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 كلية الزراعة/ جامعة االنبار 

 قسم االقتصاد الزراعي 

                              

 مادة إدارة المزارع                            

 مبدأ اإلحالل أو االستبدال      

  The Principle of  Substitution 
 

 لمدرسا                             

 أياد عباس عبداللطيف                    

 



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

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

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

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

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

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

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

 -:واستعمل نوعٌن من التغذٌة 

 ( .العلف األخضر) البرسيم  -1

 .عليقة من الحبوب المركزة  -2

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

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

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

 



 البرسيم كغم المزيج

 ( 1س) 

الحبوب المركزة 

 (2س)كغم 
 اإلحالل نسبة   2س∆  1س∆ 

 1س∆ / 2س∆ 

 نسبة األسعار

 2س/ 1س

 ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ 120 100 1

2 120 104 

3 140 91 

4 160 80 

5 180 71 

6 200 64 

7 220 58 

8 240 53 

9 260 49 

10 280 47 



 البرسيم كغم المزيج

 ( 1س) 

الحبوب المركزة 

 (2س)كغم 
 اإلحالل نسبة   2س∆  1س∆ 

 1س∆ / 2س∆ 

 نسبة األسعار

 2س/ 1س

 ــــــــ 120 100 1

2 120 104 20 

3 140 91 20 

4 160 80 20 

5 180 71 20 

6 200 64 20 

7 220 58 20 

8 240 53 20 

9 260 49 20 

10 280 47 20 



 البرسيم كغم المزيج

 ( 1س) 

الحبوب المركزة 

 (2س)كغم 
 اإلحالل نسبة   2س∆  1س∆ 

 1س∆ / 2س∆ 

 نسبة األسعار

 2س/ 1س

 ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ 120 100 1

2 120 104 20 16- 

3 140 91 20 13- 

4 160 80 20 11- 

5 180 71 20 9- 

6 200 64 20 7- 

7 220 58 20 6- 

8 240 53 20 5- 

9 260 49 20 4- 

10 280 47 20 2- 



 البرسيم كغم المزيج

 ( 1س) 

الحبوب المركزة 

 (2س)كغم 
 اإلحالل نسبة   2س∆  1س∆ 

 1س∆ / 2س∆ 

 نسبة األسعار

 2س/ 1س

 ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ 120 100 1

2 120 104 20 16- 0.80- 

3 140 91 20 13- 0.65- 

4 160 80 20 11- 0.55- 

5 180 71 20 9- 0.45- 

6 200 64 20 7- 0.35- 

7 220 58 20 6- 0.30- 

8 240 53 20 5- 0.25- 

9 260 49 20 4- 0.20- 

10 280 47 20 2- 0.10- 



 البرسيم كغم المزيج

 ( 1س) 

الحبوب المركزة 

 (2س)كغم 
 اإلحالل نسبة   2س∆  1س∆ 

 1س∆ / 2س∆ 

 نسبة األسعار

 2س/ 1س

 ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ 120 100 1

2 120 104 20 16- 0.80- 0.25 

3 140 91 20 13- 0.65- 0.25 

4 160 80 20 11- 0.55- 0.25 

5 180 71 20 9- 0.45- 0.25 

6 200 64 20 7- 0.35- 0.25 

7 220 58 20 6- 0.30- 0.25 

8 240 53 20 5- 0.25- 0.25 

9 260 49 20 4- 0.20- 0.25 

10 280 47 20 2- 0.10- 0.25 



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

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

 كغم معناه إضافة كغم واحد من  140ــ120وزٌادة البرسٌم من 

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

 كغم تعنً إحالل كل كغم واحد من البرسٌم  220ــ200البرسٌم من 

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

 كغم من الحبوب مقابل إحالل    0.10الذي ٌوضح التضحٌة بمقدار 

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

 “  تكون متناقصة وسالبة القٌمة دائما(  المعدل الحدي لالستبدال)

 .وتمثل مٌل المماس لمنحنى الناتج المتساوي 



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

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

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

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

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

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

 ـــ : باالتً تمثٌلها وٌمكن 

 ( الحبوب ) 2س فً التغٌرالحاصل مقدار                  2س ∆                       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    إي     ــــــــــــــــ                 

 ( البرسٌم)  1س فً التغٌرالحاصل مقدار                  1س ∆                       

 

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

   . المتناقص اإلنتاج عنصر محل لٌحل المتزاٌد اإلنتاج عنصر فهو

 2س ∆                              

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

     1س ∆                              

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

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

 .اإلنتاج مستوى بثبات اآلخر



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

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

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

 .      الحبوب  كلما حل البرسٌم محلها 

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

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

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

 1                5    1سعر س 

 ونسبة االسعارمقلوب نسبة اإلحالل    0.25= ــــــــــــــ  = ــــــــــ   = ــــــــــــــ 

 4             20     2سعر س

 أي  أن اخفض كلفة  إنتاج  تكون عندما  تصبح 

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

   1سعر س       2س∆  

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

 2سعر س        1س∆ 

   1سعر س×  1س∆ =  2سعر س×  2س∆ 

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

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

 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 نسبة األسعار بٌن العنصرٌن =  نسبة اإلحالل بٌن العنصرٌن    -1

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



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

 دٌنار     120= الكلفة الحدٌة للحبوب   

 دٌنار    100 = والكلفة الحدٌة  للبرسٌم 

 ـــ: أي أن 

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

 6     ×          20       ˂20                  ×5 

 دٌنار  100        ˂ دٌنار        120        
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