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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 (1المحاضرة )

Production Econcmics التصادٌات االنتاج

عبارة عن خلك المنفعة وزٌادتها فً الشًء مثل خلك  هوالتعرٌف المدٌم لالنتاج : 

 سلعة

 وهً عبارة عن لدرة السلعة والخدمات على اشباع الحاجات البشرٌةالمنفعة: 

 البشرٌة المتنامٌة . والرغبات

هو عملٌة خلك سلعة وخدمات تشترى وتباع من لبل افراد التعرٌف الحدٌث لالنتاج :

 -:المجتمع وتضم ما ٌلً 

 المخرجات-2ت     المدخال-1

 )ثابتة ومتغٌرة(. وهً عناصر االنتاج الداخلة فً العملٌة االنتاجٌةالمدخالت: -1

 وهً النتاج من العملٌة االنتاجٌة التً اشتركت فً تكوٌنها عناصرالمخرجات:-2

 االنتاج.

 -مختلفة من المدخالت منها:انواع *هنان 

م عملٌة االنتاج والعاللات رض فهرأس المال/المواد الخام( ولغ) العمل/ االرض/ 

 -:االنتاجٌة سوف نفترض بعض االفتراضات االساسٌة

دد بنسب مختلفة ( وٌتحالعمل)نفترض وجود عنصر انتاج متغٌر واحد هو مثال -1

 (.االرض)مع عنصر انتاج اخر ثابت مثال 

 -:تصنف عناصر االنتاج الى-2

A- :ي التتغٌر بتغٌر حجم االنتاج والذً وهً عناصر االنتاج التعناصر انتاج ثابتة

ال ٌمكن زٌادته بصورة سرٌعة او مباشرة عندما تشٌر ظروف  السوق الى 

أي الٌمكن  ٌد على االنتاج الدي ٌستخدم ذلن العنصر فً انتاجهطلب متزا

 .رضلة زٌادة الطلب على انتاج مثل االالتوسٌع فً حا
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لمة مهما اخدت الفترة ورة مطثابت بص انتاج فً الحمٌمة ال ٌوجد عنصرمالحظة: 

لعناصر متمٌزة بكلفتها العالٌة اذا حدث أي ر االعتبار لكن ٌوجد بعض االزمنٌة بنظ

 .لن لسهولة التحلٌل ٌفترض بانها عنصر انتاج ثابتتغٌر فً كمٌتها المعروضة لذ

B-:الدي ٌمكن تغٌر الكمٌة المطلوبة منه وهو دلن العنصر  عناصر االنتاج المتغٌرة

لن لطلب على االنتاج الدي ٌدخل فً ذوبصورة مباشرة وسرٌعة وحسب ا فورٌا  

العنصر فً انتاجه ومن عناصر االنتاج المتغٌرة هً )العمل /المواد الخام 

 .المختلفة(
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  -:التمسٌم الزمنً الى -3

فٌها على االلل عنصر هً تلن الفترة الزمنٌة التً ٌكون  -:unr-rtShoالمدى المصٌر -أ

فأن تغٌر كمٌة االنتاج خالل المدى المصٌرة ٌعتمد على تغٌر عناصر  نتاج واحد ثابت لذلنا

  .االنتاج المتغٌرة فمط

جمٌع عناصر االنتاج  هً تلن الفترة الزمنٌة التً ٌكون فٌها -:run-Longالمدى الطوٌل  -ب

زٌادة أي عنصر من خالل لعة تكون من فأن الزٌادة فً كمٌة المنتجة من أي س متغٌرة لذلن

 .عناصر االنتاج

 الثابتة والنسب المتغٌرةالنسب -4

 -ٌمكن توضٌحها كاالتً: -النسب المتغٌرة:-أ

الثابت دون تغٌر  هً ان كمٌة االنتاج تتغٌر بتغٌر العنصر المتغٌر مع بماء عنصر االنتاج-1 

متغٌرة فٌها الٌها نسب عناصر االنتاج لٌه فً المدى المصٌر والتً تكون فا ما ٌكون عوهذ

 ة.متغٌر

ا مٌات مختلفة من عناصر االنتاج وهذٌمكن انتاج نفس الكمٌة من الناتج عن طرٌك مزج ك -2

وجود عنصر انتاج  االنتاج متغٌرة فً االجل الطوٌل، اما فً حالة ٌعنً أن جمٌع عناصر

 .فً االجل المصٌرفتكون المتغٌر  العناصر ثابت مع

 

فً التً ٌمكن ان تستخدم  لعناصر االنتاجٌعنً دلن وجود نسبة معٌنة ثابته النسب الثابتة : -ب

 او تملصه ناتج عن زٌادة او نمصا ٌعنً أن زٌادة االنتاج االنتاج النتاج سلعة معٌنة وهذ

 .وتكون عادة فً دوال االنتاج الخطٌة  ،بنفس الممدارعناصر االنتاج 

 نتاجٌات األالمبادئ االولٌة فً التصاد

هو عبارة عن تطبٌك مبادئ االختٌار على  التصادٌات االنتاج الزراعً )النباتً والحٌوانً(

فً الزراعة بالطرٌمة التً  استعمال عناصر االنتاج )االرض /العمل /رأس المال /االدارة(

ا الفرع بدراسة تعظم االنتاج او تملل التكالٌف او كلٌهما بما ٌحمك معظمة االشباع ، وٌموم هذ

جمٌع النواحً المتعلمة باستعمال الموارد وكٌفٌة الوصول الى معدالت االنتاج الزراعً التً 
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كما ٌموم هدا الفرع بتحلٌل المبادئ والعاللات التً تجعل من  ،تحمك الرفاهٌة االلتصادٌة

 .عٌة ووضع الخطة المزر الممكن اختٌار

 اهداف التصادٌات االنتاج

شروط الواجب توفٌرها للحصول على افضل استخدام للموارد تمدٌر ووصف ال -1

 . االلتصادٌة الزراعٌة

للموارد االلتصادٌة الزراعٌة ممارنة االستخدام االمثل  تحدٌد مدى االنحراف عن -2

 .بالعملٌات االنتاجٌة الزراعٌة الجارٌة 

ستعمال االمثل الالتعرف على الوسائل والطرق التً ٌمكن من خاللها الوصول الى ا -3

 .للموارد االلتصادٌة الزراعٌة 

التعرف على العاللات التحلٌلٌة للموى التً تحدد النظم االنتاجٌة واستخدام عناصر  -4

 . االنتاج الزراعً

 جوانب استخدام التصادٌات االنتاج

ل ٌمكن ان ٌساهم فً تحدٌد الكمٌات المثلى من الموارد االنتاجٌة على سبٌل المثا -التخطٌط:-1

عند استخدام بعض المبادئ االلتصادٌة الختٌار عناصر االنتاج ٌمكن التوصل او تحدٌد كمٌة 

 .عناصر االنتاج التً ٌحتاجها المنتج النتاج كمٌه معٌنة من محصول ما 

مات التً حصل علٌها ٌمكن للمنتج ان ٌستخدم المعطٌات او المعلو -التنبؤات المستمبلٌة:-2

ات االنتاج من المحاصٌل المختلفة للتنبؤ عن االنتاج المتولع فً ما ٌخص كمٌفً السابك فٌ

 .المستمبل 

ٌمكن تمدٌر كمٌات االنتاج المتولعة عن طرٌك وسائل المختلفة منها دوال  -تمدٌر االنتاج:-3

 .االنتاج عندما ٌتم التعرف على كمٌات مستلزمات االنتاج التً استخدمت فً العملٌة االنتاجٌة

 -:تحمك االتً  المشار الٌها سابما  االهداف 

 |Maximizationالتعظٌم -1

A-  االنتاجProuctd 

B- العوائدReturn 

C- االرباحProfit 
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 Minimizationتدنٌة ال-2

A-  االنتاج فً حاله االحتكار 

B- التكالٌف 

C- الخسائر  

 -:وسائل تحمٌك االهداف 

 االرباح وتدنٌةسواء لعناصر االنتاج او للناتج، أي انه ٌحصل على تعظٌم السوق:لٌه آ -1

 .الخسائر من خالل تركٌب السوق

ذات  ما ةبعض المنتجٌن ٌحممون اهدافهم من خالل احتكار انتاج سلعطبٌعه االنتاج: -2

 . له اعلى االرباح مواصفات معنٌه وٌستطٌع ان ٌفرض السعر الذي ٌحمك

ٌستطٌع المنتج ترشٌد التكالٌف من خالل اختٌارها كمٌات  المخرجات:اختٌار المدخالت  -3

لن ٌمكن ان ٌختار النواتج التً لها مواصفات ، وكذواسعار مناسبه من المدخالت 

 .معٌنه 

دام التكنلوجٌا ٌمكن للمنتج ان ٌحمك اهداف من خالل استخ :اختٌار التمنٌات المناسبة -4

س من ذالن فً بعض الدول كلصٌن التً توفر الولت والجهد ولكن على العك الحدٌثة

 .فٌها الت لوفره االٌدي العاملة بعض اآلوبنغالدش حٌث انها تستغنً عن 

االسعار للموارد والنتاج  لمنتج اهدافه من خالل معرفه طبٌعة ٌحمك االمستمبل: التنبؤ ب -5

  .النتاج الزراعًابالتنبؤ بلظروف المحٌطة فً المستمبل أي 

                                       

 

 

                                    

 عناصر االنتاج الزراعً                                     

دٌون تناول االلتصا ( ولداالداره - راس المال-العمل-تمسم عناصر االنتاج الى )االرض

كما ان  ،وجود تجانس بصوره كامله داخل كل عاملوذالن لعدم لنمد االمختصون هذا التمسٌم ب

الرض وراس المال ال ٌموم از بٌن ٌٌلتماف ،التمسٌم بٌن بعض عوامل االنتاج ٌعد غٌر واضح

فً بعض  صعبا  ٌعد  الضافة  الى ان التمٌز بٌن العمل والدارةاى اسس التصادٌه متٌنه بعل
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فً كتابات العدٌد من  التمسٌم الٌزال سائدا  لن فان هذا من ذ لرغم اوب. العملٌات االنتاجٌة 

 :كما ٌمٌل بعض الكتاب الى تمسٌم عوامل االنتاج الى  ،االلتصادٌن

تشمل االرض والمصادر النباتٌة والحٌوانٌة والمٌاه و المتغٌرات موارد طبٌعٌة:  .1

 المناخٌة.

 .المنتجة كالمعدات والمبانً تشمل السلع موارد رأسمالٌة :  .2

 تضم الجهود البشرٌة كالتنظٌم والعمل .: موارد بشرٌة  .3

بٌنما فً ، علٌها  مٌة نسبٌة عالٌة العتماد الزراعةففً التصاد متخلف تعد االرض ذات اه

الرغم من وهكذا ب جتمعات المتمدمة ٌعد العمل الماهر وراس المال ذات اهمٌة نسبٌة اكبر،الم

باٌن فً ضوء مرحلة التنمٌة ان اهمٌتها تتاال  ،ة فً العملٌة الزراعٌةاهمٌة عناصر االنتاج كاف

 االلتصادٌة الزراعٌة لذلن المطر.

 -:  Landاوال : االرض 

وتشمل  .واهر الطببٌعٌة التً تتعامل مع المحاصٌل الزراعٌة من خالل التربةهً كل الظ 

ٌه جوف االرض من سطح االرض وتمتاز به من استعماالت مختلفة وكذلن ما ٌحتو

عن ماٌغلف االرض من اجواء متمٌزة ودرجات متفاوتة من  فضال  ،مٌاه موارد معدنٌة و

محاصٌل معٌنة دون ة الى المٌزة النسبٌة فً انتاج دي مجتمعرطوبة التً تؤالحرارة و ال

 اخرى.

 : منها معٌنة ولالرض خصائص

 .ولٌس من صنع االنسان  سبحانه وتعالى من هللا هبة .1

 . الحفاظ على لوامها الطبٌعً مستدٌمة أي لها صفة الدوام حٌث ٌمكن .2

بالرغم من امكانٌة زٌادة االرض الزراعٌة اال ، محدودة فً كمٌتها وثابتة فً مولعها  .3

 .ة الزراعٌة فً العالم ل اال نسبة ضئٌلة من اجمالً المساحانها التشك

 . عرض االراضً غٌر مرن لصعوبة نملها من مكان الى اخر .4

 -:  Labourثانٌا : العمل 

او انه الجهد المبذول الشباع  ، فرد فً تحمٌك منفعةالمن لبل  اختٌارٌا  هو الجهد المبذول  

الهمٌة هذا العنصر فً العملٌة االنتاجٌة فمد ذهب بعض  ونظرا  ، المجتمع وحاجات الفرد 
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مبادلة ، وٌوكد اخرون الى ان لٌم فٌها من عمل ة السلعة تتحدد بما انفكااللتصادٌٌن الى ان لٌم

 ي سلع ٌتولف على كمٌة العمل الالزم النتاجها .أ

 -وللعمل خصائص متعددة منها:

 ان ٌكون الجهد المبذول ٌستهدف تحمٌك منفعة . .1

 مرونة انتماله ممارنة برأس المال. ٌتسم بأنخفاض .2

فأذا زاد الطلب على العمل علٌه ٌمٌل عرض العمل الى ان ٌكون مستمال عن الطلب  .3

 الٌمكن ان ٌزٌد بالسرعة نفسها والعكس صحٌح . منه فجأة فأن المعروض

 

ما ٌرتبط تمسٌم  وغالبا   ،ٌتحمك معه كفاءة انتاجٌة عالٌةب الزراعة الحدٌثة تمسمٌا للعمل تتطل*

اصبح تمسٌم العمل اكثر  وكلما كبر حجم المزرعة ،العمل المزرعً بحجم المزرعة وطبٌعتها

وتمسٌم المزرعة وحجم السوق من ناحٌة  بٌن حجمفان هنان عاللة طردٌة  . كذلنضرورة

ها زٌادة االنتاج وخفض اٌا تمسٌم العمل المزرعً فً ممدمتومن مز .من ناحٌة اخرىالعمل 

 .التكالٌف

لتباٌن لوة  را  الزراعً بصورة وحدات متساوٌة ونظ العمل فً مجال دوال  االنتاج وٌماس 

والد العاملٌن فً المطاع الزراعً اال والة العمل المستخدم من لبل الرجل ممارنة بالمرأة العام

وحدة عمل  0.8بٌنما عمل المرأة حوالً ،فمد اعتبر عمل الرجل فً الٌوم الواحد وحدة واحدة 

وء اعمارهم وذلن وفما لشرٌحة محددة من وحدة عمل فً ض(  0.6 - 0.4 ) والد منالوا

  .عًزرلمالمهارة فً العمل ا

 

 -: Capitalثالثا : راس المال 

ٌعد من العناصر االنتاجٌة ذات االهمٌة النسبٌة العالٌة فً الزراعة الحدٌثة وتعرٌفه  

ٌمصد به و ،عد اكثر عمومٌة(( ٌالثروة التً تستخدم فً انتاج ثروة اخرى )) العام بانه

ثابتة التً الالت واالدوات ومستلزمات االنتاج االخرى المجموع ا فً مجال دراستنا

  .االنتاج الزراعًتستخدم فً مجال 

 

 -خصائص رأس المال :
 فً الدول النامٌة ٌتسم فً الندرة ممارنة فً عناصر االنتاج االخرى  .1
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ٌعد تكوٌن راس المال فً الزراعة مسألة مرتبطة فً التمدم فً مجال االنتاج  .2

 .الزراعً ووسائله

لتً ٌتحدد حجم االستثمارات فً المطاع الزراعً فً ضوء خطط تنمٌة المومٌة وا .3

االلتصادٌٌن على ان هذا  ، وٌتفكسب معامل رأس المال لهذا الغرض تحما ٌغالبا 

 ( .1:  4المعامل ٌجب ان ٌزٌد فً االلتضادٌات النامٌة من )
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