
 كلٌة الزراعة / جامعة االنبار 

 قسم االقتصاد الزراعً 

 مادة  تحلٌل األسعار             

 التغٌرات السعرٌة على مدى الزمن      

                       

 المدرس                          

 أٌاد عباس عبداللطٌف                  

 



  التغٌرات السعرٌة على مدى الزمن

 تنشأ  الزمن وطول طبٌعة حسب عدٌدة عوامل بسبب        
   فً التغٌرات عن تنشأ األجل طوٌلة فالتغٌرات , السعرٌة التغٌرات

 . السكان (1)     

 . االنتاج تقنٌة (2)     

 . للفرد الحقٌقً الدخل فً التغٌر (3)     

 تنشأ أخرى  جهة من , التغٌر  بطٌئة القوى هذه تكون وعادة         
 سببت التً تلك عن مختلفة عوامل من األجل قصٌرة التغٌرات
 -: هذه  وتشمل األجل طوٌلة السعرٌة التغٌرات

   . الطقس فً السنوٌة التغٌرات ( أ)

 . الحروب (ب)

 . كسادا أو إزدهارا االقتصادٌة الدورة طبٌعة (ج)

 



 أخرى قوى هنالك تكون الزمنٌة المدة قصرت وكلما                 

  التغٌرات تحلٌل تقسٌم ٌمكن ولذلك , السعرٌة التغٌرات تسبب مختلفة

 حسب أجزاء عدة الى الزمنٌة المدد مدى على الزراعٌة السعرٌة

 المدة فً السعرٌة التغٌرات بتحلٌل وسنبدأ , الزمنٌة المدة طول

 . القصٌرة المدة ثم ومن الطوٌلة

  Analysis of Trend  الزراعٌة السلع اسعار فً العام االتجاه تحلٌل

 طوٌل مدى على معٌن متغٌر ٌتخذه الذي المسار هو Trend االتجاه

 , المعروفة الطرق إحدى باتباع استخراجه وٌمكن , الزمن من

 أو  معٌنة زمنٌة ومدة  ( ظاهرة)اإلنتاج أخذ ٌمكن اإلتجاه ولتوضٌح

 المعدل الحقٌقً بشكلها أو (الفعلً) اإلسمً بشكلها  (ظاهرة)األسعار

 على الدراسة قٌد الظاهرة تكون بحٌث  معٌنة زمنٌة ومدة للتضخم

 . األفقً المحور على الزمنٌة والمدة العمودي المحور





 حسب "متناقصا أو "متصاعدا "تغٌرا اإلتجاه ٌأخذ قد                 
 للنمو التصحٌح وٌمكن , ( األسعار أو اإلنتاج ) للظاهرة الفعلً الواقع

 المدروسة المدة مدى على الواحد للفرد االنتاج اٌجاد طرٌق عن السكانً
 محسوس انخفاض أو الزٌادات وإن  الحقٌقٌة األسعار استعمال وكذلك
 فً التغٌرات سببه السنوي التحلٌل فً تتبعه ٌمكن ال الذي بالسعر

 "فمثال , الزمن من معٌنة مدة مدى على تحدث التً والطلب العرض
 قد االستعماالت لهذه التدرٌجً والتكٌف للسلعة جدٌدة استعماالت تطور
      . المعلوم بالسعر المباع الناتج كمٌة أو الناتج سعر فً تغٌر الى ٌؤدي

 المدى على الطلب إتجاه فً العادات تغٌر ٌؤثر ان ٌمكن كذلك            
 لتحسٌن جدٌدة لتقنٌة التدرٌجً التبنً فإن أخرى جهة من , الطوٌل
 فبعض , الطوٌل المدى على العرض إتجاه فً تغٌر الى ٌؤدي قد االنتاج

 أخرى تطورات تؤدي بٌنما األسعار زٌادة الى تؤدي قد التطورات هذه
 أو تزداد قد الطوٌل المدى على األسعار فإن وبذلك انخفاضها الى

 . تتغٌر ال أو تنخفض



 اختٌار المدة الزمنٌة لتحلٌل اإلتجاه

 االتجاه خاللها ٌحلل التً الزمنٌة المدة اختٌار ٌجب                   

 هناك  كانت واذا القرٌب بالمستقبل وطٌدة عالقة له ما لتعكس

 حذف فٌجب , الطوٌل المدى اتجاه مستوى فً واضحة توقفات

 عوامل هناك ان اعتبارنا فً نضع أن وٌجب المدى بداٌة فً البٌانات

 الزراعٌة السلع "وخصوصا سلعة أي فً تؤثر ان ٌمكن  اقتصادٌة

  , السلع تلك االنتاج تكالٌف هً العوامل تلك وأهم الطوٌل المدى فً

 ان وحدث معٌن مستوى فً ما زراعٌة سلعة  سعر ٌكون فعندما

 سٌؤدي هذا فان االنتاج تكالٌف زٌادة الى أدت جدٌدة عوامل ظهرت

 األسعار إلتجاه "فعال حدث ما وهذا السلعة تلك سعر زٌادة الى

 من السبعٌنات خالل امرٌكٌا فً والبٌضاء الحمراء للحوم الحقٌقٌة

 . الماضً القرن



 القمح من السابق السوفٌتً االتحاد مشترٌات زٌادة فعند               

 السبعٌنات من األول النصف خالل الطاقة اسعار وزٌادة األمرٌكً

 وٌعد أمرٌكٌا فً للحوم الحقٌقٌة األسعار ارتفاع الى أدى ذلك فان

 لألسعار المتناقص العام االتجاه على طارئة حالة هذا االرتفاع

 اختٌار ٌجب هذا الى إضافة , اآلتً الشكل فً كما للحلوم الحقٌقٌة

 تحول أساسه على الذي المستهلك سعر دلٌل لحساب اساس مدة

 . حقٌقٌة أسعار الى الجارٌة األسعار





  كٌفٌة رسم خط اإلتجاه

بعد اختٌار المدة الزمنٌة التً ٌصفها االتجاه تكون الخطوة             
فقد ٌكون الخط , اآلتٌة هً تحدٌد الخط الفعلً الذي ٌمثل خط االتجاه 

الى النقاط " استنادا" وقد ٌرسم الخط ٌدوٌا" أو منحنٌا" مستقٌما
المعنً كاألسعار أو اإلنتاج ( الظاهرة ) الممثلة للتغٌرات فً المتغٌر 

وفً كل الحاالت تكون النتٌجة واحدة بغض " أو قد ٌحسب رٌاضٌا
مما ال ٌعنً ان خط , النظر عن خبرة الشخص الذي قام بالرسم 

هو أكثر تفوق على خط االتجاه المرسوم " االتجاه المرسوم رٌاضٌا
 .  بالٌد 

فكثٌر من المحللٌن المتمرسٌن ٌرسمون اتجاهات ٌدوٌة               
واالتجاه المحسوب " . مع االتجاه المحسوب رٌاضٌا" مقاربة جدا

"  فٌكون االتجاه اللوغارتمً خطٌا, أما خطً أو غٌر خطً " رٌاضٌا
لكن قد ٌكون غٌر خطً بالنسبة لألرقام , بالنسبة للقٌمة اللوغارتمٌة 

 (غٌر اللوغارتمٌة ) اإلعتٌادٌة 



           

 استعمال فان المدروسة الزمنٌة للمدة مالئم الخطً غٌر االتجاه كان فإذا 
 ٌمكن اخرى جهة ومن اإلتجاه هذا مثل تحدٌد للمحلل تسمح  اللوغارتمات

 ٌصف الذي لإلتجاه منفرد خط لرسم البسٌط الخطً االنحدار طرٌقة استعمال
 استعمال وٌمكن , واالنتاج الزمن أو واألسعار كالزمن متغٌرٌن بٌن العالقة
 لكال  اللوغارتمٌة شبه أو المزدوجة أما اللوغارتمٌة والصٌغة الخطٌة الصٌغة

   . العام اإلتجاه خط لرسم المتغٌرٌن

 -: اآلتً هً العام لإلتجاه الحساب وطرق

   "ٌدوٌا المستقٌم الخط تمهٌد طرٌقة(1)

 للمتغٌر للبٌانات االنتشاري الشكل رسم ٌتم هذه الطرٌقة وفق              
 أو "تقرٌبا االنتشاري الشكل بنقاط ٌمر بالٌد متوسط خط ٌرسم ثم المدروس

 وهً  بها ٌقوم الذي الشخص خبرة على الطرٌقة دقة وتعتمد , منها "جدا "قرٌبا
 العمودي المحور وٌمثل.. النظامٌة وغٌر والدورٌة  الموسمٌة التقلبات أثر تستبعد
 الحقل اسعار ٌوضح  االتً والمثال... الزمن األفقً والمحور المدروس المتغٌر

 .1990 – 1970 عام من للقمح

 



سعر الحقل الجاري  السنة

 (طن/دٌنار ) للقمح

1970 33.6 

1971 36.2 

1972 37.0 

1973 38.4 

1974 38.5 

1975 39.6 

1976 42.2 

1977 43.0 

1978 43.8 

1979 47.0 

1980 56.2 

1981 60.4 

1982 86.0 

1983 92.1 

1984 98.9 

1985 106.4 

1986 140.0 

1987 150.0 

1988 150.0 

1989 250.0 

1990 350.0 
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   السنوات

 طرٌقة تمهٌد الخط المستقٌم ٌدوٌا لالتجاه العام لسعر القمح الجاري                



 (  متوسطً نصفً السلسلة )  طرٌقة شبه المتوسطات

 بتقسٌم وتتلخص دقٌقة غٌر أنها إال بالسهولة الطرٌقة تتصف          

 متساوٌٌن قسمٌن الى متغٌر او ظاهرة ألي الزمنٌة السلسلة بٌانات

 السنة استبعاد فٌتم "فردٌا السلسلة سنوات عدد كان إن مالحظة مع

 القسمٌن من قسم لكل حسابً متوسط وٌحسب , الوسطى أو األولى

 خط شكل توضٌح ولغرض , القسم منتصف فً  المتوسط هذا وٌضع

 وٌؤشر البٌانً الرسم فً المتوسطٌن ٌستخدم للظاهرة العام االتجاه

 مستقٌم خط توصٌل ٌتم بحٌث قٌمته حسب الرسم على منها كل

 االتً والمثال . الدراسة قٌد للظاهرة العام االتجاه خط ٌمثل  بٌنهما

 -: 1981-1990 للمدة الدواجن للحم الجارٌة لألسعار



السعر الجاري    السنة

للحم الدواجن 

 كغم/دٌنار 

1981                

   

0.860 

1982 1.025 

1983 1.162 

1984 1.493 

1985 1.200 

1986 1.318 

1987 1.583 

1988 2.123 

        1989 2.240 

      1990 3.250 



 زوجً عددها الن) متساوٌٌن قسمٌن الى الزمنٌة السلسلة تقسم       

 للنصف الحسابً الوسط فٌكون( السنوات من اي استبعاد ٌتم فال

 الحسابً الوسط بٌنما ,  1.12 (=1981-1985) السلسلة من األول

 الحسابً الوسط وٌوضع 2.1 (=1986-1990) الثانً للنصف

 , ( التقاطع معلمة )التقاطع حد وتمثل 1983 سنة امام األول للنصف
 ....1988 أمام الثانً للنصف الحسابً الوسط وٌوضع

 الجارٌة األسعار العمودي المحور ٌمثل الرسم ولغرض              

 االتجاه خط ونرسم الزمنٌة السلسلة سنوات ٌمثل األفقً والمحور

 . أعاله الحسابٌٌن الوسطٌن قٌم هً كما العام



   .………… P = a + btولغرض استخراج معادلة االتجاه العام           

( b)والمٌل ,    1.12( =  a)فان حد التقاطع ٌمثل لنا معلمة التقاطع 

   -:الذي ٌمثل مٌل االتجاه العام ٌستخرج كاآلتً 

 الفرق بٌن الوسطٌن                                  

    b  (المٌل =)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (الفرق بٌن موقع الوسطٌن) الفرق بٌن زمنٌهما                  

 2.1ـــ      1.1      

 (b=0.2) حٌث تكون قٌمة .....   b= ــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 1988ـــ  1983      

 (الزمن  tالسعر و Pحٌث ) P= 1.12 + 0.2t....معادلة االتجاه العام    
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     Moving Averages طرٌقة المتوسطات المتحركة( 3)

 للظاهرة الحسابً المتوسط احتساب فً الطرٌقة هذه تتلخص        
 المتحركة المتوسطات احتساب اردنا فإذا , سنوات لعدة (األسعار)

 ثالث كل ٌحصل الدوري التقلب كان إذا )سنوات ثالث أساس على
 هذا وٌوضع األولى الثالث للسنوات المتوسط فٌحسب  ( سنوات

 للسنوات المتوسط باحتساب نتحرك ثم , الثانٌة السنة أمام المتوسط
 أمام المتوسط وٌوضع  األولى السنة واسقاط والرابعة والثالثة الثانٌة
 نضع ثم , نفسها بالطرٌقة المتوسطات لبقٌة وهكذا الثالثة السنة

 فتبٌن لألسعار البٌانً الرسم على المتحركة الحسابٌة المتوسطات
 مجموع ان مالحظة وٌمكن ,لألسعار المدى طوٌل العام االتجاه

 , ((2 ـــ  الزمنٌة السلسلة سنوات عدد)) = الحالة هذه فً المتوسطات
 الطرٌقة فنتبع سنوات خمس كل ٌحصل الدوري التقلب كان اذا أما

 السلسلة سنوات عدد)) = المتحركة المتوسطات عدد وٌكون  نفسها
 , ((4 ــ  الزمنٌة



وٌمكن رسم خط اإلتجاه العام بتمثٌل المتوسطات المتحركة            

على الرسم البٌانً وكذلك ٌمكن رسم خط اإلتجاه العام لألسعار 

, الجارٌة  بتمثٌلها على الرسم البٌانً كذلك ومالحظة الفرق بٌنهما 

ونالحظ بان تقسٌم السلسلة الزمنٌة إلى مجامٌع ٌفضل أن تكون 

وان المتوسطات هذه تكون خالٌة من التطرف أي (  5أو   3) فردٌة 

وتستخرج معادلة االتجاه ... تقلٌل أثر القٌم المتطرفة أو الطارئة 

قٌم ....Xᵢ  , قٌم الظاهرة   ....Yᵢ    حٌث    Yᵢ = a +b Xᵢ       العام 

ٌمثل قٌمة  a مٌل االتجاه العام و  ....b و (  االفتراضٌة)الزمن

 .“ الظاهرة عندما ٌكون الزمن صفرا

 

 

 



                                                           XᵢYᵢ∑ 

 b     ــــــــــــــــ =                                                                                                            

                                                                   ²Xᵢ∑ 

                                                                                                                  bX̅ ـــῩ  a =  

Yᵢ ÷ n            …….      X̅ = ∑ Xᵢ  ÷ n                                                                                            ∑  = Ῡ  



 ... طرٌقة المربعات الصغرى( 4)

إذ      Yᵢ= a +b Xᵢ... ٌتم تقدٌر معادلة االتجاه العام                    

كأسعار السلعة الزراعٌة ( المتغٌر التابع)تمثل قٌم الظاهرة  Yأن 

سنوات السلسلة وٌتم تقدٌر هذه  Xالمعنٌة لمدة السلسلة الزمنٌة  

المعادلة عن طرٌق استعمال أحد برامج الحاسوب المعروفة فنحصل 

ومن ثم نستطٌع رسم خط االتجاه العام  والمثال  aو  bعلى قٌم 

 :اآلتً 

 



 سعر الحقل السنة

 بٌضة1000/ دٌنار 

 سعر الحقل السنة

 بٌضة1000/ دٌنار 

1980 22 1991 350 

1981 27 1992 1300 

1982 28 1993 3000 

1983 28 1994 25500 

1984 32 1995 80000 

1985 37 1996 55555 

1986 42 1997 63888 

1987 45 1998 40555 

1988 55 1999 75000 

1989 65 2000 70000 

1990 84     
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 Price analysis تحلٌل االسعار
ٌعتبر تحلٌل االسعار الزراعٌة أحد الموضوعات المهمة والتً            

فهو ٌعد أحد المجاالت , تتصف بانها تطبٌقٌة فً علم االقتصاد الزراعً 
التً لها مدى واسع من التطبٌقات فً نطاق هذا العلم اضافة الى اهمٌته 

 .االكادٌمٌة المتضمنة ألدوات تحلٌل النظرٌة االقتصادٌة 
على التطبٌق فً مجال الزراعة " ان تحلٌل االسعار لٌس قاصرا        

وقد ٌستعمل فً مجاالت عدة منها النفط  وصناعة السٌارات والفوالذ 
ومجاالت اخرى كثٌرة لكن الفرق الوحٌد فً تحلٌل االسعار لهذه 

ان السعر . الصناعات هو قاعدة البٌانات المستعملة ألغراض التحلٌل 
فً اقتصاد السوق ٌعتبر العامل الرئٌس الموجه لكل من عملٌات االنتاج 

فً كثٌر من " لذا كان االهتمام كبٌرا( العرض والطلب ) واالستهالك 
الدول المتقدمة المطبقة القتصاد السوق فً انشاء وحدات خاصة تهتم 

بحركة االسعار لمختلف السلع ومنها السلع الزراعٌة كونها تمتلك 
ومن هنا تأتً اهمٌة االهتمام , خصوصٌة تمٌزها عن السلع األخرى 

بتحلٌل االسعار ودراسة العوامل المؤثرة فٌه واستعمال البٌانات الخاصة 
 .باألسعار للتنبؤ باألسعار المستقبلٌة 



ٌنبع من الوظائف التً ٌمكن لالقتصاد الحر ان اهتمام الدول المنتهجة  
 -:ان تؤدٌها األسعار والتً من اهمها 

ان دفع المستهلك لسعر معٌن ...تستعمل لتثبٌت مقٌاس للقٌمة  (1)
لسلعة ما فً السوق فان هذا السعر قد حدد قٌمة نسبٌة للسلعة تلك من 

ومن جهة اخرى فان , التً تحددها األسعار االخرى بٌن قٌم السلع 
المنتجٌن لهذه السلعة ٌستجٌبون لهذه األسعار المدفوعة من قبل 

وبالتالً فان معٌار .المستهلكٌن بشكل تعظٌم أرباح الموارد المملوكة لهم 
التخاذ القٌمة الذي ٌثبته نظام االسعار ٌوفر المعلومات الضرورٌة 

 .القرار من قبل المنتجٌن 

ان المنتجٌن ٌستعملون أسعار المدخالت ...تنظٌم االنتاج  (2)
المستعملة (  عناصر اإلنتاج)والمخرجات لتحدٌد كمٌة الموارد المتغٌرة 

ولذلك ٌستعمل فً هذه , التً تعظم الربح  وكمٌة االنتاج والقابل للبٌع  
 ....الحالة معٌار تعظٌم الربح 

 الحديقٌمة الناتج = الحدٌة لعنصر االنتاج المتغٌر  الكلفة      



من جهة اخرى ٌبٌن انموذج عالقة عنصر االنتاج المتغٌر           

بالعنصر اآلخر السلوكٌة التً ٌتم بموجبها استعمال أسعار الموارد 

لتحدٌد التولٌفة  من المتغٌرٌن والتً تحقق اقل كلفة ممكنة من 

وهذه , الموارد والتً ٌمكن استعمالها إلنتاج كمٌة محددة من االنتاج

التً تحقق اقل كلفة من عنصرٌن انتاجٌٌن ( المزٌج) التولٌفة 

 :متغٌرٌن وبمستوى معٌن من االنتاج  تتحقق عندما ٌكون 

نسبة االسعار بٌن = المعدل الحدي لإلحالل بٌن العنصرٌن االنتاجٌٌن  

 .العنصرٌٌن االنتاجٌٌن 

فً " مهما" واالنموذج االخر إلدارة االنتاج الذي ٌلعب السعر دورا           

ٌهتم هذا , ( منحنى امكانٌة االنتاج ) تحدٌده هو انموذج عالقة الناتج بالناتج 

 النموذج بتحدٌد مزٌج الناتجٌن المعظم لإلٌراد بوجود كمٌة محددة من الموارد    

 .....وٌتم ذلك عندما (  عنصر االنتاج) 

 مقلوب النسبة السعرٌة للناتجٌن = المعدل الحدي لتحوٌل الناتج        



بعد تخصٌص الموارد واتمام عملٌة االنتاج ..... االنتاج توزٌع (3)
وتحدد القدرة , ٌجب توزٌع الناتج بٌن مختلف المستهلكٌن 

القدرة على دفع سعر الناتج  ( مستوى دخله) الشرائٌة للمستهلك 
فعند األسعار العالٌة تجد اصحاب الدخول العالٌة  هم  القادرٌن 

ولكن بزٌادة االنتاج من سلعة , على الدفع وهم قلٌلٌن العدد 
معٌنة فان اسعارها تنخفض وبالتالً ٌمكن توزٌع استهالكها 

 .على مجموعة أكبر 

بعد التوزٌع وهناك بعد آخر للدور التوزٌعً للسعر وهو           
حٌث تكون اسعار السوق واطئة عند نقطة االنتاج أو   الجغرافً

وفً المناطق البعٌدة عن منطقة االنتاج ٌرتفع السعر , قربها 
للتعوٌض عن تكالٌف النقل  ولهذا نالحظ بان اسعار كثٌر من 

, الفواكه والخضر ترتفع أكثر فاكثر كلما ابتعدنا عن مناطق اإلنتاج 
 .وهً منخفضة فً او قرب مناطق انتاجها 



من المعروف بان اسعار السلع .....اإلنتاج واألسعار موسمٌة  (4)
وهً تبدأ باالرتفاع , وقت الحصاد " الزراعٌة تنخفض كثٌرا

لكن الدولة , الى الموسم القادم لحصادها " وصوال" تدرٌجٌا
تحاول المحافظة على مستوى معٌن من األسعار الزراعٌة عن 

من " طرٌق استعمال الخزٌن االستراتٌجً الذي ٌكون احتٌاطٌا
خالل طرحه فً السواق عند ارتفاع السلعة الزراعٌة عن 

 .مستوى معٌن 

ٌمكن ان ....فً إدامة االقتصاد والنمو االقتصادي المساعدة  (5)
تلعب األسعار المجزٌة فً زٌادة األرباح وبالتالً استعمال رؤوس 
األموال الفائضة فً االستثمار لتوسٌع قاعدة االنتاج  وبالتالً زٌادة 

أما األسعار غٌر , النمو االقتصادي على مستوى االقتصاد ككل 
الكفؤة فقد تؤدي الى الخروج من االنتاج  كما هو الحال بالنسبة 

ألسعار كثٌر من المنتجات التً استطاعت كثٌر من الدول المنافسة 
 .بها على المستوى العالمً 



كما تم ذكره فان للسعر دور ....  اهمٌة دراسة االسعار الزراعٌة•
لكن , فعال فً النظرٌة االقتصادٌة بقٌادة كل من االنتاج واالستهالك 

(  العرض)توجد عوامل اخرى تؤثر فً قرارات كل من المنتج  
 ....  إضافة الى السعر ف( الطلب) والمستهلك 

 .  السٌاسات الحكومٌة ( أ)  

 .التفضٌالت الشخصٌة للمزارعٌن ( ب)

 .تأثٌر المناخ والتربة ( ج)  

 وفرة المعدات الزراعٌة  ( د)  

من , فً طبٌعة المنتجات الزراعٌة للمزارعٌن فً كل عام " تؤثر كثٌرا
جانب  آخر ٌتأثر المستهلك بعوامل توجه نمطه االستهالكً مثل         

 .إضافة الى السعر (( االعالنات و طبٌعة التعبئة و التغلٌف )) 

 

 



هنالك بعض العوامل التً ٌمكن ان تحدد دور السعر بالنسبة            
فإذا اصبح المستهلك .... للمستهلك( أ)فبالنسبة .....للمستهلك والمنتج  

اكثر رفاهٌة فإن مشترٌاته من المنتجات الغذائٌة قد تكون أقل استجابة 
فقد تكون  للمنتج الزراعً(  ب)اما بالنسبة . بالنسبة للتغٌرات السعرٌة 

له استثمارات ثابتة عالٌة لذلك فان انتاجه ٌصبح أقل استجابة بالنسبة 
أي أنه ٌجب علٌه االستمرار باإلنتاج لسعلة معٌنة , للتغٌرات السعرٌة 

فً حدود معقولة بالرغم من انخفاض السعر السترجاع جزء من الكلفة 
تلعب الحكومات فً دول مختلفة من العالم المتقدم او النامً . الثابتة 

حٌث أن الهدف من هذا دعم , فً تحدٌد األسعار الزراعٌة " مهما" دورا
 -:المنتج الزراعً بسبب السمات الخاصة بالمنتجات الزراعٌة وأهمها 

ٌتحقق االنتاج الزراعً بعد ...الطبٌعة البٌولوجٌة  لإلنتاج الزراعً( 1)
مرور موسم كامل اي انه ٌمر بأطوار نمو حتى  ٌصبح سلعة قابلة 

لالستهالك مما ٌعنً انه ال ٌمكن االستجابة لزٌادة سعر السلعة الزراعٌة 
وهذا ٌخلق مدة إبطاء زمنً بٌن , وإنما بعد مرور موسم كامل " فورا

 .زٌادة السعر واالستجابة لهذه الزٌادة 



عند ارتفاع ....مرونتً العرض والطلب  على السلع الزراعٌة قلة ( 2)

األسعار للسلع الزراعٌة فانه ال ٌمكن زٌادة عرض المنتجات الزراعٌة 

بسبب الطبٌعة البٌولوجٌة لتلك السلع وعلٌه تكون مرونتها " فورا

أما بالنسبة للطلب على السلع الزراعٌة  فهو اآلخر .السعرٌة منخفضة 

 .ضرورٌة لحٌاة اإلنسان " قلٌل المرونة لكون معظم تلك السلع تعد سلعا

بسبب الطبٌعة البٌولوجٌة للسلع ....الزراعٌة تذبذب األسعار ( 3)

الزراعٌة وتأثٌر الظروف الخارجٌة على االنتاج الزراعً كالظروف 

الجوٌة واآلفات والحشرات وغٌرها من المؤثرات ٌكون االنتاج 

فقد تؤدي الظروف السٌئة الى , بٌن موسم وآخر " الزراعً متذبذبا

وفً كلتا الحالتٌن , انخفاضه بٌنما  تؤدي الظروف الجٌدة الى زٌادته 

مما ٌؤثر على دخول المزارعٌن " وانخفاضا" تتذبذب األسعار صعودا

"  التً ٌكون إنتاجها أكثر استقرارااألخرى على عكس المنتجات 

 " .وبالتالً اسعارها ومن تكون دخول المنتجٌن أكثر استقرار اٌضا



 

إضافة الى رفاهٌة المنتج ٌؤثر تذبذب األسعار الزراعٌة ( 4)

وكذلك فً العوائد التً تحصل علٌها , فً رفاهٌة المستهلك 

إذ إن أسعار السلع الزراعٌة , الدولة من السلع الزراعٌة 

تتأثر بتذبذب األسعار العالمٌة وبالتالً عوائد الدولة من 

 .صادرات هذه السلع 

بسبب ....تدخل الدولة فً تنظٌم األسعار الزراعٌة (5)

تذبذب دخول المزارعٌن وكذلك تذبذب رفاهٌة المستهلكٌن 

تتدخل الدولة بصورة , نتٌجة لتذبذب األسعار الزراعٌة 

مباشرة لتنظٌم األسعار الزراعٌة عن طرٌق دعم أسعار 

 المنتجٌن وإعانة اسعار المستهلكٌن 



 

  Agricultural price determinationتحدٌد أسعار السلع الزراعٌة 

إذ إن سوق السلع , ٌحدد السعر فً سوق المنافسة التامة           

الزراعٌة ٌقرب من سوق المنافسة التامة من تفاعل قوى العرض 

والطلب لذلك فان دراسة العوامل المؤثرة على كل من العرض 

عن الكٌفٌة التً ٌتحدد بها سعر " عاما" والطلب ستعطً تصورا

لكل من العرض " المنتجات الزراعٌة والتً سٌتم التطرق الحقا

 .والطلب على المنتجات الزراعٌة بشكل مفصل 
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 Qeالكمٌة                                      

 شكل ٌبٌن تحدٌد السعر والكمٌة فً سوق المنافسة التامة             



 ...   Price discovery اكتشاف السعر 

ٌمكن اكتشاف السعر أو الوصول الى اسعار معٌنة من قبل البائع        

والمشتري فً سوق معٌنة وزمن معٌن بعدة عملٌات او طرق ٌمكن أن 

 -:تغطً معظم األنظمة السعرٌة المستعملة فً العالم وهً 

 .المفاوضات الفردٌة المباشرة  (1)

تبادل السلع عن طرٌق المبادلة المنتظمة او خالل المزاٌدات العلنٌة (2)

 .المباشرة 

 .التسعٌر عن طرٌق صٌغ معٌنة  (3)

 .المعاملة الجماعٌة  (4)

 .القرارات اإلدارٌة بضمنها القرارات فً القطاعٌن الخاص والعام  (5)

 



بدائٌة  إذ هناك سلع كثٌرة ٌمكن بٌعها المفاوضات الفردٌة تعتبر  

حٌث ٌلتقً البائع , وشراؤها فً اسواق الدول النامٌة بهذه الطرٌقة 

والمشتري بصورة مباشرة فً السوق واالتفاق على سعر معٌن 

أو لتبادل السلعة عن طرٌق المبادلة المنتظمة أما بالنسبة . للسلعة 

محل " من خالل أسواق المزاٌدة العلنٌة فقد حلت تدرٌجٌا

,   المفاوضات الفردٌة بزٌادة حجم المنتجات الزراعٌة التً ٌتم تبادلها

تستعمل لمبادلة الحٌوانات "  وهذه األنواع من االسواق تارٌخٌا

 .الكبٌرة 

ومع زٌادة حجم المبادالت بدأت األسواق المركزٌة تحل محل البٌع  

وٌتم وضع , المباشر عن طرٌق البٌع الى المخازن أو المصنعٌن 

 .سعر على أساس صٌغة معٌنة أو بطرٌقة المساومة الجماعٌة 



وبدأت صٌغة أخرى الكتشاف السعر تحل محل األسواق         

القائمة على أساس إدارتها صٌغة المعاملة الجماعٌة المركزٌة وهً 

أما عملٌة االكتشاف , من لدن اتحادات المنتجٌن والتعاونٌات 

السعري فً حالة بعض السلع مثل الحلٌب السائل فقد تم بها وضع 

نظام جدٌد وهو القرارات االدارٌة التً تتم عن طرٌق الهٌئات 

ٌختلف عن وهنا البد من االشارة الى أن تحدٌد السعر . الحكومٌة 

ٌتم عن طرٌق تفاعل قوى العرض فتحدٌد السعر , اكتشاف السعر 

فٌعترٌه كثٌر من العوامل اكتشاف السعر أما , والطلب فً السوق 

التً ٌتم فٌها عمل آلٌة عدم اكتمال السوق الكتشاف السعر وبمعنى 

واكتشاف السعر ٌتم , آخر تحدٌد السعر ٌتم فً سوق منافسة تامة 

 . فً سوق منافسة غٌر تام 



هً نفسها عملٌة التنبؤ السعري " وعملٌة اكتشاف السعر أساسا     

إذ إن اكتشاف السعر , والفرق األساس بٌنهما هو البعد الزمنً 

للوقت الحالً بٌنما التنبؤ السعري ٌكون لألسعار " ٌكون أساسا

وٌرتبط مفهوم اكتشاف السعر بمفاهٌم عدة تؤثر فً , المستقبلٌة 

 -:تعٌٌنه  منها 

وهو عبارة عن عدد  -: Market structureتركٌبة السوق ( أ)

 .ومقدار وموقع وتنافسٌة البائعٌن والمشترٌن 

وهً الكٌفٌة التً ٌتم  -:  Market behaviorسلوك السوق ( ب)

 .بها شراء المستهلكٌن للسلعة المعٌنة وطرٌقة التسعٌر 



 

  Market intelligenceمعلومات السوق ( ج)

وهً كمٌة المعلومات المتوافرة عن السوق ونوعٌتها وإمكانٌة   

 االعتماد علٌها

  Future marketأسواق المستقبل ( د)

 .قد تظهر أسواق جدٌدة فً مجال االنتاج واالستهالك لسلع معٌنة   

 

   Risk managementإدارة المخاطر ( هـ)

,  ٌحٌط باإلنتاج الزراعً مخاطر كثٌرة ومنها المخاطر السعرٌة  

لذا تكون عملٌة ادارة المخاطر السعرٌة من العملٌات التً تحتاج 

 .الى دراٌة وخبرة فً هذا المجال 

 



   آلٌة اكتشاف السعر•

بسعر السوق التوازنً ألن كل من المشترٌن " ٌبدأ اكتشاف السعر ابتداء          

لذلك , والبائعٌن ٌكتشفون األسعار المالئمة على أساس توقعات غٌر مؤكدة 

الى " فان اسعار التعامل  تتذبذب حول سعر السوق التوازنً أي استنادا

 -:ومن العوامل المؤثرة على هذا التذبذب فً األسعار هً , العرض والطلب 

 . كمٌة ونوعٌة السلعة الموجودة فً السوق ( 1)

 . مكان وزمان التعامل ( 2)

 .  عدد البائعٌن والمشترٌن الموجودٌن فً السوق( 3)

 .نوعٌة وكمٌة المعلومات المتوافرة فً السوق ( 4)

بالوصول الى سعر أعلى من السعر التوازنً إذا كان " وٌكون المنتج مهتما      

 .أما بالنسبة للمستهلك فالعكس هو الصحٌح , السعر غٌر مجز له 
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  Cyclic  fluctuation  inتحليل التقلبات الدورية في اسعار السلع الزراعية 
agricultural  products  prices  

 , والطلب العرض منحنى بتقاطع التامة المنافسة شروط تحت السعر ٌتحدد               
 الى األصلٌة التقاطع نقطة من االنتاج وكمٌة السعر ٌتغٌر خارجٌة مؤثرات حدوث وعند
 اخرى مرة والناتج السعر تعٌد اخرى قوى تؤثر قد اخرى ناحٌة من ولكن , جدٌدة نقطة

 . األصلٌة التوازن نقطة الى

 قد السعر تغٌر الى لالستجابة الزمن من مدة الى ٌحتاج الزراعً واالنتاج            
 التوازن نقطة الى واالنتاج السعر من كل ٌرجع ال وقد , "كامال "موسما تستغرق
 سٌؤدي فانه ما موسم فً "مثال جفاف حدث فاذا , حولها ٌدوران قد ذلك وبدل االصلٌة

 ٌحفز مما , سعره ارتفاع الى ٌؤدي مما المنتجة المحصول كمٌة انخفاض  الى
 فان طبٌعٌة الظروف تكون وعندما . منه اضافٌة مساحات زراعة على المزارعٌن

 الى ٌؤدي مما "وفٌرا "انتاجا ستعطً المحصول من المزروعة المساحة هذه فان مساحة
 على ٌؤثر المنخفض السعر وهذا , التوازنً السعر مستوى دون ما الى السعر انخفاض

 وبالتالً المزروعة المحصول مساحات بتخفٌض القادم الموسم فً المنتجٌن فعل ردة
   . فٌها االستقرار من "بدال التوازن نقطة حول بالتأرجح واالنتاج السعر ٌستمر

 



 انها اذ , الزراعً االنتاج لنوع "تبعا الدورة طول وٌختلف          

 ان كما الحٌوانً االنتاج فً عنها الزراعً االنتاج فً تختلف

  العطٌبة السلع اسعار فً للتغٌرات الزراعٌن المنتجٌن استجابة
perishable    التً هً المنتجة الكمٌة ان حٌث , منخفضة تكون 

 من المدروسة الزمنٌة المدة طول وٌقاس , العكس ولٌس السعر تحدد

 المدروسة الزمنٌة المدة طول على قعر الى قعر من أو قمة الى قمة

 أو "مثال الحٌوانات من جدٌد جٌل إلنتاج الالزم بالزمن عادة وٌرتبط

 .  الصناعٌة للسلع االقتصادي العمر





   ....cobweb theorem  العنكبوتي  النسيج نظرية

 السلع أسعار فً الدورٌة التقلبات حالة دراسة تم                   

 أطلق "عاما "توضٌحا لها ووضع االقتصاد علماء أحد لدن من الزراعٌة

 عدٌدة اقتصادٌة بعوامل الدورة وتتأثر , العنكبوتً النسٌج نظرٌة علٌه

 . والحروب الطارئة االقتصادٌة واألزمات والنقدٌة المالٌة السٌاسة منها
 الظروف , لها ومعاكسة السعار لدورة مساوٌة االنتاج دورة تكون وعادة

 عامة وبصورة , وبالعكس السعر انخفاض الى ٌؤدي االنتاج زٌادة ان أي

  تطبٌقه ٌمكن لكً اآلتٌة الشروط توافر العنكبوتً النسٌج انموذج ٌفترض
:-   

  . شروطها بكل التامة المنافسة سوق وجود(1)

     فً تتغٌر ال والتً  "حالٌا المتوافر بالمعروض الحالٌة األسعار تحدد (2)

 . القرٌب األمد

 . الحالٌة األسعار اساس على القادمة للمدة لإلنتاج المنتجون ٌخطط (3)



 

 بٌن األقل فً واحدة  انتاجٌة لمدة االنتاج فً زمنً إبطاء هناك (4)

 االنتاج ان ٌعنً وهذا , االنتاج تحقق وقت و االنتاج قرار وقت

 . الماضٌة المدة فً للسعر دالة هو الحالً

 غٌر الظروف بعض تحدث مالم المخطط االنتاج تحقٌق ٌتم (5) 

   . الحروب أو األزمات أو الطبٌعٌة العوامل مثل المتوقعة

 ثابتة والطلب العرض بعالقات المحٌطة والعوامل الظروف تبقى (6)

   . الدورة تحقٌق مدة طول على



   ...  Continuous  fluctuation المستمر التقلب – األولى الحالة

 واألسعار الزراعً االنتاج تنتاب التً الفعل ردود سلسلة (10) الشكل ٌبٌن       

 المدة بداٌة ففً , الشكل فً المنحنٌات توضحها التً االنتاجٌة المواسم لتغٌر "تبعا

 ٌقطع "نسبٌا "منخفضا "سعرا عنها ٌنتج مما كبٌرة (Q₁) المنتجة الكمٌة تكون

 معروضة كمٌة الى المنخفض السعر هذا وٌؤدي , (P₁) النقطة فً الطلب منحنى

 وهذا . (Q₂) النقطة فً العرض منحنى "قاطعا الثانً الموسم فً "نسبٌا منخفضة

 السعر هذا وٌؤدي (p₂) النقطة فً مرتفع سعر الى ٌؤدي المنخفض العرض

 فً العرض منحنى "قاطعا الثالث الموسم فً الزراعً االنتاج زٌادة الى المرتفع

 نفسه الموسم فً السعر انخفاض الى المرتفع العرض هذا وٌؤدي . (Qᶟ) النقطة

 السعر مع متطابق السعر هذا أن وطالما . الطلب منحنى على (pᶟ) النقطة الى

 والخامس الرابع الموسم فً المنتجة والكمٌة السعر فان األولى السنة فً األصلً

 الى الوصول بدون نفسه السابق المسار حول بالدوران تستمر الالحقة والمواسم

 . نفسها المرونة الحالة هذه فً والطلب للعرض وٌكون , معٌنة توازن نقطة

 





 ...  Divergent  fluctuation المبتعد التقلب – الثانية الحالة

 وٌبٌن , الحالة هذه فً الطلب مرونة من أكبر العرض مرونة تكون              

 الكمٌة من ابتدأنا واذا , والكمٌة السعر من لكل األفعال ردود سلسلة (11) الشكل

 األفعال ردود سلسلة تبع ٌمكن فانه (P₁) المقابل والسعر (Q₁) الكبٌرة المعروضة

 (Q₂) "نسبٌا منخفضة المعروضة الكمٌة تكون الثانً الموسم ففً , الشكل فً

 السعر هذا وٌؤدي (p₂) "مرتفعا نفسه الموسم فً لها المقابل السعر وٌكون

 فً الزٌادة هذه وتؤدي , (Qᶟ) الثالث الموسم فً العرض كمٌة ارتفاع الى المرتفع

 . (pᶟ) نفسه الموسم فً السعر انخفاض الى الثالث الموسم فً المعروضة الكمٌة

 , (Q4) الرابع الموسم فً المنتجة الكمٌة انخفاض الى المنخفض السعر وٌؤدي

 مما نفسه الموسم فً (P4) الى السعر ارتفاع الى المنخفضة الكمٌة هذه وتؤدي

 , وهكذا (Q5) الى الخامس الموسم فً االنتاج زٌادة الى المرتفع السعر هذا ٌؤدي

 الى السعر ٌنخفض وحتى االستقرار بعدم الوضع ٌستمر قد الظروف هذه وتحت

 التوسع ٌمكن ال ثم ومن الموارد نفاد عند أو االنتاج عملٌة تترك وبالتالً الصفر

 . االنتاج فً





                    ....  Convergent fluctuation المقترب التقلب – الثالثة الحالة  
 فً مبٌن كما الطلب مرونة من اقل العرض مرونة تكون الحالة هذه فً

 ٌكون وبالتالً "وفٌرا العرض ٌكون األول الموسم ففً (12) الشكل
 االنتاج من منخفضة كمٌة الى السعر هذا وٌؤدي (p₁) "منخفضا السعر

 الى تؤدي الناتج من المنخفضة الكمٌة وهذه , (Q₂) الثانً الموسم فً
 زٌادة الى المرتفع السعر هذا وٌؤدي نفسه الموسم فً (P₂) عالً سعر
 فً االنتاج كمٌة من أقل تكون التً (Q3) الثالث الموسم فً االنتاج كمٌة

 فً السعر انخفاض الى المرتفعة الكمٌة هذه وتؤدي , األول الموسم
 فً االنتاج انخفاض الى ٌؤدي المنخفض السعر وهذا (P3) نفسه الموسم
  (P4) الى نفسه الموسم فً السعر ارتفاع ثم ومن (Q4) الى الرابع الموسم

 ٌقترب وهكذا , (P6) و (Q6) و (P5) و (Q5) الى الدورة هذه وتستمر .
 هذه تصرف ٌكون وبذلك , التوازن نقطة الى فأكثر أكثر والسعر االنتاج
 . االقتصادٌة النظرٌة تفترضه الذي التوازن لسلوك "مقاربا الحالة

 





   ... العنكبوتية للنظرية االنتقادات

 العنكبوتٌة للنظرٌة االقتصادٌٌن بعض وجهها التً االنتقادات بعض هنالك         
 فً  المعروفة التوازن نظرٌة مع ٌتسق فقط "واحدا "أنموذجا هناك أن هو أهمها

 عرض مرونة فٌه تكون الذي المقترب التقلب أنموذج وهو أال االقتصاد علم
 المدى حاالت ماعدا , السعرٌة السوق طلب مرونة من اقل السعرٌة السوق

 طلب مرونة من اكبر السعرٌة السوق عرض مرونة فٌها تكون جدا القصٌر
 . السوق

 هً الزراعً االنتاج فً السائدة الدورة ان كذلك المٌدانٌة البحوث بٌنت        

 مرونة تكون حٌث , المبتعد التقلب نوع من هً مما أكثر المستمر التقلب نوع من

 السلع معظم عرض منحنى ٌكون ال أخرى جهة من . كبٌرة السعرٌة العرض

 ٌكون ال كما , مقلوب بشكل (S ) حرف بشكل وإنما "مستقٌما "خطا الزراعٌة

 الى األعلى من ٌنحدر خطً غٌر منحنى بشكل وانما مستقٌم بشكل الطلب منحنى

  بالنسبة "مستقٌما "خطا الطلب منحنى ٌكون وقد (13) الشكل فً كما االسفل

 استعمال حاالت هنالك تكون عندما لكن , للسلعة المفردة االستعمال لحاالت

 . الخطً غٌر الشكل الطلب منحنى على فٌغلب للسلعة متعددة

 





 .... الدورات قياس 

 التً االنحدار طرٌقة باستعمال العام االتجاه خط رسم ٌمكن         

 تكون ان ٌمكن حٌث , المدروسة السنوات لعدد "سابقا الٌها اشرنا

 خط فً اضطراب حدوث الى تؤدي التً العوامل بعض هناك

 خالل اتجاه خط من أكثر وجود الى "احٌانا ٌؤدي مما العام االتجاه

 دراسة ٌالئم الذي العام االتجاه خط اختٌار وٌمكن . المدروسة المدة

 المحٌطة المختلفة الظروف دراسة خالل من وسعتها الدورات عدد

 عدد معرفة ٌمكن العام االتجاه خط اختٌار وبعد واألسعار  باإلنتاج

 بٌن االنحراف قٌاس طرٌق عن الدورات سعة قٌاس وٌمكن الدورات

 الواحدة والدورة (14) الشكل فً كما الحقٌقٌة واألسعار االتجاه خط

 . قعرٌن أو قمتٌن بٌن األفقٌة المسافة عن عبارة هً

 





 -: كاآلتي الشكل رسم خطوات وتكون 

 األسعار وتقدر , المعروفة الطرٌقة حسب العام االتجاه ٌقدر(1)

 . العام االتجاه حسب

 المقدرة السعار عن الحقٌقٌة األسعار انحراف استخراج ٌتم(2)

 . العام االتجاه بطرٌقة

 على والسنوات العمودي المحور على االنحرافات وضع ٌتم(3)

 . األفقً المحور

   . وسعتها الدورات عدد ٌبٌن الذي الشكل ٌرسم ذلك بعد(4)

 



Pə /  Q ə       =       ميل دالة الطلب      

Pə /  Q ə =  1 /  =       ¹    ميل دالة العر      



 وبذلك تكون عالقات المٌل للحاالت الثالثة من الدورات للنسٌج العنكبوتً :-

     β ˃           ¹       التقلب المتباعد 

     β ˂           ¹    التقلب المقترب 

     β  =          ¹    التقلب المستمر 



 وٌمكن حساب الكمٌات فً كل دورة من خالل المعادالت اآلتٌة :

   Qₒ                                                                           β     α  + Q₁ =   

Q₂ = ( +   ) ( 𝟏       )+(    )² Qₒ                                                       

Qᶟ =  ( +   ) ( 𝟏       )+(    )² - (    )ᶟ Qₒ                                          

  .....وهكذا       

عن طرٌق حل المعادالت الثالث  نٌا" , وٌجب معرفة القٌمة   .... و  و ...β... و α    وٌجب أن نقدر اوال" قٌم 

  .  فً الدورات المختلفةQلكً نحسب قٌمة  Qₒ االبتدائٌة لإلنتاج 
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 تحليل التقلبات الموسمية في اسعار السلع الزراعية 

التقلبات الدورٌة فً اسعار السلع الزراعٌة نتجت عن ان              

, الطبٌعة الباٌولوجٌة لهذه السلع المتأصلة فً دورة االنتاج الزراعً 

خاصة من حركة االسعار الدورٌة  ذات حالة من جهة أخرى هناك 

وهذه الحالة هً الحركة " طبٌعة مختلفة عن تلك التً نوقشت سابقا

المنتظمة التً ٌمكن مالحظتها ضمن المدة االنتاجٌة والمرتبطة بنمط 

درجة الحرارة واألمطار التً تحدث اثناء السنة وتدعى بظاهرة 
 .  price seasonalityموسمٌة األسعار 

بدرجة معٌنة من الموسمٌة " جمٌع السلع الزراعٌة  تقرٌباتتمٌز      

فبعض , من ناحٌة وفرة المنتجات وبالتالً موسمٌة أسعارها 

محاصٌل الحبوب كالقمح أو الشعٌر تزرع نهاٌة الخرٌف أو اوائل 

 .الشتاء لتحصد فً نهاٌة الربٌع أو أوائل الصٌف 



إلنتاج الحلٌب فإن أغلب الكمٌات المنتجة تتركز فً وبالنسبة         
وكذلك وفرة األعالف , فصل الربٌع حٌث تكون الموالٌد الجدٌدة 

الخضراء  وبذلك نالحظ أن هناك أنماط من االنتاج الموسمً لمعظم 
السلع الزراعٌة وبالتالً تنعكس على انماط موسمٌة فً اسعار تلك 

 .السلع 

موسمٌة م ناحٌة الطلب على " جهة اخرى هناك اٌضامن           
السلع الزراعٌة ٌمكن مالحظتها بوضوح فً زٌادة الطلب على 

,  ذبائح الماشٌة فً موسم الحج األمر الذي ٌؤدي الى زٌادة أسعارها 
وٌزداد الطلب على المثلجات فً موسم الصٌف كذلك فان السلع 

العطبٌة ٌجب بٌعها بسرعة قبل فسادها بغض النظر عن السعر اثناء 
وتتطور االسعار أثناء الموسم االنتاجً .ذروة الموسم االنتاجً لها 

ألٌة سلعة زراعٌة حٌث ٌحصل المبكرون فً االنتاج على أسعار 
إلنتاجهم بٌنما ٌحصل المنتج الذي ٌبٌع سلعته فً " مرتفعة نسبٌا

 " .وقت الوفرة على سعر منخفض نسبٌا



السلع الزراعٌة القابلة للخزن مثل محاصٌل الحبوب اما              

والقطن فٌكون لها نمط سعري موسمً والذي ٌغطً على األقل 

تكالٌف الخزن وتكالٌف العمل خالل مدة الخزن حتى موسم الحصاد 

وٌمكن رسم النمط السعري الموسمً بشكل بٌانً ٌبٌن , القادم 

وتؤثر بعض العوامل االقتصادٌة على . السعر اثناء أشهر السنة 

بالنسبة للدول التً تنتج للسوق " النمط الموسمً لألسعار وخصوصا

أو ارتفاع سعر الصرف للعملة المحلٌة ٌؤدي فانخفاض , العالمً 

"  او انخفاضا" الى تغٌر طبٌعة الطلب على السلعة الزراعٌة ارتفاعا

وبالتالً ارتفاع أو انخفاض سعر السلعة حسب طبٌعة سعر صرف 

 .العملة المحلٌة تجاه العمالت العالمٌة 



 قياس الموسمية 

 :هناك عدة طرق حسابٌة وبٌانٌة لقٌاس الموسمٌة لعل أهمها 

وفً هذه الطرٌقة ٌتم وضع األسعار : طريقة الرسم البياني  (1)

على المحور العمودي والسنٌن واألشهر على المحور الفقً حٌث 

نستطٌع من خاللها معرفة سلوكٌة السعر للسلعة خالل األشهر 

وهذه الطرٌقة لٌست دقٌقة , وخالل السنٌٌن لمدى معٌن من السنوات 

وإنما تبٌن النمط الموسمً التقرٌبً لألسعار الزراعٌة كما فً الشكل 
(15 ). 

 





" شهرا( 12)حٌث تكون مدة األساس : طريقة الرقم القياسي للسعر (1)

وٌكون الرقم القٌاسً لمدة األساس , معٌنة او معدل لمدة عدة سنٌن 

(  إن وجدت) وتغٌر األرقام القٌاسٌة لألشهر أو األسابٌع , ( 100)

فاذا كان الرقم القٌاسً ألحد األشهر .حول الرقم القٌاسً للمدة األساس 

من معدل % 20فهذا ٌعنً أن سعر الشهر لمعنً هو اقل ب ( 80)

المأخوذة وعلى ضوء ذلك ٌمكن حساب الرقم " عشر شهرااالثنً 

القٌاسً للسعر المستلم من لدن المزارعٌن لألشهر المختلفة على مدى 

السنة وٌمكن رسم شكل بٌانً لألرقام القٌاسٌة كما هو الحال فً 

لكن ٌبٌن الرقم القٌاسً بوضوح تصرف  السعر , الطرٌقة األولى 

مع مالحظة ( .16)أثناء األشهر فً الموسم المدروس كما فً الشكل 

انه ٌمكن حساب األرقام القٌاسٌة ألشهر السنة لعدد من السنٌٌن ومن 

ثم مالحظة فٌما اذا كان هناك تغٌر نظامً قد حدث فً النمط 

 .الموسمً 

 





ٌمكن بهذه الطرٌقة تقدٌر مكونات السلسلة : االنحدار طريقة ( 3)

وقد تم تقدٌر بعض النماذج الخطٌة ( أو ألي متغٌر ) الزمنٌة للسعر 

من لدن بعض الباحثٌن والتً كانت مالئمة لتحلٌل السلسلة الزمنٌة 

وتتكون دورة الموسمٌة من مدة ثابتة . بوجود مكون الموسمٌة 

ومن ثم التقدٌر بطرٌقة االنحدار باستعمال طرٌقة ( 12)قدرها 

. المربعات الصغرى ٌمكن رسم منحنى للتغٌرات السعرٌة الموسمٌة 

وهناك بعض الصعوبات التً ٌمكن ان ٌالقٌها الباحث فً تقدٌر دالة 

وٌمكن , متصلة بالنسبة للمنتجات الزراعٌة العطبٌة وشبه العطبٌة  

استعمال طرٌقة االنحدار المتعدد  لتقدٌر القٌمة الصافٌة لألسعار لكل 

 .مكونات السلسلة الزمنٌة فً معادلة واحدة 



على " الدلٌل الموسمً هو رقم احصائً نسبً ٌعد دلٌال: الدليل الموسمي طريقة ( 4)
وٌظهر هذا الدلٌل التغٌر النسبً فً , اثر الموسم فً كل مدة زمنٌة جزئٌة من السنة 

فاذا كان . حركة المتغٌر فً كل موسم بالنسبة الى متوسط التغٌر فً السنة كلها 
فان ذلك ٌعنً % 90وكان الدلٌل الموسمً ألحد األشهر ٌساوي % 100المتوسط العام 

من المتوسط العام % 10ان الموسم ٌؤثر فً تخفٌض قٌمة التغٌر فً هذا الشهر بنسبة 
   -:هناك عدة طرق لحساب الدلٌل الموسمً أو الرقم القٌاسً الموسمً من أهمها .

ٌمكن حساب الدلٌل الموسمً بهذه الطرٌقة باتباع : طريقة المتوسط البسيط أ-
 -:اآلتٌة الخطوات 

بجمع قٌم األشهر للسنوات المدروسة وقسمتها ( أو موسم )نجد المتوسط كل شهر(1)
 .على عدد السنوات المدروسة 

نجمع المتوسطات التً حصلنا علٌها فً الخطوة السابقة ونقسم الناتج على عدد (2)
عدد المواسم فً حالة كون الزمن موسم " ) شهرا( 12)أي على ( المواسم) األشهر 

 . المتوسط العامفنحصل على ( 

فنحصل ( 100)على المتوسط العام ونضرب فً ( موسم) نقسم متوسط كل شهر (3)
 ( .التأثٌر الموسمً ) على الدلٌل الموسمً 

 



أخذ المثال اآلتً الحد البحوث المنجزة وٌمكن                     
الدلٌل الموسمً ألسعار محصول (  6)الجدول رقم حٌث ٌبٌن 

فً العراق المحسوب بطرٌقة المتوسط البسٌط للمدة  الطماطة
شهر ( 12)رسم الدلٌل الموسمً  لمدة وٌمكن 1984 -1979

 .( 17)والمحسوب بهذه الطرٌقة كما فً الشكل 

 



 1984-1979( ٌبٌن الدلٌل الموسمً ألسعار محصول الطماطة فً العراق المحسوب بطرٌقة المتوسط البسٌط للمدة 6جدول )

 

المتوسط  1984 1983 1982 1981  198 1979 الشهر
 الشهري

 الدلٌل الموسمً%

 6 117 1 117 6 153 5 139 9 3 1 4 111 8 113 9 86 2ك

 7 116 2 116 8  12 2 129   2 1 8 8 1 8 112 5 122 شباط

 6 121 1 121 6 133 1 137 6   1 2 6 1 6 7 1 2 139 اذار

 6 4 1 1 4 1 7 5 1 2 131 4 99   3 1 6 8 1 1 72 نٌسان

 78 98 37 98 7  7 3 122 2 112     1 5 3 1 8 77 ماٌس

 2 78 9 77 5 61 4 61 5 69 2 1 1 4 97 4 83 حزٌران

 22 88 85 87 7 67 8 54 1 6 1   99 5 91 2 93 تموز

   92 6 91 1 76 2 55 8 91 7 97 9   1 89 3 1 اب

 74 89 37 89 1 82 1  5 3 85 3   1 8 89 7 113 اٌلول

 6 92 3 92 1 81 3 5 1 3 79   99 8 83 3 6 1 1ت

 6   1 2   1  . 13 3  15 2 74 2 97 4 87 2 86 2ت

 6  99 6 98 8  11 2 151 9  7 2 4 1 4  9 2 89 1ك

  99.58       المتوسط العام 
 





ٌمكن استخراج الدلٌل :  النسبة الى المتوسطات المتحركةطريقة ( ب)

    -:كما ٌأتً ( فصل ) الموسمً الشهري أو الربع سنوي 

 المتوسط المتحرك / القيمة الفعلية كل شهر ( = S)الموسمي الدليل     

ولتوضٌح استعمال طرٌقة النسبة الى المتوسطات المتحركة الستخراج •

     الدلٌل الموسمً نورد النتائج الحد البحوث حٌث ٌبٌن الجدول رقم 

 1978-1985المتوسط الشهري ألسعار محصول البصل للفترة ( 7) 

ٌبٌن المتوسط المتحرك  لألشهر المختلفة (  8)فً العراق والجدول 

حساب الدلٌل نتائج ( 9)بٌنما ٌبٌن الجدول , للمحصول وللمدة نفسها 

الموسمً باستعمال طرٌقة النسبة الى المتوسطات المتحركة ألسعار 

وٌمكن رسم  1985ــ 1978محصول البصل فً العراق للمدة 

 ( .18)شهر فً الشكل ( 12)تغٌرات الدلٌل الموسمً لمدة 

 



 فً العراق   1978-1985( المتوسط الشهري ألسعار محصول البصل للفترة من 7          الجدول رقم )

 

 1985 1984 1983 1982 1981  198 1979 1978 الشهر

  25 536   3  14  12  11  7  6 2ك

  25 425  28  14  12  11   1  9 شباط

  31 474   3  14  12 5 1 115   9 اذار

 315  37   3  14  12 5 1  6 65 نٌسان

   3 237  31  16  12   1 65  5 ماٌس

 295 195 175   1 125 95  7  6 حزٌران

 323   2  17  16 125  9  8  7 تموز

 218  21  18  15 125   1  9 75 اب

 183 215  17  15  13  9   1  9 اٌلول

  19 5 2 386  15  13 85 95 92 1ت

  19 329 525  15  13  9  8 75 2ت

  18 288 525  15  14 95 85  8 1ك
 



( 1978-1985( المتوسط المتحرك لألشهر المختلفة لمحصول البصل للمدة )8الجدول رقم )

 

 1985 1984 1983 1982 1981  198 1979 1978 الشهر

  25 5  48  29  14  12  11 85 75 شباط

  28 5 449  29  14  12 5 7 1 5 7 1  9 اذار

 5 312 422   3  14  12 5 1 5 85 5 77 نٌسان

 5 7 3 5 3 3 5 3  15  12 5 2 1 5 62 5 57 ماٌس

 5 297 216 5 242  13 5 122 5 97 5 67 55 حزٌران

 5 263 5 197 5 172  13 125 5 92 75 65 تموز

 225 5 2 175 155 125 95 85 5 72 اب

 5   2 5 212 175  15 5 127 95 95 5 82 اٌلول

 5 186  21 269  15  13 5 87 5 97 91 1ت

  19 267 5 446  15  13 5 87 5 87 5 83 2ت

 185 5 8 3 525  15 135 5 92 5 82 5 77 1ك
 



( لمحصول البصل فً العراق 1978-1985( الدلٌل الموسمً لكل شهر للمدة )9الجدول رقم )

 

 

 1985 1984 1983 1982 1981  198 1979 1978 الشهر

 1 88   96   1 1 1 17 1 2 1 شباط

 1 1 5  1 3  1 1 1 97   6  1 1 اذار

 8   1 87   1 1 1 2  1 68   83   نٌسان

 97   78   1  1 6  1 1 97   4  1 87   ماٌس

 99    9   72   76   2  1 97   3  1 9  1 حزٌران

 88   1  1 98   23 1 1 97   6  1 7  1 تموز

 82   2  1 2  1 96   1 5  1 5  1 3  1 اب

 91   1  1 97   1 1  1 94   94   9  1 اٌلول

 1  1 97   36 1 1 1 97   97   1  1 1ت

    1 23 1 17 1 1 1 2  1 2  1 89   2ت

 97   93   1 1 3  1 2  1 3  1 3  1 1ك
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 ...  عرض المنتجات الزراعٌة 

 عرض السلعة الزراعٌة فً لحظة زمنٌة معٌنة من ٌتؤلف               

المستورد من السلعة ــ المصدر من + المخزون من السلعة + االنتاج الجاري )
وغالبا ما ٌكون عرض السلعة فً تلك اللحظة عبارة عن خط عمودي ( السلعة 

وٌتغٌر موقع منحنى العرض من هذا , لمحور السعر " على المحور األفقً موازٌا
 -:المكان نتٌجة لتغٌر العوامل المإثرة فً مستوى العرض والتً من أهمها 

ٌشتق منحنى عرض المنشاة المفردة من منحنى  .... الموارد اإلنتاجٌة كلفة (1)
لذا فإن أي تغٌر فً منحنى الكلفة الحدٌة للمنشؤة , الكلفة الحدٌة  لتلك المنشاة 

وٌشتق منحنى الكلفة , فً تغٌر منحنى عرض تلك المنشؤة " سٌإثر حتما
 .للمنشؤة الحدٌة من منحنى الكلفة المتغٌرة  

لذا فان أي تغٌر فً أسعار عناصر االنتاج المتغٌرة المستعملة فً انتاج سلعة 
معٌنة ستإثر مباشرة فً تغٌر الكلفة المتغٌرة لتلك العناصر وبالتالً تغٌر الكلفة 

وٌشتق منحنى عرض سوق . لمنحنى عرض المنشؤة " الحدٌة التً تمثل مسارا
السلعة المعٌنة من المجموع األفقً لمنحنٌات عرض المنشآت االنتاجٌة  للسلعة 

لذلك فإن عرض السوق للسلعة ٌتؤثر بؤسعار الموارد المستعملة فً انتاج , المعٌنة 
 .تلك السلعة 



 ....العوامل الجوٌة والموارد الثابتة أثر (2)

من حٌث " ٌكون تؤثٌر الجو والموارد الثابتة متشابها                  

التؤثٌر على اإلنتاج وبالتالً على التكالٌف المتغٌرة ومن ثم عرض 

فسٌإثر على كمٌة " فإذا كان الجو قاسٌا. السلعة الزراعٌة المعٌنة 

الناتج وبالتالً تكالٌف االنتاج المتغٌرة  ومن ثم عرض المنشؤة 

وبالطرٌقة نفسها فإن تسرب اي . وبالتالً عرض السوق من السلعة 

فرد من عائلة المزرعة الى خارجها كالعمل فً مهنة أخرى أو 

إن لم ٌكن ذلك )) االلتحاق بالمدرسة سٌإثر فً كمٌة االنتاج النهائٌة 

العامل  ضمن البطالة المقنعة السائدة فً العمل العائلً فً معظم 

وتخفٌض االنتاج سٌإدي الى , (( مزارع العائلة فً الدول النامٌة 

الى تغٌر تكالٌف االنتاج المتغٌرة وبالتالً الكلفة الحدٌة ومن ثم 

 .عرض المزرعة من تلك السلعة وبالتالً عرض السوق 



تكون معظم الموارد فً المدى القصٌر ثابتة لعدم امكانٌة تغٌر         

اما , بٌنما تكون معظم الموارد متغٌرة فً المدى الطوٌل , كمٌاتها 

فً المدى المتوسط  فهناك بعض الموارد الثابتة مثل األرض 

واالدارة بٌنما تكون هناك موارد أخرى متغٌرة مثل مستلزمات 

بٌنما تكون , االنتاج المختلفة كالبذور واألسمدة ومواد المكافحة 

بعض الموارد شبه ثابتة مثل المكائن والمعدات إذ إن هذه الموارد 

اضافة الى أن سعر شرائها ٌختلف عن سعر قٌمتها , صعبة التجزئة 
وتخضع الموارد المتغٌرة الى قانون  . salvage valueالمتبقٌة 

وٌتم التوسع باإلنتاج على طول سطح االنتاج , االحالل واالستبدال 

الى ان ٌتساوى المعدل الحدي لإلحالل مع  مقلوب نسبة اسعار 

 .الموارد التً ٌراد استبدالها حٌث ٌتحقق اعظم ربح 



وقد ٌتم التراجع فً االنتاج استجابة لما ٌتصوره المدٌر               

والمسار الذي ٌتخذه . بالنسبة  للتغٌرات الدائمة فً أسعار الناتج 
ٌختلف عن المسار الذي   contraction pathاالنتاج فً التراجع 

لذلك فان عرض  . expansion pathٌتخذه االنتاج فً التوسع 

المنشؤة فً المدى القصٌر ٌختلف عن عرض المنشاة فً حالة التوسع 

فمنحنى عرض المنشؤة فً حالة , وعن عرضها فً حالة التراجع 

التراجع  ٌكون أقل مرونة من منحنى العرض فً حالة التوسع  

والسبب فً ذلك ٌرتبط بحساب ثبات الموارد إذ ان من الصعب 

التخلً عن الموارد الثابتة فً حالة وجودها فً االستعمال فً عملٌة 

االنتاج الزراعً لهذا فإن التغٌر المطلوب فً سعر الناتج ٌجب ان 

ٌكون أكبر لتخفٌض الناتج بكمٌة معٌنة مقارنة بالتغٌر المطلوب فً 

 .السعر للتوسع فً الكمٌة نفسها من الناتج 



 .... الفرص االنتاجٌة األخرى المتاحة للموارد  أثر (3)

استعمال كمٌة من الموارد فً انتاج ناتجٌن فانه ٌمكن عند             

الوصول الى المزٌج األمثل من الناتجٌن الذي ٌعظم اإلٌراد عندما 

ٌتساوى مقلوب  المعدل الحدي لتحوٌل الناتجٌن مع مقلوب النسبة 

وٌمكن ان ٌتغٌر هذا المستوى من المزٌج إذا , السعرٌة للناتجٌن 

تغٌر سعر أحد الناتجٌن  وعند تغٌر سعر أحد الناتجٌن باالنخفاض 

, تزداد الكمٌة المنتجة من الناتج اآلخر حتى لو لم ٌتغٌر سعره " مثال

وهذا بالطبع ٌإثر على الكمٌة المعروضة من الناتج الذي لم ٌتغٌر 

 .سعره 



 .....التقنٌة مستوى (4)

وبما أن , ٌإدي التحسن فً مستوى التقنٌة الى زٌادة االنتاج          

مستوى التقنٌة ٌمكن أن تصنف على أنها مورد ثابت كما هو الحال 

بالنسبة الى الموارد الثابتة األخرى فان دالة اإلنتاج ستنتقل الى أعلى 

وبالتالً انخفاض كلفة الوحدة الواحدة والذي ٌترجم بشكل زٌادة فً 

 .دالة عرض المنشؤة وبالتالً زٌادة عرض السوق 

 .....التدخل الحكومً أثر (5)

ٌمكن أن ٌإثر التدخل الحكومً بوضع إعانات على أسعار            

مستلزمات االنتاج أو وع اسعار مسبقة للناتج اعلى من سعر السوق 

على كمٌة الناتج المتوقع من سلعة زراعٌة معٌنة  وبالتالً زٌادة 

 .المعروض من تلك السلعة ومن ثم زٌادة عرض السوق 

 



 .... أثر البعد الزمنً فً دالة العرض

فً تحدٌد عالقات العرض فً االنتاج " ٌعد البعد الزمنً مهما        
ولكن هناك صعوبة فً التحدٌد الدقٌق والواضح ماذا ٌقصد , الزراعً 

,  المدى المتوسط , المدى القصٌر , بالمدٌات الزمنٌة  المدى القصٌر جدا 
وٌختلف البعد الزمنً الالزم . والمدى الطوٌل وعالقتها بدالة العرض 

قد ٌؤخذ القرار " فمثال, الستجابة االنتاج من سلعة زراعٌة الى أخرى 
 .أطول بالنسبة ألشجار الفاكهة مقارنة بمشارٌع الدواجن " االنتاجً زمنا

وتعتبر دالة العرض قصٌرة المدى ذات أهمٌة خاصة بالنسبة               
وتفترض ان بعض عناصر االنتاج تكون ثابتة بٌنما , لإلنتاج الزراعً 

وهذا ٌعنً ان مدة المدى , تكون بعض العناصر متغٌرة استجابة لألسعار 
بٌنما المزروعة وتغٌٌر , القصٌر تكون سنة أو سنتٌن لعدة سلع زراعٌة 

األبنٌة المزرعٌة والحصول على اٌدي عاملة إضافٌة وعلى معدات 
ومكائن جدٌدة وبصورة عامة فإن شكل منحنى عرض السوق فً المدى 
القصٌر لسلعة معٌنة ٌعتمد على شكل منحنٌات الكلفة الحدٌة للمزارع التً 

 .تنتج السلعة المعٌنة 



 ح

وحسب منطوق النظرٌة االقتصادٌة فان مستوى الناتج                

المعظم للربح ٌتحقق عند النقطة التً ٌتساوى فٌها العائد الحدي مع 

لإلنتاج عندما ٌكون أوطؤ سعر " وٌكون المنتج مستعدا, الكلفة الحدٌة 

وٌمتنع المنتج عن , لمتوسط الكلفة المتغٌرة " ٌستلمه المنتج مساوٌا

االنتاج عندما ٌنخفض السعر اقل من هذا المستوى وٌقطع منحنى 

. الكلفة الحدٌة منحنى متوسط الكلفة المتغٌرة عند هذا المستوى 

ٌقتفً " وتزداد استجابة المنتج كلما أرتفع السعر أكثر فتتخذ مسارا

وبذلك ٌمكن اشتقاق منحنى عرض المنشاة من منحنى , الكلفة الحدٌة 

أما منحنى عرض السوق فهو المجموع االفقً , الكلفة الحدٌة 

 ( .المزارع ) لعرض المنشآت 







ٌمكن أن تعرف مرونة العرض السعرٌة على أنها التغٌر النسبً فً الكمٌة المعروضة استجابة لتغٌر مرونة العرض السعرٌة .... 

  فً السعر على فرض ثبات العوامل األخرى , وٌمكن التعبٌر عنا بالصٌغة اآلتٌة :- 1%مقداره 

 Q             ΔQ            P                                                                                                          /Q Δ 

                                                                                               X =                                =               𝐸𝑠 

P              ΔP            Q                                                                                                           /p Δ 

( الى السعر للوحدة الواحدة من الكمٌة  المنتجة , وتكون اشارة المرونة موجبة عادة , P( الى الكمٌة المعروضة و )Qحٌث تشٌر )

وتعنً المرونة الصفرٌة ان لٌ  هناك استجابة للتغٌر السعري , وٌشٌر العرض غٌر المرن الى قٌم المرونة المحصورة بٌن الصفر 

والواحد بٌنما ٌشٌر العرض المرن الى قٌم المرونة اكبر من الواحد الصحٌح . وتختلف قٌمة مرونة العرض من نقطة الى أخرى 

 واألسعار . 



       

عندما ٌمر منحنى ( 1)تكون قٌمة المرونة مساوٌة الى                 

وتكون التقدٌرات المٌدانٌة لمرونات , العرض من نقطة األصل 

العرض مفٌدة بالنسبة ألولئك الذٌن ٌهتمون بتوقعات العرض 

فإذا كانت .المستقبلً أو ألولئك المهتمٌن بقرارات السٌاسة الزراعٌة 

فإن انخفاض " المرونة لعرض سلعة معٌنة ذات قٌمة مرنة نسبٌا

بٌنما , لحل مشكلة فائض االنتاج " بسٌط  فً سعر الدعم ٌكون كافٌا

 .اذا كان العرض غٌر مرن " ال ٌكون هذا ممكنا

. 



وتعتبر مسالة تقدٌر مرونات العرض من المسائل المعقدة بالنسبة •

إذ أن هناك منتجات , للمنتجات الزراعٌة مقارنة ببقٌة المنتجات 

بدٌلة وأن هناك كثٌر من عناصر االنتاج المستعملة إلنتاج السلعة 

كما . فً سعر السلعة المعنٌة " المعنٌة التً تإثر أسعارها جمٌعا

للبعد الزمنً فً تقدٌر مرونات العرض للسلع " أن هناك تؤثٌرا

الزراعٌة لذلك تم تقسٌم مرونات العرض للسلع الزراعٌة الى 

مرونات قصٌرة المدى أي تلك التً تتعلق بدورة او دورتٌن 

ومرونات بعٌدة المدى اي تلك التً تبنى على أسا  , انتاجٌتٌن 

التؤثٌر الكامل للتغٌر السعري بحٌث تسمح ألي مدى زمنً مهما 

 .لحدوث جمٌع التكٌفات المطلوبة " طال ٌكون ضرورٌا

 



وضمن المدى القصٌر هناك بعض المنتجات لتً ٌتطلب تغٌر •

كمنتجات الدواجن حٌث تكون مروناتها " انتاجها وقت قصٌر جدا

عالٌة بٌنما على العموم تكون المرونات قصٌرة المدى اقل من 

المرونات بعٌدة المدى حٌث ٌكون هناك وقت كاف لحدوث 

وعادة تكون مرونات . التغٌرات المطلوبة فً المدى الطوٌل 

العرض السعرٌة بصورة عامة منخفضة بالنسبة  مقارنة بالسلع 

 .األخرى بسبب الطبٌعة الباٌلوجٌة بالنسبة لإلنتاج الزراعً 

 



 ....  تقدٌر دالة العرض   

ٌمكن تقدٌر دالة العرض باستعمال طرٌقة المربعات الصغرى بؤخذ انحدار الكمٌة         
والعوامل األخرى المإثرة فً الكمٌة المعروضة  متغٌرات " تابعا" المعروضة متغٌرا

أسعار مدخالت , أسعار السلع البدٌلة , سعر السلعة المعنٌة )) وأهم هذه العوامل , مستقلة 
البنٌة التحتٌة مثل نسبة المساحة , ( مإشر تجمٌعً ألسعار مدخالت عدٌدة )االنتاج 

درجات الحرارة ) الظروف الجوٌة , المروٌة أو االستثمار الكلً فً زراعة المحصول 
 -:والزمن وٌمكن وضع دالة العرض بالصٌغة الخطٌة االتٌة ( الخ ...والرطوبة و 

•qᵢˢ = aₒ + a₁Pᵢ + a₂Pᴊ + a3Pk + a4 I + a5t + a6 ᴡ            ………..(1) 

مإشر تجمٌعً ألسعار )سعر السلع البدٌلة =  Pᴊ , سعر السلعة= Pᵢ............. حٌث •

, ( مإشر تجمٌعً ألسعار مدخالت عدٌدة ) اسعار مدخالت االنتاج =  Pk, سلع عدٌدة  

I  = االستثمار فً البنٌة التحتٌة أو نسبة المساحة المروٌة ,t الزمن وهو دلٌل للتغٌر

كمٌة السلعة =  qᵢˢ,   ( الخ ....المطار , درجة الحرارة )ٌمثل حالة الجو =  w,    التقنً 
 .  المعروضة 

 



 :او ٌمكن تحوٌل الصٌغة السابقة الى الصٌغة اللوغارتمٌة •

•ln qᵢˢ = ln aₒ + a₁ ln Pᵢ + a₂ ln Pᴊ + a3 ln Pk + a4 ln I + a5t + a6 ᴡ 
                                                                                 ………..(2)       
وٌمكن استنباط دالة العرض االتٌة عن طرٌق أنموذج التعدٌل الجزئً 

Partial adjustment model  الذي ٌمكن استنباطه باستعمال طرٌقة
 :وكما ٌلً  distributed lag methodاإلبطاء الموزع 

•Qᵼ = bₒ + b₁Pᵢᵼ + b₂Qᵼ₋₁ + b3t + b4wᵼ   ………..(3) 

حٌث تكون الحروف الكبٌرة هً الصٌغة اللوغارتمٌة الطبٌعٌة للمتغٌرات          
وتشٌر الى كمٌة السلعة المعروضة للسنة الحالٌة وكمٌتها المعروضة لسنة 

 .سابقة وسعر السلعة وبقٌة المتغٌرات  كما فً الحالة السابقة 

a)هً دالة للمعلمات فً الصٌغة السابقة (  b̓s)والمعلمات الموجودة • ҆s ) وكذلك
التً تربط المدى الطوٌل adjustment elasticity  (B  )لمرونة التعدٌل 
وبما أن المعادلة هً لوغارٌتمٌة  لذلك فان جمٌع المعلمات . بالمدى القصٌر 
 .هً مرونات 

 



a)هً دالة للمعلمات فً الصٌغة السابقة (  ( b̓s)والمعلمات الموجودة  ҆s)    )
التً تربط المدى الطوٌل   adjustment elasticity  (B)وكذلك لمرونة التعدٌل 

وبما أن المعادلة هً لوغارٌتمٌة  لذلك فان جمٌع المعلمات هً . بالمدى القصٌر 
 .مرونات 

  b₁=Ba₁                                                                                                   
                                                 

                                                                           b₂ = 1 – B    

                                                                                                               
                                 B = 1 - b₂                                               

                                                                                                 

b₁                                                                                              

                                                                                                         a₁= 

  1 - b₂                                                                                          

 .من هذه المعلمات تشتق المرونات قصٌرة المدى وبعٌدة المدى 

  b₁= مرونة العرض السعرٌة قصٌرة المدى 



                           مرونة العرض السعرٌة بعٌدة المدى       •
                                                                                                                                                   

b₁                                                                         

                                                                                               
 a₁=   ـــــــــــــــــ                                                

•1 - b₂                                                                      

ووضع الكمٌة والسعر ( t)والزمن ( w)وٌمكن  االبتعاد عن متغٌر الجو                  

عن " المبطئٌن  لسنة واحدة بالنسبة للسلعة المعنٌة بالصٌغة اللوغارٌتمٌة  الطبٌعٌة بدال

 :وكما ٌؤتً ( Tweeten) حالة الجو والزمن أنموذج 

•Qᵼ  =  bₒ +  b₁Pᵢᵼ + b₂Qᵼ₋₁                                              

                                     

 



    Supply response relationعالقة استجابة العرض •

 فً التقلٌدٌة العرض دالة بٌن االقتصادٌٌن بعض ٌمٌز             
 التقلٌدي العرض منحنى فٌحدد , العرض استجابة وعالقة  النظرٌة
 عالقة أما األخرى العوامل ثبات بافتراض والكمٌة السعر بٌن العالقة
 للتغٌر الناتج استجابة تحدد فهً عمومٌة أكثر فهً العرض استجابة
 , العرض فً المإثرة األخرى العوامل ثبات عدم بافتراض السعر فً
 العرض منحنى طول على الحركة الى إضافة االستجابة تتضمن لذا

 فعالقة . جدٌد موقع الى األصلً موقعه من العرض منحنى فً التحول
 منحنى أن أي العكسً للرجوع قابلة دالة لٌست هً العرض استجابة
 مرونة تكون حٌث , نفسه السابق بالمسار للرجوع قابل  العرض
 السعر زٌادة الى بالنسبة مختلفة االحٌان من كثٌر فً العرض استجابة
 إذا أنه التقلٌدي العرض منحنى فٌفترض  ,السعر بانخفاض مقارنة
 مستواها الى ترجع المعروضة الكمٌة فان انخفض ثم السعر ازداد

 . العكسً للرجوع قابلة انها اي األصلً

 



وٌبنى مفهوم االستجابة على الفرضٌة التً تقول إنه عند تغٌر         

السعر فمن المحتمل ان تكون هناك تغٌرات مقابلة فً العوامل 

فمن الناحٌة العملٌة عندما تتغٌر األسعار , المإثرة فً تحول العرض 

وهذا ٌفترض تراكم , قد ٌتم ادخال تقنٌات جدٌدة فً عملٌة االنتاج 

فتحت , مستمر من التقنٌة الجدٌدة التً ٌمكن أن ٌتبناها المنتج 

ظروف زٌادة األسعار قد تتحفز المنشآت االنتاجٌة لتبنً التقنٌات 

فجزء , الجدٌدة بمعدل اسرع مقارنة بحالة ثبات السعار او انخفاضها 

كبٌر من را  المال الزراعً ٌؤتً من العوائد المحتفظ بها وبالتالً 

فإن زٌادة األسعار تدفع المنتجٌن لتموٌل تبنً التقنٌات الجدٌدة 

فتحت ظروف زٌادة األسعار فمن المحتمل ان ٌكون , بسرعة اكبر 

 لهذا تؤثٌران 



فتحت ظروف زٌادة األسعار فمن المحتمل ان ٌكون لهذا تؤثٌران 

هو زٌادة االنتاج من لدن المزارعٌن على طول منحنى  التأثٌر األول

 .العرض التقلٌدي 

قد تإدي زٌادة السعر الى االنتقال الى منحنى عرض  والتأثٌر الثانً 

وبالنتٌجة تكون الزٌادة المتوقعة فً الكمٌة المعروضة أكبر , جدٌد 

 .  من تلك التً تحدث تحت مفهوم العرض التقلٌدي فقط 

ما ٌحتفظ " وفً حالة تبنً تقنٌات جدٌدة فً االنتاج فانه غالبا         

فعندما ٌنخفض سعر الناتج , بها حتى فً حالة انخفاض سعر الناتج 

لذلك . تكون االستجابة النخفاض السعر اقل من تلك التً الرتفاعه 

 .تكون مرونة االستجابة الرتفاع السعر أعلى من تلك التً النخفاضه

 



 

اذ انه عند , استجابة عرض افتراضٌة ( 21)ٌبٌن الشكل              

لكن بزٌادة السعر الى   Q₁ٌعرض المنتج كمٌو مقدارها  P₁السعر 

P₂  تزداد الكمٌة المعروضة على طول القطر الخط الواصل بٌن

أما إذا , ( Q₂)حٌث تصل الى الكمٌة ( S₂)و ( S₁)منحنى العرض 

فان الكمٌة المعروضة تنخفض ( Pᶟ)انخفض السعر الى المستوى 

, ( Qᶟ)فتصبح الكمٌة ( S₂)على طول منحنى العرض الجدٌد 
فمستوى األسعار الزراعٌة الجٌدة أو غٌر الجٌدة ٌكون لها تؤثٌر 

واضح على معدل تبنً التقنٌات الجدٌدة ومن ثم على معدل التغٌر 

فٌجب أن ٌكون لدى المزارع الحافز . فً االنتاج المزرعً 

الستعمال التقنٌات الجدٌدة والسهولة للحصول على رأ  المال 

 .  الكافً الالزم لعملٌة االستثمار 





            

 لإلنتاج بالنسبة اإلتجاه هذا فً المتطورة الدول عملت وقد             

 المنتج الحكومات فدعمت  الثانٌة العالمٌة الحرب بعد الزراعً

 الحكومات اما . المباشرة غٌر أو المباشرة باإلعانات سواء الزراعً

 لإلنتاج مثبطة كانت حٌث العك  عملت فقد النامٌة الدول فً

 المنتج تشجٌع عدم  أم  الحماٌة عدم بسٌاستها سواء الزراعً

 كانت حٌث الزراعٌة للمنتجات األسعار دعم ناحٌة من الزراعً

 مقارنة منخفضة النامٌة الدول فً المنتجات هذه أسعار معظم

 الى ( شولتز ) االمرٌكً االقتصادي العالم دعا لهذا العالمٌة باألسعار

 وإعانة الزراعٌة منتجاتها أسعار لدعم النامٌة الدول حكومات  تدخل

 . الزراعً االنتاج مستلزمات



قد ال تعطً تقدٌرات العرض  ....بعض الطرق فً تحلٌل العرض•

فقد تعطً نتائج تخالف , باستعمال السعر لسنة سابقة نتائج منطقٌة 

أي قد تكون العالقة المقدرة بٌن السعر , المنطوق النظرٌة االقتصادٌة 

والكمٌة سالبة  وفً هذه الحالة ٌكون من المتعذر التعوٌل على النتائج 

وقد استطاع , "المتحصلة علٌها من دالة العرض كالمرونات مثال

 :بعض االقتصادٌٌن استنباط الطرق اآلتٌة 

وٌتم فً هذه الطرٌقة استعمال ..... طرٌقة االنحراف عن االتجاه العام (1)

المحور ) »  تابعا" االنحراف عن االتجاه العام للكمٌات المنتجة متغٌرا

لسعر ( مبطئة سنة واحدة)والنسبة السعرٌة لسنة سابقة ( العمودي 

المحور ) »           مستقال" الناتج الى سعر المورد األكثر اهمٌة متغٌرا

أظهرت نتٌجة استعمال هذه الطرٌقة عالقة اٌجابٌة تتفق , ( األفقً 

 ( .22)ومنطوق النظرٌة االقتصادٌة كما فً الشكل 

 





   First differenceطرٌقة الفروقات األولى فً تحلٌل العرض ) 2)
ٌتم حساب الفروقات األولى بطرح قٌمة السنة السابقة للمتغٌر ...... 

فبالنسبة الستعمال هذه الطرٌقة فً , المعنً من قٌمة السنة الحالٌة 

تحلٌل العرض ٌتم وضع المتغٌر المستقل وهً التغٌر فً الكمٌة 

والنسبة ( المحور العمودي ) المنتجة  للفرد عن السنة السابقة 

ٌوضع على " تابعا" السعرٌة للناتج    المورد لسنة سابقة متغٌرا

وظهرت الدراسات المٌدانٌة نتٌجة منطقٌة إٌجابٌة , المحور األفقً 

 ( .23) وحسب النظرٌة االقتصادٌة  كما فً الشكل 
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دار المسٌرة للطباعة , سٌاسات التسعٌر ,علً فالح الزعبً . زكرٌا أحمد عزام و د. د(3)

 .2011عمان , والنشر والتوزٌع 

أثر السٌاسات السعرٌة على تغٌرات االنتاج لبعض ,بٌر عثمان وآخرون صابر (4)

 .1987جامعة الموصل , ) 20)مجلة الرافدٌن العدد , المحاصٌل الزراعٌة 

 


