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كانت الموارد الطبٌعٌة تعنً عند معظم          

ولذلك ركزوا على ( سطح األرض) االقتصادٌٌن القدامى 

غٌر ان الفكر االقتصادي المعاصر , انها أصٌلة ال تهلك 

"  ٌنظر الى الموارد الطبٌعٌة نظرة أكثر عمومٌة وشموال

فٌعرفها بانها أشٌاء مادٌة لها قٌمة اقتصادٌة لٌس 

فالمخزون الطبٌعً من , لألنسان دخل مباشر فً إٌجادها 

المعادن ومدى توافر الغابات وكذلك المناخ والتضارٌس 

والمساقط المائٌة والموقع الجغرافً كلها اشٌاء لها تأثٌر 

على الثروة القومٌة وذلك دون ان ٌكون لألنسان دخل 

 .مباشر فً إٌجادها 



 

ٌشٌر المختصون إلى إن هناك معنى اصطالحً ومعنى قاموسً لكلمة  -:مفهوم المورد 
 -:نجد إن لهذه الكلمة تعارٌف متعددة منها  القاموسًففً المعنى , المورد 

 .انه ذلك الشًء الذي ٌعتمد علٌه الفرد فً المساعدة واإلعالة # 

 .انه الوسٌلة للحصول على حاجات معٌنة # 

 .انه الثروة بوصف البعض # 

بل ٌؤكد على وظٌفة , مما تقدم ٌمكن القول بان المورد ال ٌشٌر إلى شًء معٌن بالذات 
معٌنة ٌؤدٌها المورد للمساهمة فً عملٌة معٌنة لتحقٌق هدف معٌن كإشباع حاجة 

 .“ مثال

للمورد فهو متغٌر بمرور الزمن نتٌجة لتطور اإلنسان وتوسع  االصطالحًأما المعنى 
 .....وٌمكن أن نوجز بعض المفاهٌم للموارد الطبٌعٌة , وتعدد معارفه وحاجاته 

الموارد الطبٌعٌة هً كل ما تؤمنه الطبٌعة من مخزونات طبٌعٌة ٌستلزمها بقاء #  
 .اإلنسان أو ٌستخدمها لبناء حضارته 

التً ٌمكن أن تتحول ثروة وهً تتمثل بالغالف “هبات الطبٌعٌة”الموارد الطبٌعٌة هً #  
 .الغازي وغالف الٌابسة والغالف المائً  والغطاء النباتً 

الموارد هً كل الظواهر الطبٌعٌة على سطح األرض وٌعتمد علٌها اإلنسان فً سد # 
وهً وسٌلة لتحقٌق هدفه سواء أكانت ظاهرة أو كامنة وتعرف علٌها , احتٌاجاته 

 .  خالل العصور والتً لم ٌتعرف علٌها بعد 



الموارد الطبٌعٌة هبة هللا سبحانه وتعالى خلقها وسخرها له # 

لٌحولها إلى موارد اقتصادٌة ٌستخدمها فً إنتاج السلع والخدمات 

وتشمل األرض والمٌاه والغابات . التً ٌحتاجها إلشباع رغباته 

,  والمراعً والحٌوانات والشمس والهواء والمناخ والموقع 

فعلى األرض تقام المساكن “ وترتبط ببعضها البعض ارتباط وثٌقا

والمرافق المختلفة وتنمو الغابات والمراعً وتعٌش الحٌوانات 

وفً باطن األرض , وهً تحتاج ألشعة الشمس والماء والهواء 

وللموارد الطبٌعٌة ...توجد المعادن والوقود بمختلف أنواعها 

 .أهمٌة قصوى لإلنسان فهً مصدر المواد

الموارد الطبٌعٌة تلك المواد والظواهر الطبٌعٌة التً ال دخل # 

ولكنه ٌعتمد علٌها فً حٌاته وٌتأثر بها , لإلنسان فً وجودها 

 .وهً تشكل األساس المادي لعملٌات اإلنتاج المختلفة ,وٌؤثر فٌها

 



كافة العناصر الموجودة فً الطبٌعة سواء فً :الموارد الطبٌعٌة # •
من اجزاء " وتعد جزءا, الهواء أم الماء أم التربة ام النباتات 

الحٌاة الرئٌسٌة والتً ٌعتمد علٌها االنسان بشكل مباشر فً 
الحصول على العناصر األساسٌة الخاصة بالبقاء من طعام وماء 

اطلق علٌها مسمى طبٌعٌة ألنه ال ٌوجد لالنسان أي دور ,وهواء 
بوجودها وخلقها هللا سبحانه وتعالى لتكون وسائل مساعدة على 

 .استمرار الحٌاة 

خامات موجودة فً األرض ٌمكن : الموارد الطبٌعٌة # •
استخراجها واستغاللها مباشرة أو بعد تحوٌلها وتوظٌفها فً عملٌة 
االنتاج لتحقٌق منافع لألنسان مما ٌجعل لها قٌمة استعمالٌة وسوقٌة 

. 

أي شًء وارد فً الطبٌعة الذي وهبه هللا : الموارد الطبٌعٌة # •
سبحانه وتعالى لالنسان لمساعدته فً سد حاجاته المتعددة والعٌش 

 .المؤمن له 

 



أي مورد تعطٌه الطبٌعة لإلنسان كمادة أولٌة : الموارد الطبٌعٌة # •
,  الالزمة ألستمرار حٌاته من أجل تطور معٌشته وتطور بٌئته

الذي ٌعد كل االقتصادي ومنها ٌمكن األشارة إلى  مفهوم المورد 
الجسدٌة والنفسٌة (والطاقة األنسانٌة , ما ٌمكن إعداده فً الطبٌعة

لٌصبح جاهزاً للدخول فً دائرة االستغالل ( والعقلٌة والمهارٌة
 .األقتصادي

االشٌاء المفٌدة ذات القٌمة ( 1987راندل : )الموارد الطبٌعٌة # •
وهً بذلك مادة خام لم ٌتم تعدٌلها , فً الحالة التً نجدها علٌها 

فً عملٌة انتاجٌة لمنتج ذي قٌمة أوقد " وبالتالً قد تكون مدخال
 .تستهلك بشكل مباشر 

ما ٌقوم األنسان ( 1995مندور ونعمة هللا : ) الموارد الطبٌعٌة # •
وإعداده للدخول فً دائرة من البٌئة به بادراك وتقٌٌم منفعته 

االستغالل االقتصادي بغرض اشباع حاجة معٌنة وتلبٌة مطلب 
 .معٌن 

 



لذا ٌمكن القول بأنه عندما استطاع ..تصبح له قٌمة عندما ٌتعامل به اإلنسان الموردإذن 
(  االكتشافات واالختراعات ) اإلنسان التعرف على بعض الظواهر والسٌطرة علٌها 

المتمثلة (  الموارد البشرٌة ) وهذا ما ٌطلق علٌه “ أصبح اإلنسان نفسه موردا
كل جهد الموارد البشرٌة وٌمكن القول بان ..بالطاقات والجهود العضلٌة والعقلٌة له 

“  أو فنٌا“ أو ذهنٌا“ عملٌا“ بشري ٌستهدف إٌجاد المنفعة أو زٌادتها سواء كان جهدا
أو غٌرها مما ٌقوم به اإلنسان وٌحقق “ أو تنظٌمٌا“ أو إدارٌا“ أو تربوٌا“ أو إرشادٌا

والموارد البشرٌة هً المسؤولة عن تحوٌل , له منفعة خاصة به أو للمجتمع كله 
 .الموارد الطبٌعٌة إلى موارد اقتصادٌة 

الموارد )بعد آخر تمثل موارد تعرف ب “ أما االنجازات التً ٌقوم بها اإلنسان جٌال
 ( .الحضارٌة 

وٌتضح لنا بان المورد كل شًء موجود فً الطبٌعة ٌعتمد علٌه اإلنسان فً حٌاته 
بالمعنى الصحٌح إال بعد أن ٌقوم اإلنسان “ والمورد ال ٌصبح موردا, وانجازاته 

وفائدته قد تتعدى الفائدة اآلنٌة إلنسان الحاضر وتمتد إلى إنسان , باستغالله لصالحه 
وٌعرف بأنه كل ما ( المورد االقتصادي ) وهذا المفهوم قرٌب من معنى,المستقبل

لتحقٌق منفعة ما أو إلشباع رغبة معٌنة ( بما فً ذلك اإلنسان نفسه)ٌستخدمه اإلنسان 
. بطرٌقة وقٌمة معٌنة مباشرة أو غٌر مباشر وٌرتبط المورد االقتصادي بتكلفة معٌنة 

إذن المورد الطبٌعً , فالموارد الطبٌعٌة التً لم تستخدم بعد ال تعد موارد اقتصادٌة 
بمعنى آخر ٌمكن “ اقتصادٌا“ عند استغالله واستثماره ٌفترض أن ٌصبح موردا

بعد اكتشافه والتعرف علٌه وتمكن اإلنسان “ اقتصادٌا“ اعتبار المورد الطبٌعً موردا
 .من المنفعة واالستفادة  منه 



 ا

 علم اقتصادٌات الموارد الطبٌعٌة  

التً تختص  فروع علم اقتصادٌات الموارد الطبٌعٌة أحدٌعتبر       
, بتطبٌقات األسس والنظرٌات االقتصادٌة على الموارد الطبٌعٌة 

 .االقتصاد التطبٌقً وهً تدخل كاحد مجاالت علم 

فً ضوء مفهوم الموارد ٌمكن إعطاء مفهوم لعلم اقتصاد     
العلم الذي ٌبحث فً استعماالت الموارد “ ...الموارد الطبٌعٌة 

الطبٌعٌة على اختالف أنواعها من ترب ومعادن ومٌاه وغٌرها 
التً تمكن اإلنسان الحٌازة ي صورة من صور أوالذي تحكمه 

وعندما ٌستطٌع ,  من أن ٌستعمل القوة اإلنتاجٌة لهذه الموارد
وهناك , اإلنسان من تسخٌرها لمنفعته تصبح موارد اقتصادٌة 

عوامل متعددة تحدد كٌفٌة استعمال اإلنسان لهذه الموارد فً وقت 
ومكان معٌنٌن وهذه العوامل قد تكون اقتصادٌة أو اجتماعٌة أو 

 .طبٌعٌة أو تقنٌة



 أهمٌة دراسة اقتصادٌات الموارد الطبٌعٌة•
لمفهموم الموارد الطبٌعٌة الذي اعتمدته منظمة التجارة " تبعا                       

" طبٌعٌا" فانه ال ٌمكن اعتبار الهواء موردا 2010العالمٌة فً تقرٌرها السنوي 
بالرغم من اهمٌته وقٌمته االستعمالٌة الهائلة الن شروط الندرة ال ٌنطبق علٌه 

وبالتالً فال قٌمة له فً االسواق وبالتالً عدم حاجة االنسان الى شرائه من 
كما ان مٌاه البحار والمحٌطات ال تكون موضع تبادل تجاري بٌن , اآلخرٌن 

بالنظر الى وفرتها إال أذا اضطرت الحاجة " الناس وٌمكن الحصول علٌها مجانا
 .  لهاالى عملٌة نقلها وما تمثله من تكلفة نقلها أما هً فً حد ذاتها فال قٌمة سوقٌة 

األولٌة لٌست جمٌعها موارد طبٌعٌة فالمنتجات الزراعٌة بخالف والمنتجات      
المعادن واشجار الغابات  والى ذلك أما هً فً حد ذاتها التوجد قٌمة سوقٌة لها 

فهً لٌست على شكل خامات ٌكفً استخرجها من باطن األرض أو " مثال
سطحها وانما ٌكون اٌجادها بعملٌات تبدأ بحراثة األرض والسقً ونثر البذور 

واستعمال األسمدة والمبٌدات وغٌر ذلك من سعً االنسان مما ٌتطلب 
النفط والفحم والغاز الطبٌعً ) وتدرج مواد الطاقة . استثمارمعرفة وبذل مجهود 

الحدٌد والنحاس والفضة والذهب وااللمنٌوم ) والمعادن ( والٌورانٌوم 
والغابات والثروة السمكٌة والحٌوانٌة واالراضً الصالحة ( الخ..والرصاص

اكتشافها واٌجاد استعماالت لها لألنسان اضافة الى الموارد التً ٌمكن , للزراعة 
 .وتوظٌفها الشباع حاجاته بفضل تطور المعرفة البشرٌة واالمكانٌات التقنٌة 

 



   

فً حٌاة " ظهور سوق عالمٌة لتجارة الموارد الطبٌعٌة ظاهرة حدٌثة نسبٌاوٌعد 
البشرٌة فقد كانت عملٌة نقل السلع األولٌة لمسافات بعٌدة مكلفة للغاٌة وال تخلو 

وارتبط ازدهار تجارة الموارد الطبٌعٌة على مستوى العالم بثورة , من مخاطر
المواصالت البحرٌة منذ نهاٌة القرن التاسع عشر حٌث صنعت السفن ذات 

الحموالت الضخمة وجهزت المرافًء ألفراغ حمولتها من البضائع كما أعتمد 
 .من وقود الفحم " للطاقة لتسرٌع حركة السفن بدال" النفط مصدرا

خالل من هنا تتبع اهمٌة اسباب دراسة اقتصادٌات الموارد الطبٌعٌة والبٌئة من 
 -:اعتبارات اقتصادٌة واجتماعٌة منها 

المحافظة على موارد المجتمع المتاحة واستغاللها االستغالل األمثل ضرورة ( 1)
فاالستخدام ,لتحقٌق أقصى ناتج ممكن من استغاللها أو تقلٌل تكلفة الفرص البدٌلة 

اجمالً الناتج المحلً بما هدرها  وٌقلل غٌر األمثل للموارد الطبٌعٌة ٌؤدي الى 
 .  على النمو االقتصادي " ٌؤثر سلبا

األغلفة كافة الرابط بٌن االنسان والطبٌعة من حوله والتً تنتشر فً اكتشاف ( 2)
والتعرف على الفوائد المتاحة من خالل , األرضٌة مثل األغلفة المائٌة والترابٌة 

 .الموارد الطبٌعٌة 

 



ما " استهالك أو استغالل الموارد الطبٌعٌة والبٌئٌة غالباإن (   3)
, ٌؤدي الى مخرجات مصاحبة تسمى آثار خارجٌة أو متعدٌات 

مقصودة ولكنها تنتج مصاحبة " وتسمى هكذا ألنها ال تكون عموما
وتكون ذات آثار سلبٌة تؤثر على الرفاه , الستخدام الموارد 

االقتصادي للمجتمع مما ٌنبغً تصحٌح آثارها بالسٌاسات االقتصادٌة 
 .الصحٌحة 

السكانٌة والتزاٌد المتسارع فً أعداد السكان فً دول المشكلة ( 4)
الدول النامٌة والحاجة لتوسع االنسان على حساب " العالم وخصوصا

الموارد الطبٌعٌة والحٌاة الفطرٌة مع محدودٌة هذه الموارد تدفع الى 
دراسة وضع الموارد الطبٌعٌة وترشٌد استخدامها للمحافظة على 

 .رفاهٌة االجٌال القادمة 

أزمة الطاقة  والغذاء والمدٌونٌة ) أزمات عالمٌة ظهور ( 5)
لعدم " أمتداداكلها تعد ( والتلوث البٌئً والتصحر والمجاعات

 .استغالل الموارد الطبٌعٌة المتاحة بشكل أمثل وعقالنً 

 



المحافظة على مستقبل الرفاهٌة ألي مجتمع تعتمد على كفاءة استغالله إن ( 6)
وهذا ٌتطلب معرفة " وقطاعٌا" ومكانٌا" لموارده المتاحة وتوزٌع استخدامه زمنٌا
 .األسس العلمٌة والتطبٌقٌة الممكنة لذلك 

المصاحبة لقضاٌا ومشكالت   Uncertainty(الالٌقٌن)حالة عدم التاكد إن ( 7)
 .الموارد والبٌئة تحتم دراستها الستغاللها بشكل أمثل 

تجنب األزمات االقتصادٌة وتقدٌم األساس الصحٌح للتخطٌط أهمٌة ( 8)
 .االقتصادي والبٌئً بعٌد المدى 

الهائلة المتوقعة من تغٌر المناخ الكونً المتوقع حدوثه كنتٌجة الخسائر (   9)
 .لزٌادة استخدام الوقود المحترق أو الغازات المنبعثة من الصناعات المختلفة 

الدراسة الجغرافٌة للموارد الطبٌعٌة الى التعرٌف بها من حٌث تهدف ( 10)
انواعها وصفاتها وتوزٌعها الجغرافً وتحدٌد قٌمتها لتلبٌة حاجات واشباع رغبات 

وللدراسة , االنسان والتعرف على مشاكلها بغٌة وضع الحلول المناسبة لها 
الجغرافٌة للموارد الطبٌعٌة مبرراتها فالموارد وثٌقة الصلة باألرض وباألنسان 

اضافة الى , والتفاعل بٌن األرض واالنسان ٌقع فً صلب البحث الجغرافً 
تصدٌها لمشاكل تتعلق بمصلحة االنسان ودراستها مثل مشكلة الغذاء والطاقة 

 .والتلوث واالنفجار السكانً 

 



 أهمٌة الموارد الطبٌعٌة 

تعد الموارد الطبٌعٌة القاعدة التً ٌعتمد علٌها تقدم ورفاهٌة المجتمع 
إذ أن وفرة أو ندرة تلك الموارد لها تأثٌراتها الكبٌرة على , البشري 

فهً تؤثر على الحالة , مركز هذا البلد أو ذاك بٌن بلدان العالم 
 .المعاشٌة للسكان وتعتبر مصدر قوة المجتمع أو الدولة الممثلة له

إن اهتمام اإلنسان فً البحث عن الموارد واستغاللها قد تركز             
وإشباع , بالدرجة األساس لتأمٌن حاجاته الٌومٌة من طعام ومأوى 

حاجاته اآلنٌة فً البداٌة دون التفكٌر فً االستغالل االقتصادي السلٌم 
ومع تقدم اإلنسانٌة وظهور األفكار واآلراء الواعٌة إلى , لهذه الموارد 

ضرورة العناٌة بها وصٌانتها من االستغالل الجشع المؤدي إلى نفادها 
أو تدمٌرها كان البد للبلدان من التخطٌط االقتصادي الستغالل 

واستثمار الموارد الطبٌعٌة على أساس الفهم الكامل ألنواعها وحجمها 
وإمكانٌة استثمارها ومدى اتصال المناطق الغنٌة بتلك الموارد 

وٌمكن ..باألسواق ومصادر العمالة ورأس المال والخبرات المختلفة 
 -:أن نحدد أهمٌتها إضافة إلى ما سبق باآلتً 



إن الموارد الطبٌعٌة حجر األساس الذي انبثقت عنه أهمٌة الجوانب (1)
فالموارد الطبٌعٌة كانت ( البشرٌة والحضارٌة ) األخرى من الموارد 

وما تزال بمثابة الحافز األول لموارد الثروة البشرٌة وطاقة اإلنسان 
كً تعمل ألجل االنتفاع بها وبناء حضارة اإلنسان التً تكونت 

 ( .الموارد الحضارٌة ) من موارد الثروة “ خاصا“ بدورها موردا

ال ٌمكن ألي تخطٌط اقتصادي إن ٌحقق أهدافه دون االستٌعاب (2)
 .“ وكما“ والمعرفة الكاملة للموارد موقعا

على الموارد الطبٌعٌة التً “ إن تقدم اإلنسان وتطوره ٌتوقف أساسا(3)
تلبً متطلباته وتشبع الكثٌر من رغباته واحتٌاجاته منذ ظهور الجنس 

 .البشري على األرض 

ٌعتمد معدل دخل فرد ومستواه ألمعاشً فً الدول واألقالٌم إلى حد (4)
 “ونوعا“ كبٌر على ما تمتلكه الدول واألقالٌم من الموارد الطبٌعٌة كما

إن األمم التً تسٌطر على القدر األعظم من الموارد الطبٌعٌة ٌمكنها أن 
غٌر قلٌل من “ وقد تسخر جزءا, تسخر هذه الموارد لرفاهٌة شعوبها 

 .تلك الموارد لبناء القوة الرادعة ضد األمم األخرى 



 

إن وفرة الموارد الطبٌعٌة الزراعٌة والتعدٌنٌة ٌعطً دفعات متزاٌدة لتقدم التقنٌة 
وقد اثبت التارٌخ إن الدول المتمتعة بوفرة الموارد , الزراعٌة والصناعٌة 

لذلك نرى الكثٌر من دول , الطبٌعٌة لها مكانة مهمة بٌن المجموعة الدولٌة 
بصٌانة وتنمٌة العالم والمتقدمة منها على وجه الخصوص أخذت تهتم 

 -:الموارد الطبٌعٌة ألسباب متعددة  ٌمكن اإلشارة إلى بعضها 

أثناء الحروب وما تسببه “ معاناة العالم من المشاكل االقتصادٌة خصوصا(1)
األمر الذي ٌحمل الدول على توفٌر الموارد , من نقص فً المواد الغذائٌة 

 .“فً وقت السلم والرخاء وخالل فترات األزمات أٌضا

زٌادة عدد سكان األرض بشكل سرٌع خالل الفترة األخٌرة من القرن (2)
الماضً والمستمرة تلك الزٌادة بسبب قلة نسبة الوفٌات بٌن السكان الناجم 

إذ من المتوقع أن ٌصبح  عدد , عن التقدم فً مٌادٌن الطب وصناعة الدواء 
منهم ٌعٌشون فً ظروف % 35ملٌار نسمة  وأن ( 8)سكان العالم حوالً 

المجاعة األمر الذي ٌؤدي إلى زٌادة الطلب على الغذاء ومصادر الطاقة 
 .المختلفة 

ارتفاع مستوى المعٌشة النسبً لبعض شعوب األرض خالل الفترة األخٌرة ( 3)
مما أدى إلى زٌادة استهالك الفرد الواحد من الموارد الطبٌعٌة المختلفة 

 % .25بنسب تصل فً المتوسط إلى 



 

 بٌن االقتصاد والموارد العالقة •
أحد األطر القوٌة  لفهم سلوك المستهلك والمنتج النظرٌة االقتصادٌة تعد   

كما ٌمكن عن طرٌقها معرفة , الستخدام الموارد بانواعها بطرٌقة منطقٌة 
"  مستوٌات االستخدام المثلى لهذه الموارد بما ٌحقق المستوى األمثل اقتصادٌا

وٌحقق الرفاهٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة للمجتمع , على المدى البعٌد " واجتماعٌا
ٌوضح ( االقتصادٌة)فتعرٌف االقتصاد وتعرٌف الموارد "  ومستقبال" حاضرا

 .العالقة العملٌة والنظرٌة بٌنهما 

الموارد المحدودة بٌن ( أو توزٌع)بعلم تخصٌص " ٌعرف احٌانافاالقتصاد        
وٌقصد بالموارد كل الموارد التً تشكل , األغراض واالحتٌاجات المتعددة 

ولذلك فكفاءة استخدام المنتجات االقتصادٌة أو , بمجملها مدخالت االنتاج 
 :الموارد االقتصادٌة تحقٌق شرط التوازن التالً 

 P = MC................              التكلفة الحدٌة = السعر      
حٌث ان السعر ٌساوي , كما فً الشكل االتً " وٌمكن توضٌح هذا الشرط بٌانٌا

مع , التكلفة الحدٌة وهو شرط توازن المنشاة التً تعمل فً سوق المنافسة التامة 
االشارة الى ان هذا الشرط  السابق ال ٌنطبق على الموارد الطبٌعٌة وان التوازن 

فً اسواق االحتكار أو المنافسة التامة تختلف فً الموارد الطبٌعٌة عنها فً السلع 
 .العادٌة 

 
 





    وما ٌهمنا هو دراسة الموارد الطبٌعٌة والتً منها ما تتصف بخاصٌة 
مثل النفط والمعادن أو تكوٌنات للنضوب المتجددة أو القابلة ( الندرة ) 

وكذلك الموارد الطبٌعٌة المتجددة أو القابلة , المٌاه الجوفٌة غٌر المتجددة 
لإلكثار أو النمو مثل االسماك أو الغابات أو المراعً أو الحٌوانات أو 

المٌاه المتجددة مع ان الموارد المتجددة قد تتحول الى موارد قابلة 
للنضوب متى ما تم استخراجها أو استهالكها بمستوى ومعدل أعلى من 

 .معدل نموها وتكاثرها 
فالموارد , الموارد النادرة وغٌر النادرة لذلك وجب التفرٌق بٌن  

الطبٌعٌة غٌر النادرة اذا كانت متوفرة بحٌث ٌمكن الحصول علٌها 
وهو ما (  P= صفر " ) أي أن سعر شراء المورد ٌساوي صفرا" مجانا

ال تدخل ٌعنً أن عرض المورد ال ٌتاثر بالطلب منه  وهذه الموارد 
ولكن الموارد التً ٌزٌد الطلب علٌها عن , ضمن الموارد االقتصادٌة 

عرضها نتٌجة تغٌرات اقتصادٌة او تقنٌة فإن سعر شراءها ٌكون أكبر 
وعلٌه تصبح هذه الموارد اقتصادٌة ألنها (  P> صفر )من الصفر 

وتعتبر الندرة أهم خاصٌة تمٌز ,  Scarcityتتصف بخاصٌة الندرة 
 .الموارد وتجعل منها اقتصادٌة 



والندرة فً الموارد المتاحة تجعل االختٌار بٌن البدائل والبحث عن 

االختٌار أو ) فعلم االقتصاد ٌسمى علم , أفضل بدٌل أمر محتم 

والتحلٌل االقتصادي ٌتطلب وجود نظام أسعار ٌمثل قٌم ( التفضٌل 

السلع والخدمات للتمكن من المقارنة بٌن االختٌارات أو البدائل 

للموارد بٌن التوزٌع األمثل والتوزٌع السًء المتاحة وللتفرٌق بٌن 

واألسواق بما تضمه من قوى العرض والطلب . هذه االختٌارات 

وآلٌات توازن هً المجال الذي ٌتم من خاللها توزٌع الموارد 

سواء كانت هذه الموارد تخضع آللٌات السوق ( النادرة ) المتاحة 

كالسلع والخدمات العادٌة أو كانت ال تخضع آللٌات السوق كالموارد 
 .البٌئٌة والطبٌعٌة بشكل عام 

 



   

الندرة للموارد تجعل لكل قرار تخصٌص أو توزٌع للمورد وخاصٌة  
فً مجال أو وقت استغالله إذا تم ( تكلفة فرصة بدٌلة أخرى ) معٌن 
أي ان استغالل المورد قد ٌعطً قٌمة افضل أو عائد اجتماعً , آخر 
وبالتالً فان وفق خاصٌة الندرة للموارد تتحدد أسعار الموارد , اكبر 

وتكالٌفها وتوزٌعها والكمٌات التً ٌمكن أن تستغل منها حسب مجاالت 
امام هذه الرشد االقتصادي ومن هنا تأتً أهمٌة . ووقت استغاللها 

فقد ٌكون هناك اختٌارات متعددة لتوزٌع موارد معٌنة ما , االختٌارات 
وٌؤدي االختٌار االقتصادي الرشٌد الى تحقٌق , بٌن استغالالت متعددة 

"  والمجتمعات عموما, منافع متدفقة تتجاوز قٌمة تكلفة الفرصة البدٌلة 
 .تواجه مشكلة فً اتخاذ القرارات بسبب ندرة ومحدودٌة الموارد لدٌها 

" ومن الناحٌة االقتصادٌة فإن أي قرار متخذ فً هذه األطر ٌكون قرارا
إذا كانت العوائد أو المنافع من اختٌاره تزٌد على تكلفة الفرصة " مثالٌا

وإن اختالف نظم تقٌٌم المنافع والتكالٌف ٌؤدي الى اختالف فً , البدٌلة 
والشكل البٌانً اآلتً ٌوضح , ترتٌب االختٌارات المتاحة ألي مجتمع 

إذ كلما زادت , العالقة بٌن سعر ندرة المورد وكمٌة المورد المتاحة 
 .محدودٌة المورد زادت ندرته مما ٌؤدي الى زٌادة سعره  االقتصادي 

 
 





اجمالً توضٌح تاثٌر مفهوم الندرة االقتصادٌة كمفهوم وٌمكن           
 -:اقتصادي على الموارد الطبٌعٌة باآلتً 

فً الماضً أصبح لها ( قٌمة تدفع ) التً لم ٌكن لها ثمن الموارد ( 1)
 .ثمن مع تزاٌد ندرتها النسبٌة 

 .النسبٌة فً الموارد تؤثر على افضلٌة توزٌع الموارد الندرة ( 2)
 الحدٌةاستنزاف الموارد ٌؤدي الى إرتفاع التكالٌف زٌادة ( 3)

 .والمتوسطة الستخراجها واستغاللها        
القابلة للنضوب لها خاصٌة التداخل الزمنً والمكانً فً الموارد ( 4)

تعتمد على طرٌقة " فرفاهٌة المجتمع مستقبال, االستخدام عبر الزمن 
ألنه من الصعوبة " وأمثلٌة استغالل الموارد بشكل مدروس حالٌا

إعادة الموارد الى ما كانت علٌه وبالتالً ٌؤثر على رفاهٌة " مستقبال
,  ( التداخل الزمنً بٌن األجٌال) وهو ما ٌسمى ب , االجٌال القادمة 

إضافة الى إن وجود مورد ٌمتد مجال استخراجه عبر الحدود الجغرافٌة 
بٌن بلدٌن ٌؤدي الى تداخل دولً فً المصالح والمنافع من هذه الموارد 

 .بٌن الدولتٌن أو اكثر عبر الحدود الجغرافٌة 
 



أو ( الجٌولوجً) لمحدودٌة الموارد وقابلٌتها  للنضوب الكلً " ونظرا•
فإن االستخدام الجائر لها ٌؤثر فً فرصة األجٌال القادمة االقتصادي 

(   MC  =P)مما ٌجعل الشرط التوازنً السابق , فً استغاللها 
حٌث ٌؤخذ , للكفاءة فً استخدام المورد فً السلع العادٌة غٌر مناسب 

باألعتبار تكلفة الفرصة البدٌلة عند نضوب المورد ولذلك ٌصبح شرط 
 :الكفاءة الصحٌح الستغالل هذه األنواع من الموارد هو 

               تكلفة الفرصة البدٌلة + التكلفة الحدٌة = السعر        •
OC                                     +MC   =P     

 احتمالنالحظ شرط التوازن الجدٌد ٌاخذ فً األعتبار حٌث              

 OCتكلفة الفرصة البدٌلة لنضوب المورد , المورد نضوب   
(Opportunity Cost ) وهو ما ٌؤدي الى إرتفاع السعر التوازنً من

P1   الىP2  وإنخفاض الكمٌة اإلنتاج التوازنٌة منQ1  الىQ2  بمقدار
 =Q2 )  ـــQ1  .) ًوٌمكن تعرٌف تكلفة النضوب للمورد الطبٌع(OC  )

بانها تلك التكلفة التً ٌتحملها المجتمع عندما ٌنفد المورد من أجل توفٌر 
,  "  الخدمة أو السلعة للمجتمع من أفضل بدٌل ٌتوفر للمجتمع تقنٌا

 والشكل اآلتً ٌوضح العالقة السابقة 





بأنه نفاد كامل المخزون من النضوب الجٌولوجً كما ٌمكن تعرٌف 

بحٌث ال ٌبقى , المورد نتٌجة االستمرار فً استغالله أو استخراجه 

حدوث نضوب " وهو ما ٌعنً اٌضا, " مخزون منه قابل لالستخراج فنٌا

للمورد فانه ممكن الحدوث النضوب االقتصادي بٌنما . اقتصادي للمورد 

دون حدوث نضوب جٌولوجً وذلك عندما ٌؤدي االستمرار فً " أٌضا

استخراج المورد إلى إرتفاع تكالٌف استخراجه بحٌث تصبح التكالٌف 

والذي ٌساوي  Pأعلى من سعر المورد  MCالحدٌة الستخراج المورد 

(OC  +MC   =P  ) أي           مربح فٌصبح استخراج المورد غٌر

(OC  +MC   >P  )وٌمكن حدوث " أقتصادٌا" أي أنه اصبح ناضبا

تغٌر فً حالة النضوب االقتصادي للمورد إذا تم اكتشاف طرق فنٌة اقل 

 .  تكلفة الستخراج المورد أو فً حالة أرتفاع سعر المورد

اآلتً ٌوضح دورة الموارد الطبٌعٌة فً االقتصاد حٌث ٌوجد والشكل 

األول تخرج الموارد الطبٌعٌة من بٌئتها , مجرٌان متعاكسان للموارد 

 واآلخر الى البٌئة الطبٌعٌة ( األرض)الى البٌئة المبنٌة 





 الموارد الطبٌعٌة استخدامات   

منها ماهو , ٌستخدم االنسان الموارد الطبٌعٌة بطرق مختلفة        
فاالستخدام المباشر استخدام مباشر ومنها استخدام غٌر مباشر 

ٌتمثل باستخدام االراضً أو الماء أو مشابه ذلك من الموارد مباشرة 
للموارد فمثل استخدام الغذاء الناتج  غٌر المباشرالستخدام ااما , 

وٌمكن تلخٌص طرق ...عن استغالل األرض أو الماء وغٌرها 
 -:الطبٌعٌة باآلتً للموارد استخدام األنسان 

مباشر مثل استخدام االنسان األسماك ولحوم الماشٌة استخدام ( 1) 
 .والغذاء النباتً 

غٌر مباشر مثل استخدام الطاقة فً المصانع التً استخدام ( 2) 
 .ٌستهلك االنسان منتجاتها 

ألكثر من غرض مثل استخدام األنسان الغابات االستخدام ( 3) 
 .كمصدر لألخشاب أو للتنزه أو لتغذٌة وتنمٌة الثروة الحٌوانٌة 
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