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 SYLLABUSهج المقرر      نالم

 "منشآتــال إدارةر " صـق 217لمادة 

 تدريســيئة الــضو هــع 
 :مساعد                                                    األسم:  د/ خالد نهار الرويس 

 هاتف:                                                                    7048764هاتف: 

 المحاضرةمواعيد 
 (     وم:)ـيـــال
 (   وقت:)ـــال
 قاعة:   ـــال
  شعبة:ـــال

  :الساعات المكتبية
 تعريف المقرر:

تقسيم واختياة وتحديد أحجام  -المزةعية وعالقتها بالفروع والعلوم الزةاعية األخرى  اداة اإل

اتخاذ  -المزةعية  األعمالأساليب تخطيط وتنظيم ومتابعة ومراقبة  -المزاةع وطرق تقييمها 

وطرق التحليل الالزمة  ةاإلاداةيعية. ادةاسة األسس والمباادىء اإلقتصاادية والقراةات المزة

، تسويق، تمويل المنتجات النباتية والحيوانية وكذلك تقييم إنتاجللتخطيط والرقابة في مجاالت 

النباتي والحيواني في إطاة خطط التنمية  اإلنتاجوتوجيه االستثماةات بين مختلف أنشطة 

 الزةاعية.

 
 قرر:هدف الم

المزاةع ومختلف أساليب  إاداة يهدف المقرة إلى تزويد الطالب بالمعاةف األساسية لعلم 

التخطيط والتنظيم والمتابعة والمراقبة للعمل المزةعي وكيفية التعامل مع المشاكل واتخاذ 

القراةات المزةعية المالئمة. وتزويد الداةسين باألسس والمعاةف والمهاةات التي تؤهلهم 

النباتي والحيواني واإلشراف عليها من حيث التخطيط والرقابة، وتقييم  اإلنتاجمشروعات   اداةإل

 الزةاعي. اإلنتاجاالستثماةات وتوجيهها بين مختلف أنشطة 
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 المنهج

عدد  الموضوعات مسلسل
 األسابيع

 
 إاداة اديهما علمم الممزاةع، الوامائف التمي يؤ إاداة تعريمف علمم ، الممزاةع إاداة المدخل لعلمم " يدـمهـتال

 ،مزةعيةــقراةات الــخاذ الـإت ،مزاةعـــــــال إاداة المدير الناجح والصفات المميز  له ، المزاةع
1 

 
ة ـــممـدةسـمــــــال ،ةاإلاداةيممتصممنيف القممراةات ، وتعريفممه اإلاداةيمفهمموم القممراة " ةاإلاداةيممالقممراةات 

 طية االبيروقر اداة اإل ،ةـيـمـيــــنظـتـــال اداة اإل ،لميةالع اداة اإل ،ةـيـكـيــــــالســــكـــــال ةاإلاداةي
1 

 1 ةاإلاداةيف ــــــــــائـــــــواــــــــــــــال 

 
، مزاةعـــــممممممـال إاداة علمي فممممممي ـــــممممممـلوب الـــممممممـتخدام األسـممممممـق إسيعـتي تممممممـممممممـصعوبات الــممممممـال

 زاةعمـــــديري الـــه مـواجــــــتي تــــات الـوعـوضـمــــــال
1 

 2 الــــــــــمزاةع إاداة مـــــباادئ مــــهـمـة فـــي  

 2 يةــــزةعـمـــــــالت الـجـســــــل الـيـلـحــــــت،  المزةعيةالتقاةير والسجالت  

 
 المزةعي اإلنتاجالتخطيط المزةعي وأساليب اتخاذ القراةات المزةعية، الحجم االمثل لوحد  

 حديـيل الــلـحـتــال 

 لميزانية المزةعيةا 

 خطيةـجة الـبرمــال 

2 

 2 الزةاعي اإلنتاجالمخاطر  و  الاليقين في  
 1 المحاصيل والتربة بما في ذلك التسميد والري إاداة مباادئ  
 1 اآلالت المزةعية إاداة الحيواني،  اإلنتاجمشروعات  إاداة  

 

 متحانات وتوزيع الدرجات:اإل
     ختباراإل      الدرجة

 األول االختبار الفصلي      17
  الثاني االختبار الفصلي      17
 تقارير عملية تمارين    16
ختبارات قصيرة حضور ومشاركة      16  .وا 
 االختبار النهائي.      67

 المجموع      011
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 الكتاب المقرر

سنــة  الناشــر اسم المؤلف عنوان الكتاب
 النشــر

 م1998 منشورات جامعة عمر المختار حمد أرحومة و فيصل شّلوفعلي أ المزارع إدارةأساسيات 

 منشورات جامعة دمشق محمود محمد ياسين (2( )1المزارع ) إدارة
1991-
 م1992

 األعمال إدارةمحاضرات في 
 المزرعية

المعهد العالي للتعاون الزراعي ،  عصر، محمد مهدي
 م1981 القاهرة

تقييم المشروعات الزراعية: نظريات 
 تطبيقات -أسس  –

 م1992 المكتب المصري الحديث ، القاهرة الثنيان، عبداهلل ثنيان وكمال سلطان

 م1982 جامعة الموصل النجفي، سالم توفيق الحيواني اإلنتاجاقتصاديات 
   رايموند بينيكي، ترجمة محمد دراز المزرعية )مترجم( األعمال إدارة
 

 رر وخاصة المتوفرة )في مكتبة الجامعة(:قائمة بأسماء المراجع الرئيسية للمق
 اسم المؤلف عنوان المراجع

Farm Managemnt, Iowa State, U.S.A., 1984. Boehlje M. & V. Eidman 
Farm Business Management N.Y. 1983 Calkins, P. H & D.D. 

Dipietre 
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 تمهيد

ية التي يتم بموجبها تحويل اإلنتاج الزةاعي إلى تلك العملية اإلنتاجيشير مصطلح 

ية الزةاعية المتاحة إلى سلع زةاعية قابلة لإلستهالك المباشر من اإلنتاجمجموعة من العناصر 

ية إنتاجقبل المستلكين النهائيين لها والقيام بعمليات تحويلية أخرى للسلع المنتجة باضافة عناصر 

 جديد  لكي تصبح صالحة لإلستهالك.

ية اداخل البنيان اإلنتاج)المزةعة( هي الوحد  Farm Firmنشأ  المزةعية وتعتبر الم 

اإلقتصاادي الزةاعي التي تنتج مختلف السلع الزةاعية حيوانية كانت أم نباتية، وذلك نتيجة 

مختلف  نتاجالقراةات التي تتخذ على مستوى هذه الوحد  والمتعلقة باستخدام المواةاد المتاحة إل

ها؟ كم إنتاجك على سبيل المثال ماهي السلعة أو السلع الزةاعية التي يمكن السلع الزةاعية وذل

التي يجب إتباعها ؟ ماهي أنواع وكميات عناصر  اإلنتاجعداد الوحدات المنتجة ؟ ماهي طريقة 

ية؟وذلك لمقابلة إحتياجات اإلنسان من الغذاء والكساء وتوفير الموااد اإلنتاجالالزمة للعملية  اإلنتاج

 ة للصناعة وتحقيق األهداف التنموية األخرى.األولي

ومع تطوة اإلحتياجات اإلنسانية وإزادياادها وتشابكها مع مروة الزمن وكذلك زيااد   

ية للوفاء بهذه اإلحتياجات ومع التقدم العلمي الذي اإلنتاجاألعباء الملقاه على عاتق الوحدات 

متاحة إلشباع حاجات اإلنسان، اهرت شهدته البشرية وزيااد  الضغط المستمر على المواةاد ال

 اداة ية، ونظراً لما لعنصر اإلاإلنتاجالوحدات  إاداة الحاجة إلى إستخدام األسلوب العلمي في 

ية واإلقتصاادية اإلنتاجالمزعية من إمكانيات كبير  في المساهمة في العمل على زيااد  الجداة  

 إاداة ة فإنه يمكن القول إن عملية تخطيط ووحسن إستغالل المواةاد المتاحة بكفاء  إقتصاادية عالي

ية المزةعية تعتبر من أهم العوامل واإلعتباةات اإلقتصاادية واإلجتماعية التي اإلنتاجالوحدات 

يجب العناية بدةاستها وذلك ماأةادنا المحافظة على البنيان اإلقتصاادي الزةاعي السعوادي من 

 ادية واإلجتماعية على حداد سواء.التعرض ألي إنخفاض أو نقصان في جداةته اإلقتصا

المزةعية تعد أحد مباحث علم اإلقتصااد الزةاعي الذي يتضمن تطبيق المعاةف  اداة واإل 

 الزةاعي. اإلنتاجوالنظريات اإلقتصاادية في مجال 
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 المزارع إدارةالمدخل لعلم 

 دارة: مفهوم علم اإلأولا 

تصمماادية ليمثممل المحمموة الرئيسمممي مممن بممين مجموعممة العلمموم االق اداة لقممد اهممر علممم اإل

والجمموهر األساسممي الممذي يمكممن االعتمممااد عليممه فممي تنميممة المممواةاد الطبيعيممة والبشممرية. وليظهممر 

وتشمغيلها والتنسميق فيمما بينهما آلجمل  اإلنتماجاألهمية العلمية والعالقمة التنظيميمة فمي ادممج عواممل 

و والتطمموة االقتصمماادي ضمممان تحقيممق أعلممى ممما يمكممن مممن الممدخل بهممدف زيممااد  معممدالت النممم

 واالجتماعي.

تطوةاً واضمحا وملحواما بعمد التطموة االقتصماادي والصمناعي المذي  اداة لقد شهد علم اإل

وتخصمي  مجماالت  ةاإلاداةيماعقب الثوة  الصناعية والمذي أادى المى تحديمد الكثيمر ممن المفماهيم 

 استخدامها في شتى مجاالت حياتنا اليومية.

والتمي تميمزه عمن هيمره ممن العلموم االخمرى همي الحاجمة  اداة ان السمة االساسية لعلمم اإل

ي ممن زةاعمة وصمناعة وبنماء وهيرهما باالضمافة اإلنتماجالماسة اليه فمي مختلمف مجماالت العممل 

تتطلمب ممن همذا  اداة للمجاالت العلمية والخدمية والسياسية. ان هذه السمة التمي ينفمراد بهما علمم اإل

يمة اإلنتاجاثناء سير العمليمة  اإلاداةيالت التي تعترض العمل العلم التجاوب السريع مع حل المشك

القائمممة والبحممث عممن طممرق ااداةيممة جديممد   ةاإلاداةيمموبالتممالي العمممل المسممتمر فممي تطمموير الطممرق 

ي وذلمك باالعتممااد علمى القواعمد اإلنتماجتستطيع تجاوز الصعوبات والعقبات التي تعترض العممل 

اادية واستناادا الى التجاوب الميدانية واالبحاث التطبيقية. وهذا والنظريات والمباادى العلمية االقتص

والعملية  اإلنتاجعندما ادةسوا الحركة والزمن وتاثير ذلك في  اداة ما قام به الروااد االوائل لعلم اإل

يممة اضممافة للتجمماوب واالبحمماث التممي تمممت فممي مجممال البحمموث النفسممية واالجتماعيممة التممي اإلنتاج

 .اإلنتاجة المناسبة لتحسين مرادوادية العمل وزيااد  ساهمت في خلق البيئ

فرعمما مممن فممروع العلمموم االقتصمماادية الممذي يبحممث فممي جميممع اشممكال النشمماطات  اداة ويعممد علممم اإل

 االقتصاادية وهو يشتمل على :

 .تسويقيةـال دارةاإل –راد ـالف إدارة –مالية ـال دارةاإل –مشاريع ـال إدارةو تاجـاإلن إدارة

اجيمة القصموى، تنواستخدام المواةاد بالطاقة اإل اإلنتاجتهتم بوضع خطط  إلنتاجا إاداة ان 

المستخدمة وتحسينها. وهنا البمد ممن تعماون جميمع  اإلنتاجنها تبرمج وتخطط لتطوير وسائل أكما 

تحقيق الهدف النهمائي للمشمروع بخاصمة فمي مجمال بهدف بعض المع بعضها  ةاإلاداةيالمستويات 

 وتقليل تكاليف وحد  المنتجات. اجاإلنتتحسين نوعية 
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قتصماادية  وتحديمد ويل وتحديد الجدوى اإلمستثماةات والتنها تهتم باإلإالمالية ف اداة اما اإل

 مصاادةها واسلوب ةفع عوائدها.

مماكن عملهمم أهم وتموزيعهم علمى لهيأاة العماملين واختيماةهم وتمباالفرااد باخت إاداة وتهتم 

جراء المدوةات التدةيبيمة إفرااد بماأل إاداة وتهتم  ،الت والرهباتحتياجات وفي اطاة المؤهوفق اإل

 مستواهم وزيااد  تاهيلهم وقدةاتهم العلمية والفنية. عهيلية للعاملين بهدف ةفأوالت

حتياجات إالتسويقية في تحديد حجم المبيعات في ضوء الدةاسات عن  اداة بينما تساهم اإل

حتياجممات. كممما تسمماهم مين هممذه اإلألمشممروع فممي تممومممدى مسمماهمة ا ،سممواق مممن السمملع المنتجممةاأل

 .اإلنتاجحتياجات المشروع وتامينها من مستلزمات إالتسويقية في تخطيط  اداة اإل

بتطبيممق المفهمموم التسممويقي فممي المجممالين  Marketing Managementالتسممويقية  اداة وتعنممى اإل

 التاليين:

 فضل.أتنسق وتداة بشكل نشطة التسويقية في المشروع يجب ان تنظم و: األالول

 في التخطيط العام للمشروع وةسم سياسته. عطى مدير التسويق ادوةاً ن ي  أ: يجب الثاني

ن معظم أحيث  ،عن طريق اتخاذ القراةات اداة التسويقية في ال علم اإل اداة وتتحقق اإل

لمشماةيع وفمي ا .وتفضميالتهك هي قراةات تسويقية تعتمد على حاجات المستهل ةاإلاداةيالقراةات 

ن من القراةات التسويقية ما يجمب ية ألاإلنتاجية قد تتخذ القراةات التسويقية قبل القراةات اإلنتاج

التسويقية يعد المشروع وحد  متكاملمة موجهمة  اداة طاة اإلإوفي  .يةاإلنتاجخاذه قبل بدء الدوة  ت  إ

 حتياجات المستهلك وطلباته.إنحو السوق لتامين 

على المرهم  اإلاداةين الجهد الجماعي بين مختلف مستويات الجهاز ع اداة ويعبر علم اإل

لهمذا فهمو جهمد مشمترك لكمل  ،المختلفمة ةاإلاداةيبين المستويات  اإلاداةيمن اختالف طبيعة العمل 

همداف ومتابعمة التنفيمذ العليا تعمل علمى ةسمم السياسمات وتحديمد األ اداة فاإل ةاإلاداةيالتخصصات 

الوسطى صلة الوصل بين المستويات  ةاإلاداةيبينما تعد الحلقة  .اداةي متخص إمن خالل جهاز 

مما الحلقمة ألى واقمع عملمي، إعلى وتحويلها من المستويات األ ةاإلاداةيوامر التي تتلقى األ ةاإلاداةي

 ية.اإلنتاجقسام نها تعد الجهة المشرفة على العمليات التنفيذية في األإالدنيا ف ةاإلاداةي

ي عملية تنظيم العماملين فمي المشماةيع فهمو يهمتم بالناحيمة التنظيميمة ف اداة ويساهم علم اإل

ن تنظيم هذه النشاطات إكونها تنسق جهواد العاملين وترتب النشاطات وتوزيع الجهواد والفعاليات. 

 هدافه.أوتحقيق  اإلاداةيالذي يضمن نجاح العمل  ةاإلاداةيساس العملية أيعد 

عتممااد علمى الكثيمر ملحواا باإل ت الماضية تطوةاً في السنوا ةاإلاداةيوقد تطوةت العلوم 

ن العممل أنسانية بحيث يمكن القمول تجاهات اإلقتصاادية واإلمن العلوم والمعاةف وفقا للمعايير اإل
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قممد تطمموة كمهنممة وكوايفممة تممماةس مممن قبممل الكثيممر مممن المختصممين فممي مجمماالت العلمموم  اإلاداةي

 كافة. ةاإلاداةي

 تالية:ـــــــمسائل الـــــيق الـقـحــــسهم في تـــــي دارةاإللم ــــقول ان عــمكن الــوي

 اإلنتماججتماعي للعاملين فمي المشماةيع عمن طريمق زيمااد  قتصاادي واإلةفع المستوى اإل -1

الفعممال القمماادة علممى تنسمميق الجهممواد  اإلاداةيعتمممااد علممى الجهمماز وتحسممين نوعيتممه باإل

 نشطة المختلفة.والتفاعل بين الفعاليات واأل

طاة المواةاد الوطنية وفمي إستخدام العقالني للمواةاد المتاحة في في اإل اداة هم علم اإليس -2

 حدواد المشروع.

فمي  اإلاداةيعلى الجهمد الجمماعي الممنظم لسمائر العماملين فمي الجهماز  اداة يعتمد علم اإل -3

مج ايممة ووضممع البممراإلنتاجالمختلفممة بممداء مممن وضممع الخطممط  ةاإلاداةيممطمماة المسممتويات إ

نحرافممات الالزمممة لتنفيممذها ومممن ثممم مراقبممة عمليممة التنفيممذ وتتبعهمما وتصممحيح اإلالزمنيممة 

 خطاء والتغلب عليها في حال حدوثها.واأل

عتمااد على البحموث العلميمة والبرمجمة باإل ةاإلاداةيتخاذ القراةات إفي  اداة يسهم علم اإل -4

 فضل من بين مجموعة البدائل.ختياة البديل األإالرياضية و

القاادة على قيااد  شؤون المشروع وتسمييرها  اإلاداةييجااد الجهاز إفي  اداة يسهم علم اإل -5

 من خالل المعرفة العلمية والعملية لهذا الجهاز.
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 زارع:ـمــــــــال إدارةلم ــــــف عــريـعـــــثانيا: ت

ن تخلف القطاع الزةاعي بصوة  عامة وانخفاض مرادواديمة وحمد  المسماحة فمي البلمدان إ

 اإلنتماجالنامية يحتم على المهتمين بهاذ القطماع تركيمز اهتممامهم علمى الطمرق المؤاديمة المى زيمااد  

الزةاعمممي كمممما ونوعممما كاسمممتعمال البمممذوة المحسمممنة وزةاعمممة االصمممناف ذات المرادواديمممة العاليمممة 

واسمممعتمال االسممممد  المعدنيمممة والعضممموية والطمممرق الفعالمممة فمممي مكافحمممة االممممراض والحشمممرات 

 ميكنة الزةاعية.واستعمال ال

ووسمائل تنظيمهما وتطبيمق  اإلنتماجالمزاةع على ادةاسة طرق عناصمر  إاداة ويعتمد علم 

 المعرفة التقانية والمهاةات كي تتمكن المشاةيع الزةاعية من تحقيق اهدافها.

نمه يعتممد علمى تطبيمق الممزاةع همو علمم وفمن فمي حن واحمد، فهممو يعمد علمما أل إاداة علم 

نمه يعتممد علمى الكفايمة الجسممية قتصاادية في المشاةيع الزةاعية. ويعمد فنما ألاإل القوانين والمباادى

والعقلية بحيث يمكن العامل الزةاعي او الفالح من القيام بواجباته بطريقة افضل واسمرع واسمهل 

من هيره وهو بهذا يوفر الكثير من الوقت والجهد. فاذا قمنما بتمدةيب العماملين فمي المزةعمة علمى 

ل البندوة  مثال وتعبئته في صنااديق بتوضيبه بطريقة فنية فان كمية المحصمول التمي جني محصو

بيعت سوف تزادااد نتيجة تنظيم العمل وحركات العمال التي تؤادي الى توفير الوقت كما ان نوعيمة 

المنتجممات سممتكون افضممل الن قسممما منهمما قممد يتعممرض للتلممف اذا كانممت عمليممة التعبئممة تممتم بشممكل 

 عشوائي.

المزةعة علما فيجب على المنتج الزةاعي المعرفة العلميمة بمانواع الحشمرات  إاداة ن وأل

التممي يتعممرض لهمما كممل محصممول يزةعممة وافممض الطممرق واالوقممات للمكافحممة والقيممام بعمليممات 

 التعشيب ومعرفة االمراض وطرق عالجها واختياة الدوة  الزةاعية المالئمة.

تج ان يملمك المعرفمة العلميمة المتعلقمة بتهيئمة الحيمواني يجمب علمى المنم اإلنتاجوفي مجال 

افضممل الظممروف المالئمممة واختيمماة نمموع العلممف وكميتممه لكممل مرحلممة مممن عمممر الحيمموان وتحسممين 

اممروف التغذيممة ومعرفممة االمممراض التممي تصمميب الحيوانممات وطممرق مقاومتهمما والقضمماء عليهمما 

 والوقاية منها.

 األعمماليمة فاسمتعمال الجمراة فمي انجماز والنواحي الفنية التقل اهميمة عمن النمواحي العلم

اداء العمليمات المطلوبمة بمهماة  وليكمون عممق الحقلية يتطلب معرفة القيااد  للجراة بطريقمة فنيمة أل

لى تصليح وصميانة اذا توقمف عمن إالحراثة مالئما لنمو النبات ونوع التربة كما ان الجراة يحتاج 

 زمة وكيفية تركيبها بصوة  صحيحة.العمل وهذا بتطلب معرفة القطع التبديلية الال
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المزززارع تعززاريف كثيززرة بعتززها مقتتززو وبعتززها موسززع و ززامل ويعززز   لززك لخززت    دارةإل

 وجهات النظر.

فهمممي نهممما طريقمممة( أنهممما موضممموع  وأالمزةعيمممة ) األعممممال إاداة  Adamsاداممممز حيعمممرف 

قتصمماادية اإل عمممالاأل إاداة سممتعراض للمكتشممفات العلميممة ذات الصمملة بممإ ال  إممما هممي  :كموضمموع

 كبر كمية ممكنة من الدخل.أالزةاعية للحصول منها على  األعمالوطرق تطبيقها على 

استعمال القواعد العلمية فمي تنظميم المزةعمة والسميطر  علمى عملياتهما  يفه :طريقةكاما 

نتجمة عملمه يةبماح كبر قدة ممكن من األأية بطريقة تضمن للمنتج الزةاعي الحصول على اإلنتاج

 لزةاعي.ا

نها العلم الذي يمدةس ويختبمر أالمزةعية: )ب األعمال إاداة  Effersonون ـرسـفـويعرف اي

يمة واسمتمراة اإلنتاج  ءيمة فمي المزةعمة ممن وجهمة النظمر الخاصمة بالكفمااإلنتاجالنظم والعمليات 

 .ةباح على المنتج من مزةعته(تدفق األ

نممه علممم أب ،المممزاةع إاداة لعلممم  تعريفمماأعطممى  اداة بعممض المختصممين فممي علممم اإلكممما أن 

أي ان اتخماذ القمراة همو عبماة  عمن اختيماة  The Science of Decision Makingاتخماذ القمراةات 

 فضليته.خرى األاألالبدائل من بين ائل احد البد

ن اتخاذ القراة هو مرحلة ممن المراحمل الهاممة التمي تمؤادي للوصمول المى تحقيمق الهمدف إ

مشروع وياتي اتخاذ القراة كمرحلة من المراحل التي تلي تحديمد الهمدف الموضوع للمزةعة او ال

 والفرضيات ومن ثم تاتي مرحلة اتخاذ القراةات.

ختياة البدائل ممن بمين إنه أن اتخاذ القراة يعرف بهذا التعريف يعتبر تعريفاً جزئياً فقط أل

احل التي تؤادي على تحقيمق فضيلته. فاتخاذ القراة وإن كان يمثل مرحلة مهمة من المرخرى ألاأل

، إال أن همممذه المرحلمممة تمممأتي بعمممد مراحمممل تعيمممين الهمممدف وتحديمممد اداة الهمممدف المقصمممواد ممممن اإل

 الفرضيات وتحليل المعلومات، ويلي ذلك اتخاذ القراةات، 

 Managerialة ) ــــــزززـدرايلية اإلـمزززـعــــن الكو  ـزززـمراحل التزززي تـ( أن الززز Robertsonر ) ـ كززز

Process:هي ) 

  ( تحديد أو تكوين االهداف أو الغايات النهائية المطلوبةGoal Formation .) 

  ( تحديد المشكلة ووضع الفرضياتProblem Definition ) 

 ( جمع بيانات والمعلومات والمالحظات عن طبيعة المشكلةObservations ) 

  ( تحليل البيانات والمعلومات المتحصل عليهاAnalysis ) 

 ( اتخاذ القراة Decision Making ) 

 ( التمثيل وتوزيع االختصاصاتAction ) 
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 ( تحمل المسؤليةBearing Responsibility ) 

 ( تقييم النتائج التي يتم التوصل إليهاEvaluation ) 

 ياتي نتيجة لخطوات عملية يمكن تحديدها على الشكل التالي: اإلدار وعليه فان اتخا  القرار 

 ،تحديد الهدف -1

 ،اتتحديد الفرضي -2

 ،تخاذ القراةاتإ -3

  ي:ــــــــل هــــــــــراحــــــــــس مـمـخـــــــمر بـــــــقرار يــــــــخا  الــــــتإ

 ،كوين البدائلـت -1

 ،ميع المعطيات عن البدائلـج -2

 ،حليل المعلوماتـت -3

 ،قراةـاسها الـسأهاة النقاط الباةز  التي يتخذ على ـاإ -4

 ضليته.ــفخرى ألمن بين األالبدائل د ـحأتياة ـخإ -5

 قرارات:ــــــــن الــــواع مــــــــعة انــــــربأفي  ةاإلداريرارات ـقــــف الـنـصــوت

مموة الهاممة ذات التماثير : وهي القمراةات التمي تتخمذ فمي مجمال األةـيـسـيـــرارات رئـــق -1

عمة او تغييمر المدوة  الزةاعيمة المنفمذ  فمي المزةمثمل المباشر في المزةعة وفمي ادخلهما. 

ادخمال مشمروع إيمة فمي المزةعمة واإلنتاجاعااد  تنظيمها او الغماء مشمروع ممن المشماةيع 

 .اإلنتاججديد يحل محله في 

هميممة موة ذات األ: وهممي القممراةات التممي تتخممذ فيممما يتعلممق بمماألةـززـويـــانـــرارات ثـــززـق -2

ه جمإنتاالبسيطة في المزةعة كاادخمال بعمض التعمديالت علمى زةاعمة محصمول معمين او 

 يؤادي الى زيااد  الدخل.

عتيااديمة الروتينيمة التمي موة اإل: وهمي القمراةات ذات العالقمة بماأليةـنزـيـــرارات روتــــق -3

مثل هذه القراةات  ،تتم في المزةعة بشكل يومي متكرة مثل وضع برامج العمل اليومي

 ال تتطلب معرفة كبير  او خبر  متفوقة.

عتممااد علمى مقترحمات تضمعها اةات التمي تتخمذ باإل: وهي القرةـيـاصـصـتــخإرارات ـــق -4

كممل حسممب اختصاصممه فممي الفممروع  ،الجهممات الفنيممة المختصممة فممي المزةعممة والمسممؤولة

طبمماء مثمل هممذه المقترحممات التمي يقممدمها المهندسمون الزةاعيممون واأل ،يمة المختلفممةاإلنتاج

منهمما  المزةعممة علممى تنسمميق هممذه القممراةات ووضممع المناسممب إاداة البيطريممون وتعمممل 

 موضوع التنفيذ.
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المزاةع التي تمثل  إاداة ف التي اشرنا اليها سابقا يوجد الكثير من التعاةيف لعلم يباالضافة للتعاة

ان المفهموم العلممي  ال  إقتصماادي السمائد. قتصاادية مختلفة تختلف باختالف النظمام اإلإوجهات نظر 

 :ان ببعضمهما بعالقمة وثيقمة ومتباادلمةالمزاةع بشمكله العمام يعتممد علمى عماملين يرتبطم إاداة لعمل 

قتصماادية واإل ةاإلاداةيمفي اطاة المنماطق الزةاعيمة او المنماطق  اداة يعطي مفهوما لعلم اإل :ولاأل

 هذه المناطق. إاداة ساس في كون المشروع الزةاعي حجر األ

عممة ساسممية فممي التركيممب التنظيمممي للمزةيتحقممق مممع التنظمميم العلمممي لجميممع العناصممر األ :الثززاني

 بالعتمااد على البناء العلمي والمنطقي للتركيب الداخلي للمزةعة.

 تي:نحو اآلـلى الـلخيصها عـمكن تـتي يــمزارع الــال إدارةعلم ـريفات لـعـدة تـعكـما يوجـد 

جتماعيمة التطبيقيمة قتصمااد الزةاعمي المذي همو علمم ممن العلموم اإلاحد فروع على اإل اهأن -1

ية )المزةعة( اإلنتاجمواةاد البشرية والطبيعية اداخل الوحد  لى تنظيم وتوزيع الإوتهدف 

 بغرض تحقيق اهداف تلك الوحد .

 .اإلنتاجكما عرفت بأنها الجزء الغير منظوة من عملية  -2

 Farm Organizationالمزاةع في كتابه ) إاداة ( فقد قام بتعريف Forsterأما فوةستر ) -3

and Managementث ذكر مانصه:( انها علم وفن ومشروع عمل حي 

مممن اةض  اإلنتمماجالمممزاةع بانهمما ادةاسممة طممرق ووسممائل تنظمميم عناصممر  إاداة "تعممرف 

وعممممل وةاس ممممال، وكمممذلك تطبيمممق المعرفمممة الفنيمممة والخبمممرات والمهممماةات لكمممي تنمممتج 

 المزةعة اكبر قدة من الدخل الصافي او االةباح".

" Farm Management may be defined as study of ways and means of organizing land, 

labor, and Capital, and the application of technical knowledge and skill, in order that 

the farm may be made to yield the maximum net returns''  

اممما اادةا  المممزاةع مممن وجهممة نظممر الزالقمميو فلهمما ثممالث زوايمما مختلفممة فهممي علممم، فممن،  -4

فهي فرع من علم االقتصااد الزةاعمي المذي تتنماول  علمفاادةا  المزةاع وعمل اقتصاادي 

ية في البنيان االقتصماادي، ويعرفهما اإلنتاجمباحثة المزةعية بوصفها الوحد  االقتصاادية 

علمى انهما ادةاسمة تكموين وتنميممة المهماة  التمي يكتسمبها الممزاةع فمي ااداء العمليممات  كفزن

لممزةاع ليسممت متواةثممة مممن الناحيممة البيولوجيممة، المزةعيممة المختلفممة ) حيممث ان مهمماة  ا

ولكنها من الصفات االادةاية المكتسبة من خالل االختباة العميمق لالفكماة التمي تتضممنها 

المزةعيمة المختلفمة.  األعمالادةاسات نظرية خاصة بتنمية المهاةات وتكوينها في تأادية 

عممل اقتصماادي حخمر  كعمل اقتصاادي يمأتي علمى اسماس انهما ال تختلمف عمن أي اداة واإل
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 إاداة يممة لقصممد الممربح. وعلممى ذلممك يمكممن القممول أن اإلنتاجتجممري فيممه مختلممف العمليممات 

الممزاةع مماهي اال ذلمك العلمم المذي يخمت  بدةاسمة القواعمد واالسماليب الالزممة لوضمع 

خطة االستغالل المزةعي للمواةاد الزةاعية المتاحة ومراقبمة تنفيمذ تلمك الخطمة بطريقمة 

 ل على اكبر تياة متصل من االةباح المزةعية.تسمح بالحصو

 وبمراجعة هذه التعريفات يمكن استنتاج العناصر التالية:

( وان اطاة هذا التعريمف Social Scienceالمزاةع هي احد فروع العلوم االجتماعية ) إاداة ان 

بعمليتمي الزةاعي ) المزةعة والمشمروع الزةاعمي( وانمه يهمتم فمي همذا االطماة  اإلنتاجهو وحد  

التنظمميم والتوزيممع للمممواةاد المتاحممة مممن بشممرية ومااديممة تشمممل ) االةض، الميمماه، العمممال، وكافممة 

المممواةاد المتاحممة( أي انممه يهممتم بتوجيممة المممواةاد المختلفممة والمحممدواد  لالسممتخدامات المختلفممة التممي 

 داف التالية:التي قد تشمل بعض أو كل من االه اإلنتاجتتنافس عليها وذلك لتحقيق اهداف وحد  

  من الزةوع النباتية والحيوانية، اإلنتاجتحقيق أعلى معدالت 

  ،تحقيق أعلى معدل للدخل المزةعي 

 ،تحقيق أعلى معدل للنمو المزةعي 

  وهيرها من االهداف التي تضعها  اإلنتاجتحقيق االستقراة االسري فوق وحدات

 .اإلنتاجوحد  
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 ــــــعلوم والــــــمعار  الــــــــزراعية األخـــــــرىالــــــمزارع بال إدارةعــ قة 

المممزاةع عالقممة باالسمملوب العلمممي وبكافممة المعمماةف  اداة لمميس هنمماك مممن شممك فممي أن إل

والعلوم الزةاعية االخرى، ففي الوقت الذي يهتم فيه علم الحاصميل علمى سمبيل المثمال ال للحصمر 

المحاصمميل وبواةثمه المحاصمميل وطممرق ترتيبهمما  بأصمناف المحاصمميل المختلفممة وبفسميولوجيا هممذه

وتقديم المعلومات الفنية الالزممة عمن مالئممة المحاصميل للفمروق البيئيمة والمناخيمة المختلفمة. كمما 

الحيممواني بتقممديم المعلومممات الفنيممة الالزمممة عممن تغذيممة الحيمموان وفسمميولوجيا  اإلنتمماجيقمموم علممى 

الحيممواني. وكممذلك  اإلنتمماجمممات الفنيممة المتعلقممة بالحيمموان وتكمماثر الحيمموان، وهيرهمما مممن المعلو

تخصصات التربة والمياه والميكنة الزةاعية ووقاية النبات وهيرها ممن المعماةف الزةاعيمة التمي 

المزاةع فمي نظمر  شممولية يتحويمل تلمك المعلوممات  إاداة تقدم المعلومات الفنية التخصصية تقوم 

، زيممااد  الممدخل وزيممااد  اإلنتمماجيممة فممي زيممااد  إلنتاجاالممى قممراةات مزةعيممة لتحقيممق اهممداف الوحممد  

فمي توجيمه الممواةاد المتاحمة  اإلنتاجالدخل وزيااد  النمو وهيرها من االهداف التي ترهب وحدات 

 لتحقيقها.

المزاةع تستخدم كافة المعاةف والعلوم الزةاعية وذلك في نظر   إاداة من هذا يتضح أن 

ولميس همدف الفمرع المتخصم  للعلموم ...  اإلنتماجحمد  شمولية حخذ  في االعتبماة تحقيمق همدف و

فمممثالً بينممما قممد يهممتم علممم المحاصمميل وتغذيممة النبممات بمعممدالت التسممميد ل صممناف المختلفممة مممن 

المممزاةع  إاداة ( إال أن Maximum Yield) نتمماجالمحاصمميل بغممرض تحقيممق أعلممى معممدالت لإل

قد تقموم بإضمافة معمدالت أقمل ممن المعمدالت  المحقق اإلنتاجألسباب تتعلق بالعوائد والتكاليف من 

باستخدام األسلوب العلمي بترجمة المعلومات  اداة الري والبذوة وبرامج الوقاية وهيرها فتقوم اإل

الفنية من المعاةف الزةاعية المختلفة إلى ما يقابلها من قيم نقديمة تمؤثر سملباً وإيجابماً علمى تحقيمق 

 .اإلنتاجأهداف وحدات 
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 اإلنتاجالـــــــــمزارع وتـــــــحقيق أهــــــــدا  وحــــــــدات  إدارة

تعتبر المزاةع وحدات البناء لقطاع الزةاعة كأحد قطاعات االقتصااد الهامة ولميس هنماك 

من شك في أن نجاح التنمية االقتصاادية وخاصة فمي قطماع الزةاعمة يتطلمب نجماح وحمدات البنماء 

الممزاةع سميكون الشمرط  إاداة أي أن إستخدام األسلوب العلمي في  )المزاةع( في تحقيق أهدافها،

األساسممي والكممافي فممي أن تتحقممق أهممداف التنميممة الزةاعيممة، كممما أنممه مممن المعلمموم لتحقيممق التنميممة 

االقتصمماادية الشمماملة البممد مممن األسمماس الزةاعممي القمموي وحتممى بمراجعممة التمماةي  الحممديث نجممد أن 

قممو  االقتصمماادية إال عممن طريممق االهتمممام بقطمماع الزةاعممة وذلممك الممدول الصممناعية لممم تصممل إلممى ال

 ل سباب الجوهرية التالية:

تقدم الزةاعة الخامات األولية الالزمة إلقامة العديد من الصمناعات الزةاعيمة المهممة  -1

مثممل )القطممن والكتممان( لصممناعية األنسممجة )بنجممر السممكر، قصممب السممكر( لصممناعة 

ناعات الطبيممة، وكممذلك الصممناعات الزةاعيممة السممكر، بعممض األعشمماب الطبيممة للصمم

 المختلفة كحفظ وتعليب األهذية بمختلف أنواعها.

تقممدم الزةاعممة الغممذاء الممالزم للعمماملين فممي قطمماع الصممناعات والخممدمات المختلفممة فممي  -2

فممي  اإلنتمماجقطاعممات االقتصممااد المختلفممة وبممذلك تقممدم الزةاعممة األسمماس السممتمراةية 

 القطاعات المختلفة.

زةاعة باستخدام األساليب العلمية التقنية بتموفير األيمدي العاملمة فمي المجماالت تقوم ال -3

المختلفة حيث إنه يكفي مجموعة قليلة من العماملين فمي قطماع الزةاعمة لتقمديم الغمذاء 

آلالف العمماملين فممي القطاعممات األخممرى وبممذلك يتحممول الكثيممرون للعمممل فممي قطمماع 

 الصناعة وهيرها من القطاعات األخرى.

قتصماادية الشماملة هتمام بهذا القطاع وباألخ  بوحدات البناء فيمه، يمؤادي إلمى التنميمة اإلي أن اإلأ

التمي  اداة الممزاةع اإل إاداة هتمام باألسلوب العلمي فمي وأن الحلقة المفقواد  في هذا اإلطاة هو اإل

الل األمثمل قتصماادية فمي إسمتغالل الممواةاد اإلسمتغإلى الكفاء  اإل اإلنتاجتضمن الوصول بوحدات 

والرفمع ممن الكفماء  كمماً  اإلنتماجوالمحافظة على المواةاد المتاحة وتنميتها بغية تحقيق إسمتمراةية 

 ونوعاً.
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 مزارعــــــال إدارةلم ـــــــؤديها عــــــتي يـــائف الـــوظــــثالثا: ال

The Functions of Farm Management 

 خمس مراحل هي:ـية باتخا  القرار بـسـيـورة رئـصـمثل بتـتي تـال ةاإلداريلية ـمـعـر الـمـت

الرقابممه. وهممذه المراحممل التممي تمممر بهمما العمليممة ←التنسمميق ←التوجيممه ←التنظمميم ←التخطمميط 

 Managerial Functions ةاإلاداةينطلق عليها اسم الواائف  ةاإلاداةي

يمة التمي تعممل علمى اإلنتاجقتصماادية واديه الكثيمر ممن الوامائف اإلأالمزاةع في ت إاداة ويسهم علم 

 إاداة في المزةعة وفيما يلي أهمم الوامائف التمي يؤاديهما علمم  اإلنتاجفعالية استعمال وسائل زيااد  

 المزاةع.

 ،ية محدواد إنتاجالمناسبة وتقرير كيفية الجمع بينها في عملية  اإلنتاجختياة عناصر إ -1

 ةض الزةاعية.األ اة إاد –ةاس المال  إاداة  –العمل الزةاعي  إاداة أي القيام ب

ية المالئمة واختياة التوافمق المناسمب ممن همذه المشماةيع فمي اإلنتاجختياة المشاةيع إ -2

 نظام استثماةي مناسب.

 .نجاز مختلف العمليات الزةاعية في الوقت المطلوب والكفاية المالئمةإ -3

 .على مداة السنه اإلنتاجتوزيع استعمال مستلزمات  -4

والتي يجب القيام بهما نتيجمة للتغيمرات التمي قمد تطمرا علمى  اجراء التعديالت المناسبة -5

 سعاة التسويقية للمنتجات الزةاعية.او على األ اإلنتاجاسعاة مستلزمات 

وكممل ممما يتعلممق بالمزةعممة مممن  اإلنتمماجو اداة اقتبمماس كممل ممماهو جديممد فممي مجممال اإل -6

 ية.إنتاجفعاليات 

 بهمدفالسمجالت ومراجعتهما  حتفاا بهذهك السجالت الحسابية في المزةعة واإلامسإ -7

 المزةعة والمشاةيع الزةاعية. اداة كبر إلأستفااد  منها في تحقيق فعالية اإل
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 ه:ــــــزة لـيـمـمـــات الـفـصـــــح والــــــــناجـــــــر الــــديـمــــرابعا: ال

م فمي يوجد في كل منطقة زةاعية امثلة عملية من الممزةاعين العماجزين عمن جعمل عملهم

وهالبا ما يؤادون بعمض العمليمات الزةاعيمة وتخمزين بعمض محاصميلهم وتغذيمة  ،المزةعة مربحا

فممال  اً ولكممنهم فمي الوقممت نفسمه قممد يرتكبمون اخطمماء ااداةيمة تكلفهممم كثيمر ،حيوانماتهم بطممرق مالئممة

هم إنتاجخطاء في توقيت أو يرتكبون أ ،ختياة المزةوعات المالئمة والحيوانات المناسبةإيحسنون 

خطماء فمي اتخماذ مثمل همذه الت والمعمدات واسمتمراة األكثيمر  فمي اآل ممواالً أوتسويقه او يوافون 

 ةهم الجهواد الكبير  التي تبذل. نسانية قد يجعل العمل الزةاعي خاسراً اإل ةاإلاداةيالقراةات 

وقممد اوضممحت الكثيممر مممن الدةاسممات وجممواد فممواةق كبيممر  فممي مقممداة الممدخل والممربح بممين 

الزةاعية المختلفة عند مقاةنة ممزاةع ممن النموع نفسمه والحجمم نفسمه ويرجمع ذلمك المى المشاةيع 

 ادةية للمزاةعين انفسهم.ختالف في المقدة  اإلاإل

 ناجحـــمزرعة الــــدير الــــها مــــتحلى بــــن يأجو ـــــتي يــــشخصية الــــفات الـصــــال

لنجاح في أي عمل كالصمحة والطمموح والمذكاء البمد يمكن القول انه باالضافة للصفات االساسية ل

وتنفيمذها والتمي  ةاإلاداةيممن توافر عداد من المؤهالت التي لها اهمية خاصمة فمي اتخماذ القمراةات 

 همها ما يلي:أمن 

 تفكير فيها:ـــــمشك ت والـــــحليل الـــــلى تـــــقدرة عـــــال -1

هميمة ذات األ ةاإلاداةيموالقمراةات  ةاإلاداةيمراةات تخماذ القمإ يالمهمة الرئيسية لمدير المزةعمة هم

حتماالت التي قد ترافق هذه القمراةات منمذ اتخماذ االولى تحتاج الى تحليل ادقيق وحساب لجميع اإل

 لى المنفذين.إالقراة وحتى وصوله 

 :جديدةــــومات الـلـعـمــــع الـمـجـــــ زم لـــــشخصي الـــــتعداد الــــساإل -2

تصاادية والفنيمة فمي همذا العصمر السمريع ـقملمدير الناجح التوقف عن اكتساب الخبر  اإلاليستطيع ا

المتغير فسرعان مما تصمبح الحقمائق قديممة والمعرفمة الكاملمة عمن احسمن الطمرق المتبعمة فمي ااداء 

 همية.أاقل  األعمال

 :األعمالهاء ـــــتنفيذ وانـــــلى الــــقدرة عــــال -3

لتنفيممذ جممزء مممن مهمممة المممدير بعممد اتخمماذ القممراةات ويتعثممر كثيممر مممن مممن المالحممظ ان اجممراءات ا

 المديرين عند هذه المهمة فقد يتخذون قراةات حكيمة ادون القدة  على تنفيذها.
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 خطار:ين من األــعـدر مـهة قـواجــمسؤولية ومــــحمل الـــقدرة على تــرغبة والـال -4

للقممراةات التممي يتخممذها وقممد تتغيممر الخطممط حممدى مهمممات المممدير النمماجح هممي تحمممل المسممؤولية إ

 المديرين  بسبب تغييرات مفاجئة.فضل والقراةات التي يتخذها حتى ا

 رارات:ـقـــــــدار الـــــــصإثار من ـــــكدم اإلــــع -5

وبخاصة القراةات هيمر القابلمة للتنفيمذ علمى الواقمع العملمي للمزةعمة بحيمث يتولمد عمدم الثقمة بمين 

 للقراة والمستويات االادةاية العليا التي اصدةت ذلك القراة. العمال المنفذين

 

 مزارع:ــــــال إدارةم ـلـعـــادية لـصـتــــقس اإلـــساأل -خامسا

قتصاادية والظروف المناخية للمناطق الزةاعية تختلف نظم الزةاعة باختالف الشروط اإل

قتصماادية تشممل جميمع المنظم إسمس عاممة أتوجمد  ،ختالفولكن على الرهم من اهوة مثل هذا اإل

الزةاعمي يجمب  اإلنتماج إاداة قتصاادية لعلمم سس اإلاألذكر  زةاعية مهما اختلفت الظروف وعندال

ونظمام  ،النباتي اإلنتاجساسيين: نظام األ هلى نظام الزةاعة من خالل عنصريإالنظر قبل كل شي 

 الحيواني. اإلنتاج

ةبممع إلممى أسممس المممزاةع يمكممن توزيممع هممذه األ إاداة قتصمماادية لعلممم س اإلسمموتسممهيال لدةاسممة األ

 مجموعات هي:

 نباتي:ــــــــال اإلنتاجتصادية لعلم ـــقس اإلــسة األــوعـمـجــم: المجموعة األولى

 إنتماجالنبماتي المى تحقيمق زيمااد  كميمة ونوعيمة فمي  اإلنتماجالمزاةع يهدف في مجال  إاداة ان علم 

جراءات ةض الزةاعية  ويتحقق ذلك من خالل اإلية األإنتاجضافة لتحسين اتية باإلالمحاصيل النب

 التالية:

 ،ةاضي الزةاعية وتطبيق ادوة  زةاعية صحيحةتنظيم األ -1

 ،اعمال التربة وخدمة المحصول -2

 ،استعمال االسمد  المعدنية والعضوية -3

 ،استعمال البذاة المحسن والهجين -4

 ،اتباع نظم الري االقتصاادية -5

 .حافظة على البيئة الزةاعيةالم -6
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 حيواني:ــال تاجـــاإلنم ـلـعــة لــاديـصـتــقس اإلـسة األـوعـمـجــمالمجموعة الثانية: 

زيمااد  عمداد ةسوس  يمةمكانإلمى تحقيمق إالحيمواني  اإلنتاجفي مجال  المزاةع ادائما إاداة يعمل علم 

يتهما ممن اللحمم والحليمب إنتاجع وةفم ،هنام والدواجن وهيرهما ممن حيوانمات المزةعمةالماشية واأل

 تصاادية التالية:ــقس اإلـسعتمااد على األويتم ذلك باإل ،ال . والبيض والصوف..

 ،قتصااديةعالف بالطرق اإلاأل إنتاج -1

تركيب العليقة الغذائية )بشكل يحقق اعلمى مضممون همذائي فمي محتموى العليقمة باقمل مما  -2

 ،يمكن من التكاليف(

 ،نظام التربية -3

 ،الت والعروق الحيوانيةتحسين السال -4

 .الخدمات البيطرية -5

 :زراعيةـــيكنة الـمـلــادية لـصـتــقس اإلــسة األـوعـمـجــمالمجموعة الثالثة: 

يمة العممل إنتاججمل النهموض بقتصماادي ألإكنمات الزةاعيمة بشمكل يالت والملى تشمغيل اآلإوتهدف 

يمة العممل إنتاجكل ادائمم علمى ةفمع الت الزةاعية سماهم بشمقتصاادي لآلستعمال اإلن اإلالزةاعي أل

 الت الزةاعية فيها ويتحقق ذلك عن طريق:ي المجاالت كافة التي استعملت اآلالزةاعي ف

 ،يدي العاملةتوفير األ -1

 ،توفير وقت العمل الحقلي وتقليصه -2

 ،التي يتعذة انجازها من قبل العامل الزةاعي األعمالانجاز بعض  -3

 .التوسع في الزةاعة -4

 حسابات:ـــعمل والـــادية للـصـتـــقس اإلــساألة ـوعـمـجــعة: مالمجموعة الراب

سمس ن همذه األأعتبماة اإلبخمذ قتصماادية للعممل والحسمابات يجمب األعمن االسمس اإلالتحدث عندما 

 ين النباتي والحيواني.اإلنتاجتنطبق على كال 

 سس:هم هذه األأفيما يلي 

 ،اشكال تنظيم العمل وطرقه -1

 ،مقياس العمل -2

 لحسابات وادفع االجوة.نظام ا -3
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المزاةع التي اشرنا اليها يجمب  إاداة قتصاادية لعلم سس اإلاخيرا البد من االشاة  الى ان جميع األ

ةاضممي الزةاعيممة واسممتعمال األ اإلنتمماجفضمملية فممي اسممتعمال وسممائل سمماس األأان تعتمممد علممى 

الزةاعي وتوزيع القوى  ستثماة العملضافة إلالت الزةاعية الالزمة باإلوتجهيزها بالمعدات واآل

 قتصاادية.   العاملة حسب الظروف التنظيمية واإل

 

 

 

 مزرعيةـــــــرات القراـــــــــخا  الـــــــــمزارع واتـــــــال إدارة

المزاةع بأنه علمم اتخماذ القمراةات المزةعيمة  إاداة إلى إمكانية تعريف علم  اإلشاة سبق  

ويمكمن تقسميم همذه القمراةات ( Continuous Process) وهمي عمليمة مسمتمر  اإلنتماجفمي وحمدات 

والزمن وتكراة اتخاذ هذه القراةات. وبالرهم من أن  األهميةحسب التقسيمات المختلفة من ناحية 

المممزاةع هممو مممن العلمموم اإلجتماعيممة إال أنممه يسممتخدم فممي اتخمماذ القممراةات األسمملوب  إاداة علممم 

العلممي فيمما بعمد وأهلمب القمراةات  األسلوبدام التجريدي الذي ستوضح خطواته وخطوات إستخ

خدامات التممي المزةعيممة تتعلممق بتوجيممه المممواةاد االقتصمماادية المتاحممة والمحممدواد  والكثيممر  االسممت

 إنتماجيمة تتموفر لهما الظمروف المالئممة لتحقيمق إنتاجكثيمر  فمي عمليمة  تتنمافس عليهما اسمتخدامات 

 الحاجات. إلشباعزةاعي نباتي وحيواني 

 ية:ـمزرعـــــــــتخطيطية الـــــــــقرارات الـــــــــواع الــــــأن

ذكمممر الدسممموقي وحخمممرون 
1
بمممأن ممممدير المزةعمممة يهمممتم بنممموعين أساسممميين ممممن القمممراةات  

 التخطيطية هما:

وهو يشمل أشياء مثل موقع المزةعة والحصر التصمنيفي للتربمة  التخطيط التنظيمي، -1

والعممل  األةضحساب مواةاد المزةعة من ومصنع المنشآت والمباني ويشمل أيضاً 

 وةأس المال بصوةتيه العدادية والنوعية.

ومنها كيف يتم العمل فمي كمل  األسئلةوهو يشتمل على العديد من  التخطيط التنفيذ ، -2

 ؟..إل .األةض(؟ كيف تستعمل األجيرمشروع )العمل العائلي أو 

 

                                                 
1
-186ص  1991ممدوح السيد الدسوقي وحخرون"أساسيات في اإلقتصااد الزةاعي" الداة الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن،  

188 
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 كرارهاــــــــــــوت ةاإلداريقرارات ــــــــمية الـــــــأه

 القرارات اليومية: أولا:

الروتينيممة اليوميممة الواجممب تنفيممذها إال أنممه يجممب وضممع  األعمممالمممع وجممواد العديممد مممن  

 يجب القيام بها ومتى؟ ومن سيقوم بها وكيف؟ األعمالأي  أولويات

 :اإلنتاجقرارات دورة  :ثانياا 

ر في نجماح عملمه خمالل ادوة  أو كثمر وهنا يقوم مدير المزةعة باتخاذ القراةات التي تؤث 

وعلى سبيل المثال قراةات تتعلق بتربية الحيوانمات، فبعمد فتمر  نجمد أن النموع  اإلنتاجمن ادوةات 

المزةعة قراةات أنسمب تشممل تقمدير عواممل تكماليف  إاداة وكفاء  التغذية تتأثر كلها فتصدة عن 

 لبيعها في السوق. األمثلالتغذية وسعر البيع ونسبة الكسب في حساب الوزن 

 قرارات المدى الطويل: :ثالثاا 

بممدون  يتخممذهاالطويممل يتوقممف علممى القممراةات التممي إن نجمماح مممدير المزةعممة فممي المممدى  

 اإلنتمماجوجممواد معلومممات كاملممة ووافيممة عممن أسممعاة السمملع المنتجممة مسممتقبالً وأيضمماً عممن تكمماليف 

اسممة البممدائل المتاحممة لهمما فممي المممدى المزةعممة فممي ادة إاداة وبالتممالي حجممم ةبحممه، وهنمما يممأتي ادوة 

قممراة بخصمموص اسممتثماةات ةأس المممال، فممإذا تبممين أن تلممك  اتخمماذالطويممل عنممدما تكممون بصممداد 

االستثماةات ستزيد من الدخل السنوي أو تقلل من تكماليف التشمغيل بالقمدة الكمافي لتبريمر أجممالي 

 ية االقتصاادية.نفقات ةأس المال المبدئي، فإن التغير يكون معقوالً من الناح
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 ةــــــــــــاإلداريرارات ـقـــــــــال

 هـفـريـعــــــــوت اإلدار رار ـقـــــــوم الـهـفــــــأول: م

 ،فممي همذا المجممال او ذاك اإلاداةييبمدأ النشمماط العملمي ألي مممدير او ةئميس باتخمماذ القمراة 

وتحتمل  .ةاإلاداةيمخ  أسملوب القمراةات وتعد البراعة في صنع القراة واتخاذه األساس المذي يشم

وتعمد معظمم القمراةات  اإلنتماجفمي المشماةيع  األعممالجميع أوجمه النشماطات و ةاإلاداةيالقراةات 

الزةاعمممي ممممن القمممراةات الصمممعبة نظمممرا للخصمممائ  االقتصممماادية  اإلنتممماجفمممي مجمممال  ةاإلاداةيممم

 .اإلنتاجواالجتماعية المعقد  التي تحيط بهذا 

لمى إلهمذا ينظمر  ،نقطة البدء فمي تنظميم عممل الرسسماء والممديرين ةاداةياإلوتعد القراةات 

والوسيلة الهامة المنظمة التي توصل  ،اإلاداةيعلى أنها الشكل الرئيس للنشاط  ةاإلاداةيالقراةات 

ن المشمممروع الزةاعممي الوحمممد  أبالمرسوسمممين المنفممذين لهمممذه القممراةات وبممما  ةاإلاداةيممالقيمماادات 

تخاذ أي قراة إاداةي يجب أن يدةس ليس فقمط النشماطات إن إالزةاعي لهذا ف اإلنتاجاألساسية في 

قتصماادية بمل أيضما يجمب ان يمدةس بل أيضا يجب أن يدةس لميس فقمط النشماطات اإل ،قتصااديةاإل

يديولوجية والمعنوية وهيرها من العالقات التي تحداد تطوة القوى جتماعية واألجميع العالقات اإل

 الزةاعية. ية في المشاةيعاإلنتاج

فممي حممدواد معرفتممه واختصاصممه  ةاإلاداةيممويجممب علممى متخممذ القممراة ان يتخممذ القممراةات 

ن إوبشمكل يتوافمق ممع القموانين واألنظممة السمائد  لهمذا فم ،بالنسبة للمشكالت التمي تواجمه العماملين

بمل همو واجمب القيمااد  فمي أي مسمتوى ممن  ،لميس حقما فقمط ةاإلاداةيماتخاذ أي قراة ممن القمراةات 

بشممكل يممومي مممن قبممل القيمماادات فممي المشمماةيع  ةاإلاداةيمموتتخممذ القممراةات  .ةاإلاداةيممسممتويات الم

 ية.اإلنتاجالزةاعية وأقسامها 

للرسسمماء  ةاإلاداةيممبأنهمما إبممداع فممي سممير النشمماطات  ،ةاإلاداةيممويمكممن تعريممف  القممراةات 

ة المى المعلوممات وتسمتند همذه المعرفم اإلنتماجوالمديرين وهي تعتمد على المعرفة الفعلية لشمروط 

قتصماادية والتكنولوجيمة وعمن الظمواهر عمن النشماطات اإل ةاإلاداةيمالتي يمتلكها الجهماز والحلقمات 

 االجتماعية.

 اوالطمرق والوسمائل التمي توصمل إليهم ،يأتي اختيماة الهمدف اإلاداةيوتحت مفهوم القراة 

بشكل يومي من قبل  ةةياإلاداالمختلفة للمشروع وتصدة القراةات  اإلقتصااديةفي إطاة النشاطات 

 إاداة القيممااديين والمختصممين فممي المزةعممة ويتوقممف فممي كثيممر مممن الحمماالت المسممتوى العممام لنتممائج 
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على نوعية هذه القراةات المتخذ  ويعد القراة الجيد ذلك المبرهن والمفكمر بمه والمذي يعمد  اإلنتاج

 .اإلنتاجاساس نجاح تطوة 

فضل ممن بمين جميمع القمراةات الممكنمة ويتميمز ألنه القراة اأب ،ف القراة النموذجير  ويع

 نجاز.كبر في اإلأقتصاادي ويحقق سرعة إنه أخرى بعن هيره من النماذج األ

 شروط التي منها:ــــن الـكثير مــلى الــنمو جي عــال اإلدار قرار ــخا  الــتوقف اتــي

 ،ةاإلاداةيالتحديد الواضح لواائف كل حلقة من الحلقات  -

 ،العاملين ومسؤولياتهم وتوفير المعلومات الالزمة لذلكتحديد حقوق  -

 .يةاإلنتاجتوفر المعرفة والتجربة لدى القياادات  -

 

 ةــــــــــــــــاإلداريرارات ــقـــــــــف الـيـنـصــــــثانيا: ت

ن جميمع أ هيمر ،في المشاةيع الزةاعية تبعا للكثير من العوامل ةاإلاداةيتصنف القراةات 

 ةبعة التالية:همها المؤشرات األأساسية من أكال التصنيف المتبعة تعتمد على مؤشرات ـشأ

 شموليةـــــــــة الــــــادةج، 

 نشاطـــراةية الـمـتـــــاس، 

 قراةــمنفذ  للــهة الـجــال، 

 وايفية للقراةـطبيعة الـال. 

، اإلنتماجسمتوى فمروع سب مقياس شمولية القراة )على مستوى المزةعة، على مــح -1

 .على مستوى القسم في المشروع(

 .اإلاداةيسب الفتر  الزمنية الالزمة لنشاط القراة ــح -2

او المجممال الممذي يمموزع فيممه القممراة )اداخممل المزةعممة،  ،سب الجهممة المنفممذ  للقممراةـممـح -3

 .خاةج المزةعة(

 .تجاهات الوايفيةسب اإلــح -4
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 :ةاإلداريقرارات ــــسابقة للـــــتصنيف الـــــكال الــ وضيحا ألــــــرحا تـــــلي  ـــــوفيما ي

 لة التي يعالجها القرار:أو حسو مقياس المسأحسو مقياس  مولية القرار : أ( 

 وعين:ــــــى نــلإتصنيف ـــــهذا الـــــل قاا ــــوف ةــــاإلداريقرارات ــم الس  ــقــت

  ،امةــــــــراةات عـــــق -ولاأل

 .راديةـــــــــاصة او فـــــــــراةات خـــــــــق -الثاني

وجمة النشماطات أ: وهمي تلمك القمراةات التمي تظهمر تماثيرا فمي عامةــــال ةـــاإلداريقرارات ـــال -1

مثلمة كثيمر  علمى المختلفة في المزةعمة وتضمم تلمك القمراةات التمي تهمم المزةعمة بشمكل عمام واأل

 العامة مثل: ةاإلاداةيالقراةات 

 ،ي في المزةعة وعن التخصصات فيهااإلنتاجتجاه عن عن اإل اإلاداةية القرا -

 ،عن بناء التجمعات السكانية في المزةعة اإلاداةيالقراة  -

 ،عن تغيير نظام العمل في المزةعة اإلاداةيالقراة  -

ل ونماتي تالتم ةاإلاداةيموهي تلك القراةات فردية(: ــــخاصة )الــــــال ةـــــــاإلداريقرارات ــــال -2

 وجه النشاطات في المزةعة مثل:أجهة واحد  من 

 ،تجهيز الحصااد  او اعداادها للعمل -

 ،اصالح الجراة -

 ،جني المحصول او حش العلف -

 ،تنظيم العمل في حظير  االبقاة -

بمل  ،ةيمة الخاصمةاداالعاممة والقمراةات اإل ةاإلاداةيمنفصال تام بين القمراةات إوفي الواقع ال يوجد 

جتمماع الهيئمة العاممة للجمعيمة إالعامة تتخذ ممن قبمل  ةاإلاداةيفالقراةات  ،القة وثيقة بينهماتوجد ع

او مممن قبممل المممدير فممي  ،فممي المممزاةع الحكوميممة اإلنتمماجاو مممن قبممل مجلممس  ،التعاونيممة الزةاعيممة

العامممة تتخممذ مممن قبممل الهيئممات  ةاإلاداةيمموبالتممالي يمكممن القممول ان القممراةات  .المممزاةع الخاصممة

نها عااد  من وايفمة المختصمين فمي المزةعمة إالعليا في المزةعة اما القراةات الخاصة ف ةاداةياإل

الخاصممة  ةاإلاداةيمماو مممن قبممل ةئمميس العمممل وتتخممذ القممراةات  ،او مممن قبممل ةسسمماء االقسممام فيهمما

بالتوافق مع القياادات العليا بحيث تضمن بشكل صمحيح العالقمات المتباادلمة بمين القمراةات المتخمذ  

 ي المزةعة.ف
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 زمنية:ــــــؤ رات الـمــــــو الـســـــح: ب(

 شكال التالية:لى األإ ةاإلاداةيقسم القراةات ــن تأيمكن 

 ةـيـلـبـقـتـســـــم -1

 ةـيــالـــــــــــح -2

 يةـــــــــــــــحن -3

 :يةـلـبـقـتـسـمــــــت القراراــــزمن او الــــــن الـويلة مـــــفترات طــــرارات لــــق -1

 سنوات مثل: 5-3لى إتتطلب القراةات المستقبلية فتر  من الزمن تصل 

 ،قراةات البناء في المزةعة )انشاء حظير  لالبقاة في المزةعة( -

 ،ي في المزةعةاإلنتاجتجاه تغيير اإل -

 .ادخال ادوة  زةاعية جديد إ -

وليمة وتظهمر القمراةات العممل والمموااد األلى نفقات فمي مجمال ةاس الممال وإتحتاج هذه القراةات 

 .المستقبلية بشكل برامج تنعكس في خطة تطوير المزةعة ةاإلاداةي

 د )حالية(:ـــمتوسطة األـــقرارات مـــال -2

الزةاعيممة لتغطممي فتممر  زمنيممة تتممراوح بممين السممنه  تصممام مثممل هممذه القممراةات فممي المشمماةيع

جمراء تحليمل إوفمي  ،الت والمعمداتاآل والسنتين. تظهمر مثمل همذه القمراةات فمي شمراء بعمض

 التربة لمعرفة خصوبتها وفي شراء السمااد وموااد البناء.

 د )اآلنية(:ــــــميرة األـصــــقرارات قــــال -3

ن همذه أشمهرا(  –سمبوعا أ –يمام أتنشط مثل هذه القراةات خالل فتمر  زمنيمة قصمير  )بضمعة 

تنظيميمة للوامائف التكنولوجيمة والنشماطات سس اليتوافق مع األ ةاإلاداةيالشكل من القراةات 

عمالف، ة  المبيمدات، الحقليمة، تجهيمز األ األعممالنجماز إية مثال على ذلك: قمراةات اإلنتاج

 تسويق المنتجات سريعة التلف.
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 قرار:ــــــــذة للـفـنـمــــــة الـهـجـــــــسو الــــــح :ج(

 اةجية:ـــــــــراةات خــــــــلية وقـــــــراةات اداخـــــلى قإقسم ـــــــــوت

و من قبل أ: وتتخذ من قبل القياادات العليا في المزةعة يةـــارجـخــــــقرارات الـــــــال -1

خممرى وتحممداد هممذه القممراةات العالقممة مممع الهيئممات الزةاعيممة ذات العالقممة أمؤسسممات 

ويق كعالقممة المزةعممة مممع مؤسسممات تصممنيع المنتجممات الزةاعيممة ومؤسسممات التسمم

مثلممة العمليمة علمى مثممل همذه القممراةات وكمذلك مؤسسمات الخممدمات الزةاعيمة وممن األ

الممى  اإلنتمماجسمممد  وممموااد المكافحممة وتسممليم صممالح والصمميانة وتممأمين األعمليممات اإل

 معامل التعليب او الى محالج االقطان او الى مراكز تسويق الحبوب.

راةات التمي تممس مختلمف اوجمه النشماطات وهي الق :يةــلــــداخـــــــقرارات الـــــــال -2

الزةاعمي الحديثمة يتخمذ الكثيمر ممن  اإلنتماجاليومية في المزةعة هير انه في امروف 

الخاةجيمة فعلمى سمبيل  ةاإلاداةيمالقراةات الداخليمة باالعتممااد والتوافمق ممع القمراةات 

واعهما تتوقمف الداخلية المتعلقة بكميات االسمد  المعدنية وان ةاإلاداةيالمثال القراةات 

على قراةات ااداةية خاةجية ذات عالقة مع المصرف الزةاعي التعاوني الذي يحمداد 

انواع االسمد  وكمياتها باالعتممااد علمى جمدول االحتياجمات السمماادية التمي تحمداد لكمل 

محصممول مممن قبممل مديريممة البحمموث الزةاعيممة التابعممة لمموزاة  الزةاعممة واالصممالح 

 الزةاعي.
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 :ةـيـفـيـــوظـــــــة الـعـيـبـطـــــــسو الــــــح :د(

 تالية:ـــــكال الـــــــشى األــــــلإ ةـــــــاإلاداةيقراةات ــــــقسم الـــــت

  ،والتخطيطية اإلقتصااديةالقراةات  -

 ،القراةات التكنولوجية -

 ،القراةات المالية -

 .المكتبية ةاإلاداةيالقراةات  -

: وهممي القممراةات ذات العالقممة مممع يةـطززـيـطـخـتـــــوال ةـززـيادـصــتــــاإلققرارات ـززـال -1

كانمت همذه الخطمط مسمتقبلية او مسمنوية ام يوميمة. أاعدااد الخطط في المزةعمة سمواء 

ويضممم هممذا النمموع مممن القممراةات، القممراةات ذات العالقممة مممع معممدالت اجمموة العمممل 

 ةعة.ووسائل تسويق المنتجات وتوزيع الدخل وتنظيم الحسابات في المز

: وتهتم هذه القمراةات بتنظميم النشماطات التمي تتوافمق ةـيــوجــولـنـكـتـــــقرارات الـال -2

مع الخدمات الوايفية للمزةعة مثمل النشماطات الهندسمية والبيطريمة وفمي همذا النموع 

مممن القممراةات يتحممداد اختيمماة التكنولوجيمما األفضممل للمزةعممة وكممذلك اسممتعمال هممذه 

الظممروف البيئيممة للمشمماةيع الزةاعيممة خممالل فتممر  اسممتعمال التكنولوجيمما بممما يتوافممق و

الحيواني تظهمر مثمل همذه القمراةات فمي  اإلنتاجاآلالت والمعدات والموااد وفي مجال 

تكوين العليقة اليومية وفي أسلوب تشكيل القطيع خمالل نختلمف فتمرات السمنة وتنظميم 

ةاعيمة بحيمث تحمداد همذه اإلجراءات البيطرية المناسبة وفي مجال استثماة اآلالت الز

القممراةات نظممام أعمممال الصمميانة وتصممليح الجممراةات و الحصمماادات ووسممائط النقممل 

 والمعدات المختلفة.

: توجمممه مثمممل همممذه القمممراةات لتحقيمممق كشممموف المزةعمممة ةـيزززـالـمــــرارات الـقزززـــــال -3

يمممة  وميزانيتهممما وحسممماباتها وصمممرف األمممموال اإلنتاجوالمصممماادقة عليهممما وأقسمممامها 

همما وكممذلك الحصممول علممى القمممروض وأسمملوب تسممديدها وهممي تضممم أيضممما وتوزيع

 المتعلقة بالحسابات المالية. ةاإلاداةيالقراةات 

يتعلمق  ةاإلاداةيم: ان هذا الشكل من القمراةات ةـيـبـتـكـمـــــال ةـــــاإلداريرارات ـقــــال -4

ت تمنظم للمزةعة وبواسطة هذه القمراةا اإلاداةيبنشاطات جميع العاملين في الجهاز 

 اإلنتماجحقوق األفرااد وواجباتهم بشكل يتناسمب ممع المسمؤوليات وتحمداد العالقمة بمين 

ذات الطبيعمممة المكتبيمممة تتنممماول  ةاإلاداةيممموالخمممدمات باإلضمممافة لمممذلك فمممان القمممراةات 
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نشمممماطات جميممممع العمممماملين فممممي المزةعممممة فممممي مجممممال اختيمممماة الكممممواادة وتوافممممق 

 لماادية والمعنوية والعقوبات.االختصاصات وكذلك مختلف أشكال المكافآت ا

ال يعممد التصممنيف الوحيممد المعمممول بممه لهممذا فممان أحممدى  ةاإلاداةيممان التصممنيف السممابق للقممراةات 

هي تحديد العالقمات الواضمحة بمين الوامائف المختلفمة للعماملين  ةاإلاداةيالمهمات العملية للقياادات 

وممن األمموة الهاممة  ةاإلاداةيمات وتحديد الشروط الموضموعية التخماذ القمراة اإلاداةيفي الجهاز 

 تقسيم هذه القراةات الى قراةات عاادية وقراةات مبدعة. ةاإلاداةيفي تصنيف القراةات 

: وهممي القممراةات اليوميممة الروتينيممة المتكممرة  مثممل زةاعممة المحاصمميل القززرارات العاديززة -

 وجنيها، تصليح اآلالت، تلقيح الحيوانات.

التمي تسمعى للوصمول إلممى  األعممالات العالقمة ممع : وهمي القمراةات ذالقزرارات المبدعزة -

ن هممذه القممراةات تشممتمل علممى المسممائل المعقممد  التممي إوكممما هممو معممروف فمم ،هممدف محممداد

تواجممة العمماملين مثممل القممراةات ذات العالقممة مممع التطمموة العلمممي والتقنممي وكممذلك التطمموة 

 جتماعي.اإل

 

 خا ه:ـــــــــــــرار واتـــــــقـــــــــــداد الــــــــــعإثالثاا: 

كممما هممو الحممال فممي المجمماالت األخممرى لنشمماطات اإلنسممان اسممتخدم  اإلاداةييممتم فممي مجممال العمممل 

والمعرفمة جمزءا ال يتجمزأ  ،والفمن ،وتعمد التجربمة ،المعرفة النظرية آلجل تحقيق األهداف العمليمة

 ةاإلاداةيموممع اهموة المشمكلة  ،ه وتنفيمذهاواتخاذ ةاإلاداةيعدااد القراةات إعند  اإلاداةيمن العمل 

التي تتطلب نشاطا إاداةيا معينا تبدأ صياهة الهدف بشمكل واضمح وادقيمق وتحمداد جميمع النشماطات 

 للوصول إلى نتائج مبرمجة. اإلاداةيالالحقة للجهاز  ةاإلاداةي

 

 

 ( المراحل التي يمر بها القرار بدا من ظهور الحاجة إليه:1ويبين المخطط رقم )
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 يمر بسبع مراحل متتالية هي: اإلاداةين القراة ( أ1)يظهر لنا من المخطط 

 ،تخاذ القراةاهوة الحالة والحاجة إل -1

 ،تحديد البيانات والمعلومات المطلوبة -2

 ،جمع البيانات ومعالجتها -3

 ،تحديد بدائل القراة -4

 ،اختياة البديل األمثل او األفضل -5

 ،عليمات الخاصة بالتنفيذاتخاذ القراة وإصداة الت -6

 .مراقبة تنفيذ القراة وتقويم النتائج -7

خماذه علمى طبيعمة ت  إوتوالي إعدااده و اإلاداةينه يتوقف تعاقب القراة أ (1)كما يظهر من المخطط 

 القراة المتخذ وشكله ولكن بشكل عام تقسم المراحل إلى ثالث مراحل أساسية هي:

 ،ة(مرحلة إعدااد القراة )المرحلة المتهيدي -1

 ،مرحلة األساس -2

 .المرحلة النهائية -3

: يجب في مرحلة إعدااد القمراة ان يبمدأ العممل ممع ادةاسمة رـــقاريـتـــــداد الـــــة إعـلــرحــم: أولا 

يممة والهمدف هنمما ممن اإلعممدااد همو التعممرف علمى جميممع اإلنتاجو ،جتماعيمةاإل ،اإلقتصممااديةالحماالت 

 لنماذج الممكنة له.أشكال المعلومات الالزمة للقراة وتحديد ا

: وهمي المرحلمة الضمروةية ألجمل مقاةنمة النمماذج المختلفمة للقمراة اســـزـة األسـلزـــرحـــمثانياا: 

 واختياة األفضل منها وألجل صياهة القراة بشكل موثق.

 .التي توصل القراة الى المنفذين له األعمال: وتشمل مجموعة يةــائـهـنــــــلة الــــمرحــــالثالثاا: 

مما تقدم يتضح لنا ان طبيعة القمراةات المتخمذ  وشمكلها ذو عالقمة بمراحمل اتخماذ القمراة 

خر. فالقراةات العامة ذات الطبيعمة الزمنيمة وهذه المراحل يمكن ان تتغير تغيرا كبيراً من قراة آل

ميمة السمريعة تمزادااد األه ةاإلاداةيموفمي القمراةات  ،عمداادالطويلة تتطلب عمال مميزا في مرحلمة اإل

في المرحلة النهائية هير ان جميع المراحل ذات عالقة بعضمها ممع بعمض وتكمون بشمكل مشمترك 

 عمال  واحدأ.

وتعاقبهما لكمل مرحلمة ممن مراحمل اتخماذ  األعممالوآلجل الشرح األكثر وضوحا لمحتوى 

التمي يمكمن ان  األعممالالقراة سوف نوضح المراحل الثالث من خمالل مخططمات بيانيمة توضمح 

 ي كل مرحلة من المراحل الثالث.تنجز ف
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 قرار:ــــــداد الـــــة أعـلـــرحــــالمرحلة األولى: م

( تظهر بوضوح مرحلة أعدااد القراة منذ الخطو  األولى التي تبمدأ ممع تحديمد 2في المخطط ةقم )

والحالمة همذه  .الحالة التي تضم مجموعمة الشمروط الداخليمة والخاةجيمة التمي تتطلمب اتخماذ القمراة

يمة اإلنتاجيمكن ان تكون صعبة او سهلة ويمكن ان تتناول المزةعة بكاملهما او قسمما ممن أقسمامها 

ويمكمن ان تكمون متكمرة   ،او ذات طبيعة اديناميكيمة ،والحالة يمكن ان تكون ذات طبيعة مستعجلة

ويم ن الحالة تحداد شكل القراة المتخذ وهذا يعني ان التحمري الصمحيح والتقمأاو وحيد  وهكذا نجد 

السليم للحالة هو اتخاذ القراة الالزم في الوقت المناسب ويمكن اخمذ بعمض األمثلمة علمى الحماالت 

 التي تتطلب اتخاذ القراة.

او  ،او نتيجمة إلةشماادات الهيئمات العليما ،ب األوقمات الحرجمةق مكثيرا ما تظهر الحماالت ع  

س المال المستثمر كمل ذلمك يولمد او ةأل، لعمو تغيير اجوة اأنتيجة لتغيير خطة تسويق المنتجات 

 الالزم. اإلاداةيحاالت جديد  تتطلب اتخاذ القراة 

ين والمختصين في المزةعمة ان يتعرفموا بشمكل جيمد علمى الحالمة قبمل اإلاداةيويجب على 

 اتخاذ القراة وهكذا تتكون الفكر  عن المرحلة األولى مرحلة اعدااد القراة.
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جممل تحديممد الحالممة يتطلممب االمممر صممياهة هممدف القممراة والهممدف هنمما نتممائج النشمماطات النهائيممة وأل

الالزمة والمطلوبة والصمياهة الواضمحة للهمدف هاممة جمداً الجمل جميمع المراحمل الالزممة التخماذ 

 ر  من تقدير الحالة.القراة وهي تنطلق مباش

ن وضمموح صممياهة الهممدف يعتمممد علممى المعرفممة والتجربممة والحممدس النفسممي )البداهممة( إ

وعلى النصح ممن قبمل المختصمين وعلمى الفهمم الصمحيح للحالمة وفمي عمداد هيمر  ةاإلاداةيللقياادات 

 :ينجل الهدف توجد مرحلتقليل من الحاالت المعقد  تحدث صعوبة في وتير  صياهة الهدف أل

 ،معلومات التي يحتاج اليها القراةال -

 مقياس اختياة النماذج. -

: تظهممر احتياجممات المعلومممات فممي اختيمماة قرارــززـليهززا الإحتاج ــززـمعلومات التززي يــززـال -1

ومممن هممذه المعلومممات المعممدالت  ،تخمماذ القممراةإجممل عممداادها والتممي تلممزم ألإالمعلومممات و

لى الهدف ومعطيات عن التعليممات إومعلومات عن المواةاد الالزمة للوصول  ،القانونية

 شكال المختلفة من المقراةات تتطلب كميات متفاوته من المعلومات.ن األأةشاادية اإل

كثممر تعقيممدا فممي ختيمماة النممماذج الشممكل األإ: يعممد مقيمماس نما جـــززـتيار الـــززـقياس اخــــززـم -2

اذج المختلفمة عتممااد عليمه فمي تحديمد النممسماس المذي يمتم اإلنمه األالمرحلة التحضميرية أل

، اإلنتماج)حجمم  اإلنتماجللقراةات. ان نماذج القراةات الكبير  تحداد عااد  بمقيماس فعاليمة 

الدخل العام، ةاس المال المستثمر( اما نماذج القراةات الخاصة كالقراةات التكنولوجيمة 

 ية، فتر  االنجاز، النفقات(.اإلنتاجفانها تحداد بمؤشرات معينة مثل )

اس ادائما طبيعة كمية فهنالمك قمراةات سياسمية واجتماعيمة تقماس بسممتوى وال يمتلك المقي

جتماعية بين العاملين. وتوجد ادائما عالقة العمل السياسي والمعرفة والفعالية وتحسين العالقات اإل

عتممااد علمى الممواةاد لمى الهمدف باإلإفالمقياس يعكس ادائما ادةجمة الوصمول  ،بين المقياس والهدف

ن يكمون المقيماس هنما أةض لزةاعة القممح يجمب ى سبيل المثال عند تحضير األالالزمة لذلك. فعل

الت والمعمدات وعنمد حتياجمات الالزممة ممن اآلمين اإلأنجاز هذا العمل مع مراعا  تمقصر فتر  إلأ

عمن طريمق تصمفية الفمائض  اإلاداةييعد المقيماس هنما تقلمي  نفقمات الجهماز  اداة تطوير نظام اإل

 . وهكذا تنتهي المرحلة التحضيرية باعدااد بعض النماذج للقراةات الممكنة.ية العملإنتاجوزيااد  
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 ة:ـيـــاســـسالمرحلة الثانية: األ

 .اإلاداةي( المرحلة االساسية التخاذ القراة 3يبين المخطط التالي ةقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلدار قرار ـــلخا  اـــــــتاسية إلـــــــسمرحلة األــــال (3مخطط رقم )

 

وفمي  ،ن المرحلة األساسية تبدا مع مرحلة تحليمل نمماذج القمراةاتأيتضح لنا من المخطط السابق 

رفض النمماذج التمي ال تتوافمق ممع أي مقيماس. وعنمد تحديمد النمموذج البمد ممن نهاية هذا التحليمل ت م

تممي تممم تحديممدها. وفممي هممذه نجمماز القممراة خممالل الفتممر  الإعتبمماة كفايممة المممواةاد واحتمممال اإلبخممذ األ

بمل باآلثماة هيمر المباشمر  الناجممة  ،المرحلة يجب تقويم العمل ليس فقط بالنتمائج المباشمر  للقمراة

 خرى في المزةعة.عن هذا القراة في األموة الحياتية األ

ن ترافقها أللقراة يمكن  اإلقتصااديةن البرهنة أفعلى سبيل المثال يظهر في بعض األحيان 

لهمذا القمراة  اإلقتصمااديةضمعاف الفعاليمة إلمى إماعية ونفسية هير مرهوب فيهما تمؤادي جتإعواقب 

وتظهممر مثممل هممذه الحمماالت فممي مجمماالت تنظمميم العمممل واجمموة العمممال وتعيممين الكممواادة والكافممآت 

 والعقوبات.

ه المرحلة تتم عملية مقاةنة بين نماذج القراةات حسب مقياس محمداد وممن ثمم يمتم ذوفي ه

فضل الذي يصام بشكل مخطوطة مسواد  للقراة والذي يقر مع المختصمين وممع اة األختياة القرإ

نجماز التفصميالت إوفي هذه المرحلة تتم عملية التدقيق الالزممة للقمراة و ،المنفذين له في المستقبل

 عتمااده.إقسام الذين يصاادقون على شير عليه من قبل ةسساء األأوالتوضيحات بعدها يتم الت

 مرحلة اعداد القرار

 تحليل نما ج القرارات تصنيف نما ج القرارات حسو اهميتها

 اعداد مسودة القرار

 اتخا  القرار

 صياغة القرار

 المرحلة النهائية

ضافية
ج إ
عداد نما 

إ
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وامر شمفوية أساسية تتم صياهة القراة بشكل صك القراة او بشكل مرحلة األوفي نهاية ال

محضممر( وبغممض النظممر عممن شممكل القممراة المتخممذ فممان  –اتفمماق  –قممراة  –توصمميات  –)اوامممر 

 صياهة القراة يجب ان تجيب على المتطلبات االساسية التالية:

 ،وحهـــــهدف ووضــــديد الـحــت -

 ،عناوينــــــــال -

 ،جازــــــــنتر  اإلـــــــف -

 ،ااداتـــــةشتعليمات واإلــــــرق الــــــط -

 .جازــــــــــنائل اإلـــــــوس -

 تخاذ القراة وتبدا المرحلة النهائية.ساسية إلصياهة القراةات تنتهي المرحلة األوب
 

 راقبته(:ــوم اإلدار قرار ــاز الـجنإنظيم ـرحلة تـنهائية )مــــــمرحلة الـــــال :المرحلة الثالثة

لهذا ففي بداية همذه  ،ن نجاح تنفيذ القراة يتوقف على كيفية فهمة وقبولة من قبل المنفذينإ

 .ون علممى توضمميح فكممر  القممراة المتخممذ وهدفممه واهميتممه وتفسممير ذلممك كلممهاإلاداةيممالمرحلممة يعمممل 

 ( المرحلة االخير  من اتخاذ القراة.4ويوضح المخطط التالي ةقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يةـــاســسمرحلة األــال

 وثائق القرارات

 اجراءات انجاز القرار يح اهمية القراراتتوض

 تنظيم اجناز القرار

 المرحلة النهائية لنجاز القرار

مراقبة سير 

 انجاز القرار

ضافية
ت إ

ءا
جرا

عداد إ
إ
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 ومراقبته اإلدار المرحلة النهائية: مرحلة تنظيم انجاز القرار  (4المخطط رقم )

 

نجمماز جممراءات الالزمممة إلعممدااد اإلإلممى إن يكممون قممد تممم الوصممول أفممي الوقممت نفسممه يجممب 

التي تحمداد بشمكل جراءات اتخاذ سلسلة جديد  من القراةات عدااد مثل هذه اإلإوتعني عااد   ،القراة

نجازهما وتسماهم المخططمات الشمبكية فمي إلها والوسائل المسمتعملة فمي  نوالمنفذي األعمالواضح 

هممذه المرحلممة بشممكل واضممح فممي تحقيممق الفائممد  الكبيممر  بنحديممد الطريممق الحممرج الممذي يضمممن 

 استمراةية جميع اشكال العمل.

المتخمذ يعتممد علمى تحديمد  وفي هذ المرحلمة يحتمل تنظميم القمراة خاصمة حيمث ان التنظميم

 همها:أجراءات والتي من مجموعة من اإل

 ،ضمان ما يلزم من وسائل -

 ،توافق العاملين مع النشاطات -

 ،األعمالتنفيذ  -

 .لى الهدفإالتوجيه نحو الوصول  -

نجماز الفعلمي للقمراة ممع صميغة القمراة خير من المرحلمة النهائيمة وهمي اإلوتعد المراقبة الجزء األ

رات التممي قممد تحممدث وتظهممر قممو  المراقبممة ونشمماطها فممي اسمملوب اسممتدةاك الحالممة وتحديممد التغيمم

جمراءات عمدااد اإلضمافة إلواستبعااد التغيرات هير المرهموب فيهما والمحتممل حمدوثها مسمتقبال باإل

 نجاز القراة في وقته المطلوب.إجل ضافية ألاإل
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 ةــــــــــــــــيف اإلدارــــــــــائـــــــوظــــــــــــــال

 :اإلداريةوظائف ــــــفهوم الـــــأولا: م

ن المنفعمممة يسممميس أي مشمممروع همممو تحقيمممق المممربح وتمممأمأساسمممي ممممن تبمممما أن الهمممدف األ

ن هممذا إفمم ،الصممحاب المشممروع وتممأمين السمملع والخممدمات للمممواطنين المسممتهلكين لهمما اإلقتصمماادية

 إاداة المشروع وأن علمى  إاداة تقع على كاهل جتماعية إقتصاادية وإالهدف يعني أن هناك مهمات 

فمي تحقيمق التفاعمل  اإلاداةيمةوتسماهم الوامائف  .همدافالمشروع أن تسعى جاهمد  لتحقيمق تلمك األ

وبين المشروع والبيئة المحيطة به من جهمة  ،ية من جهةاإلنتاجقسامه أوالتواصل بين المشروع و

اداةات لتحقيمق المزيمد التمي تعممل علمى تأهيمل اإلمن خالل العمل المستمر في المياادين كافة  ،ثانية

ية التي تساهم فمي حمل جميمع المشمكالت التمي اإلنتاجو اإلاداةيةمن التطوة في مماةسة النشاطات 

 تواجه المشروع.

نظيم اإلنتاج ـــلى تـــل عـمـعــــتي تــــمهمات الـــــميع الــــقول أن جــــمكن الــــذا ويــه

 واائف اإلاداةية.ــــــسمى بالـــــــذلك تـــــمؤادية لـــــائل الـوســــمع ال

ر عززن عب  ـــززـالتززي ت   اإلداريززة األعمززالكال مززن ـــــززـ لك األـــززـجمع تــــززـت اإلداريززةوظيفة ــــززـفال

 نتائج.ـــــــــــهد  والــــــــيث الــــــد من حــــــــوضوع واحـــــــم

وتوزيعة بشكل يتناسمب ممع الجهماز  اإلاداةييم العمل ساس تظهر اهمية تقسوعلى هذا األ

فبعضهم يترأس معينة. اداةية إنجاز وايفة إبحيث يتخص  كل عنصر من العناصر في  اإلاداةي

 ..ال .الثالث يدير الكاادة العمالي.وقتصاادي خر يتولى قيااد  النشاط اإلالتكنولوجية واآل اداة اإل

تظهممر شممكل  اإلاداةيممةأن بعممض النشمماطات  نجممد اإلاداةيممةومممن المفهمموم العممام للواممائف 

 نتماجالتنظيممي لإلوكما هو الحال فمي الوضمع التخطيطمي  ،متكرة في كل قسم من اقسام المزةعة

سممتطيع أن يممؤادي عملممه يقسممام فممي المزةعممة فعلممى سممبيل المثممال ال يوجممد قسممم مممن األ .الزةاعممي

 ساسية.ي لواجباته األمالوايفي ادون تخطيط وتنظيم عل

حيمث بالعمام  اإلاداةييمكمن أن ينبثمق ممن المحتموى  اإلاداةيمةم العلمي للواائف ن المفهوإ

ممن تقسميم العممل فمي  اإلاداةيمةوقد يظهر مفهوم الواائف  .اإلاداةيةشكال النشاطات أيعكس جميع 

ممن أهمم  اإلاداةيتخماذ القمراة إويعمد . ي للمشمروع الزةاعمياإلنتماجالمزةعة الذي يعكس االتجاه 

المناسب ممن أي مسمتوى ممن مسمتويات  اإلاداةيتخاذ القراة إوبغية  ،اإلاداةيةة النشاطات الوايفي

 يجب ضمان الكفاية من المعلومات التالية: اإلاداةيالجهاز 
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 ،اإلاداةياالحاطة بالمعلومات التفصيلية والدقيقة عن الموضوع  -

 ،تحليل المعلومات المتوفر  -

 ،نجاز القراة المتخذعمل خطة واضحة إل -

 .لى المنفذين لهذا القراةإالمتخذ  يصال القراةإ -

هميمة عمن اتخماذ أن ذلمك اليقمل خمذ ألت  والبد من أن نشير أخيراً الى أهميمة مراقبمة تنفيمذ القمراة الم  

 القراة.

 :اإلدار جهاز ــــــائف الـــــثانياا: وظ

 واائفمةوعمة جمل تحقيمق مجمفي كل مزةعة ومشمروع زةاعمي أل اإلاداةييعمل الجهاز 

قسممام مممن عممداد مممن األ اإلاداةيوكممما هممو الحممال فممي المممزاةع الكبيممر  يتشممكل الجهمماز  ،اإلاداةيممة

قسمام ممع بعضمها ادةايمة ل وتجتممع همذه الوامائف اإل ،اداةيمة معينمةإصة لكل منها وايفة صالمتخ

ة عمن تظهر مفاهيم مختلفم اإلاداةيومن خالل واائف الجهاز . اإلاداةيلتشكل معاً وايفة الجهاز 

 اداة التي تظهر بشكل مجموعة من القراةات التي توجه النشاط العام إل اإلاداةيةشكال النشاطات أ

 .اإلنتاج

ذين ــــزززـين الـــزززـاإلداريعاملين ـــــزززـمجموع الـــــزززـب اإلدار جهاز ــــــزززـعريف الــــــزززـمكن تـــزززـوي

 رئيسة لها.ــــــــال سامــــــقمزارع واألـــــــيادة الـــــــحققون قـــــــي

يجمممب أن تعكمممس وبشمممكل موضممموعي االسممماس العلممممي للوامممائف  اإلاداةيان وامممائف الجهممماز 

يمة فممن البمديهي أن يكمون هنماك تبماين فمي اإلنتاجوبما أنه يوجد اخمتالف فمي الوامائف  .يةاإلنتاج

 ما يلي: اإلاداةيومن الواائف االساسية للجهاز  .اإلاداةيواائف الجهاز 

مإ اإلاداةية: تهدف هذه الواائف عامةـــــــال اإلدارية وظائفـــال -1 د  لى تحقيمق صميغة موح 

المشممتركة فممي المزةعممة كتوحيممد أوقممات العمممل فيهمما ويمكممن تحديممد  اإلاداةيممةعمممال ل 

 بما يلي: اإلاداةيةئف االمضمون االساسي لهذه الوا

 ،وضع االتجاهات الرئيسة وتحديدها في نشاطات المزةعة -

 ،لخدمات وتنسيقها في المزةعةتنظيم اعمال ا -

العاممة التمي اهمرت نتيجمة للتطموة المذي  اإلاداةيةوتظهر وايفة العالقات العامة ضمن الواائف 

تنفذ هذه الوايفمة ممن  ،الكبير  اإلقتصااديةوفي المشاةيع  .حدث في العالقات االنتايجة والتسويقية



 37 

مم المختلفممة والعمماملين فيهمما  اةيممةاإلادق العالقممة بممين المزةعممة وأجهزتهمما خممالل قسممم مخممت  ينس 

سممب هممذا القسممم أهميممة كبيممر  فممي حممال تعامممل المشممروع مممع البلممدان تويك ،والمسممتهلكين لمنتجاتهمما

 ستثماة وتباادل الخبراء.ستيرااد والتصدير واإلجنبية من حيث اإلاأل

ات ذنجماز العمليمات إعلمى  اإلاداةيمةتعمل هذه الواائف  فنية:ـــــال ةــاإلداريوظائف ـــال -2

 هممذا وعلممى ،تمممام العمليممات الزةاعيممة كافممةالعالقممة الوثيقممة مممع الوضممع التكنولمموجي إل

فمي  اإلنتماجساس توضع خطة عمل مفصلة لتوزيع القموى العاملمة علمى جميمع فمروع األ

الفنيمة ممن قبمل المختصمين فمي المزةعمة.  اإلاداةيمةنجماز همذه الوامائف إويمتم  .المزةعة

الفنيمة بتحديمد  اإلاداةيمةالحيمواني تتحقمق الوامائف  نتماجاإلفمي مجمال  ،على سبيل المثالف

الزةاعيممة كافممة والعمممل علممى  األعمممالبقمماة وتنظمميم اليوميممة النظاميممة لقطيممع األالعليقممة 

 عمال والخدمات البيطرية.ضافة ل باإلمكننتها 

األعممال انجاز بعمض  اإلاداةيةتتضمن هذه الواائف  :ةـاديـصـتــــاإلق دارةائف اإلـــوظ -3

تنظمميم  -الزةاعممي اإلنتمماجفممي المزةعممة والتممي مممن اهمهمما: تحليممل  اإلقتصمماادية إلاداةيممةا

على تقويمة اإلاداةية وتعمل هذه الواائف  -الميزانية السنوية -جوةحساب األ -الحسابات

 للمزةعة. اإلقتصااديةهداف قتصاادي وتحقيق األستثماة اإلاإل

 ذات األعمممالادةايمة تلمك ذه الوامائف اإلتشممل هم تجارية:ـــــــزـال اإلداريزةوظائف ـــــزـال -4

 اآلالت وبخاصمة فمي مجمال ،إنتاجالعالقة الوثيقة مع تأمين ما يلزم المزةعة من وسائل 

يمتم  الكبيمر  وفمي بعمض الممزاةع .الزةاعمي اإلنتماجالزةاعية والموااد الكيمائية وتجهيز 

ممن حالت لمزم يالزةاعمي بمما  اإلنتماجالمجمال لضممان تزويمد  انشاء قسم مخت  فمي همذإ

 للتسويق. اإلنتاجضافة لتجهيز وموااد باإل

 ادةايمممةهتممممام العلممموم اإلإلقمممد زااد  :كوادرـــزززـراد والـــزززـفؤون األــــزززـ  إدارةيفة ـــــزززـوظ -5

 التمي نظمة والقوانين والتشريعاتفرااد العاملين عن طريق وضع القواعد واألاأل بشؤون

فممي ويوجممد جهممز  الحكوميممة. اداةات واألإلاداةات وبممين اواإل نتممنظم العالقممة بممين العمماملي

الكواادة يقوم بمهممات كثيمر  والتمي  مالمزاةع الكبير  قسم خاص بهذه الوايفة يسمى قس

 همها ما يلي:أمن 

  حتياجات المشروعات من القوى العاملة الزةاعيةإتحديد، 

 هيلهاتأتدةيب الكواادة العمالية والفنية و، 
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   كنمة ميواادخمال ال اإلنتماجتنظيم العممل ووسين فرااد عن طريق تحية األإنتاجزيااد

 ،الزةاعية

 تحسين اروف العمل، 

 ختياة الكواادة وتعيينهاإ، 

  جوة العاملينأتحديد، 

 حالة على التقاعدجازات واإلاإل، 

 تقديم الخدمات للعاملين وتنظيم العالقة فيما بينهم، 

 .مسك سجالت ذاتية للعاملين 

وهي من الواائف اإلاداةية الهامة فمي المشمروع التمي  ة:ماليـــــــال اإلداريةوظائف ــــال -6

حتياجات المشروع من المواةاد النقديمة وتمأمين مسمتلزمات اإلنتماج ممن إتساهم في تقدير 

وتنماط الوامائف اإلاداةيمة الماليمة بماإلاداة  الماليمة  ،حالت ومبان وتجهيمزات ومموااد أوليمة

 التي تعمل على القيام باألعمال التالية:

 وهمي تشممل نفقمات  ،عنمد تأسيسمه صمةً س الممال المتوقمع للمشمروع وخاتحديد ةأ

 اإلاداةيممةستشمماةات والنفقممات التأسمميس التممي تتضمممن مصمماةيف الدةاسممات واإل

نشاء التي تشمل ضافة لنفقات اإلباإل .نشاءوالتنظيمية ونفقات التمويل في فتر  اإل

فقممات التشممغيل وكممذلك ن ،ةض والمبمماني والتجهيممزات والقطممع التبديليممةقيمممة األ

جمب امموال الووليمة واألية للمشمروع وتشممل قيممة المموااد األاإلنتاجخالل الدوة  

ضممافة للنفقممات عممالن والدعايممة والكهربمماء والممماء والوقممواد باإلادفعهمما ونفقممات اإل

 التسويقية.

 يةاإلنتاجةباح المتوقعة من نشاطات المشروع تخطيط األ. 

 جنبي.ة المحلية والنقد األمينها من العملأتحديد حاجة المشروع وت 

 سممثماةاتها عممن إمعظممم المشمماةيع لتغطيممة  ءتحديممد مصمماادة التمويممل حيممث تلجمما

تراض من البنوك والمصماةف التجاةيمة والصمناعية والبيموت الماليمة قطريق اإل

ووزاة  الزةاعممة الزةاعممي البنممك الخاصممة وفممي مجممال القطمماع الزةاعممي يقمموم 

 لمزةاعين.بتقديم القروض النقدية والعينية ل

 س المممال أسممتخدمات ةالرقابممة الماليممة التممي يقصممد منهمما متابعممة الممدائر  الماليممة إل

 المواف والمستثمر والتأكد من أن العملية تتم ضمن الخطة الموضوعة.
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: تضممم هممذه الواممائف اإلاداةيممة مختلممف عاليتهــــززـنظيم فــــززـوت اإلنتززاج إدارةائف ـززـوظ -7

ومثل همذه الوامائف اإلاداةيمة  .لعمل والعمليات اإلنتاجيةاألعمال ذات العالقة مع تنظيم ا

قدممة المتدول هيمر أن ممزاةع كثيمر  فمي الم ،مناطة بكامل الجهاز اإلاداةي فمي المزةعمة

حيممث حممرةت هممذه الغممرف الكثيممر  مممن  .عملممت علممى ايجممااد ممما يسمممى بغممرف العمليممات

ي تسماعد اإلاداةيمين فهم ،كبر من األعمال اإلاداةيمةين من القسم األصخصمتاإلاداةيين وال

نجاز الكثير من الواائف والنشاطات اإلاداةية وعلى تنظيم إفي المشاةيع الزةاعية على 

 العمليات اإلنتاجية المختلفة.

 

 :اإلداريةوظائف ــــــنظيم الـــــثالثاا: ت

ن إلممذلك فمم ،نجممازه مختلفممةإمتشممعب وأسمماليب  اإلاداةيبممما أن العمممل المموايفي للجهمماز 

وتمدعيم كمل عنصمر ممن  اإلاداةيهو توزيع العمل  ،اإلاداةيية العمل إنتاجح لرفع الطريق الصحي

 مكانات الالزمة لنشاطاته الوايفية.باإل اداة عناصر اإل

م وقيماادات وايفيمة تضمم اقسمألمى إ اإلاداةياداةات من وجهة نظر مفهوم العمل وتقسيم اإل

قسمام فرسسماء األ ،لرئيس والممرسوسالذين تحقق واائفهم مبدأ ا ،اداة جميع العاملين في جهاز اإل

 المزةعة الممثلة بمديرها. اداة ية ومجموعات العمال وهيرهم يعدون مرسوسين اإلاإلنتاج

 ،تصمماالت الوايفيممةاإلبالزةاعممي يظهممر ممما يسمممى  اإلنتمماج إاداة سمملوب الحممديث فممي واأل

مممل تحممت مباشممر لممرئيس قسمممه ويعمممرسسس  ةئمميس مجموعممة العمممل الحقليممة ،فعلممى سممبيل المثممال

مثمل همذه  .يمة المختلفمةاإلنتاجشرافة وهو ملمزم أن ينفمذ مما يمليمه عليمه المختصمون فمي الوامائف إ

التقنيمة  األعممالالتمي تضمم مختلمف  ،اإلاداةيمةتكمون مجموعمة الوامائف  اإلاداةيللجهاز  األعمال

حاسمبة الت الوما يحتاجة همذا الجهماز ممن أادوات ومعمدات النجماز نشماطاته كماآل ،اإلاداةيللجهاز 

 ال ....الت الكاتبةووسائط النقل وسجالت الدوام واآل

وتوزيممع السمملطات وتحديممد المسممؤوليات  اإلاداةيممةوتظهممر العالقممات الوايفيممة للوحممدات 

والبد ممن ةبمط مختلمف الوامائف . باالضافة لتوزيع نشاطات المشروع وفصل بعضها عن بعض

أو موزعممة بممين مسممتويات ااداةيممة  ،داداةي واحممإسممواء ممما كممان منهمما يقممع علممى مسممتوى  اإلاداةيممة

  .متعداد 

أو ضزمن الوحزدة  اإلداريزةبزين الوحزدات  اإلداريزةقامة الع قات إوالهد  من الع قات الوظيفية 

 مور التالية:لى األإين مع بعتهم بعتاا بهد  التوصل اإلداري خاص وربط األ اإلدارية
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 ،هات أخرى تحتاج اليهالى جإ معينة نقل المعلومات المتوافر  لدى جهة ااداةية -

 ،يتهإنتاجستمراة في العمل وتحسين تحقيق اإل -

 ،ل بين العاملين اداخل المشروعلى تعاون أفضإالوصول  -

 ،جهز  التنفيذيةلى األعالعليا وتوزيعها  اإلاداةيةنقل الخطط من قبل المستويات  -

 .بالم المرسوسين التعليمات عن أاداء العملإ -

 

 

 

 :تاجيةــــمشاريع اإلنــــي الــــوظيفية فـــع قات الــــز المي  ــــكال تـــــ أ ثة ــد ثــوجــي

 ،ادنىاأل اإلاداةيةلى المستويات إالعليا  اإلاداةيةيتجة من المستويات  :ولاأل

 ،علىاأل اإلاداةيةلى المستويات إادنى األ اإلاداةيةمن المستويات  :الثاني

 .تقع على خط واحد من السلطةالتي  اإلاداةيةيتحقق ضمن المستويات  :الثالث

فالممدير  ،خمرشخاص سلطة وايفيمة علمى بعضمهم اآلعندما يملك بعض األ ،ولالشكل األ

متناع عمن ااداء عممل معمين وامر على مرسوسيه للقيام بعمل معين أو اإلصداة األإالذي يملك حق 

 .تصال مباشر بين الرئيس ومرسوسيهإلى إيحتاج 

شممخاص الممذين يملكممون السمملطة يتحقممق عممااد  بممين األ تصممال فهممومممن اإل ،الشممكل الثمماني

شممخاص الممذين ستشمماةية والجهممات التممي يرتبطممون بهمما وذلممك كمستشمماةين وفنيممين ومختلممف األاإل

 .يعملون بصفة مرسوسين

الواحمد حيمث تفمرض  اإلاداةيشمخاص فمي المسمتوى تصمال بمين األيمتم اإل ،الشكل الثالمث

ومدير المبيعات أو مدير المشتريات اللذين يقعان على  جاإلنتا رتصال بين مديالضروة  أحياناً اإل

 خط واحد للسلطة.
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ل ـسزززـلـسـتــيم والـظزززـنـتــرمي للـهزززــدأ الـبزززـمــو الـسزززــة حـيزززـفـيـوظــ قات الـعزززــر الـهزززـظـــوت

 .اإلدار سل ـلـسـتــن الــر عـظـنــض الـغــمل بـعــلبات الـطـتــو مـســأو ح اإلدار 

اداخممل  اإلاداةيسمماس التسلسممل أتصممال علممى حسممب المبممدا الهرمممي تحقممق اإل ن العالقمماتإ

وفممق هممذا التسلسممل ال يحممق و ،تصممال بمين الممرئيس والمممرسوس المباشممر لمهم اإلتالمشمروع حيممث يمم

 .ر تمر عبر خط السلطةموافجميع األ ،للمرسوس أن يتخطى ةئيسه المباشر أو بالعكس

تصممال معهممم مباشممر  وقممد الممذين يملممك اإل ويتمتممع الممرئيس بسمملطة تنفيذيممة علممى مرسوسمميه

تصمال حسمب لمى صمعوبة فمي اإلإتصاالت اداخل المشروع في المشاةيع الكبيمر  وتمؤادي تعقد اإلـت

 .اإلاداةي التسلسل

فمرااد أو ةتبماط بمين األنه يتحقق عن طريق اإلإمتطلبات العمل ف ءاما العالقات حسب مبدا

حمداث اتصمال مباشمر بمين مختلمف إحيانما ألعممل حيث يتطلمب ا ،اداخل المزةعة اإلاداةيةالوحدات 

كانمت همذه االطمراف تمأتي ضممن أسملطات معينمة سمواء  فرااد الذين تماةس على بعضهم بعضاً األ

 . اداةي مباشر أم بعيد  عن بعضها وموزعة في مستويات ااداةية متباعد إتسلسل 

ع نتيجممة ويسمتطيع هممذا االسمملوب أن يحقممق سممرعة االتصمال وعنممدها يتمموفر الوقممت الضممائ

 .عبر عداد من االشخاص قد ال يكون لهم ةأي في موضوع االتصال اإلاداةيةمروة القراةات 

كما أنها تستطيع تحقيق االتصال الشخصي المباشر الذي يسهم فمي تحقيمق أكبمر قمدة ممن 

التفاهم حول موضوع االتصال وفي الوقت نفسه فان هذا االسلوب ينهي في المشروع مبمدأ وحمد  

 القيااد . 

الزى ثز ف فتزات رئيسزة  اإلدار للعاملين كافة في الجهاز  اإلدارية األعمالويمكن أن توزيع  اهذ

 هي: الخط القياد  والمختصون التقانيون.
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 :اإلدار ل ـمـعــــس الـيـقايـــ: مرابعاا 

ستفااد  من وقمت واال ،اداة في اإل نيؤادي الى زيااد  خبر  العاملي اإلاداةيان توزيع العمل 

إال أنه يجب االنتباه الى موضوع أقل ما يمكن من الخدممة الوايفيمة التمي ينجزهما  ،اإلاداةيالعمل 

ن كثيراً من الوقت يمكن أن يهمدة أثنماء العممل وعبمر مقيماس التوسمع أل ،اداة كل فراد من افرااد اإل

 .عند تعداد الواجبات الوايفيةفهذه الظاهر  منتشر  في الكثير من بلدان العالم  .في العمل الوايفي

فائضا في واجباتهما الوايفيمة فانهما  اإلاداةيةوقد يحدث العكس عندما تجد بعض العناصر 

الزةاعمي ويعممل علمى خفمض  اإلنتماجتلقي المسؤولية على هيرها مما يمؤادي المى عرقلمة تطموير 

وتوزيعهمماعلى  اداةيممةاإل لممذلك يجممب عنممد تنظمميم المسممؤوليات اإلاداةيممةاصممر نيممة للعاإلنتاجالفعاليممة 

 مراعا  االموة التالية: اإلاداةيةالعناصر 

 .اإلاداةيالمختلفة للجهاز  اإلاداةيةالتوزيع السريع للواائف  -

زيممااد  المسممؤولية الفراديممة لكممل عنصممر ااداةي الجممل تنفيممذ القممراةات التممي تممدخل ضمممن  -

 اختصاصه وانجازها ومراقبة هذه االنجاز في الوقت المطلوب.

 .اإلاداةييات وتناسبها بين مختلف مستويات الجهاز توزيع المسؤول -

مقاييس  اي ومقاييسه أماإلنتاجعدااد معدالت العمل إلقد حدث الكثير من التطوة في مجال 

يتكون ممن اشمكال كثيمر   اإلاداةيالن العمل  ،نفانها التزال هير متطوة  حتى اآل اإلاداةيالعمل 

كثيمر ممن الحماالت اخضماعها لمقماييس ومعمدالت التي يصعب فمي  اإلاداةية األعمالومتنوعة من 

 فانه يتاثر بالعوامل التالية: اإلاداةيأما بالنسبة لعداد الجهاز  .ثابتة

 .اإلاداةيادةجة ميكنة العمل  -اإلاداةيالشكل التوزيعي للعمل  -الزةاعي اإلنتاجحجم  -
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 مـيـظـنـتـــة اإلدارة والــريـظـــي نـة فـريـكـفـــدارس الـمــال

 ةـيـكـيــــــ ســــكـــــال ةاإلدارية ــــدرسـمــــــال

 ءعمدااد المبماادىإالمذين سماهموا فمي  لمماءهمم العأممن  غيوليك أوروك ولينزدال ايروليزكعد كل من ي  

ساسية التي اعدها هيوليك تعتممد علمى خمسمة ن المباادى األإ الكالسيكية. اداة التنظيمية لنظرية اإل

 Planningعمن التخطميط  Predictionهيمر أنمه فصمل التنبمؤ  ،دادها فمايلواداةية كان قد حمإعناصر 

 على الشكل التالي: ةاإلاداةياد هيوليك النشاطات وقد حد   .الحديث اإلنتاججل أل

 لى الهدف.إللوصول  اداة نجاز المسائل التي تضعها اإل: وهو عمل واسع إلالتخطيط

ساس الذي يحقق توزيع العاملين بمين االقسمام أل: هو تحديد الشكل التركيبي للعاملين على االتنظيم

 ية محداداً ومنسقاً نشاطاتهم الموجهة لتحقيق الهدف.اإلنتاج

ضمممافة حتياجمممات المشممروع باإلالزمممين إلفمممرااد ال  أي جميممع األ (:كالموظفززون أو الفززراد )المززز   

 الية.جل النشاطات العم  عداادها وعمل ما يلزم من شروط ألإختياة الكواادة وإل

ةشمماادات إتخمماذ القممراةات وصممياهتها بشممكل أوامممر و: وهممي الواممائف الدائمممة الالزمممة إلقيززادةال

 وتوصيات.

جمل قسمام فمي المشمروع أل: وتعني ضمان التوافق والتالسم بين جميع النشاطات لجميع األالتنسيق

 تحقيق هدف واحد.

ضمافة لتنظميم باإل يمر،األخ الزمة عن سير العمل لصاحب الرأي: أي ضمان المعلومات ال  البيانات

وعمممن المرسوسمممين فيهممما وعمممن عممممل فمممي الحسمممابات  اداة المعلوممممات الخاصمممة عمممن اإل

 والسجالت والتفتيش.

عممدااد الميزانيممة الخطممة الماليممة للمحاسممبة إذات العالقممة ب األعمممال: وتممدخل هنمما جميممع الميزانيززة

 والمراقبة المالية.

  ثالثممة نشمماطات بشممكل مممن مخطممط أخممذ هوليممك ةاإلاداةيمممممن العناصممر السممبعة للنشمماطات 

أن هيوليمك لمم  ومع مفهوم فايلو يظهر مفهموم القيمااد  إال   .التخطيط والتنظيم والتنسيقفايلو وهي: 

 .دااد الميزانيممة والحسمماباتـعممإاداةي مسممتقل يغطممي هممذا النشمماط بعنصممر إيظهممر المراقبممة كنشمماط 

POSDCORBد العناصر السبعة تحت اسم )وهكذا نجد أن وح  
2

.) 

ممريكين فمي نطمالق للكثيمر ممن البماحثين األإصبحت نقطمة أ ةاإلاداةيذه العناصر السبعة ه

 ضافوا عليها وهيروا فيها.أف األعمال إاداة مجال 

                                                 
2
 (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Co-Ordinating, Reporting, Budgeting) 
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األعلززى  بززالرئيستحقممق مبممدأ المنممااد  ) اداة هكممذا نجممد أن النظريممة الكالسمميكية فممي اإلو

عمن مسمؤولية شمخ   والتمي تعبمر (وحزدة القيزادةأو هيرها من الكلمات المستعملة مثل ) (لواحدا

تحقيممق ألجممل تجمماه وقممف كممل مممن هيوليممك ضممد اسممتعمال لجممان ومممع هممذا اإل . اداة فممي اإلواحممد 

 .ةاإلاداةيهداف األ

 Scientific Managementية ـمـلـعــال دارةاإلأ( 

حيمث  اإلاداة  كبيراً في مجال مثل نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين تحوالً ي

ويرجممع اهمموة  .سه ونظرياتممهـسممألممى علممم لممه إالتخمممين والحممدس  ،حتمممالمممن اإل اداة لممت اإلنتقإ

وهممي تعتمممد  ،لممى نحممو مئممة سممنة مضممتإمريكيممة العلميممة الحديثممة فممي الواليممات المتحممد  األ اداة اإل

م( وتظهر في الكتمب 1915-1856بشكل أساسي على المؤشرات التي وضعها فريدةيك تايلوة )

م وكتماب المبماادى العلميمة 1913المصمانع( عمام  إاداة همهما )أصدةها والتي من أوالمؤلفات التي 

عممال تمايلوة أن أ The Principles of Scientific Managementم 1911الذي صدة عمام  اداة لإل

 لقيت تقديراً كبيراً من قبل علماء الغرب والشرق.

ي عمن اإلنتماجروع لقد ضمن نظام تايلوة الحصول على أعلمى مما يمكمن ممن المربح للمشم

 .فضل للحسابات والمراقبة وتحليل حلية الحركة عند العملطريق النظام األ

ن نظمام العممل بالقطعمة أقترح نظام العمل بالقطعة علمى المرهم ممن إويعد تايلوة أول من 

وهنما يجمب علمى  .يمة العممل تعتممد علمى نظمام ادفمع أجموة العممالإنتاجن أن وقمد بمي   .اهر قبل ذلك

يممة نتاجادخممال الممنظم العلميممة المبرهنممة التممي تضمممن النمممو المسممتمر إلإلية ون تتحمممل مسممؤأ اداة اإل

عدااد النظام بشكل كامل ممن قبمل القيماادات العليما يمكمن أن يصمطدم بمقاوممة الطبقمة إأن  ال  إالعمل. 

 هير أن ذلك يمكن أن يكون قسرياً. ،همية موافقة العاملينأتايلوة عن  حدثوقد ت .العاملة

 فسيرها كما يلي:ــــن تـكـمـة يـيـمـلـعــــفكرة الـــــن الإلور فـايــــرأ  ت سوـوح

 ،ر القديم التقليدين العمل العلمي هو الذي يغي  أ -

 ،ساس المقياس العلمي عن طريق التدةيب والتعليمأال على ختياة العم  إ -

 ،الوالعم   اداة التعاون بين اإل -

 والعمال. اداة لية بين اإلولية أو توزيع المسؤوتوزيع العمل بشكل متوازن وتحمل المسؤ -

التناسمق ممع  -العلموم ممع التقليمد والخبمر   :العلمية أنمه اداة وقد كتب تايلوة عن جوهر اإل

تطموير  -يمة المحمدواد اإلنتاجيمة القصموى ممع اإلنتاج -العمل التعاوني مع العمل الفمرادي -التناقض
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ل اليمه. ممن همذا المنطلمق اسمتطاع تمايلوة أن لى ادةجة أعلى مما يمكمن الوصموإكل عمل على حد  

 .نتاجالعلمية لإل اداة يحداد مسألة اإل

ممن األولمى نتشماة واسمع فمي الثالثمين سمنه إنظام تايلوة كما هو معروف قمد حصمل علمى 

مم ،القمرن العشممرين النقابيممة فممي  والمنظممات الهيممر أنمه فممي الوقممت نفسمه لقممي مقاومممة ممن قبممل العم 

ال كما ستغالل العم  إجديد  لزيااد  وسيلة ريكية الذين شاهدوا في نظام تايلوة مالواليات المتحد  األ

 مريكي.ن  على ذلك ادستوة العمل األ

نها ـزـتي مـزـدرها والـزـصأتي ـزـؤلفاته الـزـة فزي مـزـدرايمفاهيم اإلــعض الــايلور بــح تــ  د وضــقو

 لي:ــما يــمها كــهألخيص ــكن تمــتي يــعملية والــال دارةاإل ءبادىــصانع وممــال إدارة

  مأيمة فمي المشمروع وقمد اإلنتاجوضع خطمة تفصميلية للفعاليمات بمين الفصمل هميمة أد علمى ك 

يمة اإلنتاجالوحمد  بحيمث وضمع خطمة لكمل عاممل فمي  ،ومهممات التنفيمذ ،مهمات التخطميط

 ،جوةتبع العمل ومراقبته وحساب األيساهم في عملية ت

  العمل، لى تقسيمإعلى جميع العاملين يؤادي  الاألعموبين تايلوة أن توزيع 

   ي إنتماجمشمروع ي أل ةاإلاداةيساسي والصحيح لتقويم النشاطات تايلوة أن المقياس األ عد

 ،ةباحلزيااد  األلى تخفيض التكاليف إهو تكلفة المنتج والسعي بشكل ادائم 

   بمين  لتضماةبا نال ألالبد من خلق نوع من التوازن بين مصلحة المشروع ومصلحة العم

 ،مشروعال ادخل لى نتائج سلبية تنعكس بشكل مباشر علىإهاتين المصلحتين يؤادي 

  بحاث والتجاةب التطبيقيةألانتائج العلمية على  اداة عتمااد اإلإالبد من، 

 سملطة  الممدير عطماءإعمن طريمق  ةاإلاداةيسلوب الوايفي في النشاطات ستخدم تايلوة األإ

وتلمممك ةتبممماط بممين عمممل المممدير إا أن هنمماك عالقممة اداةتمممه طالمممإوايفيممة خمماةج حممدواد 

بممل  المباشممرين ولهمذا قممد يتلقممي ةسسماء الفممروع أوامممر لميس فقممط مممن ةسسمائهم .اداةاتإلا

 خرى.أاداةات إايضا من مديرين في 
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 اسية:ــــــسأور ــمأ ثة ـــث دارةتنظيم واإلــجال الــي مـف همالــعأ ل ــن خــايلور مــين تــب

وعمدم  اإلاداةيكبيمر  جمداً نتيجمة لسموء التنظميم  ئرقتصااد القومي يتحمل خسماةإلن اأ -1

ثنماء أستفااد  بشكل جيد من المواةاد نتيجة للهدة الذي يحدث في الوقت وفي المموااد اإل

 اليومية. األعمالتنفيذ 

سمتفااد  التاممة ممن الممواةاد لمى اإلإالعلميمة يمؤادي  اداة عتممااد نظمام اإلإن أثبت تايلوة أ -2

مم    عاليمة ت  ءاحة بكفماالمت لمى ةفمع إيمة ممما يمؤادي اإلنتاجحتياطمات سمتخدام اإلإن ممن ك 

 ية.اإلنتاج  ءمستوى الكفا

هي علم مستقل يعتمد على قواعد ومبماادئ علميمة والتمي  األعمال إاداة ن أبين تايلوة  -3

 ية.اإلنتاجمااد على تطبيقاتها في المشاةيع تعيمكن اإل

 

 ةـيـمـيــــنظـتـــال دارةاإلب( 

التنظيميمة  اداة م( أول ممن أادخمل فكمر  اإل1925-1841هنري فايلو ) يعد العالم الفرنسي

ادةايمة تشمكل حسمب لسلة النشماطات اإلـن سمإ. العشرينول من القرن في الحركة خالل النصف األ

يمااد  المشمروع وتعمد ادةا  التمي تقمدم لنما مجماالً واسمعاً وهامماً فمي قةأي فايلو قسماً أو جزءاً ممن اإل

 .مكانمات القصموى لجميمع مما يمتلمك ممن مموااد أوليمةدافه وتظهمر اإلـهألى تحقيق إجسر المشروع 

 دارةفهوم اإلـن مزساسزية تكزو  أدارية إوظائف  (6في )بيروقراطية )المكتبية( ــال دارةاإل برزــوت

 وهي:

 ،النشاطات التكنولوجية -1

 ،، التباادل(النشاطات التجاةية )المشتريات، المبيعات -2

 ،ستعمالة(إالنشاطات المالية )البحث عن ةأس المال وفعالية  -3

 ،ين )ادفاع الملكية والدفاع الخاص(نشاطات التأم -4

 .حصاء(ةباح، الخسائر، اإلالنشاطات المحاسبية )الموجوادات، الميزانيات، األ -5

ن التمي تنشمط فقمط بشمكل خماص علمى العماملي ةاإلاداةيم األعمالالنشاطات المكتبية أو  -6

 لي.ثر الماادي أو اآلوالتي تظهر بشكل هير مباشر عبر األ
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 ي:ــستثناء وهإعد للجميع ــبدأ تــم (14)بانها تعتمد على  ةاإلداريوقد حدد فايلو النظرية 

وحمممد  ، نظمممام الطاعمممة )االنضمممباط(، السممملطة أو المسمممؤولية، توزيمممع العممممل )تقسممميم العممممل(

، المكافممآت، فممق االهتممام الفممرادي ممع االهتمممام العمامتوا، وحممد  التوجيمه، القمراةات )االواممر(

المروح ، المباادةات، االستقراة )الثبات(، المساوا  )التعاادل(، الترتيب، خط السلطة، المركزية

 ،الجماعية

 

 

 

 

 

 

 السلطة

 المساواة

 الستقرار

 المبادرات

 المكافآت

 الوامر

 النتباط

 التوجيه

 توافقال

الروح 

 الجماعية

خط 

 السلطة

 المركزية

 الترتيو

توزيع 

 العمل

   مبادئ

 نظرية فيلو
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 وهي: ةاإلداريسير العملية ـاسية لــناصر أســمسة عــايلو خـــد فد  ــوقد ح

 

شمماة  للقسممو  أو الصممرامة إقترحهمما أنممه ال توجممد أيممة إوقممد وضممح فممايلو فممي المبمماادى التممي 

 ةاإلاداةيمعممال ل  ئن هذه المبماادألى إوهذا يشير  .شي مطلق ةاإلاداةي األعمالطالما ال يوجد في 

وفمي الوقمت  ،اداة يجب أن تكون مرنة وأن تستعمل بأشكال وحاالت مختلفة بحيث تقدم لنما فمن اإل

نفسه فان هذه المباادئ ال يمكن أن تكون نهائية بل على العكس ممن ذلمك تمامماً فهمي ادائمما مفتوحمة 

 صالح الذي يعد أساسياً للتجاةب الجديد  والتعميم.ضافة أو التغيير أو اإلجل اإلأل

ضمملية فعطى وحممد  القيمااد  األأكثمر أهميممة فموممن بمين تلممك المبماادئ حممداد فمايلو المبمماادئ األ

حيمث أن  .واممر ممن ةئميس واحمد فقمطوهذا يعني أن العماملين يجمب أن يحصملوا علمى األ ،االولى

لمجموعممة مممن العمليممات ةئيسمماً واحممداً وهممدفاً واحممداً وبرنامجمماً واحممداً وهممذا يعممد ضممروةياً لوحممد  

 النشاطات وتنسيق القو  وتقوية الجهد.

 .ضمافة للصميغة التركيبيمةخاصة باإل الصيغة التنظيمية تنال أهمية نوحسب ةاي فايلو فا

تصماالت الوايفيمة بمين العماملين لمى اإلإوينظر فمايلو ادائمما  ،ةاإلاداةيولية الحلقات ؤوهو يحداد مس

بمين عماملين ممن  تصمالإفعلى سبيل المثال إذا لزم  .تصاالتمن خالل المثال النموذجي لحركة اإل

خر يتم فقط عبر الواحد منهما باآلداد إتصال العمال يعمالن في قسمين مختلفين فإن الشكل الذي يح

 الموهبة

 التنظيم التخطيط

 التنسيق

 المراقبة

سير العملية 

 اإلدارية لفايلو
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وقمد  .إةسال نداء عن طريق سلم االشراف الى االعلى واالنتظاة حتى العواد  عبمر الطريمق نفسمه

 وضح ذلك بالشكل التالي:

 

 

يعمد مختصمراً أكثمر  Cو  Lأو ممن  mو gنتفاع من جسمر العبموة ومن الرسم يالحظ أن اإل

يتم  mو  gتصال بين أي أن اإل ،والذي نطلق عليه خط النفوذ )السلطة( aوضع المروة عبر  من

  .بدون المروة بالرئيس وبعيداً عنه

لة المعروضزة عليزه لهزذا أعندما ينظر الرئيس فزي المسز ةاإلداريويظهر الفارق بين المستويات 

 يجو التخلي عن جسر العبور وقد  رح فايلو  لك لسببين:

مه يقمواد هدفمه الخماص اقسمأ: يتم نتيجة لغموض الهدف العام للمشروع حيث أن كل قسم ممن الول

 به فقط.

علمى المرهم ممن  النفموذ، قتصماة فقمط علمى خمطقسام فيما بينهما واإلتصال بين األهمال اإلإ: الثاني

لمى إحيمان فمي كثيمر ممن األ يلجؤون ية المختلفةاإلنتاجقسام ذلك فان أصحاب العالقة في األ

 ستعمال جسر العبوة بينهما.إ

مكممان الهممام فممي نظممر فممايلو تحتلممة حلقممة التخطمميط التنظيمممي التممي تمتلممك بممال شممك فممي تخطمميط وال

 .اإلاداةيالتنظيم  شرطي لنجاح عنصركلى التخطيط إية وهو ينظر اإلنتاجوالنشاطات  األعمال

 

  a 

  b   k 

  c   l 

  g 
  

M 

  n   i 

 اريةاإلد كل رقم ) ( تركيو الدرجات 
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 :ية(ـبـتـكـمــال)ة ـيـطارـروقـيـبــــال دارةاإلج( 

همذه المدةسمة البيروقراطية حكم المكاتمب. ويفتمرض ةوااد  اداة هو معروف تعني اإلكما 

وقمد اهمتم ممثلمو المدةسمة ، الذي تتبعة المؤسسات الحكومية اإلاداةيطية هي التنظيم اأن البيروقر

 األعممالهتمامهم نحو تنظميم وجهوا إنسان وتحليل سلوكه وطية المثالية بشرح طبيعة اإلاالبيروقر

وهيرهم حيث ساهموا بشكل كبير فمي شمرح مبماادئ  غيوليك وفايلو وموني أورويكمثل  ةاداةياإل

م( الذي وضع )الشكل المثالي( 1921-1864) ماكس بيبرالتنظيم التي وضعها العالم االجتماعي 

 .طيةااد المؤشرات البيروقروحد   اإلاداةيللتنظيم 

 طية هي:مريكية ث ثة مفاهيم للبيروقرايوجد في المراجع األ

ر عمن سلسملة الفكر  التقليدية للبيروقراطيمة وتظهمر فمي المراجمع السياسمية وهمي تعب م -1

 القايد  عبر نظام المكاتب.

 .العلميةللنشاطات الجماعية ماعية تجفكر  بيبر وهي تعني السلسلة اإل -2

مم رفكممر  بولفمماة وهممي تعكممس التنظمميم هيمم -3 جممراءات ال للواممائف والتسممويق واإلالفع 

 والتي يمكن اجمالها بالروتين. ،اطات الطبيعيةوالموانع للنش

 تالي:ـشكل الـلى الـمثالية عــمكتبية الــال دارةس التي تظهر اإلــسبر األـيــبوقد حدد 

لى الهدف الذي تضمعه المؤسسمة والتوسمع فمي إالالزمة للوصول  ةنشطحداد جميع األ -1

ت نفسممه يقتممرح وفممي الوقمم .لممى مسممتوى العناصممر والعمليممات البسمميطةإذلممك للوصممول 

الشكل القاسي والصماةم لتحديمد المهممات والوجبمات لكمل حلقمة ممن حلقمات المؤسسمة 

الالزممة  األعممالنجماز جميمع إلمى إضافة لتوزيع العمل بشكل يمؤادي باإل ،والمشروع

مم ةاإلاداةيممفممي جميممع حلقممات المشممروع  ل كامممل ويسمماهم المختصممون والخبممراء بتحم 

 شكل فعلي.نجاز الواجبات بإجل المسؤولية أل

أي أن كمل شمخ  أو كمل  ،يجب أن تعتمد المؤسسمة أو المشمروع علمى نظمام الترقيمة -2

وأن علمى  ،لى ةئيس أعلمىإعامل في الحلقات الدنيا أو أن كل مرسوس يجب أن يتبع 

علممى إزاء أن يتحمممل المسممؤولية أمممام الجهممة األ ةاإلاداةيممكممل مواممف فممي المكاتممب 

جمل ذلمك أل .شمخاص التمابعين لمهيع الجهات واألالقراةات والنشاطات العائد  له ولجم

ومممن أجممل تحمممل المسممؤولية تجمماه العمممل يجممب علممى كممل مواممف أن يمتلممك النفمموذ 
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وامر والقراةات القابلمة مرته وأن يصدة األإوالسلطة أمام االشخاص الموجوادين في 

 تحداد مثل هذه السلطة بصرامة في مجال النشاطات الرسمية للمؤسسات. ،للتنفيذ

عمدااد إيم نشاطات المشروع أو المؤسسة عمن طريمق تحديمد الحقموق والواجبمات وتنظ -3

نظام المعايير والمواصمفات والقموانين العاممة التمي تضممن مما يلمزم الجمل تحديمد كمل 

بغمض النظمر عمن االشمخاص وعمدادهم وتحديمد مسمؤولية  ةاإلاداةيممسالة من المسائل 

 طات الفرادية.كل شخ  من اشخاص المؤسسة وتحديد شكل تنسيق النشا

 المدير أو الرئيس الواقعي الذي يستطيع أن يدير الجهاز. -4

الخدمات المكتبية في المؤسسة يجب أن تعتمد على توافق التأهيمل التقنمي للعماملين أو  -5

علممى الممموافين بشممكل يتناسممب مممع المممؤهالت  األعمممالتالسمممه لهممذا يجممب توزيممع 

 والرهبات.

اهتمممت باتجاهاتهمما العلميممة والتنظيميممة  اداة سمميكية فممي اإلمممما تقممدم يتبممين لنمما أن المدةسممة الكال

 اداة فماإل .يمةاإلنتاجية في المشماةيع اإلنتاجطية بالطرق والوسائل الكفيلة بزيااد  الكفاية اوالبيروقر

التنظيمية فقد ةكزت علمى  اداة أما اإل ،التي وضعها تايلوة ةاإلاداةيزت على الواائف ية ةك  مالعل

نظممة التمي وضمعها مماكس التي وضعها فايلو والقوانين واأل ةاإلاداةيناصر مجموعة المباادئ والع

نسماني فمي هملوا الجانمب اإلأوهكذا نجد أن ةوااد هذه المدةسة قد  .بيبر في المدةسة البيروقراطية

 ية.اإلنتاجاداخل المشاةيع  اإلنتاجعالقات 
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 ي اإلدارةـي فـاعـمـتــــــي واإلجـانـســــــاإلناه ــجــــاإلت

 اإلتــجـاه اإلنــسـانـي فـي اإلدارة: ( أ

 ما:ـــــاسيين هـــــــاملين أســــــلى عــــساني في اإلدارة عــــــجاه اإلنــــعتمد اإلتــــي

 : النظر إلى العاملين كأادا  إستمراة إلنجاز ما أوكل إليهم من مهمات.أولا 

 امل الوحيد المتغير في نظام اإلنتاج.: المعالجة الشخصية، ألن اإلنسان هو العثانياا 

وهكذا نجد أن اإلتجاه احديث في اإلاداة  عن طريق ادةاسة العوامل اإلنسانية وأثرها في سير 

اإلنتاج قد أادى إلى زيااد  إنتاجية العمل. ويرتبط اإلتجاه اإلنساني مع العالم اإلجتماعي األمريكي 

تجاهات اإلجتماعية اإلنتاجية وتجاةبة العلمية التي إيلتون مايو الذي ع رف بأبحاثه في مجاالت اإل

أجراها في المجاالت اإلنتاجية للمشاةيع وكانت ادةاسته " التنظيم اإلجتماعي ضمن المجموعات 

العمالية" النتيجة األساسية التي توصل إليها والتي تظهر أن العامل الماادي ليس العامل الوحيد 

ل أن هناك أيضاً عوامل إجتماعية ونفسية تظهر تأثيراً واضحاً الذي يؤثر في نمو إنتاجية العمل، ب

 في هذا المجال.

التي قدمت التقاةير M. P. Follett (1868- 1933 )وقد اهر ذلك أيضاً في أعمال 

والمحاضرات والمقاالت التي إنتقدت فيها تايلوة والمدةسة الكالسيكية اإلاداةية التي تعتمد بشكل 

 و اإلتجاه الميكانيكي وتجاهلها ل عمال النفسية.عام على إتجاه واحد ه

وقد أعاةت فوليت إنتباهاً خاصاً إلى مسألة السلطة والنفوذ ووقفت ضد الدوة المطلق 

للنفوذ في مجال  السلطة وطرحت فكر  التوافق مع السلطة عن طريق تكامل النشاطات لجميع 

 ى لإلاداة .الحلقات اإلاداةية بشكل يؤادي إلى ضمان الفعالية القصو

وهي تنظر إلى السلطة على أنها نمو فطري للواائف اإلاداةية، لهذا فإنها تجد في توزيع 

 المسؤولية على المرسوسين شكالً يؤادي إلى التكامل في السلطة لجميع المسؤولين في المشروع.

وحسب وجهة نظر مايو وأنصاةه: " ي عد اإلنسان حيواناً إجتماعياً فريداً من نوعه 

يع الوصول بشكل كامل إلى الحرية وهو قابل لإلندماج في مجموعات."يستط
3

 

                                                 
3
 Kerr. Labor and mamagement in an Industrial Sociely. N.Y. 1964 P. 54 
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وأنصاةه يعتمد على أن جميع مسائل اإلنتاج يجب النظر  Mayoإن جوهر نظرية مايو 

النفسية واإلجتماعية ويتلخ  المضمون إليها من خالل اإلتجاه اإلنساني مع ادةاسة العوامل 

 فين األمريكيين الحديثين في ثالث نقاط هي:األساسي لمبدأ اإلتجاه اإلنساني للمؤل

 يقدم لنا اإلنسان بحالة حيوان إجتماعي. -1

 إن صرامة الرسساء والتفاوت بين المرسوسين اليتوافق مع طبيعة اإلنسان. -2

 إن إقراة المسائل اإلنسانية يعد من أهم أعمال ةجل األعمال. -3

مية ادةاسة العالقات بين وهكذا نجد أن أيديولوجية اإلتجاه اإلنساني ترك ز على أه

المجموعات، وتشير إلى أن تقويم المجموعات يعد عامالً أكثر أهمية يجب أن يدةس عند التنظيم 

 العلمي لإلاداة .

 ي:ـاعـمـتـــــجاه اإلجــــة اإلتـدرســــــم ( ب

ت بها المؤسسات  تظهر المدةسة اإلجتماعية في اإلاداة  نتيجة ل زمات التي مر 

ذات العالقة الوثيقة مع الدولة وبالشكل الذي أسمالية نتيجة لوجواد اإلحتكاةات الكبير  الر

أصبحت معه تحداد سياسة الحكومة. وتعتمد المدةسة اإلجتماعية على القاعد  الحديثة لنظرية علم 

اإلجتماع بحيث توجهت األنظاة إلى طبيعة اإلاداة  وطرقها والتعميم النظري للتجاةب العلمية 

 جديد  في مجال  تنظيم اإلنتاج الرأسمالي.ال

وفي البداية البد لنا من الوقوف على بعض الحاالت النظرية لهذا اإلتجاه الذي ينظر إلى  

المؤسسات كنظام إجتماعي متكامل مع األقسام األخرى المكونة له من أفرااد وتركيب قانوني 

 إلى ادةاسة العالقات المتباادلة بين الفروع. وحالة النظام. لهذا فإن النظام الطبيعي الممعقد يؤادي 
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 كال هي:ـــــــــــــــ ثة أ ــــــــــــــى ثــــــــــقسم إلــــــــــــ قات تـعـــــــــــــذه الـــــوه

 

ة هممي الطريقممة المباشممر  التممي تممتم فممي مختلممف فممروع النظممام وتممؤادي إلممى اهمموإن اإلتصمماالت 

النشمماطات، هيممر أن اإلتصمماالت التممؤادي إلممى الحفممز علممى النشمماطات بممل تعممد وسمميلة للمراقبممة 

 اإلتصاالت يظهر بناء المؤسسة وتناسقها. والتنسيق، وهكذا فإن نظام

بينممما ينظممر إلممى التمموازن علممى أنممه الحركممة الثابتممه لتنظمميم الهممدف وتكييفممه مممع الشممروط المتغيممر  

 األفرااد ومتطلبات المشروع.وتظهر هنا العالقة بين وضع 

 أما إتخاذ القراة فإن المدةسة اإلجتماعية تعده وسيلة للتنظيم ويظهر إستراتيجية القيااد .

وهكمذا فمإن المدةسمة اإلجتماعيممة تنشمط بشمكل عمام باتجمماه التركيمب الموايفي للمؤسسممات  

 ي:ويحداد باةسون توزيع النظام اإلجتماعي في أةبعة مستويات لتنظيم المجتمع ه

 .المستوى التقني، حيث تنشط العناصر بعالقة متباادلة الواحد منها مع اآلخر 

 .المستوى اإلاداةي، الذي ينظم عملية التباادل التي ساادت في المستوى األول 

 ) مكان إتخاذ القراة)مجلس اإلاداة 

 

 

 اإلتصالت

 وازنـــتـــــال

 قرارـــــــــــــا  الـــخـــــــــــــإت 
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 .المستوى اإلجتماعي، وهو ذو عالقة مع المجتمع الحديث والعمل السياسي 

م( من أهم ةوااد المدةسمة اإلجتماعيمة المذي سماهم فمي 1887-1961)C. Barnardويعد برناةاد 

م، و " 1931تطمموير المفمماهيم اإلاداةيممة الحديثممة ويعممد كتابممة " واممائف المممدير" الممذي صممدة سممنة 

م مممن أهممم مؤلفاتممه العلميممة فممي بحممث واممائف المممدير 1948سممنة التنظمميم واإلاداة " والممذي نشممر 

مز  اإلاداةيمةواائف وتحليل ادوةه وأهميته وتحليل ال معتممداً بمذلك علمى العلموم اإلجتماعيمة وقمد ةك 

علمى موضموع اإلتصمماالت ونقمل المعلوممات مممن خمالل الهيكمل التنظيمممي لكمل مؤسمة أو مشممروع 

بحيث توزع المراكز الوايفية بشكل متوازن ومنسق ويسماهم الممدير فمي السمعي لتوجيمه عناصمر 

حقيمق الهمدف، ولكمي يمتم ذلمك البمد ممن تحقيمق التفماهم اإلنتاج واستخدامها باألسلوب المذي يكفمل ت

والتعمماون واإلنسممجام بممين جميممع األجهممزه فممي المؤسسممة عبممر نظممام اإلتصمماالت أو شممبكتها لنقممل 

المعلومات نم المؤسسات اإلاداةية المختلفة وقد حد المباادئ األساسية لإلتصاالت ونقل المعلوممات 

 في المؤسسات كما يلي:

اإلتصال ادقيقة ومحد اد  وبشكل جيد ومعروف لجميع من يعممل يجب أن تكون قنوات  -1

في المشروع بحيث تكون طرق اإلتصال ادقيقة فمي تسمجيل الواجبمات والحقموق لكمل 

 أو المشروع.مسؤول مع التعريف باألشخاص الذين يحتلون المناصب في المؤسسة 

ل إنسمان فمي يجب تحديد القنوات القانونية لإلتصماالت بمين جميمع العماملين، أي أن كم -2

المؤسسة يجب أن يملك إتصاالً قانونياً محداداً بشكل يمثمل تبعيمة المرئيس والممرسوس 

 مع جميع األشخاص اآلخرين في المؤسسة.

خطمموط اإلتصمماالت يجممب أن تكممون بقممدة اإلمكممان مباشممر  وقصممير . فكلممما كانممت  -3

ء خطوط اإلتصال أكثر قصراً كانت هنماك سمرعة فمي إتخماذ القمراة وتقلم  األخطما

 في مثل هذه القراةات.

يجممب إسممتعمال خطمموط اإلتصممال بشممكل كامممل حيممث أن اإلتصممال هيممر المباشممر بممين  -4

 نقطتين يؤادي إلى التناقض والتصاادم هير الصحيح ويقوض المسؤولية.

 يجب  أن تداة مراكز اإلتصال من قبل المختصين. -5

 يجب عدم ترك خطوط اإلتصاالت فاةهة. -6

 ه.يجب أن يكون كل حدث موثوقاً ب -7
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م فمي تطموير المدةسمة اإلجتماعيمة األمريكيمة عمن طريمق 1916وقد ساهم هربرت سايمون عام  

م و " اإلاداة  العاممة" المنشموة سمنة 1947أعماله التي يأتي في مقدمتها " السلوك اإلاداةي" سنة 

م، و " العلمموم 1958م و "التنظميم" المنشموة سمنة 1957م ، و " نمماذج األشمخاص" سمنة 1951

 م.1961عام في القراة اإلاداةي"  الجديد 

ينظر سايمون إلى المؤسسة كنظام يعمد فيمه األشمخاص حلمة إتخماذ القمراة. ويظهمر جموهر  

النشاطات اإلاداةية والمكتبية والسلطة في العممل الفعلمي أو فمي الشمروط الهاممة التمي يعتممد عليهما 

فمي المشمروع همو قمراة القراة لكل شخ  فمي المؤسسمة. إن أول قمراة يتخمذ ممن قبمل أي إنسمان 

اإلشتراك فيه. فعليه فإن سايمون يعمد أن أي شمخ  يموادع أو يمدخر فمي المشمروع عملمه أو ةأس 

 ماله وأن أي قراة إاداةي يجب أن يعتمد على المباادئ التنظيمية والطرق الرياضية. 

 

 " في نظرية التنظيم واإلدارة" حديثةــــة الـيـبـريـجـتــــة الــدرسـمـــال

تأثر أتباع هذه المدةسة بالنظريات والمداةس اإلاداةية األخرى، ويعد ةجال األعممال  لقد

وةسساء الشمركات ومستشماةوهم ممن أهمم ةوااد همذه المدةسمة. وقمد اهمر مختصمون فمي مختلمف 

الفروع مثل المهندسون في مجال تنظيم اإلنتاج وإقتصمااديون وإجتمماعيون وإحصمائيون وهيمرهم 

ي تخم  همذا اإلتجماه اإلاداةي والتمي تعتممد علمى ادةاسمة اإلاداة  العمليمة من ادةسوا المشكالت التم

بهدف برهنة األوامر والتوصيات التي تمتلك أهمية عملية باإلعتمااد على الرياضيات وهيرها من 

 العلوم اإلقتصاادية.

 ن:ستقليــتجريبية باتجاهين مــمدرسة الــشاطات الـــطورت نــــحاضر تـــــت الـوقـــي الــوف

: يعتمممد علممى الدةاسممات الواضممحة التنظيميممة واإلقتصمماادية والتقنيممة لهممذا الفعممل أو ذاك مممن األول

 التنظيم اإلاداةي للمشاةيع الرأسمالية.

 : األبحاث النفسية الطبيعية التطبيقية.الثاني

وعلمم إن تالقي اإلتجاهين السابقين يمؤادي إلمى اإلاداة  العلميمة التمي تقمدم لنما أفضملية علمم الهندسمة 

اإلقتصممااد. هيممر أن التركيممز األكبممر إتجممه إلممى علممم اإلجتممماع الصممناعي. وحسممب ةأي الكثيممر مممن 

الباحثين األمريكيين يعد اهوة همذا اإلتجماه ذو عالقمة مباشمر  ممع مبمدأ اإلتجماه اإلنسماني. وهكمذا 
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راً ماأشاة يتشابك اإلتجاه اإلنساني مع علم اإلجتماع الصناعي ليعطي تطوةاً واضحاً لإلاداة  وكثي

 أتباع هذه المدةسة إلى أن نظريتهم تعتمد على الحقيقة فقط وليس على اإلستنتاج الميتافيزيائي.

 تجريبية:ـــــــمدرسة الــــــم رواد الــــة وأهــــنشاطات اإلداريـــــصائص الـــخ

والعلموم  يعتمد علم اإلاداة  على الكثير من العلوم األخرى بما فيها الرياضيات واإلقتصمااد

التقنية واإلجتماعية والمعرفة الهندسية األخرى وهيرها. ويتميز علم اإلاداة  عن هيره من العلموم 

األخرى في توافقه معها جميعاً. وبغض النظر عن اإلختالفات الكبير  فمي وجهمات النظمر النسمبية 

همي اإلاداة   Managementلعلم اإلاداة  إال  أن جميع ةوااد هذه المدةسة ينطلقون من أن اإلاداة  

 الفنية للناس وهي خصائ  مستقلة في مجال النشاطات والمعرفة.

إن عمممل الوحممدات اإلنتاجيممة يتطلممب مممن المممدير النمماجح إزاحممة جميممع األممماكن الضممعيفة 

وضمان التطوة واستعمال جميع أوجه التنظيم الجيد وبخاصة تشمغيل اإلحتيماطي ممن العماملين أو 

لمدير أن يشمرف بشمكل أكبمر علمى النشماطات اليوميمة للمشمروع وأن من قو  العمل. ويجب على ا

يط لع على النتائج التي يتم التوصل إليها. ألجل ذلك يجب عليه أن يحصل على مايلزم ممن تمزامن 

مثله في ذلك مثل قائد األوةكسترا فيجب عليه ادائماً أن يسمع جميع العناصر التمي يقوادهما. وهكمذا 

أن يتتبع النشاطات العامة للمشروع وحالة السوق وبخاصة في المجاالت  على المدير الناجح ادائماً 

 التالية:

يجب على الممدير أن يحمداد الهمدف لعممل المشمروع ويقمرة ممايلزم عملمه ألجمل الوصمول  -1

 لذلك الهدف ويضمن له الطريق الواقعي.

ب يجب على المدير أن ينظم ويصن ف األعمال ويوزعها ويعمل ممايلزم فمي مجمال التركيم -2

 التنظيمي وإختياة الجهاز المناسب الذي يقواد العاملين.

يجب على المدير أن يستغل جميع أشكال الوسائل بما فمي ذلمك المكافمآت والحموافز ألجمل  -3

 بلوم الهدف.

م النشماطات لجميمع  -4 يجب على المدير أن يحلل النشاطات التنظيمية ويحداد المعمدالت ويقمو 

  األشخاص الذين يعملون في المشروع.

يجممب علممى المممدير أن يضمممن زيممااد  األشممخاص ويمهممد السممبل لممذلك وأحيانمما يعمممل علممى  -5

 العكس من ذلك باإلضافة لعمليات ضم مجموعات معينة او توزيعها.
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نمه إوبغض النظر عن ذلمك ف ،يقول ادةاكر أن كل مدير ينجز حتما جميع الواائف السابقة

 هممال أمما بشمكل جيمد أو بشمكل سميء ولكنموهو ينجز جميع تلمك األع ،عتباة أوالً يضع ذلك في اإل

وعليه أن يعلم أن كل وايفة من الواائف تتطلب من المدير ادةجات مختلفة  .يفعل ذلك بشكل ادائم

 من التأهيل.

ثت المدةسمة الكالسميكية لنظريمة التنظميم ن المدةسة التجريبية قد حمد  إوكما هو معروف ف

ةوااد هذه المدةسة حتى السنوات األخير  على أفكاة  عتمدإفقد  .تجاه اإلنسانيواإلاداة  مع مبدأ اإل

اني وقمد تواجهموا ممن جديمد إلمى تقمويم وجهمة نظمر سمنتجماه اإلتايلوة التي كانت تفتقد إلمى مبمدأ اإل

ن تمايلوة يوافمق علمى أن التجربمة إنتاج وتنظيم العممل" وعلمى المرهم ممن ذلمك فمتايلوة "تنظيم اإل

وادافمميس وهيممرهم مممن ةوااد المدةسممة التجريبيممة أن أهممم ويعتقممد كممل مممن اداةكممر  .تصممنيع الحقيقممة

الوثائق الكالسيكية لنظرية اإلاداة  العلمية هي شهااد  تايلوة إمام اجتماع اللجنة المختصمة بمتابعمة 

م الممذي 1912نظممام تممايلوة بممالكونغرس فممي الواليممات المتحممد  األمريكيممة فممي شممهر كممانون الثمماني 

فمي حسماب القيممة وليسمت نظامما  ليست مبدأ جديمداً  " Managementشرح فيها أن اإلاداة  العملية 

وليسممت نظاممما هيممر مباشممر لمراقبممة العمممل لكنهمما األسمماس  ،للعمممل بالقطعممة ألجمموة العمممال جديممداً 

"الفلسفي إلاداة  المجتمع الصناعي
4
. 

لمعظمم ةوااد المدةسمة التجريبيمة يظهمر فمي التركيمب التنظيممي  نتشماةاً إن التقويم األكثر إ

 ها:ـــــاصتين لـديد خـحــؤادي إلى تــ" الذي يورزــوتـرال مـنـجــل"

 ذاتي ل قسام،ــــقراة الــــخاذ الـــــتإحق في ـــــواجبات والــــتوسع في الــــال -األولى

ياس ـيق وقمـراقبة ادقمـظام ممـمل نمـمـوع اً ركزي  ــمـربح مــسام واستخراج الــنظيم هذه األقــت -الثانية

 عاملين.ـــلعالية اــف

 P. Druckerوتوةز تظهمر فمي أعممال ـمـنرال مـل لنظمام اإلاداة  عنمد جمن التحليل المفص  إ

أفكاة ادةاكر تقمواد إلمى مفهموم مبمدأ إن " عملي اإلدارة" ، "المجتمع الجديد" ، "نظرية الشركات"

عنمدما تنجمز أي  ،اداةياً في المؤسسمات الضمخمةإمبدأ الالمركزية أي التوافق الذي يعد  ،الفيدةالية

 .الفعلية للقيااد  أو اإلاداةات العلياالواائف  األقسام في المشروع

القيمماادات العليمما تمموزع األهممداف العامممة أن  نممين الفيدةاليممة تعإوحسممب أفكمماة ادةاكممر فمم

وتختمماة وتجهممز وتممدةب اإلاداةات القاادمممة وتمموزع  العاملممة الرئيسممية للمشممروع وتنظمميم القمموى

ن إومن جهة ثانية ف ،وتحداد مقاييس البطاقات وفعالية النشاطات لينالعام الواائف والمهمات على

 ذاتيا محدواداً ويعد ةئيس القسمم ةئميس العممل وهمو المسمؤول عمن اإلنتماج وعمن إستقالالً  لكل قسم

                                                 
4
 R.C.Davis. Frederick W. Taylor and the American Philosophy of Management. 
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أن ينظمر  عليمه التقني ومسؤول عن التسويق والمشتريات وعن الحسابات والعاملين ويجمب التقدم

الى قسمه كهدف واحد
5
. 

 فدرالي في اإلدارة كما يلي:ـــــمبدأ الـــــنظم الــر يـــسو رأ  دراكــوح

 شغل واائف منفصلة خاصة بها. يةيعطي القياادات العليا أمكان -1

إلمى زيمااد  فعاليمة يمؤادي يمهد السبل إلى فهم واائف القياادات العليا ومشكالتها بشمكل  -2

 م.األقسامستوى القراة الذي يصدة عن القياادات العليا على 

 .تعد الفيدةالية نقلة موضوعية ألجل تقويم المنتجين -3

  الواسع. تساهم الفيدةالية في حل المسائل اإلاداةية عن طريق التخص  -4

البنمماء  بشممييد فممي الوقممت الحاضممر يحبممذ الكثيممر مممن ةوااد المدةسممة التجريبيممة وينصممحون

ذلمك حسمب شمكل  دةالي( والتركيبي والتنظيمي للمؤسسات الصمناعية علمى أسماس ال مركمزي )فم

أن تطبيمق همذا النظمام اإلاداةي يمؤادي إلمى  Product Management Systemالمنتجات التي تنتجها 

حمممداث تغيمممرات جذةيمممة فمممي التركيمممب التنظيممممي بشمممكل عمممام وفمممي طبيعمممة المسمممتوى اإلاداةي إ

 وخصائصه بشكل خاص. 

 ،  األمريكيممةوبعممد التنظمميم اإلاداةي المتبممع فممي الشممركات الصممناعية فممي الواليممات المتحممد

 ( التالي: ةقم )شكل نتشاة الواسع والتي يظهرها الالشكل المثالي للحلقة اإلاداةية العليا ذات اإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 P. F. Prucker, the New Society, N. Y. 1964. 

 ســـــــيـــــــــــــــــرئــــال

نائو الرئيس 

للشؤون 

 المالية

نائو الرئيس في 

 مجال التسويق

نائو الرئيس للبحث 

 العلمي والعمل

 نائو الرئيس لإلنتاج

المؤسسات 

التسويقية 

 والتجارية

معاهد البحث  مكتو التصميم

 العلمي

 معامل
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( الممدةجات العليمما مممن اإلاداة  المركزيممة بحيممث تممتم جميممع أشممكال النشمماطات  ةقممم ) الشممكليبممين 

روع. فإذا كانت مبيعات المؤسسة لم تتم بشمكل جيمد اإلاداةية على مستوى ةئيس المؤسسة أو المش

 أو كما يجب يكون عندها الرئيس أو المدير أو نائبة مسؤوالً عن ذلك.

 ن  لك:بي  ــ( ي رقم )شكل ن الإفدرالي( فـــزية )الــركــ مظام اإلدارة ال  ـــا نــــأم

 

 

 

 

 

 

 

 

المركمممزي لمممإلاداة  يضممع فمممي مركممز واحمممد جميمممع ي ال  ( أن الشمممكل التنظيممم ةقممم )شمممكل ن اليبممي  

( ذات العالقمة ممع إنتماج شمكل ال تسمويقاً... –تصمنيعاً  –عممالً  –بحثاً علمياً  –النشاطات )إنتاجياً 

 .معين من أشكال المنتجات

لتزامممات اليوميممة ذات العالقممة مممع الكثيممر مممن وفممي هممذا الحالممة يممتخل  الممرئيس مممن اإل 

م بدةجة أكبر لمراقبة العمل وفي الوقت نفسه تمزادااد مسمؤولية نائمب المرئيس مسائل التنظيم ويتفر

 بشكل أكبر.

 

 مزارعــــــال إدارةعلمي في ــــــلوب الــــتخدام األســق إسيعـتي تــصعوبات الـــال

 لما كانت أي تنمية زةاعية سليمة كما أسلفنا تقوم على حسمن إسمتغالل الممواةاد األةضمية 

والمائية والبشرية والرأسمالية المتاحة والمتوقعة وذلك بإحداث تنمية اقتصاادية تهدف إلى تغيرات 

هيكلية في المجتمع، األمر الذي يؤادي إلى زيااد  الرخماء االقتصماادي واالجتمماعي وهمي األهمداف 

الموطن المزاةع إلى تحقيقها، هير أنمه علمى مسمتوى  إاداة التي يسعى تطبيق األسلوب العلمي في 

 إاداة العربممي هنمماك العديممد مممن المصمماعب والمشممكالت التممي تعمموق إسممتخدام هممذا األسمملوب فممي 

وبالتممالي إلممى قصمموة أاداء قطمماع الزةاعممة فممي أهلممب أقطمماة المموطن العربممي عممن  اإلنتمماجوحممدات 

 تحقيق األهداف المرجو  منه ومن هذه المصاعب والعراقيل اآلتي:

 يســــرئــــــال

نائو الرئيس للتزويد 

 والمالية

نائو الرئيس للمنتجات 

z 

نائو الرئيس للمنتجات 

x 

نائو الرئيس للمنتجات 

y 

انتاج ابحاف علمية 

 تسويق -تصنيع 

انتاج ابحاف علمية 

 تسويق -تصنيع 

انتاج ابحاف علمية 

 تسويق -تصنيع 
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 زراعي:ـــــــاد الـــــــج اإلر ـــــرامــف بـعــــــض 

تعاني أهلب األقطاة العربية بما فيها الجماهيرية من هياب أو ضعف الدوة الذي يقوم به 

قطاع اإلةشااد الزةاعمي فمي الزةاعمة الحديثمة، وممن المعمروف أن لإلةشمااد الزةاعمي ادوةاً هامماً 

ث والتجمماةب إلممى وضمروةياً فممي الزةاعممة الحديثمة فينمماط بهممذا القطماع مهمممة تحويممل نتمائج البحممو

يمة للممواةاد الزةاعيمة المختلفمة فمالبرهم اإلنتاجتطبيق على أةض الواقع بهدف زيااد  وةفع القدة  

من وجواد مراكمز البحموث والجهمات البحثيمة العلميمة إال أنهما ال تسماهم مسماهمة تمذكر فمي تطموير 

 قطاع الزةاعة في هياب ادوة اإلةشااد الزةاعي.

يد في المختصين في هذا المجال، وبالتالي هياب البرامج ويعاني هذا القطاع من نق  شد

العلمية لتحويل نتائج البحوث وتطبيقها وإستخدام االسلوب العلمي في الزةاعة وكذلك من ضمعف 

االمكانيات الماادية من وسائل اتصاالت ومواصالت وعجز  في الوصول المى المنماطق الزةاعيمة 

ير ، وعليه فإنه يعتبمر ممن أحمد أهمم العراقيمل التمي تعموق المختلفة الموزعة جغرافياً على ةقعة كب

 المزاةع لتحقيق أهدافها. إاداة إستخدام االسلوب العلمي في 

 بشرية:ــــمادية والــــتنمية الــــكبير بين الــــــفارق الــــال 

بلغت االستثماةات الماادية في قطاع الزةاعة في أهلب أقطاة الوطن العربي وخاصة في 

اة النفطيممة ادةجممة كبيممر  علممى المسممتوى الممماادي ففممي الجماهيريممة علممى سممبيل المثممال بلغممت األقطمم

وحتمى نهايمة  1971االستثماةات الثابتة في مجاالت الزةاعة والغابات وصيد األسمماك ممن سمنة 

( مليممون أ أي بنسممبة 626226م ومممن خممالل الخطممط التنمويممة المختلفممة ممما يقمماةب مممن )1996

إجمممالي االسممتثماةات.و وتممم استصممالح اآلالف مممن الهكتمماةات وإقامممة  % مممن1429تصممل إلممى 

اآلالف من المزاةع إال أنه ولمد واعمي أحمداث تنميمة زةاعيمة سمريعة اليجمااد مصمدة بمديل للمدخل 

)العتمااد االقتصااد الوطني على قطاع النفط ( أادى إلى وجواد فواةق بين التنميمة المااديمة ممما أادى 

ة الفنيمة )ممن حيمث النوعيمة ولميس العمداد( الالزممة للتنميمة الزةاعيمة إلى قصوة ونق  في الكوااد

المتمثلة في االستثماةات الضمخمة فمي قطماع الزةاعمة. لهمذه الحقيقمة إنعكاسمات علمى عمدم تمكمين 

من تحقيق أهدافها وبالتالي عدم تحقيق مسمتهدفات الخطمط التنمويمة فمي المجماالت  اإلنتاجوحدات 

 تلك الوحدات. إاداة ليه هياب استخدام االسلوب العلمي في الزةاعية االمر المترتب ع

 زراعةــجالت الـــفنية في مـــكوادر الــخريجين والــــقص الـــن: 

بالرهم من وجواد العديد من المعاهد العليا والمتوسطة والكليات الجامعية المتخصصة في 

المى مزيمد ممن االهتممام الخمريجين المجالت الزةاعية والبيطرية إال أنه الزالت هنام حاجمة ماسمة 
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ونوعية البرامج في هذه المؤسسات حتى ترقى الى المستوى االكااديمي والتطبيقي كمما فمي المدول 

المتطوة  يتطلب على مستوى االقطاة العربية المزيد من االستثماةات والتنسيق بين هذه البرامج 

لومات حتى تتمكن تلك المؤسسات من العلمية المختلفة وذلك لغرض تطوةها وتباادل اآلةاء والمع

تلبية إحتياجات قطاع الزةاعة من قيااديين وتطبيقيين على مختلف المستوياتن االممر المذي يسماعد 

 على التطوة الزةاعي.

 مزارع:ــال إدارةعلم ــاديمي لــــتقسيم الكـــال 

 حمديثاً فهمو فمي لم يجد الفرع من المعاةف االهتمام الكافي في الزةاعة العربية عموماً اال

الزةاعممي أحممد فممروع االقتصممااد الزةاعممي وهممو مممن العلمموم  اإلنتمماجتقسمميمه كممان يقممع ضمممن علممم 

االجتماعية وفمي بدايمة السمتينات بمدأت أهميمة همذا الفمرع تظهمر علمى المسمتوى المحلمي والعمالمي 

فقمةاد  وأخذ ادوةه كأحد فروع تخص  علم االقتصااد الزةاعي ليؤادي مهمتمه فمي إيجمااد الحلقمة الم

 في الزةاعة في الوطن العربي.

 حلية:ــــرفة مــــد حـعـــزراعة لم تــــال 

فنظممراً لتفاعممل المممواةاد البشممرية مممع المممواةاد االةضممية والمائيممة والطبيعيممة فممي الزةاعممة 

كافة النواتج الزةاعية على اختالف انواعها فقد أتاح لها مجاالً واسعاً لتطبيق معظم العلموم  نتاجإل

وجية مثل الكيمياء الحيوية والنبات والحيوان وعلوم االةاضي والفيزيماء وهيرهما باالضمافة البيول

الممى كافممة العلمموم االجتماعيممة مثممل االقتصممااد واالقتصممااد الزةاعممي والمجتمممع الريفممي وعلممم الممنفس 

وهيممر ذلممك ، مممما أادى إلممى وصممف الزةاعممة بأنهمما صممناعة مفتوحممة للتحسممينات العلميممة وكممما هممو 

أن تلك العلوم ادائما متطوة  ومتجداد  في العالم. فقد أصبح ممن الضمروةي أال تكمون  معروف من

الزةاعة فمي المدول وخصوصماً الناميمة صمناعة مغلقمة بمل أوجمب ذلمك االطمالع وباسمتمراة علمى 

المستحدثات العلمية والتكنولوجيمة فمي العمالم الخماةجي والمدول العربيمة المتقدممة فمي همذا المجمال 

يممة النباتيممة منهمما والحيوانيممة بممل وأيضمماً ادةاسممة االسممواق اإلنتاجأعلممى المسممتويات وذلممك لمواكبممة 

المحلية واالسواق العالمية والعربية ومعرفة حجم العرض الداخلي من المنتجات الزةاعية وحجمم 

المعروض منها في الخاةج وادةاسات األسعاة المرتبطة بها وتكاليف نقلها.. لمعرفمة مما يجمب أن 

كن أن يستوةاد أو يصدة كما يساعد ذلك أيضا على امكانية قيام صناعات على المموااد ينتج وما يم

 الالزمة لذلك. اإلنتاجالخام الزةاعية، وتصنيع وسائل 
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 اإلنتماجكما أن تمدعيم التبماادل بمين المدول العربيمة يسماعد علمى تطبيمق الميمز  النسمبية فمي 

العالميمة وأيضما  اإلقتصمااديةل مع التكتالت الزةاعي لتصبح باقتصاادياتها قو  تفاوضية عند التعام

 طريقاً للتكامل الزةاعي العربي المنشواد.

 

 

 مزارعـــــدير  الـــه مـواجــــــت قـــدات ـوعـوضـم

، وحجم العمل وإختياة المشروع، وتوليفة اإلنتاجهناك مجاالت أخرى بجانب كفاء   

 مدير.المواةاد التي يجب أن يتناولها ال

أنه يجب عليه أن يقاوم باستمراة النق  في المعلومات الجاةية الخاصة بكل المجال األول 

 المجاالت في الزةاعة. فيجب أن يلم بكل األسعاة التي لها صلة بعمله.

والتغير في تكاليف المدخالت يجب أن تقدة وتقيم لتبيين أي عنصر يكون من األةبح  

ية. المنافسة من المنتجات الغذائية األخرى قد تغير هيكل السعر نتاجاإلإستبداله بآخر في العملية 

بالنسبة للسلع المزةعية التي ينتجها المزاةع. وقد تتغير الصفات المطلوبة في المنتجات. ويجب 

على مدير المزةعة أن يحافظ على مقدةته الفنية السائد  في كل طرق المنتجات، ويجب على 

ه و التي تطبق في إنتاجعلى مقدةته الفنية السائد  في كل طرق مدير المزةعة أن يحافظ 

مشروعاته المزةعية. ويجب أن يوااب على معرفة األفكاة الجديد  و المخترعات التي قد يدخلها 

 إذا أةااد معظمة ادخله.

هو الذي يتصل بمقدة  المدير على التوافق بنجاح مع تغيرات سعر  الثاني والمجال 

التنظيمية والتغيرات السياسية، فالتغيرات في هيكل السوق المحلي مثل الدخول السوق والتغيرات 

في تسويق جديد و العرض التعاوني في المنطقة قد يعطي للمدير فرصة إلحتمال زيااد  أةباحه. 

وعليه أن يقدة قو  هذه التغيرات في التأثير على أةباحه ويجب أن يوفق بين زةاعته والعمليات 

. وقد اإلقتصااديةيتمكن من تحقيق مميزات منها إذا قدموا له مزيداً من الفرص  التسويقية حتى

يكون التغيير األكثر تطبيقاً في هذه الفئة هو التنظيم السوقي والذي يسمح ببذل الجهد لتحسين 

صفات المنتج وتحديد الكمية التي تطرح في السوق والبحث عن أحسن مصاادة اإلئتمان مثل تلك 

للمقترضين تعتبر نوع حخر من  ةاإلاداةيالفائد  المنخفضة والمصحوبة بالمساعد  التي تتميز ب

 التوفيق الذي يسعى إليه الكثير من المزاةعون.
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هو المخاطر  ، وتنعكس المخاطر  جزئياً في تقلبات الدخل ويمكن أن  الثالث والمجال

حريق وعلى الحيوانات يكون التأمين ضدها منظماً وهير منظم. فالتأمين على المحصول ضد ال

تعتبر أمثلة على التأمين المنظم. وتشمل طرق التأمين هير المنظم الطرق التي يحاول المزاةع 

أو التقلبات في الدخل. واألمثلة التقليدية على التأمين الفرادي هير  اإلنتاجالفرادي بها تقليل خسائر 

المتنوع. فالتخص  يساعد على  اإلنتاجالمنظم هو المدى الذي يلجأ فيه المزاةع للتخص  أو 

ألن معرفة المدير ومقدةته الفنية تتركز على مشروع واحد أو القليل من  اإلنتاجزيااد  كفاء  

نتيجة تركيز المقدة   اإلنتاجالمشروعات بدالً من العديد منها. ولوجواد فرصة أكبر لزيااد  سعة 

نوع واحد، والتخص  يجعل  إنتاجفي الفنية هذه وألن المواةاد المالية للوحد  المزةعية تتركز 

الحجم إقتصاادياً سواء في شراء المدخالت أو بيع المنتجات. والتنويع يعني وجواد العديد من 

ه إنتاجالمشروعات المستقلة التي تعمل في نفس فتر  سنة الدخل بالضبط والمزاةع يمكن أن ينوع 

منتج واحد  إنتاجعد  خطوات في ( أو يمكن أن يعمل التنوع األفقيبالعديد من المشروعات )

( فاختياة حجم المشروع وإختياة نوعه )فاأللبان تعطي ادخالً ثابتاً، وبالعكس عملية تنوع رأسي)

تسمين الحيوانات والتي قد تدة ةبحاً عالياً أو خساة  شديد ( تعتبر أيضاً طرق يجب على مدير 

 المزةعة أن يؤمن عليها بغير الطريق النظامي.

 اإلنتاجوهو الذي يشتمل على مشكالت إقتصااد المدى القصير ومتطلبات  الرابع والمجال 

اللبن واللحم تعتبر مثالً على  نتاجفي مقابلة متطلبات المدى الطويل. فإنتخاب قطعان الحيوانات إل

متطلبات المدى القصير بالنسبة لمتطلبات المدى الطويل. ففي المدى القصير نجد أن الدخل الكلي 

ياادته نتيجة الحصول على الدخل الناتج من بيع البقر المنتخب، وفي المدى الطويل نجد أن يمكن ز

جزءاً كبيراً من الدخل الكلي يقل نتيجة عدم المقدة  على بيع لبن البقر المنتخب، ويكون ذلك 

صحيحاً بصفة خاصة إذا وجه الدخل المتحصل عليه من بيع البقر المنتخب إلى النواحي 

ا إذا اإلنتاجة و ليس إلى إعااد  إستثماةه في هذاء مزةعي) ةبما بقر عالي اإلستهالكي ( وعم 

أختزنت المحاصيل أو بيعت في أوقات حصاادها يعتبر أحد األسئلة التي تواجه مديري المزاةع 

كل عام. وةأس المال المستثمر في المباني واألجهزه والمخازن تعتبر أمثلة أخرى ونفقات 

 اةات بين اإلنفاق على إحتياجات العائلة أو إحتياجات المل تعتبر مشكلة ادائمة.اإلستصالح واإلختي

يشمل ثبات مواةاد المزةعة واإلنتفاع بها، وقيمتها المقدة  وكيف يعمل  الخامس والمجال 

منها أحسن توليفة من المواةاد المتغير  التي يملكها يهدف معظمة الربح وادخل الناتج من المزةعة 

الوحد  وتساعد على توضيح لجوء المزاةعين لشراء  إنتاجتخفض تكاليف  إلنتاجاوزيااد  سعة 

 الكثير من الماكينات واألجهز )إستخدام التكنولوجيا( عندما يواجهون بانخفاض األسعاة الزةاعية.
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و أادوات  اداة ومع ذلك فإن هذه المناقشة قد لمست فقط المجاالت الواسعة في واائف اإل 

المشكالت التي تواجه مدير المزةعة باستمراة، وعلى كل فإنه يجب على  التحليل. ومجاالت

مدير المزةعة أن يستخدم بنجاح قدةاته في صنع القراة في ثالث مجاالت لكي يسير بعمله محققاً 

 ةبحاً، وفي مجال التسويق ، وفي مجال التمويل.

 المزةعة في صنع القراة.ولنتجه أوالً إلى األادوات األولية التي يمكن أن يستخدمها مدير 

 

 

 مزارعــــــــــال إدارةي ـــة فـمـهــــبادئ مـــــم

المزةعية العلمية البد من اإللمام بمجموعة من المباادئ المهمة التي تفيد في إتخاذ  اداة لإل

القراةات المزةعية التي تحقق أهداف المزةعة. ويجب مالحظة أنه التوجد قاعد  عامة للتطبيق 

التي سبق ادةاستها في المباادئ  اإلقتصااديةحوال ولكن مجموعة من القواعد والمباادئ في كل األ

تصلح للحاالت المختلفة التي تواجه المدير المزةعي في إتخاذ القراةات المزةعية  اإلقتصاادية

 اداة وسوف نحاول في هذا الجزء التعرض بالشرح المختصر لهذه المباادئ المهمة في اإل

 المزةعية.

 صةـمتناقــــــغلة الـــــأ البدـــم

ية للدونم أو زيااد  اإلنتاجزيااد  إن الهدف الذي يسعى المزاةع لتحقيقه مثل الوصول إلى  

الحليب للبقر  أو الزيااد  في وزن حيوانات التسمين كلها أساليب يحكمها قانون تناق   إنتاجمعدل 

 اإلنتاجالعمالة المستخدمة في  ية. وهذ القانون يحداد حجم المزةعة وحجماإلنتاجالغلة أو 

المزةعي. وللتعرف على هذا القانون يجب التأكد  اإلنتاجالمزةعي ويعتبر من أهم القوانين في 

 من معرفة المصطلحات التالية:

 موارد المتغيرة:ــال

ية اإلنتاجهي تلك المواةاد التي يستطيع المزاةع التحكم في الوحدات المستخدمة منها في العملية 

 أمثلتها األسمد  والبذوة والمياه واآلالت الزةاعية...ال . ومن
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 موارد الثابتة:ــال

ية اإلنتاجهي تلك المواةاد التي اليستطيع المزاةع التحكم في الوحدات المستخدمة منها في العملية 

 ومن أمثلتها مساحة األةض الزةاعية بالمزةعة، المباني والحظائر...ال .

 :يةجاإلنتادالة ـــــــــال

يستعمل اإلصطالح ادالة في الرياضيات للداللة علي عالقة بين المتغيرات المستقلة 

الطبيعي لسلعة أو المحصول ما. كما يمكن القول بأنها العالقة بين  اإلنتاجوالمتغير التابع ويعني 

 اإلنتاجوكمية الناتج، أو ما يحدث للناتج عندما نغير كمية عوامل  اإلنتاجكمية مستلزمات 

 اإلنتاجوواحد أو أكثر من عوامل  اإلنتاجالمستعملة .أو هي عالقة طبيعية أو تقنية موجواد  بين 

 مع اإلفتراض بثبات المعرفة والخبر  الفنية.

المستخدمة في العملية  اإلقتصااديةية عباة  العالقة التي ترتبط بين المواةاد اإلنتاجالدالة 

 العملية. ية والناتج الذي تحصل علية من هذهاإلنتاج

القطن مثالً  إنتاج، فاإلنتاجأية سلعة إقتصاادية إستخدام عداد من عناصر  إنتاجيستلزم 

 وهكذا. اداة يتطلب إستخدام األةض والماء والبذوة واألسمد  والعمل وكذلك اإل

المختلفة وبين مقداة الناتج  اإلنتاجوالبد من فهم نوع العالقة الموجواد  بين عناصر 

، وذلك إذا ما أ ةيد أن يؤادي اإلنتاجليه من قبل إتخاذ أي قراة إقتصاادي يتعلق بالممكن الحصول ع

 ية وهو تحقيق أكبر صافي ادخل ممكن.اإلنتاجإتخاذ مثل هذا القراة إلى تحقيق الهدف من العملية 

وبين  اإلنتاجية هي التي تبين العالقة بين المقاادير المختلفة من عناصر اإلنتاجوالدالة 

 األسعاةيمكن الحصول عليه منها، خالل فتر  زمنية معينة بغض النظر عن  اإلنتاج أكبر قدةمن

 السائد .

ألجل  اإلنتاجية توضح النسب التي تمزج بها عوامل اإلنتاجبعباة  أخرى فإن الدالة 

تحويلها إلى ناتج، عليه فإنه يوجد عداد من الدوال يتساوى مع عداد الطرق التي يمكن أن تمزج بها 

 ةياضياً كما يلي: اإلنتاجمواةاد لتتحول إلى ناتج. ويمكن التعبير عن ادالة هذه ال

),...,,( 21 nxxxfy  

 حيث :

Y اإلنتاج= حجم، 

x1,x2,…,xn  المختلفة. اإلنتاج= الوحدات المستخدمة من عناصر 

ƒ اإلنتاج= يوضح نوعية العالقة الرياضية التي تربط مدخالت (X’s بمخرجات )اإلنتاج (Y.) 
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. ويمكن أن يتم ذلك اإلنتاجلذلك فإن حجم الناتج يتحداد وفقاً للكميات الموافة من عناصر 

يمكن أن يصل إلى أقصاه  اإلنتاجباستخدام مجموعات مختلفة من المواةاد )بنسب مختلفة(، ف

 ، مع بقاء حجم العناصر األخرى ثابتاً.اإلنتاجباستخدام عنصر متغير واحد فقط من عناصر 

 

 

 اإلنتاجة ــــــــــن دالــــتعبير عـــــــرق الـــــــط

 ية أما في:اإلنتاجويمكن عااد  صياهة الدالة  

 جدول حسابي -

  كل بياني  -

 صيغة رياضية  -

كاألةض وحدها مثالً فهذا  اإلنتاجعندما نحصل علي ناتج ما باستعمال عامل واحد من عوامل 

نما عوامل طبيعية أخرى كالماء واألسمد  اليعني أننا إستعملنا عامالً واحداً فقط وإ

الطبيعية....ال .وقبل استعراض كل من هذه الصيغ الثالث سوف نفترض تغير أحد المواةاد فقط 

ية حتى يمكن تبسيط شرح العالقات الموجواد  اإلنتاجمع ثبات باقي المواةاد المستخدمة في العملية 

الزةاعي يكون أي محصول كالقمح يعتمد  نتاجاإلية. ففي اإلنتاجبين المواةاد ومنتجات العملية 

علي كميات البذوة واألسمد  والعمل وهيرها من المواةاد األخرى. إال أن ذلك يبدو أكثر تعقيداً 

 ي واحد.إنتاجمقاةنة باستخدام موةاد 

 Schedule Table سابيـــــدول حـــــــية في جاإلنتاجدالة ــــــأولا: ال

ية إفتراضية لنوع معين من العلف عند إستخدامه في إنتاجلة يوضح الجدول )  ( شكل ادا

 تغذية األبقاة مع افتراض ثبات باقي المواةاد المستخدمة في التربية. 
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 ية لنوع معين من األع  اإلنتاججدول رقم )  ( الدالة 

 (Xالوحدات المستخدمة من العلف في وحدة الزمن )
ت متزايدة من وزن البقرة الواحدة في حالة استخدام كميا

 (Yالعلف)كيلوغرام( )

0 0 

1 54 

2 54 

3 110 

5 125 

4 131 

6 150 

1 135 

5 121 

 

 

 Graphياني ــــــكل بـــــــية في  اإلنتاجدالة ـــــثانياا: ال

ية بيانياً في الشكل ةقم ) (، والذي تم ةسمه علي أساس اإلنتاجيمكن التعبير عن الدالة 

 ية لنوع معين من العلف.اإلنتاجبالدالة  الجدول)  (  الخاص

 

ية للعلف، حيث يوضح المحوة األفقي الوحدات المستخدمة اإلنتاجويوضح الشكل الدالة 

المتغير )العلف(. بينما يمثل المحوة الرأسي متوسط وزن البقر  بالكيلوهرام  اإلنتاجلعنصر 
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العلف المستخدمة في المد  الزمنية وعلي ذلك فان المنحني يمكن  المقابل لكل مقداة من وحدات

 ية للعلف الحيواني.اإلنتاجاعتباةه الشكل البياني اللدالة 

 رياضيةــــــــيغتها الــــــفي ص يةاإلنتاجدالة ـــــثالثاا: ال

 ية في صيغتها الرياضية كما يأتي:اإلنتاجويمكن التعبير عموما عن الدالة 

Q = f (L. C. T) 

المدخالت أو المواةاد  (L.C .T)( تعتبر الناتج الكلي كمتغير تابع. بينما كالً من Qحيث )

( عن كمية العمل Lية كمتغيرات مستقلة حيث تعبر )اإلنتاجالمستخدمة في العملية  اإلقتصاادية

( عباة  عن سعة حظائر التربية. وللتبسيط سوف T( عباة  عن ةأس المال، )Cالمستخدم، )

ية المستخدمة فقط مع ثبات اإلنتاجفترض أن حجم الناتج سوف يتغير كنتيجة لتغير أحد المواةاد ي

باقي المواةاد. فإذا فرضنا أننا سوف نقوم بتثبيت كل من ةأس المال وسعة الحظائر مع اعتباة 

 ( كما يأتي: 1ية في الصيغة )اإلنتاجالعمل كمتغير فانه يمكن وضع الدالة 

Q = f (L /C .T) 

( أنه سوف يفترض ثبات العوامل التي علي C,T( وكالً من )Lومعني العالمه التي تفصل بين)

 (.L( وإفتراض تغير العوامل التي علي يساة العالمه وهي)C ,T يمين العالمة )

ية صيغاً ةياضية تتحداد في ضوء متغيرات عديد  ولذلك يجب اإلنتاجوتأخذ عااد  الدالة 

ية اإلنتاجادية وإحصائية قبل إختباة الصيغة الرياضية المناسبة للدالة إجراء عد  إختباةات إقتصا

الزةاعي المختلفة. وكل الحاالت المشاة اليها تعني العالقة  اإلنتاجالمطلوب ادةاستها بمجاالت 

ي والمحصول. إال  أنه يمكن تمثيلها بصيغ مختلفة وحسب متطلبات اإلنتاجنفسها بين المواةاد 

 الدةاسة. 

علي  اسات القياسية هالباً ماتستخدم الدالة في صيغتها الرياضية للتعرف كمياً ففي الدة

 المتغيرات المستخدمة في الدالة المستخدمة .

كما تستخدم  األشكال البيانية للدالة في حالة الرهبة في التعرف علي طبيعة العالقة بين  

 .المواةاد والمحصول من النظر بصوة  مباشر  علي الشكل البياني 

أما الصيغة األولى وهي العرض الجدولي للدالة فغالباً ما تستخدم في حصر البيانات 

 لغرض إعداادها للدةاسات القياسية.
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 يةاإلنتاجدالة ـــــــــــــــبيعة الـــــــــــط

ثبات  ية شكل العالقة الموجواد  بين الموةاد المتغير )بفرضاإلنتاجتحداد طبيعة الدالة 

ية ثابتة أو إنتاج. ويمكن عااد  التعبير عن هذه العالقة أما في صوة  اإلنتاجالمواةاد األخرى( و

 ية متزايد . إنتاجية متناقصة أوإنتاج

 Fixed Productionثابتة ــــــــــــية الاإلنتاجأولا : 

ية من الموةاد ية الثابتة في حالة ما اذا أاد ت الزياادات المتتالاإلنتاجيمكن الحصول علي 

بفرض ثبات بقية المتغيرات.  اإلنتاجي المتغير إلي الحصول على زياادات متساوية في اإلنتاج

 وعندئذ تسمي العالقة بين العنصر المتغير والناتج بأنها عالقة خطية .

  فمثالً يؤادي إضافة وحدات متتالية من فيتامن معين إلي هذاء حيوانات الحليب بالمقاادير

( للحصول علي كميات الحليب 1،2،3،4،5،6،7،8،9،11)صفر، 

فعندئذ يمكن القول أن لهذا  ،التوالي ىعل كغ( 10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30)

ية ثابتة حيث أن كل وحد  مضافة من هذا الفيتامين تؤادي إلي الحصول علي إنتاجمين االفيت

 وضح بالشكل )  ( التالي:ية كما ماإلنتاجإضافيين من الحليب ويمكن ةسم الدالة  غ(ك2)

 

حيث  ،عباة  عن عالقة خطية اإلنتاجويوضح الشكل أن العالقة الموجواد  بين الموةاد المتغير و

يتضح أن كل زيااد  مقداةها وحد  واحد  من الفيتامين تؤادي الي زيااد  قدةها وحدتين من الحليب 

ية بصوةتها الثابتة ال توجد في الزةاعة إال  اإلنتاجالدالة  .في أي مستوي من المستويات الدالة

 ناادةاً. أذ هالباً ما تسواد األشكال األخرى من الدوال في القطاع الزةاعي والتي سنتناولها بالشرح.
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 Decreasing Productionة ـصـاقـنـتـمـــــــــــية الاإلنتاجثانياا :  

ي المتغير في حالة ما إذا أادت الزياادات نتاجاإلية المتناقصة للموةاد اإلنتاجتتحقق 

ي إلى الحصول علي زياادات متناقصة في الناتج، فمثالً تؤادي اإلنتاجالمتتالية من هذا الموةاد 

( وحدات. بينما تؤادي الوحد  الثانية من هذا 5الوحد  األولي من الموةاد إلى زيااد  الناتج بمقداة )

حدات. كما تؤادي الوحدات الثالثة والرابعة والخامسة إلى ( و4الموةاد الي زيااد  الناتج بقداة )

( وحد  علي التوالي. ويوضح الشكل التالي العالقة الموجواد  بين 1،2،3تناق  الناتج بمقداة )

 ية المتناقصة للموةاد المتغير.اإلنتاجالموةاد المتغير والناتج في حالة تحقق 

ي شكل خط مستقيم كنتيجة لزياادات الناتج ية ليست علاإلنتاجويتضح من هذاالشكل أن الدالة 

 المتناقصة. ولكنها تأخذ شكل منحني مقعر ناحية نقطة األصل أو المحوة األفقي.

   

الزةاعي. إذ  بإضافة وحدات متتالية من السمااد فأن  اإلنتاجوهذا النمط من الدوال هالباً ما يسواد  

ه عند مستوي معين فإن اإلضافات المتتالية من السمااد تؤادي إلى عوائد الناتج يزادااد، إال  أن

 متناقصة في المحصول المنتج كالقطن مثالً. 
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 Increasing Productionدة ــزايـتـمـــــــــية الاإلنتاجثالثاا: 

تتالية ي المتغير في حالة ما إذا أادت الزياادات الماإلنتاجية المتزايد  للموةاد اإلنتاجتتحقق 

من هذا الموةاد إلى الحصول على زياادات متزايد  من الناتج. وفي الشكل )   ( يوضح المنحني ) 

ية ذات العائد المتزايد تكون اإلنتاجية متزايد . إن الدالة إنتاجية ذات عائد أو إنتاجأ , ب ( ادالة 

ية اإلنتاجكل طبيعة محدبة ناحية نقطة األصل أو المحوة األفقي. وتوضح المثلثات الموضحة بالش

ي المتغير إلى زيااد  وحدتين من الناتج. اإلنتاجالمتزايد  حيث تؤادي الوحد  األولي من الموةاد 

بينما تؤادي إضافة الوحد  الثانية من الموةاد المتغير إلى زيااد  الناتج بمقداة أةبع وحدات كما 

لناتج بمقاادير حيث تؤادي تؤادي إضافة كل من الوحدات المتتالية بعد ذلك الي زيااد  وحدات ا

( وحدات. وتؤادي إضافة الوحد  الرابعة من 6الوحد  الثالثة من الموةاد إلى زيااد  الناتج بمقداة ) 

 ( وحدات وهكذا . 8الموةاد إلي زيااد  الناتج بمقداة ) 
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 The Classical Production Function  يةـكـيــ سـكــــــال اإلنتاجة ـــــــدال

الكالسيكية هو أنه من خالل هذه الدوال  اإلنتاجإن الهدف األساسي من ادةاسة ادوال 

وبذلك  Factor Product Relationshipالناتجية بوضوح -يمكن فهم طبيعة العالقات الموةادية

ه في إنتاجيمكن إعطاء مديري المزاةع بعض المؤشرات عن طبيعة هذه العالقات التي قد تواجه 

. وبالطبع اليمكننا هنا اإلنتاجية المتوسطة ومرونة اإلنتاجية الحدية واإلنتاجمزةعته وأهمها 

في متغير واحد حيث يشير  اإلنتاجكافة لذا سنبداء بأبسطها وهو ادالة  اإلنتاجادةاسة أشكال ادوال 

X  للعنصر المتغير، و يشيرY :إلى الناتج في حين يشير 

(APP )ناتج الفيزيقيإلى متوسط ال (Average Physical Product،) 

(MPP )إلى الناتج الحدي الفيزيقي (Marginal Physical Product،) 

(E ) اإلنتاجمرونة (Elasticity of Production) 

 يكيةـــك ســـــــــية الاإلنتاجدالة ــــــــــدول رقم )  ( الــــــــــــج
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م )  ( أن الناتج الكلي يساوي الصفر عند عدم إضافة أي قدة من الموةاد و يتضح من الشكل ةق

المتغير إلى المواةاد الثابته، ثم يزادااد الناتج بمعدل متزايد ثم بمعدل متناق  عند إستمراةإضافة 

وحد  من الموةاد  21( وحد  عند إضافة 13323( إلى )Yالموةاد المتغير. يصل الناتج الكلي )

واةاد األخرى الثابته، باستمراة إضافة وحدات الموةاد المتغير بعد ذلك فإن إلى الم Xالمتغير 

 الناتج الكلي ينخفض.

6قصيرـــــــــل الـــــــفي األج اإلنتاج
 Production In The Short-Run 

 اإلنتاجناصر ـــــــوع اإلنتاجفهوم ـــــم

المنشآت وذلك من خالل مزج عناصر  هو العملية أو الوايفة التي تقوم بها اإلنتاج

المختلفة )مثل العمل واألةض وةأس المال( للحصول على حجم أو مقداة معين من السلع  اإلنتاج

 والخدمات.

المختلفة إلى مخرجات أو  اإلنتاجفالمنشآت عااد  ماتقوم بتحويل المدخالت أو عناصر  

 والتي يمكن توضيحها بالشكل التالي:ية اإلنتاجسلع وخدمات، وذلك من خالل مايعرف بالعملية 
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، والتي تمثل اإلنتاجية فالبد من وجواد عناصر اإلنتاجكما يالحظ فإنه حتى تتم أو تقوم العملية 

 المدخالت لهذه العملية.

هي عباة  عن مواةاد إقتصاادية تتصف بالندة  وتحقق منفعة من خالل  اإلنتاجوعناصر 

،  Laborكما ذكر سابقاً إلى العمل  اإلنتاجية، هذا وتصنف عناصر اإلنتاجها في العملية مساهمت

، حلقة الوصل بين المدخالت   Administration إاداة و  Capital، ةأس مال  Landأةض 

 .اإلنتاجية وهي مانعبر عنه بدالة اإلنتاجوالمخرجات فهي العملية 

 طويلــــــــل الـــــــقصير واألجـــــــل الــــــاألج

والتكاليف فإنه البد من التفريق بين فترتين زمنيتين إحداهما تسمى  اإلنتاجعند ادةاسة 

األجل القصير واألخرى تسمى األجل الطويل، ومعياة التفرقة بينهما هو مدى إمكانية التغيير 

تلك الفتر  الزمنية  المستخدمة خالل كل فتر  زمنية معينة.  يقصد باألجل القصير اإلنتاجلعناصر 

ثابتاً واليمكن تغييره، أو بمعنى حخر الفتر   اإلنتاجالتي يكون فيها على األقل واحد من عناصر 

ها. إنتاجالزمنية التي يستحيل على المنشأ  خاللها أن تغير عنصراً واحداً أو أكثر من عناصر 

 صر الثابته.التي اليمكن تغييرها بالعنا اإلنتاجويسمى هذا النوع من عناصر 

 اإلنتاجأما األجل الطويل فيقصد به تلك الفتر  الزمنية التي تكون فيها جميع عناصر  

متغير ، مما  اإلنتاجمتغير  أو بمعنى حخر الفتر  الزمنية التي تكون كافية لجعل جميع عناصر 

األجل ثابته في األجل الطويل. ويالحظ هنا أن تعريف كل من  إنتاجيعني أنه اليوجد عناصر 

القصير واألجل الطويل يختلف من منشأ  ألخرى، وذلك ألن الفتر  التي تحتاجها أي منشأ  لتغيير 

ها ليست محداد  وتعتمد على خصائ  كل منشأ  على حده، فمثالً قد يكون إنتاججميع عناصر 

التالي ها يتراوح بين شهرين إلى ثالثة وبإنتاجالوقت الذي تحتاجه منشأ  ما لتغيير جميع عناصر 

فإن األجل الطويل لهذه المنشأ  هو ثالثة أشهر، بينما قد يكون الوقت الذي تحتاجه منشأ  أخرى 

ها يتراوح بين ثالث وخمس سنوات وبالتالي فإن األجل الطويل بالنسبة إنتاجلتغيير جميع عناصر 

ل منشأ  لها هو خمس سنوات وهكذا، ولهذا فإنه يجب التفرقة بين األجلين وذلك حسب حالة ك

 على حده.   
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 اإلنتاجدالة ـــــــــل اإلقتصاديةمشتقات ـــــــال

ية بعض المشتقات. وأهم تلك المشتقات التي ال يمكن للطالب أو اإلنتاجتتضمن الدالة 

والتي يمكن   الباحث االستغناء عنها في مجال اتخاذ القراةات في اضافة موةاد أو االنقاص منه

 ية هي :اإلنتاجقاقها من الدالة إشت

 Total Productionالناتج الكلي        -

 Average production_ الناتج المتوسط    

  Marginal production_ الناتج الحد        

 Elasticity of production       اإلنتاج_ مرونة 

 Total Production كليـــــــــج الــــاتـنـــــــأولا: ال

عند ثبات ةأس المال، ويعطينا هذا  اإلنتاجنحنى الناتج الكلي عباة  عن توضيح بياني لدالة م

وباستخدام بيانات  الكلي من سلعة معينة عند الكميات المختلفة من عنصر العمل. اإلنتاجالمنحنى 

الكلي  نتاجاإلالجدول السابق وتمثيلها بيانياً في الشكل )  ( ، على إعتباة أن المحوة الرأسي يمثل 

والمحوة األفقي يمثل الكميات المستخدمة من عننصر العمل، فإننا نحصل على مجموعة النقاط 

(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J وكل نقطة منها توضح عداد وحدات العمل المستخدمة ومايقابلها )

 الكلي اإلنتاجكلي وبإيصال هذه النقاط نحصل على منحنى  إنتاجمن 

 

يتزايد من البداية وحتى العامل  TPالكلي  اإلنتاجويالحظ من الشكل ) ( أن منحنى 

العشرين، أي أن ميل المنحنى في هذا الجزء يكون موجباً وبعد ذلك يبدأ المنحنى بالتناق  أي أن 

نجد الكلي موجب  اإلنتاجالميل يصبح سالباً، ولكن في الجزء األول الذي يكون فيه ميل منحنى 
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أن هذا الميل يكون موجباً ومتزايداً )من البداية حتى العامل العاشر( ومن ثم يكون موجباً 

ومتناقصاً )من العامل العاشر وحتى العامل العشرين( وتسمى هذه النقطة التي يتغير فيها المنحنى 

 من التزايد إلى التناق  بنقطة اإلنقالب.

 Average Physical Product(APP)ي ـقــزيـيـفـــط الـوسـتـمــــــج الـاتـنــــــ: الثانياا 

علي عداد  Y  الكلي اإلنتاجي من حاصل قسمة اإلنتاجالمتوسط للموةاد  اإلنتاجيتحداد 

لكل  اإلنتاج. وبمعني أخر هو مقداة  X وحدات الموةاد المتغير المستخدمة للحصول علي الناتج

 غير الواحد في المتوسط  فــأن : وحد  من العامل المتغير، أو ماينتجه العامل المت

 و الناتج المتوسط Y=66.7فإن الناتج الكلي  X=10من الجدول ) ( نجد أنه عندما 

)67.6
10

7.66)|(
(

5


x

yxf

X

TP

X

Y
APP 

هذا وتشير كلمة فيزيقي إلى المقياس بوحدات فيزيقية )كجم مثالً( وليس بوحدات قيمية أو نقدية 

 )أ مثالً(.

الفيزيقي إلى معدل تحويل الموةاد إلى ناتج إذ من الشكل  هذا ويشير الناتج المتوسط

من الموةاد المتغير وبعدها يبداء  15السابق يتضح أن الناتج المتوسط يصل إلى أقصاه عند الوحد 

الناتج المتوسط الفيزيقي في التناق  ألن شكل منحنى الناتج المتوسط يعتمد على شكل منحنى 

 الناتج الكلي الفيزيقي.

الناتج المتوسط عموماً لقياس مدى كفاء   الموةاد المتغير المستخدم في العملية  ويستخدم 

ية و ينعكس ذلك على تزايد منحنى الناتج اإلنتاجية إذ تزادااد كفاء  الموةاد في بداية العملية اإلنتاج

 ثم يستمر الناتج المتوسط في اإلةتفاع ولكن بمعدل Aالمتوسط الفيزيقي بمعدل أسرع حتي النقطة 

أقل مشيراً إلى أن كفاء  الموةاد وإن كانت مازالت مرتفعة فإنها ليست كسابقتها حتى يصل الناتج 

المتوسط ألقصاه ثم تبداء كفاء  الموةاد المتغير في التناق  مما ينعكس على منحنى الناتج 

 المتوسط.

: ال ًا  (MPP)ي  ـقــزيـيـفـــــد  الـحـــــج الـاتـنــــــثالثاا

عند النقطة المقابلة  اإلنتاجالحدي الفيزيقي هندسياً بميل الخط الذي يمس ادالة يقاس الناتج 

وحدات من الموةاد  11ية الحدية عند اإلنتاجلهذا المستوى من الموةاد المتغير. وعلى هذا فإن 

الكلي عند هذا المستوى الموةادي. ويالحظ أن الناتج  اإلنتاجالمتغير تساوي ميل المماس لدالة 

حيث أن ميل  Inflection Pointألقصاه عند هذه النقطة التي تسمى نقطة اإلنعكاس  الحدي يصل
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المماس عند هذه النقطة أكبر من أي ميل لمماس حخر عند أي نقطة أخرى على منحنى الناتج 

( حتى يصل إلى الصفر عندما يصل الناتج Aالكلي. يبدأ الناتج الحدي في التناق  بعد النقطة )

يالحظ أن الناتج الحدي يتزايد بمعدل متزايد عندما يكون شكل منحنى الناتج الكلي الكلي أقصاه. و

متزايد بمعدل متزايد أيضاً. كما أن معدل الزيااد  في الناتج الحدي قد تكون متناقصة في بداية 

ية ومع ذلك نتوقع اال يمر منحنى الناتج الكلي بمرحلة الزيااد  المتزايد بل يبدأ اإلنتاجالعملية 

 الزيااد  بمعدل متناق  خالل هذه المرحلة، ب

 اي أن شكل منحنى الناتج الحدي يتوقف إلى حد كبير على شكل منحنى الناتج الكلي.

ويعرف الناتج الحدي بأنه الزيااد  في الناتج الكلي الراجعة إلى الزيااد  في كمية الموةاد 

 المتغير بوحد  واحد )الوحد  ال تعني واحد صحيح( أي أن :

X

YXf

X

Y

X

TP

X

Y
MPP





















)|( 

 للموةاد المتغير هي: 12و  11ومن الجدول السابق يالحظ أن الناتج الحدي فيما بين الوحدتين 

9.9
2

7.19

1012

7.664.86





MPP 

من الموةاد المتغير فإن إضافة وحد  واحد  من الموةاد  12و  11ومن ثم فإنه فيما بين الكميتين 

وحد . كذلك نجد ان الناتج الحدي الفيزيقي بين  929دة المتغير تؤادي إلى زيااد  الناتج الكلي بالق

 هي: 22و  21الكميتين 

1.2
2

2.4

2022

3.1331.129








MPP 

من الموةاد المتغير فإن إضافة وحد  واحد  من الموةاد  22و 21ومن ثم فإنه فيما بين الكميتين

 الحدي.  وحد  أي بمعنى سالبية الناتج 221المتغير تؤادي إلى إنخفاض الناتج الكلي بالقدة 

 المتوسط في الحاالت التالية: اإلنتاجالحدي و اإلنتاجويمكن تلخي  العالقة بين 

 يجب أن يتزايد. AP( فإن MP>APعندما يكون ) -1

 يتناق .  يجب أن AP( فإن MP < APعندما يكون ) -2

 يجب أن يكون عند أقصى قيمة له. AP( فإن MP=APعندما يكون ) -3
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: م  ً  (E) اإلنتاجة ـــــرونــــــــرابعاا

أي   Xللتغير في الموةاد المتغير  Yلتقدير ادةجة إستجابة الناتج  اإلنتاجتستخدم مرونة 

( مقسوماً على التغير النسبي في المتغير Yهي عباة  عن التغير النسبي في المتغير التابع )

 ( وعلى ذلك فإن : Xالمستقل )

 ية = مرونة منحنى الناتج الكلياإلنتاجالمرونة 

 اإلنتاجتغير النسبي في الناتج/التغير النسبي في موةاد =ال

 ويعبر عن ذلك ةياضيًا كما يلي :

APP

MPP

X

Y

X

Y

X

X

Y

Y
E















 

الثالث كما سيأتي ذكر ذلك عند  اإلنتاجعااد  في توضيح مراحل  اإلنتاجهذا وتستخدم مرونة 

 اإلنتاجل على مرونة وعليه فمن الجدول السابق يمكن الحصو شرح قانون تناق  الغلة فيما بعد.

أما مرونة النقطة  بقسمة متوسط الناتج الحدي على الناتج المتوسط. Arc Elasticityالقوسية 

Point Elasticity .فيتم حسابها بقسمة الناتج الحدي الفعلي على الناتج المتوسط 
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 Low of Diminishing Returns نتاجث ف لإلـــمراحل الــغلة والــناقص الــانون تـــــق

ة قانون تناق  الغلة  بواسطة اإلقتصااديين  Low of Diminishing Returnsلقد طو 

السابقين ليصف العالقة بين الناتج وموةاد واحد متغير عندما تكون المواةاد األخرى ثابتة. وهو 

يسمى بقانون  وأحياناً  اإلقتصااديةالهامة المستخدمة في مختلف الدةاسات  اإلقتصااديةأحد القوانين 

 ،Low of Diminishing Marginal Productivityية الحدية اإلنتاجتناق  

ية عند مستوى معين فيما عدا اإلنتاجوين  القانون على أنه عند ثبات جميع العناصر  

ية يؤادي اإلنتاجعنصر واحد فإن إستخدام وحدات متتالية ومتساوية من هذا العنصر في العملية 

اتج الكلي بمعدل متزايد إلى أن يبلغ القدة المستخدم من العنصر حداً معيناً يأخذ إلى إزاديااد الن

الناتج الكلي بعده في اإلزاديااد بمعدل متناق ، وباإلستمراة في زيااد  وحدات العنصر المتغير يتم 

 الوصول إلى حداً حخر يأخذ الناتج الكلي بعده في التناق .

لتي ين  عليها هذا القانون والتي تم اإلستعانة فيها ويبين الشكل ) (  المراحل الثالث ا 

 بالبيانات الوةاد  في جدول الدالة الكالسيكية كالتالي:

 :اإلنتاجراحل ــــــــــــم

السابقة إلى ثالث مراحل إنطالقاً من قواعد فنية و  اإلنتاجية لدالة اإلنتاجيمكن تقسيم المراحل 

 إقتصاادية.

 المرحلة األولى: 

المتغير مساوية للصفر  اإلنتاجلنقطة التي تكون فيها الوحدات المستخدمة من عنصر تبدأ من ا

 في أعلى قمة له. اإلنتاجوتنتهي بالنقطة التي يكون فيها متوسط 

 تتسم المرحلة األولى بالتالي:

 الناتج الكلي يساوي الصفر عندما تكون كمية الموةاد المتغير مساوية للصفر. -1

 زايد ثم بمعدل متناق .يزادااد الناتج بمعدل مت -2

 الناتج الحدي يتزايد ويكون أعلى من الناتج المتوسط و يصل ألقصى قيمة ثم يهبط. -3

 من الناتج الحدي. أقلالناتج المتوسط يتزايد ولكن  -4

يتساوى الناتج الحدي مع الناتج المتوسط عند نهاية المرحلة األولى و عندها يصل الناتج  -5

 المتوسط ألقصاه.

للموةاد المتغير تكون أكبر من الواحد الصحيح )الناتج الحدي يتزايد بمعدل  اإلنتاجمرونة  -6

 متزايد( أو أقل من الواحد الصحيح )ناتج حدي يتزيد بمعدل متناق (
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 المرحلة الثانية: 

 الحدي مساوياً للصفر. اإلنتاجتبدأ من نهاية المرحلة األولى و تنتهي بالنقطة التي يكون فيها 

 نية بالتالي:تتسم المرحلة الثا

 الناتج الكلي يتزايد بمعدل متناق  حتى يصل إلى قمته في نهاية المرحلة الثانية. -1

 الناتج الحدي ينخفض وكذلك الناتج المتوسط. -2

 الناتج الحدي يكون أقل من الناتج المتوسط أثناء اإلنخفاض. -3

 الناتج الحدي يصل إلى الصفر عندما يصل الناتج الكلي إلى حده األقصى. -4

 1للموةاد المتغير أقل من أو تساوي الوحد  ولكن أكبر من أو تساوي الصفر) اإلنتاجة مرون -5

 ≥E  ≥)صفر 

 المرحلة الثالثة: 

 ية الثانية.اإلنتاجتبدأ من نقطة نهاية المرحلة 

 تتسم المرحلة الثالثة بالتالي:

 الناتج الكلي يتناق . -1

 الناتج المتوسط يتناق  ولكن ال يصل إلى الصفر. -2

 السالب. اإلنتاجالحدي يتناق  بعد أن يكون قد وصل إلى الصفر أي يقع في منطقة الناتج  -3

 (.E<0للموةاد المتغير أقل من الصفر ) اإلنتاجمرونة  -4

 

 مراحلها الثالث ة اإلنتاج في المدى القصير ودالالشكل ) ( 
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 اإلنتاجتقني ودوال ـــــــــتقدم الـــــــــال

 Technical Progress and the Production Function 

مثل  اإلنتاجقدم التقني بأنه كل مامن شأنه أن يؤادي إلى زيااد  كفاء  طرق يعرف الت

اإلختراعات الحديثة كاآلالت التي تقوم بأاداء العمليات الزةاعية بطريقة أكثر كفاء . كذلك البذوة 

المستخدمة و التهجينات ومنظمات النمو...أل  وكلها عوامل تؤادي إلى زيااد  كفاء  العملية 

التقليدية إلى أعلى أو إنتقال منحنى سواء  اإلنتاجؤادي التقدم التقني إلى إنتقال ادالة ية.وياإلنتاج

 إلى أسفل تجاه نقطة األصل كما هو موضح باألشكال التالية: اإلنتاج

إلى إمكانية  الحصول على ناتج أعلى بالقدة نفسه  اإلنتاجيوضح هذا اإلنتقال في ادوال 

  من المواةاد 

 

 أو تحقيق القدة نفسه من الناتج بقدة أقل من المواةاد

   Yالناتج

Y1=f(L) 

Y2=f(L) 

Y1 

0 
 ناتج أعلى بالقدر نفسه من الموارد  إنتاج( 1225 كل رقم )

Y2 

)(

)(

K

L
 = العمل
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 هذا وتجدة اإلشاة   إلى أن التقدم التقني قد اليؤادي فقط إلى إنتقال الدالة بل قد يغير من ميلها.

 اإلنتاجةاد وفي هذا الخصوص هناك ثالث حاالت للتقدم التقني معتمد  على معدل اإلحالل لموا

 وهي:

 Capital – Deepening Technical Progressمال ــتكثيف رأس الــــقني لــــقدم تــــت -1

يوصي التقدم التقني بتكثيف ةأس المال )باستعمال المزيد من ةأس المال ( عندما يزادااد 

بة المعدل الحدي لإلحالل التقني لمواةاد ةأس المال محل العمل على طول الخط الذي تكون نس

ية الحدية لرأس اإلنتاجةأس المال فيه إلى العمل ثابته. هذا يعني أن التقدم التقني يؤادي إلى زيااد  

المنتقل يكون أقل  اإلنتاجية الحدية لموةاد العمل، مما يؤادي إلى أن منحنى سواء اإلنتاجالمال عن 

نقاط تساوي نسبة ميالً عند تقاطع هذا المنحنى مع الخط الواصل من نقطة األصل والذي يمر ب










L

K
عن  اإلنتاجوهذا يعني أن المزيد من إستخدام ةأس المال سوف يؤادي إلى زيااد  أكبر في  

 زيااد  العمل.

 Lالعمل 

Yo 

Y1 

 الناتج نفسه بقدر أقل من الموارد إنتاج(  كل رقم ) 
 Kةأس المال 
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 Labour– Deepening Technical Progressعمالة ــكثيف الـــت –قني ــــــقدم تــــت  -2

تكثيفاً للعمالة إذا كان معدل اإلحالل الحدي التقني للعمالة محل ةأس  -نييعد التقدم التق

( يزادااد على طول الخط الخاةج من نقطة األصل و الذي يتساوى فيه إحالل MRSLKالمال )

ةأس المال محل العمل 








L

K
ية الحدية لعنصر اإلنتاج. وهذا يعني أن التقدم التقني يزيد من  

(  التالي نجد 1228ل البشري ويوصي باستخدام المزيد منه، وكما هو موضح بالشكل ةقم )العم

 المنتقلة تجاه نقطة األصل أكثر ميالً. اإلنتاجأنه نتيجة لهذا التقدم تصبح منحنيات سواء 

 Lالعمل 

Isocline 

 Kةأس المال  تكثيف رأس المال -نيق( تقدم ت  كل رقم )
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 Neutral Technical Progressحايد ــــــــــقني مـــــــقدم تــــــت -3

ية الحدية للموةادين كليهما)العمل وةأس اإلنتاجالتقدم التقني المحايد يؤادي إلى زيااد  

المال( بالمعدل نفسه وعلى هذا فإن المعدل الحدي لإلحالل التقني بين العمل و ةأس المال 

(MRSLK على الممر الخاةج من نقطة األصل يظل ثابتاً. في حين تنتقل منحنيات سواء )اإلنتاج 

 ( التالي:1229نقطة األصل موازية لنفسها كما هو موضح بالشكل ةقم )جهة 

 

 

 Lالعمل 

Isocline 

 K Yةأس المال  ( تقدم تفني محايد كل رقم ) 

Y` 

Y`` 

 Lالعمل 

Isocline 

 Kةأس المال  تكثيف العمل البشر -نيق( تقدم ت  كل رقم )

Y 

Y` 

Y`` 
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 قصيرــــــــمدى الـــــــقيمية في الــــــــية الاإلنتاجدوال ــــــــــلا

إن فهم وادةاسة نظرية التكاليف سواء في األجل القصير أو األجل الطويل يعتبر 

ية التي تتخذها المنشأ  خاصة فيما يتعلق بالكيفية التي اإلنتاجلفهم طبيعة القراةات  ضروةي جداً 

التي تختاةها المنشأ . حيث يمكن مزج عناصر  اإلنتاجوتحديد توليفة عناصر  اإلنتاجيتم بها 

، حيث يمكن الحصول على مستوى اإلنتاجبطرق مختلفة للحصول على مقداة معين من  اإلنتاج

باستخدام الكثير من العمل والقليل من ةأس المال )أسلوب تكثيف العمل(، أو القليل  Yo اإلنتاج

من العمل مقابل الكثير من ةأس المال )أسلوب التكثيف الرأسمالي(، أو بأي مزيج حخر. وبالتالي 

 اإلنتاجالتي تعطي ذلك المستوى من  اإلنتاجفإن هدف المنشأ  هو إختياة التوليفة من عناصر 

 التكاليف الممكنة. بأقل

القيمية وهي عااد  ما  اإلنتاجية الفيزيقية ما يسمى بدوال اإلنتاجيوجد مقابل الدوال 

تستخدم عند إتخاذ قراةات توزيع )منطقة المواةاد( كما سيأتي ذكره تفصيالً في المحاضرات 

 القاادمة. 

 وتشمل هذه الدوال مايلي:

 . Total Value Product(TVP)قيمة الناتج الكلي  -1

 . Average Value Product (AVP) قيمة الناتج المتوسط -2

 .Marginal Value Product (MVP)قيمة الناتج الحدي  -3

 الكلي تأخذ الصوة  التالية: اإلنتاجفإذا فرض أن ادالة 

)|( 21 xxfY  

 ة أي أن :القيمي اإلنتاج( ينتج ادالة Pyفي سعر الوحد  من الناتج ) Yو بضرب الناتج الفيزيقي 

TPPPYPTVP yy  

نحصل على الناتج  X1وهكذا فإنه بقسمة الناتج الكلي القيمي على عداد وحدات الموةاد المتغير 

 ( كالتالي:AVPالمتوسط القيمي )

APPP

X

XXf
P

X

TVP
AVP

y

y




1

21

1

)|(

 

لحدي نحصل على الناتج ا X1المتغير  اإلنتاجوبتفاضل ادالة الناتج الكلي القيمي بالنسبة لموةاد 

 ( كما يلي:MVPالقيمي )
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MPPP

X

XXf
P

X

XXfP

X

TVP
MVP

y

y
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1
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1

21

1

)|(

)|(

 

هذا ويتم إستخدام وحدات الموةاد المتغير إلى أن يتساوى الناتج الحدي مع سعر الوحد  من 

 ( أي أن :Pxالموةاد )

xPMVP  

 زمنيةــــــــنظر الــــــــهة الــــــــن وجــــتكاليف مــــــــال

يجب التمييز بين الفتر  الزمنية في المدى القصير والفتر  الزمنية في  اإلنتاجاليف عند تحليل تك

 المدى الطويل.

 قصيرـــــمدى الـــــي الـــية فاإلنتاجتكاليف ـــال

يعبر المدى القصير عن فتر  زمنية قصير  يستحيل فيها على المنشأ  تغيير الكميات 

هذا وتتوقف قدة  المنشأ  على تغيير  ية.اإلنتاجالعملية المستخدمة من بعض المواةاد الداخلة في 

ية على طبيعة هذه المواةاد وعلى طريقة حيازتها فإذا ةهبت المنشأ  في اإلنتاجكميات المواةاد 

تغيير كميات بعض المواةاد التي تستأجر خدماتها كاألةض والمباني فإنها التحتاج إلى فتر  

نشأ  تملك هذه المواةاد فإنها تحتاج إلى فتر  طويلة نسبياً عن طويلة لتنفيذ ذلك أما إذا أةاادت الم

 Fixedالفتر  األولى ولذلك فإن تكاليف مثل هذه المواةاد في المدى القصير تسمى التكاليف الثابتة 

Costs .ألنها الترتبط بكمية الناتج إذ تدفعها المنشأ  أنتجت أم لم تنتج 

مل والموااد الخام والموااد نصف مصنعة فإن على الجانب اآلخر هناك من المواةاد كالع

عملية تغييرها ال تحتاج لفتر  مثل نظيرتها السابقة ومن ثم فتكاليف مثل هذه المواةاد تسمى 

وعليه فإن تكاليف  وتقل بنقصانه. اإلنتاجالتي تزادااد بزيااد   Variable Costsالتكاليف المتغير  

باإلضافة  (TFC)ول في تكاليف المواةاد الثابتة تتكون من شقين يتمثل األ (TC)الكلية  اإلنتاج

 أي أن: (TVC)إلى تكاليف المواةاد المتغير  

)()( YTVCTFCyTC  
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هير أن التكاليف يمكن أن ترتبط بعنصر  اإلنتاجهذه الدالة تسمى ادالة التكاليف إذ أنها ادالة في 

 أي أن: Pxهو  Xعندما يكون سعر الوحد  من الموةاد  اإلنتاج

X
XPTFC

XTVCTFCXTC



 )()(

 

 وهذه األخير  يطلق عليها معاادلة التكاليف وليس ادالة التكاليف.

 طويلــــــمدى الــــــي الــــية فاإلنتاجتكاليف ـــــال

يعرف المدى الطويل بأنه الفتر  الزمنية الطويلة التي تمكن المنشأ  من تغيير كافة 

فإن كافة التكاليف تعتبر تكاليف متغير . ويمكن  ية إذا ةهبت في ذلك وعليهاإلنتاجالمواةاد 

 والتكاليف من خالل البيانات اإلفتراضية الموضحة بالجدول التالي: اإلنتاجتوضيح العالقة بين 

 بالتكاليف اإلنتاججدول رقم )  ( ع قة 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 اإلنتاجحجم 
التكاليف 
 الكلية

التكاليف 
 الثابته

التكاليف 
 المتغيرة

ط متوس
التكاليف 
 الكلية

متوسط 
التكاليف 
 الثابته

متوسط 
التكاليف 
 المتغيرة

التكاليف 
 الحدية

Y TC TFC TVC ATC AFC AVC MC 

1 32 32 1 - - - - 

1 44 32 12 44 32 12 12 

2 52 32 21 26 16 11 8 

3 56 32 24 1826 1126 8 4 

4 61 32 28 15 8 7 4 

5 72 32 41 1426 626 8 12 

6 86 32 54 1423 523 9 14 

7 112 32 71 1422 422 11 16 

8 128 32 96 16 4 12 26 

9 167 32 135 1826 326 15 39 

11 212 32 181 2122 322 18 45 

 

وحدات ناتج.  11للمستوى من صفر إلى  اإلنتاجيبين الجدول ةقم )  ( أعاله تكاليف 

تتطلب  اإلنتاجحيث أن زيااد   اإلنتاجاد  حجم أن التكاليف الكلية تتزايد بزيا 2يبين العمواد ةقم 

 .اإلنتاجزيااد  الكميات المستخدمة من عوامل 

ثابتة إلفتراضنا حالة المنافسة الكاملة في أسواق عوامل  اإلنتاجوحيث أن أسعاة عوامل 

 اإلنتاج، وهذا يعني أن أي زيااد  في التكاليف البد وأن تنتج عن زيااد  كميات عوامل اإلنتاج

 خدمة.المست
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ويرجع تصوير التكاليف الثابته بخط مستقيم إلى أن هذه التكاليف ال تتأثر بمقداة الناتج 

 اإلنتاجبأنها التكاليف التي تدفعها المنشأ  لعناصر  Fixed Costsالسلعي، وتعرف التكاليف الثابته 

سواء أنتجت أم لم ، ويجب أن تدفعها المنشأ  اإلنتاجالثابته، وبالتالي فإنها التتغير بتغير حجم 

وإنما على حجم المنشأ  أو المشروع،  اإلنتاجتنتج، أي أن هذه التكاليف التعتمد على مستوى 

 وكمثال على ذلك إيجاة المباني واألةاضي وأقساط التأمين...إ ل .

أ عند  32ويبين العمواد الثالث في الجدول السابق أن التكاليف الثابته للمنشأ  تبلغ  

( في  C، وبافتراض أن عنصر ةأس المال هو العنصر الوحيد الثابت )اإلنتاجات جميع مستوي

( P، لذلك فإن التكاليف الثابته ستكون عباة  عن سعر أو ثمن العنصر الثابت )اإلنتاجادالة 

 مضروباً في عداد الوحدات المستخدمة من العنصر الثابت أي :

CPFC . 

وباستخدام معطيات الجدول السابق يمكن الحصول على منحنى التكاليف الثابته كما في الشكل 

،  FCوالمحوة الرأسي التكاليف الثابته  Y اإلنتاج( حيث يمثل المحوة األفقي حجم  521)

ويالحظ أن منحنى التكاليف الثابته يتمثل في خط مستقيم مواٍز للمحوة األفقي ويقع أعلى منه 

 تساوي التكاليف الثابته. بمسافة

 

أما الصوة  التي تأخذها التكاليف المتغير  فترجع إلى ماهو مفترض عن المنطق 

نجد أن التكاليف  اإلقتصااديةي بناء على المعاةف والخبرات التقنية. ففي هالبية المنشآت اإلنتاج

المتغير  للوحد  المنتجة وذلك حتى حد معين تبدأ  تزادااد بمعدل متناق  إلنخفاض متوسط التكلفة

بعده في اإلةتفاع وهذا ينعكس بالطبع على شكل التكاليف المتغير  الكلية التي تأخذ بالتالي في 

 اإلةتفاع.

  شكل رقم  ( ) خط التكاليف الثابته
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ف  بأنها التكاليف التي تدفعها المنشأ  لعناصر  Variable Costs التكاليف المتغيرةوتعر 

 اإلنتاج، وبالتالي فإنها تتغير مباشر  مع تغير حجم  اإلنتاجى من المتغير  عند كل مستو اإلنتاج

 اإلنتاجالمرتفعة تتطلب كميات كبير  من عناصر  اإلنتاجوترتبط معه بعالقة طرادية، فمستويات 

المنخفضة فإنها تتطلب  اإلنتاجالمتغير  وبالتالي تكاليف مرتفعه، والعكس صحيح لمستويات 

ال وتكاليف التشغيل والمبيعات.تكاليف منخفضة، مثل الموا  اد الخام وأجوة وةواتب العم 

 Y اإلنتاجو VCوباستخدام البيانات المعطاه في الجدول ) ( لكل من التكاليف المتغير  

نحصل على منحنى التكاليف المتغير  كما هو موضح بالشكل ةقم ) ( الذي يمثل العالقة الطرادية 

 .اإلنتاجبين التكاليف المتغير  وحجم 

 

 مما سبق يتتح أن دالة التكاليف المتغيرة تتميز بأربع خصائص هامة، وهي:

، فعندما يكون حجم اإلنتاجأنها تبدأ من نقطة األصل، وذلك ألنها تتغير مباشر  مع حجم  -1

 ستكون صفراً. VCصفراً فإن  اإلنتاج

ي المتغير، وعليه فإذا إنخفض هذا اجاإلنتأنها مشتقة من ثمن أو أجر محداد للعنصر  -2

سينتقل إما إلى األعلى في حالة الزيااد  أو إلى األسفل  VCالسعر أو إةتفع فإن منحنى 

 في حال النقصان.

  شكل رقم  ( ) منحنى التكاليف المتغيرة
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 اإلنتاجالكلي، فعندما يكون  اإلنتاجشكل ادالة التكاليف المتغير  يتحداد تبعاً لشكل ادالة  -3

 اإلنتاجفإن التكاليف المتغير  تتزايد بمعدل متناق ، ولكن عندما يبدأ  الكلي متزايداً 

 الكلي بالتزايد بمعدل متناق  فإن التكاليف المتغير  تتزايد بمعدل متزايد، أي أن:

 بمعدل متزايد يؤادي إلى زيااد  التكاليف بمعدل متناق . اإلنتاجزيااد  

 تكاليف بمعدل متزايد.بمعدل متناق  يؤادي إلى زيااد  ال اإلنتاجزيااد  

ادالة التكاليف المتغير  مشتقة بافتراض مستوى معين من التقنية أو التكنولوجيا، أي أن  -4

محد اد  مقابلة لدالة التكاليف، وبالتالي فإن أي تغير في مستوى التقنية سيترتب  إنتاجادالة 

 غير . الكلي ومن ثم إنتقال منحنى التكاليف المت اإلنتاجعليه إنتقال في منحنى 

في األجل القصير فإنها تتفق مع  Total Costsأما الصوة  التي تأخذها التكاليف الكلية 

إذ هي عباة  عن الجمع الرأسي للتكاليف الثابته )العمواد الثاني(  TVCالتكاليف المتغير  الكلية 

. وبالمثل فإن والتكاليف المتغير  )العمواد الثالث( وأنه التأثير للتكاليف الثابته على هذا الشكل

في الشكل )  (،  AVCفي الشكل  )  (  ATCمنحنى التكاليف يتمثل في حاصل جمع كل من 

 وهذا مايوضحه الشكل ) ( التالي:

  شكل رقم  ( ) ة مشتقة من سعر محّدد للعنصر اإلنتاجيالتكاليف المتغير
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 من الشكل أعاله يتضح مايلي:

يأخذ نفس شكل منحنى التكاليف المتغير ، وذلك ألن أي  TCمنحنى التكاليف الكلية  -1

تتطلب زيااد  في التكاليف المتغير  فقط ادون الثابتة وهذا يترتب عليه  اإلنتاجاد  في زيا

  زيااد  التكاليف الكلية بنفس مقداة الزيااد  في التكاليف المتغير ، أي أن:

VCCFTC  

وذلك بمقداة  VCيقع ادائماً فوق منحنى التكاليف المتغير   TCمنحنى التكاليف الكلية  -2

 .اإلنتاجوي التكاليف الثابتة عند جميع مستويات يسا

مع  FCاليبدأ من نقطة األصل ولكن من نقطة إلتقاء منحنى  TCمنحنى التكاليف الكلية  -3

يساوي صفراً فإن المنشأ   اإلنتاجالمحوة الرأسي، وهذا يعني أنه عندما يكون حجم 

 .FCتتحمل تكاليف بمقداة يساوي 

 

 

 

 

 

 

  شكل رقم  ( ) منحنى التكاليف الكلية
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 قصيرـــــدى الــمــي الــدة فــوحـــــــــالف ـيـالـكــــــــــت

 حديةــــمتوسطة والـــتكاليف الــــال

، AVCيمكن كما هو موضح باألشكال السابقة والجدول السابق اشتقاق متوسط التكاليف المتغير  

 .MCوالتكاليف الحدية  ATC، متوسط التكاليف الكلية  AFCومتوسط التكاليف الثابتة 

  (AFC)ثابتة ــــــتكاليف الـــــتوسط الــــم

، أو اإلنتاجي الثابت لكل وحد  من اإلنتاجهي عباة  عن تكلفة الحصول على العنصر 

بمعنى حخر نصيب كل وحد  إنتج من التكاليف الثابتة، وهي عباة  عن خاةج قسمة التكاليف 

لتكاليف الثابتة يتناق  ( ولذلك فإن متوسط ا6الثابتة الكلية على عداد وحدات الناتج )عمواد ةقم 

باستمراة كما هو موضح بالشكل ةقم )  ( حيث أنه يتم توزيع التكاليف الثابتة على عداد كبير من 

 وحدتين من الناتج كما يلي: نتاجوحدات الناتج. فمثالً تقدة متوسط التكاليف الثابتة الالزمة إل

16
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Y
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AFC 

 أ كالتالي: 4وحدات من الناتج القدة  8 إنتاجبتة عند في حين يبلغ متوسط التكاليف الثا
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  (AVC)متغيرة ــــــــتكاليف الــــــــتوسط الـــــــم

أو  نتاجاإلي المتغير لكل وحد  من اإلنتاجوهي عباة  عن تكلفة الحصول على العنصر 

من التكاليف المتغير . ويتم حسابها بقسمة التكاليف المتغير  الكلية على  إنتاجنصيب كل وحد  

ووفقاً لشكل  اإلنتاجعداد وحدات الناتج. ويختلف شكل ادالة متوسط التكاليف المتغير  وفقاً لكمية 

 .اإلنتاجادالة 

تغير  عندما يكون عداد وحدات ( للجدول )  ( يتضح أن متوسط التكاليف الم7من العمواد ةقم )

 هو : 2الناتج 

10
2

20


Y

TVC
AVC 

 وحدات من الناتج هي: 8في حين أن متوسط التكاليف المتغير  عند 

12
8

96


Y

TVC
AVC 

وكما هو واضح من المعاادالت السابقة تكون كمية الناتج تساوي صفر فإن متوسط التكاليف الثابتة 

متغير  من ثم متوسط التكاليف الكلية ال يمكن حساب قيمها. كما يالحظ أن و متوسط التكاليف ال

شكل ادالة متوسط التكاليف المتغير  يرتبط بطريقة عكسية مع شكل ادالة الناتج المتوسط الفيزيقي 

إذ أنه عندما تكون األخير  متزايد  نجد أن متوسط التكاليف المتغير  متناقصة. كذلك عندما يصل 

وسط إلى أقصاه نجد أن متوسط التكاليف المتغير  تصل إلى أادناها. وكذلك عندما يكون الناتج المت

  اإلنتاجمتوسط التكاليف المتغير  متناقصة فإن هذا يدل على زيااد  كفاء  الموةاد المستخدم في 

وبهذا فإن الكفاء  تصل إلى أقصاها من إستخدام هذا الموةاد عندما تصل متوسط التكاليف 

ادنى نقطة لها. ومن هذا يمكن توضيح العالقة بين متوسط التكاليف المتغير  والناتج المتغير  أل

 المتوسط الفيزيقي كما يلي:

APP

P

Y

X
P

Y

XP

Y

TVC
AVC

X
X

X





 

= سعر الوحد  من الموةاد، PX= كمية الناتج، Y= كمية الموةاد المستخدم،X: حيث
Y

X =

 .APPمقلوب 

متوسط الناتج الفيزيقي لقياس كفاء  إستخدام الموةاد باستخدام  وهكذا فإنه كما يستخدم

فإن متوسط التكاليف المتغير  تستخدم أيضاً لقياس كفاء  إستخدام هذا الموةاد ولكن  اإلنتاجادوال 

 باستخدام ادوال التكاليف.
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  (ATC)كلية ــــــتكاليف الــــــتوسط الــــــم

، إنتاجي الثابت والمتغير لكل وحد  اإلنتاج وهي عباة  عن تكلفة الحصول على العنصر

من التكاليف الكلية، ويتضح من بيانات الجدول ةقم )  (  إنتاجأو بمعنى حخر نصيب كل وحد  

 أيضاً أن متوسط التكاليف الكلية يمكن اشتقاقها بطريقتين هي:

 جمع متوسط التكاليف الثابتة مع متوسط التكاليف المتغير  إذ أن: ( أ

TVCTFCTC  

 فأن: Yبقسمة األطراف على عداد وحدات الناتج 

AVCAFCATC

Y

TVC

Y

TFC

Y

TC




 

ومن بيانات الجدول ووفقاً لهذه الطريقة فإن متوسط التكاليف الكلية عندما تبلغ وحدات الناتج 

 هو: 6

3.1493.5 ATC 

 مباشر  بقسمة التكاليف الكلية على عداد وحدات الناتج أي أن: ( ب

Y

TC
ATC  

 هو: ATCوحدات فأن التطبيق المباشر إليجااد  6فعندما يبلغ الناتج 

3.14
6

86


Y

TC
ATC 

تماماً كما في متوسط  اإلنتاجهذا ويتوقف شكل ادالة متوسط التكاليف الكلية على شكل ادالة 

 الكلي. اإلنتاجادالة التكاليف المتغير ، إذ أن متوسط التكاليف الكلية ينخفض عندما ترتفع 

كما يالحظ أن االنخفاض الحاادث في الجزء األول الهابط إلى األسفل في ادالة متوسط 

التكاليف الكلية إنما يرجع إلى إنخفاض نصيب الوحد  المنتجة من التكاليف الثابتة و إلى إةتفاع 

ي تبدأ اإلنتاجموةاد ي. ولكن بعد حد معين فإن كفاء  الاإلنتاجكفاء  الوحدات األولى من الموةاد 

مزيد  نتاجفي اإلنخفاض )لظهوة أثر قانون تناق  الغلة( بإستمراة إضافة وحدات متتالية منه إل

 من الناتج، لذلك تبدأ متوسط التكاليف الكلية )وكذلك متوسط التكاليف المتغير ( في اإلةتفاع.
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 (MC)حدية ــــــــــتكاليف الـــــــال

 اإلنتاجأنها مقداة اإلضافة للتكاليف الكلية الناتجة من زيااد  تعرف التكاليف الحدية ب

وحد  إضافية من الناتج )الحظ الوحد  ال تعني  إنتاجبوحد  واحد . أو بمعنى حخر فهي تكاليف 

        ( ووفقاً لهذا التعريف فإن : 2الواحد وإنما قد تكون الوحد  حجمها 

Y

TC
MC




 

TVCTFCTC   حيث أن :  

   فإن :
Y

TVC

Y

TFC

Y

TC
MC














 

 

 يساوي الصفر ألنها تعبر عن التكاليف الثابتة فإن: TFCوحيث أن معدل التغير في 

Y

TVC
MC




 

وبهذا يتضح أن التكاليف الحدية يمكن الحصول عليها إما من خالل معدل تغير التكاليف الكلية أو 

ير التكاليف المتغير  فمن الجدول ةقم )  ( نجد أن التكاليف الحية فيما بين من خالل معدل تغ

 هي : 3،4الوحدتين 

4
4

4

34

2428












Y

TC
MC 

 كما يلي: 3،4وباستخدام القاعد  األخرى يمكن إيجااد التكاليف الحدية فيما بين الوحدتين 

4
1

4

34

2428












Y

TVC
MC 

ة على شكل منحنى الناتج الحدي إذ العالقة عكسية بينهما هذا ويتوقف شكل منحنى التكاليف الحدي

حيث يصل منحنى التكاليف الحدية إلى أادنى نقطة له عندما يصل منحنى الناتج الحدي ألقصاه، 

 وبالتالي فإن العالقة الرياضية بينهما هي:

Y

TVC

Y

TC
MC









 

الوحد  من هذا العنصر أي  وحيث أن التكاليف تساوي عداد وحدات العنصر مضروباً في ثمن

 أن:

XPTVC
X
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   ولذلك فإن:
Y

X
PMC

X



 

 

   وحيث أن :
Y

X

MPP 




1
 

         فإن:
MPP

PMC
X

1
 

 = سعر الوحد  من الموةاد.PX= الناتج الحدي الفيزيقي،  MPPحيث: 

يساوي التغير في  نتاجتغير  الكلية فيما بين وحدتين لإلوعليه فإن التغير في التكاليف الم

مضروباً في سعر الوحد  من هذا الموةاد، وهو يساوي سعر الوحد   (X∆)كمية الموةاد المضاف 

من الموةاد المضاف مقسوماً على الناتج الحدي لهذا الموةاد. كما هو الواضح من المعاادلة أن 

 هي عالقة عكسية. MPP,MCالعالقة بين 
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 Isocost Linesمتساوية ـــــــتكاليف الــــطوط الـــخ

يمكن أن تحل محل بعضها البعض فإن تكاليف  يةاإلنتاج نظراً إلفتراضنا أن المدخالت

 Alternativeفإن أي توليفة  Variable Costs هذه المدخالت تدخل ضمن نطاق التكاليف المتغير 

مقياس  ( r1)تكلفة تميزها عن أي توليفة أخرى فإذا إعتبرنا لها  اإلنتاجأو مجموعة من مدخالت 

فإن التكاليف المتغير  لهذين  X2مقياس لسعر الوحد  من (  r2)وأن  X1لسعر الوحد  من الموةاد 

 هي كالتالي: (TVC)الموةادين 

2211
xrxrTVC  

    أي أن:
1

2

1

2

2
X

r

r

r

TVC
X    (821) 

لة معاادلة خط سواء التكاليف أو خط التكاليف المتساوي وهي  كما ويطلق على هذه المعااد

خط سواء التكاليف بأنه ذلك الخط الذي يوضح  يالحظ معاادلة من الدةجة األولى )خطية( ويعرف

ل ف نفس التكاليف. X2,X1كافة التوليفات من الموةادين   التي تٌك 

افة المخصصة لشراء المواةاد (  أنه إذا أنفق المنتج التكاليف ك821ويتضح من الشكل )

وفي هذه الحالة  X2من  OAفإنه يحصل على الكمية  X2على شراء الموةاد  (TVC)المتغير  

فإن:
2

r

TVC
OA  أي أن الكميةOA التكاليف المتغير  الكلية  إجمالي تقدة بقسمةTVC  على

 .X1( وفي هذه الحالة فإنه يستخدم صفر من r2وهو ) X2سعر الموةاد 

 

أما إذا قرة المنتج إستخدام كل المتاح لديه والمخص  لشراء المواةاد المتغير  لشراء 

و الذي يتم الحصول عليه من قسمة كل  X1من  OBفإنه يمكنه أن يشتري القدة  X1الموةاد 

O 

X2 

A 

X1 

B 

1

2

1

2

2
x

r

r

r

TVC
x  

 خط التكاليف المتساو   كل رقم ) (
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أي أن  r1وهو   X1التكاليف المتغير  على سعر 
1

r

TVC
OB   وفي هذه الحالة أيضاً فإنه ال

فإننا نحصل  ABوبتوصيل النقطتين . X2 اإلنتاجيبقى شيء من التكاليف المتغير  لشراء موةاد 

 ABعلى ما يسمى بخط التكاليف المتساوي والتي توضح النقاط التي تقع عليه فيما بين النقطتين 

ية اإلنتاجض إستخدامها في العملية والتي يمكن شراسها بغر X2,X1 كافة التوليفات من الموةادين

( 821بالقدة نفسه من التكاليف والتي كانت تنفق على أحد الموةادين فقط. ويتضح من المعاادلة )

 أن ميل خط سواء التكاليف هو:

2

1

1

2

r

r

X

X





   (822) 

اادلة فإذا تغير أحد األسعاة أو كليهما بنسب مختلفة فإن الميل سوف يتغير. فيالحظ من مع

( مع بقاء سعر الموةاد r2أي ) X2( أنه إذا إةتفع سعر أحد المواةاد ليكن سعر الموةاد 822الميل )

X1  أيr1  ثابت فإن خط التكاليف سوف يتحرك تجاه نقطة األصل صانعاً زاوية أقل ميالً مع

سوف تتحرك إلى أسفل ألنه سوف يشترى قدة أقل من  A. وبمعنى حخر فإن النقطة X1محوة 

 (  .822الشكل ) إلةتفاع سعره X2وةاد الم

 

كما هو فإن خط سواء التكاليف  X2مع بقاء سعر الموةاد  X1أما إذا إةتفع سعر الموةاد 

كما هي وهذا يعني أن خط سواء التكاليف سوف يتحرك  r2مع بقاء  r1يصبح أكبر ميالً إلةتفاع 

شكل  ألصل صانعاً بذلك زاوية أكبر ميالً مع المحوة األفقيعلى المحوة األفقي تجاه نقطة ا

(823). 

O 

X2 

A 

X1 

B 

1

2

1

2

2
x

r

r

r

TVC
x  

 ( خط التكاليف المتساو 822 كل رقم )
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كما يالحظ أنه قد يتحرك خط سواء التكاليف برمته موازياً لنفسه أما تجاه نقطة األصل أو 

بعيداً عنهما وهذا متوقف على النسبة السعرية 
2

1

r

r
ما بنسبة مساوية فإن خط فإذا إةتفع كاله 

سواء التكاليف سوف يتحرك موازياً لنفسه تجاه نقطة األصل مشترياً بذلك قدة أقل من كال 

 (.824شكل ) الموةادين عن سابقه

 

بالنسبة نفسها فإن خط سواء التكاليف سوف يتحرك  r2,r1 أما إذا إنخفض سعر الموةادين 

بعيداً عن نقطة األصل وبعيداً عن وضعه الحالي مشترياً بذلك قدةاً أكبر من كال موازياً لنفسه 

 الموةادين إلنخفاض أسعاةهما عن ذي قبل.

O 

X2 

A 

X1 

B 

1

2

1

2

2
x

r

r

r

TVC
x  

 ( خط التكاليف المتساو 824 كل رقم )

O 

X2 

A 

X1 

B 

1

2

1

2

2
x

r

r

r

TVC
x  

 ( خط التكاليف المتساو 823 كل رقم )
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أما إذا حدث أن إنخفض سعرا الموةادين أو إةتفعا ولكن بنسب مختلفة فإن منحنى سواء 

من جهة اليمين أو جهة اليساة وفقاً لنوع التغير في أسعاة  التكاليف ينتقل برمته هير موازياً لنفسه

 المواةاد.

 

 

 

 

 

 

O 

X2 

A 

X1 

1

2

1

2

2
x

r

r

r

TVC
x  

 ( خط التكاليف المتساو 826 كل رقم )
B 

 إنخفاض السعر

 إرتفاع السعر

O 

X2 

A 

X1 

1

2

1

2

2
x

r

r

r

TVC
x  

 ( خط التكاليف المتساو 825 كل رقم )

B 
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 كلفةـــــــــــل تــــــــموارد األقــــــــوليفة الــــــحديد تــــت

ألنه عندها يمكن   Optemumيطلق عااد  على توليفة المواةاد األقل تكلفة بالتوليفة المثلى 

ول على أقصى ناتج ممكن في حدواد اإلمكانيات الماادية المتاحة. ويمكن تحديد تلك التوليفة الحص

 بإحدى الطرق التالية:

  Table Method الطريقة الجدولية -1

 Graphecal Method الطريقة الهندسية -2

 Algebraic Method الطريقة الجبرية-3

 جدوليةـــطريقة الـــأولا: ال

مواةاد األقل تكلفة أو بمعنى حخر الحجم األمثل من المواةاد الذي يحقق لتحديد توليفة ال

 r2,r1فإنه يلزم معرفة أسعاة المواةاد  اإلنتاجهدف المنتج المتمثل في هذه الحالة في تدنية تكاليف 

ومنها يتم معرفة التوليفة األقل تكلفة. فإذا كان سعر الموةاد  ،وكذلك كمية هذه المواةاد المستخدمة

X1  أ وسعر الموةاد  (2)هوX2  وحد  من الناتج  115 إنتاجأ و أن المطلوب (  3)هوY 

( يوضح مختلف التوليفات الموةادية وكذلك التكاليف المتغير  الكلية 821فإن الجدول التالي ةقم )

 لهذه المواةاد. 

 وحده من الناتج 105 نتاج( توليفة الموارد األقل تكلفة إل821جدول رقم )

 موردكمية ال
X1 

 كمية المورد
X2 

 X2تكاليف المورد 

r2X2 

 X1تكاليف المورد 

r1X1 

إجمالي 
التكاليف 
 المتغيرة
TVC 

9 2 6 18 24.0 

6 3 9 12 21.0 

5 4 12 10 22.0 

4.4 5 15 8.8 23.8 

4.1 6 18 8.2 26.8 

4.0 7 21 8.0 29.0 

4.1 8 24 8.2 32.2 

وحد  من الناتج بأقل قدة من التكاليف  115القدة  نتاج( يتضح أنه إل821من الجدول)

وحدات من  6وكذلك  X2وحدات من المواةاد  3فإن هذا يستدعي إستخدام القدة  TVC المتغير  

أ ويتضح من الجدول أن أادنى تكلفة متغير   21وباجمالي تكاليف متغيره قدةها  X1الموةاد 

ليحقق  X1وحدات من الموةاد  6ة إلى باإلضاف X2وحدات من  3أ وبها يمكن إستخدام  21هي 

 ه.إنتاجبذلك هدف المنتج من تدنية تكاليف 
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 هندسيةـــطريقة الــثانياا: ال

 اإلنتاجتتحداد توليفة المواةاد المثلى التي تحقق تدنية التكاليف عند نقطة تماس منحنى سواء 

Isoquant مع خط التكاليف المتساوي Isocost أي عند النقطة .A  ( تتحداد الكمية 827)في الشكل

.  X2من الموةاد  OCوالقدة  X1من الموةاد  OBالمثلى من الموةادين وهي القدة 

 

 ( يتضح مايلي :827في الشكل ) Aعند النقطة 

a.  هو: اإلنتاجميل منحنى سواء 

2

1

1

2

x

x

MPP

MPP

x

x




 

وهو نفسه معدل  اإلنتاجية الحدية لمواةاد اجاإلنتيساوي معكوس  اإلنتاجأي أن ميل منحنى سواء 

 اإلحالل الحدي التقني أي أن:

2

1

1

2

2
,

1
x

x

xx
MPP

MPP

x

x
MRTS 




 

b. :ميل خط سواء التكاليف هو 

2

1

1

2

r

r

x

x





 

مع ميل خط التكاليف  اإلنتاجيتساوى ميل منحنى سواء  A(   من أ، ب يتتح أنه عند النقطة ج

 :7جد أنن Aالمتساو  أ  أنه عند النقطة 

                                                 
7
ولكن توليفة المواةاد عند  C,B( أي عند Y=100ية )اإلنتاجعند مستوى أقل من  اإلنتاجمن الشكل يالحظ أيضاً أن ميل خط التكاليف يتساوي مع ميل منحنى سواء  

 ي ممكن.إنتاجيف المتساوي أعلى منحنى سواء هاتين النقطتين ليست هي التوليفات المثلى التي تتحداد فقط عندما يمس خط التكال

 

O 

X2 

C 

X1 B 

 ( التوليفة الموردية المثلى827 كل رقم )

A 

Y=105 



 114 

2

1

1

2

2,
r

r

x

x
MRTS

xx





   (823) 

، وعند MRTSثم إذا ع رفت أسعاة المواةاد وكمياتها فإنه يتم تقدير معدل اإلحالل الحدي التقني 

تساوي هذا المعدل مع معكوس النسبة السعرية 
2

1

r

r
 تتحداد كمية المواةاد التي تحقق تدنية

 X1من  OBو  X2من  OCبالقدة  اإلنتاجتكاليف 

 ثالثاا: الطريقة الجبرية

 كما يلي:  Y حجم معين من الناتج إنتاجوفي هذه الحالة نفرض أن المطلوب 

),(
21

xxfY  

  وذلك بأقل قدة من التكاليف:

2211
xrxrTVC  

 التي تحقق هدف المنتج. X2وكذلك  X1 والمطلوب تحديد كمية  الموةاد

 ة تصبح المسألة كما يلي :وفي هذه الحال

.              2211
xrxr                         Min     

 ),(
21

xxfYst  

ولنتمكن من حل هاتين المعاادلتين اللتين تهدفان إلى تحديد كمية المواةاد التي تحقق هدف المنتج 

وتصبح  Lagrangeيسمى بطريقة الجرانج ية فإننا لذلك نستخدم ما اإلنتاجمن تدنية تكاليفه 

 المسألة وفقاً لهذه الطريقة كما يلي:

)),((
212211

xxfyxrxrL    (824) 

 هو معامل الجرانج. ولتحقيق هدف المنتج هناك شرطان: λحيث 

 Necessary Conditionالشرط الترور   -1

 ساواتها بالصفر كما يلي:وفيه يتم إجراء التفاضل الجزئي للدالة بالنسبة لمتغيرات المعاادلة وم

0),(
2111

1





xxfr

x

L
    (825) 

0),(
2122

2





xxfr

x

L


    (826) 
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0),(
21





xxfY

L

     (827) 

 ( يتضح مايلي:825،826من المعاادلتين )

),(
2111

xxfr       (828) 

),(
2122

xxfr       (829) 

 ( ينتج مايلي:829لمعاادلة )( على ا828وبقسمة المعاادلة)

),(

),(

212

211

2

1

xxf

xxf

r

r


    

12

2

1

2

1 MRTS
f

f

r

r
    (8211) 

(. ومن مجموعة المعاادالت 823وهي نفس النتيجة السابق التوصل إليها في المعاادلة )

 ( يتضح أن:825،826،827)

2

2

1

1
1

r

f

r

f



     (8211) 

 Sufficient Conditionالشرط الكافي  -2

ن الشرط الضروةي لتدنية أو معظمة أي ادالة هير كاٍف إلاهاة نوع هذه العالقة الدالة إ

إذ يتفق الشرط الضروةي في كلتا الدالتين حيث يتم مساوا  التفاضالت األولى للمتغيرات في 

الدالة بالصفر مما يعني ضروة  إيجااد شرط حخر كاٍف لتحديد نوع الدالة )نهاية عظمى أم 

ننا أمام مشكلة إيجااد الشرط الكافي لتدنية التكاليف فإن هذا يستدعي أوالً إيجااد صغرى( وحيث أ

( وعلى سبيل المثال التفاضل الثاني للدالة 825،826،827التفاضل الثاني لمجموعة المعاادالت )

 ( هو كما يلي:825)

11212111

2112

2

212

1

1

211

1

1

)])(,([(
),(),(

drdfdxfdxf

xxfdx
x

xxf
dx

x

xxf

r
x

L
d




















































 (8212) 
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 ( هو كما يلي:826بنفس الطريقة نجد أن التفاضل الثاني للدالة )

22222121
drdfdxfdxf   

 (827كذلك بالنسبة للدالة )

0
2211
 dxfdxf 

 ( في شكل مصفوفات كالتالي:8212ويمكن وضع مجموعة معاادالت )

00

2

1

2

1

21

22221

11211

dr

dr

d

dx

dx

ff

fff

fff















 

 (8213) 

 ويتطلب الشرط الكافي أن تكون محداد  هيسيان سالبة أي أن :

0

0
21

22221

11211



ff

fff

fff











 

 ( نجد أن:8211ومن المعاادلة )





2

2

1

1

r
f

r
f





   (8214) 

( في محداد  هيسيان  وضرب العموادين األولين في المقداة 8214و بالتعويض من )


1
ثم  

λ–ضرب العمواد الثالث في المقداة 
2

 نحصل على: λوضرب الصف الثالث في المقداة  

0

0

1

0
0 21

22221

11211

2

2

2

1

2

2221

1

1211

2

21

2

2221

1

1211



rr

rff

rff

rr

r
ff

r
ff

ff

r
ff

r
ff
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 )مقلوب التكاليف الحدية للنقواد( فإن: λ>0وبما ان 

0

0
21

22221

11211



rr

rff

rff







   (8215) 

( موجبة. هذا وإذا 8215أي أن الشرط الكافي لتدنية التكاليف يستوجب أن تكون قيمة المحداد  )

 المتماثل اإلنتاجكانت المشتقات الثانية تتطابق مع محداد هيسيان تكون كل نقطة تماس بين منحنى 

 و تدنية التكاليف في حن واحد. اإلنتاجوخط التكاليف المتساوي نقطة معظمة 
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 يةاإلنتاجمنشأة ــــاح الـم أربـظـعـــتي تــــــموارد الـــــيفة الـــــولــد تـديـحـــت

 هناك أيضاً ثالثة طرق لتحديد توليفة المواةاد التي تعظم الربح وهي:

 الطريقة الجدولية. -1

 لطريقة الهندسية.ا -2

 الطريقة الجبرية. -3

وسوف يتم التركيز على الطريقة الجبرية مع توضيح ةسم بياني يحداد مستوى اإلستخدام األمثل 

 ، تدني التكاليف، تعظم الربح( كما يلي:اإلنتاجللمواةاد المتغير  التي تحقق أهداف المنتج )تعظم 

 كتالي: اإلنتاجبافتراض أن ادالة 

),(
21

xxfY  

 وأن معاادلة التكاليف تأخذ الصوة  التالية:

bxrxrTC 
2211 

= التكاليف b، اإلنتاج= أسعاة مواةاد r2,r1، اإلنتاج= مواةاد X2,X1= كمية الناتج،  Y:  حيث

 = التكاليف الكلية. مما سبق يتضح أن معاادلة الربح يمكن كتابتها كما يلي:TCالثابتة، 

bxrxrYP
y


2211 

 كما يلي: πيمكن إعااد  كتابة ادالة الربح  اإلنتاجوبالتعويض في ادالة 

bxrxrxxfP
y


221121

),(
 

 ولتحقيق هدف المنتج لمعظمة األةباح فإن هناك شرطان هما:

  Necessary Conditionالشرط األساسي الترور  
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 اسي لمعظمة األةباح وهو:ومن الشرط األساسي نحصل على القانون األس
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rMPPP

rMPPP

xy

xy





 

 وهذا يعني حتى يتحقق تعظيم الربح فال بد من تحقيق المعاادلتين التاليتين:
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 ي.اإلنتاجي مع سعر الوحد  من هذا الموةاد اإلنتاجأي ضروة  تساوي قيمة الناتج الحدي للموةاد 

ى منحنى الطلب للموةاد األول وكذلك على منحنى الطلب ومن هذا الحل يمكن الحصول عل

 للموةاد الثاني والذي يتخذ كل منهما الصوة  التالية:

),,(

),,(
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rrPhx

rrPhx

y

y





 

X2 1كمية من ـــحديد الـــمكن تــإنه يــف r2,r1,Pyي حالة معرفة قيم كل من ـوف
*
,X

*
التي تؤادي  

 لتعظيم الربح .

 Sufficient Conditionكافي ـــشرط الــــال

المتحصل عليه من الشرط األساسي يؤادي   X2,X1للتأكد من أن مستوى اإلستخدام من 

فعالً إلى تعظيم الربح فإنه البد من التأكد من توفر الشرط الكافي والذي يتطلب سالبية التفاضل 

 الثاني لدالة الربح بالنسبة لوحدات الموةاد المتغير كما يلي:
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 باإلضافة إلى القيمة الموجبة لمحداد  هيسيان كما يلي:

0

2

2

2

12

2
21

2

2

1

2



xxx

xxx

















 

المحققة ل هداف المختلفة  X2,X1( مستوى اإلستخدام األمثل للمتغيرين 828الشكل )يوضح و

 للمنتج
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لذي يؤادي إلى (  يتضح أن مستوى اإلستخدام األمثل من المواةاد وا828من الشكل )

ومستوى  (A)يتحقق عند النقطة   Maximizing Total Production الكلي اإلنتاجتعظيم 

بينما  (B)يتحقق عند النقطة  Maximizing Profit اإلستخدام األمثل الذي يؤادي إلى تعظيم الربح

يتحقق Minimizing Costs  (Y0  ) الناتج نتاجمستوى اإلستخدام األمثل الذي يحقق اقل تكلفة إل

 . (C)عند النقطة 

 المحققة عند النقاط السابقة تكون كما يلي: اإلقتصادية( القوانين 822جدول رقم )

 القانون النقطة

A MPPx1=MPPx2=0 

B 
VMPx1=r1 

VMPx2=r2 

C 
2

1

2

1

r

r

MPP

MPP

x

x


 

 

ليس  Minimizing Costs  (C) (  السابق يتضح أن نقطة تدنية التكاليف828ومن الشكل )

ولكن نقطة تعظيم  (B)بالضروة  أن تكون نفس النقطة التي تؤادي إلى تعظيم العائد النقدي 

 العائدات هي نفسها نقطة تدنية التكاليف.

X1 

X2 

Yo 

C 

B 

A 

VMP x1= r1 

VMP x2 = r2 

MPP x2= 0 

MPP x1= 0 

2

1

2

1

r

r

MPPx

MPPx
 

 ( مستوى اإلستخدام األمثل من الموارد المتغيرة828 كل رقم )
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 منشأةــــحرجة للــــخطوط الـــتوسع والـــوط الـطــوخ اإلقتصاديةمنطقة ــال

 Expansion Pathsأولا: خطوط التوسع للمنشأة 

يكون متفقاً  Isoquantمتساوي  إنتاجكما سبق إيضاحه إلى الوصول ألعلى منحنى  تسعى المنشأ 

 . وعند تماس الخطين تتحداد التوليفة الموةادية المثلى.Isocostمع خط التكلفة المتساوية 

والتي يجب على المنشأ   X2,X1ولتوضيح الفكر  التي يتم بها إختياة مجموعة العناصر 

فإن ذلك  يأتي من خالل الشكل التالي والذي يضم  اإلنتاجالتوسع في إستخدامها إذا ما أةاادت 

 المتساوية اإلنتاجمتساوية وخطوط خطوط التكاليف ال

  

 

عند خط التكاليف المتساوية  مثالً  ( أن أقصى ناتج يمكن بلوهه829ويتضح من الشكل )

TVC2  هوY2 فة المتساوية أعلى منحنى ناتج متساوي ممكن عند من السلعة حيث يمس خط التكل

وإنفاق  P1 هو X1وسعر الموةاد  P2هو  X2، ويتحقق ذلك عندما يكون سعر الموةاد E النقطة 

من  OF. وبذلك تستخدم المنشأ  المجموعة الموةادية التي تتكون من القدة  TVC2 المنشأ  هو 

 . X1من الموةاد  OGو  X2الموةاد 
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 ( المنطقة اإلقتصادية والخطوط الحرجة و خطوط التوسع829 كل رقم )
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أن إستخدام المنشأ  ألية مجموعة أخرى تقع على خط التكلفة  تجدة اإلشاة  إلى

المتساوية نفسها سوف يؤادي بها إلى اإلنتقال إلى منحنى ناتج متساوي مثل مستوى ناتج أقل من 

Y2  والذي يمثل إجمالي اإلنفاقTVC2 المستوى  نتاجأقل تكلفة ممكنة إلY2 .من السلعة نفسها 

سوف  X2,X1إجمالي اإلنفاق مع ثبات أسعاة العنصرين  تجدة اإلشاة  هنا إلى أن تغير 

يؤادي إلى إنتقال خط التكلفة المتساوية موازياً لنفسه نحو اليمين أو اليساة حسب طبيعة وإتجاه 

فإن خط التكلفة المتساوية  TVC2أقل من  TVC1التغير في اإلنفاق. فإذا كان إجمالي اإلنفاق 

في هذه الحالة يمس منحنى الناتج المتساوي الذي يمثل سنتقل موازياً لنفسه نحو اليساة، و

من السلعة  Y1الكمية  نتاجهي أقل تكلفة ممكنة إل TVC1من السلعة. ويعني ذلك أن  Y1المستوى 

، فإن خط التكلفة المتساوية سينتقل موازياً  TVC2أكبر من  TVC3وإذا كان إنفاق المنشأ  هو 

من    Y3يمس منحنى الناتج المتساوي الذي يمثل المستوى لنفسه نحو اليمين ، وفي هذه الحالة 

 من السلعة وهكذا.  Y3المستوى  نتاجتمثل أقل تكلفة ممكنة إل TVC3 السلعة. وهذا معناه أن 

( عند مختلف مستويات CDويطلق على الخط الواصل بين جميع نقاط التوازن )الممر    

، Expansion Pathلممر التوسعي األمثل للمنشأ  باصطالح ا اإلنتاجاإلنفاق وثبات أسعاة مواةاد 

ذلك الخط الذي يربط جميع نقاط توليفات المواةاد األقل تكلفة على خريطة سواء المنشأ ، وكما 

ية والسعرية للمنشأ  اإلنتاجسنرى فيما بعد أنه على الممر التوسعي األمثل للمنشا  تتحقق الكفاء  

 قدة من التكاليف. أقصى ناتج ممكن وبأقل إنتاجحيث يتم 

مع مفهوم ما يسمى بخط   Expansion Pathهذا ويتفق مفهوم الممر التوسعي األمثل  

إال  أن الفرق هنا في أن  Isoclinesتساوي معدالت اإلحالل الحدية أو خطوط التوسع للمنشأ  

وةادية الذي يربط مختلف التوليفات الم Isoclinesالممر التوسعي يعتبر حالة خاصة من حاالت 

قدة معين من الناتج بأقل قدة من التكاليف ويتحقق هذا من خالل  نتاجالتي يمكن إستخدامها إل

تماس خطوط التكاليف المتساوية مع منحنيات الناتج المتساوي، وبالطبع عند نقاط التماس هذه قد 

المثلى من  تتساوى معدالت اإلحالل الحدية للمواةاد ويكون أمام المنشأ  فرصة إختياة التوليفة

هذه المواةاد والتي تتحداد من خالل النسبة السعرية لهذه المواةاد. أي بمعنى حخر فإن الممر 

 المعبر عنها ةياضياً كما يلي: اإلنتاجالتوسعي األمثل للمنشأ  يمكن إشتقاقه ةياضياً من ادالة 

2

2

1

1

bb
xAxY                   

 (8216) 

 معاادلة التوليفة األقل تكلفة والتي تتحداد من خالل الصيغة: وذلك من خالل التطبيق في
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   (8217) 

أ  2هو  X1وأن سعر )تكلفة( الوحد  من الموةاد  b2  = b1( وبفرض أن 8216ومن المعاادلة )

شأ  أ فإن المعاادلة الرياضية للمر التوسعي األمثل للمن 3هو  X2و سعر الوحد  من الموةاد 

 تأخذ الصوة  التالية:
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21أي أن 
2

3
xx    وهكذا فإن الصيغة الرياضية العامة للمر التوسعي األمثل للمنشأ

 كالتالي : اإلنتاجحسب ادالة 

)( 21

1

2 x
P

P
x

x

x
      (8218) 

المتساوية هير ضروةي في  نتاجاإلهير أن شرط تماس خطوط التكاليف المتساوية مع منحنيات 

إذ يعرف األخير بأنه ذلك الخط الذي يربط مختلف النقاط  Isoclinesخطوط التوسع للمنشأ  

بتعداد  Isoclinesوالتي لها نفس الميول وهكذا فإنه تتعداد منحنيات  اإلنتاجعلى منحنيات سواء 

 ي :ومن ثم فإن معاادلة مثل هذا الخط ه اإلنتاجميول منحنيات سواء 

K
MPP

MPP

x

x
MRTS

x

x







1

2

2

1

21 

فإن المعاادلة  X2,X1هما ادالتان للموةاد  MPPx1,MPPx2هي مقداة ثابت. ونظراً ألن  Kحيث 

 ( يعبر عنها بصوة  عامة كما يلي:8218)

)(
21

xfx  

 Ridge Linesثانياا: الخطوط الحرجة 

تربط الخطوط الحرجة إذ   Isoclinesتمثل الخطوط الحرجة حالة خاصة من حاالت 

ية الحدية ألحد اإلنتاجوالتي تكون عندها  اإلنتاجالنقاط التي تتساوى عندها ميول منحنيات سواء 

ويربط  OA,OBالمواةاد مساوية للصفر فمن الشكل السابق يتضح أن هناك خطان حرجان هما 

للصفر أي أن  مساوية X1ية الحدية للموةاد اإلنتاججميع النقاط التي تكون عندها  OBالخط 
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MPPx1=0  إذ يستحيل اإلحالل اإلقتصاادي ألي قدة من الموةادX1  محل الموةادX2  وأن هذا

اإلحالل بلغ أقصاه عند تلك النقاط وعليه نجد أن مماس هذه النقاط يكون ةأسياً. وبالمثل نجد أن 

ساوية للصفر م X2ية الحدية للموةاد اإلنتاجيضم جميع النقاط التي تكون عندها  OAالخط الحرج 

بلغ أقصاه وأي  X1محل الموةاد  X2أي أنه عند هذه النقاط فإن إحالل الموةاد  MPPx2=0أي أن 

 إحالل زائد هو إحالل هير اقتصاادي وأن مماس هذه النقاط يكون خطاً أفقياً.

 Economic (Rational) Zone اإلقتصاديةثالثاا : المنطقة 

طوط الحرجة تضم النقاط التي يصل عندها يتضح مما سبق ومن الشكل السابق أن الخ 

إحالل المواةاد إلى أقصى ما يمكن ولهذا فإن هذه الخطوط تحصر فيما بينها ما يسمى بالمنطقة 

وإن خاةج هذه الخطوط فإن اإلحالل بين المواةاد يكون هير إقتصاادي فمثالً نجد انه   اإلقتصاادية

يستدعي إستخدام قدة أكبر من  X2وةاد فإن مزيداً من إحالل الم OAعلى يمين الخط الحرج 

للحصول على القدة نفسه من الناتج وهذا بالطبع تصرف هير ةشيد، وبالمثل على  X1الموةاد 

اليعني تخفيض القدة المستخدم من  X2فإن مزيداً من إستخدام الموةاد  OBيساة الخط الحرج 

وهذا أيضاً سلوك  X2وةاد يصحبه المزيد من الم X1بل على العكس فإن المزيد من  X2الموةاد 

هي تلك المنطقة التي تقع بين الخطوط  اإلقتصااديةهير ةشيد. ومن هذا يتضح أن المنطقة 

 الحرجة والتي يتحقق من خاللها اإلحالل اإلقتصاادي للمواةاد.

 يعبر عنه بالصيغة التالية: OAللخط الحرج  MRTS21هذا وتجدة المالحظة هنا أن 
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 وعلى هذا الخط أيضاً فإن :

هير محداد،
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 هو هير محداد: OBعلى الخط الحرج  MRTS12بالمثل نجد أن 
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 هير محداد، وعلى هذا الخط أيضاً نجد أن :
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 نجد أن: OAفإنه على يمين الخط الحرج  X2وبالنظر إلى الموةاد 

021 MRTS 

   حيث أن:

0
2
xMPP 

 نجد أن: X1بالنسبة للموةاد  OBكما أنه يساة الخط الحرج 

012 MRTS 

   حيث أن:

0
1
xMPP 

ة تظهر المرحلة الثالث OBوعلى يساة الخط الحرج  OAومن ثم فإنه على يمين الخط الحرج 

على الترتيب، ومن هنا تظهر أهمية الخطوط الحرجة ألنها تحصر  X2,X1للموةادين  نتاجلإل

ية الحدية السالبة اإلنتاجوالتي التحوي  بداخلها  نتاجأو المنطقة الرشيد  لإل اإلقتصااديةالمنطقة 

 للمواةاد.

 Economic Efficiency  اإلقتصاديةالكفاءة 

( Technical Efficiencyية ) اإلنتاجالكفاء  التقنية أو كال من  اإلقتصااديةتتضمن الكفاء  

أكثر كفاء   A(. وتعتبر المنشأ  Price (Allocative) Efficiencyباإلضافة إلى الكفاء  السعرية ) 

قدة معين من الناتج بقدة أقل من التكاليف أو إذا استطاعت  إنتاجإذا استطاعت  Bمن المنشأ  

 القدة نفسه من التكاليف. قدة أعلى من الناتج ب إنتاج

كما أن المنشأ  تكون أكثر كفاء  سعرية إذا ما استخدمت المواةاد بالطريقة التي تعظم  

  Technical( يمكن توضيح مفهوم الكفاء  بشقيها التقني 8211أةباحها، ومن الشكل ةقم )

م1957عام   Farrellالذي يرجع الفضل في اكتشافه إلى فاةل و .Allocative والسعري
8
. إن  

QQ اإلنتاجمنحنى 
`

 D,K,B,Aيضم كافة المنشآت التي تتسم بالكفاء  التقنية أي أن المنشآت   

% بالنسبة للمنشآت األخرى التي إما التتمتع بالكفاء  التقنية مثل 111لها كفاء  تقنية تعاادل 

نها منشآت حيث تنتج نفس القدة من الناتج ولكن بقدة أكبر من المواةاد، أو أ E,Gالمنشآت 

 .Infeasibleهير المتحقق  اإلنتاجألنها تقع في منطقة  H,Iمثل  إنتاجاليتحقق معها أي 

                                                 
8 Farrell, M.  J. (1957).  The Measurement of Productive Efficiency. J.  Roy.  Statist.  Soc., Series A (General).  120: 253 – 81. 
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فإن الكفاء  التقنية لهذه   E)التقنية والسعرية( للمنشأ  اإلقتصااديةإليضاح شقي الكفاء  

المنشأ  هي 
E

B

0

0
% أما الكفاء  111نية تساوي كما سبق إيضاحه تتمتع بكفاء  تق Bإذ أن المنشأ   

الذي يضم المنشآت  اإلنتاجالواقعة على منحنى سواء  Bأقل من نظيرتها للمنشأ   Eالتقنية للمنشأ  

 %.111التي تتمتع بكفاء  تقنية تساوي 

CC( أيضاً أنه في ال وجواد خط التكاليف المتساوي 8211ويتضح من الشكل )
`

فإن  

معظمة األةباح أي يتحقق معها شق الكفاء  السعرية أي هي  هي الوحيد  التي تحقق Kالمنشأ  

التي تتمتع فقط بالكفاء  التقنية إذ أنها تقطع خط  Bعن المنشأ   اإلقتصااديةأكثر كفاء  من الناحية 

CCالتكاليف 
`

مختلفة  X2 ،X1 اإلنتاجوالتي عندها تكون النسبة السعرية لموةادي  Fعند النقطة  

تقاس بالنسبة  Bوبهذا فإن الكفاء  السعرية للمنشأ   K عن نظيرتها عند النقطة
B

F

0

وهي أقل من  0

 وحد  الناتج. نتاجإل 0Bيتم إنفاق القدة  0Fالوحد  إذ أنه بدالً من إنفاق القدة 

عدلت من أوضاعها و إستخدمت توليفة المواةاد التي تستخدمها  Eفإذا فرض أن المنشأ  

K تها التقنية عند مع تثبيت كفاءE  فإن تكلفتها سوف تنخفض بما يوازي النسبة
OB

OF  ما ادامت لم

هي عباة  عن حاصل ضرب  Eللمنشأ   اإلقتصااديةعلى هذا فإن الكفاء   .تتغير أسعاة المواةاد

 للمنشأ  هي: اإلقتصااديةالكفاء  التقنية في الكفاء  السعرية أي أن الكفاء  

OE

OF

OB

OF

OE

OB

















 

QQمن  Eومن ثم فكلما إقتربت المنشأ  
`

.اإلقتصااديةتزادااد كفاءتها  
9
 

                                                 
9 Coelli, T.J., D.S., Prasada Rao, and G.  E., Battese. (1998).  An Introduction to Efficiency and Productivity 

Analysis. Kluwer Academic Publishers,. London.  UK  
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 The Production Possibility Curveية اإلنتاجكانيات ــــــــــــــنحنى اإلمــــــــــم

)المزةعة( ام هذه المنشأ  عندما تكون المواةاد محدواد  لدى المنشأ  )المنتج( وأن أم

سلعتين أو منتجين أو محصولين فإن محدوادية المواةاد تعني أن هذه المنشأ  ال يمكنها إستخدام 

تلك المواةاد المحدواد  بالطريقة المثلى في كال المنتجين، بمعنى حخر فإن محدوادية المواةاد المثلى 

كمية الموةادية المثلى الالزمة لكال تعني أن الكمية الكلية المتاحة من المواةاد تعد أقل من ال

 الناتجين هذا ويمكن التعبير عن ذلك ةياضياً بالمعاادلة التالية:

0),...,,|,(
2121


n

XXXYYf  (1121) 

والكمية المنتجة  Y1 إلى الناتجين أو الكمية المنتجة من السلعة األولى Y2,Y1حيث تشير 

ميات المحدواد  من المواةاد المتاحة إلى الك X2,X1، في حين تشير Y2 من السلعة الثانية

X1,X2,…,Xn . 

ويعتمد مدى هذا  Y2,Y1ومن هذا المفهوم يتضح أن هناك ترابطاً معيناً بين السلعتين 

. Technical and Economical Relationship بينهما اإلقتصااديةاإلةتباط على العالقة الفنية و

سحب بعض من المواةاد المتاحة التي كانت  Y1 إنتاجفعلى سبيل المثال قد يستدعي التوسع في 

المنتجة. ولكن في بعض الحاالت األخرى  Y2مما يؤادي إلى إنخفاض كمية  Y2 نتاجتخص  إل

السلعة األخرى. وعلى ذلك فإن  إنتاجإحدى هذه السلع يؤادي إلى التوسع في  إنتاجفإن التوسع في 

ينحصر في كيفية تحديد الحجم األمثل من هدف المنتج في هذه الحالة وأمام هذه المواةاد المحدواد  

أي بمعنى حخر كيفية تعظيم أةباحه من خالل التوليفة المثلى التي تحقق هذا الهدف  كال الناتجين.

 وفي ال محدوادية المواةاد.

 ية:اإلنتاجية من الدوال اإلنتاجإ تقاق منحنيات اإلمكانيات 

 The Production Possibilityية  جاإلنتا( إلى منحنى اإلمكانيات 1121تشير المعاادلة )

Curve  الذي يوضح كافة التوليفات الناتجية التي يمكن الحصول عليها باستخدام مجموعة المواةاد

 Iso-resource Curveية منحنى سواء المواةاد اإلنتاجويطلق على منحنى اإلمكانيات كما  المتاحة.

لتي يمكن الحصول عليها بالقدة نفسه من ألن كل نقطة على هذا المنحنى توضح توليفة النواتج ا

 Opportunityية أيضاً منحنى الفرصة اإلنتاجويطلق على منحنى اإلمكانيات أيضاً  المواةاد.

Curve نتاجحيث أنه يوضح كل الفرص الممكنة أمام المنتج إلستخدام قدة معين من المواةاد إل 

 ناتجين.



 119 

 The Feasible Set orالمجموعه الممكنة  ية لفظاإلنتاجكما يطلق على منحنى اإلمكانيات  

The Attainable Set  بحيث يضم كل التوليفات الممكنة من الناتجين من بين العديد من هذه

 التوليفات.

نفترض أنه لدينا موةاد واحد  اإلنتاجية من ادوال اإلنتاجولتوضيح كيفية إشتقاق منحنى اإلمكانيات 

 أي أن: Y2,Y1ا ناتجين هم نتاجيمكن إستخدامه إل Xهو 

            )(
1

XfY    (1122) 

            )(
2

XfY    (1123) 

( 1121يعبر عنها بالجدول ) Y2,Y1وكل من الناتج  X اإلنتاجوإذا فرض أن العالقة بين موةاد   

 (.1122ية كما في الجدول )اإلنتاجفإنه يمكن إشتقاق منحنى اإلمكانيات 

تختلف من ناتج إلى حخر ففي حين  Xية الحدية للموةاد اإلنتاج( أن 1121ويتضح من الجدول )

وحدات نجدها  7القدة  Y1 نتاجعند إستخدام وحد  واحد  منه إل Xية الحدية للموةاد اإلنتاجتبلغ 

ستخدم مرتفعة إذا إ Xية الحدية للموةاد اإلنتاجوتظل  Y2الناتج  نتاجوحد  إذا إستخدمت إل 12تبلغ 

حتى الوحد  الساادسة حيث تتساوى كفاء  إستخدام الموةاد في كال  Y2الناتج  إنتاجالموةاد في 

 Y1عن نظيره  Y2 إنتاجالناتجين إال  أن هذه الكفاء  تنخفض بشكل سريع إذا إستخدم الموةاد في 

 .Y1عن  Y2ية الحدية للموةاد بدةجة أكبر في اإلنتاجحيث تنخفض 

( نفترض أن الكمية 1122ية من جدول )اإلنتاجنحنى اإلمكانيات ولبيان كيفية إشتقاق م

 Y2,Y1كل من  نتاجإلX وحدات.  وانه يمكن توجيه هذا القدة من   4تبلغ  Xالمتاحة من الموةاد 

 .Y2وحد  من هذا الناتج وصفر من الناتج  22 إنتاجفإنه يتم  Y1 نتاجإل Xفإذا تم توجيه المتاح من 

 .Y2,Y1ج الكلي والحد  للمورد الموزع على الناتجين ( النات1021جدول رقم )

 المورد   

  X 

الناتج   

Y1 

في  Xالناتج الحد  للمورد 

Y1 

MPPx Y1 

المورد   

X 

الناتج   

Y2 

 Y2  في Xالناتج الحد  للمورد 

MPPx Y2 

0 0 - 0 0 - 

1 7 7 1 12 12 

2 13 6 2 22 10 

3 18 5 3 30 8 

4 22 4 4 36 6 

5 25 3 5 40 4 

6 27 2 6 42 2 

7 28 1 7 43 1 

8 27 -1 8 42 -1 

9 25 -2 9 38 -4 
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وحد  من هذا الناتج وصفر من  36 إنتاجفإنه يتم  Y2 نتاجأما إذا خص  كل المتاح إل

Y1نتاج. أما إذا خصصت وحد  واحد  من الموةاد إل Y1 نتاجوثالث وحدات إل Y2  فإن هذا

 X. وفي حالة إستعمال وحدتين من  Y2وحد  من  31 إنتاجو  Y1وحدات من  7 إنتاجسيؤادي إلى 

. أما في Y2وحد  من  22 إنتاجو  Y1وحده من  13 إنتاجفإن هذا سيؤادي إلى  Y2,Y1لكل من  

فإن هذا سيؤادي  Y2 إنتاجفي  Xووحد  واحد  من  Y1 إنتاجفي  Xوحدات من  3حالة إستعمال 

. ولكن في حالة إستعمال كل Y2وحده من  12 إنتاجباإلضافة إلى  Y1وحده من  18 إنتاجإلى 

 . Y2و صفر من  Y1وحده من  22 إنتاجفيمككن  Y1 نتاجوحدات( إل 4) Xالمتاح من 

الممكن الحصول عليها من  Y2و  Y1من  اإلنتاجوبهذه الطريقة يتم توصيف كل إمكانيات  

وحدات من  7لة توفر وهذا المفهوم ينطبق بالطبع في حا Xوحدات من الموةاد  4خالل إستغالل 

 . Y2,Y1 إنتاجويرااد توزيعها على  Xالموةاد 

 .Xية لوحدات مختلفة من المورد اإلنتاج( منحنى اإلمكانيات 1022جدول رقم )

 X= 7ية عندما اإلنتاجمنحنى اإلمكانيات  X= 4ية عندما اإلنتاجمنحنى اإلمكانيات 

Y1 Y2 Y1 Y2 

0 36 0 43 

7 30 7 42 

13 22 13 40 

18 12 18 36 

22 0 22 30 

- - 25 22 

- - 27 12 

- - 28 0 

وكذلك منحنيات اإلمكانيات  اإلنتاج( بيانياً يتم الحصول على منحنيات 1122وبتوقيع جدول )

 ية كما يتضح من األشكال التالية:اإلنتاج
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إذ يتأثر  اإلنتاجية يعكس وضع ادالة نتاجاإل( أن منحنى اإلمكانيات 1121ويتضح من الشكل ةقم )

 اإلنتاج، فتغير التقنية يؤادي إلى إنتقال ادالة اإلنتاجية بما تتأثر به ادوال اإلنتاجمنحنى اإلمكانيات 

ية األعلى في الشكل أعاله يعكس اإلنتاجية. فمنحنى اإلمكانيات اإلنتاجومن ثم منحنى اإلمكانيات 

 .Aالشكل  األعلى الموضحة في اإلنتاجادالة 

ية يوضح كافة التوليفات من اإلنتاجهذا وتجدة اإلشاة  إلى أن منحنى اإلمكانيات 

الناتجين عند توفر قدة معين من الموةاد، فإذا تغير هذا القدة المتاح من الموةاد فإنه يتغير منحنى 

ة األعلى ياإلنتاجية كما هو موضح بالشكل أعاله. حيث أن منحنى اإلمكانيات اإلنتاجاإلمكانيات 

( كما أنه X=7المتاحة )  Xواألبعد من نقطة األصل يوضح مستوى مختلف من كمية الموةاد 

.كذلك يقترب منحنى Xوحدات من الموةاد  4يختلف في الشكل إلى حد ما عن نظيره عند توفر 

ذ ية من نقطة األصل و يأخذ مستوى أقل عن كال المنحنيين السابقين بل وقد يتخاإلنتاجاإلمكانيات 

 وحدات.  3عن   Xشكالً مختلفاً إذا قلت الكمية المتاحة من الموةاد 

Y2 

 Xالمورد 

10 
0 

B 

 Xالمورد  

2 4 6 8 

Y1 

10 

20 

30 

40 

  ات مستوى ناتج مختلف إنتاجدوال ( 1021 كل رقم )

50 

40 

30 

20 

10 

2 4 6 8 

A 
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ية جبرياً من خالل معرفة الشكل الجبري لدوال اإلنتاجهذا ويمكن إشتقاق منحنى اإلمكانيات 

 كالتالي: اإلنتاج

)(
11

XfY    (1124) 

)(
22

XhY    (1125) 

XXX 
21   (1126) 

 اإلنتاجتوضح مستوى  Y1للسلعة األولى ، حيث أن  اإلنتاج( إلى ادالة 1124حيث تشير المعاادلة )

 Y1السلعة  إنتاجفي  X1يوضح الكمية المستخدمة من الموةاد  X1من السلعة األولى، والمتغير 

( فتشير 1126السلعة الثانية. أما المعاادلة ) تاجإن( إلى ادالة 1125بالطريقة نفسها تشير المعاادلة )

اليجب أن تتعدى القدة المتاح  X2,X1إلى محدوادية المواةاد المتاحة إذ أن المواةاد المستخدمة من 

 .Xمنهم 

 ية في الخطوات التالية:اإلنتاجومن المعلومات المتاحة السابقة يمكن إ تقاق منحنى اإلمكانيات 

 ( كما يلي:1126( باستخدام المعاادلة )1124: إعااد  كتابة المعاادلة )لا أو

)(
21

XXfY     (1127) 

 ( يمكن إعااد  كتابتها كما يلي:1127والمعاادلة )

),(
12

XYGX      (1128) 

 ( التي تأخذ الصوة  التالية:1125: إيجااد معكوس الدالة ةقم )ثانياا 

)(
2

1

2
YHX     (1129) 

 ( ينتج:1128( في المعاادلة ةقم )1129: وبإحالل المعاادلة ةقم )ثالثاا 

B,A ( 2.01شكل رقم)للدوال  منحنى اإلمكانيات 

0, 36 

7, 30 

13, 22 

18, 12 

22, 0 25, 0 27, 0 28, 0 

0, 43 7, 42 
13, 40 

18, 36 

22, 30 

25, 22 

27, 12 

28, 0 0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

0 7 13 18 22 25 27 28 
Y1 

Y2 منحنى 
 اإلمكانيات
 اإلنتاجية
 عندما
X = 4 
 منحنى
 اإلمكانيات
 اإلنتاجية
 عندما
X = 7 
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),()(
12

1 XYGYH 

    (11211) 

ية والتي يمكن تبسيط صوةتها اإلنتاج( هي معاادلة منحنى اإلمكانيات 11211المعاادلة ةقم )

 لتصبح كما في المعاادلة التالية:

),(
12

XYwY     (11211) 

 سلع ــــــــع قات بين الـــــــية والاإلنتاجكانيات ـــــــــنحنى اإلمـــــــم

تتخذ إحدى  قد ية نوع العالقة بين السلع محل الدةاسة والتياإلنتاجيوضح منحنى اإلمكانيات 

 التالية: صوةال

 .Competitive Productsمتنافسة ــسلع الـــال -1

 .Complementary Productsملة متكاــــسلع الـــال -2

 .Supplementary Productsمستقلة ــــسلع الــــال -3

 .Joint Products مرتبطة ـــسلع الــــال -4

 Competitive Productsأول: السلع المتنافسة 

إحداهما ادون خفض  إنتاجسلعاً متنافسة في حالة عدم إمكانية زيااد   Y2,Y1تعد السلعتان 

. مثل هذه الحالة Y2 السلعة إنتاجفالبد من تخفيض  Y1السلعة  إنتاجنه إذا زااد أي أ ،األخرى إنتاج

 Convex ية سالب الميل، كما أن تقوس المنحنى )تقعرهاإلنتاجتتطلب أن يكون منحنى اإلمكانيات 

 ية الحديةاإلنتاجللسلعة المعنية تتصف بتناق   اإلنتاجيعني أن ادالة  تجاه نقطة األصل(

Decreasing Marginal Ptoductivity بمعنى حخر تناق  الغلة، أي أنه باستمراة تحويل كميات ،

ية الحدية لهذا الموةاد اإلنتاجفإن  Y1المزيد من السلعة  نتاجإل  Y2السلعة   إنتاجمن  Xالموةاد 

. فمثالً إذا كان المتاح من العمالة يمكن توجيهه  Y2وترتفع للسلعة  Y1سوف تنخفض للسلعة 

، ففي حالة توجيه كل ساعات العمل المتاح في  Y2و األهنام  Y1جين مثل األبقاة نات نتاجإل

األهنام كما أن الساعات األخير   إنتاجاألبقاة فإن ذلك البد أن يكون على حساب  نتاجالمزةعة إل

يتها الحدية في إنتاجية حدية منخفضة بالمقاةنة بإنتاجاألبقاة سيكون لها  نتاجمن العمل موجهه إل

 ربية األهنام. ت

ية للسلع المتنافسة حيث يشير اإلنتاج( يوضح منحنى اإلمكانيات 1123والشكل ةقم )

للسلعتين هير خطية بل وتتصف بتناق   اإلنتاجإلى الحالة التي تكون فيها ادوال  (Aالشكل) 
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ة بالخطي اإلنتاجوالذي تتصف فيه ادوال  (Bية الحدية للمواةاد بعكس الحال في الشكل) اإلنتاج

 ية الحدية للمواةاد في كال الناتجين.اإلنتاجلثبات 

ية. هذا وتظهر اإلنتاج( يتفقان في سالبية ميل منحنى اإلمكانيات  B,Aهير أن كالً من الشكلين )

طناً من  81العالقة اإلحاللية الخطية إذا فرض أن مساحة معينة من األةض ينتج الهكتاة فيها 

فول   إنتاجالذة  إلى  إنتاجوبهذا فإن تحويل كل هكتاة بدالً من طناً من فول الصويا  25الذة  أو 

طن  25طناً من الذة  وفي نفس الوقت زيااده قدةها  81الصويا سوف يؤادي إلى تخفيض قدةه 

 في فول الصويا. وتظل هذه العالقة هكذا باستمراة التحويل ماادامت متجانسة الخواص.

 

 Complementary Productsلسلع المتكاملة أو المت زمة ثانياا: ا

السلعة األخرى  إنتاجإحدهما إلى زيااد   إنتاجتعد السلعتان متكاملتان إذا ما أادت زيااد  

( التالية يتضح أن A &10.4B1124الشكل ةقم ) ،ماادامت الكمية المستخدمة من المواةاد ثابته

على منحنى  Aحتى بلوم النقطة  Y1السلعة  إنتاج  تكون مصحوبة بزيااد Y2السلعة  إنتاجزيااد  

 إنتاجإذ أن زيااد   متنافسةفإن السلع تصبح  Aالنقطة  يمينية، ولكن على اإلنتاجاإلمكانيات 

أقصى  إنتاجالسلعة األخرى. وتتضح هذه الحالة إذا أةااد المزاةع  إنتاجإحدهما مرتبط بإنخفاض 

، ولكن زيااد  Y1من الناتج  OBعلى األقل القدة  تاجإنفإنه البد من  Y2قدة ممكن من الناتج 

يؤادي إلى أن يتحول كالهما إلى سلع متنافسة وعلى المزاةع أن يحداد  Y1 إنتاجالتوسع في 

Y1 Y1 

A 

Y2 Y2 

 ية للسلع المتنافسةاإلنتاجمنحنى اإلمكانيات ( 1023 كل رقم )

B 
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التوليفة منهما التي تعظم أةباحه أو تحقق أهدافه وهذا التنافس يتضح على منحنى إمكانيات 

 .Wالمحوة األفقي عند النقطة  وبين تقاطعه مع Aالمحصوة بين النقطة  اإلنتاج

 

فيوضح الحالة التي يكون فيها كال الناتجين مكمالً لآلخر حتى  (10.4B)أما الشكل 

السلعة  متكاملة مع Y1 السلعة أو المنتج  مرحلة معينة يتحوالن بعدها إلى التنافس. فمثالً نجد أن

فإن  D,Cأما فيما بين  Dحتى النقطة  Y1متكاملة مع  Y2أن كما  Cحتى النقطة  Y2 أو المنتج

 الناتجين متنافسان.

أحد هذه السلع في  إنتاجهذا وتظهر العالقة المتكاملة بين النواتج أو السلع عندما يساهم 

البقوليات تؤادي إلى إضافة النيتروجين  إنتاجالسلعة األخرى. فمثالً نجد أن زيااد   إنتاجزيااد  

الخضروات أو محاصيل الحبوب إذا ماتم زةاعتهم في ادوة   إنتاجثم تؤادي إلى زيااد   للتربة ومن

سنوات( وتم  4زةاعية واحد  مع البقوليات. فلو كانت الدوة  الزةاعية هي ادوة  ةباعية )

زةاعة السنة األولى بمحصول بقولي و الثالث سنوات األخرى ثم زةاعتها بمحاصيل الحبوب 

وة  ستكون أفضل مما لو تم زةاعة محاصيل الحبوب في الدوةه الرباعية ية هذه الدإنتاجفإن 

 مجتمعة.

Y1 

Y2 

 ية للسلع المتكاملةاإلنتاجاإلمكانيات  منحنى  (A1024رقم )  كل

W 

A 

B 0 

(A) 
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هذا ويالحظ أن الناتجين يعتبران متنافسين في العام  الواحد ةهم أن هذا ليس بالضروة  

ادائماً فتحميل محصول الفول الرومي مع الذة  أعطت نتائج أفضل من زةاعة الذة  بمفرادها في 

نفس الموسم
11
 . 

ية يتحول إلى اإلنتاجفإنه إذا كانت الزةوع متنافسة في عام معين فإن منحنى اإلمكانيات  وهكذا

 الخط المستقيم.

 

 

موةاداً بالمفهوم أصبح هذا ويالحظ أن التكامل بين الزةوع قد نشأ نتيجة أن أحد النواتج 

 إنتاجتنافس فزيااد  اليتحول بمروة الزمن إلى  هير أن مثل هذا التكامل ،اإلقتصاادي للناتج اآلخر

المحاصيل البقولية يكون على حساب محاصيل الحبوب أو الخضروات التي تشترك معها في 

الدوة  نفسها مما قد يؤادي في النهاية إلى إنخفاض أةبحية مثل هذه الدوةات. كما أن هذه 

سمد  الكيماوية األزوتية أادت إلى تحول العالقات التكاملية قد تتغير بتغير التقنية فمع اهوة األ

 محصول البقوليات إلى منافس لمحاصيل الحبوب.

 

 

 

 

                                                 
11

 15مرااد زكي موسى، و السيد أحمد الزهيري."إقتصااديات التكثيف الزةاعي" مجلة العلوم الزةاعية، جامعة المنصوة ، الجزء  

 م.1995، يونيو 6العداد 

Y1 

Y2 

 ية للسلع المتكاملةاإلنتاجمنحنى اإلمكانيات (  B1024 كل رقم )

C 

0 

(B) 

D 
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 Supplementary Productsثالثاا:السلع المستقلة 

أحدهما إلى زيااد  أو   إنتاجسلعتين مستقلتين إذا لم تؤادي زيااد   Y2,Y1تعد السلعتان 

ية يمكن التعبير عنه اإلنتاجنحنى اإلمكانيات السلعة األخرى، وفي هذه الحالة فإن م إنتاجنقصان 

 ( 1125كما في الشكل ةقم )

 

وذلك حتى بلوم  Y2 السلعة إنتاج مستقل عن Y1 السلعة إنتاجأن  (A)  يتضح من الشكل

 ال 0Hحتى القدة  Y1الناتج  إنتاجية إذ أن زيااد  اإلنتاجعلى منحنى اإلمكانيات  Eالنقطة 

لوجواد اإلستقاللية بين هذه النواتج، ولكن بعد  Y2يستوجب بالضروة  إنخفاض القدة من الناتج 

ية فإن العالقة الناتجية تصبح عالقة تنافسية. ويتضح من اإلنتاجعلى منحنى اإلمكانيات  Eالنقطة 

 أن إال   Gوعلى يمين النقطة  Fأن كال الناتجين مستقل عن اآلخر على يساة النقطة  Bالشكل 

فالعالقة بين النواتج عالقة تنافسية. وتتضح هذه العالقة  FGالمدى  بينهما أي في المدى 

اإلستقاللية خاصة في المدى القصير فعند شراء جراة لخدمة محصولين فإن هذين المحصولين 

سوف ال تتأثر خدمتهما في الشهر األول من شراء الجراة، لكن ال يمكن للجراة اإلستمراة في 

مة المحصولين بالقدة نفسه إذ أن المزيد من خدمة أحدهما يكون على حساب نق  خدمة خد

المحصول اآلخر. ويصبح األمر جلياً إذا علمنا أن حلة الحصااد في موسم الحصااد اليمكنها حصااد 

محصولين في وقت واحد عندما يحل وقت حصاادهما معاً فالبد من حصااد محصول قبل 

لمناقشة يتضح أن العالقة المستقلة بين النواتج تتحول إلى عالقة المحصول اآلخر. من هذه ا

 متنافسة بمروة الزمن.

 

 

E 

Y1 Y1 

F 

Y2 Y2 

ية للسلع اإلنتاجمنحنى اإلمكانيات ( 1025 كل رقم )

 المستقلة

H 0 

G 

0 

(A) 
(B) 
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 Joint Products مرتبطة ــــــــسلع الــــــرابعاا: ال

أحدهما هير ممكن في هياب اآلخر. بل  إنتاجترتبط السلع بعضها ببعض عندما يصبح 

أحدهما يعد ادالة  إنتاجها بمعدل ثابت أي أن إنتاجأكثر من ذلك فإن السلع المرتبطة قد يرتبط 

 (:1126األخرى. وتظهر العالقة المرتبطة بين السلع كما في الشكل ةقم ) نتاجخطية إل

 

ية لمثل هذه الحالة يعبر عنه بنقطة واحد  حيث يستحيل اإلحالل اإلنتاجإذ أن منحنى اإلمكانيات 

أما إذا تغير هذا المعدل أو اإلةتباط  Aاإلةتباط الثابت بينهما كما في الشكل بين الناتجين وحيث 

الثابت ألسباب معينة والذي قد تكون التقنية أحدهما ، يؤادي إلى اهوة اإلنحنائية الجزئية في 

 .Bية كما في الشكل اإلنتاجمنحنى اإلمكانيات 

ل هير ثابت فيؤادي إكتشاف وتعتبر السلع الزةاعية أفضل مثال للسلع المرتبطة بمعد 

صنف جديد إلى تغيير في نسبة الثبات بين السلع المرتبطة، كذلك فاألصناف المختلفة للقمح مثالً 

تنتج نسب مختلفة من القش أو الحبوب وهكذا فإن )التقنية( تعد أهم عامل من عوامل تغير 

 العالقات الناتجية الناتجية.

 

 

 

 

 

Y1 Y1 

Y2 Y2 

 ية للسلع المستقلةاإلنتاجمنحنى اإلمكانيات ( 1026 كل رقم )

0 0 

(A) (B) 
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 منشأةـــــــــــرادات الـــــــــمعظمة إليـــــــلنواتج اــــــــوليفة الـــــت

 يلزم لتحديد مثل هذه التوليفة إيضاح مفهومين هما:

 نواتج.ـــــ ل الـــــحد  إلحـــــمعدل الـــــال ( أ

 .متساو ــــــعائد الــــــط الــــخ ( ب

                                          نواتجــــــــ ل الــــــــحد  إلحـــــــمعدل الـــــــأولا: ال

Marginal Rate of Product Substitution (MRPS) 

تماماً كما في إحالل المواةاد فإن المعدل الحدي إلحالل النواتج يشير إلى مدى التغير في 

ية في ال اإلنتاجأحد النواتج عندما تزادااد كمية الناتج اآلخر بوحد  واحد  على منحنى اإلمكانيات 

منحنى ت كمية الموةاد المستخدم أي بمعنى حخر فإن المعدل الحدي إلحالل النواتج يقيس ميل ثبا

 ية، أي أن:اإلنتاجاإلمكانيات 

1

2

21 Y

Y
MRPS YY




 

( كما في جدول 1122ويمكن حساب معدل اإلحالل الحدي بين النوتج باإلستعانة ببيانات جدول )

( حيث تم 1122( الذي هو جزء من جدول )1123(. ويتضح من بيانات الجدول )1123)

وحدات فقط، أنه كلما زاادت  7هو  Xاإلستعانة بوحدات الناتج عندما يكون المتاح من الموةاد 

تزادااد أيضاً وذلك   Y2فإن الكمية المضحى بها من الناتج اآلخر  Y1الكمية المنتجة من الناتج 

 .  نتاجاإلبسبب تناق  الناتج الحدي الفيزيقي والموضح بدوال 

ية، وكما أشير اإلنتاجكما سبق وأشرنا يوضح ميل منحنى اإلمكانيات  MRPSحيث أن 

يمكن قياسه باعتباةه قيمة تقريبية أو  MRPSفإن  اإلنتاجلمعدل اإلحالل الحدي التقني بين مواةاد 

 قيمة فعلية.
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 ( حساب معدل اإلح ل الحد  للنواتج1023جدول رقم  )

 ندماالناتج الممكن ع

X=7 
∆Y2 ∆Y1 

MRPSY1Y2 

Y2 Y1 
1

2

Y

Y




 

43 0 - - - 

42 7 -1 7 

7

1
 

40 13 -2 6 

3

1
 

36 18 -4 5 

5

4
 

30 22 -6 4 

2

3
 

22 25 -8 3 

3

8
 

12 27 -10 2 5 

0 28 -12 1 12 

 

 MRPSفالقيمة التقريبية يتم حسابها من الجدول أو بين نقاط الشكل حيث يتم تقريب قيم 

هي  Y2,Y1ية. وبفرض أن توليفة الناتجين اإلنتاجلنأخذ قيمة بين نقطتين على منحنى اإلمكانيات 

وحد    22والقدة  Y2وحد  من  31ثم أصبحت هذه التوليفة  Y1من  18قدة  و ال Y2من  36القدة 

  بين هاتين لتوليفتين هي:   MRPSY1,Y2وبهذا فإن  Y1من 

 5.1
2

3

2

6

1822

3630

1

2

21


















Y

Y
MRPS

YY 

 MRPS( حيث يتضح من الشكل أن قيمة 1127مثل هذه الطريقة موقعة بشكل ةقم )

ي الناتجين وهي تعني أنه بين أي نقطتين على ( توضح متوسط الميل بين توليفت1.5-المساوية )

بالقدة  Y2يستلزم تخفيض  Y1ية فإن زيااد  وحد  واحد  من الناتج اإلنتاجمنحنى اإلمكانيات 

 ( وحده.125)

أما القيمة الفعلية الدقيقة لمعدل اإلحالل الحدي للناتجين عند نقطة معينة على منحنى  

ية عند هذه النقطة، وهذا اإلنتاجاس لمنحنى اإلمكانيات ية تتحداد بميل المماإلنتاجاإلمكانيات 

والميل عندئٍذ  Y1=14وأن  Y2=20( إذ أنه عند نقطة التماس نجد أن 1127موضح في الشكل )

(. وبهذا فإن تفسير معدل اإلحالل الحدي بين النواتج عند هذه النقطة يعني أن زيااد  1.7-يساوي )

Y1 بوحد  يمكن فقط إذا إنخفضت كمية Y2 ( وحده.127بالقدة ) 
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ية له أهميه خاصة إذ أن اإلنتاجالذي يوضح ميل منحنى اإلمكانيات  MRPSهذا ويالحظ أن 

، أما إذا كانت Competitive متنافسهتعني أن السلع محل اإلختياة هي سلع  Negativityسالبيته 

، في حين أن القيمة الصفرية أو Complementry كملةمفتعني أن السلع  Positiveقيمته موجبة 

 . Independent مستقلةهير المحداد  لها تعني أن السلع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y2 
A 

10 

20 

30 

40 

50 

0 

MRPSY1Y2=-1.5 

ΔY1 

21 30 
Y1 

MRPSY1Y2=-1.7 

ΔY1 

ΔY2 

ΔY2 

 معدل اإلح ل الحد  للناتجين( 1027 كل رقم )
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 Iso-Revenue Lineمتساو  ـــــــــــعائد الـــــــــط الــــــثانياا: خ

باإلضافة  Y2وحد  من  36 إنتاجيشير العائد الكلي إلى قيمة الناتج الكلي، إذ أنه في ال  

أ فإن قيمة  2أ ،  1، وبسعر الوحد  من كل منهما هو على التوالي  Y1وحد  من  18إلى 

 الناتج الكلي تكون :

srTR 72182361  

   : حيث

2211
YPYPTR

YY
 

ويشير الخط الذي يوضح مختلف التوليفات الناتجية التي يمكن أن تدة نفس العائد إلى  

 Y2 أ وأن سعر الوحد  من   81ئد المتساوي. فإذا فرضنا أن العائد الكلي المتاح هو خط العا

(PY2  هو أ  واحد وأن سعر الوحد  من )Y1 (PY1 هو )أ  81أ فإن العائد الكلي البالغ  2

Y2 (80 وحد  من 81يمكن الحصول عليه من بيع إما 
1

80
 وصفر من )Y1  وحد  من 41أو 

Y1 (40
2

80
 وصفر من )Y2 . 

الواقعة على خط العائد المتساوي يمكن أن تدة العائد  Y2,Y1كما أن كل توليفات النواتج 

...ال . Y2وحد  من  21و  Y1وحد  من  31أو  Y2وحد  من  41و  Y1وحد  من  21نفسه مثل 

( التالي يتبين أن منحنى العائد 1128ةقم )  لوبتوقيع مثل هذه التوليفات بيانياً كما في الشك

 المتساوي يكون خطاً مستقيماً.
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التي تعطي  Y2,Y1( أن خط العائد المتساوي يمر بكافة التوليفات من 1128ضح من الشكل )يت

تتغير ةهم تغير أ. كما أن الخطية هنا ترجع إلى أن أسعاة وحدات الناتج لم  81عائداً قدةه 

كميات النواتج. وفي هذه الحالة فإن خط العائد المتساوي يمكن توقيعه مباشر  من خالل نقطتين 

( وهي عباة  عن العائد الكلي مقسوماً على سعر الوحد  Y1أحدهما على المحوة األفقي )محوة 

Y1 من 









1YP

TR
ائد الكلي على سعر واألخرى على المحوة الرأسي وذلك بقسمة الع 

Y2 الوحد  من 








2YP

TR
 وبتوصيل النقطتين هاتين نحصل على خط العائد المتساوي.

كما أن ب عد خط العائد المتساوي عن نقطة األصل يتحداد من خالل مقداة هذا العائد فإذا  

 ما هي.إةتفع هذا العائد إنتقل هذا الخط جهة اليمين بفرض بقاء أسعاة النواتج ك

 

 

 

 

 

 

Y2 

20 

40 

60 

80 
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1
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2

1 

3

1 

4

1 

Y1 

(0,80) 

(10,60) 

(20,40) 

(30,20) 
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 خط العائد المتساو ( 1028 كل رقم )
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لتحديد توليفة النواتج المعظمة ألرباح المنشأة عندما تكون الموارد محدودة فإن هذا يمكن 

 تحقيقة من خ ل ث ثة أساليو هي:

 األسلوب الجدولي: .1

 األسلوب البياني: .2

 األسلوب الجبر : .3

 ي:ـدولـجــــــــــوب الـلــــــــأولا: األس

لكل توليفة ناتجية ومنها يتم حساب أقصى إيراادات   TRوفيه يتم حساب اإليراادات الكلية 

( 1124ممكنة وعندها يتم تحديد توليفة النواتج عند هذا المستوى من اإليراادات. ومن الجدول )

وحدات من الموةاد وبفرض أن سعر الوحد   7ية عند توفر اإلنتاجوبفرض إستخدام اإلمكانيات 

هي أ واحد فإن أقصى أةباح ممكنة تتحقق عند  Y2أ وسعر الوحد  من  2هي  Y1من الناتج 

وبهذا فإن هذه التوليفة تحقق أقصى عائد ممكن  Y1وحد  من  22 إنتاجو  Y2وحد  من  31 إنتاج

 أ. 74أ إذ أن أي توليفة ناتجية أخرى تعطي عائد كلي أقل من  74قدةه 

 X=7( العوائد الممكنة عندما تكون 1024جدول رقم )

 

 X=7ية عندما اإلنتاجنيات اإلمكا
 

 عند Y2العائد من 
PY2=1 

 

 عند Y1العائد من 
PY1=2 

 

  إجمالي العائد

Y2 

 

Y1 

43 1 43 1 43 

42 7 42 14 56 

41 13 41 26 66 

36 18 36 36 72 

31 22 31 44 74 

22 25 22 51 72 

12 27 12 54 66 

1 28 1 56 56 

 بياني:ــــــــــلوب الـــــثانياا: األس

تتحداد توليفة النواتج المعظمة إليراادات المنشأ  من خالل إستخدام القاعد  التي تشترط 

 تساوي معدل اإلحالل الحدي بين النواتج مع النسبة السعرية لهذه النواتج أي أن:

2

1

21

Y

Y

YY
P

P
MRPS  
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 أو بمعنى حخر:

2

1

1

2

Y

Y

P

P

Y

Y





   (11212) 

ية، في حين يمثل الجزء األيمن اإلنتاجعد  يوضح ميل منحنى اإلمكانيات الجزء األيسر من القا

ميل خط العائد المتساوي وعلى هذا فإن أقصى عائد يتحداد عند نقطة تماس خط العائد المتساوي 

 (.1129ية كما هو موضح بالشكل ةقم )اإلنتاجمع منحنى اإلمكانيات 

وحده وعليه فإن اإليراادات الكلية تقدة  Y1=21.5وحده،  Y2=31.5وعند نقطة التماس نجد أن 

 بالتعويض في المعاادلة:

21 21
YPYPTR YY  

   أي أن:

50.74)5.21(2)5.31(1 TR 

وهي تقريباً مساوية للطريقة الجدولية مع مالحظة أنه عند ةسم خط اإليراادات المتساوي فإن هذه 

يراادات المتساوي عن نقطة األصل كلما اإليراادات تكون هير معروفة، كما أنه كلما بعد خط اإل

ادل على إيراادات كلية أعلى، هير أن معظمة اإليراادات تتحقق فقط عند نقطة تماس خط 

 ية.اإلنتاجاإليراادات المتساوي مع منحنى اإلمكانيات 

 

 ( التي يمكن إعااد  كتابتها كما يلي :11212كما يالحظ أن المعاادلة )
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 ( توليفة النواتج المعظمة إليرادات المنشأة1029 كل رقم )
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تشير إلى أن معظمة اإليراادات الكلية تتحقق عند النقطة التي تكون عندها الزيااد  في اإليراادات 

تساوي اإلنخفاض في اإليراادات الكلية  Y2الكلية الناشئة عن إضافة وحدات من أحد النواتج 

ع على تغيير توليفة وعلى هذا فاليوجد ما يشج Y1الناشئة عن تخفيض وحدات الناتج اآلخر 

 النواتح المتحصل عليها.

فإن المنشأ  تكون أمام  اإلنتاجوجدير بالذكر أنه في ال توافر كميات مختلفة من موةاد  

ية، وفي ال تباين اإليراادات فإن المنشأ  تستطيع أن تحداد اإلنتاجالعديد من منحنيات اإلمكانيات 

اإليراادات المتساوية مع منحنيات اإلمكانيات التوليفات المعظمة إليرااداتها عند تماس خطوط 

ية، هذا ويطلق على الخط )المنحنى( الذي يربط نقاط التماس هذه بخط التوسع للمنشأ . اإلنتاج

ية التي تبدو معظمه لإليراادات فإن اإلنتاجولكن يجب أن يالحظ أنه أمام هذا العداد من التوليفات 

وهي تلك التوليفة التي تستخدم المواةاد بالطريقة التي  هناك توليفة واحد  هي التي تعظم األةباح

تحقق مبدأ المساوا  بين التكاليف الحدية واإليراادات الحدية. وبالطبع فإن هذه التوليفة تقع على 

 خط التوسع للمنشأ .

 ثالثاا: األسلوب الجبر : 

 بالطريقة الجبرية كاألتي:,Y1   Y2االمثل من  اإلنتاجيمكن تحديد حجم 

)( 12 YfY     (11213   ) 

وعلى إفتراض أن هدف المنشا  هو  اإلنتاج( توضح منحنى إمكانيات 11213حيث إن المعاادلة )

 تعظيم اإليرااد الكلي الذي تتخذ معاادلته الصوة  التالية:

2211
YPYPTR

YY
   (11214) 

( فمي 11213لي وبمإحالل المعاادلمة )علمى التموا Y2,Y1هي أسعاة الوحد  من النمواتج  P2,P1حيث

 ( نجد:11214المعاادلة )

)( 1211 YfPYPTR   (11215) 

 

 Y1ولمعظمة ادالة اإليرااد فإن الشرط األساسي يستدعي مسماوا  تفاضمل همذه الدالمة بالنسمبة للنماتج 

 بالصفر كما يلي:

0
)(

1

1

21

1


dY

Ydf
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dY

dTR

  (11216) 
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وليكن Y1لحصول على الحجم االمثل من ( يمكن ا11216ومن الشرط األساسي )
*

1
Y. 

وبتعويض
*

1
Y  ( نحصل على 11213ية )اإلنتاجفي منحنى اإلمكانيات

*

1
Y:كما يلي 

)( *

1

*

2
YfY  

 ويمكن التأكد من تحقيق الشرط الكافي في هذا الخصوص.
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 Reportsر ـــــــــــــــــاريـــقــتـــــــال

عااد  ماتواجة خريجي المعاهد والكليات الزةاعية أو المتخصصة في االقتصااد الزةاعمي 

مهمة كتابة تقرير اقتصاادي مزةعي، وذلك نظراً ألهميمة همذه التقماةير فمي ادةاسمة وبحمث الكثيمر 

تثممممين االةاضمممي  -حيازتهممما -ةعمممةالمزةعيمممة مثمممل إختيممماة المز اإلقتصمممااديةممممن الموضممموعات 

وأبحيتها.. إل  لذلك نرى أنه من الضمروةي عمرض همذا الموضموع لاللممام بكيفيمة إعمدااد وكتابمة 

 التقاةير المزةعية.

 المزةعية يمكن توضيحها على النحو التالي: اإلقتصااديةهناك عد  انواع من التقاةير 

 ية:ـــــاحـتــــــيتقارير اإلـــــال .1

الزةاعمي وفيهما يلقمى الضموء  اإلنتماجتصمدةها الهيئمات والمنشمآت المعنيمة بوهي تقاةير 

ه ويتضمممن أيضمما جميممع المشممكالت إنتاجمملتنمموير الممزةاع عممما يجممب  اإلقتصممااديةعلممى االوضمماع 

الزةاعي مثل الطلب الداخلي والخاةجي عليها والمستوى العمام لالسمعاة الحاليمة  اإلنتاجالمتعلقة ب

وهيرهمما مممن البيانممات التممي يهتممدي بهمما الممزةاع عنممد وضممع الخطممة  والمتوقعممة وطممرق التمويممل

 المزةعية.

 تها:ــــمزمع زراعـــــمحاصيل الـــمساحة الــــخاصة بـــــــتقارير الــــــال .2

وهي تقاةير تتضمن نشر بيانات عن مساحة المحاصميل التمي سمتزةع وهمي منتشمر  فمي 

 بلدان كثير  من العالم.

 ملحقة:ـــــــــافية أو الـــــــضتقارير اإلـــــــال .3

الزةاعمي ممن حمين الخمر يتنماول مشمكالت  نتاجوهي تقاةير تصدةها الهيئات المعنية لإل

معينة عااد  ما تقوم بها اقسام االةشااد الزةاعي المانات الزةاعة وأجهز  االعالم، ومما يهمنما ممن 

ر بها إعدااد التقاةير المزةعيمة. هذا االستعراض هو معرفة المراحل التي يجب أن يتضمنها أو يم

 لذلك يمكن توضيح تلك المراحل في النقاط التالية:

 تحديد الموضوع المرااد اعدااد التقرير عنه 

 توضيح الهدف االساسي للموضوع المرهوب اعدااد التقرير عنه 

 تحديد البيانات والمعلومات التي يتطلبها اعدااد التقرير 
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 ت عممن طريممق االسممتبيان او مممن واقممع سممجالت تحديممد طممرق جمممع البيانممات والمعلوممما

 واحصائيات منشوة  أو هير منشوة .

  اسممتعراض البيانممات والمعلومممات والحقممائق المكانيممة اختيمماة المطلمموب منهمما الموضمموع

المرهوب بحثمة بطريقمة واضمحة الهمموض فيهما ممع اسمتبعااد البيانمات المتناقضمة والتمي 

 يشك في صحتها وادقتها

  البيانمات والمعلوممات والحقمائق وتحديمد االسملوب االحصمائي المذي اختياة طريقمة تحليمل

 يستخدم لذلك.

  تحديممد ايسممر الطممرق لعممرض موضمموع التقريممر مممن بيانممات ومعلومممات وحقممائق وشممرح

طريقممة التحليممل المسممتخدم واسممتخالص النتممائج واقتممراح التوصمميات فممي تسلسممل منطقممي 

ما تكراة أو هموض. بمعنى حخمر  يشوق القاةئ ويبرز النواحي المختلفة للموضوع ادون

 تحديد الهيكل المرهوب فيما يجب أن يكون عليه التقرير المزةعي.

  سممراد ممموجز للموضمموع واسممتخالص النتممائج واقممراح التوصمميات التممي بواسممطتها يتحقممق

 الهدف الذي من أجله اعدااد التقرير موضوع البحث.

 اإلقتصمااديةأن يتضمن ذكمر النمواحي كما يجب أن أي تقرير يرااد إعدااده عن مزةعة معينة يجب 

واالجتماعية المتعلقة بالظروف الطبيعية )الفيزيقية( لتلمك المزةعمة، وعمااد  مما يقسمم التقريمر إلمى 

 أجزاء أو أقسام ةئيسية هي:

 القسم الوصفي -1

 القسم اإلحصائي -2

 مقاييس النجاح المزرعي -3

اداً ممن الفصمول ويضمم كمل وعااد  ما يضم كل قسم أو جزء عداداً من األبمواب ويضمم كمل بماب عمد

 فصل عدادا من النقاط التي تعرض كل منها منفصلة عن األخرى في فقرات.

ويتضمن القسم األول من التقرير المزةعي وهو القسم الوصفي عدادا من األبواب تتناول 

المزةعيمة والنمواحي االجتماعيمة الريفيمة )ممن  اإلقتصااديةالنواحي الزةاعية المزةعية والنواحي 

يممة الوصممفية وكممل واحممد مممن هممذه األبممواب يضممم عممد  فصممول كممل منهمما يتنمماول عممدادا مممن الناح

 الموضوعات التي تتصل بموضوع التقرير المزةعي.

ويتضمن القسم الثاني من التقرير وهو القسم اإلحصائي عدادا من األبواب تتناول البيانات 

يمممة اإلنتاجالجمممداة   اإلحصمممائية عمممن المزةعمممة فمممي وضمممعها المممراهن والبيانمممات اإلحصمممائية عمممن

المزةعيممة والبيانممات اإلحصممائية عممن المصممروفات واإليممراادات المزةعيممة. وكممل واحممد مممن هممذه 
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األبواب يضم عد  فصول كل منها يتناول عدادا من الموضوعات التي تبرز كل منها ناحيمة معينمة 

 من التقرير.

ب تتنماول الممدخل ويضمم القسمم الثالممث المتعلمق بمقيماس النجمماح الزةاعمي عمدادا مممن األبموا

 المزةعي ومعوقات مقاييس النجاح المزةعي واهم المشكالت المزةعية إن وجدت.

هذا ويجب أن يتكون التقرير المزةعي في العااد  من محتويات تمثل في مجموعهما هيكمل التقريمر 

 المزةعي وهي كاالتي:

 :  صفحة الغ 

من أجلها التقريمر بالنسمبة للقريمة  تتناول هذه الصفحة عنوان الموضوع، واسم المزةعة الذي أعد

والبلدية والبلدان مثالً، ثم يلي ذلك مقدم التقرير واسم الهيئة او االمانمة او القسمم والكليمة والجامعمة 

 التابع لها مقدم التقرير، ثم اسم الهيئة او القسم المقدم اليها التقرير ثم مكان تقديم التقرير ووقته.

 :محتويات التقرير 

يع عناوين واالقسام او االجزاء او االبواب والفصول والموضوعات التي يتضمنها وهي تضم جم

التقريممر، وفهممرس الجممداول، وفهممرس االشممكال، وملخمم  التقريممر والمقدمممة. يلممي ذلممك محتويممات 

التقرير من اقسام وابواب وفصول ومواضيع ثم الموجز والخانة والمالحق والمراجمع ويقابمل كمل 

 وجواد به ذلك العنوان.عنوان ةقم الصفحة الم

 :فهرس الجداول 

ويضممم هممذا الفهممرس الجممداول الموجممواد  بممالتقرير ويعطممي كممل جممدول ةقممماً مسلسممالً يوضممع بممين 

قوسين يليه عنوان الجدول موضحا محتوياته ويقابله في نهاية السمطر األول لعنموان الجمدول ةقمم 

 الصفحة الموجواد بها الجدول.

 ية على النحو التالي:: لو افترضنا ادةاسة اقتصاادمثال

ادةاسة اقتصاادية للتركيب المحصولي األمثل في بلدية الجبل األخضر ويوجد بهذه الدةاسة العديمد 

 من الجداول، ولو أخذنا أحدها وليكون:

 (:11جدول ةقم )

اآلثاة المترتبة على تنفيذ التركيمب االسمتغاللي األمثمل: الحالمة الموسممية الزةاعيمة المترتبمة علمى 

 ببلدية الجبل األخضر. ةاإلاداةيالتركيب االستغاللي األمثل بالمناطق تنفيذ 

 ويوضح أسفل الجدول:

(، همذا إذا كمان اسمتخرج ممن 91( وجدول ةقمم )31جمعت واحتسبت من جدول ةقم ) والمصدر:

 جداول أخرى.
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 فهرس األ كال:-4

يوضمع بمين  يضم هذا الفهرس األشكال الموجواد  بالتقرير ويعطى كل شكل ةقماً مسلسالً 

قوسين، يليه عنموان الشمكل موضمحاً محتوياتمه يقابلمه فمي نهايمة السمطر األول لعنموان الشمكل ةقمم 

 الصفحة الموجواد بها الشكل ويوضح أسفل الشكل مصدة هذا الشكل.

 مثال:

 ( المواةاد البشرية الموسمية والمقنعة ببلدية طرابلس.15شكل ةقم )

 ويوضح أسفل الشكل:

 ( مثالً.33( وجدول ةقم )32دول )المصدة: بيانات ج

 ملخص التقرير:-5

كلمة بحيث يمد القاةئ بالمعلوممات الضمروةية  511-311يبدا بسراد موجز ال يزيد عن 

 من محتويات التقرير.

 المقدمة:-6

تتضمن عرضاً موجزاً لموضوع التقرير والهدف منه مع توضيح طريقمة البحمث مدعممه 

ليهمما التقريممر، ثممم عممرض مختصممر القسممام التقريممر وفصممولة بممالمراجع والبيانممات التممي اسممتند ا

 وموضوعاته الرئيسية.

 اقسام وابواب وفصول التقرير:-7

يقوم الباحث أو مقدم التقرير بسراد محتويات التقرير الرئيسية من اقسام وابواب وفصمول 

المى وموضوعات بحيث يتم ذلك في تسلسل منطقي يتدةج من السبب المى النتيجمة، وممن الحقمائق 

االستنتاجات الى الموجز والخاتمة، ومن الخاتمة الى التوصيات بحيث يغطمي جميمع موضموعات 

 التقرير على ان يقرن ذلك بالبيانات والمراجع التي تعزز موضوع التقرير وتسانده.

 الموجز والخاتمة:-8

وفيهمما يعممرض مقممدم التقريممر ممما استخلصممه مممن نتممائج واقتراحممه معممززاً ذلممك بالبيانممات 

الةقام المستقاه من الجداول التي سبق تبويتها مستخدماً في ذلمك التحليمل االحصمائي وهيمر ذلمك وا

من االساليب المستخدمة في عرض البيانات. ويجب مراعماه اال يكمون المموجز والخاتممة مطولمة، 

كما يجب اال يكون موجز للغاية بهمدف الوصمول المى اعطماء القماةئ جميمع المعلوممات والحقمائق 

 ضوع التقرير في سهولة ويسر.عن مو

 الم حق:-9

تتضمن نماذج من إستعماالت االستبيان وكذلك مجموعمة الخمرائط المسماحية أو الخمرائط 

 المزةعية من مباني ومنشأت بالحقول المزةعية المكونة للمزةعة المرهوب اعدااد تقرير عنها.
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 المراجع:-10

اليهممما ويسمممتمد منهممما البيانمممات يتضممممن أي تقريمممر اقتصممماادي ذكمممر المراجمممع التمممي يسمممتند 

االحصائية ويشاة الى المراجع بوضع ةقم يوضع بين قوسيين أعلى نهاية الكلمة في العباة  التمي 

أستند اليها المرجع، ثم يوضع نفس الرقم أسفل الصفحة في الحاشية. وتذكر المراجع مرتبة ترتيباً 

نبية ويراعي عنمد ذكمر المراجمع االشماة  المى أبجدياً ويبدأ بكتابة المراجع العربية ثم المراجع االج

 البيانات التالية.

 اسم المؤلف أو المؤلفين (1

 اسم المرجع (2

 اسم الناشر (3

 مكان النشر (4

 تاةي  النشر (5

 ةقم أو االةقام الصفحات (6
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 ةـيــزرعـمـــــــــــــ ت الـجـســــــــــــال

Farrm’s Records 

يممة اإلنتاجالعلميممة للوحممدات  اداة يممة اهميممة بالغممة فممي اإلال شممك فممي ان للسممجالت المزةع

نواعها بكفماء  وفعاليمة أتخاذ القراةات المزةعية بمختلف إالمزةعية من  اداة فبدونها ال تتمكن اإل

مثممل الممذي يحقممق سممتثماة األسممتثماة المممواةاد المزةعيممة اإلإفممي  اداة نجمماح مهمممة اإلفهمي الزمممة إل

 ،سمتغالل الممواةاد المزةعيمة ممن عمالمةإوزيمااد  كفماء  و اإلنتماجهدف المزاةع في زيااد  الدخل و

همداف والمزايما ويحقمق وجمواد السمجالت المزةعيمة مجموعمة ممن األ...الم . سمال أوة ،وأةاضي

 :أهمها

 زاياها:ــــــــمزرعية ومــــــــسج ت الـــــــدا  الـــــــــهأ

 نها:ــداف مـــهة من األـوعـمـجــمزةعية مــسجالت الــق الحق  ت  

 مزرعية:ـــخطط الــــداد الـــعإي ــمساعدة فــال-1

المزةعي  اإلنتاجوالموسمية والسنوية المتعلقة ب Farm Planning تبنى الخطط المزةعية

 يمة. اإلنتاجعلى معلوممات وبيانمات تسماعد فمي ايجمااد التقمديرات الدقيقمة وتزيمد ممن كفماء  الخطمة 

لوممات التمي تحتويهما علمى أادق البيانمات عمن حالمة المزةعمة ممن وتوفر السمجالت المزةعيمة المع

هما تحمت امروف المزةعمة، واسمتخدامات إنتاجحيث نوعية التربمة والميماه ومالئممة المحاصميل و

فممات التممي لممى المبيممدات وكميتهمما وأهممم اآلإسممتجابة المحاصمميل لهمما والحاجممة إو ،االسمممد  ونوعيتهمما

وقمممات المممدنيا الت الزةاعيمممة واألخدامات اآلتصممميب المحاصممميل تحمممت امممروف المزةعمممة واسمممت

عمممدااد الخطمممة العممممل وهيرهممما ممممن البيانمممات الحيويمممة إل والقصممموى لخمممدماتها والعمالمممة وتوزيمممع

 المزةعية.

ن إبدون وجواد سجالت مزةعية لتوفير هذه المعلومات ولفترات زمنيمة متباعمد  نسمبياً فمف

من بيئات ومناطق أخرى قد  Averages الخطة المزةعية سوف تعتمد على معلومات ومتوسطات

اروف المزةعة الطبيعية والبيئيمة وبالتمالي تقمل كفماء  الخطمة الموضموعة علمى همذه  نتختلف ع

عممدااد الخطممة المزةعيممة بدقممة إالبيانممات. ومممن هنمما كممان هنمماك ادوة مهممم للسممجالت المزةعيممة فممي 

 السجالت المزةعية. وبكفاء  عالية عن طريق ما توفر  من معلومات وبيانات ضروةية من واقع

 



 144 

 مزرعية:ــــخطة الـــــــتابعة الـــــمساعدة في مـــــال-2

ل تسه  أن المزةعية والتي يمكن  اداة حد مسؤوليات اإلأ Immplementation متابعة التنفيذ

طالع على هذه السجالت معرفة المساحات مهمتها بوجواد السجالت المزةعية، حيث يمكن من اإل

ذت زةاعتهما والمحاصميل المخطمط لزةاعتهما والمحاصميل ف  والمساحات التي ن   المخطط لزةاعتها

الت الزةاعيمة وهيرهما وبمما تمم واالحمالل فمي اآل اإلنتاجالمزةوعة. كذلك معرفة خطة التسوية و

 تحقيقه من خالل المتابعة الفعلية في الحقل في مختلف االنشطة الزةاعية.

 مزرعية:ـــــــقروض الـــــــلى الـــــحصول عــــــي الــمساعدة فـــــال-3

تتطلب مختلف المؤسسات المالية التي توفر القمروض للممزاةع حمد أادنمى ممن المعلوممات 

 والبيانات يمكن توفيرها من خالل السجالت المزةعية من أمثلتها:

 Income Sheet وةقة الدخل -

 وةقة التدفق النقدي -

 وةقة موجوادات المزةعة -

التممي تسممهل علممى المممزاةع التقممدم للحصممول علممى قممروض مزةعيممة وتممدعم وهيرهمما مممن البيانممات 

 مقدةته على االلتزام ببرامج سدااد الدفعات واالتزامات المالية المترتبة على ذلك.

 مزرعية:ـمسائل الـحل الــموجهة لــــتطبيقية الــعلمية الــــبحوف الـــي الـــمساعدة فــــال-4

معرفمة المشمكالت التمي ي امل عمدم اكمز البحثيمة صمعبة فمتبقى مهمة البحث العلمي والمر

ليها البحث العلمي في هياب السجالت المزةعيمة. ويمكمن عمن طريمق المعلوممات إيجب أن يوجه 

التي توفرها هذه السجالت معرفة المشكالت من الناحية النوعيمة وكمذلك ممن الناحيمة الكميمة وممن 

ممما يعطمى للمراكمز  اإلنتماجالمشكالت بالمدخل و ضراة التي تلحقها هذهمعرفة حجم الخسائر واأل

ساس لتقديم الخدمات بالتكاليف التمي يتطلبهما البحمث العلممي ممن خمالل مقاةنمة االضمراة أالبحثية 

 بالخسائر وبمرادواد حل المشاكل التي تعاني منها الوحدات الزةاعية.

 يرها:ـــــــــــــترائو وغــــال جاهــــمزارع تــــتزامات الإلــــحديد ـــي تــمساعدة فــــــال-5

ويكون للسجالت المزةعية الدوة المهم في تحديد الدخل المزةعي الصافي المذي يخضمع 

للضممرائب ويتجنممب بممذلك المممزاةع التقممديرات المجحفممة فيممما يتعلممق بهممذا االلتممزام. وهممذا الممدوة 

 ء.فة على السواتخل  مضروةي وحيوي في المزاةع في المجتمعات النامية وال
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العلميممة للوحممدات  اداة حتفمماا بحممد أادنممى مممن السممجالت المزةعممة لممإلهميممة اإلأهممذه امثلممة علممى 

 ية.اإلنتاج

 تخداماتها :ــــــــــمزرعية وإســـــــسج ت الــــــرى للـــــدا  أخـــــأه

   وخفض التكاليف. اإلنتاجتحقيق أقصى أةباح ممكنة بالعمل على زيااد 

 ي يتوقف على طريقة إستخدام السجالت وما بها من تحقيق نجاح المزةعة الذ

 بيانات. 

  التي تتم بالمزةعة خالل فتر  معينة.  األعمالتوضيح وعرض 

 التقدم الذي يتم في المزةعة وما يمكن أن يتحقق مستقبالً. توضيح مدى 

  المساعد  في تسييرالعمليات المزةعية والمساعد  في إتخاذ القراةات وتنظيم

 العمل.

  مدى االنحراف في أاداء العمليات المزةعية بمقاةنتها بما هو محداد في توضح

 ية للمواةاد المستخدمة. اإلنتاجية تساعد علي تحسين الكفاء  اإلنتاجالخطة 

  ية. اإلنتاجتساعد في توفير البيانات والمعلومات لوضع الخطط 

 اليقين(.تساعد في إتخاذ القراةات التي توضع في ال المخاطر  وعدم التأكد )ال 

 ية المحاصيل مما يساعد على إنتاجتساعد في وضع المعدالت النمطية للتكاليف و

 ية للمواةاد الزةاعية.اإلنتاجتقييم النتائج وتحليل الكفاء  

  . توضيح األساس الذي تحداد على أساسه الضرائب والزكا 

     .تساعد في تقييم إستثماة ةأس المال في المشاةيع الزةاعية 

  تحليل بيانات التكاليف الزةاعية للعمل على تخفيضها.تساعد في 

 للمزةعة والرقابة المزةعية حتى يمكن  اإلاداةيتساعد في تحليل المركز المالي و

 تجنب اإلنحرافات المالية.
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 مزرعيةــــــــــسج ت الــــــــــمطلوبة للــــــــمعلومات الـــــــال

المزةعية  اداة التي تتخدها اإل  Efficiency Deciesions تكون في الغالب كفاء  القراةات

مقرونة بكمية المعلومات التي بينت عليها هذه القراةات والقاعد  العامة تقول بزيمااد  الكفماء  كلمما 

زاادت كمية المعلومات المتوفر . هير أنه لهذه القاعد  نظر  اقتصاادية ال بد من التعرض لها وهي 

ليف بزيااد  كمية المعلومات. فمثالً المقرة لدةاسة تأثير التغذية على الزيااد  المتمثلة في زيااد  التكا

فممي وزن الحيمموان قممد يسممتفيد بقممراءات المموزن اليوميممة واالسممبوعية والشممهرية... المم ، هيممر أن 

القمراةات اليوميممة تشممكل تكلفممة وعممبء أكبممر ممن القممراةات االسممبوعية والشممهرية.. المم . إذ تممزادااد 

   المعلومات ولكن التكاليف أيضا تزادااد بزيااد  عداد القراءات الوزان الحيوانات.االستفااد  بزيااد

 معلومات:ــــثل للــــحجم المـــــال

المزاةع تتعامل مع المعلومات كسلعة من السملع لهما تكلفمة وينمتج عنهما منفعمة وفمي  إاداة 

للمعلوممات بحيمث: تتحمداد  فمي تحديمد الحجمم االمثمل اإلقتصمااديةهذه الحالة يمكن إستخدام النظرية 

يمة الحديمة للمعلومماتمع التكلفمة اإلنتاجكمية المعلومات المطلوبة بالنقط التي تتساوى عنمدها القيممة 

 الحدية للمعلومات كما هو مبين في الشكل )  (

 

 التكلفة الحدية للمعلومات

 ية الحديةاإلنتاجقيمة 

 المعلومات

 ق

 ت

 أ

ت
1 

ق
1 

 ج ب الكمية المثلى للمعلومات

 الع قة بين التكلفة الحدية والمنفعة الحدية للمعلومات في تحديد حجم المعلومات

MC&VMP 
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 Value Marginal Product يمة الحديمةاإلنتاج( بان منحنمى قيممة  ويالحظ من خالل الشكل ةقم )

(VMP)  ن التكلفمة أسفل مما يعني نق  قيممة المعلوممات كلمما زااد المتموفر منهما. كمما ألى إينحدة

علممى مممما يعنممي بانممه كلممما زاادت المعلومممات زاادت التكلفممة الحديممة ألممى إالحديممة للمعلومممات تتجممة 

قطة )أ( الذي تتساوى مثل لكمية المعلومات هو عند النن المعدل األإوكأي سلعة ف ،للحصول عليها

ن نالحمظ بمان أي نقطمة أكمما يمكمن  ،ية الحدية لهااإلنتاجعندها التكلفة الحدية للمعلومات مع قيمة 

كبر من تكلفة الحصول عليهما أن العائد من المعلومات )ق( ألى يساة )أ( مثل نقطة )ب( توضح بإ

 )ت(، )ق < ت(.

من المعلوممات وعلمى العكمس ممن ذلمك  ستخدام كمية أكبروبالتالي هناك حافز أو فاةق إل

قل من تكلفة الحصول عليها أن العائد من المعلومات إفمثالً لى يمين )أ( ولتكن )ج( إفان أي نقطة 

ن المزةعممة سمموف تتحمممل خسممائر مممن التوجممة بالمزةعممة وبهممذا أ(. وهممو ممما يعنممي بمم1> ت 1)ق

هما قيممة ولهما تكلفمة وأن المعمدل سلوب ممن التحليمل نؤكمد التعاممل ممع المعلوممات كأنهما سملعة لاأل

مثممل لكميممة المعلومممات هممو النقطممة التممي يتسمماوى عنممدها التكلفممة الحديممة للمعلومممات مممع قيمممة األ

طاة النظري فقط للتعامل مع المعلومات المطلوبة ن هذا هو اإلأية الحدية لها. وبالرهم من اإلنتاج

المزةعيمة لتحقيقممة مممن  اداة ي تسممعى اإلانهما تبقممى المؤشمر والمقيمماس المذ ال  إللسمجالت المزةعيممة 

 المزةعية. اداة في اإل اإلقتصااديةوجهة نظر تحقيق الكفاء  
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 ؟اإلنتاج ت ــجــــــي ســــود فـوجـمـــــــو الــــــاهــــــم

يمكممن للمممزاةع أن يسممجل أنممواع المحاصمميل ومواعيممد الزةاعممة والمسمماحات المزةوعممة 

ي اداخممل إنتمماجومواعيممد الحصممااد وهيرهمما لكممل نشمماط  اإلنتمماج  وكميممة والمسمماحات المحصمموة

فممي بعممض االقطمماة  اإلنتمماجوال توجممد نممماذج محممدواد  يجممب التقيممد بهمما. وتقمموم ااداةات  المزةعممة.

 بطباعة كتب وسجالت إسترشاادية يمكن للمزاةع أن يستعملها بأيسر الطرق.

 ية:ــــــــعزرـمـــــــ ت الـجـســـــات الــمـيـسـقـــــــت

في البداية يجب التأكد على أنه ال يوجد نظام موحد للسجالت المزةعية متعاةف عليه في 

د وهيره وما سنحاول التعرض اليه في هذا الجزء المحاسبي الموح   ممثل النظا اداة كافة أنظمة اإل

ذا المفهموم يمكمن ووفمق هم اإلنتماجالحديثة لوحدات  اداة مبني على االنظمة االكثر استعماالً في اإل

 تقسيم السجالت المزةعية الى النوعين التاليين:

 ةــــعامـــــة الـيـــزرعـمـــــ ت الــــجـســـــأ( ال

 وفق هذا النظام يحتفظ المزاةع بسجالت عامة في المجالت المختلفة مثل:

 النباتي. اإلنتاجسجالت  -

 .اإلنتاجسجالت مستلزمات  -

 الت زةاعية(كة )اآلسجالت العمالة والقو  المحر -

 الحيواني. اإلنتاجسجالت  -

الزممة للممزاةع مثمل السمجالت المتعلقمة بمالقروض والضمرائب ومما فمي وهيرهما ممن السمجالت ال  

حكمها. ويمكن للمزاةع أن يحداد كمية المعلومات التي يقوم بتدوينها فمي همذه السمجالت فممثالً فمي 

مواعيممد  ،نمواع البممذوةأ ،ن كميممات السممماادحتفمماا بمعلومممات عميمكمن اإل اإلنتمماجسمجل مسممتلزمات 

ضمافتها ومواعيمدها إنواعها وطرق أوكذلك المبيدات و .ال  ...وكمية التقاوي المستعملة ،الزةاعة

 .اإلنتاجوهيرها مما يتعلق بمستلزمات 
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 ي:ــزرعـمـــــــاط الــشـنـــــ ت الــجـــــــس )ب

نه يتبع تعريف معنمى كلممة نشماط والتمي يمكمن ية ألختلف عن نظام السجالت المزةعهذا النظام ي

 تعريفها كما يلي:

أي يمكن أن نجمد لمه مما  ،هو أي جزء من المزةعة يمكن فصله بنظام محاسبي خاص به النشاط:

بات العوائد وحسابات التكاليف، ووفق التعريف يكون هناك ثالثة أنواع من السجالت ايعرف بحس

 المزةعية.

 :يــــــــــاإلنتاجاط ـشـنــــــ ت الـجـــــس -1

 إنتماجسملعة قابلمة للتسمويق، مثمل  إنتماجي في المزةعة هو كل ما ينمتج ممن اإلنتاجالنشاط 

الم . ممن المعمروف أن لهمذا  .اللحمم والبميض ..، اللبن ،عالفاأل ،الخضر ،الفاكهة، الشعير ،القمح

( كما أن للنشاط تكماليف األسعاةتوسط م x اإلنتاج)أي كمية  اإلنتاجالنشاط عوائد متمثلة في قيمة 

وتكماليف متغيمر  مثمل  ... الم .إهالكمات االالت واالبماة ،ةضمتمثلة فمي التكماليف الثابتمة مثمل األ

.. ال . ومن هنا يمكمن أن يكمون لكمل نشماط .الوقواد والعمالة ،عالفاأل، البذوة ،المبيدات ،سمد األ

 بسجالت لكل نشاط. ااحتفي نظام محاسبي خاص به ويمكن أيضا اإلإنتاج

 ي:ـدمـخــــــاط الـشـنــــــ ت الــجــــــس -2

ه إنتاجمي وال يقمدم اإلنتماجيعرف النشماط الخمدمي بانمه أي نشماط بالمزةعمة يخمدم النشماط 

الجمراةات التمي وتعتبر نشاطاً خمدمياً.  اإلنتاجالت الزةاعية التي تخدم للتسويق المباشر. فمثالً اآل

يمة فهمي بالتمالي نشماط خمدمي. اإلنتاجنشمطة لمى األإعمالف تقمدم خمدماتها أو األ تعمل بحقول القمح

لممة فممي النشمماط وللنشمماط الخممدمي سممجالت خاصممة تحتمموي العوائممد وهممي قيمممة مقممدة  لخممدمات اآل

لة والتأمين والتراخي  هالكات اآلإي والتكاليف والتي تشمل التكاليف الثابتة والمتمثلة في اإلنتاج

 والتي تشمل الوقواد والصيانة والعمالة وهيرها. )التشغيلية(ف التسييريةوهيرها والتكالي

مم هالكممات واإل ،لممة مممن سمماعات التشممغيلن هممذه السممجالت مممن حفممظ المعلومممات المتعلقممة باآلوتمك 

 والكفاء  وهيرها.

 ن:ـزيـخـتـــــــاط الـشـــــ ت نـجـــــس -3

 .او تسممويتها اإلنتمماجليهمما فممي إة حتفمماا بالسمملعة لحممين الحاجمميشمممل التخممزين خممدمات اإل

المذي يمتم  اإلنتاجقطع هياة وتخزين ، مبيدات، بذوة ،ويشمل ايضا تخزين المستلزمات من أسمد 
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يجابيممة إويكممون للتخممزين فممي العممااد  عوائممد  ةفممي الصمموامع والمخممازن المبممراد  والعااديممة بالمزةعمم

ة منخفضممة بشمرائها فمي الحممد سمعاأوالحصمول علممى المسمتلزمات ب اإلنتماجسممتمراةية إمتمثلمة فمي 

يجابيممة فممي مراقبممة العممرض والطلممب علممى السمملع المنتجممة إوكممذلك عوائممد  األسممعاةادنممى مممن األ

نخفماض إيجابيمة متمثلمة فمي إوقات التي تعطي ادخالً مجزياً للمزاةع. وهي عوائد وتسويقها في األ

نطموي علمى يالتخمزين  نإخمر فموقيمتمه وفمي الجانمب اآل اإلنتماجقيمة المستلزمات واةتفاع اسمعاة 

وهيرهمما وتكمماليف تسمميييرية مثممل الطاقممة  اداة هالكممات المخممازن والتممامين واإلإتكمماليف ثابتممة مثممل 

حتفمماا بسممجالت خاصممة للصمموامع والمخممازن والعمالممة والوقممواد والصمميانة وهيرهمما. ويمكممن اإل

جمزء ممن النشماط. ية وفق النظام المحاسبي الخماص لهمذا الاإلنتاجالمبراد  والعاادية اداخل الوحدات 

ية )المزةعة( يمكن ضمه واعتباةه ممن أحمد االنمواع اإلنتاجوالخالصة أن ما يحدث اداخل الوحد  

الثالثة من السجالت لالنشطة المزةعية وفق ما سبق توضيحه. ويبيمين الشمكل )  ( أهمم تقسميمات 

 السجالت المزةعية.
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 سجالت النشاط الخدمي
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 يةــــزرعـمـــــــ ت الـجـســــــل الـيـلـحــــــت

 اة ممن مقمدة  الممزاةع علممى الرجموع لهما وتحليمل بياناتهممالمزةعي مم السمجالت هميمةأتمأتي 

سمجالت المزةعيمة فمي الالمزةعيمة. ويجمري تحليمل  اداة وجمة المختلفمة لمإلستفااد  منها في األواإل

 الغالب للحصول على مايلي:

 ،في المزةعة اإلنتاجلعناصر  اإلقتصااديةتقدير الكفاء   -

 ،يةاإلنتاجتقدير النجاح المالي للوحدات  -

 .مكانيات التوسع المزةعي والنموإحتياجات وإتقدير  -

 ونستعرض فيما يلي بعض المعايير في تحايل السجالت المزةعية.

 مزرعة:ــــفي ال اإلنتاجعناصر ـــــل اإلقتصاديةكفاءة ـــــقدير الــت

 قسام التالية:لى األإفي المزةعة  اإلنتاجيمكن تقسيم عناصر 

 اداة بالمزةعة التي تهمتم اإل اإلنتاجهم عناصر أةض الزةاعية. وهذه لة، األ، اآلةالمزاةع المنتج

والدخل المزةعي المتوقع  اإلنتاجةتباطها بإل اإلقتصااديةادائها من الناحية أالمزةعية بتقدير كفاء  

 ي.اإلنتاجمن النشاط الزةاعي 

 زراعي:ــمنتج الـــفاءة الـــقدير كـــت

وقد استخدم االقتصااديون مبدأ المقاةنة بمعدالت  اإلنتاجالمنتج الزةاعي من اهم عناصر 

نمطية متعاةف عليها لمقياس ممدى تقماةب االاداء الفعلمي للمنمتج ممع همذه المعمدالت النمطيمة وممن 

 المعروف ان هذه المعدالت النمطية تختلف باختالف:

 عته.وطبي اإلنتاجنوع  -

 ادةجة التكثيف الزةاعي. -

الت الزةاعيممة وهيرهمما المصمماحب بمجهمموادات المنممتج سممتثماة فممي اآلحجممم اإل -

 الزةاعي.

 وقد اثبتت الدةاسات تأثير هذه العوامل على كفاء  أاداء المنتج الزةاعي.
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 زراعي؟ــــــمنتج الــداء الأفاءة ـحديد كــي تـنمطية فـمعدلت الـتخدام الـسإمكن ـيف يـك

الزمة في مشاةيع الحبوب تحمت الميكنمة التاممة )المري بافتراض أن العمليات الزةاعية ال  

 35المحوةي، الجراةات الزةاعية، الحاصدات الزةاعية،... ال (. تتطلب جهمد منمتج واحمد لكمل 

هكتاة من مساحات الحبوب فيمكن استخدام هذا المعدل النمطي في تحديمد كفماء  المنمتج الزةاعمي 

تلممك المشمماةيع بمقاةنممة التواجممد الفعلممي للمنتجممين بحيممث يحسممب عممداد المنتجممين الممى عممداد فممي مثممل 

المنتجممين النمطممي فممي المشممروع الزةاعممي لتحديممد الكفمماء  الفعليممة. فالمعممدالت النمطيممة تختلممف 

 25باختالف العوامل المشاة اليها سابقاً ومن امثلة المعدالت النمطية في ابقاة الحليمب منمتج لكمل 

 2111ةاس وفي ادواجن البيض منتج لكمل  211االبقاة المنتجة وفي االهنام منتج لكل  ةاس من

الخضر منتج لكل هكتاة وهكذا يمكن استخدام المعدالت النمطيمة فمي تقمدير كفماء   إنتاجطير وفي 

 المنتج الزةاعي بالمزةعة.

 زراعية:ـــــــلت التخدام اآلـــــفاءة اســـقدير كـــــت

نواعها ادوةاً مهماً في الزةاعة الحديثة فهي مكمل وبديل أالزةاعية بمختلف الت تلعب اآل

 ية.اإلنتاجللمجهواد البشري في العملية 

ت الزةاعية لوحمد  المسماحة البتكلفة اآل اإلقتصااديةلة الزةاعية من الناحية ويمكن تقدير كفاء  اآل

 أو الطن المنتج من الحاصالت الزةاعية المختلفة.

 

 

 

 

 

 

" التكمماليف الثابتممة"  شمممل إجمممالي التكلفممة السممنوية المتغيممر  والثابتممة والتممي سممبق التعممرض لهمما.وي

مين والتممراخي  وهيرهمما مممن البنممواد التممي ال تتغيممر ألممة والتممهالكممات السممنوية لآلوتشمممل تكلفممة اإل

والصميانة  " التكاليف المتغير  " وتشمل تكلفة الوقواد السنوية والعمالمة وكميته. اإلنتاجبتغير نمط 

 .اإلنتاجوقطع الغياة المستهلكة وهيرها من البنواد التي تتغير بتغير نوع وكمية 

 ي.اإلنتاج= إجمالي التكلفة الثابتة + إجمالي التكلفة المتغيرة في السنة للموسم  لةاجمالي تكلفة اآل

 ة =ــلفاءة اآلـــــــك

 

 لة في المشروعإجمالي تكلفة اآل

 = أ / هكتاة                                              

 مزروعةــمساحة الـمالي الـاج

 

 لة في المشروعإجمالي تكلفة اآل

 = أ / طن                                               

 قـــــق  ـحـمــال اإلنتاجمالي اج
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والتشمغيل  هماتنعمدام الكفماء  وإنخفاضمها مؤشمر لكفاءإل ةتفاع همذه التكماليف مؤشمروبالطبع فإن إل

 ية.اإلنتاجاالمثل لاللة في الوحدات 

 زراعية:ـــــي الــــــراضتخدام األــــــسإفاءة ـــــقدير كــــت

ستثماةات الزةاعية من حيث القيممة والمسماهمة فمي العمليمة ةض الزةاعية من أهم اإلاأل

عمة ممن المعطيمات الفنيمة سمتخدامها والتمي تحمداد لمجموإالمزةعية بكفاء   اداة ية، وتهتم اإلاإلنتاج

 .اإلنتاجةاضي الزةاعية على . وهي جميعها عامل محداد لقدة  األاإلقتصااديةوالطبيعية و

مختلمف  إنتماجاد المكونات الطبيعيمة والكيميائيمة للتربمة قمدةتها علمى حد  على سبيل المثال ت  

المحاصمميل علممى اد الممدوة  الزةاعيممة وتعاقممب حممد  المحاصمميل مممن النمطيممة الكيفيممة والكميممة، كممما ت  

سمممتغالل الممممرادواد وتحمممداد ادةجمممة التكثيمممف واإل ،يمممة تلمممك المحاصممميلإنتاجةاضمممي الزةاعيمممة األ

سمتخدام إأنمه يمكمن  الزةاعي المحقق. وبالرهم ممن همذه العواممل المتداخلمة إال   نتاجقتصاادي لإلاإل

ة اداخمل ةاضمي الزةاعيمة بغمرض المقاةنمسمتخدام األإةقام القياسية للمحاصميل كمقيماس لكفماء  األ

 المناطق الزةاعية وبين المناطق المختلفة.

وللتعرف على كيفية حساب الرقم القياسمي للمحاصميل يمكمن إعتبماة الجمدول التمالي المذي 

 يبين المساحات المزةوعة من قائمة من المحاصيل بمزةعة ما والمنطقة المطلوب المقاةنة بها.

 مزرعة ما.ـــــمحاصيل بــــقياسي للــــرقم الــــساب الـــ( ح11جدول رقم )

المحاصيل 

 المزروعة
 المساحة )هكتار(

المحقق  اإلنتاج

 )طن(

في المنطقة  اإلنتاج

 بالمقارنة )طن(

المساحة المطلوبة 

لتحقيق نفس 

 اإلنتاج

 هكتاة 6267 625 41 11 القمح

 هكتاة 5211 2121 111 11 الختروات

 هكتاة 13233 1521 211 21 الفاكهة

 هكتاة6267 1521 111 11 الع  

 هكتاة 31267   51 اجمالي المساحة

 

 

 

 

 

% ممن الكفماء  الممكنمة 63ةاضي الزةاعية هي فقمط حظ أن الكفاء  إستخدام األيالفي هذا المثال 

 ةاضي المزةعة.مثل ألستخدام األتحت اإل

 المساحة المطلوبة      

  x 100                              الرقم القياسي للمحاصيل بالمنطقة = 

 المساحة المزروعة      

 

      31267 

        =                   x 100  =63% 

    50200 
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 :اإلنتاجوحدات ـــــمالي لــــــنجاح الـــــقدير الــــت

 اداة مممن أهممم المعممايير التممي تسممعى اإل اإلنتمماجنجمماح المممالي لوحممدات الشممك أن تقممدير ال

 اداء لتلك الوحدات.لى معرفتها عند تقويم األإالمزةعية 

حتسمماب عممداد مممن الزمممة إلتفيممد السممجالت المزةعيممة فممي تمموفير المعلومممات والبيانممات ال  و

ي ممن الناحيمة الماليمة اداء الماضالمؤشرات المهمة في تقدير النجاح وذلك من وجهة نظر تقويم األ

النمماجح منهمما ومعالجممة القصمموة المسممبب عزيممز التعممرف علممى عناصممر النجمماح والفشممل لتبهممدف 

 ية.اإلنتاجللمشكالت المالية في الوحدات 

 لي:ــــــــمالي ما يــــــنجاح الـــــؤ رات الـــــــم مـــــومن أه

 القيمة الحالية الصافية لالستثماة الزةاعي. -1

 ائد للنكاليفنسبة العو -2

 العائد الداخلي للمشروع -3

 فتر  استرادااد ةاس المال. -4

حيمث أن  ،بالمالحظمة أن حسماب همذه المعمايير يتخلمف فمي حماالت تقمويم المشماةيع رٌ يجد

سممتخدام فممي تكمماليف بينممما اإلالو لإليممراادات مممن توقعممات ،اداءعنممي بممالنظر  المسممتقبلية لمم خيممر ي  األ

ةقمام الواقعيمة ممن السمجالت ممن واقمع األ اإلنتاجلماضي لوحدات اداء اعني باألالمزةعية ي   اداة اإل

 المزةعية. 

ستثماة خاذ القراة باإلت  إكما أن الهدف في حالة تقويم المشروعات يكون في المساعد  في 

المزةعية بغرض البحث عن أسباب النجاح وتقويتهما  اداة بينما يكون في اإل ،المزةعي من عدمه

 لحلول المالئمة.وأسباب القصوة وأيجااد ا
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 تثمار:ـــــسصافية لإلــــــحالية الــــــقيمة الــــــال -1

نهما إجممالي صمافي العوائمد بعمد ادفمع التكماليف أسمتثماة: بف القيمة الحالية الصافية لإلتعر  

عتباة قيمة العائد بالنسبة للزمن. فمن المعروف أن قيمة اد  حخذين في اإلستثماة لمد  زمنية محد  لإل

 ،وذلمك بسمبب التضمخم 1991أ فمي سمنة  111تختلمف عمن قيممة  1971أ في السمنة  111

 .1971عنها في سنة  1991شرائية في سنة ــنخفاض القيمة الإو

سممتثماة نفممرض المثممال التحليلممي التممالي فممي ولمتابعممة حسمماب القيمممة الحاليممة الصممافية لإل

الحمد  2111 – 1991ائد والتكاليف ممن سمنة تدفق تقدير العوب  تالجدول ةقم    )  ( والذي يخ

 ية.اإلنتاجالمزاةع 

 ية.اإلنتاجمزارع ــد الــحتكاليف ألــــعوائد والــــقدير الــــدفق تــتوضح دول رقم )  ( يــج

 السنة

القيمة الجمالية 

 للعائد 

(1) 

القيمة الجمالية 

 للتكاليف 

(2) 

 صافي العائد 

(3) 

معامل الخصم 

8% 

(4) 

ة الحالية القيم

 لصافي العائد

(5(=)3)x(4) 

1991 11111 6111 4111 12926 3714 

1991 12111 7111 5111 12857 4285 

1992 13111 8511 4511 12794 3573 

1993 14111 9311 4911 12735 3612 

1994 16111 11211 5811 12681 3951 

1995 17111 11111 6411 12631 4132 

1996 19111 13111 6211 12583 3615 

1997 22111 14111 7811 12541 4212 

1998 25111 16111 8111 12511 4151 

1999 28111 21111 7911 12463 3658 

 38681  61611 116411 177111 المجموع

 

 ،أ 38681سممتثماة الزةاعممي هممو مممن الجممدول )  ( تكممون القيمممة الحاليممة المتوقعممة لإل

سمتثماة أكبمر ممن ناحية الماليمة إذا كانمت القيممة الحاليمة المتوقعمة لإلالمزةعة ناجحة من التبر وتع

سممتثماة ةقممماً الصممفر. وتعمماني المزةعممة مممن مشممكالت ماليممة إذا كانممت القيمممة الحاليممة المتوقعممة لإل

 سالباً.

 وتتوقف القيمة الحالية المتوقعة لالستثماة على عد  عوامل منها:

 يجابية )العوائد(.التدفقات اإل -1

 قات السلبية )التكاليف(.التدف -2

 إختياة نسبة الخصم )الفائد ( لرأس المال. -3

 وهي في مجملها تحداد أةبحية المشاةيع الزةاعية من الناحية المالية.
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 تكاليف:ـــــــــعوائد للـــــسبة الــــن -2

هممو نسممبة العوائممد  اإلنتمماجاداء وحممدات أحممد المعممايير المسممتخدمة كمؤشممر للتقممويم المممالي أل

سمتثماة فمي إسمتخداماته ممن حيمث ف. واليختلف هذا المدلول عن القيمة الحاليمة الصمافية لإلللتكالي

اداء الماضي من خالل السجالت. ويبحث عن مؤشرات لتصحيح المعلومات التي يتطلبها لتقويم األ

يجابية في مماةسات المشروع من الناحيمة الماليمة، المشكالت المالية إن وجدت وادعم العناصر اإل

 ب نسبة العائد للتكاليف كاآلتي:وتحس

 

 

 

كل ذلمك مقومماً بالقيممة الحاليمة سمواء فمي ناحيمة العوائمد أو التكماليف. ولمعرفمة كيفيمة حسماب همذه 

النسممبة نفتممرض المثممال التممالي مممن خممالل الجممدول ةقممم )  ( المعممد والممذي يحمموي تممدفق العوائممد 

 ية.اإلنتاجوالتكاليف في أحد المزاةع 

 ية.تاجــاإلنمزارع ــتثمار في الــستكاليف لإلــعوائد والــق الــتدف يوضحجدول )  ( 

 السنة
إجمالي العوائد 

 )لاير(

إجمالي 

 التكاليف )لاير(

معامل الخصم 

8% 

جمالي العوائد إ

 بعد الخصم

جمالي إ

التكاليف بعد 

 الخصم

1981 6111 5111 12926 5556 4631 

1981 7511 6311 12857 6428 5299 

1982 6211 6111 12794 4923 4764 

1983 8311 7211 12735 6111 5292 

1984 8611 8411 12681 5857 5721 

1985 7811 8111 12631 4914 5141 

1986 4311 7111 12583 2511 4181 

1987 9411 6511 12541 5176 3511 

1988 8511 4311 12511 4251 2151 

1989 8111 6811 12463 3681 3148 

1991 6311 6111 12129 2713 2574 

 46308 51995    المجموع

 

وفي ( 6)على إجمالي العمواد  (5)إجمالي العمواد ة ويكون بذلك حساب نسبة العائد للتكاليف بقسم

 هذه الحالة:

 

 

 إجمالي العوائد خ ل مدة معينة        

  =  نسبة العائد للتكاليف 

 إجمالي التكاليف خ ل نفس المدة       

                    51995    

 12123=  نسبة العائد للتكاليف =                  

                    46308   
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ومن المالحظ أن نسبة العائد للتكاليف أكبر ممن الواحمد الصمحيح وهمذا يعنمي نجماح ممالي 

أقل من واحد بينما  ،ي الواحد الصحيح تعني التعاادل من الناحية المالية، ونسبة تساواإلنتاجلوحد  

 لى معالجة باجراءات مختلفة.إتحتاج  اإلنتاجوجواد مشكالت مالية في عني ت

 ويجد بالمالحظة عند أحتساب هذه النسبة ما يلي:

اللة المذي يمتم اسمتغ اإلنتماجيجابية بمما فمي ذلمك قيممة حتساب القيمة لكافة التدفقات اإلإ -1

 سر .اداخل المزةعة من قبل األ

إحتسمماب القيمممة لكافممة التكمماليف المباشممر  وهيممر المباشممر  والتممي لهمما عالقممة بوحممد   -2

 من معلومات. اداة ووفق ما يتوفر لدى اإل اإلنتاج

ختياةهمما للخصممم ادوة مهممم فممي تحديممد أةبحيممة ونجمماح إتلعممب نسممبة الفائممد  التممي يممتم  -3

ئد والتكاليف عكسياً مع قيممة نسمبة الفائمد  التمي يمتم )تتناسب نسبة العا اإلنتاجوحدات 

 إستخدامها في الحساب(.
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 مشروع:ـــــــــــــداخلي للــــــــعائد الـــــــال      -3

نشمطة يقصد بالعائد الداخلي قدة  المزةعة أو المشروع على إحمداث عائمد اداخلمي ممن األ

. والعائمممد المممداخلي اإلنتممماجماةات الزةاعيمممة التمممي لهممما عالقمممة بسمممتثيممة بالمزةعمممة علمممى اإلاإلنتاج

سمتثماة تسماوي صمفراً. وممن للمشروع هو تلمك القيممة التمي تجعمل ممن القيممة الحاليمة الصمافية لإل

 خالل المعاادلة التالية:

















mn

n
n

nn

t

TR

1

0
)1( 

 يث أن:ــح

N =1،2،3،....،M 

Rn العائد اإلجمالي في السنة=n. 

Tnاإلجمالية في السنة  =التكاليفn. 

t  العائد الداخلي للمشروع=% 

nالفتر  الزمنية = 

ستثماةات الزةاعية ولميكن سمعر ( بتكلفة الفرصة البديلة لإلtوفي هذه الحالة يتم مقاةنة )

الفائد  التي تمنحها المصاةف على وادائع المستثمرين. ويعد المشروع ناجح من الناحية المالية إذا 

ائد الداخلي أكبر من سعر الفائد  ويعاني المشمروع ممن بعمض المشمكالت الماليمة إذا كانت قيمة الع

 كانت تلك القيمة أقل من سعر الفائد .

عتبماة تأخمذ فمي اإل ويجب التذكير هنا بإن كل هذه المعايير تعمالج النجماح الممالي فقمط وال

يجابيمة فمي همر حثاةهما اإلتظ خمرى التمي قمد تكمون تحققمت والجتماعية األواإل اإلقتصااديةالنواحي 

خمرى األ اإلقتصمااديةمثل هذا النوع من التحليمل. مثمال ذلمك تمأثير المشمروع علمى بقيمة القطاعمات 

سممتيطان والتمموازن المطلمموب فممي التنميممة المحليممة وهيرهمما مممن وتممأثير المشممروع علممى أحممداث اإل

 المناطق.
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 مال:ـــــــــس الأترداد رـــــــــسإترة ـــــــف -4

ستثماة في المشروع الزةاعي عنمدما يكمون تخاذ القراة بشأن اإلإدم هذا المعياة في يستخ

حموال إسمترادااد ةأس الممال سمتثماة بحيمث يفضمل فمي كمل األعمااد  اإلةأس المال بفرص متعداد  إل

 . عممااد  اسممتثماةه مضمماعفة العائممد المتوقممع منممهمممن إحتممى يمكممن وذلممك  ،المسممتثمر فممي فتممر  أقصممر

ة تهتم بهذا المعياة بغرض المقاةنة بين ما قرةته الدةاسات ليكون فتر  متوقعة المزةعي اداة واإل

 س المال وبين الواقع الفعلي من خالل السجالت المزةعية والبيانات المتوفر  بها.أسترادااد ةإل

س المممال أ( لحسمماب فتممر  أسممترادااد ة فتراضممي التممالي ةقممم )ويمكممن أسممتخدام المثممال اإل

 ي المشاةيع الثالثة )أ(، )ب(، )ج(.أ ف 15111ومقداةه 

 شاريع.ــــ ثة مــمال في ثـس الأترداد رـسإساب ـح يـوضح(   جدول رقم )

 السنة
التدفق الصافي للمشروع 

 )أ(

التدفق الصافي للمشروع 

 )ب(

التدفق الصافي للمشروع 

 )ج(

(1) 3111 5111 5111 

(2) 4511 4111 5111 

(3) 4111 4511 5111 

(4) 2511 3111 1511 

(5) 1511 1511 1611 

(6) 2511 - 511 

 

( أن المشممروع )أ( يسممتراد اسممتثماةه بممين السممنة الرابعممة   يالحممظ مممن الجممدول السممابق )

والخامسة بينما يستراد المشروع )ب( استثماةه بين السنة الثالثة والرابعمة والمشمروع )ج( بسمتراد 

اةيع الثالثممة فممي سممرعة اسممترادااده لممراس المممال. اسممتثماةه فممي السممنة الثالثممة وهممو يعممد افضممل المشمم

 ويفضل المشروع )ج( في حالة تساوي إجمالي العائد كما في هذا المثال.
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 مزرعي:ـــــــنمو الــــــتوسع والـــــــكانيات الـــــــمإتياجات وــــحإقدير ـــــت

المزةعيممة لتحقيقهمما   اداةهممداف المهمممة التممي تسممعى اإلالتوسممع المزةعممي والنمممو مممن األ

سمماس لتنفيممذ الخطممط وتقممدير السممجالت المزةعيممة مممن خممالل البيانممات المهمممة المتمموافر  فيهمما األ

ومن المعروف أن هناك قواعد مهمة من النواحي الفنية ويجب  .تجاه التوسع والنموإالمرزعية في 

من هذه القواعد المهمة مما  ختلفة.مية إنتاجعينة أو أنشطة ممحاصيل  إنتاجباعها عند التوسع في إت  

 يلي:

فمأن ذلمك سموف يمؤادي المى  ،ال يتم التوسع فمي محاصميل أو أنشمطة زةاعيمة متنافسمة -1

ويمكمن أن تسماعد السمجالت  .اإلنتماجاداء وحمدات أادةجة من عدم الكفماء  تمؤثر علمى 

نشطة المتنافسة وادةجة التنافس وهمي المزةعية في تحديد المحاصيل المتنافسة أو األ

 تخاذ القراة المرزعي بشأن النمو والتوسع.إيد في فت معلومات

قتصمماادية إسممباب فنيممة أو أل ،ال يممتم التوسممع فممي المحاصمميل أو االنشممطة المتعاةضممة -2

طممالع علممى المحاصمميل الزةاعيممة مممن للمبممرةات السممابقة نفسممها. ومممن المهممم جممداً اإل

محاصميل خالل السجالت المزةعية وتحليل وتحديد ما يمكن أن يكون متعماةض ممع 

 أو أنشطة أخرى مرشحة للتوسع أو النمو.

ستثماة ادون الوصول باإل ،قصر التوسع في االنشطة والمحاصيل المدعمة أو المكملة -3

 نشطة الزةاعية القائمة.لى ادةجة المنافسة مع األإ

قتراض عية المعلومات المتعلقة بالقدة  على الوفاء بالتزامات اإلةتقدم السجالت المز -4

لممى ماسممبق فمميمكن إضممافة باإل زمنممة المناسممبة لممذلك.وفممي تحديممد األبغممرض التوسممع 

للسجالت المزةعية ان تقدم المعلومات التي تتعلق بقصوة ةاس المال المزةعي فمي 

الوصممول باالسممتثماة المزةعممي الممى مراحلممه المثلممى وعالقممة ذلممك باةتفمماع تكمماليف 

لممى المرحلممة المثلممى وعممدم القممدة  علممى تمموفير ةاس المممال الممالزم للوصممول ا اإلنتمماج

 .نتاجلإل
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نشطة والمحاصميل ( توضيح إمكانية التوسع والنمو في بعض األ  ويمكن من خالل الجدول ةقم )

 ية كما سبق التعرض لها.اإلنتاجمن خالل العالقات بين 

 مزرعيةـــشطة الــنثلة األـــي أمــتوسع فـــكانية الــح إموض  ــ( ي  جدول رقم )

 زراعة الختر زراعة الع   تربية الما ية تربية دواجن ةزراعة الفاكه
نوع النشاط 

 المزرعي

 زراعة الختر عالقة تنافسية عالقة تكاملية عالقة مدعمة عالقة مدعمة عالقة تنافسية

 زراعة الع   عالقة تكاملية عالقة تنافسية عالقة تكاملية عالقة تكاملية عالقة تنافسية

 تربية الما ية عالقة مدعمة عالقة تكاملية عالقة تنافسية ة تنافسيةعالق عالقة متعاةضة

 تربية الدواجن عالقة مدعمة عالقة تكاملية عالقة تنافسية عالقة تنافسية عالقة متعاةضة

 زراعة الفاكهة عالقة تنافسية عالقة تنافسية عالقة متعاةضة عالقة متعاةضة عالقة تنافسية

 

مكانيمات المتاحمة للتوسمع المزةعيمة اإل اداة ( يتضمح أممام اإل  ممن خمالل الجمدول ةقمم )

خالل بالمباادئ الهامة التي يجب مراعاتها. كما يالحظ من خالل الجدول والنمو المزةعي ادون اإل

ن العالقة بين زةاعمة الخضمر وزةاعمة الخضمر فمي نفمس المزةعمة والموسمم الزةاعمي أ(  ةقم )

أن العالقة  خرى كماية األاإلنتاجةض والمواةاد افس على األنافسية، وذلك من خالل التنـــعالقة ت

دعمة ممن ــمـومع تربيمة الماشمية عالقمة م ،كامليةــعالف قد تكون عالقة تبين زةاعة الخضر واأل

خضر. بينمما قمد تكمون العالقمة بمين ـمـستفااد  الماشية من فمائض وقمت الممزاةع ومخلفمات الإخالل 

ةض ووقت المزاةع والمواةاد نافسية لتنافسها على مساحة األــــزةاعة الخضر والفاكهة عالقة ت

 المائية وهيرها.

تكامل ممع تربيمة الماشمية والمدواجن ــمـكما يالحظ من الجمدول أيضما بمأن زةاعمة العلمف ت

ومن خالل وضع العالقات بين األنتجمة   سباب التي سبق ذكرها.تنافس مع زةاعة الفاكهة ل ـــوت

توسع المزةعممي. وحيممث مممن المعممروف أنممه ـــممـمممن خاللممه إمكانيممات الفممي الجممدول أعمماله يتضممح 

متنافسة، ولكممن يمكممن اإلسممتفااد  مممن العالقممات ــممـمتعاةضة والــممـاليمكممن التوسممع فممي األنشممطة ال

توسعية وفمي تحديمد إمكانيمات ـمـية في الخطط والبمرامج الاإلنتاجمدعمة ل نشطة ـــــتكاملية والــال

 النمو المزةعي.
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 يـزرعـمــــــــــــط الـيـطـخـتـــــــــال

من المعلوم ان الزةاعمة الحديثمة أصمبحت نشماطاً معقمداً يتطلمب قمدةاً مهمماً ممن التخطميط 

زةاعة ممن الممكمن أن يعنمي ـمـن للس  ــن نظاماً جديداً محأنجاح العمليات الزةاعية. حيث المنظم إل

أن يتطلمب إعمااد  تخطميط للمبماني الزةاعيمة الحيمواني والتمي ممن الممكمن  اإلنتماجتغير في بمرامج 

وبممرامج اآلالت والعمالممة الزةاعيممة. إن إسممتخدام الميزانيممة مممن الممكممن أن يسمماعد فممي التخطمميط 

 ية.اإلنتاجبإضافة نشاط زةاعي مربح للوحد  

وتنوعمه تمدعو إلمى التفكيمر فمي  اإلنتماجوعلمى نممط  األسعاةإن التغيرات التي تطرأ على 

 مواجهة التغيرات؟ كيفية التخطيط ل

هل يكفي أن يكون لدى المزاةع فكر  مبسطة عن متى يبدأ في شراء الحيوانات وزةاعمة 

المحاصيل الزةاعية؟ أم هناك خطوات يجب إتخاذها. كيف يمكن إختياة النشاط الزةاعي النماجح 

 مزاةع؟ وهو السؤال الذي يهم كل مدير مزةعة.ــــبالنسبة لل

ي مسمماعد  المممزاةع لإلجابممة علممى السممؤال المتعلممق بإختيمماة فممالخطممة يمكممن أن تسممتخدم 

 . اإلنتاجالنشاط المزةعي المربح وأفضل طرق 

ويشمل القراة المتحصل عليه بهمذه الطريقمة توزيمع األةاضمي علمى المحاصميل المختلفمة 

الحيممواني والمبمماني واآلالت الزةاعيممة والعمالممة الالزمممة للعمليممات  اإلنتمماجوعلممى أنممواع نشمماطات 

 ية بما يحقق أفضل النتائج المربحة للمزاع.اإلنتاج

كما قد يختلف التخطيط في المزاةع بين مزةعه وأخرى حسب نموع الملكيمة فهنماك ممثالً 

مممزاةع الدولممة أو المممزاةع الخاصممة، وكممل نمممط مممن هممذه االنممماط الزةاعيممة فممي عمليممة التخطمميط 

ف، ففي المزاةع التابعمة للدولمة يمتم ةبمط أو الهد اداة يختلف عن األخرى تبعاً إلختالف طبيعة اإل

خطة المزةعة بخطة الدولة التنموية وأعتباةها جزءاً مكمالً لها. أما في حاالت المزةاع الخاصمة 

 فيكون الهدف هو تحقيق أعلى عائد ممكن بغض النظر عن متطلبات المجتمع.
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مزرعيـــــــــتخطيط الـــــــــــــدا  الـــــــــأه
11

 

 حداد االهداف الرئيسية للتخطيط المرزةعي باآلتي:ت  كن أن يم

تجاه الصحيح الذي تسير عليمه المزةاعمة حيمث اإليضاح التخطيط المزةعي يعد ادليالً إل -1

هدافها، أتعد الخطة البرنامج العملي للمزةعة في فتر  زمنية محداد  تقوم خاللها بتحقيق 

الخطمة كلمما كمان واضمحاً ممدى النجماح نقضمت فتمر  مناسمبة علمى تنفيمذ إلذلك فإنه كلمما 

تجماه سمتمراة باإلخفاق الذي تحقق لها مما يتيح لها الفرصة في مراجعة أعمالها واإلواإل

 الصحيح.

يممة والمسمماعد  والخدميممة فممي المزةعممة والمممدى الممذي اإلنتاجلتحديممد واجبممات التقسمميمات  -2

 يجب أن تصل إليه في إستغالل المصاادة األولية المتوفر  لديها.

بحيمث تقلمل  ،يمةاإلنتاجالمسمتعملة فمي العمليمة  اإلنتماجلتحديد التولفية المثلى من عناصر  -3

المزةعممة  اداة ، ويعطمي إلإنتماجلمى أعلممى إإلممى أقمل مما يمكممن ووصموالً  اإلنتماجتكماليف 

 ية.اإلنتاجي يدخل في العملية إنتاجتصوةاً عن كيفية إستغالل كل عنصر 

المزةعي بمالقنوات التسمويقية حتمى اليحمدث  اإلنتاجط أي ةب تنسيق العمليات التسويقية، -4

 المزةعي. اإلنتاجهناك فائض في 

المرزعمة صموة  واضمحة لكيفيمة تمويمل خطتهما  إاداة تنسيق عمليمات التمويمل وإعطماء  -5

 وتحديد مصاادة التمويل في ضوء ذلك.

 اإلنتماجااد  يمة الزةاعيمة لزيماإلنتاجساليب العمليمة والتقنيمة الحديثمة فمي العمليمة إادخال األ -6

 وتقليل التكاليف.
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 مزرعيـــــــــتخطيط الــــــــاليو الـــــــأس

يحتمماج المخطممط الممى مجموعممة مممن االادوات التحليليممة التممي تسمماعده فممي الوصممول بعائممد 

إستخدام المواةاد الى اقصى ما يمكن وذلك بعد توفر كافة البيانات وادقتها وشمولها، وعلى العمموم 

ام التحليلللوصممول بإسممتخدام المممواةاد الممى ادةجممة الكفمماء  المرهوبممة يتوقممف علممى حجممم فممإن إسممتخد

 المشروع الزةاعي وعلى توفر البيانات عنه.

 ومن أهم االساليب التحليلية التي يمكن أن تساهم في عملية التخطيط المزةعي االتي:

 Marginal Analysis حد ـيل الــلـحـتــال -

 Budgetting الميزانية المزرعية -

 Linear Programming خطيةـجة الـبرمــال -

 Marginal Analysis د ـحـــــــــل الـيـلـحـتـــــــــــال - أ

تخماذ إالتمي تسماعد المخطمط المزةعمي فمي  اإلقتصمااديةادوات يعتبر التحليل الحدي ممن األ

نشممطة ( بممين مختلممف األResource Allocationمثممل للمممواةاد )القممراةات بشممأن التخصممي  األ

يمة المختلفممة فمي فتمر  زمنيمة معينممة أو فمي فتمرات زمنيمة مختلفممة اإلنتاجزةاعيمة، وبمين الوسمائل ال

 بهدف تحقيق أكبر عائد )أو تقليل التكاليف(.

علممى المشمماةيع أو  اإلنتمماجعلممى ادخممل ممكممن فممإن تخصممي  عناصممر أللحصممول علممى 

تنمتج  اإلنتماجنصمر ستعماالت المختلفة يجب أن يتم بصوة  بحيث أن كمل وحمد  ممن وحمدات عاإل

 الدخل الحدي الصافي نفسه في كل االستعماالت الممكنة أي أن:

 التكاليف الحدية –الدخل الحد  الصافي = الدخل الحد  

 

( Marginal Revenueالى المستوى الذي يكون عنمده المدخل الحمدي ) اإلنتاجأي أن المنتج يسمح ب

ل على ذلك نأخمذ إسمتعمال كميمة السممااد الكيمماوي وكمثا (.Marginal costكلفة الحدية )تمساوياً لل

 التي يحصل منها المزاةع على أكبر ةبح ممكن.
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 مثال:

القمح أقيمت فمي  إنتاج( لو فرضنا أن إضافة سمااد النتروجين لزيااد    وفي الجدول ةقم )

الكيمماوي للكيلمو بينمما يكلمف السممااد  يسماوي أالقمح  أةادبإحدى المزاةع، علماً بأن سعر بيع 

 .أ ل ةادب( 5)

الكلي والحد  وقيمته والتكاليف الكلية والحدية لكميات مختلفة من  اإلنتاج( يبين  جدول )

 )السماد(. اإلنتاجعنصر 

كمية السماد 

المستعملة 

 للهكتار

 التكاليف الحدية تكاليف السماد الحد  اإلنتاج القمح إنتاج
 اإلنتاجقيمة 

 الحد 

1 71 - - - - 

1 81 11 5 5 11 

2 85 5 11 5 5 

3 88 3 15 5 3 

4 91 2 21 5 2 

5 89 1 25 5 1 

 

ضمافية إسمتعملنا كميمة إضمافي يتنماق  كلمما نالحظ من الجدول السابق أن نماتج القممح اإل

الت والعممل المبمذول ةض وتكماليف اآلخرى كاألفتراض أن العوامل األإمن السمااد الكيماوي مع 

من أةادب  2ثابتة. أي أن المزاةع يمكن أن يحقق أعلى ةبح ممكن باستعمال القمح تبقى  إنتاجفي 

 الحدي مع التكلفة الحدية. اإلنتاجالنتروجين وهي الكمية التي عندها يتحقق تساوي قيمة 

 زراعيةـــــــموارد الـــــتخدامات الـــــل في اس ــــــحبدأ اإلــــــم

يمة يفيمد فمي تحديمد الكميمات المسمتخدمة ممن اإلنتاجمن المعلوم أن قمانون تنماق  الغلمة او 

 النباتي والحيواني. هالمزةعي بشقي اإلنتاجالمواةاد الزةاعية في 

مسمتوى معمين باسمتخدام مجموعمة محمداد  ممن العناصمر وكلهما  نتاجمكانية إلإولكن هناك 

اد تؤادي نفس . فكيف يمكن المفاضلة بين كميتين من المواةاإلنتاجلى تحقيق نفس مستويات إتؤادي 

 ي؟اإلنتاجالغرض 

 اإلنتماجحالل بحيث يحل العنصر محمل عنصمر حخمر فمي القاعد  المستخدمة هي قاعد  اإل

سمعاة ألى التغير في كمية العنصر الثماني عكسمياً ممع إول بحيث يكون التغير في كمية العنصر األ

 او تكاليف تلك العناصر.

ي الثماني= سمعر العنصمر الثماني / اإلنتماجالعنصمر ي األول / التغير في اإلنتاجالتغير في العنصر 

 سعر العنصر األول
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الزةاعممي ويجممب مالحظممة ان  اإلنتمماجوذلممك فممي حالممة الحصممول علممى مسممتوى ثابممت مممن 

ية هب االحالل النسبي المتناق ، أي أن نسبة االحالل تكون اإلنتاجالحاالت السائد  في العناصر 

ممع اسمتمراة عمليمة االحمالل. حيمث أن علمى سمبيل المثمال الوحمدات االولمى ممن  بدةجة متناقصمة

الجراة تحل محل عداد أكبر من العمال ولكن الوحد  التالية تحل محمل عمداد اقمل وهكمذا فمي عمليمة 

 المزةعي. اإلنتاجإحالل اآلالت محل القو  البشرية في 

 ثابتةــــــــ ل الــــــحسبة اإلــــــن

حيمث أن حمالل بنسمبة ثابتمة، اصر يحكمها اإلعن حالل المتناق  إمكانيةاد اإلال ينفي وجو

يين يتم إستبدالهما بنسبة ثابتة واحمد لواحمد أو إثنتمان لعشمر  وهكمذا وهمي سمائد  اإلنتاجالعنصرين 

 في عليقة الحيوان وهيرها من العمليات الزةاعية. حالل عناصر هذائيةإفي بعض حاالت 

كثمر تكلفمة قل تكلفة محمل العنصمر األحالل هي أن يحل العنصر األإلوالقاعد  العامة في ا

 المزةعي. اإلنتاجية للحصول على مستوى محداد من اإلنتاجفي العملية 

 يمكن مالحظة الحاالت التالية: اإلنتاجوفي عمليات االحالل بين كميتين من عناصر 

 إذا كانت:

سززعر  " سززعر العنصززر المتززا  ر مززنأكبززكميززة المززورد المتززا    " كميززة المززورد المسززتبدل 

 العنصر المستبدل

 فانه يمكن تخفيض التكاليف باضافة المزيد من العنصر المضاف أما إذا كانت:

سززعر  " سززعر العنصززر المتززا  أقززل مززنكميززة المززورد المتززا    " كميززة المززورد المسززتبدل 

 العنصر المستبدل

 ستبدل.فيمكن تخفيض التكاليف باستخدام المزيد من العنصر الم

 ية فيمكن الحصول عليها في حالة:اإلنتاجأما أقل معدالت التكاليف 

سززعر  " سززعر العنصززر المتززا  تسززاو كميززة المززورد المتززا  = " كميززة المززورد المسززتبدل 

 العنصر المستبدل

 ية.اإلنتاجومن هنا يتضح أنه يجب تغير معدالت االحالل بين العناصر بتغير أسعاة تلك المواةاد 
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 اإلنتاجنها زيادة في ــــــنتج عـــــالتي ي ل ــــــحإلالت اـــــح

حممالل. أثنمماء عمليممات اإل اإلنتمماجفتممراض هممو ثبممات معممدالت فممي الحمماالت السممابقة كممان اإل

حالل البذوة إ. فمثالً اإلنتاجلى زيااد  إحالل وتؤادي في الوقت نفسه ولكن هناك حاالت يتم فيها اإل

مكانيمة لتخفمميض إ. )هنماك اإلنتماجمهجنمة بمنفس النسمبة ولكمن بزيمااد  المهجنمة محمل البمذوة هيمر ال

عتبمماة التممأثير علممى التكمماليف خممذ فممي اإلي( أي أنممه يجممب األاإلنتمماجالتكمماليف وكممذلك زيممااد  العائممد 

حمالل وكمذلك نتيجة االحالل، أي المنق  فمي التكماليف نتيجمة لإل اإلنتاجوالقيمة المحققة من زيااد  

 .اإلنتاجناتج عن زيااد  كمية 

 مالــــــحدودية رأس الــــالة مـــــبديلة في حــــفرص الـــــــتخدامات الـــــسإ

س المممال. وتكممون مهمممة المممزاةع أمعظممم حمماالت الزةاعممة تممتم فممي اممروف محدواديممة ة

نتجمة الزةاعيمة الممكنمة لتحقيمق أكبمر ادخمل مزةعمي توزيع المتوفر من المواةاد والعمالمة علمى األ

ولكمن تبقمى  ،سممالية المتموفر  لمدى الممزةاعينأية والراإلنتاج. وتختلف المواةاد تاجاإلنممكن من 

مكانيممات زيممااد  تلممك المممواةاد إحمموال فممي المممدى القصممير. والمممواةاد محممدواد  نسممبياً فممي كممل األ

 ستخدام الكميات المثلى.إلى إحيان اليصل المزاةع تراض محداد  أيضا. وفي كثير من األقباإل

ممر   نتماجلمى البمدائل الممكنمة لإلإاد يتطلمب أن ينظمر الممزاةع وةاد المحمد  والتعامل مع الم

سمتخدامات الزةاعيمة التمي تعطمي لى اإلإية اإلنتاجواحد . وتضاف الكميات المحدواد  من المواةاد 

لى المحاصيل )الفاكهمة أو إمن السمااد تضاف  ية الحدية. فمثالً الكميات المتوفر نتاجأعلى قيمة لإل

( اإلنتماجسمعر  xيمة الحديمة اإلنتاجية الحديمة )اإلنتاجعالف أو الحبوب( حسب قيمة الخضر أو األ

مثمل لممواةاده عنمدما ال سمتعمال األلمى اإلإلتلك االسمتخدامات المزةعيمة ويقمال أن الممزاةع يصمل 

لى زيمااد  العائمد الصمافي للنشماط إلى حخر بما يؤادي إستخدام إعااد  توزيع تلك العناصر من إيمكن 

 أي أن استخدام المواةاد في حالة توازن. ،جمالياإلالمزةعي 

 ( في معرفة طريقة استخدام هذه القاعد . ويمكن استخدام المثال التوضيحي التالي جدول ةقم )

 تاجــــــــاإلنموارد ــــــثل لــمتعمال األـساإل( يبين   جدول رقم )

ية الحدية اإلنتاجقيمة  وحدات السماد

 )الختر(

ية الحدية اإلنتاجقيمة 

 )الحبوب(

ية الحدية اإلنتاجقيمة 

 )الع  (

1 51 35 45 

2 41 31 41 

3 31 28 25 

4 25 25 15 

5 21 16 11 
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ولى وحدات من السمااد يتم توزيعها على هذه المحاصيل فان الوحد  األ 8ففي حالة وجواد 

لمى إوحد  الثانيمة تضماف أما ال (.51ية الحدية )نتاجنها تعطي أعلى قيمة لإلأل لى الخضرإتضاف 

( والوحممد  41نهمما تعطممي )والوحممد  الثالثممة تعطممي الممى الخضممر أل ،(45نهمما تعطممي )عممالف ألاأل

 ،(35والوحممد  الخامسممة تعطممي الممى الحبمموب النهمما تعطممي ) ،(41عممالف )لممى األإالرابعممة تعطممي 

( 31والوحممد  السممابعة تعطممي للخضممر ) ،(31نهمما تعطممي )والوحممد  الساادسممة تعطممي للحبمموب أل

وحدات من السمااد لكل من الخضر  3(. وبهذا يتم توزيع عداد 28والوحد  الثامنة تعطي للحبوب )

والحبوب ووحدتين من السمااد لالعالف وذلك للحصول على اكبر عائد صافي ممكن من استخدام 

 وحدات من السمااد(. 8العداد المحدواد والمتوفر من الموةاد )
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 ةـيـــزرعـمـــــــــة الــنوازـمـــــــــال - ب

بعضهم يقموم بمذلك بواقمع الخبمر   ،نوعةعدااد الخطة أو الميزانية عمل يقوم به كل المزاإ

حوال يقوم جراء تلك العمليات بشكل واضح وةسمي ولكن في كل األإلى إوالذاكر  وادون الحاجة 

علمى تحديمد العوائمد المنظموة   عمدااد الميزانيمةإنواع من الميزانيات، وفي الغالب يتركز ببعض األ

سماليب الكميمة وهي معطيات كمية يمكن قياسمها أو تقمديرها باأل ،ياإلنتاجوهير المنظوة  للنشاط 

 المتعاةف عليها.

 ةـيــزئـجـــــــــة والـيـلـكــــــة الـيـزانـيـمـــــــــال

 ميزانية الجزئية.يوجد نوعان من الميزانيات التي يمكن اعداادها: الميزانية الكلية وال

الميزانية الكلية تخ  كامل المشروع أو المزةعة بينما الميزانية الجزئية تهتم بجمزء صمغير ممن 

النشاط المزةعي ويمكن أن يوفر اعدااد الميزانية الجزئية العمل الكبير المطلوب العدااد الميزانيمة 

 الكلية.

الحيمواني  اإلنتماجلمحاصميل وكمل فمثالً اعدااد الميزانيمة الكليمة يحتماج المى تقمديرات لكمل ا

وكمل التكماليف والعوائمد وذلمك لكاممل المزةعمة. وقمد يكمون ممن الممكمن اعمدااد  اإلنتاجوكل طرق 

الفاكهمة والخضمر أو  إنتماجالفاكهمة فقمط او  إنتماجالميزانية لعداد من الخطط المزةعية التمي تشممل 

ة ممما يتطلمب اعمدااد الموازانمة ونسمب مختلفم ةالفاكهة والخضر واالعالف لمسمتويات مختلفم إنتاج

لعداد كبير من البدائل ويمكن بدالً من الخوض في البدائل جميعها التركيز على الجزء المتغير فقط 

ي وقيممة اإلنتماجواعدااد ميزانية جزئية بدالً من ميزانية كلية وذلك عن طريق تقدير الزيااد  للعائمد 

 حخر وتقدير العائد الصافي من هذا المتغير.ية لمتغير اإلنتاجذلك العائد والزيااد  للتكاليف 
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 مثال:

 ة الزةاعية:ــــتالك اآللــــمإو أة زةاعية ــلحعن اعدااد الميزانية الجزئية لتأجير عمل 

 لت الزراعية:دمات اآلـــــير خــــــتأج -ول:البديل األ

 

 أ 161=  21× 8 أ للهكتاة(  8)هكتاة بسعر  (21)إيجاة الحاصد  لحصد 

 أ 19=  ايجاة عمالة مصاحبة لجمع المحصول

 أ 179=  إجمالي التكلفة

 

 :دة(اـ  صـحــــزراعية )الـــــة الـــلت ك اآلـــإم -البديل الثاني:

 

 أ 159= ضرائب ... إل ــمين، الأتـالكات، الــهالصيانة واإل

 أ 28= الوقواد والزيوت وقطع الغياة ... إل 

 أ 58= العمالة

 أ 243=  االجمالي

 

ممن  أ 64نهما تموفر ووفق الحسابات السابقة يكمون قمراة الممزاةع بتمأجير الحاصمد  أل

والكليمة( فمي  ،الميزانيمة الجزئيمة)تكلفة أمتالك الحاصد . ويكون ممن الممكمن إسمتخدام الطمريقتين 

ر فمي تمراكم والتغي م اإلنتاجوطرق  عاةاألسالعديد من القراةات المزةعية. فالمتغيرات بخصوص 

سمتخدام الميزانيمة الجزئيمة فمي إ ةصماكمي باستخدام الميزانيمة وخ لسمال المزةعة يتطلب تحليأة

 ية.اإلنتاجسلوب الذي يتبعه المزاع في التفاعل مع تلك التغيرات التي تطرأ على الوحد  تحديد األ

يكمون ممن  اإلنتماجنموع معمين ممن  يمة محمداد  فميإنتاجوعند استقراة المزاةع على خطمة 

 طرأ.ــــــذي يـــجزئي الــــتغير الــــقياس الــــجزئية لــــستخدام الميزانية الإالمهم 
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 ةـيـزانـيـمــــــداد الــــــــي اعـية فـزرعـمـــــــال دارةادئ اإلـبـــــــــم

أثنماء التخطميط ادون أن  اإلقتصمااديةهج والمنما ئالمدير الزةاعي الناجح يستخدم العديمد ممن المبمااد

 مثل:وقوانين فهو بالتاكيد يستخدم مصطلحات  ،يذكر ذلك

 ةـلـغـص الــانون تناقــق -

 حد ـعائد الـتكاليف والـتافة للـيمة المـالق -

 د ـ ل الحـحة اإلـنسب -

 ةـسـتنافـيل المـاصـحـالم -

 لةـديـبـة الـرصـفـفة الـلـكـت -

لمى التكماليف أقمل إضمافة ضمافة طالمما أن اإلسمد  تسمتمر اإلإضافة األومن المعروف مثالً أنه في 

 لة والعامل وهكذا.لآل األسعاةلة أكبر من نسبة من العائد الحدي وتستبدل اآل

نشممطة ةبحيممة األأعممدااد الميزانيممة )لتحديممد إفممي عمليممة  اإلقتصمماادية ئإن اسممتعمال المبممااد

 تخاذ القراة.زيااد  الكفاء  وتوفير الوقت لالزم إل ية( لها تأثير فياإلنتاجية ادخل الوحد  اإلنتاج

 ميزانية؟ـــــــــداد الــــــعإى ــــلإتاج ـحـــتى نـــــم

ن الخطمة إعمال المزةعية المستقبلية. وفي بعض الحاالت فتفيد الميزانية في التخطيط ل 

بممين الخطممة الحاليممة  يممتم مقاةنتهمما بخطممة بديلممة أو مقترحممة اذا ماكانممت الفممروق نتمماجالحاليممة لإل

عممدااد ميزانيممة جزئيممة أممما إذا كانممت إلممى إفتكممون هنمماك حاجممة  ،والمقترحممة هيممر جوهريممة ومهمممة

 الفروق مهمة فيمكن إجراء ميزانية كلية لمقاةنة البدائل.
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 ةـيـزانـيـمــــــــــــــداد الــــــــــــعإوات ـطـــــــــــــخ

عدااد الميزانيات الزةاعية هير أنه يمكن إتباع إالتي يتبعونها في يختلف المزاةعون في الخطوات 

 عدااد الميزانية المزةعية.الخطوات التالية كأساس إل

 زراعية والتي تشمل:ـــــــموارد الـــــــصر الــــــــداد حــــــــإع الخطوة الولى:

 اض المختلفة. قريمكن تدبير  من خالل مؤسسات اإل س المال المتوفر حالياً وماأة 

 سرية.العمالة المتوفر  والعمالة التي يمكن تدبيرها وكذلك العمالة األ 

  المواةاد الزةاعية والمهاةات المتوفر  وما مدى  إاداة قدة  صاحب المزةعة على

 ةاإلاداةيلى مهاةات ااداةية جديد  يجب تدبيرها. أي أن تحديد المهاةات إالحاجة 

لبان أو اللحوم أو األ إنتاجاط المزةعي إما في مجاالت ختياة النشإالمتوفر  تساعد في 

 النباتي وهيرها. اإلنتاج

 ية:ــــــــرضموارد األــــــــــصر الـــــــح الخطوة الثانية:

وعلى الخريطة نفسها تحداد  ،جمالية للمزةعة من خالل الخريطة الموضوعيةحداد المساحة اإلت  

كذلك تحديد تصنيفات التربة )طينية، وةعة، كما هو فعلياً. ستعماالت الحالية لكل جزء من المزاإل

نخفاضات ةتفاعات واإلةض من حيث اإلكما يجب معرفة طبوهرافية األ ،..إل (.ةملية،

مكانيات إيجب معرفة تصريف التربة والذي يفيد في تحديد  ، أيضاً ةاضيوالخطوط الكنتوةية ل 

ستخدام كل إالمثلى  اداة كن عن طريق اإلةاضي الزةاعية. وبذلك يمالري والصرف في األ

نجراف لح واإلمةضية بهدف المحافظة عليها من التدهوة والتالمعلومات عن المواةاد األ

ستخدامات الزةاعية ةاضي في اإلية تلك األإنتاجالمعلومات في تحديد  دوهيرها. كما تفدي

قتراح ادوة  إةضية اةاد األ. ويمكن عن طريق المعلومات المتوفر  عن الموةية المختلفاإلنتاج

ل عن المزةعة يفيد في لى تقديم تاةي  مفص  إضافة زةاعية للمحاصيل في تلك المساحات باإل

لى حخر تحديث المعلومات المتوفر  عن أةض إالمثلى لها. ولعل من المهم من وقت  اداة اإل

سة المعلومات المزةعة أو المشروع عن طريق أخذ عينات عشوائية للتربة وتحليلها بغية ادةا

 المتوفر  وتحديثها.

نشاءات والحظائر سواة وهيرها من اإلومن المهم أيضاً حصر المباني في المزةعة واأل

 ةاضي المزةعية.والمساحات التي تحتلها تلك المنشأت من األ
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باة كما يمكن أن تفيد المعلومات المتوفر  عن مصاادة المياه في المزةعة وعداد اآل

ستهالك ية وتأثيرها بالعوامل المختلفة من اإلاإلنتاجباة وتطوة تلك اآل يةإنتاجوأعماقها و

باة وأنظمة الري ومن المهم جداً وضع اآل ،والظروف الطبيعية والبيئية المباشر  وهير المباشر 

والتزويد بخرائط المزةعة بما في ذلك الشبكات العلوية والسفلية وتفيد الخرائط في تخطيط 

 تعماالت االةاضي بها.المزةعة وتحديد إس

 ية:اإلنتاجمزروعات ـــــــــيل والــــــــاصـحـمــــــــال

ت آةاضممي والميمماه والمبمماني والمنشمميمكممن عممن طريممق المعلومممات السممابقة والمتعلقممة باأل

يممة المحاصمميل إنتاجوكممذلك يمكممن تقممدير  ،لممى الممدوة  الزةاعيممة المناسممبة فممي المزةعممةإالوصممول 

المزةعي الطبيعي بالمزةعة. وعلى ذلك تفيد المعلوممات فمي إختيماة  نتاجاإلالمختلفة في اروف 

نظمة الزةاعيمة المختلفمة والمقاةنمة بمين تلمك ية المحاصيل تحت األإنتاجالمثلى و الدوة  الزةاعية

نظمممة فممي تحقيممق أهممداف المممزاةع التممي يسممعى لتحقيقهمما مممن محاصمميل حقليممة وخضممر وفاكهممة األ

 يرها.حيواني وه إنتاجوأعالف و

 ية:ـــــــــاإلنتاجرات ـــــــديـقــــــــــت

ية السائد  أو التغيرات المقترحة مجراد تنبؤات اإلنتاجنظمة يرات حسب األتكون التقد

سوف  اإلنتاجوادقتها تعتمد على ادقة المعلومات المستخدمة وطريقة الحصول عليها. فمثالً  ،علمية

عند تعاقبها مع  اً أعلىإنتاجحاصيل العشبية تعطي يعتمد على الدوة  الزةاعية المتبعة فالم

خرى ية على المواةاد الزةاعية األاإلنتاجوكذلك سوف تعتمد  ،البقوليات في المساحات الزةاعية

على مواعيد الزةاعة والظروف المناخية و ،المبيدات الزةاعية والعشبية ،المياه ،سمد مثل األ

. وعلى العموم تلعب الخبر  ووجواد السجالت اإلنتاجالسائد  وهيرها من العوامل المؤثر  في 

ية المحاصيل المختلفة بأكثر إنتاجالمزةعية عن العمليات الزةاعية السابقة ادوةاً كبيراً في تقدير 

ادقة وأقل إحتماالت للخطأ، )ادقة التقديرات تتناسب طرادياً مع المعلومات المستخدمة في الحصول 

 على هذه التقديرات(.
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 ولي:ـــصـحـمـــــــــــــو الـــــــــاقـعـتــــــــــــــال

المزةعية موضوع تعاقب المحاصيل وهو يتطلب وجواد  اداة همية بمكان في اإلمن األ

سنوات سابقة، حتى  11إلى  3والمحاصيل ويستمر ذلك من مد   ،سجالت تحداد المساحات

حيواني  إنتاجي اروف وجواد ية عالية وخاصة فإنتاجنستطيع الوصول إلى محاصيل مستقر  و

ية والدوة  الزةاعية نتاجلى تقدير أفضل لإلإومعرفة التعاقب يؤادي  ،بالنظام المزةعي

بالمزةعة. كما يمكن عن طريق معرفة التعاقب المحصولي في كل قطعة من المزةعة أو حقل 

محاصيل وهذه ية الممكنة لمختلف الاإلنتاجت الكافية على الدوة  المثلى وفي إعطاء المعلوما

 ساسية. المعلومات ضروةية في أعدااد الميزانية المزةعية في خطواتها األ

 مدىـــــــويلة الـــــــــحيواني طـــــــزراعي والــــــــال اإلنتاجج ـــــــبرام

المثلى بغرض  اداة ةضية اإلالمواةاد األ إاداة ن نظام المزةوعات في الحقل يعتمد على إ

ساسية لنجاح أي نظام والقاعد  األ ،مثلستثماة األستثماةها اإلإالمواةاد و المحافظة على تلك

 محصولي هو تحقيق ادخل صافي ممكن للمزةعة بصفة عامة.

مساحة لبعض ــوحد  الــية لاإلنتاجن الدخل الصافي وليس أن نتذكر ادائماً أويجب 

وكذلك يجب  ،المزةعيةالمحاصيل هي التي تحداد أفضلية المحاصيل في التعاقب على المساحات 

عطاء كل إالنباتي والحيواني في الدخل المزةعي و اإلنتاجن نتذكر الدوة الذي يلعبه كل من أ

همية من مساهمته في الدخل المزةعي همية التي يستحقها منطلقاً في األنشاط مزةعي األ

 الصافي.

 وأ  نظام مزرعي يجو أن يحقق على القل التي:

 .التربة المزةعية عند مستوى مستقر ومربح يةإنتاجالمحافظة على  -1

فمممثالً يمكممن أن نحصممل علممى النتيتممروجين مممن  ،حمماللأن يمموفر إمكانيممة لإلسممتبدال واإل -2

 .السمااد مباشر  أو عن طريق زةاعة البقوليات التي تثبت النيتروجين الجوي

ت واحتياجمما ،واآلالت الزةاعيممة ،أن يمموفر فممي المممدى الطويممل أفضممل إسممتخدام للعمالممة -3

 .اإلقتصااديةستخداماتها إالمزةوعات لهما في أوقات مختلفة ليزيد من كفاء  

عتباة مقدة  المزاةع على المخاطر  وتحمل مسمئولياتها سمواًء ممن حيمث أن يأخذ في اإل -4

 لتزامات المالية وتوقيتها.الدخل أو اإل
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 يل:ـــــحاصـمـــــــة والـــالـمـعــــــــال

ي بالمزةعة يكون من المهم تحديد اإلنتاجة النمط الزةاعي وبعد أن يكون قد تم أختيا

وتقدير االحتياجات من العمالة حخذين في االعتباة نوعية اآلالت الزةاعية التي سيتم إستخدامها 

وتكون تلك التقديرات شهرية وموسمية. وكذلك يمكن تقدير العمالة المتوفر  من المزاةع وأفرااد 

مختلفة للعمالة بما يساوي االحتياج من العمالة. كما يجب في هذه أسرته وكذلك من المصاادة ال

الخدمات  -موسم الحصااد -الخطو  ادةاسة أوقات االحتياج القصوى للعمالة )موسم االستزةاع

الحيواني.. إل ( وحين تكون العمالة محداد  فإن حجم النشاط  اإلنتاجموسم التوالد في  -الزةاعية

 ن العمالة في أوقات االحتياج القصوى.الزةاعي يتحداد باالحتياج م

 يل:ــــــاصـحـمـــــــــف الـيــــكالــــــــــت

ية وتشمل تكلفة البذوة اإلنتاجيمكن حساب تكاليف المحاصيل وفق بدائل الخطط 

واالسمد  واآلالت الزةاعية والوقواد والنقل والعمالة والتسويق وهي جميعها تكاليف مباشر  

التكاليف الثابتة أو التكاليف االستثماةية والضرائب حيث إنها ستكون متساوية والتشمل  نتاجلإل

 المنتج في المزةعة. اإلنتاجبغض النظر عن نوعية 

ولكي نقوم بعملية تقدير التكاليف فيجب أن نتعرف على معدالت البذاة ومعدالت التسميد 

ليات الزةاعية المختلفة )الحرث، ومعدالت االاداء لآلالت المزةعية واالحتياجات من الوقواد للعم

الحصااد، إضافة االسمد ، الري.. إل ( وتصبح عملية التقدير سهلة بعد تحديد الكميات الطبيعية 

 ، ويالحظ أن جميع بنواد التكاليف هي تكاليف مباشر .األسعاةومعرفة 

   :ــــــــعتياجات من األـــــححيواني واإلـــــــال اإلنتاجشاط ـــــن

الحيواني بالمزةعة تكون البداية بحساب كمية االعالف المنتجة في  نتاجتخطط لإللكي 

النباتي في توفير  اإلنتاجالخطة الزةاعية بالمزةعة. وتكون البداية هي في االستفااد  لمخلفات 

 اإلنتاجمصاادة ةخيصة جداً لالعالف ولكن أيضاً يجب االهتمام بعملية الربط بين متطلبات 

ية على توفير االحتياجات من موااد العلف. ويجب اإلنتاجاالعالف ومقدة  الخطة الحيواني من 

الحيواني إذا كان هذا التغير سوف  اإلنتاجية لصالح اإلنتاجاال يتراداد المزاةع ليغير من الخطة 

الحيواني ال يتوقف فقط  اإلنتاجيزيد من الدخل الصافي للمزةعة ككل. كما يمكن مالحظة أن 

عالف ولكن المباني والحظائر والعمالة والمخاطر  الممكنة هي عوامل مهمة في اال إنتاجعلى 

الحيواني. فاذا ما توفرت االمكانيات االخرى من عمالة وخبر   اإلنتاجتحديد إمكانيات التوسع في 
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وةاسمال فإن تحديد أعدااد الحيوانيات ةبما يتم عن طريق حاصل قسمة كمية العلف المتوفر  

 الرأس من الحيوانات المزةعية )أبقاة، أهنام..إل (. على احتياجات

وعلى العموم فإن نوعية العلف المنتج ةبما تحداد نوع الحيوان الذي يتم ترتيبه ومن 

المعروةفة بالفرصة البديلة  اإلقتصااديةالحيواني تحكمه القاعد   اإلنتاجالمتعاةف عليه أن 

يجب تقويم عداد من االختباةات الممكنة وفق هذه للتعامل مع المواةاد المزةعية المحدواد ، وعليه 

النباتي  نتاجالقاعد  ووفق هذا التقويم وقد يكون من المفيد أيضاً تغيير الخطط المزةعية لإل

 الحيواني بالمزةعة. اإلنتاجليتجانس مع نمط 

 حيواني:ـــــــــال اإلنتاجيف ـــــالـكــــــــــت

الحيواني بالمزةعة.  اإلنتاجعدااد تقديرات تكلفة إيجب  نهإالنباتي ف اإلنتاجنشطة أكما في 

عالف، تكاليف التلقيح االصطناعي، تكاليف الخدمات البيطرية، وتشمل تقديرات تكاليف األ

الحيواني وكذلك  اإلنتاجتكاليف الحلب والتسجيل وهيرها من بنواد التكاليف المباشر  المتعلقة ب

الحيواني. ويجب مراعا  أن هذه التكاليف هي تكاليف  اإلنتاجتكلفة العمالة المؤجر  لغرض 

 متغير  ومباشر  للنشاط.

 ي:ـــــوانـيـحـــــــال اإلنتاجة ـجـتــــــأن

ة اللحم أو يإنتاجالحيواني والنباتي بالمزةعة و اإلنتاجيجب مالحظة االةتباط بين أنشطة 

ااد العلف المنتجة بالمزةعة. ية وجواد  االعالف وموإنتاجالحليب حيث تعتمد إلى حد ما على 

وتكلفة الوحد  المنتجة من االلبان واللحوم وهيرها سوف تحداد بالتكلفة المتعلقة بالعلف وموااد 

الحيواني وفي موضوع التكاليف يجب استخدام القاعد  المهمة  اإلنتاجالعلف المستخدم في نشاط 

سعاة وتكلفة البدائل المتاحة لتوفير المتعلقة بنسبة االحالل بين مصاادة االعالف المختلفة وفق أ

الطاقة والبروتين واالمالح وهيرها. وهي قاعد  مفيد  في التعرف على الكميات المثلى من 

اللحوم وااللبان  إنتاجالمصاادة المختلفة لموااد العلف التي يتم استخدامها بهدف تخصي  تكاليف 

 بالمزةعة أو المشروع.

 مستخدمة:ــــــــكاليف التـــــــــوال عارـــــــــاألس

تعد الميزانية المزةعية عااد  من منطلق تخطيطي للمستقبل وعند البحث في المستقبل قد 

اليكون للماضي تأثيراً كبيراً في الدخل المستقبلي للمزاةع من إستثماة مواةاده المزةعية، ولذلك 



 178 

مستقبلية أي انها تقديرات  والتكاليف المستخدمة في الميزانية هي أسعاة واتكاليف األسعاةفإن 

 لتوقعات أسعاة وتكاليف.

والتكاليف لسنوات ماضية.  األسعاةوالتكاليف هي  األسعاةفمن المؤشرات المهمة في موضوع 

والتكاليف المستقبلية حيث أنها قد تزيد أو تنق  أو تكون ثابتة لمؤشرات  األسعاةوبالتأكيد فإن 

دالت التكاليف للسنوات الماضية. وللتخطيط للميزانية ومع األسعاةومعلومات مستقا  من أاداء 

طويلة المدى فإن متوسطات االةبع أو خمس سنوات الماضية لالسعاة والتكاليف تصلح الن 

 األسعاةوالتكاليف المستقبلية. ومن المهم جداً في تحديد  األسعاةتكون مؤشر مهم الوضاع 

ت السابقة ادةاسة جيد  حتى يكون معامل والتكاليف ادةاسة مايتوفر من معلومات عن السنوا

الواقعية وتعطى للميزانية المزةعية  األسعاةالمقدة  قريبة جداً من  األسعاةالخطأ صغير وتكون 

 المعد  مصداقية وكفاء  عالية.

 مزرعية:ــــــــمصرفات الــــــــــدخل والــــــــال

تقديرات الدخل والتكاليف وذلك وفمق يمكن في المراحل النهائية من اعدااد الميزانية ايجااد 

النموذج التمالي ولمن يكمون هنماك نمموذج وحيمد بمل يمكمن اعمدااد المعلوممات فمي أي صموة  يراهما 

 المزاةع أقرب على تنفيذ المهمة واالستفااد  المثلى منها.

 ف:ـيـالـكـتـــــــل والـــــــدخــــــــو ج الـمــــــن

 لـدخـــــــــ:الأولا 

 الحيواني ويشمل: اإلنتاجالدخل من 

 الحليب، اللحوم، الدواجن )لحوم(، البيض. 

 ادخل من مصاادة أخرى. 

  الحيواني اإلنتاجإجمالي عائد 

 النباتي ويشمل: اإلنتاجالدخل من 

 الذة  الصفراء، القمح، الشعير، االعالف، الخضروات، الفاكهة. 

 محاصيل أخرى. 

  النباتي اإلنتاجإجمالي العائد من. 

 اتي وحيواني تم إستهالكه من اداخل المزةعة:نب إنتاج

 االلبان، اللحوم، البيض، الخضروات، الفاكهة، أشياء أخرى



 179 

 يفـــكالـتــــــــــثانياا: ال

الحيواني، مباشر  للمحاصيل، للجمراةات  نتاجسييرية: مباشر  لإلشغيلية أو التوتشمل التكاليف الت

 قواد، للنقل والتسويق وهيرها.الزةاعية، للعمالة المؤجر ، للكهرباء والو

 التكاليف الثابتة:

 ت مزةعيةءاوتشمل الضرائب، تكاليف ةأسمال، التامين، وتحسينات وإنشا

 : التكاليف الثابتة + التكاليف التسييرية.جمالي التكاليفإ

ية وتقويمهما وإختيماة البمديل المذي يحقمق اإلنتاجويمكن إجراء التقديرات لعداد من الخطط والبدائل 

 على صافي عائد وادةاسة العوامل التي يمكن أن تؤثر على الدخل المزةعي.أ

 ومن المالحظات المهمة التي يجب مراعاتها في هذه المرحلة من إعدااد الميزانية:

 الميزانية المزةعية تكون بشكل مبسط وخالية من التفاصيل المعقد . -1

الحاجمة المى اعمدااد ميزانيمة  يمكن اعدااد ميزانية جزئية في الحماالت التمي تمم نقاشمها ادون -2

 كلية أو شاملة.

 ية.اإلنتاجيجب أن تكون من السهل إيجااد االةقام المتعلقة بالدخل الصافي في كل البدائل  -3

 أما صافي الدخل المزةعي فيمكن تقديره على النحو التالي:

لمخززون الذ  تم اسزته كه بالمزرعزة + التغيزر فزي ا اإلنتاجالدخل المزرعي = مبيعات العام + 

 المزرعة. إنتاجمن 

 التكاليف المزرعية = تكاليف من داخل المزرعة + تكاليف من خارج المزرعة

 التكاليف المزرعية. –صافي الدخل المزرعي = الدخل المزرعي 

 أما تقدير نسبة صافي الدخل )الربح( فيتم حسابه كاآلتي:

100% 
TC

NP
NP 

 تكاليف الكلية= ال TC، = صافي الربح NP  يث:ح

عد لتساعد في تحديد أمثل الطرق الستثماة العمالة وةأس وتذكر ادائماً أن الميزانية المزةعية ت  

 اإلنتاجالمال واالةض والمواةاد الزةاعية االخرى وإختياة أنسب الطرق الزةاعية في 

مزاةع المزةعي. وعلى هذا االساس يجب أال تكون الخطط المزةعية جامد  بل متجداد  تتيح لل

 كل الفرص لالستفااد  من التقنيات واالمكانيات المتوفر  لتحقيق االهداف المزةعية.

 ولتطبيق هذه المفاهيم نقوم بشرح هذا المثال االفتراضي.
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 :مثال

 صمم الميزانية المزةعية الستغالل المواةاد التالية:

 الموارد
Y1 Y2 المتاح من الموارد 

 النشطة
 لاير 60 4 3 راس المال

 وحدة 20 - 2 عمل بشر 

 وحدات 10 1 - عمل آلي

 هكتار 20 1 1 أرض

  525 5 الهكتار إنتاجمتوسط 

 

وتكمماليف الوحممد  مممن ةاس المممال واالةض  أ 6تسمماوي  اإلنتمماجإذا علمممت أن سممعر بيممع وحممد  

 على التوالي. أ 11، 2، 4والعمل االلي والبشري هي 

 ل:ـحــــال

 .أ 3x4 + 2x2 + 1x11  =26 (=Y1ول )للنشاط األيف التكالنحسب  :أولا 

 أ 4x4+1x2+1x11  =28 (=Y2نحسب التكاليف للنشاط الثاني ) :ثانياا 

 أ 5x6  =31(= Y1: نحسب عائد النشاط )ثالثاا 

 أ 525x6  =33(= Y2: نحسب عائد النشاط )رابعاا 

 /للهكتاة أ 31-26  =4(= Y1: نحداد صافي العائد النشاط )خامساا 

 /للهكتاةأ  33-28  =5(= Y2: نحسب صافي العائد النشاط )سادساا 

 : نقدة النسبة المئوية لصافي العائد لكل نشاطسابعاا 

%3846.15100( =Y1% لصافي العائد للنشاط )
26

4
 

%86.17100(=Y2% لصافي العائد للنشاط )
28

5
 

حيممث تعطممي األولويممة لتنفيممذ النشمماط ذي النسممبة المئويممة المرتفعممة  نشممطة،: ترتيممب تنفيممذ األثامنززاا 

 (Y1(، ثم ما يتبقى من المواةاد المزةعية يتم توجيهها في إتجاه النشاط الثاني )Y2لصافي العائد )

 (Y2النشاط )

 المورد
المتاح 

 (Y2للنشاط )

احتياجات 

(Y2) 

امكانيات 

 اإلنتاج

المستخدم 

 الفعلي
 المتبقي

 21 41 15 4 61 راس المال

 21 - - - 21 عمل بشر 

 صفر 11 11 1 11 عمل آلي

 11 11 21 1 21 أرض
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 االحتياجات  ÷ = المتاحاإلنتاجمكانيات إحيث إن 

 (11وهو ) اإلنتاجوعليه فإنه يتم إختياة أقل ةقم في عمواد امكانيات 

ختاة )اصغر قيممة( اما العمواد المستخدم الفعلي فيمكن الحصول عليه بعد حاصل ضرب الرقم الم

 في قيم عمواد االحتياجات.

 (Y1النشاط )

 المورد
المتاح 

 (Y1للنشاط )

احتياجات 

 (Y1النشاط )

امكانيات 

 اإلنتاج

المستخدم 

 الفعلي
 المتبقي

 - 21 6267 3 21 راس المال

 6266 13234 11 2 21 عمل بشر 

 - - - - صفر عمل آلي

 3233 6267 11 1 11 أرض

 

 (.  كوين جدول تصوير الميزانية على النحو التالي كما هو في الجدول ةقم )وبعد ذلك يتم ت

 )س( و )ص(. اإلنتاج( يبين تصوير الميزانية المزرعية لستغ ل مورد    جدول رقم )

 أرض عمل آلي عمل بشر  راس المال الموارد النشطة
الربحية= 

 صافي العائدxهكتار

Y2 
  21 11 21 61 المتاح

 11x5=51 11 11 - 41 مالمستخد

Y1 
  11 - 21 21 المتاح

 6267x4=26268 6267 - 13234 21 المستخدم

  3233 - 6266 - المتبقي

 

( أوالً والمذي إسمتخدم Y2من جدول تصوير الميزانية، نالحظ أنمه قمد قمنما بتنفيمذ النشماط )

ومن العممل اآللمي  أ 41هكتاة ومن ةأس المال  11من المواةاد الزةاعية المتاحة من االةض 

 6267( فقد إستخدم من المواةاد المزةعية المتاحة ممن االةض Y1وحدات عمل. أما النشاط ) 11

 وحد  عمل. 6266 ومن العمل البشري ةياالً  21هكتاة ومن ةأس المال 

وبممذلك يكممون النشمماطان قممد أسممتخدما كممل ممماهو متمماح ممموةادي ةأس المممال والعمممل اآللممي 

هكتماة، أمما إجممالي  3233وحد  عمل، وتبقى مو مموةاد االةض  6266ري وتبقى من العمل البش

( وتبلمغ قيمتمه فمي Y2، Y1العائد المتحصل عليه فيكون عباة  عن مجمموع العائمد ممن النشماطين )

 .أ( 76268هذه الحالة )
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 Linear Programing ةـيـطـخــــــــــــة الـجـــــــبرمـــــــــــال -ج

سماليب الرياضمية التمي يسمتخدمها ممدير المزةعمة فمي إعمدااد خطيمة أحمد األتعد البرمجة ال

المتمموفر  لديممه ولغممرض  اإلنتمماجمثممل لعناصممر سممتخدام األعلممى أسمماس تحديممد اإل ،خطممة المزةعممة

 أو أعلى ةبح ممكن أو تحمل المشروع أقل تكاليف ممكنة. ،ممكن إنتاجعلى ألى إالوصول 

مموااد أوليمة، مسماحة أةضمية، ةأس ممال..  ،)العمملفعند وجواد عداد من المواةاد المحدواد  

لة برمجمة خطيمة لحسماب أسلعة أو تقمديم خدممة، فإنمه يمكمن تشمكيل مسم إنتاجإل ( تشترك معاً في 

وذلك لتحقيق هدف معين )مع وجواد  ،لهذه المواةاد Optimal Allocationوإيجااد أفضل تخصي  

لكميمة( وتسممى الدالمة فمي مسمالة البرمجمة قيواد على بعض أو كمل الممواةاد سمواًء فمي النوعيمة أو ا

 يجااد افضل حل ]إما تعظيم أو تقليل)تدنية([.إوالمرااد 

التمي  Mathematical Expressionأمما التعمابير الرياضمية  Objective Functionالهمدف 

وعنممدما تكمممون العالقمممات بمممين  Constraintsلمممى الممممواةاد وتحممداد كميتهممما فتسممممى بمممالقيواد إتشممير 

 واء ادالة الهدف أو القيواد، خطية فإن مسألة البرمجة تسمى بمسألة البرمجة الخطية.المتغيرات س

 ة:ـيـطـخــــــــــــة الـجـبرمــــــــــــيات الـــرضـــــــــف

 Linear Relationship يةـطـخــــــات الـــــ قـعـــــــال-1

يجمب  -الة الهدف أو القيموادفي اد اً بأن العالقات بين المتغيرات سوء ،تعني فرضية الخطية

احمد أو و يوجمد أن تكون خطية بسيطة )أي أنها التحتوي على ضرب أو قسمة بين المتغيرات وال

 قو (.ــأكثر من المتغيرات مرفوع ل

 والشكل الخطي لمتغيرات معينة هو تعبير ةياضي يمكن توضيحه كما يلي:
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 Formulation of Linear Programming Problems للبرمجة الخطية الصيغة العامة

اوجد قيم المتغيرات 
nXXX ,,, 21  ما يمكن؟ اكبرالتي تجعل قيمة الدالة التالية 

nn XCXCXCZ  2211 

 وذلك تحت القيواد أو الشروط التالية:

0,,0,0 21

2211

22222121

11212111









n

mnmnmm

nn

nn

XXX

bXaXaXa

bXaXaXa

bXaXaXa











 

jijiحيث إن قيم الثوابت  cab )2,1,,;2,1,,(حيث  ,, njmi  .معروفة 

 فنحصل عليها بحل مسألة البرمجة الخطية.jXأما قيم المتغيرات 

ويمكن تلخي  الشكل العام للبرمجة الخطية باستخدام المصفوفات على أنها إيجااد قيم المتجمه 

X  الذي يجعل الدالة 

XCZ  

 أكبر مايمكن تحت الشروط 

BAX

X



 0 

 حيث:
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B
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aaa
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A

C

C

C

C
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X

X

X












2

1

21

22221

11211

2

1

2

1

,,, 

 Additionة ـــــــــيـــــــــافــــــــضاإل-2

 اإلنتماجضافة الحسابية المباشر  لنواتج أسماليب تفترض البرمجة الخطية أيضا إمكانية اإل

 المختلفة.
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 Non-Negative Valuesة ـيـبــــــــلـاســـــــــــــدم الــــــــع-3

لى أن قيم كافة المتغيرات في مسألة البرمجة الخطية يجمب أن تكمون إهذه الفرضية  تشير

أن كافة القيواد يجب أن تكون هير سالبة أي موجبة، أي أن كافة القيواد كما هير سالبة أي موجبة، 

 لبية المتغيرات.ايجب أن تدل على عدم س

 ة:ـيـقـيـقـــــــام حـــــــج بأرقــتائـنـــــــــال-4

حتيماج ممن الممواةاد لكمل وحمد  واحمد  فمي همذه المتغيمرات تكمون أو اإل ،إن قيم المتغيرات

 أعدااد حقيقية.
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 ة:ـيـطـخـــــــــــة الـجـــــــرمـبــــــــــــل الــــــــــــــرق حـــــــــــط

 Graphical Methodية ـانـيـة البـريقـطـال -1

 Algebric Methodة ـريـبـجـة الـريقـطـال -2

 Simplex Method  ة(ـطـسـبـمـس )الـكـلـبـمـيـسـة الـقـريـط -3

 ة:ـيـانـيـبـــــــــال ـةقـريـــــــطـــــــــــال -1

يمكممن إسممتخدام طريقممة الرسممم البيمماني لحممل مسممائل البرمجممة الخطيممة إذا كانممت ادالممة فممي 

المتباينمات الخطيمة عمن الطريقمة متغيرين إثنين فقط، والتختلف الطريقمة البيانيمة المسمتخدمة لحمل 

ية من الدةجة األولى. فكل متغير في مسألة البرمجة الخطية نالبيانية المستعملة لحل المعاادالت اآل

يضماح الطريقمة ل محوةاً في الشكل البياني الممثمل فمي المسمألة وإلعند حلها بالطريقة البيانية يشك  

 ثال التالي:البيانية في حل البرمجة الخطية يمكننا أخذ الم

 (:1ثال)ـــــــم

( عنصمر Y1(،) Y2) إنتماجوأنمه يمدخل فمي  (Y1 ،Y2)إذا كانت إحدى الممزاةع تنمتج منتجمين همما 

 (1) من )أ( ووحمد  واحمد  (2) لى وحدتينإ( يحتاج Y1المنتج ) إنتاجذا كان إهما )أ(،)ب( ف إنتاج

ممن  (3) ممن )أ( وثمالث وحمدات( 1)( يحتماج إلمى وحمد  واحمد  Y2)المنمتج  إنتماجبينما  .من )ب(

 وحد  من )ب(. 21وحد  من )أ( و  24وأن المزاةع بإمكانه فقط أستخدام  ،)ب(

 (Y2بينما كل وحد  من المنتج )أ  4( تعطي ةبحاً قدةه Y1من المنتج ) إنتاجفإذا كان كل وحد  

 ،أ 6تعطي ةبحاً قدةه 

 :المطلوب

مزارع ـــززـحقق الـــززـمنتجين حتززى يـــززـن الـها مززتاجـــززـإنو ـواجززــثلى الـ  مززــكميات الـــززـجاد الـــززـإي

 .كنـمـح مــــــلى ربــأع
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 حل:ــــــــال

 ( نبدأ بالخطوات التالية: لحل هذه المسألة بيانياً كما في الشكل )

 تحديد دالة الهد  وهي تعظيم الربح. -1

21 64 YY  

 تحديد القيود: -2

213

242

21

21





xx

xx
 

  رط عدم السلبية -3

0

0

2

1





Y

Y
 

حمداثي ( بيانيماً، ولميكن اإلY1( ،)Y2يتم حل المسالة بيانياً، حيث يمكمن تمثيمل كمل متغيمر ) -

مم( واإلY1فقممي مخصمم  للمنممتج )األ (. وبإسممتخدام Y2  للمنممتج )حممداثي العممموادي مخص 

 ،ة المعروفمة يمكننما ةسمم القيمواد بيانيماً طة ممن الهندسمة التحليليميالمعلومات الرياضية البس

فقي والعموادي يشكالن ممن خمالل تقاطعهمما أةبمع منماطق ونكتفمي حداثيين األن اإلحيث أ

  لبية.ابالربع الشمالي الشرقي فقط بسبب شرط عدم الس

ن إولى فم( في المعاادلة األY2المنتج ) نتاج( إلX1لو فرضنا أننا وجهنا المتاح من الموةاد ) -

ويمكممن تمثيممل هممذه النقطممة علممى المحمموة  ،وحممد  24همما منممه هممي إنتاجلتممي يمكممن الكميممة ا

ن إ( فمY2( بمدالً ممن )Y1المنمتج ) إنتاج( أما إذا قمنا بهـالرأسي )العموادي( ولتكن النقطة )

فقمي ويمكن أيضا تمثيل همذه النقطمة بيانيماً علمى المحمواد األ ،وحد  12الكمية المنتجة هي 

ويعمرف همذا  هزـ د( نحصل علمى الخمط هـ،دهاتين النقطتين ) وبتوصيل (.دولتكن نقطة )

كمية تقع  إنتاج( أي في حدواد المتاح من هذا الموةاد يمكن X1الخط بحدواد الموةاد االول )

  على هذا الخط أو على يساةه.

( X2( واستعمال الموةاد )Y1المنتج ) إنتاجذا لم نقم بإ( Y2كما يمكننا أيضا حساب المنتج ) -

وحدات والتمي يمكمن تمثيلهما علمى المحموة  7( هي Y2ها من )إنتاجالتي يمكن ن الكمية إف

 إنتماجعلى عملنا ذا إ( Y1وحد  من المنتج ) 21عداد  إنتاج. كما يمكن (م)الرأسي بالنقطة 

( وبتوصميل عفقمي النقطمة )( ويمكن تمثيل همذه النقطمة بيانيماً علمى المحموة األY2المنتج )

فالنقطة الواقعمة ( X2والذي يعرف بقيد الموةاد ) (م ع)ط هاتين النقطتين نحصل على الخ
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هما إنتاج( يمكمن Y1( ،)Y2( أو على يسماةه تمثمل توليفمات ممن المنتجمين )م،ععليه )الخط 

 (.X2في حدواد الموةاد )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أي  إنتاج( يمكن X1( ،)X2( أنه في حدواد المتاح من الموةادين )  قم )يتضح من الشكل ة

أو علمى يسماةه. إن المسماحة المظللمة  (د  و  م )( تقع على المنحىY1( ،)Y2توليفة من المنتجين )

( لمسمألة Feasible Region( تمثمل المنطقمة المنظموة  )منطقمة إحتممال الحمل( ) فمي الشمكل ةقمم )

ن أية نقطة على حمدواد أو ادخمل همذه المنطقمة يمكمن أن تكمون حمالً منظموةاً البرمجة الخطية، أي إ

 للمسألة.
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                                                                                                                                               15 

 

 
                                                                                                                                              11 

 

 م                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                7 

 

                                                                                                                                               5 

 

 و                                                                                                 
                                                                                                                                                 322 

   

 

 

 

 ع                                                                                                   ل                                          

              24          22        21    21      18     16   14    12         11       8     6     4      2        1 

Y2 

Y1 

242 21  xx 

213 21  xx 

 المنطقة المنظورة

Feasible Region 

 

 هـ

 د

 خطيةـــبرمجة الـــبيانية للــطريقة الــ كل رقم ) ( ال

24 
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بر ربحيزة؟  ـزـي أكـزـطــعــثل وتـزـمكون الحزل األـزـيمكزن أن ت ل(  د  و  م)والسؤال أ  مزن النقزاط 

21حل المثل )الربح ـــحديد الـــهد  في تــــة الــهنا يأتي دور دال 64 YY .) 

سماس فإننما نفتمرض قميم لكي نرسم هذه المعاادلة يجمب معرفمة قيممة المربح، وعلمى همذا األ

هدف. كما يمكننا أيضا الحصول على تلك ــدالة الــونرسم خطوط متوازية الممثلة ل ،مختلفة للربح

مثمل لدالمة الهمدف وةسمم الخمط الم   ،الخطوط المتوازية وذلك عن طريق فرض قيمة واحمد  للمربح

سممتخدام المسممطر  والمثلممث يمكممن ةسممم خطمموط متوازيممة للخممط االول وذات ميممل ثابممت ومممن ثممم با

 يساوي
*

3

2








  :حيث 

21 64 yy  

 أي أن:

12

12

3

2

6

1

46

yy

yy









 

 

 ولكنها تختلف فيما تمثله من أةباح.

عد ـتكون أبمـثل سمـممألننا نريمد تعظميم ادالمة الهمدف، فمإن النقطمة التمي تمثمل الحمل اأوحيث 

ط ةبمح ممع ـمـلى خـمـماس فيهما أعـمـتــندما يـل وتتحمداد التوليفمة المثلمى عمـمـصقطة األـن نمـقطة عـن

 منظوة .ــــمنطقة الــــممكن من الـــال قيد(ــــــجزء )الــال

( لكمي يمتم Y1مثل المنمتج )ـمـقي المذي يـمـفومن هذه النقطمة نسمقط عممواداً علمى المحموة األ

ادين بمذلك الكميمة د  ـحمـــرأسي مـمـر علمى المحموة الـمـكمية المثلى منه. ثمم نسمقط عممواداً حختحديد ال

( تممممثالن Y2)و  (Y1(. وهاتمممان الكميتمممان ممممن المنتجمممين )Y2منتج )ـــمممـن الـمممـمثلى مـمممـخمممرى الاأل

 التوليفة المثلى من المنتجين.

( وتتكمون ممن  ل ةقمم )كشـــمـلفمي ا نقطة )و(ـــمـمثلها الــمـمثلى تـــمـتوليفة الـــوحيث أن ال

 ( أي أن الربح في هذه الحالة:Y1وحد  من ) 1122و   (Y2ن )ــوحد  م 322

 (322)6(+1122()4)  = حـربـال

 .أ 61=4128+1922  = 
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 ة:ـريـبـجــــــــــــــة الــقــــــــريـــــطــــــــــال -2

فإنه  ( X2) و (X1المتاح من الموةادين ) ( وبحدواد  كما ذكرنا سابقاً بإنه من الشكل ةقم )

ساةه. أي ـأو علمى يم (د  و  م)( تقمع علمى المنحنمى Y2)(،Y1أي توليفة من المنتجمين ) إنتاجيمكن 

لى ـمممـداخلها او عـــمممـوجد بـمممـ)المنطقمممة المنظممموة ( ي (د   و   م  ل)أن مسممماحة الشمممكل المحمممدب 

مكانيممات المتاحممة مممن ( ووفممق اإلY1( ،)Y2همما مممن )إنتاجدوادها جميممع التوليفممات التممي يمكممن ـحمم

هدف وهي تحقيق أقصى ةبح يمكننا إتباع الخطوات التالية ـة الـى ادالـلإوبالعواد   الموةادين أ، ب.

 (.  في الجدول: ةقم )

 (Y2و) (Y1منتجين )ـمكن من الـح مـى ربـيق أقصـترحة وتحقـلول المقـحـ( يوضح ال جدول رقم )

 (Y2المنتج ) (Y1المنتج ) الحلول المقترحة
دالة الهد  

21 64 YY  
 (لايرقيمة الربح )

 1 1+1 1 1 ل

 42 42+1 7 1 م

 61 1922+4128 322 1122 و

 48 1+48 1 12 د

 

 (61)مكن الحصمول عليمه همو ـمـن لنا بأن أقصى ةبمح يتبي  ــ( ي  م )ــجدول ةقـــمن هذا ال

وعنمد النقطمة )و(  Y1 ،Y2)لتحديد قيم  Y2=322و  Y1=1122حيث  (و)نقطة ــــــ، أي عند الأ

242 وهممي نقطممة تقمماطع القيممدين  21  xx  213و 21  xxاً نحصممل علممى . وبحلهممما جبريمم

 .الكميتين المذكوةتين
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         EQUATION 2مثال 

ROWS V الصفوف COLUMN RHS value       

COLS > األعمدة   V ص س   

      10.2 3.6   

   6 4   62.4 دالة الهدف

   1 2 24 24 أ

   3 1 21 21 ب

Microsoft Excel 11.0 Limits Report     

Worksheet: [ 3-سمبلكس .xls]Limits Report 1     

Report Created: 11/30/2006 8:53:09 PM     

  Target       

Cell Name Value     

$B$5 لهدف دالة اCOLUMN 62.4     

  Adjustable   Lower Target Upper Target 

Cell Name Value Limit Result Limit Result 

$D$4 62.4 10.2 21.6 0 10.2 س 

$E$4 62.4 3.6 40.8 0 3.6 ص 

Microsoft Excel 11.0 Sensitivity Report      

Worksheet: [ 3-سمبلكس .xls]Sheet1      

Report Created: 11/30/2006 8:53:09 PM      

Adjustable Cells       

    Final Reduced Objective Allowable Allowable 

Cell Name Value Cost Coefficient Increase Decrease 

$D$4 2 8 4 0 10.2 س 

$E$4 4 6 6 0 3.6 ص 

Constraints       

    Final Shadow Constraint Allowable Allowable 

Cell Name Value Price R.H. Side Increase Decrease 

$B$6  أCOLUMN 24 1.2 24 18 17 

$B$7  بCOLUMN 21 1.6 21 51 9 

Microsoft Excel 11.0 Answer Report      

Worksheet: [ 3-سمبلكس .xls]Sheet1      

Report Created: 11/30/2006 8:53:09 PM      

Target Cell (Max)       

 Cell Name Original Value Final Value   

 $B$5  دالة الهدفCOLUMN 62.4 62.4   

       

Adjustable Cells       

 Cell Name Original Value Final Value   

 $D$4 10.2 10.2 س   

 $E$4 3.6 3.6 ص   

Constraints       

 Cell Name Cell Value Formula Status Slack 

 $B$6  أCOLUMN 24 $B$6<=$C$6 Binding 0 

 $B$7  بCOLUMN 21 $B$7<=$C$7 Binding 0 
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 (:2مثال )

ستوى مممن الغممذاء الممذي ـممـسن مـممـنامة علممى أحـممـطيع أهـممـيرهمب مممزاةع فممي أن يحصممل ق

وي علمى . وإن كمل نموع يحتم(Y2)والثاني  (Y1)ول لنوع األــيتكون من نوعين من العلف يرمز ل

د  ـوحم 14ل ـقفإذا فرض أن هذا القطيع يحتاج على األ (A, B, C)   ثالثة أنواع من الفيتامينات

ممن العلمف يحتموي  الوليوميماً، وكمان النموع  (C)وحمد  ممن  18  ،(B)وحد  من  12 ،(A)من

من العلمف يحتموي  الثاني. بينما النوع (B & C)ووحد  واحد  من كل من  (A)على وحدتين من

 (Y1). فمإذا كانمت سمعر الوحمد  ممن (C)وثمالث وحمدات ممن  ( A & B) لمى وحمد  واحمد  ممنع

 . أ 4يساوي  (Y2)بينما سعر الوحد  من  ريالنيساوي 

 :المطلوب

حتياجززات المطلوبززة مززن الفيتامينززات وبأقززل تكززاليف التززي تحقززق اإلY1 ،Y2ميات ـززـد كـديززـحــت

ممكنة
12
. 

 ل: ـــــــــحـــــــال

 ة:ـيـانـيـبـة الـقـريـطـال -1

 تكاليف.ــــــالدنية ــــتيمكن ان نضع ادالة الهدف في هذه المسألة وهي 

 التكاليف = 

21 42 YYC  

 موضوعة للقيواد التالية:

0

0

)3(183

)2(12

)1(142

2

1

21

21

21











Y

Y

YY

YY

YY







 

  ا في الشكل ةقم )مــقيواد بيانياً كـــتعظيم فإنه يمكن ةسم الـــــسألة الــحه في ماضإيم ــنفس ماتــب

 منظوة  لكل قيد.ــــــمنطقة الــــــجاه الـــالحظة إتـــ( مع م

 

 

                                                 
12
 .211م ص  1988أبو سدة ، فتحي و زينب المصري، األسلوب الرياضي في اإلقتصااد، مركز البحوث اإلقتصاادية، بنغازي، ليبيا  
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142لناخممذ القيممد االول ) 21 YY والممذي يعممرف كممما  (د  ل)( والممذي يمثلممه الخممط

مورد ــززـن الــززـمتاح مـــززـدود الـــززـي حـززـه فـززـأ  أن(. Aول )موةاد األـــممـحدواد الـممـشممرحنا سممابقاً ب

 .مينهـــلى يــــخط أو عــــذا الــــلى هــــقع عـــــمية تــــأ  ك تاجـــــإنمكن ـــي

1221ثاني )ـــممـقيد الـممـأممما ال YYواصل ـممـــخط الـــممـيانياً بالــممـمثيله بـممـيمكن تـــممـ( ف

أو علمى  )م  ع((. النقط الواقعة على الخمط B، والذي يعرف بقيد الموةاد )(م  ع)نقطتين ــــبين ال

 (.Bها في حدواد الموةاد )إنتاجيمكن  (Y1, Y2)يمينه تمثل توليفات من المنتجين 

183ير )ـخمممفإنمممه يمثمممل القيمممد األ( و  هزززـ)أمممما الخمممط  21  YYنقط ـمممـ( أي أن ال

هما إنتاجيمكن ( Y1, Y2)لى يمينه تمثل توليفات من المنتجين ــأو ع (و  هـ)واقعة على الخط ـــال

 (.Cفي حدواد الموةاد )
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        18   17       16    15      14    13     12     11   11       9     8      7     5     3      2   1      1 

Y2 

Y1 

142 21 YY 

1221 YY 

 المنطقة المنظورة

Feasible Region 

 

 ل

 التكاليف( خطية ) تدنيةــبرمجة الــبيانية للــطريقة الــ كل رقم ) ( ال

 18ص=3س+
183 21  YY 
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كما شاهدنا مشمابه لمما همو عليمه  )التدنية( إن التمثيل البياني لدالة الهدف في مسألة التقليل

ث نقوم فمي مسمألة التقليمل مثل، حيفي مسألة التعظيم مع إختالف ةئيسي في إختياة نقطة الحل األ

ريبة ممن ــــمـكون قـــمـمنظوة  والتمي تـــمـمنطقة الـــمـحيط الــبإختياة نقطة التقاطع الواقعة على م

 (.121ل )ـــــصقطة األـــــن

هدف علممى الشممكل البيمماني ـممـة الـــممـمثلة فممي ادالـــممـتوازية مـــممـطوط مــممـرسممم خلتيجة ـــممـن

 ذات ميل ثابت يساويو  )التدنية( لمسألة التقليل









2

1
( هي حخمر نقطمة نننا نجد أن النقطة )إف ،

ل، وبالتمالي فمإن ــــمـصفي المنطقمة المنظموة  يمسمها خمط ادالمة الهمدف عنمد إقترابهما ممن نقطمة األ

. ثممم نسممقط مممن هممذه النقطممة عمممواداً علممى )التدنيممة(ثل لمسممألة التقليلــممـم( تمثممل الحممل األنالنقطممة )

نه ونسممقط عمممواداً حخممر علممى ـممـمثلى مـــممـ( لكممي يممتم تحديممد الكميممة الY1قي )المنممتج ـممـفلمحمموة األا

 (.Y2)ادين بذلك الكمية المثلى من المنتج المحوة الرأسي محد  

ون ـمـ( وتتك  شكل ةقمم )ــــمـ( فمي الن) نقطةـــمـمثلى تمثلهما الـــمـتوليفة الــــمـيث أن الــوح

(، أي أن التكماليف فمي همذه الحالمة Y2( وثالث وحمدات ممن المنمتج )Y1وحدات من المنتج ) 9من 

 تكون:

 التكاليف =

30)3(4)9(2

42 21



 YY
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 :جبريةـــــــــــة الـقـريـطــــــــــــال -2

أي  إنتماجيمكمن  (A, B & C) حدواد المتاح ممن الممواةادـ( وب  كما يمكننا أيضاً من الشكل ةقم )

. أو علمى يمينمه، وبمالعواد  المى (و   ن   ك   ل)تقمع علمى المنحنمى  Y1 ،Y2منتجمين توليفمة ممن ال

 هدف وهي تقليل التكاليف يمكننا إجراء الجدول التالي:ـة الـادال

 (.Y2( و )Y1( يبين الحلول المقترحة وتحقيق أقل تكاليف ممكنة لمنتجين )  جدول رقم )

 (Y2المنتج ) (Y1المنتج ) الحلول المقترحة

 لة الهد دا

 التكاليف

21 42 YY  

 

قيمة التكاليف 

 بالريال

 64 64+1 14 1 ل

44 41+4 11 1 ك
13
 

 31 12+18 3 9 ن

 36 1+36 1 18 و

 

، أي ةيماالً ن أقل تكاليف يمكن الحصول عليها هي ثالثون أ( يبين لنا ب  من الجدول ةقم )

 .Y2=3والمنتج  Y1=9حيث المنتج  نعند النقطة 

 :ـةيـانـيـبـــــــــــة الـقـريـطـــــــــال الـمـعـتـــــــود إسـيـــــــق

سائل البرمجمممة ـــممـحل مــــمممـملية لــــــممـريقة عــــممـبيانية طـــــمممـطريقة الـــــممـعد الـــــممـالت  

ة يشممكل همما بالطريقممة البيانيممند حل  ـــــممـخطية عــــممـبرمجة الـــممـلة الأسـنتج فممي مممـــممـالخطيممة فكممل م

ندما يكممون فممي ـممـد  عي  ــــممـمحمموةاً فممي الشممكل البيمماني الممثممل للمسممألة. وعليممه فممإن هممذه الطريقممة ج

متغيرات ـــمـداد الــمـذه الطريقمة إذا زااد عـــمـصلح هــــمـنين فقمط، والتــــمـتغيرين إثــــمسألة مـــــال

 .أكثرالث فـــــــإلى ث

م الخطمموط ـممـتامة فممي ةســــممـدقة الـــممـراعا  الــممـطريقة إلممى مــــممـحتاج هممذه الــــممـكممذلك ت

 هدف.ــــــدالة الــــــاد وأيضاً لوقيــــــمثلة للم  ـــال

 

 

                                                 
13
 ، يمكن الحصول على إحداثي النقطة.12، س+ص =14س +ص = 2بحل المعاادلتين  
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1مثال    EQUATION         

ROWS V الصفوف COLUMN RHS value       

COLS > األعمدة   V ص س   

      9 3   

   4 2   30 دالة الهدف

   1 2 14 21 أ

   1 1 12 12 ب

   3 1 18 18 ج

Microsoft Excel 11.0 Limits Report     

Worksheet: [ 4-سمبلكس .xls]Limits Report 1     

Report Created: 11/30/2006 9:05:11 PM     

  Target       

Cell Name Value     

$B$5 
دالة الهدف 

COLUMN 30     

  Adjustable   Lower Target Upper Target 

Cell Name Value Limit Result Limit Result 

$D$4 30 9 9 س #N/A #N/A 

$E$4 30 3 3 ص #N/A #N/A 

Microsoft Excel 11.0 Sensitivity Report     

Worksheet: [ 4-سمبلكس .xls]Sheet1     

Report Created: 11/30/2006 9:05:11 PM     

Adjustable Cells       

    Final Reduced Objective Allowable Allowable 

Cell Name Value Cost Coefficient Increase Decrease 

$D$4 0.666667 2 2 0 9 س 

$E$4 2 2 4 0 3 ص 

Constraints       

    Final Shadow Constraint Allowable Allowable 

Cell Name Value Price R.H. Side Increase Decrease 

$B$6  أCOLUMN 21 0 14 7 1E+30 

$B$7  بCOLUMN 12 1 12 6 2.8 

$B$8  جCOLUMN 18 1 18 14 6 

Microsoft Excel 11.0 Answer Report     

Worksheet: [ 4-سمبلكس .xls]Sheet1     

Report Created: 11/30/2006 9:05:11 PM     

Target Cell (Min)       

 Cell Name 
Original 

Value Final Value   

 $B$5 
دالة الهدف 

COLUMN 27.2 30   

Adjustable Cells       

 Cell Name 
Original 

Value Final Value   

 $D$4 9 4.8 س   

 $E$4 3 4.4 ص   

Constraints       

 Cell Name Cell Value Formula Status Slack 

 $B$6  أCOLUMN 21 $B$6>=$C$6 
Not 
Binding 7 

 $B$7  بCOLUMN 12 $B$7>=$C$7 Binding 0 

 $B$8  جCOLUMN 18 $B$8>=$C$8 Binding 0 
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 يـزرعـمــــــال اإلنتاجدة ـوحــــــــثل لـــــــمم األـجــحـــــــال

مثمل القمراةات المتعلقمة باختيماة الحجمم األ ،من القراةات المهممة فمي التخطميط المزةعمي

كمما أن هنماك  ،ختيماة الحجممإي. وهنالمك عمداد ممن وجهمات النظمر المتعلقمة بالزةاع اإلنتاجلوحد  

مم  Efficiency Of يممةاإلنتاجبالكفمماء   Size منهمما عالقممة الحجممم ،ة فممي وجهتممي النظممرنقمماط مهم 

Production، والعالقممة بممين الحجممم والممدخل المزةعممي Farm Income ، حجم ـعالقة بممين الممـوالمم

والعالقممة بممين الحجممم  ،والعالقممة بممين الحجممم والتقنيممة ،Costs of Production تاجـممـاإلنكاليف ـوتمم

 .عتباةات المتعلقة بالحجمجتماعية وهيرها من اإلوالعوامل اإل

 ل:ـدخـــــــــي بالـزرعـمـــــــم الـجـحــــــــ قة الـــــــع

 Size Of وحجمم المزةعمة Farm Income عتقااد بوجواد عالقة بين الدخل المزةعيإيوجد 

Farm، زةاعة مسمماحات ـممـكانيات لـممـمكبير  تسممتطيع أن تمموفر اإلـممـمزاةع الـــممـنطلقة مممن أن الـممم

مم ،تاجـممـاإلنأكبممر مممن   ىلممإتممرجم توالتممي بممدوةها  ،نتجممةن مممن تحقيممق معممدالت أعلممى مممن األوتمك 

اً دخل. وبمالحظة العمومية في مثل هذا النقا  نجد أن المساحة التعبمر ادائممــمعدالت عالية من ال

عالقة ـوالمدخل، المسماحة والم اإلنتماجيجب مراعاتها مثمل نوعيمة  إنتاجالدخل. وهناك عالقات  نع

المسماحة ونوعيمة التربمة، . ةأسياً بدالً ممن أفقيماً  تاجـاإلنكانيات زيااد  ــية، إمتاجـــاإلنكفاء  ـــمع ال

ة  التمي تمربط المدخل . كمل ذلمك يجعمل ممن العبمانتماجالمساحة وتوفر المواةاد االخمرى المتاحمة لإل

 لى مزيد من التدقيق.إبمساحة المزةعة تحتاج 

حقق المسمماحة المقترحممة ـممـن تألممى إيحتمماج  تاجـاإلنمموحد  ـممـثل لـممـمختيمماة الحجممم األإفممي 

الذي يعطي ادخل كافي للمزاةع وأسرته اليقل عن الدخل الذي يمكن تحقيقمه ممن  اإلنتاجللمزةعة 

ممن منطلمق قاعمد  تكلفمة الفرصمة البديلمة للممواةاد المسمتخدمة  وذلك خرى.األ اإلقتصااديةنشطة األ

مثل يجب أن يحقق معدالت ممن المدخل السمنوي المزةعي. فالحجم األ اإلنتاجمن قبل المزاةع في 

قتصماادي حخمر هيمر ذي جمدوى ممن الناحيمة إلمى أي نشماط إللمزاةع تمنمع إنتقالمه أو تجعمل إنتقالمه 

 ن في إستخدامات المواةاد.وذلك للحصول على التواز اإلقتصاادية
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 ي:ـزرعـمـــــــــم الـجـحــــــــــس الـيــــــايـقـــــــــض مـعـــــــب

نسمتعرض بعمض معمايير   Costsوالتكماليف Size قبل التعرض لدةاسة العالقة بين الحجمم

 أو مقاييس الحجم المزةعي.

 حجم:ــــــمقياس للــــــــمساحة كـــــال-1

هكتماة  1111ساحة كمقياس للحجم بحيث يقمال عمن المزةعمة التمي مسماحتها تستعمل الم

هكتاة. هير أن إستعمال مقياس المساحة للتعبير عمن حجمم  111أكبر من المزةعة التي مساحتها 

عتبماة الكثافمة الزةاعيمة ونوعيمة المحصمول يأخمذ فمي اإل ن المعيماة الأالمزةعة هير كماٍف حيمث 

ة أو مرويمة( وهيرهما يمنظمة الري ومصماادة  ونوعيمة الزةاعمة )بعلخرى مثل أستثماةات األواإل

 للحجم المزةعي. من العوامل التي تجعل من المساحة مقياس هير كافٍ 

 حجم:ـــــــمقياس للــــــزراعية كــــــتلزمات الـمســــــال-2

أو مممدخالت  مممن المعممايير المسممتخدمة فممي قيمماس الحجممم للمزةعممة هممو حجممم المسممتلزمات

وهيرهما ووفمق  Fertilizer سممد واأل Capital وةأس الممال Labor الزةاعي مثل العمالمة نتاجاإل

مال 11أكبر من المزةعمة التمي يعممل بهما عامل  111هذا المعياة مثالً المزةعة التي تستخدم   عم 

 أ 52111أكبممر مممن المزةعممة التممي ميزانيتهمما  أ  112111فقممط. والتممي ميزانيتهمما السممنوية 

ثافة ـة كمـوادةجم ،اإلنتماجا. هيمر ان همذا المعيماة هيمر كماف حيمث اليمذكر أي شمي عمن نموع وهكذ

عداد والقيمة وحدها ليس معياة للكفماء  فقمد ـية. فالاإلنتاجعملية ــمدخالت في الــتخدام الــسإوكفاء  

 .ستخدام مدخال بكمية أكبر ولحجم زةاعي أصغرإستغالل هير المرشد للمواةاد نتج عنه يكون اإل

 حجم:ـــــــمقياس للـــــــمزرعي كـــــــدخل الــــــــال-3

حيممث يقممال إن المزةعممة التممي تعطممي ادخممل  ،يسممتخدم الممدخل المزةعممي كمقيمماس للحجممم

، هير أن هذا المقياس أيضا اليعطي أ 8.000مثالً أكبر من المزةعة التي تنتج  أ 10.000

 Supply ري وادةجمة التكثيمف وطبيعمة العمرضمعلومات علمى خصموبة التربمة وتموفر مصماادة الم

يكمون معيماة  على السلع المنتجمة وهيرهما. وهمذا يعنمي أن المدخل المزةعمي ال Demand والطلب

 ستخدامه كوحد  قياس للحجم.كاٍف إل
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 حجم:ــــــــــمقياس للــــــــــــك اإلنتاج-4

اةيع التممي تنممتج نفممس ق كمقيمماس للحجممم فممي المشممالمحق مم اإلنتمماجيسممتخدم حجممم  هالبمماً ممما

حجم مثممل ـيعطمي كممل المعلوممات عمن الم هيمر أن همذا المعيماة كغيممره ممن المعمايير ال ،المحاصميل

 نتمماجسمممال كمماٍف لتمموفير المسممتلزمات الالزمممة لإلأخصمموبة التربممة والظممروف الطبيعيممة وتمموفر ة

 وهيرها. 

وقمد نحتماج والخالصة أن جميع المعايير المستخدمة فمي قيماس الحجمم تعماني ممن قصموة 

 إلى عداد من هذه المعايير مجتمعه لتعطي معلومات كافية عن الحجم المزةعي.
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 مزرعي:ـــــــــجم الـحـــــــزيادة الـــــــمزرعية لــــــــمارات الـثـتــــــــسادة اإلــــــــزي

هكتاةات ـداد المـعممزةعة )ـساحة المـزيمااد  مم هو من البدائل المتاحة لزيااد  حجم المزةعة

سمتثماةات ممن أسممد  وبمذوة وحالت ستصالح أو زيمااد  اإلمزاةع( عن طريق اإلـزةعها الـالتي ي

فقي أو التوسع الرأسي وزيااد  ونظم ةي وهيرها. أي أنه يمكن زيااد  الحجم عن طريق التوسع األ

يزانيمة مزةعيمة ادةجة التكثيف ولتحديد القمراة المناسمب بالنسمبة للممزاةع يتطلمب االممر إجمراء م

ختياة وفق الحسابات الكمية التي تجري أما بالنسمبة للممزاةع هيمر محمدواد للبدائل المتاحة ويتم اإل

مكانيممممات والمممممواةاد فيمكنممممه إتبمممماع الطممممريقتين لزيممممااد  الحجممممم )أي زيممممااد  المسمممماحة وزيممممااد  اإل

 االستثماةات(.

 ح:ـربــــــــف والـيـالـكـتــــــــالـي بـزرعـمـــــــــم الـجـحـــــــــة الـ قـــــــــع

توجمممد عالقمممة عكسمممية بمممين التكممماليف لوحمممد  المسممماحة ممممن محصمممول معمممين والمسممماحة 

يمة الصمغير  أكبمر ممن اإلنتاجالمزةعية، حيث إن متوسط التكاليف لوحد  المساحة في المسماحات 

الزةاعمي مما  تماجاإلنمتوسط التكاليف لوحد  المساحة في المزاةع الكبيمر ، كمما يوجمد فمي معظمم 

 عائد للحجم الكبير وذلك ةاجع في االساس لعد  أسباب منها:ـميز  الـيعرف ب

 ثابتة:ـــــــتكاليف الـــــال-1

وذلمك  اإلنتماجبزيااد  المساحة أو  اإلنتاجتنخفض التكاليف الثابتة لوحد  المساحة أو وحد  

اادت المسماحة قمل متوسمط التكماليف فكلمما ز أكثمر، إنتماجبتوزيع هذه التكاليف على مسماحة أكبمر و

 جمالية.الثابتة والتي تمثل جزء مهم جداً من متوسط التكاليف اإل

 :اإلنتاجالتخصص في -2

لى التخص  وزيمااد  إسمتعمال الممواةاد المتغيمر  بالمقاةنمة بمالمواةاد إزيااد  الحجم تؤادي 

 في المساحات الصغير . اإلنتاجةبحية بالمقاةنة بلى زيااد  األإية وتؤادي اإلنتاجالثابتة في العملية 
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 رة:ـيـغـتـمـــــكاليف الـتــــى الـلإا ـهـتـبـســـــير نـغـــــة وتـثابتــــيف الـالـتكــــــع الـوزيـــــــت

ستخدام المواةاد وتوزيع التكاليف إإن المزايا للحجم المزةعي الكبير تتمثل في تغير نسبة 

المحاصميل المتخصصمة  إنتماج. وهذه العباة  أكثمر وضموحاً فمي اجاإلنتالثابتة على حجم أكبر من 

والتي يمكن ميكنتها بدةجة كبير  ويمكن توضيح العالقمة بمين متوسمط التكماليف الثابتمة والمسماحة 

يممة باسممتخدام أحجممام مختلفممة مممن اآلالت الزةاعيممة. حيممث نجممد أن متوسممط التكمماليف الثابتممة اإلنتاج

أو المساحة ويبقمى مموازي لخمط المسماحة بعمد ذلمك  اإلنتاجن من اليمكن تخفيضه بعد مستوى معي

حجمام أخمرى ممن اآلالت الزةاعيمة والتمي تمكمن ممن ألمى إتجماه المستوى والتي عندها ةبما يتم اإل

 الثابتة.  اإلنتاجتخفيض متوسط تكلفة 

 :اإلنتاجوحدة ــــــــثل لـــــــمحجم األــــــــال

دام المعممايير السممابقة وهممي العالقممة بممين حجممم المزةعممة مممن الناحيممة النظريممة يمكممن اسممتخ

يوجد حجم مناسب يمكن  إنتاجكل مستهدف لية. فاإلنتاجوطبيعة التكاليف الثابتة والمتغير  للوحد  

 ستفااد  من العالقة بين الحجم والتكاليف ولمعرفة هذه العالقة يتطلب معرفة اآلتي:منه اإل

الت الزةاعية والعمالمة والمسمتلزمات أستخدام اآل طبيعة منحنيات التكاليف والتي تعكس -1

 وهيرها.

لى مستهدف العائد أو المدخل إالمطلوب تحقيقها وذلك للتوصل  اإلنتاجمعرفة مستهدفات  -2

 المزةعي.

ساسميات إختيماة الحجمم أ( اللتعمرف علمى   ومن خالل ذلك يمكن كما هو موضح في الشكل ةقمم )

 .اإلنتاجمثل لوحد  األ
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والمذي  1ص اإلنتماج( مالحظمة أنمه عنمدما يكمون مسمتهدف  يمكن من خالل الشكل ةقم )

يممة كاإلنتاجه مممن خممالل حجمممين مممن الوحممدات إنتاجمميمكممن 
1
هممـ مممن 5)والتممي تمثممل مممثالً مسمماحة  

عمالممة + جممراة زةاعممي + مممواةاد ةاسمممالية( وطبقممة أخممرى ك 2االةض +
2
)والتممي تمثممل حجممم  

هممذه الكميممة  اإلنتمماجعمالممة.. إلمم ( إي أن 4هكتمماة مممن االةض،  8يممة: اإلنتاجبممر مممن الوحممدات أك

المستهدفة سوف يكون بمتوسط التكماليف تقمدة بنحمو س
1
فمي الحجمم ك اإلنتماجفمي حالمة أن يمتم  

1
 

بينممما سمميكون متوسممط التكمماليف س
2
فممي الحجممم ك اإلنتمماجفممي حالممة  

2
، حيممث أن س
1 
س >

2
، فممإن 

ص اإلنتماجلمستهدف  مثلالحجم األ
1
همو الحجمم ك 

1
مثمل المذي يتوافمق ممع تحقيمق وهمو الحجمم األ 

 ي بأقل تكاليف ممكنة.اإلنتاجالمستهدف 

ي صاإلنتمماجومممن ناحيممة أخممرى فممإن المسممتهدف 
2
سمميكون تحقيقممه أفضممل فممي الوحممد   

ية كاإلنتاج
2
ية كاإلنتاجبدالً من الوحد   

3
الحجممين  يمة فمي كمل ممناإلنتاج)بمالرهم ممن االمكانيمة  

ك
2
ك ،

3
( الن متوسط التكاليف في الحجمم ك
2

، س
2
اقمل ممن نظيمره س 

4
ي كاإلنتماجفمي الحجمم  

3
 .

ي حجمم مناسمب يتفمق ممع أقمل مسمتوى إنتماج( يتضح أيضا بأن لكل مستهدف  ومن خالل الشكل )

 من متوسطات التكاليف وبالتالي أعلى كفاء  اقتصاادية في استثماة المواةاد الزةاعية.

 4س

0 

 2ك
 1ك

 2س

س

1 

 3س

 2ص

ف 
ت تكالي

طا
س
متو

ج
إلنتا

ا
 

ع
ن المزار

ختلفة م
جام م

ح
أل

 

 متوسط التكاليف الكلية في المدى الطويل

 قة بين مستهد  اإلنتاج وحجم الوحدات اإلنتاجيةالع (   كل رقم )

SRATC1 

 لية في المدى القصير=متوسط التكلفة الك 3، ك2، ك1ك

 1ص

 3ك

  اإلنتاجمستهدفات 
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عمليمة صمعبة ومعقمد   اإلنتماجة العملية تظل عملية تحديد الحجمم االمثمل لوحمد  من الناحي

وذلك لقصموة المعلوممات المتموفر  ولتغيمر همذه المعلوممات بسمرعة كبيمر  هيمر أن االسمتفااد  ممن 

 وذلك من خالل: اإلنتاجمثل لوحد  بعض المعايير المهمة تفيد في إختياة الحجم األ

 التعر  على مستهد  الدخل: -1

كل مسمتهدف ادخمل وسميلة لتحقيقمه منهما المسماحة وهيرهما. وممن وجهمة نظمر تكلفمة الفرصمة ل

البديلة فإن مستهدف الدخل يجمب أن يحقمق أفضمل إسمتثماة لممواةاد الممزاةع وأسمرته. بحيمث 

اليكون لدى المزاةع أي حافز في االنتقال بممواةاده المى أي إسمتعمال بخمالف الزةاعمة حيمث 

مزةعمي أقممل مممن المدخل فممي البمدائل االخممرى المتاحمة للمممزاةع. قممد إنمه حينممما يكمون الممدخل ال

يممؤادي ذلممك إلممى عممزوف عممن اسممتخدام المممواةاد فممي الزةاعممة واالتجمماه الممى البممدائل االخممرى 

 كالتجاة  والخدمات وهيرها.

 الحجم المزرعي يجو أن يسمح: -2

 يعمويجب أن يرا ،اإلنتاجخفيض تكاليف تاالستفااد  من توزيع التكاليف الثابتة و 

 .اإلنتاجمثل لوحد  ختياة للحجم األهذا المبدأ في اإل

  بما يؤادي الى  ،الزةاعي اإلنتاجلخفض  تكاليف  استخدام التقنية الحديثة المتوفر

. فمن المعروف أن هناك أحجام ممن الممزاةع التمكمن اإلنتاجزيااد  العائد وزيااد  

ض أنظمة الري التي من االستثماة في تقنيات متطوة  مثل اآلالت الزةاعية وبع

 تتطلب مساحات أكبر لزيااد  كفاء  أادائها وبالتالي تخفيض تكاليفها.

 اإلنتاجوبتطبيق هذه المباادئ يمكن الوصول الى عداد محدواد من البدائل الختياة الحجم لوحد  

 إتخاذ القراة المالئم من قبل متخذيه.تسهل في فتر  التخطيط والتي 
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 زراعيــــــــــــــال اإلنتاجقين في ـــــــــــ يـرة والـاطــخـمــــــــــــال

Risk & Incertainty in Agricultural Production 

حاالت ممن عمدم المعرفمة بالمسمتقبل تواجمه كمل  Risk & Incertaintyالمخاطر  والاليقين 

ق بين المخاطر  والاليقين الزةاعي بدةجات متقا اإلنتاجأنشطة  ةاسات المتموفر  في الدوتة، ويفر 

ليحال محمل بعضمهما فمي التعبيمر عمن حماالت عمدم التأكمد بمالظروف  هير أن الشائع هو استعمالها

 ويمكن تعريف كل من المخاطر  والاليقين كما يلي: المستقبلية.

 :Risk رةــــــاطـخـمـــــــال

ن ع وجممواد بيانممات واحصممائيات يمكمممممهممي ادةجممة مممن عممدم المعرفممة بمماالموة المسممتقبلية 

مطماة حتماالت سمقوط األإ. ومن أمثلة ذلك Event حتماالت حدوث الحدثالرجوع اليها لتحديد اإل

وذلمك لوجمواد بيانمات أحصمائية عمن  ،خماطر مالتي تهم المزاةع في منطقمة مما تصمنف علمى انهما 

عطي المزاةع وت   .معدالت السقوط الماضية من خالل محطات االةصااد الجوية لعداد من السنوات

مطماة علمى تلمك المنماطق الظمروف الجويمة والمناخيمة التمي يمتم ت عن احتماالت سقوط األمعلوما

 الزةاعي. اإلنتاجتسجيلها من خالل محطات االةصااد تعد من ضمن اروف المخاطر  في 

 :Incertainty ينـــــقـــــــال ي

ن اد  بيانممات واحصممائيات يمكمماعمملهممي ادةجممة مممن عممدم المعرفممة بالمسممتقبل والتوجممد فممي ا

فممات مثلممة ذلممك االصممابة باآلأحتممماالت للحممدوث المسممتقبلي للحممدث. ومممن اسممتخدامها فممي تحديممد اإل

مراض التتبممع نممموذج معممين صممابة بمماألمممراض لمحصممول معممين فممي منطقممة ممما، حيممث إن اإلواأل

حتفاا بسجالت وإحصائيات تمكن من تقدير االحتماالت المستقبلية. نسمبة كسمر الببميض واليتم اإل

نقل والتسويق من أمثلة الاليقين حيث إنها بالمثل التتبع نظام معين واليمكن توقعهما حيمث هثناء ال

 أن البيانات المتوفر  التكفي لتقدير االحتماالت.

وبالرهم من اإلختالف الواضح فمي التعمريفين إال  أنمه ممن الشمائع إسمتخدامها لتعنمي نفمس 

 الزةاعي. إلنتاجاالشيء فيما يخ  حاالت عدم المعرفة بالمستقبل في 

 

 

 



 217 

 

 
 

 وحدات المدخ ت )سماد( 
 نس 2س 1س

 1ح

 2ح

س

ص




 

ج
إلنتا

ا
حدية

ية ال
 

 ر )س(الطلب على العنص

 وحدات المدخ ت )سماد(
 نس 2س 1س

 نح

 2ح

 1ح

ج
إلنتا

ا
حدية

ية ال
 

 وحدات المدخ ت )سماد(
 نس 2س 1س

 1ص

 2ص

 نص

ج
إلنتا

ا
 

ي
جمال

إل
ا

 



 218 

 زراعيـــــــال اإلنتاجين في ـقــــــرة وال يـاطـخـمـــــــــصادر الــــــــــم

قمين وممن أهمم ات متفاوتة من المخماطر  والاليجنظمة ادةالزةاعي تحت كل األ اإلنتاجيواجه 

 الزةاعي كما هو موضح في المراجع المختلفة ما يلي: اإلنتاجأسباب المخاطر  والاليقين في 

 Production Risk يةاإلنتاجمخاطرة ـــــــال -1

نجمد أن العالقمة بمين  ،فتمراض بوجمواد معرفمة بالمسمتقبلتحت اروف المعرفة التاممة واإل

 Production اإلنتماجممن خمالل ممايعرف بدالمة  معروفمة معرفمة كاملمة اإلنتماجومدخالت  اإلنتاج

Function  يمكن الوصول اليها من استخدام حزمة محمدواد  ممن  اإلنتاجوالتي تحداد أكبر كمية من

يوجمد حجمم متوقمع ومعمروف ممن النماتج فمي  اإلنتماج. ولكل مسمتوى ممن عناصمر اإلنتاجعناصر 

فمن خالل الشكل )أ( يتضح أن لكمل  (  نتجة الزةاعية كما هو موضح في الشكل ةقم )مختلف األ

ستخدام سفعند معدل اإل اإلنتاجمستوى أو كمية من السمااد المستخدم مستوى أو كمية من 
1
نتوقع  

الحصول علمى ص
1
سمتخدام سوعنمد مسمتوى أعلمى ممن اإل. اإلنتماجوحمد  ممن  

2
يمكمن الحصمول  

ص اإلنتاجعلى معدل أعلى من 
2
ام سسمتخدلى مسمتوى اإلإلى أن نصل إوهكذا  

ن
حيمث نتحصمل  

على ص
ن
 Second اإلنتاجية. وكما هو معروف وفي المرحلة الثانية من لجمااإل اإلنتاجمن كمية  

Stage of Production   يمة الحديمةاإلنتاجتتنماق Deminishing Marginal Production  وهمي[

 بالنسبة للمتغير س )كمية السمااد([. اإلنتاجالمشتقة االولى لدالة 

سمممتخدام سالمسمممتوى ممممن اإل فممممثالً عنمممد
1
يمممة الحديمممة حاإلنتاجتكمممون  

1
وبزيمممااد  السممممااد  

لى سإالمستخدم 
2 

الى ح Marginal Production ية الحديةاإلنتاجتنخفض 
2
)ح 

2
>ح
1

( من السمااد 

س
ن
)ج( أيضما أن منحنمى الطلمب علمى السممااد ( ويبمين الشمكل  وذلك كما هو موضمح فمي شمكل ) 

يممة الحديممة اإلنتاج) Value Marginal Production يممة الحديممةجاإلنتاوالممذي يمثلممه منحنممى قيمممة 

( بمأن الكميمة المسمتخدمة تقمل كلمما أةتفمع سمعر العنصمر وتزيمد بإنخفماض اإلنتاجسعر  xللعنصر 

 )مع ثبات العوامل المؤثر  االخرى(. Law of Demand بما يتمشى مع قانون الطلب األسعاة

المى  اإلنتاجوبالتحديد عناصر  Production Function نتاجاإلهير أنه في الواقع يمكن تقسيم ادالة 

 نوعين:

التي يمكن التحكم فيها وتحمت سميطر  الممزاةع وال تحتموي علمى أي  اإلنتاجعناصر  -1

، ومن أمثلمة تلمك الممدخالت المسماحة المزةعيمة وكميمة البمذوة وكميمة Risk مخاطر 

تحكم فممي مثممل تلممك وهيرهمما حيممث إن المممزاةع يسممتطيع أن يمم سمممد ميمماه الممري واأل

 المدخالت.
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أو مدخالت اليمكن التحكم فيها وتحديدها من قبل المزاةع ومن أمثلة  اإلنتاجعناصر  -2

وكممذلك  مطمماة والريمماح وادةجممات الحممراة  وهيرهمما(تلممك الظممروف الجويممة )كميممة األ

لبان واللحموم وهيرهما. وهمي صول الوةاثية في المحاصيل والحيوانات المنتجة ل األ

 ةااد  المزاةع وسيطرته.إمها عناصر خاةج عن عوامل تحك

متعممداد  تحممت اممروف المخمماطر  والاليقممين نظممراً  إنتمماجينممتج عممن ذلممك أن هنمماك ادالممة 

المتوقممع متعممداد بتعممداد التوقعممات التممي تحكممم  اإلنتمماجفممإن  اإلنتمماجللمجموعممة الثانيممة مممن مممدخالت 

 اإلنتماجخاطر  والاليقين فمي ول للمالمجموعة التي تخرج عن سيطر  المزاةع. وهي المصدة األ

 لمعدالت مختلفة من االمطاة. اإلنتاج( الذي يبين عالقة ادالة  الزةاعي كما هو موضح في شكل )

 

 

ي )السمااد( يمكمن اإلنتاج( مايلي: لنفس معدالت العنصر  والذي نالحظه من الشكل ةقم )

مطماة. فممثالً إذا كانمت حسمبما يتحقمق ممن معمدالت األ تاجاإلنالحصول على مستويات مختلفة من 

سيكون )ص اإلنتاجاالمطاة منخفضة فإن مستوى 
1
لى )صإ اإلنتاجويرتفع معدل  ،(

1
( و )ص
3
 )

مطاة لنفس المستوى )سبزيااد  معدالت األ
2

 ية.اإلنتاج( من السمااد المستخدم في العملية 

ي تعتممد علمى الزةاعمات التمة في المناطق المحقق اإلنتاجوهذا مايفسر التذبذب في كميات 

 المطرية )التي التقع تحت تحكم المزاةع(.
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 معدالت أمطاة عالية

 متوسطةمعدالت أمطاة 

 منخفضةمعدالت أمطاة 

 3ص
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 Price Riskية عرــــخاطر ســـــم -2

 Expected Incomeسممعاة أهميممة بالغممة فممي الزةاعممة فهممي التممي تحممداد الممدخل المتوقممع ل 

وهمي  األسمعاةن وعند التخطيط للزةاعة يعرف المزاةع نوع واحمد مم ،اإلنتاجللمزاةع مع كمية 

 Expected المتوقعمة األسمعاةولكنمه اليعمرف  ،من أسمد  وبذوة وهيرهما اإلنتاجأسعاة مدخالت 

Prices الممذي يحصممل عليممه فممي فتممرات مسممتقبلية تختلممف مممن عممد  أشممهر فممي المحاصمميل  نتمماجلإل

 األسمعاةبالحيمواني. عمدم المعرفمة المسمتقبلية  اإلنتماجلى عد  سنوات في أشجاة الفاكهة وإالحقلية 

يعد مصدة من مصاادة المخاطر  والاليقين التي تسبب تذبذب الدخل المزةعمي وتموثر فمي خطمط 

 الزةاعي. اإلنتاجوكفاء  

 Technical Risk قنيةـــــــــخاطرتــــــــم -3

حيممث أن  ،فممي مقممدة  المممزاةع علممى المنافسممة وتغيراتهمما Technologyتممؤثر التقنيممة 

ماة في تقنيات محداد  مثمل الجمراةات والحاصمدات وأنظممة المري ستثالمزاةع يواجه قراةات باإل

ي محمداد. بينمما إنتماجوهي تقنيات واستثماةات اليمكن تغيرها في الوقت القصير ومرتبطمة بمزمن 

بكفماء   األعممال  تموفر الطاقمة أو تمؤادي ةمكانيات وجواد تقنيات متطموإيواجه المزاةع باستمراة 

ومقدةتمه علمى المنافسمة  اإلنتاجا مما يؤثر سلباً على تكاليف عالية وهو اليستطيع أن يحصل عليه

 في أسواق السلع.

فالمخمماطر  بسممبب تغيممرات التقنيممة تواجممه المممزاةع وخاصممة فممي الممدول التممي توجممد فيهمما 

 السلع الزةاعية. إنتاجمنافسة عالية بسبب أسعاة وتكاليف 
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 يـزراعــــــال اإلنتاج ىلـــــــين عـقـــــــــمخاطرة وال يـــــــــــير الـأثــــــت

بصمفة  اإلنتماجخاطر  والاليقين تأثيرات على أاداء قطاع الزةاعمة بصمفة عاممة وعلمى ملل

 الزةاعي في النقاط التالية: اإلنتاجخاصة ويمكن تلخي  تأثير المخاطر  والاليقين على 

 :اجاإلنتناصر ــــــتخدام عـــــــلى اســـــتأثير عـــــــال

وعمدم وجمواد المخماطر  والاليقمين يمكمن  Perfect Knowledgeفي حاالت المعرفة التاممة 

مثممل الممذي يعظممم العائممد منهمما وفممق القاعممد  سممتخدام األاإل اإلنتمماجللمممزاةع أن يسممتخدم عناصممر 

ممع  VMP ية الحديةاإلنتاجية الى أن تتساوى قيمة اإلنتاجالتي تقول بإضافة العناصر  اإلقتصاادية

. ويمكن إستقاق ادالة منحنمى قيممة اإلنتاجفي المرحلة الثانية من مراحل  Pxأو تكلفة العنصر سعر 

فتراض كمما شمرحنا مسمبقاً المعروفة والثابتة تحت ذلك اإل اإلنتاجية الحدية من منحنى ادالة اإلنتاج

 (. في الشكل ةقم )

تقتممرن بظممروف  إنتمماجكممما عرفنمما فممي حمماالت المخمماطر  والاليقممين يوجممد أكثممر مممن ادالممة 

يمكممن الممتحكم فيهمما ووفقمماً لممذلك يواجممه المممزاةع عممداد كبيممر مممن منحنيممات قيمممة  وعوامممل معينممة ال

 (.  ية الحدية كما هو موضح في الشكل )اإلنتاج

فيمكن أن يتساوى هذا السعر مع  اإلنتاجوبافتراض المعرفة التامة بسعر أو تكلفة عنصر 

 اإلنتماجديمة ليعطمي معمدالت متعمداد  ممن كميمات ممدخالت يمة الحاإلنتاجمنحنيات متعداد  من قيممة 

التممي يمكممن للمممزاةع أن يسممتخدمها وبالتممالي سمميكون أمممام المممزاةع عممد  مسممتويات مممن مممدخالت 

 .اإلنتاج

فممن المتوقمع أن  Risk Averse وبمعرفة أن أهلب الممزاةعين همم ممن متجنبمي المخماطر 

قمل أالمحقمق  اإلنتاجلكمية المثلى وبذلك يكون من ا اإلنتاجيضيف المزاةع كمية أقل من مدخالت 

الذي توجد إمكانية فنية لتحقيقه )حيث يضيف المزاةع المعمدل )ًس( بمدالً ممن )س( أو  اإلنتاجمن 

( كم ا هو موضح في الشكل ةقم )  (. )س 
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تؤثر تأثيراً مباشراً على  اإلنتاجالظروف المحيطة بعملية  ( أن  ويتضح من الشكل ةقم )

 إنتماجيمة فممثالً يمكمن الحصمول علمى اإلنتاجالمحقمق باسمتخدام مجموعمة الممواةاد   اإلنتاجمستوى 

مممنخفض )ص
1

متوسممط )ص إنتمماج(، أو 
2

عممالي )ص إنتمماج( أو 
3

( باسممتخدام المسممتوى )س( مممن 

 س اإلنتاجعناصر 

 اإلنتاج تحت اروف جيد 

V
M

P
  S

ta
g

e II
 

 ف ةاديئةتحت ارو اإلنتاج تحت اروف متوسطة اإلنتاج

س   سً 
 

 ياإلنتاجسعر العنصر 

 ية الحدية تحت ظرو  جيدة ومتوسطة ورديتةاإلنتاجالمتوقعة ومنحنيات قيمة  اإلنتاج كل ) ( يبين دالة 

 معدلت السماد

 س

 وف جيد اإلنتاج تحت ار
 3ص

 2ص

 1ص

 تحت اروف متوسطة اإلنتاج

 اإلنتاج تحت اروف ةاديئة

ج
إلنتا

ا
 

ي
جمال

إل
ا
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للمسمتوى نفسمه ممن عناصمر  اإلنتماجمسمتويات ممن )السمااد(. أي يعني وجواد عمد   اإلنتاجعنصر 

 ية(.إنتاج)عد  ادوال  اإلنتاج

يمة الحديمة( اإلنتاج x اإلنتماجية الحدية )سعر اإلنتاجمع إمكانية وجواد عد  منحنيات لقيمة 

وهمو مما يمثمل وجمواد أكثمر ممن بمديل لمنحنمى الطلمب علمى  ( وذلك كما هو موضمح بالشمكل ةقمم )

 الممكنة.  اإلنتاجسمد  والمشتق من ادوال األ

 اإلنتممماجوحسمممبما الظمممروف المحيطمممة ب األسمممعاةيترتمممب علمممى ذلمممك بأنمممه لمممنفس مسمممتوى 

،  اإلنتماجسمتخدامها فمي عمليمة إطلبهما و مسممد  يمتالمتوقعة، يمكن توقع كمية ممن األ مثمل )س، س 

والتي  اإلنتاجوفي هذا الوضع إختالف عن الحالة الثابتة لدالة  .( ًس( كما هو موضح في الشكل )

 التتأثر بالظروف المحيطة والتدخل المخاطر  والاليقين من ضمن مكوناتها.

سممد  فمي الزةاعمات ويمكن مالحظة ذلك عمليماً فمي عمزوف الممزاةعين علمى إضمافة األ

سمتثماةات الزةاعيمة ية المتدنية التي يمكن تحقيقهما تحمت تلمك الظمروف وكمذلك اإلاإلنتاجالبعلية و

 نشطة الزةاعية.العديد من األ ادون المعدالت المثلى في
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 يـــــــــمزرعــــــــــــــل الـــــدخـــــــلى الـــــتأثير عـــــــــال

تممؤادي إلممى قصمموة فممي  Risk & Incertaintyكممما سممبق بيانممه فممإن المخمماطر  والاليقممين 

 اإلنتمماجمتدنيممة مممن لممى الحصممول علممى معممدالت إوالتممي بممدوةها تممؤادي  اإلنتمماجاسممتخدام عناصممر 

فمي السمعر، فمإن المدخل المحقمق المنتجمة جمالي هو حاصل ضرب الكمية وبإفتراض أن الدخل اإل

سيكون أقمل ممن الممكمن تحقيقمه فمي هيماب عنصمري المخماطر  والاليقمين إذا مما أفترضمنا طبيعمة 

 المزاةع الذي يتجنب المخاطر  ويتفاعل سلبياً مع مؤثراتها.

 زراعية:ـــــــــتثمارات الـــــــــسلى اإلـــــتأثير عــــــــــال

وذلمك ممن  Risk & Incertainty ستثماةات المزةعية تتأثر سلباً بعنصمري المخماطر  والاليقميناإل

 خالل االتي:

 ستثماةات.منخفضة وعوائد منخفضة لهذه اإل إنتاجتوقعات  -1

ممممن المخممماطر  سمممتثماةات للوقايمممة قيمممام الممممزاةع بإحتسممماب تكلفمممة مرتفعمممة لهمممذه اإل -2

 اإلقتصممااديةوالاليقممين، مثممل ذلممك إحتسمماب أسممعاة فائممد  مرتفعممة تجعممل مممن الجممدوى 

سممتثماة فممي العديممد مممن تخمماذ القممراة بعممدم اإلإلممى إسممتثماةات منخفضممة وتممؤادي لإل

 (.  حتياجات المزةعية بسبب هذه االسباب كما هو مبين في الشكل )اإل

 

 14 سعر الفائدة

عية
ستثمارية الزرا

إل
والتكلفة ا

العائد 
 

 تكاليف اإلستثماة

 عوائد اإلستثمار

11 16 

ع
1 

  كل ) ( يبين تأثير الفائدة على جدوى اإلستثمارات الزراعية

ك
1 

 ت

 21 18 سً 

ك
2 

ع
2 

 اإلستثمارسعار فائدة تسمح بأ

 اإلستثمارأسعار فائدة ل تسمح ب
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% ممثالً يكمون العائمد 11( بإنه عند مستوى سمعر الفائمد   خالل الشكل ةقم )ويالحظ من 

سمممتثماةي )عاإل
1

( والتكممماليف االسمممتثماةية )ك
1

(، وحيمممث إن ع
1 
ك <

1
)أي العوائمممد أكبمممر ممممن  

ستثماة في عداد من المشماةيع. ويشماهد ممن خمالل الشمكل التكاليف( فسيكون هناك حافزاً كبيراً لإل

% ممثالً تتسماوى العوائمد والتكماليف وهمي المنطقمة التمي ينعمدم بعمدها أي 16بأنه عند سعر الفائد  

% ممممثالً يكمممون العائمممد 21ن التكممماليف سمممتفوق العوائمممد. أمممما عنمممد المسمممتوى حمممافز لالسمممتثماة أل

االسممتثماةي ع
2
والتكمماليف االسممتثماةية ك 

2
، حيممث أن ع
2 
ك >

2
فممال يمكممن أن يكممون سممعر الفائممد   

وهذا يعكس العالقمة العكسمية بمين أسمعاة  ،ستثماة في المشاةيعل واإلموامشجعاً على إقتراض األ

 موال في إقامة المشاةيع من وجهة نظر المستثمر.الفائد  والحوافز على إستثماة األ
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 ـينقـــ يـمخاطرة والـــــرو  الـــــت ظـحـمزرعية تــــــرارات الـقــــا  الـخــــــإت

الزةاعمي  اإلنتماجعلمى  Risk & Incertaintyأثيرات السلبية للمخاطر  والاليقمين نظراً للت

ملخم  مبسمط لكيفيمة إادخمال عنصمري المخماطر  والاليقمين فمي إتخماذ القممراةات نما نوضمح فمي ه

Decision Making .المزةعية والتغيرات والفروق المتوقعة من هذا التغير ونتائجه 

 ينـقــــــخاطرة وال يـمـــــــرو  الـــــــــحت ظـمزرعي تــــــــقرار الــــــــكونات الــــــم

 Components of a Risky Decision Problem 

 يتكون القراة المزةعي تحت اروف المخاطر  والاليقين من المكونات التالية:

 Actions بدائل القرارات -1

اد مسمتويات مختلفمة ممن للقمراة المزةعمي يتمثمل فمي إعمدا Alternativesهناك عمد  بمدائل 

معممدالت التسممميد أو التغذيممة أو إعممدااد الحيوانممات بممالمراعي الطبيعيممة أو أحجممام طيمموة التسمممين 

لمى الهكتماة إوهيرها ويطلق على هذه القراةات بدائل ممكنة. فممثالً يسمتطيع الممزاةع أن يضميف 

للقممراة. كممما مممن سمممااد وكلهمما بممدائل ممكنممة  غكمم 211أو  غكمم 311 غ،كمم 411المممزةوع بممالقمح 

 32111ةأس أو  22111هنام أو ةأس من األ 12111يستطيع أن يضع في الهكتاة من المراعي 

 ةأس وهي أيضا بدائل لقراةات ممكنة.

 Events حدافاأل -2

 Expected حممداث متوقعممةتجابممه البممدائل الممكنممة للقممراة المزةعممي عممد  إحتممماالت أل

Events، يتهمما بمماختالف معممدالت سممقوط إنتاجي تختلممف فمممثالً فممي موضممع المراعممي الطبيعيممة التمم

مطاة أو متوسطة أو أمطاة فقير  وتكمون همذه الحماالت مطاة. قد يكون هناك معدالت عالية ل األ

 أحداث ممكن وقوعها وتواجه المزاةع وتؤثر في نوعية القراة الذي يتخذه من البدائل المتاحه.

 Probabilities حتمالتاإل -3

حصمائية وتمرتبط بقوانينهما الرئيسمية وتواجمه حتمماالت اإلقواعد نظريمة اإلحتماالت جميع تتبع اإل

 حتماالت:كل حدث إحتمال محداد لحدوثه ومن أساسيات اإل

 .حتماالت قيمة موجبةكل اإل -1

 .حتماالت قيمة تنحصر بين الصفر والواحد والصحيحكل اإل -2
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 .حتماالت قد تكون مستقلة أو هير مستقلةاإل -3

 حاصل جمع إحتمالهما.إحتمال وقوع حدثين هو  -4

إحتمال وقوع حدثين معاً في نفس الوقت همو حاصمل ضمربهما، وهكمذا بالنسمبة لبقيمة  -5

 حصائية التي يمكن الرجوع إليها في مباادئ االحصاء.القواعد اإل

 أو النتائج المترتو عليها Payoffs or Consequences النتائج -4

اث واالحتمماالت نتمائج تترتمب عليهما ممن بمدائل القمراةات واالحمد Alternative لكل بمديل

هنمام فمي الهكتماة ةأس ممن األ 111تاتي من حسمابات ميزانيمة لكمل بمديل ممن البمدائل. فممثالً لكمل 

والعوائمد والتكماليف  اإلنتماجمطماة الجيمد  والمتوسمطة والفقيمر  نتمائج محمداد  فمي تحت اروف األ

 يمكن حسابها باستخدام الميزانية المزةعية.

( مصفوفة تسمى مصفوفة العوائد تحسب لكل حالة كما همو موضمح 4( الى )1من ) وتكون البنواد

( أي أن مصممفوفة العوائممد يوضممح عليهمما بممدائل القممراةات واالحممداث واالحتممماالت  فممي الشممكل )

 والنتائج.

  كل ) ( مصفوفة حالت المخاطرة وال يقين

 القرارات

قراة  األحداف اإلحتمالت

 )س(

قراة 

(4)  

قراة 

(3)  

قراة 

(2)  

قراة 

(1)  

 (1الحدث )      

 (2الحدث )      

 (3الحدث )      

 (4الحدث )      

 الحدث )س(      
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 دـوائـعـــــة الـوفـصفــــــدام مـتخـــــــمزرعي باســـــــرار الـقـــــــخا  الـــــــتإ

تخماذ القمراة إمليمة حليمة بعد وضع القمراة المزةعمي فمي صموة  مصمفوفة العوائمد تبقمى ع

بشأن البدائل المختلفة، وهي عملية ممكنة باستخدام بعمض المعمايير التمي تناسمب الممزاةع كمتخمذ 

 للقراة المزةعي. ومن المعايير المستخدمة في هذه الحالة.

 ممكنة:ـبدائل الـائد من الـر عـعظيم أكبـت

ر عائممد مممن ضمممن البممدائل كبممأتخمماذ القممراة الممذي يتناسممب مممع إويممتم وفممق هممذا المعيمماة 

. ويتفممق هممذا المعيمماة مممع Payoff Matrix الموضممحة فممي الشممكل الممذي يبممين مصممفوفة العوائممد

ن المممزاةعين أوهممم قلممة، حيممث  Risk – Preferring  المممزاةعين فممي قائمممة محبممي المخمماطر 

ن أشممتخمماذ القممراة بإ، ووفممق هممذا المعيمماة يممتم Risk Averse يصممنفون فممي فئممة متجنبممي المخمماطر 

حتمممال الممذي يعطممي أكبممر عائممد نقممدي بغممض النظممر عممن ادةجممة المخمماطر  والتزامممات المممزاةع اإل

 سرية.الماادية واأل

 ممكنة:ـعوائد الـل الـائد من أقـعظيم العـت

وفممق هممذا المعيمماة يممتم لكممل بممديل مممن بممدائل القممراةات حسمماب أقممل عائممد متوقممع ويختمماة 

 Risk يا الممكنة. وهذا المعياة يناسب متجنبي المخاطر كبر من المستويات الدنالمزاةع العائد األ

Averse حتمماالت اإلء كبر من الممزاةعين والمذين يتبعمون فمي توقعماتهم للنتمائج أسمواوهم الفئة األ

لتزامات المالية والعائلية التي تواجههم. وكذلك لعدم تمكمنهم ممن احتممال أي ادةجمة وذلك نتيجة اإل

 من ادةجات المخاطر . 

 قدية:ـمتوقعة النـيمة الـالق عظيمـت

 Expected Monetary ( EMV) يمتم وفمق همذا المعيماة حسماب القيممة المتوقعمة النقديمة

Value  لكممل قممراة مممن القممراةات الممكنممة والقيمممة المتوقعممة هممي )حاصممل ضممرب القيمممة النقديممةx 

لمتوقمع النقديمة. حتمال الحصول على النتيجة( وتجمع هذه القميم لكمل قمراة ممكمن لتعطمي القيممة اإ

يختمماة المممزاةع وفممق هممذا المعيمماة القممراة الممذي يقابممل أعظممم قيمممة متوقعممة نقديممة كقممراة مناسممب، 

والممذين اليممتم تصممنيفهم  Risk Neutrals ويسمتخدم هممذا القممراة مممع المممزاةعين متعمماادلي المخمماطر 

ة  الماليمة لتزممات والقمدكمحبي أو متجنبي المخاطر  وأهلب هؤالء الممزاةعين ممن متوسمطي اإل

 على تحمل المخاطر  والاليقين.
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 Decision Tree ينـمخاطرة وال يقـهة الـي مجابـرارات فـجرة القـتعمال  ـاس

يمكن استخدام بمديل مصمفوفة العوائمد لمسماعد  الممزاةع فمي اتخماذ القمراة المزةعمي فمي 

التمي تتكمون ممن  Decision Treeاروف المخاطر  والاليقمين. وهمذا البمديل همو شمجر  القمراةات 

حممداث الممكنممة بفممروع صممول بممالقراةات ويرمممز لهمما بمربعممات واألاصممول وفممروع ويرمممز ل 

حتماالت بفروع من الدوائر. وتوضع النتائج في نهاية هذه االفرع. ويمكن اسمتخدام المربعات واإل

وفة العوائمد نفس المعايير السابقة في اتخاذ القراة االمثل باستخدام شجر  القراةات بدالً ممن مصمف

 (. كما هو موضح في الشكل ةقم )

 

م 
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خ
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إ

9
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 باوبد 144إستخدام 

 باوبد 110إستخدام 

 جيد

 عاادي

 سيئ

Actions  األحداف  القرارات Events  

 جيد

 جيد

 جيد

 عاادي

 عاادي

 عاادي

 سيئ

 سيئ

 سيئ

 اإلحتمالت

Probabilities  

 النتائج
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Consequence
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0.00$ 
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0.00$ 

0.00$ 

0.00$ 

0.00$ 
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0.00$ 

 ي حالة عدم التأكد من حجم الناتجف لث ف قرارات وث ثة أحداف وث ثة إحتمالت جرة إتخا  القرار
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 عةـيم منفـلى قإمالية ـيمة الـقـويل الـحـي تـعة فـفـنـمـة الـريـدام نظـخـاست

السممابقة يممتم بواسممطة الميزانيممة حسمماب العوائممد النقديممة التممي يممتم  Criterias فممي المعممايير

 & Risk مثمممل للممممزاةع تحمممت امممروف المخممماطر  والاليقمممينتخممماذ القمممراة األإمقاةنتهممما فمممي 

Incertainty هيمممر أن همممذه الطريقمممة التناسمممب كمممل الممممزاةعين حيمممث ان بعمممض الممممزاةعين ،

 (EMV)بمدالً ممن تعظميم القيممة النقديمة  Maximizing Utility يسمتخدمون معيماة تعظميم المنفعمة

Expected Monetary Value فتمراض الممزاةع المتعماادلإقمط تحمت للقراة. ويتطمابق المعيماةان ف 

 وتختلف في الحاالت االخرى. Risk Neutralsالمخاطر   )محايد(

ليمة لى قميم منفعمة وحتمى يمتم اسمتنباط اآلإ ويحتاج المزاةع الى محداد  لتحويل القيم النقدية

تمر فمي المى قميم منفعمة ويسم Utility Function المناسبة يتم تحويل القيمة النقديمة فمي ادالمة المنفعمة

 استخدام المعايير السابقة مع استبدال القيم النقدية بقيم منفعة.

ويتضممح مممما سممبق فممي أن المممزاةع يسممتطيع أن يسممتخدم القمميم النقديممة مباشممر  والتممي تممم 

لمى قميم منفعمة فمي إالحصول عليهما بواسمطة الميزانيمة المزةعيمة أو بواسمطة تحويمل القميم النقديمة 

يعة كل مزاةع واروفه ومقدةته على تحمل المخاطر  والاليقين في اتخاذ القراة الذي يناسب طب

 الزةاعي. اإلنتاج
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 ين:ـقـــــــــاطرة وال يـمخـــــــرو  الــــــــحت ظــــــزرعية تـمـــــال دارةدور اإل

أهميمة كبيمر  فمي امروف المخماطر   Farm Managment المزةعيمة اداة يكتسب ادوة اإل

وضع خطة متكاملة تحمت امروف المعرفمة التاممة أو  اداة ساسي لإلين فبينما كان الدوة األوالاليق

والظمروف التمي تواجمه الممزاةع، وتقموم بتنفيمذها واتخماذ  األسمعاةو اإلنتماجبتوقيعمات كاملمة عمن 

 اداة أما فيمما يتعلمق بمدوة اإل إيضاحه. سلوب العلمي الذي تم القراةات الالزمة لذلك مستخدمة األ

 لى الدوة السابق مايلي:إ ةضافمزةعية تحت اروف المخاطر  والاليقين فيشمل باإلال

أو التنبممممؤات  Expectation يجممممااد ووضممممع الخطممممط التممممي تتمشممممى مممممع التوقعمممماتإ -1

Prediction  اإلنتماجبالمسمتقبل خاصمة فيمما يتعلمق ب Production  األسمعاةو Prices 

 والظروف المستقبلية التي تواجه المزاةع.

واتخمماذ القممراةات التنفيذيممة الالزمممة  Implementation الخطممط موضممع التنفيممذوضممع  -2

 لتحريك المواةاد المزةعية في اتجاه تنفيذ الخطط الموضوعه للمزةعة.

سمتعانة اإل اداة تحمل المسوسليات المتعلقة بنتائج تنفيذ القراةات المزةعية ويمكن لإل -3

 & Risk   والاليقممينتخمماذ القممراة المزةعممي تحممت اممروف المخمماطرإبمعطيممات 

Incertainty مثل الذي حقق أهداف المزاةع.للوصول للقراة األ 
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 Risk & Incertainty ينـاطرة وال يقـلبية للمخـثار السهة اآلـمجاب

الزةاعمي وكفماء  أاداء  اإلنتماجسبق التوضيح بمأن للمخماطر  والاليقمين نتمائج سملبية علمى 

 Risk & Incertainty ثماة السملبية للمخماطر  والاليقمينمة، ولتالفمي اآلالمواةاد الزةاعية بصفة عا

لمى إالتمي تهمدف  Direct &Indirect Policy توجمد عمداد ممن السياسمات المباشمر  وهيمر المباشمر 

ومجابهمة حثاةهما السملبية ونتعمرض لهما بشمي ممن  اإلنتماجادخال المخاطر  والاليقين فمي قمراةات إ

 االختصاة في هذا الجزء.

 سياسات المبا رة لمجابهة المخاطرة وال يقين:ال

الزةاعمي  اإلنتماجفمي  Risk & Incertainty من المشكالت الرئيسمية للمخماطر  والاليقمين

لمى المعمدالت إ اإلنتماجلزيمااد   اإلنتماجستخدام الكميات المثلى ممن عناصمر إعزوف المزاةع على 

ض المدول بعمض السياسمات المباشمر  وممن المثلى ممن الناحيمة الفنيمة. ولحمل همذا المشمكل تتبمع بعم

 أمثلتها:

مسمد  والمبيمدات واآل: ادعم األاإلنتاجدعم عناصر  -1 نة ممن السياسمات التمي الت والبمذوة المحس 

ويقصممد بالممدعم توفيرهمما للمممزاةع بأقممل مممن سممعرها أو تكلفتهمما  .سممتعمالهاإتممؤادي الممى زيممااد  

اسمتخدام كميمة اكبمر ممن العنصمر سميقوم الممزاةع ب ( الحقيقية، كما همو موضمح فمي الشمكل )

ي بالمقاةنة بالكميمة التمي سموف يسمتخدمها الممزةاع بمدون تموفير المدعم المالزم. وممن اإلنتاج

سمتخدامات إتجماه إنتائج الدعم ادفع المزاةع الى زيمااد  الكميمات التمي يسمتخدمها الممزاةع فمي 

ر  ويميلمون المى ي المخماطنبمالمعدالت المثلى وذلمك بمافتراض أن أهلمب الممزاةعين ممن متج

 استخدام كميات اقل من المعدالت المثلى نتيجة لوجواد المخاطر  والاليقين.

يمة الحديمة يمثمل منحنمى الطلمب اإلنتاجونالحظ من خالل الشكل ةقم ) ( بأن منحنى قيممة 

ية كما سبق توضيحه، ومنه يتضح بأن الممزاةع سموف يسمتخدم الكميمة ساإلنتاجعلى العناصر 
2 

الحقيقية )بدون ادعم(. وعنمدما تمدعم أسمعاة االسممد  فسموف  األسعاةحالة استخدام من السمااد في 

ترتفع الكمية المستخدمة من السمااد إلى س
1
وهي أكبر من الكمية السابقة س 

2
)الكميمة بمدون ادعمم  

المحققمة )ممن خمالل  اإلنتماجسعري(. وحيث أن لكمية السمااد المستخدمة تأثيراً مباشراً على كميمة 

ية سموف يمؤادي إلمى زيمااد  الكميمة المسمتخدمة منهما. وهمو اإلنتاج( فان الدعم للعناصر نتاجاإلادالة 

المتوقع تحقيقه وهذا التحليل هو مايستند عليه المنماادون بضمروة  ادعمم  اإلنتاجمايؤثر إيجاباً على 

التممي يسممتخدمها المممزاةع حتممى يممتم تحفيممزه إلسممتخدام الكميممات المثلممى منهمما  اإلنتمماجالعناصممر 

 الزةاعي إلى إمكانياته القصوى. اإلنتاجوصول بوال



 223 

 

 

 

الزةاعمي  اإلنتماجهمو سياسمه ادعمم  اإلنتماج: الوجه الثاني لدعم عناصمر الزراعي اإلنتاجدعم  -2

يمة الحديمة وبالتمالي يقموم الممزاةع اإلنتاجوالذي له نفس التأثير حيث إنه يؤثر في زيمااد  قيممة 

. وهمي اإلنتماجلمى زيمااد  إوالتمي تمؤادي بمدوةها  اإلنتماجات أعلمى ممن ممدخالت باستخدام كميم

ضافة الكميات المثلمى إلى إسياسة ذات تأثير مشابه وتنفع في حاالت الرهبة في ادفع المزاةع 

 (. من المدخالت لمجابهة المخاطر  والاليقين كما هو في الشكل )

الوجه اآلخر لمسماعد  الممزاةع علمى مجابهمة ويالحظ من خالل الشكل ةقم ) ( بأنه يمكن معرفة 

يمة اإلنتاجالمخاطر  والاليقين وتأثيرها السملبي علمى اسمتخدمات الممواةاد. كمما يالحمظ بمأن القيممة 

عند النقطة  اإلنتاجبدون ادعم( تتقاطع مع السعر للعنصر  اإلنتاجسعر  xية الحدية اإلنتاجالحدية )

)أ( التي تعطي الكمية )س
2
الً )وهمي أقمل ممن الكميمة المرهوبمة ممن الناحيمة الفنيمة من السمااد ممث (

لبمان(، يصمبح منحنمى الطلمب أالنهمائي )القممح، الخضمر،  اإلنتماج( وعن طريق ادعمم اإلقتصااديةو

المممدعوم( والممذي  اإلنتمماجسممعر  xيممة الحديممة اإلنتاجيممة الحديممة )اإلنتاجعلممى األسمممد  الجديممد قيمممة 

والتمي تتوافمق ممع كميمة السممااد )سيتقاطع مع سمعر السممااد عنمد النقطمة )ب( 
1

( وهمي أعلمى ممن 

 الكمية السابقة وقد تكون أقرب الى الكمية المثلى المرهوبة.

 وحدات المدخالت )سمااد(
 بعد الدعم1س بدون ادعم 2س

 السعر المدعوم

 السعر بدون ادعم

حدية
جية ال

إلنتا
ة وقيمة ا

سعا
أل
ا

 

 ية الحديةاإلنتاجقيمة 

 على زيادة إستخددام هذا العنصر في الزراعة اإلنتاج كل ) ( أثر دعم أسعار عناصر 
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مكن تحقيق هدف تحفيز المزاةعين علمى ييضا بأنه أ(  كما يتضح من خالل الشكل ةقم )

بمرامج ادعمم المنمتج النهمائي عنمد مسمتوى  ضاقة الكميات المطلوبمة )فنيماً واقتصماادياً( عمن طريمقإ

سمد  والممدخالت لسمهولة إاداةتهما وتأثيرهما المزةعة وقد تفضل هذه السياسة على سياسة ادعم األ

 المحقق. اإلنتاجالمباشر على كمية 

: فلسممفة التممأمين الزةاعممي هممو تجميممع  أكبممر عممداد مممن التززامين الزراعززي علززى المحاصززيل -3

عيمماً لمجابهممة أي كممواةث طبيعيممة أو بيئيممة أو إقتصمماادية المممزاةعين بتحمممل المخمماطر  جما

. ويمكممن التممأمين تحممت Risk & Incertainty كمصممدة مممن مصمماادة المخمماطر  والاليقممين

اروف المخاطر  على العديد من المحاصيل التمي يقموم الممزاةع بمدفع قسمط تمأمين معمروف 

ياسمة ممن السياسمات ليضمن مستويات محدواد  من الدخل تحت كل الظمروف وتعتبمر همذه الس

 الزةاعي. اإلنتاجالمباشر  ولتخفيف حثاة المخاطر  والاليقين السلبية على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وحدات المدخالت )سمااد(
 بعد الدعم1س بدون ادعم 2س

 السعر بدون ادعم

ح
جية ال

إلنتا
ة وقيمة ا

سعا
أل
ا

دية
 

 بعد الدعم ية الحديةاإلنتاجقيمة 

 اإلنتاج)األسعار( على زيادة إستخددام هذا العنصر في  اإلنتاج كل ) ( أثر دعم 

ية اإلنتاجقيمة 

 بعد الدعم الحدية

 ب أ
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 قين:ـــــــمخاطرة وال يــــــمجابهة الـــــمبا رة لــــير الــسياسات غـــــال

 Risk والتي تهدف الى تخفيف المخاطر  والاليقين Indirect هناك بعض السياسات هير المباشر 

& incertinty   الزةاعي منها على سبيل المثال مايلي: اإلنتاجفي 

: يوفر المرشد الزةاعي خدمات ينتج عنهما تحسمين ر اد الزراعيتحسين خدمات اإل -1

الزةاعممي وذلممك عممن طريممق تمموفير تمموفير المعلومممات عممن طممرق  اإلنتمماجأاداء وحممد  

تمي تزيمد ممن المدخل المزةعمي الوقاية أو التغذية أو التسميد وهيرها من المعلومات ال

اداء بالمزةعمممة لمختلمممف الممممواةاد بمممما يسممماعده علمممى مجابهمممة  المخممماطر  وكفممماء  األ

 األسممعاةو اإلنتمماجوالاليقممين بزيممااد  المعومممات وزيممااد  كفمماء  التنبممؤات فيممما يتعلممق ب

ةشممااد الزةاعممي هممي سياسممات هيممر مباشممر  وهيرهمما. وبممذلك تكممون سياسممات ادعممم اإل

 ثاة السلبية للمخاطر  والاليقين.لى تخطي اآللمساعد  المزةاع ع

سياسممات ادعممم البحمموث الزةاعيممة مثلهمما مثممل سياسممات ادعممم  دعززم البحززوف الزراعيززة: -2

ةشااد تمكن الممزاةع ممن الحصمول علمى الحلمول العلميمة للمشمكالت التمي تواجهمه اإل

لمى وبالتمالي زيمااد  المدخل وزيمااد  القمدة  ع ،وتعتبر مصدة للمخاطر  والاليقمين لديمه

 إتخاذ القراةات المناسبة تحت اروف المخاطر  والاليقين.

زيممااد  فعاليممة قطمماعي البحممث العلمممي الزةاعممي واالةشممااد الزةاعممي تمكممن مممن الحصممول علممى 

المعلومات وزيااد  كفاء  التنبؤات بالتغيرات المستقبلية مما يؤادي إلى إتخاذ القمراة المناسمب المذي 

 على مجابهة االثاة السلبية للمخاطر  والاليقين. ينعكس على ادخل المزاةع وعلى قدةته
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 ينـقــــــــــمخاطرة وال يــــــــمقابلة الــــــــــل اإلنتاجنويع ــــــت

بتوزيمع ممواةاده علمى عمداد أكبمر  Diversify Production اإلنتماجلى تنويع إيلجا المزاةع 

بمالرهم ممن   Risk & incertinty طر  والاليقمينية وذلك بغرض مقابلة المخمااإلنتاجمن المشاةيع 

الدةاسات التي تفيد بوجواد مزايا للتخص  ناتجة من تطبيق قانون الميز  النسبية ويكمون التنويمع 

يتهمما وأسممعاةها إنتاجفممي  Varianceبزيممااد  عممداد المحاصمميل بالمزةعممة بغممض النظممر عممن التبمماين 

صمابة التكون منخفضة في كل المحاصيل واإل ةاألسعاوذلك من منطلق أن  .المتوقع منها لوالدخ

وبالتممالي يممتمكن المممزةاع مممن  ،واهر الطبيعيممةالتوثر فممي كممل المحاصمميل بالمزةعممةظممفممات والباآل

ادةا  المزةعيمة ادنى من الدخل تحت كل الظروف المتوقعة. ويكون من مهممة اإلاألالحصول على 

اف المحاصميل ذات الطبيعمة المتنافسمة أو إختياة المحاصيل ذات الطبيعة المكملة أو المدعمة وإيقم

لمى الحصمول علمى نتيجتمين إلى تلك الدةجة، وعلى العموم يؤادي التنويع إعندما تصل المحاصيل 

فمي المدخل  مهمتين بالنسبة للممزاةع همما حمد مضممون ممن المدخل ومسمتوى ممنخفض ممن التبماين

 المحقق.

حيمث أن  ،األسمعاةير  في التباين فمي تفيد الدةاسات المتوفر  بأن التنويع اليفيد بدةجة كب

لعمداد كبيمر ممن  األسمعاةةتباط عالي بمين التغيمرات فمي تجاه واإلعااد  تتحرك في نفس اإل األسعاة

 ي فتر  زمنية.المحاصيل أل

لمختلممف المحاصمميل حيممث إن  اإلنتمماجبينممما يفيممد التنويممع فممي تخفمميض التبمماين فممي كميممات 

اصيل لفتر  زمنية ما منخفض بمما يفيمد بعمدم وجمواد إةتبماط بين عداد من المح اإلنتاجةتباط في اإل

ل الحصمول علمى تبماين أقمل فمي مسمتوى ظموبالتمالي ي ،ية المحققمة لمختلمف المحاصميلاإلنتاجبين 

الدخل المزةعمي بواسمطة التنويمع ممكمن التحقيمق. كمما إنمه يوجمد حمد طبيعمي للتوسمع فمي التنويمع 

لى نقم  إع حيث إضافة عداد أكبر من المحاصيل يؤادي لمقابلة التباين في الدخل المزةعي المتوق

 الكفاء  في تحقيق هدف تخفيض التباين في الدخل. 

ويعتمد نجاح المحاصيل المضافة في تخفيض التبماين فمي المداخل علمى ادةحمة التبماين فمي 

يممة وأسممعاة المحاصمميل نفسممها زمنيمماً ويتطلممب أن يضممع المممزاةع مسممتوى معممين مممن الممدخل إنتاج

 المقبول به.والتباين 
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 ين:ـمخاطرة وال يقـقابلة الـلم اإلنتاجو دارةيم اإلـرق تنظـي طـة فـالمرون

يقصممد بهمما هنمما هممي عممدم   Risk & incertinty المرونممة فممي مقابلممة المخمماطر  والاليقممين

لفتمر  زمنيمة طويلمة. ويتطلمب ذلمك وجمواد مرونمة فمي  اإلنتماجةتباط بنوع محداد وثابت لطريقة اإل

لمقابلة التغيمرات المتوقعمة فمي  اإلنتاجن المزاةع من التغير في نمط وطبيعة ية تمك  إلنتاجاالخطط 

الظروف المسببة للمخاطر  والاليقين. وفيما يلي أهم مصاادة المرونمة المطلوبمة لتموفير الظمروف 

 وبالتالي الدخل المزةعي: اإلنتاجستقراة إالتي تساعد على 

 المرونة الزمنية: -1

فممي حمماالت زيممااد   اإلنتمماجيمكممن للمممزاةع أن يؤجممل تسممويق  ،نممة الزمنيممةومممن خممالل المرو

وقات التي يقل فيها العرض على الطلمب. ويبمرمج في األ اإلنتاجالعرض على الطلب ويسوق 

 والحصااد بما يوافق التوقعات والظروف التي تقابل المزاةع. اإلنتاج

 :اإلنتاجالمرونة في مدخ ت  -2

عمالف وهيرهما وذلمك مثمل األ ،حتفماا بحجمم ممن الممدخالتاإلبع المزاةقيام ويتمثل ذلك في 

 .نتاجمطاة بما يمكنه من مجابهة الظروف هير المواتية لإللمقابلة اروف الجفاف وندة  األ

 المرونة في التكاليف: -3

 يمممة فممممن المعمممروف أن نسمممبة التكممماليف الثابتمممةاإلنتاجلنممموع التكممماليف  عممماتتمممأثر المرونمممة تب

Fixed(Constant) Costs  تقريبماً ممن إجممالي التكماليف المزةعيمة، 75فمي الزةاعمة تمثمل %

الزةاعي والتمي يصمعب أمامهما  اإلنتاجةتفاع معدالت المخاطر  في إمر الذي يترتب عليه األ

خ  إذا ممما تتطلممب االمممر السممرعة حيممث أن أي احتمممال األوبممإتخمماذ قممراةات تتسممم بالمرونممة 

استعااد  نسبة كبير  من ةأس الممال الثابمت والمذي  لى عدم إمكانإلوقوع خطأ ما سوف يؤادي 

 الزةاعي.  اإلنتاجة معظم ةاس المال المستقر في تيمثل بطبيع

سمتثماةات ونقم  التكماليف عكس الحال تزادااد المرونة في إتخاذ القراةات عند نقم  اإلب

عممالف سمممد  واألالمتمثلممة فممي األ Variable Costs الثابتممة وزيممااد  نسممبة التكمماليف المتغيممر 

سممتثماةات مممر الممتحكم فممي طبيعممة اإلوعلممي ذلممك يتطلممب األ .لممى ذلممكإوالبممذوة والعمالممة وممما 

سمتغاللها طبقماً للتغيمرات التمي يمكمن أن إنواعها والقمدة  علمى سمهولة تغيمر نممط أوالتكاليف ب

 .األسعاةو اإلنتاجتطرأ على 
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 نتجة:المرونة في األ -4

إلمى  إنتماجةاد الزةاعيمة التمي يمكمن تحويلهما ممن ستثماة في الممواتعني قدة  المزاةع على اإل

أشمجاة الفاكهمة والمحاصميل  إنتماجأن  حخر وفق توقعات الظروف المستقبلية. ومن المعمروف

عالف والحبوب المعمر  أقل مرونة واليمكن بسهولة تغيرها بالمقاةنة بمحاصيل الخضر واأل

 اإلنتماجنة عالية في مجاالت وهي ذات مرونة عالية في التغير حسب الظروف. وتكون المرو

هنام أو ممن لى تسمين األإالحيواني ببناء الحظائر التي يمكن تغييرها مثالً من تسمين الماشية 

لممى ادواجممن اللحممم وهيرهمما وهممذه المرونممة مطلوبممة لمقابلممة التغيممرات إتربيممة ادواجممن البمميض 

 والدخل. األسعاةوفي  اإلنتاجالمحتملة في 

 ين:ـقــــــــمخاطرة وال يــــــــهة الـمجابــــــــلود ـعقــــــــب اإلنتاج

باعتممااد العقمواد  األسمعاةفمي  Risk يمكن للمزاةع أن يتالفمى ادةجمة كبيمر  ممن المخماطر 

للمحاصمميل التممي ينمموي بيعهمما فممي المسممتقبل حيممث إن السممعر سمميكون معممروف لديممه عنممد مرحلممة 

لبمان وتموفير اللحموم للمجممازة بقوليمات واأل. وممن أمثلمة ذلمك تزويمد المصمانع بالنتماجالتخطميط لإل

سمواق الكبيممر . هيممر أن مصممدة المخمماطر  سمميظل قممائم إذا ممما أمكممن للمممزاةع أن يتعاقممد علممى واأل

م اإلنتماجادون القمدة  علمى التعاقمد علمى ممدخالت  اإلنتاج  اإلنتماجن الالزممة )حيمث إن يكمون قمد أم 

 لحالة(.في هذه ا اإلنتاجولكن اليمكنه السيطر  على تكلفة 
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  :مثال

 حول اتخا  القرارات المزرعية تحت ظرو  المخاطرة وال يقين:

ةأس مممن  151أو  111أو  51فتممراض أن أحممد مشممروعات المراعممي يمكنممة أن يضممع إ

هكتماةات. ويواجمه همذا المشمروع أحتمماالت كميمة ممن  11هنام في وحد  الرعمي المكونمة ممن األ

يممة تلممك الوحممدات إنتاجيفة بممما يممؤثر علممى الحمولممة الرعويممة و، متوسممطة، أو ضممعةمطمماة عاليمماأل

حتممال إ% و21ةصماادية المتموفر  يكمون إحتممال سمقوط أمطماة جيمد  وممن البيانمات األ .الرعوية

% وممن الحسمابات التمي أجراهما 41مال سقوط أمطاة ضعيفة تحإ% و41سقوط أمطاة متوسطة 

أو  أ 3111أو  أ 1511يتوقع أن يكمون ياإلنتاجالمشروع يتضح أن العائد الصافي للنشاط 

ةأس للوحممد  الرعويممة تحممت  151ةأس أو  111ةأس أو  51فممي حمماالت اسممتخدام  أ 4511

 أ 3111أو  أ 2511 أ 2111مطمماة الجيممد . كممما أن العائممد المتوقممع سمميكون امروف األ

مطمماة ت اممروف األهنممام تحممةأس مممن األ 151، 111، 51فممي حمماالت اسممتخدام حمولممة ةعويممة 

( 511-) أ( 1111مطاة الضعيفة سميكون )المتوسطة وأن العائد المتوقع في حاالت سقوط األ

ةأس علممممى  151ةأس ،  111ةأس،  51فممممي حمممماالت الحمولممممة الرعويممممة  أ( 1111-) أ

 التوالي.

 لبيان كيفية مسماعد  الممزاةع أو المشمرزع الزةاعمي تحمت امروف المخماطر  والاليقمين

Risk & incertinty  ي:ــتبع اآلت  ــيانها نــبالمعايير المختلفة التي تم ب 

 أولا: تحويل المعلومات السابقة الى مصفوفة العوائد كما يلي:

 ـمراعيات الـروعـد مشـحأل  Payoff Matrix ـوائدة العـوفـصفـ( م جدول )

 حتمالتاإل رأس 50 رأس 100 رأس 150
 القرارات

 الوحدات

 أمطار جيدة 1221 1511 3111 4511
 مطار متوسطةأ 1241 2111 2511 3111

 مطار فقيرةأ 1241 1111 511- 1111-

 

 تـعظيم أكـبر عـائد 2111 3111

-1111 -511 

 

 وائدـل العـبر من أقـعظيم أكـت

 

 ديةـعة النقـيمة المتوقـعظيم القـت 1511 1411

 

1711 

1111 

4511 
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 األفتل(–)أفتل  Maximax قاعدة تعظيم أكبر عائد ممكن

ومممن القممراة  أ 2111ةاس هممو  51ضممافة إعائممد متوقممع مممن القممراة ب أكبممرن أنجممد 

وبممذلك يكممون  4511ةأس هممو  151ومممن القممراة باضممافة  أ 3111ةأس هممو  111باضممافة 

 ةأس للوحد  الرعوية. 151سب هذه القاعد  ))محبي المخاطر (( هو إضافة القراة الذي ينا

 األقل(-المعياة المتشائم )أكبر Maximin من أقل اإلحتمالت قاعدة تعظيم أكبر عائد

أ ومن القراة باضمافة  1111ةاس هو  51نجد أن أقل عائد متوقع من القراة بإضافة 

أ،  1111ةأس همممو خسممماة   151اة باضمممافة أ وممممن القمممر 511ةأس همممو خسممماة    111

ةأس للوحمد   51وبذلك يكون القراة الذي يناسب هذه القاعد  ))متجنبمي المخماطر (( همو إضمافة 

 الرعوية.

 قاعدة تعظيم القيمة المتوقعة النقدية:

 ةأس(= 51القيمة المتوقعة النقدية للقراة )اضافة 

150015002.020004.010004.0  

 ةأس(= 111لنقدية للقراة )اضافة القيمة المتوقعة ا

140030002.025004.05004.0  

 ةأس(= 151القيمة المتوقعة النقدية للقراة )اضافة 

170045002.030004.010004.0  

أكبمر ممن  أ 1711نمه يعطمي قيممة متوقعمة نقديمة ةأس أل 151وبذلك يكون القراة همو اضمافة 

 خرين.القيمة المتوقعة النقدية للقراةين اآل
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 أمطاة فقير 

Actions  األحداف  القرارات Events  

 النتائج
Gross  

Margin 

Consequence

s 

 أ 1511

 ي حالة عدم التأكد من حجم الناتجلث ف قرارات وث ثة أحداف وث ثة إحتمالت ف جرة إتخا  القرار

 أمطاة متوسطة

 أمطاة جيد 

 أ 2111

 أ 1111

 أمطاة جيد 

 أمطاة متوسطة

 أمطاة فقير 

 أ 3111

 أ 2511

 أ 511-

 أمطاة جيد 

 أمطاة متوسطة

 اة فقير أمط

 أ 4511

 أ 3111

 أ 1111-
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 ـعةيم منفـلى قإدية ـيم النقـحويل القـثانياا: ت

لية لى قيم منفعة يتطلب وجواد حلية مناسبة وهذه اآلإن تحويل القيم النقدية إكما سبق بيانه ف

التي يتم ادةاستها في أساسميات االقتصمااد واالحصماء وفمي همذا  Utility Function هي ادالة المنفعة

 ثال نفترض أن ادالة المنفعة هي:الم

 =القيمة المتوقعة

20001.005.01000)( xxx  

ن ( حيمث نكمو   ( هي القيم النقدية التي سيتم تحويلها الى قيم منفعمة كمما فمي الجمدول ةقمم )xحيث )

 كما في المثال السابق: أ( 1511قيم المنفعة الموازية لقيمة نقدية )

 عة.ـنفــــــــيم مــــــى قـلإدية ـنقــــــقيم الـــــل الــحويـن تبي  ـدول )( يـج

 مالتـتـــحاإل رأس 50 رأس 100 رأس 150
 القرارات→

 ↓الوحدات

 أمطاة جيد  1221 851 251 -811

 امطاة متوسطة 1241 711 511 251

 امطاة فقير  1241 951 1111 1151

 عةـعة للمنفـيمة المتوقـالق 831 651 361

 

 :المتوقعة للمنفعة القيمة

850)1500(0001.0)1500(05.01000)1000( 2  

وهكذا بالنسبة لبقية القيم النقديمة فمي المثمال السمابق. وبمذلك يكمون القمراة المذي يحقمق تعظميم قيممة 

ةأس للوحد  الرعوية )التي تعطي قيممة للمنفعمة المتوقعمة  51المنفعة المتوقعة هو القراة باضافة 

 وحد (. 831قدةها 
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 ةـتربــــــــــيل والـاصـحـمـــــــــــال إدارةبادئ ــــــــــم

  Crops &Soil Management 

والمحاصمميل ضمممن واجبممات  Soil Managementالتربممة  إاداة سمماليب أتحديممد  نمماسمميتم ه

ن نجمماح قطمماع الزةاعممة اهممداف المزةعممة وبالتممالي ضمممألممى تحقيممق إالمزةعيممة للوصممول  اداة اإل

المزةعية تحديد أصمناف  اداة . ومن ضمن أولويات اإلاإلقتصااديةات والذي يعتبر من أهم القطاع

  Fertilizers سمممد وإضممافة األ Soil Management  التربممة إاداة ليب اوأسمم Cropsالمحاصمميل 

اك قمراةات مزةعيمة تمدةس نمالطبيعية والكيماويات وعالقة ذلك بالمدوة  الزةاعيمة. كمما يكمون ه

لمزةعي وكمية البذوة المستخدمة ومقاومة اآلفات الزةاعية على ا اإلنتاجالتربة على  إاداة تأثير 

التربممة  إاداة للمزةعممة مممن مختلممف القممراةات المتعلقممة بالمحاصمميل و Net Returnالعائممد المممالي 

 والتسميد.

 Crops Management لـيــــــــــاصـحـمـــــــــــال إدارة

يممة عاليمة جممداً إنتاجحسمنة ذات م Seeds فممي الزةاعمة هممو تموفر بممذوةالمتغيمرات ممن أهممم 

سممتثماةات فممي الحصممول علممى البممذوة بالمقاةنممة بالبممذوة التقليديممة المسممتخدمة، وبممذلك تكممون اإل

 سباب.المحسنة عالية العائد لهذه األ

لمحصمول تبقمى كمما همي بغمض النظمر علمى باالمتعلقمة الزةاعية  Costsبالنسبة للتكاليف 

وأن التكلفمة  Fixed Cost ة التكاليف االخرى كتكاليف ثابتمةنوعية البذوة المستخدمة ويمكن معامل

قتنماء البمذوة المحسمنة المسمتخدمة ضافية إلية العالية هي التكلفة اإلاإلنتاجالمضافة للحصول على 

همي تكلفمة الحصمااد اليمدوي  اإلنتماج. ومن العمليات التي تتغير ويكون لها عالقة بكميمة اإلنتاجفي 

ة فمي حالمة إسمتخدام البمذوة المحسمنة. أمما الحصمااد اآللمي فتبقمى ثابتمة وال التي تزيد لوحد  المساح

 16المتوقع من البذوة المحسنة. ومن المعروف مثالً أن المذة  الهجمين تكلمف  اإلنتاجيتأثر بزيااد  

يممة المتوقعممة مممن اسممتعمال البممذوة اإلنتاجخممذنا فممي زيممااد  أر مممن البممذوة العااديممة ولكممن إذا ثمممممر  أك

ضافة البمذوة الهجمين مربحمة جمداً للممزاةع بالمقاةنمة ببمذوة المذة  الشمامية هيمر إح الهجين، تصب

 المهجنة.

البطمماطس وتقمماوي البطمماطس والمالئمممة مممن حيممث الموقممع الجغرافممي  إنتمماجفيممما يخمم  

، قد تكون تكلفتها مرتفعة ولكن العبر  تكون ادائماً بالزيااد  في قيممة اإلنتاجصناف المبكر  في واأل

بالمنطقممة. إن المممدير  نتمماجبالمقاةنممة بالزيممااد  فممي تكلفممة التقمماوي المحسممنة والمناسممبة لإل اإلنتمماج
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صمناف المعلنمة ن األأكد ممن أالمزةعي الناجح يجب أن اليعتمد ادائماً على الدعاية التجاةية في الت

لتمي قمد تصمال بمالمراكز والمحطمات البحثيمة اادائمماً اإل هبمل عليم اإلنتماجلى الزيااد  في إتؤادي فعالً 

 صناف تحت الظروف المزةعية المشابهة.ية هذه األإنتاجتكون جربت بالفعل 

 ـراتحشـــــــــراض والـــــــمة األـقاومــــــــم

 مراض والحشرات والحشائش والقواعد العامة التالية:يحكم إضافة المبيدات ل 

ضمافة، ممن اإل ةبحيمة الناتجمةمراض والحشرات بناًء على األتضاف المعامالت ضد األ -1

 الناتجة من المعامالت. نتاجضافة أقل من القيمة المضافة لإلأي أن تكلفة اإل

ضمافات التمتم ضمافة الكميمة الموصمي بهما ادون زيمااد  أو نقم  أي أن تكلفمة اإلإالبد من  -2

سعاة تلك المبيدات. وأن القاعمد  همي أن تضميف الكميمة المثلمى أو التضميف علمى أوفق 

 محداد  وفق التوصيات الفنية.ن الجرعات طالق ألاإل

ممراض مثمل فمات واألهناك بعض المحاصيل اليمكمن زةاعتهما ادون تمأمين المقاوممة لآل -3

أمراض الدخان وأمراض الصوبات الزجاجية والبالستيكية والقراة بزةاعتهما يجمب أن 

ممراض التمي تصميب تلمك فمات والحشمرات واألعتباة تكماليف الوقايمة ممن اآليأخذ في اإل

 المحاصيل.

بمأكثر  اإلنتماجمراض الرئيسية سوف يزيد من قيممة حوال العالج من األفي كثير من األ -4

 من إضافته للتكاليف ولذا يكون العالج هو الحل الوحيد المتوفر أمام المزاةع.

 Low of Diminishing Return غلةــناقص الـانون تــــــعناية وقـــــــتزراع والــــــساإل

همي  اإلنتماجة المهمة التي يمكن القيام بها ادون أي زيااد  في تكاليف من العمليات الزةاعي

لوحمد  المسماحة والعمليمات المشمابهة التمي يمكمن  إنتاجالزةاعة بالعمق المناسب الذي يحقق أعلى 

 بالمستوى نفسه من التكاليف.  اإلنتاجزيااد  في  ىلإأن تؤادي 

ليممات تزيممد فممي أةبحيممة النشمماط إن الزةاعممة بممالعمق يجممب معرفتهمما والتركيممز عليهمما كعم

ن يتقيمد بتوصميات الخبمراء فمي مثمل همذه أحوال يجب على المدير المزةعمي ي وفي كل األاإلنتاج

 العمليات الزةاعية وينفذها ليجني العائد منها.
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 زراعـةـــــــــواعـيد الــــــــم

 اإلنتاجفي  Risk & incertinty الزةاعة والمخاطر  والاليقين وقتللعالقة الموجواد  بين 

الزةاعممي أهميممة كبيممر  يجممب مراعاتهمما. ففممي نفممس الوقممت الممذي يسمممح فيممه طممول موسممم النمممو 

فمي بعمض المنماطق اليسممح فيهما الوقمت بالحصمول  اإلنتماجبالحصول على المعمدالت المثلمى ممن 

نخفماض ادةجمات الحمراة  أو إخمرى التمي تعماني ممن الق فمي المنماطق األإلطمعلى ال اإلنتاجعلى 

إةتفعهمما أو سممقوط الثلمموج وهيرهمما مممن العوامممل الطبيعيممة والمناخيممة التممي تحممد مممن وجممواد الوقممت 

 . نتاجالمناسب والكافي لإل

سمتثماةات المزةعيمة نجاز العمليات الزةاعيمة فمي الوقمت المحمداد همو اإلالعامل المحداد إل

ل علممى فممي اآلالت الزةاعيممة مممن جممراةات وبممذةات وهيرهمما وإمكانيممة وجممواد مصمماادة للحصممو

لممى تمموفر عممداد كممافي مممن اآلالت الزةاعيممة التممي تمكنممه مممن إتمممام إخممدماتها. فممالمزاةع يحتمماج 

يممة ممكنممة وبممدونها سيصمماحب عمليممة إنتاجاالسممتزةاع فممي الوقممت المناسممب الممذي يعطممي أعلممى 

 ستزةاع قدة كبير من المخاطر  والاليقين.اإل

 نه:ـــــــج عـنتـــــــزراع يـتــــــــمناسو ل ســــــــت الـوقـــــــتيار الـــــــدم إخــــــــع

 المحقق. اإلنتاجتأثير على كمية  -1

 ي.اإلنتاجزيااد  الفاقد في المحصول  -2

تكاليف عالية لآلالت الزةاعيمة المطلوبمة للقيمام بالعمليمات الزةاعيمة فمي أوقاتهما لمبعض  -3

 ستزةاع والحصااد.أنواع المحاصيل الحساسة لمواعيد اإل

 ـبذارـــــــــلت العدــــــــم

يممة اإلنتاجتعممد معممدالت البممذاة مممن العمليممات الزةاعيممة المهمممة التممي لهمما عالقممة مباشممر  ب

خمرى. وتشمير الدةاسمات المتموفر  ممن المحققة من المحاصيل المختلفة مع هيرها من العواممل األ

مناسمبة ممن البمذاة، المذة  الشمامية والقممح باسمتخدام معمدالت  إنتماجلى زيااد  في إالمراكز البحثية 

 ناتج من اآلتي: اإلنتاجوكان هذا التأثير على 

 ،اتات لوحد  المساحةبزيااد  عداد الن -1

عشاب والحشائش المصاحبة للنباتات وبذلك أعطيمت للنبمات زيااد  تنافس النباتات مع األ -2

 ستفااد  من كل العناصر الغذائية والرطوبة المتوفر  للتربة.فرصة لإل

 مساحة؟ـدة الـنباتات لوحـذور والـافة البـكن زيادة كثـأ  مدى يم لىإ ،ناـؤال هـوالس
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 التالية: اإلقتصااديةجابة على هذا السؤال يمكن تلخيصها في القاعد  واإل

 " Value of Costs بالزيااد  في قيمة التكاليف Value of Return" مقاةنة الزيااد  في قيمة العائد 

 وتتلخ  قيمة التكاليف في:

 ي تكلفة البذوة،الزيااد  ف -

 ،Harfest الزيااد  في تكلفة الحصااد -

 ، Handling والمناولة Transportation   لزيااد  في تكلفة النقلا -

فتتمثمل فمي  اإلنتماج.. إل ، تعد تكماليف ثابتمة أمما الزيمااد  فمي قيممة .الت الزةاعيةحيث إن تكلفة اآل

معممدالت أعلممى مممن البممذاة. وعلممى  لوحممد  المسمماحة النمماتج مممن إضممافة اإلنتمماجالمسمماهمة فممي كميممة 

العموم تكلفة النباتات في حساسيتها لكمية البذوة المستخدمة بدةجة مهمة، ممثالً فمي حماالت المذة  

والقمح والشعير إال أنها أقل أهمية في المحاصيل التي تستطيع أن تممد فمي المسماحة حتمى يحصمل 

وب. ومممن العوامممل المهمممة التمموازن المطلمموب مثممل بعممض االعممالف والمحاصمميل صممغير  الحبمم

 األخرى التي يجب مراعاتها في زيااد  معدالت البذوة هي:

 الالزمة للمحاصيل.  Fertilizers سمد توفر األ -1

وقات الحرجمة مثمل نجاح المحصول وخاصة في األالالزمة إل Humidityتوفر الرطوبة  -2

يممة بعممد نتاجاإلأوقممات تكمموين البممذوة والثممماة وهيرهمما مممع مراعمما  أهميممة قممانون تنمماقض 

 مستوى معين من البذوة المستخدمة.

 نسبة حيوية البذوة المحسنة. -3

 بذارــــــــــنسبة الـــــــــتربة بـــــــــة الـوبـــــــــة رطـــ قـــــــع

هناك عالقة مهمة بين كمية البذوة المستخدمة وكمية الرطوبة في التربة وهذا واضح من 

أقل من البذوة في الزةاعية البعلية بالمقاةنمة بالزةاعمة المرويمة.  خالل إضافة المزاةعين كميات

وهناك معدالت مثلى من البذوة لمستويات ممن الرطوبمة والتمي تختلمف ممن موقمع إلمى حخمر وممن 

 تربة إلى تربة زةاعية أخرى. وأيضاً إعتباةات توفر إحتياجات المحصول من العناصر الغذائية.

 ـويـشـعـتــــــــــات الـيـلـمـــــــــــع

يممة لمختلممف المحاصمميل اإلنتاجلممى وجممواد عالقممة مهمممة بممين إتشممير الدةاسممات المتمموفر  

يممة بنسممبة اإلنتاجومكافحممة الحشممائش والتعشمميب. حيممث تشممير بعممض التجمماةب إلممى إمكانيممة زيممااد  

بمع ممرات التعشميب قمانون تنماق  الغلممة % بإزالمة الحشمائش ممن محصمول المذة  والقمممح، وتت  31

المسمتخدمة فمي  اإلقتصمااديةيب لمختلف المحاصميل. والقاعمد  ـدالت مثلى للتعشـهناك مع نأحيث 
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عشيب لمختلممف المحاصمميل هممي " النقطممة تتسمماوى فيهمما التكلفممة الحديممة ـتحديممد عممداد مممرات التمم

Marginal Cost  للتعشيب من العائد الحديMarginal Revenue  الناتج ممن التعشميب " وفمي همذه

 عدالت المثلى لمرات التعشيب لمختلف المحاصيل.النقطة تتحداد الم

كما توجد بدائل للتعشيب اليدوي والميكانيكي باستخدام المبيدات العشمبية ويمكمن أسمتخدام 

أي من الطرق والبدائل بمقاةنة التكاليف ألي من البدائل وإختياة البمديل المذي يحقمق الهمدف بأقمل 

 ة االعشاب في مختلف المحاصيل. تكلفة ممكنة من بين البدائل المتاحة لمقاوم

  بديلةـفرصة الـكلفة الـبدأ تـرى ومـخـزراعية األعمليات الـحرف والـمق الـع

خمرى بمالطرق قتصاادي من القيام بمالحرث والعمليمات الزةاعيمة األيمكن حساب العائد اإل

الحديممة للتكمماليف أو التكلفممة  Value Addالسممابقة نفسممها. حيممث تجممري مقاةنممة القيمممة المضممافة 

بالقيمة المضافة للعائد او العائد الحدي. مع المالحظة أن العمالة الممؤجر  تعمد جمزء ممن التكماليف 

وأسممعاة محممداد  قممد يكممون مممن المفيممد إقتصمماادياً مكافحممة  إنتمماجعتبمماة وبمعممدالت المضممافة بهممذا اإل

يكتفمي  مرات في موسم النمو للحصول على أعلى عائد. وفي سنوات أخمرى قمد 4أو  3الحشائش 

بمكافحة الحشائش مر  واحد  لمضاعفة العائد الصافي. وفي بعض الحاالت وكما تشير الدةاسات 

يمة المحاصميل لوحمد  المسماحة وهنماك معمدالت مثلمى ممن إنتاجعلمى يؤثر إعدااد مهمد جيمد للبمذوة 

الت آلن بعده تكون تكاليف الحمرث واعدااد المهد الجيد للبذوة واليجب تجاوزه ألإلالجهد المبذول 

ية نتيجة اإلنتاجالزةاعية المستخدمة في التمهيد والتسوية أعلى من العائد المضاف من الزيااد  في 

  لهذه العملية.

" فممإن بعممض  Revenueضممافة للعائممدواإل Costs ضممافة للتكمماليفضممافة الممى مبممدأ "اإلباإل

ممزاةع المسمتخدمة فمي المزاةعين يتوجب عليهم بمبدأ "تكلفة الفرصة البديلة" للممواةاد المتاحمة لل

العمليممات الزةاعيممة مممن عمالممة وةأسمممال وحالت زةاعيممة وهيرهمما مممن الخيمماةات المتاحممة أمممام 

 المزاةع الستثماةها في أنشطة زةاعية أخرى.

هتمممام بهممذه هتمممام بالقيممام بالعمليممات الزةاعيممة ونوعيممة وادةجممة اإلويجممب مالحظممة اإل

الممؤجر لالةاضمي الزةاعيمة حيمث تسممح بمذلك  العمليات تختلمف ممن الممزاةع المالمك والممزاةع

التشريعات من منطقة تكون الفرصة البديلة والزمن المتاح لالسمتفااد  ممن العوائمد المؤجلمة لمبعض 

 العمليات الزةاعية.
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 مقارنة:ـي بـزراعية هـعمليات الـقيام بالـخصوص الـعامة بـقاعدة الـال

 واسطة ميزات جزئية(.لتكاليف من العملية الزةاعية )بفي االزيااد   -1

 .نتاجلعائد من الزيااد  المحققة أو المتوقعة لإلفي االزيااد   -2

يقمموم المممزاةع بالعمليممة الزةاعيممة إذا كانممت الزيممااد  للتكمماليف أقممل مممن الزيممااد  للعائممد أو 

مسممتقبالً نتيجممة للمحافظممة علممى  اإلنتمماجالزيممااد  للتكمماليف قليلممة ولكممن ينممتج عنهمما زيممااد  كبيممر  فممي 

لتربة أو بعض المواةاد الزةاعية. وعلى عكمس ذلمك يمتنمع الممزاةع عمن القيمام بالعمليمة خصوبة ا

الزةاعية إذا كانت تضيف للتكاليف أضعاف ماتضيفة للعائمد أو تسمبب نقم  فمي العائمد أو عنمدما 

ستفااد  المستقبلية من العائمد المتوقمع ممن العمليمة الزةاعيمة )الممزاةع اليكون للمزاةع الفرصة لإل

 ر بعقواد قصير  المدى(.المؤج

 ـتربةـــــــــال إدارةتسميد وــــــــمليات الــــــــــع

التربمة ممع أننما سموف  اداة إل Economic Analysis قتصماادييشمل هذا الجزء التحليمل اإل

 Crops المحاصمميل إاداة التربممة إال أنهمما ال تنفصممل عممن  إاداة ننمماقش عممداد مممن العمليممات تحممت 

Managmentالري ، Irregation .المحافظة على التربة والبيئة ، 

 سمد  سوف يعتمد على نوعية التربة وهيرها ممن العواممل.قتصاادي من إضافة األفمثالً العائد اإل

لتربة سوف يؤثر على إقتصااديات إضمافة لالحيواني وما يضيفة من سمااد عضوي  اإلنتاجفوجواد 

المنموال سموف تمؤثر نوعيمة المحصمول علمى وعلى نفمس  ،سمد  الكيماوية للتربة بطبيعة الحالاأل

سمتجابتها إالعائد من السمااد حتى في نفس النوع ممن التربمة حيمث تختلمف المحاصميل فمي ادةجمات 

ي فممثالً قيمممة الخضممر والفاكهمة أعلممى بالمقاةنممة بممالحبوب اإلنتمماجللتسمميد وكممذلك فممي قيممة العائممد 

فتها يمكن مناقشتها في اروف المزةعمة قتصاادي من إضاسمد  والعائد اإلية األإنتاجعالف. فواأل

 خرى المستخدمة في الزةاعة.ية األاإلنتاجككل وليس في معزل على المواةاد 

 يـدــــمــسـتـــــــــالـ

يعد التسميد من العمليات الزةاعية البسيطة ومن العمليات المهمة في التربة. وهي عمليمة 

للممواةاد الموجمواد  بكاممل المزةعمة. وهمي ممن بسيطة في كونها التحتماج إلمى إعمااد  تنظميم كاملمة 

ي من المحاصيل سواء كمان المالمك همو الممزاةع اإلنتاجالعمليات التي تضيف إضافة مهمة للعائد 

 المدى )سنة(. Shortأو قصير  Longe أو أن المزاةع يؤجر المزةعة لعقد طويل المدى
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 ث:يـن حـرى مـخزراعية األـمليات الـن العـتسميد عـالختلف ـوي

يمكن إضافته بكميات مختلفة على عكمس نوعيمة البمذوة المحسمنة والبمذوة العااديمة التمي  -1

 من الممكن أن يضاف هذا النوع من البذوة أو اليضاف.

خرى ية بخالف بعض العمليات الزةاعية األاإلنتاجيشكل السمااد جزء مهم من التكاليف  -2

 .ويجب إتخاذ القراة الخاص بالسمااد بدةاسة وتعمق

 تا :ـتي تـسماد الـمية الـتا  وكـتى يـتقرير مـة لـمـهـبادئ مـة مـ ثـثد يـوجـ

مبدأ "المضاف للعائد والمضاف للتكاليف" ومبدأ "تكلفمة الفرصمة البديلمة"  ( أ)

في حالة وجواد ةأسمال كافي عند المزةاع الستخدامه الهراض التسميد وهمذا 

 يحداد كمية السمااد المضاف للمحاصيل المختلفة.

لفرصممة البديلممة" فممي إتخمماذ القممراة بخصمموص إسممتثماة ةأسمممال مبممدأ "ا ( ب)

 المزةاع في السمااد أو في إستخدامات بديلة أخرى تعطي أكبر عائد.

"فممي تحديممد العناصممر السممماادية وكميتهمما التممي تضمماف  اإلحمماللمبممدأ "  ( ت)

للمحاصمميل والبمممدائل المتاحمممة للحصمممول علممى همممذه العناصمممر ممممن مصممماادةها 

 المختلفة.

إحممالل السمممااد العضمموي محممل السمممااد الكيممماوي وإحممالل البقوليممات فممي الممدوة   ومممن أمثلممة ذلممك

 الزةاعية محل إضافة النيتروجين في صوة  المختلفة إلى التربة.

لى معالجة موضوع المخاطر  والاليقين في كميمة إلى ماسبق فالمزاةع يحتاج إضافة باإل

بين التكلفة المضمافة وقيممة العائمد المضماف سمد  في المقاةنة المتوقع من إضافة األ اإلنتاجوقيمة 

 سمد  لمختلف المحاصيل.من إضافة األ

ية من إضافة االسمد  يمكن للمزاةع أن يستعين اإلنتاجولتحديد االمكانيات الممكنة لزيااد  

بتجاةب محطات البحوث وكليات الزةعيمة وكمذلك بالسمجالت الزةاعيمة االخمرى. وعلمي العمموم 

العائممد مممن العمليممات الزةاعيممة االخممرى لمميس أمممراً مطلقمماً ولكممن يعتمممد علممى فالعائممد مممن السمممااد ك

ستعمال معه، مثل نوعية المحصول ونوعية البذوة وتموفر خرى المتوفر  لإلالمواةاد الزةاعية األ

سممد  بمعمزل الت الزةاعية والعمالة والرطوبة وهيرها. واليمكن معاملة النماتج ممن إضمافة األاآل

حتياجمات السمماادية بماختالف نوعيمة التربمة ه المواةاد. وعلى العموم تختلمف اإلعن المتوفر من هذ

سمممتجابة ونوعيمممة المحصمممول والرطوبمممة المتممموفر  وكميمممة البمممذوة وهيرهممما وهمممو مممما يعمممرف باإل
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عتباة عند تحديد كمية السمااد المحصولية للسمااد تحت الظروف المختلفة والتي يجب أخذها في اإل

 وطرقها لمختلف المحاصيل الزةاعية.ونوعيته ومواعيد إضافته 

 تربةــــــــات الـتياجــــــــسميد وإحـتـــــــــيد الــــــواعـــــــــم

القاعد  العامة هي أن يضاف السمااد طالما أن ذلك مربح للمزةاع ويكون إضافة السمااد مربح فمي 

 الحاالت التالية:

اليف وذلمك للممزاةع المذي اليعماني ممن الزيااد  للعائد أكبمر ممن الزيمااد  للتكمعندما تكون  -1

 نق  في ةأس المال الالزم للزةاعة.

سمممد  عائممداً اقتصمماادياً أكبممر مممن الممذي يصممرف علممى شممراء األ ريممالالعنممدما يضمميف  -2

ية ةأسمالية إنتاجإستخدامه في أي مجال حخر. وهو ما يناسب المزاةع بميزانية ومواةاد 

 محدواد .

سمممد  للمممزاةعين المجمماوةين لممى المقاةنممة بإضممافة األإ لممى ماسممبق يحتمماج المممزاةعإضممافة باإل

سترشمااد ةشماادية لإلبماع التوصميات ممن المراكمز البحثيمة والمراكمز اإللمى إت  إولظروف مشابهة أو 

بها، ولكنه وحده الذي يقرة كمية السمااد ونوعيته والحد الذي عنده يكون العائد أكبر من التكماليف 

 تحت اروفه المزةعية.

سممد  مربحمة إذا سمد  ومنهما أنمه سمتكون إضمافة األمالحظات المهمة بخصوص األهناك بعض ال

كانت التربة قد سبق زةاعتهما لعمد  سمنوات لمحاصميل عشمبية )قممح أو شمعير( أو بخضمروات أو 

سممد . كمما أن الشمكل العمام بطاطس ماعمدا الحماالت التمي تحمد فيهما كميمة الرطوبمة ممن إضمافة األ

نتيجة لنق  بعض  اإلنتاجحتياج لنوع معين من السمااد ومحدوادية للمحصول سوف يقرة مدى اإل

العناصممر السممماادية التممي يسممتطيع المممزاةع أن يتعممرف عليهمما مممن الخبممر  السممابقة )عالمممات حممااد  

 تظهر على النبات مصاحبة لنق  عناصر معينة في التربة(.

تحليلهمما فممي كممما أنممه يمكممن معرفممة نقمم  العناصممر فممي التربممة عممن طريممق أخممذ العينممات و

المختبممر فممي المزةعممة أو فممي المراكممز البحثيممة فممي أوقممات محممداد  مممن عمممر المحصممول كبدايممة 

عراض لوجواد نق  ستزةاع وبعد مد  من وجواد المحصول في التربة أو عند اهوة بعض األاإل

 عناصر سماادية )نيتروجين، فسفوة، بوتاسيوم... إل (.
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 عائدـــــــــص الـتناقـــــــلددة ـحـمـــــــدة الـمــــــسع األـوزيـــــت

سممد  للمحاصميل مثلة الواضحة في الزةاعة لتناق  العائمد أو الغلمة همو إضمافة األمن األ

سمد  بعمد حمد معمين بمما ضافة األإحد من التوسع في ـي امالمختلفة في مساحات محدواد . وهذا هو 

ية السالبة من الوحدات المتتالية من من إنخفاض اإلنتاج اإلجمالي أو من اإلنتاجية يسبب ذلك  الحد 

 ضافة.المستوى المعين من اإلاألسمد   بعد ذلك 

الكلممي  اإلنتمماجلممى إسمممد  سمموف تضمميف ولممى مممن األوكممما سممبق شممرحه فممإن الوحممدات األ

يمة وإذا أسمتمر اإلنتاجكميات أكبر من الوحدات السماادية التمي تليهما وذلمك لوجمواد اماهر  تنماق  

يممة اإلنتاجلممى العائممد السمملبي أو المرحلممة التممي تكممون فيهمما إسمممد  قممد يصممل ة األضممافإالمممزاةع فممي 

لى المحاصميل المتنافسمة إسمد  الحدية سالبة نتيجة إضافة وحدات سمااد إضافية. وبذلك تضاف األ

لمى المحاصميل التمي تعطمي أكبمر قيممة إعليه وفق القاعد  " تضاف الوحدات المحدواد  من السمااد 

 ة".ية الحدينتاجلإل

 ـمدةــــــــسافة األــــــــضإي ـكاليف فـتــــــــسابات الــــــح

سمممد  هممي تكلفممة الطممن أو الوحممد  مممن السمممااد هيممر أن هنمماك ضممافة األالتكلفممة المباشممر  إل

ضمافة الت الزةاعيمة إلسمد  وهي تكماليف العمالمة واآلتكاليف أخرى يجب حسابها عند إضافة األ

سمد . ضافة األومناولته الذي سيزيد نتيجة إل اإلنتاجكذلك تكلفة حصااد السمااد )جراةات .. إل ( و

خرى في حالمة والقاعد  العامة هي أن تضاف كل التكاليف المتعلقة بها بينما التضاف التكاليف األ

ممسممتزةاع وذلممك ألن التكمماليف األسمممد  مممع اإلإضممافة األ ل مممر  واحممد  أثنمماء عمليممة خممرى تحم 

 ستزةاع.اإل

 الـمـــــــحدودية رأس الــــــــالة مـــــــــي حـدة فـمــــــــسافة األــــــــإض

ستعماالت الزةاعية التمي تتنمافس سمد  المحدواد  على اإلسبق أن شرحنا عملية توزيع األ

عالف والمحاصيل الحقلية. ووفمق همذه القاعمد  تضماف الوحمدات عليها مثل الخضر والفاكهة واأل

 ية الحدية.نتاجالتي تعطي أعلى قيمة لإلستعماالت المحدواد  لإل

النبمماتي علممى  اإلنتمماجهنمماك حمماالت أخممرى وهممي حمماالت تنممافس إسممتعماالت أخممرى هيممر 

سممد  للمحاصمميل أو شممراء العلممف ضممافة األإسممتثماةها فممي إمموال المتمموفر  لممدى المممزاةع مثمل األ

سمتثماة وفمق قاعمد  ن يتم اإلخرى. والقاعد  المتبعة هي أستعماالت األهنام أو في اإلللدواجن واأل

مال المزاةع. أي أن الكمية الكلية من السمااد تتحمداد وفمق العائمد الحمدي ـتكلفة الفرصة البديلة لرأس
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سمتثماة لمدى الممزاةع. ويمتم اإل ريمالستعماالت المختلفة التي تتنافس على المن ةأس المال في اإل

ضمافة الكميمات مال إلـيتموفر فيهما ةأسم وفق أكبر فرصة بديلة متوفر  وذلك بخالف الحاالت التمي

 حتياجات النباتية.المثلى من السمااد حسب اإل

 دةــمـــــــسة األــــــافــــــضإن ــــــة مـيـقـبـتــمــــــد الـوائـعــــــــال

ميات السمااد التي يتم اضافتها عااد  اليتم إستهالكها بالكامل وعند حساب إضافة االسمد  ك

ضماف للتكماليف والمضماف للعائمد عمااد  مما يمتم إهممال العوائمد الناتجمة ممن االسممد  وفق قاعد  الم

المتبقية في التربمة للسمنوات أو المواسمم القاادممة وهمي عوائمد يجمب تقمديرها واضمافتها المى القيممة 

 المضافة للعائد عند تحديد أةبحية اضافة االسمد  في العمليات الزةاعية.

التي يجب مراعاتها عند اضافة االسمد  هي أن النصمائح من المالحظات المهمة االخرى 

 211كلجم،  111الفنية تعطي عااد  إستجابة المحاصيل للتسميد عند معدالت محدواد  من السمااد )

كلجم .. إل ( ولكن المزاةع الذي ال يتوفر لدية الكمية المثلمى الموصمى بهما يمكنمه أن  311كلجم، 

ويحصل على نسمبة ممن االسمتجابة الكاملمة وتتمثمل همذه النسمبة يستعمل كمية أقل من المتوفر لديه 

 المتحقق من إضافة الجزء المتوفر من االسمد . اإلنتاجفي الزيااد  في 

 تربةــــــاصة بالـخـــــــشاكل الـمـــــــالجة الـعـمـــــــدة لـمـــــسة األـافـــــــــضإ

  الخاصمة مثمل العناصمر النمماادة  مدسممضمافة األإلمى إفمي بعمض الحماالت يحتمماج الممزاةع 

لحديممد، الماهنسمميوم،  أو إضممافة الجيممر لمعالجممة بعممض المشمماكل فممي التربممة الحمضممية لزةاعممة ا

يمة العديمد ممن إنتاجفمن المعلوم أن نق  هذه العناصر يؤثر تمأثير سملبي علمى  البقوليات وهيرها.

لمف أنمواع التربمة وهنماك المحاصيل الزةاعيمة وتختلمف همذه االحتياجمات بمختلمف المنماطق ومخت

العامممة وهممي أن تضمماف تلممك  اإلقتصممااديةحاجممة إلممى إضممافة هممذه االنممواع مممن االسمممد  القاعممد  

أكبر من الزيااد  للتكاليف المتعلقمة  اإلنتاجالعناصر طالما االضافة الى العائد الناتج من الزيااد  في 

الضافة االسمد  فمي حالمة محدواديمة بإضافة هذا النوع من االسمد . وقاعد و تكلفة الفرصة البديلة 

 المواةاد لدى المزاةع.

 ـمزارعـــــية الـكـلــــــــام مـظــــــــدة ونـمـــــــسافة األــــــإض

سمد  لن تضماف فمي حالمة تحممل الممؤجر للمزةعمة من المعلوم أن الكميات المثلى من األ

بنسمبة معينممة. الحالمة الوحيمد  التممي  بمين المالممك والممؤجر اإلنتماجسممد  ويقتسممم وحمد  التكماليف ل 

في  اإلنتاجتضاف فيها الكمية المثلى من السمااد هل الحالة التي يتم فيها مقاسمة التكاليف ومقاسمة 
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الوقت نفسه، أما في الحاالت التي تن  فيها المشاةكة على إتفاق لمد  زمنية قصير  فإن الممؤجر 

فمي موسمم أو مواسمم  اإلنتماجة والتي تساهم في زيمااد  سمد  المتبقية في الترباليحتسب أي قيمة ل 

 قاادمة.

 هاـرقــــــــدة وطـمـــــــــسة األـافـــــــضإات ــــــــــــأوق

مد  ـسمضافة األإمد  في عد  أوقات من عمر النبات وبعد  طرق فيمكن ـسضافة األإيمكن 

ضافته مع نظمام المري وعمن إعن طريق النثر والحرث ويمكن أضافتها عن طريق البذاة  ويمكن 

وةاق وهيرها من الطرق المستخدمة. والمهم بالنسمبة للممزاةع همي أضمافته طريق الر  على األ

بممالطرق التممي تعطممي أكبممر عائممد )أقممل فاقممد( وأقممل تكلفممة ممكنممة. وهنمماك مالحظممات عامممة يجممب 

 استخدامها في اختياة الطريقة المثلى الضافة االسمد  وهي كما يلي:

ضممافة )يجممب مقاةنممة التكمماليف واختيمماة نظمممة المختلفممة لإلاليتمماثر تحممت األ اإلنتمماجان كممإذا  -1

 النظام الذي له أقل تكلفة(.

. وهذه القواعد يجمب مراعاتهما إنتاجإذا كانت التكلفة متساوية يختاة النظام الذي يعطي أكبر  -2

 عند إختياة الوقت والطريقة التي تضاف بها االسمد  للمحاصيل المختلفة.
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 Irregation ر ـــــــــــــــــــال

الري من العمليات الزةاعية المهمة التمي التختلمف عمن العمليمات الزةاعيمة االخمرى ممن 

حيث المبدأ مثل إضافة االسمد  والبذوة والمبيدات والري بإضافته الى عناصر ثابتة مثل االةض 

يمة. لمذلك فالقاعمد  المتبعمة ممن اإلنتاجالغلمة أو  بنوعيات وكميات متفاوتة فغنه يتبمع قمانون تنماق 

يممة هممي الزيممااد  للعائممد والزيممااد  للتكمماليف المحممدواد  بكميممة ومسممتوى إضممافة الميمماه اإلنتاجالناحيممة 

للمحاصيل المختلفة في حاالت عمدم محدواديمة مموةاد الميماه. بينمما يكمون مبمدأ الفرصمة البديلمة همو 

المة محدواديمة الممواةاد المائيمة. كمما أن القاعمد  فمي توزيمع الذي سيستخدم في استثماة الميماه فمي ح

يمة الحديمة للميماه فمي اسمتخداماتها المختلفمة. وعلمى نفمس نتاجالموةاد المحدواد حسب أعلى قيممة لإل

المزةعيممة ومبمماادئ االقتصممااد فممي تحليممل اسممتثماة  اداة النسممق يمكممن اسممتخدام كممل مممن مبمماادئ اإل

 الزةاعي. اإلنتاجالمواةاد المائية في 

 ر ــــــــــــــرق الــــــــــات طـاديـصـتـــــــــــإق

طممرق الممري لهمما عالقممة مهمممة بمصمماادة الميمماه، قممد تكممون مصمماادة الميمماه محممدواد  بكميممة 

محجوز  في السدواد أو على مجاةي طبيعية وفي هذه االحوال يكون للممزاةع حمق فمي التصمرف 

م للممري يجممب معرفممة مصمماادة الميمماه التممي فممي كميممة محممدواد  ومتجممداد . وققبممل االسممتثماة فممي نظمما

 بتعامل معها المزاةع.

ومعظمم مصماادة المري فمي ليبيما مممن الميماه الجوفيمة المحمدواد  الكميمة والعممر االقتصمماادي 

 اداة ومتجداد  بنسب متفاوتة معتمد  على سقوط االمطاة في بعض المناطق ومن المعروف أن لإل

المياه واالنظمة النباتيمة والحيوانيمة والبيئئيمة وذلمك  المزةعية أحداث توزان ادقيق بين المتوفر من

لهمدف االسممتمراة فممي االسممتثماة فممي هممذه الممواةاد المائيممة الممى اطممول مممد  ممكنممة ادون حممدوث أي 

 تغيرات بيئية وأقتصاادية وإجتماعية تؤثر سلباً على أاداء القطاع في السنوات القاادمة.

 ــزراعيـــــــال اإلنتاجياه وـمــــــــية الـوعــــــــين نــــــة بــــ قـعــــــــال

الزةاعمي همي العالقمة بمين نوعيمة الميماه مقاسمة بدةجمة  اإلنتماجمن العالقمات المهممة فمي 

الزةاعممي الممكممن تحقيقممه. مممن المعممروف أن تحمممل النباتممات  اإلنتمماجالملوحممة واالمممالح الذائبممة و

ة ووةاثية فبعض النباتات تقاوم وتتأقلم مع ممدى للملوحة تختلف إختالفاً متبايناً وفق عوامل طبيعي
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يممذكر فممي حالممة ةي هممذه  إنتمماجعممالي مممن الملوحممة والممبعض االخممر حسمماس للملوحممة وال يعطممي 

 المحاصيل بالمياه المالحة.

بزيمااد  ادةجمة الملوحمة فمي النباتمات التمي تقماوم  اإلنتماجيوجد في كل االحوال تناق  فمي 

يختلف باختالف نوع المحصول. كما أن هناك تجاةباً علمية تفيد  اإلنتاجالملوحة ولكن النق  في 

بأن الحساسية لملوحة مياه الري ترتبط بمرحلة نمو النبات فبعض النباتات حساسة فقط في مرحلة 

النمو االولى للبذة  ثم بعد ذلك تقل الحساسية. ويمكن إستغالل هذه المحاصميل فمي إسمتخدام الميماه 

فمي ةي المحاصميل بعمد مرحلمة النمممو األوليمة ويموفر همذا كميمات عاليمة مممن ذات الملوحمة العاليمة 

المياه العذبة ذات الملوحة المنخفضة. ولنوعية المياه عالقة بنوعية التربة وادةجمة المتملح بهما ممما 

يزيد من أحتياجات المحاصيل لغسل التربة بمياه عذبة لتقليل الملوحة وحفظها عن منطقة الجمذوة 

 ةي وصرف جيد. وإستخدام نظام

 ـــــــر دلت الـعـم

 إن أنسب معدالت للري المحصولي تعتمد على عد  عوامل منها:

ملوحة التربة ونوعية التربة: حيث أن التربمة الرمليمة تحتماج المى معمدالت أعلمى  - أ

من التربة الطينية والتربة هير المستوية تحتماج ألمى كميمات أكبمر ممن االةاضمي 

 المستوية.

 : حيث يؤثر حجم المجموع الخضري في أحتياجات اآلةواء.نوعية المحصول - ب

نوعية نظام الري: حيث الري بالغمر يحتاج الى كميات أعلى من المري الرشما   -ج

أو الري المحوةي حيث تقل نسبة الفاقمد بمالتبخر وهيمره بتحسمن نوعيمة نظمام المري. 

ية اإلنتاجوكمية المياه و اإلنتاجويتبع اضافة المياه قانون تناق  الغلة في العالقة بين 

الحديممة المتناقصممة للميمماه وبالتممالي فالقاعممد  المتبعممة هممي القاعممد  نفسممها المتبعممة فممي 

 التعامل مع المواةاد الزةاعية المحدواد .

 ر ــــــظمة الــنأر ـويـطـي تـتثمار فــساإل

طمموير المزةعيممة القممراةات المتعلقممة باالسممتثماة فممي ت اداة مممن القممراةات المهمممة فممي اإل

في التعامل مع هذا القراة في حاالت عمدم محدواديمة ةأس الممال  اإلقتصااديةأنطمة الري والقاعد  

هممو مقاةنممة العائممد بالتكمماليف لهممذا االسممتثماة. ونظممراً الن االسممتثماة فممي نظممان الممري هممو للمممدى 
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تكلفمة  الطويل فإن كل من التكاليف والعوائد يجب أن تأخمذ فمي االعتبماة عنصمر المزمن واسمتخدام

 مناسبة لراس المال المستثمر مقاةب لما هو معمول به في المصاةف مثالً.

وفي الحاالت التي يكون فيها ةأسمال المزاةع محدواد فإنه يحتاج الى استخدام مبدأ تكلفة الفرصة 

 البديلة في تقويم االستثماة في البدائل المتاحة له.

 ر ـــال ظامـتيار نـواخ اإلنتاجماط ــنأي ـير فـتغـال

يساعد الري في زةاعة عداد كبير من المحاصيل الزةاعيمة والخطمط المزةعيمة التمي يمتم 

إتباعهما فمي هيماب االسمتثماة فمي نظمام المري يجمب مراجعتهما مراجعمة تاممة لميمكن للممزاةع ممن 

اسممتغالل مممواةاده المتاحممة االسممتغالل االمثممل. الخطممط المزةعيممة المعممد  لمنظمموة مسممتقبلي والتممي 

قويم عداد كبير من البدائل من وجه نظر االةبحيمة المتمثلمة فمي المدخل المزةعمي الصمافي تسمح بت

تسماهم فممي إتاحممة الفرصمة أمممام المممزاةع التخماذ القممراة المناسممب ممن حيممث التركيبممة المحصممولية 

الزةاعي. وفقمط عمن طريمق أعمدااد خطمة مزةعيمة متكاملمة سموف يتجنمب الممزاةع  اإلنتاجونمط 

 ئية بخصوص عائد االستثماة في نظان الري.إتخاذ قراةات عشوا

 ـيلاصـحـمـض الـعـبـي لـلـيـمـكـر  التـــال

يمكممن اسممتخدام نظممام الممري لتكميممل احتياجممات النيممات مممن الميمماه التممي تزيممد عممن كميممة 

إتبماع نظمام المري التكميلمي بعمد إجمراء  اإلقتصااديةاالمطاةفي بعض المناطق. ويمكن من الناحية 

مة لمقاةنة تكلفة االستثماة في نظام الري الثابمت أو المتحمرك أو الزيمااد  فمي قيممة الحسابات الالز

 العائد الناتج مع توفير المياه في الفترات الحرجة من عمر المحصول.

وحيث ان كمية االمطاة هير ثابتة في بعض المناطق فيمكن استخدام نظريمة االحتمماالت 

وط االمطمماة فممي المنطقممة، تغطممي عممداد كبيممر مممن فممي معرفممة البيانممات الالزمممة عممن معممدالت سممق

السنوات )من بيانات االةصااد الجوية( واستخدام هذه المعلومات في تحديد القيمة المتوقعة للزيااد  

ي الناتج ممن تموفير المعمدالت المناسمبة ممن الرطوبمة للمحاصميل الزةاعيمة تحمت اإلنتاجفي العائد 

كمممز البحمموث فمممي التعريمممف بامكانيممات زيمممااد  ممممن نظممام المممري التكميلمممي. وتفيممد الدةاسمممات ومرا

 المحاصيل الحقلية بتوفير االستثماةات الالزمة في أنظمة الري التي تستخدم في الري التكميلي.

 ارـتثمـسة وقرارات اإلـبديلـرصة الـفـة الـفـلـر  وتكـظمة الـنأن ـد مـائـعـال
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و أي نظمام للمري سموف يكمون لميس ممن المهمم فمي االادةا  إذا كمان نظمام المري التكميلمي أ

مربحاً في سنة من السمنوات ولكمن المهمم أن يكمون لالسمتثماة فمي الممدى الطويمل عائمداً اقتصماادياً 

 أكبر من أي عائد من االستثماة في أي نشاط حخر.

وقد ال يعطي االستثماة عائداً أو يغطي تكاليفه في سمنة مما ولكمن العائمد فمي الممدى الطويمل يكمون 

 ة االستثماة في نظام الري.أكبر من تكلف

وانظمة الري من االستثماةات الثابتة المهمة في المزةعة وتخصي  تكلفة المري لوحمد  

المساحة يتطلب استثماةها في مساحة كبير  لبنخفض بذلك متوسط التكلفة الثابتة لوحد  المسماحة. 

نوعيمة التربمة ولذلك يجب تقمويم نظمام المري فمي امروف مسماحة المزةعمة ونوعيمة المحاصميل و

وتكلفة مصاادة المياه... هل  وهي من العوامل المهمة في تحديد تكلفة االستثماة فمي أنظممة المري 

 وتكلفة الفرصة البديلة.

وفيما يخ  الري التكميلي يجب علمى الممزاةع المذي يتموفر لديمه مصمدة للمري أن يقموم 

المى عوائمد  اإلنتماجحرجمة وترجممة بتقويم العائد ممن زيمااد  الرطوبمة بتموفير الميماه فمي االوقمات ال

نقدية ومقاةنة ذلك بقيمة االستثماة أو تكلفة االستثماة في انظمة الري والفرصة البديلة لالستثماة 

المتاحة للمزاةع في انشطة أخرى قبل إتخاذ القراة بشأن إستخدام المري التكميلمي فمي المحاصميل 

 الحقلية. 
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 حيوانيـــــــــــــــال اإلنتاجروعات شــــــــــــم إدارة

الحيمواني  اإلنتماجالحيمواني مسمالة اختيماة نشماط  اإلنتماجمن القراةات المهمة فيما يخ  

من البدائل المتاحمة فمي ليبيما تربيمة االهنمام والمماعز 1الممكن ضمن البدائل المتاحة أمام المزاةع 

نموع النشماط يماتي القمراة بخصموص حجمم  واالبقاة واالبل وادواجن البميض واللحمم( وممع اختيماة

للمشمروع المذي يمتم  اداة النشاط من حيث العداد واالستثماةات المطلوبمة وكمذلك نظمام التربيمة واإل

 اختياةه.

 الحيواني مايلي: اإلنتاجومن االسباب التي تدعو المزاةع الى االنشغال بانشطة 

ة المممزاةع نشمماط تربيممة زيممااد  الممدخل واةبحيممة النشمماط المزةعممي كسممبب مباشممر لمماةسمم -

 الحيواني بالمزةعة أو المشروع.

 اإلنتمماجاسممتثماة وقممت المممزاةع االسممتثماة االمثممل خمماةج أوقممات االحتيمماج االقصممى فممي  -

 الزةاعي )استثماة فائض العمالة(.

اسممتخدام مخلفممات الزةاعممة مممن الممموااد المسممتخدمة كعلممف حيممواني وهيممر قابلممة للتسممويق  -

 مابعد الحصااد وبقايا البقوليات وهيرها.المباشر كمخلفات الزةاعة 

الحصول على مصدة ةخي  لالسمد  بالمزةوعة وةبما تخفيض تكلفمة اضمافة االسممد   -

 للحقول وتحسين خواص التربة ببعض المناطق.

تنظيم الدخل المزةعي عن طريق تحويل وحمدات العلمف المى وحمدات لحموم والبمان التمي  -

 كفاء  استثماة ةاس المال.تعطي عائداً أكبر للمزاةع وتزيد من 

توجد بعض المباادئ والمعايير التي يمكمن اسمتخدامها فمي تحديمد نموع نشماط الحيموان وحجممه ممن 

 أهمها.

الحيواني ومنتجاته بالمقاةنه بالمنتجات الزةاعية االخرى وتكلفة المواةاد  اإلنتاجاسعاة  -1

 الحيواني والنباتي  اإلنتاجالمستخدمة في 

الحيواني والتمي تختلمف  نتاجالى منتجات حيوانية بمعنى كفاء  لإلمعدالت تحويل العلف  -2

 باختالف قدة  المزاةع وامكانياته.
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 الحيواني. اإلنتاجطبيعة نشاط  -3

الحيممواني والمنممتج فممي المممزاةع المجمماوة   اإلنتمماجالظممروف الجويممة والطبيعيممة وطبيعممة  -4

 والتي من الممكن استخدامها أو استخدام مخلفاتها كعلف حيواني.

تمموفر المممواةاد وةأس المممال لممدى المممزاةع وقدةتممه علممى االقتممراض وتسممديد القممروض  -5

 وحاجته السريعة الى استرادااد االموال المستثمر .

 حجم المزاةع او المشروع من حيث المساحة والمواةاد واالستثماةات. -6

 او التخطيط. نتاجالملكية المزةعية واالنتفاع من حيث المد  المتاحة لإل -7

اةع علممى تحمممل المخمماطر  والتممي يمكممن قيامهمما مممن حيممث العمممر، صممحة مقممدة  المممز -8

 المزاةع، التعليم، االلتزامات العائلية والوضع المالي للمزاةع.

 واتخاذ القراةات. اداة االختياةات والتفصيل الشخصي للمزاةع ومقدةته على اإل -9

 لمختلفة.حجم العمالة العائلية المتوفر  وامكانيات توفر العمالة من المصاادة ا -11

حجم االنشاءات والمباني المزةعية المتوفر  وخاصة تحت امروف عمدم تموفر االمموال  -11

 الكافية لالستثماة في هذه االنشاءات الجديد .

 اإلنتمماجومممن اسممتعراض كافممة العوامممل السممابقة يمكممن للمممزاةع ان يتعممرف علممى طبيعممة مشممروع 

تلك العوامل في االهمية ويمكن للمزاةع الحيواني المالئم والمناسب له ولمزةعته والتتساوى كل 

اسممتخدام خبراتممه فممي تحديممد العوامممل التممي تعطممي أكثممر وزن فممي اتخمماذ القممراة المزةعممي بشممأن 

 الحيواني. اإلنتاجمشروعات 

 حيوانيـــــــال اإلنتاجروعات ـــــــنباتي ومشـــــــال اإلنتاجتنسيق بين ــــــــال

 اإلنتمماجة التربممة ومالئمممة المحاصمميل لهمما فممي تحديممد نوعيممة فممي الكثيممر مممن االحيممان تممؤثر نوعيمم

الحيممواني الممى تنسمميق بممين  اإلنتمماجالحيممواني التممي يمكممن تربيتهمما فممي المزةعممة. وتحتمماج مشمماةيع 

الحيواني والنباتي وقد يكون من الممكن في بعض االحيان عكس العملية بحيث يمتم  اإلنتاجانشطة 

 ثممم يمماتي بعممد ذلممك اختيمماة المحاصمميل التممي تصمملح كمماعالف الحيممواني أوالً  اإلنتمماجاختيمماة نشمماط 

 الحيواني الذي يتم اختياةه. نتاجلإل

 الحيواني: اإلنتاجالمحاصيل مع نشاط  إنتاجمل اتك

الحليب وتربية االبقاة حيث تعمد االعمالف  إنتاجمن امثلة التكامل في هذا االطاة مشاةيع 

الحليب. ويتم في هذا التكامل تحديد المدى الذي يتم  إنتاج)بنوعية وكمية محداد ( من أهم محدادات 

فيه احالل العلف الخشمن محمل العلمف المركمز كمذلك احمالل الحبموب المختلفمة فمي عليقمة الحيموان 
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 إنتماجوتموفير االحتياجمات الغذائيمة لالبقماةلتتمكن ممن تعظميم العائمد ممن  اإلنتماجلتخفيض تكماليف 

 الحليب.

النبمماتي مممن حبمموب واعممالف خضممراء وهيرهمما  نتمماجاإلويجممري التحويممل فممي نشمماطات 

الحيواني. كماان برامج المحاصيل المذي يعطمي اعلمى  نتاجلتتمشى مع برامج التغذية المقترحة لإل

الحيواني يمكمن الوصمول اليمه عنمدما تكمون نسمبة احمالل المحاصميل ممع بعضمها  اإلنتاجمن  إنتاج

 حيوان.مساوية لنسبة احاللها أو استبدالها في عليقة ال

 اإلنتماجللحبموب وااللبمان ومنحنمى  اإلنتماج( العالقة بين منحنى امكانيمة   يوضح الشكل )

  كميات محداد  من الحليب بتربية عداد محداد من ابقماة الحليمب. وممن الشمكل ةقمم ) نتاجالمتماثل إل

قممة بممين تعنممي أن العال اإلنتمماجيمكممن مالحظممة أنممه فممي المنطقممة التممي يتزايممد فيهمما منحنممى امكانيممة  (

الحبمموب واالعممالف والخضممراء عالقممة تكامليممة وفممي المنطقممة التممي يممنخفض فيهمما منحنممى امكانيممة 

 اإلنتمماجالحيممواني و اإلنتمماجتتحممول هممذه العالقممة الممى عالقممة تنافسممية والتكامممل االمثممل بممين  اإلنتمماج

منحنمى امكانيمة  المتماثل من االلبان ممع اإلنتاجالنباتي تكون في المنطقة التي يتالمس فيها منحنى 

للحبوب واالعالف الخضمراء. ويمكمن توسميع همذا االطماة النظمري ليشممل عمداد اكبمر ممن  اإلنتاج

المحاصمميل الحقليممة للوصممول الممى مسممتويات عاليممة مممن  إنتمماجالمتماثلوامكانيممات  اإلنتمماجمنحنيممات 

الحيمموان المحاصمميل الحقليممة للوصممول الممى مسممتويات عاليممة مممن التكامممل بممين  إنتمماجالتكامممل بممين 

والنبات في البرنامج الزةاعي. أما بخصوص المناطق التي التتوفر فيها امكانيمات االعتممااد علمى 

الحيواني فيمكن تربيمة الحيوانمات  اإلنتاجادوة  زةاعية لمحاصيل زةاعية تتكامل مع مشروعات 

تتحممل على الرعي المباشر في المراعي الطبيعية على النباتمات والزةوعمات الصمحراوية والتمي 

 الجفاف والتحتاج الى مواةاد مائية عالية أو استثماةات عالية في االنشاءات وهيرها.

ويبقى اختياة الحيوانات في تلك المناطق مبنى على طبيعة الحيوانات الى ان تتمكن من االسمتفااد  

من تحويل نوعية االعالف المتوفر  وتحتاج الى اقل كميمة ممن العلمف التكميلمي فمي بعمض أوقمات 

السنة لتعطي أكبر ادخل للمزاةع ومن ضمن البدائل تربية االبل واالهنمام والتكمون هنماك امكانيمة 

 لتربية ابقاة الحليب أو اللحم أو الدواجن الحتياجاتها العلفية النوعية والكمية العالية.

 Production Possibility) اإلنتمماجويالحممظ مممن خممالل الشممكل ) ( ان منحنممى إمكانيممة 

curveها من األعالف الخضراء )صإنتاجل الكميات المحتمل ( يمث
1

( واالعالف المركز  )ص
2
 )

ها بحزمة محداد  من المواةاد )االةض، مياه، مواةاد ةاسممالية، عمالمة( وان كمل إنتاجوالتي يمكن 

نقطة على هذا المنحنى تمثل الخلطة المناسمبة ممن )ص
1

، ص
2

هما بمنفس حزممة إنتاج( التمي يمكمن 

 المواةاد.
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فمي منطقمة م وتمثمل العالقمة  اإلنتماج( بمان منحنمى المكانيمة  كما يالحظ ممن الشمكل ةقمم )

التكاملية بين االعالف المركز  والخضراء كما أن المنطقمة م وتمثمل العالقمة التنافسمية بينمهما كمما 

فمي المنطقمة  اإلنتماجانيمة ي ومنحنمى امكاإلنتماج(بأن التماس بين منحنمى السمواء   يوضح الشكل )

التنافسية هو المحداد للكمية المثلى من االعالف الخضراء والمركز  التي يتعطينا اعلى كمية البان 

ي ناإلنتماجها بنفس حزمة المواةاد كما ان تقاطع منحنمى السمواء إنتاجيمكن 
1
ممع منحنمى امكانيمة  

االعمالف الخضممراء والمركمز  التممي  فمي المنطقممة التنافسمية همو المحممداد للكميمة المثلممى ممن اإلنتماج

ها نإنتاجتعطينا اعلى كمية البان يمكن 
1
فيالمنطقة التكاملية التعد حالً   اإلنتاجمع منحنى امكانية  

ي اإلنتماجاعلمى ممن االلبمان باالنتقمال المى منحنمى السمواء  إنتماجأفضالً النه باالمكان لوصول الى 

)ن
2

يممة المسممتخدمة )أي االنتقممال الممى مسممتوى أعلممى مممن اإلنتاج( وذلممك ادون الزيممااد  فممي المممواةاد 

 وفق تعريب الكفاء  الذي سبق التعرض له في هذه الكتاب(. اإلقتصااديةالكفاء  

ومما سبق يتضح بأن الكمية )ص
1

، ص
2

( تعد الكميات المثلى من االعمالف المركمز  والخضمراء 

 ها من خالل المواةاد المزةعية المتوفر .إنتاجالتي يمكن 

 

 

زه
رك 
لم
 ا
 
 
ع
أل
ا

 
ص 

2 
ن(
ط
(

 

 2ص

 م

 1ص

 و

 )طن(1ص األع   الختراء

 ةأس من األبقاة 35
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 عارــــــاألسية واإلنتاجمشروعات ــــع قة بين الـــــال

الحيواني والنباتي ادوة مهم في  اإلنتاجالحالية وتوقعاتها المستقبلية لكل من  األسعاةتلعب 

الحيممواني بالمزةعممة وذلممك لتأثيرهمما  اإلنتمماجالقممراة المتعلممق بنوعيممة وكميممة وحجممم مشممروعات 

 دخل المزةعي المحقق.المباشر على اةبحية تلك المشروعات وال

الحيواني من ابقاة اللحم أو االهنام أو ابقاة  اإلنتاجواليمكن في الوقت القصير تغير نمط 

الحيمواني ولمذلك ممن المهمم  اإلنتماجاللبن والدواجن عندما يتم اتخاذ القراة بنوعية معينة من نشاط 

ها بأسلوب علمي للوصول المى والظروف المزةعية وتحليل اإلنتاجو األسعاةجداً استخدام تنبؤات 

 القراة المناسب.

 حيواني:ـــــــال اإلنتاجنسبية في ـــــميزة الـــــال

الحيمواني تعنمي ان يسمتخدم المزاةعمون ممواةادهم فمي  اإلنتماجاستخدام الميز  النسبية في 

بينممما تقممرة االعممالف  األسممعاةالحيممواني الممذي يعطممي أكبممر ادخممل نسممبي وذلممك مممن خممالل  اإلنتمماج

الحيواني وتعني الميز  النسبية  اإلنتاجالمحاصيل والظروف الجوية بطريقة هير مباشر  أةبحية و

أن بعض المناطق التي تتوفر فيها مصاادة ةخيصة لالعالف ويوجد فيها سوق السمتهالك االلبمان 

ام واالبمل االلبان بالمقاةنة بالمناطق التي التوجد بها ميز  لتربية االهن نتاجتوجدبها ميز  نسبية إل

 مثالً.

وهكذا يفيد قانون الميز  النسبية في مساعد   المزاةع في اتخاذ القراة بشأن التخص  في نوعية 

 الحيواني توجد به أعلى ميز  نسبية. اإلنتاجمحداد  من 

 اإلنتاجعار ــــلف الى اسـعــــعار الــــسبة اســــــنسبية أو نـــــــال عارـــــــاألس

المطلقممة تعممد مهمممة فممي اتخمماذ  األسممعاةالنسممبية وليسممت  األسممعاةتممذكر ان مممن المهممم ان ن

 األسمعاةالتمي تتبمع ونعنمي ب اإلنتماجالحيواني وتحمداد النموع والكميمة وطريقمة  اإلنتاجالقراة بشأن 

النسبية مقاةنة اسعاة منتجات الحيوان مع اسعاة العلمف والممواةاد الزةاعيمة االخمرى المسمتخدمة 

 .اإلنتاجفي 
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النسممبية لاللبممان واالعممالف مممثالً أو اللحمموم واالعممالف وهيرهمما مممن مممدخالت  اةاألسممع

وتوقعاتها المستقبلية وهي العوامل المهمة التي يتحداد بمقتضاها مع العوامل االخمرى نممط  اإلنتاج

 وكميته ونوعه. اإلنتاج

 

 مواردــــــــتياجات الـــــــواح اإلنتاجسبة ــــــن

الحيواني الذي يمكن تحقيقه من  اإلنتاجعة تقرة العائد االكبر من هناك ثالثة عوامل متجم

، طبيعممة العالقممة بممين األسممعاةخاللهمما ممما يتمموفر لممدى المممزاةع مممن مممواةاد وهممذه العوامممل هممي: 

 الحيواني. اإلنتاجمن انشطة  اإلنتاجالمشروع واالنشطة االخرى، حجم 

ات االلبمان وقيممة وتكلفمة الممواةاد المحقمق ممن بيمع منتجم اإلنتماجادةاسة العالقة بمين قيممة 

من علف وعمالة واالت واستهالك مبماني وتكماليف تسمويق وهيرهما تمكمن  اإلنتاجالمستخدمة في 

الحيواني وتحمداد أي ممن االنشمطة يحقمق  اإلنتاجالمزاةع من المقاةنة بين البدائل المتاحة النشطة 

 اكبر ادخل مزةعي بالمواةاد الزةاعية المتاحة للمزاةع.

 تكاليفـــــــــبال عارـــــــاألس قة ــــــــع

تكلفممة العمالممة، االعممالف، اهالكممات المبمماني، اهالكممات كممل االصممول الثابتممة بممما فممي ذلممك 

اهالكات القطيمع )تكلفمة تربيمة البمدائل( وتكلفمة االادويمة البيطريمة والخمدمات البيطريمة، الضمرائب 

 اإلنتمماجلمشممروعات  اإلنتمماجر تكمماليف الرسمموم وهيرهمما مممن التكمماليف يجممب حسممابها عنممد تقريمم

ممربح. ويسمتمر  اإلنتاجالتي عندها يكون  األسعاةالحيواني. ويمكن بواسطة تقدير التكاليف ايجااد 

% ممن 71-61الى النقطة التي يغطي فيها السعر التكاليف المتغير . وتشكل تكلفة االعالف نسمبة 

 المحداد  لالسعاة. اإلنتاجاجمالي التكاليف المتغير  وهي من أهم بنواد تكلفة 

 مواردـــــــــنسبية للــــــــعوائد الـــــــــال

من المهم جداً أن نالحظ أن تكلفة الفرصة البديلة من المباادئ المهمة المستخدمة في تحديد 

الحيواني من البدائل المتاحمة. ويسمتعمل وفمق ذلمك مصمطلح الممواةاد المطلوبمة فمي  اإلنتاجانشطة 

التي تعطي اكبمر عائمد ممكمن وممن وجهمة نظمر الممزةاع تكمون المسمألة فمي اختيماة االستخدامات 

 النشاط الذي يعطي اكبر عائد أو مرادواد للمواةاد المحدواد والناادة لدى المزاةع.
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فمثال بعض الممزاةعين يتموفر لمديهم الوقمت وعنصمر العممل واالةض ولكمنهم فمي حاجمة 

يعد ةأس المال هو الموةاد المحداد جداً لدى المزاةع الحيواني و اإلنتاجالى ةاسمال لالستثماة في 

ي المذي يعطمي اكبمر عائمد للمموةاد المحمداد اإلنتاجوبالتالي يرهب المزاةع في اختياة نوع النشاط 

وهممو ةاس المممال وةبممما فممي بعممض الحمماالت يسممتطيع المممزاةع ان يمموفر او يقتممرض أي ةاسمممال 

الناادة فتكون المسالة في هي اختيماة النشماط  يحتاجه وتكون االةض هي العامل المحداد او الموةاد

ي الذي يعطي اكبر عائد من استثماة المواةاد واالةضية المحداد  وفي اهلب االحيان يكون اإلنتاج

 اإلنتاجلدى المزاةع موةاد أو أكثر محداد ويقاةن بين عائد الموةاد المحداد من االستثماة في بدائل 

... إل ( ويختاة النشماط المذي يعظمم العائمد بالنسمبة للمموةاد الحيواني المتاحة )أبقاة، اهنام، ادواجن

 المحدواد.

 دــــي واحإنتاجنصر ــــتخدام عــــــبديلة واســــــفرصة الـــــــكلفة الـــــــبدا تــــــم

يجب مالحظة ان مبدا الفرصة البديلة يعني استخدام كل وحد  من المواةاد المحداد  بحيمث 

عمال الذي يعطي اكبر عائد حدي ممكن ويجمب اسمتخدامه فمي التعاممل تخص  تلك الوحد  لالست

مع كل المواةاد المزةعية. واستعماالت هذه المبماادي همي التمي خلقمت االخمتالف فمي أن يخصم  

ابقماة الحليمب بينمما يخصم  ممزاةع  إنتماجمزاةع ما مواةاده االةضية والبشرية وةاسممالية فمي 

 الدواجن. االهنام أو نتاجحخر المواةاد نفسها إل

ي الواحد وفق مبمدأ الفرصمة البديلمة فمي تحديمد اسمتعماالت اإلنتاجويمكن استخدام الموةاد 

الممموةاد )مثممل االعممالف( فممي االسممتخدامات التممي تتنممافس عليهمما مثممل الممدواجن واالبقمماة واالهنممام 

فمي  يمة الحديمة أو العائمد الحمدينتاجوتوزع المواةاد علمى االسمتعماالت التمي تعطمي أكبمر قيممة لإل

االستخدامات المختلفة. وبالمثل يمكن استخدام المبدا نفسه في توزيمع مما يتموفر ممن ةاسممال علمى 

االستخدامات المختلفة لبدائل االستثماة بحيث يعطمي أكبمر عائمد حمدي وأكبمر قيممة مضمافة لمدخل 

 المزاةع.

 حيوانيـــــال اإلنتاجمخاطرة في ــــــنصر الـــــــع

الحيمواني وتعمد مهممة وخاصمة فمي امروف محدواديمة  اإلنتماجائل تختلف المخاطر  في بد

الحيمواني يمأتي  اإلنتماجالمواةاد والتي من اهمها ةأس الممال االسمتثماةي وعنصمر المخماطر  فمي 

نتيجممة للعوامممل الطبيعيممة والواةثيممة واالصممابة بمماالمراض  اإلنتمماجالمحقممق وذبممذبات  اإلنتمماجمممن: 

 وهيرها مثل:
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 ي.اإلنتاجحيواني وتاثيرها على الدخل من النشاط تذبذب اسعاة منتجات ال -

 مثل االعالف والعمالة وهيرها اإلنتاجتذبذب اسعاة مدخالت  -

الحيمواني وتعتممد علمى عمد  عواممل منهما  اإلنتماجكل هذه العوامل تسبب مخاطر  في مشمروعات 

امممات مقممدة  المممزاةع علممى تحمممل المخمماطر  مممن حيممث وفممر  المممواةاد وةاس المممال وقلممة االلتز

ي المناسمب ممن المعمروف ممثال ان اإلنتماجالعائلية وهيرها. حيمث يتحمداد بموجبهما اختيماة النشماط 

مشروعات الدواجن واالبقاة اكثر مخاطر  من مشمروعات االبمل واالهنمام وقمدة  الممزاةع علمى 

 ي المناسب لمزةعته.اإلنتاجتحمل المخاطر  تحداد نوع النشاط 

 مخاطرةـــــــمجابهة الـــــــحيواني لـــــــال نتاجاإلشروعات ــــــنويع مــــــت

يمكممن الجمممع بممين المشممروعات كوقايممة مممن المخمماطر  )كعمليممة الجمممع بممين مشممروع ذو 

 مخاطر  عالية مع مشروع توجد به مخاطر  قليلة أو التوجد به مخاطر (.

ع مما ومن هذا الجمع يؤمل المزاةع ان يغطمي الخسمائر التمي يمكمن ان تحمدث فمي مشمرو

من اةباح مؤكد  تحقيقها من نشاط حخر. وكل ذلك بهدف االستمراة فمي الحصمول علمى حمد أادنمى 

ي فمي أي سمنة ممن اإلنتماجمن الدخل لمقابلة االلتزامات مهما كانت الظمروف التمي تواجمة النشماط 

 السنوات.

بحيمث  الحيواني مراعا  العالقات الفنية بين تلك االنشطة اإلنتاجويجب عند تنويع انشطة 

تكون في مستوى العالقات التكاملية أو المدعمة ويبتعد المزاةع على جممع االنشمطة المتنافسمة او 

 المتعاةضة.

 محاصيلــــمخاطرة في الــــتقليل الــــحيواني لــــــــال اإلنتاجشطة ــــــتخدام انــــــاس

 اإلنتماجالنبماتي و تماجاإلنفي نظام الزةاعة للمنماطق الجافمة ممن المهمم الجممع بمين انشمطة 

الحيواني مثل االبل والماعز وذلك لغرض تخفيض المخاطر  الناتجة من عدم سقوط كميات مهمة 

 اإلنتماجالزةاعي. وهذا النظان الذي يجمع بمين انشمطة  اإلنتاجمن االمطاة وبتنويع مناسب تؤمن 

ات لتؤمن ادخل مناسمب النباتي والحيواني تحت الزةاعة المطرية موصى به في العديد من الدةاس

 .ةاعي المطريالز اإلنتاجللمزاةع في اروف المخاطر  والاليقين في 

 الحيواني وبرامج العمالة: اإلنتاج

الحيمواني مممن عائمد العمالمة الزةاعيممة وخاصمة عنممدما تكمون العالقممة  اإلنتمماجتزيمد بمرامج 

ااد  كفاء  العمالة باسمتغالل الحيواني ادون المستوى التنافسي من زي اإلنتاجمتكاملة  وتمكن انشطة 
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الوقت المتوفر للمزاةع واسرته في االوقات التي تم استثماةها بالكامل في االستزةاع او الحصااد 

النبمماتي  اإلنتمماجالنبمماتي فمممن المعممروف ان انشممطة  اإلنتمماجأو تمموفير الخممدمات الزةاعيممة النشممطة 

 اإلنتماجواني اليتعاةض مع موسممية الحي اإلنتاجموسمية وان االحتياج لوقت المزاةع في انشطة 

 النباتي بل يكمل كل نشاط النشاط االخر.

الحيواني الفرصة للمزاةع الستثماة وقته االستثماة االمثل. ويجب مالحظة  اإلنتاجوتوفر انشطة 

أن الجمممع بممين االنتجممة لالسممتفااد  مممن وقممت المممزاةع والعمالةاالسممرية يخضممع لحسمماب وتقممديرات 

ل العالقممة التكامليممة تنافسممية وتممؤادي الممى خفممض العائممد بممدالً مممن زيممااد  الكفمماء  ادقيقممة حتممى التتحممو

ويتمماتي ذلممك بتفريممغ هممذه االحتياجممات مممن سمماعات العمممل زمنيمماً وفممق االنتجممة النباتيممة والحيوانيممة 

وتحديد اوقات العجز والوفر  وبرمجة امكانية استثماة العمالة المزةعية بدةجة تمؤادي المى زيمااد  

 العائد لعنصر العمل.الكفاء  و

 حيوانيــــال اإلنتاجشروعات ــــترداده في مـــــمال واســــق ب راس الــــــسبة انــــــن

يفضل المزاةع المحدواد الموةاد وخاصة ةاس المال باالضافة الى الربح اختياة مشمروع 

ي اكبمر عائمد فمي الحيواني الذي يعطي العائد السريع وبالتالي يفضمل المشمروع المذي يعطم اإلنتاج

اقصر مد  ممكنة وتمكن من اعااد  االستثماة في مد  قصير  تمكن من اعااد  توايفه في نشماطات 

يممة اخممرى وبالتممالي عمليممة ةبممط ةاس المممال فممي اسممتثماةات طويلممة المممدى )اكثممر مممن خمممس إنتاج

 سممنوات( هيممر مفضمملة بالنسممبة للمممزاةع محممدواد ةاس المممال والممذي يفضممل االسممتثماة فممي ادوة 

 ادواجن اقل من سته اشهر أو ادوة  تسمين اهنام وابقاة تعطي عائد سريع نسبياً.

 حيوانيــــــال اإلنتاجشطة ـــــــقييم انــــــمتبعة في تــــــدا  الـــــــــاله

والممواةاد اللزةاعيمة  اإلنتماجالحيمواني اختالفماً مهمماً فمي االعمدااد و اإلنتماجتختلف انشطة 

هما إنتاجطي االنواع المختلفة من االنشطة انتجمة متباينمة ويتحممل الممزاةع فمي المستعملة فيها وتع

ممكن من الحليمب  إنتاجتكاليف مختلفة في بعض االحيان يكون هدف المزاةع هو الحصول على 

من كمل بقمر  فمي القطيمع أو اكبمر زيمااد  فمي وزن الحيموان هيمر ان الزيمااد  فمي الحليمب او الموزن 

الةبحية المتمثلة في الفاةق بين قيمة العائد وقيمة التكاليف لكل حيوان علمى ليست الهدف المتبع فا

وحد  أو للمزةعمة ككمل )المدخل المزةعمي( همو العاممل المسمتخدم فمي قيماس الوصمول المى همدف 

الحيمواني نحتماج المى طمرح عمداد ممن االسمئلة  اإلنتاجي ولتقييم انشطة اإلنتاجالمزاةع من النشاط 

 م منها:التي تفيد في التقوي
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 هل يضيف المشروع الى العوائد اكثر من االضافة الى التكاليف؟ -1

 هل االستثماة الحالي في المشروع يعطي اكثر أو أقل من االستثماة في مجال حخر؟ -2

 هل حجم المشروع يتمشى مع مقدة  المزاةع على تحمل المخاطر؟ -3

ةاد أخمرى عاليمة هل النسمبة التمي عنمدها يمتم االحمالل بينهما وبمين االعمالف وأيمة مموا -4

 والتكاليف؟ األسعاةبالمقاةنة بنسبة 

 المهمة التالية: ةاإلاداةيومن خالل االجابات على هذه االسئلة يمكن استنتاج المباادئ 

 مبدأ تناق  العائد -1

 مبدا الفرصة البديلة -2

 اإلنتاجمبدأ االحالل بين االنتجة وبين مواةاد  -3

 اني الممكن حلها بهذه المباادئ ما يلي:الحيو اإلنتاجالمهمة في  ةاإلاداةيومن المشكالت 

 خطة التربية والتلقيح -

 خطة الوقاية والتغذية -

 خطة التحصين وصحة الحيوان -

 خطة استغالل االالت والمباني -

 والتسويق اإلنتاجخطة  -

الحيواني اال أنهما تتشمابه فمي المبماادئ العاممة  اإلنتاجوبالرهم من االختالف في طبيعة مشروعات 

 للتعامل معها.
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 بنــــــــــــــــقار اللــــــــــــــــــاب إدارة

يممة التممي تعطممي عائممداً جيممداً فممي مشممروعات ابقمماة اللممبن اإلنتاجالتربيممة مممن اهممم العمليممات 

والتغذية جمزء مهمم ممن  اإلقتصااديةويجب االستمراة في هذا العمل الى ادةجة ما تحدادها المعايير 

وهمي كميمة  اإلنتاججزء من التغذية يذهب الى الحفظ بغض النظر عن التربية ويجب مالحظة ان 

 ثابتة الى حد ما في االبقاة.

يمة أي مموةاد إنتاجهناك مالحظة مهممة يعممل بهما فمي االقتصمااد الزةاعمي وتشمير المى ان 

)اعالف، عمالة، ..إل ( تعتمد على العناصر االخرى ممن حيمث الكميمة والنوعيمة المشمتركة معهما 

يمة االعمالف إنتاجالحيمواني همي فمي  اإلنتماجوتطبيقات ذلك في اادةا  مشروعات  إلنتاجافي عملة 

من اللحمم والحليمب تعتممد علمى خصمائ  االبقماة الوةاثيمة وهيرهما. أي أن الخصمائ  الوةاثيمة 

يمة المى ادةجمة اإلنتاجية االعالف والعمالة وهيرها ممن العناصمر إنتاجوالتربيوية في االبقاة تحداد 

الشممك فيممه أن مقممدة  المممزاةع علممى االسممتثماة فممي االبقمماة المحسممنة واسممعاة االبقمماة  كبيممر  ومممما

يمة للممواةاد المسمتخدمة فمي اإلنتاجوالحليب والدخل المحتمل ممن النشماط عواممل مهممة فمي تحديمد 

 .اإلنتاج

 بنـــــــــــــقار اللـــــــــي ابـــــــــتلقيح فـــــــــل الــــــبدائ

ةع يواجه امكانية شراء ثيران التلقيح او استخدام التلقميح الصمناعي كبمديل الشك ان المزا

يحتاج الى اتخاذ قرةا ومن المعروف وةاثياً أن للذكوة اهمية في الصفات الوةاثية للقطيع المنمتج 

ومقدة  المزاةع على شراء ثيران وتربيتها بخمواص وةاثيمة عاليمة تختلمف ممن ممزاةع المى اخمر 

فماء  التمي تمتم بهما عمليمة التلقميح ممن ناحيمة الوقمت. ويتضمح أن الممزاةع باعمدااد باالضافة المى الك

محدواد  من االبقاة تكون تكلفة التلقيح الصناعي اقل من التلقيح بامتالك ثيران بينمما عنمد مسمتوى 

معممين مممن االعممدااد تكممون فيهمما تكلفممة امممتالك ثيممران التلقمميح واسممتخدامها اقممل مممن تكمماليف التلقمميح 

التلقيح الصناعي ومن المهم جداً في هذا الموضوع حساب تكلفة امتالك الثوة من عمالة  باستخدام

واعالف واهالكات وهيرها ومقاةنة ذلك بتكلفة التلقيح الصناعي واختياة البمديل المذي يقابمل اقمل 

 تكلفة عند تساوي العوامل االخرى.
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 قطيعــــــــــبدائل في الـــــــــ ل او الــــــــحربية اإلـــــــــــراء أو تـــــــ 

ابقماة اللمبن للممزاةع محمدواد الممواةاد مسمالة تربيمة العجمول  إاداة من االسئلة المهممة فمي 

أو شراء بدائل ابقاة جاهز   اإلنتاجالصغير  واالحتفاا بها كبدائل البقاة مسنة تخرج من برنامج 

ة علمى السمؤال المتعلمق باختيماة أنسمب كلما ادعت الحاجة كبدائل في سنة أو مرحلة معينة ولالجابم

الطرق يتطلب حساب أةبحية كل طريقة على وحد  واختياة الطريقة التي توافق أعلى أةبحيمة أو 

 عائد صافي وهناك عوامل أخرى يجب مراعاتها وهي:

 الثقة في البدائل المشترا  من السوق من حيث الصفات الوةاثية -

 اداخل القطيع امكانية االصابة باالمراض ونقلها الى -

 التأقلم مع الظروف المساند  في المزةعة -

 التذبذب السنوي في اسعاة السوق فيما يخ  البدائل. -

وعلى المزاةع أن يزن بوضوح كل هذه العواممل فمي اتخماذ القمراة بخصموص الطريقمة المناسمبة 

االخمرى لمزةعتمه وعلمى العمموم سموف يجمد الممزاةع المذي يتموفر لديمه العمالمة العائليمةوالمواةاد 

أقل تكلفة  اإلنتاجتربية البدائل أو العجول الصغير  ادون مرحلة االادةاة واالحتفاا بها الى مرحلة 

 من شراء العجول البديلة من االسواق.

 ائدـــــــبر عـــــــتحقيق أكــــــــتغذية لــــــــستوى الــــــــع ئق ومـــــــــتيار الـــــــاخ

 ئق في تربية ابقاة اللبن ما يلي:من مسائل اختياة العال

 تحديد نسب خلط كل من الحبوب واالعالف وااللبان والبروتين في العليقة. -

ممن الحليمب المقابمل لمسمتويات  اإلنتماجتحديد مستويات التغذية لالبقاة وكذلك مسمتهدفات  -

 التغذية.

الوةاثيمة البقماة وكل مثل هذه المسائل تعتمد علمى اسمعاة العلمف والحلييمب وكمذلك علمى الصمفات 

ويعتمد الحل على وضع المزاةع ممن ناحيمة تموفر ةاس الممال ونوعيمة الممااد  المسموقة )الحليمب، 

 االجبان،..إل (.

ففي حالة توفر ةاس المال فالمزاةع سوف يغذي االبقاة الى المرحلة التمي يتحصمل فيهما 

ي ممن المزةعمة ككمل. امما على اكبر ةبح من كل بقر  في القطيع وبالتالي اكبر ةبح أو عائد صماف
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الممزاةع المحمدواد فمي ةاس الممال فسموف ينظمر المى البمدائل المتاحمة السمتعمال العلمف فمي تغذيممة 

حيوانات اخرى متنافسة بحيث يتحصل على اكبر مرادواد من مواةاده المحدوادية في االسمتخدامات 

 المختلفة.

 اح ل بدائل العلف في العليقة:

ليقمة بنسمب ثابتمة، بنسمب متناقصمة او نسمب متزايمده تبعماً لطبيعمة يمكن احالل بدائل العلف فمي الع

 الموااد العلفية المطلوبة احاللها أو استبدالها في العليقة.

 ابتةــــــــــنسو ثـــــــــ ل بــــــــالح

يممتم االحممالل بممين ممموااد العلممف فممي العليقممة وذلممك لتخفمميض التكلفممة حيممث يحممل العنصممر 

صر المرتفع السعر نسبياً. وفي حاالت االحمالل بنسمبة ثابتمة يكمون ممن المنخفض السعر محل العن

السهل احالل العنصر محل االخر فمثالً من التجاةب يمكن احالل ةطل ممن عجينمة فمول الصمويا 

ةطممل مممن عجينممة العممدس أو ةطممل مممن عجينممة القطممن العطمماء االحتيمماج نفسممه مممن  1212محممل 

 البروتين في عليقة االبقاة.

منظوة فإن وجواد أي عنصر من موااد العلف يعتمد على سمعر الممااد  أو تكلفمة ومن هذا ال

الحصول عليها وفي حاالت االحالل بنسب ثابتة تعطي كل البمدائل نفمس الكميمة ممن البمروتين فمي 

 العليقة وفي هذه الحالة إذا كانت.

                   لفول الصوياسعر ةطل من عجينة ا أكبر من             ةطل من عجينة العدس  1212      -1

 سعر ةطل من عجينة العدس              عجينة فول صويا ةطل من

يجب احمالل كمل الكميمة ممن عجمين العمدس محمل الكميمة ممن عجينمة فمول الصمويا المسمتخدمة فمي 

 العليقة.

الصمويا فنتوقع إن يحمل عجينمة الفمول  األسعاةالنسبة نفسها من الموااد اقل من نفس النسبة من  -2

محل عجينة العدس في العليقة ويمكن تطبيق نفس القاعد  في احالل العناصر ذات االحالل بنسب 

 ثابتة.

 تناقصةــــــــــنسو مـــــــــ ل بـــــــــالح

موااد العلف الكربوهيدةاتية والبروتينية عااد  مايتم احاللها بنسب متناقصة أذا كانت كمية 

فإن استعمال ةطل اضافي من البروتين سوف يحل محل كمية أكبر من  البروتين المستخدمة قليلة

الحبمموب بينممما اذا كانممت كميممة البممروتين المسممتخدمة كبيممر  فممان الرطممل االضممافي المسممتخدم مممن 
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البممروتين سمموف يحممل محممل كميممة اقممل مممن الحبمموب وهكممذا وفممي مجممال االبقمماة تحممل االعممالف 

 صة.الخضراء محل االعالف المركز  بنسبة متناق

ويمكن استخدام القاعد  نفسها في االحالل الى المرحلمة التمي يتسماوى فيهما نسمبة االحمالل 

 الحدي مع مقلوب اسعاة موااد العلف.

 علفـــــــــواد الــــــــتيار مـــــــــخطية في اخــــــــــبرمجة الـــــتخدامات الــــــــــاس

الداخلممة فممي تركيممب العليقممة بنمماء علممى لتسممهيل مهمممة المممزاةع فممي اختيمماة ممموااد العلممف 

يمكمن اسمتخدام بمرامج البرمجمة الخطيمة المتموفر  ممع التقمدم التقنمي  اإلقتصمااديةالمعطيات الفنيمة و

الهائل في مجاالت الحاسوب واستخداماته كمما سمبق توضميحه فمي الفصمل الرابمع وذلمك ممن أجمل 

امج ممن سمرعة االسمتجابة للتغيمرات الوصول الى عليقة متزنة باقل تكلفة ممكنة وتمكمن همذه البمر

 السريعة التي تطرا على اسعاة موااد العلف وكيفية االستفااد  منها.

 حبوبـــــــــــتغذية بالــــــــــستوى الــــــــم

عنممدما يتقممرة تركيبممة العليقممة المثلممى المقابلممة القممل تكلفممة فممإن المرحلممة التاليممة هممي تحديممد 

 إنتمماجثالً زيممااد  الحبمموب فممي العليقممة سمموف يممؤادي الممى زيممااد  فممي مسممتوى التغذيممة لهممذه العليقممة فممم

الحليب هير أن تلك الزيااد  تتم بكميات متناقصمة )قمانون تنماق  الغلمة( ومسمتوى التغذيمة لالبقماة 

 يعتمد على عداد من العوامل منها:

 اللبن بما في ذلك الخصائ  الوةاثية والبيئية إنتاجادالة  -1

 سعر الحليب -2

 عليقة.سعر أو تكلفة ال -3

الحليب بصفة مطلقة ولكن المهم هو تعظميم العائمد الصمافي ممن  إنتاجواليتجه المزاةع الى تعظيم 

يمة الحديمة اإلنتاجالحليب. والمعمدل االمثمل ممن العليقمة همي نقطمة التمي تتسماوى عنمدها قيممة  إنتاج

ك في المرحلة الثانيمة سعر الحليب( مع سعر العليقة )تكلفة العليقة( وذل x ية الحديةاإلنتاجللعليقة )

 .اإلنتاجمن ادالة 

 مبانيــــــــــــحظائر والــــــــــفاءة الـــــــــك

من االستثماةات المهمة في تربية ابقاة اللبن االستثماةات في الحظمائر والمبماني الملحقمة 

ع بها. وممن القواعمد المهممة فمي همذه الحالمة همو تخصمي  تكلفمة تلمك االنشماءات بقمدة االمكمان مم
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المحافظة على الشروط الصحية وتوفير تكلفة العمالة وهيرها من االمتيازات التي توفرها المباني 

 والحظائر المناسبة.

ويجممب مالحظممة أن كفمماء  الحظممائر والمبمماني تزيممد بزيممااد  حجممم قطيممع االبقمماة حيممث أن التكلفممة 

 تنخفض كلما زااد حجم القطيع.

 بنــــــــــــقار اللــــــــي ابــــف اإلنتاجت ـيـوقـــــــــت

الحليب فمع أن الطلب علمى الحليمب مسمتمر  إنتاجمن القراةات المهمة في  اإلنتاجتوقيت 

طيلممة السممنة اال أن الطلممب يزيممد فممي بعممض المواسممم ويقممل فممي الممبعض االخممر للعوامممل الطبيعيممة 

قد ال يتوافق  اإلنتاجن فمثال يزيد استهالك الحليب في الشتاء ويقل في الصيف ولذا فإ اإلقتصااديةو

 مع ذلك وبالتالي ال يتوافق مع اسعاة الحليب المناسبة.

 األسمعاةبما يتوافق ممع الطلمب وممع  اإلنتاجوعلى ذلك فانه من المهم أن يبرمج المزاةع 

التي تحقق أكبر عائمد للممزاةع ويتعلمق القمراة ببمرامج التلقميح والتجفيمف واضمافة البمدائل للقطيمع 

 ات المهمة والصعبة التي على المزاةع أن يتخدها.وهي من القراة

 ابقاة اللبن: إاداة ومن المالحظات المهمة التي يجب إتباعها واالهتمام بها في 

 بتخفيض تكلفة االهالكات في المباني والحظائر. -1

 .اإلنتاج% من اجمالي تكلفة 51بتخفيض تكلفة العلف النه يشكل نسبة تزيد عن  -2

وبالتمالي فمي  اإلنتاجوبالتالي تكلفة  اإلنتاجر النها تؤثر في بالمراعي والعلف االخض -3

 العائد.

بقانون من أجل تحقيق هدف المزاةع في الحصمول علمى اكبمر عائمد ممن مشمروعات  -4

 اللبن. إنتاج
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 حومــــــــــا ية اللــــــــنام ومــــــــربية الغــــــت

ي تسمين االهنام واالبقاة بشرط توفر العلف الحيوان اإلنتاجمن المشروعات المربحة في 

وةأس المال والمقدة  على تحممل المخماطر وممع ذلمك وتبعماً لدةجمة تموفر الشمروط يمكمن اختيماة 

ي الممذي يحقممق ادخممل للمممزاةع باسممتعماله االسمملوب العلمممي فممي تغذيممة الحيمموان اإلنتمماجالبرنممامج 

 المناسبة. اداة واإل

 تسمينـــــــــــــرامج الــــــــــعائد من بـــــــــــال

يكون العائد من تسمين الماشية واالهنام ناتج من مصدةين هما تحويل االعالف والعمالة 

وةاس المال الى لحوم تسوق وتعطي قيمة وأيضا االسمتفااد  ممن التغيمرات السمعرية فمي الحصمول 

ائمد النماتج همو الفماةق على سعر اعلى لالهنام واالبقاة ادون الحاجة الى تسممينها لممد  طويلمة والع

بين سعر الشراء وسعر البيع ووزن الحيوان نفسه. ولكن هذه العوائد ليسمت بمدون مخماطر  حيمث 

 في بعض االوقات وتؤادي الى اةباح او عائد صافي. األسعاةمن المتوقع أن تنخفض 

 ياإلنتاجنشاط ـــــــة بالــرفـعـمـــــــــة الــــــرة ودرجـاطـخـمـــــــــال

ختلممف المهمماةات بممين مربممي االهنممام والماشممية فممالبعض يحقممق أةباحمماً مممن التغيممرات ت

السعرية في أسعاة الشراء والبيع ويحققون أةباحاً عالية بذلك. والبعض االخر أقل خبر  واليحقق 

أةباحاً اال من خالل التغذية للحيوان والتسمين وبعد مد  زمنية طويلة نسبياً والمربي الذي يستطيع 

ينجح في برامج البيع والشراء والتسمين يكون مربيماً ناجحماً ذو مهماة  عاليمة فمي همذا المجمال.  أن

والعمل في مشروعات تربية وتسمين الماشية واالهنام محفوف بدةجة عالية من المخاطر  متمثلة 

 في:

 مخاطر  بسبب االمراض -

 مخاطر  بسبب اسعاة العلف وتكلفة الحصول عليه -

 النهائي )اللحوم(  هيرها من مصاادة المخاطر .اإلنتاجذب في اسعاة مخاطر  بسبب التذب -

 ومن العوامل المهمة التي يجب االهتمام بها من قبل مربي االهنام والماشية:

 االعالف المستقبلية )العوامل الطبيعية والمناخية( إنتاجتوقعات  -

 والطلب على االعالف األسعاةتوقعات  -
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 لى اللحومتوقعات اسعاة اللحوم والطلب ع -

فمي الوصمول المى  األسمعاةو اإلنتماجويمكن استخدام المعلومات عن السمنوات الماضمية وتذبمذبات 

 قناعات بخصوص المستقبل.

 ما ية:ــــــــــــــراء الــــــــــيت  ــــــــوقــــــت

ممن البممديهي أن تشممكل تكلفممة شممراء االبقمماة واالهنمام بغممرض التسمممين الجممزء االكبممر مممن 

ة وبالتالي فإن اهتماماً بالغا يجب أن يبذل في اختياة الوقت المناسب للشراء. ومن المعروف التكلف

أيضا أن المزاةعين يبيعون ماشيتهم وأهنامهم فمي الفتمر  التمي تلمي نهايمة موسمم الرعمي وبالتمالي 

م فمي في معدالتها الدنيا. وبالرهم ممن همذه القاعمد  فمإن الممزاةعين يبيعمون ماشميته األسعاةتكون 

المواسم التي التسقط فيها كمية وافر  من االمطاة لتوقعهم صعوبات في تموفير االعمالف الالزممة 

تكممون عنممد معممدالتها المنخفضممة. ومراقبممة السمموق المسممتمر  ومتابعممة حركممة  األسممعاةوبالتممالي ف

 خممالل أشممهر السممنة تفيممد المممزاةع فممي تحديممد الوقممت المناسممب لشممراء الماشممية واالهنممام األسممعاة

 بغرض التسمين.

 يةــــــــما ـــــــــــــيع الـــــــــواعيد بـــــــيت مــــــــــوقــــــــت

 وهذا القراة بعتمد على: اإلنتاجالحيواني توقيت بيع  اإلنتاجمن القراةات المهمة في 

 .اإلنتاجاسعاة  -1

 نوع برامج التغذية. -2

 المد  االضافية. تكلفة االعالف والقيمة المضافة لتكلفة االعالف في -3

. ومن جانب العرض تمنخفض اإلنتاجالطلب والعرض على  األسعاةومن العوامل التي تتحكم في 

في اوقات مابعد موسم الربيع وترتفع فمي االوقمات التمي تقمل فيهما المواشمي واالهنمام فمي  األسعاة

لمختلفمة ليتعمرف للسنوات الماضية فمي االشمهر ا األسعاةاالسواق. ومن المهم أن يراجع المزاةع 

وعرضمه للتسمويق واتخماذ الترتيبمات  اإلنتماجعلى مواعيد اةتفاع االعساة التمي يجمب عنمدها بيمع 

الالزمة بذلك. وفي بعض االحيمان قمد يكمون ممن الممربح االحتفماا بالحيوانمات حيمة وتغمذيتها ممد  

ون أكبمر ممن المتوقعمة يكم األسمعاةزمنية في سبيل الحيول علمى أسمعاة عاليمة حيمث االةتفماع فمي 

 الزيااد  في تكلفة االعالف للمد  الزمنية الالزمة نفسها.
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 دواجنــــــــــــــــــــال إنتاج

الدواجن تحت انظمة واروف متعداد  في المزاةع ويمكمن  التعمرف علمى بعمض أنظممة  إنتاجيتم 

 الدواجن فيما يلي: إنتاج

ادجاجمة حيمث  31تصل الى  ادواجن المنزل حيث يتم تربية أعدااد بسيطة من االمهات -1

توفر بيض المائد  وتتغذى على بقايا االطعمة وفائض االسمر  وتكمون العالقمة عالقمة 

 مدعمة بينها وبين انشطة المزاةع االخرى.

طيمر بغمرض زيمااد  ادخمل  111ادواجن الحضمير  الواحمد  وفيهما يربمي مما يزيمد عمن  -2

قمة مدعممة باسمتغالل االسر  المزةعية ممن بيمع الطيموة والبميض وتكمون العالقمة عال

وقت المزاةع وأسرته وتضيف الى ادخمل االسمر  المزةعيمة وتتغمذى علمى مما يتموفر 

بالمزةعة ممن مصماادة علفيمة والتحتماج المى اسمتثماةات خاصمة وليسمت تربيمة علمى 

 أسس تجاةية.

الدواجن التجاةية ومن خاللها يقوم المزاةع باالضمافة المى االنشمطة االخمرى بتربيمة  -3

يمة أو أكثمر إنتاجاللحمم أو البميض فمي ادوة   إنتاجطير من اجل  411ى أعدااد تصل ال

ويقمموم المممزاةع والعمالممة المزةعيممة بالقيممام بالخممدمات المطلوبممة وتمموفير االعممالف 

الالزمة من ذاخل المزةعة أو خاةجها ويحتماج النشماط المى بنماء حظمائر متخصصمة 

مممن  اإلنتمماجبتسممويق  أو هيممر متخصصممة زتمموفير الخدمممة البيطريممة واالادويممة ويقمموم

 خالل قنوات التوزيع المعروفة.

المتخص  للدواجن حيث يتخص  المزاةع في تربية المدواجن علمى أسمس  اإلنتاج -4

فممي  اإلنتمماجالبمميض أو اللحممم ويقمموم بتسممويق  إنتمماجتجاةيممة علميممة متخصصممة فممي 

االسممواق وعلممى القنمموات المعروفممة للتسممويق ويحتمماج المشممروع الممى اسممتثماةات فممي 

 نشاءات المتخصصة وعمالة وتوفير اعالف وهيرها من المستلزمات.اال

 الدواجن: إدارةبعض الم حظات المهمة في 

 وخاصة في المناطق الباةاد . اإلنتاجتكلفة التدفئة من أهم بنواد تكاليف  -1

 اإلنتماجمن تطهير وتعقيم وهيرهمما لعالقتهمما ب اإلنتاجاالهتمام بالقواعد الصحية في  -2

 وبئة واالمراض.واالصابة باال
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 االهتمام بتخفيض تكلفة العمالة بقدة االمكان الهميتها في تخفيض التكاليف. -3

 االهتمام بكفاء  استخدام وتحويل العلف. -4

 االهتمام بالمساحة التي تخص  لكل طير في الحظير  في المراحل المختلفة للنمو. -5

 قـــــويـسـتـــــــــــــــند الــــــوزن عـــــــــــ   والـــــــــــته ك العـــــــــــاس

البممميض ممممن المسمممائل الفنيمممة التمممي يخمممت  الفنيمممون باالجابمممة  إنتممماجعليقمممة التسممميمين أو 

المتخصصة عليها ومدير المزةعة أو المشروع عااد  ما يتبع النصائح التي تعدها مراكز البحموث 

حسمب التكماليف ولكمن يبقمى  والجامعات المتخصصة هنماك بمدائل للمموااد العلفيمة التمي يوصمى بهما

السؤال فني واالهتمام بتوفير العليقة المناسبة لكل وقت ولكل مرحلة من مراحل النمو مسألة مهمة 

وكميتممه. كممما أن تحديممد الوقممت المناسممب اليقمماف  اإلنتمماججممداً وتممؤثر تممأثيراً مباشممراً علممى نوعيممة 

 تعرض لها وهي:مثالً يبيع قاعد  اقتصاادية سبق ال اإلنتاجالتسمين وتسويق 

)القيمممة المضممافة للعائممد مممن زيممااد  المموزن مقاةنممة بالقيمممة المضممافة للتكمماليف مممن زيممااد  المممد  

( وتحممداد المممد  لمعاادلممة مسمماوا  القيمتممين الحممديثتين واحتسمماب الوقممت المناسممب اإلنتمماجواالحتفمماا ب

جابة زيمااد  الموزن يمة المذي يحكمم اسمتاإلنتاجللتسمين وفق هذه القاعمد  ممع مراعما  قمانون تنماق  

 بكميات االعالف المستهلكة. اإلنتاجو

عند حساب التكلفة المضافة يجب االخذ في االعتباة نسبة النفوق وعالمتمه بمالزمن. إتبماع القاعمد  

المهمة وهي أن الوقت بالنسبة للمزاةع قد يكون تكلفة إضافية وقد يكون عائمداً إضمافياً والموازنمة 

 مشروعات الدواجن. إاداة ةع في مهمة جداً وفق خبر  المزا

 دواجنـــــــــــجنس في الـــــــتيار الــــــــــــإخ

توجد فروق طفيفة بين الذكوة واالناث في تحويمل العلمف المى لحمم ويوجمد أممام الممزاةع 

إختياةات تربية الذكوة أو االناث أو تربيمة مختلطمة وهمذا لمم يكمن هنماك فمروق فمي أسمعاة شمراء 

لنسبة للجنس فالمزاةع يجب أن يختاة الذكوة لغرض التسمين لزيااد  كفماء  التحويمل كتب اللحم با

 بالنسبة للعلف.

 محدودةــــــموارد الــــحم والـــــــــن اللـــــدواج إدارةخطية في ـــــــبرمج الــــــــال

 يمكممن اسممتخدام البرمجممة الخطيممة أيضمما فممي تحديممد أعممدااد الطيمموة التممي تعطممي أكبممر عائممد

باسممتخدام المممواةاد المحممدواد  والمتاحممة والعالقممات الفنيممة التممي تممربط اسممتفااد  المممواةاد فممي العمليممة 
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ية. ويجب أخذ المالحظمات التاليمة عنمد تنفيمذ مسمائل البرمجمة الخطية)الموضمحة سمابقاً فمي اإلنتاج

 الفصل الرابع(.

د  التغذيمة أو عداد اكبر من الطيوة قد يمكن االحتفاا به في نفس المساحة إذا كانت مم -1

 المد  التي تسوق فيها الطيوة أقصر.

 اإلنتاجالتي يمكن ترتيبها تعتمد على طول مد   اإلنتاجعداد ادوةات -2

تزادااد نسبة النفوق فمي الفتمر  االولمى ممن عممر الطيموة وتمزادااد نسمبة  النفموق بزيمااد   -3

 .اإلنتاجعداد ادوةات 

 نسبة التحويل في الطيوة تعتمد على العمر والجنس -4

 قد تختلف باختالف العمر والوزن عند التسويق ةاألسعا -5

 اإلنتاجمتوسط التكلفة الثابتة للطير تختلف باختالف عداد ادوةات  -6

اسعاة شراء كتاكيت اللحم التلعب ادوةاً كبيمراً فمي القمراة المتعلمق بموزن الطيمر عنمد  -7

 النها تكاليف ثابتة. اإلنتاجالبيع أو عداد الطيوة أو عداد ادوةات 

 الطيوة هي: إنتاجتحقيق المعدالت المثلى من عوائد كما أن محدادات 

 العمالة -

 االعالف -

 مساحة الحظائر -

 ةأس المال الالزم لشراء الكتاكيت. -

وفي حالة عدم وجواد محدوادية في هذه المواةاد فيجمب زياادتهما للدةجمة التمي تسممح بتعظميم العائمد 

 لكل موةاد على حد . اإلنتاجمن 

 

 بيضــــــــــــــن الـــــــــــــدواج إدارة

ادواجمن البميض. والمذي  إاداة ادواجن اللحم يمكن تطبيقها في  إاداة المباادئ المستخدمة في 

يعتمد علمى االسمتثماة فمي جمنس جيمد ممن الطيموة والحظمائر الجيمد  والعنايمة الصمحية والبيطريمة 

 . وكفاء  تحويل عالية إنتاجللطيوة واالعالف الجيد  في مجملها سوف تؤادي الى 
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 ومن القراةات المهمة التي يتخذها مربي ادواجن البيض ما يلي:

 اختيار جنس الطيور: -1

وهو القراة المتعلق باصول طيوة البيض وتقويم االختياةات المتاحة أمام الممزاةع حيمث تختلمف 

الكفاء  التحويلية والمقاومة لالمراض والتأقلم البيئي وهيره باختالف االصمول. ويحتماج الممزاةع 

مقاةنة التكلفة في الحصول على االصول الجيد  مع الزيااد  في الكفاء  المتوقعة منهما. واتخماذ  الى

القراةوفق القاعد  المتبعة وهي مقاةنة الزيااد  الحدية في التكلفة ممع العائمد الحمدي ممن التغيمر فمي 

 اصناف الطيوة أو أصولها.

 اختيار الحظائر والمباني: -2

يتخمممذها المربممي القاعمممد  المهممممة هممي الحصمممول علمممى أعلمممى  وهممي ممممن القمممراةات المهمممة التمممي

المواصفات التي توفرها المباني واالالت من نظافة وإضاء  وتخفيض فمي تكلفمة العمالمة وهيرهما 

بأقل تكلفة إنشاء ممكنة ومن موااد إنشماء ةخيصمة وتشمير التوصميات الفنيمة المى أن ادجماج البميض 

 ير  التي يجب توفيرها.اقدام مربعة من مساحة الخظ 4-3يحتاج من 

وتوجد عد  بدائل لالنظمة المتبعة في تربيمة ادواجمن البميض يمكمن االختيماة بينهما وموازنمه العائمد 

بالتكلفممة فممي اتخمماذ القممراة بالنظممام المناسممب أو االمثممل للحظممائر الممذي يناسممب المربممي فممي اروفممة 

 البيئية الطبيعية.

 اختيار معدلت التغذية: -3

القراةات المتعلقة بتربية ادواجن البيض فيما يتعلق بالكميمة والنوعيمة حيمث أن تعد التغذية من أهم 

التممي يمكممن الحصممول عليهمما. العائممد والتكمماليف أو  اإلنتمماجالتغذيممة الجيممد  المتزنممة تحممداد معممدالت 

الذي يجب أستعماله في اتخماذ القمراة  اإلقتصااديةالزيااد  في العائد والزيااد  في التكلفة هل المعياة 

 ن مستوى تغذية ادواجن البيض ونوعيته.بشأ

 

 ةــــــــيــــــــــزرعـمـــــــــــاآللت ال إدارة

وهمذا المدوة المتزايمد لآللمة جماء السمعوادية تلعب اآلالت الزةاعية ادوةاً مهماً في الزةاعة 

عممداد مممن نقمم  فممي توفيرهمما بالالمملكممة نتيجممة الحاللهمما المسممتمر محممل القممو  البشممرية التممي تعمماني 

والنوعية المطلوبة لتغطية إحتياجات التنمية. فقام المسؤولون على التخطيط فمي السمنوات السمابقة 

وفمي  اإلنتماجعلى إحالل االلة كلما أمكن ذلك في المشاةيع الزةاعية من منطلق التوفير في تكلفمة 

علوممات االساسمية تطوير العمليات الزةاعية بما يخدم التنمية الزةاعية. ويوفر الجدول )ةقم ( الم

ممن واقمع البيانمات واالحصمائيات المتموفر  والمذي المملكمة على تطوة أعدااد االالت الزةاعية في 
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التي توضح الدوة المهم المنوط باالالت الزةاعيمة بمختلمف أنواعهما وأهميمة القمراةات المزةعيمة 

 االالت الزةاعية واالستثماةية فيها. إاداة المتعلقة ب

 جدول )(

 .م2004ـ  1970ت واألجهزة الزراعية ومعدلت استخدامها في المملكة العربية السعودية خ ل الفترة عدد اآلل

                          البيززززززززززززززززـان                       

 السنــه                            
 م2004 م1998 م1994 م1989 م1984 م1979 م1974 م1970

 22177 9511 9311 5611 3111 1711 911 621 عدد الحراثات المستخدمة

 117227 1217 1596 1328 783 611 551 351 المساحة المحصولية )ألف هكتار(

 53 128 172 237 261 354 612 565 معدل الستخدام )هكتار حراثه(

 2897 2451 2411 1211 711 511 311 161 عدد الحصادات والذرايات المستخدمة

 68524 624 1171 968 451 434 414 311 لف هكتار(مساحة الحبوب )أ

 237 253 446 817 643 868 1381 1875 معدل الستخدام )هكتار حصاده(

 - 61 51 36 27 18 15 15 عدد ماكينات الحلو المستخدمة

 111239 68525 53731 43151 24986 6114 511 ـ عدد األبقار الحلوب بالمزارع المتخصصة

 - 1142 1175 1199 925 334 33 ـ )بقرة ماكينة( معدل الستخدام

 - 322 361 475 261 22 8 4271 كمية األسمده المستهلكة )ألف طن(

 - 265 225 358 333 36 15 13 معدل السته ك )كجم هكتار(

 .هيئة األمم المتحد ، منظمة األهذية والزةاعة(  1)    المصدر :

 الكتاب االحصائي الزةاعي السنوي، أعدااد متفرقة. ت والتخطيط واالحصاء،الدةاسا إاداة  ( وزاة  الزةاعة،2) 

 تثمارـسرارات اإلــلى قــمؤثرة عـــتكاليف الــــزراعية والـــلت الكاليف اآلـــــبيعة تـــــط

االالت الزةاعيمممة تشمممل: تكلفممة الوقمممواد والزيممزت واالصمممالح  إاداة ان تكمماليف ملكيممة و

والفوائممد والتممأمين والضممرائب والعمالممة. زتختلممف هممذه التكمماليف بمماختالف والصمميانة واالهالكممات 

 المزةعة وطبيعتها والظروف الطبيعية والبيئية المحيطة بها.

 االالت المزةعية. إاداة ولمعرفة كيفية هذا التأثير، نتعرف على بعض مفاهيم التكاليف في 
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 مالية:ــــــــــــتكاليف الجـــــــــــــال

 سيم التكاليف االجمالية لملكية وتشغيل االلة الزةاعية الى:يمكن تق

 التكاليف الثابتة: -1

وتشمل تكلفة إهالكات االالت الزةاعيمة والفوائمد علمى االمموال المقترضمة لشمراء االالت 

 والتامين والضرائب والتراخي .

 التكاليف المتغيرة: -2

ة العمالمة الخاصمة بماالالت وتشمل تكلفة الوقواد والزيزت واالصالح والصيانة كذلك تكلفم

 وكميته وساعات التشغيل. اإلنتاجالزةاعية وهيرها من التكاليف التي تتغير بتغير نوع 

 الحجم المناسو ل لة:

يواجه كل مزاةع مسألة الحجم المناسب لاللة التي يمتلكها حيث أن االالت تصنع بأحجام 

ن بين الخدمات التي يمتم إحتياجهما ممن متفاوته وبقدةات متباينة وبذلك يمكن للمزاةع أن يواز

االالت التي يشير بها الخبراء. حيث إن ةاسمال أكبر وعمالة أقل يحتاجها إذا ماتم إختياة حلمة 

أكبر للقيام بعمل ما بدالً من حلة أصغر )حيمث إن االلمة تحمل محمل الجهمد البشمري فمي العمليمة 

 ية(.اإلنتاج

تفي باحتياجات الخدمة المزةعية ويمكن االستفااد   ومهمة كل مزاةع أن يحداد حجم االلة التي

 ببعض المؤشرات في اتخاذ القراة المناسب بشأن حجم االلة:

 الفرق في تكلفة شراء االلة الصغير  والكبير  -1

 ساعات التشغيل السنوية لالستفااد  من خدمات االلة -2

 حجم العمالة الذي يتم توفيره باال  الكبير  -3

 وةاس المال بالنسبة للمزاةع. االهمية النسبية للعمالة -4

تكلفة شراء االلة والتامين والضرائب وهيرهما وهمي ممن التكماليف المهممة فمي اممتالك االلمة. واذا 

كمان الفمرق فمي السمعر بمين شمراء االلتمين )الكبيمر  والصمغير (كبير فهمو لمن يكمون موازيماً لتكلفممة 

أن ساعات التشغيل تحداد متوسط التكلفة العمالة ويفضل امتالك االلة الصغير  في هذه الحالة. كما 

للوحد  وكلما كانت المساحة وساعات التشغيل عالية كلمما انخفمض متوسمط تكلفمة الوحمد  واصمبح 

 باالمكان امتالك االلة الكبير  بالمقاةنة بااللة الصغير .
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أي أن سماعات التشمغيل والمسماحة التمي تخمدمها االلممة تحمداد ممع العواممل االخمرى الحجممم 

 (. سب لاللة كما في الشكل )المنا

ويفض امتالك االلة بمالحجم الكبيمر فمي حماالت تموفر ةاس الممال ووجمواد اسمتغالل كاممل 

 للعمالة بالمزةعة وكذلك وجواد مساحات وساعات تشغيل عالية لاللة.
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ات التشغيل القليلة الناتجة عن صمغر مسماحة المزةعمة ( بأنه في حالة ساع ويبن الشكل )

هكتاةات مثالً( فان متوسط التكاليف االجمالية سميكون ك 3)مستوى 
2
فمي حالمة اسمتخدام الجمراة  

الكبير و ك
1
في حالة اسمتخدام االلمة االصمغر حيمث )ك 

1
>ك
2

( وينطبمق ذلمك علمى كمل المسماحات 

 (.  هكتاةات كما في الشكل ةقم ) 11التي تقل عن 

هكتاةات فستوفر ساعات تشغيل اكبمر ويصمبح  11أما في حالة المساحات التي تزيد عن 

متوسط التكاليف )ك
3

( في حالة استخدام االلة االصغر ومتوسط التكاليف )ك
4

( في حالمة اسمتخدام 

االلة االكبر حيث ك
4

>ك
3

. ويتضمح ممن ذلمك بمان مسماحة المزةعمة تلعمب ادوةاً مهمماً فمي اختيماة 

 المستخدمة.حجم االلة 

يمة اإلنتاج( ليس فقط العالقة بين المساحة وحجم االلة بمل أيضما العالقمة بمين   كما يوضح الشكل )

المحققة والحجم المناسب لاللة فمثالً من خالل الشكل نالحظ بمأن متوسمط التكماليف سميكون االقمل 

طمن/  41يمة اإلنتاجحصمان( عنمدما يكمون متوسمط  31في حالة استخدام أصغر حجم من االالت )

حصمان(  51هكتاة. بينما سيكون متوسط التكاليف أقل ما يمكن باستخدام أكبر حجمم ممن االالت )

 طن/ هكتاة. 8ية الى اإلنتاجفي حالة اةتفاع 
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 حصان 31
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 حصان 51

 ية للمحاصيلنتاج كل رقم ) ( الع قة بين قدرة اآللة المطلوبة والمساحة وإل
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 دماتها؟ــــــــر خــــــؤجـــــتي تـــــة الـــــــلمتلك واآلــــتي تـــــة الــــــلوع اآلــــــــمان

 استثمارية أولية منخفتة: اللت باحتياجات -1

من االالت التي يجب على المزاةع امتالكها لعنصر التكاليف االولية المنخفضمة للحصمول عليهما 

مثل حاصدات االعالف والتي تستخدم لمساحات كبير  فتكون بذلك متوسط التكلفة للهكتاة بسيطة 

 ية.اإلنتاجنسبياً والخدمات التي تقدمها كبير  في العملية 

 ت التي ترتبط خدماتها بزمن محدد:الل -2

يجب على المزاةع امتالك االالت التي خدماتها التحتمل التأخير زمنياً مثل االت الر  للمبيمدات 

وهيرها من االالت الزةاعية التي يمكمن انتظماة تموفر خمدماتها نظمراً الةتفماع التكماليف فمي عمدم 

 اةيث وحاصدات ملحقة وهيرها.القيام بأعمالها ويدخل في إطاة ملحقات الجراة من مح

 ها:ـمـجـــــــــقوى وحــــــــــدات الـــــــــــوع وحـــــــــــن

لتحديممد نمموع القممو  المحركممة وحجمهمما فممي المممزاةع يمكممن للمممزاةع اسممتخدام مبممدأ تكلفممة 

ائمد الفرصة البديلة. ووفق هذا المبدأ فإن المزاةع يمكنه أن يستمر في ميكنمة المزةعمة إذا كمان الع

من االستثماةات والمواةاد في االلة الزةاعية أكبر من العائد بدون الميكنة وأستخدام قو  حيوانات 

المزةعية من حرث وحصااد وةي وهيره. ومن ضممن التكماليف فمي  األعمالالمزةعة في إنجاز 

ت الزةاعيمة والعائد من الناتج الفاقد من عدم أاداء العمليما اإلنتاجحاالت عدم الميكنة هي الفاقد في 

في أوقاتها المحداد . ومن تكاليف قمو  حيوانمات المزةعمة االةض المخصصمة واالعمالف والميماه 

والخممدمات البيطريممة.  وهممي تكمماليف الزمممة فممي حالممة عممدم إسممتخدام الجممراة واآلالت الزةاعيممة 

 الميكانيكية االخرى.

حمة لمصماادة القمو  المحركمة فمي كما يمكن إستخدام طريقة الميزانية في المقاةنمة بمين البمدائل المتا

 المزةعة ومن النقاط المهمة التي يجب مالحظتها في هذا المجال:

 نسبة االحالل واالستبدال بين اآللة وحيوانات المزةعة كقو  محركة. -1

 المدخالت ونسبة أسعاةها النوعية حسب مصاادة القو  -2

 .الطبيعي المتوقع وقيمته من الزةاعة االلية وهير االلية اإلنتاج -3

ومن المشكالت المهمة في ميكنة المزاةع عدم تموفر ةأس الممال وعمدم تموفر مصماادة االقتمراض 

 من المصاةف بتكلفة معقولة.
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 وــــــناسـمـــــــــــرار الـــجــــــــــم الـجــــــــــتيار حـــــــــــإخ

منهما.  توجد عالقة بمين سماعات تشمغيل الجمراة وحجمم الجمراة الزةاعمي يجمب االسمتفااد 

فالمسمماحات المرزعيممة الصممغير  تحتمماج إلممى سمماعات عمممل أقممل وبالتممالي إلممى حجممم أصممغر مممن 

الجراةات كما سبق توضيحه في الشكل ةقم )(. فلقد بين الشكل طبيعمة العالقمة بمين حجمم الجمراة 

وساعات التشغيل ومتوسط تكلفة السماعة لاللمة لتقمديم الخمدمات الزةاعيمة، ومنمه يمكمن معرفمة أن 

سط التكلفمة لسماعة االلمة تمنخفض لحجمم معمين ممن الجمراةات ثمم تبمدأ فمي االةتفماع بعمد العمداد متو

المحممداد مممن السمماعات، مممما يتطلممب االسممتثماة فممي احجممام أكبممر مممن الجممراةات وتختلممف أحجممام 

المزةعية المطلوب إنجازها وأن  األعمالالجراةات باختالف المساحة وساعات التشغيل ونوعية 

المناسب الحجام الجراةات ينتج عنمه نقم  أو فمائض فمي السمعة تمؤادي علمى تكلفمة االختباة هير 

 وقدة  المحصول على المنافسة. اإلنتاج

 يةـــــــزرعـمــــــــة الــــالـمـعـــــــل الـحـــــــة مــــــــل ل اآلـــــــــــإح

ن التموفير فمي تكلفمة ويتم ذلك إذا كما اإلنتاجيتم إحالل محل العمالة بغرض تخفيض تكلفة 

 العمالة أكبر من تكلفة استخدام االلة لتحل محل االيدي العاملة.

 ويمكن إحالل االلة محل العمالة أو الجهد المبذول بالمواةاد البشرية من خالل:

 التحول من الطرق اليدوية إلى الطرق الميكانيكية في العمليات الزةاعية. -1

 لى ميكانيكية.تغير نوع االلة المستخدمة من يدوية ا -2

 زيااد  حجم االلة لتداة بعداد أقل من العمالة. -3

 ويمكن التعرف على الطرق الثالثة في االحالل من خالل االتي:

من الممكن أن نخفض العمالة الالزمة وعمدادها إذا تمم التحمول ممن التعشميب اليمدوي إلمى إسمتعمال 

إحمالل االلمة محمل العمالمة فمي تغذيمة المبيدات أو التعشيب الميكانيكي بإستخدام االالت، كما يمكن 

الطيوة وجمع البيض وهيرها، وكلها عمليات تنتج عنها مدخالت أقل من عنصر العمل وإستثماة 

فممي العمليممات  اإلنتمماجأكبممر فممي االالت الزةاعيممة وذلممك لممدواعي زيممااد  الكفمماء  وتخفمميض تكلفممة 

أي أن االلمة االةخم  ليسمت همي الزةاعية المختلفة. ليس الهدف ممن إسمتخدام االالت الزةاعيمة. 

االلة المناسبة ادائما للمزاةع، فمن المهم زيااد  االستثماةات في االالت الزةاعية إذا كانمت الزيمااد  

 في العائد من االلة أكبر من الزيااد  في تكلفة االستثماة في االالت الزةاعية.

وقع إستخدام أقل للعمالة حيمث عندما يتم إستبدال حلة حجم صغير بآلة زةاعية بحجم أكبر فمن المت

حلت الطاقة االضافية المتوفر  في االلة الكبير  محل عداد ممن العمالمة الزةاعيمة. وينمتج عمن ذلمك 
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تخفمميض فممي تكمماليف العمليممات الزةاعيممة لوحممد  المسمماحة أو وحممد     وهنمماك إتجمماه مسممتمر فممي 

ي في تكلفة العمالة بالمقاةنة بتكلفمة الزةاعة الليبية الحالل االلة محل العمالة وذلك لالةتفاع النسب

 إنجاز العمليات الزةاعية.

 زراعيـــــــد الـاقـفــــــل الـيـلـقـتـــــة لـيــزراعـــــــلت التثمار في اآلـــــــالس

نتيجة لعدم القيام بالعمليات الزةاعية مثل الحصااد  اإلنتاجيتعرض المزاةع الى الفاقد في 

همما فممي الوقممت المحممداد. وتختلممف كميممة الفاقممد وقيمتممه بممإختالف المسمماحة والممداةس والحممرث وهير

واالصممناف وهيرهمما مممن العوامممل. وقممد يفيممد المممزاةع فممي االسممتثماة فممي طاقممات  اإلنتمماجونوعيممة 

هضافية من االالت الزةاعية لتمكنه من القيان بالعمليات الزةاعية في مواعيدها المحداد  وتجنمب 

 الفواقد المتوقعة.

 ذ القراة المناسب لالستثماة في هذه الطاقات مالحظة االتي:والتخا

 حساب كمية الفاقد وقيمته الحالية والمستقبلية. -1

 حساب تكلفة الطاقات االضافية الحالية والمتوقعة. -2

مقاةنة القيمة للفاقد والقيمة االضافية لتكلفة الطاقة المضمافة للفتمر  الزمنيمة المتوقعمة ممن  -3

 خدمات االلة.

سممتثماة فممي الطاقممات االضممافية الجديممد  إذا كانممت القيمممة المتوقعممة للعائممد أكبممر مممن القيمممة ويممتم اال

 المتوقعة للتكاليف المتعلقة بالطاقات االضافية.

 كما يواجه إستخدام االالت الزةاعية عد  انواع من المخاطر  منها:

 ة:ـــــويـــجــــــــرو  الــظـــــــــو الـبـســـــــرة بــــــاطـخــــــــم - أ

بسمبب  اإلنتماجيجابه المزاةع المخاطر  بسبب الظروف الجوية والتي تؤثر فمي الفاقمد وكميمة 

 الزةاعية. األعمالعدم توفر االالت الزةاعية للقيام ب

 :عارــــــــــاألسو ـبـســــــــرة بــــاطـخــــــــــم - ب

لزةاعية من الزمن وحيث أن توجد ادةجة من المخاطر  بسبب إحتماالت تغير أسعاة االالت ا

خدمات االالت الزةاعيمة تبقمى لممد  طويلمة ممن المزمن فيجمب التعاممل ممع عنصمر المخماطر  

في الفتر  التي يتخذ فيها القراة بشأن شراء االلة. ثم بعد ذلك تعامل تكلفة االلة  األسعاةبسبب 

 روة الزمن.كتكاليف ثابتة ليس لها عالقة بالتغير في أسعاة االالت الزةاعية بم
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وعنممد إتخمماذ القممراة بشممأن تممأجير خممدمات االالت الزةاعيممة أو إمممتالك االالت يتطلممب إجممراء 

مقاةنممة بممين تكلفممة إمممتالك االلممة وتكلفممة خممدمات االالت المممؤجر . مممع االخممذ فممي االعتبمماة ممما 

لمى يتعلق بالنقاط الثالث االولى التي سبق االشاة  أليها وتوفر ةأس المال المالزم للحصمول ع

 االالت الزةاعية وتوفر االمكانيات لتأجير خدمات االالت.

 ية:ـــــــــزراعـــــــــــــــلت الدال اآلـــــبـــتـــــــــإس

في بعض الحاالت يكمون ممن االجمدى اسمتبدال االالت القديممة بماالت جديمد  وذلمك بغمض 

ة أكبمر ممن االالت الجديمد  تخفيض التكاليف حيث إن االالت القديمة تستهلك وقواد وزيمزت بدةجم

المزةعيممة بكفمماء  أقممل. والتخمماذ القممراة بشممأن إسممتبدال االالت الزةاعيممة تجممري  األعمممالوتممؤادي 

المقاةنات بين تكلفة االهالكات العالية الخاصة بااللة الجديد . فإذا كانمت تكلفمة الوحمد  ممن العممل 

 لة.بإستخدام االلة الجديد  فالقراة االقتصاادي هو إستبدال اال

عملية استبدال االالت يحتاج إلى امموال يجمب توفيرهما وقمد يضمطر الممزاةع المى االسمتمراة فمي 

اسمتخدام حلتممه القديممة وبممالرهم ممن التكمماليف العاليمة نسممبياً نظمراً لقصمموة ةأس الممال وعممدم تمموفر 

 المواةاد.

 األعمالنجاز وأخيراً فإن المثلى لالالت الزةاعية يمكن قياسها بتكلفة االالت الزةاعية ال

أو الهكتمماة مممن المسمماحة المزةوعممة بالمحاصمميل  اإلنتمماجالمزةعيممة. أي أن تكلفممة االلممة للطممن مممن 

 اإلقتصمااديةلاللة تعني إتخاذ القراةات  اداة االلة. حيث إن اإل إاداة تعطي مؤشراً على الكفاء  في 

االلة إستغالالً أمثالً فيما يتعلق التي من شأنها زيااد  الكفاء  التي تأتي بزيااد  عمر االلة، واستغالل 

 المزةعية. األعمالبالزمن الالزم النجاز العمل وتوقيث أنجاز 

 رىـــخموارد األـــــها بالــــاتـــ قــــية وعــــــزراعـــــــلت الية اآلـــــــإنتاج

ل يمممة االالت الزةاعيمممة بمممالمواةاد المسمممتخدمة معهممما مثمممل العمالمممة وةأس المممماإنتاجتتمممأثر 

يممة االالت إنتاجالمسممتخدم فممي الحصممول علممى الوقممواد والقيممام بالصمميانة وهيرهمما. وقممد تممنخفض 

يتها أقمل ممن المعمدالت إنتاجالزةاعية إذا لم يتم الحصول على المدخالت االخرى الالزمة ويكون 

يممة وكفمماء  أاداء عاليممة إنتاجالقياسممية. ومممن المهممم تمموفير كامممل المممدخالت الالزمممة للحصممول علممى 

الزةاعي. ومن المواةاد التي تمنق  الممزاةع فمي الكثيمر  اإلنتاجالت الزةاعيى المستخدمة في لال

يممة اإلنتاجمممن االحيممان ةأس المممال مممما يعمموق ادون وصممول المممزاةع إلممى المعممدالت المثلممى  مممن 
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لممالالت الزةاعيممة. فقصمموة ةأس المممال يعممد مممن أهممم المسممائل التممي تواجممه المممزاةع فممي إسممتخدام 

 زةاعية.االالت ال

 مالـــــــصور رأس الـــــــــحت قــــــزراعية تــــــــتخدام اللت  الــــــإس

في بعض الحاالت يتوفر ةأسمال محدواد للمزاةع وعليه أن يستخدم مبدأ الفرصمة البديلمة 

للمقاةنة بين تأجير خدمات بعض االالت الزةاعية مثل الحاصدات والدةاسات وهيرها واستخدام 

ر مممن االممموال فممي الحصممول علممى االسمممد  والبممذوة المحسممنة والمبيممدات وممما يحتاجممه مممن المتمموف

 مستلزمات أخرى.

 زراعية:ــــــــــلت الدمات اآلــــــــير خـــــــتأج

التمي يتخمدها الممزاةع بخصموص االالت الزةاعيمة همي تمأجير خمدمات  اإلقتصااديةمن القراةات 

 بعض االالت في الحاالت التالية:

 نخفاض معدالت إستخدام االلة لطبيعة الملكية الزةاعية أو المحاصيل.إ -1

 تحتاج االالت الى استثماة أولى مرتفع. -2

 تؤادي االالت أعمال هير مرتبطة بزمن محداد. -3
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وتخصي  المواةاد، ترجمة اد/ عبدالتواب الباني و اد/ عبمدالحفيظ الزليتنمي،  األسعاةاد. هـ ليتوتش نظام  -22

 منشوةات جامعة قاةيونس.

 المزةعية، منشوةات جامعة بغدااد، سنة النشر هير مذكوة . األعمال إاداة اد, هاشم علوان السامرائي،  -23
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