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 الملخص

يهدد ا بحث ددى بحددق ج لةدده اف ددك بفدد با جهددسي سددز اعفة هددب  ةب ددك موب ةددك جدداجثل ةلةددب   فددة ب   باةددك بحس ةددك  

سددز  ددي اددر    ددةويب ، جا ةددب ، ( ح لطددبا بحاوب ددز TG( وبحفعددةا بح سنةحةاةددك  TE( و بحسفددب ا بح لنةددك   TFPح عنبصددا  

ةددددددك ح عنبصددددددا  ف ة ددددددل ح فدددددد ا ب افبحةددددددك أو بح غةددددددا سددددددز ب   باةددددددك بحس بيددددددابو ( ، وبوادددددد ث   ددددددب   بحث ددددددى 

%(   ق بح ةبحز سز  ي دول بحعةنك وأشدبو    دب   جلد يا بحسفدب ا بح لنةدك   دق وسده دبحدك ب   دب  .%0.71،%0.60،0.62 

سز حددةر %(  ددق بح ددةبحز، 96%، 95%، 93إحددق إو بحسفددب ا بح لنةددك سددز  ددي اددر   ددةويب، جا ةددب،إيابو(  ف ة ددل   ددة  

 دةويب، جا ةدب، إيدابو(  %( حسدي ادر 43%، 42%، 38  ب   ج  ةي بحفعةا بح سنةحةاةدك  ف ة دل ح فد ا ب افبحةدك  بشبو 

   ق بح ةبحز.

%( .0  60% ،.0 62وخ صث بح وب ك إحق بحع ي  ار ب   ن باب  أففهب جلبوب  سب ب   باةك بحس ةك ح عةباي  

ب  سبب إيابو ةسثب  %(.0 (71إيابو سز ذحك بحفلةب  بذ ة غث قةف هب حسي ار   ةويب، جا ةب(   ق بح ةبحز وجفةق دوحك 

وجةصز بح وب ك ةبحعفي   ق ، خثاا  ثةاا سز اعبل ب   ب  بحاوب ز  ر طايه بح عبوب بحف اب فك وبحثةئك بحفنب ثك 

اهاا ب وشبد بحاوب ز ج سةر أدب  بحفؤ سب  بحفسب  ا حعف ةك ميبدا ب   باةك بحاوب ةك اثي ا طب  بحث ى وبح طةيا وأ

بح ز جعفي   ق  ها بحطاب ه بحفنةك بحع ي ا،وةنب   ةب ك موب ةك   جع ف    ق  فةك اةود ب   ب  س سب ةي   ق صفبجهب 

 بحنة ةك وجةسا إاسب ةك إدبوجهب وجةاةههب ةفب ي له أ فب  ب  خ بم حهب.

 ، التغير التقني الفجوة التكنولوجية ، االنتاجية الكلية للعوامل ،كلمات مفتاحية : الكفاءة 

 
*
 .بحث ى اس ي ار بطاوحك بح   ةوبه ح ثبحى بحثب ز (

Estimation of technical efficiency, total productivity and technological 

gap of agricultural sectors in Syria, Turkey and Iran using the DEAP 

envelope method for the period 1980-2012 

( A comparative study ) 
Dr Salem Younis Al Nuaimi              Aswan Abdul Qader Zaidan 

ABSTRACT 

     The research aims to achieve a set of goals Which Contitute,in aggregate , an agricultural 

Policy related to measuring total productivity of the elements(TFP) , tichnical efficiency 
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(TE), tichnological gap(TG) for the agricultural Sector In Syria , Turkey and Iran .The results 

Showed that the change in the total productivity of the elements was average for the total 

Period (0.62% , 0.60%, 0.71%) respectively in In all the Countries of the Sample. The results 

of the technical efficiency assessment according to the production function indicated that the 

technical efficiency in (Syria, Turkey, Iran) was average (93%, 95%, 96%), While the results 

of the technology gap analysis as an average of the total period (38%, 42% and 43%) 

respectively in Syria, Turkey and Iran. The results of the study reached a number of 

conclusions, the most important of which is the convergence of the total productivity of the 

factors (0.62% and0. 60%) for Syria and Turkey, respectively, and the superiority of the 

State of Iran in the total productivity of the factors as it reached 0.71% Through the 

accumulated experience and the appropriate environment, the study recommends working on 

Improve the performance of the institutions supporting the process of increasing agricultural 

productivity such as research and development stations and agricultural extension agencies 

that are working on the diffusion of new technical methods and building agricultural policy 

that depends not only on the quantity of the production resource but also on its qualitative 

characteristics and the possibility of managing it and directing it to achieve its lowest 

utilization . 

Key words: Efficiency,Total Factor productivity, Technical Gap,Tichnical Change. 

 

 المقدمة

ادددددات ب ف فدددددبم ة  سدددددةر ب   باةدددددك وميدددددبدا 

اسدد ةبفب حسددي  نصددا اددر بحعنبصددا ب   باةددك بحا ةسددةك 

ةع اب جطةو  بحاوب ك ار بحفاح ك بحث ب ةك وبحف نل ك إحدق 

ااح ددك بحاوب ددك بحفسدد لاا حةددى ب   فددبد ب  ب ددز سددز 

بحثهددداا وبحعفدددي ب   دددب  بحاوب دددز   دددق قدددةا بحعفدددي 

بح ةددةب ز و ب ددث اعدد    بحنفددة سددز ب   باةددك ا دد ودا 

وا ثبطئك إحق ح   ثةدا ، وأواد ث بح عدبوب وبحخثداب  

سز بحع ي  ار بح ول بحف ل ادك وبحنباةدك   دق حد   دةب  أو 

بق صبديب  بح نفةك بح ز جع ف    ق بح طدةيا بح لندز ووسد  

اد  بق صدبدب  اس ةيب  ب   باةك جع  بقي جس فك ةبحفلبو ك 

بح ة   ب سلز بح ز جع ف    ق إدخبل ادةبود إادبسةك إحدق 

حةا ب   غالل ب ق صبدا، و  ةفب إذب اب جضفر إدخدبل 

بحفةبود ب ابسةك  فلدب  جهةئدك وإ د بد بحفدةود حال د خ بم 

 فددب فددة بح ددبل سددز ب  صددالو ب وباددز أو ج  ةددك بحفةددبه 

و ادب جلد م ( ، سدز إطدب 0252، (5 بحع ة دز (واب إحدق ذحدك

يفسدددر بحلدددةل إو ميدددبدا ب   باةدددك سدددز بحلطدددبا بحاوب دددز 

أصددث ث جفثددي بحفدد خي ب  ب ددز وبحف ددةو بحا ةسددز سددز 

 ف ةك بح نفةك بحاوب ةك وميبدا وج سةر ب   دب  بحاوب دز 

وج لةه أوابا أسضدي حمادر بحغديب ز حد ول بحعةندك وفديب 

 (.Battese(7),1998ي ةبسه ا  دوب ك  

جسفر بحفهس ك بحا ةسةك ح  وب دك :  مشكلة البحث

ةثالثددددك اةب ددددب يخدددد ل بحعب ددددب ب ول ةعدددد م بحفعاسددددك 

 TFP) )Total Factorةب   باةدددك بحس ةدددك ح عنبصدددا
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Productivity ةب  اب جع ه انهب ةب  باةك بحفداد بحعبادي 

سددز بحلطددبا بحاوب ددز بو ب  باةددك بحدد و ا وةددبقز  نبصددا 

ةددك واسة ددب  ب   ددب  ب اددا بحدديا ي ط ددب قةددب  بثددا وبفف

 TC)ب   باةدددك بحس ةدددك ح عنبصدددا وأثدددا بح غةدددا بح لندددز  

Tichnical Change  سدددز دول بحعةندددك ، بادددب بحعب دددب

بحثددددب ز سة ع دددده ةعدددد م بحفعاسددددك ة عددددا  بحسفددددب ا بح لنةددددك 

TE))Tichnical Efficiency   بحفعس ا ةب دب  بح لندز

وحعددا ب ددهباهب سددز جطددةيا ب  باةددك بحعنبصددا بحس ةددك سددز 

بحاوب ددز حدد ول  ةنددك بحث ددى سةفددب ي ع دده بحعب ددب  بحلطددبا

بحثبحدددى ةضددداووا ج  يددد  حعدددا بحفعدددةا بح سنةحةاةدددك سدددز 

بحلطدددبا بحاوب دددز حددد ول  ةندددك بحث دددى وفدددز ادددر بفدددا 

بحفهددسال  بح ددز جعةدده بح خطددةل حهدديب بحلطددبا وجعدد  بحدد  

 بحفؤشاب  بحفهفك حالاث ةك وبحسفب ا.

يهدد ا بحث ددى بحددق ج لةدده اف ددك : هدددا البحددث

جهسي سدز اعفة هدب  ةب دك موب ةدك جداجثل ةنفدة  بف با

ب   باةك بحس ةدك ح عنبصدا ب   باةدك سدز بحلطدبا بحاوب دز 

وفددديه ب فددد با فدددز قةدددب  بحنفدددة سدددز ب   باةدددك بحس ةدددك 

وبخةدداب قةددب    TE، قةددب  بحسفدب ا بح لنةددكTFPح عنبصدا

 ( ح لطبا بحاوب ز ح ول بحعةنك .TGبحفعةا بح سنةحةاةك 

 ددد  بح وب دددك   دددق ساادددةك جؤ: فرضدددية البحدددث

وبحسفددب ا TFPافبدفددب بو  فددة ب   باةددك بحس ةددك ح عنبصددا

سددددز بحلطددددبا  TGوبحفعددددةا بح سنةحةاةددددك TE بح لنةددددك 

إ  باةدك فز اعبيةا اهفك حغاض قةب  واعاسك  بحاوب ز

و فددب ا واسدد ةيب  ب دد خ بم بح سنةحةاةددب سددز بحلطب ددب  

 (بحاوب ةدددك حددد ول بحعةندددك  دددي ادددر   دددةويب،جا ةب،إيابو

 ويسعق بحث ى  ثثب  فيه بحفااةك ار   اهب .

بحسؤبل بحيا يطاو أابانب فة: اب : اهمية البحث

أففةدك ج  ةدي ب   باةددك و فةفدب وبحسفددب ا بح لنةدك  وبحفعددةا 

بح سنةحةاةددك ح لطددبا بحاوب ددز   وةفددب يثدد و ب اددا ةدد يهةب 

و  ي ط ب ج  ةال أو جسةيغب حثةدبو أففةدك ميدبدا ب   باةدك 

وبحسفب ا بح لنةك ، إ  ب ه سز ةعد  بح دب     جسد لةا سةده 

ادد  اددب فددة ةدد يهز أو انطلددز اددر أففةددك بح   ةددي ب اددةو 

وبح سةيغ، وسز فيب بحص د يفسر حه  بحع ي  ار ب  ثبب 

وبحفسةغب  وبحعنبصا وأففة هدب سدز ميدبدا ب   باةدك سدز 

بحلطبا بحاوب ز ح ول بحعةّنك، والبيةس ب   باةدك جسد خ م 

ةةصدددفهب أدبا ح   ةدددي وجلةدددةا  فدددب ا بحفدددةبود   ةضدددفنهب 

ب ( بحثهدددايك وغةدددا بحثهدددايك وبجعبفدددب   نبصدددا ب   ددد

بح  دداف سةهددب سددز جسددةير ب   ددب ، وسددز  ددي ب حددةبل سددبو 

اس ةت ب   باةك فة اؤشا ح   سر سز بحسفدب ا ب   باةدك 

وادددر ثدددا جخصدددةل أسضدددي ح فدددةبود   دددة ب ددد خ بابجهب 

 بحث ي ك. 

 

 المواد وطرائق البحث

 ة ا بح ا ةا سز بحنفدةذ  بحايبادز   دق قةدب  

، Fixed Effectةددك بحس ةددك ةب دد ةب ب ثددا بحثبةددث ب   با

  فددب بو أ دد ةب ب ثددا بحثبةددث ي  ددب  إحددق قةددب  بح غةددا 

 (بحدددديا  ددددة ا حسددددبةه ةفةاددددب دبحددددك TCبح لنددددز  

Translog  و يحك ي  ب  إحق قةب  بحسفدب ا بح لنةدكTE )

وطايلددددك  Deepبح ددددز  ددددة ا حسددددبةهب ةفةاددددب طايلددددك 

SFAحسدبب بح غةدا سدز  ،و ر طايه بحسفب ا بح لنةك  ة ا

(  ز جسد خ م اد  بح غةدا بح لندز سدز TECبحسفب ا بح لنةك  

، ثدا  دة ا حسدبب TPFحسبب ب   باةدك بحس ةدك ح عنبصدا 

( وبح ز يفسدر حسدبةهب ةب د خ بم TGبحفعةا بح سنةحةاةك  

حسدددي دول  ةندددك بحث دددى وصدددة   بحدددق  DEAPأ ددد ةب

 ج لةه بحه ا.

 تمهيد

واددب مبحددث اددر  Productivity ب دث ب   باةددك 

بفا بحفةاة ب  بح دز جفداض  فسدهب   دق  دبحك بحث دى 

باددددددبم بحثددددددبحثةر بحف خصصددددددةر وبحفه فددددددةر ةبح نفةددددددك 

ب ق صدددبديك وب ا فب ةدددك  دددةب  سدددز بحددد ول بحف ل ادددك أو 

بحنباةك،وق فب  عد  سدز ب دب ب ق صدبدا بحفعبصدا الةحدك 

حلةددددث اددددر ب ف فددددبم وبح دددد بول ةلدددد و ابحدددد   حفلةحددددك 
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سلددد  بح  دددث وةهدددسي خدددبن خدددالل بحعلددد ير ب   باةدددك، 

بحفباةةر بحفصبا ب ول سز بف فباب  وشةبغي ب سدابد 

وبح سةاددددب  اعددددب   فددددب بو ذب  بحفةاددددةا ب ددددد  ةذ 

واددبيابل   ددق بف فباددب  افبث ددك حدد ت  ثةددا اددر بحهةئددب  

 وبحفنظفب  بح وحةك وب ق ةفةك .

ب  بو فددديه بحفلةحدددك ةلددد و اب بح ددده ادددر بف فدددبم 

اددبب  نت جعايفهددب اددر غفددةض وبخدد الا  وب  هددبو ةلدد و

و دد م بجفددبق إذيعدد  افهددةم ب   باةددك اددر أ ثددا بحففددبفةا 

ب ق صددبديك شددةة ب  سددز بحةقددث بح باددا، وغددا ح بثددك 

ب  خ باه ار قثدي بحثدبحثةر ب ق صدبديةر، وحسدر يع لد  بو 

فديب بحففهددةم ةددنفس بحةقدث قدد يا  سددثةب  ويااد  ق ادده إحددق 

 د    نده فدا بحفةاوقدابط بحلاو بحثبار  ها وبول ادر ج

و  ةفب  ن  انظافا ب ول  د.سا سدةب ةنبا( وذحدك  دبم 

، واندددي ذحدددك بحةقدددث وح دددق اددد ا قصدددةاا شدددبب 5111

بحغفدددةض وبح دددثس حدددةل فددديب بحففهدددةم، وبصدددث  افهدددةم 

ب   باةك اثةاب  ح نلبش وبحع ل ح دق  هد  قايدب،  ند اب 

 أخي ب ق صبديةو وغةدافا بحس بةدك حدةل افهدةم ب   باةدك

ة قك وةةاةو أ ثدا وجلد يا بح وب دب  وبحنظايدب  حةحده 

و ددبو ذحددك سددز بحسددنةب  بح ددز ب لثددث بح دداب بحعبحفةددك 

بحثب ةددك و  دددق بحددداغا ادددر بو فددديه بح وب دددب  مبد  ادددر 

جطددةيا فدديب بحففهددةم ب  ب هددب سددز بحةقددث  فسدده مبد  اددر 

جعلةدد ه ، بو اسددبحك ب   باةددك فددز اسددبحك  سددثةك إذ  ي عدديو 

فهددددةم اط دددده حهدددديه بحفسدددداا سب   باةددددك بحلددددةل ةةاددددةد ا

اصدط   حدده أ ثددا ادر اعنددق وافهددةم وأ ثدا اددر صددةبغك 

وادد حةل وطايلددك ح لةددب  وبح لدد يا، وفددز جهددةا إحددق  دد د 

اددر بحففددبفةا بحفصددبغك ح اافددك بحعالقددك ةددةر بحفخااددب  

وبحفددددد خال  بح دددددز ب دددددهفث سدددددز بحعف ةدددددك ب   باةدددددك 

(HaroldG.Halerow(12),1980)  سب ق صددددددددددددددبدا

ةدبو  يؤ د  ( Albert Aftalion(3) , 1998)ا سدز بحف

ب   باةددك فددز بحنسددثك ةددةر ب   ددب  ب افددبحز بحف لدده سددز 

 John)وقث ا د د و ةبادي ب   دب  بحفسد خ اك، ويلدةل

Kendrick(13),2000 ) ب   باةك فز  سثك ب   دب   أو

بحنعةفددز  (بح لةلةددك إحددق  فةددك بحفدد خال  بحفبديددك بح لةلةددك 

( باددب ب   باةددك   واددكار دواددب  بحسفددب ا   5991(،1 

سهددز الةددب  ح واددك بحسفددب ا بح ددز   ددق أ ب ددهب ج  ددةل 

بحفةبد إحق    ، ويالحظ فندب أو ب    باةدك اسدبحك   سدثةك 

جعثا فب أ    سعال انسةةًب إحق الةب   ظاا حفب يعدب أو 

 عداا ةب هدب ج سدر اسد فاسز  فدب اج يسةو قد  أ د  ،  فدب

بح نظددةا بحنددبج   ددر ب  دد عفبل بحسددت  ح فددةبود وبحعفبحددك 

 .وبآل   بحف بحك

جهدةا إحدق  القدك اسد يك باب بحسفب ا بح لنةك سهدز 

ةددةر بحفدد خال  بحفسدد خ اك سددز  ف ةددك ب   ددب    و ةفةددك 

جفسر بحفنهبا أو بحفاو ك ار ب د خ بم أسضدي بحف غةداب  

قةفك بحسفدب ا  بح سنةحةاةب بحف بحك سز  ف ةك ب   ب    وجل 

بح لنةك ةةر بحصفا وبحةبحد  بحصد ة   وجداجثل  سسدةبً اد  

 UnefficienyTechincalاسد ةت  د م بحسفدب ا بح لنةدك 

سعن اب جسةو بحسفب ا بح لنةك اسبويك ح ةبح  بحصد ة  يعندز 

ذحك أو بحفاو دك جند     دق حد ود ب   دب  بحففسدر وأ هدب 

ةدك أقدي ادر بحةبحد  و ن اب جسةو بحسفب ا بح لن , فة ا جلنةبً 

ذحك يعنز ةإاسدبو بحفاو دك خفد   سدثك بحفد خال  بح دز 

ج لدده ب   ددب  بحسددبةه أو جددةسا  سددثك اددر جسددبحةت ب   ددب  

بحفسددد خ اك ح  صدددةل   دددق بحفسددد ةت بحسدددبةه ح   دددب  

وخالصددك بحلددةل إو بحسفددب ا بح لنةددك فددز بح بحددك بح هددغة ةك 

ب  , إذ ح ةحدد ا ب   باةددك  البو ددك ةبح دد ود بحلصددةت ح   دد

ج سا بحةح ا بح ز جن   سز اسد ةت بح د ود بحلصدةت ةب هدب 

( , وبح ددد ود بحلصدددةت  0221(،1 فدددة ا جلنةدددبً  ةدددبةسا 

ح   ب  فز أ  ق اس ةيب  ب   ب  بح ز يفسر ج لةلهب ار 

الددبديا اعةنددك اددر بحفدد خال  , وينطددةا افهددةم بحسفددب ا 

بح لنةددك ح فددةبود بحفسدد خ اك سددز ب   ددب  بحاوب ددز   ددق 

جعنددب بحفلدد  ب ق صددبدا سددز ب دد خ بم فدديه بحفددةبود ةدد وو 

( , 0بح صةل انهب   ق ب شثبا بحفابد ج لةله  بح دبذق  

0252. ) 
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ويلص  ةهب ال وا بحةح ا   ق ج لةه أ ظا  بج  

 Coelliأو خ اك ةب د خ بم اعفة دك بحفدةبود بحف دةساا  

et at(11), 2003   سبحةح ا جس خ م أقي ادب يفسدر ادر ,)

ال  ةةصددفهب وحدد ب  ةغدد  بحنظددا  ددر جس ف هددب, بحفدد خ

وفيب يهةا إحق  د م وادةد فد و سدز بحفد خال , فديب ادر 

اهك بحفد خال  أادب ادر اهدك جعظدةا بحفخاادب  سبحةحد ا 

جسثدا اددر بحفخااددب  ةغدد  بحنظددا  ددر  ددعافب, ويلصدد  

ةبحسفدب ا بح لنةدك بح بحدك بح هدغة ةك ح ةحد ا ب   باةدك البو ددك 

, إذ جعاا بحةح ا ب   باةك بح دز ةبح  ود بحلصةت ح   ب 

جن   سز اس ةت بح  ود بحلصةت ةب هب  فة ا سنةبً وار ثدا 

جعنددز بحسفددب ا بح لنةددك الدد وا بحةحدد ا   ددق بح صددةل   ددق 

أ ثدددا قددد و ادددر ب   دددب  ةب ددد خ بم بحفلدددبديا بحف بحدددك ادددر 

بحفدد خال . وأو قددةا بحسفددب ا بح لنةددك جن صددا ةددةر بحصددفا 

 يافب ةفع ةاةدك  د م بحسفدب ا وبحةبحد  بحصد ة  ويفسدر جلد

بح لنةددك ةةب ددطك طدداو فدديب بحفعةددبو اددر بحةبحدد . ويفسددر 

ح ةح ا ب   باةك ج لةه بحسفب ا بح لنةك بحسبا ك  ن اب يصي 

اعبادددي بحسفدددب ا بح لنةدددك بحةبحددد  وي  لددده ذحدددك ةبح ةحةفدددك 

بحفةوديك   ق ان نق بحنبج  بحف سبوا, وي ا قةب  بحسفب ا 

 بحنبج  بحف سبوا. بح لنةك ة  حك ان نق

وةبحنسثك بحق بحفعةا بح سنةحةاةك سةفسر جعايفهب   دق ب هدب 

بحفددددبوق بحاانددددز ةددددةر وهددددةو بح سنةحةاةددددب  بحع يدددد ا 

وب   ةبذفب ار بحدثالد أو فدز وادةد بح سنةحةاةدب سدز ة د  

أُخددددات وقدددد   اسهددددب اددددب و دددد م واةدفددددب سددددز ة دددد بو 

( ةب هددب ب  ددابا  ددر بحفسدد ةيب  (Dharwadب ق صددبدا

( Chitnizةصدددددددق ةهدددددددب،  فدددددددب أ ددددددد   دددددددي ادددددددر بحف

( سز دوب  ها حةل بآلوباز بحعبسك Bhilegaonkarو 

أو ا ة ددددل بحفعددددةا بح سنةحةاةددددك  ب ددددث ب  ددددق ةبحنسددددثك 

حصغبو بحفابو ةر ي ث  ذحك ار قثدي بحفدابوا بحف ة دطك 

 وبحسثةاا سز اعبل بح سنةحةاةب  حالوباز بحةبةسك.

ةدك   دق وةيحك يفسر أو  عاا بحفعةا بح سنةحةا 

  ا اس ةيب  سفثالً يفسر أو ج د د   دق أ دب  بحفةبم دك 

ةةر اع    ب  خ بم بح لب دب  بح  يثدك  بح لدبوا بحف سدنك 

وب  ددف ا بحسةفبويددك وبحفثةدد ب  وبحفسننددك وذحددك ح فددابوا 

بحف ة ددطك و سضددي اددابوا سددز انطلددك اغابسةددك اعةنددك 

 ج فةددا ة فبثددي واوسهددب بحفنبخةددك وبحطثةعةددك وب ا فب ةددك

وح سر قايك   ق  ثةي بحفثبل . ويفسر أو جسةو بحفةبم دك 

  ق اس ةت أ  ق أا ةةر اب يس خ اه بحفابوا بحف ة ل 

سز انطلك ادب وةدةر بح ةصدةب  بحفنةدك بحف ثعدك سدز بح لدةل 

ب وشددبديك سددز بحفنطلددك  فسددهب وقدد  جسددةو بحفةبم ددك ةددةر 

بحفددددابوا بحف ة ددددطك وبحفف ددددبما أ ثددددا وبقعةددددك وإقنب ددددبً 

 ةر بآلخددداير سدددز بحفنطلدددك،  دددر بحفةبم دددك ةدددةر ح فدددابو

بحفددددابوا بحف ة ددددطك وةددددةر بح ةصددددةب  بحفنةددددك ح  لددددةل 

ب وشبديك،  و بح ةصةب  بحفنةك غبحثبً اب جهفدي بحظداوا 

 ب ا فب ةك وب ق صبديك بح ز يعفي سز و هب بحفابوا .

 (TE) توصيف أنموذج قياس الكفاءة التقنية :اوالً: 

( حه ب ففةدك ةفسدبو TEبح لنةك  بو جل يا بحسفب ا 

( بذ جعدد  بحسفددب ا (TFPحلةددب  ب   باةددك بحس ةددك ح عنبصددا 

بح لنةك بح  اسة ب  ب   باةك بحس ةك ح عنبصا ، وةديحك سلد  

جدا ب   فددبد   دق طددايل ةر ح  لدد يا ب وحدق طايلددك ج  ةددي 

( ، وبحثب ةددك بح   ةددي بح دد ودا DEAPاغ ددت بحثةب ددب   

خ بم دبحدددك ب   دددب  بح ةغبوجفةدددك ( ةب ددد SFAبحعهدددةب ز  

( ح لدد يا بحسفددب ا بح لنةددك، وبح صددةل   ددق TLبحف فةقددك  

اؤشاب  وبقعةك  ر  فب ا بحلطبا بحاوب دز سدز ب قطدبو 

 ةنددك بحث ددى    ددةويب ، جا ةددب ، بيددابو ( ، وجددا ب  فددبد 

 خفسك ا خال  سز قةب  بحسفب ا بح لنةك وفز :

X1 و(اسبحك بآلوباز بحفاوو ك  أحت فس ب 

X2 )بحعفبل بحاوب ةةر  أحت  سفك 

X3  إافبحز جاب ا وأ  بحفبل بحاوب ز  ا ةةو

 دو و( ةب  عبو بحثبة ك

X4 )بح لنةك بحفةسب ةسةك  أحت ق وا حصب ةه 
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X5  بح لنةك بحسةفةب ةك   فةك ب  ف ا بحفس ه سك

 ةب حسغا / بآلوباز بحاوب ةك(

 حاوب زا وجبثةا ج ك بحف غةاب    ق قةفك بحنبج 

Y حالقطبو  ةنك بحث ى   ةويب ، جا ةب، بيابو ( وح ف ا

 5912- 0250. ) 

 

الطريقة األولى: طريقة تحليل مغلف البيانات 

(DEAP: على وفق متغيرات دالة اإلنتاج) 

فدددددز بحثااعدددددك  DEAPإِّو انهعةدددددك ب فدددددةذ  

بحخطةك بح ز جس خ م ةةب ب   ر بحنةبج  وبحفد خال  حثندب  

حفن نددق ب   ددب  وجةادد  حبح ددبو سددز فدديب ب ادداب  بحخطةددك 

بحنفةذ  ب وحدق بح بحدك بح دز جف داض ثثدب   ةب د  بح عدا 

 CRS وبحثب ةددددك بح ددددز جف دددداض جغةددددا  ةب دددد  بح عددددا ،)

 VRS ويفسر حسبب بحسفب ا  ا ار بح بح ةر إّاب ادر ،)

 Input Orientated Measures بحةدددك بحفددد خال  

 IOM  أو اددددددر   بحةددددددك بحفخااددددددب )Output 

Orientated Measures  OOM وجعدددددد ،)CRS 

سااةك اال فدك  ند اب يسدةو بحلطدبا بحاوب دز يعفدي سدز 

اسدد ةت بح عددا ب اثددي  سددز ب ادد  بحطةيددي( وحسددر جةادد  

بحسثةا ار بحعةب ه جفن  فيب بحلطبا ار ج لةه فديب بح عدا 

 بحفنبسسك غةا بح باك، وقةةد بح فةيدي وغةافدب ، وح فصدي 

سددز قةددب  بحسفددب ا  SEبح عددا  وبثددا TEةددةر بثددا بح لنةددك 

وةةادددةد بحثةب دددب  ب حصدددب ةك  CRSيسددد خ م بس دددابض 

ادر بحفد خال  وجهدفي بحف غةداب  بحفدؤثاا  Kبحف فث ك ةد  

اددر  Mسددز ب   باةددك بحاوب ةددك وبحسفددب ا بح لنةددك و دديحك 

بحفخااددب   بحنفددة سددز ب   باةددك بحس ةددك وبحسفددب ا بح لنةددك( 

 yiحفددد خال  وا عددده ب Xi ععدددي  Nحفعفة دددك بحعةندددب  

 Xجااددا ح فعفة ددك و ععددي  iا عدده بحفخااددب  ، إذ أو 

جفثددددي اصددددفةسك Yو K×Nجفثددددي اصددددفةسك بحفدددد خال  

 M×1 .(  Chavas , J. P. andبحفخااددب  

Aliber(8),1993). 

  فدةذ  iوحغاض حسبب اؤشا بحسفب ا حةحد ا 

( ةب دد خ بم أ فددةذ  بح ةاةدده (CRS ةب دد  بح عددا بحثبة ددك 

( ج ددددي اسددددبحك بحثااعددددك بحخطةددددك IOMأ  دددد خ باز  

  ب جز:

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

Subject  to: 

xi=1 

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

U, V ≥ 0 

يفثدي  uqيفثدي أومبو بحفد خال  وبحفلد بو  V (N × I)يفثدي بومبو بحفخاادب  وبحف عده  U (M × I)بذ بحف عده 

( سز بحثااعك بحخطةك يفسر جثسةل بحفسبحك أ اله سز بحصدةوا duality, وةب  خ بم بحنفةذ  بحفلبةي  iدواك  فب ا بحفاو ك 

 ب جةك: 

Min θ,λθ
CRS

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

Subject  to: 

-qj + Q λ ≥ 0 

θ xi – X λ ≥ 0 
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λ ≥ 0 

( يفثدي أومبو قةب دةك I  ×Nفز ا عه   λبذ أو 

 θوجبخدي  iقةفك اؤشا بحسفب ا بح لنةك ح لطبا بحاوب دز θو

جعنز وقةا  لطك ب دب    دق  θ=1( سإذب  ب ثθ≤1بحلةا  

ان نددق بح دد ود بحلصددةت وةدديحك جدد ل   ددق  فددب ا بحلطددبا 

بقي ار وبح   θبحاوب ز ار بحنبحةك بح لنةك، باب بذب  ب ث 

سإ هب ج ل   ق بو أدب  بحلطبا بحاوب ز يل  ج دث ان ندق 

 Coelli etبح  ود وفز ار بحنبحةك بح لنةك غةدا  فدة ا  

al(10), 2005  .) 

عدددددددك بحخطةدددددددك   فدددددددةذ  بح ةاةددددددده إو بحثاا

( جسعق إحق جل دةل ا عده بحفد خال  IOMب   خ باز  

جنب ثةبً إحق بقي ح  افسر ا  ب ةلب    ق ج لةده  iح ةح ا 

و  ددق ان نددق حدد ود ب   ددب  qjاسدد ةت بحفخااددب   ندد  

 ( (Christensen(9),1973ب اثي.

 

الطريقددة النانيددة : طريقددة التحليددل الحدددود  العشددوائي 

(SFA علددى وفددق دالددة اإلنتدداج اللواارتميددة المتفوقددة )

(TL) 

  و ددنس فز ةبحلةددب  ةبحطايلددك ب وحددق  طايلددك 

(  ق وسده ا غةداب  دبحدك DEAPج  ةي اغ ت بحثةب ب   

 ب   ب  ((.

ثانيددا: توصدديف أنمددوذج قيدداس اإلنتاجيددة الكليددة للعوامددل 

TFP 

بحلةدددددددددب  ةطايلدددددددددك بحددددددددداقا بحلةب دددددددددز   -0

 Malmquistحفبحفسةيسدددددددددددددث

Productivity Index 

بحلةدددددددددب  ةطايلدددددددددك ب ددددددددد ةب بح ددددددددد ود  -0

 Stochastic Frontierبحعهدددددةب ةك

Approach 

 Fixedبحلةب  ةطايلك أ  ةب ب ثا بحثبةث   -5

Effect 

 TFP يدد ا قةددب  ب   باةددك بحس ةددك ح عةباددي 

وفددز اابدسددك حففهددةم بح غةددا  Fixed Effectةطايلددك 

ح لنز ةف ت بح غةداب  ، وغبحثب اب يلب  بح غةا بTCبح لنز 

بح ددز ج صددي سددز ب   باةددك، وفنددبف  دد ا طاب دده حلةددب  

 بح غةددددددا بح لنددددددز، انهددددددب: بحدددددداقا بحلةب ددددددز ح   باةددددددك

  Productivity Indexe  وطايلك  دةحة )Solow's 

method  وطايلدددددك  دددددبح ا )Salter's method )

وغةافب و ة ا ب   فدبد سدز قةدب  بح غةدا بح لندز ةطايلدك 

(، إذ بو بح غةدا بح لندز  ثدا Fixed effectث  ب ثا بحثبة

بحاار ةفةاب فيه بحطايلك ادابدا ح  غةدا سدز ب   باةدك 

( 1 بحددداوم   : بحفعدددبد   بآلجةدددكو ثدددا  TFPبحس ةدددك 

،5991) 

Y = f (X1 , X2 , X3 , X4 , An , T)  

= f (Xo) + 
t
 ( 0X )( 0XX  ) + 1/2 ( 0XX  )

T 


2
 ( 0X )( 0XX  ----- (3 ) 

 بو :حةى 

f (Xo)    جفثي قةفك بح بحك  ن  قةفك اعطبا ح :x. ) 

)( 0XfT .اةي أو ان نز بح بحك : 

)( 0
2 Xf   بحف  د بحهةسز :Hessian .) 

T  .بحفس ةت بح لنز : 
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 ((. Fixed Effectوسنكتفي بالقياس باسلوب االثر النابت )) 

 TGثالناً : توصيف أنموذج قياس الفجوة التكنولوجية

جعد  بحفعددةا بح سنةحةاةددك بحةادده ب خددا حال  باةددك 

بحس ةددك وبحسفددب ا بح لنةددك سثايددبدا ب   باةددك بحس ةددك وبحسفددب ا 

بح لنةددك جلددي بحفعددةا بح سنةحةاةددك وبحعسددس صدد ة  ب اددا 

بحدديا ي ط ددب قةب ددهب ، سلدد  وهددا ب ف فددبم ةلةددب  بحفعددةا 

بح سنةحةاةدددك  نددد  جلددد م ب دددبحةب بحلةدددب  بح  يثدددك وانهدددب 

بحلةب دددةك  Parametrie Methods ددده بحفع فةدددك بحطاب

وادددر بشدددها فددديه بحطاب ددده ادددب يعددداا ةنفدددةذ  بح ددد ود 

، وبحطاب ده Stochastic Frontier Modelبحعهدةب ةك 

وانهدددب Non Parametic Methodsغةددا بحفع فةدددك 

 Data Envelopmentأ د ةب ج  ةدي اغ دت بحثةب دب  

Analysis.N.Kamieu (14) ,2010)) 

 

 SFAالفجوة التكنولوجية ومستويات الكفاءة باستخدام 

 يفسر بح عثةا  نهب  ر طايه بحفعبدحك بآلجةك: jthموب ةك  سز بحفعفة ك . ith بحفخااب   ا ااو ك

Yi=e
xiB+Vi-Ui

or  e
xiB*+Vi*-Ui* 

-------------------(4)                           

XiB ≤ xiB*   وذحك ةسثب بوxiB*  فة ارMeta Frontier  وبح ز جفثي غالا يغ ت بحفعفة ك ح فابوا

 بحسفة ا ، فيه بحعالقك يفسر   بة هب   ق بحن ة بآلجز : 

 -------------(5)     
    

     

   

    

    

     
  I = 

( وا ة ل ح  بحخطب TGRبحفعبدحك ج  ق  سثك بحفعةا بح سنةحةاةك  بو بحنسب بحثال    ق اهك بحةفةر ار 

 (.TER( وا ة ل بحسفب ا بح لنةك  RERبحعهةب ز  

   =e
-xi(B*-B)

 TGR = 

           =e
vi-vi*      

  

    
 RER= 

 TER=   

TGR =                   (6) 

  RER: The mean Stander Error Ratio 

TER: The mean Technical Efficiency Ratio 

( سز إيعبد بحفعةا بح سنةحةاةك حالقطبو  ةنك بحث ى    ةويب ، جا ةب ، (6وةيحك يفسر ب   فبد   ق بحفعبدحك 

 (.2012-1980بيابو ( ح ف ا  

 

 النتائج والمناقشة

نتائج تقدير دالدة الكفداءة التقنيدة بأسدلوب اوال: 

علدى وفدق متغيدرات دالدة DEAPتحليل مغلدف البياندات 

 اإلنتاج

 أوالً: سوريا

( حةدى ي ضد  أو 1جا جثثةث بحن ب   سز بحعد ول 

(  2012-1980اس ةت بحسفب ا بح لنةدك حسدنةب  بح وب دك  

وحد   1989حسدنك  0.830جابوحث ةةر ح  أد ق ة دغ   دة

أقصددق ة ددغ بحةبحدد  بحصدد ة  حفعفة ددك اددر بحسددنةر ة ددغ 
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(  ددنةر سددز حددةر ة ددغ ا ة ددل بحسفددب ا بح لنةددك 7 دد دفب  

%  افدددبحز بحف ددداا، وفددديب ابيهدددةا إحدددق أو  دددةويب 93

% ار دوو ميدبدا الد بو بحفدةبود 7جس طة  ميبدا ب   ب  

ب ق صددبديك بحفسدد خ اك سددز ب   ددب  بحاوب ددز د حددك   ددق 

  ب   دب  بحفث دق   دق ان ندق ب اسب ةدب  ج لةه اسد ةيب

ب   باةك، سز حةر  بو فندبف جثبيندب  سدز بحسدنةب  بحثبقةدك 

ح  لةددده بحسفدددب ا بح لنةدددك افدددب يهدددةا إحدددق بة عدددبد ب   دددب  

بحاوب ددز  ددر ان نددق ب اسب ةددب  ب   باةددك بحفث ددق، حدديب 

ينص  بحفابو ةر ة خفة   فةب  بحف خال  بحفسد خ اك 

حفسدد ةت اددر ب   ددب  أو ب دد خ بم ح  صددةل   ددق  فددس ب

  فةب  بحف خال   فسهب ح  صةل   ق إ  ب  ب  ق.

 ثانياً: تركيا 

جهةا بحن دب   بو اسد ةت بحسفدب ا بح لنةدك حسدنةب  

(  جابوحدددث ةددةر حددد  بد ددق ة دددغ 2012-1980بح وب ددك  

وح  أقصق ة غ بحةبحد  بحصد ة   1986حسنك  0.848  ة

نةر سدز حدةر ة دغ (  د7حفعفة ك ار بحسنةر ة دغ  د دفب  

%  افبحز بحف داا، وفديب يهدةا 95ا ة ل بحسفب ا بح لنةك 

% ادر دوو ميدبدا 5إحق بو جا ةدب جسد طة  ميدبدا ب   دب  

ال بو بحفةبود ب ق صبديك بحاوب ةك افب ي اجب   دق ذحدك 

بو جا ةب جه و ق وب  ار بحفدةبود ب ق صدبديك بحفسد خ اك 

ب   دب  بح لةلدز % با بو 5سز ب   دب  بحاوب دز ةفلد بو 

%  دددر ب   دددب  ب اثدددي 5ين ددداا  دددر بحف ة دددل ةن دددة 

وبحيا ةب اسدبو ج لةلده حدة ب د خ اث بحفد خال  بحف بحدك 

د حدددك   دددق ج لةددده ،ب ددد خ باب  باثدددي ادددر بحفدددابو ةر

اسدددد ةيب  ب   ددددب  بحفث ددددق   ددددق ان نددددق ب اسب ةددددب  

ب   باةك، سز حةر  بو فندبف جثبيندب  سدز بحسدنةب  بحثبقةدك 

ه بحسفدددب ا بح لنةدددك افدددب يهدددةا بحدددق بة عدددبد ب   دددب  ح  لةددد

بحاوب ددز  ددر ان نددق ب اسب ةددب  ب   باةددك بحفث ددق، حدديب 

ينص  بحفابو ةر ة خفة   فةب  بحف خال  بحفسد خ اك 

ح  صددةل   ددق بحفسدد ةت  فسدده اددر ب   ددب  أو ب دد خ بم 

  فةب  بحف خال   فسهب ح  صةل   ق إ  ب  ب  ق.

 ثالناً: إيران

 ب   أو اس ةت بحسفدب ا بح لنةدك حسدنةب  جهةا بحن 

(  جابوحدددث ةددةر حددد  أد ددق ة دددغ 2012-1980بح وب ددك  

وح  أقصق ة غ بحةبحد  بحصد ة   2000حسنك  0.888  ة

(  دنةر سدز حدةر ة دغ 5حفعفة ك ار بحسنةر ة دغ  د دفب  

% افدددبحز بحف ددداا، وفددديب 0.96ا ة دددل بحسفدددب ا بح لنةدددك 

% ادر دوو 4إحق أو إيابو جس طة  ميبدا ب   ب   ابيهةا

ميددبدا الدد بو بحفددةبود ب ق صددبديك بحاوب ةددك افددب ي اجددب 

  ق ذحدك أو بيدابو جهد و قد وب  ادر بحفدةبود ب ق صدبديك 

% أا أو 4بحفسدددد خ اك سددددز ب   ددددب  بحاوب ددددز ةفلدددد بو 

%  ددر 4ب   ددب  بح لةلددز ين دداا  ددر بحف ة ددل ةن ددة 

ب اسدددبو ج لةلددده حدددة ب ددد خ اث ب   دددب  ب اثدددي وبحددديا ة

 بحف خال  بحف بحك ب  خ باب  باثي ار بحفابو ةر.
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Table (1) Results of Technical Efficiency Assessments in (Syria, Turkey, Iran) by DEAP 

Method according to Production Function Variables for the Period (1980-

2012) 

Tichnical Efficiency(TE) 

Iran Turkey Syria Years 

0.985 0.950 1.000 1980 

0.981 0.960 1.000 1981 

1.000 0.953 0.895 1982 

0.942 0.912 1.000 1983 

0.997 0.937 0.887 1984 

0.984 0.902 0.983 1985 

0.975 0.848 1.000 1986 

0.974 0.930 0.974 1987 

0.956 0.935 0.890 1988 

0.973 0.969 0.830 1989 

0.984 0.928 0.997 1990 

1.000 0.966 0.889 1991 

1.000 0.948 0.999 1992 

1.000 0.869 0.894 1993 

0.953 0.880 1.000 1994 

0.974 0.864 0.998 1995 

0.973 0.865 0.897 1996 

0.910 0.907 0.980 1997 

0.914 0.963 0.888 1998 

0.916 0.933 0.969 1999 

0.888 0.958 0.885 2000 

0.904 0.980 1.000 2001 

0.911 1.000 0.898 2002 

0.934 1.000 0.969 2003 

0.965 0.986 0.857 2004 
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0.959 0.993 0.959 2005 

0.977 1.000 0.859 2006 

0.984 0.999 0.859 2007 

0.987 1.000 0.884 2008 

0.989 1.000 1.000 2009 

0.991 1.000 0.899 2010 

0.995 0.999 0.983 2011 

1.000 1.000 0.886 2012 

0.966 0.950 0.936 Mean 

 

Source: prepared by the researchers based on data from the statistical group and the statistical 

program DEAP   

 

( في كل من TFPنتائج تقدير اإلنتاجية الكلية للعوامل )

 Fixed)سوريا ، تركيا ، ايران ( بأسلوب االثر النابت 

Effect 

 وانه ي ض : ( 0جا جثثةث بحن ب   سز ا ول  

 أوالً: سوريا

( ةطايلددددك TFPأو ب   باةددددك بحس ةددددك ح عةباددددي 

سز  دةويب ة غدث  ف ة دل   Fixed Effectب ثا بحثبةث 

وبوجفعث فيه بحلةفك سز بحفد ا بحثب ةدك  0.306ح ف ا ب وحق 

 بجعدك  در ميدبدا سدز ب د خ بم 0.758ةهسي ا  ةو حةث غ 

بحثبحثددك  بحفدد ابح لنةددب  بحع يدد ا وبوجفعددث فدديه بحلةفددك سددز 

وة دددغ ا ة دددل بحلةفدددك  0.806ةهدددسي ا  دددةو وةف ة دددل 

ك جدد ل   ددق ج سددر وفددز  سددثك ااجفعدد 0.623ب افبحةددك

ب   باةك بحاوب ةك بحس ةك وفديب بح  سدر  دبة  ادر بح  سدر 

سدددز بحسفدددب ا بح لنةدددك بحفسددد خ اك سدددز بحلطدددبا بحاوب دددز 

إجثددبا انددبف  ب صددالو بحاوب ددز بحسددةوا و دديحك   ةعددك 

 وجنفةيفب   ق بوض بحةبق  بحاوب ز.

 ثانياً: تركيا

ة غددث  قدد ( TFPب   باةددك بحس ةددك ح عةباددي بو  

وفدز  بجعدك  در ميدبدا سدز 0.549ل ح ف ا ب وحدق  ف ة 

فديه بحلةفددك سدز بحفدد ا  بوجفعددثب د خ بم بح لنةددب  بح  يثدك و

وةلةدث فديه بحلةفدك   دق 0.631حةث غ  ا  ةوبحثب ةك ةهسي 

وة دددغ ا ة دددل  0.636حبحهدددبسز بحفددد ا بحثبحثدددك وةف ة دددل 

وفددددز  سددددثك اةدددد ا جدددد ل   ددددق ج سددددر  0.605بحلةفددددك 

ك وفيب بح  سدر  دبة  ادر اضدب فك ب   باةكبحاوب ةك بحس ة

  نبصا ب   ب  وحةس ةسثب بح  سر سز بحسفب ا بح لنةك.

 ثالناً: إيران

( TFPب   باةك بحاوب ةك بحس ةك ح عةباي بو  

وفز  بجعك  ر  0.749ة غث  ف ة ل ح ف ا ب وحق 

ميبدا سز ب  خ بم بح لنةب  بح  يثك وب خفضث فيه بحلةفك 

فيه  وجفعثوب0.676حةث غ ا  ةو سز بحف ا بحثب ةك ةهسي 

 0.718بحلةفك ةهسي ا  ةو سز بحف ا بحثبحثك وةف ة ل 

وفز  سثك ااجفعك ج ل   ق  0.712وة غ ا ة ل بحلةفك 

ج سر ب   باةك بحاوب ةك بحس ةك وفيب بح  سر  بة  ار 

بح  سر سز بحسفب ا بح لنةك بحفس خ اك سز بحلطبا 

 بحاوب ز.
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Table (2)Total Productivity of Factors and their Components for the Agricultural 

Sector in Syria, Turkey and Iran in the Fixed Effect Method for the Period 

(1980-2012) 

Total agricultural productivity of factors (technical change) in methodFixed 

Effect 

Iran Turkey Syria Years 

0.777 0.577 0.250 1980 

0.668 0.468 0.194 1981 

0.674 0.474 0.025 1982 

0.723 0.623 0.105 1983 

0.756 0.356 0.411 1984 

0.731 0.731 0.070 1985 

0.722 0.422 0.236 1986 

0.779 0.379 0.626 1987 

0.833 0.533 0.376 1988 

0.852 0.552 0.651 1989 

0.732 0.932 0.423 1990 

0.749 0.549 0.306 
First Average Peroid 

1980-1990) ) 

0.709 0.409 0.739 1991 

0.775 0.575 0.643 1992 

0.721 0.921 0.670 1993 

0.755 0.655 0.535 1994 

0.664 0.564 0.739 1995 

0.645 0.545 0.520 1996 

0.698 0.698 0.888 1997 

0.659 0.359 1.064 1998 

0.682 0.982 0.842 1999 

0.608 0.708 1.082 2000 

0.532 0.532 0.679 2001 

0.671 0.631 0.758 SecondAverage Peroid 
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1991-2001 

0.505 0.505 0.662 2002 

0.589 0.489 0.672 2003 

0.596 0.696 0.798 2004 

0.615 0.515 0.850 2005 

0.633 0.433 0.874 2006 

0.749 0.449 0.797 2007 

0.715 0.615 0.703 2008 

0.826 0.726 0.736 2009 

0.893 0.793 0.942 2010 

0.881 0.681 0.845 2011 

0.901 1.101 0.996 2012 

0.718 0.636 0.806 
Third Average Peroid 

Average(2002-2012) 

0.712 0.605 0.623 
Total 

(1980-2012) 

Source: Based on the DEAP program Deap   
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نتائج تقدير الفجوة التكنولوجية للقطاعات الزراعية في 

 ((2012-1980كل من )سوريا ، تركيا ، ايران ( للمدة 

جع  بحفعةا بح سنةحةاةك بحةاده ب خدا  ح   باةدك 

بحس ةددك وبحسفددب ا بح لنةددك( سثايددبدا ب   باةددك بحس ةددك وبحسفددب ا 

بح لنةددك جلددي بحفعددةا بح سنةحةاةددك وبحعسددس صدد ة  ب اددا 

بحديا ي ط دب اداووا قةب دهب واعاسدك حعفهدب وبحةقدةا 

   ق اس ةيب  بح لنةك وب   باةك سز بحلطبا.

بحفعدددةا بح سنةحةاةدددك يعدددب  قثدددي أو يددد ا حسدددبب

حسبب ا ة ل بحسفب ا بح لنةك حسي ا ا ح ث  بو قة  بح وب دك 

   ةويب،جا ةب،إيابو(.

Table (3) Average technical efficiency (TER) of agricultural sectors in (Syria, Turkey, 

Iran)(1980-2012) 

1980-2012 2001-2012 1991-2001 1980-1990  

0.87 0.88 0.88 0.84 Syria 

0.75 0.79 0.68 0.77 Turkey 

0.96 0.96 0.96 0.96 Iran 

0.86 0.87 0.84 0.85 
Average 

sample 

Source: Prepared by the researchers based on the Frontier program 

 TERوةع  أو جا حسبب ا ة ل بحسفب ا بح لنةك 

( بح دددددز حصددددد نب   ةهدددددب ادددددر ةا دددددبا  RER( وقدددددةا  (

Stochastic Frontier     0.333وبح ددددز ة غددددث ،%

%( حسي ادر   دةويب، جا ةدب، إيدابو( %0.420، 0.320

  دددق بح دددةبحز يفسدددر بيعدددبد بحفعدددةا بح سنةحةاةدددك وذحدددك 

 (.6ة طثةه بحفعبدحك  

TGR =                   (6) 

 (.4و فب اةا  سز بحع ول    

Table (4) Technology gap for countries (Syria, Turkey, Iran) for the period 1980-

2012                                                                                     

 1980-2012 2001-2012 1991-2001 1980-1990  

38.2 37.8 37.8 39.6 Syria 

42.6 40.0 47.0 41.5 Turkey 

43.7 43.7 43.7 43.7 Iran 

Source: Based on equation (6)  
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Figer (1) Technology gap for countries (Syria, Turkey, Iran) for the period 1980-2012 

(  الحظ أو فنبف سعةا جسنةحةاةدك 1ار بحهسي  

سدز ب قطدبو  ةندك بحث دى وفديه بحفعدةا ج فدبو  ادر قطدا 

 خددددا، سفددددز  ددددةويب جلدددد و بحفعددددةا جسنةحةاةددددك ةن ددددة 

ب دددد خ بم بح لنةددددب  بحاوب ةددددك %،واندددده  سدددد ن   بو 38

بحف طدددةوا أدت إحدددق   دددب   بيعبةةدددك ا فة دددك سدددز بحلطدددبا 

 بحاوب ددز وةهددسي خددبن   ددق صددعة  اعدد    ب   ددب 

وب   باةك حثع  بحف بصةي سدز بحاوب دك بحفاويدك حةدى 

بجسعث بحفسبحب  بحفاوو ك ةب  خ بم  ظا بحاا بح  يى 

وأصددث ث جغطددز اسددبحب   ثةدداا سددز موب ددك بح ثددةب 

باددب سددز جا ةددب سددبحفعةا بح سنةحةاةددك  وبحخضددا وبحفب هددك.

%،واندده يسدد ن   بو جا ةددب جع فدد  أ ددبحةب 42جلدد و ةن ددة 

ب  ددبحةب بحفع فدد ا سددز اعظددا  موب ةددك جفةددا  ةهددب  ددر

أقطدبو بحهداق ب و دل،وأثث ث إاسب بجهددب سدز ج لةده  ددبج  

ا  ز موب ز سب   ودخ ث ان عبجهب سز  ةق بحفنبسسدك 

بح وحةددك وحسدد   موب ةددك  ثةدداا ةسددثب بح غةدداب  بحهةس ةددك  

بح ز ب  ف   سز بحثفب ةنب  ار بحلاو بحفباز إحق اب دب 

بحخصخصددك وجل ةددي    سد ك ب صددالحب  ب ق صددبديك اثدي

بحفعةقب  بح عبويك سز اعبل ب   ثفبوب انثز سدز قطدبا 

بحاوب ددك. وبخةدداب سددز بيددابو ة غددث بحفعددةا بح سنةحةاةددك 

% وانه يسد ن   بو بحلطدبا بحاوب دز سدز إيدابو 43ةن ة 

ي عددب دووب حةةيددب وسددب ال،بذ جفسنددث بحاوب ددك سةدده اددر 

 جفةيددي ود ددا ب ق صددبد حةنفددة ةلددةا وةصددةوا اسدد فاا،

وةدديحك ب دد طب ث إيددابو بو ج  دداو اددر بحسدد   ب حبديددك 

وجلدد م  فددبذ  قةفددك  ددر  دد عهب غةددا بحنفطةددك افددب مبد اددر 

دخ هدددب بحلدددةاز وبح صدددةل   دددق إيدددابدب  ا يددد ا جخددد م 

ب ق صبد بحةطنز،سضال  ر إة ب هب وأ  ةةهب سدز جلنةدب  

جل يا ان عبجهب بحاوب ةك ذب  شسي اديبب واضدفةو يهد  

هب، وةدديحك حللددث إيددابو بحسثةددا اددر ب  ددةبق   ددق شدداب 

أف بسهب سدز خ ده وبقد  موب دز اهدا ادر بادي ة دةوا ةنةدك 

بق صددبديك وطنةددك جاجسددا   ددق ب يدد ا بحعبا ددك وبحثضددب   

ب ياب ةددك بح ددز ةبجددث جهددسي وبقعددب  جنبسسددةب  حثلةددك بحسدد   

 وبحثضب   بح وحةك ب خات و  ةفب بحاوب ةك انهب.
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 االستنتاجات والتوصيات

 نتاجاتاالست

أشددبو    ددب   جلدد يا بحسفددب ا بح لنةددك سددز  ددةويب  -5

( إحىب ف ة ل بحسفب ا بح لنةدك 2012-1980ح ف اا  

( %63% ( وإ   باةددك بحس ةددك   93ة ددغ حددةبحز  

وبحدددديا جاجددددب   ةدددده سعددددةا جسنةحةاةددددب قدددد وفب 

ب ددددد خ بم بح لنةدددددب  (،وانددددده  سددددد ن   بو 38% 

  دب   بيعبةةدك ا فة دك  بحاوب ةك بحف طةوا أدىإحق

سز بحلطبا بحاوب دز وةهدسي خدبن   دق صدعة  

اع    ب   ب  وب   باةك حثع  بحف بصةي سدز 

بحاوب ددددك بحفاويددددك حةددددى بجسددددعث بحفسددددبحب  

بحفاوو دددددك ةب ددددد خ بم  ظدددددا بحددددداا بح ددددد يى 

وأصدددث ث جغطدددز اسدددبحب   ثةددداا سدددز موب دددك 

 بح ثةب وبحخضا وبحفب هك.

بح لنةدددك سدددز جا ةدددب أشدددبو    دددب   جلددد يا بحسفدددب ا  -0

( إحىب ف ة ل بحسفب ا بح لنةدك 2012-1980ح ف اا  

% ( وب   باةدك بحس ةدك ح عنبصدا  95ة غ حةبحز  

( وبحددديا جاجدددب   ةددده سعدددةا جسنةحةاةدددك 60% 

%،وانه يس ن   بو جا ةب جع ف  أ دبحةب 42ق وفب

موب ةددك جفةددا  ةهددب  ددر ب  ددبحةب بحفع فدد ا سددز 

 ث إاسب بجهب سز اعظا أقطبو بحهاق ب و ل،وأثث

ج لةدددده  ددددبج  ا  ددددز موب ددددز سددددب   ودخ ددددث 

ان عبجهددددب سددددز  ددددةق بحفنبسسددددك بح وحةددددك وحسدددد   

موب ةددك  ثةدداا ةسددثب بح غةدداب  بحهةس ةددك  بح ددز 

ب  فدد   سددز بحثفب ةنددب  اددر بحلدداو بحفباددز إحددق 

اب ددددب   سدددد ك ب صددددالحب  ب ق صددددبديك اثددددي 

بحخصخصك وجل ةي بحفعةقب  بح عبويك سدز اعدبل 

 وب انثز سز قطبا بحاوب ك.ب   ثفب

بشدددبو    دددب   جلددد يا بحسفدددب ا بح لنةدددك سدددز إيدددابو  -5

( إحددددق ب ف ة ددددل بحسفددددب ا 2012-1980ح ف دددداا  

% (وب   باةدددك بحس ةدددك  96بح لنةدددك ة دددغ حدددةبحز  

( وبحدددديا جاجددددب   ةدددده سعددددةا %71ح عنبصددددا  

% واندده  سدد ن   بو بحلطددبا 43جسنةحةاةددك قدد وفب

ةيدب وسدب ال،بذ بحاوب ز سدز إيدابو يفثدي دووب حة

جفسنددث بحاوب ددك سةدده اددر جفةيددي ود ددا ب ق صددبد 

حةنفة ةلدةا وةصدةوا اسد فاا، وةديحك ب د طب ث 

إيابو بو ج  او ار بحس   ب حبديدك وجلد م  فدبذ  

قةفك  ر   عهب غةدا بحنفطةدك افدب مبد ادر دخ هدب 

بحلددةاز وبح صددةل   ددق إيددابدب  ا يدد ا جخدد م 

ةةهب سدز ب ق صبد بحةطنز،سضال  ر إة ب هبوأ  

جلنةب  جل يا ان عبجهب بحاوب ةك ذب  شدسي اديبب 

واضددفةو يهدد  ب  ددةبق   ددق شدداب هب، وةدديحك 

حللددث إيددابو بحسثةددا اددر أفدد بسهب سددز خ دده وبقدد  

موب ز اها ار باي ة ةوا ةنةك بق صبديك وطنةدك 

جاجسددا   ددق ب يدد ا بحعبا ددك وبحثضددب   ب ياب ةددك 

سددد   بح ددز ةبجددث جهددسي وبقعددب  جنبسسددةب  حثلةددك بح

وبحثضدددب   بح وحةدددك ب خدددات و  دددةفب بحاوب ةدددك 

 انهب.

 التوصيات :

بحعفدددي   دددق ج سدددةر أدب  بحفؤ سدددب  بحفسدددب  ا  -5

حعف ةددك ميددبدا ب   باةددك بحاوب ةددك اثددي ا طددب  

بحث ى وبح طةيا وأاهاا ب وشبد بحاوب دز بح دز 

جعفي   ق  ها بحطاب ه بحفنةدك بحع يد ا وا بوحدك 

اددد  بحظددداوا إ دد بد جا ةدددب ا صدددةحز يدد ال م 

 بحثةئةك ح فنبطه بحاوب ةك. 

ةنددب   ةب ددك موب ةددك   جع فدد    ددق  فةددك اددةود  -0

ب   ددب  س سددب ةددي   ددق صددفبجهب بحنة ةددك وجددةسا 

إاسب ةك إدبوجهب وجةاةههب ةفب ي لده ب د خ بم بقدي 

 حهب. 

اددداووا إاددداب  دوب دددب  ا خصصدددك  خ ةدددبو  -5

بح ةحةفدددك بحفث دددق ادددر  نبصدددا ب   دددب  , وواددد  
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  ب ددد خ باهب ةفدددب ي لددده بحسفدددب ا بحخطدددل ح اشدددة

ب ق صدددبديك ةةاددده  دددبم وبحسفدددب ا بح لنةدددك ةةاددده 

 خبن.

جغةةا قةب ةر ب  د ثفبو ةفدب ينسدعا اد  ب ق صدبد  -1

بحعددبحفز  ددر طايدده سسدد  بحفعددبل أاددبم و و  

ب اةبل ب انثةك حال  ثفبو سدز بحلطدبا بحاوب دز 

وسدده أ ددس ا دد دا ج نب ددب ادد  طثةعددك بحلطددبا 

 حعةنك.بحاوب ز سز دول ب

ب  ددد غالل ب اثدددي ح فدددةبود بحثهدددايك وبحطثةعةدددك  -1

وبحفبحةدددك حايدددبدا ب   باةدددك سدددز بحاوب دددك يفثدددي 

بحف خي ب  ب  سز جطةيا بحلطدبا بحاوب دز سدز 

دول  ةنددك بحث ددى وجنةيدد  إ  باة دده وميددبدا  فة دده 

ةفب يؤدا إحق ميدبدا بحسفةدب  بحف بحدك حال د هالف 

 بحدددد بخ ز وبح صددددد يا ةلصدددد  اةباهدددددك حدددددب  

بحفنبسسددك بحاوب ةددك وج لةدده وادد  أسضددي حماددر 

 بحغيب ز.

بح ةادده   ددة ب دد خ بم بح غةدداب  بح لنةددك بح  يثددك  -6

ةةصددفهب جلنةددك بحدداا ةددبحاش وبح نلددةل وب دد خ بم 

بحفخصدددثب  بحاوب ةدددك وب  فدددبد أ ددد ةب ب   دددب  

بحسثةدددا وب ددد ثفبو بحفةددداا بحنسدددثةك حسدددي انطلدددك 

بحاوب ةدك ةةصفهب و ة ك  با ك حايدبدا ب   باةدك 

 سز دول بحعةنك.
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