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 العوامل التي تسبب ضعف القابلية اإلدارية

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

 .  األشراف على سٌر عملٌة اإلنتاج كلما كبر حجم المزرعة 

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

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

 (.الزراعة التقلٌدٌة ) الخسارة باستمرار   

 -:إن تردد وخوف المزارع من االنتقال إلى أحد اآلتً 

  ززراعة محصول جدٌد ٌحصل منه على عائد اقتصادي أعلى #     

 .“ وزراعٌا“ االنتقال إلى دورة زراعٌة مفٌدة اقتصادٌا#     

 إنما ناتج عن ..أو العمل على كالهما 

 جهله أو عدم معرفته بزراعة المحصول الجدٌد( 1)  

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



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

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

 .والحضاري والعلمً 

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

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

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

 .مرونة العرض لإلنتاج الزراعً بصورة عامة 

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

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

 .كلفة اإلنتاج (2)

 (.فترة اإلنتاج )موسمٌة اإلنتاج الزراعً (3)

 .قابلٌة السلعة على التلف(4)

 

 



 العوامل المؤثرة في مرونة العرض   

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

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

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

 .عناصر اإلنتاج إلى صناعتها 

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

 .إلى صناعة السلعة المراد التوسع فً إنتاجها 

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

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

 .فً األسعار 



 

 ع                           

 السعر             2ط                                            

 

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

 1ط                                              

                 

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

 ع                     م                .   .   1ط                         

                               1ك   2ككمٌة اإلنتاج                



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

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

المستهلكٌن على المنتجات الزراعٌة بشكل ارتفاع فً أسعار السنلع 

فعنندما ٌنزداد , الزراعٌة أكثنر ممنا ٌسنبب زٌنادة اإلنتناج الزراعنً 

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

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

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

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

 .العرض غٌر المرن 

إن العرض لإلنتاج الزراعً غٌر مرن بصورة عامة بسنبب           

وكننننذلك بسننننبب العوامننننل , ضننننعف القابلٌننننات اإلدارٌننننة للمننننزارع 

 .األخرى التً ٌنتج عنها قلة مرونة العرض لإلنتاج الزراعً 



 كلفة اإلنتاج( 2)

إذا كانت الكلفنة الثابتنة تعلنف نسنبة كبٌنرة منن كلفنة اإلنتناج           

فننان المنننتج ٌضننطر إلننى اإلنتنناج والبٌننع حتننى بهسننعار واطئننة ألنننه 

ٌحاول استرجاع اكبر قدر ممكن من الكلفة الثابتة ألنها كلفة ٌجب 

فتكنون اسنتجابة المننتج , إن ٌدفعها بغض النعر عن حجم اإلنتاج 

وهنذ  العناهرة , لتغٌر األسعار قلٌلة أي إن مروننة العنرض قلٌلنة 

واضحة فً اإلنتاج الزراعنً وبنالعكس نجند إن المننتج الصنناعً 

ٌستجٌب لتغٌر األسعار الن نسبة كبٌرة من كلفة اإلنتاج هنً كلفنة 

, متغٌرة ٌستطٌع المنتج توفٌرها فنً حالنة انخفناض سنعر السنلعة 

أي أن العننرض فننً حالننة اإلنتنناج الصننناعً الجنناري أكثننر مرونننة 

 .من العرض فً حالة اإلنتاج الزراعً الجاري 



 فترة عملٌة اإلنتاج( 3)

إذا كانت المدة التنً تتطلبهنا إنتناج سنلعة معٌننة فتنرة قصنٌرة           

فان المنتج ٌستطٌع إن ٌسرع فنً اإلنتناج لعنرض كمٌنات أكثنر فنً 

وهننذا هننو المالحننع فننً اإلنتنناج الصننناعً , حالننة ارتفنناع سننعرها 

والسلعة التً ٌستغرق صناعتها  فتنرة طوٌلنة تمتناز .بصورة عامة 

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

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

 . إنتاجها كاآلثار القدٌمة والتحف اآلثرٌة 

واإلنتاج الزراعً ٌمتاز بالموسمٌة أي إن الحاصنل ٌحتناج             

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

ٌسننتجٌب بسننرعة وٌتوسننع فننً إنتاجننه عننندما ٌرتفننع سننعر السننلعة 

 .وتفوته فرصة االستفادة من السعر المرتفع فً كثٌر من األحٌان 

 



             

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

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

 قابلٌة السلعة للتلف ( 4)

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

 .أن ٌنتعر مدة أطول رٌثما تتحسن األسعار 

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

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

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

 -:لألسس اآلتٌة “ ٌمكن تقسٌم المزارع وفقا                  

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

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

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

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

اآلخر كزراعة األرز والذرة بعد الحاصالت  البقولٌة كالبرسٌم        
 .والباقالء 

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

 .المحاصٌل البقولٌة فً البساتٌن الدائمة 



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

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

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

 .انفصال اإلدارة عن الوعائف اإلنتاجٌة األخرى( ب)        

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

 فً مجاالت استعمال الخبرات الفنٌة والتقنٌة والمكننة             

 .وتخفٌض تكالٌف اإلنتاج للوحدة المنتجة , الزراعٌة              

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

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

 .بوعٌفة اإلدارة 



إن جمٌع مزاٌا المزارع الواسعة هً نقاط ضعف فً المزارع         

وفننننً البلنننندان الرأسننننمالٌة الغربٌننننة أخننننذت المننننزارع , الصننننغٌرة 

الصننغٌرة بننالتقلص فننً عننددها حٌننث عجننز أصننحابها عننن مسنناٌرة 

, االحتكارات الرأسمالٌة الكبٌنرة التنً عهنرت فنً مجنال الزراعنة 

ألن هذ  األخٌرة هً أكثر قدرة على مساٌرة التطور والتقدم التقنً 

بسبب توفر رعوس األموال الالزمة وكون الحجم  الكبٌر للمنزارع 

وأدى إلى تدنٌة تكالٌف الوحندة , ٌستوعب هذا النوع من االستثمار 

المنتجنننة وتحسنننن نوعٌتنننه فاكتسنننحت هنننذ  االسنننتثمارات الكبٌنننرة 

 .المزارع الصغٌرة 

إن مزارع العائلة أصبحت غٌر قادرة على منافسة االحتكارات        

 .الكبٌرة سواء فً تخفٌض تكالٌف اإلنتاج أو فً نوعٌته 



 -:حسب أنواع المنتجات الزراعية  -:“ ثالثا

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

   -:مزايا التخرص (  1)

 .ٌساعد على تقسٌم العمل وتخصصه (  أ)      

 ٌساعد على اكتساب الخبرات والمهارات عند التفرغ إلنتاج ( ب)    

 .وهً تالئم أصحاب المهارات الفكرٌة والبدنٌة , سلعة معٌنة واحدة            

 -:مزايا التنويع (1)

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

 التً ٌنبغً إن ٌخطط لها الستغالل األراضً الزراعٌة وبمستوى ٌرفع من           

 .خصوبتها وجدارتها اإلنتاجٌة          

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

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

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

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

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