات الثمانية ف لكنن الم حن  مقابنل % 35المتمثل بمياه الرل التكميلي ثم ارتاع حت، وصل ال، 
األول  مع تزايد اسنت دام متغينرات جديندة تتنناقلف فقند بلن  المتوسنل عنند المتغينر EE) )ذل   نَّ الكااءة اةقتصادية 

مننع  (AE)عننند ثمنان متغيننراتف والسننبل يعنود جلنن، التنناقل فنني الكاناءة الت صيصننية% 00ثنم ان انن  جلن، % 03
ثنم % 044جنافة تكالي  جديدة متمثلة بالمتغيرات الجديندةف جذ بلن  متوسنل الكاناءة الت صيصنية عنند المتغينر األول 

 .عند جنافة المتغيرات الثمانية جل، الدالة % 35ان ا  جل، 
و  صة القول ان  ذه القيم  ي قيم متوسلة لمجموعة مزار  دا لة نمن التحليلف والن   نَّ  ننا  منزار         

ذات كااءة اقتصادية مثل، و  ر  متدنية تسببت فني الحصنول علن،  نذه القنيم المتوسنلة والسنبل فني جعنادة التحلينل 
تغيننرات فنني جحننداث كانناءة تقنيننة  و ت صيصننية علنن، مسننتو  تسننقيل المتغيننرات  ننو تونننيح جنننافي لنندور  ننذه الم

 . وانعكاس حجم ذل  عل، الكااءة اةقتصادية  زيادة في المعرفة والتونيح
 

قتصادية (: 0)الجدول  ِص  ومكونات ا بتسقيل المتغيرات( (EEمتوسلات الكااءة اال

الكااءة ااقتصادية 
EE 

 الكااءة الت صيصية

AE 

 الكااءة التقنية
TE 

 متوسل قيم
 غيرات المستقلةالمت

4,034 0,444 4,034 X6 

4,032 4,114 4,542 X6+ X7 

4,030 4,130 4,503 X6+ X7 +X5 

4,004 4,501 4,534 X6+ X7 +X5+ X4 

4,000 4,522 4,532 X6+ X7 +X5+ X4+ X8 

4,053 4,542 4,143 X6+ X7 +X5+ X4+ X8+ X3 

4,000 4,355 4,134 X6+ X7 +X5+ X4+ X8+ X3+ X2 

4,053 4,323 4,323 X6+ X7 +X5+ X4+ X8+ X3+ X2+X1 

 

 :وعليف نوصي بما يلي
نرورة است دام الكميات المثل، من مند  ت اةنتنا  جلن، جاننل الكمينات المثلن، منن ميناه النرلف ووفنق احتينا   .0

اسننت دام المحصننول لمننا لننف مننن   ميننة فنني زيننادة جنتاجيننة العناصننرف وبالتننالي زيننادة اةنتننا  وتحقيننق الكانناءة فنني 
 . الموارد وب اصة مياه الرل التكميلي

ونع جرلادات وانحة تتعلنق بااحتيالنات الما ينة للمحاصنيل والجدولنة الزمنينة فني المننالق الجافنةف جذ تسناعد  .2
 ننذه اةرلننادات المننزراعين علنن، جدارة كميننات المينناه المحنندودة والتكينن  مننع الجاننا  وتحسننين اةنتاجيننة الما يننة 

 .م ا ال، المستو  األمثلوالوصول باست دا
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نرورة السقاية عند سرعات رياب من انة عند اسنت دام النرل بنالروف وذلن  منن  جنل الحصنول علن، تجنانس  .5                        
 . توزيع مياه جيدف واةق ل من  در المياه وبالتالي رفع كااءة است دام مياه الرل

المنتجناتف مننع ننرورة جيجنناد ن ننام التوسنع فنني ججنراء الدراسننات حنول كانناءة اسنتعمال المينناه علنن، ن نام متعنندد  .0
متكامل لمراقبة التغير في مستويات المياه الجوفينة نتيجنة التوسنع باسنتعمال النرل التكميلنيف لننمان اةنتنا  علن، 

 . نحو مستدام وعدم استنزا  المياه

األن ننار ننرورة ججننراء الدراسننات اةصقتصننادية  ال اصننة بمونننو  التسننعيرة المناسننبة لمينناه الننرل المسننتناذة مننن  .3
وملاريع الرل بما يؤمن استثمار ا بلنكل  مثنل يحقنق تنوفر احتياجنات المحصنول من نا وعندم حندوث  ندر غينر 

 . مبرر في ا

اعتماد سياسة زراعية  ادفة لتلنوير الزراعنة فني المننالق الديمينةف وذلن  بنلنر  سنلول النرل التكميلني المندعوم  .5
األر ف )تحقيقنا  لرفنع جنتاجينة عناصنر اةنتنا  األ ننر  سنواء منن جاننل المند  ت  و الم رجنات  ي منا  صننلح 

 (.والعملف البذورف والسماد
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ABSTRACT 

According to its climate, Iraq is classified to be within the arid to semiarid region, 

supplemental irrigation was used on the rainfall irrigated fields including those in the 

governorate of Nineveh which represents the investigated area of the study. The 

conditions are worsened by the loss of irrigation water and the inefficiency of its usage, 

This is reflected in inefficient utilization of the available recourses including land, 

labour, capital, and supplemental irrigation water.The research attempts to estimate the 

economic efficiency and its two components(TE,AE), by relaying on the field data for a 

random sample which amounted to (53) farm . The estimations in the study were based 

on uses Data Envelopment Analysis(DEA) based on the  variable of returns to scale .The 

farms using all production inputs(29 farms)  showed that The technical efficiency for 

these farms reached (83%) which means that the farms should be able to produce the 

current level of wheat production using no more than (83%) of its input.And the 

Allocative Efficiency at(65%) meaning that the farmers should lower the production cost 

by decreasing the input by (35%),The jeneral of economic efficiency was about 

(59%)thus the farmers should use no more than (59%) of its input to produce the same 

level of its current production, in order to be economic efficient.  

 
 المصادر

است دام البرمجنة ال لينة فني قيناس الكاناءة النسنبية للوحندات -تحليل مغل  البيانات ( "0225)با رمزف  سماء محمد 
 .50:(2)55ف اةدارة العامة ف مركز البحوثفالريا ف  "اةدارية

محاف نة / الكااءة ااقتصنادية اسنتعمال النرل التكميلني فني الزراعنة الديمينة( " 2440)الجبورلف م دل س و غي ن 
 .ف  لروحة دكتوراهف ااقتصاد الزراعيف كلية الزراعةف جامعة بغداد"نينو   نموذ  تلبيقي

-2441)نمذجننة قينناس اةنتاجيننة الكليننة فنني القلننا  الزراعنني العراقنني للمنندة ( " 2404)الجليلننيف رؤ  سننمير حامنند 
 ف رسننالة ماجسننتيرف علننوم ااقتصنناد الزراعننيف كليننة( "زمانيننة ومكانيننة لننبع  دول الجننوار) مقارنننة ( / 0211

 .الزراعة والغاباتف جامعة الموصل
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الزراعنات الديمينة  نمنوذ  للم نالرة وال يقينين دراسنة تلبيقينة ( " 2442)ال الدلف ص ب الدين حسين عبند القنادر                         
ف رسنالة ماجسنتيرف قسنم ااقتصناد (2444-2440)عل، محصول الحنلنة فني محاف نة نيننو  للموسنم الزراعني 

 .جامعة الموصل الزراعيف كلية الزراعة والغاباتف

قنننناء تلكيننن  )فتقننندير الكاننناءة األقتصنننادية للنننرل التكميلننني فننني الزراعنننة الديمينننة(2404)الراولفزيننننة سنننعدهللا 
 .قسم األقتصاد الزراعي فكلية الزراعة والغاباتفجامعة الموصل فرسالة ماجستيرف(انموذجا

كانناءة اةنتاجيننة التقنيننة لملنناريع األلبننان اسننت دام لننرق م تلاننة لتقنندير مسننتويات ال( " 0223)الننزومف عبنند العزيننز 
 250:(2) 23ف دراساتف العلوم الزراعيةف "المت صصة في المملكة العربية السعودية

التغيننر التقنننيف اسننتغ ل اللاقننة اةنتاجيننةف الكانناءة التقنيننة والكانناءة ) قينناس اةنتاجيننة الكليننة ( " 2443)لننبيلف باسننم 
 .لمركز البحرين للدراسات والبحوثف المنامةف البحرين ف اةصدارات العلمية("ااقتصادية

 .ف المركز الدولي للبحوث الزراعية في المنالق الجافة"الرل التكميلي( " 2445)عويسف ذيل 
فنني محاف ننة  (.Triticum Durum L) ثننر الننرل التكميلنني فنني جنتاجيننة القمننح القاسنني ( " 2445)قانلنناوف عنايننة 

 .قسم المحاصيلف كلية الزراعةف جامعة دملقف رسالة ماجستيرف "القنيلرة

تقريننر البرننناما النندولي لبحننوث وتكنولوجيننا الننرل التننابع لمن مننة األغذيننة والزراعننةف المجلننة (. 0222)مج ننول 
 .(00) فالزراعية 

 .فايكارداف المركز الدولي للبحوث الزراعية في المنالق الجافة"التقرير السنول" .(2440)مج ول

الجزيننرة   األثننر ااقتصننادل للننرل التكميلنني علنن، منتجنني القمننح فنني ملننرو  رل ( " 2445)يننونس النعيمننيف سننالم 
 .(045)ف آفاق اقتصاديةف "اللمالي

تحلينل اقتصنادل " ف(مؤتنة للبحنوث الزراعينةفاألردنقيند النلنر فني مجلنة ) النعيميف سالم يونس ولديدف كامل حاي  
 ".ي المنالق الديميةمقارن ألثر الرل التكميلي في زراعة القمح ف
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