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المنتجنألاإلستهالكيةالسلعسوقعنيختلفاألمراإلنتاجعناصرسوقفى

إلىحتاجيأنهوهوالسوق،هذهفىمُشتريًايدخلعندماأساسىلشرطيخضع

االعتبارفىخذاألمع)بهاالقياممنيتمكنحتىاالنتاجعناصربينفنيةتوليفة

خاصةوقسالعناصرهذهمنلكلأنهإلىباإلضافة.(بينهااإلحاللإمكانيةمدى

كلولاألراضى،سوقثمالمال،لراسوسوقالعمل،لقوةسوقفهناكبها،

ىالتاالعتباراتأنالقوليمكنعاموبشكل.خصائصهااألسواقهذهمن

سوقكمتحالتىاالعتباراتتلكعنتختلفاالستهالكيةالسلعسوقتحكم

.اإلنتاجعناصر



بدالالمال،ورأسوالعملاألرضمثلاإلنتاجعناصرعلىالطلبدراسةوعند

طلبدعنالحالهوكمالذاتهاتُطلبالالعناصرهذهأناعتبارنافىنضعوأن

DERIVEDمشتقًاطلبًايُعداإلنتاجعناصرعلىفالطلب.االستهالكيةالسلع

DEMANDنهائيةنتكوقدأخرى،سلعإنتاجفىاستخدامهابغرضتُطلبألنها

طلبالويزداداالستهالكية،السلعإحدىعلىالطلبيزدادفعندما.وسيطةأو

لىعالطلبانخفضماإذاصحيحوالعكسإنتاجها،ومستلزماتعناصرعلى

.السلعةهذه



اإلنتاجعناصرطلبمرونةعلىاالستهالكيةالسلعطلبمرونةوتنعكس

مرنًاالطلبكونياالستهالكيةالسلععلىمرنًاالطلبكانفكلما.ومستلزماته

عناصرأحدىعلالطلبمرونةتزدادكما.ومستلزماتهاإلنتاجعناصرعلىأيضًا

تكاليفجملةمنعاليةنسبةتُشكلالعنصرذلكتكاليفكانتكلمااإلنتاج

اإلحاللةدرجازدادتكلماالمرونةهذهأيضًاتزدادكما.النهائيةالسلعةإنتاج

الطلبأنعلىالتأكيدنُعيدهناومن.العناصرمنوغيرهالعنصرهذابين

الفنيةفةالتولياألولىبالدرجةتحددهاإنماومستلزماتهاإلنتاجعناصرعلى

.العناصرتلكمنالمُشتقةالنهائيةالسلععلىالطلبوكذلكلإلنتاج،الضرورية



سوق رأس المال: أوالً 

اجية من أهمها الى موارد معينة لتحقيق العملية اإلنتيحتاج المستثمر فى القطاع الزراعى •

ضخم لتوهذه الحاجة لرأس المال معرضة دائمًا للزيادة مع مرور الوقت بسبب ا. رأس المال

لية أو ات رأسماالمالى والتغير التكنولجى ومدخراته الخاصة سواء كانت على شكل موجود

ركات فى ية من المشاأموال سائلة، أو ما يحصل عليه نتيجة الميراث، أو من المصادر المتأت

.مؤسسات مساهمة، أو من اإليجار التعاقدى، أو من القروض

يعنى ذكورة أعالهوحصول المزارع أو المستثمر على المال بطريقة أو بأكثر من الطرق الم•

ثلى لتحقيق أنها المسيطرته على هذه الموارد واستعمالها فى مزرعته بالطريقة التى يعتقد 

.أهدافه اإلنتاجية

ا المصادر هى موهناك العديد من المصادر التى توفر االقراض لقطاع الزراعة وأهم هذه•

:يلى



:التجار والوسطاء

منمباشرةوالحيوانيةالزراعيةالمحاصيلوشراءبيعفىيتخصصونأوالتجاربعضيعمل

شاركيمموألالوسيطأوالتاجريكونوقد.المركزيةاألسواقفىيتواجدونوسطاءخالل

قدو.معينةحصةمقابلوالعينىالنقدىالمالبرأسيزودهحيثزراعته،فىالمزارع

سطاءالوأهميةوترجع.نضجهاقبلالمحاصيلشراءيتولىأوأرضه،المزارعمنيستأجر

يتقاضىالاناألحيأغلبوفى.معًاوالتسويقالتمويلبعمليةيقومونأنهمإلىخاصبشكل

منليةعاأرباحعلىيحصلونوإنماالمقروضة،المبالغعلىفوائدأيةالوسطاءأوالتجار

علىشترطونيأوالمماثلةالسوقأسعارعنتزيدبأسعارللمزارعيناإلنتاجمستلزماتتوفير

جملةالأسواقفىاألرباحأوالبيععمولةعلىليحصلواخاللهممنإنتاجهبيعالمزارع

.المختلفة



:الشركات الزراعية( 2)
ة إلى ية المختلفوهى الشركات التى تتعامل فى بيع اآلالت والمعدات والتجهيزات الزراع

ة سعر البيع ر يوازى عادالمزارعين، حيث تقوم بتزويد المزارع بما يحتاج اليه من متطلبات بسع

ية ونفقات التحصيل صرفالنقدى، مضافًا إليه نسبة مئوية معينة تكفى لتغطية سعر الفائدة الم

. وما إلى ذلك من مصروفات إدارية

:البنوك التجارية( 3)

ين لمزارعيقتصر عادة نشاط هذه البنوك فى التسليف الزراعى على إقراض فئة من ا

وهى الضمانات لمصرفوالقادرين على تقديم الضمانات العقارية أو الشخصية التى يقبل بها ا

ية واإلئتمان وفى مصر يختص بنك التنم. التى التستطيع الغالبية من المزارعين تقديمها

.الزراعى بمختلف مجاالت اإلقراض الزراعى



:الزراعيةاألراضىسوق:ثانيًا

مرونةلضعفرًانظبهاخاصةلسوقتخضعفإنهاوتشترىتباعكسلعةباألرضيتعلقوفيما

ذلكعلىةالمؤثرالعواملباختالفعليهاالطلبمرونةتختلفبينماكبيرة،بدرجةعرضها

.الطلب

:األراضىعلىالطلبنطاق:أوال

سواءى،األراضلهذهالممكنةاالستخداماتجميعليشملاالراضىعلىالطلبنطاقيتسع

لنوعيةًاوفقاألراضىعلىالطلبتقسيمويمكن.الترويحأوالخدمات،أواإلنتاج،ألغراض

.لذاتهااألرضيتطلبالحيثمشتقطلبهوذكرناكمااألراضىعلىفالطلباالستخدام،

منالعديديحدثكماومتغير،نسبىتقسيمهواألراضىعلىالطلبألنواعالتقسيموهذا

التىتغاللاالسألوجهأخرىتقسيماتعملأيضًاويمكن.التقسيمهذاانشطةبينالتداخل

الطلبفىالتنوعمدىتوضيحهوالنهايةفىالغرضانحيثاألراضى،علىالطلبتحدد

.األراضىعلى



:الزراعىاالستغاللأراضى-1

بشكلةالزرارعيالمحاصيلإنتاجفىاستخدامهابغرضتُطلبالتىاألراضىمساحاتوهى

غيرها،وواألغنامالماشيةلرعىاستخدامهابغرضتُطلبأوحقل،محاصيلكانتسواءعام

االستخداماتمنتُعداالستخداماتهذهجميعأنورغم.الغاباتاستغاللبغرضأو

منهاكلبطلعلىالمؤثرةالعواملأنإالبينهافيماتداخليحثاألحيانبعضوفىالزراعية،

.آلخراستخداممنتختلف

:والمحاجرالعتدينأراضى-2

تمياالستخراجهذاكانسواءالمعادناستخراجفىتُستغلالتىاألراضىمساحاتوهى

ازداداكلماألراضىهذهعلىالطلبويزداد.األرضباطنمنيُستخرجأواألرضسطحعلى

بمدىيرًاكبتأثرًااألراضىمنالمجموعةهذهوتتأثرالمستخرجة،المعادننوعيةعلىالطلب

عمليةفىديساعثمأوالً،األراضىهذهمواقعاكتشافعلىيساعدالذىالتكنولوجىالتقدم

.ثانيًاواالستخالصاالستخراج،



:الحضريةاألراضى-3

ويُعد.يةوالصناعالتجاريةالمشروعاتإلقامةأوللسكن،المخصصةاألراضىمساحاتوهى

ينالتعدأراضىاستبعدناماإذا)العوائدأعلىمنالمجموعةهذهأراضىوحدةمنالعائد

ظرًاون.الزراعىاالستغاللبعوائدقورنتماإذا(لإلستغاللأخرىقواعدتحكمهاوالتى

الحضريةاألرضعلىالصناعىأوالتجارىواالستغاللالسكنىاالستغاللبينللتنافس

تبعًااألرضمناالستغاللوحدةعائدحيثمنوالثانىاألولالمركزينيتبادالنفإنهما

.لالستغاللالمنظمةوالقوانينالمعروضة،المساحاتوحجمالطلب،لشدة

:والتريضالترفيهأراضى-4

.والتريضالترفيهأولإلستجمام،مناطقإنشاءبغرضتُطلبالتىاألراضىمساحاتوهى

فىيرةكبأهميةهناالموقعيحتلحيثالخاصةواألنديةالسياحيةالقرىفىيحدثكما

والمناخالطبيعةجمالحيثمنالنادرلموقعهااألرضماتُطلبغالبًاحيثالطلب،تحديد

.المالئم



العوامل المؤثرة على الطلب: ثانيا

.تغير حجم الطلب على السلع النهائية المُشتقة•

.تغير أسعار عناصر اإلنتاج األخرى كالعمل واإلدارة ورأس المال•

.نتاجزمة لإلتغير الفن اإلنتاجى بما يسمح بتغيير التوليفة الموردية الال•

يدة لم تحسن طرق النقل ووسائلها يؤدى إلزدياد الطلب على أراضى بع•

.تكن ضمن العرض اإلقتصادى



:العرض الفيزيقى والعرض االقتصادى: أوال

عرضعند الحديث عن عرض الموارد االرضية بشكل عام يجب التفرقة بين ال

زيقى لألراضى فالعرض الفي. لها( االقتصادى)وبين العرض ( الفيزيقى)الطبيقى 

ة، يتضمن مساحة سطح الكرة األرضية كلها متضمنة المساحات اليابس

يتضمن أما العرض االقتصادى لالراضى ف. والمسطحات المائية، وباطن األرض

توى ًا لمسمساحة األراضى التى يمكن استغاللها فى نشاط اقتصادى محدد وفق

.الفن التكنولوجى السائد



:العوامل المؤثرة على العرض: ثانيا

:الطبيعيةالعوامل-1

بيعةطمثل.الزراعىاإلنتاجىبالنشاطالمتعلقةالعواملمنعددالمجموعةهذهتتضمن

نرىكماىوهللموقع،باالضافةللزراعةئنالالزمةالمياهتوفرومدىالمناخ،وظروفالتربة،

كانتكلماف.مرتفعةتأثيرهادرجةتكونوبالتالىفيها،التحكميصعبالعواملمنمجموعة

زيادةعلىذلكساعدكلماالسائدالتكنولوجىللقنوفقًامرتفعةللزراعةاألرضقابلية

.تيجةالننفسإلىيؤدىللرىالالزمةالمياهتوافرأنكمالالراضى،االقتصادىالعرض

مناألراضىتلكقربأوبعدومدىللزراعة،المالئمةالجويةالظروفكذلكويضاف

.األسواق



:العوامل االقتصادية-2

افسالتنومدىلألراضىاالقتصادىاالستغالللظروفتخضعالعواملمنمجموعةوهى

لالستغاللدةجديأراضىإدخالتكلفةلمدىأيضًاتخضعكمالها،المختلفةاالستخداماتبين

الحضرىغاللواالستالزراعىاالستغاللبينالتنافسيعداألولىللنقطةبالنسبة.الزراعى

الزراعيةىاألراضمساحاتمنالسكنيةالكتلةتقتربعندماخاصةالتنافس،ذلكأشكالأهم

حسابعلىاألراضىهذهأسعارارتفاعفيكونالسكنأراضىعلىالطلبويشتد

استصالحفتكاليمستوىعلىفتتوقفالثانيةالنقطةأما.الزراعيةاألراضىمنالمعروض

اسيةاألسالبنيةأعمالمنوغيرهاوطرق،ومصارف،ترع،وشقتسوية،أعمالمناألراضى

ً المرتفعةالتكاليفذات .أصال



:العوامل التنظيمية-3

تصدرواألراضى،تلكاستغاللتنظيمبغرضالمجتمعيقرهاالتىالعواملمجموعةوهى

تشجيعلىعتعملكانتإذاومااألراضىملكيةقوانينذلكومثال.عامةتشريعاتهيئةعلى

ومدىإليجار،اوطرقالزراعى،لالستغاللالمنظمةالقوانينوكذلكمنها،تحدأمالملكيةتلك

تغييرنعملقوانينباالضافةاإليجار،عقودعلىالمترتبةوالواجباتالحقوقمجموعةعدالة

علىظةبالمحافالخاصةالقوانينمنمجموعةايضًاتضافكما.لألراضىاالستخدامأوجه

.الطبيعيةالمواردإهداروعدمالبيئة،



:العوامل التكنولوجية-4

نالفمستوىمسمىتحتإليهااإلشارةسبقالتىالعواملمجموعةوهى

األراضىالحباستصالخاصةالتكنولوجيةالمعارففزيادة.السائدالتكنولوجى

تالىوبالاالستزراع،نطاقإلىاألراضىمنجديدةمساحاتإدخالعلىتساعد

قل،النوسائلتطورأنكما.الزراعىلالستغاللالمعروضةالمساحاتزيادة

.ضىلألرااالقتصادىالعرضلزيادةإيضًايؤدىالمواصالتشبكةوزيادة



:سوق العمل البشرى: ثالثًا

:الطلب على عنصر العمل

الذىالمنتجىعلبالطلبويتأثريشتقحيثمشتقًاطلبًاالعملعنصرعلىالطلبيعتبر

طلببيةبالتعيزدادالسلعةهذهعلىالمستهلكطلبزيادةومعانتاجهفىالعمليساهم

وفى.نتجةالمالسلعهذهعلىالطلبمرونةعلىأيضًاتعتمدالعملعنصرعلىالمنتجين

معفرتتضاالتىالعواملأسعارعلىيعتمدالعملعنصرعلىالطلبأننجدالوقتذات

بيلسعلىالمالورأسالمعداتأسعارزيادةأنحيثاالنتاجيةالعمليةفىالعملعنصر

علىبيركتأثيرلهالفنىالتقدمأنكماالعمل،عنصرعلىالطلبزيادةإلىيؤدىالمثال

نصرععلىالطلبنقصإلىهذايؤدىأنيمكنفنىتقدميحدثفحينماالعملعنصر

تأثريسوفالعملعنصرعلىالطلبفإنذكرتالتىاالعتبارفىنأخذأنوبعدالعمل،

.المتوقعةاألرباحومستوياتالحديةباالنتاجية



:عرض العمل

ملالعمنمعينلنوعالعمالعددأوالعملساعاتأوكمياتالعملبعرضتعنى

عينةملصناعةالعملعنصرعرضإن.لألجورمختلفةعندلإلستخدامالمعروض

صرعنمنمنخفضعرضيقابلهامنخفضةأجوربمعنىالعرضبقانونيتحدد

لقومىاالمستوىعلىالعملعرضأمامرتفع،عرضيقابلهامرتفعةوأجورالعمل

فىالسائدةلقيمواوالتقاليدوالسياسيةواالجتماعيةاالقتصاديةبالمتغيراتفيتأثر

.المؤسسيةبالعواملوكذلكالمجتمع

.أخرىستخداماتاإلىاإلنتاجعناصراتجهتوإالالبديلةالفرصتكلفةعنيقلأاليجباإلنتاجعواملسعرأنبالذكروجدير


