
الطلب على املنتجات :االسبوع الثاني
 الزراعية

تعريف الطلب 

قانون الطلب/جدول الطلب 

دالة الطلب 

العوامل المؤثرة على الطلب 



 تعرٌف الطلب

هو الطلب: 

 «على الشراء لكمٌات مختلفة من  بالممدرةالمصحوبة  الرغبة

 .«السلع عند أثمان مختلفة فً فترة زمنٌة معٌنة

أو السلعة من فعلٌا   شراؤها ٌتم التً الكمٌات به ٌمصد الطلب 

 رغبة أن ٌعنى ذلن .المستهلن ٌحتاجه ما ولٌس الخدمة،

 الطلب لتنتج الشرائٌة بالممدرة ممرونة تكون أن ٌجب المستهلن

   .فمط للسلعة الحاجة ولٌس الفعال،

 

 

  



 مالحظات على التعرٌف

 

شرائٌة بمدرة المعزز بالشراء الرغبة هو» : الفعال الطلب». 

ما سلعة التناء فً الرغبة هو :الفعال غٌر الطلب. 

محددة زمنٌة بفترة الفعال الطلب ارتباط. 

مختلفة كمٌات ٌطلبون المستهلكٌن أن نجد مختلفة أثمان عند  

 الطلب جدول علٌه ٌطلك ما وهذا 

 



 منحنى الطلب/لانون الطلب

نص لانون الطلب: 

مع )المطلوبة لسلعة أو خدمة ما مرتبطة عكسٌا  بالسعر الكمٌة » 
 ؛«(ثبات جمٌع المتغٌرات األخرى

 أي عند زٌادة السعر ٌمل الطلب على السلعة أو الخدمة، وعند
 .انخفاضه تزٌد الكمٌة

وهو منحنى ٌمثل العاللة بٌن السعر والكمٌة : منحنى الطلب
 المطلوبة،

 ومن األمور  الداعمة للمانون هو وجود عدة بائعٌن ومشترٌن
فً آن واحد مما ٌمكن البائع والمشتري من عملٌة الشراء 

  وبالتالً نشوء المانون



  تفسٌر العاللة العكسٌة بٌن السعر وكمٌة الطلب

أمران ٌحدث السعر انخفاض عند: 

 السلعة على الطلب ٌزٌد مما للمستهلن الشرائٌة الموة تزٌد :األول–

 .أٌضا   جدد مشترٌن وٌشجع

 الخدمات/بالسلع الثمن غالٌة الخدمات/السلع احالل ٌزٌد :الثانى–

 .منها المطلوبة الكمٌة ٌزٌد مما الرخٌصة

العكس ٌحدث السعر ارتفاع وعند  



 جدول الطلب
 .السوق فً السائدة األسعار نظٌر المشتراة الكمٌات ٌبٌن جدول هو الطلب جدول•

 السوق طلب جدول و   الفرد طلب جدول بٌن التفرٌك ٌمكننا•
                                     

 الكمية المطلوبة السعر بالجنيه
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 جدول طلب الفرد

 منحنى طلب الفرد



 جدول طلب السىق

 
مستهلك  السعر  
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10 50 40 70 30 190 

8 70 50 100 40 260 

6 100 80 120 50 350 

4 150 110 230 70 560 

2 220 140 300 100 760 

 طلب السوق مشتك من طلبات كل األفراد الذٌن ٌمثلون السوق•

 «التجمٌع األفمً لطلبات كل المستهلكٌن عند األسعار السائدة»: السوق هو( منحنى)طلب •



  منحنى طلب السىق
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 السوق 3



 
  دالة الطلب

 .اكثر او متغٌرٌن بٌن عاللة عن تعبر الدالة   •

 من عدد على السلعة من المطلوبة الكمٌة اعتماد تعنً الطلب دالة   •

 . المستملة المتغٌرات

  :بـ العاللة هذه بٌان ٌمكن  

Qd=f(Pi, I,Pj, E, T..) 

 حٌث     

      Pi: الخدمة، أو السلعة سعر T   : المستهلن، ذوق I: ،الدخل Pj : المكملة الخدمة/السلعة  سعر 

 البدٌل السلعة سعر او



 :  مثال لمنحنً الطلب بٌانٌا  
 الشكل التالً ٌوضح منحنى الطلب على الممح

 السعر             

 

 

 

 

 

 

 كمية القمح                                                           
 وبحسب لانون الطلب ترتبط الكمٌة المطلوبة من الممح بعاللة عكسٌة مع سعر الممح، حٌث أن

 التغٌر فً السعر ٌؤدى إلى تغٌر فً الكمٌة المطلوبة ولكن فً االتجاه المعاكس

 منحني الطلب علي القمح



 العوامل المؤثرة فً الطلب على المنتجات الزراعٌة
 (محددات الطلب)

 

للطلب الرئٌسً المحدد هو السعر 

الكمٌة فً تؤثر السلع على للطلب أخري محددات عدة هنالن 

  .للسلعة السائد السعر مستوى عن النظر بغض المطلوبة

منحنً نفس فً التحرن إلى ٌؤدى السلعة سعر فً التغٌر إن 

 ،(المطلوبة الكمٌة فً التغٌر ٌسمً هذا) الطلب

المنحنً ٌزٌح األخرى الطلب محددات أو المؤثرات فً التغٌر 

 إلى تؤدى أنها أي ،(الطلب فً التغٌر ٌسمً هذا) مكانه من

 .مختلفة طلب معادلة

 



 :اآلتً تشمل

 )+( الحمٌمً الدخل -

 (المكملة للسلع – و للبدائل، )+ والمكملة البدٌلة السلع أسعار -

 )+(  (السوق حجم) السكان عدد -

 (- أو )+ والدٌن التمالٌد، العادات، األذواق، -

 ( + ) والدخل لألسعار المستمبلٌة التولعات -

 ) (اإلعالن/المناخ/الحكومٌة السٌاسات:مثال) الخاصة المؤثرات -

 (- أو +

 السلعة سعر غٌر) األخرى الطلب محددات أو عوامل

 (نفسها



  الحمٌمً الدخل :أوال  

السلع على لإلنفاق الرئٌسة المحددات من الدخل ٌعتبر 
 للدخل الشرائٌة الموة ٌعكس الحمٌمً فالدخل .والخدمات
   .النمدي

العام المستوى على الحمٌمً الدخل ٌعتمد 
 على ٌنعكس األسعار مستوى فً فالتغٌر .(التضخم)لألسعار
   .لألفراد الحمٌمً الدخل

ارتفاع من أعلى بمعدل لألفراد النمدي الدخل زاد فإذا 
 الدخل زاد وإذا ,الحمٌمً الدخل زٌادة على ذلن دل األسعار
   .الحمٌمً الدخل لل األسعار ارتفاع من ألل بمعدل



إذا .الغذائٌة السلع على الطلب و الدخل بٌن طردٌة عاللة هنالن 

 الغذائٌة السلع من الفرد استهالن ٌزٌد الحمٌمً الدخل زاد

  .بالعكس والعكس وغٌرها،

زٌادة إلى تؤدى الحمٌمً الدخل فً الزٌادة أن وٌالحظ 

 الشكل فً كما األسعار، مستوى عن النظر بغض االستهالن

 :التالً

 ٌتبع



            السعر   

 

 

 

 

            

 

 كمية القمح

 

 )الحقيقيمنحني الطلب العلي او الي اليمين نتيجة زيادة الدخل انتقل )    

 

أثر زيادة دخىل المستهلكين علي منحني الطلب 

 علي القمح

 1د=الدخل 1ط عند 

 2د= الدخل 2ط عند
                         1د < 2د



 بارتباط ٌتعلك ما فً مالحظات عدة هنالن
  الزراعٌة السلع على بالطلب الدخل

تحسٌن إلى ٌمٌلون المستهلكٌن فان الدخل مستوى ٌرتفع عندما 

 وجهة من األفضل األغذٌة إحالل خالل من غذائهم مستوى

 .البسٌطة األغذٌة محل تكلفة، أكثر تكون ما عادة والتً نظرهم،

المنفك نسبة انخفاض الدخول مستوٌات ارتفاع ٌصاحب ما عادة 

 نسبة بنفس الطعام نفمات تزٌد ال حٌث الدخل، من الطعام على

 الطعام على الدخل من المنفك نسبة أن أي الدخل، فً الزٌادة

 .الدخل مستوى ارتفع كلما ٌنخفض



 :ٌتبع

وجودتها السلع بنوعٌة االهتمام ازدٌاد الدخل ارتفاع ٌصاحب 

 .بها المرتبطة الخدمات بمستوى وكذلن وتنوعها،

ال التً المرٌحة األغذٌة على الطلب زاد الدخل أزداد كلما 

 .والتجهٌز اإلعداد عملٌات من الكثٌر تتطلب

الطلب مرونة بانخفاض عامة بصورة الزراعٌة السلع تتصف 

 أساسٌة احتٌاجات تمثل ألنها وذلن والسعرٌة الدخلٌة

 .لها صناعٌة بدائل إنتاج ولصعوبة

 



   :نوعٌن إلى عموما   الزراعٌة السلع تمسٌم ٌمكن

 زاد كلما علٌها الطلب ٌزٌد التً السلع وهى :عادٌة او طبٌعٌة1.
 العاللة أن أي الدخل، انخفض كلما علٌها الطلب وٌمل الدخل
 السلع مثل طردٌة، عاللة والدخل المطلوبة الكمٌة بٌن

 .واللحوم الفواكه، الخضر، :الطازجة

 زاد كلما علٌها الطلب ٌمل التً السلع وهى (ردٌئة) دنٌا2.
 تكون أي الدخل، انخفض كلما علٌها الطلب وٌزٌد الدخل،
 مثل عكسٌة، عاللة والدخل المطلوبة الكمٌة بٌن العاللة
   .الحٌوانً البروتٌن وبدائل المجمدة، واللحوم الخضر

 تصنٌف السلع بحسب استجابتها لتغٌرات الدخل 



 ٌتبع

 التصنٌف السابك لٌس مطلما بمعنى أن وضع السلعة لد ٌتغٌر

 ...  بحسب مستوى الدخل، البٌئة االلتصادٌة 

 الشهر لد ٌكون لحم /لاير 500الذي دخله ( س)فمثال للمستهلن

الشهر لد /لاير 300الدجاج سلعة عادٌة فإذا ارتفع دخله إلى 

 .ٌصبح لحم الدجاج سلعة ردٌئة



   والمكملة البدٌلة السلع أسعار ثانٌا ،

السلعة على الطلب على سلبا   ٌؤثر الزراعٌة للسلعة بدائل وجود إن 

  .(والصوف للمطن كبدائل الصناعٌة األلٌاف توفر مثل) الزراعٌة

 مثل البدٌلة، السلع أسعار بزٌادة إٌجابا الزراعً المنتج على الطلب ٌتأثر 

 الطلب وانخفاض الممح أسعار ارتفاع بسبب الذرة على الطلب زٌادة

 البدٌلة السلع وأسعار للسلعة الطلب بٌن فالعاللة .الممح سعر بانخفاض

 .(اٌجابٌة) طردٌة عاللة

 أن أي عكسٌة، فالعاللة والشاي، السكر مثل المكملة، للسلع بالنسبة أما 

 .نفسها السلعة على الطلب من ٌملل المكملة السلعة سعر فً الزٌادة



  السوق حجم ثالثا ،

زاد فكلما السوق، بحجم الزراعٌة للسلعة الكلى الطلب ٌتأثر 

 على فالطلب .علٌها الطلب زاد كلما للسلعة، المستهلكٌن عدد

 ملٌون الثمانٌن على سكانها عدد ٌزٌد والتً مصر، فً الخبز

 عن سكانها عدد ٌمل والتً السعودٌة فً منه بكثٌر أكبر نسمة

  .نسمة ملٌون الثالثٌن



   والدٌن التمالٌد، العادات، األذواق، رابعا  

والتمالٌد العادات فً بالتغٌر الزراعٌة السلع على الطلب ٌتأثر 

 اتجاه هنان المثال، سبٌل فعلى .إٌجابا أو سلبا   وذلن والدٌن،

 الدول، بغالبٌة التملٌدٌة غٌر الغذائٌة السلع الستهالن تصاعدي

 سلبا   أثر لد الغربٌة الدول لتملٌد والمٌل السرٌعة الوجبات فثمافة

 الدول فً والدخن والذرة اآلسٌوٌة، بالدول األرز استهالن على

 .األفرٌمٌة



   والدخل لألسعار المستمبلٌة التولعات خامسا ،

لألسعار المستمبلٌة المستهلن تولعات بٌن طردٌة عاللة هنان 

 من أكبر كمٌات لشراء ٌمٌل فالمستهلن .الدخل تولعات وكذلن

 .المستمبل فً األسعار أو الدخل فً زٌادة تولع عند السلع

 .صحٌح والعكس



   الخاصة المؤثرات سادسا ،

إٌجابا أو سلبا تؤثر التً الخاصة المؤثرات من الكثٌر هنان 

 السٌاسات مثل الزراعٌة السلع (على الطلب) استهالن على

 .الخ... اإلعالن/المناخ/الحكومٌة

سلع استهالن من تزٌد لد األعٌاد مواسم إن المثال، سبٌل فعلى 

  .وغٌرها الحرارة، درجات انخفاض أو ارتفاع وكذلن معٌنة،


