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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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