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  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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