
 كلية الزراعة / جامعة االنبار 

 قسم االقتصاد الزراعي 

 مادة اإلحصاء الزراعي                    

 

 ((احصاءات األرض  ))          
 

 

 المدرس                            

 أياد عباس عبداللطيف                     





 احصاءات االرض  

تعتبر االرض هبة هللا للبشرٌة وهً تمثل أهم عنصر من  
عناصراالنتاج بل العنصر الرئٌسً لالنتاج لزراعً حٌث الٌمكن 

وٌتمٌز هذا العنصر االنتاجً بمحدودٌة , قٌام الزراعة بدونها 
عرضه أي ال ٌمكن تغٌٌره بسهولة فال ٌمكن زٌادة المساحة الكلٌة 

لألرض وال ٌمكن زٌادة المساحات اللصالحة للزراعة إال بشكل ٌسٌر 
كما انها تعد من األموال غٌر , ٌتؤتى من تحسٌن ظروف بعضها 

المنقولة وال ٌمكن فناإها من خالل االستعمال بل ٌمكن ان ٌإدي الى 
 .انخفاض كفائتها االنتاجٌة 

ذلك ٌإدي فان ودرجة خصوبتها ولكون األرض متنوعة فً تكوٌنها 
واالرض من المنظور االقتصادي , الى اختالف انتاجٌة العمل فٌها 

ال تمثل القشرة االرضٌة فقط بل هً تمثل معها كل الظروف البٌئٌة 
المحٌطة بسطح األرض من مٌاه سطحٌة وجوفٌة وامطار ورٌاح 

 .الخ...ودرجات حرارة ورطوبة وشمس 

 



 أنواع االرض

(  1) -:ٌمكن تقسٌم األرض فً أي اقلٌم جغرافً الى نوعٌن اساسٌن هما 
وتمثل كل األراضً التً تكون ( اراضً صالحة للزراعة)األراضً الزراعٌة 

أي تستخدم فً الزراعة بشكل مباشر أو لمساعدة العمل الزراعً , قابلة للزراعة 
 .أراضً مزروعة      -:أوال  -:وتقسم هذ األراضً الى مجموعتٌن 

 .أراضً غٌر مزروعة    -: ثانيا                                              

بحسب نوع النشاط الزراعً ( المستغلة ) وٌمكن تقسٌم األراضً المزروعة 
 -:المقام علٌها الى 

وتشمل األراضً الصالحة للزراعة ( محصولٌة ) اراضً الحقول (1)
الذرة , الشعٌر , الرز, الحنطة ) والمستخدمة فً زراعة محاصٌل الحبوب 

وفً زراعة الخضروات وأراضً البٌوت الزجاجٌة وأراضً البور ( 
 .واألراضً األخرى التً تخضع لألستغالل الزراعً بشكل مباشر ومنتظم 

تشمل األراضً المخصصة ( البساتٌن) أراضً األشجار المعمرة (2)
والمستخدمة كبساتٌن للفاكهة باختالف انواعها كالنخٌل والحمضٌات 

 .والزٌتون والجوزٌات والغابات وغٌرها

وقد تتداخل فً بعض األحٌان األراضً المحصولٌة مع أراضً البساتٌن ندما 
ٌكون هناللك استغالل مزدوج لألرض أي تكون مزروعة بالبساتٌن ومزروعة 

 .بالمحاصٌل فً الوقت نفسه 



تشمل مساحات صالحة للزراعة : أراضً المراعً الطبٌعٌة ( 3)
وٌحصل منها على حشائش األعالف الضرورٌة , تخصص للرعً 
 .لتغذٌة الحٌوانات 

تشمل مساحات صالحة للزراعة : أراضً المراعً االصطناعٌة ( 4)
مزروعة بمحاصٌل علف أو ٌتم بذارها باصناف محسنة من الحشائش 

 .لتغذٌة الحٌوانات 

أراضً أخرى صالحة للزراعة ولم ٌتم استغاللها بعد بسبب قصور -:ثانيا
(  االدارة والتنظٌم  –العمل –رأس المال ) فً عوامل االنتاج األخرى 

وتشمل اماكن المبانً والطرق والمساكن والمخازن ومحطات المكائن 
 .واآلالت الزراعٌة ومنشآت الري وأراضً األعشاب والمراعً البرٌة 

ما تبقى من أراضً ال تصلح للزراعة أو انها  -:األراضً غٌر الزراعٌة 
ال تخضع بشكل مباشر ودائم للنشاط الزراعً بسبب عدم مالئمة 

أي األراضً التً , تضارٌسها أو ظروفها الطبٌعٌة البٌئٌة المحٌطة بها 
ال تستخدم لالنتاج الزراعً وال نحصل منها على منتوج زراعً بل إنها 

تساعد بشكل مباشر على االنتاج الزراعً أراضً فً فروع الصناعة 
 .والتجارة والبناء والنقل وغٌرها 



 ميزان األرض

لحساب رصٌد األرض وحركته تستخدم موازٌن األرض التً 

توضح ٌشكل دقٌق التغٌرات التً تحدث فً فئات األرض المختلفة 

أي انه تبٌن توزٌع المساحة للبلد بٌن أنواع , خالل فترة زمنٌة معٌنة 

األراضً المختلفة فً نهاٌة السنة السابقة وفً السنة الحالٌة ومقدار 

 .التحول الذي حصل خالل هذه السنة من نوع إلى آخر 

 



المساحة ) توجد بعض المساحات لها مفاهٌم مختلفة فً إحصاءات األرض منها 
,  المساحة المغروسة , المساحة المبذورة , المساحة المتاحة , المحصولٌة 

 ( المساحة المحصودة 

نعنً بها المساحات المزروعة فً مختلف ...المساحة المحصولٌة (1)
وربما تكون المساحة , المحاصٌل سواء كانت أساسٌة أو بٌنٌة خالل السنة 

المحصولٌة أكثر من المساحة الزراعٌة المتاحة بسبب استغالل األرض 
ألكثر من كحصول خالل السنة مما ٌتبع ذلك أن تحسب المساحة التً تزرع 

وعندما ٌزرع أكثر من . ألكثر من محصول خالل السنة أكثر من مرة 
محصول فً األرض الواحدة ٌسبب الزراعة البٌنٌة فان ذلك ٌتبعه تكرار 

 .“ حساب تلك المساحة أٌضا

تمثل كل مساحة األرض الصالحة للزراعة والتً ....المساحة المتاحة (2)
 .امتدت إلٌها ٌد اإلنسان وأصبحت جاهزة لالستغالل 

تشمل كل المساحات التً ٌتم استغاللها فً زراعة ...المساحة المبذورة (3)
 .المحاصٌل باختالف أنواعها 

تمثل مقدار المساحة التً ٌتم حصادها من المساحات ....المساحة المحصودة (4)
 .المحصولٌة 

تمثل مقدار المساحة التً ٌتم حصادها من المساحات ... المساحة المحصودة (5)
 .  المحصولٌة 



 وتستخدم بعض المعاٌٌر لمعرفة مدى استغالل اإلنسان لألرض منها 

المنتجة  ( المساحة ) نسبة األرض, مستوى استغالل األرض 

 -:وٌمكن استخراج كل منها كاآلتً 

 المساحة المحصولٌة                                       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= مستوى استغالل األرض * 

 المساحة المتاحة                                            

  

 المساحة المحصودة                                            

 X  100ـــــــــــــــــــــــــــــــ =المنتجة ( المساحة ) نسبة األرض *

 المساحة المحصولٌة                                                     

 



تحسب اإلنتاجٌة للعنصر اإلنتاجً على أنها تمثل ..... اإلنتاجية

فعند الحدٌث عن إنتاجٌة المحاصٌل , معدل إنتاج وحدة ذلك العنصر 

 بشكل عام فإنها 

 اإلنتاج الكلً للمحصول        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=إنتاجٌة المحصول *

 المساحة المزروعة من المحصول    

 أما بصدد إنتاجٌة األشجار وحساب إنتاجٌة الشجرة 

 (كمٌة اإلنتاج لكل األشجار ) إنتاج البستان           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=إنتاجٌة الشجرة *

 عدد األشجار     

 إنتاجٌة الشجرةXعدد األشجار فً الدونم = إنتاجٌة الدونم من أشجار الفاكهة *



ٌقصد به تقٌٌم خصوبتها االقتصادٌة .... التقييم االقتصادي لألرض 

حٌث أن األرض من عناصر اإلنتاج الزراعً فالبد من تقٌٌم لهذا , 

 -:وٌكون على نوعٌن “ اقتصادٌا“ العنصر تقٌٌما

أي عندما ٌكون تقٌٌم األرض .....التقييم االقتصادي النسبي ( 1)

وفً الغالب , نسبة إلى أرض أخرى تستخدم كمعٌار للقٌاس 

وهذا . “ هً األرض الخصبة جدا“ فاألرض التً تستخدم معٌارا

التقٌٌم ٌوضح لنا مدى مالئمة أقسام األرض المختلفة لإلنتاج 

الدخل , اإلنتاج اإلجمالً للدونم )) الزراعً من خالل مإشر
 ((دٌنار تكالٌف إنتاج ( 100)اإلنتاج اإلجمالً لكل , الصافً للدونم 

للمقارنة “ منسوبة كلها إلى ذلك القسم من األرض الذي ٌعتبر أساسا

 .....كما فً الصٌغ اآلتٌة ...على مستوى البلد 



 صافً الدخل لوحدة المساحة                                   

 X 100ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=التقٌٌم االقتصادي النسبً *

 للدخل الصافً            صافً دخل وحدة المساحة من األرض الخصبة 

 

 اإلنتاج اإلجمالً لوحدة المساحة          

 X 100ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =التقٌٌم االقتصادي النسبً*

 لإلنتاج اإلجمالً           اإلنتاج اإلجمالً وحدة المساحة األرض الخصبة 

  

 دٌنار تكالٌف إنتاج األرض100إنتاج إجمالً لكل                           

 X 100ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =التقٌٌم االقتصادي النسبً*

 دٌنار تكالٌف إنتاج 100 إنتاج إجمالً لكل       100إنتاج إجمالً لكل

 لألرض الخصبة         دٌنار تكالٌف إنتاج

 



فً بعض األحٌان نحتاج الى تقٌٌم ...التقييم االقتصادي النقدي ( 2)

 ...منها اآلتً , وتوجد عدة معاٌٌر لهذا التقٌٌم , “ األرض اقتصادٌا

 

 صافً دخل وحدة المساحة                  

 X 100ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =التقٌٌم االقتصادي النقدي *

 نسبة الفائدة                                       



 األرقام القياسية إلنتاجية األرض 

ٌحسب الرقم القٌاسً إلنتاجٌة األرض لمعرفة التغٌٌر الحاصل فً 

إنتاجٌة األرض من سنة إلى أخرى وتحدث هذه التغٌرات نتٌجة 

لعوامل لعوامل مختلفة سواء كانت ممثلة بالظروف المناخٌة أو 

باستخدام األسالٌب العلمٌة الحدٌثة فً اإلنتاج أو تحسٌن شبكات 

ولقٌاس مستوى تغٌر إنتاجٌة األرض . وغٌرها ...الري والبزل 

 -:كما ٌلً األرقام القياسية الفردية بالنسبة لمحصول واحد نستخدم 

 إنتاجٌة المحصول فً سنة المقارنة                                     

 X 100 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=الرقم القٌاسً إلنتاجٌة المحصول

 إنتاجٌة المحصول فً سنة األساس                                       

علما بان اإلنتاجٌة  تستخرج بقسمة اإلنتاج الكلً للمحصول على 

 .المسحة المزروعة منه فً كل من سنة المقارنة  أو األساس 



أما إذا كان فً صدد حساب الرقم القٌاسً إلنتاجٌة األرض ألكثر من محصول وهو ما 
,   الكميةمن “ لكل محصول بدال القيمةٌرٌد المزارع معرفته فالبد من استخدام 

 -:وٌحسب بالصٌغة اآلتٌة 

                                       ₁حمج / ₁س ₁xكمج                                        

 x 100ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =الرقم القٌاسً إلنتاجٌة األرض 

 ₒحمج /  ₒس ₒ xمج ك                                      
 ,                                         كمٌة اإلنتاج من المحاصٌل فً سنة المقارنة ( q₁)₁ك.... حٌث 

المساحة المزروعة ( A₁) ₁ح,   أسعار المحاصٌل فً سنة المقارنة ( p₁)₁س
,   كمٌة اإلنتاج من المحاصٌل فً سنة األساس ₒ (qₒ(ك,   بالمحاصٌل فً سنة المقارنة 

المساحة المزروعة من ( ₒ Aₒ(ح,  أسعار المحاصٌل فً سنة األساس ₒ(p )س
 المحاصٌل فً سنة األساس                                       

                                 ƩA₁ /Ʃp₁q₁ 

                   x 100    الرقم القٌاسً إلنتاجٌة األرض =  ــــــــــــــــــــــــ 

Ʃ Aₒ                                      /Ʃpₒqₒ 

 الرقم القٌاسً لإلنتاجٌة                                                 
 X  100ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =الرقم القٌاسً الحقٌقً إلنتاجٌة األرض 

 الرقم القٌاسً لألسعار                      

 



 المصادر•

وزارة التعليم العالي . االحصاء الزراعي , خلف عبدالحسين وآخرون  (1)

 .1980العراق , مطابع دار الكتب والطباعة والنشر , والبحث العلمي 

وزارة التعليم العالي , االحصاء الزراعي , علي درب كسار الحيالي . د (2)

الدار الجامعية للطباعة , كلية الزراعة , جامعة بغداد , والبحث العلمي 

 .2013والنشر والترجمة جامعة بغداد 

 1990بغداد , دار الحكمة , االحصاء االقتصادي , عبدالحسين الزيني (3)

 

 

 



 كلية الزراعة / جامعة االنبار 

 قسم االقتصاد الزراعي 
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 (( 1احصاءات االنتاج الزراعي )) 
 

 

 المدرس                        

 أياد عباس عبداللطيف                   





 إحصاءات اإلنتاج الزراعي

أي  ٌمثل , اإلنتاج الزراعً ٌمثل كل سلعة أو حاصل ٌنتجه القطاع الزراعً 
 المنتجات التً تنتج من فروع ومجاالت وأنشطة هذا القطاع وٌمكن تقسٌمه إلى 

 اإلنتاج الحيواني( 2)  اإلنتاج النباتي (1)

فاإلنتاج النباتً ٌتضمن إنتاج المحاصٌل الحقلٌة كالحبوب والبقولٌات واألعالؾ 
والمحاصٌل الصناعٌة أو إنتاج الخضروات والفواكه ومنتجات الؽابات 

 .وأشجار الزٌنة وؼٌرها التً تدخل ضمن هذا اإلطار 

أما اإلنتاج الحٌوانً ٌشمل جمٌع مجاالت العمل فً تربٌة الحٌوانات باختالؾ 
لذا فانه ٌتضمن المنتجات الحٌوانٌة كالحلٌب والبٌض والصوؾ , أنواعها 

وكذلك ٌشمل الزٌادات العددٌة , والعسل واللحم ومنتجات األلبان وؼٌرها 
والكمٌة التً تحدث للحٌوانات الزراعٌة من خالل توالدها ونموها إضافة 

 .إلى منتجات األسماك 

وٌمكن القول بان اإلنتاج الزراعً ٌحتل أهمٌة كبٌرة فً حٌاة اإلنسان كونه  
لذا تأتً أهمٌة إحصاءات , ٌمثل مأكله وملبسه وٌشترك فً صناعة مأواه 

 .  المنتجات الزراعٌة وتقدٌم المؤشرات عن تلك المنتجات 

 



وإحصاءات اإلنتاج الزراعً تدخل ضمن فئة اإلحصاءات الزراعٌة الجارٌة 
وتعتبر , “ حٌث تقوم الدوائر المعنٌة فً كل دولة بجمع هذه اإلحصاءات  سنوٌا

إذ تتضمن فً مجال اإلنتاج النباتً , أهم اإلحصاءات الزراعٌة الجارٌة 
الؽلة للشجرة الواحدة  , الؽلة لوحدة المساحة , المساحات المحصولٌة السنوٌة ))
بٌنما تتضمن هذه اإلحصاءات فً ....واإلنتاج واستعماالته , (األشجار المعمرة ) 

مجال اإلنتاج الحٌوانً تلك اإلحصاءات الخاصة باإلنتاج الحٌوانً والوالدات 
 .والنفوق والذبائح والهجرة واالستٌراد والتصدٌر وؼٌرها

 -: بتهتم إحصاءات اإلنتاج الزراعً 

 .تحدٌد حجم اإلنتاج المتحقق والتؽٌرات التً تطرأ علٌه ( 1)

 تحدٌد األهمٌة النسبٌة لمكونات هذا اإلنتاج وتوزٌع اإلنتاج الزراعً حسب ( 2)

 .  المناطق الزراعٌة أو حسب األسالٌب المتبعة فً الزراعة أو ؼٌر ذلك

وتهتم بتحدٌد نسبة الموجه للسوق من اإلنتاج الزراعً ونسبة المستهلك ( 3)
 .“ أو ذاتٌا“ ضمنٌا

تحدٌد األهمٌة النسبٌة لإلنتاج الزراعً فً إجمالً اإلنتاج المحلً من كافة ( 4)
 .القطاعات االقتصادٌة للبلد 

 بصورة عامة تفٌد إحصاءات اإلنتاج الزراعً الدول فً تخطٌط اقتصادٌاتها( 5)

 .وتحدٌد المؤشرات العامة لتبادالتها التجارٌة بالمنتجات الزراعٌة   



 مؤشرات اإلنتاج الزراعي 

باستخدام “ فٌعبر عن اإلنتاج الزراعً عٌنٌا, “ أو نقدٌا“ ٌمكن التعبٌر عٌنٌا
“ بٌنما ٌعبر عنه نقدٌا, ( أو العدد المجرد , اللٌتر , الطن ) وحدات القٌاس 

وٌلجأ إلى التعبٌر . منه بأسعار مكوناته ( “عٌنٌا) بحاصل ضرب الحجم المتحقق 
عن اإلنتاج الزراعً بالمؤشرات العٌنٌة للتعرؾ على مستوى اإلنتاج فً البلد 

وتحدٌد مساهمات المناطق اإلنتاجٌة المختلفة , وخاصة من المنتجات الرئٌسٌة 
 .فٌه 

النباتٌة ) بٌنما ٌستوجب استخدام المؤشرات النقدٌة للتعبٌر عنه بمختلؾ مكوناته  
ألنه ٌصعب الجمع بٌن كمٌات من المنتجات الزراعٌة المختلفة ( والحٌوانٌة 

 .“ كأطنان الحنطة مع أطنان من الطماطة  والصوؾ مثال

 -:لإلنتاج الزراعً فً كل من المؤشرات العينية وتمثل أهم 

 ( الغلة )اإلنتاجية (  2)اإلنتاج اإلجمالي                     (1)

 لإلنتاج فتتمثل أهمها فً المؤشرات النقدية أما 

حٌث ٌمثل قٌمة اإلنتاج اإلجمالً من المنتجات ..قيمة اإلنتاج اإلجمالي (1)
 .النباتٌة والحٌوانٌة 

حٌث ٌعبر عن القٌمة الصافٌة من طرح كافة النفقات ..قيمة اإلنتاج الصافي (2)
 .المصروفة على اإلنتاج من قٌمة اإلنتاج اإلجمالً 



 التقدِير العيني لإلنتاج الزراعي 

لموعد التقدٌر “ وفقا“ تختلؾ الطرق المتبعة فً تقدٌر اإلنتاج عٌنٌا
 -:ومن هذه الطرق..المطلوب واإلمكانٌات المتوفرة والدقة المطلوبة 

لتقدٌم “ شامال“ ٌعد التعداد الزراعً عمال..التعداد الزراعي ( أ)
التقدٌرات العٌنٌة عن األنشطة اإلنتاجٌة باختالؾ أنواعها وأشكالها 

وتشٌر نتائج , وكمٌات إنتاجها ومساحتها ضمن النشاط الزراعً ككل 
التعداد الزراعً إلى حجم اإلنتاج اإلجمالً سواء بالنسبة لكل محصول 

 ( .نباتٌة وحٌوانٌة ) أو مجموع المحاصٌل الزراعٌة 

ومما ٌعاب على هذه الطرٌقة انخفاض دقتها العتمادها على المعلومات 
المتحصل علٌها من المزارعٌن أنفسهم الذٌن ٌتخوفون من إعطاء أي 

كما ٌعاب علٌها تأخر توفٌر هذه المعلومات , معلومات تتعلق بإنتاجهم 
,  السنة “ ونشرها الستؽراق ذلك عادة مدة زمنٌة طوٌلة تتجاوز أحٌانا

كما تحتاج هذه الطرٌقة إلى عمل مضنً ووقت وكوادر مدربة ونفقات 
 .كبٌرة 



تعتمد هذه الطرٌقة على ...السجالت أو الدفاتر القروية ( ب)

,  المعلومات المدونة فً سجل القرٌة فً الجانب المتعلق باإلنتاج 

ولكن ٌؤخذ علٌها انخفاض درجة دقتها وعدم توفر المعلومات 

 (الدول المتقدمة ) الكافٌة  فٌها بدقة بسبب أما التهرب الضرٌبً

 (.الدول النامٌة ) أو عدم وجود هذه السجالت بسبب الجهل  

تتمثل فً قٌام موظفً الدوائر الزراعٌة واللجان ...التخمين ( ج) 

المختصة بتقدٌر اإلنتاج النهائً مباشرة أما بصورة رقمٌة أو كنسبة 

مئوٌة لزٌادة اإلنتاج أو نقصانه عن السنة الماضٌة أو إنتاج سنة 

وٌعاب على هذه الطرٌقة عدم دقتها لتأثرها بالعامل , األساس 

 .الشخصً 



تعتمد الكمٌات المسوقة كأساس للتعبٌر ....اعتماد الكميات المسوقة ( د ) 
وتستخدم هذه الطرٌقة بدرجة عالٌة , “ عن اإلنتاج للمحاصٌل المسوقة كلٌة

من الدقة فً تقدٌر إنتاج المحاصٌل التً تصدر بمجموعها  أو ٌوجه إنتاجها 
أي أنها الكمٌات التً ترد إلى , أجمعه إلى التصنٌع فً مراكز معروفة 

ٌمكن االعتماد على بٌانات “ فمثال..مراكز التسوٌق من السلع الزراعٌة 
الكمٌات الموردة من التبػ لمعامل السكائر بالبلد كأساس للتعبٌر عن حجم 

وقد ٌستهلك جزء من اإلنتاج الزراعً , اإلنتاج السنوي من هذا المحصول 
 .فً المزرعة كاستهالك العائلة أو استخدامه للبذار 

تتمثل فً عمل جداول للمنتجات الزراعٌة  ...الموازين السلعية ( هـ) 
الؽذائٌة تتضمن حقول للكمٌات المنتجة والكمٌات المخزونة والمستهلكة 

 حٌث أن , والمصدرة والمستوردة والضائعة 

 +المصدر + المستعمل للبذار+ المستهلك+ المخزون الحالً = اإلنتاج 

 المخزون السابق -المستورد + الضائعات             

ٌستلزم فً هذه الطرٌقة تحدٌد الفترة الزمنٌة المقدر فٌها اإلنتاج لتالفً 
االزدواج أو النقص فً الكمٌات مع وجود دراسات لتحدٌد أوجه استخدامات 

,  وتعتمد دقة التقدٌر بهذه الطرٌقة هذه الدراسات , المحصول وتوزٌعاته 
 .وٌالحظ إن أرقام اإلنتاج  المتحصل علٌها تكون متأخرة 

 



أما بالنسبة للطرق ؼٌر المباشرة فً تقدٌر اإلنتاج للمحاصٌل الحقلٌة فتتمثل بشكل عام 
 لوحدة المساحة وضربها فً المساحة المحصودة للمحصول ( اإلنتاجٌة ) فً تقدٌر الؽلة 

وٌتم حساب الؽلة للمساحة المحصودة على مستوى الوحدات اإلدارٌة الصؽٌرة فاألكبر 
حٌث حساب إنتاج كل وحدة إدارٌة على انفراد , ( القطر-قضاء محافظ–ناحٌة –قرى ) 

ثم تجمع أرقام اإلنتاج وقسمته على مجموع المساحة للوصول إلى المعدل الوسطً للؽلة 
 ( .اإلنتاجٌة ) 

 ⁿح ⁿغ+ .....+  ₂ح ₂غ+ ₁ح ₁غ                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( = الؽلة الوسطٌة ) غ 

 ⁿح+......+   ₂ح+  ₁ح                                   
 ⁿج+ ........+    ₂ج+   ₁ج                              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=                         

 ⁿح+......+   ₂ح+    ₁ح                               
              

 ⁿح  ⁿ غمج           
 ـــــــــــــــــــــــــ=                         

 ⁿ حمج                               
 اإلنتاج......  ج,  المساحة  المحصودة   ......  ح,  ( اإلنتاجٌة ) الؽلة ..... غحٌث  



 أما بالنسبة لألشجار المعمرة فٌتم حساب اإلنتاج 

 (  دونم / طن ) الؽلة  X  ( دونم) المساحة ( = طن )  اإلنتاج

 أو 

 (شجرة منتجة/ طن)الؽلة  Xعدد األشجار المنتجة  ( = طن) اإلنتاج

 

 فٌتم الحصول على حجم اإلنتاج لإلنتاج الحيواني أما بالنسبة   

 العدد  X متوسط الؽلة للوحدة الحٌوانٌة فً الموسم الكامل =  اإلنتاج

 اإلجمالً للحٌوانات المنتجة             



عندما ٌكون الكالم عن اإلنتاج ....التقدير النقدي لإلنتاج الزراعي 

الزراعً بشكل عام أو عن إنتاج المزرعة فربما ٌكون التقدٌر 

عن إعطاء فكرة موجزة بسبب اختالؾ وحدات “ العٌنً قاصرا

لذلك نلجأ إلى , واختالؾ النوعٌة من جهة أخرى , القٌاس من جهة 

( “نقدٌا) “التقدٌر النقدي ونعنً به قٌمة اإلنتاج أي تقدٌر اإلنتاج قٌمٌا

على أنه ( قٌمة اإلنتاج اإلجمالً )ونستخدم مصطلحٌن مختلفٌن هما 

وٌحسب على , ٌمثل قٌم المنتجات الزراعٌة للدولة بمختلؾ أشكالها 

 .أنه ٌساوي مجموع حاصل ضرب كمٌات المنتجات فً أسعارها 

وٌمثل اإلنتاج اإلجمالً ( قٌمة اإلنتاج الصافً) أو نستخدم مصطلح 

 منه النفقات المادٌة الخاصة بالعملٌة اإلنتاجٌة “ مطروحا

 النفقات المادية  –قيمة اإلنتاج اإلجمالي = قيمة اإلنتاج الصافي 
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 كلٌة الزراعة / جامعة االنبار 

 قسم االقتصاد الزراعً 

 مادة اإلحصاء الزراعً                    

 (( 2احصاءات االنتاج الزراعً ))   

 
 المدرس                                

 أٌاد عباس عبداللطٌف                     





ٌتم اإلنتاج الزراعً تحت تحلٌل التغٌر فً اإلنتاج الزراعً  

ظروف طبٌعٌة واقتصادٌة واجتماعٌة وٌتأثر بهذه الظروف والتً 

تختلف من سنة إلى أخرى مما ٌنتج عنه تغٌر فً كمٌة أو قٌمة 

 وٌحسب التغٌر فً اإلنتاج الزراعً بأحد المعٌارٌن اآلتٌن...اإلنتاج 

 (   1₋   ̯ ج -  ̯ج)مجموع التغٌرات السنوٌة      مج                    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= متوسط التغٌر 

 1 -ن                     1 -عدد السنٌن                         

 ( 1₋   ̯  ج -̯   ج( + .........+ )  ₂ج -  ₃ج( + )  ₁ج – ₂ج)    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

 1 –ن                                   

 إنتاج السنة السابقة  ... 1₋    ̯ ج, إنتاج السنة الحالٌة  ..   ̯حٌث   ج



 متوسط التغٌر النسبً

 

 ̯ ج                       ₃ج        ₂ج                    

 1ــــــــــــ      ـــ     x     ......xــــــ    xـــــــ          1 -ن =  

   1₋   ̯ ج                     ₂ج        ₁ج                    

 

 

وتستخدم فً الغالب فً تحلٌل التغٌر فً اإلنتاج الزراعً تحدٌد 

سلسلة اإلنتاج بطرٌقة السالسل الزمنٌة أي نستخدم تحلٌل السالسل 

 ( .تقدٌر معادلة االتجاه العام لإلنتاج الزراعً) الزمنٌة 

 

  



لمعرفة القوة التنبؤٌة  لمعادلة االتجاه العام ( الخطأ المعٌاري ) وٌستخدم معٌار 
 -:فً تقدٌر اإلنتاج الزراعً حٌث ٌحسب الخطأ المعٌاري وفق المعادلة اآلتٌة 

 

 ²(^ ص –ص ) مج                              

 ــــــــــــــــــــــــــــــ            =       الخطأ المعٌاري 

 ن                                      

 

                                              Yᵢ - Ŷ)²) 

 =ـــــــــــــــــــــــــ                                                

                                                  n   

 اإلنتاج المقدر ( ...Ŷ)^ ص,     اإلنتاج الحقٌقً (..Y )ص .... حٌث

 عدد السنوات ( .... n)ن             

 ,  كلما قل مقدار الخطأ المعٌاري كلما ازدادت القوة التنبؤٌة لمعادلة االتجاه العام  

 .    أي كلما قلت التأثٌرات األخرى على معادلة االتجاه العام   



 

وإضافة إلى تحلٌل السالسل الزمنٌة ٌعتمد فً توضٌح التغٌر الحاصل فً اإلنتاج الزراعً اإلجمالً 
وٌعتمد حساب هذه األرقام على تحدٌد الفترة الزمنٌة التً تمثل فترة , واإلنتاجٌة على األرقام القٌاسٌة لها 

وتتمثل أهم األرقام القٌاسٌة الممكن استخدامها فً تحلٌل , األساس وتكون أما أساس متحرك أو أساس ثابت 
   -:تغٌر اإلنتاج الزراعً فٌما ٌأتً 

ٌحسب بقسمة معدل اإلنتاجٌة للمحصول فً السنة  .....الرقم القٌاسً لمعدل اإلنتاجٌة لمحصول معٌن ( 1)
 . 100 ب“ المطلوب مقارنتها على معدل اإلنتاجٌة فً سنة األساس مضروبا

 معدل اإلنتاجٌة فً سنة المقارنة                            

 X 100ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = الرقم القٌاسً لمعدل 
 إنتاجٌة المحصول       معدل اإلنتاجٌة فً سنة األساس 

   ₁غ                       
 X 100ـــــــــــــــــ =                        

 ₀غ                     
وٌفضل , وٌفٌد هذا الرقم فً توضٌح التغٌر الحاصل فً معدل إنتاجٌة أي منتوج زراعً من سنة إلى أخرى 

فً حالة مقارنة تغٌر اإلنتاجٌة فً منطقتٌن إنتاجٌتٌن مختلفتٌن ترجٌح اإلنتاجٌة بالمساحات المزروعة فً كل 
 ...لكل منطقة على حدا منطقة وٌكون الحساب فً هذه الحالة للرقم القٌاسً لمعدل اإلنتاجٌة  

 ₁ ح   ₁غ                                           
 X   100ـــــــــــــــــــــــ (= الثانٌة ) الرقم القٌاسً لمعدل اإلنتاجٌة للمحصول فً المنطقة األولى 

 ₀ ح  ₀غ                              
 اإلنتاجٌة فً سنة األساس   ₀ غاإلنتاجٌة فً سنة المقارنة               ₁غ  

 المساحة فً سنة  األساس   ₀ حالمساحة فً سنة المقارنة                 ₁ح 

 



الرقم القٌاسً لمعدل اإلنتاجٌة للمحاصٌل الزراعٌة مرجحة بالمساحات ( 2)
وٌعبر هذا الرقم عن التغٌر الحاصل فً معدل اإلنتاجٌة لكافة ...المزروعة 

 .المحاصٌل الزراعٌة بترجٌح إنتاجٌة كل محصول بالمساحة المزروعة منه

 ₁ ح ₁ غمج                                        
 أو .....       x 100ــــــــــــــــــــــــ = الرقم القٌاسً لمعدل إنتاجٌة  

 ₀ ح ₀ غالمحاصٌل الزراعٌة          مج       
 ₁حمج /  ₁س ₁كمج      

 x  100ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = الرقم القٌاسً لمعدل إنتاجٌة 
 ₀حمج /  ₀س ₀كمج      

q₁ A₁                                                           ∑A₁  ∑  /q₁ P₁              ∑ 

    x 100  أو  =          ــــــــــــــــــx 100   ــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

            ₀q₀ A                                            ∑A₀  ∑  /q₀ P₀ ∑ 

 

 كمٌة اإلنتاج   ( q)ك ........       اإلنتاجٌة للمحصول (  غ .... )حٌث

 سعر الوحدة من اإلنتاج ألي محصول( p)س           

 مساحة المحصول ( A)ح            

 



 الرقم القٌاسً لحجم اإلنتاج الزراعً مرجح بأسعار سنة ( 3)

وٌمكن استخراج هذا الرقم ألي عدد من المحاصٌل ....األساس      

 .بإتباع األسلوب الكمً والترجٌح بأسعار سنة األساس 

 ₀س ₁مج ك         

 X 100ــــــــــــــــــــــــ = الرقم القٌاسً لإلنتاج 

 ₀س ₀مج ك         

                   q₁ p₀    ∑ 

X  100                                         ــــــــــــــــــــــ= 

               q₀ p₀∑ 

 األسعار للمحصول سنة المقارنة ( p₁) ₁س...حٌث 

 األسعار للمحصول سنة األساس( p₀) ₀س         

 .كمٌات اإلنتاج لسنة المقارنة واألساس على التوالً ( q₀)₀و ك( q₁)₁ك



ٌتم استخراج ...الرقم القٌاسً لقٌمة اإلنتاج الزراعً اإلجمالً ( 4)

هذا الرقم لتوضٌح التغٌر الحاصل فً اإلنتاج الزراعً اإلجمالً من 

 ...سنة إلى أخرى وبالصٌغة اآلتٌة 

   ₁س ₁مج ك            

 x  100ــــــــــــــــــــــــ =الرقم القٌاسً لقٌمة اإلنتاج اإلجمالً 

 ₀س ₀مج ك                  

 q₁ p₁                                                                   ∑ 

       X 100  ــــــــــــــــــــــ = 

q₀ p₀                                                                   ∑ 

 .كمٌة اإلنتاج اإلجمالً للمحصول ( q)ك ...حٌث 

 .سعر المحصول ( p)س         

 

 



ٌتم استخراجه لتوضٌح ...الرقم القٌاسً لقٌمة اإلنتاج الصافً ( 5)

التغٌر الحاصل فً قٌمة اإلنتاج الصافً أو الدخل الزراعً القومً 

 ....وبالصٌغة اآلتٌة 

 ₁ق             

 x  100ـــــــــــــــ = الرقم القٌاسً لقٌمة اإلنتاج الصافً 

  ₀ق            

 .قٌمة اإلنتاج الصافً فً سنة المقارنة  ... ₁حٌث  ق

 .قٌمة اإلنتاج الصافً فً سنة األساس ..... ₀ق       



 المصادر 

وزارة التعلٌم العالً . االحصاء الزراعً , خلف عبدالحسٌن وآخرون (1)

 .1980العراق , مطابع دار الكتب والطباعة والنشر , والبحث العلمً 

وزارة التعلٌم العالً , االحصاء الزراعً , علً درب كسار الحٌالً . د(2)

الدار الجامعٌة للطباعة , كلٌة الزراعة , جامعة بغداد , والبحث العلمً 

 .2013والنشر والترجمة جامعة بغداد 

 1990بغداد , دار الحكمة , االحصاء االقتصادي , عبدالحسٌن الزٌنً (3)

دار , اسالٌب التنبؤ االحصائً  طرق و تطبٌقات , عدنان هاشم الوردي (4)

 .1990الحكمة 

 

 



 كلية الزراعة / جامعة االنبار 

 قسم االقتصاد الزراعي 

 مادة اإلحصاء الزراعي                    

 (( 3احصاءات االنتاج الزراعي ))    
 

 

 

 المدرس                          

 أياد عباس عبداللطيف                     





 تحميل تاثير العوامل عمى نمو االنتاج الزراعي 
يتم االنتاج الزراعي في ظل ظروف اقتصادية وطبيعية واجتماعية متغيرة 

لذا كان من الضروري دراسة ىذه , تؤثر فيو وفي الحجم المتحقق منو 
الظروف وبيان درجة تاثيرىا عمى االنتاج بغية تحقيق اكبر قدر ممكن 

وتوجد عدة اساليب احصائية لتحديد أنسب الظروف المالئمة لنو  .منو 
تحميل االنحدار واالرتباط من أىم » ويعتبر اسموب , االنتاج الزراعي 

فمثال تجري كثير من الدراسات لقياس العالقة , االساليب المستخدمة 
بين التغير في الظروف الجوية وانتاج المحاصيل وبذلك يعتمد عمى 

ونظرا لتعدد وتداخل العوامل في تحديد , اسموب االرتباط البسيط 
التغيرات الجوية وتاثيرىا عمى االنتاج الزراعي فاننا نمجأ الى استخدام 

 .االنحدار واالرتباط المتعدد 
في نموذج االنحدار المتعدد ( المستقمة ) ويعتمد تحديد العوامل المؤثرة 

وبذلك تعتمد الدقة في , عمى خبرة العاممين في المجاالت البحثية 
التنبؤات المستقبمية لالنتاج عمى مدى التوفيق في ادخال المتغيرات 

 .المستقمة ذات التاثير المعنوي عمى االنتاج في نموذج االنحدار 



فً دراسة العالقة بٌن انتاج  ”وٌستخدم اسلوب االنحدار اٌضا
المحاصٌل الزراعٌة المختلفة والكمٌات المضافة من عنصر انتاجً 

أو من كافة العناصر ( الخ ..., أسمدة , عمل , أرض) معٌن 
االنتاجٌة المستخدمة بهدف تحدٌد درجة تاثٌر كل منها على مستوى 

وكذلك ٌستخدم هذا االسلوب فً دراسة العالقة بٌن الزٌادة , االنتاج 
أو دراسة تاثٌر كمٌات , فً وزن الحٌوان والكمٌات من األعالف 

وانواع من األعالف المقدمة ألبقار الحلٌب اضافة الى بعض 
 .المتغٌرات األخرى على انتاج الحلٌب 

على ان هذا االسلوب ٌمكن استخدامه فً عدٌد من المجاالت 
األخرى للنتاج الزراعً والتً ٌظهر فٌها وجود عالقة بٌن االنتاج 

وٌمكن ان تأخذ اي دالة الصورة ..والمتغٌر أو عدة متغٌرات مستقلة 
 (......  معادلة االنحدار ) اآلتٌة 

Yᵢ= a +b Xᵢ  

 

 



) نتوصل الى معادلة االنحدار حٌث ( a) و ( b)وبمعرفة كل من 

Y ) و , تمثل المتغٌر التابع مثال كمٌة االنتاج(a ) تمثل كمٌة االنتاج

, مساوي للصفر ( المستقل Xᵢ)عندما تكون قٌمة العنصر االنتاجً 

وهو ( معامل االنحدار) قٌمة مٌل خط االنحدار ( b)بٌنما تمثل 

 .وحدة واحدة ( X)نتٌجة تغٌر ( Y) ٌساوي التغٌر فً 

 -:نستخدم الصٌغة اآلتٌة ( b) والٌجاد قٌمة 

        n ∑Xᵢ Yᵢ   -   ∑Xᵢ ∑Yᵢ  

 =bــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

          n ∑Xᵢ ²  -  (∑Xᵢ )²  

a = Ȳ -  b X̅ 

  



 وٌمكن التعرف على قوة العالقة بٌن االنتاج المتحقق من المحصول 

المتغٌر ) والكمٌات المستخدمة من العنصر االنتاجً( المتغٌر التابع )
المتغٌر ( X) المتغٌر التابع  و ( Y)اي قوة العالقة بٌن ( المستقل 

علما بان قٌمة معامل , ( r) معامل االرتباط المستقل باستخدام 

صفر ـــ )) تنحصر بٌن الصفر والواحد عدد صحٌح ( r)االرتباط 

وٌستخرج وفق الصٌغة  , % ((100الصفرـــــ )) أو بٌن (( .....1

 -:اآلتٌة 

n ∑Xᵢ Yᵢ   -   ∑Xᵢ ∑Yᵢ                                      

 = r  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            

n ∑Xᵢ ²  -  (∑Xᵢ )²   *   n ∑ Yᵢ ² - (∑Yᵢ)²                     



 مؤشرات أخرى لالنتاج الزراعي 
توجد مجموعة من المؤشرات االخرى المتعلقة باالناج النباتً والحٌوانً وأهمها 

:- 

وٌحسب هذا المعدل بالنسبة لكل من  -:معدل انتجٌة المشتغل الزراعً الواحد( 1)
 -:االنتاج االجمالً واالنتاج الصافً وٌتم استخراجه وفق ما ٌلً ك

 حجم االنتاج المتحقق                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= معدل انتاجٌة المشتغل الزراعً الواحد 
 عدد العاملٌن المشتغلٌن به                               

 

وتستخرج , معدل انتاجٌة المحاصٌل الزراعٌة فً المناطق االنتاجٌة المختلفة( 2)
 -:بالصٌغة اآلتٌة 

 حجم االنتاج المتحقق فً المنطقة            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= معدل انتاجٌة المحاصٌل الزراعٌة 

 المساحة المزروعة فٌها               فً منطقة معٌنة      

وٌستخدم هذا المؤشر للمقارنة بٌن مستوٌات انتاجٌة المحاصٌل الزراعٌة  فً 
 .المناطق المختلفة 

 

 



 ٌعبر عن  -:انتاجٌة الدٌنار المستثمر فً المشروع الزراعً ( 3)

 , االنتاج المتحقق من استثمار دٌنار واحد فً مشروع زراعً معٌن 

 وٌستفاد منه فً التحلٌالت االقتصادٌة والمالٌة ودراسة الجدوى 

 -:وٌحسب كاآلتً , االقتصادٌة للمشارٌع  الزراعٌة 

 

 قٌمة االنتاج االجمالً للمشروع                                  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= انتاجٌة الدٌنار المستثمر 

 (التكالٌف الكلٌة ) اجمالً النفقات                                   

 



ٌستفاد من هذا المؤشر فً : العائد الصافً للدٌنار المستثمر فً االنتاج الزراعً ( 4)
توضٌح ما ٌدره الدٌنار الواحد المستثمر كعائد صافً على مستوى المشروع الزراعً 

 -:وٌحسب كاالتً , أو مستوى وحدات أكبر أو مستوى القطاع الزراعً 

 قٌمة االنتاج الصافً المتحقق        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= العائد الصافً للدٌنار المستثمر 

 فً االنتاج الزراعً                    اجمالً النفقات     

 ٌستخدم للتعبٌر عن المعدل    -:المعدالت الشهرٌة والسنوٌة لعدد الحٌوانات ( 5)

لعدد الحٌوانات خالل الفترة المدروسة سواء للشهر  أو السنة ( المتوسط)     
 -:وكاآلتً ...

 (السنة)مج عدد الحٌوانات لكل ٌوم من أٌام الشهر                              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= المعدل الشهري لعدد

 (السنة) عدد أٌام الشهر التقوٌمٌة (              السنوي)الحٌوانات

 

 (أوعدد األناث فً سن الحمل) عدد األناث (                                 6)

 X 100ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= نسبة األناث فً قطعان الحٌوانات 

 اجمالً عدد الحٌوانات  بالقطٌع      



ٌستخدم للتعبٌر عن درجة االستفادة الفعلٌة من  -:نسبة االستفادة من اناث القطٌع ( 7)
 -:وٌستخرج كاآلتً , اناث القطٌع خالل فترة زمنٌة معٌنة 

 عدد االناث الحوامل                 

 X 100ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = نسبة االستفادة من اناث القطٌع  

 عدد االناث القادرات على الحمل             

كلما زادت هذه النسبة دل على ارتفاع مستوى استغالل االناث القادرات على الحمل فً 
 .عملٌة التكاثر 

ٌعبر عن عدد الحٌوانات المذبوحة بالمشروع اضافة الى تلك  -:نسبة الموجه للذبح ( 8)
وتحسب كاآلتً , الى اجمالً عدد الحٌوانات بالقطٌع  ”التً بٌعت لغرض الذبح منسوبا

 (عدد ....  حٌث ان ع)-:
 ع الحٌوانات المباعة للذبح+ ع الحٌوانات المذبوحة فً المشروع                      

 X   100ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= نسبة الموجه للذبح 

 العدد االجمالً لحٌوانات القطٌع فً السنة                                      

بتزاٌد العمر تتناقص انتاجٌة االناث اضافة الى  -:نسبة االناث الصغار فً قطعان الحٌوانات ( 9)
مما ٌتطلب ادخال عدد من االناث الصغار فً القطٌع بنسبة , قلة عددها بسبب الذبح أو البٌع وغٌره 

 تزٌد عن المفقود من االناث الكبار حتى ٌستمر القطٌع فً التزاٌد 

 عدد االناث الصغار                                                

 X 100  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = نسبة االناث الصغار فً قطٌع معٌن 

 عدد االناث الكبار                                                    

 



 المصادر 

وزارة التعليم العالي . االحصاء الزراعي , خلف عبدالحسين وآخرون (1)

 .1980العراق , مطابع دار الكتب والطباعة والنشر , والبحث العلمي 

وزارة التعليم العالي , االحصاء الزراعي ,  الحياليعلي درب كسار . د(2)

الدار الجامعية للطباعة , كلية الزراعة , جامعة بغداد , والبحث العلمي 

 .2013والنشر والترجمة جامعة بغداد 

 1990بغداد , دار الحكمة , االحصاء االقتصادي , عبدالحسين الزيني (3)

دار , اساليب التنبؤ االحصائي  طرق و تطبيقات , عدنان هاشم الوردي (4)

 .1990الحكمة 

 

 

 



 كلٌة الزراعة / جامعة االنبار 

 قسم االقتصاد الزراعً 

 مادة اإلحصاء الزراعً                    

 

 (( 1احصاءات العمل ))    
 

 المدرس                           

 أٌاد عباس عبداللطٌف                      





 احصاءات العمل 
وان , العمل ذلك النشاط االنسانً لخلق السلع المادٌة والخدمات الضرورٌة لالنسان                

وعلى الرغم من أهمٌة , قوة العمل لالنسان تعتبر الجزء االساس والفعال من قوى االنتاج 
الموارد الطبٌعٌة والمادٌة فً العملٌة االنتاجٌة والدور الذي تلعبه فً زٌادة االنتاج وتسرٌع 

إذا لم تثمر تلك الموارد فً النشاط االنتاجً من " وتائره إال ان هذا الدور واألهمٌة ٌبقى قاصرا
ومن هنا فان حجم قوة العمل وتركٌبها فً الزراعة واسلوب استخدامها ومستوى . قبل قوة العمل 

 .انتاجٌتها ٌعتمد النشاط االنتاجً فً الزراعة ودوره فً االقتصاد الوطنً 

إذن ٌمكن القول بان العمل ٌمثل الجهود البشرٌة المبذولة فً العملٌة االنتاجٌة سواء كانت ذهنٌة  
ودراسة العمل من قبل االحصاء الزراعً تنصب على وضع تلك المؤشرات , أو جسدٌة ( فكرٌة) 

والمقاٌٌس االحصائٌة المتعلقة بعدد وتركٌب الٌد العاملة واستخدام وقت العمل وحركة الٌد العاملة 
وتنوعت أسس تقٌٌم العمل فً المشارٌع الزراعٌة وٌمكن تقسٌمه الى . وانتاجٌة العمل واألجور 

 -:ما ٌأتً 

ٌتمثل بالعمال المؤجرٌن ألداء اعمال طارئة فً المزرعة لمدة ٌوم أو ....العمل الٌومً  (1)
 .عدة أٌام 

تمتاز الزراعة بسمة الموسمٌة للمنتجات الزراعٌة لذلك فان حاجة ... العمل الموسمً  (2)
المزارع للعمل قد تتجه بهذا االتجاه بحٌث ٌتم تشغٌل العمال ذوي الخبرة بالعمل االنتاجً المعنً 

أو بالفترة تاتً تمثل بداٌة ,اي الفترة الممتدة بٌن زراعة المحصول وجنٌه , لمدة موسم زراعً 
انجاز العملٌة االنتاجٌة كعمال تقلٌم  االشجار أو عمال عمال رعاٌة النخٌل او عمال جنً حاصل 

فان الفترة هنا "( مثال) أما عندما نتكلم عن العمال المختصٌن بزراعة محصول الفستق , معٌن 
 .تمتد من بداٌة الزراعة الى نهاٌتها 

 



العمل الذي ٌستمر مدة طوٌلة قد ٌستمر ....العمل الدائمً  (3)

وفً الغالب ٌخص االعمال االدارٌة أو , لسنوات مقابل أجور معٌنة 

وال نجد هذا , العمال ذوي القابلٌة فً اداء اعمال زراعٌة متنوعة 

النوع من العمل إال فً المزارع الكبٌرة التً تحتاج الى اعمال إدارٌة أو 

 .تنوع األعمال فٌها 

ٌتمثل فً جهود افراد العائلة وهو سمة من ... العمل العائلً  (4)

سمات الزراعة والحالة التً تغلب على انواع العمل األخرى فً العمل 

وأٌضا هً من سمات نمط مزارع العائلة التً تنتشر فً , الزراعً 

حٌث وفق هذا النمط فان المزارع , معظم بلدان العالم ومنها العراق

تكون لدٌه مساحة من األرض ٌعمل على ادارتها باستخدام افراد عائلته 

,  " ومع هذا النوع من العمل ٌصعب تقدٌر حجم العمل المستخدم فعال. 

وكذلك تقدٌر انتاجٌة  العمل  بسبب تنوع األعمال التً ٌقوم بها كل فرد 

 .داخل وخارج المزرعة أو ما بٌن المزرعة والبٌت 

 



ٌتضمن كافة العمال المسجلٌن فً سجالت المزرعة فً .... العمال المسجلٌن  -" :أوال
تارٌخ معٌن سواء كانوا من فئة العمال الدائمٌٌن أو الموسمٌن أو المؤقتٌنوالذٌن 

أي كافة العمال , ٌرتبطون بنشاط المشروع االساسً أو الثانوي لمدة ٌوم واحد فأكثر 
ومن خالل هذا المؤشر ٌمكن الحكم على ماهٌة موارد . المشتغلٌن منهم وغٌر المشتغلٌن 

وعند استخراج متوسط عدد , قوة العمل التً ٌتمتع بها المشروع فً توارٌخ منفصلة 
العمال المسجلٌن ٌراعى حساب عدد العمال المسجلٌن فً أٌام العطل واالعٌاد بعددهم فً 

 .الٌوم الذي ٌسبقه 

 عدد العمال المسجلٌن خالل أٌام الفترة الزمنٌة مج                                         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= متوسط عدد العمال المسجلٌن 

 عدد أٌام الفترة                                                         

(  منفصلة ) اما اذا كان حساب متوسط عدد العمال المسجلٌن فً فترات غٌر متساوٌة 
 فٌجب حساب الوسط الحسابً الترجٌحً لحساب متوسط عدد العمال وكاالتً 

 

 (طول الفترة  Xعدد العمال المسجلٌن  ) مج                                               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= متوسط عدد العمال المسجلٌن 

 مج أطوال الفترة                                                     

 



ٌشمل هذا المؤشر فً عدد العمال المشتغلٌن " ....عدد العمال المشتغلٌن فعال -":ثانٌا

اي كافة العمال الذٌن ٌحضرون الى العمل وٌباشرونه دون االعتماد على طول فترة " فعال

وهم اقل من المسجلٌن " اشتغالهم من ٌوم العمل أي هم العمال الذٌن ٌؤدون العمل فعال

 .بسبب التسرب الذي ٌحصل السباب مرضٌة أو ادارٌة أو االجازات والغٌاب 

ٌوضح لنا متوسط العدد الحقٌقً من قوة العمل " ومتوسط عدد العمال المشتغلٌن فعال

وٌستخرج هذا المؤشر وفق , التً ٌتمتع بها المشروع خالل فترة محددة  من الوقت 

ففً حالة  تساوي , االسس نفسها التً استخرج بها متوسط عدد العمال المسجلٌن 

ٌساوي مجموع عدد العمال  " الفترات الزمنٌة فان متوسط عدد العمال المشتغلٌن فعال

 .المشتغلٌن فً تلك الفترات على مجموع الفترات 

 أما اذا كانت الفترات غٌر متساوٌة فالبد من استخدام أسلوب الترجٌح بأطوال تلك الفترات 

                                               

 خالل الفترة " مج عدد العمال المشتغلٌن فعال                                                 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ" = متوسط عدد العمال المشتغلٌن فعال

 مجموع الفترات                                                            

 



وٌمكن تقسٌم العمال بحسب قدراتهم على العمل الى عمال بالغٌن مقتدرٌن 
عندما ٌكون فً المزرعة عمال من الرجال " فمثال, " وعمال مقدرٌن نسبٌا

وعمال اطفال اقل من , سنة 18-15البالغٌن وعمال من الفتٌة الشباب ما بٌن 
سنة  15سنة وأخرٌات اقل من 18 -15سنة ونساء بالغات ونساء ما بٌن  15

إذ أن قدرة الرجل البالغ هً ضعف , وأن قدرات هؤالء على انجاز العمل تتباٌن 
قدرة النساء البالغات وضعف قدرة الفتٌة النساء وأربعة اضعاف قدرة األطفال 

من قدرة 1.5قدرة النساء البالغات ( كمثال) بٌنما تكون    ....من الذكور 
 .سنة  15وضعف اللواتً تقل اعمارهن عن , سنة  18-15أقرانهن ما بٌن 

وعندما نكون بصدد حساب اٌام العمل المتوفرة فالبد فً هذه الحالة من اعتماد 
ٌوم عمل الرجل البالغ كأساس لحساب حجم العمل المتوفر وترجٌح المقتدرٌن 

 ......وكاآلتً , بحسب نسبة اقتدارهم على انجاز العمل  " نسبٌا

                 فتٌة    2= رجل بالغ ( 2) بالغات  نساء 2 = الرجل البالغ (  1)
 .اطفال ذكور  4= بالغ رجل  ( 3)

فتٌات                       3= رجل بالغ ( 5)     فتٌات    1.5= نساء    1(4)
 اناثاطفال   4=رجل بالغ ( 7.)أطفال اناث  2= نساء بالغة   1( 6)

 



المقصود به الوقت المخصص استخدامه من قبل .....قٌاس وقت العمل 

,  العاملٌن فً المشروع بغٌة تنفٌذ المهام االنتاجٌة والخدمات الضرورٌة 

وٌنصب االهتمام بدراسة ذلك القسم من رصٌد العمل الذي ٌجب استثماره فً 

االنتاج وتحدٌد تركٌبه وحركته ومستوى استخدامه واكتشاف االحتٌاطً منه 

 .  وطرق استخدامه القصوى 

وٌقاس العمل فً الغالب بوحدة الشخص على فترة العمل التً ٌعمل بها أ-

(  100)شخص نعنً بذلك وجود/ 100فعند ذكر ( شهر/ شخص ) فنقول 

 .وهكذا بالنسبة للوقت كساعة أو ٌوم , عامل ٌعملون خالل مدة  شهر 

 -:وقت العمل باالٌام ٌقاس على انه(ب)

 عدد اٌام العمل خالل الفترة  Xمتوسط عدد العمال المسجلٌن = وقت العمل 

 عدد اٌام االجازةXالتقوٌمٌة ــ عدد العمال المجازٌن        



فقٌاس وقت العمل هذا ٌتضمن جمٌع العمال سواء المساهمٌن فً العمل 

خالل الفترة كلها أو الذٌن ٌتمتع البعض منهم باجازات وكذلك ٌتضمن 

لذا , كافة اٌام الشهر التقوٌمٌة وبضمنها العطل االسبوعٌة واالعٌاد 

فان عٌوب هذا المقٌاس تكمن فً انه ٌتضمن اٌام العمل الضائعة خالل 

الشهر والساعات الضائعة خالل الٌوم مما استوجب استخدام مؤشر 

هذا المقٌاس ٌتضمن عدد اٌام العمل ( ٌوم/ شخص) وقت العمل بالٌوم 

لذا فانه ٌتمٌز عن المقٌاس , الفعلٌة التً تم اشتغالها من قبل كل عامل 

إال أن عٌبه ٌكمن , السابق فً تفادٌه ألٌام العمل الضائعة خالل الفترة 

 .فً انه ٌتضمن ساعات العمل 

   -:وٌحسب كاآلتً ( ساعة/شخص) قٌاس وقت العمل بالساعات ( ج)

 عدد اٌام العمل خالل الفترة ــ  Xعدد العمال المسجلٌن=) وقت العمل 

عدد ساعات العمل الفعلٌة X(عدد اٌام االجازة  Xالعمال المجازٌن عدد   

 بالٌوم 



ٌحسب لفترة زمنٌة قد تكون .....الرصٌد التقوٌمً لوقت العمل 

ونحصل علٌه من متوسط عدد العمال ,شهر أو ربع سنة أو سنة 

" فً الفترة التقوٌمٌة المراد حساب هذا الرصٌد فٌها  مضروبا

 ــ:بعدد االٌام التقوٌمٌة  للفترة المراد حساب هذا الرصٌد فٌها أي 

 =الرصٌد التقوٌمً  

 عدد االٌام التقوٌمٌة للفترة  Xمتوسط عدد العمال المسجلٌن   

ساعة ٌحسب بضرب متوسط عدد /أما أذا ارٌد حساب شخص

ساعات العمل االعتٌادي فً االٌام التقوٌمٌة للفترة بمتوسط عدد 

 ــ:العمال المسجلٌن أي 

 =الرصٌد التقوٌمً 

 عدد ساعات ٌوم العمل االعتٌادي Xمتوسط عدد العمال المسجلٌن     

 



 المصادر 

وزارة التعلٌم العالً . االحصاء الزراعً , عبدالحسٌن وآخرون خلف  (1)

 .1980العراق , مطابع دار الكتب والطباعة والنشر , والبحث العلمً 

وزارة التعلٌم العالً , االحصاء الزراعً , علً درب كسار الحٌالً . د (2)

الدار الجامعٌة للطباعة , كلٌة الزراعة , جامعة بغداد , والبحث العلمً 

 .2013والنشر والترجمة جامعة بغداد 

قسم , وزارة االقتصاد الوطنً , االنتاجٌة , سمٌر زهٌر الصوص (3)

 .2011فلسطٌن , السٌاسات  والتحلٌل  واالحصاء 

 

 



 كلٌة الزراعة / جامعة االنبار 

 قسم االقتصاد الزراعً 

 مادة اإلحصاء الزراعً                    

 

 (( 2احصاءات العمل ))       
 

 المدرس                                

 أٌاد عباس عبداللطٌف                     





 ٌقصد بها القٌمة أو الكمٌة التً تنتجها وحدة العمل الواحدة فً... انتاجٌة العمل 

 ......المشروع عندما ٌكون االنتاج لسلعة واحدة                     

 كمٌة االنتاج         ك                         

 ٌوم / رجل /ــــــــــــــــــ      طن =ــــــــــــــــــــــــــــ = انتاجٌة العمل 

 وقت العمل            و                       

وفً بعض االحٌان نحتاج الى معرفة الوقت الالزم النتاج الوحدة الواحدة وٌسمى هذا  

 -:باالنتاجٌة المعكوسة  وتحسب كاآلتً 

 وقت العمل                 و                                    

 ــــــــــــــــــــــــ= ــــــــــــــــــــــ   (  = ع ) االنتاجٌة المعكوسة  

 كمٌة االنتاج                ك                                    

أما اذا تعددت االنشطة االنتاجٌة فً المشروع اي انتاج مجموعة من السلع المختلفة  فان 

 -:االنتاجٌة المعكوسة تحسب كاآلتً 

 وقت العمل                  و          

 ـــــــــــــــــــــــــــ= ــــــــــــــــــــــــــ = ع 

 س Xقٌمة االنتاج                 ك         

 

 

 



لقٌاس تغٌر انتاجٌة العمل لمنوج واحد أو عمل ... تغٌر انتاجٌة العمل 

زراعً واحد فً مشروع زراعً منفصل ٌتم قٌاس تغٌر انتاجٌة االرقام 

 -:القٌاسٌة لها وتحسب االرقام القٌاسٌة بطرق عدة منها 

ونحصل على الرقم القٌاسً الفردي ...االرقام القٌاسٌة الفردٌة العٌنٌة (1)

العٌنً النتاجٌة العمل بقسمة انتاجٌة العمل فً فترة المقارنة على انتاجٌة 

 ( ....  100)ب " العمل فً فترة األساس مضروبا

 انتاجٌة العمل فً سنة المقارنة                                                

 X  100ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= الرقم القٌاسً العٌنً النتاجٌة العمل 

 انتاجٌة العمل فً سنة األساس                                                

 .وهذا الرقم ٌحسب اذا كان فً المشروع نشاط انتاجً واحد 

 



ٌهتم بقٌاس التغٌر فً الجهد الالزم .....االرقام القٌاسٌة الفردٌة الجهدٌة ( 2)

النتاج الوحدة الواحدة من االنتاج وٌحسب على انه ٌساوي االنتاجٌة المعكوسة فً 

 ( .100)فترة األساس على االنتاجٌة المعكوسة فً فترة المقارنة مضروبا ب

 االنتاجٌة المعكوسة فً فترة األساس                                          

  X 100ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = الرقم القٌاسً الفردي الجهدي 

 االنتاجٌة المعكوسة فً فترة المقارنة                                         

  

tₒ                                              /ₒq                                     وₒ  /كₒ 

   X  100ـــــــــــــــــــــــ  = X        100ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = الرقم القٌاسً الفردي الجهدي 

t¹                                              /¹q                                      ¹ك/  ¹و 

  t   (و... )  الوقت ,q      (ك ) كمٌة االنتاج 

 

 

  

 



أما اذا كان المطلوب قٌاس التغٌر فً انتاجٌة العمل لمنتوج زراعً واحد أو 

ففً هذه الحالة , عمل زراعً معٌن فً مجموعة من المشارٌع الزراعٌة 

نستخدم االرقام القٌاسٌة التجمٌعٌة سواء كانت عٌنٌة او جهدٌة  وٌمكن ان 

 .تكون االرقام القٌاسٌة التجمٌعٌة العٌنٌة متغٌرة التركٌب وثابتة التركٌب 

وتحسب بقسمة ... االرقام القٌاسٌة التجمٌعٌة العٌنٌة متغٌرة التركٌب( أ)

متوسط انتاجٌة العمل خالل فترة المقارنة على متوسط االنتاجٌة خالل فترة 

األساس أو كعالقة بٌن الرقم القٌاسً لحجم االنتاج والرقم القٌاسً النفاق 

 العمل 

 ₒمج ك/  1مج ك                        1مج و/ 1مج ك         

  X  100ــــــــــــــــــــــــــــــــ = أو  م X    100ــــــــــــــــــــــــــــــــــ = م 

 ₒ  مج و/ 1مج وₒ                                  مج و ₒ/ مج ك         



 ....... االرقام القٌاسٌة التجمٌعٌة العٌنٌة ثابتة التركٌب ( ب)

تعرض لنا التغٌر الذي ٌحصل فً متوسط انتاجٌة العمل بسبب تغٌر 

المستوٌات الفردٌة النتاجٌة العمل لمنتجات أو مشارٌع مختلفة 

وٌحسب , مرجحة بالعمل المنفق خالل فترة األساس أو المقارنة 

 -:أما بطرٌقة الرقم القٌاسً الموحد أو المتوسط  وكاآلتً 

  ₒو 1مج ع                

 X 100ــــــــــــــــــــــــــ = م         

 ₒو  ₒمج ع                  

انتاجٌة العمل فً سنة المقارنة واألساس ₒ(  ع) , (  1ع)حٌث 

 .العمل المنفق فً فترة األساس (   ₒو...... )على التوالً 



هً االرقام القٌاسٌة التجمٌعٌة  -:االرقام القٌاسٌة المتوسطة 

 العٌنٌة  ثابتة التركٌب مرجحة بالعمل المنفق خالل فترة األساس 

 
 1ع                              

  ₒو ₒمج ـــــــــــــــ  ع                     

 ₒع                              

 X  100ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = م        

 ₒو ₒمج ع                          

 



بالعمل المنفق " ٌمكن ان تكون مرجحة اٌضاوالثابتة الموحدة واالرقام القٌاسٌة 
   -:خالل فترة المقارنة وكاآلتً 

 1ع                               

   1و ₒمج ـــــــــــــــ  ع                     

 ₒع                              

 X   100ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = م   

 ₒو ₒعمج                           
 .العمل المنفق فً فترة االساس  وفترة المقارنة على التوالً ₒو ع 1حٌث ع

 1و 1عمج              

 X 100ـــــــــــــــــــــ = م        

 1و ₒمج ع                  

فاذا , وان لكل من االرقام القٌاسٌة العٌنٌة ثابتة التركٌب مجال تطبٌقه الخاص 
بسبب كافة العوامل فٌستخدم العمل كنا نهتم بدراسة الحركة االجماٌة النتاجٌة 

أما اذا كان االهتمام بنمو انتاجٌة العمل بسبب , ( متغٌر التركٌب) القٌاسًالرقم 
 (.ثابت التركٌب) انتاجٌة العمل الفردٌة فنستخدم الرقم القٌاسًمستوى ارتفاع 

 

 



فتستخدم لقٌاس تغٌر انتاجٌة العمل لمنتوج معٌن فً ...أما االرقام القٌاسٌة الجهدٌة 

مجموعة المشارٌع من خالل التغٌرات النسبٌة لكمٌة العمل المبذول النتاج منتوج معٌن 

 -:فً مجموعة من المشارٌع وتكون متغٌرة التركٌب وثابتة التركٌب وكاآلتً

ٌحسب كعالقة بٌن متوسط .... الرقم القٌاسً التجمٌعً الجهدي متغٌر التركٌب ( أ ) 

العمل المنفق النتاج منتوج معٌن فً مجموعة من المشارٌع خالل فترة األساس ومتوسط 

 .العمل المنفق الالزم النتاجها خالل فترة المقارنة 

   ₒ̅ع                                    ₒمج ك / ₒمج و              

 X  100ـــــــــــــــــــ =    أو   X 100  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  م     

 1̅ع                                   1مج ك/  1مج و                 

 -:وٌحسب بالصٌغة اآلتٌة .....الرقم القٌاسً التجمٌعً الجهدي ثابت التركٌب ( ب) 

 ₒ̅عₒ                                                               كₒ / و                 

 مج ــــــــــــــــــــ                                    مج ــــــــــــــــــــــــ          

 1̅ع                                                  1ك/ 1و                 

 X 100ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = أو   X   100  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = م 

  1مج  و                                                     1مج و              



قٌاس انتاجٌة العمل مجموعة من المنتجات فً مشروع منفصل أو  

تستخدم االرقام القٌاسٌة التجمٌعٌة القٌمٌة ..... مجموعة مشارٌع 

والتً تعتبر من االرقام القٌاسٌة الواسعة االستخدام ( النقدٌة ) 

وهً أما تكون ثابتة التركٌب أو متغٌرة التركٌب , والتطبٌق 

 -:وكاآلتً 

وتحسب بقسمة انتاجٌة .......القٌاسٌة متغٌرة التركٌب االرقام (  أ)

العمل بشكلها القٌمً خالل فترة المقارنة على انتاجٌة العمل 

 -:بشكلها القٌمً خالل فترة األساس وبالصٌغة اآلتٌة 

 1مج و/ س 1مج ك                     

 X 100ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = م           

 ₒمج و/ س  ₒمج ك                         

 

 



تحسب بقسمة انتاجٌة العمل فً فترة المقارنة .....االرقام القٌاسٌة ثابتة التركٌب (ب)
 س وبالصٌغة االتٌة بالعمل المنفق فً فترة األسامرجحة على انتاجٌة العمل فً فترة األساس 

 س1ك                      

 ₒمج ـــــــــــــــــــــ  و              

 ₒو 1مج ع                                                             1مج و                           

 X 100ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = أو         X  100           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = م 

 ₒو   ₒعمج         س                                                           ₒك                      

 ₒمج ـــــــــــــــــــــــ  و            

 ₒمج و                       

 أو تكون مرجحة بالعمل المنفق فً فترة المقارنة 
 

 س1ك                      

 1مج ـــــــــــــــــــــ  و              

 1و 1مج ع                                                             1ومج                         

 X 100 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ = أو                    X 100 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = م 

 1و     ₒس                                                            مج ع ₒك                         

 1مج ـــــــــــــــــــــــ  و            

 ₒمج و                     
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 أٌاد عباس عبداللطٌف                   





هً مؤشرات تستخدم لمقارنة قٌم الظاهرة فً سنة معٌنة مع قٌم األرقام القٌاسٌة 
أو بمعنى آخر هً مؤشرات تستخدم لمعرفة , تلك الظاهرة فً سنة أخرى 

 .مستوى التغٌر الحاصل فً قٌم الظاهرة من فترة إلى أخرى 

تعنً قٌاسات إحصائٌة مصممة لغرض  التغٌر الحاصل فً واألرقام القٌاسٌة 
“  قٌم ظاهرة معٌنة ذات عالقة مع بعضها البعض بحٌث ٌكون أحد القٌم أساسا

مع األخذ بنظر االعتبار الوقت والموقع الجغرافً أو أٌة خاصٌة , لهذا التغٌر 
 .أخرى

التغٌر الحاصل فً حجم اإلنتاج الزراعً أو “ إذن الرقم القٌاسً ٌقٌس مثال
وبواسطة الرقم , ذات النوعٌة الواحدة الصناعً أو مجموعة معٌنة من السلع 

القٌاسً نستطٌع أن نعرض التغٌر فً مستوى المعٌشة فً قطر أو مدٌنة خالل 
تقارن أرقام نسبٌة أي إن األرقام القٌاسٌة عبارة عن , فترة معٌنة من الزمن 

 بفترة األساس قٌمة الظاهرة فً فترة ما بالنسبة لفترة سابقة أو الحقة التً تعرف 

عندما تكون الظاهرة تمثل أسعار فنسمً األرقام القٌاسٌة لها باألرقام             
أما إذا كانت الظاهرة عبارة عن ,  Price Index Numberالقٌاسٌة لألسعار 

وهكذا لالستهالك وغٌرها ...إنتاج فنسمً تلك األرقام باألرقام القٌاسٌة لإلنتاج 
 .من الظواهر 



األرقام القٌاسٌة كما سبق ذكرها عبارة عن  -:اختٌار فترة األساس 

 -:أرقام نسبٌة ولقٌاس قٌمة نسبٌة واحدة نحتاج إلى فترتٌن زمنٌتٌن

 (( .فترة األساس )) ٌبدأ منها قٌاس التغٌر وتسمى ... األولى

ٌقاس عندها ما تم من تغٌر منذ فترة البدء وتسمى فترة ...الثانٌة

 ((.المقارنة ))

أي ال ٌكون فٌها سنة طبٌعٌة والختٌار سنة األساس ٌجب إن تكون 

فعند حساب الرقم , اضطراب أو ظروف غٌر اعتٌادٌة أو قٌم شاذة 

أن تختار سنة لم ٌتعرض فٌها ( مثال)القٌاسً لإلنتاج الزراعً

اإلنتاج الزراعً إلى تذبذبات نتٌجة اإلصابة باآلفات الزراعٌة أو 

مصادفة عوامل مناخٌة مؤثرة على مستوى ذلك اإلنتاج أو حتى 

 . ظروف اجتماعٌة طارئة 



 طرق استخراج األرقام القٌاسٌة لألسعار

هنالك عدة طرق الستخراج الرقم القٌاسً بشكل عام والرقم القٌاسً لألسعار بشكل خاص تتفاوت 
 -:من هذه الطرق ......... فٌما بٌنها فً دقتها وفً مدى قبولها

عندما نكون بصدد حساب الرقم القٌاسً لسعر سلعة محددة فً ....األرقام القٌاسٌة البسٌطة (1)
ٌمكن أن نعتمد منسوب السعر ( سنة األساس) بالنسبة لسنة أخرى ( سنة  المقارنة )سنة ما 

 لتلك السلعة فً سنة المقارنة إلى سعرها فً سنة األساس 

  المقارنةسعر السلعة فً سنة                           

 X 100ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = الرقم القٌاسً لألسعار
 األساسسعر السلعة فً سنة                     

                                                       P₁ 

                                          X100  ــــــــــــــــP.I.N = 

Pₒ                                                                     

وعندما نكون بصدد احتساب الرقم القٌاسً لعدة سلع ولٌس لسلعة واحدة فإن األمر ٌتطلب أن نحدد 
 -:الجوانب اآلتٌة قبل احتساب الرقم القٌاسً لألسعار

 ما هً مجموعة السلع المراد احتساب الرقم القٌاسً لها ؟(1)

 .تحدٌد المكان أو الموقع المراد احتساب الرقم القٌاسً لألسعار تلك السلع فٌها (2)

 ( .سنة المقارنة )تحدٌد السنة المراد احتساب الرقم القٌاسً لألسعار فٌها وتسمى (3)

تكون طبٌعٌة خالٌة  انالتً ٌجب ( سنة األساس)تحدٌد السنة التً سٌتم المقارنة بها وتسمى (4)
 .الخ  ...من الكوارث والحروب واألزمات والفٌضانات والحصار 

 .اختٌار طرٌقة احتساب  الرقم القٌاسً لألسعار (5)

 



 -:وتوجد عدة أسالٌب الحتساب هذا الرقم القٌاسً لألسعار وهً 

 وحسب الصٌغة اآلتٌة..لمناسٌب األسعار الوسط الحسابً البسٌط ( أ)

 مجموع مناسٌب األسعار              

 X  100 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =الرقم القٌاسً لألسعار 

 عدد السلع               

P₁                                               

 Ʃـــــ                                          
Pₒ                                                                         

100                                                     X   ـــــــــــــــــ =P.I.N 

              n 
“  ٌعتبر الوسط الحسابً معٌارا...لمناسٌب األسعار الوسط الهندسً ( ب)

غٌر مالئم عندما تكون األرقام عبارة عن مناسٌب كما تم إلٌه اإلشارة فً 
وٌفضل استخدام الوسط الهندسً الذي ٌتم احتسابه , مبادئ اإلحصاء 

 -بإحدى الصٌغ اآلتٌة 

 
 

 



 

 

 

       P₁ᵢ            P₁₃         ₂   P₁₁         P₁  n 

  100     Xـــــــ X……XــــــــX    ـــــــX            ــــــــ= G.M 

    Pₒᵢ         Pₒ₃       ₂Pₒ      Pₒ₁   

 .عدد السلع فً المجموعة .... nحٌث تمثل 

      1                 P₁₁     P₁₂     P₁₃            P₁ᵢ 

   = Log G.Mـــــ    )   Logـــــــ xــــــــ xـــــــــx …..xـــــــ+)2

      Pₒᵢ         Pₒ₂     Pₒ₃    Pₒ₁             n 

 



ٌحسب هذا الرقم بجمع أسعار .. الرقم القٌاسً التجمٌعً البسٌط( 2)

وقسمتها على مجموع أسعار السلع فً ( P₁)السلع فً سنة المقارنة 

 (  Pₒ)سنة األساس

 مجموع أسعار السلع فً سنة المقارنة                          

 X 100ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = الرقم القٌاسً لألسعار 

 مجموع أسعار السلع فً سنة األساس                          

 

                                                                        Ʃ P₁ᵢ 

                                            100   Xــــــــــــــــ =P.I.N 

                                                           Ʃ Pₒᵢ 



 المصادر

, وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً . االحصاء الزراعً , خلف عبدالحسٌن وآخرون (1)
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 األرقام القٌاسٌة الترجٌحٌة ( 3(

الطرق السابقة التً استخدمت فً حساب األرقام القٌاسٌة لألسعار 

فً حساب األهمٌة نفسها بأنها تعطً كل السلع “ ٌعاب علٌها جمٌعا

ولما كان الواقع ٌشٌر إلى أن تلك السلع , الرقم القٌاسً لألسعار 

تختلف فً أهمٌتها بالنسبة إلى المستهلك وأحد أهداف احتساب الرقم 

القٌاسً لألسعار هو لتحدٌد التغٌرات فً تكالٌف المعٌشة فتصبح تلك 

األرقام غٌر مناسبة ألنها تعطً السلعة المهمة والتً قد تشكل أهمٌة 

فً مٌزانٌة المستهلك نفس ما تعطً للسلعة التً قد ال تشكل شًء فً 

بمعنى آخر فربما تضاعف سعر أحد السلع عدة , تلك المٌزانٌة 

مرات ال ٌؤثر كما تؤثر زٌادة قلٌلة فً سعر سلعة مهمة لذلك تولدت 

 .الحاجة إلى إٌجاد أسلوب لترجٌح األسعار بأهمٌة السلع 



وقد ظهر اختالف فً كٌفٌة تحدٌد األهمٌة للسلعة فبٌنما ذهب 

إلى ( باش)ذهب , إلى الترجٌح بكمٌات سنة األساس ( السبٌر)

وٌعتقد المفكرون االقتصادٌون بان , الترجٌح بكمٌات سنة المقارنة 

ٌنطوي إلى تحٌز إلى ( السبٌر)الرقم القٌاسً المحسوب بطرٌقة 

األدنى أي ٌكون أقل من قٌمته الحقٌقٌة بسبب مٌول كمٌات السلع 

فٌعتقدون ( باش)أما رقم . وخاصة المهمة إلى التطور بشكل أكبر

 .بأنه ٌنطوي على تحٌز إلى األعلى 

على أن ٌتم الترجٌح ( أدٌثورت  و مارشال ) لذلك اقترح          

 ....بمجموع كمٌات سنة األساس والمقارنة 

إلى استخراج الرقم القٌاسً األمثل بأنه ( فشر) بٌنما ذهب          

 .ٌمثل الجذر التربٌعً لحاصل ضرب رقم السبٌر برقم باش 

 



 ....((  السبٌر ))  qₒالقٌاسً المرجح بكمٌات سنة األساس  الرقم( أ)

 ₒك  ₁مج س                     

 X 100ــــــــــــــــــــــــــ = رقم السبٌر 

 ₒكₒ مج س                    

 

Ʃp₁ qₒ                                                                 

X 100                                                  ـــــــــــــــــــ =P.I.N 

                                                    Ʃpₒ qₒ            

 (....أسعار سنة األساسPₒ((...... أسعار سنة المقارنة ) P₁حٌث  

 qₒ (كمٌات سنة األساس..) 

حسب هذا األسلوب ٌحتاج الباحث لحساب الرقم القٌاسً إلى الكمٌات 
المستهلكة من السلع فً سنة األساس وضربها مرة فً أسعار سنة 

 .  “وضربها مرة بأسعار سنة األساس وتجمٌعها أٌضا, المقارنة وتجمٌعها 



  q₁القٌاسٌة المرجحة بكمٌات سنة المقارنة  األرقام( ب)

 ((...باش))                       

       

Ʃp₁ q₁                                                                 

X 100                                                  ـــــــــــــــــــ =P.I.N 

                                                    Ʃpₒ q₁            

 P₁ ( أسعار سنة المقارنة...) )Pₒ    أسعار سنة األساس ) 

q₁  ( كمٌات سنة المقارنة) 

 

 



 (qₒ)األرقام القٌاسٌة المرجحة بمجموع كمٌات سنة األساس ( ج)

وفق الصٌغة اآلتٌة .... ((رقم مارشال ( )) q₁)وسنة المقارنة       

:- 

Ʃp₁ (qₒ + q₁ )                                                        

  X 100                                       ــــــــــــــــــــــــــــ  =P.I.N 

qₒ + q₁ )                                                      Ʃpₒ ( 

 P₁ ( أسعار سنة المقارنة...) ) Pₒ    أسعار سنة األساس  ) 

qₒ ( كمٌات سنة األساس   ....)q₁  ( كمٌات سنة المقارنة ) 

    

 



 .....(( فٌشر)) القٌاسً التجمٌعً األمثل  الرقم( د )

 

 X 100رقم باش        Xرقم السبٌر  =   الرقم القٌاسً األمثل 

 

 

 

Ʃ P₁ qₒ         Ʃ p₁ q₁                                             

X 100                                ـــــــــــــــX     ــــــــــــــــ =P.I.N 

                                  Ʃ Pₒ qₒ        Ʃ pₒ q₁  
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 ة بال

 ٌتعامل االقتصادٌون بشكل عام مع نوعٌن من البٌاناتالسالسل الزمنٌة 

 -:االقتصادٌة هما                          

تتعلق بتغٌر قٌم الوحدات أو األشٌاء أو  Cross Section Dataالبٌانات المقطعٌة (1)
األرباح المتحققة فً شركات القطاع “ مثال, الظاهرة عند نقطة معٌنة من الزمن 

 .وهً تعد نوع من بٌانات المقاطع العرضٌة  2000الخاص فً عام 

والتً تتعلق بالمتغٌرات التً   Time Series Dataبٌانات السالسل الزمنٌة (2)
-1990إنتاج محصول القمح  للفترة , تحدث للظاهرة عند عدد من نقاط الزمن 

2010. 

 وهكذا ٌتم عرض البٌانات اإلحصائٌة لكثٌر من الظواهر والمتغٌرات اإلحصائٌة أو      

 االقتصادٌة أو االجتماعٌة بفترات زمنٌة متتابعة وتسمى سلسلة المشاهدات فً مثل      

 .  Time Seriesهذه الحالة بالسلسلة الزمنٌة      

حدث معٌن فً  اوفالسلسلة الزمنٌة عبارة عن مجموعة من قٌم المشاهدة لظاهرة معٌنة  
حٌث تتغٌر قٌم الظواهر من ,  ما تكون متساوٌة ومتتالٌة“ فترات زمنٌة غالبا

 .لحظة زمنٌة إلى أخرى 

ودراسة السالسل الزمنٌة أهمٌة كبٌرة فً معرفة التغٌرات التً تطرأ على قٌم الظاهرة 
فً فترات زمنٌة مختلفة من خالل تفسٌر سلوك الظاهرة فً الماضً وتحلٌل هذا 

والعوامل المؤثرة على تلك الظاهرة وتحدٌد أشكال التغٌر الذي ٌطرأ , السلوك 
 .على قٌمها عبر تلك الفترة الزمنٌة المراد دراستها وتحلٌلها 



 -:هما  متغٌرٌنوالسلسلة الزمنٌة تحتوي على 

   Y...قٌم الظاهرة ( ب)                  X... الزمن( أ)
 …………    Y = f ( X )وبالتالً ٌمكن التعبٌر عنها بدالة 

والبد من اإلشارة إلى أهم التقلبات أو التغٌرات التً تحتوٌها أو تظهر فً السلسلة 
 -:الزمنٌة إلى 

 Secular Trend(   T)االتجاه العام (1)

 Seasonal Variation( S)التغٌرات الموسمٌة (2)

 Cyclical Variation( C)التغٌرات الدورٌة (3)

   Accidental Variation( A)التغٌرات العشوائٌة (4)

المكونة ( التقلبات) وهناك نموذجٌن أساسٌن للكٌفٌة التً ترتبط بها العناصر األربعة 
 -:للسلسلة الزمنٌة 

                    Yt =  Tt + St + Ct + Atنموذج الجمع (1)

    Yt =  Tt * St * Ct * Atنموذج الضرب              (2)

فً مختلف الدراسات والسٌما “ واستخداما“ وٌعتبر نموذج الضرب األكثر شٌوعا
لذلك سٌتم اعتماده فً تحلٌل السلسلة الزمنٌة للعناصر األربعة , االقتصادٌة 

عن (   T  ,S   ,C , A) وٌقصد بهذا التحلٌل فصل كل من العوامل األربعة 
ما هً إال ( Y)فقٌمة الظاهرة , أي تحدٌد أثر كل عامل على قٌم الظاهرة , بعضها 

 .حاصل ضرب آلثار العوامل األربعة 

 



 Secular Trend(   T)االتجاه العام : “ أوال

ٌعتبر أحد مكونات السلسلة الزمنٌة وٌمثل اتجاه قٌمة ظاهرة معٌنة ضمن 

“  ومن الطبٌعً إن ٌكون لقٌم المتغٌر اتجاها معٌنا, مدى زمنً معٌن 

عبر مجموعة من السنوات التً تمثل سنوات السلسلة الزمنٌة فقد تمٌل 

وقد تتجه , بعض الظاهر إلى التزاٌد بٌنما تمٌل أخرى إلى التناقص 

أو غٌر خطً “ خطٌا“ وهذا االتجاه قد ٌكون اتجاها, غٌرها إلى الثبات 

 .  “خطٌا“ إال أن فً الغالب اتجاه السالسل الزمنٌة ٌكون اتجاها

للظاهرة نحو التزاٌد أو التناقص خالل ( المٌل العام)واالتجاه العام ٌمثل

فً “ أي ٌكون االتجاه العام موجبا, فترة السلسلة الزمنٌة قٌد الدراسة 

وٌتم ....فً حالة مٌل قٌم الظاهرة إلى  التناقص “ وسالبا, حالة التزاٌد 

 -:تعٌٌن خط االتجاه العام بأحد الطرق اآلتٌة 

 .متوسطً نصفً السلسلة ( 2.                ) الرسم بالٌد (1)

 .المربعات الصغرى ( 4.     )المتوسطات المتحركة (3)



ٌتم رسم الشكل االنتشاري للعالقة بٌن قٌم : طرٌقة الرسم بالٌد ( 1)
ثم ٌتم تمرٌر خط مستقٌم ٌمر من بٌن , الظاهرة والسنوات المتتالٌة 

كل تلك النقاط االنتشارٌة بحٌث تكون قٌم قسم من النقاط أعلى منه 
أي خط متوسط فً مساره بٌن نقاط , وقسم أسفل منه بشكل متوافق 

“  وقد ٌكون هذا الخط الذي تم توفٌقه خطٌا. ذلك الشكل االنتشاري 
,  إال إننا سنركز على الشكل الخطً من ذلك االتجاه , أو غٌر خطً 

ثم تحدد نقطة تقاطع هذا الخط مع المحور الصادي لتمثل قٌمة  
, ( “عندما ٌكون الزمن صفرا) الظاهرة فً بداٌة السلسلة الزمنٌة 

الفرق الذي حصل فً ارتفاعه عند  .... وٌستخرج مٌل الخط بأنه
 .على عدد سنوات السلسلة الزمنٌة “ بداٌة السلسلة ونهاٌتها مقسوما

نصل بٌن تلك النقاط )   ( والنقاط تسمى الشكل االنتشاري 
ولتوفٌق االتجاه العام نمرر خط ٌمر بأغلب هذه النقاط , بمستقٌمات 

ولو تم حساب المساحات فوق الخط ( خط االتجاه العام ) ٌسمى 
 .تساوي المساحات التً هً أسفل الخط 

 



 

 -:طرٌقة متوسطً نصفً السلسلة ( 2)

تركز هذه الطرٌقة فً حساب االتجاه العام على تقسٌم السلسلة الزمنٌة إلى نصفٌن 
ومن ثم نحسب مٌل , ثم ٌحسب متوسط قٌم الظاهرة لكل من هذٌن النصفٌن , متساوٌٌن 

 كما ٌأتً (  b)خط االتجاه العام 

 (Ῡ1)متوسط النصف األول –( Ῡ2)متوسط النصف الثانً                                 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=( b)مٌل خط االتجاه العام 
                             
 (n)الفرق بٌن موقع المتوسطٌن         

       

  Ῡ1                                                                                         -  Ῡ2 

 b= ــــــــــــــــــــــــــ                                                                   
                                      n 

 

                                                                            bX̅ ـــῩ  a =  

   Yᵢ= a +b Xᵢ....................معادلة االتجاه العام                                    

. 



     

ومن الجدٌر توضٌحه عند استخراج معادلة االتجاه العام بهذه الطرٌقة إن ٌعطى    
وهكذا , 1قٌم افتراضٌة تبدأ بالصفر للسنة األولى وتعطى السنة الثانٌة ( X)الزمن 

 .....(,4,  2,3, 1) أي , لبقٌة سنٌن السلسلة الزمنٌة قٌد الدراسة  وبشكل متتالً 

رغم بساطة هذه الطرٌقة إال انه ٌقتصر العمل بها فً الحاالت التً ٌكون فٌها        
 .من االستقامة “ أو قرٌبا“ االتجاه العام مستقٌما

 -:مالحظة     

فً حالة كون السلسلة عددها فردي فتترك السنة فً وسط السلسة أو السنة ( 1)   
 .األولى 

فٌوضع “ من السلسلة زوجٌا( النصف)إذا كانت عدد سنوات المجموعة الواحدة ( 2)   
 .لقٌمها فً منتصف المجموعة ( المتوسط) الوسط الحسابً

فً سنة معٌنة نقوم ( التنبؤ)فً حالة استخراج قٌمة الظاهرة المتوقعة ( 3)   
أي إن نكمل هذه القٌم ,باالستمرار بإعطاء قٌم افتراضٌة متواصلة للسلسلة الزمنٌة 

,  من بداٌة السلسلة الزمنٌة إلى السنة المراد الحصول على قٌمتها المتوقعة “ ابتداء
 .والتعوٌض بها فً معادلة االتجاه العام التً حصلنا علٌها الستخراج تلك القٌمة 

ٌتم رسم خط االتجاه العام باستخدام قٌمتً متوسطً نصفً السلسلة ونسقطهما ( 4)
 .حسب إحداثٌتهما ثم نصل بٌن تلك النقطتٌن ( نقاط انتشارٌة )بٌانٌا 



 طرٌقة المتوسطات المتحركة ( 3)

من عٌوب طرٌقة متوسطً نصفً السلسلة إنها تعتمد على قٌمتٌن فً حساب 
بالقٌم المتطرفة أو الطارئة عند وقوعها فً “ االتجاه العام ولذلك فهً تتأثر كثٌرا

 .أحد نصفً السلسلة مما سٌضٌق فً االتجاه العام 

لذا اقترحت طرٌقة المتوسطات المتحركة التً تقوم على أساس اختٌار مدة زمنٌة 
هذه المدة ٌجب أن تكون موازٌة للمدة التً ٌحصل فٌها التقلب الدوري فً , 

  السنوات فإننا نختار ( 3)فإذا كان التقلب الدوري ٌحصل كل , السلسلة الزمنٌة 
, سنوات األولى ونحسب متوسط قٌم الظاهرة فٌها ونضعه أمام السنة الثانٌة ( 3)

ثم نترك السنة األولى ونضٌف السنة الرابعة ونحسب متوسط قٌم الظاهرة للفترة 
بحٌث , وهكذا إلى نهاٌة السلسلة الزمنٌة .... الجدٌدة ونضعها أمام السنة الثالثة 

فً هذه ( 2)منها “ ٌكون لدٌنا عدد المتوسطات مساوٌة لعدد السنٌن مطروحا
 .الحالة 

سنوات فإننا نحسب ( 5)أما إذا كان االختٌار للتقلب الدوري لقٌم الظاهرة كل 
األولى كفترة زمنٌة أولى ونضع هذا ( 5) الالمتوسط لقٌم الظاهرة فً السنٌن 

ثم نأخذ الفترة الثانٌة , المتوسط أمام السنة الثالثة كونها تقع فً وسط هذه الفترة 
ونحسب المتوسط لهذه الفترة ونضعها أمام  ( 6)بترك السنة األولى وإضافة السنة 

وهكذا نستمر إلى نهاٌة السلسلة الزمنٌة وبذلك تتكون لدٌنا عدد من ( ..4)السنة 
 (  .   4 ــــعدد السنٌن للسلسلة )) المتوسطات تساوي 

 



  

(  5أو   3) ونالحظ بان تقسٌم السلسلة الزمنٌة إلى مجامٌع ٌفضل أن تكون فردٌة 
وان المتوسطات هذه تكون خالٌة من التطرف أي تقلٌل أثر القٌم المتطرفة أو 

 .الطارئة 

بان توضع (  الرسم البٌانً)هذه المتوسطات تستخدم الستخراج االتجاه العام 
على المحور العمودي والسنوات على المحور األفقً ونؤشر كل منها لما ٌقابله 

فٌظهر لنا الشكل االنتشاري واتجاه الظاهرة قٌد الدراسة ( نقطة    )على الرسم
 .بعد أن نصل بٌن النقاط 

                 Yᵢ= a +b Xᵢ ..........والستخراج معادلة االتجاه العام 

,                               ( االفتراضٌة)قٌم الزمن....Xᵢ,         قٌم الظاهرة    .... Yᵢحٌث    
b .... ومٌل االتجاه العام a ٌمثل قٌمة الظاهرة عندما ٌكون الزمن صفرا “. 

          XᵢYᵢ∑ 

 b= ــــــــــــــــ                                                          

            ²Xᵢ∑ 

                                                          bX̅ ـــῩ  a =  

Yᵢ         n         …….      X̅ = ∑ Xᵢ           n                  ∑   =Ῡ   

 



“  هً أفضل الطرق إلٌجاد االتجاه العام وهً األكثر استخداما...طرٌقة المربعات الصغرى ( 4)
ٌتم بها التقلٌل من مجموع مربعات الفروق بٌن القٌم الفعلٌة والقٌم المحسوبة حٌث القٌم الفعلٌة هً 

 وحسب المعادلة اآلتٌة....المطلوب إٌجاد اتجاهه العام (  Yᵢ)والقٌم المحسوبة قٌم المتغٌر( Xᵢ)الزمن 

                                                                                        ......Yᵢ= a +b Xᵢ   

 -:وإلٌجاد معادلة االتجاه العام بطرٌقة المربعات الصغرى هنالك أسلوبٌن هما 

 ( .المعادالت )الطرٌقة االعتٌادٌة ( 1) 

 .الطرٌقة المختصرة ( 2) 

قٌما ( t)حٌث ٌمكن إعطاء الزمن ( b)والمٌل( a)للحصول على قٌمة الثابت ...الطرٌقة المختصرة 
فنعتبر القٌمة االفتراضٌة للسنة وسط السلسلة  ( فردٌة)افتراضٌة فإذا كانت السلسلة الزمنٌة 

فٌما تعطى , ......( , 3+, 2+,  1) +موجبة متتالٌة “ وتعطى السنوات الالحقة قٌما( “صفرا)
 .......( ., 3-,2-,1-)سالبة متتالٌة “ السنوات السابقة قٌما

(  1-)و (  1)+“ فنقوم بإعطاء السنتٌن الوسٌطتٌن قٌما( “زوجٌا)أما إذا كانت عدد السنوات للسلسلة 
والسنوات , .......( ,7+,5+,3)+فردٌة (  موجبة)“على التوالً حٌث تعطى السنوات الالحقة قٌما

               Yᵢ= a +b Xᵢونجد معادلة االتجاه العام ....( ., 7-,5-,3-)فردٌة (  سالبة)“ السابقة قٌما
                                                 

   
                                                                                         XᵢYᵢ∑ 

                 Ῡ  a =                     , bX̅ ـــῩ  a =                         , ــــــــــــــــ =b 
                                     ²Xᵢ∑ 
        

   

 

 



 المصادر

,  وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً . االحصاء الزراعً , خلف عبدالحسٌن وآخرون (1)

 .1980العراق , مطابع دار الكتب والطباعة والنشر 

,  وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً , المدخل الى االحصاء , خاشع محمود الراوي  (2)

 .1979جامعة الموصل , كلٌة الزراعة والغابات 

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً , االحصاء الزراعً , علً درب كسار الحٌالً . د (3)

الدار الجامعٌة للطباعة والنشر والترجمة جامعة بغداد , كلٌة الزراعة , جامعة بغداد , 

2013. 

اللجنة , منهجٌة التعداد العام للسكان واالسكان والمنشآت , محمد عبدالجلٌل دسوقً  (4)

 .االحصائٌة واالجتماعٌة لغربً اسٌا 

 .2007دار البداٌة , عمان , مبادئ االحصاء, عبدالسمٌع طبٌهاحمد   (5)

دار الحكمة , اسالٌب التنبؤ االحصائً  طرق و تطبٌقات , هاشم الوردي عدنان  (6)

1990. 

 

 



 كلٌة الزراعة / جامعة االنبار 

 قسم االقتصاد الزراعً 

 مادة اإلحصاء الزراعً                    

 

 (( 2السالسل الزمنٌة ))     
 

 

 المدرس                                  

 أٌاد عباس عبداللطٌف                       





أن اغلب الظواهر تتغٌر قٌمها فً ....التغٌرات الموسمٌة : ثانٌا 

فترات زمنٌة قصٌرة خالل السنة الواحدة وهذه التغٌرات تحدث من 

فصل سنوي آلخر أو من شهر آلخر أو فً مواسم محددة خالل 

تلك التغٌرات التً تؤثر ”وهً  الموسمٌةوتسمى بالتغٌرات , السنة 

فً “ فً قٌم الظاهرة فً فترة أقل من سنة بحٌث تظهر تذبذبا

 “أوكل ثالثة أشهر بصورة منتظمة“ أو شهرٌا“ الظاهرة أما أسبوعٌا

وأهم العوامل التً تؤدي إلى حدوث التغٌرات الموسمٌة هً العوامل 

 .الطبٌعٌة وبعض العوامل االجتماعٌة كاألعٌاد واألجازات واألفراح

والهدف من تقدٌر التأثٌرات الموسمٌة التعرف على قٌمتها لو لم 

أي تقدٌر قٌمة ,تتأثر قٌمة الظاهرة إال بالتأثٌر الموسمً فقط 

الظاهرة بعد استبعاد كل العوامل األخرى المؤثرة باستثناء التأثٌر 

                                                               .   الموسمً 

 



 

النسب الموسمٌة هنالك طرق مختلفة لتقدٌر التغٌرات الموسمٌة ومن أبرزها طرٌقة                 
   -:أي حساب تأثٌر كل موسم من مواسم السنة بإتباع الخطوات اآلتٌة ( المناسٌب الموسمٌة ) 

سواء كان الموسم ) قٌمة الظاهرة قٌد الدراسة  لكل موسم من مواسم السنة  متوسطاستخراج (1)
 ( .“أو فصلٌا“ أو شهرٌا“ أو أسبوعٌا“ ٌومٌا

أي حساب وسط ,لقٌم الظاهرة قٌد الدراسة فً تلك السلسلة الزمنٌة المتوسط العام استخراج ( 2)
 .او هو مجموع اوساط المواسم االربعة , (األوساطوسط )عام للمواسم 

على المتوسط العام “ مقسوما 4بضرب متوسط الموسم ب ) التؤثٌر الموسمً الواحد  احتساب ( 3)
أي إٌجاد النسبة بٌن كل متوسط , ( 100ب “ لقٌم الظاهرة فً السلسلة الزمنٌة مضروبا

وٌطلق على هذه النسب بالنسب الموسمٌة , 100ب “ موسمً والمتوسط العام مضروبا
 -:للمواسم والصٌغة اآلتٌة توضح ذلك

 x 4متوسط الموسم                              
 x 100ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = التؤثٌر الموسمً     

 المتوسط العام                                

إلٌجاد قٌمة الظاهرة المتوقعة فً أي من السنوات الالحقة وألي موسم من مواسم السنة تلك نتبع 
 -:الصٌغة اآلتٌة 

 نسبة التأثٌر الموسمً المئوٌة                                              

(     Ŷ) القٌمة االتجاهٌة    xــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = الظاهرة فً الموسم ( قٌمة ) كمٌة 
 لسنة الدراسة           النسبة الكلٌة المئوٌة  المتوقع لسنة الدراسة       



 

إن الظواهر بشكل عام والظواهر االقتصادٌة بشكل خاص ...التغٌرات الدورٌة :ثالثا 
هذا االتجاه الدوري فً الغالب تكون له فترة , تتبع نظام دوري حول خط االتجاه العام 

وتعتبر التغٌرات الدورٌة واحدة من التغٌرات األساسٌة للسلسة الزمنٌة , زمنٌة تقرٌبٌة 
لقٌم الظاهرة لذلك هً تعبر عن الحركة الدورٌة المنتظمة لقٌم الظاهرة حول خط 

وهذه الحركة فً الغالب تحتاج إلى عدة سنوات , “ االتجاه العام الذي تم تقدٌره سابقا
وبالتالً فان تقدٌر طول , لكً تنتقل إلى الموقع السابق نفسه عن خط االتجاه العام 

الدورة للظاهرة الطبٌعٌة أو االقتصادٌة  ٌعتمد على خبرة الباحث أو طبٌعة تلك الدورة 
وتحتاج إلى بٌانات لفترة زمنٌة طوٌلة لكً ٌمكن استنباط , أو الظاهرة المدروسة 

 .االتجاه الدوري لقٌم تلك الظاهرة 

 -:حٌث نسب مئوٌة والتغٌرات الدورٌة أو التأثٌر الدوري ٌحسب بشكل    

 (Y)القٌمة الحقٌقٌة                                      
 x 100ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = الدوري ( التأثٌر)التغٌر

   Ŷ ( المحسوبة ( القٌمة االتجاهٌة            

                                                             Y 
                                                X  100  ــــــــــــ =D 

                       Ŷ 
 القٌمة االتجاهٌة ....... Ŷ, القٌمة الحقٌقٌة  ....... Y, التأثٌر الدوري  D..…    -:حٌث 

 



أي هذه البٌانات تتضمن ,وإلٌجاد التأثٌر الدوري من بٌانات سنوٌة 
وال تظهر التغٌرات ” اتجاه عام وتغٌر دوري وتغٌرات عارضة 

 -:نتبع...” الموسمٌة فً البٌانات السنوٌة ألن الموسمٌة اقل من سنة 

 (المربعات الصغرى) تقدٌر معادلة االتجاه العام بالطرق السابقة(1)

القٌم االتجاهٌة (( ) Ŷ))تقدٌر القٌم المتوقعة لخط االتجاه العام  (2)
 (.أو المحسوبة 

لها فً  Ŷ للظاهرة على القٌم االتجاهٌة ( Y)قسمة القٌمة الحقٌقٌة (3)
للحصول 100 كل سنة من سنوات السلسلة الزمنٌة وضربها ب 

 .الدوري بشكل نسب مئوٌة (التغٌر)على التأثٌر

وٌفضل بالعمل لمثل هذا اإلجراء تقدٌر طول الدورة ثم تقدٌر أدنى 
وأعلى نقطة فٌها وحساب المتوسطات عند كل نقطة من تلك 
النقاط ومن ثم عمل النسب بقسمة تلك المتوسطات على القٌم 

 . االتجاهٌة 



 

 

 قٌم الظاهرة                                                               

   ازدهار                          

                        

 ازدهار                                  

 ركود                           

 

 

 الزمن            

  



 (العرضٌة ) التغٌرات العشوائٌة : رابعا 

وتؤثر فً قٌمها بصفة فجائٌة , هً التغٌرات التً تحدث فً قٌم الظاهرة نتٌجة لعوامل الصدفة 
 . السٌطرة علٌها لحدوثها دون توقعات مسبقة  اوغٌر منتظمة وال ٌمكن التحكم فٌها أو قٌاسها 

نحصل على التغٌر العشوائً باستبعاد تأثٌر االتجاه العام والتأثٌر الدوري فً حالة كون البٌانات 
أما إذا كانت البٌانات موسمٌة فان التغٌر العشوائً نحصل علٌه بعد استبعاد تأثٌر كل من , سنوٌة 

 .االتجاه العام والتأثٌر الدوري والتأثٌر الموسمً فً قٌم الظاهرة 

 البٌانات السنوٌة (  أ) 

 التأثٌر العشوائً xالتأثٌر الدوري xالقٌمة االتجاهٌة = القٌمة الحقٌقٌة 

       Y                 =Ŷ              x D                x uᵢ 

Y                          

 ((بٌانات سنوٌة ))         uᵢ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــ          
                      Ŷ x  D 

 البٌانات الموسمٌة ( ب) 

 التأثٌر العشوائً  xالتأثٌر الموسمً   xالتأثٌر الدوري  xالقٌمة االتجاهٌة = القٌمة الحقٌقٌة 

Y                          =Ŷ        x       D          x          µᵢ            x     uᵢ                      

Y                             

 ((بٌانات موسمٌة ))          uᵢ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          
                 Ŷ   x µᵢ x  D 
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