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يشير مصطلح اإلنتاج  ازرراياإ ىزال تلاع ازةمليات اإلنتجليات ازتاإ        •
يتم بمولبهج تحويل ملمويت ما  ازةنجصار اإلنتجليات ازرراييات ازمتجحات 
ىزل سلع رراييت قجبلت زالستهالع ازمبجشر م  قبل ازمستهلكي  ازنهاجييي  
زهااج وازايااجم بةمليااجث تحويلياات لعاارم زلساالع ازمنتلاات ب  ااج ت ينجصاار 

 .ىنتجليت لديدة زكإ تصبح صجزحت زالستهالع

هااإ ازوحاادة ( ازمررياات)Farm Firmوتةتباار ازمنشاالة ازمرريياات       •
اإلنتجلياات داعاال ازبنيااج  ايقتصااجدي ازررايااإ ازتااإ تناات  معتلاا  ازساالع 
ازرراييت حيوانيت كجنث لم نبجتيت، وذزع نتيلت ازاراراث ازتإ تتعذ يلال 
مستوم هذه ازوحدة وازمتةلات بجستعدام ازماوارد ازمتجحات إلنتاج  معتلا  

 :ازسلع ازرراييت وذزع يلل سبيل ازمثجل 

 مج هإ ازسلةت لو ازسلع ازرراييت ازتإ يمك  ىنتجلهج؟•

 كم يدد ازوحداث ازمنتلت ؟•

 مج هإ طريات اإلنتج  ازتإ يلب ىتبجيهج ؟•

مج هإ لنواع وكميجث ينجصر اإلنتج  ازالرمت زلةمليت اإلنتجليت؟ وذزع •
زماجبلت احتيجلجث اإلنسج  م  ازغذاء وازكسجء وتو ير ازمواد األوزيت 

 .زلصنجيت وتحايق األهدا  ازتنمويت األعرم

 



 ـلم إدارة الـــــمزارعع 

 مـــــفـهـوم عــــلم اإلدارة -:أولا 

زاد ظهر يلم اإلدارة م  بي  ملمويت ازةلوم ايقتصجديت زيمثل •
ازمحور ازرييسإ وازلوهر األسجسإ ازذي يمك  اييتمجد يليه  إ 

وزيظهر األهميت ازةلميت وازةالقت . تنميت ازموارد ازطبيةيت وازبشريت
ازتنظيميت  إ دم  يوامل اإلنتج  وتشغيلهج وازتنسيق  يمج بينهج 

آللل  مج  تحايق ليلل مج يمك  م  ازدعل بهد  ريجدة مةديث 
 .ازنمو وازتطور ايقتصجدي وايلتمجيإ

زاد شهد يلم اإلدارة تطوراً وا حج وملحوظج بةد ازتطور •
ايقتصجدي وازصنجيإ ازذي لياب ازثورة ازصنجييت وازذي لدم 

ىزل تحديد ازكثير م  ازمفجهيم اإلداريت وتعصيص ملجيث 
 .استعدامهج  إ شتل ملجيث حيجتنج ازيوميت

 



إْ اٌغّخ األعبع١خ ٌؼٍُ اإلداسح ٚاٌزٟ ر١ّضٖ ػٓ غ١شٖ ِٓ اٌؼٍَٛ •
األخشٜ ٟ٘ اٌحبعخ اٌّبعخ إ١ٌٗ فٟ ِخزٍف ِغبالد اٌؼًّ اإلٔزبعٟ ِٓ 
صساػخ ٚصٕبػخ ٚثٕبء ٚغ١ش٘ب ثبإلظبفخ ٌٍّغبالد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌخذ١ِخ 

 .ٚاٌغ١بع١خ

٘زٖ اٌغّخ اٌزٟ ٠ٕفشد ثٙب ػٍُ اإلداسح رزطٍت ِٓ ٘زا اٌؼٍُ اٌزغبٚة •
اٌغش٠غ ِغ حً اٌّشىالد اٌزٟ رؼزشض اٌؼًّ اإلداسٞ أصٕبء ع١ش 
اٌؼ١ٍّخ اإلٔزبع١خ ٚثبٌزبٌٟ اٌؼًّ اٌّغزّش فٟ رط٠ٛش اٌطشق اإلداس٠خ 
اٌمبئّخ ٚاٌجحش ػٓ غشق إداس٠خ عذ٠ذح رغزط١غ رغبٚص اٌصؼٛثبد 
ٚاٌؼمجبد اٌزٟ رؼزشض اٌؼًّ اإلٔزبعٟ ٚرٌه ثبالػزّبد ػٍٝ اٌمٛاػذ 

ٚإٌظش٠بد ٚاٌّجبدئ اٌؼ١ٍّخ االلزصبد٠خ ٚاعزٕبدا إٌٝ اٌزغبٚة ا١ٌّذا١ٔخ 
 .  ٚاألثحبس اٌزطج١م١خ

٘زا ِب لبَ ثٗ اٌشٚاد األٚائً ٌؼٍُ اإلداسح ػٕذِب دسعٛا اٌحشوخ ٚاٌضِٓ •
ٚرأص١ش رٌه فٟ اإلٔزبط ٚاٌؼ١ٍّخ اإلٔزبع١خ إظبفخ ٌٍزغبٚة ٚاألثحبس 

اٌزٟ رّذ فٟ ِغبي اٌجحٛس إٌفغ١خ ٚاالعزّبػ١خ اٌزٟ عبّ٘ذ فٟ خٍك 
 .اٌؼًّ ٚص٠بدح اإلٔزبط ػبئذ اٌج١ئخ إٌّبعجخ ٌزحغ١ٓ 

 



٠ٚؼذ ػٍُ اإلداسح فشػب ِٓ فشٚع اٌؼٍَٛ االلزصبد٠خ •

ٚ٘ٛ االلزصبد٠خ اٌزٞ ٠جحش فٟ ع١ّغ أشىبي إٌشبغبد 

 -:٠شزًّ ػٍٝ

 دارة اإلنـتاج وإدارة الـمشاريعإ•

 اإلدارة الـماليت •

 إدارة األفراد•

 .اإلدارة الـتضويقيت•

 



رٙزُ ثٛظغ خطػ اإلٔزابط ٚاعازخذاَ اٌّاٛاسد ثبٌطبلاخ ....إداسح اإلٔزبط ( 1)
اإلٔزبع١اااخ اٌمصاااٜٛأ وّاااب أٔٙاااب رجاااشِظ ٚرخطاااػ ٌزطااا٠ٛش ٚعااابئً اإلٔزااابط 

ٕٚ٘ب الثاذ ِآ رؼابْٚ ع١ّاغ اٌّغاز٠ٛبد اإلداس٠اخ ِاغ . اٌّغزخذِخ ٚرحغ١ٕٙب
ثؼعٙب اٌجؼط ثٙاذ  رحم١اك اٌٙاذ  إٌٙابئٟ ٌٍّشاشٚع ثخبصاخ فاٟ ِغابي 

 .رحغ١ٓ ٔٛػ١خ اإلٔزبط ٚرم١ًٍ رىب١ٌف ٚحذح إٌّزغبد
 
 فإٔٙب رٙزُ ثبالعزضّبساد ٚاٌز٠ًّٛ ٚرحذ٠ذ اٌغذٜٚ ......اإلداسح اٌّب١ٌخ ( 2)

 .االلزصبد٠خ  ٚرحذ٠ذ ِصبدس٘ب ٚأعٍٛة سفغ ػٛائذ٘ب                   
 
رٙزُ ثبخزجبس اٌؼب١ٍِٓ ٚاخز١بسُ٘ ٚرأ١ٍُ٘ٙ ٚراٛص٠ؼُٙ  .....إداسح األفشاد( 3)

ػٍااٝ أِاابوٓ ػٍّٙااُ ٚفااك االحز١بعاابد ٚفااٟ إغاابس اٌّاا ٘الد ٚاٌشغجاابدأ 
ٚرٙاازُ إداسح األفااشاد ثااإعشاء اٌااذٚساد اٌزذس٠ج١ااخ ٚاٌزأ١ٍ١٘ااخ ٌٍؼااب١ٍِٓ ثٙااذ  

 .سفغ ِغزٛاُ٘ ٚص٠بدح رأ١ٍُ٘ٙ ٚلذسارُٙ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌف١ٕخ
 
رغااابُ٘ فاااٟ رحذ٠اااذ حغاااُ اٌّج١ؼااابد فاااٟ ظاااٛء  ....اإلداسح اٌزغااا٠ٛم١خ( 4)

اٌذساعاابد ػاآ احز١بعاابد األعااٛاق ِاآ اٌغااٍغ إٌّزغااخأ ِٚااذٜ ِغاابّ٘خ 
وّااب رغاابُ٘ اإلداسح اٌزغاا٠ٛم١خ فااٟ . اٌّشااشٚع فااٟ رااأ١ِٓ ٘اازٖ االحز١بعاابد

 .رخط١ػ احز١بعبد اٌّششٚع ٚرأ١ِٕٙب ِٓ ِغزٍضِبد اإلٔزبط

 



 بتطبٌق المفهوم  Marketing Managementوتعنى اإلدارة التسوٌقٌة 
 :التسوٌقً فً المجالٌن التالٌٌن 
 األنشطت ازتسويايت  إ ازمشروع يلب ل  تنظم وتنسق وتدار بشكل : األول•

 .ل  ل            
 سم روازتعطيط ازةجم زلمشروع  ازتسويق دوراً  إ يلب ل  ُيةطل مدي: الثانً•

 .سيجسته            
وتتحاق اإلدارة ازتسويايت  إ ظل يلم اإلدارة ي  طريق اتعجذ ازاراراث، حيث ل  •

 مةظم ازاراراث اإلداريت هإ قراراث تسويايت تةتمد يلل حجلجث ازمستهلع 
 و إ ازمشجريع اإلنتجليت قد تتعذ ازاراراث ازتسويايت قبل ازاراراث . وتف يالته    
 اإلنتجليت و إ  اإلنتجليت أل  م  ازاراراث ازتسويايت مج يلب اتعجذه قبل بدء ازدورة    
 ىطجر اإلدارة ازتسويايت يةد ازمشروع وحدة متكجملت مولهت نحو ازسوق زتجمي        
 .احتيجلجث ازمستهلع وطلبجته      

 ويةبر يلم اإلدارة ي  ازلهد ازلمجيإ بي  معتل  مستويجث ازلهجر اإلداري يلل•
 ازرغم م  اعتال  طبيةت ازةمل اإلداري بي  ازمستويجث اإلداريت ازمعتلفت، زهذا  هو    
 لهد مشترع زكل ازتعصصجث اإلداريت  جإلدارة ازةليج تةمل يلل رسم ازسيجسجث     
 بينمج تةد ازحلات . وتحديد األهدا  ومتجبةت ازتنفيذ م  عالل لهجر ىداري متعصص    
 اإلداريت ازوسطل صلت ازوصل بي  ازمستويجث اإلداريت ازتإ تتلال األوامر اإلداريت     
 م  ازمستويجث األيلل وتحويلهج ىزل واقع يملإ، لمج ازحلات اإلداريت ازدنيج   نهج تةد     
 .ازلهت ازمشر ت يلل ازةمليجث ازتنفيذيت  إ األقسجم اإلنتجليت    
 



ِٚغ رطٛس االحز١بعبد اإلٔغب١ٔخ ٚاصد٠بد٘ب ٚرشبثىٙب ِغ ِشٚس •
اٌضِٓ ٚوزٌه ص٠بدح األػجبء اٌٍّمبح ػٍٝ ػبرك اٌٛحذاد اإلٔزبع١خ 
ٌٍٛفبء ثٙزٖ االحز١بعبد ِٚغ اٌزمذَ اٌؼٍّٟ اٌزٞ شٙذرٗ اٌجشش٠خ 
ٚص٠بدح اٌعغػ اٌّغزّش ػٍٝ اٌّٛاسد اٌّزبحخ إلشجبع حبعبد 
اإلٔغبْأ ظٙشد اٌحبعخ إٌٝ اعزخذاَ األعٍٛة اٌؼٍّٟ فٟ إداسح 
اٌٛحذاد اإلٔزبع١خأ ٚٔظشاً ٌّب ٌؼٕصش اإلداسح اٌّضسػ١خ ِٓ 
إِىب١ٔبد وج١شح فٟ اٌّغبّ٘خ فٟ اٌؼًّ ػٍٝ ص٠بدح اٌغذاسح 

اإلٔزبع١خ ٚااللزصبد٠خ ٚحغٓ اعزغالي اٌّٛاسد اٌّزبحخ ثىفبءح 
الزصبد٠خ ػب١ٌخ فإٔٗ ٠ّىٓ اٌمٛي إْ ػ١ٍّخ رخط١ػ ٚإداسح اٌٛحذاد 
اإلٔزبع١خ اٌّضسػ١خ رؼزجش ِٓ أُ٘ اٌؼٛاًِ ٚاالػزجبساد االلزصبد٠خ 
ٚاالعزّبػ١خ اٌزٟ ٠غت اٌؼٕب٠خ ثذساعزٙب ٚرٌه ِب أسدٔب اٌّحبفظخ 
ػٍٝ اٌج١ٕبْ االلزصبدٞ اٌضساػٟ اٌغؼٛدٞ ِٓ اٌزؼشض ألٞ 

أخفبض أٚ ٔمصبْ فٟ عذاسرٗ االلزصبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ ػٍٝ حذد 
 .عٛاء

اإلداسح اٌّضسػ١خ رؼذ أحذ ِجبحش ػٍُ االلزصبد اٌضساػٟ اٌزٞ •
٠زعّٓ رطج١ك اٌّؼبس  ٚإٌظش٠بد االلزصبد٠خ فٟ ِغبي اإلٔزبط 

  . اٌضساػٟ

 



٠غبُ٘ ػٍُ اإلداسح فٟ ػ١ٍّخ رٕظ١ُ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌّشبس٠غ فٙٛ ٠ٙزُ •

ثبٌٕبح١خ اٌزٕظ١ّ١خ وٛٔٙب رٕغك عٙٛد اٌؼب١ٍِٓ ٚرشرت إٌشبغبد 

إْ رٕظ١ُ ٘زٖ إٌشبغبد ٠ؼذ أعبط . ٚرٛص٠غ اٌغٙٛد ٚاٌفؼب١ٌبد

 .اٌؼ١ٍّخ اإلداس٠خ اٌزٞ ٠عّٓ ٔغبػ اٌؼًّ اإلداسٞ ٚرحم١ك أ٘ذافٗ

ٚلذ رطٛسد اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ فٟ اٌغٕٛاد اٌّبظ١خ رطٛساً ٍِحٛظب •

ثبالػزّبد ػٍٝ اٌىض١ش ِٓ اٌؼٍَٛ ٚاٌّؼبس  ٚفمب ٌٍّؼب١٠ش 

االلزصبد٠خ ٚاالرغب٘بد اإلٔغب١ٔخ ثح١ش ٠ّىٓ اٌمٛي أْ اٌؼًّ 

اإلداسٞ لذ رطٛس وّٕٙخ ٚوٛظ١فخ رّبسط ِٓ لجً اٌىض١ش ِٓ 

 .اٌّخزص١ٓ فٟ ِغبالد اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ وبفخ

 



يسهم عـلم اإلدارة في تــــحـقـيق 
 :الـــــمسائل الـــــــتالية

ر ع ازمستوم ايقتصجدي وايلتمجيإ زلةجملي   إ ازمشجريع ي  •
طريق ريجدة اإلنتج  وتحسي  نوييته بجييتمجد يلل ازلهجر اإلداري 
ازفةجل ازاجدر يلل تنسيق ازلهود وازتفجيل بي  ازفةجزيجث واألنشطت 

 .ازمعتلفت
ايستعدام ازةاالنإ زلموارد ازمتجحت  إ ىطجر ازموارد ازوطنيت و إ •

 .حدود ازمشروع
يةتمد يلم اإلدارة يلل ازلهد ازلمجيإ ازمنظم زسجير ازةجملي   إ •

ازلهجر اإلداري  إ ىطجر ازمستويجث اإلداريت ازمعتلفت بداء م  
و ع ازعطط اإلنتجليت، وو ع ازبرام  ازرمنيت ازالرمت زتنفيذهج، 

وم  ثم مراقبت يمليت ازتنفيذ وتتبةهج وتصحيح اينحرا جث واألعطجء 
 .وازتغلب يليهج  إ حجل حدوثهج

اتعجذ ازاراراث اإلداريت بجييتمجد يلل ازبحوث ازةلميت وازبرملت •
 .ازريج يت واعتيجر ازبديل األ  ل م  بي  ملمويت ازبدايل

ىيلجد ازلهجر اإلداري ازاجدر يلل قيجدة شؤو  ازمشروع وتسييرهج •
 .م  عالل ازمةر ت ازةلميت وازةمليت زهذا ازلهجر

 



 تـــــعـريــف عــــــلم إدارة الــــــــمـزارع      

وحدة  يجيديت ى  تعل  ازاطجع ازررايإ بصورة يجمت وانعفجض •
ازاطجع تركير  ذاازمسجحت  إ ازبلدا  ازنجميت يحتم يلل ازمهتمي  به

اهتمجمهم يلل ازطرق ازمؤديت ىزل ريجدة اإلنتج  ازررايإ كمج 
ازةجيد ونويج كجستةمجل ازبذور ازمحسنت وررايت األصنج  ذاث 

واستةمجل األسمدة ازمةدنيت وازة ويت وازطرق ازفةجزت  إ  مرتفعاز
 .مكج حت األمراض وازحشراث واستةمجل ازميكنت ازرراييت

يةتمد يلم ىدارة ازمرارع يلل دراست طرق ينجصر اإلنتج  •
ووسجيل تنظيمهج وتطبيق ازمةر ت ازتانيت وازمهجراث كإ تتمك  

 .ازمشجريع ازرراييت م  تحايق لهدا هج

 إ آ  واحد،  هو يةد يلمج علم وفن يلم ىدارة ازمرارع هو •
ألنه يةتمد يلل تطبيق ازاواني  وازمبجدئ ايقتصجديت  إ ازمشجريع 

ازلسميت وازةاليت بحيث  ءةويةد  نج ألنه يةتمد يلل ازكفج. ازرراييت
يمك  ازةجمل ازررايإ لو ازفالح م  ازايجم بوالبجته بطريات ل  ل 
 .  ولسرع ولسهل م  غيره وهو بهذا يو ر ازكثير م  ازوقث وازلهد

 



وأل  ىدارة ازمرريت يلمج  يلب يلل ازمنت  ازررايإ ازمةر ت •
ازةلميت بلنواع ازحشراث ازتإ يتةرض زهج كل محصول يرريه 
ول  ل ازطرق واألوقجث زلمكج حت وازايجم بةمليجث ازتةشيب 
ومةر ت األمراض وطرق ياللهج واعتيجر ازدورة ازرراييت 

 .ازماليمت
و إ ملجل اإلنتج  ازحيوانإ يلب يلل ازمنت  ل  يملع ازمةر ت •

ازةلميت ازمتةلات بتهييت ل  ل ازظرو  ازماليمت واعتيجر نوع 
ازةل  وكميته زكل مرحلت م  يمر ازحيوا  وتحسي  ظرو  

ازتغذيت ومةر ت األمراض ازتإ تصيب ازحيوانجث وطرق ماجومتهج 
 .وازا جء يليهج وازوقجيت منهج

وازنواحإ ازفنيت ي تال لهميت ي  ازنواحإ ازةلميت  جستةمجل •
ازلرار  إ انلجر األيمجل ازحاليت يتطلب مةر ت ازايجدة زللرار 

بطريات  نيت ألداء ازةمليجث ازمطلوبت بمهجرة وزيكو  يمق ازحراثت 
ماليمج زنمو ازنبجث ونوع ازتربت كمج ى  ازلرار يحتج  ىزل تصليح 

حتيجطيت تطلب مةر ت ازاطع اييوصيجنت ىذا توق  ي  ازةمل وهذا 
 .ازالرمت وكيفيت تركيبهج بصورة صحيحت

 



 مفاهيم أخرى إلدارة المزارع     

  مو وع لنهج) ازمررييت األيمجل ىدارة Adams آدمر يةر  •
 زلمكتشفجث استةراض ىيا  هإ مج (مو وع) هإ (طريات ولنهج
 يلل تطبياهج وطرق ايقتصجديت األيمجل ب دارة ازصلت ذاث ازةلميت
 م  ممكنت كميت لكبر يلل منهج زلحصول ازرراييت األيمجل
 تنظيم  إ ازةلميت ازاوايد استةمجل  هإ (طريات) لمج .ازدعل

 زلمنت  ت م  بطريات اإلنتجليت يمليجتهج يلل وازسيطرة ازمرريت
 يمله ينتله األربجح م  ممك  قدر لكبر يلل ازحصول ازررايإ
 . ازررايإ

بلنهاج : )ىدارة األيماجل ازمررييات  Effersonويةار  ايفففرسافو  •
ازةلم ازذي يدرس ويعتبر ازانظم وازةملياجث اإلنتجليات  اإ ازمرريات 
مااا  ولهااات ازنظااار ازعجصااات بجزكفاااجءة اإلنتجليااات واساااتمرار تاااد ق 

 (.األربجح يلل ازمنت  م  مرريته

 



كمج ل  بةض ازمعتصي   إ يلم اإلدارة ليطل تةريفج زةلام            

 The Science ofىدارة ازماارارع، بلنااه يلاام اتعااجذ ازاااراراث 
Decision Making  لي ى  اتعاجذ ازاارار هاو يباجرة يا  اعتياجر

ى  اتعاجذ ازاارار هاو . احد ازبدايل م  بي  ازبدايل األعرم أل  ليته

مرحلت م  ازمراحل ازهجمت ازتإ تؤدي زلوصول ىزال تحاياق ازهاد  

ازمو وع زلمرريت او ازمشروع ويالتإ اتعاجذ ازاارار كمرحلات ما  

ازمراحل ازتإ تلإ تحديد ازهد  وازفر ايجث وما  ثام تالتإ مرحلات 

هاذا ازتةريا  يةتبار تةريفاجً لريياجً  ااط أل  اتعاجذ . اتعجذ ازاراراث

 جتعجذ . ازارار يةر  بلنه اعتيجر ازبدايل م  بي  األعرم أل  ليته

ازارار وى  كج  يمثل مرحلات مهمات ما  ازمراحال ازتاإ تاؤدي يلال 

تحايق ازهد  ازماصود ما  اإلدارة، ىي ل  هاذه ازمرحلات تالتإ بةاد 

مراحل تةيي  ازهد  وتحديد ازفر يجث وتحليال ازمةلوماجث، ويلاإ 
  .ذزع اتعجذ ازاراراث

 



 مفجهيمازتإ اشرنج ىزيهج سجباج يولد ازكثير م  از مفجهيم بجإل ج ت زل•

زةلم ىدارة ازمرارع ازتإ تمثل ولهجث نظر اقتصجديت معتلفت 

ىيا ى  ازمفهوم ازةلمإ . تعتل  بجعتال  ازنظجم ايقتصجدي ازسجيد

زةمل ىدارة ازمرارع بشكله ازةجم يةتمد يلل يجملي  يرتبطج  

 -:  ببة همج بةالقت وثيات ومتبجدزت

يةطإ مفهومج زةلم اإلدارة  إ ىطجر ازمنجطق ازرراييت لو  :األول•

ازمنجطق اإلداريت وايقتصجديت كو  ازمشروع ازررايإ حلر 

 .األسجس  إ ىدارة هذه ازمنجطق

يتحاق مع ازتنظيم ازةلمإ زلميع ازةنجصر األسجسيت  إ : الثانً•

ازتركيب ازتنظيمإ زلمرريت بجييتمجد يلل ازبنجء ازةلمإ وازمنطاإ 
 .زلتركيب ازداعلإ زلمرريت

 



 (....ملخصت) مفاهيم أخرى إلدارة المزارع        
 ايقتصجد ازررايإ ازذي هو يلم م  ازةلوم م لنهج احد  روع يل•

 ايلتمجييت ازتطبيايت وتهد  ىزل تنظيم وتوريع ازموارد ازبشريت        
 تحايق لهدا  زغرض ( ازمرريت)وازطبيةيت داعل ازوحدة اإلنتجليت        
 .تلع ازوحدة       

 .كمج ير ث بلنهج ازلرء ازغير منظور م  يمليت اإلنتج •
 اد قجم بتةري  ىدارة ازمرارع  إ كتجبه ( Forster)  ورسترلمج •

(Farm Organization and Management )   لنهج يلم و
 : نصه ومشروع يمل حيث ذكر مج

 تةر  ىدارة ازمرارع بلنهج دراست طرق ووسجيل تنظيم ينجصر"•
 اإلنتج  م  ارض ويمل ورلس مجل، وكذزع تطبيق ازمةر ت ازفنيت        
 وازعبراث وازمهجراث زكإ تنت  ازمرريت اكبر قدر م  ازدعل         
 ".ازصج إ لو األربجح        

•" Farm Management may be defined as study of 
ways and means of organizing land, labor, and 

Capital, and the application of technical knowledge 
and skill, in order that the farm may be made to 

yield the maximum net returns''  
 



 

 لهج ثالث (( ازريقإ  )) لمج ىدارة ازمرارع م  ولهت نظر      •
 -:روايج معتلفت  هإ

،يلم 

،   

ويمل اقتصجدي 

 رع م  يلم ايقتصجد ازررايإ ازذي  وازمرارع يلم  ه ارة جد 
ازمررييت بوصفهج ازوحدة ايقتصجديت اإلنتجليت  إ  هتتنجول مبجحث

يلل لنهج دراست تكوي  وتنميت  (   )ازبنيج  ايقتصجدي، ويةر هج 
ازمهجرة ازتإ يكتسبهج ازمرارع  إ لداء ازةمليجث ازمررييت ازمعتلفت 

حيث ى  مهجرة ازرراع زيسث متوارثت م  ازنجحيت ازبيوزوليت، ) 
ازمكتسبت م  عالل ايعتبجر ازةميق  اريتوزكنهج م  ازصفجث ايد

زأل كجر ازتإ تت منهج دراسجث نظريت عجصت بتنميت ازمهجراث 
 . وتكوينهج  إ تلديت األيمجل ازمررييت ازمعتلفت

 

 



يلتإ يلال لساجس لنهاج ي تعتلا  كعمل اقتصادي واإلدارة             

ي  لي يمل اقتصجدي آعر تلري  يه معتل  ازةمليجث اإلنتجليات 

ويلل ذزع يمك  ازاول ل  ىدارة ازمرارع مج هاإ ىي . زاصد ازربح

ذزع ازةلم ازذي يعتص بدراست ازاوايد واألسجزيب ازالرمات زو اع 

عطاات ايسااتغالل ازمرريااإ زلمااوارد ازررايياات ازمتجحاات ومراقباات 

تنفيذ تلع ازعطت بطريات تسمح بجزحصاول يلال اكبار تياجر متصال 
  م  األربجح ازمررييت

 



 نستخلص من هذه المفاهٌم 
 Social)إْ إداسح اٌّضاسع ٟ٘ احذ فشٚع اٌؼٍَٛ االعزّبػ١خ •

Science) 
اٌّضسػخ ) ْ إغبس ٘زا اٌزؼش٠ف ٘ٛ ٚحذح اإلٔزبط اٌضساػٟ إ•

 (ٚاٌّششٚع اٌضساػٟ
 أٗ ٠ٙزُ فٟ ٘زا اإلغبس ثؼ١ٍّزٟ اٌزٕظ١ُ ٚاٌزٛص٠غ ٌٍّٛاسد اٌّزبحخ •
 األسضأ ا١ٌّبٖأ اٌؼّبيأ ٚوبفخ اٌّٛاسد ) ِٓ ثشش٠خ ِٚبد٠خ رشًّ     
 أٞ أٗ ٠ٙزُ ثزٛع١ٗ اٌّٛاسد اٌّخزٍفخ ٚاٌّحذٚدح ( اٌّزبحخ    
 ٌالعزخذاِبد اٌّخزٍفخ اٌزٟ رزٕبفظ ػ١ٍٙب ٚرٌه ٌزحم١ك أ٘ذا      
 :ٚحذح اإلٔزبط اٌزٟ لذ رشًّ ثؼط أٚ وً ِٓ األ٘ذا  اٌزب١ٌخ    
ٌإٌجبر١خ ٚاٌح١ٛا١ٔخ ّٕزغبدرحم١ك أػٍٝ ِؼذالد اإلٔزبط ِٓ ا . 
ٟرحم١ك أػٍٝ ِؼذي ٌٍذخً اٌّضسػ . 
ٟرحم١ك أػٍٝ ِؼذي ٌٍّٕٛ اٌّضسػ . 
 ِٓ رحم١ك االعزمشاس األعشٞ فٛق ٚحذاد اإلٔزبط ٚغ١ش٘ب 
 . األ٘ذا  اٌزٟ رعؼٙب ٚحذح اإلٔزبط   

 



 المزارع وتحقيق أهـذاف وحـذاث اإلنتاج إدارة            
رؼزجش اٌّضاسع ٚحذاد اٌجٕبء ٌمطبع اٌضساػخ وأحاذ لطبػابد             

االلزصاااابد اٌٙبِااااخ ٌٚاااا١ظ ٕ٘اااابن ِاااآ شااااه فااااٟ أْ ٔغاااابػ اٌز١ّٕااااخ 
االلزصبد٠خ ٚخبصخ فٟ لطبع اٌضساػخ ٠زطٍات ٔغابػ ٚحاذاد اٌجٕابء 

فٟ رحم١ك أ٘ذافٙبأ أٞ أْ اعزخذاَ األعاٍٛة اٌؼٍّاٟ فاٟ ( اٌّضاسع)
إداسح اٌّاااضاسع عااا١ىْٛ اٌشاااشغ األعبعاااٟ ٚاٌىااابفٟ فاااٟ أْ رزحماااك 
أ٘اااذا  اٌز١ّٕاااخ اٌضساػ١اااخأ وّاااب أٔاااٗ ِااآ اٌّؼٍاااَٛ ٌزحم١اااك اٌز١ّٕاااخ 
االلزصااابد٠خ اٌشااابٍِخ الثاااذ ِااآ األعااابط اٌضساػاااٟ اٌماااٛٞ ٚحزاااٝ 
ثّشاعؼخ اٌزبس٠خ اٌحذ٠ش ٔغذ أْ اٌذٚي اٌصٕبػ١خ ٌُ رصً إٌٝ اٌمٛح 
االلزصبد٠خ إال ػٓ غش٠ك اال٘زّابَ ثمطابع اٌضساػاخ ٚرٌاه ٌبعاجبة 

 :اٌغٛ٘ش٠خ اٌزب١ٌخ
 اٌصٕبػبد ِٓ اٌؼذ٠ذ إللبِخ اٌالصِخ األ١ٌٚخ اٌخبِبد اٌضساػخ رمذَ•

 ثٕغش) األٔغغخ ٌصٕبػ١خ (ٚاٌىزبْ اٌمطٓ) ِضً اٌّّٙخ اٌضساػ١خ
 اٌطج١خ األػشبة ثؼط اٌغىشأ ٌصٕبػخ (اٌغىش لصت اٌغىشأ

 وحفع اٌّخزٍفخ اٌضساػ١خ اٌصٕبػبد ٚوزٌه اٌطج١خأ ٌٍصٕبػبد
 .أٔٛاػٙب ثّخزٍف األغز٠خ ٚرؼ١ٍت

 



 

رمذَ اٌضساػخ اٌغزاء اٌالصَ ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ لطبع اٌصٕبػبد ٚاٌخذِبد •
اٌّخزٍفخ فٟ لطبػبد االلزصبد اٌّخزٍفخ ٚثزٌه رمذَ اٌضساػخ 

 .األعبط العزّشاس٠خ اإلٔزبط فٟ اٌمطبػبد اٌّخزٍفخ

رمَٛ اٌضساػخ ثبعزخذاَ األعب١ٌت اٌؼ١ٍّخ اٌزم١ٕخ ثزٛف١ش األ٠ذٞ •
اٌؼبٍِخ فٟ اٌّغبالد اٌّخزٍفخ ح١ش إٔٗ ٠ىفٟ ِغّٛػخ ل١ٍٍخ ِٓ 
اٌؼب١ٍِٓ فٟ لطبع اٌضساػخ ٌزمذ٠ُ اٌغزاء ٢ال  اٌؼب١ٍِٓ فٟ 
اٌمطبػبد األخشٜ ٚثزٌه ٠زحٛي اٌىض١شْٚ ٌٍؼًّ فٟ لطبع 

 .اٌصٕبػخ ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌمطبػبد األخشٜ

أٞ أْ اال٘زّبَ ثٙزا اٌمطبع ٚثبألخص ثٛحذاد اٌجٕبء ف١ٗأ ٠ دٞ إٌٝ  
اٌز١ّٕخ االلزصبد٠خ اٌشبٍِخ ٚأْ اٌحٍمخ اٌّفمٛدح فٟ ٘زا اإلغبس ٘ٛ 
اال٘زّبَ ثبألعٍٛة اٌؼٍّٟ فٟ إداسح اٌّضاسع اإلداسح اٌزٟ رعّٓ 
اٌٛصٛي ثٛحذاد اإلٔزبط إٌٝ اٌىفبءح االلزصبد٠خ فٟ اعزغالي 

اٌّٛاسد االعزغالي األِضً ٚاٌّحبفظخ ػٍٝ اٌّٛاسد اٌّزبحخ ٚر١ّٕزٙب 
 .ِٓ اٌىفبءح وّبً ٚٔٛػبً  ثغ١خ رحم١ك إعزّشاس٠خ اإلٔزبط ٚاٌشفغ



 األســـس االقتصادية لـــعـلـم إدارة الــــــمزارع
 تعتل  نظم ازررايت بجعتال  ازشروط ايقتصجديت وازظرو  ازمنجعيت 
 زلمنجطق ازرراييت وزك  يلل ازرغم م  ظهور مثل هذا ايعتال ، تولد

 لسس يجمت اقتصجديت تشمل لميع ازنظم ازرراييت مهمج اعتلفث ازظرو  ويند 
 ذكر األسس ايقتصجديت زةلم ىدارة اإلنتج  ازررايإ يلب ازنظر قبل كل شإ ىزل 
 نظجم اإلنتج  ازنبجتإ، ونظجم اإلنتج : نظجم ازررايت م  عالل ينصريه األسجسيي  
 . ازحيوانإ 

 وتسهيال زدراست األسس ايقتصجديت زةلم ىدارة ازمرارع يمك  توريع               
 :ىزل لربع ملمويجث هإ هذه األسس  

 النباتً مــجـمـوعــة األســس القتصادٌة لعلم اإلنتاج: المجموعة األولى
 يلم ىدارة ازمرارع يهد   إ ملجل اإلنتج  ازنبجتإ ىزل تحايق ريجدة كميت            

 ونوييت  إ ىنتج  ازمحجصيل ازنبجتيت بجإل ج ت زتحسي  ىنتجليت األرض ازرراييت  
 :ويتحاق ذزع م  عالل اإللراءاث ازتجزيت 
،تنظيم األرا إ ازرراييت وتطبيق دورة رراييت صحيحت 
،ليمجل ازتربت وعدمت ازمحصول 
،استةمجل األسمدة ازمةدنيت وازة ويت 
، استةمجل ازبذار ازمحس  وازهلي 
،ىتبجع نظم ازري ايقتصجديت 
ازمحج ظت يلل ازبييت ازرراييت. 
 



 مجموعة األسس القتصادٌة لعلم اإلنتاج : المجموعة الثانٌة•

 :الحٌوانً                                      

يةمل يلم ىدارة ازمرارع دايمج  إ ملجل اإلنتج  ازحيوانإ ىزل          
تحاياااق ىمكجنيااات رياااجدة يااادد رؤوس ازمجشااايت واألغناااجم وازااادوال  
وغيرهج م  حيوانجث ازمرريت، ور ع ىنتجليتهج م  ازلحام وازحلياب 

، وياااتم ذزاااع بجييتماااجد يلااال األسااافس  ازااا ... وازبااايض وازصاااو 
 - :ايقتصجديت ازتجزيت

 . ىنتج  األيال  بجزطرق ايقتصجديت# 

بشكل يحاق ليلل م مو  غذايإ  إ )تركيب ازةليات ازغذاييت # 
 .(محتوم ازةليات بلقل مج يمك  م  ازتكجزي 

 . نظجم ازتربيت# 

 . تحسي  ازساليث وازةروق ازحيوانيت# 

 . ازعدمجث ازبيطريت# 

 



   نت الزراعيتنمجموعت األصش االقتصاديت للمك :  المجموعت الثالثت•

ازرراييااااات بشاااااكل كاااااجي  وتهاااااد  ىزااااال تشاااااغيل اآليث وازم         
اقتصجدي أللال ازنهاوض ب نتجليات ازةمال ازرراياإ أل  ايساتةمجل 
ايقتصااجدي زااايث ازررايياات سااجهم بشااكل داياام يلاال ر ااع ىنتجلياات 
ازةمل ازررايإ  إ ازملجيث كج ت ازتإ استةملث اآليث ازرراييات 

 -:  يهج ويتحاق ذزع ي  طريق

تو ير األيدي ازةجملت . 

تو ير وقث ازةمل ازحالإ وتاليصه . 

انلجر بةض األيمجل ازتإ يتةذر انلجرهج م  قبل ازةجمل ازررايإ 

ازتوسع  إ ازررايت . 

 



 مجـموعت األصش االقتصاديت للعمل والحضاباث: المجموعت الرابعت•

يند ازتحدث ي  األسس ايقتصجديت زلةمل وازحسجبجث يلب األعذ           
 ،بجييتبجر ل  هذه األسس تنطبق يلل كال اإلنتجلي  ازنبجتإ وازحيوانإ

 : يمج يلإ لهم هذه األسسو    

لشكجل تنظيم ازةمل وطرقه . 

مايجس ازةمل. 

نظجم ازحسجبجث ود ع األلور. 

 لعيرا يبد م  اإلشجرة ىزل ى  لميع األسس ايقتصجديت زةلم ىدارة
ازمرارع ازتإ اشرنج ىزيهج يلب ل  تةتمد يلل لسجس األ  ليت  إ 
استةمجل وسجيل اإلنتج  واستةمجل األرا إ ازرراييت وتلهيرهج 
بجزمةداث واآليث ازرراييت ازالرمت بجإل ج ت يستثمجر ازةمل 

ازررايإ وتوريع ازاوم ازةجملت حسب ازظرو  ازتنظيميت 
 .  وايقتصجديت
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 العوامل التي تسبب ضعف القابلية اإلدارية

إن قابلٌة اإلدارة على تنسٌق األعمال وضبط سٌر عملٌة اإلنتاج تقل عندما      
فتزداد المصاعب التً تواجهها اإلدارة فً , “ ٌصبح حجم المزرعة كبٌر جدا

 .  األشراف على سٌر عملٌة اإلنتاج كلما كبر حجم المزرعة 

ومن األسباب المهمة فً ضعف القابلٌات اإلدارٌة أو انعدامها عند الفالح           
, (( عدم قابلٌة عنصر اإلدارة على الحركة واالنتقال )) فً البلدان النامٌة هو 

إن الفالح ٌستمر على إنتاج المحصول نفسه موسما بعد ...والمقصود بهذا 
اآلخر وسنة بعد أخرى بالرغم من أن مردود المحصول منخفض ومواجهته 

 (.الزراعة التقلٌدٌة ) الخسارة باستمرار   

 -:إن تردد وخوف المزارع من االنتقال إلى أحد اآلتً 

  ززراعة محصول جدٌد ٌحصل منه على عائد اقتصادي أعلى #     

 .“ وزراعٌا“ االنتقال إلى دورة زراعٌة مفٌدة اقتصادٌا#     

 إنما ناتج عن ..أو العمل على كالهما 

 جهله أو عدم معرفته بزراعة المحصول الجدٌد( 1)  

 .  عدم معرفته لفوائد الدورة الزراعٌة أو زراعة محاصٌلها ( 2)  



إن استمرار حصول الخسارة للمزارع أو على مستوى مننخفض منن                
هننً دالئننل تعكنند علننى عنندم , النندخل الصننافً ومسننتوى منننخفض مننن المعٌشننة 

وجننود قابلٌننة علننى الحركننة واالنتقننال عننند هننذا المننزارع والناتجننة مننن األمٌننة 
والجهننل أو العننادات والتقالٌنند القبلٌننة   وبصننورة عامننة عننن التخلننف الفكننري 

 .والحضاري والعلمً 

وقد تكون القابلٌة اإلدارٌة لدى المزارع التً تجعل عنند  المروننة كافٌنة            
ولكننن السننٌطرة شننبه اإلقطاعٌننة والعلننم والتعسننف , متننوفرة للحركننة واالنتقننال 

الننذي ٌعننانون منننه ٌجعننل المننزارعٌن ٌنتقلننون إلننى المدٌنننة والعمننل هننم وأفننراد 
 . عوائلهم بمختلف أعمال الخدمة والحال هذ  تعتبر أفضل لهم 

أو أي عنصر آخنر منن عناصنر ) إن قلة أو انعدام قابلٌة عنصر اإلدارة            
علننى الحركننة واالنتقننال هننو مننن العوامننل المهمننة فننً قلننة أو انعنندام ( اإلنتنناج 

 .مرونة العرض لإلنتاج الزراعً بصورة عامة 

 -:إن العوامل التً تعثر فً مرونة العرض لإلنتاج الزراعً هً          

 ( .Mobility)سهولة أو صعوبة انتقال عناصر اإلنتاج (1)

 .كلفة اإلنتاج (2)

 (.فترة اإلنتاج )موسمٌة اإلنتاج الزراعً (3)

 .قابلٌة السلعة على التلف(4)

 

 



 العوامل المؤثرة في مرونة العرض   

 (  Mobility)سهولة أو صعوبة انتقال عناصر اإلنتاج (1)

إن التوسع فً إنتاج سلعة معٌنة ٌعتمد  على سنهولة أو صنعوبة             
 أكثرروإن العرض لسلعة ما ٌكون , تٌسر عناصر اإلنتاج لتلك السلعة 

مرونننة إذا كننان مننن السننهل انتقننال عناصننر اإلنتنناج إلننى صننناعة تلننك 
مروننة إذا كنان ٌصنعب انتقنال  أقرلوبالعكس ٌكنون العنرض , السلعة 

 .عناصر اإلنتاج إلى صناعتها 

هً سبب رئٌسنً  Immobilityفصعوبة انتقال عناصر اإلنتاج            
لقلة مرونة العرض وقد ٌسمى هذا العامنل بعامنل اإلحنالل أي سنهولة 
أو صعوبة  تحوٌل وسائل اإلنتاج المستعملة فً  الصنناعات األخنرى 

 .إلى صناعة السلعة المراد التوسع فً إنتاجها 

ٌسبب الزيادة في الطلب والمالحع فً هذا النوع من السلعة إن             
بسهولة لزٌنادة السنعر ال يستجيب كبٌر فً سعرها الن اإلنتاج  ارتفاع

أي أن , وذلننك لصننعوبة انتقننال عناصننر اإلنتنناج إلننى هننذ  الصننناعة 
“ زٌادة الطلب ال تعدي إلى توسع فً اإلنتناج بقندر منا تسنبب  ارتفاعنا

 .فً األسعار 



 

 ع                           

 السعر             2ط                                            

 

 2ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ س                             

 1ط                                              

                 

 1ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ  س              2ط               

 ع                     م                .   .   1ط                         

                               1ك   2ككمٌة اإلنتاج                



الغٌنر منرن ” ع ع “نالحع من الشكل السابق منحنى العرض          

ٌعهر اثنر زٌنادة طلنب , “ الذي ال ٌستجٌب الزدٌاد الطلب إال قلٌال

المستهلكٌن على المنتجات الزراعٌة بشكل ارتفاع فً أسعار السنلع 

فعنندما ٌنزداد , الزراعٌة أكثنر ممنا ٌسنبب زٌنادة اإلنتناج الزراعنً 

فان هنذ  الزٌنادة تسنبب ارتفناع ( 2ط2ط)إلى ( 1ط1ط)الطلب من 

بٌنمنا ٌزٌند اإلنتنناج (  2س)إلنى ( 1س)سنعر السنلعة الزراعٌنة مننن 

وهننذ  الزٌننادة تشننكل ( 2إلننى م ك 1مننن م ك) أي, 2ك1بمقنندار ك

وهً خاصٌة ,  2إلى س 1نسبة أقل من نسبة ارتفاع السعر من س

 .العرض غٌر المرن 

إن العرض لإلنتاج الزراعً غٌر مرن بصورة عامة بسنبب           

وكننننذلك بسننننبب العوامننننل , ضننننعف القابلٌننننات اإلدارٌننننة للمننننزارع 

 .األخرى التً ٌنتج عنها قلة مرونة العرض لإلنتاج الزراعً 



 كلفة اإلنتاج( 2)

إذا كانت الكلفنة الثابتنة تعلنف نسنبة كبٌنرة منن كلفنة اإلنتناج           

فننان المنننتج ٌضننطر إلننى اإلنتنناج والبٌننع حتننى بهسننعار واطئننة ألنننه 

ٌحاول استرجاع اكبر قدر ممكن من الكلفة الثابتة ألنها كلفة ٌجب 

فتكنون اسنتجابة المننتج , إن ٌدفعها بغض النعر عن حجم اإلنتاج 

وهنذ  العناهرة , لتغٌر األسعار قلٌلة أي إن مروننة العنرض قلٌلنة 

واضحة فً اإلنتاج الزراعنً وبنالعكس نجند إن المننتج الصنناعً 

ٌستجٌب لتغٌر األسعار الن نسبة كبٌرة من كلفة اإلنتاج هنً كلفنة 

, متغٌرة ٌستطٌع المنتج توفٌرها فنً حالنة انخفناض سنعر السنلعة 

أي أن العننرض فننً حالننة اإلنتنناج الصننناعً الجنناري أكثننر مرونننة 

 .من العرض فً حالة اإلنتاج الزراعً الجاري 



 فترة عملٌة اإلنتاج( 3)

إذا كانت المدة التنً تتطلبهنا إنتناج سنلعة معٌننة فتنرة قصنٌرة           

فان المنتج ٌستطٌع إن ٌسرع فنً اإلنتناج لعنرض كمٌنات أكثنر فنً 

وهننذا هننو المالحننع فننً اإلنتنناج الصننناعً , حالننة ارتفنناع سننعرها 

والسلعة التً ٌستغرق صناعتها  فتنرة طوٌلنة تمتناز .بصورة عامة 

وٌكننون , ( صننناعة البننواخر) “ بوجننود عننرض غٌننر مننرن نسننبٌا

زٌننادة “ العننرض عنندٌم المرونننة فننً حالننة السننلع التننً ال ٌمكننن بتاتننا

 . إنتاجها كاآلثار القدٌمة والتحف اآلثرٌة 

واإلنتاج الزراعً ٌمتاز بالموسمٌة أي إن الحاصنل ٌحتناج             

لذا فان المننتج ال ٌسنتطٌع إن , إلى فصل أو موسم زراعً إلنتاجه 

ٌسننتجٌب بسننرعة وٌتوسننع فننً إنتاجننه عننندما ٌرتفننع سننعر السننلعة 

 .وتفوته فرصة االستفادة من السعر المرتفع فً كثٌر من األحٌان 

 



             

باإلنتناج وكنان قند مضنى “ وإذا كان المنتج الزراعً قد بندأ فعنال           
وقت على إنتاجه وحدث إن ارتفع أو انخفض السعر فانه ال ٌستطٌع أن 
ٌوسع حجم إنتاجه أو ٌقلصه بل ٌضنطر أن ٌسنتمر فنً إنتناج منا بندأ بنه 

, أول الموسنم وبٌعنه باألسننعار السنائدة فننً السنوق بعنند جننً المحصننول
 .  أي أن العرض قلٌل المرونة فً حالة اإلنتاج الجاري

 قابلٌة السلعة للتلف ( 4)

ٌضننطر المنننتج إلننى بٌننع السننلعة القابلننة للتلننف السننرٌع باألسننعار             
الموجودة فً السوق بٌنما ٌستطٌع المنتج صاحب السلعة القابلنة للخنزن 

 .أن ٌنتعر مدة أطول رٌثما تتحسن األسعار 

فننالعرض فننً حالننة السننلعة القابلننة للتلننف بسننرعة قلٌننل المرونننة             
وإذا أصنبح تلنف السنلعة , “أي أن االستجابة لتغٌر األسعار ضئٌلة جندا,

فننهن العننرض ٌصننبح عنندٌم “ ال شننك فٌننه خننالل وقننت قصننٌر جنندا“ أمننرا
والشنكل , المرونة أي أن البائع ٌجنب أن ٌبٌنع منا عنند  بنهي سنعر كنان 

والنننذي ٌعننننً إن كمٌنننة النننناتج ال عرررديل المرونرررة اآلتنننً ٌبنننٌن العنننرض 
 .    تستجٌب ألي تغٌر فً السعر 



 

 

 

 ع                                السعر                             

 

 

 

               

 م        ع                             

 كمٌة اإلنتاج        ك                                     



 تقسيل المزارع 

 -:لألسس اآلتٌة “ ٌمكن تقسٌم المزارع وفقا                  

“  وهذا التقسٌم ٌجري وفقا -:حسب طبيعة المشاريع الزراعية  -:“أوال
 -:الستخدام عناصر اإلنتاج فً المشروعات المزرعٌة وكاآلتً 

 وهً التً تتنافس فً استخدام عناصر ..مشارٌع زراعٌة متنافسة (1)

كمشروع محصول القمح والشعٌر اللذان ٌتنافسان فً , اإلنتاج      
 .استخدام األرض والعمل فً وقت واحد 

 وهً التً ٌكمل بعضها البعض( ..تكاملٌة) مشارٌع زراعٌة متكاملة ( 2)

اآلخر كزراعة األرز والذرة بعد الحاصالت  البقولٌة كالبرسٌم        
 .والباقالء 

وهً مشارٌع ثانوٌة تضاف إلى  ( ..ملحقة) مشارٌع زراعٌة إضافٌة ( 3)
مثال ذلك زراعة , مشروع رئٌسً لزٌادة صافً الدخل المزرعً 

 .المحاصٌل البقولٌة فً البساتٌن الدائمة 



وتقسم المزارع بموجب هذا األساس  -:حسب مساحة المزرعة  -:“ثانٌا
 .والمزارع الصغٌرة ( الواسعة) إلى المزارع الكبٌرة 

 -:وهذ  تتمٌز بالخصائص اآلتٌة ...المزارع الواسعة (1)

اتساع الرقعة الزراعٌة وتوفر رعوس األموال الكبٌرة   ( أ)          
 .الالزمة لتموٌل اإلنتاج الزراعً

 .انفصال اإلدارة عن الوعائف اإلنتاجٌة األخرى( ب)        

 تتمٌز بتحقٌق مزاٌا اإلنتاج الكبٌر فً مجاالت اإلنتاج وكذلك( ج)        

 فً مجاالت استعمال الخبرات الفنٌة والتقنٌة والمكننة             

 .وتخفٌض تكالٌف اإلنتاج للوحدة المنتجة , الزراعٌة              

تتمٌنننز بصنننغر حجنننم اإلنتننناج بسنننبب صنننغر ... المرررزارع الرررر يرة ( 2) 
المساحة أو حجم القطٌع حٌث أن أصحاب هذ  المزارع ال ٌستطٌعون 
استثمار رعوس األموال الكبٌرة لذلك ال تسنتطٌع منن مسناٌرة التطنور 

وتتمٌننز هننذ  المننزارع باننندماج اإلدارة مننع الوعننائف , التقنننً السننرٌع 
اإلنتاجٌننة حٌننث ٌكننون صنناحب المزرعننة هننو المنننتج وهننو الننذي ٌقننوم 

 .بوعٌفة اإلدارة 



إن جمٌع مزاٌا المزارع الواسعة هً نقاط ضعف فً المزارع         

وفننننً البلنننندان الرأسننننمالٌة الغربٌننننة أخننننذت المننننزارع , الصننننغٌرة 

الصننغٌرة بننالتقلص فننً عننددها حٌننث عجننز أصننحابها عننن مسنناٌرة 

, االحتكارات الرأسمالٌة الكبٌنرة التنً عهنرت فنً مجنال الزراعنة 

ألن هذ  األخٌرة هً أكثر قدرة على مساٌرة التطور والتقدم التقنً 

بسبب توفر رعوس األموال الالزمة وكون الحجم  الكبٌر للمنزارع 

وأدى إلى تدنٌة تكالٌف الوحندة , ٌستوعب هذا النوع من االستثمار 

المنتجنننة وتحسنننن نوعٌتنننه فاكتسنننحت هنننذ  االسنننتثمارات الكبٌنننرة 

 .المزارع الصغٌرة 

إن مزارع العائلة أصبحت غٌر قادرة على منافسة االحتكارات        

 .الكبٌرة سواء فً تخفٌض تكالٌف اإلنتاج أو فً نوعٌته 



 -:حسب أنواع المنتجات الزراعية  -:“ ثالثا

ألنواع المنتجات الزراعٌة إلى مزارع متخصصة  “ تقسم المزارع وفقا                   
 ...ولكل من التخصص والتنوٌع مزاٌا أو منافع ...ومتنوعة ومختلطة 

   -:مزايا التخرص (  1)

 .ٌساعد على تقسٌم العمل وتخصصه (  أ)      

 ٌساعد على اكتساب الخبرات والمهارات عند التفرغ إلنتاج ( ب)    

 .وهً تالئم أصحاب المهارات الفكرٌة والبدنٌة , سلعة معٌنة واحدة            

 -:مزايا التنويع (1)

 المحافعة على خصوبة التربة الن التنوٌع معنا  استعمال الدورات الزراعٌة ( أ)      

 التً ٌنبغً إن ٌخطط لها الستغالل األراضً الزراعٌة وبمستوى ٌرفع من           

 .خصوبتها وجدارتها اإلنتاجٌة          

 حٌث تزٌد أٌام العمالة وتقل البطالة ..رفع كفاءة العمل المزرعً ( ب)    

 .أي إن استغالل الموارد البشرٌة ٌكون أكفه فً حالة التنوٌع الزراعً , المقنعة          

 .زٌادة مستوى الدخل المزرعً بسبب زراعة عدة محاصٌل على مدار السنة (  ج)   

تقلٌل مخاطر الخسائر الناجمة عن تعرض المحاصٌل الزراعٌة للتلف بسبب  (  د)    
 ( .األمراض  والحشرات )بسبب العوامل البٌولوجٌة  والعوامل الطبٌعٌة والبٌئٌة 

 .التقلٌل من الخسائر الناجمة عن تسوٌق محصول نقدي واحد ( هـ)   



 المرادر

 وزارة التعليل العالي والبحث, هاشل علوان السامرائي . د, االدارة المزرعية ( 1)

 .الكويت  –مطابع دار السياسة 1981كلية الزراعة / جامعة ب داد / العلمي       

 وزارة التعليل, جاسل محمد حبيب العزي , ادارة المزارع بين النظرية والتطبيق( 2)

  1989قسل االقتراد الزراعي/ كلية الزراعة/ العالي والبحث العلمي  جامعة ب داد      

 قسل/ كلية الزراعة /جامعة ب داد , د اسكندر حسين , محاضرات مطبوعة ( 3)

 .2018, االقتراد الزراعي      

 ثناء النوبي احمد سليل.د, محمد سعيد عبدالحميد زايد  د.أ, ادارة االعمال المزرعية( 4)

 .2007, التعليل المفتوح / كلية الزراعة / جامعة عين الشمس ,       

 .2003, خالد الرويس , ادارة المنشأت الزراعية ( 5)

(6 )Ronald,D.William,M.&Patricia,D.2008.Farm Management  

 

 



 كلية الزراعة / جامعة االنبار 

 قسم االقتصاد الزراعي 

 مادة إدارة المزارع                            

  Depreciationاالندثار            

 وطرق احتسابه           
   

 المدرس                                    

 أياد عباس عبداللطيف                       





هو تناقص تدرٌجً مستمر فً قٌمة الموجودات  -: االندثار

المزرعٌة  أو قٌمة األصول الثابتة نتٌجة عوامل أهمها التآكل 

 . والسوفان ومضً المدة الزمنٌة 

فهو , وهذا التعرٌف ٌعتبر االندثار على انه تناقص فً قٌمة األصل 

(  سنة تقوٌمٌة) ٌهتم بالقٌمة المتناقصة فً نهاٌة كل مدة تجارٌة 

 .فهو عملٌة تثمٌن لؤلصول الثابتة أو موجودات المزرعة 

وهو توزٌع كلفة األصل (  االستهالك)وهناك تعرٌف آخر لالندثار 

األنقاض إذا وجدت أو بقٌت فً نهاٌة عمره “ أو الموجود ناقصا

 على العمر المقدر لبقاء األصل الثابت فً الخدمة الفعلٌة“ مقسوما

وهو بهذا التعرٌف عملٌة توزٌع كلفة األصل على العمر المقدر 

 .لبقاء األصل فً االستعمال 

 



 أسباب االندثار 
االستعمال المستمر للموجودات الذي ٌإدي إلى التآكل أو (1)

 .السوفان فتصبح تلك الموجودات غٌر قابلة لالستعمال 

 .التلف الناتج عن الحوادث (2)

ظهور موجودات أو أصول ذات قوة إنتاجٌة اكبر نتٌجة التقدم  (3)
حٌث تصبح األصول األولى ذات كفاءة إنتاجٌة , التكنولوجً 

 .أقل إذا قورنت بالموجودات الحدٌثة 

إن قلة الكفاءة اإلنتاجٌة نتٌجة التقادم  هً إحدى األسباب الرئٌسة 
فاآلالت القدٌمة التً كانت تدار بالٌد أصبحت متقادمة , لالندثار

فً الوقت الحاضر أي استبعادها من االستعمال لحلول اآلالت 
إن اآلالت والمكائن الزراعٌة , االوتماتٌكٌة الحدٌثة محلها 

 .“ تتعرض لالندثار لهذا السبب أٌضا

 



 طرق احتساب قسط االندثار              
 -:أهمها , هناك عدة طرق الحتساب مبلغ االندثار أو االستهالك 

 وهً ابسط الطرق  -: (القسط الثابت) طريقة الخط المستقيم (1)

 ووفق هذه الطرٌقة توزع كلفة األصل األصلٌة , وأسهلها 

 “  فقٌمة األصل ناقصا.. على العمر المقدر للموجود(  كلفة الشراء)

 .قٌمة األنقاض مقسومة على المدة الزمنٌة المقررة لعمر األصل 

 سمٌت هذه الطرٌقة بطرٌقة القسط الثابت الن مبلغ االندثار أو 

 -:وٌستخرج كما ٌؤتً...االستهالك ثابت ال ٌتغٌر من مدة إلى أخرى 

 كلفة األصل  ــــ قيمة األنقاض                                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= قسط االندثار السنوي   

 (عدد السنين ) العمر لألصل      

 

 

 



 وقدر أنها ٌمكن( كلفة الشراء) دٌنار ( 200) آلة زراعٌة كلفت  -:مثال 

 دٌنار( 50) سنة وتباع فً نهاٌة هذه المدة بمبلغ( 15)أن تستعمل لمدة  

 .فما هو مبلغ االندثار السنوي لها , قيمة األنقاض لهذه اآللة أي  

   األنقاض قٌمة ــــ  األصل كلفة                                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = السنوي االندثار قسط  

 ( السنٌن عدد ) لؤلصل العمر     

 150          50 ـــ  200         

 دٌنار 10 = ــــــــــــــ  =   ــــــــــــــــــــــ = السنوي االندثار قسط 

               15     15 

 فقسط , اإلنتاج من “بدال الزمن االعتبار بنظر تؤخذ الطرٌقة هذه إن

 الطرٌقة وهذه , مدة كل خالل واألصل اآللة إنتاج مقدار ٌهمل االندثار

 . األحٌان اغلب فً العقارٌة والمنشآت لؤلرض مناسبة 

   

 



 ٌكون مبلغ االندثار فً السنوات األولى  -:طريقة القسط المتناقص ( 2)

 إن . من عمر الماكنة أو اآللة أو المبنى اكبر منه فً السنوات التالٌة 

 القسط األول لالندثار فً نهاٌة السنة األولى هو اكبر األقساط ثم ٌبدأ 

 والسبب الذي ٌدعو الستعمال هذه , القسط بالتناقص سنة بعد أخرى 

 الطرٌقة هو إن تكالٌف اإلنتاج الستعمال اآللة أو المبنى تتؤلف من 

 وتمتاز, قسط االندثار وكلفة التصليح والصيانة واإلدامة عنصرٌن هما 

 بؤنها قلٌلة أو معدومة فً ( الصٌانة والتصلٌح واإلدامة ) هذه التكالٌف  

 ثم تبدأ هذه التكالٌف بالزٌادة , السنوات األولى من عمر األصل الثابت 

 ولما كانت تكالٌف , سنة بعد أخرى الن األصل ٌبدأ بالتقادم فً العمر 

 التصلٌح تزداد فً السنوات التالٌة لذلك ٌجب أن ٌتناقص مبلغ االندثار 

 إن الزٌادة الحاصلة فً تكالٌف التصلٌح أو الصٌانة . سنة بعد أخرى 

 .تنقص من مبلغ االندثار ألنه ٌقلل من استهالك اآللة 



 إن طرٌقة القسط المتناقص تؤخذ بنظر االعتبار مدة استعمال اآللة بغض 

 وبموجبها تعٌن نسبة مئوٌة لالندثار ٌحسب بموجبها , النظر عن اإلنتاج 

 وفً نهاٌة السنة الثانٌة تضرب النسبة , القسط فً نهاٌة السنة األولى 

 (الكلفة األصلٌة  لؤلصل الثابت ـــ استهالك السنة السابقة )  Xنفسها 

ان النسبة المئوٌة االندثار . وهكذا إلى أن تبقى قٌمة األنقاض ....   
 -:تستخرج بالمعادلة اآلتٌة 

 

 ن          قٌمة االنقاض                                    

 ـــ        ــــــــــــــــــــــــــــــ   1= النسبة المئوٌة لالندثار 

 كلفة األصل                                                

 

 

 فً المعادلة أعاله فهو ٌمثل عدد سنٌن استعمال اآللة( ن ) أما قوة الجذر

 .إلى حٌن وقت الوصول إلى قٌمة األنقاض  

 

 

 

 

 
 

 



دٌنار وقدرت قٌمة أنقاضها ( 729)آلة زراعٌة مبلغ شراءها  -:مثال 
(  3)أي بعد استعمال , دٌنار فً نهاٌة السنة الثالثة ( 125)بمبلغ 

 المطلوب إٌجاد نسبة االندثار و قسط االندثار لكل سنة ؟. سنوات 

 

                           3         125 

 ــــ       ـــــــــــــــــــــ  1= نسبة االندثار 

                                        729 

 %44,4= 0,444=  0,555ــ  1= نسبة االندثار السنوي  

 -:السنوي  فٌوجد على النحو اآلتً ( االستهالك) أما االندثار

                                  729 X 44,4 

 دٌنار  324= ـــــــــــــــــــــــــــ = قسط اندثار السنة األولى 

                                         100 

 دٌنار قٌمة األصل فً بداٌة السنة الثانٌة  405=  324ـــ   729



                                 405 X 44,4    

 دٌنار  180= ـــــــــــــــــــــــــــ = قسط االندثار للسنة الثانٌة 

            100 

 دٌنار قٌمة األصل فً بداٌة السنة الثالثة  225=  180ـــ  405

          

             225   X 44,4   

 دٌنار  100= ـــــــــــــــــــــــــــ = قسط االندثار للسنة الثالثة  

           100 

إن مجموع أقساط االندثارالسنوٌة الثالثة مع قٌمة األنقاض تساوي # 

 . دٌنار 729= 125+100+180+324= قٌمة األصل لآللة   

 

 



 -:(التقسيم المتناسب العكسي)عدد السنين  ارقاممجموع  طريقة( 3)

 لكسر اعتٌادي“ سمٌت بهذا االسم ألننا نجمع أرقام عدد سنٌن األصل ثم نجعل هذا المجموع مقاما

 .بسطه ٌمثل أعداد السنٌن بصورة معكوسة ومتوالٌة  

 دٌنار( 100)سنوات وقٌمة األنقاض ( 4)دٌنار وقدر لها عمر ( 1100)تم شراء آلة بمبلغ  -:مثال 

 فما هو مبلغ االندثار السنوي ؟,  

 :   سنوات وكاالتً ( 4)حسب هذه الطرٌقة نجمع أرقام عدد السنٌن التً تمثل عمر األصل 

                                     1+2+3+4  =10  
 دٌنار 1000(= قٌمة األنقاض)100ــ  1100=صافً قٌمة األصل 

 عمر األصل Xصافً قٌمة األصل                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=مبلغ االندثار السنوي 

 مجموع أرقام عدد سنٌن عمر األصل                              

                                        1000X  4 

 دٌنار  400= ـــــــــــــــــــــــــــــــ = مبلغ االندثار للسنة األولى  

                         10   

                                      1000X    3 

 دٌنار   300= ـــــــــــــــــــــــــــــــ = مبلغ االندثار للسنة الثانٌة  

                  10 

 

 



                                     1000X   2 

 دٌنار   200= ـــــــــــــــــــــــــــــــ = مبلغ االندثار للسنة الثالثة  

                           10 

                                     1000X   1 

 دٌنار   100= ـــــــــــــــــــــــــــــــ = مبلغ االندثار للسنة الرابعة 

                          10 

 -:إن مجموع أقساط االندثار هً 

 دٌنار 1000= 100+ 200+  300+ 400               

 ,وهً قٌمة األنقاض ... دٌنار( 100)وبذلك ٌبقى فً آخر السنة 

 بموجب هذه الطرٌقة “ وٌالحظ بان قسط االندثار ٌتناقص أٌضا

 .لؤلسباب التً ذكرت فً طرٌقة القسط المتناقص 



 -:طريقة النسب المتناقصة االعتباطية ( 4)

 ٌستخرج قسط االندثار السنوي بواسطة نسبة مئوٌة تتناقص سنة بعد

 وهذه النسبة تحدد فً كل سنة بصورة كٌفٌة أي ال على, أخرى  

 وتضرب هذه “ مثال% 20أو % 25أو % 30التعٌٌن كؤن تكون  

 .النسبة فً كلفة األصل فً بداٌة كل سنة 

 إن مقدار هذه النسبة ٌتوقف على قٌمة األنقاض وعدد سنٌن عمر

 األصل ومدى استعمال اآللة وتعٌن حسب معرفة صاحب الماكنة  

وربما ال تبنى هذه النسبة على أساس سلٌم ولذلك .أو األصل بهذه األمور
وفً بعض البلدان تستعمل , فان استعمالها قلٌل فً الحٌاة العملٌة 

نسبة مئوٌة الندثار كل نوع من أنواع الموجودات وضعت حسب 
وٌستطٌع مدٌر المزرعة إن , ظروف استعمال هذه الموجودات 

ولكن محذورها هو إن , ٌسترشد  بها عند احتساب قسط االندثار 
 .النسب خاصة بظروف استعمال هذه الموجودات فً تلك البلدان 



 وقٌمة األنقاض , دٌنار( 625)محراث قرصً كلفة شرائه  -:مثال 

 أي قٌمة األنقاض فً نهاٌة ) دٌنار بعد مرور أربع سنوات ( 256)

 أحسب أقساط االندثار بالطرق الثالث األولى ؟( . السنة الرابعة 

 المبررات والهدف من حساب قسط االندثار 

إن التناقص فً قٌمة األصل ٌذهب فً قٌمة المنتجات ( 1) -:المبررات 
 .التً تنتجها اآللة أو الماكنة 

التقادم الذي ٌنتج عنه إن األصول الجدٌدة هً حصٌلة التقدم التقنً ( 2)
والماكنة أو األصل الجدٌد هو , الذي ٌحدث خالل فترة زمنٌة معٌنة 

أكثر كفاءة فً اإلنتاج أو اقل كلفة من األصل القدٌم الذي ٌمثل 
 .مستوى قدٌما من التطور التقنً 

ضمن تكالٌف أو إدخاله من حساب قسط االندثار والهدف النهائي 
اإلنتاج الثابتة فهو تجمٌع هذه األقساط مع قٌمة األنقاض لغرض 

تجدٌد أصول المزرعة أو المصنع دون الحاجة إلى رإوس أموال 
 .جدٌدة 



دٌنار وقدرت لها ( 2200)ساحبة زراعٌة تم شراإها بمبلغ -:مثال

تصبح قٌمتها فً نهاٌة السنة , سنوات ( 10)سنٌن الخدمة ب 

احسب قسط االندثار . دٌنار وهً قٌمة األنقاض ( 200)العاشرة 

مجموع , القسط المتناقص , القسط الثابت ) بالطرق الثالث 

 (أرقام عدد السنٌن 



 

 السنة

عدد  ارقام مجموع القسط المتناقص الخط المستقيم

 السنين

القٌمة  س أق 

 المتبقٌة

 الفٌمة س اق 

 المتبقٌة

القٌمة  س اق 

 المتبقٌة 

1 200 2000 440 1760 364 1836 

2 200 1800 352 1408 327 1509 

3 200 1600 282 1126 291 1281 

4 200 1400 225 901 255 963 

5 200 1200 180 721 218 745 

6 200 1000 144 577 182 563 

7 200 800 115 462 145 418 

8 200 600 92 370 109 309 

9 200 400 74 296 73 236 

10 200 200 59 237 36 200 

 ـــــــ 2000 ـــــــ 1963 ـــــــ 2000 المجموع



 إعادة االقتناء أو اإلحالل لموجودات المزرعة 

وٌستبعد من االستعمال ٌجب شراء “ بعد أن ٌصبح األصل الثابت أنقاضا
 فً نهاٌة  يحجزولهذا الغرض . أصل جدٌد لٌحل محل األصل القدٌم 

 وفً نهاٌة , الثابتةكل سنة قسط االندثار وهو ٌدخل ضمن الكلفة السنوٌة 

 عمر األصل القدٌم تباع أنقاضه وتضاف إلى المبالغ المحتجزة فً 

 .السنوات لشراء األصل الجدٌد 

  االحتياطيإن طرٌقة إعادة إحالل موجودات المزرعة تسمى بطرٌقة 
وهً احتجاز جزء من دخل أو أرباح المزرعة مقابل  المستثمر

التناقص الذي ٌحدث لؤلصل نتٌجة االستعمال وذلك باستثمارها من 
جدٌد فً شراء أصول جدٌدة دون أن ٌإدي أالستثمار الجدٌد إلى 

وبهذه الطرٌقة تجدد األصول , نقص فً رإوس أموال المزرعة 
بان ٌحجز فً ”الثابتة للمزرعة دون الحاجة إلى رإوس أموال جدٌدة 

من “ جزءا( مقابل التناقص فً قٌمة األصل الثابت ) نهاٌة كل سنة 
وٌقصد بذلك تحمٌل األرباح , قسط االندثار  بشكلأرباح المزرعة 

والخسائر بمبلغ قسط االندثار فً الحسابات الختامٌة سواء كانت نتٌجة 
 .هذه الحسابات صافً ربح أو صافً خسارة 
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 كلية الزراعة/ جامعة االنبار 

 قسم االقتصاد الزراعي 

                              

 مادة إدارة المزارع                            

 مبدأ اإلحالل أو االستبدال      

  The Principle of  Substitution 
 

 لمدرسا                             

 أياد عباس عبداللطيف                    

 



 أخفض كلفة إنتاج ممكنة لغرض )) ٌستعمل مبدأ اإلحالل أو االستبدال لمعرفة 

 وهذا المبدأ ٌستعمل فً حالة وجود ((...الحصول على كمٌة اإلنتاج السابقة نفسها 

 أي نفترض وجود عنصرٌن ..أكثر من عنصر إنتاج واحد فً العملٌة اإلنتاجٌة 

 من عناصر اإلنتاج ٌمزجان بكمٌات مختلفة ولكن بافتراض إن مستوى ( أو أكثر)

 مهما اختلفت الكمٌات المستعملة من كال العنصرٌن والذي  “ اإلنتاج ٌبقى ثابتا

 ٌرٌد تغذٌة خراف صغٌرة “ وبافتراض إن منتجا.ٌوضحه منحنى الناتج المتساوي

 (  كغم 10زٌادة الوزن بمقدار )كغم 13كغم لزٌادة وزنها إلى 3= وزن الواحد

 -:واستعمل نوعٌن من التغذٌة 

 ( .العلف األخضر) البرسيم  -1

 .عليقة من الحبوب المركزة  -2

 ولكن كل مزٌج منها ٌحقق الزٌادة ..وقام بمزج الغذاء للحٌوان من النوعٌن أعاله 

 والجدول اآلتً ٌوضح ..كغم ( 13)كغم إلى ( 3)المطلوبة فً وزن الحٌوان من 

 .....الكمٌات المستعملة من كال النوعٌن عند كل مستوى من مستوٌات المزج

 



 البرسيم كغم المزيج

 ( 1س) 

الحبوب المركزة 

 (2س)كغم 
 اإلحالل نسبة   2س∆  1س∆ 

 1س∆ / 2س∆ 

 نسبة األسعار

 2س/ 1س

 ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ 120 100 1

2 120 104 

3 140 91 

4 160 80 

5 180 71 

6 200 64 

7 220 58 

8 240 53 

9 260 49 

10 280 47 



 البرسيم كغم المزيج

 ( 1س) 

الحبوب المركزة 

 (2س)كغم 
 اإلحالل نسبة   2س∆  1س∆ 

 1س∆ / 2س∆ 

 نسبة األسعار

 2س/ 1س

 ــــــــ 120 100 1

2 120 104 20 

3 140 91 20 

4 160 80 20 

5 180 71 20 

6 200 64 20 

7 220 58 20 

8 240 53 20 

9 260 49 20 

10 280 47 20 



 البرسيم كغم المزيج

 ( 1س) 

الحبوب المركزة 

 (2س)كغم 
 اإلحالل نسبة   2س∆  1س∆ 

 1س∆ / 2س∆ 

 نسبة األسعار

 2س/ 1س

 ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ 120 100 1

2 120 104 20 16- 

3 140 91 20 13- 

4 160 80 20 11- 

5 180 71 20 9- 

6 200 64 20 7- 

7 220 58 20 6- 

8 240 53 20 5- 

9 260 49 20 4- 

10 280 47 20 2- 



 البرسيم كغم المزيج

 ( 1س) 

الحبوب المركزة 

 (2س)كغم 
 اإلحالل نسبة   2س∆  1س∆ 

 1س∆ / 2س∆ 

 نسبة األسعار

 2س/ 1س

 ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ 120 100 1

2 120 104 20 16- 0.80- 

3 140 91 20 13- 0.65- 

4 160 80 20 11- 0.55- 

5 180 71 20 9- 0.45- 

6 200 64 20 7- 0.35- 

7 220 58 20 6- 0.30- 

8 240 53 20 5- 0.25- 

9 260 49 20 4- 0.20- 

10 280 47 20 2- 0.10- 



 البرسيم كغم المزيج

 ( 1س) 

الحبوب المركزة 

 (2س)كغم 
 اإلحالل نسبة   2س∆  1س∆ 

 1س∆ / 2س∆ 

 نسبة األسعار

 2س/ 1س

 ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ 120 100 1

2 120 104 20 16- 0.80- 0.25 

3 140 91 20 13- 0.65- 0.25 

4 160 80 20 11- 0.55- 0.25 

5 180 71 20 9- 0.45- 0.25 

6 200 64 20 7- 0.35- 0.25 

7 220 58 20 6- 0.30- 0.25 

8 240 53 20 5- 0.25- 0.25 

9 260 49 20 4- 0.20- 0.25 

10 280 47 20 2- 0.10- 0.25 



 تعنً كل كغم من ......كغم120ــ100نالحظ زٌادة البرسٌم من 

 ( .......نسبة االستبدال.)كغم  من الحبوب  0.8البرسٌم تحل محل 

 كغم معناه إضافة كغم واحد من  140ــ120وزٌادة البرسٌم من 

 أو أن زٌادة ..كغم من الحبوب  0.65البرسٌم فإنها تحل محل 

 كغم تعنً إحالل كل كغم واحد من البرسٌم  220ــ200البرسٌم من 

 إلى أن نصل إلى المزٌج العاشر ...كغم من الحبوب  0.30محل 

 كغم من الحبوب مقابل إحالل    0.10الذي ٌوضح التضحٌة بمقدار 

 وبالتالً نالحظ إن نسبة اإلحالل ...كغم من البرسٌم  1.0

 “  تكون متناقصة وسالبة القٌمة دائما(  المعدل الحدي لالستبدال)

 .وتمثل مٌل المماس لمنحنى الناتج المتساوي 



   من مكونه علٌقة تناول إذا كغم 10 الواحد الحمل وزن نزٌد أن باإلمكان انه الجدول من ٌتبٌن

   البرسٌم من كغم120 من مكونه علٌقة أو.. المركزة الحبوب من كغم 120 و  البرسٌم من كغم100

 أي  منه  اكبر بكمٌات ولكن الحبوب محل ٌحل البرسٌم إن ٌالحظ. الخ... الحبوب من كغم104و

   من اقل كمٌات إن.. القول ٌمكن أو العلٌقة فً الحبوب اكثرمن بكمٌات المنتج لها ٌحتاج البرسٌم أن

  معناه وهذا.. كغم (20) البرسٌم اكبرمن كمٌات محلها لتحل عنها االستغناء للمنتج ٌمكن الحبوب

 الحبوب محل البرسٌم إحالل نسبة هً اإلحالل بنسبة والمقصود.. تناقص فً اإلحالل نسبة أن

 ـــ : باالتً تمثٌلها وٌمكن 

 ( الحبوب ) 2س فً التغٌرالحاصل مقدار                  2س ∆                       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    إي     ــــــــــــــــ                 

 ( البرسٌم)  1س فً التغٌرالحاصل مقدار                  1س ∆                       

 

   مقامه أما... (الحبوب) ٌستبدل أو المتناقص اإلنتاج عنصر بسطه كسر عن عبارة اإلحالل نسبة إن

   . المتناقص اإلنتاج عنصر محل لٌحل المتزاٌد اإلنتاج عنصر فهو

 2س ∆                              

 . 2س من أقل كمٌات محل لتحل 1س اكبرمن كمٌات معناها..ــــــــــــــــــ    اإلحالل نسبة أن أي

     1س ∆                              

 محل اكبر كمٌات إحالل أي متناقصة نسبة إنها على للداللة (القيمة سالبة )تكون اإلحالل نسبة إن

 العنصر من نقصان إلى تؤدي العناصر احد إضافة إن أو اإلنتاج عنصري من اقل كمٌات

 .اإلنتاج مستوى بثبات اآلخر



 إن السبب الذي جعل اإلحالل فً تناقص فً مثل هذه الحالة  ٌوجد تفسٌره فً علم تغذٌة الحٌوان

 حٌث ٌبٌن السبب الذي ٌجعل جسم الحٌوان ٌحتاج إلى كمٌات أكثر من البرسٌم لتحل محل كمٌات  

 أو بتعبٌر آخر لماذا ال ٌستطٌع جسم الحٌوان إال أن ٌستغنً عن كمٌات أقل من ..من الحبوب 

 .      الحبوب  كلما حل البرسٌم محلها 

 نحتاج إلى جانب معرفة نسبة اإلحالل  معرفة نسبة األسعار أي أسعار عناصر اإلنتاج       

 دٌنار للكغم الواحد  والحبوب ( 5)فإذا افترضنا أن المنتج ٌشتري البرسٌم ب ( ..2س)و ( 1س)

 -: دٌنار للكغم الواحد فتكون نسبة األسعار ( 20)بسعر 

 1                5    1سعر س 

 ونسبة االسعارمقلوب نسبة اإلحالل    0.25= ــــــــــــــ  = ــــــــــ   = ــــــــــــــ 

 4             20     2سعر س

 أي  أن اخفض كلفة  إنتاج  تكون عندما  تصبح 

 أي ......نسبة  األسعار =  نسبة اإلحالل  

   1سعر س       2س∆  

 --: إن حاصل ضرب الطرفٌن والوسطٌن ٌنتج عنهما ..... ــــــــــــــــــ   =  ــــــــــــ 

 2سعر س        1س∆ 

   1سعر س×  1س∆ =  2سعر س×  2س∆ 

 للبرسٌم وان اخفض كلفة( اإلضافٌة ) الكلفة الحدٌة = للحبوب ( اإلضافٌة ) أي أن الكلفة الحدٌة 

 لعنصري اإلنتاج وهذا فحوى مبدأ اإلحالل ( اإلضافٌة)تتحقق عندما تتساوى الكلفتٌن الحدٌتٌن  

 



 (  53)كغم من البرسٌم و ( 240)ومن الجدول ٌتحقق أخفض كلفة إنتاج عندما نستعمل  

عند هذا المزٌج مساوٌة لنسبة األسعار (0.25)كغم من الحبوب الن نسبة اإلحالل 
 ولغرض التأكد نجد.....  عند المزٌج  نفسه   ( 0.25)

 أي..........الكلفة الحدٌة للبرسٌم =  الكلفة الحدٌة  للحبوب      

 1سعر س×     1س∆ =        2سعر س×  2س∆      

 5            ×20            =20                  ×5 
 دٌنار                  100=دٌنار       100           

 كغم من الحبوب ٌحقق الكلفة ( 58) كغم من البرسٌم و220)  )وقد ٌكون مزٌج من 

 .....الكلٌة نفسها التً ٌحققها المزٌج الذي تساوت عنده الكلفتٌن الحدٌتٌن أعاله أي أن

 دٌنار  2260= 20×   58+   5×  220الكلفة الكلٌة  للمزٌج األول     

 دٌنار 2260= 20 ×   53+   5×    240و  الكلفة الكلٌة  للمزٌج الثانً

 ولو قارنا هذه الكلفة ببقٌة كلفة اإلنتاج ألي مزٌج آخر لوجدنا أنها اخفض كلفة إنتاج 

 (ثبات مستوى اإلنتاج )كغم  13كغم ـــ 3ممكنة تؤدي إلى رفع مستوى وزن الحمل من 

 ....  الن ((   حبوب    53 +برسٌم  240 ))لكننا نعتمد المزٌج الثانً  

 نسبة األسعار بٌن العنصرٌن =  نسبة اإلحالل بٌن العنصرٌن    -1

 للعنصر الثانً  ( اإلضافٌة) الكلفة الحدٌة = للعنصر األول ( اإلضافٌة)الكلفة الحدٌة  -2
 



( 58) وكغم من الحبوب (220)أما المزٌج األول المتكون من 
 ـــ:كغم من البرسٌم فان 

 دٌنار     120= الكلفة الحدٌة للحبوب   

 دٌنار    100 = والكلفة الحدٌة  للبرسٌم 

 ـــ: أي أن 

 1سعر س×      1س∆      ˂    2سعر س×  2س∆ 

 6     ×          20       ˂20                  ×5 

 دٌنار  100        ˂ دٌنار        120        
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 كلٌة الزراعة/ جامعة االنبار 

 قسم االقتصاد الزراعً 

 

 مادة  إدارة المزارع                            

 مبدأ العوائد الحدٌة المتساوٌة 
 

 المدرس                         

 اٌاد عباس عبداللطٌف                      





 مبدأ العوائد الحدية المتساوية 
المنتجون يسترشدون بمجموعة من المبادئ في عممهم عندما  

احدها هو مبدأ العوائد الحدية ..يقومون بإنتاج أكثر من سمعة واحدة 
توزيع عنصر اإلنتاج على  كيفية))الذي يوضح ..المتساوية 

وطريقة التوزيع تعتمد المبدأ نفسه الذي يتم به , (( مشاريع متعددة
أي التوسع ..توزيع عنصر اإلنتاج عندما يكون لدينا ناتج واحد فقط

 واالستمرار باإلنتاج إلى 
 ((الكلفة الحدية لعنصر اإلنتاج = قيمة الناتج الحدي ))      

 “  صفرا =( الربح) M.N.Rصافي الدخل الحدي أو     

 الكلفة الحدية  –قيمة الىاتج الحدي = أي صافي الدخل الحدي  

M.N.R= MR – MC                                                  

 : ولقد تم تعييه أحسه مستوى لإلوتاج  عىدما يكون 

 

 

 

 

 

 



 أي إن أحسن مستوى لإلنتاج ...التكلفة الحدٌة  = قٌمة الناتج الحدي 

 ( .“صفرا( = M.N.R)صافً الدخل) هو المستوى الذي ٌكون عنده 

للحصول على أعلى حد للدخل الصافً )) مبدأ العوائد الحدٌة  ٌتلخص 

على المشارٌع  أو ( مصادر الثروة ) فان توزٌع  عناصر اإلنتاج 

االستعماالت المختلفة ٌجب أن ٌتم بصورة بحٌث إن كل وحدة من 

وحدات عنصر اإلنتاج تنتج صافً الدخل الحدي نفسه فً  كل 

 ((االستعماالت المختلفة 

 فإذا توفرت للمنتج وحدات من عنصر اإلنتاج بكمٌة كافٌة فانه 

 باإلنتاج إلى الحد الذي تكون  ٌستمر

 الكلفة الحدٌة  ( = قٌمة الناتج الحدي )الدخل الحدي 

 صفر( = MNR)الدخل الحدي الصافً... أو 

 

 

 

 



وحدات عناصر 

 اإلنتاج

 MNRالعوائد الحدٌة الصافٌة 

 (  3) المشروع  (  2)المشروع   (  1) المشروع 

5 25 20 15 

10 22 18 12 

15 20 15 9 

20 18 12 5 

25 15 9 1 

 صفر 5 12 30

35 9 1 ----- 

 ----- صفر 5 40

45 1 ------ ----- 

 ----- ------ صفر 50



 -:من الجدول نرى بان المنتج ٌحتاج إلى ##  

 المشروع األول....وحدة من عناصر اإلنتاج  --   50

 المشروع الثانً.... وحدة من عناصر اإلنتاج  --   40

 المشروع الثالث.... وحدة من عناصر اإلنتاج  30  --

 (( صفر = MNR)) أحسن مستوى لإلنتاج ..للوصول إلى 

فان المنتج ٌوزعها بحٌث ٌتساوى العائد الحدي الصافً لكل عدم توفرها فعند ## 
وحدة من عنصر (( 45))فبافتراض امتالك المنتج ل ..وحدة منه فً كل مشروع 

 --:اإلنتاج فانه ٌخصص 

 .وحدة من عنصر اإلنتاج للمشروع األول  25(1)

 .وحدة من عنصر اإلنتاج للمشروع الثانً  15( 2)

 .وحدات من عنصر اإلنتاج للمشروع الثالث  5( 3)

 من العنصر فً المشروع الخامسةللوحدة  (MNR) العائد الحدي الصافًأي ٌكون 

 للوحدة  MNR=  لثانًفً المشروع االخامسة عشر للوحدة MNR = الثالث

 .األول للمشروع  الخامسة والعشرون 

 



 ٌستطٌع المنتج التوسع فً مشارٌعه اإلنتاجٌة إذا توفر لدٌه رأس مال كافً بحٌث 

 مساوٌا“صافٌا“عائداٌستثمره فً احد مشارٌعه ٌعطً ( صافً)إن كل دٌنار حدي 

 لما ٌحصل علٌه من مشارٌعه األخرى ومن الناحٌة العملٌة فان المنتج ٌبدأ بمشروع 

   إضافةعمل ناجح وٌتوسع فً هذا المشروع إلى حجم مناسب ثم ٌرى بعد ذلك إن 

 من التوسع إلى حجم اكبر من ( أربح) مشروع آخر ٌكمل المشروع األول ٌكون له 

 مشروع ثالث ٌكمل إضافة ثم ٌتوسع فً الثانً وٌرى بعد ذلك من ,المشروع األول 

 أكثر مما لو توسع فً المشروعٌن األول والثانًٌزٌد أرباحه المشروعٌن األولٌن قد 

 فقد ٌقوم المنتج بشراء العلف , ومن األمثلة هو مشروع الدواجن ألغراض اللحوم..  

 ثم ٌرى إن من المربح أن ٌوفر من تكالٌف “ للدواجن إذا كان حجم القطٌع صغٌرا

 عض العلف بنفسه كان  ٌؤجر وٌزرع ببان ٌنتج “ العلف إذا أصبح القطٌع كبٌرا

 “ ثالثا“ مشروعا ثم ٌرى بعد ذلك إن من المربح أن ٌنشًء..بعض الدونمات بالبرسٌم 

 إلنتاج البٌض فٌشتري المستلزمات والمعدات لهذا الغرض لٌصبح المشروع “ مستقال

 .“ بعد أن كان ثانوٌا“ مستقال“ األخٌر مشروعا



 ٌمكن أن ٌوضح بصٌغة أخرى وهو مبدأ العوائد الحدٌة المتساوٌة إن 

 الربح االعتٌادي أو الدخل الصافً للمزرعة ٌكون فً أعلى مستوى )) 

 إذا استعملت كل وحدة من عنصراالنتاج فً مشروع العمل الذي تضٌف

 فلدٌك ثالثة مشارٌع (( .أكبر كمٌة فٌه تلك الوحدة إلى الدخل أو العائد 

 إنتاج الحلٌب+ تسمٌن البقر + تسمٌن األغنام ) عمل فً المزرعة وهً 

 وحدة نقدٌة  الستعمالها (( 4000))وصاحب المزرعة ٌملك ( لأللبان 

 ولنفرض أن رأس ..فً واحد أو أكثر من المشارٌع الثالثة أو مزٌج منها 

 .وحدة نقدٌة فً كل مرة ( ألف) المال ٌستعمل بإضافات كل وحدة منها 

 وحدة نقدٌة إضافٌة( ألف)والجدول اآلتً ٌبٌن العوائد المتوقعة لكل 

 ....ٌستثمرها المنتج لرأسماله المستعمل فً كل مشروع 



كمٌة رأس 

المال  

 المستثمر

وحدة نقدٌة  إضافٌة (( 1000))الدخل من كل  عوائد

 مستثمرة
 
 

 األلبان لحم البقر لحم الغنم

 1400 1500 1300 األلف األولى

 1150 1350 1200 الثانٌة األلف

 1100 1250 1200 الثالثة  األلف

 950 1200 1100 األلف الرابعة

الدخل الكلً  المجموع

من استثمار 

 ن.و( 4000)المبلغ

4800 5300 4600 

معدل العائد لكل 

 وحدة نقدٌة مستثمرة 

1.200 1.325 1.150 



 ن على المشارٌع الثالثة بحٌث ٌحصل .و(( 4000))كٌف ٌوزع المنتج مبلغ 

 على اكبر قدر من العوائد أو الدخل الصافً ؟

 ن  أي .و 1500= عائدها             لحم البقر مشروع ..األلف األولى -1

 .ن .و(( 500))مقداره  بربح                      

 ن أي .و1400= مشروع األلبان عائدها                .. األلف الثانً  -2

 .ن  .و(( 400))مقداره  بربح                      

 ن أي.و 1350= مشروع لحم البقر عائدها               .. األلف  الثالثة -3

 .ن  .و(( 350))مقداره  بربح                      

 ن أي .و 1300= مشروع لحم الغنم عائدها               .. األلف الرابعة  -4

 .ن .و(( 300))مقداره بربح                       

 .......وحدة نقدٌة (  4000)وبالتالً فان مجموع العوائد من استثمار جمٌع رأس المال 

 ٌمكن  اكبر عائدن  وهو .و ( 5550(( = ) 1300+ 1350+ 1400+ 1500))

 أي إن العوائد التً ..الحصول علٌه من أي استثمار فً أي  من المشارٌع الثالثة 

 بالتأكٌد  أقلٌحصل علٌها من أي مشروع هً 

 وهذا المعدل هو  1.388=    4000         5550  = ( وحدة نقدٌة)ومعدل الدخل لكل 

 من أي معدل لعوائد  الوحدة النقدٌة المستثمرة فً أي مشروع من المشارٌع الثالثة   أعلى

 .على انفراد 

 

 



 لو كان ٌملك أكثر  من أكثرإن المنتج ٌحصل على عوائد صافٌة  

 الن كل ألف وحدة نقدٌة  أضافٌة ٌستثمرها المنتج فً (( 4000))

 ..من ألف  وحدة نقدٌة  أكثرالمشارٌع الثالثة  ٌعطً عائد  

الذي ٌوقف المنتج من الوصول إلى المستوى الذي ٌكون  والسبب
هذا المستوى الذي  )) صفر =  MNRبه الدخل الحدي الصافً 

((..  ٌكون عنده الربح االعتٌادي أو الدخل الصافً أعلى حد 

 .  إن كمٌة رأس ماله محدودة ..السبب هو 

 كٌف ..ألف وحدة نقدٌة (( 12000))إن لدى المنتج  افتراضعلى 

 ٌمكن له من استثمارها  فً المشارٌع الثالثة بحٌث ٌحقق أعلى 

 عائد  ممكن من استثمارها  ؟



 المصادر

 وزارة التعلٌم العالً والبحث, هاشم علوان السامرائً . د, االدارة المزرعٌة ( 1)

 .الكوٌت  –مطابع دار السٌاسة 1981كلٌة الزراعة / جامعة بغداد / العلمً       

 وزارة التعلٌم, جاسم محمد حبٌب العزي , ادارة المزارع بٌن النظرٌة والتطبٌق( 2)

  1989قسم االقتصاد الزراعً/ كلٌة الزراعة/ العالً والبحث العلمً  جامعة بغداد      

 قسم/ كلٌة الزراعة /جامعة بغداد , د اسكندر حسٌن , محاضرات مطبوعة ( 3)

 .2018, االقتصاد الزراعً      

 ثناء النوبً احمد سلٌم.د, محمد سعٌد عبدالحمٌد زاٌد  د.أ, ادارة االعمال المزرعٌة( 4)

 .2007, التعلٌم المفتوح / كلٌة الزراعة / جامعة عٌن الشمس ,       

 .2003, خالد الروٌس , ادارة المنشأت الزراعٌة ( 5)

(6 )Ronald,D.William,M.&Patricia,D.2008.Farm Management  

 

 





 كلٌة الزراعة/ جامعة االنبار 

 قسم االقتصاد الزراعً 

                              

 مادة إدارة المزارع                            

 مبدأ تعٌٌن أحسن مستوى لإلنتاج   
 

 لمدرسا                             

 أٌاد عباس عبداللطٌف                    

 



 دالة اإلنتاج الطبٌعٌة ٌأخذها االقتصادي  -:أحسن مستوى لإلنتاج 

 من المختصٌن بالعلوم الزراعٌة الصرفة وٌطورها إلى جداول 

 وهو, تعٌٌن المستوى األمثل لإلنتاج اقتصادٌة ٌتم بواسطتها 

 ممكنة إذا أو أقل خسارة , أعلى دخل صافً المستوى الذي ٌعطً  

 .ولٌس الربح  الخسارةكانت عملٌة اإلنتاج تنطوي على 

 ولمعرفة الفرق بٌن العلوم الزراعٌة الصرفة وعلم إدارة المزارع

 قٌام احد المختصٌن بتغذٌة الحٌوان بتجربة -:اآلتً المثالبدراسة ..

 لتربٌة أفراخ دجاج صغٌر لغرض إنتاج اللحوم وقدم علٌقة جدٌدة 

 تحتوي على البروتٌنات والمضادات الحٌوٌة لغرض إكسابها مناعة 

 ......باون ( 13)ضد األمراض حٌث وزن الفرخة بداٌة التجربة 

 (باون  2.2= كغم ) بان “والجدول اآلتً ٌبٌن نتٌجة التجربة علما

 فلس  200=  بافتراض إن سعر الباون من اللحم    

 فلس 50=    سعر الباون من العلٌقة                 



 األسبوع

 

 

 

1 

  وزن الدجاجة 

 (كن )

 (ص)    

 

2 

كمٌة العلٌقة 

لكل وزن  المستهلكة

 (س ) بالباون 

      

3      

 تغٌر ن ك

 (ص∆ ) 

 

 

4 

 تغٌر العلٌقة

 ( س∆ )  

 

 

5 

 الناتج الحدي

 س∆ /ص∆ 

 

 

6 

قٌمة الناتج 

 الحدي

 

 

7 

   ت ح    
سعر الباون 

 من العلٌقة

 

8 

1 0.13 0.29 

2 0.26 0.58 

3 0.43 0.97 

4 0.61 1.40 

5 0.90 2.10 

6 1.29 3.10 

7 1.66 4.09 

8 2.04 5.19 

9 2.46 6.50 

10 2.89 7.98 

11 3.31 9.59 

12 3.71 11.4 

13 4.03 13.16 

14 4.28 14.96 

15 4.48 16.92 



 من الجدول أن االسبوع التاسع مثال  الذي تصبح فٌه وزن 3-1ٌتبٌن من العمود 

 الدجاجة أكثر بقلٌل من كغم الواحد من اللحم هو أحسن مستوى للتغذٌة ألسباب  

 ٌصبح ( 15)بٌنما لو استمر إلى نهاٌة االسبوع , فنٌة تعود لتفضٌل المستهلك 

 كغم وهً اقل جودة واستساغة لدى المستهلك وتمثل  2وزن الدجاجة أكثر من 

 ....هذه وجهة نظر المختص بالتغذٌة 

 (  9)قد ٌكون أحسن مستوى لإلنتاج ٌتحقق بنهاٌة االسبوع )) بٌنما االقتصادي 

 كٌف ؟...أو ال ٌتحقق 

 -:هما  ألمرٌنالتأكٌد ٌأتً من معرفة االقتصادي 

 .سعرالباون من اللحم الذي ٌشتري به المستهلك الناتج: سعر الناتج ( أ)

 ( .الكلفة ) سعر الباون من العلٌقة :كلفة اإلنتاج ( ب)

 وهو كمٌة اللحم لكل وحدة من العلف ٌستهلكها ( ن ح)ثم معرفة الناتج الحدي 

 أي الزٌادة فً جسم الدجاجة نتٌجة استهالكها باون إضافً من العلٌقة , الحٌوان 

 ٌمثله العمود السادس من الجدول والعمود ( س∆ /ص∆ )والناتج الحدي ...

 الرابع ٌمثل مقدار التغٌر فً الوزن الكلً للدجاجة والعمود  الخامس ٌمثل التغٌر 

 فً كمٌة العلٌقة 

 

 



 األسبوع

 

 

 

1 

  وزن الدجاجة 

 (كن )

 (ص)    

 

2 

كمٌة العلٌقة 

لكل وزن  المستهلكة

 (س ) بالباون 

      

3      

 تغٌر ن ك

 (ص∆ ) 

 

 

4 

 تغٌر العلٌقة

 ( س∆ )  

 

 

5 

 الناتج الحدي

 س∆ /ص∆ 

 

 

6 

قٌمة الناتج 

 الحدي

 

 

7 

   ت ح    
سعر الباون 

 من العلٌقة

 

8 

1 0.13 0.29 

2 0.26 0.58 0.13 

3 0.43 0.97 0.17 

4 0.61 1.40 0.18 

5 0.90 2.10 0.29 

6 1.29 3.10 0.36 

7 1.66 4.09 0.37 

8 2.04 5.19 0.38 

9 2.46 6.50 0.42 

10 2.89 7.98 0.43 

11 3.31 9.59 0.42 

12 3.71 11.4 0.40 

13 4.03 13.16 0.32 

14 4.28 14.96 0.25 

15 4.48 16.92 0.20 



 األسبوع

 

 

 

1 

  وزن الدجاجة 

 (كن )

 (ص)    

 

2 

كمٌة العلٌقة 

لكل وزن  المستهلكة

 (س ) بالباون 

      

3      

 تغٌر ن ك

 (ص∆ ) 

 

 

4 

 تغٌر العلٌقة

 ( س∆ )  

 

 

5 

 الناتج الحدي

 س∆ /ص∆ 

 

 

6 

قٌمة الناتج 

 الحدي

 

 

7 

   ت ح    
سعر الباون 

 من العلٌقة

 

8 

1 0.13 0.29 

2 0.26 0.58 0.13 0.29 

3 0.43 0.97 0.17 0.39 

4 0.61 1.40 0.18 0.43 

5 0.90 2.10 0.29 0.70 

6 1.29 3.10 0.36 1.00 

7 1.66 4.09 0.37 0.99 

8 2.04 5.19 0.38 1.10 

9 2.46 6.50 0.42 1.31 

10 2.89 7.98 0.43 1.46 

11 3.31 9.59 0.42 1.61 

12 3.71 11.4 0.40 1.81 

13 4.03 13.16 0.32 1.76 

14 4.28 14.96 0.25 1.80 

15 4.48 16.92 0.20 1.96 



 األسبوع

 

 

 

1 

  وزن الدجاجة 

 (كن )

 (ص)    

 

2 

كمٌة العلٌقة 

لكل وزن  المستهلكة

 (س ) بالباون 

      

3      

 تغٌر ن ك

 (ص∆ ) 

 

 

4 

 تغٌر العلٌقة

 ( س∆ )  

 

 

5 

 الناتج الحدي

 س∆ /ص∆ 

 

 

6 

قٌمة الناتج 

 الحدي

 

 

7 

   ت ح    
سعر الباون 

 من العلٌقة

 

8 

1 0.13 0.29 

2 0.26 0.58 0.13 0.29 0.45 

3 0.43 0.97 0.17 0.39 0.44 

4 0.61 1.40 0.18 0.43 0.42 

5 0.90 2.10 0.29 0.70 0.41 

6 1.29 3.10 0.36 1.00 0.39 

7 1.66 4.09 0.37 0.99 0.37 

8 2.04 5.19 0.38 1.10 0.35 

9 2.46 6.50 0.42 1.31 0.32 

10 2.89 7.98 0.43 1.46 0.29 

11 3.31 9.59 0.42 1.61 0.25 

12 3.71 11.4 0.40 1.81 0.22 

13 4.03 13.16 0.32 1.76 0.18 

14 4.28 14.96 0.25 1.80 0.14 

15 4.48 16.92 0.20 1.96 0.10 



 األسبوع

 

 

 

1 

  وزن الدجاجة 

 (كن )

 (ص)    

 

2 

كمٌة العلٌقة 

لكل وزن  المستهلكة

 (س ) بالباون 

      

3      

 تغٌر ن ك

 (ص∆ ) 

 

 

4 

 تغٌر العلٌقة

 ( س∆ )  

 

 

5 

 الناتج الحدي

 س∆ /ص∆ 

 

 

6 

قٌمة الناتج 

 الحدي

 

 

7 

   ت ح    
سعر الباون 

 من العلٌقة

 

8 

1 0.13 0.29 

2 0.26 0.58 0.13 0.29 0.45 90 

3 0.43 0.97 0.17 0.39 0.44 88 

4 0.61 1.40 0.18 0.43 0.42 84 

5 0.90 2.10 0.29 0.70 0.41 82 

6 1.29 3.10 0.36 1.00 0.39 78 

7 1.66 4.09 0.37 0.99 0.37 74 

8 2.04 5.19 0.38 1.10 0.35 70 

9 2.46 6.50 0.42 1.31 0.32 64 

10 2.89 7.98 0.43 1.46 0.29 58 

11 3.31 9.59 0.42 1.61 0.25 50 

12 3.71 11.4 0.40 1.81 0.22 44 

13 4.03 13.16 0.32 1.76 0.18 36 

14 4.28 14.96 0.25 1.80 0.14 28 

15 4.48 16.92 0.20 1.96 0.10 20 



 األسبوع

 

 

 

1 

  وزن الدجاجة 

 (كن )

 (ص)    

 

2 

كمٌة العلٌقة 

لكل وزن  المستهلكة

 (س ) بالباون 

      

3      

 تغٌر ن ك

 (ص∆ ) 

 

 

4 

 تغٌر العلٌقة

 ( س∆ )  

 

 

5 

 الناتج الحدي

 س∆ /ص∆ 

 

 

6 

قٌمة الناتج 

 الحدي

 

 

7 

   ت ح    
سعر الباون 

 من العلٌقة

 

8 

1 0.13 0.29 

2 0.26 0.58 0.13 0.29 0.45 90 50 

3 0.43 0.97 0.17 0.39 0.44 88 50 

4 0.61 1.40 0.18 0.43 0.42 84 50 

5 0.90 2.10 0.29 0.70 0.41 82 50 

6 1.29 3.10 0.36 1.00 0.39 78 50 

7 1.66 4.09 0.37 0.99 0.37 74 50 

8 2.04 5.19 0.38 1.10 0.35 70 50 

9 2.46 6.50 0.42 1.31 0.32 64 50 

10 2.89 7.98 0.43 1.46 0.29 58 50 

11 3.31 9.59 0.42 1.61 0.25 50 50 

12 3.71 11.4 0.40 1.81 0.22 44 50 

13 4.03 13.16 0.32 1.76 0.18 36 50 

14 4.28 14.96 0.25 1.80 0.14 28 50 

15 4.48 16.92 0.20 1.96 0.10 20 50 



 فً هذه التجربة نفترض أن العلٌقة هً عنصر اإلنتاج الرئٌسً الوحٌد وهو 

 العنصر الذي تهم المنتج معرفته مع وجود عناصر اإلنتاج األخرى عند مستوى 

 وعالقته ( العلٌقة)ثابت وهً فرضٌة أساسٌة لغرض معرفة تأثٌر هذا العنصر 

 وهً العالقة الطبٌعٌة بٌن ..وهذا ما ٌعرف بدالة اإلنتاج ( اللحم)باإلنتاج الكلً 

 .عنصر اإلنتاج المتغٌر واإلنتاج النهائً 

 (....  قٌمة الناتج الحدي ) العمود السابع ٌمثل 

 سعر الباون من اللحم xالناتج الحدي = قٌمة الناتج الحدي       

 فلس 200= بان  سعر الباون من اللحم   “ علما      

 فلس 50=   سعر الباون من العلٌقة                    

وبعد معرفة هذٌن األمرٌن ٌمكن لالقتصادي تعٌٌن أحسن مستوى لإلنتاج حٌث 
 :ٌتم 

سعر )عندما تتساوى قٌمة الناتج الحدي مع التكلفة الحدٌة لعنصر اإلنتاج    
 أي (...الوحدة الواحدة من عنصر اإلنتاج 

 التكلفة الحدٌة = قٌمة الناتج الحدي                  



 ٌمثل أحسن مستوى لإلنتاج ( 11)ووفق هذا المقٌاس فان األسبوع 

 (50)التكلفة الحدٌة لعنصر اإلنتاج  =( 50)حٌث قٌمة الناتج الحدي 

والكمٌة المستخدمة من ....باون  3.31( = ن ك)وٌكون اإلنتاج الكلً 

 .  باون وٌتوقف عند هذا المستوى  9.59( = عنصر اإلنتاج ) العلٌقة 

(  10)االسبوع إلى( 1)ابتدأ من االسبوع  الربحٌحقق المنتج مقدارمن  *

 ,     28  ,    32,   34   ,    38,        40.....))وعلى التوالً

                                24     ,20   ,  14      ,8   )) 

 أي أن ....بٌن قٌمة الناتج الحدي والتكلفة الحدٌة  الفرقوالربح هو  

 .التكلفة الحدٌة ˂ قٌمة الناتج الحدي                     

وعلى  الخسارةفان المنتج ٌحقق مقدار من (( 11))بعد االسبوع  أما

 أي أن (( .... 30 -,     22-,    14-,    6 -))  التوالً 

 .التكلفة الحدٌة  ˃قٌمة الناتج الحدي                    



ٌمثل أحسن ( 11)ٌتم التحقق من إن هذا المستوى االسبوع  .....كٌف 
 باون؟( 9.59)باون وباستخدام كمٌة العلٌقة ( 3.31)مستوى لإلنتاج 

 سعر اللحم xالناتج الكلً = قٌمة الناتج الكلً  -( :11)االسبوع 

                                          =3.31 x 200  =662     

 سعر الباون من العلٌقة xكمٌة العلٌقة = الكلفة الكلٌة                 

                                   =9.59    x    50       =479.5 

 قٌمة الناتج الكلً ـــ  الكلفة الكلٌة =   الربح                       

 182.5=       479.5      ـــ662 =                                

     x 200 =578 2.89= قٌمة الناتج الكلً(..... 10)االسبوع 

     x 50   =399 7.98= الكلفة الكلٌة                            
    179=   399  – 578=           الربح                         

    x  200  =742 3.71= قٌمة الناتج الكلً (.... 12)االسبوع 
      x 50  =570 11.40=  الكـــلفة الكلٌة                        

 172=        658 ـــ 742=             الربح        

 



 وقد ال ٌصاحب الربح أحسن مستوى لإلنتاج بل قد تكون هناك 

 .وفً هذه الحالة توضع إشارة سالبة أمام الرقم  خسارة

 أحسن مستوى لإلنتاج فً حالة الخسارة هو المستوى الذي تكون فٌه 

 .الخسارة اقل حد ممكن 

 -:إن أحسن مستوى لإلنتاج معناه أما 

 .اكبر كمٌة ممكنة من الربح الصافً  -          

 .اقل كمٌة ممكنة من الخسارة  -   أو    

 ماهو أحسن مستوى لإلنتاج إذا أصبح سعر الباون الواحد :  س

 على التوالً ؟(   ( 40و (   (36من العلٌقة       

 ( .... 44-43) حل التمرٌن فً صفحة   -:مالحظة 

 -:من تعٌٌن أحسن مستوى لإلنتاج هو   الغرض االقتصادي 

 .معرفة كمٌة الناتج الكلً  -1

اإلنتاج الالزمة للوصول إلى هذا    ( عناصر)معرفة كمٌة عنصر -2
 .المستوى 



 عائد الدٌنار المستثمر فً عنصر اإلنتاج*           

 ٌمكن الوصول إلى تعٌٌن أحسن مستوى لإلنتاج باستخدام معٌار 

 أي عندما ٌكون(عائد الدٌنار المستثمر فً عنصر اإلنتاج )آخر هو 

 دٌنار واحد= عائد الدٌنار المستثمر فً عنصر اإلنتاج       

 المنتج عند هذا المستوى خسارةمن دٌنار      أقل  فإذا بلغت العوائد

 والجدول اآلتً ٌمثل تجربة إضافة سماد النتروجٌن . من اإلنتاج 

 وسعر 20= لزٌادة إنتاج الذرة مع العلم بان سعر كغم من الذرة 

 على افتراض ثبات العوامل األخرى ...  50كغم السماد النتروجٌنً 

 تعٌٌن أحسن مستوى لإلنتاج باستخدام معٌار عائد الدٌنار  المطلوب

 .المستثمر فً عنصر اإلنتاج 

 



 فلس 50= سعر كغم السماد ......... فلس  20= سعر كغم الذرة 

 

 

كمٌة السماد 

 الكلٌة 

 دونم/ كغم

 (1)   

 الناتج الكلً

 غمك( ن ك )

 

  ( 2  ) 

 تكالٌف

اإلضافٌةالسماد

 (ت ح)

     (3   ) 

قٌمة الذرة 

اإلضافٌة  

 (ن ح ) قٌمة 

     (4  ) 

المكسب الكلً 

للدونم من 

 السماد 

 ( 3ـــ 4) 

العائد لكل دٌنار 

 إضافً واحد 

 (   حدي)

(3/4) 
 

 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ 700 صفر

 

10 800 500 
 (50 x 10) 

2000 

(20x100) 

1500 4 

20 850 500 
 

1000 
(20x50) 

500 2 

30 880 500 
 

600 

(20x30) 

100 1.2 

40 900 500 
 

400 

(20x20) 
 

 0.8  100 ـــ



 العمود األخٌر فً ) نجد عائد الدٌنار المستثمر فً عنصر اإلنتاج 

 .التكلفة الحدٌة ÷ قٌمة الناتج الحدي (   =  الجدول 

   30إن المنتج ٌصل إلى أحسن مستوى لإلنتاج عند استخدامه كمٌة 

كغم وٌكون عائد   880كغم من السماد وٌحقق مستوى إنتاج مقداره 

 وال ٌمكن أن ...دٌنار(  1.2) الدٌنار المستثمر فً هذا المستوى  

 كغم من السماد الن هذا المستوى من اإلنتاج  40ٌصل إلى استخدام 

 كغم ٌعطً للمنتج عائد للدٌنار المستثمر فً عنصر اإلنتاج (  900)

 .دٌنار (  0.2 (دٌنار أي ٌحقق خسارة مقدارها ( 0.8 ) مقداره 

 المنتج عن التوسع باإلنتاج عندما ٌصبح  ٌتوقفوعلى العموم 

 دٌنار واحد=  عائد الدٌنارالواحد المستثمر فً عنصر اإلنتاج  

 



   -:باستخدام المعٌارٌن أحسن مستوى لإلنتاج تعٌٌن 

 التكلفة الحدٌة = قٌمة الناتج الحدي #    

 عائد الدٌنارالواحد المستثمر فً عنصر اإلنتاج ٌساوي دٌنار واحد  #  

 من “ قرر منتج أن ٌقوم بزراعة العلف الجاف فً مزرعته بدال/ مثال

 وقرر أن ٌستعمل النتروجٌن كعنصر , شرائه من الغٌر لتغذٌة ماشٌته 

 إنتاج لغرض زٌادة الكمٌات المنتجة من ذلك العلف فكانت النتٌجة كما 

 ( Production Function)فً الجدول اآلتً الذي ٌوضح دالة اإلنتاج 

 ٌعرف  الفلس للكغم الواحد وهو ( 40)والمنتج ٌشتري النتروجٌن بسعر

 للماشٌة ولكنه “ المنتج ألنه ال ٌبٌعه إنما ٌقدمه علفاسعر العلف الجاف 

 كغم واحد من اللحم  وكان ٌبٌع ( 1)كغم منه ٌنتج ( 6)ٌعرف إن كل 

 فلس ( 80)اللحم كناتج نهائً بسعر



 النتروجٌن 

(  س)   

 كغم 

1 

العلف 

الجاف 

 كغم ص

2 

∆  
 س

 

3 

 ∆
 ص

 

4 

الناتج 

 ( علف)الحدي
 س ∆/ص ∆ 

5 

لناتج ا

الحدي 

 اللحم

6 

 قٌمة 

 ح ن

 اللحم

 

7 

 ت ح 

 نتروجٌن

 

 

8 

عائد الدٌنار 

المستثمر  

فً 

 النتروجٌن

9 

 صفر

 

600 

25 

 

1050 

50 

 

1800 

75 

 

1950 

100 

 

2025 

125 

 

2050 



 النتروجٌن 

(  س)   

 كغم 

1 

العلف 

الجاف 

 كغم ص

2 

∆  
 س

 

3 

 ∆
 ص

 

4 

الناتج 

 ( علف)الحدي
 س ∆/ص ∆ 

5 

لناتج ا

الحدي 

 اللحم

6 

 قٌمة 

 ح ن

 اللحم

 

7 

 ت ح 

 نتروجٌن

 

 

8 

عائد الدٌنار 

المستثمر  

فً 

 النتروجٌن

9 

 صفر

 

 ــــــ 600

25 

 

1050 25 

50 

 

1800 25 

75 

 

1950 25 

100 

 

2025 25 

125 

 

2050 25 



 النتروجٌن 

(  س)   

 كغم 

1 

العلف 

الجاف 

 كغم ص

2 

∆  
 س

 

3 

 ∆
 ص

 

4 

الناتج 

 ( علف)الحدي
 س ∆/ص ∆ 

5 

لناتج ا

الحدي 

 اللحم

6 

 قٌمة 

 ح ن

 اللحم

 

7 

 ت ح 

 نتروجٌن

 

 

8 

عائد الدٌنار 

المستثمر  

فً 

 النتروجٌن

9 

 صفر

 

 ـــــــ ــــــ 600

25 

 

1050 25 450 

50 

 

1800 25 750 

75 

 

1950 25 150 

100 

 

2025 25 75 

125 

 

2050 25 25 



 النتروجٌن 

(  س)   

 كغم 

1 

العلف 

الجاف 

 كغم ص

2 

∆  
 س

 

3 

 ∆
 ص

 

4 

الناتج 

 ( علف)الحدي
 س ∆/ص ∆ 

5 

لناتج ا

الحدي 

 اللحم

6 

 قٌمة 

 ح ن

 اللحم

 

7 

 ت ح 

 نتروجٌن

 

 

8 

عائد الدٌنار 

المستثمر  

فً 

 النتروجٌن

9 

 صفر

 

 ـــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــ 600

25 

 

1050 25 450 18 

50 

 

1800 25 750 30 

75 

 

1950 25 150 6 

100 

 

2025 25 75 3 

125 

 

2050 25 25 1 



 النتروجٌن 

(  س)   

 كغم 

1 

العلف 

الجاف 

 كغم ص

2 

∆  
 س

 

3 

 ∆
 ص

 

4 

الناتج 

 ( علف)الحدي
 س ∆/ص ∆ 

5 

لناتج ا

الحدي 

 اللحم

6 

 قٌمة 

 ح ن

 اللحم

 

7 

 ت ح 

 نتروجٌن

 

 

8 

عائد الدٌنار 

المستثمر  

فً 

 النتروجٌن

9 

 صفر

 

 ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــ 600

25 

 

1050 25 450 18 3 

50 

 

1800 25 750 30 5 

75 

 

1950 25 150 6 1 

100 

 

2025 25 75 3 0.5 

125 

 

2050 25 25 1 0.167 



 النتروجٌن 

(  س)   

 كغم 

1 

العلف 

الجاف 

 كغم ص

2 

∆  
 س

 

3 

 ∆
 ص

 

4 

الناتج 

 ( علف)الحدي
 س ∆/ص ∆ 

5 

لناتج ا

الحدي 

 اللحم

6 

 قٌمة 

 ح ن

 اللحم

 

7 

 ت ح 

 نتروجٌن

 

 

8 

عائد الدٌنار 

المستثمر  

فً 

 النتروجٌن

9 

 صفر

 

 ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــ 600

25 

 

1050 25 450 18 3 240 

50 

 

1800 25 750 30 5 400 

75 

 

1950 25 150 6 1 80 

100 

 

2025 25 75 3 0.5 40 

125 

 

2050 25 25 1 0.167 13 



 النتروجٌن 

(  س)   

 كغم 

1 

العلف 

الجاف 

 كغم ص

2 

∆  
 س

 

3 

 ∆
 ص

 

4 

الناتج 

 ( علف)الحدي
 س ∆/ص ∆ 

5 

لناتج ا

الحدي 

 اللحم

6 

 قٌمة 

 ح ن

 اللحم

 

7 

 ت ح 

 نتروجٌن

 

 

8 

عائد الدٌنار 

المستثمر  

فً 

 النتروجٌن

9 

 صفر

 

 ــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــ 600

25 

 

1050 25 450 18 3 240 40 

50 

 

1800 25 750 30 5 400 40 

75 

 

1950 25 150 6 1 80 40 

100 

 

2025 25 75 3 0.5 40 40   

125 

 

2050 25 25 1 0.167 13 40 



 النتروجٌن 

(  س)   

 كغم 

1 

العلف 

الجاف 

 كغم ص

2 

∆  
 س

 

3 

 ∆
 ص

 

4 

الناتج 

 ( علف)الحدي
 س ∆/ص ∆ 

5 

لناتج ا

الحدي 

 اللحم

6 

 قٌمة 

 ح ن

 اللحم

 

7 

 ت ح 

 نتروجٌن

 

 

8 

عائد الدٌنار 

المستثمر  

فً 

 النتروجٌن

9 

 صفر

 

 ــــــــــ ــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــ 600

25 

 

1050 25 450 18 3 240 40 6 

50 

 

1800 25 750 30 5 400 40 10 

75 

 

1950 25 150 6 1 80 40 2 

100 

 

2025 25 75 3 0.5 40 40   1 

125 

 

2050 25 25 1 0.167 13 40 0.35 



   الخامسإن أحسن مستوى لإلنتاج حسب المعٌارٌن هو المستوى  

 كغم من ( 100)من العلف الجاف باستخدام كغم (  2025)أي إنتاج 

 -:السماد النتروجٌنً كعنصر إنتاج متغٌر حٌث 

 (40)التكلفة الحدٌة للنتروجٌن ( = 40)قٌمة الناتج الحدي من اللحم 

  أو#      

 دٌنار واحد = دٌنار(1)عائد الدٌنار المستثمر فً النتروجٌن 

 

 ما هو أحسن مستوى لإلنتاج عندما ٌكون سعر اللحم( 1/ ) مالحظة

 فلس للكغم الواحد وسعر الكغم الواحد من( 100)                 

 فلس ؟   ( 50) النتروجٌن                 

 ؟ 50 -49حل التمرٌن فً صفحة ( 2)           

 

 



 المصادر

 وزارة التعلٌم العالً والبحث, هاشم علوان السامرائً . د, االدارة المزرعٌة 

 .الكوٌت  –مطابع دار السٌاسة 1981كلٌة الزراعة / جامعة بغداد / العلمً       

 وزارة التعلٌم, جاسم محمد حبٌب العزي , ادارة المزارع بٌن النظرٌة والتطبٌق

  1989قسم االقتصاد الزراعً/ كلٌة الزراعة/ العالً والبحث العلمً  جامعة بغداد      

 قسم/ كلٌة الزراعة /جامعة بغداد , د اسكندر حسٌن , محاضرات مطبوعة ( 3)

 .2018, االقتصاد الزراعً      

 ثناء النوبً احمد سلٌم.د, د محمد سعٌد عبدالحمٌد زاٌد .أ, ادارة االعمال المزرعٌة( 4)

 .2007, التعلٌم المفتوح / كلٌة الزراعة / جامعة عٌن الشمس ,       

 .2003, خالد الروٌس , ادارة المنشأت الزراعٌة ( 5)

(6 )Ronald,D.William,M.&Patricia,D.2008.Farm Management  

 

 



 كليت الزراعت/ جامعت االنبار 

 قضم االقتصاد الزراعي 

                               

 مادة إدارة المزارع                       

 

 علم إدارة المزارع واألصش االقتصاديت          

 

 المذرس                          

 أياد عباس عبذاللطيف                     

 



يشير مصطلح اإلنتاج  ازرراياإ ىزال تلاع ازةمليات اإلنتجليات ازتاإ        •
يتم بمولبهج تحويل ملمويت ما  ازةنجصار اإلنتجليات ازرراييات ازمتجحات 
ىزل سلع رراييت قجبلت زالستهالع ازمبجشر م  قبل ازمستهلكي  ازنهاجييي  
زهااج وازايااجم بةمليااجث تحويلياات لعاارم زلساالع ازمنتلاات ب  ااج ت ينجصاار 

 .ىنتجليت لديدة زكإ تصبح صجزحت زالستهالع

هااإ ازوحاادة ( ازمررياات)Farm Firmوتةتباار ازمنشاالة ازمرريياات       •
اإلنتجلياات داعاال ازبنيااج  ايقتصااجدي ازررايااإ ازتااإ تناات  معتلاا  ازساالع 
ازرراييت حيوانيت كجنث لم نبجتيت، وذزع نتيلت ازاراراث ازتإ تتعذ يلال 
مستوم هذه ازوحدة وازمتةلات بجستعدام ازماوارد ازمتجحات إلنتاج  معتلا  

 :ازسلع ازرراييت وذزع يلل سبيل ازمثجل 

 مج هإ ازسلةت لو ازسلع ازرراييت ازتإ يمك  ىنتجلهج؟•

 كم يدد ازوحداث ازمنتلت ؟•

 مج هإ طريات اإلنتج  ازتإ يلب ىتبجيهج ؟•

مج هإ لنواع وكميجث ينجصر اإلنتج  ازالرمت زلةمليت اإلنتجليت؟ وذزع •
زماجبلت احتيجلجث اإلنسج  م  ازغذاء وازكسجء وتو ير ازمواد األوزيت 

 .زلصنجيت وتحايق األهدا  ازتنمويت األعرم

 



 ـلم إدارة الـــــمزارعع                       

 مـــــفـهـوم عــــلم اإلدارة -:أولا 

زاد ظهر يلم اإلدارة م  بي  ملمويت ازةلوم ايقتصجديت زيمثل •
ازمحور ازرييسإ وازلوهر األسجسإ ازذي يمك  اييتمجد يليه  إ 

وزيظهر األهميت ازةلميت وازةالقت . تنميت ازموارد ازطبيةيت وازبشريت
ازتنظيميت  إ دم  يوامل اإلنتج  وتشغيلهج وازتنسيق  يمج بينهج 

آللل  مج  تحايق ليلل مج يمك  م  ازدعل بهد  ريجدة مةديث 
 .ازنمو وازتطور ايقتصجدي وايلتمجيإ

زاد شهد يلم اإلدارة تطوراً وا حج وملحوظج بةد ازتطور •
ايقتصجدي وازصنجيإ ازذي لياب ازثورة ازصنجييت وازذي لدم 

ىزل تحديد ازكثير م  ازمفجهيم اإلداريت وتعصيص ملجيث 
 .استعدامهج  إ شتل ملجيث حيجتنج ازيوميت

 



إْ اٌغّخ األعبع١خ ٌؼٍُ اإلداسح ٚاٌزٟ ر١ّضٖ ػٓ غ١شٖ ِٓ اٌؼٍَٛ •
األخشٜ ٟ٘ اٌحبعخ اٌّبعخ إ١ٌٗ فٟ ِخزٍف ِغبالد اٌؼًّ اإلٔزبعٟ ِٓ 
صساػخ ٚصٕبػخ ٚثٕبء ٚغ١ش٘ب ثبإلظبفخ ٌٍّغبالد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌخذ١ِخ 

 .ٚاٌغ١بع١خ

٘زٖ اٌغّخ اٌزٟ ٠ٕفشد ثٙب ػٍُ اإلداسح رزطٍت ِٓ ٘زا اٌؼٍُ اٌزغبٚة •
اٌغش٠غ ِغ حً اٌّشىالد اٌزٟ رؼزشض اٌؼًّ اإلداسٞ أصٕبء ع١ش 
اٌؼ١ٍّخ اإلٔزبع١خ ٚثبٌزبٌٟ اٌؼًّ اٌّغزّش فٟ رط٠ٛش اٌطشق اإلداس٠خ 
اٌمبئّخ ٚاٌجحش ػٓ غشق إداس٠خ عذ٠ذح رغزط١غ رغبٚص اٌصؼٛثبد 
ٚاٌؼمجبد اٌزٟ رؼزشض اٌؼًّ اإلٔزبعٟ ٚرٌه ثبالػزّبد ػٍٝ اٌمٛاػذ 

ٚإٌظش٠بد ٚاٌّجبدئ اٌؼ١ٍّخ االلزصبد٠خ ٚاعزٕبدا إٌٝ اٌزغبٚة ا١ٌّذا١ٔخ 
 .  ٚاألثحبس اٌزطج١م١خ

٘زا ِب لبَ ثٗ اٌشٚاد األٚائً ٌؼٍُ اإلداسح ػٕذِب دسعٛا اٌحشوخ ٚاٌضِٓ •
ٚرأص١ش رٌه فٟ اإلٔزبط ٚاٌؼ١ٍّخ اإلٔزبع١خ إظبفخ ٌٍزغبٚة ٚاألثحبس 

اٌزٟ رّذ فٟ ِغبي اٌجحٛس إٌفغ١خ ٚاالعزّبػ١خ اٌزٟ عبّ٘ذ فٟ خٍك 
 .اٌؼًّ ٚص٠بدح اإلٔزبط ػبئذ اٌج١ئخ إٌّبعجخ ٌزحغ١ٓ 

 



٠ٚؼذ ػٍُ اإلداسح فشػب ِٓ فشٚع اٌؼٍَٛ االلزصبد٠خ اٌزٞ •

ٚ٘ٛ ٠شزًّ االلزصبد٠خ ٠جحش فٟ ع١ّغ أشىبي إٌشبغبد 

 -:ػٍٝ

 دارة اإلنـتاج وإدارة الـمشاريعإ•

 اإلدارة الـماليت •

 إدارة األفراد•

 .اإلدارة الـتضويقيت•

 



رٙاازُ ثٛظااغ خطااػ اإلٔزاابط ٚاعاازخذاَ اٌّااٛاسد ثبٌطبلااخ ....إداسح اإلٔزاابط •
اإلٔزبع١ااخ اٌمصااٜٛا وّااب أٔٙااب رجااشِظ ٚرخطااػ ٌزطاا٠ٛش ٚعاابئً اإلٔزاابط 

ٕٚ٘اب الثاذ ِآ رؼابْٚ ع١ّاغ اٌّغاز٠ٛبد اإلداس٠اخ . اٌّغزخذِخ ٚرحغا١ٕٙب
ِغ ثؼعٙب اٌجؼط ثٙاذ  رحم١اك اٌٙاذ  إٌٙابئٟ ٌٍّشاشٚع ثخبصاخ فاٟ 

 .ِغبي رحغ١ٓ ٔٛػ١خ اإلٔزبط ٚرم١ًٍ رىب١ٌف ٚحذح إٌّزغبد
 
 فإٔٙب رٙزُ ثبالعزضّبساد ٚاٌز٠ًّٛ ٚرحذ٠ذ اٌغذٜٚ ......اإلداسح اٌّب١ٌخ •

 .االلزصبد٠خ  ٚرحذ٠ذ ِصبدس٘ب ٚأعٍٛة سفغ ػٛائذ٘ب                   
 
رٙازُ ثبخزجابس اٌؼاب١ٍِٓ ٚاخز١ابسُ٘ ٚراأ١ٍُ٘ٙ ٚراٛص٠ؼُٙ  .....إداسح األفشاد•

ػٍٝ أِابوٓ ػٍّٙاُ ٚفاك االحز١بعابد ٚفاٟ إغابس اٌّال٘الد ٚاٌشغجابدا 
ٚرٙزُ إداسح األفشاد ثإعشاء اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ ٌٍؼاب١ٍِٓ ثٙاذ  

 .سفغ ِغزٛاُ٘ ٚص٠بدح رأ١ٍُ٘ٙ ٚلذسارُٙ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌف١ٕخ
 
رغاااابُ٘ فااااٟ رحذ٠ااااذ حغااااُ اٌّج١ؼاااابد فااااٟ ظااااٛء  ....اإلداسح اٌزغاااا٠ٛم١خ•

اٌذساعاابد ػاآ احز١بعاابد األعااٛاق ِاآ اٌغااٍغ إٌّزغااخا ِٚااذٜ ِغاابّ٘خ 
وّاب رغابُ٘ اإلداسح اٌزغا٠ٛم١خ فاٟ . اٌّششٚع فاٟ راأ١ِٓ ٘ازٖ االحز١بعابد

 .رخط١ػ احز١بعبد اٌّششٚع ٚرأ١ِٕٙب ِٓ ِغزٍضِبد اإلٔزبط

 



 بتطبٌق المفهوم  Marketing Managementوتعنى اإلدارة التسوٌقٌة 
 :التسوٌقً فً المجالٌن التالٌٌن 
 األنشطت ازتسويايت  إ ازمشروع يلب ل  تنظم وتنسق وتدار بشكل : األول•

 .ل  ل            
 سم روازتعطيط ازةجم زلمشروع  ازتسويق دوراً  إ يلب ل  ُيةطل مدي: الثانً•

 .سيجسته            
وتتحاق اإلدارة ازتسويايت  إ ظل يلم اإلدارة ي  طريق اتعجذ ازاراراث، حيث ل  •

 مةظم ازاراراث اإلداريت هإ قراراث تسويايت تةتمد يلل حجلجث ازمستهلع 
 و إ ازمشجريع اإلنتجليت قد تتعذ ازاراراث ازتسويايت قبل ازاراراث . وتف يالته    
 اإلنتجليت و إ  اإلنتجليت أل  م  ازاراراث ازتسويايت مج يلب اتعجذه قبل بدء ازدورة    
 ىطجر اإلدارة ازتسويايت يةد ازمشروع وحدة متكجملت مولهت نحو ازسوق زتجمي        
 .احتيجلجث ازمستهلع وطلبجته      

 ويةبر يلم اإلدارة ي  ازلهد ازلمجيإ بي  معتل  مستويجث ازلهجر اإلداري يلل•
 ازرغم م  اعتال  طبيةت ازةمل اإلداري بي  ازمستويجث اإلداريت ازمعتلفت، زهذا  هو    
 لهد مشترع زكل ازتعصصجث اإلداريت  جإلدارة ازةليج تةمل يلل رسم ازسيجسجث     
 بينمج تةد ازحلات . وتحديد األهدا  ومتجبةت ازتنفيذ م  عالل لهجر ىداري متعصص    
 اإلداريت ازوسطل صلت ازوصل بي  ازمستويجث اإلداريت ازتإ تتلال األوامر اإلداريت     
 م  ازمستويجث األيلل وتحويلهج ىزل واقع يملإ، لمج ازحلات اإلداريت ازدنيج   نهج تةد     
 .ازلهت ازمشر ت يلل ازةمليجث ازتنفيذيت  إ األقسجم اإلنتجليت    
 



ِٚغ رطٛس االحز١بعبد اإلٔغب١ٔخ ٚاصد٠بد٘ب ٚرشبثىٙب ِغ ِشٚس •
اٌضِٓ ٚوزٌه ص٠بدح األػجبء اٌٍّمبح ػٍٝ ػبرك اٌٛحذاد اإلٔزبع١خ 
ٌٍٛفبء ثٙزٖ االحز١بعبد ِٚغ اٌزمذَ اٌؼٍّٟ اٌزٞ شٙذرٗ اٌجشش٠خ 
ٚص٠بدح اٌعغػ اٌّغزّش ػٍٝ اٌّٛاسد اٌّزبحخ إلشجبع حبعبد 
اإلٔغبْا ظٙشد اٌحبعخ إٌٝ اعزخذاَ األعٍٛة اٌؼٍّٟ فٟ إداسح 
اٌٛحذاد اإلٔزبع١خا ٚٔظشاً ٌّب ٌؼٕصش اإلداسح اٌّضسػ١خ ِٓ 
إِىب١ٔبد وج١شح فٟ اٌّغبّ٘خ فٟ اٌؼًّ ػٍٝ ص٠بدح اٌغذاسح 

اإلٔزبع١خ ٚااللزصبد٠خ ٚحغٓ اعزغالي اٌّٛاسد اٌّزبحخ ثىفبءح 
الزصبد٠خ ػب١ٌخ فإٔٗ ٠ّىٓ اٌمٛي إْ ػ١ٍّخ رخط١ػ ٚإداسح اٌٛحذاد 
اإلٔزبع١خ اٌّضسػ١خ رؼزجش ِٓ أُ٘ اٌؼٛاًِ ٚاالػزجبساد االلزصبد٠خ 
ٚاالعزّبػ١خ اٌزٟ ٠غت اٌؼٕب٠خ ثذساعزٙب ٚرٌه ِب أسدٔب اٌّحبفظخ 

اٌضساػٟ اٌغؼٛدٞ ِٓ اٌزؼشض ألٞ  اإللزصبدٞػٍٝ اٌج١ٕبْ 
أخفبض أٚ ٔمصبْ فٟ عذاسرٗ االلزصبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ ػٍٝ حذد 

 .عٛاء
اإلداسح اٌّضسػ١خ رؼذ أحذ ِجبحش ػٍُ االلزصبد اٌضساػٟ اٌزٞ •

٠زعّٓ رطج١ك اٌّؼبس  ٚإٌظش٠بد االلزصبد٠خ فٟ ِغبي اإلٔزبط 
  . اٌضساػٟ

 



٠غبُ٘ ػٍُ اإلداسح فٟ ػ١ٍّخ رٕظ١ُ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌّشبس٠غ فٙٛ ٠ٙزُ •

ثبٌٕبح١خ اٌزٕظ١ّ١خ وٛٔٙب رٕغك عٙٛد اٌؼب١ٍِٓ ٚرشرت إٌشبغبد 

إْ رٕظ١ُ ٘زٖ إٌشبغبد ٠ؼذ أعبط . ٚرٛص٠غ اٌغٙٛد ٚاٌفؼب١ٌبد

 .اٌؼ١ٍّخ اإلداس٠خ اٌزٞ ٠عّٓ ٔغبػ اٌؼًّ اإلداسٞ ٚرحم١ك أ٘ذافٗ

ٚلذ رطٛسد اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ فٟ اٌغٕٛاد اٌّبظ١خ رطٛساً ٍِحٛظب •

ثبالػزّبد ػٍٝ اٌىض١ش ِٓ اٌؼٍَٛ ٚاٌّؼبس  ٚفمب ٌٍّؼب١٠ش 

االلزصبد٠خ ٚاالرغب٘بد اإلٔغب١ٔخ ثح١ش ٠ّىٓ اٌمٛي أْ اٌؼًّ 

اإلداسٞ لذ رطٛس وّٕٙخ ٚوٛظ١فخ رّبسط ِٓ لجً اٌىض١ش ِٓ 

 .اٌّخزص١ٓ فٟ ِغبالد اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ وبفخ

 



يسهم عـلم اإلدارة في تــــحـقـيق الـــــمسائل 
 :الـــــــتالية

ر ع ازمستوم ايقتصجدي وايلتمجيإ زلةجملي   إ ازمشجريع ي  •
طريق ريجدة اإلنتج  وتحسي  نوييته بجييتمجد يلل ازلهجر اإلداري 
ازفةجل ازاجدر يلل تنسيق ازلهود وازتفجيل بي  ازفةجزيجث واألنشطت 

 .ازمعتلفت
ايستعدام ازةاالنإ زلموارد ازمتجحت  إ ىطجر ازموارد ازوطنيت و إ •

 .حدود ازمشروع
يةتمد يلم اإلدارة يلل ازلهد ازلمجيإ ازمنظم زسجير ازةجملي   إ •

ازلهجر اإلداري  إ ىطجر ازمستويجث اإلداريت ازمعتلفت بداء م  
و ع ازعطط اإلنتجليت، وو ع ازبرام  ازرمنيت ازالرمت زتنفيذهج، 

وم  ثم مراقبت يمليت ازتنفيذ وتتبةهج وتصحيح اينحرا جث واألعطجء 
 .وازتغلب يليهج  إ حجل حدوثهج

اتعجذ ازاراراث اإلداريت بجييتمجد يلل ازبحوث ازةلميت وازبرملت •
 .ازريج يت واعتيجر ازبديل األ  ل م  بي  ملمويت ازبدايل

ىيلجد ازلهجر اإلداري ازاجدر يلل قيجدة شؤو  ازمشروع وتسييرهج •
 .م  عالل ازمةر ت ازةلميت وازةمليت زهذا ازلهجر

 



 تـــــعـريــف عــــــلم إدارة الــــــــمـزارع      

وحدة  يجيديت ى  تعل  ازاطجع ازررايإ بصورة يجمت وانعفجض •
ازاطجع تركير  ذاازمسجحت  إ ازبلدا  ازنجميت يحتم يلل ازمهتمي  به

اهتمجمهم يلل ازطرق ازمؤديت ىزل ريجدة اإلنتج  ازررايإ كمج 
ازةجيد ونويج كجستةمجل ازبذور ازمحسنت وررايت األصنج  ذاث 

واستةمجل األسمدة ازمةدنيت وازة ويت وازطرق ازفةجزت  إ  مرتفعاز
 .مكج حت األمراض وازحشراث واستةمجل ازميكنت ازرراييت

يةتمد يلم ىدارة ازمرارع يلل دراست طرق ينجصر اإلنتج  •
ووسجيل تنظيمهج وتطبيق ازمةر ت ازتانيت وازمهجراث كإ تتمك  

 .ازمشجريع ازرراييت م  تحايق لهدا هج

 إ آ  واحد،  هو يةد يلمج علم وفن يلم ىدارة ازمرارع هو •
ألنه يةتمد يلل تطبيق ازاواني  وازمبجدئ ايقتصجديت  إ ازمشجريع 

ازلسميت وازةاليت بحيث  ءةويةد  نج ألنه يةتمد يلل ازكفج. ازرراييت
يمك  ازةجمل ازررايإ لو ازفالح م  ازايجم بوالبجته بطريات ل  ل 
 .  ولسرع ولسهل م  غيره وهو بهذا يو ر ازكثير م  ازوقث وازلهد

 



وأل  ىدارة ازمرريت يلمج  يلب يلل ازمنت  ازررايإ ازمةر ت •
ازةلميت بلنواع ازحشراث ازتإ يتةرض زهج كل محصول يرريه 
ول  ل ازطرق واألوقجث زلمكج حت وازايجم بةمليجث ازتةشيب 
ومةر ت األمراض وطرق ياللهج واعتيجر ازدورة ازرراييت 

 .ازماليمت
و إ ملجل اإلنتج  ازحيوانإ يلب يلل ازمنت  ل  يملع ازمةر ت •

ازةلميت ازمتةلات بتهييت ل  ل ازظرو  ازماليمت واعتيجر نوع 
ازةل  وكميته زكل مرحلت م  يمر ازحيوا  وتحسي  ظرو  

ازتغذيت ومةر ت األمراض ازتإ تصيب ازحيوانجث وطرق ماجومتهج 
 .وازا جء يليهج وازوقجيت منهج

وازنواحإ ازفنيت ي تال لهميت ي  ازنواحإ ازةلميت  جستةمجل •
ازلرار  إ انلجر األيمجل ازحاليت يتطلب مةر ت ازايجدة زللرار 

بطريات  نيت ألداء ازةمليجث ازمطلوبت بمهجرة وزيكو  يمق ازحراثت 
ماليمج زنمو ازنبجث ونوع ازتربت كمج ى  ازلرار يحتج  ىزل تصليح 

حتيجطيت تطلب مةر ت ازاطع اييوصيجنت ىذا توق  ي  ازةمل وهذا 
 .ازالرمت وكيفيت تركيبهج بصورة صحيحت

 



 مفاهيم أخرى إلدارة المزارع     

  مو وع لنهج) ازمررييت األيمجل ىدارة Adams آدمر يةر  •
 زلمكتشفجث استةراض ىيا  هإ مج (مو وع) هإ (طريات ولنهج
 يلل تطبياهج وطرق ايقتصجديت األيمجل ب دارة ازصلت ذاث ازةلميت
 م  ممكنت كميت لكبر يلل منهج زلحصول ازرراييت األيمجل
 تنظيم  إ ازةلميت ازاوايد استةمجل  هإ (طريات) لمج .ازدعل

 زلمنت  ت م  بطريات اإلنتجليت يمليجتهج يلل وازسيطرة ازمرريت
 يمله ينتله األربجح م  ممك  قدر لكبر يلل ازحصول ازررايإ
 . ازررايإ

بلنهاج : )ىدارة األيماجل ازمررييات  Effersonويةار  ايفففرسافو  •
ازةلم ازذي يدرس ويعتبر ازانظم وازةملياجث اإلنتجليات  اإ ازمرريات 
مااا  ولهااات ازنظااار ازعجصااات بجزكفاااجءة اإلنتجليااات واساااتمرار تاااد ق 

 (.األربجح يلل ازمنت  م  مرريته

 



كمج ل  بةض ازمعتصي   إ يلم اإلدارة ليطل تةريفج زةلام            

 The Science ofىدارة ازماارارع، بلنااه يلاام اتعااجذ ازاااراراث 
Decision Making  لي ى  اتعاجذ ازاارار هاو يباجرة يا  اعتياجر

ى  اتعاجذ ازاارار هاو . احد ازبدايل م  بي  ازبدايل األعرم أل  ليته

مرحلت م  ازمراحل ازهجمت ازتإ تؤدي زلوصول ىزال تحاياق ازهاد  

ازمو وع زلمرريت او ازمشروع ويالتإ اتعاجذ ازاارار كمرحلات ما  

ازمراحل ازتإ تلإ تحديد ازهد  وازفر ايجث وما  ثام تالتإ مرحلات 

هاذا ازتةريا  يةتبار تةريفاجً لريياجً  ااط أل  اتعاجذ . اتعجذ ازاراراث

 جتعجذ . ازارار يةر  بلنه اعتيجر ازبدايل م  بي  األعرم أل  ليته

ازارار وى  كج  يمثل مرحلات مهمات ما  ازمراحال ازتاإ تاؤدي يلال 

تحايق ازهد  ازماصود ما  اإلدارة، ىي ل  هاذه ازمرحلات تالتإ بةاد 

مراحل تةيي  ازهد  وتحديد ازفر يجث وتحليال ازمةلوماجث، ويلاإ 
  .ذزع اتعجذ ازاراراث

 



 مفجهيمازتإ اشرنج ىزيهج سجباج يولد ازكثير م  از مفجهيم بجإل ج ت زل•

زةلم ىدارة ازمرارع ازتإ تمثل ولهجث نظر اقتصجديت معتلفت 

ىيا ى  ازمفهوم ازةلمإ . تعتل  بجعتال  ازنظجم ايقتصجدي ازسجيد

زةمل ىدارة ازمرارع بشكله ازةجم يةتمد يلل يجملي  يرتبطج  

 -:  ببة همج بةالقت وثيات ومتبجدزت

يةطإ مفهومج زةلم اإلدارة  إ ىطجر ازمنجطق ازرراييت لو  :األول•

ازمنجطق اإلداريت وايقتصجديت كو  ازمشروع ازررايإ حلر 

 .األسجس  إ ىدارة هذه ازمنجطق

يتحاق مع ازتنظيم ازةلمإ زلميع ازةنجصر األسجسيت  إ : الثانً•

ازتركيب ازتنظيمإ زلمرريت بجييتمجد يلل ازبنجء ازةلمإ وازمنطاإ 
 .زلتركيب ازداعلإ زلمرريت

 



 (....ملخصت) مفاهيم أخرى إلدارة المزارع        
 ايقتصجد ازررايإ ازذي هو يلم م  ازةلوم م لنهج احد  روع يل•

 ايلتمجييت ازتطبيايت وتهد  ىزل تنظيم وتوريع ازموارد ازبشريت        
 تحايق لهدا  زغرض ( ازمرريت)وازطبيةيت داعل ازوحدة اإلنتجليت        
 .تلع ازوحدة       

 .كمج ير ث بلنهج ازلرء ازغير منظور م  يمليت اإلنتج •
 اد قجم بتةري  ىدارة ازمرارع  إ كتجبه ( Forster)  ورسترلمج •

(Farm Organization and Management )   لنهج يلم و
 : نصه ومشروع يمل حيث ذكر مج

 تةر  ىدارة ازمرارع بلنهج دراست طرق ووسجيل تنظيم ينجصر"•
 اإلنتج  م  ارض ويمل ورلس مجل، وكذزع تطبيق ازمةر ت ازفنيت        
 وازعبراث وازمهجراث زكإ تنت  ازمرريت اكبر قدر م  ازدعل         
 ".ازصج إ لو األربجح        

•" Farm Management may be defined as study of 
ways and means of organizing land, labor, and 

Capital, and the application of technical knowledge 
and skill, in order that the farm may be made to 

yield the maximum net returns''  
 



 

 لهج ثالث (( ازريقإ  )) لمج ىدارة ازمرارع م  ولهت نظر      •
 -:روايج معتلفت  هإ

،يلم 

،   

ويمل اقتصجدي 

 رع م  يلم ايقتصجد ازررايإ ازذي  وازمرارع يلم  ه ارة جد 
ازمررييت بوصفهج ازوحدة ايقتصجديت اإلنتجليت  إ  هتتنجول مبجحث

يلل لنهج دراست تكوي  وتنميت  (   )ازبنيج  ايقتصجدي، ويةر هج 
ازمهجرة ازتإ يكتسبهج ازمرارع  إ لداء ازةمليجث ازمررييت ازمعتلفت 

حيث ى  مهجرة ازرراع زيسث متوارثت م  ازنجحيت ازبيوزوليت، ) 
ازمكتسبت م  عالل ايعتبجر ازةميق  اريتوزكنهج م  ازصفجث ايد

زأل كجر ازتإ تت منهج دراسجث نظريت عجصت بتنميت ازمهجراث 
 . وتكوينهج  إ تلديت األيمجل ازمررييت ازمعتلفت

 

 



يلتإ يلال لساجس لنهاج ي تعتلا  كعمل اقتصادي واإلدارة             

ي  لي يمل اقتصجدي آعر تلري  يه معتل  ازةمليجث اإلنتجليات 

ويلل ذزع يمك  ازاول ل  ىدارة ازمرارع مج هاإ ىي . زاصد ازربح

ذزع ازةلم ازذي يعتص بدراست ازاوايد واألسجزيب ازالرمات زو اع 

عطاات ايسااتغالل ازمرريااإ زلمااوارد ازررايياات ازمتجحاات ومراقباات 

تنفيذ تلع ازعطت بطريات تسمح بجزحصاول يلال اكبار تياجر متصال 
  م  األربجح ازمررييت

 



 نستخلص من هذه المفاهٌم 
 Social)إْ إداسح اٌّضاسع ٟ٘ احذ فشٚع اٌؼٍَٛ االعزّبػ١خ •

Science) 
اٌّضسػخ ) ْ إغبس ٘زا اٌزؼش٠ف ٘ٛ ٚحذح اإلٔزبط اٌضساػٟ إ•

 (ٚاٌّششٚع اٌضساػٟ
 أٗ ٠ٙزُ فٟ ٘زا اإلغبس ثؼ١ٍّزٟ اٌزٕظ١ُ ٚاٌزٛص٠غ ٌٍّٛاسد اٌّزبحخ •
 األسضا ا١ٌّبٖا اٌؼّبيا ٚوبفخ اٌّٛاسد ) ِٓ ثشش٠خ ِٚبد٠خ رشًّ     
 أٞ أٗ ٠ٙزُ ثزٛع١ٗ اٌّٛاسد اٌّخزٍفخ ٚاٌّحذٚدح ( اٌّزبحخ    
 ٌالعزخذاِبد اٌّخزٍفخ اٌزٟ رزٕبفظ ػ١ٍٙب ٚرٌه ٌزحم١ك أ٘ذا      
 :ٚحذح اإلٔزبط اٌزٟ لذ رشًّ ثؼط أٚ وً ِٓ األ٘ذا  اٌزب١ٌخ    
ٌإٌجبر١خ ٚاٌح١ٛا١ٔخ ّٕزغبدرحم١ك أػٍٝ ِؼذالد اإلٔزبط ِٓ ا . 
ٟرحم١ك أػٍٝ ِؼذي ٌٍذخً اٌّضسػ . 
ٟرحم١ك أػٍٝ ِؼذي ٌٍّٕٛ اٌّضسػ . 
 ِٓ رحم١ك االعزمشاس األعشٞ فٛق ٚحذاد اإلٔزبط ٚغ١ش٘ب 
 . األ٘ذا  اٌزٟ رعؼٙب ٚحذح اإلٔزبط   

 



 المزارع وتحقيق أهـذاف وحـذاث اإلنتاج إدارة            
رؼزجش اٌّضاسع ٚحذاد اٌجٕبء ٌمطبع اٌضساػخ وأحاذ لطبػابد             

االلزصاااابد اٌٙبِااااخ ٌٚاااا١ظ ٕ٘اااابن ِاااآ شااااه فااااٟ أْ ٔغاااابػ اٌز١ّٕااااخ 
االلزصبد٠خ ٚخبصخ فٟ لطبع اٌضساػخ ٠زطٍات ٔغابػ ٚحاذاد اٌجٕابء 

فٟ رحم١ك أ٘ذافٙبا أٞ أْ اعزخذاَ األعاٍٛة اٌؼٍّاٟ فاٟ ( اٌّضاسع)
إداسح اٌّاااضاسع عااا١ىْٛ اٌشاااشغ األعبعاااٟ ٚاٌىااابفٟ فاااٟ أْ رزحماااك 
أ٘اااذا  اٌز١ّٕاااخ اٌضساػ١اااخا وّاااب أٔاااٗ ِااآ اٌّؼٍاااَٛ ٌزحم١اااك اٌز١ّٕاااخ 
االلزصااابد٠خ اٌشااابٍِخ الثاااذ ِااآ األعااابط اٌضساػاااٟ اٌماااٛٞ ٚحزاااٝ 
ثّشاعؼخ اٌزبس٠خ اٌحذ٠ش ٔغذ أْ اٌذٚي اٌصٕبػ١خ ٌُ رصً إٌٝ اٌمٛح 
االلزصبد٠خ إال ػٓ غش٠ك اال٘زّابَ ثمطابع اٌضساػاخ ٚرٌاه ٌبعاجبة 

 :اٌغٛ٘ش٠خ اٌزب١ٌخ
 اٌصٕبػبد ِٓ اٌؼذ٠ذ إللبِخ اٌالصِخ األ١ٌٚخ اٌخبِبد اٌضساػخ رمذَ•

 ثٕغش) األٔغغخ ٌصٕبػ١خ (ٚاٌىزبْ اٌمطٓ) ِضً اٌّّٙخ اٌضساػ١خ
 اٌطج١خ األػشبة ثؼط اٌغىشا ٌصٕبػخ (اٌغىش لصت اٌغىشا

 وحفع اٌّخزٍفخ اٌضساػ١خ اٌصٕبػبد ٚوزٌه اٌطج١خا ٌٍصٕبػبد
 .أٔٛاػٙب ثّخزٍف األغز٠خ ٚرؼ١ٍت

 



 

رمذَ اٌضساػخ اٌغزاء اٌالصَ ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ لطبع اٌصٕبػبد ٚاٌخذِبد •
اٌّخزٍفخ فٟ لطبػبد االلزصبد اٌّخزٍفخ ٚثزٌه رمذَ اٌضساػخ 

 .األعبط العزّشاس٠خ اإلٔزبط فٟ اٌمطبػبد اٌّخزٍفخ

رمَٛ اٌضساػخ ثبعزخذاَ األعب١ٌت اٌؼ١ٍّخ اٌزم١ٕخ ثزٛف١ش األ٠ذٞ •
اٌؼبٍِخ فٟ اٌّغبالد اٌّخزٍفخ ح١ش إٔٗ ٠ىفٟ ِغّٛػخ ل١ٍٍخ ِٓ 
اٌؼب١ٍِٓ فٟ لطبع اٌضساػخ ٌزمذ٠ُ اٌغزاء ٢ال  اٌؼب١ٍِٓ فٟ 
اٌمطبػبد األخشٜ ٚثزٌه ٠زحٛي اٌىض١شْٚ ٌٍؼًّ فٟ لطبع 

 .اٌصٕبػخ ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌمطبػبد األخشٜ

أٞ أْ اال٘زّبَ ثٙزا اٌمطبع ٚثبألخص ثٛحذاد اٌجٕبء ف١ٗا ٠لدٞ إٌٝ  
اٌز١ّٕخ االلزصبد٠خ اٌشبٍِخ ٚأْ اٌحٍمخ اٌّفمٛدح فٟ ٘زا اإلغبس ٘ٛ 
اال٘زّبَ ثبألعٍٛة اٌؼٍّٟ فٟ إداسح اٌّضاسع اإلداسح اٌزٟ رعّٓ 
اٌٛصٛي ثٛحذاد اإلٔزبط إٌٝ اٌىفبءح االلزصبد٠خ فٟ اعزغالي 

اٌّٛاسد االعزغالي األِضً ٚاٌّحبفظخ ػٍٝ اٌّٛاسد اٌّزبحخ ٚر١ّٕزٙب 
 .ِٓ اٌىفبءح وّبً ٚٔٛػبً  ثغ١خ رحم١ك إعزّشاس٠خ اإلٔزبط ٚاٌشفغ



 األســـس االقتصادية لـــعـلـم إدارة الــــــمزارع
 تعتل  نظم ازررايت بجعتال  ازشروط ايقتصجديت وازظرو  ازمنجعيت 
 زلمنجطق ازرراييت وزك  يلل ازرغم م  ظهور مثل هذا ايعتال ، تولد

 لسس يجمت اقتصجديت تشمل لميع ازنظم ازرراييت مهمج اعتلفث ازظرو  ويند 
 ذكر األسس ايقتصجديت زةلم ىدارة اإلنتج  ازررايإ يلب ازنظر قبل كل شإ ىزل 
 نظجم اإلنتج  ازنبجتإ، ونظجم اإلنتج : نظجم ازررايت م  عالل ينصريه األسجسيي  
 . ازحيوانإ 

 وتسهيال زدراست األسس ايقتصجديت زةلم ىدارة ازمرارع يمك  توريع               
 :ىزل لربع ملمويجث هإ هذه األسس  

 النباتً مــجـمـوعــة األســس القتصادٌة لعلم اإلنتاج: المجموعة األولى
 يلم ىدارة ازمرارع يهد   إ ملجل اإلنتج  ازنبجتإ ىزل تحايق ريجدة كميت            

 ونوييت  إ ىنتج  ازمحجصيل ازنبجتيت بجإل ج ت زتحسي  ىنتجليت األرض ازرراييت  
 :ويتحاق ذزع م  عالل اإللراءاث ازتجزيت 
،تنظيم األرا إ ازرراييت وتطبيق دورة رراييت صحيحت 
،ليمجل ازتربت وعدمت ازمحصول 
،استةمجل األسمدة ازمةدنيت وازة ويت 
، استةمجل ازبذار ازمحس  وازهلي 
،ىتبجع نظم ازري ايقتصجديت 
ازمحج ظت يلل ازبييت ازرراييت. 
 



 مجموعة األسس القتصادٌة لعلم اإلنتاج : المجموعة الثانٌة•

 :الحٌوانً                                      

يةمل يلم ىدارة ازمرارع دايمج  إ ملجل اإلنتج  ازحيوانإ ىزل          
تحاياااق ىمكجنيااات رياااجدة يااادد رؤوس ازمجشااايت واألغناااجم وازااادوال  
وغيرهج م  حيوانجث ازمرريت، ور ع ىنتجليتهج م  ازلحام وازحلياب 

، وياااتم ذزاااع بجييتماااجد يلااال األسااافس  ازااا ... وازبااايض وازصاااو 
 - :ايقتصجديت ازتجزيت

 . ىنتج  األيال  بجزطرق ايقتصجديت# 

بشكل يحاق ليلل م مو  غذايإ  إ )تركيب ازةليات ازغذاييت # 
 .(محتوم ازةليات بلقل مج يمك  م  ازتكجزي 

 . نظجم ازتربيت# 

 . تحسي  ازساليث وازةروق ازحيوانيت# 

 . ازعدمجث ازبيطريت# 

 



   نت الزراعيتنمجموعت األصش االقتصاديت للمك :  المجموعت الثالثت•

ازرراييااااات بشاااااكل كاااااجي  وتهاااااد  ىزااااال تشاااااغيل اآليث وازم         
اقتصجدي أللال ازنهاوض ب نتجليات ازةمال ازرراياإ أل  ايساتةمجل 
ايقتصااجدي زااايث ازررايياات سااجهم بشااكل داياام يلاال ر ااع ىنتجلياات 
ازةمل ازررايإ  إ ازملجيث كج ت ازتإ استةملث اآليث ازرراييات 

 -:  يهج ويتحاق ذزع ي  طريق

تو ير األيدي ازةجملت . 

تو ير وقث ازةمل ازحالإ وتاليصه . 

انلجر بةض األيمجل ازتإ يتةذر انلجرهج م  قبل ازةجمل ازررايإ 

ازتوسع  إ ازررايت . 

 



 مجـموعت األصش االقتصاديت للعمل والحضاباث: المجموعت الرابعت•

يند ازتحدث ي  األسس ايقتصجديت زلةمل وازحسجبجث يلب األعذ           
 ،بجييتبجر ل  هذه األسس تنطبق يلل كال اإلنتجلي  ازنبجتإ وازحيوانإ

 : يمج يلإ لهم هذه األسسو    

لشكجل تنظيم ازةمل وطرقه . 

مايجس ازةمل. 

نظجم ازحسجبجث ود ع األلور. 

 لعيرا يبد م  اإلشجرة ىزل ى  لميع األسس ايقتصجديت زةلم ىدارة
ازمرارع ازتإ اشرنج ىزيهج يلب ل  تةتمد يلل لسجس األ  ليت  إ 
استةمجل وسجيل اإلنتج  واستةمجل األرا إ ازرراييت وتلهيرهج 
بجزمةداث واآليث ازرراييت ازالرمت بجإل ج ت يستثمجر ازةمل 

ازررايإ وتوريع ازاوم ازةجملت حسب ازظرو  ازتنظيميت 
 .  وايقتصجديت
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 كلٌة الزراعة/ جامعة االنبار 

 قسم االقتصاد الزراعً 

                              

 مادة إدارة المزارع                            

 مفاهٌم أولٌة فً علم اإلدارة    
 

 لمدرسا                             

 أٌاد عباس عبداللطٌف                    





 تعرف بؤنها دراسة طرق ووسائل تنظٌم عناصر -:إدارة المزارع 

 وتطبٌق المعرفة التقنٌة ( أرض وعمل ورأس مال ) اإلنتاج               

Technical Knowledge  والخبرات والمهارات لكً تنتج المزرعة 

 .أكبر قدر من الدخل الصافً أو األرباح  

حٌث ٌعرف العلم بؤنه مجموعة ..“ وتعتبر إدارة المزارع علما            
من الحقائق منظمة ومرتبة بطرٌقة تظهر فٌها كٌف تعمل القوانٌن 

 ألننا “ لذلك ممكن القول بان إدارة المزارع علما.والمباديء العامة 

نحاول تطبٌق القوانٌن والمباديء العامة فً االقتصاد على مزرعة ” 
 .” معٌنة 

أي إن له ..“ أٌضا“ وموضوع إدارة المزارع ٌمكن اعتباره فنا            
(  الكفاءة بالمعنى الجسمً والعقلً )والمقصود هنا بالفن , “ فنٌا“ وجها

حٌث ٌستطٌع كثٌر من الفالحٌن أن ٌإدوا واجباتهم بطرٌقة أمهر أو 
وكمثال على الناحٌة الفنٌة فً اإلدارة ...أكثر كفاءة وأسرع من غٌرهم 

 -:ما ٌلً 



استخدام العمال إذا كان ٌتم بكفاءة عالٌة فانه ٌإدي إلى توفٌر الكثٌر (1)
فان تدربت مجموعة من العمال على جنً , من الوقت والجهد

أي بحركات ٌد , وتعبئته فً صنادٌق بطرٌقة فنٌة “ الطماطة مثال
ٌإدونها بصورة صحٌحة فان كمٌة الحاصل المجموع سوف تزٌد 

وذلك نتٌجة تنظٌم العمل وحركات العمال التً تإدي إلى توفٌر فً 
 .كما إن نوعٌة الحاصل قد تكون أحسن ,الوقت 

معرفة كمٌة + ضبط كمواعٌد السقً ومعرفة المواعٌد لكل حاصل (2)
طرق تهٌئة التربة لكل نبات + نوع التربة + احتٌاجات النبات للماء 

وتنظٌم المسافات الالزمة بٌن شتالت أو بذور النبات لتتمكن النبتة + 
 .من الحصول على أشعة الشمس الكافٌة 

هو معرفة المنتج ..من أمثلة المعرفة العلمٌة الزراعٌة الصرفة (3)
الزراعً ألنواع الحشرات التً تصٌب النبات وأفضل طرق وأوقات 

ومعرفة , ومكافحة األدغال والقٌام بعملٌات التعشٌب , المكافحة 
 .وكذلك اختٌار الدورة الزراعٌة المناسبة, األمراض وطرق عالجها 



 -:فإنها تتعلق ببعض األمثلة منها...أما فً جانب اإلنتاج الحٌوانً           

تهٌئة أحسن الظروف المالئمة للتربٌة الحٌوانٌة كاختٌار نوع وكمٌة العلف ( أ)
ومعرفة ما ٌتعلق بتحسٌن ظروف , المناسبة لها فً كل مرحلة عمرٌة 

ومعرفة األمراض التً تصٌبها وطرق , التغذٌة والتربٌة أو التسمٌن 
 .المقاومة والقضاء علٌها أو وقاٌتها منها 

من األمور الفنٌة تتعلق بؤوقات وجبات الطعام وتهٌئة المكان المناسب ( ب)
لمعٌشتها من ضوء الشمس  والتهوٌة والمسافات المناسبة لمعٌشتها فً 

 .الحظائر 

من األمور الفنٌة استعمال الساحبة فً األعمال الزراعٌة وكٌفٌة سٌاقتها ( ج)
بطرٌقة فنٌة ومهارة عملٌة لٌكون عمق حراثة التربة مالئم للنبات ونوع 

كما إنها تحتاج إلى الصٌانة والتصلٌح مما ٌتطلب معرفة فنٌة , التربة 
فمعرفة تشغٌل المكائن واآلالت ...باألدوات االحتٌاطٌة  لها واستعمالها 

 ( .التقنٌة ) الزراعٌة مزٌج من معرفة علمٌة وفنٌة 

مجموعة من المعارف واألسالٌب التً ”“ ....إعطاء تعرٌف آلخر لإلدارة وٌمكن 
( طبٌعٌة وبشرٌة ورأسمالٌة) ٌهتدي بها اإلنسان الستثمار الموارد االقتصادٌة 

ٌضمن الحصول على أكبر قدر من اإلنتاج بؤقل قدر “ استثمارا, المتاحة 
ومن ثم تصرٌف ذلك , ممكن من تلك الموارد  ودون إحداث ضرر بها 

 .”“ اإلنتاج والحصول على أكبر دخل ممكن  

 



 -:إن تقسٌم العمل فً الصناعة أدى إلى ...تقسٌم العمل 

 .تبسٌط العملٌات اإلنتاجٌة إلى درجة كبٌرة وإتقان العامل أداء عمله  -1

تحول العمل إلى أداء حركات روتٌنٌة تإدى بسهولة وٌسر على خط اإلنتاج  -2
Production Line . 

  Mass Productionفؤصبح اإلنتاج الكبٌر , زٌادة كمٌة اإلنتاج  وتحسٌن نوعٌته  -3
 .مٌزة اإلنتاج الصناعً الحدٌث 

 .انخفاض كلفة اإلنتاج إلى حد كبٌر وتحسٌن نوعٌته وزٌادة كمٌته -4

 هل ٌمكن التخصص فً األعمال المزرعٌة أمر ممكن كمثٌلتها الصناعة ؟/ س

الن هذه , “ غٌر ممكن عملٌاإن التخصص إلى درجة كبٌرة فً األعمال المزرعٌة أمر 
 ...الحراثة وشق المروز ونثر البذور والتسمٌد وغٌرها.. كاألعمال متنوعة 

بحٌث إن , فكل مرحلة تنتهً لتبدأ مرحلة أخرى إلى أن ٌتم نضج الحاصل وجمعه 
العامل الزراعً ٌإدي مختلف األعمال المزرعٌة خالل موسم اإلنتاج ولٌس عمل 

 .الن كل عمل ٌنتهً بعد أٌام وفترة زمنٌة معٌنة , متخصص معٌن فقط 

 ومع ذلك جزأت وبسطت كثٌر من األعمال المزرعٌة بحٌث أصبح من الممكن تؤدٌتها 

 بطرٌقة أسهل وأسرع لتقلٌل الوقت وأداء العمل بمهارة أكبر مما أدى إلى 

 زٌادة كفاء العمل المزرعً ( ب)انخفاض كلفة اإلنتاج         (  أ ) 

 وٌمكن القول بان إدارة  األعمال المزرعٌة نوع من إدارة األعمال باعتبار المزرعة 

 من الدخل الصافً أكبرقدرمشروع عمل ٌجري تنظٌمه وإدارته لغرض الحصول على 

 



 أهمٌة علم اإلدارة المزرعٌة ومكانته بٌن علوم االقتصاد الزراعً 

تتسم البلدان المتخلفة بتخلف القطاع الزراعً ...والعلوم الزراعٌة الصرفة 
مما حدا بالمهتمٌن , بصورة عامة وانخفاض إنتاجٌة وحدة المساحة الزراعٌة 

“ نوعا“ بالتركٌز على كل ما من شؤنه أن ٌإدي إلى زٌادة اإلنتاج كما
كاستعمال البذور المحسنة وزراعة أنواع المحاصٌل الزراعٌة ذات اإلنتاجٌة ..

العالٌة واستعمال المخصبات وطرق مكافحة األمراض والحشرات واستعمال 
 .الخ ...المكننة الزراعٌة الحدٌثة 

مرت بهذه المرحلة لذا اهتمت بعلوم الزراعة “ فالدول المتقدمة زراعٌا          
وكل ما ٌتعلق بالزراعة ( النباتً, اإلنتاج الحٌوانً , علم التربة ) الصرفة  

 وغٌرها ..من علوم طبٌعٌة كالكٌمٌاء والهندسة 

 اهتمت بهذه العلوم جمٌعها ؟ لماذا

ألهمٌتها فً زٌادة المعلومات والخبرات فً تقدم الزراعة ورفع اإلنتاجٌة 
وتقدم القطاع الزراعً , الزراعٌة لوحدة المساحة الواحدة بصورة خاصة 

 .بصورة عامة 

هل تتوفر فً البلدان النامٌة هذه العلوم ؟  ممكن القول بان هذه العلوم 
والمعلومات متوفرة فً البلدان النامٌة التً ٌمكن االستفادة منها لالنتقال إلى 

ومع ذلك نرى بقاء القطاع ..إلى مرحلة النهوض والتقدم االقتصادي الزراعً 
 -:الزراعً فً هذه البلدان فً مراحله األولى من التطور لألسباب اآلتٌة 



 

 .عدم توفر رأس المال الالزم الذي ٌمكن استثماره فً الزراعة (1)

 .عدم توفر الكوادر الزراعٌة والخبرات والمهارات لتنفٌذ برامج التنمٌة الزراعٌة (2)

لذلك تتطلب المرحلة إٌجاد الكوادر العلمٌة والفنٌة وتجهٌز القطاع الزراعً بذوي  
لالنتقال إلى المرحلة “ االختصاص فً مختلف العلوم الزراعٌة الصرفة تمهٌدا

 .التً تلٌها 

 متى ٌحتاج القطاع الزراعً إلى االختصاص فً االقتصاد الزراعً ؟/ س

بعد إن ٌتحقق هدف رفع اإلنتاجٌة للوحدة الواحدة من المساحة عن طرٌق إدخال  / ج 
عندئذ ٌحتاج القطاع الزراعً إلى ذوي , العلوم الزراعٌة الصرفة فً الزراعة 

لغرض إعادة تنظٌم المزرعة مما ٌساعد فً ...االختصاص فً االقتصاد الزراعً 
وذلك لتخفٌض كلفة اإلنتاج  اقتصادٌة أعلى بكفاءةاستعمال عناصر اإلنتاج 

وزٌادة األرباح على مستوى المزرعة وبالتالً زٌادة دخل الفالح ورفع مستوى 
 .معٌشته اقتصادٌا واجتماعٌا كهدف نهائً 

وفً هذه المرحلة من مراحل التطور الزراعً تبدأ ظاهرة التقٌٌم االقتصادي            
لذلك ٌؤتً علم إدارة المزرعة فً المرتبة األولى من , لإلنتاج ابتداء من المزرعة 

 .بٌن فروع االقتصاد الزراعً 

إن تطعٌم العلوم الزراعٌة بالعلوم االقتصادٌة خاصة علم إدارة                   
 .“ وفنا“ هو الممٌز الرئٌسً لهذه المرحلة حٌث تصبح الزراعة علما..المزرعة 



إن البلدان المتقدمة دخلت مرحلة اإلنتاج الكبٌر عندما أصبحت           
 لكن كثرة اإلنتاج....المزرعة كمنشؤة تنتج ألغراض الربح 

 وضخامته أظهرت فً هذه البلدان مشكلة كبٌرة أال وهً مشكلة   

للمنتجات الزراعٌة األمر الذي أدى إلى خفض ( إنخفاص األسعار)   
بالقٌاس إلى العمال , دخل الفالح وانخفاض مستواه ألمعاشً 

لذلك أجبرت هذه الظاهرة المسإولٌن للبحث عن .... الصناعٌٌن 
أسالٌب السٌاسة الزراعٌة الكفٌلة بتحقٌق أسعار مناسبة والمحافظة 

 -:علٌها ورفع مستوى دخل الفالح ومعٌشته من خالل 

 .سٌاسة إسناد األسعار (1)

 .تحدٌد اإلنتاج بتحدٌد الكمٌات المسوقة (2)

 .طرق التنبإ بؤسعار المستقبلٌة (3)

 .االهتمام بوسائل األعالم الكفٌلة بتوصٌل المعلومات إلى الفالح (4)

 .االهتمام بالتسوٌق التعاونً على أسس علمٌة (5)

 



 المراحل التً مر بها تطور الزراعة فً البلدان المتقدمة 

“  من خالل مالحظة ومتابعة تطور الزراعة فً البلدان المتقدمة زراعٌا                  
 -:بؤنها مرت بمراحل عدٌدة هً 

“  تإكد هذه المرحلة على زٌادة اإلنتاج عمودٌا.... مرحلة العلوم الزراعٌة الصرفة ( 1)
ورفع مستوى إنتاجٌة وحدة المساحة بدرجة رئٌسٌة من خالل التركٌز على العالقات 

بالبحث عن التقنٌات الزراعٌة من , الطبٌعٌة بٌن عناصر اإلنتاج واإلنتاج النهائً 
 .حٌث نوعٌة عناصر اإلنتاج وكمٌتها التً تعمل على زٌادة اإلنتاج النهائً

التؤكٌد على العلوم االقتصادٌة ...   مرحلة االهتمام باقتصادٌات إدارة المزرعة ( 2)
الزراعٌة وخاصة علم إدارة المزرعة مما ٌإدي إلى رفع مستوى الكفاءة االقتصادٌة 

فً استعمال موارد الثروة أو عناصر اإلنتاج فً المزرعة مما ٌحقق للفالح أعلى 
 .دخل على مستوى المزرعة ككل

اهتمام المعنٌٌن من السٌاسة   ....مرحلة االهتمام باقتصادٌات التسوٌق الزراعً ( 3)
,  الزراعٌة إلى البحث عن الطرق التسوٌقٌة المناسبة وكذلك البحث عن األسواق 

 .وٌحث ذلك عندما تتحقق طفرات كبٌرة فً اإلنتاج 

االهتمام بالتسوٌق التعاونً المبنً على ...مرحلة االهتمام بالتعاونٌات التسوٌقٌة ( 4)
أسس علمٌة كوسٌلة الحصول على أسعار مناسبة تإدي إلى تسوٌق المنتجات فً 
األوقات واألسواق المالئمة  مع ضرورة إٌجاد مخازن للفائض منها وعرضه فً 

 (( .كل هذا من شؤنه رفع مستوى دخل الفالح )) الوقت المناسب 



 الفرق بٌن علم إدارة المزارع وبقٌة العلوم الزراعٌة الصرفة 

هنالك فرق بٌن إدارة المزارع والعلوم الزراعٌة الصرفة           

كاإلنتاج الحٌوانً والمحاصٌل الحقلٌة والتربة والبستنة ووقاٌة 

وهو إن هذه العلوم جمٌعها تهتم , المزروعات وعلوم األغذٌة 

بٌن ” الكٌمٌاوٌة أو الفٌزٌاوٌة أو البٌولوجٌة ” بالعالقة الطبٌعٌة 

وبٌن الناتج (( أرض وعمل ورأس مال )) عناصر اإلنتاج 

أي العالقة الطبٌعٌة بٌن الموارد االقتصادٌة المختلفة ..النهائً 

 .وبٌن اإلنتاج النهائً 

أما ادراة المزارع فإنها تعنً بدراسة مشكلة الحصول على          

من (( الموارد االقتصادٌة )) المزٌج األمثل لعناصر اإلنتاج 

أرض وعمل  ورأس مال الذي ٌعطً أكبر قدر ممكن من الدخل 

 .الصافً 



 الفرق بٌن اإلدارة والتنظٌم 

العملٌة اإلدارٌة تتمثل باتخاذ القرارات بصورة رئٌسٌة كما موضح فً    
والمنظمة أو المنشؤة ال تقوم أو تمارس نشاطها , ( 12ص )المخطط 

 .  لبلوغ أهدافها إال  عن طرٌق اإلدارة  والتنظٌم 

ٌطلق علٌها الوظائف ( العملٌة اإلدارٌة ) إن اتخاذ القرارات            
 -:هذه العملٌة اإلدارٌة تتحدد بخمس مراحل هً , اإلدارٌة 

 الرقابة ( 5)التنسٌق ( 4)التوجٌه ( 3)التنظٌم ( 2)التخطٌط (1)

 :والبعض من اختصاصٌن علم اإلدارة ٌقسمها إلى ثالث مراحل هً

 التنسٌق ( 3)التنظٌم         ( 2)التخطٌط         (1)

 .لكن غالبٌة علماء علم اإلدارة ٌقسمها إلى خمس مراحل آنفة الذكر 

هذه األدوات تإدي , ونالحظ بان التنظٌم أداة من أدوات اإلدارة          
وتؤسٌس ( السٌطرة ) إلى التخطٌط والتنظٌم والتوجٌه والرقابة 

والتنظٌم فً إدارة المزرعة ٌهتم بدرجة رئٌسٌة , وتنمٌة الكفاءات 
على إعادة تنظٌم عناصر اإلنتاج فً المزرعة من أجل تحقٌق 

 .فً استعمال هذه العناصر أعلى من الكفاءة اإلقتصادٌة مستوى 



 أهمٌة مرحلة اتخاذ القرارات فً اإلدارة 

وهذا تعرٌف مجتزأ ٌحتاج إلى , المزرعة هو علم اتخاذ القرارات علم ادارة 
اختٌار أحد البدائل من بٌن ” ....... فاتخاذ القرار ٌعرف بؤنه, مفهوم أوسع 

 .”  األخرى ألفضلٌته 

 ,إن اتخاذ القرار هو مرحلة من المراحل التً تإدي إلى تحقٌق الهدف المقصود 

 .....وتؤتً هذه المرحلة بعد  

 ثم اتخاذ القرارات( 3)ثم تحدٌد الفرضٌات ( 2)تعٌٌن الهدف   (1)

 ومرحلة اتخاذ القرار نفسها تتؤلف من عدة خطوات أولها تكوٌن البدائل أي وضع 

 .الحلول أو الطرق المختلفة التً ٌمكن أن تإدي إلى تحقٌق الهدف المقصود 

 -:وٌمكن تلخٌص ذلك كله على النحو اآلتً 

 -:مراحل تحقٌق األهداف 

 -:وتشمل ..ثم اتخاذ القرارات( 3)ثم تحدٌد الفرضٌات ( 2)تعٌٌن الهدف   (1)

 اختٌار أحد البدائل من بٌن األخرى ألفضلٌته( ب)تكوٌن البدائل          ( أ)

 .جمع المعلومات عن البدٌل وعن البدائل األخرى ( ج)

 .تحلٌل المعلومات ( د)

 .إظهار النقاط البارزة التً ٌتخذ القرار على أساسها ( هـ)

 



 (المؤهالت التً تساعد على خلق إدارة ناجحة)صفات المدٌر الناجح

فً إدارة أعمال “ ناجحا“ توجد صفات ٌجب توفرها فً المنتج أو المزارع لكً ٌكون مدٌرا
 -:وهذه الصفات , مزرعته أو إدارة أي عمل أقتصادي آخر 

إن التردد لٌس من صفات المدٌر ... القدرة على اتخاذ القرارات وتحلٌل المشاكل (1)
والتخمٌن ال , وٌنبغً أن تبنى القرارات على أساس علمً وفنً صحٌح, الناجح 

ٌصلح إن ٌكون طرٌقة للتمٌز بٌن القرارات  بل ٌجب إن تمحص هذه القرارات على 
 .أساس علمً دقٌق وموازنة جمٌع االحتماالت المتوقعة من تطبٌقها 

الحقائق المعروفة تصبح قدٌمة وٌستلزم ذلك ...التحري الدائم عن المعلومات الجدٌدة (2)
إن ٌحافظ مدٌر المزرعة على االستمرار فً مساٌرة التطور العلمً والفنً 

واالقتصادي باالستمرار فً تعلٌم نفسه وتوسٌع ثقافته والتحري الدائم عن كل ما هو 
 .جدٌد فً موضوع اختصاصه 

تنفٌذ القرارات التً توصل إلٌها بدون ....القدرة على تنفٌذ القرارات وإنهاء األعمال (3)
تردد والبت السرٌع فً األمور ألن اتخاذ القرارات دون القدرة على التنفٌذ أو إنهاء 

 .األعمال  الالزمة ٌإدي إلى الفشل حتى لو كانت القرارات صحٌحة 

إن التخوف الكثٌر والتحوط ....الرغبة والقدرة على تحمل المسإولٌة واألخطار (4)
األكثر من المطلوب والتخوف الكبٌر من التغٌرات المفاجئة كلها ال تصلح إن ٌكون 

خاصة وإن الزراعة مهنة المخاطر لذلك علٌه إن , بل مصٌره الفشل “ المدٌر ناجحا
 .  ٌتحلى بصفة المخاطرة والمجازفة دون تهور والقدرة والرغبة على تحمل المسإولٌة

 



القدرة والخبرة على القٌام بالعملٌات الحسابٌة ومسك السجالت المزرعٌة ( 5)
 .ومراجعتها 

 .األمانة والنزاهة واالستقامة فً العمل ( 6)

 .الرغبة فً العمل الرٌفً ( 7)

تحدٌد األهداف األساسٌة للمزرعة بوضوح وتوجٌه المرإوسٌن نحو العمل ( 8)
وخلق األجواء اإلٌجابٌة لتؤمٌن مستلزمات العمل , الجاد لتحقٌق األهداف 

 .الجاد 

القدرة على تطوٌر مزرعته لمواكبة التطورات الحدٌثة التً تستجد فً العالم ( 9)
. 

 .القدرة على التعرف على المشاكل والمعوقات قبل وقوعها ( 10)

المزرعة نحو تحقٌق  وفٌادةوضع الخطط المختلفة قصٌرة وطوٌلة األجل ( 11)
 .أهدافها وفق الخطط 

اإلشراف الكامل على المزرعة كً تكون لدٌه صورة شاملة عن جمٌع ( 12)
 .أمورها والتؤكد من أنها تسٌر وفق ما هو مقرر لها 

عدم اإلكثار من إصدار األوامر والقرارات خاصة تلك التً من شؤنها ( 13)
 .إلغاء قرارات سابقة الن ذلك ٌولد عدم الثقة بهذه القرارات 



 الوظائف اإلدارٌة التً ٌؤدٌها علم إدارة المزرعة

 -:إن من أهم المهام والوظائف التً ٌإدٌها مدٌر المزرعة هً 

الجمع بٌنها فً ( المزج)اختٌار عناصر اإلنتاج المناسبة وكٌفٌة تولفة (1)

أي اختٌار الطرق المناسبة الستعمال هذه العناصر , عملٌة اإلنتاج 

بتعبٌر آخر إدارة عناصر اإلنتاج بكفاءة فً المزرعة ,وتوجٌهها بكفاءة 

 -:وهذه الوظٌفة تتضمن 

 .إدارة العمل المزرعً بكفاءة ( أ )

المكائن واآلالت الزراعٌة  واألسمدة والبذور ) إدارة رأس المال ( ب)

 ( .ومختلف التجهٌزات الزراعٌة 

 _:باستعمال “ وزراعٌا“ إدارة األرض اقتصادٌا( ج)

 .طرق المحافظة على خصوبتها #     

 .معرفة طرق تقدٌر قٌمتها فً العملٌة اإلنتاجٌة #     

 الخ .تقدٌر قٌمة ما موجود علٌها من مبانً ومنشآت ومبازل وقنوات ري#     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 اختٌار المشارٌع اإلنتاجٌة المناسبة واختٌار المزٌج من هذه المشارٌع ( 2)
 .فً منهاج استثماري زراعً مناسب ( المحاصٌل الزراعٌة )  

 .تحقٌق مستوى من الكفاءة المناسبة فً انجاز مختلف العملٌات الزراعٌة ( 3)

 ضبط وتوجٌه استعمال مختلف أنواع عناصر اإلنتاج بالتفصٌل خالل السنة ( 4)

إجراء التعدٌالت المناسبة الٌومٌة واألسبوعٌة  التً ٌجب القٌام بها نتٌجة ( 5)
التً تطرأ على األسعار أو التكالٌف مما (( االعتٌادٌة والمفاجئة ))للتغٌرات 

ٌستدعً القٌام إجراء تعدٌالت مناسبة على عناصر اإلنتاج بما ٌتماشى 
 .وهذا ما ٌطلق علٌه بالتغٌرات قصٌرة األجل ..والتغٌرات 

 -:إدخال طرق جدٌدة فً العمل المزرعً سواء فً ( 6)

 .طرق إدارة المحاصٌل ( ب.     )طرق إدارة عناصر اإلنتاج ( أ)    

 .  اإللمام باألمور التسوٌقٌة المتعلقة بالعمل المزرعً ( ج)  

مسك السجالت الحسابٌة المزرعٌة واالحتفاظ بهذه السجالت ومراجعتها  ( 7)
 .لغرض االستفادة فً تحقٌق كفاءة أكثر فً اإلدارة المزرعٌة 

 



 

 أهم القرارات التً تؤثر فً ربحٌة المزرعة 

اإلدارة المزرعٌة تهتم بصورة رئٌسٌة بتلك القرارات التً تإثر بصورة         
الذي ٌعتبر مقٌاس ربحٌة المزرعة  وهو الدخل الصافً خاصة على مستوى 

فقد ٌكون الهدف من الزراعة زٌادة اإلنتاج بغض النظر عن , الهدف األهم 
وٌعتبر , الكلفة والغاٌة من ذلك سد الحاجة أو الطلب على المنتجات الزراعٌة 

 .الهدف األهم بالنسبة للبلد من هدف زٌادة األرباح 

 الذي (( الدخل الصافً )) ولكن مقٌاس زٌادة الكفاءة المزرعٌة األهم هو          

 خاصة وإن مسك السجالت واستعمال األسعار, بموجبة تقاس ربحٌة المزرعة 

مقٌاس الكفاءة والكلفة هو الغرض منه زٌادة ربحٌة المزرعة  الذي هو   
   -:وان أهم القرارات التً تإثر فً ربحٌة المزرعة هً , المزرعٌة 

 ما هً المشارٌع اإلنتاجٌة فً المزرعة التً ٌنبغً القٌام بها ؟(1)

ومعناه الحاجة لمعرفة ( السعة اإلنتاجٌة للمزرعة )ما هو حجم المزرعة (2)
 كمٌة عناصر اإلنتاج التً ستستعمل فً المزرعة ؟



ما هً طرٌقة  الحصول على عناصر اإلنتاج المختلفة ؟ طرٌقة ( 3)
 .....اإلٌجار أم التملك وعلى سبٌل المثال 

 ٌستؤجر ماكنة حصاد أم من المربح امتالكها ؟*      

مشاركة الفالح لصاحب األرض بالناتج  أم ٌستؤجر المزرعة  *      
 ؟“نقدا

ما هً طرق العمل الفنٌة واإلدارٌة المناسبة فً مختلف ( 4)
وكٌف , الخ ...األعمال المزرعٌة ؟ فً الحراثة والسقً والشتل 

 ٌتم انجاز هذه العملٌات المزرعٌة ؟

اإلنتاج , التربة , البستنة ) إن العلوم الزراعٌة الصرفة             
تشترك باإلجابة عن هذه ( الخ ....المحاصٌل الحقلٌة , الحٌوانً 

لكن علم إدارة المزرعة ٌقتصر بصورة خاصة على كل , األسئلة 
لذلك فإن ( ربحٌة المزرعة ) ما ٌإثر على الدخل الصافً 

 .  الجانب االقتصادي هو األهم فً اقتصادٌات اإلدارة  



 أنواع القرارات 

 -:ٌمكن أن تصنف القرارات إلى األنواع اآلتٌة 

وهً القرارات التً تعنى بؤمور مهمة ذات ..القرارات الرئٌسٌة أو الكبٌرة ( 1)
 -:“ اثر مباشر على المزرعة مثال

 .إعادة تنظٌم الدورة الزراعٌة .  * إدخال مشروع إنتاجً جدٌد •

 .توسٌع حجم المزرعة  •

 .....“ تتعلق بالمسائل األقل أهمٌة مثال...القرارات الصغٌرة ( 2)

إدخال التعدٌالت التطوٌرٌة على حاصل معٌن لغرض زٌادة إنتاجه أو *       
 .تحسٌن نوعٌته أو تسوٌقه 

 “ مثال, التً تخص المسائل االعتٌادٌة الٌومٌة المستمرة..القرارات الروتٌنٌة ( 3)

 .وضع جدول العمل الٌومً *                             

 .  خطة العمل الٌومٌة وأسلوب تطبٌقها *                             

 وهذه القرارات ال تتطلب معلومات كبٌرة كما هو شؤن القرارات الرئٌسٌة     

تقدم على شكل اقتراحات تضعها الجهات الفنٌة ..القرارات االختصاصٌة ( 4)
 فعلٌه, المسإولة كل حسب اختصاصه فً فروع اإلنتاج المختلفة أمام المدٌر

 .وإلستبعاد غٌر الصائب منها, التنسٌق بٌن هذه القرارات لتجنب التضارب بٌنها 

 



 العوامل المؤثرة فً كٌفٌة انتخاب مشروع عمل زراعً      

 (العوامل المحددة لحرٌة المنتج فً اختٌار المحاصٌل الزراعٌة )   

ثم مزجها فً نظام ٌحقق ( المحاصٌل ) على المزارع اختٌار وانتخاب مشارٌع 
وتظهر المشكلة هنا التً تواجه المزارع بهذا , له أكبر قدر من األرباح 

الخصوص بسبب وجود كمٌة محددة من عناصر اإلنتاج ٌستعملها لغرض 
حٌث تختلف عناصر ..الحصول على أكبر قدر ممكن من الدخل الصافً 

ومن مزرعة ألخرى فً , اإلنتاج فً قابلٌتها اإلنتاجٌة من منطقة ألخرى 
 -:وأهم العوامل المحددة هً ...المنطقة نفسها 

( اختالف التضارٌس األرضٌة )الظروف الطبٌعٌة من مناخ وطبوغرافٌة ( 1)
فلكل حاصل ظروف طبٌعٌة , هذه الظروف تإثر فً كفاءة عناصر اإلنتاج 

 .معٌنة ومناخ مالئم التً بمجملها تإثر على كمٌة  ونوعٌة اإلنتاج 

إن الناتج الذي ٌتطلب رإوس أموال كثٌرة ال ...توفٌر العمل ورأس المال ( 2)
وعندما تكون رإوس األموال , أو إنتاجه بكمٌات قلٌلة “ ٌمكن إنتاجه عادة

 فً موسم “ قلٌلة لدى الفالح فؤنه ٌتجه إلى إنتاج المحاصٌل التً تدر دخال

مشارٌع ) قصٌر وٌتجنب إنتاج المحاصٌل التً تحتاج إلى رإوس أموال كبٌرة 
 .  حتى وان كانت مالئمة من ناحٌة الظروف الطبٌعٌة ( اإلنتاج الحٌوانً 



المواصالت والنقل تتناسب قٌمة الحاصل المنتج تتناسب طردٌا مع ( 3)
إضافة إلى , بعد المكان الذي تنتج فٌه عن المدٌنة أو منطقة استهالكه 

فالناتج سرٌع التلف أو القلٌل القٌمة ٌكون عادة , .خاصٌة عدم تلفه 
قرب المدٌنة لكً تكون تكالٌف تسوٌقه قلٌلة أو ال ٌتحمل الخزن لمدة 

والعكس بالنسبة للناتج الذي ال ٌتلف بسرعة أو الغالً القٌمة , طوٌلة 
حٌث تقع أماكن إنتاجه فً مناطق أبعد عن المدٌنة ألنه ٌتحمل فترات 

ٌتحمل تكالٌف تسوٌق  أكثر إلى  وخزن أطول وألن قٌمته عالٌة 
 .مركز المدن أو االستهالك 

وتختلف االستجابة من حاصل ...االختراعات وتقدم مستوى التقنٌة ( 4)
إلى آخر أي ٌمكن تطبٌقها على حاصل معٌن بسرعة وسهولة بٌنما 

نجد صعوبة فً التطبٌق على حاصل آخر وكمثال على ذلك الحنطة 
حٌث نجد التوسع والتخصص فً إنتاج الحنطة أقل سهولة ..والقطن 

من القطن فً استخدام المكننة المتخصصة فً عملٌات اإلنتاج 
 .المختلفة 

منافسة السلع والبضائع األخرى للحاصل الزراعً كمنافسة األنسجة ( 5)
لزراعة “ إن هذه المنافسة تسبب ضررا, الصناعٌة للقطن والكتان 

 .” القطن وزٌادة إنتاجه على مستوى العالم عامة 



مثل برنامج التسلٌف ..البرامج الحكومٌة واإلشراف الحكومً على اإلنتاج ( 6)
حٌث تستعمل الحكومة هذه البرامج لغرض تشجٌع الفالحٌن على , الموجه 

 .زراعة محصول معٌن 

على السلع ( الكلً)تغٌر الطلب العام ...تغٌر الطلب على السلع الزراعٌة ( 7)
الزراعٌة بشكل عام وعلى سلعة زراعٌة معٌنة بشكل خاص ٌإثر فً كمٌة 

ولكن الطلب العام ال ٌتغٌر بالسرعة أو النسبة نفسها التً , ونوعٌة إنتاجه 
 .ٌتغٌر بها الطلب على سلعة زراعٌة معٌنة 

سبب اختٌار الفالح لحاصل معٌن “ كامال“ إن هذه العوامل ال تفسر تفسٌرا        
لتإلف “ كٌف تتشكل هذه العوامل جمٌعا”“ وٌبقى السإال األهم ..دون غٌره 

 ؟”“ من اإلنتاج فً منطقة معٌنة بالنسبة لفالح معٌن “ معٌنا” نمطا 

إن المنتج ٌحاول الحصول على أكبر قدر من الدخل الصافً لذلك ٌختار           
وٌرى من خبرته االستمرار فٌه بالمستقبل ثم , المشروع المربح فً الماضً 

ٌضٌف إلٌه المشارٌع التً تضمن له االستفادة القصوى من عناصر اإلنتاج 
لذا ٌمكن القول بان اختٌار هذه المشارٌع مبنً على اإلدراك السلٌم عند ...

مع األخذ بالعوامل السابقة لٌستنٌر بها فً اختٌار مشارٌع وطرق ...المزارع 
 .اإلنتاج المناسبة 
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 الكفاءة االقتصادٌة تعنً استعمال مصادر الثروة بطرٌقة تحقق 

 فالدخل الصافً هو . الدخل الصافي الحصول على اكبر قدر من 

 والمزارع...المعٌار الرئٌسً لقٌاس الكفاءة االقتصادٌة فً المزرعة

 الكفإ هو الذي ٌحصل من مزرعته على اكبر مقدار من الدخل 

 .الصافً 

 ٌستلزم معرفة طرٌقة حسابه( الدخل الصافً) وألهمٌة هذا المعٌار

 ولهذا الغرض نفرض إن لدى احد المزارعٌن  الحسابات التالٌة  

 ........التً تخص مزرعته

 



 جدول ٌمثل احتساب الدخل الصافً للمنتج الزراعً 

 دٌنار    الدخل المز رعً/ أ

 ـــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــ    

   7500  مجموع المبٌعات الكلٌة للمزرعة -1
 350(           منشآت) الزٌادة فً رأسمال المزرعة  -2

   300              استهالك العائلة من المزرعة  -3

  ـــــــــــ       

   8150     المجموع

 التكالٌف/ ب

 1500            مجموع مشترٌات المزرعة   -1

 200(       حٌوانات)النقصان فً رأسمال المزرعة  -2

 100   الفائدة على رأس المال  -3

 200    عمل أفراد العائلة  -4
 ــــــــــ       

    2000     المجموع 

 



 إن الدخل الكلً ٌؤتً بصورة رئٌسة من المبٌعات لمختلف المحاصٌل 

 التً تنتجها المزرعة وٌضاف إلٌه كل ما تستهلكه العائلة من إنتاج 

 أي  أن ..... المزرعة والزٌادة فً رأسمال المزرعة

 استهالك العائلة من المزرعة + مبٌعات المزرعة = الدخل الكلً 

 الزٌادة فً رأسمال المزرعة +                     

 من أٌن تحدث الزٌادة فً رأسمال المزرعة ؟

زٌادة قٌمة المبانً والمعدات والمكائن الموجودة فً المزرعة نتٌجة # 
 .تغٌر أسعارها

زٌادة قٌمة الحٌوانات الموجودة فً المزرعة نتٌجة نموها خالل # 
 .  السنة أو نتٌجة تقلبات األسعار 

 إذا حدث نقصان فً قٌمة الحٌوانات نتٌجة موت بعضها  -:مالحظة 

وٌدخل ضمن ..أو هبوط أسعارها فان ذلك ٌعتبر خسارة لتلك السنة 
 ((نقصان فً رأسمال المزرعة ))التكالٌف تحت بند 

 



 

 حٌث تتمثل العناصر المتغيرة والثابتة أما جانب الكلفة فٌشتمل على عناصر اإلنتاج 

 المتغٌرة من مجموع مشترٌات المزرعة من بذورواسمدوة ووقود وري وحراثة وأجور

 أما العناصر الثابتة ...الخ من بنود اإلنتاج المتغٌرة التً تتطلبها عملٌة اإلنتاج...عمال  

 كالفائدة على رأس المال المستثمر فً اآلالت والمكائن والمعدات الزراعٌة والحٌوانات 

 .واألرض ورٌع األرض والضرٌبة والتامٌن واالندثار واالستهالك وغٌرها 

 ؟لماذا تدخل الفائدة على رأس المال ضمن التكالٌف 

 الن المنتج ٌحصل علٌها إذا وظف رأسماله فً مصرف ٌعطٌه فائدة أو استثمره فً 

 لكن لماذا تضاف الفائدة على رأس المال إلى .عمل تجاري ٌحصل على فائدة سنوٌة 

 تكالٌف اإلنتاج ؟ والجواب على ذلك هو إن المنتج لو استثمرها فً شراء آالت ومعدات 

 فان فرصة الحصول على الفائدة من المصرف أو عمل“ زراعٌة  أو استؤجر أرضا

 .تجاري آخر مربح سوف  تفوته 

 الن هإالء تفوتهم فرص ..فسه ٌضاف عمل أفراد العائلة إلى  تكالٌف اإلنتاج نوللسبب 

 .الكسب فً المزارع األخرى إذا هم اشتغلوا فً مزرعتهم وتحسب بصورة تقدٌرٌة 

 



 هو أحد مقاٌٌس الكفاءة االقتصادٌة ( .....إٌراد العمل المزرعً)مقٌاس # 

 أي ..و ٌمثل صافً الدخل المزرعً مطروحا منه مقدار الفائدة على رأس المال 

 ((الفائدة عل رأس المال    –صافً الدخل المزرعً =  إيراد العمل المزرعي))

 --:ومن الجدول 

 التغٌر فً قٌمة +   صافً الدخل النقدي  =  صافً الدخل المزرعً  

 قٌمة الغذاء والوقود المجهز للعائلة من المزرعة + الموجودات                    

 اإلٌرادات النقدٌة  ـــ التكالٌف النقدٌة = صافً الدخل النقدي 

 دٌنار    6000=  1500   ـــ  7500= صافً الدخل النقدي 

 .د 6450=300(+200ــ 350+)6000= صافً الدخل المزرعً

 دٌنار 6350=  100ــ     6450= إٌراد العمل  المزرعً

لماذا تطرح الفائدة على رأس المال من الدخل الصافً : وٌتبادر السإال اآلتً # 
 الن مقادٌرها ال تؤتً كدخل من المزرعة وانما  هً عوائد / ؟ ج

 .                                                            ٌحصل علٌها نتٌجة توظٌف رأسماله فً أي عمل مربح آخر            



 هو معٌار مهم للكفاءة االقتصادٌة للمزرعة بصورة عامة وكفاءة إيراد العمل المزرعي إن 

 المزارع اإلدارٌة بصورة خاصة  ذلك الن هذه العوائد ٌنظر إلٌها على اعتبار أنها مكافؤة 

 والمزارع ٌستطٌع أن ٌقٌس كفاءته االقتصادٌة بمقارنة هذه العوائد بما .ألتعاب المزارع 

 فإذا رأى انه ...ٌستطٌع الحصول علٌه فٌما لو أدى خدماته فً مهنة أخرى أو عمل آخر

دٌنار فمعنى ذلك إن اإلٌراد الذي ٌحصل علٌه  7000ٌستطٌع أن ٌحصل فً مكان آخر على 

 . فً عمله كمكافؤة مقابل أو نظٌر أتعابه هو اقل ما ٌستحق 

 وٌستطٌع المزارع أن ٌقارن إٌراد عمله المزرعً أٌضا بالمزارع المجاورة التً ٌتقارب 

 حجمها مع حجم مزرعته وتنتج المحاصٌل نفسها وتعمل فً ظروف مشابهة لظروف عمل 

 فإذا رأى أن إٌراد العمل المزرعً الذي , (المقارنة المباشرة ) مزرعته وتسمى بطرٌقة 

 ٌحصل علٌه اقل من معدل اإلٌراد الذي ٌحصل علٌه باقً المزارعٌن فان كفائته اإلدارٌة اقل 

 مما ٌتطلب رفع الكفاءة االقتصادٌة لمزرعته وذلك بإعادة .مستوى مما ٌجب أن ٌكون علٌه 

 ـــ:تنظٌم عملٌة اإلنتاج وإعادة مزج عناصر اإلنتاج بحٌث تحقق أحد أمرٌن رئٌسٌٌن 

 .الحصول على ناتج أكثر من كمٌة عناصر اإلنتاج نفسها  -1

 .الحصول على مستوى اإلنتاج نفسه من كمٌة اقل من عناصر اإلنتاج  -2

 



 ...إن تحقٌق احد أو كال هذٌن األمرٌن ٌعنً تخفٌض كلفة اإلنتاج

 زيادة الدخل فتحقٌق الكفاءة اإلنتاجٌة أو تخفٌض كلفة اإلنتاج       

 وكذلك الحصول على دخل كلً اكبر من السابق مع بقاء,  الصافي

 .مستوى كلفة اإلنتاج نفسها معناه زٌادة الدخل الصافً للمزرعة 

 تؤتً من خارج المزرعة نتٌجة ارتفاع  الدخل الكلي قد زيادةولكن 

 فتاتً الكفاءة االقتصادية   زيادةأما , أسعار المنتجات الزراعٌة 

 ـــ:من داخل المزرعة وٌحققها مدٌر المزرعة وتتم بؤحد األسلوبٌن 

 .إعادة تنظٌم عملٌة اإلنتاج  -1    

 .إعادة مزج عناصر اإلنتاج المختلفة فً مزعته   -2 أو

أي تحقٌق ..بحٌث ٌتحقق من ذلك مستوى أعلى من الدخل الصافً 

 .اإلدارة الكفؤة الكفاءة االقتصادٌة فً المزرعة ٌتوقف على 



 

 =اإلدارة المز رعٌة  ( عائد)أما  إٌراد 

 (                                                        قٌمة عمل أفراد العائلة + الفائدة على رأس المال )  –صافً الدخل المزرعً         

 ــ: وٌمكن القول أن 

 قٌمة عمل أفراد العائلة  –إٌراد العمل المزرعً =   إٌراد اإلدارة المزرعٌة         

 ومن الجدول نجد قٌمة 

 دٌنار  6150=   200ــ   6350=  إٌراد اإلدارة المزرعٌة   

 -:مثال آخر

 د 2293= التكالٌف النقدٌة  -د                  ب  4319=اإلٌرادات النقدٌة أ-

 د  274=قٌمة الغذاء والوقود للعائلة  -د       د  491= التغٌر فً قٌمة الموجودات ج-

 د   600= عمل أفراد العائلة  -د            و  110= الفائدة على رأس المال  -هـ 

 /صافً الدخل المزرعً / صافً الدخل النقدي )) فً المزرعة مقاييس الربح جد 

 ((إٌراد اإلدارة المزرعٌة   / إٌراد العمل المزرعً                                        

 



 نسبة قٌمة الناتج إلى)) وٌمكن تعرٌف الكفاءة االقتصادٌة على أنها 

 أي ٌمكن التعبٌر عنها بكسر اعتٌادي , ((قٌمة عناصر اإلنتاج 

 لغرض قٌاسها ٌكون بسطه قٌمة الناتج ومقامه قٌمة عناصر اإلنتاج 

 فكلما زادت قٌمة الناتج بالنسبة لقٌمة عناصر اإلنتاج فان الكفاءة 

 .االقتصادٌة  تكون اكبر

 إن طرٌقة قٌاس الكفاءة االقتصادٌة فً المزرعة هً معرفة مجموع 

 الناتج الصافً لعناصر اإلنتاج وان ٌحول الناتج وعناصر اإلنتاج 

 وقٌمة الناتج ٌجب أن ٌكون بالقوة الشرائٌة الحقٌقٌة , إلى نقود  

 .للنقود أي تحسب باألسعار الثابتة لمعرفة مقدار التغٌر الحقٌقً فٌها 



 بعض المقاييس األخرى لتقييم المشاريع

 

 هنالك بعض المقاٌٌس المعتمدة فً تقٌٌم المشارٌع اإلنتاجٌة الزراعٌة تكون متممة لمعاٌٌر الكفاءة االقتصادٌة

 ــ:السابقة وأهمها 

 القٌمة المضافة اإلجمالٌة     ب ــ  القٌمة المضافة الصافٌة   -أ 

 مردود رأس المال             د ــ  فترة استرداد رأس المال  ـج 

 كمٌة اإلنتاج عند نقطة التعادل  -هـ 

 دونم وٌتبع المنتج طرٌقة التؤجٌر فً استعمال ( 1000)مشروع إنتاج قمح فً مزرعة مساحتها / مثال

 ــ:المكننة الزراعٌة وأدناه  تفاصٌل الكلف اإلنتاجٌة واإلنتاج المتحقق فً المزرعة 

 (  دٌنار100سعر الدونم )دٌنار 100000دونم قٌمتها حوالً  1000األرض مساحتها :الكلفة االستثمارٌة  -1

 .دٌنار (  5000)والمبانً فً المزرعة  تقدر قٌمتها بحوالً                              

 :  الكلفة السنوٌة الثابتة  -2

 صفر= أقساط التامٌن ,وسائل النقل , المكائن ) اندثار/ د 150اندثار األبنٌة /د 3000بدل إٌجار األرض )) 

 ((  د  500ضرٌبة األرض  / د  150تكالٌف أخرى  /د  4200الفائدة على رأس المال المستثمر /  

 .دٌنار ((  ((  8000ومجموعها     

 /د  1000(  الخ...,تسوٌة, تنعٌم , حراثة )ــ تكالٌف تهٌئة األرض :التكالٌف السنوٌة المتغٌرة  -3

 /د 500أجور تسوٌق/ د250أكٌاس تعبئة / د 1000حصاد / د 700أجور عمال / د  1400بذور             

 .دٌنار  5000مجموعها    (( د  150تكالٌف أخرى               

 . دٌنار  70وسعر الطن ,   كغم      500= بان معدل إنتاجٌة الدونم  “ علما

 

 



  

 طن  500= دونم   x 1000كغم     500= كمٌة اإلنتاج .......     نجد

 دٌنار  35000= دٌنار   x  70طن  500= قٌمة اإلنتاج                  

 دٌنار  13000=  5000+  8000= مجموع التكالٌف                  

 الدخل النقدي ــ التكالٌف النقدٌة = األرباح                   

 دٌنار    22000=     13000ـــ            35000= األرباح                   

 الفوائد + االندثارات  + أجور العمال + األرباح = القيمة المضافة اإلجمالية  -1

 دٌنار 27050=                4200+ 150+     700+     2200= ج             .  م . ق        

 ج    ــ   االندثارات.م  .ق = القيمة المضافة الصافية    -2

 دٌنار26900 =         150ــ        27050       =                                

 22000الربح                                                   

 %    20.95= ــــــــــــــــــ  = ـــــــــــــــــــــــــــــ =  مردود رأس المال -3

 105000رأس المال الثابت                                     

 ((أي إنشاءات أو أي موجودات ثابتة + المبانً + قٌمة األرض ))رأس المال الثابت   # 

 

 105000رأس المال الثابت                                                         

 سنة  4.74= ــــــــــــــــــــــــــــ  = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = فترة استرداد رأس المال  -4

 150+ 22000االندثارات        +  األرباح                                         
 

                                        

 

 



 كمٌة اإلنتاج  xتكالٌف اإلنتاج الثابتة                                                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= اإلنتاج عند نقطة التعادل   كمية -5

 قٌمة اإلنتاج  ـــ  التكالٌف المتغٌرة                                                

                                        8000  x  500   

 طن 133.33=   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   =                                  

   5000ـــ  35000                                      

 حجم الناتج الذي تكون عنده اإلٌرادات الكلٌة  ))) كمٌة اإلنتاج عند نقطة التعادل تعنً 

 عنده  يتحققوسمٌت كذلك الن عندها ٌكون حجم الناتج ال , (( مساوٌة  للتكالٌف  الكلٌة 

 ت ك    الربح     اإلٌرادات الكلٌة        اإلٌرادات .                  ربح  أو خسارة 

 والتكالٌف                                                                                    

                         

 ت ث                                    الخسارة                                  

 

                           

 حجم اإلنتاج                                                    
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 كلٌة الزراعة / جامعة االنبار 

 قسم االقتصاد الزراعً 

                         

 مادة إدارة المزارع                             

 االنتاجتكالٌف                  
Production costs            

 المدرس                            

   عباس عبداللطٌفاٌاد                    





نظٌر ( المزارع ) هً كل ما ٌدفعه المنتج : تكالٌف اإلنتاج •

 .استخدامه لعناصر اإلنتاج فً العملٌة اإلنتاجٌة الزراعٌة 

   -:تقسم التكالٌف إلى قسمٌن رئٌسٌن هما •

وهً التً تتغٌر بتغٌر مستوى  -:تكالٌف اإلنتاج المتغٌرة  -1

 -:تشمل , ( طردٌة) اإلنتاج وعالقتها مع اإلنتاج مباشرة 

كالبذور واألسمدة والمبٌدات )) تكالٌف المستلزمات الزراعٌة  -أ   

 ((.الخ ...

 ((.عدا صاحب المزرعة وأفراد العائلة )) أجور العمال  -ب  

الحراثة والتنعٌم والتسوٌة والسقً ووقود )) تكالٌف أخرى  -ج   

 (( .الخ ....المكائن والكهرباء والتكالٌف التسوٌقٌة 

 

 



 ,هً التكالٌف التً ال تتغٌر بتغٌر اإلنتاج   -:التكالٌف الثابتة  -2

,  ٌدفعها المنتج أنتج أم لم ٌنتج وسواء زاد اإلنتاج أم قل                   
 -:وتشمل ...أي ثبات مستواها بالرغم من تغٌر اإلنتاج 

 الضرائب الثابتة على األرض والمبانً والمنشآت األخرى  -أ  

 ( .ضرٌبة األرض الزراعٌة )      

 (رٌع ) إٌجار األرض  -ب 

 .اندثار المبانً واآلالت والمكائن والمنشآت واألسٌجة  -ج 

 تكالٌف    . .             تكالٌف العمل للمزارع وأفراد عائلته  -د  

 الفائدة على رأس المال المستثمر فً المزرعة      الفرص   -هـ 

 البدٌلة      .                              عوائد اإلدارة المز رعٌة  -و 

 

تكالٌف ) آخر ما ٌؤخذه المنتج بنظر االعتبار...الفقرات الثالثة األخٌرة *
 (.      الفرص البدٌلة 

                                                                     



 اقتصاديالتكالٌف الكلٌة            ربح  <( عوائد ) اإلٌرادات •

    Economic Profit ظروف غٌر اعتٌادٌة ( أ) -:مصادر هذا الربح قد تكون 

 قلة العرض إلى مستوى منخفض             أمراض–حرائق –فٌضانات   

 (خارج تلك الظروف)ٌستفٌد منه بعض المنتجٌن             

 (.ربح اقتصادي) الحصول على عوائد أكثر من االعتٌادي             

 المصدر األهم فً الحصول على األرباح االقتصادٌة  فً ...  االحتكار( ب)

 .الظروف الطبٌعٌة                     

تحصل على ( الكارتالت الكبٌرة  ) فً الصناعة  نرى الشركات الكبٌرة :مثال  
 لعدم وجود منافس لها وإمكانٌاتها المالٌة الكبٌرة األرباح االقتصادٌة  

 -:ب  تقوم    

 تسعٌر اإلنتاج وعناصره *     

 تحدٌد اإلنتاج *     

 التسوٌق *     

 شركات كبٌرة)أما فً الزراعة ظهرت االحتكارات فً الدول الرأسمالٌة  

 عملت على التكامل األفقً  والعمودي            منافسة الصغار المنتجٌن  



    
 
 
 
 

                                              

 

 فان ( عدم وجود احتكار ) الظروف االعتٌادٌة أما فً •

 أصحاب المزارع متوسطة الحجم  -2صغار المنتجٌن    -1   

 عوائد جمٌع ) Normal Profitأرباح اعتٌادٌة               

 .التكالٌف الكلٌة = اإلٌرادات أي إن ( ت ث+  ت مالتكالٌف       

إن وجود تفاوت  فً الربح بٌن المنتجٌن فً مزارع متساوٌة *

التفاوت فً عوائد اإلدارة الحجم والموارد االقتصادٌة ٌعود إلى 

 .بٌنهم القابلٌات اإلدارٌة وهذه تعود إلى االختالف فً المزرعٌة 

 فان القابلٌات اإلدارٌة إما فً حالة تساوي جمٌع المزارعٌن فً *

 ترجع إلى  مختلفةالفائدة على رأس المال المستثمر فً مزارعهم 

 .كفاءة استخدام رأس المال المستثمر فً المزرعة االختالف فً 

 

            
            

        



المجاالت التجارٌة وتختلف هذه الكفاءات بدرجة ملحوظة جدا فً *

خاصة         ترجع إلى قابلٌات التجار أو المزارعٌن اإلدارٌة 

 ... االستثمارفً 

(   500)فعندما ٌربح , وٌنطبق هذا المفهوم على أصحاب المخازن 

سنوٌا فانه ٌقصد األرباح االعتٌادٌة  التً تشمل الفقرات   ن.و

 .التكالٌف الثابتةمن الثالثة األخٌرة 

فً األرباح االعتٌادٌة بٌن أصحاب المخازن فٌعود إلى  الفرقأما 

بصورة رئٌسٌة بالنسبة ألصحاب كفاءة اإلدارة الفروق فً 

وإذا كانت هناك . فً الحجم ورأس المال  المتساوٌةالمخازن 

فً األرباح االعتٌادٌة إلى الفرق فً حجم المخازن ٌرجع فروق 

 .الحجوم المختلفة 



 ال في 

 ٌجب تمٌز أنواع التكالٌف الثابتة والمتغٌرة عن أنواع الموجودات 

   -:وهً (( رأس المال المستثمر فً المزرعة ))المزرعٌة 

 -:الموجودات الثابتة ( أ)

 قٌمة األرض *   

 قٌمة األبنٌة والحظائر واألسٌجة ورأس المال المستثمر فً إنشاء *   

 .المبازل وقنوات الري    

 .قٌمة المكائن  واآلالت الزراعٌة *   

 -:الموجودات الجارٌة ( ب)

قٌمة قطٌع الحٌوانات الموجودة فً الحظائر ألغراض اإلنتاج الجاري * 
 .فً المزرعة 

 .قبل جنٌه أو حصاده “ قٌمة الحاصل الموجود فعال* 

قٌمة العلف والبذور واألسمدة والمبٌدات الموجودة فً المخزن فً *
 .بداٌة الموسم اإلنتاجً 

 .رأس المال النقدي المتٌسر لدى المزارع ألغراض اإلنتاج الجاري *



 ((ت ث ,  ت م )) التمٌز بٌن شراء الموجودات المزرعٌة وبٌن •

 ...المحصول  بٌعو  الموجودات المزرعٌة  وبٌن     

 لٌست  بعض الحٌوانات المستخدمة إلغراض اإلعمال المزرعٌة بٌع ( 1) “مثال

 .فً موجودات المزرعة  نقصانبل “ دخال            

 ((ثت ))تدخل تكلفة بل ٌترتب علٌها  القٌمتها ...ساحبة زراعٌة  شراء( 2)    

 ((الفائدة على رأس المال+  الندثارا....... )) وهً         

 ((.إصالح العطالت + أجور السائق +  الوقود.....)) هً((  مت  ))و   

وهً من األسمدة الموجودة فً المخزن +  البذور+ قٌمة العلف( 3)  
الخزن )) وتحمل كلفة الموجودات الجارٌة وجزء من رأس المال المستثمر 

 .طٌلة فترة بقاءها فً المخزن (( الفائدة على رأس المال المستثمر + 

عند جردها فً بداٌة السنة        تدخل قٌمتها فً رأس مال المزرعة ( أ)كٌف ؟ 
. 

 .ما ٌصرف منها أثناء السنة             تكالٌف إنتاج متغٌرة لتلك السنة ( ب)    

 

 .الباقً منها فً نهاٌة السنة               قٌمة الموجودات المزرعٌة ( ج)     

           



 دخل المنتج الصافً 

ٌعنً الدخل الكلً ٌكفً “ إذا كان الدخل الصافً للمنتج موجبا( 1)
 .أرباح اقتصادٌة وزٌادة               ( ت ك )لتغطٌة 

ت ك            ال توجد  أرباح  أو = إذا كان الدخل الكلً ( 2)
لذلك ٌستمر المنتج بالعملٌة (( ...ربح اعتٌادي )) خسارة  

 ....اإلنتاجٌة فً األجل القصٌر والطوٌل  

الن هدف العملٌة اإلنتاجٌة هو الحصول على عوائد مناسبة لماذا ؟ 
عوائد +عوائد اإلدارة المزرعٌة ) لعناصر اإلنتاج من ضمنها 

وبقٌة عناصر اإلنتاج ( عوائد أفراد العائلة + عمل المزارع 
 .األخرى 

 ت ك            الدخل الصافً سالب > إذا كان الدخل الكلً  (3)

 لذلك على مدٌر المزرعة معرفة نوع الخسارة   (خسارة)     

   



 -:هً أنواع الخسارة 

 ( .  ت ث ) خسارة جزء من  -1

 ( .ت ث ) خسارة كل  -2

 .( ت م ) جزء من (  + ت ث ) خسارة كل  -3

ٌقرر المنتج االستمرار من عدمه فً اإلنتاج نوع ومقدار الخسارة وعلى ضوء 
 .فً األجل القصٌر والطوٌل 

 لماذا ؟...فترة األجل الطوٌل  فًالتوقف إن كل أنواع الخسارة تحتم على المنتج 

)) أي تآكل رأس مال المزرعة الن االستمرار فً اإلنتاج بهذا الوضع معناه 
 . الخسارةفالتوقف عن العمل ٌوقف (( رأس المال المستثمر فً المزرعة 

 -:فسلوك المنتج ٌتوقف على نوع الخسارة ...األجل القصٌر

المنتج ٌستمر فً اإلنتاج على أمل تحسن مستوى / جزء من ت ث خسارة أ-
 .(  كت )األسعار للسلع             ارتفاع الدخل وٌغطً 

 (؟ لماذا)ال فرق بٌن التوقف واالستمرار بالنسبة للمنتج / كل ت ث  ب-

 أفضل ألنه ٌشغل االستمرار  ولكنألنه سٌخسر هذه التكلفة على أٌة حال        

 .عناصر اإلنتاج المتغٌرة وٌحصل على العوائد المناسبة لهذه العناصر        

         

 



 كما إن التوقف عن اإلنتاج قد ٌإدي إلى خسارة إضافٌة أخرى إذا 

 (.فقدان الزبائن والعمالء )أراد المنتج العودة إلى العمل من أمثلتها 

 ٌتوقفٌجب أن  /جزء من ت م + كل ت ث إذا كانت الخسارة  -3

وٌخسر جزء منها فً نهاٌة ت م ألنه ٌدفع بعض ..عن اإلنتاج    

 .ت ث  الموسم إضافة إلى كل 

 (ت م)فالتوقف فً األجل القصٌر ٌوفر للمنتج خسارة هذا الجزء من

 انخفاض أسعار السلع انخفاض شدٌد ال ..من األمثلة على ذلك 

لذلك علٌه ...التحمٌل والتسوٌق ٌستطٌع معه استرجاع تكالٌف 

التوقف وترك الحاصل فً المزرعة مما ٌوفر على نفسه تكالٌف 

 +واألفضل بٌع الحاصل فً المزرعة ..التحمٌل والتسوٌق  

 .استهالك كمٌات أكبر من قبل العائلة    



 //1مثال•

حصلت على بنود تكالٌف احد العملٌات اإلنتاجٌة الزراعٌة •

( دٌنار) لمحصول الشعٌر فً احد المزارع مقاسة بوحدة نقدٌة 
 -:كما فً أدناه 

استهالك المعدات (( / 10))إصالح  اآلالت  (( / 100))البذور •

(( / 10 ))أجور سٌاقه (( / 23)) الري (( / 30)) واآلالت 

الفائدة على رأس المال المستثمر (( //  12))اندثار أبنٌة 

(( / 13))المبٌدات (( / 75))أجور عمال مإقتٌن(( / 15))

((  //  30))التامٌن على المزرعة(( / 17))الوقود والدهون 

 (( .10))تهٌئة األرض 

صنف التكالٌف أعاله إلى تكالٌف متغٌرة وتكالٌف  -:المطلوب •
 منها ؟" ثابتة  فً قائمة منفصلة واذكر مجموع  كال



 //2مثال •

  -:هً  تكالٌف العملٌة اإلنتاجٌةمشروع إلنتاج البطاطا وان •
 دٌنار( 1000)تهٌئة األرض , دٌنار ( 2500)إٌجار األرض 

(  100) اندثار اآلالت والمكائن , دٌنار( 250)اندثار األبنٌة ,  

 دٌنار ( 1000)أجور التسوٌق ,  دٌنار( 600)أجور عمال , دٌنار

ضرٌبة ,دٌنار ( 250)أكٌاس تعبئة , دٌنار( 100)أقساط التامٌن , 

 دٌنار ( 4200)الفائدة على رأس المال , دٌنار ( 150)األرض 

 .....دٌنار ( 200) تكالٌف أخرى ,  

صنف التكالٌف أعاله إلى تكالٌف متغٌرة وتكالٌف  -:المطلوب  

 منها ؟" ثابتة  فً قائمة منفصلة واذكر مجموع  كال

 



مزارع ٌقوم بزراعة احد المحاصٌل الزراعٌة فً مزرعته وكانت ( أ)  

   -:بوحدة نقدٌة كما ٌلً  " تكالٌف االنتاج لهذا المحصول مقدرا

الفائدة على //  15الري //  65البذور //  20استهالك المكائن ))    

عمل افراد //  10المعدات واالالت صٌانة  // 25رأس المال المستثمر 

حراثة  //50رٌع األرض//10أجورالعزق // 12المبٌدات // 16العائلة 

تسوٌق // 30التامٌن على المزرعة // 15اندثار األبنٌة // 10وتسوٌة 

علما بان الدخل ((.....  13الضرائب // 11األسمدة // 15المحصول 

 .  وحدة نقدٌة (( 155))المتحقق من بٌع المحصول والمخلفات 

 بٌن بٌن نوع الربح أو الخسارة التً ٌحققها المنتج ؟( 1) -: المطلوب

 أوقرر فٌما اذا كان من األنسب للمنتج التوقف ( 2)              

 ولماذا ؟, القصٌر  األجلفً االنتج فً المزرعة فً األستمرار          

 



ٌقوم بزراعة احد محاصٌل الحبوب  فً مزرعته وكانت تكالٌف منتج  ( ب)

اندثار المكائن ))  -:بوحدة نقدٌة كما ٌلً " االنتاج لهذا المحصول مقدرا
//   33الفائدة على رأس المال المستثمر //  14الري //  45البذور //  15

// 17المبٌدات // 16عمل افراد العائلة //  12صٌانة المعدات واالالت 

// 10اندثار األبنٌة // 19حراثة وتسوٌة //  60رٌع األرض//8أجورالعزق 

//  11األسمدة //  18تسوٌق المحصول // 25التامٌن على المزرعة 

 ((  20اجور عمال // 9حاوٌات تعبئة // 11الوقود والدهون //  20الضرائب 

طن وسعر الطن الواحد منه (( 9)) بان كمٌة االنتاج الكلٌة للمحصول علما 

 .وحدة نقدٌة (( 39)) المخلفات وحدة نقدٌة وقٌمة (( 36)) 

  بٌان نوع  ربحٌة او خسارة المنتج فً زراعته لهذا ( 1) -:المطلوب       

 .المحصول                          

 هل من األنسب له االستمرار فً العملٌة االنتاجٌة فً ( 2)                    

 القصٌر ولماذا ؟االجل                          

 

 



 المصادر

 وزارة التعلٌم العالً والبحث, هاشم علوان السامرائً . د, االدارة المزرعٌة ( 1)

 .الكوٌت  –مطابع دار السٌاسة 1981كلٌة الزراعة / جامعة بغداد / العلمً       

 وزارة التعلٌم, جاسم محمد حبٌب العزي , ادارة المزارع بٌن النظرٌة والتطبٌق( 2)

  1989قسم االقتصاد الزراعً/ كلٌة الزراعة/ العالً والبحث العلمً  جامعة بغداد      

 قسم/ كلٌة الزراعة /جامعة بغداد , د اسكندر حسٌن , محاضرات مطبوعة ( 3)

 .2018, االقتصاد الزراعً      

 ثناء النوبً احمد سلٌم.د, محمد سعٌد عبدالحمٌد زاٌد  د.أ, ادارة االعمال المزرعٌة( 4)

 .2007, التعلٌم المفتوح / كلٌة الزراعة / جامعة عٌن الشمس ,       

 .2003, خالد الروٌس , ادارة المنشؤت الزراعٌة ( 5)

(6 )Ronald,D.William,M.&Patricia,D.2008.Farm Management  

 

 


