
والبٌئةالموارداقتصادٌات

عبدالواحدعبدهللاآالء.أ

االقتصادقسم
١٤٣٩/١٤٣٨



الطبٌعٌةالموارد :الثانًالفصل

١٤٣٩\١٤٣٨ عبدالواحدآالء.أ



:علىالفصلهذافًسنتعرف

.األرض•

.المائٌةالموارد•

.الطبٌعٌةالنباتات•

.المعادن•

.الطاقة•

.المناخ•

الطبٌعٌةالكوارث•
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لماذا؟،لهوسخرهاخلقهالإلنسانهللاهبةهًالطبٌعٌةالموارد•

.المواردمنوغٌرهاوالغاباتواألسماكوالمٌاهاألرضعلىالطبٌعٌةالمواردتشتمل•

وخاصة،وثٌقا  ارتباطا  ببعضهامرتبطةالطبٌعٌةالمواردفإنالمختلفةالتسمٌاتهذهمنبالرغم•

كٌف؟ .االقتصادٌةالناحٌةمنتدرسعندما

األساسً؟أوالوحٌداإلنتاجعاملاألرضتعتبرلماذا•

كٌف؟،لإلنسانبالنسبةقصوىأهمٌةالطبٌعٌةللموارد•

.التقنًالتقدمبعدالطبٌعٌةالمواردحال•

الصناعٌة؟الدولفًاالقتصاديالتقدمٌعزىإالم  •

سهولةإلىذلكأدى،تكالٌفهاوقلتعلٌهاالحصولوسهلالطبٌعٌةالمواردكثرتكلما :إذا  

شمالالدولفًوالجلٌداألمطارغزارة :مثل .وفٌرةبكمٌاتاقتصادٌةمواردإلىتحوٌلها

األرضٌةالكرة
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:الطبٌعٌةالموارداستخدامأطر

:واألحٌائًالفٌزٌائًاإلطار1.

ٌستخدمهاالتًالمختلفةالمواردوخصائصطبٌعةوٌحددالطبٌعٌةبالبٌئةٌرتبط

.فٌهالتوازنمراعاةوٌجباإلنتاجفً

:االقتصادياإلطار2.

.االعتباربعٌناالقتصادٌةالعواملٌأخذ

:االجتماعًاإلطار3.

لهاٌنتمًمجموعةكلفًوكعضوكفرداإلنسانسلوكٌحدد
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:الطبٌعٌةالموارداستخدامأطر

:نستخلصالثالثةاألطرهذهمن•

خدمةأوسلعةإلنتاجمامشروعفًالطبٌعٌةالمواردمننستفٌدحتى

:أنبدال،معٌنة

.البٌئةتوازنٌراعى1.

.اقتصادٌا  مجديٌكون2.

.للمجتمعمقبوال  3.
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األرض

لإلنسان؟بالنسبةاألرضأهمٌةما•

.اإلنتاجٌةوالطبٌعةالمجتمعباختالفاألرضأهمٌةتختلف•

االقتصادي؟االستعمارأوالحدٌثاالستعمارماهو•

:منلكلبالنسبةكمورداألرضمشكالت•

المدن1.

الرٌف2.

الحكومة3.
تلتزمالخاصمنأهمالعامالصالحألنمشارٌعإنشاءتمحالفً

تعوٌضا  نزعهاتمالتًالخاصةالملكٌاتأصحاببتعوٌض
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لألرضاالقتصاديالمفهوم
.عامة  المفهوم•

.السٌاسٌون•

.القانونٌون•

:االقتصادٌون•

.مكان1.

.طبٌعة2.

.إنتاجًعامل3.

.استهالكٌةسلعة4.

.موقع5.

.ملك6.

.مالرأس7.
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األرضاستخدامات
:وهًأقسام١٠إلىاألرضاستخداماتبارلوقسم•

.السكنٌةألراضًا1.

.الصناعٌةاألراض2ً.

.الزراعٌةاألراض3ً.

.المراعًأراض4ً.

.الغاباتأراض5ً.

.المعادنأراض6ً.

.والسٌاحةالتروٌحأراض7ً.

.الخدماتأراض8ً.

.المواصالتأراض9ً.

.لالستخدامالصالحةوغٌرالقفرأراض10ً.

كٌف؟،تتداخلقداألراضً
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األرضطبٌعةتحول

وكٌف؟،األرضطبٌعةتتحولهل•

لألرض؟األمثلاالستخدامماهو•

لألرض؟العائداتتتأثركٌف•

لألرض؟االستخدامٌةالطاقةماهً•

التكالٌفجملة-اإلٌراداتجملة =اإلٌراداتصافً =لألرضاالستخدامٌةالطاقة

لمعٌناستخدامفًأكبراإلٌراداتصافًكانكلما ذلكفًتوظٌفهااألرضمالكوفضَّ
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لألرض؟االستخدامةالطاقةعلىتؤثرالتًالعواملماهً•

.الزمنمرورمعلألرضاالستخدامٌةالطاقةتتغٌرقد•

والتجارةالصناعةفًالمستخدمةفاألراضًالعائداتصافًحٌثمن•

األرضاستخداماتعنمتقدمةمرتبةفًتأتًوالسٌاحةوالتروٌح

.األخرى

لألغراضاستخدامهاحالةفًنقدا  واحتسابهااألرضقٌمةقٌاسٌسهل•

لماذا؟،العامةلألغرضاستخدامهافًذلكٌصعببٌنماالخاصة

واالستخدامواألفضلاألعلىاالقتصادياالستخدامبٌنالتفرقةٌجب•

.واألفضلاألعلىاالجتماعً
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األراضًسوق
:والطلبالعرضعوامل•

 :علىٌعتمدالعرض•

.المساحة1.

 .معٌنةواقتصادٌةتقنٌةظروفتحت،لالستخدامالمتاحةاألرضنوعٌة2.

:علىٌعتمدالطلب•

.والمتزاٌدةالمتنوعةاإلنسانحاجات-١

.الحاجاتتلكتلبٌةعلىومقدرتهااألرضمنتجات-٢
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األرضعرض

عنالنظربغضالطبٌعةفًالمتاحةاألرضمساحةإجمالًوهو :لألرضالطبٌعًالعرض -1

.لالستخدامصالحٌتهاعدمأوصالحٌتها

{األرضٌةالكرةسطحمنالٌابسالجزء}

تمثٌلهٌتموعلٌه،تكلفةأوسعرأيتغٌرعلىٌعتمدوال،باألسعارٌتأثرالألنهالمرونةعدٌموهو

.رأسًبخطبالرسم

فعال وٌعتمداالقتصاديلالستخدامالمتاحةاألرضمساحةإجمالً:لألرضاالقتصاديلعرضا -2

.األسعارعلى

فعال  اإلنسانٌستخدمهالذيلألرضالطبٌعًالعرضمنجزءهولألرضاالقتصاديالعرض

.استصالحهاوتكالٌفاألراضًأسعارعلىوٌعتمدالمختلفةاالقتصادٌةالنشاطاتفً

؟لألرضاالقتصاديالعرضٌتغٌرهل•

؟اقتصادٌةالطبٌعٌةاألراضًتكونمتى•

؟بعٌنهالستخدامالمخصصةلألرضاالقتصاديالعرضٌتعمدماذاعلى•
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لماذا ٌكون منحنى العرض الطبٌعً خط مستقٌم عمودي؟•

.منحنى العرض االقتصادي الستخدام معٌن مرن بالبداٌة•

تقل مرونة منحنى العرض بمرور الزمن وتزاٌد المساحات المستخدمة لذات •

الغرض؟

بتزاٌد التكالٌف ٌصبح منحنى العرض االقتصادي عدٌم المرونة، متى ٌحدث ذلك •

تحدٌدا ؟

؟{األرض مثال  } ماهو النضوب االقتصادي للمورد •
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األجل القصٌر هو الفترة الزمنٌة القصٌرة التً ال ٌمكن خاللها زٌادة االنتاج، لماذا؟•

فً األجل القصٌر ٌكون منحنى العرض االقتصادي عدٌم المرونة وٌكون منحنى الطلب هو المحدد •

 .األساسً للسعر التوازنً

.أي زٌادة فً سعر األرض أو أي مورد آخر ٌكون عرضه ثابتا  هً بمثابة رٌع أو ربح اقتصادي•
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األرضعلىالطلب

:وهماالطلبمننوعٌٌنبٌنالتمٌٌزٌمكن

.الشراءلدرجةالتصلالتًالمجردةالمستهلكٌنرغبات1.

.موردأوخدمةأولسلعةفعال  المستهلكٌنشراء2.

الفعال؟االقتصاديالطلبماهو•

:الفعالاالقتصاديالطلب•

.المحددالسعردفععلىوالمقدرةالشراءفًالرغبةتالزمهو

علىالطلبمنمشتقطلبهوالمواردمنكغٌرهااألرضعلىالطلب•

.والخدماتالسلع
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:األرضعلىالطلبعوامل
:على مستوى األفراد•

."ضرورٌات"تطلعات األفراد1.

."كمالٌات"التقدم التقن2ً.

:على مستوى المجتمع•

الطلب على األرض  ↑ ← ↑أعداد السكان :أعداد السكان1.

.الطلب على األرض ← ↓التقنٌة ↑:التقنًالمستوى 2.

الطلب على األرض  ↑ ← ↑الدخل : زٌادة دخل الفرد وإنتاجٌة العامل3.

.التحضرحركة 4.

.التجارة الخارجٌة5.

.أسعار السلع6.

.اإلحالل7.
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األراضًسوقتوازن

:من الشكل السابق ٌتضح اآلتً•

.إن تفاعل العرض مع الطلب ٌحدد األسعار والكمٌات التوازنٌة لكل سلعة أو خدمة أو مورد اقتصادي بما فً ذلك األرض•

. Q1ومساحة األرض P1فً الشكل السابق نقطة التوازن هً عندما ٌتقاطع منحنى العرض مع منحنى الطلب أي عند السعر•

، والمساحة  Q2السعر مرتفع نسبٌا ، ٌوجد فائض عرض وهو الفرق بٌن المساحة التً ٌعرضها أصحاب األراضً هً  P2عند•

.P1فائض العرض ٌضغط على السعر فٌنخفض فٌعود مرة أخرى الى.Q3المطلوبة هً

التً والمساحة  Q4السعر منخفض نسبٌا ، ٌوجد فائض طلب وهو الفرق بٌن المساحة التً ٌطلبها المشترون تساوي P3عند•

.فائض الطلب ٌضغط على السعر فٌدفعه لالرتفاع وبالتالً ٌعود الى سعر التوازن . Q5ٌعرضها البائعون عند نفس السعر تساوي
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:عرفً المرونة السعرٌة•

هً التغٌر النسبً فً الكمٌة المعروضة أو المطلوبة مقسوما  على التغٌر •

.النسبً بالسعر

 :أهم العوامل المؤثرة على مرونة العرض•

.نوعٌة استخدام األراض1ً.

{أقلقلت البدائل كلما أصبحت المرونة كلما }بدائل مدى توفر 2.

.طول الفترة الزمنٌة3.

.مدى امكانٌة اإلحالل4.

:العوامل المؤثرة على مرونة الطلب•

 .مرونة الطلب تتأثر بمرونة طلب السلعة1.

.مدى امكانٌة احالل األرض من استخدام الى استخدام آخر2.
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لألرضالثابتالموقع
من أهم خصائص األرض موقعها الثابت، وله أهمٌة اقتصادٌة كبرى ألنه •

 :ٌؤثر على ما ٌلً

.قٌمة األرض وطاقتها االستخدامٌة1.

.طرق استغالل األرض2.

.ملكٌة األرض وسهولة تحدٌد مواصفاتها القانونٌة3.

ألن األرض ثابته فال ٌمكن نقلها، لتستخدم فً أماكن ذات قٌمة إنتاجٌة •

.أعلى، بل البد من استخدامها حٌث هً مهما كانت قٌمتها

هـ1439/1438                                                                        آالء عبدالواحد                                                                                                               .أ



المائٌةالموارد

:المٌاهاستخدامات•

.استهالكٌةسلعة•

.الكهرومائٌةالطاقةإلنتاجوسٌلة•

.والمواصالتللنقلوسٌلة•

.البٌئةلنظافةوسٌلة•

.والتروٌحللترفٌةوسٌلة•

فهً،عامةبصفةوالبٌئةوالمناخالطقسعلىكبٌرأثرالمختلفةالمائٌةللمسطحات•

الزراعًاإلنتاجعلىتساعدالتً،والرطوبةوالبخارلألمطارالرئٌسالمصدر

.الحٌوانٌةوالثروة
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المٌاهمصادر
:من الكرة األرضٌة موزعة كما ٌلً %75المٌاه تغمر حوالً•

.%98.33مٌاه البحار والمحٌطات•

.%0.036المٌاه العذبة•

.%1.64الثلوج•

.%0.0011البخار •

مشكالت المٌاه االقتصادٌة تنبع من ندرة المٌاه الصالحة لالستخدام الفوريذا  إ•

وتقوم الثلوج بدور مهم فً  .الجغرافً عبر الٌابسةوتوزٌعها }العرض االقتصادي{

.تغذٌة مصادر المٌاه العذبة بعد ذوبانها
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المٌاهمصادر

:للمٌاهالطبٌعًالعرض•

عنالنظربغضالطبٌعةفًالمتاحةالمٌاهمساحةاجمالً•

.لالستخدامصالحٌتهاعدمأوصالحٌتها

:للمٌاهاالقتصاديالعرض•

علىوتعتمد.فقطالفعلًلالستخدامالمتاحةالمٌاهمساحةاجمالً•

.علٌهاوالحصولالمٌاهاستخراجتكالٌف

الحدٌةالتكالٌفتزاٌدإلىٌؤدياإلنتاجبزٌاةالتكالٌفتزاٌد•

{الحدٌةاالستخراجتكالٌف}
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المٌاهمصادر

:المصادر الجدٌدة للمٌاه العذبة•

.مٌاه البحار والمحٌطات المحالة•

.المٌاه المعاد استخدامها•

سعر المٌاه ال ٌمثل عنصرا  أساسٌا  فً عرضها، لماذا؟•
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المٌاهمصادر

:أسباب تحمل الحكومات لمسؤولٌة تطوٌر المٌاه•

.المٌاه سلعة حٌوٌة ولٌس لها بدٌل•

.التكالٌف اإلنشائٌة المتعلقة بتطوٌر المٌاه مرتفعة•

.فوائد تطوٌر مصادر المٌاه تشمل المجتمع بأسره•

.تتمٌز صناعة استخراج المٌاه بالتكالٌف المتوسطة المتناقصة•

.للمٌاه النقٌة فوائد على الصحة العامة للمجتمع•

.صعوبة تحدٌد حقوق الملكٌة واستخراج المٌاه لألفراد•

 .المٌاه سلعة شبه عامة•

.أسعارها متدنٌة للغاٌة، لماذا؟•

.مهمة توزٌع المٌاه تركت للقطاع الخاص•

.أهمٌة السعر فً عرض المٌاه•
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:ٌوضح الشكل أعاله ماٌلً

.منحنى العرض الطبٌعً للمٌاه، وهو خط رأسً ثابت ال ٌتغٌر• 

ألنه ٌعتمد على تكالٌف  MCمنحنى العرض االقتصادي وهو ٌشبه منحنى التكالٌف الحدٌة • 

.االستخراج الحدٌة ، وٌرتفع إلى أعلى بزٌادة الكمٌة المستخرجة

إال أنه فً حالة المٌاه الجوفٌة ، أو تلك اآلبار التً ٌزٌد معدل استخراج المٌاه منها على معدالت التعوٌض الطبٌعٌة لها، • 

+  تكالٌف االستخراج )فإنها تعامل معاملة الموارد القابلة للنضوب من حٌث تحدٌد تكالٌفها وتساوي 

( .تكالٌف الفرصة البدٌلة نتٌجة حرمان األجٌال القادمة من كمٌة المٌاه الجوفٌة التً تستخدم اآلن

وهذا ٌشكل تكلفة اجتماعٌة تسمً بتكلفة االستنزاف، تؤثر على منحنى العرض االقتصادي للمٌاه برفعه إلى • 

.أعلى
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؟القصٌراألجلماهو•

:ماٌلًأعالهالشكلٌوضح•

المٌاةكمٌةتحددالتًالنقطةمنٌنطلقرأسًخطاالقتصاديالعرضمنحنى•

.وقتأيفًلالستخدامالمتاحةاالقتصادٌة

حدوثعندللٌساروٌنزحفالمٌاهمصادرتزٌدعندماالٌمٌنإلىٌنزحف•

.العكس



استخدامات المٌاه

.استخدامات المٌاه تحدد الطلب على المٌاه•

:تنقسم استخدامات المٌاه إلى قسمٌن•

{االستخدام االستهالكً}االستخدام المباشر للمٌاه 1.

االستخدام غٌر المباشر2.

هـ1439/1438                                                                        آالء عبدالواحد                                                                                                               .أ



االستخدام المباشر للمٌاه: أوال  

:ٌشمل االستخدامات التالٌة•

.الشرب واالستخدامات المنزلٌة1.

.الري الزراعً وتربٌة الحٌوانات بالمزارع2.

استخدام المٌاه فً الصناعة، كوسٌلة للغلً والتبرٌد والتسخٌن 3.

.والنظافة

مم ٌتكون الطلب الكلً على المٌاه؟•
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االستخدام المباشر للمٌاه: أوال  

:تنقسم استخدامات المٌاه من حٌث الطلب علٌها إلى قسمٌن•

.الطلب على المٌاه فً الرٌف1.

.الطلب على المٌاه فً المدن2.

الطلب على المٌاه فً الرٌف أكبر من الطلب على المدن، ألن •

الزراعة تحتاج كمٌات كبٌرة من الماء
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االستخدام المباشر للمٌاه: أوال  

:تنقسم استخدامات المٌاه من حٌث الطلب علٌها إلى قسمٌن•

.الطلب على المٌاه فً الرٌف1.

.الطلب على المٌاه فً المدن2.

الطلب على المٌاه فً الرٌف أكبر من الطلب على المدن، ألن •

الزراعة تحتاج كمٌات كبٌرة من الماء
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االستخدام المباشر للمٌاه: أوال  
:العوامل المؤثرة على الطلب على المٌاه•

(عالقة طردٌة)عدد السكان 1.

(عكسٌة)انتاجٌة الوحدة الواحدة من المٌاه 2.

(عالقة طردٌة)كمٌة الهدر للمٌاه 3.

(عالقة طردٌة)النمو االقتصادي 4.
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االنتاجٌة للوحدة الواحدة فً القطاع المنزلً أكثر ثم الصناعً ثم 

.ألن الطلب على المنزلً أقل ثم الصناعً ثم الزراعً. الزراعً



سوق المٌاه المستخدمة مباشرة
:الطلب على المٌاه

سبق وذكرنا أن الطلب على المٌاه ٌتقسم الى قسمٌن . ٌتصف بقلة المرونة السعرٌة•

اذا  منحنى الطلب الكلً على . الطلب علٌها فً المدن والطلب علٌها فً الرٌف

المٌاه هو التجمٌع األفقً لمنحنى الطلب على المٌاه فً المدن ومنحنى الطلب علٌها 

.فً الرٌف
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سوق المٌاه المستخدمة مباشرة

:  عرض المياه

من ( االحتٌاطً المؤكد منها)هو عرض طبٌعً ٌعتمد على كمٌات المٌاه المعروفة •

وعرض اقتصادي ٌعتمد على التكالٌف التً ٌتحملها المجتمع . مختلف المصادر

.متمثال  فً الحكومة للحصول على مٌاه جاهزة لالستخدام الفوري

ٌتم توازن سوق المٌاه عندما ٌقاطع منحنى الطلب علٌها منحنى عرضها االقتصادي •

فً . فتتحدد كمٌة المٌاه التوازنٌة وسعرها التوازنً مثل السلع والخدمات األخرى

وطلب الرٌف ( D1)الطلب الكلً وهو مجموع طلب المدن  Dالشكل اآلتً ٌمثل 

(D2 .)
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سوق المٌاه المستخدمة مباشرة

(.عدٌم المرونة. )منحنى العرض االقتصادي للمٌاه خط رأسً-

-P1 هو السعر الذي حددته الحكومة.

-D1  منحنى طلب المدن وٌتزاٌد بسرعة أكبر من منحنى طلب الرٌف

D2  . ًوٌنتقل الطلب الكلً الى أعلى جهة الٌمٌن وٌحدث فائض ف

من الصعب استمرار . )الكمٌة المطلوبة، اذا بقً سعر المٌاه كما هو

.  هذا الوضع ألنه ال ٌلبً كل حاجة المجتمع للمٌاه

فتقل  P2لمواجهة هذا الوضع، إما أن ترفع الحكومة السعر وٌصبح -

وٌصبح التوازن عند تقاطع منحنى الطلب الكلً للمٌاه . الكمٌة المطلوبة

أو تزٌد . أو توزٌع المٌاه بكمٌات محدودة. مع تقاطع منحنى العرض

وتتبنى الدولة . عرض المٌاه بتطوٌر المزٌد من مصادر المٌاه الطبٌعٌة

.حمالت توعٌة
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سوق المٌاه المستخدمة مباشرة
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توازن سوق المٌاه فً األجل الطوٌل



التخصٌص األمثل للمورد بٌن استخداماته المختلفة 

:  يعتمد تحديد الكميات المثلى للمرافق التي تستخدم المياه على

.إنتاجٌة المٌاه فً كل من هذه المرافق وتكالٌف تحوٌلها من مرفق آلخر1.

.المحافظة على المورد من الهدر2.

:وسائل المحافظة على المياه•

.تخفٌض معدالت استخدامها بحٌث تتعادل مع معدالت تعوٌضها1.

.صٌانة شبكات المٌاه داخل وخارج المنازل وزٌادة كفاءة استخدامها2.
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االستخدام غٌر المباشر للمٌاه: ثانٌا  
ٌعتبر استخداما  غٌر استهالكٌا ، بما ٌجعله استخداما  مجانٌا ،كٌف؟•

:  أمثلة الستخدامات المٌاه غٌر المباشرة

.{من أهم الوسائل، فما ممٌزاتها؟} النقل والمواصالت 1.

.  {الطلب علٌها متزاٌد، لماذا؟} إنتاج األسماك 2.

.{ماهً عٌوبها؟}إنتاج المعادن ومصادر الطاقة 3.

.{ماهً األضرار لهذا االستخدام وكٌف تم حلها؟}التخلص من النفاٌات والنظافة 4.

.السٌاحة والترفٌه5.
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النباتات الطبٌعٌة

:تنقسم النباتات الطبٌعٌة إلى•

.{الحشائش}المراعً الطبٌعٌة 1.

.الغابات2.

قبل اكتشاف الزراعة كان اإلنسان ٌعٌش على النباتات الطبٌعٌة والحٌوانات البرٌة •

.مباشة، وبعد اكتشافها أصبح ٌعتمد علٌها بطرٌقة غٌر مباشرة
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المراعً الطبٌعٌة: أوال  

ماهً فوائدها؟•

: أنواع الرعً

.الرعً اإلعاش1ً.

.الرعً التجاري2.

تعتبر ملكٌة المواشً فً االقتصاد التقلٌدي مصدرا  للسلطة، أكثر من كونها •

.مصدرا  للدخل

.الرعً اإلعاشً فً طرٌقه لإلنحسار نتٌجة تشجٌع الدول على االستقرار•
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المراعً الطبٌعٌة: أوال  

بالرغم من ارتفاع تكالٌف الرعً التجاري، إال أن هامش الربح فٌه أكبر من •

.اإلعاشً

:  أهمٌة اللحوم بالنسبة لإلنسان•

.غذاء1.

.مصدر للصوف والجلود2.

.اللحوم من السلع ذات المرونة الدخلٌة المرتفعة•
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الغابات: ثانٌا  

ٌعتبر الوقود المنتج من الغابات جزءا  مهما  من مصادر الطاقة المعروفة بالكتلة •

.الحٌوٌة
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الغابات حاليا   فوائد سابقا   فوائد الغابات

مواد البناء واألثاث إنتاج .لها فوائد اقتصارية مباشرة

صناعة السفن والقطارات .مأوى للحيوانات البرية

إنتاج الوقود .توفر كثيرا  من مناطق السياحة والترويح

.أثارها اإليجابية على البيئة والمناخ

الحصول على الطعام والصمغ والمطاط

رعي الحيوانات المتوحشة واألليفة



الغابات: ثانٌا  
:  أضرار قطع الغابات•

.اإلضرار بالبٌئة واإلخالل بتوازنها1.

.تقلٌص مساحة الغطاء النبات2ً.

.{الزحف الصحراوي والتصحر}مضاره االقتصادٌة المباشرة وغٌر المباشرة 3.

.ثقب األوزون وأثر البٌوت المحمٌة4.

:حساب منافع الغابات•

.منافعها فً حال قطعها لالستخدام الصناع1ً.

.منافعها فً حال استخدامها فً مكانها مباشرة  2.
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الغابات: ثانٌا  

:  الطلب على الغابات •

.الطلب على الغابات مشتق من الطلب على استخداماتها النهائٌة•

.زٌادة الطلب على األثاث المنزلً•

.أثر بدائل األخشاب•

.أثر ارتفاع سعر البترول والفحم•
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الغابات: ثانٌا  

:  العرض من الغابات •

:ٌعتمد العرض الطبٌعً من الغابات على•

.مساحتها1.

.مدى صالحٌة أشجارها لكل نوع من استخداماتها2.

.الوسائل المستخدمة لحماٌتها والحفاظ علٌها3.
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الغابات: ثانٌا  

:  سوق الغابات•

:أسباب اهتمام الدول المصدرة لألخشاب بالغابات•

.زٌادة عدد السكان 1.

.زٌادة معدالت استهالك الفرد من السلع المصنوعة من الخشب2.

.زٌادة معدالت استهالك الفرد من مصادر الطاقة3.

بالرغم من أن الغابات والمراعً من الموارد المتجددة، إال أنهما قد ٌتعرضان •

.للنضوب إذا أسًء استخدامهما
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الغابات: ثانٌا  

:وسائل المحافظة على الغابات•

.تحدٌد العدد األمثل لمختلف أنواع المواشً بالرع1ً.

.األخذ باالعتبار نظرٌة النمو الطبٌعً للمورد المتجدد2.

.عدم الرعً قبل أن تبلغ الحشائش مرحلة البذور3.

.عدم ترك المواشً فً المرعى إلى أن ٌنته4ً.

.مراقبة توسع األراضً السكنٌة والزراعٌة5.

.سن القوانٌن الالزمة لحماٌة البٌئة من التدهور6.

ماهً وسائل المحافظة على الحٌوانات البرٌة؟•
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المعادن
.استخدم اإلنسان القدٌم المعادن لصناعة األدوات،األوانً، األسلحة ،الزٌنة والنقود•

.بعد الثورة الصناعٌة تطور استخدام المعادن بمختلف أنواعها الفلزٌة والالفلزٌة•

:المشكلة االقتصادٌة للمعادن•

.المعادن موارد قابلة للنضوب ولكن قد تصبح متجددة•

.العرض الطبٌعً من المعادن عبارة عن خط رأسً•

.صناعة المعادن تتمٌز بتزاٌد التكالٌف المتوسطة•

.منحنى العرض االقتصادي موجب المٌل•

متى ٌصل المعدن إلى النضوب االقتصادي؟•
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المعادن
:دراسة الجدوى االقتصادٌة للمعادن•

:هناك نوعان من االحتٌاطً•

.احتٌاطً مؤكد1.

.{كامن}احتٌاطً محتمل 2.

.دراسة الجدوى مهمة ألي مشروع اقتصادي وخاصة المعادن•

.المعادن تصنف من الموارد الموجودة بكمٌات قلٌلة•

.لالحتكار فً مجال المعادن سعر أقصى إذا تجاوزته تفقد قوتها االحتكارٌة•

.  استبدال مورد مكان مورد آخر اعتمادا  على أسعارها النسبٌة: اإلحالل االقتصادي•
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المعادن

:فوائد صناعة البدائل•

.اإلحالل1.

.زٌادة حجم الموارد الناضبة2.

.تطوٌل عمرها الزمن3ً.
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المعادن

:سوق المعادن•

.سوق المعادن من الدول التً تتدخل فٌها الحكومة مباشرة•

تطلب المعادن كمادة خام أو أولٌة لالستخدام فً اإلنتاج الصناعً سمٌت بالسلع •

.الوسٌطة

:الطلب على المعادن•

.عالقة طردٌة بٌن كمٌة المعادن المطلوبة إلنتاج أي سلعة وحجم اإلنتاج منها•

.تعتمد الكمٌة المطلوبة من السلعة المصنعة على سعرها•

.الطلب على المعادن ٌتأثر بالدورات االقتصادٌة•
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المعادن

.نتٌجة لتذبذب أسعار المعادن الناتج عن الدورات االقتصادٌة وجدالمخزون•

.الطلب على المعادن عادة غٌر مرن، إال أن حجم المخزون منه أكثر مرونة•

.المخزون مركز لألسعار•
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المعادن

:عرض المعادن•

.المعادن ال تنتج وإنما تستخرج وتجهز لالستخدام النهائً•

.{تكلفة االستنزاف}للمعادن تكلفة فرصة بدٌلة •

.أرباح المناجم تتفاوت حسب التكلفة والنوعٌة للمعدن•

.منحنى عرض المعادن موجب المٌل•

.كلما زادت تكالٌف االستخراج الكلٌة، فإن تكالٌف االستخراج الحدٌة ترتفع•

سعر الوحدة للمعدن فٌصبح منحنى  >عند النضوب االقتصادي التكالٌف المتوسطة •

.عرض المعدن خطا  رأسٌا  
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المعادن

:توازن سوق المعادن•

ٌتحدد بتقاطع منحنى الطلب مع منحنى العرض •

.لتتحدد الكمٌة التوازنٌة والسعر التوازنً

الكمٌة المطلوبة من المعدن كمٌة المعدن المراد •

.استخدامها حالٌا  زائدا  الكمٌة المطلوبة للتخزٌن

جانب العرض ٌشمل الكمٌات التً تعرضها •

المناجم زائدا  الكمٌة الموجودة فً مخازن 

. المصانع
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مصادر الطاقة

.كلما تعقدت حٌاة اإلنسان االقتصادٌة، احتاج مصادر طاقة جدٌدة•

.الطاقة الجدٌدة إضافة ولٌست بدائل•
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طاقة الرياحالطاقة البشرية
اكتشاف اآللة 

البخارية
استخدام النفط

الطاقة 

الكهرومائية
الطاقة المتجددةاليورانيوم



مصادر الطاقة

ول والفحم والغاز الطبٌعً رمن أهم مصادر الطاقة التجارٌة المستخدمة حالٌا ، البت•

.والطاقة الكهربائٌة والطاقة النووٌة على التوالً

بمرور السنوات نجد أن إنتاج البترول والغاز الطبٌعً ٌتزاٌد بٌنما ٌتناقص معدل •

.إنتاج الفحم الحجري

مؤخرا  نجد أن نصٌبهم من إجمالً الطاقة ٌتزاٌد كما أن إنتاج بدائلهم من الطاقة •

.ٌتزاٌد

...سبب الطلب العالمً المتزاٌد على الطاقة هو•
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مصادر الطاقة

:تعتمد معدالت استهالك الطاقة على•

هٌكل االقتصاد 1.

.المسار التنموي لها2.

ماهً الدول المنتجة للبترول؟•

.معدل إنتاج أوبك فً تزاٌد بٌنما الوالٌات المتحدة تحافظ على مستوى إنتاج ثابت•
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أزمة الطاقة

.متى تأسست دول أوبك، ومتى بدأت؟•

.دور شركات النفط الكبرى•

.كٌف تمكنت أوبك من تصحٌح أسعار النفط•

ماهً الدول المنتجة للبترول؟•
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أزمة الطاقة
:أسباب استمرار أزمة الطاقة بالدول الصناعٌة الغربٌة•

.امتالك بعض الدول النامٌة للبترول ٌفقد الدول الصناعٌة سٌطرتها1.

كل مصادر الطاقة التجارٌة المستخدمة حالٌا  عدا الطاقة الكهرومائٌة تعتبر من 2.

.الموارد القابلة للنضوب

.تزاٌد عدد السكان 3.

.تزاٌد كمٌة الطاقة المستخدمة بمرور الزمن4.

الدول التً تستهلك الطاقة بكمٌات كبٌرة تستوردها من تلك التً تستهلكها بكمٌات أقل 5.

.مما تنتجه

.أغلب الدول النامٌة التً تحتاج للبترول فً مشروعاتها التنموٌة ال تنتجه6.
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أزمة الطاقة

.ماهً مخاطر أزمة الطاقة؟•

.الطاقة الكهرومائٌة مصدرمتجدد لكن مساهمتها فً إنتاج الطاقة ضعٌفة•

.{تجربة البرازٌل}بعض الدول حاولت استبدال مصادر الطاقة بمصادر جدٌدة •
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أزمة الطاقة
:آثار ارتفاع سعر البترول على كل من•

.الدول النامٌة المنتجة للنفط1.

.الدول النامٌة غٌر المنتجة للنفط2.

.الدول الصناعٌة3.

كٌف استفادت الدول النامٌة المنتجة للنفط من النفط؟•

:توصلت بحوث الدول الصناعٌة إلى ما ٌلً•

.ازدٌاد فاعلٌة وكفاءة استخدام مصادر الطاقة الحالٌة1.

.زٌادة إنتاج الطاقة النووٌة2.
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أزمة الطاقة

.ماهً آثار الطاقة النووٌة؟•

:آثار أزمة الطاقة على الدول التالٌة•

.الدول الصناعٌة1.

.الدول النامٌة ودور أوبك فً حل أزمة الدول النامٌة2.

.الدول االشتراكٌة3.
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حلول أزمة الطاقة
:مصادر الطاقة النظٌفة•

.الطاقة الشمسٌة1.

.طاقة الرٌاح2.

.الطاقة الجوفٌة3.

.طاقة المخلفات الزراعٌة والسكنٌة4.

.الطاقة الكهرومائٌة5.

.طاقة االنشطار النووي والمد والجزر6.

.تسٌٌل الفحم الحجري7.
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أزمة الطاقة

.سلبٌات مصادر الطاقة النظٌفة•

.الحل األمثل ألزمة الطاقة•

بزٌادة مصادر الطاقة ٌنزحف منحنى •

اإلنتاج المتساوي للٌمٌن، تعبٌرا  عن 

زٌادة إنتاج الطاقة من المصادر الحالٌة 

.والمتوقعة معا  
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المناخ

..الدول شمال الكرة األرضٌة أغنى من جنوبها بسبب•

:أعباء الدول جنوب الكرة األرضٌة•

.الشح النسبً فً األمطار1.

.قلة الفوائض المالٌة والبشرٌة2.

.الجفاف3.
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المناخ

.اإلنتاج تختلف باختالف المناخ نوعٌة•

.عالقة المناخ بالسٌاحة•

.عالقة المناخ بنشاط اإلنسان•
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الكوارث الطبٌعٌة

:أهم عوامل حدوث الكوارث الطبٌعٌة•

.المناخ والطقس1.

.البراكٌن والزالزل2.

.الحشرات الضارة بالمزروعات3.

.الكوارث بفعل اإلنسان 4.

هل تمكن اإلنسان من السٌطرة على الكوارث؟•
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الكوارث الطبٌعٌة
:السلبٌات•

.تدهور البٌئة واإلخالل بتوازنها1.

.تلوٌث الماء واألرض والهواء2.

.انتشار األمراض3.

.تقلٌل اإلنتاج الحٌوانً والنبات4ً.

.أهمٌة أطر بارلو•

.االهتمام بالتكالٌف االجتماعٌة الناتجة عن استخدام هذه الموارد•

.أهمٌة تقدٌر العائدات االجتماعٌة ألي مشروع•
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