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المقدمة -1

بما بمكانة مهمة في الدراسات االقتصادية حيث تعد األرضاألرضتحظى 
فهي أحد ، لذلكالقاعدة األساسية ألية عملية إنتاجيةفي باطنها وما يحيط بها 

إلى جانب رأس المال والعمل واالدارة ، وتزداد اهمية هذا عوامل اإلنتاج 
. العامل اإلنتاجي في الزراعة والتعدين

تختلف باختالف وجهة نظر المهتمين بها ولألرض مفاهيم متعددة 
ن رجل ينظر لألرض بمفهوم يختلف عن المنتج الزراعي أو عفالجيولوجي

 وذلك األرض رأسماالالمستثمرينالقانون أو عن المنقب عن النفط ، ويعد 
قتصادي ألن األرض بصورتها الطبيعية قد تكون غير صالحة لالستغالل اال

.مما يتطلب جهود اإلنسان في االستصالح والتحسين



عوامل اإلنتاج

ألرضا
القاعدة 

األساسية ألية 
عملية إنتاجية

رأس 
المال 

العمل

االدارة 



بهاينالمهتمتختلف باختالف وجهة نظر مفاهيم متعددة لألرض 

ينظر لألرض بمفهوم يختلف عن المنتج الجيولوجي
الزراعي أو عن رجل القانون أو عن المنقب عن النفط   

األرض رأسماال وذلك ألن األرض المستثمرينويعد 
بصورتها الطبيعية قد تكون غير صالحة لالستغالل

االقتصادي مما يتطلب جهود اإلنسان في االستصالح 
والتحسين



القيمة االقتصادية لألرض

عين أو نشاط أن القيمة االقتصادية لألرض ترتبط مباشرة بالقابلية أو القدرة على استعمالها في غرض م
محدد ،

ي نملكه أو الحالي الذالتقدم التكنولوجي يعكس مستوى عرض األرض المتيسر وبهذا المعنى فإن مقدار 
.الذي يتوفر بين أيدينا

األرض تساعد على التوسع في العرض الحالي لألرض واستعمال مساحاتالتطورات التكنولوجية وأن 
. الحالية بصورة أوسع وأتم من السابق، وكذلك المساعدة على اكتشاف مصادر لعرض جديد لألرض

تند على لذلك فإن تطور االستثمار الزراعي يعكس في حقيقته تطور استخدامات األرض الزراعية المس
.المدخالت واألساليب الفنية الحديثة في اإلنتاج الزراعي



لألرض في الجوانب المختلفة نظرة -2

خصائص األرض2-1

:اآلتيةاألرض بالخصائص تتصف 

:هبة مجانية من هللا •

،ثابتة من األرض  المساحة المتاحة أي ان : محدودة المساحة •

ية زيادة يختلف عن بقية عناصر االنتاج التي تتسم بإمكانوهذا 

ا المعروض منها، ولكن يمكن زيادة مساحات األرض أو نقصانه
.الستعمال معين على حساب استعمال آخر

نقلها من تحويلها أوبثباتها وعدم قابلية أي تمتاز :عديمة المرونة •

اصر مكان إلى آخر عند حاجة اإلنسان وبذلك تختلف عن بقية عن
.اإلنتاج التي يمكن تحويلها ونقلها حسب حاجة اإلنسان



األرضخصائص تابع

ا للعوامل أي عدم تجانس نوعيتها واتساع مدى اختالفها تبع: كثيرة التنوع •

إلنسان الطبيعية والبيولوجية، وبذلك تختلف في مدى مالءمتها لحاجات ا

ان تغيير المتعددة وبضمنها النشاطات الزراعية المختلفة، ويستطيع اإلنس
.بعض الشيء من خصائص األرض الطبيعية من خالل التقدم التقني

مثل بقية :عنصر إنتاجي ال ينضب ( : أبدية ) غير قابلة للفناء أو التدمير •

ستمر، أي عناصر اإلنتاج لكونها غير قابلة لالستهالك نتيجة االستعمال الم

اجها وبهذا غير قابلة للفناء والتدمير ، وبذلك ال توجد تكاليف خاصة بإنت

نتاجيةفإنه يصعب تحديد قيمـة األرض وتكاليف استزراعها والعملية اإل

ناقص ان إنتاجية  األرض تخضع لقانون ت: خضوعها لقانون تناقص الغلة •

.الغلة 



خصائص األرض

هبة مجانية من 
هللا 

محدودة 
المساحة 

عديمة المرونة 

كثيرة التنوع
ناء غير قابلة للف

(  ةأبدي)أو التدمير

خضوعها 
لقانون تناقص

الغلة 

ن وبسبب هذه الخصائص وضع اإلنسان القواني
وحقوق ( التصرف)التملك التي تنظم حقوق 

لألرض بوصفها عنصرا( االستغالل)الحيازة 
إنتاجيا أساسيا في المجتمع، وهذه القوانين 

.تختلف حسب طبيعة النظام االقتصادي



استعماالت االرض2-2

:يمكن بشكل عام تحديد اهم استعماالت االرض باآلتي

بيعية في مجاالت إنتاج المحاصيل الحقلية والخضراوات والبساتين والغابات والمراعي الط: االنتاج الزراعي 01
(.األبقار والجاموس واألغنام والماعز واألبل والدواجن واألسماك)وتربية الحيوان 

الت زيادة في االسكان وخدمات التسلية والمتنزهات وخدمات التجارة والتعليم والنقل والموص:  االغراض الحضرية 02
0على استعمالها في اقامة المصانع

صالحة ويشمل هذا النوع استعماالت اراضي المناجم وابار البترول، وتتسم الموارد األرضية ال: نشاط التعدين 03
. ستعماللالستعمال لمثل هذا االستعمال بالندرة النسبية وارتفاع نسبة المخاطرة وخاصة في المراحل االولى من اال

يعة الحال ان هذه االستعماالت المتعددة والمتنوعة لموارد االرض قد تتداخل بعضها مع البعض االخر، وهذا يعتمد بطب
0على العوامل المؤثرة في كل استعمال وقد تستغل ارض معينة في اكثر من استعمال



اهم استعماالت االرض

االنتاج الزراعي •
ة إنتاج المحاصيل الحقلي)

والخضراوات والبساتين 
والغابات والمراعي 

(  انالطبيعية وتربية الحيو

االغراض •
الحضرية

ة االسكان وخدمات التسلي)•
والمتنزهات وخدمات 

التجارة والتعليم والنقل
والموصالت واقامة 

(  المصانع

نشاط التعدين •
(المناجم وابار البترول )

ان هذه االستعماالت المتعددة والمتنوعة لموارد االرض
بيعة قد تتداخل بعضها مع البعض االخر، وهذا يعتمد بط
تغل الحال على العوامل المؤثرة في كل استعمال وقد تس

0ارض معينة في اكثر من استعمال



الزراعيفي االنتاج استعمال األرض 

:في مجاالت إنتاج 

المحاصيل الحقلية 

الخضراوات

الغاباتالبساتين

المراعي الطبيعية 

تربية الحيوان 

األبقار والجاموس )
واألغنام والماعز واألبل 

(.والدواجن واألسماك



االراضيوالطلب واسعار العرض 2-3

يختلف عرض مورد االرض عن الموارد االقتصادية االخرى وذلك بسبب وجود نوعين رئيسين من العرض هما، 

.العرض الطبيعي والعرض االقتصادي 

، االجماليةالوطن على سبيل المثال مساحة الوطن العربي في العرض الطبيعي لمورد األرض ويمثل 

ل خطا بذلك سطح االرض وما تحتها وما فوقها من مسطحات مائية، ويكون هذا العرض الطبيعي ثابتا، ويمثمتضمنا 

رأسيا،

فيمثل مجموع مساحات االراضي التي تدخل ضمن استعمالالعرض االقتصادي للمورد االرضي أما 

دخل في االنسان في االنشطة المختلفة، ويكون العرض االقتصادي الستعمال معين هو مجموع مساحة االراضي التي ت

.ذلك االستعمال

,  ( 1)كما هو واضح في شكل , أن العرض االقتصادي أكثر مرونة من العرض الطبيعي ويالحظ 

من حيث يأخذ هذا العرض منحنى ذا ميل موجب وذا مرونة تتناقص كلما اقترب العرض االقتصادي للمورد األرضي

.العرض الطبيعي



عرض مورد االرض

ا، ويمثل ويكون هذا العرض الطبيعي ثابت: العرض الطبيعي 

خطا رأسيا ويمثل العرض الطبيعي لمورد األرض في 

ضمنا الوطن العربي على سبيل المثال المساحة االجمالية مت

ية بذلك سطح االرض وما تحتها وما فوقها من مسطحات مائ

.

فيمثل مجموع مساحات االراضي :   العرض االقتصادي 

لفة، التي تدخل ضمن استعمال االنسان في االنشطة المخت

ويكون العرض االقتصادي الستعمال معين هو مجموع 

مساحة االراضي التي تدخل في ذلك االستعمال، 



العرض الطبيعي واالقتصادي لألرض

العرض الطبيعي واالقتصادي لألرض: 1شكل 



المرونة المتناقصة للعرضتفسير 

يف تكنننننننالفننننننني    المروننننننننة المتناقصنننننننة للعنننننننرض ويمكننننننن  تفسنننننننير •
شننكم زتزا ننم تكنن   قليلننة فنني الثماتننة بنن  تزيننم  االستصنن ل لارا نني

.  العرض الطثيعيكلما اقتربنا نح  
قننن  فننني اسنننتعمال زعننني  وفننني و العنننرض االقتصننناض  لنننارض و   •

يننننة وزكننننا  زعيننننني  تعتمننننم علننننا تفاعننننم يملننننة زنننن  الع ازننننم الطثي 
ت (ن ل يينننننةاالقتصننننناضتةت االيتمااينننننةت التك)والثي ل يينننننة والتن يمينننننة 

:وعلا النح  اآلتي 



العوامل المؤثرة على العرض االقتصادي لألرض

ةطبيعي

بيولوجية

يةتنظيم



صاض  علا العرض االقتالطثي ية المؤبرة الع ازم 
لارض

ارض ت وهي الع ازم  و ال روف المؤبرة علا ن اية وكفاءة استغ ل اإلنسنا  لن•
ض وز قن  والتي زنها علا سثيم المثال ال روف المناخينة وتاناريس سنطأل األر 

ف تبعننا تختلننفاألرا نني .  األرض زنن  زنننامر تمركننز  سنن اا تصننريف المنت ننا  
لمعننننمل سننننا   األزطننننار والاننننرا  و البعننننم زنننن  زصنننناضر الميننننا ت  نننن ء الشننننمس 

منينة الكازننة فني وضريا  الحرارةت التااريس الطثي ية وتركيب التربةت الثروة المع
األرضت الم ق  ال غرافيت 

 عننن هنننا  الخننن ام تحنننم زننن  اسنننتعمال األرضت  يننن  هننننا  زسنننا ا  فننني    •
ااينة وللن  سثيم المثال ال تصلأل لاغراض الزر ال م  العربي علا ز  المنامر 

 سثب وع رة المنطاةت 
طنن ر لو تننيبير كثيننر علننا اإلنتنناج الزراعننيت و   تالرم بننة واألزطننار عازننم و   •

قننن  زننن  هنننينو     ننن فر المينننا  لمسنننا ا  واسنننعة ال تحصنننم فننني ال  ان منننة النننر  
ي الحننم ضورا كثيننرا فننالتانناريسالحا ننر علننا كميننة كا يننة زنن  االزطننارت وتلعننب 

. ز  استعمال االرا ي لاغراض الزرااية



المؤثرة على العوامل الطبيعية 

االقتصادي لألرض العرض 

الظروف المناخية 

الرطوبة واألمطار ودرجة ) 
لى الحرارة ذات تأثير كبير ع

(اإلنتاج الزراعي 

تضاريس سطح األرض 
حد تلعب دورا كبيرا في ال)

من استعمال االراضي 
لألغراض الزراعية بسبب

(الالوعورة على سبيل المث

الموقع الجغرافي

موقع األرض من مناطق ) 
تمركز أسواق تصريف 

(.  المنتجات 

نوعية ) تركيب التربة 
(التربة ودرجة خصوبتها 

ي الثروة المعدنية الكامنة ف
األرض أو الظاهرة

(  مدى توفرها أو ندرتها ) 



على التنظيمية المؤثرة العوامل 

العرض االقتصادي لألرض  

االقتصادية

التقنية ةاالجتماعي
ةأو التكنولوجي



الع ازم االقتصاضتة المؤبرة علا
العرض االقتصاض  لارض

 اينا  إهنبا لارض  همينة اقتصناضتة عننمزا تسنه  فني تك   •
تاإلنسا  المتعمضة

 را ني هنا  اال تياينا  تانطر اإلنسنا  إلنا اسنتعمالولتزا م •
يننننم  سننننب مثيعننننة اال تينننناجت وعنننننمزا  ز لا  ن ايننننا  زختلفننننة 

فإننننننو  نننننؤض  النننننا اسنننننتعمال زسنننننا ا  زننننن  الانننننغك السنننننكاني 
لنننا ويعمنننم عقنننمرا  اسنننتعمالية وام نننة األرا ننني الزرااينننة لا  

تتحسينها
ا  تعتمنم ا  مثيعة التنافس في ا تيايا  االنسا  يعم االنسن•

.ي وتنميتوسثي  في استخمام الم رض األر الع ائم والتكاليف 



المؤثرة على االقتصادية العوامل 

العرض االقتصادي لألرض 

تكون لألرض
أهمية 

اقتصادية 
عندما تسهم 

في 

إشباع حاجات
اإلنسان 

المتعددة  

ولتزايد هذه 
االحتياجات

يضطر 
اإلنسان إلى 
استعمال 

أراضي ذات 
نوعيات 

مختلفة حسب
طبيعة 

االحتياج 

وعندما يزيد 
الضغط 
السكاني

فإنه يؤدي 
الى 

استعمال 
مساحات من 
األراضي 

الزراعية ذات 
قدرات 

استعمالية 
واطئة ويعمل 

ها على تحسين

ان طبيعة 
التنافس في
احتياجات 
االنسان 

جعل االنسان
د العوائيعتمد 

والتكاليف 
سبيال في 
استخدام 
المورد 

األرضي 
.وتنميته



علا الع ازم االيتمااية المؤبرة 
االقتصاض  لارض العرض 

ي  الم نننناهر المتعننننمضة زنننن  الثاافننننة االيتماايننننةت الانننن انوتشننننمم •
ئمةت  اننن ا والتشنننريعا ت العننناضا  والتاالينننمت منننرا التفكينننر السنننا

تاألفراضت المتغيرا  السياسية
ر كثينر علنا السنتعمال األرا ني لهنا تنيبيفالتشريعا  الاان نية •

لهااستغ تط يرها وصيانتها وتحسينها والت س  في 
تعمال لهننننا تننننيبير كثيننننر فنننني اسننننالعنننناضا  والتااليننننم كننننال  فننننإ  •

ا  األرا ننني  سنننب مثيعنننة الطلنننب علنننا المحاصنننيم والمنت يننن
.الزرااية



ضالمؤثرة على العرض االقتصادي لألرالعوامل االجتماعية

وتشمل المظاهر 
:المتعددة من 

الثقافة 
االجتماعية 

القوانين 
والتشريعات 

يد العادات والتقال
طرق التفكير

السائدة 

حقوق األفراد 

المتغيرات 
السياسية



علا التانية المؤبرة الع ازم 
االقتصاض  لارضالعرض 

عرض األرض  المست ى التاني المتالت  رتبك •
الرض لتلثية علا املبا زتزا ما إلا نش ء التامم التاني  ضى فام •

ا تيايا  االنسا  المتنازيةت 
ا ا  إ نافة زسنناسنتطا  اإلنسنا  زن  خن ل التانمم التانني وقنم •

تز  األرا ي الزراايةيم مة
ا  اسنننتغ ل زسنننا عمنننم علنننا وسنننائك النانننم كنننال  فنننإ  تانننمم •

فني نانم ت فانم وفنر  السنك  الحم نم الغنرضكثيرة زن  األرا ني
.المنت يا  الزرااية ز  اكثر االرا ي الزرااية  عما



ألرضالتقنية  المؤثرة على العرض االقتصادي لالعوامل 
المتاح  بالمستوى التقني األرض االقتصادي عرض يرتبط 

ي التقدم التقنأدى 
إلى 

دا طلبا متزاينشوء 
على االرض 

احتياجاتلتلبية 
ة المتنامياالنسان 

وقد استطاع 
اإلنسان من خالل 

التقدم التقني 

مساحات إضافة 
من جديدة

األراضي الزراعية

كذلك فإن تقدم 
عملوسائط النقل 

على

استغالل مساحات 
ألراضياكبيرة من 

ك فقد وفرت السك)
الحديد الغرض في
نقل المنتوجات 

الزراعية من اكثر 
االراضي الزراعية

(بعدا



على العرض البيولوجية المؤثرة العوامل  

االقتصادي لألرض

ية وهي العوامل أو المحددات البيولوج: البيولوجيةالعوامل •

ات المؤثرة على استغالل األرض كانتشار اآلفات والحشر

. واألمراض 



الطلب علا ز رض األرض
غير حيث يكون بشكلطلبا مشتقا فإنه يعد ، األرض الطلب على مورد أما 

نتاج مباشر إلشباع حاجات االنسان، كما هو الحال في استخدام االرض في اال

.  الزراعي والنشاط التعديني

هي العوامل نفسها المؤثرة في العوامل المؤثرة في طلب االرض وأن 

الكميات المطلوبة من النواتج التي تستخدم االرض في انتاجها ،

والتركيب العمري ، معدل النمو السكاني ، وحجم السكان وعليه يعد 

سائدالالمستوى الفني والتقني والتوزيع الجغرافي للسكان وللسكان

من اهم العوامل المؤثرة في الكميات المطلوبة من االرض على اختالف

.انواعها



االرضالعوامل المؤثرة في الكميات المطلوبة من اهم 
.على اختالف انواعها

حجم السكان  

معدل النمو السكاني 

التركيب العمري للسكان

التوزيع الجغرافي 
للسكان 

ي المستوى الفن
ئد والتقني السا



ريع األرض2-4

الها في مقابل استعمعائداجعل االرض تستحق الندرة النسبية والملكية الفردية لألرض أن وجود عاملي 
،لريعالعملية االنتاجية، هذا العائد يطلق عليه ا

يعية الخالية األرض الطبأي أن الريع عائد األرض نظير استعمالها كعنصر انتاج في النشاط االقتصادي، المقصود باألرض هي 
ن ألن وجود هذه االستثمارات تزيد م( كالمبازل وقنوات الري والمباني وطرق المواصالت ) من االستثمارات المقامة عليها 

قيمة األرض وتزيد من مقدار الدخل الذي يستحقه،

هو الذي تستحقه األرض بعد خصم أو طرح الزيادة المتأتية من وجود التحسينات او( الريع)لذلك فإن عائد األرض 
.االستثمارات

ئدة على رأس الذي يشمل الريع الحقيقي لألرض فضال عن الفااإليجار التعاقدي أن ما يدفعه المستأجر لصاحب االرض يسمى 
هو ( قتصاديالريع اال)الريع الحقيقي لألرض المال الذي تمثل االستثمارات المقامة على األرض، أن أحد الصعوبات في تقدير 

بينما يكون في حالة استئجار االرضالريع صريحا اندماجه مع العوائد التي تستحقها التحسينات المقامة على األرض، ويكون 
.هفي حالة استغالل األرض من قبل مالكها األصلي لعدم دفعه عائد األرض لآلخرين بل لنفس( جزء من الدخل)ضمنيا 



ريكارضو للري االقتصاض  الك سيكي المعروف تعريف 
ض مقابال الجاء  مان التااال الادف  امف  لمالا  ا ر ذلا  : بأنا  الريا  ريكاارو وقم عنرف االقتصناض  الك سنيكي المعنروف•

للتفاذ ،قوى التربة ا صيلة غير القابلة استعمال 
تفاا ت علاى  جاوو اللاررض ، ييااوة محم وية مساحة ا رض مقابل حاجة اإلنساان المتتامياة بسبب هدا الري   تشأ أن •

ا رض ،في نوعية 
تها بأراضي ا مر الدف  ؤوف إلى استخمام أراضي أقل خصوبة  بدل  احقق ا راضي الخصبة عوائم اقتصاوية عتم مقارن•

,خصوبة أقل 
. ذل  في حالة استعمال  حمات متجانسة  متسا ية من العمل  رأس المال•

يركثعلا عائم ا رض الخصبة وبال  تحصم اختالف في خصوبة ا رض سثبو االختالف في العوائم    هاا •
قتصناض  زاالنم ويتناقص هاا العائم ز  تناقص خص بة األرض إلا    تصم ألرا ني قليلنة الخصن بة ال تكن   لهنا عائنم ا•

اويا للصفرت وقيمنة وهي األرض التي تك   الري  االقتصاض  فيها زسا راضي الحمية استعمالهات ها  األرا ي تطلر عليها 
(.2)أل في هكم وكما ز  . نات ها تسم تكاليف العمم ور س المال فاك وال  باا فائ  لارض ل صفو عنصرا لإلنتاج

الخصوبةري  عليو تطلر    الري  المتيتي ز  اخت ف الخص بة •
صنن   وقننم تحصننم األرض علننا رينن  ال  سننثب الخصنن بة وانمننا ل ينن ض عازننم الاننرا والبعننم زنن  زراكننز المننم  ومننرا الم ا•

و  األرض البعيمة  ي  تك   لارا ي الاريبة ري  اقتصاض  عال عنم زاارنتت الموق  ري  ويطلر علا هاا الن   ز  العائم 
.ولل   سثب تحمم ها  األرا ي تكاليف تس يقية قليلة زاارنتو  األرا ي البعيمة



تعريف االقتصاض  الك سيكي المعروف ريكارضو للري 



تحديد قيمة األرض2-5

تحنمض يعنم لنارض سنعرا فني ن نام السن ا  الملكية الفروياة وي ض    •
والطلب تز  خ ل تفاعم ق ى العرض 

يمتهااا اعبياار نقاامف عاان  الننا  هنن  سااعر االرضويعتمننم فنني تاننم ر •
كنننمت وا  وا نننمة زننن  هنننا  الطنننرا ززاتنننا وعيننن ا ت لكنننم لنننث ر منننرا 

ينمننا وا ننمة زنن  هننا  الطننرا تكنن   انسننب زنن  غيرهننا فنني  الننة زعينننة ل
تتك   غير ز ئمة في ظروف اخرى 

م قيمننة قننم تسننتعمم اكثننر زنن  وا ننمة زنهننا فنني وقنن  وا ننم لتحم ننولننال  •
تاالرض 

:كاآلتيت  يأل ها  الطرا  شكم زبسك ويمك  •



قيمة األرضطرق تحديد 

طريقة رسملة 
الدخل

طريقة 
المقارنة 
قبسعر السو

طريقة كلفة
البديل



طريقة رسملة الدخل-أ

.  مقدار الدخل الصافي مقسوما على سعر الفائدةتعتمد هذه الطريقة في تقدير قيمة االرض على •

الدخل ، هذه الطريقة تعد االرض رأسمال يستغل بفائدة معينة ولهذه سميت الطريقة رسملة ان •

هذه الطريقة يفترض ان للدخل الصافي قيمة ثابتة مستمرة الى ما ال نهاية وال يتغير مقدارها ، في •

.للواقع هو ان الدخل الصافي يزيد او ينقص في المستقبل لذلك يؤخذ هذا بنظر االعتبارواالقرب •

الى ما تمر ستس( الهكتار )الوحدة األرضية انتاجية ان طريقة التوصل الى قيمة االرض بهذه الطريقة تعتمد على ان •

النهاية من السنين في المستقبل، 

محدودا كما هو الحال في بعض االراضي الملحية او مناطق استخراج النفط او مناطق عمر االرض اذا كان اما •

السنين المناجم او االرض العضوية ذات التفسخ العضوي الكامل فان االنتاج في هذه االرض يستمر بعدد محدود من

.لذلك يؤخذ هذا بنظر االعتبار



المقارنة بسعر السوق طريقة -ب

يماة ارض بقالمقارناة تك   تام ر قيمة االرض في ها  الطرياة علا اساس •
س ا تالليع  فع  او ستبا  واصبأل سعرها زعل زا في اخرى مشابهة

لارض و الحالية القيمة ال ارية ها  الطرياة تعطي ا  •

  الماثلنة الا  تنت نو االرض خن ل السنن االمخلت يم في ها  الطرياة ال •
كما في مرياة رسملة المخمت

ان المشاااترف يفهااال هاااد  الطريقاااة اذا لااام يكااان يعااارف قابلياااة االرض•
.المستقبل االنتاجية ا  مقمار المخل الصافي في 

ثب زننمى ويؤخننا  مثننم هننا  الطرياننة وينن ض صننع بة فنني تحم ننم السننعر  سنن•
,ة متجانسال يمكن  جوو قط  االخت ف في ن اية االرا ي  ي  

  الثين  ز  صفااعمو غير محم وكال   تطلب في ها  الطرياة وي ض •
0والشراء



كلفة البم لطريقة -جا

مارات فااي  جااوو احساايتات ا  اساات عتاامتسننتخمم هننا  الطرياننة لتاننم ر قيمننة االرض 
ت م ل الباقم ر كلفة انشا   ي  تامر قيمة ها  التحسينا  ز  خ ل االرض 

الى ذل ،  ماالمبايل  قتوات الرف  اعتمم هد  الطريقة عتم اقم ر  يمة االرض التي ا يم عليها 

ت حسيتات ا ال اعتمم هد  الطريقة في اقم ر  يمة االرض بحالتها الطبيعية و ن 

0ز  وق  الا اخركلفة االنشا  اتغير ا  عيوب هد  الطريقة وز  



أي طريقة نعتمد في تحديد قيمة األرض ؟

النسنننب لصنننع بة تحم نننم قيمنننة االرض  شنننكم ضقينننر فمننن  ا نننالن ر •
تاالسااااات ماراواالرضتاننننن ي االعتمننننناض علنننننا الطنننننرا النننننث ر فننننني

الماازة عليها الرأسمالية
رض حالاة اال فاي ( رسملة المخل ) استعمل الطريقة اال لى حيث •

مر الءراعياااة ا  االرض الطبيعياااة مااان و ن احسااايتات عليهاااا  اقااا
،  يمتها على اساس قمراها االنتاجية 

ناقصاا ( طريقاة كلفاة البام ل)اقمر  يمة التحسايتات الموجاووة ثم •
االنمثار،كلفة 

( قارناةطريقاة الم) ثم اقارن هد  القيماة االخيارة بساعر الساوق •
.ما اوفرت المعلومات عن االراضي المشابهةإذا 



الفرق بني اصالح االراضي واالصالح الزراعي2-6

هنن  زعال ننة لعينن ا االرض الط ب غرا يننة (  Land  Reform) االراضااي صااال  ا   
وبنال  فهن  مار ت ل سنتثوخ اصها الكيميائينة والطثي ينة والحي ينة  اصنم اصن  ها واعنماضها 

.تاتصر علا العمليا  الطثي ية لارض وز يو نح  الم ارض الطثي ية فاك

فلننو زعنننا اوسنن  واكثننر هننم ال زنن  ( Agrarian  Reform) االصااال  الءراعااي  زننا 
 ناض افانم اص ل االرا ي ألنو ز يو نح  اصن ل المن ارض الطثي ينة والمن ارض البشنرية وات

السياسنننة الت افنننر لينهمنننا للحصننن ل علنننا افانننم انتننناج زننن  االخنننا لن نننر االعتبنننار ز  ننن  
.العازة والخاصة في الزراعة



الفرق بني اصالح االراضي واالصالح الزراعي
تزث  تؤبر علا زسا ة الاط  االستثماريةك افة السكان    

والعمم              لي  االرض التسبة بين عوامل االنتاج    كما 
االنتاج تتؤبر علا زسا ة الاط  وعلا  نصبة كم عازم ز  ع ازم 

االرتفا  تتميم األي ر الا االنخفاض وات ار االرا ي الا االقطار الك يفة السكان ففي 
.باهرةوكال  تعمم كثافة السكا  علا ت زئة االرا ي الزرااية وتؤبر علا  يازة االرض  ص رة غير ز

ءراعيااة العالقااات الهنن   ركننة تسننتهمف ايننراء تغيننرا  زعينننة فنني االصااال  الءراعااي زنن  هنناا  تاننأل   
وع قننا  ت وع قننا  االنتنناج الزراعننيت ع قننا  زلكيننة االرض الزراايننةفنني    ايننراء تغييننرا  ) ت فنني الثلننمالاائمننة 

لصناضرة  م يبنو وللن  ل اسنطة اإلينراءا  التشنري ية واألن منة والتعليمنا  ات ( الرينفت زي  المحاصنيم المنت نة فني 
الاائمة تأليم إيراء التغييرا  المطل بة في الع قا  االنتايية 

اوييا  حاق مشاكلة ا بياو   :  بصورة موجءة فاإلصال  الءراعي بمفهوم  الحم ث  هامف الاى حال مشاكلتين هماا
.االنتاجالملكية،  مشكلة يياوة 



الزراعي  مفه زو الحم  اإلص ل 

اإلصالح الزراعي 
بمفهومه الحديث 
يهدف الى حل 

: مشكلتين هما
مشكلة تثبيت
وتوزيع حق 

الملكية، 

ومشكلة زيادة 
االنتاج



الزراعي اخلصائص األساسية للقطاع -3
قتصنننناض الاطننننا  الزراعنننني  سننننما   ساسننننية تميننننز  عنننن   قيننننة الاطاعننننا  فنننني اال تصننننف 

زرااينةت لعنم ال منيت وتنعكس ها  السما  لمورها علنا األوينو االسنتثمارية لنارض ال
:اآلتي ه  تل  الخصائص 

 يننة وال  يننة تتنمخم فيهننا وبشننكم كثينر ال ننروف الطثي:  بيولوجيااة الءراعااة عمليااة -أ•
التننمفر وغيرهننا زنن  المننؤبرا  الخارييننةت ويعننني للنن  انخفنناض ضريننة الننتحك  فنني نمننك
ز سن  الم سمي لإلنتاج الزراعي ز  اخت ف في     اإلنتاج ز  سننة إلنا  خنرى  و
 نننا ت إلنننا ،خنننرت وبالتنننالي عنننمم إزكانينننة تحم نننم   ننن  العنننرض السنننلعي زننن  تلننن  المنت

.وزعنا لل  ارتفا  عنصر المخامرة وال تاي  في العمم اإلنتايي
تاييننننة  و الفاصننننم الززننننني لنننني  الثننننمء فنننني العمليننننة اإلنالفننننارا : الءمتااااي التااااأخر -ب•

التنالي من ل والحص ل علا الناتج النهائيت وهن  زنا تسنما   ناهرة التنيخر الززننيت وب
.زمة ضورا  ر س المال



تكملة الخصائص األساسية للقطاع الزراعي

األرضت العمم في الاطا  الزراعي  نصب  : العمم  نصب  األرض -ين•
ة زتنيبرا  ويعتمم علا استخمازها ز   يم الحص ل علا المنت ا  الزرااين

ت ننني  إلنننا  نننم كثينننر  الع ازنننم الطثي ينننة والمناخينننةت  حيننن     عمنننم المن
. تماخم ز  تيبير ها  الع ازم

ة واألسناليب  استيعاا المن زا  العلمية والتكن ل يي:  عف المرونة -ض•
ا  الحم ثنننننة فننننني إضارة وتن ننننني  العمنننننم قياسنننننا  الاطاعنننننا  األخنننننرىت الاطننننن

.الصناعي زث 
 نمامو  تميز اإلنتاج الزراعي  اخت ف:  اخت ف األنما   واألن ا  -هن•

و ن اعننننننو تبعننننننا الخننننننت ف سننننننعة ال  ننننننمة اإلنتاييننننننة ونشننننننامها واخننننننت ف
مااينننة زسنننتلززا  اإلنتننناج زننن  التربنننة والمنننناف  اإل نننافة لل نننروف االيت

.والثي ية التي تا  فيها



األساسية للقطاع الزراعيتكملة اخلصائص 

تعدد مراحل العمليات عدم : المنتجات الزراعية مواد أولية -و•
ية مواد اإلنتاجية في القطاع الزراعي، حيث تعد المنتجات الزراع
.عيةأولية ومدخالت في العمليات اإلنتاجية في الوحدات الصنا

عدد وأن هذا يستتبعه ت: وتباينهاالوحدات اإلنتاجية تعدد -ز•
ة المتاحة، القرارات مع تباين درجة االستجابة للفرص االستثماري

.اتيضاف إلى ذلك انخفاض الكفاءة اإلدارية في اتخاذ القرار

الزراعي ليس نشاطا النشاط : حياة الزراعة أسلوب –ح •
ير من القيم اقتصاديا فحسب، لكنه أسلوب حياة أيضا ترتبط به كث

تحليل والتقاليد والعادات التي يصعب إدخالها كمتغيرات في أي
.اقتصادي بدرجة كبيرة من الدقة



الزراعياألساسية للقطاع تكملة الخصائص

راعي يتسم القطاع الز: التدني في استغالل الطاقات البشرية -ط •

اإلنتاج خاصة في األقطار النامية بالركود النسبي في وسائل وعالقات

وبالتالي والقوى المنتجة وبالبطالة المقنعة وقلة األيدي العاملة الماهرة،

.التدني في استغالل الطاقات البشرية بشكل كفوء

ارتفاع يتميز النشاط الزراعي ب: ارتفاع نسبة رأس المال الثابت -ي•

نسبة رأس المال الثابت مقارنة بالقطاعات اإلنتاجية األخرى ، 

ون إضافة إلى خضوع النشاط الزراعي لقان: الغلة المتناقصة -ك •

كاليف مع صعوبة تحديد الت( الغلة المتناقصة)التكاليف المتزايدة 

.المتغيرة فيه



 ه  خصائص الاطا  الزراعي 

الزراعة عملية بيولوجية  •

التأخر الزمني  •

العمل ينصب باألرض  •

ضعف المرونة•

اختالف األنماط  واألنواع  •

المنتجات الزراعية مواد أولية  •

تعدد الوحدات اإلنتاجية وتباينها •

الزراعة أسلوب حياة  •

التدني في استغالل الطاقات البشرية   •

ارتفاع نسبة رأس المال الثابت  •

الغلة المتناقصة   •



الموارد الطبيعية المتاحة في الوطن العربي -4

السكان

االرضالمياه



السكان في الوطن العربي

،العامليتوىاملسعلىالعاليةالنمومعدالتمنالعريبالوطنيفالسكاينالنمومعدالتتعد•
منومعدليقدركما،نسمةمليون351بنحو2009عاميفالعريبالوطنسكانويقدر•

،%2,34بنحو2008-1990الفرتةخاللالعريبالوطنسكان
.الفرتةذاتخالل%1,16بنحوالعاملياملستوىعلىالسكانمنومعدليقدرحنييف•
السلععلىبالطليفأتثريهطريقعنالغذاءعلىاحلصولإمكانيةعلىالسكانمنوويؤثر•

،الغذائية
،الطلبيفزايدةتعينالسكانأعدادزايدةفأن،السلعتلكمناملعروضحمدوديةظلففي•

والنباتيةاحليوانيةاتوالربوتينالطاقةومصادر،احلبوب:مثلالرئيسةالغذائيةالسلععلىوخباصة
.هاعلياملستهلكحصولصعوبةوابلتايل،األسعارارتفاعإىليؤديبدورهوهذا،





العربيعلى ارجا  الوطن اويي  الهطول المطرف 
توضح االحصائيات ان الهطول المطري يتوزع على ارجاء الوطن العربي كما في الجدول اآلتي

معمل الهطول الستوف 
بالملليمتر

المساحة
(اقريبا)مليون هكتار 

بالتسبة لمساحة% 
الوطن العربي

302,1سنة/ زل  1000 كثر ز  

1007,1سنة/ زل 1000–600ز  

1208,6سنة / زل  600-300ز  

21015,0سنة/ زل 300–100ز  

94067,1سنة/ زل  100 قم ز  
140099,9الم م   











الموارد األرضية المتاحة في الوطن العربي

ية حسبما جاء في الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراع, مساحة الوطن العربيتبلغ •
، 2009لعام ( 29)المجلد رقم الصادر عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، العربية 
بالمئة من مساحة 10تشكل حوالي ، 2008مليون هكتار في عام ( 1401) حوالي 
.اليابسة 

نا  ع ازم وبالطب  فليس  كم الثي ا  عالية  و زت سطة األزطار صالحة للزراعة أل  ه•
شكم  خرى زحمضة تح ل ضو  استزراعها كالطث غرا ية والتربة وغيرها ت وعلا لل  ت

زلي   هكتار ت    زا تمثم   الي 200 اليا    الي البيئات المالئمة لإلنتاج الءراعي 
العربي ت  الم ة ز   يمالي زسا ة ال م  15

فيها ع     التي تام الهط ل المطر  )  شم مة الجفاف الجافة المتاطق في  ي  تمثم •
 الم ة ز  المسا ة الكلية  ت 67,1  الي ( زليمتر 100

400ع  وهي المنامر التي تام فيها الهط ل) المتاطق شبة الجافة   يف إليها فالا •
  سنة في الثي ا  الممارية وتح/ زلليمتر 600سنة  في الثي ا  المعتملة ت و /زلليمتر 
ال م  فينو تمك  الا ل    المنامر هبة ال افة وال افة وهم م ال فاف في( الممارية 

.   الم ة ز  ايمالي المسا ة 90العربي تمثم   الي 



تعريف المناطق الجافة وشبة الجافة

:المناطق شديدة الجفاف 

ل هي المناطق التي يقل الهطو
100المطري فيها عن 

مليمتر ، وتشكل حوالي 
بالمئة من المساحة 67,1

.الكلية للوطن العربي 

:المناطق شبة الجافة

ها هي المناطق التي يقل في
ملليمتر 400الهطول عن 

دلة ، سنة  في البيئات المعت/
سنة في/ ملليمتر 600و 

البيئات المدارية وتحت 
المدارية ، وتشكل حوالي 

من المساحة % 23,6
.الكلية للوطن العربي 

لذلك يمكن القول أن 
المناطق شبة الجافة 
والجافة وشديد الجفاف
ل في الوطن العربي تمث

من % 90حوالي 
. اجمالي المساحة 



التربة والمياه

ظو  لللل وهتللللب ل او  حفللللامحايلللل ول   الللل ويلطللللةل  ول    ع لللل وتعمللللدول للللبيةول ع   لللل و  لللل و•
 وإىلوحت للل ولإلنتاج للل ويتع للل اول عةلتلللبولوهتتجلللا ي ويلوجتما  للل و   لللاو و ملللاوت لللع

   ل ولتت اجلااومنطولسلتاللةويلسلتابل ااولطلةل  ول    ع ل و  ل وثلةوك للدوي فلدوت
.   ولط تجولألج اةولحلا   ويلط تق    ويمحاي ول ت ةعولحل ةيويحت  ونة 

 للاوييف ف للاو  لل ويتشلل دول ة لل ويلط للاعوكصللاو  ادلل ول قا للبيولإلنتاج لل وييلل   ل وص   •
:  ىلو عض ماول  عضو وي بفوس اسااوت م  ولطةل  ولأل ض  ويلطات  وإ

زاي يولإلنتاجول ز ل يولفق اوي كس او نوخلةو
ل تةزيعويلوستابلمولأل لدو  مةل  ولأل ض  ويلطات  و و-
.        م ل ووويزاي يو  ات ولأل لضيولط تال  وز ل  لا وع لا يوإ خلاةولط لاتااولط-

.  يلستجلحولطزيبو نولأل لضيول قا   و  ز ل  و



التربة والمياه

ل عبيلللللبو لللللنوو( 2009-2000) يهتلللللبونفلللللااولألهت لللللا ول ع   للللل وخللللللةول فلللللةيو
:  ل ربل جويلطش ي ااومش تو

إدبل ول تش يعااويل قةلن ول يتوت  اولستابلمولأل لضيول ز ل   و •
  ل جو  ةتااول ة  ويتج  فولأل لضيو وو•
ت ف او  ل جوحبةثول ة  ويلخلجة  و و•
ولحلفلاظو  ل وخلةل و  ل جوإ شا ي و تعم اول  تاتجول  حل  وي فعوهتب لاولطلزل   وي•

ل ة  و و
.ي  ل جو  اولطاج ااو  تشج عو   ولستابلمولألمسبيول عضةي و•



(مليون هكتار) مساحة األر اضي الزراعية واستخداماتها في الوطن العربي 

 



بيالمناطق الجافة وشبة الجافة في الوطن العر-5

االهمية النسبية5-1
ة   للمناطق الجافة وشب

الجافة العربية

بعض 5-2
الخصائص   
المميزة للمناطق 
الجافة وشبة   
الجافة العربية

معوقات 5-3
تنمية وصيانة 
المناطق الجافة 
وشبة الجافة 

العربية



العربيةاألهمية النسبية للمناطق الجافة وشبة الجافة

ق األهمية النسبية للمناط
الجافة وشبة الجافة 

العربية

اإلنتاج من الحبوب 
والبقوليات

ةالموارد العلفية المتاح

عدد الحيوانات

المنتجات الحيوانية 
الغذائية

يةالثروة الحيوانية البر
النباتات الزهرية 

والألزهرية

تية األصول الوراثية النبا
والحيوانية

الثروات المعدنية

يةالطاقة الشمسية والريح

معدالت الهطول السنوية



نتاج الحبوب والبقولياتإ

2008قمر ايمالي إنتاج الحث ا في ال م  العربي لعام •
  الي الف 1145زلي   م   اإل افة إلا 46,7 ح الي 

تم  ز  البا ليا  
ا وباستثناء  ع  المسا ا  المحموضة التي تعتمم عل•

الكثيفةالزراعة المروية في زنامر الزراعة 
الزراعة في  زع   اإلنتاج ز  الحث ا والبا ليا  تعتمم علا•

ال افةالبعلية في المنامر ال افة وهبة 
 الم ة ز  ايمالي المسا ا  80 نها تمثم   الي ويامر •

المزروعة  الحث ا في ال م  العربي 



المراعي الطثي ية

498 ح الي2008عامفيالطثي يةالمراعيزسا ةتامر•
لل م الكليةالمسا ةز %35,4تمثمهكتارزلي   
تالعربي

ال افةالمنامرنطاا م المراعيزنامرزع  وتا •
.ال افةوهبة

المها زةالعناصرز  الم ة69,7  اليتمثموانتايها•
م ارضالإليماليالمها مالثروتي ز  الم ة59,2والكلية
.العربيال م فيالمتا ةالعلفية



العربياجمالي عدد الحيوانات في الوطن 

2008لعام 

تعادل هذه األعداد 
بمجموعها حوالي 

مليون وحدة 119
. حيوانية 

من    مليون رأس 16

األبل 
منمليون رأس 115

الماعز 

منمليون رأس 185

ألغناما

مليون رأس من 64

األبقار 

مليون رأس 4,4

الجاموسمن 



%30ماال يقل عن 

من األبقار

من األغنام 70%
والماعز  

مليون رأس 17.3

األبل من 

مليون رأس 100

من الماعز 

مليون رأس 180.6

األغنام من 

مليون رأس64.2

من األبقار 

مليون رأس 4,1

الجاموسمن

من اإلبل% 90

ي تعادل أعداد الحيوانات ف

مناطق المراعي الطبيعية

مليون وحدة 65.5نحو 

حيوانية، وهو ما يعادل 

من إجمالي % 56نحو  

أعداد الحيوانات في 

الوطن العربي

الحيوانات في الوطن العربي  تعادل أعداد 

مليون وحدة حيوانية 117.2نحو



30ماال يقل عن 
األبقاربالمئة من 

من األغنام 70%
والماعز  

بالمئة من 90
األبل

وتعادل هذه األعداد 
مليون 66حوالي 

وحدة حيوانية

بالمئة 56وتشكل 
من الوحدات 
.الحيوانية الكلية

مراعي الى نسبة الحيوانات التي تعتمد كلياً أو جزئياً عل

الطبيعية في الوطن العربي

البالغة حوالي 

مليون 117.2

وحدة حيوانية



30ماال يقل عن 
األبقاربالمئة من 

بالمئة من 70
األغنام والماعز  

بالمئة من 90
األبل

وتعادل هذه األعداد 
مليون 66حوالي 

وحدة حيوانية

بالمئة 56وتشكل 
من الوحدات 
.الحيوانية الكلية

ى مراعي نسبة الحيوانات التي تعتمد كلياً أو جزئياً عل

المناطق الجافة وشبة الجافة

البالغة حوالي 

مليون 119

وحدة حيوانية



المتتجات الحيوانية الغدائية

ائيةالغاالحي انيةالمنت ا ز االيمالياإلنتاج   قمر•
ز م زلي   4,6 ح الي2008لعامالعربيال م في

زلي   2,8تالحليبز م زلي   25,2تالحمراءاللح م
.الثي ز م زلي   1,5وتالمواي لح مز م 

 افةالوهبةال افةالمنامرفيالحي انيةالثروةوتساه •
ي للثروتالكلياإلنتاجز  الم ة47  الي إنتاجالعربية
.العربيال م فيالحي اني



الثروة الحيوانية البرية  

تضم المناطق الجافة وشبة الجافة العربية 

معظم الثروة الحيوانية البرية في الوطن العربي 

وتتنوع هذه الثروة بين الزواحف والطيور 

والحيوانات الثدية  وغيرها ،

وال يخفى على أحد أهمية هذه الثروة 

ودورها الذي تلعبه في حفظ التوازن البيئي



النباتات الزهرية والألزهرية 

تضم المناطق الجافة وشبة الجافة العربية عدة االف من النباتات الزهرية 
,والألزهرية 

:  وتتنوع هذه الثروة النباتية بين 

نباتات المثبتة والونباتات الظل ونباتات الزينة والعطريةوالطبية النباتات الرعوية
األغراض ووالبخور والنباتات التي تعتبر مصدراً للصبغاتللكثبان الرملية 

األخرى

.وكلنا يعرف أهمية هذه الثروة بالنسبة لإلنسان العربي 



الوراثية النباتية والحيوانيةاألصول 

تعتبر المناطق الجافة وشبة الجافة العربية مخزنا كبيراً 

لألصول الوراثية النباتية والحيوانية

تأقلمت خصوصا لتلك األنواع والسالالت والطرز البيئية والحيوية التي
الجفاف والحرارة العالية والبرودة) عبر القرون للظروف السيئة 

(وغيرها ...المتطرفة والملوحة 

لنباتية والشك أننا جميعا نعلم أهمية هذه األصول في برامج تطوير الثروة ا
.  والحيوانية بالعالم العربي 



الثروات المعدنية

زء تضم المناطق الجافة وشبة الجافة العربية الج
األكبر من الثروات المعدنية في العالم العربي

ات والتي أهمها البترول والغاز الطبيعي والفوسف
والبوتاسيوم ثم الذهب والمنغنيز وغيرها ، 

وة في وكلنا يعلم الدور المتعاظم الذي لعبته هذه الثر
.حياة اإلنسان العربي خالل القرن السابق 



الشمسية والريحيةالطاقة 

ية تعتبر المناطق الجافة وشبة الجافة العرب
مسية مخزنا طبيعيا للجزء األكبر من الطاقة الش

والريحية ،

وال أحد ينكر األهمية المتعاظمة للدور الذي 
يمكن ان تلعبه هذه المصادر في مستقبل 

. البشرية 



االمطار

انخفاض رغم ان المناطق الجافة وشبة الجافة العربية تتميز ب
تلقى معدالت الهطول السنوية إال ان كبر مساحتها قد جعلها ت

.جزءا كبيرا من مجموع الهطول للوطن العربي 

300حيث تتلقى المساحات التي يقل الهطول فيها عن 
بالمئة من قيمة الهطول الكلي 30سنة حوالي / ملليمتر

.   للوطن العربي 



عربياألهمية النسبية للمناطق الجافة في الوطن ال

(بالمئة من اجمالي المساحات المزروعة 80تمثل حوالي ) الحبوب  

(    من المساحة الكلية للوطن العربي وتقع معظمها في  هذه المناطق وهي مصدر لألعالف الطبيعية % 35,4تمثل )المراعي الطبيعية 

(بالمئة من الوحدات الحيوانية الكلية  56تمثل مصدرا لـ ) الثروة الحيوانية 

(بالمئة من اإلنتاج الكلي 47ما يعادل حوالي )االنتاج الحيواني 

(تضم معظمها ) الثروة الحيوانية البرية 

(  تضم عدة االف منها ) النباتات الزهرية والألزهرية 

(تعد مخزنا كبيراً لها ) األصول الوراثية النباتية والحيوانية 

(تضم الجزء األكبر منها ) الثروات المعدنية 

(مخزنا طبيعيا للجزء األكبر منها )الطاقة الشمسية والريحية 

%(30تتلقى جزءا كبيرا منه حوالي ) الهطول المطري 



ةالعربيبعض الخصائص الهامة المميزة للمناطق الجافة وشبة الجافة 5-2

افة بأنها األنظمة البيئية في المناطق الجافة وشبة الجتتميز •

انظمة هشة وحساسة إلى حد كبير ، 

رجا التوازن بين عناصرها المختلفة يعتبر توازنا حوان •

،معرضا لالختالل و االنهيار بفعل عوامل  مختلفة 

كةالخصائص المشتروعموما تتميز هذه المناطق ببعض •

: التي نلخصها فيما يلي 



الخصائص الهامة المميزة للمناطق الجافة وشبة الجافة العربيةبعض 

سيادة ظاهرة الجفاف 
معظم شهور السنة 

ي ضعف الغطاء النبات
الطبيعي 

سيادة مجموعات 
الترب الجافة وغير 

المتطورة

قلة الموارد المائية 
وموسميتها وعدم 
انتظام توزعها 

وانخفاض نوعيتها

يةانتشار الكثبان الرمل

الطبوغرافية 
المتموجة أو 
المستوية 

ي كبر معامل التقلب ف
اإلنتاج 

وضعف اإلنتاجية  



بعض الخصائص الهامة المميزة للمناطق الجافة وشبة الجافة العربية5-2

ظاهرة الجفاف معظم شهور السنة سيادة -أ

ونية،الكالظاهرة تعتبر نتيجة طبيعية لنظام دورة الهواء وهذه •

ة الجافة وتتمثل ظاهرة الجفاف التي تسود المناطق الجافة وشب•

زمنيا العربية في انخفاض معدالت األمطار السنوية وتذبذبها

االعصاريوجغرافيا وسيادة نوعية الهطول االنهماري أو 

ي ثم درجة الحرارة المرتفعة أغلب العام وكبر المدى الحرار•

شدة نتح ثم في/ اليومي والسنوي وارتفاع معدالت التبخر 

سيركو الرياح الجافة والضارة مثل رياح الخماسين والقبلي و ال

.والطوز والشروق 
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الغطاء النباتي الطبيعي ضعف -ب 

وشبة الجافة الغطاء النباتي الطبيعي في المناطق الجافةيعتبر •
عامالعربية ضعيفا بوجه 

التغطية ويتمثل هذا الضعف في انخفاض الحيوية والكثافة و•
شيرة االرضية وبساطة تركيبه وقلة عدد األنواع المكونة للع

اض النباتية وانعدام أو ندرة نباتات الذروة المناخية وانخف
المساحةمعدل اإلنتاجية النباتية في وحدة 

ربة وما نتج عنها من تدني إنتاجية المادة العضوية في الت•
التربة وانخفاض نسبة النتروجين وتدني الخصوبة وانكشاف

.وتعرضها لعوامل التعرية المختلفة 
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سيادة مجموعات الترب : سيادة مجموعات الترب الجافة وغير المتطورة -ت 

سية والجبسية الترب الكل) التابعة لرتبة الترب الجافة ورتبة الترب غير المتطورة  

.ة وكل هذه المجموعات لها مشاكلها ومحدداتها اإلنتاجي( الخ ....والملحية والرملية 

:الموارد المائية وموسميتها وعدم انتظام توزعها وانخفاض نوعيتها قلة -ث 

عربية      الموارد المائية وموسميتها وعدم انتظام توزعها جغرافيا في المنطقة القلة 

(وينطبق ذلك على االنهار المستديمة والوديان الموسمية والمياه الجوفية ) 

.باإلضافة إلى عدم جودة المياه الجوفية في كثير من المناطق العربية 

ثير من انتشار الكثبان الرملية في ك: انتشار الكثبان الرملية -ج •

اما بعد المناطق الجافة وشبة الجافة العربية والتي يتزايد خطرها ع

آخر على األراضي الزراعية المنتجة والقرى والمدن وطرق 

.  المواصالت والمنشآت المدنية األخرى 
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و الطبوغرافية المتموجة أ: المتموجة أو المستوية الطبوغرافية -ح 

رية المستوية التي يساعد على زيادة سرعة الرياح وزيادة معدل التع

.وتحرك الكثبان وأحيانا إلى سوء الصرف وتملح األراضي 

في ( اتعدم الثب)كبر معامل التقلب : معامل التقلب في اإلنتاج كبر -خ 

.طار اإلنتاج وهو نتيجة طبيعية للتقلبات المناخية وخاصة عامل األم

ة عامة ضعف اإلنتاجية بصف: اإلنتاجية بصفة عامة ضعف -د 

. الرطبة بالمقارنة بالمناطق الرطبة أو شبة( نباتيا وحيوانيا ) 
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نمية العديد من المعوقات التي تؤثر سلبا على عملية تهناك •

،وصيانة المناطق الجافة وشبة الجافة العربية 

زأ  من وبالطبع فأن هذه المعوقات هي جزء ال ينفصل وال يتج•

،معوقات تنمية اإلنتاج الزراعي العربي بشكل عام 

ميزة ورغم ذلك تظل المناطق الجافة وشبة الجافة العربية مت•

:ان نوجزها فيما يلي يمكن بمجموعة من المعوقات التي 



معوقات تنمية وصيانة المناطق الجافة وشبة الجافة العربية

ندرة -
الموارد 
المائية 

صفات -
التربة 
السيئة

عوامل -
المناخ 
المتطرفة

التخلف -
ي التكنولوج

المعوقات -
التنظيمية

المعوقات -
التمويلية
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ندرة الموارد المائية -أ 

ً قلة االمطار ذلك في ويتمثل • عبر الموسم وتذبذبها زمنياً وجغرافيا
تي الواحد والمواسم المتتالية ، ولقد سبق ايضاح المساحات ال

ناطق تتلقى معدالت مختلفة من مياه األمطار ومنها يتضح ان الم
والي ملليمتر سنوياً تبلغ ح300التي تتلقى كميات هطول أقل من 

،بالمئة من مساحة الوطن العربي 82,1

التصريف المنخفض لألنهار وبجانب قلة األمطار يأتي •
المستديمة ، والتي يأتي جزء كبير من مياهها من خارج حدود

.الوطن العربي باإلضافة إلى عدم انتظام تصريفها 

ية ويعتبر عامل ندرة الموارد المائية هو احد المعوقات الرئيس•
.في تنمية وصيانة المناطق الجافة وشبة الجافة العربية 
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صفات التربة السيئة   -ب 

،فات المحددة التربة في المناطق الجافة وشبة الجافة العربية ببعض الصتتميز •

جافة وشبة فالترب الكلسية والجبسية والملحية تعتبر شائعة في المناطق ال•
الجافة ، 

ما تسود ان الترب الرملية الغير متطورة تعتبر أيضا واسعة االنتشار ، ككما •
،ايضا الترب الضحلة والصخرية 

،وية وزيادة على ذلك فأن معظم ترب المناطق الجافة تفتقر إلى المادة العض•

باإلضافة إلى ان معظمها يعاني من مشاكل االنجراف والتعرية الريحية•
والمائية ، 

,منها يعاني نقصا شديدا في العديد من العناصر الغذائية والكثير •

.  ولكل من هذه المحددات دورها المعوق في عملية التنمية والتطور •
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المناخ المتطرفة عوامل -ت 

ح المناخ الجاف ودرجات الحرارة المتطرفة وسرعة الريايلعب •
بة دورا كبيرا في إعاقة عملية التنمية في المناطق الجافة وش

الجافة 

نها االشعاع الشمسي ودرجات الحرارة المرتفعة الناتجة عفقوة •
ا كبيرا على والرياح الشديدة والقارية المتطرفة تؤثر تأثيرا سلبي

ية من االتزان المائي من جهة وعلى العمليات الحيوية الفسيولوج
جهة أخرى 

يانا إلى ينعكس أثره سلبيا على معدالت التنمية بل ويؤدي أحمما •
ضياع جهود عشرات السنين التي بذلت من أجل التطوير 

.والصيانة في المناطق القريبة من الكثبان الرملية 
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التكنولوجيالتخلف -ث 

لبتتطالجافةوشبةالجافةالمناطقفيالمحددةالعواملكثرةان•

ومعرفةالعواملهذهمنعاملكلبطبيعيةوعميقةواسعةدراية

بينهالتفاعلتأثيروكذاالبيئةعلىالمباشرةوغيرالمباشرةتأثيراته

األخرىالعواملوبين

الممارسةوالخبرةمنكبيراقدراالتأثيراتهذهعلىالتغلبويتطلب•

المختلفةالبيئيةالظروفتحتللتطبيقالمالئمةالتقنيةوالمهارات

لعديدةاالخبراتمنالكافيالعددإلىعموماالعربيالعالمويفتقر•

افةالجوشبةالجافةالمناطقفيالبيئيةالنظمإدارةعلىالقادرة

،عطاءالفيواستمراريتهاوصيانتهاتنميتهايضمنبماالعربية
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التكنولوجيالتخلف -ث 

:الواضح القصور • 

O   خطط ترشيد استثمار الموارد على المدى القريب والمتوسط والبعيد في.

O للبيئة اختيار عناصر التنمية وخاصة األنواع والسالالت المختلفة المناسبةفي

.االتزان بينها وعامل 
O   البحوث المتكاملة الخاصة بإدارة النظم البيئية في  .

O   المعلومات االساسية الالزمة إلدارة المناطق الجافة وشبة الجافة في  .

:  ويتضح التخلف التكنولوجي في العديد من المجاالت والتي من أهمها 
م البيئية استراتيجية التنمية والصيانة المتكاملة للموارد على مستوى النظغياب • 

نة في استخدام وسائل اإلنتاج الحديثة وخاصة المتعلق منها بالمكنالتخلف • 

.  الزراعية واستعماالت األسمدة والمبيدات 
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التنظيمية المعوقات -ت 

بها تعدد األجهزة والمؤسسات المسؤولة عن رسمويقصد •
ما ينتج السياسات في المناطق الجافة وشبة الجافة العربية و

عنه من تغيير الخطط واالهداف وعدم التوازن بين برامج
.التنمية المختلفة 

ة الجافة التنظيمية ال تختص بالمناطق الجافة وشبوالمعوقات •
وطن ولكنها ظاهرة عامة بالنسبة للبيئات المختلفة في ال

الجافة العربي إال ان اثارها السلبية أكثر وضوحا في المناطق
وشبة الجافة 

معظم النظم البيئية في هذه المناطق هي انظمة هشة ألن •
.وحساسة والتوازن بين عناصرها يعتبر حرجا 




