
 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                      
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