
  الزراعً االنتاج عملٌات خصائص ثانٌاً،

 :صغر حجم الوحدات االنتاجٌة الزراعٌة1.

 المزارع مختلف انتاج محصلة هو الزراعً االنتاج ان 

 والحٌوانً النباتً الزراعً االنتاج تمارس التً والمنشآت

 السعة بصغر الزراعٌة المشروعات وتتصف .وغٌره

 فً حده علً مشروع لكل النسبٌة األهمٌة وضآلة االنتاجٌة

 مع ممارنة السلعة، من المنتجة الكلٌة الكمٌة ٌخص ما

   .الصناعٌة المشروعات



   االنتاج فً السنوٌة التملبات  .2

 ٌتؤثر االنتاج الزراعً بعوامل طبٌعٌة عدٌدة، مثل كمٌات

وٌنعكس . وتوزٌع األمطار، درجات الحرارة، اآلفات، وغٌرها

التغٌر السنوي فً هذه العوامل علً انتاج السلع الزراعٌة 

 (.  بدرجة ألل)، وعلً االنتاج الزراعً الكلً (بصورة كبٌرة)

 ،هذه التملبات لها تؤثٌرات كبٌرة علً دخل المزارع

استراتٌجٌات التصنٌع الزراعً والتسوٌك، أسواق العمل، األمن 

 .  الخ...الغذائً، 



   االنتاج فً الموسمٌة التملبات  .3

الظروف تحددها معٌنة مواسم فً تجري الزراعٌة العملٌات ان 

 مواسم أو موسم زراعً منتج فلكل .النبات وطبٌعة الجوٌة

 عن مختلفة بدرجة للتخزٌن ولابلٌة السنة، خالل معٌنة حصاد

 .األخري المنتجات

 الكثٌر فً التملبات هذه من للّل لد الحدٌث التمنً التطور ولكن 

 وانتاج التهجٌن، المحمٌة، البٌوت استخدام مثل المنتجات، من

 .وغٌرها الطبٌعٌة، الظروف علً تتغلب عٌنات



 تابع

 :ٌنتج عن هذه الموسمٌة آثار داخلٌة وخارجٌة 

 (:  علً مستوي المزرعة)داخلٌة 

 موسمٌة العمالة 1.

 موسمٌة الدخل 2.

 (:علً مستوي الدولة)خارجـٌـة 

 موسمٌة الصناعات التً تعتمـد علـى المواد الخام الزراعٌة1.

 التوزٌع الزمنى لإلنتاج الزراعً على شهـور االستهالن المختلفة 2.

 زٌادة األسعار بسبب تكالٌف التخزٌن3.

 

 



 لالنتاج الجغرافً التركٌز .4

السلع إنتاج فً الجغرافً بالتخصص الزراعً االنتاج ٌتمٌز. 

 من أكبر بصورة بعٌنها سلع إنتاج تناسب جغرافٌة منطمة فكل

 .األخري المناطك



 االنتاج تكالٌف تفاوت  .5

الوحدات بٌن الواحدة الزراعٌة السلعة انتاج تكالٌف تختلف 

 نوعٌة :منها نذكر أسباب، لعدة ذلن وٌرجع المختلفة، االنتاجٌة

 بٌن المسافة للمزارع، االدارٌة المهارات ومساحتها، األرض

 .المزراع وسكن المزرعة وبٌن والسوق المزرعة

 السعر نفس ٌمبضون المزارعٌن أن المالحظ من ولكن  ً  تمرٌبا

 تفاوت الً ٌإدي الذي الشئ النوعٌة فً المتشابهة السلع علً

 الزراعٌة األرباح دراسة فان لذلن أضف .كبٌرة بصورة األرباح

 .مضللة ماتكون كثٌراً  ما لسلعة  



 االجمالً الناتج فً التحكم صعوبة  .6

والتً الزراعٌة، الوحدات انتاج مجموع هو الزراعً االنتاج 
 وبالتشتت البعض، بعضها عن االداري باالستمالل تتصف

 أضف .ألخري وحدة من االنتاجٌة البٌئة واختالف الجغرافً،
 علً الصعب من أنه نجد لذلن .الزراعً االنتاج طبٌعة لذلن

 وتغٌرات والطلب العرض لعوامل االستجابة الزراعً المطاع
 .والمتوسط المصٌر  المدي فً األسعار

 العروض مع التكٌف التسوٌمٌة األجهزة علً ٌتحتم ولذلن 
 ارتفاع أسباب من تعتبر الصفات هذه .العكس ال الزراعٌة
 .الزراعً االستثمار فً المخاطر



 الـزراعـة فً الثابـت المال رأس ضخامة .7

  األرض والمبانى واآلبار والتحسٌنات المزرعٌة الرأسمالٌة

 ارتفاع التكالٌف الثابتة : تمثل معظم رأس المال المزرعى

 

 ما هً أثار ذلن؟

 

 االستمرار فً االنتاج حتى عند تحمٌك خسائر فً المدي

 (بعكس الصناعات األخرى)المصٌر 



  التمـوٌـل وصعـوبـة المخاطـرة .8 

 ًمن األسباب التً تزٌد المخاطرة ومن ثم صعوبة التموٌل ف
 :الزراعة

 الزراعة صناعة بٌولوجٌة شدٌدة التؤثر بالعوامل الطبٌعٌة–

 ضخامة نسبة رأس المال الثابت –

  شـدة تملبات األسعار–

بضخامة الحجم والمابلٌة السـرٌعة ( عامة)المنتجات الزراعٌة تتسم –
 للتلف والفسـاد

 مثل : ومن هنا ٌؤتً دور بنون االلراض الزراعً المتخصصة
 البنن الزراعً السعودي 



 إستخدام الرسم البٌانً فً التحلٌل االلتصادي

األهداف: 

 :إكتساب مهارات تحلٌل وتفسٌر العاللات بٌن المتغٌرات وذلن بـ

المتغٌرات، بٌن للعاللات الدلٌمة بالتفاصٌل اإلهتمام علً التدرب 

  .وافٌة بصورة عنها والتعبٌر

البٌانٌة الرسومات من واستنتاجات خالصة الً الوصول 

الخاص الجزئً اإللتصادي التحلٌل فهم فً تساعد خلفٌة إعداد 

 .العاللة ذات والممررات بالممرر



 و ،(أكثر أو) متغٌرٌن بٌن العاللة لتوضٌح االلتصادي التحلٌل ٌهدف

 من معمولة بدرجة المتغٌرات لهذه المستمبلٌة االفعال ردود تولع

 :ٌلً ما التحلٌل هذا وسائل ومن .الدلة

o ًالتحلٌل اللفظ 

oالرسوم البٌانٌة 

o الجداول الكمٌة 

oالمعادالت الرٌاضٌة 



 البٌانٌة واألشكال الرسوم

ًالشكل البٌانً ٌمثل عدة أمور، تشمل اآلت: 

 .طبٌعة المتغٌرات. 1

 .طبٌعة العاللة بٌن المتغٌرات. 3

 اتجاه العاللة بٌن المتغٌرات. 3

 



   المتغٌرات طبٌعة :أوالً 

 ومتغٌر (متؤثر) تابع متغٌر :نوعٌن الً المتغٌرات تصنٌف ٌمكن

  .(مإثر) مستمل

 :A السلعة علً الطلب منحنً تمثل التالٌة  العاللة :مثال

Q (A) = f(PA) 

 :أن حٌث

Q(A)  : السلعة من المطلوبة الكمٌة A (متؤثر/تابع متغٌر) 

 f          : أكثر أو متغٌرٌن بٌن عاللة أي دالة. 

 ( PA ) : السلعة سعر A ( مإثر /مستمل متغٌر) 

 



 :مهمة مالحظات

أن أي كاملة، بصورة محددة غٌر عاللة عن تعبِّّر السابمة الدالة 

 .محددة غٌر الثابت المعامل و المستمل المتغٌر معامل

ًالمعامالت تمدٌر ٌجب محددة معادلة شكل العاللة تؤخذ لك 

 .الذكر سابمة

المتغٌر لٌمة حساب ٌمكن كاملة بصورة العاللة تحدٌد بعد 

 .المستمل للمتغٌر لٌمة أي عند التابع

 متغٌرٌن بٌن محددة لعاللة مثاالً  هات :تمرٌن



 المتغٌرات بٌن العاللة طبٌعة ثانٌاً،

عاللة خطٌة وغٌر خطٌة: 

 



 المتغٌرات بٌن العاللة إتجاه ثالثاً،

بزيادة التابع المتغير فيها يزداد التي العالقة هي :طردٌة عاللة 

 المستقل المتغير

طردية : S(A) = f(PA)(العرض دالة مثل) 

بزيادة التابع المتغير فيها ينقص التي العالقة هي :عكسٌة عاللة 

   المستقل المتغير

 عكسية: Q(A) = f(PA)       (الطلب دالة مثل) 

 



البيانية الرسوم أساسيات :ملخص  

/  مستمل ) X / Y: المتغٌرٌن•

 (تابع

الرأسً؛ / األفمً : المحورٌن•

 الصادي/ السٌنً 

 األرباع األربعة•

: مثال: الكمٌات االلتصادٌة•

 موجبة...الدخل/السعر / الكمٌة 

 √الربع األول•

X 

Y 

+ 

+ 

- 

- 

Q4 

Q2 Q1 

Q3 



 البٌانً الرسم فً مهمة مكونات

عنوان 

تسمية المحورين 

مقياس المتغيرين 

 ...رسم بٌانً ٌوضح العاللة بٌن 

 الكمٌة

 السعر

 لاير

 طن



 بعض العالقات االقتصادية الممكنة

X 

Y 

X X 

X 

Y Y 

Y 



 البٌانٌة الرسوم إستخدام إفتراضات

 تظل (المحورٌن على تمثل لم التً) االخرى العوامل جمٌع1.

 .(ثابتة) حالها على

 .البٌانى بالــرسـم ممثل متغٌــر لكل الوحدات تجانس2.

 صغٌـرة كســور إلى  Y وX  للمتغٌرٌن الوحدات تجزئة ٌمكن3.

  . متواصــل منحنى رسـم من ٌمكن مما جداً 



 والعكسٌة الطردٌة العاللة لبٌان تمرٌن

السعودي بالريالالسعر  الكمية المعروضة  

16 9 

14 8 

10 6 

6 4 

2 2 





 (الطلب منحنً) العكسٌة العاللة منحنً


