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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



 المصادر•

,  اقتصادٌات الموارد الطبٌعٌة , هاشم علوا  حسٌ  السامرائً و السٌد عبدهللا محمد جاسم . د (1)

دار الحكمة للطباعة , كلٌة الزراعة , جامعة بغداد , وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

 .1993والنشر 

م  خ ل  ,  ECON(390)الجزء الرابو م  دراسة االقتصاد االقلٌمً, استخدامات األرض  (2)

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

كلٌة التخطٌط العمرانً , جامعة الكوفة , مدخل الى االقتصاد االقلٌمً , علً حاتم القرٌشً . د (3)

 .2017حوض الفرات للطباعة والنشر , 

مطبعة االرشاد , حٌازة األرض الزراعٌة واستثمارها فً محافظة بغداد , هادي احمد مخلف (4)

 .1977بغداد 

مجلة , دراسة تحلٌلٌة لتطور نمط الحٌازة األرضٌة الزراعٌة فً العراق , عبدالحمٌد المسالمة (5)

 .1988( 1)العدد ( 18)المجلد , العلوم الزراعٌة العراقٌة 

التقرٌر السنوي , 2000-1999تطور السٌاسات الزراعٌة فً الوط  العربً خ ل العامٌٌ  (6)

 .2001للتنمٌة الزراعٌة فً الوط  العربً عام 
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