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 -الخصائص االجتماعٌة :

وٌة , ومستواهم فً السكان , وتوزٌعهم الجؽرافً , وتركٌبهم , وحالتهم الحٌتتمثل العوامل االجتماعٌة 

 ودخلهم , ومدى تقدمهم الفنً . ,المعاشً والحضاري 

, طبٌعة الفالحٌن , وحالتهم الصحٌة والتعلٌمٌة وثقافاتهم  اٌضا ضمن العوامل االجتماعٌة وٌاتً

ٌازتها والمعتقدات الدٌنٌة . حوالصعوبات التً تواجه تنمٌة المجتمعات الرٌفٌة , ونظام تأجٌر االرض و

, فعلى سبٌل فكل هذه االمور تنعكس على االنتاج الزراعً وتؤثر علٌه بطرٌقٌن مباشر وؼٌر مباشر 

ان هذه  المثال تفضٌل مجتمع ما لنوع معٌن من الؽذاء ٌدفع الفالحٌن الى زراعة هذا النوع من الؽذاء .

 العوامل االجتماعٌة تتمٌز بتؽٌرها المستمر نتٌجة لتحسن احوال الرٌؾ المستمر .

القطب االول أحد العوامل االجتماعٌة ٌؤثر على الزراعة , فجنوب شرق اسٌا هو كعدد السكانان 

هذه المنطقة ان تزرع محصوال ٌعطً انتاجا على للسكان فً العالم, اذ ٌضم اكثر من نصفهم , لذا كان 

وفٌرا وٌوفر طاقة ؼذائٌة تكفً كل هذه االفواه , فكانت زراعة الرز , فهً توفر الؽذاء من جهة اخرى 

 ., وتوفر فرص عمل للسكان من جهة اخرى 

, وفً نوع المحصول الذي تؤثر فً نوع الزراعة سواء اكانت كثٌفة او واسعة فهً  اما كثافة السكان 

 ٌنتج , وفً كمٌة االنتاج , وفً التجارة صادرا وواردا .

ففً المناطق المكتضة بالسكان كما هو الحال فً الشرق االقصى ومصر وؼرب اوربا تسود الزراعة 

كما هو الحال فً كندا واسترالٌا وداخل الوالٌات المتحدة فً المناطق المخلخلة السكان الكثٌفة , اما 

وٌؤثر تركٌب السكان من حٌث السن على االنتاج , فالمعلوم ان قوى فتنتشر فٌها الزراعة الواسعة .

ٌعٌشون عالة على المجتمع النهم ( سنة فأنهم 55( سنة , اما اقل من ) 66 – 55العمل تنحصر بٌن ) 

 سنة النهم ادوا ادوارهم فً االنتاج . 66مابعد صؽار السن , وبالمقابل 

وكلما ارتفعت نسبة القوى العاملة من جملة السكان , كلما عظم االنتاج . وتتمٌز الدول المتخلفة مثل 

من سكان مصر  ٪44 سنة نسبة 55ن , وٌشكل من هم دون مصر بأرتفاع نسبة صؽار السن بٌن السكا

كلما ارتفعت وعلٌه  (مجتمع استهالكً ؼٌر انتاجً)من جملة السكان  ٪4بٌنما تبلػ نسبة كبار السن 

لبناء المدارس والمساكن نسبة صؽار السن بهذه الصورة كلما استهلكت جزء من مدخرات الدولة 

الٌبقى اال االجتماعٌة , وبالتالً باالستثمارات لهؤالء الصؽار اي ماٌسمىوالمستشفٌات والمالجئ الالزمة 

والتعدٌنً هو الذي ٌستخدم فً تطوٌر الدولة فً نشاطها الزراعً هذه المدخرات جزء صؽٌر من 

لهذا التطوٌر وتظل هذه البالد تعٌش فً حلقة فقر مفرؼه وهذا بطبٌعة الحال الٌكفٌوالرعوي والصناعً 

. 

المساحة والعراق والسودان فمثال تبلػ نسبة قلة االنتاج فً دول مثل استرالٌا  الى ةقلة العمالوتؤدي 

وٌمكن ان ٌكون منها ,  ٪3فً حٌن الٌستؽل اال  , من جملة مساحته٪06الصالحة للزراعة فً العراق 

والتسوٌق التقنٌة وشبكات النقل رؤوس االموال وقلة لوال بعض العوامل مثل قلة سلة خبز للعالم السودان 

 والطبٌعة البدوٌة التً التزال سائدة .

 



فٌما بٌنهم من  فً العالم , فالفالحون ٌتباٌنونمن رٌؾ الى اخر  ةمختلفان هذه الظروؾ االجتماعٌة 

, فمنهم فالحون اؼنٌاء ذو ثروة وخبرة , ومنهم زراع  من مكان الخرالعلم والمعرفةوالثروة حٌث 

 هؤالء الفالحٌنبعض و هً صؽار المزارعٌن بالمشاركة , ومنهم عمال زراعٌون , واكثر هذه الفئات 

مستسلمٌن والمرض , ومعنوٌاتهم منخفضه وامالهم محدودة والعزل والجهل سوء التؽذٌة  وٌعانون الفقر 

, , ٌشكون فً االرشاد الزراعً والطرق الحدٌثة فً االنتاج لكوارث طبٌعٌة كالفٌضانات والجفاؾ 

, وٌتسمون بالجمود من التفكك وعدم الوحدة وٌعانون واحٌانا لهم معتقدات دٌنٌة تعرقل الزراعة 

 . كل هذه الظروؾ وماشابهها تعرقل الزراعة وعدم الرؼبة فً االنتقال الى الحدٌث والرجعٌة 

, وانخفاض , وضٌق مساحة االراضً الزراعٌة الى كثرة عددهم وٌرجع انتشار الفقر بٌن الفالحٌن 

 , وعدم تجارتها .الزراعة فً دول العالم الثالث اسعار المنتجات الزراعٌة , فضال عن معاٌشة 

وٌنعكس سوء التؽذٌة على صحة الفالح وبالتالً على قدرته على العمل كل هذا ادى الى سوء التؽذٌة , 

 الزراعً .واالنتاج 

وتتوطن فٌها االمراض وترتفع فٌها معدالت متدنٌهواالحوال الصحٌة فً االرٌاؾ خاصة بالعالم الثالث 

, فالخدمات الصحٌة مثل االطباء تسود بٌن الفقراء جدا , وان هذه الحالة خاصة بٌن االطفال  الوفٌات

 لذلك تؤثر على الفالحٌن الفقراء .هً قلٌلة او متدنٌة والمستشفٌات واالدوٌة 

,  وعدم قبولهم , مما ٌؤدي هذا الى جمود الفالحٌن وتنشر االمٌة فً االرٌاؾ خاصة بدول العالم النامً 

 -:وهذه االمٌة تعود لسببٌن ة ٌلالبتكارات الزراع

 .نقص الخدمات التعلٌمٌة  -5

 .بالرسوم والكتب والمواد االخرى ارتفاع نفقات التعلٌم فٌما ٌتعلق  -0

لذلك البد من رفع المستوى االنتاج , . وهذا ٌؤثر على لذلك ترتفع نسبة المتسربٌن من التعلٌم فً الرٌؾ 

 .التعلٌمً والثقافً للفالح فً سبٌل زٌادة االنتاج 

او  حالة الصرؾ الصحً, والكهرباء , وسوء المٌاه النقٌة للشرب مثل ودع عنك نقص خدمات اخرى 

, وسوء حالة المسكن , ورداءة النقل والمواصالت , وصعوبة التخلص من الفضالت انعدامه فً الرٌؾ 

 .الرٌفً 

والجهل , والمرض من خالل وتحتاج االرٌاؾ الى شن الحرب على هؤالء االعداء الثالثة , الفقر , 

االنتاج وزٌادة بهدؾ القضاء على هذه االعداء الثالثة الرٌفٌة وضع استراتٌجٌات وخطط للتنمٌة 

وهذا من واجب  .وتقلٌل البطالة الزراعٌة واالنتاجٌة وتحسٌن دخل المزارعٌن ورفع مستواهم المعٌشً 

 الحكومة واالفراد , مثال تقوم الحكومة بتنفٌذ االصالح الزراعً وتقدٌم الخدمات الصحٌة والتعلٌمٌة .

وتحدٌد المقصود , التً ٌتبعها لجهله بالبدائل الٌمكن لوم الفالح على الطرق الزراعٌة ؼٌر العلمٌة 

واستنباط سالالت نباتٌة وفصائل حدٌثة ابتكار طرق زراعٌة على الٌقتصر, هنا امر واسع بالبدائل 

, وهذا فً ؼاٌة االهمٌة وارشاده عنها بل البد من نقلها الى الفالح جدٌدة فً مزارع التجارب  حٌوانٌة

 للزراعة كً تتطور .



فقد ورثوا زراعتهم عن فعلى سبٌل المثال لم تتؽٌر تقلٌدٌة الفالح االسٌوي واالفرٌقً منذ االؾ السنٌن 

, وهذا على العكس من الزراعة التجارٌة بؽرب , ولم ٌدخلوا علٌها اٌة تؽٌٌرات وتطوٌرات اسالفهم 

 -تامة : اٌةمتعلمون على درحٌث ٌمارس الزراعة مزارعون اوربا

 احتٌاجات االسواق والمنتجات البدٌلة . -5

 متابعة االبحاث الزراعٌة وتطبٌقها على مزارعهم . -0

 , ولكن اشهرها ستالدٌنٌة , وهناك مئات المعتقدات من زواٌا مختلفة فً االنتاج الزراعً  الدٌنوٌؤثر 

, سماوٌة  ىوالكونفوشٌة , الثالث االول هً , الٌهودٌة والمسٌحٌة واالسالم , والهندوسٌة , والبوذٌة ,

 تربٌة , فاالسالم ٌحرماتباعه وتوزٌعه الجؽرافً ولكل من هذه المعتقدات والثالث االخٌرة ؼٌر سماوٌة 

وفً مناسبات دٌنٌة اخرى والمذهب الكاثولٌكً ٌحرم اكل اللحوم اٌام الجمعة , الخنزٌر وشرب الخمور

مثل لذلك انعكس هذا فً اهتمام الدول الكاثولٌكٌة فً حوض البحر المتوسط احلو اكل السمك محلهالذلك 

ب ــرم هذا المذهكما ٌح,بصٌد االسماك من هذا البحراسبانٌا والبرتؽال واٌطالٌا وجنوب فرنسا 

الى وتؤدي ظاهرة المٌراث فً الدول االسالمٌة . النسل لعمارة االرض ة, وٌدعو الى كثراالجهاض 

لتفادي , لذلك ظهرت محاوالت كثٌرة نسبة الثلث ب, وخفض انتاجها تجزئة االرض الزراعٌة وتفتٌتها 

ٌعوض الورثة او ٌقسم العائد بٌن الورثة وفقا لما قضى به الشرع ان ذلك مثل االرض لمن ٌزرعها على 

والكنائس مثال تمتلك مساحات واسعة من  على ان ٌقوم شخص واحد من الورثة بزراعتها .االسالمً 

المختلفة كالتعلٌم والتبشٌر االراضً الزراعٌة لكنها تحتفظ بها لؽرض االنفاق على االنشطة الدٌنٌة 

الدٌب , صالدٌنً وؼٌرها . 
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 -الخصائص التنظٌمٌة المستخدمة فً االنتاج الزراعً :

 ) نظم استعماالت االرض الزراعٌة (

التً تتمثل فً جهود االنسان من الخصائص التنظٌمٌة المستخدمة فً االنتاج الزراعً هً القوى العاملة 

والتقتصر هذه الجهود على االعمال الٌدوٌة التً ٌقوم بها , المستخدمة فً عملٌة االنتاج الزراعً 

 .البشرٌة التً تستخدم فً الزراعة وفً تربٌة الحٌوان , بل تشمل كافة الخدمات االنسان 

بأستخدامها االرض التً ٌقومون  ةٌرتبط ارتباطا وثٌقا بسعان دور القوى العاملة فً هذا النشاط البشري 

ان ٌكون هنا تناسب مطرد بٌن مقدار فً هذه الحالة انه لٌس من الضروري واستثمارها , ولكن ٌالحظ 

العاملة بحٌث التتناسب والحاجة الٌد العاملة من ناحٌة وسعة االرض من الناحٌة االخرى , فقد تكثر الٌد 

بحٌث , وعلى العكس من ذلك هناك مناطق تنخفض فٌها الٌد العاملة  الٌهاالفعلٌة لالنتاج الزراعً 

 تناسبوماٌتطلبه استثمار االرض .الت

ٌكون حقٌقة مهمة من حقائق الزراعة ان هذا التفاوت الكبٌر فً كثافة السكان فً الرٌؾ من منطقة الخرى

 .فً حاجتها الى االٌدي العاملة وذلك نظرا الختالؾ المحاصٌل وتربٌة الحٌوان 

مناطق , ففً الٌفرض قٌودا على انماط الزراعة ومساحة االرض ان هذا التفاوت الكبٌر بٌن الٌد العاملة 

ٌتطلب حد ادنى من الٌد العاملة بالنسبة تنحصر زراعتها فً انتاج زراعً التً تقل فٌها الٌد العاملة 

الى العاملون فً الزراعة  ٌضطروفً مثل هذه الحالة فً المنطقة , لمساحة االرض التً ٌمكن زراعتها 

الى حد كبٌر فً انتاج المحاصٌل وتربٌة وذلك بأعتمادهم على االلة مقام الٌد العاملة  بدائل تقوماستعمال 

وؼٌرها من المحاصٌل االخرى القمح او الشعٌر فٌها زراعة , ومثال ذلك المناطق التً تسود الحٌوان 

البمباس فً وسهول فً امرٌكا الشمالٌة البراري فً مناطق من العالم كما هو الحال فً جهات مختلفة 

ي , المشهدانً , صز. البراالتً تسود فٌها زراعة القمح االرجنتٌن 
36

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االنتاجٌة ومقاٌٌسها ) بالنسبة للقوى العاملة (

, ولذا ٌختلؾ فً البداٌة ٌجب التنوٌه بأن تعرٌؾ الفالح امر صعب جدا الرتباط الفالحة بأعمال اخرى 

حسب المفهوم الذي اعتمده كل  علىبٌن التعداد الزراعً وتعداد السكان ةالدولة الواحدعدد الفالحٌن فً 

 منهما كوحدة للعد .

 فهل من ٌعمل جزءا من وقته فً الزراعة ٌعد فالحا ؟

. وهل االطفال اقل من بعض الدول تحتسبه ضمن االنشطة االخرى , وبعضها تحتسبه ضمن الزراعة 

ضمن وفٌه جدل كبٌر فالبعض ٌحتسبهم مال زراعة , االمر صعب , وع( سنوات ٌعدون فالحٌن 6)

, ولكن ٌعد الطفل بمقدار عمال الزراعة 
 

 
 او  

 

 
 . لذا ٌرفض البعض احتسابهم ضمن عمال الزراعة ل زراعٌعام

اهمٌة الزراعة تكمن فً مقدار العمالة التً تستوعبها ومدى مساهمتها فً االنتاج والتجارة والدخل ان 

بٌانات االحصائٌة المتعلقة اللعدم توفر القومً . وقد ٌصعب معرفة عدد العاملٌن فً الزراعة فً العالم 

ر العمالة الزراعٌة تعد لمعٌالتباٌن تصنٌؾ العامل الزراعً والفالح من دولة الخرى . وتبعا وبذلك 

من ٪4443بما ٌقارب بجمٌع اشكالها اذ ٌعمل فً هذا النشاط واالنشطة االقتصادٌة الزراعة اهم الحرؾ 

تظل اال ان الزراعة وتقنٌا من تقدم بعض الدول صناعٌا . فعلى الرؼم  5990جملة سكان العالم فً عام 

والٌعتمد على ومن الدرجة االولى دولة متقدمة صناعٌا . فعلى سبٌل المثال انكلترا ؼاٌة فً االهمٌة 

 ومع ذلك تنال الزراعة قدحا معلى من االهمٌة .من جملة سكان  ٪0الزراعة فٌها سوى 

فالوالٌات المتحدة مثال تساهم بنحو ربع التعتمد على عدد العاملٌن فً الزراعة ان كمٌة االنتاج الزراعً 

من جملة العاملٌن , تاتً  ٪045بان العمالة الزراعٌة ال تمثل فٌها اال علما فً العالم االنتاج الزراعً 

, ولكنها تعتمد فً ذلك على عدد وتساهم بنحو عشر االنتاج الزراعً فً العالم بعدها الهند وهً الثانٌة 

وبالرؼم من تناقص العاملٌن فً الزراعة كما هو الحال فً , ؼفٌر من االٌدي العاملة فً الزراعة 

, اال ان االنتاج لم فً سنوات سابقة  ٪646الى  ٪45الزراعٌة من مثال اذ انخفضت نسبة العمالة بان الٌا

كذلك لم تؤثر البطالة بجمٌع انواعها , ن ذلك فقد تزاٌد فً جملته العامةٌنخفض بل على العكس م

, كما بل عملت على زٌادة االنتاج الزراعً اٌضا الزراعً والهجرة من الرٌؾ الى المدٌنة على االنتاج 

فقط بل عملت على ان الصناعة ساهمت فً هذا المجال مساهمة كبٌرة فهً لم تستوعب عمال الزراعة 

والتقنٌة الكٌمٌاوٌة والمبٌدات الحشرٌة الحدٌثة واالسمدة الزراعً وزٌادته وتقدٌم المعدات تحسٌن االنتاج 

الزراعة بالمواد الؽذائٌة الالزمة للعمال الزراعٌٌن منتجاتها اذ تمدها , كذلك استوعبت الزراعٌة 

الزراعة والصناعــــــة تتكامــــــــــــالن وال  -الضرورٌة للمصانع , اي ان الحرفتٌن :والخامات 

تتصارعان . الدٌب , ص
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االنتاج فً ازدٌاد فً دول العالم الؽربً , اال ان كمٌة من انخفاض عدد العمالة الزراعٌة وعلى الرؼم 

, بالمقابل فان البشري فً معظم االعمال الزراعٌة مستمر وذلك بسبب احالل المكننة بدال من المجهود 

وعلى الزراعً تدل على عدم كفأءة النشاط االقتصادي العاملٌن فً الزراعة الزٌادة الكبٌرة فً نسبة 

تدل على قلة  فً الزراعةاالقتصادٌة للدولة , كون ان كثرة االٌدي العاملة القدرات خلل فً تحقٌق وجود 

 استخدام التقنٌات الزراعٌة .

وتحقٌق كل مطالبهم ان العمل فً النشاط الزراعً ٌتمٌز بأنه ؼٌر قادر على تعوٌض العاملٌن فٌه 
, كما ان العامل عن العمل بسبب كبر سنه اوضاعهم االجتماعٌة فً حالة عجز وحاجاتهم وتحسٌن 

 قد التتوفر لدٌهم الخبرة الزراعٌة وٌطلبون اجورا اعلى من العمالالعمال الجدد من الشباب الذٌن 



مضمار الذي ٌقوم علٌه العمال , اضؾ الى ذلك ان ساعات الاالمر الذٌن الٌجعل من الزراعة االخرٌن  
, وهو عامل مؤثر العمل فً مضمار الزراعة تزٌد عما هو موجود فً ساعات العمل الٌومٌة للصناعة 

 .فً معظم اشكاالالقتصاد االخرى
جٌته النامٌة , وعلى العكس من انتاومن حٌث انتاجٌة العامل الزراعً فتكون منخفضه فً زراعة الدول 

فً كل فدان الدول المتقدمة اذ تتمٌز بأرتفاعها حٌث ان انتاجٌة العامل الزراعً تكون قوٌة جدا فً 
الزراعً , فمثال , فً حٌن تضعؾ هذه االنتاجٌة فً الدول النامٌة نتٌجة تدنً انتاجٌة الفدان زراعً 

عً مثل سورٌا او اٌران او دول انتاج الفدان فً بلد زراانتاجٌة الفدان فً برٌطانٌا او الٌابان ٌفوق 
, وقد تصل هذه الزٌادة احٌانا الى ثالثة اضعاؾ , وٌعكس هذا مدى كفاءة استؽالل شمال افرٌقٌا 

 مدخالت االنتاج )) المخصبات والمبٌدات و االالت الحدٌثة وؼٌرها (( فً كل بلد زراعً .
, دور كبٌر فً التأثٌر على حجم العمالة الزراعٌة وانتاجٌتها  هالمنتجة لان اختٌار نوع السلعة الزراعٌة 

فعلى سبٌل المثال تتطلب زراعة المحاصٌل الحقلٌة ) الحبوب , القطن , السكر ( فً الدول النامٌة كثافة 
فً حال انتاج فً حٌن ٌمكن ان ٌستعاض عن العمالة بأستخداماالالت داخل الدول المتقدمة عمالٌة عالٌة 

حاصٌل . منصور حمودي , صهذه الم
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وقد ادى التقدم العلمً والتقنً الذي طرأ على الزراعة فً الدول المتقدمة الى تؽٌٌر طرق االنتاج 

على طول الخمسٌن سنة الماضٌة , وادت هذه فً البالد المتقدمة واستؽنت الزراعة عن كثٌر من العمال 
, ولهذا التقدم الصناعً العلمً اثارا بالؽة مباشرة وؼٌر ً التقنٌة اٌضا الى زٌادة انتاجٌة العامل الزراع

 -ماٌلً :ضمن االثار المباشرة, مباشرة على الزراعة 
فً الزراعة الى زٌادة واضحة فً انتاجٌة الفرد , فبٌنما ادى استخدام الوسائل الحدٌثة  -5

, فأنه ٌصبح قادرا على زراعة محدودة  ةاال زراعة مساحالفالح فً الشرق االقصى الٌستطٌع
انتاج الفرد كثٌرا فً هذه الدول عما هو علٌه فً الدول عشرات االفدنه فً العالم المتقدم لذا ارتفع 

 .النامٌة 
المدفوعة للعمال , لكن  ٌؤدي استعمال االالتالى قلة االٌدي العاملة وٌعمل هذا على خفض االجور -0

ومن ثم ارتفاع كلفة ن االالت الجدٌدة ٌفوق اجور العمال بحجة ان ثمهناك جدل حول هذا الموضوع 
هذه االالت هو االكبر جدا وٌفوق االجور التً الحاصل من استخدام , اال ان االنتاج الوحدة االنتاجٌة 

 تنفق على العملٌات الزراعٌة االخرى .
 .اراضً زراعٌة واسعه لم تكن تزرع فً الماضً مكنت االالت من استخدام  -3
 مما له اهمٌة فً الزراعة .االالت من شق الترع والمصارؾ وبناء السدود والحواجز وؼٌرها تمكن  -4
 ومكافحة االفات الزراعٌة .تستخدم االالت فً مقاومة  -5
 االلبان .اللحوم او الحٌوانات النتاجحلت االالت محل الحٌوانات وعلٌه خصصت  -6
مختلؾ ذات انتاجٌة عالٌة تالئم نباتٌة وحٌوانٌة من استنباط سالالت جدٌدة الحدٌثة تمكن التقنٌة  -6

 .الظروؾ المحلٌة 

 -ومن االثار الغٌر مباشرة :

لسلع نقل اباالمكانوبالتالً اصبح والمواصالت لتقدم وسائل النقل اصبح العالم بمثابة وحدة واحدة  -5
 الزراعٌة من منطقة الخرى .

امام المنتجات الزراعٌة ادى انخفاض تكالٌؾ االنتاج والنقل بدرجة ملموسة الى توسع االسواق  -0
 وبالتالً راجت السلع الزراعٌة .

دون ان الى مسافات بعٌدة ادى الى نقل المنتجات الزراعٌة وسائل النقل وتجهٌزها وتكٌٌفها ان تقدم  -3
 . الدٌب .تتعرض للتلؾ 

 

 



 -بالنسبة للوحدة المساحٌة من االرض الزراعٌة :االنتاجٌة ومقاٌٌسها 

الذي ٌتراوح مابٌن واجمالً انتاجها ذات طابع فرٌد من حٌث موقعها تتمٌز االرض بأنها وحدة انتاجٌة 

, وهً لجمٌع العملٌات الزراعٌة استخدام االرض بأنه مرن ومفتوح التذبذب واالستقرار , كما ٌتمٌز 

فً جمٌع او االختالؾ من التشابه لٌست عامال انتاجٌا متجانسا مكانٌا , اي التوجد على درجة واحدة 

 .و سعرها واستخدامها وحٌازتها وموقعها  نوع االرض مناطق العالم بسبب عدة عوامل منها 

لكٌمٌائٌة المختلفة , بحسب خصائصها الفٌزٌائٌة وامن االرض الزراعٌة وتتباٌن انتاجٌة الوحدة المساحٌة 

متنوعة تظهر تصنٌؾ االرض فً والعلماء بهذا االمر وقاموا بأعداد خرائط وقد اهتم العدٌد من الباحثٌن 

االرض الزراعٌة . منصور حمدي التً تتعرض لها والمعوقات الطبٌعٌة جدارتها االنتاجٌة العالم بحسب 
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على انها مجرد قطعة من الٌابس , وهذه نظرة قاصرة وناقصة وقد ٌنظر البعض الى االرض الزراعٌة 

, وعدالة فً التوزٌع على الفالحٌن من عدمه ترتبط بها حقوق ملكٌة وقٌم اٌجارٌةالن االرض الزراعٌة 

 , كذلك حقوق المالك بحرٌه تصرفه فً ارضه الزراعٌة كٌؾ ٌشاء .

االراضً الزراعٌة مثل لكثٌفة السكان , ضٌقة ومسالة االرض الزراعٌة جدا خطٌرة السٌما فً البالد ا

وتحد من حرٌة الفالح فً هذا , ولذا تتدخل الحكومات فً مسالة حقوق ملكٌة االرض الزراعٌة , مصر 

, او ٌجرفها , او ٌقسمها لؽرض , ففً مصر مثال ممنوع ان ٌبنى على االرض الزراعٌة الخصوص 

خامات وتوفر وعلؾ الحٌوان الزراعٌة النها مصدر ؼذاء االنسان  هذا االهتمام باالرضالبناء , وٌرجع 

 .المصانع 

, كما اي تعداد زراعً التً ٌشملها وٌؤثر على عدد المزارع واالرض الزراعٌة مفهوم صعب تحدٌده 

, وعلى سبٌل المثال هل االراضً التً ٌجري استصالحها فً اٌة ٌؤثر على مساحة االرض المسجلة 

زراعة ( تعد  –استزراع  –منطقة ولم تصل الى الحد االدنى لالنتاجٌة بعد ثالث مراحل ) استصالح 

ٌمكن ان تعول عددا قلٌال , او التً االراضً الزراعٌة او لٌست منها , وهل المراعً الفقٌرة جدا ضمن 

االعتبارات مهمة النها تؤثر على مساحة االراضً , هذه ضمن االراضً الزراعٌة  تعدمن الحٌوانات 

ممثلة فً قوة التربة , وقد عرؾ ) رٌكاردو ( االرض الزراعٌة كعامل من عوامل االنتاج الزراعٌة 

 االصلٌة ؼٌر القابلة للتخرٌب .

الى التصحر متعددة , اال ان االرض الزراعٌة تتعرض  ٌمكن زٌادة خصوبتها باسالٌبوالتربة الفقٌرة 

الحاضر علما بأنها هبة من هبات هللا سبحانه وتعالى لالنسان ٌجب المحافظة علٌها والتخرٌب فً الوقت 

. 

, وٌجب ان ٌظل طفقالطلب علٌها بفعل فً االمد القصٌر ثابتة , وبالتالً تحدد اسعارها ومساحة االرض 

تحت اؼراء االسعار الثابتة لبٌعها والتحول للعمل فً لكً الٌقع حائزها عقولة سعرها فً حدوده الم

مرهونة بزٌادة الطلب على الؽذاء , هذه الزٌادة وٌتم ذلك بزٌادة مساحة االرض الزراعٌة انشطة اخرى 

توفٌر  -بفعل عوامل كثٌرة منها :بٌن الزٌادة والنقصان فهً معروضة للتباٌن ساحة لٌست ثابتةموهذه ال

ان االرض الزراعٌة فً اي نشاط اخر ؼٌر الزراعة هً عبارة عن مٌاه الري , واستصالح االرض .

, ولكنها فً الزراعة عامل من عومال االنتاج الرئٌسٌة القامة المشروع علٌها مجرد شرط لالنتاج

 ووسٌلة من وسائله .



فً الوقت الحاضر ورٌها , لكنه  على حسب موقعها ودرجة خصوبتهاوتتفاوت قٌمة االرض الزراعٌة 

نتٌجة التطور تتحدد قٌمة االرض ٌس له الضرورة القصوى التً بموجبه لاصبح الموقع الجؽرافً 

 فً وسائل النقل والمواصالت .الحاصل 

تباع االرض , ففً الدول الرأسمالٌة المتقدمة كما ان قٌمة االرض الزراعٌة تتحدد وفق اسعارها 

, امال فً انها سترد علٌه دخال فً زراعتها , حٌث ٌشتري الفالح قطعة ارض  وتشتري بحرٌة كاملة

 .فً سعر بٌعهاوان قٌمة االرض تتوقؾ على اسعارها فً السوق , كما تتدخل الحكومة احٌانا 

عالٌا , كما تعد االرض ضمانا على اساس انها وعاء ادخاري ٌدر دخال التضخم وقت وقد ٌرتفع سعرها 

وٌستمد الفالح عاطفٌا بأرضه الزراعٌة دةوٌرتبط الفالح بشقروض اللصاحبها فٌحصل عن طرٌقها على 

 لالرض الزراعٌة قٌمة معنوٌة بٌن اهله وقرٌته .من ملكٌته 

تجزئته , ففً مصر مثال هناك بل ان سوقها مركب , وٌمكن ولٌس هناك سوق واحد لالرض الزراعٌة 

, وسوق لالراضً الرملٌة , والمستصلحة وؼٌر المستصلحة , والذي الطٌنٌة سوق لالراضً الزراعٌة 

, ومدى خصوبتها والعائد مساحة القطعة ٌتعامل فً سوق االراضً الزراعٌة ٌضعون فً حساباتهم 

الحجم , كلما كانت المساحة كبٌرة احد , وعلى العموم ٌنخفض سعر الدونم الومنها وموقعها الجؽرافً 

المشتري دفع كل الثمن دون على شراء المساحات الصؽٌرة الستطاعة المنافسة  د, وتشتوالعكس صحٌح 

, وقد تستطٌع الشركات شراء المساحات الكبٌرة حتى لو من البنوك بفوائد ٌرتفع سعرها االقتراض 

 المجاورة للمدن الكبرى .مرتفعة كما هو الحال فً االراضً كانت اسعارها 

شرؾ ( النه  –عرض  –نادرا وتحت ظروؾ خاصة ) االرض  هاالوالٌقبل الفالح على بٌع ارض

حاالت البٌع قد تحصل , اال ان ٌرؼب واسرته فً دٌمومة استمراره بأمتالك االراضً الزراعٌة 

له خلؾ من بعده سٌعمل فً او اذا لم ٌكن رائب او وفاء الدٌن ضللحصول على المال او لتسدٌد ال

 الزراعة .

وٌتمٌز االنتاج  ,اراضً مروٌة , اراضً مطرٌة  -:الزراعٌة فً العالم الى قسمٌن وتنقسم االراضً 

التحكم فً انتاج , وٌرجع ذلك الى امكانٌة المطرٌة وتذبذبه فً االراضً فً االراضً المروٌة بؽزارته 

بوٌقدر البعض ان ٌساهم  واستقراره بثباتهضً المروٌة الذي ٌتمٌز االرا
 

 
او 

 

 
العالً على الرؼم االنتاج  

انتاجٌة فً العالم نتٌجة الرتفاع التشكل سوى سدس االراضً الزراعٌة من ان االراضً المروٌة 

فً االراضً تؤثر كمٌة االمطار الساقطة على تحدٌد االنتاج الزراعً  حٌن المساحٌة منها , فًالوحدة 

المزروعة وانتاجٌة الدونم االمر الذي ٌضع المساحة من سنة الخرىتساقطها وقلة البعلٌة نتٌجة تذبذبها 

 . وجملة االنتاج تحت رحمة الطبٌعة . الدٌب , ص
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وٌتكون راس مال الفالح لٌستفٌد منه فً عملٌاته الزراعٌة ,  راس المال عبارة عن دخل عمله االنسان

فضال عن كثٌرة مثل البذور واالسمدة والمبانً وؼٌرها وادواته واشٌاء اخرى من ارضه وحٌواناته 

, لكن هناك تفاوت بٌن نوع ونوعٌة ومقدار راس المال المتاح لكل فالح فً الدول االموال السائلة 

, وراس مال قسم راس المال العامل فً الزراعة الى راس مال ثابت مثل المبانً نوٌالمتخلفة والمتقدمة 

, وراس المال الثابت المالك االرض ٌوفر , وفً حالة الزراعة بالمشاركهواالسمدة عامل مثل المعدات 

المالك لالرض الزراعٌة فً , وقد تتزاٌد استثمارات الفالح بٌنما المستأجر ٌوفر راس المال العامل 

المبانً نظرا المان العمل بالنسبه له النه صاحب االرض , اما الفالح راس المال الثابت مثل 

,ولذا تتفاوت رض لٌست ملكا له الن االالمستاجرلالرض الزراعٌة فأنه ٌستخدم راس المال العامل 

عند هذا وذاك , وقد ٌحذر البعض من تقسٌم راس المال الموظؾ فً النشاط الزراعً انتاجٌة الفدان 

 .على ذلك بهذه الصورة ومن النتائج التً قد تترتب 

اعً , االنتاج الزروٌعتبر توفٌر راس المال بصوره المختلفة للفالح احد العوامل االساسٌة المؤثرة فً 

او لو ٌطبق المكننة الزراعٌة فً مزرعته وٌلزم ان ٌكون مع الفالح راس مال نقدي كبٌر خاصة اذا كان 

المزرعة او شراء الة او ماشٌة , واذا عمل الفالح على تحسٌن  سعاراالراضً الزراعٌـة مرتفعةات كان

ضئٌلة كانت ارباح زراعته , اما اذا ان ٌؽطً تكلفة ذلك من ارباح زراعته او اقامة مبنى فالمفروض 

فً دفع اٌجار االرض او وٌستعٌن بهذا المال او محاصٌله الزراعٌة على تحسٌن اسالٌبه ٌقوى فلن 

ان ٌدفع ثمن الحرث والبذور واالسمدة شرائها , وحتى اذا كانت االرض الزراعٌة ملكا له فعلٌه 

والماشٌة واعالفها , ومصارٌؾ الري والصرؾ وتكلفة اقامة المبانً واالسوار والمبٌدات الحشرٌة 

 ٌساعدوه فً العملٌات الزراعٌة . نواالالت الالزمة ولشراء الوقود والطاقة ولدفع اجور العمال الذٌ

وبنسبة الفائدة على االموال المقترضة ,  فً الزراعة بموجات التضخم ,وٌتاثر راس المال المستثمر 

من مصادرها الزمة لوبمدى توفر االموال ا, الضرائب فً الدولة تشجٌع السٌاسة الزراعٌة وبنظام وب

قد اهدافا معٌنة التً قد تخدم فً اصدار مجموعة من القوانٌن المختلفة , وكثٌرا ماتقوم بعض الدول 

 .دون دراسة تأثٌرها على الزراعة او قومٌة واسعة فً البالد تكون اقتصادٌة 

بالمقابل فأن الدعم الحكومً وتقدٌم المنح للمزارعٌن وزٌادة االعفأءات الضرٌبٌة تعمل على ارتفاع 

مما ٌؤدي الى راس المال فً الزراعة اسعار االرض الزراعٌة وزٌادة دخل الفالح وزٌادة استخدام 

ؽٌل المزرعة ومن اٌن كل هذه االموال الضرورٌة لتش زٌادة انتاجٌة الدونم والعامل على حد سواء

وتحسٌنها والؽالبٌة العظمى من الفالحٌن فقراء , وتنحصر ؼالبٌتهم فً منتجٌن صؽار الٌستطٌعون تقدٌم 

, الضمان الالزم للحصول على القروض والٌملكون شٌئا بل حتى االرض التً ٌزرعونها باالٌجار

فزراعته معاشٌه فال فائض , وبالتالً الٌتوفر  -وٌعٌش الفالح فً حلقة فقر مفرؼة رباعٌة المراحل :

 لدٌه راس المال , ومن ثم التحسٌن للزراعة .

لذا فمن الضروري كسر هذه الحلقة للنهوض بالزراعة وهذا ٌتوقؾ علىمتاح من راس المال , لذا فأن 

تقدم الفالح علمٌا وزٌادة معلوماته لن ٌسفر عن زٌادة االنتاج مالم ٌتوفر راس المال لتموٌل العملٌات 

 .الزراعٌة 

 



 -وٌحتاج الفالحون الى ثالثة انواع من السلف :

ومقاومة االفات المعدات ل لمدة سنة او اقل لشراء البذور واالسمدة واستخدام سلفة قصٌرة االج -5

 .وؼٌرها او لمواجهة احتٌاجات االسرة 

 سلؾ متوسطة االجل لسنوات قلٌلة لشراء المعدات والماشٌة . -0

 او عقار او اقامة منشأتلمدة عقد او عقدٌن من الزمان لشراء اراضً زراعٌة سلؾ طوٌلة االجل  -3

 وتحسٌن المزرعة .

لٌستفٌد منها لذا ٌجب على المزارعٌن ان ٌتعلموا كٌؾ تستخدم هذه القروض على احسن وجه 

 والٌضٌعها فٌتعرض لخسائر اقتصادٌة .

للزراعة ان تتطور , ترٌد سلؾ بشروط سهلة للفالح اذا كانت توفر الحكومة هذه القروض وال انوالبد 

رة , فالفالح ٌعانً من نقص هذه القروض المٌس, اما البالد المتخلفة  وهذا امر مٌسر فً الدول المتقدمة

تولى هذه المسألة عناٌة كبٌرة وان تتابع الهٌئات المالٌة القروض التً ان وعلى حكومات هذه الدول 

 اقرضتها للفالحٌن خشٌة ضٌاعها لسوء استخدامها .

الرهونات وانعكس عجر الفالح فً الحصول على السلؾ والتسهٌالت االئتمانٌة فً ظهور بنوك 

ٌعانً من نقص فالح الدول المتخلفة والمصارؾ التعاونٌة للتسلٌؾ الزراعً , وسبقت االشارة الى ان 

 و فً ؼانافقد ثبت ان البنوك تفرض على فالح الكاكامرتفع , وان سعر الفائدة المطلوب منه فً السلؾ 

ٌرفعون , اما الوسطاء او المرابٌن الذٌن ٌقرضون بضمان المحصول  ٪6بضمان المحصول بفائدة مثال

بدون ضمان , اما المرابٌن الذي ٌقرضون ٪53 – 50الى ماٌتراوح بٌن الكاكاو لزراع فائدتهم  سعر

الى حد بعٌد فً من قٌمة القرض . وهذا الوضع ٌعرقل الزراعة  ٪56ٌا الى دالمحصول ٌرفعون نسبة ال

 .البالد المتخلفة 

هائال ومن ثم ٌحصل على ماٌحتاج الٌه من هذه تنتشر البنوك انتشارا جؽرافٌا فً البالد المتقدمة بٌنما 

ومن ثم ٌقطع مركزة جؽرافٌا حٌن ٌكون توزٌع هذه البنوك , فً بشكل ٌسٌر وسهال للؽاٌة القروض 

, وفً بعض االحٌان قد تحول هذه للحصول على السلفهطوٌلة للوصول الى هذه البنوك الفالح مسافات 

 .المسافات الطوٌلة للحٌلولة دون الحصول على هذه السلؾ 

رتفاع العلى مدٌونٌة الفالح المصري مثال نجدها كبٌرة بالنسبة لكل ثروته وٌرجع هذا  ةونظرة واحد

وتاخٌر سدادها لنقص االنتاج . وعلى كل فالذٌن ٌقترضون من البنوك هم وتراكم القروض  الفوائدنسبة 

, ولكنهم مطلقا اال تحت قهر الضرورة مالك االراضً الزراعٌة ,اما المستأجر فال ٌرؼب بذلك 

ومن االؼنٌاء او من تجار الفواكه والخضر برهن االرض او ٌقترضون من اقاربهم فً القرٌة 

اكثر من الصؽٌرة , واذا لم تستطٌع البنوك تحصٌل هذه , وتتعرض المزارع الكبٌرة لالفالسعات رومزال

 فقد تفلس هً اٌضا .الدٌون 

تكالٌؾ الزراعة وانخفاض اسعار بسبب ارتفاع نٌة الفالحٌن موخرا لقلة االنتاج وقد ازدادت حدة مدٌو

ال ٌخفؾ من شدة الحاصالت الزراعٌة , وبالرؼم من ارتفاع سعر االراضً الزراعٌة اال ان هذا 

 وان كانت اسعارها عالٌة ., الن الفالحٌن الٌقدمون على بٌع اراضٌهم الزراعٌة الفالح مدٌونٌة 

 

 

 

 



 على االعالة (االنتاجٌة ومقٌاسها بالنسبة للسكان ) مفهوم القدرة 

 

على االعالة احد العوامل المهمة فً قٌاس العالقة بٌن انتاج الؽذاء والسكان تعد قدرة االرض الزراعٌة 

الذٌن , وفً اي دولة , وٌقصد بقدرة االرض الزراعٌة على اعالة عدد السكان على مستوى العالم 

تتوقؾ ومستوى معٌشً كرٌم ,  دعنتستطٌع االرض الزراعٌة فً منطقة ما ان تنتج ما ٌكفٌهم من الؽذاء 

على االعالة على احوال التضارٌس والتربة والمناخ والمستوى التقنً وكمٌة قدرة االرض الزراعٌة 

 الؽذاء ونوعه .

حت ضؽط متزاٌد نتٌجة زٌادة السكان وتقع قدرة االرض الزراعٌة على االعالة فً الوقت الحاضر ت

ودخلهم تبلػ نمو طلبهم على الؽذاء وااللٌاؾ , وفً ضوء العدد الحالً لسكان العالم وبالتالً والحٌوانات 

من اقلٌم الى واالخٌرة تتفاوت ,  643 – 6455( وعلى االلٌاؾ تتراوح بٌن 5المرونة على الؽذاء )

 ٪96وقد اصبحت زٌادته سنوٌا  ٪040بنسبة ومن دولة الى اخرى , وقد قدر ان ٌزٌد عرض الؽذاء اخر

الؽذاء ستكون من فً انتاج . وٌعتقد البعض ان معظم الزٌادة  5966عما كانت علٌه عام  0666عام 

, وقد رفع انتاجٌة االرض والثروة الحٌوانٌة , ولٌست من التوسع االفقً لمساحة االرض الزراعٌة 

, وان هذه الزٌادة كانت على حساب التكالٌؾ المرتفعة ,  0666عام  ٪4زادت المساحة الزراعٌة بنسبة 

على االرض الضؽط  ةج الؽذاء فً كل العالم فً الوقت الحاضر , نتٌجة لزٌاداوبالفعل تتزاٌد تكلفة انت

, كما تتراجع اٌضا مساحة االرض ٌة وعدم استجابتها للمطلوب بدلٌل تناقص نصٌب الفرد منها الزراع

 .المتروكة للراحة 

لتوسٌع مساحة االرض الزراعٌة لتوفٌر الؽذاء الالزم له ولحٌواناته فضال والتنقطع محاوالت االنسان 

حساب ستة نظم بٌئٌة , وتجري عملٌة توسٌع االرض الزراعٌة على عن الخامات الضرورٌة للصناعة 

) مستنقعات , واالرض الرطبة والسفانا , والحشائش المعتدلة اب ,الؽابـــات , وارض االخش -هً :

ثم اسٌا , وٌؤدي توسٌع هذه االراضً فً امرٌكا الالتٌنٌة وافرٌقٌا ات ( والصحاري , وتقع خوسب

فً الجو هذه النظم الى زٌادة نسبة ؼاز ثانً اوكسد الكربون مساحة االرض الزراعٌة على حساب 

وفً التربة الى ؼاز ثانً اوكسٌد الموجود فً النبات الطبٌعً بعد قطعه بتحوٌل الكاربون العضوي 

. الدٌب , صبرفع درجة الحرارة فً العالم وبالتالً ٌعمل على استدفاء الجو الكربون 
053

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -النبات الطبٌعً :

 -:ٌعد النبات الطبٌعً الركن الثانً الهام ضمن حظٌرة الموارد الزراعٌة وٌنقسم النبات الى نوعٌن 

الؾ صنؾ  356تضم الؾ ساللة نباتٌة  (05, وعلى الرؼم من وجود )طبٌعً ومستأنس اي مزروع 

الفائدة مه الحدٌث رؼم تقد, ولم ٌكتشؾ العلم صنؾ نباتً  5356لم ٌستأنس سوى اال ان االنسان نباتً 

فً هذا االتجاه وبدال من ان ٌواصل العلم سٌره من هذا العدد النباتً الهائل  ٪6 نحولالزراعٌة اال 

فأنه ٌركز على تحسٌن نوعٌة االصناؾ النباتٌة النباتات على الفائدة الزراعٌة لبقٌة اصناؾ للوقوؾ 

, وٌستطٌع االنسان الحدٌث هذا العدد بكمٌات معقولة فً االنتاج من  ٪5, والٌساهم اال اقل من المستأنسه

, ودلٌل ذلك بالنسبة للحٌوانات حالٌا بعكس الوضع من النباتات الموجودة اصنافا نباتٌة جدٌدة ان ٌستأنس 

جد عدة وتووكذلك بعض انواع النخٌل ,  59فً ) الهٌفا ( فً القرن استئناسه لشجرة المطاط الطبٌعً 

حشائش , ومنها , وهً تنمو برٌا فً الوقت الحاضر ة االستئناس ـــــــعلى عتبمئات من االنواع النباتٌة 

 الهمٌة اخشابها .شجار معٌنة افً استئناس للرعً , كما ٌفكر بعض اصحاب الؽابات 

اصؽر وهكذا , وٌصنؾ كل منها الى مجموعات وحشائش واعشاب الى ؼابات وتنقسم النباتات الطبٌعٌة 

وامرٌكا الشمالٌة والوسطى  ٪0544وتضم امرٌكا الجنوبٌة من ٌابس االرض ٪0946, وتؽطً الؽابات 

, اسٌا ٪5646فتضم اما افرٌقٌا  خمسً مساحة الؽابات فً العالم ٌضم نحو  , اي ان العالم الجدٌد5343٪

 حضىمن مساحة الؽابات فً العالم , وٌ ٪0643, ودول االتحاد السوفٌتً السابق ٪4, اوربا 5346٪

من مساحة الؽابات فً الكرة  ٪4543والعالم المتقدم  ٪5446عن نصؾ الؽابات العالم النامً بأكثر قلٌال 

 .االرضٌة 

, االخشاب للحصول على تناقص مساحة الؽابات سرٌعا خاصة فً الدول النامٌة بسبب قطعها تو

لحرائق فٌها , بٌنما ظلت مساحة الؽابات ثابتة فً البالد المتقدمة والحالل الزراعة مكانها والنتشار ا

ملٌون هكتار سنوٌا , وٌسهل على االنسان  06. وقد تتناقص مساحة الؽابات بمعدل  0666حتى عام 

نمو معدل استهالك  الىالوصول الى ثلثً مساحة الؽابات فً الدول المتخلفة , وسٌشجع ذلك باالضافة

وبالتالً تناقص وسوء ادارة الؽابات الى زٌادة قطعها مستوى المعٌشهمع ارتفاع االخشاب لتزاٌد السكان 

وبالتالً مساحتها الى حد كبٌر فً هذه البالد , كما ان زٌادة عدد السكان ٌؤدي الى زٌادة قطع الؽابات 

عار االخشاب االمر الذي ٌكسب سٌاسة اعادة استراجع مساحتها اٌضا والذي ٌؤدي ذلك الى ارتفاع 

على معظم حاجٌاته الؽذائٌة وخاماته النباتٌة والحٌوانٌة من عدد التشجٌر اهمٌة بالؽة . وٌحصل االنسان 

قلٌل جدا من المحاصٌل , وتتمتع المحاصٌل التً تساهم فً سد حاجة االنسان من الؽذاء والكساء 

والعناٌة , تعطً تختلؾ فً احتٌاجاتها من المناخ والتربة  -: بخاصٌة او اكثر من الخصائص االتٌة

وحفظها وتخزٌنها , وتستجٌب ة زراعتها وحصادها , ٌسهل تجهٌزها ونقلها انتاجا ضخما , سهول

للتحسٌنات التً تطرا علٌها . الدٌب , ص
005

. 

 

 

 

 



 -:الموارد المائٌة 

, وهً من اهم لحٌاة االنسان والنبات والحٌوان تعد الموارد المائٌة ثروة هامة من الثروات الضرورٌة 

, المحافظة علٌها والبحث عن مصادر جدٌدة لها عناصر االنتاج الزراعً لذلك كان من الضروري 

 منها بشتى الطرق . وترشٌد استخدامها لتقلٌل الفواقدالمائٌة فً المواقع المختلفة وتطوٌر السٌاسات 

وتنقسم هذه المٌاه الى اشكال مختلفة اهمها  ٪60فً كرتنا االرضٌة حوالً المؽطاة بالمٌاه تقدر المساحة 

مل ث, وتتوهً ؼٌر صالحة لالستهالك البشري والنباتً والحٌوانً  ٪9640وتقدر نسبتها المٌاه المالحة 

بحوالً الثلوج الشكل الثانً وتقدر نسبتها هذه بمٌاه البحار والمحٌطات وبعض البحٌرات وتشكل 

تتلخص , بخار الماء والماء العذب الصالح لمختلؾ االستخداماتتشكل ٪646وماٌتبقى وبنسبة 045٪

 -الموارد المائٌة بمختلؾ انواعها بما ٌلً :

 Rainsاالمطار  -اوال :

وهً عبارة عن السواقط التً تصل الى سطح االرض بشكل سائل نتٌجة النخفاض درجة حرارة الهواء 

الجو العلٌا , هذا االنخفاض ٌؤدي الى تكاثؾ جزٌئات بخار الماء على الحامل لبخار الماء فً طبقات 

وي لكمٌة تنزل على سطح االرض تحت تاثٌر الجاذبٌة االرضٌة . ان المعدل السنشكل قطرات مائٌة 

, ففً الوقت الذي تصل هذه قة الخرىـــمن منطملم وهو متباٌن  965االمطار الساقطة ٌصل الى 

, ملم/ سنة  366تصــــل فً مناطــــق اخــرى الى فً منطقة معٌنة فأنها / سنة ملم  066الكمٌة الى 

 -ؼزٌرة االمطار وكما ٌلً :تكون لذلك ٌمكن تحدٌد بعض المناطق التً 

 .ملم/ سنة 0666معدل سقوط االمطار فٌها الى  صلٌ -المنطقة االستوائٌة : -5

 من المسطحات المائٌة .السواحل الشرقٌة للقارات التً تكون فً موقع مهب الرٌاح التجارٌة القادمة  -0

 السواحل الؽربٌة للقارات التً تكون فً موقع مهب الرٌاح الؽربٌة القادمة من المسطحات المائٌة . -3

 المناطق التً تتعرض للرٌاح الموسمٌة المشبعة فً بخار الماء. -4

 

 -وهناك مناطق شحٌحة االمطار والمتمثلة فً : 

الصحاري المدارٌة الدافئة مثل الصحراء االفرٌقٌة الكبرى وصحراء شبه الجزٌرة العربٌة وصحراء  -5

 اٌران .

 الصحاري المعتدلة المتمثلة فً صحراء اواسط اسٌا . -0

 . °66باردة والواقعة شمال دائرة عرض الصحاري ال -3

وقد تمكن العلماء من تكوٌن المطر االصطناعً فً بعض المواقع وذلك بأستخدام مواد كٌمٌاوٌة مثل 

وٌتم نشر هذه المواد فً طبقات الجو او ٌودٌد الفضة  ثانً اوكسٌد الكربون الصلب ) الفحم الثلجً (

 .بواسطة الطائرات الرطبة 

 المٌاه الجوفٌة . -:ثانٌا 

المائٌة , لسد احتٌاجاتها تتجه الدول التً تعانً من شحة االمطار والمٌاه السطحٌة الى المٌاه الجوفٌة 

, توجد هذه المٌاه المخزونة فً باطن االرض من منطقة الخرىوتختلؾ اعماق ونوعٌة ومقدار المٌاه 

 ر الزمان والمكان .ؽٌمتؽٌرة تبعا لت وهًفً طبقات تسمى بالطبقات المائٌة او المكامن المائٌة 



 -تصنف المٌاه الجوفٌة اعتمادا على طبٌعة نشأتها الى ثالثة اصناف هً :

, فً تؽذٌتها وهً المٌاه التً تعتمد على مٌاه االمطار والمسطحات المائٌة -المٌاه الجوفٌة الجوٌة : -5

جد هذه المٌاه اواالمطار الى اماكن توالمٌاه السطحٌة تسرب , ان العمر ة وعلى ضوء ذلك فهً حدٌث

انتشار التشققات الطبٌعٌة فً الصخور وطبٌعة ٌعتمد على درجة مسامٌة هذه الصخور ومدى 

, وتكون مٌاه عذبه ؼٌر مالحة عندما تكون قرٌبة من سطح االرض , وهذه المٌاه تكون انحدارها 

البحار , فً حٌن تكون مالحة عندما تكون تؽذٌتها  تؽذٌتها من االمطار والمسطحات المائٌة العذبه

 والمحٌطات .

, وهً اقدم وهً المٌاه المحفوظة فً الصخور الرسوبٌة  -المٌاه الجوفٌة المقرونة ) المتزامنة ( : -0

فً كثٌر من المواقع , وتكون هذه المٌاه ؼٌر صالحة عندما عمرا من المٌاه االولى وتكون عمٌقة 

 .ب الملحٌة تكون مجاورة للرواس

وهً التً تكونت مع مواقع صخور الكرة االرضٌة وهً قدٌمة قدم االرض  -:المٌاه الجوفٌة االولٌة  -3

 كانٌة , وتوجد على اعماق مختلفة .اعتمادا على النشاطات البرمن موقعها , تتحرك هذه المٌاه نفسها 

, وكان وشبه الجافة لسد حاجتها من المناطق الجافة لقد استؽلت المجتمعات البشرٌة المٌاه الجوفٌة 

, اال ان التقدم العلمً والتقنً لدى االنسان تمكن ٌةاالستخدام فً الؽالب منصب على المٌاه الجوفٌة الجو

من الوصول الى مكامن المٌاه الجوفٌة التً تصل اعماقها الى اكثر من الؾ متر كما هو الحال فً المٌاه 

فً البعٌدة فً كل من لٌبٌا والسعودٌة وصحراء ارٌزونا , وقد تم استؽالل هذه المٌاه  الجوفٌة االولٌة

 الشمالٌة وصحراء استرالٌا العظمى .امرٌكا 

 المٌاه السطحٌة -ثالثا :

, فلقد انعم هللا على كثٌر من ٌة فً كثٌر من دول العالم ئتمثل هذه الموارد الجزء االكبر من الموارد الما

انهارا وفجر فٌها عٌونا وٌنابٌع مائٌة تسد حاجة االنسان لهذه المادة التً لوالها لما وجدت دول العالم 

. ان سقوط عاصفة مطرٌة على منطقة ما سٌتجزأ مٌاه هذه العاصفة بٌن ؼائض الى جسم التربة الحٌاة 

مسٌالت  وبٌن جاري على سطح التربة من المناطق المرتفعة الى المناطق المنخفضة حٌث تشكل بذلك

فً مجرى مائً محدد الجوانب تتجمع لتشكل جداول صؽٌرة وتتجمع لتشكل روافد االنهار وتصب مائٌة 

ان فً تكوٌنها , ـــــــــــللالنســـــ, هذه االنهار قد تكون مجاري مائٌة طبٌعٌة الدخ  Riverٌسمى النهر 

. تتباٌن االنهار فً انواعها اصطناعٌة وقد ٌعمل االنسان الى شق هذه االنهار عندئذ تسمى مجاري مائٌة 

نتٌجة لسقوط االمطار او ذوبان الجلٌد فً مناطق من منطقة الخرى , اذتوجد انهار دائمة الجرٌان 

مع فصل الجوفٌة فً تؽذٌتها , وهناك انهار موسمٌة ٌرتبط جرٌان المٌاه فٌها احواضها او تساهم المٌاه 

سقوط االمطار , وخٌر دلٌل على االنهار الدائمة الجرٌان هً انهار دجلة والفرات والعاصً واللٌطانً 

, بٌنما االنهار الموسمٌة تتمثل فً نهر ام الربٌع وسٌبو والشلٌؾ ونهر االردن فً مشرقنا العربً 

مقعرة فً مساحة من االرض  فً مؽربنا العربً . وقد تتجمع مٌاه الجرٌان السطحًوالمجردة والزرود 

فً هذه البحٌرات بدال من البحار بعض االنهار مٌاهها  حٌث تصبالشكل ٌطلق علٌها بالبحٌرة 

المقعر الممتلئ بالمٌاه , وعلى ماتصبه والمحٌطات , وتعتمد مساحة هذه البحٌرات على مساحة الحوض 

كم الؾ 336 بفٌها االنهار من مٌاه وتؽطً البحٌرات مساحة تقدر 
0

 . 

 



 -المصادر المائٌة المستجدة : -رابعا :

تطل كثٌر من الدول على سواحل طوٌلة على البحار والمحٌطات ذات المٌاه المالحة , وتعانً كثٌر من 

دفعت للبحث عن مصادر مائٌة مشكلة مٌاه الصرؾ الصحً , وان ازمة المٌاه فً العالم  من الدول

وازدٌاد عدد السكان جدٌدة للمٌاه الصالحة للشرب واالستعماالت الشخصٌة بما ٌتالئم مع متطلبات الحٌاة 

 وارتفاع مستوى المعٌشة ونمو التطور الصناعً والزراعً .

وعدم صالحٌة  بالتناقص بسبب تزاٌد التلوثقل اخذت نوان كمٌة المٌاه فً الطبٌعة ثابتة تقرٌبا ان لم 

على المٌاه العذبة فً الحصول , لذلك اول مافكر فٌه االنسان المٌاه الملوثة لالستعماالت الشخصٌة 

 الكثٌر ولقد حاولمن مساحة الكرة االرضٌة ,  ٪60التً تؽطً الصالحة للشرب هو ان اتجه الى المٌاه 

ولالستعماالت المنزلٌة , والوطن العربً ٌزخر مٌاه عذبه صالحة للشرب المٌاه المالحة الى تحوٌل 

فٌها الطاقة الشمسٌة فً والتً استخدمت فً دول الخلٌج العربً مٌاه  البحر السٌما بمحطات تحلٌة 

 .عملٌة التقطٌر 

هذه وبٌنت منها فً االنتاج الزراعً االستفادة مٌاه البحر لؽرض تحلٌة دراسة تكالٌؾ لقد تمت 

 هذهٌمكن استثمار ماء فانه ؼالون  5666امرٌكً لكل دوالر  ٪6.64تكون الكلفة انه عندما الدراسات 

المالحة المٌاه ان عملٌة استخدام , لكن التكلفة تزٌد عن ذلك اقتصادي بمردود الزراعٌة الؼراضالمٌاهل

والذٌن ختصٌن فً علم النبات والتربة مواللالؼراض الزراعٌة كانت من االمور التً اهتم بها الباحثٌن 

تحت مستوى الزراعٌة عدٌدة من المحاصٌل المٌاه المالحة فً ري انواع اشاروا الى امكانٌة استخدام 

للملوحة بمثابة خاصٌة مقاومة المحاصٌل الزراعً االساسٌة , وتعتبر جٌد من توفر كافة عناصر النظام 

للملوحة هً الشعٌر والقطن للري بالمٌاه المالحة , ومن النباتات المقاومة لمدى مالئمتها المحدد االساسً 

للملوحة الٌعنً قدرتها على النمو . ان الحدٌث عن مقاومة المحاصٌل والنخٌل وبعض المحاصٌل العلفٌة 

هذه المٌاه عن طرٌق مزج نسب معٌنه بل ٌجري ذلك عندما تخفؾ ملوحة فً مٌاه البحار والمحٌطات 

وٌمكن اعتبار من المٌاه المالحة مع مٌاه االنهار العذبه لكً تستطٌع النباتات النمو فً مثل هذه المٌاه . 

, اذ تلجأ كثٌر قسم من حاجة المحاصٌل الزراعٌة مٌاه الصرؾ الصحً المعالجة المصدر االخر لتلبٌة 

تلوث الفٌها والتً تسبب التخلص من المواد الكٌمٌاوٌة الموجودة هذه المٌاه ومن الدول الى معالجة 

, ص محارب الزراعٌة . محسنواالستفادة القصوى منها فً االؼراض 
69

. 

 ريان مٌاه الصرؾ الصحً تعالج اوال وتستخدم بعد ذلك فً ري المحاصٌل الشجرٌة , والٌستعان بها ل

 التقلٌدٌة خشٌة االضرار بصحة االنسان . محاصٌل الحقل 

بحٌث  5:5بمعدل فتجمع وتقاس درجة ملوحتها وتخلط بمٌاه الري العذبة اما مٌاه الصرؾ الزراعً 

العادٌة المستقاة من االنهار واالبار , وقد فً المٌاه معدل الملوحة فً المٌاه المخلوطة الى نظٌره ٌصل 

فً استصالح االراضً . وقد ظهرت افكار جدٌدة مؤخرا تنادي بالمٌاه المخلوطة ٌستعان االنسان 

, واجرٌت مثال من القارة المتجمدة الجنوبٌة واستخدامها فً الري بالمناطق الجافة بسحب كتل جلٌدٌة 

 وصحراء اتكاماالى صحراء استرالٌا حول سحب كتل جلٌدٌة من قارة انتاركاتٌكا 5960دراسات عام 

لة ـــٌضٌع اثناء الرحعذبه المكنونة فً الكتلة الجلٌدٌة الفً امرٌكا الجنوبٌة , لكنه تبٌن ان نصؾ المٌاه 

كم56اال انه ٌمكن تسلٌم كمٌات كبٌرة تصل الى 
3

 وكانتول ـــــــة الوصـــــفً الرحلة الواحدة الى محط 



من مٌاه الجلٌد كانت فة المتر المكعب ان تكلاقتصادٌات هذا المشروع واعدة فً ذلك الوقت على اساس  

لم ٌتقدم هذا دوالر . على العموم  6.59دوالر مقارنه بتكلفته عن طرٌق التحـــلٌة التً بلؽــــت  6.660

المشروع خارج حدود الدراسات العلمٌة . كما ٌدور جدل حول نقل المٌاه العذبه فً اكٌاس مطاطٌة بسعة 

ملٌون / م
3

وتقطرها سفن عبر البحار والمحٌطات الى بالد العجز . الدٌب , صمن دول الفائض 
059-006

 

 ريطـــــــــرق ال

طرق للري هً الري الحوضً , والري بالؽمر , والري بالرش , والري بالتنقٌط  (4)ٌمكن التفرٌق بٌن

لقدٌم والهند . والري الحوضً هو اقدم الطرق وابسطها وانتشر فً اجزاء كثٌرة من العالم مثل العراق ا

تسٌر فً وسط السهل  ري , وٌتلخص فً انشاء قنواتالهنود الحمر فً االمرٌكٌتٌن  هوالصٌن , ومارس

ٌوما  66 – 46, الفٌضان لمدة كافٌة من االحواض تحجز علٌها مٌاه الفٌضً الذي ٌقسم الى مجموعة 

, وتزرع فٌجدد خصوبتها , ثم تصرؾ عنها المٌاه وارساب الؽرٌن فوقها لتشبع االرض بالرطوبة 

بمعنى انها تزرع مرة الفٌضان التالً  ئبالمحاصٌل المناسبة , وبعد الحصاد تظل االرض بورا لحٌن مج

لري االرض الزراعٌة على مدار السنة من المٌاه فمعناه توفٌر المٌاه . اما الري الدائم واحدة فً السنة 

شق , ثم والخزانات والقناطر والنواظم علٌها بانشاء السدود الجوفٌة والسطحٌة من االنهار وٌتم ذلك 

 بالرش الري ظهرمؤخرا بذلك الىجانخاللها ال ىالمناطق المراد رٌها .والجداول وسحب المٌاه من  الترع

 االرض تحت مدفونة خطوط فً المٌاه وتنقل,  كراومتح ثابت هواما لرشبا والري,  بالتنقٌط والري

 كل وٌروي,  عجل على المحورالمتحرك الىو ا المحصول على توزعها التً الرشاشات الى تصل حتى

 .  دائرٌة حركة المحورٌتحرك هذا وان فدان556 محورمساحة

 تصبها التً النقاطات الى المٌاه االقطارتنقل صؽٌرة انابٌب خطوط من فهوٌتكون بالتنقٌط الري نظام اما

%  56 – 46 بٌن ٌتراوحما ٌوفران فهما مزاٌا الري من النوعٌن هذٌن من ولكل,  ذوراالشجارـج عند

 تباطئ على ٌعمل الري من النظام هذا ان كما,  اضافٌة مساحات ريل تستخدم والتً الري مٌاه من

 زراعة االسالٌب هذه سهلت كما,  بسرعة التتدهورالتربة وبالتالً االرضً الماء منسوب ارتفاع

)  وٌستعٌنالفالحبوسائلمختلفةللرٌمنهاالبدائٌةمثاللشادوفوالساقٌة.  فتفادىالفالحتكالٌفذلك تسوٌه دون االرض

(  الناعورة

ىمعٌنمنااوتستخدمطرقالرٌالبدائٌةفٌالبالدالمختلفةمثلمصروالهندوتتسمبانهاكثٌرةاالٌدٌالعاملةوعمالهاعلىمستو

 . ومرهقةلالنسانوالحٌوان,  وتستؽرفوقتاطوٌالفٌانجازالعمل,  لخبرة

 : الصرفالزراعً

,  ٌسفرالرٌالدائمؽمرالالراضٌمعمرورالسنٌنعنارتفاعمستوىالماءاالرضٌفٌحولهاالىتربةؼرقة

,  التنفسفتموتعن حٌثتصلمٌاهباطنالتربةالىالمنطقةالتٌتمتدفٌهاجذورالنباتاتفتطردالهواءوبالتالٌتعجزالجذور

,  كماانركودالمٌاهباستمرارفٌمنطقةالجذورتؤدٌالىتعفنهامماٌؤدٌالىموتها

,  وتركدفوقهفٌصورةبركةاومستنقعاالرض وقدتزدادالمسألةحدةفتصعدالمٌاهالباطنٌةالىسطح

 .  سبخةاوتجفعنهتاركةاالمالحفتتحواللتربةالى

 

فضمستوىالمٌاهالجوفٌةبعٌداعنمنطقةالجذوربماانهذهالظروفتستدعٌانشاءمصارفحقلٌةلصرفالمٌاهالزائدةولخ

.  الهوائٌفٌالتربةوتجودتهوٌتهافٌنصلحامرهاللزراعة – مترفٌعتدلبذلكالمٌزانالمائً 545 الٌقلعن



,  ومكشوفة,  مؽطاة:  والمصارفثالثةانواع

واباروالمصرفالحقلٌعادةمؽطىوهوعبارةعنحفرشقفٌاحدجوانبالحقلوتوضعفٌهاأنابٌببالستٌكٌةمثقبةتساعدعلىم

,  رورالمٌاهمنخاللهاوتؽطىبطبقةمنالرملوالحصىالناعمالذٌٌعدبمثابةفلترةلهذهاالنابٌبثمتطمربعدذلكبالتراب

لتٌتحٌطبالحقولومنثمالذهاببهابعٌداوتصوتعملهذهالحقولعلىاخذالمٌاهالزائدةمنالحقاللىمبازاللتصرٌفالرئٌسٌةا

.  رٌفهاالىمناطقالتصرٌفالتٌقدتكونفٌاالنهارالكبٌرةاوفٌالبحاروالبحٌرات

انعملٌةالتصرٌفهذهتعملعلىتحسٌنتوعٌةالتربةوزٌادةخصوبتهاوتخلٌصهامناالمالحوبالتالٌزٌادةانتاجٌةالوحـدةا

.  لمساحٌةمنها

اءمناالرضالزراعٌةالنهمدفونفٌباطناالرضوالٌعرقاللعملٌاتالانالصرفالمؽطىلهمٌزةاساسٌةفٌانهالٌستقطعجز

.  االانتكلفةانشاءهوصٌانتهمرتفعة,  زراعٌةوالحركةالفالح

,  اماالصرفالمكشوففٌستقطعمساحاتمناالرضوٌعرقاللعملٌاتالزراعٌةوحركةالفالح

(  المبازل)  ارؾـــــــوااللمصـــماطـــــوتقس. االانتكلفةانشاءهاقلمنالنوعاالول

,  دلهذاعلىتوزاناعمااللصرفمعنظٌرتهاللرٌفٌالمنطقة( 5) علىاطوالجداواللرٌفأذاكانتالنتٌجة

( 5) فٌحٌنلوكانتالنتٌجةاقلمن,  فأناعمااللصرفتكوناكبرمنحاجةاالرض( 5) امالوكانتالنتٌجةاكبرمن

 .036-006ص,  الدبب.  فأنالصرفٌكونؽٌركــــافٌبالمنطـــقةوانهٌحتــــــــــــــــاجالىتكثٌؾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : التقدمالعلمٌوالتكنولوجً•

,  بفضاللتقدمالعلمٌاستطاعاالنسانمواجهةمعوقاتالبٌئةالتٌٌعٌشفٌها

 وانشاءالمدرجاتعلىسفوحالجباللالستفادةمنهافٌالزراعة,  فأمكنهتثبٌتالمنحدراتالجبلٌةمنعالالنهٌاراواالنزالق



,  وتثبٌتالكثبانالرملٌةوبناءالسدودوالخزاناتللتحكمفٌمٌاهاالنهار, 

,  كمااستطاعاالنسانالتؽلبعلىمشكلةالصحارٌالجافةواستصالحاراضٌها

,  كماامكنباستخداموسائاللتبرٌدالحدٌثةاستؽاللمناطقبعٌدةكانمنالصعباستؽاللهازراعٌا

,  وبذلكامكناالستفادةمنهذهالمناطقكمافٌاسترالٌاواالرجنتٌن

كماامكناضافةمساحاتكبٌرةفٌالمستنقعاتبعدتجفٌفهالتصبحصالحةللزراعةكمافعلتهولنداعندماتوسعتعلىحسابال

 .  بحر

كماساعدالتقدمالتكنولوجٌعلىرفعمستوىالكفاٌةاالنتاجٌةللزراعوعلىتحسٌنالسالالتوادخالمحاصٌلجدٌدةفٌبعضال

,  جٌنوفٌاستحداثفصائلجدٌدةعنطرٌقالته,  مناطقلمتكنتزرعفٌهامنقبل

وفٌالحصولعلىالمبٌداتالحشرٌةوانتاجاالسمدةالكٌمٌاوٌةوالمكننةالزراعٌةلمواجهةنقصاالٌدٌالعاملةفٌالمناطقالق

,  لٌلةالسكن

وزراعةالمحاصٌاللتٌلمتزرععلىنطاقواسعمنقبلفٌبعضالمناطقوذلكبعدانتمكناالنسانمنتبرٌدوتجمٌدبعضالمنتجا

 .505ص,علٌاحمدهارون.  ستهالكتللحفاظعلٌهااونقلهالمسافاتبعٌدةحٌثمناطقاال

وتعدالتقنٌةحصٌلةللتطبٌقالفعلٌلالكتشافاتواالختراعاتالعلمٌةالتٌٌتمالوصواللٌهامنخالاللبحثالعلمٌوالتٌتعنٌتطبٌ

,  قاالسالٌبالعلمٌةفٌتطوٌرمدخالتاالنتاجالزراعً

,  رقتشؽٌلهاالبذورالمحسنةوالمكننةالزراعٌةوطرقاستعمالهاكذلكاالسمدةوفناستخدامهاوانظمةالرٌوط

 . فضالعنتقنٌةاالنتاجالحٌوانً,  والمبٌداتواسالٌبمكافحةاالوبئة

اناستخدامالوسائاللتقنٌةفٌالعملٌةالزراعٌةٌؤدٌوبالشكالىتطوٌراالنتاجالزراعٌكماونوعاوٌوفرللمزارعٌنالوقت

 -: لتقنٌاتوتشملهذها,  والجهدواالمكانٌاتالتٌٌبذلهافٌمالواستخدمالوسائلواالدواتالتقلٌدٌةفٌالزراعة

 : المكننةالزراعٌة:  اوال

المكننةالزراعٌةتعنٌتوظٌفالقوىالمٌكانٌكٌةوااللٌةجمٌعهافٌتنفٌذعملٌاتالخدماتالزراعٌةكلهاعلىافضلوجهوباقلج

 . هدبشرٌاوحٌوانٌممكنللحصولعلىانتاجمجزبأقاللتكالٌؾ

,  وتأتٌالمكننةالزراعٌةفٌمقدمةالعوامالالساسٌةللتنمٌةالزراعٌة

والشكانالنجاحالذٌحظٌتبهالزراعةفٌالدواللمتقدمةٌرجعاساساالىاعتمادتلكالدولعلىالمكننةفٌجمٌعالعملٌاتالزراع

االستفادة من  وتأخر,  كماوانتأخرالدواللنامٌةٌرجعاساسافٌاحداسبابهالىضعففٌاستخدامالمكننةالعامة,  ٌة

معطٌات الثورة التكنولوجٌــة فً هذا الجانب , حٌث ان 

,  ةتتمتعبامكانٌاتهائلةلزٌادةانتاجٌةالٌدالعاملةوٌمكنانتزٌدبشدةمنحجمالمزارعٌالزراعالمكننة

,  وتفضاللمكننةالزراعٌةعلىالجهدالبشرٌالمتعبوالمستهلكللطاقة

فضالعنانالمكننةالزراعٌةتقللنسبةالفقدوالعطبوالتلفالذٌٌحصلللمنتجاتالزراعٌةفٌحالةاستخدامالطرقالتقلٌدٌةفٌال

 . لنقلحصادوالتداولوا

راستخدامالمكننةالزراعٌةبعدةعواملتؤثرفٌطاقتهااالنتاجٌةالفعلٌةمنهاطوبؽرافٌةاالرضوالظروفالجوٌةوثٌتأ

,  فضالعنانواعالمكائنالمستخدمة,  الزراعٌةلكٌةحجمالموطرقنقل

 . ونوعالمحاصٌاللزراعٌةوخصائصالتربةوحجمالمزرعة



المحاصٌاللموسمٌةاوالدائمٌةفٌماٌتعلقمنهابحراثةالتراناستخدامالمكننةالزراعٌةبكافةانواعهاسواءكانتخاصةب

,  بةاوالحصاداوالبذارٌساعدعلىزٌادةانتاجٌةاالرضالزراعٌةواستثمارمساحاتواسعة

,  فضالعناختصارالوقتالالزمالنتاجالمحاصٌلمنبداٌةفالحتهاحتىحصادالمحصول

 فقدتبٌنانالطرقالقدٌمةللحراثةوالبذورتستؽرقوقتاٌعادل

المٌكانٌكٌةوتظهرهذهالحقٌقةفٌالحصاداٌضافحصادنصفدونممنمحاصٌاللحبوببالٌقةهالطرمرةماتستؽرق(06)

عمل ٌدوي لفالح واحد , بٌنما اذا ساعة( 943) طرقالتقلٌدٌةثمتكدٌسالحاصلودراستهوفرزهٌتطلب

 66-36 ساعاتولمساحةتتراوحمن( 3) خاللاستعمل الحاصدة الحدٌثة امكنها القٌام بذلك 

 . ومعنىهذااناستخدامالمكننةٌزٌدمنامكانٌةمضاعفةاالنتاج.  دونمتبعالسهولةاالرضوطرٌقةاروائها

 . االسمدةالكٌمٌاوٌة:  ثانٌا

وهٌعبارةعنموادكٌمٌاوٌةتضافالىاالراضٌالزراعٌةلزٌادةكفائتهااالنتاجٌةعنطرٌقزٌادةالعناصرالؽذائٌةالصال

,  حةلالمتصاص

وقدٌماكانٌعتمدفٌتحسٌنخصوبةالتربةبواسطةاستخدامالموادالموجودةفٌالمزرعةوالمحاصٌاللبقولٌةواالعشا

,  ب

حٌثتوضعهذهالموادفٌصفوفوٌتمقلبالتربةفوقهاولكنفٌالوقتالحاضراخذالمزارعونٌستخدموناالسمدةالكٌمٌاوٌةال

 : قسٌماالسمدةالىمجموعتٌنرئٌسٌتبنهماوعموماٌمكنت.  حاوٌةعلىالنتروجٌنوالبوتاسٌوموالفوسفاتبكمٌاتمتزاٌدة

:  االسمدةالعضوٌة -5

اخرومتمثلةفٌكلمنسمادالماعزوالبقرلىوهٌالتٌتحتوٌعلىالعناصرالؽذائٌةبشكلعضوٌومصادرهامختلفةمنمصدرا

 . والعجولوالخٌولواالؼناموالدواجنوالدمالجافومسحوقالعضامالطري

 : وٌمكنتقسٌمهاالىمجموعتٌن:  االسمدةالكٌمٌاوٌة -0

 . وهٌاالسمدةالتٌٌحتاجهاالنباتبكمٌاتكبٌرةومثاللنتروجٌنوالفسفوروالبوتاسٌوم:  االسمدةالرئٌسٌة -

:  االسمدةالثانوٌة -

 ٌوموالزنك؟ــــــــوهٌاالسمدةالتٌٌحتاجهاالنباتبكمٌاتقلٌلةمثاللبورونوالحدٌدوالنحاسوالمؽنٌس

اناالستعمااللواسعلهذهاالسمدةوالمخصباتٌمكنمنهالحصولعلىانتاجٌةعالٌةلكاللمحاصٌاللزراعٌةوبأقاللتكالٌفا

% 56 ذتساهمهذهاالسمدةفٌاكثرمن

 .منزٌادةؼلةالمحاصٌاللزراعٌةاذاحسناستخدامهاكماونوعاوطرائقومواعٌد

 556 كؽممننترانتاالمونٌومو 566 وقداثبتتالتجاربالعملٌةاناستعمال

( 55-3)منالسوبرفوسفاتللدونمالواحدمنالمحاصٌاللحقلٌةٌعطٌمردودامالٌاٌتراوحبٌنكؽم

 .دٌنارالكلدٌنارٌصرفعلىشراءاالسمدة

,   الزراعٌةلالسمدةالكٌماوٌةتختلفمنمحصولالخر انحاجةالمحاصٌل

,  فٌحٌنانبعضهاٌحتاجالىنوعدوناخرمنها,  اذانبعضالمحاصٌاللزراعٌةتكونشدٌدةالحاجةلالسمدة

,  الماءاٌضاهواكثرالعناصرالؽذائٌةالتٌٌحتاجهاالنباتمنحٌثالكمٌةهعنصرالهٌدروجٌنالذٌمصدرفمثال

,  ثماالوكسجٌنالذٌمصدرهالماءاٌضا,  ٌلٌهعنصرالكربونالذٌمصدرهؽازثانٌاوكٌدالكربون

(  الكالسٌوم,  ستاالبو,  الفسفور,  النتروجٌن)  فضالعنالعناصراالخرى



ناصرالكٌمٌاوٌةمعاالسمدةالعضوٌةفٌسبٌلزٌادةخصوبةالتربةفتسمىهذهالعملٌةبالتسمٌدالمتعوعنداضافةهذهال

 : كاملوهناكثالثعواملتوثرفٌعملٌةالتسمٌدوكمٌةاالسمدةالتٌٌجبالتقٌدبهاوهً

 . خصوبةاالرضومدىتوفرالموادالعضوٌةفٌهااوعدمها -5

 . ٌاتاقلحتاجكمتىٌحتاجالىكثٌرمناالسمدةواخرهشرماهونوعالمحاصٌلفمنها -0

 . اماالكٌمٌاوٌةفاقلمنها,  فالعضوٌةتستخدمبكمٌاتاكثر -: نوعاالسمدة -3

 . مكافحةاالفاتالزراعٌة: ثالثا

ٌتلخصمفهومالمكافحةفٌاستخدامالطرقالزراعٌةوالحٌوٌةوالكٌمٌاوٌةبشكلتبقىفٌهاالفاتالزراعٌةعندالمستوىالذٌ

,  ٌمكنتحملهدونمااحداثاضراراقتصادٌةعلىالمحاصٌاللمزروعة

وهٌبهذاتمثالسلوباٌجمعبٌنالعدٌدمنطرقمكافحةاالمراضالنباتٌةواالفاتالزراعٌةوتعتبرمكافحةاالفاتواالمراضو

.  التحرٌعنهاباستمرارلمنعانتشارها

منالمهماتالرئٌسٌةالتٌٌجبعلىالجهاتذاتالعالقةوالسٌمادوائرالزراعةبتشدٌدحمالتالمكافحةقبالنٌستفحلضررهاوت

 اللزراعٌةؤدٌالىاضراركبٌرةللمحاصٌ

 .االمرالذٌٌنتجعنهخسارةالمزارعٌنمنجهةوقلةالنتاجالزراعٌوردائةنوعٌتهمنجهةاخرى,

 -: وتتممكافحةاالفاتالزراعٌةالتٌتصٌبالمحاصٌاللزراعٌةبعدةطرقمنها

 :  الوسائاللزراعٌة -1

, تٌةتشملهذهالعناٌةبالتربةوحراثتهاجٌداللتخلصمنالحشائشواالعشابالتٌتكونمصدرامهمالالمراضالنبا

وتتضمناٌضاتحدٌدمواعٌدالزراعةوطرٌقةزراعتهاوتنظٌمالرٌوالبزلواستعمااللسالالتالتٌتتمكنمنمقاومةاالفا

 . ت

 : الحجرالزراعً -2

,  والؽرضمنذلكابعاداالفاتالزراعٌةعنبعضاالماكن

وتطبقبعضالدولمثلهذااالسلوبعلىنقاللمحاصٌالوالنباتاتالمنتجةفٌاراضٌهادفعاالنتقاالفاتالمناطقالمصابةالىالسلٌ

 . مةمنها

 : استخدادالمبٌداتالكٌمٌاوٌة -3

ومنالماخذعلىهذهالطرٌقةه.وتستخدمهذهالطرٌقةفٌمعاملةالبذوروبعضالمعقماتلمقاومةاالفاتعلىاختالفانواعها

 انهاتسببتلوثالبٌئةالطبٌعٌةنتٌجةلكثرةالسمومالمستخدمةفٌمكافحةاالفاتالزراعٌةو

 -: وفٌماٌخصمكافحةاالمراضالتٌتصٌبالحٌواناتٌمكناتباعالطرقاالتٌةفٌمكافحتها,

 -: صالئاالست -5
شاتتبعهذهالطرٌقةفٌحالةاذاشخصمرضاووباءفتاكفٌقطٌعمافٌتمالقضاءعلٌهبأبادةهذاالقطٌعبشكلكاملخوفامنانت

 . رهبٌنالقطعاناالخرى

 : وٌتمذلكبماٌلً -: استعماالالمصال -0

 . حجرالحٌواناتالمرٌضة - أ



 . اعطاءاللقاحاتبصورةدورٌةحتىٌتمالتأكدمننقاوةالقطٌعمنالمرض - ب

 . المعالجةبالعقاقٌروالمضاداتالحٌاتٌة - ت

 . لمرضالحٌولةدونتكاملدورةحٌاةحامال - ث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ادارةالمزرعة

ٌقصدباالدارةبانهاالعملٌةالتٌٌتممنخاللهااتخاذقراراتحواللخططواالهدافالتٌٌنبؽٌانٌنفذهاصاحبالمزرعةاومدٌر
,  ها

وهناكثالثةقراراتمتداخلةرئٌسٌةالبدمناتخاذهامناجلتحقٌقمستوىانتاجٌواقتصادٌللمحاصٌاللتٌٌعزمالمزارعزرا
,  لذٌٌجبانٌنتجهتحدٌدنوعالمحصوالبٌتمثاللقراراالول,  عتها

.  وكممنالمدخالتوالمتؽٌراتٌحتاجلمشروعهالزراعٌوذلكالٌجادالتموٌاللالزمله
,  وٌتمثاللقرارالثانٌفٌتحدٌدنوعاالنتاجالذٌٌهدفالٌهالمشروعالزراعٌوكٌفٌمكنتحقٌقه

 .555ص,منصورحمدي.وٌتمثاللقرارالثالثبكٌفٌةتسوٌقاالنتاج



,  لحاالدارةطفلمصٌوالبدمناالشارةهناالىانهناكعدةتعار
مجموعةاالنشطةومنهاولكنالتعرٌفاالكثرشمولٌةهوالذٌٌنصعلىاناالدارةهٌالعملٌةالتٌتتمثلفٌتحدٌداالهدافالتٌٌنبثق

البرامجوالسٌاساتواالجراءاتمعتكثٌفكافةالجهودالبشرٌةوالمواردالمادٌةالمتاحةللوصاللىالنتائجالمطلوبةخاللفت
 .رةزمنٌةمعٌنة

,  تبدأاولىخطواتادارتهافٌتهٌئةمرقدالبذور(  ٌةاالنتاج)  العملٌةالزراعٌة
,  وهذاٌعنٌاندورالمكننةالزراعٌةٌتحددهنافٌاختٌارافضاللمحارٌثالمالئمةعلىضوءخصائصالتربة

اذانعملٌاتالحراثةتختلفمنمنطقةالخرىاعتماداعلىنسجةالتربةومقدارعمقالحراثةوطبٌعةالمحصواللمرادزراعت
,  ئٌةخاصةبههفٌالمنطقةاذانلكلمحصولزراعٌظروفبٌ

,  لذافاناختٌارالساللةالنباتٌةلمحصولمعٌنٌجبانٌتممنخالاللمختصٌنبعلمالمحاصٌاللحقلٌة
 .وهناٌمكنالقوالنالفالحذوالتجربةٌمكنهانٌحددالمحصواللذٌٌرادزراعته

واناختٌارالمحصواللزراعٌواالالتالزراعٌةالٌمكنهاانتصاللىالهدفمالمتكنالتربةمدروسةمنحٌثخصائهاالفٌزٌائٌ
,  والكٌمٌائٌةة

ةبملوحةالتربةوعناصرهاالؽذائٌةٌوفٌهذهالحالةالبدمناالستعانةبالمختصٌنفٌعلمالتربةالذٌنٌتمتعونبمعرفةودرا
 .ولحاجتهاالىالتسمٌدوالرٌوالصرفوهذهاالمورقدتكونمتباٌنةمنمنطقةالخرىومننباتالخر

(  م 0 اقلمن)  ومنناحٌةاخرىقدٌكونمنسوبالماءاالرضٌقرٌبجدا
, وهذاٌعنٌاعاقةالنموالجذرٌللنباتاتمنسطحاالرض

,  وهذاٌفرضعلىالقائمٌنبادارةالمزرعةمنتنفٌذشبكاتالصرفللتخلصمنالمٌاهالزائدة
 . وكذلكفٌالمناطقالشدٌدةالملوحة,  وقدتنفذهذهالمبازلفٌالمناطقالؽرٌزةاالمطارالتٌتعٌقنموالنبات

شراتوبعضالمبٌداتلمكافحةاالدؼااللتٌتعوقدتستدعٌالظروفاستخدامبعضالمبٌداتالحشرٌةلمكافحةاالمراضوالح
,  وهذاٌعنٌاجراءعملٌاتالعزقورشالمبٌداتباوقاتمحدودة, دمنافسالؼذٌةالنبات

.  وهناٌتدخاللمختصبالوقاٌةالنباتٌةفٌتحدٌدنوعالمبٌدوكمٌتهمناجلنمواافضلللنباتات
وعندمرحلةالنضجوموعدالحصادٌتمالحصادباستخدامالمكائنالمخصصةلهذاالؽرضلتقلٌاللجهدالبشرٌوالضائ

 . وبعدذلكتدخلعملٌاتالتسوٌقواٌجاداسواقلتصرٌفالمنتجات,  عاتمنالمحصوالثناءالحصاد

تامةبمانجمٌعالعملٌاتالسابقةتتطلبتخطٌطجٌدوتنفٌذمبرمجللخططالموضوعةوهذاٌتطلبمناالدارةانتكونعلىدراٌة
,  اٌحتاجهالمحصولمنعناٌةوماٌحتاجهالعاملونمنرعاٌةوماٌحتاجهالمنتجمنمخازنوتسوٌقونقل

ـــــدافالنشــــــوهذاٌعنٌضرورةتوفٌراالدارةالعلمٌةوالعملٌةالتٌتشرفعلىمجموعةاالنشطةوبرامجالعمللتحقٌقاه
 .95ص, محسنمحارب.  ًـــــــــاطالزراعـ

 

 

 ( : االصالحالزراعً)  السٌاسةالحكومٌة

,  ملكٌةاالرضالزراعٌةموضوعحساسفضالعناهمٌتهوخطورتهان 

وازنالىملكٌةاتدفعهاللتدخلبٌنالحٌنواالخرلتنفٌذبرامجاالصالحالزراعٌلتعٌدالممالذاشؽلتهذهالمسألةبااللحكومات

 . معتحقٌقالعدالةفٌها,  ةــالرضالزراعٌ

,  وتجدراالشارةالىانمفهوماالصالحالزراعٌاوسعبكثٌرمنمجردتوزٌعاالراضٌالزراعٌةعلىالفالحٌن

فالمفهومالقدٌملالصالحالزراعٌكانٌقتصرعلىعملٌةاستٌالءالحكومةعلىاالرضالزراعٌةالزائدةعنالنصابالذٌحد

( عدالة) فهااجتماعًدهالقانونثمتوزٌعهاعلىصؽارالفالحٌنوالمعدومٌنوالعمااللزراعٌٌنوهذهالعملٌةكانهد

,  فالقصدالقدٌملالصالحالزراعٌكانٌتجهالعادةالتوازنلملكٌةاالرضالزراعٌة, اكثرمنهاقتصادي



.  وتحقٌقالعدالةبتوزٌعهاعلىمستحقٌهاالفعلٌٌنعمالبمبدأاالرضلمنٌزرعها

زراعةاالرضكماحدثفٌالمكسٌكوالنمساورومانٌاوٌوؼسالفٌاالسابقةوبلؽارٌاقولمٌكنالمقصودفٌالبداٌةتحسٌنطر

...... ,  وؼٌرها

هاعلىالنواحٌاالجتماعٌةبعضالنتروكانلتجاهلقوانٌناالصالحالزراعٌاالولىللجوانباالقتصادٌةوالسٌاسٌةواقتصا

, ائجالسلبٌةالتٌظهرتفٌمعظمهذهالبالد

ونااللتفاتالىتحسٌناالنتاجاوزٌادتهاوتحسٌننوعٌتهاوخفضتكالٌففقدتحولتالملكٌاتالكبٌرةالىمزارعصؽٌرةالحجمد

, انتاجه

ضٌالزراعٌةالزائدةعنالنالذاؼٌرتهذهالدولسٌاستهاالمتعلقةباالصالحالزراعٌبعداناتضحلهابأنسٌاسةتوزٌعاالر

,  تطوٌرالقطاعالزراعًفٌصابالقانونٌلمتحققأٌؽاٌة

لىالفالحٌنالفقراءبالتسعلٌشملبرامجالصالحاحواالللذالمٌعدمفهوماالصالحالزراعٌٌقتصرعلىتوزٌعاالراضٌع

 . رٌفاقتصادٌاواجتماعٌاوسٌاسٌا

احوالها لتصفٌة القطاع والملكٌة الزراعٌة تحسٌنفمنالناحٌةاالقتصادٌةاخذٌؤمنمعٌشةاالسرالزراعٌةو

الكبٌرة , وتضمن االصالح الزراعً اٌضا بنودا تكمٌلٌة لتحسٌن طرق استؽالل االراضً وزٌادة 

جها الزراعً وتحدٌد اٌجارها والعقود الخاصة بذلك والعوائد المفروضة على ذلك واعادة  التوازن انتا

 لمساحتها .

فٌشتمل على قواعد تخص الحد االدنى الجر العمالة الزراعٌة وتحدٌد ساعات اما من الناحٌة االجتماعٌة 

وانهاء سٌطرة االقطاع العالقة بٌن المالك والمستاجرالعمل وتحقٌق السالم االجتماعً فً البالد وتحسٌن 

 خشٌة طؽٌانهم ., ومنع تركٌز ملكٌة االرض الزراعٌة بأٌدي قلة من االفراد 

بأنه مجموعة من االجراءات تقوم بها الحكومة لمعالجة وقد عرفت االمم المتحدة االصالح الزراعً 

لتحوٌل ملكٌة تتضمن اٌجاد السبل الكفٌلة جراءات وهذه االالكٌان االقتصادي واالجتماعً الرٌفً عٌوب 

. وٌتم تنفٌذ برامج االصالح الزراعً اما من خالل اجراءات ثورٌة او ؼٌر ثورٌة االرض لمن ٌزرعها 

الخاصة , بل اجراء تعدٌالت طفٌفة , فاالصالح الزراعً ؼٌر الثوري الٌتضمن اعادة توزٌع الملكٌات 

فً الرٌؾ تحوٌل التدرٌجً من النظام االقطاعً الى الراسمالٌال, ومثل الؽاء بعض دٌون الفالحٌن 

بعد . اما االصالح الزراعً الثوري فٌتم عادة والتعاون الزراعً وؼٌرها االرشاد الزراعً وتقوٌة 

على الزائدة على النصاب القانونً وتوزٌعها ٌستولً على االرض نظام جدٌد االطاحة بالحكم واقامة 

ثالثة جراءات اخرى . وقد سلكت حركات االصالح الزراعً فً مختلؾ دول العالم , مع االفالحٌن 

 -طرق او محاور رئٌسٌة هً :

 

لهذا , وتبعا الطرٌق البروسً ) االلمانً ( ٌتضمن هذا التحول من النظام االقطاعً الى الراسمالً -5

, مع هجرة الراسمالٌٌن ( ٌعملون فً اراضً كبار المالك ) الى عمال اجراء تحول الفالحون الطرٌق 

المستؽلة على عن عمل افضل , وازدٌاد ثراء الطبقات االجتماعٌة الى المدن بحثا العمالة الزراعٌة 

 حساب بؤس الفالحٌن وشقائهم .

العبٌد على العمل سخرة اي  كان بمثابة حجر عثرة فً وجه التقدم الجباروالمعلوم ان النظام االقطاعً 

 .من كل العالقات االقطاعٌة بال اجر , لذا البد من التخلص 



عالقات القطاعٌة التً كانت سائدة فً الرٌؾ وتحوٌلها الالطرٌق االمرٌكً الذي ٌرى ضرورة تحول  -0

و وهانتاجٌة راسمالٌة , وٌهدؾ هذا الطرٌق اٌضا الى اٌجاد الفالح مستقبل فً ارضه الى عالقات 

حٌث ٌقوم زراعة ارضه بنفسه اي ماٌسمى بمزرعة االسرة عن طرٌق المسؤول عن تحسٌن احواله 

الناتج كله الٌه وشرط ان تكون مساحة المزرعة  وان ٌعودبالعمل فً هذه المزرعة الفالح واسرته 

, وتوفٌر القروض للفالحٌـــن بشـــــروط مٌسرة , وتقدٌم المستخدمة فٌها معقولة تسمح بتطوٌر التقنٌة 

الرضه هً انجح الطرق , وٌرى انصار هذا الراي ان زراعة المالك خدمات االرشاد البٌطري مجانا 

 من الناحٌة االقتصادٌة .وافضلها 

ٌرى هذا الطرٌق ضرورة تصفٌة العالقات االقطاعٌة وشبه االقطاعٌة  -الطرٌق االشتراكً : -3

وذلك باالستٌالء على االراضً الزراعٌة ونقل ملكٌتها الى الدولة لعالقات الراسمالٌة فً الرٌؾ وا

 .وتصفٌة الملكٌة الخاصة فٌها 

على فكرة العدالة انما على المنفعة الملكٌة الخاصة الٌقوم نظام على فكرة مفادها انان هذا النظام ٌقوم 

عالقات , واقامة الخاصة تماما والتخلص من الملكٌات القزمٌة العامة وذلك بالؽاء الملكٌة تماعٌة جاال

 ومزارع الدولة والتعاونٌات .انتاجٌة تقوم على المزارع الجماعٌة 

فً الرٌؾ مما تقدم ان النظام الراسمالً فً االصالح الزراعً ٌهدؾ الى توسع الملكٌة الخاصة وٌتضح 

من االرض الزراعٌة لكل اسرة , وما زاد عن النصاب ٌسلم للحكومة لقاء وتحدٌد مساحة قصوى 

وتستند على خرفٌما بٌنها من تعوٌضال تختلؾ, وان هذه التعوٌضات تدفع الصحابهاتعوٌضات عادلة 

, وق وقٌمتها االٌجارٌة او ضرٌبتها قٌمة السمحموعة من االسس متمثلة فً التعوٌض على اساس 

االسرة , راد ــــاس عدد افـــعلى اسعلٌها الدولة ٌتم توزٌعها التً استولت  فان االرضوبالمقابل 

اما النظام الزراعة مروٌة او دٌمٌة , وعدد السكان الزراعٌٌن . ونوع الزراعة فً اعمال وخبرته 

 نقلها الى ملكٌة عامة للدولة .لالرض الزراعٌة وٌالخاصة االشتراكً فهو ٌصفً الملكٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -:العادات والتقالٌد

فً بعض االقطار الٌقلتاثٌر العوامل االجتماعٌة عن تاثٌر العوامل االخرى من حٌث درجة مفعولها فً 

التنمٌة عملٌات االنتاج الزراعً , وتبرز اهمٌة هذه العوامل على النشاط الزراعً عندما واجهت خطط 

كانت تعرقل تنفٌذ تلك الخطط الزراعٌة فً كثٌر من االقطار النامٌة صعوبات ومعوقات اجتماعٌة 

وتحول دون تحقٌق اهدافها , فالمزارع شأنه شان االخرٌن ٌرتبط بعائلته وجماعته ولهذه الجماعات 

باط وثٌقا وٌتردد فً قبول انه فً معظم الحاالت ٌرتبط فٌها ارتاثارها على سلوكه وقراراته الزراعٌة بل 

او ادخال محصول جدٌد بالرؼم من ادراكه الهمٌتها بتطوٌر اداة قدٌمة الزراعً اي تؽٌٌر على نشاطه 



بتطوٌر , وقد واجه العاملون االجتماعٌة السائدة عن القواعد والتقالٌد وذلك خوفا من خروجه بعمله هذا 

صعوبات فً اقناع الفالحٌن بادخال بعض ادوات العمل الزراعً فً كثٌر منانحاء افرٌقٌا واسٌا 

كأدخال الفأس ذو الذراع الطوٌلة بدال من الفأس ذو التطورات البسٌطة على ادواتهم الزراعٌة التقلٌدٌة 

, والٌزال الفالحون واستخدام المحراث الحدٌث بدال من المحراث الخشبً القدٌم الٌد القصٌرة 

 . دون تؽٌٌر ترجع الى االؾ السنٌن وظلت على حالها ٌستخدمون طرق زراعٌة ٌدوٌة 

السائدة فً بعض المجتمعات لها دور مهم فً تحدٌد نوع المنتجات كما ان بعض العادات والتقالٌد 

بعض المحاصٌل بصورة  زراعة ٌحرمونجزر االندونٌسٌة مثل جزٌرة سلٌبسففً بعض الالزراعٌة , 

, مثال ٌحرمون زراعة الذرة او اي محاصٌل اخرى فً محاصٌل اخرى على نفس االرض متعاقبة بعد 

 نفس االرض التً زرع فٌها محصول الرز .

مثال البقرة حٌوان وال تقتصر هذه المعتقدات على انتاج المحاصٌل الزراعٌة بل ٌشمل اٌضا الحٌوانات 

ثقلت االرض افً الهند اذكثٌرا على الزراعة وهذه الظاهرة اثرت ٌحرم ذبحها  له قدسٌته عند الهندوس

مثال فأن ترك االبقار , وتسبب بعض المشاكل الزراعٌة بعدد كبٌر من االبقار , وهً النفع ٌرجى منها 

ً الجائر , فضال عن انها عالرتسرح وتمرح بحرٌة جعلها من العوامل الهامة لتعرٌة التربة بفعل 

 االرض بزراعتها للمحاصٌل العلفٌة.المنافس القوي لالنسان على استؽالل اصبحت 

اطفال القرى من فرص التعلم اذا  نوهذه االبقار لها اثارها من الناحٌة التربوٌة النها تعمل على حرما

ن بشكل كبٌر على االنتاج ٌالدلمعدومة عملٌة رعً هذه الحٌوانات.وٌؤثر ٌطلبوا من اطفال الطبقات ا

, مثال االسالم ٌحرم لحم الخنزٌر وشرب الزراعً فهناك بعض المعتقدات لها تاثٌر فً هذا الخصوص 

الخمور لذلك تكاد تنعدم تربٌة الخنازٌر فً البلدان االسالمٌة , وهذا عكس الحال بالنسبة للدول المسٌحٌة 

بات الروحٌة فً بعض االقطار االسالمٌة روصناعة المش, ولم تتطور التً ٌزدهر فٌها هذا االنتاج 

 بل ان بعضها تحرم انتشارها .بدرجة تذكر 

كثٌر من جهات افرٌقٌا الٌستفاد منها بسبب المعتقدات الدٌنٌة وهً هناك لالبهة والثروة الحٌوانٌة فً 

 االجتماعٌة ودفع الدٌة والمهور . والعظمة 

ظلت زراعة على النشاط الزراعً فً العراق والبالد العربٌة , فمثال وللعادات والتقالٌد اثارها السلبٌة 

فً خمسٌنٌات القرن قٌاسا للمساحات التً تزرع بمحاصٌل اخرى تشؽل مساحة محدودةالخضراوات 

دٌن انتاجها وسبب هذا ٌرجع الى عادات اجتماعٌة توارتفاع الدخل من توفر السوق الماضً بالرؼم 

الٌحسد علٌها , وفً مناطق اخرى ٌدٌنون من ٌطرحها وتنزل بمنتجٌها منزلة اجتماعٌة ؼٌر محمودة 

 .الى السوق وٌبٌعها 

 

الحٌوانات فً زراعة بعض  تاالنسان اوالمزارعٌن فضالستخدام الهذه النظرة المزدرٌة جاءت نتٌجة 

حمالت وعندما اتسعت , ولكن بعد ان توفرت االسمدة الكٌمٌاوٌة وقل استخدام االسمدة العضوٌة انواعها 

 .وكبرت مساحتها االرشاد الزراعً فقد اتسعت زراعتها 

كالحٌاكة والحدادة والتجارة قسم منهم ٌأنؾ من مزاولة بعض المهن الحرة فس الوقت الٌزال نهذا وفً 

ببناته او تزوٌج بناتهم له حتى من الزواج التً تمنع الناس احٌانا وٌطلوقون علٌه لفظـة )صانع( 

 . والوالده

الى وقت ؼٌر بعٌد كان اٌضا او حتى صٌد االسماك الؼراض تجارٌة مثال ومن حٌث تربٌة الحٌوانات 

جنوب العراق امرا ٌنزل بصاحبه منزلة اجتماعٌة صٌد االسماك لكسب العٌش فً اهوار وبحٌرات اتخاذ 

 مله الجمٌع معاملة المنبوذ .اة وٌعمهٌن



تطبٌق الخطة الزراعٌة التً فان بعض العادات والتقالٌد االجتماعً قد اثرت او عاقت وفً لبنان مثال 

والوسط من سهل البقاع التً سمتها بالخطة رسمتها لبنان للنهوض بالزراعة فً الجزء الشمالً 

هذه من انتاج الحشٌش ) القنب الهندي (  دالالشمس ب زهرة على زراعة وانتاجالتً تشجع الخضراء 

عن زراعة زهرة الشمس النه القت كثٌر من الصعوبات فً بادئ االمر وامتنع المزارعون المحاولة 

محصول جدٌد من ناحٌة , ولمحاولة تجار الحشٌشة للحٌلولة دون تحول مجهوداتهم لزراعة المحصول 

 .الجدٌد من ناحٌة اخرى 

هذه المحاوالت كادت ان تفشل رؼم االتصال الشخصً بالمزارعٌن وحشد وسائل االعالم واالتصاالت 

والجماعٌة مع السلطات المحلٌة , لو ال استجابة احد المزارعٌن من سكان المنطقة الذي ٌتمتع والده 

 . محاضرات . لزراعة هذا المحصول ومن ثم استجابة له البقٌة الباقٌة منهمبمنزلة اجتماعٌة خاصة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -:منهج النظام االٌكولوجً

عن البٌئة ٌتكون النظام االٌكولوجً من مجموعة من االحٌاء ) نبات , وحٌوان , وانسان ( فضال 

ة بٌن االحٌاء ــعالقات دٌنامٌكٌالتً تعٌش فً ظلها , وبما ان هذا ٌعد نظاما فانه ٌتضمن الطبٌعٌة 

 . وبٌئتها 

فً  نظام البٌئً وعوامله احد خصائصه االساسٌة , وٌهتم التحلٌل االٌكولوجًالوٌعد التفاعل بٌن عناصر 

رات البشرٌة والبٌئٌة و الطبٌعة , وهللا سبحانه وتعالى خلق تؽٌمالجؽرافٌا بدراسة العالقات المتبادلة بٌن ال

فٌها رواسً وانبتنا فٌها كل شئ موزون  مــــــوزون علـــى االرض ) واالرض مددناها والقٌنال شئــــك



, واالنسان باساءة استخدامه هو الذي ٌخل بالتوازن البٌئً , على سبٌل المثال ٌلوث  59سورة الحجر /( 

 , وكذلك بالؽالؾ الؽازي وٌتلؾ االرض .الؽالؾ المائً خاصة العذب 

من . وتعد كل قطعة ٌمٌة , وعالمٌة على مستوٌات مختلفة : محلٌة , وقومٌة , واقلوتوجد النظم البٌئٌة 

من نظام بٌئً اوسع , فالتربة باحٌائها الدقٌقة ) البكترٌا االرض نظاما بٌئٌا فً حد ذاتها ثم هً جزء 

وفضالت الحٌوانات التً ً ٌعتمد على بقاٌا النباتات ئوالفطرٌات والدٌدان و الحشرات ( هً نظام بٌ

فان الطٌور المهاجرة تنزل علٌها , وبٌنما ترعى الحٌوانات ماعلٌها من حشائش تتراكم علٌها وفٌها 

 وبالتالً تربطها بنظام بٌئً اوسع قاري ام عالمً . الدٌب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -تحلٌل الهٌئات المكانٌة على اساس رتبها ) هٌراركٌتها (:

  -النظم الزراعٌة : -5

وم االقلٌم , ـــط بٌن مفهـــــاك خلـــ, مثال هنمتعددة تخص الجانب الزراعً  مفاهٌمعادة ماٌحدث خلل فٌ

. فاالقلٌم هو منطقة متصلة من االرض لها خصائص معٌنة تفرق بٌنه وبٌن كل من والنظام , والنمط 

محصول او تربٌة الزراعً هو منطقة متصلة من االرض تسود فٌها زراعة النظام والنمط , فاالقلٌم

ن االقلٌم هو تجمٌع منظم لوحدات االرض فً صورة محاصٌل أ, فكفً ذلك عن ؼٌره ما مختلفا حٌوان 

 .وحٌوانٌة محددة  نباتٌة



, ومتفاعلة سوٌة . ومعتمدة على بعضها مع بعضها من عدة عناصر متداخلة اما النظام فهو ٌتكون 

مختلفة وطرق والنظام الزراعً ٌعنً الكٌفٌة التً ٌتم بها تجمٌع عوامل االنتاج بنسب متفاوته واسالٌب 

واالقتصادٌة الحضارٌة التً ٌعٌش فً ومتاثراباالحوال االجتماعٌة مع البٌئة الطبٌعٌة مختلفة متالئمة 

هذه البٌئات وهذه االحوال نظرا لتفاوت وتربٌة حٌوانات , وزراعة محاصٌل نباتٌة ظلها بقصد 

, عند كل جماعة منهم فقد نشأ نظام زراعً معٌن التطور ومراحلة بٌن سكان العالم والظروؾ ولتباٌن 

 زراعٌة متباٌنة فً العالم .ٌمكن التعرؾ على عدة نظم ولهذه االسباب مجتمعة 

ٌتمٌز بتناسق وقالبا وظٌفٌا الزراعٌة التً تكون نموذجا االجراءات والممارسات فالنظام هو تجمٌع 

 .والنمط الزراعً وتشابه عناصره وخصائصه وتقنٌاته , وبهذا ٌقترب النظام 

مستوى العالم اسة النظم الزراعٌة على درو بمحاولة لتحدٌد  5905فً  Hanوقام االستاذ االلمانً هان 

هذه النظم ونوه بضرورة االهتمام باصلنشاة هذه النظم ترتكز على خصائص وتقنٌات الته و, وكانت محا

 والتباٌن المكانً فً النشاط الزراعً .االختالفات وتطورها عبر الزمن لٌتسنى له فهم 

الخصائص على معاٌٌر تقٌس ٌجب ان ٌرتكز وٌرى هان ان تصنٌؾ النشاط الزراعً الى نظم 

تستخدم كمعاٌٌر اولٌة للتفرٌق بٌن هذه النظم , وتنقسم الزراعٌة لكً االجتماعٌة واالقتصادٌة والتقنٌة 

, اي ان هذه المعاٌٌر المستخدمة فً هذا التصنٌؾ او حتى ثالثٌة  لمعاٌٌر االولٌة الى اخرى ثانوٌةهذه ا

 كٌة .رارتتسم بأنها هٌ

ٌن هذه , وٌبدو ان هذا التفرٌق ببٌن زراعة الفأس او المعزقة وبٌن زراعة المحراث فرق  –هان  –ان 

على عضالت  اعتمدتالمعدات فاالولىالنظامٌن الزراعٌٌن قام على اساس الطاقة المستخدمة لتحرٌك 

االنسان وطاقته , بٌنما الثانٌة تستعٌن بالطاقة الحٌوانٌة , لكن ٌدخل فً التفرٌق بٌنهما ضمنٌا مجموعة 

 .مثل االالت والتقنٌات والتنظٌم االجتماعً وؼٌرها من العوامل 

 -معاٌٌر تصنٌف نظم الزراعة :

فً الحسبان عند تصنٌؾ ٌعٌش فً ظله النظام الزراعً قرر هان ضرورة اخذ حضارة المجتمع الذي 

بٌن وٌعد هذا اختالفا جوهرٌا الحضارة والنظام الزراعً  نالوثٌق بٌوذلك لالرتباط نظم الزراعة 

والذٌن ٌقومون بتصنٌؾ انماط الزراعة , الى نظم والى انماط علٌها التصنٌؾ المعاٌٌر التً ٌركتز

, وٌتجاهلون اثر العوامل الخارجٌة فً ثة للزراعة وروالمالزراعة ٌقتصرون على الخصائص الداخلٌة 

( خصائص لالحوال الحضارٌة تؤثر على 3), وذكر )هان( ان هناك على االقل هذا الخصوص 

دٌة , والخصائص التقنٌة وتعد هذه ؼاٌة الخصائص التنظٌمٌة , والخصائص االقتصا -الزراعة وهً :

 فً االهمٌة فً حالة التصنٌؾ الى نظم زراعٌة .

فً العالم , ثم قسم كل معٌار اولً الى معاٌٌر ثانوٌة  ة( معاٌٌر اولٌة لتصنٌؾ نظم الزراع9وحدد هان )

 , وحدد هذه االخٌرة فً قوائم مطولة ٌمكن الرجوع الٌها فً بحثه .اصؽر 

ة , ونظام زراعة لمٌ( نظم زراعٌة هً القنص والصٌد , وزراعة الفأس , والزراعة الع6)كما حدد هان 

 ؼرب اسٌا , ونظام زراعة الرز فً اسٌا , وتربٌة الحٌوان , ونظام الزراعة البستانٌة .

نظام الزراعة  -( نظم زراعٌة فً العالم هً :9تعدٌال على تصنٌؾ )هان( فحدد ) Griggوادخل جرٌج 

ظام , ونظام زراعة البحر المتوسط , ون, ونظام الرعً البدوي زراعة الرز فً اسٌا ة , ونظام المتنقل

الزراعة المختلطة فً ؼرب اوربا وامرٌكا الشمالٌة , ونظام زراعة منتجات االلبان , ونظام المزارع 

 تجاري .ونظام انتاج الحبوب بمقٌاس , ونظام الرعً التجاري  علمٌةال



 Gregor5965ٌجورر, واالمرٌكً ج Sapper5905االلمانً سابر وبالمثل قام الجؽرافً 

, فخرٌطة جرٌجور مثال ضمت ماٌسمى باالقتصادٌات الزراعٌة تعدٌالت على تصنٌؾ هان بأدخال

بٌن للتفرٌق بالمعدات المستخدمة بما فً ذلك القنص , والصٌد , والجمع , كما انه استعان والصتاعٌة

 .هان بٌن زراعة الفأس وزراعة المحراث لزراعة مثل تمٌٌز انماط ا

فرق بٌن هذه , اال ان جرٌجوروبالمقابل لم ٌفرق هان وسابر بٌن الرعً البدوي والرعً التجاري 

النوعٌن . وضع هان امرٌكا الوسطى , حوض االمزون , ؼرب افرٌقٌا ووسطها وجنوب شرق اسٌا 

 فقط تحت زراعة الفأس .بٌنما وضع سابر مناطق افرٌقٌا نمط زراعة الفأس تحت 

جنوب شرق واحد فً امرٌكا واالخر فً ارخبٌل  -سابر بٌن نوعٌن من زراعة العصا الحافرة :ومٌز 

هذه االنواع الثالثة زراعة الفأس ونمطً زراعة العصا الحافرة تحت نمط واحد وقد وضع جرٌجوراسٌا 

. 

, اال ان الفحص الدقٌق لها ٌدل على وٌبدو ومن الظاهران هذه االنظمة الثالثة التتشابه كثٌرا فٌما بٌنها 

العملٌة فهً تنتشر فً جمٌع هذه فهً ترتبط مع بعضها البعض . اما الزراعة بدرجة كبٌرة , لذا تشابهها 

وضعت تحت س المناطق التً عند هان وسابر فً نفاالنتاج الحٌوانً المناطق فً حٌن وضعت مناطق 

 .الرعً البدوي والتجاري عند الباحثٌن االخرٌن 

 ط الزراعً :ٌالتنم

 5966النمط الزراعً ورد له تعرٌؾ فً وقائع المؤتمر الجؽرافً الدولً الذي عقد فً موسكو سنة 

من على انه : شكل من اشكال زراعة المحاصٌل او تربٌة الحٌوان لؽرض االنتاج ٌتصؾ بمجموعة 

المفاهٌم التً تستخدم فً التصنٌفات هذا تعرٌؾ عام ٌضم تحت لوائه كل  الصفات و الخصائص , و

الزراعٌة مثال ذلك حٌازة االرض الزراعٌة , نظم زراعة المحاصٌل النباتٌة , نظم تربٌة الحٌوانات , و 

ً أي هرمً ٌتضمن كرالنظم الزراعٌة , و انماط الزراعة , و نمط الزراعة هو نظام او مفهوم هٌرا

عدة رتب و درجات تبدا من الدنٌا المرتكزة على دراسة الحٌازات الفردٌة لالرض الزراعٌة , و تلٌها 

الرتبة المتوسطة , ثم الرتبة االعلى , و نمط الزراعة مفهوم دٌنامٌكً و هو فً تؽٌٌر مستمر بطرٌقة 

 ورٌة على طول مع تؽٌر خصائصه .ثتطورٌة او 

 

البعض بٌن النظم الزراعٌة و االنماط الزراعٌة , اال ان الكثٌر من الجؽرافٌٌن خلط  هنا و من

االقتصادٌٌن ٌرون ان تحدٌد االنماط ٌتضمن تمٌٌز االنواع المختلفة من الزراعة دون الحاجة لمتابعة 

نظام و وكرافً لكل هذه االنماط , فكأن الفرق بٌن التتطورها التارٌخً , كذلك دون الحاجة للتمثٌل الكر

النمط الزراعً هو ان االول ٌقوم بمتابعة تارٌخٌة لنشاة النظم عبر الزمن , اما الثانً فال ٌقوم بذلك . 

أي ان النظام الزراعً ٌجعل محوره االساسً المتابعة التارٌخٌة , اما النمط فٌنظر الى البعد التارٌخً 

صنٌؾ النظم هً داخلٌة و خارجٌة , أما كعامل مساعد فً التفسٌر , كما ان المعاٌٌر المستخدمة فً ت

 المستخدمة فً تحدٌد االنماط فهً داخلٌة فقط .



و لزٌادة االٌضاح تصور سلة ملٌئة بخصائص الزراعة , فالذي ٌقوم بتصنٌؾ انماط الزراعة باالعتماد 

ط , من هذه الخصائص اال و هً الخصائص الداخلٌة فق ةعلى هذه السلة فأنه ٌرجع الى مجموعة منتقا

 لذا ٌرى البعض ان معاٌٌر تصنٌؾ انماط الزراعة هً معاٌٌر اعتسافٌة لتجاهلها خصائص الزراعة .

كما ان تحدٌد انماط الزراعة على خرٌطة العالم ٌجعلها تبدو و كأنها اقالٌم زراعٌة ٌسود فً كل منها 

فٌه زراعة المحاصٌل  اسلوب زراعً معٌٌن , و هذا عكس االقلٌم الزراعً بمعناه الحقٌقً الذي ٌسود

و تربٌة الحٌوانات . أي ان هناك من اعتبر النمط الزراعً الواحد فً منطقة ما بمثابة اقلٌم زراعً , و 

لكن هذا فً الواقع خلط فً المفهومٌن الن النمط الزراعً قد ٌتكرر فً مناطق ؼٌر متجاورة بحٌث 

 متصلة . ةبمعناه الحقٌقً ٌشؽل منطقة واحدٌبدو كالرقع فً الثوب الواحد , بٌنما االقلٌم الزراعً 

 : صعوبات امام التصنٌف

هناك عدة صعوبات فً منطقة تواجه عمل تصنٌؾ االنماط الزراعٌة فً العالم منها تحدٌد اهدافه و 

المعاٌٌر التً سٌعتمد علٌها و نقص البٌانات و التحول فً الدراسة من العام الً التفصٌلً , و تعد ندرة 

نٌؾ , فالبٌانات عن البٌانات االحصائٌة التفصٌلٌة عن الزراعة من الصعوبات التً تواجه عمل التص

زراعة الدول المتقدمة فً امرٌكا الشمالٌة و اوربا و استرالٌا و نٌوزلندا متوفرة و دقٌقة , لكن تندر 

المعلومات االحصائٌة عن زراعة البالد النامٌة فً امرٌكا الالتٌنٌة و افرٌقٌا و اسٌا على مستوى 

 ً موثوقٌتها .مساحً عدا الدولة ككل , و حتى لو توفرت فانه مشكوك ف

ى مستوى العالم لنقص و قد ٌسهل تحدٌد انماط انواع الزراعة فً منطقة صؽٌرة , لكن ٌعتمد ذلك عل

زمة عن زراعة الدول المختلفة , و على كلاللالبٌانات ا
’

تبقى مسألة الحاجة الى تصنٌؾ تفصٌلً و  

ي الحقٌقً امام المختصٌن فً بسٌط و نافع النماط النشاط الزراعً على مستوى العالم بمثابة التحد

 جؽرافٌة الزراعة .

 اهداف تحدٌد انماط الزراعة فً العالم :

على الرؼم من صعوبة تحدٌد االسباب التً تدعو الباحثٌن الى التقسٌم و التصنٌؾ للظاهرات التً 

 -( اهداؾ تدعو لذلك و هً :4ٌدرسوها , الزراعة مثال , اال انه ٌمكن ذكر )

المقدمة عن الظاهرة , والعطاء تفسٌرات و صٌاؼة نظرٌات خاصة بها و الختٌار  تنظٌم المعلومات

 صحة و دقة الفرضٌات , و لتقدٌم المفاهٌم و المناهج البدٌلة لدراستها .

 

 معاٌٌر تحدٌد انماط الزراعة فً العالم :

معقد و صعب , و لما ان اختٌار المعاٌٌر التً تعتمد علٌها فً تحدٌد انماط الزراعة فً العالم فً امر 

و كلفها بوضع حل لهذه  5964ن لجنة منذ ُّاحس االتحاد الجؽرافً الدولً بهذه المشكلة فأنه كو

الزراعة فً العالم , و وضع مسمٌات لها . و قام ))وتلسً(( عام  المعضلة , مع عمل تصنٌؾ النماط

بتحدٌد عدة معاٌٌر لتصنٌؾ انماط الزراعة فً العالم و رسم خرٌطته و ادخل علٌها بعض  5936

التعدٌالت فٌما بعد . حٌث ٌرى الكثٌرون من الجؽرافٌٌن ان تصنٌؾ انماط الزراعة ٌجب ان ٌعتمد على 

وروثة للمزرعة , و لٌس على العوامل الخارجٌة مثل التضارٌس و التربة و الخصائص الداخلٌة الم



المناخ و السكان , و ٌرجع ذلك الى ان العوامل الخارجٌة تتباٌن بشدة فً النمط الزراعً الواحد , 

بمعنى ان النمط الزراعً الواحد ال ٌوجد فً مناطق متشابهة تضارٌسٌا او مناخٌا او سكانٌا او حتى من 

 ة التربة .ناحٌ

و قد ٌرى فرٌق من الجؽرافٌٌن ان االعتماد فً تحدٌد النمط الزراعً بناء على الخصائص الداخلٌة 

ه بعض الدقة صللمزرعة دون اخذ العوامل الخارجٌة المؤثرة على الزراعة فً الحسبان رأي تنق

 الموضوعٌة العلمٌة .

لٌها فً تحدٌد انماط الزراعة فً العالم و قد اختار و تلسً خمس خصائص داخلٌة للمزرعة و اعتمد ع

 -و هً :

 المركب المحصولً و الحٌوانً . -5

 ة فً زراعة المحاصٌل النباتٌة و تربٌة الحٌوانات .مالطرق المستخد -0

 مدى استخدام االٌدي العاملة و راس المال فً االراضً الزراعٌة . -3

 او للبٌع فً االسواق . طرٌقة تصرٌؾ االنتاج الزراعً فهل هو لؽرض سد الحاجة المحلٌة -4

 المخازن لحفظ مدخالت المزرعة و مخرجاتها ) حظائر , مخازن , مساكن ( . ومجموعة المبانً ا -5

و ٌتفق الجؽرافٌٌن ان المعاٌٌر االربعة االولى التً حددها وتلسً ؼاٌة فً االهمٌة لتحدٌد انماط 

 الخامس فلٌس كذلك . ٌارالزراعة , اما المع

معاٌٌر من قبل وتلسً هً نتٌجة النطباقها عالمٌا , و اٌضا لتوفٌر البٌانات عنها , و ان اختٌار هذه ال

( اوزانا رقمٌة مثال ذلك عدد الحٌوانات , و مساحة كل 5و ربما ) 4434045ٌمكن اعطاء المعاٌٌر 

محصول , و قٌمة راس المال المستثمر , مساحة االرض المزروعة , و كمٌة المنتجات التً تستهلك 

اتٌا , و نسبة المباع منها فً االسواق . و ال ٌمكن اعطاء قٌمة رقمٌة للطرق المستخدمة , بٌنما ٌمكن ذ

اعطاء قٌمة رقمٌة لمبانً المزرعة , اال ان هذا الرقم ال ٌوضح الؽرض الذي ٌستخدم فٌه المبنى فً 

اء قٌم رقمٌة لالسلوب المزرعة ) حظٌرة , مخزن , ثالجة , ؼرفة , و توقع وتلسً من الجؽرافٌٌن اعط

 الذي اتبعه لتحدٌد انماط الزراعة لكن لم ٌتحقق ذلك .

 

 

 

 

 

 

 ة :ٌاالقلٌمٌة الزراع

ٌعرؾ االقلٌم الزراعً بأنه عبارة عن مساحة من االرض الزراعٌة تتمٌز بتجانس ظروفها الطبٌعٌة 

بٌن كل منها , و هذه الحدود المؤثرة على زراعة المحاصٌل , و عادة تتحدد هذه االقالٌم بحدود فاصلة 

الفاصلة تعرضت لالنتقاد من الكثٌر من الجؽرافٌٌن باعتبار ان هذه الحدود هً ؼٌر ثابتة عبر الزمن 

بسبب تطور اسالٌب الزراعة و انماطها و تقدم الزراعة و التقنٌة المستخدمة فٌها مع مرور الزمن , فلو 

طاق القمح فً استرالٌا و الوالٌات المتحدة او االرجنتٌن و اخذنا مثال واحد من االقالٌم الزراعٌة مثل ن

قارنا حدوده الحالٌة مع حدوده السابقة لوجدنا ان هذه الحدود قد امتدت نحو اراضً حدٌة او تراجعت 

 نحو مناطق اكثر مالئمة بسبب الجفاؾ مثال او بسبب الظروؾ االقتصادٌة .



قالٌم الزراعٌة عملٌة ؼٌر صحٌحة بأعتبار ان التباٌن و ٌعتقد البعض ان وضع هذه الخطوط لتحدٌد اال

االقلٌمً ٌحصل بشكل تلقائً و تدرٌجً , و ان هذا التحدٌد قد ٌفٌد فً الربط بٌن االقالٌم الزراعٌة فٌما 

بٌنها و وضعها ضمن مساحات متجانسة و ٌمكن ان نحصل منها على معلومات و بٌانات اقتصادٌة 

 اج الزراعً .عامة تفٌد فً دراسة االنت

 

 تصنٌف االقالٌم الزراعٌة :

 -هناك تصنٌفان رئٌسان اكتسبا شهرة و تداولهما الناس على مستوى واسع و هما :

تصنٌؾ وتلسً و تصنٌؾ بٌكر الذي اقتصر استخدامه على الوالٌات المتحدة و كندا , و قد اشتمل 

االرضٌه . وقد اعتمد فً تصنٌفه هذا اقلٌما موزعا على جمٌع ارجاء الكرة  53تصنٌؾ وتلسً على 

  -العوامل االقتصادٌة اكثر من اعتماده على الظروؾ الطبٌعٌة او الحضارٌة , و هذه االقالٌم هً :على 

 اقلٌم الرعً المتنقل ) فً الصحاري ( -5

 اقلٌم الرعً التجاري ) البراري ( الوالٌات المتحدة , كندا , االرجنتٌن , استرالٌا , نٌوزلندا . -0

 الزراعة المتنقلة ) المعٌشٌة ( فً المناطق المدارٌة الرطبة . -3

 االستوائٌة . والزراعة البدائٌة المستقرة فً االقالٌم الجافة  -4

 الزراعة الكثٌفة المعٌشٌة ) الرز ( , فً شرق اسٌا و جنوب شرق اسٌا . -5

 زراعة الرز الرطب فً الصٌن و الهند و جنوب شرق اسٌا . -6

 اندونٌسٌا و البرازٌل . واالقالٌم الرطبة فً افرٌقٌا الزراعة العلمٌة فً  -6

 زراعة حوض البحر المتوسط . -3

 الزراعة الواسعة فً شرق اوربا و كندا و الوالٌات المتحدة و روسٌا . -9

 الزراعة المختلطة فً ؼرب اوربا و شرق الوالٌات المتحدة . -56

 الزراعة المختلطة المعٌشٌة . -55

 صناعة االلبان . -50

 الحدائقٌة .الزراعة  -53

و قد تعرض هذا التصنٌؾ الى النقد بسبب تحدٌده لنوع الؽلة التً تزرع فً االقلٌم و التً من خاللها تم 

 تحدٌد االقلٌم على اعتبار ان السمة الزراعٌة لالقالٌم حالة ؼٌر مستقرة  و دائمة التؽٌٌر .

 

 

 

 

 مصادر جمع البٌانات :

دولٌة ... و افراد تقوم بجمع البٌانات عن النشاط الزراعً , هناك هٌئات مختلفة محلٌة و اقلٌمٌة و 

فالجمعٌات الزراعٌة التعاونٌة فً القرى و االرٌاؾ و مدٌرٌات الزراعة تقوم بجمع البٌانات عن 

الزراعة فً الجهات المسؤولة عنها , كما تقوم وزارات الزراعة و استصالح االراضً , و اجهزة 

علومات اٌضا , و تتولى منظمة الزراعة العربٌة التابعة للجامعة العربٌة و االحصاء المركزٌة بجمع الم

مة جمع المعلومات الزراعٌة عن الزراعة فً الوطن العربً , اما منظمة االؼذٌة و همقرها الخرطوم م

ؽابات الزراعة الدولٌة "الفاو" التابعة لهٌئة االمم المتحدة فتقوم بجمع البٌانات عن الزراعة و الصٌد و ال

 و التؽذٌة فً العالم , و هناك مصادر متعددة للحصول على البٌانات الزراعٌة هً :



 الخرائط , و الصور الجوٌة , و المرئٌات الفضائٌة . -5

 االحصاءات الزراعٌة بانواعها المختلفة ) التعدادات الزراعٌة ( . -0

و مقابالت شخصٌة و تسجٌالت و الدراسة المٌدانٌة ) الحقلٌة ( باسالٌبها المتنوعة من استثمارات   -3

 صور فوتوؼرافٌة و رسومات حقلٌة تخص الثروة الحٌوانٌة .

 التقاوٌم و التقارٌر و االبحاث المنشورة عن الزراعة . -4

 الدراسة المٌدانٌة ) العمل الحقلً (

القٌام بالدراسة المٌدانٌة و ذلك لجمع  لىٌعد الجؽرافً من اكثر علماء العلوم االجتماعٌة تدرٌبا ع

البٌانات ؼٌر المتوفرة عن الزراعة فً المصادر االخرى , و ٌواجه الجؽرافً بعض الصعوبات فً 

 تحدٌد المنطقة , و عٌنة المزارع المختارة للدراسة . -خص منها اثنٌن هما :نعمل الدراسة المٌدانٌة 

ٌستؽرق وقتا طوٌال و ٌكلؾ ماال , و حتى ال تضٌع جدواها  و الدراسة المٌدانٌة عمل شاق و مجهد , و

البد للدارس من وضع عدة استراتٌجٌات بدٌلة لٌختار انسبه لتحقٌق هدفه , و ٌتوقؾ نجاح الدراسة 

المٌدانٌة على الموارد ) مالٌة .....( المتاحة له من جهة , و على حجم البٌانات المطلوبة و نوعها من 

وضح خطة دقٌقة للدراسة المٌدانٌة او العمل الحقلً و تتضمن هذه الخطة نوعٌن  جهة اخرى لذا ٌلزم

اختٌار منطقة الدراسة مع   االعداد االداري, و ٌتضمن  اعداد علمً, و  اعداد اداري -من االعداد :

عمل زٌارة مٌدانٌة لها للتعرؾ المبدئً علٌها و االتصال بالجهات المسؤولة , و اعداد الخطابات و 

الوثائق الرسمٌة , و تحدٌد االشخاص و المسؤولٌن المطلوب مقابلتهم و اعمالهم و وظائفهم و االوقات 

 المناسبة لمقابلتهم , مع تحدٌد الموضوع الذي من اجله المقابلة .

فٌتضمن ذلك القراءة الواسعة الجٌدة للمنشور و ؼٌر المشور عن المنطقة المختارة  -: االعداد العلمًاما 

التً ٌستعان بها فً الدراسة المٌدانٌة , كذلك ٌقوم  اعداد الخرائطالدراسة المٌدانٌة فٌها , كذلك  لعمل

التً ٌحتاجها مثل آلة حفر و اكٌاس لوضع عٌنات التربة فٌها و كامٌرا و ورق رسم و االدوات بتجهٌز 

 بوصلة لتحدٌد االتجاهات و استمارة االستبٌان و ؼٌرها .

و توزٌعه على المدة الزمنٌة  تقسٌم الوقتو عند القٌام البدء بالدراسة المٌدانٌة ٌجب ان ٌراعى 

المخصصة لفترة الدراسة المٌدانٌة و ان ال ٌؤجل عمل الٌوم الى الؽد حتى ال ٌضطر الى ترحٌل العمل 

 الى اٌام تالٌة و بالتالً ٌضطرب تنفٌذ الدراسة المٌدانٌة .

لتنفٌذ الدراسة المٌدانٌة منها : المشاهدة و المالحظة , و المقابالت الشخصٌة , و و هناك عدة وسائل 

ملئ استمارة االستبٌان , و اخذ العٌنات , و عمل الرسومات فً الحقل . و التقاط الصور الفوتوؼرافٌة , 

 و البد ان ٌكون الجؽرافً قد درب نفسه على هذه االعمال و الوسائل .

 

ن استمارة االستبٌان المستعان بها جٌدة االعداد و ان تكون مختصرة و اسئلتها و ال بد من ان تكو

مصاؼة بوضوح , و ان تقسم اسئلة االستمارة  الى ابواب كل منها ٌدور حول موضوع معٌن حتى 

 ٌسهل تحلٌلها بعد ذلك .

اخرٌن , و عند اخذ و قد ٌلجا الباحث الى اخذ عٌنات من التربة لتحلٌلها بنفسه فً المعمل او بمساعدة 

( الى الكٌس و هكذا , ثم ٌحدد رقمها 5هذه العٌنات ٌجب ترقٌمها حتى ٌسهل معرفتها فٌكتب مثال رقم )

و موقعها على الخرٌطة . وٌلجا الدارس الى التقاط الصور الفوتوؼرافٌة بعد ان ٌحدد الهدؾ من 

ورة الفضائٌة فً تحدٌد مبانً المزرعة الصورة , و ان ٌعٌن موقعها و ٌعطٌها رقما متسلسال و تفٌد الص

و االدوات الزراعٌة و اعمال الري و الصرؾ و كل ما ٌتعلق بالظواهر الجؽرافٌة المراد دراستها سواء 

 كانت طبٌعٌة او بشرٌة .



 مسح استخدامات االرض :

قطاع توفر مسوح استخدام االرض التً تجرٌها دول العالم المختلفة مصادرا مهمة للبٌانات عن ال

الزراعً , و تعد انكلترا الدولة الرائدة فً هذا المجال و ٌرجع ذلك الى ما احرزته الجؽرافٌة االقلٌمٌة 

من شعبٌة كبٌرة فً اوائل القرن العشرٌن , لذلك اصبح مسح استخدام االرض وسٌلة مهمة لتجمع 

 حقل .مقادٌر ضخمة من البٌانات التً ٌمكن تصنٌفها و االستفادة منها فً هذا ال

تحت اشراؾ االستاذ ددلٌستامب من حٌث صنؾ  5936و بدا مسح استخدام االرض فً انكلترا سنة 

االرض الى فئات هً : ارض زراعٌة , و مروج خضراء , و مستنقعات , و مراعً خشنة , و بساتٌن 

ت تكونت من و مشاتل , و ظل هذا التصنٌؾ بسٌطا كما هو الن القوة المٌدانٌة التً عبئت لجمع البٌانا

تلمٌذ مدرسً و طالب جامعً و مدرس ؼٌر مدربٌن اعدو تقرٌرا عن كل مقاطعة  06666نحو 

 ولٌمانكعلى ٌد الٌس  5966بدأ المسح الثانً الستخدام االرض فً انكلترا عام  مزراعٌة فً انكلترا ث

و ذلك بهدؾ تحدٌث المسح االول و لتوفٌر بٌانات اضافٌة و لمعرفة التؽٌرات التً طرأت على المنطقة 

 بعد اجراء المسح االول .

اجراء مسح شامل الستخدام االرض على مستوى العالم  5949و اقترح االتحاد الجؽرافً الدولً سنة 

نور الن ٌرى اللم الؽذاء اال ان هذا المشروع لو نتٌجة لنجاح انكلترا فً مسحها و زٌادة االهتمام بوضع 

 ت التً ناسبت دولة صؽٌرة مثل انكلترا ال تجدها فً دولة اخرى .االجراءا

 و من الصعوبات التً واجهت هذا العمل :

 ان عمل تصنٌؾ موحد الستخدام االرض على مستوى العالم امر صعب . -5

 جٌدة النوعٌة فضال عن صؽر مقٌاسها .ان الخرائط الطوبؽرافٌة فً كثٌر من الدول لٌست  -0

 عدم توفر المتطوعٌٌن الالزمٌن للقٌام بهذا العمل. -3

و قد اجرى العراق و قبرص و السودان مسحا الستخدام االرض تحت االشراؾ الدولً و ما زالت 

ً حد بعض الدول االوربٌة تحاول منفردة فً هذا المٌدان , و تعد تجربة انكلترا فً هذا المجال فرٌدة ف

 فً هذه الناحٌة . قذاتها و ٌمكن ان تساهم اقسام الجؽرافٌة فً جهد جبار و خال

 العٌٌنات و بٌانات استخدام االرض :

خاصة اذا  ةفً الدول جراء حصر شامل الستعماالت االرضٌعتقد نفر من الجؽرافٌٌن بانه ال داعً ال

سٌا , و ذلك توفٌرا للوقت و المال و الجهد كانت كبٌرة المساحة مثل الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة و رو

 دراسةالمبذول فً هذه العملٌة لذا ٌرى هوالء من االفضل اخذ عٌنة مماثلة الستعماالت االرض , ومن 

صفات العٌنة ٌتمكن الباحث من تعمٌم نتائجه التً حصل علٌها من العٌنة على كل مجتمع استخدم 

االرض الذي اخذت منه العٌنة و لٌست بالضرورة ان تحوي العٌنة على كل المعلومات عن منطقة معٌنة 

 اال اذا كانت هذه المنطقة ضمن مفردات العٌنة المختارة .

العشوائٌة بصورة او بأخرى على اسلوب العٌنات تجنبا لحدوث تحٌز , ومن الضروري ادخال عنصر 

 مثال تقع كل من العٌنات فً منطقة واحدة لذا تصبح ؼٌر ممثلة لمجتمع الدراسة .

 ً :لو ان اتباع اسلوب العٌنات اداة لتجمٌع البٌانات عن استخدام االراضً ٌجنب الباحثٌن ما ٌ

 ت عن استخدام االرض .اختصار الوقت الالزم لجمع البٌانا -5

 فً حالة المسح الشامل . عماٌمكن تسجٌل التفاصٌل االساسٌة عن استخدام االرض بسرعة  -0

تجنب هذه الطرٌقة احداث اضطراب فً المدارس و المعاهد التعلٌمٌة الن المسح الشامل الستخدام  -3

رٌقة أي االخذ بالعٌنة ن هذه الطااال , االرض ٌستعٌن بالمدرسٌن و الطالب و من ثم تتوقؾ الدراسة

 تجنب ذلك .



 -االستشعار عن بعد لمسح موارد االرض الزراعٌة :

االستشعار عن بعد هو استخدام طرق متعددة و عٌون خاصة لها قدرات خارقة النظر للظاهرات 

ب المختلفة و االهداؾ المعٌنة و تجمٌع بٌانات عنها و دراستها من مسافات بعٌدة دون الحاجة الى االقترا

او التالمس معها مباشرة و تحت ظروؾ ال ٌمكن للعٌن البشرٌة ان تصل الٌها سواء كان ذلك نهارا او 

 فً الظالم الدامس .

كم  بل ان القمر المناخً  906فالقمر الصناعً ٌصور من خارج الؽالؾ الؽازي من على مسافة 

 كم من سطح البحر . 30666المتٌوسات ٌصور من على بعد 

, و ٌرجع ازدهاره الى التطور الذي طرا موخرأ على  5966االستشعار عن بعد عام  بدأ استخدام

وسائل الحرب و معداتها حٌث 
الدٌب  550ص 

حٌث اطلقت فً السنوات االخٌرة عدة اقمار صناعٌة لمسح  

, و مكوك الفضاء , و توفر  ثروات الكرة االرضٌة مثال ذلك ارتس , الندسات , سكاي الب , اٌنوس

و اصؽر من ذلك , و تؽطً الصورة  5/566666اس ـــــــــــهذه االقمار الصناعٌة صورا مفٌدة بمقٌ

كم30666الفضائٌة الواحدة مساحة 
0

كم , و تؤخذ صورة لكل منطقة من نفس  x 535كم  535أي  

 ات التً تطرأ على استخدام االرض.ٌوما لمعرفة التؽٌر 53االتجاهات و نفس الزواٌا مرة واحدة لكل 

و من بٌن االستعماالت الرئٌسٌة لالستشعار عن بعد دراسة المحاصٌل الزراعٌة و الؽابات و النباتات 

ض التً تصٌب ارمالطبٌعً و التربة من اجل الحصول على بٌانات احصائٌة و التعرؾ على اال

و الؽابات و النبات الطبٌعً و من ثم اعداد المحاصٌل و مراقبة التؽٌرات فً االستعماالت الزراعٌة 

خرائط استعماالت االرض الزراعٌة . و عن طرٌق االستشعار عن بعد ٌتم التعرؾ على المحاصٌل 

الزراعٌة و انواع االشجار و حساب المساحات المزروعة , كذلك ٌمكن التعرؾ على مدى انتشار 

رفة انواع الترب و النبات الطبٌعً الذي ٌنمو االمراض و انواعها التً تصٌب النبات , فضال عن مع

 فٌها .

 توجد اربعة مجاالت ضوئٌة تستخدم فً االستشعار عن بعد و هً كما ٌلً :

 ماٌكرون. 6.6 -6.4تتراوح اطوال موجاته بٌن  -الضوء المرئً : -5

 ماٌكرون 6.9 – 6.6تتراوح اطوال موجاتها بٌن  -االشعة تحت الحمراء : -0

 ماٌكرون 5666 -5االشعة الحرارٌة تحت الحمراء المرتدة اطوال موجاتها  -3

 مٌكرون . 5666موجات اطوالها اكثر من  -4

 

 معامل االرتباط

ٌعد معامل االرتباط من المقاٌٌس االحصائٌة التً ٌمكن االعتماد علٌها فً جؽرافٌة الزراعة , وهو ٌعد 

بٌن الظاهرتٌن , ووجود ارتباط بٌن الظاهرتٌن ٌعنً ان من افضل المقاٌٌس المستخدمة فً قٌاس العالقة 

 اي تؽٌر فً واحد لكل منهما زٌادة او نقصا ٌكون مصحوب بتؽٌٌر مماثل فً الظاهرة الثانٌة .

( وكلما تقل قٌمة 5( فاالرتباط الموجب ٌعبر عنه )+ 5-,  5وتنحصر قٌمة معامل االرتباط بٌن ) +

لٌال على قلة االرتباط , واي زٌادة فً احد المتؽٌرات فً حالة كان ذلك د 5االرتباط الموجب عن +

( 5-االرتباط الموجب ٌتبعها زٌادة بالقدر نفسه فً المتؽٌر االخر , اما االرتباط السلبً فٌعبر عنه )

 وٌعنً ان اي زٌادة فً متؽٌر ٌترتب علٌه نقص فً المتؽٌر االخر .



اعة تتطلب حساب االرتباط بٌنها من اجل الكشؾ عن وهناك الكثٌر من المتؽٌرات فً جؽرافٌة الزر

عالقتهما ببعضها البعض , وللوقوؾ على طبٌعة هذه العالقات مثال هناك ارتباط بٌن حجم االنتاج 

الزراعً وكمٌة االسمدة المضافة لالرض الزراعٌة وهناك ارتباط بٌن مساحة االرض المزروعة 

باط بٌن االنتاج و االنتاجٌة وكمٌة االمطار الساقطة فً حالة باالعالؾ وبٌن اعداد الماشٌة , وهناك ارت

 الزراعة الدٌمٌة , وبٌن كثافة السكان الزراعٌٌن وبٌن كمٌة االنتاج الزراعً .

 -وقٌمة معامل االرتباط تتخذ الدالالت التالٌة :

 قٌمة معامل االرتباط   داللته 

 ارتباط ضعٌؾ جدا                                                               640 ±اقل من 

 ارتباط منخفض                                             644 ±الى اقل من  640 ±من 

 باط متوسطتار                                             646 ±الى اقل من  644 ±من 

 ارتباط قوي                                                         5 ±الى  646 ±من 

تعبر االشارة الموجبة الى االرتباط الطردي واالشارة السالبة الى االرتباط السلبً , وهناك معاملٌن 

 ةد.صبرٌ   -لالرتباط هما معامل ارتباط بٌرسون ومعامل ارتباط جاما وكما ٌلً :

 تباط بٌرسون معامل ار -5

ر=
)  ص ص    ¯س    مج( س 

 

 ن

ع س  ع ص
 

 

 

 

 

 - 5969اوجد معامل االرتباط بٌن المتؽٌر فً متوسط انتاج الهكتار من محصول االرز للمدة  -: مثال

5936  

انتاج الهكتار من القمح ) طن  السنة
( س

 
انتاج الهكتار من االرز ) طن ( 

 ص

5969 046 543 

5966 344 540 

5963 343 544 

5969 340 543 

5936 344 543 

 0645مج  56مج  سنوات 5
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046 ̶   340 ̶  =  645 6405 543  ̶  545  ̶ =  640 6464 ̶  645 ̶×  640    =645 

344  ̶  340   =640 6464 540 ̶  545  ̶  =  643 6469 640  ̶× 643  ̶  =  6466 

343  ̶  340   =645 6465 544  ̶  545  ̶ =  645 6465 645  ̶×  6.5  ̶  =  6465 

 = صفر 643  ×صفر  6469 643=  545  ̶ 543 صفر = صفر  340  ̶  340

344 ̶   340   =640 6464 543 ̶   545  =643 6469 640 × 643  =6466 
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ٌعتمد على حاالت االتفاق واالختالؾ بٌن مجموعتٌن من القٌم وتصاغ معادلته  -: معامل ارتباط جاما -0

 -بالشكل االتً :

جا = 
أ خ

أ  خ
 أ = عدد حاالت االتفاق                                    

 خ = عدد حاالت االختالؾ                                                         

 -معامل ارتباط جاما لمحصول القمح والشعٌر فً المحافظات االتٌة :احسب  -مثال :

 الشعٌر ) طن ( القمح ) طن ( المحافظة

5 6 6 



0 ̶ ̶ 

3 6 ̶ 

4 6 ̶ 

5 ̶ 6 

6 6 6 

6 6 6 

3 ̶ ̶ 

 

 3حاالت االختالؾ =                      5حاالت االتفاق =                                         

=  جا
     

    
   =

 

 
  =6405 

 وتدل قٌمة ارتباط جاما على الدالالت التالٌة 

 ارتباط ٌمكن اهماله 645   صفر 

 ارتباط ضعٌؾ   6.3    645

 ارتباط متوسط  645   643

 ارتباط قوي 646   645

 ارتباط قوي جدا   5   646

 

 

 

 

 

 -نظرٌة المواقع الزراعٌة :

تقوم النظرٌات التقلٌدٌة على اساس تحدٌد السطح بانه سطح اقتصادي له خصائص ووظائؾ وان التحلٌل 

سوق واحد وان العائد ثابت وكذلك كلفة النقل  -ٌتم على اساس سطح متجانس ومستمر وتؤثر فٌه مدٌنة 

و ٌع المحاصٌل وان هذه النظرٌات تستخدم حساب التفاضل والتكامل وان التحلٌل فٌها ثابت وان توق

ل اساسٌة ـــــالمزارع ٌكون على اساس تعظٌم العائد المالً , ولتحدٌد موقع االنشطة الزراعٌة عوام

 -وهً :

 بعد وحدة االنتاج الزراعً عن المدٌنة او السوق -5

 العائد مقدر بالوزن لكل محصول -0



 نمط التنافس الستخدامات االرض الزراعٌة  -3

نن تقوم على ثوفان هذه العوامل كانت االساس فً معظم نظرٌات الموقع الزراعً التقلٌدٌة , فنظرٌة 

الذي ٌلعبه العائد فً حٌن ان نظرٌة برٌكنمان تهتم الدور اساس البعد اما نظرٌة لوش فتقوم على اساس 

 اساسا بالمنافسة على استعمـــاالت االرض .

 -ع زراعة المحاصٌل :دور البعد فً تحدٌد موق -اوال :

 -ون ثنن النشاء نظرٌة تدرج زراعة المحاصٌل حول المدٌنة فلقد استخدم البعد كمتؽٌر مستقل من قبل 

 السوق .

 نظرٌة فون ثنن

السوق  -نظرٌة تدرج زراعة المحاصٌل حول المدٌنة  لقد استخدم هذا الباحث البعد كمتؽٌر مستقل النشاء

 -اذ الحظ ان السهل الواسع فً شمال المانٌا فً القرن التاسع عشر وجود ظاهرتٌن متعارضتٌن هما :

وجود مساحة واسعة من االراضً الزراعٌة الهدؾ من االنتاج فٌها الوصول الى اكبر انتاج ممكن  -5

 ربة .لكل شخص مع االحتفاظ بخصوبة الت

 وجود مساحة كبٌرة اٌضا االنتاج فٌها موجه نحو التبادل التجاري القرٌب من المدٌنة او السوق . -0

ان هذه االوضاع دفعت فون ثنن للبحث عن العالقة مابٌن الرٌؾ والمدٌنة معتبرا ان المدٌنة هً السوق 

اسقة تشمل البعد تجذب نحو الوحٌد لدخول المنتجات الزراعٌة وخروجها وان المحاصٌل تخضع لقوة متن

على انماط  ةالسوق , وقد اهمل جمٌع العناصر الطبٌعٌة والحٌاتٌة ولم ٌدخلها فً نموذجه كعوامل مؤثر

استعماالت االرض , وكذلك اهمل دور االنسان كعنصر مؤثر وقد خرج بنتٌجة اولٌة وهً ان 

مركز االستهالك واماكن االنتاج على  المحاصٌل تترتب حول المدٌنة او السوق بداللة البعد الذي ٌفصل

ذلك السطح المتجانس والمستمر مع عائد ثابت لكل محصول وهذا العائد هو الدخل الصافً لكل وحدة 

 زراعٌة الذي حاول فون ثنن تعظٌمه وذلك بتخفٌض كلفة االنتاج ) المتؽٌر المستقل الوحٌد فً النظرٌة(

 

 

 -هً : وقد اقترح فون ثنن عدة فرضٌات لنظرٌته 

 ان كل انسان قادر على تعظٌم عائده . -5

 ان انتاج المزارعٌن ٌتجاوز كمٌة استهالكهم وٌتم تسوٌق الفائض . -0

 اهمل منافسة االسواق االخرى فً حالةالمدٌنة المعزولة التً تقتصر على سوقها . -3

النقل تحسب على اساس  ان السهل الٌمتلك اي وسٌلة للنقل عدا العربات التً تجرها الخٌول وكلفة -4

 الوزن والبعد .

لقد قام فون ثنن بتطبٌق بعض الحسابات الي محصول زراعً مختلؾ على مختلؾ انماط االستؽالل 

 -الزراعً وبذلك فقد خرج ٌترتب االنظمة حول المدٌنة او السوق بما ٌلً :



ت الحلٌب ونظام زراعتها وهو المجاور للمدٌنة تتركز فٌه زراعة الخضراوات ومنتجا -النطاق االول :

 هو نظــام كثٌؾ جدا .

 زراعة الؽابات التً تتمثل بالعائد الطبٌعً واالقتصادي للخشب . -النطاق الثانً :

 زراعة المحاصٌل السرٌعة التلؾ . -النطاق الثالث :

 زراعة محاصٌل العلؾ . -النطاق الرابع :

 زراعة المحاصٌل الحولٌة . -النطاق الخامس :

 التربٌة الواسعة للحٌوانات . -السادس :النطاق 

لقد اخضع فون ثنن بعض التعدٌالت على نظرٌة ففً حالة وجود نهر ٌستخدم للنقل فان شكل االنظمة 

ري ٌساعد على امتداد نهٌمتد مع مجرى النهر وبالشكل الذي ٌصبح النقل اكثر سهولة ان هذا المجرى ال

ط بٌن مناطق االنتاج وسوق المدٌنة , باالضافة الى النقل هذه النطاقات بعٌدا عن المدٌنة كونه ٌرب

بالعربات التً تجرها الخٌول , ولكن تباعد مناطق االنتاج ٌرجع بالدرجة االول الى وجود النهر , 

وبالتالً فان النقل المائً لعب دورا هاما فً طبٌعة استؽالل االرض وامتداد نطاقات الزراعة المتنوعة 

 -لدرجة االولى نفقات النقل :التً روعً فٌها با

ان هذه النظرٌة لم تعد تتفق والواقع االن الذي اختلفت كثٌرا عن الظروؾ التً كانت وقت صٌاؼة 

نظرٌته فً اوائل القرن التاسع عشر , فقد تعددت وتنوعت وسائل النقل كما تعددت االسواق وبعدت 

جً كما تصور فون ثنن فً نظرٌته , كما المسافات , ولم تكن هناك مناطق معزولة عن عالمها الخار

ٌخصص النطاق الثانً للؽابات وكان الؽابات من صنع االنسان كأي محصول زراعً ان انه تخٌل 

االنسان التحكم فً موقعها كما انه افترض  فالؽابات اساسا نبات طبٌعً بالدرجة االولى والٌستطٌع

اهمٌتها كوقود , وقد اصبح للوقود مصادر اخرى فً الوقت الحالً , ولكن الواقع ان هذه النظرٌة 

الٌمـــكن اهمالها , فهً تتفق فً بعض جوانبها الى حد كبٌر مع الواقع وهً محاولة من جانبه تعد فً 

 ن مراحل التفكٌر العلمً فً مٌدان التخطٌط الزراعً .وقتها ؼاٌة فً االهمٌة وتمثل مرحلة م

 

 

 دور العائد فً مواقع المحاصٌل   -ثانٌا :

 نظرٌة لوش

البٌع , والبعد عن  رلقد استخدم لوش عدد من المتؽٌرات وهً كلفة االنتاج , وعائد وحدة المساحة , وسع

الناتج عن استخدام وحدة معٌنة من  السوق , وكلفة النقل ان العائد الذي حدده لوش هو الدخل الصافً

االرض وعلى بعد محـــدد من المركز , وقد بٌن لوش ان االنظمة التً اشار الٌها فون ثنن ماهً االحالة 

خاصة فعندما تم زراعة محصولٌن بحاجة المدٌنة الٌهما فان االنظمة التظهر تلقائٌا وانما بشروط معٌنة 

المركز  فًساس الوزن والمسافة , فان المحصول االول سٌزرع فاذا ماكان ذات الكلفة للنقل على ا

 المحدد له وهو المركز االول , اما المحصول الثانً فٌزرع فً الهامش .



 التنافس على استعماالت االرض -ثالثا :

 نظرٌة برٌكنمان

بان كل المنتجات الزراعٌة تنجذب بواسطة السوق المركزي الذي ٌحقق تقلٌل كلفة  لقد اشار برٌكنمان

النقل الى الحد االدنى وبالقرب من المدٌنة , وهناك تنافس على استعماالت االرض ٌؤدي الى ترتٌب 

 . مكانً للمحاصٌل حسب اهمٌتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واالبتكارات الزراعٌة وانتشار هذه االبتكارات اتالتقنٌ

التكنولوجٌا هً تطبٌق لثمرات العقل االنسانً من تطور علمً ونتائج هذا البحث العلمً فً مجال 

الطرق , والمعدات , والخبرة , والتنسٌق . والتنقٌة  -االنتاج , وتشمل التقنٌة على اربعة جوانب هً :

ق جدٌدة فً االنتاج , وزراعة اصناؾ جدٌدة من المحاصٌل , وتربٌة الزراعٌة تتضمن اٌضا ادخال طر

سالالت حٌوانٌة وطٌور افضل , واالستعانة ببذور منتقاة , واالعتماد على مفترسات االفات الزراعٌة 

بدال من المبٌدات الكٌمٌاوٌة , واستخدام الطاقة الحدٌثة فً ادارة المعدات الزراعٌة , واللجوء الى طرق 

ٌن المتطورة كالثالجات للمحافظة على المنتجات الزراعٌة بدال من االســـالٌب التقلٌدٌة , وتحدٌث التخز

 مبانً المزرعة , ومسك دفتر لتسجٌل كل البٌانات الخاصة بالمزرعة من مدخالت ومخرجات .



ً الزراعة , ان هذا كله ٌشجع على زٌادة االنتاج لمواجهة النفقات العالٌة لتطبٌق التقنٌة المتطورة ف

وكٌفٌة انتشار هذه التقنٌات او االبتكارات فً الزراعة . وهناك ثالثة نماذج النتشار التقنٌات واالبتكارات 

 -الزراعٌة تركتز على نظرٌات هً:

 -النظرٌة االجتماعٌة النتشار التقنٌة الزراعٌة المتطورة : -5

ذه االبتكارات وانتشارها بٌن جموع الفالحٌن ترى هذه النظرٌة ان هناك فترة ٌمكن ان تنتهً بٌن قبول ه

, ففً بداٌة هذه الفترة ٌاخذ بهذه التقنٌة عدد قلٌل  Sوٌأخذ منحنى تبنً هذه التقنٌة الزراعٌة شكل حرؾ 

من الفالحٌن وبعد ذلك ٌبدا منحنً تباٌنها فً  ٪56من المزارعٌن , وٌصل قبولها ذروته عندما ٌتبناها 

 الدنى نسبة له عندما ٌكتمل تطبٌقها من قبل كل الفالحٌن .التراجع , ثم ٌهبط 

 

ان انتشار هذه التقنٌات واالبتكارات الزراعٌة البد ان ٌتماشى مع الخصائص الشخصٌة للفالح , وتمكن 

 -الباحثٌٌن من تحدٌد خمسة فئات النتشار التقنٌات واالبتكارات الزراعٌة وهذه التقنٌات هً :

 الرواد -

 المبكرونالمطبقون  -

 االؼلبٌة المبكرة  -

 االؼلبٌة المتأخرة  -

 االواخر -

الفالح الذي ٌطبق االبتكارات الحدٌثة فً الزراعة ال بد ان تكون مزرعته كبٌرة المساحة ,   -* الرواد :

ومتخصصة , ومركزه االجتماعً مرموق وخبرته الزراعٌة والعلمٌة عالٌة وسنه صؽٌر , كما انه ثري 

ره على راس ماله , وتتمٌز هذه الفئة بقدرتهم على اتخاذ القرار , وتصل الٌهم ـــمخاط, وٌتحمل ال

 التقنٌات واالبتكارات من مصادرها .و المعلومات 

 

 

فعندهم مزارع كبٌرة , ومتخصصة , اال انهم ٌحصلون على المعلومات   المطبقون المبكروناما 
كز االرشاد الحكومٌة , ومن الوكاالت التجارٌة , او المتعلقة بالتقنٌة الزراعٌة بطرق شخصٌة من مرا

من وسائل االعالم ومن المجالت الزراعٌة , وهذه الفئة اكثر قبوال للمخاطرة , وسبب هذه الخاصٌة هم 
اكثر احتراما من الفئات االقل منهم , وفً راي البعض ان هؤالء هم قادة تطبٌق التقنٌة واالبتكارات 

 الزراعٌة الحدٌثة .

فالحالة االجتماعٌة لفالحٌها متوسطة ومزارعهم متوسطة الحجم وؼٌر   االغلبٌة المبكرةا فئة ام
متخصصٌن , اي ان انتاجهم الزراعً متنوع وٌحصلون على البٌانات المتعلقة باالبتكارات الزراعٌة من 

, وٌطبقون مكاتب االرشاد الزراعً المحلٌة , واٌضا نتٌجة لالتصال الشخصً مع مطبقٌها االوائل 
 التقنٌة الحدٌثة بعد ثبات نجاحها فً المزارع المجاورة .



فحالة فالحٌها االجتماعٌة منخفضة , والمزارع صؽٌرة الحجم واقل   االغلبٌة المتأخرةفً حٌن ان فئة 
 تخصصا .

اما فئة االواخر فهم اصحاب اصؽر المزارع حجما ودخولهم منخفضه وتخصصهم الزراعً بسٌط , 
 سنا منهم فهم تقلٌدٌون , واقل قبوال للمخاطرة .واالكبر 

 نظرٌة السوق وانتشار التقنٌة الحدٌثة فً الزراعة 

االنتشار المكانً للتقنٌة الزراعٌة بعوامل مثل طبٌعتها وعوامل السوق , ولتوضٌح اثر طبٌعة  ٌتأئر
االبتكار الزراعً على انتشاره المكانً هناك مثاال لمحصول الذرة , افترض ان وزارة الزراعة تقوم 

وان تناسب بٌئات بذور المهجنة البد البأجراء تجارب تهجٌن الستنباط ساللة من الذرة الهجٌنة , وهذه 
مختلفة فً ظروفها , وٌبدا تجربة هذا الصنؾ فً انسب البٌئات التً تالئم هذه البذور , وبعد نجاح هذه 

 الزراعة ٌتم نشرها فً جهات اخرى ربما تكون ؼٌر مثالٌة لزراعتها .

نٌة الزراعٌة كما ان نظرٌة السوق تؤثر هً االخرى على انتشار التقنٌة الزراعٌة , حٌث ٌتم تسوٌق التق
 -المستحدثة بأربع مراحل هً :

 توفٌر البنٌة االساسٌة عن هذه التقنٌة المستحدثة . -5

 خلق سٌاسة التسعٌر لها  -0

 ٌة لهذه التقنٌة المستحدثة .حانتشار وسائل االتصال التروٌ -3

 اختٌار السوق والجزء الذي ستباع فٌه . -4

 عٌة نظرٌة الموارد وانتشار االبتكارات الزرا

الٌتساوى الفالحون فً حصولهم على وسائل االنتاج ) االرض , راس المال , العمالة ( وبالمثل فان 
انتشار االبتكارات الزراعٌة لٌس فٌها تساوٌا بٌن المزارعٌن والمناطق , فالخدمات الزراعٌة مثل وسائل 

رة على االنتشار لهذه االبتكارات النقل والمنح الحكومٌة والدعم والتعلٌم ٌمكن ان تكون كلها عوامل مؤث
 , وفعال فالمناطق التً تتوفر فٌها هذه الخدمات والمزاٌا  تنتشر فٌها االبتكارات الزراعٌة بسهولة .

فً حٌن ان عدم انتشار هذه االبتكارات فً المزارع الصؽٌرة ٌمكن ارجاعه الى عدم توفر تلك المزاٌا , 
طبقً للفالح نفسه فً ان ٌمكنه من تطبٌق هذه التقنٌة ام ال , فضال ان هذا ٌتوقؾ اٌضا على الوضع ال

 كما ان نظام حٌازة االرض الزراعٌة له دور فً تحدٌد انتشار هذه االبتكارات الزراعٌة .

 

 

 المتغٌرات الحٌاتٌة وعالقتها باالنتاج الزراعً 

البٌئة التً تنمو فٌها المحاصٌل  توجد انواع مختلفة من الكائنات الحٌة النباتٌة والحٌوانٌة التً تعٌش فً

الزراعٌة او التً توجد فٌها الثروة الحٌوانٌة , وقد تكون بعض الحٌوانات او الكائنات مفٌدا لالنتاج 

الزراعً وتساهم فً توفٌر بعض الظروؾ المالئمة لنمو المحاصٌل الزراعٌة , ومن االمثلة على ذلك 

بٌن البقولٌات والبكترٌا العقدٌة التً تعمل على تثبٌت النتروجٌن طبٌعة العالقة القائمة على تبادل المنفعة 

فً التربة وبذلك تساهم النباتات فً تزوٌد البكترٌا بالمواد الكاربوهٌدراتٌة الضرورٌة لنموها بٌنما تجهز 

 البكترٌا النبات بالنتروجٌن الذي ٌساعده على النمو واالنتاج .



ر بعض النباتات الزراعٌة عندما تحط علٌها بهدؾ جمع الؽــــذاء وقد ٌساهم النحل اٌضا فً تلقٌح ازها

وامتصـــــاصه لرحٌقها . كما تساعد البكترٌا والدٌدان االرضٌة التً تعٌش فً التربة على قلة تمسك 

ذراتها وزٌادة نفاذٌتها وتحسٌن خواصها ورفع خصوبتها من خالل قٌامها بعملٌة تحلٌل وتحوٌل المواد 

مادة الدبال مما ٌسهل عملٌة امتصاصه من قبل النبات , او من خالل ماتضٌفه الى التربة  العضوٌة الى

من مواد عضوٌة بعد موتها وتحلل اجسامها . وتقدر كمٌة التربة التً تجري علٌها عملٌة التحلل بعد 

سنوٌا ( طن من التربة الجافة 36مرورها فً اجسام الدٌدان االرضٌة فً بعض انواع الترب بحوالً )

لكل هكتار وهً كمٌة كبٌرة ومهمة فً تحسٌن خواص التربة ورفع درجة خصوبتها . ان هذه الجوانب 

االٌجابٌة فً العالقة بٌن المحاصٌل الحقلٌة والكائنات الحٌة الموجودة فً البٌئة التً تنمو فٌها تلك 

س المحاصٌل الزراعٌة فً المحاصٌل , وهناك عالقة تنافس وتضاد فاالدؼال التً تنمو فً الحقل تناف

الحصول على العناصر الضرورٌة لنموها كالماء والهواء والضوء والمواد الؽذائٌة وؼٌرها . اما 

االمراض والقوارض والحشرات فتعرض تلك المحاصٌل للتلؾ وتلحق بانتاجها اضرارا جسٌمة , اذ تعد 

توفٌر احتٌاجاته من المنتجات الزراعٌة  هذه من اهم المخاطر التً تواجه االنسان فً جهوده الهادفة الى

, فقد تلحق هذه االفات بالمنتجات الزراعٌة اضرارا مدمرة والتقتصر تلك على محصول معٌن او منطقة 

معٌنة بل قد تتعرض لها انواع متعددة من المحاصٌل وتمتد اضرارها الى مناطق واسعة , مما ٌؤدي الى 

ن الى الخر , ففً سرٌالنكا مثال قضى مرض تفحم البن على خلق تباٌن فً االنتاج الزراعً من مكا

زراعته فً تلك الدولة وفشلت جمٌع المحاوالت التً تم تطبٌقها للتخلص من اضرارها , ونتٌجة لذلك 

هاجرت زراعة البن من مناطق انتاجه الرئٌسة فً جنوب شرق اسٌا وحلت مكان زراعة البن زراعة 

تعرضت له مزارع الموز على امتداد ساحل المكسٌك فً امرٌكا  المطاط . اما مرض الذبول الذي

الوسطى فقد ادى الى انتقال زراعة الموز من مناطق زراعته الرئٌسة فً الشرق الى الؽرب فً المناطق 

 المطلة على المحٌط الهادي .

ؾ انتاجهم وقد تحمل مزارعً البطاطا فً الوالٌات المتحدة ولعدة سنوات خسائر كبٌرة قد تصل الى نص

السنوي بسبب انتشار مرض البطاطا الفطري المعروؾ بمرض ) تعفن الساق ( والذي ٌتسبب فً ؼلق 

المسامات المائٌة فً خالٌا النبات وٌسبب موت البنات عطشا , وتم التؽلب على هذه المشكلة بمحاولة 

عة ضد االصابة بهذا بعض العلماء بزراعة بعض اصناؾ البطاطا القلٌلة الجودة ولكنها تمتاز بمنا

المرض . وقد ٌلجا االنسان الى اتباع العدٌد من الوسائل التً ٌهدؾ ورائها الى التقلٌل من خطر االفات 

واالمراض التً تصٌب االنتاج الزراعً , ومنها اتباع وسائل التهجٌن والتطعٌم والتركٌب لؽرض اٌجاد 

ا العالٌة على مقاومة االصابة باالمراض المنتشرة بعض االصناؾ او النباتات الجدٌدة التً تمتاز بقدرته

فً مناطق زراعتها , فقد توصل المزارعون فً الوالٌات المتحدة الى معالجة االصابة بمرض صدأ 

القمح والحد من انتشاره من خالل القٌام بتهجٌن االصناؾ المحلٌة من القمح باصناؾ اخرى تمتاز 

جة مرض الذبول الذي تعرضت له اشجار المطاط فً حوض بمقاومتها لهذا المرض . كما تمت معال

االمزون وادى الى هجرة زراعته الى مناطق جدٌدة وذلك باتباع طرٌقة التركٌب وتتمثل هذه الطرٌقة 

من تركٌب شجرة مطاط ؼزٌرة االنتاج منقولة من مكان اخر على جذور شجرة مطاط قلٌلة االنتاج 

راض المستوطنة فً المنطقة وبذلك تنمو شجرة المطاط وتكون قادرة ولكنها تمتلك مناعة فً مقاومة االم

 على مقاومة االمراض وانتاج البذور السلٌمة القوٌة .

واالمراض النباتٌة او الحٌوانٌة على ارتفاع تكالٌؾ االنتاج الزراعً وانخفاض  والٌقتصر اثر االفات

مستوٌاته االقتصادٌة من حٌث الكمٌة والنوعٌة وتباٌن مناطق انتاجه , وانما قد ٌمتد تاثٌرها على حرمان 



على مساحات واسعة من االراضً التً تتوفر فٌها مقومات االنتاج الزراعً من ممارسة هذا النشاط ف

سبٌل المثال كانت ذبابة التسً تسً تمثل اكبر عقبة فً طرٌق تقدم القارة االفرٌقٌة , فقد سٌطر مرض 

النوم الذي تسببه هذه الحشرة على مناطق شاسعة من القارة تزٌد مساحتها على ضعفً مساحة الوالٌات 

والحٌوانات ان تركت رقعة المتحدة , وقد كان الموت البطئ الذي ٌسببه هذا المرض لمالٌٌن من البشر 

واسعة من افضل االراضً االفرٌقٌة ؼٌر مستؽلة اقتصادٌا بسبب عدم صالحتها لسكن االنسان , وبعد 

سلسلة طوٌلة من البحوث والدراسات تمكن العلماء من اكتشاؾ مادة )) االنترٌسٌد (( التً بواسطتها 

ا المناعة ضد هذا المرض الذي تحمله هذه تمكن المزارعون من انقاذ حٌواناتهم المصابة او اكتسابه

الذبابة , اما الذبابة ذاتها فال توجد وسٌلة للقضاء علٌـــــها لحد االن . وعلى الرؼم من اكتشاؾ مصل 

فال تزال معظم  5943الوقاٌة الذي ٌمنح العجول ضد مرض الطاعون الشدٌد الفتك بالماشٌة منذ عام 

لدول االفرٌقٌة تفقد معظم ماشٌتها بسبب هذا المرض , فضال عن اثٌوبٌا والسودان والصومال وبعض ا

كونها التستطٌع استثمار منتجاتها الحٌوانٌة المتناع االسواق الخارجٌة عن شرائها خوفا من انتشار 

عدوى الطاعون . هناك الكثٌر من التقدٌرات التً تؤكد جسامة الخسائر التً تلحقها االمراض واالفات 

راعً , وهً متباٌنة على مستوى القارات والدول حٌث امكانٌة مكافحتها والتقلٌل من فً االنتاج الز

اثارها . وعموما ان فان االفات واالمراض التً ٌتعرض لالصابة بها االنسان والحٌوان هً من الكثٌرة 

بحٌث الٌمكن حصرها , وهً من الخطورة ماٌفوق الوصؾ وماالٌمكن السكون عنه وسوؾ ٌبقى امر 

 ؽلب علٌها الى وقت لٌس بالقصٌر من االهداؾ الرئٌسٌة للعلم الحدٌث .    الت

 

 

 

 

 

 

 

 


