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 تصنٌف الموارد الطبٌعٌة

إن التقدم والتطور الحضاري الذي شهدته البشرٌة وتعقد مطالب اإلنسان المادٌة زادت من كمٌة وأنواع 
مما دفع الباحثٌن إلى االختالف حول تصنٌف , الموارد التً ٌستخدمها عما كانت فً بداٌة وجوده بكثٌر

واآلخر ٌقسمها من حٌث , فمنهم من ٌصنفها من حٌث التوزٌع أو أماكن الوجود , الموارد الطبٌعٌة 
ومنهم ٌذهب إلى تقسٌمها حسب أساس العمر الزمنً لها وآخرون , األصل أو على أساس تكوٌنها 

 .ٌقسمونها من حٌث مظهرها 

   تقسٌم الموارد على أساس التوزٌع المكانً أو الوجود المكانً  “  أوال

 -:فنالحظ اآلتً       

)  تتوفر هذه الموارد فً كل مكان ولٌس من الصعوبة  الحصول علٌها ...موارد موجودة فً كل مكان (1)
 ..(الهواء , الرمال, الترب 

لوفرتها  أو ندرتها “ موارد تتوفر فً أنحاء كثٌرة من العالم إال إن قٌمتها تختلف من بلد إلى آخر تبعا(2)
فكثٌر من بلدان العالم توجد فٌها أراضً صالحة للزراعة لكنها تختلف فً الجودة والوفرة األمر الذي ..

فندرة األراضً الزراعٌة أدت إلى ارتفاع أثمانها فً القطر المصري , ٌترتب علٌه اختالف أثمانها 
أما وفرتها أدت إلى انخفاض أثمانها فً أسترالٌا وغٌرها من الدول , وبقٌة الدول المزدحمة بالسكان 

 .القلٌلة السكان 

حٌث ٌقتصر وجودها وتوزٌعها ( الندرة النسبٌة)تتسم هذه الموارد ب ..موارد موجودة فً أماكن قلٌلة (3)
والقصدٌر الذي ٌنحصر وجوده فً مالٌزٌا , على أماكن محدودة مثل النفط ومعظم الخامات المعدنٌة 

 .وبولٌفٌا وتاٌالند واندونٌسٌا 

 موارد موجودة فً مكان واحد أي إنها نادرة ومحدودة التوزٌع أو معظم إنتاجها مصدره بلد أو(4)

 .من إنتاجه فً اسبانٌا % 85مثال ذلك الزئبق الذي ٌتركز نحو ..إقلٌم        

 



  -:تقسم الموارد على أساس أصلها وتكوٌنها “     ثانٌا 

ٌهتم هذا التصنٌف بدراسة تركٌب الموارد الطبٌعٌة            

 -:والعوامل والظروف التً ادت الى حدوثها وتقسم الى 

 هً الموارد التً تتكون عن طرٌق تحلل بقاٌا ...... عضوي 

الكائنات الحٌة فً طبقات األرض الداخلٌة والتً                      

تتحول الى شكل من اشكال الطاقة  مثل الفحم الحجري والنفط 

 .والبعض ٌضٌف الغابات والمراعً ضمن هذا التصنٌف , وغٌرها 

 موارد تؤثر وجودها مجموعة من العناصر.....  غٌر عضوي

لكن ال تعد ذات تكون طبٌعً رئٌسً بل                           

تعتمد وجود عوامل أخرى  الماء والمواد الكٌماوٌة التً توجد فً 

 .وأحجار البناء والخامات المعدنٌة , الهواء كالنتروجٌن 

 

 



 -:تقسم الموارد من حٌث مظهرها إلى “   ثالثا

وٌمكن تمٌزها بالعٌن كالحدٌد والنفط والتربة والغابات ..  موارد ملموسة 

 .الخ ..والحٌوانات والنحاس 

أي كونها ذات صفة معٌنة تمٌز الدولة عن ... موارد غٌر ملموسة 

فصحة العمال أو السٌاسة االقتصادٌة التً , غٌرها من الدول األخرى 

فهناك عالقة إٌجابٌة بٌن إنتاجٌة . تنتهجها لها أكبر األثر على اإلنتاج 

كما إن السٌاسة الحكومٌة المتعلقة , العامل وحالته الصحٌة والمعنوٌة 

 .بالحماٌة الكمركٌة أو السٌاسة السعرٌة لها أكبر األثر على اإلنتاج 

فقد تجد الدولة من الضروري وضع تعرفه  كمركٌة لحماٌة            

الصناعات المحلٌة الناشئة أو أنها تضع أسعار مجزٌة لمحصول معٌن 

فكأن السٌاسة الحكومٌة وصحة العمال على ..بهدف زٌادة اإلنتاج منه 

الرغم من أنها لٌست أشٌاء ملموسة إال أنها تؤثر بصورة أو أخرى على 

 .  اإلنتاج 

 

 

 

 



 -:إلى ............. تقسم الموارد على أساس عمر المورد“ رابعا

 تلك الموارد التًوهً .. الموارد غٌر القابلة للنفادمجموعة ( 1)

 تتوفر بشكل دائم وٌستطٌع األنسان  الحصول علٌها من دون       

الحاجة الى استخدام وسائل لتوفرها  مثل الهواء والرمال والرطوبة       
 .الخ ..والشمس 

 وهً تلك ( ..الموارد المتجددة) مجموعة الموارد القابلة للتجدٌد ( 2)

 والتً أما ان ٌكون نموهاعبر الزمن الموارد التً تنمو أو تزٌد      

 عن حجم المخزون أي لٌس له" أو مستقال" أو تزاٌدها خارجٌا      

 وأما ان , عالقة بالمخزون المتواجد كمٌاه األمطار أو األنهار      

أي ٌعتمد على حجم المخزون الموجود " أو تابعا" ٌكون نموها داخلٌا     
وتستمر متى ما حافظ األنسان علٌها وأدارها  " منها أي تتكاثر احٌائٌا

الثروة , النباتات,  الحٌوانات , المراعً , بشكل صحٌح    مثل الغابات 
 .الخ ....السمكٌة 

 

 



هً الموارد التً ( قابلة للنضوب) مجموعة الموارد غٌر المتجددة ( 3)
فً أطار الزمن " ٌكون المخزون الموجود منها فً األرض ثابتا

إن   حدث –حٌث تكوٌنها أو زٌادة المخزون منها , التخطٌطً الواقعً 
,  ٌزٌد على اي مدة زمنٌة تخطٌطٌة ممكنة " جٌولوجٌا" ٌستغرق وقتا –

من الناحٌة التخطٌطٌة " وبذلك ٌعتبر المخزون منها فً األرض ثابتا
وبالتالً تعتبر استغاللها أو استثمارها وٌتحدد عمرها على أساس كثافة 

موارد مؤقتة  وهو ما ٌؤثر فً إمكانٌة األجٌال القادمة من الحصول 
   -:وهً تقسم الى قسمٌن هما ..... علٌها واستغاللها 

 موارد ٌمكن إعادة استخدامها كالمعادن بمختلف انواعها (  أ )        

 .موارد ال ٌمكن إعادة استخدامها كالبترول( ب)       

ذلك النوع من الموارد الذي ال ٌتأثر (.....  متدفقة)موارد جارٌة ( 4)
فال ٌؤثر , " أو سابقا" مستوى المخزون منها بما ٌتم استخدامه حالٌا

استخدام اي مجتمع أو جٌل على ما ٌمكن أن ٌحصل علٌه أي مجتمع أو 
موارد مستمرة فً التدفق مثل فأنها وبعبارة أخرى " جٌل منها الحقا

 .  الطاقة الشمسٌة واألمطار واألنهار وطاقة المد والجزر 

 



 تقسم الموارد على أساس هدف صٌانتها والمحافظة علٌها “ خامسا

تشمل المعادن ومناجم الوقود والفحم واألحجار  -:الموارد المختزنة 

كما إنها غٌر قابلة للتجدٌد وٌمكن , والعرض الطبٌعً لها محدود 

استبدال بعضها بعد فترة زمنٌة بموارد أخرى كاستخدام الطاقة 

غٌر أنه ال ...عن الفحم أو استخدام الذرة محل النفط “ الكهربائٌة بدال

ٌتوقع زٌادة الكمٌات الطبٌعٌة لهذه الموارد خالل الفترة الزمنٌة 

وهذا النوع ٌمكن تقسٌمه ... قصٌرة األجل تحت الظروف العادٌة 

 -:إلى قسمٌن هما 

نتٌجة “ موارد ٌمكن إن تفنى أو تنتهً أو تتغٌر كٌمٌاوٌا(  أ)

 (.الفحم , النفط ) االستعمال 

موارد ٌمكن أن تستهلك ببطء وتستعمل مرة أخرى ومنها ( ب)

 .المعادن واألحجار 

 



مزٌج من الموارد التً لها بعض صفات الموارد المكتنزة ... الموارد المختلطة ( 2)
 -:والموارد المتدفقة وتشمل على ثالثة أنواع هً

تشمل الحٌوانات والمحاصٌل النباتٌة والغابات والحشائش وغٌرها .. الحٌوٌةالموارد ( أ)
حٌث ( المتدفقة)وتتسم هذه الموارد ببعض صفات الموارد , من الكائنات الحٌة 

ٌمكن الحصول على أنواع جدٌدة منها بمرور الزمن بشرط المحافظة على بذورها 
“  فً المستقبل فضالاستعمالها واستعمالها بدرجة كبٌرة ٌقلل من درجة , أو أصولها 

إال إنه ٌمكن صٌانتها , االستعمال عن إنتاجٌة الموارد الحٌوٌة ٌمكن أن تنقص نتٌجة 
 .عند مستوى معٌن أو ربما تحسٌنها 

فالمزارع ٌمكن , تشمل على خلٌط من الموارد المختزنة والمتدفقة .. التربةموارد ( ب)
أن ٌستعمل التربة بشكل ٌؤدي الى هدمها أو تدهور خصوبتها المختزنة منذ سنوات 

من االستفادة وفً الوقت نفسه ٌمكن أن ٌستعمل أراضٌه بصورة تمكنه من ..
األسمدة استخدام كما ٌمكن , الناتجة عن تراكم بقاٌا النبات “ الخصوبة المتدفقة سنوٌا

أنواعها أو إتباع الدورة الزراعٌة المالئمة من أجل المحافظة على اختالف على 
 .“ التربة وزٌادة خصوبتها المتدفقة سنوٌا

ساهم اإلنسان بصنعها بصورة أولٌة أو جزئٌة مثل ..من صنع اإلنسان موارد ( ج)
وٌتوقف عمرها على حفظها , السدود والمبانً والدور وغٌرها من التحسٌنات 

وصٌانتها إذ ٌمكن زٌادة إنتاجٌتها أو إطالة عمرها بإتباع اإلدارة الحكٌمة والجٌدة 
 .وإدخال التحسٌنات المناسبة لها

 

 



ألسس متعددة إال أن هذه “ ٌتبٌن أنه باإلمكان تصنٌف الموارد تبعا

فلٌس هناك مورد ٌمكن , مع بعضها البعض التقسٌمات متداخلة 

 .تصنٌفه على أساس واحد من األسس التً تم اإلشارة إلٌها 

  عناصروٌضٌف بعض المختصٌن فً الموارد االقتصادٌة بأن بعض 

تعتبر من الموارد الطبٌعٌة ألي إقلٌم على سطح البٌئة الطبٌعٌة 

فالموقع , بالنسبة لخطوط الطول والعرض ( موقع البلد)األرض 

لذلك نرى بعض البلدان ..ٌحدد النشاط االقتصادي بدرجة كبٌرة 

بحرٌة بسبب وقوعها على البحر مما ٌجعلها تشتهر بصٌد “ دوال

سكان المناطق الساحلٌة ) األسماك وغٌرها من األعمال البحرٌة 

بسبب وقوعها على ( والمناطق المشتملة على مسطحات مائٌة 

النقل ) البحر مما ٌجعلها تتمٌز بنشاط اقتصادي ٌقوم على التجارة 

 .وتشتهر بصٌد األسماك وغٌرها من األعمال البحرٌة ( البحري 

 



 

 الذي تتمٌز به المناطق المختلفة باإلضافة الى  المناخكما أن          

 نوعٌة التربة الموجودة ٌؤثر بشكل مباشر فً تحدٌد نوعٌة النشاط  

 الزراعً الذي ٌمارسه سكان كل منطقة وطول الموسم الزراعً 

 كذلك ما تحتوٌه باطن األرض من ثروات معدنٌة أو طاقة , نفسه 

 , تمٌز النشاط االقتصادي لسكانها بتلك الموارد بالصناعً والطاقة 

 ٌدفع األفراد إلى “ ٌعتبر بشكل غٌر مباشر موردافالموقع الطبٌعً 

   مساحةوٌضٌف هؤالء المختصٌن أن , مزاولة نشاط معٌن ومحدد

 من مواردها الطبٌعٌة فكلما زادت “ تعتبر هً األخرى موردا الدولة

 . مساحة األرض المنتجة فً دولة معٌنة كلما زادت مواردها 

 



 الموارد الطبٌعٌة الستغالل الضوابط االقتصادٌة 

إن معرفة اإلنسان بوجود مورد طبٌعً معٌن غٌر كاف للداللة على 

وإنما هناك عوامل اقتصادٌة , بصورة اقتصادٌة استثماره إمكانٌة 

 -:ومن هذه العوامل االستثمار ٌنبغً األخذ بها عند محاولة 

الذي ٌعد من الضوابط الرئٌسة فً استغالل الموارد .. السعر(1)

فالسعر الجٌد , إذا كان لذلك المورد منافس فً السوق “ خصوصا

 .للمورد ٌدفع باتجاه استغالله وإنتاجه والعكس صحٌح 

وكمثال على ذلك ما ظهر فً حالة إنتاج الٌورانٌوم فً العالم فً   

الثالثٌنات من القرن الماضً حٌث كانت بلجٌكٌا المتحكمة فً 

فً كندا بشكل كبٌر وما تبع ذلك اكتشافه لكن بعد ,السوق العالمً له 

سعره مما انخفض فً السوق العالمٌة “ من  طرح كٌات كبٌرة جدا

معه بلجٌكٌا إلى الحد من إنتاجها بهدف تقلٌل الكمٌات اضطرت 

 .المعروضة منه فً السوق العالمٌة وتحسن األسعار 

 



من البدٌهً أن ٌحاول اإلنسان إلى ...حجم الطلب على المورد ( 2)
,  استغالل الموارد التً تتمٌز بوفرتها النسبٌة وسهولة الحصول علٌها 

إال أن زٌادة الطلب على األرض ..فٌبدأ باستثمار األرض الخصبة 
بسبب زٌادة عدد السكان والتقدم الحضاري ٌجعله ٌحاول استغالل 

األراضً األقل خصوبة من السابق وهكذا كلما زاد الطلب على 
 ( .الردٌئة )األرض فهو ٌنتقل إلى األرض قلٌلة الخصوبة 

للموقع أثر عام على ...االستهالك موقع المورد بالنسبة لمناطق ( 3)
اتصالها استغالل الموارد حٌث ٌالحظ أن استغاللها ٌتوقف على درجة 

فعدم توفر سبل المواصالت بٌن , باألسواق ومصادر العمالة والطاقة 
موقع وجود المورد وبٌن المصادر اآلنفة الذكر ٌكون من الصعب 

مثال وجود معدن فً شمال العراق أي فً المنطقة الجبلٌة ) استغاللها 
ٌخلق ذلك عراقٌل أمام استثماره فً حالة عدم وجود شبكة متكاملة من 

وعلى ( الطرق وخاصة السكك الحدٌد لرخص تكالٌف النقل بواسطتها 
العكس من ذلك إذا ما عثر على المعدن فً منطقة سهلٌة قرٌبة من 

 .المدن فٌسهل من عملٌة استثماره 

 



إذا كانت تكالٌف إنتاج معدن معٌن ..التكالٌف النسبٌة لإلنتاج ( 4)

تزٌد على نفقات الحصول علٌه من مصادر أخرى فإن إنتاجه 

لذلك ٌالحظ بأن الوالٌات المتحدة , اقتصادي ٌكون غٌر 

األمرٌكٌة تستورد النفط العربً بالرغم من وجود النفط داخل 

 .استٌراده أراضٌها بسبب ارتفاع تكالٌف إنتاجه بالمقارنة مع 

 نوع المورد ودرجة جودته بالنسبة للموارد األخرى المشابهة ( 5)

وٌفوق الموارد األخرى المشابهة له فً “ كلما كان المورد جٌدا     

الجودة كلما شجع على استثماره ومثال ذلك النفط العربً الذي 

ٌمتاز بجودة شجعت الكثٌر من المؤسسات والشركات اإلنتاجٌة 

وإنتاجه ونقله لمسافات غٌر قلٌلة إلى األقطار الستخراجه 

 .األوربٌة وأمرٌكا والٌابان 

 



 -:من هذه العوامل ..أخرى اقتصادٌة عوامل ( 6)

 .وفرة األٌدي العاملة ( أ)

 .وفرة رأس المال ( ب)

 .االقتصادٌة أهمٌة المورد ( ج)

 .للدولة االقتصادٌة  السٌاسة ( د)
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