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 دور االقتصاد في ادارة الموارد الطبيعية 

مع ظهور الثورة الصناعية في اوربا برزت أهمية الموارد القابلة للنضوب في التقدم   

الدور على شكل عالقة طردية بين معدالت االقتصادي في جميع دول العالم ، وقد ظهر هذا 

ومن هنا تأتي أهمية دراسة أليات استهالك مصادر الطاقة )النفط( وبين معدل النمو ألي دولة . 

 ونظريات استخدام هذه الموارد لضمان أستمرار النمو االقتصادي على المدى البعيد.

ومن جهة اخرى ، كلما زادت معدالت استخدام الطاقة سواء في النقل او التصنيع أو غيرها    

)جودة النظام البيئي  وى،زادت معدالت التلوث البيئي ، وهذا ما يوضح العالقة العكسية بين مست

( ومعدالت استخدام الطاقة ، حيث ترغب الدول الى الوصول الى معدالت نمو أقتصادي عالية ، 

وفي نفس الوقت ال ترغب في معدالت تلوث بيئية عالية ، مما يوضح مبدأ العالقة العكسية 

 ( بين هذين المتغيرين الحيويين، Trade off)التبادلية 

ن التغير في مخزون الموارد القابلة للنضوب او انخفاض مستوى جودة الموارد االمر االخر هي ا

ئية غير قابلة للتصحيح اواالسترجاع ، فمتى ما تم اي تغير في أحدهما  ال يمكن اعادة هذا البي

 التغير الى وضع السابق بسهولة  اال بعد مدة زمنية طويلة مصحوبة بتكاليف باهضة.

االقتصادية هناك حجم امثل الستخدام اي مورد ) مستوى التلوث او مما سبق ووفقا للنظرية 

مستوى النضوب ( ، اي ان هناك معدالت تلوث امثل لتحقيق معدل محدد من النمو االقتصادي ، 

فهذان المتغيرات هما من اهم الجوانب االقتصادية التي تحاول النظرية االقتصادية تفسيرها ،كما 

 دد السياسات المثلى التي يجب اتباعها لتصحيح مسار استهالك موردان النظرية االقتصادية تح

 ا او تعديل تلوث او اهالك احد مكونات النظام البيئي .م

 مما سبق يمكن القول ان أقتصاديات الموارد :

هي احد فروع علم االقتصاد التي تختص بتطبيقات االسس والنظريات االقتصادية على 

 بذلكتدخل كأحد مجاالت علم االقتصاد التطبيقي .المواردالطبيعية ، وهي 
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 :اسباب االهتمام بدراسة اقتصاديات الموارد 
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 أهمية دراسة أقتصاديات الموارد

دراسة أقتصاديات الموارد والبيئة لها عدة أعتبارات اقتصادية واجتماعية وتخطيطية ان أهمية 

 ومن أهمها :

 المجتمع المتاحة وأستغاللها االستغالل االمثل.ضرورة المحافظة على موارد  -1

أهمية تجنب االزمات االقتصادية وتقديم االساس الصحيح للتخطيط االقتصادي والبيئي  -2

 بعيد المدى.

ان عدم القدرة على تصحيح اخطأ استخدام الموارد او عدم القدرة على االسترجاع ،  -3

 رية لبقاء االنسان ورفاهيته.يجعل من دراسة وتحليل الموارد الطبيعية أهمية ضرو

ان حالة عدم التأكد )او الاليقين ( المصاحبة لقضايا ومشاكل الموارد والبيئة تتطلب  -4

 دراستها بشكل أمثل.

ان المحافظة علىمستقبل الرفاهية الي مجتمع يعتمد على كفاءة استغالله لموارده المتاحة  -5

يمكن تحقيقه اال من خالل معرفة وتوزيع استخدامها زمنيا ومكانيا وقطاعيا ، وهذا ال

 االسس العلمية والتطبيقية الممكنة لذلك.

والتصحر والمجاعات  البيئي ان ظهور ازمات عالمية ) كأزمات الطاقة والغذاء والتلوث -6

 واالحتباس الحراري ( كلها تعد امتدادا لعدم استغالل الموارد المتاحة بشكل امثل .
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اعداد السكان في دول العالم وخاصة في الدول النامية بما المشكلة السكانية : ان زيادة  -7

فيها الدول العربية ، والحاجة لتوسع االنسان على حساب الموارد الطبيعية ومحدودية 

الموارد الطبيعية ، مما يحتم دراسة وضع الموارد وترشيد استخدامها للمحافظة على 

 رفاهية االجيال القادمة .

لمواردالطبيعية والبيئية غالبا ما يؤدي الى مخرجات مصاحبة ان استغالل او استهالك ا -8

تسمى أثار خارجية  وهذه ال تكون مقصودة ولكنها تنتج مصاحبة الستخدام الموارد 

،وهي غالبا ما تكون ذات اثار سلبية تؤثر على الرفاهية االقتصادية للمجتمع ككل . اذا لم 

 يحة .يتم تصحيح اثارها بالسياسات االقتصادية الصح

قع حدوثه كنتيجة لزيادة استخدام الخسائر الهائلة المتوقعة من تغير المناخ الكوني المتو -9

 المحترق او غازات البيت الزجاجي.

 

 العالقة بين االقتصاد والموارد

تعد النظرية االقتصادية هي االساس لفهم سلوك المستهلك والمنتج الستخدام الموارد بانواعها  

يمكن عن طريقها معرفة مستويات االستخدام االمثل لهذه الموارد مما يعكس بطريقة منطقية ، و

امثلية اقتصادية واجتماعية بعيدة المدى وتحقيق الرفاهية االجتماعية واالقتصادية لالجيال الحالية 

والقادمة . ويوضح تعريف االقتصاد وتعريف الموارد االقتصادية العالقة النظرية والعملية بين 

 والموارد. االقتصاد

 الموارد االقتصادية  وعناصر االنتاج والمدخالت

بانها كل ما يستخدمه االنسان لتحقيق منفعة او الشباع رغبة معينة  الموارد االقتصاديةتعرف  

 بطريقة مباشرة او غير مباشرة  ، وانها ترتبط دائما بقيمة معينة او ثمن محدد.

 المال ، االرض .وتصنف الموارد االقتصادية : العمل ، راس 

( : عنصر انتاجي وهو كل جهد بدني او ذهني يقوم به االنسان في اي عملية Lالعمل ) -

 انتاجية .

( : وهو عنصر انتاجي يستخدم في العملية االنتاجية بما في ذلك االالت Kرأس المال ) -

 والمصانع والعدد واالدوات وغيرها .

وردا وعنصرا مهما من عناصر االرض :تمثل االرض والبيئة المحيطة باالرض م -

 االنتاج.

هي ذلك الجزء من الموارد االقتصادية الذي تم رصده للمساهمة في  :تعرف عناصر االنتاج 

عمليات انتاج السلع والخدمات المختلفة الشباع رغبات واحتياجات المجتمع . اي هي الجزء 

 المستغل من الموارد االقتصادية في العمليات االنتاجية .

 تمثل الجزء من عوامل االنتاج الذي استخدم فعال في العملية االنتاجية. المدخالت :
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كل المدخالت عوامل انتاج وكل عوامل االنتاج هي موارد اقتصادية في حين  الخالصة

 العكس ليس صحيحا.

 التقسيمات المختلفة للموارد االقتصادية 
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 تقسيمات الموارد الطبيعية 
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 المؤثرةعلى تقييم المواردالعوامل 
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 الموارد والندرة 

: هي ببساطة توفر الموارد بكميات محدودة وتعتبر اهم صفة تميز الموارد  تعريف الندرة 

 وتجعلها اقتصادية .

 متى تعد الموارد غير نادرة ؟

اذ كانت متوفرة بحيث يمكن الحصول عليها مجانا ، اي ان سعر شراء الموارد  يساوي 

اي ان عرض المورد ال يتاثر بالطلب عليه، وبالتالي فان هذهالموارد ال تدخل  (P=0)صفر

 ضمن الموارد االقتصادية .

زاد الطلب على الموارد عن عرضها نتيجة الن تغيرات اقتصادية او تقنية فان سعر اذا  اما

ي تتصف ، وعليه فان هذه الموارد تصبح اقتصادية وبالتال (P>0)شراءها اكبر من الصفر 

 بخاصية الندرة .

والندرة في الموارد المتاحة تجعل االختيار بين البدائل والبحث عن افضل بديل امر محتم ، حيث 

ان علم االقتصاد يسمى بعلم االختيار او التفضيل والتحليل االقتصادي يتطلب وجود نظام اسعار 

او البدائل المتاحة ، وللتفريق بين للتمكن من المقارنة بين االختيارين يمثل قيم السلع والخدمات 

 التوزيع االمثل من التوزيع السيء للمواردبين هذه االختيارات .

 تاثير مفهوم الندرة االقتصادية كمفهوم اقتصادي على الموارد الطبيعية :

مع تزايد الندرة النسبية للموارد فان الموارد التي لم يكن لها ثمن او قيمة في الماضي  -1

 . يصبح لها ثمن

 ان الندرة النسبية في الموارد ، تؤثر على أفضلية توزيع الموارد -2

ان زيادة استنزاف الموارد يؤدي الى ارتفاع التكاليف الحدية والمتوسطة الستخراجها  -3

 واستغاللها .

ان الموارد القابلة للنضوب لها خاصية التداخل الزمني والمكاني في االستخدام عبر  -4

 الزمن.

: ان رفاهية المجتمع في المستقبل تعتمد على رفاهيته في الماضي ،  ن االجيالالتداخل الزمني بي

 وهذا سيؤثر على رفاهية االجيال القادمة.

: ان وجود مورد يمتد مجال استخراجه عبر الحدود الجغرافية بين بلدين ،يؤدي التداخل المكاني

 الى تداخل دولي في المصالح والمنافع.
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 الستغالل الموارد الطبيعية  المحددات االقتصادية

هناك عوامل اقتصادية بحيث ان تؤخذ باالعتبار لكي يستثمر المورد بشكل اقتصادي ،ومن هذه 

 العوامل ما يلي :

السعر : الذي يعدالمحدد الرئيسي في استغالل الموارد خصوصا اذا كان المورد منافس  -1

استغالل وانتاج المورد بشكل افضل في السوق ، فاذا كان سعر المورد جيدا يؤدي الى 

 والعكس صحيح.

القرن ، حيث كانت بلجيكا هي انتاج اليورانيوم كان سعره عالي في الثالثينات من هذا 

الى طرح كميات المتحكمة في السوق ولكن بعد اكتشاف هذا المورد في كندا مما ادى 

جيكا الى الحد من كبيرة في السوف العالمي ، ادى الى انخفاض سعره مما اضطرت بل

 انتاجها لليوارنيوم بهدف تقليل الكميات المعروضة في السوق العالمي وتحسين االسعار.

حجم الطلب :مع زيادة الطلب على مورد معين يستغل يشكل امثل حتى مع وجود  -2

 صعوبة في استغالله مثل االراضي القليلة الخصوبة .

يتوقف استغالل الموارد على درجة اتصالها موقع المورد بالنسبة لمناطق االستهالك : اذ  -3

 باالسواق ومصادر العمالة والطاقة .

التكاليف النسبية لالنتاج : اذا زادت تكاليف انتاج مورد )معدن( معين على تكاليف  -4

الحصول عليه ،فأن انتاجه يكون غير اقتصادي مثال ذلك الواليات المتحدة تستورد النفط 

 وجوده في اراضيها بسبب ارتفاع تكاليف انتاجها. من الدول العربية بالرغم من

بالنسبة للموارد االخرى المشابه : كلما كان المورد جيدا كلما ة تنوع المورد ودرجة جود -5

 شجع على استثماره .

 عوامل اقتصادية اخرى : -6

 وفرة االيدي العاملة. -

 وفرة راس المال. -

 اهمية المورد االقتصادي. -

 .السياسة االقتصادية للدولة  -
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 اقتصاديات االراضي علم 

 تعريف

هو العلم الذي يشمل دراسة استعمال االنسان االقتصادي لسطح االرض والثروات  -

االرضية والعوامل االرضية والعوامل الطبيعية واالجتماعية واالقتصادية التي تحدد هذا 

 االستعمال لها وتؤثر فيه.

الذي يهتم بدراسة مشاكل السلوك االجتماعي هو احد العلوم االجتماعية او االنسانية  -

 الناتجة من استعمال االنسان لالرض والثروات االرضية .

 مفاهيم االرض 

المفهوم العام لالرض :هو ذلك الجزء الصلب )الجامد( من سطح الكرة االرضية )التربة  -

 ( او سطح االرض الذي يكون مكانا لمزاولة مختلف االنشطة االقتصادية )الزراعة

 ،الصناعة والتجارة (

 المفهوم القانوني لالرض : هو ذلك الجزء الذي يمكن ان يكون محال للحيازة . -

 المفهوم االقتصادي لالرض: هناك عدة مفاهيم اقتصادية لالرض: -

  تشمل جملة الموارد القائمة والموارد المصنعة المقامة على سطح االرض والتي يمكن

 الحيازة على هذا السطح.السيطرة عليها عن طريق بسط حق 

 .البعض يصنفها بانها عنصر من عناصر االنتاج 

  ) المفهوم االقتصادي لالرض يشمل جميع الموارد الطبيعية ) ليست من صنع االنسان

والموارد التي هي من صنع االنسان مثل الظواهر واالشياء الطبيعية والغير طبيعية )مياه 

لغابات ، وخامات المعادن والشالالت والتحسينات التي ،اشعة الشمس ، نباتات البرية وا

 ادخلها االنسان على سطح االرض ....الخ(

 يمكن تقسيم المفهوم الواسع لالرض الى عدة مفاهيم وهي : 

مفهوم االرض كمجال او فسحة : االرض هو الحيز الذي تقوم عليه الحياة االنسانية  -1

 او انها السطح الذي يعيش عليه ضمن حدوده.

البيئة المناخية   مفهوم االرض كطبيعة : ان البيئة الطبيعية المحيطة باالنسان تشمل -2

) االمطار ، الرياح ، ضوءالشمس ، والتغيرات المناخية التي تسبب تأثيرات  وهي 

 .على التربة والتضاريس االرضية الطبيعية (

مفهوم االرض كعنصر انتاج : االرض هي احد عناصر االنتاج الرئيسية والتي  -3

مثل العمل وراس المال واالدارة في العملية تشترك مع بقية عناصر االنتاج االخرى 

 االنتاجية ، فاالرض بهذا المعنى لها عالقة وثيقة بمفهومها كسلعة استهالكية .

باالضافة الى كونها احد عناصر  مفهوم االرض كسلعة استهالكية : ان االرض -4

االنتاج الرئيسية ومصدر للثروات الطبيعية ،فاالنسان يرغب في استعمالها كأماكن 

 سكنية لبناء الدور او اماكن التسلية والمتنزهات ......الخ.

مفهوم االرض كموقع او مكان : يمثل الموقع الجغرافي لالرض بعدها وقربها من  -5

ادر الثروة والتي تحدد أمكانية استثمارها وقيمتها او االسوق ومراكز المدن ومص

 مكانتها االقتصادية والسياسية .



 د.زهرة هادي محمود                 محاضرات اقتصاديات الموارد الطبيعية والبيئية
 

11 
 

مفهوم االرض كملكية او انها شيء قابل للتملك : تمثل العالقة التشريعية او الشرعية  -6

التي تربط االنسان باالرض ، فهناك ملكية فردية التي تمثل احد مؤسسات المجتمع 

 الجماعية تمثل احدى مؤسسات المجتمع االشتراكي .الرأسمالي ، والملكية 

تمثل رأسال المال فهي من وجهة نظر الفرد المستثمر مفهوم االرض كرأسمال :  -7

تمثل رأس المال فهو يشتريها ليستثمرها او ليؤجرها كأي سلعة رأسمالية أو انتاجية 

 مجتمع .)تمثل رأس المال للفرد ( تفيد  طبيعة او عنصر انتاج من وجه نظر ال

 ومهما تعددت المفاهيم هنالك مجالين رئيسين هما :

المجال االقتصادي : ويشمل مفاهيم االرض كعنصر انتاج وكرأسمال وكسلعة أستهالكية  -

 وشيء قابل للتملك او الملكية .

المجال الطبيعي : يشمل مفهوم االرض كمجال او موقع او مكان وتدخل فيه علوم اخرى  -

 والجغرافية الطبيعية واالقتصادية .مثل الجيولوجي 

 وظائف االرض

 تتلخص اهم الوضائف االساسية لالرض كما يلي : 

 انها مأوى االنسان وملجئه حيث تشيد المدن والقرى والمصانع ...... -1

 انها مأوى وموطن للمعظم الحيوانات والنباتات في صورتها الطبيعية . -2

لالنسان والحيوان والمواد االولية للنبات  انها مصدر للصخور والمعادن ومعظم االغذية -3

. 

 المشاكل الرئيسية لالقتصاد االراضي والسياسات المتعلقة بها 

 ويمكن تلخيص تلك المشاكل والسياسات بما يلي :

 اوال: مشاكل الحيازة الزراعية وحقوق التصرف باالرض :

ا احد عناصر التنمية النهان نظام الحيازة الزراعية له تأثير على اقتصاديات االراضي  -

االقتصادية حيث كلما كان نظام الحيازة مستقرا اي ان الحائز له الحق باالهتمام باالرض 

الى زيادة االنتاج كما  واستصالحها وتنميتها وتوظيف االستثمارات المناسبة ، هذا يؤدي 

قلقة  ونوعا . اما اذا كان نظام الحيازة غير مستقر فأن الحائز تكون عالقته باالرض

وبالتالي اليكون متحمسا في اجراء التعديالت والتحسينات واالساليب الزراعية 

 المتطورة. .

من مشاكل الحيازة هو تفتيت الملكية وظهور الحيازات الصغيرة نتيجة التقاليد الدينية  -

والنظم االجتماعية التي تحدد العالقة بين الحائز وورثته من خالل انتقال الحيازة الى 

الورثة الشرعيين بعد وفاة الحائز ، وبالتالي من الصعب استخدام المكائن والمعدات 

 اقتصاديا بسبب صغر الحيازات.
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 لذلك:

 .يجب اتباع سياسة مستقرة لنظام الحيازة 

  تكوين ملكية مستندة على اسس صحيحة من خالل سن القوانين التي تضمن حق الحائز

 الحقيقي.

 ثانيا :المشاكل المتعلقة بسياسات االنتاج 

 س/ ما هي السياسة التي تتبعها الدولة لتشجيع زراعة محاصيل الحبوب مثال؟

 . كأن توفير مستلزمات االنتاج لهذه المحاصيل باسعار منخغضة 

  او انها تلزم اصحاب االراضي والمؤجرين لها او اعضاء الجمعيات التعاونية

ة جزء من مساحاتهم االرضية بالمحاصيل الحبوب الزراعية بضرورة زراع

 عن طريق اصدار القوانين والتعليمات .

  أو انها تلجأ الى زيادة اسعار منتجات تلك المحاصيل بشكل كبير ، بحيث

يغري اصحاب االراضي لتخصيص مساحاتهم من اراضيهم لزراعة تلك 

 المحاصيل .

  المستأجرين بضرورة زراعة تلك او ان الدولة تقوم بتأجير اراضيها وتلزم

 االراضي بالمحاصيل الحقلية .

هذه الزيادة في المساحاتستكون على حساب المحاصيل المنافسة مثل االعالف 

 كالبريسم والجت او على حساب محاصيل الخضر والقطن .

 ثالثا: طرق استثمار الموارد االرضية  

 دورات الزراعية ،يعد من ان االستثمار العشوائي للموارد االرضية وغياب ال

 العوامل المدمرة للتربة وقدرتها االنتاجية .

  كما ان استخدام الزراعة التقليدية والزراعة االحادية وغياب الخطة المتضمنة

الدورة الزراعية المناسبة تؤدي الى اضعاف القدرات االنتاجية وظهور 

 مشاكل التملح واالدغال واالمراض النباتية .

توزيع الموارد االرضية على مختلف المشاريع الزراعية اجمة تؤدي المعالجة الن

ضمن خطة زراعية ووفق دورة زراعية مناسبة تحقق افضل تركيب محصولي 

 وفي نفس الوقت تحافظ على االرض وزيادة القدرة االنتاجية وتنميتها .للزراعة .

هوائية التي تصيب رابعا : مشاكل الملوحة بدرجاتها المختلفة والتعرية المائية وال

 الموارد االرضية .
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 : مثل خامسا : المشاكل االخرى المتعلقة بالعوامل الطبيعية 

 . قلة االمطار والفياضانات وتساقط الثلج والغبار والزوابع الترابية 

  تقلبات الحادة في درجات الحرارة وتأثير على االنتاج والمحاصيل الزراعية

 . وانعكاستها على الموارد االرضية

  عدم توفر وسائط النقل والمواصالت وبالتالي تأثيرها على تسوية السلع

 الزراعية .

 للمشاكل المتعلقة باقتصاد الموارد االرضية ؟ ما هي المعالجات

 تطوير المكننة الزراعية . -1

 االهتمام بالبحوث الزراعية ذات التطبيق العملي.  -2

 االراضي وعدم تركها .اتباع سياسة اقتصادية تؤدي الى تشجيع استثمار  -3

االبتعاد عن اساليب االستغالل العشوائي للموارد االرضية واتباع الدورات  -4

 الزراعية المثلى .

الحد من تفتيت الوحدات الزراعية ووضع حدود اقتصادية للحيازة الزراعية  -5

 المناسبة ..
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 الطلب  على االراضي واستعماالتها 

 عام (: تعريف الطلب ) بشكل

هو كمية  السلع والخدمات التي يرغب المشترون في شرائها بسعر معين ووقت معين ، اي       

 ان المشترين لديهم الرغبة ، القدرة على الشراء .

 س/ لماذا يوصف الطلب على االرض بكونه طلب مشتق /

تنتجها االرض على السلع والخدمات التي السبب / الن االرض ال تطلب لذاتها بل يقع الطلب 

 )الطلب غير مباشر (.

 

 س/ ما هو الفرق بين الطلب المباشر والطلب غير المباشر؟

: هو الطلب الذي يقع على السلع والخدمات التي يمكن تنتج عن طريق استعمال  الطلب المباشر

 االرض في العملية االنتاجية .

عة اختى  مت ا الطلتب  لت  عة اختى  مت ا الطلتب  لت  وهو الطلب المشتق  متا الطلتب  لت   تلوهو الطلب المشتق  متا الطلتب  لت   تلالذي الذي ::  الطلب غير المباشرالطلب غير المباشر

 ..  ال لع والخدمات القي قنقجها االىضال لع والخدمات القي قنقجها االىضمشق  ما الطلب  ل  مشق  ما الطلب  ل    االىاضياالىاضي

وهوو عبوارة عون المقوادير االرضوية التوي سيشوتريها او يسوتعملها وهوو عبوارة عون المقوادير االرضوية التوي سيشوتريها او يسوتعملها : : تعريف الطلب علىى االراضىي تعريف الطلب علىى االراضىي 

 المنتجون عند مختلف المستويات السعرية .المنتجون عند مختلف المستويات السعرية .

واسووتعمالها عنوود مسووتويات سووعرية واسووتعمالها عنوود مسووتويات سووعرية   اي مسوواحةاالرض التووي يظهوور المنتجووون اسووتعدادا القتنائهووااي مسوواحةاالرض التووي يظهوور المنتجووون اسووتعدادا القتنائهووا

 مختلفة .مختلفة .

 

 العوامل المؤثرة على طلب الموارد االرضية العوامل المؤثرة على طلب الموارد االرضية 

 ..عدد السكانعدد السكان -11

 مستويات الدخل.مستويات الدخل. -22

 سلم التفضيل والرغبات الشخصية.سلم التفضيل والرغبات الشخصية. -33

 اثر مستوى التقنية في احداث طلب اضافي في المدى البعيد على االراضي.اثر مستوى التقنية في احداث طلب اضافي في المدى البعيد على االراضي. -44
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 االنتاجية الحدية لالرض.االنتاجية الحدية لالرض. -55

 ..التغيرات السعرية التغيرات السعرية  -66

 السكان : يمكن ان يكون باتجاهين :السكان : يمكن ان يكون باتجاهين :عدد عدد  -11

 الزيادة السكانية ) ترافقها (:الزيادة السكانية ) ترافقها (: -

 . زيادة الطلب على االراضي الزراعية من اجل زيادة االنتاج الزراعي .زيادة الطلب على االراضي الزراعية من اجل زيادة االنتاج الزراعي 

  زيوووادة الطلوووب الغوووراض السوووكن والصوووناعة والتجوووارة يوووؤدي الوووى زيوووادة علوووى الطلوووب زيوووادة الطلوووب الغوووراض السوووكن والصوووناعة والتجوووارة يوووؤدي الوووى زيوووادة علوووى الطلوووب

 االراضي.االراضي.

 الزيادة السكانية )حسب نظرية الكالسكية (:الزيادة السكانية )حسب نظرية الكالسكية (: -

                     

 زيادة  ىض العمل زيادة  ىض العمل                                                       

                                                               

 خفض م قو  االجوى خفض م قو  االجوى                                                           

                                                                                       

 يؤدي ال  انخفاض قكاليف االنقاج   يؤدي ال  انخفاض قكاليف االنقاج                                                         

                                                                                   

 زيادة ارباح المنتجين )زيادة دخولهم(                           

                     

 

 زيادة الجزء المخصص لالدخار                          

  

 

 زيادة االستثمار                              

  

 

 زيادة الطلب على االراضي لغرض االستثمار الزراعي او الصناعي او )كالهما(         

 

 

 

 

 

 

 

 



 د.زهرة هادي محمود                 محاضرات اقتصاديات الموارد الطبيعية والبيئية
 

16 
 

 مستوى الدخل : ان زيادة الدخل بؤدي : -2

 ) زيادة الجزء المخصص لالستهالك بالنسبة للسلع المباشرة )السلع الزراعية 

 زيادة الطلب على  االدخار يؤدي الى زيادة االستثمار لمختلف القطاعات  وهذا يؤدي الى

 االراضي بسبب )الطلب الجديد

 االنتاجية الحدية لالرض : -5

  يتوقف الطلب على االراضي حسب انتاجيتها الحدية والتي تبدأ بالتناقص الى ان تصل

الى حد معين عند اضافة وحدات ارضية جديدة  مع نسب معينة من عناصر االنتاج الى 

 الوحدات المستغلة .

  االراضي غير مرن نسبيا في المدى القصير بسبب صعوبة اعادة تكييف الطلب على

 االرض المستخدمة في مختلف االغراض االنتاجية .

 التغيرات السعرية :-6

 س/ متى يحدث انتقال في منحنى الطلب على االراضي ؟

  ان تغير االسعار يؤثر على منحنى الطلب على االراضي فقد ينتقل منحنى الطلب الى

او االسفل اذا ما تغيرت اسعار السلع والخدمات التي يمكن انتاجها عن طريق  االعلى

 استغالل االرض )صعودا وهبوطا(.

  ايضا اذا حدث تغير في عناصر االنتاج ) راس المال والعمل ( يحدث انتقال في منحنى

 الطلب على االاضي .

 

 استعماالت الموارد االرضية 

 تقسم االستعماالت الى قسمين :

 االستعماالت الريفية او الزراعية . -1

 االستعماالت الحضرية او االستعماالت غير الزراعية . -2

 تتميز استعماالت االرض لالغراض الزراعية بعض الخصائص:

وجود عدد كبير من الوحدات االنتاجية الزراعية عند استعمال االرض لغرض االنتاج  -1

 .الزراعي

الثابتة التي تجعل نسبة التكاليف الثابتة الى استثمار كميات كبيرة من رؤوس االموال  -2

 مجموع التكاليف الزراعية مرتفعة )اكثر من ثلث ( .

تعتمد االراضي الزراعية على الظروف الطبيعية من درجات الحرارة والرطوبة  -3

 وتضاريس وانواع التربة .

 .وى.اعالة عدد كبير من افراد المجتمع وذلك من خالل توفير الغذاء والكساء والمأ -4
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 االستعمال الحضري يتميز بالخصائص التالية :

 تعدد االغراض التي تستعمل  االرض من اجلها . -

 ارتفاع النسبة الرأسمالية )االرضية (. -

 ارتفاع النسبة السكانية )االرضية (. -

 ان الموقع يمثل اهمية كبيرة لالستعمال الحضري لالرض.. -
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 الزراعة الكثيفة 

هي تلك  الزراعة التي تعتمد على استخدام المزيد من عنصري العمل وراسمال في وحدة 

المساحة االرضية من اجل زيادة االنتاج الزراعي لمواجهة الطلب المتزايد على السلع 

 الزراعية.

ليابان والصين يتبع هذا االسلوب في الدول ذات الكثافة السكانية مثل مصر والهند وا  مالحظة :

. 

 :مميزات الزراعة الكثيفة 

 ما تكون الغلة المنتجة وفيرة ومتنوعة .غالبا  -1

 استغالال تاما دون هدر في استغالل تلك الموارد . تستغل االرض -2

تطبيق نظام الدورات الزراعية بما يتناسب مع نوعية التربة والظروف الطبيعية  -3

 واالقتصادية للبلد.

 االرضية مرتفعة مقارنة بانواع الزراعة االخرى.تكون انتاجية الوحدة  -4

 يتميز معدل انتاجية الفرد ، وما يصيبه من االنتاج باالنخفاض . -5

 تميل تكاليف االنتاج في الوحدة االرضية الى االرتفاع بصفة عامة . -6

 يتميز معدل دخل ومستوى معيشة العاملين في الزراعة باالنخفاض . -7

 الزراعة الخفيفة

اطق واالقطار التي تتوفر فيها مساحات شاسعة من االراضي الصالحة للزراعة مع توجد في المن

عدد قليل من السكان وكميات مقبولة من رؤوس االموال مثل الواليات المتحدة االمريكية وكندا 

 واستراليا .

 مميزات الزراعة الخفيفة

االراضي  تمثل مساحات واسعة وتمتلكها شركات او اشخاص اثرياء وذلك بسبب توفر -1

 الزراعية الرخيصة .

 قلة العمل المستخدم في الوحدات االرضية للعملية االنتاجية الزراعية . -2

 تتميز بظاهرة التخصص ، اذ تزرع االرض مرة واحدة في السنة او الموسم الزراعي . -3

 انخفاض تكاليف التسويق لتوفر وسائل النقل االقتصادية . -4

 ة من السلعة الزراعية المنتجة .انخفاض تكاليف انتاج الوحدة الواحد -5

 وفرة الخبرة الفنية للمزراعين والمنتجين. -6

 الزراعي لالرضالحد الكثيف والحد الخفيف في االستعمال 

يقصدبالحد الكثيف : هو ذلك الحد الذي يكاد ان يتساوى عنده االيراد المتأتي من استغالل قطعة 

ال ( مع التكاليف التي يتحملها المنتج نتيجة االرض باستخدام وحدات معينة من )العمل وراس الم

 استخدام تللك الوحدات عند التوسع العمودي .

 االيراد الحدي = الكلفة الحديي ...... MC=MRالحد الكثيف = 
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: هو ذلك الحد الذي يكاد الريع ان يتالشى عنده ، اذ ان االرض عند هذا الحد  الحد الخفيف

، وهو يمثل النقطة االقتصادية التي بعدها يجب وضع مساحات غير قادرة على تغطية التكاليف 

 ارضية جديدة .

 االختالف بين الحد الكثيف والحد الخفيف 

 الحد الخفيف الحد الكثيف

  يستعمل في حاالت او اشكال استعمال

 االراضي
                       يمثل الحالة العامة في المجتمع 

  يؤثر على المنتجين الذين يستحيل عليهم ايقاف

 عملياتهم االنتاجية في اسؤ الظروف 
   يعتمد على نقطة في االقتصاد ، اذ ان الطلب

على االراضي يدفع                                                          الفعال

                        المنتجين على استعمال الموارد                             

                                                                        استعماال اقتصاديا سليما  االرضية 

 

 االراضي الحدية 

وهي ققمقع بدىجة وهي االىاضي القي قق او  فيها قيمة الناقج مع القكاليف ذلك الناقج ، 

 ندها ققعادل قيمة انقاجها مع قكاليف هذا االنقاج . والمنقج يحصل محدودة ما الخصوبة القي 

  ل  اىباح ا قيادية.

 االراضي فوق الحدية

وهي االىاضي القي قكوا خصوبقها  الية ن بيا ،بحيث قزيد قيمة منقجاقها  ل  قكاليف االنقاج 

 الذي يحق  فائض للمنقج.

 قيادية اي بامكانهم قغطية جميع القكاليف المنقجوا يحصلوا  ل  اىباح قزيد  ا االىباح اال

 االنقاج مع ىبح يزيد  ل  الىبح اال قيادي.

 االراضي تحت الحدية 

ك االىاضي القي قكوا قكاليف االنقاج فيها اكبى ما قيمة ال لع المنقجة ، وقكوا وهي قل

 ادية .خصوبقها منخفضة ن بيا ، واا ا قغالها في وقت معيا غيى مجد ما الناحية االققص

 العوامل التي تؤثر على االستعمال الزراعي لالرض 

 العوامل الطبيعية : وققم ل  -1

 ضؤء الشمس 

 الىطوبة واالمطاى 

 القضاىيس 

 القىبة 

 الموقع 

 العوامل االققصادية : وققم ل  -2
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  ند زيادة الطلب  ل  االىاضي نقيجة زيادة ال كاا يلجأ االن اا ال  ا قعمال انواع 

 خصوبة .ما االىاضي االقل 

  قوفى االيدي العاملة او  دم قوفىها : يؤ ى  ل  كيفية ا قعمال االىاضي 

 يقطلب قدىا كبيىا ما ىأس المال )ال ابت( م ل االنفا   ل  البذاى ....الخ 

  قوفى اال وا  وخاصة المحلية لقصىيف المنقجات 

 .العوامل القكنلولوجية  -3

 .العوامل االجقما ية -4
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 عرض الموارد االرضية  –الفصل الثالث 

هي كمية ونو ية االىض القي يمكا قوفىها لان اا في : تعريف عرض الموارد االرضية 

 وقت معيا ال ق ماىها في اال قعماالت المخقلفة واشباع معظم حاجات منها .

 االققصاديوا يميزوا نو يا ما  ىض المواىد االىضية :

 العىض الطبيعي  -1

 العىض االققصادي  -2

هو الوجود الطبيعي لاىض وال ىوات االىضية ويقميز بكونه  ديم المىونة : العرض الطبيعي 

 ،اي يمكا ا قباىه  ابقا او محدودا وذلك ل بات حجم الكىة االىضية .

: وهو جزء ما العىض االققصادي يقأ ى بظىوف ال و  اي ي قجيب العرض االقتصادي

ى ، كما يعكس ندىة العىض الطبيعي للمواىد االىضية وقابليقها لقأ يىات الطلب وال ع

 اال قعمالية .

 س/ كيف يستجيب عرض االراضي للتغيرات السعرية في المدى القصير؟

 ندما قىقفع ا عاى المنقجات بن بة اكبى ما اىقفاع القكاليف وزيادة  ل  طلب المنقجات 

خدم النقاج بعض المحاصيل م ل القمح الزىا ية فاا االىاضي المخصصة اصا للى ي ق ق

 والشعيى م ا.

في حالة انخفاض ا عاى المنقجات فيكوا العكس اي ي قغن   ل  بعض الم احات او ققحول 

 ال  اي شكل ما اشكال اال قغال الذي ال ي قلزم قكاليف انقاجية  الية .

لنهاية يبق  محددا اذا العىض االققصادي يزيد او ينقص ح ب الطلب وال عى اال انه في ا

 بالعىض الطبيعي للمواىد االىضية.
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س/ كيف يستجيب العرض االقتصادي الى تغير الطلب الذي يحدث نتيجة للتغير في عدد 

 معالسكان والتطور التكنلولوجي والمنافسة بين استعمال االرض واالستعماالت االخرى ؟

 الرسم

 

 

يشيى ال  امكانية زيادة االىاضي لا قعمال الزىا ي بمىوى  1ع-----1عمنحن  العىض 

 الزما.

نفقىض اا هناك زيادة قدىيجية ومقجان ة ما ال كاا وزيادة ما القطوى القكنلولوجي ، منحن  

 يميل اا يكوا مىنا في الجزء االول . 1ع-----1العىض ع

زيادة ى ، كما اا هناك الا الم احات المخصصة لا قعمال الزىا ي صغيىة في بداية االم

اقل مىونة كلما اضفنا اىاضي زىا ية ب بب  1ع-----1قليلة ن بيا ما الكلفة وبعدها يصبح ع

 زيادة الكلفة نقيجة ادخال او ا قصاح اىاضي جيدة.

والذي يم ل  2ع-----2الحد النهائيما االىاضي القي يمكا ادخالها ال  العىض االققصادي ع

العىضالطبيعي وهو الم احة الكلية للعالم او في داخل بلد الواحد والقي ق قعمل لاغىاض 

 الزىا ية .

كلفة اضافة اىاضي جديدة لا قعمال الزىا ي قكوا  الية و قكوا  ل  ح اب اال قعماالت 

 االخى  لاىض .

 

 

 ضية :االساليب المستخدمة لزيادة العرض االقتصادي للموارد االر
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 القو ع االفقي -1

 القو ع العمودي -2

 ازالة العوائ  والعىاقيل القي قعقىض  بل اال قغال االم ل للمواىد االىضية  -3

 قوجيه االنماط اال قهاكية البشىية -4

 قنظيم النمو ال كانية -5

 قنظيم القجاىة الدولية -6

 القغيىات العلمية والقكنلولوجية . -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع
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 الموارد االرضيةريع 

 

: هو العائد الذي ق قحقه االىض كعنصى انقاج مقابل اشقىاكها في العملية  تعريف الريع

 االنقاجية .

 بانه المدفو ات القي قدفع لعوامل االنقاج القي يكوا  ىضها غيى كامل المىونة . او يعرف

 : هناك نوعين من الريع

ي يدفعه الم قأجى مقابل ا قعماله الىض الىيع القعاقدي : يشيى ال  االجى الفعلي الذ -1

 االخىيا ويشمل الفائدة  ل  ىأس المال وقيمة االند اى وغيىها .

الىيع االققصادي : هو ذلك الجزء ما االيىادادت القي يدفعها الم قأجى مقابل ا قخدام  -2

 االىض ، اي يم ل الفائض بعد اال ققطاع الفوائد واال قهاك وغيىها .

، واذا ا قغل المالك اىضه  ىيع صىيحاذا دفع الم قأجى الىيع لصاحب االىض شيء ي م  

بنف ه فانه يصبح جزءا ما الدخل الذي يحصل  ليه ما مشىوع العمل وي م  في هذه الحالة 

 النه اليدفعه للغيى بل لنف ه. الىيع الضمني

 

 نظىية ىيكاىدو في الىيع 

يعد العالم ديفيد ىيكاىدو ما أوائل االققصادييا الذيا بح وا في موضوع الىيع . وبيا ىيكاىدوا 

باا الىيع هو ذلكالجزء ما ناقج االىض الذي يدفع للمالك مقابل ا قعمال االىض االصلية القي 

كل شخص الحصول  ل  ما يحقاجه ما االىاضي  ال قفن  ، واوضح اا اذا كاا با قطاع 

 في هذه الحالة ال ينشأ الىيع . الجيدة

 المباد ء اال ا ية في نظىية ىيكاىدو:

 ال قخدام القو  االصلية للقىبة الغيى قابلة الفناء .ينشأ الىيع نقيجة  -1

 ينشأ الىيع الا م احة االىض محدودة . -2

 اا اىقفاع الىيع غالبا ما يكوا  ببه ندىة االىاضي الزىا ية الجيدة . -3

 ؤ االىض والقفاوت في خصوبقها وموقعها .يظهى الىيع نقيجة ل  -4

 يمكا قلخيص هذه المباد ء بفىضيقيا ا ا قيا :

 اا الىيع هو  ائد نقيجة ا قخدام القو  االصلية والغيى قابلة للهاك. - أ

 اا الىيع المىقفع ليس دليا  ل   خاء الطبيعة بل دليل  ل  بخلها . - ب

 

  ىيع االنققادات القي وجهت ال  نظىية ىيكاىدو في ال
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لقد افقىض العالم االققصادي ىيكاىدو باا الىيع يعز  ال  قو  االىض االصلية  - أ

 القي القغن  وهذا االفقىاض ليس صحيحا .

)الخصوبة ( قزول او ققل نقيجة لك ىة ا قعمالها مما ال بب : النه بعض قو  االىض الطبيعية 

المفقودة او بأضافة اال مدة يققضي االمى ال  قىك االىض بدوا زىا ة لق قىد خصائصها 

 ل  اخقاف انوا ها . لذلك فاا الىيع ليس ب بب الخصوبة الطبيعية لاىض فقط بل لما ادخله 

 االن اا ما قح ينات واصاح  ل  خواص القىبة .

أهقم ىيكاىدو باالىض لذاقها وليس لما يمكا اا قنقجه ما محاصيل ، اذ يى  اا  - ب

الزىا ية يؤدي ال  زيادة االىاضي االقل خصوبة .ولكا زيادة الطلب  ل  ال لع 

 يمكا زيادة الكمية المعىوضة )القمح( م ا  ا طىي  :

 . القو ع العمودي في االىاضي المزىو ة 

 . ا طىي  ا قيىاد كميات منا بة ما ال لعة  

 

هناك انققاد اخى يشيى اليه احد االققصادييا في قوله : لقد فات ىيكاىدو اا يوضح  - ت

قطة هامة في مد  اىقفاع ىيع االىض الجيدة ما جىاء امقداد حدود الزىا ة ال  ن

االقل جودة ، نفهم ما نظىيقه هو االلقجاء ال  زىا ة االىاضي الىديئة ب بب 

 زيادة مطلقة دوا قيد او شىط (.زيادة ىيع االىاضي الجيدة )

ة القي يىقد اليها االن اا اذا ما الواقع يشيى ال  اا زىا ة االىض الىديئة قعد الو يلة ال اني

 لجأقه الضىوىة  ل  ذلك .

هناك ما يفقىض  ل  افقىاضات ىيكاىدو في قوانيا قناقص الغلة ويقول انها غيى  - ث

 صحيحة .

قنققد نطىية ىيكاىدو ايضا ما ناحية القىقيب القاىيخي للزىا ة ، اي اا الجما ات  - ج

 ذا االمى اد  ال  نشوء الىيع.بدأت زىا ة االىاضي الخصبة ال  االقل خصوبة ه

ولكا الزىا ة ال قمقد ال  االىاضي الغيى خصبة اال بعد زيادة ال كاا وقوفى ال ىوة وااليدي 

 العاملة .

لقد وضح ىيكاىدو نظىيقه في الىيع معقمدا  ل   نصى االىض فقط دوا غيىها  - ح

 ما  ناصى االنقاج بأ قباىها اا العىض االققصادي لاىض  ابت .

بفضل القطوى العلمي الكبيى أمكا زيادة م احة االىاضي المزىو ة  ا طىي   ولكا

 ا قصاح االىاضي البوى وقجفيف الم قنقعات والبحيىات الداخلية كما حدث في هولندا.

 

 

 النظرية الحديثة في الريع
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 اا النظىية الحدي ة في الىيع قققضي :

وانما المهم هو الندىة الن بية ليس هناك ضىوىة بوجود اىاضي جيدة واخى  ىديئة  -1

 للناقج الحدي الذي يمكا الحصول  ليه ما االىض.

ينشأ الىيع حق  ولو كانت جميع االىاضي مقما لة في الجودة والنو ية م ل االجوى  -2

 والفوائد.

ينشأ الىيع ليس نقيجة خصوبة االىض بل نقيجة الندىة الن ية لاىض وهو ما ي م   -3

ينقج ب بب ندىة  نصى االنقاج )االىض( بالىغم ما قجانس بىيع الندىة ، فالىيع 

 نو ها .

 يقوم المزاىع بقوظيف المزيد ما االىض حق  يق او  صافي ايىادها الحدي مع  -4

  منها وهو صفى.

قكوا مىونة العىض جدا او صفى، اي قق م بعدم المىونة وهذا معناه اا االىض ليس  -5

 (0المىونة = )م ل القحف الفنية النادىةلها  عى  ىض 

الىيع في النظىية الحدي ة ي قند ا ا ا  ل  نظىية العىض والطلب واا االجى مقابل  -6

 ا قخدام االىض الذي قعد احد  ناصى االنقاج.

العامل االك ى كفاءة يقمقع بفائض ، اي يحصل  ل  اجى ا ل  مما يحصل  ليه العامل  -7

 الحدي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الىيع ما وجهة نظى المجقمع .وضح نظىية العىض والطلب في  -س
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 في الشكل ا اه نفقىض اا :

 .االىض مقجان ة 

 .ق قخدم في زىا ة محصول واحد 

 . يوجد منحن  طلب واحد ومنحن   ىض واحد 

 . افقىاض المناف ة القامة 
يقخذ شكا م ققيما  موديا  ل  المحوى ال يني  يم ل منحن   ىض االىض ، والذي :ع ع

 وموازي للمحوى الصادي )المىونة= صفى(.

ط ط : يم ل منحن  الطلب ويقطع منحن  العىض ع ع في نقطة )د(  ندها يقحدد مقداى الىيع 

 = د ع والذي ي اوي م س.

نقيجة لزيادة ال كاا وما  1ط 1نفقىض اا منحن  الطلب  ل  االىض اىقفع ال  الم قو  ط

يقبعه ما زيادة الطلب  ل  المنقجات الزىا ية . نقطة ققاطع منحن  العىض مع الطلب الجديدة 

(. وبالعكس  ندما 1س ساي بزيادة مقداىها )  م سبدال ما  1م س(ويصبح الىيع 1 قكوا )د

يكوا الىيع و  2فاا نقطة ققاطعه مع منحن  العىض هي د 2ط 2يهبط منحن  الطلب ال  ط

 . 2س ساي بانخفاض مقداىه  2م سم اوي 

اما اذا كاا  ىض االىض كامل المىونة لا يكوا هناك ىيع يذكى وذلك لقوفى االىض بشكل 

 . 3ط 3طكبيى جدا )قام المىونة (= صفى يم له منحن  الطلب 

 

 س/ وضح نظىية العىض والطلبفي الىيع ما وجهة نظى الفىد ؟
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الطلب ) ط ط ( يقطع منحن  العىض )ع ع (  ند نقطة )د(  ندها يمكا  يبيا الشكل اا منحن 

 قحديد الىيع بمقداى ) م س ( وكمية االىض الم قخدمة = م ك .

بالن بة للفىد فهي  باىة  ا ايىادات القحول الازمة لمنع االىض ما اا م س القم ل ىيعا 

 ققحول ال  ا قعمال بديل .

( 1(  وف يققاطع مع منحن  العىض )ع ع ( في )د1ط 1نفقىض اا الطلب اىقفع ال  )ط

) وهو  باىة  ا ايىادات القحول مضافا اليه الىيع الناجم  ا زيادة  1ويكوا االيىاد = م س

 ( و ند طىح :1الطلب بمقداى ) م ك

 الناجم  ا زيادة الطلب  ل  االىاضي .   1= س س 1م س –م س 

والكمية الم قخدمة  2فأا االيىادات قهبط ال  الم قو  م س 2ط 2وفي حالة هبوط الطلب ال  ط

( قد  2. وهذا معناه اا كمية االىض مقداىها ) ك ك 2ما االىض  قنققل ال  المقداى م ك

  .2ا قبعدت ما اال قعمال الحالي ال  ا قعماالت بديلة نقيجة انخفاض ايىادها ال  الوضع م س

 

 

 

 

 االراضي الزراعيةالعوامل المؤدية الى ارتفاع ريع 
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زيادة  دد المزاى يا او المنقجيا يؤدي ال  زيادة الطلب  ل  االىاضي الزىا ية   -1

 ،الا  ىض االىاضي يق م بالمىونة القليلة مما يقىقب  ليه زيادة الىيع.

 اىقفاع انقاجية المزاىع الناجمة  ا القعليم والقطوى القكنلولوجي. -2

 وهو ما اهم العوامل المؤدية ال  اىقفاع الىيع.اىقفاع ا عاى المنقجات الزىا ية :  -3

زيادة الطلب  ل  قلك المنقجات ، حيث زيادة ا عاى المنقجات الزىا ية الناقجة  ا  -4

 زيادة الطلب يؤدي ال  اىقفاع ا عاى المحاصيل وبالقالي يىقفع ىيع االىاضي.

اا قدفع  موقع االىض : اا االىاضي القىيبة  ا اال وا  او مىاكز المدا ق قطيع -5

 ىيعا اك ى ما االىاضي البعيدة .

 االهمية االقتصادية للريع 

مؤشى  ل  اال قعمال االفضل للمواىد االىضية ، وبالقالي قوزع قلك يعد الىيع  -1

 المواىد  ل  اال قعماالت المخقلفة.

ا قباى الىيع احد المؤشىات المهمة في ال يا ة الزىا ية  ند وضع اال س لبىامج  -2

 ع االىض  ل  الم قفديا منها.ا ادة قوزي

يمكا اال قعانة بالىيع كأ اس لقنظيم العاقات الناجمة  ا قأجيى االىاضي وحل  -3

 المشاكل المقعلقة .

 احد المؤشىات المهمة لل يا ة الضىيبة المقبعة في مجال معيا . -4

يمكا اال قفادة ما الىيع في قحديد القيمة الحالية والم ققبلية لاىض لاغىاض  -5

 خقلفة .الم

 الىيع هو احد العوامل المؤ ىة  ل  قوزيع الدخل . -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الموارد المائية 
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 مقدمة 

خل  هللا قعال  الماء وجعل الحياة قائمة وم قمىة به ، فقال  بحانه وقعال  ) وجعلنا ما الماء 

والحضاىة حي( فالماء ضىوىي لكل كائا حي ، فوجود الماء يعني وجود الحياة كل شيء 

والقوة ، لذلك يعد الماء ضىوىي ال قدامة القنمية واال ققىاى االجقما ي ، يغطي الماء  ا ة 

اىباع الكىة االىضية ققىيبا ، قم ل مياه البحاى والمحيطات الجزء االكبى منها ،اذ قصل ن بة 

% ما 4-2% ، كما قم ل مياه المنطقة القطبية 97-95مياه البحاى والمحيطات ال  حوالي 

 الي حجم المياه  ل  االىض.اجم

 Water Supplyعرض المياه 

 مكا الحصول منها  ل  المياه.هي قلك المواىد او المصادى المقوفىة او القي ي

 وققم ل قلك المواىد في :

المياه ال طحية ويقصد بها مياه االنهاى والينابيع والبحيىات العذبة ومياه االمطاى  -1

قجمع خلف ال دود او القي ققجمع في الطبقات القي ققجمع خلف ال دود او القي ق

 الجوفية القىيبة القي قطفو  ل   طح االىض.

المياه الجوفية : وهي طبقة او  دة طبقات حاملة للمياه الجوفية  قكونت بشكل  -2

طبوغىافي او قىكيبي ي مح لها بقخزيا حجم معيا ما المياه ، كما ي مح لهذه 

للحوض ، وهناك نو يا ما الطبقات ات المكونة المياه بالحىكة بحكم نفاذية الطبق

 المائية 

 .طبقات ذات مواىد مائية مقجددة 

  طبقات ذات مواىد أحفوىية 

 مياه القحلية : قعد مياه البحى المحاة ما المواىد المائية غيى الققليدية  -3

 س/ ما هو االخقاف بيا المواىد المائية الققليدية  ا الغيى ققليدية ؟

        التقليدية الموارد المائية الغير تقليدية          

 القحقاج -قحقاج ال  معالجة مققدمة                                  -

 الكميات المقاحة محدودة نقيجة  -

   ضخامة المواىد المالية المطلوبة للحصول  ليها

يؤدي ال  اال ىاف في المياه المحاة غالبا ما قباع ب عى اقل ما  عى قكلفة انقاجها ، مما 

معدالت ا قهاكها ، اضافة ال  ذلك فاا محطات قحلية المياه المالحة لها  مى اققصادي 

 افقىاضي محدد ،ويجيب قجهيز مصدى بديل قبل نهاية العمى االفقىاضي لها .

 

 مياه الصىف المعالجة : وهي قشكل مصدىا مائيا غيى ققليدي وقشمل : -4
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 والصنا ي .مياه الصىف الصحي البلدي  -

 مياه الصىف الصحي الزىا ي. -

 مصاىف ال يولة بعد معالجقها . -

يقميز هذا النوع  ا المياه المحاة في انه اقل قكلفة انقاجية ، فضا ال  وجوده قىب مىاكز 

اال قهاك لهذه المياه  لما اا هذا الموىد ال ي قعمل الغىاض الشىب ولكا ي قعمل الغىاض 

طىد في دوىة المياه او ىي الحدائ  المنزلية والغىاض الصنا ية البلدية م ل صنادي  ال

 وغيىها ما االغىاض.

 الطلب على المياه 

يم ل مجموع اال قخدامات واال قعماالت المخقلفة للمياه ،  لما اا ا قعماالت المياه ققنوع 

 وققطوى مع قنوع وقطوى الحاجات المخقلفة لان اا.

  ى بعدة  وامل طلب البلديات  ل  المياه ويقأ -1

  دد ال كاا  

  مقو ط دىجة الحىاىة 

 م قو  الدخل 

 العوامل الجوية 

الطلب الصنا ي للمياه : وهو م ققا  ا طلب البلديات ، اذ قبلغ كمية الطلب الصنا ي  -2

 ل  الم قو  العالمي حوالي ىبع الكمية الكلية الم قهلكة للمياه وهذه الكمية ققل في 

 البلداا الصنا ية ، ويقميز هذا الطلب  ا الطلب البلديات بانه: الدول النامية وقزداد في

 اليقطلب دىجة كبيىة ما المعالجة -

المصانع غالبا ما قعقمد  ل  مصادىها الخاصة في الحصول  ل  المياه وال ق قعمل  -

 شبكات المياه البلدية.

االققصادية المياه الم قعملة الغىاض الصنا ية لها مىدود اققصادي يقم ل في القيمة  -

 المضافة ما االنقاج الصنا ي.

 يمكا قدويى المياه الم قخدمة لاغىاض الصنا ية وا ادة ا قخدامها. -

م ل ا قخدامها في العمليات الصنا ية ، و مليات الحفى والقنقيب اذا كانت الصنا ة ا قخىاجية 

. 

 ل  الم قو  الطلب الزىا ي للمياه : يعد ما اك ى انواع الطلب ا قهاكا للمياه  -3

 العالمي  امة و ل  الم قو  العىبي خاصة ويقأ ى بعدة  وامل :

 الم احة المزىو ة  - أ

 الظىوف المناخية )دىجة الحىاىة ( و ى ة الىياح. - ب

 نوع المحصول وطىيقة الىي ونو ية القىبة . - ت

 

 التوازن بين طلب وعرض المياه
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هاك المياه( ياقي قوزيع العىض والطلب ) ا ق بعد معىفة كل ما العىض )المياه المقوفىة (

 Eguilibrium Water Supply and Demandطبقا للطلب او القوازا بيا العىضوالطلب 

 

 الميزان المائي

هو الموازنة بيا  ىض المواىد المائية والطلب  ليها ، اي قحديد كيفية قلبية الطلب 

 المياه .لاغىاض المخقلفة كما وكيفا  ا طىي  ما هو مقاح او مقوفى ما 

 

لهذه الكميات ال يقواف  قد يكوا كميات العىض كافية لقلبية الطلب ، اال اا القوزيع الجغىافي 

 مع اماكا الطلب المائي ، اي اا البعد المكاني يلعب دوىا .

قد قكوا كميات المياه مقوفىة وفائضة في اوقات معينة ما ال نة ولكنها غيى كافية في اوقات 

 زمنيا ال يقواف  مع العىض زمنيا.اخى  اي اا الطلب 

 
 

قوضح العاقة العك ية بيا  دالة الطلباا نقص ال عى يؤدي ال  زيادة الكمية المطلوبة ، اي 

 ال عى والكمية المطلوبة ما المياه مع فىض  بات العوامل االخى  .

قوضح العاقة الطىدية بيا ال عى والكمية المعىوضة ما المياه حيث اا زيادة  دالة العرض

 ال عى يؤدي ال  زيادة العىض .

وهي النقطة القي يقم  ندها قحديد  Eبيا منحن  العىض والطلب نقطة القوازا  نقطة التقاطع

 الكمية القوازنية وال عى القوازني لكل موقع جغىافي في مدة زمنية محددة.

 در االشارة الى ان :وتج

  المياه  لعة ضىوىية فالطلب  ليها غيى مىا لذلك المىونة ال عىية قققىب ما الصفى

. 

  قعد المواىد القابلة للنضوب م ل المياه االحفوىية الجوفية وقكوا قكلفة الفىص البديلة

  الية وبذلك قكوا المىونة ال عىية  ديمة.
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 اىد المائية و ائل المحافظة  ل  كمية ونو ية المو

وجود القشىيعات الازمة لحماية مصادى والقي ما شأنها اا قؤدي ال  حماية المياه ما  -1

  ؤ اال قغال وحمايقها ما القلوث واال قنزاف.

القو ية البيئية : وذلك ما خال و ائل اال ام لقو ية الجمهوى لقىشيد المياه والقيمة  -2

 االققصادية لها .

االهقمام بانشاء مىاف  للصىف الصحي )شبكات محطات معالجة ( وقهدف ال  حماية  -3

 البيئة وقوفيى موىد مائي اضافة للقجمعات ال كانية 

انشاء مىاكز قدىيب وقأهيل للعامليا في مجال البيئة و امة المياه ومقابعة القطوىات  -4

 العالمية والققنية في هذا المجال .

 حي واال قماد  ل  الطى  الحدي ة في الىي .الققليل ما الىي ال ط\ -5

 د م ابحاث قىشيد ا قهاك المياه. -6

جعل المياه  نصى محددا في ققديى الكفاءة االققصادية واالنقاجية للمشىو ات الخاصة  -7

 .والعامة 

 وضع الية للقن ي  والقعاوا والقخطيط لقطاع المياه بيا الجهات الم ؤلة  ا المياه. -8

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النظام البيئي والتنمية المستدامة 
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 النظام البيئي 

النظام البيئي )الطبيعي ( المحيط باالن اا يعد المصدى الىئي ي لد م حياة االن انعل  االىض 

فهو يم ل كافة انواع المواىد القي قد م وقطوى م قو  ىفاهيقه ، كما يمكا لان اا ما خال 

 قه بعد ا قهاكه لهذه المواىد او لمنقجاقها .هذا النظام القخلص ما نفاياقه ومخلفا

 وظائف النظام البيئي 

 ققديم قا دة ما المواىد الطبيعية المقجددة والقابلة للنضوب . -1

ققديم ممو ة ما ال لع الطبيعية كالم طحات الخضىاء والبحيىات واالنهاى والجبال  -2

 وغيىها مما يقمقع االن اا بالنظى اليه او ا قهاكه مباشىة .

 ققديم النظام الطبيعي لان اا ال قيعاب المخلفات القي ينقجها والقخلص منها. -3

 ققديم النظام الطبيعي كنظام لد م وقطويى حياة االن اا بشكل  ام . -4

ىعنصىا كيميائيا لنموها ما ) الكىبوا ، الهيدىوجيا ،  26فالكائنات الحية قحقاج حوالي 

هذه العناصى بيا المواىد الحية والمواىد غيى الحية االوك جيا ، وغيىها ......( حيث قنققل 

 في نظام بيئي معقد.

 التداخل بين النظام البيئي والنظام االقتصادي واالجتماعي 

 هناك  ا ة اطىاف ىئي ية :

  النظام البيئي الذي يحقوي  ل  االىض بما فيها ما مواىد طبيعية حية وغابات وا ماك

ومواىد طبيعية غيى حية . كل هذه المواىد الطبيعية  خىها ومواىد مقجددة وناضبة ، 

هللا وقعال  لان اا الذي يعيش  ل  هذه االىض ليعمىها فهو يدخلها في نظامه 

 االققصادي واالجقما ي .

  النظام االققصادي واالجقما ي : هو النظام الذي يقداخل فيه االن اا مع المواىد القي

ظام البيئي فينقج فيه المنقجات ) لع وخدمات ( والذي قمكا ما الحصول  ليها ما الن

يحقاجها لىفع ما م قواه المعاشي وبالقالي يؤدي ال  ىفع م قواه الىفاهي .      غيى 

اا االن اا ما خال انشطقه المقلفة في نظامه االققصادي واالجقما ي ينقج طاقة 

ء واالىض والقي قعود ال  حىاىية وغازات ملو ة ونفايات ومخلفات قلوث الهواء والما

 النظام البيئي ال قيعابها بغض النظى  ا اال اى ال لبية الحاصلة له . 

كما اا االن اا وما خال انشطقه يىجع مخلفات المعادا غيى المحللة او الم قهلكة 

واالىض الخالية ال  النظام البيئي . في الوقت نف ه يقوم فيه االن اا با قخدام النظام البيئي 

 لقخزيا ىأس ماله .

كما اا ا قهاك ال لع والخدمات المنقجة ما النظام االققصادي واالجقما ي يقم ما اجل 

ىفه ىفاهية االن اا ، يؤدي ال  زيادة الطاقة الحىاىية والغازات والنفايات الملو ة للهواء 

 والماء واالىض في النظام البيئي .
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ا االنظمة ال ا ة مع انشطة االن اا في ( الخطوط العىيضية للقداخل بي1يوضح شكل )

 حياقه اليومية بما فيها ما ايجابيات و لبيات .

 الشكل القالي يوضح النظام البيئي مع النظام االققصادي واالجقما ي

 

 

 التنمية المستدامة 

قعد القنمية الم قدامة منجا قخطيطيا ومفهوما فل فيا مهما يقكوا ما مجمو ة ما المباد  ولها 

لك يى ما الدالالت والقطبيقات في جميع جوانب الحياة . ولذلك فهي قعقبى مفهوم ومنهج ا

 قخطيطي يقصل بالعديد ما فىوع المعىفة كاالققصاد والهند ة واالداىة والعلوم وغيىها .

 اهدف التنمية المستدامة 

 قحقي  نمو حقيقي في مقو ط دخل الفىد. -1

 قح يا م قو  الصحة لكل ال كاا. -2

 م قو  القغذية لل كاا . قح يا -3

 قح يا الم قو  القعليمي لل كاا. -4

 قح يا قدىة حصول ال كاا  ل  المواىد. -5

 قح ا م قو  قوزيع الدخل بشكل اك ى . -6

 قو يع دائىة المشاىكة للمواطنيا في القىاىات المقعلقة . -7

، ولذلك فانه اليوجد مؤشى واحد فقط  Dيكوا كل هدف ما هذه االهداف  نصىا في المقجه 

للقنمية الشاملة بل  دد ما المؤشىات ، بينما كلمة م قدامة قعني الحالة القي يؤول اليها المقجه 

 الىياضي للنمو او الزيادة بشىط اا قيمه موب ال يقناقص او ينخفض  بى الزما .
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 شرط التنمية المستدامة القوي 

 يجب اا يكوا معدل قغيى المقجه
d

t
 بى الزما موجبا لكل  نصى ما  ناصى المقجه في    

 كل فقىة ما الفقىات .

 شرط التنمية المستدامة الضعيف 

قعني اا معدل القغيى للقنمية 
d

t
 بى الزما يكوا موجبا لمجموع  ناصى المقجه )بشكل  ام (   

 خال زما محدد منا ب .

الم قدامة يعقمد  ل  قيم واخاقيات كل مجقمع ، المد  الزمني المنا ب لقحقي  اهداف القنمية 

وبشكل  ام يجب اا يكوا اخقياى المد  الزمني اخاقيا ما ناحية نظىقنا لاجيال القادمة وقابلة 

 للح اب في نفس الوقت القياس  مليا .

 ثبات مخزون رأس المال الطبيعي

ي اا الجيل الحالي يقىك يعد  بات مخزوا ىأس المال شىطا ضىوىيا للقنمية الم قدامة ، ا

لاجيال القادمة نفس مخزوا ىأس المال الذي قىك ما قبل االجيال ال ابقة او افضل منه مع 

 االخذ باال قباى معدل االهاك ال نوي لىأس المال.

اا زيادة مخزوا ىأس المال يعد هدفا قنمويا آلي مجقمع وانه يعقمد  ل  ا قهاك مواىد النظام 

ل ىأس المال الطبيعي . واا هناك  وائد موجبة مقحصلة ما المحافظة  ل  البيئي الذي يم 

 مواىد النظام البيئي )ىأس المال الطبيعي (.

في نفس الوقت يؤدي ا قهاك هذا المخزوا ما ىأس المال ال  منافع للمجقمع ، لذلك يمكا 

لية الحاصلة منا قهاك وبيا المنافع الحا K1ى م العاقة بيا مخزوا ىأس المال الفقىة الحالية 

 ال قغال مواىد النظام البيئي او المحافظة  ليها . Ctوالقكاليف الحالية الناقجة  Btهذه المواىد 
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 النقطة المثلى لحجم مخزون رأس المال

=  C1هي النقطة القي يق او  فيها ميل منحن  القكاليف ال قهاك مخزوا ىأس المال الطبيعي 

، بعد هذه النقطة ال  اليميا يزيد  B1ميل منحن  المنافع ال قهاك مخزوا ىأس المال الطبيعي 

 منحن  القكاليف  ل  ميل منحن  المنافع اي اا :

 𝑩𝒕

𝐭

 𝑪𝒕

𝐭
 

 

 

الحدي لقكاليف ا قغال المواىد يكوا اكبى ما الميل الحدي للمنافع ما ا قهاك اي اا الميل 

 المال الطبيعي .مخزوا ىأس 

هناك  دد ما المبىىات االخاقية والم ققبلية  القي قعد دليل لوجود ا قهاك او ا قغال 

 المواىد الطبيعية بحيث قحق   بات حجم مخزوا ىأس المال :

 اهمية قحقي  العدالة االققصادية واالجقما ية بيا االجيال المخقلفة . -1

 أهمية المحافظة  ل  النظام البيئي . -2

 مخاطىا قخدام مواىد اك ى لعدم معىفة االن اا حاليا بالم اؤ  المىافقة لذلك م ققبا. -3

 أهمية قحقي  الكفاءة االققصادية . -4

اا قطبي   بات المخزوا العيني لىأس المال  ل  المواىد المقجددة ، يعد ممكا ولكا قطبيقه 

م االك ى منطقيا ما الناحية  ل  المواىد القابلة للنضوب فانه يصبح غيى ممكا ، الا المفهو

االققصادية هو  بات القيمة الحالية لمخزوا ىأس المال  وأ كاا موىد طبيعيا او ىأس مال ما 
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صنع االن اا ، حيث اا هذا ي مح لم قو  مخزوا الموىد القابلة للنضوب باالنخفاض  بى 

لاجيال القادمة الزما ، ولكا يجب قوجيه قيمة هذا المخزوا ال  ا ق ماىات او ىاس مال 

 بنفس القيمة االققصادية للمخزوا  ل  االقل .

في ضوء هذا المفهوم ول بات قيمة المخزوا ) الموىد ( ىأس المال ،فاا مخزوا النفط م ا يقم 

ا قخىاجه وبيعه ، فاا قيمقه يجب اا قوجه ال  ا ق ماىات ىأ مالية منقجه قوازي قيمة االيىاد 

ال بمخزوا ىأس مال مما ل لم ق لمه الجيل الحالي ما الجيل ال اب  المقحصل منه لقأميا االجي

  ل  االقل .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


