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 الطلب على األراضي واستعماالتها 

 الطلب على األراضً 

 العوامل المؤثرة على طلب الموارد األرضٌة 

 عدد السكان      (1)

 مستوٌات الدخل (2)

 سلم التفضٌل والرغبات الشخصٌة (3)

أثر مستوى التقنٌة فً إحداث طلب إضافً فً المدى البعٌد (4)

 على األراضً 

 اإلنتاجٌة الحدٌة لألرض (5)

 التغٌرات السعرٌة  (6)



 

هو كمٌة السلع والخدمات التً ٌرغب المشترون بشرائها بسعر معٌن  الطلب
أي إن لدى هؤالء المشترون رغبة , ووقت معٌن وبثبات العوامل األخرى 

 ( .القٌمة) وقدرة على الشراء بذاك السعر 

وذلك ( Derived Demand)طلب مشتق وٌوصف الطلب على األراضً بأنه 
الن األراضً ال تطلب لذاتها بل ٌقع الطلب على السلع والخدمات التً تنتج 

وقد , غٌر مباشر عن استعمال األرض فً العملٌة اإلنتاجٌة وٌطلق علٌه طلب 
ٌكون الطلب على األرض مباشر إذا اعتبرنا األرض سلعة استهالكٌة كتلك 

 .األراضً التً تطلب ألغراض التروٌح مثل المتنزهات والحدائق

بأنها عبارة عن المقادٌر األرضٌة التً ٌشترٌها تعرف دالة الطلب على األراضً 
أي إن دالة الطلب , أو ٌستعملها المنتجون عند مختلف المستوٌات السعرٌة 

على األرض تعبر عن كمٌة أو مساحة  األرض التً ٌظهر المنتجون 
 .القتنائها واستعمالها عند مستوٌات سعرٌة مختلفة “ استعدادا

وان منحنى الطلب على األراضً ٌنتقل إلى األعلى أو األسفل نتٌجة لتغٌر الطلب 
كما إن اتجاه منحنى , على السلع والخدمات التً ٌمكن إنتاجها من األرض 

, الطلب نفسه ٌتغٌر فً حالة ارتفاع أو إنخفاض أسعار تلك السلع والخدمات 
عن تأثره بمستوى أسعار عناصر اإلنتاج األخرى والتحوالت فً “ فضال

 .المستوى التقنً الراهن 



 العوامل المؤثرة على طلب الموارد األرضٌة 

إن الحاجة إلى المنتجات الغذائٌة والزراعٌة منها والمستلزمات الحٌاتٌة من السلع 
, والخدمات األخرى تعتبر المحرك األساسً للطلب الكلً على األراضً 

وٌمكن أن نوجز أهم العوامل التً لها دور فً خلق التحوالت والتغٌرات التً 
 -:تحدث فً الطلب الكلً على األرض بما ٌأتً 

 Number of Peopleالسكان  عدد(1)

شهدت دول العالم خالل الفترة الماضٌة من القرن العشرٌن وخالل الفترة مابٌن   
باعداد السكان رافقه تدفق مستمر للسكان " سرٌعا" تزاٌدا( 1990 – 1950)

ولهذا التزاٌد السكانً , والهجرة من الرٌف الى المدٌنة واالكتظاظ السكانً فٌها 
,  آثاره االقتصادٌة واالجتماعٌة التً ستظهر بشكل واضح فً السنوات المتتالٌة 

حٌث سٌزداد الطلب بشكل كبٌر على المواد الغذائٌة واالستهالكٌة  االخرى 
وهذا التغٌر السكانً ٌسمى بالنمو السكانً الذي ٌحدث . والمٌاه بشكل خاص 

والنمو السكانً بابسط معانٌه هو , بفعل عوامل هً الموالٌد والوفٌات والهجرة 
وٌمكن ( معدل الزٌادة  الطبٌعٌة ) الفرق بٌن معدل الوالدات ومعدل الوفٌات 

                                                             -:اظهارها بالمعادلة اآلتٌة 



 عدد المهاجرٌن  + عدد الموالٌد ــ عدد الوفٌات = النمو السكانً 

 .المغادرٌن ــ عدد المهاجرٌن الوافدٌن                     

 

الهجرة ) كما نسمً الفرق بٌن عدد المغادرٌن وعدد الوافدٌن بصافً 

 ........               وبالتالً فان ( 

 معدل صافً الهجرة  + معدل الزٌادة الطبٌعٌة = معدل النمو السكانً 

وان  الزٌادة السكانٌة هذه تكون نتٌجة لعوامل كثٌرة متداخلة منها     

 .ماهو طبٌعً واجتماعً وصحً ومنها ماهو اقتصادي 



إن الضغط السكانً له تأثٌر كبٌر على حجم الطلب على              

األراضً ولمختلف االستعماالت فزٌادة السكان المضطردة لها 

وهذا التأثٌر , تأثٌر على حجم الطلب على األراضً بشكل عام 

 -:ٌمكن أن ٌكون باتجاهٌن 

زٌادة عدد السكان ٌنبغً أن ٌرافقها زٌادة الطلب على  -:األول ( أ)

عن “ المواد الغذائٌة  نتٌجة اإلضافات الجدٌدة من السكان فضال

وكذلك ٌتطلب توفٌر المزٌد من الخدمات , الطلب قبل الزٌادة 

األمر الذي ٌؤدي إلى زٌادة الطلب على , على إختالف أنواعها 

األراضً لألغراض الزراعٌة والخدمٌة من أجل زٌادة إنتاج 

كما إن زٌادة السكان تفضً إلى , الغذاء والخدمات المختلفة 

زٌادة الطلب على األراضً ألغراض السكن واألنشطة 

 .الصناعٌة والتجارٌة وغٌرها

 



إن الزٌادة السكانٌة وحسب النظرٌة الكالسٌكٌة تؤدي :الثانً (ب)

إلى زٌادة عرض العمل       خفض األجور      خفض تكالٌف 

اإلنتاج       زٌادة أرباح المنتجٌن      زٌادة دخولهم      زٌادة 

وهذا االستثمار , الجزء المخصص لالدخار       زٌادة االستثمار 

من األراضً لألغراض االستثمارٌة زراعٌة أو “ ٌتطلب مزٌدا

 .الخ ...صناعٌة أو تجارٌة 

كما إن خصائص السكان األخرى كالتركٌب العمري وتوزٌعهم بٌن 

الحضر والرٌف تحدد المقادٌر المستخدمة من الموارد األرضٌة 

كما تحدد فً . ألي وجه استعمالً وخصائص ذلك االستعمال 

الوقت نفسه نمط االستعمال واألسالٌب اإلنتاجٌة المتبعة فً ذلك 

 .الوجه أالستعمالً 

       



              

أن المشكلة السكانٌة لٌست مشكلة تنموٌة حقٌقٌة النها               

ناجمة عن اسباب ال تتعلق بعملٌة التنمٌة ولكن ٌمكن أن تكون الزٌادة 

ذا تاثٌر سلبً فً المسٌرة التنموٌة حٌن ال تستطٌع " السكانٌة عامال

عملٌة االنتاج فً المجتمع استٌعاب هذه الزٌادة وتأمٌن مقدرات 

وٌرى البعض أنه من الخطأ , مشاركتها فً دفع عجلة التنمٌة لألمام

أن ننظر الى هذه الزٌادة على انها عامل ٌؤدي الى زٌادة الطلب 

إذ تنبع اهمٌة التنمٌة فً ,   وزٌادة االعباء على الموارد المتاحة 

استٌعاب الفائض من السكان وتنظٌم المسألة السكانٌة من خالل 

 .تحقٌق تنمٌة المجتمع 



   Income Levelsمستوٌات الدخل ( 2)

زٌادة الدخل البد لها أن تترك آثارها اإلٌجابٌة على طلب األراضً 
 حٌث تؤدي هذه الزٌادة إلى , لالستعماالت المختلفة 

 زٌادة الجزء المخصص لالستهالك (  أ)

 زٌادة الجزء المخصص لالدخار( ب)

ففً حالة االستهالك خاصة بالنسبة للسلع المباشرة لالستهالك     
كالسلع الزراعٌة فإنه ٌؤدي إلى زٌادة الطلب على األراضً لهذا 

حٌث ٌواجه المنتجون هذه الزٌادة على السلع المنتجة , االستعمال 
فً وحداتهم االنتاجٌة عن طرٌق وسائل مختلفة  تمكنهم من زٌادة 

أحدها هً اضافة اراضً , االنتاج ومواجهة الطلب المتزاٌد 
جدٌدة للعملٌة االنتاجٌة اي البحث عن توفٌر أراضً زراعٌة 

أخرى ٌستطٌع المنتج من انتاج سلع وخدمات زراعٌة تلبً الطلب 
 .المتزاٌد أي عملٌة التوسع االفقً لألراضً 



فً حالة زٌادة االدخار الناجمة عن زٌادة الدخل فإن ذلك أما           
حٌث ٌبحث هذا االدخار عن فرصة فً , ٌقود إلى زٌادة االستثمار 

عملٌة االستثمارالفعلً فً مختلف القطاعات االقتصادٌة والتً تحتاج 
إلى المزٌد من مساحات األراضً التً تمكنه من العمل فً األنشطة 

اي توفٌر فرص استثمارٌة ,  االقتصادٌة المتنوعة ومنها الزراعٌة 
جدٌدة فً مشروع انتاجً معٌن وهنا البد من توفٌرارض لقٌام مثل 

مما ٌضفً بالنتٌجة الى زٌادة الطلب على األراضً , تلك المشارٌع 
 .بسبب الطلب الجدٌد الذي أوجدته عملٌة االستثمار الجدٌدة 

كما إن أصحاب المشارٌع االنتاجٌة االقتصادٌة فً حالة زٌادة         
,  دخولهم سٌعملون على توسٌع مشارٌعهم اإلنتاجٌة قدر المستطاع 

أو أقامة مشارٌع " أو البدء بمشارٌع مكملة للمشروع القائم أصال
عن تشغٌل تلك المدخرات األمر الذي ٌترتب معه " مختلفة بحثا

 . المزٌد من الطلب على األراضً الجدٌدة 



 Preferences of Tasteسلم التفضٌل والرغبات الشخصٌة ( 3)

إن الحاجات والرغبات الشخصٌة لها تأثٌراتها على المدى البعٌد على 
“  فالحاجات والرغبات تتضمن أهدافا, حجم الطلب على األراضً 

ألفراد المجتمع تجاه حصولهم على مساحات أرضٌة لمختلف “ وأذواقا
,  األغراض واألنشطة االقتصادٌة والخدمٌة وخاصة الزراعٌة منها 

هذه الحاجات والرغبات تزداد وتتطور نتٌجة للتطور االقتصادي وما 
ٌنجم عنه من تحوالت فً تركٌب القطاعات االقتصادٌة أو نتٌجة 

هذه السٌاسة التً تتضمن مجموعة من , للسٌاسة العامة للدولة 
السٌاسات االقتصادٌة الزراعٌة والصناعٌة والتجارٌة والتعدٌنٌة 

 .والخدمٌة 

كما إن الخلفٌة التعلٌمٌة ألفراد المجتمع وتطلعاتهم المستقبلٌة والمستوٌات 
العمرٌة لها تأثٌر على مستوٌات الطلب على األراضً لالستعماالت 

فالشخص المتعلم وغٌر المسن ٌطمح باستمرار فً توسٌع , المختلفة 
,  مشارٌعه أو إنشاء مشارٌع جدٌدة فً المجاالت االقتصادٌة المتعددة 

كما إن بعض , على العكس من األفراد المسننٌن غٌر المتعلمٌن 
األشخاص ٌحبون أن ٌكونوا أصحاب العقارات أي الشعور بأهمٌة 
 .الملكٌة الشخصٌة لألرض ألهمٌتها كوقع اجتماعً لهم فً المجتمع 



أثر مستوى التقنٌة فً إحداث طلب إضافً فً المدى البعٌد ( 4)
إٌجابٌة “ إن التقدم التقنً البد أن ٌترك آثارا-:على األراضً  

, على مستوى االقتصاد الوطنً  فٌتطور وٌتوسع هذا االقتصاد 
وهنا تبرز الحاجة إلى المزٌد من األراضً للنشاطات االقتصادٌة 

كما إن التغٌرات التقنٌة قد تجد بدائل عن بعض , المختلفة 
فالتقدم التقنً الذي , االستعماالت لألرض وخاصة الزراعٌة منها 

ما ٌؤثر على العالقات االستبدالٌة “ ٌنتاب أسالٌب اإلنتاج كثٌرا
 .بٌن عناصر اإلنتاج 

تتأثر االنتاجٌة الحدٌة لألرض  -:اإلنتاجٌة الحدٌة لألرض ( 5)
بعوامل عدٌدة فالتقدم التقنً والعلمً والتخصص وتنظٌم العمل 
, واستخدام راس المال المستثمر وكذلك خصوبة األرض والمناخ 

فتقاس انتاجٌة األرض عادة وفً القطاع الزراعً خاصة 
 .بالمخرجات التً تنتجها مقارنة بالمدخالت المستخدمة  

. 



      

,  الطلب على نوع من األراضً على إنتاجٌتها الحدٌة ٌتوقف              
تلك اإلنتاجٌة التً تبدأ بالتناقص بعد حد معٌن وذلك عند إضافة 

وحدات أرضٌة جدٌدة مع نسب معٌنة من عناصر اإلنتاج األخرى إلى 
 .الوحدات المستغلة 

فً المدى “ إن الطلب على بعض األراضً ٌكون غٌر مرن نسبٌا 
القصٌر لصعوبة إعادة تكٌف ومالئمة األرض المستخدمة فً مختلف 

 .األغراض اإلنتاجٌة 

 

التغٌرات السعرٌة التً تحدث للسلع _ :التغٌرات السعرٌة ( 6)
والخدمات التً ٌمكن إنتاجها عن طرٌق استغالل األرض لها تأثٌراتها 

فقد ٌنتقل هذا المنحنى إلى , على منحنى الطلب على األراضً 
األعلى أو األسفل إذا ما تغٌرت أسعار أي من السلع والخدمات باتجاه 

كما وقد ٌحدث أن ٌنتقل منحنى الطلب على , االرتفاع أو االنخفاض 
إذا ما انتاب عناصر اإلنتاج كالرأسمال أو العمل أي “ األراضً أٌضا

 .تغٌٌر 
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