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 الخالصة
مزززارت تربيززة الجززاموس مزز  ازناززةة الزراعيززة الدامززة واات مززردود اقتصززاد    ويربزز  الجززاموس 

% 85ة( وتاكل إعداد الجزاموس فيدزا حزوالي بالدرجة ازول  إلنتاج الحليب م  منةقة بادوش )منةقة الدراس
 (TE)مزز  إجمززالي إعززدادما فززي محاف ززة نينززوب ويسززتدد  البحززو الوقززو  علزز  مسززتويات الك ززا   التقنيززة 

Technical Efficiency  واعتمزد م 2010للموسزم اإلنتزاجي مزرعزة  (69)للمربي  في عينة الدراسة البالغة
 (TE)صول عل  البيانات الالزمزة  وقزدرت مسزتويات الك زا   التقنيزة البحو أسلوب االستبيا  الميداني في الح

وتحليززل الحززدود   Data Envelopment Analysis (DEAباسززتادام أسززلوبي تحليززل مغلزز  البيانززات )
وبزافترا   input–orientedوم  جانب المداالت  Stochastic Frontier Analysis( SFA)العاوائية 

 إ  ((DEAوأ درت نتائج التقزدير بسسزلوب  (Variable Returns to scale 5 (VRSتغير عوائد الحجم )
مزرعزة  (22وبلز  عزدد المززارت المحققزة للك زا   التقنيزة الكاملزة ) % 85.5الك ا   التقنية بلغت فزي المتوسزة 

 SFAم  إجمالي مزارت عينة البحو في حي  بل  متوسة الك ا   التقنية بسسلوب % 67واكلت نسبة حوالي 

( مزرعزة ازكلت نسزبة 36) %5>مز   أكثزرلك ا   التقنيزة ا لمستوب وبل  عدد المزارت المحققة  %88 واليح
وتوصلت الدراسة إل  العديد م  االستنتاجات والتوصيات أممدا وجود مدر في كميات المزوارد % 85حوالي 

لدزاا  (%55-%58)بزي  االقتصادية المستادمة وبنسب تاتل  بااتال  أسلوب التحليزل نزوت المزورد وبلغزت 
  5توصي الدراسة بضرور  االستغالل ازمثل للموارد االقتصادية وبما يحقق الك ا   التقنية المثل  

  تحليل الحدود العاوائية ،تحليل مغل  البيانات ،الك ا   التقنية :كلمات دالة
 

 2012./21/5 :وقبوله 27/2/2012 :تاريخ تسلم البحو

                                                   
 المقدمة

يتسثر المقدار الناتج الزراعزي بزيزاد  تو يز  المزوارد االقتصزادية المسزتادمة وبمسزتوب الك زا   التقنيزة 
وتاير اإلحصا ات إل  تراجع إعداد الثرو  الحيوانية في العزراق ومندزا الجزاموس والز  تراجزع  ،لتلك الموارد

لسزد حاجزة الةلزب إلز  االسزتيرادات  فزي  زل زيزاد  االسزتدالك المحلزي واللجزو منتجاتدا م  الحليب واللحزوم 
عل  مسزتوب االسزتادام ال نزي   لاا أصبحت مناك ضرور  ملحة لتقييم أدا  المنتجي  والوقو ،المحلي المتزايد

حديزد لمززارت تربيزة الجزاموس فزي عينزة البحزو وتللموارد االقتصادية ومزدب ابتعزاد واقتزراب الزك االسزتادام 
لمسززتويات الك ززا   فضززال عزز  افتقززار المكتبززة إلزز  دراسززات اقتصززادية تحليليززة  ،مسززتويات الك ززا   التقنيززة لدززا

دوافزع امتمامنزا بدزا  ااص وم  منا تستي لمااريع الثرو  الحيوانية باكل عام ومزارت تربية الجاموس باكل 
اإلنتزاج وتحديزد  زجزعت السعرية وكي ية التعامل مع الماكلة ولعالقتدا المباار  بتحليل اآلثار المتوقعة للسياسا

مقدار الموارد المستادمة وتحديزد العالقزة بزي  مسزتويات الك زا   وحجزم المززارت القائمزة وبالازكل الزا  يعزي  
ق البحو م  فرضزية تككزد ةلوان 5المربي عل  صياغة ووضع الاةة المتعلقة بتنمية ومستقبل ما  المزارت 

فني متمزثال بتبزاي  مسزتويات الك زا   التقنيزة علز  مسزتوب المزرعزة نزتج عنزه مزدر فزي مناك قصور والل  أ 
لالك استدد  البحو تقدير مسزتويات  ،الموارد المستادمة وانعكس أثر  عل  الك ا   التكالي ية واالقتصادية لدا

غلزز  البيانززات لمربززي الجززاموس فززي مزززارت عينززة البحززو وباسززتادام أسززلوبي تحليززل م (TE)الك ززا   التقنيززة 
(DEA( وتحليل الحدود العاوائية )SFA)،  وإلثبات فرضية البحو وتحقيقا للدزد  اعتمزد البحزو فزي مندجزه

علززز  ازسزززلوب الوصززز ي أوال والمتضزززم  بعززز  الم زززاميم والدراسزززات المتعلقزززة بموضزززوت  الك زززا   التقنيزززة 
 ،Frontier  - Deapمزاد علز  برنزامجي وازسلوب الكمي المعتمد عل  النمااج القياسزية واإلحصزائية وباالعت

وعلز   دارسزي ويحتل موضوت الك ا   االقتصادية باكل عام والك ا   التقنية باكل ااص بامتمام البزاحثي  وال
وتاير الك ا   التقنية الموجزه نحزو  ،ماتل  المستويات كوندا تمثل الكي ية التي تحقق الةاقة اإلنتاجية القصوب

،  Truebloodو Osborneل  استادام المداالت الماديزة لمسزتوب معزي  مز  النزاتج )المداالت إل  القدر  ع
  عي  م ـستوب مـــادام مــاج مع استــدود اإلنتــقابلة لحــالم ليــال عوتعر  أيضا بسندا نسبة اإلنتاج  (5559

 
 البحو مستل م  أةروحة الدكتورا  للباحو الثاني
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 قزدر  المزرعزة علز  تحويزل المزداالت إلز  مارجزات إل تاير  فإندا ولالك (،Kibaara ،5558)المداالت 
مسززالة قيززاس مسززتوب الك ززا   التقنيززة مزز  إ   5ماديززة ضززم  حززدود إمكانيززات اإلنتززاج والتكنولوجيززا المعةززا  

لتةوير الزراعة في اقتصاديات البلدا  بااتال  مستوياتدا وتاير الدراسات إ  منزاك العديزد  الدامة المواضيع
ومع زم مزا  الدراسزات تسزتند إلز  ك ززا    5الةرائزق لقيزاس وتقزدير الك زا   للمززارت والوحززدات اإلنتاجيزة مز  
ومز  بزي  الةرائزق وازسزاليب  ،المحدد  للعالقة التقنيزة بزي  المزداالت والمارجزات (:Farrell ،5<8) فسريل

( SFAدود العاززوائية )مززو أسززلوب تحليززل الحزز (Parameterأسززلوب معلمززي ) 5ازكثززر اززيوعا واسززتاداما 
ويتميزز مزاا ازسزلوب بالقزدر  والمرونزة علز   (::>Meesuen ،5)و  (::>Aigner ،5المستادم م  قبزل )

 بقبزوالوح زي  (،:Ojo ،555و Kolawole)الربة الوثيق للم اميم االقتصادية مزع النمزااج الواقعيزة الحقيقزة 

القيززاس واالقتصززادية وسززدولة التنززوت والتقززدير  ازدب االقتصززاد  الزراعززي لتوافقززه مززع الن ريززة فززي واسززعا
ومالئمة للدراسات اات الصلة بالقةات الزراعي لقدرته عل  التعامل مع ازاةا  العاوائية التي تحكزم بيانزات 

 ويسزتادم أسزلوب (Lovell ،5555و  Kumbhaker)ماا القةات واسزتبعاد  ل رضزيات االاتبزارات التقليديزة 
(SFA) وياززير إلزز  قززدر  النمززواج لحسززاب عنصززر الاةززس أو ازاةززا   ،تززاج وأدا  المنتجززي لقيززاس ك ززا   اإلن

ولتقزدير حزدود اإلنتزاج حيزو النزاتج مز  المزرعزة  5العاوائية فضال ع  تقدير المعلمات وحساب االنحرافزات 

 ويركززز النمززواج علزز  العالقززة بززي  المارجززات والمززداالت ،مززو دالززة لمجموعززة مزز  المززداالت وعززدم الك ززا  
المستادمة في اإلنتاج ويتم وفق ماا ازسلوب تقدير الك ا   التقنية إما باسزتادام دالزة اإلنتزاج الحزدود العازوائية 

(SFPF) ( أو دالزززة تكزززالي  الحزززدود العازززوائيةSFCF) (Loellietal ،5<<<)  إمزززا ازسزززلوب الثزززاني لتقزززدير
الياازا  ((Nonparamterلوب غيزر معلمزيسزومو أ (DEAالك ا   التقنية فدو أسلوب تحليل مغل  البيانات )
ويعتمززد علزز  أساسززيات  (Pascoe ،5555و  Herreroaud)بن ززر االعتبززار ازاةززا  العاززوائية فززي التقززدير 

عمززل البرمجززة الاةيززة لقيززاس الك ززا   التقنيززة وازدا  االقتصززاد  للمناززات فضززال عزز  تحديززد  للمزززيج ازمثززل 
ويعمل ازسلوب م  االل إناا  مغلز  أو  (1996مز )ماثلة بامرومارجات للوحدات المت لمجموعة مداالت

مجال يحو  البيانات بحيو يمك  تقدير ك ا   اإلنتاج في ماتل  المزارت وفقا لتولي ة المزوارد المسزتادمة فزي 
النززوت مزز  البيانززات ازول ومنززاك اتجززامي  فززي تحليززل مززاا  ،مززاا المجززال الززا  يمثززل منحنزز  النززاتج المتسززاو 

وك زا   السزعة  (TEالك زا   التقنيزة ) بتقزديرتغير عوائد الحجم ممزا يسزم   أووفقا لم دوم ثبات   DEAاماستاد
(SE)، ةوالثاني اسزتادام أسزعار مزوارد اإلنتزاج لتقزدير الك زا   التاصصزيAE    مزا يسزم   أووك زا   التكزالي

مكوناتدا م  االل اريةة المزداالت بالك ا   االقتصادية وز  م  النوعي  يمك  حساب الك ا   االقتصادية و
(Input Orientated Measure) أو ( مز  ازالل اريةزة المارجزاتOutput Oriented Measure )  

مالئمزة عنزدما تكزو  جميزع  Constant Returns to scale (CRS) وتكزو  فرضزية ثبزات عزواد الحجزم

كالمنافسزة  ازحجزاموائق تمنع تحقيزق مزا  المزارت تعمل في مستوب أحجامدا المثل  ولك  توجد الكثير م  الع
المثلز  ينزتج  أحجامدزاعنزدما ال تكزو  المززارت تعمزل فزي مسزتوب  CRSويزل واسزتادام مغير التامة وقيود الت

فزي قيزاس   SE))واثزر الحجزم  (TEعنه الة مكارات الك ا   التقنية بك ا   الحجم ولل صزل بزي  اثزر التقنيزة )
ودراسزة الك زا   التقنيزة لطنازةة   Banker  (1984) (VRSعوائزد الحجزم )الك زا   يسزتادم افتزرا  تغيزر 

الزراعية أاات حيزا م  امتمام العديد م  الباحثي  وما  الدراسة امتداد للدراسات السابقة والتزي مندزا دراسزة 
مسززتادما لتقززدير الك ززا   التقنيززة لماززاريع ازلبززا  المتاصصززة فززي المملكززة العربيززة السززعودية  (1998)الزززوم 

 لةريقززة ازولزز وبلزز  متوسززة الك ززا   تبعززا ل ،المحززدد  اإلحصززائيةةريقتززي الززدوال الحديززة المعلميززة والحديززة 
 ازلبزا بتحليل الك زا   التقنيزة لمززارت  (Wang ،5555)باستادام الةريقة الثانية  وقام  % :3;9% و 636:

والنصز   ،وبثالو افتراضات )التوزيع الةبيعي (SFPF)الحدود العاوائية  اإلنتاجفي بنسل انيا باستادام دالة 
%، 6;)وبلزز  متوسززة الك ززا   التقنيززة لكززل المزززارت ولالفتراضززات الثالثززة علزز  التززوالي  (اآلسززي ،الةبيعززي

قيززاس الك ززا   التقنيززة لمصززانع إنتززاج الحليززب فززي المملكززة  (2003)مززي قوحززاول الززرويس والب  %(>%8، 9;
 VRSوفي  ل ثبات وتغير عوائزد الحجزم  (DEA)  سلوب تحليل مغل  البياناتالعربية السعودية باستادام أ

CRS، ترا فبززا %57بززي  أ  متوسززة الك ززا   التقنيززة بلزز  توCRS  بززافترا  %7;وVRS  5  ودرس
اليونانيزة بسسزلوب تحليزل   ابزالك زا   التقنيزة لمززارت ازل Psychoudis، (2008و Teadoridis  ) الباحثزا 

تزار   CRSوبزاقترا  ثبزات عوائزد الحجزم  (DEA)تحليل مغل  البيانزات بمقارنة  (SFAية )الحدود العاوائ
بزي  ت زوق الك زا   التقنيزة بسسزلوب تحليزل الحزدود العازوائية علز  تو ،تزار  أازرب  VRSوتغيزر عوائزد الحجزم 

% ;9و SFAباسززتادام % 5;حيززو بلزز  متوسززة الك ززا   التقنيززة  ،ن يرتدززا بسسززلوب تحليززل مغلزز  البيانززات
في تركيزا وقزدرت   ابتقيما للك ا   الصرفة لمزارت ازل (Demircanelal ،5555وقدم )    DEA باستادام 

وتبزي  أ    %64وبلز  متوسزة الك زا   التقنيزة حزوالي  ( DEAالك ا   التقنية بسسزلوب تحليزل مغلز  البيانزات )
ستنا إل  ت زوق الك زا   التقنيزة بسسزلوب وتاير نتائج درا ،%5>م  المزارت حققت ك ا   تقنية أكثر م   5%;
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و  Teadoridis) البيانات وماا ما يت ق مزع دراسزةتحليل الحدود العاوائية إل  ن يرتدا بسسلوب تحليل مغل  
Psycheudis ،555; ) 

 
   وطرائقهالبحث  ادمو                                              

أساسزية علز  البيانزات ازوليزة التزي تزم الحصزول عليدزا بواسزةة  استند التحليل االقتصاد  للبحو بص ة
استمار  االستبيا  الماصصة لداا الغر  وبإجرا  المقابالت الااصية لعينة م  مربي الجاموس في منةقزة 

ومزز  اجززل الحصززول علزز  تقززدير  ،2010مزرعززة وللموسززم اإلنتززاجي  (69بززادوش بمحاف ززة نينززوب بلغززت )
لمربي الجزاموس فزي عينزة  (VRSة م  جانب المداالت وبافترا  تغير عوائد الحجم )لمستوب الك ا   التقني

وبوجود البيانات اإلحصائية للمداالت التي تمثل المتغيرات المكثر  عل  الكميات المنتجة مز  الحليزب  ،البحو
ي كززال واززملت الدراسززة فزز ،وتحقيقززا لدززد  البحززو تززم اسززتادام أسززلوبي  للتقززدير والقيززاس ،فززي كززل مزرعززة

  -ازسلوبي  المتغيرات اآلتية :
Yi / سنويا  = إجمالي كميات الحليب المنتج في كل مزرعة كغم 
X1  حجم القةيع معبرا عنه بسعداد الحيوانات م  كل مزرعة = 
X2 /  سنويا  = كمية العل  اليابس المستادم في كل مزرعة ة 
X3 /  نوياس =كمية العل  ازاضر المستادم  في كل مزرعة ة 
X4 /  سنويا =كمية العل  المركز المستادم  في كل مزرعة ة 
X5 / سنويا  =العمل البار  المستادم لتربية القةيع عامل 
X6 / سنويا  = كمية الادمات البيةرية المقدمة لكل مزرعة ملم 
X7 سنويا  /  وحد (=كمية الةاقة )الوقود والزيوت والةاقة الكدربائية 

  DEAفي البرمجة الاةية يكزو  نمزواج تحليزل مغلز  البيانزات  ( Dualityاالزدواجية )وباستادام الن رية 
 -بالصيغة اآلتية: VRS))لتقدير الك ا   التقنية م  جانب المداالت وبافترا  تغير عوائد الحجم 

minө,λӨ
VRS    

----
                                                                                      (1)                                                     

Subject  to                                                                                        
- Yi + Yλ ≥  0                                                                               
Өχi _  Xλ ≥  0                                                                                  
N1 ,λ=1 and λ ≥ 0                                                                              

 حيو 
Xi   =المداالت متجه، Yi   =المارجات متجه، λ   متجهال= محصلة   

N*1     5للثوابت أو ازوزا  المرتبةة بكل المزارت الك و 
Ө إما نمواج تحليل الحدود العازوائية ،= قيمة مكار الك ا   التقنية ويساا القيمة بي  الص ر والواحد (SFA) 

ومزي  (Stochastic Frontier Production Function) د العازوائيةفانزه يعتمزد علز  دالزة اإلنتزاج الحزدو
 (،2001 ،الا زاجي)ة مناسبة لدراسة الك ا   اإلنتاجية للقةاعات التي تعاني م  مازاكل تبزاي  فزي البيانزات دال

 وت م الدالة اإلنتاجية العاوائية حد  اةا  ونساا الصيغة اآلتية  ،كما مو الحال في القةات الزراعي
LnYi  =  BOLNXi  +  (Vi – Ui)      -----------------------------            (2)    حيو 

Vi   الاةا  العاوائي المزوزت توزيعزا ةبيعيزا لمتوسزة حسزابي صز ر وتبزاي  ثابزت ويازمل أاةزا  القيزاس =
 5وال رو  الاارجة ع  سيةر  المزارت 

Ui   5= متغير عاوائي يمثل عدم الك ا   التقنية  
أو مززا   Transloge( إلزز  دالززة ترانسززلوك  5ولتقززدير مسززتوب الك ززا   يززتم تحويززل الدالززة العاززوائية المعادلززة )

ويصززب  نمززواج تقززدير الك ززا   التقنيززة بموجززب أسززلوب تحليززل الحززدود  ،تسززم  بالدالززة اللوغارتميززة المتسززامية
 :العاوائية بالصيغة اآلتية 

Ln Yi = Bo + B1 LnX1+B2 LnX2 + B3LnX3+ B4LnX4+ B5LnX5 + B6LnX6 + 

B7LnX7+ B8 (LnX1)² + B9(LnX2)² + B10 (LnX3)² + B11(LnX4)² + B12 (LnX5)² 

+ B13 (LnX6)² + B14 (LnX7)² + B15 LnX1 LnX2 LnX3 LnX4 LnX5 LnX6  

LnX7+Vi–Ui      -------------------  (3)                                                  مزاا وجزرب تقزدير
 (OLSبثالو ةرق ةريقة المربعات الصغرب االعتياديزة ) (3)معلمات الدالة اللوغارتمية المتسامية المعادلة 

 ابــدير وحسـومندا يتم تق (MLوةريقة االحتمال ازع م ) (COLSوةريقة المربعات الصغرب المعدلة )

  الك ا   التقنية لكل مزرعة ومتوسة الك ا   لكل المزارت
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 (SFA).و  (DEA) بسسلوبيتقدير الك ا   التقنية لمزارت عينة البحو : (1الجدول )
Table (1): Estimate of Technical Efficiency for Farms Research Sample by (DEA) 

and (SFA) Model.  

 

المزارت 
Farms 

 الك ا   التقنية %
Technical Efficiency% 

المزارت 
Farms 

 الك ا   التقنية %
Technical Efficiency% 

 بسسلوب
DFA 

by DFA 

model 

 بسسلوب
SFA 

by SFA 

model 

 بسسلوب
DFA 

by DFA 

model 

 بسسلوب
SFA 

by SFA 

model 

1 73.40 91.03 32 100 90.36 

2 100 90.30 33 100 95.89 

3 88.50 91.31 34 81.70 91.61 

4 80.90 91.58 35 95.40 85.75 

5 85.50 86.23 36 71 88.03 

6 82.20 93.29 37 76.80 92.44 

7 100 85.76 38 95.10 89.69 

8 100 89.30 39 100 89.38 

9 83.40 90.86 40 79.10 86.10 

10 84.60 84.71 41 100 91.10 

11 90.90 93.58 42 100 96.95 

12 100 89.90 43 100 95.23 

13 100 96.04 44 100 90.62 

14 80.66 77.22 45 100 94.62 

15 80.70 89.05 46 77.20 94.83 

16 93.90 94.69 47 84.60 68.76 

17 100 93.74 48 86.80 93.87 

18 93.90 94.04 49 69.90 91.69 

19 100 86.89 50 83.10 83.58 

20 100 94.56 51 86.30 94.74 

21 96.7 93.75 52 65 86.26 

22 72.20 91.77 53 96.90 87.33 

23 95.10 85.19 54 100 96.10 

24 72.70 81.24 55 100 96.11 

25 92.60 88.31 56 63.70 61.56 

26 51.90 70.53 57 75.96 76.53 

27 100 96.91 58 100 93.02 

28 77.80 78.94 59 76.6 85.54 

29 87.30 95.06 60 59.20 67.60 

30 100 95.59 61 72.30 89.48 

31 83.70 91.70 62 66.40 64.52 

63 100 92.70 68 77 92.15 

64 66.80 78.05 69 67.70 92.15 

65 55.30 77.48  85.5 87.86 

66 71.70 89.91  51.9 61.56 

67 77.60 88.75  100 96.95 
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 النتائج والمناقشة
تززم الحصززول علزز  تقززدير لمسززتوب الك ززا   التقنيززة  (DEAباسززتادام أسززلوب تحليززل مغلزز  البيانززات )
( ويتضز  منزه أ  5دول )وقزد ثبتزت النتزائج فزي الجز (VRSلمزارت البحو تحت افترا  تغير عوائد الحجزم )

% 555م بلغزت حزد أقصز   2010 مسزتوب الك زا   التقنيزة لمربزي الجزاموس لمززارت العينزة وازالل الموسزم 
ومزاا يعنزي إ  المززارت تمكنزت مز  الوصزول إلز  أقصز   ،مزرعزة  (22)ولمجموعة م  المزارت بل  عزددما

وعلزز  مزا  المزززارت إتبززات ن ززس ازسززلوب  Isoquantإنتزاج وبالتززالي وقوعدززا علزز  منحنز   النززاتج المتسززاو  
لززاا  %52وبلغززت الك ززا   التقنيززة للمزززارت حززد أدنزز  حززوالي  ،المسززتادم فززي الح ززا  علزز  مواردمززا وإنتاجيتدززا

أو اقززل مزز  المززداالت الحاليززة % 85يتوجززب علزز  مززا  المزرعززة إنتززاج القززدر الحززالي مزز  الحليززب باسززتادام 

وضرور  اقتدا ما بالمزارت المحققزة للك زا   التقنيزة الكاملزة فزي عينزة  ،المستادمة للوصول إل  الك ا   المثل 
وماا يازير % 838;البحو وبي  ماي  المستويي  مستويات ماتل ة م  الك ا   حيو بل  متوسة الك ا   التقنية 

  مز  دو  زيزاد% 5738  إل  إ  مربي الجاموس فزي عينزة البحزو بإمكزاندم زيزاد  إنتزاجدم مز  الحليزب بنسزبة

ممززا يترتززب علزز  الززك فقززدا  قززدر مزز  المززوارد االقتصززادية  ،مسززتوب مقززدار المززوارد المسززتادمة فززي التربيززة
علز  اعتبزار إ  الك زا   التقنيزة تعنزي إ   %5738 المستادمة وبالتالي تحمل المزربي  تكزالي  إضزافية وبنسزبة 

قزل مز  المزوارد االقتصزادية إاا كانزت المزارت بإمكاندا أ  تنتج ن زس المسزتوب مز  اإلنتزاج باسزتادام كميزات ا
ير أ  اإلنتزاج ال علزي لدزا  المززارت يقززل أو دوبالتزالي يتبزي  مز  نتزائج التقزز ،المزرعزة فعالزة مز  الناحيزة التقنيززة

ع  مستوب اإلنتاج ازمثل الا  باإلمكا  تحقيقه لو اسزتادمت المزداالت % 5738ينحر  في المتوسة بنسبة 
وتمثزل % 555مزرعزة محققزة للك زا   التقنيزة الكاملزة (22)أ  منزاك  (2)ي  الجدول المتاحة استادام امثل ويب

بلغزت   % 80كما أ  نسزبة المززارت التزي حققزت ك زا   تقنيزة أكثزر مز  ،م  مزارت التقنية %65نسبة حوالي 
فزي حزي   %65بلغزت حزوالي % 5;-%95ونسزبة المززارت التزي حققزت ك زا   تقنيزة تتزراون مزا بزي    66%

( 5وبزالعود  إلز  الجزدول ) %،8حزوالي % 95-%85نسبة المزارت التي تراوحت ك ا تدزا التقنيزة بزي  بلغت 
وباسززتادام الدالززة اللوغارتميززة   (SFA)يتضزز  أ  تقززدير الك ززا   التقنيززة بسسززلوب تحليززل الحززدود العاززوائية

 %95389) بلغزت حزد ادنزيحيزو  ،المتسامية أ  مناك تباي  في مستويات الك ا   التقنيزة لمززارت عينزة البحزو
مزع المحاف زة  (%377;6لاا يتوجب عل  ما  المزرعة تا ي  المداالت المسزتادمة بنسزبة  (56)للمزرعة 

  %:>فزي حزي  بلز  الحزد ازقصز  للك زا   التقنيزة لدزا  المززارت حزوالي  ،علز  ن زس مسزتوب إنتاجدزا الحزالي
مز  % 55 كزاندم زيزاد  إنتزاجدم بنسزبة حزواليومزو يازير إلز  إ  المزربي  بإم%( ;;) وبمتوسة قدر  حزوالي

دو  زيززاد  أ  قززدر مزز  المززوارد االقتصززادية المسززتادمة أو الحصززول علزز  ن ززس اإلنتززاج الحززالي باسززتادام 
وما  النسبة تمثل انحرا  اإلنتاج ال علي ع  اإلنتاج ازمثل المحقزق للك زا   التقنيزة  ،%55مداالت اقل بنسبة 
وبالتزالي عزدم وقوعدزا % 555تمك  م  تحقيق الك ا   التقنية الكاملة ت  المزارت لم أ (2)وتبي  نتائج الجدول 

 ات ـي  كميــزارت فرصة تا ـي لدا  المـتل ة مما يعةـعل  منحن  الناتج المتساو  وأندا تبعد عنه نسب ما
 
 .(SFA)و  (DEA) بسسلوبيمستويات الك ا   التقنية وعدد المزارت ونسب كل مندم : (2)جدول ال

Table (2): Level of Technical Efficiency and Farms Number and Ratios of them by 

(DEA) and (SFA) Model.                                                                                                                                                

 SFA أسلوب
SFA Model 

مستويات  %

 الك ا   التقنية
Level TE % 

 DEA أسلوب
DEA Model 

مستويات  %

 الك ا   التقنية
Level TE % 100% 

عدد المزارت  
Farms No. 

100% 
عدد المزارت  
Farms No. 

52.17 36 90> 100≥ 31.88 22 100 

31.88 22 80> 90  ≥ 33.32 23 80> 100≥ 

8.69 6 70> 80≥ 30.42 21 60> 80≥ 

7.24 5 60> 70≥ 4.34 3 40 > 60≥ 

100 69  100 69 
 المجموت
Sum 

 (5عل  نتائج الجدول ) باالعتمادم  قبل الباحو  واحتسبتالمصدر : ُجمعت 

 
وتبززي  إ  نسززب المزززارت  ،المززوارد االقتصززادية المسززتادمة مززع المحاف ززة علزز  ن ززس مسززتوب اإلنتززاج الحززالي

ونسب المزارت المحققزة  ،م  إجمالي مزارت العينة %85بلغت حوالي % 5>تقنية يتجاوزلمستويات الك ا   ال
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فزي حزي  بلغزت نسزبة المززارت التزي تتزراون ك ا تدزا التقنيزة  ،%65حزوالي % 5>-%5;للك ا   التقنية مابي  
ازسزلوبي  الك ا   التقنية لمزارت عينة البحزو وبكزط  أ  تحليلالالح  نتائج بمو ،%:حوالي% 5:-%95بي  

مككزد  الابزر  والدرايزة واالمتمزام للمزربي  واتضز  أ  متوسزة الك زا   التقنيزة  %85 لم تزنا   إلز  اقزل مز 
وبزالك  DEA 5كانزت أعلز  مز  ن يرتدزا بسسزلوب مغلز  البيانزات  (SFA)بسسلوب تحليل الحدود العازوائية 

وعليزه  ،دا  بداتنسب ال يسبة المستادمة وأ  مناك مدر في الموارد االقتصادي نستنتج م  االل نتائج التحليل
ي الدراسززة بضززرور  االسززتغالل ازمثززل للمززوارد االقتصززادية إلز  جانززب الابززر  التززي يتمتززع بدززا المززربي  صزتو

  للوصول باستادام الموارد االقتصادية إل  االستادام ازمثل وبالتالي تحقيق الك ا   التقنية الكاملة
 

ESTIMATING TECHNICAL EFFICIENCY OF BUFFALO BREEDER IN 

NINEVEH PROVINCE BY USING BOTH STYLES OF DATA 

ENVELOPMENT ANALYSIS AND STOCHASTIC FRONTIER ANALYSIS 

AL- Nuaimy , Salim . Y                                                              Zowid , F .Abd 

Agricultural  Economic  Dept. College  of  Agric. & Forestry 

Mosul  University/ Iraq 
salimalniaamy@yahoo.co.ukmail:-E 

 

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 technical efficiency for breeder in study 

sample of 69 farms. The research depends on the style of field questioner in getting 

necessary data. Levels of technical efficiency are estimated by using both styles of 

data Enveloping Analysis and Stochastic Frontier Analysis and from input oriented 

supposing the variable return to scale. Estimation results by Data Enveloping 

Analysis have shown that technical efficiency reached the middle 85.5% and 

number of farms achieved the complete technical efficiency (22) farms forming a 

ratio about 34% of the total farms of paper sample while the middle technical 

efficiency with stochastic Frontier Analysis 88% and number of farms which 

achieved the technical efficiency reached about more than 90 % (36) farms forming 

a ratio about 52 %. The study reached so many conclusion and recommendations 

the most significant is that there is great amount of waste in economic resources 

quantities used with various percentages with the difference of analysis style and 

the type of return reached 12-15%. Thus, the study recommended the necessity of 

optimal use of economic resources to achieve the optimal technical efficiency.   

Key words: Technical efficiency, Date Envelopment Analysis, Stochastic Frontier 

Analysis. 
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 المصادر
اسززتادام البرمجززة الاةيززة فززي قيززاس الك ززا   النسززبية  –  تحليززل مغلزز  البيانززات (1996أسززما  ) ) ،بززامرمز

  31:(2) 36 ،الريا  ،االدار  العامة مركز البحووللوحدات االدارية  
 ازلبزززا (  اسزززتادام ةزززرق ماتل زززة لتقزززدير مسزززتويات الك زززا   التقنيزززة لمازززاريع 1998الززززوم، عبزززد العزيزززز )

  262 (:29) 25 ،مجلة دراساتالمتاصصة في المملكة العربية السعودية، 
الحليزب فزي المملكزة العربيزة السزعودية   إنتزاج(  الك ا   التقنيزة لمصزانع 2003الرويس، االد ورجا  النعيمي )

  26-3:(24) 2 ،للتبادل العلمي اإلسكندريةمجلة 
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