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 الملخص

يهدد البحث ددىلبحددقلج لةددهلاف ددكلبفدد بالجهددسيلسددزلاعفة هددبل ةب ددكلموب ةددكلجدداجثللةلةددب ل فددةلب   باةددكلبحس ةددكل

(لح لطبعلبحزوب زلبحعابقز،لوبوضد  ل  دب البحث دىلب ل(TG(لوبحفعةةلبح سنةحةاةكل(TE(لوبحسفبءةلبح لنةكلTFPح عنبصال)

%وأشبوتل  دب الجلد يالبحسفدبءةل0.44بإل  باةكلبحس ةكلح عنبصالوةب  خ بملاؤشالابحفسةيس لكف ة للح ف ةلبإلافبحةكلة غ ل

%لسدزليدةألأشدبوتل  دب الجلد يالبحسفدبءةلبح لنةدكلل91فدبءةلبح لنةدكلة غد لسدزلبحف ة دللبح لنةكل  قلوسهلدبحكلبإل  بجلإحقلإ لبحس

%،لأادبلسةفدبليخد ل95(لوةب د خ بملبح بحدكلبح ةربوجفةدكلبحف فةقدكلكف ة دلل  دةلSFAةأ  ةبلبح   ةيلبح  وديلبحعهدةب زل)

،وب لب خفدب لبإل  باةدكلبحس ةدكلح عةباديل%ل46  ب الج  ةيلبحفعةةلبح سنةحةاةدكلسلد لة غد لبحن دب الكف ة دللح فد ةلبإلافبحةدكلل

(TFPلبثنبءلا ةلبح وب كل بامل ألجنبق لكفدبءةلب د خ بملبحفدةبودلبحزوب ةدك،لإ لأ لبحنفدةلسدزلبحندبجالبحزوب دزلكدب لةسدث ل)

،ل د الاضب فكل نبصالبإل  بجل،وحةسلةسث لبح  سألسزلكفبءةلب  خ باهب،لافبلب عسدسل  دقلقةفدكلبإل  باةدكلبحس ةدكلح عنبصدا

هبلسعةةلجسنةحةاةكلسزلبحعابقلولف وب"لسزلبحفةبودلبحزوب ةكلوب لبحنفةلسزلبإل  باةكلبحس ةكلح عةبايلوبحسفبءةلبح لنةدكلأذد  ل ن

أل ددثببلكرةدداةلانهددبلشدد كلبحفةددب ،لبوجفددبعلأ عبو نبصددالبإل  ددبجل)بحسددفبدلبحسةفددبويل2003ةبح دد فةولوةخبصددكلةعدد ل ددبمل

ورةال حد لادألتلبحزوب ةدكلبحفسد ةودةلوبح دزلكب د لجثدبعل دبةلب"لةأ دعبولا  ةادكوبحفثة بت(،لبوجفبعلأ عبولبحفسب ألوبآل 

ةضاووةلإاابءلدوب بتلا خصصكل ذ ةدبولبح ةحةفدكلبحفر دقلادأل نبصدالبإل  دبجل لووضد لب  ثبب،لح ح لجةصزلبح وب كل

ل.بحخطللح اشة لب  خ باهبلةفبلي لهلبحسفبءةلب ق صبديكلةةاهل بملوبحسفبءةلبح لنةكلةةاهلذبص

 

 كلمات مفتاحية : الكفاءة التقنية، االنتاجية الكلية للعوامل، الفجوة التكنولوجية
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 .البحث مستل من اطروحة الدكتوراه للباحث الثاني(
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Measuring the growth in total productivity and estimating the 

technical efficiency and technological gap of the Iraqi agricultural 

sector using the DEAP envelope method for the period 1980-2012 
 

     Dr. Salem Younis Al-Nuaimi                              Aswan Abdul QaderZaidan 

 

ABSTRACT 

The research aims at achieving a set of objectives which in turn constitute an 

agricultural policy related to the growth of the total productivity, the technical efficiency 

measurement and the technological gap gap for the Iraqi agricultural sector. The results of 

the research showed that the total productivity of the elements and using the Malmquist 

index of productivity, The results of the technical efficiency assessment according to the 

production function indicated that the technical efficiency in Iraq averaged 91%, while the 

results of technical efficiency assessment in the method of random boundary analysis (SFA) 

and using the function Logarithm superior reached an average about 95%, but with respect to 

the results of the technology gap analysis, the results reached an average total for 46%,The 

decrease in the total productivity of the factors (TFP) during the study period is due to the 

decrease in the efficiency of the use of agricultural resources , as the growth in agricultural 

output was due to the multiplication of production elements. Not because of the improvement 

in the efficiency of their use, which was reflected in the value of the total productivity of the 

elements, resulting in a technological gap in Iraq and wasted "in agricultural resources and 

growth in total productivity of factors and technical efficiency took a deterioration especially 

after 2003 for many reasons, including water scarcity, Chemical Fertilizer and Pesticides) 

The prices of imported agricultural machinery and machinery that were previously sold "at 

subsidized prices and other reasons. Therefore, the study recommends the necessity of 

conducting specialized studies to choose the optimal combination of production elements and 

to develop plans to rationalize their use in order to achieve economic efficiency in general 

and technical efficiency in particular.  

 

Key Words: Technical Efficiency, TotalFactor productivity, Technical Gap. 

 قدمــةالم

حلدددد ليثددددقل ل ددددث ب هلوجعددددبحقلبحعددددابقلكدددديل

بحفؤفالتلبحزوب ةدكلبح دزلجععديلاندهلة د بليعدةفلب ك فدبءل

بحدد بجزلادد لباسب ةددكلجصدد يالاددبيفة ل ددأليبا ددهلوحعدديل

وسدداتلبحفةددب لوب وبضددزلبحخصددثكلفددزلبح ددزلاع دد لانددهل

يف  لج د لبحخبصدةكلسضدال"ل دألبح ندةعلبحفندبذزلووادةدل

حعغابسةدكلادبليعندزلوادةدلباسب ةدكلبقبحةملاخ  فكلةطثةع هبلب

سزلب   بجلبحزوب زلةهلةهلبحنثدبجزلوبح ةدةب زلةدةألشدفبحهل

وانةةه،لو ففةكلبحزوب كلودووفبلسزلبحنفدةلب ق صدبديل

وحفدددبلي فةدددزلةدددهلبحعدددابقلادددألجدددةبسالبحفدددةبودلب وضدددةكل

وبحثهددددايكلوبحفب ةددددكليفسددددألب ليسددددة ل ددددباال"لح  لةددددهل

كلسةفدبلحدةلجدملب د غالحهبلبحاسبفةكلحالاةبللبح بضاةلوبحفلث 

ةهسيلكفةء،ل  لبحل وةلب   باةكل يلبق صبدلجع ف ل  دقل

كفةدددكلبحفدددةبودلبحف بيدددكلو  دددقلبحسفدددبءةلب   باةدددكلح  ددد لل

بحفةبود،لواألبحطثةعزلب لجخ  فلب ق صبديبتلسةفبلةةنهدبل

بذ السددب"لكثةدداب"لاددألفددبجةألبحنددبية ةألواددألثددملسددأ ليعددمل

 ب"ل  دقلادالبحدزاأ،ل حد لب لبحسسب لبحعبا ةألحأليسة لثبة

بحفةبودلب   باةكلجنفةلوجزدبدلوج ابكملا لج سألبحفعاسكل
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بحفنةكلوبحفهدبوبتلب  سدب ةكل دألقايدهلبح ع دةملوبح د وي ل

وبحففبو كلوفزلو دب يلجصد لسدزلاعف هدبل  دقلبيد ب ل

لجل ملجلنزلةةصفهبلبحسثيلبحسفة كلةاس لب   باةك.

بحعةباديلوح ح ل ةد لادألبحلدبءلبحضدةءل  دقلبفدمل

بح زلجؤثال  قل فةلب   باةكلبحس ةكلوجل يالبحسفدبءةلبح لنةدكل

وبحفعةةلبح سنةحةاةدكلح عدابقلسدزلبحلطدبعلبحزوب دزلو حد ل

ةب   فدددبدل  دددقلب ددد ةبلبح   ةددديلب ق صدددبديلبحةصدددفزل

وبحسفز،لو ألقايدهلبح وب دكلوبح   ةديلوبحلةدب لجةصديل

  باةدكلبحنفدةلسدزلبإلأ لبحثبيرب لبحقل  دلاألبحن دب الانهدب،

 Growth Total Factorبحس ةدددددكلح عنبصدددددا

Productivityوبحسفدددددددبءةلبح لنةدددددددكللTechnical 

Effiencyسزلبحلطبعلبحزوب زلبحعابقزلأذ تلةبح  فةولل

ملو ح لأل دثببلكرةداةلادألأففهدبل3003و  ةفبلةع ل بمل

ش كلبحفةب ،لبوجفبعلأ عبولبحث وولو  ملصداليةكلةعضدهبل

اخ ثدابتلبحسدةطاةلبحنة ةدكلحسة هبلجبحفكلحع ملس صهبلسزل

وبوجفددبعلأ ددعبولبحسددفبدلبحسةفددبويلوبذةددابلسددأ لبحسةب ددبتل

بحزوب ةكلبحف ثعكلحملج لقلةةئدكلح طثةلهدبلحدةسلحعد ملا بيةدكل

بحفددةبودلأولاهدديلانفدد يهبلةدديلحعدد ملاالءا هددبلح  ددداوال

ب ق صبديكلوبحسةب ةكلبحسب  ةلذالللج  لبح لثكلاألبحزاأل

كل بحةددكلاددألبحخطددةوةلافددبلجةحدد ل نهددبلأماددكل  ددقلدوادد

ي ط دد لبألاددالاعبحع هددبلحفدد ةلقةي ددكلوةدد للاهددةدلاثددبوةل

حعددةدةلبحعددابقلإحددقل ددبةهل هدد  لو حدد ل ددألقايددهلجنفةددكل

 Lisa Mب   رفبوبتلبحزوب ةكل.وسزلدوب كلقبملةهدبل)لل

Peiffer(9),2003لو  ددددددةفبلسةفددددددبلي ع ددددددهلة   يدددددد ل)

ل–ةدبلكةحةاثل–ب   باةكلبحزوب ةدكلسدزلدولل)ب د يب بلةةحةفةدب

(ل3000-5713سنددددزويال(لح فدددد ةل)ل–ةةدددداولل–بكددددةبدوول

 Fixedل-ل Stochastic Frontierةأ د خ بملب دبحة ل

Effectsل–لMalmaquistلجددددددملقةددددددب لبح غةددددددالسددددددزل،

(لوبح غةددددالبح لندددددزللTFPب   باةددددكلبحزوب ةددددكلبحس ةددددكل)

وبحسفددبءةلبح لنةددكلوبح غةددالسةهددب،لوجهددةالبح وب ددكلبحددقلب ل

 دنكلل37   دبجلبحزوب دزلسدزلاد ةلفنبكل فةبلبيعبةةبلسدزلب

وةهسيلذبصلسزلبحخفسل هاةل نكلبألذةداةلوب لاعد لل

%(لواعددد لل01 0بحسفدددبءةلبح لنةدددكلحددد وللب ددد يب بلقددد لة ددد ل)

%(لوبح غةالسدزلب   باةدكلبحزوب ةدكلل11 5بح غةالبح لنزل)

بادبللStochastic Frontier%ل(ل  قلوسهلقايلكل1 5)

(للFixed Effect  دددقلوسدددهلقايلدددكلب ثدددالبحرددد بة ل)

سلدد لوصدديلبح غةددالسددزللMalmaquistوبحدداقملبحلةب ددزلحدد ل

ل3 5%(لو)ل13 5(ل)لTFPب   باةدددكلبحزوب ةدددكلبحس ةدددكل)

 ,Kamieu((10))%(ل  دددقلبح اجةددد ،لوقدددبملبحثبيدددىل

ة وب ددددكلبحفعددددةةلبح سنةحةاةددددكلوبحسفددددبءةلبح لنةددددكلل(2006

(لةأ د خ بملل3000ل-5710وب   باةكلبحس ةدكلسدزلبسايلةدبل)

وب دددددد ن الب لبحفعددددددةةللMeta Frontierةا ددددددباال

بح سنةحةاةكلجدؤديلدووبلفبادبلسدزلجفسدةالقد وةلبحلطب دبتل

بحزوب ةدددكلسدددزلانطلدددكلوبيددد ةلح  ندددبسسلاددد لبحلطب دددبتل

بحزوب ةددكلسددزلانددبقهلاخ  فددكلسددزلبسايلةددبلوبجضدد لاددأل

بح وب ددكلكدد ح لب لا ة ددللدواددكلبحسفددبءةلبحفنةددكلح لطددبعل

بحددزاألسددزللبحزوب ددزلكب دد لاسدد لاةللجلايثددب"لادد لادداوو

يةألحدةي لب خفدب لسدزلب اسب دبتلب   باةدكل  دقلاد  ل

ل باب".ل30س اةل

ل

للمشكلة البحث لةرالثكل: لح  وب ك لبح ةةيك لبحفهس ك جسفأ

لاةب  لفزل:

بحعب ددد لبألوللي ع دددهلةعددد ملبحفعاسدددكلةب   باةدددكل

(ل ةبءلابلجع هلانهبلةب  باةدكلبحفدادل(TFPبحس ةكلح عنبصا

ولب  باةدددكلبحددد و ملوةدددبقزلبحعباددديلسدددزلبحلطدددبعلبحزوب دددزلب

 نبصددالب   ددبجلب اددالبحدد يلي ط دد لقةددب لبثددالوبففةددكل

 واسة بتلب   باةدكلبحس ةدكلح عنبصدالوأثدالبح غةدالبح لندزل

TC.لسزلبحعابقل

باددبلبحعب دد لبحرددب زلسة ع ددهلةعدد ملبحفعاسددكلة عددملل

بح لندددزلويعدددملل(لبحفعسددد ةلةدددب دبءTEبحسفدددبءةلبح لنةدددكل)

ب ددهباهبلسددزلجطددةيالب  باةددكلبحعنبصددالبحس ةددكلسددزلبحلطددبعل

لبحزوب زلبحعابقزل.
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وبحعب دد لبحربحددىلي ع ددهلةضدداووةلج  يدد ليعددمل

بحفعددةةلبح سنةحةاةددكلسددزلبحلطددبعلبحزوب ددزلبحعابقددزلوفددزل

األبفملبحفهسالتلبح زلجعةهلبح خطدةللحهد بلبحلطدبعلوجعد ل

ل.بي لبحفؤشابتلبحفهفكلحالار ةكلوبحسفبءة

يهدد البحث ددىلبحددقلج لةددهلاف ددكل:للهدددا البحددث

بف بالجهسيلسدزلاعفة هدبل ةب دكلموب ةدكلجداجثللةنفدةل

ب   باةدددكلبحس ةدددكلح عنبصدددالسدددزلبحلطدددبعلبحزوب دددزلوفددد  ل

ب فددددد بالفدددددزلقةدددددب لبحنفدددددةلسدددددزلب   باةدددددكلبحس ةدددددكل

(وبذةدددابل(TE،لقةدددب لبحسفدددبءةلبح لنةدددكل(TFP)ح عنبصدددا

بعلبحزوب دددزل(للح لطددد(TG قةدددب لبحفعدددةةلبح سنةحةاةدددك

لبحعابقزل.

جؤكددد لبح وب دددكل  دددقلساضدددةكل:لفرضدددية البحدددث

افبدفدددبلب لبحنفدددةلسدددزلب   باةدددكلبحس ةدددكلح عنبصددداوبحسفبءةل

بح لنةكلوبحفعةةلبح سنةحةاةكلسزلبحلطبعلبحزوب دزلبحعابقدزل

بحفاادةةلوةخبصدكلةعد ل دبمللا  ة ةكلةلةفهبلودو لب ار ةك

ملاع لددد يألب ل ددد ملباسب ةدددكلبحسةب دددبتلبحزوب ةدددكل3003

بح دددزل دددبدتلسدددزلج ددد لبح لثدددكل  دددقلبي دددةبءلبح سنةحةاةدددبل

 وبح غةالبح سنةحةازلفزلبحس لبحغبح لسزل ح .

ج هدالبففةدكلبح وب دكلادألبففةدكل:لأهمية البحدث

بحلطددبعلبحزوب ددزلسددزلب ق صددبدلبحددةقنزل يلة دد لوبففةددكل

جلبحزوب زلسدزليةدبةلبحهدعةبلوبحعدبحملوبثدا لبحسثةدالب   ب

سزلبق صبدبتلبح وللبحعاةةكلو  ةفبلبحث  ب لبح زل جف  د ل

ثدداوبتل فطةددك،لوب  فددبدلبق صددبدبجهبل  ددقلاددبيةسا لحهددبل

بحلطبعلبحزوب زلاألان عبتلضاوويكل  بدةلب  د رفبول

لوبح ة  لسةهل.

ل

 المواد وطرائق البحث

بحايبضدزل  دقلقةدب لل ة ملبح اكةزلسزلبحنفدة ج

بإل  باةددددددددددكلبحس ةددددددددددكلةرالثددددددددددكلأ ددددددددددبحة ،لأ دددددددددد ةبل

 Fixed،لأ  ةبلبألثدالبحربةد لMalmquistابحفسةيس 

Effectوأ دددد ةبلبح دددد ودلبحعهددددةب ةكللSFAل  فددددبلب ل،

(لTCأ  ةبلبألثالبحربة لي  بجلإحقلقةب لبح غةالبح لندزل)

وكد ح لي  دبجلTranslogبح يل ة مليسبةهلةفةاد لدبحدكل

(لبح زل ة مليسبةهبلةفةاد لTEسفبءةلبح لنةكل)إحقلقةب لبح

،لو دددألقايدددهلبحسفدددبءةلSFAوقايلدددكللDeepقايلدددكل

(لكدزلTECبح لنةكل ة مليسببلبح غةالسزلبحسفبءةلبح لنةدكل)

جسدد خ ملادد لبح غةددالبح لنددزلسددزليسددببلبإل  باةددكلبحس ةددكل

،لثدددمل دددة مليسدددببلبحفعدددةةلبح سنةحةاةدددكلTPFح عنبصدددال

(TGلةأ  خ بملأ  ةب)DEAPلح  لةهلبحهد الوصةل" 

لانه.

 

 (TE)توصيف أنموذج قياس الكفاءة التقنية اوالً: 

(لحهلبألففةدكلةفسدب لTEب لجل يالبحسفبءةلبح لنةكل)

(لب لجعدد لبحسفددبءةل(TFPحلةددب لبإل  باةددكلبحس ةددكلح عنبصددال

بح لنةكلبي لاسة بتلبإل  باةكلبحس ةدكلح عنبصدا،لوةد ح لسلد ل

بألوحدقلقايلددكلج  ةدديلجدملب   فددبدل  دقلقددايل ةألح  لدد يال

(،لوبحرب ةدددكلبح   ةددديلبح ددد وديلDEAPاغ دددفلبحثةب دددبتل)

(لةب ددد خ بملدبحدددكلبإل  دددبجلبح ةربوجفةدددكلSFAبحعهدددةب ز)

(لح لدد يالبحسفددبءةلبح لنةددك،لوبح صددةلل  ددقلTLبحف فةقددكل)

اؤشددابتلوبقعةددكل ددألكفددبءةلبحلطددبعلبحزوب ددزلبحعابقددز،ل

كلوفدزلوجملب  فبدلذفسكلا ذالتلسزلقةب لبحسفدبءةلبح لنةد

: 

X1اسبيكلبآلوبضزلبحفزوو كل)أحفلفس بو(ل 

X2 )لبحعفبللبحزوب ةةأل)أحفل سفك

X3 إافبحزلجابكملوأ لبحفبللبحزوب زل)ا ةة ل

 دو و(لةبأل عبولبحربة ك

X4 )بح لنةكلبحفةسب ةسةكل)أحفلق وةليصب ةه 

X5لبحفس ه سكلل لبأل ف ة ل)كفةك لبحسةفةب ةك بح لنةك

 ةبحسغم/لبآلوبضزلبحزوب ةك(

لبحنبجاو لقةفك لوفة لوبي  لان ا لبحف غةابتل  ق  جأثةاج  

 (ل.3053ل-5710ح عابقلوح ف ةل)Y حزوب زا
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الطريقة األولى: طريقة تحليل مغلف البيانات 

(DEAP على وفق متغيرات دالة اإلنتاج) 

فدددددزلبحثااعدددددكللDEAPإِّ لانهعةدددددكلأ فدددددة جل

بحخطةكلبح زلجس خ ملةةب بتل ألبحنةبجالوبحفد ذالتلحثندبءل

 ,Vicente(11)بألادددزبءلبحخطةدددكلحفن ندددقلبإل  دددبجل)

(لوجةا ليبح ب لسزلف بلبأل فة جلبح بحكلب وحقل5 :2004

(،لوبحرب ةدكلبح دزلCRSبح زلجف دا لثثدبتل ةب د لبح عدمل)

(،لويفسدددأليسدددببلVRSجف دددا لجغةدددال ةب ددد لبح عدددمل)

 Inputءةلأليلاألبح بح ةألإّابلاأل بيةكلبحفد ذالتلبحسفب

Orientated Measuresل(IOMلأولادددددألل بيةدددددكل)

لOutput Orientated Measuresبحفخااددددبتل

(OOM لوجعدددد،)CRSساضددددةكلاال فددددكل ندددد ابليسددددة لل

بحلطددبعلبحزوب ددزليعفدديلسددزلاسدد ة لبح عددملبألاردديل)سددزل

 بلب ا لبحطةيي(لوحسدألجةاد لبحسرةدالادألبحعةب دهلجفند لفد

بحلطددبعلاددألج لةددهلفدد بلبح عددملكبحفنبسسددكلرةددالبح باددك،ل

لTEوقةددةدلبح فةيدديلورةافددب،لوح فصدديلةددةألبثددالبح لنةددكل

سدددزلقةدددب لبحسفدددبءةليسددد خ ملبس ددداب للSEوبثدددالبح عدددمل

CRSوةةاددةدلبحثةب ددبتلبإليصددب ةكلبحف فر ددكلةدد للKاددألل

بحفددد ذالتلوجهدددفيلبحف غةدددابتلبحفدددؤثاةلسدددزلبإل  باةدددكل

ادددألبحفخاادددبتللM لنةدددكلوكددد ح لبحزوب ةدددكلوبحسفدددبءةلبح

)بحنفددةلسددزلبإل  باةددكلبحس ةددكلوبحسفددبءةلبح لنةددك(لحفعفة ددكل

ا عدددددهللyiا عدددددهلبحفددددد ذالتلولXi ععددددديللNبحعةندددددبتل

جفرددديللXجاادددزلح فعفة دددكلو ععددديللiبحفخاادددبت،لإ لأ ل

جفريلاصفةسكلبحفخاادبتلYولK×Nاصفةسكلبحف ذالتل

M×1ل.ل

  فة جلiوحغا ليسببلاؤشالبحسفبءةلح ةي ةل

لبحربة كل ة لبح عم لب فة جلبح ةاةهلل(CRSب   لةب  خ بم )

ل(لج يلاسأحكلبحثااعكلبحخطةكلكبألجز:(IOMب   خ باز

Max u,v ( qj)   -------------------- (1) 

Subject  to: 

xi=1 

( qj) – ( xi) ≤ 0              j= 1,2,…….,I 

U, V ≥ 0 

يفرديللuqجفرديلأومب لبحفد ذالتلوبحفلد بوللV (N × I)جفرديلبومب لبحفخاادبتلوبحف عدهللU (M × I)ب لبحف عدهل

(لسزلبحثااعكلبحخطةكليفسألجثسةللبحفسأحكلأ ال لسزلبحصدةوةلduality لوةب  خ بملبحنفة جلبحفلبةيل)iدواكلكفبءةلبحفزو كل

لبآلجةك:ل

Min θ,λθ
CRS

------------------ (2) 

Subject  to: 

-qj + Q λ ≥ 0 

θ xi – X λ ≥ 0 

λ ≥ 0 

(لجفرديلأومب لقةب دةكلN×للIفزلا عهل)لλب لأ ل

لθوجأذد للiقةفكلاؤشالبحسفبءةلبح لنةكلح لطبعلبحزوب دزلθو

طكلبألدبءل  دقلجعنزلوقةعل للθ=1(لسإ بلكب  θ≤1بحلةمل)

ان نددقلبح دد ودلبحلصددة لوةدد ح لجدد لل  ددقلكفددبءةلبحلطددبعل

بحزوب دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددزلادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددأل
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بقدديلاددألوبيدد للθبحنبيةددكلبح لنةددك،لباددبلب بلكب دد ل

سإ هبلج لل  قلب لأدبءلبحلطبعلبحزوب زليل لج د لان ندقل

 Coelli etبح  ودلوفزلاألبحنبيةكلبح لنةكلرةدالكفدةءةل)

al(6), 2005: 366.)ل

 

طريقدددة التحليدددل الحددددودي العشدددوائي الطريقدددة اليانيدددة: 

(SFA علدددددى وفدددددق دالدددددة اإلنتددددداج )

ل(TLاللوغارتمية المتفوقة )

وسدددنكتفي بالقيددداس بالطريقدددة االولدددى )طريقدددة 

 تحليدددددددددددددددددددددددددددددل مغلدددددددددددددددددددددددددددددف البياندددددددددددددددددددددددددددددات

Data Envelopment Analysis   (DEAP على)

 وفق متغيرات دالة اإلنتاج (.

ثانيدددددا: توصددددديف أنمدددددوذج قيددددداس اإلنتاجيدددددة الكليدددددة 

 TFPللعوامل

القيدددددددددددددداس بطريقددددددددددددددة الددددددددددددددرقم القياسددددددددددددددي   -0

لMalmquist Productivity Indexلمالمكويست

لةب لبإل  باةكللبحس ةكلالةب ب"لااكثدب"لادألايع ل

 ددد دلادددألالدددبيةسلبألدبءلب ق صدددبديلوب لبيلجغةدددالسدددزل

اسة بتلف  لبحفلبيةسل ةالجدؤديلةبحضداووةلبحدقلجغةدال

(لوقد ل13:ل3001ل،(3)سزلالةب لب   باةكلبحس ةدكل)شدثة 

قددبملب ق صددبدية لة طددةيالقاب ددهلقةددب لبإل  باةددكلبحس ةددكل

(لFare1994,Jorgenson1986, Antle1984اردديل)

حسألبحعبايلبحفهد اكلةدةألفد  لبحطاب دهلفدةلقةدب لالد بول

للفددددةلالةددددب لبحدددداقمل بحفددددةبودلو ةبجعهبوأكرافددددبلشددددةة ب

يعددداال  دددقلأ دددهلالةدددب لوالددد ي  بحلةب دددزلحفبحفسةيسددد 

ةدةألاد جةأللل(TFP)إل  باةكلبحس ةكلح عنبصالللح  غةالسزلب

مانة دددددددةألأولةدددددددةألادددددددزو  ةألبولةدددددددةألانهدددددددأجةألبول

(لويع فددد لفددد بلبحفؤشدددالسدددزلCoelliل(5)ل(2003,بكردددا

يسببل سثكلبحفسبسكلةةألا ةلبأل ب لوا ةلبحفلبو دكل  دقل

وةب  فددبدلأ دد ةبللDistance Functionدبحددكلبحفسددبسك

ادددددددددألاهدددددددددكلللDEAPج  ةددددددددديلاغ دددددددددفلبحثةب دددددددددبت

أول  Output  Orientated  Measuresبحفخاادبت

ل.Input Orientated  Measuresاألاهكلبحف ذالتل

وسددزلفددد  لبح وب دددكلب  فددد  بلحلةدددب لبح غةدددالسدددزل

بإل  باةددكلبحس ةددكلح عنبصددال  ددقلبأل فددة جلبحفسدد خ ملاددأل

 Coelli  et  al)ولللل (Fare(7) , 1994)قثيلكديلادأل

ادبتلوبحد يليأذد لبحصدةغكلاألاب  لبحفخا(1998 , (4)

ل:بآلجةكل

--------(3) 

ل:إ لإ ل

لt=ا عهلبحف ذالتلوبحفخاابتلسزلبحف ةلل

ل  قلبح ةبحز.لل t+1وبحف ةللtج للإحقلأ لبح بحكلجع ف ل  قلبح لب بتلسزلبحف ةلل=

لt+1ا عهلبحف ذالتلوبحفخاابتلسزلبحف ةل = 

ل(t+1)لسزلبحف ةكفبءةلبإل  بجل = 

 , Lovell(8)(لوبح غةددالبح لنددزلTECوي سددة لاؤشددالابحفسةيسدد لاددألاددزأيألففددبلبح غةددالسددزلبحسفددبءةلبح لنةددكل)

2003)TC:ل(لوكفبلسزلبحفعبدحكل
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القيدددددداس بطريقددددددة اسددددددلوب الحدددددددود العشددددددوائية  -2

Stochastic Frontier Approach 

(لTFPويعايلقةب لبإل  باةدكلبحس ةدكلح عةباديل)

ةطايلكلبح  ودلبحعهةب ةكلادألذداللليبصديلافد لبح غةدال

(لبحدد يلTEC(لوبح غةددالسددزلبحسفددبءةلبح لنةددكل)TCبح لنددزل)

وةد ح للDEAP   ةهدبلةفةاد لةا دباالليفسدألبح صدةل

  دقلوسدهلبحفعبدحدكللTFPجسة لب   باةدكلبحس ةدكلح عةباديل

لب جةكل:

TFP = TC +TEC---------------- (5) 

ل-ب لأ ل:

TFPلبح غةالسزلبإل  باةكلبحس ةكلح عةبايلبحف  صيلاألذالللاف لبحفسة ةأل)بح غةالسزلبحسفبءةلبح لنةكلوبح غةالل:

لبح لنز(.ل

TC.ل:لبح غةالبح لنز

TECل:لبح غةالسزلبحسفبءةلبح لنةكلبحف  ص كلاألبحفعبدحكلبآلجةك:ل

TEC = Ecit - Ecit-1---------------- (6) 

ل-إ لإ ل:

Ecitلبح لنةك.:لبحسفبءةلل

Ecit-1ل:لفةلبح خ فلبحزانزلح سفبءةلبح لنةك.ل
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 Fixedالقياس بطريقة أسلوب األثر اليابت   -3

Effectل

وسنكتفي بالقياس باسلوب الرقم القياسي ))

 والقياس باسلوب الحدود العشوائية (( لمالمكويست

لTGالتكنولوجيةثالياً : توصيف أنموذج قياس الفجوة 

جعد لبحفعددةةلبح سنةحةاةددكلبحةاددهلب ذددالحال  باةددكل

بحس ةددكلوبحسفددبءةلبح لنةددكلسثزيددبدةلب   باةددكلبحس ةددكلوبحسفددبءةل

بح لنةددكلجلدديلبحفعددةةلبح سنةحةاةددكلوبحعسددسلصدد ة لب اددال

بحدد يلي ط دد لقةب ددهب،لسلدد لمهددالب ف فددبملةلةددب لبحفعددةةل

كلوانهدددبلبح سنةحةاةدددكل نددد لجلددد ملب دددبحة لبحلةدددب لبح  يرددد

بحلةب دددةكللParametrie Methodsبحطاب دددهلبحفع فةدددك

وادددألبشدددهالفددد  لبحطاب دددهلادددبليعددداالةنفدددة جلبح ددد ودل

،لوبحطاب دهلStochastic Frontier Modelبحعهدةب ةكل

وانهدددبلNon Parametic Methodsرةدددالبحفع فةدددك

 Data Envelopmentأ د ةبلج  ةديلاغ دفلبحثةب دبتل

Analysis.ل

 

تويات الكفاءة باستخدام الفجوة التكنولوجية ومس

SFA) ) 

سدزلبحفعفة دكللل. ith بحفخاادبتل يلازو دك

jthليفسألبح عثةال نهبل ألقايهلبحفعبدحكلبآلجةك:ل

Yi=e
xiB+Vi-Ui

  or  e
xiB*+Vi*-Ui* 

ل                          (7)-------------------

XiB ≤ xiB*و ح لةسث لب لللxiB*فةلاأللMeta Frontierوبح زلجفريلرالاليغ فلبحفعفة كلح فزبوعلل

لبحسفةءة،لف  لبحعالقكليفسألك بة هبل  قلبحن ةلبآلجزل:ل

 -------------(8) 
    

     

   

    

    

     
 I =ل

لبح سن لبحفعةة ل سثك لج  ق لبحفعبدحك لاأ لبحةفةأ لاهك ل  ق لبحرالثك لبحنس  ل)ب  لبحخطألTGRةحةاةك لي  لوا ة ل )

ل(.TER(لوا ة للبحسفبءةلبح لنةكل)RERبحعهةب زلل)

 =e
-xi(B*-B)

 TGR = 

 
   

    
 =e

vi-vi*
ل=RER ل

   = TERل

لب لأ ل:

--------------- (9)                                              TGR = 

RER: The mean Stander Error Ratioل

TER: The mean Technical Efficiency Ratio 

ل(.2012-1980(لسزلإيعبدلبحفعةةلبح سنةحةاةكلح عابقلح ف ةل)(9وة ح ليفسألب   فبدل  قلبحفعبدحكل
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 النتائج والمناقشة

نتددائج تقدددير دالددة الكفدداءة التقنيددة بلسددلوب تحليددل اوال: 

(على وفق متغيرات دالدة (DEAPمغلف البيانات 

 اإلنتاج

(لأ ل1جهددددةالبحن ددددب البحفةضدددد كلسددددزلبحعدددد ول)

(للل2012-1980اس ة لبحسفبءةلبح لنةكلحسنةبتلبح وب دكل)

ل0.80جابويددددددددد لةدددددددددةأليددددددددد لبد دددددددددقلة ددددددددد ل  دددددددددة

لويدد لأقصددقلة دد لبحةبيدد لبحصدد ة 1980،2002ح سددنةبت

(ل دنكلسدزليدةألة د ل13حفعفة كلاألبحسنةألة د ل د دفبل)

%،لوفددد بل91ا ة دددللبحسفدددبءةلبح لنةدددكلإلافدددبحزلبحف ددداةل

%لاددأل9ابيهددةالإحددقلأ لبحعددابقليسدد طة لميددبدةلبإل  ددبجل

دو لميبدةلاس ة لال بولبحفةبودلب ق صدبديكلبحفسد خ اكل

سددزلبإل  ددبجلبحزوب ددزلافددبلي اجدد ل  ددقل حدد لأ لبحعددابقل

%ل9بحفةبودلب ق صبديكلبحزوب ةكلةفلد بولليف ل لق وب"لاأ

ةفعنددقلأ لبحعددابقلةأاسب ددهلأ ليندد البحفسدد ة ل فسددهلاددأل

بإل  ددبجلة س فددكلبقدديلأولةب دد خ بملكفةددبتلبقدديلاددألبحفددةبودل

ب ق صدبديكللأيدأ لبإل  ددبجلبح لةلدزلين دداال دألبحف ة ددلل

%ل ألبإل  بجلبألارديلوبحد يلةبإلاسدب لج لةلدهلحدةل9ةن ةل

بحف بيددددكلب دددد خ بابلأاردددديلادددددأللب دددد خ ا لبحفدددد ذالت

لبحفزبو ةأ.

 

Table (1) Results of technical efficiency assessments in Iraq using the DEAP method 

according to the variables of the production function for the period (1980-

2012) 

Tichnical 

Efficiency(TE 
Years 

Tichnical 

Efficiency(TE) 
Years 

 1980 0.800ل1997 0.966

 1981ل0.825 1998ل0.986

 1982ل0.88 1999ل0.954

 1983 0.855 2000ل0.935

ل1984ل0.885 2001ل0.922

 1985ل0.888 2002ل0.809

 1986ل0.878 2003ل0.849

 1987 0.885 2004ل1.000

0.895 2005 0.907 1988 

 1989ل0.923 2006ل1.000

 1990ل1.000 2007ل1.000

 1991ل1.000 2008ل1.000

 1992ل1.000 2009ل1.000

 1993ل1.000 2010ل0.895
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Tichnical 

Efficiency(TE 
Years 

Tichnical 

Efficiency(TE) 
Years 

 1994ل1.000 2011ل1.000

 1995 0.990 2012ل1.000

0.912 Mean 1.0001996ل 

 

Source: based on data from the statistical group and the statistical program 

DEAP 

وفددد بليهدددةاإحقلبة عدددبدلبإل  دددبجلبحزوب دددزل دددأل

ان ندددددقلبإلاسب ةدددددبتلبإل  باةدددددكلبحفر دددددق،لحددددد بلينصددددد ل

بحفددددزبو ةألة خفددددة لكفةددددبتلبحفدددد ذالتلبحفسدددد خ اكل

ح  صددةلل  ددقل فددسلبحفسدد ة لاددألبإل  ددبجلأولب دد خ بمل

كفةددددددبتلبحفدددددد ذالتل فسددددددهبلح  صددددددةلل  ددددددقلإ  ددددددبجل

ل(3001ح  خطةلل،لل(بحفعه لبحعاةز3أ  ق))

ل

( في العدرا  TFPنتائج تقدير اإلنتاجية الكلية للعوامل )

 بلسلوب الرقم القياسي لمالمكويست

Malmquist Productivity Indexل

حلدددد لب دددد خ ملاؤشددددالابحفبكةيسدددد لح   باةددددكل

لDEAPبحفع فددد ل  دددقلقايلدددكلج  ةددديلاغ دددفلبحثةب دددبتل

قايددهللحغددا لبح صددةلل  ددقلبح غةددالسددزلبإل  باةددك أ

ب  د عب كلةف غةددابتلبح بحددكلبإل  باةددكلبح فسددةايك،لوانددهلجددمل

(،لسضدالللTECبح صةلل  قلبح غةالسدزلبحسفدبءةلبح لنةدكل)

(لو دددألقايدددهلضدددابلTC دددألالددد بولبح غةدددالبح لندددزل)

بح غةالسزلبحسفبءةلبح لنةكلةبح غةالبح لنزل  صيل  قلال بول

بحن دةل(لو  قللTFPبح غةالسزلبإل  باةكلبحس ةكلح عةبايل)ل

لبآلجز:

TFP=TC×TEC 

لسزل لبح غةا لصبسز لبحسفبءة لسز لبح غةا ويفري

للسزلبح غةالسزلكفبءةلبح عملو  قل بحسفبءةلبحس ةكلاضاوةب

لبآلجز:للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل بحن ة

TFP = Pe*Seل

و بدةلجسة لقةفكلاؤشدالابحفبكةيسد لح   باةدكل

أكثددالأولجسددبويلأولأقدديلاددألبحةبيدد لبحصدد ة ،لوقدد لثث دد ل

بحن دددب البحف  صددديل  ةهدددبلح  غةدددالسدددزلبإل  باةدددكلبحس ةدددكل

ح عنبصالويس لاؤشالابحفبكةيس لح   باةكلسزلاد ولل

(لبح غةددالسددزلبإل  باةددكلبحس ةددكلTFP(لوانددهلجثددةألأ ل)2)

حسددنكلل0.711 لأ  ددقلة دد ل  ددةلح عنبصددالجلدد لاددبلةددةأليدد

وةف ة دددللل2005حسدددنكلل0.042ويددد لأد دددقل  دددةلل1988

،ل0.504(لة دد ل1990-1980ح فدد ةلبألوحددقلبحفف دد ةلاددأل)

(لسلد ل2001-1991أابلبحف ة للح ف ةلبحرب ةكلبحفف  ةلاأل)

-2002وةف ة ددللح فدد ةلبحربحرددكلبحفف دد ةلاددأل)ل0.549ة دد ل

بحفد ةلبإلافبحةدكل،لأابلا ة دلل0.273(لسل لة  ل  ةل2012

(لسل لكب د لبإل  باةدكلبحس ةدكل  دةل2012-1980أيلبحف ةل)

وفزل بجعكلاأل  ملأثالبح غةالسزلبحسفبءةلبح لنةكلل0.442

وادألل0.442وبح غةالبح لندزلبحد يلة د لل1.000بح زلة غ ل

بح   ةدديلبحفدد كةول  فددبلجثددةألأ لبحنفددةلسددزلبحنددبجالبحف  ددزل

كدب لةسدث لاضدب فكلبحزوب زلأثنبءلا ةلبح وب دكلبحفف د ةل

 نبصددددالبإل  ددددبجلوحددددةسلةسددددث لبح  سددددألسددددزلكفددددبءةل

ب  خ باهب،لةفبليهةالإحقلجاديلبإل  باةدكلبحد يلةد  ل حد ل

للسزلقةفكلبإل  باةكلبحس ةكلوا  لجغةافدبلبحف ثدبيأل ثدال ا ةب

بحددزاأ،لوفدد بلبح دداديلسددزلبحدداقملبحلةب ددزلحفبحفبكةيسدد ل
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سةب دبتلح   باةكلبحس ةكلفةلجعثةالوبض لحفد  لجاباد لبح

بحزوب ةددكل)بإل  باةددكلب  دد رفبويكلوبحسددعايكلوبح سددةيلةك(ل

بح ددددزلبس لددددد تلإحدددددقلبح نسددددةهلةدددددةألبحلطدددددبعلبحزوب دددددزل

وبحلطب ددبتلب ق صددبديكلبألذددا لوبوادد تلاددألبح  لددبتل

بحفبوردددكلادددبلفدددزل دددث لسدددزلجخ دددفلبحلطدددبعلبحزوب دددزل

وجاباعددهل ددألاهباددهلسددزل دد لبح باددكلبحف  ةددكلاددألبحسدد  ل

جددددةسةالسددددب  ليفسددددألأ ليعددددةألوبحخدددد ابتلبحزوب ةددددكلو

لب ق صبدلسزلبح ص يالح بابتلبحفع ف لوا ط ثبجه.

 

Table (2) Total Productivity of the Factors in the Iraqi Agricultural Economy in the 

Style of the Malmquist Index for the Period (1980-2012) 

 Totalا

Factor 

Productivy 

(TFP) 

TichnicalEfficiencyChange(TEC) 

Tichnical 

Change 

(TC) 

Years 

ل1980 0.570 1.000 0.570

 1981ل0.468ل1.000ل0.468

 1982ل0.322ل1.000ل0.322

 1983ل0.421 1.000ل0.421

 1984ل0.518 1.000ل0.518

0.372 1.000 0.372 1985 

 1986ل0.365 1.000ل0.365

 1987ل0.542 1.000ل0.542

0.711 1.000 0.711 1988 

0.630 1.000 0.630 1989 

0.628 1.000 0.628 1990 

0.504 1.000 0.504 

First 

Average 

Peroid )

1980-1990) 

0.542 1.000 0.542 1991 

0.603 1.000 0.603 1992 

0.557 1.000 0.557 1993 

0.597 1.000 0.597 1994 
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 Totalا

Factor 

Productivy 

(TFP) 

TichnicalEfficiencyChange(TEC) 

Tichnical 

Change 

(TC) 

Years 

0.608 1.000 0.608 1995 

0.473 1.000 0.473 1996 

0.567 1.000 0.567 1997 

0.469 1.000 0.469 1998 

0.595 1.000 0.595 1999 

0.565 1.000 0.565 2000 

ل2001 0.465 1.000 0.465

0.549 1.000 0.549 

Second 

Average 

Peroid(1991-

2001) 

0.397 1.000 0.397 2002 

0.266 1.000 0.266 2003 

0.141 1.000 0.141 2004 

0.042 1.000 0.042 2005 

0.192 1.000 0.192 2006 

 2007 0.153ل1.000 0.153

0.147 1.000 0.147 2008 

0.482 1.000 0.482 2009 

0.469 1.000 0.469 2010 

0.236 1.000 0.236 2011 

ل2012 0.478 1.000 0.478

0.273 1.000 0.273 

Thrid 

Average 

Peroid 

(2002-2012) 
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 Totalا

Factor 

Productivy 

(TFP) 

TichnicalEfficiencyChange(TEC) 

Tichnical 

Change 

(TC) 

Years 

0.442 1.000 0.442 

The Average 

total 

(1980-2012) 

Source: based on the program (DEAP). 

 

لStochastic Frontier(في العرا  بلسلوب الحدود العشوائية TFPنتائج تقدير اإلنتاجية الكلية للعوامل )

(لوبح غةدالسدزلبحسفدبءةلبح لنةدكلTC(ل ألقايهليبصيلافد لبح غةدالبح لندزل)TFPجملقةب لبإل  باةكلبحس ةكلح عةبايل)

(TEC(وف  لبحطايلكلجع ثالبحطايلكلبحرب ةكلح لةب لوكفبلاةض لسزلبحع ولل يلبحاقمل)3.)ل
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Table (3) total productivity of the factors in Iraq in the Stochastic Frontier For the 

period (1980-2012) 

total factors 

productivity (TFP )

By 

Methodestochastic 

frontier 

Tichnical(TC)Change 

Tichnical 

Efficiency 

Change(TEC)ل

 

Tichnical 

Efficiencyل

(TE) 

Years 

 1980 0.86054 0.00553 0.570ل0.575

 1981 0.95621 0.09567ل0.468 0.563

 1982 0.85675 0.09946-ل0.322 0.222

 1983 0.95022 0.09347ل0.421ل0.414

 1984 0.85862 0.0916-ل0.518ل0.426

0.469 0.372 0.09787 0.95649 1985 

 1986 0.85222 0.10427-ل0.365 0.260

 1987 0.96014 0.10792ل0.542ل0.649

 1988 0.96144 0.0013 0.711ل0.712

 1989 0.95770 0.00374- 0.630ل0.626

0.531 0.628 -0.0967 0.86100 1990 

0.495 0.504 0.0074 0.912 

First 

Average 

Peroid(1980-

1990)  

 1991ل0.95663 0.09563 0.542ل0.637

 1992 0.86283 0.0938- 0.603ل0.509

0.662 0.557 0.10571 0.96854 1993 

0.490 0.597 -0.10664 0.86129 1994 

0.554 0.608 -0.05398 0.75892 1995 

 1996 0.96414 0.20522 0.473ل0.678

 1997 0.85525ل0.10889- 0.567 0.458

0.571 0.469 0.10288 0.95813 1998 

 1999 0.96500 0.00687 0.595ل0.601

0.547 0.565 -0.01784 0.94716 2000 



 النعيمي وزيدان                                      (7152) ,    5314  - 5331:   (4)9 –مجلة الفرات للعلوم الزراعية  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5317                                                                 ISSN 2072-3875 

 

total factors 

productivity (TFP )

By 

Methodestochastic 

frontier 

Tichnical(TC)Change 

Tichnical 

Efficiency 

Change(TEC)ل

 

Tichnical 

Efficiencyل

(TE) 

Years 

 2001 0.95563 0.00847 0.465ل0.473

0.561 0.549 0.013 0.885 

Second 

Average 

Peroid 

(1991-2001) 

0.196 0.397 -0.20045 0.75518 2002 

0.371 0.266 0.10582 0.86100 2003 

 2004 0.95560 0.0946 0.141ل0.135

0.136 0.042 0.00415 0.85975 2005 

 2006 0.75892ل0.10083- 0.192 0.091

0.151 0.153 -0.00123 0.75769 2007 

0.146 0.147 -0.00068 0.75824 2008 

0.582 0.482 0.10068 0.85892 2009 

0.465 0.469 -0.00369 0.85523 2010 

 2011 0.85650 0.00127 0.236ل0.237

0.385 0.478 -0.09279 0.76371 2012 

0.263 0.273 -0.0084 0.821 

Third 

Average 

Peroid 

(2002-2012) 

0.439 0.442 0.004 0.872 

The Average 

Total 

(1980-2012) 

Source: Based on DEAP and Frontier                                                         ل

ل

ل
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وة غد لكف ة دللح فد ةللل1988(لة غد ل ووجهدبلسدزل دبمTFP(لأ لبإل  باةدكلبحس ةدكلح عةباديل)3ي ض لاألبحع ولل)

(لوبوجفعد لسدزلبحفد ةلTEC(لوبح غةدالسدزلبحسفدبءةلبح لنةدكل)TCوفد  ل بجعدكل دأليبصديلافد لبح غةدالبح لندزل)ل0.495بألوحق

وفددزل سددثكلجدد لل  ددقلضددعفلل0.263وب خفضدد لسددزلبحفدد ةلبحربحرددكلإ لة غدد لكف ة ددللل0.561بحرب ةددكليةددىلة غدد لكف ة ددلل

وفدزلل0.439(لوك ح لةبحنسثكلحف ة دللبحف داةلبإلافبحةدكلة د ل  دةل2012-2002بإل  باةكلبحزوب ةكلسزلبحعابقلذالللبحف ةل)

 . مل  ملج سألبإل  باةكلبحس ةكلقزلبحلطبعلبحزوب زلبحعابقز سثكلق ة كلج لل  قلبحه ولسزلبحفةبودلبإل  باةكلواألث

ل

لبحف اة

 

 بإل  باةكلواسة بجهب

Figer (1) Total productivity and it's components of the Iraqi agricultural sector in the 

manner of Stochastic Frpntier 12by periods of study 1980-2012  

 

نتائج تقدير الفجوة التكنولوجية للقطاع الزراعي 

 ((2012-1980العراقي للمدة 

 Metaحصددددعةةكلبح صددددةلل  ددددقلةا ددددباال

Frontierوبحدد يليسدد خ ملسددزلقةددب لبحفعددةةلبح سنةحةاةددكلل

 Stochastic وةا دبااللDEAPجدملب  د عب كلةثا دباال

Frontierصدددديل  ددددقللب دددد طعنبلأ لعألقايلددددهوبحدددد ي  

(لو سدثكلبحخطدألTC(لوبح غةدالبح لندزل)TEبحسفبءةلبح لنةكل)

(لوادددنهمل دددة ملقةدددب لوإيعدددبدلبحفعدددةةلRER)بحعهدددةب زل

(لح عدددابقليسددد لTGR(ل)1 ,3بح سنةحةاةدددكلاددد ولل)

ل(N.Kamieu(12),2010)بحلب ة لب جز:ل

------ (9)                                                     

   
ل= TGRل

ل(TERوقثيلأ لي مليسببلبحفعةةلبح سنةحةاةكليع ليسببلا ة للبحسفبءةلبح لنةكل)
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Table (4) Average technical efficiency (TER) for the Iraqi agricultural sector for the 

period (1980-2012) 

Average technical efficiency(TER) Years 

0.91 1980-1990 

0.88 1991-2001 

0.82 2002-2012 

0.87 1980-2012 

Source: Prepared by the researchers based on the Frontier program              ل

 وةعدد لأ لجددمليسددببلا ة ددللبحسفددبءةلبح لنةددكل

(TER)(وقددةملRERلبح ددزليصدد نبل  ةهددبلاددألةا ددباال)

Stochastic Frontierل(لل0.401وبح ددددزلة غدددد )ل%

 س طة لبيعدبدلبحفعدةةلبح سنةحةاةدكلح عدابقلو حد لة طثةدهل

ل(ل.9بحفعبدحكل)

 (.5وكفبلاةض لسزلا ولل)

ل

 

Table (5)The technological gap of the Iraqi agricultural sector for the period (1980-

2012) 

Technological Gap(TG)لYearsل

44.0 1980-1990 

45.0 1991-2001 

48.0 2002-2012 

ل1980-2012 46.0

Source: Based on equation (9)                                                             للل

جهدددددةال  دددددب البحعددددد وللبحدددددقلب لفندددددبكلسعدددددةةل

-1980جسنةحةاةدكلسدزلبحلطدبعلبحزوب دزلبحعابقدزلح فد ةل)

(ل ندد لالبو  ددهلةبحدد وللبحعاةةددكلبولبحف ل اددك،لوفدد بل2012

ثث  ددهلسعدداللبحثةب ددبتلب يصددب ةكلبحصددبدوةل ددألومبوةلابب

بح خطةللسثبحنسثكلح فسدب ألوبآل تلبحزوب ةدكل)بحعدابوبتل

ل50(ل عدد لب لبحدد وللبحف ل اددكلجسدد خ ملاددابوب"لوبيدد ب"ل/ل

ل151دو ددم،لسددزليددةأليسدد خ ملبحعددابقلاددابوب"لوبيدد ب"ل/ل

دو م،لبابلاأليةىل)بح بص بت(لسنعد لب لبحد وللبحف ل ادكل

دو دم،لسدزليدةألب لبحعدابقلل500جس خ مليبص ةلوبي ةل/ل

دو دددم،لوكددد ح لبح دددبللل2090يسددد خ مليبصددد ةلوبيددد ةل/ل

ةبحنسدددثكلح سنةحةاةدددبلبحدددايلبح ددد يىلسلددد لجةحددد تلسعدددةةل

جسنةحةاةددكلةددةألبحفسددبيبتلبح ددزليغطةهددبلبحددايلبح دد يىل

هبلبحايلبح ل ة يلوبحد يلجث د ل سدث هلوبحفسبيبتلبح زليغطة

%،لبادبلادأليةدىلب د هالكلب  دف ةلسنعد لب لبحفعددةةلل99

كثةاةلةةألبحعابقلوبح وللبحف ل ادكلسلد لوصديلسدزلفةحند بل

كغم/ح هس بولةةنفبلحدملل407كغمل/ح هس بولوسزلبحةبةب لل769

كغددمل/لح هس ددبولوبذةدداب"ل43.78يصدديلسددزلبحعددابقل ددة ل

ةيددكلسهنددبكلسعددةةلجسنةحةاةددكلاددألةبحنسددثكلح  سنةحةاةددبلبح ة
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يةىلب  خفب لسزلب  باةكلبحف بصدةيلبحزوب ةدكلالبو دكل

ادد لبحدد وللبحف ل اددكلوبحنباةددكل  ددقليدد ل ددةبء،لسثبحنسددثكل

ل193ح ثدد وولبحف سددنكلة غدد لبي ةباددبتلبحعددابقليددةبحزل

بحفلقألح ح لجةحد تلسعدةةلل34بحفلقألوحملي ةسال ة ل

اةدد ةلبحنة ةددكلجسنةحةاةددكلكثةدداةلب لاددبلمبلل لدد لبحثدد وول

وبيدد ةلاددألبفددملبحعةب ددهلبح ددزلبدتلبحددقلب خفددب لب  باةددكل

ل(ل.3053(،5بحعابقلاألبحف بصةيلبحزوب ةك)بحث وي)

 

 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات:

ب لادددألثفدددبولبحث دددىلذدددالللاسدددةاجهلجثدددةألحندددبل

بق طددبالأفددملبحن ددب البحفس  صدديل  ةهددبلوبح ددزليفسددألأ ل

ةع لب   ن بابتلحف بكبةلساضةكلبحث دىلل صيلانهببحق

لوانهبليفسألأ ل ةصزلو ل احلي ةللح   لب   ن بابتل:

أشددددبوتل  ددددب الجلدددد يالبحسفددددبءةلبح لنةددددكلح ف دددداةل

(لإحددددقلب لا ة ددددللبحسفددددبءةلبح لنةددددكلة دددد ل1980-2012)

%ل(لواندددهلي ثددةألأ لإ دددبدةلجةميدد لبحفدددةبودلل91يددةبحز)

بحفسدد خ اك ل%لاددألكفةددبتلبحفددةبودل9ب ق صددبديكليلددبوب

كفبلجثةألادألبح   ةديلب خفدب لبإل  باةدكلبحس ةدكلح عةباديل،

(TFPلوف بلب  خفب ل بامل ألجنبق لكفدبءةلب د خ بمل)

بحفددةبودلبحزوب ةددك،لإ أ لبحنفددةلسددزلبحنددبجالبحزوب ددزلكددب ل

ةسث لاضب فكل نبصالبإل  بجلوحةسلةسدث لبح  سدألسدزل

حس ةدكلكفبءةلب  خ باهب،لافبلب عسدسل  دقلقةفدكلبإل  باةدكلب

%،ل ددد ال نهدددبلسعدددةةلل43ح عنبصدددالبحددد يلة غددد ل  دددةل

%،لوانددهل سدد ن الل46جسنةحةاةددكلسددزلبحعددابقلجلدد ولةن ددةل

أ لفندددبكلفددد وب"لسدددزلبحفدددةبودلبحزوب ةدددكلوب لبحنفدددةلسدددزل

بإل  باةددكلبحس ةددكلح عةبادديلوبحسفددبءةلبح لنةددكلأذدد  لةبح دد فةول

و حددد لةسددددث ل دددد ملب دددد خ بملادددد ذالتلي يرددددكل ددددةبء"ل

ةحةاةددكلوبح ددزلجعفدديل  ددقلبيدد ب لجلدد ملاةسب ةسةددكلبولةبي

 كثةالوا فة لسزلب  باةكلبحف بصةيلبحزوب ةك.

 

 التوصيات :

ةهدد الوسدد لبإل  باةددكلبحس ةددكلح زوب ددكلبحعابقةدددكل -5

يع لأ لج ثندقلبح وحدكلإ د ابجةعةكلجنفةدكلموب ةدكل

اسددد  باكل  دددقلأ لجسدددة لقةي دددكلبألاددد لوجهدددفيل

بحلطبعلبحزوب زلوبح زلجهد الإحدقلميدبدةلبإل  دبجل

 وبإل  باةك.

جعزيدددزلدوولبحسةب دددبتلبحزوب ةدددكلبحف ثعدددكلبح دددزل -3

ج لددددهلأكثددددال ب دددد لبق صددددبديلافسددددأ،لوإجبيددددكل

بحفاصددددكلحنفةفددددبل ددددألقايددددهلبحلضددددبءل  ددددقل

بإلذ ال تلبحهةس ةك،لسضاللل ألجسرةفلب  د رفبول

بح سدددةازلسدددزلاهدددبوي لجنفةدددكلبحثنةدددكلبأل ب دددةكل

 ح لطبعلبحزوب زلوجطةيافب.ل

لبحعابقل -3 لةةأ لبح سنةحةاةك لبحفعةة ل   ا بوحك

ل لقايه ل أ لوبحعاةةك لبحف ل اك إي ب لوبح ول

إصاليبتلموب ةكلاسرفكلسزلبحعابقل  قلوأ هبل

لو ب يل لإجثبع لقايه ل أ لشبا ك لةهايك جنفةك

لبح ع ةفزل لبحفس ة  لووس  لبحفهبوبت ج سةأ

لةبحطبقكل لبإل  باةك لبحفةبود ل   غالل ح فزبو ةأ

 حقلاس ة لكفبءةلأ  قل.بحلصة لوبحةصةللإ
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