
 د. اسكندر حسين ا.م.ادارة مزارع                                                                                                         

 قسم االقتصاد الزراعي        كلية الزراعة                     

 

 

    FARM MANAGEMENT  : ادارة مزارع              المادة 

 د. اسكندر حسين     مدرس المادة :

 اهداف المادة :

القرارات تزويد الطالب بالمعارف االساسية والمبادئ االقتصادية  لعلم ادارة المزارع وكيفية اتخاذ  -1

 المزرعية باسلوب علمي يعتمد على االساليب الكمية .

 تزويد الطالب بمعلومات اساسية تمكنه من االنخراط في سوق العمل . -2

 

 االستغالل االمثل لعناصر االنتاج في المزرعة وتحقيق الكفاءة االقتصادية . -3

 

تحديد المركز المالي واالقتصادي المقدرة على تقديم االستشارة في مجال ادارة المزارع السيما في  -4

 للمنشأة وتحديد المجاالت التي تعطي اعلى العوائد .

 

 المصادر :

 .1981* االدارة المزرعية .هاشم علوان السامرائي .

 .1995*اسسس ادارة االعمال المزرعية .علي محمد علي .

 . 2003*ادارة المنشئات الزراعية . خالد الرويس 

 .1989والتطبيق .جاسم محمد العزي . *االدارة بين النظرية

 * ادارة المحاصيل الزراعية .ترجمة عبدهللا علي مضحي .

* Ronald, D. William, M. & Patricia, D . 2008 . Farm  Management. 



 د. اسكندر حسين ا.م.ادارة مزارع                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المفردات

 طريقة التقييم العملي النظري األسبوع

 اختبارات يومية  ادارة عنصر االنتاج مبادئ عامة 1

 = احصاءات االراضي االنتاج الزراعي تكاليف 2

 = تأسيس المزارع االيرادات المزرعية 3

4 
تقدير قيمة االرض  القرارات المزرعية

 الزراعية
= 

5 
مبدأ تحديد احسن مستوى 

 لالنتاج

 ادارة العمل
= 

6 
انواع العمل  مبدأ االحالل او االستبدال

 المزرعي
= 

7 
العمل  مواصفات مبدأ تكاليف الفرص البديلة

 المزرعي
= 

 اختبار شهري  العمل ورأس المال امتحان 8

9 
مبدأ الميزة النسبية ومبدأ 

 العوائد الحدية المتساوية

 اجور العمل
= 

 = كفاءة وانتاجية العمل التخطيط المزرعي 10

 = ادارة رأس المال طرق االدارة المزرعية 11

12 
تقسيمات واشكال  الميزانية الكاملة والجزئية

 رأس المال
= 

13 
ادارة المكائن  مقاييس الكفاءة االقتصادية 

 الزراعية االساسية
= 

14 
حساب وتشغيل  المخاطرة وعدم اليقين

 المكائن الزراعية
= 

 اختبار شهري  حساب االندثار امتحان         15



 د. اسكندر حسين ا.م.ادارة مزارع                                                                                                         

 نظرية اإلدارة

ان كل حركة موجهة نحو الوصول الى نظرية مناسبة لإلدارة هي في حقيقتها حركة للوصول الى      

 .أسلوب علمي في اإلدارة 

وعلم اإلدارة هو علم مركب، النه يبحث في مجوعة من المشاكل واإلدارة تعلم صفت الحركة المستمرة  

لمستوى العلمي والفني والعالقات )الديناميكية( وهي في تطور وتغيير مستمر بحيث تساير ارتفاع ا

االجتماعية، ومما الشك فيه ان اإلدارة نشاط معقد وفيه مسؤلية كبيرة وهو أيضا نشاط يستفيد من النتائج 

التي وصلت اليها الفروع األخرى وكذلك من التكنيك الحديث واألساليب الرياضية، ولتلك األساليب 

اعد على الوصول الى نتائج جيدة في االقتصاد بمختلف المستخدمة في اإلدارة هدف واحد وهو ان تس

فروعه التي يمثلها والمؤسسات والمشروعات وبكلمة أخرى تلخص ذلك الهدف هو يمثل في تأمين زيادة 

اإلنتاج ورفع مستوى فاعليته، ويمكننا تعريف اإلدارة على انها علم شامل لكل الفروع ليبحث في الحتمية 

 رة من جهة وفي طريقة تطبيقها في التجربة العلمية لإلدارة من جهة أخرى .الموضوعية لقواعد اإلدا

 نظرية اإلدارة كعلم يبحث في مسائل اإلدارة 

من الصعب تحديد مادة نظرية اإلدارة، غير انه من الممكن تحديد حلقة المشاكل التي من المفروض بحثها 

 في نظرية اإلدارة .

 واالجتماعية في موضوع النشاط االقتصادي .يبحث العديد من العلوم الطبيعية  .1

 ليس من الممكن خلق علم إدارة واحد الن النشاط االقتصادي متعدد . .2

 يجب ان نعرف في التطبيق العلمي لإلدارة ماذا نريد . .3

 

 اإلدارة ميكانيكية 

 يتم بحث ميكانيكية اإلدارة من وجهتين مختلفتين :

 )االرتباط الملموس لإلدارة( .كتحليل لدورة اإلدارة   أوال :

ثانيا : كتحليل لتركيب األنظمة االقتصادية )االرتباط الملموس للتعاون الفردي والجماعي وحتمية ارتباطها( 

. 
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نستطيع ان نقول ان مادة علم اإلدارة ما هي اال فرع علمي يطبق قوانين إدارة العمليات في مجال االقتصاد 

 مؤثراتها وقواعد ونمط النشاط اإلداري .وهو علم يدرس الية اإلدارة و

 القانون األساسي في اإلدارة 

ان إتمام االعمال على خير وجه يتطلب االستخدام األمثل للطاقات المادية والبشرية واالشباع األمثل 

 للحاجات والرغبات اإلنسانية داخل المنظمة وخارجها فاالدارة مسؤلية اقتصادية واجتماعية.

 

 قتصادية لإلدارة المسؤلية اال

من المعروف ان اإلدارة هي إتمام االعمال بواسطة اشخاص اخرين لذلك فهي تستخدم عناصر بعضها 

مادي)أموال ، مواد ، االت( وبعضها بشري وتقوم اإلدارة بأختيار احسن العناصر المادية والبشرية التي 

 االختيار احسن استخدام .تحقق االحداث كما انه يجب ان تستخدم العناصر التي وقع عليها 
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 Farm Managementاإلدارة المزرعية 

منذ ان بدأ اإلنتاج الزراعي يتطور من مرحلة االكتفاء الذاتي الى مرحلة اإلنتاج الكبير بدأ علم إدارة 

 االعمال الزراعية في الظهور الى حيز الوجود وان سمات وجوده يرجع الى مراحل تأريخية قديمة .

قد بدأ العلم في الظهور كعلم منفصل في أوائل القرن التاسع عشر في المانيا وكان البحاث ومؤلفات العلماء 

والذي اوجد أسس العالقات اإلنتاجية و جولتز  D. Tuaerااللمان الفظل في تطوره وتقدمه أمثال دانيال 

Goltz  ثم كرامرKramer  وفي أمريكا قام سبلمان ،W. spillmen ربع األول من القرن التاسع في ال

عشر بدور ملحوظ أدى الى اعتراف وزارة الزراعة باإلدارة المزرعية كميدان مستقل في الدراسات 

وبالك  Talarوتايلر  G. warrenاالقتصادية الزراعية ومن العلماء األوائل في هذا العلم بامريكا وارن 

Black ول في استخدام الطرق الرياضية في أبحاث علم إدارة وغيرهم وكان هؤالء القادة األوائل الفضل األ

المتتبع لنهظة هذا العلم  انالذي استخدم الطرق الرياضية أيضا. كما  E. Headyالمزارع وكذلك هيدي 

قد قام بنشر بعض األبحاث في هذا الموضوع ، كما يعتبر انشاء المعهد  Yowngفي إنكلترا نجد ان 

 بداية العناية في هذا العلم في إنكلترا . 1913االقتصادي بأكسفورد عام  

: هي سلسلة من التصرفات المستمرة وتنشأ الحاجة  Farm Management  تعريف إدارة المزارع

لتلك التصرفات نتيجة التغيرات التي تحدث في المزرعة او في غيرها وضرورة تعديل العمليات بما يتالئم 

 معها .

 Technicalكما تعرف بأنها دراسة طرق ووسائل تنظيم عناصر اإلنتاج وتطبيق المعرفة التقنية 

Knowledge  ،والخبرات والمهارات لكي تنتج المزرعة اكبر قدر ممكن من الدخل الصافي او األرباح

لى اذا نظرنا ا Business managementوتعتبر إدارة االعمال المزرعية نوعا من إدارة االعمال 

يجري تنظيمه وادارته لغرض الحصول على اكبر قدر  Businessالمزرعة على انها مشروع عمل 

ممكن من الدخل الصافي بالدرجة األولى وعلم إدارة المزارع هو احد فروع علم االقتصاد الزراعي الذي 

تاجية يتكون بأعتبارها وحدة إن Farmيختص بتنظيم ومراقبة العمليات الزراعية المختصة في المزرعة 

   البنيان االقتصادي الزراعي العام .  منها

وتعتمد اإلدارة المرزعية كعلم تطبيقي على مبادئ مستمدة من مجموعة العلوم الطبيعية واالجتماعية ومن 

 هنا يتبين ان علم إدارة إدارة المزارع هو علم نظري وعلم تطبيقي في آن واحد.
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 تنتاج العناصر التالية :   * وبمراجعة هذه التعاريف يمكن اس   

ان علم اإلدارة يهتم بتوجيه الموارد المختلفة والمحددة لالستخدامات المختلفة التي تنافس عليها وذلك لتحقيق 

 اهداف وحدة اإلنتاج التي قد تشمل بعض او كل من األهداف التالية :

 تحقيق اعلى معدالت اإلنتاج الزراعي النباتي والحيواني . .1

 اعلى معدل للدخل المزرعي .تحقيق  .2

 تحقيق اعلى معدل للنمو المزرعي . .3

 تحقيق االستقرار االسري فوق وحدات اإلنتاج وغيرها . .4

  خصائص اإلدارة في المجال الزراعي

اإلدارة في المجال الزراعي يكتنفها بعض الخصائص الطبيعية واالجتماعية التي تميزها عن غيرها من 

 رى .اإلدارة في المجاالت األخ

  الخصائص الطبيعيةأوال : 

 يشمل اإلنتاج الزاعي على منتجات حية تحتاج الى معامالت خاصة . .1

 عامل المناخ الذي يعد اكثر العوامل الطبيعية بعدا عن إمكانية التنبؤ او السيطرة عليها . .2

 االمراض واالفات الزراعية . .3

 الموسمية . .4

 وبة حسابها .ارتفاع نسبة التكاليف الثابتة في المزرعة وصع .5

 طول الفترات اإلنتاجية الزراعية . .6

 

  ثانيا : الخصائص االجتماعية

 وهذه ترتبط بصورة مباشرة بنوع عالقات اإلنتاج السائدة مثال يمكن ان تسود مثل تلك العالقات 

. ملكية الفالحين 5. ملكية الدولة  4. ملكية كبيرة  3. ملكية متوسطة  2ملكية خاصة صغيرة   .1

 استفادو من توزيع األراضي .الذين 
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 اهداف اإلدارة المزرعية 

من الخطأ النظر الى ان الهدف الوحيد لإلدارة المزرعية هوم الحصول على اعلى ربح فقد يمثل الربح 

الهدف الرئيسي من اإلدارة المزرعية ولكن جانب الربح هناك اهداف أخرى ال تقل أهميتها عن تحقيق 

 الربح . منها :

 زارع وافراد اسرته من الحصول على مستوى معيشي معين .تمكين الم .1

 تهيئة بيئة معيشة مناسبة له والسرته . .2

 اختيار عناصر اإلنتاج المناسبة وتطوير كيفية الجمع بينها في عملية انتاج معينة . .3

 إدارة العمل المزرعي بكفاءة . .4

 إدارة راس المال بكفاءة . .5

 انتخاب المزيج المناسب منها .اختيار المشاريع اإلنتاجية المناسبة و .6

 ادخال طرق جديدة من العمل المزرعي .  .7

 الفرق بين علم اإلدارة المزرعية وبقية العلوم الزارعية األخرى

هناك فرق بين إدارة المزارع وبين العلوم الزراعية األخرى كاالنتاج الحيواني والمحاصيل الحقلية والتربة 

مثال هو ان العلوم الزراعية البحتة تهتم بالعالقات الطبيعية )الكيمياوية ، الفيزياوية ، البايلوجية( بين 

رع بدراسة مشكلة الحصول على المزيج األمثل عناصر اإلنتاج وبين الناتج النهائي بينما تعنى إدارة المزا

 لعناصر اإلنتاج الزراعي والذي يعطي للمنتج اكبر قدر ممكن من الدخل الصافي . 

 

فأن اإلدارة بعد ان كانت في السابق فنا  أصبحت اليوم لها مبادؤها فأرتفعت الى مصاف العلوم واليوم يعتبر 

 خر .العلم والفن اإلداري تؤمان يكمل احدهما اال
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  the functions of farm management وظائف اإلدارة المزرعية

 تمر العملية اإلدارية التي تمثل بصورة رئيسية بأتخاذ القرار بخمس مراحل هي :

  Planningالتخطيط  .1

التخطيط وظيفة أساسية لعملية اإلدارة وذلك النه يستخدم في اعمال اإلدارة األخرى والتخطيط يتم من اجل 

المستقبل ويجب ان تكون اهداف التخطيط واضحة علما ان التخطيط وظيفة ديناميكية متغيرة بمعنى ان 

 جميع الخطط تعد مؤقتة وقابلة للتغيير .

 خصائص الخطة الجيدة

 الخطة المفيدة يجب ان تكون سهلة وبسيطة ويسهل تفهمها . (1

 التي تفيدها .يجب ان تكون الخطة شاملة وتقدم لكل مشارك فيها المميزات  (2

 يجب ان تتسم بالمرونة وان تكون قابلة للتعديل . (3

الخطة المؤثرة والفعالة يجب ان تجيب على األسئلة التالية : ما السبب بقيام هذه األنشطة ، اين  (4

 ومتى تتم هذه الخطة ، من الذي سيقوم بهذه الخطة .

 

  Organizationالتنظيم  .2

ختلفة كذلك فأنه يعمل على إيجاد حالة توازن في المشروع تمت هو عبارة عن تقسيم العمل الى أجزاء م

خالله يتم تحديد األهداف وكذلك بيان وسائل تحقيقها وهو العنصر التأسيسي في كل مشروع وعموما فأن 

 هناك عدد من الخطوات الالزمة لكي تؤدي وظيفة التنظيم على الوجه االكمل منها :

 تقسيم الواجبات الى وحدات فعالة . (1

 وضع األشخاص المناسبين في أماكنهم المناسبة . (2

 تحديد الصالحيات والمسؤليات حتى اليحدث تداخل في االعمال . (3

 وضع ضوابط على ضوء النتائج . (4

 



 د. اسكندر حسين ا.م.ادارة مزارع                                                                                                         

 * والتنظيم ضروري للحصول على تنفيذ االعمال المختلفة بصورة فعالة .

 أهمية التنظيم : ترجع أهمية التنظيم الى انه يأخذ بـ :

 يتظمن تحمل مخاطر المشروع  . -مبدأ تقسيم العمل    -  التخصص في اإلنتاجمبدأ  -

 

 وعموما فأن التنظيم يقدم باالختصاصات المتعلقة بتحديد الهدف والبدأ في المشروع وذلك مثل :

  تحديد نوع اإلنتاج وكميته وكيفية تسويقه واختيار العمال وشراء مستلزمات اإلنتاج 

  لتسويق اإلنتاجاإلجراءات التالية 

 اختصاصات التجديد واالبتكار 

 تطبيق طرق اإلنتاج الحديث 

 المساهمة في زيادة اإلنتاج. 

 

 Motivationالتوجيه  .3

من المعروف ان التخطيط والتنظيم يعتبران من األنشطة غير الفعالة مالم يكن لها قيادة فعالة واتصاالت ، 

 يجب ان يكون نقدها بناءا .كما يكون لها القدرة على تقديم الحوافز وكما 

التوجيه عبارة عن عملية تتم يوما بيوم وتتوقف على مدى كفاءة الخطة والتنظيم الموضوع درجة وضوح 

 كل منها ، كما يتأثر التوجيه بتحديد المستويات والعالقات بين االفراد والمستويات اإلدارية المختلفة .

  Controlالرقابة  .4

ائف اإلدارة والتي بواسطتها يمكننا التأكد من إتمام العمل بصورة نهائية وذلك هي الوظيفة الرابعة من وظ

بمقارنة ما تم تنفيذه وذلك بما كان مفروض ان يتنفذ ، وهي تشمل تحديد المعايير الرقابية وقياس األداء 

 ومعرفة االنحرافات واسبابها والعمل على تالفيها .
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 مراحل عملية المراقبة 

 عملية الرقابة تشتمل على مرحلتين من المراحل :لذلك فأن 

األولى : تتعلق تجديد المقاييس او المعايير التي تستخدمها لقياس النتائج الفعلية الهداف الخطة الموضوعية 

 للمشروع موضوع االعتبار .

 ل المراقبة.الثانية : يتعلق بتقييم األداء الفعلي لالعمال التي تم إنجازها وهذه المرحلة من اهم مراح

 خصائص الرقابة 

 . الرقابة ال تعتبر سلطة قائمة بذاتها بل هي وظيفة من الوظائف اإلدارة 

 . ليست قاصرة على مرحلة معينة من مراحل عملية اإلدارة 

 . الرقابة توجد في جميع المستويات اإلدارية 

 

 العاملين بالمشروع .* الرقابة الفعالة تعتمد أساسا على مدى تقبلها واستيعابها من 

 

 الفرق بين اإلدارة والتنظيم 

ان العملية اإلدارية تتمثل بصورة رئيسة بأتخاذ القرارات )وال يمكن المؤسسة ان تقوم وتمارس نشاطها 

 Mantagerialلبلوغ غاياتها اال عن طريق اإلدارة والتنظيم( . وهي ما يطلق عليه بالوظائف اإلدارية 

functions ملية اإلدارية بخمس مراحل هي )التخطيط ، التنظيم ، التوجيه ، التنسيق ، الرقابة( وتتحدد الع

ويضهر بهذا المعنى ان التنظيم هو إداة من أدوات اإلدارة ويجب ان توضح ان التنظيم في إدارة المزرعة 

فاءة فيصيب بدرجة رئيسة على إعادة تنظيم عناصر اإلنتاج في المزرعة لتحقيق مستوى اعلى من الك

  االقتصادية .
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 )صفات المدير الناجح( المؤهالت التي تساعد على خلق إدارة ناجحة***   

 القدرة على اتخاذ القرارات وتحليل المشاكل . .1

 التحري الدائم عن المعلومات الجديدة . .2

 القدرة على تنفيذ القرارات وانهاء االعمال . .3

 المخاطر .الرغبة والقدرة على تحمل المسؤلية وتحمل  .4

 القدرة والخبرة على القيام بالعمليات الحسابية ومسك السجالت المزرعية . .5

 األمانة والنزاهة واالستقامة في العمل . .6

 الرغبة في العمل الريفي . .7

 ***  العوامل التي تؤثر في انتخاب مشروع زراعي 

 الضروف الطبيعية  .1

 توفر العمل ورأس المال .2

 المواصالت والنقل .3

 التقنيالمستوى  .4

 منافسة السلع والبضائع األخرى للحاصل الزراعي .5

 البرامج الحكومية .6

 تغير الطلب على السلع الزراعية .7
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 صعوبات تعيق استخدام األسلوب العلمي في إدارة المزارع

على مستوى الدول النامية هناك العديد من المشاكل التي تعيق استخدام األسلوب العلمي في إدارة وحدات 

 اج وبالتالي قصور أداء القطاع الزراعي عن تحقيق األهداف الموجودة منه ومن هذه العراقيل االتي :اإلنت

 ضعف برامج االرشاد الزراعي .1

تعاني اغلب الدول النامية ومنها العراق من غياب او ضعف الدور الذي يقوم به قطاع االرشاد      

شاد الزراعي دورا هاما وضروريا في الزراعة الزراعي في الزراعة الحديثة ، ومن المعروف ان لالر

الحديثة ويعاني هذا القطاع من نقص شديد من المختصين وبالتالي غياب البرامج العلمية لتحويل نتائج 

البحوث وتطبيقها وكذلك من ضعف اإلمكانيات المادية من وسائل اتصاالت ومواصالت وعجزه من 

 موزعة على رقعة جغرافية كبير ة .الوصول الى المناطق الزراعية المختلفى ال

 الفارق الكبير بين التنمية المادية والبشرية .2

بلغت االستثمارات المادية في قطاع الزراعة في اغلب البلدان العربية وخاصة في النفطية منها درجة     

ق بين كبيرة على المستوى المادية ، ولدواعي احداث تنمية زراعية زراعية سريعة أدى الى وجود فوار

التنمية المادية مما أدى الى قصور ونقص في الكوادر الفنية )من حيث النوعية وليس العدد( الالزمة للتنمية 

 الزراعية لهذه الحقيقة انعكاسات على عدم تمكين وحدات اإلنتاج من تحقيق أهدافها .

 نقص الكوادر الفنية في مجال الزراعة .3

الجامعية المتخصصة والمعاهد العليا في مجال الزراعة اال انه بالرغم من وجود العديد من الكليات     

الزالت هناك حاجة ماسة الى مزيد من االهتمام بالخريجين ونوعية البرامج في هذه المؤسسات حتى ترقى 

 الى المستوى االكاديمي والتطبيقي .

 التقسيم االكاديمي لعلم إدارة المزارع .4

مام الكافي في الزراعة العربية اال حديثا فهو في تقسيمه كان يقع ضمن لم يجد الفرع من المعارف االهت     

علم اإلنتاج الزراعي و أحد فروع علم االقتصاد الزراعي وهو من العلوم االجتماعية الى بداية الستينيات 

بدأت أهمية هذا الفرع تظهر على المستوى المحلي واخذ دوره كأحد فروع تخصص علم االقتصاد الزراعي 

 ؤدي مهمته في إيجاد الحلقة المتطورة في الزراعة .لي
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 الزراعة لم تعد حرفة محلية .5

نظرا لتفاعل الموارد البشرية مع الموارد األرضية والمائية والطبيعية في الزراعة التباع كافة المنتجات      

الزراعية فقد أتاح لها مجاال واسعا لتطبيق معظم العلوم مما أدى الى وصف الزراعة بأنها صناعة مفتوحة 

العلمية كما هو معروف من ان تلك العلوم دائما متطورة ومتجددة في العالم فقد اصبح من  للتحسينات

الضروري ان ال تكون الزراعة مغلقة بل اوجب ذلك االطالع بأستمرار المستحدثات العلمية والتكنلوجية في 

 العالم، بل وايظا دراسة األسواق المحلية واألسواق العالمية ومعرفة حجم العرض .

 ضوعات قد تواجه مديري المزارعمو

هناك مجاالت أخرى بجانب كفاءت اإلنتاج، وحجم العمل واختيار المشروع وتوليفة الموارد التي يجب     

 ان يتناولها المدير :

يجب عليه ان يقاوم بأستمرار النقص في المعلومات الجارية الخاصة بكل المجاالت في  -المجال األول : 

ه ان يلم بكل األسعار التي لها صلة بعمله والتغيير في تكاليف عناصر اإلنتاج . ويجب الزراعة ، فيجب علي

على مدير المزراعة ان يحافظ على مقدرته الفنية السائدة ويجب عليه ان يواظب على معرفة األفكار الجديدة 

 والمخترعات اذا أراد تعظيم دخله .

على التوافق بنجاح مع تغيرات السعر والتغيرات التنظيمية هو الذي يتصل بمقدرة المدير  -المجال الثاني : 

والتغيرات السياسية، فالتغيرات في هيكل السوق المحلي مثل الدخول في تسويق جديد والعرض التعاوني في 

المنطقة قد يعطي فرصة لزيادة األرباح وقد يكون التغيير األكثر تطبيقا في هذه الفئة هو التنظيم السوقي 

ح ببذل جهد لتحسين صفات المنتج وتحديد الكمية التي تطرح في السوق والبحث عن احسن والذي يسم

 مصادر االئتمان .

المخاطرة . وتنعكس المخاطرة جزئيا في تقنيات الدخل ويمكن ان يكون التأمين ضدها  -المجال الثالث : 

ريق اما غير المنظم مثل التنوع منظما او غير منظما، فالتأمين المنظم مثال التأمين على المحصول من الح

 والتخصص .

هو الذي يشمل على مشكالت اقتصاد المدى القصير ومتطلبات اإلنتاج في مقابلة متطلبات  -المجال الرابع : 

 المدى الطويل .
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ويشمل ثبات الموارد واالنتفاع بها وبثمنها وكيف يعمل منها احسن توليفة من الموارد  -المجال الخامس : 

ة التي يملكها بهدف تنظيم الربح والدخل الناتج من المزرعة وزيادة سعة اإلنتاج تخفض تكاليف انتاج المتغير

 الوحدة .

* فعلى مدير المزرعة ان يستخدم بنجاح قدراته في صنع القرار في ثالث مجاالت على األقل لكي يسير 

 بعمله محققا ربحا وفي مجال التسويق وفي مجال التمويل .

 

 اة المزارع في البنيان االقتصاديأهمية ادر

تعتبر إدارة المزارع عمال انتاجيا الغرض منه تطبيق األصول العلمية في المجاالت الزراعية للحصول على 

اكبر غلة ممكنة اقتصاديا بأقل التكاليف وهذا يتطلب ضرورة العمل على رفع كفاءة عنصري التنظيم 

ؤالن على تعبئة الموارد اإلنتاجية ورقابة تفاعلها في العملية والرقابة حيث ان هذين  العنصرين هما المس

اإلنتاجية وعن مدى استخدام تلك الموارد وعلى هذا فأننا نجد ان لكفاءة عنصر اإلدارة أهمية كبرى بالنسبة 

ية للكفاءة اإلنتاجية المزرعية ، ولما كانت اإلدارة المزرعية مسؤلة عن استغالل الموارد األرضية والرأسمال

استغالال اقتصاديا كما هي مسؤلة عن توجيه عنصر العمل بحيث نحصل منه على اقصى كفاءة إنتاجية فهي 

تتوسط بين استخدام عنصري األرض ورأس المال من ناحية وعنصر العمل من ناحية أخرى لزيادة الكفاءة 

 أهمية في اإلنتاج الزراعي . االنتاجية لهذا العنصر ولهذا يجب تحتلل المركز الالئق بأعتبارها عنصرا له

 

* وتعد اإلدارة المزرعية احد العناصر اإلنتاجية التي تستحق عناية وتفكير الهيئات المعنية بوضع السياسة 

الزراعية اذ بواسطتها يمكن زيادة اإلنتاج كما ونوعا فعلى سبيل المثال استطاعت إنكلترا وويلز زيادة حجم 

وذلك عن  1939% عن مستوى ما قبل 62الى مستوى يزيد نحو  1958-1957اإلنتاج الزراعي في سنة 

طريق تحسين اإلدارة المزرعية او ما يعني رفع مستوى كفائتها عن طريق توجيه استخدام الموارد المتاحة 

   . 
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 إدارة المزارع واتخاذ القرارت المزرعية

م اتخاذ القرارات المزرعية في وحدات سبق اإلشارة الى إمكانية تعريف علم إدارة المزارع بانه عل     

ويمكن تقسيم هذه القرارات حسب التقسيمات   Continuous Processاإلنتاج وهي عملية مستمرة 

 المختلفة من ناحية األهمية والزمن وتكرار اتخاذ هذه القرارات .

 :أنواع القرارات التخطيطية المزرعية 

 موقع المزرعة والحصر التصنيفي للتربة والمباني . التخطيط التنظيمي : وهو يشمل امور عدة مثل .1

التخطيط التنفيذي : وهو يشمل على العديد من األسئلة ومنها كيف يتم العمل في كل مشروع ؟ كيف  .2

 تستعمل األرض .

 أهمية القرارت اإلدارية وتكرارها 

 أوال : القرارات اليومية 

اجب تنفيذها اال انه يجب وضع أولويات أي اعمال يجب مع وجود العديد من االعمال الروتينية اليومية الو

 القيام بها ومتى ومن سيقوم بها وكيف .

 ثانيا : قرارات دورة اإلنتاج 

وهنا يقوم مدير المزرعة بأتخاذ القرارات التي تؤثر في نجاح عمله خالل دورة او اكثر من دورات اإلنتاج 

. 

 ثالثا : قرارات المدى الطويل 

المزرعة في المدى الطويل يعتمد على القرارات التي يتخذها بدون وجود معلومات كافية ان نجاح مدير 

ووافية عن أسعار السلع المنتجة مستقبال وأيضا عن تكاليف اإلنتاج وبالتالي حجم ربحه وهنا يأتي دور إدارة 

 المزرعة في دراسة البدائل المتاحة لها في المدى الطويل .
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اإلدارية بأنها ابداع في سير النشاطات اإلدارية وهي تعتمد على المعرفة الفعلية  * يمكن تعريف القرارات 

لشروط اإلنتاج وتستند هذه المعرفة الى المعلومات التي يمتلكها الجهاز والحلقات اإلدارية عن النشاطات 

 االقتصادية والتكنلوجية وعن الظواهر االجتماعية .

 -كثير من الشروط منها :يتوقف القرار اإلداري النموذجي على 

 التحديد الواضح لوظائف كل حلقة من الحلقات اإلدارية . .1

 تحديد حقوق العاملين وتوفير المعلومات الالزمة لهم . .2

 توفر المعرفة والتجربة لدى القيادات اإلنتاجية . .3

 :تصنيف القرارات اإلدارية 

ن العوامل غير ان جميع اشكال التصنيف تصنف القرارات اإلدارية في المشاريع الزراعية تبعا للكثير م

 المتبعة تعتمد على مؤشرات أساسية من أهمها :

 درجة الشمولية )مستوى المزرعة ، فروع اإلنتاج ، ...( . .1

 استمرارية النشاط )الفترة الزمنية( . .2

 الجهة المنفذة للقرار . .3

 الطبيعة الوظيفية للقرار . .4

 

 الوظيفية في المشاريع اإلنتاجية :يوجد ثالثة اشكال تميز العالقات 

 

 يتجه من المستويات اإلدارية العليا الى المستويات اإلدارية األدنى . .1

 من المستويات اإلدارية االدنى الى المستويات اإلدارية األعلى . .2

 يتحقق ضمن المستويات اإلدارية التي تقع على خط واحد . .3
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 رعية مجاالت اتخاذ القرار في إدارة االعمال المز

يواجه مدير المزرعة عدة مشاكل يجب عليه اتخاذ القرار بشأن كل منها ومن هذه القرارات ما هو مرتبط 

 بالعلوم المرزعية وكذلك ما هو مرتبط بالعلوم االقتصادية .

 ومن هذه المشاكل الخاصة بالمزرعة ما يأتي :

 نوع المحصول ومدى تنوعه . .1

 . مساحة األرض الواجب زراعتها وحدودها .2

 أنواع البذور الواجب استخدامها ، كمياتها ، مصادر الحصول عليها . .3

 كيفية القيام بالعمليات الزراعية . .4

 مدى تطبيق الطرق الفنية التكنلوجية في الزراعة . .5

 كمية األموال المطلوبة ومصادر الحصول عليها . .6

 مشكلة شراء األرض او تأجيرها . .7

 منافذ التوزيع للمنتجات المزرعية . .8

 شكلة تسعير السلع .م .9

 وهنا نالحظ

ان المشاكل والقرارات تدخل في أربعة مجموعات  زراعية ، تسويقية ، مالية ، افراد هذا ويمكن القول بأن 

تلك القرارات التي يكون مدير المرزعة مطالبا بأن يتخذها تتصل بثالث مجاالت رئيسية وهي : المجال 

ة ومجال اداري وهو خاص بالقرارات اإلدارية المتعلقة بالتمويل الزراعي ويتضمن قرارات تنظيمية وتنفيذي

 والرقابة المزرعية اما المجال الثالث فهو المجال التسويقي وهو الخاص بقرارات البيع والشراء .

 العمليات التخطيطية المزرعية 

المنوال ينطبق هذا المفهوم على المرزعة كمشروع اقتصادي فان التخطيط المرزعي يقصد به وضع 

 المزرعي المالئم الذي يتطلب اتخاذ مجموعة من القرارات التي تجيب على بعض األسئلة الهامة :

 ماذا ينتج مدير المزرعة . -

 كيف ينتج مدير المزرعة . -
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 كم ينتج مدير المرزعة . -

خفض واتخاذ هذه القرارات على أسس سليمة تحقق تنمية وربط الموارد المزرعية بطريقة تؤدي الى 

 التكاليف المرزعية الى اقل حد ممكن وفيما يلي مجموعة من تلك القرارات الزراعية التنظيمية والتنفيذية :

 Farm pattern      المنوال المزرعي .1

يقصد بالمنوال الزارعي ، نظام او تركيب المزرعة بالنسبة الى سعتها وأنواع ومقادير الموارد اإلنتاجية 

اسة المزرعية المتبعة ويختلف المنوال المزرعي من منطقة الى أخرى ويطلق وأنواع المزروعات والسي

على كل مساحة تتشابه فيها الضروف الطبيعية واالقتصادية واالجتماعية ويسود فيها نمط معين من اإلنتاج 

وتسمى المنطقة  Farm Type Distrietor Farm Type Areaلفظ منطقة او مساحة نمط زراعي 

رعي عام اذا اعتمد اإلنتاج على اكثر من مشروع مزرعي رئيسي واحد يسهم كل منها بأقل بمنطقة نمط مز

% من الدخل المزرعي اإلجمالي فتسمى المنطقة بمنطقة نمط مزرعي متخصص ، وتحدد األنماط 50من 

 المزرعية في ضوء العوامل االقتصادية واالجتماعية والطبيعية السائد بالمناطق المختلفة .

 

 عوامل االقتصادية واالجتماعية المحددة للنمط المزرعي اهم ال

 الطلب واالسعار النسبية للسلع الزراعية  - أ

تعمل التغيرات في أسعار السلع الزراعية على تحويل المزارعين من انتاج محصول معين الى محصول 

عكس على تطور اخر. والشك ان هذه التغيرات في األسعار مرتبطة بالطلب على السلع الزراعية وهي تن

 المنوال االنتاجي الزراعي .

 ضروف العمل المزرعي - ب

تؤخذ ضروف العمل باالعتبار عند تحديد أنواع المنتجات في الدورة الزراعية فمثال عندما يكون هناك       

وفرة في االيدي العاملة في منطقة من مناطق فأن المزارعون يتبنون انماطا من اإلنتاج تتطلب استخدام 

ت اكبر من القوة العاملة وعكس ذلك اذا كان هناك ندرة في االيدي العاملة وارتفاع في اجورها ففي معدال

 هذه الحالة يجب اختيار منوال مزرعي ال يتطلب تنفيذه قدرا كبيرا من االيدي العاملة .
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 مدى توفر راس المال  -ج   

ثابتة او رأس مال عامل وتختلف من  الموارد الراسمالية الزراعية سواء كانت في صورة االت ومعدات 

منطقة الى أخرى ومن مزرعة الى أخرى وعلى أساس توفر هذه العناصر يجب ان نختار المنوال الزراعي 

 المالئم .

 عوامل أخرى  -د   

 مثل الكثافة السكانية ، مدى سهولة تصريف المنتجات ، التكاليف التسويقية .

 اعية المناسبة توزيع الناتج واختيار العمليات الزر .2

بعد تحديد أنواع المنتجات التي سوف تنتج في المرزعة في ضوء االعتبارات التي سبق مناقشتها فأن على 

مدير المزرعة ان يقرر كيفية توزيع هذه المنتجات على األرض تبعا لطبيعتها ويحدد الدورة الزراعية 

 المالئمة .

 تقدير االحتياجات الموردية المزرعية .3

دام كميات وأنواع متباينة من الموارد المختلفة النتاج أي من المنتجات الزراعية ، وهنا يبرز يمكن استخ

دور اإلدارة المزرعية التي يكمن بأستخدام وسائلها المتقدمة وتقدير الكميات الموردية الواجب تخصيصها 

 للالنشطة اإلنتاجية موضع االعتبار بهدف تعظيم الربح المزرعي الفردي .

 طة العمل اليدوي واالليوضع خ .4

تهذف مثل هذه الخطة الى تقدير معدالت االحالل الحدي لالالت والعمل المزرعي تلك المعدالت التي تحقق 

ادنى كلفة انتاج للوحدة المنتجة ويقوم مدير المزرعة بتحديد احتياجات المرزعة من قوى العمل اليدوي 

. كما انه يجب على المدير تحديد التوليفة المثلى بين وااللي في ضوء حجم المزرعة والمشروع اإلنتاجي 

 العمل البشري والعمل االلي بأستخدام معايير الكلفة والعائد حتى يظمن تحقيق اقصى كفاءة ممكنة .

 وضع برنامج الصيانة والتشغيل  .5

ثرها ارتباطا ويشمل نفقات الصيانة واإلصالح والتشغيل ويمثل هذا الجانب اهم مشاكل اإلدارة المزرعية وأك

 باالصول العلمية الدارة المزرعة .
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 الضبط الزمني لإلنتاج الزراعي  .6

يعد توقيت انتاج المحاصيل من اهم وظائف اإلدارة المزرعية اذ يواجه مدير المزرعة بعدد من البدائل فيما  

على مدار يختص بعنصر الزمن كعامل محدد الختيار وتقدير المشروعات اإلنتاجية المزرعية المختلفة 

 الوقت .

 :القرارات اإلدارية 

 التمويل المزرعي  .1

يعتبر تمويل المزرعة عبء يقع على عاتق اإلدارة المزرعية التي تطالب بتدبير األموال الالزمة للقيام 

بالعمليات المزرعية اإلنتاجية في مواعيدها المناسبة ، ويرجع السبب في ذلك الى القدرة االدخارية للقطاع 

وال يقتصر دور اإلدارة في تحديد مصادر االئتمان ونوعه بل يجب عليه ان يقرر مقدما حجم الزراعي 

 االستثمار االئتماني الذي يكفي حاجة المزرعة من رأس األموال .

 الرقابة المزرعية  .2

 :القرارات التسويقية 

دية فال يستطيع الحصول قد يكون المزارع ناجحا من الناحية الزراعية ولكنه غير ناجح من الناحية االقتصا

على سعر مناسب لمنتجاته ، ويتوقف مقدار الربح المزرعي النهائي على عديد من العوامل منها دقة وكفاءة 

القرارات التسويقية ، فأن المزارع كمخطط يضع خطته اإلنتاجية في ضوء األسعار السائدة وتوقعاته 

التالية لذلك وهي مرحلة نضج وحصاد هذه المنتجات السعرية للمنتجات موضع االعتبار ، اما في المرحلة 

)المحاصيل( فأن اهتمام اإلدارة يجب ان يتجه للتعرف على األحوال التسويقية للمحاصيل ويتضمن ذلك 

 حركة األسعار الزراعية .
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 السجالت الزراعية

لوحدات اإلنتاجية أهمية بالغة في اإلدارة العلمية ل  Farms Recordsال شك انه للسجالت المزرعية 

بدونها التتمكن اإلدارة المزرعية من اتخاذ القرارات المزرعية بمختلف أنواعها بكفاءة وفعالية فهي الزمة 

النجاح مهمة اإلدارة في استثمار الموارد المزرعية االستثمار األمثل الذي يحقق هدف المزارع في زيادة 

الزارعية ، وتحقيق وجود السجالت المزرعية جموعة من  الدخل واإلنتاج وزيادة كفاءة واستغالل الموارد

 األهداف والمزايا منها :

 المساعدة في اعداد الخطط المزرعية .1

تبنى الخطط المزرعية الموسمية المتعلقة باإلنتاج المزرعي على المعلومات وبيانات تساعد في إيجاد 

سجالت المزرعية المعلومات التي تحتويها على التطويرات الدقيقة وتزيد من كفاءة الخطة اإلنتاجية وتوفر ال

ادق البيانات عن حالة المزرعة من حيث نوعية التربة ، المياه ، األسمدة ، المبيدات ،كمياتها واوقاتها ، فأن 

من بيئات  Averagesالخطة المزرعية بدون وجود سجالت سوف تعتمد على معلومات ومتوسطات 

مزرعة الطبيعية وبالتالي تقل كفاءة الخطة المزرعية . ومن هنا ومناطق أخرى قد تختلف عن ضروف ال

 كان هناك دور مهم للسجالت المزرعية في اعداد الخطة المزرعية.

 المساعدة في متابعة الخطة المزرعية .2

احد مسؤليات اإلدارة المزرعية والتي يمكن ان تسهل مهمتها بوجود   Implementationمتابعة تنفيذ 

 السجالت المزرعية .

 المساعدة في الحصول على القروض المزرعية .3

تتطلب مختلف المؤسسات المالية التي توفر القروض للمزارع حد ادنى من المعلومات والبيانات يمكن 

 توفيرها من خالل السجالت المزرعية من امثلتها : 

  Income Sheetورقة الدخل  -

 ورقة التدفق النقدي -

 ورقة موجودات المزرعة  -
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وغيرها من البيانات التي تسهل على المزارع التقدم للحصول على قروض مزرعية وتدعم مقدرته على 

 االلتزام ببرامج سداد الدفعات وااللتزامات المالية المترتبة على ذلك .

 

 التطبيقية الموجهة لحل المسائل المزرعية المساعدة في البحوث العلمية .4

تبقى مهمة البحث العلمي والمراكز البحثية صعبة في ظل عدم معرفة المشكالت التي يجب ان يوجه اليها 

البحث العلمي في غياب السجالت المزرعية ، ويمكن عن طريق المعلومات التي توفرها السجالت معرفة 

ية ومن معرفة حجم المشاكل واالضرار التي تلحقها هذه المشكالت في المشكالت من الناحية النوعية والكم

الدخل واإلنتاج مما يعطي للمراكز البحثية أساس لتقديم الخدمات بالتكاليف التي يتطلبها البحث العلمي من 

 خالل مقارنة االضرار بالمشاكل وبوجود حل المشاكل التي تعاني منها الوحدات المزرعية .

 حديد التزامات المزارع اتجاه الضرائب وغيرها المساعدة في ت .5

يكون للسجالت المزرعية الدور المهم في تحديد الدخل المزرعي الصافي الذي يخضع للضرائب ويتجنب 

بذلك المزراع التغيرات المجحفة فيما يتعلق بهذا االلتزام وهذا الدور ضروري وحيوي في المزارع في 

السواء ، وهذه امثلة على أهمية االحتفاظ بحد ادنى من السجىالت  المجتمعات النامية والمتخلفة على

 المزرعية لإلدارة العلمية للوحدات اإلنتاجية .

 اهداف أخرى للسجالت المزرعية واستخداماتها

 تحقيق اقصى أرباح ممكنة بالعمل على زيادة اإلنتاج وخفض التكاليف 

 السجالت تحقيق نجاح المزرعة التي يتوقف على طريقة استخدام 

 توضيح وعرض االعمال التي تهتم بالمزرعة خالل فترة معينة 

 توضيح مدى التقدم الذي يتم في المزرعة ومما يمكن ان يتحقق مستقبال 

  توضيح مدى االنحراف في أداء العمليات الزراعية بمقارنتها بما هو محدد في الخطة اإلنتاجية

 لمستخدمةتساعد على تحسين الكفاءة اإلنتاجية للموارد ا

 تساعد في اتخاذ القرارات التي توضع في ظل المخاطرة والاليقين 

 تساعد في تقييم استثمار رأس المال في المشاريع الزراعية 



 د. اسكندر حسين ا.م.ادارة مزارع                                                                                                         

  تساعد في تحليل المركزالمالي واإلداري للمزرعة والرقابة المزرعية حتى يمكن تجنب االنحرافات

 المالية

 ة للعمل على تخفيضهاتساعد في تحليل بيانات التكاليف الزراعي 

 

 المعلومات المطلوبة للسجالت المزرعية

التي تتخذها اإلدارة المزرعية مقرونة بكمية  Efficiency Deciesionتكون في الغالب كفاءة القرارات 

المعلومات التي بنيت عليها هذه القرارات والقاعدة تقول تزداد الكفاءة كلما زادت المعلومات المتوفرة، غير 

ان لهذه نظرة اقتصادية وهي متمثلة في زيادة التكاليف بزيادة كمية المعلومات فمثال المقرر لدراسة تأثير 

يادة وزن الحيوان قد يستفيد بقراءات الوزن األسبوعية واليومية والشهرية غير ان القراءات التغذية على ز

اليومية تشكل كلفة وعبء اكبر من القراءات األسبوعية والشهرية . او تزداد االستفادة بزيادة المعلومات 

   ولكن التكاليف أيضا تزداد بزيادة عدد القراءات لالوزان .  

  للمعلوماتالحجم األمثل 

إدارة المزراع تتعامل مع المعلومات كسلعة من السلع لها كلفة وينتج عنها منفعة وفي هذه الحالة يمكن 

استخدام النظرية االقتصادية في تحديد الحجم األمثل للمعلومات بحيث تحدد كمية المعلومات المطلوبة 

ات مع الكلفة الحدية للمعلومات كما هو مبين بالنقطة التي تتساوى عندها القيمة اإلنتاجية الحدية للمعلوم

 VMP Value Marginalبالشكل التالي ويالحظ من خالل الشكل بأن منحنى قيمة اإلنتاجية الحدية 

Product  ينحدر الى األسفل مما يعني نقص قيمة المعلومات كلما زاد المتوفر منها ، كما ان الكلفة الحدية

يعني بأنه كلما زادت التكلفة الحدية ، وكأي سلعة فأن المعدل األمثل لكمية للمعلومات تتجه الى األعلى مما 

الذي تتساوى عنده الكلفة الحدية للمعلومات مع قيمة اإلنتاجية الحدية لها ، كما  Aالمعلومات هو عند النقطة 

فة الحصول اكبر من الكل Rتوضح بأن العائد من المعلومات  Bمثل نقطة  Aيالحظ بأن أي نقطة الى يسار 

 T (R > T. )عليها 
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mc & vmp 

  

          R                         الكلفة الحدية     

                                    AT1                             المعدل األمثل لكمية المعلومات   

        T                                 R1   

                                            vmp القيمة اإلنتاجية الحدية   

         B   الكمية المثلى من المعلومات g                              المعلومات 

وبالتالي هناك حافز او فارق الستخدام كمية اكبر من المعلومات وعلى العكس من ذلك فأن أي نقطة الى 

. وهو ما يعني بان  𝑅1  <𝑇1مثال فأن العائد من المعلومات اقل من كلفة الحصول عليها  gلتكن  Aين يم

المزرعة سوف تتحمل خسائر من التوجه بالمزرعة وبهذا األسلوب من التحليل تؤكد التعامل مع المعلومات 

 كسلعة لها قيمة ولها كلفة .

 تقسيمات السجالت المزرعية 

 السجالت المزرعية العامة  .1

  سجالت اإلنتاج النباتي 

 سجالت مستلزمات اإلنتاج 

 

 سجالت العمالة واالالت 

 سجالت اإلنتاج الحيواني 

 سجالت النشاط الزراعي  .2
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 سجالت النشاط اإلنتاجي 

 سجالت النشاط الخدمي 

 سجالت نشاط التخزين 

 * وفي الغالب يجري تحليل السجالت المزرعية للحصول على 

تقدير الكفاءة االقتصادية لعناصر اإلنتاج وتقدير النجاح المالي للوحدات اإلنتاجية وتقدير احتياجات 

 وامكانيات التوسع المزرعي والنمو وسوف تخصص محاضرة لمناقشة هذه المواضيع .
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 اعداد القرار واتخاذه :
المجاالت األخرى لنشاطات اإلنسان استخدم يتم في مجال العمل اإلداري كما هو الحال في 

المعرفة النظرية آلجل تحقيق األهداف العملية، وتعد التجربة، والفن، والمعرفة جزءا ال يتجزأ 

من العمل اإلداري عند إعداد القرارات اإلدارية واتخاذها وتنفيذها، ومع ظهور المشكلة 

ة الهدف بشكل واضح ودقيق وتحدد جميع اإلدارية التي تتطلب نشاطا إداريا معينا تبدأ صياغ

 .النشاطات اإلدارية الالحقة للجهاز اإلداري للوصول إلى نتائج مبرمجة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مرحلة إعداد التقرير •

  الحاالت اإلقتصادية، يجب في مرحلة إعداد القرار ان يبدأ العمل مع دراسة

االجتماعية، واإلنتاجية والهدف هنا من اإلعداد هو التعرف على جميع أشكال 

  المعلومات الالزمة للقرار وتحديد النماذج الممكنة له.

 

المراحل التي يمر بها القرار بدا من ظهور الحاجة إليه: التالي ويبين المخطط 
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المرحلة الضرورية الجل مقارنة النماذج المختلفة للقرار واختيار المرحلة الثانية . هي 

 االفضل منها والجل صياغة القرار بشكل موثق

 

 

 

 

 

 

المرحلة االساسية التخاذ القرار اإلداري. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار  مرحلة اعداد ال

قرارات حسب اهميتها قرارات تصنيف نماذج ال  تحليل نماذج ال

قرار  اعداد مسودة ال

قرار  اتخاذ ال

قرار  صياغة ال

نهائية  المرحلة ال

ضافية
ج إ

عداد نماذ
إ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحديد الحالة

 صياغة الهدف

 مقياس اعداد القرارات المعلومات التي يحتاج اليها القرار

 اعداد نماذج القرار

 سيةاس االةالمرحل

معطيات 

 الموارد

معطيات 

 تجريبية

معطيات 

 علمية

المعدالت 

 القانونية

اصدار 

 التعليمات

ق
وثي

س الت
مقيا
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 المرحلة الثالثة : 

 وتشمل مجموعة األعمال التي توصل القرار الى المنفذين له

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المرحلة النهائية: مرحلة تنظيم انجاز القرار اإلداري ومراقبته 

 

 المرحلة األساسية

 وثائق القرارات

 اجراءات انجاز القرار توضيح اهمية القرارات

 تنظيم انجاز القرار

 المرحلة النهائية النجاز القرار

مراقبة سير 

 انجاز القرار

ضافية
ت إ

ءا
را

ج
عداد إ

إ
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 Costsالتكاليف  

ال توجد أي عملية انتاج للسلع مالم يتم انفاق مبالغ على شراء عناصر اإلنتاج او عوامل اإلنتاج التي      

تدخل في عملية اإلنتاج والتي سبق وان تطرقنا اليها في محاظرة سابقة وهي )األرض ، العمل ، رأس المال ، 

في تحديد مقدار الربح الذي يسعى المنتج  اإلدارة والتنظيم( وتعتبر تكاليف اإلنتاج احد األركان المهمة

 الحصول عليه من خالل العملية اإلنتاجية .

 التكاليف الزراعية )المفهوم العام(

يمكن التعبير عن التكاليف بالفهوم العام على انها كل ما يتحمله المنتج من أموال النتاج السلع ويتم       

ما تنفقه المنشأة اإلنتاجية على شراء مدخالت اإلنتاج التعبير عنها عادة بصورة نقدية أي هي مجموع 

(Input( المستخدمة في عملية المخرجات )Output. أي انتاج السلع ) 

 أنواع التكاليف 

 تقسم التكاليف في االجل القصير الذي ال يتجاوز سنة واحدة او موسم انتاجي واحد الى قسمين:     

  Fixed Costs   التكاليف الثابتة - أ

وهي تشمل جميع التكاليف التي ال تتغير بتغير كمية اإلنتاج ، حيث تبقى ثابتة عند مستوى معين سواء     

 استغلت طاقة المشروع جزئيا او كليا او لم تستغل على االطالق . ومن امثلة التكليف الثابتة هي :

 .ريع األراضي )ايجار األرض( وايجار المباني  .1

ثمرة في المعدات واالالت الزراعية والحيوانية )أي الفوائد على الفوائد على االموال المست .2

 .القروض او فائدة رأس المال(

 

االستهالك او االندثار بالنسبة للمباني واالالت والمنشأت والمبازل والقنوات )حيث يتحمل المنتج  .3

 .هذا االندثار سواء انتج ام لم ينتج(

 

 ارات الزراعية(الضرائب العقارية )ضرائب الدولة على العق .4



 د. اسكندر حسين ا.م.ادارة مزارع                                                                                                         

 .تكاليف العمل التي يؤديها افراد عائلة المزارع .5

  Variable Cotes  التكاليف المتغيرة - ب

وهي التكاليف التي تتغير مع تغير كمية اإلنتاج على الرغم من بقاء حجم المشروع ثابتا )أي مساحته       

عوامل اإلنتاج او عناصر اإلنتاج  وبنيانه( حيث انه لغرض زيادة اإلنتاج يكون علينا من المحتم زيادة

المتغيرة وبالتالي يؤدي زيادة عناصر اإلنتاج المتغيرة الى زيادة تكاليف اإلنتاج المتغيرة أي هناك عالقة 

 طردية بين اإلنتاج وتكاليف اإلنتاج ومن األمثلة على التكاليف المتغيرة هي : 

 مدة والمبيدات مستلزمات اإلنتاج الجارية او المتغيرة كالبذور واالس .1

 أجور العمال من غير افراد العائلة  .2

 مصاريف علف الحيوانات  .3

 أجور المكافحة والتلقيح او تطعيم الحيوانات  .4

أي ان التكاليف المتغيرة هي التي تتغير مع تغير كمية اإلنتاج عل الرغم من بقاء حجم المشروع ثابتا ، أي 

  TVC = F(Y)         انها دالة طردية لحجم االنتاج أي انها      

 تعني اإلنتاج . Y: ان  اذ

  Total Costsالتكاليف الكلية 

بعدما تعرفنا على التكاليف الثابتة وبنودها والتكاليف المتغيرة وبنودها ، يكون من الواضح ان التكاليف      

الكلية هي كل ما يدفعه المزراع او المنتج من نفقات النتاج أي محصول او ايصاله الى المستهلك وبهذا تتألف 

 ( Variable Costs( و )التكاليف المتغيرة Fixed Costsالتكاليف الكلية من مجموع )التكليف الثابتة 

TC = FC + VC                                                                   :    حيث ان  

TC  يمثل التكليف الكلية :. 

FC  يمثل التكاليف الثابتة :. 

VC  يمثل التكاليف المتغيرة :. 
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مالحظة : ولما كانت التكاليف الثابتة هي مقدار ثابت فأن التغير في التكاليف الكلية يعود أساسا للتغير في 

 التكاليف المتغيرة والشكل )   ( يبين العالقة بين التكاليف الثابتة والمتغيرة والكلية 

 

 

 

 

 

                                                                     FCالكلفة الثابتة                          

 

 كمية اإلنتاج                                                                                                

 شكل )   ( التكاليف الثابتة والمتغيرة والكلية

( تم تمثيلها بخط مستقيم مواز للمحور االفقي يعبر عن FCمن مالحظة الشكل يظهر ان التكاليف الثابتة )    

تغيرها عند تغير الكمية المنتجة فهي تمثل مقدارثابت سواء انتج المنتج ام لم ينتج ، اما التكاليف المتغيرة  عدم

( والذي يعكس مراحل دالة التكاليف . في حين مثلت التكاليف الكلية بالمنحنى TVCفقد مثلت بالمنحنى )

(TC والذي نجم عن إضافة الكلفة الثابتة الى الكلفة المتغيرة ) عند كل مستوى من مستويات اإلنتاج ولهذا جاء

 موازيا لمنحنى التكاليف المتغيرة .

  Short – Run Average Costsمتوسطات تكاليف اإلنتاج في االجل القصير  

وهو مقدار ما يصيب كل وحدة منتجة من أنواع التكليف  Average Costsمتوسط الكلفة )معدل التكلفة(     

 يها . وتوجد هناك ثالثة أنواع من متوسطات التكاليف وهي :التي تم اإلشارة ال

 TCالتكاليف الكلية 

 TVCالتكاليف المتغيرة 

 التكاليف             

B   

      

      

      

      0                                   
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متوسط التكاليف الثابتة : وهي تعبر عن نصيب الوحدة من الناتج من التكاليف الثابتة وتحسب بقسمة  .1

 التكاليف الثابتة على عدد الوحدات المنتجة . أي ان 

AFC = 
𝐹𝐶

𝑄
 = 

التكاليف الثابتة

عدد الوحدات المنتجة
     

وهي تعبر عن نصيب الوحدة من الناتج من التكاليف المتغيرة وتحسب متوسط التكاليف المتغيرة :  .2

 بقسمة التكاليف المتغيرة على عدد الوحدات المنتجة . أي ان

AVC = 
𝑉𝐶

𝑄
 = 

التكاليف المتغيرة

عدد الوحدات المنتجة
 

 

التكاليف الكلية وتحسب بقسمة  وهي تعبر عن نصيب الوحدة من الناتج منمتوسط التكاليف الكلية :  .1

 التكاليف الكلية على عدد الوحدات المنتجة . أي ان

ATC = 
𝑇𝐶

𝑄
 = 

التكاليف الكلية

عدد الوحدات المنتجة
 

  Marginal Costsالتكاليف الحدية    

الحدية  وهي مقدار التغير في التكاليف الكلية نتيجة تغير اإلنتاج بوحدة واحدة ، وبذلك تمثل التكاليف      

مقدار التكلفة اإلضافية الناجمة عن انتاج وحدة إضافية ، ويمكن استخراجها بطرح التكاليف الكلية السابقة من 

 التكاليف الكلية األكبر الالحقة . ورياضيا يمكن استخراجها كما يأتي :

MC = 
Δ𝑇𝐶

Δ𝑄
                                                       

 . : تمثل التكلفة الحدية  MC حيث ان     

              Δ𝑇𝐶  التغير في التكاليف الحدية : . 

Δ𝑄                  التغير في اإلنتاج : . 
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  2ويمكن تمثيل العالقة بين متوسطات التكاليف والتكلفة الحدية بالشكل 

بأستمرار كلما زات الكمية المنتجة  ( نجد ان منحنى متوسط التكاليف الثابتة يتناقص2* من مالحظة الشكل )

. النه ناتج عن قسمة التكاليف الثابتة وهي مقدار ثابت على عدد وحدات اإلنتاج المتزايدة فالبد ان يكون 

 خارج القسمة متناقصا ، وهذا يعني بزيادة اإلنتاج ينخفض ما يصيب الوحدة من التكاليف الثابتة .

ناجم عن قسمة التكاليف المتغيرة على عدد الوحدات المنتجة ، ويالحظ * اما متوسط التكاليف المتغيرة فهو 

ان متوسط التكاليف المتغيرة تكون مرتفعة في بداية اإلنتاج ثم تأخذ باالنخفاض حتى تصل الى اوطأ نقطة ثم 

لى انخفاض تبدأ في االرتفاع من جديد )وذلك الن اإلنتاج يكون متزايدا في بداية العملية اإلنتاجية مما يؤدي ا

متوسط التكاليف المتغيرة ، ولكن بزيادة اإلنتاج تزداد التكاليف بشكل اكبر مما يؤدي الى ارتفاع التكاليف 

 المتغيرة مرة أخرى وهذا يظهر في المرحلة الثانية من اإلنتاج وحسب قانون الغلة المتناقصة( .

ل جمع متوسط التكاليف الثابتة ومتوسط * وكذلك الحال بالنسبة لمتوسط التكاليف الكلية فهو يساوي حاص

التكاليف المتغيرة وانه يتناقص بزيادة اإلنتاج الى حد معين ثم يأخذ بالتزايد مرة أخرى متخذا شكل الحرف 

(U ويمكن توضيح التكاليف الكلية والثابتة والمتغيرة ومعدل التكاليف والتكاليف الحدية. ). 

( ( 2،32،3التكاليف هذه ومنحنيات االنتاج كما موضح  بالكحكنين  التكاليف هذه ومنحنيات االنتاج كما موضح  بالكحكنين  وهناك عالقة محددة بين منحنيات وهناك عالقة محددة بين منحنيات 
( ومنحنحححت متويححح  االنتحححاج ( ومنحنحححت متويححح  االنتحححاج AVC    النحححذين يبينحححان  اليالقحححة بحححين منحنيحححات متويححح  الكن حححة المت يححح ةالنحححذين يبينحححان  اليالقحححة بحححين منحنيحححات متويححح  الكن حححة المت يححح ة

  AP محححن  وحححة وبحححين منحنحححت الكن حححة الحديحححة ومنحنحححت النحححاتت الححححد  محححن  وحححة ا ححح  ، اذ ت ي حححد ( محححن  وحححة وبحححين منحنحححت الكن حححة الحديحححة ومنحنحححت النحححاتت الححححد  محححن  وحححة ا ححح  ، اذ ت ي حححد )
لحديحة ميكحوم منحنيحات متويح  االنتحاج والنحاتت الححد  لحديحة ميكحوم منحنيحات متويح  االنتحاج والنحاتت الححد  منحنيات متوي  الكن ة المت ي ة والكن ة امنحنيات متوي  الكن ة المت ي ة والكن ة ا

 عنى التوالت.عنى التوالت.

( تقابح  ( تقابح  33( فت الكحك   ( فت الكحك   Aفنق ة النواية الدنيا عنى منحنت متوي  الكن ة المت ي ة النق ة  فنق ة النواية الدنيا عنى منحنت متوي  الكن ة المت ي ة النق ة   
التحت يكحون عنحدها متويح  االنتحاج فحت التحت يكحون عنحدها متويح  االنتحاج فحت و و ( ( 22( عنى منحنت متويح  االنتحاج فحت الكحك   ( عنى منحنت متويح  االنتحاج فحت الكحك   Aالنق ة  النق ة  

( ( 33فححت الكححك   فححت الكححك     Cلححدنيا عنححى منحنححت الكن ححة الحديححة فححت النق ححة لححدنيا عنححى منحنححت الكن ححة الحديححة فححت النق ححة اقصححاه، كححذلك فححت نق ححة النوايححة ااقصححاه، كححذلك فححت نق ححة النوايححة ا
 ( وهت نق ة النواية اليظمى لمنحنت الناتت الحد .( وهت نق ة النواية اليظمى لمنحنت الناتت الحد .22فت الكك   فت الكك     Cالتت تقابنوا النق ة التت تقابنوا النق ة 
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 ويمكن توضيح التكاليف الكلية والثابتة والمتغيرة ومعدل التكاليف والتكاليف الحدية بالجدول التالي:

 

   Economic   Efficienc  الكفاءة
 االقتصادية

 

 MC 

Technical   Efficiencyالكفاءة الفنية 
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 جدول )   ( التكاليف الكلية والثابتة والمتغيرة ومعدل التكاليف والتكاليف الحدية

 الكمية المنتجة

(1) 

التكاليف 

 (2الثابتة )

التكاليف 

 (3المتغيرة )

التكاليف الكلية 

(4) 

التكاليف 

 (5الحدية )

متوسط التكلفة 

 (6الكلية )

0 250 0 250 -----  

1 250 70 320 70 320 

2 250 90 340 20 170 

3 250 101 351 11 117 

4 250 110 360 9 90 

5 250 120 370 10 74 

6 250 136 386 16 64.3 

7 250 156 406 20 58 

8 250 206 456 50 57 

9 250 290 540 84 60 

10 250 400 650 110 65 

 

  Total Revenueاإليرادات الكلية      
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معنى االيراد هو مجموع ما يحصل عليه المزارع او المنتج ثمنا للكمية من السلع التي يبيعها ، بالتالي هو 

 سعر السلعة . أي ان  Xعبارة عن حاصل ضرب الكمية المباعة من السلعة 

TR = Q x P 

 يمثل االيراد الكلي :   TRحيث ان    

              Q   :  يمثل الكمية المباعة 

      P = Price : يمثل سعر الوحدة 

منحنى االيراد الكلي : هو عبارة عن عالقة طردية بين الكميات المباعة واسعارها ، وبما ان األسعار في 

التأثير في سعر السوق عن طريق زيادة او سوق المنافسة التامة تكون ثابتة ومحددة ، الن المنتج ال يستطيع 

تقليل انتاجه لوجود عدد كبير من المنتجين . لذلك فأن ميل خط االيراد الكلي ال يتغير ويبدأ من نقطة األصل 

 بشكل متزايد كلما زادت عدد الوحدات المباعة . وكما في الشكل التالي 

                                                       TR p 

 

 

 

                                          

                                         Q 

 

  Average Revenueااليراد المتوسط      

هو عبارة عن قسمة االيراد الكلي على عدد الوحدات المباعة ، أي هو نصيب الوحدة المباعة من االيراد 

 كاالتي :الكلي ، ويستخرج رياضيا 

AR = 
𝑇𝑅

𝑄
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 .: يمثل االيراد المتوسط ARحيث ان  

       Q       يمثل الكمية المنتجة : .  

        TR    االيراد الكلي :. 

 

 

  Marginal Revenueااليراد الحدي  

هو مقدار التغير في االيراد الكالي الناجم من تغير الكمية المباعة بوحدة واحدة ، او هو االيراد الناجم عن بيع 

 :وحدة إضافية من اإلنتاج . ويستخرج رياضيا كاالتي 

 

MR = 
Δ𝑇𝑅

Δ𝑄
  

 .يمثل االيرادى الحدي   :  MRحيث ان 

  𝛥𝑇𝑅 :  يمثل التغير في االيراد الكلي. 

  𝛥𝑄 :   يمثل التغير في الوحدات المباعة. 

   Profitاألرباح      

غاية أي منتج او منشأة إنتاجية من اإلنتاج هو تحقيق الربح الذي يحصل عليه من جراء انتاجه للسلع ، لذا     

فأن المنظم او مدير المشروع يحاول تعظيم الربح من مشروعه فأنه ينتج المقدار الذي يحقق له اعظم ربح 

 ممكن .

( اذن الربح = TC( والتكاليف الكلية )TR) تعريف الربح : هو عبارة عن الفرق بين اإليرادات الكلية

 :التكاليف الكلية  –اإليرادات الكلية 

п = TR – TC  

 .يمثل الربح :  пحيث   

       TR  : يمثل االيراد الكلي. 

      TC :يمثل التكاليف الكلية. 
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من زيادة ربحه الكلي،  ( فأن المنتج يتمكنTC(  اكبر من التكاليف الكلية  )TRعندما يكون االيراد الكلي  )

اما اذا كانت التكاليف الكلية اكبر من االيراد الكلي فأن المنتج ال يحقق أرباح ، أي ان تكاليف انتاجه اكبر من 

 إيرادات انتاجه وبهذا يحقق خسارة .

 مالحظة : وان المنتج سوف يعظم أرباحه عندما تكون التكلفة الحدية مساوية لاليراد الحدي ، أي ان : 

                                MC = MR 

 موقف المزارع من عملية اإلنتاج 

قد يحقق المزارع أرباحا او يتعرض الى خسارة عند انجاز العملية اإلنتاجية والذي يحدد ذلك هو مقدار 

المنتجات التكاليف التي يصرفها المزارع على العملية اإلنتاجية ومقدار اإليرادات التي يحصل عليها من بيع 

 الزراعية .

 وفي هذا الجانب البد من التمييز بين حالتين:

 األولى تقسم الى قسمين  * 

عندما تكون اإليرادات الكلية التي يحصل عليها المزارع اعلى من التكاليف الكلية فأن المزارع في  .1

تحقق في فترة هذه الحالة سوف يحصل على أرباح تسمى األرباح االقتصادية وهذه األرباح عادة ما ت

 :االجل القصير

TT = TR – TC 

TR > TC 

TT = + 

                       TC 

                                                      

 

 

MC 
ATC 

A 

C

  A 

B 

d 

PY = MR 
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TT = TR – TC  

TR = 𝑌∗ . PY 

TR = o 𝑌∗  A B 

TC = ATC - 𝑌∗     

     = O  𝑌∗ C D 

TT = O 𝑌∗ A B – Oy C D 

TT = A B D C           Economic Profit 

ان هذه األرباح التي حققها المنتج في فترة االجل القصير سوف تشجع على االستمرار بالعملية اإلنتاجية 

لطويل ، طالما ان التوسع في العملية وبذلك سوف يتحول المنتج من فترة االجل القصير الى فترة االجل ا

اإلنتاجية يتطلب ادخال موارد إنتاجية جديد فهذا يعني زيادة الكمية المستخدمة من تلك الموارد وبالتالي زيادة 

 التكاليف الكلية .

 .عندما يكون اإليرادات الكلية مساوية للتكاليف الكلية  .2

وهذه األرباح  Normal Profitان المزارع في هذه الحالة يحصل على أرباح تسمى األرباح االعتيادية  

 عادة ما تتحقق في فترة االجل الطويل .

TR = TC 

TT = TR – TC = O 

                       TC 

                                                      

O 𝑌∗ 

MC AC 

A 

B PY  
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                                                                                             Y 

 

TT = TR – TC 

TR = 𝑌∗ . PY = O  𝑌∗ .A.B 

TC = AC. 𝑌∗   = O 𝑌∗  A B 

TT = O Y A B – O Y A B = O   Normal Profit 

 الثانية 

عندما تكون اإليرادات الكلية اقل من التكاليف الكلية فأن المزارع في هذه الحالة سوف يتعرض الى خسارة 

 جزء من التكاليف وهناك ثالثة أنواع من الخسارة : 

 خسارة جزء التكاليف اإلنتاجية الثابتة.  .1

ففي هذه الحالة يستطيع المزارع االستمرار في عملية اإلنتاج في فترة االجل القصير ومحاولة معالجة هذه     

الخسارة عن طريق إعادة عناصر اإلنتاج وتقليل الكلفة الى اقل حد ممكن ومحاولة رفع مستوى اإلنتاج او 

لطويل فعلى المزارع التوقف عن عملية رفع أسعار الناتج او تقليل تكاليف التسويق اما في فترة االجل ا

 اإلنتاج الن االستمرار فيها يؤدي تاكل رأس مال المزرعة .

 TT = TR – TC 

TR < TC 

TT = - 

                       TC 

                                                                                                                         

O 𝑌∗ 

b PY =MR  

           

MC 

C 

AC 

AVC 
D 
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                                                               A 

 

                                                                                             Y 

 

TR = 𝑌∗ . PY = O 𝑌∗ A B 

TC = AC 𝑌∗  = O 𝑌∗ C D 

TVC = AVC. 𝑌∗ = O 𝑌∗ E F 

TFC = TC – TVC  

TT = o Y A B – O Y C D  

  B A C D = خسارة   

 خسارة كل التكاليف اإلنتاجية الثابتة  .2

في هذه الحالة وبما ان المزارع ما زال يغطي التكاليف اإلنتاجية المتغيرة المصروفة خالل سنة فأنه يستطسع 

االستمرار بالعملية اإلنتاجية في فترة االجل القصير على امل ان تتحسن أسعار مدخالت او مخرجات اإلنتاج 

 لطويل فعليه التوقف عن عملية اإلنتاج .، اما في فترة االجل ا

 

 

                       TC 

                                                                                                                         

                                                               A 

O 𝑌∗ 

E 
F 

B PY  

C 
AVC 

D 

AFC 

MC 
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                                                                                             Y 

 

TT = TR – TC = - 

   = TR – (TVC + TFC) 

    = O 𝑌∗  A B 

TC = O Y C D  

TVC = O Y A B  

TFC = O  𝑌∗ C D – O Y A B 

    = B A C D  

TT = O Y A B – O Y C D = B A C D           خسارة 

 

 خسارة كل التكاليف اإلنتاجية الثابتة وجزء من التكاليف المتغيرة  .3

في هذه الحالة على المنتج ان يتوقف فورا عن عملية اإلنتاج في فترتي االجل القصير واالجل الطويل اذا كان 

 هدفه هو تحقيق الربح 

 

 

                       TC 

                                                                  E                                                       

O 𝑌∗ 

PY = MR  

C 

AVC 

D 

ATC 

MC 

F 
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                                                               A 

 

                                                                                             Y 

 

TR = O Y A B  

TC = O Y C D 

TVC = O Y E F  

TFC = F E C D  

TT = TR – TC  

   = O Y A B – O Y C D  

   = B A C D             خسارة 

 

 وعليه يمكن القول 

سعرية اخرى تسمح بتقليل الخسائر واخرى تسمح بتحقيق الربح وبالتالي فان  ان هناك مستويات

هناك عدة احتماالت ممكنة تتراوح بين التوقف عن االنتاج وتحقيق ربح اقتصادي فوق جميع التكاليف 

 ويالحظ توفر الشرط االول وهو تساوي العائد الحدي مع الكلفة الحدية والشرط الثاني تزايد الكلفة الحدية

 عند نقطة التساوي.

 

عندما يكون السعر المتوقع لوحدة المنتج اقل من متوسط الكلفة المتغيرة )بمعنى ان عائدات الحالة االولى : 

البيع ستقل عن التكاليف المتغيرة( فأنه ال يوجد للمنتج اي مصلحة للقيام بعملية االنتاج النه 

B 

O 𝑌∗ 
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لجانب متوسط الكلفة المتغيرة اي ان الكلفة سيتحمل متوسط التكاليف الثابتة كامال  فضال  عن ا

الثابتة كاملة اضافة الى قسم من الكلفة المتغيرة بينما اذا توقف المنتج عن االنتاج فسيتحمل 

 الكلفة الثابتة فقط .

في هذه الحالة يتساوى السعر مع متوسط كلفة عوامل االنتاج المتغيرة الالزمة النتاج وبذلك  الحالة الثانية :

هذا السعر يغطي متوسط التكاليف المتغيرة كامال  ويغطي العائد الكلي التكاليف المتغيرة فان 

ولكن المنتج في حال قيامه باالنتاج سيتحمل خسارة تعادل متوسط الكلفة الثابتة كامال  ويتحمل 

القيام  ايضا  خسارة تعادل الكلفة الثابتة في حال عدم قيامه باالنتاج ولذلك فأنه ال يوجد فرق بين

باالنتاج من عدمه حيث انه سيتحمل التكاليف الثابتة في كلتا الحالتين ومن هذه الحالة ال يسمح 

للمنتج في المدى القصير ان يغير من حجم طاقاته االنتاجية. ويكون الخيار امامه مفتوحا  

هذه  ليستمر في االنتاج او يتوقف عنه ويتحمل نفس الخسارة في كلتا الحالتين لذلك تسمى

 .indifference Pointالحالة بالخيار المفتوح

عندما يكون السعر اكبر من متوسط الكلفة المتغيرة ولكنه اقل من متوسط الكلفة الكلية بمعنى الحالة الثالثة : 

ان العائدات الكلية اقل من التكاليف الكلية وذلك فان المنتج سيتحمل خسارة تعادل جزءا  من 

، وهذه الحالة ليست غير عادية في قطاع الزراعة ولكن السؤال الذي  متوسط الكلفة الثابتة

كثير ما يطرح ، هل من الحكمة ان ينتج المزارع عندما ال يغطي السعر متوسط التكاليف 

الكلية ؟ ويتوقف الجواب على المنظور الزمني ففي المدى القصير ما دام السعر اكبر من 

ن يواصل المزارع االنتاج الن اي زيادة على متوسط متوسط الكلفة المتغيرة فمن الحكمة ا

الكلفة المتغيرة تعوض جانبا  من متوسط الكلفة الثابتة التي يتحملها المنتج سواء انتج ام لم ينتج 

مما يساهم في تخفيف خسارة المنتج وبذلك فأن متوسط الكلفة المتغيرة هو المهم في المدى 

ليف الثابتة ، ويعود استمرار المزارعين في االنتاج القصير حيث يتعذر التأثير على التكا

واستعدادهم لتحمل الخسائر الى رغبتهم في تعويض بعض خسائرهم نظرا  الرتفاع التكاليف 

الثابتة في الزراعة وصعوبة تغير نشاطهم االنتاجي وتطلعهم الى تحسن االسعار في المدى 

 الطويل.

القصير ان يتحمل بعض الخسائر كما بينا اعاله خاصة في مجال يمكن المنتج في المدى  الحالة الرابعة :

الزراعة ولكن على المدى الطويل يتعين ان تغطي عملية االنتاج جميع التكاليف على االقل 
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حتى يمكن تبرير االستمرار في عملية االنتاج ، وعند تحقيق شرط التوازن حيث يتساوى 

دما تكون متزايدة وعند هذا السعر ايضا  يتساوى السعر )العائد الحدي( مع الكلفة الحدية عن

السعر مع متوسط الكلفة الكلية وبذلك فأن العائدات الكلية تتساوى مع التكاليف الكلية وتسمى 

حيث ال يتحقق ربح او خسارة اذ يتحقق ربح  Breakeven Pointهذه النقطة بالنقطة التعادل 

ف عوامل االنتاج كاملة ، غير انه ال حيث تغطي العائدات تكالي Normal Profitعادي 

يتحقق فائض او ربح صاف فوق جميع التكاليف ، واالقتصار على تحقيق ربح عادي ليس 

امر سيئا  الن المنتج يضع تكلفة لجميع عوامل االنتاج بما في ذلك موارده الذاتية تتماشى مع 

اح له في سوق الموارد التي تكلفة الفرصة البديلة ولذلك فأن المنتج يحصل على اقصر عائد مت

 يستخدمها في عملية االنتاج.

عندما يتساوى السعر مع الكلفة الحدية عندما تكون متزايدة ويتحقق في هذه الحالة ربح  الحالة الخامسة :

نظرا  الن السعر يزيد عن متوسط الكلفة  Pure Economic Profitصاف وهو ما يسمى بالربح االقتصادي 

فق مستوى االنتاج الذي يحقق تعظيم الربح بالضرورة مع مستوى االنتاج الذي يحقق اقصى الكلية . وال يت

 متوسط ربح حيث ان اهتمام المنتج ينصب على تحقيق اقصى ربح كلي وليس اقصى ربح للوحدة الواحدة..

 

 للوحدة الحدي االيراد مع الحدية الكلفة تتساوى عندما له ارباح اقصى الرشيد المنتج يحقق   ***

 جميع وان االنتاج حجم على تتوقف التكاليف ان حيث االرباح تعظيم الى الوصول يمكن ورياضيا   المنتجة

  :ـ تكون التكاليف دالة فأن ثابتة االسعار

C = a+g(Y) 

 لذلك نستطيع التعبير عن الربح كدالة لحجم االنتاج كالتالي : 

  R = P. Y- g (Y) 

ويمكن ان يحدد الحجم المعظم للربح فيعظم دالة الربح اعاله ، اي النهاية العظمى للربح الكلي 

 ستتحقق عندما تكون المشتقة االولى تساوي صفر 
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𝜕𝑌
𝑌⁄   = P-𝜕𝑌

𝑌⁄  {g(Y)}=0 

اي ان الشرط الضروري لتعظيم االرباح يقضي بان حجم االنتاج هو ذلك الحجم الذي تتعادل عنده 

       P=g   دية مع السعر الثابت لبيع الوحدات المنتجة اي الكلفة الح

 أما الشرط الكافي لتعظيم الربح هو 

0 >
𝔡𝜋2

𝜕𝑌2
 = - 

  𝜕𝐶2

∂𝑌2
 

وبعبارة اخرى ان تعظيم االرباح يشترط ان تكون المشتقة الثانية لدالة الربح سالبة علما  ان مستويات االنتاج 

 المختلفة وهناك مستويات سعرية ال تسمح للمنتج بالقيام باالنتاج . تحدد حسب مستويات االسعار الممكنة

 

 تطبيقات

Q1    :: اوجد التكاليف الكلية ومتوسطاتها والكلفة الحدية من الجدول التالي 
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Q2 : اذا كانت لديك دالةمتوسط التكاليف التالية . 

AC = 100/ y – 3y + 4𝑦2 

  احسبTFC . 

  متوسط الكلفة المتغيرة عندما قيمةy  =2 . 

    الكلفة الحدية عندماy  =2  .   

    قيمةy  التي يكون عندها متوسط الكلفة المتغيرة اقل ما يمكن . 

1 -   TFC = 100 

2 -   VC = - 3𝑦2 + 𝑦2                  AVC = 3y + 4𝑦2 = - 3(2) + 4(2)2= 10  

3-     MC = 
𝜕𝑇𝐶

𝜕𝑦
 = 6y + 12𝑦2 = - 6(2) + 12 (2)2= 36 

 4 - VC = 
𝜕𝐴𝑉𝐶

𝜕𝑦
 = - 3 + 8y = - 3 = 8y 

8y = 3    y = 3/8 = 0.37 

Q3  اذا كانت المعادلة التالية تمثل دالة تكاليف انتاج محصول القمح :: 

TC = 0.1𝑥3 - 2𝑥2 + 15x  

 .  يمثل حجم الناتج xحيث 

 اشتقاق دالة التكاليف الحدية   -2. اشتقاق دالة التكاليف المتوسطة    1المطلوب / 

 اوجد قيمة التكاليف الحدية عند الحجم األمثل  -4. اوجد المعدل األمثل لحجم النتاج     3          

1. AC = 
𝑇𝐶

𝑥
 = 0.1𝑥2 - 2x + 15   

2. MC = 
𝜕𝑇𝐶

𝜕𝑥
 = 0.3  𝑥2 – 4 x + 15  
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التي يتحصل عليها بمفاضلة  AC. المعدل األمثل لحجم اإلنتاج يتحقق عند ادنى نقطة على متوسط التكاليف 3

 دالة التكاليف المتوسطة ثم مساواتها بالصفر وذلك كما يلي : 

𝜕𝐴𝐶

𝜕𝑥
 = 0.2 x – 2 = 0       x = 10 

    4في معادلة الكلفة الحدية                                                         .  xنعوض  - 4

MC = 0.3 𝑥2 – 4 x + 15 

     = 0.3 102 - 4(10) + 15     =  5 

       

Q4  : اذا أعطيت دالة الكلفة التالية : 

C = 0.04 𝑔2 - 0.9 𝑔2 + 10 g + 5  

 $ 4او اقل خسارة ممكنة اذا علمت ان سعر وحدة الناتج = استخرج حجم األرباح المتحققة 

MC = p  

MC = 0.12 𝑔2+ 1.8 g +10 

  

MC = 𝑔2 - 15 g +50 

  g = 10 ,  g = 5                   بالدستور  

 بأخذ المشتقة الثابتة   

           g = 10اذن   

𝜋 = - 15  
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يكون اعلى من خط السعر عند أي مستوى من خط اإلنتاج فان المنتج بهذه الحالة  ATCهذا يعني ان منحنى 

من المتغيرة وهذا يعني انه خسر كل التكاليف الثابتة وجزء  10، وخسر  5خسر كل التكاليف الثابتة التي هي 

 من المتغيرة
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 Farm Planningالتخطيط الزراعي 

العلمي لتوجيه الشؤون المزرعية الوجهة الكفيلة لتحقيق هدف مزرعي  األسلوبيقصد بالتخطيط المزرعي 

التي تساعد المخطط في وضع الخطة المزرعية  واألساليبمعين ، ويتضمن التخطيط المزرعي القواعد 

 المثلى بهدف تحقيق اكبر عائد مزرعي بأقل تكاليف ممكنة .

المزرعية ككل وقد يتكون التخطيط  اإلنتاجيةطيط لكل قطاعات الوحدة هو تخ :التخطيط الشامل  .1

الشامل من تخطيطات جزئية او فرعية ، الخطة الشاملة تعد مجموعة متناسقة من الخطط 

 الجزئية .

 اإلنتاجيةاو جزء من العمليات  اإلنتاجيةهو تخطيط لبعض قطاعات الوحدة  :التخطيط الجزئي  .2

 . اإلنتاجاو تخطيط الستخدام عنصر معين من عناصر  اإلنتاجاو لمرحلة معينة من مراحل 

* يمكن القول ان التخطيطات الجزئية قد ال يكون لها مدلوالت اقتصادية طالما كانت غير مرتبطة او متصلة 

 . األخرىبالتخطيطات الجزئية المزرعية 

المزرعية البعيدة دون الدخول او التعمق في  فاألهداهو الذي يواجه  : األمدالتخطيط طويل  .3

تفصيالتها او تحديد وسائل تحقيقها وتنفيذ الخطة طويلة المدى بعد ذلك على عدة مراحل ، 

وتحدد كل مرحلة فترة زمنية ولتكن سنة ، والتخطيط قصير المدى يكفل المرونة الالزمة لتنفيذ 

 الخطة طويلة المدى .

للمستقبل يتم في جو يسوده عدم التأكد ولكي تنجح الخطة المزرعية فأن هذا التخطيط المزرعي هو تخطيط 

 يتطلب توافر اربع نقاط هي : 

 هدف تخطيطي واضح ومحدد . .1

 بيانات ومعلومات كافية ودقيقة . .2

 ادراك كافي بالعالقات االقتصادية . .3

 تغيرات قد تحدث مستقبال في الضروف المزرعية . أيخطة مرنة تالئم  .4
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 نتيجة الختالف حجم الخطة نفسها . األهدافف هدف الخطة من مزرعة الخرى ، كذلك قد تختلف * يختل

 .التخطيط المزرعي  أساليب

التحليلية التي تساعده في الوصول بعائد استخدام المورد الى  األدواتيحتاج المخطط الى مجموعة من 

وعلى العموم فأن استخدام التحليل للوصول ,اقصى ما يمكن وذلك بعد توفر كافة البيانات ودقتها وشمولها 

باستخدام الموارد الى درجة الكفاءة المرغوبة يتوقف على حجم المشروع الزراعي وعلى توفر البيانات عنه 

. 

 التحليلية التي يمكن ان تساهم في عملية التخطيط المزرعي االتي :  األساليبومن اهم 

  Marginal Analysisالتحليل الحدي    .1

      Budgetingيزانية المزرعية الم .2

  Liner Programmingالبرمجة الخطية   .3

 اإلنتاجيةاالقتصادية التي تعين المخطط الزراعي في اتخاذ القرارت  األدواتيعد من  :التحليل الحدي  : أوال

المختلفة في فترة  اإلنتاجيةالمزرعية بشأن توزيع الموارد بين مختلف المنتجات الزراعية وبين الوسائل 

االقتصادية  األدواتالحدية من اقوى  األداةالمزرعية ، لذا  اإلنتاجية األهدافزمنية معينة بهدف تحقيق 

من  األرباحمن  األقصى، كالحد  األمثلواالستخدام  األقصىالمستخدمة فبدونها يتعذر تقدير ماهية الحد 

المزرعية . )وتكلمنا عن  اإلنتاجيةموارد المتاحة للوحدة مشروع معين او تحقيق الكفاءة المثلى الستخدام ال

 هذا في محاظرات سابقة( .

  The farm Budgetالميزانية المزرعية   ثانيا :

اعداد الخطة او الميزانية عمل يقوم به كل المزارعون ، بعظهم يقوم بذلك بواقع الخبرة دون الحاجة الى     

بعض االنوع من الميزانيات ، وفي الغالب  األحوالاجراء تلك العمليات بشكل واضح ورسمي ولكن بكل 

وهي معطيات كمية  اإلنتاجيشاط يتركز اعداد الميزانية على تحديد العوائد المنظورة وغير المنظورة للن

يمكن قياسها او تقديرها باالساليب الكمية المتعارف عليها . والميزانية هي الخطة التي توضع لبيان سير 
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التي تساعد في وضع خطة مزرعية وهي في  األدواتالعمل في المزرعة  وتعد الميزانية المزرعية احد 

 العمل المزرعي لفترة زمنية معينة . إدارةالوقت بهدف  حقيقتها عبارة عن خطة عينية ومالية في نفس

المزرعية المتوقعة والتكاليف المزرعية  اإليرادات*  الميزانية المزرعية عبارة عن عملية موازنة بين 

المشروعات اكثر  أيالمتوقعة الستخدام القدر المتاح من الموارد المزرعية في عدد من المشاريع لمعرفة 

 .ربحا من االخر 

 الميزانية المزرعية  أنواع

من الميزانية المزرعية تختلف في محتواها وطريقة عملها حسب الهدف التي توضع له ،  أنواعتوجد عدة 

 فيما يلي :  األنواعويمكن ذكر هذه 

   The Total Farm Budgetالميزانية الكلية  .1

المستخدمة  اإلنتاجية واألساليبداخل المزرعة  اإلنتاجيةوهي تعني وضع خطة مزرعية لجميع المشروعات 

المختلفة للمزرعة  اإلنتاجيةوالخطة المالية الالزمة لها والتكاليف والعائد لهذه المشاريع ومقارنة البدائل 

 منها . األنسبالواحدة ككل الختيار 

   The Partial Budgetالميزانية الجزئية  .2

ر من المشاريع داخل المزرعة وعادة ما تكون هذه تعني وضع خطة جزئية لمشروع واحد او اكث

 المشروعات متكاملة مثل زراعة العلف لتغذية الحيوانات .

 

 .المزرعية في اعداد الميزانية  اإلدارةمبادئ 

 المدير الناجح يستخدم العديد من المبادئ والمناهج االقتصادية اثناء التخطيط 

 قانون تناقص الغلة  .1

 ليف والعائد الحدي القيمة المضافة للتكا .2

 نسبة االحالل الحدي  .3

 المحاصيل المتنافسة  .4
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 تكاليف الفرص البديلة. .5

 

 متى تحتاج الى اعداد ميزانية ؟

يتم  لإلنتاجتفيد الميزاينة في التخطيط لالعمال المزرعية المستقبلية ، وفي بعض الحاالت فان الخطة الحالية 

مقارنتها بخطة بديلة او مقترحة اذا ما كانت الفروق بين الخطة الحالية والمقترحة غير جوهرية ومهمة ، 

فتكون هناك حاجة الى اعداد ميزاينة جزئية اما اذا كانت الفروق مهمة فيمكن اجراء ميزانية كلية لمقارنة 

 البدائل .

 

 * كيفية اعداد الميزانية المزرعية 

 يستلزم القيام باعداد الميزانية معرفة المعلومات التالية : 

 اجراء حصر شامل لجميع الموارد الزراعية .1

 اإلنتاجيةاجراء توقعات لمتوسطات انتاج الوحدات  .2

 لقيمة الوحدة من المنتجات  أوليةاعداد بيان بتقديرات  .3

 اإلنتاجيةاحتساب احتياجات الزراعة لكل محصول من الموارد  .4

  TC = TVC + TFCلتكاليف الكلية لكل نشاط      تقدير ا .5

 π = TR – TC و        TR = P * Qالكلية لكل نشاط      اإليراداتتقدير  .6

%NP تقدير النسبة المئوية لصافي الربح الى التكاليف لكل نشاط       .7 =  
NP

TC
∗ 100 

 = صافي الربح . NPاذ ان :  

 المشروعات المزرعية .وهذا المعيار هو المستخدم في كيفية ترتيب 
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، فالمشروع ذو النسبة المرتفعة في النسبة المئوية لصافي الربح هو الذي  األنشطةترتيب المشاريع او  .  8

 . األقلفي الميزانية المزرعية يليه المشروع ذو النسبة  أواليدرج 

 ثالثا : البرمجة الخطية .

 مفهوم البرمجة الخطية وأهميتهامفهوم البرمجة الخطية وأهميتها

مححن مهححس اييححاليي الكميححة التححت تحح د ضححمن الححح س ال اصححة ببحححو  مححن مهححس اييححاليي الكميححة التححت تحح د ضححمن الححح س ال اصححة ببحححو    Linear Programmingتيححد الب م ححة ال  يححة تيححد الب م ححة ال  يححة    
اليمنيححات وهححت القاعححدة اييححام الكححتقاا اييححاليي الكميححة اي حح     النقحح  ، الت صححيي، الب م ححة ب عححداد صحححيحة ، ب م ححة اليمنيححات وهححت القاعححدة اييححام الكححتقاا اييححاليي الكميححة اي حح     النقحح  ، الت صححيي، الب م ححة ب عححداد صحححيحة ، ب م ححة 

إلححى اعتبححا  الب م ححة ال  يححة هححت بحححو  اليمنيححات ذاتوححا . إلححى اعتبححا  الب م ححة ال  يححة هححت بحححو  اليمنيححات ذاتوححا . ايهححداف ... الححو ( ويححذهي بيححص المت صصححين فححت الينححوس  الكميححة ايهححداف ... الححو ( ويححذهي بيححص المت صصححين فححت الينححوس  الكميححة 
وتيححد دس هححذه ال  يقححة بكححك  اويححك لححح  المكححكالت فححت الم ححاالت الييححك ية واالقتصححادية والصححناعية واال تماعيححة  . كمححا تيححد وتيححد دس هححذه ال  يقححة بكححك  اويححك لححح  المكححكالت فححت الم ححاالت الييححك ية واالقتصححادية والصححناعية واال تماعيححة  . كمححا تيححد 

المتينقحة بتو يحك المحوا د المتينقحة بتو يحك المحوا د الب م ة ال  ية مينوبا"  ياضيا" يوتس بح  المككالت التت توا ه اإلدا ة لوضك  ال    وات اذ القح ا ات الب م ة ال  ية مينوبا"  ياضيا" يوتس بح  المككالت التت توا ه اإلدا ة لوضك  ال    وات اذ القح ا ات 
المتاحححة بححين االيححت دامات المتنافيححة  بحيحح  تحقححا معنححى ميححتو  مححن اي بححال مو  اليوالححد( مو تقنيحح  الكنححف إلححى مدنححى ميححتو  المتاحححة بححين االيححت دامات المتنافيححة  بحيحح  تحقححا معنححى ميححتو  مححن اي بححال مو  اليوالححد( مو تقنيحح  الكنححف إلححى مدنححى ميححتو  

 ممكن..ممكن..

 ويمكن تحديد مهمية الب م ة ال  ية بال واني اآلتية : ويمكن تحديد مهمية الب م ة ال  ية بال واني اآلتية :   

الميتمدة عنى ال م  الك صت الميتمدة عنى ال م  الك صت   ةةمكن حنوا بايياليي التقنيديمكن حنوا بايياليي التقنيديتحني  المككالت اإلدا ية تحنياًل  ياضيًا ،  اصة تنك التت اليتحني  المككالت اإلدا ية تحنياًل  ياضيًا ،  اصة تنك التت الي  -11
.. 

تحديد مفض  ت صيي لنمحوا د النحاد ة   مم المحا  ، المحوا د ، المكحالن وايفح اد ( بحيح  تنحتت مفضح  تكحكينة وتقحديس محيحن تحديد مفض  ت صيي لنمحوا د النحاد ة   مم المحا  ، المحوا د ، المكحالن وايفح اد ( بحيح  تنحتت مفضح  تكحكينة وتقحديس محيحن   -33
 من ية لنمنك ة .من ية لنمنك ة .

 ..التوفيا بين مهداف اإلنتاج التوفيا بين مهداف اإلنتاج   -22

 الشروط األساسية للبرمجة الخطية  الشروط األساسية للبرمجة الخطية  

 م موعة من الك و  االيايية لنب م ة ال  ية منوا:م موعة من الك و  االيايية لنب م ة ال  ية منوا:هناك هناك 

ي حي من تيح ف الدالحة تي ي ححًا دقيقحًا   بح  ، كن حة ، كميححة اإلنتحاج( الم نحوي تيظيموحا مو تححدنيتوا والتحت يمكحن صحيا توا عنححى ي حي من تيح ف الدالحة تي ي ححًا دقيقحًا   بح  ، كن حة ، كميححة اإلنتحاج( الم نحوي تيظيموحا مو تححدنيتوا والتحت يمكحن صحيا توا عنححى   -11
 كك  دالة   ية لنمت ي ات الحقيقية .كك  دالة   ية لنمت ي ات الحقيقية .

هححذه القيححود باإلمكححان التيبيحح  عنوححا كميادلححة   يححة مو هححذه القيححود باإلمكححان التيبيحح  عنوححا كميادلححة   يححة مو ي ححي من يكححون هنححاك قيححود لنكميححات اوح ححس لمي يححات دالححة الوححدف و ي ححي من يكححون هنححاك قيححود لنكميححات اوح ححس لمي يححات دالححة الوححدف و   -33
 متباينات لنمت ي ات .متباينات لنمت ي ات .
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 ي ي من يكون هناك م موعة من ايياليي اإلنتا ية وااليتيماالت البدينة . ي ي من يكون هناك م موعة من ايياليي اإلنتا ية وااليتيماالت البدينة .   -22

الك   الض و   اي ي هو ان المت ي ات الحقيقيحة ي حي من تكحون  يح  متدا نحة و يح  يحالبة ، من ق ا عحدس اليحالبية يظوح من الك   الض و   اي ي هو ان المت ي ات الحقيقيحة ي حي من تكحون  يح  متدا نحة و يح  يحالبة ، من ق ا عحدس اليحالبية يظوح من   -44
 لب م ة ال  ية تتيام  مك حالة حية حقيقية حي  من الكميات اليالبة هت فت اليموس  ي  من قية .لب م ة ال  ية تتيام  مك حالة حية حقيقية حي  من الكميات اليالبة هت فت اليموس  ي  من قية .اا

 من يكون ع ص الموا د محدودا".من يكون ع ص الموا د محدودا".  -55

 افتراضات أسلوب البرمجة الخطية افتراضات أسلوب البرمجة الخطية 

 يح   يح  ح حس النكحا  ح حس النكحا    -77  التنايحيالتنايحي  -اليالقحات المححددة اليالقحات المححددة   -55المحدوديحة  المحدوديحة    -44الت  لحة الت  لحة   -22. اإلضحافة . اإلضحافة 33اليالقحة ال  يحة اليالقحة ال  يحة -11            
    اليالياليالي

 عناصر أسلوب البرمجة الخطية عناصر أسلوب البرمجة الخطية 

من من ميتن مات ايت داس مينوي الب م ة ال  ية فت حح  المكحكالت التحت توا حه المنكحات الم تن حة هحو تحواف  الكح و  من من ميتن مات ايت داس مينوي الب م ة ال  ية فت حح  المكحكالت التحت توا حه المنكحات الم تن حة هحو تحواف  الكح و                
 ::( ( 101101،،  30023002 الحميد،  الحميد، اآلتية  اآلتية  

 ( (   Objectiveتحديد الهدف  )تحديد الهدف  )  -11

الوححدف الوححدف   والتيبيحح  عنححه بكححك  كمححت ، م  البححد مححن و ححود دالححة هححدف ولححيكنوالتيبيحح  عنححه بكححك  كمححت ، م  البححد مححن و ححود دالححة هححدف ولححيكنكححون هنالححك هححدف ميححين ي ححي تحقيقححه كححون هنالححك هححدف ميححين ي ححي تحقيقححه ييينب ححت من ينب ححت من       
، وتمد  دالة الودف ميادلة   ية تتضمن المت ي ات ال اصة بالق ا  الذ  ييين هدفنا فت ح  ، وتمد  دالة الودف ميادلة   ية تتضمن المت ي ات ال اصة بالق ا  الذ  ييين هدفنا فت ح  مدال"تيظيس ال ب  مو تدنية الكن ة مدال"تيظيس ال ب  مو تدنية الكن ة 

   ..ق ا ق ا المككنة ، وان هذه الميادلة توض  المؤد ات عنى الودف نتي ة ال تيا  قيس م تن ة الالمككنة ، وان هذه الميادلة توض  المؤد ات عنى الودف نتي ة ال تيا  قيس م تن ة ال

       Resources   Limiting Ofمحدودية الموارد )القيود( محدودية الموارد )القيود(   -22

تيتن س محدودية الموا د تحقيا االيت داس ايمد  لوا وينب ت ان يتضمن النمحوذج ال ياضحت  ميحادالت تيحد بمدابحة قيحود عنحى تيتن س محدودية الموا د تحقيا االيت داس ايمد  لوا وينب ت ان يتضمن النمحوذج ال ياضحت  ميحادالت تيحد بمدابحة قيحود عنحى         
 الموا د المحدودة ، وتمد  هذه القيود المحددات التت تحد من د  ة تحقيا ايهداف الم اد الوصو  إليوا الموا د المحدودة ، وتمد  هذه القيود المحددات التت تحد من د  ة تحقيا ايهداف الم اد الوصو  إليوا 

 ((   Alternativesبدائل القرار )بدائل القرار )  -22

 بدال  عديدة لح  المككنة ، والتت يتو ي عنينا ا تيا  احدها ل  ص تحقيا الح  ايمد .بدال  عديدة لح  المككنة ، والتت يتو ي عنينا ا تيا  احدها ل  ص تحقيا الح  ايمد .  ككتكون هنالتكون هنالي ي من ي ي من         

 ( (    Decision Variablesمتغيرات القرار ) متغيرات القرار )   -44

 ,X1هت تيابي   ياضية لدالة الودف وتيابي   ياضية لك  قيد ، وهت المت ي ات التت ن يد ان ن  ذ الق ا  بك نوا مد    هت تيابي   ياضية لدالة الودف وتيابي   ياضية لك  قيد ، وهت المت ي ات التت ن يد ان ن  ذ الق ا  بك نوا مد                  

X2 , ….. Xn   . ). ) 
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 -( :( :   Non – Negativity Restrictionشرط عدم السالبية ) شرط عدم السالبية )   -55

 ييب  هذا الك   عن عدس إمكانية ظوو  قيس المت ي ات يالبة م  عدس و ود نواتت يالبة ال  نكا  منتا ت .ييب  هذا الك   عن عدس إمكانية ظوو  قيس المت ي ات يالبة م  عدس و ود نواتت يالبة ال  نكا  منتا ت .    

  X1 ,X2 ,…. , Xn  ≥ 0م  من    

 الصيغة العامة لنموذج البرمجة الخطيةالصيغة العامة لنموذج البرمجة الخطية  -أوال": أوال": 

   ..باإلمكان توضي  النموذج الياس يينوي الب م ة ال  ية بالقانون ال ياضت ايتت باإلمكان توضي  النموذج الياس يينوي الب م ة ال  ية بالقانون ال ياضت ايتت 

   -دالة الهدف : دالة الهدف :         -11  

Min or Max Z = C1X1+C2X2+……..+Cn Xn  

   -القيود الهيكلية: القيود الهيكلية:   -22

a11X1+a12X2+…..+a1nXn ≤ , = , ≥ b1 

 a21X1+a22X2+…..+a2nXn ≤ , = , ≥ b2 

  

 

 

 am1X1+am2X2+…..+amn Xn ≤ , = , ≥ bm 

 

   -قيد عدم السالبية : قيد عدم السالبية :   -33

X1. X2. X3 …… xn ≥ 0 

 ..م  من النموذج يكم  دالدة عناص  ميايية هت دالة الودف والقيود الويكنية وقيد عدس اليالبية م  من النموذج يكم  دالدة عناص  ميايية هت دالة الودف والقيود الويكنية وقيد عدس اليالبية    

 ::  طرق تقدير البرمجة الخطيةطرق تقدير البرمجة الخطية

  Graphical  Methodال  يقة البيانية ال  يقة البيانية   -11

  Simplex  Methodال  يقة ال دولية ال  يقة ال دولية   -33

 The Dual Method  يقة النموذج المقاب     يقة النموذج المقاب     -22
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 FARM SIZEحجم المزرعة                 

 -لها وهذه  تتحدد بعدة عوامل هي :  Scale Productionالمقصود بحجم المزرعة هو السعة االنتاجية 

 المزرعة . مساحة ارض .1

 موسمية االنتاج الزراعي . .2

 حجم القطيع . .3

 مستوى التقدم التكنولوجي . .4

مساحة ارض المزرعة : ذلك الن االنتاج النباتي يعتمد على مساحة من االرض وكلما زادت هذه  .1

 المساحة كلما زادت السعة االنتاجية للمزرعة .

نتاج الزراعي تقف حائال دون استمرار المزرعة في عملية االنتاج : ان طبيعة موسمية اال .2

االستمرار في انتاج الحجم المناسب من الناتج في الوقت المناسب ، ان طبيعة موسمية االنتاج ال يد 

للمزارع في تغيرها حيث تنتهي عملية االنتاج بانتهاء الموسم الزراعي وهذا معناه ان السعة اوحجم 

ي تشغلها ، ولكن كبر المساحة مسالة نسبية المزرعة يتوقف بصورة رئيسة على مساحة االرض الت

دونم تعد مزرعة كبيرة بينما  200فهي تتوقف على الناتج الزراعي فمزرعة خضراوات مساحتها 

 تعد مزرعة قمح بهذه المساحة صغيرة نسبيا . 

حجم القطيع : ان موسمية االنتاج الزراعي ليس لها تاثير في تحديد السعة االنتاجية للمزرعة في  .3

لة االنتاج الحيواني لذلك يمكن االستمرار في المشروع االنتاجي طوال السنة بدون توقف مما حا

يساعد على الوصول الى الحجم االمثل لالنتاج كما ان هذا النوع من االنتاج ال يتوقف على مساحة 

بل يتوقف االرض لذلك فالوصول الى الحجم االمثل لالنتاج او المزرعة ال يرتبط بالعوامل الطبيعية 

 على حجم القطيع بصورة رئيسة .

مستوى التقدم التكنلوجي : ان تطبيق التقدم في مستوى التكنولوجيا يساعد في الوصول الى حجم  .4

 اكبر النه يضع بيد المنتج المستلزمات التي تساعد الى الوصول الى حجم امثل لمزرعته .

 

 



 د. اسكندر حسين ا.م.ادارة مزارع                                                                                                         

تحقيق المساحة المقترحة للمزرعة التي تعطي يحتاج الى  لذلك أختيار الحجم االمثل لوحدة االنتاج

دخل للمزارع واسرته ال يقل عن الدخل الذي يمكن تحقيقه من االنشطة االقتصادية االخرى وذلك من منطلق 

 قاعدة تكاليف القرص البديلة.

كما توجد بعض مقاييس الحجم المزرعي فضال  عن المساحة مثل المستلزمات الزراعية مثل العمل وراس 

مال وغيرها ، غير ان هذا المعيار غير كافي ايضا  اذ ال يذكر اي شيء عن نوع االنتاج ودرجة كثافة ال

وكفاءة استخدام المدخالت في العملية االنتاجية فالعدد والقيمة وحدها ليست معيار للكفاءة فقد يكون االستغالل 

راعي اصغر كما في بعض االحيان غير رشيد للموارد وينتج عنه استخدام مدخال  بكمية اكبر وبحجم ز

يستخدم حجم االنتاج لقياس حجم المشاريع التي تنتج نفس المحاصيل غير ان هذا المعيار يعتبر من 

المعاييرالتي ال تعطي معلومات كافية عن الحجم مثل الخصوبة والظروف الطبيعية وتوفر راس المال وايضا  

مساحة حيث ان متوسط التكاليف لوحدة المساحة الصغيرة هناك عالقة بين حجم المزرعة وتكاليف وحدة ال

اكبر من متوسط التكاليف لوحدة المساحة في المزراع الكبيرة اذ يوجد في معظم االنتاج الزراعي ما يعرف 

بميزة العائد للحجم الكبير وذلك راجع لعدة اسباب منها التكاليف الثابتة والتخصص في االنتاج . وعليه يجب 

ال يوجد مؤشر واحد وثابت يمكن اعتماده دائما  في كل مكان وزمان لتحديد الحجم االقتصادي القول انه 

االمثل للحيازة الزراعية فالمسألة نسبية تختلف باختالف الظروف السائدة من حيث عدد السكان والقادرين 

اك عالقة بين حجم المزرعة على العمل والمستوى التعليمي والثقافي والقيم االجتماعية السائدة فيه. اذ ان هن

والكفاءة االقتصادية اما بسبب وجود اقتصاديات السعة في دالة االنتاج او بسبب االسعار المنخفضة نسبيا  وما 

يترتب عليه من تخفيض التكاليف نتيجة لزيادة الحجم فالكفاءة التي ترافق اقتصاديات السعة هي الكفاءة الفنية 

ديل اسعار الموارد وتوليفة الناتج لالسعار النسبية هي الكفاءة السعرية وعليه بينما الكفاءة التي ترافق تع

 .فالكفاءة االقتصادية هي دالة للكفاءة السعرية والكفاءة الفنية

عندما تكون معدالت العوائد غير مستقرة نتيجة الرتفاع التكاليف وتقلبات االسعار التي هي من 

 :ـ  لبسمات أنتاج القطاع الزراعي وهذا يتط

زيادة حجم المزرعة الى الحد الذي يفوق متوسط معدل العائد لضمان ذلك المعدل في الظروف غير  .1

 المستقرة .

تكثيف وحدات العمل المزرعي ضمن نطاق عائلة المزارع حتى اذا كانت تكاليف الفرص البديلة لها  .2

 ضمن الحدود الدنيا.
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الموجودات متوسطة االجل وفي الموجودات الحقيقية التكثيف التدريجي المستمر لالستثمار في  .3

 لضمان زيادة االرباح في فترة االجل القصير.

ضمان تنويع وتوزيع استخدام الموجودات الحقيقية على مجموعة من المشاريع لضمان الحدود الدنيا  .4

 على االقل من الدخل المزرعي.

ذلك الحجم بثالث مجاميع من  والعوامل االخرى المؤثرة على حجم المزرعة الذي يعبر عن

 المتغيرات االساسية .

Fs=f(SAC , LAC , K, M,S, PX , PQ. I) 

 اذ ان : 

Fs .حجم المزرعة : 

SAC .متوسط التكاليف الكلية في االجل القصير : 

LAC .متوسط التكاليف في االجل الطويل : 

K .المعروض من رأس المال : 

M .القدرة االدارية في المزرعة : 

S .العوامل السايكولوجية المتعلقة بحجم العائلة الفالحية وخواص المجتمع الريفي : 

Px .اسعار الموارد : 

PQ .اسعار الناتج : 

I .سعر الفائدة : 

تظم المجموعة االولى المتغيرات التي تحصل في حجم المزرعة لمتوسط التكاليف في االجل القصير 

فتظم المعروض من راس المال والقدرة االدارية والعوامل  واالجل الطويل ، أما المجموعة الثانية

 السايكولوجية أما العوامل المتبقية التي تشمل اسعار الموارد والناتج وسعر الفائدة تقع ضمن المجموعة .
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 خيارات المناقلة بين حجم المزرعة وكفاءة استخدام الموارد:

لعوائد والكفاءة تعتمد بشكل كبير على حجم يمكن القول بشكل عام وفي فترة االجل الطويل بان ا

خيارات المناقلة بين حجم 18الموارد المستخدمة طالما ان االرض المتوفرة محدودة الحجم اذ يصور الشكل 

ميل المنحنى الذي يعبر عن انخفاض العائد  Aالمزرعة وكفاءة استخدام الموارد حيث يالحظ في الشكل 

يكون معبر عن  Bويزداد عدد المزارعين. أما ميل المنحنى في الشكل للسعة عندما ينخفض حجم المزرعة 

ثبات العائد للسعة وفي هذه الحالة ليس هناك عالقة بين الكفاءة وحجم المزرعة بغض النظر عن عدد 

فيشير الى  Cالمزارع نتيجة تحقيق نفس مستوى االنتاج لكل وحدة من وحدات عناصر االنتاج أما الشكل 

تغير زيادة السعة الى الحجم ويشير ايضا  الى تحسن مستوى الكفاءة عند زيادة حجم المزرعة عند التحرك الى 

اليسار وفي هذا الشكل البد من التضحية في جزء من الكفاءة اذ زاد عدد المزارعين والمؤدي الى انخفاض 

وان العالقة  A على ميل منحنى المناقلة في الشكل حجم المزرعة وهو عكس االحتماالت الحقيقية في االنتاج 

 بين تلك االشكال تتأثر بالقرارات السياسية المتعلقة بقوانين االصالح الزراعي.

 

 

 

 

 

 

 The Optimum Size of Plantالسعة المثلى للمشروع :

االخرى التي تستطيع تطلق السعة االنتاجية المثلى على تلك السعة االعلى كفاءة اذ ماقورنت بالسعات 

المنشأة اقامتها في المدى الطويل كما يمكن النظر الى السعة المثلى على انها السعة التي يمس منحنى متوسط 

التكاليف في المدى القصير الممثل لها منحنى التكاليف في المدى الطويل عند ادنى نقطة على كليهما ، 

لى كما ال تقوم بتشغيلها دائما  عند المعدل االمثل لناتج تلك السعات والواقع ان المشاريع ال تقييم دائما  سعات مث

 .اذ ال يحدث ذلك اال تحت ظروف المنافسة الكاملة وفي فترة االجل الطويل بالذات
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Cost Function = 10 g2 + 2g – kg +5k2 

- Find k (farm size) . 

F = c – 10g2 -2g +kg – 5k2 = 0 

n.c. ∂f /∂k= g – 10k = o  

k = g / 10  ═ opt.size  

c = 10g2 +2g – g2/10+5g2/100  

c = 199/20 g2 +2g  

if price =22 

ᴫ=TR – TC  

22 g – 199/20 g2 -2g 

∂ᴫ/∂g = 22 -199g/10 – 2 

g=1.01 

k= 1.01/ 10 = 0.101 

 The Optimum Rate of outputالمعدل االمثل للناتج :

بالضرورة مستوى االنتاج الذي يحقق اكبر ربح ممكن وذلك الن المعدل االمثل لالنتاج ال يعني 

الربح فقط يتحدد بالتكاليف لكنه يتوقف على كل من حجم الناتج وسعر البيع ويمكن الحصول على المعدل 

االمثل للناتج المدني للتكاليف من خالل مساواة دالة التكاليف الحدية بدالة التكاليف المتوسطة من ناحية او 

 د النهاية الصغرى لدالة المتوسط التكاليف الكلية من الناحية االخرى .بايجا
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 العوامل التي تسبب ضعف القابلية االدارية 

ان قابلية االدارة على تنسيق االعمال وضبط سير عملية االنتاج تقل عندما يصبح حجم المزرعة 

االشراف على سير عملية االنتاج كلما كبر حجم كبير جدا فتزداد المصاعب التي التي تواجهها االدارة في 

المزرعة .وفي الحقيقة فان من االسباب المهمة في ضعف القابليات االدارية او انعدامها في البلدان النامية 

هو عدم قابلية عنصر االدارة على الحركة واالنتقال . ان قلة او انعدام عنصر االدارة على الحركة واالنتقال 

 ل المهمة في قلة او انعدام مرزنة العرض للنتاج الزراعي بصورة عامة .هو من العوام

 تقسيم المزارع 

 يمكن تقسيم المزارع وفق لالسس التالية :

حسب طبيعة المشاريع الزراعية : وهذا التقسيم يجري وفقا الستخدام عوامل االنتاج في  .1

 المشروعات المزرعية وكاالتي : 

 مشاريع زراعية متنافسة . . أ

 ريع زراعية تكاملية .مشا . ب

 مشاريع زراعية اضافية .)تم الحديث عنها بالتفصيل في موضع اخر ( . . ت

 حسب مساحة المزرعة :وتقسم المزارع بموجب هذا االساس الى  .2

 المزارع الكبيرة . وهذه تتميز بالخصائص التالية  . أ

 . اتساع الرقعة الزراعية وتوفر روؤس االموال الكبيرة 

 لوظائف االنتاجية االخرى .انفصال االدارة عن ا 

  تتميز بتحقيق مزايا االنتاج الكبير في مجاالت االنتاج وفي مجاالت استعمال الخبرات

 الفنية والتكنولوجية والمكننة الزراعية .

 المزارع الصغيرة وتتميز بـ  . ب

 . صغر حجم االنتاج بسبب صغر المساحة 

 . ال تستطيع مسايرة ركب التقدم التكنولوجي السريع 

 . اندماج االدارة مع الوظائف االخرى 

 حسب المنتجات الزراعية تقسم الى :  .3

 مزارع متخصصة . . أ

 مزارع متنوعة . . ب

 مزايا التخصص 

 يساعد على تقسيم العمل وتخصصه . .1
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يساعد على اكتساب الخبرات والمهارات عند التفرغ النتاج سلعة معينة واحدة وهي تالئم اصحاب  .2

 .المهارات الفكرية والبدنية 

 

 

 مزايا التنوع 

 المحافظة على خصوبة التربة الن التنوع معناه استخام الدورات الزراعية . .1

 رفع كفاءة العمل المزرعي حيث تزداد ايام العمل وتقل ايام البطالة المقنعة . .2

 زيادة مستوى الدخل المزرعي بسبب زراعة عدة محاصيل على مدار السنة . .3

 العوامل الطبيعية والبيئية .تقليل مخاطر الخسائر الناجمة من  .4

 التقليل من الخسائر التي قد تنجم عن تسويق محصول نقدي واحد .   .5
 

 طرق ادارة المزارع

ان االدارة الكفؤة تحتاج الى معرفة طريقة وضع خطة مزرعية ناجحة تسير بموجبها العمليات المزرعية 

  -رع هي اربعة انواع رئيسة :نحو تحقيق االهداف المقصودة في المزرعة . وطرق ادارة المزا

 طريقة المزرعة النموذجية او القياسية  .1

The method of  the standard farm 

ان تنفيذ الخطة المزرعية يحتاج الى دراسة شاملة للمزرعة او المزارع المقصود رفع كفاءتها االدارية 

  -واالنتاجية وهذه الدراسة تشمل جمع وتحليل المعلومات االتية :

 المعلومات التي تخص المزرعة التي تمثل المنطقة احسن تمثيل . .1

 المعلومات التي تخص المنطقة باكملها . .2

 الناتج تحت الضروف الطبيعية واسعار المحاصيل . .3

 تقلبات االنتاج. .4

 عناصر االنتاج الالزمة النتاج المحاصيل والمواشي المختلفة . .5

 محصول .ساعات العمل البشري وااللي التي يتطلبها كل  .6

 طرق العمل المالوفة التي تخص المنطقة . .7

ان المصادر التي تتوفر فيها مصادر ثروة متشابهه في النوعية والكمية قد تختلف عن بعضها اختالفا كبيرا 

 فيما يخص الدخل المزرعي ان هذا التباين بين المزارع في الدخل الصافي له اسباب عديدة اهمها :

 الى اخرى لنفس المحصول .اختالف االسعار من مزرعة  . أ

 اختالف الناتج لكل محصول . . ب

 اختالف كفاءة االدارة لكل مزرعة . . ت
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 االختالف في كيفية المزج بين مشاريع االنتاج النباتي والحيواني . . ث

وطريقة عمل الميزانية تطلق عادة في طرق ادارة المزارع على طريقة   Budgetان كلمة الميزانية 

لقياسية فتسمى هذه الطريقة بطريقة الميزانية وتطوير القياس او النماذج لكن من المزرعة النموذجية او ا

 المفضل تسميتها بطريقة المزرعة النموذجية .

 تقييم طريقة المزرعة القياسية او النموذجية 

ان المزرعة النموذجية قد ال تكون مزرعة حقيقية او واقعية بل هي افتراضية تشمل مشروعا زراعيا واحدا 

او مجموعة من محاصيل زراعية افتراضية وقد يكون المزارع مخطئا في فكرته عن هذه المزرعة 

 االفتراضية التي تكون اقل ربحا من المزرعة االصلية .

 Principle ofالنقد االخر المهم الذي يوجه الى هذه الطريقة هو انها تتجاهل مفهوم او مبدا الحدية  

Marginality ، الدخل الحدي ، العوائد الحدية ( في استعمال عناصر االنتاج في المزرعة .  )الكلفة الحدية

ان هذه الطريقة تستخدم مقادير االنتاج وفق ما تم سابقا وليس على اساس ما يمكن ان يكون في المستقبل او 

 ما يمثل المستوى االمثل وهذا نقد اخر .

 

     The method of Substitution طريقة االحالل او االستبدال  .2

تمتاز هذه الطريقة بانها بسيطة وعملية وتعني احالل مزيج من المشاريع بصورة جزئية اوبصورة كلية            

 مكان مشاريع زراعية قديمة سابقة في المزرعة .

من الضروري معرفة ما اذا كانت الخطة الجديدة المقترحة لمشروع زراعي واحد او عدة مشاريع مناسبة 

  -او غير مناسبة وهذه المعرفة تتوقف على توافر معلومات دقيقة عن عدة امور منها :

 

 مدى توفر كمية ونوعية مصادر الثروة في المزرعة . .1

 متطلبات العمل في ضروف طبيعية . .2

 معدل الغلة االعتيادي في الضروف االعتيادية .  .3

ولهذا فان المنتج يضع جداول مختلفة لمتطلبات العمل للدونم الواحد وكذلك عناصر االنتاج االخرى ويجب 

استعراض المقادير والكلفة قبل ان نقرر استبدال محصول باخر واحد العوامل التي تودي الى اتخاذ قرار 

ليف االنتاج للدونم مع الحصول على نفس كمية الناتج والدخل فيودي الى زيادة االستبدال هو تخفيض تكا

 الدخل الصافي للدونم الواحد وهو احد طرق تحقيق الكفاءة االنتاجية في المزرعة .

ومن الجدولين المرفقين يالحظ فرق واضح بين الدخل الصافي بين الميزانيتين للمزرعة حيث يحصل 

بينما يحصل في 10835000ة المزرعية المقترح على دخل صافي مقداره   المنتج حسب نظام الدور

 دينار.  6245000حالة النيرونير 
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 دونم)نظام النيرونير(. 70.  خطة مزرعة مساحتها 1جدول  

المحاصيل 
 الشتوية

 الدخل دينار سعر/ كغم المجموع/كغم الناتج كغم /د المساحة

 3675000 700 5250 250 21 حنطة

 1050000 500 2100 300 7 شعير

 500000   - 28 بور

 المجموع
 

56    5225000 

المحاصيل 
 الصيفية

     

 900000 1000 900 150 6 قطن

 12000 200 600 150 4 ماش

 800000 2000 400 100 4 سمسم

 -    42 بور

 1820000    56 المجموع

 1000000    6 فواكه وخضر

 -    2 البيت

 -    6 مبازل

 المجموع الكلي
 

70    8045000 

      المصاريف

 30000     بذور وطعام

مصاريف نقية 
 اخرى

    150000 

مجموع 
 المصاريف

    180000 

 الدخل الصافي
 

    6245000 
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 دونم )نظام الدورة الزراعية (. 70. خطة مزرعة مساحتها 2جدول 

المحاصيل 
 الشتوية

 

 الدخل دينار سعر كغم المجموع/كغم كغم /د الناتج المساحة

 3675000 700 5250 250 21 حنطة

 3500000 500 70000 5000 14 برسيم

 1050000 500 4200 300 14 شعير

    - 7 بور

 8225000    56 المجموع

المحاصيل 
 الصيفية

 

     

 900000 1000 900 150 6 قطن

 210000 200 1050 150 7 ماش

محصول 
 علفي

6 6000 36000 - - 

 1200000 2000 600 100 6 سمسم

 -   - 31 بور

 المجموع
 

56    2310000 

 1000000    6 فواكه وخضر

 -    2 البيت

 -    6 مبازل

المجموع 
 الكلي
 

70    11535000 

      المصاريف

 500000     بذور وطعام

مصاريف 
 نقية اخرى

    200000 
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مجموع 
 المصاريف

 

    700000 

 الدخل 
 الصافي

 

    10835000 

 . االرقام في الجداول اعاله افتراضية 

 

ان هذه الطريقة هي خير مثال على طريقة االحالل واالستبدال في ادارة المزارع والتي تعني احالل 

محصول جديد لم يكن يزرع سابقا او استبدال حاصل باخر يعطي عائد اكثر من السابق . كما وتعني 

الطريقة ايضا تقليص المساحات التي تزرع بحاصل قليل العائد وتوسيع مساحة المحاصيل ذات العائد االكثر 

ومن خالل مقارنة ميزانية المزرعة حسب الطريقتين القديمة والمقترحة نجد ان مثل هذه التغيرات واضحة 

 في الطريقة الثانية .

   THE METHOD OF MORSELIZATIONطريقة التغير الجزئي  .3

ان طريقة التغير الجزئي هي طريقة تتخذ بموجبها القرارات النجاز االعمال الجزء من المزرعة دون االخذ 

بنظر االعتبار تاثير هذه القرارات وانجازها على المزرعة ككل ، وهذه الطريقة تعني التطبيق المباشر 

يرها في االجل الطويل ، فمن امثلة تطبيق هذه الطريقة هو انتاج لطرق العمل الجديدة دون النظر الى تاث

الذرة بطريقة جديدة ومحسنة تودي الى زيادة االنتاج المادي دون االلتفات الى تاثير هذه الطريقة على الكلفة 

 او الدخل الصافي في المزرعة .ومن االمثلة االخرى تحسين خصوبة التربة بتطبيق طرق تحسين التربة .

 يم طريقة التغير الجزئي تق

 -مزايا الطريقة :

انها وسيلة لتعليم الفالحين احسن طرق االنتاج وهي الوسيلة الوحيدة التي يمكن استعمالها من  .1

المزارعين الذين ليست لديهم القابلية على االلمام الشامل بجميع شؤون المزرعة كوحدة استثمارية 

 متكاملة .

 لمرشدون الزراعيون عادة في تقديم الخدمات االرشادية للمزارعين .انها الطريقة التي يستعملها ا .2

ان البحوث العلمية في المحطات التجريبية تهدف في كثير من االحيان الى حل مشاكل زراعية  .3

خاصة او معينة وطريقة التغير الجزئي هي الطريقة المناسبة لنقل وتطبيق نتائج هذه البحوث 

 والتجارب .

  -طريقة :نقاط الضعف في ال

تودي الى عدم االلمام بطبيعة العالقة بين بين المشاريع االنتاجية المختلفة للمزرعة الواحدة فال  .1

 يستطيع المنتج ان يرى العالقة بين المشاريع الزراعية فيما اذا كانت تكاملية او اضافية او تنافسية .
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كل دونم معناه ان الدخل الصافي كبير تودي هذه الطريقة الى االستنتاج بان الدخل االجمالي الكبير ل .2

ايضا وبطبيعة الحال فليس من الضروري ان تكون النتيجة كذلك اذا كانت تكاليف االنتاج كبيرة 

 ايضا بحيث يبقى الدخل الصافي كما كان سابقا دون تغيير .

سين ان نقطة الضعف الرئيسة لهذه الطريقة هي االهتمام بزيادة االنتاج من حيث الكمية او تح .3

النوعية او االثنين معا وليس التاكيد على الحصول على اكبر قدر ممكن من الدخل الصافي الذي هو 

 الهدف الرئيس لالدارة المزرعية .

 

    The method of direct  comparisonطريقة المقارنة المباشرة  .4

ساس خبرات عدد كبير من ان المقترحات حول تنظيم وادارة مزرعة معينة بموجب هذه الطريقة تبنى على ا

المزارعين الذين يتبعون نفس نمط االنتاج الذي يتبعه المنتج صاحب المزرعة التي يراد اجراء التغيرات 

فيها . ان الذين يؤيدون استعمال هذه الطريقة يعتقدون ان التعديالت التي يحدثونها في المزرعة على اساس 

 .خبرات المزارعين الناجحين يمكن الوثوق بها 

 Farmان المنتج الذي يقوم باجراء تغيرات في مشاريعه الزراعية او الطرق التي يتبعها في الزراعة 

practices   وفي مزيج المشاريع وفي حجم المزرعة وناتج المحاصيل او أي تغير اخر قد يكون النجاح من

لنتائج التي حصلت بطريقة نصيبه على االغلب اذا استند على اساس خبرة المزارعيين الناجحين بدال من ا

االحالل او االستبدال . ان هذا االستنتاج عن طبيعة طريقة المقارنة المباشرة قد بني على اساس ان طرق 

العمل والمشاريع الزراعية التي يتبعها المزارعون الناجحون قد سبق وخضعت الى جميع العوامل 

 ك المنطقة .االقتصادية والقوى الطبيعية التي تعمل او تؤثر في تل

 المعلومات االساسية التي تعتمدها طريقة المقارنة المباشرة 

ان طريقة المقارنة المباشرة مثل الطرق االخرى تحتاج الى جمع وتحليل المعلومات واالحصائيات حول 

  Extensivelyتنظيم وادارة المزرعة ونحتاج الى دراسة مئات من المزارعين دراسة افقية 

 -ان المعلومات التي نحتاج لجمعها بموجب طريقة المقارنة يمكن تصنيفها الى المعلومات التالية : 

 عناصر االنتاج . .1

 الدخل او العوائد . .2

 التكاليف . .3

 سجل المحاصيل الزراعية . .4

 سجل الماشية . .5

 معلومات متفرقة عن الموقع ، البعد من السوق خصائص افراد العائلة ،........ .6

 متفرقة اخرى عن الموجودات المزرعية وحسابات المزرعة والديون وغيرها .معلومات  .7

يتم جمع المعلومات اما بطريقة االستقصاء او طريقة السجالت المزرعية تجمع المعلومات بواسطة استمارة 

 االستبانة .
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 بعد الجمع يتم التحليل وهناك اربع خطوات للتحليل :

خالل السنة مثال . راس المال ،العوائد،الدخل الصافي تلخيص يوضح تفاصيل مشروع العمل  .1

 المزرعي .

تفاصيل العوامل التي تؤثر في النجاح في العمل المزرعي .مثال ، االنتاجية ،نسبة االرض التي  .2

 تعطي اعلى االرباح ،حجم المزرعة .

 توضيح عوائد الكفاءة . .3

 مستوى العوائد المزرعية .توضيح الكيفية التي يؤثر فيها مزيج من عوامل االنتاج في  .4

 تقييم طريقة المقارنة المباشرة 

من فوائد هذه الطريقة انها تؤدي الى زيادة ربحية المزرعية عندما يقارن تنظيم مزرعة باحسن المزارع في 

المنطقة حيث يتضح من خالل هذه المقارنة ما يجب تغيره فيها بحيث يؤدي هذا التغير نحو االفضل )ال 

 د مقدما ان التغير يزيد من ارباح المزرعة( .يوجد ما يؤك

نقطة الضعف في هذه الطريقة تجعل المقارنة يجب ان تقوم بين احجام المزارع المتساوية او المتقاربة جدا 

ان هذه الخطوة تؤدي الى تحسين استعمال طريقة المقارنة اال انها ال تتخلص نهائيا من مساوئ هذه الطريقة 

 . 
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