
 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       
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