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 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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