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 الفرل الثاني
 نظخية الظلب والعخض

  Theory Demand   الظلبنظخية  -اواًل:
 مفيهم الظلب  -
بأسعار  يكػن السذتخون مدتعجون لذخائيا الصمب ىػ عبارة عغ ججول بالكسيات الكمية التي   

مغ سمعة  الكسيات الكميةمجسػعة مغ يتكػن ( ( Market Demandشمب الدػق معيشة اما 
 .معيشة وفي وقت معيغ  بأسعاروالسذاريع  اإلفخادذتخى مغ قبل تمعيشة التي 

 والصمب يتكػن مغ عشرخيغ 
 عشرخ ذاتي السسثل بالخغبة. -: األول

 عشرخ مهضهعي وىه السسثل بالقجرة على الجفع . -الثاني :
تكػن ىشالظ الخغبة السرحػبة بالقجرة الذخائية ، وىحا يعشي ان  أنلكي يكػن ىشالظ شمب يجب 

 لقجرة غيخ السرحػبة بالقجرة الذخائية ال تعج شمبًا.ا
 

  Demand    The Law of قانهن الظلب -
 ذوق السدتيلك لسدتيلك،الشقجي ل الدلع البجيلة والسكسلة،دخل أسعار)ثابتة  األخخى مع بقاء العػامل    

انخفاض  إلىلدعخ ىحا االرتفاع با أدىكمسا ارتفع سعخ سمعة معيشة   (وىي في الحقيقة ليدت ثابتة
ىي عالقة يؤثخ فييا الدعخ كػنو متغيخًا مدتقاًل عمى الكسية السصمػبة كػنيا  إذا الكسية السصمػبة

 العالقة بيغ سعخ الدمعة والكسية السصمػبة ىي عالقة عكدية. أنأي  متغيخًا تابعًا وليذ العكذ 
 

  Demand Scheduleججول الظلب  -
 -ل الججول التالي  يسكغ تػضيح قانػن الصمب مغ خال

 (xالكسيات السظلهبة من سعخ الدلعة) (بالجيشارxسعخ الدلعة)
1 1500 
2 1000 
3 750 
4 600 
5 500 

ية الكس ضح في حالة ارتفاع سعخ الدمعة انخفزتيدسى ججول الصمب الحي يػ  أعالهالججول 
الكسية السصمػبة مغ  ديشاريغ انخفزت إلىخ مغ ديشار واحج السصمػبة ، فعشجما ارتفاع الدع

دنانيخ انخفزت الكسية  (3) إلى( وعشجما ارتفع سعخ الدمعة 1000( وحجة الى )1500)
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 تأثيخاالدعخ يؤثخ عمى الكسية السصمػبة  إن( وحجة ومغ ىشا يتزح لشا 750) إلىالسصمػبة 
 . عكدياً 

 Demand Curveمشحشى الظلب  -
السدتيمكة مغ سمعة معيشة التي يخغب السدتيمظ شاء افتخاضي يبيغ كع ىػ عجد الػحجات ىػ ب   

دخل ثابتة ) األخخى األشياء السسكشة مفتخضيغ  األسعاربذخائيا خالل فتخة زمشية معيشة بكل 
ما قيدت الكسية السصمػبة عمى  وإذا (ذوق السدتيلك الدلع البجيلة والسكسلة ، أسعارالسدتيلك،

 -ي كسا في الذكل التالي وقيذ الدعخ عمى السحػر العسػد األفقيالسحػر 
 
 
 
 
 
 
 

يبيغ العالقة العكدية بيغ سعخ الدمعة والكسية السصمػبة نجج ان  أعالهمغ مالحطة الذكل 
ولتفديخ  انحجاره سالب السيل ، إناليسيغ أي  أسفل إلىاليدار  أعمىمشحشى الصمب يشحجر مغ 

 ىحه العالقة ىشالظ سدببان ىسا 
اع سعخ الدمعة مع افتخاض ثبات الجخل الشقجي يجج السدتيمظ في حالة ارتف -:األولالدبب 

الحكيقي قج انخفس مغ ىحه الدمعة الن دخمو بذخاء كسية اقل  إاليدسح لو  نفدو في وضع ال
الشقجي فان السدتيمظ يجج ان  ودخمسعخ الدمعة مع افتخاض ثبات وبالعكذ في حالة انخفاض 

الجخل وىحا ما يرصمح عميو اثخ  عمى ىحه الدمعة في يديج مغ الصمب قج ازداد دخمو الحكيقي
(Income effect  ) 

الدمع البجيمة ثابتة يجعل  أسعارمع بقاء معيشة في حالة ارتفاع سعخ الدمعة  -الدبب الثاني :
ع سعخىا لحا نجج ان السدتيمظ يقمل مغ استيالكو التي ارتفىحه الدمع ارخز ندبيا مغ الدمعة 

يمة الدمع البج أسعارسعخ الدمعة مع بقاء .اما في حالة انخفاض ع سعخىاارتفليحه الدمعة التي 
السدتيمظ مغ الدمعة التي انخفس سعخىا لحا يحاول  ندبياً  ثابتة فان ىحه الدمع تربح أغمى

يصمق عميو اثخ االحالل  ا ماحمغ الدمع األخخى وىاستيالكو الحرػل عمى السديج مشيا والتقميل 
(Substitution effect ) 
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 استثشاءات قانهن الظلب  -
ىشالظ بعس الدمع مثل الساس والسجػىخات وبعس  -:سلع استيالك السظيخ -األولاالستثشاء 
الحاتية بقجر ما تقجر تبعًا لسا يتسثل فييا مغ مباىات تقجر قيستيا تبعًا لرفاتيا  السالبذ ال

ان الصمب عمى مثل ىحه الدمع  األحيان اذانو في اغمب  اخخ مختبط بارتفاع ثسشيا اذ نالحظوتف
الكسيات ييبط اذا ما انخفس سعخىا وىحه الحالة تعبخ عغ عكذ مشصػق قانػن الصمب اذا تديج 

 .أسعارىاارتفاع  عشج السصمػبة مغ ىحه الدمع
ىشالظ بعس الدمع كالخبد مثال تعتاد الصبقات محجودة الجخل -:الدلع الجنيا  -االستثشاء الثاني
ارتفعت  فإذا. األساسيةرخيرة الثسغ تمبي احتياجاتيع الغحائية  ألنياات كبيخة عمى شخائيا بكسي

في ىحه الحالة ستتسكغ مغ شخاء المحػم  فإنياالجخػل الشقجية ليحه الصبقات محجودة الجخل 
ويحجث الذيء نفدو في حالة انخفاض . والفػاكو وفي نفذ الػقت تقمل مغ استيالك الخبد 

مقابل تقميل الكسية  األخخى عمى الدمع  إنفاقوػفخ مقجار مغ الجخل سيتع سعخ الخبد حيث انو سي
العالقة شخدية بيغ سعخ الخبد الكسية السصمػبة مشو وىكحا عكذ  أنمغ الخبد أي  السدتيمكة

سػف تختفع بدبب  ارتفع سعخ الخبد فان الكسية السصمػبة مشو إذا أخخى مغ ناحية و قانػن الصمب 
 .أخخى سمع عجم القجرة عمى شخاء 

ان يختفع سعخ  أحيانايحرل  -  بشفذ االتجاه أسعارىاالدلع الستهقع تغيخ  -االستثشاء الثالث
سعخ الدمعة سيحقق ن الدمعة سيحقق ما بشدبة معيشة ولكغ تشذا قشاعات لجى السدتيمكيغ با

تمظ الدمعة بجاًل مغ في ىحه الحالة سػف يدداد الصمب عمى  أعمىوبشدب  أخخى ارتفاعات 
ويحجث العكذ في حالة تػقع انخفاض سعخ سمعة معيشة يسكغ ان  انخفاض الصمب عمييا

نمخز ذلظ في ان ارتفاع الدعخ في السجى القريخ قج يقتخن بارتفاع الكسية السصمػبة ،كسا ان 
التغيخ في عشرخ  إدخالانخفاض الدعخ قج يقتخن بانخفاض في الكسية السصمػبة في حالة 

  . ويكػن في ىحه الحاالت جسيعيا مػجب السيل كسا في الذكل التالي يمظسمػك السدتالتػقعات 
                                                                            P الدعخ 

 
                                                                                                           

 
    )مشحشى الصمب مػجب السيل في حاالت استثشاءات الصمب(   

                  
 

                                                      
                  Qdالكسية السصمػبة                  



4 
 

 العهامل السحجدة للظلب -
 -في ثالثة عػامل ىي   إجسالياامل التي يسكغ الكسية السصمػبة مغ سمعة ما بعجة عػ  تتأثخ

 -مختمفًا وكسا ياتي  تأثيخاعمى الكسيات السصمػبة  مغ سمعة ما  األسعارتسارس  -: األسعار -1
 : في الطخوف االعتيادية كمسا ارتفع سعخ سمعة معيشة انخفزت  -سعخ الدلعة نفديا

 يسا ىي عالقة عكدية(العالقة بيش أنالكسية السصمػبة مشيا والعكذ صحيح )أي 
 األصميةكمسا ارتفع سعخ الدمع البجيمة يختفع الصمب عمى الدمع  -الدلع البجيلة : أسعار 

ارتفع سعخ القيػة يدداد الصمب عمى الذاي أي ان العالقة بيغ الكسية  إذامثال عمى ذلظ 
 الدمع البجيمة ليا ىي )عالقة شخدية( وأسعارالسصمػبة مغ سمعة معيشة 

 وىي الدمع التي يجب شخائيا جشبًا الى جشب مع الدمع  -دلع السكسلة :ال أسعار
البشديغ سمعة مكسمة ،مثال استخجام الديارة بجون البشديغ غيخ مسكغ لحا يعتبخ  األخخى 

مغ الديارات البشديغ البج وان تشعكذ عمى الكسيات السصمػبة  أسعارفان تغيخ  لمديارة اذ
 دية (.والعالقة بيشيسا تكػن )عالقة عك

  تػقع السدتيمظ ان سعخ الدمعة ما سيختفع فان ىحا التػقع سيجفعو  إذا -:األسعارتهقعات
الدمعة قابمة لمخدن وان العالقة بيشيسا ىي ىحه زيادة شمبو عمييا خاصة اذا كانت  إلى

 والعكذ صحيح. شخديةعالقة 
ي تحرل في دخمو الكسية السصمػبة مغ قبل السدتيمظ بالتغيخات الت تتأثخ -الجخل : -2

أي يديج مغ  إنفاقوارتفع دخل السدتيمظ فان ذلظ سيجفعو الى ان يديج مغ  فإذا ،أيزاالشقجي 
  (. )عالقة شخديةشمبو والعكذ صحيح والعالقة بيشيسا ىي 

الكسية السصمػبة مغ سمعة معيشة بتغيخ رغبة السدتيمظ  تتأثخ -تغيخ ذوق السدتيلك : -3
دخل  أوفقج يغيخ السدتيمظ شمبو ليذ بدبب تغيخ سعخ الدمعة  ،في الحرػل عمييا ايزاً 

قج يفعل ذلظ بدبب تغيخ ذوقو نتيجة لطيػر سمعة ججيجة وفي ضػء ذلظ السدتيمظ انسا 
 - اآلتيةيسكغ التعبيخ عغ العالقة بيغ الكسية السصمػبة والعػامل السؤثخة فييا كسا في الجالة 

Qd=F(P,P',Y,T) 
 حيث ان

Qd   ية السظلهبة .تسثل الكس 
P   .يسثل سعخ الدلعة 
P'   الدلع البجيلة والسكسلة . أسعاريسثل 
Y   .يسثل الجخل الشقجي 
 T  .يسثل ذوق السدتيلك 
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 الظلب  أنهاع -
تختمف انػاع الصمب حدب الداوية التي يشطخ مشيا اليو فقج قدع الصمب عمى السدتػى 

  -الى االقتراد الجدئي 
 يسثل شمب الفخد عمى سمعة معيشة. ىػ -الظلب الفخدي: -1
 .الصمبات الفخدية عمى سمعة معيشة وىػ يتكػن مغ مجسػع-الظلب الكلي)طلب الدهق(: -2

 التالية. كسا يقدع الصمب مغ زاوية أخخى الى االنػاع
 :كسا  أخخى وىػ الصمب الحي يكػن نتيجة الصمب عمى سمعة او خجمة  -الظلب السذتق

 الحاجة مغ الخبد. إلشباعمذتق مغ الصمب في الصمب عمى الجقيق ىػ 
 :معًا كسا في  أكثخيكػن الصمب مذتخك عشجما يصمب سمعتان او  -الظلب السذتخك

 الصمب عمى الخمل يكػن مذتخكًا مع الصمب عمى االسسشت.
 :ىػ الصمب الكمي عمى سمعة معيشة عشجما تصمب ىحه الدمعة لعجة  -الظلب السخكب

ب لكي يدتخجم في التجفئة والشقل وتػليج القػة الكيخبائية مثل الفحع الحي يصم أغخاض
 لحلظ فالصمب عميو يكػن مخكب.

 
  Elasticity Demandمخونة الظلب  -

 السخونة بذكل عام ىي درجة استجابة الستغيخ التابع لمتغيخ الحاصل في الستغيخ السدتقل.
مغ سمعة  لستغيخ التابع()امخونة الصمب ىي تعبخ عغ درجة استجابة الكسية السصمػبة أما

 أسعارخ او الجخل او والسؤثخة في ىحه الكسية وىي الدع معيشة لمتغيخ في الستغيخات السدتقمة
  -لحا تقدع مخونة الصمب الى  األخخى الدمع 

 Price Elasticity of Demand مخونة الظلب الدعخية. -1
 Income Elasticity of Demand مخونة الظلب الجخلية. -2
 مخونة الظلب الستقاطعة والتبادلية. -3
 
  Price Elasticity of Demandمخونة الظلب الدعخية  -1

ىي درجة استجابة الكسية السصمػبة مغ سمعة معيشة لمتغيخ الحاصل في سعخىا وتقاس ىحه 
 - يأتيالسخونة كسا 

مخونة الصمب الدعخية = 
 التغيخ الشدبي في الكسية السصمػبة

 التغيخ الشدبي في الدعخ
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 او
Edp=        

     
  

 

  
 

             
Edp= يسثل مخونة الصمب الدعخية 
Qd= الكسية السصمػبة 
P= الدعخ 

االشارة الدالبة تذيخ عمى العالقة العكدية بيغ الدعخ والكسية السصمػبة اذ البج  إن -مالحظة:
حجيج درجة السخونة                             ليتدشى لشا ت إشارةمغ اخح الكيسة مصمقة وبجون   

     
 ات مخونة الصمب الدعخيةدرج
 E<1الصمب السخن                                  -1
 E>1الصمب غيخ السخن                             -2
 E=1الصمب احادي السخونة                         -3
     E=0                    الصمب عجيع السخونة       -4
  ∞=E          الصمب النيائي السخونة             -5
 
 Elastic Demandالظلب السخن  -1

وىػ الصمب الحي يكػن فيو التغيخ الشدبي في الكسية السصمػبة اكبخ مغ التغيخ الشدبي في الدعخ 
 .عمى الثاني يكػن اكبخ مغ واحج األولأي ان خارج قدسة 

( ديشار انخفزت 125( ديشار الى )100ارتفع سعخ سمعة معيشة مغ ) إذا -لى ذلك:مثال ع
معدزا  ( وحجة فيسكغ احتداب السخونة وكسا ياتي؟600) إلى( وحجة 1000الكسية السصمػبة مغ )

 إجابتظ بالخسع.
 

 Edp=        

     
  

 

  
           =         

       
  

   

    
    

 
  

    

  
     
    

                   

     
             نػع الصمب مخن                بعج اىسال االشارة     
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                                                                           P الدعخ 
 

                                                                           
                          e2           125                       سخن مشحشى الصمب ال                      

                                                      e1                      100 
                                                              

                                                      
                  Qdالكسية السصمػبة                   

                                                       1000        600 
 
  Inelastic Demandالظلب غيخ السخن  -2

حي يكػن فيو التغيخ الشدبي في الكسية السصمػبة اقل مغ التغيخ الشدبي في الدعخ وىػ الصمب ال
 عمى الثاني يكػن اقل مغ واحج األولخارج قدسة  أنأي 

( ديشار انخفزت 125) إلى( ديشار 100ارتفع سعخ سمعة معيشة مغ ) إذا -مثال على ذلك:
 ؟يأتيحتداب السخونة وكسا ( وحجة فيسكغ ا900) إلى( وحجة 1000الكسية السصمػبة مغ )

 
 Edp=        

     
  

 

  
           =         

       
  

   

    
    

 
  

    

  
     
    

                                

     
                       نػع الصمب  غيخ مخن       

                                                                            P الدعخ 
 

                                                                           
                          e               125                     مشحشى الصمب غيخ مخن                    

 
                                                           e1  100 

                                                      
                  Qdالكسية السصمػبة                 

   
 

                                                         100     90 
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 Unit elastic Demand نة و السخ  أحاديالظلب  -3
وىػ الصمب الحي يكػن فيو التغيخ الشدبي في الكسية السصمػبة مداوي مغ التغيخ الشدبي في 

 عمى الثاني يكػن يداوي  واحج األولالدعخ أي ان خارج قدسة 
( ديشار انخفزت 125( ديشار الى )100اذا ارتفع سعخ سمعة معيشة مغ ) -مثال عمى ذلظ 

 ( وحجة فيسكغ احتداب السخونة وكسا ياتي؟750( وحجة الى )1000) الكسية السصمػبة مغ
 

 Edp=        

     
  

 

  
           =         

       
  

   

    
    

 
      

  
     
    

                                 

     
    نػع الصمب  احادي السخونة    

                    
P                                                                            الدعخ 

 
                                                                           

                          e2            125                     ةنو مخ  احاديمشحشى الصمب                  
 

                                                     e1                       100 
                                                      

                  Qdالكسية السصمػبة                 
                                                     1000          750 

  Perfectly Inelastic  الظلب عجيم السخونة -4
الكسية  التغيخ الشدبي في ال يؤدي الىالدعخ وىػ الصمب الحي يكػن فيو التغيخ الشدبي في 

 صفخ.عمى الثاني يكػن  األولأي ان خارج قدسة  السصمػبة
الكسية  بقيت( ديشار 125( ديشار الى )100ارتفع سعخ سمعة معيشة مغ ) إذا -مثال عمى ذلظ 

 .( 1000) عمى حالياالسصمػبة 
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P                                                                            الدعخ 
 

                                                                           
                          e2            125الصمب عجيع السخونة                      مشحشى                 

 
                                                                e1  100 

                                                      
                  Qdالكسية السصمػبة                 

                                                                 100      
 Perfectly elastic  الظلب ال نيائي السخونة -5

تغيخ ال نيائي في الكسية دبي شفيفًا في الدعخ  يؤدي الى وىػ الصمب الحي يكػن فيو التغيخ الش
 .السخونة (∞ي يكػن ال نيائي )عمى الثان األولالسصمػبة  أي ان خارج قدسة 

P                                                                            الدعخ 
 

                                                                           
                      مشحشى الصمب الالنيائي السخونة                      

 
                                                              100 

                                                      
                  Qdالكسية السصمػبة                 

                                                     
  Income Elasticity of Demandلية مخونة الظلب الجخ -2

وتقاس ىحه  الفخد الحاصل في دخلىي درجة استجابة الكسية السصمػبة مغ سمعة معيشة لمتغيخ 
 -السخونة كسا ياتي 

=  مخونة الصمب الجخمية
 التغيخ الشدبي في الكسية السصمػبة

 التغيخ الشدبي في الجخل
 

 
Edy =      ⁄

    
 

 
Edy    

  
  

 

  
           =          
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    (       )                                                                                             
                                                   
 

 او
Edy=        

     
  

 

  
 

             
 
Edy=   يسثل مخونة الصمب الجخمية
Qd= الكسية السصمػبة 
y=   دخل السدتيمظ

الكسية  زادت( ديشار 250( ديشار الى )200ارتفع دخل السدتيمظ مغ ) إذا -مثال على ذلك:
 ؟يأتي( وحجة فيسكغ احتداب السخونة وكسا 30( وحجة الى )20السصمػبة مغ )

 
    Edy=         

     
  

 

  
                       

       
  
   

  
    

 
 
  

  
     

  
                         =     

    
    نػع الدمعة ضخوية    

  
 
 

 -مالحظة:
يادة وعادة ما تكػن مخونة الصمب الجاخمية مػجبة بالشدبة لجسيع الدمع االعتيادية مادامت الد  -

ىحه السخونة تكػن ذات قيع  أنفي الجخل تراحبيا زيادة في الكسية السذتخاة مغ الدمعة كسا 
 انعجام السخونة الشيائية وذلظ بالشدبة لمدمع االعتيادية. إلىمختمفة تتخاوح بيغ السخونة الالنيائية 

 إلىخل ستؤدي الديادة الج أنالدمع الجنيا فان مخونة الصمب الجخمية تكػن سالبة أي  أما -
 انخفاض في الكسية السذتخاة مغ تمظ الدمعة.

كسا يداعج مخونة الصمب الجخمية التسييد بيغ الدمع الزخورية والدمع الغيخ ضخورية حيث  -
بخ مغ الػاحج الرحيح بالشدبة لمدمع الغيخ ضخورية واقل مغ الػاحج الرحيح بالشدبة كتكػن ا

  لمدمع الزخورية.
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 تقاطعة مخونة الظلب الس -3
الدمع البجيمة  أسعارىي درجة استجابة الكسية السصمػبة مغ سمعة معيشة لمتغيخ الحاصل في 

 -والسكسمة وتقاس ىحه السخونة كسا ياتي 

=  مخونة الصمب الستقاشعة
 التغيخ الشدبي في الكسية السصمػبة

 التغيخ الشدبي في اسعار الدمع البجيمة والسكسمة
 

 
Edp=         ⁄

     
 

 
Edp     

   
  

  

   
                =     

   
  

  

   
 

 
 

     (         )                                                                                                 
                                                           

 او
Edq=           

       
  

  

   
 

             
Edq=   يسثل مخونة الصمب الستقاشعة
    =  (x)       الكسية السصمػبة مغ الدعمة   
Py =   y سعخ الدمعة  

الى  أدى( ديشار لمػحجة الػاحجة مسا 1000) إلىديشار  (750( مغ )yتغيخ سعخ الدمعة ) -ذلك : مثال على
 ( كغع ؟ اوجج مخونة الصمب الستقاشعة؟3.5( كغع الى )2( مغ )xتغيخ الكسية السصمػبة مغ الدمعة )

 
Edq=          

       
  

  

   
                       

       
  
   

 
   

 
 

   

   
     

 
                         =     

   
    نػع الدمعتان بجيمتان      

 مالحظات
( yارتفاع في سعخ الدمعة ) أي أنفيحا يعشي  مخونة الصمب الستقاشعة سالب كان معامل إذا  -

 الدمعتان متكاممتان. إنوىحا يعشي  (xانخفاض في الكسية السصمػبة مغ الدمعة ) إلىسيؤدي 
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( yارتفاع في سعخ الدمعة ) أي أنمب الستقاشعة مػجب فيحا يعشي كان معامل مخونة الص إذا -
 الدمعتان بجيمتان. أن( وىحا يعشي xارتفاع في الكسية السصمػبة مغ الدمعة ) إلىسيؤدي 

انو ال يؤدي التغيخ في  إنكان معامل مخونة الصمب الستقاشعة قيستو صفخ فيحا يعشي  إذا -
الدمعتيغ بعيجتان  أن( وىحا يعشي xالسصمػبة مغ الدمعة )( أي اثخ عمى الكسية yسعخ الدمعة )
 عغ بعزيسا .

الدمعتيغ بجيمتان  أنكان معامل مخونة الصمب الستقاشعة النيائي السخونة وىحا يعشي  إذا -
 مكسمتان لبعزيسا .

 
 العهامل السحجدة لسخونة الظلب -
تكػن مخونة الصمب عمييا اكبخ  فالدمعة التي تكػن ليا بجائل -أحالليا:وجهد بجائل ودرجة  -1

تكػن بجياًل  أنزاد عجد الدمع البجيمة واقتخبت الدمعة مغ مغ تمظ التي ال تػجج ليا بجيل ، وكمسا 
سيػلة انتقال  إلىاالرتفاع في السخونة يعػد  أنتامًا ارتفعت مخونة الصمب والدبب في ذلظ ىػ 

 الدمع البجيمة ثابتة. أسعاردمعة وبقاء السدتيمظ الدمع البجيمة في حالة ارتفاع سعخ ىحه ال
لمحياة وسمع كسالية وىي  أساسيةسمع ضخورية والتي ىي  إلىتقدع الدمع  -:الدلعة أىسية -2

مشخفزة بدبب  ، فالدمع الزخورية تكػن مخونة الصمب عميياالدمع التي يسكغ االستغشاء عشيا 
 ي االستغشاء بغس الشطخ عغ سعخىا.ان السدتيمظ يصمبيا لزخوريتيا ولعجم وجػد خيار لجيو ف

صمػبة مشيا تتاثخ بالشدبة لمدمع الكسالية  فتكػن مخونة الصمب عمييا مختفعة وان الكسية الس أما
 عشج تغيخ سعخىا. 

عمى الدمعة ال يذكل سػى ندبة ضئيمة مغ  اإلنفاقكان  إذاعمى الدمعة   -اإلنفاق:ندبة  -3
عمييا ندبة  اإلنفاقالدمع التي يكػن  أما.  مخن غيخ دخل السدتيمظ فان الصمب عمييا يكػن 

 كبيخة مغ دخل السدتيمظ فان الصمب عمييا يكػن مخن.
شمب  إلىيتحػل الصمب غيخ مخن  أنكمسا شالت الفتخة الدمشية فان مغ السحتسل  -الدمن : -4

نسط استيالكو والبحث عغ  يلتعج بسخور الدمغ يدتصيع السدتيمظ ألنومخونة  أكثخمخن أي 
 ندبيا والعكذ صحيح. واألرخزالدمع البجيمة 

 
 دراسة مخونة الظلب وتظبيقاتيا أىسية -

خاصة في الجراسات االقترادية وذلظ بدبب تعجد مجاالتيا واستخجاماتيا  أىسيةتحتل السخونة 
 -السخونة تدتخجم في   أنحيث 
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في الدياسات السالية والدياسات االقترادية تدتخجم السخونة  -الدياسات االقترادية : -1
الشقجية والدياسات التجارية فعمى سبيل السثال عشج فخض ضخيبة معيشة ،وكان اليجف مغ فخض 

كان الصمب عمى ىحه الدمعة مخنًا فان فخض  فإذاضخيبي اكبخ  إيخادالزخيبة ىػ الحرػل عمى 
الكمي سيشقز بجال مغ يديج ،  اإليخادالن  اإليخادالزخيبة في ىحه الحالة ال يحقق ىجفو بديادة 

 كان الصمب عمى ىحه الدمعة غيخ مخن فان فخض الزخيبة ستحقق ىجفيا . إذا أما
الجخل مدتػى رفع  إلىالخصة تيجف كانت  فإذاتدتخجم السخونة في التخصيط   -التخظيط : -2

الظ بعس الدمع سيختفع الصمب عمى الدمعة سيدداد بشدب متفاوتة فيش أنالقػمي فان ىحا يعشي 
عمييا الصمب بشدبة اكبخ مغ الديادة في الجخل تبعًا لصبيعة مخونة الصمب الجخمية وىحا يتصمب 

او زيادة االستيخاد ليحا الشػع مغ الدمع ، كسا ان السخونة تجشب  اإلنتاجاالستعجاد لديادة 
 او تػسيع مذاريع فائزة عغ الحاجة. إنذاءالسخصصيغ ضاىخة 

االحتكار  إلىتدتخجم السخونة كحلظ مغ قبل السحتكخيغ الحيغ يمجئػن  -د االحتكاري:التسي -3
عالية بالشدبة لمدمع التي  أسعارسشيع مغ يفخض ف األسػاقلمتسيد بيغ  إرباحيعمغ اجل زيادة 

اقل عمى الدمع التي تكػن مخونة الصمب عمييا  وأسعارتكػن مخونة الصمب عمييا مشخفزة 
 مختفعة.

  الكسية السظلهبة والتغيخ بالدعختغيخ  -
ميسيغ ىسا تغيخ  أمخيغمػضػع الصمب مغ كل جػانبو البج مغ التسييد بيغ  إلىتصخقشا  أنبعج 

مغ  يخ في الكسية السظلهبةحيث يحجث التغالكسية السصمػبة وتغيخ الصمب عمى سمعة معيشة 
ثابتة فمػ انخفس  األخخى  شياءاألتمظ الدمعة مع بقاء  عمىسمعة معيشة نتيجة التغيخ في الدعخ 

( وحجة 50)زيادة الكسية السصمػبة مشيا مغ  إلىسعخ الدمعة مغ ديشار الى ديشاريغ فيحا سيؤدي 
( A( وحجة مثال وىحه الديادة تشعكذ بالتحخك عمى نفذ مشحشى الصمب مغ الشقصة )100الى )

السشحشى دون انتقال مشحشى التغيخ يكػن في الكسية السصمػبة عمى نفذ  أن( أي Bالى الشقصة )
 الدعخ       p                                            -الصمب كسا في الذكل التالي 

 
  

 2 مشحشى الصمب                                        
  
                                                                               1 

 
 Q                   100      50الكسية السصمػبة                  
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 أنغيخه مغ العػامل السؤثخة عمى الصمب حيث  أودخل السدتيمظ  فمػ تغيخ في الظلب تغيخ أما  
 إلىانخفاض الجخل سيؤدي الى انخفاض في الصمب عمى الدمعة وتحخك مشحشى الصمب عمييا 

في شخاء نفذ السقجار مغ الدمعة ولكغ بدعخ  األفخادعجاد اقل لجى اليدار وىحا يذيخ عمى است
     اقل مغ الدابق او مقجار اقل مغ الدمعة بشفذ الدعخ القجيع.

 
                                                               (D1)      pالدعخ 

                                                                      (D2) 
 
 
 
 
 

 Qالكسية السصمػبة                  
 انخفاض الجخل ( تسثل مشحشى الصمب الستحخك نحػ اليدار بدببD2( مشحشى الصمب األصمي بيشسا )D1تسثل)

 نظخيات سلهك السدتيلك -ثانيًا:
والخجمات بجخمو  اكبخ قج مسكغ مغ حاجاتو مغ الدمع إشباعتتسثل مذكمة السدتيمظ في كيفية 

وىشالظ نطخيتيغ لتفديخ سمػك  األسػاقالدائجة لمدمع والخجمات في  األسعارالسحجود وضسغ 
 السدتيمظ وىسا  

 

 الشظخية الكالسيكية )نظخية السشفعة الحجية( -اواًل:
 Utility ))مفيهم السشفعة -1

 إنيايالك سمعة معيشة او الحي يحرل عميو الفخد مغ است واإلشباعالمحة  إنياتعخف السشفعة عمى 
ىي عالقة بيغ الدمعة  الحاجة وىي ليدت خاصية مادية بقجر ما إشباعقجرة الذيء عمى 

 -ويقػم تحميل السشفعة عمى االفتخاضات التالية  إليياوالحاجة 
  محرػل عمى الدمعة بسعشى لالتشافذ التام بيشيع  أساسان سمػك السدتيمكيغ يقػم عمى

 في سعخ الدمعة وىحا الدعخ سيكػن بالشدبة ليع معصى. لتأثيخايدتصيع ال أي مشيع 
  ًالدعخ والدمعة والدػق.نقجية محجودة ومعمػمات كاممة عغ  ان لجى السدتيمكيغ دخػال 
  أىجافيعرشادة السدتيمكيغ أي قجرتيع عمى الكيام باالختيار بذكل يقخبيع مغ تحقيق 

 مسكغ. إشباعالستسثمة بتحقيق اكبخ 
 الكمييغ ليع ضسغ حجود دخػليع الشقجية. اإلشباعكيغ في تعطيع السشفعة او رغبة السدتيم    
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 السشفعة أنهاع -2
ىي مجسػع السشافع التي يحرل عمييا  -Total Utility (TU:)السشفعة الكلية  - أ

والسشفعة الكمية  في فتخة زمشية محجدةالسدتيمظ جخاء استيالكو لكسية معيشة مغ سمعة ما 
ان ترل  إلىجد الػحجات السدتيمكة مغ الدمعة ولكغ بسعجل متشاقز تدداد مع تدايج ع

  .في التشاقز السصمق تبجأحج ليا بعجىا  أقرىتبمغ و 
السدتيمكة  األخيخةىي مشفعة الػحجة  -Marginal Utility (MU:) السشفعة الحجية   - ب

مغ  افيةإضشفعة الكمية الشاجع مغ استيالك وحجة سىي مقجار التغيخ في ال أومغ الدمعة 
 الدمعة.

MU=    
  

 
الشطخية الكالسيكية لدمػك السدتيمظ تفتخض ان السشفعة الحجية تكػن متشاقرة وان ىشالظ ما  إن

الذكل التالي يػضح قانػن تشاقز السشفعة الججول و يدسى بقانػن تشاقز السشفعة الحجية و 
 الحجية.

 
                                                                                                         

 -التالي والخسػم البيانية تػضح مبجأ أو قانػن تشاقز السشفعة الحجية   
 المنفعة الحدية

MU 

 المنفعة الكلية

TU 

 الكمية المستهلكة من السلعة

Q 

5 5 1 

4 9 2 

3 12 3 

2 14 4 

1 15 5 

0 15 6 

-1 14 7 
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 تػازن السدتيمظ وفقًا لشطخية السشفعة الحجية -

السدتػى الحي يحقق لو اكبخ قجر مسكغ مغ  إلىيكػن السدتيمظ في حالة تػازن عشجما يرل 
ديشار يشفقو  يحجد مقجار السشفعة الحجية لكل أنالسشفعة مغ استيالك الدمع السختمفة لحا فان عميو 

 -مدتػى التػازن يشبغي ان يتحقق شخشان ىسا  إلىعمى الدمع ولكي يرل السدتيمظ 
سدتيمظ الحرػل مغ اخخ تحقيق مبجا السشافع الحجية الستداوية وىػ محاولة ال -:األولالذخط 

وحجة نقجية مشفقة عمى مشافع متداوية مغ الدمع السختمفة ويتحقق ذلظ مقارنة السشفعة الحجية 
 مشفعة كمية عشجما تكػن  أقرى إلىبدعخ الدمعة السذتخاة أي ان السدتيمظ يرل 

 المنفعة الكلية

 يةلحدالمنفعة ا

 الكمية المستهلكة

 الكمية المستهلكة

         1          2         3          4          5          6         7 

         1          2         3          4          5          6         7 

 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

-1 

-2 
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السشفعة الحجية لمدمعة االولى
 سعخ الدمعة االولى

السشفعة الحجية لمدمعة الثانية=   
 سعخ الدمعة الثانية

السشفعة الحجية لمدمعة (ن)=   
 سعخ الدمعة (ن)

 
 يكػن الذخط Xو   Yبالحخوف  الثانية األولىرمدنا لمدمعة  فإذا

        

   
  =        

   
  =        

   
 

عمى الدمعة  اإلنفاقدخمو أي  إلىالكمي لمسدتيمظ مداويًا  اإلنفاقان يكػن  -الذخط الثاني:
عمى الدمعة الثانية ) سعخ الدمعة  اإلنفاق أليوفي كسيتيا( مزافًا  األولىاالولى ) سعخ الدمعة 

مغ الدمع يجب تداوي  أخخهعمى الدمعة الثالثة والى  اإلنفاق إليومزافًا  ية في كسيتيا(الثان
( فان X1,X2,X3( ولمدمع )MYرمدنا لمجخل الشقجي بالخمد ) فإذاالجخل الشقجي لمسدتيمظ.

 السدتيمظ يحقق الذخط الثاني اذا كان 
MY=P1X1+P2X2+P3X3………PnXn 
∑    

 

   

 
MY-P1X1=0 

 
 هن تشاقص السشفعةقان -

بالتشاقز التجريجي كمسا زادت عجد  يأخح الحي اإلشباعيشز قانػن السشفعة الحجية عغ مقجار 
تزيف قجرًا مغ السشفعة مغ الدمعة  إضافيةكل وحجة  أنالػحجات السدتيمكة مغ الدمعة ، بسعشى 

 تربح صفخًا.بسعجل اقل مغ الػحجة الدابقة ويدتسخ ىحا التشاقز حتى تتالشى السشفعة أي 
ترػرنا حالة رجل مدافخ في الرحخاء اشتج بو العصر  إذاويسكغ تػضيح فكخة تشاقز السشفعة 

السدافخ سيتشاول الساء  أنثع تجاركتو قافمة مارة بالصخيق فاستدقاىع ماءًا فاشػه كػب ماء الشظ 
ما تيبو نترػر مقجارًا  أنلشا  أمكغعمى جخعات حتى يخوى ضساه ثع يجركو الى غيخه،فمػ 

تعصى اشباعًا كبيخًا قج يرعب قياسو اما  األولىنجج ان الجخعة  إشباعالجخعة الػاحجة مغ 
ثع تقل مشفعة الجخعة الثالثة والخابعة حتى الجخعة  األولىالجخعة الثانية فتعصى اشباعًا اقل مغ 

عغ الذخب ان االستسخار في الذخب قج يدبب لو ضخرًا فيستشع الدابعة حيث يجج ىحا السدافخ 
الكػب كانت تتكػن مغ عذخ جخعات فان الجخعة الدابعة تكػن حجًا فاصاًل عشج  أنولػ ترػرنا 

السشفعة ىحه ىي السشفعة التي يصمق عمييا و  واأللعحات بيغ المحة ىحا السدافخ في ىحه المحطة بال
 الحجية.
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 نظخية السشفعة الحجية  إلىاالنتقادات السهجو 
مغ سمعة  استخجامو لػحجات معيشة شعػر شخري لمسدتيمظ عشج تشاولو او عغ السشفعةتعبخ  -1

 .عة نتيجت نطخية السشفرقسية كسا ا يقاس برػرة عجدية او وبالتالي الذعػر ال
الكمي ولكغ ىشاك كثيخ مغ الدمع  اإلشباع الػحجة عمى مدتػى  تأثيخة السشفعة طخيتكيذ ن -2

تربح الشطخية كغ قياس مشفعتيا الحجية وعميو سي الوحجات وبالتالي  إلىالتي يرعب تجدئتيا 
 ىحه السخحمة. غيخ صالحة في

ركدت ىحه الشطخية عمى جانب السدتيمظ أي أنيا اىتست بالصمب ولع تأخح بعيغ االعتبار  -3
 تأثيخات جانب العخض كسا أنيا اعتبخت وحجة السشفعة قياس لمكيسة.

 Consumers surplusفائض السدتيلك 
ائس السدتيمظ ىػ الفخق بيغ ما يجفعو السدتيمظ في الدمعة فعاًل وما قج يكػن راغبًا في يقرج بف

 دفعو مغ االستغشاء عشيا.
 ولتػضيح فكخة فائس السدتيمظ ندتجل في الججول التالي

 فائس السدتيمظ األقرىاإلنفاق الكمي  اإلنفاق الكمي الفعمي الكسية الدعخ
10 1 10 10 0 
9 2 18 19 1 
8 3 24 27 3 
7 4 28 34 6 
6 5 30 40 10 

 اإلنفاق الكلي الفعلي -فائض السدتيلك =  اإلنفاق الكلي األقرى 
( دنانيخ لمػحجة االولى وانو دفع فعاًل 10في الججول الدابق نجج ان السدتيمظ كان مدتعجًا لجفع )

جة الثانية فانو كان الحرػل عمييا لحا كان فائس السدتيمظ صفخًا، اما الػح ألجل( دنانيخ 10)
( دنانيخ لحا فانو دفع لمػحجتيغ االولى 8( دنانيخ لمحرػل عمييا لكشيا دفع فعاًل )9لجفع )مدتعجًا 
 ( ديشار ، لحا كان فائس السدتيمظ ديشارا واحجًا.19( ديشار بيشسا كان مدتعجًا لجفع )18والثانية )

الدعخ يشخفس فائس السدتيمظ بيشسا  أي عشجما يختفع وكحلظ الحال بالشدبة لجسيع الػحجات
 الدعخ  P             .يحقق السدتيمظ مكدبًا في فائس السدتيمظ عشجما يشخفس الدعخ

 10                     مشحشى الظلب                                             
                                                                            9 

 8                                        فائض السدتيلك                    
                                                                            7 

                                                                            6 



19 
 

 الشظخية الحجيثة لدلهك السدتيلك )مشحشيات الدهاء(  
 مشحشيات الدهاء

ط تسثل كل الستساثل وىػ يتكػن مغ مجسػعة مغ الشقا اإلشباعيدسى مشحشى الدػاء مشحشى   
مغ وجية نطخ السدتيمظ مع مجسػعة سمعية  اإلشباعنقصة مشيا مجسػعة سمعية تتداوى في 

تسثميا نقصة اخخى عمى نفذ السشحشى . ولفيع شبيعة مشحشيات الدػاء نفتخض ان  أخخى 
 السدتيمظ يفاضل بيغ مجسػعات سمعية مغ الغحاء والسالبذ فقط.

 السالبذ الغحاء السجسهعة
A 1 6 
B 2 3 
C 3 2 
D 4 1 

وحجات مغ  (6عمى)حرل  إذاال يختمف عشج السدتيمظ  اإلشباع إنمغ الججول عاله نفتخض   
( وحجات مغ السالبذ ووحجتيغ 3( او )Aالسالبذ ووحجة واحجة مغ الغحاء كسا في السجسػعة )

 الي.كسا في الذكل الت األخخى ( وىكحا بالشدبة لمسجاميع Bمغ الغحاء كسا في السجسػعة )
 غحاء                                                                  

 
 
 
 

 

 السالبذ                     

 خارطة الدهاء 
يسيغ او يدار السشحشى االصمى يسثل  إلىكل مشحشى  أنحيث  الدػاء تشحشياىي مجسػعة مغ م

 األسعارحالتي ارتفاع الجخل او انخفاض  في األعمىويتحقق السدتػى  اإلشباعمدتػى اقل مغ 
( وان Bلمسشحشى )  إشباعمدتػى  أعمى( في الذكل البياني التالي Aالسشحشى ) اإلشباعفسدتػى 

وىكحا ان مجسػع مشحشيات الدػاء ىحه  (Dالسشحشى ) إشباعمغ مدتػى  أعمى( Cالسشحشى )
 .في الذكل ادناهكسا  التيعدػاء تعكذ اذواق السدتيمكيغ وتفزيتدسى خارشة ال
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 (xالدمعة )                                                                                     
 
 
 
 

 
                    

 (                                                                          yالدمعة )                    
 ات الدهاءخرائص مشحشي

 تتسثل خرائز مشحشيات الدػاء بسا يمي
ومغ اليدار الى اليسيغ سالب السيل وىحا  األسفل إلى األعمىان مشحشى الدػاء يشحجر مغ  -1

 أفكيةاو  األعمىستكػن مائمة الى  فإنيا األسفل إلىلع تكغ مائمة  إذا ألنومعقػل لمغاية  األمخ
وىػ كحلظ  أفكيةعتيغ وليذ سمعة واحجة حتى تكػن وىحا غيخ معقػل الن السدتيمظ يدتيمظ سم
 يفزل الحرػل عمى التػفيق بيغ الدمعتيغ.

معجل والدبب في ذلظ يتسثل في التشاقز  األصلان مشحشى الدػاء محجب باتجاه نقصة -2
الحجي وىحا يعشي ان السدتيمظ لكي يكػن سػاء بالشدبة لجسيع الدمعتيغ عمى مشحشى   اإلحالل

الدمعتيغ لكي يحرل عمى مقجار اكبخ مغ  أحجىن نتشازل عغ مقجار اقل مغ الدػاء يجب ا
ان يحرل عمى كسيات مختمفة مغ الدمعتيغ  وتخض ان السدتيمظ في وضع يدتصيع بلشف األخخى 

(X,Y( فيػ يشتقل عمى نفذ مشحشى الدػاء اذا خفس استيالكو مغ الدمعة )X وزاد استيالكو )
الديادة كافية تسامًا لتعػيس عغ السقجار الحي يتشازل عشو مغ ( بحيث تكػن ىحه Yمغ الدمعة )

 (.Xالدمعة)
الستسثل في ىحا يتشاسب تسامًا مع افتخاضشا الدابق ات الدػاء ال تتقاشع فيسا بيشيا و مشحشي أن -3

عقالنية السدتيمظ ولتػضيح ىحه الخاصية نالحظ في الذكل التالي الحي يفتخض تقاشع مشحشيات 
بالشدبة لمسدتيمظ  أفزل( مغ الدمعتيغ ىي C( مغ الػاضح ان السجسػعة )Aشقصة )الدػاء في ال

عمى مشحشى سػاء اعمى وكحلظ  تقع يسيغ الثانية وبالتالي ىي تقع األولىالن  (D)في السجسػعة 
( غيخ ان الػاضح كحلظ ىػ ان C2( مقارنة بالسجسػعة )D2االمخ بالشدبة لمسجسػعة )

( وكحلظ بالشدبة السجسػعتيغ 1ن عمى نفذ مشحشى الدػاء )( تقعاC1,C2السجسػعتيغ )
(D1,D2( تقعان عمى مشحشى الدػاء )2)  وىحا يعشي انو في حالة تقاشع مشحشيات الدػاء ان

عمى نفذ  تقعان( رغع ان الشقصتيغ C2اكبخ مغ السجسػعة ) إشباعا( تعصي C1السجسػعة )
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( كسا ان نقصة D1,D2عمى السجػعتيغ )مشحشى الدػاء وىحا غيخ مسكغ وكحلظ الحال يشصبق 
كال السشحشييغ وىحا يعشي انيا تعصي مدتػييغ مغ االشباع وىحا غيخ مسكغ  ( تقعAالتقاشع )

 ايزُا.
 
 
 
 
 
 

                              
هن او التكامل بين الدلعتين وىحا يعشى انو عشجما تك اإلحاللاختالف شكل مشحشى الدهاء باختالف درجة  -4

( بجيلتين تسامًا عن بعزيسا فان مشحشى الدهاء سيتخح شكل خط مدتقيم وعشجما تكهن x,yالدلعتان)
( متكاملتين مع بعزيسا تسامًا فان مشحشى الدهاء سيتخح شكل خط زاوية قائسة ) وىاتين x,yالدلعتان)

 شى الدهاء( وكسا في الذكل التالي.الحالتين ىسا استثشاء من شكل السحجب لسشح
 (xالدمعة ) (                                           xالدمعة )                                            
 
 
 
 
 

 (yالدمعة )                                             (yالدمعة )
 مشحشى الدػاء لدمعتيغ متكاممتيغ                    مشحشى الدػاء لدمعتيغ بجيمتيغ                                    

 خط امكانية السدتيلك( –)خط السيدانية خط الدعخ 
( دنانيخ يػميًا وان ىحا السدتيمظ يػجو 8مغ اجل تػضيح خط الدعخ نفتخض ان دخل مدتيمظ )

مغ الػاضح ( y( وديشار لمدمعة )xلمدمعة ) يغ( ولتكغ ديشار x,yثابتة لكل مغ الدمعتيغ ) أسعار
ان ىحا السدتيمظ يدتصيع ان يشفق دخمو عمى أي مجسػعة مغ السجسػعات تتكػن مغ الدمعتيغ 

( 4( فانو في ىحه الحالة يدتصيع شخاء )xعمى الدمعة )ولكغ لػ فخضشا انو يشفق جسيع دخمو 
( y( وحجات مغ الدمعة)8( مغ ناحية اخخى يدتصيع شخاء )yوحجات مشيا والشيء مغ الدمعة )

( والخسع البياني التالي يبيغ الطخوف السسكشة التي يدتصيع بيا انفاق xالشيء مغ الدمعة )و 
 (yالدمعة )                                                                     دخمو.
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 خط الدعخ                                                                   
 
 

                                                                                    
 (xالدمعة )                                         

ما  أقرىيبيغ  االستيالك وخط الدعخ أمكانيةبخط ان الخط الحي يسثل الحاالت الدابقة يدسى 
الدائجة ليحه  األسعار( بجخمو الستاح وفي ضل باعإشيحرل عميو السدتيمظ مغ الدمع ) أنيسكغ 

 الدمعة في الدػق ولحا يصمق عميو ايزًا)خط السيدانية(.
 

 

 تهازن السدتيلك وفق مشحشيات الدهاء
او التفزيالت لمسدتيمظ كسا عخفشا ان خط  األولػياتلقج عخفشا ان خارشة الدػاء تعكذ تختيب 
يػد السحجدة لسجى السقاديخ او الكسيات التي يدتيمكيا الدعخ او خط السيدانية لمسدتيمظ يحجد ق

 الدمع الدائجة في الدػق. وأسعاربجخمو الشقجي  يػد متسثمةمغ الدمع وىحه الق
بشاءًا عمى ذلظ يسكغ سمػك السدتيمظ عشجما يتخح قخاراتو عمى شخاء الدمع والخجمات االستيالكية 

الدػاء السدتيمظ مع خط السيدانية لكي  أي الػصػل الى حالة التػازن مغ خالل جسع خارشة
( وعمى الشحػ x,yيدتصيع بيان كيفية التي يتع فييا تػزيع دخل السدتيمظ عمى الدمعتيغ )

 -التالي 
 
 

 (yالدمعة )                                                                                                      

 
 

                                                                   
 
 

                                                                                    
 (xالدمعة )                                         
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الن دخمو يدسح لو ( ABيكػن السدتيمظ حخ في الحخكة عمى شػل الخط ) أعالهفي الذكل 
انو  إال( C,D,E,F( لكشو لغ يختار السجسػعات )C,D,Q,E,Fبذخاء السجسػعات الستسثمة )

واقعة عمى مشحشى سػاء وىي  وألنيامسكغ  إشباع أعمىتحقق لو  ألنيا( Qيختار السجسػعة )
ج انو ( تجQوعشج مالحطة الشقصة ) األخخى مجسػعة مغ السشحشيات التي تقع عمييا الشقاط  أعمى

مشحشى سػاء مسكغ )لحا فان السدتيمظ يكػن في  ألعمىفي ىحه الحالة يكػن خط الدعخ مساسًا 
 مشحشى سػاء مسكغ بمػغو بيحه السيدانية( ألعمىحالة تػازن عشجما يكػن خط السيدانية مساسًا 

بجخمو ( يتداوى ميل كل مغ خط السيدانية وميل مشحشى الدػاء مسكغ بمػغو Qفعشج الشقصة )
الستاح كسا ان ىحه الشقصة ىي الػحيجة التي تحقق شخط التػازن الحي ذكخناه في الشطخية 

  اآلتيالكالسيكية )نطخية السشفعة الحجية( فيحا يرح في 

السشفعة الحجية لمدمعة   
  سعخ الدمعة  

السشفعة الحجية لمدمعة = 
  سعخ الدمعة  

 
 -خيتين الكالسيكية والحجيثة وىحا ما يسكن تهضيحو بسا ياتي:تهازن السدتيلك واحج للشظأي ان جهىخ 

سعخ الدمعة ميل خط الدعخ = 
  سعخ الدمعة  

  =  

     
  

 ميل مشحشى الدهاء = 

    
]( يكهن Qوعشج الشقظة ) 

  

   
 

  

    
] 

سيكية حيث انو ال يعشي ان السشفعة التي الخاص بالشظخية الكال األولالذخط  إلىوىحا الذخط يسكن تحهيلو 
كسية صغيخة من والى السجسهعة السعخوضة عليو تعهيزو تسامًا عن  إضافةيحرل علييا السدتيلك نتيجة 

 السشفعة التي يفقجىا او يزحي بيا لتخلي عن كسية معيشة أي ان
Mux                

          
   

 
  

    
]حهيل الذخط الى        اذن يسكن ت 

  

   
 

  

    
 الى الذخط التالي  [

   

  
 
   

  
                

  

  
 
   

   
           

 الجهىخ في التهازن بالشدبة لسدتيلك واحج في كال الشظخيتين الكالسيكية والحجيثة.  إنيتزح لشا مسا سبق 
 

 الظلب )باستخجام مشحشيات الدهاء(حشى اشتقاق مش
فتخاض اشتقاق مشحشى شمب السدتيمظ ، وبايسكغ اشتقاق مشحشى الصمب باستخجام حالة التػازن 

( x( ديشار وسعخ الدمعة )120ثابت عشج ) لإلنفاقخل السخرز ج( حيث ان الxعمى الدمعة )
( Eػازن تست عشج الشقصة )( دنانيخ وان حالة الت10( ىػ )y( ديشار وسعخ الدمعة )20ىػ )

( وحجات . دعشا نفتخض بان سعخ  الدمعة 6( وىي )X.حيث كانت الكسية السذتخاة مغ الدمعة )
(x(قج انخفس مغ )ديشار 20 )( ديشار فان الكسية السذتخاة مشيا ستدداد مغ10الى ) (6 )

نقصة تساس وىي   (E1وفي ىحا التغيخ فان نقصة تػازن ججيجة ىي ) ( وحجة12) إلى وحجات
                                                  (Yوحجات الدمعة )       ججيجة بيغ خط مشحشى الدػاء كسا في الذكل التالي
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                    (Xوحجات الدمعة )                           

 (Xسعخ الدمعة)                                                             

 
 
 

                                      مشحشى الصمب السذتق                 
 
 

 

 (Xالكسية السصمػبة مغ الدمعة )     

( حيث يسثل X( نقصتيغ عمى مشحشى الصمب عمى الدمعة )E,E1وتذكل ىاتيغ السجسػعتيغ )
( والكسية السصمػبة مشيا وكل نقصة عمى ىحا السشحشى اشتقت Xدية بيغ سعخ الدمعة)العالقة العك

 .  اعالهمغ حالة تػازن معيشة كسا في الذكال
 


