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 م االقتصادو مفه
مين نايا   الجيء فتيو يميم كلي   اإلنسيانسيلو   بدراسيةيعتبر علم االقتصاد من العلوم االجتماعية التي  يتيتم 

نفاقي الكي يتعلق بكيفية الحصول علي  الميال  اإلنسان  األوائيلوقيد اتيتم الففسيفة . الثيرو  وتوءيعتيا إنتيا وكيفيية  وا 
 .من الفلسفة جء ا  علم االقتصاد ولكنتم اعتبروه  بدراسةوابن خلدون وغيرتم  أرس و أمثال

 :تعريف علم االقتصاد
مييين الفلسيييفة وقيييد عييير   جيييء ا  بكاتييي  ال  قائميييا   علميييا  بييير االقتصييياد اعت( ثسيييميادم ) اإلنكلييييءياالقتصيييادي  إن

 إنتاجتييياعليييم الثيييرو   وانييي  ييييدرن الثيييرو  مييين ناحيييية  بأنييي ( 1775 األميييمثيييرو  )عليييم االقتصييياد فييي  كتابييي  ( ثسيييمي)
الحيات   ناأت ف   اإلنسان دراسة بأن فقد عر  علم االقتصاد ( الفريد ماراال)االقتصادي اإلنكليءي  أما. وتبادلتا

واالجتمياع  للحصيول علي  المت لبيام الماديية اليوم  االعتيادي   فتو يبحث ف  كلي  الجيء  مين النايا  الفيردي 
 .واستخدامتا

 اإلنكليييءيالتعرييي  الييكي لقيي  قبييوال عنييد الكثييير ميين االقتصيياديين وايياي اسييتعمال  فتييو تعرييي  االقتصييادي  إن
والعناصير النيادر  التي  لتيا  األتيدا كعفقة بيين  اإلنسان العلم الكي يدرن السلو   بأن فقد عرف  ( رونيء يلليون)

االختيييار بييين )واالختيييار ( الحاجييام إاييباينييدر  وسييائل )النييدر   رعنصييعليي  ( رونيييء) أكييدوقييد . اسييتعماالم بديليية
 (.الحاجام العديد 

بعمييا يسيييرا منتييا ويعتقييد االقتصيياديون  م االقتصيياد   ككرنييالييميين الجييدير بالييككر بييان تنييا  تعيياري  كثييير  لع
رفعم المحجيو  . م  وعلي  فان دلأع يم لتكا العباحتمال وجود نقص ف  كل تعري  من التعاري  العديد  الت  

العلم الكي ييدرن اياتر  النيدر  النسيبية أي العفقية بيين ) يستخلص بأن  تفاديا للنقص   يعر  علم االقتصاد بأن  
ومعن  كل  إن تكا العلم يؤكد أيما ( الموارد المحدود    وما يناأ عنتا من عفقام اجتماعية  و تعددالحاجام الم

السياسة االقتصادية  ويدخل ف  اعتباره تحقيق العدالة االجتماعية والرفاتيية النسيبية  فتيو إكا البيد أن  دراسةعل  
 .يستم ف  حل الماكفم االجتماعية

 :م االقتصاد الزراعيو مفه
علم االقتصاد الءراع  من العلوم االجتماعية  إك يبحث ف  األمور المرتب ة بالمجتود اإلنسان  ف  متنة  ُيعد

اقتصيياديا  الءراعيية ويبحييث فيي  الوسييائل التيي  يمكيين بواسيي تتا اسييتيفل المييوارد ال بيعييية والمييوارد الباييرية اسييتيفال  
تييا  فيي  المءرعيية وخارجتييا لتييوفير أفمييل الوسييائل وكليي  بالعمييل عليي  تنايييم العفقييام والييرواب  بييين عوامييل اإلن

 بدراسييةلييكل  فاالقتصيياد الءراعيي  يسييتمد بعيين مبادئيي  ميين العلييوم التيي  اختصييم . لتحسييين حاليية العائليية الففحييية 
كيييكل  يعتميييد علييي  مجموعييية العليييوم . الييينفن وعليييم السياسيييةوعليييم  االقتصييياد مثيييل عليييمسيييلو  اإلنسيييان وتصيييرفات  
مكانيام حلتا حف اقتصياديا وتيو يقيوم الءراعية ويحاول استخف ص الحقائق منتا للتعر  عل  مسببام الماكلة وا 
 .عل  الحيا  العملية ةبت بيق المعار  العلمي

سيوا  علي  الصيعيد  األساسيية  االقتصياد بتحدييد المبيادا والقيوانين االقتصيادية علمياف  مجال االقتصاد يقوم 
فيقوميون بت بييق   نو الءراعيياالقتصياديون  أماالعفقام االقتصادية وت ويرتا   دراسةالجءئ  و  أواالقتصاد الكل  

 آخيروبمعني  . حليول مثلي  لماياكل تيكا الق ياي إلي تل  المبادا والنارييام في  مجيال الق ياي الءراعي  للوصيول 
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  للتعيير  عليي  فييان االقتصيياد الءراعيي  يعنيي  بت بيييق الناريييام والقييوانين والمعرفيية االقتصييادية فيي  مجييال الءراعيية
 األساسيييةانحرافتييا عيين المبييادا  أوسييلو  المتييييرام المييؤثر  فيي  الاييواتر االقتصييادية الءراعييية ومييد  انسييجامتا 

 .للناريام االقتصادية
 :تعريف االقتصاد الزراعي

 النارييام والقيوانين االقتصيادية ت بييقو  العليم اليكي يبحيث في  الماياكل االقتصيادية في  الق ياي الءراعي   ن إ
 .ف  الءراعة  اإلدار المال وعنصر  رأنوالعمل و  األرن عل  استعمال
 :االقتصاد الزراعي علم فروع

 :تتتم ف  مختل  المجاالم الت  يحتويا الق اي الءراع  منتا فرويلفقتصاد الءراع  عد  
يختليي  عيين المفتييوم العييادي فتييو يسييتعمل للتعبييير  لييضرن يالمفتييوم االقتصيياد إن :األرناقتصيياديام  -1

وتحتتا وفوقتا من ثرو  نباتية  األرنويامل س ح  اإلنتا عن القو  والموارد ال بيعية الت  تستخدم ف  
كيل مالي  عفقية بحقيوق التصير   بدراسيةيتيتم  األرنومائية ومعدنية وحيوانية وان موميوي اقتصياديام 

 ليضرن اإلنتاجيية ة رق استيفلتا ويبحث في  الوسيائل التي  تحقيق الكفاييوالموارد ال بيعية و  األرنف  
التييي  تحكيييم  واألنامييةوالتملييي  وفييي  جميييي القيييوانين  األرنومييريبة  األرامييي وصيييانة التربييية وتصييني  

  .  متم إنتاج الءراعية كعامل  األرناستعمال 
وت بيق المعرفة التقنية والخبرام والمتارام  اإلنتا تنايم عناصر   رق ووسائل دراسة ت : المءاري إدار  -2

 علمييا   ُيعييدالمييءاري  إدار ومومييوي   .اإلربييا  أولكيي  تنييتم المءرعيية اكبيير قييدر ممكيين ميين الييدخل الصيياف  
 األعمييييال إدار وتتمييييمن . نحيييياول ت بيييييق القييييوانين والمبييييادا العاميييية فيييي  االقتصيييياد عليييي  المءرعيييية ألننييييا

 :التالية األمورالمءرعية 

للحصول عل  الناتم  اإلنتاجيةالداخلة ف  العملية  اإلنتا تو التنسيق بين نس  ونوعية عناصر : التنايم - أ
 .كلفة ممكنة بأقلالم لو  

اليكي ال تتعيارن تيكه الخ ي  ميي ايكل الالمءرعيية ب األعميال إلنجياء ةالفءميتو وميي الخ ي  : التنفيك  -  
 .المتاحة اإلمكانياموقم ممكن بحدود  بأسريبعمتا ليتم العمل  

 .يامل عمليام بيي وارا  المنتجام الءراعية ومستلءماتتا: البيي والارا  - م

 .ف  المءرعة ف  الوقم المناس  اإلنتا عمليام  ألدا تو توفير الموارد المالية الفءمة : التمويل - ث

المنتجيام الءراعيية بنوعيتيا النبيات   بإيصيالبجميي الخيدمام والعملييام المرتب ية  يتتم: التسويق الءراع  -3
مييين البنييييان  جيييء ا  التسيييويق الءراعييي   أصيييبحالمسيييتتل   لقيييد  إلييي نقيييل ملكيتتيييا مييين المنيييتم  أووالحييييوان  

دور  ويييأت ءيادتتييا  أوتييو خلييق منفعيية  فاإلنتييا الءراعيي     اإلنتييا االقتصييادي فتييو مكمييل ومييتمم لعملييية 
ليءييد مين المنفعية  اإلنتاجييةالعمليية  إلي لية والءمانيية والمكانيية المنفعية الايك إميافةالتسويق الءراعي  في  

  .الءراع  لإلنتا االقتصادية 
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 األرنلتحويييل ملكييية  كنييةمالسييبل الم تمييمن إيجييادالتيي  ت اإلجييرا امياييمل جميييي :  الءراعيي  اإلصييف  -4
لمين يسيتثمرتا وتسييوية حقيوق التصير  وتنايييم اسيتئجارتا وتسييوية العفقيام بيين الماليي  والفيف   وومييي 

 .الءراع  اإلراادقواعد الممان االجتماع  ونار مؤسسام 

الميييال اليييكي تحتاجييي   رأنيبحيييث فييي  ال يييرق والوسيييائل التييي  يمكييين بواسييي تتا تجمييييي : التموييييل الءراعييي  -6
نا األرام الءراعة كارا   المبان  الم لوبة ف  الءراعة وارا  الحيوانيام المءرعيية وتموييل عملييام  ا وا 

مين مصيدر  أكثروتنا  . الءراع  فمف عن تسديد ديون الخدمام الءراعية الت  يقدمتا اليير ل  اإلنتا 
 .الوراثة وغيرتا أو واألتل الحكوم   اإلقران أوللتمويل منتا  االدخار الاخص  

خلق المنفعية الايكلية ومعني   إل الءراع  الفعاليام الت  تودي  اإلنتا يتممن : راع الء  اإلنتا اقتصاد  -5
الءراعييي  يتوقييي  علييي   اإلنتيييا مقيييدار  إنالحاجيييام   إلايييبايمنفعييية قابلييية  إلييي كلييي  تحوييييل ايييكل المييياد  

 :المعايير اآلتية

 الءراع  اإلنتا مقدار استعمال عناصر  -
 الءراع  اإلنتا مجاالم استعمال عناصر  -

 اإلنتا  أسالي  -

 اإلصيييفحيةتيي  جيييء  ميين السياسييية العامييية للبلييد وتييي  مجموعيية مختيييار  ميين الوسيييائل : السياسيية الءراعيييية -7
الءراعييية المناسييبة التيي  تقييوم بتييا الدوليية والتيي  يمكيين بموجبتييا تييوفير اكبيير قسيي  ميين الرفاتييية للماييتيلين 

 .وتحسين نوعيت  إنتاجتمبالءراعة عن  ريق ءياد  
 إجيرا امبواسي ة  إليي المخ   والمقصيود واليكي ييتم التوصيل  اإلراديالتنمية ت  التيير :اعيةالتنمية الءر  -8

تحقيييييق معييييدالم معينيييية ميييين النمييييو  إليييي وتييييدابير معينيييية يعبيييير عنتييييا ببييييرامم وخ يييي  وسياسييييام تتييييد  
لمتا  الءراع  ا اإلنتا الت  من اأنتا ءياد   اإلجرا امكافة  إل االقتصادي   فالتنمية الءراع  تنصر  

تناييم  إعياد تيو  األول: لعملية التنمية االقتصادية ويمكن التمييء بين نوعين من وسيائل التنميية الءراعيية
 ءياد  الموارد الءراعية المستخدمة ف  الري : العفقام الءراعية ف  الري  والثان 

والتموييل  اإلدار في   وتيو جيء  مين مناميام المجتميي الميدن  يعتميد علي  قدراتي  الكاتيية: التعاون الءراع  -9
خدمة المءاري باكل خاص والق ياي الءراعي  بايكل عيام مين خيفل توحييد الجتيود  إل والخدمام ويتد  

لم اف  سبيل تحقيق المنفعة الت  ال يست يي المءاري تحقيقتا بجتوده الفردية  وقد سينم كثيير مين دول العي
      . اونية وحمايتتاالقوانين والتاريعام الفءمة لتنايم عمل الجمعيام التع

 :اسئلة للمراجعة
 ما تو مفتوم االقتصاد؟ -1
 ما ت  تعاري  علم االقتصاد؟  -2
 ما تو مفتوم االقتصاد الءراع ؟ -3
 ما تو تعري  علم االقتصاد الءراع ؟ -4
 ما ت  فروي علم االقتصاد الءراع ؟ -5
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 اإلنتاجمفهوم 
وف  تكا المجال فان المنفعة تقسم  (ءيادتتا أوخلق منفعة )عبار  عن  اإلنتا  أناتفق العديد من االقتصاديين 

محصيول كميا  إلي  التربيةتييير ف  اكل الماد  كتحويل العناصر الموجود  ف   إحداث وتعن " منفعة شكلية" إل 
صييول فنقييل مح. مكييان ترتفيي فييي  المنفعيية المتأتيية منيي  إليي يقصيد بتييا نقييل محصيول مييا  "منفعةةة مكانيةةة"تنيا   أن

مراكييء االسييتتف  يمييي  علييي  منفعيية مكانييية  ثييم تنييا   إليي حيييث يكثيير المعييرون منيي   إنتاجيي الييرء ميين مكييان 
نفعا  كتخءين الحبو  ف  صوامي ف  حالية  أكثروقم تكون فيتا  إل تناأ نتيجة خءن المحصول  "منفعة زمانية"

وتعني  ءيياد  منفعية السيلعة  "نفعةة التملة م" وأخييراحيين ءيياد  ال لي  عليي    إلي ءياد  عرمتا في  وقيم الحصياد 
 .يمكن  االنتفاي بتا آخر إل عند انتقالتا من فرد 

 : اإلنتاجعناصر 
وقد تناول االقتصاديون المختصون تكا التقسيم .واإلدار المال  رأنوالعمل و  األرن إل  اإلنتا تقسم عناصر 

وحيدام متماثلية  كميا  إلي يمكن من خفل  تقسيم   عنصربالنقد وكل  لعدم وجود تجانن بصور  كاملة داخل كل 
 أسيينالمييال ال يقييوم عليي   رأنو  األرنغييير وامييح   فييالتمييء بييين  ُيعييد اإلنتييا  عناصييرالتقسيييم بييين بعيين  أن

  وبيالرغم اإلنتاجييةصيعبا في  بعين العملييام  ُيعيد واإلدار التميييء بيين العميل  إن إلي  باإلميافة. اقتصادية متينة
تقسييم  إلي كميا يمييل بعين الكتيا  . سيائدا في  كتابيام العدييد مين االقتصياديين لكا التقسييم ال ييءامن كل  فان تي

والمصيادر النباتيية والحيوانيية والميياه والمتيييرام المناخيية   األرنوتتميمن  "مةوارد بييعيةة" إلي  اإلنتا  عناصر
وتمييم الجتييود الباييرية  "المةةوارد اليشةةرية" وأخيييرا, وتاييمل السييلي المنتجيية كالمعييدام والمبييان " ماليةلرأسةةاالمةةواد "و

 .والتنايم والعمل كاإلدار 
 إال  أخير مقارنية بعناصير  اإلنتيا بعين عناصير  أتمييةوبالرغم من تأكيد بعن الميدارن االقتصيادية علي  

. أخير يية مين ناحيية ومرحلية النميو والتقيدم االقتصيادي مين ناح اإلنتاجييةتتيأت  مين دورتيا في  العمليية  أتميتتا إن
 أتمييييةنسيييبية عاليييية العتمييياد الءراعييية عليتيييا  وتكيييكا فبيييالرغم مييين  أتمييييةكام  األرن ُتعيييدففييي  اقتصييياد متخلييي  

االقتصييادية الءراعييية  تتبيياين فيي  مييو  مرحليية التنمييية أتميتتييا إن إالكافيية فيي  العملييية الءراعييية   اإلنتييا عناصيير 
 .لكل  البلد  وسو  نتناول بالار  عناصر االنتا  االربعة وت  االرن والعمل وران المال واالدار 

 :األرض /أوال
بمعناتيا الواسييي كيل الاييواتر ال بيعيية التيي  تتعاميل ميي المحاصيييل الءراعيية ميين خيفل التربيية   األرنتايمل 

مين مييوارد  األرنن اسييتعماالم مختلفية  وكيكل  ميا يحتوييي  جيو  ومييا تمتياء بتيا مي األرنويتميمن كلي  سي ح 
متميييء  بييدرجام  أجييوا ميين  األرنمييا ييليي   إليي  باإلمييافةمعدنييية ومييياه لتييا آثييار مفيييد  فيي  تيكييية النبييام  تييكا 

 .أخر محاصيل معينة دون  إنتا الميء  النسبية ف   إل متفاوتة من حرار  ور وبة  والت  تؤدي مجتمعة 
 إنتيا  في  مقدمية تلي  الخصيائص األخير رد االقتصيادية اببعن الخصيائص التي  تميءتيا عين الميو  األرنوتتسم 

لتيا صيفة اليدوام حييث يمكيين  إيمسييتديمة  أنتيا  كميا اإلنسيانليسييم مين جتيود  وأنتياوتعيال   سيبحان تبية مين ا  
وثابتيية فيي  موقعتييا  وبييالرغم ميين محييدود  فيي  كميتتييا  ُتعييد أنتييا إليي  باإلمييافةالحفيياا عليي  قواتييا ال بيعييية  تييكا 
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المسييياحة الءراعيييية فييي   إجميييال نسيييبة ميييئيلة مييين  إالال تايييكل  أنتيييا إالالءراعيييية   األرنءيييياد  مسييياحة  إمكانيييية
 .آخر إل غير مرن ف  بعن الحاالم لصعوبة نقلتا من مكان  ُيعد األرام فان عرن  وأخيراالعالم  
 إلي مين محصيول  لإلنتيا ة   فتختلي  التوليفية المسيتخدمة الءراعيي األرنمن حييث  بيعية اسيتعماالم  أما

 يقصيد بتيا "الزراعةة الكييفةة"مثيل  (دونيم)ف  وحد  المسياحة  اإلنتاجية  وكل  بتباين كثافة استخدام العناصر آخر
مقارنية بالثيان  في  اليدول كام  األولالميال في  وحيد  المسياحة  وتيءداد نسيبة العنصير  رأنءياد  اسيتخدام العميل و 

الميال نيادرا وغالبيا ميا يسيود تيكا النيوي مين الءراعية في  البليدان كام  رأنالعرن المرتفيي مين العميل وحييث يكيون 
 رأنبينميا يييءداد  .اد السييكان  العيال  كالتنييد والصيين ومصيير وغيرتيا ميين اليدول كام الكثافيية السيكانية العاليييةعيدتال

ممكنية كميا تيو الحيال  ُتعيدالميال بالعميل  رأناالسيتبدال  إمكانييةالءراعية المتقدمية وحييث المال مقارنة بالعمل ف  
والتي  يقصيد بتيا انخفيان  "الزراعةة الففيفةة" أميا. وروسيا وفرنسا وتولندا وغيرتيا مين البليدان المتقدمية أمريكاف  

كا النيوي مين الءراعية في  الييدول   وغالبييا ميا يسيود تياألرنالءراعي  مقارنية بوحيد   اإلنتيا نسيبة اسيتخدام عناصير 
الءراعييية وانخفييان الكثافيية السييكانية وميين ثييم انخفييان عييرن العمييل مثييل  األرنالتيي  تتسييم بييالوفر  فيي  عنصيير 

 .السودان والعراق
زراعيةة  أراضةي" إلي  وأخير  "زراعة متفصصةة أراضي" إلي الءراعية من حيث االستخدام  األرام تقسم كما 
 أو إميافيةمحاصييل  إلي  باإلميافةان  ييل  عل  المءرعية نيوي واحيد مين المحاصييل  باألول   ويقصد  "متنوعة

المحصول المءروي تاكل نسبة متميء  من دخل المءاري بينتما يقصد بالثانية تو قييام  إيراداممكملة  ومن ثم فان 
حاصيييل المءروعيية الم أوالمايياريي  إيييرادامعييد  محاصيييل وميين ثييم فييان دخليي  يتييأت  ميين مجمييوي  بإنتييا المييءاري 
 .دخل المءاري إجمال من % 65من  بأقلالمحاصيل المءروعة  إيراداممن  إيويستم 

       :العمل/ يانيا
 إلاييبايانيي  الجتييود المبكوليية  أوالجتييود المبكوليية اختياريييا ميين قبييل الفييرد فيي  تحقيييق منفعيية   –يقصييد بالعمييل  

فقييد كتيي  بعيين  اإلنتاجيييةالتيي  يحتاجتييا تييكا العنصيير فيي  العملييية  األتميييةحاجييام الفييرد والمجتمييي  وناييرا لتييكه 
عة إي سييلليية إن قيميية مباد إليي ويؤكييد آخييرون . قيميية السييلعة تتحييدد بمييا انفييق فيتييا ميين عمييل إن إليي االقتصيياديين 

تييكا  إليي نايير المدرسيية الكفسيييكية وي أفكييارميين  جييء ا  تييكه اآلرا   ُتعييد  و إلنتاجتييايتوقيي  عليي  كمييية العمييل الييفءم 
 .العنصر ف  الءمن المعاصر بصور  مختلفة

يكيييون الجتيييد المبيييكول يسيييتتد  تحقييييق منفعييية وان يتسيييم العميييل  إن   فييي  مقيييدمتتا تعيييددوللعميييل خصيييائص م
 فيإكايكيون مسيتقف عين ال لي  عليي   إن إلي الميال  كميا يمييل عيرن العميل  رأنبانخفان مرونة انتقال  مقارنة ب
السيرعة نفسيتا والعكين صيحيح بيءييد  إنآخر فيان المعيرون مني  ال يمكين  أوب  ءاد ال ل  عل  العمل فجأ  لس

 .أيما
العميل المءرعي   يجيءأ آخيرعاليية  وبمعني   إنتاجييةكفيا    يتحقيق معي لوتت ل  الءراعة الحديثة تقسييما للعميل 

 إنعميف متخصصيا كمييا ن العملييام االروائييية وأل ففي  المييءاري الكبيير  بإنجاءتيا أفييرادعيد  عمليييام وقييام عيد   إلي 
  بينميا كانيم وائيةر غير تل  المستخدمة ف  العمليام اال أخر عمف مختلفا يت ل  متار   ُتعدالعمليام التسويقية 

  وغالبيا ميا ييرتب  تقسييم العميل من خفل مءاري الفرد ف  مءرعت  تتم كافة العمليام المءرعية ف  الءراعة التقليدية
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 إلي  باإلميافةمرور   تكا  أكثرتقسيم العمل  أصبحبحجم المءرعة و بيعتتا  فكلما كبر حجم المءرعة  المءرع 
حجم السوق الكي يتعامل بالسلي الءراعية المنتجة ككل  فان تنا  عفقة  ردية بين حجم المءرعة وحجيم السيوق 

 إاتيياريجي  توفرتيا حتي  يمكين  سيييةأساتيكه مت لبيام  ُتعيدو  أخير مين ناحيية وتقسييم العميل المءرعي  ميين ناحيية 
رايية دكلي  مين اكتسيا  الخبير  وال ويتيأت وخفين التكيالي    اإلنتيا مءايا تقسيم العمل المءرع  في  مقيدمتتا ءيياد  

المءرعيية   األعميال أدا   ثيم تسيتيل أعميالف  العمليام المتخصصة واستخدام الموات  البارية فيما يناسبتا من 
 .تفوق عيوب  ف  مجال العمل اإلنتا مءاياه ف  مجال  إن إاللمءرع  من عيو  وال يخلو تقسيم العمل ا

   :المال رأس/ ياليا
النسبية العالية ف  الءراعة الحديثية  وبيالرغم مين اخيتف   األتميةكام  اإلنتاجيةالمال من العناصر  رأن ُيعد
عمومية ويقصيد  أكثر ُيعد  أفرىيروة  إنتاجاليروة التي تستفدم في  يأنهتعريفه العام  إن إالالمال  رأستعريف 

 اإلنتيا الثابتة  الت  تستخدم في  مجيال  األخر  اإلنتا ومستلءمام  واألدوام اآلالممجموي  دراستناب  ف  مجال 
 .األخر  اإلنتا ف  الدول النامية حيث يتسم بالندر  مقارنة بعناصر  أتميةالءراع   وتاتر 

وغالبا ما يعتمد الءراع  ووسائل    اإلنتا المال ف  الءراعة مسألة مرتب ة بالتقدم ف  مجال  رأنتكوين  ُيعدو 
ناييا  األراميي االسييتثمار فيي  الءراعيية كاستصييف   إناالسييتثمار فيي  تييكا المجييال عليي  الناييا  العييام باعتبييار   وا 

يسييتتد  العوائييد عليي  المييد   المييال الفييردي رأن  وميين ثييم فييان والبعيييد السييدود كام عوائييد عليي  المييد  المتوسيي 
وتحدد حجيم االسيتثمارام في  الق ياي الءراعي  في  ميو  خ ي  . القري   وال يرغ  ف  تكا النوي من االستثمارام
 إنالمييال لتييكا الييرن  ويتفييق العديييد مين االقتصيياديين عليي   رأنالتنميية القومييية والتيي  غالبيا مييا يحتسيي  معاميل 

 (.1:4)اديام النامية بصور  عامة عن يءيد ف  االقتص إنتكا المعامل يج  
المييال المسييتثمر  وتييكه  لييرأنويييرتب  االسييتثمار بحجييم المييدخرام وميين ثييم بسييعر الفائييد  و بيعيية الكفاييية الحدييية 

كييالحوافء عليي  االسييتثمار والمنييا   أخيير جميعتييا متييييرام مييؤثر  فيي  حجييم االسييتثمار الءراعيي  يجانيي  متييييرام 
 .االقتصادياالجتماع  ودرجة االستقرار 

الءراعي  بوحيدام متسياوية وغالبيا ميا تسيتخدم  اإلنتيا ويقان تكا المتيير من خفل استخدام  ف  اقتصاديام 
المال كوحدام تكنيكية تستخدم  رأنالءراع  كما يمكن قيان  اإلنتا المتييرام ف  دوال  كإحد الوحدام النقدية 

مييين خيييفل  بيعييية الوحيييدام المسيييتخدمة كقيييو   تمييي  التوحييييدالءراعيييية وف  تيييكه الحالييية يق اإلنتاجييييةفييي  العمليييية 
 .والمكائن الءراعية اآلالمحصانية كما ف  حاالم 

    :المزرعية اإلدارة/ رايعا
 :خمن مراحل ت  اإلداريةالعملية  وتأخك باتخاك القرارام من قبل المدير اإلداريةتتمثل العملية 

 الرقابة  –التنسيق  –التوجي   – التنايم –التخ ي  
تنايييم  إعيياد فيي   ةبصييور  رئيسييوفيي  المجييال الءراعيي  فييان التنايييم يتييتم  اإلدار  أدواميكييون التنايييم تييو احييد 

الرئيسييية فييي   األدوام إحييد المءرعيييية فيي  تيييكا الصيييدد  اإلدار  ُتعييدلتحقيييق الكفيييا   االقتصيييادية و  اإلنتيييا عناصيير 
ورب تا بصييور  يييي المييوارد االقتصيادية الءراعييية توء  إعياد فيي  وكليي  لليدور الفاعييل الييكي تقيوم بيي   اإلنتاجيييةالعمليية 

 .تحقق مستويام مثل  من النتائم من خفل ومي الموارد االقتصادية ف  مجاالم استخدامتا الك  
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  :دوال اإلنتاج
 :اإلنتاجيةمفهوم الدالة  -:أوال

 اإلنتاجيةةةعةةن العةقةةة التةةي تةةريب يةةين المةةوارد االقتصةةادية المسةةتفدمة فةةي العمليةةة عيةةارة  اإلنتاجيةةةالدالةةة 
شةكل في   أو جةدول حسةاييفي   إميا اإلنتاجييةويمكين صيياغة الدالية  والناتج الذي تحصل عليه من هذه العمليةة

وقبل استعران كل مين تيكه الصييل اليثفث سيو  نفتيرن تييير احيد الميوارد فقي  ميي    صيغة رياضية أو يياني
 حتييي  يمكييين تبسيييي  اييير  العفقيييام الموجيييود  بيييين الميييوارد اإلنتاجييييةثبيييام بييياق  الميييوارد المسيييتخدمة فييي  العمليييية 

عيد   تميد علي أي محصول كيالقمح يع إنتا  الءراع  يكون الق ايفف  .  اإلنتاجيةالعملية  خرجاموم االقتصادية
تعقييييدا مقارنييية  أكثيييركلييي  يبيييدو  إن إال  األخييير والعميييل وغيرتيييا مييين الميييوارد  واألسيييمد كمييييام البيييكور  ميييوارد مثيييل

  .مي افتران ثبام بقية الموارد واحد إنتاج باستخدام مورد 
 :ف  جدول حساب  اإلنتاجيةالدالة  -1

 إلنتييا الكيماوييية عنييد اسييتخدامتا  األسييمد ن افترامييية لنييوي معييين ميي إنتاجيييةيومييح الجييدول التييال  اييكل داليية 
ويتمييح ميين . المييءاري مييي افتييران ثبييام بيياق  المييوارد المسييتخدمة فيي  الءراعيية إحييد محصييول الييكر  الصييفرا  فيي  

الييييكي يعبيييير عيييين تييييييير الوحييييدام  األولعبييييار  عيييين العفقيييية بييييين كييييل ميييين الصيييي   اإلنتاجيييييةالداليييية  إنالجييييدول 
ميين محصيول الييكر   اإلنتيا يعبير عيين كميية والصيي  الثيان  ( الكيماويية األسييمد )المسيتخدمة مين مييورد معيين وتيو 

 .الصفرا 
 الكيماوية األسمد لنوي معين من  اإلنتاجيةالدالة  (1)جدول رقم 
الكيماوية  األسمد الكمية المستخدمة من 

 (كيم)
5 155 255 355 455 

من محصول الكر  الصفرا   اإلنتا كمية 
 ( ن)

45 44 47 49 65 

 ميين محصييول الييكر  الصييفرا  اإلنتييا كمييية و تييكه العفقيية الحسييابية بييين الوحييدام المسييتخدمة ميين السييماد الكيميياوي 
 .حساب جدول  ف  اكل اإلنتاجيةتسم  الدالة 

 :ف  اكل بيان  اإلنتاجيةالدالة  -2

 :لجدول السابقا أسانبيانيا كما ف  الاكل التال  الكي تم رسم  عل   اإلنتاجيةيمكن التعبير عن الدالة 
 دالة اإلنتا ( 1)اكل رقم 
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كميية السيماد المسيتخدم والمحيور  األفقي بيانيا حييث يمثيل المحيور  اإلنتا المنحن  البيان  يمثل اكل دالة  إن
 محصول الكر  الصفرا   إنتا العمودي كمية 

 :ف  الصيية الريامية اإلنتاجيةالدالة  -3
 :كما يأت  الرياميةف  صييتتا  اإلنتاجيةيمكن التعبير عموما عن الدالة 

Q = f ( L.C.T) 

أو المييييوارد المييييدخفم ( L.C.T)بينمييييا تمثييييل كييييف ميييين . تعبيييير عيييين النيييياتم الكليييي  كمتيييييير تييييابي( Q)حيييييث 
( C)و. عن كمية العمل المسيتخدم( L)كمتييرام مستقلة حيث تعبر  اإلنتاجيةستخدمة ف  العملية االقتصادية الم

حجييم النيياتم سييو  يتيييير كنتيجيية  إنوللتبسييي  سييو  يفتييرن .  األرنعيين  تعبيير( T)المييال و رأنتعبيير عيين 
سيو  نقيوم بتثبييم كيل مين  إننيافرمينا  فيإكا. المسيتخدمة فقي  ميي ثبيام بياق  الميوارد اإلنتاجييةلتيير احد الميوارد 

فاني   اإلنتيا علي  كميية  هتيأثير  دراسيةالعمل تيو المتييير المسيتقل الوحييد المعتميد ل إنواعتبار  واألرنالمال  رأن
 :ف  الصيية التالية اإلنتاجيةيمكن ومي الدالة 

Q = f ( L / C. T   (  
اني  سيو  يفتيرن ثبيام العواميل علي  يميين ( C, T )وكيف مين (  L )الت  تفصل بين ) / ( ومعن  العفمة 

 (.L)وافتران تيير العوامل عل  يسار العفمة وف  تكه الحالة ( C,T) العفمة وت  
عيييد   إجيييرا   يجييي  وليييكل صيييييا رياميييية مختلفييية تتحيييدد فييي  ميييو  متيييييرام عدييييد  اإلنتاجييييةوتأخيييك عييياد  الدالييية 
حصائيةاختبارام اقتصادية  تتا بمجياالم سيراالم ليو  د اإلنتاجييةقبل اختيار الصيية الريامية المناسبة للدالية  وا 

 .الءراع  المختلفة اإلنتا 
 *:اإلنتاجالمشتقات االقتصادية لدالة  -:يانيا

الباحييث االسييتينا  عنتييا فيي  مجييال اتخيياك  أوبعيين الماييتقام التيي  ال يمكيين لل اليي   اإلنتاجيييةتتمييمن الداليية 
 :من  وت  اإلنقاص أو إنتاج عنصر  إمافةالقرارام ف  

تنتجي  الوحيد  الواحيد  مين عنصير  أنيعني  معيدل ميا يمكين  ( :average production) اإلنتةاجمتوسةب  -1
 اإلنتييا ميين خييفل قسييمة  اإلنتييا ويحسيي  متوسيي    اإلنتاجيييةالمتيييير فيي  مرحليية معينيية ميين العملييية  اإلنتييا 

ويمكين التعبيير عنتيا  اإلنتيا مرحلة معينة من مراحيل  أيف   المتيير اإلنتا الكل  عل  عدد وحدام عنصر 
 .بالصيية الريامية التالية

 اإلنتا كمية                            

 ----------------------=  اإلنتا متوس  
 المتيير اإلنتا عدد وحدام عنصر                   

الناتجيية عيين التيييير فيي  عييدد  اإلنتييا فيي  كمييية  التييييريعنيي   (:marginal production)النةةاتج الحةةدي  -2
يير يعلي  الت اإلنتيا م الحدي من خيفل قسيمة التييير في  كميية ويحس  النات المتيير  اإلنتا وحدام عنصر 

  :التالية ةالرياميويعبر عن  بالصيية  المتيير اإلنتا ف  عدد وحدام عنصر 
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 (الكمية القديمة –الكمية الجديد  ) اإلنتا التيير ف  كمية                          
 ---------------------------------------------= الحدي  الناتم

 (الوحدام القديمة –الوحدام الجديد  )المتيير اإلنتا التيير ف  عدد وحدام عنصر                   
 :اإلنتاجقانون الغلة المتناقصة ومراحل  -:ياليا

في  عمليية ( المتييير المسيتقل) إنتياج أميفم وحدام متسياوية مين عنصير  إكا: ينص قانون اليلة المتناقصة
فان الناتم الكل  ييءداد بصيور  متءاييد  ثيم ييءداد  (المتييرام المستقلة) اإلنتا مي ثبام بقية عناصر  معينة إنتاجية

 .بصور  متناقصة بعد كل  يبدأ بالتناقص الم لق
 :ت  تكا القانون ياير بان الناتم الكل  يمر بثفث مراحل إن

 اإلنتييا وحييدام ميين عنصيير  أمييفنابصييور  متءايييد  كلمييا  اإلنتييا يييءداد  (:مرحليية تءايييد اليليية) وليي األالمرحليية  -1
 نقبةةة إليي نصييل  أن إليي ميين الوحييد  التيي  سييبقتتا  أكثيير اإلنتييا الوحييد  الجديييد  تءيييد  إنأي ( المتيييير المسييتقل)

 إلي الوحيد  الجدييد  تميي   إنبالءيياد  ولكين بصيور  متناقصية أي  اإلنتيا  يبيدأوت  النق ة الت  عنيدتا  االنقةب
عنيد   همسيتوا أعلي  إلي يصيل  أن إلي الناتم الحدي فان  ف  تكه المرحلة يءداد  أمااقل من الوحد  القديمة  اإلنتا 

نتايية تيكه  في  مسيتواه أعلي  إلي يصيل  أن إلي  فاني  ييءداد اإلنتيا متوس   أماوبعدتا يبدأ بالنءول  نقبة االنقةب
 .المرحلة

يصيل  أن إلي بالءيياد  بصيور  متناقصية  اإلنتيا ف  تكه المرحلة يسيتمر (: مرحلة تناقص اليلة)المرحلة الثانية -2
الصيفر في  نتايية  إلي يصيل  أن إلي النياتم الحيدي فيسيتمر بيالنءول  أميا  مستواه ف  نتاية تيكه المرحلية أعل  إل 

الصفر  الما  إل ال يصل   نتاية المرحلة ولكن إل يستمر بالنءول  أيمافتو  اإلنتا متوس   ككل تكه المرحلة  
 .إنتا كان تنا  

وحييد  عنصيير  إنبالتنيياقص الم لييق أي  اإلنتييا يبييدأ فيي  تييكه المرحليية (: اليليية السييالبةمرحليية )المرحليية الثالثيية  -3
تم الحييدي فتكييون قيمتيي  سييالبة االنيي أمييابييدال ميين ءيادتيي   اإلنتييا الجديييد  سييو  تيينقص ( المتيييير المسييتقل) اإلنتييا 

 .بالتناقص  اإلنتا ويستمر متوس  

  .اإلنتا بالنسبة للمءاري ت  نتاية المرحلة الثانية حيث يتحقق ل  اكبر قدر ممكن من  لإلنتا أفمل مستو   إن
ن المخ ي  يكيو  أساس الجدول االفترام  التال  يومح تكه المراحل الثفثة لقانون اليلة المتناقصة وعل   إن

 .اإلنتا البيان  الكي يبين المنحنيام البيانية للناتم الكل  والناتم الحدي ومتوس  
 مراحل قانون اليلة المتناقصة( 2)جدول رقم 

عنصر اإلنتا  
 مراحل اإلنتا  متوس  اإلنتا  الناتم الحدي الناتم الكل  (المتيير المستقل)

 صفر صفر صفر صفر

 المرحلة األول 
 (اليلةتءايد )

1 6 6 6 

2 11 9 5.1 

3 25 12 9 

4 42 11 10.1 

1 13 11 10.6 
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 المرحلة الثانية 10 5 60 6
 (تناقص اليلة)

5 63 3 9 

8 63 0 5.9 

 المرحلة الثالثة 6.8 2- 61 9
 1.5 4- 15 10 (اليلة السالبة)

            
 منحنيام دوال اإلنتا ( 2) اكل رقم
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 وحدات عنصر االنتاج المتغير

 منحنى الناتج الكلي قانون الغلة المتناقصة

 منحنى الناتج الحدي

 منحنى متوسط االنتاج

 

 ثالثةالمرحلة ال ثانيةالمرحلة ال األولى المرحلة

نقطة 

 االنقالب
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 البلب
يابي رغبت   ولكن قيد يعجيء الفيرد في  الحصيول  ألن يرغ  الفرد ف  اقتنا  ا   معين  األحوالف  كثير من 
ورغبية الفيرد في  تيكه الحالية ال تعتبير  ال توجيد لديي  الميوارد الماليية الكافيية للحصيول عليي    ألن عل  تكا الا   

ال توجييد لدييي  قييو  اييرائية تييدعم تييكه الرغبيية  والرغبيية فيي  تييكه الحاليية ال تييؤثر عليي  الكميييام المعروميية  ألنيي  لبييا 
للبيي من السلعة ف  السوق وال علي  اليثمن اليكي تبياي بي   وليكل  فاني  ي ليق علي  الرغبية في  تيكه الحالية بال لي  

ءامن تلي  الرغبية ليد  الفيرد مقيدر  ايرائية يسيت يي بمقتمياتا الحصيول علي   إكا أما(. السلب  ال ل )غير الفعل  
 .السلعة فان الرغبة ف  تكه الحالة لتا تأثير معين عل  الكميام المعرومة للبيي وعل  الثمن الكي تباي ب 

 :تعريف البلب
 أسييعارفيي  الاييرا  التيي  تعءءتييا قييو  اييرائية فعلييية للحصييول عليي  كميييام ميين السييلعة عنييد  األكيييد تييو الرغبيية  

 .ثابتة األخر مختلفة وخفل فتر  ءمنية محدد  مي بقا  بقية العوامل المؤثر  
 :تعريف الكمية المبلوية من سلعة ما

ن مجموعية مين األسيعار حدد  من بين مجموعة من الكميام الم لوبة وعند سعر معين من بييت  الكمية الم 
 .خفل فتر  ءمنية معينة

 :قانون البلب ألسعري
فيي  سييوق وءمييان معينييين مييي بقييا  العوامييل المييؤثر  عليي  ال ليي  ثابتيية  فييان الكمييية الم لوبيية ميين سييلعة مييا  

 .تتناس  عكسيا مي سعرتا  حيث يكون السعر تو المتيير المستقل والكمية الم لوبة ت  المتيير التابي
 .وتكا يعن  عند ارتفاي سعر السلعة فان الكمية الم لوبة منتا تقل والعكن صحيح 

 (:محددات البلب)العوامل المؤيرة على البلب 
لتيا تيأثير  أخير تنيا  عواميل  إن إلي لقد تكلمنا ف  السابق عن تأثير السعر عل  الكمية الم لوبة وقيد اايرنا 

 :بإيجاءعل  ال ل  وسنقوم بار  تكه العوامل 
ءادم قيدرتتم علي  ايرا  السيلي والخيدمام وبالتيال  ( المسيتتلكين) األفيراديفحا ان  كلما ءادم دخول : الدخل -1

 ةبييو  لمال الكمييية نخفنتييتءيييد الكميييام الم لوبيية منتييا وكلمييا انخفيين الييدخل قلييم قييدرتتم الاييرائية وبالتييال  
مسييتقل والكمييية الم لوبيية كمتيييير  أي تنييا  عفقيية  ردييية بييين الييدخل كمتيييير. عليي  تييكه السييلي والخييدمام

 .تابي
عليي  السييلي والخييدمام وكلمييا قييل  ةبييو  لمالالكمييية ءييياد   إليي ءييياد  عييدد السييكان تييؤدي  إن: عييدد المسييتتلكين -2

بييين عييدد السييكان كمتيييير مسييتقل والكمييية  وتييكا يعنيي  وجييود عفقيية  ردييية ةبييو  لمال الكمييية العييدد انخفيين
 .الم لوبة من السلي والخدمام كمتيير تابي

 فيإكاالمستتلكين والكمييام الم لوبية مين السيلي والخيدمام   أكواقيوجد ارتبا  بين : وميول المستتلكين أكواق -3
 .لعكن صحيحالمستتلكين نحو سلعة معينة فان الكمية الم لوبة من تكه السلعة تءيد  وا أكواقتحولم 

نفين الحاجية ليد  المسيتتل  كياللحم  بإابايالسلي البديلة ت  السلي الت  تقوم : السلي البديلة والمكملة أسعار -4
انخفييان ال ليي  علييي  وءييياد  ال ليي  عليي  الييدجا  بييافتران ثبييام  إليي والييدجا   فارتفيياي سييعر اللحييم يييؤدي 
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حاجييية المسيييتتل  كالسيييكر  إلايييباي األخييير ون ال يمكييين اسيييتخدامتا دالسيييلي المكملييية  فتييي  التييي   أميييا. سيييعره
 .انخفان ال ل  علي  وبالتال  انخفان ال ل  عل  الااي  إل والااي فءياد  سعر السكر تؤدي 

 :تنا  ثفث احتماالم: توقعام المستتلكين -6

 .ءياد  ال ل  عليتا عند السعر الحال  إل توقي ارتفاي سعر السلعة يؤدي  - أ
 .انخفان ال ل  عليتا عند السعر الحال  إل توقي انخفان سعر السلعة يؤدي  -  

 .يبق  ال ل  كما تو إن إل توقي ثبام السعر يؤدي  - م

 :جدول البلب
 المختلفة المقابلة لتا األسعارعند ( أ)الجدول الاتري للكميام الم لوبة من سلعة  أدناهف  
 

 جدول ال ل ( 3)جدول رقم 
 (أ)الكمية الم لوبة من سلعة  الدنانيرسعر الوحد  بآال  

21 25 
16 45 
12 55 
9 85 
6 155 

نفحا من تكا الجدول ان  كلما انخفن سعر السيلعة ءاد ال لي  عليتيا  ليكا نفحيا بيان جيدول ال لي  يعبير عين 
 ويع يييي .المختلفيييية خييييفل فتيييير  ءمنيييية معينيييية وفيييي  سييييوق معييييين األسييييعارالكمييييام الم لييييو  ميييين سييييلعة مييييا عنيييد 

خاصيية لتييكه الجييداول حيييث تمكيينتم ميين تحديييد الكميييام  أتميييةوكييكل  الحكومييام  األعمييالاالقتصيياديون ورجييال 
الم لوبة من كل سلعة وتساعدتم ف  اتخاك القرارام وككل  تساعد الحكومام ف  تقدير الرسوم الجمركيية الواجي  

 .تحصيلتا
 :منحنى البلب

قمنا بتمثيل البيانام الموجود  ف  الجدول السابق برسم بيان  حيث تمثل الكمييام الم لوبية علي  المحيور  لو 
عل  المحور العمودي فان  ياتر لنا منحن  ال ل  الكي يعكن لنيا العفقية العكسيية بيين السيعر  واألسعار األفق 

 .والكمية الم لوبة
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 3 اكل رقم
         

 
 :السعريةمرونة البلب 

فيمييا سييبق بييان الكمييية الم لوبيية ميين سييلعة مييا فيي  وقييم معييين تءيييد بانخفييان سييعرتا وتقييل بارتفاعيي   أومييحنا
  فييبعن أخيير  إليي سييلعة  ميين الم لوبيية نتيجيية للتيييير فيي  السييعر يختليي  ولكيين التيييير الييكي ي ييرأ عليي  الكميييام

تييير كبيير  إننجيد  اآلخرتيير كبير ف  الكمية الم لوبة والبعن  إل تييرا بسي ا ف  ثمنتا يؤدي  إنالسلي نجد 
ر مرونة ال ل  السعرية ت  درجة تيأثتيير مئيل ف  الكمية الم لوبة  وبنا  عل  كل  فان  إل ف  السعر يؤدي 

نتييا فيمييا بي وتتفيياوم السييلي.األخيير   مييي ثبييام العوامييل سييعرتاالكمييية الم لوبيية ميين سييلعة معينيية نتيجيية للتيييير فيي  
 .تفاوتا كبيرا من حيث درجة مرونة ال ل  

 :تحس  مرونة ال ل  بالقانون الريام  التال 
 1ن – 2ن          1  – 2        التيير النسب  ف  الكمية الم لوبة                  

  -----------/-----------=  ---------------------= مرونة ال ل  

  1ن                 1                  التيير النسب  ف  السعر                       
 

 .ةوبت بيق تكا القانون فان درجة مرونة ال ل  تتراو  بين الصفر وماال نتاي
لكين بيين . درجة المرونة دائما سالبة بسب  العفقة العكسية بيين السيعر والكميية الم لوبية إنومن المتم التنوي  

 :عند اخك القيمة الم لقة فان  أي اإلاار النار عن 
 كانم النتيجة صفرا فان ال ل  عديم المرونة إكا-1
 كانم النتيجة اقل من واحد صحيح فان ال ل  غير مرن إكا-2
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 كانم النتيجة واحد صحيح فان ال ل  متكافئ المرونة إكا-3

 كانم النتيجة اكبر من واحد صحيح فان ال ل  مرن إكا-4

  تام المرونة كانم النتيجة ماال نتاية فان ال ل  إكا-6

 البلب عديم المرونة -1
 :يتميء بما يأت        

أي تييييير فييي  الكميييية الم لوبييية والمثيييال علييي  كلييي  بعييين السيييلي الميييرورية  إلييي ال ييييؤدي التييييير فييي  السيييعر  - أ
 .الملح مثف نقص كسلعة أوللمستتل  والت  تبق  الكميام الم لو  منتا ثابتة متما ارتفي سعرتا 

 .ف  تكه الحالة يكون المعامل العددي لمرونة ال ل  مساويا للصفر -  

 :ح من الاكل التال مكما يت االفق يأخك منحن  ال ل  اكل الخ  المستقيم مواءي للمحور  - م
  ل  عديم المرونة( 4) اكل رقم

 
 

 :تمثيل تكه الحالة بالمثال التال  ويمكن
 السعر       الكمية
------------         

4              6   
5              6 

 :السعر قد ارتفي بينما الكمية الم لوبة لم تتيير وعند ت بيق قانون المرونة إنف  تكا المثال نجد 
 1ن – 2ن          1  – 2التيير النسب  ف  الكمية الم لوبة                          

  -----------/-----------=  ---------------------= مرونة ال ل  

  1ن                 1                  التيير النسب  ف  السعر                       
                6-6     5-4 
 صفر=  -----/-----=مرونة ال ل  

          6         4 
 .درجة المرونة تساوي صفر فال ل  عديم المرونة

 
 

 الكمية 

 السعر

 عديم المرونة الطلبمنحنى 

 5= م
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 :بلب غير مرن -2
 :وتكه الحالة تتص  بما يأت 

تييييرا كبيييرا فيي   إنالتيييير النسييب  فيي  السييعر اكبيير ميين التيييير النسييب  فيي  الكمييية الم لوبيية ومعنيي  كليي   إن - أ
 .السعر يصاحب  تييرا بسي ا ف  الكمية الم لوبة

 .درجة مرونة ال ل  اقل من واحد صحيح -  

 :كما مومح ف  الاكل التال  االنحدار قليلمنحن  ال ل   - م

  ل  غير مرن( 6) اكل رقم

 
علي   األمثليةالتيير النسب  ف  السعر اكبر من التيير النسب  ف  الكمية الم لوبة ومن  إننفحا ف  الاكل 

 .يرا بتيير السعرتكه الحالة السلي المرورية الت  ال تتأثر الكميام الم لوبة منتا كث
 :ويمكن تمثيل تكه الحالة بالمثال التال 

 السعر       الكمية
------------ 

15            25 
5              22 

السيعر قيد تييير بايكل كبيير بينميا الكميية الم لوبية تيييرم بايكل قلييل وعنيد ت بييق قيانون  إنف  تكا المثال نجد 
 :المرونة

  1ن – 2ن          1  – 2التيير النسب  ف  الكمية الم لوبة                          
  -----------/-----------=  ---------------------= مرونة ال ل  

  1ن                 1                  التيير النسب  ف  السعر                       
               22-25     5-15              
 5.26 -=  -----/-----=مرونة ال ل  

               25       15 
 .فال ل  غير مرن(  اإلاار بين النار عن )درجة المرونة اقل من واحد صحيح 

 :بلب متكافئ المرونة -3
 :تكه الحالة تتص  بما يل   

 الكمية

 السعر

 غير مرن منحنى الطلب

 1>م

 1ك
 

 2ك

 1س                           2س
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 نفن التيير النسب  ف  الكمية الم لوبة إل التيير النسب  ف  السعر يؤدي  - أ
 درجة مرونة ال ل  مساوية للواحد الصحيح  -  

 :والعمودي كما ف  الاكل التال  األفق اكل وس  االنحدار بين المحور  يأخكمنحن  ال ل   - م

 
  ل  متكافئ ( 5) اكل رقم

 
التيير النسب  ف  السعر تساوي التيير النسب  ف  الكمية الم لوبة ويمكن تمثيل تكه الحالة  إننفحا ف  الاكل 

 :بالمثال التال 
 السعر       الكمية
------------ 

15            26 
12            25 

 :عند ت بيق قانون المرونةو لكمية الم لوبة نسبيا بنفن التيير النسب  لالسعر قد تيير  إنف  تكا المثال نجد 
 1ن – 2ن          1  – 2التيير النسب  ف  الكمية الم لوبة                          

  -----------/-----------=  ---------------------= مرونة ال ل  

  1ن                 1                  التيير النسب  ف  السعر                       
               25-26     12-15              
 1 -=  -----/-----=مرونة ال ل  

               26       15 
 (.المرونة أحادي)فال ل  متكافئ المرونة (  اإلاار بين النار عن )درجة المرونة تساوي واحد صحيح 

 :بلب مرن -4
 :ويتميء بالخصائص التالية    
 التيير النسب  ف  الكمية الم لوبة اكبر من التيير النسب  ف  السعر -أ 
 درجة مرونة ال ل  اكبر من واحد صحيح - 
 إن السلي الكمالية لتا تكا النوي من المرونة   االنحدار اديدمنحن  ال ل   -م

 :كما ف  الاكل التال 

 الكمية

 السعر

 متكافئ منحنى الطلب

 1=م

 1ك

 
 2ك

 1س            2س 
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  ل  مرن( 7) اكل رقم

 
التيييير النسييب  فيي  السييعر اقييل ميين التيييير النسييب  فيي  الكمييية الم لوبيية ويمكيين تمثيييل تييكه  إننفحييا فيي  الاييكل 
 :الحالة بالمثال التال 
 السعر       الكمية
------------ 

25            45 
15            55 

وعنيد ت بييق قيانون  كبييربينميا الكميية الم لوبية تيييرم بايكل  قلييلبايكل  السيعر قيد تييير إنف  تكا المثال نجد 
 :المرونة

                 
 1ن – 2ن          1  – 2التيير النسب  ف  الكمية الم لوبة                           

  -----------/-----------=  ---------------------= مرونة ال ل  

  1ن                 1                  التيير النسب  ف  السعر                       
               55-45     15-25              
 2.6 -=  -----/-----=مرونة ال ل  

               45       25 
 .فال ل  مرن(  اإلاار بين النار عن )درجة المرونة اكبر من واحد صحيح 

 :(ال نهائي المرونة)بلب تام المرونة  -5
 :يأت يتميء بما 
يتيير ولكين الكميية الم لوبية تي  التي  تتييير   والمثيال علي  كلي  عنيدما تقيوم الدولية  السعر ثابم ال - أ

 .بارا  بعن المحاصيل الءراعية محدد  سعرا معينا
 .المعامل العددي للمرونة ماال نتاية -  

 :اآلت كما تو مبين ف  الرسم البيان   العموديم مواءي للمحور منحن  ال ل  اكل خ  مستقي يأخك - م

 
 

 الكمية

 السعر

 مرن منحنى الطلب

 1< م

 1ك
 

 

 2ك

 1س    2س     
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  ل  تام المرونة( 8) اكل رقم

      
عدم تيير ف  السعر يصاحب  تيير كبير جدا ف  الكمية الم لوبة ويمكن تمثييل تيكه الحالية  إننفحا ف  الاكل 

 :بالمثال التال 
 السعر       الكمية
------------ 

 2            15 
 2            16 

 :وعند ت بيق قانون المرونة كبيرما الكمية الم لوبة تييرم باكل بين لم يتييرالسعر  إنف  تكا المثال نجد 
  1ن – 2ن          1  – 2التيير النسب  ف  الكمية الم لوبة                          

  -----------/-----------=  ---------------------= مرونة ال ل  

  1ن                 1                  التيير النسب  ف  السعر                       
              
               16-15     2-2              
 (ماال نتاية) ∞=   -----/-----=مرونة ال ل  

               15      25 
 .درجة المرونة تساوي ماال نتاية فال ل  تام المرونة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكمية

 السعر

 تام المرونة منحنى الطلب

 ∞= م
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 العرض
يعتبر عرما   ما ينتجونكثير من السلي والخدمام ليرن بيعتا للمستتلكين ولكن لين كل  يقوم المنتجون بإنتا 

آخيير يييكت  قسييم  أوقييد يتليي  قسييم منتييا قبييل عرميية  أو أنفسييتمقسييما منتييا يييكت  السييتتف  المنتجييين  إنحيييث 
منتجيون الخيءن لعرمي  للبييي في  وقيم الحيق ولكين ميا يسيم  عرميا تي  تلي  الكمييام التي  يعرميتا ال ألغران

 .محدد  من قبل المنتمالمقابلة ال باألسعارليرن بيعتا 
 :والكمية المعروضة تعريف العرض

مختلفية وفي   أسيعارعنيد  األسيواق  تو الكميام الت  يعرمتا المنتجون مين سيلي وخيدمام للبييي  في  العرض
 .ثابتة األخر فتر  ءمنية معينة مي بقا  العوامل 

يكيون  أسيعارت  كمية محدد  من بين مجموعة كميام عند سعر معين من بين مجموعة  الكمية المعروضة،
  .لبيعتا استعدادالبائي عل  

 :قانون العرض
عند ارتفاي سعر سلعة ما فان الكمية المعرومية منتيا تيءداد وعنيد انخفامي  تينخفن الكميية المعرومية منتيا 

العفقة  ردية بين السعر كمتييير مسيتقل والكميية المعرومية  إنعل  حالتا  أي  األخر مي بقا  العوامل المؤثر  
 .كمتيير تابي

 :جدول العرض
ءاد السيعر ءادم الكميية  إكا أيالعفقة بين السعر والكميية المعرومية تي  عفقية  رديية  إننفحا مما سبق 

 :والجدول التال  يومح تكه العفقة المعرومة والعكن صحيح
 السنوام إحد سلعة الرء ف   عل  جدول العرن (4)جدول رقم 

  األ نانالكمية المعرومة بآال   سعر ال ن بآال  الدنانير
1555 155 
855 145 
555 125 
455 85 
355 45 
255 25 

انخفييان سييعر ال يين ميين الييءر يصيياحب  انخفييان فيي  الكمييية المعروميية مييي مراعييا  ثبييام  إنيتبييين ميين الجييدول 
 .ككرتا سيأت العوامل المؤثر ف  العرن والت  

 : منحنى العرض
يمكين تمثييل البيانييام الموجيود  في  جييدول العيرن فيي  رسيم بييان  حيييث يكيون السيعر عليي  المحيور العمييودي 

نحيو نق ية المركيء  األسيفل إلي  األعل فيكون منحن  العرن متج  من  األفق والكميام المعرومة عل  المحور 
 :كما ف  الامل التال 
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 العرنمنحن  ( 9)اكل رقم 

 
 :العرض فييرة ؤ العوامل الم

 إل وبالتال   اإلنتاجيةءياد  النفقام  إل السلعة يؤدي إنتا  الت  تدخل ف   اإلنتا عناصر  أسعارارتفاي  إن -1
 .تقليل الكميام المعرومة عند السعر السابق

مين  اإلنتيا يسياعد علي  ءيياد   أوسيلي جدييد   إنتيا  إلي التقدم التكنولوج  ييؤدي  إن: لإلنتا المستو  الفن   -2
للوحيد  الواحيد   خفين متوسي  التكيالي  إلي السلي باسيتخدام نفين القيدر مين الميوارد االقتصيادية وتيكا ييؤدي 

المنتجين وتيكا يايجعتم علي  ءيياد  الكمييام المعرومية مين  أربا جة مما يساعد عل  ءياد  تنمن السلعة الم
 .السلعة ف  السوق

العفقة  ردية بين عدد المنتجين والكمية المعرومية في  السيوق  إنمن المعرو  : عدد المنتجين ف  السوق -3
 .ءياد  المعرون من السلي والعكن صحيح إل وبالتال  فان ءياد  عددتم يؤدي 

 إكاالمنيتم  إن إكوت  عملية عكسيية لتوقعيام المسيتتلكين في  حالية ال لي   : توقعام المنتجين لحالة السوق -4
تفيوق ارتفياي السيعر فاني  لسلعة الت  ينتجتيا باير  قدرتي  علي  تخءينتيا دون تحميل نفقيام توقي ارتفاي سعر ا

انخفييان سييعر السييلعة فانيي  يءيييد ميين  معروميية منتييا والعكيين فيي  حاليية توقعيي يعمييل عليي  خفيين الكمييية ال
 .المعرون منتا

ال  بأنيي فييان المنييتم ياييعر ( البديليية)فيي  حاليية ارتفيياي سييعر السييلعة المنافسيية (: البديليية)السييلي المنافسيية  أسييعار -6
وبالتيال  يعميل علي  خفين الكميية المعرومية مين سيلعت  ( البديلية)يحقق الربح الكي تحققي  السيلعة المنافسية 

 (.البديلة)حت  يتفف  الخسار  النسبية الناتجة عن انخفان سعر سلعت  بالمقارنة بالسلعة المنافسة 

فيرن مييرائ   إلي تلجييأ  فأنتياتحيد مين اسييتتف  سيلعة معينية  إن أرادم إكاالدوليية  إن: سياسية الدولية الماليية -5
 أمياومن ثم تقلييل الكميية المعرومية منتيا   إنتاجتاءياد  نفقام  إل تكه السلعة وتكا يؤدي  إنتا عالية عل  

 إنتاجتيياخفين تكييالي   إليي المنتجييين ممييا ييؤدي  إلي المالييية  اإلعانيامتقييدم  فأنتيياكانيم السييلعة ميرورية  إكا
 .ءياد  المعرون منتا وبالتال 

 :السعرية العرضمرونة   
عرومة من سلعة ما ف  وقيم معيين تءييد باءديياد سيعرتا وتقيل بانخفامي  ولكين مفيما سبق بان الكمية ال أومحنا

  فيبعن السيلي أخير  إلي عرومية نتيجية للتييير في  السيعر يختلي  مين سيلعة لمالتيير اليكي ي يرأ علي  الكمييام ا
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تيير كبير ف   إننجد  اآلخرعرومة والبعن متيير كبير ف  الكمية ال إل تييرا بسي ا ف  سعرتا يؤدي  إننجد 
عرومة  وبنا  عل  كل  فان مرونة العرن السعرية ت  درجية تيأثير متيير مئيل ف  الكمية ال إل السعر يؤدي 

وتتفياوم السيلي فيميا بينتيا .األخير ميل عرومية مين سيلعة معينية نتيجية للتييير في  ثمنتيا  ميي ثبيام العوامالكمية ال
 .تفاوتا كبيرا من حيث درجة مرونة العرن 

 :تحس  مرونة العرن بالقانون الريام  التال 
  1ن – 2ن          1  – 2عرومة         مالتيير النسب  ف  الكمية ال                 
  ----------/-----------=  ---------------------= مرونة العرن 

  1ن                 1                  التيير النسب  ف  السعر                       
 .يأت وت  كما  ةوبت بيق تكا القانون فان درجة مرونة العرن تتراو  بين الصفر وماال نتاي

 كانم النتيجة صفرا فان العرن عديم المرونة إكا-1
 من واحد صحيح فان العرن غير مرن كانم النتيجة اقل إكا-2

 كانم النتيجة واحد صحيح فان العرن متكافئ المرونة إكا-3

 كانم النتيجة اكبر من واحد صحيح فان العرن مرن إكا-4

 كانم النتيجة ماال نتاية فان العرن تام المرونة  إكا-6

 عديم المرونة العرض -1
 :يتميء بما يأت        

  .عرومةمأي تيير ف  الكمية ال إل يؤدي التيير ف  السعر ال  -أ
 .ف  تكه الحالة يكون المعامل العددي لمرونة العرن مساويا للصفر-  

 :  كما يتمح من الاكل التال األفق لمحور مواءي ليأخك منحن  العرن اكل الخ  المستقيم -م 

 عرن عديم المرونة( 15) اكل رقم

 
 :ويمكن تمثيل تكه الحالة بالمثال التال 

 السعر       الكمية
------------ 

4              8   
5              8 

 الكمية

 السعر

 عرض عديم المرونةالمنحنى 

 5= م
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 :عرومة لم تتيير وعند ت بيق قانون المرونةمالسعر قد ارتفي بينما الكمية ال إنف  تكا المثال نجد 
  1ن – 2ن          1  – 2عرومة         ميير النسب  ف  الكمية الالت                 
  -----------/-----------=  ---------------------= مرونة العرن 

  1ن                 1                  التيير النسب  ف  السعر                       
                8-8        5-4 
 صفر=  -----/-----=مرونة العرن 

          8          4 
 .درجة المرونة تساوي صفر فالعرن عديم المرونة

 :غير مرن عرض -2
 :وتكه الحالة تتص  بما يأت 

تييييرا كبيييرا فيي   إنعروميية ومعنيي  كليي  مالتيييير النسييب  فيي  السييعر اكبيير ميين التيييير النسييب  فيي  الكمييية ال إن-أ
 .عرومةمالسعر يصاحب  تييرا بسي ا ف  الكمية ال

 .درجة مرونة العرن اقل من واحد صحيح- 

 :االنحدار كما مومح ف  الاكل التال  قليلمنحن  العرن  - ث

 عرن غير مرن( 11) اكل رقم

 
ويمكين تمثييل تيكه الحالية بالمثيال   عرومةمالتيير النسب  ف  السعر اكبر من التيير النسب  ف  الكمية ال إننفحا ف  الاكل 

 :التال 
 السعر       الكمية
------------ 

8             25 
15            21 

عرومة تييرم بايكل قلييل وعنيد ت بييق قيانون مالسعر قد تيير باكل كبير بينما الكمية ال إنف  تكا المثال نجد 
 :المرونة

  1ن – 2ن          1  – 2عرومة         مالتيير النسب  ف  الكمية ال                 
  -----------/-----------=  ---------------------= مرونة العرن 

  1ن                 1التيير النسب  ف  السعر                                         

 الكمية

 السعر

 عرض غير مرنالمنحنى 

 1> م

 2ك

 

 

 1ك

 1س                             2س
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               21-25     15-8              
 5.2=   -----/-----=مرونة العرن 

               25       8 
 .المرونة اقل من واحد صحيح فالعرن غير مرن درجة

 :متكافئ المرونة عرض -3
 :تكه الحالة تتص  بما يل   
 .عرومةمنفن التيير النسب  ف  الكمية ال إل التيير النسب  ف  السعر يؤدي  - أ
 درجة مرونة العرن مساوية للواحد الصحيح - 

 :والعمودي كما ف  الاكل التال  األفق اكل وس  االنحدار بين المحور  يأخكمنحن  العرن  - ث

 عرن متكافئ المرونة( 12) اكل رقم

 
عروميية ويمكيين تمثيييل تييكه مالتيييير النسييب  فيي  السييعر تسيياوي التيييير النسييب  فيي  الكمييية ال إننفحييا فيي  الاييكل 
 :الحالة بالمثال التال 
 السعر       الكمية
------------ 

15            25 
12            24 

 :عند ت بيق قانون المرونة
  1ن – 2ن          1  – 2عرومة         مالتيير النسب  ف  الكمية ال                 
  -----------/-----------=  ---------------------= مرونة العرن 

  1ن                 1                  التيير النسب  ف  السعر                       
               24-25     12-15              
 1=   -----/-----=مرونة العرن 

               25       15 
 (.المرونة أحادي)درجة المرونة تساوي واحد صحيح  فالعرن متكافئ المرونة 

 

 الكمية

 السعر

 عرض متكافئ لمرونةالمنحنى 

 1= م

 2ك

 

 

 1ك

 1س           2س
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 :مرن عرض -4
 :ويتميء بالخصائص التالية    
 عرومة اكبر من التيير النسب  ف  السعرمالتيير النسب  ف  الكمية ال -أ 
 درجة مرونة العرن اكبر من واحد صحيح - 
 االنحدار اديدمنحن  العرن  -م

 :كما ف  الاكل التال 
 عرن مرن( 13) اكل رقم

 
عرومية ويمكين تمثييل تيكه مالتييير النسيب  في  السيعر اقيل مين التييير النسيب  في  الكميية ال إننفحا ف  الايكل 
 :الحالة بالمثال التال 
 السعر       الكمية
------------ 

2            15 
3            45 

وعنيد ت بييق قيانون  كبييرعرومة تييرم بايكل مبينما الكمية ال قليلالسعر قد تيير باكل  إنف  تكا المثال نجد 
 :المرونة

  1ن – 2ن          1  – 2عرومة         مالتيير النسب  ف  الكمية ال                 
  ----------/-----------=  ---------------------= مرونة العرن 

  1ن                 1                  التيير النسب  ف  السعر                       
               45-15     3-2              
 5=   -----/-----=مرونة العرن 

               15       2 
 .درجة المرونة اكبر من واحد صحيح فالعرن مرن

 :(مرونةال نهائي ال)تام المرونة  عرض-5
 :يأت يتميء بما 

 الكمية

 السعر

 عرض مرنالمنحنى 

 1< م

 2ك

 1ك

 1س 2س
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عرومية تي  التي  تتييير   والمثيال علي  كلي  عنيدما تقيوم الدولية ميتيير ولكن الكميية ال السعر ثابم ال-أ
 .بارا  بعن المحاصيل الءراعية محدد  سعرا معينا

 .المعامل العددي للمرونة ماال نتاية-  

كمييا تييو مبييين فيي  الرسييم البيييان   العمييوديمنحنيي  العييرن اييكل خيي  مسييتقيم مييواءي للمحييور  يأخييك-م
 :اآلت 

 عرن تام المرونة( 14) اكل رقم

      
عروميية ويمكيين تمثيييل تييكه معييدم تيييير فيي  السييعر يصيياحب  تيييير كبييير جييدا فيي  الكمييية ال إننفحييا فيي  الاييكل 
 :الحالة بالمثال التال 
 السعر       الكمية
------------ 

 2            15 
 2            18 

 :وعند ت بيق قانون المرونة كبيرعرومة تييرم باكل مبينما الكمية ال لم يتييرالسعر  إنف  تكا المثال نجد 
  1ن – 2ن          1  – 2عرومة         مالتيير النسب  ف  الكمية ال                 
  -----------/-----------=  ---------------------= مرونة العرن 

  1ن                 1                  التيير النسب  ف  السعر                       
               18-15     2-2              
 (ماال نتاية) ∞=   -----/-----=مرونة العرن 

               15        2   
 .درجة المرونة تساوي ماال نتاية فالعرن تام المرونة

 
 
 
 
 
 

 الكمية

 السعر

 العرض تام المرونةمنحنى 
 ∞= م
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 السعر
 :تعريف السعر

 .المدفوي لسلعة أو خدمة ما مقابل االنتفاي بتا تو كل  المبلل
 :سعر التوازن

العيييرن وال لييي  متعارميييان مييين حييييث عفقتتميييا بالسيييعر   إنالسيييابقة للعيييرن وال لييي  نفحيييا  دراسيييتنامييين 
والعيرن يمثيل المنتجيين وتيم  األسيعار بأقيلفال ل  يمثل جماعية المسيتتلكين وتيم يسيعون للحصيول علي  السيلعة 

يسيت يي  اقيي ال ال لي  وحيده وال العيرن وحيدهوفي  الو . وتحقييق ربيح كبيير  األسيعار أعل يسعون للحصول عل  
ومين اجيل . يحدد السعر الكي تباي ب  السلعة ف  السوق ولكن السعر يتحدد بتفاعيل قيو  العيرن وال لي  معيا إن

  :اآلت الجدول االفترام  ون تحديد سعر التواءن وكمية التواءن نك  
 سعر التواءن( 6)جدول رقم 

 (كيم)بيالكمية المعرومة  (كيم)يالكمية الم لوبة ب السعر بآال  الدنانير
6 15 116 
4 26 85 
3 65 65 
2 85 25 
1 125 15 

الجييدول السييابق يحتييوي عليي  الكميييام الم لوبيية والمعروميية ميين سييلعة  إنكليي  نفتييرن نومييح  إنلكيي  نسييت يي 
مين تيكا الجيدول نجيد اني  يوجيد . مختلفة ف  فتر  ءمنية معينة وف  ال ارو  المنافسة الكاملية أسعارمعينة عند 

ا  سعر وحيد تتوافق عنده رغبام الماترين مي رغبام البائعين فالسعر ثفث آال  دينار يرغ  الماترون ف  اير 
خمسين كيلوغرام من السلعة والبائعون ف  بيي خمسين كيلوغرام من نفن السلعة وتيكا السيعر يسيم  سيعر التيواءن 

 :ويمكن مفحاة الاواتر التالية ف  السوق وت . والكمية الت  كان عندتا السعر تسم  كمية التواءن
 عدم تكافؤ قو  العرن وال ل  إل التواءن ف  السوق يرجي  اختفل إن -1
 االنخفان إل  يم قو  العرن عل  قو  ال ل  فان السعر يميل  إكا -2

 ياالرتفا إل  يم قو  ال ل  عل  قو  العرن فان السعر يميل  إكا -3

يثبيم عنيد المسيتو  اليكي يكيون قيد  السيعرتساوم قو  العرن مي قو  ال لي  عنيد سيعر معيين فيان تيكا  إكا -4
 .واالنخفاناالرتفاي  إل بلي  فعف فف يميل 

 :ال ل  مي منحن  العرن ليكون نق ة التواءن للسعر والكمية منحن الاكل التال  يمثل تقا ي  إن
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 التواءن( 16)اكل رقم 

  

 
 :الزراعية األسعارسياسة 

كبييير  فيي  حيييا  المجتمعييام الباييرية بحكييم ارتبا تييا  بأتمييية منتييا واليكائييية األوليييةتتمتييي أسييعار السييلي الءراعييية 
اإلنتييا  الءراعيي  ودخييول المنتجييين الييءراعيين وعفقتتييا باالسييتخدامام الوسييي ة والنتائييية  تعكيين  الوثيييق بوتييائر

السياسيية السييعرية الءراعييية موقيي  الدوليية تجيياه الففحييين كفئيية اجتماعييية لتييا وءنتييا وخصوصييا فيي  اييرو  الييدول 
 . ة واالقتصادية باكل عامالنامية وتعكن ككل  موقفتا تجاه سبل تحقيق التراكم المروري للتنمية الءراعي

 :الءراعية لتنمية الق اي الءراع  ما يأت  األسعارومن المجاالم الت  تساتم فيتا سياسة 
المءروعية ورفيي اإلنتيا  واإلنتاجيية ويايمل كلي  جواني   الءراعي  والمسياحامتييير تيكيل اإلنتيا   -1

كييي  ر ل المتاحيية وتييييير التءييياد  المسيياحة المءروعيية فيي  المنييا ق المختلفيية بالوسييائ: عديييد  منتييا
الايع  وتءوييد الصيناعة  ألبنيا لتل  المساحام بما يؤمن تلبية الحاجيام االسيتتفكية  المحصول
العلميية الحديثية التي  مين  األسيالي  إتبيايالفءمة مي تصدير الفائن  إمافة إل   األوليةبالمواد 

 تأثيرتيياالءراعييية  لضسييعارقييول بييان ويمكيين ال. اييأنتا رفييي إنتاجييية الييدونم الواحييد والعمييل المءرعيي 
 .األكبر عل  تييير أسلو  استخدام األرن وتييير أسلو  االستيفل الءراع 

حيث يؤثر كل  عل  استقرار حجم اإلنتا  الءراع  من خفل : استقرار أسعار المنتجام الءراعية -2
تحديد حجم الحاصفم الءراعية مسبقا استنادا إل  مؤارام الخ ة الءراعية ورفي ال اقة الخءنيية 

 .بالوسائل المتاحة األسواقوتنايم تدفق المحاصيل الءراعية إل  

a. إعياد ف   واإلستاميعتبر رفي دخول المءارعين : جين الءراعيينتحسين توءيي دخول المنت 
وبينتييا وبييين الناييا ام الصييناعية وكييكل  بييين الءراعييية المختلفيية  األنايي ةتوءيعتييا بييين 

 .الءراعية األسعارلسياسة  األساسيةالري  والمدينة من الواجبام 

 السعر

 الكمية

منحنى 

 الطلب

منحنى 

 العرض

 نقطة التوازن

 كمية التوازن

 سعر التوازن
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b.  ي أسيعار الايرا  مجءيية مناسيبة ودفي وبأسيعارتوفير السلي اليكائية الميرورية للمسيتتلكين
للمنتجين الءراعيين وتتجسد صعوبة تل  المتمة ف  تعرن السياسة السعرية لميو ام 

 .المنتجين من جتة والمستتلكين من جتة أخر 

 :السياسة السعرية الءراعية أسن
أن بيي  الخ   التنمويية الءراعيية ليكل  ين بإستراتيجيةاالرتبا  الوثيق للسياسة السعرية الءراعية بحكم 

والقواعيد العامية الخاصية بالسياسيام الءراعيية األخير  التادفية  تستند تل  السياسة عل  بعن األسن
 :ما يأت  األسنومن أتم تكه . اقتصادية واجتماعية جديد  أسنإل  تحويل الري  عل  

وان تممن  اإلمكانقدر  قبل الموسم الءراع  األساسيةعن أسعار ارا  السلي الءراعية  اإلعفن -1
االستقرار ف  اإلنتا  ومستو  معقول من اليدخل للفيف  يحفيءه علي  ت يوير اإلنتيا   األسعارتل  

 .وتوسيع 
 .الرب  بين أسعار الارا  من المنتجين الءراعيين مي دخولتم وبالت ور الكم  والنوع  لإلنتا  -2

 اإلنمييا لءراعييية وخ يية خ يية التنمييية ا إ ييارالتنسيييق بييين السياسيية السييعرية وبيياق  السياسييام فيي   -3
 .االقتصادي الاامل

المسييتلءمام اإلنتاجييية بمييا يييؤمن رفييي  وأسييعارالتنسيييق بييين سياسييت  أسييعار اييرا  السييلي الءراعييية  -4
 .إنتاجية العمل الءراع  وتحقيق التراكم المناود

الءراعيييية وكلييي  عنيييد وميييي  األولييييةمراعيييا  مصيييلحة الماييياريي الصيييناعية المعتميييد  علييي  الميييواد  -6
 .مي إع ا  االعتبار للمنتم الءراع  وف  مو  مؤارام الخ ة التنموية رتاأسعا

والتييأمين عليي   اإلقييرانتنسيييق سياسيية أسييعار المنتجييام الءراعييية مييي السياسيية المييريبة وسياسيية  -5
 .األخ ارالمنتجام الحيوانية والنباتية مد 

الرئيسية عل  وفق خواصتا اليكائية وخصوصا المحتويية منتيا علي   تصني  المحاصيل اليكائية -7
 .مواد بروتينية واخك كل  بنار االعتبار عند تحديد أسعارتا

متابعة التييرام الحاصلة ف  أسعار المحاصيل الءراعية الرئيسية ف  األسواق العالمية واالتتميام  -8
بيييين األسيييعار العالميييية وأسيييعار  بتيييا عنيييد وميييي السياسييية السيييعرية تجنبيييا للتبييياين اليييكي يحصيييل

         .المنتجام الءراعية المحلية
 تكاليف اإلنتاج

مقابيل جمييي خيدمام الميوارد االقتصيادية المسيتخدمة في   ُييدفي يقصد باص ف  التكالي  تو مجموي قيمة ميا
لتيكا المايروي وعلي   اإلنتاجييةماروي ءراع  عل  كيل مين اليدوال  ألي  وتتوق  التكالي  الكلية اإلنتاجيةالعملية 

 : إل   وتنقسم تكه التكالي  الكلية ف  المد  القصير اإلنتاجيةالسائد  الستخدام المواد  األسعارمستويام 
  اإلنتا عبار  عن تل  النفقام الت  ال تتيير بتيير كمية  بأنتاتعر  التكالي  الثابتة  –التكالي  الثابتة : أوال
 :التكالي  الثابتة البنود اآلتيةكبير   وتامل  أمم سوا  كانم الكمية المنتجة صيير  تكه النفقا ُتدفيحيث 

 أقسا  اندثار المعدام واآلالم والمبان  الثابتة -1
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والمبيييان  فييي  حالييية جييييد  قابلييية  واآلالموالصييييانة الفءمييية لبقيييا  تيييكه المعيييدام  اإلصيييف نفقيييام  -2
 .لفستعمال المءرع 

لعيييدد مييين الميييوافين والعميييال اليييدائمين بالمايييروي واليييكين ال يمكيييين  تُيييدفيتييي  ال اإلدارييييةالنفقيييام  -3
 .االستينا  عنتم بصر  النار عن اختف  الكمية المنتجة من تكا الماروي

 .المال المستثمر ف  المجال الءراع  رأنالفائد  عل   -4

c.   واإلدارياليييدخل اليييكي يحصيييل عليييي  صييياح  المايييروي ليييو انييي  قيييام بتيييأجير عملييي  الفنييي 
 (تكالي  الفرص البديلة)لماروي آخر 

تعتبير  أنتياخيفل فتير  معينية  أي  اإلنتيا تلي  النفقيام التي  تتييير بتييير حجيم ت   –التكالي  المتيير  : ثانيا
بالماييروي حيييث تءيييد تييكه النفقييام بءييياد  الكمييية المنتجيية وتيينخفن  اإلنتييا مؤاييرا للتييييرام التيي  ت ييرأ عليي  حجييم 

العميال وغييير كليي  ميين  وأجييورالسيماد والبييكور والكتربييا   أسييعاروتايمل تييكه النفقييام ( الكمييية المنتجيية)تا ميبانخفا
 إنالمتييير  تمير بمرحلية تءاييد التكيالي  وتي  تعني   اإلنتيا تكيالي   إن   النفقام الت  تتيير بتيير الكمية المنتجة

مرحليية تنيياقص التكييالي  حييييث   إليي تا نصييل بعييد إمييافيةوحييد   أنتجنيياالمتيييير تءيييد كلمييا  اإلنتييا تكلفيية عنصيير 
 .   وحد  جديد  إنتا المتيير  عند  اإلنتا تنخفن فيتا تكالي  

 .وتامل التكالي  الكلية مجموي كل من التكالي  الثابتة والتكالي  المتيير 
لثابتية نسيوق من اجل توميح المسار الكي يمكن تتخكه كل من التكالي  الكلية والتكالي  المتيير  والتكيالي  ا

 :من خفل  الاكل البيان  لتكه التكالي و الجدول التال  
 اإلنتا تكالي    ( 5 ) جدول رقم

 التكالي  الكلية التكالي  المتيير  التكالي  الثابتة عدد الوحدام المنتجة
5 125 5 125 
1 125 55 185 
2 125 85 255 
3 125 95 215 
4 125 156 226 
6 125 145 255 
5 125 215 335 
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 منحنيام التكالي ( 15)اكل رقم 

 
 

 :المشتقات االقتصادية لدوال التكاليف في المشاريع الزراعية
 ف  التعر  عل   بيعة المرحلة االقتصادية األساسيةالماتقام االقتصادية لدوال التكالي  من المؤارام  ُتعد

 تكيالي  المايتقام االقتصيادية ليدوال  مين أنيواي أربعيةيمكين الحصيول علي  . المءرعية أوالت  يعمل بتا المايروي 
 :وت 

 وتحس  بقسمة التكالي  الكلية عل  عدد الوحدام المنتجة: متوس  التكالي  الكلية -1
 وتحس  بقسمة التكالي  المتيير  عل  عدد الوحدام المنتجة: متوس  التكالي  المتيير  -2

 وتحس  بقسمة التكالي  الثابتة عل  عدد الوحدام المنتجة: متوس  التكالي  الثابتة -3

عليي  التيييير فيي  عييدد الوحييدام ( أو المتيييير )وتحسيي  بقسييم التيييير فيي  التكييالي  الكلييية : التكييالي  الحدييية -4
 .المنتجة

 ومن  يمكن رسم تكه الدوال بيانيا أعفه المانقةالدوال  إيجادجدول التكالي  التال  يمكن من 
 جدول التكالي  وماتقات ( 7) جدول رقم

 
عدد 

الوحدام 
 المنتجة

التكالي  
 الثابتة

التكالي  
 المتيير 

التكالي  
 الكلية

متوس  
التكالي  
 الثابتة

متوس  
التكالي  
 المتيير 

متوس  
التكالي  
 الكلية

التكالي  
 الحدية

5 125 5 125     
1 125 55 185 125 55 185 55 
2 125 85 255 55 45 155 25 
3 125 95 215 45 35 75 15 
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 كمية االنتاج

 منحنيات تكاليف االنتاج

 منحنىالتكاليف المتغيرة

 منحنى التكاليف الثابتة

 منحنى التكاليف الكلية
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4 125 156 226 35 25.26 65.26 16 
6 125 145 255 24 28 62 36 
5 125 215 335 25 36 66 75 

 

 منحنيام التكالي  الماتقة( 17) اكل رقم

 
 

 
 : برق ففض تكاليف اإلنتاج

 :منتا اإلنتا تنا  عد   رق لتقليل تكالي  
تيكه التكيالي  يقيوم الميءاري بيدفعتا بيين الناير عين  إنالثابتة حيث  اإلنتا من خفل تقليل تكالي   - أ

يمكيين تقليييل عييدد  ميين ثييمويييتم كليي  ميين خييفل تحسييين كفييا   اسييتخدام تييكه المييوارد و  اإلنتييا مسييتو  
  اإلنتا  الوحدام المستخدمة منتا وبالتال  تنخفن تكالي 

من خيفل اسيتخدام نفين عيدد  اإلنتا ياد  عالية وبالتال  يمكن ء  إنتاجيةاستخدام مواد تاييلية كام   -  
 اإلنتاجيييةميين خييفل التقليييل ميين تييكه الوحييدام كام  اإلنتييا يمكيين المحافايية عليي  نفيين  أوالوحييدام 

 كاستخدام البكور المحسنة بدال من البكور المحلية     .اإلنتا العالية  وبالتال  سو  تقل تكالي  
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 ميادئ اإلنتاج والتكاليف
 :لإلنتاجمستوى  أحسنتعيين ميدأ : أوال
فيي  بداييية ف أسييبوعا 16اسييتمرم التجربيية  اللحييوم  إنتييا دجييا  ليييرن  أفييرا بتجربيية لتربييية  المييءارعينقييام احييد 
دينيييار  2555الكيليييوغرام مييين لحيييم اليييدواجن  كيييان سيييعركييييم و  5055 كيييان وءن الفييير  األول األسيييبويالتجربييية فييي  

 :لإلنتا مستو   أحسنوالجدول التال  يومح معايير تعيين  .دينار 625سعر ياتري الكيلوغرام من العل  بو 
 

 لإلنتا مستو   أحسنلتعيين ( 8)جدول رقم 

 األسبوع
الوزن 

الكلي كغم 
 (ص)

كمية 
العلف 

 (س)كغم 

التغير في 
الوزن      

 ص ∆

التغير في 
   العلف

 س ∆

الناتج الحدي     
 =  

 س∆/ص∆

قيمة 
الناتج 
الحدي 
 دينار

سعر كغم 
 علف
 دينار

1 0.06 0.13           

2 0.12 0.26 0.06 0.13 0.46 920 520 

3 0.2 0.44 0.08 0.18 0.44 880 520 

4 0.28 0.64 0.08 0.2 0.4 800 520 

5 0.41 0.95 0.13 0.31 0.42 840 520 

6 0.59 1.41 0.18 0.46 0.39 780 520 

7 0.75 1.86 0.16 0.45 0.36 720 520 

8 0.93 2.36 0.18 0.5 0.36 720 520 

9 1.12 2.95 0.19 0.59 0.32 640 520 

10 1.31 3.63 0.19 0.68 0.28 560 520 

11 1.5 4.36 0.19 0.73 0.26 520 520 

12 1.69 5.18 0.19 0.82 0.23 460 520 

13 1.83 5.98 0.14 0.8 0.18 360 520 

14 1.95 6.8 0.12 0.82 0.15 300 520 

15 2.04 7.69 0.09 0.89 0.1 200 520 

قيميية الدجاجيية  إنوتييكا يعنيي   16فيي  نتاييية األسييبوي  كيييم 7.59كيييم وقييد اسييتتلكم  2.54بلييل وءن الدجاجيية 
كلفية العلي  اليكي  إنفي  حيين ( دينيار X 2555 أسيبوي 16كييم وءن الدجاجية خيفل  2.54)دينار  4585بليم 

 إنوتييكا يعنيي  ( دينيار X 625أسييبوي 16كيييم وءن العلي  المسييتتل  خيفل  7.59) دينيار 3998.8اسيتتلكت  بلييل 
ربيح  أعلي   والسؤال الكي ي ر  نفس  تو تل تيكا تيو ( 3998.8 - 4585)دينار فق   81.2الربح المتحقق تو

 إن: اليكي يينص لإلنتيا مسيتو   أحسين مبيدأيحقق  المءاري ؟ والجوا  عل  تيكا السيؤال تيو عنيد اعتمياد  إنيمكن 
قيمة التييير ف  وءن الدجاجة ) الدخل الحديأي  قيمة الناتج الحدييتحقق عندما تتساو   لإلنتا مستو   أحسن

 (.سعر الكيلوغرام من العل ) المتيير اإلنتا  رلعنص الكلفة الحديةمي   (أسبويف  نتاية كل 
والكي يتساو   11 األسبوييتحقق عند ( تحققربح م أعل  إن إي) لإلنتا مستو   أحسن إنف  مثالنا السابق 
وتو ف  مثالنا سيعر الكيليوغرام مين  المتيير اإلنتا مي الكلفة الحدية لعنصر ( دينار 625)في  قيمة الناتم الحدي 

وكمية العل   (1.6X 2555)دينار  3555كيم وقيمتتا  1.6حيث يبلل وءن الدجاجة  ( دينار 625)العل  وتو 
دينار  732.8وبكل  يكون الربح المتحقق (  4.35X 625)دينار  2257.2 كيم بليم كلفتتا  4.35 المستتل  

 .خفل فتر  التربية آخر أسبوي وأي 16 األسبويمن الربح المتحقق ف   أكثروتو بف ا  ( 3555-2257.2)
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فية الحديية ميي اليدخل الحيد اليكي تتسياو  فيي  الكل إلي المحاصييل  إنتيا مما تقدم يتمح اني  يمكين التوسيي في  
 –اليدخل الحيدي = اليدخل الحيدي صياف  )الحد الكي يكون في  صاف  الدخل الحدي يسياوي صيفر  إل  أو الحدي

 .لإلنتا مستو   أحسنوعند كا  نحصل عل  ( الكلفة الحدية
 . الءراعية وغير الءراعية اإلنتاجيةيمكن ت بيق تكا المبدأ المتم عل  مختل  الناا ام 

 :ميدأ العوائد الحدية المتساوية :يانيا
اليكي  المبيدأمين محصيول واحيد   وتيو  أكثير بإنتيا من المبادا المتمية التي  يسترايد بتيا الميءاري عنيدما يقيوم 

اليكي يبني  عليي   المبيدأو ريقية التوءييي مبني  علي  نفين .علي  ماياريي عدييد  اإلنتيا يومح كيفية توءييي عنصير 
 (.لإلنتا مستو   أحسنتعيين )يكون تنا  ناتم واحد فق   عندما اإلنتا توءيي وحدام عنصر 

 :كاألت مبدأ العوائد الحدية المتساوية يتلخص  إن
 أوعلي  المايياريي ( اإلنتيا عناصيير )حييد مين اليدخل الصياف  فييان توءييي مصيادر الثيرو   أعلي للحصيول علي  

تم نفيين الييدخل تنيي اإلنتييا كييل وحييد  ميين وحييدام عنصيير  إنيييتم بصييور  بحيييث  إناالسييتعماالم المختلفيية يجيي  
أن معيين كافيية فاني  يحياول  إنتيا تيوفرم للمنيتم وحيدام مين عنصير  فيإكا. الصاف  ف  كل االسيتعماالم الممكنية

الحييد الييكي يكييون عنييده  إليي  أوالمسييتو  الييكي يكييون عنييده الييدخل الحييدي مسيياويا للكلفيية الحدييية  إليي  باإلنتييا  يييدفي
 .الصاف  يساوي صفراالدخل الحدي 

 :ف  الجدول التال  ثفثة مااريي ءراعية والعائد الحدي الصاف  لكل منتم
 العوائد الحدية المتساوية( 9)جدول رقم 

  اإلنتا وحدام عنصر 
 الحدية الصافية (الدخول)العوائد 

 لماروي الءراع   ل لماروي الءراع   ل لماروي الءراع  أل
6 26 25 16 

15 22 18 12 
16 25 16 9 
25 18 12 6 
26 16 9 1 
35 12 6 5 
36 9 1  
45 6 5  
46 1   
65 5   

وحييد   45و (أ)للماييروي الءراعيي   اإلنتييا وحييد  ميين عنصيير  65المييءاري يحتييا   إنميين الجييدول السييابق نيير  
أي عندما يكون الدخل الحد الصياف  يسياوي صيفرا لكيل  ( )وحد  للماروي الءراع   35و ( )للماروي الءراع  

 .دخل من مااريع  الثفثة صاف  أعل عل   المءاريماروي وبكل  يحصل 
من وحدام بصور  يتساو  الدخل  لدي  فان  يوءي ما اإلنتا لم تتوفر لدي  تكه الكمية من وحدام عنصر  فإكا

فانييي   اإلنتيييا وحيييد  فقييي  مييين عنصييير  46كيييان ليييد  الميييءاري  فيييإكا. فييي  كيييل مايييروي الحيييدي الصييياف  لكيييل وحيييد  
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وحدام ف  الماروي الءراع   6و ( )الءراع   المارويوحد  ف   16و (أ)وحد  للماروي الءراع   26يخصص 
وبييكل  يحقييق المييءاري  16  الن العوائييد الحدييية الصييافية للمايياريي الثفثيية عنييد تييكه المسييتويام متسيياوية وتيي  ( )

 .لاكبر صاف  دخ
للمءرعييية يكيييون فييي  أعلييي  ( اليييدخل الصييياف )تيييكا يعنييي  إن مبيييدأ العوائيييد الحديييية يوميييح إن اليييربح االعتييييادي 

مستو  إكا استعملم كل وحد  من وحدام عنصير اإلنتيا  في  المايروي اليكي تميي  فيي  تلي  الوحيد  إلي  اليدخل 
 .اكبر كمية

 :ميدأ تكاليف الفرص اليديلة: ياليا  
( أ)سيلعة معينية مثيل  إنتيا في  ( ن)معيين مثيل  إنتياج كلفية اسيتعمال عنصير  إن  عل: ينص المبدأتكا  إن

  ومين تنيا كانيم تسيمية مبيدأ تكيالي  الفيرص ( )و(  )مثيل  األخير  اإلنتيا  أنيوايمن ( ن)ت  قيمة ما ينتج  
 .البديلة
 أومجييال ميييا  ال تقتصيير عليي  كلفيية اسييتعمال  فيي  اإلنتييا كلفيية اسييتعمال عنصيير  إنعليي   المبييدأيعنيي  تييكا  

تيكا  لاسيتعماالتي  يمكين  األخير المجياالم  استعمال من االستعماالم  بل ينبي  التحري عين كلفية اسيتعمال  في 
 .العنصر فيتا

 إن اقترمينا فيإكاتسيتيل لءراعية الحن ية والايعير والبياقف   إنيمكين  األرنكان ليد  المءارعية دونيم مين  فإكا
 إندينيار   وافترميا  ألي  655دينيار والايعير  ألي  955ينار والباقف  د أل  755الدخل الصاف  لدونم الحن ة 

م علي  دينار وت  قيمة البياقف  التي  فاتي أل  955المءاري قام بءراعتتا بالاعير فان القيمة الحقيقية للاعير ت  
 ألي  755ليسيم  بالحن ة فان القيمية الحقيقيية للحن ية  أرمالمءاري فرصة  ءراعتتا وككل  الحال لو قام بءراعة 

 . األعل  أو األفملاالستعمال  أسانفان تكالي  الفرص البديلة تحتس  عل  . دينار أل  955دينار بل 
 فيإكا  الميال رأنكالعمل و ف  المءرعة  اإلنتا   بقية عناصر ين بق عل  إنتا كعنصر  األرنما يقال عل  

في  حسيا  التيوفير  فاني  يحصيل سينويا % 4كان ليد  ايخص عاير  مفييين دينيار مودعتيا في  المصير  بفائيد  
تيكا  إن اقترميناولو .بصور  مستمر  األحوالدينار   وتو يحصل عل  تكا المبلل ف  جميي  أل  455عل  مبلل 

مقابيل اسيتثماره  أدنيانيار كحيد دي أل  455يحصل عل  مبلل  إنالاخص سح  المبلل وااتر  مءرعة فان  يتوقي 
دار قيام بالعميل  فيإكاتكا المبلل تو ما كان يحصل علي  سابقا   إنف  المءرعة  باعتبار  مال رأس  بنفسي  مءرعتي  وا 

دارتيي ميين تييكا المبلييل مقابييل عمليي   أكثييرفانيي  يتوقييي  حصييل عليي  مليييون دينييار فييان عوائييد العمييل المءرعيي   فييإكا. وا 
 إن بالمكيييانكيييان  فيييإكاالميييال    رأندينيييار تييي  فائيييد  علييي   ألييي  455دينيييار و  ألييي  555المءرعيييية تييي   واإلدار 

دينييار  لييو عمييل فيي   أليي  755دينييار ولنفتييرن انيي  يحصييل عليي  مبلييل قييدره  أليي  555ميين  أكثييريحصييل عليي  
دينيار بيدال مين مليييون   فعليي  عيدم ايرا  المءرعية الن دخلي  الجدييد سيو  يكيون ملييون ومائية ألي  أخير مؤسسية 
 . دينار
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نتاجية العمل  العمل وا 
 إنتاجية العمل يأهميةالتعريف 
باتتمام الماتيلين  ( بقية الق اعام االقتصادية أوسوا  ف  الق اي الءراع  )وقياستا العمل إنتاجيةتستأثر 

تييكا المومييوي ميين الييدور الفاعييل  أتميييةفيي  مجيياالم التنمييية االقتصييادية فيي  البلييدان المتخلفيية والمتقدميية  وتن لييق 
العمل ف  رفي وتائر نميو اليدخل القيوم  ومتوسي  دخيل الفيرد فميف عين كونتيا مين المؤايرام  إنتاجيةالكي تلعب  

 .المتمة الت  تعكن فاعلية استخدام الموارد االقتصادية المادية منتا والبارية
العمييل اللييكين يسيييتتدفان  إنتاجيييةجتماعييية وت يييور واال القتصيياديةأوناييرا للعفقيية العمييوية بييين نايييا ام التنمييية 
تركيء  إنلءاميا علي  البليدان السيائر  في   رييق النميو االقتصيادي ليكا  االستيفل االمثل للموارد االقتصادية المتاحة

 .اتتمامتا عل  تنمية وت وير العمل باستمرار بيية تعءيء مسير  التنمية االقتصادية فيتا
العميييل تييؤثر فييي  العديييد مييين المتييييرام االقتصيييادية التاميية  ومعيييدالم التكيييالي    اجيييةإنتفيييان أخيير  وميين ناحيييية 

المييو  السييا ي عليي  كافيية الجوانيي  المتعلقيية  إلقييا   لييكل  فميين المييروري إليتيياومييا  األربييا   ومعييدالم األسييعارو 
العميييل علييي   إنتاجييييةا تتركتييي أناالقتصيييادية المبااييير  وغيييير المبااييير  التييي  يمكييين  اآلثيييارالعميييل لمعرفييية  بإنتاجيييية
 .األخر المختلفة للتنمية االقتصادية واالجتماعية وعل  المتييرام االقتصادية  األنا ة

 :العمل إنتاجيةمفهوم 
بحسيي   يختليي  مفتوميي  إكالعمييل ميين المفيياتيم النسييبية جييدا  إنتاجيييةباييكل عييام وكييكل   اإلنتاجيييةمفتييوم  ُيعييد

المختلفيية   وكييكل  بحسيي  االختففييام بييين المييدارن الفكرييية  واإلداريييةاالقتصييادية  الدراسيياماخييتف  التييد  بييين 
 .االقتصادية واالجتماعية

لتحدييد مسيتو   مقياسيا    وت  بتكا المعن  تمثيل  لإلنتا ت  عبار  عن التيير النسب  :  اإلنتاجيةفباكل عام 
  اإلنتاجيية أنيواي تعيددعل  الرغم مين المقارنام الدولية ف  تكا المجال  و  ألغرانالتقدم االقتصادي واالجتماع  

نايرا ليدور العميل الحاسيم في  تحدييد وتقريير مسيتويام الت يور  أتميية اإلنتاجيية أنيواي أكثير ُتعيدالعمل  إنتاجيةفان 
العميل مين بيين  إنتاجييةلفة الت  يمثيل فيتيا تيدن  كا الموموي بالنسبة للبلدان المتخت أتميةاالقتصادي وتتماع  

 .العوامل المعيقة للتنمية االقتصادية أتم
عيدد  أو)وبيين عيدد المايتيلين  اإلنتيا عبار  عن المعدل الناجم عن النسبة بيين كميية  فتو: العمل إنتاجية أما

 (.ساعام العمل
 :العمل إنتاجيةالعوامل المؤيرة في 

 فيي يييل العوامييل المييؤثر  وتحل دراسييةوميين اجييل تسييتيل العمييل بعييدد ال حصيير لتييا ميين العوامييل  إنتاجيييةتتييأثر 
 :ثفث مجاميي رئيسة ت  إل العمل لكا سو  نقسمتا  إنتاجية

ا القدر كتؤثر بت أنويقصد بتا مجموعة العوامل والمتييرام الت  يمكن  :العوامل الفارجية /األولىالمجموعة 
 :بستولة وت  آثارتاوالت  ال يمكن تجن   اإلنتاجيةالوحد   أوكا  من خار  المناأ   أو

 ألنتيياالعمييل  إنتاجيييةتسيياتم تاييريعام وقييوانين العمييل بقسيي  كبييير ميين التييأثير فيي  : القييوانين والتاييريعام -1
 .تاكل الجان  القانون  لعفقام العمل وخصوصا ف  الصناعة 
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تكا العامل يؤثر باكل مباار ف  جوتر وتيكل  إن: االجتماع / الارو  السياسية والناام االقتصادي  -2
نتاجيةاومام القانونية والتاريعية المرتب ة بالعمالة المن النفسيية في  اال مئنيان  اآلثيارالعمل من حييث  وا 
ومعييييدالم النمييييو االقتصييييادي  بيييياألجور االقتصييييادية المتعلقيييية واآلثييييارعدميييي  عليييي  مسييييتقبل العامييييل   أو

بالسياسييييام النقدييييية و  المتعلقيييية بييييالحوافء وت بيقتييييا األنامييييةالمييييال الباييييري وكييييكل   رأنواالسييييتثمار فيييي  
 .والمالية

 أوالعميل  وأربيا يتمثل دور النقابام العمالية ف  خلق التوافق واالنسجام بيين العميال : التنايمام النقابية -3
 .اإلنتا مرتب ة ف  عملية  أ را  أنتاحيث  أخر االقتصادية من جتة  واألتدا من جتة  اإلدارام

بقييدر مييا يكييون ( االجتميياع  للعمييال)بييالمركء  أساسيي باييكل  يتمثييل اثيير تييكا العامييل: العوامييل االجتماعييية -4
العمييل  وبييالعكن  إنتاجيييةموقعي  رصييينا ومييؤثرا فيي  العفقييام االجتماعييية يكييون مقيدار مسيياتمت  فيي  رفييي 

 .إنتاجيت تدتور  إل مل قد يؤدي افان تدتور وانح ا  المركء االجتماع  للع

مالية لرأسييومييوحا فيي  البلييدان ا أكثييرمييل قييد يكييون العتييكا ا إن: مسييتو  الناييا  االقتصييادي وحجييم السييوق -6
  اليكي يتسيم مال  لرأسيعة آليية السيوق التي  يعميل في  التيا النايام اي بل األخر المتقدمة من  ف  البلدان 

التيي   اإلنتاجيييةبتكبييك  الحاليية االقتصييادية ومييروره بحيياالم كسيياد  حيييث يتع ييل جييء  كبييير ميين ال اقييام 
 .العمل إنتاجيةتدتور  إل تؤدي 

والمييياه  واألم يياروالعوامييل الجيرافييية كييالحرار  والر وبيية والريييا   األوليييةوتاييمل المييواد : العوامييل ال بيعييية -5
  سياتمم بقيدر اكبير في  اإلنتيا السيي ر  عليتيا وت ويعتيا لخدمية  أمكينالجوفية وخصيوبة التربية   فكلميا 

 .العمل إنتاجيةرفي 

وت  العواميل المتعلقية بيالفرد العاميل نفسي  وتتمثيل باالتجياتين الرئيسيين  :العوامل البييعية/ المجموعة اليانية
 :اآلتيين

كلييي  انييي  مييين . كتنييييا أوعميييل معيييين سييوا  أكيييان عميييف عميييليا  أدا وتعنييي  القيييدر  علييي  : القييدر  علييي  العميييل -1
ي بتييا الكاتييية التيي  يتمتيي  التوافييق بييين قدراتيي أسييانالمييروري انتقييا  الاييخص العامييل لممارسيية أي عمييل عليي  

تكه القدرام بيدورتا . العمل إنتاجيةمستو  محدد من القدر   فكلما ارتفعم درجة التوافق تحسنم  إل  وحاجت 
فسيييولوجية فمييف عيين القييدر  عليي  اكتسييا   وأخيير تتوقيي  عليي  عوامييل عديييد  منتييا نفسييية ومنتييا اجتماعييية  

 .المتارام عن  ريق التدري  والتعليم والممارسة
 أني  إكالعميل   إنتاجييةالميؤثر  في   األتمييةتكا العامل من العوامل الموميوعية الباليية  ُيعد: الرغبة ف  العمل -2

محاوليية التعيير  علييي   اإلدار وتيييكا يت ليي  ميين . يييؤدي دورا فعيياال فيي  رفييي معنويييياتتم وميين ثييم رفييي كفييا تتم
ومين   .العميل ليديتم أدا رغبام وميول العاملين بمختل  الوسائل الت  تعمل عل  توفير وتنمية الرغبية علي  

تييوفير اسييتقرار : التيي  تسيياعد عليي  تنمييية الرغبيية فيي  العمييل لييد  الفييرد عليي  سييبيل المثييال ال الحصيير  األمييور
وتقليص ساعام العمل وعفقام  األجورالعمل وتتيئة الارو  المادية وناام فعال للسفمة المتنية وسياسة 

 . وخدمام ترفيتية إنسانيةعمل 
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وتيأثيرا  أتمييةالعواميل  أكثيرربميا تكيون تيكه المجموعية مين العواميل مين : العوامل الدافليةة/ ليةالمجموعة اليا
 :آالتيةوالمباار  وت  تتمثل باالتجاتام الرئيسة  اآلنية آلثارتاالعمل نارا  إنتاجيةف  

العميييل فييي   تاجييييةإنفييي  ءيييياد   أييييةحجييير الءاويييية لتحقييييق  ُيعيييدالتقيييدم الفنييي  والتقنييي   إن: التقيييدم الفنييي  والتقنييي  -1
 :الحديثة وب بيعة الحال فان التقدم الفن  والتقن  تكا يعن  االقتصاديام

 متقدمة وأجتء استخدام مكائن ومعدام  -
 استخدام مواد جديد  -

 وتنايم جديد  إدار  أسالي استخدام  -

 توفير ف  ال اقة -

 األوليةارتفاي نسبة استيفل المواد  -

  .المتاحة وغيرتا من العناصر اإلنتاجيةارتفاي نسبة استيفل ال اقام  -

دام أنامة الحوافء المفئمة أصبح من المسائل الحيوية لإلدار  الحديثية  بتيد  خليق خإن است: الحوافء أنامة -2
الرغبة لد  العياملين للتوصيل إلي  تحقييق أتيدا  اإلنتيا  للوحيد  االقتصيادية المعنيية  علي  أسيان أن أنامية 

كثير من المااكل التي  تتعليق بإنتاجيية العميل سيوا  علي  صيعيد  حل ة تامة ف الحوافء أصبحم تحتل مكان
  . مالوحد  اإلنتاجية أو عل  صعيد االقتصاد القو 

العمييل فيي  المناييآم االقتصييادية  إنتاجييية فيي الحديثيية ميين العوامييل التاميية المييؤثر   اإلدار  ُتعييد: والتنايييم اإلدار  -3
واتخياك القيرارام الفءمية  اإلنتيا الكي تقي عل  عاتق  متمة التخ يي  وتناييم  األسانالعنصر  إنتامن حيث 

  وكفا تيي  ميين خييفل  واإلنتييا باييأن  ومراقبيية تنفيييكتا  وتيي  تييؤدي دورتييا ميين خييفل تحسييين اييرو  العمييل 
  ومراقبتيي  ميين حيييث الجييود اإلنتييا التأكيييد المسييتمر عليي  بييرامم التييدري  المسييتمر  لجميييي العيياملين وتخ ييي  

 .وت وره األدا والنوعية  واالتتمام بعفقام العمل  واالستفاد  من الخبرام العلمية لتحسين 

كلميا كانيم  إكليد  العياملين  األدا لعفقام العمل آثيار واميحة وملموسية في  تحسيين كفيا   : عفقام العمل -4
 .مإنتاجيتتانعكن كل  عل  ارتفاي  أنفستموالماتيلين  اإلدار العفقة جيد  بين 

الماروي الكبير يمكن  االستفاد  من تحقيق  إنحيث من الثابم : حجم الوحد  االقتصادية واقتصاديام الحجم -6
 اإلنتييا ميين  اقييام  األقصيي واالسييتخدام  األعمييالاالقتصييادي عيين  ريييق التخصييص فيي   الكثييير ميين الييوفر

ميييوارد بايييرية وتيييكا يييينعكن بالميييرور  علييي  ارتفييياي  أو( وأبنيييية  وأجتيييء مكيييائن  وآالم  ومعيييدام  )المتاحييية 
 .العمل المتمثلة بانخفان التكالي  إنتاجية

 أوالمختصييين باييؤون الماييتيلين بتحديييد المواصييفام لكييل متنيية  أو اإلدار قيييام  إن: األعمييالتوصييي  وتقييييم  -5
علميية  أسن إل عمل استنادا ال أووايفة ومن ثم تحديد المواصفام الم لوبة للفرد الفءم للقيام بتكه الوايفة 

تسيتل عمليية وميي الايخص المناسي  في   إنتياالعميل  حييث  إنتاجييةدقيقة سو  تلع  دورا فعاال في  ءيياد  
رسييم السياسييام وتوءيييي العيياملين وميين ثييم تسييتل عملييية ومييي و المكييان المناسيي  ميين خييفل عملييية تخ ييي  

كفا    الت  تص  ف  مجر  ت وير اإلدارية اإلجرا اموالحوافء والتدري  وغيرتا من  األجور أنامةوت وير 
 .لد  العاملين األدا 
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  واألميوا التتوية  )يمكن القول بوجود عفقة غير مباار  بين ارو  العمل المادية : ارو  العمل المادية -7
ليييرو  العميييل  ويبيييرء تأثيرتيييا مييين خيييفل التيييأثير فييي  ا إنتاجييييةوبيييين ( الييي ..والموميييا   والحيييرار   والر وبييية 

 .المعنوية للعاملين

سييو  يسيياعدتا فيي  ءييياد  اسييتثماراتتا سييوا  فيي   اإلنتاجيييةالمييال لييد  الوحييد   رأنتييوفر  إن: العوامييل المادييية -8
يمكنتييييا التوسييييي فيييي  بييييرامم التييييدري   وأخيييييراالمبييييان    أوالمييييوارد الخييييام  أوالمعييييدام  أو اآلالم أوالمكييييائن  

 .والتأتيل للعاملين

لرفيي  أساسييا  االقتصاد ف  اسيتخدام الخاميام والميواد والوقيود عيامف  ُيعد: حتيا ية والتكميليةواال األوليةالمواد  -9
خفين  إلي بالميرور  سيو  ييؤدي  اإلنتيا الخفن ف  استتف  تكه الميواد في  عمليية  إن إكالعمل   إنتاجية
 أكانييمسييوا   اإلنتاجيييةلنوعييية المييواد المسييتخدمة فيي  العملييية  إنكمييا . الوحييد  الواحييد  المنتجيية إنتييا تكييالي  
 تييوفر الميواد بنوعييية جيييد  فمييف   إن إكالعمييل   إنتاجييةفيي   نصي  مصيينعة تييأثيرا   أواحتيا ييية   أو أوليييةميواد 
خفن نسبة التل  ف  المواد وتقليص نسيبة المرفيون مين الوحيدام المنتجية  مميا يترتي   إل تؤدي  إنتاعن 

 .العمل إنتاجيةارتفاي عل  كل  

 :العمل إنتاجيةقياس 
 :العمل إنتاجيةقياس  أهمية

وعلييي  كافييية المسيييتويام  األتمييييةالعميييل مييين كونييي  يميييارن وايييائ  فييي  غايييية  إنتاجييييةمقييييان  أتمييييةتن ليييق 
 أوتحليلية يسيتخدم مين قبيل القيائمين علي  التخ يي  القيوم   أدا  ُيعدان   إك( اإلنتاجيةالقوم   الق اع   الوحد  )

المنايييآم االقتصيييادية وعليييية فمييين المناسييي  عيييرن تيييكه  إدار الق ييياع   ويسيييتخدم كيييكل  لخدمييية القيييائمين علييي  
 :الواائ  عل  الوج  اآلت 

االقتصييادية  المعييايير المسييتخدمة فيي  الكايي  عيين فاعلييية اسييتخدام المييوارد أتييمالعمييل ميين  إنتاجيييةمعيييار  ُيعييد -1
 اإلنتيا  ءيياد  إلي ارتفاي فاعلية استخدام تكه الميوارد تيؤدي  بالميرور   إن إكالمتاحة  المادية منتا والبارية  

القيييوم  والق ييياع  )ميييي تحسيييين نوعيتييي  باسيييتمرار وعلييي  المسيييتويام الثفثييية ( لييينفن حجيييم الميييوارد)المتحقيييق 
لتحقييق المءييد  أو ألمعااي اليدخل القيوم  ورفيي المسيتو  ومن ثم انعكان كل  علي  ءيياد  ( اإلنتاجيةوالوحد  

في  ايل  األسياناالجتمياع  القيائم  التيد   -كل  يتوق  عل   بيعية النايام االقتصيادي إن إك  األربا من 
 .وسائلتا إحد العمل ت   إنتاجية  وان األربا مالية  تو تحقيق وتعايم لرأسا اإلنتا عفقام 

بحسيي   إقامتتيياالمءمييي  أوفيي  تقييويم المايياريي االقتصييادية القائميية منتييا   متييم جييدا  العمييل  إنتاجيييةمعيييار  ُيعييد -2
سلسييلة  دراسيية)المقارنييام الءمنييية  ألغييرانيسييتخدم تييكا المعيييار فيي  تييكا المجييال  إكالايياملة   الخ يية القومييية
 (.المتماثلة)النوعية  اإلنتاجيةالمقارنة بين المناآم  ألغران أو( معين إنتاج ءمنية لناا  

تخ يييي  القيييو  العاملييية وعلييي  المسيييتويين الكلييي  والجءئييي   بميييا فيتيييا  ألغيييرانالعميييل  إنتاجييييةيسييتخدم معييييار  -3
ق لتخ ي  القو  العاملة  ويرتب  مي تحليل لالعمل المن  إنتاجيةيكون تخ ي   إنينبي   إك  األجورتخ ي  
يمكن عن تيكا ال رييق توجيي  العواميل الرئيسية واالسيتفاد  القصيو  منتيا لءيياد   إك  وتأثيراتتا اإلنتاجيةعوامل 

 لإلنتيييا القيييو  العاملييية تن ليييق مييين الت يييور المنيييتام  إلييي الحاجييية  إنوتيييكا يعنييي  . بصيييور  منتامييية اإلنتاجيييية



   رعد جعفر حسين. د                                    2014-0132                                     االقتصاد الزراعي 

45 - 65                          www.raadalassedy.com 

 إلي لحاجية التقيديرام الفءمية لتيييير ا إجيرا العميل يسياعد في   إنتاجية  ولين العكن  وبان معيار واإلنتاجية
فيييان  أخييير مت لبيييام الق اعيييام االقتصيييادية وعلييي  المسيييتو  المتنييي   ومييين جتييية علييي  وفيييق القيييو  العاملييية 

وخ يي   اإلنتييا خ يية  وبيياألخصميين الخ يية  األخيير  األجييءا فيي   التييأثيرالعمييل يسيياتم فيي   إنتاجيييةتخ ييي  
 .اإلنتا العلوم والتقنية  وبما يخدم خ   

 واإلنتاجيية أجورخلق التناس  الصحيح بين ت ور  إل يؤدي  إنل من اأن  العم إنتاجيةمتابعة وتخ ي   إن -4
تتيوفر معيايير اياملة ومفصيلة  إنينبي   ومؤثرا   العمل فاعف   إنتاجيةالعمل  وب بيعة الحال لك  يكون معيار 

 .لإلنتاجية

المختلفة للتنميية االقتصيادية في  البليدان  األنا ةة والمؤثر  ف  حد المتييرام الفاعلالعمل ا إنتاجيةمعيار  ُيعد -6
العمييل ميين ابييرء سييمام التخليي  فيي  اغليي  تييكه  إنتاجيييةتييدتور  ُيعييد إكالسييائر  فيي   ييرق النمييو االقتصييادي  

السيئ للعمل االجتمياع  المبيكول في  عوائق التنمية  وتكا التدتور يعن  االستيفل  أتممن  ُيعدالبلدان الكي 
وعلي  اليرغم مين . التنميية ألغيرانكا يعني  العجيء عين تحقييق الفيائن االقتصيادي السلي والخدمام وت إنتا 

في  الءراعية وكيكل  الحيال في  الق ياي  اإلنتاجييةءراعيية فتي  تعيان  مين تخلي  وتيدتور  أق ياركون معامتا 
 سيبقا  م أولييا   العمل في  تيكه البليدان مين المسيائل الملحية ويمثيل اير ا   إنتاجيةالصناع  لكا تصبح مسألة رفي 

 .من ارو  التنمية االقتصادية واالجتماعية الااملة

نتائم اقتصادية تامة نككر منتا عل   إل العمل ومراقبتتا قد تؤدي  إنتاجيةعما سبق ككره فان قيان  وفمف   -5
 :سبيل المثال ما يأت 

 معالجة مناسبة لمااكل التمخم ُتعد باإلنتاجية األجوررب   -

 ل  تنمية القدر  عل  االستثمار وءياد  الدخل واالستخداموبالتا األربا ءياد  معدالم  -

 العالمية وتنمية الصادرام األسواقوالقدر  عل  التنافن ف   اإلنتا تخفين تكالي   -

 ءياد  القدر  الارائية لوحد  النقد وتوفير السلي والخدمام وبالتال  رفي مستو  المعياة -

 الفراغ للعامل وتوفير الجتود البارية أوقامءياد   -

 
 :العمل إنتاجيةبرق قياس 

وحيدام القييان مين جتية  تعيددالمنتجيام مين جتية ول أنيواي تعددل العمل وكل  تبعا   إنتاجيةم  رق قيان تعدد
بحس  التد  من القيان من جتة  والن البيانام المتاحة تحدد  رق القيان  أيما  تختل   إنلكا البد من  أخر 

 :العمل ت  إنتاجية رق رئيسة لقيان  أربيوعل  العموم تنا   أخر من جتة 
 ال ريقة ال بيعية - أ
 ال ريقة ال بيعية المعدلة -  

  ريقة تجميي الوقم - م

 ال ريقة النقدية - ث

 (ال ريقة ال بيعية) األول عل  ال ريق  دراستناوسو  نقتصر ف  
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 :العمل إنتاجيةالبريقة البييعية لقياس 
   ممياإنتياجيتتمن المايتيلين مين رؤيية ثمير  عملتيم عنيد ارتفياي تيكه ال ريقية بالبسيا ة والوميو  وتمك ي تتص 

  فعيف  المخ ي  والمتحقيق  اإلنتيا وتي  كيكل  تسياعد علي  اليرب  بيين . اإلنتيا ممياعفة جتيودتم في   إلي تم دفعي
 . واإلنتاجية األجوروبين ت ور 

المقاسيية بوحييدام  اإلنتييا العفقيية بييين كميية  إلي السييتناد اتيكه ال ريقيية ب فييقو العميل عليي   إنتاجيييةيمكين قيييان 
عدد  أووبين عنصر العمل المقان بعدد العمال ( ال ..المساحة  أوالحجم   أومقايين ال ول  )القيان المعروفة 

 :كاألت ساعام العمل المبكول 
 (وحد ) اإلنتا كمية                          

 (1)ييييييييييي    ---------------------------= العمل  إنتاجية
 (ساعام العمل أوعدد العمال )كمية العمل                

 (ساعام العمل أوعدد العمال )كمية العمل                   
 (2)ييييييييييي   -----------------------------=كفا   العمل 

 (وحد ) نتا اإلكمية                        
 

 :القياسية لتكا اليرن وكما يأت  األرقامالعمل باستمرار فان  تستخدم  إنتاجيةولمتابعة ت ور 
 العمل ف  فتر  المقارنة إنتاجية                                   

 (3)يييييييي  -----------------------= العمل  إلنتاجيةالرقم القياس  
 األسانالعمل ف  فتر   إنتاجية                                   

 
تت لي  وجيود وحيدام متماثلية   ليكل  يتعيكر اسيتخدامتا  ألنتيااستخدام تكه ال ريقة يكاد يكون محيدودا  إن إال

 .اإلنتاجيةالكل   ويقتصر استخدامتا عل  المستو  الوحدام  أوعل  المستو  الق اع  
سيياعة  6555 يين ميين محصييول الب ا يية وكييان حجييم العمييل المبييكول  2655المييءاري  إحييد  ا إنتييبلييل  :1ميةةال 

 .العمل ف  تكه المءرعة إنتاجيةعمل والم لو  حسا  
 :العمل نستخدم الصيية التالية إنتاجية إليجاد :الحل

 
 (وحد ) اإلنتا كمية                          

    ---------------------------= العمل  إنتاجية
 (ساعام العمل أوعدد العمال )كمية العمل                

 
  ن   2655                           

    ساعة عمل/ ن 5.6= -------------------= العمل  إنتاجية
 ساعة عمل 6555                         
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 .يقوم بجن  نص   ن من محصول الب ا ا ف  الساعة مءاريال إنوتكا يعن  
 

 .من المثال السابق احس  كفا   العمل ف  تل  المءرعة :2ميال
 

 :كفا   العمل نستخدم الصيية التالية إليجاد :الحل
 (ساعام العمل أوعدد العمال )كمية العمل                   

   -----------------------------=كفا   العمل 
 (وحد ) اإلنتا كمية                        

 
 ساعة عمل 6555                     

  ن/ ساعة عمل 2= ------------------=كفا   العمل 
  ن 2655                       

 

 ساعة عمل لجن   ن واحد من محصول الب ا ا 2المءاري يحتا   إنوتكا يعن  
 

واسيتيرقم فتير  حصياده  ين  4655إلحد  الميءاري  األسانف  سنة  الحن ةمحصول  إنتا بليم كمية  :3ميال 
سياعة عميل  1555 إلي  ين واحتاجيم 12555 اإلنتيا في  سينة المقارنية فقيد بلييم كميية  أمياساعة عميل  1655

 (العمل إلنتاجيةالرقم القياس  )العمل  إنتاجيةلحصاده والم لو  حسا  ت ور 
 مل لسنة المقارنة الع إنتاجيةنحس   -أ :الحل

  ن 12555                                       
 ساعة عمل/ ن 12= ---------------=المقارنةالعمل ف  سنة  إنتاجية

 ساعة عمل 1555                                    
 األسانالعمل ف  سنة  إنتاجيةحسا   - 

  ن 4655                                         
 ساعة عمل/ ن 3= -----------------=العمل ف  سنة األسان  إنتاجية

   ساعة عمل 1655                                     
 
 :نستخدم المعادلة التالية( الرقم القياس  إلنتاجية العمل)لحسا  ت ور إنتاجية العمل  - 

                                  
 إنتاجية العمل ف  فتر  المقارنة                                     

  -----------------------= الرقم القياس  إلنتاجية العمل 
 إنتاجية العمل ف  فتر  األسان                                   
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                                    12        
 4=  ---------= الرقم القياس  إلنتاجية العمل 

                                      3                
 .يعن  إن إنتاجية العمل قد تماعفم بمقدار أربعة أمعا  ما كانم علية ف  سنة األسان 4إن الرقم 

 
 التسويق الزراعي

 ةمقدمال

البيكور واألصينا   الءراعية وأعميال اليري  اختيار)والتسويق عمليتان متكاملتان ومتراب تان  اإلنتا يعتبر 
 (  التقليم وخ  الثمار  مرحلة النمم وجمي الثماروالمكافحةوالتسميد 

 .والعالمية المحليةف  األسواق  المنافسةوءياد  حد   اإلنتا تءداد أتمية التسويق الءراع  مي الت ور المتنام  ف  
أتمتيييا عيييدم المقيييدر  علييي  المنافسييية وبالتيييال  تكبيييد  يةسيييلبعيييدم االتتميييام بالتسيييويق يترتييي  عليييي  نتيييائم إن 

 .الخسائر والتوق  عن ممارسة الناا  الءراع 
 التسويق الزراعي( تعريف )مفهوم 

 اإلنتيييا السيييلي والخيييدمام مييين مراكيييء  انتقيييالب المتعلقييية األناييي ةيعييير  التسيييويق علييي  أنييي  القييييام بجمييييي 
 . أيدي المستتلكين إل حت  تصل  األوليةالءراع  

 .وأن التسويق يامل خدمام متعدد  ومكلف  .من تكا التعري  يتمح لنا الفرق بين البيي والتسويق
 تسويقال ةأهداف دراس

 :ما يأت  إل تتد  دراسة التسويق 

 .الخ   الفءمة لحلتا واقترا  التسويقيةالتعر  عل  المااكل  -1

بمييا يمييمن  اإلنتييا دراسيية العييرن وال ليي  عليي  منييتم معييين ليييرن التقييييم أو الت ييوير أو الييتحكم فيي   -2
 .األسعار استقرارالعرن وال ل  وبالتال   استقرار

 .الءراعيةدراسة نم  االستتف  للمنتجام  -3
 .ءياد  األربا  وتقليل الخسائر للمءارعين -4

 التسويقيةالمشاكل 

ترتب   أنوباكل عام يمكن .اإلنتا كما تو الحال ف  مااكل  وامحةغير  سويقيةالتغالبا ما تكون المااكل 
 :المااكل التسويقية باألمور التالية

 .األنامة والتاريعام -1
 .ةالتحتي يةالبن -2
 .المتخصصةالكوادر  -3
 .الوع  لد  المءاري والمستتل  -4
 .للمنتم واإلعفن الدعاية -6
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 .رغبام المستتل  -5
  Harvest TechniquesPost فدمات ما يعد الحصاد

وتييكه الخييدمام  أو لعييدم الييوع  بأتميتتييا العاليييةمعاييم المييءارعين ال يقومييون بتييكه الخييدمام إمييا لتكلفتتييا 
 .ت 

 :التجميي -1
 .الفرء والتدريم -2
 .التعبئة -3
 .التخءين -4
 .النقل والتوءيي -6

 :التجميع

يتم جمي المحصول ف  وقم الحصاد ب رق فني  ال تيؤثر سيلبا علي  جيود  المحصيول  وقيد يكيون الجميي 
 .أخر  علي  تسويقيةغر  مبرده قبل إجرا  أي خدمام  إل يدوي أو آل  حس  نوي المحصول  ويؤخك 

 :الفرز والتدريج

 وجكابيية متماثليةتكيون العبييوه  بحييث والجييود فيرء المنييتم وتدريجي  حسيي  الحجيم  الليون  العملييةييتم في  تييكه 
 . للمستتل  وتلب  رغبات 

 :التعيئة

التعبئة مين و  .من المستتلكين ولتا دور ف  تحديد سعر السلعة لديتم اريحةدورا تاما ف  كوق   العبو  تلع 
حجييم وان  .سييوا  كييان كليي  يييدويا أو آليييا التعبئييةفيي   المتبعيية الفنييية ال ريقييةميين حيييث  التاميية التسييويقيةالخييدمام 

في  إع يا  الخييار  لتا أتمية كبيير عل  العبوه  المدونةالمعلومام كما أن  .العبوه يختل  حس  أكواق المستتلكين
 .االمتناي عن الارا  أو للمستتل  ف  ارائتا

 :التفزين

حيييث  .العييرن وال ليي  وبالتييال  األسييعار السييتقرارمكليي  إال إنيي  مييروري  التخييءين عليي  الييرغم ميين أن
التخيءين في  وسيائ  وان  .المسيتتل  إلي للحفياا علي  جودتتيا حتي  تصيل  مختلفية حرار عل  درجام تخءن السلي 

 .متم جدا ويكمل كل  التجتيءام ف  األسواق للحفاا عل  جود  المنتم المبرد النقل 
 :النقل والتوزيع

 المحلييةمواقيي االسيتتف  في  األسيواق  إلي  اإلنتيا تنقل السيلي مين منيا ق كبير ف   أتميةللنقل والتوءيي 
النقل والتوءيي مكل  أيما لكين لي  ميردود  إن .التجءئةأو  الجملةويتم توءيعتا عن  ريق  .تلبية لرغبة المستتلكين

النقل المبرد يج  أن يكون مجتيء وأن يكيون السيائق لديي  خلفيي  عين ميب  درجية الحيرار  للحفياا و  .عل  األسعار
 .عل  جود  السلعة
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 التسويقيةالمعلومات 

 ةمسييؤوليتاييتر  جتييام عييد  فيي    و تتييم المنييتم والمسييتتل  معييا التسييويقيةالمعلومييام  إنممييا ال ايي  فييي  
وفي   اإلنتيا  امالقيرار  اتخياكعلي   التسويقيةالمعلومام تكه تساعد حيث  .توفير المعلومام عن الكميام واألسعار

يكبيييد  التسيييويقيةعيييدم تيييوفر المعلوميييام وان . األسيييواق إلييي وميييي األسيييعار وفييي  تصيييري  المنتجيييام مييين المخييياءن 
 .ةاالمنتجين خسائر بات

 واإلعةنالدعاية 

 الدعايييةالصيير  عليي  لييكل  فييان  .لكيين ال أحييد يعيير  عني  ةعالييي  لييدي  منييتم كا جيودميا أتمييية أن يكييون 
. الءمان والمكان المناس  ل  دور كبير عل  ربحية المنتم والمسوق واختيارالمناسبة  األعفمف  وسائل  واإلعفن

يخصص جء  كبير  المتقدمةف  الدول وان  .ولكن المردود جيد واإلعفنللدعاية  عالية تنا  تكالي ومن المؤكد 
 .واإلعفنمن ميءانية المءارعين والاركام الءراعية للدعاية 

 التسويقيةالتكاليف 

الييكي   النتييائلتمثييل السييعر  المءرعييةالتسييويق ليي  تكييالي  تاييمل جميييي مييا ككيير وتمييا  عليي  سييعر  إكن
 .للسلعةيدفع  المستتل  

التيييام  )والسيييعر اليييكي يدفعييي  المسيييتتل  النتيييائ  يمثيييل   المءرعييية المنيييتم وتيييو فييي   الفيييرق بيييين سيييعرإن 
 (.التسويق 
 .منتا تكت  للدالل أو الوسي  كبير ب  ف  بعن األحيان ونس عاليةتكون  التسويقيةالتوام  إن 

 التسويق الزراعي التعاوني

ليتم لتسويق منتجاتتم مجمعة لءياد  قدرتتم   .ف  السوق التفاوميةتكتل ت وع  من المءارعين منتم وا 

 .يقلل من دور الوس ا  ويخفن تكالي  التسويق عل  المءاري
ومنسوبيتا من جتة وبين الجمعية وعمفئتا في  السيوق  التسويقيةمرور  وجود عقود بين الجمعيام التعاونية 

 .العمل التعاون  واستمرارمن جتة أخر  لممان نجا  
 الزراعيةتصنيع وتسويق المنتجات 

 : يساتم تصنيي بعن المنتجام الءراعية كجء  من العملية التسويقية إل  ما يأت 

 .ال ا  أن التصنيي يساعد عل  إ الة عمر السلعة الءراعية -1

 .إكا ما تم تفعيل  اإلنتا يستق   جء  كبير من  -2
 .يساعد عل  التحكم ف  المواصفام -3
 . لل رفين المفيد يقوي العفقة بين المصنعين والتجار من خفل العقود  -4
 .اإلنتا خفل موسم  الءراعيةيساتم ف  استقرار أسعار المنتجام  -6
 .فام خاصة للتصنييالتصنيي لين الستق ا  الفائن من أي منتم إنما تنا  مواص -5

 



   رعد جعفر حسين. د                                    2014-0132                                     االقتصاد الزراعي 

45 - 65                          www.raadalassedy.com 

 التسليف الزراعي
إن التسييلي  يتييتم بدراسيية تييوفير مسييتلءمام اإلنتييا  النقدييية والعينييية المختلفيية السييتمرار العملييية اإلنتاجييية 
وككل  يتتم بدراسة الجتام الت  تتعامل أو تقوم بعملية توفير تكه المستلءمام وأساليبتا وأتدافتا سوا  أكانم من 

ة استيفل تكه الموارد استيفال امثل لتحقيق ءياد  ف  وككل  البحث ف  كيفيداخل الق اي الءراع  أم من خارج  
 .اإلنتا  وبالتال  تحسين الومي ألمعاا  للمنتجين الءراعيين

  :التسليف الزراعي أهداف
 .ت وير اإلنتا  الءراع  وتحسين  كما  ونوعا  من خفل تكثي  استخدام رأن المال -1
 .األسمد  وعل  الحيوانامتوفير مستلءمام اإلنتا  ف  وقتتا المحدد كالبكور و  -2

 .استخدام التكنولوجيا الحديثة والمستجدام العلمية ف  الءراعة -3

مسييياعد  الفيييف  علييي  االسيييتمرار فييي  العمليييية اإلنتاجيييية وخاصييية بعيييد تعرمييي  لفءميييام االقتصيييادية  -4
 .الناتجة عن انخفان أسعار المنتجام أو إصابة حقل  باألمران أو أي خ ر يتعرن ل  المنتم

 .المنتجين ف  توفير المستلءمام المعااية لتم عند تعرمتم لفءمام مساعد  -6

 .  تستخدم السل  لفتح آفاق جديد  ف  الءراعة وت وير أنما تا وأاكالتا -5

  :السلف الزراعية أنواع
قصييير  األجييل  والتيي  ال تءيييد مييدتتا عييل السيينتين وتسييتخدم لتييوفير مسييتلءمام اإلنتييا  كالبييكور  سييل  -1

 .واألسمد  ككل  خدمام إيصال المحاصيل الءراعية إل  السوق
سل  متوس ة األجل  ال تءيد مدتتا عل  الخمن سنوام وتستخدم لارا  مستلءمام اإلنتا  الءراع   -2

 . ل  تستخدم إلناا  حقول تربية الحيوان وحقول الدواجن وغيرتاكالمكائن والمعدام واآلالم وكك

نايا   -3 سل   ويلة األجل  تءيد ميدتتا عين الخمين سينوام وتسيتخدم ألغيران استصيف  األرامي  وا 
 . البساتين وغيرتا من المااريي الت  ال تدر ربحا اقتصاديا إال بعد مم  أكثر من خمن سنوام

 
 :مصادر التسليف في العراق

 .مثل المصر  الءراع : مصادر التسلي  الحكومية -1
 :مصادر التسلي  غير الحكومية وتامل -2

 .العفوي أصحا  - أ
 .التجار  -  

 .الجمعيام التعاونية للتسلي  الءراع  - م

 .االدخار - ث

 .المرابون -  
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 األراضي الزراعية إدارةاقتصاديات 
ملييييون دونيييم مييين األرامييي  الصيييالحة  48كيليييومتر مربيييي منتيييا  ألييي  435تبليييل مسييياحة العيييراق أكثييير مييين 

ممييا  إدارتتييامليييون دونييم إمييافة إليي  تييدن  خصييوبتتا بسييب  سييو   15المسييتيل منتييا ال يءيييد عليي   إن إالللءراعيية 
عييدم  إنحيييث . انعكيين سييلبا وباييكل وامييح عليي  حجييم اإلنتييا  الءراعيي  النبييات  منتييا والحيييوان  عليي  حييد  سييوا 

يحة لتكه األرام  أد  إل  تدتور نوعية التربة وفقدان خصوبتتا وتملحتا مما جعل قسم كبيير منتيا الصح اإلدار 
تكا التدتور تقيي علي  عياتق جتيام متعيدد  منتيا جتيام مسؤولية  إن. إنتاجيتتاغير صالحة للءراعة أو انخفان 

  الءراعييية إمييافة إليي  وميين اجييل إعيياد  الخصييوبة وتحسييين نوعييية تييكه األراميي. غييير حكومييية وأخيير حكومييية 
 :ءراعية جديد  فان تكا من واج  وءار  الءراعة الت  يج  القيام بما يأت  أرام استصف  
 .إقامة مااريي الستصف  األرام  الءراعية وخاصة تل  الت  تقي بين حوم  دجلة والفرام-1
للففحييين والمييءارعين للتعييوين عيين فقييدان خصييوبة التربيية جييرا  الءراعيية  الكيماويييةتييوفير المخصييبام -2

 .المتكرر  لتا

 .إقامة مااريي البءل عل  نوعيتا المكاوفة والمي ا  للتقليل من الملوحة الت  تصي  تكه األرام -3

نتييا  )عليي  إقاميية مايياريي ءراعييية متكامليية  واألجنبيييةتاييجيي الاييركام المحلييية والعربييية -4 إنتييا  نبييات  وا 
وتخصييييص المسييياحام الءراعيييية الفءمييية مييين تلييي  األرامييي  الصيييالحة للءراعييية أو المستصيييلحة ( حييييوان 
 .حديثا  

توءيييييي األراميييي  الءراعييييية الواقعيييية عليييي  حييييدود الصييييحرا  اليربييييية عليييي  خرجيييي  كليييييام الءراعيييية مييييي -6
ام الءراعييية لتييم وتييوفير القييرون المالييية لتييم للحييد ميين الءحيي  الصييحراوي المسيياتمة فيي  تييوفير المسييتلءم

 .عل  األرام  الءراعية

تحدييد المنييا ق التيي  يييتم فيتييا ءراعيية أنييواي مين المحاصيييل دون غيرتييا حسيي  خصييوبة تليي  األراميي  -5
 .من المحاصيل األنوايومفئمتتا لءراعة تل  

ية لتكون دلييل يسترايد العراق وومي خار ة جيولوجإجرا  مسح اامل لجميي األرام  الءراعية ف   -7
 .المااريي الءراعية مستقبف ب  عن إقامة

 .الءراعية لضرام تناي  البحوث والدراسام الت  تتعلق باالستخدام الرايد  -8

تاييجيي الءراعيية العمييوية التيي  تعتمييد عليي  تييدوير المخلفييام النباتييية والحيوانييية التيي  تسيياعد وباييكل  -9
 .افاة عل  خصوبة التربةفعال عل  المح

الءراعيية والمحافاية علي  جودتتيا فتيم  لضرام الصحيحة  اإلدار ال ر  اآلخر الت  تقي عل  عاتق   أما
 :الففحين والمءارعين فيج  عليتم القيام بما يأت 

الءراعيية والمحافاية  لضرامي إتباي الدورام الءراعية المناسيبة التي  تسياعد علي  االسيتخدام الصيحيح  -1
 .ل  خصوبتتاع
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تيدتور األرامي  الءراعيية وتملحتيا واسيتبدالتا  أسيبا عدم اعتماد اليري السييح  اليكي يعتبير مين أتيم  -2
التي  تنيافن  حد كبير من نمو األدغالالري الحديثة مثل الري بالر  والتنقي  الت  تقلل إل   بأسالي 

 .النبام عل  العناصر اليكائية ف  التربة وتقليل خصوبتتا

 إنحييييث اثبيييم علمييييا  المخصيييبام العميييوية بيييدال مييين األسيييمد  الكيماويييية كلميييا أمكييين كلييي  اسيييتخدام -3
وبالكميييييام غييييير المناسييييبة واحييييد ميييين أسييييبا  تييييردي نوعييييية الكيماوييييية  لضسييييمد االسييييتخدام المسييييتمر 

 .األرام  الءراعية

لتجدييييد اسييتخدام الحراثيية العميقييية بييين فتيير  وأخييير  ميين اجييل رفيييي التربيية الخصييبة إلييي  سيي ح األرن  -4
 .حيويتتا

اختيار المحاصيل المناسبة لنوي التربة واالبتعاد قدر اإلمكان عن المحاصيل المجتد  للحصيول علي   -6
 .اكبر عائد اقتصادي منتا

 .مراجعة مراكء اإلرااد الءراع  ف  المن قة إلع ا  الماور  ف  معالجة مااكل التربة -5

 :لألرضالكيافة االستعمالية 
المال والعمل الت  تما  إل  وحدام معينة  رأنيقصد بكثافة استعمال األرن تو الكميام النسبية من 

الميييال إلييي  وحيييدام  ورأنالنسيييبة بيييين مجميييوي قيمييية عنصيييري العميييل  إنتيييامييين األرن فييي  العمليييية اإلنتاجيييية  أي 
 :المساحة المستيلة من األرن ويمكن التعبير عنتا بالمعادلة التالية

 المال ورأنقيمة العمل                               
 --------------------= كثافة استعمال األرن 

   األرنالمساحة المستيلة من                            
المييال والعميل الممييافة إلي  وحييدام محيدد  ميين  رأنمين المعادليية أعيفه نفحييا اني  كلمييا اءدادم وحيدام 
إكا كانيم الوحيدام المسيتخدمة  أميا   (Intensive)األرن المستيلة يكون استعمال األرن ف  تكه الحالة كثيفيا 

الميييييال فليلييييية بالنسيييييبة إلييييي  وحيييييدام األرن المسيييييتيلة عندئيييييك يكيييييون اسيييييتعمال األرن خفيفيييييا  ورأنمييييين العميييييل 
(Extensive)يقسييييموا الءراعيييية إليييي  ءراعيييية  أناسييييت اي االقتصيييياديون  لييييضرنة االسييييتعمالية   وبموجيييي  الكثافيييي

 .ال ...متخصصة وءراعة متنوعة و ءراعة كفا  و ءراعة اكتفا  كات 
 :بموج  كثافة استعمال األرن يمكن تقسيم األرام  الءراعية إل  ثفثة أصنا  ت 

أو تي  . إنتاجي إلنتيا  الءراعي  ميي تكيالي  وت  األرام  الت  تتعيادل فيتيا قيمية ا: األرام  الحدية -1
 (.التكالي  المتيير )األرام  الت  تكون قيمة حاصفتتا مساوية تقريبا لتكالي  تل  الحاصفم 

أكثير مين  إنتاجتياوت  األرام  الت  تكثر درجة خصوبتتا بحيث يكون قيمية : األرام  فوق الحدية -2
المنتجيين يسيت يعون تي يية  إند علي  تحقييق فيائن للمنيتم  بمعني  األمير اليكي يسياع. قيمة تكالي  تكا اإلنتيا 

 .جميي تكالي  اإلنتا  مي تحقيق ربح كبير يءيد عل  الربح االعتيادي الكي يتحقق لمالك  األرام  الحدية
وتيي  األراميي  التيي  تكييون تكييالي  اإلنتييا  فيتييا اكبيير ميين قيميية المحاصيييل : األراميي  تحييم الحدييية -3

    .ردا   األرام  وانخفان خصوبتتا وتكا يجعل استيفلتا غير مجد  اقتصادياسب  المنتجة وكل  ب
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 اقتصاديات إدارة الموارد المائية
ميين امييتف  العييراق إليي  نتييرين عايمييين تمييا دجليية والفييرام إمييافة إليي  روافييد عديييد  لنتيير دجليية بييالرغم 

تيف  مسياحام واسيعة فادحة في  الممتلكيام  أمراراوكثيرا  ما كان يعان  العراق من فيمانتما الكي كان يخل   وا 
بعين السيدود والنيواام عليتميا وعلي  روافيد نتير دجلية للحيد مين خ ير  إقاميةإلي   أد الءراعيية مميا  من األرام 

بسيب  االحتبيان الحيراري فقيد قيل  الفيمانام ولكن ف  الفتير  األخيير  ونايرا للتيييرام المناخيية التي  تصيي  العيالم
ار والثلييو  عليي  منييابي تييكين النتييرين إمييافة إليي  فتييرام الجفييا  المتعاقبيية التيي  تصييي  المن قيية فيي  سييقو  األم يي

إلي   أد سيدود عمفقية مميا  بإقاميةوالروافد  األنتارفترام متقاربة وقيام دول الجوار الت  تنبي أو تمر خفلتا تكه 
بالءراعية األمير اليكي  األميرار أفد  إلحاقل  انخفان حصة العراق المائية إل  حدودتا الدنيا الت  أدم بدورتا إ

يت ليي  إليي  إعيياد  النايير فيي  إدار  تييكا المييورد الحيييوي بالاييكل الييكي يحقييق اكبيير قييدر ممكيين االسييتفاد  ميين كمييية 
وءار  الميوارد المائيية  أتمتياترين وان إدار  المياه تكه تقي عل  عاتق جتيام عدييد  مين لمتاحة ف  تكين النالمياه ا

 .من تكه المياه األساسيينفحين والمءارعين المستفيدين وككل  الف
 :فيما يتعلق بوءار  الموارد المائية فان عليتا القيام بما يأت  فأما

يييرانعقييد اتفاقيييام ثنائييية بييين العييراق ميين جتيية وكييل ميين تركيييا وسييوريا  -1 ميين جتيية أخيير  ميين اجييل  وا 
للييدول  األنتييارقيييام الدولييية المتعلقيية بتوءيييي مييياه مييمان حصيية مائييية مسييتقر  يحصييل عليتييا العييراق مييمن االتفا

 .المتاا ئة
 وا  فقتاالوفر   أوقامسدود ونواام عل  نتري دجلة والفرام والروافد األخر  لتخءين المياه ف   إقامة -2

 .الاحة أوقامف  
عيية الميياه األمر الكي يؤدي إل  تردي نو  األنتارإكمال مااريي البءل والحد من تصري  مياتتا إل   -3

 .وارتفاي نسبة الملوحة فيتا
مييياه البييءل عليي  ماييروي المصيي  العييام واالسييتفاد  ميين تييكه المييياه فيي  الءراعيية  تحليييةمايياريي  إقاميية -4

قامة  .بعن مااريي الثرو  الحيوانية وا 
في  الميياه  من التدر ومي تعرفة مناسبة لسعر المياه المءود  للمءارعين بالاكل الكي تؤدي إل  الحد -6

 .ال تاكل ع   كبيرا عل  تكالي  اإلنتا  الءراع  أنعل  
حمييفم توعييية بييين الففحييين والمييءارعين لتعييريفتم بأتمييية ترايييد اسييتتف  المييياه فيي  الءراعيية  إقاميية -5

تباي  .غير تقليدية ف  ري المحاصيل الءراعية كالري بالر  والتنقي  وغيرتا أنما  وا 
جتتا لك  تكون صالحة للءراعة وخاصة ف  المنا ق البعيد  المياه الجوفية ومعالي ف  استثمار التوس -7

 .عن مصادر المياه الس حية
 .الفرعية للحد من التدر ف  المياه نتيجة التسر  إل  با ن األرن واألنتارالاروي ف  تب ين التري  -8
 .بدال من القنوام المفتوحة للحد من التبخر األنابي العمل بقدر اإلمكان عل  نقل المياه من خفل  -9

 .تاجيي البحوث والدراسام الت  تتتم باستنبا  أصنا  من المحاصيل كام احتياجام قليلة للمياه -15
 :فيما يتعلق يالفةحين والمزارعين فان عليهم القيام يما يأتي أما
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ي  وغيرتا من األسالي  الحديثة كلما االنتقال من أسلو  الري السيح  إل  أسلو  الري بالر  والتنق -1
 .كل  أمكن

 .استخدام أصنا  من بكور المحاصيل الت  تتميء بقلة احتياجتا إل  المياه -2
 .عدم ءراعة المحاصيل الت  تحتا  إل  كميام كبير  من المياه وخاصة ف  فتر  احتتا -3
لءراعيية بعيين المحاصيييل التيي  تتحمييل  اسييتخدام مييياه البييءل القريبيية ميين المييءاري كام الملوحيية القليليية -4

 .نسبة معينة من ملوحة المياه
متيير لقليية تكييالي  حفرتييا والتيي  تقييي  155اسييتخدام مييياه اآلبييار وخاصيية التيي  ال يتجيياوء عمقتييا عليي   -6

     .ممن إمكانية المءاري أو الاركام الءراعية
 -: اآلتي إلىمن حيث مصادرها  الموارد المائية ميتقس

 .و البحيرام  األنتارو تامل مياه : موارد المياه الس حية  -1
 .و تأت  بمرتبة الثانية : الجوفية  المياه موارد-2
 .تا و تنقيتتا من جديد د تحليلللمياه مثل المياه الت  يعا أخر تنا  مصادر -3
ءراعة المحاصيل يرتا يعتبر عامل متم للنجا  ف  الءراعة و توف إل توج   أنجميي تكه المصادر للمياه يمكن  

 .و المنتجام الءراعية 
تعان  العديد من المءاري ف   إكالموارد المائية تمثل قيدا  يؤثر ف  النمو و التنمية الءراعية  إنيمكن القول       

بتا المءرعة  ءودكمية مياه الت  تتمثلية لتوليفة الموارد الءراعية تو قيد األ إنالدول العالم المتقدمة و النامية من 
وقلة   الءراع  اإلنتا تحسين و ءياد   إل  أد كلما  من المياه وتكا يعن  ان  كلما توفرم كميام اكبر اإلنتاجية
 .الءراع  ق اينمو السلي الءراعية و انخفان ف  ال إنتا انخفان ف   إل يؤد   المياه 

توفر  أنل عل  وتكا يد, ماعية ف  ق اي الءراع  اجتاقتصادية و  ماكلةر وان كفاية الموارد المائية للءراعة يعتب
 اإلنتا مستلءمام  إل  باإلمافة راع الء  اإلنتا عملية  إلنجا المياه و الموارد المائية للءراعة يعتبر عامل متم 

التسويق و   الكتربا  و   الحاصدام الءراعية و   ةنوالبكور المحس  كالمكائن و المعدام الءراعية ,  األخر   الءراع
الت  تعن  وجود مواد ف  المياه خارجة  كل  ماكلة تلوث المياه كو   .. وسائل النقل الحديثة و غيرتا و   الءراع  

 أيماتكا التلوث ف  المياه يجعلتا غير صالحة لفستخدام الباري و الءراع  و و  األساسية المياه  مكونامعن 
المختلفة  تاعل  منتجات أوالوراثية لتكه الثرو  الحيوانية  الصفاميؤثر تلوث المياه عل  الثرو  الحيوانية سو  عل  

  .وغيرتا وألبان لحوم من
- : كاآلت ت  و   المياه لتلوثوتنا  عد  مصادر 

الكائبة ف  المياه  ألمف او تعن  الفمفم الصناعية و : للتلوث ت  المصادر المعدنية  األول المصادر  -أ    
و تكه تؤدي . و الءيوم و ككل  النف  نتيجة تسويق النف  ف  الناقفم البحرية مثف  ف  الدول الخليم العرب  

ثرو  الحيوانية و ال يور و مياه الار  و المياه الموج  الب أيماالمرر بثرو  السمكية و  إلحاقتلوث البيئة و  إل 
 .لدول الخليم العرب  خاصة  ف  ا ةالءراع إل 
الت  ت ر  عن ال ريق المجاري و مجمعام السكنية و بعن  فمفمالو ت  : المصادر العموية  -    
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 مراراإل إل يؤدي استخدامتا  انو .مل صناعة السكر امعكالصناعام المحلية الت  تنتم مثل تكه الفمفم 
 . ة الءراعمنتجام الب

كا المرر بالمياه و تجعلتا غير صالح   إلحاق إل تؤدي ادر التلوث المعدنية أو العموية كانم مص وا 
 .الءراع   اإلنتا تؤثر عل  الءراعة و  فبالنتيجة سو , و النبام و الحيوان  لإلنسانلفستخدام 

  :هال األميلستفدام الالمياه يا أسعارعةقة      
 إل يؤدي  اآلخرعل  بعن  بعمتا االقتصادية و تأثير عواملالف  ( انخفان أوءياد  )مقيان التيييرام  إن 

دخل و الكمية الم لوبة من ال مثال كل  ,  تكه العوامل االقتصاديةوجود العفقة ال ردية أو العكسية مابين 
الما   األسعارفان انخفان  لعة معينة وغيرتا وممن موموعنا كميام م لوبة من سو  األسعاروأيما  السلعة

, ءياد  االستعمال الما  و استخدام  ب ريقة غير الرايد  و العكن صحيح  إل عن القيمة الحقيقية سيؤدي 
 األخكاستخدام الرايد و العقفن  للمياه عل  ار   إل حدية للما  باالرتفاي فان كل  سيؤدي القيمة العندما تأخك 

تودي ومي سياسام المائية  إل المجتمي وتكا سيؤدي  رادألفو مستو  الدخل  لضفرادباالعتبار مستو  معياة 
المحاصيل و  إنتا ارتفاي تكالي   إل المورد المائ  سيؤدي  أسعارو لكن رفي . ت وير المورد المائ   إل 

و تكا ما يج  مراعاتتا خاصة  , سلي الءراعية ف  السوق  أسعارارتفاي  إل و تكا يؤدي , المنتجام الءراعية 
ف  الق اي الءراع   األساسيةر المستلءمام يوفلتالصادرام النف ية  إيرادام  يوجتيستلءم  إكالنف ية  ف  الدول
تكالي  الت  ار تسعير تكالي  المورد المائ  و باالعتب األخكوككل  يج  , منخفمة مناسبة و  أسعارو  بتكالي  
خاصة ف  الدولية والفردية  عل  وفق التاريعامسليمة  إداريةتكالي  رأسمالية فمف  عن وجود كفا   الالجارية و 

-تركيا,سوريا-العراق,تركيا-العراق) الستخدام المياه سوا  بين الدولالقوانين المد  ال ويل و كل  بتاريي 
بين  أو( سليمانية-اربييل-دتو /كردستان العراق إقليممدن ) بين الدولة واحد  مثف   منا قوتككا أو بين (سوريا
 .من قة واحد  ف  األفراد
 -:كاآلتيوتشمل المعوقات :معوقات لتبوير الموارد المائية أهم
 :المعوقام الفنية و تنايمية و تاريعية -1

 .ية بخصوص ت وير الموارد المائيةقوانين و تاريعام قانون إصدارأي 
 :المعوقام االقتصادية-2

ير و استخدام مكائن الءراعية المرتب ة بتوفالفمعوقام االقتصادية تمم العناصر المحدد  لتاييل المعدام و 
  ارتفاي متوس  تكالي  وحد إل ارتفاي متوس  تكاليفتا يؤدي  إن الماتقام النف ية حيثكالكتربا  و ,المياه
ال ن الواحد من  اإلنتا ارتفاي تكالي   إل الكتربا  ستؤدي عند ارتفاي التكالي  النف  و  أي ,الءراع   اإلنتا 

 .و غيرتا من المنتجام و السلي الءراعية الحن ة مثف  
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 التفبيب الزراعي
مااتر الماكلة االقتصادية ألي مجتمي ت  ندر  الموارد وتنيوي اسيتخداماتتا  وتيكا يعني  إن من ابرء  إن

فيان إيجياد أي حيل لتلي  المايكلة سييكون الموارد المتوفر  ف  ال بيعة غير كافية إلايباي جمييي الحاجيام وبالتيال  
 .معنيا بإيجاد أسلو  للتوافق بين الموارد المتاحة والحاجام المتجدد  عل  الدوام

التخ ي  الءراع  من الواجي  تعريي  التخ يي  بايكل عيام والتخ يي   وأتميةيتمح مفتوم  أنومن اجل 
يييار أحسيين البييدائل المتاحيية لتحقيييق أتييدافا اخت: )بأنيي الءراعيي  باييكل خيياص  فاالقتصييادي وترسيين عيير  التخ ييي  

التخ ي  الءراع  فتو تحديد النسي  الميرورية لنميو الق ياي الءراعي  بفرعيي  النبيات  والحييوان  وفي   أما  (محدد 
 .عفقتتما مي باق  فروي االقتصاد الو ن 

وليكل  توجيد عفقية  .الخ ية الو نيية العامية للبليد أتيدا متما من التخ ي  الءراع  تعد جء ا   أتدا  إن
عفقيية  وكأنتيياوثيقيية بييين التخ ييي  الييو ن  بوجيي  عييام والتخ ييي  الءراعيي  بوجيي  خيياص  والخ يية المءرعييية تاتيير 

كييان التخ ييي  عمومييا يتييتم بتوجييي  المييوارد عليي  الصييعيد الييو ن  فييان التخ ييي  الءراعيي  كجييء   فييإكا. الجيء  بالكييل
لق ييياي الءراعييي   وان تنيييا  عفقييية بيييين التخ يييي  الءراعييي  منييي  يتيييتم بتوجيييي  تلييي  الميييوارد علييي  صيييعيد ا أساسييي 

يتتم بومي المؤارام التخ ي يية الم لوبية لت يوير عميل ( التخ ي  الءراع )كان األول  فإكاوالتخ ي  المءرع  
ؤارام واقعية ممكنية الت بييق متنفيكتا وترجمتتا وتحويلتا إل  يتتم ب( التخ ي  المءرع )تكا الق اي فان األخير 

 .حدود المءرعة واروفتاف  
  : ميادئ التفبيب

يتمييييء التخ يييي  االقتصيييادي لفيييروي االقتصييياد اليييو ن  عامييية والتخ يييي  الءراعييي  جيييء  منتيييا بعيييد  مبيييادا 
 :أساسية

نميياالتخ ييي  لييين عمييف عاييوائيا  :العلميةةة -1 وأسيين ؤاييرام ومعييايير علمييية أن يقييوم عليي  مينبييي   وا 
 .يكون متخصصا لك  يحسن التعامل مي تكه المؤارام أنبي  من قية وغير افترامية فالمخ   ين

محيدد   أتيدا سمة االيجابية ف  التخ ي  ف  اموليت  ألني  ال يتيتم بجيء  منفصيل أو  إن: االيجايية -2
نما  .توجد تأثيرام متبادلة فيما بينتامتصلة مي بعمتا و  ألنتابت وير كل المءرعة أو الق اي  وا 

فالوحيدام اإلنتاجيية تي  . مركءيية التخ يي  والمركءيية التنفييك المبدأويعن  تكا : ةالمركزية الديمقرابي -3
العامة بينما تتير  ايؤون  األتدا أسان البيانام ومصدر المعلومام ويكون من واج  الجتام المركءية صياغة 

 .تنفيكتا لتل  الوحدام
عندما تقر الخ ة مركءيا تصبح ملءمة للجميي ولتا قو  القانون ويعاق  من يخال  اتجاتاتتيا  :اإللزام -4

اليكي يتيتم بوميي مؤايرام عامية للوحيدام  اإللءام  والتخ ي  ألتأايرينفرق بين التخ ي   أنوتنا يج  . العامة
 .يربيةعلي  وتو ما يسود ف  بعن الدول ال إلءامتااإلنتاجية ليكون دليل عمل لتا دون 

 .أي قابلية الخ ة للتعديل المستمر ف  مو  المتييرام الجديد  :المرونة -6
 .والارو  اإلمكانيامتكون منسجمة ومتواءنة مي  أنيفترن بالخ ة  :الواقعية -5
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وتييو ميين الوسييائل األساسييية فيي  التخ ييي  ألن  تحقيييق وفيير  فيي  : تحقيةةق الكفايةةة االقتصةةادية لإلنتةةاج -7
ليضرن والعميل  األمثيلاإلنتا  ورفي مسيتواه يعيدان مين واجبيام التخ يي  األساسيية وتيكا يينعكن علي  االسيتخدام 

  .ووسائل اإلنتا  األخر 
 الرقاية الزراعية

 ء علي  درجية عاليية مين الكفيا  يكيون تنيا  جتيا أندون  أن يحقيق أتدافي يمكين  أي ناا  إنتاج  ال إن
يؤار بومو  موا ن الخلل ف  المسير  اإلنتاجية من جتة ويعءء الجوان  االيجابية من جتة ثانيية  أنعل  قادرا 

علييي  تنفييييك الخ ييي  الءراعيييية والقييييام بعملييييام مراقبييية العميييل  اإلايييرا وتيييكا ميييا تمثلييي  الرقابييية الءراعيييية التييي  تييي  
جرا والعاملين والتفتي    .ومس  السجفم المحاسبية وتدوين الحسابام فيتا ومراجعتتا ألمخءن الجرد  وا 

 :أهداف الرقاية الزراعية
 .تحديد أتم المااكل الت  تتعرن لتا الوحدام اإلنتاجية الءراعية -1
مراقبييية اسيييتخدام عناصييير اإلنتيييا  وتحدييييد نقيييا  الميييع  فييي  اسيييتخدام تيييكه العناصييير بحييييث تحقيييق  -2

 .أعل  عائد ممكن المءرعة

يجيييادمراقبييية ميييدير المءرعييية والعييياملين فيتيييا وتحدييييد نقيييا  الخليييل  -3 الحليييول المناسيييبة لتيييا فييي  الوقيييم  وا 
المناسي   حييث انيي  مين خيفل المراقبيية يتميح ميد  قييدر  الميدير علي  إدار  المءرعيية بصيور  ناجحيية  

مسيي  السييجفم وتييدوين واجبيياتتم بصييور  صييحيحة ميين خييفل  بييأدا وكييكل  مييد  قيييام العيياملين فيتييا 
 .ونفقام المءرعة إيرادامالمعامفم فيتا وتحديد 

مين خيفل المتابعية المسيتمر   واإلدار األمثل ف  اإلنتيا   األسلو استخدام الرقابة يممن للمءرعة  إن -4
في  المءرعية سيوا  أكانيم إنتاجيية أم خدميية وتحدييد األسيالي  الصيحيحة فيي  اإلدار   لكافية النايا ام

 .واإلنتا 

 .مس  السجفم المختلفة والقيام بتدوين العمليام الءراعية والحسابية فيتا ومراجعتتا -6
 :شروب نظام الرقاية 

 :ي مفئمة الناام ل بيعة الناا  الكي تجري علية الرقابة 1

 مراقبت  فميثف نايام الرقابية المقتير  يتف م ناام  الرقابة مي  بيعة وحجم العمل المرادحيث من المروري أن 
الحجم وككل  يختلي  النايام في  حالية ميءاري اإلنتيا  النبيات  لمءرعة صيير  تختل  عنة ف  حال  المءرعة الكبير  

 .عن اإلنتا  الحيوان  وككل  تختل  الرقابة عل  األدا  ف  اإلنتا  عن الرقابة ف  التسويق والتمويل وغيرتا 
 : ام عن االنحرافام بالسرعة الممكنة ي أن يخبر النا 2

ميييرور  اتخييياك اإلجيييرا ام والقيييرارام السيييريعة لمعالجييية  الخ يييأ أو االنحرافيييام وبعكسييي  فيييان خسيييار  المءرعييية 
للتربية أو  الحراثيةستكون كبييره جيدا ليكا  يجي  إخبيار ميدير المءرعية بأقصي  سيرع  وعلي  سيبيل المثيال الخليل في  

 .  للمحاصيل سيحمل المءرعة خسار  كبيره  إكا لم يصحح اإلجرا ام التسويقية أو الجن

 :ي مرور  أن يكون ناام الرقابة  مرنا  3
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ة  دون تييييير كبييير ل بيعيية أن ناييام الرقابيية يجيي  أن يتقبييل  بعيين التعييديفم ال فيفيية  عليي  خ يية المءرعيي 
  حالية فايل  المحصيول  الخ ة األساسية وعل  سيبيل المثيال أن ءراعية  محصيول غيير رئيسي   أيميا في وأتدا 

 . األول أمر متم جدا يج  أن يتقبل  ناام الرقابة أحيانا لعدم تر  أرام  ءراعي  ف  المءرعة دون استيفل 
 :ي  أن يكون  ناام الرقابة وامحا وستل الفتم  4

يجيي  أن يكييون الناييام وامييحا وسييتف خاصيية للمسييئولين عيين التنفيييك  حيييث يفحييا أحيانييا أن بعيين وسييائل 
حصائيةالرقابة تستخدم معادالم ريامي     .للمدرا  والمسولين ف  المءرعة ةغير مفتوم  وتحاليل اقتصادي  معقد وا 

 . تصحيح األخ ا   إمكانيةي أن يممن ناام الرقابة  6
الرقابييية الكايييي  عييين األخ يييا   فقيييي  بيييل أن يع ييي  تحلييييف كييييامف لضسيييبا  التييي  أدم إليييي  ال يكفييي  لنايييام 

االنحرا  أو الخ أ ومن تو المسيئول  عنتيا وميا تي  اإلجيرا ام الميرورية لمعالجية الخ يأ وميا تيو تيأثير الخ يأ 
 . عل  ناا  المءرعة 

-  أن يكون اقتصاديا -ي  أن يكون ناام الرقابة بأقل تكالي  ممكن    5
إن ناييام الرقابيية يجيي  أن يتحقييق بأقييل التكييالي  حيييث ال ينبييي  لناييام  الرقابيية ءييياد  التكييالي  التيي  تتحملتييا 

 .من اجل  الناام  أتو مقرر وأال فقد التد  الكي أناالمءرعة عما 
 ( :حس  المستو  اإلداري )ي الموائمة مي البنيان التنايم  للمناأ   7

نميا يجي  حيث ال يجوء أن تمارن الرقا بة من أاخاص ف  أسفل التسلسل اإلداري وال تسمح سل تتم بيكل  وا 
 . كاملة  ةوبمسئولي  تممن تنفيك المقترحام بسرعة كبير العليا بحيث   اإلدار أن تتركء الرقابة ف  
 : إجراءات الرقاية 

اإلداري القييام بتنفييكتا وتيكه لك  يتم ومي ناام فعال للرقابة فان  البد من تحديد اإلجرا ام الت  يج  علي  
 :اإلجرا ام ت  

  .  ي التنفيك .  ي ومي خ   تنفيك التد    .أ ي تحديد التد   الم لو 
 .إجرا  التصحيحام المقترحة –و  .مقارنة النتائم مي التد  – يت .قيان النتائم –د 
   .المراجعة –ء 

 .ة وتكه اإلجرا ام تاكل سلسلة متراب ة تسم  بدور  الرقاب
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 Farms Managementإدارة المزارع   
وتبييةق ( ارض و عمةل و رأسةمال ) يأنها دراسة برق ووسائل تنظيم عناصر اإلنتاج  :تعر  إدار  المءاري

والفيةرات والمهةارات لكةي تنةتج المزرعةة اكيةر قةدر ممكةن مةن (  Technical knowledge)المعرفة التقنية  
وظيفةةة إنتاجيةةة تقةةوم علةةى أسةةاس تبييةةق الميةةادئ العلميةةة : ويمكيين تعريفتييا أيمييا .الةةدفل الصةةافي أو األريةةا  

واالستفادة من الفيرات العلمية في اإلنتاج الزراعي وتسويقه وتمويله لتقليل النفقات والحصول علةى اكيةر غلةة 
اول ف  تكا الموموي موموي إدار  المءاري يعتبر علما  ألننا نح .تج المزرعة وييعها يأفضل األسعارممكنة من نا

ت بيق القوانين والمبادا العامة ف  االقتصاد عل  مءرعة معينة   ويمكن اعتبار موموي إدار  المءاري فنا  أيما   
واجبيياتتم ب يقومييوا والمقصييود بييالفن تنييا الكفييا   بييالمعن  الجسييم  والعقليي  حيييث يسييت يي كثييير ميين الففحييين أن 

وأسيتل مين غييرتم   وكمثيال علي  الناحيية الفنيية في  اإلدار  نيككر أن اسيتخدام ب ريقة أمتر أو أكثر كفا   وأسيري 
العمال ف  العمل بكفا   عالية يؤدي إل  توفير الكثيير مين الوقيم والجتيد   فيإكا تيدر  مجموعية مين العميال علي  

فييأن كمييية  يقوميون بتييا جني  محصييول ال ما يية ميثف  وتعبئتيي  فيي  صييناديق أو سيفل ب ريقيية فنييية   أي بحركييام 
. الحاصيل المجمييوي سييو  تءييد وكليي  نتيجيية تناييم العمييل وحركييام العميال التيي  تييؤدي إلي  تنايييم الوقييم وتييوفيره 

كما أن نوعية الحاصل قد تكون أحسن الن قسما  من  يتعيرن للتلي  إكا كانيم حركيام الييد والجسيم تحيدث كيفميا 
وميين أمثليية النييواح  الفنييية . ل فيي  السييير والحركيية اتفييق   كمييا ويميييي الكثييير ميين الوقييم بسييب  عييدم تنايييم العمييا

األخير  تي  مييب  مواعييد السيق  ومعرفيية تيكه المواعيييد لكيل حاصيل   ومعرفيية كميية الميياه التيي  يحتاجتيا النبييام 
ونوي التربة و رق تتيئة التربة لكل حاصل   كتنايم المسافام بين النباتيام ومراعيا  سيعة التفرييي للنبتية لكيل نيوي 

لحصييول عليي  أاييعة الاييمن فم عنييد تحديييد المسييافام بييين الاييتفم أو البييكور لتييتمكن النبتيية ميين اميين الحاصيي
ومن أمثلة المعرفة الءراعية العلمية الت  تت لبتا الءراعة ويج  عل  المنتم الءراع  معرفتتا ت  معرفة  .الكافية 

وقاييية المءروعييام منتييا ومكافحيية أنييواي الحاييرام التيي  تصييي  كييل حاصييل وانسيي  ال ييرق واألوقييام لمكافحتتييا ول
أميا عين . األدغال والقيام بعمليام التعاي  ومعرفة األمران و رق معالجتتا   واختيار الدور  الءراعيية المناسيبة 

اإلنتا  الحيوان  فان تنا  جملة من المعار  الءراعية العلمية البحتة أيما تتعلق بتتيئة أفمل الارو  لتربيتتيا 
العل  المناسبة لتا ف  كل مرحلة من مراحل عمرتا   ومعرفية كيل ميا يتعليق بتحسيين ايرو   كاختيار نوي وكمية

ومن المعار  المتمة ف  تربية الحيوانيام تيي  معرفية األميران التي  تصييبتا و يرق . التيكية و التربية والتسمين 
علق بأوقام وجبيام  عامتيا وتتيئية ومن األمور الفنية فت  تل  الت  تت. مقاومتتا والقما  عليتا أو وقايتتا منتا 

المكان المناس  لمعياتتا ف  مو  الامن والتتوية والمسافام المناسبة لمعياتتا ف  الحاائر   أي معرفية سيعة 
وكمثييال آخيير عليي  . الحايائر الصييحية والمسيياحام التي  يحتاجتييا الحيييوان فيي  الحايير  وناافيية الحيييوان والحايير  

ب ريقية فنيية   أي  قيياد ككر أن استعمال الساحبة ف  األعمال الءراعيية يت لي  معرفية الالناحية الفنية ف  اإلدار  ن
كمييا أن السيياحبة تحتييا  إليي  . بمتييار  فيي  أدا  العملييية ليكييون عمييق حراثيية التربيية مفئمييا  لنمييو النبييام ونييوي التربيية 
اسييتخدامتا بصييور  صييحيحة    التصييليح إكا توقفييم عيين العمييل   وتييكا يت ليي  معرفيية األدوام االحتيا ييية وكيفييية

وان معرفية تايييل وصييانة المكيائن واآلالم الءراعيية تي  . الءراعية إلي  الصييانة  واآلالموككل  تحتا  المكائن 
 .مءيم من معرفة علمية وفنية  
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