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             تقدير كفاءة مزارع إنتاج األسماك بمنطقة جنوب بورسعيد باستخدام تحليل 
  مغلف البيانات
   جمال السيد عزازى

  ، مركز البحوث الزراعيةلبحوث األسماك بالعباسة المركزيالمعمل 

  ١١/١٢/٢٠١٣ :تاريخ القبول                                   ١٣/١١/٢٠١٣ :تاريخ التسليم

ملخصال  

أهم إنتاج  أحد م، ليمثل٢٠١١مليون طن عام  ١‚٤ قرابة ليصل إلى ٢٠٠٠ألف طن عام  ٧٢٣‚٤ حوالى مصر من ىارتفع إنتاج األسماك ف
ذلك االهتمام بتقدير كفاءة استخدام الموارد  ىمما أستدع، ٪٧٢إلى  ٪٤٧من السمكى ، كما زادت األهمية النسبية لالستزراع ىالبروتين الحيوان

 (Data Envelopment Analysis)استخدام تحليل مغلف البيانات تم ولتحقيق هذا الهدف  ،بورسعيد جنوب مزارع إنتاج األسماك بمنطقة ىتصادية فاالق
  .مزرعة، تم تقسيمها ألربع فئات وفقا للمساحة ٣٧ على ملتتشا ىلتقدير الكفاءة التقنية واالقتصادية لمزارع عينة الدراسة الت

للفئة األولى  ٪٩٩ ،للفئة الرابعة ٪٩٨قد تراوحت قيمتها بين ) TEvrs( ج الدراسة أن الكفاءة التقنية وفقا لمفهوم العائد المتغير للسعةوأوضحت نتائ
نية، بتحقيق األصغر مساحة من األولى والثا ىالمقابل تميزت الفئة الثالثة من مزارع العينة، وه ىوف ،األكبر مساحة للداللة على أهمية اقتصاديات السعة

وتعكس هذه ، ٪٩٢وحققت الفئة الرابعة أدنى تقدير لمؤشر الكفاءة االقتصادية ، ٪٩٨يليها الفئة األولى والثانية بنسبة  ٪٩٩أعلى تقدير للكفاءة االقتصادية 
  . النسب القدر األمثل من الموارد مقارنة بالكميات الفعلية المستخدمة من الموارد المستخدمة

كذلك يمكن خفض  ،فدان فقط وتحقيق ذات المستوى من اإلنتاج ١١فدان إلى  ١٢‚٣لدراسة إلى أنه يجب خفض متوسط المساحة من وتشير نتائج ا
عامل وخفض العمالة العادية بالمزرعة  ٢٦٠إلى  ٢٥١كما يجب زيادة العمالة الفنية للمزرعة من  ألف إصبعية، ١٦١إلى  ١٦٩متوسط عدد الزريعة 

ساعة للمزرعة، عند تحقيق هذه المزارع للكفاءة االقتصادية  ٥٠٩إلى  ٥٥٨لى من مل فقط، وكذلك خفض ساعات العمل اآلعا ٥٠٧إلى ٥١٧من 
  .الكاملة

، كما يمكن مراجعة العمالة الفنية )االصبعيات(لعناصر اإلنتاج وخاصة عنصر الزريعة  ؤالدراسة بأهمية االستخدام الكف ىوتوص
أيضا يلزم تركيز جهود  ،ى كمؤشر للتقنيات المطبقة بالمزرعة، خاصة بعد تحقيق الكفاءة التقنية واالقتصاديةلوالعادية وساعات العمل اآل

بلغت مساحتها فدان، حيث كانت تقديرات مؤشرات الكفاءة التقنية واالقتصادية األقل بين  ىالتنمية والتطوير على فئة المزارع الرابعة الت
  .فئات عينة الدراسة

   .تحليل مغلف البيانات، الكفاءة التقنية، الكفاءة االقتصادية، التوليفة المثلى من الموارد :يةكلمات دليل

  المقدمة
تعتبر مشكلة توافر الغذاء من أهم المشكالت التى 
تواجه المجتمع المصرى فى الوقت الحاضر، حيث تؤدى 
الزيادة السكانية بمعدالت مرتفعة الى زيادة الطلب على 

ائية بصفة عامة ومصادر البروتين الحيوانى المواد الغذ
فرضت المشكلة الغذائية نفسها حيث  .بصفة خاصة

للدراسات والبحوث لوضع الخطط التى تهدف الى تضييق 
هذه الفجوة والعمل على زيادة العرض لمواجهة الزيادة فى 
الطلب على المواد الغذائية بصفة عامة وعلى البروتين 

اإلنتاج السمكى  وحققخاصة،  الحيوانى واألسماك بصفة
حيث ارتفع الفترة االخيرة  فى مصر زيادة ملموسة فى

 ٧٧٢اإلنتاج السمكى فى مصر من مصادره المختلفة من 
ألف طن عام  ١٣٦٢الى حوالى  ٢٠٠١ألف طن عام 

بالمقارنة لعام  ٪٧٦‚٤بنسبة زيادة قدرت بحوالى  ٢٠١١
أعتمد  ، هذا التطور الكبير فى اإلنتاج السمكى٢٠٠١

 وبشكل كبير على اإلستزراع السمكى والذى أرتفع من
حوالى  مثلتوكان  ٢٠٠٢ألف طن عام  ٣٧٦ حوالى
من إجمالى اإلنتاج السمكى لنفس العام الى نحو  ٪٤٧
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من إجمالى اإلنتاج  ٪٧٢‚٥ حوالى ألف طن تمثل ٩٨٧
 ٪١٦٢‚٥بنسبة زيادة قدرها حوالى  ٢٠١١السمكى عام 

، وبذلك فأن اإلنتاج المحلى من ٢٠٠٢بالمقارنة لعام 
األسماك ال يفى بحاجة اإلستهالك حيث بلغت نسبة 

مما  ،٢٠١١عام  ٪٨٩األكتفاء الذاتى من األسماك نحو 
الذى يعنى أن اإلنتاج المحلى ال يفى بحاجة اإلستهالك 

دى الى أما م، ب٢٠١١مليون طن عام  ١‚٥٤يقدر بحوالى 
حيث بلغت كمية  األعتماد على اإلستيراد من الخارج

ألف طن بقيمة  ١٧٨نحو  ٢٠١١األسماك المستوردة لعام 
مليار جنيه وأن كمية األسماك المستوردة من الخارج  ٣‚١

  .من إجمالى المتاح لإلستهالك لنفس العام ٪١١تمثل نحو 
ألف طن من  ٢٣تنتج محافظة بورسعيد نحو 

ألف طن من اإلستزراع  ١٥٧المصادر الطبيعية ونحو 
ألف طن تمثل نحو  ١٨٠ى بإجمالى يبلغ نحو السمك

، ٢٠١١عام  من إجمالى اإلنتاج فى مصر ٪١٣‚٢
وتبلغ مساحة المزارع السمكية فى محافظة بورسعيد 

ألف فدان مزارع مؤقتة  ٥٠ األف فدان منه ٥٣نحو 
وباقى المساحة مزارع أهلية مؤجرة طبقاً إلحصائيات 

  .م٢٠١١اإلنتاج السمكى لعام 
   :بحثيةالمشكلة ال

تختلف مساحات أحواض المزارع السمكية مما 
يكون له تاثير على متوسط اإلنتاجية الفدانية وذلك 

نتاج مع عدم القدرة على إليؤدى الى أختالف مدخالت ا
تحديد كفاءة أستخدام الموارد مما يؤثر على أنخفاض 
متوسط اإلنتاجية الفدانية لمساحات مختلفة من أحواض 

ك على إجمالى اإلنتاج السمكى من المزارع وأثر ذل
اإلستزراع السمكى مع وجود فجوة فى إجمالى 

  .٪١١اإلستهالك تقدر بنحو 
  :الهدف من الدراسة

تهدف الدراسة الى تقدير كفاءة إستخدام الموارد 
اإلقتصادية المتاحة إلنتاج األسماك وذلك لترشيد 
أستخدام هذه الموارد وخفض تكاليف اإلنتاج مما يحقق 

ادة فى أرباح أصحاب المزارع السمكية وهذا يعطى زي
بين الكميات الفعلية  رنةأهمية كبيرة إلجراء مقا

والكميات المثلى من الموارد المستخدمة والتى تحقق 
قتصادية مما يؤدى فى النهاية الى الالكفاءة التقنية وا

ق يحقوتزيادة متوسط اإلنتاجية الفدانية من األسماك 
  .  من األسماككتفاء الذاتى اإل

  :مصادر البياناتاألسلوب البحثى و

إعتمد البحث فى تحقيق أهدافه على كل من 
أسلوب التحليل الوصفى والكمى لبعض الطرق 
، األحصائية مثل النسب المئوية والمتوسطات الحسابية

 Data Envelopmentاستخدام نموذج باالضافة الى

Analysis (DEA)  برمجة والذى يعتمد على أسلوب ال
، الخطية لقياس الكفاءة التقنية فى ظل ثبات العائد للسعة

كما اعتمد البحث على البيانات اإلحصائية الثانوية المنشورة 
والتى تصدرها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، 

، كما تم واألبحاث والمراجع ذات الصلة بموضوع البحث
المعامالت التى تتضمن على البيانات األولية االحصول 

الفنية المختلفة النشطة االستزراع السمكى من خالل 
 االستبيان الذى اجرى على عينة عشوائية بسيطة

مزرعة إلنتاج األسماك بمنطقة جنوب  ٣٧اشتملت على 
  .بور سعيد

  :التعريف بالنموذج
 Dataيستخدم نمـوذج تحليـل مغلـف البيانـات    

Envelopment Analysis(DEA)   ـ قيـاس الكفـاءة    ىف
(Afriat, 1972; Coelli, 1996) ىعلى النحو التال:  

الكفاءة التقنية بافتراض ثبات العائد إلى السـعة  -)١(
DEA Model (CRS) :  يمثل مقيـاسDEA   الطريقـة

المناسبة لعمل تحليل الكفاءة عندما تكون هناك مدخالت 
 ستخدموي ،ومخرجات متعددة تم قياسها بوحدات مختلفة

للمؤسسـات اإلنتاجيـة أو    سعة بصورة واهذا المقياس 
ـ   قطاعـات   ىالخدمية، ووجدت تطبيقات متعددة لـه ف

ـ   .االقتصاد المختلفة للكفـاءة   ىولبناء نمـوذج رياض
اإلنتاجية، فإن األمر يتطلب قياس وضع الدالة المناسبة 

ويمكن كتابة النمـوذج العـام    ،لهذا الغرض ومحدداتها
التقنيـة  قيـاس الكفـاءة    ىللبرمجة الخطية المستخدم ف
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ـ   ىللمنشآت ف المعـادالت   ىظل ثبات العائد للسـعة ف
  -:التالية

CRS
ix

Max θλθ           (1)               

S.t.    0≥− yYλ    
0≥− λθ X

KX
  

K =1,2,….,n  
0≥λ   

 :ث أنحي
CRS
iθ   قيمة تقيس الكفـاءة التقنيـة)TE (  للوحـدة

  .iاإلنتاجية رقم 
Y    ،معدل االنتاجλ  محصلة المتجهN x1   للثوابت أو

  .األوزان المرتبطة بكل الوحدات اإلنتاجية الكفوءة

iθ ىة الكفاءة المتحصلة للوحدة اإلنتاجية التدرج ىه 
  .iترتيبها 

X   تمثل المورد، ويبلغ عدد الموارد  K .  
، فإذا كانت θ≥1بالقيد ىوهذا التقييم يجب أن يف

1=θ  فإن الوحدة اإلنتاجية تعمل بكفاءة، وأن الوحدة
أما إذا  ،منحنى اإلمكانيات اإلنتاجية األمثل تنتج على

، فإن الوحدة اإلنتاجية تقع تحت منحنى θ≥1كانت
اإلمكانية اإلنتاجية األمثل ومن الناحية التقنية تعتبر غير 

  .كفوءة
يجب أن نحصـل  ) EE(ولقياس الكفاءة االقتصادية

  :على تدنية دالة التكاليف الخطية التالية

XWMin ii
i
CRS

*`
θ

           (2) 

0≥− yYλ  S.t. 
where 0≥λ   

*
iXX ≥λ   

  :أن حيث
*
iX  تمثل متجه لتدنيه التكاليف للوحدة اإلنتاجية

*مدخالت ال االعتبار أن أسعار ى، مع األخذ فiرقم
iW 

للثوابت أو    N x1محصلة المتجه  Y ،λومعدل اإلنتاج
  .األوزان المرتبطة بكل الوحدات اإلنتاجية الكفوءة

محصلة تقسيم  ىوبالنسبة للكفاءة االقتصادية فه
  :تدنية التكاليف على التكاليف المالحظة

XW

XW
EE

ii

ii
i *

*`
=             (3)     

فـيمكن الحصـول    )AEi( أما الكفاءة التوزيعية 
عليها بمعلومية كـل مـن الكفـاءة التقنيـة والكفـاءة      

ـ     ىاالقتصادية، حيث أن الكفاءة التوزيعيـة تتمثـل ف
  :المعادلة

CRSTE

EE
AE

i

i
i =

 
 سعةالكفاءة التقنية بافتراض تغير العائد إلى ال - )ب(

DEA Model (VRS):  حيث أن افتراض ثبات العائد
للسعة ال ينطبق على بعض الوحدات اإلنتاجية، فإننا 

 ىوالذ   DEAسوف نستخدم النموذج المعدل من 
  :يفترض عدم الثبات

VRS

i

Min θλθ                    (5)   

0≥− yYλ    S.t.               
0≥− λθ Xi             Ni ,...,2,1=  

(Seiford, 2004)    1’ =λN            0≥λ  
  Scale Efficiency   كفاءة السعة

وحدة إنتاجيـة   ىطبيعة العائد للسعة أل يتم تحديد 
ـ  ،من خالل قياس كفاءة السعة لهـذه   ىوالسبب الرئيس

قة هو أن اقتصاديات الحجم يمكن أن تحدد مباشرة الطري
ويتم قياس كفـاءة   ،الوحدة اإلنتاجية الكفؤة وغير الكفؤة

تحليـل مغلـف البيانـات     الحجم مـن خـالل قيـاس
، ومن ثم فإن درجـة الكفـاءة   للسعات الثابتة والمتغيرة

 VRS & CRSتم الحصول عليها من خالل   ىالتقنية الت

DEA أحدهما يمكن إرجاعـه لعـدم   تقسم إلى قسمين ،
ـ ، كفاءة السعة واآلخر عدم الكفاءة التقنيـة  حالـة   ىوف

 CRSوجود فرق بين الكفاءة التقنية المتحصل عليها من 
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& VRS DEA    ـ أن  ىللوحدة اإلنتاجية، فـإن ذلـك يعن
ـ    ىالوحدة اإلنتاجية تعان  ىمن عدم كفـاءة السـعة والت

 CRS & VRS ىتعادل الفرق بين درجة الكفاءة التقنية ف

DEA، تحديد كفاءة السـعة مـن    ه يمكنومما سبق فإن
  :ىخالل اآلت

VRS

CRS

i

i
i TE

TE
Se =  

 ىف كفاءة السعة،  ىتعن iSe=1فإذا كانت 
أن  أى ،عدم كفاءة السعة ىتعن iSe>1حين إذا كانت 

ن الكفاءة كفاءة السعة للوحدة اإلنتاجية تمثل النسبة بي
ظل ثبات العائد إلى السعة  ىالتقنية للوحدة اإلنتاجية ف

ظل تغير  ىوالكفاءة التقنية لنفس الوحدة اإلنتاجية ف
  .العائد للسعة

  والمناقشة النتائج البحثية
 .مصر ىف تطور األهمية النسبية إلنتاج األسماك: أوال

إلى تطور اإلنتاج الكلى من ) ١(يشير الجدول رقم
وكذلك تطور األهمية النسبية إلنتاج  مصر،ى فاألسماك 
 حوالى إنتاج األسماك من زيادةويتضح  ،األسماك

ألف  ١٣٦٢‚٢ حوالى إلى ٢٠٠٠ألف طن عام  ٧٢٤‚٤
  . ٢٠١١طن عام 
أن االستزراع ) ١(يتضح من الجدول رقمو
يمثل أهمية نسبية كبيرة فى اإلنتاج  مصر ىف ىالسمك
من أجمالى  ٪٤٧حيث بلغ نحو المصرى  ىالسمك

عام  ٪٧٢ حوالىإلى زادت  ٢٠٠٠عام اإلنتاج السمكى 
ذلك أهمية دراسة كفاءة استخدام موارد  ىويعن ،٢٠١١

بورسعيد للنهوض جنوب منطقة  ىمزارع األسماك ف
واستخدامها بكفاءة اقتصادية  ىبإنتاج االستزراع السمك

  .أعلى مما هو موجود حاليا
فقاً لمفهوم العائد الثابت تقدير الكفاءة التقنية و: ثانياً

  :لمزارع العينة والعائد المتغير للسعة
تم تقدير مؤشرات الكفاءة التقنية وفقاً لمفهوم 
العائد الثابت للسعة ومفهوم العائد المتغير للسعة، 

ويقصد بالكفاءة التقنية  ،باإلضافة إلى مؤشر كفاءة السعة

موذج ن ىكفاءة استخدام الموارد االقتصادية المحددة ف
تقدير الكفاءة، وتشمل مساحة المزارع بالفدان والعلف 

 ىريعة باأللف إصبعية والتسميد العضوزبالطن وعدد ال
بالوحدة أزوت وعدد العمال  ىمكعب والكيماوالبالمتر 

ناول ويت ،بالمزرعة  وساعات العمل االلى بالمزرعة
عينة فئة بكل لمقارنة كفاءة المزارع التقنية  هذا الجزء

  .راسةالد
 )فدان ٣٠- ٢٥من (مزارع مساحتهاالفئة األولى  - ١

تراوحت سمكية مزارع  ٥تشمل هذه الفئة 
ووفقاً لمفهوم العائد الثابت  ،فدان ٣٠ -٢٥مساحتها بين 

يفترض استغالل المزرعة وتشغيلها  ىلسعة، الذل
 ٪٩٩بطاقتها القصوى، تراوحت الكفاءة التقنية بين 

وكان متوسط هذا  ،٪١٠٠والكفاءة التقنية القصوى 
أنه يمكن تحقيق نفس المستوى من  ىأ، ٪٩٩المؤشر 

فقط من التوليفة الفعلية للموارد  ٪٩٩اإلنتاج باستخدام 
من الموارد دون  ٪١أنه يمكن توفير  ىبمعن ،المستخدمة

وبفرضية أن هذه المزارع ال  ،أن يتأثر مستوى اإلنتاج
ير للسعة، مفهوم العائد المتغ ىتعمل بطاقتها القصوى، أ

نجد أن مؤشر الكفاءة التقنية قد ارتفع مقارنة بمؤشر 
كما تم استخدام  ،الكفاءة وفقاً لمفهوم العائد الثابت للسعة

رقم استمارة جمع البيانات الخاصة بكل مزرعة لإلشارة 
  .هذه المزرعة ىإل

 ىأن أقصى زيادة ف) ٢(ويتضح كذلك من جدول رقم
حيث ارتفع هذا ، )٤(ممؤشر الكفاءة كانت للمزرعة  رق

وهذا الفرق البسيط أدى ، ٪٩٩٥إلى  ٪٩٩٣المؤشر من 
، )٪٩٩٨(إلى أن مؤشر كفاءة السعة قد بلغ أدنى قيمة له 

هذه  ىلذلك نجد أن العائد على السعة يكون متناقص ف
مزارع  ىبينما يكون العائد على السعة ثابت لباق ،الحالة

مزارع هذه الفئة  العينة، يالحظ أيضاً من نفس الجدول أن
المزرعة تتوزع بين مزرعة مطلوب زيادة إنتاجها وهى 

المزارع لهذه الفئة مطلوب ثبات مستوى  ى، وباق)٤(رقم 
إنتاجها ألنها حققت الكفاءة التقنية الكاملة، وتميزت هذه 

ضرورة استمرار  ىالمزارع بالعائد الثابت للسعة، مما يعن
  .ىحالهذه المزارع عند مستوى إنتاجها ال
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  )٢٠١١-٢٠٠٠(خالل الفترةمصر باأللف طن  ىف ىتطور اإلنتاج السمك :١جدول رقم 
 األهمية النسبية ٪ ىاالستزراع السمكاإلنتاج الكلى السنوات
٤٧ ٣٤٠ ٧٢٤‚٤  ٢٠٠٠ 
٤٤ ٣٤٣ ٧٧١‚٥  ٢٠٠١ 
٤٧ ٣٧٦ ٨٠١‚٥ ٢٠٠٢ 
٥١ ٤٤٥ ٨٧٦ ٢٠٠٣ 
٥٥ ٤٧١‚٥ ٨٦٥ ٢٠٠٤ 
٦١ ٥٣٩‚٧  ٨٨٩‚٣ ٢٠٠٥ 
٦١ ٥٩٥ ٩٧١ ٢٠٠٦ 
٦٣ ٦٣٥‚٥ ١٠٠٨ ٢٠٠٧ 
٦٥ ٦٩٣‚٨ ١٠٦٧‚٦ ٢٠٠٨ 
٦٥ ٧٠٥‚٥ ١٠٩٣ ٢٠٠٩ 
٧٠ ٩١٩‚٦ ١٣٠٤‚٧ ٢٠١٠ 
٧٢ ٩٨٦‚٨ ١٣٦٢‚٢ ٢٠١١ 

  .لثروة السمكية، كتاب اإلحصاءات السمكية، أعداد مختلفةتنمية االهيئة العامة ل وزارة الزراعة واستصالح االراضى،: المصدر

 من المزارع ىاءة التقنية والعائد على السعة للفئة األولمعايير الكف :٢جدول رقم 
رقم 

  مزرعةال
مزرعةمساحة ال
)فدان(السمكية 

 كفاءة تقنية
)عائد ثابت(

 كفاءة تقنية
  العائد على السعة  كفاءة السعة )عائد متغير(

  ثابت ١‚٠٠٠ ١‚٠٠٠ ١‚٠٠٠ ٣٠ ١
  ثابت ١‚٠٠٠ ١‚٠٠٠ ١‚٠٠٠ ٢٥ ٢
  ابتث ١‚٠٠٠ ١‚٠٠٠ ١‚٠٠٠ ٣٠ ٣
  متناقص ٠‚٩٩٨ ٠‚٩٩٥ ٠‚٩٩٣ ٣٠ ٤
  ثابت ١‚٠٠٠ ١‚٠٠٠ ١‚٠٠٠ ٣٠ ٥
   . ستمارة اإلستبيانإجمعت وحسبت من تحليل البيانات الواردة ب :المصدر
  )هفدانأ ١٠( مزارع مساحتهاالفئة الثانية  - ٢

 ١١ علىملت تشان هذه الفئة ا) ٣(يبين الجدول رقم
وفقاً لمفهوم  مزرعة، حيث تراوح مؤشر الكفاءة التقنية

 ىويعن، ٪٩٩وبمتوسط ، ٪١٠٠ ،٪٩٨العائد الثابت ما بين 
من  ٪٢يمكنها توفير  األسماك ذلك أن هذه الفئة من مزارع

الموارد اإلنتاجية دون أن يتأثر إنتاج األسماك بهذه 
وعند تقدير الكفاءة التقنية وفقاً لمفهوم العائد  ،المزارع

والمتوسط  ٪١٠٠إلى  المتغير، يالحظ زيادة الحد األدنى
يمكن ثبات كمية الموارد المستخدمة  ىوبالتال، ٪١٠٠إلى 

 ،مع الحفاظ على نفس المستوى من اإلنتاج ٪١٠٠بنسبة 
حساب العائد  ىوعند مقارنة كفاءة السعة لمزارع الفئة وبالتال

 ىعلى السعة، أتضح أن االتجاه لزيادة اإلنتاج سيكون ف
ءة استخدام الموارد بهذه مزارع وذلك لزيادة كفا ىثمان

ثالث مزارع، قد حققت  ىالمزارع، واالتجاه لثبات اإلنتاج ف
أن التوليفة الفعلية من  ىالكفاءة التقنية الكاملة، مما يعن

نفسها التوليفة المثلى، لذلك بلغت كفاءة السعة  ىالموارد ه
  .الواحد الصحيح وحققت ثبات العائد للسعة

  )فدان ٥(هامزارع مساحتالفئة الثالثة  - ٣
أن عدد المزارع بهذه ) ٤(يتضح من الجدول رقم

منها الكفاءة سبع مزارع مزرعة، حققت  ١٤ بلغ الفئة
التقنية الكاملة وفقاً لمفهوم العائد الثابت للسعة، بينما حققت 

الكفاءة التقنية الكاملة وفقاً لمفهوم  كافة مزارع هذه الفئة
يم مؤشر الكفاءة التقنية وتراوحت ق ،العائد المتغير للسعة

وفقاً لمفهوم العائد الثابت للسعة  ٪١٠٠، ٪٩٧بين 
من الموارد  ٪١أنه يمكن توفير  ىأ، ٪٩٩وبمتوسط بلغ 

 ٪٩٩حين بلغ هذا المتوسط  ىف ،مع ثبات مستوى اإلنتاج
حالة مفهوم العائد المتغير للسعة، بمعنى أنه يمكن  ىف

من الموارد  ٪٩٩ باستخدام ىتحقيق مستوى اإلنتاج الحال
ولزيادة الكفاءة التقنية لهذه الفئة يتطلب ذلك زيادة  ،الفعلية

  .مزرعة ١٤سبع مزارع من  ىمستوى اإلنتاج ف
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 معايير الكفاءة التقنية والعائد على السعة للفئة الثانية من المزارع :٣جدول رقم 
  رقم

  المزرعة
مزرعةمساحة ال
)فدان(السمكية

 كفاءة تقنية
)ابتعائد ث(

  كفاءة تقنية
  العائد على السعة  كفاءة السعة )عائد متغير(

 متزايد  ٠‚٩٩٧ ١‚٠٠٠  ٠‚٩٩٧ ١٠ ٦
 متزايد ٠‚٩٨٩ ١‚٠٠٠ ٠‚٩٨٩ ١٠ ٧
 متزايد ٠‚٩٩٥ ١‚٠٠٠ ٠‚٩٩٥ ١٠  ٨
 متزايد ٠‚٩٩٥ ١‚٠٠٠ ٠‚٩٩٥ ١٠  ٩
 ثابت ١‚٠٠٠ ١‚٠٠٠ ١‚٠٠٠ ١٠  ١٠
 ثابت ١‚٠٠٠ ١‚٠٠٠ ١‚٠٠٠ ١٠  ١١
 متزايد ٠‚٩٨٨ ١‚٠٠٠ ٠‚٩٨٨ ١٠  ١٢
 متزايد ٠‚٩٩٩ ١‚٠٠٠ ٠‚٩٩٩ ١٠ ١٣
 متزايد ٠‚٩٨٩ ١‚٠٠٠ ٠‚٩٨٩ ١٠ ١٤
 متزايد ٠‚٩٨٨ ١‚٠٠٠ ٠‚٩٨٨ ١٠  ١٥
 ثابت ١‚٠٠٠ ١‚٠٠٠ ١‚٠٠٠ ١٠  ١٦
   . ستمارة اإلستبيانإجمعت وحسبت من تحليل البيانات الواردة ب :المصدر

 على السعة للفئة الثالثة من المزارعمعايير الكفاءة التقنية والعائد : ٤جدول رقم 
  رقم

  المزرعة
مزرعةمساحة ال
)فدان(السمكية

 كفاءة تقنية
)عائد ثابت(

  كفاءة تقنية
  العائد على السعة  كفاءة السعة )عائد متغير(

  ثابت ١‚٠٠٠ ١‚٠٠٠ ١‚٠٠٠ ٥  ١٧
 متزايد ٠‚٩٩٩ ١‚٠٠٠ ٠‚٩٩٩ ٥  ١٨
  متزايد ٠‚٩٩٧ ١‚٠٠٠ ٠‚٩٩٧ ٥  ١٩
 ثابت ١‚٠٠٠ ١‚٠٠٠ ١‚٠٠٠ ٥  ٢٠
  ثابت ١‚٠٠٠ ١‚٠٠٠ ١‚٠٠٠ ٥  ٢١
 متزايد ٠‚٩٩٨ ١‚٠٠٠ ٠‚٩٩٨ ٥  ٢٢
 ثابت ١‚٠٠٠ ١‚٠٠٠ ١‚٠٠٠ ٥  ٢٣
  متزايد ٠‚٩٧٩ ١‚٠٠٠ ٠‚٩٧٩ ٥  ٢٤
 ثابت ١‚٠٠٠ ١‚٠٠٠ ١‚٠٠٠ ٥  ٢٥
 متزايد ٠‚٩٨٥ ١‚٠٠٠ ٠‚٩٨٥ ٥  ٢٦
 ثابت  ١‚٠٠٠ ١‚٠٠٠  ١‚٠٠٠ ٥  ٢٧
 دمتزاي ٠‚٩٩٩ ١‚٠٠٠ ٠‚٩٩٩ ٥  ٢٨
 متزايد ٠‚٩٩٨ ١‚٠٠٠ ٠‚٩٩٨ ٥  ٢٩
  ثابت ١‚٠٠٠ ١‚٠٠٠ ١‚٠٠٠ ٥  ٣٠
  . ستمارة اإلستبيانإجمعت وحسبت من تحليل البيانات الواردة ب :المصدر

  )فدان( مزارع مساحتهاالفئة الرابعة  - ٤
تمثل الفئة الرابعة من مزارع العينة الفئة األقل 

ن إلى أ) ٥(من حيث المساحة، حيث يشير الجدول رقم
ا مؤشر الكفاءة التقنية، همزارع تراوح في سبعهناك 

بمتوسط  ٪١٠٠، ٪٩٥وفقاً لمفهوم العائد الثابت للسعة، 
المتوسط  ىمن الموارد ف، ٪٢أنه يمكن توفير ىأ، ٪٩٨

وبتقدير كفاءة السعة  ،وتحقيق ذات المستوى من اإلنتاج
والعائد على السعة يشير ذات الجدول إلى أنه يجب 

، وثبات إنتاج أربع ةعشر مزارعثالثة ج زيادة إنتا
  .الكفاءة التقنية ىمزارع بهذه الفئة لتحقيق زيادة ف

  
  
  

تقدير الكفاءة التوزيعية والكفاءة االقتصادية : ثالثاً
  :بورسعيد جنوب لمزارع األسماك بمنطقة

سبق اإلشارة إلى تقدير الكفاءة التقنية لمزارع 
ومات عن الموارد حالة عدم توفر معل ىعينة الدراسة ف
 ىاإلنتاج وأسعارها، ومؤشر الكفاءة ف ىالمستخدمة ف

االعتبار تكلفة الموارد الفعلية،  ىهذه الحالة ال يأخذ ف
يلزم تطوير أسلوب تحليل كفاءة استخدام  ىوبالتال

الموارد االقتصادية بعينة الدراسة لتشمل كل من تكلفة 
المستخدمة  توليفة الموارد الفعلية للموارد االقتصادية

مقارنة الكفاءة  ىويمكن بالتال ،بمزارع إنتاج األسماك
وكذلك ) كفاءة التكاليف(التقنية والكفاءة االقتصادية

، حيث أن الكفاءة االقتصادية )السعرية(الكفاءة التوزيعية
  .حاصل ضرب الكفاءة التقنية والكفاءة التوزيعية ىه
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 د على السعة للفئة الرابعة من المزارعمعايير الكفاءة التقنية والعائ :٥جدول رقم 
رقم 
  المزرعة

مساحة المزرعة
)فدان(السمكية

 كفاءة تقنية
)عائد ثابت(

  كفاءة تقنية
  العائد على السعة  كفاءة السعة )عائد متغير(

  ثابت ١‚٠٠٠ ١‚٠٠٠ ١‚٠٠٠ ١  ٣١
  تزايد ٠‚٩٨٩ ١‚٠٠٠ ٠‚٩٨٩ ١  ٣٢
 ثابت ١‚٠٠٠ ١‚٠٠٠ ١‚٠٠٠ ١  ٣٣
 ثابت ١‚٠٠٠ ١‚٠٠٠ ١‚٠٠٠ ١  ٣٤
 تزايد ٠‚٩٦٨ ١‚٠٠٠ ٠‚٩٦٨ ١  ٣٥
 تزايد ٠‚٩٥٧ ١‚٠٠٠ ٠‚٩٥٧ ١  ٣٦
 ثابت ١‚٠٠٠ ١‚٠٠٠ ١‚٠٠٠ ١  ٣٧
  .ستمارة اإلستبيانإجمعت وحسبت من تحليل البيانات الواردة ب :المصدر

إلى أن متوسط مؤشر الكفاءة ) ٦(ويشير الجدول رقم 
ة الكفاءة االقتصادية ومقارن فئات عينة الدراسةلاالقتصادية 

فيما بين هذه الفئات وبيان أثر مساحة المزرعة على 
مؤشر الكفاءة، حيث تم تصنيف مزارع عينة الدراسة وفقاً 

الرابعة  تينكما سبق اإلشارة إلى تميز الفئ، للمساحة
عينة الدراسة، وفقاً لمؤشر الكفاءة التقنية،  ىواألولى ف

لدراسة وفقاً لمؤشر الكفاءة لعينة اأن هذا التميز امتد  يتضح
االقتصادية، حيث يتضح أن مؤشر الكفاءة االقتصادية قد 

للفئات الثالثة واألولى  ٪٩٢، ٪٩٨، ٪٩٨، ٪٩٩بلغ 
ويختلف ترتيب هذه الفئات  ،والثانية والرابعة على الترتيب

 ،٪٩٩عند تقدير الكفاءة التوزيعية، حيث بلغ هذا المؤشر 
انية والثالثة واألولى والرابعة للفئات الث ٪٩٣ ،٪٩٨ ،٪٩٩

كال الحالتين لوحظ أن الفئة الرابعة،  ىوف ى،على التوال
تبلغ مساحة المزارع فيها فدان، قد حققت أدنى تقدير  ىالت

قتصادية، وتوجد بعض االلمتوسط الكفاءة التقنية والكفاءة 
  .الفئات األربع لم تحقق الكفاءة الكاملة ىالمزارع ف

ك اقتصاديا بعدم استفادة هذه المزارع ويمكن تفسير ذل
وفقا لمفهوم اقتصاديات السعة عند شرائها لعناصر اإلنتاج 

أيضا هناك عوامل اجتماعية تفسر  ى،وعند بيع المنتج النهائ
انخفاض مؤشر الكفاءة التقنية لبعض هذه المزارع وأهمها 

  فى بعض الموارد المستخدمة مع عدم توفر خبرات قصور
بة نظرا ألن حجم اإلنتاج ال يسمح بتوفر فريق ة مناسيإدار

 ىمما يدفع بأهمية توجيه اإلرشاد الزراع ،عمل متخصص
تقوم بها المراكز البحثية  ىوبرامج التنمية والتطوير الت

المتخصصة إلى التركيز على هذه المزارع، حيث تتوقع 
  .ية و تطويرهاوالدراسة استجابة أكبر لتطبيق سياسات تنم

قدير االستخدام األمثل للموارد االقتصادية ت: اًرابع
  :بورسعيدجنوب بمزارع إنتاج األسماك بمنطقة 

بمعلومية التوليفات الفعلية من الموارد والتوليفة 
عندها يمس خط التكاليف  ىالتوليفة الت ىالمثلى، وه

، حيث )منحنى اإلنتاج المتماثل(المتماثل مغلف البيانات
تحقق القاعدة االقتصادية أنه عند نقطة التماس هذه ت

وكما يتضح من  ،للموارد االقتصادية فؤلالستخدام الك
لمتوسطات مؤشرات الكفاءة  )٦(الجدول رقم

اإلمكان مقارنة استخدام الحجم  ىاالقتصادية، أصبح ف
من نفس الموارد  ىاألمثل من الموارد مع الحجم الفعل

حيث تشمل الموارد  ،)٧(الجدول رقمكما هو موضح ب
بالفدان والعلف  ةل الدراسة كل من مساحة المزارعمح

 ىبالطن وعدد الزريعة باأللف إصبعية والتسميد العضو
زوت وعدد العمال األبوحدة  ىبالمتر مكعب والكيماو

لى بالمزرعة، وساعات العمل اآل يوم /رجل بالمزرعة
  .مقابل مجموع إيرادات المزرعة من بيع إنتاج األسماك

الكفاءة االقتصادية الكاملة  ولكى تحقق المزرعة
للمستوى الحالى من اإلنتاج أو اإليراد الكلى يجب 
خفض كمية الموارد الفعلية وفقاً لمعيار مؤشر الكفاءة 

الكميات الفعلية  ىلبيان اتجاهات الخفض فاالقتصادية و
منطقة  ىفئات العينة األربع فلمن الموارد المستخدمة 

حيث أن تحقيق  ،)٧(الجدول رقمببورسعيد، جنوب 
تحقيق ذات القدر من اإلنتاج رغم الخفض  ىالكفاءة يعن

يقل عن المستوى  ىالموارد إلى المستوى األمثل الذ ىف
أن الفئة األولى،  تبين ،المستخدم من هذه الموارد ىالفعل
فدان، يمكنها خفض  ٢٥تزيد فيها المساحة عن  ىالت
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أثر دون أن يتفدان  ٢٨‚٥إلى ٢٩متوسط المساحة من 
، بشرط تحقيق المزرعة للكفاءة ىإنتاج المزرعة الكل
 ىالمقابل يمكن مقارنة التغير ف ىوف ،االقتصادية الكاملة
موارد العمل و رأس المال، حيث  ىنسب الخفض ف

ألف  ٤٢٧ -٤٣٥يمكن خفض متوسط عدد الزريعة من 
 ألف زريعة لمزارع الفئة األولى، ٨ ىبحوال ىزريعة أ

متر مكعب  ٣٢بنحو  ىد العضووأيضا خفض التسمي
أزوت لمتوسط مزارع هذه الفئة  وحدة ٢٠ ىوحوال

 ١٢٢٠إلى  ١٢٤٣وخفض عدد العمالة العادية من 
إلى  ١٤٠٥لى من فقط، وخفض عدد ساعات العمل اآل

 ىالمتوسط، ورغم هذا الخفض ف ىساعة  ف ١٣٩٨
الموارد المستخدمة تستطيع المزرعة تحقيق ذات 

   .جالمستوى من اإلنتا
استخدام الموارد المتاحة يعود  ىتفسر هذه الزيادات ف

إلى أن الكفاءة االقتصادية لهذه الفئة من المزارع قدرت 
عند مقارنة متوسط مساحات مزارع  ،فقط ٪٩٦بنحو

 ٥ ،٢٩،١٠األسماك الفعلية بمزارع العينة لوحظ أنها كانت 
 ىلكفدان للفئات من األولى إلى الرابعة على الترتيب، و ١ ،

تتحقق الكفاءة االقتصادية الكاملة لزم خفض مساحات 
 ٠‚٠٨ ،٠‚٠٥ ،٠‚١٦ ،٠‚٥٢مزارع األسماك السابقة إلى 

وتحقيق ذات  ىفدان لفئات الدراسة األربع على التوال
وتجدر اإلشارة إلى أن تقدير  ى،المستوى من اإلنتاج الكل

 المساحات الفعلية والمثلى لمزارع التمور يبرز أهمية رفع

كفاءة استخدام المساحات المتاحة بهذه المزارع، حيث 
ينعكس ذلك مباشرة على كفاءة استخدام الموارد األخر 

  .المستخدمة
واألمثل من  ىوبمقارنة متوسط العدد الفعل

ريعة بالمزارع، لوحظ أنه يمكن تحقيق نفس زال
على الرغم من خفض  ىالمستوى من اإلنتاج الكل

ألف زريعة لكل  ١‚٢، ٧‚٤، ١٤‚٥، ٨ريعة إلى زال
تتحقق الكفاءة االقتصادية الكاملة لفئات  ىمزرعة لك

ويتضح من الجدول رقم  ى،المزارع األربع على التوال
مزارع العينة  ىأن متوسط عدد العمالة العادية ف) ٧(

تتحقق الكفاءة  ىولك ٦١، ٢٧١، ١٠٧١، ١٢٤٣كانت 
 االقتصادية يلزم استخدام العدد األمثل من وحدات

يوم  /رجل ٦٣‚٥، ١٢٢٠،٤٩٠،٢٥٥العمالة العادية 
وذلك لفئات المزارع من األولى إلى الرابعة  على 

حيث يالحظ أن مساحات المزارع تستخدم فقط  ،الترتيب
واحد  ىموسم زراع ىالسنة أ ىلمدة ست شهور ف

 ىولذلك يجب استخدام مساحات هذه المزارع ف ىصيف
مح أو الشعير بزراعة محصول كالق ىالموسم الشتو

  . لعدم تركها دون استغالل موسم كامل
أن الفئة الرابعة من مزارع  واتضح مما سبق

العينة التي بلغت مساحتها فدان قد حققت أدنى تقدير 
   ،لمتوسط الكفاءة التقنية والكفاءة اقتصادية

  تقدير الكفاءة االقتصادية لفئات عينة الدراسة :٦جدول رقم 
 المساحة  رفئات التقدي  فئات ال

 )فدان(
  الكفاءة التقنية

TE 
  الكفاءة التوزيعية

AE  
  الكفاءة االقتصادية

EE  
 الفئة األولى

  ٣٠-٢٥ مزارع مساحتها
  ٥عدد المزارع فدان 

  ٠‚٩٧  ٠‚٩٨  ٠‚٩٩  ٢٩  المتوسط
  ١‚٠٠٠  ١‚٠٠٠  ١‚٠٠٠  ٣٠  اقصى قيمة
  ٠‚٩٦  ٠‚٩٦  ٠‚٩٩  ٢٥  أدنى قيمة

 الفئة الثانية
 نفدا ١٠ مزارع مساحتها
 ١١عدد المزارع 

  ٠‚٩٨  ٠‚٩٩  ٠‚٩٩  ١٠  المتوسط
  ١‚٠٠٠  ١‚٠٠٠  ١‚٠٠٠  ١٠  اقصى قيمة
  ٠‚٩٧  ٠‚٩٧  ٠‚٩٨  ١٠  أدنى قيمة

  الفئة الثالثة
 فدان ٥ مزارع مساحتها
 ١٤عدد المزارع 

  ٠‚٩٨  ٠‚٩٩  ٠‚٩٩  ٥  المتوسط
  ١‚٠٠٠  ١‚٠٠٠  ١‚٠٠٠  ٥  اقصى قيمة
  ٠‚٩٧  ٠‚٩٨  ٠‚٩٧  ٥  أدنى قيمة

  ةالفئة الرابع
 فدان مزارع مساحتها
 ٧عدد المزارع 

  ٠‚٩٢  ٠‚٩٣  ٠‚٩٨  ١  المتوسط
  ١‚٠٠٠  ١‚٠٠٠  ١‚٠٠٠  ١  اقصى قيمة
  ٠‚٨٩  ٠‚٨٩  ٠‚٩٥  ١  أدنى قيمة

  . ستمارة اإلستبيانإجمعت وحسبت من تحليل البيانات الواردة ب :المصدر
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وبرامج  ىالدراسة بتوجيه اإلرشاد الزراع ىلذلك توص
تقوم بها وزارة الزراعة من  ىر التالتنمية والتطوي

خالل المراكز البحثية المتخصصة إلى التركيز على 
هذه الفئة، حيث تتوقع الدراسة استجابة أكبر لتطبيق هذه 

ر تقدير ااقتصكما تبين  ،مزارع الفئة ىالسياسات ف
الدراسة،  ىالكفاءة على ثماني موارد تم استخدامها  ف

خفض هذا المورد وأوضحت نتائج الدراسة أهمية 
  . لزيادة كفاءة استخدامها

  المراجع
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Estimate The Efficiency of Fish Farm Production in South Port 
Said Region Using Data Envelopment Analysis 
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      Senior Research Central laboratory fish Balabash, Agricultural Research Center. 

ABSTRACT 
Fish production increased in Egypt from 724.4 thousand tons in 2000 to reach 1.4 million tons in 2011, 

represents the most important production of animal protein, also increased the relative importance of fish 
farming from 47% to 72%. Which called attention to estimate the efficiency of the use of economic resources 
in the production of fish farms in Port Said region. 

The results of the study showed that technical competence and in accordance with the concept of variable 
earnings capacity (TEvrs) could be worth ranged between 98 % for the fourth categories and 99 % for the first 
category of the largest space to signify the importance of the economies of capacity. On the contrary, marked 
the third category of the sample farms, and is the smallest area of the first and second, achieving the highest 
estimate of the economic efficiency of 99 %, followed by the first and second class by 98 %, and achieved a 
fourth category lowest estimate of the index of economic efficiency, 92%. These percentages reflect the 
optimal amount of resources compared to the actual quantities used of resources used. 

The results of the study indicate that it must reduce the average area from 12.3 to 11 Fadden and achieve 
the same level of production. Can also reduce the average number of fry 169 to 161 thousand fingerlings, 
should also increase technical labor for the farm from 251 to 260 workers and reduce regular employment on 
the farm of 517 to 507 workers only, as well as reducing working hours ATMs from 558 to 509 hours of the 
farm, when you achieve these farms for the full economic efficiency. 

The study recommends the importance of efficient use of factors of production and especially fry element 
(fingerling), can also review the technical labor and regular working hours ATMs as an indicator of 
techniques applied on the farm, especially after achieving technical and economic efficiency, Also need to 
focus development efforts and development on the fourth farm groups, which amounted to an area of Fadden, 
where estimates were indications the technical and economic efficiency least among the sample of the study 
groups. 

 


