
 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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