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 ) عممي ( تخطيط والتنمية الزراعيةال                             جامعة حماة                              

 5الجمسة العممية :         كمية الزراعة                                                             

 ) اقتصاد زراعي (   الرابعةالسنة                                                                           

   

 : زيادة أو نقصاناً  دخل يتغير بتغيرهستثمار دالة لم, حيث أن االأو العالقة بين االستثمار والدخل

 الدخل× = الميل الحدي لالستثمار االستثمار 

 ( 3)     (د) م=   ث

 حيث أن:

 ث: تعني االستثمار.

االستثمار )ث( الذي ىو أيضًا  [, أو س = ف )د( ] لمدخلأن االستيالك )س( ىو دالة  عمىوبناًء 
من العالقتين االقتصاديتين السابقتين التي اتخذت كل واحدة تحويل أي يمكن [  ث = ف )د( ]لمدخل  دالة

لمتغيرات العشوائية اإدخال , ألن شوائيةمنيما صيغة رياضية إلى معادلة قياسية تدخل فييا بعض المتغيرات الع
ىو محاولة إليجاد حالة أكثر توافقًا مع االفتراضات االقتصادية وأكثر تطابقًا معيا  إلى جانب المتغيرات األخرى

العالقات المنطقية  من خالل قياس الفجوة بين ىذه االفتراضات النظرية وبين النموذج الرياضي الذي يعبر عن
 بين االفتراضات في إطار واحد.

 عتمد بعض المتغيرات المستقمة العشوائية التي ليا عالقة منطقية في التأثير عمى المتغير التابعو ت  وعمي
عمى  ويمكن تطبيق ذلك عمى دالة االستيالك بإضافة متغيرات عشوائية أخرى تؤثر, في النموذج الرياضي

 االستيالك باإلضافة إلى الدخل وىي :

 . أسعار السمع األخرى )ع( -
 . (1عسعر السمعة نفسيا   ) -
 . (ذ)  ذوق المستيمك      -
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 ( عمى النحو اآلتي : ط = س)  باعتبار أن  أي أن ذلك يقودنا إلى معادلة الطمب )ط( 

 ( ذ,  1عع , ,  د) فط = 

وأسعار السمع  ىي الدخلغيرات المستقمة األخرى الطمب عمى سمعة معينة دالة لممتيكون وبالتالي 
 األخرى ) البديمة والمكممة( وسعر السمعة نفسيا وذوق المستيمك.

من خالل إدخال ىذه المتغيرات الجديدة التي ليا تأثير فعال أخذت شكاًل قياسيًا جديدًا  أي أن المعادلة
 باإلضافة إلى الدخل عمى سموك المستيمك وبالتالي عمى طمبو من سمعة معينة . أيضاً 

 :اآلتيبصيغة معادلة قياسية عمى النحو (  2 )وعميو يمكن إعادة كتابة المعادلة الرياضية 

 (4)   ذ 4م+  1ع 3م+  ع 2م+  د 1م+  ص=  س

 عمى افتراض أن: ك = ط .

من عالقة محددة مضبوطة إلى  (2المعادلة )بمثمة رياضيًا مالابقة وبمعنى فقد تم تحويل العالقة الس
ذات  تقيس االنحراف أو حجم الخطأ أو القرب والبعد عن اليدف من خالل المتغيرات العشوائية المستقمةعالقة 

 .التأثير أيضًا عمى المتغير التابع الذي ىو االستيالك

أن النموذج االقتصادي ىو نموذج رياضي تستخدم فيو الرموز الرياضية من تمخيص ما سبق ويمكن 
 المعادالت الييكمية  مصطمحويطمق عمى ىذه المعادالت  ,لمعادالت تيدف لوصف ىيكل النموذجعدد من ا

ن عدد ىذه  أو صناعة اقتصاد مشروعاً ألنيا تبين الييكل األساسي لنموذج موضوع البحث كأن يكون  بكاممو, وا 
مما تغير عددىا تغير االىتمامات الخاصة باالقتصادي, وكوعمى  يعتمد عمى درجة تعقيد المشكمةت المعادال

أي أن عدد معادالت النموذج يعتمد إلى حد ما عمى عدد المتغيرات التي يحاول االقتصاد  ؛حجم النموذج
عتمد أيضًا عمى عدد المتغيرات األخرى لتوضيح التغيرات في أي من المتغيرات التي ييتم تفسيرىا, وىي ت
 االقتصادي بيا.

  صادي عمى أساس محتواىا االقتصاديلنموذج االقتن ام المعادالت الييكمية التي تكو  كذلك يمكن تقسي
 : عمى النحو اآلتيمجموعات  وليس عمى أساس شكميا الرياضي إلى عدة 
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 ة التعريفي تالمعادال -1

 أن: حاسبية فإذا عرفناأنيا معادالت أي  ؛أحد المتغيرات تعريفًا غير مشروطىي المعادالت التي تعرف 

 الدخل = االستهالك + االدخار

 + خ س=  د

 االستهالك –االدخار = الدخل  :  فإن

 س – دخ = 

 السموكية  تالمعادال -2

أو المستثمرين( وىي التي تفسر  سموك المنتجينلممتغير)ىي المعادالت التي تصف السموك االقتصادي   
من سمعة ما إنما  المطموبةالقرارات التي يتخذونيا, ومن األمثمة عمى ذلك الدالة التي تنص عمى أن الكمية 

 , كما أن االستيالك يستجيب لمتغير في الدخل أي أن :ةعر ىذه السمعتتغير بتغير س

 السعر (× المطموبة = الطمب المستقل + ) الميل الحدي لمطمب  الكمية

 ( ع م )= أ +   ك ط

 أو

 الدخل (× االستهالك = االستهالك المستقل + ) الميل الحدي لالستهالك 

 ( د م )+  ص=   س

 المعادالت الفنية  -3

الالزمة لو وفقًا  )المدخالت ( تعبر ىذه المعادالت عن طبيعة العالقة بين مستوى اإلنتاج والمستخدمات  
ومن أشير األمثمة  لممستوى التقني السائد, وىي التي توضح العالقات الفنية بين المغيرات االقتصادية,
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اإلنتاج دالة لمعمل ورأس ر عتب  دوكالس ( الشييرة التي ت   –االقتصادية عمى ىذه المعادالت  ىي معادلة ) كوب 
 األكثر شيوعًا في التحميل االقتصادي :, وتعد المال

P =A.   .   

 :اآلتية حيث أن أصميا يتجسد من خالل العالقة الدالية 

P = f (K,L) 

  A .تمثل ثابتًا موجبًا = 

  A , b  =.كسران موجبان 

 L .العمل = 

  K .رأس المال = 

 المعادالت المؤسسية  -4

نما  ى أحيانًا بالمعادالت التنظيميةتسم تصف نمطًا معينًا من التي ال تصدر عن النظرية االقتصادية, وا 
 مركية وغيرىا.والرسوم الج السموك يحدده العرف والعادات والقانون مثل الضرائب

  قيةالمعادالت التطاب -5

, ومثال ذلك تطابق الكميات المعروضة مع التي تأخذ صيغة تطابق وتساوي الجانبين تىي المعادال
 : طابق عرض النقد والطمب عميو الكميات المطموبة, أو ت

 الكمية المعروضة = الكمية المطموبة

 ك ع  = ك ط

 النقودعرض النقود = الطمب عمى 

 ع ن = ط ن
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 نيةز المعادالت التوا -5

نما ر أنو ال يمزم أن تكون صحيحة دائماً تشبو المعادالت التعريفية غي  تكون فيي ليست متطابقات, وا 
لتوازن فال لم يتحقق شرط افإذا ىي شروط التوازن, وبالتالي  ذه المعادالت تحت شروط معينة فقطصحة ى

وىنا ربما تحدث متغيرات جديدة تسمح بانحرافات عن التوازن, وبالتالي تتحول ىذه  ,تتحقق ىذه المعادالت
 المعادالت إلى معادالت تعريفية ليذه االنحرافات.

 

 المرجع 

دار مجدالوي لمنشر, .  (منهج نظري وأساليب تخطيطه تصادي )المدخل إلى التخطيط االق –( 1111عبد اهلل, عقيل جاسم )
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