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 الطلب على األراضي واستعماالتها 

 استعماالت الموارد األرضٌة 

 أهمٌة التصنٌف الستعماالت األراضً 

 العوامل االقتصادٌة المحلٌة وأثرها على استعماالت األراضً 

 ممٌزات استعمال األرض لألغراض الزراعٌة 

 القدرة االستعمالٌة لألرض

 االستعمال األحسن واألفضل لألرض 

 الكثافة االستعمالٌة لألرض

 الزراعة الخفٌفة  والزراعة الكثٌفة وخصائصها 



ٌعرف تصنٌف استعماالت األراضً ... استعماالت الموارد األرضٌة •
Land Use Classification  على انه تصنٌف أو تقسٌم األرض على

ومعظم التصنٌفات تعنً باستعمال األراضً الرٌفٌة , حسب استعمالها 
أراضً , مراعً عشب دائمة , أرضً محاصٌل , غابات)ونوعٌاتها 

 أما التصنٌفات التً تعنً بالمناطق العمرانٌة فنوعٌتها , (غٌر منتجة 

 بٌعمناطق , مكاتب , تجاري , صناعً , مناطق مفتوحة , سكنً )     

 ( .و استعماالت عامة قطاعً      

كما ٌعرف تصنٌف استعماالت األراضً  على أنه تجمٌع االستعماالت •
وهذا التجمٌع ٌجب ان , المتشابهة الخصائص فً مجموعات واحدة 

ٌتم على أسس محددة تتالءم مع اهداف الدراسة وخصائص المكان 
 .الذي ٌتم تصنٌف استعماالت األراضً فٌه 

وتصنٌف استعماالت األراضً ٌمكن القول انه عبارة عن نظام ٌهتم •
بتجمٌع األنشطة المتشابهة من استعماالت األرض فً مجموعات أو 

 .شرائح محددة 

 



تؤتً أهمٌة تصنٌف ... التصنٌف ألستعماالت األراضًأهمٌة   

 -:استعماالت األراضً لعدة اسباب 

عملٌة التصنٌف والترقٌم على المخطط بان ٌتعامل مع تسهل (1)

المجموعات المتشابهة من استعماالت االرض بطرٌقة تحلٌلٌة 
بالوصول السرٌع الى بٌانات  Codingكما ٌسمح الترقٌم , سلٌمة 

عن استعماالت األرض وإعادة ترتٌبها فً مجموعات مع بعضها 

 .ألغراض التخطٌط 

ٌفٌد تصنٌف استعماالت األرض فً تحلٌل التغٌر فً استعماالت (2)

األراضً على إختٌار نظام تصنٌف استعماالت األراضً 

ولذلك فان مناقشة أنظمة تصنٌف استعماالت , وغطاء األراضً 

األراضً وغطاء األراضً وتقٌٌم مالئمتها لتحلٌل التغٌر فً 

 .استعماالت األراضً فً مستوٌات مكانٌة وزمنٌة مختلفة 

 



 

 تؤتً اهمٌة التصنٌف فً كونه اإلطار الذي ٌضم نوعٌات ( 3)

 كما ٌمكن من خالل أسس , " استعماالت األراضً اجماال     

 التصنٌف المختلفة تحدٌد المتغٌرات األساسٌة التً تإخذ فً      

 .االعتبار عند دراسة استعماالت األارضً      

 ٌعبر تصنٌف استعماالت األراضً بطرٌقة ما عن العالقات بٌن ( 4)

 استعماالت األراضً من خالل مجموعات استعماالت األراضً      

 .المختلفة التً ٌتضمنها كل تصنٌف      

 



    العوامل االقتصادٌة المحلٌة وأثرها على استعماالت األراضً

زمام ( المحلٌة ) تاخذ العوامل االقتصادٌة الداخلٌة                     
وأهم هذه العوامل ,التؤثٌر فً تشكٌل هٌكل استعماالت األراضً بالمدٌنة 

وهذا العامل ذو تؤثٌر بالغ , هو قٌمة األرض فً سوق األراضً بالمدٌنة 
 Urban Function فً تحدٌد مواقع مختلف الوظائف العمرانٌة 

وٌنظر رجال االقتصاد الى سوق أرض الحضر . واستعماالت األراضً 
فهً معرضة " على أن قطعة األرض عبارة عن سلعة ٌتاجر فٌها  واذا

فاذا اشتد الطلب علٌها زاد سعرها والعكس , لقانون العرض والطلب 
للنظرٌة التقلٌدٌة فان السعر ٌصبح دالة لألستعمال الذي " صحٌح وطبقا

وكذلك الحال بالنسبة الى التباٌن فً سعر . ٌجعل األرض منتجة 
األراضً  الذي ٌعد من أهم العوامل المإثرة فً النمو وتوزٌع 
فاختالف , استخدامات األراضً واختٌار الوظائف لمواقعها داخل المدٌنة 

أسعار األراضً ٌإثر فً اختالف  القٌمة االٌجارٌة وفً نوعٌة النشاط 
 .الذي ٌمكن ان ٌقبل دفع االٌجار األعلى 

 



لألرض استعماالت عدٌدة ومتباٌنة فً جمٌع أنحاء وعلى العموم توجد   
 -:وٌمكن إن نقسم هذه االستعماالت إلى قسمٌن رئٌسٌن , العالم 

 .االستعماالت الرٌفٌة أو الزراعٌة ( أ)

 .االستعماالت الحضرٌة أو االستعماالت غٌر الزراعٌة ( ب)

هذه التقسٌمات خاضعة للفلسفة االقتصادٌة التً تإمن بها الدولة أو 
فاالتحاد السوفٌتً السابق ٌقسم , المجتمع ومدى التطور الحاصل فٌها 
 -:استعماالت األراضً إلى ثالثة أقسام 

األراضً الزراعٌة وأراضً الغابات ومن ضمنها األنهار والقنوات (1)
 .وبشكل عام تضم جمٌع األراضً التً تخص القطاع الزراعً , 

أراضً المدن والطرق العامة واألراضً المخصصة للنشاطات (2)
 .االقتصادٌة الصناعٌة والتجارٌة والسكنٌة وغٌرها من النشاطات

كالصحاري وبعض “ جمٌع أنواع األراضً عدا المذكورة سابقا(3)
 .البحٌرات والمستنقعات وغٌرها 



أما بالنسبة لتصنٌف األراضً وفق استعماالتها فً الوالٌات المتحدة 

 -:األمرٌكٌة فهً تتبع اآلتً 

 أراضً المروج والمراعً( 2)  أراضً المحاصٌل الزراعٌة (1)

 أراضً المعادن( 4)         أراضً الغابات ( 3)

 أراضً التجارة والصناعة ( 6)أراضً التسلٌة والترفٌه        ( 5)

 أراضً المواصالت ( 8)األراضً السكنٌة               ( 7)

 األراضً المهملة( 10)األراضً ألغراض الخدمات ( 9)

أي أنها تندرج تحت االستعماالت الزراعٌة أو الحضرٌة أو 

 .االستعمال التعدٌنً أو التروٌحً أو النقلً أو الخدمً 



 

 ممٌزات استعمال األرض لألغراض الزراعٌة 

تتمٌز استعماالت األرض لألغراض الزراعٌة ببعض الخصائص االقتصادٌة 
 -:ٌمكن إٌجازها 

وجود عدد كبٌر من الوحدات اإلنتاجٌة الزراعٌة عند استعمال األرض (1)
 .لغرض اإلنتاج الزراعً 

 .ٌستوجب استثمار كمٌات كبٌرة من رإوس األموال الثابتة (2)

ٌعتمد على الظروف الطبٌعٌة من درجات حرارة ورطوبة وتضارٌس (3)
مما ٌترتب على ذلك اختالف فً األراضً , وأنواع التربة وغٌرها 

الزراعٌة فً مدى مالئمتها إلنتاج أنواع المحاصٌل الزراعٌة وبالتالً 
 .اختالف المنوال الزراعً من إقلٌم إلى آخر

ٌتمٌز بقدرته على إعالة عدد كبٌر من أفراد المجتمع بتجهٌزهم بالغذاء (4)
لضمه الكثٌر من المزارع “ والكساء فً جمٌع الظروف االقتصادٌة نظرا

 .  العائلٌة التً توفر لنفسها ما تحتاجه عند الظروف االقتصادٌة الصعبة 

وكذلك انخفاض النسبة الرأسمالٌة , انخفاض النسبة السكانٌة إلى األرضٌة (5)
 إلى األرضٌة مقارنة باستعماالت األراضً لألغراض الصناعٌة أو الخدمٌة 

 .ٌساعد على استغالل مساحات كبٌرة من األراضً المتاحة (6)



وعلى أٌة حال البد من اإلشارة لالستعماالت المختلفة لألراضً هً فً 
فقد تستعمل ارض الغابة لغرض , الواقع متداخلة مع بعضها البعض 

الرعً أو االستجمام والتسلٌة فً الوقت نفسه أو بقاء بعض األراضً 
 .بدون استعمال اقتصادي لفترة زمنٌة 

لذلك المشكلة األساسٌة فً مجال تصنٌف األراضً من حٌث استعمالها 
لغرض “ دقٌقا“ هو فً صعوبة وضع معاٌٌر واضحة ومعروفة تعرٌفا

 .“الفصل بٌن أنواع االستعماالت المشار إلٌها آنفا

فً ضوء ما تقدم فانه من الصعب وضع خرائط الستعماالت األرض لبلد 
تلك الخرائط التً لها أهمٌة كبٌرة عند مقارنتها مع بعضها فً , معٌن 

إذ أن اختالف هذه الخرائط من فترة زمنٌة إلى , فترات زمنٌة مختلفة 
أخرى ٌوضح بعض االتجاهات الستعماالت األراضً ومدى التباٌن 

األمر الذي ٌساعد الباحثٌن على تسلٌط الضوء على حركة , فٌما بٌنها 
التنمٌة االقتصادٌة بشكل عام والتنمٌة الزراعٌة بشكل خاص 

والشكل اآلتً ٌبٌن استعماالت األراضً لألغراض المختلفة ومدى ...
 ....التداخل بٌنها 
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 األراضً المهملة  

 القدرة االستعمالٌة  المتناقصة لألرض                                             



 

وهكذا ٌالحظ مدى التداخل الستعماالت األراضً ومن أسباب هذا التداخل هو 
الذي ٌعتبر بصورة عامة الرقم ( الدخل الصافً)وجود مقاٌٌس أخرى غٌر 

العوائد غٌر النقدٌة أو (1)ومن أمثلتها , القٌاسً للقدرة االستعمالٌة لألرض 
األمالك ( 2)العوائد االجتماعٌة كالشعور  الخاص ألهمٌة الملكٌة الشخصٌة 
الراحة ( 3)الموجودة علٌها والهدوء وحسن المنظر الذي تتمتع به األرض 

مجرد الفائدة والعرف والتقالٌد االجتماعٌة التً تجعل ( 4)الشخصٌة للمالك 
الشخص ٌتشبث باألرض أو باستعمالها الحالً وٌحول دون تحوٌلها من 

 .االستعمال األقل إلى االستعمال األحسن 

إن التدرج والتداخل ألصناف األراضً فً استعماالتها المختلفة كما موضح فً 
 -:توجد له استثناءات عدٌدة من هذا الترتٌب منها “ الشكل سابقا

االستعماالت التجارٌة والصناعٌة تحاول الحصول على أماكن أو مواقع ( أ)
 .“ منخفضة الكلفة أحٌانا

االستعماالت السكنٌة كعمارات الشقق السكنٌة تتنافس مع االستعماالت ( ب)
 .التجارٌة والصناعٌة فً مراكز المدن 

فً الواحات نجد المواقع السكنٌة تكون على حافة الصحراء لكً ٌمكن ( ج)
استعمال جمٌع األراضً الصالحة للزراعة فً اإلنتاج الزراعً واستغالل 

 .األراضً غٌر الصالحة للزراعة خارج الواحة ألغراض السكن 



   Land Use Capacityالقدرة االستعمالٌة لألرض  

ٌقصد بها قابلٌة األرض أو الثروة األرضٌة على إنتاج أو تحصٌل عوائد 

إذ إن مقدار العائد الصافً المقدر , صافٌة تزٌد على تكالٌف اإلنتاج 

,  بالنقود ٌمثل الرقم القٌاسً أو المإشر للقدرة االستعمالٌة لألرض 

أو “ وهكذا فؤن مفهوم القدرة االستعمالٌة لألرض ٌوفر لنا مقٌاسا

ٌساعدنا فً التوصل إلى معرفة أفضل الوحدات “ عاما“ مإشرا

األرضٌة من حٌث نوعٌتها أو مٌزتها النسبٌة وذلك من خالل مقارنة 

 .المإشرات المختلفة لوحدات متعددة من األرض 

 -:وشروط القدرة االستعمالٌة لألرض هً 

 .ٌجب إن تكون القدرة االستعمالٌة لألرض خالل فترة زمنٌة معٌنة ( 1)

 .أن تحدث عند مستوى معٌن من التقنٌة ( 2)

ألن اختالف الفترات الزمنٌة وتغٌٌر مستوى التقنٌة ٌإثر على مقدار 

 .العوائد الصافٌة التً تحصل علٌها األرض أو ثرواتها 

 



 االستعمال األحسن واألفضل لألرض

الستعماالت متعددة ومتباٌنة  والذي “ ٌمكن إن تكون األراضً محال

ٌعود إلى التباٌن فً الظروف االقتصادٌة والسٌاسة واالجتماعٌة 

فقد ٌكون االستعمال الزراعً لألرض أفضل فً , والتقنٌة والبٌئٌة 

وقد ٌحدث العكس فً , مجتمع ما وٌؤتً بعده االستعماالت األخرى 

 .مجتمع آخر أو ظرف آخر 

وال بد من اإلشارة إلى أن االستعمال األفضل لألرض ٌبقى مفهوم نسبً 

بل من دولة , ألنه ٌتغٌر من شخص إلى آخر ومن ظرف إلى آخر 

 .للسٌاسة العامة لها “ إلى أخرى وفقا

وبصورة عامة فإن مالكً األراضً ٌرغبون فً استعمال أراضٌهم فً 

فعند التنافس على , ممكن أعلى عائد صافً األغراض التً تحقق لهم 

استعماالت األرض فالشخص الرشٌد ٌحاول أن ٌستثمر أرضه بحٌث 

 .  تعطً أفضل اإلٌرادات عند استعمالها فً مختلف المشارٌع اإلنتاجٌة

 



 

   Intensity of Land Useالكثافة االستعمالٌة لألرض 

تحتل الكثافة االستعمالٌة لألرض أهمٌة كبٌرة فً التحلٌل االقتصادي المرتكز على 
التحلٌل الحدي الذي له أثر على قرارات المنظمٌن المتعلقة بالمبادئ النسبٌة والتوافق 

عبارة عن النسبة بٌن قٌمة ” وٌمكن أن نعرفها بؤنها , بٌن عناصر اإلنتاج 
 .....  ” عنصري العمل ورأس المال إلى المساحة المستغلة من األرض 

أي تعنً الكمٌات النسبٌة من رأس المال والعمل التً تضاف إلى وحدات أرضٌة  
       -:معٌنة فً العملٌة اإلنتاجٌة  وٌمكن تمثٌلها بالصٌغة اآلتٌة 

 قٌمة عنصري العمل ورأس المال                                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= كثافة استعمال األرض 

 المساحة المستغلة من األرض                                   

ما تكون “ فاألراضً الحضرٌة غالبا, وبذلك تزداد وتقل بزٌادة ونقصان هذه العالقة 
الكثافة االستعمالٌة لألرض فٌها مرتفعة وخاصة األراضً فً مراكز المناطق 

وهً بذلك , بٌنما الكثافة االستعمالٌة لألرض الزراعٌة تكون منخفضة , التجارٌة 
الذي ٌتفاوت من بلد , لها دور فً إغناء أو إفقار األرض المستغلة لإلنتاج الزراعً 

إلى بلد آخر  وحتى من مكان إلى آخر داخل البلد الواحد من حٌث التخصص 
األمر الذي ترتب على جعل االقتصادٌون ٌصنفون , والتنوع واالستقرار والكثافة 

الزراعة إلى متخصصة ومتنوعة أو كفاف واكتفاء ذاتً أو مستقرة وبدائٌة وحدٌثة  
 .أو خفٌفة وكثٌفة 

 

 

 



   Extensive Agricultureالزراعة الخفٌفة أو الواسعة  

االٌدي العاملة   نظام إنتاج زراعً ٌستلزم مدخالت صغٌرة مثل                     
ٌوجد هذا النوع من للحقول المطلوب زراعتها بالنسبة ورأس المال  واألسمدة 

 -:الزراعة فً المناطق التً تتوفر فٌها 

 .  من األراضً الصالحة للزراعة “ مساحات واسعة جدا( أ )

 .عدد قلٌل من السكان (ب)

كمٌات مقبولة من رإوس األموال التً ٌمكن استثمارها فً توفٌر الموارد ( ج)
 ( .اآلالت ومكائن زراعٌة مختلفة ) الرأسمالٌة 

حٌث ٌمكن مالحظة هذا النوع فً السهول الوسطى من الوالٌات المتحدة 
وٌعتمد هذه الزراعة على المكننة بشكل , األمرٌكٌة وسهول كندا وأسترالٌا 

 .عام فً كثٌر من العملٌات اإلنتاجٌة 

 -:خصائص الزراعة الخفٌفة  ٌمكن إٌجازها باآلتً 

تمتلكها شركات , تقدر بآالف األمٌال المربعة “ تقوم على ملكٌة واسعة جدا(1)
 .بسبب وفرة األراضً الزراعٌة الرخٌصة , أو أشخاص أثرٌاء 

 قلة العمل المستخدم فً الوحدات األرضٌة للعملٌة اإلنتاجٌة الزراعٌة (2)

 

 



تتمٌز بظاهرة التخصص فتزرع األرض مرة واحدة فً السنة ( 3)

أو الموسم بمحصول واحد ٌكون مالئم أكثر من غٌره لظروف 

, القمح ) ومن هذه المحاصٌل , اإلنتاج الطبٌعٌة والبشرٌة 

التً نجحت لسهولة مكننتها ولجمٌع مراحل ( الذرة , الشعٌر 

 .العملٌة اإلنتاجٌة الزراعٌة 

 .انخفاض تكالٌف التسوٌق بسبب وفرة وسائط النقل االقتصادي ( 4)

انخفاض تكالٌف اإلنتاج للوحدة الواحدة من السلعة الزراعٌة  ( 5)

 .المنتجة 

 .توفر الخبرة الفنٌة لدى المزارعٌن والمنتجٌن الزراعٌٌن ( 6)

 



  Intensive Agricultureالزراعة الكثٌفة 

انتاج زراعً ٌتمٌز بمعدل بوار منخفض واالستخدام نظام                
المرتفع للمدخالت مثل راس المال والعمل أو االستخدام المكثف 

للمبٌدات واألسمدة ذات الصلة بقطعة األرض اي التكثٌف الزراعً 
هو االستجابة السائدة للنمو السكانً حٌث ٌسمح بانتاج كمٌات اكبر 

وتتضمن االشكال . المساحة نفسها من األرض" من الغذاء مستخدما
الٌومٌة الحدٌثة للزراعة المكثفة للمحاصٌل استخدام الحراثة اآللٌة 

واالسمدة الكٌمٌائٌة ومنظمات النمو للنبات والمبٌدات والتً ادت الى 
 .زٌادة جوهرٌة فً االنتاج 

ٌعتمد هذا النوع من الزراعة على استخدام المزٌد من عنصري العمل 
ورأس المال فً وحدة المساحة بهدف زٌادة اإلنتاج الزراعً لمواجهة 

وٌتبع هذا , الطلب المتزاٌد على المنتجات والخدمات الزراعٌة 
األسلوب فً الدول ذات الكثافة السكانٌة العالٌة مثل مصر والهند 

لذلك تستثمر , والصٌن الٌابان ألن نصٌب الفرد فٌها من األرض قلٌل 
الوحدات األرضٌة المتوفرة بشكل كثٌف أي استخدام نسب كبٌرة من 

عنصري العمل ورأس المال فً وحدة المساحة األرضٌة المستغلة 
 -:وٌمتاز هذا النوع ببعض الخصائص , لإلنتاج الزراعً 



 

 .“ وتنوع الغلة المنتجة  غالباوفرة (1)

وٌبذل المنتجون أقصى الجهود , استغالل األرض بشكل كامل (2)

 .فً استغالل الموارد األرضٌة المتاحة دون أي هدر فٌها 

تطبٌق نظام الدورات الزراعٌة بما ٌتناسب ونوعٌة التربة (3)

 .والظروف الطبٌعٌة واالقتصادٌة للبلد 

 . المستغلة األرضٌة الوحدة إنتاجٌة ارتفاع (4)

 . باالنخفاض اإلنتاج من ونصٌبه الفرد إنتاجٌة معدل ٌتمٌز (5)

 . عامة بصورة األرضٌة الوحدة فً اإلنتاج تكالٌف ارتفاع (6)

 

 



 

 باالنخفاض الزراعة فً للعاملٌن المعٌشة ومستوى دخل معدل ٌتمٌز (7)

 وظهور الزراعٌة األراضً إٌجار وبدالت (أسعار) قٌمة ارتفاع (8)

 . المختلفة بؤشكالها البطالة     

   اإلنتاجٌة العملٌة فً الزراعٌة المكننة تطبٌق فً التوسع إمكانٌة عدم (9)

 تفتٌت مشكلة وتزاٌد الصغٌرة الزراعٌة الملكٌة ظاهرة سٌادة (10)

 . الزمن بمرور الحٌازة       

 . “نسبٌا الحقلٌة للمحاصٌل األرض من عالٌة نسبة تخصٌص (11)

 أو العام خالل زراعً محصول من أكثر إنتاج فً األرض تستغل (12)

 األرض بخدمة العناٌة زٌادة ٌتطلب الذي األمر الزراعً الموسم        

   . باستمرار        
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