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 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                                                    
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