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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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