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 ثالثةاحملاضرة ال  
 :المزارع إدارة في مهمة مبادئ

 في تفيد التي المهمة المبادئ من بمجموعة اإللمام من البد حديثةال المزرعية إلدارةلقيام بمهام ال
 عامة قاعدة ال توجد أنه مالحظة المزرعة. ويجب أهداف تحقق التي المزرعية اتخاذ القرارات

 في دراستها سبق التي االقتصادية والمبادئ القواعد من مجموعة ولكن األحوال كل للتطبيق في
المزرعية  القرارات اتخاذ فية المزرع مدير تواجه التي المختلفة للحاالت تصلح النظرية االقتصادية

 .اإلدارة المزرعية في المهمة المبادئ لهذه المختصر بالشرح التعرض الجزء هذا في نحاول وسوف

 :Law of Diminishing returns  تناقص الغلة مبدأ
 زيادة معدل أو للدونم اإلنتاجية زيادة إلى الوصول مثل لتحقيقه المزارع يسعى الذي الهدف إن

 تناقص الغلة قانون  يحكمها أساليب كلها التسمين حيوانات وزن  في الزيادة أو للبقر الحليب إنتاج
 اإلنتاج المزرعي في المستخدمة العمالة وحجم المزرعة حجم يحددا القانون  وهذا .اإلنتاجية أو

 معرفة التأكد من يجب القانون  هذا على وللتعرف. المزرعي اإلنتاج في القوانين أهم من ويعتبر
 :التالية المصطلحات

 

 :Production Function اإلنتاجية الدالة أ(
 التابع المستقلة والمتغير المتغيرات بين عالقة على للداللة الرياضيات في دالة االصطالح يستعمل
 مستلزمات بين كمية العالقة بأنها القول يمكن كما. ما المحصول أو لسلعة الطبيعي اإلنتاج ويعني
 اإلنتاج المستعملة.  عوامل كمية نغير عندما للناتج يحدث ما أو الناتج، وكمية اإلنتاج

 االفتراض اإلنتاج مع عوامل من أكثر أو وواحد اإلنتاج بين موجودة تقنية أو طبيعية عالقة هي وأ
 .الفنية والخبر المعرفة بثبات
العملية  في المستخدمة االقتصادية الموارد بين ترتبط التي العالقة عبارة عن اإلنتاجية الدالة

 .العملية هذه من عليه تحصل الذي واإلنتاج اإلنتاجية
 مثاًل يتطلب الحليب فإنتاج اإلنتاج، عناصر من عدد استخدام اقتصادية سلعة أية إنتاج يستلزم

 .اإلدارة وكذلك والحيوانات واألعالف والعمل أرض الحظيرة استخدام
 الناتج الممكن مقدار وبين المختلفة اإلنتاج عناصر بين الموجودة العالقة نوع فهم من البد

 يؤدي اتخاذ أن كيد أ ما إذا وذلك باإلنتاج، يتعلق اقتصادي قرار أي اتخاذ قبل من عليه الحصول
 .ممكن داخل صافي أكبر تحقيق وهو اإلنتاجية العملية من الهدف تحقيق إلى القرار هذا مثل



Farm management 
Dr. Eihab Damman 

 

13 

 فإنه عليه ناتج، إلى ألجل تحويلها اإلنتاج عوامل بها تمزج التي النسب توضح اإلنتاجية الدالة
 إلى لتتحول الموارد بها هذه تمزج أن يمكن التي الطرق  عددا مع يتساوى  الدوال من عدد يوجد

 :يلي كما رياضياً  اإلنتاج دالة عن التعبير ناتج. ويمكن
)n,…., x2, x1Y = f (x 

 : حيث
Y   اإلنتاج )مخرجات( حجم 
n,…,x2,x1x     مدخالت(المختلفة  اإلنتاج عناصر من المستخدمة الوحدات(. 

ƒ     اإلنتاج اإلنتاج بمخرجات مدخالت تربط التي الرياضية العالقة نوعية توضح. 
 ذلك يتم أن ويمكن. اإلنتاج عناصر من فةظالمو  للكميات وفقاً  يتحدد الناتج حجم فإن لذلك

 أقصاه إلى يصل أن يمكن فاإلنتاج ،)مختلفة بنسب( الموارد من مختلفة مجموعات باستخدام
 .ثابتاً  األخرى  العناصر حجم بقاء مع اإلنتاج، عناصر من فقط واحد متغير عنصر باستخدام

 :اإلنتاج دالة عن التعبير طرق ب( 
  :من خالل اإلنتاجية الدالة التعبير عن ةعاد ويمكن

 .رياضية صيغة، أو بياني كلرقمي، أو ش جدول
 ال فهذا مثالً  وحدها كاألرض اإلنتاج عوامل من واحد عامل باستعمال ما ناتج ىعل نحصل عندما
 خال....الطبيعية واألسمدة كالماء أخرى  طبيعية عوامل وإنما فقط واحداً  عامالً  استعملنا أننا يعني

 فقط الموارد أحد تغير نفترض سوف الثالث الصيغ هذه من كل استعراض وقبل.
ة الموجود العالقات شرح تبسيط يمكن حتى اإلنتاجية العملية في المستخدمة الموارد باقي ثبات مع
 يعتمد كالقمح محصول أي يكون  اعير الز  اإلنتاج ففي. اإلنتاجية العملية ومنتجات الموارد بين
 تعقيداً  أكثر يبدو ذلك أن إال. األخرى  الموارد من يرهاغو  والعمل واألسمدة رالبذو  كميات ىعل
 .واحد إنتاجي در مو  باستخدام نةر مقا
 

 Schedule Table  حسابي جدول في اإلنتاجية الدالة :أوال
 راألبقا تغذيةي ف استخدامه عند العلف من معين لنوع افتراضية إنتاجية دالة شكل الجدول يوضح

 .التربية في المستخدمة الموارد باقي ثبات افتراض مع
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 فالاألع من معين لنوع اإلنتاجية الدالة

 
 

  :Graph  بياني كلش في اإلنتاجية الدالة -ثانيا  
 الجدول أساس علي سمهر  تم والذيالتالي  الشكل في بيانياً  اإلنتاجية الدالة عن التعبير يمكن

 .العلف من معين لنوع اإلنتاجية بالدالة الخاص

 
 

 
 لعنصر المستخدمة الوحدات األفقي رالمحو  يوضح حيث للعلف، اإلنتاجية الدالة الشكل ويوضح
 لكل المقابل رامغبالكيلو  البقر وزن  متوسط الرأسي رالمحو  يمثل بينما). العلف( المتغير اإلنتاج
 الشكل اعتباره يمكن المنحني فان ذلك ىوعل الزمنيةدة الم في المستخدمة العلف وحدات من مقدار
 .ألوزان األبقار اإلنتاجية للدالة البياني
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 :الرياضية صيغتها في اإلنتاجية الدالة :ثالثا
 :يأتي كما الرياضية صيغتها في اإلنتاجية الدالة عن عموما التعبير ويمكن

Q = f (L. C. T) 
 الموارد أو المدخالت (L.C .T) من كل بينما .تابع كمتغير الكلي الناتج تعتبر  Q  حيث

 العمل كمية عن  L تعبر حيث مستقلة كمتغيرات اإلنتاجية العملية في المستخدمة االقتصادية
 ة.التربي حظائر سعة عن ةر عبا  T  المال، رأس عن ةر عبا  C  المستخدم،

 اإلنتاجية الموارد أحد لتغير كنتيجة يتغير سوف الناتج حجم أن يفترض سوف وللتبسيط 
 . الموارد باقي ثبات مع فقط المستخدمة

 ةعد إجراء يجب ولذلك ةعديد متغيرات ضوء في تتحدد ياضيةر  صيغاً  اإلنتاجية الدالة ةعاد وتأخذ
 المطلوب اإلنتاجية للدالة المناسبة الرياضية الصيغة اختبار قبل وإحصائية يةاقتصاد اتاختبار 

 بين نفسها العالقة تعني إليها المشاة الحاالت وكل .المختلفة اعير الز  اإلنتاج بمجاالت ستهاادر 
 .الدراسة متطلبات وحسب مختلفة بصيغ تمثيلها يمكن أنه إال .والمحصول اإلنتاجي الموارد

 
 الدالة اإلنتاجية الكالسيكية:

 فهم يمكن الدوال هذه خالل من أنه هو الكالسيكية اإلنتاج داول اسةر د من األساسي الهدف إن
 يمكنوبذلك  بوضوح  Factor-Product Relationship الناتجية-ديةر المو  العالقات طبيعة
 عتهر مز  في إنتاجه تواجه قد التي العالقات هذه طبيعة عن المؤشرات بعض عر المزا مديري  إعطاء
 أشكال اسةر د هنا يمكننا ال وبالطبع .اإلنتاج ومرونة المتوسطة واإلنتاجية الحدية اإلنتاجية وأهمها
 إلى Y يشير حيث واحد متغير في اإلنتاج دالة يوه أبسطهاستخدم سن لذا كافة اإلنتاج دوال
 .إلى للعنصر المتغير X يشير حين في الناتج

 
 TP                      Total  Productionالناتج  الكلي                                

 
      Average Physical Product   APP  = (Y / X) = (TP/X)متوسط الناتج الفيزيقي

 

 وحدات عدد ىعل Yالكلي  اإلنتاج قسمة حاصل من اإلنتاجي در للمو  المتوسط اإلنتاج يتحدد
 ةلكل وحد اإلنتاج رمقدا هو أخر وبمعنيى الناتج. عل للحصول المستخدمة X  المتغير در المو 
 وليس (مثالً  كجم (فيزيقية بوحدات المقياس إلى فيزيقي كلمة وتشير هذا. المتغير العامل من

 )ليرة مثاًل(. نقدية أو قيمية بوحدات
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 = Marginal Physical Product MPP = (∆Y/∆X)  الناتج الحدي الفيزيقي
(∂TP/∂X) 

 

 لهذا المقابلة النقطة عند اإلنتاج دالة يمس الذي الخط بميل هندسياً  الفيزيقي الحدي الناتج يقاس
 .المتغير در المو  من المستوى 

 الناتج ويعرف .الكلي الناتج منحنى شكل على كبير حد إلى الحدي الناتج منحنى يتوقف شكل
 . ةواحد ةبوحد المتغير در المو  كمية في ةالزياد إلى الراجعة الكلي الناتج في ةالزياد بأنه الحدي

 

 Elasticity of Production        E  =  (  MPP / APP  )مرونة اإلنتاج              
 

 ةر عبا هي . أي X المتغير در المو  في للتغير Y الناتج ستجابةا جةر د لتقدير اإلنتاج مرونة تستخدم
 ذلك وعلى المستقل المتغير في النسبي التغير على مقسوماً  التابع المتغير في النسبي التغير عن
 الكلي الناتج منحنى مرونة = اإلنتاجية المرونة:  فإن

 اإلنتاج در مو  في النسبي التغير/الناتج في النسبي التغير=                                    
E =  ( ∆Y / Y ) / (∆X / X ) = (∆Y/∆X) / (Y/X) 

 :اإلنتاج مراحل
 فنية قواعد من نطالقاً ا مراحل ثالث إلى السابقة اإلنتاج لدالة اإلنتاجية المراحل تقسيم يمكن

 .اقتصاديةو 
 :األولى المرحلة

 اإلنتاج عنصر من المستخدمة الوحدات فيها تكون  التيتمتد هذه المرحلة من نقطة األصل 
لعنصر  (AP)متوسط اإلنتاج التي يصل فيها منحنى ( A)حتى النقطة  للصفر مساوية المتغير
)العمل(  اإلنتاجعناصر  باستخداموذلك  MP،APنهايته العظمى حيث يتزايد كل من  إلىالعمل 

تزايد الناتج الحدي يكون بدرجة أعلى وأسرع من  إال أنالتشكيلة المثلى لإلنتاج،  إلىوالوصول 
 المرحلة. هذهفي  (APتزايد )
 :بالتالي األولى المرحلة تتسم

i. للصفر مساوية المتغير در المو  كمية تكون  عندما الصفر يساوي  الكلي الناتج. 
ii. صمتناق بمعدل ثم متزايد بمعدل الناتج يزداد . 
iii. يهبط ثم قيمة ألقصى يصلو   المتوسط الناتج من أعلى ويكون  يتزايد الحدي الناتج. 
iv. الحدي الناتج من أقل ولكن يتزايد المتوسط الناتج. 
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v.  يصل وعندها األولى المرحلة نهاية عند المتوسط الناتج مع الحدي الناتج يتساوى 
 .ألقصاه المتوسط        الناتج

vi. بمعدل يتزايد الحدي الناتج)  الصحيح الواحد من أكبر تكون  المتغير ردللمو  اإلنتاج مرونة 
 ) صمتناق بمعدل يدايتز  حدي ناتج)  الصحيح الواحد من أقل أو (متزايد

 :الثانية المرحلة
وبين  (A) نقطة النهاية العظمى للناتج المتوسط نهاية المرحلة األولى حيث تقع هذه المرحلة بين

المرحلة نالحظ  هذه، وفي (C)الصفر  إلىالنقطة التي يصل فيها الناتج الحدي لعنصر العمل 
( MPموجبًا و) ( يبقىAPأن ) إال( AP،MPأقصاه وتتناقص كل من ) إلىالذي يصل  TP)تزايد)

. وتمثل هذه المرحلة أفضل تشكيلة أو تناسب بين العنصر اإلنتاجي هيتناقص بدرجة أسرع من
المتغير )العمل( والعوامل الثابتة )األرض مثاًل( للحصول على أفضل ناتج وهذه المرحلة تمتد من 

 .وتوصف بأنها المرحلة االقتصادية لإلنتاج( (Cالنقطة  إلى( Aالنقطة )
 :بالتالي الثانية المرحلة تتسم

i. الثانية المرحلة نهاية في قمته إلى يصل حتى صمتناق بمعدل يتزايد الكلي الناتج. 
ii. المتوسط الناتج وكذلك ينخفض الحدي الناتج. 
iii. االنخفاض أثناء المتوسط الناتج من أقل يكون  الحدي الناتج. 
iv. األقصى حده إلى الكلي الناتج يصل عندما الصفر إلى يصل الحدي الناتج. 
v. الصفر تساوي  أو من أكبر ولكن حداالو  تساوي  أو من أقل المتغير در للمو  اإلنتاج مرونة. 

 :الثالثة المرحلة
 (MP)تغطي هذه المرحلة المنطقة التي يكون فيهاو  .الثانية اإلنتاجية المرحلة نهاية نقطة من تبدأ

( TP،APالمرحلة  تناقص كل من )ويالحظ في هذه  ((Cمن النقطة  لعنصر العمل سالبًا أي يبدأ
 ( سالبًا، وعلية فأن المنتج لن يستمر في اإلنتاج في هذه المرحلة.MPبينما يكون )

 :بالتالي الثالثة المرحلة تتسم
i. صيتناق الكلي الناتج . 
ii. الصفر إلى يصل ال ولكن صيتناق المتوسط الناتج. 
iii. اإلنتاج منطقة في يقع أي الصفر إلى وصل قد يكون  أن بعد صيتناق الحدي الناتج 

 .السالب
iv. الصفر من أقل المتغير در للمو  اإلنتاج مرونة. 
 



Farm management 
Dr. Eihab Damman 

 

18 

 

 

 



Farm management 
Dr. Eihab Damman 

 

19 

 

 
 : Law of Diminishing Return تناقص الغلةقانون 

 عندما تتغير الكمية المستخدمة من اإلنتاجكمية الذي يطرأ على  معدل التغيريصف هذا القانون 
 اإلنتاجعناصر الكميه المستخدمة من أحد  تدادز ا )إذا ماتي أحد عناصر اإلنتاج ويقرأ كاآل

 األخرى  ةاإلنتاجيبكميات متساوية في فترة زمنية معنية مع بقاء الكمية المستخدمة من العناصر 
الناتج الكلي سيزداد ولكن بعد حد معين فأن الزيادة في الناتج تصبح أقل فأقل  نإثابتة دون تغير ف

  .بقانون النسب المتغيرة( األحيانويسمى هذا القانون في بعض 
 

 

 

 

 


