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 الباب السابع

 بالزراعةوعالقتها  االقتصادٌة التنمٌة

 

للمجتمع  المتاحةهً عملٌه استثمار الموارد  االقتصادٌة التنمٌة -: االقتصادٌة التنمٌةمفهوم  

صافً الدخل  ٌزداد هاالتً عن طرٌق العملٌة أي هًبهدف زٌاده الناتج القومً لهذا المجتمع 

 .الحقٌقً لمجتمع معٌن على مر الزمان

 الهٌكلٌةالتغٌرات  إحداثزٌاده فً الناتج عن طرٌق  لبعث الهادفةالجهود بأنها بعض ال وٌعرفها 

 . لإلنتاج الفنٌة األسالٌبوفً  ًاإلنتاجفً الكٌان  الشاملة

  -: االقتصادٌة التنمٌة عناصر

 وتخطٌط  إعدادتطلب  إنهاعملٌه بمعنى  االقتصادٌة التنمٌة  -1

 تستهدف زٌاده الدخل القومً الصافً الحقٌقً  االقتصادٌة التنمٌة  -2

  عاما بعد عام حدوثهمره تسٌ وأن البدفً الدخل القومً  االزدٌاد -3

  االقتصادٌةٌحدث خاللها كثٌر من التغٌرات  عملٌة نإذ االقتصادٌة فالتنمٌة وبالتالً

 فًوثانٌها التغٌرات التً تحدث ،  اإلنتاجعرض عوامل  فًالتغٌرات التً تحدث  أولها

 .على السلع ًالتركٌب الطلب

فً  محدودةتغٌٌرات  نتٌجةالحقٌقً  الفرديهو مجرد زٌاده فً الدخل  -: النمو االقتصادي 

  اإلنتاجٌة الطاقةزٌاده  لًإتؤدي  المقتصدمكونات 

  -: سمات النمو االقتصادي

 مسبق  إعدادانه عملٌه تلقائٌه تحدث بدون   -1

 متصلةانه عملٌه غٌر  -2

 حدوث تغٌرات هٌكلٌه بالضرورةال ٌتضمن   -3

 االقتصادٌة التنمٌةسمات  

 عملٌه مخططه   -1

 االستمرارٌةلها صفه  -2

 الصناعة إسهامارتفاع   -وتتمثل فً : ٌترتب علٌها تغٌرات هٌكلٌه فً البنٌان االقتصادي -3

 تزاٌد نسبه سكان المدن عن سكان  ،  الزراعة إسهام خفاضانفً الناتج القومً مع 
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مراحل تزاٌد النمو السكانً بتمر عاده  االقتصادٌة التنمٌةفً التً تدخل  الدولة ،الرٌف 

 ناقصه تثم 

فً الدول  الزراعٌة االقتصادٌة التنمٌة أهدافلتحدٌد   -:الزراعٌة االقتصادٌة التنمٌة أهداف

  المتاحة االقتصادٌةالموارد  طبٌعةٌجب التعرف على  النامٌة

 المتاحةنها ممكنه التحقٌق من خالل الموارد أب الزراعٌة االقتصادٌة التنمٌةوتتسم برامج 

 أساسًن تضع هدف أ الزراعٌة التنمٌةفً العدٌد من خطط  ظوالممكن توفٌرها ومن المالح

خر أفانه ٌستبدل بهدف  األساسًً حاله حدوث ما ٌعوق تحقٌق الهدف فبدٌله ف أهدافثم  للتنمٌة

 ستكمل دراسته بصوره دقٌقه اٌكون البرنامج قد 

  -: األهداففً تحدٌد  األساسٌة المشكلة

ق الموارد فو ًعاالزرالنمو االقتصادي  أهدافوتحدٌد  المتاحةالتعرف على الموارد   -1

 اممكن استخدامهالو المتاحة

ه لبدٌ أهداففً حجم الموارد المتوقع استخدامها لتوفٌر  المتوقعةالتحوط من التغٌرات   -2

  الممكنةدي وبدائله راالستخدام المو طبٌعةمن حٌث  أو تجللنا ًمن حٌث التحقٌق الكم

 

فتره البرنامج اكثر من خمس سنوات ٌصبح من الصعب تحدٌد التوقعات  إطالةن أوٌالحظ ** 

 المدةاكثر من  التنمٌةفتره برنامج  إطالة به ، كما أن المرتبطة االقتصادٌةوالمتغٌرات 

 . المحددة باألهداف األفراداهتمام  ٌفقدقد  المحددة

العدٌد من المتغٌرات  فً ضوء أخرى إلىتختلف من بلد  األهدافنوعٌه  ** وٌالحظ أن

 .ونوعٌه النشاط االقتصادي  المتاحةالموارد  كطبٌعة

 

  -والرأسً : األفقًمن خالل التوسع  التنموٌةالبرامج  أهداف

 الزراعٌةالطلب على المحاصٌل  لطبٌعة اوفق عامه بصورةالناتج الزراعً  إجمالًزٌاده  : أوال 

 الزراعٌةللحاصالت  الخارجٌة التجارةمتطلبات و  المختلفة

 االرتفاع بمستوى الدخل الفردي فً القطاع الزراعً  ا :ثانٌ 

 البطالةالتشغٌل الكامل للعمل الزراعً والقضاء على ظاهره  إلىلوصول ل الفرصة إتاحة :ا ثالث

 المختلفة بأشكالها
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كفاءه العمل  وخاصة المستخدمة الزراعٌة االقتصادٌةالموارد  إنتاجٌةالعمل على زٌاده  ا :رابع 

 النامٌةفً الدول  فاءتهك بانخفاض النامٌةالعمل الزراعً فً الدول  ما ٌتسمغالبا ، إذ الزراعً 

  المتقدمةمقارنه بمثٌله فً الدول 

 والثقافٌة الصحٌةالمراكز  إنشاءوذلك من خالل التوسع فً  الرٌفٌة بالبٌئةاالهتمام  : خامسا

 الزراعً  اإلرشادمراكز و  الرٌفٌة المرأة  إرشادمراكز و  األمٌهوكذلك مراكز محو 

  الحٌوانٌةتصنٌع المنتجات  تها وتطوٌروزٌاده منتجا  الحٌوانٌة الثروةتطوٌر   : سادسا

 قها ٌتسو بأسالٌبالنهوض و

 الزراعٌة االقتصادٌة للتنمٌة المالئمةالظروف 

 الزراعٌة االقتصادٌة التنمٌةضً عملٌه تتق -: واالستقرار السٌاسً الداخلٌةالظروف  أوال: 

متطلبات وعلى الصعٌد السٌاسً تتناسب  أو األمنًسٌاده ظروف داخلٌه سواء على الصعٌد 

 النباتً والحٌوانً بشقٌها الزراعٌةتنفٌذ المشارٌع 

عدم اكتمال السوق  ألن  -:الزراعٌةلموارد ل التوزٌعٌة  الكفاءةاستخدام أو  السوقاكتمال  :ثانٌا 

بصوره خاصه من  والزراعٌةبصوره عامه  اإلنتاجانتقال عناصر  إلىٌؤدي  ال سوف

ق ٌنواقص فً حجم السوق سوف ٌع وجودن أكما  إنتاجٌه األكثر إلى إنتاجٌه األقلاالستخدام 

 الزراعً  اإلنتاجمن التوسع فً 

التً  ٌةالتموٌلبالمؤسسات  األنشطةوتتمثل تلك  -: ةالتكمٌلٌ الزراعٌة االقتصادٌة األنشطة :ثالثا

التً تستهدف تصرٌف  التسوٌقٌةوالمؤسسات ،  توفٌر راس المال وتجمٌعه  علىتعمل 

 التثقٌفٌةوالتً تتضمن الخدمات  الزراعٌة اإلرشادٌةثم المؤسسات  المزرعٌةالمنتجات 

 ةالزراعٌ والتعلٌمٌة

 الزراعٌة االقتصادٌة التنمٌةعناصر 

 فً االقتصاد القومً  ٌةٌانالبنالتغٌرات  -:أوال

 التنمٌةعملٌه لبدء  الالزمة القوٌة الدفعة -:ثانٌا

 التنمٌةستمرار عملٌه ال المالئمة االستراتٌجٌة -ا:ثالث

 االقتصادٌة التنمٌةفً  الزراعةدور 

التً تنتج فً القطاع  الغذائٌةاالحتٌاجات تتنوع  -: لألفراد الغذائٌةتوفٌر االحتٌاجات  :أوال

 بأنواعهااللحوم ك الحٌوانٌةثم المنتجات  والفاكهةالزراعً لمحاصٌل الحبوب والخضروات 

سواء كانت  المختلفة بأشكالها الزراعٌةتستهلك المنتجات  كماومنتجاتها  األلبانو المختلفة

 من  بالزٌادةهذا التنوع  أخذ وقد الغذائٌةمدخالت للصناعات ك أومباشر الالستهالك الغذائً ل
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ور السنٌن وقد مع مر أخرىبصوره عامه من ناحٌه  المذكورةارتفاع الطلب على السلع وناحٌه 

 خلٌه الد ةالمرونوالنمو السكانً  هاأهمهذا االرتفاع فً الطلب من العدٌد من المتغٌرات  ٌأتً

 النمط الغذائً و

 التصدٌرٌةوذلك من خالل التوسع فً المحاصٌل   -: النقدٌةتوفٌر الموارد  :ثانٌا

 ًالصناعً والتجاري والخدمالقطاع ك -: ةراعٌالزال اإلنتاجٌةتوفٌر العمل للقطاعات  :ثالثا

  الغذائٌةمدخالت فً الصناعات  الزراعٌةاعتبار بعض المحاصٌل  ا:رابع

زٌاده الطلب  إلىتؤدي  الزراعٌة التنمٌة -: ةزراعٌالالقطاع الزراعً فً سوق السلع ال :خامسا

 توسٌع السوق إلىمما ٌؤدي  الالزراعٌة للسلعالفعال 

  

 الزراعٌة التنمٌةواختٌار برامج فً تحدٌد  األساسٌةالمعاٌٌر 

وٌقصد بمعدل االستثمار الزراعً هو نسبه االستثمار فً  -: معدل االستثمار الزراعً أوال: 

بصوره عامه كلما ارتفع معدل االستثمار فان ذلك ٌعنً و، القطاع الزراعً من الدخل القومً 

 االستهالك  ألغراضض الجزء المخصص من الدخل القومً انخفا

التً ٌتم بها تالف  الكٌفٌةنه بأ اإلنتاجً األسلوبوٌعرف  -: اإلنتاجً األسلوباختٌار  :ثانٌا

من  اإلنتاجًوٌعتبر اختٌار الفن ،  رعً معٌن لحصول على ناتج مزلالزراعً  اإلنتاجعناصر 

 الزراعٌةالمحاصٌل  إلنتاجلوجود بدائل عدٌده  المعقدةالمسائل 

اهم معاٌٌر اختٌار المشروعات  إنبصوره عامه ف -: الزراعٌةاختٌار المشروعات  :ثالثا

معدل العائد الداخلً لالستثمار وتكالٌفه  إجمالً إلىهو نسبه العائد من المشروع  الزراعٌة

 وكذلك فتره استرداد راس المال المستثمر

 طبٌعةاختالف ب الزراعٌة السعرٌة السٌاسة تأثٌرٌختلف   -: الزراعٌة األسعار ةسٌاس ا:رابع

ٌعمل علً توزٌع الموارد  الرأسمالًفً ظل النظام  يجهاز السعرالالنظام االقتصادي ف

فً النظام االشتراكً  أما ، المزرعٌة  العملٌةالحدي فً  اجهتافً ضوء ن الزراعٌة اإلنتاجٌة

على نشاط  للرقابةظٌفه كوو الزراعٌةلتقٌٌم السلع  المحاسبٌة بالوظٌفة الزراعٌة السٌاسة تختص

 الزراعٌةفً توزٌع السلع  داةكأوكذلك  الجماعٌة الزراعٌةالمشروعات 

 

الحدي للموارد وبذلك ٌزٌد  اإلنتاجوالتً تعكس قٌمه  الظل أسعار النامٌةالدول ** تستخدم  

 ناتجها الزراعً

 


