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 واهميتها االسعار ماهية
 الزراعية االسعار موضوع

 

 وتدرس ,الزراعية السياسة ضمن المهمة الموضوعات من الزراعية االسعار دراسة تعد

 تشكل وخصائص الزراعية للمنتجات االسعار نظرية تطبيق الزراعية االسعار اقتصاديات

 تنظيم وكيفية الزراعية المنتجات تسعير اساليب وتدرس كما ,المجال هذا في االسعار

 .فيها الدولة وتدخل االسواق

 

 االسعار ماهية
 االلتقاء الميكانيكي بين العرض على انه نقطة السعر اعتبر االقتصاديون الكالسيك لقد

 ، اذديينؤالء االقتصاه لدى القيمة مفهوم مراجعة من لنا البد السعر ماهية ولفهم .والطلب

 :وهما معنيان مختلفان للقيمة ان يرون وهم للسعر ،  مفهوم خاللها يبنون من

 او اشباع من السلعة هذه تحققه ما مقدار ما لسلعة االستعمالية وتعني :االستعمال قيمة - االول

 .للفرد الشخصي التقدير على تتوقف فردية نسبية قيمة هي القيمة وهذه ما لشخص منفعة

 القيمة فان مقدار وبالطبع .بتمامها سوق وجود يفترض وال بالمبادلة لها العالقة القيمة وهذه

 .استخدامها ظروف على يتوقف منفعتها مدى او االستعمالية

 تالكميا ينب النسبة او قةالعال تقيس اجتماعية قيمة هي التبادلية والقيمة :المبادلة قيمة -الثاني

 .التبادل سعرب عنها يعبر نسبية قيمة هذاب وهي .المختلفة السلع من المتبادلة

 

 الزراعية االسعار خصائص
 في عريةالس السياسات عووض ةالزراعي االسعار تشكل آليةى ال البداية في االشارة من دالب

على  اساسية صورةوب مدتتع الزراعي االنتاج فعملية .سهلة عملية ليست الزراعيالقطاع 

 ارادة نع ةخارج ونتكاالحيان  نم ركثي يوف، دةمؤك وغير متحركة وظواهر معطيات

 عاران تكون االس يالطبيع نفم ذلكول .ةوالمناخي ةوالطبيعي ةالبيولوجي للعوامكا المنتج

 الزراعية االسعار خصائص واهم، وسياسية مستقرة وغير تماليةاح خصائص اتذ الزراعية

 :هي
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  الزراعية لالسعار المؤكدة غير الخصائص -اوال

 النفقة تحديد يمكن الف ,االنتاج نفقةب كثيرا   ترتبطال ،تماليةحا اسعار هي الزراعية االسعار نا

 خارجة صرعنا هناك تدام ما تحققه دعن اال ولحجم المحص ةمعرف اليمكن يثح ،مقدما  

 تحديد من حتى اذا تمكناو .جاالنتا محج دتحدي في تساهم تماليةحا وعن المنتج ارادة عن

 ال الصغير الحجم وهذا ،الحجم يثح من غيرةص استثمارات فان ،االنتاج ءانتها عدب النفقات

 .االنتاج في ترشيد يحقق وال ةدقيق اتحساب توفرب يسمح

ى عل را  كثي ديعتم وال ةالنقدي دفقاتبالت اال تميه ال ةعام ورةبص الحالف نفا لذلك اضافة

 نم ءزلج ذاتيال وجود االستهالك صعوبة راالم ديزي ، وممادوالعوائ ةحساب التكلف

 نم وعن لك ةنفق دبتحدي لنا محيس ال ةالزراعي تالمنتجا ددن تعفا را  واخي .المحصول

 داعتما ناليمك ولالق فخالصة .ةالثابت فليالتكا نمنها م لك نصيب معرفة او المنتجات

 .الزراعية المنتجات تسعير في كاساس دهالوح االنتاج نفقات

  الزراعية لالسعار المستقرة غير الخصائص- ثانيا

 يرالقص لاالج يتتوقف ف راالسعا ان ىالاساسا   يعود عيةالزرا االسعار استقرار معد نا

 عدم وان .ةالزراعي لعالس ىعل نرم رغي لبطوعلى  ، تظممن غير انتاجي ضعر على

 دويزي ,ةيوالبيولوج ميةالموس تبالتقلبا  رتبطت االنتاج تغيرات ى انال يعود ضالعرانتظام 

 .زالعج نواتس يف نقصوت ئصالفا نواتس يف تزيد التي الذاتي االستهالك الةذلك ح من

 اذاو .االنتاج استقرار بعدم تتميز الزراعية صالتالحا بعض كهنا ناف ىاخر جهة ومن

 عللسل ةالمرون لقلي الطلبن ا نجد فاننا ,الطلب جانب الى وانتقلنا رضالع جانب تركنا

 لعللس بةبالنس ةالمرون ليعا او مرنا   طلبا   ديع ولكنه,والرز ، لقمحكا يةاالساس الزراعية

 وادكم تستخدم والتي الزراعية السلع بعض كهنا ان كما .دةوالزب كالفواكه الفاخرة الزراعية

 واالخشاب. كالقطن عالية لبط مرونةب تمتاز للصناعة اولية

 طالنقا بوضوح بعض لنا دويب زراعيينال بلطلوا العرض روفلظ صفالو ذاه ومن

 يف انخفاض الى ديتؤ المحصول يادةز ان ظنالح يثح .االسعار على رتؤث التي االساسية

 حيانا  الى عدمازارع الم يقود وهذاللمزارع،  النقدية العائداتالى نقصان  التاليوب االسعار

 ترتبط بموجبه ذيوال  )كيغ قانون بـ ) الظاهرة هذه عرفت وقدانتاجه،  يادةوز انتاجيه رفع
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 جزء اتالف يتم القانون هذا وبسبب .المحصول حجم مع بعالقة عكسية الزراعية االيرادات

 البرازيل في القهوة محصول حالة في كما ،وايراداتها اسعارها على للحفاظ المحاصيل من

 ارتفاع في التكااليف .وتظهر الىسيؤدي  هذا ولكن بالتخزين القيام الى كندا ، او والقمح في

 من بالرغم البيع هنا سيقبل فالمنتج للتخزين، قابلة غير تكون السلعة عندما هنا الصعوبة

 .االسعار انخفاض

 - الزراعية لألسعار السياسية الخصائص ثالثا

 لوضع معينة اليات طريق عن التدخل الى الدولة تدفع ذكرها السابق التناقض حاالت ان

 فان للمستهلكين فبالنسبة ،والطلب العرض قواعد اطار عن بها تخرج الزراعية للسلع اسعار

 يحدد ان يجب مستواها فان وبالتالي الزراعية السلع اسعار زيادة الى تؤدي االسعار زيادة

 تكون ان ضرورة يعني وهذا لالنسان، والضرورية االساسية الحاجات اشباع اساس على

 قفان تحقي المزارع للمنتج لنسبةبا اما .المستهلكين جميع متناول وفي منخفضة االسعار هذه

 ةالزراعي لعالس عاراس ينالتوازن ب قوتحقي لدخله ةحماي قوتحقي عاراالس يف استقرار

 انتاجيته دةزيا المزارع الى عدف الى دييؤ وف، سالمنتج يحتاجها التي الصناعية والسلع

 .وانتاجه

 اخذة الزراعية االسواق وتنظيم ,االسعار نظام دائما  على تصحيح تعمل فان الدولة هذا وعلى

 :االتية العناصر االعتبار بنظر

  الغذائية السلع من المستمر االمداد وتحقيق الزراعية االسعار في الكبير االنخفاض منع-1

 .للسوق

  نم تبوثا مستقر ادنى حد الن ضمان .جامدة وبطريقة طويلة لمدة االسعار عدم تحديد -2

 .تاجاألن يادةز عدم المزارع الى يدفع قد ويلةط ولمدة االسعار

  عاراس ينب ةوالمقارن ةالمنافس نم تمكنت يلك ةالدولي عارواالس واقاالس مراعاة -3

 .الزراعية والصادرات الزراعية االستيرادات

 عزارللم والدخل االنتاج جمح من يزيدان  يمكن الذي والتكنولوجي العلمي التقدم مراعاة -4

  .الحاالت بعض في االسعار ضانخفا الى ديويؤ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 الزراعية االسعار اهمية
 ارسعاال سياسات في رسم مباشرة غير او مباشرة مختلفة وبأشكال الدول جميع تتدخل

ن االهداف التي تتباين وفق اولويات التنمية االقتصادية واالجتماعية م جملة ققيلتح ةالزراعي

 فيها.

في االقتصاد الوطني من خالل النقاط  الزراعية االسعار به تقوم الذي بيان الدور ويمكن

 -االتية :

  الغذاء سلع وخصوصا   الزراعية السلع الذاتي من االكتفاء لتحقيق الزراعي نتاج ا زيادة-1

 .الغذائي االمن وتحقيق

 المستهلكين . لدى االستهالك ت وانماط مستويا رسم -2

  . مله يالمعيش المستوى ورفع العاملين في القطاع الزراعي دخل زيادة-3

  .والمستمرة يةالكاف الغذائية يةعالسل تقافالتد نتامي استقرار حقيقت -4

ي في الناتج القومي وزيادة حصيلة االقتصاد من العملة الزراع اعطالق مةهمسا زيادة -5

االجنبية عبر زيادة الصادرات من السلع الزراعية ذات الميزة النسبية والتقليل من 

 االستيرادات الزراعية ما امكن.

مؤسسات التصنيع الزراعي بالمواد االولية الضرورية لها والمحافظة على  دادام -6 

 استمرارية هذا االمداد.

من ناحية اخرى فان تسعير المنتجات الزراعية له دور كبير في رسم السياسات االنتاجية  

 والتسويقية للمشروع.

 

 الزراعي التسعير سياسات اهداف
اسعار المنتجين لكل سلعة من السلع الزراعية االساسية التي تقلباتها السنوية  تحديد-1

حقيقية ضمن مجال سعري محدد سلفا  ، والتي تشجع مستوياتها على نمو االنتاج باالرقام ال

ات بما يتماشى مع الزيادة المتوقعة في الزيادة المتوقعة في الطلب دون الحاجة الى تقديم أعان

 كبيرة ومستمرة لها.
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 حيث الترتفع في مجموعها بما يزيدتحديد اسعار المستهلكين للسلع الغذائية االساسية ب -2

 . وذلك باالرقام الحقيقية في اية سنة من السنوات على حد اقصى معلوم سلفا  

  تقل عن اسعار التجزئة السائدة لمحدودي الدخل او  توفير االغذية االساسية باسعار -3

 . للمعرضين لسوء التغذية سواء في المدن او الريف

، تحقيق التوافق بين اسعار المنتجين واسعار المستهلكين بالنسبة لكل سلعة على حدة -4

 يرات التي تظهر في اتجاهات اسعاروبين احوال العرض والطلب المتغيرة بما في ذلك التغ

 . وذلك داخل نطاق حدود تثبيت االسعار. السوق العالمية

، متغيرة بتغير العوامل التي تؤثر على العرض والطلبالنتاج جعل اسعار مستلزمات ا -5

 مؤقتة يكون الغرض االساس منها هو بصفة اعانات محددة تقدم فيها باستثناء الحاالت التي

 يب الزراعية المحسنة او لتالفي اثراالسالتحفيز المزارعين على االسراع في تطبيق 

 . المستوردة مثل االسمدةالشديد والمفاجيء في اسعار المستلزمات االرتفاع 

 

 المزارعين اكلشنظرية السعر وم

العالم لتغيرات كبيرة جدا  في بعض  حاءفي ان رض انتاج كثير من السلع الزراعيةيتع

ة المزارعين وتخطيطهم ومن هذه ارادرجة عن خاالمواسم الزراعية وذلك نتيجة لعوامل 

متوقع ) في حالة الظروف  العوامل ما يؤدي الى زيادة كميات المحاصيل بشكل غير

عجز كبير وغير متوقع في  كما ان هناك ظروف تؤدي الى(. المناخية الجيدة والمالئمة

نجد ان لفيضانات( ، وعليه مثل نفص االمطار واالمراض وا) كميات المحاصيل 

صيل تفوق توقعاتهم المحاارعين لديهم في بعض السنوات كميات كبيرة وجيدة من المز

وفيما يأتي . وفي سنوات اخرى كميات قليلة من المحاصيل على عكس ارادتهم. وتخطيطهم

 ة ودخول المزارعينتوضيح لهذه التغيرات غير المتوقعة على اسعار السلع الزراعي

  .باستخدام نظرية السعر
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 بين الكميات المنتجة والمعروضة للبيع عند االسعارفي الشكل البياني اعاله نرى العالقة 

 غير مقصودة في ظروف انتاج فاذا حدثت تغيرات ،المختلفة وذلك تبعا لرغبة المزارعين

 ر المختلفة ستختلف عن المحاصيل الزراعية فان الكميات المعروضة للبيع عند االسعا

  لعرض.غب فيها المزارعون والتي يوضحها منحنى االكميات التي ير

هي و Qلمزارعون هي فان الكمية التي يعرضها ا Pفاذا كان السعر السائد في السوق هو 

 ان الكميةفاذا حدثت تغيرات عشوائية ف ،(سعر وكمية التوازن) مساوية للكمية المطلوبة 

 تم رسم. Qيمكن ان تكون اكبر او اقل من  Pالفعلية التي ستعرض للبيع عند السعر 

 كبير d1قليل المرونة نسبيا وان  dويالحظ من الرسم ان  d1و  dمنحنيين للطلب هما 

 d2و  d1وان الغرض من رسم المنحنيين . Q3و  Q2المرونة نسبيا وذلك خالل المدى 

 . هو اختبار تاثير التغيرات غير المقصودة في كمية العرض في الحالتين

 ثم نفترض نقص الكمية المنتجة ،Qوالكمية التوازنية  Pلنبدأ االن من السعر التوازني 

 عر سيرتفع الى ــفان الس dلمنحنى الطلب قليل المرونة  وتبعا   ، Q2والمعروضة للبيع الى 
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P2  عندما يصبح العرضQ2 . اما اذا كان الطلب السائد كبير المرونة نسبيا مثلd1  فان

ويالحظ في كلتا الحالين ان . Q2عند الكمية ( P2اقل من )  P1السعر سوف يرتفع الى 

ومن الناحية . الكمية المطلوبة تنكمش الى النقطة التي تصبح فيها مساوية للكمية المعروضة

االخرى اذا كانت الظروف مالئمة بصفة استثنائية فان كمية المحاصيل المنتجة سوف 

فاذا فرضنا ان الكمية المعروضة . ميات التي خطط لها المزارعونتصبح اكبر من الك

ولكن ينخفض الى  dفي حالة المنحنى  P3فان السعر سوف ينخفض الى  Q3زادت الى 

P4 ( وهو اكبر منP3 ) في حالةd1 .يؤدي الحالتين يالحظ ان انخفاض السعر  وفي كلتا

، زادتا استيعاب الكمية المعروضة التي هالتي يتم في الى النقطة الى تمدد الكمية المطلوبة

  -:ومما سبق نصل الى االتي

 لدى المزارعين تتسبب في تغيرات سعريةفي الكميات المنتجة  ةغير المقيدان التقلبات  .1

انخفضت اسعارها فكلما تحسنت احوال المحاصيل كلما  ، لتقدير الكميات في اتجاه مضاد

 ق. السوفي 

االرتفاع او االنخفاض التابع  في الناتج فأن الزيادة النقص او بافتراض قدر معين من. 2

  .كلما كانت مرونة الطلب أقل في السعر سوف يكون اكبر

  

  بيع محاصيلهماثر التغيرات على االيرادات المتحققة للمزارعين من 

لواحد فأن انخفاض السعر اذا كانت مرونة الطلب على السلعة الزراعية اكبر من ا -1

 . سوف يؤدي الى زيادة ايراداتهم( بسبب زيادة كمية المحصول)

 الجوية الذي يودي الى نقص كميات والعكس صحيح بمعنى ان سوء االحوال -2

المحاصيل وارتفاع االسعار سوف يؤدي الى نقص ايرادات المزارعين اذا كانت مرونة 

 . الطلب على السلعة اكبر من الواحد

المرونة ) اما في حالة السلع الزراعية التي يتميز الطلب عليها بانه منخفض المرونة  -3

 ة كمية المحاصيل يؤدي الى انخفاضفان تحسن االحوال الزراعية وزياد( اقل من واحد

 دييؤ( مع ثبات العوامل االخرى) ايرادات المزارعين وذلك الن زيادة كمية المحاصيل 
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الى انخفاض السعر وتتحدد الكمية المطلوبة بنسبة اقل من نسبة انخفاض السعر فتصبح  

 . االيرادات اقل مما كانت عليه قبل حدوث هذه التغيرات

ر بسبب ارعين سوف ترتفع مع ارتفاع السعوالعكس صحيح بمعنى ان ايرادات المز -4

ا ان مرونة الطلب اقل سوء الظروف للمحاصيل الزراعية ونقص كميات المحاصيل طالم

 . من الواحد

ان ايرادات المزارعين سوف تتغير طرديا مع كمية المحاصيل اذا كانت مرونة : الخالصة

 الطلب اكبر من الواحد وان االيرادات سوف تتغير عكسيا مع كمية المحاصيل اذا كانت

  .نة الطلب اقل من الواحدومر

 

 واحد ) طلب مرن( في حالة المرونة اكبر من
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 مرن(غير واحد ) طلب  من قلفي حالة المرونة ا
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 تحقيق االستقرار للمزارعين وسائل

 اتحاد المنتجين الزراعيين  -اوال

في تنظيم تدفقات الكميات  في اسعار السلع الزراعية تتمثل احدى الوسائل لمنع التقلبات

ات المنتجة منها ويتم ذلك عن السوق بغض النظر عن الكميع الى المعروضة من هذه السل

 اساس ان الكلعلى  قومد تطريق تكوين ما يعرف باتحاد المنتجين الزراعيين وفكرة االتحا

فلو  ،يستطيع الفرد الواحد او المجموعة الصغيرة من االفراد تحقيقه يستطيع ان يحقق ما ال

 قيق محاصيل جيدة استطاع ان يخزن جزءا  من المزارعين في ظروف تح فرضنا ان واحدا  

على السعر فانه لن يتمكن من تحقيق هدفه  التأثيرمن انتاجه وال يعرضه في السوق ابتغاء 

من مجموع االنتاج الكلي للمزارعين الذي  صغيرا   ذلك الن انتاج المزارع الواحد يعد جزءا  

 تجمع عدد صغير من حيحة اذا فرضناونفس هذه النتيجة تظل ص ، يدخل الى السوق

  ظمهم ان يتكتلوا ليتحكمواـزارعين او معـيع المـس الغرض ولكن بامكان جمـالمزارعين لنف
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 لكلي ومن ثم في اسعار سلعهم. والسؤال هنا هو ما الذي يمكن ان يفعلهافي العرض  

 من خالل اتحادهم؟ المزارعون

 
 اعي لوجدنا ان الناتج الفعلي دائما  متساويا  معلو فرضنا وجود يقين كامل في االنتاج الزر

وبالتالي يحصل استقرار في السعر والكمية الناتج المقدر او المخطط من قبل المزارعين 

 فرضا  مبسطا  مؤداه ان الناتج أتخذنا لنا اننا اذا ومن الرسم البياني السابق ، في السوق

 ، فأن السعر سوف يستقر عند  وانه هو نفسه الناتج الفعلى Qالمقدر من قبل المزارعين هو 

P  ،  عنصر عدم التأكد داخل النشاطفي اشاعة  هاما   ولكننا عرفنا ان للعوامل العشوائية دورا 

 ( فأن الناتج الفعلي قد يتقلب Q) ولذلك بينما الناتج المقدر من قبل المزارعين هو . الزراعي

انما يتقلب لكي يحقق  حرفاذا قلنا ان سعر السوق ال ، زيادة Q3و  نقصا   Q2بين   مثال  

 P3و  P2فان السعر في الشكل السابق سوف يتقلب بين . تساوي الطلب مع الناتج الفعلي

ولنرى االن كيف يمكن ان ينجح اتحاد المنتجين . Q3و  Q2لتقلبات الناتج بين  تبعا  

وبذلك يحافظ على  Qوالكمية عند  Pالزراعيين في السيطرة على السعر مستقرا عند 

 .  PQCPاستقرار دخل المزارعين عند المستوى المحدد بالمستطيل 

ولكن ماذا سيفعل بالزيادة؟  ، Qان االتحاد سيقرر عدم السماح ببيع اية كمية منتجة تزيد عن 

  ةفمثال اذا وجد ان كمي. ان االتحاد سيقوم بخزنها في مخازنه على اساس انه كارتل محتكر
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سوف تخزن لدى ( Q3-Q)في احدى السنوات فان الكمية  Q3النالتج الفعلي قد زادت الى 

والسعر  Qومعنى هذا تبقى الكمية المعروضة في السوق عند . االتحاد ولن تباع في السوق

ومن الناحية االخرى فانه اذا  AQQPوالدخل االجمالي مستقر عند مستوى  Pمستقر عند 

فان االتحاد سوف يعمل على اخراج  Q2نقصت الكمية للناتج الفعلي في ادى السنوات الى 

ح الكمية المعروضة من مخازنه للبيع في السوق ومرة اخرى تصب( Q,Q2)كمية مقدارها 

 . AQQPوالدخل االجمالي عند  Pويستقر السعر عند  Qهي 

 يمكن ان يستقر دائما بنجاح تام لومثل هذه السياسة التي تؤدي الى استقرار السعر والدخ

 او نقصا   الزراعي بمعنى ان التقلبات حوله زيادة   تمثل متوسط معتدل للناتج Qطالما أن 

 حدد ان اتحاد المنتجين الزراعيين قد مثال   فرضنافاذا  ات المتتالية،تتساوى على مدى السنو

 فان السعر Qعند مستوى اقل من  كمية الناتج التي تحافظ عليها معروضة في السوق

 في ولكن ،الن الطلب غير مرنAQQP أيضا  أكبر من والدخلPمن سيكون بالطبع أعلى 

بينما نجد  ،المتتاليةالسنين  هذه الحالة سنجد أن االضافة الى المخزون ستستمر على مدى

 ان يتراكمومعنى هذا حادا ، هبط الناتج هبوطا   ان السحب من المخزون لن يحدث اال اذا

 التخزين وتزدادتكاليف المنتجين وبالتالي تزداد  لمخزون الزراعي السلعي لدى اتحادا

للتخلص من المخزون العملية  تالخطواللمجتمع السيما حينما تتخذ احتماالت الخسارة 

الذي ينبغي المحافظة لناتج ا ومن الناحية االخرى اذا قام االتحاد بتحديد متوسط ،الفائض

 أن السعر طبعا  ف عيراالزمتوسط معتدل للناتج  Qبينما  Qعليه عند مستوى اكبر من 

غير صالح في مرن وهذا  الن الطلب غير PCQAوالدخل سيقل عن  Pسيكون اقل من 

 ان يعرض دائما   ان يستمر الن االتحاد لن يستطيع يمكن فان الوضع ال وعمليا   ،المزارعين

على مدى  لكيبقى في المخازن ما يفي بالغرض بذ كمية اكبر من المتوسط حيث لن

االضافة اليه  زون سيكون اكبر منالسنوات المتتالية او بعبارة اخرى ان السحب من المخ

 .وذلك على مدى عدد من السنوات المتتالية 
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 املصادر
( ، التخطيط إلنتاج المحاصيل الرئيسة في 2)(11الخفاجي ، وجدان خميس جاسم ، )-1

العراق ، )القمح ، الشعير ، الرز ، الذرة( بإستعمال مصفوفة تحليل السياسة ، أطروحة 

 دكتوراه ، جامعة بغداد ، كلية الزراعة ، قسم اإلقتصاد الزراعي . 

حليل إقتصادي لدوال تكاليف إنتاج مشاريع ( ، ت2)()(3الدليمي ، ماجد عبد حمزة ، )-2

محافظة بابل إنموذج تطبيقي ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، كلية  -تربية األسماك 

 الزراعة ، قسم اإلقتصاد الزراعي. 

( ، تحليل إقتصادي للمحفزات النسبية إلنتاج 1991زمان ، ندى عبدالحسين مجيد ، )-3

رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، كلية الزراعة ، قسم وإستهالك الشعير في العراق ، 

 اإلقتصاد الزراعي. 

(، تسويق األسماك في الجمهورية اليمنية، دراسة 2004النتيه، علي مييوب ناجي ، )-4

اقتصادية وتحليلية ألراء عينة من الصيادين والوسطاء(، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، 

 زراعي. كلية الزراعة ، قسم األقتصاد ال

 


