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 أهمٌة الموارد المائٌة 

تعتبر الموارد المائٌة مصدر الحٌاة لكل أشكال الحٌاة على األرض بل 
فالماء , هً ضرورة قصوى لجمٌع األنشطة االقتصادٌة واالجتماعٌة 

,  المورد الوحٌد الذب ال ٌتم بدونه أي تقدم فً مٌادٌن الحٌاة المختلفة 
حٌث وصفه هللا سبحانه وتعالى بارتباط الحٌاة ,وبانعدامه تنعدم الحٌاة 

ولذلك كانت من قدرته سبحانه , ” وجعلنا من الماء كل شًء حً “ به 
وبشكل “ Renewable”وتعالى إن جعلها من الموارد القابلة للتجدٌد 

مستمر مادامت الحٌاة على وجه األرض ضمن دورة مائٌة مستمرة 
ولٌس هذا فقط , وهذه أهم صفة تتصؾ بها الموارد المائٌة , ومحكمة 

من تلك “ كافٌا“ بل إن الخالق سبحانه وتعالى قد حبا مخلوقاته قدرا
ثلثً الكرة الموارد حٌث أوضحت الدراسات العلمٌة بان أكثر من 

من % 70.8األرضٌة ماء أو أن مساحة المسطحات المائٌة تبلػ 
وٌعد الماء من السلع , مجموع المسلحة الكلٌة لألرض والباقً ٌابسة 

 .  ألهمٌته لجمٌع الكائنات الحٌة “ الحرة نظرا



إن وفرة أو ندرة الموارد المائٌة لها تؤثٌر كبٌر فً توزٌع المجمعات 

, الحٌوانٌة والنباتٌة واألنواع المكونة لها على سطح األرض 

والتوزٌع الطبٌعً للموارد المائٌة على سطح الكرة األرضٌة لٌس 

بل وحتى بٌن فصول , متساو بٌن مناطق العالم المختلفة من دول 

السنة الواحدة فً البلد الواحد حٌث ٌالحظ بان بعض أقطار العالم 

تتمتع بؤراضً جٌدة ولكن ال ٌتوفر لها القدر الالزم من الماء 

وفً الوقت نفسه توجد أقطار أخرى تعانً , وتترك بدون زراعة 

من مشاكل الفٌضان وتدمٌره للحقول الزراعٌة والمنشآت المختلفة 

وفً مواسم أخرى تعانً من الجفاؾ الشدٌد , فً بعض المواسم 

وفً العصر الحدٌث تم مواجهة ظاهرتً الفٌضان والجفاؾ من .

خالل بناء السدود الضخمة لتحوٌل مٌاه األنهار إلى األراضً التً 

واستؽالل الطاقة الكامنة , تحتاجها لقٌام النشاط الزراعً فٌها 

 .للماء إلقامة المصانع الجدٌدة 



إن الموارد المائٌة باإلضافة إلى كونها قابلة للتجدد فإنها تمتاز بثبات كمٌاتها 
وكذلك ثبات نسب المٌاه الداخلة فً دورة الماء ونسب مٌاه المحٌطات والبحار 

وهذا ٌعنً وجود موازنة فً التساقط السنوي على الكرة األرضٌة وبٌن , 
إلٌها كمٌات المٌاه المنسابة على سطح الٌابسة “ مضافا, كمٌات التبخر السنوٌة 

من المٌاه الجارٌة أو المتسربة إلى باطن األرض أو الموجودة فً الكائنات 
 .الحٌة 

 والمعادلة القٌاسٌة البسٌطة التالٌة توضح الموازنة المائٌة 

        X  =  Y + Z  
 المٌاه الجاري      Y ,التبخر السنوي      Z ,التساقط السنوي  X..... حٌث

إن الموارد المائٌة لم تستؽل بصورة تامة فما زالت تحتوي على مواد كثٌرة ٌمكن 
فالبحار والمحٌطات تحتوي , لإلنسان من استؽاللها فً األؼراض المختلفة 

على ثروات معدنٌة مختزنة لم تستؽل بشكل كامل ماعدا بعض أوجه 
االستؽالل فً الحصول على األمالح مثل كلورٌد الصودٌوم  والمؽنسٌوم 

كما إن الثروة السمكٌة لم تستؽل جمٌعها إضافة إلى إمكانٌة زٌادة , والبروم 
 .االستفادة من الموارد المائٌة كطرق رخٌصة للنقل والمواصالت 

             



وٌالحظ بان ظاهرة المد والجزر هً األخرى لم تستعمل بعد بشكل 

إذ أن هذه الظاهرة الطبٌعٌة طاقة محركة , اقتصادي إلنتاج الطاقة 

 .تفوق كل ما ٌستخدم اآلن من مصادر الطاقة المحركة 

وتوصؾ الموارد المائٌة بؤنها مستودعات هائلة ٌستمد منها الهواء 

“ حاجته من الرطوبة الالزمة لنمو النباتات والضرورٌة أٌضا

والمسطحات المائٌة , لتنظٌم توزٌع الحرارة على سطح األرض 

فهً , فٌها ثروات ٌمكن استؽاللها ألؼراض اإلنسان المختلفة 

بمثابة مخازن ضخمة لؽذائه وللمواد الخام التً ٌحتاجها فً 

وقد قدرت بعض الدراسات عدد السكان الذٌن ٌعتمدون . صناعته 

نصف ملٌار فً ؼذائهم فً مختلؾ قارات العالم بما ٌزٌد عن 

 .نسمه وهو رقم قابل للزٌادة بشكل كبٌر



فً تحدٌد أنماط “ مهما“ تارٌخٌا“ لقد لعبت الموارد المائٌة دورا
االستٌطان البشري واستقرار اإلنسان وأنماط االستؽالل واألنشطة 

فقد ظهرت أولى الحضارات فً مناطق أحواض , االقتصادٌة 
األنهر التً وفرت مقومات االستقرار ومن أمثلتها حضارة وادي 

الرافدٌن فً العراق وحضارة وادي النٌل فً مصر وحضارة 
كما إن مٌاه المحٌطات والبحار حفزت , السند فً الباكستان 

اإلنسان منذ القدم على اإلبحار عبرها وإتمام حركة الكشؾ 
 .الجؽرافً ونمو التجارة الدولٌة وتطورها 

إن درجة االستفادة من الموارد المائٌة واستثمارها تعتمد على 
بما فٌه المستوى التكنولوجً المستوى الحضاري للدولة 

وهذا ٌفسر مدى التباٌن فً درجة , للمستثمرٌن  والقائمٌن بالعمل 
االستفادة من مٌاه البحار كمصدر للثروة بٌن الدول البحرٌة 

 .المتطورة والدول والنامٌة  

 



 عرض الموارد المائٌة

فكمٌة , إن نسبة المسطحات المائٌة فً العالم تبقى ثابتة فً الطبٌعة 
المٌاه الساقطة فً صورها المختلفة والتً تترك آثارها على 

العٌون والمٌاه الجوفٌة والمحٌطات ستتحول مرة مرة أخرى إلى 
أبخرة ثم تعود إلى شكل ساقط وهكذا ضمن دورة مائٌة محكمة فً 

 .الطبٌعة 

فالموارد المائٌة تؤخذ صورة مٌاه المحٌطات والبحار  واألنهر 
وهً تمثل فً واقع األمر , والمسطحات الجلٌدٌة والمٌاه الباطنٌة 

حجم العرض للموارد المائٌة فً العالم والذي قدرته بعض 
وتؽطً البحار والمحٌطات  ᶟملٌون كم(( 200))المصادر ب 

تشمل مصادر المٌاه % 37من هذا المقدار والنسبة الباقٌة % 63
“  اآلبار الحلوة نسبٌا( 3)األنهر والعٌون( 2)األمطار( 1: )اآلتٌة 

وهذه المصادر تمثل المعروض من الموارد المائٌة الصالحة , 
 .لالستعماالت المنزلٌة والزراعٌة والصناعٌة 



 -:وٌمكن إضافة المصدرٌن اآلتٌن لها 

المٌاه المستعملة فً األؼراض المنزلٌة والصناعٌة بعد إعادة ( أ)
%  75إذ ٌمكن الحصول على ,تصفٌتها ومعالجتها بطرق علمٌة 

من مجموع المٌاه المستعملة وجعلها صالحة مرة أخرى لمختلؾ 

 .االستعماالت وذلك بعد معاملتها وإعادة تصفٌتها 

مٌاه البحار والمحٌطات المحالة  أو التً ٌمكن تحلٌتها وبكلؾ ( ب)

 .الستعماالت عدٌدة “ مناسبة والتً ٌمكن أن تكون محال

“  واسعا“ هذا باإلضافة إلى أن مٌاه البحار والمحٌطات تمثل مجاال

للمواصالت ونقل البضائع ومختلؾ السلع والناس إلى “ ومناسبا

عن أنها مصادر مهمة “ فضال, المناطق المختلفة وبؤقل الكلؾ 

 .للبروتٌن والكثٌر واألمالح 



 الطلب على الموارد المائٌة 

وهذه االستعماالت , ٌتحدد الطلب على الموارد المائٌة باستعماالت هذه الموارد 
   -:متعددة ٌمكن توضٌحها بشكل موجز وكما ٌلً “ وأحجاما“ تؤخذ أشكاال

كالشرب والؽسٌل والطعام وؼٌرها من استعمال الماء لألغراض المنزلٌة  (1)
إن توفٌر هذه المٌاه لألؼراض المنزلٌة ٌتطلب . األؼراض المنزلٌة المختلفة 

الكثٌر من األعمال منها إنشاء محطات التصفٌة والتعقٌم ومد أنابٌب النقل إلى 
أماكن االستهالك حٌث الطلب علٌها وكلما كانت المراكز الحضرٌة بعٌدة عن 

إن  .توفٌر المٌاه الصالحة لالستعماالت المنزلٌةزادت تكالٌف مراكز التصفٌة 
من مقادٌر مائٌة ٌتوقؾ ( السكانٌة)مقدار ما تحتاجه المراكز الحضرٌة 

 -:بطبٌعة الحال على 

 مقدار ما ٌحتاجه الفرد الواحد وبالتالً مجموع أفراد المجتمع القانطٌن فً( أ)      

 .تلك المراكز          

 .درجة التطور االقتصادي واالجتماعً لهذا البلد أو ذاك ( ب)    

 .الظروؾ المناخٌة البٌئٌة ومقدار العمران الحاصل فٌه ( ج)    

   



 ٌتجاوز ال ربما العراق مناطق بعض فً المثال  سبٌل وعلى

 بضعة “ٌومٌا المنزلٌة لألؼراض الماء من الفرد استهالك

 مناطق فً أضعاؾ عشرة إلى المقدار هذا ٌزداد حٌن فً ؼالونات

 المتحدة المملكة فً للماء الفرد استهالك معدل  وان , أخرى

 شٌكاؼو مدٌنة وفً , “ٌومٌا المتوسط فً ؼالون (40) حوالً

 الموارد إلى الحاجة إن ٌالحظ لذا... ؼالون (290) األمرٌكٌة

 االقتصادي التطور بزٌادة تزداد المنزلٌة لألؼراض المائٌة

 مع تتنافس التً الحاجة تلك البلد أو للمنطقة واالجتماعً

 . المهم الحٌوي المورد لهذا األخرى االستعماالت

 



 استعمال الماء فً مجال الصناعة( 2)

المائٌة فً مجاالتها  تستحوذ الصناعة على قدر كبٌر من الموارد

وٌزداد استعمال المٌاه فٌها بزٌادة التقدم الصناعً , المتعددة 

ذلك االستعمال الصناعً الخاص بعملٌات التبرٌد “ وخصوصا

وعلى األخص تبرٌد الحدٌد والفوالذ وإنتاج المطاط والحرٌر 

الصناعً وصناعة المكائن للطائرات والصناعات المتعلقة 

والجدول اآلتً , باألؼذٌة وعجٌنة الورق وتولٌد الطاقة الكهربائٌة 

 ٌوضح مقدار االحتٌاجات الصناعٌة للماء 

  

 



 ᶟ ماالستهالك المائً  نوع الصناعة الكمٌة

 0.04 فواكه علبة   1  

 0.36 كهرباء ساعة/كٌلو واط  1

 10 نفط طن   1

 199 ورق طن 1 

 200 ألمنٌوم طن   1

 260 نسٌج قطنً طن 1

 400 سكر طن   1

 600 نسٌج صوفً طن 1

 600 سماد نترو جٌنً طن   1

 2100 مطاط صناعً طن1   

 2260 حرٌر صناعً طن   1

 5600 خٌوط الفاٌبر طن 1 



 استعمال الموارد المائٌة فً عملٌات اإلرواء الزراعً( 3)

تستخدم المٌاه على اختالؾ مصادرها فً إرواء وسقً مختلؾ المحاصٌل 
وتختلؾ الكمٌات المطلوبة لوحدة المساحة , الحقلٌة وكذلك الحٌوانات 

باختالؾ نوع المحصول الزراعً واختالؾ الموسم وطرٌقة الري 
وؼٌرها من ..ونوع التربة وعدد الرٌات الالزمة فً الموسم الواحد 

 .األمور المتعلقة بالعملٌات اإلنتاجٌة 

والماء ٌشكل نسبة عالٌة من مكونات المنتجات الزراعٌة باختالؾ 
واحد من المحاصٌل (  كغم) وبصورة عامة ٌتطلب إنتاج , أنواعها 

الزراعٌة فً مختلؾ الظروؾ المناخٌة ٌتطلب كمٌات من المٌاه 
تدخل ضمنها الضائعات المائٌة عند  ᶟ م( 1000-150)تتراوح بٌن 

وكلما كانت مصادر المٌاه بعٌدة , التجهٌز من مصادر المٌاه البعٌدة 
وبالتالً ٌتؤثر صافً الدخل , عن مناطق استعمالها زادت الكلفة 

وبصورة عامة فان االستعمال الزراعً , المزرعً للوحدة الزراعٌة 
من مجموع االستعمال الكلً لهذه % 45للموارد المائٌة ٌشكل حوالً 

 .الموارد 



 استعمال الموارد المائٌة فً تولٌد الطاقة ( 4)

تشٌر التجارب بإمكانٌة تولٌد الطاقة من المٌاه المتساقطة وعلى سبٌل 
الثانٌة / ᶟقدم ( 10000)إن نهر جاري فٌه الماء بمعدل ..المثال 

وتبنى خلفه “ قدما( 50)فً نقطة معٌنة وتم بناء سد ٌبلػ ارتفاعه 

ففً هذا القدر من الماء تستطٌع , محطة تولٌد الطاقة الكهربائٌة 
ساعة إذا ما /كٌلو واط ( 813-600)هذه المحطة تولٌد ما مقداره 

 -:وهنا البد من معرفة , ساعة فً الٌوم ( 24)استؽلت 

تكالٌؾ إنشاء السد ومحطة تولٌد الطاقة واألؼراض األخرى (1)

للسد ومقارنتها بتكالٌؾ إنشاء محطات تولٌد الطاقة الكهربائٌة 

 .من المصادر األخرى 

 .مقدار الطلب الواقع على الطاقة (2)



 استعمال الموارد المائٌة فً مجال المواصالت ( 5)

تعتبر المسالك المائٌة من الطرق قلٌلة التكلفة فً نقل مختلؾ  
حٌث , البضائع والسلع وحتى األفراد بٌن العدٌد من دول العالم 

ٌالحظ الحموالت الهائلة للبواخر من تلك السلع والبضائع 
ولقد فكر اإلنسان فً إٌصال المسطحات . “ ولمسافات طوٌلة جدا

المائٌة ببعضها البعض عن طرٌق شق القنوات بحٌث أصبح 
وأدى إلى , من ناحٌة “ الوصول إلى المناطق المنعزلة ممكنا

 (.قناة السوٌس)  اخرىتقصٌر المسافات بٌن بقاع العالم من ناحٌة 

إن الطلب على الموارد المائٌة وخاصة العذبة منها أخذ بالزٌادة 
بسبب زٌادة عدد سكان العالم وما ترتب عنه من توسع فً 

لذا فان أهم , وؼٌرها ..المجاالت الصناعٌة والزراعٌة والخدمٌة 
,  من جهة “ مشكلة تواجه الموارد المائٌة هً عدم كفاٌتها مستقبال

 .ومشكلة تلوث تلك الموارد وخاصة العذبة منها من جهة أخرى 



 مصادر تلوث الموارد المائٌة 

 -:إن مصادر تلوث المٌاه عدٌدة ٌمكن إجمالها باآلتً 

ٌالحظ إن كمٌات كبٌرة من ... مٌاه المبازل من األراضً الزراعٌة (1)
,  مٌاه المبازل المالحة تفرغ أو تصب فً األنهر العذبة للتخلص منها 

لذا ٌنبؽً , سلبٌة سٌئة على جودة تلك المٌاه “ األمر الذي ٌترك آثارا
أن تعامل هذه المٌاه بطرٌقة تجعل منها مٌاه عذبة قبل إعادتها إلى 

األنهر العذبة أو إٌجاد مسالك خاصة بمٌاه المبازل المالحة بعٌدة عن 
 .المٌاه العذبة 

وهذا من أهم واخطر مصادر ...المٌاه القذرة من الصناعة والبٌوت (2)
إذ ترمى , التلوث للموارد المائٌة وخاصة فً األقطار الصناعٌة 

كمٌات كبٌرة من مخلفات الصناعة فً النهر العذبة مباشرة وبشكل 
على سالمة وجودة الموارد المائٌة لألؼراض “ مستمر مما ٌإثر سلبا

إضافة إلى المٌاه المتدفقة من الصرؾ الصحً للمجمعات , المختلفة 
الحضرٌة السكنٌة والتجارٌة والمطاعم إلى مجاري األنهر العذبة 

لذا أصبح من الضروري تنقٌة أو معاملة تلك المٌاه , دون معالجة 
 .قبل إعادة طرحها فً النهر العذبة 

 



تعد من مصادر التؤثٌر السٌئ ..فضالت مصافً النفط والمستشفٌات ( 3)
على سالمة ونقاوة المٌاه العذبة مما ٌلزم معه معاملتها قبل إعادتها إلى 

 .تلك األنهر العذبة 

وما تلقٌه من مخلفات ونفوط وزٌوت فً ...وسائط النقل النهرٌة ( 4)
األنهر التً تجوبها لذا ٌنبؽً أن تكون لمثل هذه الوسائط خزانات 

الحتواء تلك المخلفات أو النفاٌات وطرحها فً مكان آخر ؼٌر األنهر 
. 

أما من ... أثر العوامل الكٌماوٌة والنظائر المشعة على البٌئة المائٌة ( 5)
خالل الحروب الكٌماوٌة التً تحدث بٌن الدول أو عندما تحاول بعض 

الدول التخلص من أعتدة الحرب الكٌماوٌة وطرحها فً المسطحات 
كما أن تلوث المحٌطات بالنظائر المشعة ٌحدث , المائٌة المختلفة 

نتٌجة الفعالٌات العسكرٌة المختلفة من تصنٌع السالح النووي أو من 
استخداماته أو من االختبارات والتمارٌن العسكرٌة النووٌة أو االنبعاث 

 .اإلشعاعً من القطع البحرٌة النووٌة وؼٌرها من االستخدامات 
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 المدرس                                 

 أٌاد عباس عبداللطٌف                      





 صيانة الموارد الطبيعية

Conservation of Natural Resources 
 مفهوم صٌانة الموارد الطبٌعٌة 

 االستعمال األمثل للموارد المختزنة 

 االستعمال األمثل للموارد المتدفقة 

 االستعمال األمثل للموارد المختلطة 

 العوامل المؤثرة على حفظ وصٌانة الموارد الطبٌعٌة 

 تكالٌف مشروع الصٌانة (1)

 حجم العوائد المتوقعة من الصٌانة( 2)

 الفترة الزمنٌة التً تقتضٌها أعمال الصٌانة (3)

 المصلحة العامة فً حفظ وصٌانة الموارد الطبٌعٌة 

 حفظ وصٌانة الموارد الطبٌعٌة فً العراق  



 مفهوم صٌانة الموارد الطبٌعٌة

إن حفظ وصٌانة الموارد الطبٌعٌة له مفاهٌم عدٌدة تختلف من وجهة نظر إلى 
حماٌته وحسن استغالله ” وتشٌر فً خالصتها إلى المقصود به  , أخرى 

 ”وتنظٌم هذا االستغالل وإطالة عمره والعمل على إن ٌكون بحالة سلٌمة كاملة 

تعنً نظر اقتصادٌة  وجهةوصٌانة الموارد الطبٌعٌة من  وحفظ                   
االستعمال الحكٌم واألمثل لهذه الموارد على مر الزمن وعدم السماح بتبذٌر ” 

وضمان شمول االستفادة من هذا االستغالل ألكبر , المورد باالستغالل األنانً 
 .عدد ممكن من أفراد المجتمع 

المحافظة علٌها وتنمٌتها واالستعمال العقالنً ”وٌقصد باالستغالل الحكٌم للموارد  
والرشٌد لها والذي ٌتضمن عادة بعض القرارات واإلجراءات على مستوى 

كما ٌتضمن السٌاسات التً تهدف , الفرد والجماعة فً الحاضر والمستقبل 
 .” لزٌادة عرض هذه الموارد أو ذلك لالستعماالت المستقبلٌة  

لقد أصبح موضوع صٌانة الموارد له أهمٌة اقتصادٌة بعد إن تعرف اإلنسان على 
وجود تلك الموارد وقٌمتها المحتملة والوسائل الممكنة لتنمٌتها وبالتالً وضع 

 .قٌمة لحٌازتها 



 -:ٌتضمن موضوع حفظ وصٌانة الموارد الطبٌعٌة مرحلتٌن هما

المفاضلة بٌن استعمال المورد فً الظروف الحاضرة أو احتجازه  -:األولى 

 .الستعماله فً المستقبل لألجٌال القادمة 

تعتمد على نتٌجة المرحلة األولى وتتضمن تعٌٌن النسب المثلى أو  -:الثانٌة 

الوقت األمثل الستعمال المورد عند تنمٌته أو استغالله اآلن أو فً وقت 

 .الحق 

إن االستعمال األحسن واألمثل للموارد ٌختلف فً نوع وتقسٌمات الموارد 

 -:الطبٌعٌة وكاآلتً 

 ٌتضمن ...االستعمال األمثل للموارد المختزنة (1)

 .تخفٌض نسبة استهالك هذه الموارد ( أ)   

 .  العمل على زٌادة المقادٌر المتبقٌة منها عند نهاٌة فترة زمنٌة معٌنة ( ب)   

 . توزٌع االستعماالت المتعلقة بهذه الموارد على فترة زمنٌة طوٌلة( ج) 

 

 . 

 

           



إن توقع اإلنسان للعوائد االقتصادٌة واالجتماعٌة المترتبة على تنمٌة هذه الموارد 
بعد التعرف على قٌمتها المحتملة من خالل محاولة األفراد المالكٌن لها من 

تقوٌم الفرص اآلنٌة والمستقبلٌة لها حتى ٌتسنى لهم تقرٌر أفضلٌة تنمٌة 
 .  واستغاللها اآلن أو تأجٌل تنمٌتها واستغاللها إلى المستقبل

 -:العوامل التً تشجع التنمٌة واالستغالل المبكر للموارد المختزنة 

إذ ٌنبغً استثمار المورد بشكل ..أفضلٌة االستعمال فً الوقت الحاضر ( 1)
اقتصادي حال الحصول علٌه أو معرفته وبأقصى ما ٌمكن مع مراعاة حق 

وذلك ألن أهمٌته الراهنة قد تقل باكتشاف الموارد البدٌلة , األجٌال الالحقة به 
نترات )مثال ذلك احتكار تشٌلً لألسمدة ..له والتً ربما تقلل من أهمٌته 

إلى وقت قرٌب لكن بسبب انتشار صناعة األسمدة األزوتٌة فً معظم (  تشٌلً
 .دول العالم قد أنهى هذا االحتكار وأهمٌته 

التً تساهم فً رفع أسعار الموارد ومن ..التكالٌف المرتفعة لخزن المورد ( 2)
 .أو ٌصبح المقدار المباع منها محدود, ثم فقدان قدرتها التنافسٌة فً السوق 

كالمقادٌر المعروضة من السلعة أو , عدم التأكد من عوامل السوق المستقبلٌة ( 3)
 التً تعرض أو تطلب من السلع من ذلك المورد وبالتالً األسعار المناسبة لها 



العوامل التً تشجع مالكً الموارد على تأجٌل تنمٌة واستثمار مواردهم 
 -:إلى وقت الحق فً المستقبل 

فٌنتظر الحصول على رأس , ضعف الموارد المالٌة لمالكً الموارد (1)
المال الالزم الستثمار ما هو متوفر منها سواء عن طرٌق تكوٌن 

رأس المال أو االقتراض أو أي وسٌلة مناسبة أخرى للحصول على 
 .رأس المال 

عدم توفر األسواق الكافٌة الستٌعاب مقدار المنتجات فً حالة (2)
أي عدم توفر المقدار الالزم من الطلب على , استثمار هذه الموارد 

 السلع المختلفة التً تشجع مالكً تلك الموارد من استثمارها

توقع ارتفاع أسعار السوق فً المستقبل أما بسبب توقع زٌادة الطلب (3)
على السلع المنتجة أو انخفاض الكمٌات المعروضة منها أو االثنٌن 

 .“ معا

توقع حدوث تغٌرات تكنولوجٌة فً فنون اإلنتاج المستخدمة فً (4)
لما لهذه التغٌرات من تأثٌر فً مستوى , استثمار هذه الموارد 

 .التكالٌف باتجاه تخفٌضها مما ٌؤدي إلى تعظٌم األرباح المستقبلٌة 



 االستعمال األمثل للموارد المتدفقة ( 2)

,  إن سٌاسة حفظ وصٌانة الموارد المتدفقة تقتضً االستعمال الكامل لها 
وخاصة إذا كان من الممكن أن تحل هذه الموارد محل بعض الموارد 

غٌر إن استعمال هذه الموارد ٌستند إلى اعتبارات , المختزنة 
 اقتصادٌة ٌقتضً مراعاتها مثل 

 حجم التكالٌف # 

 مقدار الطلب # 

 .وغٌر ذلك .....األسعار # 

المد  –أشعة الشمس  –الرٌاح ) فالمنظمون ال ٌستخدمون الموارد المتدفقة 
أو , إلنتاج الطاقة الكهربائٌة إذا إنتاجها من الوقود أقل كلفة ( والجزر 

أشعة , الرٌاح, إنهم ال ٌفكرون فً االستفادة والسٌطرة على األمطار 
الشمس فً زراعة المحاصٌل الحقلٌة طالما أن الطلب على هذه 

المنتجات محدود فً السوق  وما ٌنجم عنه من انخفض أسعارها بحٌث 
 .ٌصعب معه تغطٌة تكالٌف إنتاجها



متى ٌحاول أصحاب األعمال والمنظمون االستفادة من الموارد / س
 المتدفقة ؟

ٌعمل هؤالء على االستفادة من الموارد المتدفقة واستخدامها فً العملٌة 
(  أربح) “ اإلنتاجٌة فقط  عندما ٌتضح لهم أنه من األفضل اقتصادٌا

 .......وٌستمرون بذلك طالما كانت , استثمارها واالستفادة منها 

 ((التكالٌف المتوقعة  ˂العوائد المتوقعة ))               

 أهم المشاكل المصاحبة الستخدام الموارد المتدفقة

 .عدم تدفقها بصورة منتظمة ( 1)

فترات تدفقها بدرجة كبٌرة ال تتناسب مع األوقات المثلى لحاجة ( 2)
 .استخدامها 

أثناء أوقات ( المٌاه)لمعالجة هكذا مشاكل تم تخزٌن بعض الموارد 
تدفقها وعدم الحاجة إلٌها وتدوٌر الحاجة إلى أوقات أخرى ٌنخفض 

 .فٌها هذا التدفق 



 االستعمال األمثل للموارد المختلطة ( 3)

 ابرز هذه الموارد تتمثل بموارد التربة والموارد الحٌوٌة 

ٌعنً محاولة المحافظة على  -:االستعمال األفضل لموارد التربة ( أ)
 -:عن طرٌق , التربة وطاقتها اإلنتاجٌة لفترات زمنٌة طوٌلة 

اإلدارة واالستعمال السلٌم لموارد التربة باختٌار طرق اإلنتاج (1)
 .الصحٌحة 

اختٌار الزمن المالئم لإلنتاج الذي من شأنه زٌادة العوائد من هذه (2)
 .الموارد وٌحفظها من التدهور 

اختٌار الطرق المالئمة لصٌانة التربة ودٌمومتها والمحافظة على (3)
 من خالل, قوامها وتركٌبها 

 .إضافة المخصبات العضوٌة منها خاصة (  أ)               

 .ترك األرض بور حسب متطلبات الدورة الزراعٌة ( ب)              

 .استخدام الري والصرف السلٌم ( ج)              



 

 االستعمال األمثل للموارد الحٌوٌة ( ب )

 ٌستوجب ممارسة نوع من اإلدارة تعمل على 

 .تعظٌم صافً الدخل على مر الزمن (1)

 .المحافظة على الطاقة اإلنتاجٌة المستقبلٌة لهذه الموارد(2)

 .إجراء التحسٌنات علٌها (3)

 طرٌقة حفظ وصٌانة الموارد الحٌوٌة 

فمعظم المحاصٌل الزراعٌة ٌمكن حفظها ...تختلف الطرٌقة باختالف نوع المورد 
 -:وصٌانتها وتحسٌن إنتاجها عن طرٌق 

 .التهجٌن وانتخاب سالالت جدٌدة ذات الصفات اإلنتاجٌة العالٌة ( أ)

عملٌة التخزٌن ومعاملة  أصول هذه المحاصٌل تحت ظروف جوٌة مالئمة ( ب)
 .من أجل المحافظة علٌها لألعوام الالحقة 

 .مكافحة األمراض واآلفات الزراعٌة التً تصٌب المحاصٌل ( ج)

 -:وكذلك بالنسبة لمعظم الحٌوانات إذ ٌمكن المحافظة علٌها وتحسنها 

 .التهجٌن وانتخاب أصناف جدٌدة عالٌة اإلنتاج ( أ)

 .الوقاٌة من األمراض  واإلصابات وتطعٌم الحٌوانات ( ب)



 العوامل المؤثرة على حفظ وصٌانة الموارد الطبٌعٌة 

إن نجاح وصٌانة الموارد وتنمٌتها  واألرباح التً ٌمكن إن تضٌفها 
 -:أعمال الصٌانة تتوقف على عدة عوامل ٌمكن إٌجازها باآلتً 

مقدار التكالٌف ٌحدد تنفٌذ أعمال  -:تكالٌف مشروع الصٌانة ( 1)
فانخفاض التكالٌف ٌشجع المعنٌٌن بأعمال , الصٌانة من غٌرها 

أما إذا كانت التكالٌف مرتفعة فربما ال ٌصار إلى , الصٌانة 
تنفٌذها وٌجري البحث عن بدائل أو مصادر للتعوٌض عن النشاط 
االقتصادي حتى لو تطلب األمر االعتماد على مصادر خارج البلد 

باستثناء الموارد ذات الطابع , للتعوٌض عن تلك الموارد 
أو عندما ٌواجه البلد مخاطر خارجٌة , االستراتٌجً بالنسبة للبلد 

لها عالقة بالمورد موضوع الصٌانة عندئذ ٌصار إلى إجراء 
الصٌانة بغض النظر عن حجم وطبٌعة التكالٌف  التً تتطلبها تلك 

 .األعمال 



 حجم العوائد المتوقعة من أعمال الصٌانة ( 2)

إذا كانت العوائد المتوقعة منخفضة ٌنصح بعدم أجراء أعمال الصٌانة 

والعكس صحٌح أي إذا , وتأجٌلها إلى وقت تزٌد فٌها تلك العوائد 

كانت العوائد مجزٌة فانه من األفضل إجراء تلك األعمال أو 

 .التنمٌة فً الحال للضرورة التً ٌملٌها المنطق االقتصادي 

الفترة الزمنٌة ألعمال الصٌانة أو التً تمر بها قبل الحصول ( 3)

 على العائد 

مشارٌع الصٌانة تتجه إلى الحقول التً تقل فٌها الفترات الزمنٌة 

الالزمة ألعمال الصٌانة والحصول على العائد المتوقعة من تلك 

 .األعمال 

 



 المصلحة العامة فً حفظ وصٌانة الموارد الطبٌعٌة 

عن النظرة الفردٌة بالنسبة إلى صٌانة ( المصلحة العامة)تختلف نظرة المجتمع 
 ..الموارد

 .ٌهتمون بالخطط اإلنتاجٌة قصٌرة األجل وذات العوائد السرٌعة  األفراد# 

بالدرجة األساس بالخطط اإلنتاجٌة طوٌلة األجل وال “ كثٌرا( 1)ٌهتم  المجتمع# 
 .ٌغفل عن اهتمامه إلى جانب ذلك بالخطط اإلنتاجٌة قصٌرة األجل 

 .رفاهٌة المجتمع ورفاهٌة األجٌال القادمة ومستقبلها ( 2)      

ولكن عند تحلٌل , وقد ٌبدو وجود تناقض بٌن مصلحة األفراد والمصلحة العامة 
فنجدها ما هً إال انعكاس لمصلحة األفراد المكونٌن لذلك , مصلحة المجتمع 

 .المجتمع 

عندما تتعارض المصلحة العامة مع المصلحة الفردٌة ٌلجأ المجتمع إلى إصدار 
القوانٌن والتشرٌعات واتخاذ اإلجراءات الكفٌلة تجاه صٌانة الموارد الطبٌعٌة 

 ومثال ذلك ...أو تنمٌتها وتحسٌنها 

ممارسة بعض األفراد ألعمال تؤدي إلى تعرٌة التربة ٌتدخل المجتمع بإصدار ( أ)
 .قوانٌن تمنع الرعً الجائر فً المناطق الرعوٌة فً البلد 

مما ٌستدعً إصدار قوانٌن لتنظٌم , االستخدام المغدق للمٌاه فً عملٌة الري ( ب)
 .الري والبزل ومحاسبة المخالفٌن 

 



ممارسة بعض مزارعً المواشً والدواجن ألعمال تؤدي إلى ( ج)
انتشار األمراض الوبائٌة التً تصٌب مشارٌع الدواجن عند رمٌهم 
للهالكات المصابة من الحٌوانات وخاصة الدجاج فً المبازل  أو 

فٌقوم المجتمع بمحاسبة المخالفٌن من خالل تنظٌم , األنهار أو الطرق 
 .قانونً 

صٌد األسماك والطٌور أثناء فترة التكاثر لها أو إلى إن إن تصبح ( د)
فٌقوم المجتمع بإصدار قوانٌن تحرم هذه , بحجم اقتصادي مناسب 

 .األعمال خالل فترات زمنٌة محددة 

فٌتدخل المجتمع بتحرٌم , قٌام بعض األفراد بذبح إناث الحٌوانات ( هـ)
ذلك لتشجٌع التناسل وزٌادة الوحدات الحٌوانٌة والمحافظة علٌها من 

فتحدد أعمار لذبح تلك الحٌوانات المختلفة من أجل , تدنً اعدادها 
الحصول على أكبر كمٌة ممكنة من اللحوم الحمراء من خالل تنظٌم 

 .“ وضبط عملٌة الذبح وأعداد الحٌوانات المذبوحة سنوٌا

تحدٌد المسافات بٌن آبار النفط  وتحدٌد مواعٌد قطع أشجار الغابات ( و)
 .وشروطها للحصول على األخشاب 



 على من تقع مسؤولٌة حفظ وصٌانة الموارد الطبٌعٌة / س

إن نجاح برامج صٌانة الموارد هو أصعب من أن ٌحققه طرف دون 
لذلك ٌعتمد هذا , غٌره من األطراف المسؤولة عن هذه الصٌانة لوحده 

 فعلى سبٌل المثال ( ..المجتمع)  والدولة الفردالنجاح على 

قٌام الدولة بعملٌة استصالح األراضً المالحة وتحمل تكالٌفها (1)
لذا نجد إن مسؤولٌة الصٌانة , وتسلٌمها إلى المزارعٌن الستثمارها 

فعلى المزارع  , ال تنتهً عند االستصالح بل هً عملٌة مستمرة 
استخدام األسالٌب الحدٌثة فً الزراعة ابتداء من الحراثة وطرٌقة 

وتضمن العملٌة اإلنتاجٌة , اإلرواء وانتهاء بالجنً أو الحصاد  
 .للدورات الزراعٌة 

مسؤولٌة الصٌانة المتعلقة بالموارد األرضٌة ال تنحصر فً أعمال (2)
التسوٌة والتعدٌل وشق المبازل وقنوات الري فقط والتً تقوم بها 

وإنما تتعدى ذلك إلى المزارع وما ٌعتمده من طرق وأسالٌب , الدولة 
 .فً نشاطه الزراعً ونوع المشروع اإلنتاجً الذي ٌختاره 



 حفظ وصٌانة الموارد الطبٌعٌة فً العراق 

تقع مسؤولٌة حفظ وصٌانة الموارد الطبٌعٌة فً العراق على عاتق الدولة 
والمؤسسات والهٌئات اإلنتاجٌة على اختالف درجات تلك المسؤولٌة وكل 

ونؤكد هنا على ...كما إن الموارد الطبٌعٌة متعددة ومتنوعة , حسب موقعه 
موارد التربة الموارد ذات العالقة المباشرة باالقتصاد الزراعً وأبرزها 

 .والموارد المائٌة 

 التعرٌةومشكلة الملوحة ومن أهم المشاكل التً تعانً منها موارد التربة مشكلة 
والتغلب على هذه المشاكل معناه المحافظة على التربة , المائٌة والهوائٌة 

 ...وصٌانتها 

ٌستلزم التغلب على هذه المشكلة القٌام ببعض اإلجراءات ..مشكلة الملوحة 
 _:العملٌة منها 

الصرف الجٌد للمٌاه األرضٌة من خالل إنشاء شبكات الصرف الضرورٌة (1)
وان تنتهً المبازل فً , لجمٌع األراضً وخاصة التً تعانً من الملوحة 

 .عن األنهر “ مجمعات رئٌسة تنتهً بالبحر أو المناطق المنخفضة بعٌدا

الري المنتظم من خالل استخدام عملٌة التقنٌن لمٌاه الري حسب التوصٌات (2)
 .العلمٌة الحتٌاجات النبات الفعلٌة أو استخدام طرق الري الحدٌثة 



تقلٌل نسبة المٌاه المترشحة من جداول الري المختلفة إلى ( 3)
األراضً المارة بها أو المجاورة لها عن طرٌق تبطٌن تلك 

 .الجداول بمواد غٌر نافذة للمٌاه 

إجراء عملٌة استصالح التربة المالحة بالطرق العلمٌة الصحٌحة ( 4)
بالمبازل بأنواعها “ ابتداء من عملٌة تعدٌل وتسوٌة األرض مرورا

المختلفة وانتهاء بالزراعة المستمرة لألرض وعدم تركها بدون 
 .زراعة إال لضرورات الدورة الزراعٌة 

حراثة األرض المتروكة لضرورات الدورة الزراعٌة ومنع ( 5)
 .الخاصٌة الشعرٌة من إعادة تملح األرض 

استخدام األسمدة المختلفة األنواع العضوٌة والكٌماوٌة وحسب ( 6)
لما لها من تأثٌر على خصوبة التربة وتركٌبها , خصائص التربة 

وإتباع الدورة الزراعٌة المالئمة للمحافظة على بقاء خصوبة , 
 .األرض على مر الزمن 



فتوجد عدة طرق للتقلٌل أو الحد , والتغلب علٌها بمشكلة التعرٌة أما فٌما ٌتعلق 
 -:من هذه المشكلة منها 

التً تكون فٌها   Contour Ploughing  إتباع ما ٌعرف بالحراثة الكنتورٌة(1)
على االنحدار لتقلٌل سرعة انحدار وعرقلة مٌاه “ خطوط الحراثة عمودٌا

 .األمطار وتقلٌل انجراف التربة وخاصة فً المناطق الجبلٌة والمرتفعة 

التشجٌر الذي ٌؤدي إلى تماسك التربة وحفظها وعدم انجرافها خاصة فً (2)
 .المناطق المنحدرة وحول الحقول وعلى ضفاف األنهر وجوانب الطرٌق 

العناٌة بالغابات وإتباع أفضل األسالٌب والنظم فً قطعها للمحافظة على (3)
 .التربة من التعرٌة باعتبارها مصدات رٌاح تقلل من آثارها السلبٌة 

تنظٌم الرعً واالبتعاد عن الرعً الجائر بتخصٌص وحدات حٌوانٌة مناسبة (4)
ومعٌنة لمساحة معٌنة بحٌث ال ٌزٌد عدد الحٌوانات عن طاقة ألراضً 

 .الرعً 

إنشاء السدود فً بطون الودٌان واألخادٌد أو على سفوح الجبال والمرتفعات (5)
وتخفف من سرعتها لئال تستمر , لتعرقل وسد المٌاه والسٌول المتدفقة 

 .التعرٌة للتربة وحفر المجاري العمٌقة بشكل عشوائً 



فً العراق فهناك العدٌد من اإلجراءات الموارد المائٌة  أما مشكلة 

 -:الممكن إتباعها لحفظها وصٌانتها من بٌنها 

,  صناعٌة , منزلٌة ) تنظٌم توزٌع المٌاه لالستعماالت المختلفة (1)

وخاصة االستعمال الزراعً وفق مقننات مائٌة محددة ( زراعٌة 

 .بالنسبة لمساحة األرض ونوعها وطبٌعة المحاصٌل المزروعة 

إعادة استعمال المٌاه المستعملة لألغراض الصناعٌة مرة أخرى بعد (2)

 .معاملتها بالطرق الحدٌثة بحٌث تصبح صالحة لالستعمال 

ضرورة إنشاء محطات مركزٌة لتنقٌة مٌاه المجاري تكون مزودة (3)

 .بمختبرات تعمل على فحص المٌاه قبل إعادتها إلى مٌاه النهر 

االهتمام بالتوعٌة االجتماعٌة ابتداء بالناشئة فً المدارس وصوال إلى (4)

المراحل المتقدمة والمعامل والحقول بهدف الحفاظ على الموارد 

المائٌة وصٌانتها عند استغاللها وعدم إساءة استخدامها وإصدار 

 .القوانٌن أو التعلٌمات التً تحول دون االستغالل غٌر العقالنً للمٌاه



من التبرٌد “ التحول قدر المستطاع إلى التبرٌد الهوائً بدال( 5)
المائً فً مختلف أماكن االستعمال للتقلٌل من الكمٌات المستهلكة 

 .من المٌاه فً فصل الصٌف 

التقلٌل من الضائعات المائٌة سواء بتبطٌن قنوات الري أو تقلٌل ( 6)
 .المساحة السطحٌة لتلك القنوات 

إنشاء المزٌد من السدود والخزانات من أجل استثمار جمٌع ( 7)
السماح لمٌاهها وعدم , المٌاه المنسابة فً نهري دجلة والفرات 

 .من إن تذهب إلى البحر 

اللجوء إلى أسالٌب الري الحدٌثة كطرٌقة الري بالرش أو التنقٌط ( 8)
 .كلما أمكن ذلك من الناحٌة الفنٌة واالقتصادٌة 

تعدٌل وتسوٌة األرض ضمن انحدار معٌن أو مناسب بحٌث إن ( 9)
المٌاه تنساب عند اإلرواء لشكل جٌد دون أن ٌنحصر جزء كبٌر 

 .منها فً بقعة معٌنة أو منطقة وحرمان بقٌة المناطق منها 
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 قسم االقتصاد الزراعً 
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 (1)عرض الموارد األرضٌة       
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 عرض الموارد األرضية 

Supply of Land Resources 

 
 العرض الطبيعي للموارد األرضية # 
 العرض االقتصادي للموارد األرضية # 



األراضً لألغراض المختلفة ال ٌتوقف على قوى الطلب استغالل          

 الكلً فالعرض, “علٌها فقط بل على قوى العرض للموارد األرضٌة أٌضا

,  لألراضً والثروات األرضٌة محدود بالمجموع الكلً لسطح األرض

فالموارد االرضٌة هً كافة العناصر الموجودة فً الطبٌعة سواء فً 

من اجزاء الحٌاة " الهواء أو الماء أو التربة أو النباتات وتعد جزءا

الرئٌسٌة والتً ٌعتمد علٌها االنسان بشكل مباشر فً الحصول على 

,  العناصر االساسٌة الخاصة بالبقاء على قٌد الحٌاة من طعام وماء وهواء 

واطلق علٌها تسمٌة طبٌعٌة النه ال ٌوجد لألنسان اي دور فً وجودها 

وخلقها هللا سبحانه وتعالى حتى تكون وسائل مساعدة على استمرارالحٌاة 

فالمفهوم الواسع لألرض ٌشٌر الى جمٌع الموارد , على الكرة األرضٌة

الطبٌعٌة التً ال دخل لألنسان فً وجودها والتً تعٌنه على تدبر وسائل 

وتضم الموارد األرضٌة , أشباع حاجاته من السلع والخدمات المختلفة 

سطح القشرة األرضٌة وما فً باطن األرض وما ٌقع على سطحها وما 

 .ٌحٌطها من الغالف الجوي المتمثل بالظروف المناخٌة 



  -:وللموارد األرضٌة اهمٌة ٌمكن اجمالها باآلتً     

 .أساس من أساسٌات تطور الحضارات البشرٌة ( 1) 

 .إنتاج العدٌد من الموارد المهمة ( 2) 

 ساهمت بتطوٌر االقتصاد وتزوٌده بكافة  ( 3) 

 .العناصر الممكنة       

 ساعدت على تحسٌن الدخل والمستوى المعٌشً( 4) 

 .لألفراد       

 



          

إن عرض الموارد األرضٌة ٌبحث فً كمٌة ونوعٌة األرض         

التً ٌمكن توفٌرها لإلنسان فً وقت معٌن الستثمارها فً األوجه 

واالقتصادٌون , االستعمالٌة المختلفة وإشباع معظم حاجاته منها 

 :ٌمٌزون بٌن نوعٌن من هذا العرض هما 

والمقصود به الوجود الطبٌعً لألرض ..العرض الطبٌعً ( 1)

والثروات األرضٌة حٌث ٌتكون من سطح الكرة األرضٌة وما 

وٌتمٌز بكونه عدٌم , تضمه تحتها والغالف الجوي المحٌط به 

وذلك لثبات حجم “ أو محدودا“ المرونة أي ٌمكن اعتباره ثابتا

للعرض الكلً “ أساسٌا“ وهو بالتالً ٌعتبر محددا, الكرة األرضٌة 

  .وغٌر المستغلةلها الذي ٌضم مجموع المساحات األرضٌة المستغلة 



ٌختص بالجزء من العرض الطبٌعً الذي ..العرض االقتصادي( 2)

ٌستعمله اإلنسان أو القابل لالستعمال  وهو عبارة عن مختلف 

وٌتوقف هذا , األراضً التً ٌحتمل استخدامها فً اإلنتاج 

العرض على الغرض من االستخدام االقتصادي لألرض وٌمثل 

عدد الوحدات التً تعرض من األراضً الستخدام معٌن استجابة 

ما ٌكون " ونادرا, للتغٌرات السعرٌة فً مكان وزمان معٌنٌن 

وهو ٌعكس من الناحٌة االقتصادٌة " العرض االقتصادي ثابتا

العالقة بٌن الكمٌات المعروضة والمستوٌات السعرٌة المختلفة فً 

وتصبح لألرض أهمٌة اقتصادٌة عندما ٌبدي الفرد . السوق 

الرغبة فً استعمالها أي عندما ٌظهر له طلب علٌها الستعمالها 

فتصبح لها قٌمة أو عندما ٌبدي استعداد لدفع تكالٌف استصالحها 

 .وتطوٌرها لغرض االستغالل 



ٌتأثر بظروف السوق فهو ٌستجٌب لتأثٌرات والعرض االقتصادي 

كما انه ٌعكس وفرة أو ندرة العرض الطبٌعً , الطلب والسعر 

والعرض ألغلب أنواع , للموارد األرضٌة وقابلٌتها االستعمالٌة 

فعند ارتفاع ..المدى القصٌراألراضً ٌستجٌب للتغٌرات السعرٌة فً 

ووجود  نسبة ارتفاع التكالٌف اكبر من أسعار المنتجات بنسبة 

توقعات للطلب على بعض المنتجات الزراعٌة مشجعة فان ذلك 

للرعً تحت “ ٌؤدي إلى وضع بعض المساحات المخصصة أصال

أما فً حالة , االستعمال المتعلق بإنتاج المحصول الذي ارتفع سعره 

انخفاض أسعار المنتجات فٌكون العكس أي ٌستغنى عن استغالل 

بعض المساحات أو تحولها إلى أي شكل من أشكال االستغالل التً 
   .ال تتطلب تكالٌف إنتاجٌة عالٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ومع إن العرض االقتصادي ٌزٌد أو ٌنقص حسب الطلب            

فً نهاٌة األمر بالعرض الطبٌعً “ والسعر إال إنه ٌبقى محددا

 .للموارد األرضٌة 

إن العرض االقتصادي لنوع معٌن من األراضً ٌختلف من وقت     

الذي ٌحدث نتٌجة تغٌر الطلب وهذا االختالف ٌعود إلى , آلخر 

 التغٌر فً عدد السكان (1)

 التطور التقنً ( 2)   

 المنافسة بٌن االستعمال الراهن لألرض واستعماالتها الممكنة ( 3)   

 .األخرى         

وٌمكن توضٌح التأثٌر التراكمً لهذه العوامل على العرض 

ألكثر من جٌل (المنحنى التراكمً )االقتصادي لألرض بما ٌسمى 

 ..أو منحنى طوٌل األمد 



    

 

 

 كلفة إدخال                                                      2ع        

 أراضً                                                 1ع             

 جدٌدةمنحنى        منحنى                                            

 لألغراضالعرض            العرض                                    

 الزراعٌة الطبٌعً                      االقتصادي                       

 1ع                                                 2ع        

 مساحة األرض المستغلة لألغراض الزراعٌة                                  

 مر الزمن                                



             

ٌشٌر إلى إمكانٌة زٌادة األراضً ( 1ع1ع)منحنى العرض االقتصادي             
بمرور الزمن وبافتراض زٌادة ( “مثال)التً ٌمكن إدخالها لالستعمال الزراعً

 .تدرٌجٌة ومتجانسة من السكان وزٌادة مستمرة وتدرٌجٌة من التطور التقنً 

كون المساحة المخصصة “ مرناوٌمٌل فً الجزء األول منه إلى أن ٌكون 
كما ٌوجد عرض , والمستغلة  لالستعمال الزراعً صغٌرة فً بداٌة األمر 

أي ٌمكن إضافة مساحات , كثٌر من األراضً ٌصلح لألغراض الزراعٌة 
 .من الكلفة “ كبٌرة إلى األغراض الزراعٌة بزٌادة قلٌلة نسبٌا

كلما أضفنا أراضً أكثر لالستعمال اقل مرونة وٌصبح العرض االقتصادي 
والحد , الزراعً وذلك بسبب زٌادة كلفة إدخال أو استصالح أراضً جدٌدة 

النهائً الذي ٌوقف كمٌة األراضً التً ٌمكن إدخالها إلى العرض االقتصادي 
وهو مساحة األرض , أي العرض الطبٌعً لألرض ( 2ع2ع)هو المنحنى 

الكلٌة فً العالم أو البلد الواحد والتً تستعمل لألغراض الزراعٌة وهً 
 .مساحة ثابتة من ناحٌة الوجود الطبٌعً 



وقبل الوصول إلى هذا الحد تكون كلفة إدخال أراضً جدٌدة      

تحول دون إدخال أراضً جدٌدة “ لالستعمال الزراعً كبٌرة جدا

كما أن أراضً , فً العرض االقتصادي لألراضً الزراعٌة 

االستعمال الزراعً ستكون على حساب االستعماالت األخرى 

 .لألرض 

وٌمكن رسم منحنى العرض االقتصادي لكل نوع من االستعماالت    

ولكنها ستختلف تلك المنحنٌات فٌما بٌنها وهذا , لألراضً 

االختالف للعرض االقتصادي بٌن نوع وآخر من االستعماالت 

 -:المختلفة لألراضً ٌرجع إلى 

اختالف مساحات األراضً التً ٌمكن إدخالها ضمن االستعمال (1)

 .أو التً تصلح لذلك االستعمال 



 

الكلفة التً تبذل الستصالح أو إدخال تلك األراضً اختالف ( 2)
 .فً ذلك االستعمال 

بشكل عام فان مرونة منحنى عرض الموارد األرضٌة وألي وجه 
استعمالً معٌن أو لمجموع أوجه استعمال األراضً تتوقف 

 .بالدرجة األولى على ندرة تلك الموارد وخصوبتها 

وتعكس دالة عرض الموارد األرضٌة من وجهة النظر االقتصادٌة 
,  العالقة بٌن المقادٌر المتوفرة من األراضً والمستوٌات السعرٌة 

ومن ناحٌة أخرى فان مرونة دالة عرض الموارد األرضٌة تعكس 
مدى استجابة مالك األراضً لزٌادة المعروض من مواردهم 
األرضٌة باختالف المستوٌات السعرٌة سواء كان ذلك بالنسبة 

لألراضً بصفة عامة أو لنوع معٌن من األراضً المستخدم فً 
 .وجه إنتاجً معٌن 
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 أٌاد عباس عبداللطٌف                  





 اقتصاديات الموارد األرضية 
 خصائص األرض #  

 وظائف األرض #  

 :المشاكل الرئٌسة القتصاد األراضً والسٌاسات المتعلقة بها #  

مشااكل متعلقاة بسٌاساات ( 2)مشاكل الحٌازة الزراعٌة          (1)

 اإلنتاج

مشاااااكل الملوحااااة ( 4)طاااارت مسااااتومار المااااوارد األرضااااٌة   ( 3)

 والتعرٌة المختلفة 

 مشاكل أخرى متعلقة بالعوامل الطبٌعٌة ( 5)

 السٌاسات الرامٌة للحد من مشاكل اقتصاد األراضً #   

 



 عناصر ببقٌة مقارنتها عند منتاج كعنصر األرض تختلف األرض خصائص
 الذي األمر , العناصر بقٌة عن تمٌزها معٌنة بخصائص األخرى اإلنتاج
 الخصائص هذه إٌجاز وٌمكن , مهمة واجتماعٌة اقتصادٌة نتائج علٌه ٌترتب
 -: باآلتً

 منطقة أو بلد لكل بالنسبة المقدار ومحددة ثابتة لألرض السطحٌة المساحة (1) 
 عناصر بٌنما ,غٌرمرن األرض عرض وبالتالً األرضٌة للكرة وبالنسبة
 . للنقصان تعرضها أو زٌادتها ٌمكن األخرى اإلنتاج

 , بالعمر التقادم أو المستمر باالستعمال استهالكها أو فناؤها ٌمكن ال األرض (2)
 االستهالك أو الفناء إلى تتعرض اإلنتاج عناصر وبقٌة , تنفد ال دائمة فهً

 . والنفاد

ثبات موقعها أي عدم إمكان نقلها من مكان آلخر عند الحاجة إلٌها ألي ( 3)
فً حٌن ٌمكن نقل بقٌة , استعمال من االستعماالت المختلفة لإلنسان 

وثبات موقع األرض له أهمٌة اقتصادٌة , عناصراإلنتاج من منطقة إلى أخرى 
 : كبرى ألنه ٌؤثر على ما ٌلً

 .طرق استغالل األرض(  ب.    )قٌمة األرض وطاقتها االستخدامٌةتحدٌد (  أ)

 .األرض وسهولة تحدٌد مواصفاتها القانونٌةملكٌة ( ب)

 

 



عدم تجانس نوعها واتساع مدى االختالف والتدرج فً هذه النوعٌة  (4)
فٌندر تماثل . هذه األنواع لتعدد بحٌث ٌصعب وضع درجات قٌاسٌة 

بٌنما ممكن , حتى وان كانت متجاورتٌن" تاما" قطعتٌن من األرض تماثال
 .أن نجد تجانس فً مفردات أي من العناصر االنتاجٌة األخرى 

من صنع هللا الخالق سبحانه وتعالى وهً هبة لإلنسان الذي األرض ( 5)
لم ٌبذل مجهود أو نفقات فً إنتاجها أو تكوٌنها وتوفر العناصر األساسٌة 

,  الالزمة للحٌاة  علٌها وبهذا المعنى عدم وجود تكالٌف خاصة باألرض 
وعلى حد ذاتها لٌست ذات قٌمة ولكنها تمثل فً الوقت نفسه مجموعة من 
القٌم االقتصادٌة عن استثمار رؤوس األموال فٌها أو استخدامها ألغراض 

على العكس من وجود تكلفة واضحة لكل من بقٌة , انتاجٌة بعد ذلك 
 .عناصر اإلنتاج األخرى 

 األرض تخضع لقانون تناقص الغلة فهذه الخاصٌة وإلن وردت  (6)

 فالثبات من جانب , منفصل إال إنها نتٌجة للخاصٌة األولى بشكل            
نتٌجة ) والمقترن بزٌادة متتابعة ومستمرة فً عنصر العمل األرض 

تجعل األرض تخضع لقانون الغلة المتناقصة والذي ٌمثل ( لزٌادة السكان 
التناقص فً إنتاجٌة األرض الحدٌة والمتوسطة مع استمرار زٌادة عنصر 

 .العمل 



 فً معٌنة اقتصادٌة أهمٌة لها الخصائص هذه من واحدة كل إن      

 هذه إن كما , قٌمتها وبٌان األرض استعمال كٌفٌة تحدٌد

 اإلنتاج عناصر بقٌة عن األرض تمٌز التً والصفات الخصائص

 الظروف الختالف غٌرها عن تختلف أرض قطعة كل جعلت

 المختلفة القطع أو المساحات تساوت وإذا , بها المحٌطة الطبٌعٌة

 ظروفها فً تختلف فإنها الطبٌعٌة خواصها جمٌع فً األرض من

 . االجتماعٌة وبٌئتها االقتصادٌة

 على تحصل أن إنتاج كعنصر علٌها ٌترتب األولى الثالثة فالمٌزات

 - : بسبب الطوٌل األجل فً حقٌقً رٌع

 . السكان عدد زٌادة ( أ )                         

   االجتماعٌة الحٌاة وتطور العمران زٌادة (ب)    

 . الزمن بمرور األرض قٌمة زٌادة (ج)    



فٌترتب علٌها وجود سوق ناقص المٌزة الرابعة أما           

لألرض فً المفهوم الرأسمالً بسبب عدم التجانس فً األرض 

 . وتكرار صفقات البٌع والشراء لها 

لألرض فأنه ال ٌمكن معها وضع وتحدٌد قٌمة والمٌزة الخامسة 

لألرض وبشكل دقٌق وذلك النعدام تكالٌف اإلنتاج لها كونها هبة من 

هللا سبحانه وتعالى لإلنسان لغرض استغاللها واستثمارها واالستفادة 

التً تمٌزانتاجٌة األرض والمٌزة السادسة , من مكنوناتها الغنٌة 

 .الخاضعة لتناقص الغلة 

فإن الخصائص تحدد بشكل كبٌر نوع وحجم النشاط “ وعموما        

االقتصادي للسكان فتخصص بعض المناطق بالزراعة ٌعود إلى 

 .صالحٌتها لإلنتاج الزراعً ووفرة المٌاه فٌها 



 

 -:تتلخص هذه الوظائف باآلتً وظائف األرض 

مأأأأوى لإلنسأأأان وملجأأأأه حٌأأأث شأأأٌد علٌهأأأا التجمعأأأات السأأأكانٌة (1)

المختلفأأة والطأأرق والقنأأوات والمنشأأجت اإلنتاجٌأأة والخدمٌأأة لأأذلك 

ٌعتبرهأأا االقتصأأادٌون أهأأم عناصأأر اإلنتأأاج الأأذي مأأن دونهأأا ال 

 .ٌمكن إن تتم العملٌة اإلنتاجٌة 

 .مأوى وموطن معظم الحٌوانات والنباتات فً صورتها الطبٌعٌة (2)

مصأأدر للمأأوارد الطبٌعٌأأة مأأن صأأخور ومعأأادن وغأأذاء للكائنأأات (3)

 .الحٌة المختلفة 

  



 بها المتعلقة والسٌاسات األراضً القتصاد الرئٌسٌة المشاكل

 -:ٌلً بما األرض باقتصاد المتعلقة والسٌاسات المشاكل أهم تتلخص

   باألرض التصرف وحقوت الحٌازة مشاكل(1)

 فقد ذلك غٌر أو مال من نفسه الى "شٌئا ضم من كل لغة الحٌازة تعرف       
 بها ٌقصد فالحٌازة "اصطالحا أما , لنفسه احتازه إذا المال حاز فٌقال "حوزا حاز

 أو لها "مالكا بصفته الحائز قبل من عامة فعلٌة سلطة وممارسة علٌها الٌد وضع
 العرف أو بالقانون المحكومة العالقة هً األرض فحٌازة .  عٌنً حق صاحب

 مؤسسة بأنها توصف أن ٌمكن و , مجموعات أو "افرادا كانوا سواء الناس بٌن
 تحدد الحٌازة فقواعد معٌن سلوك لتنظٌم المجتمعات استنبطتها قواعد أنها أي

 حقوق منح كٌفٌة تحدد إنها كما , المجتمع داخل الملكٌة حقوق تخصٌص كٌفٌة
 من بذلك ٌتصل ما وتحدد الحقوق تلك ونقل علٌها واإلشراف باألراضً اإلنتفاع

 . وقٌود مسؤولٌات

 وهً واالقتصادٌة والسٌاسٌة االجتماعٌة الهٌاكل من مهم جزء األراضً وحٌازة 
 والقانونٌة والمؤسسٌة والتقنٌة االجتماعٌة الجوانب فٌها ٌدخل إذ , األبعاد متعددة

 علٌا ) مصالح تشمل والتً المصالح من متشابك نسٌج فإنها ذلك وعلى والسٌاسٌة
 . ( الدولة و ومفتوحة مجتمعٌة و خاصة ) وأنواعها ( ومتكاملة و ومتشابكة

 



وحسب منظمة الحٌازة الزراعٌة هنا ٌمكن ان نعرف ومن      
أو " الغذاء والزراعة الدولٌة بأنها مساحة من األرض تستخدم كلٌا

ألغراض االنتاج الزراعً وتدار شؤونها الدارٌة والفنٌة جزئٌا 
كوحدة إنتاجٌة مستقلة بواسطة شخص واحد بمفرده أو مع آخرٌن 
بغض النظر عن الملكٌة أوالكٌان القانونً أو  السعة او الموقع اما 

الحائز الزراعً فهو الشخص الذس تقع علٌه مسؤولٌة استقالل 
الحٌازة الزراعٌة وتعد اٌضاً حٌازات زراعٌة تلك المنشجت 

والوحدات االنتاجٌة التً تربى فٌها حٌوانات او تنتج فٌها المنتجات 
 .الحٌوانٌة 

عرف الجهاز المركزي لإلحصاء الحائز الزراعً بأنه وقد       
شخص طبٌعً او شخصٌة قانونٌة ٌمارس سٌطرة ادارٌة على 

تشغٌل الحٌازة وٌتخذ القرارات بإستخدام المواد المتاحة وتقع على 
عاتقه المسؤولٌات الفنٌة واالقتصادٌة الخاصة بالحٌازة وقد ٌتولى 

 .المسؤولٌات مباشرة او بواسطة وكٌل 



أحد عناصر التنمٌة الرٌفٌة المتكاملة الحٌازة الزراعٌة تعتبر          
ضمن حوافز اإلنتاج لذا ٌعد نظام الحٌازة  وحقوق التصرف 
أي , باألراضً الزراعٌة ذا تأثٌر كبٌر على اقتصادٌات األراضً

كلما كان نظام الحٌازة وحقوق التصرف باألراضً الزراعٌة 
على أسس صحٌحة شجع الحائز على “ ومستندا“ مستقرا

استثماراألرض بشكل عقالنً ورشٌد للمحافظة علٌها من خالل 
استخدام األسالٌب العلمٌة فً الزراعة واستخدام المخصبات بأنواعها 

مما ٌؤدي إلى زٌادة اإلنتاج وتسارع وتائر التنمٌة االقتصادٌة 
 .الزراعٌة 

من أهم مشاكل نظام الحٌازة تفتٌت الملكٌة الزراعٌة إن         
حٌث تظهر الحٌازات الصغٌرة نتٌجة للتقالٌد والعقائد الدٌنٌة والنظم 

فتحد من استخدام , االجتماعٌة التً تحدد العالقة بٌن الحائز وورثته 
أي تدنً مستوى الكفاءة االقتصادٌة , “المكننة والمعدات اقتصادٌا

 .الستثمار األرض الزراعٌة وصعوبة تحقٌق معاٌٌر تلك الكفاءة



تنبع اهمٌة الحٌازة الزراعٌة من تأثٌرها الكبٌر على االنماط         
االنتاجٌة الزراعٌة بصورة خاصة والتطور الزراعً بصورة عامة 
فحسن استغالل االنسان لهذا المورد ٌتوقف على طبٌعة عالقته بها 

واآلثار التً تتركها تلك العالقة فً نفسه من حٌث تحفٌزه على العمل 
بل تمتد اهمٌة حٌازة االرض الزراعٌة للمجتمع بكامله لكون , المنتج

المجتمع هو صاحب الكلمة العلٌا فً تنظٌم عملٌة حٌازة االرض 
الزراعٌة ومن البدٌهً انه كلما زاد الوعً االجتماعً لهذا المجتمع 

وتفهمه للمصلحة القومٌة كلما زاد تدخل هذا المجتمع فً عملٌة تنظٌم 
الحٌازة فضالً عما تتمٌز به االرض من مصادر الثروة الطبٌعٌة االخرى 

 .مما ٌنعكس على اهمٌة الحٌازة الزراعٌة 

 

الزراعٌة أثر على خصائص االنتاج الزراعً هذه الخصائص وللحٌازة   
التً تشمل  الدور االقتصادي الذي تؤدٌة الزراعة فً االقتصاد المحلً 

كما تعكس حصٌلتها فً االقتصاد الوطنً , لكل منطقة من المناطق 
والغرض من االنتاج لسد الحاجة الذاتٌة للمنتجٌن ام كان لالغراض 

التجارٌة والتخصص فً انتاج محاصٌل معٌنة او ما ٌعرف بالتوجٌه 
 .الزراعً ومقادٌر االنتاج



وتؤثر مساحة الحٌازات الزراعٌة على خصائص االنتاج           

فالمساحات الكبٌرة غالباً ماٌكون االنتاج هو التخصص فً زراعة 

وٌكون غاٌة االنتاج هو , محصول واحد كالقمح او الشعٌر او الرز

بٌنما تكون الحٌازات ذات المساحات الصغٌرة غالباً ما , تجاري

تزرع عدد من المحاصٌل الزراعٌة وٌكون الهدف من االنتاج هو 

اما مقادٌر االنتاج فترفع انتاجٌة الوحدة المساحٌة , لالستهالك الذاتً 
 .على عكس من الحٌازات الواسعة 

كما ٌؤثر حجم الحٌازة الزراعٌة على كثافة السكان            

Population   Intensive   ففً األراضً التً ٌصغر فٌها حجم

المزرعة تزداد مراكز االستٌطان وتظهر على شكل قرى متقاربة 

وكلما كبرت حجم الحٌازة كلما بعدت مراكز االستٌطان , كبٌرة 

 .بعضها عن بعض وظهرت حجم القرى صغٌرة 



ٌختلف استخدام القوى الٌدوٌة والقوى العاملة حسب احجام          

الحٌازات فالحٌازات الصغٌرة غالباً ماتستخدم البذار بالٌد وتستعمل 

ونستخدم آلة حراثة قدٌمة او مؤجر , المنجل كالة ٌدوٌة فً الحصاد

من كبار المالكٌن مما ٌؤدي بالتالً الى انخفاض انتاجٌة الدونم 

على العكس من الحٌازات ذات , الواحد وتخلف االنتاج الزراعً

المساحات الكبٌرة فانه كلما كبرت المساحة زادت استخدام اآلآلت 

المدنٌة واالسالٌب العلمٌة المتطورة كجالت المحراث وآلة الحصاد 

وتتباٌن القوى العاملة حسب , الخ...... والساحبات( الحاصدات)

حجم الحٌازات فحٌنما تصغر حجم الحٌازات ٌقوم الفالح هو بنفسه 

وعائلته باستثمار االرض والٌحتاج فٌها الى عمالة مؤجرة بٌنما 

عندما تتسع حجم المزرعه ٌعجز مالكها عن تلبٌة متطلبات االنتاج 
 .من العمل وٌعمدون الى االستعانة بغٌرهم من العمال االجراء 

 



الزراعة كجثارها على على   Another Effectsآوار اخرى  وللحٌازة الزراعٌة 
فكلما صغرت , التربة وراس المال ونوع االستثمار ونوعٌة النمط الزراعً 

حجم الحٌازة الزراعٌة كلما زاد االستثمار على التربة واصبح االستثمار 
الزراعً فٌها كثٌف وزاد استخدام المخصبات الكٌمٌاوٌة لمحاولة رفع االنتاج 

واستخدمت الدورة الزراعٌة لمحاولة زٌادة انتاج الدونم الواحد واستثمرت 
بمحاصٌل نقدٌة ذات مردود مالً عالً كالفاكهة والخضر وتغٌر النمط الزراعً 

فً الحٌازات الصغٌرة هو نمط البستنة الذي , مع صغر حجم الحٌازة الزراعٌة 
واستخدام االسمدة , ٌتمٌز بصغر الحجم وكثافة  استخدام راس المال 

او نمط مزارع االلبان الذي ٌتمٌز بصغر المساحة اٌضاً وكثافة , الخ... الكٌمٌاوٌة
استخدام راس المال اذ ما قورن بالمحاصٌل او الزراعة المختلطة  أو نمط 

الزراعة الكثٌفة الذي ٌتمٌز بصغر حجمها اٌضاً نظراً الكتظاظ السكان وارتفاع 
االنتاجٌة واستخدام معدات حدٌثة لكنها صغٌرة الحجم واستخدام العمال بكثافة 

للتعوٌض عن النقص الحاصل فً االرض ورأس المال وربما زرعت بمحاصٌل 
غٌر محاصٌل الخضر والفاكهة كمحصول الرز الذي ٌزرع فً نمط المعاشً 

الكثٌف ونرى على العكس من ذلك فكلما زاد حجم الحٌازة الزراعٌة قل الضغط 
على حجم التربة وقل استخدام المخصبات الكٌمٌاوٌة مقارنًة بالنمط الكثٌف وقل 

 .استخدام الدورة الزراعٌة واستثمرت بمحاصٌل غٌر الفاكهة والخضر كالقمح 

 



 المتعلقة بسٌاسات اإلنتاجالمشاكل ( 2)
تنتهج بعض الدول سٌاسات عدٌدة  من شأنها تشجٌع زراعة محاصٌل           
هذه  السٌاسات تتأثر بقضاٌا االنتاج , بوسائل وأسالٌب متعددة ( “ مثال)الحبوب 

واالستهالك واألمن الغذائً وقضاٌا الحفاظ على البٌئة وصٌانتها وتحقٌق تنمٌة 
الزراعٌة فً مجال االنتاج للسٌاسة المشتركة المالمح وأهم , اقتصادٌة زراعٌة 

الزراعً تتلخص فً العمل على رفع معدالت االنتاج من خالل عدة وسائل 
   -:تتضمن

مستلزمات اإلنتاج لهذه المحاصٌل من مدخالت محلٌة أو مستوردة توفٌر ( أ)
بأسعار مخفضة وتوفٌرالحزم التقنٌة وتطوٌروتحدٌث وسائل الري الحدٌثة وتقنٌن 

استخدام الري وتقدٌم الخدمات الزراعٌة المساندة ومنها نقل التقانات المالئمة 
ونقلها وتوطٌنها مع تشجٌع استخدام الموارد البشرٌة المدربة وغٌر المدربة 

 وتكاملها مع استخدام االالت الزراعٌة وتطوٌر ادارة المزرعة   
أصحاب األراضً والمؤجرٌن لها أو أعضاء التعاونٌات الزراعٌة إلزام ( ب)

بتلك المحاصٌل عن طرٌق إصدار القوانٌن مساحاتهم بضرورة زراعة جزء من 
 .والتعلٌمات الملزمة 

زٌادة أسعار شراء المحاصٌل الزراعٌة بشكل كبٌر ٌغري أصحاب (    ج)
 . غٌر قلٌلة منها لزراعة تلك المحاصٌل مساحات األراضً على تخصٌص 

 



 تقوم الدولة بتأجٌر أراضٌها وتلزم المستأجرٌن بضرورة زراعة تلك (  د)  

 .المستصلحة  األراضًوخاصة المحاصٌل         
 والعملاالهتمام بالسٌاسات والخدمات التسوٌقٌة وتبنً نظام تسوٌقً متكامل ( هـ) 

 .واالنتاجٌة فً البلد التسوٌقٌة على تكامل السٌاسات          
 توفٌر الخدمات المساندة لالنتاج من خدمات االرشاد والبحوث والمعلومات ( و ) 

 .البشرٌة الكوادر وتطوٌر التً من شأنها تأهٌل الزراعٌة         

 -:منهاتظهر بعض المشاكل من هذه اإلجراءات  والسٌاسات للدولة لكن            
 األقالٌمالتركٌب المحصولً لمعظم الحٌازات الزراعٌة فً البلدان أو تغٌر ( أ)

 ٌتماشى مع تحقٌق زٌادة واضحة فً مساحات المزروعة بمحاصٌل وبما       

 وتكون هذه الزٌادة على حساب مساحة المحاصٌل األخرى , الحبوب       

 .للحبوب المنافسة        
 .عدم االلتزام بالخطة المزرعٌة والدورة الزراعٌة المثلى (  ب)  
 ٌنعكس تغٌر التركٌب المحصولً على صافً الدخل المتحقق من الحٌازة (  ج)  

 .المزارع االستثمارٌة المستقبلٌة قدرات وتأثٌر ذلك على , الزراعٌة         
 .ضعف خدمة األرض وصٌانتها وتفتٌتها (   د)  



   األرضٌة الموارد استومار طرت (3)

 القدرة وإضعاف النباتٌة واألمراض واألدغال التملح مشاكل ظهور إن
 جوانب بكل التقلٌدٌة الزراعة إلى ٌعود  الزراعٌة لألرض اإلنتاجٌة

 , األخرى والعملٌات والبذار  الحراثة أسلوب من اإلنتاجٌة العملٌة
  األحادٌة الزراعة أو المزروعة المحاصٌل عدد محدودٌة وكذلك

 زراعٌة لدورة المتضمنة المزرعٌة الخطة غٌاب مع األرض واستثمار
 . مناسبة

ٌّة الزراعة مفهوم شٌرٌ حٌث                الزراعة طرٌقة إلى التقلٌد
ٌّة  على تعتمد حٌث األجٌال, عبر والمتوارثة القدم, ُمنذ الُمّتبعة األصل

ٌّة, للموارد الُمكّثف االستخدام  بأسالٌب القدٌمة والمعرفة الطبٌع
ٌّة الزراعة ُتعرف كما الزراعة,  الُمعتادة األسالٌب أّنها على التقلٌد
ٌّة األراضً من باالستفادة العٌش لقمة لكسب والقدٌمة  قدر الزراع
ٌّة الثقافة اإلمكان,  , جٌل بعد جٌالً  الُمزارعون ٌتوارثها التً الزراع

 فٌها ٌتم التً الزراعة فهً ( المتخلفة )             التقلٌدٌة والزراعة
 سلع إنتاج فً متطورة غٌر قدٌمة أي تقلٌدٌة إنتاجٌة عناصر استخدام
 . السكان رغبات تشبع تكاد ال تقلٌدٌة زراعٌة



إن االستثمار العشوائً للموارد األرضٌة وغٌاب الدورة             

الزراعٌة ٌعدان من العوامل المدمرة للتربة وقدراتها اإلنتاجٌة 

إن , خاصة وإن عرض تلك الموارد الصالحة للزراعة قلٌل المرونة 
 . لم ٌكن عدٌم المرونة 

فً توزٌع الموارد األرضٌة المعالجة الناجحة لذلك تكمن             

الزراعٌة المتاحة على مختلف المشارٌع الزراعٌة فً الحٌازة 

الواحدة ضمن خطة ودورة زراعٌة مناسبة ٌتحقق فٌها أفضل 

وفً , تركٌب محصولً للمزرعة ٌفضً إلى أفضل ربح ممكن 

الوقت نفسه المحافظة على األرض وتنمٌتها وزٌادة القدرة اإلنتاجٌة 

وهكذا فإن أسالٌب اإلنتاج الزراعً المتبعة فً الحٌازة ...لها

على القدرات اإلنتاجٌة للموارد “ أو سلبٌا“ الزراعٌة تؤثر اٌجابٌا

 .األرضٌة وتحسٌن كفاءتها االقتصادٌة 



 التً والهوائٌة المائٌة والتعرٌة المختلفة بدرجاتها الملوحة مشاكل (4)
 . العالم أنحاء مختلف فً األرضٌة الموارد تصٌب

 أو التربة ملوحة منها مشاكل لعدة األرضٌة الموارد تتعرض             
 مملحة التربة تكون , التربة فً الملح مستوى ارتفاع وهً التملح
 على للعٌان وضوحا أكثر تكون وعادة الزائدة, األمالح تراكم بسبب

 على كبٌر بشكل تؤثر النهاٌة فً ولكن أسباب عدة وللملوحة سطحها
 التربة على "سلبا ٌنعكس مما االرضٌة للموارد االنتاجٌة القدرة

 .والنباتات

 التً الرئٌسٌة المشاكل من وتجرٌفها التربة وٌعتبرانجراف           
 بها إرادٌة ال طبٌعٌة عملٌة هو واالنجراف , األرضٌة الموارد تواجه
 العوامل بفعل النبات, لنمو الالزمة السطحٌة الطبقة أي التربة, تتجكل

 وهذا ( الهوائٌة التعرٌة ) والرٌاح ( المائٌة التعرٌة) كالمٌاه المناخٌة
 المواد من التربة ٌحرم حٌث والحٌوانٌة, النباتٌة الحٌاة ٌهدد االنجراف
 من وغٌرها والفوسفور والبوتاسٌوم والكالسٌوم والنتروجٌن العضوٌة
 الصناعٌة والمركبات األسمدة تعوضها ال التً الغذائٌة, العناصر
   .الكٌمٌائٌة



وإذا كانت المٌاه والرٌاح, هً من األسباب المباشرة النجراف       

التربة, إال أن النشاط اإلنسانً ٌعد السبب غٌر المباشر والمساعد 

لالنجراف المائً والهوائً , فقٌام اإلنسان بإزالة الغطاء النباتً, 

والرعً الجائر لحٌواناته, وحرثه للتربة فً أوقات غٌر مناسبة 

فهو  التجرٌفأما . تساعد على تمام االنجراف وترك األرض جرداء

عملٌة إرادٌة ٌقوم بها إلنسان, وٌتم فٌها إزالة الطبقة السطحٌة أو 

العلٌا للتربة, وتحوٌلها إلى أغراض أخرى كصناعة الطوب 

وٌؤدي التجرٌف الجائر, إلى عدم قدرة األرض . والفخار و غٌرها

على اإلنبات, وإذا وصل التجرٌف إلى الطبقة التحتٌة, فهو ٌحول 

المساحة التً تم تجرٌفها إلى مستنقعات وبرك, فٌتدهور مستواها, 

وٌقدر ما تفقده , وٌنخفض مستوى خصوبتها وصالحٌتها للزراعة 

كٌلو متر  691الكرة األرضٌة من أراضً زراعٌة سنوٌا بحوالً 

 .  مربع بسبب هذه المشاكل المتعددة 



 المشاكل األخرى المتعلقة بالعوامل الطبٌعٌة ( 5) 

المناخ أحد العوامل الهامة التً تؤثر فً اإلنتاج ٌعتبر           
مباشرة كما أن له أثرا غٌر مباشر ألنه ٌؤثر فً العوامل التً تؤثر 

وٌؤثر المناخ على وسائل النقل وفً التربة التً . بدورها فً اإلنتاج
تؤثر بدورها فً الزراعة ومعنً هذا أن المناخ ٌؤثر بطرٌقتٌن 

فلكل محصول له ظروف , مباشرة وغٌر مباشرة فً الزراعة 
وتلعب الظروف المناخٌة دورا هاما فً , مناخٌة معٌنة ٌنمو فٌها 

 تعٌٌن الحدود الجغرافٌة التً ٌزرع فً داخلها المحصول          

المشاكل هو قلة األمطار والفٌضانات وتساقط البرد ومن         
والغبار والزوابع الترابٌة وتقلبات المناخ الحادة فً درجات الحرارة 

وتأثٌرها على طرق وأنماط اإلنتاج الزراعً والمحاصٌل 
كذلك عدم توفر , المزروعة وانعكاسات ذلك على الموارد األرضٌة 

وسائط النقل وطرق المواصالت وانعكاساتها على تسوٌق وأسعار 
 . السلع الزراعٌة 



   األراضً اقتصاد مشاكل من للحد الرامٌة السٌاسات

 اقتصادٌات مشاكل من للحد الرامٌة تتحددالسٌاسات ال            
 معٌنة سٌاسة حالة لكل تكون أن ٌمكن وإنما أكثر أو بواحدة األراضً

 -: فمنها.. معٌنة مشكلة لحل تتبع

 . الزراعٌة المكننة وتطوٌر بنشر المتعلقة السٌاسات (أ)

 البحوث خاصة بها واالهتمام الزراعٌة بالبحوث المتعلقة السٌاسات (ب)
 . العملً والتوجٌه التطبٌقٌة

 وعدم األراضً استثمار تشجٌع شأنها من اقتصادٌة سٌاسة إتباع (ج)
 . زراعة بدون تركها

 وإتباع األرضٌة للموارد العشوائً االستغالل أسالٌب عن االبتعاد (د)
 . مثلى زراعٌة دورات

 الفرد ٌخدم بما الزراعٌة الحٌازة نظام بإصالح المتعلقة السٌاسات (هـ)
 الوحدات تفتٌت من والحد األرضٌة الموارد وتنمٌة وصٌانة والمجتمع
 . الحٌازة لهذه مناسبة اقتصادٌة حدود ووضع , الزراعٌة
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 المدرس                     
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 علم اقتصادٌات األراضً •
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 عنصر إنتاج ( ج)طبٌعة                ( ب)مجال أو فسحة      ( أ)

ملكٌلللة          ( و )موقلللو أو مكلللا        ( هللل )سللللعة اسلللته كٌة     ( د)
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 .... األراضً اقتصادٌات علم

 لسطح اإلنسان قبل من االقتصادي اإلستعمال دراسة ٌشمل الذي العلم”           
 واالقتصادٌة واالجتماعٌة الطبٌعٌة العوامل ودراسة , األرضٌة والثروات األرض

 . “علٌه وتإثر لها االستعمال هذا تحدد التً

 الموارد استغالل بدراسة ٌهتم الذي العلم " بانه األراضً اقتصادٌات علم تعرٌف وٌمكن
 . "  القائم األجتماعً التنظٌم أطار فً والمكانٌة الفٌزٌقٌة ظروفها بمختلف  األرضٌة

 ٌهتم الذي اإلنسانٌة أو االجتماعٌة العلوم أحد هو األراضً اقتصادٌات وعلم            
 والثروات لألرض اإلنسان استعمال عن الناتجة االجتماعً السلوك مشاكل بدراسة

 االقتصادٌة العلوم احد هو الزراعٌة األراضً اقتصادٌات علم وٌعد , األرضٌة
 والقوانٌن والنظرٌات واالسس والقواعد المفاهٌم بتطبٌق تقوم التً التطبٌقٌة

   .األرض وهو اال الزراعً للنشاط إنتاجً عنصر اهم على االقتصادٌة

 االنسان عالقة تحكم التً والنظرٌات والقوانٌن العالقات فً العلم هذا وٌبحث    
 الزراعٌة, لألراضً األمثل االستغالل وكٌفٌة ,((الخ.... حٌازة, ملكٌة,)) باألرض

 اإلنتاجٌة النظم على وٌإثر ومنظمة مستمرة واجتماعٌة اقتصادٌة منافع ٌدر مما
 تعمل التً والبٌئة والجغرافٌة الطبٌعٌة العوامل بدراسة العلم هذا ٌهتم كما والتشرٌعٌة

 االراضً اقتصادٌات علم وبإٌجاز إذن. مساحتها وتوسٌع االرض إنتاجٌة زٌادة على
 الطبٌعٌة فالموارد الطبٌعٌة والموارد االنسان بٌن االقتصادٌة العالقات فً ٌبحث

 فٌها تعٌش الذي المكان توفر النها تطوره واستمرار االنسان لمعٌشة ضرورٌة
 االنتاج لعملٌة المحرك هو االنسان إذن . حاجاته لسد باستعمالها األولٌة الموارد
   . المنافع وتحقٌق



 وعلٌها ُخلق, فمنها باإلنسان, الصلة وثٌقة (األرض) ....األرض مفاهٌم
 الكواكب بٌن من  سبحانه اختارها وقد .القٌامة ٌوم ٌُبعث ومنها ٌحٌا,
 اإلنسان علٌها لٌعٌش الكون هذا فً بثها التً والمدٌدة العدٌدة

 البعد حٌث من وثانٌها الشمسٌة المجموعة كواكب اكبر هً واألرض
  علٌه الحٌاة بوجود عرف الذي الوحٌد المكان وهً , الشمس عن
 فً األرض كلمة وردت وقد . الحٌة الكائنات لمختلف مسكن فهً

 ,وأرضا   وأرض األرض بٌن ما موزعة ,مرة 281 الكرٌم القرآن
 علٌها نحٌا التً األرضٌة الكرة هً بها المقصود أن إلى تشٌر وكلها
 صرح فقد .أخر سماوي جرم أو أخر كوكب إي أرض ولٌس ,اآلن

 والقمر األرض وهً ,السموات عدا فلكٌة أسماء بخمسة الكرٌم القرآن
 أطلق فقد .(شهابا  ) الشهب ذكر وكذلك والكواكب والنجوم والشمس

 بدلٌل األرضٌة الكرة على األرض تسمٌة المجٌد كتابه فً تعالى هللا
َماَواتُ  َتَكادُ  :منها كثٌرة آٌات ْرنَ  السَّ َتَفطَّ  َواْلَماَلِئَكةُ  َفْوقِِهنَّ  ِمن ٌَ

ِهمْ  ِبَحْمدِ  ٌَُسبُِّحونَ  ْسَتْغفُِرونَ  َربِّ ٌَ  اْلَغفُورُ  ُهوَ  هللاََّ  إِنَّ  أاََل  اأْلَْرِض  فًِ لَِمن َو
ِحٌمُ   . (5:الشورى ) الرَّ



 مع تتعامل التً الظواهرالطبٌعٌة على الواسع معناها فً وتشمل           
  األرض سطح ذلك وٌتضمن التربة خالل من الزراعٌة المحاصٌل

 من جوفها فً  تحتوٌه ما وكذلك , مختلفة استعماالت من به تمتاز وما
 اختلف وقد . النباتات تغذٌة فً مفٌدة آثار لها ومٌاه  معدنٌة موارد
 واهتمام نظرة حسب أخرى إلى نظر وجهة من األرض مفهوم

 عرفها فقد , المجال هذا فً والعلماء والباحثٌن األفراد وتخصص
 النبات منه ٌؤخذ الذي المخزن أنها على (Liebig)لٌبج مثل الكٌمٌائٌون
 من العلٌا الطبقة بؤنها الجٌلوجٌون عرفها وبٌنما , الغذائٌة العناصر
 البٌدلوجٌون أن على , التجوٌه عوامل بفعل تفككت التً الٌابس الجزء

  من تكون سطحٌة ومسافة عمق له طبٌعً جسم أنها على عرفوها
 , الحٌة والكائنات المناخ عوامل بفعل تجوٌة لها حدث التً الصخور

 فٌها ٌنمو التً البٌئة أساس أنها على مٌزوها االٌدافولوجٌن أن حٌن فً
 صالح الخلٌط وهذا والعضوٌة المعدنٌة المواد من خلٌط وأنها النبات
  ونموها النباتات لجذور "وسطا لكونه والطبٌٌعٌة الكٌمٌائٌة الوجهة من
 ٌوضح فاحدهما , السابقٌن التعرٌفٌن كال فً واضح الحٌاة ومفهوم ,
 . األرض تكوٌن على تساعد الحٌاة اآلخر وفً الحٌاة تمنح األرض أن

 



ورغم تعدد تعرٌف األرض ومفاهٌمها التً ظهرت خالل السنٌن السابقة 
فإننا ٌمكن أن ننظر الى األرض على أنها نظام طبٌعً مفتوح فً حالة 

إلى ثالثة تلك مستمرة من الفقد واإلضافة   وٌمكن تلخٌص وجهات النظر 
 -:مفاهٌم كما ٌلً على أنها  

ٌقصد  به الجزء الجامد من سطح الكرة ....  العام لألرض المفهوم (1)
سطح أو (  soil)بالتربة “ األرضٌة والذي ٌعبر عنه عادة

هذا ( Ground)أو السطح الترابً ( Earth Surface)األرض
السطح الذي ٌمكن أن ٌكون مكان وحٌز لمزاولة اإلنسان لمختلف 

الخ  ..األنشطة االقتصادٌة كالزراعة أو الصناعة أو التجارة 
للعٌش وتعالى وقد سخرها هللا سبحانه , واألنشطة االجتماعٌة األخرى

لألنسان والكائنات الحٌة األخرى فخصوبة سطحها ساعدت على 
وتكون , استمرار وأكثار النباتات ومن ثم  استمرار  الحٌاة علٌها 

األرض محاطة بغالف غازي  ومائً مما مكن العٌش علٌها وهو ما 
وتتكون من ماء وٌابسة حٌث تبلغ نسبة , تفتقده الكواكب األخرى 

وقد ,منها % 29من مساحة األرض والٌابسة % 71الماء حوالً 
اعتبرها السٌاسٌون  بانها  األمة أو الدولة أو مجموعة من الناس 

 .ٌرتبطون ببعضهم برابط سٌاسً أو اجتماعً أو دٌنً معٌن



تعد األرض حسب هذا المفهوم ذلك  ...القانونً لألرضالمفهوم ( 2)
الجزء الذي ٌمكن لإلنسان من االستحواذ علٌه أو إنه الجزء الذي ٌمكن 

أي ٌؤخذ المفهوم طبٌعة الحٌازة التً تتوفر لإلنسان فً , امتالكه وحٌازته 
عقارا  ٌعتبرونها فالقانونٌون , ظل ظروف اقتصادٌة واجتماعٌة معٌنة 

ٌخضع لحقوق التملك وبالتالً فإن حٌازة األرض تمثل الوجهة القانونٌة 
لهذا المفهوم وتعكس العالقة المحكومة بالقانون أو العرف بٌن الناس 

وكلمة األرض ) باألراضً  سواء كانوا أفراد أو مجموعات فٌما ٌتعلق 
 ( .  تشمل الموارد الطبٌعٌة من المٌاه واألشجار 

األرض ٌمكن أن توصف بؤنها مإسسة أي لها قواعد وحٌازة               
فالقواعد تحدد كٌفٌة تخصٌص , استنبطتها المجتمعات لتنظٌم سلوك معٌن 

كما أنها تحدد كٌفٌة اإلنتفاع باألراضً , حقوق الملكٌة داخل المجتمع 
واإلشراف علٌها ونقل تلك الحقوق وتحدد ما ٌتصل بذلك من مسإولٌات 

وهً جزء مهم من الهٌاكل االجتماعٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة , وقٌود 
ومتعددة االبعاد إذ ٌدخل فٌها الجوانب االجتماعٌة والتقنٌة  والمإسسٌة 

وحٌازة األرض نسٌج متشابك من المصالح العلٌا . والقانونٌة والسٌاسٌة 
 والمتشابكة  والمتكاملة 



  ٌشمل جمٌع الموارد الطبٌعٌة  ... المفهوم االقتصادي لألرض( 3)
, وتلك الموارد التً صنعها اإلنسان ( لٌست من صنع اإلنسان ) 

وٌضم هذا المفهوم كثٌر من الظواهر واألشٌاء المادٌة الطبٌعٌة وغٌر 
الطبٌعٌة كالمٌاه والشمس والنباتات والغابات وخامات المعادن 
والمنشآت وجمٌع التحسٌنات التً أدخلها اإلنسان على سطح 

 .األرض

لذلك فؤن مفهوم االقتصادي لألرض هو تعبٌر مستعمل عن القوى  
والموارد الطبٌعٌة التً تستخدم فً االنتاج وٌشمل سطح االرض وما 
فوقها وتحتها من ثروه نباتٌة ومائٌة ومعدنٌة وحٌوانٌة وكذلك القوى 

واالقتصادٌون ٌختلفون فً تحدٌد . الكهربائٌة المتولدة بواسطة المٌاه 
فالمفهوم , مفهوم األرض من أجل التفرٌق بٌنها وبٌن رأس المال 

,  الواسع لألرض ٌمكن تقسمه إلى عدة مفاهٌم أقل سعة وشمول 
بحٌث ٌمكن تحدٌدها وحصرها لتسهٌل دراستها وفهم طبٌعة المفهوم  

 :فهً تعنً 





لهذا “ تعتبر األرض وفقا“  Space” فسحةأو  كمجال األرض( أ)

تقوم علٌه الحٌاة البشرٌة أو إنها السطح الذي ٌعٌش “ المفهوم حٌزا

وبهذا المعنى تكون األرض مساحتها , علٌه اإلنسان أو ضمن حدوده 

ثابتة ال ٌمكن زٌادتها أو نقصانها أو فناإها ألن السطح ال ٌمكن 
 .زٌادته أو نفاده 

للمفهوم هذا سطح األرض وما علٌه من “ وتشمل األرض تبعا        

تضارٌس مختلفة ومحٌطات تمد اإلنسان وتجهزه بالوجود المكانً 

وكذلك تشمل الغالف الجوي والمجال تحت سطح األرض بما ٌحوٌه 

باطنها من معادن وخامات مختلفة ٌمكن استخراجها واالستفادة منها 

 .فً نواحً متعددة 



ٌقصد بها البٌئة الطبٌعٌة بكل  ”Nature“     كطبٌعة األرض( ب)

عناصرها ومعطٌاتها من مناخ وصخور وتربة ومٌاه والتى اصبحت 

بفعل هذه العناصر  بعض المناطق غنٌة بالموارد من غٌرها وقد 

, تمكن االنسان بالعلم والتكنلوجٌا ان ٌغٌر من خصائصها الطبٌعٌة 

أي البٌئة الطبٌعٌة المحٌطة باإلنسان وتشمل البٌئة المناخٌة من 

أمطار ورٌاح ورطوبة  وضوء الشمس والتغٌرات المناخٌة وما 

. ٌنجم عنها من تؤثٌرات على التربة والتضارٌس األرضٌة الطبٌعٌة 

وبفعل هذه العوامل أصبحت بعض المساحات األرضٌة غنٌة 

,  بثرواتها الطبٌعٌة من تربة ومٌاه وغابات وثروات حٌوانٌة ومعدنٌة

وبقٌت مساحات أرضٌة إلى جانبها جرداء قاحلة فقٌرة بمواردها 

 . الطبٌعٌة 



 “”Factor of Production إنتاج كعنصر األرض (ج) (ج)

 من بكثٌر أشمل انتاج كعنصر األرض مفهوم                   
 وتعالى سبحانه هللا من هبة فهً الناس بٌن المتداول مفهومها
 على الطعام له لٌوفر مواد من فٌها ما كل له سخر إذ لإلنسان
 الطاقة ومصادر البناء ومواد والمعادن وأنواعه ألوانه اختالف
 اإلنتاج لغرض ٌستخدمها أن ٌمكن التً المتنوعة الخام ومواد

 عناصر بقٌة مع لإلنتاج  التولفة عناصر أحد فهً , وزٌادته
 جانب إلى رئٌسً عنصر األرض وتعتبر , األخرى  اإلنتاج
 وهً , إنتاجٌة عملٌة أي فً واإلدارة المال ورأس العمل عنصر
 ٌعتبر و استهالكٌة كسلعة بمفهومها وثٌقة عالقة لها المفهوم بهذا

 أو الوحٌد اإلنتاج عامل هً األرض أن الكالسٌكٌون االقتصادٌون
 الموارد ٌسمون المعاصرون االقتصادٌون بعض بٌنما األساسً
 . األرضٌة بالموارد الطبٌعٌة



 “  Consumption good”كسلعة استه كٌة  األرض( د) 

إن األرض باإلضافة إلى كونها أحد عناصر اإلنتاج الرئٌسة          

ومصدر للثروات الطبٌعٌة فهً مرغوبة لذاتها لما لها من منافع كبقٌة 

السلع االستهالكٌة كاألثاث والمالبس وأجهزة االتصال والمواد 

فاإلنسان ٌرغب فً استعمالها كؤماكن سكنٌة أو . الغذائٌة وغٌرها 

أماكن للتسلٌة أو أماكن للتنزه والتروٌح أو وقوف السٌارات وغٌرها 

 . من المنافع المختلفة 



 عن األرض بعد أو قرب به ٌقصد “Situation” مكا  أو كموقو األرض (ه )

 صعوبة أو سهولة كذلك وٌشمل , الثروة ومصادر المدن ومراكز األسواق     
 . واستعمالها األرض إلى الوصول

  فً الكبٌر لدوره “نظرا األراضً مالكً باهتمام المفهوم هذا وٌحظى         
 إلى ٌحدد لألرض الجغرافً فالموقع , استغاللها وطرٌقة األرض قٌمة تحدٌد
 . والسٌاسٌة االقتصادٌة مكانتها أو وقٌمتها استثمارها إمكانٌة كبٌرة درجة

 وبهذا واالستحواذ للتملك قابل شًء إنها أو “Property” كملكٌة األرض (و)
 اإلنسان تربط التً الشرعٌة أو التشرٌعٌة القانونٌة العالقة تشمل المعنى

 انتاجٌة وانشطة ومزارع علٌها وما العقارات المفهوم هذا وٌشمل . باألرض
 القانونٌة جوانبه الى باالضافة اقتصادٌة منفعة ٌحقق مما مختلفة اقتصادٌة

   وواجبات حقوق من ٌتبعها وما

 األرض ملكٌة فً حقوق لهم الدولة أو الجماعات أو األفراد إن         
 االجتماعٌة الطرٌقة تحدد جماعٌة أم فردٌة الملكٌة وطبٌعة , واستعمالها
 المجتمع صفات أحدى الفردٌة فالملكٌة , اإلنسان قبل من الستعمالها
 أي , االشتراكٌة المجتمعات ممٌزات أحدى الجماعٌة الملكٌة أما الرأسمالً

 فً المجتمع ذلك ٌسلكها أو بها ٌعمل التً االقتصادٌة والوسائل الطرق أحدى
 األعمال وإنجاز األخرى اإلنتاج عناصر وبقٌة األرض استغالل أو استعمال

 . االقتصادٌة والفعالٌات



 قصوى أهمٌة المفهوم لهذا “Capital” كرأسمال األرض (ز)
 فً تشبه فاألرض ,بٌنهم فٌما اختالف ومصدر لالقتصادٌٌن
 وجهة فمن , المال رأس خصائص وجوه من بعض خصائصها

 أو لٌستثمرها ٌشترٌها فهو رأسمال تمثل أنها المستثمر الفرد نظر
 رأس المعنى بهذا وهً , إنتاجٌة أو رأسمالٌة سلعة كؤي ٌإجرها

   .الواحد للفرد بالنسبة مال

 المجتمع نظر وجهة من إنتاج عنصر أو طبٌعة تعتبر بٌنما          
 ٌمكن ال ودائمة ( المساحة ) كمٌتها فً ثابتة األرض كون وذلك
 . للمجتمع بالنسبة حرة وسلعة تنفد أو تستهلك أن

 دراستها فإن األرض مفاهٌم تعددت ومهما حال أٌة وعلى          
 , االقتصادي والمجال الطبٌعً المجال هما رئٌسٌٌن مجالٌن تشمل

 موقع و مجال أو كبقعة ) مفاهٌم ٌضم لألرض الطبٌعً فالمجال
 إنتاج كعنصر ) مفاهٌم االقتصادي المجال وٌضم ( مكان أو

 (( للملكٌة قابل وكشًء استهالكٌة وكسلعة وكرأسمال
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 كلٌة الزراعة/ جامعة االنبار 

 قسم االقتصاد الزراعً 

 مادة اقتصادٌات الموارد الطبٌعٌة                   

 

 ((اقتصادٌات الموارد األرضٌة ))            
 

 

 المدرس                               

 أٌاد عباس عبداللطٌف                  





 اقتصاديات الموارد األرضية 
 خصائص األرض #  

 وظائف األرض #  

 :المشاكل الرئٌسة القتصاد األراضً والسٌاسات المتعلقة بها #  

مشااكل متعلقاة بسٌاساات ( 2)مشاكل الحٌازة الزراعٌة          (1)

 اإلنتاج

مشاااااكل الملوحااااة ( 4)طاااارت مسااااتومار المااااوارد األرضااااٌة   ( 3)

 والتعرٌة المختلفة 

 مشاكل أخرى متعلقة بالعوامل الطبٌعٌة ( 5)

 السٌاسات الرامٌة للحد من مشاكل اقتصاد األراضً #   

 



 عناصر ببقٌة مقارنتها عند منتاج كعنصر األرض تختلف األرض خصائص
 الذي األمر , العناصر بقٌة عن تمٌزها معٌنة بخصائص األخرى اإلنتاج
 الخصائص هذه إٌجاز وٌمكن , مهمة واجتماعٌة اقتصادٌة نتائج علٌه ٌترتب
 -: باآلتً

 منطقة أو بلد لكل بالنسبة المقدار ومحددة ثابتة لألرض السطحٌة المساحة (1) 
 عناصر بٌنما ,غٌرمرن األرض عرض وبالتالً األرضٌة للكرة وبالنسبة
 . للنقصان تعرضها أو زٌادتها ٌمكن األخرى اإلنتاج

 , بالعمر التقادم أو المستمر باالستعمال استهالكها أو فناؤها ٌمكن ال األرض (2)
 االستهالك أو الفناء إلى تتعرض اإلنتاج عناصر وبقٌة , تنفد ال دائمة فهً

 . والنفاد

ثبات موقعها أي عدم إمكان نقلها من مكان آلخر عند الحاجة إلٌها ألي ( 3)
فً حٌن ٌمكن نقل بقٌة , استعمال من االستعماالت المختلفة لإلنسان 

وثبات موقع األرض له أهمٌة اقتصادٌة , عناصراإلنتاج من منطقة إلى أخرى 
 : كبرى ألنه ٌؤثر على ما ٌلً

 .طرق استغالل األرض(  ب.    )قٌمة األرض وطاقتها االستخدامٌةتحدٌد (  أ)

 .األرض وسهولة تحدٌد مواصفاتها القانونٌةملكٌة ( ب)

 

 



عدم تجانس نوعها واتساع مدى االختالف والتدرج فً هذه النوعٌة  (4)
فٌندر تماثل . هذه األنواع لتعدد بحٌث ٌصعب وضع درجات قٌاسٌة 

بٌنما ممكن , حتى وان كانت متجاورتٌن" تاما" قطعتٌن من األرض تماثال
 .أن نجد تجانس فً مفردات أي من العناصر االنتاجٌة األخرى 

من صنع هللا الخالق سبحانه وتعالى وهً هبة لإلنسان الذي األرض ( 5)
لم ٌبذل مجهود أو نفقات فً إنتاجها أو تكوٌنها وتوفر العناصر األساسٌة 

,  الالزمة للحٌاة  علٌها وبهذا المعنى عدم وجود تكالٌف خاصة باألرض 
وعلى حد ذاتها لٌست ذات قٌمة ولكنها تمثل فً الوقت نفسه مجموعة من 
القٌم االقتصادٌة عن استثمار رؤوس األموال فٌها أو استخدامها ألغراض 

على العكس من وجود تكلفة واضحة لكل من بقٌة , انتاجٌة بعد ذلك 
 .عناصر اإلنتاج األخرى 

 األرض تخضع لقانون تناقص الغلة فهذه الخاصٌة وإلن وردت  (6)

 فالثبات من جانب , منفصل إال إنها نتٌجة للخاصٌة األولى بشكل            
نتٌجة ) والمقترن بزٌادة متتابعة ومستمرة فً عنصر العمل األرض 

تجعل األرض تخضع لقانون الغلة المتناقصة والذي ٌمثل ( لزٌادة السكان 
التناقص فً إنتاجٌة األرض الحدٌة والمتوسطة مع استمرار زٌادة عنصر 

 .العمل 



 فً معٌنة اقتصادٌة أهمٌة لها الخصائص هذه من واحدة كل إن      

 هذه إن كما , قٌمتها وبٌان األرض استعمال كٌفٌة تحدٌد

 اإلنتاج عناصر بقٌة عن األرض تمٌز التً والصفات الخصائص

 الظروف الختالف غٌرها عن تختلف أرض قطعة كل جعلت

 المختلفة القطع أو المساحات تساوت وإذا , بها المحٌطة الطبٌعٌة

 ظروفها فً تختلف فإنها الطبٌعٌة خواصها جمٌع فً األرض من

 . االجتماعٌة وبٌئتها االقتصادٌة

 على تحصل أن إنتاج كعنصر علٌها ٌترتب األولى الثالثة فالمٌزات

 - : بسبب الطوٌل األجل فً حقٌقً رٌع

 . السكان عدد زٌادة ( أ )                         

   االجتماعٌة الحٌاة وتطور العمران زٌادة (ب)    

 . الزمن بمرور األرض قٌمة زٌادة (ج)    



فٌترتب علٌها وجود سوق ناقص المٌزة الرابعة أما           

لألرض فً المفهوم الرأسمالً بسبب عدم التجانس فً األرض 

 . وتكرار صفقات البٌع والشراء لها 

لألرض فأنه ال ٌمكن معها وضع وتحدٌد قٌمة والمٌزة الخامسة 

لألرض وبشكل دقٌق وذلك النعدام تكالٌف اإلنتاج لها كونها هبة من 

هللا سبحانه وتعالى لإلنسان لغرض استغاللها واستثمارها واالستفادة 

التً تمٌزانتاجٌة األرض والمٌزة السادسة , من مكنوناتها الغنٌة 

 .الخاضعة لتناقص الغلة 

فإن الخصائص تحدد بشكل كبٌر نوع وحجم النشاط “ وعموما        

االقتصادي للسكان فتخصص بعض المناطق بالزراعة ٌعود إلى 

 .صالحٌتها لإلنتاج الزراعً ووفرة المٌاه فٌها 



 

 -:تتلخص هذه الوظائف باآلتً وظائف األرض 

مأأأأوى لإلنسأأأان وملجأأأأه حٌأأأث شأأأٌد علٌهأأأا التجمعأأأات السأأأكانٌة (1)

المختلفأأة والطأأرق والقنأأوات والمنشأأجت اإلنتاجٌأأة والخدمٌأأة لأأذلك 

ٌعتبرهأأا االقتصأأادٌون أهأأم عناصأأر اإلنتأأاج الأأذي مأأن دونهأأا ال 

 .ٌمكن إن تتم العملٌة اإلنتاجٌة 

 .مأوى وموطن معظم الحٌوانات والنباتات فً صورتها الطبٌعٌة (2)

مصأأدر للمأأوارد الطبٌعٌأأة مأأن صأأخور ومعأأادن وغأأذاء للكائنأأات (3)

 .الحٌة المختلفة 

  



 بها المتعلقة والسٌاسات األراضً القتصاد الرئٌسٌة المشاكل

 -:ٌلً بما األرض باقتصاد المتعلقة والسٌاسات المشاكل أهم تتلخص

   باألرض التصرف وحقوت الحٌازة مشاكل(1)

 فقد ذلك غٌر أو مال من نفسه الى "شٌئا ضم من كل لغة الحٌازة تعرف       
 بها ٌقصد فالحٌازة "اصطالحا أما , لنفسه احتازه إذا المال حاز فٌقال "حوزا حاز

 أو لها "مالكا بصفته الحائز قبل من عامة فعلٌة سلطة وممارسة علٌها الٌد وضع
 العرف أو بالقانون المحكومة العالقة هً األرض فحٌازة .  عٌنً حق صاحب

 مؤسسة بأنها توصف أن ٌمكن و , مجموعات أو "افرادا كانوا سواء الناس بٌن
 تحدد الحٌازة فقواعد معٌن سلوك لتنظٌم المجتمعات استنبطتها قواعد أنها أي

 حقوق منح كٌفٌة تحدد إنها كما , المجتمع داخل الملكٌة حقوق تخصٌص كٌفٌة
 من بذلك ٌتصل ما وتحدد الحقوق تلك ونقل علٌها واإلشراف باألراضً اإلنتفاع

 . وقٌود مسؤولٌات

 وهً واالقتصادٌة والسٌاسٌة االجتماعٌة الهٌاكل من مهم جزء األراضً وحٌازة 
 والقانونٌة والمؤسسٌة والتقنٌة االجتماعٌة الجوانب فٌها ٌدخل إذ , األبعاد متعددة

 علٌا ) مصالح تشمل والتً المصالح من متشابك نسٌج فإنها ذلك وعلى والسٌاسٌة
 . ( الدولة و ومفتوحة مجتمعٌة و خاصة ) وأنواعها ( ومتكاملة و ومتشابكة

 



وحسب منظمة الحٌازة الزراعٌة هنا ٌمكن ان نعرف ومن      
أو " الغذاء والزراعة الدولٌة بأنها مساحة من األرض تستخدم كلٌا

ألغراض االنتاج الزراعً وتدار شؤونها الدارٌة والفنٌة جزئٌا 
كوحدة إنتاجٌة مستقلة بواسطة شخص واحد بمفرده أو مع آخرٌن 
بغض النظر عن الملكٌة أوالكٌان القانونً أو  السعة او الموقع اما 

الحائز الزراعً فهو الشخص الذس تقع علٌه مسؤولٌة استقالل 
الحٌازة الزراعٌة وتعد اٌضاً حٌازات زراعٌة تلك المنشجت 

والوحدات االنتاجٌة التً تربى فٌها حٌوانات او تنتج فٌها المنتجات 
 .الحٌوانٌة 

عرف الجهاز المركزي لإلحصاء الحائز الزراعً بأنه وقد       
شخص طبٌعً او شخصٌة قانونٌة ٌمارس سٌطرة ادارٌة على 

تشغٌل الحٌازة وٌتخذ القرارات بإستخدام المواد المتاحة وتقع على 
عاتقه المسؤولٌات الفنٌة واالقتصادٌة الخاصة بالحٌازة وقد ٌتولى 

 .المسؤولٌات مباشرة او بواسطة وكٌل 



أحد عناصر التنمٌة الرٌفٌة المتكاملة الحٌازة الزراعٌة تعتبر          
ضمن حوافز اإلنتاج لذا ٌعد نظام الحٌازة  وحقوق التصرف 
أي , باألراضً الزراعٌة ذا تأثٌر كبٌر على اقتصادٌات األراضً

كلما كان نظام الحٌازة وحقوق التصرف باألراضً الزراعٌة 
على أسس صحٌحة شجع الحائز على “ ومستندا“ مستقرا

استثماراألرض بشكل عقالنً ورشٌد للمحافظة علٌها من خالل 
استخدام األسالٌب العلمٌة فً الزراعة واستخدام المخصبات بأنواعها 

مما ٌؤدي إلى زٌادة اإلنتاج وتسارع وتائر التنمٌة االقتصادٌة 
 .الزراعٌة 

من أهم مشاكل نظام الحٌازة تفتٌت الملكٌة الزراعٌة إن         
حٌث تظهر الحٌازات الصغٌرة نتٌجة للتقالٌد والعقائد الدٌنٌة والنظم 

فتحد من استخدام , االجتماعٌة التً تحدد العالقة بٌن الحائز وورثته 
أي تدنً مستوى الكفاءة االقتصادٌة , “المكننة والمعدات اقتصادٌا

 .الستثمار األرض الزراعٌة وصعوبة تحقٌق معاٌٌر تلك الكفاءة



تنبع اهمٌة الحٌازة الزراعٌة من تأثٌرها الكبٌر على االنماط         
االنتاجٌة الزراعٌة بصورة خاصة والتطور الزراعً بصورة عامة 
فحسن استغالل االنسان لهذا المورد ٌتوقف على طبٌعة عالقته بها 

واآلثار التً تتركها تلك العالقة فً نفسه من حٌث تحفٌزه على العمل 
بل تمتد اهمٌة حٌازة االرض الزراعٌة للمجتمع بكامله لكون , المنتج

المجتمع هو صاحب الكلمة العلٌا فً تنظٌم عملٌة حٌازة االرض 
الزراعٌة ومن البدٌهً انه كلما زاد الوعً االجتماعً لهذا المجتمع 

وتفهمه للمصلحة القومٌة كلما زاد تدخل هذا المجتمع فً عملٌة تنظٌم 
الحٌازة فضالً عما تتمٌز به االرض من مصادر الثروة الطبٌعٌة االخرى 

 .مما ٌنعكس على اهمٌة الحٌازة الزراعٌة 

 

الزراعٌة أثر على خصائص االنتاج الزراعً هذه الخصائص وللحٌازة   
التً تشمل  الدور االقتصادي الذي تؤدٌة الزراعة فً االقتصاد المحلً 

كما تعكس حصٌلتها فً االقتصاد الوطنً , لكل منطقة من المناطق 
والغرض من االنتاج لسد الحاجة الذاتٌة للمنتجٌن ام كان لالغراض 

التجارٌة والتخصص فً انتاج محاصٌل معٌنة او ما ٌعرف بالتوجٌه 
 .الزراعً ومقادٌر االنتاج



وتؤثر مساحة الحٌازات الزراعٌة على خصائص االنتاج           

فالمساحات الكبٌرة غالباً ماٌكون االنتاج هو التخصص فً زراعة 

وٌكون غاٌة االنتاج هو , محصول واحد كالقمح او الشعٌر او الرز

بٌنما تكون الحٌازات ذات المساحات الصغٌرة غالباً ما , تجاري

تزرع عدد من المحاصٌل الزراعٌة وٌكون الهدف من االنتاج هو 

اما مقادٌر االنتاج فترفع انتاجٌة الوحدة المساحٌة , لالستهالك الذاتً 
 .على عكس من الحٌازات الواسعة 

كما ٌؤثر حجم الحٌازة الزراعٌة على كثافة السكان            

Population   Intensive   ففً األراضً التً ٌصغر فٌها حجم

المزرعة تزداد مراكز االستٌطان وتظهر على شكل قرى متقاربة 

وكلما كبرت حجم الحٌازة كلما بعدت مراكز االستٌطان , كبٌرة 

 .بعضها عن بعض وظهرت حجم القرى صغٌرة 



ٌختلف استخدام القوى الٌدوٌة والقوى العاملة حسب احجام          

الحٌازات فالحٌازات الصغٌرة غالباً ماتستخدم البذار بالٌد وتستعمل 

ونستخدم آلة حراثة قدٌمة او مؤجر , المنجل كالة ٌدوٌة فً الحصاد

من كبار المالكٌن مما ٌؤدي بالتالً الى انخفاض انتاجٌة الدونم 

على العكس من الحٌازات ذات , الواحد وتخلف االنتاج الزراعً

المساحات الكبٌرة فانه كلما كبرت المساحة زادت استخدام اآلآلت 

المدنٌة واالسالٌب العلمٌة المتطورة كجالت المحراث وآلة الحصاد 

وتتباٌن القوى العاملة حسب , الخ...... والساحبات( الحاصدات)

حجم الحٌازات فحٌنما تصغر حجم الحٌازات ٌقوم الفالح هو بنفسه 

وعائلته باستثمار االرض والٌحتاج فٌها الى عمالة مؤجرة بٌنما 

عندما تتسع حجم المزرعه ٌعجز مالكها عن تلبٌة متطلبات االنتاج 
 .من العمل وٌعمدون الى االستعانة بغٌرهم من العمال االجراء 

 



الزراعة كجثارها على على   Another Effectsآوار اخرى  وللحٌازة الزراعٌة 
فكلما صغرت , التربة وراس المال ونوع االستثمار ونوعٌة النمط الزراعً 

حجم الحٌازة الزراعٌة كلما زاد االستثمار على التربة واصبح االستثمار 
الزراعً فٌها كثٌف وزاد استخدام المخصبات الكٌمٌاوٌة لمحاولة رفع االنتاج 

واستخدمت الدورة الزراعٌة لمحاولة زٌادة انتاج الدونم الواحد واستثمرت 
بمحاصٌل نقدٌة ذات مردود مالً عالً كالفاكهة والخضر وتغٌر النمط الزراعً 

فً الحٌازات الصغٌرة هو نمط البستنة الذي , مع صغر حجم الحٌازة الزراعٌة 
واستخدام االسمدة , ٌتمٌز بصغر الحجم وكثافة  استخدام راس المال 

او نمط مزارع االلبان الذي ٌتمٌز بصغر المساحة اٌضاً وكثافة , الخ... الكٌمٌاوٌة
استخدام راس المال اذ ما قورن بالمحاصٌل او الزراعة المختلطة  أو نمط 

الزراعة الكثٌفة الذي ٌتمٌز بصغر حجمها اٌضاً نظراً الكتظاظ السكان وارتفاع 
االنتاجٌة واستخدام معدات حدٌثة لكنها صغٌرة الحجم واستخدام العمال بكثافة 

للتعوٌض عن النقص الحاصل فً االرض ورأس المال وربما زرعت بمحاصٌل 
غٌر محاصٌل الخضر والفاكهة كمحصول الرز الذي ٌزرع فً نمط المعاشً 

الكثٌف ونرى على العكس من ذلك فكلما زاد حجم الحٌازة الزراعٌة قل الضغط 
على حجم التربة وقل استخدام المخصبات الكٌمٌاوٌة مقارنًة بالنمط الكثٌف وقل 

 .استخدام الدورة الزراعٌة واستثمرت بمحاصٌل غٌر الفاكهة والخضر كالقمح 

 



 المتعلقة بسٌاسات اإلنتاجالمشاكل ( 2)
تنتهج بعض الدول سٌاسات عدٌدة  من شأنها تشجٌع زراعة محاصٌل           
هذه  السٌاسات تتأثر بقضاٌا االنتاج , بوسائل وأسالٌب متعددة ( “ مثال)الحبوب 

واالستهالك واألمن الغذائً وقضاٌا الحفاظ على البٌئة وصٌانتها وتحقٌق تنمٌة 
الزراعٌة فً مجال االنتاج للسٌاسة المشتركة المالمح وأهم , اقتصادٌة زراعٌة 

الزراعً تتلخص فً العمل على رفع معدالت االنتاج من خالل عدة وسائل 
   -:تتضمن

مستلزمات اإلنتاج لهذه المحاصٌل من مدخالت محلٌة أو مستوردة توفٌر ( أ)
بأسعار مخفضة وتوفٌرالحزم التقنٌة وتطوٌروتحدٌث وسائل الري الحدٌثة وتقنٌن 

استخدام الري وتقدٌم الخدمات الزراعٌة المساندة ومنها نقل التقانات المالئمة 
ونقلها وتوطٌنها مع تشجٌع استخدام الموارد البشرٌة المدربة وغٌر المدربة 

 وتكاملها مع استخدام االالت الزراعٌة وتطوٌر ادارة المزرعة   
أصحاب األراضً والمؤجرٌن لها أو أعضاء التعاونٌات الزراعٌة إلزام ( ب)

بتلك المحاصٌل عن طرٌق إصدار القوانٌن مساحاتهم بضرورة زراعة جزء من 
 .والتعلٌمات الملزمة 

زٌادة أسعار شراء المحاصٌل الزراعٌة بشكل كبٌر ٌغري أصحاب (    ج)
 . غٌر قلٌلة منها لزراعة تلك المحاصٌل مساحات األراضً على تخصٌص 

 



 تقوم الدولة بتأجٌر أراضٌها وتلزم المستأجرٌن بضرورة زراعة تلك (  د)  

 .المستصلحة  األراضًوخاصة المحاصٌل         
 والعملاالهتمام بالسٌاسات والخدمات التسوٌقٌة وتبنً نظام تسوٌقً متكامل ( هـ) 

 .واالنتاجٌة فً البلد التسوٌقٌة على تكامل السٌاسات          
 توفٌر الخدمات المساندة لالنتاج من خدمات االرشاد والبحوث والمعلومات ( و ) 

 .البشرٌة الكوادر وتطوٌر التً من شأنها تأهٌل الزراعٌة         

 -:منهاتظهر بعض المشاكل من هذه اإلجراءات  والسٌاسات للدولة لكن            
 األقالٌمالتركٌب المحصولً لمعظم الحٌازات الزراعٌة فً البلدان أو تغٌر ( أ)

 ٌتماشى مع تحقٌق زٌادة واضحة فً مساحات المزروعة بمحاصٌل وبما       

 وتكون هذه الزٌادة على حساب مساحة المحاصٌل األخرى , الحبوب       

 .للحبوب المنافسة        
 .عدم االلتزام بالخطة المزرعٌة والدورة الزراعٌة المثلى (  ب)  
 ٌنعكس تغٌر التركٌب المحصولً على صافً الدخل المتحقق من الحٌازة (  ج)  

 .المزارع االستثمارٌة المستقبلٌة قدرات وتأثٌر ذلك على , الزراعٌة         
 .ضعف خدمة األرض وصٌانتها وتفتٌتها (   د)  



   األرضٌة الموارد استومار طرت (3)

 القدرة وإضعاف النباتٌة واألمراض واألدغال التملح مشاكل ظهور إن
 جوانب بكل التقلٌدٌة الزراعة إلى ٌعود  الزراعٌة لألرض اإلنتاجٌة

 , األخرى والعملٌات والبذار  الحراثة أسلوب من اإلنتاجٌة العملٌة
  األحادٌة الزراعة أو المزروعة المحاصٌل عدد محدودٌة وكذلك

 زراعٌة لدورة المتضمنة المزرعٌة الخطة غٌاب مع األرض واستثمار
 . مناسبة

ٌّة الزراعة مفهوم شٌرٌ حٌث                الزراعة طرٌقة إلى التقلٌد
ٌّة  على تعتمد حٌث األجٌال, عبر والمتوارثة القدم, ُمنذ الُمّتبعة األصل

ٌّة, للموارد الُمكّثف االستخدام  بأسالٌب القدٌمة والمعرفة الطبٌع
ٌّة الزراعة ُتعرف كما الزراعة,  الُمعتادة األسالٌب أّنها على التقلٌد
ٌّة األراضً من باالستفادة العٌش لقمة لكسب والقدٌمة  قدر الزراع
ٌّة الثقافة اإلمكان,  , جٌل بعد جٌالً  الُمزارعون ٌتوارثها التً الزراع

 فٌها ٌتم التً الزراعة فهً ( المتخلفة )             التقلٌدٌة والزراعة
 سلع إنتاج فً متطورة غٌر قدٌمة أي تقلٌدٌة إنتاجٌة عناصر استخدام
 . السكان رغبات تشبع تكاد ال تقلٌدٌة زراعٌة



إن االستثمار العشوائً للموارد األرضٌة وغٌاب الدورة             

الزراعٌة ٌعدان من العوامل المدمرة للتربة وقدراتها اإلنتاجٌة 

إن , خاصة وإن عرض تلك الموارد الصالحة للزراعة قلٌل المرونة 
 . لم ٌكن عدٌم المرونة 

فً توزٌع الموارد األرضٌة المعالجة الناجحة لذلك تكمن             

الزراعٌة المتاحة على مختلف المشارٌع الزراعٌة فً الحٌازة 

الواحدة ضمن خطة ودورة زراعٌة مناسبة ٌتحقق فٌها أفضل 

وفً , تركٌب محصولً للمزرعة ٌفضً إلى أفضل ربح ممكن 

الوقت نفسه المحافظة على األرض وتنمٌتها وزٌادة القدرة اإلنتاجٌة 

وهكذا فإن أسالٌب اإلنتاج الزراعً المتبعة فً الحٌازة ...لها

على القدرات اإلنتاجٌة للموارد “ أو سلبٌا“ الزراعٌة تؤثر اٌجابٌا

 .األرضٌة وتحسٌن كفاءتها االقتصادٌة 



 التً والهوائٌة المائٌة والتعرٌة المختلفة بدرجاتها الملوحة مشاكل (4)
 . العالم أنحاء مختلف فً األرضٌة الموارد تصٌب

 أو التربة ملوحة منها مشاكل لعدة األرضٌة الموارد تتعرض             
 مملحة التربة تكون , التربة فً الملح مستوى ارتفاع وهً التملح
 على للعٌان وضوحا أكثر تكون وعادة الزائدة, األمالح تراكم بسبب

 على كبٌر بشكل تؤثر النهاٌة فً ولكن أسباب عدة وللملوحة سطحها
 التربة على "سلبا ٌنعكس مما االرضٌة للموارد االنتاجٌة القدرة

 .والنباتات

 التً الرئٌسٌة المشاكل من وتجرٌفها التربة وٌعتبرانجراف           
 بها إرادٌة ال طبٌعٌة عملٌة هو واالنجراف , األرضٌة الموارد تواجه
 العوامل بفعل النبات, لنمو الالزمة السطحٌة الطبقة أي التربة, تتجكل

 وهذا ( الهوائٌة التعرٌة ) والرٌاح ( المائٌة التعرٌة) كالمٌاه المناخٌة
 المواد من التربة ٌحرم حٌث والحٌوانٌة, النباتٌة الحٌاة ٌهدد االنجراف
 من وغٌرها والفوسفور والبوتاسٌوم والكالسٌوم والنتروجٌن العضوٌة
 الصناعٌة والمركبات األسمدة تعوضها ال التً الغذائٌة, العناصر
   .الكٌمٌائٌة



وإذا كانت المٌاه والرٌاح, هً من األسباب المباشرة النجراف       

التربة, إال أن النشاط اإلنسانً ٌعد السبب غٌر المباشر والمساعد 

لالنجراف المائً والهوائً , فقٌام اإلنسان بإزالة الغطاء النباتً, 

والرعً الجائر لحٌواناته, وحرثه للتربة فً أوقات غٌر مناسبة 

فهو  التجرٌفأما . تساعد على تمام االنجراف وترك األرض جرداء

عملٌة إرادٌة ٌقوم بها إلنسان, وٌتم فٌها إزالة الطبقة السطحٌة أو 

العلٌا للتربة, وتحوٌلها إلى أغراض أخرى كصناعة الطوب 

وٌؤدي التجرٌف الجائر, إلى عدم قدرة األرض . والفخار و غٌرها

على اإلنبات, وإذا وصل التجرٌف إلى الطبقة التحتٌة, فهو ٌحول 

المساحة التً تم تجرٌفها إلى مستنقعات وبرك, فٌتدهور مستواها, 

وٌقدر ما تفقده , وٌنخفض مستوى خصوبتها وصالحٌتها للزراعة 

كٌلو متر  691الكرة األرضٌة من أراضً زراعٌة سنوٌا بحوالً 

 .  مربع بسبب هذه المشاكل المتعددة 



 المشاكل األخرى المتعلقة بالعوامل الطبٌعٌة ( 5) 

المناخ أحد العوامل الهامة التً تؤثر فً اإلنتاج ٌعتبر           
مباشرة كما أن له أثرا غٌر مباشر ألنه ٌؤثر فً العوامل التً تؤثر 

وٌؤثر المناخ على وسائل النقل وفً التربة التً . بدورها فً اإلنتاج
تؤثر بدورها فً الزراعة ومعنً هذا أن المناخ ٌؤثر بطرٌقتٌن 

فلكل محصول له ظروف , مباشرة وغٌر مباشرة فً الزراعة 
وتلعب الظروف المناخٌة دورا هاما فً , مناخٌة معٌنة ٌنمو فٌها 

 تعٌٌن الحدود الجغرافٌة التً ٌزرع فً داخلها المحصول          

المشاكل هو قلة األمطار والفٌضانات وتساقط البرد ومن         
والغبار والزوابع الترابٌة وتقلبات المناخ الحادة فً درجات الحرارة 

وتأثٌرها على طرق وأنماط اإلنتاج الزراعً والمحاصٌل 
كذلك عدم توفر , المزروعة وانعكاسات ذلك على الموارد األرضٌة 

وسائط النقل وطرق المواصالت وانعكاساتها على تسوٌق وأسعار 
 . السلع الزراعٌة 



   األراضً اقتصاد مشاكل من للحد الرامٌة السٌاسات

 اقتصادٌات مشاكل من للحد الرامٌة تتحددالسٌاسات ال            
 معٌنة سٌاسة حالة لكل تكون أن ٌمكن وإنما أكثر أو بواحدة األراضً

 -: فمنها.. معٌنة مشكلة لحل تتبع

 . الزراعٌة المكننة وتطوٌر بنشر المتعلقة السٌاسات (أ)

 البحوث خاصة بها واالهتمام الزراعٌة بالبحوث المتعلقة السٌاسات (ب)
 . العملً والتوجٌه التطبٌقٌة

 وعدم األراضً استثمار تشجٌع شأنها من اقتصادٌة سٌاسة إتباع (ج)
 . زراعة بدون تركها

 وإتباع األرضٌة للموارد العشوائً االستغالل أسالٌب عن االبتعاد (د)
 . مثلى زراعٌة دورات

 الفرد ٌخدم بما الزراعٌة الحٌازة نظام بإصالح المتعلقة السٌاسات (هـ)
 الوحدات تفتٌت من والحد األرضٌة الموارد وتنمٌة وصٌانة والمجتمع
 . الحٌازة لهذه مناسبة اقتصادٌة حدود ووضع , الزراعٌة
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 كلٌة الزراعة / جامعة االنبار 

 قسم االقتصاد الزراعً 

 مادة اقتصادٌات الموارد الطبٌعٌة                

 

 (1)محاضرة الطلب على الموارد األرضٌة  
 

 المدرس                                  

 أٌاد عباس عبداللطٌف                       





 الطلب على األراضي واستعماالتها 

 الطلب على األراضً 

 العوامل المؤثرة على طلب الموارد األرضٌة 

 عدد السكان      (1)

 مستوٌات الدخل (2)

 سلم التفضٌل والرغبات الشخصٌة (3)

أثر مستوى التقنٌة فً إحداث طلب إضافً فً المدى البعٌد (4)

 على األراضً 

 اإلنتاجٌة الحدٌة لألرض (5)

 التغٌرات السعرٌة  (6)



 

هو كمٌة السلع والخدمات التً ٌرغب المشترون بشرائها بسعر معٌن  الطلب
أي إن لدى هؤالء المشترون رغبة , ووقت معٌن وبثبات العوامل األخرى 

 ( .القٌمة) وقدرة على الشراء بذاك السعر 

وذلك ( Derived Demand)طلب مشتق وٌوصف الطلب على األراضً بأنه 
الن األراضً ال تطلب لذاتها بل ٌقع الطلب على السلع والخدمات التً تنتج 

وقد , غٌر مباشر عن استعمال األرض فً العملٌة اإلنتاجٌة وٌطلق علٌه طلب 
ٌكون الطلب على األرض مباشر إذا اعتبرنا األرض سلعة استهالكٌة كتلك 

 .األراضً التً تطلب ألغراض التروٌح مثل المتنزهات والحدائق

بأنها عبارة عن المقادٌر األرضٌة التً ٌشترٌها تعرف دالة الطلب على األراضً 
أي إن دالة الطلب , أو ٌستعملها المنتجون عند مختلف المستوٌات السعرٌة 

على األرض تعبر عن كمٌة أو مساحة  األرض التً ٌظهر المنتجون 
 .القتنائها واستعمالها عند مستوٌات سعرٌة مختلفة “ استعدادا

وان منحنى الطلب على األراضً ٌنتقل إلى األعلى أو األسفل نتٌجة لتغٌر الطلب 
كما إن اتجاه منحنى , على السلع والخدمات التً ٌمكن إنتاجها من األرض 

, الطلب نفسه ٌتغٌر فً حالة ارتفاع أو إنخفاض أسعار تلك السلع والخدمات 
عن تأثره بمستوى أسعار عناصر اإلنتاج األخرى والتحوالت فً “ فضال

 .المستوى التقنً الراهن 



 العوامل المؤثرة على طلب الموارد األرضٌة 

إن الحاجة إلى المنتجات الغذائٌة والزراعٌة منها والمستلزمات الحٌاتٌة من السلع 
, والخدمات األخرى تعتبر المحرك األساسً للطلب الكلً على األراضً 

وٌمكن أن نوجز أهم العوامل التً لها دور فً خلق التحوالت والتغٌرات التً 
 -:تحدث فً الطلب الكلً على األرض بما ٌأتً 

 Number of Peopleالسكان  عدد(1)

شهدت دول العالم خالل الفترة الماضٌة من القرن العشرٌن وخالل الفترة مابٌن   
باعداد السكان رافقه تدفق مستمر للسكان " سرٌعا" تزاٌدا( 1990 – 1950)

ولهذا التزاٌد السكانً , والهجرة من الرٌف الى المدٌنة واالكتظاظ السكانً فٌها 
,  آثاره االقتصادٌة واالجتماعٌة التً ستظهر بشكل واضح فً السنوات المتتالٌة 

حٌث سٌزداد الطلب بشكل كبٌر على المواد الغذائٌة واالستهالكٌة  االخرى 
وهذا التغٌر السكانً ٌسمى بالنمو السكانً الذي ٌحدث . والمٌاه بشكل خاص 

والنمو السكانً بابسط معانٌه هو , بفعل عوامل هً الموالٌد والوفٌات والهجرة 
وٌمكن ( معدل الزٌادة  الطبٌعٌة ) الفرق بٌن معدل الوالدات ومعدل الوفٌات 

                                                             -:اظهارها بالمعادلة اآلتٌة 



 عدد المهاجرٌن  + عدد الموالٌد ــ عدد الوفٌات = النمو السكانً 

 .المغادرٌن ــ عدد المهاجرٌن الوافدٌن                     

 

الهجرة ) كما نسمً الفرق بٌن عدد المغادرٌن وعدد الوافدٌن بصافً 

 ........               وبالتالً فان ( 

 معدل صافً الهجرة  + معدل الزٌادة الطبٌعٌة = معدل النمو السكانً 

وان  الزٌادة السكانٌة هذه تكون نتٌجة لعوامل كثٌرة متداخلة منها     

 .ماهو طبٌعً واجتماعً وصحً ومنها ماهو اقتصادي 



إن الضغط السكانً له تأثٌر كبٌر على حجم الطلب على              

األراضً ولمختلف االستعماالت فزٌادة السكان المضطردة لها 

وهذا التأثٌر , تأثٌر على حجم الطلب على األراضً بشكل عام 

 -:ٌمكن أن ٌكون باتجاهٌن 

زٌادة عدد السكان ٌنبغً أن ٌرافقها زٌادة الطلب على  -:األول ( أ)

عن “ المواد الغذائٌة  نتٌجة اإلضافات الجدٌدة من السكان فضال

وكذلك ٌتطلب توفٌر المزٌد من الخدمات , الطلب قبل الزٌادة 

األمر الذي ٌؤدي إلى زٌادة الطلب على , على إختالف أنواعها 

األراضً لألغراض الزراعٌة والخدمٌة من أجل زٌادة إنتاج 

كما إن زٌادة السكان تفضً إلى , الغذاء والخدمات المختلفة 

زٌادة الطلب على األراضً ألغراض السكن واألنشطة 

 .الصناعٌة والتجارٌة وغٌرها

 



إن الزٌادة السكانٌة وحسب النظرٌة الكالسٌكٌة تؤدي :الثانً (ب)

إلى زٌادة عرض العمل       خفض األجور      خفض تكالٌف 

اإلنتاج       زٌادة أرباح المنتجٌن      زٌادة دخولهم      زٌادة 

وهذا االستثمار , الجزء المخصص لالدخار       زٌادة االستثمار 

من األراضً لألغراض االستثمارٌة زراعٌة أو “ ٌتطلب مزٌدا

 .الخ ...صناعٌة أو تجارٌة 

كما إن خصائص السكان األخرى كالتركٌب العمري وتوزٌعهم بٌن 

الحضر والرٌف تحدد المقادٌر المستخدمة من الموارد األرضٌة 

كما تحدد فً . ألي وجه استعمالً وخصائص ذلك االستعمال 

الوقت نفسه نمط االستعمال واألسالٌب اإلنتاجٌة المتبعة فً ذلك 

 .الوجه أالستعمالً 

       



              

أن المشكلة السكانٌة لٌست مشكلة تنموٌة حقٌقٌة النها               

ناجمة عن اسباب ال تتعلق بعملٌة التنمٌة ولكن ٌمكن أن تكون الزٌادة 

ذا تاثٌر سلبً فً المسٌرة التنموٌة حٌن ال تستطٌع " السكانٌة عامال

عملٌة االنتاج فً المجتمع استٌعاب هذه الزٌادة وتأمٌن مقدرات 

وٌرى البعض أنه من الخطأ , مشاركتها فً دفع عجلة التنمٌة لألمام

أن ننظر الى هذه الزٌادة على انها عامل ٌؤدي الى زٌادة الطلب 

إذ تنبع اهمٌة التنمٌة فً ,   وزٌادة االعباء على الموارد المتاحة 

استٌعاب الفائض من السكان وتنظٌم المسألة السكانٌة من خالل 

 .تحقٌق تنمٌة المجتمع 



   Income Levelsمستوٌات الدخل ( 2)

زٌادة الدخل البد لها أن تترك آثارها اإلٌجابٌة على طلب األراضً 
 حٌث تؤدي هذه الزٌادة إلى , لالستعماالت المختلفة 

 زٌادة الجزء المخصص لالستهالك (  أ)

 زٌادة الجزء المخصص لالدخار( ب)

ففً حالة االستهالك خاصة بالنسبة للسلع المباشرة لالستهالك     
كالسلع الزراعٌة فإنه ٌؤدي إلى زٌادة الطلب على األراضً لهذا 

حٌث ٌواجه المنتجون هذه الزٌادة على السلع المنتجة , االستعمال 
فً وحداتهم االنتاجٌة عن طرٌق وسائل مختلفة  تمكنهم من زٌادة 

أحدها هً اضافة اراضً , االنتاج ومواجهة الطلب المتزاٌد 
جدٌدة للعملٌة االنتاجٌة اي البحث عن توفٌر أراضً زراعٌة 

أخرى ٌستطٌع المنتج من انتاج سلع وخدمات زراعٌة تلبً الطلب 
 .المتزاٌد أي عملٌة التوسع االفقً لألراضً 



فً حالة زٌادة االدخار الناجمة عن زٌادة الدخل فإن ذلك أما           
حٌث ٌبحث هذا االدخار عن فرصة فً , ٌقود إلى زٌادة االستثمار 

عملٌة االستثمارالفعلً فً مختلف القطاعات االقتصادٌة والتً تحتاج 
إلى المزٌد من مساحات األراضً التً تمكنه من العمل فً األنشطة 

اي توفٌر فرص استثمارٌة ,  االقتصادٌة المتنوعة ومنها الزراعٌة 
جدٌدة فً مشروع انتاجً معٌن وهنا البد من توفٌرارض لقٌام مثل 

مما ٌضفً بالنتٌجة الى زٌادة الطلب على األراضً , تلك المشارٌع 
 .بسبب الطلب الجدٌد الذي أوجدته عملٌة االستثمار الجدٌدة 

كما إن أصحاب المشارٌع االنتاجٌة االقتصادٌة فً حالة زٌادة         
,  دخولهم سٌعملون على توسٌع مشارٌعهم اإلنتاجٌة قدر المستطاع 

أو أقامة مشارٌع " أو البدء بمشارٌع مكملة للمشروع القائم أصال
عن تشغٌل تلك المدخرات األمر الذي ٌترتب معه " مختلفة بحثا

 . المزٌد من الطلب على األراضً الجدٌدة 



 Preferences of Tasteسلم التفضٌل والرغبات الشخصٌة ( 3)

إن الحاجات والرغبات الشخصٌة لها تأثٌراتها على المدى البعٌد على 
“  فالحاجات والرغبات تتضمن أهدافا, حجم الطلب على األراضً 

ألفراد المجتمع تجاه حصولهم على مساحات أرضٌة لمختلف “ وأذواقا
,  األغراض واألنشطة االقتصادٌة والخدمٌة وخاصة الزراعٌة منها 

هذه الحاجات والرغبات تزداد وتتطور نتٌجة للتطور االقتصادي وما 
ٌنجم عنه من تحوالت فً تركٌب القطاعات االقتصادٌة أو نتٌجة 

هذه السٌاسة التً تتضمن مجموعة من , للسٌاسة العامة للدولة 
السٌاسات االقتصادٌة الزراعٌة والصناعٌة والتجارٌة والتعدٌنٌة 

 .والخدمٌة 

كما إن الخلفٌة التعلٌمٌة ألفراد المجتمع وتطلعاتهم المستقبلٌة والمستوٌات 
العمرٌة لها تأثٌر على مستوٌات الطلب على األراضً لالستعماالت 

فالشخص المتعلم وغٌر المسن ٌطمح باستمرار فً توسٌع , المختلفة 
,  مشارٌعه أو إنشاء مشارٌع جدٌدة فً المجاالت االقتصادٌة المتعددة 

كما إن بعض , على العكس من األفراد المسننٌن غٌر المتعلمٌن 
األشخاص ٌحبون أن ٌكونوا أصحاب العقارات أي الشعور بأهمٌة 
 .الملكٌة الشخصٌة لألرض ألهمٌتها كوقع اجتماعً لهم فً المجتمع 



أثر مستوى التقنٌة فً إحداث طلب إضافً فً المدى البعٌد ( 4)
إٌجابٌة “ إن التقدم التقنً البد أن ٌترك آثارا-:على األراضً  

, على مستوى االقتصاد الوطنً  فٌتطور وٌتوسع هذا االقتصاد 
وهنا تبرز الحاجة إلى المزٌد من األراضً للنشاطات االقتصادٌة 

كما إن التغٌرات التقنٌة قد تجد بدائل عن بعض , المختلفة 
فالتقدم التقنً الذي , االستعماالت لألرض وخاصة الزراعٌة منها 

ما ٌؤثر على العالقات االستبدالٌة “ ٌنتاب أسالٌب اإلنتاج كثٌرا
 .بٌن عناصر اإلنتاج 

تتأثر االنتاجٌة الحدٌة لألرض  -:اإلنتاجٌة الحدٌة لألرض ( 5)
بعوامل عدٌدة فالتقدم التقنً والعلمً والتخصص وتنظٌم العمل 
, واستخدام راس المال المستثمر وكذلك خصوبة األرض والمناخ 

فتقاس انتاجٌة األرض عادة وفً القطاع الزراعً خاصة 
 .بالمخرجات التً تنتجها مقارنة بالمدخالت المستخدمة  

. 



      

,  الطلب على نوع من األراضً على إنتاجٌتها الحدٌة ٌتوقف              
تلك اإلنتاجٌة التً تبدأ بالتناقص بعد حد معٌن وذلك عند إضافة 

وحدات أرضٌة جدٌدة مع نسب معٌنة من عناصر اإلنتاج األخرى إلى 
 .الوحدات المستغلة 

فً المدى “ إن الطلب على بعض األراضً ٌكون غٌر مرن نسبٌا 
القصٌر لصعوبة إعادة تكٌف ومالئمة األرض المستخدمة فً مختلف 

 .األغراض اإلنتاجٌة 

 

التغٌرات السعرٌة التً تحدث للسلع _ :التغٌرات السعرٌة ( 6)
والخدمات التً ٌمكن إنتاجها عن طرٌق استغالل األرض لها تأثٌراتها 

فقد ٌنتقل هذا المنحنى إلى , على منحنى الطلب على األراضً 
األعلى أو األسفل إذا ما تغٌرت أسعار أي من السلع والخدمات باتجاه 

كما وقد ٌحدث أن ٌنتقل منحنى الطلب على , االرتفاع أو االنخفاض 
إذا ما انتاب عناصر اإلنتاج كالرأسمال أو العمل أي “ األراضً أٌضا

 .تغٌٌر 



 المصادر

حوض , كلٌة التخطٌط العمرانً , جامعة الكوفة , مدخل الى االقتصاد االقلٌمً , علً حاتم القرٌشً . د(1)

 .2017الفرات للطباعة والنشر 

دٌنامٌكٌة تغٌر استعماالت األراضً بتأثٌر تكنلوجٌا المعلومات , طاهر عبدالسالم حامد عثمان(2)

 .2009قسم التخطٌط العمرانً /كلٌة التخطٌط العمرانً واالقلٌمً / جامعة القاهرة , واالتصاالت 

من خالل  الموقع  ,  ECON(390)الجزء الرابع من دراسة االقتصاد االقلٌمً, استخدامات األرض  (3)

 /371708428https://www.scribd.com/document/االلكترونً  

التقرٌر السنوي للتنمٌة , 2000-1999تطور السٌاسات الزراعٌة فً الوطن العربً خالل العامٌٌن (4)

 .2001الزراعٌة فً الوطن العربً عام 

وزارة , اقتصادٌات الموارد الطبٌعٌة , هاشم علوان حسٌن السامرائً و السٌد عبدهللا محمد جاسم . د(5)

 .1993دار الحكمة للطباعة والنشر , كلٌة الزراعة , جامعة بغداد , التعلٌم العالً والبحث العلمً 

دراسة حالة اقلٌم "التحكم فً استعمال األراضً لرفع كفاءة العمران فً مصر , محمد حسن عطوه (6)

 .2008( 4)العدد ( 36)جامعة اسٌوط المجلد , مجلة علوم الهندسة , " القاهرة الكبرى 
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 كلٌة الزراعة / جامعة االنبار 

 قسم االقتصاد الزراعً 

 مادة اقتصادٌات الموارد الطبٌعٌة                

 

 (2)محاضرة الطلب على الموارد األرضٌة  
 

 المدرس                                   

 أٌاد عباس عبداللطٌف                       





 الطلب على األراضي واستعماالتها 

 استعماالت الموارد األرضٌة 

 أهمٌة التصنٌف الستعماالت األراضً 

 العوامل االقتصادٌة المحلٌة وأثرها على استعماالت األراضً 

 ممٌزات استعمال األرض لألغراض الزراعٌة 

 القدرة االستعمالٌة لألرض

 االستعمال األحسن واألفضل لألرض 

 الكثافة االستعمالٌة لألرض

 الزراعة الخفٌفة  والزراعة الكثٌفة وخصائصها 



ٌعرف تصنٌف استعماالت األراضً ... استعماالت الموارد األرضٌة •
Land Use Classification  على انه تصنٌف أو تقسٌم األرض على

ومعظم التصنٌفات تعنً باستعمال األراضً الرٌفٌة , حسب استعمالها 
أراضً , مراعً عشب دائمة , أرضً محاصٌل , غابات)ونوعٌاتها 

 أما التصنٌفات التً تعنً بالمناطق العمرانٌة فنوعٌتها , (غٌر منتجة 

 بٌعمناطق , مكاتب , تجاري , صناعً , مناطق مفتوحة , سكنً )     

 ( .و استعماالت عامة قطاعً      

كما ٌعرف تصنٌف استعماالت األراضً  على أنه تجمٌع االستعماالت •
وهذا التجمٌع ٌجب ان , المتشابهة الخصائص فً مجموعات واحدة 

ٌتم على أسس محددة تتالءم مع اهداف الدراسة وخصائص المكان 
 .الذي ٌتم تصنٌف استعماالت األراضً فٌه 

وتصنٌف استعماالت األراضً ٌمكن القول انه عبارة عن نظام ٌهتم •
بتجمٌع األنشطة المتشابهة من استعماالت األرض فً مجموعات أو 

 .شرائح محددة 

 



تؤتً أهمٌة تصنٌف ... التصنٌف ألستعماالت األراضًأهمٌة   

 -:استعماالت األراضً لعدة اسباب 

عملٌة التصنٌف والترقٌم على المخطط بان ٌتعامل مع تسهل (1)

المجموعات المتشابهة من استعماالت االرض بطرٌقة تحلٌلٌة 
بالوصول السرٌع الى بٌانات  Codingكما ٌسمح الترقٌم , سلٌمة 

عن استعماالت األرض وإعادة ترتٌبها فً مجموعات مع بعضها 

 .ألغراض التخطٌط 

ٌفٌد تصنٌف استعماالت األرض فً تحلٌل التغٌر فً استعماالت (2)

األراضً على إختٌار نظام تصنٌف استعماالت األراضً 

ولذلك فان مناقشة أنظمة تصنٌف استعماالت , وغطاء األراضً 

األراضً وغطاء األراضً وتقٌٌم مالئمتها لتحلٌل التغٌر فً 

 .استعماالت األراضً فً مستوٌات مكانٌة وزمنٌة مختلفة 

 



 

 تؤتً اهمٌة التصنٌف فً كونه اإلطار الذي ٌضم نوعٌات ( 3)

 كما ٌمكن من خالل أسس , " استعماالت األراضً اجماال     

 التصنٌف المختلفة تحدٌد المتغٌرات األساسٌة التً تإخذ فً      

 .االعتبار عند دراسة استعماالت األارضً      

 ٌعبر تصنٌف استعماالت األراضً بطرٌقة ما عن العالقات بٌن ( 4)

 استعماالت األراضً من خالل مجموعات استعماالت األراضً      

 .المختلفة التً ٌتضمنها كل تصنٌف      

 



    العوامل االقتصادٌة المحلٌة وأثرها على استعماالت األراضً

زمام ( المحلٌة ) تاخذ العوامل االقتصادٌة الداخلٌة                     
وأهم هذه العوامل ,التؤثٌر فً تشكٌل هٌكل استعماالت األراضً بالمدٌنة 

وهذا العامل ذو تؤثٌر بالغ , هو قٌمة األرض فً سوق األراضً بالمدٌنة 
 Urban Function فً تحدٌد مواقع مختلف الوظائف العمرانٌة 

وٌنظر رجال االقتصاد الى سوق أرض الحضر . واستعماالت األراضً 
فهً معرضة " على أن قطعة األرض عبارة عن سلعة ٌتاجر فٌها  واذا

فاذا اشتد الطلب علٌها زاد سعرها والعكس , لقانون العرض والطلب 
للنظرٌة التقلٌدٌة فان السعر ٌصبح دالة لألستعمال الذي " صحٌح وطبقا

وكذلك الحال بالنسبة الى التباٌن فً سعر . ٌجعل األرض منتجة 
األراضً  الذي ٌعد من أهم العوامل المإثرة فً النمو وتوزٌع 
فاختالف , استخدامات األراضً واختٌار الوظائف لمواقعها داخل المدٌنة 

أسعار األراضً ٌإثر فً اختالف  القٌمة االٌجارٌة وفً نوعٌة النشاط 
 .الذي ٌمكن ان ٌقبل دفع االٌجار األعلى 

 



لألرض استعماالت عدٌدة ومتباٌنة فً جمٌع أنحاء وعلى العموم توجد   
 -:وٌمكن إن نقسم هذه االستعماالت إلى قسمٌن رئٌسٌن , العالم 

 .االستعماالت الرٌفٌة أو الزراعٌة ( أ)

 .االستعماالت الحضرٌة أو االستعماالت غٌر الزراعٌة ( ب)

هذه التقسٌمات خاضعة للفلسفة االقتصادٌة التً تإمن بها الدولة أو 
فاالتحاد السوفٌتً السابق ٌقسم , المجتمع ومدى التطور الحاصل فٌها 
 -:استعماالت األراضً إلى ثالثة أقسام 

األراضً الزراعٌة وأراضً الغابات ومن ضمنها األنهار والقنوات (1)
 .وبشكل عام تضم جمٌع األراضً التً تخص القطاع الزراعً , 

أراضً المدن والطرق العامة واألراضً المخصصة للنشاطات (2)
 .االقتصادٌة الصناعٌة والتجارٌة والسكنٌة وغٌرها من النشاطات

كالصحاري وبعض “ جمٌع أنواع األراضً عدا المذكورة سابقا(3)
 .البحٌرات والمستنقعات وغٌرها 



أما بالنسبة لتصنٌف األراضً وفق استعماالتها فً الوالٌات المتحدة 

 -:األمرٌكٌة فهً تتبع اآلتً 

 أراضً المروج والمراعً( 2)  أراضً المحاصٌل الزراعٌة (1)

 أراضً المعادن( 4)         أراضً الغابات ( 3)

 أراضً التجارة والصناعة ( 6)أراضً التسلٌة والترفٌه        ( 5)

 أراضً المواصالت ( 8)األراضً السكنٌة               ( 7)

 األراضً المهملة( 10)األراضً ألغراض الخدمات ( 9)

أي أنها تندرج تحت االستعماالت الزراعٌة أو الحضرٌة أو 

 .االستعمال التعدٌنً أو التروٌحً أو النقلً أو الخدمً 



 

 ممٌزات استعمال األرض لألغراض الزراعٌة 

تتمٌز استعماالت األرض لألغراض الزراعٌة ببعض الخصائص االقتصادٌة 
 -:ٌمكن إٌجازها 

وجود عدد كبٌر من الوحدات اإلنتاجٌة الزراعٌة عند استعمال األرض (1)
 .لغرض اإلنتاج الزراعً 

 .ٌستوجب استثمار كمٌات كبٌرة من رإوس األموال الثابتة (2)

ٌعتمد على الظروف الطبٌعٌة من درجات حرارة ورطوبة وتضارٌس (3)
مما ٌترتب على ذلك اختالف فً األراضً , وأنواع التربة وغٌرها 

الزراعٌة فً مدى مالئمتها إلنتاج أنواع المحاصٌل الزراعٌة وبالتالً 
 .اختالف المنوال الزراعً من إقلٌم إلى آخر

ٌتمٌز بقدرته على إعالة عدد كبٌر من أفراد المجتمع بتجهٌزهم بالغذاء (4)
لضمه الكثٌر من المزارع “ والكساء فً جمٌع الظروف االقتصادٌة نظرا

 .  العائلٌة التً توفر لنفسها ما تحتاجه عند الظروف االقتصادٌة الصعبة 

وكذلك انخفاض النسبة الرأسمالٌة , انخفاض النسبة السكانٌة إلى األرضٌة (5)
 إلى األرضٌة مقارنة باستعماالت األراضً لألغراض الصناعٌة أو الخدمٌة 

 .ٌساعد على استغالل مساحات كبٌرة من األراضً المتاحة (6)



وعلى أٌة حال البد من اإلشارة لالستعماالت المختلفة لألراضً هً فً 
فقد تستعمل ارض الغابة لغرض , الواقع متداخلة مع بعضها البعض 

الرعً أو االستجمام والتسلٌة فً الوقت نفسه أو بقاء بعض األراضً 
 .بدون استعمال اقتصادي لفترة زمنٌة 

لذلك المشكلة األساسٌة فً مجال تصنٌف األراضً من حٌث استعمالها 
لغرض “ دقٌقا“ هو فً صعوبة وضع معاٌٌر واضحة ومعروفة تعرٌفا

 .“الفصل بٌن أنواع االستعماالت المشار إلٌها آنفا

فً ضوء ما تقدم فانه من الصعب وضع خرائط الستعماالت األرض لبلد 
تلك الخرائط التً لها أهمٌة كبٌرة عند مقارنتها مع بعضها فً , معٌن 

إذ أن اختالف هذه الخرائط من فترة زمنٌة إلى , فترات زمنٌة مختلفة 
أخرى ٌوضح بعض االتجاهات الستعماالت األراضً ومدى التباٌن 

األمر الذي ٌساعد الباحثٌن على تسلٌط الضوء على حركة , فٌما بٌنها 
التنمٌة االقتصادٌة بشكل عام والتنمٌة الزراعٌة بشكل خاص 

والشكل اآلتً ٌبٌن استعماالت األراضً لألغراض المختلفة ومدى ...
 ....التداخل بٌنها 
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 االستعمال الصناعً والتجاري                                                

 

                                                             

 الستعمال السكنً                                     قٌمة األرضا                                                                   

 الرٌع  ومقدار                                                                                                                          

 الذي تدره(                                                 محاصٌل حقلٌة ) االستعمال الزراعً                              

 (الدخل الصافً )                                                                                                                         

 االستعمال الغابً والزراعً            

 

 

 

 

 

 

 

 األراضً المهملة  

 القدرة االستعمالٌة  المتناقصة لألرض                                             



 

وهكذا ٌالحظ مدى التداخل الستعماالت األراضً ومن أسباب هذا التداخل هو 
الذي ٌعتبر بصورة عامة الرقم ( الدخل الصافً)وجود مقاٌٌس أخرى غٌر 

العوائد غٌر النقدٌة أو (1)ومن أمثلتها , القٌاسً للقدرة االستعمالٌة لألرض 
األمالك ( 2)العوائد االجتماعٌة كالشعور  الخاص ألهمٌة الملكٌة الشخصٌة 
الراحة ( 3)الموجودة علٌها والهدوء وحسن المنظر الذي تتمتع به األرض 

مجرد الفائدة والعرف والتقالٌد االجتماعٌة التً تجعل ( 4)الشخصٌة للمالك 
الشخص ٌتشبث باألرض أو باستعمالها الحالً وٌحول دون تحوٌلها من 

 .االستعمال األقل إلى االستعمال األحسن 

إن التدرج والتداخل ألصناف األراضً فً استعماالتها المختلفة كما موضح فً 
 -:توجد له استثناءات عدٌدة من هذا الترتٌب منها “ الشكل سابقا

االستعماالت التجارٌة والصناعٌة تحاول الحصول على أماكن أو مواقع ( أ)
 .“ منخفضة الكلفة أحٌانا

االستعماالت السكنٌة كعمارات الشقق السكنٌة تتنافس مع االستعماالت ( ب)
 .التجارٌة والصناعٌة فً مراكز المدن 

فً الواحات نجد المواقع السكنٌة تكون على حافة الصحراء لكً ٌمكن ( ج)
استعمال جمٌع األراضً الصالحة للزراعة فً اإلنتاج الزراعً واستغالل 

 .األراضً غٌر الصالحة للزراعة خارج الواحة ألغراض السكن 



   Land Use Capacityالقدرة االستعمالٌة لألرض  

ٌقصد بها قابلٌة األرض أو الثروة األرضٌة على إنتاج أو تحصٌل عوائد 

إذ إن مقدار العائد الصافً المقدر , صافٌة تزٌد على تكالٌف اإلنتاج 

,  بالنقود ٌمثل الرقم القٌاسً أو المإشر للقدرة االستعمالٌة لألرض 

أو “ وهكذا فؤن مفهوم القدرة االستعمالٌة لألرض ٌوفر لنا مقٌاسا

ٌساعدنا فً التوصل إلى معرفة أفضل الوحدات “ عاما“ مإشرا

األرضٌة من حٌث نوعٌتها أو مٌزتها النسبٌة وذلك من خالل مقارنة 

 .المإشرات المختلفة لوحدات متعددة من األرض 

 -:وشروط القدرة االستعمالٌة لألرض هً 

 .ٌجب إن تكون القدرة االستعمالٌة لألرض خالل فترة زمنٌة معٌنة ( 1)

 .أن تحدث عند مستوى معٌن من التقنٌة ( 2)

ألن اختالف الفترات الزمنٌة وتغٌٌر مستوى التقنٌة ٌإثر على مقدار 

 .العوائد الصافٌة التً تحصل علٌها األرض أو ثرواتها 

 



 االستعمال األحسن واألفضل لألرض

الستعماالت متعددة ومتباٌنة  والذي “ ٌمكن إن تكون األراضً محال

ٌعود إلى التباٌن فً الظروف االقتصادٌة والسٌاسة واالجتماعٌة 

فقد ٌكون االستعمال الزراعً لألرض أفضل فً , والتقنٌة والبٌئٌة 

وقد ٌحدث العكس فً , مجتمع ما وٌؤتً بعده االستعماالت األخرى 

 .مجتمع آخر أو ظرف آخر 

وال بد من اإلشارة إلى أن االستعمال األفضل لألرض ٌبقى مفهوم نسبً 

بل من دولة , ألنه ٌتغٌر من شخص إلى آخر ومن ظرف إلى آخر 

 .للسٌاسة العامة لها “ إلى أخرى وفقا

وبصورة عامة فإن مالكً األراضً ٌرغبون فً استعمال أراضٌهم فً 

فعند التنافس على , ممكن أعلى عائد صافً األغراض التً تحقق لهم 

استعماالت األرض فالشخص الرشٌد ٌحاول أن ٌستثمر أرضه بحٌث 

 .  تعطً أفضل اإلٌرادات عند استعمالها فً مختلف المشارٌع اإلنتاجٌة

 



 

   Intensity of Land Useالكثافة االستعمالٌة لألرض 

تحتل الكثافة االستعمالٌة لألرض أهمٌة كبٌرة فً التحلٌل االقتصادي المرتكز على 
التحلٌل الحدي الذي له أثر على قرارات المنظمٌن المتعلقة بالمبادئ النسبٌة والتوافق 

عبارة عن النسبة بٌن قٌمة ” وٌمكن أن نعرفها بؤنها , بٌن عناصر اإلنتاج 
 .....  ” عنصري العمل ورأس المال إلى المساحة المستغلة من األرض 

أي تعنً الكمٌات النسبٌة من رأس المال والعمل التً تضاف إلى وحدات أرضٌة  
       -:معٌنة فً العملٌة اإلنتاجٌة  وٌمكن تمثٌلها بالصٌغة اآلتٌة 

 قٌمة عنصري العمل ورأس المال                                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= كثافة استعمال األرض 

 المساحة المستغلة من األرض                                   

ما تكون “ فاألراضً الحضرٌة غالبا, وبذلك تزداد وتقل بزٌادة ونقصان هذه العالقة 
الكثافة االستعمالٌة لألرض فٌها مرتفعة وخاصة األراضً فً مراكز المناطق 

وهً بذلك , بٌنما الكثافة االستعمالٌة لألرض الزراعٌة تكون منخفضة , التجارٌة 
الذي ٌتفاوت من بلد , لها دور فً إغناء أو إفقار األرض المستغلة لإلنتاج الزراعً 

إلى بلد آخر  وحتى من مكان إلى آخر داخل البلد الواحد من حٌث التخصص 
األمر الذي ترتب على جعل االقتصادٌون ٌصنفون , والتنوع واالستقرار والكثافة 

الزراعة إلى متخصصة ومتنوعة أو كفاف واكتفاء ذاتً أو مستقرة وبدائٌة وحدٌثة  
 .أو خفٌفة وكثٌفة 

 

 

 



   Extensive Agricultureالزراعة الخفٌفة أو الواسعة  

االٌدي العاملة   نظام إنتاج زراعً ٌستلزم مدخالت صغٌرة مثل                     
ٌوجد هذا النوع من للحقول المطلوب زراعتها بالنسبة ورأس المال  واألسمدة 

 -:الزراعة فً المناطق التً تتوفر فٌها 

 .  من األراضً الصالحة للزراعة “ مساحات واسعة جدا( أ )

 .عدد قلٌل من السكان (ب)

كمٌات مقبولة من رإوس األموال التً ٌمكن استثمارها فً توفٌر الموارد ( ج)
 ( .اآلالت ومكائن زراعٌة مختلفة ) الرأسمالٌة 

حٌث ٌمكن مالحظة هذا النوع فً السهول الوسطى من الوالٌات المتحدة 
وٌعتمد هذه الزراعة على المكننة بشكل , األمرٌكٌة وسهول كندا وأسترالٌا 

 .عام فً كثٌر من العملٌات اإلنتاجٌة 

 -:خصائص الزراعة الخفٌفة  ٌمكن إٌجازها باآلتً 

تمتلكها شركات , تقدر بآالف األمٌال المربعة “ تقوم على ملكٌة واسعة جدا(1)
 .بسبب وفرة األراضً الزراعٌة الرخٌصة , أو أشخاص أثرٌاء 

 قلة العمل المستخدم فً الوحدات األرضٌة للعملٌة اإلنتاجٌة الزراعٌة (2)

 

 



تتمٌز بظاهرة التخصص فتزرع األرض مرة واحدة فً السنة ( 3)

أو الموسم بمحصول واحد ٌكون مالئم أكثر من غٌره لظروف 

, القمح ) ومن هذه المحاصٌل , اإلنتاج الطبٌعٌة والبشرٌة 

التً نجحت لسهولة مكننتها ولجمٌع مراحل ( الذرة , الشعٌر 

 .العملٌة اإلنتاجٌة الزراعٌة 

 .انخفاض تكالٌف التسوٌق بسبب وفرة وسائط النقل االقتصادي ( 4)

انخفاض تكالٌف اإلنتاج للوحدة الواحدة من السلعة الزراعٌة  ( 5)

 .المنتجة 

 .توفر الخبرة الفنٌة لدى المزارعٌن والمنتجٌن الزراعٌٌن ( 6)

 



  Intensive Agricultureالزراعة الكثٌفة 

انتاج زراعً ٌتمٌز بمعدل بوار منخفض واالستخدام نظام                
المرتفع للمدخالت مثل راس المال والعمل أو االستخدام المكثف 

للمبٌدات واألسمدة ذات الصلة بقطعة األرض اي التكثٌف الزراعً 
هو االستجابة السائدة للنمو السكانً حٌث ٌسمح بانتاج كمٌات اكبر 

وتتضمن االشكال . المساحة نفسها من األرض" من الغذاء مستخدما
الٌومٌة الحدٌثة للزراعة المكثفة للمحاصٌل استخدام الحراثة اآللٌة 

واالسمدة الكٌمٌائٌة ومنظمات النمو للنبات والمبٌدات والتً ادت الى 
 .زٌادة جوهرٌة فً االنتاج 

ٌعتمد هذا النوع من الزراعة على استخدام المزٌد من عنصري العمل 
ورأس المال فً وحدة المساحة بهدف زٌادة اإلنتاج الزراعً لمواجهة 

وٌتبع هذا , الطلب المتزاٌد على المنتجات والخدمات الزراعٌة 
األسلوب فً الدول ذات الكثافة السكانٌة العالٌة مثل مصر والهند 

لذلك تستثمر , والصٌن الٌابان ألن نصٌب الفرد فٌها من األرض قلٌل 
الوحدات األرضٌة المتوفرة بشكل كثٌف أي استخدام نسب كبٌرة من 

عنصري العمل ورأس المال فً وحدة المساحة األرضٌة المستغلة 
 -:وٌمتاز هذا النوع ببعض الخصائص , لإلنتاج الزراعً 



 

 .“ وتنوع الغلة المنتجة  غالباوفرة (1)

وٌبذل المنتجون أقصى الجهود , استغالل األرض بشكل كامل (2)

 .فً استغالل الموارد األرضٌة المتاحة دون أي هدر فٌها 

تطبٌق نظام الدورات الزراعٌة بما ٌتناسب ونوعٌة التربة (3)

 .والظروف الطبٌعٌة واالقتصادٌة للبلد 

 . المستغلة األرضٌة الوحدة إنتاجٌة ارتفاع (4)

 . باالنخفاض اإلنتاج من ونصٌبه الفرد إنتاجٌة معدل ٌتمٌز (5)

 . عامة بصورة األرضٌة الوحدة فً اإلنتاج تكالٌف ارتفاع (6)
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 كلٌة الزراعة / جامعة االنبار 
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 اقتصادٌات الموارد الطبٌعٌة مادة                
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كانت الموارد الطبٌعٌة تعنً عند معظم          

ولذلك ركزوا على ( سطح األرض) االقتصادٌٌن القدامى 

غٌر ان الفكر االقتصادي المعاصر , انها أصٌلة ال تهلك 

"  ٌنظر الى الموارد الطبٌعٌة نظرة أكثر عمومٌة وشموال

فٌعرفها بانها أشٌاء مادٌة لها قٌمة اقتصادٌة لٌس 

فالمخزون الطبٌعً من , لألنسان دخل مباشر فً إٌجادها 

المعادن ومدى توافر الغابات وكذلك المناخ والتضارٌس 

والمساقط المائٌة والموقع الجغرافً كلها اشٌاء لها تأثٌر 

على الثروة القومٌة وذلك دون ان ٌكون لألنسان دخل 

 .مباشر فً إٌجادها 



 

ٌشٌر المختصون إلى إن هناك معنى اصطالحً ومعنى قاموسً لكلمة  -:مفهوم المورد 
 -:نجد إن لهذه الكلمة تعارٌف متعددة منها  القاموسًففً المعنى , المورد 

 .انه ذلك الشًء الذي ٌعتمد علٌه الفرد فً المساعدة واإلعالة # 

 .انه الوسٌلة للحصول على حاجات معٌنة # 

 .انه الثروة بوصف البعض # 

بل ٌؤكد على وظٌفة , مما تقدم ٌمكن القول بان المورد ال ٌشٌر إلى شًء معٌن بالذات 
معٌنة ٌؤدٌها المورد للمساهمة فً عملٌة معٌنة لتحقٌق هدف معٌن كإشباع حاجة 

 .“ مثال

للمورد فهو متغٌر بمرور الزمن نتٌجة لتطور اإلنسان وتوسع  االصطالحًأما المعنى 
 .....وٌمكن أن نوجز بعض المفاهٌم للموارد الطبٌعٌة , وتعدد معارفه وحاجاته 

الموارد الطبٌعٌة هً كل ما تؤمنه الطبٌعة من مخزونات طبٌعٌة ٌستلزمها بقاء #  
 .اإلنسان أو ٌستخدمها لبناء حضارته 

التً ٌمكن أن تتحول ثروة وهً تتمثل بالغالف “هبات الطبٌعٌة”الموارد الطبٌعٌة هً #  
 .الغازي وغالف الٌابسة والغالف المائً  والغطاء النباتً 

الموارد هً كل الظواهر الطبٌعٌة على سطح األرض وٌعتمد علٌها اإلنسان فً سد # 
وهً وسٌلة لتحقٌق هدفه سواء أكانت ظاهرة أو كامنة وتعرف علٌها , احتٌاجاته 

 .  خالل العصور والتً لم ٌتعرف علٌها بعد 



الموارد الطبٌعٌة هبة هللا سبحانه وتعالى خلقها وسخرها له # 

لٌحولها إلى موارد اقتصادٌة ٌستخدمها فً إنتاج السلع والخدمات 

وتشمل األرض والمٌاه والغابات . التً ٌحتاجها إلشباع رغباته 

,  والمراعً والحٌوانات والشمس والهواء والمناخ والموقع 

فعلى األرض تقام المساكن “ وترتبط ببعضها البعض ارتباط وثٌقا

والمرافق المختلفة وتنمو الغابات والمراعً وتعٌش الحٌوانات 

وفً باطن األرض , وهً تحتاج ألشعة الشمس والماء والهواء 

وللموارد الطبٌعٌة ...توجد المعادن والوقود بمختلف أنواعها 

 .أهمٌة قصوى لإلنسان فهً مصدر المواد

الموارد الطبٌعٌة تلك المواد والظواهر الطبٌعٌة التً ال دخل # 

ولكنه ٌعتمد علٌها فً حٌاته وٌتأثر بها , لإلنسان فً وجودها 

 .وهً تشكل األساس المادي لعملٌات اإلنتاج المختلفة ,وٌؤثر فٌها

 



كافة العناصر الموجودة فً الطبٌعة سواء فً :الموارد الطبٌعٌة # •
من اجزاء " وتعد جزءا, الهواء أم الماء أم التربة ام النباتات 

الحٌاة الرئٌسٌة والتً ٌعتمد علٌها االنسان بشكل مباشر فً 
الحصول على العناصر األساسٌة الخاصة بالبقاء من طعام وماء 

اطلق علٌها مسمى طبٌعٌة ألنه ال ٌوجد لالنسان أي دور ,وهواء 
بوجودها وخلقها هللا سبحانه وتعالى لتكون وسائل مساعدة على 

 .استمرار الحٌاة 

خامات موجودة فً األرض ٌمكن : الموارد الطبٌعٌة # •
استخراجها واستغاللها مباشرة أو بعد تحوٌلها وتوظٌفها فً عملٌة 
االنتاج لتحقٌق منافع لألنسان مما ٌجعل لها قٌمة استعمالٌة وسوقٌة 

. 

أي شًء وارد فً الطبٌعة الذي وهبه هللا : الموارد الطبٌعٌة # •
سبحانه وتعالى لالنسان لمساعدته فً سد حاجاته المتعددة والعٌش 

 .المؤمن له 

 



أي مورد تعطٌه الطبٌعة لإلنسان كمادة أولٌة : الموارد الطبٌعٌة # •
,  الالزمة ألستمرار حٌاته من أجل تطور معٌشته وتطور بٌئته

الذي ٌعد كل االقتصادي ومنها ٌمكن األشارة إلى  مفهوم المورد 
الجسدٌة والنفسٌة (والطاقة األنسانٌة , ما ٌمكن إعداده فً الطبٌعة

لٌصبح جاهزاً للدخول فً دائرة االستغالل ( والعقلٌة والمهارٌة
 .األقتصادي

االشٌاء المفٌدة ذات القٌمة ( 1987راندل : )الموارد الطبٌعٌة # •
وهً بذلك مادة خام لم ٌتم تعدٌلها , فً الحالة التً نجدها علٌها 

فً عملٌة انتاجٌة لمنتج ذي قٌمة أوقد " وبالتالً قد تكون مدخال
 .تستهلك بشكل مباشر 

ما ٌقوم األنسان ( 1995مندور ونعمة هللا : ) الموارد الطبٌعٌة # •
وإعداده للدخول فً دائرة من البٌئة به بادراك وتقٌٌم منفعته 

االستغالل االقتصادي بغرض اشباع حاجة معٌنة وتلبٌة مطلب 
 .معٌن 

 



لذا ٌمكن القول بأنه عندما استطاع ..تصبح له قٌمة عندما ٌتعامل به اإلنسان الموردإذن 
(  االكتشافات واالختراعات ) اإلنسان التعرف على بعض الظواهر والسٌطرة علٌها 

المتمثلة (  الموارد البشرٌة ) وهذا ما ٌطلق علٌه “ أصبح اإلنسان نفسه موردا
كل جهد الموارد البشرٌة وٌمكن القول بان ..بالطاقات والجهود العضلٌة والعقلٌة له 

“  أو فنٌا“ أو ذهنٌا“ عملٌا“ بشري ٌستهدف إٌجاد المنفعة أو زٌادتها سواء كان جهدا
أو غٌرها مما ٌقوم به اإلنسان وٌحقق “ أو تنظٌمٌا“ أو إدارٌا“ أو تربوٌا“ أو إرشادٌا

والموارد البشرٌة هً المسؤولة عن تحوٌل , له منفعة خاصة به أو للمجتمع كله 
 .الموارد الطبٌعٌة إلى موارد اقتصادٌة 

الموارد )بعد آخر تمثل موارد تعرف ب “ أما االنجازات التً ٌقوم بها اإلنسان جٌال
 ( .الحضارٌة 

وٌتضح لنا بان المورد كل شًء موجود فً الطبٌعة ٌعتمد علٌه اإلنسان فً حٌاته 
بالمعنى الصحٌح إال بعد أن ٌقوم اإلنسان “ والمورد ال ٌصبح موردا, وانجازاته 

وفائدته قد تتعدى الفائدة اآلنٌة إلنسان الحاضر وتمتد إلى إنسان , باستغالله لصالحه 
وٌعرف بأنه كل ما ( المورد االقتصادي ) وهذا المفهوم قرٌب من معنى,المستقبل

لتحقٌق منفعة ما أو إلشباع رغبة معٌنة ( بما فً ذلك اإلنسان نفسه)ٌستخدمه اإلنسان 
. بطرٌقة وقٌمة معٌنة مباشرة أو غٌر مباشر وٌرتبط المورد االقتصادي بتكلفة معٌنة 

إذن المورد الطبٌعً , فالموارد الطبٌعٌة التً لم تستخدم بعد ال تعد موارد اقتصادٌة 
بمعنى آخر ٌمكن “ اقتصادٌا“ عند استغالله واستثماره ٌفترض أن ٌصبح موردا

بعد اكتشافه والتعرف علٌه وتمكن اإلنسان “ اقتصادٌا“ اعتبار المورد الطبٌعً موردا
 .من المنفعة واالستفادة  منه 



 ا

 علم اقتصادٌات الموارد الطبٌعٌة  

التً تختص  فروع علم اقتصادٌات الموارد الطبٌعٌة أحدٌعتبر       
, بتطبٌقات األسس والنظرٌات االقتصادٌة على الموارد الطبٌعٌة 

 .االقتصاد التطبٌقً وهً تدخل كاحد مجاالت علم 

فً ضوء مفهوم الموارد ٌمكن إعطاء مفهوم لعلم اقتصاد     
العلم الذي ٌبحث فً استعماالت الموارد “ ...الموارد الطبٌعٌة 

الطبٌعٌة على اختالف أنواعها من ترب ومعادن ومٌاه وغٌرها 
التً تمكن اإلنسان الحٌازة ي صورة من صور أوالذي تحكمه 

وعندما ٌستطٌع ,  من أن ٌستعمل القوة اإلنتاجٌة لهذه الموارد
وهناك , اإلنسان من تسخٌرها لمنفعته تصبح موارد اقتصادٌة 

عوامل متعددة تحدد كٌفٌة استعمال اإلنسان لهذه الموارد فً وقت 
ومكان معٌنٌن وهذه العوامل قد تكون اقتصادٌة أو اجتماعٌة أو 

 .طبٌعٌة أو تقنٌة



 أهمٌة دراسة اقتصادٌات الموارد الطبٌعٌة•
لمفهموم الموارد الطبٌعٌة الذي اعتمدته منظمة التجارة " تبعا                       

" طبٌعٌا" فانه ال ٌمكن اعتبار الهواء موردا 2010العالمٌة فً تقرٌرها السنوي 
بالرغم من اهمٌته وقٌمته االستعمالٌة الهائلة الن شروط الندرة ال ٌنطبق علٌه 

وبالتالً فال قٌمة له فً االسواق وبالتالً عدم حاجة االنسان الى شرائه من 
كما ان مٌاه البحار والمحٌطات ال تكون موضع تبادل تجاري بٌن , اآلخرٌن 

بالنظر الى وفرتها إال أذا اضطرت الحاجة " الناس وٌمكن الحصول علٌها مجانا
 .  لهاالى عملٌة نقلها وما تمثله من تكلفة نقلها أما هً فً حد ذاتها فال قٌمة سوقٌة 

األولٌة لٌست جمٌعها موارد طبٌعٌة فالمنتجات الزراعٌة بخالف والمنتجات      
المعادن واشجار الغابات  والى ذلك أما هً فً حد ذاتها التوجد قٌمة سوقٌة لها 

فهً لٌست على شكل خامات ٌكفً استخرجها من باطن األرض أو " مثال
سطحها وانما ٌكون اٌجادها بعملٌات تبدأ بحراثة األرض والسقً ونثر البذور 

واستعمال األسمدة والمبٌدات وغٌر ذلك من سعً االنسان مما ٌتطلب 
النفط والفحم والغاز الطبٌعً ) وتدرج مواد الطاقة . استثمارمعرفة وبذل مجهود 

الحدٌد والنحاس والفضة والذهب وااللمنٌوم ) والمعادن ( والٌورانٌوم 
والغابات والثروة السمكٌة والحٌوانٌة واالراضً الصالحة ( الخ..والرصاص

اكتشافها واٌجاد استعماالت لها لألنسان اضافة الى الموارد التً ٌمكن , للزراعة 
 .وتوظٌفها الشباع حاجاته بفضل تطور المعرفة البشرٌة واالمكانٌات التقنٌة 

 



   

فً حٌاة " ظهور سوق عالمٌة لتجارة الموارد الطبٌعٌة ظاهرة حدٌثة نسبٌاوٌعد 
البشرٌة فقد كانت عملٌة نقل السلع األولٌة لمسافات بعٌدة مكلفة للغاٌة وال تخلو 

وارتبط ازدهار تجارة الموارد الطبٌعٌة على مستوى العالم بثورة , من مخاطر
المواصالت البحرٌة منذ نهاٌة القرن التاسع عشر حٌث صنعت السفن ذات 

الحموالت الضخمة وجهزت المرافًء ألفراغ حمولتها من البضائع كما أعتمد 
 .من وقود الفحم " للطاقة لتسرٌع حركة السفن بدال" النفط مصدرا

خالل من هنا تتبع اهمٌة اسباب دراسة اقتصادٌات الموارد الطبٌعٌة والبٌئة من 
 -:اعتبارات اقتصادٌة واجتماعٌة منها 

المحافظة على موارد المجتمع المتاحة واستغاللها االستغالل األمثل ضرورة ( 1)
فاالستخدام ,لتحقٌق أقصى ناتج ممكن من استغاللها أو تقلٌل تكلفة الفرص البدٌلة 

اجمالً الناتج المحلً بما هدرها  وٌقلل غٌر األمثل للموارد الطبٌعٌة ٌؤدي الى 
 .  على النمو االقتصادي " ٌؤثر سلبا

األغلفة كافة الرابط بٌن االنسان والطبٌعة من حوله والتً تنتشر فً اكتشاف ( 2)
والتعرف على الفوائد المتاحة من خالل , األرضٌة مثل األغلفة المائٌة والترابٌة 

 .الموارد الطبٌعٌة 

 



ما " استهالك أو استغالل الموارد الطبٌعٌة والبٌئٌة غالباإن (   3)
, ٌؤدي الى مخرجات مصاحبة تسمى آثار خارجٌة أو متعدٌات 

مقصودة ولكنها تنتج مصاحبة " وتسمى هكذا ألنها ال تكون عموما
وتكون ذات آثار سلبٌة تؤثر على الرفاه , الستخدام الموارد 

االقتصادي للمجتمع مما ٌنبغً تصحٌح آثارها بالسٌاسات االقتصادٌة 
 .الصحٌحة 

السكانٌة والتزاٌد المتسارع فً أعداد السكان فً دول المشكلة ( 4)
الدول النامٌة والحاجة لتوسع االنسان على حساب " العالم وخصوصا

الموارد الطبٌعٌة والحٌاة الفطرٌة مع محدودٌة هذه الموارد تدفع الى 
دراسة وضع الموارد الطبٌعٌة وترشٌد استخدامها للمحافظة على 

 .رفاهٌة االجٌال القادمة 

أزمة الطاقة  والغذاء والمدٌونٌة ) أزمات عالمٌة ظهور ( 5)
لعدم " أمتداداكلها تعد ( والتلوث البٌئً والتصحر والمجاعات

 .استغالل الموارد الطبٌعٌة المتاحة بشكل أمثل وعقالنً 

 



المحافظة على مستقبل الرفاهٌة ألي مجتمع تعتمد على كفاءة استغالله إن ( 6)
وهذا ٌتطلب معرفة " وقطاعٌا" ومكانٌا" لموارده المتاحة وتوزٌع استخدامه زمنٌا
 .األسس العلمٌة والتطبٌقٌة الممكنة لذلك 

المصاحبة لقضاٌا ومشكالت   Uncertainty(الالٌقٌن)حالة عدم التاكد إن ( 7)
 .الموارد والبٌئة تحتم دراستها الستغاللها بشكل أمثل 

تجنب األزمات االقتصادٌة وتقدٌم األساس الصحٌح للتخطٌط أهمٌة ( 8)
 .االقتصادي والبٌئً بعٌد المدى 

الهائلة المتوقعة من تغٌر المناخ الكونً المتوقع حدوثه كنتٌجة الخسائر (   9)
 .لزٌادة استخدام الوقود المحترق أو الغازات المنبعثة من الصناعات المختلفة 

الدراسة الجغرافٌة للموارد الطبٌعٌة الى التعرٌف بها من حٌث تهدف ( 10)
انواعها وصفاتها وتوزٌعها الجغرافً وتحدٌد قٌمتها لتلبٌة حاجات واشباع رغبات 

وللدراسة , االنسان والتعرف على مشاكلها بغٌة وضع الحلول المناسبة لها 
الجغرافٌة للموارد الطبٌعٌة مبرراتها فالموارد وثٌقة الصلة باألرض وباألنسان 

اضافة الى , والتفاعل بٌن األرض واالنسان ٌقع فً صلب البحث الجغرافً 
تصدٌها لمشاكل تتعلق بمصلحة االنسان ودراستها مثل مشكلة الغذاء والطاقة 

 .والتلوث واالنفجار السكانً 

 



 أهمٌة الموارد الطبٌعٌة 

تعد الموارد الطبٌعٌة القاعدة التً ٌعتمد علٌها تقدم ورفاهٌة المجتمع 
إذ أن وفرة أو ندرة تلك الموارد لها تأثٌراتها الكبٌرة على , البشري 

فهً تؤثر على الحالة , مركز هذا البلد أو ذاك بٌن بلدان العالم 
 .المعاشٌة للسكان وتعتبر مصدر قوة المجتمع أو الدولة الممثلة له

إن اهتمام اإلنسان فً البحث عن الموارد واستغاللها قد تركز             
وإشباع , بالدرجة األساس لتأمٌن حاجاته الٌومٌة من طعام ومأوى 

حاجاته اآلنٌة فً البداٌة دون التفكٌر فً االستغالل االقتصادي السلٌم 
ومع تقدم اإلنسانٌة وظهور األفكار واآلراء الواعٌة إلى , لهذه الموارد 

ضرورة العناٌة بها وصٌانتها من االستغالل الجشع المؤدي إلى نفادها 
أو تدمٌرها كان البد للبلدان من التخطٌط االقتصادي الستغالل 

واستثمار الموارد الطبٌعٌة على أساس الفهم الكامل ألنواعها وحجمها 
وإمكانٌة استثمارها ومدى اتصال المناطق الغنٌة بتلك الموارد 

وٌمكن ..باألسواق ومصادر العمالة ورأس المال والخبرات المختلفة 
 -:أن نحدد أهمٌتها إضافة إلى ما سبق باآلتً 



إن الموارد الطبٌعٌة حجر األساس الذي انبثقت عنه أهمٌة الجوانب (1)
فالموارد الطبٌعٌة كانت ( البشرٌة والحضارٌة ) األخرى من الموارد 

وما تزال بمثابة الحافز األول لموارد الثروة البشرٌة وطاقة اإلنسان 
كً تعمل ألجل االنتفاع بها وبناء حضارة اإلنسان التً تكونت 

 ( .الموارد الحضارٌة ) من موارد الثروة “ خاصا“ بدورها موردا

ال ٌمكن ألي تخطٌط اقتصادي إن ٌحقق أهدافه دون االستٌعاب (2)
 .“ وكما“ والمعرفة الكاملة للموارد موقعا

على الموارد الطبٌعٌة التً “ إن تقدم اإلنسان وتطوره ٌتوقف أساسا(3)
تلبً متطلباته وتشبع الكثٌر من رغباته واحتٌاجاته منذ ظهور الجنس 

 .البشري على األرض 

ٌعتمد معدل دخل فرد ومستواه ألمعاشً فً الدول واألقالٌم إلى حد (4)
 “ونوعا“ كبٌر على ما تمتلكه الدول واألقالٌم من الموارد الطبٌعٌة كما

إن األمم التً تسٌطر على القدر األعظم من الموارد الطبٌعٌة ٌمكنها أن 
غٌر قلٌل من “ وقد تسخر جزءا, تسخر هذه الموارد لرفاهٌة شعوبها 

 .تلك الموارد لبناء القوة الرادعة ضد األمم األخرى 



 

إن وفرة الموارد الطبٌعٌة الزراعٌة والتعدٌنٌة ٌعطً دفعات متزاٌدة لتقدم التقنٌة 
وقد اثبت التارٌخ إن الدول المتمتعة بوفرة الموارد , الزراعٌة والصناعٌة 

لذلك نرى الكثٌر من دول , الطبٌعٌة لها مكانة مهمة بٌن المجموعة الدولٌة 
بصٌانة وتنمٌة العالم والمتقدمة منها على وجه الخصوص أخذت تهتم 

 -:الموارد الطبٌعٌة ألسباب متعددة  ٌمكن اإلشارة إلى بعضها 

أثناء الحروب وما تسببه “ معاناة العالم من المشاكل االقتصادٌة خصوصا(1)
األمر الذي ٌحمل الدول على توفٌر الموارد , من نقص فً المواد الغذائٌة 

 .“فً وقت السلم والرخاء وخالل فترات األزمات أٌضا

زٌادة عدد سكان األرض بشكل سرٌع خالل الفترة األخٌرة من القرن (2)
الماضً والمستمرة تلك الزٌادة بسبب قلة نسبة الوفٌات بٌن السكان الناجم 

إذ من المتوقع أن ٌصبح  عدد , عن التقدم فً مٌادٌن الطب وصناعة الدواء 
منهم ٌعٌشون فً ظروف % 35ملٌار نسمة  وأن ( 8)سكان العالم حوالً 

المجاعة األمر الذي ٌؤدي إلى زٌادة الطلب على الغذاء ومصادر الطاقة 
 .المختلفة 

ارتفاع مستوى المعٌشة النسبً لبعض شعوب األرض خالل الفترة األخٌرة ( 3)
مما أدى إلى زٌادة استهالك الفرد الواحد من الموارد الطبٌعٌة المختلفة 

 % .25بنسب تصل فً المتوسط إلى 



 

 بٌن االقتصاد والموارد العالقة •
أحد األطر القوٌة  لفهم سلوك المستهلك والمنتج النظرٌة االقتصادٌة تعد   

كما ٌمكن عن طرٌقها معرفة , الستخدام الموارد بانواعها بطرٌقة منطقٌة 
"  مستوٌات االستخدام المثلى لهذه الموارد بما ٌحقق المستوى األمثل اقتصادٌا

وٌحقق الرفاهٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة للمجتمع , على المدى البعٌد " واجتماعٌا
ٌوضح ( االقتصادٌة)فتعرٌف االقتصاد وتعرٌف الموارد "  ومستقبال" حاضرا

 .العالقة العملٌة والنظرٌة بٌنهما 

الموارد المحدودة بٌن ( أو توزٌع)بعلم تخصٌص " ٌعرف احٌانافاالقتصاد        
وٌقصد بالموارد كل الموارد التً تشكل , األغراض واالحتٌاجات المتعددة 

ولذلك فكفاءة استخدام المنتجات االقتصادٌة أو , بمجملها مدخالت االنتاج 
 :الموارد االقتصادٌة تحقٌق شرط التوازن التالً 

 P = MC................              التكلفة الحدٌة = السعر      
حٌث ان السعر ٌساوي , كما فً الشكل االتً " وٌمكن توضٌح هذا الشرط بٌانٌا

مع , التكلفة الحدٌة وهو شرط توازن المنشاة التً تعمل فً سوق المنافسة التامة 
االشارة الى ان هذا الشرط  السابق ال ٌنطبق على الموارد الطبٌعٌة وان التوازن 

فً اسواق االحتكار أو المنافسة التامة تختلف فً الموارد الطبٌعٌة عنها فً السلع 
 .العادٌة 

 
 





    وما ٌهمنا هو دراسة الموارد الطبٌعٌة والتً منها ما تتصف بخاصٌة 
مثل النفط والمعادن أو تكوٌنات للنضوب المتجددة أو القابلة ( الندرة ) 

وكذلك الموارد الطبٌعٌة المتجددة أو القابلة , المٌاه الجوفٌة غٌر المتجددة 
لإلكثار أو النمو مثل االسماك أو الغابات أو المراعً أو الحٌوانات أو 

المٌاه المتجددة مع ان الموارد المتجددة قد تتحول الى موارد قابلة 
للنضوب متى ما تم استخراجها أو استهالكها بمستوى ومعدل أعلى من 

 .معدل نموها وتكاثرها 
فالموارد , الموارد النادرة وغٌر النادرة لذلك وجب التفرٌق بٌن  

الطبٌعٌة غٌر النادرة اذا كانت متوفرة بحٌث ٌمكن الحصول علٌها 
وهو ما (  P= صفر " ) أي أن سعر شراء المورد ٌساوي صفرا" مجانا

ال تدخل ٌعنً أن عرض المورد ال ٌتاثر بالطلب منه  وهذه الموارد 
ولكن الموارد التً ٌزٌد الطلب علٌها عن , ضمن الموارد االقتصادٌة 

عرضها نتٌجة تغٌرات اقتصادٌة او تقنٌة فإن سعر شراءها ٌكون أكبر 
وعلٌه تصبح هذه الموارد اقتصادٌة ألنها (  P> صفر )من الصفر 

وتعتبر الندرة أهم خاصٌة تمٌز ,  Scarcityتتصف بخاصٌة الندرة 
 .الموارد وتجعل منها اقتصادٌة 



والندرة فً الموارد المتاحة تجعل االختٌار بٌن البدائل والبحث عن 

االختٌار أو ) فعلم االقتصاد ٌسمى علم , أفضل بدٌل أمر محتم 

والتحلٌل االقتصادي ٌتطلب وجود نظام أسعار ٌمثل قٌم ( التفضٌل 

السلع والخدمات للتمكن من المقارنة بٌن االختٌارات أو البدائل 

للموارد بٌن التوزٌع األمثل والتوزٌع السًء المتاحة وللتفرٌق بٌن 

واألسواق بما تضمه من قوى العرض والطلب . هذه االختٌارات 

وآلٌات توازن هً المجال الذي ٌتم من خاللها توزٌع الموارد 

سواء كانت هذه الموارد تخضع آللٌات السوق ( النادرة ) المتاحة 

كالسلع والخدمات العادٌة أو كانت ال تخضع آللٌات السوق كالموارد 
 .البٌئٌة والطبٌعٌة بشكل عام 

 



   

الندرة للموارد تجعل لكل قرار تخصٌص أو توزٌع للمورد وخاصٌة  
فً مجال أو وقت استغالله إذا تم ( تكلفة فرصة بدٌلة أخرى ) معٌن 
أي ان استغالل المورد قد ٌعطً قٌمة افضل أو عائد اجتماعً , آخر 
وبالتالً فان وفق خاصٌة الندرة للموارد تتحدد أسعار الموارد , اكبر 

وتكالٌفها وتوزٌعها والكمٌات التً ٌمكن أن تستغل منها حسب مجاالت 
امام هذه الرشد االقتصادي ومن هنا تأتً أهمٌة . ووقت استغاللها 

فقد ٌكون هناك اختٌارات متعددة لتوزٌع موارد معٌنة ما , االختٌارات 
وٌؤدي االختٌار االقتصادي الرشٌد الى تحقٌق , بٌن استغالالت متعددة 

"  والمجتمعات عموما, منافع متدفقة تتجاوز قٌمة تكلفة الفرصة البدٌلة 
 .تواجه مشكلة فً اتخاذ القرارات بسبب ندرة ومحدودٌة الموارد لدٌها 

" ومن الناحٌة االقتصادٌة فإن أي قرار متخذ فً هذه األطر ٌكون قرارا
إذا كانت العوائد أو المنافع من اختٌاره تزٌد على تكلفة الفرصة " مثالٌا

وإن اختالف نظم تقٌٌم المنافع والتكالٌف ٌؤدي الى اختالف فً , البدٌلة 
والشكل البٌانً اآلتً ٌوضح , ترتٌب االختٌارات المتاحة ألي مجتمع 

إذ كلما زادت , العالقة بٌن سعر ندرة المورد وكمٌة المورد المتاحة 
 .محدودٌة المورد زادت ندرته مما ٌؤدي الى زٌادة سعره  االقتصادي 

 
 





اجمالً توضٌح تاثٌر مفهوم الندرة االقتصادٌة كمفهوم وٌمكن           
 -:اقتصادي على الموارد الطبٌعٌة باآلتً 

فً الماضً أصبح لها ( قٌمة تدفع ) التً لم ٌكن لها ثمن الموارد ( 1)
 .ثمن مع تزاٌد ندرتها النسبٌة 

 .النسبٌة فً الموارد تؤثر على افضلٌة توزٌع الموارد الندرة ( 2)
 الحدٌةاستنزاف الموارد ٌؤدي الى إرتفاع التكالٌف زٌادة ( 3)

 .والمتوسطة الستخراجها واستغاللها        
القابلة للنضوب لها خاصٌة التداخل الزمنً والمكانً فً الموارد ( 4)

تعتمد على طرٌقة " فرفاهٌة المجتمع مستقبال, االستخدام عبر الزمن 
ألنه من الصعوبة " وأمثلٌة استغالل الموارد بشكل مدروس حالٌا

إعادة الموارد الى ما كانت علٌه وبالتالً ٌؤثر على رفاهٌة " مستقبال
,  ( التداخل الزمنً بٌن األجٌال) وهو ما ٌسمى ب , االجٌال القادمة 

إضافة الى إن وجود مورد ٌمتد مجال استخراجه عبر الحدود الجغرافٌة 
بٌن بلدٌن ٌؤدي الى تداخل دولً فً المصالح والمنافع من هذه الموارد 

 .بٌن الدولتٌن أو اكثر عبر الحدود الجغرافٌة 
 



أو ( الجٌولوجً) لمحدودٌة الموارد وقابلٌتها  للنضوب الكلً " ونظرا•
فإن االستخدام الجائر لها ٌؤثر فً فرصة األجٌال القادمة االقتصادي 

(   MC  =P)مما ٌجعل الشرط التوازنً السابق , فً استغاللها 
حٌث ٌؤخذ , للكفاءة فً استخدام المورد فً السلع العادٌة غٌر مناسب 

باألعتبار تكلفة الفرصة البدٌلة عند نضوب المورد ولذلك ٌصبح شرط 
 :الكفاءة الصحٌح الستغالل هذه األنواع من الموارد هو 

               تكلفة الفرصة البدٌلة + التكلفة الحدٌة = السعر        •
OC                                     +MC   =P     

 احتمالنالحظ شرط التوازن الجدٌد ٌاخذ فً األعتبار حٌث              

 OCتكلفة الفرصة البدٌلة لنضوب المورد , المورد نضوب   
(Opportunity Cost ) وهو ما ٌؤدي الى إرتفاع السعر التوازنً من

P1   الىP2  وإنخفاض الكمٌة اإلنتاج التوازنٌة منQ1  الىQ2  بمقدار
 =Q2 )  ـــQ1  .) ًوٌمكن تعرٌف تكلفة النضوب للمورد الطبٌع(OC  )

بانها تلك التكلفة التً ٌتحملها المجتمع عندما ٌنفد المورد من أجل توفٌر 
,  "  الخدمة أو السلعة للمجتمع من أفضل بدٌل ٌتوفر للمجتمع تقنٌا

 والشكل اآلتً ٌوضح العالقة السابقة 





بأنه نفاد كامل المخزون من النضوب الجٌولوجً كما ٌمكن تعرٌف 

بحٌث ال ٌبقى , المورد نتٌجة االستمرار فً استغالله أو استخراجه 

حدوث نضوب " وهو ما ٌعنً اٌضا, " مخزون منه قابل لالستخراج فنٌا

للمورد فانه ممكن الحدوث النضوب االقتصادي بٌنما . اقتصادي للمورد 

دون حدوث نضوب جٌولوجً وذلك عندما ٌؤدي االستمرار فً " أٌضا

استخراج المورد إلى إرتفاع تكالٌف استخراجه بحٌث تصبح التكالٌف 

والذي ٌساوي  Pأعلى من سعر المورد  MCالحدٌة الستخراج المورد 

(OC  +MC   =P  ) أي           مربح فٌصبح استخراج المورد غٌر

(OC  +MC   >P  )وٌمكن حدوث " أقتصادٌا" أي أنه اصبح ناضبا

تغٌر فً حالة النضوب االقتصادي للمورد إذا تم اكتشاف طرق فنٌة اقل 

 .  تكلفة الستخراج المورد أو فً حالة أرتفاع سعر المورد

اآلتً ٌوضح دورة الموارد الطبٌعٌة فً االقتصاد حٌث ٌوجد والشكل 

األول تخرج الموارد الطبٌعٌة من بٌئتها , مجرٌان متعاكسان للموارد 

 واآلخر الى البٌئة الطبٌعٌة ( األرض)الى البٌئة المبنٌة 





 الموارد الطبٌعٌة استخدامات   

منها ماهو , ٌستخدم االنسان الموارد الطبٌعٌة بطرق مختلفة        
فاالستخدام المباشر استخدام مباشر ومنها استخدام غٌر مباشر 

ٌتمثل باستخدام االراضً أو الماء أو مشابه ذلك من الموارد مباشرة 
للموارد فمثل استخدام الغذاء الناتج  غٌر المباشرالستخدام ااما , 

وٌمكن تلخٌص طرق ...عن استغالل األرض أو الماء وغٌرها 
 -:الطبٌعٌة باآلتً للموارد استخدام األنسان 

مباشر مثل استخدام االنسان األسماك ولحوم الماشٌة استخدام ( 1) 
 .والغذاء النباتً 

غٌر مباشر مثل استخدام الطاقة فً المصانع التً استخدام ( 2) 
 .ٌستهلك االنسان منتجاتها 

ألكثر من غرض مثل استخدام األنسان الغابات االستخدام ( 3) 
 .كمصدر لألخشاب أو للتنزه أو لتغذٌة وتنمٌة الثروة الحٌوانٌة 
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 تصنٌف الموارد الطبٌعٌة

إن التقدم والتطور الحضاري الذي شهدته البشرٌة وتعقد مطالب اإلنسان المادٌة زادت من كمٌة وأنواع 
مما دفع الباحثٌن إلى االختالف حول تصنٌف , الموارد التً ٌستخدمها عما كانت فً بداٌة وجوده بكثٌر

واآلخر ٌقسمها من حٌث , فمنهم من ٌصنفها من حٌث التوزٌع أو أماكن الوجود , الموارد الطبٌعٌة 
ومنهم ٌذهب إلى تقسٌمها حسب أساس العمر الزمنً لها وآخرون , األصل أو على أساس تكوٌنها 

 .ٌقسمونها من حٌث مظهرها 

   تقسٌم الموارد على أساس التوزٌع المكانً أو الوجود المكانً  “  أوال

 -:فنالحظ اآلتً       

)  تتوفر هذه الموارد فً كل مكان ولٌس من الصعوبة  الحصول علٌها ...موارد موجودة فً كل مكان (1)
 ..(الهواء , الرمال, الترب 

لوفرتها  أو ندرتها “ موارد تتوفر فً أنحاء كثٌرة من العالم إال إن قٌمتها تختلف من بلد إلى آخر تبعا(2)
فكثٌر من بلدان العالم توجد فٌها أراضً صالحة للزراعة لكنها تختلف فً الجودة والوفرة األمر الذي ..

فندرة األراضً الزراعٌة أدت إلى ارتفاع أثمانها فً القطر المصري , ٌترتب علٌه اختالف أثمانها 
أما وفرتها أدت إلى انخفاض أثمانها فً أسترالٌا وغٌرها من الدول , وبقٌة الدول المزدحمة بالسكان 

 .القلٌلة السكان 

حٌث ٌقتصر وجودها وتوزٌعها ( الندرة النسبٌة)تتسم هذه الموارد ب ..موارد موجودة فً أماكن قلٌلة (3)
والقصدٌر الذي ٌنحصر وجوده فً مالٌزٌا , على أماكن محدودة مثل النفط ومعظم الخامات المعدنٌة 

 .وبولٌفٌا وتاٌالند واندونٌسٌا 

 موارد موجودة فً مكان واحد أي إنها نادرة ومحدودة التوزٌع أو معظم إنتاجها مصدره بلد أو(4)

 .من إنتاجه فً اسبانٌا % 85مثال ذلك الزئبق الذي ٌتركز نحو ..إقلٌم        

 



  -:تقسم الموارد على أساس أصلها وتكوٌنها “     ثانٌا 

ٌهتم هذا التصنٌف بدراسة تركٌب الموارد الطبٌعٌة            

 -:والعوامل والظروف التً ادت الى حدوثها وتقسم الى 

 هً الموارد التً تتكون عن طرٌق تحلل بقاٌا ...... عضوي 

الكائنات الحٌة فً طبقات األرض الداخلٌة والتً                      

تتحول الى شكل من اشكال الطاقة  مثل الفحم الحجري والنفط 

 .والبعض ٌضٌف الغابات والمراعً ضمن هذا التصنٌف , وغٌرها 

 موارد تؤثر وجودها مجموعة من العناصر.....  غٌر عضوي

لكن ال تعد ذات تكون طبٌعً رئٌسً بل                           

تعتمد وجود عوامل أخرى  الماء والمواد الكٌماوٌة التً توجد فً 

 .وأحجار البناء والخامات المعدنٌة , الهواء كالنتروجٌن 

 

 



 -:تقسم الموارد من حٌث مظهرها إلى “   ثالثا

وٌمكن تمٌزها بالعٌن كالحدٌد والنفط والتربة والغابات ..  موارد ملموسة 

 .الخ ..والحٌوانات والنحاس 

أي كونها ذات صفة معٌنة تمٌز الدولة عن ... موارد غٌر ملموسة 

فصحة العمال أو السٌاسة االقتصادٌة التً , غٌرها من الدول األخرى 

فهناك عالقة إٌجابٌة بٌن إنتاجٌة . تنتهجها لها أكبر األثر على اإلنتاج 

كما إن السٌاسة الحكومٌة المتعلقة , العامل وحالته الصحٌة والمعنوٌة 

 .بالحماٌة الكمركٌة أو السٌاسة السعرٌة لها أكبر األثر على اإلنتاج 

فقد تجد الدولة من الضروري وضع تعرفه  كمركٌة لحماٌة            

الصناعات المحلٌة الناشئة أو أنها تضع أسعار مجزٌة لمحصول معٌن 

فكأن السٌاسة الحكومٌة وصحة العمال على ..بهدف زٌادة اإلنتاج منه 

الرغم من أنها لٌست أشٌاء ملموسة إال أنها تؤثر بصورة أو أخرى على 

 .  اإلنتاج 

 

 

 

 



 -:إلى ............. تقسم الموارد على أساس عمر المورد“ رابعا

 تلك الموارد التًوهً .. الموارد غٌر القابلة للنفادمجموعة ( 1)

 تتوفر بشكل دائم وٌستطٌع األنسان  الحصول علٌها من دون       

الحاجة الى استخدام وسائل لتوفرها  مثل الهواء والرمال والرطوبة       
 .الخ ..والشمس 

 وهً تلك ( ..الموارد المتجددة) مجموعة الموارد القابلة للتجدٌد ( 2)

 والتً أما ان ٌكون نموهاعبر الزمن الموارد التً تنمو أو تزٌد      

 عن حجم المخزون أي لٌس له" أو مستقال" أو تزاٌدها خارجٌا      

 وأما ان , عالقة بالمخزون المتواجد كمٌاه األمطار أو األنهار      

أي ٌعتمد على حجم المخزون الموجود " أو تابعا" ٌكون نموها داخلٌا     
وتستمر متى ما حافظ األنسان علٌها وأدارها  " منها أي تتكاثر احٌائٌا

الثروة , النباتات,  الحٌوانات , المراعً , بشكل صحٌح    مثل الغابات 
 .الخ ....السمكٌة 

 

 



هً الموارد التً ( قابلة للنضوب) مجموعة الموارد غٌر المتجددة ( 3)
فً أطار الزمن " ٌكون المخزون الموجود منها فً األرض ثابتا

إن   حدث –حٌث تكوٌنها أو زٌادة المخزون منها , التخطٌطً الواقعً 
,  ٌزٌد على اي مدة زمنٌة تخطٌطٌة ممكنة " جٌولوجٌا" ٌستغرق وقتا –

من الناحٌة التخطٌطٌة " وبذلك ٌعتبر المخزون منها فً األرض ثابتا
وبالتالً تعتبر استغاللها أو استثمارها وٌتحدد عمرها على أساس كثافة 

موارد مؤقتة  وهو ما ٌؤثر فً إمكانٌة األجٌال القادمة من الحصول 
   -:وهً تقسم الى قسمٌن هما ..... علٌها واستغاللها 

 موارد ٌمكن إعادة استخدامها كالمعادن بمختلف انواعها (  أ )        

 .موارد ال ٌمكن إعادة استخدامها كالبترول( ب)       

ذلك النوع من الموارد الذي ال ٌتأثر (.....  متدفقة)موارد جارٌة ( 4)
فال ٌؤثر , " أو سابقا" مستوى المخزون منها بما ٌتم استخدامه حالٌا

استخدام اي مجتمع أو جٌل على ما ٌمكن أن ٌحصل علٌه أي مجتمع أو 
موارد مستمرة فً التدفق مثل فأنها وبعبارة أخرى " جٌل منها الحقا

 .  الطاقة الشمسٌة واألمطار واألنهار وطاقة المد والجزر 

 



 تقسم الموارد على أساس هدف صٌانتها والمحافظة علٌها “ خامسا

تشمل المعادن ومناجم الوقود والفحم واألحجار  -:الموارد المختزنة 

كما إنها غٌر قابلة للتجدٌد وٌمكن , والعرض الطبٌعً لها محدود 

استبدال بعضها بعد فترة زمنٌة بموارد أخرى كاستخدام الطاقة 

غٌر أنه ال ...عن الفحم أو استخدام الذرة محل النفط “ الكهربائٌة بدال

ٌتوقع زٌادة الكمٌات الطبٌعٌة لهذه الموارد خالل الفترة الزمنٌة 

وهذا النوع ٌمكن تقسٌمه ... قصٌرة األجل تحت الظروف العادٌة 

 -:إلى قسمٌن هما 

نتٌجة “ موارد ٌمكن إن تفنى أو تنتهً أو تتغٌر كٌمٌاوٌا(  أ)

 (.الفحم , النفط ) االستعمال 

موارد ٌمكن أن تستهلك ببطء وتستعمل مرة أخرى ومنها ( ب)

 .المعادن واألحجار 

 



مزٌج من الموارد التً لها بعض صفات الموارد المكتنزة ... الموارد المختلطة ( 2)
 -:والموارد المتدفقة وتشمل على ثالثة أنواع هً

تشمل الحٌوانات والمحاصٌل النباتٌة والغابات والحشائش وغٌرها .. الحٌوٌةالموارد ( أ)
حٌث ( المتدفقة)وتتسم هذه الموارد ببعض صفات الموارد , من الكائنات الحٌة 

ٌمكن الحصول على أنواع جدٌدة منها بمرور الزمن بشرط المحافظة على بذورها 
“  فً المستقبل فضالاستعمالها واستعمالها بدرجة كبٌرة ٌقلل من درجة , أو أصولها 

إال إنه ٌمكن صٌانتها , االستعمال عن إنتاجٌة الموارد الحٌوٌة ٌمكن أن تنقص نتٌجة 
 .عند مستوى معٌن أو ربما تحسٌنها 

فالمزارع ٌمكن , تشمل على خلٌط من الموارد المختزنة والمتدفقة .. التربةموارد ( ب)
أن ٌستعمل التربة بشكل ٌؤدي الى هدمها أو تدهور خصوبتها المختزنة منذ سنوات 

من االستفادة وفً الوقت نفسه ٌمكن أن ٌستعمل أراضٌه بصورة تمكنه من ..
األسمدة استخدام كما ٌمكن , الناتجة عن تراكم بقاٌا النبات “ الخصوبة المتدفقة سنوٌا

أنواعها أو إتباع الدورة الزراعٌة المالئمة من أجل المحافظة على اختالف على 
 .“ التربة وزٌادة خصوبتها المتدفقة سنوٌا

ساهم اإلنسان بصنعها بصورة أولٌة أو جزئٌة مثل ..من صنع اإلنسان موارد ( ج)
وٌتوقف عمرها على حفظها , السدود والمبانً والدور وغٌرها من التحسٌنات 

وصٌانتها إذ ٌمكن زٌادة إنتاجٌتها أو إطالة عمرها بإتباع اإلدارة الحكٌمة والجٌدة 
 .وإدخال التحسٌنات المناسبة لها

 

 



ألسس متعددة إال أن هذه “ ٌتبٌن أنه باإلمكان تصنٌف الموارد تبعا

فلٌس هناك مورد ٌمكن , مع بعضها البعض التقسٌمات متداخلة 

 .تصنٌفه على أساس واحد من األسس التً تم اإلشارة إلٌها 

  عناصروٌضٌف بعض المختصٌن فً الموارد االقتصادٌة بأن بعض 

تعتبر من الموارد الطبٌعٌة ألي إقلٌم على سطح البٌئة الطبٌعٌة 

فالموقع , بالنسبة لخطوط الطول والعرض ( موقع البلد)األرض 

لذلك نرى بعض البلدان ..ٌحدد النشاط االقتصادي بدرجة كبٌرة 

بحرٌة بسبب وقوعها على البحر مما ٌجعلها تشتهر بصٌد “ دوال

سكان المناطق الساحلٌة ) األسماك وغٌرها من األعمال البحرٌة 

بسبب وقوعها على ( والمناطق المشتملة على مسطحات مائٌة 

النقل ) البحر مما ٌجعلها تتمٌز بنشاط اقتصادي ٌقوم على التجارة 

 .وتشتهر بصٌد األسماك وغٌرها من األعمال البحرٌة ( البحري 

 



 

 الذي تتمٌز به المناطق المختلفة باإلضافة الى  المناخكما أن          

 نوعٌة التربة الموجودة ٌؤثر بشكل مباشر فً تحدٌد نوعٌة النشاط  

 الزراعً الذي ٌمارسه سكان كل منطقة وطول الموسم الزراعً 

 كذلك ما تحتوٌه باطن األرض من ثروات معدنٌة أو طاقة , نفسه 

 , تمٌز النشاط االقتصادي لسكانها بتلك الموارد بالصناعً والطاقة 

 ٌدفع األفراد إلى “ ٌعتبر بشكل غٌر مباشر موردافالموقع الطبٌعً 

   مساحةوٌضٌف هؤالء المختصٌن أن , مزاولة نشاط معٌن ومحدد

 من مواردها الطبٌعٌة فكلما زادت “ تعتبر هً األخرى موردا الدولة

 . مساحة األرض المنتجة فً دولة معٌنة كلما زادت مواردها 

 



 الموارد الطبٌعٌة الستغالل الضوابط االقتصادٌة 

إن معرفة اإلنسان بوجود مورد طبٌعً معٌن غٌر كاف للداللة على 

وإنما هناك عوامل اقتصادٌة , بصورة اقتصادٌة استثماره إمكانٌة 

 -:ومن هذه العوامل االستثمار ٌنبغً األخذ بها عند محاولة 

الذي ٌعد من الضوابط الرئٌسة فً استغالل الموارد .. السعر(1)

فالسعر الجٌد , إذا كان لذلك المورد منافس فً السوق “ خصوصا

 .للمورد ٌدفع باتجاه استغالله وإنتاجه والعكس صحٌح 

وكمثال على ذلك ما ظهر فً حالة إنتاج الٌورانٌوم فً العالم فً   

الثالثٌنات من القرن الماضً حٌث كانت بلجٌكٌا المتحكمة فً 

فً كندا بشكل كبٌر وما تبع ذلك اكتشافه لكن بعد ,السوق العالمً له 

سعره مما انخفض فً السوق العالمٌة “ من  طرح كٌات كبٌرة جدا

معه بلجٌكٌا إلى الحد من إنتاجها بهدف تقلٌل الكمٌات اضطرت 

 .المعروضة منه فً السوق العالمٌة وتحسن األسعار 

 



من البدٌهً أن ٌحاول اإلنسان إلى ...حجم الطلب على المورد ( 2)
,  استغالل الموارد التً تتمٌز بوفرتها النسبٌة وسهولة الحصول علٌها 

إال أن زٌادة الطلب على األرض ..فٌبدأ باستثمار األرض الخصبة 
بسبب زٌادة عدد السكان والتقدم الحضاري ٌجعله ٌحاول استغالل 

األراضً األقل خصوبة من السابق وهكذا كلما زاد الطلب على 
 ( .الردٌئة )األرض فهو ٌنتقل إلى األرض قلٌلة الخصوبة 

للموقع أثر عام على ...االستهالك موقع المورد بالنسبة لمناطق ( 3)
اتصالها استغالل الموارد حٌث ٌالحظ أن استغاللها ٌتوقف على درجة 

فعدم توفر سبل المواصالت بٌن , باألسواق ومصادر العمالة والطاقة 
موقع وجود المورد وبٌن المصادر اآلنفة الذكر ٌكون من الصعب 

مثال وجود معدن فً شمال العراق أي فً المنطقة الجبلٌة ) استغاللها 
ٌخلق ذلك عراقٌل أمام استثماره فً حالة عدم وجود شبكة متكاملة من 

وعلى ( الطرق وخاصة السكك الحدٌد لرخص تكالٌف النقل بواسطتها 
العكس من ذلك إذا ما عثر على المعدن فً منطقة سهلٌة قرٌبة من 

 .المدن فٌسهل من عملٌة استثماره 

 



إذا كانت تكالٌف إنتاج معدن معٌن ..التكالٌف النسبٌة لإلنتاج ( 4)

تزٌد على نفقات الحصول علٌه من مصادر أخرى فإن إنتاجه 

لذلك ٌالحظ بأن الوالٌات المتحدة , اقتصادي ٌكون غٌر 

األمرٌكٌة تستورد النفط العربً بالرغم من وجود النفط داخل 

 .استٌراده أراضٌها بسبب ارتفاع تكالٌف إنتاجه بالمقارنة مع 

 نوع المورد ودرجة جودته بالنسبة للموارد األخرى المشابهة ( 5)

وٌفوق الموارد األخرى المشابهة له فً “ كلما كان المورد جٌدا     

الجودة كلما شجع على استثماره ومثال ذلك النفط العربً الذي 

ٌمتاز بجودة شجعت الكثٌر من المؤسسات والشركات اإلنتاجٌة 

وإنتاجه ونقله لمسافات غٌر قلٌلة إلى األقطار الستخراجه 

 .األوربٌة وأمرٌكا والٌابان 

 



 -:من هذه العوامل ..أخرى اقتصادٌة عوامل ( 6)

 .وفرة األٌدي العاملة ( أ)

 .وفرة رأس المال ( ب)

 .االقتصادٌة أهمٌة المورد ( ج)

 .للدولة االقتصادٌة  السٌاسة ( د)
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