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في محافظة  البيانات لحم الفروج باستخدام تحليل مغلفكفاءة إنتاج  تقدير
 السويداء، سورية

 (2)عفراء سلومو  (1)صفوان أبو عسافو  (1)*هالعبد اللمايا 
السويداء،الهيئة العامة للبحوث بحوث  ات االقتصادية واالجتماعية، مركز.دائرة بحوث الدراس(1) 

 ورية.، سالسويداء العلمية الزراعية،
  .سوريةدمشق، قسم االقتصاد الزراعي، كلية الهندسة الزراعة، جامعة دمشق، (. 2)

 ( mayaabala6@gmail.com. البريد االلكتروني:مايا العبد الله)* للمراسلة: م. 
 8/07/2020تاريخ القبول:    22/60/2020تاريخ االستالم: 

  خص:ملال
 Dataاستخدامبفي السويداء تقييم كفاءة إنتاج لحم الفروج هدف البحث إلى 

Envelopment Analysis، عينة عشوائية ل استهدف أصحاب المداجن من خالل استبيان
 CRSوفقًا لفرضية  وبينت النتائج ،2602موسم لمن حجم المجتمع المدروس، %06بلغت 

فقط من  %2و%10 بلغروج في الدورات الشتوية أن متوسط الكفاءة الفنية لمداجن الفب
 للمداجن في الدوراتمتوسط الكفاءة الفنية  وأن %066ت الكفاءة التامة مداجن العينة حقق

وفقًا لفرضية  أما من مداجن العينة حققت الكفاءة التامة. %01وأن  %20بلغ الصيفية 
VRS فقط من  %01و %17لشتوية بلغ متوسط الكفاءة الفنية لمداجن الفروج في الدورات ا

في حين بلغ متوسط الكفاءة الفنية لمداجن الفروج في ة، مداجن العينة حقق الكفاءة التام
بلغ معامل في حين داجن العينة حققت الكفاءة التامة،من م %22و %22الدورة الصيفية 

د من المداجن تخضع للعائ %22، يتضح أنه نحو 6.7للدورة الشتوية الكفاءة الحجمية 
ن العينة من مداج %06و تخضع لثبات العائد على السعة %7المتزايد للسعة، في حين 

بينما في دورات التشغيل الصيفية معامل الكفاءة الحجمية تخضع لتناقص العائد على السعة 
تخضع  %07واجن تخضع للعائد المتزايد للسعة من المد %12، وأنه نحو 6.72بلغ 

 .العائد على السعةنة تخضع لتناقص من مداجن العي %27لثبات العائد على السعة، و
صوص، نشارة، مياه، فحم، )فائض في جميع مدخالت اإلنتاجوبينت النتائج أيضًا وجود 

ل.س،  0170.12علف( في دورة التشغيل الصيفية، وبلغت تكلفة الفائض لهذه المدخالت 
رتيب. لتل.س با 72011.10ل.س،  22102.02ل.س،  00201.10ل.س،  1007.2

لوحظ أيضًا وجود فائض في جميع مدخالت اإلنتاج وبلغت تكلفة  وفي دورة التشغيل الشتوية
ل.س،  0010.07ل.س  07666.21ل.س،  20021.2خالت الفائض لهذه المد

 ل.س بالترتيب. 98090.18ل.س،  120253.7
ثبات العائد ة، تحليل مغلف البيانات، الكفاءة الفنية، الكفاءة الحجمي مفتاحية:الكلمات ال

 .تغير العائد على السعة، على السعة

  مقدمة:ال

الغذائي قضية جوهرية وتأخذ أهمية قصوى في كافة الدول، وإن التزايد المطرد للسكان يتطلب تنمية  األمنقضية  تعد
د الجامح لها، وقد ، وخاصة في حالة تضخم االسعار والتزايالظروف االقتصادية الراهنةزراعية متطورة ومدروسة في ظل 

mailto:mayaabala6@gmail.com
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تراجعت مؤشرات األمن الغذائي بشكل عام في سورية خالل الفترات االخيرة، وانخفضت نسبة االكتفاء الذاتي ألغلب 
المجموعات الغذائية وتعزى هذه التقلبات إلى التقلبات في اإلنتاج المحلي، وتغُيرات حجم التجارة خالل نفس الفترة )طه 

اع الدواجن من القطاعات المهمة والتي تؤمن القسم االكبر من البروتين الحيواني في سورية، ويعتبر قط (.2600وآخرون، 
ونظرا للظروف التي تمر بها سورية توجب تكثيف الدراسات االقتصادية في هذا القطاع، وقدر متوسط عدد مداجن الفروج 

إلحصائيات وزارة الزراعة، وتقع محافظة  فقاً طن من لحم الفروج و  062مدجنة تقدم ما قدره بالمتوسط  2126فيها بنحو 
طن  0.7مدجنة تقدم ما قدره بالمتوسط  221السويداء في الجنوب السوري، وقدر متوسط عدد مداجن الفروج فيها نحو 

  وزارة الزراعة واالصالح الزراعي(.-)المجموعة االحصائية  2602-2600من اللحم لمتوسط الفترة 
البيانات في تحليل جميع المجاالت االقتصادية لتقدير الكفاءات، ويعقد كل سنة مؤتمر علمي  يستخدم اسلوب تحليل مغلف

دولي لألبحاث العلمية التي تعتمد على هذه المنهجية في الصين والبرازيل وكندا ومنها المؤتمر الثاني عشر الذي عقد في 
ولت تطبيقات تحليل مغلف البيانات في المجاالت دولة تنا 21ورقة علمية مقدمة للمؤتمر من  001ماليزيا والذي ضم 

البنكية والمالية والنقل والزراعة والصناعة وغيرها باإلضافة لألبحاث التي تقارن منهجية مغلف البيانات مع غيرها من 
يوجد العديد من الدراسات التي  . (Emrouznejad et. al., 2014) واالقتصاديمنهجيات التحليل االحصائي 

ية بمكان إلقاء الضوء على مداجن الفروج وإنه من األهم فيتحليل مغلف البيانات لتقدير كفاءة مزارع اإلنتاج  استخدمت
(، بدراستهم قياس الكفاءة االقتصادية لمزارع دجاج التسمين بأهم محافظات 2600) حيث بين الضالع والنوبي بعضها:

وأن نحو  6.771حوالي بلغ متوسط معامل الكفاءة لمحافظة الشرقية ن أووفقًا لفرضية العائد المتغير للسعة  ،الوجه البحري 
حققت الكفاءة التامة، في حين بلغ متوسط معامل الكفاءة الفنية لمحافظة البحيرة حوالي من مزارع المحافظة  20.1%

ت اإلنتاجية من مزارعها حققت الكفاءة التامة، وبتقدير متوسط كمية وقيمة فوائض المدخال %20.1وأن نحو  6.712
لمزارع إنتاج الدواجن يتضح أن فوائض المدخالت اإلنتاجية في محافظة الشرقية تتمثل في عنصر التدفئة فقط حيث بلغ 

، أما من االستخدام الفعلي لعدد األنابيب %17.00نحو  ما يمثلجنيه وهو  120أنبوبة بمبلغ  27مقدار الفائض حوالي 
أنبوبة بقيمة بلغت  01صوص، و 222عدد الصيصان وعدد األنابيب بمقدار بلغ  محافظة الغربية فكانت الفوائض في

 جنيه على الترتيب. 222.2، 2200
(، الكفاءة الفنية واالقتصادية لمزارع التسمين في مصر، بتطبيق تحليل مغلف 2601)Omar دراسة أظهرت نتائج 

صوص، كان متوسط  0666ارع الصغيرة أقل من أنه بالنسبة للمز  ،Data Envelopment Analysis (DEA)البيانات 
كان  ،06666-0666 لمزارع المتوسطةأما ا. العائد على السعةمتغير ل وفقاً  ٪62 حواليالكفاءة االقتصادية المقدرة 

غير وفقًا لمتالكفاءة االقتصادية المقدرة بلغت للمزارع الكبيرة  في حين .٪41 حواليالكفاءة االقتصادية المقدرة متوسط 
 .٪21العائد على السعة حوالي 

(، بدراستها أثر الكفاءة الفنية واالقتصادية على أربحية مزارع الفروج في اإلسكندرية باالعتماد على 2602) بينت قمرة
ومؤشرات الربحية وتحليل االنحدار المتعدد،  Data Envelopment Analysis (DEA) نموذج تحليل مغلف البيانات

حتى تصل كفاءة السعة إلى الواحد الصحيح عند حجم الناتج  %2الدجاج تستطيع زيادة إنتاجها بنسبة أن مزارع تسمين 
، دون زيادة في الموارد %2.2األمثل، وفي ظل تغير العائد على السعة تستطيع مزارع تسمين الفروج زيادة إنتاجها 
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دمة ونظيرتها المحققة للكفاءة االقتصادية، إذ يوجد االقتصادية المستخدمة، وتبين وجود تفاوت بين كمية الموارد المستخ
، وفائض في كمية األعالف والعمالة المستخدمة بلغت نسبته بالترتيب %0.1عجز في عدد الصيصان بلغت نسبته

6.20% ،21.20%. 
 مدجنة 066التقنية والتوزيعية واالقتصادية  الكفاءة(، في مدينة فارس في ايران قدرت 2602)Mahjoor وفي دراسة 

، %12، %22و ،ب بظل العائد الثابتعلى الترتي %01، %16، %22بنحو  ،مدجنة 122 أصلإلنتاج لحم الفروج من 
مدجنة تواجه تناقص  00مدجنة تواجه تزايد العائد على السعة و 07 أنعلى الترتيب بظل العائد المتغير، وتبين  01%

 ،الماء والرعاية البيطرية كمدخالت، العمل، تكاليف الوقودالعلف، ، من عدد الصيصانكل  إدخالالعائد على السعة، بعد 
المداجن ذات السعات الكبيرة عن السعات الصغيرة، وتؤثر كل  أفضليةنة، وقد تبين اللحم بالكغ كمخرج لكل مدج وإنتاج

الزراعية وسعة المدجنة من العوامل التالية: المستوى التعليمي والمهني للمربين، وعمر المربي والعضوية في الجمعيات 
 على مستويات الكفاءة بفئاتها الثالث بداللة احصائية معنوية.

بتطبيق  ،مزرعة تسمين للفروج 26على  مناطق صربيا إحدىنفذت في (، التي 2602) وزمالؤه Vukelićوفي دراسة 
 %12.00اءة بالمتوسط نحو المال كمدخالت، وسجلت الكفورأس التدفئة ، العمل، بإدخال كل من التغذية DEAمنهجية 

 اإلنتاجتخفيض استخدام مدخالت  إمكانيةوالذي بدوره يعني  ،على السعة بالترتيب لفرضيتي الثابت والمتغير %70.71و
، وبينت أن المداجن ذات السعات الكبيرة من عدد الكتاكيت اإلنتاجوبنفس المستوى من  %1.62و %20.10بنسبة 
 .ن المداجن ذات السعات الصغيرةأرقام أكبر في الكفاءة متسجل 

مدجنة تسمين  02التي نفذت على ـألحد المناطق الشمالية في تايالند (، 2602) وزمالؤه  Areeratوتبين في دراسة
 األثرنتاجية باستخدام تحليل مغلف البيانات، أن حجم االسرة والخبرة في تربية الدواجن لهما للفروج لتقدير الكفاءات اإل

ستويات الكفاءة، وقد وجد مدجنة واحدة من العينة تحقق الكفاءة في ظل ثبات العائد على السعة، بينما وجد الكبير في م
المال المستثمر ونظام  رأس وأنعلى الكفاءة في ظل تغير العائد على السعة،  األسرةالتأثير الكبير لعمر المربي وحجم 

 . ة معنوية في الكفاءة بشكل عاملالتربية ترتبطان بدال
البسيطة في مدينة يزد جمعت بالعينة العشوائية  ،مزرعة تسمين الفروج 44دراسة  في(، 2600وزمالؤه )  Heidariسجل

، ، وقد ادخل الدخل المزرعي كمخرج للمدجنة%72بنحو باستخدام منهجية تحليل مغلف البيانات، رقم الكفاءة  ،اإليرانية
 %1 بحواليالوفرة  إمكانية، وقد تبين اإلنتاجيةفة الصوص كمدخالت للعملية االدوية وكل، العملوكل من تكاليف التغذية، 

الدراسة بشراء الكتاكيت المحسنة، وتوجيه المربين بضرورة االنتباه لتكاليف التغذية والطاقة،  وأوصت، اإلنتاجمن مدخالت 
 لومات الضرورية.يدهم بالمعو ورة تكثيف برامج تدريب وتأهيل المربين حول إدارة المشاريع وتز ر وض

كل من الكفاءات التقنية والتوزيعية واالقتصادية لمئة مدجنة تسمين الفروج في  ،(2009) وزمالؤه Ismat قدرت في دراسة
 %00، %12، %27، %02، %16، %22 وجوهرية بنحوبنغالدش في ظل العائد الثابت والمتغير بدرجات مختلفة 

من المتغيرات عمر المزارع والمستوى التعليمي، المهنة الرئيسة، عدد افراد  ف كلعلى الترتيب، ويعود هذا االختالف الختال
 االسرة، الخبرة، التدريب، وبالتالي أوصت الدراسة على صانعي السياسات الزراعية أخذ هذه العناصر بعين االعتبار.
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 الوسطى المنطقة في الالحم الدجاج مزارعواالقتصادية ل والتوزيعية التقنية الكفاءة، حول (2003) وأبلن الرويس وفي دراسة
 العائد تغير ظل في وذلك ،Data Envelopment Analysis (DEA)مغلف البيانات تحليل باستخدام السعودية في

 وهذا ، 72.9%حوالي بلغ للسعة العائد ثبات ظل في الكفاءة التقنية متوسط أن النتائج بينت، للسعة العائد وثبات للسعة
 بلغ حين في لها، اإلنتاجي بالمستوى  المساس دون  28.1%بمقدار التكاليف تخفض أن تستطيع المزارع هذه أن يعني

 دون 19% بمقدار التكاليف تخفض أن تستطيع المزارع هذه أن يعني وهذا للسعة، العائد تغير ظل في  81%حوالي
 الكفاءة متوسط بلغ حين في ،77.9%يحوال بلغ التوزيعية الكفاءة متوسط أن كما لها، اإلنتاجي بالمستوى  المساس

 . 56.4%يحوال االقتصادية
 مشكلة البحث وأهميته:

على الرغم من الميزة االقتصادية التي تتمتع فيها مشروعات دجاج التسمين من كونها مصدر سريع وجيد للبروتين 
 أن الظروف األمنية وعدم الحيواني، وارتفاع صافي الدخل وسرعة دوران رأس المال بسبب قصر دورات إنتاجها، إال

إلى جانب االنخفاض في الكفاءة  ،أسعار كل من المستلزمات اإلنتاجية وأسعار المنتجات الداجنة ياالستقرار والتذبذب ف
)صوص،  على كفاءة الموارد المستخدمة في عملية اإلنتاج سلباً  نعكسا، لمداجن الفروج في محافظة السويداء اإلنتاجية

كفاءة تقييم على  إلقاء الضوء من خالل هذه الدراسة توجبها( وبالتالي على األرباح، مما ر .... وغيعلف، فحم، مياه 
رتها المحققة للكفاءة االقتصادية، ضمن ظروف إنتاج والتباينات بين كمية الموارد المستخدمة ونظيإنتاج لحم الفروج 
 محافظة السويداء.

 أهداف البحث:
عن طريق استخدام أحد أساليب البرمجة كفاءة إنتاج لحم الفروج في محافظة السويداء، إلى تقييم تهدف هذه الدراسة 

وسيتم الوصول إلى ذلك من  ،Data Envelopment Analysis (DEA) تحليل مغلف البيانات وهو معلميةالخطية الال 
 :خالل األهداف الفرعية التالية

 .VRS، وفرضية تغير العائد على السعة CRSعلى السعة  وفقًا لفرضية ثبات العائد تقدير الكفاءة الفنية: 0
 لمداجن الفروج. (الحجمية: تقدير كفاءة السعة )الكفاءة 2
 مؤشرات الربحية لمداجن الفروج.بعض  تقدير: 2

 :هوطرائقالبحث مواد 
من تكلفة  ،ية اإلنتاجيةبالعمل استبيان، تضمن أسئلة خاصةاعتمدت الدراسة على البيانات األولية باستخدام  : البيانات:1

وذلك من خالل عينة عشوائية بلغت  ،2602خالل موسم عام وحجم إنتاج  وكمية مستلزمات اإلنتاج المتعلقة بتربية الفروج
 من حجم المجتمع المدروس استهدفت مربي وأصحاب المداجن في محافظة السويداء.  %06مربي بواقع  062

 .IBM Spss Statistics 23 ،Excel ،DEAP Version 2.1: البرامج دامتم استخ : برامج التحليل اإلحصائي:3
 وفيما يلي المفاهيم االحصائية المرتبطة والمستخدمة في الدراسة: : أسلوب التحليل المستخدم والمفاهيم المرتبطة:4

ة كالمتوسطات التحليل الوصفي في توصيف بعض متغيرات الدراساعتمدت الدراسة على اساليب  أ: التحليل الوصفي:
بهدف التعرف على العالقات بين المتغيرات االقتصادية موضوع الحسابية، والحدود الدنيا والعليا وانحرافها عن المتوسط، و 
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إنتاج كمية الدراسة، تم استخدام معامل ارتباط بيرسون إلظهار طبيعة العالقة االرتباطية مابين متغيرات الدراسة ومتغير 
 اللحم.

على توليد األرباح من  المزرعةوذلك بحساب نسب الربحية التي تعطي مؤشرات على مدى قدرة  لمالي:ب: التحليل ا
 (:2661المبيعات واألموال المستثمرة، )هندي، 

 إجمالي التكاليف –صافي الربح = إجمالي االيرادات 
 نسبة صافي الربح إلى اإليرادات = صافي الربح / إجمالي اإليرادات

 ح إلى التكاليف = صافي الربح / إجمالي التكاليف اإلنتاجيةنسبة صافي الرب
 يستخدموهو  Data Envelopment Analysis (DEA)البيانات مغلف تحليل  أسلوب باستخدامب: التحليل الكمي: 

لك البرمجة الخطية لتحديد المزيج األمثل لمجموعة مدخالت ومجموعة مخرجات لوحدات إدارية متماثلة األهداف وذ طريقة
يلي المفاهيم االحصائية  وفيما .(2601)بتال وآخرون،  (0770)باهرمز، . بناًء على األداء الفعلي لهذه الوحدات

 المرتبطة:
بأنه طريقة رياضية تستخدم البرمجة  يعرف :Data Envelopment Analysis (DEA)تحليل مغلف البيانات  -

( من خالل تحديد المزيج األمثل لمجموعة مدخالت DMUارية )الخطية لقياس الكفاءة النسبية لعدد من الوحدات اإلد
وإن  (.2601نقاًل عن )بتال وآخرون، و ( Cooper et.al., 2003ومجموعة مخرجات وذلك بناًء على األداء الفعلي لها )

 :مل تحليل مغلف البيانات يعتمد علىالمبدأ األساس لع
هو تعلق بتخصيص الموارد تكون إما كفؤة أو غير كفؤة، وأساسها : وهذا المفهوم يPareto Optimalityأمثلية باريتو  -0

النظرية االقتصادية التالية "إن أي وحدة اتخاذ قرار تكون غير كفؤة، إذا استطاعت تلك الوحدة اإلدارية، أو مزيج من أي 
)مرشد،  مورد آخر"وحدات إدارية أخرى من إنتاج نفس الكمية من المخرجات بكمية مدخالت أقل، وبدون زيادة في أي 

 (، وإذا ما تحقق العكس تكون تلك الوحدة حققت كفاءة باريتو.2661( )الشعيبي، 0722
: حيث أن هذا األسلوب عبارة عن نسبة المخرجات إلى المدخالت لوحدة اتخاذ القرار، وأن منحنى Farrellأسلوب فاريل  -2

ن من أداء وحدات اتخاذ قرار معينة شكلت مع بعضها األداء يوضح مبدأ عمل مغلف البيانات، فهو منحنى حدودي يتكو 
منحنى معين يمثل أفضل كفاءة لتلك الوحدات من خالل توزيع مدخالتها إلنتاج مخرجاتها، وبالتالي جميع الوحدات الواقعة 

 ل كفاءق، وتكون الوحدات األعلى المنحني تحقق كفاءة تامة، بينما الوحدات التي ال تقع عليه توصف بأنها غير كفؤة
  مغلفة تمامًا بذلك المنحني الذي شكلته الوحدات الكفؤة.

 
 . اإلطار التقني لتحليل مغلف البيانات.1شكل 
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تعبر عن مدى نجاح الوحدة االقتصادية في أحكام العالقة بين الموارد المستخدمة  :في تحليل مغلف البيانات الكفاءة -
، والكفاءة بمفهومها العام تحقيق أعظم مستوى ت وتخفيض المدخالتتهدف إلى تعظيم المخرجا كفؤةوالمخرجات بطريقة 

فيوجد  Farrellووفقًا لمنهجية فاريل  (.Dodge,2005من اإلنتاج عند مستوى معين من التكنولوجيا والموارد المتاحة )
 :(2661شافعي، ) مفهومين للكفاءة

إذا كان هدف النموذج هو  :Input oriented measure of efficienciesالكفاءة وفقًا لمفهوم مدخالت اإلنتاج : 0
تقليل المدخالت، أو استخدام أقل كمية من المدخالت لتقديم المستوى الحالي من المخرجات، أي بمعنى تخفيض تكاليف 

 اإلنتاج دون اإلنتاج ذاته.
مخرجات أي تقديم أكبر كمية إذا كان الهدف تعظيم ال :Output orientationالكفاءة وفقًا لمفهوم مخرجات اإلنتاج : 2

من المخرجات باستخدام الكمية المتاحة من المدخالت، وبمعنى آخر تعبر الكفاءة في هذه الحالة عن القدر من الزيادة في 
 اإلنتاج الممكن تحقيقه دون زيادة الموارد المستخدمة في العملية اإلنتاجية.

 (:7002اإلنتاج: )شافعي، مدخالت  وفقًا لمفهوم نماذج أسلوب تحليل مغلف البيانات: -
 الثابت للسعة العائد  نموذج(Constant return to scale (CRS) :) إذا كانت أي زيادة في المدخالت يترتب

: الموارد، فبالتالي الهدف من X، : كمية اإلنتاجY: عدد المنشآت، Nبفرض  .زيادة بنفس النسبة في المخرجات عليها
ف)المجال( لإلنتاج الذي نسعى إلى أن تقع بيانات المنشأة عليه، وبالتالي يلزم تقدير نسبة هو تحديد الغال DEAتطبيق 

 iقيمة مؤشر الكفاءة الفنية للمنشأة  ( تمثل أوزان المفردات، وNx1متجه) المنتجات إلى الموارد لكافة المنشآت: حيث 
عن كفاءة تامة وواقعة على المنحنى المغلف الحدودي، والنموذج النهائي يأخذ  تعبر 0، فالقيمة 0حتى  6وتأخذ قيم من 
 الصورة التالية:

 
 للسعةالعائد المتغير  نموذج (Variable return to scale (VRS)):  فيعني أن أي زيادة في المدخالت يترتب

وذج البرمجة الخطية من افتراض ثبات حيث يمكن تعديل نم عليها زيادة بنسبة مختلفة )أقل أو أعلى( في المخرجات.
العائد على السعة إلى فرضية العائد المتغير للسعة بإضافة قيد جديد يعبر عن تقعر مجال اإلنتاج، قيد الحجم 

 وبالتالي يصاغ النموذج على النحو التالي:( Nx1)يرمز إلى متجه الوحدة  N1حيث  

 
 على السعة  كفاءة العائدSEمن حاصل قسمة حسابه  : ويتمCRS/VRS،  وحتى نحصل على اقتصاديات

 بتعديل عالمة = إلى   NIRSاستخالص نموذج اقتصاديات الحجم غير المتزايد DEAالحجم المتغير فيتيح برنامج 
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ختلفا فإن المزرعة ، فإذا تعادال فإن المزرعة تتسم بتناقص الحجم وإذا اVRSو NIRSلقيد الحجم، ثم يقارن بين نتيجتي 
 تتسم بتزايد الحجم.

 يوجد عدة أنواع من الكفاءة، ولكن التي سيتم استخدامها في البحث توعين هما: أنواع الكفاءة: -
وهي مؤشر يتعلق بوصف كفاءة منشأة ما، بمعنى قدرتها في : Technical efficiency : الكفاءة الفنية )التقنية(0

 (Coelli et al., 2003)رجات، وذلك باستخدام الكمية المتوفرة من متطلبات اإلنتاج. الحصول على أكبر كمية من المخ
وهي تقييس مقدار الدرجة التي يمكن أن يتوسع بها الوحدة طبقًا لحجم : Scale efficiency : الكفاءة الحجمية2

 (.2601بتال وآخرون، )حد عملياتها، أو أنها مقدار التغير في اإلنتاج نتيجة لتغير عناصر اإلنتاج في وقت وا
إلجراء عملية تقويم كفاءة ناجحة بأسلوب تحليل مغلف البيانات ينبغي توفر  (:DEAحجم عينة تحليل مغلف البيانات ) -

 وهي:(  Ramanathan,2003( ،)Avkiran,2006)وشروط قواعد 
سيفقد النموذج قوته التميزية بين  : أن يكون حجم العينة أكبر من حاصل ضرب عدد المدخالت في عدد المخرجات، وإال0

 الوحدات الكفء والوحدات غير الكفء

 
 (:2: يجب أن يكون حجم العينة أكبر من حاصل ضرب جميع المدخالت مع المخرجات في العدد )2

 
جودة  ، حيث يتم التأكد من جودة النموذج في النتائج )بعكس القاعدتين األوليتين حيث التأكد منقاعدة الثلث تحقيق: 2

 النموذج قبل إجراء التقييم(، بحيث ال يجب أن يفوق عدد الوحدات ذات الكفاءة التامة عن ثلث العينة المدروسة.

 
 : المخرجات.6: المدخالت، 0: وحدات اتخاذ القرار، SSحيث: 

 النتائج والمناقشة:
 :)المدخالت والمخرجات( متغيرات الدراسةأواًل: الوصف االحصائي ل

تقدير كفاءة  على، DEAاستخدام طريقة تحليل مغلف البيانات بر الكفاءة الفنية إلنتاج الفروج بعينة البحث يعتمد تقدي
مزرعة، ومنه سيتم استخدام بنود المدجنة وفقًا لعالقة توليفة الموارد المستخدمة وفقًا لمفهوم المدخالت أو المخرجات لل

(، كمية كيسلمتمثلة في كل من عدد الصيصان )صوص(، كمية النشارة)مستلزمات اإلنتاج كمفهوم للمدخالت اإلنتاجية وا
 المياه )سيارة(، كمية الفحم)طن(، كمية العلف)طن(، أما المخرجات تتمثل بكمية اللحم المنتج)طن(.

الدورة الصيفية  منكل  العينة في صوص في 0026، 0060متوسط عدد الصيصان بلغ حوالي  وبينت الدراسة أن
طن لكل من الدورتين الصيفية والشتوية  02.01، 02.10لترتيب، بينما بلغ متوسط إنتاج اللحم حوالي والشتوية با

التحليل االحصائي لكل من مدخالت اإلنتاج التي دخلت في تحليل مغلف البيانات  0بالترتيب، ويظهر الجدول رقم 
 باإلضافة للتحليل االحصائي للخرج المتمثل بكمية اللحم المنتج.

 .Data Envelopment Analysis (DEA)المستخدمة فيمخرجات الو  مدخالتلتوصيف ل. 1جدول
الدورة 

 التشغيلية

القيمة  الوحدة البيان

 الصغرى

القيمة 

 العظمى

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

يةفيصلا
 

 3543.68 6501.94 20000 1200 صوص/دورة الصيصان
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فرشة 

 النشارة

 65.63 120.73 450 25 كيس/ دورة

 11.94 24.25 70 1.5 سيارة/دورة مياه الشرب

 2.02 2.15 15 0.05 طن/دورة الفحم

 14.33 26.03 80 4.8 طن/ دورة العلف

 6.94 12.46 40 1.8 طن/ دورة اللحم المنتج

شتوية
ال

 

 3466.48 6530.10 20000 1500 صوص/دورة الصيصان

فرشة 

 النشارة

 75.09 149.95 550 30 كيس/ دورة

 11.53 22.49 50 1 سيارة/دورة مياه الشرب

 3.25 7.67 20 2 طن/دورة الفحم

 13.80 26.04 80 6 طن/ دورة العلف

 6.91 12.57 40 1.8 طن/ دورة اللحم المنتج

 .SPSS، مخرجات برنامج 2602بيانات االستبيان لموسم عام المصدر: من تحليل 
( وهو أقل من عدد وحدات اتخاذ 0مدخالت + مخرج واحد = 0يار العينة المختارة )وعند تطبيق القواعد الضرورية الخت

( وهو أيضا أقل من عدد وحدات اتخاذ القرار البالغ 02 =مدخالت+ مخرج واحد(  0*)2(، وكذلك )062القرار البالغ )
 نتائجها. سلوب ويمكن االعتماد على(، وبذلك تكون العينة المختارة مطابقة لشروط تطبيق األ062)

( يتبين وجود عالقة طردية وبمستوى 2)( 2خص معامل االرتباط بين المتغيرات، فمن خالل دراسة الجدولين )أما فيما ي
(، وذلك لجميع متغيرات الدراسة إن كان في الدورة الصيفية أو في الدورة الشتوية، مما يدل على وجود 6.60معنوية )

إلى أن البيانات مطابقة لشروط عمل النموذج، وبالتالي ستكون نتائج التطبيق عالقة خطية بين المتغيرات مما يشير 
 منطقية.

 
 
 

 .معامل االرتباط بين متغيرات الدراسة)مدخالت ومخرجات(، الدورة الصيفية. 7جدول
ةالدورة الصيفي  اللحم المنتج العلف الفحم مياه الشرب فرشة النشارة الصيصان 

      1 الصيصان

     1 **0.77 رةفرشة النشا

    1 **0.70 **0.8 مياه الشرب

   1 **0.4 **0.49 **0.5 الفحم

  1 **0.5 **0.79 **0.77 **0.995 العلف

 1 **0.96 **0.49 **0.78 **0.83 **0.96 اللحم المنتج

 .Excelالمصدر: مخرجات برنامج 
 .دورة الصيفية. معامل االرتباط بين متغيرات الدراسة)مدخالت ومخرجات(، ال3جدول

 اللحم المنتج العلف الفحم مياه الشرب فرشة النشارة الصيصان الدورة الشتوية

      1 الصيصان

     1 **0.72 فرشة النشارة

    1 **0.64 **0.8 مياه الشرب

   1 **0.68 **0.45 **0.72 الفحم

  1 **0.73 **0.8 **0.7 **0.996 العلف

 1 **0.97 **0.66 **0.79 **0.7 **0.97 اللحم المنتج

 .Excelالمصدر: مخرجات برنامج 
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 : الكفاءة التقنية لمداجن فروج اللحم في محافظة السويداء:ثانياً 
لتقدير معايير الكفاءة المختلفة إلنتاج لحم الفروج كما في Nonparametric tests  الالمعلميتبين من نتائج التحليل 

 :(2)( 0لحق)، وبيانات كل من الم(0( )1الجدولين)
 :CRS وفقًا لفرضية ثبات العائد على السعة -

 %2 هما نسبت داجن فقط أيم 2وأن  ،%10 بلغت حواليأن متوسط الكفاءة الفنية لمداجن الفروج في الدورات الشتوية 
وج في في حين بلغ متوسط الكفاءة الفنية لمداجن الفر  .%066قد حقق الكفاءة التامة المدروسة فقط من مداجن العينة 
من مداجن العينة  %01 هأي ما نسبت %066مدجنة حققت الكفاءة التامة  01، وأن %20الدورة الصيفية حوالي

 المدروسة.
 :VRSوفقًا لفرضية تغير العائد على السعة  -

 %01 همداجن فقط أي ما نسبت 01، وأن %17أن متوسط الكفاءة الفنية لمداجن الفروج في الدورات الشتوية بلغت حوالي 
. في حين بلغ متوسط الكفاءة الفنية لمداجن الفروج في %066فقط من مداجن العينة المدروسة قد حقق الكفاءة التامة 

من مداجن العينة  %22 هأي ما نسبت %066مدجنة حققت الكفاءة التامة  21، وأن %22الدورة الصيفية حوالي
 المدروسة.

 لحجمية:( أو الكفاءة اSEأما فيما يتعلق بكفاءة السعة) -
التي هي عبارة عن نسبة الكفاءة الفنية وفقًا لفرضية العائد الثابت للسعة إلى الكفاءة الفنية وفقًا لفرضية العائد المتغير 

، ووفقًا لطبيعة العائد على السعة، يتضح أنه 6.7لنفس المزرعة، فقد بلغ معامل الكفاءة الحجمية للدورة الشتوية  للسعة
من مداجن  %06تخضع لثبات العائد على السعة، و %7خضع للعائد المتزايد للسعة، في حين من المداجن ت %22نحو 

 العينة تخضع لتناقص العائد على السعة.
، ووفقًا لطبيعة العائد على 6.72بينما في دورات التشغيل الصيفية نالحظ أن معامل الكفاءة الحجمية لها قد بلغ حوالي 

تخضع لثبات العائد على السعة،  %07مداجن تخضع للعائد المتزايد للسعة، في حين من ال %12السعة، يتضح أنه نحو 
 من مداجن العينة تخضع لتناقص العائد على السعة. %27و

 ، لدورتي التشغيل الصيفية والشتوية.7012والحجمية لمداجن الفروج في محافظة السويداء  لكفاءة الفنيةا. 4جدول

 

 دورة صيفية دورة شتوية

ةالكفاءة الحجمي الكفاءة التقنية ةالكفاءة الحجمي الكفاءة التقنية   

CRSTE VRSTE SCALE CRSTE VRSTE SCALE 

 0.506 0.586 0.506 0.44 0.563 0.44 القيمة الصغرى

 1 1 1 1 1 1 القيمة العظمى

 0.98 0.88 0.86 0.90 0.79 0.71 المتوسط

 0.06 0.10 0.11 0.10 0.12 0.13 االنحراف المعياري

 .DEAP1.2المصدر: مخرجات برنامج 
 . عدد المداجن التي حققت الكفاءة التامة في عينة الدراسة، لدورتي التشغيل الصيفية والشتوية5جدول

 

 دورة التشغيل

الكفاءة التامة 

 المحققة في العينة

 الكفاءة الحجمية الكفاءة الفنية

CRS VRS كفاءة تامة 
DRS 

 )متناقص(

IRS 

 ايد()متز
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 الصيفية
 03 02 02 24 14 عدد المداجن

% 0.14 0.23 2120 2130 2100 

 الشتوية
 80 22 0 17 8 عدد المداجن

% 0.08 0.17 0.09 0.10 0.82 

 .DEAP1.2باالعتماد على مخرجات برنامج  Excelالمصدر: مخرجات برنامج 
حظ أن عدد المداجن التي حققت كفاءة تامة في الدورة وللتأكد من جودة النموذج في نتائج تحليل مغلف البيانات، نال

مدجنة بالترتيب، وبالتالي لم يفوق عدد  7، 01، 2مدجنة، وللدورة الشتوية  26، 21، 01الصيفية بلغت بالترتيب 
تالي تم تأكيد ( لكل الكفاءات التي تم تقديرها، وبال21الوحدات ذات الكفاءة التامة عن ثلث العينة المدروسة البالغة تقريبًا )

 جودة النموذج وفقًا لقاعدة الثلث.
 التفاوات بين كمية الموارد المستخدمة ونظيرتها المحققة للكفاءة االقتصادية:ثالثًا: 

، وبتقدير متوسط كمية وقيمة فوائض المدخالت اإلنتاجية لمداجن الفروج في محافظة السويداء في عينة الدراسة البحثية
معه وجود فائض في تكاليف  قبين القيم الفعلية والمستهدفة لمدخالت اإلنتاج وهو ما تحقيتضح أن هناك اختالف 

 .0الجدول رقم  هو موضح فيالمدخالت يمكن خفضها دون التأثير على كمية اإلنتاج كما 
 22نحو  ت كمية الفائضنالحظ وجود فائض في جميع مدخالت اإلنتاج حيث بلغ :ففي دورة التشغيل الصيفية -

، %6.20طن علف، وهو يمثل ما نسبته نحو  6.10طن فحم،  6.1سيارات مياه،  1أكياس نشارة،  2ص، صو 
من االستخدام الفعلي لمدخالت اإلنتاج )صوص، نشارة، مياه، فحم، علف(  0.12%، 01.12%، 00.60%، 2.02%

ل.س،  00201.10.س، ل 1007.2ل.س،  0170.12بالترتيب، بينما بلغت تكلفة الفائض لهذه المدخالت حوالي 
 ل.س بالترتيب. 72011.10ل.س،  22102.02

 71ودورة التشغيل الشتوية: لوحظ أيضًا وجود فائض في جميع مدخالت اإلنتاج حيث بلغت كمية الفائض نحو  -
طن علف، وهو يمثل ما نسبته نحو  6.11طن فحم،  0.62سيارات مياه،  0.1أكياس نشارة،  00.12صوص، 

من االستخدام الفعلي لمدخالت اإلنتاج )صوص، نشارة، مياه،  0.02%، 02.22%، 0.21%، 1.22%، 0.10%
ل.س،  07666.21ل.س،  20021.2فحم، علف( بالترتيب، بينما بلغت تكلفة الفائض لهذه المدخالت حوالي 

 ل.س بالترتيب. 98090.18ل.س،  120253.7ل.س،  0010.07
، فقد تبين 0والمستهدفة إلنتاج الفروج في عينة الدراسة كما يوضحه الجدول رقم وبتقدير كمية المخرجات اإلنتاجية الفعلية 

في دورة التشغيل الصيفية أو دورة  سواءأن كمية اإلنتاج الفعلية هي نفس كمية اإلنتاج المستهدفة في محافظة السويداء 
داجن المدروسة، ألن إمكانية الزيادة تساوي إمكانية زيادة الناتج من لحم الدواجن في الم مالتشغيل الشتوية، وبالتالي عد

 الصفر. 
 تقدير كمية فوائض المدخالت اإلنتاجية والمخرجات لمداجن الفروج في محافظة السويداء.. 6جدول
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 .DEAP1.2باالعتماد على مخرجات برنامج  Excelالمصدر: مخرجات برنامج 
 :جن الفروج في محافظة السويداءقياس مؤشرات الربحية لمدارابعًا: 

 7.1مليون، و 2.0( يتبين أن متوسط التكاليف اإلجمالية بلغ حوالي 1جدول رقم )وفق نتائج التحليل االحصائي في 
 7.1مليون في كل من الدورة الصيفية والشتوية بالترتيب، بينما بلغ متوسط إجمالي اإليراد على مستوى عينة البحث حوالي 

 مليون لكل من الدورتين الصيفية والشتوية بالترتيب. 1.72مليون، 
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لكل من دورتي  2602الفروج لعينة الدراسة في محافظة السويداء لموسم عام  نوباستعراض مؤشرات الربحية لمداج
، يتبين أن مؤشرات الدورة الصيفية كانت هي األفضل حيث بلغ ( أيضاً 1الجدول )التشغيل الصيفية والشتوية كما يبينه 

 مليون في الدورة الشتوية. 0.11ألف ليرة سورية مقابل خسارة بلغت  701.2صافي الربح حوالي 
بقيمة بلغت  على مستوى العينة والشتوية الدورة الصيفية لكل منبينما كانت نسبة صافي الربح إلى اإليرادات سلبية 

لمداجن لم تحقق الكفاءة في استخدام ، وقد يعود هذا إلى أن نسبة كبيرة من ا%6.21-، %6.0-بالترتيب حوالي 
لكل من دورتي التشغيل  %6.1، %0.2مدخالتها اإلنتاجية. في حين مؤشر نسبة صافي الربح إلى التكاليف بلغت 

بالترتيب لكل  0.1، 2.2كما بلغت نسبة اإليرادات من اللحم إلى التكاليف اإلجمالية حوالي  الصيفية والشتوية بالترتيب.
أن مداجن فروج اللحم في محافظة السويداء تعد مجدية اقتصاديًا في حال فقط تم  وهذا ُيشير إلىغيل من دورتي التش

 تحقيق الكفاءة من استخدام مدخالت اإلنتاج.
 .7012. مؤشرات الربحية لمداجن الفروج في محافظة السويداء لموسم عام 2جدول

 دورة صيفية

 
 تكلفة اجمالية
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 بحصافي الر

صافي  %
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االيرادات  %
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 0.56 0.44- 0.78- 7846200- 1562500 120000 القيمة الصغرى

 69.68 68.68 0.99 86631199 97500000 27818000 القيمة العظمى
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مة العظمىالقي  27358000 26000000 
7559907.
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 المتوسط
9426833.1

0 

7978156.6

1 
-1448676 -0.27 0.70 1.70 

االنحراف 
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4402163.4

0 
2356208 0.48 6.45 6.45 

 .SPSSباالعتماد على مخرجات برنامج  Excelمخرجات برنامج 
 :االستنتاجات

متوسط الكفاءة الفنية لمداجن الفروج في الدورات الشتوية حوالي بلغ  :CRSة ثبات العائد على السعة وفقًا لفرضي -
. في حين بلغ متوسط الكفاءة الفنية لمداجن الفروج %066فقط من مداجن العينة حققت الكفاءة التامة  %2، وأن 10%

 .كفاءة التامةمن مداجن العينة حققت ال %01، وأن %20في الدورة الصيفية حوالي
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، %17متوسط الكفاءة الفنية لمداجن الفروج في الدورات الشتوية بلغ  :VRSوفقًا لفرضية تغير العائد على السعة  -
. في حين بلغ متوسط الكفاءة الفنية لمداجن الفروج في الدورة الصيفية حقق الكفاءة التامةفقط من مداجن العينة  %01و

 .لعينة حققت الكفاءة التامةمن مداجن ا %22، وأن %22حوالي
من  %22، يتضح أنه نحو 6.7بلغ معامل الكفاءة الحجمية للدورة الشتوية  ( أو الكفاءة الحجمية:SEكفاءة السعة) -

من مداجن العينة تخضع  %06تخضع لثبات العائد على السعة، و %7المداجن تخضع للعائد المتزايد للسعة، في حين 
من  %12أنه نحو و ، 6.72بينما في دورات التشغيل الصيفية معامل الكفاءة الحجمية بلغ  لتناقص العائد على السعة.

من مداجن العينة تخضع لتناقص  %27تخضع لثبات العائد على السعة، و %07والمداجن تخضع للعائد المتزايد للسعة، 
 العائد على السعة.

بلغت تكلفة ، و في دورة التشغيل الصيفية م، علف(صوص، نشارة، مياه، فح)فائض في جميع مدخالت اإلنتاج  وجد -
 72011.10ل.س،  22102.02ل.س،  00201.10ل.س،  1007.2ل.س،  0170.12المدخالت الفائض لهذه 

بلغت تكلفة الفائض لهذه و دورة التشغيل الشتوية: لوحظ أيضًا وجود فائض في جميع مدخالت اإلنتاج وفي  ل.س بالترتيب.
ل.س  98090.18ل.س،  120253.7ل.س،  0010.07ل.س،  07666.21، ل.س 20021.2المدخالت 

 بالترتيب.
تبين أن كمية اإلنتاج الفعلية هي نفس كمية اإلنتاج المستهدفة في محافظة السويداء إن كان في دورة التشغيل الصيفية و  -

اجن في المداجن المدروسة، ألن إمكانية زيادة الناتج من لحم الدو في إمكانية  ال تتوفرأو دورة التشغيل الشتوية، وبالتالي 
 الزيادة تساوي الصفر.

 701.2الدورة الصيفية كانت هي األفضل حيث بلغ صافي الربح حوالي  مؤشرات الربحية لمداجن الفروج فيتبين أن و  -
 مليون في الدورة الشتوية. 0.11ألف ليرة سورية مقابل خسارة بلغت 

 التوصيات:
دية نحو المداجن التي حققت الكفاءات في ادارة الموارد، ودراسة الخصائص االقتصادية توجيه الدراسات االقتصا -

واالجتماعية لهذه المداجن والظروف المحيطة لالستفادة من خبرة المربين، الستخالص المعلومات وامكانية االستفادة منها 
 للمزارع االخرى.

 اج والتي تشكل عبء اضافي لتكلفة االنتاج.تنبيه المربين بوجود فائض في استخدام مستلزمات االنت -
 تقديم المعلومات المكثفة في مجال تربية الدواجن وادارة الموارد من خالل الدورات التدريبة، والنشرات االرشادية. -

 
 المراجع:

-ومفاهيماقتصاديات اإلنتاج والتحليل الحديث للكفاءات الفنية واالقتصادية، أسس  (.2661) شافعي، محمود عبد الهادي
 .006-72اإلسكندرية. ص:جامعة  وتقديرات. نماذج

 تحليل مغلف البيانات استخدام البرمجة الخطية في قياس الكفاءة النسبية للوحدات(. 0770) باهرمز، أسماء محمد
 .201-210:(2)20اإلدارية. مجلة اإلدارة العامة. 

 .02ص: نور للنشر. .بيانات: النظرية والتطبيقاتلف التحليل مغ .(2601) وعادل منصور بتال، أحمد ومهند خليفة



 0202حزيران/يونيو  80-62(:3)8المجلة السورية للبحوث الزراعية  –العبد الله وآخرون 

Al-abdala et al – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 8(3): 62-80 June 2021 

75 

الكفاءة التقنية التوزيعية واالقتصادية لمزارع الدجاج الالحم في المنطقة الوسطى . (2662) وفرانسيس إبلن الرويس، خالد
مجلة الجمعية السعودية للعلوم  .Data Envelopment Analysisمن المملكة العربية السعودية باستخدام 

 .77-12(:2)0 السعودية.المملكة العربية  ية.اعالزر 
استخدام أسلوب تحليل مغلف البيانات في قياس الكفاءة النسبية للوحدات اإلدارية  (.2661) الشعيبي، خالد منصور

المؤتمر السنوي الثاني للبحث العلمي. لمنتجات البالستيكية في السعودية. على الصناعات الكيماوية وابالتطبيق 
 آذار. 20-26عبد العزيز. ملك جامعة ال

تسمين بأهم قياس الكفاءة االقتصادية لمزارع دجاج ال (.2600) والحسين خليل النوبي الضالع، أشرف محمد علي
 .112-100(:1)00 مجلة االسكندرية للعلوم الزراعية. محافظات الوجه البحري.

المركز الوطني للسياسات ي في سورية خالل األزمة، واقع األمن الغذائ (.2600) ورائد حمزة طه، سوزان وزينة سليمان
 سورية. الزراعية. وزارة الزراعة. دمشق.
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Abstract: 

The aim of the research was to estimate the efficiency of broiler meat 

production in Swaida, using a data envelopment analysis approach, 

through a questionnaire that targeted poultry owners for a random 

sample of 50% of the studied population, for the 2018 season, and the 

results showed: according to the CRS model, the average technical 

efficiency of broiler poultry in winter cycles was 71%, and only 8% 

of the sample domestication achieved 100% complete efficiency. And 

that the average technical competence of poultry in the summer 

courses was 86%, and that 14% of the sample domesticates achieved 

full efficiency. as for the VRS model: the average technical efficiency 

of broiler poultry in winter cycles was 79%, and only 17% of the 

sample poultry achieved full efficiency. While the average technical 

efficiency of broiler poultry in the summer session was 88%, and 23% 
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of the sample poultry achieved full efficiency. whereas the se 

efficiency factor for the winter cycle was 0.9, it is clear that about 

82% of the domesticated are subject to the increased return on 

capacity, while 9% are subject to the stability of the return on 

capacity, and 10% of the sample domesticated are subject to the 

decrease in return on capacity. Whereas in the summer operating 

cycles, the efficiency coefficient was se 0.98, and that about 42% of 

domestic animals are subject to the increased return on capacity, 19% 

are subject to stability of return on capacity, and 39% of sample 

domesticities are subject to decreasing return on capacity. The results 

also showed a surplus in all production inputs (chicks, bedding, water, 

coal, and feed) in the summer operating cycle, and the surplus cost for 

these entries was 5495.73 SP, 4659.3 SP, 16267.46 SP, 38458.52 SP, 

98647.71 SP, respectively. in the winter employment cycle: there was 

also a surplus in all production inputs, and the surplus cost for these 

inputs was 25624.2 SP, 19000.34 SP, 6171.69 SP, 120253.7 SP, 

98090.18 Sp, respectively.  

Key Words: Data Envelope Analysis, Technical Efficiency, SE 

Efficiency, CRS, VRS. 
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 ، الدورة الصيفية.7012. الكفاءة الفنية )التقنية( والحجمية لمداجن الفروج في محافظة السويداء 1ملحق
ةالكفاءة الحجمي الكفاءة التقنية    الكفاءة الحجمية الكفاءة التقنية   

 CRSTE VRSTE SCALE المزرعة
 

 CRSTE VRSTE SCALE المزرعة
 

1 1 1 1 - 52 0.887 0.888 0.999 IRS 

2 0.919 0.963 0.954 DRS 53 0.849 0.849 0.999 DRS 

3 0.846 0.85 0.995 IRS 54 0.798 0.799 0.998 IRS 

4 0.778 0.779 0.998 DRS 55 0.834 1 0.834 IRS 

5 0.863 0.871 0.992 IRS 56 0.968 1 0.968 IRS 

6 1 1 1 - 57 0.839 0.841 0.998 IRS 

7 1 1 1 - 58 1 1 1 - 

8 1 1 1 - 59 0.76 0.876 0.868 IRS 

9 1 1 1 - 60 1 1 1 - 

10 0.959 1 0.959 DRS 61 1 1 1 - 

11 0.959 1 0.959 DRS 62 0.806 0.806 1 - 

12 0.959 1 0.959 DRS 63 0.928 0.968 0.959 DRS 

13 0.926 0.93 0.996 IRS 64 0.706 0.716 0.987 DRS 

14 0.926 0.93 0.996 IRS 65 0.797 0.839 0.95 IRS 

15 0.926 0.93 0.996 IRS 66 0.627 0.629 0.998 IRS 

16 0.964 0.994 0.97 DRS 67 0.885 0.915 0.967 DRS 

17 0.933 0.941 0.991 DRS 68 0.885 0.915 0.967 DRS 

18 1 1 1 - 69 0.826 0.888 0.93 DRS 

19 0.786 0.918 0.856 DRS 70 0.89 0.908 0.98 DRS 

20 1 1 1 - 71 1 1 1 - 

21 0.733 0.734 0.999 IRS 72 0.89 0.906 0.982 DRS 

22 0.733 0.734 0.999 IRS 73 0.905 0.993 0.912 DRS 

23 0.845 0.848 0.997 DRS 74 0.865 0.867 0.997 DRS 

24 0.706 0.709 0.996 DRS 75 0.968 0.975 0.993 DRS 

25 0.997 1 0.997 DRS 76 0.836 0.839 0.996 DRS 

26 0.585 0.586 0.998 DRS 77 0.728 0.73 0.997 DRS 

27 0.933 0.934 0.999 IRS 78 0.972 0.972 1 - 

28 0.933 0.934 0.999 IRS 79 1 1 1 - 

29 0.645 0.713 0.905 DRS 80 0.998 1 0.998 DRS 

30 0.851 0.964 0.883 DRS 81 0.833 0.833 1 - 

31 0.706 0.709 0.996 DRS 82 0.906 0.906 0.999 IRS 

32 0.839 0.84 0.999 DRS 83 0.836 0.837 0.999 IRS 

33 0.843 0.843 1 - 84 0.766 0.767 0.999 IRS 

34 1 1 1 - 85 0.868 0.889 0.977 DRS 

35 1 1 1 - 86 0.868 0.889 0.977 DRS 

36 0.657 0.664 0.989 DRS 87 0.877 0.899 0.976 DRS 

37 0.657 0.664 0.989 DRS 88 0.811 0.814 0.996 DRS 

38 0.884 0.89 0.993 IRS 89 0.805 0.805 1 - 

39 0.506 1 0.506 IRS 90 0.792 0.794 0.998 IRS 
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40 0.87 0.871 0.999 IRS 91 0.775 0.78 0.993 IRS 

41 0.752 0.755 0.996 IRS 92 0.775 0.78 0.993 IRS 

42 0.827 1 0.827 IRS 93 0.811 0.812 0.998 IRS 

43 0.792 0.796 0.995 IRS 94 0.792 0.794 0.998 IRS 

44 0.93 0.94 0.99 IRS 95 0.792 0.794 0.998 IRS 

45 0.979 1 0.979 DRS 96 0.685 0.686 0.999 IRS 

46 0.944 0.945 0.998 IRS 97 0.7 0.701 0.999 - 

47 0.84 0.841 0.999 IRS 98 0.799 0.826 0.967 IRS 

48 0.993 0.998 0.995 DRS 99 0.771 0.848 0.908 IRS 

49 0.973 0.996 0.977 IRS 100 0.843 0.845 0.998 IRS 

50 0.973 0.996 0.977 IRS 101 0.874 0.882 0.991 IRS 

51 0.993 0.998 0.995 DRS 102 0.874 0.882 0.991 IRS 

    
 

103 0.785 0.847 0.926 DRS 

 CRSTE VRSTE SCALE 

MEAN 0.862 0.884 0.976 

 .DEAP1.2المصدر: مخرجات برنامج 
 ، الدورة الشتوية.8102الكفاءة الفنية )التقنية( والحجمية لمداجن الفروج في محافظة السويداء . 7ملحق

  الحجميةالكفاءة  الكفاءة التقنية   الكفاءة الحجمية الكفاءة التقنية 

 CRSTE VRSTE SCALE المزرعة
 

 CRSTE VRSTE SCALE المزرعة
 

1 0.799 0.841 0.95 IRS 52 0.648 0.702 0.923 IRS 

2 0.946 1 0.946 IRS 53 0.629 0.679 0.926 IRS 

3 0.7 0.742 0.944 IRS 54 0.599 0.629 0.951 IRS 

4 0.722 0.753 0.958 IRS 55 0.604 0.811 0.746 IRS 

5 0.77 0.864 0.892 IRS 56 0.747 0.782 0.955 IRS 

6 0.923 1 0.923 IRS 57 0.65 0.748 0.869 IRS 

7 1 1 1 - 58 0.616 0.768 0.802 IRS 

8 1 1 1 - 59 0.617 0.974 0.634 IRS 

9 1 1 1 - 60 0.793 1 0.793 IRS 

10 0.639 0.642 0.995 DRS 61 1 1 1 - 

11 0.639 0.642 0.995 DRS 62 0.78 0.842 0.926 IRS 

12 0.639 0.642 0.995 DRS 63 0.738 0.744 0.991 IRS 

13 0.574 0.71 0.809 IRS 64 0.738 0.744 0.991 IRS 

14 0.574 0.71 0.809 IRS 65 0.569 0.7 0.812 IRS 

15 0.574 0.71 0.809 IRS 66 0.533 0.563 0.946 IRS 

16 0.627 0.685 0.915 IRS 67 0.823 0.842 0.978 IRS 

17 0.609 0.634 0.962 IRS 68 0.823 0.842 0.978 IRS 

18 0.758 1 0.758 DRS 69 0.748 0.758 0.987 IRS 

19 0.887 1 0.887 DRS 70 0.85 0.899 0.945 IRS 

20 1 1 1 - 71 0.65 0.669 0.971 IRS 

21 0.658 0.794 0.829 IRS 72 0.742 0.742 1 - 

22 0.658 0.794 0.829 IRS 73 0.684 0.719 0.951 IRS 

23 0.701 0.726 0.966 IRS 74 0.656 0.669 0.98 IRS 
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24 0.818 0.859 0.952 IRS 75 0.811 0.859 0.943 IRS 

25 0.74 0.785 0.942 DRS 76 0.71 0.786 0.903 IRS 

26 0.782 0.863 0.906 IRS 77 0.6 0.64 0.937 IRS 

27 0.759 0.774 0.98 IRS 78 0.942 1 0.942 IRS 

28 0.759 0.774 0.98 IRS 79 1 1 1 - 

29 0.639 0.648 0.986 IRS 80 0.909 0.932 0.976 IRS 

30 0.801 0.829 0.966 DRS 81 0.65 0.686 0.947 IRS 

31 0.818 0.859 0.952 IRS 82 0.704 0.761 0.926 IRS 

32 0.777 0.822 0.945 IRS 83 0.661 0.709 0.933 IRS 

33 0.771 0.895 0.861 IRS 84 0.742 0.815 0.911 IRS 

34 1 1 1 - 85 0.639 0.642 0.995 DRS 

35 0.912 1 0.912 IRS 86 0.605 0.606 0.999 IRS 

36 0.857 0.921 0.931 DRS 87 0.605 0.606 0.999 IRS 

37 0.857 0.921 0.931 DRS 88 0.604 0.652 0.926 IRS 

38 0.698 0.736 0.948 IRS 89 0.544 0.629 0.866 IRS 

39 0.44 1 0.44 IRS 90 0.585 0.69 0.847 IRS 

40 0.69 0.71 0.971 IRS 91 0.585 0.732 0.799 IRS 

41 0.708 0.777 0.911 IRS 92 0.569 0.719 0.791 IRS 

42 0.672 1 0.672 IRS 93 0.494 0.616 0.802 IRS 

43 0.736 0.779 0.944 IRS 94 0.552 0.664 0.832 IRS 

44 0.696 0.848 0.821 IRS 95 0.552 0.664 0.832 IRS 

45 1 1 1 - 96 0.566 0.646 0.875 IRS 

46 0.691 0.715 0.967 IRS 97 0.501 0.568 0.883 IRS 

47 0.684 0.75 0.912 IRS 98 0.518 0.723 0.716 IRS 

48 0.603 0.671 0.899 IRS 99 0.455 0.864 0.527 IRS 

49 0.658 0.765 0.86 IRS 100 0.65 0.795 0.817 IRS 

50 0.658 0.765 0.86 IRS 101 0.604 0.765 0.79 IRS 

51 0.603 0.671 0.899 IRS 102 0.604 0.765 0.79 IRS 

     
103 0.779 0.781 0.997 IRS 

 
CRSTE VRSTE SCALE 

MEAN 0.711 0.788 0.904 

Note: 

crste = technical efficiency from CRS DEA 

vrste = technical efficiency from VRS DEA 

Scale = scale efficiency = crste/vrste 

 .DEAP1.2المصدر: مخرجات برنامج 
 
 


