
 جامعة االنبار
 كلٌة الزراعة

 لسم االلتصاد الزراعً

 مبادئ االلتصاد الزراعً
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 ممدمة وأساسٌات:األسبوع األول

التعرٌف بالمفاهٌم االساسٌة والمشكلة االقتصادٌة 

الموارد االقتصادٌة 

التحلٌل االقتصادٌى وافتراضاته 

ًعلم االقتصاد الزراع 

ًخصائص الزراعة واالنتاج الزراع 

استخدام الرسوم البٌانٌة فً التحلٌل االقتصادي 

 



 تعرٌف المفاهٌم الرئٌسة

مفاهٌم و مصطلحات إلتصادٌة و زراعٌة اساسٌة 

المشكلة اإللتصادٌة 

ًألسام االلتصاد الزراع 

ًالزراعة وعوامل االنتاج الزراع 

 خصائص المنتجات الزراعٌة 

 ًخصائص عملٌات االنتاج الزراع 

 



 الرئٌسة المفاهٌم تعرٌف 

الندرة وهما أساسٌٌن مفهومٌن علً االلتصاد علم تعرٌف ٌعتمد 
 التً االجتماعٌة العلوم أحد» :أنه علً تعرٌفه وٌمكن ،واالختٌار

 انتاج عناصر بتوزٌع ٌتعلك ما فً االنسان سلون بدراسة تهتم
 .«المنتجات من متعددة خٌارات علً نادرة

 هً أسئلة ثالث علً االجابة محاولة فً االلتصاد علم وٌتمحور: 
  ننتج؟ ولمن ننتج، وكٌف ننتج، ماذا

 االلتصاد علم



 االلتصادٌة المشكلة

ندرة فً ظل  تعدد الحاجات: تنشا المشكلة االلتصادٌة نتٌجة

 الموارد

 :اذاً فان عناصر المشكلة االلتصادٌة هً

 حاجات اإلنسان كثٌرة، متنوعة، : الحاجات غٌر المحدودة

 .ومتجددة، أي كلما ظهرت حاجة وأشبعت ظهرت  حاجة أخرى

الموارد متوفرة ولكن بكمٌات للٌلة ال ٌمكن أن تفً بجمٌع : الندرة

وتعتبر زٌادة السكان، لابلٌة الموارد للنفاد، وعدم . االحتٌاجات

االستغالل األمثل أو سوء االستغالل للموارد من أهم أسباب 

 .الندرة

 



 :بـاآلتى ٌكون االلتصادٌة للمشكلة حل

ال والرغبات الحاجات وتعدد الموارد محدودٌة ظل فً :االختٌار 

 تحقق التً االختٌار قرارات واتخاذ البدائل بٌن المفاضلة من بد

 .فالمهم األهم االحتٌاجات ترتٌب ظل فً ممكن إشباع أقصى

على للحصول ملحة غٌر حاجات عن التنازل أي :التضحٌة 

 .ملحة حاجات



 االلتصادٌة الموارد

 الموارد »: مدخالت االنتاج/عواملأو بالموارد االلتصادٌة ٌمصد

. «المادٌة والبشرٌة المستخدمة فً انتاج السلع والخدمات

 :وتتكون الموارد االلتصادٌة من أربعة عناصر رئٌسة، هً

 العمالة/ العمل1.

 األرض2.

 رأس المال3.

 التنظٌم4.



 العمالة/العمل

فً والراغبٌن المادرٌن المجتمع أفراد عدد أنه علً وٌعرف 

 المعرفة من مستمد بشري مال رأس من ٌملكونه وما العمل

  .والخبرة والتدرٌب التعلٌم من المكتسبة والمهارة

أجل من االنسان ٌبذله الذي الجهد و بالطالة تعرٌفه ٌمكن أو 

   .االنتاج

 



 العمالة/العمل مماٌٌس

 :أساس علً العمل كمٌة وتماس

 العمل ساعات عدد أي، الزمنٌة، الوحدة .1

 :أساس علً أو 

   .ٌؤدونه الذٌن األفراد عدد .2

 .المٌاس طرق أفضل من الزمن أساس علً العمل لٌاس وٌعتبر



 العمل خواص

 

النزوح، التصادٌة، ألسباب وذلن النمصان، أو للزٌادة المابلٌة 
 التغٌر للعمالة، المال رأس إحالل الزراعة، فً التمنً التطور

 .الخ ... المنتجات، نوع فً

للعمل الموسمً التوزٌع فً التكافؤ عدم. 

إستٌعاب علً وممدرتهم العمال وصحة تعلٌم بمستوي التأثر 
 .العمل فً الحدٌثة الطرق



 :ٌتبع

 

 

السائدة والتمالٌد بالعادات التأثر. 

وأعمارهم البشري للجنس الكلً بالتوزٌع التأثر. 

والمسافة المستخدمة المواصالت وسائل ونوعٌة بكمٌة التأثر 
 .العمل مولع الً السكن مكان من العامل ٌمطعها التً



 األرض

ًالنباتً بشمٌه الزراعً لالنتاج المستغلة األرض مساحة أو سطح تعن 
 لرعً المستغلة وتلن المزروعة المساحات كل تحوي وهً والحٌوانً،

   .للمشروع التابعة األساسٌة والبنٌات وللمبانً الحٌوان

ًوذلن وفولها، وباطنها سطحها فً الطبٌعٌة العناصر جمٌع تشمل وه 
 .الجودة أو والنوعٌة الكمٌة حٌث من

عنصر عن فصلها ٌمكن ال وبٌئٌة طبٌعٌة بعوامل ٌتأثر الزراعً االنتاج 
 مجانٌة سلع تعتبر العوامل هذه أن لرٌب ولت حتً سائداً  كان ولد .األرض
 تكلف اذا اال (... الضوء، الهواء، األمطار، مٌاه) التصادٌة بسلع ولٌس

  .(... تنظٌف، صناعً، ري) اضافٌة مجهودات أو مبالغ استخدامها

 

 



إتضح  ً  التلوث وأن والنوعٌة، الكمٌة محدودة المصادر هذه أن حدٌثا

 فً جسٌمة مادٌة لخسائر تؤدي أن ٌمكن المثال، سبٌل علً البٌئً،

  .والحٌوان االنسان وصحة الزراعً االنتاج

تشٌر أصبحت زراعً إنتاج كعنصر "األرض" كلمة فان لذلن  ً  أٌضا

 مدي ٌحدد الذي البشري النشاط وكذلن والطبٌعٌة البٌئٌة األحوال الً

 عناصر ونوعٌة كمٌة ٌحدد وكذلن الزراعً للنشاط استخدامها إمكانٌة

 .االنتاجٌة للعملٌة المطلوبة األخري االنتاج

 :لكن



 وتأثٌراتها العامة األرض خواص

.Iالسلع نوعٌة فً تؤثر) والحركة الجغرافً للتحول المابلٌة وعدم الثبات 
 وذلن المستخدمة االنتاج عوامل بٌن العاللة وفً انتاجها، ٌمكن التً

 .(السلع انتاج تكالٌف الختالف

.IIمرور مع تنمص ال األرض لٌمة أن تعنً) الزوال أو للفناء المابلٌة عدم 
 الصفر ٌمارب اإلهالن أن أي االنتاجٌة، العملٌات بتكرار وتنمص الزمن

 (لألرض المرشد باالستعمال

.IIIدولة ألي المتاحة الزراعٌة المساحات :للزٌادة المابلٌة (ضعف)عدم 
 بشراء التوسع ٌمكنها الدولة بداخل الزراعٌة المشارٌع ولكن محدودة،

 االرض، لٌمة علً الحفاظ فً تسهم) .المجاورة األراضً إٌجار أو
 العناصر استخدام بتكثٌف وذلن المثلً بالصورة إستخدامها وتحتم

 (األخري



 المال رأس

ووسائل واآلالت كالمعدات االستثمارٌة السلع كل» به وٌمصد 

 .«أخري خدمات أو سلع انتاج فً المستخدمة النمل

 االفتراضً العمر حسب علً الرأسمالٌة السلع تصنٌف وٌمكن 

 :مجموعات ثالث الً لها

   األجل لصٌرة سلع1.

   األجل متوسطة سلع2.

 األجل طوٌلة سلع3.



 تابع

العملٌة خالل وتفنً تستهلن التً السلع هً ،األجل لصٌرة السلع 

 غذاء السماد، مثل) واحد عام أنها علً تعارف مدة فً االنتاجٌة

 .المتداول المال برأس السلع هذه وتسمً .(الخ... البذور، الحٌوان،

الزراعٌة، واآلالت الماكٌنات الحٌوانات، مثل ،األجل متوسطة السلع ... 

   .الخ

االفتراضً عمرها بطول تتمٌز التً السلع وهً ،األجل طوٌلة السلع 

 المستصلحة، األراضً مثل) فأكثر سنٌن بعشر عادة ٌمدر والذي

 .الثابت أو الدائم المال برأس السلع هذه تسمً .(... المبانً،



 التنظٌم

االنتاجٌة العملٌة الدارة والتنظٌمٌة االدارٌة الممدرة» به وٌمصد 

 األرباح وتحمٌك التكالٌف تملٌل بغٌة ومتمٌزة مبتكرة بصورة

 .«المستهدفة

العنصر هذا فصل تم ولد  ً  بسبب وذلن العمل عنصر عن حدٌثا

 المجال، هذا فً متمٌزٌن أشخاص أو شخص الً الحاجة بروز

 النتائج إحراز فً كبٌر نسبً تمدم احداث علً ولادرٌن

 .المستهدفة


