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  المقدمة 
  

�ة لكثیر من مراجع تدر�س ومناقشة العدید من فروع علم   �تفتقر الم�ت�ة العر
االقتصــاد الزراعـــى ، وخاصــة مـــا لهــا عالقـــة م�اشــرة �اإلنتـــاج الزراعــى ، �علـــم إدارة 
األعمـــال الزراع�ـــة ، والمزرع�ـــة وتبـــدو أهم�ـــة هـــذا العلـــم إذا مـــا عرفنـــا أن علـــم إدارة 

م التخصصــات التطب�ق�ــة لعلــم االقتصــاد الزراعــى ، حیــث األعمــال المزرع�ــة مــن أقــد
  أن علم االقتصاد الزراعى نفسه نشأ من دراسة األعمال المزرع�ة والزراع�ة . 

�عتبر علم اإلدارة المزرع�ة فرع من فروع علم االقتصاد الزراعـى ، واإلدارة و   
) ، وهـى  اإلدارة –رأس المـال  –العمـل  –هى احد عناصر اإلنتاج وهى ( األرض 

 Bمشروع اقتصاد Cعید فنجاح أو فضل أ�العامل الفعال الذC یتوقف عل�ه إلى حد 
 .  

��فـاءة فـى الـدول النام�ـة التـى قـد یتـاح  واسـتخدامهوتزداد أهم�ة علـم اإلدارة   
اسـتغالل لها الموارد االقتصاد�ة من ارض وعمل وراس المال إال أنها قد ال تستط�ع 

  C دون توفیر اإلدارة السل�مة . قتصادهذه الموارد �ش�ل ا

و�شـــتمل هـــذا الكتـــاب علـــى تســـع أبـــواب ، تنـــاول األول منهـــا مفهـــوم اإلدارة   
المزرع�ة . ثـم أوضـح  اإلدارةواإلدارة المزرع�ة . وأشار الثانى إلى مجال ال�حث فى 

نتجـة الزراع�ـة . بینمـا اهـتم ال�ـاب لثالث العالقة بین المشروعات واأل�عد ذلك ال�اب ا
ـــع �الـــدورة الزراع�ـــة حیـــث تضـــمن ثـــالث فصـــول أوضـــح األول منهـــا المقصـــود ا �لرا

اعـــة �الـــدورة الزراع�ـــة بینمـــا تنـــاول الفصـــل الثـــانى الـــدورات الزراع�ـــة الســـائدة فـــى الزر 
ات الزراع�ــــة المت�عــــة فــــى مرحلــــة ر�ــــز علـــى الــــدور المصـــر�ة ، أمــــا الفصــــل الثالــــث ف

ال�اب الخامس فقـد تعـرض للتخطـ�O الزراعـى وطـرق البرمجـة . �مـا  أماستزارع . اال
أن ال�ـــاب الســـادس ر�ـــز علـــى الجـــدارة اإلنتاج�ـــة لعناصـــر اإلنتـــاج ، حیـــث تضـــمن 
فصــلین ، أشــار األول مــنهم إلــى جــدارة اإلنتــاج المزرعــى فــى دورة زراع�ــة معینــة ، 

فى دورة زراع�ة معینة . أمـا بینما تناول الثانى : الجدارة اإلنتاج�ة العمال�ة المزرع�ة 
هـتم ال�ـاب الثـامن بتصـنیف أو أ ال�اب السا�ع : فتكلم عن النظم المزرع�ة السـائدة . و 

  للكفاءة وأنواعها ومقای�سها .  واألخیرتقس�م المزارع . وأخیرا تعرض ال�اب التاسع 

ل أن الزراعـى وعلـى أمـ االقتصـادذا الكتاب ل�سـد ثغـرة فـى م�ت�ـة وقد جاء ه  
والمهتمــین فــى هــذا  فــى صــورة مؤلــف شــامل ��ــون مرجعــًا للطــالب وال�ــاحثین �ط�ــع

الزراعــى ، �اإلضــافة إلــى هــذا فــإن هــذا الكتــاب �تــب �طر�قــة  االقتصــادالمیــدان مــن 
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أسلوب م�سO ل��ون عونًا للطـالب علـى متا�عـة وتفهـم إدارة األعمـال �موجزة ، وفى 
  وال�احثین فى هذا المجال . الزراع�ة والمزرع�ة ، ومرشدًا لجم�ع المهتمین 

ــــدعو و    ــــى تتضــــمن إدارة ن ــــب الت ــــره مــــن الكت ــــاب وغی هللا أن ��ــــون هــــذا الكت
األعمــــال الزراع�ــــة والمزرع�ــــة محققــــًا للنفــــع للطالــــب �صــــفة عامــــة ولطــــالب التعلــــ�م 
المفتوح �صـفة خاصـة وذلـك فـى المجـال النظـرC والتطب�قـى إلدارة األعمـال الزراع�ـة 

  والمزرع�ة . 

  

  أ.د. محمد سعید زاید               

 د. ثناء النو�ى احمد               
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  ال	اب األول
  

  مفهوم اإلدارة واإلدارة المزرع�ة
  

نجــــاح أ�  حیــــث یتوقــــف اإلنتــــاجمــــن أهــــم عناصــــر  اإلدارة
عتبــــر عنصــــر 
  أو فشلها .  اإلدارةو فشله على نجاح مشروع انتاجى أ

ثالثـة عوامـل رئ
سـ
ة  إلـى اإلنتاجولقد ,ان التقلید المت*ع هو تقس
م عناصر 
أن االقتصـــادیین المحـــدثین 
ضـــ
فون عامـــل  إالوالعمـــل ورأس المـــال ،  األرضهـــى 

، المعرفـة الفن
ـة األح
ـان، و
ضـیف *عـض االقتصـادیین فـى *عـض اإلدارة أوالتنظ
م 
   والعز>مة ال*شر>ة . 

  
بــین  اإلدارةلب
ــان موقـع وأهم
ــة عنصـر  اإلنتـاجوف
مـا یلـى عرضــًا مختصـرًا لعناصــر 

  هذه العناصر . 
  

   أو الموارد الطب�ع�ة : األرض:  أوال
الماد
ـــــــة ذات الفائـــــــدة  األشـــــــ
اءاألرض أو المـــــــوارد الطب
ع
ـــــــة : هـــــــى ,ـــــــل 

والغا*ــــات  ,ــــاألرض اإلنســــانوالتــــى تتــــأثر ق
متهــــا بجهــــد  اإلنتــــاجاالقتصــــاد
ة فــــى 
مـــن ثـــروة  األنهـــارالحـــة ومـــا تحو
ـــه هـــذه للمالصـــالحة  واألنهـــاروالمعـــادن والمنـــاجم 

عدیدة فهـى تعتبـر م,انـا  نواحين م اإلنتاج
ةسم,
ة والموارد الطب
ع
ة مفیدة للعمل
ة 
ذلـك فانـه  إلـى *اإلضـافةللعمل ومصدرًا للمواد التى تدخل فى تر,یـب السـلع النهائ
ـة 

علـــى الطاقـــة التـــى تعـــزز أو تحـــل محـــل الجهـــد  األرض*ـــاطن 
م,ـــن الحصـــول مـــن 
  االنسانى . 

تمــدنا  ألنهــا*النســ*ة ل*ــاقى المــوارد الطب
ع
ــة  لــألرضالخاصــة  لألهم
ــةنظــرًا 
علـــى  األرضان العمـــل ومـــواد العمـــل ، فـــان *عـــض االقتصـــادیین 
طلقـــون لفـــL *م,ـــ

ل
سـت المـورد الطب
عـى  األرضن ینسـینا هـذا أ الأالموارد الطب
ع
ـة ,لهـا ولكـن یجـب 
الظــــواهر  ,المــــاء والثلــــوج لــــ
س هــــذا فحســــب بــــل أخــــر�  أشــــ
اءالوحیــــد ، وان هنــــاك 

الحرار>ــة ال 
م,ــن اعت*ارهــا الشــمس والمطــر والر>ــاح والتغیــرات  أشــعةالطب
ع
ــة مثــل 
لـــم تعـــد  األرض، هـــذا مـــن ناح
ـــة .. ومـــن ناح
ـــة أخـــر� ین*غـــى أن نـــذ,ر أن  أرضـــا

ـــًا خالصـــًا  
ـــدخل جهـــد  وٕانمـــامـــوردا طب
ع *عـــض  إلحـــداثمتزایـــدة بدرجـــة  اإلنســـانیت
مــا  األرض التحسـینات فـى تكو>نهـا والتـأثیر فــى خواصـها لدرجـة أن الـ*عض یـر� أن

  أس المال 
طلO عل
ه رأس المال الطب
عى . ر  أنواعنوع من  إالهى 



 - 5  -  

  
  ثان�ا : العمل : 

ـــاً  اإلنســـانالعمـــل هـــو قضـــاء  الســـلع والخـــدمات  إنتـــاجوPذلـــه جهـــدًا فـــى  وقت

قضـى فــى الهوا
ــات والتـرو
ح عــن الــنفس  �االقتصـاد
ة ، وهــذا 
عنـى أن الوقــت الــذ


ة . وال 
قــف أو العنا
ــة *حد
قــة المنــزل ال 
عتبــر عمــال مــن وجهــة النظــر االقتصــاد
أ
ضـــا  العمـــل عـــن حـــد العمـــل الـــذ� یـــؤد� یـــدو
ًا فقـــR ولكـــن قـــد 
,ـــون العمـــل ذهن
ـــاً 

وتتوقــف ,م
ــة العمـــل المتاحــة للمجتمـــع فــى وقــت مـــن األوقــات علـــى حجــم الســـ,ان 
مجمـوع السـ,ان ، و,ـذلك متوسـR سـاعات العمـل  إلـىونس*ة من هـم فـى سـن العمـل 

تنالـه قـوة العمـل مـن تعلـ
م وتــدر>ب ،  ,فـاءة العمـل فتتوقـف علــى مـا أمـافـى السـنة . 
، هذا  اإلنتاج
ةالتى یتم بها تنظ
م العمل
ة على الطر>قة  أ
ضاتوقف ت,ما وتمر>ن . 
  . التى تتضافر مع عنصر العمل األخر�  اإلنتاجنوع
ة عناصر  إلى *اإلضافة

اإلنتاج
ـة فقـد ذهـب فـى العمل
ـة  ایجـابيولما ,ان عنصر العمـل 
قـوم بـدور 
 إنمـافى اإلنتاج إلى القول *ـأن قـ
م األشـ
اء لتعز>ز أهم
ة العمل  ن و تصادیقاال*عض 

 �ادم ســـمیث أن ق
مـــة م*ادلـــة ا� ســـلعة  یتحـــدد *مـــا انفـــO فیهـــا مـــن عمـــل حیـــث یـــر
فقـد زاد علـى ذلـك >,اردو ر أما هذه السلعة ،  إلنتاجیتوقف على ,م
ة العمل الالزمة 

ل مـمـن جهـد أو علـى العا بـذل فیهـا أن ق
مة الم*ادرة أل� سلعة یتوقف على م هقول*
  ,ما یتوقف على ما استغل فیها من رأس المال. 

  
  ثالثا : رأس المال : 

یختلف رأس المـال وفقـا لموضـوع دراسـته فـرأس المـال مـن وجهـة نظـر رجـل 
المال هو مجموع األموال التى 
ملكها شـخص فـى وقـت معـین ، و
عـرف رأس المـال 

. و*صـــفة عامـــة 
عـــرف  دخـــالثـــروة التـــى تغـــل مـــن وجهـــة نظـــر المنـــتج علـــى أنـــه ال
  ثروة أخر� . إنتاجفى ستخدم تاالقتصادیون راس المال *أنه الثروة التى 

و
شـمل  اإلنسـانورأس المال عنصر أو مورد مشتO ، *معنى أنه من صـنع 
والمعــدات والخامــات والســلع النصــف مصــنعة  واألدوات واآلالت الم*ــانيراس المــال 
ومــن المهــم أن 
,ــون واضــحا أن رأس المــال یتكــون مــن أشــ
اء .  الســلعيوالمخــزون 

 ال، وأنه ل
س مجرد مبلغ مـن المـال ، فـالنقود  حق
قيماد
ة ملموسة ، ا� رأس مال 
مــن وجهــة نظــر المجتمــع ، وال هــى ثــروة وٕانمــا هــى مجــرد أداة لنقــل رأس مــال  تعــد

مـن وجهـة  أمـاشخص أخـر .  إلىأو غیره من الموارد من شخص ملك
ة رأس المال 
س مــال حق
قــى فــان ا� رجــل أر  إلــى,ــان تحو>ــل النقــود *ســهولة إلمنظــر الفــرد فنظــرًا 
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بـدیل جیــد لــه ، وهــو بــذلك  إنهــا
عتبــر النقــود م,افئــة لد
ـه لــرأس المــال *معنــى  عمـالأ 
  رأس المال .  ش,الأ
عتبرها ش,ال من 

مـال ورأس المال قد 
,ون رأسمال ثابت أو رأسمال متداول أو عامل فرأس ال
الثابت ,الم*انى واآلالت واألدوات .. الخ . ال 
فنـى فـى عمل
ـة إنتاج
ـة واحـدة ، أمـا 

الخــــام والســــلع نصــــف مصــــنعة والمخــــزون ,ــــالمواد رأس المــــال العامــــل أو المتــــداول 
  السلعى فانه 
فنى فى عمل
ة إنتاج
ة واحدة .

  
  أو التنظ�م : اإلدارةرا	عًا : 

ات خاصـــة ولــــه أهم
ـــة ,بــــر� فــــى العمـــل یتمیــــز *صــــف أنــــواعهـــى نــــوع مـــن 
 اإلدارةمســتقال و>تحمــل مســئول
ة  إنتاج
ــاولــذلك فهــو 
عتبــر عنصــرا  اإلنتــاجعمل
ــات 
المتعلقــــة القــــرارات  إصــــداروهــــم مســــئولین عــــن  األفــــرادأو مجموعــــة مــــن  دفــــرد واحــــ
فشـــله علـــى  أو ىاإلنتـــاجوعـــادة یتوقـــف نجـــاح المشـــروع  هوالتســـو>O وخالفـــ *اإلنتـــاج
  فشلها .  أو اإلدارةنجاح 

 إنتاج
ـةو
م,ن اعت*ـار ,ـل مـن الشـر,ة والمؤسسـة والمصـنع والمزرعـة وحـدة 
خدمــة اقتصــاد
ة *شــر\ أن تكــون وحــدة اقتصــاد
ة  أوســلعة  بإنتــاجتقــوم  أنهــاحیــث 

*عمل
ــات الشــراء والب
ــع  إنتاج
ــةقائمــة بــذاتها ولهــا ,
انهــا القــانونى . وتقــوم ,ــل وحــدة 
التى تدخل فى العمل
ة  اإلنتاج*شراء عناصر  اج
ةاإلنتفى نفس الوقت فتقوم الوحدة 

تسو>O هذه  اإلنتاج
ةالوحدة سلع وخدمات ,ذلك 
قع على عاتO  إلىوتقوم بتحو>لها 
،  اإلنتـاجالتـى سـاهمت فـى  اإلنتاج
ـةصـر االسلع ا� ب
عهـا وتوز>ـع العائـد علـى العن

ترPطهــا  إلــىقــات لمعرفـة العال اإلنتاج
ــةدراسـة وتحلیــل الوحــدة  أهم
ــةومـن هنــا تبــرز 
  للمجتمع .  االقتصاد[*التنظ
م 

  
  خامسا : المعلومات الفن�ة : 

والطـرق  إنتاجـها� شئ دون توفیر معلومات فن
ة عن ,
ف
ـة  إنتاجال 
م,ن 
 إنتــاج، والظــروف المناســ*ة للحصــول علــى اكبــر  اإلنتــاجالمختلفــة لتولیــف عناصــر 

 �جـــة ,بیـــرة علـــى مقـــدار رصـــید وتوعیتـــه بدر  اإلنتـــاجمم,ـــن منهـــا ، و>توقـــف مســـتو
  و المجتمع من المعلومات الفن
ة . أ اإلنسان

  
  
  

  :  اإلدارةمفهوم 
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التــــى 
قــــوم  األهــــدافهــــى عمل
ــــة اتخــــاذ القــــرارات الخاصــــة بتحقیــــO  اإلدارة  
 أنـواعهم المنفذون ، و>جب التفرقة بین نـوعین هـامین مـن  ن آخرو  أشخاصبتنفیذها 

والتنفیــذ ، حیــث تعتبــر  اإلدارةذین النــوعین همــا ، وهــ اإلنتاج
ــةالنشــا\ فــى الوحــدات 

قــوم *ــه الجهــاز  و اإلنجــازنشــا\ ذهنــى منفصــل عــن التنفیــذ أ اإلدارة �العملــى الــذ

 . �  التنفیذ
حیــــث 
قــــوم بتخطــــ
R  اإلنتــــاجوهــــام مــــن عناصــــر  أساســــيعنصــــر  واإلدارة

شـود الهـدف المن إلـىاألخر� للوصول *طر>قـة مثلـى  اإلنتاجوتنظ
م وتوج
ه عناصر 
عــن  أ
ضــامســئولة  اإلدارة. وتعتبــر  اإلنســان
ةالحاجــات والرغ*ــات  إشــ*اعفــى مجــال 

  الرقا*ة .  أوعمل
ة التقی
م 
  

  العناصر التال�ة :  اإلدارةوتشمل 
والمقصـود *ـه تحدیـد األهـداف علـى المسـتو
ات المختلفـة ,مـا یتضـمن  :)التخط�+ 1

 R
  . ع البرامج الزمن
ة للتنفیذ>ة ووضلمیزان
ات التقدیر اوضع  أ
ضاعنصر التخط
والمقصـــود *ـــه تحدیـــد واضــــح للمســـئول
ات والســـلطات والعالقـــات بــــین  )التنظـــ�م :2

  فى المرحلة السا*قة وهى التخط
R . ااألفراد *غرض تحقیO أهداف معینة ثم تحدیده
*النسـ*ة والمقصـود *ـه إرشـاد القـائمین *التنفیـذ علـى مختلـف المسـتو
ات  )التوج�ه :3

  لتنفیذ� . للنشا\ ا
ــ�م :4 والمقصــود *ــه ق
ــاس مــد� انحــراف التنفیــذ عــن األهــداف الموضــوعة ،  )التقی

و
شمل ق
اس النتائج حتـى 
م,ـن التعـرف علـى االنحرافـات وأسـ*ابها  و,
ف
ـة التغلـب 
  علیها .

  
تمامــا عــن أنــواع األنشــطة الفن
ــة ,تشــغیل اآللــة أو  اإلدار[ و>ختلــف النشــا\ 
یختص بإنجـاز األعمـال بواسـطة  اإلدار[ ش,لها . فالنشا\ استخراج المادة أو تغییر 

ـــه یتخـــذ القـــرارات  اإلدار[ اآلخـــر>ن *معنـــى أن  ال 
قـــوم بإنجـــاز العمـــل بنفســـه ، ولكن
اإلنتـاج الخاصة بإنجاز العمل بواسطة اآلخر>ن وتتضـمن هـذه القـرارات رسـم س
اسـة 

اف ,ـذلك تتضـمن هـذه وتحدید األهداف المراد تحق
قها وتحدید ,
ف
ة تنفیذ هذه األهد
القـــرارات إرشـــاد المنفـــذین وتـــوجیههم ودرجـــة تطـــابO النتـــائج مـــع األهـــداف المطلـــوب 

ة >ــیتطلــب قــدرات خاصــة هــى القــدرات اإلدار  اإلدار[ تحق
قهــا . وال شــك أن النشــا\ 
. وهـذا ال 
عنـى إغفـال أهم
ـة القـدرات الفن
ـة الالزمـة التى تختلف عن القدرات الفن
ـة 

 قـدراتة ال>ـالقدرات اإلدار>ة . ونالحL أن النسـ*ة بـین القـدرات اإلدار للمدیر>ن بجانب 
حجــم المشــروع *حیــث تأخــذ فــى التنــاقص  *ــاختالفالالزمــة للمــدیر>ن تختلــف الفن
ــة 
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الوظـائف فـى المشـروع  *ـاختالف,لما صغر حجم المشروع ,مـا تختلـف هـذه النسـ*ة 
  ن : ی,ما هو مبین *الش,لین اآلتی

  
 )   1ش,ل رقم ( 

  
  إدار>ةدرات ق
  
  
  
  
  

  قدرات فینة         
 �  مشروع ,بیر        مشروع متوسR       مشروع صغیر         مشروع فرد
  

  حجم المشروع والقدرات الفن�ة واإلدار2ة
  

  )  2ش,ل رقم (  
  

  قدرات إدار>ة
  
  
  
  
  

  قدرات فینة         
  مدیر إدارة             مدیر قسم                  عامل                 مدیر عام 

  
  تقس�م وظ�فى 

القدرات اإلدار>ة والقدرات الفن
ة الالزمة للمدیر>ن فى مشار>ع مختلفـة الحجـم 
األمثــل  ، والمالحــL أن اإلنجــاز الكامــل لألعمــال علــى خیــر وجــه یتطلــب االســتخدام

اإلشــ*اع األمثــل للحاجــات والرغ*ــات اإلنســان
ة ومــن هــذا و للطاقــات الماد
ــة وال*شــر>ة 
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ـــــةومســـــئول
ة  اقتصـــــاد
ةیتضـــــح أن اإلدارة مســـــئول
ة  
وتنحصـــــر المســـــئول
ة  اجتماع
األمثــل للمــوارد ال*شــر>ة والماد
ــة واإلشــ*اع األمثــل  االســتخداماالقتصــاد
ة لــإلدارة فــى 

تلـــف الحاجـــات للحاجـــات وأمـــا المســـئول
ة االجتماع
ـــة فهـــى تحقیـــO التـــوازن بـــین مخ
  *العالقات االجتماع
ة .  واالهتماموالرغ*ات 

، لــى أساســین همــا الفاعل
ــة والكفــاءةترتكــز ع لــإلدارةوالمســئول
ة االقتصــاد
ة 
بواسـطة  وٕانجازهـاهى تنفیـذ األعمـال  اإلدارةوللتفر>O بین األساسین 
م,ن القول *أن 

هــا مــدخالت التــى 
طلــO علیالغیــر وفــى ســبیل ذلــك تســتخدم طاقــات ماد
ــة و*شــر>ة 
عــن النتــائج المتحصــل علیهــا مــن تــؤد� إلــى الحصــول علــى مخرجــات وهــى ع*ــارة 

 اإلدارةوالطاقــات ال*شــر>ة والماد
ــة المســتخدمة بواســطة  اإلنتاج
ــةاســتخدام العناصــر 
*مســئولیتها االقتصــاد
ة ,املــة یتحــتم علیهــا  اإلدارةولكــى تقــوم  اإلنتاج
ــةفــى العمل
ــة 

. فالفاعل
ـــة هـــى عالقـــة بـــین نـــوع المـــدخالت وPـــین  تمـــدخالاخت
ـــار أنســـب أنـــواع ال
فهــى الكفــاءة  أمــا،  اإلنتــاجول
ســت عالقــة بــین ,م
ــة هــذه المــدخالت وPــین  اإلنتــاج

العالقـــة بــــین ,م
ــــة المــــدخالت و,م
ــــة المخرجــــات .. و
م,ــــن ق
ــــاس ,فــــاءة عنصــــر 
 د�بإحــ*قســمة النتــائج علــى عــدد وحــدات هــذا العنصــر . وتتحســن الكفــاءة  اإلنتــاج

  الوسائل اآلت
ة : 
  ز>ادة الناتج مع ث*ات المدخالت .  - 1
  ج مع نقص المدخالت .تث*ات النا - 2
  مع نقص المدخالت .  ز>ادة الناتج - 3
ز>ــادة النــاتج مــع ز>ــادة المــدخالت وز>ــادة النــاتج تكــون بنســ*ة أكبــر  - 4

  من ز>ادة المدخالت ) 
  

الماد
ة وتتكون المدخالت عادة من طاقات ماد
ة و*شر>ة وتخضع الطاقات 
لقـوانین الطب
عـة ولـذلك 
م,ــن اسـتخدامها اسـتخدامًا أمثـل ، أمــا الطاقـات ال*شـر>ة فــال 

تخضع لقوانین العلـوم االجتماع
ـة مثـل علـم  وٕانماتخضع لقوانین الطب
عة واالقتصاد 
  النفس وعلم االجتماع وغیره من العلوم االجتماع
ة .

جود و  ال*شر>ة استخدامًا أمثل حیث أنولذلك من الصعب استخدام الطاقات 

عقد تطبیO قوانین الطب
عة .  إنما اإلنتاج
ةالقو� ال*شر>ة فى العلوم   

 الهـدف مـنأن علمنـا  إذاف
م,ن توضـ
حها  لإلدارةأما المسئول
ة االجتماع
ة 
*صـــفة عامـــة فالمســـئول
ة االجتماع
ـــة  اإلنســـانحاجـــات   إشـــ*اعلعمـــل االدار� هـــو ا

عامًال أو  اإلنسان,ان هذا ورغ*اته سواء  اإلنسانحاجات  إش*اععلى ترتكز  لإلدارة
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موظفًا أو مستهلكًا أو مصدرا أو مستوردًا وال یجب التر,یز على الحاجـات والرغ*ـات 
  .  مالهاهإ الماد
ة فقR بل یجب االهتمام والعنا
ة *الرغ*ات غیر الماد
ة وعدم 

  
  :  المزرع�ة اإلدارة

الناح
ة المسئولة عـن تخطـ
R اسـتغالل المـوارد  هان*أ المزرع
ة اإلدارةتعرف 
الزراع
ــــة المتاحــــة وتنفیــــذ خطــــة االســــتغالل الزراعــــى عــــن طر>ــــO اســــتخدام المــــوارد 
الطب
ع
ة وال*شر>ة *أقل قدر من التكالیف وذلك بهدف الحصـول علـى أكبـر قـدر مـن 

راعــى الــذ� المزرع
ــة هــى أحــد فــروع علــم االقتصــاد الز  واإلدارةاألرPــاح المزرع
ــة . 
االقتصاد
ة التى 
م,ن عن طر>قها  واألسالیبیتضمن مجموعة من الحقائO والقواعد 

الزراعـــــى  اإلنتـــــاجحـــــل المشـــــ,الت المزرع
ـــــة المتعلقـــــة بتجم
ـــــع واســـــتغالل عوامـــــل 
  للحصول على أكبر دخل صافى *أقل قدر مم,ن من التكالیف . 

  
  المزرع�ة :  اإلدارةأهداف 

الغــرض منــه تطبیــO األصــول العلم
ــة  إنتاج
ــاً عمــًال المزرع
ــة  اإلدارةتعتبــر 
مم,نـة اقتصـاد
ًا و*صـفة غلـة فى صناعة الزراعة للحصول مـن المزرعـة علـى أكبـر 

 �مســــتمرة مــــع المحافظــــة علــــى خصــــو*ة األرض لفتــــرة زمن
ــــة طو>لــــة و*ع*ــــارة أخــــر
  الحصول على أكبر قدر من الغلة *أقل قدر من التكالیف . 

دارة المزرع
ــة هــو حصـول الــزارع علـى أكبــر قــدر ومعنـى ذلــك أن أهـداف اإل
المختلفــة .  اإلنتاج
ــةمم,ـن مــن الــرPح *صـفة مســتمرة مقابــل مـا 
قدمــه مــن العناصـر 

على أن الحصول على الرPح ل
س هو الهدف النهائى الوحید لإلدارة المزرع
ة ، فقـد 
كبـر قـدر أ وٕاش*اع
,ون هدف *عض الزراع بلوغ مستو� مع
شى مرتفع ألفراد عائلته 

مم,ن من حاجتهم ورغ*اتهم وفى الغالـب ال یتحقـO ذلـك بز>ـادة األرPـاح . وقـد 
,ـون 
الـزارع  بإمـدادالهدف أ
ضا هو مجرد استخدام المزرعة ,بیئة للمع
شـة فیهـا واالكتفـاء 

  منتجات زراع
ة .  ةب*عض الدخول النقد
ة والدخول العین
ة فى صور 
على الزارع توج
ـه اسـتخدام جم
ـع ولتحقیO أكبر قدر مم,ن من الرPح یجب 

 اإلنتاجللعناصر المستخدمة فى  اإلنتاج
ةأكبر قدر من الكفاءة  إلىموارده للوصول 
. وهـــذه الكفـــاءة تتوقـــف علـــى عوامـــل تكنولوج
ـــة وأخـــر� اقتصـــاد
ة واجتماع
ـــة ممـــا 
یتحــــــتم معــــــه أن 
,ــــــون الــــــزارع ملمــــــًا *مواضــــــ
ع العلــــــوم التكنولوج
ــــــة واالقتصــــــاد
ة 


ة والزراع
ة والعلوم المرت*طة بها . واالجتماع  
  

  عالقة اإلدارة المزرع�ة 	العلوم األخر8 : 
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تعتبر اإلدارة المزرع
ة من العلوم التطب
ق
ة التى تعتمد على م*ـادf مسـتمدة 
العلـــــوم التكنولوج
ـــــة تشـــــمل األولــــى منهـــــا مجموعـــــة  العلـــــوم ، مــــن مجمـــــوعتین مـــــن


ـة الحیـوان  والمحاصـیل والوراثـة راضـيواأل,الك
م
اء والطب
عة والن*ات والحیـوان Pوتر
لعلـوم لحشـرات وأمـراض الن*ـات وغیرهـا مـن اوالصناعات الزراع
ـة وا واألل*انوتغذیته 

االجتماع
ـــة ,االجتمـــاع واالقتصـــاد المرت*طـــة بهـــا . وتشـــمل الثان
ـــة مجموعـــة العلـــوم 
لـوم المرت*طـة وعلـم الـنفس والقـانون وغیرهـا مـن الع*فروعه المختلفة والعلوم الس
اس
ة 

  والمحاس*ة والتكالیف .  ,اإلحصاءبها 
السـ
طرة علـى القـو� الطب
ع
ـة ,مـا  إلـىوتسعى مجموعة العلـوم التكنولوج
ـة 

تنظــ
م الســ
طرة علــى القــو� االجتماع
ــة فــى  إلــىتســعى مجموعــة العلــوم االجتماع
ــة 
مـدیرًا  . والـزارع لكـى 
صـ*ح اإلنسـانتوجیهها *ما ینفـع و معین  اقتصاد[داخل بن
ان 

 Oســعى مـن ورائــه إلـى تحقیــ
ح ، Pالــر ناجحـًا فــى عملـه ,مــدیر أ� عمـل اقتصــاد[ ، 
التكنولوج
ـة ومجموعـة العلـوم العلـوم *مـا تتضـمنه مجموعـة  ,اف
ـاً  إلمامـاعل
ه أن یلم 

مزرعتـــه مـــن مـــوارد و
ـــه مـــا تحبهـــذه المعـــارف فـــى اســـتغالل  یهتـــد[االجتماع
ـــة وأن 
  ما 
م,نه من أرPاح .  أقصىها مجتمعة على *غ
ة الحصول من وٕانسان
ةطب
ع
ة 

یجــب أضــافتها مــثال أنســب ,م
ــة مــن الســماد  ولكــى یــتم,ن الــزارع أن 
قــرر
أن 
,ون مثل محصول معین *حیث تتحقO له أقصى ما 
م,ن من الرPح یتحتم  إلى

المعـارف التكنولوج
ـة التـى تسـاعده فـى الوصـول الـى تكـو>ن هذا الزارع ملمـا بـ*عض 
خـــتص بتـــأثیر الســـماد علــــى مقـــدار غلـــة المحصـــول وجودتـــه وهـــذا مــــن رأ
ـــه ف
مـــا ی

هـى معرفـة ,م
ـة  اقتصاد[ع ,مدیر عمل ر اختصاص علم المحاصیل . ووظ
فة الزا
الســماد  التــى 
م,ــن أن تعطــى أكبــر غلــة *أقــل مــا 
م,ــن مــن النفقــات ومــا 
قــال عــن 

 أ
ضــالـزارع او
ســتعین  األخـر�  اإلنتاج
ــةالسـماد 
م,ـن قولــه عـن غیــره مـن العناصـر 
مــن معــارف فــى استصــالح واســتزراع أو ز>ــادة خصــو*ة  األراضــي*مــا یتضــمنه علــم 

والمبیـــدات الحشـــر>ة فـــى مقاومـــة مـــا مزرعتـــه ، و
ســـتعین *محتو
ـــات علـــم الحشـــرات 
  .الزروع من آفات وأمراض .. وه,ذا 
صیب

أمـــا عـــن عالقـــة علـــم اإلدارة المزرع
ـــة *ـــالعلوم االجتماع
ـــة فمنشـــئوه اعت*ـــار 
من فروع علم االقتصاد الذ� هو أحد العلوم االجتماع
ة و>ر�  ارة المزرع
ة فرعاً اإلد

ـــم االقتصـــاد مال اإلدارة*عـــض االقتصـــادیین أنـــه 
م,ـــن الفصـــل بـــین علـــم  زرع
ـــة وعل
ـــــار أن  الزراعـــــى ـــــان  اإلدارةعلـــــى اعت* 
 االقتصـــــاد[المزرع
ـــــة تخـــــتص بدراســـــة البن

  االجمالى العام . 

ة تتـأثر *االعت*ـارات االقتصـاد
ة العامـة ,األسـعار المزرع اإلدارةولما ,انت 

االقتصاد
ة الزراع
ة وغیرها مما 
,ـون لـه تـأثیره والضرائب ونظام التسلیف والس
اسة 
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الكبیر على قرارات الزراع على المستو� المزرعى فقد اعتبـرت اإلدارة المزرع
ـة فرعـًا 
  .من فروع علم االقتصاد الزراعى 

  
  ر8 : مصال الزراعي االقتصاد=ع�ة فى البن�ان أهم�ة اإلدارة المزر 

 إال، صغیرة إنتاج
ةالزراعى المصر� من وحدات  االقتصاد[یتكون البن
ان 
لهــدف ا ، أ� أن,ونهــا تعتبــر مشــروعات تجار>ــة * األح
ــانفــى غالــب تتصــف  أنهــا

المصـر>ة منها هو الحصول على أقصى ما 
م,ن من الـرPح وتعتبـر المـزارع  النهائي
الصــــناع
ة أو المصــــانع ،  اإلنتاج
ــــةمثلهــــا مثــــل الوحــــدات زراع
ــــة  إنتاج
ــــةوحــــدات 


قتضـى مـن وتحقیO أكبر قـدر مـن الـرPح ، التجار>ة أو المتاجر  اإلنتاج
ةوالوحدات 
الــزارع تنظــ
م اخت
ــار األنشـــطة المناســ*ة ثــم تســییر العمل
ـــات المزرع
ــة لتحقیــO هـــذا 

لهـؤالء الـزراع  اإلنتاج
ـةرفـع الكفـاءة وهذا بدوره یتطلب ضرورة العمـل علـى  ،الهدف 
حیــث أنــه هــو المســئول عــن تعبئــة المــوارد  . واإلدارةوخاصــة ,فــاءة عنصــر التنظــ
م 

وعن مد� ,فاءة اسـتخدام تلـك المـوارد  اإلنتاج
ةورقا*ة تفاعلها فى العمل
ة  اإلنتاج
ة
 .  

أهم
ـــــة ,بـــــر� *النســـــ*ة للقـــــوة الكســـــب
ة  اإلدارةوعلـــــى هـــــذا فلكفـــــاءة عنصـــــر 
مزرع
ــة ممــا یتحــتم معــه تزو>ــد الــزراع والمــدیر>ن *المعلومــات الكاف
ــة مــن المعــارف ال

التكنولوج
ة واالجتماع
ـة واالقتصـاد
ة ، و
م,ـن الحصـول علـى هـذه المعلومـات عـن 
الزراعــى التــى یجــب أن تكــون هنــاك عالقــة وث
قــة بینهــا وPــین  اإلرشــادطر>ــO أجهــزة 

رار الــــنظم >ة ووزارة الزراعــــة علــــى غــــعــــات المصــــر االقتصــــاد الزراعــــى *الجام أقســــام
 إللمـاملوالبر>طان
ة وPذلك تته
ـأ الفرصـة للـزراع  األمر>,
ةالمعمول بها فى الجامعات 

المزرع
ــــة الحدیثــــة وق
ــــام نــــوع مــــن التعــــاون الــــدائم بــــین الــــزراع  اإلدار>ــــة *األســــالیب
  والهیئات الزراع
ة والعمل
ة . 
ــــى ــــ و
قــــوم ال*حــــث ف 
ــــوم البیولوج ــــى والتك هالعل التجــــارب  إجــــراءنولوج
ــــة عل

 المزرع
ـة علـى جمـع الب
انـات مـن اإلدارةالمعمل
ة أو الحقل
ة بینما 
عتمد ال*حث فـى 
صـة منهـا . وتـزداد الق
مـة المستخلصـة لها لالستفادة مـن النتـائج المستخلالزراع وتحلی

ما تضافرت جهود أكثر من شخص فى جمع الب
انات والمعارف  إذامن هذه النتائج 
زرع
ــة ممــا یتحــتم معــه ضــرورة التعــاون بــین الــزراع والهیئــات المعن
ــة بجمــع هــذه الم

الب
انـــات وتحلیلهـــا وهـــى عـــادة أقســـام االقتصـــاد الزراعـــى *الجامعـــات *االشـــتراك مـــع 
  مصلحة االقتصاد الزراعى بوزارة الزراعة .
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  : تذ?ر أن 
  

�عتبر عنصر اإلدارة من أهم عناصر اإلنتاج حیث یتوقف نجاح أ8  •
 فشله على نجاح اإلدارة أو فشلها . أونتاجى شروع إم

   

 عناصر اإلنتاج هى :  •

 األرض أو الموارد الطب�ع�ة  -1

 العمل  -2

 رأس المال  -3

 اإلدارة أو التنظ�م  -4

  المعلومات الفن�ة  -5
  

  * مفهوم اإلدارة : 
هى عمل�ـة اتخـاذ القـرارات الخاصـة بتحقیـH األهـداف التـى �قـوم بتنفیـذها 

  منفذون . أشخاص آخرون هم ال
واإلدارة : هـــى عنصـــر أساســـي وهـــام مـــن عناصـــر اإلنتـــاج حیـــث �قـــوم 
بتخط�+ وتنظ�م وتوج�ه عناصر اإلنتاج األخر8 للوصول 	طر2قة مثلى إلى الهدف 
المنشود فـى مجـال إشـ	اع الحاجـات والرغ	ـات اإلنسـان�ة . وتعتبـر اإلدارة مسـئولة 

  أ�ضا عن عمل�ة التقی�م أو الرقا	ة . 
  

  إلدارة  : * عناصر ا
  ) التخط�+ 1
  ) التنظ�م 2
  ) التوج�ه3
  ) التقی�م 4

  
  * اإلدارة المزرع�ة : 

 Hهى احد فروع علم االقتصاد الزراعى الذ8 یتضمن مجموعة مـن الحقـائ
والقواعد واألسـالیب االقتصـاد�ة التـى �م?ـن عـن طر2قهـا حـل المشـ?الت المزرع�ـة 

ــاج الز  ــة بتجم�ــع واســتغالل عوامــل اإلنت ــر دخــل المتعلق راعــى للحصــول علــى أكب
  صافى 	أقل قدر مم?ن من التكالیف . 
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  أسئلة على ال	اب األول 

  
  : اذ?ر عناصر اإلنتاج ، ثم وضح أهم�ة عنصر اإلدارة 	النس	ة لهذه  1س 

  العناصر ؟         
  

  :  عرف اإلدارة ثم اشرح أهم عناصرها ؟  2س
  

  ، ومد8 عالقتها 	العلوم  :  عرف اإلدارة المزرع�ة ، مبینًا أهدافها 3س
  األخر8 ؟         

  
  : مع التعلیل فى حالة الخطأأما الع	ارات التال�ة (×) ) أو  √: ضع عالمة (  4س

	عــض االقتصــادیین �طلقــون لفــX ( األرض ) علــى المــوارد الطب�ع�ــة  )1(
  (   )  ?لها على اعت	ار أن األرض هى المورد الطب�عى الوحید . 

ب�ع�ـًا خالصـًا وأن جهـد اإلنسـان لـ�س لـه تـأثیر تعد األرض موردًا ط  )2(
 (   )           على خواص األرض . 

یــر8 	عــض االقتصــادیین أن األرض مــا هــى إال نــوع مــن أنــواع رأس  )3(
 (   )       المال �طلH عل�ه " رأس المال الطب�عى " . 

ــرو�  )4( ــات والت ــى الهوا� ــذ8 �قضــى ف ــت ال ــر الوق ــ حال �عتب نفس عــن ال
 (  ) من وجهة النظر االقتصاد�ة .  عمالً  والعنا�ة 	حد�قة المنزل

یجـابى فــى العمل�ـة اإلنتاج�ـة ، حیــث أن بـدور إ�قـوم عنصـر العمــل   )5(
 (  )   ق�م األش�اء إنما یتحدد 	ما بذل منها من جهد أو عمل .  

النقود ال تعـد رأس مـال مـن وجهـة نظـر المجتمـع ، وٕانمـا هـى مجـرد  )6(
لموارد من شخص إلى آخـر أداة لنقل ملك�ة رأس المال أو غیره من ا

 .               (   ) 

رأس المال الثابت ، ?ـالمواد الخـام والسـلع نصـف المصـنعة ... الـخ   )7(
 (   )               عمل�ة إنتاج�ة واحدة .  فىنى فال �

خاصـة ، و�عتبــر تعتبـر اإلدارة نـوع مـن أنـواع العمـل یتمیـز 	صـفات   )8(
ــاجى مســتقل ـــد فقــ+واح، و2تحمــل مســئول�ة اإلدارة فــرد عنصــر انت .ــ

              (   )  
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ــواع األنشــطة األخــر8 ، حیــث  )9( ــف النشــا[ االدار8 تمامــًا عــن أن یختل
 (  ) یختص بإیجاز األعمال بنفسه دون أ8 مساهمة من اآلخر2ن . 

تتكــون المـــدخالت عـــادة مـــن طاقـــات ماد�ـــة و	شـــر2ة ، وتخضـــع  )10(
 (   )       الطاقات ال	شر2ة لقوانین الطب�عة واالقتصاد . 

  
  الغرض منه تطبیH األصـــول  عتبر اإلدارة المزرع�ة عمًال إنتاج�اً :  ت 5س

مم?نـــة  ةلــغالعمل�ــة فــى صــناعة الزراعـــة 	غــرض الحصــول علـــى اكبــر 
  اقتصاد�ًا .... فسر ذلك . 

  
  ع�ة من العلوم التطب�ق�ة التى تعتمد على مبـــادئر ز : تعتبر اإلدارة الم 6س

  ذلك .  ........ وضحن من العلوم ........مستمدة من مجموعتی
  

  :  یتكون البن�ان االقتصاد8 الزراعى المصر8 من وحدات إنتاجیـــة  7س 
صــغیرة ، إال أنهــا تتصــف فــى غالــب األح�ــان 	?ونهــا تعتبــر مشــروعات 
تجار2ــة ، تهــدف إلــى الحصــول علــى أقصــى مــا �م?ــن مــن الــرbح ...... 

  وضح ذلك . 
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  ال
اب الثانى
  

  مجال ال
حث فى اإلدارة المزرع�ة
  

یجدر بنا أن نشیر فى بدا�ة هذا ال�اب وقبل دراسة مجال ال�حث فى اإلدارة 
المزرع�ة أن نتطرق إلى �عض التعار#ف الضرور#ة عند ال�حث فى اإلدارة المزرع�ـة 

.  
  

  ة : تعر�ف المزرع
أو  تسـتغل 2ل�ــاً  المزرعـة ع�ـارة عـن مسـاحة مــن األرض متصـلة أو منفصـلة

ــاً  دیرها شــخص خص طب�عــى واحــد و�ســاعده غیــره أو یــفــى اإلنتــاج و#ــدیرها شــ جزئ�
معنو; 2هیئة معینة أو شر2ة وهذا الشخص الطب�عى أو المعنو; �سمى زارعًا ، وقد 
�2ون مالكًا أو مستأجرًا أو مدیرًا أجیـرًا .وتسـتعمل المزرعـة فـى إنتـاج الـزروع الن�ات�ـة 

  االثنین معا .  أو الحیوان�ة أو
و#ختلف تعر#ف المزرعة �اختالف ال�الد ، ففى أمر#2ا تعرف المزرعة �أنهـا 

قطـع  ة�2ـر م2ونـة مـن قطعـة واحـدة أو عـدا )1(مساحة من األرض ال تقل عـن ثالثـة
دوالرًا . وفى انجلترا  250مت�اعدة تجمعها إدارة واحدة وال �قل دخلها عن متقارIة أو 

�2ـر واحـد تحـت إدارة مزرع�ـة ااحة مـن األرض ال تقـل عـن تعرف المزرعة �أنها مس
واحدة ، و#دیرها شخص متفرغ لمهنة الزراعة وتكون المزرعـة هـى المصـدر الرئ�سـى 
لدخلــه . وتطلــL 2لمــة ح�ــازة علــى 2ــل مســاحة مــن األرض یــدیرها شــخص �حتــرف 

  . �سمى �الحائز أو واضع الیدمهنة أخر; عالوة على الزراعة و 
 Lح�ــازة علــى مســاحة مــن األرض تتكــون مــن قطعــة واحــدة وفــى مصــر �طلــ

مت�اعــــدة تحــــت إدارة مزرع�ــــة واحــــدة . وقــــد تكــــون القطــــع متقارIــــة أو أو عــــدة قطــــع 
الم2ونــة للح�ــازة واقعــة فــى زمــام قر#ــة أو عــدة قــر; . وقــد تكــون الح�ــازة مملو2ــة أو 

مفهـوم الظـروف المصـر#ة بـین مستأجرة أو خل�O من االثنین ، وال �فرق عـادة تحـت 
  ة  والح�ازة 2ما هو معمول �ه فى �الد أخر; . المزرع

وتقســــــم المزرعــــــة إلــــــى مشــــــروعات مزرع�ــــــة مختلفــــــة 2مشــــــروعات إلنتــــــاج 
ـــة المحاصـــیل  ـــد تقســـم التقلید� ـــاج الفاكهـــة . وق ـــة إلنت ـــاج الحیـــواني وثالث وأخـــر; لإلنت

المشــروعات المزرع�ــة أ�ضــا إلــى أنشــطة مزرع�ــة �حیــث �م2ــن تقســ�م مشــروع زراعــة 

                                                 
 ايكر . 1.04الفدان =  1
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البرســـ�م مـــثًال إلـــى نشـــاT برســـ�م مســـتد�م ونشـــاT برســـ�م تحـــر#ش أو نشـــاT ذرة حـــش 
  لتغذ�ة الماش�ة أو نشاT ذرة تزرع للحصول على حبوIها وه2ذا .

  
  رع  : اتعر�ف الز 
رع أو مـــدیر المزرعـــة هـــو أحـــد عناصـــر اإلنتـــاج وهـــو الـــذ; یتـــولى إدارة االـــز 

خطـــة اإلنتـــاج و#راقـــب تنفیــــذ  المزرعـــة �اعت�ارهـــا وحـــدة إنتاج�ـــة ، فهـــو الــــذ; یرســـم
رع ( مـــدیر المزرعـــة ) بجم�ـــع االعمل�ـــات المزرع�ـــة المختلفـــة و�ع�ـــارة أخـــر; �قـــوم الـــز 

مـن األعمال اإلدار#ة من تنظ�م�ة وتنفیذ�ة و�اإلضـافة إلـى ذلـك فإنـه قـد �سـهم بجـزء 
رع االعمــل المزرعــى ســ�ما فــى الوحــدات المزرع�ــة الصــغیرة حیــث �قــل مــا �قــوم �ــه الــز 

  عى .ر ز إذا ما قورن �ما یؤد�ه من عمل م ال إدار#ةمن إعم
و�م2ــن أن �قســم الــزارع إلـــى فئتــین رئ�ســیتین حســـب درجــة اشــتغالهم �مهنـــة 

  الزراعة :
  أ) زارع متفرغ #ل الوقت : 

ـــیهم رع الـــذ; �حتـــرف صـــناعة الزراعـــة �صـــفوهـــو الـــزا ة أساســـ�ة و�عتمـــد عل
مزرعــة 2بیــرة الحجــم نســب�ًا تقــوم  اعتمــادًا 2ل�ــًا فــى مع�شــته وقــد یــدیر مثــل هــذا الــزارع

  بزراعة الحاصالت الحقل�ة أو الخضر#ة أو قد �قوم بتر�Iة الحیوانات والدواجن .
  زارع متفرغ 
عض الوقت :  ب)

مصـدر دخلـه الرئ�سـي إال و وهو الزارع الذ; �عتبر الزراعة مهمتـه األساسـ�ة 
ل الــزارع و#ــدیر انــه �مــارس األعمــال األخــر; والتــى تــدر دخــال �ســاهم فــى جملــة دخــ

مثـل هـذا الــزارع عـادة مزرعــة صـغیرة الحجــم 2مـا قــد یـؤد; �عــض األعمـال المتصــلة 
�الزراعــة 2تجــارة المواشــى أو الحبــوب أو اســتخدام آالت النقــل واحتــرام �عــض المهــن 

  األخر; التى تكون مرت�طة �الزراعة أو المع�شة فى الر#ف . 
  

  مجال ال
حث فى اإلدارة المزرع�ة : 
  -ل�حث فى علم اإلدارة المزرع�ة فى المجالین الرئ�سین التالیین:یدور ا
  التنظ�م أو التخط�O المزرعى .أوال : 

  ثان�ا : التنظ�م أو التخط�O المزرعى . 
  

وعـــادة مـــا �ســـبL التنظـــ�م إجـــراء ال�حـــوث والدراســـات التـــى یهتـــد; بهـــا فـــى 
نفیــذ عمل�ــات الوصــول إلــى وضــع مشــروع الخطــة المزرع�ــة المناســ�ة 2مــا �عقــب الت
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متا�عة لما تم إنجازه من بنود الخطة المقترحة وذلـك بهـدف التأكـد مـن تحقیـL الغا�ـة 
  المنشودة من وضع الخطة المزرع�ة .

  
  أوال : التنظ�م المزرعى : 

وهو ذلك الجزء مـن إدارة األعمـال المزرع�ـة الـذ; یتضـمن مجموعـة القواعـد 
ورســـم الس�اســـ�ة المزرع�ـــة والنظـــام والطـــرق واألســـالیب التـــى یهتـــد; بهـــا فـــى دراســـة 

المزرعــــى أو خطــــة اإلنتــــاج المرســــومة لالســــتغالل المزرعــــى ، أ; تحدیــــد األهــــداف 
ووضــع البــرامج الكفیلــة بتحق�قهــا و�قــوم المــنظم �عمل�ــة التنظــ�م المزرعــى التــى �2ــون 

  عى . ر الغرض منها وضع أفضل منوال أو نظام مز 
العوامـل التـى تـؤثر علـى اإلنتـاج  و#�حث التنظـ�م المزرعـى فـى الموازنـة بـین

�قصد تنظ�م العالقات بین تلك العوامـل لضـمان تحقیـL الهـدف المرسـوم مـن الخطـة 
  اإلنتاج�ة . ومن أهم العوامل التى تؤثر على وضع الخطة المزرع�ة ما �أتى : 

  موقع المزرعة وحجمها .  - 1
  األرض. نوع الترIة وطوIوغراف�ة - 2
  الظروف الجو�ة .  - 3
  #ة واألمراض الفطر#ة .اآلفات الحشر  - 4
  الموارد المزرع�ة وتوز#عها . - 5
  أنواع االستغالل المزرعى واألسالیب المت�عة فى الزراعة .  - 6
االعت�ارات االقتصاد�ة مثل األسـعار والتكـالیف وعـرض وطلـب الـزروع  - 7

  وطرق التمو#ل والتسو#L المتاحة . 
  . إنتاج�ة الزروع المختلفة والدخل االجمالى والصافى للمزرعة  - 8

  
  عى : ر ز أهداف التنظ�م الم

وضـــع أمثـــل خطـــة إنتاج�ـــة الغـــرض مـــن التنظـــ�م المزرعـــى 2مـــا ذ2رنـــا هـــو 
هـدف الوصـول إلـى مسـتو; معـین مـن الـدخل أو ز#ـادة المسـتو; الحـالي لمزرعة مـا ب

  لدخل الزارع . 
ألصل أن �سبL التنظ�م عمل�ة التنفیذ إال فى حالة تغییر الخطة المزرع�ة او 

یـر متـى تبـین للمـنظم أن یة �عقب التنظ�م عمل�ة التنفیذ , و�حـدث التغوفى هذه الحال
الخطــة المزرع�ــة الراهنــة غیــر 2اف�ــة للوصــول إلــى مســتو; الــدخل المنشــود . ولهــذا 
فمـــن أغـــراض التنظـــ�م مداومـــة فحـــص الخطـــة المزرع�ـــة القائمـــة إلدخـــال التعـــد�الت 

ـــة  اســـتبدالهاالالزمـــة علیهـــا أو   االقتصـــاد�ةع الظـــروف مـــ تـــتالءمبخطـــة أخـــر; بدیل
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المتغیـــرة ومـــع التحســـینات المســـتمرة فـــى العلـــوم التكنولوج�ـــة والوصـــول إلـــى تصـــم�م 
الخطة المزرع�ة المثلى بهذه البیئة المناس�ة لنجاح المنوال التنفیـذ; أو طـرق الرقا�ـة 

�م2ن أن �2مل 2ل منهما اآلخـر (التنظـ�م  لكوIذ المرسومة لتنفیذ الخطة اإلنتاج�ة .
�ـــة ) , ف�ســـاعدان علـــى تحقیـــL الهـــدف مـــن ق�ـــام العمـــل المزرعـــى علـــى أســـس والرقا

  . واستمراره استقرارهوهى الحصول على أكبر رIح مم2ن من  اقتصاد�ة
أو  االســـتغاللوتصـــم�م الخطـــة المزرع�ـــة مـــا هـــى إال وضـــع أو رســـم نظـــام 

 الس�اســــة المزرع�ــــة المرغــــوب ممارســــتها وتحدیــــد أهــــدافها , ووضــــع البــــرامج الكفیلــــة
  لتحقیL هذه األهداف .

وتتوقــــف الخطــــة المزرع�ــــة علــــى عــــدة عوامــــل طب�ع�ــــة وIیولوج�ــــة وأخــــر; 
تتفاعل جم�عهـا لتصـم�م ه�2ـل أو إطـار هـذه الخطـة ولكـل مـن  واجتماع�ة اقتصاد�ة

هذه العوامل وظ�فة محددة داخـل هـذه الخطـة حیـث تتـرا�O هـذه العوامـل مـع �عضـها 
المزرع�ة التى �عمل منظم المزرعة جاهدًا علـى  للخطة االقتصاد�ةمؤثرة فى النتائج 

أن تكون من النوع المرغوب �قدر اإلم2ـان , ولهـذا 2ـان مـن األهم�ـة �م2ـان ضـرورة 
  الزارع أو مدیر المزرعة بجم�ع هذه العوامل 2ما بینا فى ال�اب األول . إلمام

والتنظــ�م المزرعــى یجــب أن یبنــى علــى أســس علم�ــة ترتكــز علــى مجموعــة 
التــى یجــب أن یتــزود بهــا القــائمون  واالقتصــاد�ة واالجتماع�ــةف التكنولوج�ــة المعــار 

 �اعت�ـــارهم�عمل�ـــة التنظـــ�م الزراعـــى .وفـــى مصـــر نجـــد أن الـــزارع أو مـــدیر; المـــزارع 
بــل غال�ــًا مــا  اقتصــاد�ةمنظمــین ال یختــارون الخطــO المزرع�ــة بنــاء علــى دراســات 

ى علــى ممارســتها مــن ســنوات تكــون هــذه الخطــO أو الــنظم قــد جــر; العــرف الزراعــ
 االقتصــاد�ة�عیــدة وٕان 2انــت مثــل هــذه الخطــO والــنظم تتمشــى مــع القــوانین والقواعــد 

 Oقواعــد التخطــ��قة أو درا�ــة �ــاب الصــدفة ولــ�س نتیجــة لدراســة ســا�فمــا ذلــك إال مــن 
  والتنظ�م المزرعى .

  
  قواعد التنظ�م المزرعى .

للمـنظم عنهـا إذا مـا أراد أن غنـى  نستعرض ف�ما یلى �عض القواعـد التـى ال
  �ق�م أساسًا جیدًا لعمل�ة التنظ�م المزرعى :

ین�غى عند تصم�م خطة مزرع�ة أن توضع لها س�اسة مرسومة واضحة المعالم  - 1
 محددة األهداف . 

أن تكون الطرق والوسائل واألسالیب المستخدمة فى عمل�ة التنظ�م مـن المرونـة  - 2
ئم مـــع الظـــروف الطارئـــة . 2مـــا یجـــب �حیـــث تســـمح أل; تعـــدیل أو تبـــدیل یـــتال
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 واالجتماع�ــةإعـداد الخطـO المعدلـة أو البدیلـة التــى تقتضـیها الظـروف الطب�ع�ـة 
 والس�اس�ة . 

ــــى تتكــــون منهــــا الخطــــة المزرع�ــــة  - 3 یتحــــتم أن تكــــون المشــــروعات المزرع�ــــة الت
المـوارد اإلنتاج�ــة المزرع�ـة ضـمانًا لكفــاءة  اسـتخداممتسـاندة غیـر متعارضـة فــى 

ـــــك المـــــوارد. وعـــــدم اإلســـــراف فـــــى ع خداماســـــت ـــــاج المســـــتخدمةتل . ناصـــــر اإلنت
و�ستحســــن أن تكمــــل المشــــروعات المزرع�ــــة �عضــــها �عضــــًا وأن �قــــوم التــــوازن 

 اإلقتصاد; بین هذه المشروعات .

التعـــد�الت  واســـتعراض�قتضـــى التنظـــ�م الجیـــد مداومـــة فحـــص الخطـــة القائمـــة  - 4
�مـا  السـتبدالهاالمعـدل لهـذه الخطـة  الالزمة التى �ستدعیها التكییـف اإلقتصـاد;

�2ون أفضل منها . وهذا العمـل مـن شـأنه تسـهیل مهمـة الرقا�ـة المزرع�ـة إذ أن 
 .مرت�O �اآلخرالتنظ�م الجید ضرور; لق�ام التنفیذ السل�م حیث أن 2الهما 

یتطلــب التنظــ�م الجیــد أ�ضــًا أن �2ــون المــنظم _ 2مــا ذ2رنــا _ علــى درا�ــة تامــة  - 5
حتــــى �م2نــــه الق�ــــام  واالقتصــــاد�ة واالجتماع�ــــةوم التكنولوج�ــــة �2ثیــــر مــــن العلــــ

المزرعـى �مـا �2فـل لـه تحقیـL أكبـر قـدر  االسـتغاللبوظ�فته اإلدار#ة فى عمل�ـة 
 من التكالیف .    قدر من الدخل �أقل 

  
  عمل�ات التنظ�م المزرع�ة .

  �شمل التنظ�م المزرعى العمل�ات اآلت�ة :
  :تها المزرعة وتحدید سع اخت�ار) 1

تختــــار المزرعــــة فــــى المنطقــــة التــــى تتناســــب مــــع منــــوال اإلنتــــاج المرغــــوب        
ممارســـته والتـــى تتناســـب مـــع الجـــو وطوIوغراف�ـــة األرض والقـــرب مـــن المـــدن الكبیـــرة 
وطرق المواصالت العامة وتوفر األمن ومعاملة الس2ان الطی�ة وحیث یتوفر عنصر 

ترIــة المزرعــة وخواصــها الطب�ع�ــة  العمــل وغیــر ذلــك مــن العوامــل و#جــب أن تكــون 
والك�ماو�ـــة والحیو�ـــة مـــن النـــوع الجیـــد . و#راعـــى تحدیـــد نـــوع الح�ـــازة ف�مـــا إذا 2انـــت 
مملو2ة أو مستأجرة أو مشتر2ة , ثم �عقب ذلك تقر#ر السعة المزرع�ة المناس�ة لنـوع 

جــة ودر  اســتخدامهماإلنتــاج وت�عــًا لمقــدار رأس المــال الموجــود ونــوع العمــال المم2ــن 
  قتصاد�ًا.ا استغالالً ستغالل المزرعة االكفاءة اإلدار#ة للمنظم مما �ضمن معه 

  
  عناصر اإلنتاج وتحدید نسب #ل منها :  اخت�ار )2

عناصــر اإلنتـاج وتحدیـد نسـب 2ــل منهـا نجـاح التنظــ�م  اخت�ـاریتوقـف علـى 
كــون المزرعـى 2مــا یتوقــف علــى ذلــك تحقیــL التـوازن بــین المشــار#ع المزرع�ــة التــى یت
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تحقیـL لمنها منوال اإلنتـاج , و#ترتـب علـى ذلـك رIـO هـذه العناصـر فـى تجمـع أمثـل 
  الهدف النهائى لإلنتاج المزرعى وهو الحصول على أكبر رIح مم2ن . 

  
  صم�م مناسب لم
انى المزرعة :) وضع ت3

إذا لم تكن المزرعة مجهزة �الم�ـانى الضـرور#ة یلـزم أن �قـوم المـنظم بوضـع 
یناســــب إحت�اجــــات المزرعــــة مــــن الم�ــــانى , و#راعــــى ف�ــــه أن تكــــون التصــــم�م الــــذ; 

الم�ــانى فــى الم2ــان الــذ; �ســمح بــرOI جم�ــع أجــزاء المزرعــة ب�عضــها و�ســاعد علــى 
تقلیل نفقات نقل حاصالت وٕامـدادات المزرعـة 2مـا �م2ـن المـزارع مـن اإلشـراف التـام 

ض نفقـات اإلنتـاج على جم�ع مرافقها �أقل مجهود مم2ن وهذا یؤد; �التالى إلى خفـ
 .  
  
  ناف الزروع الن
ات�ة والحیوان�ة :مقادیر وأنواع وأص اخت�ار) 4

من أهم وظائف المنظم إخت�ار مقادیر وأنواع الزروع الن�ات�ة والحیوان�ة التـى 
تتناسب مع المنوال المزرعى وسعة المزرعة وال یتوقـف الـدخل المزرعـى علـى مجـرد 

رة مـن المحاصـیل الن�ات�ـة وسـالالت الحیوانـات ذات السالالت ذات الغلة الـوفی انتقاء
الكفــاءة اإلنتاج�ــة العال�ــة وتــوفیر المقــادیر الكاف�ـــة مــن هــذه العناصــر اإلنتاج�ــة بـــل 
یتوقـــف أ�ضـــًا علـــى طـــرق معاملـــة هـــذه الـــزروع و�2ف�ـــة اإلســـتفادة منهـــا فیجـــب علـــى 

تج مرIح من المنظم وضع القواعد والطرق واألسالیب الكفیلة �الحصول على أكبر نا
جم�ع المزروعات فمثًال ال یجب اإلكتفاء بزراعة المحاصیل الوفیرة الغلة فحسب بـل 
یجب أ�ضًا وضع 2م�ات التقاو; واألسمدة التى تسـاعد علـى ز#ـادة الغلـة فـالمعروف 
أن لكـل محصـول حـد أدنــى مـن 2م�ـات التقـاو; واألســمدة ال یجـب أن تقـل عنــه وٕاال 

حیوانـات اللـبن ذات اإلدرار العـالى ال یتحـتم  ت�ـاراخنقصت غلـة المحصـول 2مـا أن 
معه ز#ادة الـدخل المتحصـل منهـا مـا لـم �صـحب ذلـك العنا�ـة بتغذ�ـة هـذه الحیوانـات 

العالئL المتوازنة وغیر ذلك من الوسائل التى �ضمن معها الحصول على  واستخدام
  أكبر دخل �أقل التكالیف المم2نة . 

  
  

  المعدات : اخت�ار) 5
مقــــــادیر وأنــــــواع اآلالت واألدوات  اخت�ــــــارالمــــــنظم المزرعــــــى  یجــــــب علــــــى

  والمهمات المزرع�ة المناس�ة لسعة المزرعة ومنوال اإلنتاج ونوع الترIة .
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و#جب أن �2ون هدفه الحصول علـى األنـواع الجیـدة مـن اآلالت التـى تكـون 
نفقـــات تشـــغیلها منخفضـــة إلـــى الحـــد األدنـــى و#جـــب عل�ـــه أن �قـــرر أحســـن الوســـائل 

وصـــ�انتها ضـــمانًا لخفــض نفقـــات تشـــغیلها إلــى الحـــد األدنـــى وأن �قـــرر  ســتخدامهاال
للوقــــت  جازهــــا علــــى اآلالت الحدیثــــة تــــوفیراً العمل�ــــات المزرع�ــــة التــــى �عتمــــد فــــى إن

  والمجهود والنفقات . 
  
  : تصم�م الدورة الزراع�ة المناس
ة  )6

أخــــر; األرض , و�ع�ــــارة  الســــتعمال�قــــوم المــــنظم بوضــــع برنــــامج مناســــب 
تصــم�م الــدورة الزراع�ــة المناســـ�ة ألنــواع الــزروع المرغــوب إنتاجهـــا وفقــًا لنــوع الترIـــة 
والمنوال المزرعى المرغوب ممارسته و#جب أن یراعى عنـد تصـم�م الـدورة المحافظـة 
على خصو�ة الترIة وحمایتها من عوامل التدهور , وتوفیر مطالب الزراع من ناح�ـة 

لمحاصــــیل الغذائ�ــــة الالزمــــة لإلنســــان والحیــــوان �حیــــث إنتــــاج المحاصــــیل النقد�ــــة وا
  أقل قدر من التكالیف . �استخدام�ضمن الحصول على أكبر دخل مم2ن 

  
 واع ومقادیر التكالیف المزرع�ة :) تقر�ر أن7

یوجد إرت�اT وثیL بین مقدار التكـالیف المزرع�ـة والـدخل المزرعـى ولـذا فـإن 
التكـــالیف الالزمـــة لالســـتغالل المزرعـــى مـــن مـــن مهـــام المـــنظم تقر#ـــر أنـــواع ومقـــادیر 

تقاو; وأسمدة وأعالف ووقود ومبیدات وغیـر ذلـك مـع مراعـاة الحصـول علیهـا �ـأدنى 
األســعار واســتخدام األنــواع الجیــدة منهــا �الكم�ــات المناســ�ة و�الطر#قــة المناســ�ة وفــى 

  الوقت المناسب ضمانًا لخفض اإلنتاج إلى الحد األدنى. 
ع المقررات الالزمة لكل عمل�ة زراع�ة لكل محصـول فـى و�قوم المنظم بوض

ضوء خبرته وظروف المزرعة حیث یهتد; بها مراقـب المزرعـة عنـد صـرف التقـاو; 
  واألسمدة واألعالف والوقود وغیر ذلك من مستلزمات اإلنتاج المزرعى.

  
  
  
  ) وضع برنامج تمو�لى للمزرعة :8

�م2ـن �ـه إمـداد المزرعـة من وظائف المنظم وضع برنـامج تمـو#لى مناسـب  
ــــات  االحت�اجــــاتبجم�ــــع  ــــى األوق ــــروض مــــثًال ف ــــى هیئــــة ق ــــة عل الرأســــمال�ة المطلو�

المناســـ�ة إلجـــراء العمل�ـــات المزرع�ـــة المختلفـــة , و�ســـاعد هـــذا البرنـــامج علـــى إنتـــاج 
المحاصــیل فــى األوقــات التــى تكــون فیهــا األثمــان عال�ــة مــع مراعــاة أن تكــون هـــذه 
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وأن �2ون م�عاد سدادها موقوتًا �مواسم الحصول على الدخل  القروض �فوائد معتدلة
ـــل إمـــدادها للســـوق  ـــع محاصـــیله قبـــل نضـــجها أو قب ـــى ب� ـــر المـــزارع عل حتـــى ال یجب

  �أسعار غیر مجز#ة الضطراره إلى سداد هذه القروض . 
  
  مناس
ة لجم�ع العمل�ات المزرع�ة :) تقر�ر األسالیب المزرع�ة ال9

جــراءات المرغــوب إت�اعهــا فــى أداء جم�ــع العمل�ــات �قــوم المــنظم بتقر#ــر اإل
المزرع�ــة المرت�طــة �اإلنتــاج الن�ــاتى والحیــوانى و#ختلــف ذلــك ت�عــًا للمنــاطL المختلفــة 

مـا إذا فلكل منطقـة أسـالیبها التـى توارثهـا المزارعـون جـ�ًال �عـد جیـل والمـنظم الكـفء 
د منهـا �مـا یناسـب الظـروف 2ان ملمًا بهذه األسالیب وقادرًا أ�ضًا علـى ابتكـار الجدیـ

 O�المختلفـــة للمـــزارع التـــى تحـــت إدارتـــه . وتقر#ـــر األســـالیب المزرع�ـــة موضـــوع مـــرت
�2فـــاءة اســـتخدام المشـــار#ع المزرع�ـــة التـــى یتـــألف منهـــا المنـــوال المزرعـــى ســـواء مـــن 
الناح�ـــة الفن�ـــة أو مـــن الناح�ـــة االقتصـــاد�ة وهـــذا الموضـــوع یهـــم المـــنظم مـــن ناح�ـــة 

لعناصر اإلنتاج�ة المستخدمة فى أداء تلك األسالیب أو مـن ناح�ـة مقادیر وصفات ا
الوقت المناسب إلنجازها ونجد أن أ; تغییر فى األسالیب المزرع�ة یت�عه تغییر فـى 

تلـك األسـالیب وقـد یت�عـه  اسـتخداممقادیر العناصر اإلنتاج�ة المسـتخدمة وفـى طـرق 
  أ�ضًا تغییر فى منوال اإلنتاج .

  
  تسو�قى لمحاصیل المزرعة :   ) وضع برنامج10

�قــوم المزارعــون عــادة بب�ــع محاصــیلهم عقــب نضــجها لســداد مــا علــیهم مــن 
إلتزامــــات لهــــذا 2ــــان مــــن مهــــام المــــنظم ضــــرورة وضــــع برنــــامج تســــو�قى لمحاصــــیل 
المزرعة للعمل علـى عـرض المحاصـیل تالف�ـًا النخفـاض أثمانهـا نتیجـة لعـدم مرونـة 

نـامج التسـو�قى إلـى العنا�ـة �فـرز وتـدر#ج وتمو#ـل الطلب علیها و#جب أن یهـدف البر 
ونقل وتخز#ن المحاصیل وغیر ذلك من العمل�ـات التسـو�ق�ة التـى تسـاعد علـى ز#ـادة 
المنفعـــة االقتصـــاد�ة مـــع االقتصـــاد فـــى نفقـــات إجـــراء هـــذه العمل�ـــات حتـــى ال ترتفـــع 

ع أثمــان هــذه المحاصــیل و�قــل اســتهالكها ممــا یــنع2س �ــأثر ســئ علــى دخــل المــزار 
ووضع س�اسة تسو�ق�ة مناس�ة �ساعد �صفة عامة علـى تنظـ�م اإلنتـاج حیـث یجعـل 

األوقـات �األسـعار المجز#ـة لـه المنتج قادرًا على تحقیL رغ�ـات المسـتهلك فـى جم�ـع 
  عادلة للمستهلك.وال
  

  استخدام عنصر العمل : )11
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ده �عمل المنظم دائما على االستفادة مـن عنصـر العمـل �الك�ف�ـة التـى تسـاع  
منـه فیلـزم أن یختـار منـوال اإلنتـاج الـذ;  إنتاج�ـةعلـى الحصـول علـى أقصـى 2فـاءة 

�ســاعد علــى اســتخدام جم�ــع أفــراد القــوة العاملــة �المزرعــة فــال ی�قــى جــزء مــنهم دون 
ومــن وظــائف المــنظم وضــع أســس اخت�ــار العمــال و�2ف�ــة األشــراف علــیهم ، عمــل 

لعمـال و�عـرف 2یـف یختـار األسـالیب لمنظم الكفء ما 2ـان خبیـرا �شـئون العمـل واوا
و�قــوم  ،التــى �ســتطاع بهــا الحصــول علــى 2فــاءة إنتاج�ــة عال�ــة مــن عمــال المزرعــة

المنظم بوضع المقررات العمال�ة لكل عمل�ة زراع�ة لكل محصول حتى �ستهد; بها 
  مراقب المزرعة فى األشراف على العمال .

  
  تصم�م السجالت واقتراح فتح الحسا
ات : )12

وم المــنظم بتصــم�م الســجالت و�قتــرح فــتح الحســا�ات التــى یــر; ضــرورة �قــ  
سطتها �م2ن التعرف على المر2ز الحاجة إلیها من الناحیتین التنظ�م�ة والرقاب�ة وIوا

الى للمزرعــة واالســتدالل علــى الكفــاءة اإلنتاج�ـة لجم�ــع العناصــر المســتخدمة فــى المـ
للرقا�ة علـى تنفیـذ العمل�ـات  ٕاح2امعى و اإلنتاج و�ستعان بها فى تعدیل المنوال المزر 

  المزرع�ة المختلفة .
  

  تقدیر اإلیرادات وٕاعداد مشروع المیزان�ة والحساب الختامى : )13
من وظائف المـنظم الق�ـام بتقـدیر اإلیـرادات المزرع�ـة التـى ینتظـر الحصـول   

تــى �م2ــن علیهــا مــن اســتخدام جم�ــع المــوارد المزرع�ــة ثــم إعــداد المیزان�ــة المزرع�ــة ال
بواســطتها تقیــ�م البــرامج التنظ�م�ــة والتنفیذ�ــة وٕادخــال مــا یلــزم علیهــا مــن تعــد�الت أو 
تبد�الت تهدف إلى ص�انة الـدخل أو ز#ادتـه �عـد مقارنـة النتـائج الفعل�ـة 2مـا �ظهرهـا 

  الحساب الختامى �النتائج المقدرة والواردة �الخطة اإلنتاج�ة 2ما تظهرها المیزان�ة.
نظم المزرعــــى أو المــــزارع ف�مــــا یتخــــذه مــــن قــــرارات تنظ�م�ــــة و�ســــتهد; المــــ  

�المعـــارف االقتصــــاد�ة الزراع�ـــة والمعــــارف االجتماع�ـــة الر#ف�ــــة والمعـــارف الزراع�ــــة 
ال �م2ن الوصول إلى تقر#ر أفضل منوال مزرعـى  یدونهاالطب�ع�ة والبیولوج�ة والتى 

�ات�ـــة وحیوان�ـــة ع�ـــة مثلـــى وزروع نر �مـــا یتضـــمن مـــن م2ونـــات رئ�ســـ�ة هـــى ســـعة مز 
مناســ�ة وتجم�ــع أمثــل للمشــار#ع المزرع�ــة ودورة زراع�ــة مناســ�ة للمحاصــیل الن�ات�ــة 
واستخدام قدر مناسب من 2ل من رأس المال الثابت والعامـل وقـدر أمثـل مـن العمـل 

اإلدار#ــة  اتوالعتــاد المزرعــى ومــن أســالیب مزرع�ــة مرغو�ــة وقــدر مناســب مــن القــدر 
لهـدف المنشـود مـن المنـوال وهـو تحقیـL أكبـر رIـح مم2ـن �حیث �2فل الوصول إلى ا

  من الموارد المتاحة �الوحدة اإلنتاج�ة .
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و#جب أن �أخذ المنظم فـى الحسـ�ان عنـد رسـم خطـة االسـتغالل االعت�ـارات   
  اآلت�ة :

ما 2ـان للمـزارع مطلـL السـ�طرة  عناصر اإلنتاج من حیث النوع والكم خصوصاً  –أ 
  علیها.

  ب�ة لتكالیف عناصر اإلنتاج المستخدمة .األهم�ة النس –ب 
االحتمـــاالت المرتق�ـــة لألســـعار ومســـتو; اإلنتـــاج مـــن 2ـــل وحـــدة مـــن عناصـــر  –ج 

  اإلنتاج المستخدمة أ; الغلة الناتجة والس�اسة العامة لإلنتاج فى المستقبل .
مرونــة خطــة اإلنتــاج �حیــث تشــمل مــن البــرامج مــا �2فــل مواجهــة االحتمــاالت  –د 

  .المرتق�ة 
اإللمام �المعدالت المقررة لجم�ع العمل�ات المزرع�ة المختلفة المتصلة �اإلنتاج  -هـ 

  و2ذلك متوسطات تلك العمل�ات فى السنوات السا�قة .
تحمل النتائج المترت�ة على وضـع خطـة االسـتغالل موضـع التنفیـذ سـواء 2انـت  –و 

آثـــار النتـــائج  هـــذه النتـــائج مرغو�ـــة أو معاكســـة وتـــدبیر مـــا یجـــب عملـــه لتالفـــى
  المعاكسة منها.

  
و#جــب أن یؤ2ــد أن مســتو; األســعار والغلــة یــؤثران علــى مــا �صــدره المــنظم   

من قرارات لكون هـذه العوامـل عرضـة للتغیـر المسـتمر حیـث ال ت�قـى األسـعار ثابتـة 
ن المتوقـع أن �2ـون على الدوام وهذا ینطبL أ�ضا على مسـتو; الغلـة الناتجـة لـذا فمـ

عمل المنظم دائم التغییر وعل�ه أن �عید النظر فى قراراته �مـا یتناسـب مـع الظـروف 
واألوضـــــــاع االقتصـــــــاد�ة الســـــــائدة مـــــــع التحســـــــینات المســـــــتمرة للعلـــــــوم والمعـــــــارف 

  التكنولوج�ة.
  

  ثان�ا : الرقا
ة المزرع�ة 
یـذ الخطـوات هى الجـزء مـن اإلدارة المزرع�ـة التـى تخـتص �اله�منـة علـى تنف  

المزرع�ة أو �ع�ارة أخر; هـو المجـال الـذ; یتضـمن مجمـوع القواعـد واألسـالیب التـى 
یهتد; بها فى توج�ـه أو مراق�ـة تنفیـذ العمل�ـات المزرع�ـة �مـا �2فـى تحقیـL األهـداف 
 المنشودة . و�قوم بهذه العمل�ة الرقیب المزرعى سواء 2ان مالكا أو مستأجرًا أو مدیراً 

صـــر عمـــل الرقیـــب فـــى التوج�ـــه الفعلـــى واألشـــراف علـــى تنفیـــذ البـــرامج . و#نح أجیـــراً 
. ومــن أهــم األعمــال التــى �قــوم یــL الهــدف المنشــود مــن خطــة اإلنتــاجالمرســومة لتحق

  بها الرقیب أو مدیر المزرعة ما یلى :
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تنفیذ أو إدارة الخطة التى وضعها المنظم مع عدم إجراء تغیر جوهر; فیها إال  – 1
ى المنظم ف�مـا عـدا مـا یتطل�ـه منهـا السـرعة فـى التنفیـذ �سـبب مـا �عد الرجوع إل

  قد �حدث من تغیرات طارئة فى الظروف الجو�ة والظروف االقتصاد�ة .
وضع خطة تنفیذ العمل الیومى وذلك لتنظ�م أداء العمل�ات المختلفة فى الوقت  – 2

ءة المناســـب �حیـــث ال تتعـــارض العمل�ـــات مـــع �عضـــها ممـــا یـــؤثر  علـــى الكفـــا
اإلنتاج�ــة للعناصــر المســتخدمة و#تطلــب هــذا اخت�ــار أفضــل الطــرق واألســالیب 
لتنفیـــذ العمل�ـــات المزرع�ـــة مـــع تحدیـــد �2ف�ــــة وقـــوع إجرائهـــا فـــى ضـــوء خبرتــــه 

  وظروفه البیئ�ة .
اخت�ــار العمــال الالزمــین ألداء العمــل المزرعــى وتــوفیر العنا�ــة الضــرور#ة لهــم  – 3

ضــافة إلــى مراق�ــة العمــال والمــوظفین والتأكــد مــن �اإل، لرفــع 2فــاءتهم اإلنتاج�ــة 
  ق�امهم �األعمال الم2لفین بها.

تنفیـــــذ جم�ـــــع أنـــــواع التعاقـــــد 2التـــــأخیر واالســـــتئجار واإلصـــــالحات والترم�مـــــات  – 4
  الالزمة للمعدات والم�انى المزرع�ة .

اإلشراف الفعلى على سیر العمـل بجم�ـع مرافـL المزرعـة والتأكـد مـن أن العمـل  – 5
  سیر ط�قا للخطة المرسومة .�

  م�اشرة تمو#ل العمل�ات المزرع�ة مع تنفیذ عمل�ات الشراء وتسو#L المحاصیل. – 6
مســـــاك الســـــجالت المزرع�ـــــة وفـــــتح الحســـــا�ات التـــــى یراهـــــا المـــــنظم ضـــــرور#ة إ – 7

  .لالستفادة بها فى األعمال التنفیذ�ة والتقیید فیها یوم�اً 
تم تنفیذها أوال �أول وٕاعـداد التقـار#ر الالزمـة  خطار المنظم عن الخطوات التىإ – 8

  لذلك.
  

  المزارع #منظم ومدیر عمل :
یجب أال �فوتنا أن وظ�فتى التنظ�م والرقا�ة المزرع�ة تتداخالن فى �عضهما   

جــة �حیـث ال �م2ــن وضــع حــد فاصــل بینهمــا 2مــا هــو حــادث فــى الصــناعة وعلــى در 
د 2بیـر نجـاح القـائم �ـاإلدارة المزرع�ـة یتوقف إلـى حـ التنسیL بین هاتین الوظ�فتین ،

م العمــل �الصــورة الســابL ذ2رهــا فــى وظ�فتــى التنظــ�م �ســ�ما إذا أتضــح لنــا أن تقیــال
والرقا�ة المزرع�ة ال وجود له فى التطبیL العملى لـإلدارة المزرع�ـة إال بنسـ�ة ضـئیلة 

�م العمــل تتــوافر عامــة �ــالمزارع ذات الســعات الكبیــرة إذ مــن المعــروف أن مجــال تقســ
ضیL فى الصناعات الزراع�ة لصغر وحـداتها عـادة . وفـى الغالـب مـا �قـوم شـخص 
واحد بهاتین الوظ�فتین وهو المزارع الذ; �ساهم أ�ضا �قدر من العمل المزرعى �قل 
أو �2بر ت�عا لسعة المزرعة ، ومعنى ذلك أن الوظائف الثالث وهى التنظ�م والرقا�ة 
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ســـ�ما فـــى الا هـــو الحـــال فـــى الزراعـــة المصـــر#ة والعمـــل تر2ـــز فـــى شـــخص واحـــد 2مـــ
م بوظـائف و المزارع الصغیرة والتى یزرعها المالـك والمسـتأجر بنفسـه أ; أن الـزارع �قـ

  العامل المزرعى.و المنظم ومدیر المزرعة 
وفــــى المــــزارع الكبیــــرة التــــى یــــدیرها المــــالك �أنفســــهم نجــــد أن المالــــك �قــــوم   

نـه موظـف أجیـر �قـوم بوظ�فـة مـدیر المزرعـة بوظ�فتى المنظم ومـدیر المزرعـة و�عاو 
  و�قوم العمال الزراعیین �أداء العمل المزرعى .

وحیـث ینتشــر التــأجیر النقــد; نجــد أن المالـك �قــوم بوظ�فــة المــنظم و�مــارس   
  المستأجر هذه الوظائف الثالث عند غ�اب المالك .

ار وفـــى حالـــة التــــأجیر العینـــى �المحصـــول أو الجعــــل نجـــد أن المالـــك یختــــ  
�ممارسة وظ�فـة المـنظم بینمـا یخـتص المسـتأجر بتقـد�م عنصـر العمـل و#تشـار2ا فـى 
الق�ام بوظ�فة مدیر المزرعـة ، وفـى هـذه الحالـة �2ـون نصـیب المالـك فـى األداء أقـل 

  مما فى حالة التأجیر �المزرعة .
وللجمــع بــین وظــائف التنظــ�م والرقا�ــة والعمــل فــى شــخص واحــد 2مــا �حــدث   

  اعة �عض المزا�ا منها :فى صناعة الزر 
  .ق�قة للعمل�ات اإلنتاج�ة الجار#ةأن الزارع �2ون على علم بجم�ع التفاصیل الد –أ 

�2ون دائما على استعداد إلجراء ما یلزم مـن تعـدیل وتبـدیل تعل�مـات الظـروف  –ب 
  الطارئة ما دام أن وظ�فتى التنظ�م واإلدارة تندمجان فى شخص واحد .

ر; أن توجــد �عــض األعمــال الرقاب�ــة �م2ــن تأدیتهــا فــى أوقــات أخــ ةللجم�ــع میــز  –ج 
  الراحة 2تقیید الحسا�ات وٕاعداد التقار#ر .

أن مــا یجــر; مــن تعــدیل وتبــدیل فــى الخطــة التنظ�م�ــة یــتالءم مــع أصــل وســبب  –د 
  المش2الت المزرع�ة التى تواجه وتصادف مدیر المزرعة .

  ذلك التعدیل أو التبدیل .وIذلك �م2ن تالفى أ; تأخیر �حدث فى إجراء   
وعلى أنه یوجد عیب هام لذلك الجمع وهـو أنـه ینـدر أن تتـوافر فـى شـخص   

واحد جم�ـع صـفات المـزارع النـاجح الـذ; �مـارس هـذه الوظـائف المت�اینـة فقـد یتواجـد 
فـــى 2ثیـــر مـــن األح�ـــان العامـــل الزراعـــى ذ; الكفـــاءة اإلنتاج�ـــة العال�ـــة غیـــر أنـــه ال 

  ضرور#ة لمدیر المزرعة الناجح .تتوافر له الصفات ال
  

  : العوامل المؤثرة فى عمل #ل من المنظم والرقیب المزرعى 
  أوال : عوامل خارج�ة 

ل�س لإلدارة س�طرة علیها إال فى حدود ض�قة جـدا �فضـل مـا یتـوفر لنـا مـن   
معارف وخبرة مثل القو; الطب�ع�ة سواء 2انت قو; جو�ة 2الر#اح واألمطـار والحـرارة 
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القــو; . أو قــو; حیو�ــة مثــل اآلفــات الحشــر#ة واألمــراض الفطر#ــة والتقلید�ــة و ..الــخ 
نتجـة الزراع�ـة المختلفـة والظـروف الس�اسـ�ة التـى �م2ــن االقتصـاد�ة 2أسـعار وقـ�م اال

  أن تؤثر فى حجم وطب�عة اإلنتاج الزراعى.
  

  ثان�ا : عوامل داخل�ة 
ل �2ـون للــزارع �عــض �م2ـن لــإلدارة السـ�طرة علیهــا وهـذه أمــا أن تكـون عوامــ  

خت�ــار خطــة أو منــوال اإلنتــاج المرغــوب ممارســته وأمــا أن تكــون إالســ�طرة علیهــا 2
عوامــل �2ــون للــزارع مطلــL الســ�طرة علیهــا 2اخت�ــار أصــناف التقــاو; وأنــواع األســمدة 

  وما شا�ه ذلك .
ولكى �قوم الزارع �أداء وظ�فته األساس�ة وهى تنظ�م وتعبئة عناصر اإلنتاج   
حــدة اإلنتاج�ــة ورقا�ــة فاعلیتهــا فــى العمل�ــات اإلنتاج�ــة یجــب أن �2ــون ملمــًا فــى الو 

�قسO وافر من المعارف التكنولوج�ة والمعارف االجتماع�ة واالقتصاد�ة التى یهتـد; 
بهــا فــى اســتغالل المــوارد المزرع�ــة للحصــول منهــا علــى أكبــر قــدر مــن الــدخل �أقــل 

فر ف�ه من صفات أخر; تساعده على قدر من التكالیف عالوة على ما یجب أن یتو 
أن �قــوم بتحســین اإلدارة المزرع�ــة وIهــذا تصــ�ح المزرعــة وحــدة إنتاج�ــة تســیر علــى 
أصول اقتصاد�ة سل�مة �عول علیها فى ز#ادة الدخل المزرعى �صفة خاصة والدخل 
الزراعى �صفة عامة ، و#توقف نجاح الزارع 2مدیر اقتصاد; علـى قدرتـه فـى تنظـ�م 

  عناصر اإلنتاج�ة .ورقا�ة ال
  

  اخت�ار المزرعة 
یتوقف علیها نجـاح المـزارع �عتبر اخت�ار المزرعة من األعمال المهمة التى   
  فى المستقبل ، و#رجع ذلك إلى عدة أس�اب منها : أو فشله

لالســـتغالل االقتصـــاد; أو لإلقامـــة أ; المع�شـــة أو  أن االخت�ـــار قـــد �2ـــون أمـــا – 1
را 2بیــرا مــن الح�طــة والحــذر فــى عمل�ــة االخت�ــار لغرضــین معــا وهــذا �ســتلزم قــد

ـــــا مـــــا یتعارضـــــان ، فقـــــد  كـــــون المزرعـــــة مناســـــ�ة تألن هـــــذین الغرضـــــین غال�
لالســــــتغالل ولكنهــــــا غیــــــر مناســــــ�ة لمع�شــــــة المالــــــك أو أقامتــــــه مــــــن الناح�ــــــة 

  االجتماع�ة أو من الناح�ة الصح�ة.
2ــان إلــى آخــر تعتبــر األرض الزراع�ــة مــن األصــول التــى �صــعب نقلهــا مــن م – 2

�مقارنتها ب�ق�ة عناصر اإلنتاج األخر; فهى ل�ست 2السلع المنقولة التى �سهل 
لمن �شتر#ها التخلص منهـا �ـالب�ع فـى ا; وقـت �شـاء دون أن یتحمـل فـى ذلـك 
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�عض الخسائر. لهذا فـإن الخطـأ فـى اخت�ـار المزرعـة �2ـون أكبـر فـى خطورتـه 
  من الخطأ فى اخت�ار عناصر اإلنتاج األخر;.

صعو�ة تغیـر سـعة المزرعـة �الز#ـادة أو النقصـان ال تصـادف األرض بخاصـ�ة  – 3
عدم التنقل فى حالة الرغ�ـة فـى تغییـر نسـب وطر#قـة مـزج عناصـر اإلنتـاج أ; 
عنـــد تغییـــر الخطـــة المزرع�ـــة بینمـــا �ســـهل ذلـــك �النســـ�ة إلـــى عناصـــر اإلنتـــاج 

  األخر;.
النســــ�ة ل�ق�ــــة العناصــــر ارتفــــاع ثمــــن األرض 2عنصــــر مــــن عناصــــر اإلنتــــاج � – 4

األخر; فالمعروف أن األرض وما علیها من منشآت ثابتـة تمثـل مـا �قـرب مـن 
جمــــالى األمــــوال المســــتثمرة فــــى اإلنتــــاج الزراعــــى . و#ــــتم اخت�ــــار امــــن  70%

المزرعــة عــادة وفقــا للغــرض مــن ح�ازتهــا . وتتشــا�ه إلــى حــد 2بیــر االعت�ــارات 
انـــت للتملـــك أو االســـتئجار غیـــر أنـــه التـــى یبنـــى علیهـــا اخت�ـــار المزرعـــة ســـوا 2

یوجـد مــع ذلــك �عــض االختالفــات . ولمــا 2ــان اخت�ــار المزرعــة یــتم فــى الغالــب 
مرة واحدة فى ح�اة معظم المزارعین لهذا فإن النجـاح الـذ; �صـی�ه المـزارع مـن 
ممارسته لصناعة الزراعـة یتوقـف إلـى حـد 2بیـر علـى درجـة توف�قـه فـى اخت�ـار 

فعلیهــا یتوقــف ح�ــاة مالكهــا أو مســتأجرها أو مــدیرها حیــث المزرعــة المناســ�ة . 
تتر2ز فیها مع�شته وعمله ، ولذا فإن عدم توف�قه فى االخت�ار یـؤثر فـى ح�اتـه 
منذ بدایتها . ونجد أن األخطاء التى یتعرض لها من یختار مزرعة لالستئجار 

تملك تكون أقل فى الخطورة من األخطاء التى یتعرض لها من یختار مزرعة لل
حیث �م2نه فى الحالـة األولـى الـتخلص مـن المزرعـة عنـد انتهـاء عقـد اإلیجـار 

  إذا ثبت له سوء اخت�ارها.
جملـــة اعت�ـــارات منهـــا اعت�ـــارات شخصـــ�ة عـــادة و#تضـــمن اخت�ـــار المزرعـــة   

وطب�ع�ـــة واقتصـــاد�ة . ولالعت�ـــارات الطب�ع�ـــة واالقتصـــاد�ة تـــأثیر 2بیـــر علـــى القـــوة 
شـ�اع حاجـات ورغ�ـات المـزارع الشخصـ�ة الدخل المنشود إل الكسب�ة للمزرعة ومقدار

.  
  

  أوال: االعت
ارات الشخص�ة 
یلزم اخت�ار المزرعة التى تناسب منوال اإلنتاج الذ; یتفL مـع خبـرة المـزارع   

و#ؤ2ـد  –ومقدرته اإلدار#ة والفن�ـة ومعارفـه الزراع�ـة وغیـر الزراع�ـة وقوتـه الجسـمان�ة 
أهم�ة الجمع بین هذه الصـفات للحصـول علـى أقصـى مـا  –المهتمون بإدارة المزارع 

�م2ن من الرIح من صناعة الزراعة سواء 2انت المزرعة مملو2ة أو مسـتأجرة . 2مـا 
یلـــزم اخت�ـــار المزرعـــة التـــى تتفـــL ورغ�ـــات المـــزارع مـــن حیـــث المنطقـــة التـــى �فضـــل 
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م2ن إش�اع فیجب أن تكون المزرعة قر#�ة من المدن حتى � –اإلقامة والمع�شة فیها 
رغ�اته من النواحى الثقاف�ة والتمو#ن�ة والصح�ة والترفیه�ة وألوان النشـاT االجتمـاعى 

لصـــحته وأن تكـــون المنطقـــة  األخـــر; . 2مـــا یجـــب أن �2ـــون طقـــس المنطقـــة مالئمـــاً 
ــــى مســــ2ن مناســــب للمــــزارع ومجهــــز بوســــائل  خال�ــــة مــــن األمــــراض وأن تشــــتمل عل

2ون مناسب للمزارع ومجهز بوسائل ومعدات ومعدات الراحة الس2ن�ة 2ما یجب أن �
الراحة الس2ن�ة 2ما یجب أن �2ون األمن مستت�ًا فى المنطقة ، 2ذلك یجب أن تكون 

إل�ــــــــــــــــــــه المزارع و#رتاح  هطب�عة أخالق وعادات الس2ان والجیران من النوع الذ; �ألف
وغیــــر ذلــــك مــــن االعت�ــــارات الشخصــــ�ة التــــى تكــــون ذات أهم�ــــة فــــى حالــــة اخت�ــــار 

لمزرعــــة المتالكهــــا . 2ــــذلك یجــــب أن یؤخــــذ فــــى االعت�ــــار میــــول المــــزارع �اخت�ــــار ا
میولـه الشخصـ�ة . فهنـاك �عـض المـزارعین ذو; الطمـوح  ءالمزرعة التى تكفل أرضا

والـــذین یرغبـــون فـــى ممارســـة الطـــرق واألســـالیب الحدیثـــة فـــى اإلنتـــاج ممـــا �ســـتدعى 
ود تحـد مـن رغ�ـة المـزارع مطلL الحر#ـة فـى اسـتخدام عنصـر األرض وعـدم وجـود قیـ

فــى ذلــك بــل یجــب أن �شــعر �االســتقالل المترتــب علــى ملكیتــه لــألرض والــروح التــى 
  تدفعه إلى التصرف �حذر وت�صر عندما �2ون مستقبله معرضا للخطر .

وال یخفـــى مـــا لهـــذه االعت�ـــارات مـــن انع2اســـات علـــى اخت�ـــار المزرعـــة التـــى   
  تحقL رغ�ات ومیول المزارع الشخص�ة .

  
  ان�ا : االعت
ارات الطب�ع�ة ث

مــن ناح�ــة االعت�ــارات الطب�ع�ــة یجــب أن تكــون المزرعــة خصــ�ة مــن النــوع   
الـــذ; �ســـتجیب للخدمـــة لتقلیـــل نفقـــات اإلنتـــاج إلـــى أدنـــى حـــد و�ســـتدل علـــى درجـــة 
الخصو�ة الطب�ع�ة لألرض بنوع الحشائش والن�اتات التى تنمو فیها أو بدراسـة حالـة 

ة �المزرعــة أو بــإجراء دراســة شــاملة للترIــة تبــین أنــواع الترIــة نمــو المحاصــیل المختلفــ
�ـــة وأثمـــان فدانقـــدرتها اإلنتاج�ـــة والمحاصـــیل التـــى تحـــ�O بهـــا وغلتهـــا الم�المزرعـــة و 

المحاصــــیل و#جــــب أن تكــــون المزرعــــة مســــتو�ة الســــطح تتــــوفر فیهــــا وســــائل الــــر; 
ممارسته وللترتیب لنوع االستغالل المرغوب  والصرف وأن �2ون جو المنطقة مناس�اً 

 Lوطب�عــة مواقــع القطــع المختلفــة وموقــع وتنســی Oالمزرعــى مــن حیــث الشــ2ل وتخطــ�
الم�ــــانى والمســــاكن �المزرعــــة . و�ســــتعان علــــى أخــــذ ف2ــــرة صــــح�حة علــــى الترتیــــب 
المزرعـــى برســـم خر#طـــة تبـــین حقـــول المزرعـــة وحـــدودها وموقـــع المســـ2ن والملحقـــات 

المزرعـــة خال�ـــة مـــن الحشـــائش واألمـــراض یجـــب أن تكـــون  المختلفـــة بهـــا . وعمومـــاً 
  واآلفات التى تؤثر على مستو; الغلة وجودتها وتكالیف اإلنتاج المزرعى.
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  ثالثا : االعت
ارات االقتصاد�ة 
ومــن ناح�ــة االعت�ــارات االقتصــاد�ة یجــب أن تكــون ســعة المزرعــة مالئمــة   

إلدار#ــة ولســعة المزرعــة لمقــدرة المــزارع اج والمــوارد المزرع�ــة اإلنتاج�ــة و لنظــام اإلنتــا
حیث تفضل المـزارع  متالكهااالمزرعة �قصد  اخت�ارفى حالة  أهم�ة 2بیرة خصوصاً 

تكـالیف  نخفـاضاو ن المزارع الصـغیرة الحجـم النخفـاض ثمـن الفـدان عالكبیرة الحجم 
اإلنتــاج بهــا ألنهــا تحقــL لمالكهــا دخــًال 2بیــرًا یهیــئ لــه مســتو; مع�شــى مرتفــع. 2مــا 

لمزرعة قر#�ة من الطرق العامة واألسواق لتقلیـل التكـالیف التسـو�ق�ة یجب أن تكون ا
2مـــا یجـــب أن یؤخـــذ فـــى االعت�ـــار مالءمـــة موقـــع وتنســـیL المســـاكن ومر2ـــز الرقا�ـــة 
المزرع�ــة حیــث یت�ســر معــه اإلشــراف الفعلــى علــى تنفیــذ جم�ــع العمل�ــات المزرع�ــة 

ب معرفـــــة رأس المـــــال ورفـــــع الكفـــــاءة اإلنتاج�ـــــة لجم�ـــــع المـــــوارد المزرع�ـــــة 2مـــــا یجـــــ
المستثمر �المزرعة من حیث نوعه ومقداره ومد; تـوفر عنصـر العمـل وتحدیـد أنـواع 
المزروعــات الحال�ــة والمســتقبلة ومســتو; غلتهــا وأســعار المنتجــات المزرع�ــة وطــرق 
تســو�قها والــدخل المزرعــى المرتقــب ومســتلزمات اإلنتــاج وتكال�فهــا والبرنــامج المنشــود 

. و#تــأثر مشــتر; األرض بتغییــر العالقــة بــین األثمــان وتكــالیف مــن ح�ــازة المزرعــة 
اإلنتــاج فمــن المعــروف أن 2ــل تغیــر فــى العالقــة بــین األثمــان والتكــالیف ینشــأ عنــه 
ارتفــاع فــى الــدخل یــؤد; إلــى تشــج�ع المالــك ، علــى الع2ــس مــن ذلــك فــإن 2ــل تغیــر 

یــؤد; إلــى عــدم فــى الــدخل  نخفــاضافــى العالقــة بــین األثمــان والتكــالیف ینشــأ عنــه 
سداد المشتر; لألقساT السـنو�ة المطلو�ـة منـه و#ترتـب علـى ذلـك إرت�اكـات مال�ـة قـد 
تؤد; إلى نزع ملك�ة أرضه لـذلك ینصـح �ضـرورة الح�طـة والحـذر عنـد األقـدام علـى 

هــزات مال�ــة عن�فــة قــد یتعــرض لهــا ل اً شــراء األرض فــى فتــرات ارتفــاع األثمــان تجن�ــ
ألرض �االسـتئجار عـن ح�ازتهـا �التملـك فـى مثـل هــذه مالـك األرض و�فضـل ح�ـازة ا

  الفترات.
2ما یجب أن یؤخذ فى االعت�ار سعر الفائـدة السـائد علـى القـروض العقار#ـة   

قار; الزراعى ، فأ; تغییر فى سعر الفائـدة یـؤثر علـى عالزراع�ة فى سوق األثمان ال
الفائــدة أق�ــال  الق�مــة الرأســمال�ة لــألرض الزراع�ــة حیــث یترتــب علــى انخفــاض ســعر

الكثیــر مـــن المـــزارع علـــى االفتـــراض لشـــراء األرض فیـــؤد; إلـــى ز#ـــادة الطلـــب علیهـــا 
لــك یترتــب علــى ز#ــادة ســعر وتمیــل أثمانهــا �التــالى إلــى االرتفــاع وعلــى الع2ــس مــن ذ

فــــاض ثمــــن األرض هــــذا �فــــرض �قــــاء الق�مــــة اإلیجار#ــــة ثابتــــة . وتمثــــل خنالفائــــدة ا
الیف المزرع�ـــة یجـــب أن یؤخـــذ فـــى االعت�ـــار عنـــد الضـــرائب عنصـــرًا هامـــا فـــى التكـــ
ـــار المزرعـــة وتقـــدر بنحـــو  ـــة تحـــت ظـــروف الزراعـــة  %14اخت� مـــن الق�مـــة اإلیجار#
عنـد شـراء األرض فـى فتـرات ارتفـاع األسـعار.  ثقـ�الً  المصر#ة وتكون الضرائب عبئاً 
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ف وتــوفر رأس المــال الــالزم مــن االعت�ــارات الهامــة عنــد اخت�ــار المزرعــة ، إذ یتوقـــ
عل�ــه تقر#ــر نــوع الح�ــازة التــى یرغبهــا المــزارع فقــد �فضــل ح�ــازة المزرعــة �االســتئجار 
 على ح�ازتها �التملك لتوفیر رأس المال الـالزم لتغط�ـة التكـالیف المزرع�ـة خصوصـاً 
فـى حالـة نـدرة رأس المـال ولك�ف�ـة اسـتخدام رأس المـال أهم�ـة 2بیـرة یجـب أخـذها فـى 

وتقسـ�م رأس المـال  األرض عـدم سـداد جم�ـع الـثمن الحس�ان ، فقد �فضل عند شـراء
ى رأس المال الثابت والمتغیر لتقلیـل الفوائـد المسـتحقة عمـا فـى حالـة المتاح بین نوع

فـــى شـــراء األرض واالعتمـــاد علـــى االقتـــراض للحصـــول  هعـــ�اســـتنفاذ رأس المـــال جم
أكبـر  على رأس المـال المتغیـر . فـالمعروف أن الفائـدة علـى القـروض قصـیرة األجـل

  على الترتیب. %7،  5من الفائدة على القروض الطو#لة األجل فهى نحو 
2ذلك مما یجب أخذه فى االعت�ار ضرورة معرفة الثمن الذ; دفـع فـى شـراء   

ة ألن ســـوق األرض ا ولـــو أن هـــذا لـــ�س مـــن األمـــور الهینـــالمزرعـــة المرغـــوب تملكهـــ
ومـات المنافسـة الكاملـة الزراع�ة تختلف عن سـوق السـلع األخـر; حیـث ال تتمتـع �مق

إذ ال تسجل فیها عادة أثمان الصـفقات التـى تكـون موضـع التعاقـد وحیـث یـدخل فـى 
ل للـثمن ثال الثمن الذ; یدفعه المشتر; غیر ممتحدید األثمان عوامل 2ثیرة مما یجع
  الذ; �مثل القو; اإلنتاج�ة للمزرعة .

ت�ارهــا ومــا علیهــا المرت�طــة �المزرعــة المزمــع اخ االتفــاقحیــث معرفــة حقــوق   
من التزامات ومالها من حقـوق . و#لـزم أ�ضـا أن یؤخـذ فـى االعت�ـار شـروT الصـفقة 
ف�عرف مثال طر#قـة سـداد الـثمن وهـل سـ�2ون ذلـك فور#ـًا أو علـى أقسـاT. وفـى حالـة 

عتماد المزارع علـى دخـل المزرعـة فـى سـداد ثمنهـا إ ر; فإن ذلك �عنى عدم فو الدفع ال
رعة �طر#L االستئجار یجب اإللمام �الق�مة اإلیجار#ـة وطر#قـة وفى حالة اخت�ار المز 

اإلیجــار وزمــان وم2ــان اإلیجــار وااللتزامــات التــى �ســاهم بهــا 2ــل مــن طرفــى التعاقــد 
 Tمقتضـى التعاقـد و#جـب مراعـاة أن تكـون شـرو�ة لكـل مـن الطـرفین �والحقوق المترت

  عقد اإلیجار واضحة ال غموض فیها .
اد�ة الم2ـــــان األول فـــــى حالـــــة اخت�ـــــار المزرعـــــة وتحتـــــل الظـــــروف االقتصـــــ  

لالستغالل و#هتم عادة �معرفة جم�ع ظـروف المزرعـة فـى حالـة الرغ�ـة فـى امتالكهـا 
خت�ــــار المزرعــــة ف الطب�ع�ــــة واالقتصــــاد�ة فــــى حالــــة إوال یهــــتم إال �معرفــــة الظــــرو 

ــــذ; للظــــروف الطب�ع�ــــة  ــــوزن ال لالســــتئجار وال �2ــــون للظــــروف الشخصــــ�ة نفــــس ال
سـتثمار المـال فیهـا . إخت�ـار المزرعـة هـى لمجـرد إصاد�ة إذا 2انت الرغ�ـة فـى واالقت

وســــواء 2ــــان اخت�ــــار المزرعــــة هــــو الســــتثمار المــــال أو لإلقامــــة والمع�شــــة فیهــــا أو 
  ار موضع التنفیذ.خت�یجب الحذر والت�صر عند وضع اإل – للغرضین معاً 
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  :تذ#ر أن 
  

  المزرعة : *  
رض متصــلة أو منفصــلة تســتغل #ل�ــا أو ع
ــارة عــن مســاحة مــن األ هــى 

فى اإلنتاج و�دیرها شـخص طب�عـى واحـد و�سـاعده غیـره أو یـدیرها شـخص  جزئ�اً 
، الطب�عـى أو المعنـوN �سـمى زارعـاً معنوN #هیئـة معینـة أو شـر#ة وهـذا الشـخص 

وقد �#ون مالكًا أو مستأجرًا أو مـدیرًا أجیـرًا .وتسـتعمل المزرعـة فـى إنتـاج الـزروع 
  أو الحیوان�ة أو االثنین معا .  الن
ات�ة

  
  الزارع  : * 

الـزارع أو مـدیر المزرعـة هـو أحــد عناصـر اإلنتـاج وهـو الـذN یتــولى إدارة 
المزرعــة 
اعت
ارهــا وحــدة إنتاج�ــة ، فهــو الــذN یرســم خطــة اإلنتــاج و�راقــب تنفیــذ 

�قــوم بجم�ــع األعمــال اإلدار�ــة مــن أو معنــى أنــه  ،العمل�ــات المزرع�ــة المختلفــة 
  . العمل المزرعى مساهمته فى نظ�م�ة وتنفیذ�ة و
اإلضافة إلى ت

  
  �قسم الزارع إلى فئتین رئ�سیتین :*  

   ) زارع متفرغ #ل الوقت .1
  ) زارع متفرغ 
عض الوقت .2
  

  مجال ال
حث فى اإلدارة المزرع�ة : * 
  التنظ�م أو التخط�S المزرعى . -1
  .  الرقا
ة أو التنفیذ المزرعى  -2
  

  عوامل المؤثرة فى عمل #ل من المنظم والرقیب المزرعى : ال*  
  .عوامل خارج�ة  -1
  .عوامل داخل�ة  -2

  
  : منها  عت
اراتا عدةو�تضمن اخت�ار المزرعة عادة  •

 .اعت
ارات شخص�ة  -1

 طب�ع�ة . اعت
ارات  -2

 اعت
ارات اقتصاد�ة .   -3
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  أسئلة على ال
اب الثانى 

  
  

  #ل مما �أتى : :  عرف  1س
  الزراع�ة ؟الرقا
ة  –التنظ�م المزرعى  –الزارع  – المزرعة

  
  :  ما هى مجاالت ال
حث فى اإلدارة المزرع�ة ؟  2س
  

  ؟  ، قواعده أهدافهرف التنظ�م الزراعى موضحًا : ع 3س
  

  ؟  مزرعى: تكلم بإیجاز عن أهم العمل�ات التى �شتمل علیها التنظ�م ال 4س
  

  ور المزارع #منظم ومدیر عمل ؟ :  عرف الرقا
ة الزراع�ة موضحًا د 5س
  

  : وضح مزا�ا الجمع بین وظائف التنظ�م والرقا
ة ؟  6س
  

  : تكلم بإیجاز عن أهم العوامل المؤثرة فى عمل #ل من المنظم والرقیب  7س
  الزراعى ؟ 

  
  :  �عتبر اخت�ار المزرعة من األعمال المهمة التى یتوقف علیها نجاح  8س

  قبل ..... وضح ذلك ؟ فى المست هرع أو فشلاالمز 
  

  :  ما هى االعت
ارات التى یجب مراعاتها عند اخت�ار المزرعة ؟  9س
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  ال	اب الثالث 
  

  المزرع�ة  ةالعالقة بین المشروعات واألنتج
  

سـواء و تعتبر دراسة العالقة بین المشروعات المزرع
ة من األهم
ة �م�ـان ،   
  �ان ذلك على مستو$ الزارع الفرد أو على مستو$ اإلنتاج القومى.

 فالمزارع یهمه أن 
عرف الك
ف
ة التى 
م�ـن بهـا تجم
ـع األنـواع المختلفـة مـن  
فـى  –سـواء �انـت هـذه األنتجـة حقل
ـة أو حیوان
ـة  –المشروعات واألنتجة المزرع
ـة 

تول
فــة تحقــ9 أكبــر قــدر مــن الــر8ح للوحــدة اإلنتاج
ــة ، و�ــذلك التعــرف علــى الحــدود 
  .فى اإلنتاج عن تنو
ع هذا اإلنتاجالتى 
م�نه فیها تفضیل التخصص 

مى یهـتم عنـد تصـم
م وعلى الجانب األخر فإن المخط< علـى المسـتو$ القـو   
خطــة تنم
ــة اإلنتــاج القــومى بدراســة الظــروف التــى تم�نــه مــن توج
ــه بــرامج الخطــة 

  نحو نوع معین من اإلنتاج الن�اتى والحیوانى .
والزارع وهو 
حاول الوصول إلى التجم
ع األمثل لمشروعاته المزرع
ة یجـب   

خـر ، أو أن 
سـتبدل مع آ مزرع
اً  أن 
عرف المد$ الذ$ 
م�ن �ه أن یجمع مشروعاً 
د ذلـك إلـى حـد �بیـر علـى العالقـة بـین المشـروعات المزرع
ـة م�آخر . و
عت مشروعاً 

  التى 
م�ن تقس
مها إلى :
  أنتجة مدعمة . – 4    متالزمة . أنتجة – 1
  أنتجة متعارضة. – 5    أنتجة متنافسة . – 2
  أنتجة متكاملة . – 3

  ة من األنتجة الزراع
ة .سنناقش ف
ما یلى بإیجاز هذه األنواع المختلف
  
  األنتجة المتالزمة : – 1

تلـــك األنتجـــة التـــى یـــتم إنتاجهـــا فـــى عمل
ـــة هـــى 
قصـــد �األنتجـــة المتالزمـــة   
إنتاج
ــة واحــدة وMنطــو$ اإلنتــاج الزراعــى �صــفة عامــة علــى العدیــد مــن هــذه األنتجــة 

ر ف وغیـو�ـذلك القطـن والبـذرة ولحـم الضـأن والصـو  ا معـاً مـفالقمح والتـبن یـتم إنتاجه
  .ذلك

واإلنتــاج المــتالزم قــد یــتم فــى حــدود نســب إنتاج
ــة ثابتــة أو فــى حــدود نســب   
>
 ةحصول على أمثلـة ألنتجـاإلنتاج الزراعى ، فقد یتعذر ال إنتاج
ة متغیرة وفى مح

  متالزمة یتم إنتاجها فى حدود نسب ثابتة.
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  األنتجة المتنافسة : – 2
نتجـــة التـــى تتنـــافس ف
مـــا بینهـــا 
طلـــ9 اصـــطالح األنتجـــة المتنافســـة علـــى األ  

على استخدام قدر معین من الموارد اإلنتاج
ة ، وفى هذه الحالة یتعذر زMادة اإلنتاج 
  من أ$ منها إال �التضح
ة �قدر من إنتاج المحصول المنافس .

ومن أمثلة األنتجة المتنافسة فى ج.م.ع حاصالت �القمح والشـعیر والقطـن   
جال اإلنتاج الن�اتى وفى مجال اإلنتـاج الحیـوانى تجـد أن والذرة والقطن واألرز فى م

إنتاج اللبن وٕانتاج اللحم 
عتبران مـن األنتجـة المتنافسـة ، ف
فـرض �قـاء �ـل الظـروف 
األخر$ ثابتة فإن التوسع فى إنتاج اللبن یتضمن زMادة عدد األ�قار الحال�ة وٕانقاص 

  عدد عجول التسمین والع�س صح
ح .

ة 
م�ن أن 
سترشـد بهـا المـزارع للوصـول إلـى التول
فـات وهناك عوامل رئ
س  

المختلفة من األنتجة المزرع
ة التى 
م�ـن أن تعطـى أكبـر ر8ـح مم�ـن وهـذه العوامـل 
  هى : 

معدل اإلحالل النسبى بین تلك المنتجات ، أو �معنى آخر مقدار ما س
ضحى  – 1
  �ه المزارع من محصول معین نظیر زMادة إنتاج محصول آخر .

  أسعار �ل ناتج من الناتجین . – 2
  تكالیف إنتاج �ل محصول . – 3

و�صفة عامة ، فإن نسب االستبدال الثابتة توجـد بـین األنتجـة ذات الـداالت   
  اإلنتاج
ة الخط
ة .

و
م�ن تقس
م األنتجة المتنافسة وفقا لمعدالت اإلحالل بینها إلى ثالثة أنواع   
  هى :

  استبدال
ة ثابتة . أنتجة متنافسة فى حدود نسب –أ 
  أنتجة متنافسة فى حدود نسب استبدال
ة متزایدة . -ب 
  أنتجة متنافسة فى حدود نسب استبدال
ة متناقصة . -ج 
  
  األنتجة المتنافسة فى حدود نسب استبدال�ة ثابتة : –أ 

تعنى معدالت اإلحالل الثابتة بین ناتجین أن إحالل أحد المحصولین م�ان   
, فــإذا محصــول اآلخــرمــن ال $ و  عــن طرMــ9 التضــح
ة �قــدر مســااآلخــر ال 
حــدث إال

أردنـا زMــادة مســاحة القمـح �فــدان واحــد فسـوف یــؤد$ هــذا اإلجـراء إلــى نقــص مســاحة 
  الشعیر �فدان واحد .

أرادب وٕانتاج الشعیر  8فإذا فرض و�ان متوس< إنتاج الفدان من القمح هو   
مح ستؤد$ إلى زMادة اإلنتاج الكلى أرادب , فأن زMادة قدرها فدان واحد من الق 6هو 



 - 39 -

أرادب وفــى نفــس الوقــت تــؤد$ إلــى نقــص اإلنتــاج الكلــى مــن  8مــن القمــح �مقــدار 
  أرادب ونس�ة اإلحالل فى هذه الحالة هى :  6الشعیر �مقدار 

  
      8  

  تقر�Mًا  1.33ــ  =                        
                        6  

تــاج الفــدان مــن القمــح والشــعیر متســاو
ة ففــى هــذه فــإذا فرضــنا أن تكــالیف إن  
الحالـة 
م�ـن الرجـوع إلــى سـعر$ النـاتجین لتحدیـد ر8ح
ــة �ـل منهـا لتفضـیل النــاتجین 
عـن اآلخـر , وMـتم ذلــك عـن طرMـ9 المقارنــة بـین نسـ�ة اإلحــالل ومقلـوب النسـ�ة بــین 

  م�ان اإلحالل بین الناتجین من عدمه .إالسعرMن لتحدید 
  

  ردب الشعیر جنیها وأن سعر أ 15القمح �ان  اردبر ن سعفإذا فرضنا أ  
                                                    12  

  ة ــو�مقارن  0.8ـــ = = ن نس�ة سعر الشعیر إلى القمح إا فجنیه 12هو 
                                                    15  

ة شـعیر/ قمـح یتضـح أنـه مع مقلـوب النسـ�ة السـعرM معدالت اإلحالل للقمح والشعیر
أكبــر مــن  1.33اإلحــالل = أو نتــاج القمــح حیــث أن معــدل االســتبدال مــن األر8ــح إ

  .0.8مقلوب السعر الذ$ = 
أمــا إذا أفترضــنا اخــتالف إنتــاج الفــدان مــن النــاتجین ففــى هــذه الحالــة تجــر$   

بینهمـا وصـافى السـعر  مقارنة صافى سـعر الوحـدة مـن �ـل نـاتج مـع معـدل اإلحـالل
منـه تكلفـة إنتـاج الوحـدة  فى هذه الحالـة ع�ـارة عـن سـعر الوحـدة مـن النـاتج مطروحـاً 

  منه.
ا علــى حــدة مــیبــین العالقــة بــین نــاتجین دالــة �ــل منه وف
مــا یلــى نــورد جــدوالً   

  دالة خط
ة .
رض أن عنصر اإلنتاج المسـتخدم هذا 
غ 2، ص 1هذان الناتجان هما ص  

  إلنتاج �ل من الناتجین . صالح لالستخدام
  أن : تالىیتبین من الجدول ال  

وحــدات إلنتــاج المحصــول  10فــى حالــة تخصــ
ص المــوارد المتاحــة ومقــدارها  – 1
  .1وحدة من ناتج ص 40فق< 
م�ن الحصول على  1ص

وحــدات إلنتــاج المحصــول  10فــى حالــة تخصــ
ص المــوارد المتاحــة ومقــدارها  – 2
  . 2وحدة من ناتج ص 20فق< 
م�ن الحصول على  2ص
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  2، ص 1العالقة االستبدال
ة الثابتة لكل من الناتجین ص: ) 1جدول (
  2الدالة اإلنتاج
ة للناتج ص  1الدالة اإلنتاج
ة للناتج ص

المدخل من عنصر 
  اإلنتاج المتغیر

عدد الوحدات 
الناتجة من 

  1ص

المدخل من 
عنصر اإلنتاج 

  المتغیر

عدد الوحدات 
الناتجة من 

  2ص
0  0  0  0  
1  4  1  2  
2  8  2  4  
3  12  3  6  
4  16  4  8  
5  20  5  10  
6  24  6  12  
7  28  7  14  
8  32  8  16  
9  36  9  18  

10  40  10  20  
  
أن توج
ه الموارد إلنتاج واحد من الناتجین فق< یؤد$ إلى عدم الحصـول علـى  – 3

  شئ من ناتج المحصول الثانى .
ووحــدة منهــا إلنتــاج  1حصــول صوحــدات مــن المــوارد إلنتــاج الم 9أن توج
ــه  – 4

وحــدة مــن نــاتج المحصــول  36یترتــب عل
ــه الحصــول علــى  2المحصــول ص
  وحدة من ناتج المحصول الثانى . 2األول ، 

ــــاج  2وحــــدات مــــن المــــوارد إلنتــــاج المحصــــول األول  8أن توج
ــــه  – 5 وحــــدة إلنت
وحــدة مــن نــاتج المحصــول  32المحصــول الثــانى یترتــب عل
ــه الحصــول علــى 

  وحدات من ناتج المحصول الثانى على التتا�ع . 4 األول
  

هــذا �النســ�ة للب
انــات الــواردة فــى الجــدول ، فــإذا أم�ــن تضــمین هــذا الجــدول   
،  �1ل توزMعات الموارد المحتملة وما ینشأ عنها من ارت�اطات بین المحصولین ص

  . فإنه ینشأ لدینا جدول 
م�ن أن نطل9 عل
ه جدول االحتماالت اإلنتاج
ة 2ص
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وحدات من الموارد التى یتم  7،  10االحتماالت اإلنتاج
ة الخط
ة لـ: ) 2جدول (
  توزMعها

  وحدات من الموارد 7  وحدات من الموارد 10

وحدات 
  الموارد لـ

النسب   الناتج من
الحد
ة 

  الستبدال ل

وحدات 
  الموارد لـ

النسب   الناتج من
الحد
ة 

  2ص  1ص  2ص  1ص  2ص  1ص  2ص  1ص  الستبدال ل

)1(  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  )7(  )8(  )9(  )10(  
ص  40  صفر  10

  فر
ص  28  صفر  7  

  فر
  

9  1  36  2  -2  6  1  24  2  -2  
8  2  32  4  -2  5  2  20  4  -2  
7  3  28  6  -2  4  3  16  6  -2  
6  4  24  8  -2  3  4  12  8  -2  
5  5  20  10  -2  2  5  8  10  -2  
4  6  16  12  -2  1  6  4  12  -2  
ص  2-  14  12  7  3

  فر
ص  7

  فر
14  -2  

2  8  8  16  -2            
1  9  4  18  -2            

            2-  20  صفر  10  صفر

ختالف إوتختلــف االحتمــاالت اإلنتاج
ــة التــى 
م�ــن تضــمنها لهــذا الجــدول بــ  
  درجة تخصص الموارد لكل من الناتجین المتنافسین فإذا فرضنا أن :

�عة وحـدات فقـ< وأننـا اسـتخدمنا هـذه الوحـدات السـ 7الكم
ة المتاحة من الموارد  -أ 
وحــــدة مــــن نــــاتج هــــذا  28فأننــــا نحصــــل علــــى  1إلنتــــاج المحصــــول ص اً �ل
ــــ

  . 2المحصول وال شىء من ناتج المحصول ص
و
حــدث ع�ــس مــا ســب9 إذا وجهنــا اســتخدام الوحــدات الســ�عة الســالف اإلشــارة  -ب 

وحدة من  14, ففى هذه الحالة نحصل على  2إلیها نحو أنتاج المحصول ص
 .  1صمن ناتج المحصول  وال شىء 2ناتج المحصول ص
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ــــا  -ج  ــــاج المحصــــول ص 4أمــــا إذا وجهن ــــى إنت  1وحــــدات مــــن المــــوارد الســــ�عة إل
وحـدة  16, فإننـا نحصـل علـى  2والثالث وحدات ال�اق
ة إلنتاج المحصول ص

  وحدات من ناتج المحصول الثانى .6من ناتج المحصول األول , 
 5, 1وحــدتین للمحصــول صوأخیــرا یــؤد$ توزMــع المــوارد وتوجیههــا فــي حــدود  -د 

وحدات مـن  8على ، یترتب عل
ه الحصول  2صوحدات من ناتج المحصول 
  وحدات من ناتج المحصول الثانى على التتا�ع . 10ناتج المحصول األول , 

  
علـى رسـم ب
ـاني 
مثـل محـوره الرأسـى  3,4فإذا وقعنا الب
انات الواردة �ـالعمودین 

األفقــى وحــدات النــاتج مــن المحصــول  ومحــوره 1وحــدات النــاتج مــن المحصــول ص
  فى الرسم الب
اني اآلتي : 1, ب1لحصلنا على منحنى أ 2ص

  
  )  3  ش�ل رقم (

  1الناتج من ص                      
  

     1أ                 
  72           وحدات الموارد                     

               الثابتة      
  2أ                
                   24   

                                  )10(  
  16 3أ                

                                      )7(  
                     8   

                                          )4(  
  3ب      2ب    1ب                     

  
   4    8    12    16   20  2الناتج من ص 

  
  تمال
ة االح اإلنتاج
ة الخط
ة والمنحن
اتالداالت 
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فأنـــه یـــؤد$ إلـــى الحصـــول علـــى  9,8أمـــا توق
ـــع الب
انـــات الـــواردة فـــى العمـــودین 
  .3ب 2المنحنى أ

وحدات فق< ووجهت للتوزMع  4فإذا �انت الموارد المتاحة لالستخدام فى اإلنتاج 
ننـا نحصـل علــى خـ< ب
ـاني یختلـف عــن إبـین النـاتجین ط�قـا لالحتمــاالت المختلفـة ف

  .3ب 3الساب9 وهو أ
و
م�ــن أن نطلــ9 علــى المنحن
ــات الســالف اإلشــارة إلیهــا �صــفة عامــة اصــطالح 

  الداالت التحوMل
ة أو منحن
ات االحتماالت اإلنتاج
ة .

م�ـن التعبیـر عـن إنتاج
ـة �ـل مـن النـاتجین فـى حالـة مـا تكـون المـوارد  موماً عو 

  المتاحة محدودة �الداالت اآلت
ة :
  )1= د (ص 2ص      )2= د (ص 1ص

  

ــةنــدما تكــون الــداالت اإلنتاج
ــة لنــاتجین أو أكثــر مــن نــوع الــداالت الخطوع   

فإننا نتوقع أن تكون منحن
ات االحتماالت اإلنتاج
ة خط
ة �ـذلك . وفـى هـذه الحالـة 
فإن المنحنـى الخطـى 
عنـى أن النسـ�ة الحد
ـة السـتبدال نـاتج بنـاتج آخـر نسـ�ة ثابتـة 

وحدة فى ناتج أحد المحصولین ال 
م�ن دائما وهذا 
عنى فى �لمات أخر$ أن زMادة 
أن تتـــأتى إال عـــن طرMـــ9 التضـــح
ة بوحـــدة مســـاو
ة مـــن النـــاتج اآلخـــر . وتوجـــد فـــى 
الزراعــة أمثلــة �ثیــرة لحاصــالت تتنــافس مــع �عضــها فــى حــدود نســب اســتبدال
ة قر�Mــة 

، الشـوفان �رMة ، البرسـ
م والبرسـ
م الحجـاز$ من الث�ات من أمثلتها الحنطة والذرة الس

ــة الو �Mا وذلــك فــى المــزارع األمر
نمط
ــة القائمــة فــى الشــعیر ، الحنطــة وفــول الصــو

  ذرة .منطقة زراعة ال
  

  :ا فى حدود نسب استبدال�ة متزایدةبینهف�ما (ب) األنتجة التى یتم التنافس 
یــتم التنــافس بــین الحاصــالت الزراع
ــة فــى حــدود نســب اســتبدال
ة متزایــدة إذا   

حــد هــذه الحاصــالت زMــادات متتا�عــة تضــح
ات متزایــدة فــى ترتــب علــى زMــادة إنتــاج أ
ـــدینا مشـــروعین أحـــدهما  ـــال إذا �ـــان ل ـــى ســـبیل المث ـــافس ، فعل ـــاتج المحصـــول المن ن

غنام و�ـال المشـروعین یتنافسـان علـى �م
ـة العمـل لتسمین العجول واآلخر لتر8
ة األ
بخمســة المتاحــة فــإن زMــادة عــدد عجــول التســمین �عجــل واحــد 
عنــى التضــح
ة مــثال 

ین �عجــل آخــر فــإن رؤوس مــن الغــنم ، فــى حــین لــو أردنــا زMــادة قط
ــع عجــول التســم
انى رؤوس أخــر$ مــن األغنــام ، وهــذا 
عنــى أن أ$ زMــادة فــى مــثالتضــح
ة ســتكون ب

أحـــد النـــاتجین یترتـــب عل
ـــه تضـــح
ة متزایـــدة مـــن النـــاتج اآلخـــر وعلـــى هـــذا األســـاس 
  �التضح
ات المتزایدة . بنسب متزایدة ما 
سمى اإلحالل
طل9 على حالة 
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وفى هذه الحالة والتى نحن �صددها عادة ما تكون الدالة اإلنتاج
ة لكل من   
المحصــــولین المتنافســــین ذات إنتاج
ــــة متناقصــــة و
م�ــــن التعبیــــر عــــن طب
عــــة هــــذه 

  العالقة فى صورة جدول
ة أو ب
ان
ة . والجدول التالى یوضح هذه الحالة .
     

إلنتاج
ة وجدول االحتماالت والنسب الحد
ة لالستبدال الدالة ا: ) 3جدول رقم (
  لناتجین متنافسین فى حدود نسب متزایدة 

جدول االحتماالت اإلنتاج
ة   الدالة اإلنتاج
ة
النسب الحد
ة   لتول
فات المم�نةل

لالستبدال 
  2ص ـب 1ص

المدخل من 
عنصر 
  اإلنتاج

المخرج من 
  1ص

المخرج من 
  2ص

المخرج من 
  1ص

المخرج من 
  2ص

)1(  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  
0  0  0  55  0  -0.1  
1  10  10  54  -10  -0.3  
2  19  16.7  52  16.7  -0.6  
3  27  21.7  49  21.7  -1.0  
4  34  25.7  45  25.7  -1.5  
5  40  29.0  40  29.0  -2.1  
6  45  31.9  34  31.9  -2.8  
7  49  34.4  27  34.4  -3.6  
8  52  36.6  19  36.6  -4.5  
9  54  38.6  10  38.6  -5.6  

10  55  40.4    40.4  -  

) الــداالت اإلنتاج
ــة 3) ، (2) ، (1وMوضــح الجــدول الســاب9 فــى األعمــدة (  
یــــــتم إنتــــــاج �لیهمــــــا تحــــــت ظــــــروف قــــــانون الغلــــــة  2، ص 1لمحصــــــولین همــــــا ص
ــــاالمتناقصــــة. و
شــــیر  
ــــى االحتمــــاالت اإلنتاج
ــــة مــــن هــــذین 5) ، (4( نالعمود ) إل

 10الناتجین . ومن هذه األرقام یتبین أنه إذا خصصنا �م
ة الموارد المتاحة وقدرها 
ــــاتج ص ــــاج الن ــــة إلنت 
ــــى  1وحــــدات �ل ــــا نحصــــل عل ــــاتج هــــذا  55فإنن وحــــدة مــــن ن

  . 2المحصول بینما ال نحصل على شئ من ناتج المحصول ص
ن الوحدات العشرة من الموارد نحو إنتاج المحصـول وحدات م 9فإذا وجهنا   

فإننـا نحصـل علـى �م
ـة  2واستخدمنا الوحدة العاشرة فى إنتاج المحصول ص 1ص
  وحدات من الناتج . 10،  1ص9وحدة من وحدات الناتج  54إنتاج قدرها 
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أمــا إذا وجهنــا وحــدات المــوارد �لهــا إلــى إنتــاج المحصــول ولــم تســتخدم منهــا   
بینمــا  تصــ�ح صــفراً  1فــإن إنتاج
ــة المحصــول ص 1اج المحصــول صشــیئا فــى إنتــ

  وحدة .  40.4إلى حدها األقصى وهو  2تقفز إنتاج
ة الحصول ص
) مــن الجــدول أن تزایــد إنتاج
ــة أحــد 6وتوضــح األرقــام الــواردة �ــالعمود رقــم (

المحصـــولین ال 
م�ـــن أن تـــتم إال عـــن طرMـــ9 التضـــح
ة ��م
ـــات متزایـــدة مـــن نـــاتج 
  لثانى.المحصول ا

وMــؤد$ توق
ــع الب
انــات الــواردة �الجــدول فــى رســم ب
ــانى إلــى الحصــول علــى   
  م (ـمنحنى إنتاج
ة مقعر الش�ل �النسـ�ة للمحـور األصـلى �مـا یتضـح مـن الشـ�ل رقـ

4  .(  
  )   4رقم (  ش�ل 

  1الناتج من ص                
  

                  60  
  1أ          ) وحدات من الموارد 10(           

                  52  
    2أ                    
  44          ) وحدات من الموارد 7(   
                      
  36          ) وحدات من الموارد 4(  
  3أ                    
                  28  

  
                  20  

  
12  
  
4  

  3ب         2ب    1ب                
  

  4   12     20     28     36     44  2الناتج من ص 
  �ة والتحو.ل�ة الداالت اإلنتاج

  
  :أس	اب حدوث االستبدال فى حدود نس	ة متزایدة فى اإلنتاج الزراعى 

یرجع سبب حدوث هذه الظاهرة فى مح
< اإلنتاج الزراعى إلى عدم تجانس   
الموارد اإلنتاج
ة الزراع
ة فى صفاتها . فاألرض مثال تت�این داخـل المزرعـة الواحـدة 

اصـــالت ، فـــإذا فرضـــنا أن مســـاحة مـــن مـــن حیـــث �فاءتهـــا فـــى إنتـــاج مختلـــف الح
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المزرعة أكثر مالءمـة إلنتـاج الحنطـة مـن القمـح ورغبنـا فـى زMـادة محصـول الحنطـة 
فإن أحداث هذه الزMادة عـن طرMـ9 زMـادة المسـاحة المنزرعـة منهـا فـى أرض صـالحة 
لزراعتهـا یــتم بتضــح
ة أقــل ممــا لــو تمــت هــذه الزMــادة عــن طرMــ9 إضــافة مســاحة مــن 

  الءمة أو صالح
ة لزراعة القمح والع�س �الع�س .األرض أكثر م
ل الســاب9 فــإن األمثلــة علــى األنتجــة التــى تتنــافس فــى او�اإلضــافة إلــى المثــ  

حـــدود نســـب اســـتبدال
ة متزایـــدة �ســـبب عـــدم تجـــانس المـــوارد اإلنتاج
ـــة �ثیـــرة. فعـــدم 
ئلى التجانس قائم بین عناصر اإلنتاج المختلفة �اآلالت وعنصر العمـل والعمـل العـا

  فى إنتاج محصول معین عن محصول آخر . بینها منها�فاءة  ختلفتاإذا 
  

فـــى حـــدود نســـب اســـتبدال�ة ف�مـــا بینهـــا (جــــ) األنتجـــة التـــى یـــتم التنـــافس 
   :متناقصة
یتم التنافس بین الحاصالت الزراع
ة على الموارد اإلنتاج
ة بنسب استبدال
ة   

وث هذا التنافس فـى حـدود نسـب متناقصة فى حدود أمثلة محدودة عنه فى حالة حد
  ثابتة أو متزایدة .

و
حــدث االســتبدال فــى حــدود نســب متناقصــة فــى المــزارع الصــغیرة محــدودة   
  رأس المال حیث ال 
صل إنتاج الحاصالت فیها إلى مرحلة تزاید الغلة .

  
  األنتجة المتكاملة : – 3

دة فـــى نـــاتج تعتبـــر األنتجـــة المتكاملـــة إذا ترتـــب علـــى زMـــادة نـــاتج منهـــا زMـــا  
  محصول آخر �فرض ث�ات الموارد اإلنتاج
ة .

ن �ـــان الكثیـــر لمنتجـــات �ثیـــرة فـــى الزراعـــة وإ واألمثلـــة علـــى ظـــاهرة تكامـــل ا  
  . �سبب عدم ث�ات الموارد اإلنتاج
ة تماماً  تاماً  منها ال 
�ون تكامالً 

الخنـازMر  عتمـادالمـع تر8
ـة الخنـازMر  فمثال 
عتبر محصول الحنطة متكامالً   
فى الحصول على غذائها على محصول الحنطة ، ومع ذلك فـإن العمـل علـى زMـادة 
محصــول الحنطــة یترتــب عل
ــه تنــافس هــذا المحصــول فــى الحصــول علــى مزMــد مــن 
عنصـــر العمـــل علـــى حســـاب عمـــال تر8
ـــة الخنـــازMر ، وفـــى حالـــة تعـــذر زMـــادة هـــذا 

تنـافس بـین النـاتجین العنصر أ$ أن العالقة التكامل
ة تتحول فى النها
ـة إلـى عالقـة 
  المتكاملین.

  : اآلت
ةوMتم التكامل بین األنتجة الزراع
ة �سبب أ$ عامل من العوامل   
  من عناصر اإلنتاج الالزمة له من ناتج آخر. قد 
ستمد أحد األنتجة عنصراً  – 1
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قــد 
ســتفید أحـــد النــاتجین مـــن فــائض العناصـــر اإلنتاج
ــة لنـــاتج ثــان ، و
عتبـــر  – 2
أهم العوامل التى تقوم علیها ظاهرة التكامل بین األنتجة الزراع
ـة  العامل األول

  .زراعى ط�قًا لدورة زراع
ة مرسومةوالتى من أجلها یتم اإلنتاج ال
  

  األنتجة المتكاملة والدورة الزراع�ة 
یترتــــب علــــى ظــــاهرة تكامــــل األنتجــــة الزراع
ــــة ضــــرورة زراعــــة الحاصــــالت   

ة ، حیث یؤد$ تعاقب المحاصـیل فـى الـدورة إلـى المختلفة ط�قا لدورة زراع
ة مرسوم
  تحقی9 الكثیر من المزا
ا.

ومن األمثلة على ذلك ما تحققه زراعة ال�قول
ات والن�اتات العشب
ة من مزا
ا   
  ینع�س أثرها على الحاصالت األخر$:

  ومن مزا
ا زراعة ال�قول
ات :  
  ا .زMادة خصو�ة التر8ة نتیجة إلضافة عنصر النیتروجین له – 1
  تحسین تر�یبها �ما تض
فه من موارد عضو
ة لها . – 2
  . نه
ارهاامنع  – 3
  األمراض واآلفات . نتشارافرصة  الحد من – 4

و
م�ــن القــول �صــفة عامــة أن الــزمن عنصــر أساســى فــى االســتفادة �ظــاهرة   
تكامل األنتجة الزراع
ة حیث تؤد$ زراعة الحاصالت متعاق�ة فى أزمنة مختلفة إلـى 

ول علـى مزMـد مـن اإلنتـاج مـن مسـاحة معینـة ومـع ذلـك فـإن العالقـة التكامل
ـة الحص
ن
ــة ومــن األمثلــة بــین األنتجــة قــد تقــوم أح
انــا بزراعــة محصــولین فــى نفــس الفتــرة الزم

  ت �عض الن�اتات مع �ادرات الحنطة.ار على ذلك زراعة �اد
  

  :  تكامل األنتجة وفائض الموارد
طرMــ9 االســتفادة �فــائض عناصــر اإلنتــاج  تبــدو ظــاهرة تكامــل األنتجــة عــن  

واضحة عند تكثیف أحد عناصر اإلنتاج مع ث�ات العناصر اإلنتاج
ة األخر$ فمثال 
إذا قام أحد مر8ى الحیوانات بتر8
ة عدد �بیر من األ�قار فى مزرعة أعشاب محدودة 

  المساحة فإنه یترتب على ذلك تناقص غلة هذه المزرعة من اللحم.
الــة تكــون العمل
ــة اإلنتاج
ــة ذات عائــد متنــاقص ولكــى یتفــاد$ وفــى هــذه الح  

مثــل هــذا الــزارع حــدوث هــذه الظــاهرة فإنــه مــن األفضــل لــه ب
ــع الفــائض مــن األ�قــار 
ســتخدام حصــیلة الب
ــع فــى شــراء �عــض الخنــازMر وتر8یتهــا مــع عــة وإ عــن حاجــة المزر 

Mــادة تــذ�ر فــى األ�قــار و8ــذلك نحصــل علــى ر8ــح الب
ــع مــن العمل
ــة اإلنتاج
ــة دون ز 
التكـــالیف الكل
ـــة وهــــذا 
عنـــى أن اســــتخدام فـــائض مـــوارد المشــــروع األول فـــى إنتــــاج 
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متكامل مع هذا المشروع 
حق9 لهذا المنتج ما �ـان ال 
م�ـن تحق
قـه دون وجـود هـذا 
  التكامل .
و
م�ــــن اســــتغالل هــــذه الظــــاهرة �ــــذلك فــــى مشــــروعات تر8
ــــة الــــدجاج فــــإذا   

طیور فإن إنتاجیتها مـن البـ
ض تتنـاقص وفـى هـذه تكدست إحد$ حظائر الدجاج �ال
ـــل فـــائض رأس المـــال والعمـــل المســـتخدم فـــى  Mـــون مـــن األفضـــل تحو�
ـــة فإنـــه  الحال
مشروع إنتاج الدجاج إلى مشروع إنتاجى آخر �مشروع أل�ان مثال موارده مـن هـذین 

  العنصرMن �طب
عتها محدودة .....وه�ذا.
  
  األنتجة المدعمة  – 4

بین ناتجین فى حالة ث�ات الموارد المتاحة إذا �ان : التدع
م
ة تنشأ العالقة   
مـــن المم�ـــن زMـــادة إنتـــاج أحـــد النـــاتجین دون أن 
صـــاحب ذلـــك زMـــادة أو التضـــح
ة 

  �الناتج اآلخر.
و
م�ــن االســـتفادة مــن هـــذه العالقــة اإلنتاج
ـــة عــن طرMـــ9 اســتخدام خـــدمات   

األول فى إنتاج الناتج الثانى .  عناصر اإلنتاج المتدفقة المستخدمة فى إنتاج الناتج
و
عنى هذا أن زراعة الناتج األول البد وأن تسب9 زراعـة النـاتج الثـانى . �مـا و
م�ـن 

الموارد الرأسمال
ة �صفة االستفادة �ذلك من خدمات العناصر اإلنتاج
ة المتدفقة من 
 یترتـب ومن الواضح أن االستفادة بخدمات العناصـر اإلنتاج
ـة المتدفقـة ال مستمرة ،

ألن هـــذه الخـــدمات  اتج الحاصـــالت المســـتخدمة فـــى إنتاجـــهعل
ـــه أ$ نقـــص فـــى نـــ
  .ستفدتاج الحاصالت األخر$ أم لم نمنها فى إن ستفدنااتنطل9 سواء 

وهناك أمثلة �ثیرة فى الزراعة لهذه العالقـة ، فـ
م�ن لألغنـام مـثال االسـتفادة   
ا لتأكــل فضــالت عالئــ9 مــن األرض المزروعــة برســ
م �عــد حشــه ، �مــا 
م�ــن تر�هــ

المواشــى األخــر$ ، �مــا 
م�ــن تــرك الــدواجن لتتغــذ$ علــى �قا
ــا الحبــوب واألغذ
ــة ، 
و�ذلك 
م�ن تر8
ة الدواجن على الحبوب التى ت�قى فى األجران �عد نقل المحصـول 

  منها .
  األنتجة المتعارضة : – 5

یتعــارض إنتــاج �عــض الحاصــالت مــع �عضــها حیــث یــؤثر إنتــاج محصــول   
بإنتــاج محصــول آخــر إذا مــا تــم إنتــاج �ــال المحصــولین فــى وقــت  ضــاراً  هــا تــأثیراً من

واحــد ، فمــثال تــؤد$ تر8
ــة الــدجاج مــع الد
�ــة الروســ
ة إلــى إصــا�ة األخیــرة �ــأمراض 
  الدجاج والع�س �الع�س .

وحـدوث هـذا التــأثیر قـد ال 
قتصــر علـى تر8
ـة �ــال النـوعین مــن الطیـور فــى   
منهمــا فــى  تــم تر8
ــة �ــالً  وهــذا التــأثیر قــد 
حــدث حتــى لــمزرعــة واحــدة فقــ< بــل أن 
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منهمــا عــن األخــر$ �ضــع أم
ــال وأن �انــت التضــح
ة  مــزرعتین منفصــلین ت�عــد �ــالً 
بإنتــاج الــدجاج أكبــر فــى الحالــة األولــى عنــه فــى الحالــة الثان
ــة . لــ
س هــذا فقــ< بــل 

مـوارد اإلنتاج
ـة تؤد$ الرغ�ة فى زMادة إنتاج الد
�ة الروس
ة إلى تحوMل جانـب مـن ال
المخصصة إلنتاج الدجاج �موارد العلف والعمال ورأس المال المسـتثمر إلـى مزرعـة 

  إنتاج الد
�ة الروس
ة .
  

  : ملخص العالقات اإلنتاج�ة 
  


م�ن تلخ
ص العالقات اإلنتاج
ة السالف اإلشارة إلیها ف
ما یلى :    
عندما تكون النس�ة الحد
ة 

قة تكون العال  النس�ة  لالستبدال
  اإلنتاج
ة

  تنافس
ة  أقل من الصفر  1/ ص3أو ص 2/ ص1ص

  تدع
م
ة  = صفر  1/ ص3أو ص 2/ ص1ص

  تكامل
ة  أكبر من الصفر  1/ ص3أو ص 2/ ص1ص

  
  و
عنى هذا أن :

عنـدما تكــون النســ�ة الحد
ــة لالســتبدال أكبــر مــن الصــفر تكــون الزMــادة فــى أحــد  – 1
  تكون العالقة تكامل
ة".فى الناتج الثانى "و  بزMادةالناتجین مصحو�ة 

ــــاتج أحــــد  عنــــدما تكــــون النســــ�ة الحد
ــــة لالســــتبدال صــــفراً  – 2 ــــادة ن Mم�ــــن ز
فإنــــه 
المحصــولین دون التضــح
ة �شــئ مــن نــاتج المحصــول الثــانى "وتكــون العالقــة 

  . تدع
م
ة
عنـــــدما تكـــــون النســـــ�ة الحد
ـــــة لالســـــتبدال أقـــــل مـــــن الصـــــفر فـــــإن زMـــــادة أحـــــد  – 3

التضـح
ة بـنقص نـاتج المحصـول اآلخـر "وتكـون المحصولین تتم على حسـاب 
  العالقة بین الناتجین تنافس
ة.
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  : تذ:ر أن 
  

  قسم العالقة بین المشروعات المزرع�ة إلى :ت* 
      أنتجه متالزمة . – 1
      أنتجة متنافسة . – 2
  أنتجة متكاملة . – 3
  أنتجة مدعمة . – 4
  أنتجة متعارضة. – 5

  
بینها إلـى ثالثـة أنـواع هـى ف�ما لمعدالت اإلحالل  قاً قسم األنتجة المتنافسة وف* ت

:  
  أنتجة متنافسة فى حدود نسب استبدال�ة ثابتة . – 1
  أنتجة متنافسة فى حدود نسب استبدال�ة متزایدة . - 2
  أنتجة متنافسة فى حدود نسب استبدال�ة متناقصة . - 3

  
لــى التول�فــات * هنــاك عوامــل رئ�ســ�ة �م:ــن أن �سترشــد بهــا المــزارع للوصــول إ

المختلفة من االنتجة المزرع�ة التى �م:ن أن تعطى اكبر رHح مم:ن وهذه العوامل 
  هى : 

  معدل اإلحالل النسبى بین تلك المنتجات .  -1  
  أسعار :ل ناتج من الناتجین .  -2  
  تكالیف إنتاج :ل محصول .  -3  

  
  مل اآلت�ة : * یتم التكامل بین االنتجة الزراع�ة 	سبب أL عامل من العوا

حـد االنتجـة الزراع�ـة عنصـر مـن عناصـر اإلنتـاج الالزمـة لـه أ قد �سـتمد -1
  من ناتج أخر . 

  قد �ستفید احد الناتجین من فائض العناصر اإلنتاج�ة لناتج ثان  -2
  

  * من مزا�ا زراعة ال	قول�ات : 
  روجین لها . بیتعنصر ال إلضافةز.ادة خصو	ة الترHة نتیجة   -1   

  یبها 	ما �ضیف من موارد عضو�ة لها . تحسین تر: -2  
  نه�ارها . إمنع  -3  
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  الحد من فرصة انتشار األمراض واآلفات .  -4  
  

  اإلنتاج�ة :  * للعالقات
  

  نوع العالقة اإلنتاج�ة   الحد�ة االستبدال�ة  %
  تنافس�ة   اقل من صفر 
  تدع�م�ة   ==   صفر 

  تكامل�ة   اكبر من صفر 
  

االنتجة عن طر.R االستفادة 	فائض عناصر اإلنتاج واضحة *  تعد ظاهرة تكامل 
  .  رL ع ث	ات العناصر اإلنتاج�ة األخحد عناصر اإلنتاج مأتكثیف  دعن
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  أسئلة على ال	اب الثالث 
  

  بإیجاز عن تقس�م العالقة بین المشروعات المزرع�ة .  تكلم:  1س
  

  : عرف ما یلى :  2س
  متنافسة نتجة الاأل  –نتجة المتالزمة األ   -
  نتجة المدعمة األ  –ة المتكاملة األنتج –
المتنافســة فــى حــدود نســب اســتبدال�ة  األنتجــة –ة ضــار األنتجــة المتع –

 ثابتة 

نتجـــة األ  –المتنافســـة فـــى حـــدود نســـب اســـتبدال�ة متزایـــدة  األنتجـــة –
  المتنافسة فى حدود نسب استبدال�ة متناقصة . 

  
  ا المزارع للوصول إلـــى هناك عوامل رئ�س�ة �م:ن أن �سترشد به  3س

التول�فات المختلفة من االنتجة المزرع�ة التـى �م:ـن أن �عطـى اكبـر رHـح 
  مم:ن ..... ناقش 	اختصار . 

  
  :  تبدو ظاهرة تكامل االنتجة عن طر.R االستفادة 	فائض عناصر اإلنتاج  4س

واضــحة عنــد تكثیــف احــد عناصــر اإلنتــاج مــع ث	ــات العناصــر اإلنتاج�ــة 
 Lوضج ذلك . األخر ....  

  
  : فرق بین :ل مما �أتى :  5س

  األنتجة المتنافسة  -األنتجة المتالزمة    -1  
  األنتجة المدعمة   -األنتجة المتنافسة    -2  
  األنتجة المدعمة   -األنتجة المتالزمة    -3  
  األنتجة المتعارضة  -متكاملة    الاألنتجة  -4  
  األنتجة فى حدود نسب  –ة ثابتة األنتجة فى حدود نسب استبدال� -5  

  استبدال�ة متزایدة      
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  ال�اب الرا�ع 
  

  الدورة الزراع�ة 
  

  الفصل األول 
  

  المقصود �الدورة الزراع�ة 
  

ـــع فـــى تعاقـــب زرع المحاصـــیل اثـــر    ـــدورة الزراع�ـــة هـــى الترتیـــب الـــذ� یت� ال
فــى جم�ــع أجــزاء مســاحة معینــة مــن األرض   �Cropping Sequenceعضــها 

لــزراع وتكفــل خــالل فتــرة محــدودة مــن الــزمن �/�ف�ــة تحفــ- خصــو+تها وتســد مطالــب ا
الحصول على اكبر عائد مم/ـن �أقـل مـا �م/ـن مـن التكـالیف . وتسـمى الـدورة بإسـم 

مصــحو�ة �عــدد الســنوات التــى تمضــى بــین أهــم محاصــیلها مــن الوجهــة االقتصــاد�ة 
زرع هذا المحصول فـى جـزء معـین مـن األرض و+ـین إعـادة زراعتـه للمـرة الثان�ـة فـى 

إذا /ان أهـم محصـول یـزرع فیهـا هـو القطـن �ة ثالثنفس ذلك الجزء ف�قال دورة قطن 
و/انــت الفتــرة بــین زرع القطــن فــى جــزء مــن األرض و+ــین إعــادة زراعتــه للمــرة الثان�ــة 

  فى نفس ذلك الجزء ثالث سنوات . 
ودورة القطن الثالث�ة هـى المت�عـة حال�ـا فـى الزراعـة المصـرCة �ح/ـم القـانون   

دورة القطــن الثنائ�ــة . و�فضــل /�ــار ف�مــا عــدا �عــض منــاطD قلیلــة حیــث تت�ــع فیهــا 
 بینما صغار الزراع الدورة الثنائ�ة    Three-year Rotationالزراع الدورة الثالث�ة 

Two-year Rotation  .  
المقصـــود �الـــدورة الزراع�ـــة علـــى مجـــرد اقتـــراح المحاصـــیل التـــى  روال �قتصـــ  

ــ ى دراســة مــد� تــزرع �ــاألرض ومســاحة /ــل منهــا ونظــام تعاقبهــا بــل یتعــد� ذلــك إل
/فا�ــــة واســــتخدام المــــوارد اإلنتاج�ــــة األخــــر� التــــى تنــــدمج مــــع األرض فــــى العمل�ــــة 

  اإلنتاج�ة /الموارد الرأسمال�ة �أنواعها المختلفة والموارد العمال�ة واإلدارCة . 
  

  وتقسم محاصیل الدورة إلى : 
  :   Main – puapose cropsمحاصیل رئ�س�ة  - 1

  أساسا للحصول على الدخل . تى تزرع وهى تلك المحاصیل ال
 

 محاصیل فرع�ة تتعلD �المحاصیل الرئ�س�ة  - 2
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 Retain purpose crops   :  

علــــــى غلــــــة وٕانتــــــاج  لتأثیرهــــــاوهــــــى تلــــــك المحاصــــــیل التــــــى تــــــزرع 
 المحاصــیل الرئ�ســ�ة مثــل زراعــة البرســـ�م التحــرCش قبــل القطــن أو هـــى

ن التــــى تخلــــو فیهــــا األرض مــــ تلــــك المحاصــــیل التــــى تــــزرع فــــى المــــدة
 المحاصیل الرئ�س�ة /الذرة النیلى �عد المحاصیل الشتو�ة . 

  
  فوائد الدورة الزراع�ة : 

وفقــًا لعوامــل طب�ع�ــة  أرضــهرع الــدورة الزراع�ــة التــى تالئــم طب�عــة ایت�ــع الــز   
  واقتصاد�ة واجتماع�ة لتحقیD عدة فوائد من أهمها : 

  األرض  :  ة�وخص ذفانستاعدم  -1
فــى ترتیــب معــین المحافظــة علــى خصــو�ة  یترتــب علــى تعاقــب المحاصــیل

األرض إذ أن �عــض المحاصــیل تســتنفد مــن األرض /م�ــات مــن العناصــر 
احـــد المحاصـــیل  /القصـــب ولـــذا �حســـن أن �عق�ـــهالغذائ�ــة أكثـــر مـــن غیرهـــا 

بإت�ـاع دورة  إالتـأتى ة األرض الذ� ال ت�و غیر المجهدة تالف�ًا لتناقص خص
�عــض المحاصـــیل تســتفید مــن �قا�ـــا  زراع�ــة مناســ�ة هــذا �اإلضـــافة إلــى أن

ممــا یترتــب العناصــر الغذائ�ــة المتخلفــة �التر+ــة مــن المحاصــیل الســابD لهــا 
ـــدخل  ـــالى زCـــادة ال ـــة المحاصـــیل المزروعـــة و�الت ـــادة غل Cعل�ـــه فـــى النها�ـــة ز

    المزرعى الصافى والدخل الزراعى القومى . 
 

 تحقی) مطالب الزراع :  -2

د ة مناســــ�ة لزراعــــة المحاصــــیل التــــى تمــــإذ یترتــــب علــــى إت�ــــاع دورة زراع�ــــ
الـــــالزم فضـــــال عـــــن المحاصـــــیل النقد�ـــــة التـــــى اإلنســـــان والحیـــــوان �الغـــــذاء 

    ع الوفاء �التزاماته العال�ة . ار بواسطتها �م/ن للز 
 

 انتظام توز+ع العمل المزرعى على مدار السنة :  -3

معینـة عة محصول واحد أثناء السنة الزراع�ـة �/ثـر العمـل فـى فتـرات ا زر بإذ 
و�قـــل �ق�ـــة العـــام أمـــا بإت�ـــاع دورة زراع�ـــة یتـــوزع العمـــل �انتظـــام علـــى مـــدار 

    السنة . 
  
 

 ز+ادة غلة المحاصیل :  -4
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تـــزداد غلـــة المحاصـــیل بإت�ـــاع دورة زراع�ـــة إذ بزراعـــة محصـــول واحـــد فـــى 
البـذور وتنـتج ن�اتـات غیـر  إن�ـاتاألرض عدة سنوات متتا�عة تضعف قوة 

واآلفـات فتقـل غلتهـا و�التـالى یـنقص الـدخل  عرضة لألمراضقو�ة تص�ح 
  المزرعى الناتج منها . 

  
 الحاجة إلى استخدام الموارد السماد�ة :  لتقلی -5

بإت�اع الدورة الزراع�ة �م/ن توفیر /م�ة من الموارد السماد�ة الالزمة بزراعة 
المحاصیل ال�قول�ة �الت�ادل مع المحاصیل غیر ال�قول�ـة /زراعـة الـذرة عقـب 

    ول وزراعة القطن �عد برس�م تحرCش . ال�ق
 

 تقلیل المخاطر وعدم التأكد :  -6

الناجم عن انخفاض األسـعار واشـتداد اإلصـا�ة �ـاألمراض الن�ات�ـة واآلفـات و 
 الحشرCة إذ أن تنو�ع المحاصیل بإت�اع دورة زراع�ة �قلـل مـن تعـرض الـزراع

  . على محصول واحد عما فى حالة اعتمادهلتلك المخاطر 
   

  العوامل المحددة للدورة : 
�ــأ� مزرعــة  دد اخت�ــار الــدورة الزراع�ــة المثلــىأن العوامــل الرئ�ســ�ة التــى تحــ  

هــى تلــك القــو� الطب�ع�ــة المتعلقــة �التر+ــة والمنــاخ التــى تشــیر إلــى أنــواع المحاصــیل 
التى �م/ن أن تجود بها �اإلضافة إلى العوامـل االقتصـاد�ة واالجتماع�ـة والشخصـ�ة 

  . أر+ح�ة  أكثرهاالتى تحدد أ� أنواع تلك المحاصیل  المتعددة
  

  ونتكلم ف�ما یلى عن تلك العوامل : 
  أنواع التر4ة :  )1

تختلــف المحاصــیل التــى تجــود زراعتهــا فــى تر+ــة معینــة ت�عــًا لنوعهــا ودرجــة 
  خصو+تها فهى فى التر+ة الرمل�ة غیرها فى التر+ة الطین�ة . 

  

 الطقس :  )2

نمــو المحاصــیل ومقـــدار غلتهــا ودرجــة جودتهـــا للطقــس تــأثیر واضــح علـــى 
المحاصـیل التـى تجـود فـى طقـس الوجـه القبلـى غیـر التـى تجـود فـى طقــس ف

شمال الدلتا مما �حتم ضرورة اخت�ار المحاصیل التى تـتالءم مـع أ� طقـس 
  قبل تصم�م الدورة الزراع�ة المالئمة . 
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 المادة العضو�ة :  )3

علــى غلــة المحاصــیل ممــا یتحــتم معــه قلــة المــادة العضــو�ة �التر+ــة یــؤثر   
ـــة حیـــث تعمـــل علـــى  ـــار المحاصـــیل التـــى تزCـــد المـــادة العضـــو�ة �التر+ اخت�

  تحسین خواص التر+ة . 
 

 إم;ان�ات الر9 والصرف :  )4

  . لها تأثیر على اخت�ار المحاصیل الم/ونة للدورة   
 

 مستو9 غلة المحاصیل :  )5

عهــا إذ المعــروف أن غلــة تــؤثر إلــى حــد /بیــر علــى الــدورة التــى یــراد إت�ا  
أعلى منهـا فـى الـدورة الثنائ�ـة وهنـاك اعت�ـارات المحاصیل فى الدورة الثالث�ة 

   أهم�ة عن العوامل السا�قة أهمها :أخر� ال تقل 
  عالقة المشارCع المزرع�ة لمختلف المحاصیل .  –أ   
  األسعار النسب�ة لمختلف المحاصیل .  –ب   
  �ة لمختلف المحاصیل . التكالیف الفدان�ة النسب -جـ  
  االحت�اجات الرأسمال�ة والعمال�ة لمختلف المحاصیل .   -د    
  التوزCع الموسمى لجم�ع القو� المزرع�ة من م�/ان�/�ة  -هـ  

  .  وٕانسان�ةحیوان�ة و               
  اإلنتاج الحیوانى المرغوب ممارسته . نم\   -و    
  مزرع�ة . االعت�ارات المتعلقة �الح�ازة ال  -ز    
  مد� الحاجة إلى الدخل النقد� .  -ح    
  ایته . مال الزراع ومد� /فرأس مد�  -[    
  ة /ما فى حالة إصدار قوانین لتعدیل Cهر الظروف الق -^   

  الدورات الزراع�ة .              
  المخاطر وعدم التأكد التى �م/ن للزراع أن یتحملها .  -ك   
  /خبرته ورغبته فى ممارسة  اعت�ارات شخص�ة للزراع  -ل   

 نوع معین من االستغالل .               
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ــــى انســــب دورة    ــــث تشــــیر إل وجم�ــــع هــــذه العوامــــل تتفاعــــل مــــع �عضــــها حی
محصــــــول�ة تـــــــتالءم مـــــــع خصـــــــائص المزرع�ــــــة وظروفهـــــــا الطب�ع�ـــــــة واالقتصـــــــاد�ة 

  واالجتماع�ة . 
  

  فترة الدورة : 
ـــرة بـــین زراعـــة المحصـــول الرئ�ســـىهـــى    ـــة مـــن األرض  فـــى الفت قطعـــة معین

  مرة أخر� .  األرضوٕاعادة زراعة هذا المحصول فى نفس قطعة 
فمـــــثًال �قـــــال دورة ثالث�ـــــة أ� أن الفتـــــرة الالزمـــــة إلعـــــادة زراعـــــة المحصـــــول   

الرئ�سة فى نفس قطعة األرض هى ثالث سنوات و+ناء على ذلك إذا /ان طول فترة 
ـــدورة ثالثـــة ســـنوات وأن المحصـــول الرئ�ســـى فیهـــ ا فإنـــه �ســـتزرع فـــى نفـــس قطعـــة ال

  األرض مرة /ل ثالث سنوات . 
  

و�م/ـن الحصـول علــى طـول فتــرة الـدورة عـن طرCــD النسـ�ة بــین طـول الفتــرة   
هــذا المحصــول �ــاألرض فــإذا /انــت  ة للمحصــول الرئ�ســى ونســ�ة مــا �شــغلهاإلنتاج�ــ

  الدورة ثالث�ة ومحصولها الرئ�سى القطن فإن : 
  

  نتاج�ة لمحصول القطن فترة اإلالطول             
  طول فترة الدورة = ــــــــــــــــــــ   
  نس�ة مساحة القطن �األرض          

  
                 1  
  سنوات  3ــ  = ÷  1=        

                                  3  
  

  أ� أن هذه الدورة تنتهى �عد مضى ثالث سنوات .   
  

عـــة هـــى دورة ثنائ�ـــة حیـــث �شـــغل وعلـــى نفـــس النظـــام إذا /انـــت الـــدورة المت�  
  القطن نصف مساحة األرض فإن : 

  
                  1  
   ةسن 2ــ  = ÷  1طول فترة الدورة =    

                                    2  
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  القطن یزرع فى نفس قطعة األرض مرة /ل سنتان . محصول أ9 أن   
  

  : الخطوات التى یجب إت�اعها عند تصم�م دورة زراع�ة 
إت�ـــــاع الخطـــــوات التال�ـــــة عنـــــد تصـــــم�م دورة زراع�ـــــة محققـــــة للهـــــدف یجـــــب 

  والغرض منها : 
  

  أوال : اخت�ار محاصیل الدورة : 
  حیث تحددها العوامل التال�ة :   

الظــــروف الجو�ـــــة المناســــ�ة للمحاصـــــیل المختلفــــة حیـــــث یتبــــین احت�اجـــــات  )1
حصـــول المحاصـــیل المختلفـــة فـــى درجـــات الحـــرارة والرطو�ـــة والطقـــس مـــن م

 ألخر . ولذلك یجب اخت�ار المحاصیل المالئمة للظروف الجو�ة �المنطقة. 

  
مالءمــة التر+ــة لهــذه المحاصــیل إذ یجــب اخت�ــار المحاصــیل التــى تجــود فــى  )2

دان�ــة لــ�عض المحاصــیل تكــون مرتفعــة فــى نوع�ـة التر+ــة إذ نجــد أن الغلــة الف
خذ درجة أك یجب و�اإلضافة إلى ذلاالراضى الطین�ة عن الرمل�ة والصفراء 

 خصو�ة التر+ة فى االعت�ار عند تحدید نوع�ة المحاصیل . 

 

الــر� والصــرف فــى المنطقــة إذ أن تـوفر هــذه العوامــل �ســاعد علــى ظـروف   )3
زراعـــة �عـــض المحاصـــیل التـــى تحتـــاج إلـــى /م�ـــة /بیـــرة مـــن الـــر� (/ـــاألرز 

 والخضار ) والع/س صح�ح . 

  
فــى األســواق المختلفــة إذ یجــب أســعار المحاصــیل المختلفــة والطلــب علیهــا   )4

 اخت�ار المحاصیل التى تحقD نس�ة /بیرة من الر+ح . 

  
فـــى المنطقـــة فـــإذا مـــا /انـــت  أجورهـــامـــد� تـــوفر االیـــد� العاملـــة ومســـتو�   )5

سـاعدًا لزراعـة �المنطقـة و�ـأجور منخفضـة /ـان هـذا ماالید� العاملة متـوفرة 
إلـي الكثیـر مـن  حتاجوالقطن والخضروات والتى ت ز/األر �عض المحاصیل 

 االید� العاملة خالل طول فترتها اإلنتاج�ة . 
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مد� توفر وسائل النقل حیث أن توفر هذه الوسـائل �المنطقـة �سـاعد علـى   )6
ســـهولة العمل�ـــات التســـو�ق�ة الالزمـــة لـــ�عض المحاصـــیل المرتفعـــة االر+ح�ـــة 

 /الخضر والفاكهة . 

  
   ثان�ًا :  تحدید المساحة التى �شغلها ;ل محصول :

وCتوقف ذلك على مقدار الدخل الصافى المنتظـر تحق�قـه مـن /ـل محصـول   
  بجانب احت�اجات المزارع ، فمثًال : 

  تحدید مساحة البرس�م المستد�م �سد احت�اجات اإلنتاج الحیوانى �المزرعة.  - 1
 تحدید مساحة األرز وفقًا لمد� توفر م�اه الر� والصرف �المنطقة .   - 2

إذا /انـــــت دورة القطـــــن ) وفقـــــًا للتشــــــرCعات  یـــــتم تحدیـــــد مســـــاحة القطــــــن ( - 3
 الح/وم�ة ونوع الدورة . 

حــد� المحاصــیل وفقــًا الحت�اجــات المــزارع منهــا /إ یــتم تحدیــد مســاحة الــذرة - 4
 الغذائ�ة الرئ�س�ة . 

یتم تحدید مساحة /ل من القمح والشعیر وفقـًا لألهم�ـة النسـب�ة لكـل منهمـا   - 5
 ومقدار العائد الصافى لكل منها . 

  
  الدورة :  ثُا :  تحدید مدةثال

وهــى عــدد الســنوات التــى تمضــى حتــى یــتم زراعــة المحصــول الرئ�ســى فــى   
الـــدورة فـــى نفـــس قطعـــة األرض مـــرة أخـــر� ، وCتوقـــف ذلـــك علـــى طـــول الفتـــرة التـــى 
�شغلها المحصول الرئ�سى فى األرض ، ونس�ة مساحة هذا المحصول من المساحة 

  الكل�ة حیث : 
  

  اإلنتاج�ة للمحصول الرئ�سى  طول الفترة          
  مدة الدورة = ــــــــــــــــــــــ   

  نس�ة مساحة هذا المحصول من األرض                         
  

  را�عًا :  تقس�م محاصیل الدورة : 
حیــث تنقســم المحاصــیل الزراع�ــة تحــت الظــروف المصــرCة وفقــًا لنــوع الــدورة    

  إلى : 
  
  

  شتو�ة : المحاصیل ال )1
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قمح ، والبرســــ�م المســــتد�م ، والشــــعیر ، والفــــول ، والعــــدس ، والحل�ــــة ، /ــــال
 15أكتــو+ر إلــى  15والكتــان ، وال�صــل . وتبــدأ زراعــة هــذه المحاصــیل مــن 

  یون�ة .  15مایو إلى  15نوفمبر فى حین یتم ضمها فى الفترة من 
    

 المحاصیل الص�ف�ة :  )2

، والقصـب ، هـذا وتبـدأ  قطن/الذرة الشام�ة الص�ف�ة ، واألرز الص�فى ، وال
یولیـو وتنتهـى  15یونیـو إلـى  15زراعة /ـل مـن الـذرة واألرز فـى الفتـرة مـن 

  فى أخر سبتمبر .   
 

 المحاصیل النیل�ة :  )3

صــ�ف�ة حلــت ال أن المحاصــیل الام�ة النیل�ــة ، واألرز النیلــى ، إالشــ /الــذرة
یــتم تجم�ــع الل الفتــرة األخیــرة . هــذا وCجــب أن محــل المحاصــیل النیل�ــة خــ

المحاصــیل المتشــابهة ( المحصــول الواحــد ) فــى قطعــة واحــدة حتــى �م/ــن 
ـــل نســـ�ة الفقـــد فـــى عناصـــر  تســـهیل الخدمـــة والمقاومـــة �اإلضـــافة إلـــى تقلی

  اإلنتاج . 
  

  ترتیب تعاقب المحاصیل :  :خامسًا 
ث تت�ادل المحاصیل المجهدة لـألرض مـع المحاصـیل یحیث یتم الترتیب �ح  

مــا أم/ــن وذلــك لتناســب /م�ــة العناصــر الغذائ�ــة التــى تمتصــها هــذه غیــر المجهــدة /ل
  المحاصیل من التر+ة . 
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  الثانى  الفصل
  

  الدورات الزراع�ة السائدة فى الزراعة المصرة  
  

ـــدورات الزراع�ـــة المت�عـــة فـــى  ـــة للقطـــن أهـــم ال تعتبـــر !ـــل مـــن الـــدورة الثالث�ـــة والثنائ�
  الزراعة المصر$ة : 

  
  أوال :  دورات القطن : 

  دورة ثالث�ة :  -1
ا �فــرض أنــه یــراد تصــم�م دورة زراع�ــة فــى قطعــة ارض خصــ�ة بجنــوب الــدلت

یزرع فیها القطن مرة !ل ثالث سنوات لـذلك یت�ـع فیهـا دورة ثالث�ـة للقطـن ، 
وذلك �أن تقسم األرض إلـى ثـالث أقسـام یـزرع �القسـم األول برسـ�م تحـر$ش 
�عق�ـــــه قطـــــن ، والقســـــم الثـــــانى حبـــــوب �عق�ـــــه ذرة نیلـــــى ، و�القســـــم الثالـــــث 

  !ما یلى :  محاصیل �قول�ة �عقبها ذرة نیلى . و�!ون تعاقب المحاصیل فیها
  

  ) 1(    السنة األولى : برس�م تحر$ش أو بور ثم قطن   
  ) 2(      السنة الثان�ة : قمح وشعیر ثم ذرة نیلى   
  ) 3(    السنة الثالث : برس�م مستد�م وفول ثم ذرة نیلى   

  
فــى بــدء الســنة األولــى یــزرع �القســم األول مــن األرض برســ�م تحــر$ش �عق�ــه   

تكون مساحة البرس�م التحر$ش نصف أو ثلـث مسـاحة  قطن عادة فى المزارع الكبیرة
ـــتم!ن مـــن الت�!یـــر فـــى خدمـــة األرض لزراعـــة  ـــورًا لل ارض القطـــن ، و$تـــرك ال�ـــاقى ب

  القطن فى الوقت المناسب . 
  
وفــى بــدء الســنة الثان�ــة تــزرع الحبــوب !ــالقمح والشــعیر عقــب تقل�ــع أحطــاب   

  اه لزراعته. القطن �عقبها ذرة نیلى أو أرز ص�فى إذا توفرت الم�
  
وفــى بــدء الســنة الثالثــة تــزرع ال�قــول !البرســ�م المســتد�م والفــول عقــب قطــع   

الـــذرة النیلـــى وضـــم األرز الصـــ�فى �عقبهمـــا ذرة نیلـــى علـــى أن تكـــون نســـ�ة البرســـ�م 
المســــتد�م ثلــــث مســــاحة ال�قــــول والحبــــوب وعقــــب قطــــع الــــذرة تنتهــــى الــــدورة ثــــم یبــــدأ 

  بإعادتها !ما فى السنة األولى . 
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  والرسم التالى یبین ترتیب المحاصیل فى الدورة الزراع�ة 

  
  السنة الثالثة   السنة الثان�ة   السنة األولى 

  برس�م تحر$ش أو بور 
  ثم 

  قطن 

  قمح وشعیر 
  ثم 

  ذرة نیلى أو أرز ص�فى 

  برس�م مستد�م وفول 
  ثم 

  ذرة نیلى 
  قمح وشعیر 

  ثم 
  ذرة نیلى أو أرز ص�فى 

  

   برس�م مستد�م وفول
  ثم 

  ذرة نیلى 

  برس�م تحر$ش أو بور 
  ثم 

  قطن 

  برس�م مستد�م وفول 
  ثم 

  ذرة نیلى 

  برس�م تحر$ش أو بور 
  ثم 

  قطن 

  قمح وشعیر 
  ثم 

  ذرة نیلى أو أرز ص�فى 
  

وفى الثالثینات !انت تت�ع دورة ثالث�ة للقطن �المزارع الكبیرة بهدف تقلیل 
  لتعاقب التالى : االحت�اج إلى األسمدة الك�ماو�ة وذلك �ا

  السنة األولى :  برس�م تحر$ش أو بور ثم قطن .   
  السنة الثان�ة :  �قول ثم بور .   
  السنة الثالثة :  حبوب ثم ذرة نیلى .   

وتفضــل هــذه الــدورة عــن الــدورة الســا�قة للمحافظــة علــى خصــو�ة األرض إذ   
تعق�ـه زراعـة  تستعید األرض ما فقدته من عناصر غذائ�ة �سبب زراعة القطـن حیـث

ال�قـــول !مـــا أن بز$ـــادة محصـــول القمـــح �عـــد بـــور �ســـ�قه �قـــول �عـــوض الـــنقص فـــى 
ـــة تســـمید القمـــح �األســـمدة  ـــى قل ـــذN �ســـ�قه حبـــوب هـــذا عـــالوة عل ـــذرة ال محصـــول ال
الك�ماو�ة ، وتعتبر هذه الدورة غیـر اسـتغالل�ة لتبـو$ر األرض فیهـا عقـب المحاصـیل 

ى القلیـــل النـــادر �ســبب تنـــاقص عـــدد المـــزارع ال�قول�ــة . وأصـــ�ح إت�ـــاع هـــذه الــدورة فـــ
  الكبیرة وت�سیر حصول الزارع على السماد الك�ماوN لتسمید محاصیله المختلفة . 

  : اقب المحاصیل فى الدورة الثالث�ةاألسس التى یجب مراعاتها عند تع
البرســ�م التحـــر$ش �ســبR القطـــن وذاك لز$ــادة درجـــة خصــو�ة الترQـــة نتیجـــة  - 1

  ألرض أثناء تجهیز األرض لزراعة القطن . حرث جزء منه فى ا



- 64 -  
 

�عقب القمح والشعیر فى السنة الثان�ة محصول القطـن نظـرًا لمـا فـى ذلـك   - 2
 من تناسب لكم�ة العناصر الغذائ�ة الممتصة من األرض . 

ـــنفس  - 3 �عقـــب األرز الصـــ�فى محصـــول القمـــح والشـــعیر فـــى نفـــس القطعـــة ل
 . Rالغرض الساب 

البرســــ�م المســــتد�م والفــــول وذلــــك لــــنفس �عقــــب الــــذرة الصــــ�فى محاصــــیل   - 4
 . Rالغرض الساب 

یــزرع البرســ�م التحــر$ش فــى نصــف مســاحة القطــن فقــT ، فــى حــین یتــرك   - 5
النصف األخر بور ، وذلك !أحدN وسائل المحافظـة علـى درجـة خصـو�ة 

 الترQة . 

  
  و�م!ن توض�ح هذا التعاقب !ما یلى : 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  

  دورة ثنائ�ة :   -2
�غلـــب إت�ـــاع الـــدورة الثنائ�ـــة فـــى فتـــرات ارتفـــاع أســـعار المحاصـــیل الزراع�ـــة     

حیث �سمح فائض الدخل المحصولى على مواجهة موجات الز$ادة فـى اإلنفـاق علـى 
  موارد اإلنتاج المستخدمة . 

�غــرض أنــه یـــراد تصــم�م دورة زراع�ـــة فــى قطعـــة ارض متوســطة الخصـــو�ة     
!ل سنتین لذلك یت�ع فیها دورة ثنائ�ة للقطـن وذلـك  �شمال الدلتا یزرع فیها القطن مرة

  برس�م تحر$ش
  ثم)    1( 

 طنق

  قمح وشعیر 
  )2ثم    (      

 أرز ص�فى 

  برسيم مستديم وفول 
  )3ثم     (         

 ذرة صيفى 
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�أن تقسم األرض إلـى قسـمین یـزرع �القسـم األول قطـن و�القسـم الثـانى �قـول وحبـوب 
  �عقبهما ذرة نیلى وأرز ص�فى . 

  
  و�!ون تعاقب المحاصیل !ما یلى :   
  السنة األولى : برس�م تحر$ش أو بور ثم قطن      
  وب ثم ذرة نیلى وأرز ص�فى السنة الثان�ة : �قول وحب    
  
وفى بدء السنة األولى یزرع �القسم األول برس�م تحر$ش �عق�ه قطن ثم یل�ـه     

فى بدء السنة الثان�ة محاصـیل ال�قـول !البرسـ�م المسـتد�م والفـول ومحاصـیل الحبـوب 
!ــــالقمح والشــــعیر علــــى أن تكــــون نســــ�ة البرســــ�م المســــتد�م !اف�ــــة لتغذ�ــــة الحیوانــــات 

قـــدر عـــادة بنحـــو ثلـــث مســـاحة ال�قـــول والحبـــوب و�عقـــب القمـــح والشـــعیر المزرع�ـــة وت
محصــول األرز الصــ�فى و�عقــب البرســ�م المســتد�م والفــول محصــول الــذرة النیلــى ثــم 

  تكون الدورة !ما فى السنة األولى . 
  

  والرسم التالى یوضح ترتیب المحاصیل فى الدورة الزراع�ة 
  

  السنة الثان�ة   السنة األولى 
  تحر$ش أو بور  برس�م

  ثم               1/2
  قطن 

  �قول وحبوب 
  ثم 

  ذرة نیلى وأرز ص�فى 
  �قول وحبوب 

  ثم               1/2
  ذرة نیلى وأرز ص�فى 

  برس�م تحر$ش أو بور 
  ثم 

  قطن 
  

  ثان�ًا  دورات القصب : 
یــرة مــن �ح!ـم الــزارع فــى اخت�ـاره للــدورة الزراع�ــة القصـب�ة المرغــوب إت�اعهــا عوامـل !ث

  أهمها : 
  ضرورة توفر الحصول على التقاوN من القصب الغرس بتجدید زراعته سنو�ًا .  )1
 ضمان توفر محاصیل الغذاء لإلنسان والحیوان على السواء .   )2

 إراحة األرض عقب الخلفة بتر!ها بورًا قبل زراعة الذرة الص�فى .   )3
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سـتخراج السـ!ر ومنهـا وف�ما یلى أهم الدورات المت�عة فى زراعـة القصـب �قصـد ا
 :  

  دورات قصب ال یدخل فیها زراعة القطن وهى :  - 1
  
  دورة ثنائ�ة للقصب :  –أ 

  �م!ث فیها سنتین �األرض مدتها أرQع سنوات . 
  و�!ون تعاقب المحاصیل فى القطعة الواحدة !ما هو مبین : 

  السنة األولى :  برس�م تحر$ش أو بور ثم قصب �!ر أو غرس 
  قصب خلفة .    السنة الثان�ة :

  السنة الثالثة :  بور ثم ذرة ص�فى 
  السنة الرا�عة : �قول وحبوب ثم ذرة أو بور . 

  
و�!ــون ترتیــب الــزروع فــى الــدورة علــى اعت�ــار ان القصــب لــم �!ــن مزروعــًا   

  قبل السنة األولى !ما یلى : 
  

  السنة الرا�عة   السنة الثالثة   السنة الثان�ة   السنة األولى 
  ر$ش أو بور برس�م تح

  ثم 
  قصب �!ر 

  
  خلفة 

  بور 
  ثم 

  ذرة ص�فى 

  �قول وحبوب 
  ثم ذرة نیلى أو بور 

  �قول 
  ثم 

  ذرة نیلى أو بور 

  برس�م تحر$ش أو بور 
  ثم 

  قصب �!ر 

  
  خلفة 

  بور 
  ثم 

  ذرة ص�فى 
  حبوب 

  ثم 
  ذرة نیلى أو بور 

  �قول 
  ثم 

  ذرة نیلىاو بور 

  برس�م تحر$ش أو بور 
  ثم

  قصب �!ر  

  
  خلفة 

  �قول 
  ثم 

  ذرة نیلى أو بور 

  حبوب 
  ثم 

  ذرة نیلى أو بور 

  �قول وحبوب 
  ثم 

  ذرة نیلى أو بور 

  برس�م تحر$ش أو بور 
  ثم

  قصب �!ر 
  

  
  

  دورة ثالث�ة للقصب :   -ب 
  �م!ث فیها القصب ثالث سنوات �األرض مدتها ست سنوات .   
  و مبین : و�!ون تعاقب المحاصیل فى القطعة الواحدة !ما ه  
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  السنة األولى :  برس�م تحر$ش أو بور ثم قصب �!ر   
  السنة الثان�ة :   قصب خلفة . 

  السنة الثالثة :  بور ثم ذرة ص�فى 
  السنة الرا�عة : �قول وحبوب ثم ذرة أو بور . 

  
و�!ون ترتیب المحاصیل فى الدورة على اعت�ار ان القصب لم �!ـن مزروعـًا 

  مبین �الصفحة التال�ة:  قبل السنة األولى !ما هو
 

 دورات قصب یدخل فیها القطن ومنها :  - 2

    2  
  دورة للقصب �م!ث فى األرض سنتین یزرع فى ـــ المساحة �حیث 

           1        5  
  تتجدد زراعته سنو�ًا و$زرع فیها ـــ المساحة قطنًا   

                                   5  
  طعة الواحدة !المبین �عد :و�!ون تعاقب المحاصیل فى الق  
  السنة األولى : برس�م تحر$ش او بور ثم قصب �!ر .   

  السنة الثان�ة :   قصب خلفة . 
  السنة الثالثة :  بور ثم ذرة ص�فى 

  السنة الرا�عة : برس�م تحر$ش أو بور ثم قطن 
  السنة الخامسة : �قول وحبوب ثم بور . 

  
ان القصـب لـم �!ـن مزروعـًا قبـل و�!ون ترتیب المحاصیل فى الدورة �فـرض 

  السنة األولى !ما هو مبین  : 
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  ثالثا :  دورات االراضى الرمل�ة : 
من أهم األسس التى یجب ان تؤخذ فى الحس�ان عنـد تقر$ـر الـدورة الزراع�ـة   

المثلى �االراضى الرمل�ة مراعاة عدم تبـو$ر األرض وز$ـادة نسـ�ة المحاصـیل ال�قول�ـة 
مــن إضـــافة األســمدة العضـــو�ة إلیهــا لز$ـــادة خصــوQتها وتحســـین  المزروعــة واإلكثـــار

خواصها ثم التدرج فى ز$ادة مساحة المحاصیل النقد�ة !لما زادت خصوQتها . وف�ما 
  یلى الدورات التى تت�ع عند بدء استزراع تلك االراضى: 

  
  ثنائ�ة للفول السودانى :  ةدور  -1

  و�!ون تعاقب المحاصیل فیها !ما یلى : 
  ة األولى : شعیر وترمس ثم فول سودانى السن    

  السنة الثان�ة : برس�م مستد�م وترمس وحل�ة ثم سمسم .   
    

  و�!ون ترتیب المحاصیل فى الدورة !ما یلى : 
  السنة األولى 

  
  السنة الثان�ة 

  شعیر وترمس 
  ثم 

  فول سودانى 

  برس�م مستد�م وترمس وحل�ة 
  ثم 

  سمسم 
  برس�م مستد�م وترمس وحل�ة 

  ثم 
  سمسم 

  شعیر وترمس 
  ثم 

  فول سودانى 
  

  وقد یجرN تعاقب المحاصیل !ما یلى :   
  السنة األولى : برس�م تحر$ش ثم فول سودانى     

  السنة الثان�ة : برس�م مستد�م وترمس وحل�ة وشعیر ثم سمسم .   
  
  دورة ثالث�ة للفول السودانى :  -2

  و�!ون تعاقب المحاصیل فیها !ما یلى : 
  األولى : برس�م تحر$ش ثم فول سودانى  السنة    

  و�م!ن زراعة الشعیر والترمس قبل الفول السودانى   
  السنة الثان�ة : برس�م مستد�م وترمس وحل�ة ثم سمسم .   
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  السنة الثالثة :  شعیر ثم سمسم   
  

  و�!ون ترتیب المحاصیل فى الدورة !اآلتى : 
  

  السنة األولى 
  

   السنة الثالثة  السنة الثان�ة 

  برس�م تحر$ش 
  ثم 

  فول سودانى 

برس�م مستد�م وترمس 
  وحل�ة
  ثم 

  سمسم 

  شعیر 
  ثم 

  سمسم 

برس�م مستد�م وترمس 
  وحل�ة 
  ثم 

  سمسم 

  شعیر 
  ثم 

  سمسم 

  برس�م تحر$ش 
  ثم 

  فول سودانى 

  شعیر 
  ثم 

  سمسم 

  برس�م تحر$ش 
  ثم 

  فول سودانى 

  وترمس  مستد�مبرس�م 
  وحل�ة 
  ثم 

  سمسم 
  

 0اع�ة القطن : دورة ر  -3

تت�ع هذه الدورة عند بدء زراعة القطن �االراضى الرمل�ة حیث یزرع فى رQع 
  المساحة و�!ون تعاقب المحاصیل فیها !ما یلى : 

  السنة األولى : برس�م تحر$ش ثم قطن      
  السنة الثان�ة : برس�م تحر$ش ثم فول سودانى  .   
  و�م!ن زراعة الشعیر والترمس بدال من البرس�م التحر$ش   
  السنة الثالثة : برس�م مستد�م وترمس وحل�ة ثم سمسم   

  السنة الرا�عة :  شعیر ثم سمسم 
  
  
  
  



- 72 -  
 

  و�!ون ترتیب المحاصیل �الدورة !ما یلى :   
  

  السنة الرا�عة   السنة الثالثة   السنة الثان�ة   السنة األولى 
  برس�م تحر$ش 

   ثم
  قطن 

  برس�م تحر$ش 
  ثم 

  فول سودانى 

برس�م مستد�م 
  وترمس وحل�ة 

  ثم 
  سمسم 

  شعیر 
  ثم

  سمسم

  برس�م تحر$ش 
  ثم 

  فول سودانى 

برس�م تحر$ش 
  وترمس وحل�ة 

  ثم
  سمسم 

  شعیر 
  ثم 
  سمسم
  

  برس�م تحر$ش 
  ثم 

  قطن 

برس�م مستد�م 
  وترمس وحل�ة 

  ثم 
  سمسم 

  شعیر 
  ثم 
  سمسم

  برس�م تحر$ش 
  ثم 

  قطن 

  برس�م تحر$ش 
  ثم 

  فول سودانى 

  شعیر 
  ثم 

  سمسم 

  برس�م تحر$ش 
  ثم 

  قطن 

  برس�م تحر$ش
  ثم 

  فول سودانى 

  برس�م مستد�م 
  ترمس وحل�ة 

  ثم 
  سمسم 

 

 دورة ثالث�ة للقطن :  -4

�م!ـــــن اتســـــاع دورة ثالث�ـــــة للقطـــــن فـــــى االراضـــــى الرمل�ـــــة متـــــى تحســـــنت     
ن تعاقـب المحاصـیل فیهـا !مـا هـو مبـین خصوQتها وأص�حت صفراء رمل�ة حیث �!و 

 :  
    السنة األولى : برس�م تحر$ش ثم قطن 

  السنة الثان�ة : برس�م مستد�م وترمس وفول ثم سمسم . 
  السنة الثالثة :  شعیر ثم سمسم 

 

 دورات القطن فى االراضى الجیدة :  -5

عندما تتحسن خصو�ة االراضى الرمل�ة وتص�ح صفراء �م!ن إت�اع دورات     
  لقطن فى االراضى الجیدة و�!ون تعاقب المحاصیل فیها !ما یلى : ا
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    السنة األولى : برس�م تحر$ش ثم قطن 
  السنة الثان�ة : حبوب ثم ذرة نیلى أو سمسم . 

یزرع السمسم عادة فى القطع الضع�فة و�م!ن استبداله بزراعة الذرة فى القطع 
  الخص�ة 

  سمسم السنة الثالثة :  �قول ثم ذرة نیلى أو 
  

  الدورة الثنائ�ة :  مزا�اوف�ما یلى تجمل أهم 
  توفیر العمالة للس!ان الزراعیین بنس�ة اكبر عما فى الدورة الثالث�ة .  )1
 ز$ادة االرQح�ة الناتجة عن ز$ادة مساحة القطن ت�عًا فى حالة ارتفاع أسعاره.   )2

  
  من أهمها : العیوب �قابل ذلك �عض 

لألرض حیث تستنفذ المحاصیل فیها !ثیرًا من تعتبر الدورة الثنائ�ة مجهدة  - 1
  العناصر الغذائ�ة ولعدم تبو$ر مساحة !بیرة من األرض أثناء الموسم النیلى . 

قلة زراعة المحاصیل ال�قول�ة فیها عن الدورة الثالث�ة حیث تزرع فى رQع   - 2
 المساحة بدًال من ثلثها . 

الك�ماو�ة لمحاصیل  احت�اج المحاصیل فیها إلى !م�ات !بیرة من األسمدة - 3
 القطن والحبوب . 

احت�اج المحاصیل فیها إلى رأس مال !بیر لكثرة التكالیف نسب�ًا �مقارنتها  - 4
 �الدورة الثالث�ة . 

  
  وللدورة الثالث�ة مزا�ا 2ثیرة من أهمها : 

المحافظة على خصو�ة األرض : الم!ان تبـو$ر مسـاحة !بیـرة مـن األرض وقلـة  - 1
لغذائ�ة بواسطة المحاصیل المجهدة !القطن الذN یـزرع ما �ستنفذ من العناصر ا

فى القطعة الواحدة مرة !ـل ثـالث سـنوات فـى الـدورة الثالث�ـة بینمـا یـزرع مـرة !ـل 
  سنتین فى الدورة الثنائ�ة . 

اإلكثار من زراعـة المحاصـیل ال�قول�ـة : یـؤدN إلـى ز$ـادة المـادة العضـو�ة التـى   - 2
 تساعد على تحسن خواص الترQة . 

فیر األسمدة المشتراة : �م!ن توفیر �عـض األسـمدة نتیجـة اإلكثـار مـن زراعـة تو   - 3
المحاصیل ال�قول�ـة وز$ـادة !م�ـات األسـمدة العضـو�ة الناجمـة عـن العنا�ـة بترQ�ـة 

 الحیوانات وام!ان تبو$ر مساحة !بیرة من األرض أثناء الموسم النیلى.  
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ة الثالث�ـة �سـاعد علـى اتقـان انتظام توز$ـع العمـل علـى مـدار السـنة : إت�ـاع الـدور  - 4
خدمــة األرض للمحاصــیل المختلفــة �ســبب عــدم ازدحــام العمــل !مــا �حــدث عنــد 

 إت�اع الدورة الثنائ�ة التى تز$د فیها مساحة المحاصیل الص�ف�ة . 

 ز$ادة غلة المحصول وجودته بإت�اع الدورة الثالث�ة �سبب ام!ان ص�انة الترQة.   - 5

اعد إت�ــاع الــدورة الثالث�ــة علــى تــوفیر الم�ــاه حیــث تنظــ�م توز$ــع م�ــاه الــرN :  �ســ - 6
 تكفى الحت�اجات المحاصیل أثناء المناو�ات الص�ف�ة . 

  
أمــا بإت�ــاع الــدورة الثنائ�ــة فــال یت�ســر رN جم�ــع المحاصــیل الصــ�ف�ة إذ أن فتحــة 

 Nال تكفى إال لر Nمن مساحة األرض أثناء تلك الفترة .  %40الر  
   

 وعیـوبرة مـن األرض �محاصـیل الغـذاء !الـذرة واألرز ام!ان زراعـة مسـاحة !بیـ - 7
 الدورة الثالث�ة قلیلة وتنحصر ف�ما یلى : 

تــأخر زراعـــة الحبــوب �عـــد الــذرة النیلـــى ممـــا یــنجم عنـــه نقــص غلتهـــا لعـــدم   -أ 
  اتقان خدمة األرض وتعاقب زراعة محصولین نجیلیین . 

  األسمدة . !ثرة احت�اج محصول القمح المزروع �عد القطن إلى   -ب 
  

واهــم األســس االقتصــاد�ة واالجتماع�ــة التــى تؤخــذ فــى االعت�ــار عنــد تقیــ�م   
  دورة زراع�ة لمزرعة معینة هى : 

  مستوN الغلة للمحاصیل الم!ونة للدورة الزراع�ة .  )1
 أسعار المحاصیل الزراع�ة .   )2

التكـــالیف النســـب�ة للمـــوارد المســـتخدمة فـــى إت�ـــاع تلـــك المحاصـــیل والتكلفـــة   )3
 دیلة لتلك الموارد . الب

 احت�اج الزراع والسوق من االنتجة الزراع�ة .     )4

توز$ـــــع الـــــدخل المزرعـــــى المســـــتهدف علـــــى مـــــدار الســـــنة لتقلیـــــل القـــــروض  )5
المزرع�ة الالزمة لمواجهة التكالیف المزرع�ة وعدم االضطرار إلى تصـر$ف 

 المحاصیل المزرع�ة فى أوقات انخفاض األسعار . 

العمالــة للســ!ان الــزراعیین الــذین �عتمــدون أساســًا علــى تــوفیر اكبــر قــدر مــن  )6
الزراعـة فـى !سـب مع�شـتهم �حیـث �!ـون الطلـب علـى العمـال منتظمـًا علـى 

 مدار السنة . 

تنظــ�م االســتفادة مــن القــوN اآلل�ــة والحیوان�ــة �المزرعــة �حیــث �ضــمن معــه   )7
 استمرار العمل المزرعى على مدار السنة . 
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فة عنـــد بلـــوغ الحجـــم األمثـــل لإلنتـــاج �المشـــار$ع مســـتوN االرQح�ـــة المســـتهد  )8
 المتعددة الم!ونة للمنوال المزرعى . 

  
  مثال : 

فـــدان تـــزرع القطـــن فـــى دورة ثالث�ـــة ، فـــإذا علمـــت أن  90مزرعـــة مســـاحتها    
مســــاحة الشــــعیر نصــــف مســــاحة البرســــ�م التحــــر$ش وان مســــاحة البرســــ�م المســــتد�م 

  ضعف مساحة الفول . 
  والمطلوب :  

تعاقب المحاصیل فى هذه الدورة مع ب�ـان المسـاحة المحصـول�ة  توض�ح - 1
  تفصیل�ًا . 

 حساب الكثافة المحصول�ة وما المضمون العلمى لها .   - 2

  الحلــــ : 
  أوال : ب�ان من الدورة : 

  فدان  30مساحة القطن  =    
  فدان  30مساحة األزر  =    
  فدان  30مساحة الذرة   =   
  فدان  15= مساحة البرس�م التحر$ش   
  `   ف           1           
   7   12مساحة الشعیر  =  ـــ  مساحة التحر$ش  =    

                              2   
   22  12مساحة القمــــــــــــــــح =    
   30  00مساحة البرس�م المستد�م والفول معـــــا =    

  ..  مساحة البرس�م المستد�م ضعف مساحة الفول   
  فدان  20مساحة البرس�م المستد�م   =     ∴  

  فدان  10مساحة ألفــــــول  =   
  

  برس�م تحر$ش وQور 
  ثم 

  قطن 
  قمح وشعیر 

  ثم
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  أرز ص�فى 
  برس�م مستد�م وفول 

  ثم 
  ذرة 

  
  المساحة المحصول�ة = مساحة البرس�م التحر$ش + مساحة القطن + مساحة 

  المستد�م القمح + مساحة الشعیر + مساحة البرس�م 
  + مساحة الفول + مساحة األرز + مساحة الذرة 

  فدان  165=           
  165المساحة المحصول�ة                                

  مرة   1.83الكثافة المحصول�ة  =  ـــــــــــ = ــــ  
  90      المساحة المزروعة                           

  
حد من المساحة المزروعة یزرع فى المتوسT وهذا �عنى أن الفدان الوا  

  مرة سنو�ًا .  1.83
  

  ) : 2مثال (
فدان ، فإذا علمت أن مساحة الم�انى والمنشآت بهـذه  1000قر$ة مساحتها   

مـن اجمـالى  %7من المساحة ، وأن مساحة �ساتین الفاكهـة تمثـل  %3القر$ة �مثل 
  ن . مساحة القر$ة ، وأن القر$ة تت�ع دورة ثنائ�ة للقط

  والمطلوب :  
إذا علمـت األهم�ـة النسـب�ة لكـل  –ب�ان المساحة المحصول�ة تفصـیل�ًا  - 1

من القمح والبرس�م المستد�م ضـعف األهم�ـة النسـب�ة لكـل مـن الشـعیر 
  والفول . 

 حساب الكثافة المحصول�ة ، وما هو مدلولها العلمى .   - 2

  
  الحلـــــ : 

                    3  
  فدان  30ــــ  = ×  �1000القر$ة =  مساحة الم�انى والمنشآت

                                                100 
  
                     7  

  فدان  70ــــ  =  ×  1000مساحة ال�ساتیــــــــن  = 
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                                                100   
  المساحة المخصصة لتعاقب المحاصیل الحقل�ة  ∴

  فدان  900) = 70+  30(  – 1000 =     
  

                                        1  
  فدان  225مساحة البرس�م التحر$ش  = ـــ  مساحة القطن =     

                                        2 
  فدان  450مساحة القطــــن =      
  فدان  225مساحة األرز         =      
  فدان  225=      مساحة الذرة         
  مساحة القمح ضعف مساحة الشعیر     
  

                                      2    
  فدان  150ـــ  = ×  225مساحة القمح  =      

                                     3  
  فدان  75مساحة الشعیر           =     
  مساحة البرس�م المستد�م = ضعف مساحة الفول     
  فدان  150احة البرس�م المستد�م = مس    
  فدان  75=            مساحة الفول     
  

  فدان 30  الم�انى والمنشآت 
  فدان  70  �ساتین الفاكهة 

  برس�م تحر$ش وQور 
  ثم 

  قطن 

  
  فدان  450

  قمح وشعیر       وQرس�م مستد�م وفول 
  ثم                      ثم       

  ذرة ص�فى  أرز ص�فى                 

  فدان  450

 

  ..  المساحة المصحول�ة =  اجمالى مساحة المحاصیل التى تزرع وتحصد خالل 
  فترة زمن�ة مقدارها سنة .  وتدخل ضمنها مساحـــة 

  ال�ساتین . 
  
  ب�ان المساحة المحصول�ة :   ∴



- 78 -  
 

  المساحة   المحصول 
  ف   `

  225  -   برس�م تحر$ش 
  450  -   قطن 
  150  -   قمح 
  75  -    شعیر

  150  -   برس�م مستد�م 
  75  -   فول 

  150  -   أرز ص�فى 
  75  -   ذرة ص�فى 

  70  -   �ساتین 
  1645  -   الجملة          

  
  المساحة المزروعة ÷ الكثافة المحصول�ه  = المساحة المحصول�ة   
  المساحة المزروعة = اجمالى مساحة األرض التى تزرع وتحصد خالل   

  فدان  970=  فترة زمینة مقدارها سنة
  مرة  1.7=  970÷  1645الكثافة المحصول�ة =   ∴
  

وهذا �عنى أن الفدان الواحد من المساحة المزروعة بهذه الترQة یزرع فى 
 Tمرة سنو�ًا .  1.7المتوس  
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  الثالث  الفصل 
  

  الدورات الزراع�ة المت�عة فى مرحلة االستزراع 
  

لــــى عمل�ــــة االستصــــالح االســــتزراع مــــن أهــــم المراحــــل التــــى ت تعتبـــر مرحلــــة  
  تنتهى بوصول اإلنتاج إلى المرحلة الحد�ة . و 
  

ـــــ& مرح   ولهمـــــا إیجـــــاد أاقتصـــــاد�ًا واجتماع�ـــــًا  أغراضـــــهالـــــة االســـــتزارع وتحق
دة تــوزع علــى المــزارعین المعــدومین الــذین لــم �ســتفیدوا راضــى الجدیــمســاحات مــن األ

9مـــا أن هـــذه المشـــروعات تـــدعم  –اإلصـــالح الزراعـــى  اســـت�الءمـــن توز4ـــع أراضـــى 
التوســع الصــناعى لتــوفیر الخــدمات الضــرور4ة للصــناعة فضــًال عــن أن هــذا التوســع 
 یــــوفر مســــتلزمات االســــتهالك الــــداخلى والســــلع التصــــدیر4ة التــــى تحتاجهــــا األســــواق

  الخارج�ة ، مما یوفر العمالت األجنب�ة التى تلزم الستكمال التوسع الصناعى . 
  

راضى التى تستصلح روعى ما �أتى الزراعى لأل االستغاللفإن تنظ�م  ولهذا  
 :  

الح �9ــون تنظــ�م الــدورة الزراع�ــة Jحیــث ینقــل األرض مــن مرحلــة االستصــ - 1
ى بــذلك تقصــیر قصـر وقــت مم9ــن ، و�عنـإلـى مرحلــة اإلنتـاج الحــدK فــى أ

 مرحلة االستزراع . 

  
هذه المرحلة عن طر4ـ& تJـادل المحاصـیل  یناء الترLة وز4ادة خصوLتها فى - 2

الJقول�ـــة مـــع المحاصـــیل األخــــرK لتطـــو4ر العناصـــر الســـماد�ة والعضــــو�ة 
 للترLة . 

  
ـــى  - 3 ـــرة االســـتزارع إل ـــة خفـــض فت اقـــل حـــد مم9ـــن عـــن طر4ـــ& زراعـــة  محاول

 ة طالما تسمح حالة األرض بذلك . محاصیل ذات ق�مة اقتصاد�ة عال�

  
تنو�ع المحاصیل الزراع�ة تنو�عٌا �حق& تنظ�م العمل الزراعى حیـث تحتـاج  - 4

Jعض المحاصیل إلى 9ثیـر مـن وحـدات العمـل مثـل القطـن واألرز والفـول 
 السودانى فى حین �حتاج غیرها إلى وحدات اقل مثل الذرة والسمسم . 
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حـــدود االقتصـــاد�ة وفـــى نطـــاق المـــوارد فـــى الننـــات المائ�ـــة قاســـتخدام الم  - 5 
المائ�ـــــة المتاحـــــة وJحیـــــث �ســـــتفاد مـــــن الوحـــــدة المائ�ـــــة إلـــــى أقصـــــى حـــــد 

 مستطاع. 

  
  وتنقسم الدورات الزراع�ة فى أراضى االستزراع Jحسب نوع الترLة إلى : 

  دورة االراضى الرمل�ة .  - 1
 دورة االراضى الطین�ة الملح�ة .  - 2

 دورة االراضى الطین�ة الجیر4ة .   - 3

 دورة االراضى الطین�ة .   - 4

  
  أوال : الدورة فى أراضى االستزراع الرمل�ة : 

وتختلف الـدورة الزراع�ـة المتJعـة فـى هـذا النـوع مـن االراضـى ف�مـا إذا 9انـت   
هــذه االراضــى مخصصــة لزراعــة الحــدائ& أم غیــر مخصصــة لــذلك و�م9ــن توضــ�ح 

  ذلك 9ما یلى : 
  عة الحدائ# : الدورة �االراضى الرمل�ة والمخصصة لزرا -1

                1  
  المساحة الكل�ة للتوسع فى زراعة الحدائ& على أن یبدأ  ــیخصص   -أ 

                3  
  بزراعتها فى السنة األولى Jالدورة التال�ة   . 

  
  السنة األولى : 

         1  
  ها فول سودانى وعلف اخضر ص�فى . الزمام شعیر وخضر وJعد ــ
 3  
 1  
  ه علف اخضر ص�فى . زمام برس�م مسقاوJ Kعدالــ 
 3  
 1  
  الزمام برس�م حجازK .  ــ 
 3  
  
  

  السنة الثان�ة : 
 ،یبدأ فى زراعة الحدائ& فى ثلث الزمـام علـى أن �سـتكمل فـى ثـالث سـنوات

  و�م9ن توض�ح هذه الدورة 9ما یلى : 
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  السنة الثان�ة     السنة األولى   
  

   1  
  ــ
3  

  شعیر وخضر 
  ثم 

  سودانى وعلف اخضر فول 

  
2  
__  
9  

  حجازK برس�م 

  
1   
  ــ 
3  

 Kبرس�م مسقاو  
  ثم 

  علف اخضر ص�فى 

  
2   
  ــ 
9   

  شعیر وخضر 
  ثم 

  فول سودانى وعلف اخضر 
  
1  
  ــ 
3   

 Kبرس�م حجاز    
2   
  ــ 
9   

 Kبرس�م مسقاو  
  ثم 

  علف اخضر 
      

1  
  ــ 
3   

  Jساتین 

  
   راJعةالسنة ال     ثالثة السنة ال

  مسقاوK برس�م 
  ثم

  علف اخضر 

    
  حدائ& 

  شعیر وخضر 
  ثم 

  فول سودانى وعلف اخضر 

    
  حدائ& 

  حدائ&     حدائ& 
  

  
هذا وتعتبر هذه الفترة ( السنوات األرLع ) 9اف�ة لكى تصل هذه االراضى 

  إلى مرحلة اإلنتاج الحدK حیث تكالیف اإلنتاج اقل من ق�مة اإلنتاج منها . 
 ة والغیر مخصصة لزراعة الحدائ# : راضى الرمل�الدورة �األ  -2

حیث تصJح هـذه االراضـى فـى مرحلـة اإلنتـاج الحـدJ Kعـد فتـرة ال تتعـدK أرLعـة 
الســاJقة Jاســتثناء  المحاصــیلوهــذا و4ــتم االعتمــاد فــى ذلــك علــى نفــس ، ســنوات 

 Kو9ــــل مــــن الشــــعیر والخضــــر   ،الحــــدائ& حیــــث تعتمــــد علــــى البرســــ�م المســــقاو
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ــــــب الفــــــول الســــــودانى واألعــــــالف الخضــــــراء والبرســــــ�م الحجــــــازK . هــــــذا بج  ان
9محاصیل ص�ف�ة . و�م9ن توض�ح الدورة فى هذا النوع من االراضـى 9مـا یلـى 

 :  
  

  السنة الثان�ة     السنة األولى 
  

  السنة الراJعة     السنة الثالثة   

 Kبرس�م حجاز  
  (مستد�م) 

            

 Kبرس�م مسقاو  
  ثم 

محاصیل ز4ت�ة 
  ص�ف�ة 

            

  بوب شتو�ة ح
  ثم 

  ص�ف�ة  أعالف

            

  محاصیل ز4ت�ة 
  شتو�ة 
  ثم 

محاصیل 
  وحبوب ص�ف�ة 

            

  
  ثان�ًا  : دورة االراضى الطین�ة الملح�ة : 

لكى �صل هذا النوع من االراضى إلى مرحلة اإلنتـاج االقتصـادK یجـب أن   
غ متوسـY تكـالیف یجرK لها عمل�ات الغسیل والتشجیر خالل السـنة األولـى هـذا و4بلـ

  جن�ه للفدان .  18الفدان خالل هذه السنة حوالى 
  

Jـاألرز فى السـنة الثان�ـة فتـزرع جم�ـع الزمـام Jالبرسـ�م المسـقاوK المتبـوع  أما  
هـــذا و�فضـــل ذلـــك لز4ـــادة 9م�ـــة م�ـــاه الـــرK التـــى �حتاجهـــا األرز خـــالل طـــوال فترتـــه 

راض بــر 9عمل�ــة غســیل لــالاإلنتاج�ــة Jاإلضــافة إلــى تكــرار عمل�ــة الصــرف والتــى تعت
ة خصــوJة جــر البرســ�م المســقاوK فهــو یز4ــد مــن د أمــاممــا �قلــل مــن درجــة ملوحتهــا ، 

  األرض نظرًا لحرث جزء منه فى األرض . 
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و4تJـــــع Jعـــــض ذلـــــك دورة زراع�ـــــة ثالث�ـــــة تعتمـــــد أساســـــا علـــــى األرز لـــــنفس   

  األسJاب الساJقة والتى �م9ن توض�حها 9ما یلى : 
  

  قمح وشعیر 
  ثم 
  ز أر 

  برس�م وفول   
  ثم 
  أرز 

  برس�م تحر4ش   
  ثم 

  قطن 
  برس�م وفول 

  ثم 
  أرز 

  برس�م تحر4ش   
  ثم 

  قطن 

  قمح وشعیر   
  ثم 
  أرز 

  برس�م تحر4ش 
  ثم 

  قطن 

  قمح وشعیر   
  ثم 
  أرز 

  برس�م وفول   
  ثم 
  أرز 

  
رض فى السنة األولى والسنة الثان�ـة تحـت حد�ـة حیـث تكـالیف هذا وتكون أ  

، فى حین تصJح فوق حد�ة فى السنة الثالثـة .  هتاجها اكبر من ق�مة اإلنتاج نفسإن
  Jعد ذلك یتJع فى هذه االراضى الدورة العاد�ة المتJعة فى المنطقة . 

  
  ثالثًا :  دورة االراضى الطین�ة الجیر+ة : 

تتJع هذه الدورة عند بدء زراعة االراضى الطین�ة الجیر4ة حیث �9ون تعاقب   
  اصیل فیها 9ما یلى : المح

  السنة األولى : برس�م مستد�م تحت أشجار عنب   
  برس�م ثم ذرة   السنة الثان�ة  :   
  السنة الثالثة  : Jسلة ثم لو�Lا   
  السنة الراJعة : قمح وفول ثم ذرة   

  
  و�م9ن ترتیب المحاصیل Jالدورة 9ما یلى :   

  
  لسنة الراJعة ا    السنة الثالثة     السنة الثان�ة     السنة األولى 
  برس�م مستد�م 
تحت أشجار 

برس�م مستد�م   
  ثم 

  Jسلة   
  ثم 

  قمح وفول   
  ثم 
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ذرة تحت   العنب  
  شجر العنب 

  ذرة   لو�Lا 

  برس�م مستد�م 
  ثم 

  دروة 

  Jسلة   
  ثم 

  لو�Lا 

  قمح وفول   
  ثم 
  ذرة 

    
  برس�م مستد�م 

  Jسلة 
  ثم 

  لو�Lا 

  قمح وفول   
  ثم 
  ذرة 

    
  مستد�م  برس�م

  برس�م مستد�م   
  ثم 
  ة ذر 

  قمح وفول 
  ثم 
  ذرة 

  
  

  
  برس�م مستد�م 

  برس�م مستد�م   
  ثم 
  ة ذر 

  Jسلة   
  ثم 

  لو�Lا 
  

ز4ـــادة تكــــالیف بالســـنة األولــــى تحـــت حد�ـــة حیــــث  هـــذا وتكـــون األرض فــــى  
 Kاإلنتاج عن ق�مة اإلنتاج فى حین تتحول إلـى حد�ـة فـى السـنة الثان�ـة حیـث یتسـاو

  دمة ف�ما Jعد ذلك . ، بینما نضج فول خاإلنتاج Jق�مة اإلنتاج تكالیف 
  

  را�عًا :  دورة األرض الطین�ة : 
دورة ثالث�ــة �مثــل محصــول القطــن  ىضــاحیــث یتJــع فــى هــذا النــوع مــن األر   

فیها المحصول الرئ�سى و�9ون تعاقب المحاصیل فى القطعة الواحدة 9مـا هـو مبـین 
 :  

  ( 9محاصیل شتو�ة ) ثم ذرة السنة األولى : قمح وشعیر   
  9محاصیل شتو�ة ) ثم ذرة وخضروات  (السنة الثان�ة : برس�م وفول   
  السنة الثالثة :  برس�م تحر4ش ثم قطن   

  
  
  

  و�م9ن ترتیب المحاصیل فى الدورة 9ما یلى :   
  

  السنة الثالثة     السنة الثان�ة     السنة األولى   
1  
  ــ
3  

  قمح وشعیر 
  ثم 

م مستد�م �برس  
  وفول 

  برس�م تحر4ش   
  ثم 
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  ثم   ذرة   
  ذرة وخضروات 

  قطن 

1  
  ــ
3  

  برس�م مستد�م وفول 
  ثم 

  ذرة وخضروات 

  برس�م تحر4ش   
  ثم 

  قطن 

  قمح وشعیر   
  ثم 
  ذرة 

1  
  ــ
3  

  برس�م تحر4ش 
  ثم 

  قطن 

  قمح وشعیر   
  ثم 

  ذرة  

برس�م مستد�م   
  وفول 
  ثم 

ذرة وخضروات  
  

راضى الحد�ة Jعد السنة األولى لنوع من األراضى إلى األهذا و4تحول هذا ا  
  مJاشرة . 
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  مثال تطب�قى  
  

  س�اسة الدورات الزراع�ة والتراكیب المحصول�ة 
  فى االراضى الصحراو�ة الجدیدة �منطقة النو�ار+ة 

  
   مقدمة :
فــى إطــار مجموعــة الس�اســات االقتصــاد�ة واالجتماع�ــة والزراع�ــة وعالقتهــا   

ــــة المن ــــى ضــــوء س�اســــة المشــــروعات الزراع�ــــةبتنم� ــــدة ، وف ــــة الصــــحراو�ة الجدی  طق
القًا من س�اسة استخدامات االراضـى ومجموعـة القیـود والمحـددات المستهدفة ، وٕانط

األرضــــ�ة مــــن حیــــث طب�عتهــــا ومواقعهــــا ، واالروائ�ــــة مــــن حیــــث 9م�اتهــــا ونوعیتهــــا 
تـــى تـــم اســـتعراض وتكـــالیف الحصـــول علیهـــا ، Jاإلضـــافة إلـــى المحـــددات البیئ�ـــة وال

تحلــ�ًال 9ــامًال لكــل منهــا یجــب أن یــتم تحدیــد المحاصــیل المالئمــة ومــن ثــم الــدورات 
الزراع�ة والتراكیب المحصول�ة وذلك فى ضوء محاولة االستفادة Jمبدأ المیزة النسـب�ة 
لJعض المحاصیل ، وذلك بإنتاج سلع ذات إنتاج�ة عال�ـة وذات إم9ان�ـات تصـدیر4ة 

التـــى تســـاعد علـــى تقلیـــل الفجـــوة مـــن Jعـــض الســـلع الغذائ�ـــة ، ، بجانـــب المحاصـــیل 
Jاإلضـافة إلـى المحاصـیل التـى تسـاعد علـى تـوفیر احت�اجـات الصـناعات المحل�ــة ( 

  ) من المواد الخام .  إقامتهاJمنطقة المشروع أو المقترح  إقامتهاسواء التى تم 
  

  تحدید المحاصیل المالئمة : 
لألنشطة والمشروعات المزرع�ة على العوامل یتوقف اخت�ار المنتج الزراعى   
  التال�ة : 

  نوع التر5ة ودرجة خصو5تها :  -1
تختلــف أنــواع المحاصــیل المم9ــن زراعتهــا ، وٕانتاج�ــة الفــدان منهــا Jــاختالف 
نـــوع الترLـــة ودرجـــة خصـــوLتها ، إذ أن معظـــم المحاصـــیل تجـــود فـــى االراضـــى ذات 

ـــــة والفـــــول الســـــودانى  درجـــــة العضـــــو�ة المرتفعـــــة ، بینمـــــا تجـــــود المحاصـــــیل الJقول�
Jاالراضى الرمل�ة ، واألرز Jاالراضى الملح�ـة ، وعلـى المنـتج أن یختـار المحاصـیل 

على أن �فضل ما �حق& معظمة الـرLح ألن الغـرض االساسـى  أرضهالتى تجود فى 
كبــــر قــــدر مم9ــــن مــــن الــــرLح مــــع مهنــــة الزراعــــة هــــو الحصــــول علــــى أ امتهــــانمــــن 

  الترLة .   المحافظة على درجة خصوJة 
 

 مناخ المنطقة الواقع فیها األرض :  -2
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  Kات والحیوان توافر صفات معینة فى المناخ الذJحیث یتطلب 9ل من الن
المرغوJـــة أو المســـتهدفة ومـــن ثـــم فـــإن  �عـــ�ش ف�ـــه ل�ســـتكمل نمـــوه وتحقیـــ& اإلنتاج�ـــة

ة المح�طـة بهـا تـأثیر فـى مسـاحة ونوع�ـة المحاصـیل �ـو لمناخ المنطقة والظروف الج
لمختلفـــة وJالتـــالى متوســــY التكـــالیف الثابتــــة للوحـــدة اإلنتاج�ـــة فبینمــــا تجـــود Jعــــض ا

المحاصــیل فــى الظــروف الجو�ــة مرتفعــة الحــرارة وذات النهــار الطو4ــل فــإن الــJعض 
ة قصـــیرة أو مـــا إضـــاءاألخـــر �حتـــاج إلـــى درجـــات حـــرارة معتدلـــة أو منخفضـــة وفتـــرة 

تختلــــف ف�مــــا بینهــــا فــــى هــــذه أن النJاتــــات  ى�عــــرف Jالنهــــار القصــــیر ومــــن الطب�عــــ
تصـلح فـى منطقـة  ن الزراعات التى تصلح فـى منطقـة فقـد الإاالحت�اجات وJالتالى ف

 . Kأخر  
 

 توفیر فرص العمل :  -3

تـأثیرًا علـى نـوع أن مدK تـوفیر القـوK العاملـة ونوعیتهـا فـى منطقـة مـا یـؤثر 
یل المشــــروعات المزرع�ــــة و9م�اتهــــا فــــى هــــذه المنطقــــة ، حیــــث أن Jعــــض المحاصــــ

تحتــاج إلــى ایــدK عاملــة 9ثیــرة 9الخضــر والفــول الســودانى Jع9ــس Jعــض المحاصــیل 
األخرK 9البرس�م والمحاصیل العلف�ة ، 9ما أن Jعض الحاصالت تحتـاج إلـى عمالـة 
علـــى درجـــة عال�ـــة مـــن المهـــارة ، 9مـــا هـــو الحـــال JالنســـJة لحاصـــالت الفاكهـــة و9ـــذا 

�ـــار المحاصـــیل التـــى تـــزرع فـــى ختالمحم�ـــة ولـــذلك یجـــب أن یراعـــى عنـــد إالزراعـــات 
األرض مـــدK تـــوفر فـــرص العمـــل Jالمنطقـــة والعـــدد المم9ـــن الحصـــول عل�ـــه ودرجـــة 

 Kأجورهم9فاءتهم ومستو  .  
 

 حجم المزرعة :  -4

إذا أن مســـاحة تـــؤثر فـــى مســـاحة مـــا یـــزرع مـــن المحاصـــیل فیهـــا فــــالمزارع 
ر فاعل�ـة الكبیرة تتسع لتخص�ص مساحات 9بیرة لكل محصول یزرع فیها و�9ون أكث

ر حجــم المزرعــة 9لمــا صــغ لتعــدد وتنــوع المحاصــیل مــن المــزارع الصــغیرة ، 9مــا أن
9لمــا غلــب علیهــا االســتعمال الكثیــف لعناصــر اإلنتــاج مثــل الخضــر والــدواجن بینمــا 

  .  مناسJة للمزراع ذات الحجم الكبیرتكون مشروعات اإلنتاج الحیوانى ، والفاكهة 
  
  
 

  العوامل التسو�ق�ة والنقل : -5
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ة االراضــى صــإذ أن تــوفر هــذه العوامــل تحبــذ زراعــة الخضــر والفاكهــة خا 
المجـــاورة للمنـــاط& الحضـــر4ة القـــاهرة وJالتـــالى �حصـــل المنـــتج علـــى أســـعار مرتفعـــة 

  . محصول نصف مساحة األرض المزروعة أKمساحة تتعدK ال لمنتجاته على أن 
 

 الموارد المائ�ة المتاحة :  -6

المحاصیل المحدد زراعتها متفقـة مـع نوع�ـة  إذ یجب أن تكون نوع�ة و9م�ة
األرض فـــى نها�ـــة ترعـــة أو  9انـــتو9م�ـــة المـــوارد المائ�ـــة المتاحـــة Jالمنطقـــة ، فـــإذا 

ن إمسقى أو 9انت نفقات رفع الم�اه مرتفعة سواء من الترع أو من الم�اه الجوف�ة ، ف
االقتصـاد�ة  Jالرشـادمرتفعة تعد أمرا ال یتسـم  اخت�ار محاصیل ذات احت�اجات مائ�ة

  فى مثل هذه الظروف . 
 

خت�ـــار نوع�ـــة المحاصـــیل التـــى إ9مـــا أن طر4قـــة الـــرK ذات تـــأثیر 9بیـــر فـــى 
یجــب زراعتهــا فالمحاصــیل التــى تالئــم نظــام الــرJ Kــالرش تختلــف عــن نظیرتهــا التــى 
 Kو9الهمــا یختلــف عــن المحاصــیل التــى تالئــم نظــام الــر Yــالتنق�J Kتالئــم نظــام الــر

متوســY تكلفــة وحــدة الــرK لمختلــف المحاصــیل تختلــف Jــاختالف Jــالغمر ، 9مــا ان 
نظام الرK المستخدم وJالتالى متوسY التكالیف اإلنتاج�ة ومن ثم العائد الصافى لكل 

  منها . 
  

 ازراعتهــــومـــن العــــرض الســــاب& فـــإن �م9ــــن تحدیــــد المحاصـــیل التــــى �م9ــــن 
  ها ف�ما یلى : الساب& اإلشارة إلی االعتJاراتJمنطقة الدراسة والتى تتف& مع 

  
وف�مـا یلــى اســتعراض ألهــم المحاصـیل الحقل�ــة والخضــر ، وJســاتین الفاكهــة 

  والنJاتات الطب�ة والعطر4ة التى تجود تحت ظروف منطقة الدراسة . 
  

  أوال :  محاصیل اإلنتاج ال�ساتى : 
  ن یالت  -3    النخیل  -2    الز4تون  -1
  البرتقال  -6    العنب  -5  التین الشو9ى  -4
  عین الجمل  -9    اللوز  -8    التفاح  -7

  الب�9ان  -10
  ثان�ًا :  المحاصیل الحقل�ة : 
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 1 -  ، Kالمحاصـــیل الشـــتو�ة : الشـــعیر ، البرســـ�م ، الفجـــل ، البرســـ�م المســـقاو
 الفول البلدK ، الترمس ، القرطم ، بنجر العلف ، خس الز4ت ، الشلجم. 

  
�ا ، السمســـم ، الـــذرة المحاصــیل الصـــ�ف�ة :  الفـــول الســـودانى ، فـــول الصـــو  - 2

الشـام�ة 9علـف ( دراوة ) ، لو�Lـا ( علــف ) ، عJـاد الشـمس ، سـورجم علــف 
 ، خروع . 

  
3 -  . Kمحاصیل حقل�ة مستد�مة : برس�م حجاز 

  
  ثالثًا :  محاصیل الخضر : 

خضـــراء ، Jـــازالء جافـــة ، محاصــیل خضـــر شـــتوJ : Kصـــل ، ثــوم ، Jـــازالء  - 1
  صول�ا خضراء ، فلفل ، 9وسة .طماطم ، فا

   

محاصیل خضر ص�فى :  Jطاطا ، لو�Lا خضراء ، لو�Lا جافة ، فلفل حلو  - 2
& ، خ�ار ، 9وسة ، 9نتالوب ، Jطیخ لـب ، طمـاطم ، فاصـول�ا 4، فلفل حر 
 ، فلفل . 

  
محاصــــیل خضــــر ( عــــروات ) : Jطــــاطس ، طمــــاطم ، فراولــــة ، فاصــــول�ا  - 3

 جافة ، فاصول�ا خضراء ، 9وسة ، Jسلة . 

  
  الطب�ة والعطر+ة :  را�عًا  : الن�اتات

، الداتورا ، الخروب ، السینام�9ى ، الكافور ، الJاJاb ، ال�اسـمین ،  الخروع  
ة الل�مــون ، حصـا لJــان ، العتـر، البیرتیــرم ، یــوLرون ، حش�شـالفتنـة ، الـورد ، الت

  السفندر ، العرقسوس ، الس9ران ، الشطة ، الشمر ، ال�انسون ، المغات . 
  

من األشـ9ال الب�ان�ـة لتوضـ�ح منحنـى العوائـد والتكـالیف وف�ما یلى مجموعة   
ـــــى �م9ـــــن  ـــــة والت ـــــة والترفیه� ـــــف األنشـــــطة اإلنتاج� ـــــاط&  إقامتهـــــالمختل ـــــى المن ف

  الصحراو�ة الجدیدة . 
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  س�اسة تحدید الدورات الزراع�ة :  
�قصــد Jالـــدورة الزراع�ــة ترتیـــب تعاقــب زراعـــة مجموعــة مـــن المحاصــیل فـــى   

ل فترة زمن�ة محـددة تعـرف Jفتـرة الـدورة Jطر4قـة تحـافc علـى مساحة من األرض خال
عـــرف فتـــرة الـــدورة Jأنهـــا الفتـــرة بـــین زراعـــة المحصـــول تدرجـــة خصـــوJة الترLـــة ، 9مـــا 

الرئ�سى فـى قطعـة معینـة مـن األرض وٕاعـادة زراعـة هـذا المحصـول فـى نفـس قطعـة 
إلعــــادة زراعــــة األرض مــــرة أخــــرK . فمــــثًال �قــــال دورة ثالث�ــــة أK أن الفتــــرة الالزمــــة 

، وLنـاء علـى ذلـك إذا  سـنواتالمحصول الرئ�سى فى نفس قطعة األرض هى ثـالث 
9ان طول فترة الدورة ثالثة سنوات فإن المحصول الرئ�سى فیها یتم زراعته فى نفـس 

  األرض مرة 9ل ثالث سنوات . 
  

وتعتبــر مرحلــة االســتزارع فــى األرض الجدیــدة أهــم المراحــل التــى تلــى عمل�ــة   
تصالح وفیها یتم التر9یز على عمل�ات بناء الترLة والتى تنتهى بوصول اإلنتاج االس
ن تنظـــ�م االســـتغالل الزراعـــى لالراضـــى التـــى حلـــة الحد�ـــة ، وعلـــى ذلـــك فـــإر الم إلـــى

  تستصلح Jمنطقة الدراسة حیث یجب أن یراعى Jه ما �أتى : 
أن �9ون تنظ�م الدورة الزراع�ة Jحیث ینقل األرض مـن مرحلـة االستصـالح  - 1

إلــى مرحلــة اإلنتــاج الحــدK فــى اقصــر وقــت مم9ــن ، وتعنــى بــذلك تقصــیر 
 (تخف�ض) فترة االستزراع . 

  
بناء الترLة وز4ادة خصوLتها فى هذه المرحلة عن طر4ـ& تJـادل المحاصـیل   - 2

خـــــرK لتطـــــو4ر العناصـــــر الJقول�ـــــة ومحاصـــــیل العلـــــف مـــــع المحاصـــــیل األ
 السماد�ة والعضو�ة للترLة . 

 

ــــى اقــــل حــــد مم9ــــن عــــن طر4ــــ& زراعــــة  - 3 محاولــــة خفــــض فتــــرة االســــتزارع إل
محاصــیل ذات ق�مـــة اقتصـــاد�ة عال�ـــة طالمـــا تســـمح حالـــة األرض والمـــوارد 

 المتاحة بذلك . 

 

تنو�ع المحاصیل الزراع�ة تنو�عـًا �حقـ& تنظـ�م العمـل الزراعـى حیـث تحتـاج  - 4
محاصـــــیل إلـــــى 9ثیـــــر مـــــن وحـــــدات العمـــــل مـــــن الخضـــــر والفـــــول Jعـــــض ال

الســودانى فــى حــین �حتــاج غیرهــا إلــى وحــدات اقــل مثــل محاصــیل العلــف 
 والذرة أو السمسم . 
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اســــتخدام المقننــــات المائ�ــــة فــــى الحــــدود االقتصــــاد�ة وفــــى نطــــاق المــــوارد  - 5 
 المائ�ة المتاحة وJحیث �ستفاد من الوحدة المائ�ة إلى أقصى حد مم9ن . 

  
یــتم تحدیــد مســاحة 9ــل محصــول فــى الــدورة الزراع�ــة علــى ضــوء التحلیــل   - 6

)  التكــــالیف  4االقتصــــادd وارLح�ــــة 9ــــل منهــــا . و4وضــــح الجــــدول رقــــم ( 
فـى أراضـى المنطقـة  تجـودواإلیرادات التقدیر4ـة للفـدان مـن المحاصـیل التـى 

 خالل فترة االستقرار . 

  
ثالث�ـة تالئـم طب�عـة منطقـة وف�مـا یلـى Jعـض نمـاذج مقترحـة لـدورات زراع�ـة 

م وتحقـــ& مجموعـــة األهـــداف المحـــددة ســـواء 9انـــت اقتصـــاد�ة أو اجتماع�ـــة أو االحـــز 
  س�اس�ة ، أو بیئ�ة . 

  
ة الزراع�ـــة المقترحـــة وفقـــًا ر هـــذا و4ـــتم تحدیـــد مســـاحة 9ـــل محصـــول فـــى الـــدو 

  لالعتJارات التال�ة : 
  للمنتج أو المستثمر .  ىالهدف الرئ�س - 1
ى األرض ، واإلنتاج�ـة الفدان�ـة مـن مختلـف مدة م9ث المحصول فـ - 2

 المحاصیل الزراع�ة موضع االعتJار . 

إنتاج�ــة وحــدة الــرK مــن مختلــف المحاصــیل والمشــروعات الزراع�ــة  - 3
موضــع االعتJــار وذلــك JاعتJــار أن عنصــر الــرK إحــدK العناصــر 

 م . االنادرة فى العمل�ة اإلنتاج�ة فى منطقة الحز 

 النواتج النهائ�ة لمختلف المحاصیل .  تكالیف اإلنتاج ، واألسعار - 4

 تكالیف النقل والتسو4&   - 5

رLح�ة 9ل محصول مـن المحاصـیل المالئمـة التحلیل االقتصادK وأ - 6
  فى إنتاجها لمنطقة المشروع 
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التكالیف واإلیرادات التقدیر4ة للفدان من المحاصیل التى  :)   4جدول رقم (  
  قرار تجود فى أراضى المنطقة خالل مرحلة االست

التكالیف   المحصول 
  التقدیر4ة 

  اإلیراد
  المقدر  

العائد 
الصافى 
  المقدر 

  2000  3000  1000  أشجار فاكهة مستد�مة 
 – سخ –شتوK ( شلجم  محاصیل ز4ت�ة

  قرطم ) 
1200  4000  2800  

 Kقول�ات غذائ�ة ( فول بلدJ– ... 925  1305  380  ) ترمس  
 –بنجر علف  –شتو�ة ( برس�م  أعالف

  یر ) شع
300  1000  700  

فول  –Jقول�ات ص�فى ( فول سودانى 
  صو�ا ) 

800  1700  900  

 –ص�فى ( عJاد شمس  ةمحاصیل ز4ت�
  سمسم ) 

850  1600  750  

  1000  1500  500  ) دراوة –لو�Lا  –ص�فى _ سورجم  أعالف
  J  1300  2500  1200طاطس)  –خضر دران�ة (Jطاطا 
  995  1575  580  ) �افاصول –لو�Lا  –خضر Jقول�ة ( Jسلة 

  2400  2600  1200  9نتالوب)  –9وسة  –ات ( خ�ار �قرع
  1650  2400  750  فلفل)  –Jاذنجان  –Jاذنجان�ات ( طماطم 

  J  1100  2000  900صل ، ثوم 
  1500  3000  1500  خضراوات أخرK ( فراولة وغیرها ) 

  2000  3000  1000  نJاتات طب�ة وعطر4ة 
  
  المصدر :   

  راء فى هذا المجال . تقدیرات الخب - 1
ار فى االعتJار معدل الز4ادة فى أسع Jعض الدراسات الساJقة مع األخذ  - 2

 عناصر اإلنتاج ، والنواتج النهائ�ة . 
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  بذور ز4ت�ة  ا الرئ�سىفدان منتجه 20) دورة زراع�ة ثالث�ة لمساحة  1مقترح ( 

  
  ان�ة         السنة الثالثةالسنة األولى                 السنة الث                 

  المنطقة 
  (أ ) 

  e   ف 
16  6   

 –محاصیل Jقول�ة شتو�ة 
 Kترمس  –فول بلد– 

  Jازالء 
  ثم 

عJاد شمس  –ور ز4ت�ة بذ
  سمسم  –

        

  المنطقة
  (ب) 

  e   ف  
16   6    

  بدور ز4ت�ة شتو�ة 
  ثم 

  بذور ز4ت�ة ص�ف�ة 

        

  المنطقة 
  (جـ) 

  e   ف  
16   6  

  عالف شتو�ة أ 
  ثم 

  خضر ص�فى 

        

  
  ) 1المساحة المحصول�ة للنموذج المقترح رقم (

  
  المساحة         المحصول   
             e   ف  
    6  16      محاصیل Jقول�ة   
   20   -         بذور ز4ت�ة   
    6  16       أعـــــالف  
  6  16        خضروات   
  ــــــــــــ          
   40  -       المساحة المحصول�ة   
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  فدان متنوعة اإلنتاج   20ورة زراع�ة ثالث�ة لمساحة ) د 2مقترح (  
  

  السنة األولى                السنة الثان�ة         السنة الثالثة                 
  المنطقة 
  (أ ) 

  e   ف 
16  6   

-فول  –Jقول�ة شتو�ة 
  Jازالء  –ترمس 

  ثم 
عJاد شمس  –بدور ز4ت�ة 
  سمسم  –

        

  المنطقة
  (ب) 
   e  ف  

16   6    

 –برس�م  –شتو�ة  أعالف
  بنجر علف  –شعیر 

  ثم 
  خضروات ص�ف�ة 

        

  المنطقة 
  (جـ) 

  e      ف 
16    6   

  خضروات شتو�ة 
  ثم 

ذرة  – �ةص�ف أعالف
  سوردان  –لو�Lا  –شام�ة 

        

  
  ) 2المساحة المحصول�ة للنموذج المقترح رقم (

  
  المساحة         المحصول   
             e   ف  
    6  16      محاصیل Jقول�ة   
      6  16        بذور ز4ت�ة   
    13  8       أعـــــالف  
  13  8        خضروات   
  ــــــــــــ          
   40  -       المساحة المحصول�ة   
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  فدان منتجها الرئ�سى  20) دورة زراع�ة ثالث�ة لمساحة  3مقترح ( 

  خضراء    أعالف
  السنة الثالثةالسنة الثان�ة         السنة األولى                               

  المنطقة 
  (أ ) 

  e   ف 
16  6   

برس�م  –خضراء  أعالف
  مسقاوK + شعیر 

  ثم 
عJاد شمس  –بدور ز4ت�ة 

  فول سودانى  –سمسم  –

        

  المنطقة
  (ب) 

  e   ف  
16   6    

  بنجر علف 
  ثم 

  خضروات ص�ف�ة 
  (درنات ، قرع�ات) 

        

  المنطقة 
  (جـ) 

e       ف  
16    6   

  حبوب وJقول شتو�ة 
  ثم 

   ص�ف�ة أعالف

        

  
  ) 3للنموذج المقترح رقم ( ةالمساحة المحصول�

  
  المساحة         المحصول   
             e   ف  
    20   -       اعــــالف    
      6  16        بذور ز4ت�ة   
    6  16      خضـــروات    
  6  16        حبوب وJقول   
  ــــــــــــ          
   40  -       صول�ة المساحة المح  
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  : تذ<ر أن  
  

  *  الدورة الزراع�ة : 
هـــــى الترتیـــــب الـــــذB یت�ـــــع فـــــى تعاقـــــب زرع المحاصـــــیل اثـــــر �عضـــــها 

Cropping Sequence   فى جم�ع أجزاء مساحة معینة من األرض خالل فتـرة
محدودة من الزمن �<�ف�ـة تحفـE خصـو5تها وتسـد مطالـب الـزراع وتكفـل الحصـول 

  ل ما �م<ن من التكالیف .على اكبر عائد مم<ن �أق
  

  * وتقسم محاصیل الدورة إلى : 
  :   محاصیل رئ�س�ة -1

  وهى تلك المحاصیل التى تزرع أساسا للحصول على الدخل . 
 محاصیل فرع�ة تتعل# �المحاصیل الرئ�س�ة :  -2

وهـــى تلـــك المحاصـــیل التـــى تـــزرع لتأثیرهـــا علـــى غلـــة وٕانتـــاج 
حـر+ش قبـل القطـن أو هـى المحاصیل الرئ�س�ة مثل زراعة البرسـ�م الت

ــو فیهــا األرض مــن  ــدة التــى تخل ــى الم ــى تــزرع ف ــك المحاصــیل الت تل
 المحاصیل الرئ�س�ة <الذرة النیلى �عد المحاصیل الشتو�ة . 

  
  * فوائد الدورة الزراع�ة : 

  خصو�ة األرض  . استنفاذعدم  -1
 تحقی# مطالب الزراع . -2

 . انتظام توز+ع العمل المزرعى على مدار السنة -3

 دة غلة المحاصیل .ز+ا -4

 إلى استخدام الموارد السماد�ة . تقلیل الحاجة -5

 تقلیل المخاطر وعدم التأكد . -6

  
  *  العوامل المحددة للدورة : 

  .أنواع التر5ة  )1
 .الطقس  )2

 .المادة العضو�ة  )3

 .إم<ان�ات الرB والصرف   )4

 .مستوB غلة المحاصیل  )5
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  * فترة الدورة :  
ســى فــى قطعــة معینــة مــن األرض هــى الفتــرة بــین زراعــة المحصــول الرئ�  

 . Bوٕاعادة زراعة هذا المحصول فى نفس قطعة األرض مرة أخر  
  

  طول الفترة اإلنتاج�ة لمحصول القطن             
  طول فترة الدورة = ــــــــــــــــــــ   
  نس�ة مساحة القطن �األرض          

  
  * الخطوات التى یجب إت�اعها عند تصم�م دورة زراع�ة : 

ــة للهــدف یجــب إت ــة محقق ــة عنــد تصــم�م دورة زراع� ــاع الخطــوات التال� �
  والغرض منها : 

  اخت�ار محاصیل الدورة  -1
 تحدید المساحة التى �شغلها <ل محصول  -2

 تحدید مدة الدورة  -3

 تقس�م محاصیل الدورة  -4

  ترتیب تعاقب المحاصیل  -5
  

المت�عة فى  *  تعتبر <ل من الدورة الثالث�ة والثنائ�ة للقطن أهم الدورات الزراع�ة
  الزراعة المصر+ة . 

  
  * األسس التى یجب مراعاتها عند تعاقب المحاصیل فى الدورة الثالث�ة: 

ك لز+ادة درجة خصو�ة التر5ـة نتیجـة حر+ش �سب# القطن وذلالبرس�م الت -1
  حرث جزء منه فى األرض أثناء تجهیز األرض لزراعة القطن . 

ول القطـن نظــرًا لمـا فــى �عقـب القمـح والشــعیر فـى الســنة الثان�ـة محصــ  -2
 ذلك من تناسب لكم�ة العناصر الغذائ�ة الممتصة من األرض . 

�عقــب األرز الصــ�فى محصــول القمــح والشــعیر فــى نفــس القطعــة لــنفس  -3
 الغرض الساب# . 

�عقــب الــذرة الصــ�فى محاصــیل البرســ�م المســتد�م والفــول وذلــك لــنفس   -4
 الغرض الساب# . 
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مساحة القطن فقW ، فى حین یترك یزرع البرس�م التحر+ش فى نصف   -5 
النصف األخر بور ، وذلك <أحدB وسائل المحافظة على درجة خصـو�ة 

 التر5ة . 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  

للدورة الزراع�ة القصـب�ة المرغـوب إت�اعهـا  اخت�اروامل التى تح<م الزارع فى * الع
 :  
  راعته سنو�ًا ) ضرورة توفر الحصول على التقاوB من القصب الغرس بتحدید ز 1
  ) ضمان توفر محاصیل الغذاء لإلنسان والحیوان على السواء . 2
  عقب الخلفة بتر<ها بورًا قبل زراعة الذرة الص�فى .  إراحة األرض) 3
  

  * الدورات الزراع�ة السائدة فى الزراعة المصر+ة : 
  دورات القطن  -1  
  دورات القصب .  -2  
  راضى الرمل�ة . دورات األ   -3  

  
  راضى الرمل�ة الدورات التال�ة : وتت�ع فى األ  * 

  دورة ثنائ�ة للفول السودانى   -أ   
  دورة ثالث�ة للفول السودانى   -ب   
  دورة ر5اع�ة للقطن  -جـ  

  برس�م تحر4ش
  ثم)    1( 

 قطن

  قمح وشعیر 
  )2ثم    (      

 أرز ص�فى 

  برسيم مستديم وفول 
  )3ثم     (         

 ذرة صيفى 
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  دورة ثالث�ة للقطن   -د     
  راضى الجیدة . دورات القطن فى األ   -هـ   

  
ر عنـــد تقیـــ�م دورة واألســـس االقتصـــاد�ة واالجتماع�ـــة التـــى تؤخـــذ فـــى االعت�ـــا* 

  زراع�ة لمزرعة معینة هى : 
  مستوB الغلة للمحاصیل الم<ونة للدورة الزراع�ة .  )1
 أسعار المحاصیل الزراع�ة .   )2

التكالیف النسب�ة للموارد المسـتخدمة فـى إت�ـاع تلـك المحاصـیل والتكلفـة   )3
 البدیلة لتلك الموارد . 

 احت�اج الزراع والسوق من االنتجة الزراع�ة .     )4

توز+ــع الـــدخل المزرعــى المســـتهدف علــى مـــدار الســنة لتقلیـــل القـــروض  )5
ـــة وعـــدم  ـــالیف المزرع� ـــة لمواجهـــة التك ـــة الالزم إلـــى  االضـــطرارالمزرع�

 تصر+ف المحاصیل المزرع�ة فى أوقات انخفاض األسعار . 

توفیر اكبر قدر من العمالة للس<ان الزراعیین الذین �عتمدون أساسا على  )6
شتهم �حیث �<ون الطلب على العمـال منتظمـًا علـى الزراعة فى <سب مع�

 مدار السنة . 

تنظ�م االستفادة من القوB اآلل�ة والحیوان�ة �المزرعة �حیث �ضمن معـه   )7
 استمرار العمل المزرعى على مدار السنة . 

مستوB االر5ح�ة المستهدفة عند بلـوغ الحجـم األمثـل لإلنتـاج �المشـار+ع   )8
 المزرعى . المتعددة الم<ونة للمنوال 

  
*  المساحة المحصول�ة = اجمالى مساحة المحاصیل التى تزرع وتحصد خالل 

  فترة زمن�ة مقدارها سنة وتدخل ضمنها مساحة ال�ساتین . 
  

  المساحة المحصول�ة                                
  الكثافة المحصول�ة  =  ـــــــــــ  

  روعة المساحة المز                           
  

  * تنقسم الدورات الزراع�ة فى أراضى االستزراع �حسب نوع التر5ة إلى : 
  راضى الرمل�ة . دورة األ  -1
 راضى الطین�ة الملح�ة . دورة األ  -2
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 راضى الطین�ة الجیر+ة . دورة األ   -3 

 راضى الطین�ة . دورة األ   -4

  
مــل * یتوقـف اخت�ـار المنـتج الزراعـى لألنشــطة والمشـروعات المزرع�ـة علـى العوا

  التال�ة : 
   نوع التر5ة ودرجة خصو5تها  -1
 ناخ المنطقة الواقع فیها األرض م -2

 توفیر فرص العمل  -3

 حجم المزرعة  -4

 العوامل التسو�ق�ة والنقل  -5

 الموارد المائ�ة المتاحة  -6

  
*  االعت�ارات التى یجب مراعاتها عند تحدید مساحة <ل محصول فى الدورة 

  الزراع�ة المقترحة : 
  للمنتج أو المستثمر .  الهدف الرئ�سى -1
مدة م<ث المحصول فى األرض ، واإلنتاج�ة الفدان�ـة مـن مختلـف المحاصـیل  -2

 الزراع�ة موضع االعت�ار . 

ــة موضــع  -3 ــف المحاصــیل والمشــروعات الزراع� ــرB مــن مختل ــة وحــدة ال إنتاج�
االعت�ــار وذلــك �اعت�ــار أن عنصــر الــرB إحــدB العناصــر النــادرة فــى العمل�ــة 

 نطقة الحزام . اإلنتاج�ة فى م

 تكالیف اإلنتاج ، وأسعار النواتج النهائ�ة لمختلف المحاصیل .  -4

 تكالیف النقل والتسو+#   -5

ر5ح�ة <ل محصول من المحاصیل المالئمـة فـى إنتاجهـا أالتحلیل االقتصادB و  -6
  لمنطقة المشروع 
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  أسئلة على ال�اب الرا�ع  
  

  تت�ع دورة ثالث�ة . فدان تقع فى وسW الدلتا  500مزرعة مساحتها :  1س
وضح تعاقب المحاصیل فى هذه الدورة مع الرسم التوض�حى . ومـع ب�ـان 
مســاحة <ــل محصــول وفقــًا لهــذه الــدورة ، إذا علمــت أن مســاحة الم�ــانى 

مــن اجمــالى مســاحتها وأن لهــذه المزرعــة  %5والمنشــآت بهــذه المزرعــة 
لشـعیر = فدان غیر صالحة للزراعة . وأن مساحة الفول = مسـاحة ا 50

 نصف مساحة البرس�م . 

  
  ناقش مزا�ا إت�اع الدورة الزراع�ة �صفة عامة ، مع توض�ح العوامل :  2س

 التى یجب أن تأخذها فى االعت�ار عند اخت�ار محاصیل الدورة . 

  
  أن الهدف من إت�اع الدورة الزراع�ة هو المحافظة على درجة خصو�ة  :  3س

<ـن مـن العائـد الصـافى مـن محاصـیل التر5ة بجانب تحقی# أقصى قـدر مم
 الدورة . 

اشـــرح هـــذه الع�ـــارة موضـــحًا األســـس التـــى أخـــذت فـــى االعت�ـــار بهـــدف 
  المحافظة على درجة خصو�ة التر5ة طوال فترة الدورة . 

  
  ت أن ــفدان تت�ع دورة ثالث�ة للقطن . فإذا علم 400مزرعة مساحتها :  4س

فـدان . وأن مسـاحة  100الى مساحة الموالح والمانجو بهذه المزرعـة حـو 
القمح مساو�ًا لمساحة المـوز وأن مسـاحة الفـول نصـف مسـاحة البرسـ�م 

 المستد�م . 

  ب�ان مساحة <ل محصول فى الدورة   -المطلوب :  أ 
  المساحة المحصول�ة   -ب       
  الكثافة المحصول�ة ومدلولها .  -جـ      
     

  �ما لو ات�عت هذه المزرعة دورة المطلوب إیجاد نفس المطلوب الساب# ف:  5س
 ثنائ�ة . 

   
  

  الع�ارات التال�ة :  أكمل:  6س



- 106  -  

  تنقسم محاصیل الدورة إلى ................ ، ................ ،   -أ    
  من فوائد الدورة الزراع�ة :   - ب   
  1   ............................. (2  ............................. (  
  3.... (   .........................4 ............................. (  
  5   ............................. (6 ............................. (  

  
  من العوامل المحددة للدورة :   -جـ   
  1   ............................. (2 ............................. (  
  3............ (   .................4 ............................. (  
  5  ............................. (  

  
  طول فترة الدورة : ..............................................   -د   
    

  من الخطوات التى یجب إت�اعها عند تصم�م الدورة :  - هـ
  ن�ا:  .............................أوال :  ..........................  ثا  
  ثالثُا : ...........................  را�عًا: .............................  
  خامسًا : .............................    

  
  : وضح مع االستعانة �الرسم األسس التى یجب مراعاتها عند تعاقـــب  7س

  المحاصیل فى الدورة الثالث�ة : 
  

  اخت�اره للدورة الزراع�ة القصب�ة  عند:  ما هى العوامل التى تح<م الزارع  8س
  المرغوب إت�اعها ؟ 

  
  فرق بین <ل من :  – 9س

  الدورة الثنائ�ة للقصب ، الدورة الثالث�ة للقصب   -أ   
  المحاصیل القصب�ة الواحدة  حیث تعاقبمن   

  
  

  راضى الرمل�ة . ى األ ن فالدورة الثالث�ة والدورة الر5اع�ة للقط  - ب   
  من حیث ترتیب المحاصیل �الدورة   
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  الكثافة المحصول�ة .  -المساحة المحصول�ة   -جـ   

  
  ما هى األسس االقتصاد�ة واالجتماع�ة التى تؤخذ فى االعت�ار عند  - 10س

  تقی�م دورة زراع�ة لمزرعة ما ؟ 
  

  على حسب :  وضح تقس�م الدورات الزراع�ة فى أراضى االستزراع  11س 
  نوع التر5ة . 

  



  ) :  منحنى العوائد والتكالیف لنشا� الفاكهة   5ش�ل رقم ( 

  

  

  

  

  منحنى اإلیراد الكلى        

  

  منحنى التكالیف الكل ة
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   خضر عوائد والتكالیف لنشا� ال) :  منحنى ال  6ش�ل رقم ( 

  

  

  

  

  اإلیراد الكلى المتوقع       

  

  التكالیف المتوقعة    
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   االخشاب إنتاج) :  منحنى العوائد والتكالیف لنشا�   7ش�ل رقم ( 

  اإلیرادات     

  

  

  

         

  

   ةفالتكل 
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   الغا+ات الس اح ة ) :  منحنى العوائد والتكالیف لنشا�   8ش�ل رقم ( 

  

  

  

  

  اإلیرادات        

  

  التكالیف        
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  جدول الدورة الزراع�ة للقصب 
  السنة السادسة   السنة الخامسة   السنة الرا�عة   السنة الثالثة   السنة الثان�ة   السنة األولى 

  برس�م تحر�ش أو بور 
  ثم 

  قصب �#ر 

  
  خلفة 

  بور 
  ثم 

  ذرة ص�فى 

  �قول 
  ثم 

  ذرة نیلى أو بور 

  حبوب 
  ثم 

  ذرة نیلى أو بور 

  �قول 
  ثم 
  بور 

  �قول 
  ثم 
  بور 

  برسمي تحر�ش أو بور 
  ثم 

  قصب �#ر 

  
  خلفة 

  بور 
  ثم 

  ذرة ص�فى

  �قول
  ثم

  ذرة نیلى أو بور  

  حبوب 
  ثم 

  ذرة نیلى أو بور 
  حبوب 

  ثم 
  ذرة نیلى أو بور 

  �قول 
  ثم 
  بور 

  برس�م تحر�ش أو بور 
  ثم 

  قصب �#ر 

  
  خلفة 

  بور 
  ثم 

  ذرة ص�فى 

  �قول 
  ثم 

  ذرة نیلى أو بور 
  �قول 

   ثم
  ذرة نیلى أو بور 

  حبوب 
  ثم 

  ذرة نیلى أو بور 

  �قول 
  ثم 
  بور 

  برس�م تحر�ش أو بور 
  ثم 

  قصب �#ر 

  
  خلفة 

  بور 
  ثم 

  ذرة ص�فى 
  حبوب 

  ثم 
  ذرة نیلى أو بور 

  �قول 
  ثم 

  ذرة نیلى أو بور 

  حبوب 
  ثم 

  ذرة نیلى أو بور 

  �قول 
  ثم 
  بور 

  تحر�ش أو بور  برس�م
  ثم 

  قصب �#ر

  
  خلفة 

  �قول 
  ثم 

  ذرة نیلى أو بور 

  حبوب 
  ثم 

  ذرة نیلى أو بور 

  �قول 
  ثم 

  ذرة نیلى أو بور 

  حبوب 
  ثم 

  ذرة نیلى أو بور 

  �قول 
  ثم 
  بور 

  برس�م تحر�ش أو بور 
  ثم 

  ب �#ر قص

  

- 
6
8

 
-

 



  

  ت الزراع�ة للقصب اتا�ع جدول الدور 

  سنة الخامسة ال  السنة الرا�عة   السنة الثالثة   السنة الثان�ة   السنة األولى 
  برس�م تحر�ش أو بور 

  ثم 
  قصب �#ر 

  
  خلفة 

  بور 
  ثم 

  ذرة ص�فى 

  برس�م تحر�ش أو بور
  ثم 

  قطن  

  �قول وحبوب 
  ثم 
  بور 

  �قول 
  ثم 
  بور 

  برس�م تحر�ش أو بور
  ثم 

  قصب �#ر 

  
   خلفة

  بور 
  ثم 

  ذرة ص�فى 

  برس�م تحر�ش أو بور
  ثم 

  قطن 
  برس�م تحر�ش أو بور 

  ثم 
  قطن 

  �قول 
  ثم 
  بور 

  برس�م تحر�ش أو بور 
  ثم 

  قصب �#ر 

  
  خلفة 

  بور 
  ثم 

  ذرة ص�فى 
  حبوب 

  ثم 
  ذرة نیلى أو بور 

  برس�م تحر�ش أو بور 
  ثم 

  قطن 

  �قول وحبوب 
  ثم 
  بور 

  برس�م تحر�ش أو بور 
  ثم 

  قصب �#ر 

  
  خلفة 

  �قول 
  ثم 

  ذرة نیلى أو بور 

  حبوب 
  ثم 

  ذرة نیلى أو بور 

  �ش أو بور برس�م تحر 
  ثم 

  قطن 

  �قول وحبوب 
  ثم 
  بور 

  برس�م تحر�ش أو بور 
  ثم 

  قصب �#ر 

- 
6
9

 
-
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  ال	اب الخامس 
  

  التخط�� الزراعى وطرق البرمجة 
  

لقــد  ــان االهتمــام بز�ــادة اإلنتــاج الزراعــى عــن طر�ــ� النــواحى التكنولوج�ــة   
مثل ز�ادة  م�ة السـماد ، اسـتخدام التقـاو) المحسـنة ، الم� نـة ....الـخ . حتـى وقـت 

ووضـــع  قر�ـــب ، ولكـــن االســـتعمال االقتصـــاد) للمـــوارد ، والتر یـــب األمثـــل لإلنتـــاج
خطة شاملة متكاملة للزراعة تمثل مصادر هامة لز�ادة الدخل المزرعى ولذلك تعتبر 
طـــرق التخطـــ�; االقتصـــاد) للوحـــدات المزرع�ـــة أهـــم وســـائل تحســـین وز�ـــادة الـــدخل 

  المزرعى الفرد) والقومى .
ــــة مــــن    ــــار التول�ف ــــل فــــى اخت� ــــى تتمث وتعتبــــر الخطــــة الشــــاملة للمزرعــــة والت

التــى تحقــ� أكبــر قــدر مــن الــر@ح أهــم القــرارات التــى یجــب أن  المشــروعات المزرع�ــة
یتخــذها الــزارع . هــذا و�ســعى المــزارع إلــى اخت�ــار المشــروعات المزرع�ــة التــى تحقــ� 
أكبر قدر من الر@ح مع المحافظة على خواص ودرجة خصوCة التر@ة ، إذ أن الـر@ح 

انخفــاض ر@ح�ــة  خصــو@تها وCالتــالى وانخفــاضالســر�ع قــد یــؤد) إلــى تــدهور التر@ــة 
المزرعة فى المستقبل ، وCالتالى فإن استئجار جزء من الـدخل المزرعـى فـى تحسـین 
التر@ــة ورفــع خصــو@تها یــدخل ضــمن الس�اســة المزرع�ــة طو�لــة األجــل والتــى یهــدف 

  إلیها التخط�; المزرعى.
  

  : الر)ح 	عض العوامل أهمها ةیر معظموقد یؤثر على قرارات المزارع غ
ض الــزراع أنــواع معینــة مــن المحاصــیل أو الحیوانــات Cغــض النظــر تفضــیل Cعــ – 1

  عن أر@حیتها .
Cعــض الــزراع یــرون أن مهنــة الزراعــة وســیلة للCقــاء فــى الر�ــف والتمتــع Cــالهواء  – 2

  والهدوء .النقى 
الـــر@ح طالمـــا أن دخـــل  ةته وســـعادته وال یهمـــه معظمـــCعــض الـــزراع یهـــتم Cصـــح – 3

  راض�ة.المزرعة الحالى �حق� له ع�شة 
تــــدخل التشــــر�عات والقــــوانین فــــى Cعــــض الحــــاالت فــــى تحدیــــد مســــاحة Cعــــض  – 4

المحاصـــــیل ذات األر@ح�ـــــة الكبیـــــرة (تحدیـــــد مســـــاحة القطـــــن أو األرز ذو األر@ح�ـــــة 
  ومن ثم هذا ال �حق� معظمة الر@ح .  الكبیرة)

تـــدخل التشـــر�عات فـــى تحدیــــد مســـاحة محصـــول معــــین لتحدیـــد  م�ـــة التقــــاو)  – 5
  (الCطاطس). المتوفرة
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تــدخل التجم�ــع الزراعــى (الــدورة) فــى اخت�ــار الخطــة المزرع�ــة دون النظــر إلــى  – 6
  المزرعة الواحدة.

  
عظمـــة م ـــل العوامـــل الســـاCقة قـــد تحـــول بـــین اخت�ـــار المشـــروعات المزرع�ـــة الم  **

  الر@ح هو الهدف األساسى للزارع . ةللر@ح و@ذلك فقد ال � ون معظم
الر@ح  ةفإننا سنفترض أن الهدف الرئ�سى للزارع هو معظم وCالرغم مما سب� ،  **

من الموارد المتاحة مع المحافظة على درجة خصوCة التر@ة ، وCما یتناسب مع قـدرة 
  المزارع.

  
همــا  أساســیتینالــر)ح مشــ1لتین  ةو/واجــه المــزارع للوصــول إلــى معظمــ

  حجم أو نطاق اإلنتاج): –المزرع�ة نوع األنشطة تحدید (
  المم1ن اخت�ارها  ةنوع األنشطة المز رع�أوال : 

  :على العوامل اآلت�ة ةرع�المز حیث یتوقف اخت�ار المزارع للمشروعات   
    الظروف الجو�ة  – 2  ودرجة خصو@تها نوع التر@ة  – 1
    حجم المزرعة  – 4      توفیر فرص العمل مد)  – 3
  الوسائل التسو�ق�ة. – 5
  
یـث تختلـف أنـواع المحاصـیل المم ـن زراعتهـا ح :ودرجة خصو)تها نوع التر)ة  – 1

إذ أن معظــــــم ودرجــــــة خصــــــو@تها ، وٕانتاج�ــــــة الفــــــدان منهــــــا Cــــــاختالف نــــــوع التر@ــــــة 
ضـــى الخصـــCة , والفـــول الســـوداني Cاألراضـــى الرمل�ـــة ، راالمحاصـــیل تجـــود فـــى األ

حـــــد) إراضـــــى الملح�ـــــة . ولـــــذلك تعتبـــــر نـــــوع التر@ـــــة ودرجـــــة خصـــــو@تها واألرز Cاأل
  . ةة المز رع�محددات األنشط

  
حیـث تـؤثر فـى  م�ـة ونوع�ـة المحاصـیل المختلفـة , وCالتـالي  الظروف الجو�ة :-2

متوســــــ; التكــــــالیف الثابتــــــة للوحــــــدة اإلنتاج�ــــــة , فبینمــــــا تجــــــود Cعــــــض المحاصــــــیل 
( القصــب) فــى الظــروف الجو�ــة المرتفعــة الحــرارة (قنــا وأســوان) فــى حــین �قــل إنتــاج 

فـــي مثـــل هـــذه الظـــروف .. والع ـــس فـــي  أرز) -Cعـــض المحاصـــیل األخـــر) (قطـــن
  الوجه الCحر[ .

إذ أن مد) توفر القو) العاملـة ونوعیتهـا فـى منطقـة توفیر فرص العمل : مد@  -3
فــى هــذه المنطقــة وذلــك حیــث أن Cعــض  ةمــا یــؤثر علــى نــوع المشــروعات المــز رع�ــ
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 المحاصیل تحتاج إلى أید) عاملة  ثیـرة مثـل القطـن واألرز .. الـخ . Cع ـس Cعـض
  المحاصیل األخر)  القمح والذرة . 

  
حجــم المزرعـة  لمــا غلـب علیهــا االســتعمال  صـغرإذ أن  لمــا حجـم المزرعــة :  -4

مشـــروعات  تكـــون الكثیـــف لعناصـــر اإلنتـــاج مثـــل الخضـــر واألرز والـــدواجن , بینمـــا 
  اإلنتاج الحیواني , والفاكهة مناسCة للمزارع ذات الحجم الكبیر .

  
ـــل : العوامـــل التســـو�ق�ة -5 إذ أن تـــوفر هـــذه العوامـــل تحبـــذ زراعـــة الخضـــر  والنق

المناط� المجاورة للقاهرة والجیزة , وCالتالي �حصل المزارع على فى والفاكهة خاصة 
  أسعار مرتفعة لمنتجاته .

  
  )ةثان�ا: نطاق أو حجم اإلنتاج (حجم المشروعات المزرع�

ح Cاخت�ــــار التــــى تعظــــم الــــر@ ةحیــــث �م ــــن اخت�ــــار المشــــروعات المــــز رع�ــــ  
التـى تعطـى أكبـر عائـد CالنسـCة للعنصـر النـادر  ةالمشروعات أو األنشـطة المـز رع�ـ

حیث ترتب األنشـطة  الم�اهفى العمل�ة اإلنتاج�ة الذ) قد � ون األرض أو العمل أو 
تنازل�ــا حســب العائــد CالنســCة للعنصــر النــادر , و�م ــن الحصــول علــى أحســن تول�فــة 

,  مــن الــر@حCح إحــالل مشــروع محــل أخــر ال یز�ــد مــن هــذه المشــروعات عنــدما �صــ
ـــذلك نصـــل  ـــة اإلحـــالل ) , و@ ـــىوتســـمى هـــذه النظر�ـــة (بنظر� ـــة مـــن  إل أحســـن تول�ف

مــن  أو الم�ــاهاألنشــطة المزرع�ــة إذا  ــان تحو�ــل الكم�ــة الحد�ــة مــن األرض والعمــل 
  مشروع مزرعى آلخر یؤد) إلى تخف�ض الر@ح .           

  
  :طرق التخط�� المزرعى 

  تعتبر أهم طرق التخط�; المزرعى ما یلى :
  التخط�; البرمجى . -     عمل المیزان�ة المتوقعة . - 
  البرمجة الخط�ة . -       الفائض الحد) . - 
  

  :أوال : عمل المیزان�ة المتوقعة 
  :Cطر�قة البرمجة الخط�ة ف�ما یلى تعتبر هذه الطر�قة ذات ارتCا^ وثی�  

  الفروض .أن  ل منهما �عتمد على نفس  – 1
  أن  ل منهما یتطلب نفس الب�انات المزرع�ة. – 2
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معظمة للـر@ح فـى عمـل موتتمثل طر�قة المیزان�ة المتوقعة الخت�ار التول�فة ال  
میزان�ـــات منفصـــلة لكـــل بـــدیل ومقارنتهـــا بCعضـــها الـــCعض ثـــم اخت�ـــار المیزان�ـــة التـــى 

 ـم السـل�م لـد) الCاحـث تعظم الر@ح ، وتتطلب هذه الطر�قة وجود الخبـرة الكاف�ـة والح
أو المخط; ، وتتCع هذه الطر�قة إذا  ان عدد المشروعات البدیلة والمم ن االخت�ار 

  من بینها قلیل.
هـذا وتعتمـد طر�قـة المیزان�ـة علــى المقـدرة الشخصـ�ة للمخطـ; فـى الحصــول   

ــذا �طلــ� علیهــا (طر�قــة الخطــأ والصــواب) إذ أن الخطــة  علــى الخطــة المناســCة ، ول
ة تعتبر الخطة األفضل CالنسCة للخط; المحددة التى أم ن للمخطـ; حسـابها المختار 

  إذ قد توجد Cعض البدائل التى لم � تشفها الCاحث أو المخط; .
  

  :ثان�ا : التخط�� البرمجى 
وتسمى هذه الطر�قة طر�قة الرجل الفقیر ، وهى تتوس; بین طر�قة المیزان�ة   

  والبرمجة الخط�ة .
ـــة : ـــل تفتـــرض  الطر/ق هـــذه الطر�قـــة وجـــود عامـــل أو أثنـــین مـــن عوامـــل اإلنتـــاج مث

 ــون قــد ة الــر@ح CالنســCة لهــذین العــاملین ناألرض والعمــل فــى حالــة ثابتــة ، وCمعظمــ
ـــار المشـــروعات ذات  ـــتم التخطـــ�; Cاخت� ـــر@ح CالنســـCة للمزرعـــة   ـــل . و� معظمنـــا ال

لعائــــد فاألقــــل العائــــد المرتفــــع CالنســــCة للعنصــــر النــــادر ثــــم المشــــروعات األقــــل فــــى ا
..وه ــذا حتـــى نصـــل إلـــى الحالـــة التـــى � ــون فیهـــا إحـــالل المشـــروعات مـــع Cعضـــها 
CالنسCة للعنصر الثابت ال یز�ـد مـن الـر@ح الكلـى للمزرعـة ، حیـث تمثـل المشـروعات 

  عظمة للر@ح فى حدود المتاح .مالمختارة الخطة المثلى الم
  

د الصافى CالنسCة للعامل الثابت ثم وقد یتم ترتیب المشروعات تنازل�ًا وفقا للعائ  **
  .قیود وموارد هذا المشروع المزرعىاخت�ار الكم�ة من  ل مشروع فى حدود 

  عیوب هذه الطر/قة :
  تحتاج إلى حساCات  ثیرة ووقت طو�ل . – 1
  صعوCة وتعقید حساب الخطة النهائ�ة عند وجود أكثر من عنصر ثابت. – 2
  
  
  

  ثالثا : الفائض الحد@ 
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هـذه الطر�قـة أسـرع وأدق الطــرق التـى �م ـن اسـتخدامها فـى التخطــ�; تعتبـر   
المزرعـــى ، وتعتمـــد هـــذه الطر�قــــة علـــى فصـــل التكـــالیف الكل�ــــة إلـــى تكـــالیف ثابتــــة 
وتكالیف متغیرة ، ثم نحسب الفـائض الحـد) حیـث = ق�مـة النـاتج الكلـى للوحـدة مـن 

  التكالیف المتغیرة . – ل مشروع 
مــع Cعـض الب�انــات عـن المزرعــة مثـل حجــم المزرعــة ، ***وتسـتلزم هــذه الطر�قـة ج

ع�ـة ، طـرق اإلنتـاج المتCعـة ، ا ونظام اسـتعمال األرض والعمـل المتـوفر ، الـدورة الزر 
 م�ة الموارد الالزمة للوحدة األرض�ة مثل ( م�ة السماد، البذور .......)  مـا یجـب 

اللـــــبن التـــــى تعطیهـــــا �ـــــة ، أو  م�ـــــة فدانمعرفـــــة أو تقـــــدیر النـــــاتج المتوقـــــع (الغلـــــة ال
  الCقرة،...). 

ثم حسـاب ق�مـة  ـل بنـد مـن البنـود السـاCقة (ق�مـة اإلنتـاج ، ق�مـة التكـالیف) 
  مستخدمین األسعار السائدة فى السوق .

  
  مراحل التخط�� المزرعى 	استخدام الفائض الحد@ :

  دراسة الب�انات الخاصة بها . – 2    اخت�ار المزرعة . – 1
  ت الحال�ة والمم نة والفائض الحد) لكل منها .تحدید المشروعا – 3
  تحدید المحددات . – 4
  اخت�ار المشروعات التى تعطى أكبر فائض حد) . – 5
  

  و�توقف ذلك على الهدف مــــن أوال: اخت�ار المزرعة المرغوب دراستها : 
، فإذا  ان الهـدفین مـن الدراسـة هـو تعمـ�م نتـائج هـذه المزرعـة فیجـب أن الدراسة

ن ممثلة لCاقى مـزارع المنطقـة ، أمـا إذا  ـان الغـرض مـن الدراسـة هـو دراسـة تكو 
خطة معینة على دخل مزرعة معینة ف� تفى Cاخت�ار هذه المزرعة المعینة ، وقد 

  یتم اخت�ار المزرعة Cطر�قة عشوائ�ة.
  

  ى ــثان�ا : دراسة الب�انات الخاصة Cالمزرعة : وذلك الكتشاف نق; الضعف ف
�ة للمزرعة ، ومحاولة معالجتها Cاإلم ان�ات المتاحة مثل اسـتخدام الخطة الحال

  تقاو) محسنة أو طرق حدیثة فى اإلنتاج أو  م�ات وأنواع أفضل من السماد.
  
  

  ض ـثالثا : تحدید المشروعات الحال�ة والمم ن أتCاعها Cالمزرعة مع تحدید الفائ
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تر@ـة ، و م�ـة العمـل الحد) لكل منها مـع مراعـاة الظـروف الطب�ع�ـة وخـواص ال
  المتاحة Cالمزرعة عند اخت�ار المشروعات المم ن إتCاعها .

  
  ات ـراCعا : تحدید المحددات والظروف التى تحد من التوسع فى إنتاج المشروع

  ل) ـالمختلفة ، وهذه المحددات قد تكون طب�ع�ة (حجم المزرعة ،  م�ة العم     
  . أو تشر�ع�ة الدورة     

  ددات ـــ�ار المشروعات التى تعطى أكبر فائض حد) مع أخذ محخامسا : اخت
  اإلنتاج فى االعتCار       

  
**و�م1ــن ز/ــادة دخــل المزرعــة عــن طر/ــH التخطــ�� المزرعــى 	اســتخدام إحــد@ 

  الوسائل اآلت�ة :
  التغیر فى حجم ونوع�ة المشروعات المزرع�ة . - 
 شروع المزرعى .التغییر فى طرق اإلنتاج Cما �حق� ز�ادة فى عائد الم - 
اخت�ار مشروعات مزرع�ة جدیدة محققة لز�ـادة فـى الـر@ح ومالئمـة للظـروف  - 

 الطب�ع�ة واالقتصاد�ة.
 توفیر التسه�الت اإلئتمان�ة (نقد�ة ، وعین�ة) Cظروف أفضل. - 

  
  وضع خطة مزرع�ة تقع فى منطقة إنتاج قطنى :

  أوال : عند وضع خطة مزرع�ة لمزرعة ما یجب مراعاة ما یلى :
  تحدید حجم المزرعة وفقا للنم; الح�از) السائد (مزرعة ، أفدنة). - 1
تحدید قوة العمل المزرعى المتاحة Cالمزرعة مع مالحظة إم ان�ة الحصول على  - 2

العمـــل عـــن طر�ـــ� نظـــام المCادلـــة أو المزاملـــة بـــین الـــزراع (فـــى المـــزارع صـــغیرة 
  الحجم).

لجمع�ــات التعاون�ــة لــرأس تحدیــد رأس المــال المتــاح للمزرعــة مــع مراعــاة تــوفیر ا - 3
  المال  ما ونوعا.

اســـتخدام اآلالت الحدیثـــة الالزمـــة للخدمـــة عـــن طر�ـــ� الجمع�ـــات إذا  ـــان حجـــم  - 4
المزرعة  بیر ، واستخدام اآلالت البلد�ـة والقـوة الحیوان�ـة إذا  ـان حجـم المزرعـة 

  صغیر.
  

لمنطقـــة وذلـــك بتحدیـــد الـــدورة الزراع�ـــة الســـائدة فـــى ا ثان�ـــا : النظـــام المحصـــولى :
  حیث تسود الدورة الثالث�ة . و�جب مالحظة ما یلى :
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  أن القمح یCاع بینما �حجز التبن أو جزء منه لتغذ�ة الحیوانات . - 1
  البرس�م یؤخذ منه على حشات ثم یترك إلنتاج التقاو) . - 2
نــوع الح�ــازة إذا  انــت ملــك أو إیجــار ومقــدار اإلیجــار المــدفوع أو الضــر�Cة  - 3

  المدفوعة لكل محصول.
ومــــن المالحظـــــات الســـــاCقة �م ـــــن إیجــــاد الفـــــائض الحـــــد) لكـــــل محصـــــول   

  وCالتالى للمزرعة  لها .
  

وذلــك بدراســة إم ان�ــة اســتخدام المـــوارد ثالثــا : الخطــة المزرع�ــة المقترحــة : 
المتاحــــة Cطر�قــــة أفضــــل وذلــــك عــــن طر�ــــ� التغییــــر فــــى  م�ــــة المــــوارد المســــتخدمة 

  محاصیل ذات العائد المرتفع) .للمحاصیل المختلفة (مثل ز�ادة السماد لل
هــذا Cاإلضــافة إلــى محاولــة إتCــاع طــرق أخــر) لتحســین الــدخل المزرعــى أو   

أ) من الطرق الساCقة التى تؤد) إلى ز�ادة الدخل المزرعى ( التسه�الت اإلئتمان�ة 
  ، اخت�ار مشروعات مزرع�ة جدیدة ،.......).

  
رحــة 	اســتخدام طر/قــة وتت	ــع المراحــل التال�ــة للوصــول إلــى الخطــة المقت

  ائض الحد@:فال
  حصر المشروعات المزرع�ة المم نة . – 1
  ائض الحد) لكل مشروع .حساب الف – 2
  تحدید محددات اإلنتاج . – 3
  اخت�ار المشروعات المزرع�ة . – 4
  ملخص الخطة المقترحة وٕام ان�ة تنفیذها . – 5
  مقارنة الخطة المقترحة Cالخطة الحال�ة للمزرعة . – 6
  
النCات�ــة (قطــن ، قمــح ، .......الــخ)  حصــر المشــروعات المزرع�ــة المم1نــة : – 1

  .وف الطب�ع�ة واالقتصاد�ة للمزرعةوالحیوان�ة (أCقار ، جاموس) وذلك وفقا للظر 
  
وذلــك Cحســـاب أر@ح�ـــة المحاصــیل المختلفـــة المم نـــة  حســـاب العائـــد الحـــد@ : – 2

ى االعتCــار وذلــك وفقــا لمواعیــد الزراعــة زراعتهــا فــى الفــدان ، مــع أخــذ نظــام الــدورة فــ
والفترة الزمن�ة الالزمة لكل محصول مع مالحظة أن القمح والشعیر والفـول والبرسـ�م 
المستد�م والبرس�م التحر�ش محاصیل شتو�ة ، والقطن والذرة واألرز ص�ف�ة . و@ذلك 

هـا خــالل �م ـن تحدیـد التول�فــات المم نـة مــن المشـروعات الزراع�ــة التـى �م ــن زراعت
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ســنة زراع�ــة واحــدة ، وحســـاب العائــد الحــد) لكــل منهـــا ، ثــم ترتیــب هــذه التول�فـــات 
  حسب العائد الحد) لكل منها (فى جدول).

  
  تحدیدات محددات اإلنتاج : والتى تتمثل ف�ما یلى : – 3
  فدان . 5إجمالى مساحة المزرعة  والمقترضة بـ –أ 

                 1    
  المساحة . ــا للتشر�عات الح وم�ة تحدید مساحة القطن وفق –ب 

                                             3  
  تحدید مساحة القمح وفقا للتشر�عات إذا قضت بذلك . –ج 
  الهالوك). –الحد من زراعة المحاصیل التى تكون عرضة لآلفات (الفول  –د 
  ج الحیوانى .تحدید مساحة البرس�م المستد�م وفقا الحت�اجات اإلنتا -هـ 
  تحدید مشروعات اإلنتاج الحیوانى وفقا لطاقة المCانى المتاحة . –و 
  
  اخت�ار المشروعات المزرع�ة : – 4

وذلــك Cاخت�ـــار التول�فـــة مـــن المشـــروعات المزرع�ـــة التـــى تعطـــى أكبـــر عائـــد   
حــد) للفــدان خــالل ســنة زراع�ــة (وذلــك ألن عنصــر األرض هــو العنصــر النــادر) ، 

ر وحـدات متتال�ــة مــن التول�فـة التــى تعطــى أعلـى ق�مــة للعائــد الحــد) حیـث یــتم اخت�ــا
حتى ال تسمح المحددات المفروضة على اإلنتاج من إضافة وحدات جدیدة . وه ذا 

  حتى نصل إلى الخطة المزرع�ة التى تعظم العائد الحد) الكلى للمزرعة .
  
  ملخص الخطة المقترحة وٕام1ان�ة تنفیذها : -5

د) إم ان�ـة تنفیـذ هـذه الخطـة المقترحـة وفقـا لكم�ـات العمـل وذلك Cاخت�ـار مـ  
المتاحــة فــى شــهور الســنة المختلفــة وذلــك Cحســاب احت�اجــات العمــل المزرعــى لكــل 

  :C م�ة العمل المتاحة ، مع مالحظةمشروع خالل شهور السنة المختلفة ومقارنته 
  .ساعة فى السنة 2880أكثر) �عمل فسنة  18أن العامل الزراعى ( –أ 

سـنة) �عمـل Cقـوة نصـف عامـل زراعـى  18أن  ل من الزوجة والولد (أقـل مـن  –ب 
  ساعة فى السنة. 1440أ) �عمل حوالى 

�م ن االعتمـاد علـى العمـل الموسـمى إلـى حـد مـا خـالل الفتـرة التـى تكثـر فیهـا  –ج 
  األمثال المزرع�ة خاصة فترة جنى القطن .

  ة الحال�ة للمزرعة :مقارنة الخطة النهائ�ة المقترحة 	الخط – 6
وذلــك بتوضــ�ح المصــروفات والعوائــد وفقــا للخطــة المقترحــة ، ووفقــا للخطــة   

الحال�ة للمزرعة ، مع توض�ح النتـائج التـى �م ـن أن تحققهـا المزرعـة بإتCـاع الخطـة 
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،  ــــــذلك توضــــــ�ح المشــــــروعات المزرع�ــــــة ذات العائــــــد المــــــنخفض نســــــب�ا وأســــــCاب 
تـــى تـــؤد) إلـــى ز�ـــادة الغلـــة الغذائ�ـــة والتول�فـــات انخفاضــها ، مـــع توضـــ�ح العوامـــل ال

  المثلى من عناصر اإلنتاج التى تعطى لكل مشروع مزرعى .
  

  را	عا: البرمجة الخط�ة 
�عتبـــر أســـلوب البرمجـــة الخط�ـــة والبرمجـــة الالخط�ـــة مـــن أســـالیب التخطـــ�;   

االقتصـــاد) الجدیـــدة Cصـــفة عامـــة والتخطـــ�; الزراعـــى Cصـــفة خاصـــة . وذلـــك علـــى 
ــــومى ، إذ تســــتخدم هــــذه مســــتو)  ــــى المســــتو) الق ــــة أو عل  ــــل مــــن الوحــــدة اإلنتاج�

األســالیب فــى تحدیــد االســتخدام األمثــل للمــوارد االقتصــاد�ة علــى  ــل مــن المســتو�ین 
  الساCقین سواء  انت هذه الموارد زراع�ة أو غیر زراع�ة .

وتعتبـــر البـــرامج الخط�ـــة طر�قـــة عمل�ـــة لحـــل مشـــاكل الوحـــدة اإلنتاج�ـــة فـــى   
المثلى بین األنشطة المزرع�ة التـى  ال الزراعة (المزرع�ة) وذلك بتحدید التول�فاتمج

وذلــــك فــــى ظــــل  ــــل مــــن القیــــود اإلنتاج�ــــة  تمعظــــم العائــــد الصــــافى لهــــذه التول�فــــات
ــــة التخطــــ�; فــــى مجــــال  والمحــــددات التشــــر�ع�ة والتنظ�م�ــــة والمحــــددة مــــن قبــــل لجن

  الزراعة.
فـــى تحقیـــ� أقـــل قـــدر مم ـــن مـــن  هـــذا  مـــا �م ـــن اســـتخدام هـــذا األســـلوب  

التكـالیف  تقلیـل تكلفـة طر�ـ� معـین أو إقـالل نفقـة إنشـاء مشـروع اسـتثمار) محـدد ، 
أمــا فــى مجــال الزراعــة فقــد یCحــث المنــتج عــن التول�فــة مــن األنشــطة المزرع�ــة التــى 

ل اســـتخدام المـــوارد تقلـــل مـــن اســـتخدام أ) عنصـــر مـــن عناصـــر اإلنتـــاج  ـــالتى تقلـــ
ـــة  أو تحدیـــد الزراعـــة التـــى تحقـــ� قـــدر معـــین مـــن اإلنتـــاج مـــع تقلیـــل إلم ـــان المائ�

  التكالیف ألدنى ما �م ن. 
وCاإلضــافة إلــى مــا ســب� فإنــه �م ــن اســتخدام أســلوب البرمجــة الخط�ــة فــى   

  حل مشاكل توز�ع الموارد المتاحة على مجموعة من الوحدات اإلنتاج�ة .
  
  روض التى تستند علیها البرمجة الخط�ة :فال

ند البرمجة الخط�ة إلى عدة فروض تحدد من إتساع نطـاق تطب�قهـا فـى تست  
حــل المشـــاكل المختلفـــة والتـــى تتمثـــل فـــى تحقیـــ� النهائ�ـــة العظمـــى أو النها�ـــة الـــدن�ا 
ـــود والمحـــددات المتاحـــة مـــن عناصـــر  ـــك فـــى حـــدود القی ـــدوال الخط�ـــة وذل إلحـــد) ال

التـى یجـب مراعاتهـا اإلنتـاج ، هـذا وتفتـرض هـذه الطر�قـة Cعـض الفـروض األساسـ�ة 
فـــى المشـــ لة موضـــع االعتCـــار حتـــى �م ـــن اســـتخدام هـــذا األســـلوب التخط�طـــى فـــى 

  معالجتها . و�م ن إیجاز هذه الفروض ف�ما یلى :
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  : ، وهذا �عنى  جم�ع العالقات الدال�ة خط�ة الش ل – 1    

تضــــاعف حجــــم النشــــا^ المزرعــــى أ) أنــــه ب –ثCــــات نســــCة المــــدخالت  –أ 
عناصر اإلنتاج الالزمة له Cمعنى أنه إذا  ان فدان القطـن  �ستلزم تضاعف

وحــدات ســماد�ة ،  10وحــدة عمــل ،  �20حتــاج خــالل فترتــه اإلنتاج�ــة إلــى 
وحــــدة  20وحـــدة عمـــل ،  40فـــدان �حتاجــــان إلـــى  2وحـــدة ر) ، فـــإن  15

  .وحدة ر) ...وه ذا 30سماد ، 
ـــاج مـــن –ثCـــات نســـCة المخرجـــات  –ب  الوحـــدة  وهـــذا �عنـــى أن حجـــم اإلنت

قنطار فإن إنتاج فـدانین  5اإلنتاج�ة ثابت، فمثال إذا  ان إنتاج فدان القطن 
  قنطار ....وه ذا . 500فدان  100قنطار وٕانتاج  10

أنهــــــا تتفــــــ� والــــــرأ) القائــــــل Cالتجزئــــــة التامــــــة لكــــــل مــــــن عناصــــــر اإلنتــــــاج  - 2
والمشروعات المزرع�ة Cمعنى أنه �م ن إنتاج أجزاء صغیرة من المشروعات 

مزرع�ــة ،  مــا �م ــن اســتخدام أجــزاء صــغیرة مــن عناصــر اإلنتــاج و�م ــن ال
  التغلب علیها Cالتقر�ب ألقرب رقم �م ن تحق�قه فى الح�اة العمل�ة .

ا Cمعنى أنها تلغى هتفترض هذه الطر�قة استقالل األنشطة المزرع�ة ف�ما بین - 3
ها Cعضــو وجــود أ) عالقــات متكاملــة أو تنافســ�ة بــین المشــروعات المزرع�ــة 

طین متكـاملین عتCار أن  ل نشـاإالCعض و�م ن التغلب على هذه المش لة ب
عتCــار القمــح والــذرة  نشــا^ واحــد والبرســ�م التحــر�ش  نشــا^ مزرعــى واحــد  إ

  والقطن  نشا^ واحد.
كاملـــة لكـــل مــــن جـــة الخط�ـــة ســـ�ادة ســـوق المنافســـة التفتـــرض طر�قـــة البرم - 4

الوحدة من  ل من عناصر عناصر اإلنتاج والمنتج نفسه ، Cمعنى أن سعر 
  اإلنتاج ووحدات اإلنتاج ثابت .

  
ولمــا  انــت تفتــرض هــذه الطر�قــة فــى فرضــها األول ثCــات ق�مــة المــدخالت   

نسـCة  ـل ثCـات والمخرجات من الناح�ـة الفیز�ق�ـة ، فـإن ثCـات السـعر �عنـى مـع ذلـك 
ى تنــتج مــن الــدخل والتكــالیف ، أ) أنهــا تلغــى وجــود وفــورات وال وفــورات الســعة والتــ

  من ز�ادة حجم الوحدات اإلنتاج�ة .
  مشاكل تطبیH البرمجة الخط�ة فى الدول النام�ة :

�عتبـــر أســـلوب البرمجـــة الخط�ـــة مـــن أســـرع وأكفـــأ طـــرق التخطـــ�; المزرعـــى   
أنها تعطى نتائج  ض التى �فترضها هذا األسلوب ، إذحتى أم ن التغلب على الفرو 

�م ن عن طر�قها اخت�ار  فاءة العناصر  صح�حة ودق�قة فى نفس الوقت ،  ما أنه



  - 118 -  

اإلنتاج�ــة Cصــورة دق�قــة إذ �م ــن مــثال تكســیر الكم�ــة الكل�ــة مــن العمــل المتــاح إلــى 
شهور بل إلـى أسـاب�ع حتـى �م ـن اسـتعمال العمـل المتـاح فـى  ـل فتـرة Cأقصـى قـدر 
مم ـــن وال �م ـــن عمـــل مثـــل هـــذا Cاســـتخدام أ) طر�قـــة أخـــر) ألنـــه یز�ـــد مـــن تعقیـــد 

ات الحساب�ة المطلوCة  ما أنـه یتعامـل مـع أعـداد  بیـرة مـن المشـاكل المزرع�ـة العمل�
Cســرعة و فــاءة عال�ــة Cاســتخدام الحاســـCات اإللكترون�ــة والتــى ال �م ــن معاملتهـــا أو 

  حلها Cأ) طر�قة أخر) من طرق التخط�; المزرعى .
الخطـــ; المزرع�ـــة �ضـــعون  مـــا أن الـــزراع والمشـــرفین الـــزراعیین هـــم الـــذین   

  .دام األسالیب التخط�ط�ة السل�مة Cعیدا عن استخ
اف المزارع Cأنها مزارع صتإ ونظرا لضآلة السعة المزرع�ة فى الدول النام�ة و   

ته مــن الغــذاء دون اســتكفاء ذاتــى فــإن الهــدف األول للمــزارع هــو ســد احت�اجــات أســر 
  عى.إحد) أسالیب التخط�; المزر  ستخداماCر@حه من المزرعة  الطموح فى معظمة

ومــن جانــب آخــر فــإن معظــم الــدول النام�ــة والتــى تأخــذ Cأســلوب التخطــ�;   
الزراعى الموجـه علـى مسـتو) القمـة فإنهـا ال تتـ�ح الحر�ـة الكاملـة للمـزارع الفـرد) أن 

  هذا األسلوب التخط�طى . �ضع خطة لمزرعته تتناسب مع إم ان�اته متCعاً 
  

  تر1یب النموذج الر/اضى للبرمجة الخط�ة :
ن المش الت التى تدخل فى إطار البرمجة ثالثة م ونات أساس�ة هى تتضم  

ـــر ســـالCة ، الهـــدف المـــراد تحق�قـــه  ـــود الخط�ـــة الغی والمعـــامالت ، والمحـــددات أو القی
  .واألنشطة المم نة التكنولوج�ة 

  :الهدف دالة أوًال : 
وهـى الدالـة المطلـوب معظمتهـا ( دالـة الـر@ح)  ةو�عبر عنه Cالدالـة المسـتهدف  

( دالــة التكــالیف) و�تمثــل ذلــك فــى تحدیــد التول�فــات المثلــى مــن  تــدنیتهاأو المطلــوب 
  األنشطة اإلنتاج�ة البدیلة والتى یتحق� معها التوظیف األمثل للموارد المتاحة .

  
    و�م ن وضعها فى الصورة الخط�ة التال�ة :   

  ب س ن +.........+ أ 3س3+ أ  2س2+ أ 1س1د(ف) = أ
  حیث 

  عن إجمالى الدالة المستهدفة  د(ف) تعبر
، .....أ ب ثوابــت أو معــامالت تمثــل العائــد الصــافى لألنشــطة  3، أ 2، أ 1أ  

  ها .تیدنها أو تكالیف األنشطة المراد تتالمراد معظم
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، 1،......... ان متغیرات تمثـل  م�ـات األنشـطة اإلنتاج�ـة 3/س2/س1س
  ،....ن والمطلوب تحدید  م�اتها.3، 2
  

تبـــر العائـــد الصـــافى لألنشـــطة المزرع�ـــة المم نـــة إحـــد) الب�انـــات ولـــذلك �ع  
  األساس�ة التى یجب معرفتها ، و�م ن حساCه عن طر�� معرفة بنود الدخل و@نود

  التكالیف لكل نشا^ إنتاجى حیث أن :  
  

  إجمالى التكالیف  –العائد الصافى = إجمالى الدخل 
  

  :ل	ة ثان�ا : المحددات أو القیود الخط�ة الغیر سا
لمزرعة ( م�ة العمالة ارد أو عناصر اإلنتاج المتاحة Cاوتتمثل فى  م�ة المو   
...  م�ـة األسـمدة  -س المـالأحجم ر  -المساحة األرض�ة -الموارد المائ�ة -المتاحة

الـــــخ) هـــــذا Cاإلضـــــافة الـــــي القیـــــود التنظ�م�ـــــة والقیـــــود التـــــي قـــــد �حـــــدد بهـــــا الوضـــــع 
  للدولة . االجتماعي والس�اسي 

  
 :  ثا: المعامالت التكنولوج�ةثال

حـــدة واحــدة مــن  ــل نشـــا^ ن  م�ـــة المــوارد الالزمــة إلنتــاج و وهــي عCــارة عــ
 3هــى:  حـنتاجي ، فمثال إذا  انت  م�ة عناصر اإلنتـاج الالزمـة إلنتـاج فـدان القمـإ

هــي  ،2، 5، 3ن القــ�م إوحــدة ســماد.. فــ 2س مــال ، وحــدات رأ  5وحــدات عمــل ، 
  ن العمل وراس المال والسماد ...وه ذا.معامالت فدان القمح م

  
  :را	عا: األنشطة المم1نة 

ع�ــة المم ــن زراعتهــا Cالمزرعــة وتتفــ� مــع وتتمثــل فــي نوع�ــة األنشــطة المزر        
الظـــروف الجو�ـــة ونـــوع التر@ـــة ودرجـــة خصـــو@تها وعـــادات وتقالیـــد المجتمـــع  ـــالقمح 

  والشعیر والقطن....الخ.
  والقیود والمحددات فى الصورة التال�ة :و�م ن وضع  ل من المعامالت   

  1م < ن ن س1+.......ب 3س31+ ب 3س21+ ب 1س11ب
  2م < ن ن س2+.......ب 3س32+ ب 3س22+ ب 1س12ب
1  
1  
1  
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  هـم <ن سن +.... ب هـ 3س3+ ب هـ  2س2+ ب هـ  1س1ب هـ

  
  

  :حیث 
،  2، 1ت التكنولوج�ــة لألنشــطة المعــامال  ن ،......ب هـــ 3، ب هـــ 2، ب هـــ1ب هـــ

  من القید هـ . -،...... 3
  
ـــود  3، م 2، م 1م ـــاج والقی ـــات المتاحـــة مـــن عناصـــر اإلنت ـــل الكم� ، ......م هــــ تمث

  ،........2، 1المحددة لإلنتاج 
  

و�الحl أنه یجب أن � ون إجمالى احت�اجات األنشـطة اإلنتاج�ـة مـن مـورد   
  حة من هذا المورد.إنتاجى أقل أو �ساو) الكم�ة المتا

  
ممــا ســب� یتضــح أنــه عنــد اســتخدام ٍأســلوب البرمجــة الخط�ــة فــى التخطــ�;   

المزرعـــى یجـــب تحدیـــد اإلم ان�ـــات والمـــوارد المتاحـــة للمنشـــأة Cاإلضـــافة إلـــى القیـــود 
التــى تحــدد مــن حجــم  االعتCار�ــةوالمحــددات التشــر�ع�ة والتســو�ق�ة بجانــب المحــددات 

  المشروعات المزرع�ة .
ـــة المم ـــن للمـــزارع زراعتهـــا هـــذا    ـــد جم�ـــع المشـــروعات المزرع� بجانـــب تحدی

  وتسمح بها الظروف االقتصاد�ة والطب�ع�ة المح�طة Cالمزرعة .
 ــذلك معرفــة جم�ــع الطــرق المختلفــة التــى �م ــن اســتخدامها أو إتCاعهــا فــى   

  بدار ....الخ. –نفر  –إنتاج هذه المشروعات لطر�قة الزراعة على خط̂و 
لزم هذه الطر�قة معرفة  م�ة عناصر اإلنتاج الالزمة إلنتـاج الوحـدة  ما تست  

الواحـــدة مـــن  ـــل نشـــا^ مـــن األنشـــطة اإلنتاج�ـــة Cمعنـــى أنـــه یجـــب معرفـــة أن فـــدان 
القصب مثال �حتاج إلى  ذا وحـدة عمـل ،  ـذا وحـدة ر)  ـذا وحـدة سـماد ،....الـخ. 

  وذلك خالل طول فترته اإلنتاج�ة .
  

  طرق البرمجة الخط�ة :
تتخــــذ البرمجـــــة الخط�ـــــة  إحـــــد) أســـــالیب التخطـــــ�; المزرعـــــى عـــــدة طـــــرق   

للوصــول إلــى التول�فــة المثلــى مــن األنشــطة المزرع�ــة والمعظمــة للعائــد الصــافى مــن 
هــذه األنشــطة وذلــك فــى ظــل القیــود واإلم ان�ــات المتاحــة Cالمزرعــة . و�م ــن إیجــاز 

  أكثر هذه الطرق إنتشارًا ف�ما یلى :
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      ان�ة الطر�قة الب� – 1
  س.كلبطر�قة السم – 2
  . تخیل�ةس بإدخال األنشطة اللكبطر�قة السم – 3
  س بإدخال تكالیف الفرصة .كلبطر�قة السم – 4
  طر�قة المصفوفات . – 5
  

 ســـتخداماCوســـنحاول ف�مـــا یلـــى توضـــ�ح  �ف�ـــة الوصـــول إلـــى الحـــل األمثـــل   
  وذلك عن طر�� Cعض األمثلة التوض�ح�ة .الطر�قة الب�ان�ة 

  
  :لطر/قة الب�ان�ة ا

  :  1مثال
والتى تمعظم الدالة  2،س 1أوجد التول�فة المثلى من النشاطین الزراعیین س

  المستهدفة .
  2س 10+  1س 8ف= 

  وذلك تحت القیود والمحددات التال�ة:
  5 < 2س + 1س
  16  < 2س 4+  2س

  صفر   >  2صفر ، س  > 1علما Cأن س
  

  : ل ــــالح
  �ة التى تمثل  ل قید من هذه القیود .أوال: ترسم العالقة الخط

  القید األول  –أ 
  5=  2س ،  1س    

  
فقــ;  1نفــرض أننــا وجهنــا الكم�ــة المتاحــة مــن هــذا القیــد إلنتــاج النشــا^ س

  وحدات منه فق;. 5فإنها تكفى إلنتاج 
  )2، صفر من س 1وحدات من س 5أ) أنتاج (

فقــ; فإنهــا تكفــى  2و ــذلك لــو تــم توج�ــه  م�ــة هــذا القیــد إلنتــاج النشــا^ س
) و�م ـــــن توضـــــ�ح هـــــذین 2مــــن النشـــــا^ س 5،  1إلنتــــاج (صـــــفر مـــــن النشـــــا^ س
) ، فــى صــورة الخــ; ب جـــ والــذ) 5،  0) ، (0،  5المســتو�ین مــن اإلنتــاج وهمــا (

  . 5=  2، س 1أصCح تمثله المعادلة س
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  )  9رقم ( ش ل 

  )2س،  0 (              
  حـ                    
                  )0، 5 (    
            
  هـ                   
        )2 ،3(          )0 ،4(   
        16) = 2س4+  1س2(    

    و                                         
  

    5= 2، س1(س            
  

    م            ) 0، 5ب (          )0، 2(  د      
  

  1النشا^ األول س
  
  

إلنتــاج  16=  2س 4 + 1س 2و@ـنفس األســلوب الســاب� لــو تــم توج�ــه القیــد الثــانى 
) 2) (صـــفر مـــن س1مـــن س 8فقـــ; ، نجـــد أنـــه �فـــرض علینـــا إنتـــاج ( 1النشـــا^ س

فقــ; فــإن مســتو) اإلنتــاج � ــون  2و ــذلك لــو تــم توج�ــه هــذا القیــد إلنتــاج النشــا^ س
  ) .2من س 4،  1(صفر من س

�م ن توضـ�ح هـذین المسـتو�ین مـن اإلنتـاج فـى الخـ; (د هــ) والـذ) أصـCح   
  . 16=  2س 4+  1س �2مثل المعادلة  

ولكـــى یتحقـــ� القیـــدین معـــا یجـــب أن یـــتم اإلنتـــاج فـــى المنطقـــة أ ب و هــــ ،   
ولذلك تسمى هذه المنطقة Cمنطقـة الحلـول المم نـة. وهـى المنطقـة التـى تمثـل جم�ـع 

  وذلك فى ظل القیود المتاحة. 2، س 1التول�فات من النشاطین س
 ةإلـــى معظمـــ 2، س 1سولكـــى نصـــل إلـــى التول�فـــة المثلـــى مـــن النشـــاطین   

الدالة المستهدفة توجد ق�مة الدالة عند  ل مسـتو) مـن مسـتو�ات اإلنتـاج فـى منطقـة 
، أ) أن الحل األمثل �قع عند نقطة من الـنق; أ، ب، د،هــ ، ولمـا )1(الحلول المم نة

                                                 
 ول الممكنة .الحل األمثل الممعظم للدالة المستهدفة يقع فى إحدى أركان منطقة الحل –نظرية   )1(

ى 
لثان

^ ا
نشا

ال
 2س 



  - 123 -  

، وعنـــد ) 0، 5 انـــت مســـتو�ات اإلنتـــاج عنـــد النقطـــة أ (صـــفر/ صـــفر) وعنـــد ب (
فـــــ�م ن تحدیـــــده Cحـــــل  اإلنتـــــاج عنـــــد النقطـــــة وأمـــــا مســـــتو) ) . 4،  0النقطـــــة هــــــ (

  .(و) المعادلتین اللتین تتقاطع عندهم النقطة 
  

  )1(    5=  2س +  1س        
  )2(    16=  2س 4+  1س 2    
  -  ــــــــــ    
  ثم الطرح  C ×2ضرب المعادلة األولى   

  
  3=  2س    6-=  2س 2-..     

  
   2=  1نجد أن س 3=  2ن ق�مة سع) 1وCالتعو�ض فى المعادلة (

  )3، 2مستو) اإلنتاج عند النقطة د = (
  

ــــة ولتحدیـــد التول�فـــة ا + 1س 8 =ف) ( د/لمثلـــى المعظمـــة للدالـــة المستهدفــــــ
) نوجد ق�مة الدالة المستهدفة عند  ل من المستو�ات اإلنتاج�ة (أ ، ب ، و ، 2س10

معظــــم الدالــــة الــــذ) � تــــاجهــــ) حیــــث �مثــــل بتمثیــــل التول�فــــة المثلــــى فـــى مســــتو) اإلن
  .المستهدفة

  2س10+  1س8ف =  ..  
  صفر = صفر ×10صفر + ×  8) = 0.0ف (  ∴

  40صفر = ×  10+  5×  8) = 0،  5ف (
  46=  3×  10+  2×  8) = 3،  2ف (
  40=  4×  10صفر + × ) = ص 4،  0ف (

  
ـــة المســـتهدفة وفـــىمال 2س ، 1التول�فـــة المثلـــى مـــن النشـــاطین س  ∴  معظمـــة للدال

ـــاج  ـــود المتاحـــة هـــى إنت وٕان هـــذه  2وحـــدة مـــن س 3،  1وحـــدة مـــن س 2حـــدود القی
  وحدة نقد�ة . 46التول�فة تحق� ر@ح قدره 

  
  : )  2(مثال 

فــدان ، فــإذا علمــت أن الظــروف الجو�ــة وطب�عــة التر@ــة  5مزرعــة مســاحتها 
  Cالمزرعة تناسب زراعة  ل من القطن والموالح .
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  والمطلوب :

لمثلــى مــن هــذه األنشــطة المزرع�ــة والتــى تحقــ� أكبــر قــدر تحدیــد التول�فــة ا 
وحـدة سـماد وأن فـدان القطــن  12مم ـن مـن العائـد الصـافى إذا علمــت أن Cالمزرعـة 

وحـــدة ســـماد ، وأن  2وحـــدات ســـماد ، وأن فـــدان المـــوالح �حتـــاج إلـــى  �3حتـــاج إلـــى 
  جن�ة . 35جن�ة ومن فدان الموالح  50العائد الصافى من فدان القطن = 

  الحـــــل : 
  أوال : الدالة المستهدفة 

  موالح  35قطن +  50د(ف)  = 
  ثان�ا : القیود 

   5 =  قید األرض قطن + موالح –أ 
  12= موالح  2قطن +  3قید السماد  –ب 
  
صفر ، قطن  5بتوج�ه مساحة األرض إلنتاج القطن فق; فإنه �م ن إنتاج ( - 

  موالح).
  
 5، موالح فق; فإنه �م ن إنتاج (صفر قطن بتوج�ه مساحة األرض إلنتاج ال - 

  موالح).
  

) و@نفس األسلوب �م ن 5،  0) ، (0،  5قید األرض �م ن تمثیله Cالنقطتین (
  ).6،  0) ، (0،  4تمثیل قید السماد Cالنقطتین (
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  )  10رقم ( ش ل 
  

    هـ                    
                   )0  ،6(
    

  
  

  )5، 0( د                   
  

                                           5= قطن + موالح                   
  )              موالح 3، 2و (                                             

             5=قطن + موالح  3     
  
  
  ب                              جـ                             أ   

        )5 ،0 )                   (4  ،0 (  
  قطـــن                                

  
  منطقة الحلول المم نة تتمثل فى المنطقة أ د و جـ ..  

  
  :وال یجاد مستو) اإلنتاج عند النقطة و تحل المعادلتین 

  )1(   5  قطن + موالح = 
  )2(  12موالح =  2قطن +  3

  
  ) 2مساحة الموالح) Cالتعو�ض فى المعادلة (-5) مساحة القطن = (1من المعادلة (
   C ×3الضرب   12موالح =  2موالح) +  - 5(  3..      

  15موالح =  2موالح +  3 – 15   
  
  فدان  2فدان ، مساحة القطن =  3مساحة الموالح =   ..
  
  موالح). 3قطن ،  2هو () و( مستو) اإلنتاج عند النقطة   ..
  
قطن والموالح المعظمة للدالة المستهدفة تكمن فى مستو) التول�فة المثلى من ال  ∴

اإلنتاج عند إحد) أر ان منطقة الحلول المم نة (أ د و حـ ) ، ولذلك نوجد ق�مة 
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الدالة المستهدفة عند  ل مستو) من هذه المستو�ات وتكون التول�فة المثلى التى 
  تبلغ عندها ق�مة الدالة المستهدفة أقصى ما �م ن.

  
  موالح  35قطن +  50ف =     

  صفر = صفر×  35صفر + ×  50) = 0،  0ف عند أ (
  200صفر = ×  35+  4×  50) = 0،  4ف عند د (
  205=  3×  35+  2×  50) = 3،  2ف عند و (
  175=  5×  35صفر + ×  50) = 5،  0ف عند حـ (

    
) عند مسـتو) 205وواضح أن ق�مة الدالة المستهدفة تبلغ أقصى ما �م ن (

  ).3، 2نتاج (اإل
  
معظمــة لـر@ح المزرعــة وذلـك فــى ظــل مالتول�فـة المثلــى مـن القطــن ، والمـوالح ال   ∴

فـــدان مـــوالح و�بلـــغ العائـــد  3فـــدان قطـــن ، و 2القیـــود والمـــوارد المتاحـــة هـــى زراعـــة 
  جن�ة . 205الصافى من هذه التول�فة 

  
  :عیوب الطر/قة الب�ان�ة 

ســـتخدامها فـــى حالـــة ز�ـــادة عـــدد ان�ـــة أنـــه �صـــعب اب��عـــاب علـــى الطر�قـــة ال  
األنشطة المزرع�ة عن نشاطین أثنین إذ تستلزم هذه الطر�قة رسـم محـور لكـل نشـا^ 
مــن األنشــطة وهــذا �ســتلزم رســم Cعــض المحــاور الفراغ�ــة والتــى �صــعب معهــا تحدیــد 

  الحل األمثل Cسهولة .
  

  طر/قة البرمجة الخط�ة :  ستخداماالب�انات الالزمة عند 
  C (فى احث �ستخدم البرمجة الخط�ة إلى أر@عة أنواع من الب�انات و �حتاج أ

حتاج إلیها عند استخدام طـرق التخطـ�; البرمجـى أو الواقع هى نفس الب�انات التى ن
  حتى طر�قة المیزان�ة . و�م ن تلخ�ص هذه الب�انات ف�ما یلى : 

   The Resource Availableالموارد المتاحة :   -1
ـــات أو المحو�طلـــ� علـــى هـــذا النـــ   ــــوع مـــن الب�انـــات اإلم ان�  Theددات ـــ

Limitations or Constraints   وفـى حـدود الموجـود مـن هـذه المـوارد �م ـن أن
فـــى حـــدود هـــذه  هتـــدار المزرعـــة أو Cمعنـــى أخـــر فـــإن المـــنظم أو الـــزارع �ضـــع خطتـــ
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اإلم ان�ات أو المحددات وقد تكون هـذه المحـددات طب�ع�ـة  المسـاحة المحـدودة مـن 
ن نقــول ان مســاحة المحاصـیل المم ــن زراعتهــا فــى مزرعــة مــا أراضـى الزراع�ــة  ــألا

تتوقف على المساحة الكل�ة للمزرعة . وقد تكون هذه المحددات قانون�ـة أو تشـر�ع�ة 
مثل تحدید مساحة Cعض المحاصیل الزراع�ة التى �م ـن أن یزرعهـا الـزارع مـن قبـل 

أو األرز أو الCطـاطس وه ـذا . ور@مــا  الح ومـة مثـل تحدیـد مسـاحة القطـن أو القمـح
تكــون المحــددات تمو�ل�ــة حیــث �حــدد حجــم المزرعــة Cمــا قــد � ــون متــوفرًا مــن رأس 
ـــة رأس المـــال  ـــة C م� ـــات المزرع� ـــد �حـــدد عـــدد الحیوان المـــال العینـــى أو النقـــد) إذ ق

 Cعـــض مـــا قــد تحـــدد مســاحة  ةالمتــوفرة لـــد) الــزارع أو Cحجـــم وعــدد المCـــانى المتــوفر 
یل التـــى تحتـــاج إلـــى نســـCة عال�ـــة مـــن المصـــروفات النقد�ـــة Cمقـــدار مـــا هـــو المحاصـــ

 اعتCار�ـة تر@ما تكون هذه المحددا متوفر من رأس المال النقد) لد) الزارع . وأخیراً 
حجـم المشـروعات  –Cحیث تتدخل الظروف االجتماع�ة الشخص�ة للزراع فـى تحدیـد 

عائـدًا CالنسـCة للحیوانـات األخـر) ، المزرع�ة  الخیل مثًال Cالرغم مـن إنهـا ال تعطـى 
حیـــوان  اقتنـــاء وأیرغبـــون فــى زراعـــة محصـــول معـــین ال  مــا أن الـــCعض األخـــر قـــد 

ذلـك الحیـوان  اقتنـاءمحصـول أو معین لسبب Cس�; هو إنهم ال �میلون لزراعة هذا ال
، إذ قــــد تحتــــاج مثــــل هــــذه المشــــروعات إلــــى عمــــل أكثــــر أو عنا�ــــة أكثــــر لــــ�س هــــم 

  مستعدین لها . 
  
    The Feasible Activitiesاألنشطة المزرع�ة المم1نة :  -2

و�شـــمل هـــذا النـــوع مـــن الب�انـــات معرفـــة  ـــل المشـــروعات المزرع�ـــة المم ـــن   
رع أن یزرعهــا وتســمح بهــا الظــروف الطب�ع�ــة واالقتصــاد�ة المح�طــة Cالمزرعــة . اللــز 

إتCاعهـــا فـــى  هـــذا Cاإلضـــافة إلـــى معرفـــة الطـــرق المختلفـــة التـــى �م ـــن اســـتخدامها أو
CالكومCــاین إنتــاج مثــل هــذه المشــروعات المم نــة فــ�م ن مــثًال إجــراء عمل�ــة الحصــاد 

�م ـن و و�م ن استخدام العمل الدائم أو العمل المؤقت و�م ن إتCـاع هـذه اإلم ان�ـات 
  .   Farm activityاعتCارها أنشطة مزرع�ة 

  
  احت�اجات األنشطة المزرع�ة من الموارد المتاحة : -3

 The Resource Requirements   
د الب�انــات الخاصــة Cــالموارد المتاحــة واألنشــطة المزرع�ــة المم نــة یــCعــد تحد  

�قوم الCاحث Cحساب  م�ة الموارد المتاحـة الالزمـة لكـل وحـدة مـن األنشـطة المم نـة 



  - 128 -  

. فنحسب مثًال أن فدان القمح �حتـاج إلـى مسـاحة مـن األرض قـدرها فـدان، و�حتـاج 
ه ــذا . و ــأن نحســب مــثًال أن الجاموســة أو الCقــرة تحتــاج إلــى یــوم عمــل و  20إلــى 

قیراطُا من البرس�م و ذا یوم عمل فى السنة أو  ذا  12مساحة معینة من المCانى و 
  ساعة عمل فى الیوم وه ذا . 

مــن المــوارد المتاحــة  ةونســتمر فــى حســاب احت�اجــات  ــل األنشــطة المم نــ  
سـب مـا �سـمى بنسـCة المـدخالت للمخرجـات والمحددات على هـذا النحـو وCالتـالى نح

coefficients Input-output   هذا و�جب مالحظة أن مثل هذه النسب قد تكون
فـإن �حتـاج  ، النشا^ المزرعى للعنصـر أحتاجفهى موجCة إذا ما . موجCة أو سالCة 

القمـــح  مـــا ذ رنـــا إلـــى فـــدان مـــن األرض ، وقـــد تكـــون التر@ـــة Cالســـالب إذا مـــا  ـــان 
ـــأن القمـــح مـــثًال �مـــد النشـــا^ ا C لمزرعـــى �ضـــیف و�مـــد المـــوارد المتاحـــة  ـــأن نقـــول

المزرعــة Cــالتبن أو أن نشــا^ شــراء التــبن أو الســ�الج ســ�مد المزرعــة بهــذین النــوعین 
  من الموارد . وستكون هذه النقطة أكثر وضوحًا عند تصم�م جدول البرمجة . 

  
    The Gross Marginsحساب صافى العائد  :  -4

وة األخیــرة فــى تحدیــد الب�انــات الالزمــة لطر�قــة البرمجــة الخط�ــة هــو والخطــ  
لكـل األنشـطة المزرع�ـة    Net Revenueحساب العائـد الحـد) أو العائـد الصـافى 
عــادة Cطــرح التكــالیف   Gross Marginالمم نــة و�حســب العائــد الحــد) الكلــى 

ع�ــة التــى تشــتر) أو المتغیــرة مــن ق�مــة اإلنتــاج الكلــى . أمــا CالنســCة لألنشــطة المزر 
التــى تســتخدم فــى تغذ�ــة الماشــ�ة ف� ــون العائــد الحــد) لهــا Cالســالب مثــل البرســ�م أو 

  العل�قة الجافة وغیرها . 
  

  مصادر الب�انات الزراع�ة : 
�م ـــن تلخـــ�ص المصــــادر الرئ�ســـ�ة للب�انــــات المم ـــن توافرهــــا فـــى الCحــــوث   

  الزراع�ة ف�ما یلى : 
  حقل�ة :  رب: ب�انات فعل�ة من تجا أوال

�قــوم  ثیــر مـــن األخصــائیین فــى إنتـــاج المحاصــیل أو الحیوانــات المزرع�ـــة   
جراء Cعض التجارب Cغرض الوصل فى  ثیر من األح�ان إلـى ز�ـادة اإلنتـاج ، أو بإ

التوصل إلـى أصـناف أو سـالالت �م ـن أن تعطـى انتاجـًا أو صـفاتًا أعلـى . و�م ـن 
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ال أنــه إى الCحــوث االقتصــاد�ة المزرع�ــة . االســتفادة مــن نتــائج مثــل هــذه التجــارب فــ
توجد هناك Cعض الصعوCات والمشاكل التـى تنشـأ عنـد محاولـة اسـتخدام نتـائج مثـل 

  هذه التجارب فى الCحوث االقتصاد�ة نذ ر منها : 
) قد تحاول Cعض التجارب الحقل�ة أو المعمل�ة المقارنة بین نقا^ فرد�ة على دوال 1

ة بین إنتاج القمح والشعیر بإضافة وحدات معینة من السماد إنتاج�ة مختلفة  المقارن
ور@مــا تكـــون هـــذه النتــائج ذات مغـــز) معـــین CالنســـCة للCاحــث ، إال أنهـــا تكـــون قلیلـــة 
الق�مة CالنسCة للCاحث االقتصاد) الذ) یر�د أن �صل إلى الكم�ة المثلى من السماد 

  التى یجب إضافتها لمحصول القمح أو الشعیر . 
) التجارب الحقل�ة أو المعمل�ة تحت ظروف طب�ع�ة و@یئ�ة خاصـة  ـإجراء )  تجر 2

التجارب فى بیوت زجاج�ة أو فى مزارع نموذج�ة وCالتالى فإن محاولة تطبی� نتـائج 
نـه مــن إ، إذ الCــًا مـا � ـون Cعیـدًاُ◌ عـن الواقـعمثـل هـذه التجـارب علـى مـزارع معینـة غ

صـفات وتول�فـات عناصـر اإلنتـاج الصعب الحصول على نفس النـاتج عنـدما تتغیـر 
  ة . دالمضافة حسب الظروف الجدی

خصــــائى اإلنتــــاج الحیــــوانى المترتCــــة علــــى ومــــن جهــــة أخــــر) فــــإن توصــــ�ات أ  -3
تجار@هم عند محاولتهم مثًال للوصول إلى العل�قـة المناسـCة إلنتـاج  م�ـات عال�ـة مـن 

مــن األح�ــان غیــر  اللــبن أو لز�ــادة وزن الحیــوان . وهــذه التوصــ�ات تكــون فــى  ثیــر
واقع�ـــة . إذ أن االخصـــائى عـــادة مـــا یهـــتم C م�ـــة الغـــذاء أو العل�قـــة التـــى �م ـــن أن 
�حتاجهــا الحیــوان للحفــاt علــى ح�اتــه وٕانتاجیتــه ، وال یهــتم Cالكم�ــات التــى �م ــن ان 

، موجـودة أمـام الحیـوان تـدخل فـى جوفـهتفقد أثناء التغذ�ة . فل�س مـثًال  ـل العل�قـة ال
فـى ة إلى أن الحیوانـات المزرع�ـة تحتـاج فـى Cعـض األوقـات إلـى فرشـة هذا Cاإلضاف

الشتاء أو Cاللیل من التبن أو Cقا�ا Cعض النCاتات ، وهذا یجب أن �ضاف إلى  م�ة 
الغذاء الالزم للحیوان . أو Cمعنى أخـر یجـب ان تأخـذ فـى االعتCـار  م�ـة الفاقـد مـن 

تضــاف هــذه الكم�ــة إلــى الكم�ــة المثلــى المــواد الغذائ�ــة التــى یتناولهــا الحیــوان Cحیــث 
  من المواد الغذائ�ة الالزمة للحیوان 

  
ونتیجــــــة لهــــــذا القصــــــور فــــــى نتــــــائج التجــــــارب الحقل�ــــــة والمعمل�ــــــة CالنســــــCة   

فــى تف یــر االقتصــادیین المحــدثین ،  اتجاهــانصــالحیتها للتحلیــل االقتصــاد) نشــأ ل
ن هنــــاك تعاونــــًا بــــین فهنــــاك مجموعــــة مــــن االقتصــــادیین تقتــــرح أنــــه ال بــــد أن � ــــو 

االقتصـــادیین والعلمـــاء الطب�عیـــین اخصـــائى المحاصـــیل واإلنتـــاج الحیـــوانى . و@هـــذا 
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�م ن للتجارب الحقل�ة والمعمل�ة أن تصمم Cطر�قة تحق� هدف اخصائى المحاصیل 
ســتفاد بنتائجهــا فــى التحلیــل االقتصــاد) ، تــاج الحیــوانى ،  مــا أنــه �م ــن أن �أو اإلن

  ستفادة بنتائجها فى الح�اة العمل�ة . و�م ن Cالتالى اال
   

و�ر) فر�� أخر من االقتصادیین أنه لكى نحصل على دوال إنتاج�ة �عتمـد   
ــــدة مــــن الناح�ــــة العمل�ــــة یتحــــتم علــــى  علیهــــا فــــى التحلیــــل االقتصــــاد) وتكــــون مفی
االقتصــاد) ان �قــوم بــإجراء التجــارب الحقل�ــة أو المعمل�ــة واإلشــراف علیهــا بنفســه . 

قتصـاد) ، Cاإلضـافة إلـى إضـاف�ًا CالنسـCة لإلأن هذا س�ضـیف عمـًال وجهـدًا  وال شك
  أنه س�حوله إلى میدان یختلف عن میدان تخصصة . 

  
ال أنـه إوCالرغم من ظهور Cعض القصـور فـى التجـارب الحقل�ـة أو المعمل�ـة   

 یجب أن نعتبرها مصدرًا هامًا للحصول على الب�انـات الزراع�ـة . هـذا Cاإلضـافة إلـى
أن االقتصاد) الزراعى یجب فى الواقع أن �ستفید C ل المعارف والمعلومات ونتـائج 
التجارب المتعلقة Cالمنطقة أو المزرعة التى �قوم بCحـث حالتهـا ودراسـتها ، ومحاولـة 

 موضــعع�ــة ا اخت�ــار المناســب منهــا Cحیــث یتمشــى مــع ظــروف وطب�عــة المنطقــة الزر 
  الدراسة . 

  
  منشورة وغیر منشورة : مصادر مختلفة ثان�ًا : 
التـــى و و�شـــمل هـــذا المصـــدر  ـــل النشـــرات أو الCحـــوث والدراســـات المنشـــورة   

فالنشــرات والكتیCــات ، �م ــن أن �ســتفید بهــا الCاحــث فــى دراســة اقتصــاد�ات المزرعــة 
راضـــى وغیرهـــا �م ـــن أن تكـــون ثًال وزارات الزراعـــة واستصـــالح األالتـــى تصـــدرها مـــ

ع�ــة  مــا أن الCحــوث والدراســات التــى تقــوم بهــا األقســام مصــادر مفیــدة للب�انــات الزرا 
  خر للب�انات الزراع�ة . آالفن�ة فى الوزارات والهیئات والجامعات تمثل مصدرًا 

  
فقــ; �م ــن أن �ســتفید  الــزراعیینالCحــوث والدراســات التــى �قــوم بهــا  تول�ســ  

وفرهـــــا بهـــــا الCاحـــــث الزراعـــــى ، بـــــل �م ـــــن أن �ســـــتفید Cالب�انـــــات التـــــى �م ـــــن أن ی
فــ�م ن مــثًال  ،وغیرهــا  ةاألخصــائیون فــى فــروع العلــوم األخــر)  الهندســة الجیولوج�ــ

االســـتفادة Cالب�انـــات الخاصـــة بتحدیـــد عـــدد ســـاعات عمـــل الجـــرار وعمـــره ، أو منـــع 
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راضـــى المختلفـــة م�ـــاه الـــر) الالزمـــة للمحاصـــیل واأل مقننـــات م�ـــاه الـــر) ، أ)  م�ـــة
 الفنیـــینالب�انـــات التـــى �م ـــن أن یوفرهـــا التر یـــب والصـــفات والظـــروف وغیرهـــا مـــن 

  فى المجاالت المختلفة .  واألخصائیون 
  

و�عتبــر هــذا المصــدر فــى الواقــع م مــًال للمصــدر الرئ�ســى للب�انــات الالزمــة   
، وهـو الـذ) �قـوم ف�ـه   Farm Surveyفى الCحوث المزرع�ة وهـو المسـح الزراعـى 

  راع�ة نفسها. الCاحث بجمع الب�انات المزرع�ة من الوحدات الز 
  

    Farm surveyالمسح المزرعى : ثالثًا : 
و�مثل هذا المصدر منCعـًا هامـَاً◌ جـدًا فـى الحصـول علـى الب�انـات الخاصـة   

Cطب�عــة وصــفات وٕام ان�ــة المــوارد المتاحــة لــد) الــزارع ، و�م ــن بهــذه الطر�قــة جمــع 
  الحقائ� والمعلومات عن  م�ة الموارد المتاحة لد) الزراع . 

 ن القول Cصفة عامة إنه �م ن االستفادة Cالمعلومات والب�انات المم ـن و�م  
الحصول علیها عـن طر�ـ� المسـح المزرعـى ومقارنتهـا أو تكملتهـا Cالب�انـات المتـوفرة 
فــى الــدفاتر والســجالت المزرع�ــة أو المعلومــات والنتــائج التــى ینشــرها المتخصصــون 

 فى فروع العلوم المتصلة Cاإلنتاج الزراعى . 
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  تذ1ر أن : 
  

التول�فــــة مــــن  خت�ــــاراالشــــاملة للمزرعــــة والتــــى تتمثــــل فــــى *  تعتبــــر الخطــــة 
  المشروعات المزرع�ة التى تحقH أكبر قدر من الر)ح . 

  
  : تین هما یساسأ* و/واجه المزارع للوصول إلى معظمة الر)ح مش1لتین 

  . تحدید نوع األنشطة أوال : 
  ثان�ُا : حجم أو نطاق اإلنتاج . 

  
  *   مراحل التخط�� المزرعى 	استخدام الفائض الحد@ : 

  اخت�ار المزرعة  -1
  دراسة الب�انات الخاصة بها .  -2
  تحدید المشروعات الحال�ة والمم1نة والفائض الحد@ لكل منها .  -3
  تحدید المحددات .  -4
  اخت�ار المشروعات التى تعطى اكبر فائض حد@ .  -5

  
  :طرق التخط�� المزرعى * 

      عمل المیزان�ة المتوقعة . -1
  التخط�� البرمجى . -2
        الفائض الحد@ . -3
  البرمجة الخط�ة . -4

  
  وضع خطة مزرع�ة االعت	ارات التى یجب مراعاتها عند  *

  تحدید حجم المزرعة وفقا للنم� الح�از@ السائد (مزرعة ، أفدنة). -1
ـــع مالحظـــة -2 ـــوة العمـــل المزرعـــى المتاحـــة 	المزرعـــة م ـــد ق إم1ان�ـــة  تحدی

  . الحصول على العمل عن طر/H نظام الم	ادلة بین الزراع
تحدید رأس المـال المتـاح للمزرعـة مـع مراعـاة تـوفیر الجمع�ـات التعاون�ـة  -3

  . ونوعاً  لرأس المال 1ماً 
اســتخدام اآلالت الحدیثــة الالزمــة للخدمــة عــن طر/ــH الجمع�ــات إذا 1ــان  -4

ة والقــوة الحیوان�ــة إذا 1ــان اآلالت البلد�ــ ســتخداماو حجــم المزرعــة 1بیــر ، 
 حجم المزرعة صغیر.
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ـــة مـــن أســـالیب التخطـــ��  ـــة والبرمجـــة الالخط� ـــر أســـلوب البرمجـــة الخط� * �عتب
االقتصــاد@ الجدیــدة 	صــفة عامــة والتخطــ�� الزراعــى 	صــفة خاصــة . وذلــك علــى 
مســتو@ 1ــل مــن الوحــدة اإلنتاج�ــة أو علــى المســتو@ القــومى ، إذ تســتخدم هــذه 

حدید االستخدام األمثل للموارد االقتصاد�ة علـى 1ـل مـن المسـتو/ین األسالیب فى ت
  السا	قین سواء 1انت هذه الموارد زراع�ة أو غیر زراع�ة .

أن أنه �م1ـن اسـتخدام أسـلوب البرمجـة الخط�ـة فـى حـل مشـاكل توز/ـع المـوارد   
  المتاحة على مجموعة من الوحدات اإلنتاج�ة . 

  
  فروض البرمجة الخط�ة :  *

  :، وهذا �عنى  م�ع العالقات الدال�ة خط�ة الش1لج-1
  ث	ات نس	ة المدخالت .  –أ 

  ث	ات نس	ة المخرجات . –ب 
  التجزئة التامة لكل من عناصر اإلنتاج والمشروعات المزرع�ة. -2
  ها .تقالل األنشطة المزرع�ة ف�ما بیناس -3
   تاج والمنتجس�ادة سوق المنافسة الكاملة لكل من عناصر اإلن -4

  .نفسه    
  

  تر1یب النموذج الر/اضى للبرمجة الخط�ة :* 
  .  المراد تحق�قهالهدف  -1
  .المحددات أو القیود الخط�ة الغیر سال	ة  -2
 .  المعامالت التكنولوج�ة  -3

  األنشطة المم1نة  -4
  

  طرق البرمجة الخط�ة :* 
      الطر/قة الب�ان�ة  – 1
  طر/قة السمبلكس. – 2
  یل�ة .ل األنشطة التخكس بإدخاطر/قة السمبل – 3
  طر/قة السمیلكس بإدخال تكالیف الفرصة . – 4
  طر/قة المصفوفات . – 5
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  * الب�انات الالزمة عند إستخدام طر/قة البرمجة الخط�ة : 
  . الموارد المتاحة -1
  . األنشطة المزرع�ة المم1نة  -2
  . احت�اجات األنشطة المزرع�ة من الموارد المتاحة -3
  . ساب صافى العائدح -4

  
  مصادر الب�انات الزراع�ة : * 

  ب�انات فعل�ة من تجارب حقل�ة  -1
  مصادر مختلفة منشورة وغیر منشورة  -2
  المسح المزرعى .  -3
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  أسئلة على ال	اب الخامس 

  
  

   أساسیتین: یواجه المزارع للوصول إلى معظمة الر)ح مش1لتین   1س
  ......... تكلم بإیجاز . 

  
  اذ1ر مراحل التخط�� المزرعى 	استخدام الفائض الحد@ ثم تكلم عــن :  2س

  هذه المراحل 	التفصیل ؟إحد@ 
  

  : ما هى طرق التخط�� المزرعى ؟  3س 
   راعاتها عند وضع الخطة المزرع�ة ؟وما هى االعت	ارات التى یجب م  

  
  : ما هى فروض البرمجة الخط�ة ؟ وما هو تر1یب النموذج الر/اضى  4س 

  ها؟ ل
  

  :  اذ1ر فق� طرق البرمجة الخط�ة ، موضحًا أهم المصادر التى �م1ن من  5س 
  البرمجة الخط�ة .  ألسلوبخاللها الحصول على الب�انات الالزمة 

  
  :  ما هى مصادر الب�انات الزراع�ة ؟  6س 
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  سادسال�اب ال 
  

  لعناصر اإلنتاج �ةجدارة اإلنتاجال
  

   الفصل األول 
  

  معینة جدارة اإلنتاج المزرعى فى دورة زراع�ة 
  

بجــدارة اإلنتــاج المزرعــى مقــدار الغلــة التــى تنتجهــا الوحــدة الســطح�ة �قصــد   
المساح�ة من األرض أ$ فدان سطحى أو معدل اإلنتاج الحیـوانى لحیـوان واحـد مـن 

 لألســـالیبالجـــار$ إنتاجهـــا علـــى المزرعـــة . وفـــى ضـــوء الحـــدود العمل�ـــة  الحیوانـــات
2التــالى  ارتفــعزرعــى /لمــا المزرع�ــة �م/ــن القــول 2أنــه /لمــا ارتفعــت جــدارة اإلنتــاج الم

مــــن المزرعــــة و�عتبــــر ارتفــــاع الغــــالت أو ارتفــــاع معــــدالت اإلنتــــاج مــــن  المتحصــــل
= تكلفــة إنتــاج الوحــدة مــن الحیوانــات مــن أهــم العوامــل المؤد�ــة إلــى انخفــاض متوســ

تــؤد$ إلــى ارتفــاع  –مــع فــرض 2قــاء الظــروف ثابتــة  –النــاتج المزرعــى وهــذه بــدورها 
 – علـــم أن تكـــالیف اإلنتـــاج صـــافى الـــدخل المتحصـــل عل�ـــه مـــن وحـــدة النـــاتج . وٕاذا

وتعنـــى بهـــا تكـــالیف األرض ومعـــدالت اســـتهالك اآلالت وحیوانـــات العمـــل وتكـــالیف 
تكـــاد تكـــون ثابتـــة   -وصـــ�انتها .. الـــخ وتكـــالیف الم2ـــانى  عمل�ـــات اإلنتـــاج للـــزروع

جدارة اإلنتاج المزرعـى أو ارتفـاع معـدالت  ارتفاعالمستو$ فى الظروف العاد�ة فإن 
متوسـطات تكـالیف إنتـاج  انخفـاضاإلنتاج الحیوانى فى مزرعـة معینـة تعنـى 2التـالى 

زارع األخــــر$ ذات الوحــــدات الكل�ــــة أو الوزن�ــــة مــــن منتجاتهــــا عــــن نظیرتهــــا فــــى المــــ
الجدارة اإلنتاج�ـة المزرع�ـة أو ذات المعـدالت اإلنتاج�ـة الحیوان�ـة المنخفضـة و�عـز$ 

تكالیف وحدة الناتج فى المزارع ذات الجدارة اإلنتاج�ة المزرع�ة العال�ة إلى  انخفاض
كبــر مــن وحــدات العموم�ـة یجــر$ توزLعهــا علــى عـدد أ أن التكـالیف الثابتــة والتكــالیف

   الناتج .
لمرتفعــــة لزراعهــــا عـــــادة وتحقــــM المــــزارع ذات معــــدالت اإلنتـــــاج المزرع�ــــة ا  

كبر نسب�ُا فى أوقات األزمات االقتصاد�ة أو فى األوقـات التـى تسـود صافى دخول أ
فیها الظـروف الجو�ـة غیـر المالئمـة أو األسـعار غیـر المناسـ2ة وأ�ضـا فـى الظـروف 

2ـأن فاعل�ـة السـعة المزرع�ـة  تنو�ة عنـهالالعاد�ة أو الظروف الموات�ة . إال أنه یجب 
 اسـتغاللجدارة اإلنتـاج المزرعـى رغـم  ارتفاعتقف على قدم المساواة فى األهم�ة مع 

/ــل منهمــا دورًا �/ــاد �/ــون  بلغــت/ــل منهمــا عــن األخــر فــى األوقــات العاد�ــة حیــث 
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ى متســاو�ًا فــى األهم�ــة مــن ناح�ــة التــأثیر علــى الــدخول المزرع�ــة وزLادتهــا . أمــا فــ 
معـــدالت اإلنتـــاج المزرعـــى تـــؤد$ إلـــى  ارتفـــاعالظـــروف الموات�ـــة غیـــر العاد�ـــة فـــإن 

الحصـــول علـــى دخـــول أعلـــى نســـب�ًا فـــى المـــزارع العائل�ـــة الكبیـــرة عنهـــا فـــى المـــزارع 
الصغیرة و�عز$ ذلـك إلـى التـأثیر المـزدوج علـى تلـك الـدخول والنـاتج عـن فاعل�ـة /ـل 

زرعــى مجتمعــین . وتتزایــد مالت اإلنتــاج المــن الســعة المزرع�ــة الكبیــرة وارتفــاع معــد
األهم�ـة النسـب�ة لجـدارة اإلنتـاج المزرعـى فــى الفتـرات أو فـى المجتمعـات التـى ترتفــع 

زرعـــــى أ$ ترتفـــــع فیهـــــا بنـــــود التكـــــالیف المزرع�ـــــة مفیهـــــا أجـــــور العمـــــل االنســـــانى ال
. وفـى مثـل هـذه الحـاالت یجـب السـعى وراء رفـع جـدارة اإلنتـاج  لألجورالمخصصة 

وارتفــاع أجــور العمــل المزرعــى األمــر الــذ$  –علــى األقــل  –لمزرعــى 2مــا یتمشــى ا
یـــؤد$ إلـــى وقـــف تـــأثیر التزایـــد المســـتمر فـــى اإلنفـــاق علـــى األجـــور علـــى مســـتو�ات 
األســعار وأ�ضــا علــى مســتو�ات المع�شــة . أمــا فــى الفتــرات أو فــى المجتمعــات التــى 

معدالت اإلنتاج المزرعى زLادة تسود فیها األجور المنخفضة للعمل المزرعى ف�م/ن 
جدیـــدة مــن العمـــل المزرعـــى  أعــداد اســـتخداممعقولــة عـــن طرLــM  اقتصـــاد�ةبتكــالیف 

راضــــى العمــــل علــــى الوحــــدة الســــطح�ة مــــن األ الــــرخ�ص أو 2ع2ــــارة أخــــر$ بتكــــد�س
  المزرع�ة المزروعة . 

  
    والحدود العمل�ة لز$ادة معدالت اإلنتاج :

معــدالت اإلنتــاج المزرعــى و�عــز$ ذلــك فــى أن هنــاك حــدودًا طب�ع�ــة لزLــادة 
ح�ــــة تلعــــب النــــواحى  أشــــ�اءتعــــاملون و�عملــــون فــــى إنتــــاج الــــزراع ی إلــــى أن هغالبیتــــ

الطب�ع�ة والفسیولوج�ة والبیولوج�ة والوراث�ة .. الخ . دورًا هامًا فى تحدید طاقة إنتاج 
/ـــان أو  ن2ات�ـــاُ  –/ـــل منهـــا . وأنـــه �عـــد بلـــوغ نقطـــة معینـــة مـــن اإلنتـــاج لـــزرع معـــین 

 ارتفـــاعدة فـــى اإلنتـــاج البـــد وأن �صـــاحبها فـــإن أ�ـــة محاولـــة أو ســـع�ًا لزLـــا –حیوان�ـــًا 
ــًا لمــا ســبM أن أمتزایــ طلقنــا عل�ــه اســم قــانون الغــالت المتناقصــة د فــى التكــالیف وفق

اإلضـــاف�ة مـــع وتحـــدد تلـــك النقطـــة حینمـــا تتســـاو$ تكلفـــة عناصـــر اإلنتـــاج المزرع�ـــة 
�ـة . وأنه لمـن المؤسـف أن تقرLـر /م استعمالهاناتج عن الدخل المزرعى االضافى ال

ن هنـاك عوامـل أخـر$ عدیـدة تلعـب دورًا هامـًا فـى اإلنتاج المزرعى غیر مستطاع أل
تحدید /م�ة هذا الناتج وخارجـة عـن سـ�طرة الـزراع أنفسـهم . فمـثًال �م/ـن القـول 2أنـه 

طاع التنبؤ بها لموسـم ل�س من المستوهنا  –ة الموات�ة �إذا ما توافرت الظروف الجو 
/م�ة  استعمالفالحصول على أقصى ما �م/ن من اإلرZاح البد من  –زراعى /امل 

معینة من المخص2ات الك�ماو�ة ولكن من الذ$ �ضمن توافر هـذه الظـروف الموات�ـة 
وهى خارجة عن سـ�طرة اإلنسـان هـذا عـن الـزروع الن2ات�ـة أمـا عـن الـزروع الحیوان�ـة 
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ــــأثر   ــــة اإلمعــــدالت الفهــــى األخــــر$ تت ــــM بهــــا نتاج� ــــة العالئ ــــة المراعــــى أو حال 2حال
  الحیوان�ة التى تقدم لها وهى تكونها زروعًا ن2ات�ة تتأثر خواصها 2عوامل الجو . 

  
عوامـل أخـر$ اقتصـاد�ة تكـون حـدودًا  أ�ضـاً وZجانب العوامـل الجو�ـة فهنـاك 

مـل االنســانى عال وأجــورراضــى وخصـو2ة الترZـة Lـادة معـدالت اإلنتــاج . فأسـعار اآللز 
لــى والحیــوانى قــد تعمــل فــى االتجــاه المضــاد لرفــع جــدارة اإلنتــاج وتكــالیف العمــل اآل

المزرعى و2المثل فى حالة محاولة زLادة معدالت اإلنتاج الحیـوانى قـد تلعـب تكـالیف 
مماثلـة  أدواراً األغذ�ة الحیوان�ة وتكالیف العمل الـالزم للعنا�ـة 2الحیوانـات المزرع�ـة . 

ن2ات�ــة  –أســعار الــزروع  وتلعــبدود لزLــادة معــدالت اإلنتــاج الحیــوانى . فــى وضــع حــ
مماثلة فى تحدیـد القـدرة علـى رفـع جـدارة اإلنتـاج المزرعـى  أدوارا –/انت أو حیوان�ة 

  ومعدالت اإلنتاج الحیوانى . 
  

  معاییر جدارة اإلنتاج المزرعى فى دورة زراع�ة معینة : 
م أن لكل واحـد جدارة اإلنتاج�ة المزرع�ة ورغس الهناك عددًا /بیرًا من مقای�  

 –الخاصة اال أنه �م/ن القول عنها 2أنها  همن تلك المقای�س أ$ المعاییر استعماالت
2حیـث �م/ـن اسـتعمالها فـى /ثیـر مـن المنـاطM المختلفـة  –فى غالبیتها من االتساع 

جو�ـة .... المزرع�ـة أو ظـروف اإلنتـاج أو العوامـل ال أنماطهـاعن 2عضها سواء فى 
الــخ . و2غــض النظــر عــن نــوع المق�ــاس المســتعمل فمــن الواجــب ان �ع/ــس المع�ــار 
صورة حق�ق�ة لغلة الزروع الن2اتى أو معدل إنتاج الزروع الحیوانى موضوع االعت2ـار 

المع�ـار تمثـل أو الدراسة فى المزرعـة /لهـا /وحـدة وٕاذا /انـت الصـورة التـى �عرضـها 
معینـة فـإن مـن المم/ـن اعت2ارهـا صـورة غیـر حق�ق�ـة  ن مزرعـةفق= قطاعـًا صـغیرًا عـ

هذا عن الزروع الن2ات�ة اما عن معدالت اإلنتاج الحیوان�ـة فیجـب أن یـدخل  ةومضلل
ـــع  ـــات القط� ـــاج الحیـــوانى المزرعـــى وعـــدد حیوان فـــى اعت2ارهـــا /ـــل مـــن اجمـــالى اإلنت

Lقـة أو 2ـأخر$ یـل 2طر لالمنتجة 2مـا فیهـا األ2قـار الجافـة ومـن الشـائع بـین الـزروع التح
معــدالت إنتــاجهم الحیــوانى اكبــر ممــا یجــب األمــر الــذ$ �عطــى صــورة غیــر  إلظهــار

حق�ق�ــة لمعــدالت اإلنتــاج علــى مــزارعهم . وف�مــا یلــى أكثــر معــاییر الجــدارة اإلنتاج�ــة 
  المزرع�ة شیوعًا : 

  
  
  

  ع الن�اتى الرئ�سى : الغلة الفدان�ة للزر  -1
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اتى واحــد أ$ تلــك المــزارع التــى فــى المــزارع المتخصصــة فــى إنتــاج زرع ن2ــ 
تستمد الشطر األكبر مـن متحصـالتها مـن زرع ن2ـاتى رئ�سـى فمـن المم/ـن احتسـاب 

ع الن2ـاتى الرئ�سـى فى صورة الغلة الفدان�ة للـزر  وٕاظهارهاجدارتها اإلنتاج�ة المزرع�ة 
احى المختلفة فى النـو  األقال�مالجار$ إنتاجه على المزرعة ونظرًا للتفاوت الكبیر بین 

المتصــلة بنــوع الترZــة والظــروف الجو�ــة واألســالیب المزرع�ــة .. الــخ ف�حســن مقارنــة 
المــــزارع لزرعهــــا الن2ــــاتى مزرعــــة مــــن متوســــ= الغلــــة الفدان�ــــة المتحصــــل علیهــــا مــــن 

رة أو فـى اقـرب ناح�ـة و�حسـن بجانـب اسـتخدام األرقـام بنظیراتها فى الجی –الرئ�سى 
ات الغلـة الفدان�ـة للـزروع متوسـط هـا أ$ إظهـارالمطلقة إظهار النتائج المتحصل علی

رع فى الناح�ة /لها افى صورة نس2ة مئو�ة من متوس= الغلة الفدان�ة لهذا الز الرئ�س�ة 
  ى ـــ. فمثًال إذا /ان متوس= غلة الفدان ف

  3                         ا ـاردب بینم 5 ــارادب وفى مرزعة مجاورة  ) 4(مزرعة معینة من القمح      1                 
قمح فإن الجـدارة اإلنتاج�ـة الارادب من )  5(یرة أو القرLة متوس= غلة الفدان فى الج

  .  %105وللمزرعة الثان�ة  %80النسب�ة للمزرعة األولى 
  

وتعتبر الغالت الفدان�ـة للـزروع الفرد�ـة علـى المـزارع المتخصصـة فـى إنتـاج   
مصـــدر  المزرعـــة بوصـــفههم�ـــة االقتصـــاد�ة فـــى ع رئ�ســـى واحـــد �حتكـــر وحـــدة األر ز 

. أمــا فــى حیوان�ــة هامــة مزLرعــاتفــى ذلــك أ�ــة  هاألكبــر مــن دخلهــا وال ینازعــالشــطر 
اإلنتـــاج أ$ التــى تنـــتج أكثــر مـــن زرع ن2ـــاتى رع غیـــر المتخصصــة أ$ متنوعـــة االمــز 

رع المنتجة للـزروع الحیوان�ـة فـإن مقارنـة النتـائج المتحصـل علیهـا ارئ�سى أو فى المز 
  لمع�ار لزرع ن2اتى واحد قد تؤد$ إلى نتائج غیر صح�حة . من استخدام هذا ا

 

 الرقم الق�اسى للغلة الزراع�ة الن�ات�ة  -2

لغـــالت الـــزروع ن2ات�ـــة یبـــدو فـــى صـــورة نســـ2ة مئو�ـــة الـــرقم الق�اســـى للغلـــة ال
الن2ات�ة /لها الجار$ إنتاجها علـى مزرعـة مـن المـزارع محتسـ2ة فـى ضـوء متوسـطات 

ة أو المنطقـة المحل�ـة التـى تقـع بهـا ر لزروع الن2ات�ة فى الجیـالغالت الفدان�ة من تلك ا
وتعتبـــر مزLرعـــة ن2ات�ـــة المزرعـــة وLوافـــM هـــذا المع�ـــار المـــزارع التـــى تنـــتج أكثـــر مـــن 

حســن أ ةالزراع�ـة لـالحیوان�ـة قلیلـة األهم�ـة نسـب�ًا و�عتبــر الـرقم الق�اسـى للغ مزLرعاتهـا
  من المزارع .  مع�ار للجدارة اإلنتاج�ة المزرع�ة لهذا النوع

المرزع�ـــة الن2ات�ـــة أن ع عنـــد حســـا2ه للـــرقم الق�اســـى للغلـــة وLجـــب علـــى الـــزار   
إال أن مـن الواجـب عل�ـه  على الزروع التى یجـر$ ضـم زروعهـا فعـالً  �قتصر حسا2ه
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المســاحات التــى فشــل اإلنتــاج علیهــا إذ بهــذه الطرLقــة  هأ�ضــا أن یــدخل فــى حســا2 
ة الن2ات�ـة ممـثًال لواقـع الجـدارة اإلنتاج�ـة المزرع�ـة زرع�ـمة الل�ص2ح الرقم الق�اسى للغ

ـــة  ـــى الـــزارع أن یتأكـــد مـــن أن متوســـطات الغـــالت الزراع� ـــه مـــن  الواجـــب عل /مـــا أن
المحل�ــة قــد جــر$ احتســابها علــى أســاس مــدعم 2المســاحات الســطح�ة لكــل مــن هــذه 

لـداخل یهمـا /ـان المسـتخدم أو اأ –الزروع علـى حـدة فـى الجیـرة أو المنطقـة المحل�ـة 
حسـاب الـرقم الق�اســى طة ل) طرLقـة 2سـ�  5وLوضـح الجـدول رقـم (   –فـى االعت2ـار 

  للغلة الزراع�ة الن2ات�ة المزرع�ة . 
  

/مــا �م/ـــن تــدع�مها 2مقـــدار العمــل االنســـانى الــالزم إلنتـــاج /ــل زرع ن2ـــاتى 
2أنــه  – ه/مـا سـبM تعرLفـ –علـى حـدة و�قصـد هنـا 2العمـل االنسـانى المنـتج الم2اشـر 

ار العمـل المسـتخدم م2اشـرة فـى عمل�ـة اإلنتـاج . و�قـدر 2حسـاب اجمـالى وحـدات مقد
  على حدة.  مزLرعةالعمل االنسانى المنتج الم2اشر المستخدم فى /ل 

  
  المزرع�ة  ة الزراع�ة الن2ات�ةلم الق�اسى للغالرق احتساب) : طرLقة  5جدول رقم ( 

مساحة   الزروع 
  عات و المزر 

اجمالى الغلة 
ع من الزرو 
  الن2ات�ة 

متوس= الغلة 
الزراع�ة فى 
الجیرة أو 
المنطقة 
  المحل�ة 

المساحة 
المفروض 

زراعتها وفقًا 
لمتوس= الغلة 

ع�ة فى ا الزر 
  الجیرة 

  60  اردب  10  اردب  600  فدان  50  الذرة 
  50  قنطار  4  قنطار  200  فدان  40  القطن 
   12  طن  1  طن  13  فدان  10    *درLس

  122  00  000  100  اجمالى 
  
  

               122  ×100   
  عة = ـــــــــــ و ع�ة الن2ات�ة المزر ا الرقم الق�اسى للغلة الزر    
  ( المساحة )  100               

                                                 
  نفترض أنه لم تؤخذ منه حشات  *
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                  =122%   
  

  الرقم الق�اسى الجمالى الغالت المزرع�ة :  -3
الـــرقم الق�اســـى الجمـــالى الغـــالت المزرع�ـــة ع2ـــارة عـــن نســـ2ة مئو�ـــة موحـــدة 

الجـــار$ إنتاجهـــا علـــى  زLرعـــاتع�ـــة النســـب�ة لكـــل الماإلنتـــاج المزر  تتضـــمن معـــدالت
المزرعــــة مقارنــــة بنظیرتهــــا مــــن متوســـــطات معــــدالت اإلنتــــاج 2المنطقــــة المحل�ـــــة . 

ـــة لكـــل مـــن المزر  عـــات و وLتضـــمن هـــذا النـــوع مـــن األرقـــام الق�اســـ�ة الجـــدارة اإلنتاج�
لمتنوعـــة أ$ غیـــر ارع االمقـــای�س للمـــز  أوفـــMعتبـــر مـــن الن2ات�ـــة والحیوان�ـــة والمع�ـــار �

�ــة بجانــب الــزروع الن2ات�ــة وLجــر$ المتخصصــة التىیجــر$ فیهــا إنتــاج الــزروع الحیوان
سـاب /ـال مـن الـرقم الق�اسـى الجمـالى الغـالت المزرع�ـة 2عـد ح الرقم الق�اسىحساب 

زرع�ــة الحیوان�ــة 2المزرعــة وتــدع�مها مة اللــزرع�ــة الن2ات�ــة والــرقم الق�اســى للغمة اللــللغ
نـوع المئو�ة لمقدار العمل االنسانى المنتج الم2اشـر المسـتخدم فـى إنتـاج /ـل  2النس2ة
الم2اشــر المســتخدم فــى إنتــاج  علــى حــدة مــن اجمــالى العمــل المنــتج Lرعــاتمز مــن ال

ـــة مجتمعـــــة علـــــى حـــــدة وهـــــذا فـــــىLالمز  الحالـــــة األولـــــى أو فـــــى إنتـــــاج  رعـــــات الن2ات�ــ
  فى الحالة الثان�ة .  رعات الحیوان�ة مجتمعة على حدة /ما هو الحالLالمز 

   
زرع�ـــة الن2ات�ـــة المدعمـــة 2النســـ2ة المئو�ـــة مة اللـــولحســـاب الـــرقم الق�اســـى للغ

لمقدار العمـل االنسـانى المنـتج الم2اشـر یجـب أن تحسـب متوسـ= الغلـة الفدان�ـة لكـل 
زرع من نواتج المزرعة وأن نحصل على متوس= الغـالت الفدان�ـة فـى البیئـة المحل�ـة 

عـة وأن تحسـب النسـ2ة ر ى المز فـل واحد مـن الـزروع الجـار$ إنتاجهـا أو فى الجیرة لك
 ن2اتي عو المئو�ة لمقدار العمل االنسانى المنتج الم2اشر المستخدم فى إنتاج /ل مزر 

علـى حــدة مــن اجمــالى العمـل االنســانى المنــتج الم2اشــر المسـتخدم فــى إنتــاج الــزروع 
الـرقم  احتسـابالـثالث �م/ـن البنـود الن2ات�ة مجتمعـة . وLتـوافر األرقـام الخاصـة بهـذه 

الن2ات�ة المدعمة 2النس2ة المئو�ـة للعمـل االنسـانى  ة�المزرعالق�اسى الجمالى الغالت 
 وفقاً  123) حیث یبلغ هذا الرقم 26الطرLقة الموضحة 2الجدول رقم (المنتج الم2اشر 

  ساب الرقم الق�اسى . أما حللمثال المعطى /إ�ضاح
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) حیــث أن 7یوان�ــة فیجــر$ وفقــًا للطرLقــة الموضــح 2الجــدول رقــم (ع�ــة الحا ة الزر لــللغ 
ووفقـًا للمثـال المسـتخدم /إ�ضـاح  104الرقم الق�اسى للغلة المزرع�ـة الحیوان�ـة ال2ـالغ 

مــدعم 2النســب المئو�ــة لمقــدار العمــل االنســانى المنــتج الم2اشــر مــن اجمــالى العمــل 
  وع الحیوان�ة /وحدة 2طب�عته . االنسانى المنتج الم2اشر المستخدم فى إنتاج الزر 

  
) : ثان�ًا احتساب الرقم الق�اسى الجمالى الغالت المزرع�ة الن2ات�ة  7جدول رقم ( 

  والحیوان�ة 
  

مجموعة الرئ�س�ة ال
  عات و ر للمز 

الرقم الق�اسى 
المشترك لغالت 
  /ل مجموعة 

العمل االنسانى  %
المنتج الم2اشر 

المستخدم فى /ل 
  مجموعة رئ�س�ة 

م الق�اسى الرق
الجمالى الغالت 

  المزرع�ة 

  49.2  40  123  عات الن2ات�ة و زر الم
عات و ر المز 

  الحیوان�ة 
104  60  62.4  

  االجمالى 
  

 -   -  111.6   

   111.6الرقم الق�اسى الجمالى الغالت المزرع�ة  =   ∴
  

  
الن2ات�ــة  –وأخیــرا للحصــول علــى الــرقم الق�اســى الجمــالى الغــالت المزرع�ــة 

حساب النس2ة المئو�ة لمقدار العمل االنسانى المنتج الم2اشر یجب  –عًا والحیوان�ة م
  المستخدم فى إنتاج الزروع الن2ات�ة وفى إنتاج الزروع الحیوان�ة /ال على 

حدة من اجمـالى مقـدار العمـل االنسـانى المنـتج الم2اشـر المزرعـى . و2معرفـة هـاتین 
  ى الغالت المزرع�ة . النسبتین �م/ن الحصول على الرقم الق�اسى الجمال
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  طرق تحسین جدارة اإلنتاج المزرعى فى دورة زراع�ة معینة :  
الجو�ـــة علـــى إنهـــا المســـئول األول عـــن اخـــتالف  لینظـــر عـــادة إلـــى العوامـــ  

 الصــعید القــومى. جــدارة اإلنتــاج المزرعــى واخــتالف معــدالت اإلنتــاج الحیــوانى علــى 
ى عـام فـال تعـز$ /لهـا إلـى العوامـل أما اختالف هذه المعدالت من مزرعـة ألخـر$ فـ

الجو�ة وحدها بل �شترك معها فى المسئول�ة عامل تفاوت الخصـو2ة وZجانـب هـذین 
 أدواراالعـــاملین الهـــامین هنـــاك عوامـــل أخـــر$ عدیـــدة قـــد تلعـــب هـــى األخـــر$ بـــدورها 

مختلفة فى تفاوت معدالت اإلنتاج المزرع�ة ، و2عض هذه العوامل �م/ن القول عنه 
لســ�طرة الــزراع أمــا ال2ق�ــة األخــر$ فغیــر خاضــعة تمامــًا لســ�طرتهم ولــ�س  انــه خاضــع

الرقا2ــة المزرع�ــة الــتح/م فیهــا /مــا �م/ـــن  نمــأو مــن الســهل علــى اإلدارة المزرع�ــة 
فـى /ثیـر مـن  وٕانهـاالقول أ�ضا 2أن 2عض هذه العوامل ل�ست مش/الت إدارLة 2حتة 

صـــــلة 2فـــــرع إدارة األعمـــــال األحـــــوال تخـــــرج عـــــن نطـــــاق الدراســـــات والتحلـــــ�الت المت
  المزرع�ة . 

  
واالخـــتالف فـــى الغـــالت المزرع�ـــة الناتجـــة عـــن العوامـــل الخاضـــعة لســـ�طرة   

الزراع موجودة فعًال وتعتبر من المؤثرات الهامة المسب2ة للتغیرات التى تصیب جدارة 
اإلنتـــاج المزرعـــى النســـب�ة . فمـــثًال التغیـــرات التـــى تصـــیب الغـــالت المزرع�ـــة نتیجـــة 

ستعماالت المختلفة للمخص2ات /ما ونوعًا أو استعمال الـزروع الغطائ�ـة وانتخـاب لال
الیب مزرع�ــة الن2اتـات أو اسـتخدام أسـ وأمــراضالسـالالت أو القضـاء علـى الحشـرات 

ة تقع جم�عًا تحت س�طرة الزراع ومن المم/ن لهم الـتح/م تتنقیمحسنة فى الغرس أو 
�س من المم/ـن دائمـًا للـزراع أو اإلدارة المقـدرة فیها . أما االختالف فى نوع الترZة فل

فــى مثــل هــذه الحالــة هــو أن ینتقــل إلــى  ى الســ�طرة علیهــا و/ــل مــا �م/ــن عملــهعلــ
ة . و2المثل فـى حالـة التغیـرات التـى تطـرأ علـى معـدالت اإلنتـاج 2مرزعة أكثر خصو 

ى نـوع الحیوانى والتى تعز$ إلـى االخـتالف فـى طـرق التغذ�ـة والـى نـوع الحظـائر والـ
األغذ�ـة العلف�ـة الخضـراء أو المراعـى والــى مراعـاة الوسـائل الصـح�ة ... الـخ ، فهــى 

ـــــزراع  ـــــة الســـــ�طرة علیهـــــا امـــــا  ولـــــإلدارةجم�عهـــــا اختالفـــــات مـــــن المم/ـــــن لل المزرع�
االختالفات التى تعـز$ إلـى الخـواص النوع�ـة أو إلـى الطاقـة اإلنتاج�ـة الموروثـة فـى 

القط�ــع المــنخفض ال 2ــالتخلص مــن /ــل تح/م فیهــا إم/ــن لــإلدارة الــالحیوانــات فــال �
ـــاج  ـــة . ورغـــم  واســـتبدالهاإلنت ـــأن هنـــاك  اعترافنـــا2ـــآخر ذو مواصـــفات إنتاج�ـــة عال� 2

عوامــل معینــة تــؤثر علــى جــدارة اإلنتــاج المزرعــى لــ�س مــن مقــدرة اإلدارة المزرع�ــة 
ة علـى الس�طرة علیها فإنه من المم/ـن القـول أ�ضـا 2ـأن معظـم االختالفـات الملحوظـ

جدارة اإلنتاج المزرعى مـن مزرعـة ألخـر$ �عـز$ فـى غالبیتـه إلـى عوامـل تقـع تحـت 
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ــــى الــــزراع الــــذین  األســــاسســــ�طرة الــــزراع أنفســــهم . وعلــــى هــــذا   فمــــن الواجــــب عل
2الغًا 2/ل األسالیب  اهتمامایتحصلون على معدالت إنتاج منخفضة نسب�ًا أن یهتموا 

هنـــا 2ـــأن  هالتنو�ـــ فضـــلنتاج�ـــة لمـــزارعهم و�والطـــرق المؤد�ـــة إلـــى تحســـین الجـــدارة اإل
2الضرورة  عنها فى تحل�التنا القادمة ل�ست التى سیجر$ استعمالها أو التنو�ه الطرق 
كـل مزرعـة مشـاكلها وظروفهـا الخاصـة وأن أمـر للتطبیـM فـى المزرعـة عمومـًا لقابلة 

ة سـوف عـو انتخاب طرLقة أو أكثر مـن الطـرق المؤد�ـة إلـى رفـع جـدارة اإلنتـاج المزر 
منـه أن معـدالت اإلنتـاج العال�ـة تعـز$  مدیر$ المزارع األمر الـذ$ یبـدوة قامتترك لح

ز$ إلــــى فــــى غالبیتهــــا إلــــى جهــــود وخبــــرات اإلدارة المزرع�ــــة الممتــــازة أكثــــر ممــــا تعــــ
  .  أسلوب مزرعى 2عینه استخدام

  
وهنـــاك قواعـــد أساســـ�ة معینـــة تعتبـــر مهمـــة ومرت2طـــة ارت2اطـــًا وث�قـــًا 2ارتفـــاع   

ا النسبى دالت اإلنتاج وLختلف /ل من توقیت استخدام تلك القواعد ومد$ تكد�سهمع
رع االظـروف المحل�ـة وأنـه مـن الواجـب علـى /ـل ز  الخـتالفمن مزرعة ألخر$ وفقـًا 
لتحل�الته المزرع�ة النهائ�ة  جرائهإوالمالحظة فى تقی�مه عند  أن �عتمد على التجرZة

 .  
  

  الن�ات�ة : ین جدارة إنتاج الزروع سحطرق ت
  ین غالت الزروع الن2ات�ة : ستتضمن الطرق العامة لتح  

  انتخاب الزروع أو سالالتها التى تتفM وطبوغراف�ة المزرعة ونوع ترZتها .  )1
 استعمال البذور المحسنة الممتازة المناس2ة للمنطقة .   )2

 العنا�ة 2اخت�ار المخص2ات المناس2ة وZتوقیت استعمالها .   )3

 عدادًا یتالءم وطب�عة الزروع . د األرض إ عداإالعنا�ة ب  )4

ع�ة مناس2ة على أن تتضـمن زرعـًا أو أكثـر مـن تلـك ا إت2اع دورة تعاقب�ة زر   )5
 الزروع البناءة لخصو2ة الترZة 

 إت2اع أسالیب رi وصرف مالئمة .  )6

األرض والتنق�ــــة والجنــــى أو الضــــم أو الحصــــاد فــــى  إعــــدادإجــــراء عمل�ــــات  )7
 مواعیدها . 
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   ى الفصل الثان 
  

  الجدارة اإلنتاج�ة العمال�ة المزرع�ة 
  فى دورة زراع�ة معینة 

  
  تمهید : 
�قصــد 2الجــدارة اإلنتاج�ــة العمال�ــة المزرع�ــة مقــدار متوســ= العمــل االنســانى   

لمنتج الم2اشر الذ$ �ساهم 2ه /ل عامل على المزرعـة . وعلـى ذلـك لالفرد$ الفعلى 
إلنتاج�ـة العمال�ـة /لمـا زاد الـدخل المتحصـل ف�م/ن القول 2أنه /لما ارتفعـت الجـدارة ا

عل�ه من المزرعة إذ یؤد$ ارتفاع الجدارة اإلنتاج�ـة العمال�ـة إلـى زLـادة المتحصـالت 
عــات التــى و أ$ مــن جم�ــع المزر  مــن مختلــف م�ــادین اإلنتــاج المزرعــى أ$ الــدخول

لهـا تضمها المزرعة مهما تفاوتت األنماj أو الظروف االقتصاد�ة التى تجر$ فـى ظ
اإلنتاج�ــة الســتعماالت العمــل االنســانى فــى  الجــدارةعمل�ــات اإلنتــاج . وتبــدو أهم�ــة 

الفتــرات التــى ترتفــع فیهــا أســعار الــزروع أو فــى الفتــرات أو المنــاطM التــى ترتفــع فیهــا 
الزراع�ـــة ممـــا یوجـــب فـــى مثـــل هـــذه تكـــالیف العمـــل االنســـانى المزرعـــى أ$ األجـــور 

الحصــول  أرLــدجدارتــه اإلنتاج�ــة إذا مــا  ألقصــى الحــاالت اســتخدام العمــل المزرعــى
  على مستو�ات دخل�ة مزرع�ة مناس2ة . 

  
ورغــم تــداخل /ــل مــن الجــدارة اإلنتاج�ــة للســعة المزرع�ــة والجــدارة اإلنتاج�ــة   

ًال /بیـــرًا فـــى تقـــدیر الـــدخول المزرع�ـــة فـــإن الســـعة المزرع�ـــة خالعمال�ـــة المزرع�ـــة تـــد
مسـاعدة علـى اسـتخدام العمـل االنسـانى 2طرLقـة أكثـر المناس2ة تلعب دورًا هامًا فـى ال

 الحــد الــذ$ ینعــدم عنــده تــأثیر الســعةوتعنــى 2ــه  –الحــد  ا/فــاءة أ$ جــدارة . والــى هــذ
�م/ــــن النظــــر إلــــى الجــــدارة  –المزرع�ــــة علــــى /فــــاءة اســــتعماالت العمــــل االنســــانى 

نهـا عـامًالُ◌ المزرع�ة /نتیجة أكثر مما ینظر إلیها على أسـاس /و اإلنتاج�ة العمال�ة 
جوهرLًا مؤثرًا على الدخول المزرع�ة . ولما /انت جدارة العمل المزرعى ل�سـت /لهـا 

السـعة المزرع�ـة فإنـه مـن المم/ـن القـول أ�ضـا أنـه 2عـد هـذا الحـد  ةإلـى مناسـ2 ةمعزو 
 )مسـتقال(ف�ه تحقیـM الجـدارة اإلنتاج�ـة العمال�ـة المزرع�ـة 2عیـدًاُ◌ عـن أ$  دوالذ$ یب

الســعة المزرع�ــة تبــدو أهم�ــة الجــدارة اإلنتاج�ــة العمال�ــة واضــحة إذ عــن تــأثیر فعــل 
 أینظــر لهــا دائمــًا وفــى مثــل هــذه الحالــة علــى أنهــا العامــل المســئول فــى /ــل مــا �طــر 

  على الدخول المزرع�ة من تغیرات . 
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2أنـه فـى فتـرات ارتفـاع أسـعار  هوقبل االنتهاء من هذا التمهید �حسن التنو�   
التـــى تتمیـــز 2ـــالظروف الجو�ـــة المالئمـــة تمیـــل الـــدخول المزرع�ـــة  الــزروع أو الفتـــرات

لالرتفــاع نتیجــة لتــأثیر /ــل مــن الســعة المزرع�ــة المناســ2ة وارتفــاع الجــدارة اإلنتاج�ــة 
العمال�ـــة معـــًا . أمـــا فـــى فتـــرات انخفـــاض األســـعار أو فـــى الفتـــرات التـــى تســـود فیهـــا 

وات�ة فـإن زLـادة اتسـاع السـعة المزرع�ـة یـؤد$ عـادة الظروف الجو�ة السیئة وغیر الم
إلى انخفاض الدخول المزرع�ة فى حین أن تحسین الجدارة اإلنتاج�ة العمال�ـة یـؤد$ 
إلــى اســتمرار ازد�ــاد الــدخول المزرع�ــة أو إلــى تقلیــل الخســائر المحتملــة إلــى حــدودها 

ذات الجـدارة اإلنتاج�ـة  ف�م/ن القـول 2ـأن المـزراع الكبیـرةإلى ذلك الدن�ا . و2اإلضافة 
العمال�ة المنخفضة تعتبر من اقل المـزارع أرZح�ـة حیـث أن ممیـزات السـعة المزرع�ـة 
ــــاع الجــــدارة  ــــى المــــزارع المتســــعة لــــن �م/ــــن اكتســــابها إال إذا صــــاحبها تــــوافر ارتف ف

  اإلنتاج�ة للعمال المزرعیین . 
  

  طرق تحسین الجدارة اإلنتاج�ة العمال�ة المزرع�ة : 
رع لرفــع االمــز هنــاك قاعــدة عامــة واحــدة �م/ــن اســتخدامها علــى /افــة ل�ســت   

 jجـــدارتها اإلنتاج�ـــة العمال�ـــة و�عـــز$ ذلـــك إلـــى مـــا هنـــاك مـــن اختالفـــات فـــى األنمـــا
الزراع�ة وفى أنواع الزروع الجار$ إنتاجها وفى الطاقات والرغ2ات الشخص�ة للـزروع 

بهة . األمــر الــذ$ �م/ننــا مــن عــائالتهم والــى غیــر ذلــك مــن االختالفــات المشــا وأفــراد
القول بإطمئنان 2أنه �/اد �/ون من المستحیل تطابM مزرعتین فى مشاكلها العمال�ـة 

عن ذلك فال زال هناك تنظ�مات عامة معینة �م/ن القول عنها 2أنهـا نافعـة  . ورغماً 
مــن األخطــاء التــى قــد  ومفیــدة للــزروع إذ تســاعده عــادة علــى وقــف أ$ تالفــى الكثیــر

التموLل�ـــة والرقاب�ـــة المتصـــلة بتحســـین الجـــدارة اإلنتاج�ـــة  ها خططـــه وZرامجـــهتتضـــمن
 األمــدرعین ومعظــم هــذه التنظ�مــات مســتمدة مــن خبــرات الــزراع الطوLلــة االمــز  هلعمالــ

ـــى تحســـین الجـــدارة  ـــة إل بهـــذا الموضـــوع . و�م/ـــن جمـــع أهـــم الطـــرق النافعـــة والمؤد�
  اإلنتاج�ة العمال�ة المزرع�ة ف�ما یلى : 

  �ع السعة المزرع�ة . توس - 1
 عات . و ر طوLر نظام توزLع العمال على المز العنا�ة بتخط�= وت  - 2

االستعمال الكامل لـآلالت الم�/ان�/�ـة المزرع�ـة المالئمـة لظـروف المزرعـة   - 3
 . 

 تحسین التنسیM الداخلى للمزرعة 2ما فى ذلك الم2انى .  - 4

لعمــــــال ین العالقــــــات الشخصــــــ�ة بــــــین /ــــــل مــــــن اإلدارة المزرع�ــــــة واســــــتح  - 5
 المزرعیین . 

 2ما یتالءم ومقتض�ات العمل المزرعى .  وٕاعدادهمتدرLب العمال  - 6
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  معاییر الجدارة اإلنتاج�ة العمال�ة المزرع�ة  
  فى دورة زراع�ة معینة

  
ــــة المزرع�ــــة الشــــائعة    �م/ــــن تجم�ــــع /ــــل معــــاییر الجــــدارة اإلنتاج�ــــة العمال�

المعــاییر التــى ال تــدخل فــى  هــا تلــكفــى مجمــوعتین رئ�ســیتین : تضــم أول االســتعمال
اعت2ارهــا معــدالت اإلنتــاج /عامــل مــؤثر علــى الجــدارة اإلنتاج�ــة المتحصــل علیهــا . 

التـــى تـــدخل فـــى اعت2ارهـــا معـــدالت اإلنتـــاج عنـــد ق�ـــاس وتضـــم ثانیهـــا تلـــك المعـــاییر 
الجدارة اإلنتاج�ة ولهذا ینظر لكل واحـد منهـا علـى أنـه مع�ـار موحـد أو مشـترك لكـل 

والجدارة اإلنتاج�ة العمال�ـة . وتسـتعمل المعـاییر التـى تضـمها المجموعـة من اإلنتاج 
األولى فى المزارع التى تتمتـع بنـوع مـن االسـتقرار فـى متوسـطات غالتهـا الن2ات�ـة أو 
معـدالت إنتاجهـا الحیــوانى والتـى ال تتــأثر أسـالیب إنتاجهـا المزرعــى 2صـفات أو نــوع 

المعــاییر نافعــة وتعطــى نتــائج فــى منتهــى العمــل المزرعــى المســتخدم إذا تعتبــر هــذه 
الدقــة امــا إذا اســتعملت ف�مــا عــدا ذلــك أ$ فــى المــزارع التــى تتعــرض فیهــا معــدالت 
اإلنتاج للتغیر نتیجة لعوامل أخـر$ خـارج نطـاق الجـدارة اإلنتاج�ـة العمال�ـة المزرع�ـة 

ق�ـة فـإن النتـائج المتحصـل علیهـا تكـون عـادة غیـر دق�قـة وال تعطـى صـورة دق�قـة حق�
  Mأن �/ـــون المع�ـــار المســـتعمل و للموقـــف المزرعـــى . لهـــذا �حســـن فـــى هـــذه المنـــاط

واحــــدًا مــــن التــــى تــــدخل فــــى اعت2ارهــــا مقــــدار مــــا انتجــــه أو أداة العامــــل الواحــــد فــــى 
  المتوس= . 

  
ــــة المــــزارع  ــــة المســــتخدمة فــــى حال ــــة العمال� معــــاییر الجــــدارة اإلنتاج�

  المتخصصة : 
رع المتخصصـة فـى إنتـاج زرع ن2ـاتى واحـد أو أن من المم/ن فى حالة المزا  

  زرع حیوانى واحد استعمال معاییر فیزLق�ة 2حته وف�ما یلى أهم هذه المعاییر : 
  ة : عمتوس7 النصیب العمالى الفرد6 من المساحات المزرو  -1
�عتبــر متوســ= النصــیب العمــالى الفــرد$ مــن المســاحة المزروعــة فــى المــزارع   

ن واحــــد مـــــن أســـــهل معـــــاییر الجـــــدارة عـــــیاتى مالمتخصصــــة فـــــى إنتـــــاج زرع ن2ـــــ
عل�ــه 2قســمة اجمــالى اإلنتاج�ــة العمال�ــة المزرع�ــة احتســا2ًا . إذ �م/ــن الحصــول 

زرع�ـة المزروعـة موهـى هنـا تسـاو$ المسـاحة ال –لزرع معـین ع�ة المساحة المزر 
على المعـدل الرجـالى المزرعـى أ$ المعـدل العمـالى الرجـالى المزرعـى (  –فعًال 

المعدل الرجـالى المزرعـى متوسـ= عـدد الرجـال الـذین �عملـون 2المزرعـة و�قصد 2
خالل سنة معینة و�ستخرج 2قسمة اجمالى شهور العمل الرجالى فى السنة علـى 
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شهر ) . و�صلح هذا المع�ار فى التقی�م النسبى للجدارة اإلنتاج�ة العمال�ة  12 
مزرع�ـة معینـة واحـد  بین مزارع إقلـ�م أو منطقـة معینـة �سـودها اسـتعمال أسـالیب

یوسفى فق= )   –فق= اطM إنتاج الفاكهة مثًال ( برتقال نمن الزروع ... الخ ، /م
أو �عطــــى نتــــائج دق�قــــة و2ســــهولة . والمع�ــــار /مــــا یبــــدو ال یــــدخل فــــى اعت2ــــاره 

فى المزرعة المعرضة لتغیـرات  همعدالت اإلنتاج وعلى ذلك فال �حسن استخدام
رع اا . وال فـى مـزارع اإلنتـاج الحیـوانى وال فـى المـز سنو�ة واسعة فى /م�ة إنتاجه

  المختلطة أ$ غیر المتخصصة . 
 

 متوس7 النصیب العمالى الفرد6 من وحدات الناتج :   -2

�ستعمل متوس= النصیب العمالى الفرد$ من وحدات الناتج /مع�ار مناسب 
فـى إنتـاج  للجدارة اإلنتاج�ة العمال�ـة فـى المـزارع التـى تقـع فـى المنـاطM المتخصصـة

ة اجمــالى الغلـة المزرع�ــة 2ق�مـ هة ن2ات�ـة /انــت أو حیوان�ـة وLجــر$ احتسـا2نـزروع معی
ع الرئ�سى المعین علـى المعـدل العمـالى الرجـالى المزرعـى والـرقم المتحصـل من الزر 

 لمزرع�ــة . وLبــدوعل�ــه �عتبــر مع�ــارًا مقبــوًال للداللــة علــى الجــدارة اإلنتاج�ــة العمال�ــة ا
جــــة فــــى صــــورة عــــدد مــــن ارادب القمــــح أو الــــذرة أو قنــــاطیر القطــــن أو األرقــــام النات

سـا2ة فـى ح أساسـااللبن أو عدد الب�ض ... الخ .  ولما /ان المع�ار �عتمد  ت/یلووا
فـــى ق�ـــاس الجـــدارة  هذر عنـــد اســـتعمالحـــعلـــى /م�ـــة النـــاتج المزرعـــى فمـــن الواجـــب ال

ل هـــذه الحالـــة ختلفـــة إذ فـــى مثـــالزراع�ـــة الم األقـــال�ماإلنتاج�ـــة العمال�ـــة النســـب�ة بـــین 
م�ـة ر العوامـل األخـر$ غیـر عمـل العمـال المـزرعیین علـى /�صعب التخلص من اثـ

منتهى الحذر عند مقارنة الجدارة اإلنتاج�ة العمال�ة 2 الناتج /ما یجب أ�ضا استعماله
أخـر$ ، إذا /انـت سـنة لمزرعة معینة فى سنة ما مع جدارتها اإلنتاج�ة العمال�ة فـى 

زروع الرئ�سى /بیرة من عـام ألخـر مرات التى تصیب اجمالى الناتج المزرعى للالتغی
، وأن /ان هذا ال �منع من القول 2ـأن المع�ـار �فـوق /ثیـرًا فـى دقتـه وق�متـه الق�اسـ�ة 
غیــره مــن معــاییر الجــدارة اإلنتاج�ــة المزرع�ــة الفیزLق�ــة ال2حتــة فــى المــزارع الم/دســة 

ـــى التكـــالیف حیـــث ال �م/ـــن تحقیـــM ال ـــة بتشـــغیل العامـــل عل ـــة العمال� جـــدارة اإلنتاج�
وحدات إنتاج�ة أكثر فق= بل أ�ضا 2العمل على الوصول بتلك الوحدة اإلنتاج�ة إلـى 

 ت/یلــووا/ــم عــدد  –منتجــًا  هبوصــف –رع اأقصــى جــدارتها اإلنتاج�ــة . فمــثًال یهــم الــز 
ن ثمـن وذلك أل م عدد ال2قرات التى حلبها/ مما یهمه اللبن التى حلبها الحالب أكثر

جــر الحــالب ال عــدد األ2قــار التــى جــر$ هــو الــذ$ یــدفع الــزراع منــه أاللــبن الحلــوب 
  حلبها . 

  



- 149  -  

  متوس7 النصیب الفدانى من األجور :  -3 
جمــالى التكــالیف الفدان�ــة مــن �مثــل متوســ= النصــیب الفــدانى مــن األجــور ا

مفید جدًا ق�اس ى المزرعة من العمل االنسانى . ومن الوع التى تجر$ إنتاجها فالزر 
التى ینتج /ل منها زرعـًا  األقال�مالجدارة اإلنتاج�ة العمال�ة المزرع�ة فى المناطM أو 

ن2ات�ـــًا بهـــذه الطرLقـــة علـــى أنـــه مـــن الواجـــب أن تجـــر$ المقارنـــات بـــین مـــزارع اإلقلـــ�م 
المزرع�ــة الواحــد أو المنطقــة الواحــدة فقــ= ، إذ أن مقارنــة الجــدارة اإلنتاج�ــة العمال�ــة 

زارع من اقل�مین مختلفین أو لمزرعة واحدة فى سنتین مختلفتین غیر منتجة وغیر لم
سـب إقل�م ألخر ومن سنة ألخـر$ . و�ح موثوق فیها وذلك 2سبب تفاوت األجور من
المـأجور وغیـر المـأجور 2مـا فـى ذلـك  –المع�ار 2قسمة اجمالى ق�مة العمـل الرجـالى 

شغلها الزرع الذ$ تتخصص التى  فدنةاألعلى عدد  –اجر المنظم أ$ المزارع نفسه 
  المزرعة .  إنتاجهفى 

  
ــة المــز  رع غیــر امعــاییر الجــدارة اإلنتاج�ــة العمال�ــة المســتخدمة فــى حال

  المتخصصة اإلنتاج : 
سابها علـى المعـدالت الفیزLق�ـة للعمل�ـات التـى أن المعاییر التى تعتمد فى ح  

العامـل المزرعـى ... الـخ  ه$ ینتجـ�قوم بها عامل واحد أو متوس= النـاتج العینـى الـذ
معــاییر تافهــة وقلیلـــة الق�مــة فــى حالــة الــنظم المزرع�ـــة  –فــى مجموعهــا  –، تعتبــر 

متنوعـــة اإلنتـــاج والتـــى تتضـــمن مر/2ـــات عدیـــدة مـــن مختلـــف أنـــواع الـــزروع الن2ات�ـــة 
والحیوان�ــة . حیــث �قتضــى األمــر لق�ــاس الجــدارة اإلنتاج�ــة العمال�ــة المزرع�ــة علــى 

ع غیر المتخصصـة فـى اإلنتـاج اسـتخدام معـاییر أخـر$ أكثـر تعقیـدًا ممـا سـبM المزار 
حساب هـذا النـوع مـن المعـاییر یتطلـب عنه فى حالة المزراع المتخصصة و  أن نوهنا

حســـاب النســــ2ة للمـــزارع  إذا مـــا أردنــــا إعطـــاء صــــورة لتطـــوLر الوســـائل الالزمــــة  أوالً 
لخــوض فیهــا 2أســ2اب /مــا یتطلــب واضــحة للســعة المزرع�ــة الحق�ق�ــة وهــذا قــد ســبM ا

دق�قة للجدارة اإلنتاج�ة المزرع�ة وهى األخر$ قـد سـبM أ�ضا االستقرار على معاییر 
Lتــــوافر هــــذین ة عنــــد الكــــالم علــــى جــــدارة اإلنتــــاج المزرعــــى . و اف�ــــدراســــتها دراســــة و 

للجــدارة �ســور 2عـد ذلــك الوصــول إلـى معــاییر دق�قـة ومعقولــة العـاملین �صــ2ح مـن الم
 وأكثرها�ة العمال�ة فى المزرعة غیر المتخصصة وف�ما یلى أهم هذه المعاییر اإلنتاج

  شیوعًا : 
متوســــ7 النصــــیب الفــــرد6 العمــــالى مــــن العمــــل الرجــــالى المنــــتج  -1

  المزرعى الم�اشر : 
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�عتبر متوس= النصیب الفرد$ العمالى من العمل الرجالى المزرعى المنتج  
التـى ال تـدخل فـى حسـابها نتاج�ـة المزرع�ـة الم2اشر من أهم وأدق معاییر الجدارة اإل

2قسـمة اجمـالى العمـل الرجـالى المزرعـى  هسـا2دالت اإلنتاج المزرعى . وLجـر$ حمع
المنتج الم2اشر على المعدل الرجالى للمزرعة . و2استخدام هذا المع�ار �م/ن مقارنة 

 Mكـــد�س والمـــزارع التــى تختلــف فــى درجــات الت واألقــال�مالمــزارع فــى مختلــف المنــاط
الرأسى لعوامل اإلنتاج بها والتى تختلف فى أنواع الزروع التـى تنتجهـا والتـى تتفـاوت 

ن /ــــان مــــن المفضــــل وعــــات الن2ات�ــــة وإ عــــات الحیوان�ــــة إلــــى مزر و فیهــــا نســــب المزر 
 نتــاجى المزرعــى المتشــا2هاســتخدام المعــاییر فقــ= عنــد مقارنــة المــزارع ذات النظــام اال

ت اإلنتــاج وتفــاوت الظــروف والمواصــفات المحل�ــة و�عــز$ ذلــك إلــى أن تغیــر معــدال
 Mف دقیLر وتعرLالمطلو2ة فى العمال تتفاوت من إقل�م إلقل�م قد ال تت2ع الفرصة لتقر

وفــى  –لمواصـفات العمــل المزرعــى الم2اشـر األمــر الــذ$ یجعــل مثـل هــذه المقارنــات 
  مش/وك فى صحته ومضلًال .  أمراً  –غ�اب معدالت اإلنتاج المزرعى 

 

 لرقم الق�اسى للنتائج : ا -2

ًا للجـــدارة قد�ســـتعمل الـــرقم الق�اســـى للنـــاتج للوصـــول إلـــى مقارنـــات أكثـــر صـــ
2ضــــرب متوســــ= النصــــیب الفــــرد$  ســــا2هالمزرع�ــــة . و�م/ــــن حاإلنتاج�ــــة العمال�ــــة 

العمــالى مــن العمــل الرجـــالى المنــتج المزرعــى الم2اشــر فـــى الــرقم الق�اســى الجمـــالى 
عنـــد دراســـة معـــاییر  حســـا2هن جـــر$ تعرLفـــه وطرLقـــة الـــذ$ ســـبM أ المزرع�ـــة الغـــالت

هذا یـدخل فـى اعت2ـاره و�ع/ـس التـأثیر  نتاج�ة المزرع�ة . والمع�ار بوصفهالجدارة اإل
المشترك لكل مـن الجـدارة اإلنتاج�ـة العمال�ـة المزرع�ـة ومعـدالت اإلنتـاج المزرعـى . 

العمـل الرجـالى ولنفرض مثًال أن هناك مزرعة متوس= النصیب الفـرد$ العمـالى مـن 
ـــتج المزرعـــى الم2اشـــر فیهـــا �ســـاو$  وأن الـــرقم الق�اســـى الجمـــالى الغـــالت  300المن

بینما فـى مزرعـة  240فإن الرقم الق�اسى للناتج بها �ساو$  80المزرع�ة بها �ساو$ 
مـن العمـل الرجـالى .... الـخ .  ىأخر$ قـد ظهـر أن متوسـ= النصـیب الفـرد$ العمـال

إن ـفـــ 125اســـى الجمـــالى الغـــالت المزرع�ـــة بهـــا �ســـاو$ وأن الـــرقم الق� 200تســـاو$ 
  او$ ــــج �سـى للناتــم الق�اســالرق

            125    
  ع یبدو فى صورة سعات المزار و2استعراض النتیجة  250ـــ) = ×  200( 

           100  
أن األولى اكبر 2/ثیر من الثان�ة فى حین أننا لو استعرضنا فى صورة عمل انسانى 

  ومعدالت إنتاج یبدو أن الثان�ة تتفوق على األولى فى جدارتها اإلنتاج�ة . 
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 متوس7 النصیب الفرد6 العمالى من الوحدات الحیوان�ة المنتجة :  -3 

�عتبر متوس= النصیب الفـرد$ العمـالى مـن الوحـدات الحیوان�ـة المنتجـة مـن 
زارع اإلنتــاج الحیــوانى أســهل معــاییر الجــدارة اإلنتاج�ــة العمال�ــة النســب�ة حســا2ًا فــى مــ

المختلطــة ، أ$ التــى تنــتج أكثــر مــن نــوع واحــد مــن الــزروع الحیوان�ــة . أمــا الــزروع 
2أنـه إذا /انـت المزرعـة تضـم  هالن2ات�ة فتعتبـر قلیلـة الشـأن فیهـا . وهنـا �حسـن التنو�ـ

رعـات اإلنتـاج الن2ـاتى ف�عتبـر هـذا المع�ـار مضـلال ومـن Lهام أو أكثر من مز  ةرعLمز 
مة اجمالى عدد الوحدات الحیوان�ة س2ق هسن تجنب استعماله . و�م/ن احتسا2المستح

  المنتجة على المعدل الرجالى للمزرعة . 
  

 متوس7 الدخل الیومى من وحدة العمل المزرعى المنتج :  -4

�سـتعمل متوســ= الــدخل النقــد$ الیــومى مـن العمــل المزرعــى المنــتج /مع�ــار 
 –خر لسبب أو آل –�ة على المزارع التى �ستحیل العمالغیر دقیM للجدارة اإلنتاج�ة 

حســاب المعــدل الرجــالى المزرعــى وفیهــا وعلــى ذلــك فــ�م/ن القــول 2ــأن اللجــوء إلــى 
لمعرفة الجدارة اإلنتاج�ة العمال�ة لهذا النوع من المزارع  أخیرة�عتبر وسیلة  استخدامه

تــأثیر  هوعــهــو أنــه یتضــمن فــى مجم ه. واالعتــراض االساســى الموجــه إلــى اســتخدام
االختالفـات الســعرLة التــى تتفــاوت مــن مزرعــة ألخــر$ األمــر الــذ$ �م/ــن القــول عنــه 

، 2أنــه مع�ــار جــدارة إنتاج�ــة عمال�ــة  هأنــه دلیــل جــدارة ســعرLة أكثــر ممــا �م/ــن وصــف
الت وصـافى الـدخل یتفـاوت ولما /ان الفارق بین اجمالى الدخل النقد$ أ$ المتحص

على أساس من اجمالى  هیجر$ حسا2فإن أ$ مع�ار  ختالل الزروع الناجمةبتفاوت ا
 هالــدخل النقــد$ أ$ المتحصــالت �عتبــر مع�ــار غیــر دقیــM . وعمومــًا فیجــر$ حســا2

2قسمة اجمـالى المتحصـالت المزروعـة علـى عـدد وحـدات العمـل االنسـانى المزرعـى 
  المنتج . 

  
  �عض المظاهر العمل�ة للجدارة اإلنتاج�ة العمال�ة المزرع�ة : 

  ارتفاع الجدارة اإلنتاج�ة العمال�ة لحد /بیر إلى :  �عز$ 
الـــنم= االنتـــاجى : ونوع�ـــة المحاصـــیل التـــى یـــتم زراعتهـــا فـــى األرض هـــذا  - 1

 ه2اإلضــافة إلــى خبــرة و/فــاءة عنصــر العمــل الموجــود 2المنطقــة ودرجــة تدرZــ
وخبرته على نقل هذه المحاصیل فضًال عن المستو$ التكنولوجى المستخدم 

إلنتاج�ــــة وخبــــرة و/فــــاءة عنصــــر العمــــل علــــى اســــتخدام هــــذه فــــى العمل�ــــة ا
   التقن�ات الحدیثة . 
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 –عــــــة ذات ســــــعة /اف�ــــــة تكفــــــل تشــــــغیل العمــــــال المــــــزرعیین ر ز وجــــــود م  - 2 
 .  2طرLقة تدر اكبر صافى دخل مم/ن –المأجورLن 

ن تحلیلـه أو حتـى اآلمد$ التصم�م والمقدرة والرغ2ة فـى العمـل . فلـم �م/ـن  - 3
عـــن  ملموســة رغمــاً   Objectiveمعــاییر موضــوع�ة  معایرتــه 2مع�ــار أو

أهمیته القصو$ فى التقرLر النهائى لكفا�ة وجدارة العمل المزرعى النهائى . 
 –وهى فى غالبیتها مزارع عائل�ة  –غیر أنه لما /ان معظم العمل 2المزارع 

عائلته فیبدو أن الرغ2ة والتصـم�م والمقـدرة علـى العمـل  وأفراد�قوم 2ه الزراع 
ال بد وأن تكـون متـوافرة طالمـا هـم جم�عـًا یرغبـون فـى تقـدم وتنم�ـة المزرعـة 
 mرفـع الكفا�ـة والجـدارة اإلنتاج�ـة العمـل المزرعـى . ولحسـن الحـ MـLعن طر

رع األمـر ا�ـة المـز بنجـد أن هـذا االتجـاه متـوافر عنـد غال –وهذا لحـد 2عیـد  –
 ا السا2قة . الذ$ یجعلنا نتغاضى عن هذا العامل االنسانى فى معادلتن

  
ـــة  –و�قـــال  �/Lـــًا ألحـــد التقـــدیرات األمر ـــذین �صـــلون  –هـــذا وفق ـــزراع ال أن ال

ى مـزارعهم إلـى أقصـى درجاتهـا �حصـلون علـى ف2الكفاءة والجدارة اإلنتاج�ة العمال�ة 
اإلنتــاج الم2اشــر یــواز$ ثــالث مــرات قــدر متوســ= دخــل عمــل مزرعــى اســتعمل فــى 

ى مــزارعهم ن تعتبــر /فا�ــة وجــدارة العمــل فــممــ متوســ= مــا �حصــل عل�ــه زراع الجیــرة
اقل مـن المتوسـ= /مـا �حصـلون علـى متوسـ= /م�ـة عمـل مـن /ـل عامـل تقـرب مـن 

زLـــــادة عـــــن متوســـــ= مـــــا �حصـــــل عل�ـــــه نظـــــائرهم مـــــن الـــــزراع فـــــى اإلقلـــــ�م ،  50%
وLتوصـــلون عــــادة إلــــى هــــذه النتیجــــة 2التنوLـــل الســــل�م وZتــــوفیر ســــعة مزرع�ــــة /اف�ــــة 

ل لكافـة االیـد$ العاملـة المزرع�ـة طـوال الوقـت 2اإلضـافة إلـى الست�عاب و/فالـة العمـ
تــوافر الرغ2ــة والمصــلحة مــن جــانبهم فــى الوصــول 2المزرعــة إلــى نها�ــة أهــدافها وهــو 
الوصول إلـى أقصـى درجـات النجـاح المـالى فنـراهم �عملـون بجـد دون مراعـاة لقـوانین 

 التــأخیرال �قتضــى العمــل أو أ�ــام 2طالــة األســبوع طالمــا هنــاك عمــل مزرعــى عاجــل 
و�ستدعى ق�امهم 2ه فورًا /ل هذا فى الحدود التى ال تصل 2العامل المأجورLن وغیر 

  ى المزرعة . فو2غض عملهم  واإلرهاقالمأجورLن إلى حد الكلل 
هــذا عــن المزرعــة العائل�ــة ذات الســعات المتســعة التــى تســتوعب /ــل وقــت 

ة ذات الســـعات الصـــغیرة التـــى ال العمـــل العـــائلى المزرعـــى أمـــا عـــن المـــزارع العائل�ـــ
تســتوعب عمــل أفـــراد العائلــة المزرع�ــة ف�/ثـــر أصــحابها مــن انخفـــاض دخــل عملهـــم 
ودخـــل عمـــل أفـــراد عـــائالتهم مـــن مـــزارعهم نتیجـــة النخفـــاض الكفـــاءة اإلنتاج�ـــة لهـــذا 

 14العمــل 2ســبب ضــیM الســعة المزرع�ــة رغمــا عــن إنهــم قــد �عملــون مــا یزLــد علــى 
ملهــم مــن مــنهم فــى زLــادة دخــول ع أمــالعة أ�ــام فــى األســبوع ســاعة یوم�ــًا لمــدة ســ2
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لـــة فـــى مثـــل هـــذه الحالـــة لـــ�س مرجعهـــا تكـــوLن غال نمـــزرعتهم ولكـــن دون جـــدو$ أل 
العمل االنسانى العـائلى علـى األرض الزراع�ـة والـذ$ لـو زاد عـن حـد معـین لتعـرض 

لتـى یجـب لفعل قانون الغالت المتناقصة بل �عز$ إلى ضیM سعة المزرعة الحال�ة ا
الســـعى وراء توســـ�عها 2طرLقـــة أو 2ـــأخر$ أو بتر/هـــا إلـــى غیرهـــا ذات ســـعة تتناســـب 

وٕاذا اعمـــل ومقـــدار العمـــل العـــائلى المتـــاح بوصـــف العائلـــة وحـــدة العمـــل المزرعـــى . 
بد وأن یؤد$ إلـى مثل هذه الجهود الالزراع هذه اإلجراءات األخیرة فإن استمرار بذل 

المزرع�ــة و/ــرههم لعملهــم المزرعــى األمــر الــذ$ قــد تعــب الشــ2اب مــن أفــراد العائلــة 
المزرعــة 2حثــًا عــن فــرص عمــل  ن مــنهم فــى نها�ــة المطــاف إلــى هجــرةیــؤد$ 2الشــ2ا

غیر زراع�ة �م/نهم الحصول منها على دخـول مجزLـة تتفـM والجهـد التـى یبـذلونها . 
المزرعـة لـیهن هرZـًا مـن إالزواج مـن أول عـابر سـبیل یتقـدم إال  نلها اما الشا2ات فمـ

مـــن  ى مزرعتـــه بـــدون عائـــل مزرعـــى 2اإلضـــافة إلـــى مـــا قـــد �صـــی2هفـــرع اقـــى الـــز وLت2
ت الطـوال لسـنیین عدیـده وهـذا بـدوره ال بـد 2سـبب عملـه السـاعا الجسـد�ةضعف قـواه 

 هفــــى النها�ــــة فــــى صــــورة انخفــــاض فــــى الكفــــاءة والجــــدارة اإلنتاج�ــــة لعملــــ وأن یبــــدو
رع أن �عمـل علـى عـالج حالتـه م2/ـرًا امـا المزرعى . ومن /ل هذا یبدو أن على الـزا

بتغییــر ســعة مزرعتــه أو االنتقــال إلــى مرزعــة ذات ســعة اكبــر تتناســب وحجــم العمــل 
   العائلى أو هجران المزرعة 2حثًا وراء عمل أخر یدر عل�ه دخًال /اف�ًا مجزLًا . 
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  :تذ?ر أن  
  

ــة التــى تنتجهــا الوحــ ــاج المزرعــى مقــدار الغل دة الســطح�ة *  �قصــد بجــدارة اإلنت
المســاح�ة مــن األرض أ6 فــدان ســطحى أو معــدل اإلنتــاج الحیــوانى لحیــوان واحــد 

  من الحیوانات الجار6 إنتاجها على المزرعة . 
  

  * معاییر جدارة اإلنتاج�ة المزرع�ة : 
 الغلة الفدان�ة للزرع الن�اتى الرئ�سى  -1

 الرقم الق�اسى للغلة الزراع�ة الن�ات�ة -2

  لى الغالت المزرع�ة الرقم الق�اسى الجما  -3
  

  زروع الن�ات�ة  : ل* طرق تحسین جدارة اإلنتاج ل
 انتخاب الزروع أو سالالتها التى تتفE وطبوغراف�ة المزرعة ونوع ترDتها .  -1

 استعمال البذور المحسنة الممتازة المناس�ة للمنطقة .   -2

 العنا�ة �اخت�ار المخص�ات المناس�ة وDتوقیت استعمالها .   -3

 إعداد األرض إعدادًا یتالءم وطب�عة الزروع . العنا�ة ب  -4

إت�ــاع دورة تعاقب�ــة زراع�ــة مناســ�ة علــى أن تتضــمن زرعــًا أو أكثــر مــن   -5
 تلك الزروع البناءة لخصو�ة الترDة 

 إت�اع أسالیب رM وصرف مالئمة .  -6

ــى  -7 ــة والجنــى أو الضــم أو الحصــاد ف ــات إعــداد األرض والتنق� إجــراء عمل�
 مواعیدها . 

  
ــدار متوســ7 العمــل االنســانى �قصــد �*  ــة مق ــة المزرع� ــة العمال� الجــدارة اإلنتاج�

  الفرد6 الفعلى للمنتج الم�اشر الذ6 �ساهم �ه ?ل عامل على المزرعة .
  

  طرق تحسین الجدارة اإلنتاج�ة العمال�ة المزرع�ة : * 
 توس�ع السعة المزرع�ة .  -1

 ات . العنا�ة بتخط�7 وتطو$ر نظام توز$ع العمال على المزروع  -2

االستعمال الكامل لآلالت الم�?ان�?�ة المزرع�ة المالئمة لظروف المزرعة   -3
 . 

 تحسین التنسیE الداخلى للمزرعة �ما فى ذلك الم�انى .  -4
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ـــین ?ـــل مـــن اإلدارة المزرع�ـــة والعمـــال   -5  ـــات الشخصـــ�ة ب تحســـین العالق
 المزرعیین . 

 ى . تدر$ب العمال وٕاعدادهم �ما یتالءم ومقتض�ات العمل المزرع -6

  
  

  : ستخدمة فى حالة المزارع المتخصصةمعاییر الجدارة اإلنتاج�ة العمال�ة الم*  
  متوس7 النصیب العمالى الفرد6 من المساحات المزروعة :  -1
 متوس7 النصیب العمالى الفرد6 من وحدات الناتج :  -2

  متوس7 النصیب الفدانى من األجور :  -3
  

  العمال�ة المزرع�ة : �عض المظاهر العمل�ة للجدارة اإلنتاج�ة *  
 النم7 االنتاجى : ونوع�ة المحاصیل التى یتم زراعتها  -1

ــــزرعیین  -2 ــــال الم ــــل تشــــغیل العم ــــة تكف  –وجــــود مزرعــــة ذات ســــعة ?اف�
 �طر$قة تدر اكبر صافى دخل مم?ن .  –المأجور$ن 

 مد6 التصم�م والمقدرة والرغ�ة فى العمل .  -3

  



- 156  -  

   
   سادسأسئلة على ال�اب ال

  
  د �?ل مما �أتى : :  ما المقصو  1س

  جدارة اإلنتاج المزرعى  -1
 الجدارة اإلنتاج�ة العمال�ة المزرع�ة .  -2

  
  :  ما هى معاییر الجدارة اإلنتاج�ة المزرع�ة فى دورة مزرع�ة معینــة  2س

  موضحًا طرق تحسینها . 
  

  تكلم بإیجاز عن أهم معاییر الجدارة اإلنتاج�ة العمال�ة المزرع�ة فى أ6   - 3س
  اع�ة موضحًا الطرق المت�عة لتحسین هذه الجدارة . دورة زر 

  
  :  ما هى معاییر الجدارة اإلنتاج�ة العمال�ة المستخدمة فى حالة المـزارع  4س

  غیر المتخصصة لإلنتاج . 
  

  ع�ة . ر : وضح أهم المظاهر العمل�ة للجدارة اإلنتاج�ة العمال�ة المز  5س
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  �عال�اب السا
  

  النظم المزرع�ة السائدة
  

ستتناول فى هذا ال�اب دراسة أهم النظم المزرع�ة السائدة من حیث الس�اسة   
المت�عة فى اإلنتاج $المزارع المتخصصة وغیر المتخصصة ومن حیث وفرة أو ندرة 

  األرض الصالحة للزراعة ، ومن حیث حجم االستغالل والحوافز اإلنتاج�ة .
�م المـــــزارع مـــــن حیـــــث الس�اســـــة المزرع�ـــــة المت�عـــــة إلـــــى مـــــزارع �م$ـــــن تقســـــ  

  متخصصة ومزارع متنوعة .
  

  المزارع المتخصصة :
وفى هذا النوع من الس�اسة المزرع�ة �قـوم الـزارع أو المنـتج �التخصـص فـى   

ـــاج مشـــروع مزرعـــى رئ�ســـ واحـــد �اإلضـــافة إلـــى �عـــض المشـــروعات المزرع�ـــة  ىإنت
أن تعطــى مشــروعات التخصــص الجــزء األكبــر مــن اإلضــاف�ة أو الم$ملــة و�فتــرض 

مــن  %50دخــل الــزارع أو المنــتج وغال�ــا مــا �مثــل دخــل المشــروع الرئ�ســى أكثــر مــن 
  الدخل اإلجمالى للمزرعة .

  :و�م$ن أن تكون هناك مزارع   
  :اً متخصصة �ل� –أ 

ـــاج محصـــول مزرعـــى واحـــد �$ـــون هـــو المصـــدر    وهـــى المـــزارع المعـــدة إلنت
  زرعى.الوحید للدخل الم

  متخصصة جزئ�ا : –ب 
وهى المزارع المعدة إلنتاج محصـول مزرعـى واحـد �عتبـر المصـدر الرئ�سـى   

للــــدخل المزرعــــى عــــالوة علــــى �عــــض المشــــروعات المزرع�ــــة األخــــرC التــــى تســــاهم 
  �طرED غیر م�اشر فى تكوDن الدخل المزرعى .

  
  وللتخصص فى اإلنتاج �عض المزا�ا الهامة نذ�ر منها ما یلى :

ع وتحسین الكفاءة التكنولوج�ة إذا أن التخصص �ساعد على إتقـان العمل�ـات رف - 1
  . هارةاإلنتاج�ة المختلفة نتیجة اكتساب العامل الخبرة والم

�مزا�ــا اإلنتــاج الكبیــر حیــث �م$ــن االســتفادة  االنتفــاع�م$ــن فــى ظــل التخصــص  - 2
لمـزارع . �القوة العاملة واآلالت إلى أقصى درجـة دون حاجـة ، إلـى زDـادة سـعة ا

واإلنتاج الكبیر �الط�ع یؤدC إلى خفض تكالیف إنتـاج الوحـدة ، $مـا أنـه �سـهل 
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عمل�ـــات التســـوED و�قلـــل مـــن تكـــالیف إنتـــاج الوحـــدة ، $مـــا أنـــه �ســـهل عمل�ـــات 
  التسوED و�قلل من تكالیف تسوED الوحدة نظرًا لكبر حجم المب�عات .

�عــض المنــاطE $مــا و�م$ــن االســتفادة التامــة مــن المزا�ــا الخاصــة لترPــة ومنــاخ  - 3
  االستفادة بتخصصات وخبرات العمال الموظفین فى المنطقة .

سـهولة وضــع خطــة تنفیــذ العمــل الیـومى التــى تــؤدC إلــى ت�ســ�Q وظ�فــة اإلدارة،  - 4
  وٕاكساب المزارع مهارة وخبرة .

ٕانتاجهـــا $بیـــرة و�التـــالى �م$ـــن و عـــادة تكـــون المـــزارع المتخصصـــة $بیـــرة الحجـــم  - 5
مزرعــة �المعــدات الالزمــة وق�ــام تخصــص العمــل ومــا یت�عــه مــن للــزارع تجهیــز ال

  ممیزات أهمها انخفاض تكلفة الوحدة المنتجة .
توفر وقت الفراغ ، وهذا �ساعد الزارع على ممارسة صناعات أخـرC $مـا �سـهل  - 6

  على رجال األعمال امتهان صناعة الزراعة .
  

  سیین هما :وفى الواقع ینتشر مبدأ التخصص عندما یتوفر عاملین أسا
انتشار الصناعة فى �عض الدول ، وق�ام دول أخرC �التخصص فـى المنتجـات  –أ 

  التى تمتاز بوفرة إنتاجها أولها میزة نسب�ة فى إنتاجها.
تكــالیف النقــل نتیجــة تقــدم وسـائل المواصــالت وهــذا بــدوره یــؤدC إلــى  انخفـاض –ب 

الزراعــات  انتشـارضــا علـى زDـادة الت�ـادل التجـارC و�ســاعد انخفـاض تكـالیف النقـل أ�
  الكبیرة المتخصصة .

  
  المزارع المتنوعة :

و�عنى هذا النظام ق�ام الزارع أو المنتج بإنتاج عدة أنـواع مـن المحاصـیل أو   
المشـروعات المزرع�ــة . وفــى العــادة �عطــى أC مشـروع ، تحــت هــذا النظــام أقــل مــن 

  من مجموع دخل المزرعة . وDتوقف التوزDع على : 50%
  عدد المشروعات المزرع�ة. –أ 

  حجم الدخل الناتج من $ل مشروع مزرعى على حدة . –ب 
  

واألصل فى اإلنتاج الزراعى هـو التنو�ـع ونـادرًا مـا یوجـد التخصـص الكامـل 
.  
  

  و�م$ن أن �$ون التنو�ع: والتنو�ع مسألة نسب�ة  
  تنو�ع �لى : – 1



 - 160  -  

منهـا �عتبـر فـى  وف�ه تكون المزرعة معدة إلنتاج عدة محاصیل مزرع�ة $ـل  
  تكوDن الدخل المزرعى .صدرًا م�اشرًا فى م ةحد ذات

  تنو�ع جزئى : – 2
واحــد �اإلضــافة  ىوف�ــه تكــون المزرعــة معــده إلنتــاج محصــول مزرعــى رئ�ســ  

إلـــى �عـــض المشـــروعات المزرع�ـــة األخـــرC التـــى تســـاهم �طرDقـــة م�اشـــرة فـــى تكـــوDن 
  الدخل المزرعى .

  ا�ا نذ$ر أهمها ف�ما یلى :وللتنو�ع فى اإلنتاج �عض المز   
ــــر  - 1 تقلیــــل المخــــاطر الناجمــــة عــــن فشــــل المحاصــــیل �فعــــل العوامــــل الجو�ــــة غی

  المرغو�ة , وفتك األمراض واآلفات وعن تذبذب األسعار .
لزراعة , أذ �م$ن بواسطة التنو�ع توزDع العمل اتالقى اآلثار المعاكسة لموسم�ة  - 2

ل �عــض المشــروعات المزرع�ــة توزDعــا منتظمــا علــى مــدار الســنة , وذلــك بإدخــا
$تر�Pـــة الـــدواجن مـــثال حیـــث �ســـاعد ذلـــك علـــى رفـــع الكفـــاءة اإلنتاج�ـــة لعنصـــر 

لســنة , ممــا �ســاعد العمــل فضــال عــن توزDــع الــدخل توزDعــا منتظمــا علــى مــدار ا
رعة برأس المال المتداول الالزم للعمل�ات المزرع�ة أثنـاء السـنة على تموDل المز 

.  
ترPـة نتیجــة زراعـة محاصـیل ن�ات�ــة مختلفـة �شــرZ أن المحافظـة علـى خصــو�ة ال - 3

�$ون تعاقبهـا وفقـا لألصـول الزراع�ـة السـل�مة واقتنـاء الحیوانـات �المزرعـة حیـث 
تســــاعد علــــى طرDــــE األســــمدة الناتجــــة منهــــا علــــى تعــــو�ض العناصــــر الغذائ�ــــة 

  المستنفذة بتكرار زراعة الحاصالت الن�ات�ة فى الترPة .
الثانو�ــة والوســط�ة حیــث �ســاعد التنو�ــع علــى تحوDلهــا  االســتفادة مــن المنتجــات - 4

  إلى منتجات قابلة للب�ع ف�سهل تسو�قها .
تكــون درجــة االســتكفاء الــذاتى �ـــالتنو�ع فــى اإلنتــاج عال�ــة إذ �حــاول الـــزارع أن  - 5

  ینتج جم�ع السلع الضرورDة .
 �ســاعد التنو�ــع علــى $فــاءة اســتخدام جم�ــع العناصــر اإلنتاج�ــة المختلفــة وPــذلك - 6

  �م$ن الحصول على أكبر ما �م$ن من الدخل �أقل ما �م$ن من التكالیف.
  

   Cو�فســر وجــود التخصــ�ص والتنو�ــع فــى اإلنتــاج �قــانون المیــزة النســب�ة الــذ
�ح$م الزارع فى اخت�ار المشـروعات المزرع�ـة التـى یرغـب فـى ممارسـتها و�سـتخلص 

  فیها أكبر میزة. هذا القانون فى أن $ل زارع ینتج المحاصیل التى لموارده
والمـــزارع ذو المقـــدرة اإلدارDـــة العال�ـــة هـــو مـــن یرســـم خطتـــه اإلنتاج�ـــة علـــى   

أساس االستفادة من مزا�ا التخصص والتنو�ع فى اإلنتاج ف�عمـل علـى إیجـاد التـوازن 
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بینهما �ما یؤدC إلى تحقیE الهدف الرئ�سـى مـن أC عمـل اقتصـادC وهـو الحصـول 
یتخــــذ مــــن القــــرارات اإلدارDــــة التــــى تبــــین أC علــــى أقصــــى رPــــح مم$ــــن وهــــو لــــذلك 

المحاصــیل الن�ات�ــة یجــب زراعتهــا وأC أنــواع الحیوانــات یجــب اقتناؤهــا ثــم أC الــنظم 
یجــــب اســــتخدامها فــــى إنتــــاج $ــــل مــــن هــــذه المحاصــــیل ، وتتعــــدد هــــذه الــــنظم ت�عــــا 

  -العت�ارات $ثیرة فتقسم $ما یلى :
مـل ورأس المـال واإلدارة) �النسـ�ة (الع أوال : من حیـث درجـة غـزارة عناصـر اإلنتـاج

  لمساحة تقس�م األرض �م$ن تقس�م النظم الزراع�ة إلى زراعة خف�فة وزراعة $ث�فة.
  

  الزراعة الخف�فة :
ینتشر هذا النوع من الزراعة فى المناطE التى یتوفر فیهـا مسـاحات شاسـعة   

الم�$نـة فـى  من األراضى الصالحة للزراعة ، مع قلة عدد الس$ان ، و�غلب اسـتخدام
هذا النوع من الزراعة نظرا لقلة األیدC العاملة بها �ع$س الزراعة الكث�فة التى �غلـب 
فیهـــــا اســـــتخدام األیـــــدC العاملـــــة علـــــى اســـــتخدام اآلالت . و�ســـــاعد هـــــذا النـــــوع مـــــن 
االستعمال على التخص�ص حیث تتخصص �عض المنـاطE مـثال فـى زراعـة القطـن 

هـــو موجـــود فـــى الوال�ـــات المتحـــدة  ه$ـــذا $مـــاومنـــاطE أخـــرC فـــى زراعـــة القمـــح ..و 
األمرD$�ــة وفــى أجــزاء مــن $نــدا وأســترال�ا . وDوجــد هــذا النــوع مــن الزراعــة فــى الــدول 

  التى تتوفر فیها الخصائص التال�ة :
وفرة األراضـى الزراع�ـة الرخ�صـة نتیجـة وفـرة مسـاحات شاسـعة مـن األرض مـع  - 1

الظـــــروف الطب�ع�ـــــة األخـــــرC تـــــوفر م�ـــــاه األمطـــــار واألنهـــــار و�اإلضـــــافة إلـــــى 
  المناس�ة.

وفــرة رؤوس األمــوال الالزمــة لشــراء اآلالت والمعــدات الزراع�ــة وذلــك ألن معظــم  - 2
س و ؤ الك أو الجــائزDن الــذین �متلكــون ر الــزراع فــى هــذه المنــاطE مــن $�ــار المــ

  أموال $بیرة .
ج وفرة الخبـرة الفن�ـة لـدC الـزراع ، حیـث أنهـم یت�عـون عـادة أسـس ووسـائل اإلنتـا - 3

  الحدیثة لتوفر الوسائل لدیهم.
ســــهولة نقــــل المحاصــــیل إلــــى األســــواق لالســــتهالك لتــــوفر وســــائل المواصــــالت  - 4

  وانخفاض تكالیف النقل نظرا لضخامة الكم�ات التى �م$ن نقلها .
  

  الزراعة الكث�فة :
ـــدول    �$ثـــر هـــذا النـــوع مـــن اســـتعماالت األراضـــى الزراع�ـــة فـــى المنـــاطE وال

ى تكون ق�مة األرض فیها مرتفعة ، وذلك لضغQ الس$ان على الم$تظة �الس$ان والت
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الموارد الغذائ�ة وقلة األرض الصالحة للزراعة ولذا تعمـل الـدول تحـت هـذه الظـروف 
لوحدة األرض�ة ، أو ما �سمى �التوسع الرأسى عن طرED زراعة اعلى زDادة إنتاج�ة 

  تغاللها .األرض طول السنة �أكثر من محصول ، ومضاعفة الجهود فى اس
   Cوتســـتخدم فـــى الزراعـــة الكث�فـــة وحـــدات أكثـــر مـــن عناصـــر اإلنتـــاج األخـــر

$العمــل ورأس المــال �غ�ــة الوصــول إلــى أقصــى إنتــاج مم$ــن مــن الوحــدة المســاح�ة 
األرضــ�ة و�$ثــر هــذا النــوع مــن الزراعــة فــى �ــالد $الصــین وال�ا�ــان والهنــد ومصــر . 

ن صـــغیرة نتیجـــة لتفتتهـــا ، $مـــا أن ومــن المالحـــa أن الملك�ـــات فـــى هـــذه الــ�الد تكـــو 
األیــدC العاملــة تكــون متــوفرة ، و�متــاز هــذا النــوع مــن االســتعمال األرض �ــالخواص 

  التال�ة:
  توفر األیدC العاملة نتیجة ازد�اد إعداد الس$ان بنسب عال�ة عادة . – 1
ارتفاع إنتاج�ة الوحدة الزراع�ة نتیجة استعمال وحدات أكثر مـن عنصـر العمـل  – 2
  رأس المال .و 
عــدم تــوفر األراضــى الرخ�صــة الصــالحة للزراعــة ، وقــد ینشــأ هــذا نتیجــة عــدم  – 3

  توفیر م�اه الرC أو األمطار ، أو نتیجة لطب�عة وتضارDس األرض .
  

  ثان�ا : من حیث الحوافز اإلنتاج�ة تقسم المزارع إلى :
  مزارع مستكف�ة ذات�ا :

راعـى بهـا هـو إنتـاج $ـل أو معظـم وهى المزارع التى �$ون هـدف اإلنتـاج الز   
الســـلع والخـــدمات الضـــرورDة الســـتعمالها فـــى المزرعـــة بواســـطة األســـرة المزرع�ــــة ، 
  وعادة تكون وحداتها اإلنتاج�ة صغیرة السعة وفیها �قدم أفراد األسرة عنصر العمل.

  مزارع تجار7ة :
إلـــى  ا معظمـــهوهــى المـــزارع التــى �$ـــون هــدف اإلنتـــاج الزراعــى فیهـــا موجهــ  

  السوق وتستفید وحداتها اإلنتاج�ة من التخصص فى اإلنتاج .
مــزارع ذات إنتــاج $بیــر  ثالثــا : مــن حیــث حجــم االســتغالل تقســم المــزارع إلــى

وأخرC ذات إنتاج صغیرة وال تتوقف التفرقة بین اإلنتاج الكبیرة واإلنتاج الصغیر فى 
رض ودرجـــة الزراعـــة علـــى مســـاحة األرض فقـــQ بـــل تتوقـــف أ�ضـــا علـــى طب�عـــة األ

  خصوPتها ونوع اإلنتاج ودرجة غزارته .
  اإلنتاج الكبیر :

�حقـــE اإلنتـــاج الكبیـــر فـــى الزراعـــة �عـــض المزا�ـــا التجارDـــة والمال�ـــة والفن�ـــة   
واإلدارDة إال أنها أقـل مـن مزا�ـا اإلنتـاج الكبیـر فـى الصـناعة ، ومـن أهـم هـذه المزا�ـا 

  ما یلى :
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  لنقل .توفر فى تكالیف الشراء والب�ع وا – 1
  توفیر العمل والوقت إلم$ان استخدام اآلالت الحدیثة. – 2
سهولة الق�ـام بـ�عض مشـروعات الـرC والصـوف لتـوفیر رؤوس األمـوال والتمتـع  – 3

  �التسه�الت االئتمان�ة .
  زDادة $فاءة استخدام العناصر اإلنتاج�ة . – 4
  طرق اإلنتاج الحدیثة . استخدامإم$ان  – 5
حة المزرعـة مـن اإلنتـاج الصـغیر إذ تقـل Pـح أكبـر �النسـ�ة لمسـاإم$ان تحقیE ر  – 6

  للوحدة المنتجة . التكالیف الثابتة منسو�ة
  االستفادة من مزا�ا تقس�م العمل . – 7
  المساعدة على وجود التخصص األقل�مى . – 8
  

  اإلنتاج الصغیر :
 األصل فى الزراعة هو اإلنتـاج الصـغیر ، وعلـى نقـ�ض ذلـك �$ـون اإلنتـاج  

فـــى الصـــناعة ، ولـــذا ال �م$ـــن للوحـــدات الصـــغیرة فـــى الزراعـــة االســـتفادة مـــن مزا�ـــا 
اإلنتــــاج الكبیــــر إال عــــن طرDــــE الجمع�ــــات التعاون�ــــة وDتمیــــز اإلنتــــاج الصــــغیر فــــى 

  الزراعة �ما یلى:
الصـــغیر تحقیـــE دخـــل أكبـــر �النســـ�ة للفـــدان �ســـبب  اإلنتـــاج �م$ـــن للمـــزارع ذات - 1

للفــدان فــى الوحــدات اإلنتاج�ــة  د الــدخل منســو�اً إم$ــان تعزDــز اإلنتــاج حیــث یــزدا
  الصغیرة عنه فى الوحدات اإلنتاج�ة الكبیرة .

ل�ـــات الســـعرDة ألن معظـــم اإلنتـــاج ال تكـــون المـــزارع الصـــغیرة أكثـــر صـــمود للتق - 2
  وجه إلى السوق بل إلى استهالك األسرة المزرع�ة .ی

ارع الصـغیرة وذلـك تعتبر تكالیف اإلنتاج على جانب $بیر مـن المرونـة فـى المـز  - 3
ــــة التكــــالیف النقد�ــــة ولــــذا فــــالمزارع الصــــغیرة أقــــدر علــــى مواجهــــة األزمــــات  لقل

  االقتصاد�ة.
تعـ�ش فـى  ةأن األسـر  �م$ن للمزارع الصغیرة توفیر �عض التكـالیف التسـو�ق�ة إذ - 4

 الغالب على ما تنتجه المزرعة من مواد مختلفة.
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  : تذ�ر أن 
  

لس�اسة المزرع�ة المت�عة إلى مزارع متخصصة *  �م�ن تقس�م المزارع من حیث ا
  ومزارع متنوعة .

  
  * المزارع المتخصصة :

وفى هذا النوع من الس�اسـة المزرع�ـة �قـوم الـزارع أو المنـتج �التخصـص   
فى إنتاج مشروع مزرعى رئ�سى واحد �اإلضافة إلى �عـض المشـروعات المزرع�ـة 

لتخصـص الجـزء األكبـر مـن اإلضاف�ة أو الم�ملة و�فتـرض أن تعطـى مشـروعات ا
مـن  %50دخل الزارع أو المنتج وغال�ا ما �مثل دخل المشروع الرئ�سى أكثـر مـن 

  الدخل اإلجمالى للمزرعة .
  

  * المزراع المتخصصة منقسم إلى  :
  متخصصة �ل�ًا: –أ 

وهــى المــزارع المعــدة إلنتــاج محصــول مزرعــى واحــد ��ــون هــو المصــدر   
  الوحید للدخل المزرعى.

  خصصة جزئ�ا :مت –ب 
وهى المزارع المعدة إلنتاج محصول مزرعى واحد �عتبر المصدر الرئ�سـى   

. Hللدخل المزرعى عالوة على �عض المشروعات المزرع�ة األخر  
  

  * المزارع المتنوعة :
و�عنى هذا النظام ق�ام الزارع أو المنتج بإنتاج عـدة أنـواع مـن المحاصـیل   

  أو المشروعات المزرع�ة . 
  

  أن ��ون التنو�ع: و�م�ن
  تنو�ع �لى : – 1

مزرع�ـة �ـل منهـا �عتبـر  وف�ه تكون المزرعة معـدة إلنتـاج عـدة محاصـیل  
  مصدرًا م�اشرًا فى تكو7ن الدخل المزرعى . فى حد ذاته
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  تنو�ع جزئى : – 2
وف�ه تكون المزرعة معده إلنتاج محصول مزرعى رئ�سـى واحـد �اإلضـافة   

ة األخـرH التـى تسـاهم �طر7قـة م�اشـرة فـى تكـو7ن إلى �عض المشـروعات المزرع�ـ
  الدخل المزرعى .

  
  * تقسم النظم الزراع�ة وفقًا لدرجة غزارة عناصر اإلنتاج إلى : 

  الزراعة الخف�فة : -1
  الزراعة الكث�فة : -2
  

  * تقسم المزارع من حیث الحوافز اإلنتاج�ة إلى :
  مزارع مستكف�ة ذات�ا  -1
  مزارع تجار7ة  -2
  

  : سم المزارع من حیث حجم االستغالل إلى * تق
  مزارع اإلنتاج الكبیر  -1
  مزارع اإلنتاج الصغیر  -2
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   �عأسئلة على ال�اب السا

  
  

  حیث الس�اسة المت�عة فـــى  : وضح أهم النظم المزرع�ة السائدة من 1س
  ؟ اإلنتاج       

  
  : عرف �ل مما �أتى :  2س

  رع المتخصصةاالمز  -1
  وعة المزارع المتن -2
  الزراعة الخف�فة  -3
  ث�فة الزراعة الك -4
  مزارع مستكف�ة ذات�ا  -5
  مزارع تجار7ة  -6
  مزارع اإلنتاج الكبیر  -7  
  مزارع اإلنتاج الصغیر  -8  

  
  :  قارن بین �ل مما �أتى :  3س

  المزارع المتنوعة  - ع المتخصصةالمزار  -1  
  ث�فة الزراعة الك -    الزراعة الخف�فة  -2
  مزارع تجار7ة  -  رع مستكف�ة ذات�امزا -3
  مزارع اإلنتاج الصغیر  -  مزارع اإلنتاج الكبیر -4  
  والمتخصصة �ل�ًا  - المزارع المتخصصة جزئ�ًا   -5  
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  ثامن ال�اب ال
   

  تصنیف أو تقس�م المزارع 
  

یؤد� تقس	م الزراعة أو المزارع إلى أنما� مزرع	ة أساسا إلى تقسـ	م مسـاحة   
,بیرة من األرض الزراع	ة إلى منـاط' یتشـا"ه فیهـا التـرا"! بـین عوامـل اإلنتـاج التـى 

دة من 	م,ن أن تؤثر على األنما� المزرع	ة ، و0تكون النم! المزرعى النموذجى عا
المنتجات المزرع	ة والتول	فات المم,نـة  اخت	ارمجموعة من المزارع التى یتشا"ه فیها 

من عوامل اإلنتاج . و0توقف طب	عة أ� تقس	م مزرعى على الغرض الذ� عمل مـن 
  أجله .

  
  الغرض من التقس�م االقتصاد� للمزارع :

صــر0ة مــد� تخفــى اإلحصــائ	ات اإلجمال	ــة والمتوســطة الموجــودة للزراعــة الم  
مـــن الظـــروف والحقـــائ' عـــن الوحـــدات اإلنتاج	ـــة الزراع	ـــة و	م,ـــن تفهـــم هـــذه  واســـعاً 

رع ا,بیـــرة مـــن المـــز  أعـــداد الحالـــة خاصـــة إذا علمنـــا أن الزراعـــة المصـــر0ة تتكـــون مـــن
حــوالى  1952فــدادین ســنة  -10حیــث بلغــت نســ"ة الح	ــازات األقــل مــن  الصــغیرة،

ة مصـر العرF	ـة ، وعلـى هـذا فالتقسـ	م من إجمالى عدد الح	ـازات فـى جمهور0ـ 97%
االقتصــاد� للزراعــة المصــر0ة ضــرور� لیز0ــد مــن فهمنــا للتر,یــب الحــالى للزراعــة . 
ول	عطینا اإلطار المناسب الذ� 	م,ـن اسـتخدامه ف	مـا "عـد فـى أ"حـاث أخـر� متقدمـة 

.  
مـن وجهـة  أن معرفة تر,یب ومحتو� الزراعة فـى أ� منطقـة 	,ـون ضـرور0اً   

الزراع	ــة و0توقــف رســم الس	اســة الزراع	ــة "النســ"ة للمصــالح الح,وم	ــة  نظــر الس	اســة
مثــل وزارة الزراعــة والمؤسســات التعاون	ــة واالئتمان	ــة لــ	س فقــ! علــى معرفــة األنمــا� 
الزراع	ــــة. أو الــــنظم الحال	ــــة للزراعــــة . بــــل یتوقــــف نجــــاح س	اســــة هــــذه المؤسســــات 

ق	قــة "اتجاهــات الز0ــادة . أو ى التنبــؤ ولــو "صــورة غیــر دعلــوالمصــالح علــى مقــدرتها 
الــــنقص فــــى عــــدد مجــــام	ع األنمــــا� المزرع	ــــة المختلفــــة فــــى أمــــاكن مختلفــــة تحــــت 

  مجموعة مختلفة من الظروف والبیئة .
ـــر الـــالزم فـــى اإلنتـــاج اســـتجا"ة للتغیـــر فـــى    وعنـــدما یثـــار الســـؤال عـــن التغی

مـزارع 	م,ـن أن سعار عند رسم الس	اسة الزراع	ة ، فإنـه 	م,ـن القـول "ـأن تقسـ	م الاأل
یــدة فـى هــذا المجــال وٕاذا ,ــان مـن الضــرور� ز0ــادة اإلنتــاج ف	عطـى ب	انــات أساســ	ة م
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مــن ســلعة معینــة فإنــه مــن الضــرور� معرفــة المنــاط' ، أو إذا ,ــان مم,ننــا المــزارع 
  التى تنتج هذه السلعة .

و0ؤد� تقس	م المزارع إلى مجموعات متماثلة إلـى تقلیـل عـدد ومـد� العوامـل   
التــى تــؤثر فــى النتـــائج االقتصــاد	ة للمــزارع وFـــذلك  Variable Factorsرة المتغیــ

رع اتســهل عمل	ــة التحلیــل االقتصــاد� لهــذه النتــائج و"التــالى عمل	ــة المقارنــة بــین المــز 
"ا� مقای	س الكفـاءة نالم,ونة لتلك المجموعات وتقس	م المزارع 	ساعد أ	ضا على است

Efficiency Standards  م,ـــــن بواســــ	ة التــــى 	م الكفــــاءة االقتصـــــاد	طتها تقیـــــ
  والتكنولوج	ة للموارد اإلنتاج	ة الم,ونة للبن	ان االقتصاد� الزراعى .

و"صـفة عامــة فـإن تصــنیف المـزارع إلــى مجموعـات متجانســة إلـى حــد ,بیــر   
	عتبر األساس الـذ� تبنـى عل	ـه ال"حـوث فـى اإلدارة المزرع	ـة وتظهـر أهم	ـة التقسـ	م 

ـــد مح ـــة أو التصـــنیف خاصـــة عن ـــدقی' ,ـــالبرامج الخط	 اولـــة تطبیـــ' طـــرق ال"حـــث ال
Linear Programming  م المزرعـى	م,ـن للتقسـ	ـة ، و	فى مشـاكل اإلدارة المزرع

أن 	حقـــــ' أل� دراســـــة فـــــى اإلدارة المزرع	ـــــة هـــــدفین هـــــامین علـــــى األقـــــل األول أن 
مــن مجتمــع محــدد  اخت	ارهــاالتقســ	م 	حســن مــن عینــة المــزارع التــى 	م,ــن ســحبها أو 

جیــده فــى اثــل "قــدر اإلم,ــان أمــا الهــدف الثــانى للتقســ	م فإنــه 	عتبــر وســیلة "حــث وتم
مجـال األ"حـاث التـى 	م,ـن أن تعتمـد عل	ـه والتـى 	م,نهـا أن تبنـى  فـى ,ونه 	ضـیف

على مناط' أكثر تجانسا وتماثال عما ,انت عل	ه من قبل وهذا یـوفر "التـالى الجهـد 
"ــة "اإلضــافة إلــى التحقــ' مــن دقــة هــذه والوقــت الــالزم للوصــول إلــى النتیجــة المرغو 

  النتائج. 
  

  أسس تقس�م المزارع :
خــتالف اال	م,ــن أن تقســم المــزارع أو حتــى األراضــى وفقــا ألســس ,ثیــرة مــع   

  فى عاملین هامین :
  الوحدة التى 	م,ن تقس	مها. – 1
صفات الوحدة التى 	م,ن ق	اسها لوضع هـذه الوحـدات فـى مجـام	ع متشـابهة .  – 2

التى 	م,ن أن تكون أساسا للتقس	م قد تكون المزرعة أو القر0ة أو المر,ز أو والوحدة 
أمــا عــن الصــفة التــى 	م,ــن اســتخدامها لتقســ	م هــذه الوحــدات قــد تكــون ، المحافظــة 

حجـــم المزرعـــة أو حجـــم العمـــل المزرعـــى أو نـــوع النـــاتج المزرعـــى. ولقـــد اعتبـــر نـــوع 
یها المـزارع واألراضـى الزراع	ـة هدالناتج المزرعى هو أهم صفة 	م,ن أن تقسم على 

مناسـ"ة 	م,ـن  سمقـای	تقس	م المزارع ت"عا لهذه الصفة تقابله مشـ,لة إیجـاد تم د أن "ع
"ــه وضــع الوحــدات فــى مجــام	ع متشــابهة فــالمزارع أو الزراعــة عــادة تضــم حیوانــات 
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مزرع	ــــة. ,مــــا تشــــمل مســــاحات مختلفــــة مــــن المحاصــــیل وعلــــى هــــذا فعنــــد اخت	ــــار 
اســب البــد مــن تحو0ــل جم	ــع أنــواع اإلنتــاج الحیــوانى والمحصــولى إلــى المق	ــاس المن

عامـــل واحـــد مشـــترك حتـــى 	م,ـــن وضـــع ,ـــل وحـــدة فـــى المجموعـــة المناســـ"ة لهـــا . 
  و"صفة عامة یوجد نوعان من هذه المقای	س :

 Physical Criterionالمق�اس الطب�عى :  – 1
حاصــیل ولكــل و0تضــمن حســاب عــدد أ	ــام العمــل الالزمــة لكــل فــدان مــن الم  

رأس من الحیوانات المزرع	ة. و	حسب هذا المق	اس على أساس ق	ـاس أو "اسـتعمال 
  أرقام فعل	ة لكل مزرعة أو وحدة یراد تقس	مها .

  
  المق�اس النقد� : – 2

وتشمل المقای	س  المشار0ع المزرع	ة "مق	اس نقد� ، و"ه 	م,ن حساب حجم  
  .فائض الحد� أو ق	مة الناتجأو ال النقد	ة ق	مة عناصر اإلنتاج أو الرFح

فــإن أســاس أ� تقســ	م یتوقــف علــى طب	عــة المشــ,لة  و,مــا ســب' اإلشــارة إل	ــه  
  المراد دراستها والهدف من وراء التقس	م .

  
   Farm Typeالنم) المزرعى :

هــو ع"ــارة عــن المنــوال اإلنتــاجى ومنــوال الرقا"ــة المزرع	ــة الــذین یت"عــان فــى   
ل	ـة مـن التماثـل "النسـب إلـى نـوع الـزروع جة عاإلى در  مجموعة من المزارع المتماثلة

  والطرق والوسائل واألسالیب المزرع	ة وطرق تصر0ف الزروع المختلفة .
و	قصــد "ــالمنوال المزرعــى نظــام وتر,یــب المزرعــة "النســ"ة إلــى ســعتها ونــوع   

  ومقدار الموارد اإلنتاج	ة وأنواع األنشطة المزرع	ة والس	اسة المزرع	ة المت"عة .
و	قصد "الرقا"ة الطرق والوسائل واألسالیب المت"عة فى تنفیذ منوال أو خطة   

  ما 	م,ن من التكالیف . "أقلاإلنتاج "ما 	,فل الحصول على أقصى دخل مم,ن 
و	قصــــد "األســــلوب المزرعــــى األجــــراء المت"ــــع فــــى أداء العمل	ــــات المزرع	ــــة   

  المختلفة .
و	طلــ' علــى ,ــل مســاحة  و0ختلــف الــنم! المزرعــى مــن منطقــة إلــى أخــر�   

تتشا"ه فیها الظروف الطب	ع	ـة واالقتصـاد	ة واالجتماع	ـة و	سـود فیهـا نـوع معـین مـن 
  اإلنتاج لف] منطقة أو مساحة نم! مزرعى.

وتتحــــدد األنمــــا� المزرع	ــــة ت"عــــا للعوامــــل الطب	ع	ــــة والعوامــــل االقتصـــــاد	ة   
  واالجتماع	ة السائدة "المناط' المختلفة .
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لطب	ع	ــة الظــروف المناخ	ــة (األمطــار والحــرارة ، والرطو"ــة وتشــمل العوامــل ا  
والضوء .......الخ) وطبوغراف	ة األرض وموقعها وطب	عة الترFة وخواصها الطب	ع	ـة 
أو الك	ماو	ـة والحیو	ــة و0توقـف علــى هـذه العوامــل إلـى حــد مـا اخت	ــار منـوال اإلنتــاج 

  وتحدید أنواع المزروعات المالئمة لكل منطقة .
  

عوامل االقتصاد�ة واالجتماع�ة التى تؤثر فى تحدید األنمـا, المزرع�ـة وأهم ال
  هى :

  الطلب النسبى على السلع الزراع	ة . – 1
  ظروف العمل "النس"ة للعرض وفئات األجور . – 2
  توفر رأس المال . – 3
  
	عمل الطلب النسبى على السلع الزراع	ـة الـذ� سـرعان مـا یـنع,س فـى تغیـرات  – 1

، فمــثال ین مــن إنتــاج ســلعة معینــة إلــى أخــر� لســلع علــى تحــول المــزارعأســعار هــذه ا
عندما تكون أسعار القمح منخفضة واألسعار النسب	ة للشعیر عال	ة 	میـل المزارعـون 

مـن زراعـة الشـعیر وتقلیـل زراعـة القمـح إلـى أن تـنخفض أسـعار الشـعیر  اإلكثارإلى 
لمزارعـون ثان	ـة إلـى إنتـاج القمـح "النس"ة ألسعار القمح "سبب ز0ادة اإلنتاج فیتحول ا

وه,ــذا یــؤثر الطلــب علــى الســلع الزراع	ــة الــذ� یــنع,س فــى تغییــرات األســعار علــى 
  تحدید منوال اإلنتاج "منطقة معینة.

  
تــؤثر ظــروف العمــل فــى تحدیــد نــوع الــزروع "منطقــة مــا فعنــدما 	,ــون عنصــر  – 2

لزراع	ـة 	میـل المـزارعین إلـى العمل نادرا واألجور مرتفعـة "مقارنتهـا "أسـعار األنتجـة ا
ــــك عنــــد  تحدیــــد مقــــادیر العمــــل المســــتخدم فــــى اإلنتــــاج الزراعــــى و	حــــدث ع,ــــس ذل
انخفــاض األجــور نســب	ا "مقارنتهــا "أســعار األنتجــة الزراع	ــة وهــذا یــؤثر علــى اخت	ــار 
منــوال اإلنتــاج المزمــع ممارســته ولــذلك نجــد أن ، المــزارعین فــى حالــة نــدرة عنصــر 

اســتخدام قــوة عمــل ,بیــرة  خت	ــار مناو0ــل اإلنتــاج التــى تتطلــبلــى االعمــل ال 	میلــون إ
  هذا "فرض أن العالقة بین أجور العمل وأثمان السلع "اق	ة على ما هى عل	ه .

  
تتطلــب "عــض المناو0ــل المزرع	ــة أنواعــا ومقــادیر معینــة مــن المــوارد الرأســمال	ة  – 3

ـــاین األن ـــة فـــى ســـواء ,انـــت فـــى صـــورة معـــدات أو رأســـمال عامـــل وتت" مـــا� المزرع	
احت	اجهــا إلــى رأس مــال فــالمنوال المزرعــى اللبنــى یتطلــب رأســماال أكبــر مــن المنــوال 

  .أكبر من المنوال المزرعى الحقلى اللحمى والمنوال الخضر� 
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و0وجـــد عـــدا ذلـــك مـــن العوامـــل االقتصـــاد	ة واالجتماع	ـــة عوامـــل أخـــر� أقـــل   
  أهم	ة من الساب' ذ,رها وهى :

  األرض	ة . النسب الس,ان	ة – 1
  طرق تصر0ف الزروع . – 2
  تكالیف عمل	ات النقل والتسو0' . – 3
  المشار0ع المزرع	ة . نوع – 4
  مطالب السوق . – 5
  تغیر عادات المستهلكین "النس"ة لنوع الغذاء والكساء . – 6
  م	,نة العمل	ات الزراع	ة . – 7
  تاج .قرب أو "عد مراكز األسواق أو االستهالك من مراكز اإلن – 8
  

ـــــد الـــــنم!    ـــــر فـــــى تحدی ـــــأثیر ,بی والعوامـــــل االقتصـــــاد	ة واالجتماع	ـــــة ذات ت
المزرعــى وذلــك لكونهــا تــؤثر إلــى حــد ,بیــر فــى تحدیــد حجــم الــرFح النــاتج ســواء مــن 
مشــار0ع مزرع	ــة معینــة ومــن تول	فــة مشــار0ع مزرع	ــة مختلفــة فــى إطــار عــام یجمــع 

  المزرعى.خطة اإلنتاج ونوع الرقا"ة المزرع	ة م,ونا النم! 
واالقتصاد	ة واالجتماع	ة تحدید األنمـا�  ةو0نشأ عن تفاعل العوامل الطب	ع	  

مــد المزارعــون تالمزرع	ــة التــى تســود فــى ,ــل منطقــة وفقــا لقــانون المیــزة النســب	ة إذ 	ع
. و	م,ـن القـول ا میـزة نسـب	ة عـن غیرهـا مـن الـزروعالـزروع التـى لهـم فیهـ اخت	ارإلى 
جتماع	ــة لمنطقــة معینــة تــؤثر فــى تحدیــد الــنم! المزرعــى القــو� االقتصــاد	ة واال "ــأن

فــى حــدود الخطــو� العر0ضــة التــى ترســمها القــو� الطب	ع	ــة لهــذه المنطقــة والخــتالف 
  هذه القو� تنتشر "عض األنما� المزرع	ة فى منطقة دون أخر� .

وتجــب اإلشــارة إلـــى أهم	ــة تقســـ	م مصــر إلـــى منــاط' أنمـــا� زراع	ــة وعمـــل   
ع هـــذه األنمـــا� حیـــث 	ســـهل ذلـــك مهنـــة ال"احـــث فـــى تقیـــ	م اإلدارة خـــرائ! تبـــین مواقـــ

 اإلقلـ	مالمزرع	ة أو المشتغل "الس	اسة الزراع	ة . و	عتمد مثل هذا العمل على تقس	م 
"النس"ة إلى ,م	ات وأصناف وأنواع الزروع وأهمیتها النسب	ة مع رFطها بنـوع الترFـة ، 

المزرعى اإلجمالى من ,ل مزرعة أو  "النس"ة إلى حجم الدخل اإلقل	مأو على تقس	م 
جغراف	ا إلى مناط' أنمـا�  اإلقل	م"النس"ة إلى أ	ة طر0قة أخر� . وFذلك 	م,ن تقس	م 

مزرع	ــة ت"عــا لدرجــة تماثــل العوامــل الطب	ع	ــة واالقتصــاد	ة وســ	ادة نمــوذج معــین مــن 
ى اإلنتاج فیها . ف	قال منطقة نم! مزرعـى قطنـى أو أرز� ولحمـى أو لبنـى أو داجنـ

أو خضـــر� أو فـــاكهى إلـــى غیـــر ذلـــك مـــن األنمـــا� المزرع	ـــة المختلفـــة التـــى تت"ـــاین 
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المنـــاط' الجغراف	ـــة التـــى تســـود فیهـــا تلـــك األنمـــا� ف	,ـــون هـــذا االخـــتالف  "ـــاختالف
  أو مر,ز0ا. إقل	م	ا

وتسعى المنطقـة منطقـة نمـ! مزرعـى علـم إذا أعتمـد اإلنتـاج علـى أكثـر مـن   
مــن الــدخل المزرعــى  %50ل منهــا "أقــل مــن مشــروع مزرعــى رئــ	س واحــد 	ســهم ,ــ

اإلجمـالى أمـا إذا اعتمـد اإلنتـاج علـى مشـروع مزرعـى رئ	سـى واحـد 	سـهم "ـأكثر مــن 
مــــــن الــــــدخل المزرعــــــى اإلجمــــــالى فتســــــمى المنطقــــــة منطقــــــة نمــــــ! مزرعــــــى  50%

  متخصص.
  

  سعة المزارع :
مـزارع یهتم الزراع والمهتمین بدراسة إدارة األعمال المزرع	ة "موضوع سعة ال  

محاولـــة مـــنهم للحصـــول علـــى مـــزارع ذات ســـعات مناســـ"ة تـــدر علـــیهم دخـــال مجز0ـــا 
وتم,نهم من خل! جم	ع عناصـر اإلنتـاج المتاحـة "صـورة أكثـر ,فـاءة و"ع"ـارة أخـر� 

التى  Optimum Farm Sizeة المثال	ة ـة المزرعیـفهم 	حاولون الوصول إلى السع
اءة إلنتاج مختلف الزروع ن"ات	ة ,انت 	م,ن فیها استخدام عوامل اإلنتاج "أقصى ,ف

  أو حیوان	ة .
  

  العوامل المحددة لسعة المزارع :
أو دولة  إقل	مأن الش,ل الحالى لتر,یب سعة المزارع وأنواع الح	ازات فى أ�   

قد تنشأ عادة نتیجة تفاعل ,ثیر من العوامل االجتماع	ة واالقتصاد	ة والس	اسة عبر 
لعوامـــل األساســـ	ة التـــى تلعـــب دورا هامـــا فـــى تحدیـــد الســـنین . و	م,ـــن إجمـــال أهـــم ا

  سعات المزارع ف	ما 	أتى :
  
  حجم الس4ان: – 1

فـى تقر0ـر حجـم  رئ	سـ	اً  یلعب عدد الس,ان "النسـ"ة لألراضـى الزراع	ـة دورًا◌ٍ   
معین أو دولة معینة و0ـؤد� عـادة أزد	ـاد الكثافـة السـ,ان	ة األرضـ	ة  إقل	مالمزارع فى 

! نصــیب الفــرد مــن األراضــى الزراع	ــة فــى أ	ــة صــورة مــن متوســ انخفــاضو"التــالى 
ـــى الصـــغر ,لمـــا ازدادت ,ثافـــة  ـــل ســـعة المـــزارع إل ـــى هـــذا فتمی ـــازة ، وعل صـــور الح	

  الس,ان.
ع أن قـــوانین اإلصـــالح الزراعـــى المتعـــدد تســـعى لعدالـــة توز0ـــع األراضـــى مـــو   

	حـــل مـــن  الزراع	ـــة و"التـــالى الثـــروة علـــى أفـــراد المجتمـــع الزراعـــى . إال أن هـــذا لـــن
هــا ، ولتوســ	ع تفتتمشــ,لة تفتــت الملك	ــة فــى مصــر ، بــل علــى الع,ــس فــإن یز0ــد مــن 
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سعة المزارع تحت الظروف الزراع	ة المصر0ة یلزم التف,یر فى تخف	ض عدد الس,ان 
تحو0ـل جـزء مـن السـ,ان الـزراعیین إلـى  أو"طر0قة أو "أخر� ,الهجرة وتحدیـد النسـل 

  القطاعات غیر الزراع	ة وه,ذا .
  
  فرص العمل فى القطاعات غیر المزرع�ة : – 2

أن توفر فرص العمل فى القطاعات غیر الزراع	ة 	عطى الحـافز للمشـتغلین   
فى الزراعة لهجرتها واالشتغال "مهن أخر� والتى تكون عادة أكثر عائد من صناعة 

تهم الزراعة . هذا "التالى یت	ح لمن أثروا ال"قاء فى صناعة الزراعـة مـن توسـ	ع ح	ـازا
الــذین هجــروا الزراعــة و	میــل الســ,ان  إخــوانهمأو اســتئجار مــزارع  امــتالكعــن طر0ــ' 

الصــناعة فــى  وازدهــارإلــى الهجــرة مــن الر0ــف عــادة فــى أوقــات االنتعــاش  الــزراعیین
  األجور فى القطاعات غیر الزراع	ة. وارتفاعالمدن لتوفر فرص العمل 

إلــى االتجــاه مــرة أخــر�  وعلــى الع,ــس فــى أوقــات الكســاد 	میــل ت	ــار الهجــرة  
للهجـــرة  الـــزراعیین	میـــل الســـ,ان  –,مـــا ذ,ـــر  –إلـــى الر0ـــف وفـــى فتـــرات االنتعـــاش 

ومــالك الح	ــازات الصــغیرة مــن األراضــى الزراع	ــة الــذین  الــزراعیینوخاصــة العمــال 
ح	ازتهم مما قد تؤد� إلى توس	ع أحجام المزارع "طر0قة  تأجیر	قومون عادة بب	ع أو 

  أو "أخر�.
  
  حجم العائلة والمزارع العائل�ة : – 3

فــى تقر0ــر ســعات المـــزارع  رئ	ســ	اً  یلعــب حجــم العائلــة أ� عــدد أفرادهــا دوراٍ   
معـــین . و	قـــال أن العائلـــة المزرع	ـــة أصـــ"ح عـــامال معوقـــا لز0ـــادة  إقلـــ	مالســـائدة فـــى 

أجور تحــتف] بنســب ,بیـرة مــن العمــل المزرعــى غیــر المــالتــى أحجـام المــزارع العائل	ــة 
  تكالیف أجور العمال . ارتفاعأوالدهم وأقارFهم وخاصة عند  یواءبإ

فــى تحدیــد  رئ	ســ	اً  ر� دوراً ظمــات االجتماع	ــة والدین	ــة هــى األخــوتلعــب المن  
ســـعة المـــزارع فـــى "عـــض المجتمعـــات ، ففـــى المجتمـــع اإلســـالمى مـــثال قســـم األرض 

إلــى تجزئــة  الموروثــة بــین الورثــة حســب تعــال	م الشــر0عة اإلســالم	ة وهــذا بــدوره یــؤد�
  الح	ازات إلى مزارع صغیرة مفتتة قد ال تتمشى مع وجهات النظر االقتصاد	ة .

  توفر عنصر رأس المال : – 4
مـن المالحــ] أن هنــاك عـددا ,بیــرا مــن صـغار الــزراع الحــالیین 	م,ــنهم إدارة   

مزارع أكبر فـى سـعتها مـن المـزارع التـى یـدیرونها حال	ـا ولكـن عـدم تـوفر رأس المـال 
طو0ــل األمــد للــزراع قــد  اإلقــراضقــد حــال دون ذلــك ، و	قــال أن تــوفر وســائل  لــدیهم

أد� فى ,ثیر من األح	ان إلى إم,ان	ـة التوسـع فـى أحجـام المـزارع الحال	ـة . ,مـا أن 
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مـزارع ,بیـرة فـى  امـتالكتوفر رؤوس األموال مـع "عـض سـ,ان المـدن قـد م,ـنهم مـن 
  الر0ف.

  
  الم�4نة وسعة المزرعة : – 5

أجـور األیـد� العاملـة تصـ"ح  الرتفـاعرتفع التكالیف المزرع	ة نتیجـة عندما ت  
الم	,نـــة وســـیلة للتغلـــب علـــى نـــدرة عنصـــر العمـــل و"التـــالى تصـــ"ح القـــو� المحر,ـــة 
واآلالت عامال عاما فى تحدید سعة المزارع ، وتحدد سـعة المزرعـة مـن جهـة أخـر� 

	ســتفید منهــا المــزارع  حجــم وطاقــة اآلالت واألدوات والقــو� المحر,ــة التــى 	م,ــن أن
اســتفادة اقتصــاد	ة "وهنــاك محــاوالت إلنتــاج قــو� محر,ــة واآلت ذات طاقــات صــغیرة 
"أسعار معقولة تناسب سـعات المـزارع الصـغیرة إال أنـه 	م,ـن القـول "صـفة عامـة أن 
,فـــاءة عمـــل القـــو� واآلالت فـــى المـــزارع الكبیـــرة تكـــون عـــادة أعلـــى مـــن ,فاءتهـــا فـــى 

  المزارع الصغیرة .
تعتبـــر العوامـــل الســـا"قة أهـــم العوامـــل التـــى تـــؤثر إلـــى حـــد ,بیـــر علـــى ســـعة   

توجــد عوامــل أخــر� تــؤثر فــى ســعة المــزارع مــن الناح	ــة الفرد	ــة ,قــدرة  نمــاالمــزارع بی
الــزارع علــى إدارة المزرعــة وخبرتــه الشخصــ	ة فــالزارع الــذ� یر0ــد مــثال مزرعــة تفــوق 

الل ,ل عناصر اإلنتاج المتاحـة إلـى مقدرته أو طاقته لن 	م,نه من االستفادة واستغ
  أقصى ,فایتها اإلنتاج	ة .

  
  مقای�س أحجام المزارع :

وقبل أن تشـیر  واآلنسب' أن تكلمنا عن أهم العوامل المحددة لسعة المزارع   
یجــدر بنــا الــتكلم عــن  –أو الحجــم األمثــل للمزرعــة  –إلــى الســعة المزرع	ــة المثلــى 

  ق	اس سعة المزارع .المعاییر المختلفة المستعملة فى 
  
  المساحة األرض�ة : – 1

	ستخدم هذا المق	اس لمقارنة أحجـام المـزارع ، وعـادة تقـدر المسـاحة "الفـدان   
أو "ــاأل	,ر أو "اله,تــار . وتعطـــى مســاحة المزرعـــة ف,ــرة أول	ــة عـــن ســعتها . وعنـــد 

ن تكون استخدام هذا المق	اس فى المقارنة بین النتائج االقتصاد	ة لعدة مزارع یجب أ
المقارنــة علــى أســس وحــدة المســاحة وهــى فــدان أو مائــة فــدان وذلــك لتالفــى الفــروق 

  الناجمة عن اختالف المساحة .
وهــذا المق	ــاس غیــر ,ــاف لمقارنــة المــزارع المتماثلــة فــى المســاحة الختالفهــا   

ـــة  فـــى الترFـــة ومنـــوال اإلنتـــاج و,م	ـــة المـــوارد المســـتخدمة فـــى اإلنتـــاج ومنـــوال الرقا"
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	ة. و	,ون هذا المق	اس أكثر مالئمة عند مقارنة مزارع على درجـة عال	ـة مـن المزرع
  التماثل "النس"ة للخصائص الطب	ع	ة واالقتصاد	ة واالجتماع	ة .

وف	ما یلى "عض المصطلحات المتعلقة "المساحة والمستخدمة فى الدراسـات   
  االقتصاد	ة الزراع	ة :

  المساحة المزرع�ة : –أ 
التى تزرع وتحصد خالل سـنة زراع	ـة واحـدة "مـا فیهـا  هى مساحة األراضى  

  الجزء الذ� یترك بورا ضمن الدورة الزراع	ة "استثناء أراضى المراعى والغا"ات.
  

  المساحة المحصول�ة : –ب 
هـــى ع"ـــارة عـــن مجمـــوع مســـاحات المحاصـــیل الن"ات	ـــة التـــى تـــزرع وتحصـــد   

صـ	ف	ة أم نیل	ـة مرت"ـة فـى خالل سنة زراع	ة واحدة سواء أكانت محاصیل شـتو	ة أم 
دورة زراع	ة وعادة تكون المساحة المحصول	ة أكبر من المساحة المزروعة إذا ,انت 

  .   األرض تزرع أكثر من مرة فى العام
  

  الكثافة المحصول�ة للفدان : -جـ 
ع"ارة عن مجموعة مسـاحات المحاصـیل "الفـدان التـى تـزرع وتحصـد خـالل   

لى مساحة األرض "الفدان التى تزرع وتحصد فى نفس ع سنة زراع	ة واحدة مقسوماً 
  السنة.

  
  األراض القابلة للزراعة : –د 

ع"ـــارة عـــن مجمـــوع مســـاحات األراضـــى التـــى 	م,ـــن اســـتخدامها فـــى إنتـــاج   
  الزروع الن"ات	ة سواء ,انت مزروعة ,لها أو "عضها فى وقت معین .

  
  
  

  الكثافة الزراع�ة : -هـ 
ما علــى المســاحة المزروعــة أ� أنهــا توضــح ع"ــارة عــن عــدد الســ,ان مقســو   

العالقــة بــین عــدد الســ,ان والمســاحة المزروعــة و	م,ــن أن توضــح العالقــة بــین عــدد 
  الس,ان والمساحة المحصول	ة .

  
  السعة اإلنتاج�ة : – 2
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تعبر السـعة أو الطاقـة اإلنتاج	ـة عـن حجـم أ	ـة وحـدة إنتاج	ـة وتقـاس السـعة   
  عناصر إنتاج	ة. اإلنتاج	ة لمزرعة "ما تحو	ه من

و	م,ــن اســتعمال أحــد العناصــر اإلنتاج	ــة المســتخدمة ,مق	ــاس للحجــم فمــثال   
	ســـتعمل عــــدد األ"قــــار مق	اســـا للمقارنــــة بــــین أحجــــام مـــزارع اللــــین أو 	ســــتعمل عــــدد 
الوحدات الحیوان	ة الموجـودة "المزرعـة مق	اسـا لمقارنـة أحجـام المـزارع التـى یوجـد بهـا 

  ت .أنواع مختلفة من الحیوانا
ع"ارة عن حیوان "الغ مثل الحصـان أو ال"قـرة  "أنهاوتعرف الوحدة الحیوان	ة   

وما 	عاد لها من الحیوانات األخر� و0بنى هذا المق	اس على أسـاس احت	ـاج الحیـوان 
مــن المــواد الغذائ	ــة وعلــى أســاس ,م	ــة الســماد المنتجــة مــن الحیــوان أو علــى أســاس 

  ایته .احت	اج الحیوان من العمل الالزم لرع
  
  ة السوق�ة :الق�م – 3

لمزرعــــة "مشــــتمالتها علــــى أســــاس ســــعر الســــوق ,مق	ــــاس تســــتعمل الق	مــــة ل  
لمقارنــة أحجــام المــزارع فالمزرعــة التــى ق	متهــا أعلــى توصــف ألول وهلــة "أنهــا أكبــر 

 ارتفــاعحجمــا مــن المزرعــة التــى ق	متهــا أقــل بینمــا 	,ــون الع,ــس هــو الصــح	ح ألن 
هـا مـن سـوق ,بیـرة ولـ	س إلـى ,بـر الحجـم جعا مثال إلى قرFزرعة قد 	,ون راق	مة الم

ومیــزة هــذا المق	ــاس أنــه 	عطــى ف,ــرة عــن الســعة والكفــاءة اإلنتاج	ــة للمزرعــة ,مــا أن 
للق	مــة المزرع	ــة عالقــة "حجــم الــرFح وهــذا بــدوره یتوقــف علــى حجــم المزرعــة و,فــاءة 

  استخدام العناصر اإلنتاج	ة .
  
  حجم اإلنتاج المزرعى : – 4

ستخدم حجم اإلنتاج المزرعى من السلع والخدمات ,مق	اس لمقارنـة أحجـام 	  
المــزارع وهــو أكثــر صــالح	ة مــن مق	ــاس وحــدة المســاحة للمقارنــة بــین أحجــام المــزارع 
  إذا أنه 	أخذ فى االعت"ار مقدار وغزارة الموارد المستخدمة فى اإلنتاج ا� اإلنتاج	ة.

تكــون مماثلـــة فــى الحجــم "النســـ"ة فالمزرعــة التــى مســاحتها عشـــرة أفدنــة قــد   
لحجــم النــاتج المزرعــى مثــل مزرعــة مســاحتها عشــر0ن فــدانا تقــل عنهــا فــى الخصــو"ة 
وفى درجة تغز0ر اإلنتـاج رغـم ,ـون المزرعـة الثان	ـة أكبـر حجمـا مـن األولـى "النسـ"ة 

الفــدان. ولق	ــاس حجــم اإلنتــاج المزرعــى و"التــالى حجــم المزرعــة 	ســتخدم "لمســاحتها 
ســـا للـــدخل المزرعـــى الطب	عـــى والـــدخل المزرعـــى النقـــد� . فالمزرعـــة ذات لـــذلك مق	ا

الــدخل الكبیــر تكــون عــادة ,بیــرة الحجــم إال أنــه لــ	س ضــرور0ا أن تكــون هــذه العالقــة 
فـى جم	ـع الخصـائص  صح	حة فى جم	ع الظـروف وذلـك لعـدم تماثـل المـزارع تمامـاً 
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ول	س فق! عن حجـم  ولكون الدخل مق	اس مر,ب ینتج عن تفاعل ,ثیر من العوامل
  المزرعة.

  
  التكالیف المزرع�ة الكل�ة : – 5

لمقارنـــة أحجـــام المـــزارع  تســـتخدم التكـــالیف المزرع	ـــة الكل	ـــة الســـنو	ة مق	اســـاً   
فــالمزارع الكثیــرة التكــالیف تكــون غال"ــا ,بیــرة الحجــم ولكــن هــذا ال 	منــع دون أن تشــذ 

لجهـود التـى اسـتخدمت فـى "عض المزارع عن هذا االتجاه والتكالیف هى ع"ارة عن ا
الحصــول علــى الــدخل مقومــة "مع	ــار النقــود ولمــا ,ــان هــذا المق	ــاس مــن المقــای	س 
النقد	ــــة فیلــــزم عنــــد مقارنــــة التكــــالیف الكل	ــــة لمزرعــــة لعــــدة ســــنوات ضــــرورة مراعــــاة 

  التغیرات التى تطرأ على مستو� األسعار واألجور 
واج علـى مـدار الـدورات التجار0ـة من سنة إلى أخر� أو من فترة الكسـاد إلـى فتـرة الـر 

إلى أخر حتى 	م,ن أن تع,س التكالیف المزرع	ة صورة حق	ق	ة لمقـدار  إقل	مأو من 
  التغیر الذ� 	صاحبها .

  
  الر@ح: – 6

	ســتخدم الــرFح لق	ــاس ســعة المزرعــة و,لمــا ,ــان حجــم الــرFح ,بیــر دل ذلــك   
عـــن ,بـــر حجـــم لـــى احتمـــال ,بـــر حجـــم الـــدخل المزرعـــى الـــذ� 	عطـــى ف,ـــرة أول	ـــة ع

المزرعــة وأن ,ــان هــذا لــ	س صــح	حا فــى جم	ــع الحــاالت وذلــك لكــون الــرFح مق	ــاس 
  .,ثیرة ول	س فق! على حجم المزرعة شامل یتوقف على تفاعل عوامل

الفائض من الدخل "عد خصم جم	ع تكالیف اإلنتاج وهـو  "أنهو	عرف الرFح   
ه مخـاطر اإلنتـاج ع"ارة عن نصیب مستغل األرض من الدخل المزرعى نظیر تحملـ

ومــــا 	قدمــــه مــــن عنصــــر اإلدارة وقــــد ال 	مثــــل الــــرFح نصــــیب المــــزارع نظیــــر تحملــــه 
المخاطرة فى العمل	ة اإلنتاج	ة وٕادارته للمزرعة فق! بل 	مثـل عـالوة علـى ذلـك فائـدة 
رأس المــال المزرعــى وأجــر العمــل المزرعــى الــذ� 	ســهم "ــه المــزارع وفــى هــذه الحالــة 

  لكل من عناصر رأس المال والعمل واإلدارة . 	مثل الرFح عائد مر,"ا
  

  الحجم األمثل للمزرعة :
واآلن و"عـــــد أن تكلمنـــــا عـــــن العوامـــــل المحـــــددة لســـــعة المزرعـــــة والمقـــــای	س   

المختلفـــة التـــى 	م,ـــن اســـتخدامها لق	ـــاس حجـــم المزرعـــة یجـــدر بنـــا أن نتســـاءل عـــن 
ة علــى هــذا الحجــم األمثــل للمزرعــة ورغــم أنــه مــن الصــعب أن تجیــب إجا"ــة صــر0ح

� معینــــة و ر لقــــول "أنـــه البـــد مــــن تـــوافر ظــــروف وشـــالتســـاؤل إال أنـــه مــــن المم,ـــن ا
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للوصــول إلــى الحجــم األمثــل للمزرعــة ، و	قصــد "الســعة أو الحجــم األمثــل للمزرعــة 
عــادة "أنهـــا المزرعـــة التـــى یجـــر� فیهـــا اســـتخدام عناصـــر اإلنتـــاج المزرع	ـــة "أقصـــى 

ة المزرع	ـة ، والبـد أن یتـوفر فیهـا التـوازن ,فاءة اقتصاد	ة فى إنتـاج مختلـف األنشـط
الحــــد� لتول	فــــة األنشــــطة  اإلیــــراداالقتصــــاد� أ� تتســــاو� فــــى التكلفــــة الحد	ــــة مــــع 

  المختلفة المختارة ، وهذا "التالى شر� أساس لتحقی' معظمة اإلنتاج المزرعى .
وسعة المزرعة تتوقف عادة على صفات الزارع الشخصـ	ة ومقدرتـه اإلدار0ـة   

توقــف علــى مقــدار ونســب عناصــر رأس المــال والعمــل المتاحــة لــه ، أو التــى ,مــا ت
	م,نه الحصول علیها ونظرا ألن تقدیرا الحجم األمثل المزرعة یتوقـف أوال وقبـل ,ـل 
شــئ علــى الــزارع وٕام,ان	اتــه ، ومشــ,الته الخاصــة ، فــإن الــزارع نفســه هــو الشــخص 

هــــا أو 	ســــلكها لتغییــــر تول	فــــة الوحیــــد الــــذ� 	م,نــــه اتخــــاذ القــــرارات التــــى ســــوف یت"ع
عناصر اإلنتاج . أو ز0ادتها للوصول إلى الحجم األمثل للمزرعة فقد 	ضطر الـزارع 
ـــه  ـــه ,لهـــا أو جـــزءا منهـــا و	شـــتر� أخـــر� تناســـب ســـعتها مقدرت ـــع مزرعت مـــثال أن یب	
اإلدار0ـــة وصـــفاته الشخصـــ	ة ، أو قـــد یـــر� أنـــه مـــن المفیـــد مـــن الناح	ـــة االقتصـــاد	ة 

فدنة إلى مزرعته حتى 	م,ـن تعظـ	م االسـتفادة مـن عناصـر اإلنتـاج "عض األ إضافة
  األخر� المتوفرة لد	ة .

و	م,ن للزارع الرجوع إلى سجالته ودفاتره المزرع	ة ل	سترشد بها فى تصـم	م   
عــدد مــن المناو0ــل والخطــ! المزرع	ــة الجدیــدة ، وتصــم	م وتقــدیر میزان	اتهــا المعرفــة 

خلص مــن "عــض مــن عناصــر اإلنتــاج ، أو الــتمــد� إم,ان	ــة إضــافة وحــدات جدیــدة 
  . العناصر المتوفرة لد	ه
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  :تذ4ر أن 
  

* یتكون النم) المزرعى النمـوذجى عـادة مـن مجموعـة مـن المـزارع التـى یتشـا�ه 
  المنتجات المزرع�ة والتول�فات المم4نة من عوامل اإلنتاج .  اخت�ارفیها 

  
  * یوجد نوعان من هذه المقای�س :

 الطب�عى المق�اس  – 1
  المق�اس النقد�  – 2

  
  * النم) المزرعى :

هو ع�ارة عن المنوال اإلنتاجى ومنوال الرقا�ة المزرع�ة الذین یت�عـان فـى   
  مجموعة من المزارع المتماثلة

  
  * المنوال المزرعى :

�قصد �ه نظام وتر4یب المزرعة �النس�ة إلى سـعتها ونـوع ومقـدار المـوارد 
  ة المزرع�ة والس�اسة المزرع�ة المت�عة .اإلنتاج�ة وأنواع األنشط

  
  * الرقا�ة المزرع�ة : 

هى الطرق والوسائل واألسالیب المت�عة فى تنفیـذ منـوال أو خطـة اإلنتـاج 
  ما �م4ن من التكالیف . �أقل�ما �4فل الحصول على أقصى دخل مم4ن 

  
  �ة هى :* العوامل االقتصاد�ة واالجتماع�ة التى تؤثر فى تحدید األنما, المزرع

  الطلب النسبى على السلع الزراع�ة . – 1
  ظروف العمل �النس�ة للعرض وفئات األجور . – 2
  توفر رأس المال . – 3

  
  * العوامل المحددة لسعة المزارع :

  حجم الس4ان – 1
  العمل فى القطاعات غیر المزرع�ة فرص  – 2
  حجم العائلة والمزارع العائل�ة  – 3
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  ال توفر عنصر رأس الم – 4
  الم�4نة وسعة المزرعة  – 5

  
  : سعة المزرعة  * معاییر ق�اس

  المساحة األرض�ة  – 1
  السعة اإلنتاج�ة  – 2
  ة السوق�ة الق�م – 3
  حجم اإلنتاج المزرعى  – 4
  التكالیف المزرع�ة الكل�ة  – 5
  الر@ح – 6
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  سئلة على الباب الثامن أ
  

ة أمرا ضرورياً من وجهة : معرفة تركيب ومحتوى الزراعة فى أى منطق 1س
  نظر السياسة الزراعية ............... ناقش بإيجاز . 

  
  : وضح أهم أسس تقسيم المزارع ؟  2س 

  
  :  ما هى أهم العوامل االقتصادية واالجتماعية التى تؤثر فى تحديد األنماط  3س

  المزرعية ؟ 
  

  : ما هى أهم العوامل المحددة لسعة المزارع ؟  4س 
  

  ناك بعض المعايير المختلفة المستعملة فى قياس سعة المزارع ..... : ه 5س 
  حداها بالتفصيل ؟ إاذكرها مع شرح 

  
  :  يعد مقياس المساحة األرضية المستخدم لمقارنة أحجام المزارع غير  6س  

  كافية ........ لماذا ؟ 
  

  :  عرف ما يلى :  7س 
  المساحة المزرعية .  -1  
  لية . المساحة المحصو  -2  
  الكثافة المحصولية للفدان .  -3  
  راضى القابلة للزراعة . األ  -4  
  الكثافة الزراعية .  -5  
  السعة اإلنتاجية .  -6  
  القيمة السوقية .  -7  
  حجم اإلنتاج المزرعى .  -8  
  مثل للمزرعة . الحجم األ -9  
  النمط المزرعى .  -10  

  المنوال المزرعى .  -11
 رعية . الرقابة المز -12
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  تاسع ال�اب ال
  

    Efficiencyالكفاءة 
  

�أنها اخت�ار �م�ن �ه معرفة فاعل�ة   Dummeierتعرف �ما ذ�ر دومیر   
  مع عوامل أخر  .  عامل من العوامل فى حالة استخدامه

و�عنــى �الكفــاءة الفاعل�ــة التــى تســتخدم بهــا المــوارد اإلنتاج�ــة وتمثــل النســ�ة   
ج والنتائج المتحصلة و�م�ن التعبیر عن �فاءة المجهودات المستخدمة فى اإلنتابین 

استخدام عنصر من العناصـر �أنهـا مقـدار مـا یخـص مـن هـذا العنصـر مـن اجمـالى 
الدخل المنتج أثناء فترة زمن�ة معینة ، وعلـى ذلـك فـإن �فـاءة الـزارع تقـاس أو تختبـر 

ت ) بدراســـة العالقـــات بـــین العناصـــر الداخل�ـــة أو المســـتخدمة فـــى اإلنتـــاج (المـــدخال
  و?ین المنتج ( المخرجات ) . 

ونجــد أن دراســة حجــم النــاتج فقــD ال ��فــى إلعطــاء صــورة واضــحة عمــا إذا   
�انت المزرعة تـدار ��فـاءة مـن عدمـة و�ـذلك ال �م�ـن أخـذ ف�ـرة صـح�حة فـى حالـة 
االقتصار على دراسة حجم العناصر المستخدمة للحصول علـى النـاتج ممـا �قتضـى 

العمل�ة اإلنتاج�ة إذا ما أرHـد الح�ـم الصـح�ح علـى �فـاءة  معه ضرورة دراسة شطر  
الزارع أو المزرعة أثناء فترة زمن�ة معینة . وترت�D الكفـاءة �الطاقـة اإلنتاج�ـة و�قصـد 

المزرعة من موارد إنتاج�ة . و�ل من الكفـاءة والطاقـة تجمعهمـا  هبها مقدار ما تحو�
فــى �تا�ــة    Prof. Forsterك ـذلــعالقــة �م�ــن التعبیــر عنهــا �اإلنتاج�ــة ، وHؤ�ــد 

تنظـ�م وٕادارة المزرعــة . عنــدما �قــول �ــأن الطاقــة اإلنتاج�ــة التــى تتصــف �الكفــاءة أن 
  هى غال الكفا�ة اإلنتاج�ة . 

تكنولوج�ـــــة وقـــــد تكـــــون اقتصـــــاد�ة ، و�قصـــــد �الكفـــــاءة والكفـــــاءة قـــــد تكـــــون   
 Nاج الزراعـــى الســـل�م.  اإلنتـــ وأصـــولالتكنولوج�ـــة اســـتخدام المـــوارد اإلنتاج�ـــة �مـــا یتفـــ

و�قصد �الكفاءة االقتصاد�ة ذلك القدر الذ  یخص وحدة واحدة من المورد االنتاجى 
  المستخدم من اجمالى ق�مة الناتج الزراعى . 

  
  مقای�س الكفاءة : 

هـــى المقـــای�س التـــى �ســـتفاد بهـــا فـــى تشـــخ�ص مـــواطن الضـــعف والقـــوة فـــى   
والفشل فى ممارسة صـناعة الزراعـة فـى  تسییر اإلدارة المزرع�ة لمعرفة مد  النجاح

  مزرعة معینة . 
  وتقس�م مقای�س الكفاءة عدة تقس�مات وفقًا لطب�عة التقس�م إلى :   
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  أوال : من حیث أساس تكو�ن المق�اس : 
  تقسم مقای�س الكفاءة إلى مقای�س تجرHب�ة ومقای�س نظرHة :   

  المقای�س التجر�ب�ة أو االستقرائ�ة : 
التى تبنى على الخبـرة والتجر?ـة والمشـاهدة والواقـع ، وتقتـ�س  وهى المقای�س  

المشاهدات التى تستقى من النتائج المزرع�ة . و�ع�ارة أخر  تبنى هذه المقای�س من 
على الطرHقة االستقرائ�ة . و�قصد بها االنتقال من معرفة نتائج جزئ�ة مسلم بها إلى 

إنتاجه إلى تحقیN اقصى قدر مـن  ج �سعى من وراءتوضع مبدأ عام ، فمثًال �ل من
مـــن أن �ـــل فـــرد  هالـــر?ح ، فـــذلك مبـــدأ عـــام �م�ـــن إقامـــة الـــدلیل عل�ـــه ، �مـــا نالحظـــ

ـــة تكفـــل لـــه  ـــه �عمـــل �أ�ـــة طرHق ـــاج ســـلعة ا�ـــا �ـــان نـــوع تلـــك الســـلعة فإن �شـــتغل بإنت
  الحصول على أقصى قدر من الر?ح . 

  
  المقای�س النظر�ة أو الر�اض�ة : 

Theoretical or subjective measures   
علــى أساســها  وهــى تلــك المقــای�س التــى تنبنــى علــى فــروض نظرHــة یختبــر  

�اســتخدام الطرHقــة االســتن�اط�ة ، و�قصــد بهــا االنتقــال مــن  مســتو  األداء المزرعــى
  معرفة مبدأ عام مسلم �صحته لنستنتج منه بواسطة التعلیل المنطقى نتائج جزئ�ة. 

  
  لم*ون للمق�اس : ثان�ًا :  من حیث نوع الرقم ا

تقسم مقای�س الكفـاءة إلـى مقـای�س تتكـون مـن أرقـام مطلقـة ومقـای�س تتكـون   
  من أرقام نسب�ة . 

  
  ة : قمقای�س األرقام المطل

وهـــى المقـــای�س التـــى تعتمـــد علـــى أرقـــام �قـــرن بهـــا نـــوع الوحـــدة �ـــأن �قـــال :   
ط�ــع اللــبن الســنو  لق واإلدرارجنیهــا  250الــدخل المزرعــى المحقــN مــن مزرعــة هــو 

ألف رطل من اللبن وه�ذا . ومثل هذه المقای�س �صعب االسـتفادة منهـا إذا  30هو 
ما قورنت مزارع تتفاوت فى سعتها وتتعدد مناوHل اإلنتـاج التـى تمـارس بهـا مـالم تـتم 

الســـنو   اإلدرارالمقارنـــة علـــى أســـس موحـــدة . �ـــأن �قـــال الـــدخل �النســـ�ة للفـــدان أو 
  جاجة أو حجم القوة العاملة �المزرعة .... وه�ذا . لل�قرة أو عدد الب�ض للد

  
  

  مقای�س األرقام النسب�ة : 
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وهــى تلــك المقــای�س التــى تتكــون مــن أرقــام خال�ــة مــن تعرHــف نــوع الوحــدة.   
وعادة تنسـب إلـى المائـة ، �ـأن �قـال " النسـ�ة المئو�ـة لم�سـب راس المـال المسـتثمر 

رنــــة مــــزارع غیــــر متجانســــة أو غیــــر �المزرعــــة . وتســــتخدم هــــذه المقــــای�س عنــــد مقا
  متشابهة . 

  
  ثالثًا : من حیث طب�عة المق�اس : 

  تقسم مقای�س الكفاءة إلى مقای�س فیزHق�ة ومقای�س نقد�ة .   
  

  المقای�س الفیز�ق�ة : 
وهى تلك المقـای�س التـى تعبـر عـن العناصـر اإلنتاج�ـة المزرع�ـة فـى صـورة   

ــــك ــــائج  طب�ع�ــــة ( فیزHق�ــــة ) و�م�ــــن اســــتخدام تل ــــد مقارنــــة النت المقــــای�س بنجــــاح عن
المزرع�ة لعدة سنوات على أن تست�عد نتائج السنوات الشاذة ، فمثًال �ستخدم مق�ـاس 

القطنى لعدة سـنوات ، علـى أن  ىخل المزرعدالغلة الفدان�ة من القطن عند مقارنة ال
المقارنـة تست�عد السنوات التى تشتد فیها وطأة فتلـك دیـدان الـورق واللـوز حتـى تكـون 

  على أساس احصائى سل�م . 
و�عاب على تلك المقـای�س إنهـا ال تأخـذ فـى االعت�ـار عنصـر الجـودة فمـثًال   

ن القمح ال �ساو  فى جودته الحمل مـن تـبن البرسـ�م ، �مـا أن الرطـل بالحمل من ت
قوتهـا  تتـألفمن لبن الجاموس ال یتماثل مع الرطل مـن لـبن ال�قـر . والمزرعـة التـى 

مـــن خمـــس رجـــال وعشـــرة أوالد ل�ســـت هـــى المزرعـــة التـــى تتـــألف قوتهـــا مـــن  العاملـــة
ســ�عة رجــال وثمان�ــة أوالد الخــتالف الجــنس والعمــر فــى �لتــا المــزرعتین ممــا �ع�ــس 

  عدم تماثل األداء فى �ل من المزرعتین ، ولذلك قد تكون تلك المقای�س مضللة . 
  

  المقای�س النقد�ة : 
هـا مع�ـار النقـود فـى التقیـ�م ممـا �سـاعد علـى وهى المقای�س التى �سـتخدم فی  

التعبیــر عــن حجــم المــوارد اإلنتاج�ــة المزرع�ــة أو النــاتج فــى صــورة رقــم واحــد وهــذه 
المقای�س تعطى اعت�ارًا للجودة الذ  ینع�س فى األسعار ، غیر أنه �عاب على تلك 

سـنوات مـا لـم  المقای�س عدم ام�ان االستفادة منها عند مقارنة النتائج المزرع�ـة لعـدة
یؤخــذ فــى االعت�ــار تالفــى اثــر التغییــرات التــى تنشــأ عــن اخــتالف ق�مــة النقــود عــن 

  طرNH استخدام مستو  ثابت لألسعار . 
  را�عًا : من حیث حساب المق�اس : 

  تنقسم مقای�س الكفاءة إلى مقای�س �س�طة ومقای�س معقدة .   
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  المقای�س ال�س�طة : 
  Hان قــة حســابها ، فمــثًال الــدخل منســو�ًا للفــدوهــى المقــای�س ال�ســ�طة فــى طر

  .  مق�اس �س�D لسهولة طرHقة حسا�ه
  المقای�س المعقدة : 

رد مق�ــاس وهــى المقــای�س التــى �صــعب حســابها ، فمــثًال الــدخل منســو�ًا للفــ  
ر ث، فــالفرد یختلــف مــن حیــث الجــنس والعمــر ممــا یــؤ  معقــد لصــعو�ة طرHقــة حســا�ه

  مة . فى طرHقة الحساب المستخد هبدور 
  

  خامسًا :  من حیث درجة التقی�م أو التشخ�ص : 
  تنقسم مقای�س الكفاءة إلى مقای�س جزئ�ة ومقای�س شاملة :   

  المقای�س الجزئ�ة : 
وهى تلك المقای�س التى تستخدم فى تقی�م أ  جزء من م�ونات احد شطر    

لقمح�ة أو القوة العاملة العمل�ة اإلنتاج�ة مثل الغلة الفدان�ة القطن�ة أو الغلة الفدان�ة ا
  أو الموارد السماد�ة . 

  
  المقای�س الشاملة : 

وهى المقای�س التى تستخدم فى تقی�م العمل�ة اإلنتاج�ة بوجه عـام ومنهـا مـا   
�أخـذ فـى االعت�ــار شـطر  العمل�ـة اإلنتاج�ــة . ومـن تلـك المقــای�س مـا �عتبـر مق�اســًا 

ـــر?ح . ومنهـــا مـــا �أخـــ ـــل ال ـــة �ـــامًال أو قاطعـــًا مث ـــار احـــد شـــطر  العمل� ذ فـــى االعت�
  اإلنتاج�ة وتعتبر مقای�س إجمال�ة ، مثل الدخل أو اإلنفاق . 

ل اإلدارة المزرع�ــة یتحــتم االســتفادة مــن اســتخدام شــوللح�ــم علــى نجــاح أو ف  
عل�ه عند المقارنة بین  تمدالمقای�س الشاملة والجزئ�ة معًا للوصول إلى رأ  قاطع �ع

  ة مزارع . النتائج المزرع�ة لعد
اإلدارة المزرع�ـــة بنســـب  أ�حـــاثوالعطـــاء المقـــای�س الجزئ�ـــة وزنـــًا أكثـــر فـــى   

 فى الحصول على الـدخل أو الع�ـس فمـثالً  أسهمتالدخل إلى عناصر اإلنتاج التى 
جنیهـا مـن التكـالیف  �100ـل �حـوالى س المال جنیهًا رأ 100ینسب الدخل إلى �ل 

جنیهـًا تكـالیف متغیـرة  100عمـل أو إلـى �ـل جنیهًا تكـالیف  100الكل�ة أو إلى �ل 
جنیهًا إیجار . و?ـذلك �م�ـن الوصـول إلـى مقـای�س تكـون اقـرب مـا  100أو إلى �ل 

  ��ون إلى المقای�س الكل�ة . 
  استخراج مقای�س الكفاءة : 
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الستخراج مقای�س الكفاءة تنتخب �عض المـزارع المتماثلـة مـن جم�ـع الوجـوه   
وتجمــع الب�انــات المطلــوب    Farm Typeموعــة �قــدر االم�ــان حیــث تكــون مج

والتكــالیف ... الــخ . مثــل الــدخل  إدارتهــامعرفتهــا والتــى تكــون رأ�ــًا قاطعــًا عــن ��ف�ــة 
وتســتخرج المتوســطات المختلفــة لتلــك المجموعــة ، التــى تســتخدم فــى مقارنــة النتــائج 

رعـة عـن المزرع�ة لمزارع المجموعة موضع الدراسة . و�معرفة مـد  انحـراف �ـل مز 
هذه المتوسطات �م�ن تبین �فاءة استخدام العناصر اإلنتاج�ة المستخدمة فى جم�ع 

  مزارع المجموعة . 
و�لمــا �انــت المــزارع متجانســة �انــت المتوســطات ذات وزن �عتــد �ــه و�عــول   

عل�ـــه فــــى المقارنــــة بــــین المــــزارع و�عضـــها ، وفــــى تقیــــ�م اســــتخدام عناصــــر اإلنتــــاج 
ـــه �ل ـــین هـــذه المتوســـطات والنتـــائج المختلفـــة . ونجـــد أن ـــر ب مـــا �ـــان هنـــاك فـــرق �بی

ذلــك االنحــراف فــى النتــائج المزرع�ــة ، و�لمــا �ــان   المزرع�ة أم�ن تقصى أس�اب 
  الفرق ضئ�ًال صعب الوصول إلى أس�اب ذلك االنحراف . 

ولما �ان من الصعب الحصول على مجموعة من المزارع متماثلة من �افة   
س�م المزارع إلى مجموعات ال �حـل مشـ�لة تعـدد خصـائص الوجوه ، لذلك نجد أن تق

قاطع عنـد إجـراء المقارنـة   المزارع موضوع الدراسة مما �حول دون الوصول إلى رأ
بین المزارع و�عضها األمر الـذ  ال مفـر معـه مـن االلتجـاء إلـى طرHقـة أخـر  تكمـل 

لمجموعــة علــى طرHقــة تقســ�م المــزارع إلــى مجموعــات وذلــك بدراســة المــزارع الم�ونــة ل
أســس موحــدة بهـــدف تقلیــل عـــدد ومــد  االختالفــات التـــى تــؤثر فـــى النتــائج للمـــزارع 
موضع الدراسة وت�عًا لذلك �م�ن الح�م على المزارع على أساس من ��ون اقرب مـا 

  على متوسD المجموعات فى عمل�ات المقارنة . تمد�م�ن إلى الصحة حیث �ع
المــــزارع موضــــوع الدراســــة فإنــــه ولكــــون متوســــD المجموعــــة ال �مثــــل جم�ــــع   

لتالفــى هــذا الــنقص ، یلجــأ إلــى ذ�ــر طرفــى المــد  للعنصــر موضــع الدراســة حیــث 
تســتخدم المــزارع التــى تكــون اقــل أو أكثــر مــن المتوســD المــد  الــذ  یناســبها �هــدف 

، مـن المـزارع فـى �ـل مـن طرفـى المـد  تصبو إل�ه وHلجًأ أ�ضا إلى ب�ان نتـائج عـدد
رع أن �قــارن نتائجــة �مثلــه الــذ  حصــل علــى أعلــى نتیجــة بــین و?ــذلك �ســتط�ع الــزا

  المزارع الم�ونة للمجموعة التى تضم مزرعته . 
مما تقدم نـر  اسـتخدام متوسـD المجموعـة �مع�ـار أو مؤشـر لق�ـاس الكفـاءة   

  �غا�ة الحذر لألس�اب التال�ة :  استخدامهه �عض القیود ، لهذا یلزم تكتنف
یرضـــى جم�ـــع المـــزارع التـــى تكـــون المجموعـــة  أن متوســـD المجموعـــة قـــد ال - 1

  حیث ال �عتبر �مثا�ة هدف لجم�ع المزارع . 
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هـذا �اإلضــافة إلـى أن المتوســطات �ثیــرًا مـن الصــفات الشـاذة ممــا �قتضــى   - 2
معـــه ضـــرورة اســـت�عاد المـــزارع الشـــاذة مـــن المجموعـــة حتـــى ال یتســـبب عـــن 

امها �ارت�ــاح المتوســطات المســتخرجة ، و?ــذلك �م�ــن اســتخد هوجودهــا تشــو�
 �مق�اس لمقارنة جم�ع مزارع المجموعة . 

�ما أن هذه المتوسـطات ال تعتبـر فـى حـد ذاتهـا مقـای�س فاصـلة أو قاطعـة   - 3
اإلدارة المزرع�ــــة �اســــتثناء الــــر?ح ، إال أنــــه �اســــتخدام عــــدة مقــــای�س  لتقیــــ�م

�صــ�ح فــى االم�ــان تقیــ�م �فــاءة اإلدارة المزرع�ــة إذا مــا نظــر إلــى نتائجهــا 
 معة . مجت

ف�ــــرة عـــــن ��ف�ــــة إصـــــالح أ  عیــــب فـــــى  سهــــذا إال أن المتوســــD ال �ع�ـــــ - 4
، وٕانمـا یتـرك ذلـك  أو زHـادة �فـاءة إسـتخدامهاستخدام عنصـر انتـاجى معـین 

للقــائم علــى إدارة المزرعــة لكشــف أســ�اب انحــراف نتــائج مزرعتــه فــى ضــوء 
حد من المختلفة إلى �مارس فیها اإلنتاج . ورغما عن القیود التى تالظروف 

استخدام تلك المتوسطات فإن استخدامها ال یخلو من مزا�ـا نشـیر إلیهـا ف�مـا 
 یلى : 

o  المجموعــة ف�ــرة Dعــن تقیــ�م اســتخدام العنصــر  أول�ــة�عطــى متوســ
توســD حیــث تســاعد علــى إظهــار مــواطن مال أجلــهالــذ  حســب مــن 

 الضعف والقوة فى استخدام ذلك العنصر . 

o ســــتخدم �إشــــارة ت� Dــــإدارة المزرعــــة �مــــا أن المتوســــ ــــائم ب حــــذیر للق
 Dلیتســـنى لـــه ال�حـــث عـــن أســـ�اب نتـــائج مزرعتـــه عـــن ذلـــك المتوســـ

، األوانالوقـت المناسـب وقبـل فـوات  حتى �م�ن تدارك عالجهـا فـى
 وال یخفى ق�مة عنصر الزمن فى اإلنتاج الزراعى . 

o  ـــة فـــى تقیـــ�م اســـتخدام المـــوارد ـــار المتوســـطات أداة فعال و�م�ـــن اعت�
اإلنتاج إذا ما أم�ن تكون مزارع المجموعة متشابهة المستخدمة فى 

 المنوال إلى حد �بیر  . 

وتســـتخدم مقـــای�س الكفـــاءة فـــى تقیـــ�م عناصـــر اإلنتـــاج �غ�ـــة الوصـــول إلـــى 
ــــدخل  ــــدخل المزرعــــى الفــــرد  �صــــفة خاصــــة وال ــــادة ال Hتوج�ــــه اســــتخدامها بهــــدف ز

ین اإلدارة الزراعــى القــومى �صــفة عامــة ومثــل هـــذا الهــدف یتحقــN عــن طرHــN قســـم
المزرع�ة إذ یر  �ثیر من االقتصادیین أنه ال فائدة ترجى من التوسـع الزراعـى مـالم 

زHــادة �فــاءة اإلدارة المزرع�ــة  . وقــد ن�ــه إلــى ذلــك المرحــوم الــد�تور محمــد  ه�صــح�
الســــعید فــــى �تا�ــــة " االقتصــــاد الزراعــــى"  إذ قــــال : أن مصــــر تســــتط�ع رفــــع حجــــم 
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ار الثلث علـى األقـل عـن طرHـN اإلدارة المزرع�ـة المحسـنة اإلنتاج الزراعى فیها �مقد
  مسترشدًا �ما فى �ثیر من ال�الد األخر  �إنجلترا والوال�ات المتحدة األمر��Hة . 

تحســین اإلدارة المزرع�ــة فــى مصــر عمــل ضــرور  لرفــع �فــاءة  وال شــك أن  
�مـا  أسـوةلین استغالل مصادر الثروة الزراع�ة المحدودة فیها و�سـتحN اهتمـام المسـئو 

الخزانــات وتقو�ــة  وٕاقامــةالمشــروعات الزراع�ــة األخــر  �استصــالح االراضــى  تناولــه
لزراعـى مشـارHع الـر  والصـرف ، وHهـدف مشـروع تنظـ�م االسـتغالل ا وٕاقامـةالقناطر 

  فى السنوات األخیرة إلى تحقیN هذه الغا�ة .  الذ  قامت الح�ومة بتنفیذه
المزرع�ـــــــة �ســـــــتوجب تـــــــوفیر �ثیـــــــر مـــــــن  وال نـــــــزاع أن ال�حـــــــث فـــــــى اإلدارة  

ــــى مــــواطن  ــــة بهــــدف التعــــرف عل ــــاءة اإلدارة المزرع� ــــل مــــد  �ف اإلحصــــاءات لتحلی
ت المزرع�ـة التـى یجـر  الضعف والقوة فیها . ولذا تهتم ال�الد المتقدمة بجمـع الب�انـا

ین اإلدارة المزرع�ـــة ممـــا �عـــود ســـحتخالص القواعـــد التـــى �قـــوم علیهـــا تســـتحلیلهـــا ال
العظ�م على الدخول المزرع�ـة الفرد�ـة �صـفة خاصـة والـدخل الزراعـى القـومى �النفع 

  �صفة عامة . 
  

  مقای�س الكفاءة : 
ال �م�ــن إعطــاء ح�ـــم قــاطع عـــن �فــاءة اإلدارة المزرع�ـــة �اســتخدام مق�ـــاس   

ممــا �حــتم اســتخدام عــدة مقــای�س . وف�مــا یلــى أهــم مقــای�س الكفــاءة المســتخدمة واحــد 
  لمزرع�ة . اإلدارة ا أ�حاثفى 

  أوال :  الر9ح الصافى السنو4 : 
ات وهـو �مثـل الفـرق بـین جـر قة بین �م�ة �ل من المدخالت والمخوهو العال  

ثمـن ب�ــع اإلنتــاج وتكـالیف اإلنتــاج . وHتمثــل الـر?ح الســنو  فــى أجـرة الفــالح وزوجتــه 
 جــر اإلدارة وتحمــل عنصــرأمقابــل عملیهمــا الیــدو  وفائــدة رأس المــال المســتثمر ، و 

  المخاطرة و?ذلك الر?ح �مثل العائد من �ل من العمل ورأس المال، واإلدارة . 
  

  الر9ح *مق�اس للنجاح أو الخسارة : 
�عتبــر الــر?ح المحصــلة النهائ�ــة لتفاعــل جم�ــع العوامــل التــى تــؤثر فــى ق�مــة   

المـــدخالت والمخرجـــات وقـــد تكـــون هـــذه العوامـــل مســـتقلة عـــن اإلدارة مثـــل الظـــروف 
لمســتو  العــام لألســعار ، ومنهــا مــا یخضــع لعنصــر اإلدارة مثــل اخت�ــار الجو�ــة ، وا

أصــناف المحاصــیل المزروعــة ونــوع األســمدة المســتخدمة ، وس�اســة اإلنتــاج إذ لــد  
للب�ـع  مور المتعلقة ��م�ة اإلنتاج ونوعه وم�عاد عرضهالزراع مجال لالخت�ار فى األ

  .... الخ . 
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  بین الزراعات المختلفة إلى االختالف وال �عز  االختالف فى الر?ح السنو   
فـــى �فـــاءة اإلدارة وحـــدها بـــل یتـــأثر أ�ضـــا �ـــاختالف الظـــروف الجو�ـــة واإلم�ان�ـــات 
االقتصـــاد�ة وغیـــر االقتصـــاد�ة ولـــذلك یجـــب عنـــد تقـــدیر درجـــة �فـــاءة اإلدارة تقـــدیرًا 

لموقـع سل�مًا أن نجعل المقارنة بین المزارع المتماثلة من حیث اإلنتـاج ، والسـعة ، وا
 .  
  

  لكفاءة اإلدارة المزرع�ة : *ن استخدام الر9ح السنو4 *مق�اس إلى أ4 حد �م
  یتوقف استخدام الر?ح �مع�ار لق�اس درجة �فاءة اإلدارة المزرع�ة على:    

إذا �ــان الهــدف الرئ�ســى للمــزارع هــو تحقیــN معظــم اإلر?ــاح إال أن �عــض  - 1
هذا المق�ـاس للح�ـم علـى الزراع ال ��ون هدفهم معظمة الر?ح ، مما �عوق 

�فاءة اإلدارة المتعلقة �حجم الر?ح ، ولكـن حجـم الـر?ح یتحـدد �فعـل عوامـل 
لـــ�س لـــإلدارة ســـلطان علیهـــا ممـــا یجعـــل هـــذا المق�ـــاس غیـــر صـــالح لتقیـــ�م 

  الكفاءة اإلدارHة . 
ذا �ـــان الـــزارع مســـئول عـــن إصـــدار أو تعـــدیل قراراتـــه اإلدارHـــة المتعلقـــة إ  - 2

جــم الــر?ح یتحــدد �فعــل عوامــل لــ�س لــإلدارة ســلطان �حجــم الــر?ح ، ولكــن ح
 علیها مما یجعل هذا المق�اس غیر صالح لتقی�م الكفاءة اإلدارHة . 

  
  مد4 صالح�ة الر9ح الصافى السنو4 *مق�اس لكفاءة اإلدارة الزراع�ة : 

�عتبــــر المق�ـــــاس ســــل�مًا عنـــــد مقارنـــــة مــــزارع متماثلـــــة فــــى جم�ـــــع الظـــــروف   
  وجد �عض القیود تحد من استخدام هذا المق�اس منها : واإلم�ان�ات إال أنه ت

اخـــتالف الس�اســـة المت�عـــة ف�مـــا یخـــتص �االســـتثمارات المزرع�ـــة فقـــد تكـــون  )1
على أساس إت�اع أسالیب ص�انة خصـو�ة التر?ـة ، و?نـاء احت�ـاطى لهـا فـى 
أوقـــات الرخـــاء وأت�ـــاع دورة زراع�ـــة ، والعنا�ـــة �صـــ�انة األصـــول الرأســـمال�ة 

اآلالت ... الــخ . ممــا یــؤثر فــى نقــص اإلر?ــاح نســب�ًا فــى المــد  �الم�ــانى و 
القصــیر ، هــذا وتكــون الس�اســة فــى مزرعــة أخــر  ع�ــس ذلــك فــى اســتغناء 

 األصولاستهالك  وٕاهمالدرجة خصو�ة التر?ة دون استخدام المخص�ات ، 
مما �قلل من حجـم التكـالیف فـى المـد  القصـیر وHزHـد مـن حجـم الرأسمال�ة 

لك �صــعب الح�ـــم علــى مـــد  �فــاءة اإلدارة عـــن طرHــN الـــر?ح الــر?ح . و?ـــذ
  لسنة واحدة . 
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الـــخ )  ال �م�ـــن أراضـــى ...  –آالت  –معظـــم عناصـــر اإلنتـــاج ( م�ـــانى  )2
خـر ممـا �فسـر اسـتمرار ممارسـة المزارعـون فـى أعمـالهم آ استخدامها إلنتاج

 رغم عدم وجود عائد مجز  . 

دة و?ـذلك یتـأثر �ظـروف تلـك الر?ح السـنو  یوضـح نـاتج المزرعـة لسـنة واحـ )3
، أســـعار ... ، �مـــا ا، هـــذه  أمـــراضالســـنة مـــن ظـــروف مناخ�ـــة ، أفـــات ، 

الظــروف تختلــف مـــن مزرعــة ألخــر  بـــل مــن ســنة إلـــى أخــر  ممــا یجعـــل 
مق�اس الر?ح غیر سل�م ولذلك یجـب اسـت�عاد السـنوات التـى تتمیـز �ظـروف 

 نصر اإلدارة . شاذة وغیر طب�ع�ة حتى �م�ن الح�م السل�م على �فاءة ع

 –�عـــض المـــزارعین ال ��ـــون هـــدفهم معظمـــة الـــر?ح ( اعت�ـــارات شخصـــ�ة  )4
اإلقامـــة فـــى الرHـــف تفاد�ـــًا مـــن الضـــرائب ) رغـــم تمتـــع المـــزارع ��فـــاءة إدارة 

 عال�ة وذلك ال یجب اخذ مق�اس عن �فاءة اإلدارة . 

ال �م�ــن حســاب الــر?ح لســنة واحــدة لكــون الزراعــة عمل�ــة مســتمرة فــ�عض   )5
اتــات مــدتها أكثــر مــن عــام فــى األرض ، لــذلك تختلــف المحاصــیل فــى الن�

مدتها فـى األرض مـن عـدة شـهور إلـى عـدة سـنوات مثـل تسـمین الحیوانـات 
ون�اتات الزHنة ، ولذلك یجب تقدیر متوسD الر?ح لعـدة دورات إنتاج�ـة ومـن 

 ثم متوسD الر?ح للسنة الواحدة . 

 مــن حســاب العــام الســابN نتیجــة الســنو  جــزءًا �بیــرًا مــرحال الــر?حقــد �مثــل  )6
لصــعو�ة التســوNH فــى نفــس العــام أو التجــارة لتجــاوز الــدورة اإلنتاج�ــة فتــرة 
العــــام أو لصــــعو�ة التنبــــؤ �األســــعار . لــــذلك یجــــب أن نأخــــذ أســــس تقــــدیر 
األصـــــول المزرع�ـــــة عنـــــد حســـــاب الـــــر?ح الســـــنو  �مق�ـــــاس لكفـــــاءة اإلدارة 

 المزرع�ة . 

راع�ة مما �قلل من أهم�ة مق�اس الر?ح إال أن تسعیر الح�ومة للمنتجات الز  )7
قرارات المزارع فى تحدید �م�ـة ونوع�ـة وصـفات اإلنتـاج وم�عـاد الب�ـع تـؤثر 

 فى حجم الر?ح فى النها�ة . 

  
ممــا ســبN یتضــح أن الــر?ح الســنو  �عطــى ف�ــرة مبدئ�ــة عــن �فــاءة عنصــر 

ولـــــذلك یجـــــب أن ��مـــــل اإلدارة وال �م�ــــن اعت�ـــــاره المع�ـــــار الوحیـــــد لكفـــــاءة اإلدارة ، 
  �استخدام عدة مقای�س أخر  فى ضوء تعدد میول الزراع . 
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�ما یجب استخدام حساب ثالثة سنوات على األقل حتى �م�ـن الح�ـم علـى   
زارع المتشـابهة مـ�فاءة اإلدارة ، و�عتبر الر?ح السنو  مفیدًا فى أعمال المقارنة بین ال

  . شخص�ة ، والطب�ع�ة ، واالقتصاد�ة�قدر االم�ان فى جم�ع الظروف ال
  

  فى تقی�م *فاءة استعمال األرض :  ةثان�ًا : المقای�س المستخدم
  مساحة المحاصیل النقد�ة .  - 1
 الغلة الفدان�ة .   - 2

 األفدنة المحصول�ة للفرد .   - 3

 لغلة محصول واحد .  الرقم الق�اسى  - 4

 . المر�ب للغلة الفدان�ة للمحاصیل المختلفة  الرقم الق�اسى - 5

  
  مساحة المحاصیل النقد�ة :  -1

حیـــث تعتبـــر المزرعـــة التـــى تـــزرع نســـ�ة اكبـــر �المحاصـــیل النقد�ـــة ( القطـــن 
تحـــت الظـــروف المصـــرHة ) أكفـــأ مـــن حیـــث اســـتخدام األرض وذلـــك الحتمـــال زHـــادة 
الدخل فیها ، و�م�ن بواسطة هذا المق�اس إعطـاء ف�ـرة مبدئ�ـة عـن اسـتخدام األرض 

.  
وجـود المحصـول وٕانتاج�ـة  ف�رة عـن أنه ال �ع�س �عاب على هذا المق�اسو 
  من الوحدة من اإلنتاج من هذا المحصول .  الفدان وث

  
 

 الغلة الفدان�ة :   -2

  المساحة التى �شغلها المحصول ÷ حیث =  اإلنتاج الكلى 
سـنوات  مستو�ات اإلنتاج لمحصول واحد لعدةو�ستخدم هذا المق�اس لق�اس 

 .  
أنـــه ال �م�ـــن التعبیـــر بواســـطته عـــن نتـــائج فـــى و�عـــاب علـــى هـــذا المق�ـــاس   

  صورة رقم واحد ، �ما أن هذا المق�اس ال �أخذ التكالیف المستخدمة فى الحس�ان. 
  

 األفدنة المحصول�ة للفرد :   -3

ة المــــزارع و�ســــتخدم هــــذا المق�ــــاس فــــى المــــزارع المتشــــابهة المنــــوال خاصــــ  
  ة . فى المزارع المتنوع �استخدامهالمتخصصة ، وال ینصح 

  المحصول�ة للفرد =  فدنةاأل
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 القوة العاملة �المزرعة . ÷ ول�ة صحالمساحة الم 

 الرقم الق�اسى لغلة محصول واحد :  - 4

  �ة لمحصول الزراعة فدانالغلة ال          
   100× =  ـــــــــــــــــــــ 

  �ة �المزارع المتماثلة فدانمتوسD الغلة ال     
  

  مثال : 
قنطــار ، متوســD غلــة الفــدان �ــالمزارع  8لقطــن �المزرعــة غلــة الفــدان مــن ا  
  قنطار  .  5المتماثلة 

  
                                            8  

   %160=   100× لغلة محصول القطن =  ـــ الرقم الق�اسى  ∴
                                            5  

عـــن مـــزارع  %60رعـــة تزHـــد �حـــوالى �ـــة مـــن القطـــن �المز فدانأ  أن الغلـــة ال  
  المنطقة . 

  
  
  الرقم الق�اسى المر*ب للغلة الفدان�ة من المحاصیل المختلفة :  -  5
ـــة الفدان�ـــة للمحاصـــیل المختلفـــة  و�ســـتخدم    هـــذا المق�ـــاس لتقیـــ�م مســـتو  الغل

  �مزرعة معینة ، و�م�ن حسا�ه �ما یلى : 
متوسD الغلة الفدان�ة �مزارع ÷ ة المزرع�قسمة اإلنتاج الكلى من �ل محصول   -أ 

المنطقــة ف�مثــل النــاتج ( الحاصــل �الفــدان ) أ  المســاحة المطلو�ــة لتغط�ــة اإلنتــاج 
  على أساس متوسD الغلة الفدان�ة �المزارع المتماثلة �المنطقة . 

  د. ق المر�ب للغلة الفدان�ة من المحاصیل المختلفة :   -ب 
  مجموع الحواصل       

   100× ـــــــــــ   = ـــــــــ     
  المساحة الفعل�ة للمحاصیل �المزرعة          

  
و�عاب على هذا المق�اس أنه �عطى نتائج متغیرة إال انه �عطى ف�رة مبدئ�ـة   

عن �فاءة استعمال األرض ، �ما أنه یهمـل جـودة المحصـول و�التـالى سـعر الوحـدة 
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لغلــة الفدان�ــة للمحاصــیل مــن النــاتج ولــذلك �فضــل اســتخدام الــرقم الق�اســى المــرجح ل
  المختلفة �مزرعة معینة أ  �أخذ الثمن المرجح فى االعت�ار . 

  
  ثالثًا  :  المقای�س التى تستخدم لتقی�م الدخل المزرعى : 

  الطرق التال�ة :  بإحد �م�ن زHادة الدخل المزرعى   
  التوسع الزراعى االفقى :  -1

قد تكون زHادة مساحة األرض أو وذلك بزHادة عدد الوحدات اإلنتاج�ة والتى   
  عدد حیوانات اللبن أو ............. الخ  

  التوسع الزراعى الرأسى :   -2
وذلــك بزHــادة �فـــاءة الوحــدة اإلنتاج�ـــة عــن طرHـــN تحقیــN مســـتو  عــال مـــن   

  ، ولوحدة العمل المستخدم .  المنتقاةالغلة للحاصالت الزراع�ة والحیوانات 
لى منوال اإلنتاج وعلى مستو  الغلة الناتجة من وHتوقف الدخل المزرعى ع  

  المشارHع المزرع�ة المختلفة . ولذلك �ستخدم لتقی�م الدخل المزرعى . 
  الرقم الق�اسى لمنوال اإلنتاج .  - 1
 الرقم الق�اسى للغلة .   - 2

  
  الرقم الق�اسى لمنوال اإلنتاج :  -1
  

  معدل الدخل المزرعى للفدان الواحد �المزرعة     
   100× =  ـــــــــــــــــــــــــ  حیث    

  متوسD الدخل المحتمل للفدان �المزراع المتماثلة     
  

  و�م�ن حسا�ه �ما یلى :   
حساب اجمالى الدخل المزرعى من جم�ع المشروعات المزرع�ة �مزرعة معینة   -أ 
 .  

  حساب معدل الدخل المزرعى للفدان الواحد حیث   -ب 
  ألفدنة عدد ا÷ = اجمالى الدخل   

  حساب متوسD الدخل المحتمل للفدان �المزارع المتماثلة �المنطقة .   -جـ 
   100× جـ ) ÷ الرقم الق�اسى لمنوال اإلنتاج =  ( ب   -د  
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  الرقم الق�اسى للغلة :  -3
  

  متوسD الدخل المحتمل �المزارع المتماثلة   الدخل الفعلى للفدان �المزرعة 
   100× ــــــــــــــــ ــــ×  ـــــــــــــ    

  �المزارع المتماثلة  ىمتوسD الدخل الفعل              معدل الدخل المزرعى
  

مــــع مالحظــــة أن الــــدخل الفعلــــى للفــــدان �حســــب علــــى أســــاس المشــــروعات   
المزرع�ـــة الرئ�ســـ�ة فقـــD بینمـــا �حســـب الـــدخل المزرعـــى للفـــدان علـــى أســـاس جم�ـــع 

  المشروعات المزرع�ة . 
  
  

  مقای�س *فاءة استخدام الموارد اإلنتاج�ة : را�عًا :  
تت�این المزارع المختلفة ت�اینًا �بیرًا ف�ما بینها مما یؤد  إلى اختالف النتائج   

  االقتصاد�ة لتلك الوحدات ، وHرجع ذلك لكونها : 
  ال تتماثل من حیث الموارد المستخدمة فى اإلنتاج .  - 1
 .  تت�این من حیث تول�فات الموارد اإلنتاج�ة  - 2

 ال تتماثل من حیث �فاءة استخدام الموارد اإلنتاج�ة .   - 3

  
وف�مـــا یلـــى مقـــای�س �فـــاءة اســـتخدام عنصـــر العمـــل ، وتقیـــ�م اســـتخدام رأس 

  المال . 
  

  مقای�س *فاءة استخدام عنصر العمل : 
، من اجمالى تكالیف اإلنتاج %30 – 20حیث تمثل تكالیف العمل حوالى   

 بإحــد ة العاملــة المزرع�ــة المســتخدمة فــى اإلنتــاج و�م�ــن االقتصــاد فــى حجــم القــو 
  الوسائل اآلت�ة : 

  تغلین �اإلنتاج ولكن ذلك یؤد  إلى زHادة ال�طالة. شخفض عدد العمال الم - 1
تخفـــ�ض فئـــات األجـــور ولكـــن قـــانون اإلصـــالح الزراعـــى حـــدد الحـــد األدنـــى  - 2

 لألجور . 

ال یــؤد  إلــى اســتبدال عــدد العمــال المســتد�مین �عمــال مــؤقتین ولكــن ذلــك   - 3
 استقرار مع�شة العمال . 
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إحـــالل البنـــات والنســـاء ألوالد ذات األجـــور المنخفضـــة محـــل الرجـــال ذات   - 4
 األجور المرتفعة ، ومثل هذه الس�اسة غیر مرغوب فیها . 

  
و�ل الوسائل السا�قة غیر مسـتح�ة وغیـر عمل�ـة ولكـن �م�ـن العمـل علـى       

لیف العمـل أو زHـادة حجـم اإلنتـاج بنسـ�ة اكبـر زHادة حجم اإلنتاج مـع عـدم زHـادة تكـا
  من الزHادة فى تكالیف العمل أ  زHادة إنتاج�ة الوحدة من عنصر العمل . 

وعلى ذلك تقاس �فاءة عنصر العمل �حجم الدخل الذ  ینسـب إلـى الوحـدة مـن 
  عنصر العمل ( الرجل ال�الغ ) . 

  
  صر العمل : م �فاءة عن�لتقی المستخدمةوف�ما یلى أهم المقای�س 

  تكالیف العمل �النس�ة للفدان .  - 1
 حجم القوة العاملة .   - 2

  م�افئ العمل االنسانى .   -أ 
  تغلین �المزرعة . شمتوسD عدد العمال الم  -ب

  تغلین �المزرعة . جنیهًا المش 100لدخل منسو�ًا لكل ا  -3
  وحدة العمل االنسانى .   - 4
  

  ( مق�اس نقد4 ) :  أوال :  تكالیف العمل �النس�ة للفدان
وهو یوضـح العالقـة بـین عنصـر العمـل واسـتعمال األرض ( تكـالیف العمـل   

مســــاحة األرض ) . وHتــــأثر هــــذا المق�ــــاس �عــــدد العمــــال  ونــــوع العمــــل ، وفئــــات ÷ 
  األجور ، ومقدار العمل الیومى ، ومد  العمل مستد�م أو مؤقت . 

  فاءة اإلنتاج�ة لقوة العمل . فى حساب الك و�متاز هذا المق�اس �سهولة حسا�ه *
�ثیــر مـــن المتغیــرات تحــد مـــن �فاءتــه فـــى  ** و�عــاب عل�ــه أنـــه یــدخل فــى تكوHنـــه

عمل�ات المقارنة إذا أن النقود ( إحد  م�وناته ) تتغیر قوتها الشرائ�ة سنة �عد سـنة 
  فى عمل�ات المقارنة .  استخدامهأخر  ومن دولة ألخر  مما �حد من 

  
  ملة : وتقاس �ما یلى : ة العاحجم القو  ثان�ًا 

  م*افىء العمل االنسانى :   -1
و�مثــل عــدد أ�ــام عمــل الرجــل فــى الســنة ، و�مثــل هــذا المق�ــاس الحجــم الطب�عــى 

  للقوة العاملة المستخدمة �الزراعة حیث یتم تحوHل عدد ونوع العمال �المزرعة 
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                     3    
  وحدة ،  ــعامل �املة ، والشاب إلى رقم واحد على أساس الرجل ال�الغ وحدة 

                                                                     4  
سـنوات)  6و�ل من الولد والبنت والمـرأة بنصـف وحـدة مـع إهمـال األطفـال (اقـل مـن 

  سنة ) .  60والشیوخ ( أكثر من 
  لجودة العمل.  إهمالهك ** و�عاب على هذا المق�اس أنه یهمل مهارة العامل ، �ذل

  
  تغلین �المزرعة : شمتوسF عدد العمال الم  -2

  متوسD م�سب الفرد ال�الغ سنو�ًا ) ÷ ( اجمالى تكالیف العمل   
** و�عــاب علـــى هــذا المق�ـــاس مقــدار �مـــا ��ســ�ة الفـــرد فــى الســـنة نتیجــة اخـــتالف 

  .  �ل منهم �المزرعة ، �ما یهمل جودة العمل همقدار العمل الذ  یؤد�
  

  جن�ه بتكالیف عمل أو للفرد .  100ثالثُا : الدخل منسوب لكل 
یوضــح هــذا المق�ــاس العالقــة بــین الــدخل وتكــالیف العمــل ، وهــذا المق�ــاس   

أكثـــر صـــالح�ة لتقیـــ�م �فـــاءة العمـــل . �ســـتخدم فـــى الـــ�الد التـــى �عتبـــر فیهـــا عنصـــر 
  العمل نادرًا . 

  
  عیوب المق�اس : 

م�ونــات هــذا المق�ــاس ، نــوع المشــروعات  د إحــ یــؤثر فــى الــدخل الــذ  هــو - 1
لذلك یجب أخـذ نوع�ـة المشـروعات فـى  زراع�ة ، �ذلك ق�مة السلع المنتجةال

االعت�ــــار عنــــد اســــتخدام هــــذا المق�ــــاس لمقارنــــة �فــــاءة العمــــل بــــین المــــزارع 
 المختلفة . 

اخــــتالف طرHقــــة حســــاب م�ــــافئ العمــــل االنســــانى ( إحــــد  م�ونــــات هــــذا   - 2
الف تقـــدیر قـــوة العمـــل المزرعـــى ، وتكـــالیف العمـــل مـــن المق�ـــاس ) أو اخـــت

مزرعــة ألخــر  ، وهــذا مــن شــأنه تقلیـــل صــالح�ة هــذا المق�ــاس عنــد تقـــدیر 
 �فاءة العمل . 

ـــاءة جم�ـــع   - 3 ـــذ  هـــو إحـــد  م�ونـــات هـــذا المق�ـــاس یرجـــع إلـــى �ف ـــدخل ال ال
العناصـــر اإلنتاج�ـــة �لهـــا التـــى دخلـــت فـــى العمل�ـــة اإلنتاج�ـــة ولـــ�س نتیجـــة 

D ولــذلك �عتبــر هــذا المق�ــاس مق�اســًا عامــًا ال یوضــح �فــاءة العمــل العمــل فقــ
 . Dفق 
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  را�عًا :  وحدة العمل االنسانى : 
وهو من المقای�س الفیزHق�ة إذ �شیر إلى تقی�م تشغیل القوة العاملة �المزرعـة   

 .  
   Dوتعرف وحدة العمل االنسانى �أنها �م�ة العمل التى �قوم بهـا رجـل متوسـ

  سD تحت ظروف متوسطة . فى یوم متو 
  

  العمل االنسانى :  طر�قة حساب وحدة
ــــات المزرع�ــــة للمحاصــــیل  - 1 حســــاب معــــدل وحــــدات العمــــل الالزمــــة ألداء العمل�

  الحقل�ة والحیوان�ة �المزرعة �ل على حدة .
�قســم اجمــالى معــدل وحــدات العمــل الالزمــة للمحاصــیل علــى عــدد أ�ــام العمــل   - 2

 ، وذلك �النس�ة لإلنتاج الحیوانى . والذ  �م�ن للفرد أن �عمل بها 

 مع الناتج فى الحالتین . ) جالزمین للمزرعة لعدل عدد العمال احساب م  - 3

�م�ــن مقارنــة معــدل العمــال الالزمــین للمزرعــة �قــوة العمــل الفعل�ــة بهــا، و�التــالى  - 4
 الح�م على درجة �فاءة المزرعة ) . 

  
  تقی�م مق�اس وحدة العمل االنسانى : 

 ذا المق�اس �عض القیود منها : �عاب على ه )1

مــنهم و�ــل  مق�ــاس علــى ثالثــة متوســطات فــى حســا�ه�عتمــد هــذا ال
 من أهم�ة هذا المق�اس یخفى وراءه ت�این مما �قلل 

تـــؤثر البیئـــة تـــأثیرا �بیـــرًا فـــى �فـــاءة العمـــال وأن هـــذا المق�ـــاس لـــم �أخـــذ  )2
ن فــــى المقارنـــة بــــی اســـتخدامهالبیئــــة فـــى االعت�ــــار لـــذلك �فضــــل  تـــأثیر

 المزارع المتماثلة . 

 الت�این بین العمل�ات المزرع�ة ومقدار العمل الالزم لكل عمل�ة .   )3

إلـــى   6، 8الت�ـــاین فـــى عـــدد ســـاعات العمـــل التـــى �شـــتغلها العامـــل (   )4
 ) �ذلك الت�این فى قوة أو ضعف العامل . 10

 –ارت�اi عنصر العمل ��ثیر من عناصر اإلنتـاج ( اسـتخدام اآلالت   )5
موقع المزرعة ) لذلك یجـب تحدیـد معـدالت العمـل �حیـث  –ر?ة نوع الت

 تتناسب مع جم�ع الظروف . 

لم �أخذ مق�اس وحـدة العمـل اخـتالف مسـتو  الغلـة فـى االعت�ـار ، فقـد  )6
ى فــدان القطــن �عشــرHن فــرد ، وفــدان آخــر بثالثــین نتیجــة زHــادة نــیــتم ج

 غلة الثانى . 



 - 199  -  

حالب  –س�ان ( م��ان��ى لم یؤخذ المق�اس جودة ونوع العمل فى الح  )7
-  . ( ..... 

وزن مســتو  التكــالیف ممــا �قلــل مــن صــالح�ة لــم �أخــذ هــذا المق�ــاس   )8
 .  استخدامه

  
** ممـــا ســـبN یتـــبن أنـــه إذا أخـــذت جم�ـــع االعت�ـــارات الســـا�قة فـــى الحســـ�ان ، فـــإن 
مق�اس وحدة العمل االنسانى ��ون مقید فى عمل�ة التقی�م خاصة عند تماثل ظروف 

  رع . المزا
�ذلك یجب استخدام أكثر من مق�اس عند تقی�م �فاءة العمل لضمان عمل�ة   

  التقی�م �صفة مؤ�دة . 
  

  الرقم الق�اسى لكفاءة العمل : 
  خطوات الحساب ما یلى :   

ـــًا  - 1 �حســـب معـــدل وحـــدات العمـــل الالزمـــة للمزرعـــة فـــى عـــدد الســـنین ( وفق
  للمعدالت السائدة �المنطقة ) . 

تغلین �المزرعة �الفعل ( بتكـالیف العمـل سـنو�ًا شل الم�حسب معدل العما  - 2
 الرجل سنو�ًا )  هما ��س� –

 �حسب وحدات العمل االنسانى �المزرعة حیث :   - 3

  معدل وحدات العمل 
  ــــــــــ 

  معدل عدد المشتغلین   
  
  
  

 وحدات العمل االنسانى �المزرعة       

 ـــ  الرقم الق�اسى لكفاءة العمل  = ـــــــــــــــ - 4

 انى �المنطقة  سمتوسD وحدات العمل االن

  
  اآلت�ة :  ل** وتعز  �فاءة العمل �مزرعة معینة إلى واحد أو أكثر من العوام

  توافر الحجم المناسب للمشارHع المزرع�ة .  -1
  الترتیب المناسب لمواقع الحقول أو الم�انى .  -2
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  المزرع�ة .  اآلالتتوافر ومالءمة  -3
  م العمل�ات المزرع�ة . جودة تنظ� -4
  اإلشراف والتوج�ه الجید للعمال .  -5
  استخدام عمال یتمیزون بجودة األداء .   -6
  

  س المال : مقای�س تقی�م *فاءة استخدام رأ
تعتبــر النســ�ة بــین الـــدخل ورأس المــال تقیــ�م رأس المـــال بــین مجموعــة مـــن   

  المستخدم المقای�س التال�ة :  المزارع المتماثلة ، و�ستخدم لتقی�م �فاءة رأس المال
  دورة رأس المال  - 1
 سرعة دورة رأس المال   - 2

ارات التال�ـة مثس المال ( معدل العائـد علـى االسـتالنس�ة المئو�ة لم�سب رأ - 3
 . ( 

 معدل العائد على االستثمار الصافى .   - 4

  
  س المال المستثمر �المزرعة رأ    

  ) دورة رأس المال  =  ـــــــــــــــــ 1
  الدخل الناتج من المزرعة             

  
  الدخل الناتج من المزرعة           

   100× سرعة دورة رأس المال = ـــــــــــــــ   -2
  رأس المال المستثمر فیها                                   

  
  لم�سب رأس المال  %  - 3
  

  المزرعة  الدخل الصافى من                                           
   100× ( معدل العائد على االستثمارات = ـــــــــــــ   

  س المال المستثمر فیها الكل�ة )                     رأ               
  

  اجمالى التكالیف  –جمالى اإلیرادات ** و�عبر الدخل الصافى عن ا
لمـــال فـــى لم�ســـب رأس المـــال �ســـعر الفائـــدة ف�مـــا لـــو اســـتخدم رأس ا % ة*  مقارنـــ

  مشروع اقتصاد  آخر و�التالى �م�ن الح�م على �فاءة استخدام رأس المال .  
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  الدخل الصافى من المزرعة              
   100× معدل العائد على االستثمار  =  ـــــــــــــ    -4

  الصافى                    رأس المال المملوك للمزارع           
  
  

  رأس المال المقترض  فائدة -الدخل الصافى    
   100× ـــــــــــــــــــــــــ       

  رأس المال المملوك للمزارع                  
  

  رأس المال المقترض  –رأس المال المملوك  =  رأس المال المستثمر   
  

ــــة هــــذه النســــ�ة �ســــعر الفائــــدة  ــــى ســــوق الســــائد ** و�مقارن ــــى رؤوس األمــــوال ف عل
  س المال المزرعى . لى �فاءة استخدام رأ�م�ن الح�م ع االقتراض
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  تذ*ر أن : 
  

�عنى �الكفاءة الفاعل�ة التى تستخدم بهـا المـوارد اإلنتاج�ـة وتمثـل النسـ�ة بـین * 
المجهودات المستخدمة فى اإلنتاج والنتائج المتحصلة و�م*ن التعبیـر عـن *فـاءة 

مـن اجمـالى استخدام عنصر من العناصر �أنها مقدار ما یخص من هـذا العنصـر 
  الدخل المنتج أثناء فترة زمن�ة معینة

  
  * والكفاءة قد تكون تكنولوج�ة وقد تكون اقتصاد�ة .

  
* والكفــاءة التكنولوج�ــة : اســتخدام المــوارد اإلنتاج�ــة �مــا یتفــR وأصــول اإلنتــاج 

  الزراعى السل�م.  
  

تـاجى نلـذ4 یخـص وحـدة واحـدة مـن المـورد اإل * والكفاءة االقتصاد�ة ذلك القدر ا
  المستخدم من اجمالى ق�مة الناتج الزراعى . 

  
* مقای�س الكفاءة : هى المقای�س التى �ستفاد بها فى تشخ�ص مواطن الضعف 
والقـــوة فـــى تســـییر اإلدارة المزرع�ـــة لمعرفـــة مـــد4 النجـــاح والفشـــل فـــى ممارســـة 

  صناعة الزراعة فى مزرعة معینة . 
  

  * وتقس�م مقای�س الكفاءة إلى : 
  أو ن حیث أساس تكو�ن المق�اس �قسم إلى مقای�س تجر�ب�ة أوال : م

  مقای�س نظر�ة أو ر�اض�ة .  –االستقرائ�ة 
  قسم مقای�س الكفاءة إلى تثان�ًا :  من حیث نوع الرقم الم*ون للمق�اس 

  نسب�ة . الرقام األ مقای�س  -مطلقة الرقام األ مقای�س 
  فاءة إلى مقای�س ثالثًا : من حیث طب�عة المق�اس تقسم مقای�س الك

  فیز�ق�ة ومقای�س نقد�ة . 
  را�عًا : من حیث حساب المق�اس تنقسم مقای�س الكفاءة إلى مقای�س 

  �س�طة ومقای�س معقدة . 
  خامسًا :  من حیث درجة التقی�م أو التشخ�ص تنقسم مقای�س الكفاءة 

  .إلى مقای�س جزئ�ة ومقای�س شاملة 
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  مقای�س الكفاءة : * 
  ح الصافى السنو4 . أوال :  الر9

  ثان�ًا : المقای�س المستخدمة فى تقی�م *فاءة استعمال األرض : 
  مساحة المحاصیل النقد�ة .  -1
 الغلة الفدان�ة .   -2

 األفدنة المحصول�ة للفرد .   -3

 الرقم الق�اسى لغلة محصول واحد .   -4

 الرقم الق�اسى المر*ب للغلة الفدان�ة للمحاصیل المختلفة .  -5

  مقای�س التى تستخدم لتقی�م الدخل المزرعىثالثًا  :  ال
  را�عًا :  مقای�س *فاءة استخدام الموارد اإلنتاج�ة

  
  لتقی�م *فاءة عنصر العمل :  المستخدمةالمقای�س * 

 تكالیف العمل �النس�ة للفدان .  -1

 حجم القوة العاملة .   -2

  لمشتغلین �المزرعة . لجنیهًا  100الدخل منسو�ًا لكل   -3
  العمل االنسانى . وحدة   - 4
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  أسئلة على ال�اب التاسع 
  

  : عرف الكفاءة ، موضحًا أنواعها ؟  1س 
  

  : ما المقصود �مقای�س الكفاءة ؟ وعلى أ4 أساس تم تقس�مها ؟  2س
  

  :  قارن بین *ل مما �أنى :  3س 
  الكفاءة االقتصاد�ة  –الكفاءة التكنولوج�ة  -1  
  س النظر�ة المقای�  - المقای�س التجر�ب�ة   -2  
  مقای�س األرقام النسب�ة  -مقای�س األرقام المطلقة   -3  
  المقای�س النقد�ة .   -المقای�س الفیز�ق�ة   -4  
  المقای�س المعقدة .  -المقای�س ال�س�طة   -5  
  المقای�س الشاملة .   - المقای�س الجزئ�ة   -6  

  
  لمتماثلة من : الستخدام مقای�س الكفاءة یجب انتخاب �عض المزارع ا 4س 

..............    Farm Typeجم�ع الوجوه حیث تكون مجموعة 
  وضح ذلك. 

  
  : لماذا یلزم استخدام متوسF المجموعة *مع�ار أو *مؤشر لق�اس الكفاءة  5س 

  �حذر شدید ؟ 
  

  : ما هى أهم مقای�س الكفاءة المستخدمة فى أ�حاث اإلدارة المزرع�ة ؟  6س 
  
  

  الر9ح السنو4 *مق�اس لكفاءة اإلدارة  استخدامن :  إلى أ4 حد �م* 7س 
  المزرع�ة ؟ 

  
  : ما هى المقای�س المستخدمة فى تقی�م *فاءة استعمال األرض ؟  8س 

  
  : ما هى المقای�س التى تستخدم لتقی�م الدخل المزرعى ؟  9س 

  



 - 205  -  

  : *یف �م*ن حساب الرقم الق�اسى لمنوال اإلنتاج ؟  10س 
  

  صاد فى حجم القوة العاملة المزرع�ة المستخدمة فى : *یف �م*ن االقت 11س 
  اإلنتاج ؟ 

  
  : اذ*ر أهم المقای�س التى تستخدم لتقی�م *فاءة عنصر العمل مع شرح  12س

  إحداها �التفصیل ؟ 
  

  : ما هى المقای�س المستخدمة فى ق�اس حجم القوة العاملة ؟ وما هى  13س 
  عیوب *ل منها ؟ 

  
  وحدة العمل االنسانى ؟ وما عیو9ها ؟ : ما هى طر�قة حساب  14س
  

  عز4 إلیها *فاءة العمل فى مزرعة ما ؟ ت:  ما هى العوامل التى  15س 
  

  : ما هى أهم مقای�س تقی�م *فاءة استخدام رأس المال ؟  16س 
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