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 في محافظة القميوبية تحميمية لتسويق محصولي الطماطم والبطاطس الصيفيدراسة 
 بهمول الطوخي أسماء محمدد.            مصطفي الشحات الطوخيد. دعاء سمير محمد مرسي        د.

      اعيمدرس االقتصاد الزر             باحث                                   باحث                      
 جامعة بنها -كمية الزراعة       معهد بحوث االقتصاد الزراعي            معهد بحوث االقتصاد الزراعي 

  مقدمة:
الها الم لزيالادة الالدال ال زريالى  الن  هالم  األ الورالنظام التسويقى للحاصالتت الزراييالم  الن  يعتبر تطوير       

 حاصالاليل صالالولا الط الالاطم والبطالالاطس  الالن   الالم يعتبالالر  حو  ، الالن  هالالم  االالرى مباحتيا الالاته ينال سالالتهل  وا  الالداد
بعالض الصالنايات الغذائيالم  ئيم والتصالنيعيم، والتالا تقالوم يليهالاالاضر ال صريم بإيتبار  ا  ن ال حاصيل الغذا

لقو ا ااصالم  حصالول البطالاطس الالذي يعتبالر  الن باإلضافم إلا  نها  صدر  ام  ن  صادر الدال ا الها م،
 التا تسا م فا زيادة حصيلم النقد األ نبا التزم لدفع ي لم التن يم. ال حاصيل التصديريم الها م

لالالذا تزايالالد اا ت الالام بالدراسالالات التسالالويقيم   الالل  الالن ال نالالتس وال سالالتهلا والوسالالطا ،للتسالالويأ    يالالم واضالالحم لو      
ال هالاز بهدف رفع  فا ة ال هاز التسويقا حتى يتحقأ زيادة فى رفا يم ال  ت ع. حيث يترتب يلى رفع  فا ة 

التسويقا افض الت الاليف التسالويقيم لالنفس ال سالتوي  الن الوظالائف والاالد ات التسالويقيم،   الا يحقالأ  نفعالم ل الل 
لالا  سالعار  ن ال نتس الزرايا فى صورة زيادة فى  سالعار  نت اتالا الزراييالم، وال سالتهلا فالى صالورة الحصالول ي

، وزيالادة ى زيالادة يوائالد ال نت الين الالزراييين ي  ن رفالع  فالا ة  هالاز التسالويأ تاللدى إلال ، قل للسلع التالى يتالتريها
وااسالتهتا ،حيالث  اإلنتالاجتطوير  الل  الن  إلىتلدى دينا ي يم السوأ   ا  ل ستهل ين.االقي م الحقيقيم لداول 

يو الالالا   الالالا انالالالا نتي الالالم اسالالالت ابتهم الحقيقيالالالم للطلالالالب  الالالن  انالالالب،  اإلنتا يالالالم فضالالالل الفالالالرص  إلالالالىيو الالالا ال الالالزاريين 
ااحتفالاظ ب الودة  إلالىحسالين الع ليالات والاالد ات التسالويقيم  الن  انالب  االر،   الا ياللدى ت إلىالهيئات التسويقيم 

ياللدى   الا  نسب التالف والفاقد  الن تلالا ال حاصاليل، وبالتالا تقليلسريعم العطب  السلع السلع ال سوقم ااصم
 . القو احقيقيم للدال  إضافم، و و  ا يعنى النهائازيادة ال نتس  إلى

 مشكمة الدراسة:
فالالا  حافظالالم و  بصالالفم يا الالم النظالالام التسالالويقا فالالا   هوريالالم  صالالر العربيالالمفالالا  ن  الدراسالالمتت ثالالل  تالال لم       

ارتفاع نصيب الوسطا   نها  التا تحد  ن  فا تا،العديد  ن ال تا ل والعقبات ب اوا بصفم ااصم يالقليوبيم 
ارتفالاع الت الاليف  يليالايترتالب   الا   ن الع ليات التسويقيم وحصولهم يلا يائد   بر   ا تت لفا  الذ  الع ليالات،

التسويقيم  ن  هم وانافاض األسالعار ال زرييالم التالا يحصالل يليهالا ال الزاريين  الع ارتفالاع  سالعار الت زئالم التالا 
 و الالودة السالاللع التسالالويقيم انافالالاض  فالالا ة الاالالد اتدي إلالالا يالالدفعها ال سالالتهل ين  الالن  هالالم  االالري، األ الالر الالالذي يالالل 

،  الالذا باإلضالالافم إلالالا و الالود الالالل فالالا التر يبالالات فالالا األسالالواأالتالالا تو الالد  الالن ال تالالا ل والرقابالالم الصالالحيم واير الالا 
 السوقيم ااصم يلا  ستوي ت ارة ال  لم حيث يتح م فيا قلم  ن ت ار ال  لم فا تسويأ ال ز  األ بر  نها. 

 :البحثأهمية 
ب حافظالم طالاطس ل حصالولا الط الاطم والبالحاليالم م  فالا ة ال نظو الم التسالويقيم يفى تقي البحثتبرز    يم      

ألنظ الالالم بهالالالدف اارتقالالا  بالتثبيطهالالالا والحالالد  نهالالا والسالاللبيات لتنتالالاليطها  الالد صالالالانع القالالرار بااي ابيالالات و  ،القليوبيالالم
 نتس والتا ر وال ستهلا. ن ال  ل ل التسويقيم التى تحقأ نصيب يادل
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 : البحثهدف 
  حصولا الط اطم والبطاطسأ قتصاديات تسويالرا ن ادراسم الوضع إلا ساسا يهدف البحث بت ل       

 ،الدراسالم وضالوع  لل حصولينالتسويقا اإلنتا ا و دراسم النتاط  ال نت م ب حافظم القليوبيم  ن اتلالصيفيم 
 و ا:  األ دافوذلا  ن اتل تحقيأ    ويم  ن 

 الوضع اإلنتا ا لل حصولين  وضع الدراسم ب حافظم القليوبيم.التعرف يلا  -1
 اإلنتا يم والتسويقيم التا توا ا  زاريا يينم الدراسم.ال تا ل  تحديد -2
   وضع الدراسم. وااقتصاديم لل حصولين  لترات ال فا ة اإلنتا يم تقدير -3
 ،  ذا إلا  انب تقدير دوال الطلب يلا  ذين ال حصولين بسوأ العبور.الدليل ال وس ا تقدير -4

 وقياس ال فا ة التسويقيم. لا توزيع  نيا ال ستهلاإ، باإلضافم الهوا ش التسويقيمالفروأ و  تقدير -5

 .بسوأ العبور وضع الدراسم  حصولين للالتا توا ا الت ار التعرف يلا ال تا ل  -6

 الطريقة البحثية ومصادر البيانات:
حصالالالالائا الوصالالالالفا وال  الالالالا  الالالالن االالالالتل اسالالالالتادام بعالالالالض ال قالالالالاييس اسالالالالتادم البحالالالالث  سالالالاللوبا التحليالالالالل اإل      

 لترات ال فا ة اإلنتا يالم بعض باإلضافم إلا  م  ثل ال توسط الحسابا، والنسبم ال ئويم،حصائيالرياضيم واإل
قالالد ايت الالد البحالالث فالالا  فالالا ة النظالالام التسالالويقا بعينالالم الدراسالالم ال يدانيالالم. و للتعالالرف يلالالى وااقتصالالاديم والتسالالويقيم 

 حافظالم القليوبيالم وتالم ت  يعهالا بل الا بيانالات  وليالم لدراسالم  يدانيالم تالم إ رايلا  صدرين األول ت ثل فالا بياناتا 
ت الالار ال  لالالم ) ال سالالوقينااصالالم بالالال نت ين، والثانيالالم ااصالالم سالالتبيان األولالالا اااسالالت ارات   الالن بواسالالطم    ويالالم

البيانالالالات الثانويالالالم ال نتالالالورة وايالالالر ال نتالالالورة  الالالن وزارة الزرايالالالم واستصالالالتح  . بين الالالا ت ثالالالل الثالالالانا فالالالا(والت زئالالالم
يم، و ديريالالم الزرايالالم ب حافظالالم القليوبيالالم، باإلضالالافم إلالالا األبحالالاث والدراسالالات ن ااقتصالالادئو األراضالالا قطالالاع التالال
  .الدراسم عوثيقم الصلم ب وضو 

 :القميوبيةأسباب اختيار محافظة 
لقربهالا وتالداالها  ال وقالع ال غرافالا ال ت يالز نظالراً لعدة  سباب لعل  ن    ها  حافظم القليوبيم  قد تم ااتيار     

 برى وحا م تلا ال حافظات إلا   يالات  بيالرة  الن الاضالر لسالد حا الم األيالداد ال بيالرة  ع  حافظات القا رة ال
,   الا  ن الواقالع اإلنتالا ا لل حافظالم يتال ع يلالا إنتالاج  نالواع  تعالددة  الن ال حافظالات  ن الس ان القاطنين بهذ 

يلا الطلب  زيادةو ل د األسواأ.   تطلبات ال حافظات ال  اورة  ن الاضر والتا يتطلب    يم تسويقها يو ياً 
، األ الر الالذي يتطلالب  و لل حافظالات ال  الاورة سال انها الات سوا  يلا  ستوي ال حافظم لسالد احتيا ال حصولين

اإلنتالالالاج إلالالالى  الالالوطن   الالالواطنو الالالود  نظو الالالم تسالالالويقيم يلالالالى در الالالم ياليالالالم  الالالن ال فالالالا ة لتوصالالاليل تلالالالا السالالاللع  الالالن 
قيم اقالالل  الالا ي  الالن حتالالى ا ت الالون  نالالاا ف الالوة ، و ن ت الالون الفالالروأ التسالالويسالالتهتا  بالالال ودة والسالالعر ال ناسالالباا

النطاأ ال غرافا  القليوبيمتعتبر  حافظم  ، باإلضافم إلا ذلاال نتس و ا يدفعا ال ستهلا   بيرة بين  ا يتقاضا
لالذا فالإن الدراسالم تاالدم ال  الال اإلقلي الا  الن ناحيالم وسالهولم  البالاحثونع ل بهالا يتا لوحدة البحوث ااقتصاديم ال

 بدقم  ن ناحيم  ارى. ت  يع البيانات

فقد تم اايت اد يلا البيانات األوليم التا تم ت  يعها  ن اتل است ارات ااستبيان   عينة الدراسة الميدانية:
 يلالالالا  ر الالالزين وفقالالالًا لل سالالالاحم  ال الالالزاريين  الالالن تالالالم إاتيالالالار يينالالالم حيالالالثالتالالالا صالالال  ت اصيصالالالًا لهالالالذا الغالالالرض. 
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بإ  الا بلغ   ر ز ل  يتر  تا دة  ن ا سميتوائيم بواقع  بطريقم ، حيث تم إاتيار ال زاريين(1)ال زرويم
سالالوأ العبالالور  أحالالد  سالالواأ ال  لالالم ال بيالالرة  الالن  الت الالارتالالم إاتيالالار يينالالم  بين الالا، لل حصالالولين  تالالا دة سالالتوننحالالو 

ن  الالذا السالالوأ يقالالع دااالالل النطالالاأ  الالذا باإلضالالافم إلالالا   ، عظالالم السالاللع الزراييالالم بهالالاوال اتلطالالم، حيالالث يالالتم تالالداول 
  لالالم  قسالال م بالتسالالاوي بالالين ت الالار الحافظالالم القليوبيالالم  وضالالع الدراسالالم، فقالالد تالالم إاتيالالار  ربعالالون تالالا ر ل  ال غرافالالا

  ن الدراسم.  لتحقيأ الهدفوذلا ت زئم  ن سوأ العبور لل حصولين  وضع الدراسم ت ار الو 

 مناقشة النتائج البحثية
 القميوبيةمحافظة الوضع اإلنتاجي لممحصولين موضع الدراسة بأواًل:  
فالا  حافظالم الصاليفا الط الاطم  حصالول ل سالاحم ال زرويالم  الن ا توسالط  إلا  ن( 1تتير نتائس  دول )      
%  الن إ  الالا ال سالاحم ال زرويالم بالط الاطم 82.76 حوالا لف فدان سنويًا، ت ثل  3332نحو  بلغت القليوبيم

 الط الاطم الصالاليفاويالم  الن انافالاض فالالا ال سالاحم ال زر و الود   لالف فالدان،   الالا تبالين  يضالاً  3398والبالغالم نحالو 
%  الالن  توسالالط  الالذ  ال سالالاحم 5378 لالالف فالالدان ي ثالالل حالالوالا   23192ب قالالدار سالالنوي  عنالالوي إحصالالائيا بلالالغ نحالالو 

تتنالالالاقص   الالالا يتبالالالين  ن الغلالالالم الفدانيالالالم  .(2215 – 2222)  لالالالف فالالالدان االالالتل فتالالالرة الدراسالالالم 3332البالغالالالم نحالالالو 
فترة الدراسم. فالا حالين يتضالن  ن اإلنتالاج ال لالا  اتلطن/فدان  2319بلغ نحو   عنوي إحصائياً ب قدار سنوي 

سالالالالنويًا ي ثالالالالل  طالالالالن لالالالالف  3358بلالالالالغ نحالالالالو  يتنالالالالاقص ب قالالالالدار سالالالالنوي  عنالالالالوي إحصالالالالائياً  الط الالالالاطم الصالالالاليفا الالالالن 
 اتل فترة الدراسم. طن لف  52367%  ن  توسط اإلنتاج ال لا البالغ نحو 6379حوالا

محصولي الغمة الفدانية واإلنتاج الكمي من و المزروعة ( المعالم اإلحصائية لتطور المساحة 1جدول )
 (.0215-0222في محافظة القميوبية خالل الفترة ) الصيفية الطماطم والبطاطس

 ال قدرة لإلنتاج و  لل ساحم، )ص^(  لل ساحم  و لإلنتاجص( ) ن  | حيث 100×  ^ص| ÷ ^ص – عا ل يدم ااستقرار =  | ص 
 122 ×ال توسط الحسابا(  ÷( Bقي م ))لتغير =  عدل ا 

 ( بال لحأ.1حسبت  ن بيانات  دول رقم ): المصدر
فالا  حافظالم القليوبيالالم الصاليفا  البطالاطسل سالاحم ال زرويالم  الن ا توسالط   ن ال الدول  يضالاً  يتبالين  الن   الا     
والبالغالالم نحالالو  لبطالالاطسبا%  الالن إ  الالالا ال سالاحم ال زرويالالم 68352 حالالوالا لالالف فالالدان سالالنويًا، ت ثالل  4328نحالو 
ب قالدار سالنوي  عنالوي  البطالاطس الصاليفافالا ال سالاحم ال زرويالم  الن  زيالادةو الود  لف فالدان،   الا يتضالن  6329

 لالالف  4328%  الالن  توسالالط  الالذ  ال سالالاحم البالغالالم نحالالو 9341  لالالف فالالدان ي ثالالل حالالوالا 23423إحصالائيا بلالالغ نحالالو 
                                                 

يلالى لالذا فقالد ااتيالرت ال را الز  ،يا ل   ثر إستقراراً   ثلحيث  ن ال ساحم ت ,لل ساحم ال زرويم وفقاً    يم النسبيمر األتم تقدي ( (1
 .بغض النظر ين  توسطات اإلنتاج فا ال حافظم بال حصولينل ساحم ال زرويم  ساس ا

 المتوسط المتغيرات المحصول
معامل 
عدم 

 االستقرار
 معامل )أ(

معامل 
 )ب(

قيمة )ت( 
 المحسوبة

معامل 
 التحديد

ر )
2
 ) 

قيمة )ف( 
 المحسوبة

معدل 
التغير 
)%( 

 مالطماط

إلجمالي  المساحة المزروعة
 (فدانألف ) العروات

3.98 0.49- 5.37 0.162- **3.13- 0.41 **9.84 4.08- 

 مساحة العروة الصيفي 
 )ألف فدان(

3.32 089- 4.95 0.192- **5.10- 0.65 **26.01 5.78- 

 -1.23 26.32** 0.65 -5.13** -0.193 17.24 - 15.61 (طن) الغلة الفدانية
 -6.80 34.42** 0.71 -5.86** -3.58 83.10 -1.36 52.67 (ألف طن)ج الكلي اإلنتا

 البطاطس

إلجمالي  المساحة المزروعة
 (فدانألف ) العروات

6.09 1.23 1.86 0.489 **11.03 0.89 **121.72 8.18 

 مساحة العروة الصيفي
 )ألف فدان( 

4.28 1.02 0.853 0.403 **12.03 0.91 **144.65 9.42 

 2.29 13.69** 0.49 3.70** 0.315 11.07 - 13.76 (طن) غلة الفدانيةال
 21.74 5.87* 0.29 2.42* 23.66 -92.25 -13.19 108.82 (ألف طن)اإلنتاج الكلي 
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 عنالالوي إحصالالائيا تتزايالالد ب قالالدار سالالنوي م الفدانيالالم   الالا يتبالالين  ن الغلالال .(2215 – 2222) فالدان االالتل فتالالرة الدراسالالم
ب قدار سنوي  عنوي  يتزايداتل فترة الدراسم. فا حين يتضن  ن اإلنتاج ال لا  ن طن/فدان  23315بلغ نحو 

 128382%  ن  توسط اإلنتاج ال لا البالغ نحو 21373سنويًا ي ثل حوالا طن لف  23366إحصائيا بلغ نحو 
 راسم.اتل فترة الد طن لف 
 -القميوبية:بمحافظة  بمحصولي الطماطم والبطاطس الصيفياألهمية النسبية لممساحة المزروعة ثانيا: 
( والالالذي يتالالير إلالالا ترتيالالب ال را الالز وفقالالًا لة  يالالم النسالالبيم لل سالالاحم ال زرويالالم  الالن 2ال الالدول ) يتضالالن  الالن      

والالالالذي ظهالالالر  الالالن اتلالالالا  ن . 2214/2215االالالتل ال وسالالالم الزرايالالالا   حصالالالولا الط الالالاطم والبطالالالاطس الصالالاليفا
 ر الالزي طالالوخ تر الالزت فالالى  للط الالاطم الصالاليفا فالالا  حافظالالم القليوبيالالم  يلالالا ال را الالز  الالن حيالالث ال سالالاحم ال زرويالالم

% 35314فدان ت ثل نحو  41835فى ال رتبم األولى حيث زرع با حوالا  الاان م ز حيث  ا   ر  والاان م،
فالالالا ال رتبالالالم الثانيالالالم، حيالالالث زرع بالالالا حالالالوالا  طالالالوخز بين الالالا  الالالا   ر الالال ،بال حافظالالالم الالالن   لالالالم ال سالالالاحم ال زرويالالالم 

  لف فدان.  1319والبالغم نحو  %  ن   لم ال ساحم ال زرويم بال حافظم23313فدان ت ثل نحو  27535
بال حافظم   يلا ال را ز  ن حيث ال ساحم ال زرويم   ا بالنسبم ل حصول البطاطس الصيفا تيبن  ن       

 لالالف  3347حيالالث زرع بالالا حالالوالا  ،فالالا ال رتبالالم األولالالى بنهالالا ز حيالالث  الالا   ر الال  ر الالزي بنهالالا وطالالوخ،تر الالزت فالالا 
فالالالا ال رتبالالالم  طالالالوخ%  الالن   لالالالم ال سالالالاحم ال زرويالالالم بال حافظالالم. بين الالالا  الالالا   ر الالز %46393فالالدان ت ثالالالل نحالالالو 

 %  الالن   لالالم ال سالالاحم ال زرويالالم بال حافظالالم26339فالالدان ت ثالالل نحالالو  لالالف  1395الثانيالالم، حيالالث زرع بالالا حالالوالا 
  بالالر ت الدراسالالم يلالالا  االالذ العينالالم  الالن لالالذا فقالالد ر الالز . 2214/2215 لالالف فالالدان االالتل  وسالالم  7339والبالغالالم نحالالو 

 ،   ا يسهل  عا ت  يع است ارات اإلستبيان الااصم بالدراسم.ال حصولينال را ز فا زرايم 

ا نظالرًا ل ونهال ب حصالولين الدراسالمير ع السبب فالا إاتيالار  يلالا ال را الز  الن حيالث ال سالاحم ال زرويالم و        
يلالالا  م بنيال م نطقيال اإلاتيالار  الا ي عالل ي ليالالم   حصالالولا الدراسالمالابالالرة فالا زرايالم وتسالويأ  بهالا را الز تتالوفر 

ابرة و فا ة الزراع.  ذا فضًت ين و ود ت  عات  بيالرة يسالهل  الن اتلهالا ت  يالع البيانالات ال طلوبالم والتز الم 
 . البحثإل را  

محافظاة  فاي الطماطم والبطااطس الصايفي يعة بمحصول( : األهمية النسبية لممساحة المزرو 0جدول رقم )
 .0214/0215خالل الموسم الزراعي  القميوبية

 
 المركز

 الصيفيمحصول البطاطس  الصيفيمحصول الطماطم 

المساحة 
 )فدان(

األهمية النسبية 
)%( 

اإلنتاجية 
 )طن(

اإلنتاج 
 )طن(

المساحة 
 )فدان(

األهمية النسبية 
)%( 

اإلنتاجية 
 )طن(

اج اإلنت
 )طن(

 55341.8 15.93 46.93 3472 2702 17.26 13.14 156.5 بنها

 1709.6 15.2 1.49 110.5 592.7 14.55 3.99 47.5 كفر شكر

 28100.7 14.45 26.39 1953 3546 12.62 23.13 275.5 طوخ

 2553.27 13.19 2.63 194.5 1520 12.6 10.20 121.5 قليوب

 20649.8 12.95 21.41 1584 1031 13.78 6.26 74.5 القناطر الخيرية

 1048.58 15.44 0.92 68 1386 14.25 8.14 97 شبين القناطر

 252.85 15.48 0.22 16 5629 13.43 35.14 418.5 الخانكة

 108304 14.66 100 7398 98239 14.11 100 1191 اإلجمالي

 لزراييم، س تت قسم اإلحصا ، بيانات اير  نتورة.، إدارة التئون اقليوبيم ديريم الزرايم بال   عت وحسبت  ن -المصدر:

تجاهات و آراء ثالثًا:     -:عينة الدراسة الميدانية مزارعيا 
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 الخصائص االجتماعية لممزارعين في عينة الدراسة الميدانية -أ
( الاصائص اا ت اييم لل زاريين ب را ز يينم الدراسم ال يدانيم ب حافظم القليوبيم 3يتير ال دول )   
إلا ارتفاع نسبم ال تزو ين فا يينم الدراسم ال يدانيم لل حصولين  وضع الدراسم حيث  2214/2215 وسم 

%  ن   لم ال بحوثين  ل ل  ن الط اطم والبطاطس الصيفا.   ا بالنسبم للحالم 83333%، 92بلغت نحو 
 ن   لم ال بحوثين ل ل  %46367%،43333التعلي يم لل بحوثين ارتفعت فا طبقم ال تعل ين حيث بلغت نحو 

%  ن إ  الا 52%، 43333 ن الط اطم والبطاطس الصيفا.   ا تبين  ن يينم الدراسم  ن حوالا 
  ال بحوثين ت ثل الزرايم ي لهم األساسا بين ا باقا النسبم تعتبر الزرايم ي لهم الثانوي.

 -نة الدراسة الميدانية:في عي محصول الطماطم والبطاطس الصيفيالخصائص التسويقية لمزارعي  -ب
 عينة الدراسة:بالمحصولين  زراعةأهم أسباب  -1

فالالا  ل حصالالولا الط الالاطم والبطالالاطس الصالاليفا تالالار ال بحالالوثين  الالن الالالزراع إلالالا  ن   الالم  سالالباب زرايالالتهم       
%، 122حيالث   الاب بالذلا نحالو ) واألساللوبين  عالاً ، وااسالتهتا العالائلا، البيعالسنوات ال اضيم قد ت ثلت فا 

للبطالاطس الصاليفا ل الل  %(3637% ،2637%، 122)للط اطم الصيفا  قابالل نحالو  %(%36367 ،33.33
و الالالذا يعنالالالا  ن النسالالالبم األ بالالالر  الالالن  نت الالالا   الالالن إ  الالالالا يالالالدد ال بحالالالوثين بعينالالالم الدارسالالالم، الترتيالالالبيلالالالا   الالالنهم

 ايت الالالالاد ال نت الالالالين يلالالالالا  الالالالذينيو هالالالالون إنتالالالالا هم إلالالالالى األسالالالالواأ بغالالالالرض البيالالالالع   الالالالا يتالالالالير إلالالالالى  ال حصالالالالولين
 .لهمفا تحقيأ يائد   زي  ال حصولين

  الجهة المسوق إليها وأسباب تفضيل المصدر: -0
إرتفاع األ  يم النسبيم لتصريف ال بحوثين إلنتا هم  ن ال حصولين فا يينم  (3 ن ال دول )تبين   ا    

%، 73333% ،92)الدراسم ال يدانيم إلا ت ار ال  لم، ثم ت ار الت زئم، ثم ال ستهل ين بنسبم بلغت نحو 
%، 96367%( ل ل  نهم يلا الترتيب  ن   لم ال بحوثين للط اطم الصيفا  قابل نحو )46367
  %( ل ل  نهم يلا الترتيب  ن   لم ال بحوثين للبطاطس الصيفا.%52، 76367
وبدراسالالالم  سالالالباب تفضالالاليل  صالالالدر البيالالالع تبالالالين  نهالالالا قالالالد انحصالالالرت فالالالا سالالالريم الحصالالالول يلالالالا السالالالعر،         
%، 92يلا السعر ال رتفع، وطبيعم ونوع السلعم ال سالوقم، وسالهولم النقالل وذلالا بنسالبم بلغالت نحالو ) والحصول

%( 46367%، 72%، 96372%، 93332%( للط الالالالالالالالالاطم الصالالالالالالالالالاليفا  قابالالالالالالالالالالل نحالالالالالالالالالالو )%52، %76367، 92
ويتضالن  يضالًا  الن  ن   الن إ  الالا يالدد ال بحالوثين بعينالم الدارسالم. الترتيالبيلالا  للبطاطس الصاليفا ل الل  النهم

بعالد تسالليم و لحصول يلا السعر ب  رد التسالليم، اسلوب ال تبع فا حصول ال بحوثين يلا السعر ت ثل فا األ
%، 76367%، 82)بنسالالالبم بلغالالالت نحالالالو و ايالالالرًا التعاقالالالد وذلالالالا   لالالالا، ل حصالالالولابعالالالد تسالالالليم ، و  زئالالالا لل حصالالالول

%( للبطالالالالالالاطس 12%، 56367%، 92%، 73333للط الالالالالاطم الصالالالالالاليفا  قابالالالالالالل نحالالالالالالو ) (%16367%، 43333
   ن إ  الا يدد ال بحوثين بعينم الدارسم. الترتيبيلا  لصيفا ل ل  نهما

يتضن ارتفاع األ  يم النسبيم لل بحوثين فا إيت اد م يلا تسويقهم إلنتالا هم يلالا الوسالطا  و  ا سبأ       
رتفايالالا  قارنالالم بال  هالالات ال ت ثلالالين فالالا ت الالار ال  لالالم والت زئالالم, وذلالالا ير الالع إلالالا سالالريم الحصالالول يلالالا السالالعر وا 

 . التسويقيم األارى
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بمحافظة القميوبية  بعينة الدراسة الميدانيةفي تصريف منتجاتهم نتائج إستطالع آراء المزارعين (: 3جدول )
 .0215/0216موسم 

 البيان

 محصول البطاطس محصول الطماطم

 متوسط العينة مركز طوخ بنهامركز  متوسط العينة مركز طوخ مركز الخانكة

 )%( التكرار )%( التكرار )%( التكرار )%( التكرار )%( التكرار )%( التكرار

حالة 
ال

ع
جتما

ال
ا

ية
 16.67 2.5 20 3 13.33 2 10 1.5 6.67 1 13.33 2 أعزب 

 83.33 12.5 80 12 86.67 13 90 13.5 93.33 14 86.67 13 متزوج

 100 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 اإلجمالي

حالة 
ال

التعليمية
 36.67 5.5 33.33 5 40 6 30 4.5 26.67 4 33.33 5 يأم 

 16.67 2.5 20 3 13.33 2 26.67 4 33.33 5 20 3 يقرأ ويكتب

 46.67 7 46.67 7 46.67 7 43.33 6.5 40 6 46.6667 7 متعلم

 100 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 اإلجمالي

العمل 

ي
س
الرئي

 

 50 7.5 53.33 8 46.67 7 43.33 6.5 33 5 53.33 8 الزراعة

 50 7.5 46.67 7 53.33 8 56.67 8.5 67 10 46.67 7 غير الزراعة

 100 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 اإلجمالي

عة 
ب زرا

سبا
أ

صول
ح
الم

 100 15 100 15 100 15 100 15 100 15 100 15 البيع 

 76.62 4 26.7 4 26.67 4 33.33 5 26.67 4 40 6 العائلي االستهالك

 76.62 5.5 40.00 6 33.33 5 36.67 5.5 46.67 7 26.67 4 األسلوبين معا  

 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 اإلجمالي

سويقية
ت الت

جها
ال

 

 96.67 14.5 93.33 14 100 15 90 13.5 93.33 14 86.67 13 تاجر جملة

 76.67 11.5 66.67 10 86.67 13 73.33 11 80 12 66.67 10 تاجر تجزئة

 50 7.5 53.33 8 46.67 7 46.67 7 40 6 53.33 8 المستهلكين

 13.33 2 13.33 2 13.33 2 16.67 2.5 20 3 13.33 2 أخري

 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 اإلجمالي

جهة 
ختيار ال

ب إ
سبا

أ

ق لها
سو

الم
 

سرعة الحصول علي 
 14 100 15 86.67 13 90 13.5 86.67 13 93.33 14 السعر

93.33 

 96.667 14.5 100 15 93.33 14 90 13.5 100 15 80 12 السعر المرتفع

 70 10.5 73.33 11 66.67 10 76.67 11.5 80 12 73.33 11 طبيعة ونوع السلعة

 46.67 7 46.67 7 46.67 7 50 7.5 40 6 60 9 سهولة النقل

 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 اإلجمالي

ي 
ب المتبع ف

سلو
أل
ا

صي
ح
ت

سعر
ل ال

 73.33 11 80 12 66.67 10 80 12 80 12 80 12 بمجرد التسليم 

بعد تسليم جزء من 
 13.5 93.3 14 86.67 13 76.67 11.5 86.67 13 66.67 10 المحصول

90 

 56.67 8.5 53.3 8 60 9 43.33 6.5 46.67 7 40 6 بعد تسليم المحصول

 10 1.5 6.67 1 13.33 2 16.67 2.5 13.33 2 20 3 تعاقدي

 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 اإلجمالي

 .2215/2216:   عت وحسبت  ن إست ارات ااستبيان الااصم بال زاريين فا يينم الدراسم لل وسم الزرايا المصدر 
 
 :بعينة الدراسة نمزارعيالالتي تواجه  والتسويقية المشاكل والمعوقات اإلنتاجية -ج
 :مزارعي بعينة الدراسةالتاجية التي تواجه المشاكل والمعوقات اإلن - 

الط الالاطم  ا(   الالم ال تالا ل وال عوقالات اإلنتا يالم التالالا توا الا  زاريالا  حصالول4يتضالن  الن ال الدول رقالم )      
إنتالالاج الط الالاطم الصالاليفا بصالالفم ت الالاليف  الالا ت  تالال لم إرتفالالاع حيالالث . القليوبيالالمب حافظالالم  والبطالالاطس الصالاليفا

%  ن إ  الالا يالدد ال بحالوثين بال حافظالم، تليهالا فالا األ  يالم 96367حو فا ال قد م حيث   اب بذلا ن يا م
%  الن إ  الالالا يالدد ال بحالوثين بال حافظالم، ثالالم يالأتا بعالد ذلالالا 82333بنسالالبم بلغالت نحالو التقالاوي ارتفالاع  سالعار 

رتفالالالالاع   ور الالالا  تالالال لم  بنسالالالبم بلغالالالت نحالالالالو ارتفالالالاع  سالالالعار األسالالال دة وال بيالالالالدات، ونقالالالص الع الالالالم ال تاصصالالالم وا 
   ا  و  وضن بال دول.باقا ال ت تت   لم يدد ال بحوثين بال حافظم، ثم يأتا بعد ذلا %  ن 76367
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فالالا ال قد الالم حيالالث  التقالالاوي تالال لم ارتفالالاع  سالالعار  ن    الالا بالنسالالبم ل حصالالول البطالالاطس الصالاليفا قالالد  تبالالين      
ليف اإلنتالالاج ت الالا%  الالن إ  الالالا يالالدد ال بحالالوثين بال حافظالالم، تليهالالا فالالا األ  يالالم إرتفالالاع 122  الالاب بالالذلا نحالالو 

ارتفالاع %  ن إ  الالا يالدد ال بحالوثين بال حافظالم، ثالم يالأتا بعالد ذلالا  تال لم 92بنسبم بلغت نحو  بصفم يا م
نقالص الع الالم %  الن   لالم يالدد ال بحالوثين بال حافظالم، ثالم 86367بنسبم بلغت نحو  سعار األس دة وال بيدات 

يالالأتا بعالالد ، ثالالم ال بحالالوثين بال حافظالالم %  الالن   لالالم يالالدد83333بنسالالبم بلغالالت نحالالو  ال تاصصالالم وارتفالالاع   ور الالا
   ا  و  وضن بال دول.باقا ال ت تت ذلا 

في محافظة  عينة الدراسة الميدانية ي( : أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه مزارعى محصول4جدول رقم )
 .القميوبية

 المعوقات

 محصول البطاطس محصول الطماطم

 متوسط العينة مركز طوخ بنهاز مرك متوسط العينة مركز طوخ مركز الخانكة

 )%( التكرار )%( التكرار )%( التكرار )%( التكرار )%( التكرار )%( التكرار

جية
إلنتا

ت ا
 المعوقا

 100 15 100 15 100 15 83.33 12.50 80.00 12 87 13 المستوردة إرتفاع أسعار التقاوي

 90.00 14 87 13 93.33 14 96.67 14.50 93.33 14 100 15 زيادة تكاليف اإلنتاج بصفة عامة

 86.67 13.00 86.67 13 86.67 13 76.67 11.50 73.33 11 80 12 إرتفاع أسعار األسمدة والمبيدات

 63.33 9.50 60 9 66.67 10 60.00 9 66.67 10 53.33 8 عدم توافر الجانب اإلرشادي

إنتشار اآلفات واألمراض التي تصيب 
 المحصول

10 66.67 9 60.00 9.50 63.33 11 73.33 13 86.67 12 80 

 63.33 9.50 60 9 66.67 10 70.00 10.50 73.33 11 67 10 صغر حجم الحيازة الزراعية

نقص العمالة المتخصصة إرتفاع أجر 
 العامل

12 80 11 73.33 11.50 76.67 13 86.67 12 80 12.50 83.33 

 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 اإلجمالي

ال
سويقية

ت الت
معوقا

 

 93.33 14 93 14 93.33 14 100 15 100 15 100 15 استغالل التجار وعدم إستقرار األسعار

 83 12.50 80 12 87 13 83.33 12.50 80 12 87 13 إنخفاض السعر

 76.67 11.50 80.00 12 73.33 11 60 9.00 53.33 8 67 10 الرئيسية األسواقارتفاع تكاليف النقل إلي 

 60 9 53 8 66.67 10 76.67 12 73.33 11 80 12 رتفاع نسبة الفاقدأ

 53 8 60.00 9 46.67 7 43.33 6.50 33.33 5 53.33 8 التأخير في الحصول علي السعر

 70.00 10.50 67 10 73.33 11 66.67 10.00 73.33 11 60 9 نقص المعلومات التسويقية لدي المزارعين

 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 اإلجمالي

 .2215/2216:   عت وحسبت  ن إست ارات ااستبيان الااصم بال زاريين فا يينم الدراسم لل وسم الزرايا المصدر 

 :بعينة الدراسة نمزارعيالالتي تواجه  التسويقيةالمشاكل والمعوقات  -
الط الالالاطم  ااريالالالا  حصالالالولالتالالالا توا الالالا  ز  التسالالالويقيم  الالالم ال تالالالا ل وال عوقالالالات  (4)يتضالالالن  الالالن ال الالالدول       

فالا احت ار الت ار فا  حصول الط اطم الصاليفا  ا ت  ت لم حيث . القليوبيمب حافظم  والبطاطس الصيفا
انافالالاض %  الالن إ  الالالا يالالدد ال بحالالوثين بال حافظالالم، تليهالالا فالالا األ  يالالم 122ال قد الالم حيالالث   الالاب بالالذلا نحالالو 

ارتفالالاع  حافظالالم، ثالالم يالالأتا بعالالد ذلالالا  تالال لم %  الالن إ  الالالا يالالدد ال بحالالوثين بال83333بنسالالبم بلغالالت نحالالو السالالعر 
% 66367، %76367بنسالبم بلغالت نحالو نسبم الفاقد، ونقص ال علو ات التسويقيم لدي ال زاريين ين األسعار 

 . ن   لم يدد ال بحوثين بال حافظم ل ل  نهم يلا الترتيب
فالالا  حصالالول البطالالاطس احت الالار الت الالار  تالال لم  ن    الالا بالنسالالبم ل حصالالول البطالالاطس الصالاليفا قالالد  تبالالين      

%  الالالن إ  الالالالا يالالالدد ال بحالالالوثين بال حافظالالالم، تليهالالالا فالالالا 93333فالالالا ال قد الالالم حيالالالث   الالالاب بالالالذلا نحالالالو الصالالاليفا 
رتفاع ت اليف النقل إلا األسواأ الرئيسيم األ  يم  % ل الل 76367، %83بنسبم بلغت نحالو انافاض السعر، وا 

نقالص ال علو الات التسالويقيم تا بعد ذلا  تال لم  ن إ  الا يدد ال بحوثين بال حافظم، ثم يأ  نهم يلا التوالا
 الن  % ل ل  نهم يلالا الترتيالب62، %72بنسبم بلغت نحو لدي ال زاريين ين األسعار، وارتفاع نسبم الفاقد، 

 .ظم  لم يدد ال بحوثين بال حاف

 :لمحصولي عينة الدراسة الميدانيةمؤشرات الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية  -د
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ا الط الالاطم والبطالالاطس (  لتالالرات  فالالا ة األدا  ااقتصالالادي إلنتالاج  حصالالول5ال الالدول رقالم ) نتالالائس تبالين        
  لالف 16367اإليالراد ال لالا بلالغ نحالو   توسالط  ن، حيالث تبالين القليوبيمبعينم الدراسم ال يدانيم ب حافظم  الصيفا
ائالد الفالدانا بلالغ صالافا العبين الا بلالغ  للبطالاطس الصاليفا،  نيا  لف 24313نحو  للط اطم الصيفا  قابل  نيا
فالا حالين بلغالت نسالبم للبطاطس الصاليفا،   نيا  لف 9356نحو  للط اطم الصيفا  قابل  نيا  لف 4321نحو 

للبطاطس الصيفا   ا يدل يلا  دي  ربحيم  1366و نح للط اطم الصيفا  قابل 1.32ال نافع للت اليف نحو 
 ال تروع اإلنتا ا و دوا  ااقتصاديم.

الدراسة بعينة البطاطس الصيفي الطماطم و  يلمحصولإلنتاج ة األداء االقتصادي مؤشرات كفاء( 5جدول )
 .2015/2016موسم  ةالقميوبيالميدانية بمحافظة 

 البيان
 محصول البطاطس الصيفي محصول الطماطم الصيفي

  متوسطال طوخ بنها  متوسطال طوخ الخانكة
 13.6 13.2 14 12.845 13.35 12.34 متوسط إنتاجية الفدان )طن(

 14563 14670 14456 12657.5 12727 12588 التكاليف الكمية )جنيه/فدان(

 1071.97 1111.36 1032.57 986.72 953.33 1020.10 (1)متوسط تكاليف )جنيه/طن(
 1775 1800 1750 1300 1250 1350 متوسط سعر )جنيه/طن(

 24130 23760 24500 16673.25 16687.50 16659 (2))جنيه( العائد الكمي

 9567 9090 10044 4015.75 3960.50 4071  (3)صافي العائد

 1.66 1.62 1.69 1.32 1.31 1.32 (4)نسبة المنافع لمتكاليف

 0.66 0.62 0.69 0.32 0.31 0.32 (5)العائد عمى االستثمار

 .يم الفدان توسط إنتا  ÷الت اليف اإلنتا يم للفدان =   توسط ت اليف ) نيا/طن(( 1) -حيث أن :  
  توسط سعر للطن. ×اإلنتا يم الفدانيم =  ) نيا( العائد ال لا( 2)              
 الت اليف ال ليم.  –العائد ال لا  =  صافا العائد (3)              
     الت اليف ال ليم ÷العائد ال لا =  نسبم ال نافع للت اليف( 4)              
 الت اليف ال ليم. ÷صافا العائد =  لى ااستث ارالعائد ي( 5)              

 .2215/2216:   عت وحسبت  ن إست ارات ااستبيان الااصم بال زاريين فا يينم الدراسم لل وسم الزرايا المصدر 
   -:عينة التجار بسوق العبور: رابعاً 
يالالالتم تالالالداول   يالالالع  نالالالواع بسالالالوأ العبالالالور  أحالالالد  سالالالواأ ال  لالالالم ال بيالالالرة وال اتلطالالالم، حيالالالث  البحالالالث وقالالالد ا الالالتم     

م ل حافظالال ن  الالذا السالالوأ يقالالع دااالالل النطالالاأ ال غرافالالاااصالالم و  الاضالالر والفا هالالم بالالا باإلضالالافم إلالالى األسالال اا،
 -التعرف يلا السوأ  ن اتل  ا يلا: القليوبيم  وضع الدراسم، وي  ن

 
 نظام الدخول والخروج من السوق: -

للساليارة الفاراالم ال ت الا ونصالف النقالل ح ولالم طالن واحالد  تبين  ن سوأ العبور  ن رسالم الالداول بالنسالبم      
طالالن، و نيهالين للسالاليارة  2 نيالالا، فالا حالين بلالالغ حالوالا  نيالا واحالالد للساليارة النقالل ح ولالالم   ثالر  الن  235بلالغ نحالو 

 نيا/طن  الن  3النقل ب قطورة  و تريت. فا حين تبين  ن رسم الداول ال نت ات إلى سوأ العبور بلغ حوالا 
 5 نيا/طن  ن األسال اا، فالا حالين بلالغ رسالم الاالروج  الن السالوأ حالوالا  5م وال وز، وحوالا الاضار والفا ه

  نيا/طن  ن األس اا.   6 نيا/طن  ن الاضار والفا هم وال وز، وحوالا 
 نظام البيع بسوق العبور: -
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م بيالالع : يعتبالالر  الالذا األسالاللوب  الالو األسالاللوب الرئيسالالا للبيالالع فالالا السالالوأ حيالالث يالالت)الممارسااة( البيااع باألجاال -1
ال حصول لت ار الت زئم، يلى  ن يقوم تا ر الت زئم بسداد  ا يستحأ يليا اتل نفس اليالوم  و اليالوم التالالا 

  و حسب اتفاقا  ع تا ر ال  لم، حيث يقوم تا ر الت زئم ب عاينم ال حصول وااتفاأ يلى السعر.
 دائم فا التعا ل.ويستادم  ذا األسلوب االبًا للتا ر اير ال )كاش(: البيع النقدي -0
حيالالث يالالتم إ الالرا   الالزاد االالارج  حالالل تالالا ر ال  لالالم وبحضالالور ت الالار الت زئالالم ويالالتم البيالالع بالالأيلى  البيااع بااالمزاد: -3

 سعر .
 - 5يقوم تا ر ال  لم بتصريف ال حصول لحساب ال زارع نظيالر ي ولالم لالا تتالراوح بالين ) البيع بالعمولة: -4
% نظير قيام تا ر ال  لم ببعض الع ليات )التسويم 12ا %( باستثنا  ال وز الذي يحصل يلا ي ولم قدر 6

فالا الثت الالات(، وت الون ي ولالالم تالالا ر ال  لالم فالالا حالالالم إقالراض ال الالزارع بالالنقود  سالالا  م  نالالا فالا ت الالاليف زرايالالم 
يالتم ، نظيالر قيالام تالا ر ال  لالم بالبعض الع ليالات )التسالويم فالى الثت الات(%( 12 - 8ال حصول  بالحقالل  الن )

 التا ر وال زارع .ااتفاأ يليها بين 

 :لممحصولين موضع الدراسةالمالمح العامة لمتركيب السوقي  -
التالالا تحالالدد بهالالا  سالالعار تلالالا السالاللعم. الطريقالالم و يحالالدد التر يالالب السالالوقا يالالدد البالالائعين وال تالالترين للسالاللعم         

د فيالالالا بصالالالفم يا الالالم بأنالالالا  قالالالرب إلالالالى ال نافسالالالم، حيالالالث يتعالالالد ل حاصالالاليل الدراسالالالموي  الالالن وصالالالف التر يالالالب السالالالوقا 
 و التالالرا .   الالا  ال نت الالين وال تالالترين وا ي  الالن ألي  الالنهم  نفالالردًا  و   ت عالالًا  الالع ايالالر   ن يالاللثر فالالى سالالعر البيالالع

سالعر نظالرًا الي  ن وصف ال نت ين بالعالدد ال بيالر حيالث ا ي  الن ألي  الن  اللا  ال نت الين ب فالرد  التالأثير يلالى 
 زيالادة قارنم باإلنتاج ال لالى. و الن ناحيالم  االرى   ا يلدي إلا ضآلم ح م اإلنتاج  ال زرويملصغر ال ساحات 

يدد ال ستهل ين وا ي  ن ألي  نهم التالأثير يلالى السالعر نظالرًا لضالألم ح الم  الا يتالتريا ال سالتهلا  قارنالم بح الم 
  حاصاليل  وضالع الدراسالمعتبالر السلعم ال سوقم و الدى ت انسالها فتالتعا ل ال لى بالسوأ.   ا باصوص نوييم 

  ت انسم إذ نادرًا  ا يو د تباين فى الاواص ال ي اويم  و الطبيعيم.
وفضالالًت يالالن ذلالالا فالالإن حريالالم التعا الالل  الالع السالاللعم  وضالالع الدراسالالم يعالالد  الالن   الالم الالالدوافع التالالى  دت إلالالى         

 وصف التر يب السوقى بالتنافس إذ  ن الوحدات اإلقتصاديم يلى إاتتف  ويتها سوا   انت بائعم  و  تتريم
وباإلضالافم إلالالى ذلالا فالالإن تالوافر ال علو الالات التسالويقيم لالالدى  افالالم  لالديها حريالالم الالداول  و اانسالالحاب  الن السالالوأ.

لالالالو ى لوسالالالالائل اإلتصالالالالال ال تعالالالا لين فالالالالى السالالالوأ فالالالالى الوقالالالت الالالالالرا ن ا ت ثالالالالل  ي يقبالالالم فالالالالا ظالالالل التقالالالالدم الت نو 
دال ال اري فى السالوأ دون تال . و ن  هم  ارى فإن  سعار السلعم  وضع الدراسم تتحدد بالعرضوال علو ات

 فى  ي اني يم ال هاز السعرى. 
يلالا ال الز  األ بالر  الن ال  يالات الالواردة  همحصول يالدد قليالل  الن  ا بالنسبم إلا الت ار فا  ذا السوأ يتم     

قالالدر ضالالئيل  الالن تلالالا ال  يالالات األ الالر الالالذي قالالد يع الالس بدر الالم واضالالحم  الالدي بين الالا البالالاقا يحصالاللون يلالالا للسالالوأ 
ود  ن الت ار يلا ت ارة ال  لم ل الل  الن الط الاطم والبطالاطس فالا سالوأ العبالور، األ الر الالذي سيطرة يدد  حد

يترتب يليا احت ار تسويأ  ذ  السلعم، وقد ير ع ذلا إلا  ن  بار الت ار تتوافر لديهم القدرات ال اليم ال بيرة 
 التا ت  نهم  ن احت ار  ذين السلعتين.

 اصيل موضع الدراسةممحلسوق العبور ل الدليل الموسمي -أ
 2211االتل الفتالرة ) لسالوأ العبالورالالواردة التهريم (  ن  توسط ال  يات 6ئس ال دول رقم )يتبين  ن نتا      

 لالف  23326تراوحت بالين حالد  دنالا بلالغ حالوالا   لف طن 25336(  ن  حصول الط اطم بلغت نحو 2214-
 ايو، وبحساب دليل التغيرات ال وس يم   لف طن فا تهر 27392طن فا تهر فبراير، وحد  قصا بلغ نحو 

و دنا الا فالالى  ،%110.08بالدليل  وسال ى بلالغ نحالو   الايوبلغالت  قصالا ا فالى تالهر االتل نفالس الفتالرة احالظ  نهالا 
 حصالالول الط الالاطم التالالهريم ل األسالالعار توسالالط . فالالا حالالين بلالالغ %92318بالالدليل  وسالال ى بلالالغ نحالالو   تالالوبر تالالهر 

 نيالالا/ طالالن فالالا تالالهر  945ت بالالين حالالد  دنالالا بلالالغ حالالوالا تراوحالال طالالن  نيالالا/ 1222321نحالالو االالتل نفالالس الفتالالرة 
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 نيالا/طن فالا تالهر   تالوبر، وبحسالاب دليالل التغيالرات ال وسال يم االتل  1752352يناير، وحد  قصا بلالغ نحالو 
و دنا الا فالى تالهر  ،%143.62بالدليل  وسال ى بلالغ نحالو    تالوبربلغت  قصا ا فى تالهر نفس الفترة احظ  نها 

 .%77345بدليل  وس ى بلغ نحو يناير 
في والبطاطس  الطماطم يمحصول أسعار الجممة منو  كمياتدليل التغيرات الموسمية لمتوسط  (:6جدول رقم )

 .(0214-0211سوق العبور خالل الفترة )

 البيان

 محصول البطاطس محصول الطماطم

 السعر الكمية السعر الكمية

متوسط 
 )ألف طن(

األهمية 
النسبية 
)%( 

الدليل 
 الموسمي

نسبة 
غير الت

)%( 

السعر 
 )جنيه/طن(

الدليل 
 الموسمي

نسبة 
التغير 
)%( 

متوسط 
 )ألف طن(

األهمية 
النسبية 
)%( 

الدليل 
 الموسمي

نسبة 
التغير 
)%( 

السعر 
 )جنيه/طن(

الدليل 
 الموسمي

نسبة 
التغير 
)%( 

 9.86- 90.14 1590.25 1.18- 98.81 8.24 44.38 22.6- 77.45 945 1.64- 98.36 8.20 24.94 يناير

 19.4- 80.56 1421.25 9.78- 90.22 7.52 40.52 20.7- 79.29 967.50 8.27- 91.73 7.64 23.26 فبراير

 15.4- 84.61 1492.75 2.24 102.24 8.52 45.91 5.96- 94.04 1147.50 0.20- 99.80 8.32 25.31 مارس

 10.3- 89.70 1582.50 3.67 103.66 8.64 46.55 51.61 151.61 1850 6.59- 93.41 7.78 23.69 ابريل

 18.5- 81.48 1437.50 10.76 110.75 9.23 49.74 11.1- 88.92 1085 10.08 110.08 9.17 27.92 مايو

 8.29- 91.71 1618 0.16 100.15 8.35 44.98 10.9- 89.12 1087.50 9.44 109.44 9.12 27.75 يونيو

 9.78 109.78 1936.75 4.29- 95.70 7.98 42.98 19.5- 80.52 982.50 6.09 106.09 8.84 26.90 يوليو

 18.62 118.63 2093 2.10 102.09 8.51 45.85 13.7- 86.26 1052.50 6.56 106.56 8.88 27.02 أغسطس

 27.82 127.82 2255 4.67- 95.32 7.94 42.81 10.64 110.64 1350 6.71- 93.29 7.77 23.66 سبتمبر

 31.06 131.05 2312 7.63- 92.37 7.70 41.48 43.62 143.62 1752.50 9.82- 90.18 7.51 22.87 أكتوبر

 3.85 103.85 1832.25 3.33 103.32 8.61 46.40 20.27 120.27 1467.50 2.74- 97.26 8.10 24.67 نوفمبر

 9.32- 90.68 1599.75 5.28 105.27 8.77 47.28 21.7- 78.27 955 3.87 103.87 8.66 26.34 ديسمبر

 - - 21171 - - 100 538.87 - - 14642.5 - - 100 304.34 اإلجمالي

 - - 1764.25 - - - 44.91 - - 20.21 12 - - - 25.36 المتوسط

 .الدليل ال وس ا – 122نسبم التغير )%( =     .122×ال توسط العام(  ÷الدليل ال وس ا = )ال توسط 

 ل علو ات، بيانات اير  نتورة.  عت وحسبت  ن: ال هاز التنفيذي لسوأ العبور،  ر ز ا المصدر:
 لف  44391بلغت نحو نفس فقد اتل  البطاطس ن  لسوأ العبورالواردة التهريم بالنسبم لل  يات   ا       
 لالف  49374 لالف طالن فالا تالهر فبرايالر، وحالد  قصالا بلالغ نحالو  42352تراوحت بين حالد  دنالا بلالغ حالوالا  طن

بلغالت  قصالا ا فالى تالالهر يم االالتل نفالس الفتالرة احالظ  نهالالا طالن فالا تالهر  الايو، وبحسالالاب دليالل التغيالرات ال وسال 
. فالالا %92322بالالدليل  وسالال ى بلالالغ نحالالو فبرايالالر و دنا الالا فالالى تالالهر  ،%110.75بالالدليل  وسالال ى بلالالغ نحالالو   الالايو

تراوحالت  طالن  نيالا/ 1764325نحالو اتل نفس الفتالرة  البطاطس حصول التهريم ل األسعار توسط حين بلغ 
 نيالا/طن فالا  2312يالا/ طالن فالا تالهر فبرايالر، وحالد  قصالا بلالغ نحالو  ن 1421325بين حد  دنا بلغ حالوالا 

   تالوبربلغالت  قصالا ا فالى تالهر تهر   توبر، وبحساب دليل التغيالرات ال وسال يم االتل نفالس الفتالرة احالظ  نهالا 
 .%82356بدليل  وس ى بلغ نحو فبراير و دنا ا فى تهر  ،%131.05بدليل  وس ى بلغ نحو 

إلالالى السالالوأ قالالد اطالالت  الالل تالالهور السالالنم   الالذين ال حصالالولينات الالالواردة  الالن  ن ال  يالالو  الالا سالالبأ يتضالالن       
فالالا ثالالتث يالالروات رئيسالاليم تالالتويم وصالاليفيم ونيليالالم  زرايالالتهم  الالذين ال حصالالولين يالالتماالالتل فتالالرة الدراسالالم حيالالث  ن 

 يغطا إنتا ها  ل تهور السنم.
 في سوق العبور:والبطاطس دالة الطمب عمى الطماطم  -ب
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ال  لالالم   سالالعارفالالا سالالوأ العبالالور  الالن االالتل دراسالالم تالالأثير  والبطالالاطس ى الط الالاطمبدراسالالم دالالالم الطلالالب يلالال     
بايتبالالالار انالالالا يالالالتم تصالالالريف  الالالل االالالتل فتالالالرة الدراسالالالم يلالالالى ال  يالالالات ال بايالالالم  والبطالالالاطس  الالالن الط الالالاطم مالتالالالهري

 (1،2ال  يالالالات الالالالواردة  نهالالالا حيالالالث ا يالالالتم تازينهالالالا دااالالالل السالالالوأ ألنهالالالا سالالالريعم التلالالالف، وتتالالالير ال عادلالالالم رقالالالم )
وال  يالات ال بايالم حيالث تاللدى زيالادة سالعر  مال  لالم التالهري  سالعارإلالى و الود يتقالم ي ساليم بالين  (7دول )بال 

طالن،  2طالن،  4ب قدار  نيا واحد إلالى انافالاض ال  يالم ال بايالم  نهالا ب قالدار  والبطاطس ال  لم  ن الط اطم
أ العبالور إلالى انالا بزيالادة فالا سالو  والبطالاطس ، وتتير  رونم الطلب يلى الط الاطموقد ثبت  عنويم تلا العتقم

األ ر الالذي يتالير إلالى % 238، % 139% تنافض ال  يم ال بايم بنسبم 12سعر ال  لم  ن الط اطم بنسبم 
حيالث  نهالا  الن الساللع الضالروريم التالا ا انالى والبطاطس داال السوأ،  انافاض  رونم الطلب يلى الط اطم

تغيالالالرات الحادثالالالم فالالالا ال  يالالالات التالالالهريم الالالالواردة  الالالن ال% 12، % 38ينهالالالا، ويبالالالين  عا الالالل التحديالالالد  ن حالالالوالا 
ال  لالم   سالعارفا سوأ العبور االتل فتالرة الدراسالم تعالزى إلالى التغيالرات فالا  والبطاطس وال صرفم  ن الط اطم

 .مالتهري
 (.0214-0211الطماطم والبطاطس بسوق العبور خالل الفترة ) لمحصول دالة الطمب (7جدول )

R المعادلة المحصول المعادلة
2 F ة *المرون 

 محصول الطماطم 1
  هـس23224 – 32329=  1هص^ 

 **(5.27)      ** (30.74)             2.38 **27.82 - 2319  

  هـس23222 – 49328=  2هص^  محصول البطاطس 0

 **(2.24)      ** (25.21)            2.12 *5.222 - 2328  

                     يم لل  يم التهريم الواردة  و ال بايم  ن الط اطم فا سوأ العبور باأللف طن فا التهر  ال.: تتير إلى القي م التقدير 2,1ص  ال -:حيث أن
  ال: سعر ال  لم التهري للطن  ن  حصول الط اطم فا سوأ العبور بال نيا فا التهر  ال. س            
 .48، .............. ،3، 2، 1 ال=               ال=  تغير الز ن                  

  توسط ال  يم( ÷) توسط السعر ×( B* ال رونم = قي م )         
 .(2214 – 2211للفترة ) ال هاز التنفيذي لسوأ العبور،  ر ز ال علو ات، بيانات اير  نتورة بيانات ال صدر:   عت وحسبت  ن 

تتوقالالالف يلالالالى التغيالالالرات  طم والبطالالالاطسللط الالالا   الالالا سالالالبأ تبالالالين  ن التغيالالالرات ال وسالالال يم فالالالا  سالالالعار ال  لالالالم     
ال وسالالال يم فالالالا ال  يالالالات الالالالواردة  نهالالالا إلالالالى السالالالوأ حيالالالث تزيالالالد األسالالالعار  ل الالالا انافضالالالت ال  يالالالم ال عروضالالالم  الالالن 
ال حصول وتنافض  ل ا زاد ال عالروض  الن ال حصالول حيالث تصالل ال  يالات ال الوردة  دنا الا فالا التالهور التالا 

،   الا يتضالن  ن التقلبالات األاري سعار  قصا ا فا التهورتسبأ ظهور إنتاج العروة ال ديدة فا حين تبلغ األ
ال وس يم فا األسعار  يلى  ن التقلبات ال وس يم فا ال  يات األ ر الذي يتير إلالى انافالاض  رونالم الطلالب 

دااالل السالالوأ حيالث تالاللدي تغيالرات  بيالالرة فالا األسالالعار إلالى تغيالالرات ي ساليم بنسالالب  قالل فالالا  للط الاطم والبطالالاطس
الساللع الضالروريم التالا ا انالى ينهالا بغالض النظالر يالن   الن ، و الذا يعنالا  نهالاال وردة  نهالا ال  يات ال بايم  و

 سعر ا.
لمحصاولي الطمااطم والبطااطس الصايفي  والكفااءة التساويقية الفروق التسويقية وتوزيع جنيه المستهمك -ج

 :في عينة الدراسة الميدانية
إلالالالا التعالالالرف يلالالالا  الالالدي يدالالالالم  الالالا تحصالالالل يليالالالا  تسالالالتهدف دراسالالالم الفالالالروأ السالالالعريم والهالالالوا ش التسالالالويقيم      

الهيئات التسويقيم ال اتلفم  ن سعر الت زئم  قابل  الا تلديالا  الن االد ات، و الدي  الا يحققالا الوسالطا   الن  ربالاح 
التعالالرف يلالالا  فالالااأل الالر الالالذي يسالالايد  االالتل ال راحالالل التسالالويقيم ال اتلفالالم وذلالالا  قابالالل  الالا يحصالالل يليالالا ال نالالتس،

دا  الهيئات التسويقيم ب ا يسا م فا زيادة نصيب ال نتس،  و تافيض سعر ال ستهلا  نصبم  ل  نه ا، وتقييم  
   و  ت  ا، والذي يلدي بدور  إلا رفع  ستوي الرفا يم ااقتصاديم لل  ت ع.

 1452 ن  توسالط الهالا ش التسالويقا بالين سالعر ال زريالم وسالعر ال  لالم بلالغ نحالو  (8ال الدول ) يتضن  الن     
يلالا  سالالتوي العينالم،   الالا يتبالالين   نيالالا/طن للبطالاطس الصالاليفا 1475 قابالالل نحالو  صاليفاط الالاطم اللل نيالا/طن 
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 قابالل  ط الاطم لل  نيالا/طن1252 يضًا  ن  توسط الها ش التسويقى بين سعر ال  لم وسالعر الت زئالم بلالغ نحالو 
،   الالالا تبالالالين  الالالن اإلنتتالالالار السالالالعرى بالالالين سالالالعر ال زريالالالم وسالالالعر الت زئالالالم  ن  نيالالالا/طن للبطالالالاطس 1652نحالالالو 
يتضالن  الن توزيالع   الا  . نيا/طن للبطاطس 3125 قابل نحو ط اطم لل  نيا/طن 2522ا بلغ حوالى  توسط

 قابالل نحالو ط الاطم لل %34321 ن  توسالط نصاليب ال نالتس بلالغ نحالو فا يينم الدراسم ال يدانيم  نيا ال ستهلا 
 قابالالالالل نحالالالالو ط الالالالاطم لل %38316، فالالالالى حالالالالين بلالالالالغ  توسالالالالط نصالالالاليب تالالالالا ر ال  لالالالالم نحالالالالو % للبطالالالالاطس36322
 قابالالالالل نحالالالالو ط الالالالاطم لل% 27363 توسالالالالط نصالالالاليب تالالالالا ر الت زئالالالالم نحالالالالو  فالالالالا حالالالالين بلالالالالغ، % للبطالالالالاطس32312
% 28332  الالا تبالالين  الالن ال فالالا ة التسالالويقيم  نهالالا بلغالالت نحالالو 3 % للبطالالاطس فالالا يينالالم الدراسالالم ال يدانيالالم33367

ا  ن الفروأ األ ر الذي يعن   ا يعنا انافاض  فا تها التسويقيم،% للبطاطس، 25354للط اطم  قابل نحو 
 التسويقيم التا يحصل يليها الوسطا  اتل ال راحل التسويقيم ا تتناسب  ع الاد ات التسويقيم ال قد م. 

والكفاءة التسويقية  الفروق والهوامش التسويقية واإلنتشار السعرى، وتوزيع جنية المستهمك: ( 8جدول )
 .بمحافظة القميوبيةعينة الدراسة الميدانية بلممحصولين الطماطم والبطاطس 

 محصول البطاطس محصول الطماطم البيان

األسعار
الجارية  
)جنيه/طن( 

 

 1775 1300 سعر المزرعة
 3250 2750 سعر الجممة
 4900 3800 سعر التجزئة

الفروق 
التسويقية

 1475 1450 منتج -جممة  
 1650 1050 جممة -تجزئة 
 3125 2500 مزرعة( -)تجزئة  االنتشار السعري

توزيع جينه 
المستهمك

 36.22 34.21 (1)نصيب المنتج 
 30.10 38.16 (2)نصيب تاجر الجممة 
 33.67 27.63 (3)نصيب تاجر التجزئة 

 63.78 65.79 (4)جممة نصيب الوسطاء 
 25.54 31.57 (5) الكفاءة التسويقية

سعر ال  لم(/ سعر  –)سعر الت زئم  ( 3)  122× سعر ال نتس(/ سعر الت زئم  –)سعر ال  لم ( 2)  122×  سعر ال نتس/ سعر ال ستهلا  (1)
سعر ال زريم( +  –))سعر الت زئم  ÷سعر ال زريم(  –)سعر الت زئم  -122( 5)   صيب تا ر ال  لم + نصيب تا ر الت زئم( ن4)  122× الت زئم 
 122×(( اإلنتا يمت اليف 

   عت وحسبت  ن بيانات يينم الدراسم ال يدانيم. المصدر:
 :بسوق العبور التجارالمشاكل والمعوقات التي تواجه  -د
 :تجار التجزئةات اإلنتاجية التي تواجه المشاكل والمعوق -

الط الالالاطم  ا حصالالالولل ت الالالار الت زئالالالم(   الالالم ال تالالالا ل وال عوقالالالات التالالالا توا الالالا 9يتضالالالن  الالالن ال الالالدول رقالالالم )    
حيث لل حصولين  األسعار ارتفاعاحت ار الت ار   ا يلدي إلا  ا ت  ت لم حيث . والبطاطس بسوأ العبور

انافالالالاض الالالالربن نتي الالالم ، تليهالالالا فالالالا األ  يالالالم بالسالالالوأبحالالالوثين %  الالالن إ  الالالالا يالالالدد ال 122  الالالاب بالالالذلا نحالالالو 
بنسالالبم بلغالالت نحالالو  الالن  هالالم وارتفالالاع سالالعر التالالرا   الالن ت الالار ال  لالالم  الالن  هالالم  االالري  انافالالاض ال  يالالم ال بايالالم

 الن إ  الالا يالدد ال بحالوثين، ثالم يالأتا بعالد  % ل ل  ن  حصولا الط اطم والبطاطس يلا التالوالا92، 72%
 الن   لالم  %72، %62بنسبم بلغالت نحالو  السعر ارتفاعم ال تعا ل فيها نتي م تذبذب ح م ال  يذلا  ت لم 

% ل الالالل  الالالن 52%، 42تليهالالالا  تالالال لم ارتفالالالاع ت الالالاليف النقالالالل بنسالالالبم بلغالالالت نحالالالو  ،لل حصالالالولينيالالالدد ال بحالالالوثين 
   ا  و  وضن بال دول.باقا ال ت تت ثم يأتا بعد ذلا  ال حصولين  ن إ  الا يدد ال بحوثين،

../AppData/Roaming/الفول%20البلدى%20بيانات%20فترة%20الدراسة%20(version%201).xls#RANGE!_ftnref1#RANGE!_ftnref1
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 :تجار الجممةمعوقات التي تواجه المشاكل وال - 
 يالالدم دفالالع ت الالار الت زئالالم ال بلالالغ ال تفالالأ يليالالا  الالرة واحالالدة تالال لم  السالالابأ  نال الالدول نفالالس يتضالالن  الالن   الالا       

الط اطم والبطاطس بنسبم بلغالت نحالو  ا حصولل ت ار ال  لمال تا ل وال عوقات التا توا ا تأتا فا  قد م 
 انافالالاض الالالربن نتي الالم ل ثالالرة الس اسالالرة، تليهالالا فالالا األ  يالالم لسالالوأبا  الالن إ  الالالا يالالدد ال بحالالوثين% %92، 82

رتفالالاع الت الالاليف  ا الالن إ  الالالا يالالدد ال بحالالوثين، ثالالم يالالأتا بعالالد ذلالالا  تالال لم ل الالل  الالنهم % 72بنسالالبم بلغالالت نحالالو 
 الالن  % ل الالل  الالن الط الالاطم والبطالالاطس62، %52بنسالالبم بلغالالت نحالالو  عبئالالم والتح يالالل والتفريالالغتالتسالالويقيم النقالالل وال

   ا  و  وضن بال دول.باقا ال ت تت حوثين بال حافظم، ثم يأتا بعد ذلا   لم يدد ال ب
 

 بسوق العبور.المشاكل التي تواجه تجار التجزئة والجممة لمحصول الطماطم والبطاطس : ( 8جدول )
 المشكالت التجار

 البطاطسمحصول  محصول الطماطم

 (%) العدد (%) العدد

جزئة
جار الت

ت
 

 100 10 100 10 األسعار ارتفاعيؤدي إلي احتكار التجار مما 

 90 9 70 7 انخفاض الربح نتيجة النخفاض الكمية المباعة

 70 7 60 6 السعر الرتفاعتذبذب حجم الكمية المتعامل فيها نتيجة 

 40 4 50 5 *زيادة نسبة التالف والفاقد الناتج عن عدم القيام بالوظائف التسويقية 

 50 5 40 4 ارتفاع تكاليف النقل

 60 6 30 3 عدم انسياب السلعة بسهولة

 40 4 50 5 ارتفاع رسوم الدخول والخروج وعدم النظر إلي الكمية المتعامل فيها

 - 10 - 10 اإلجمالي

جملة
جار ال

ت
 90 9 80 8 عدم دفع تجار التجزئة المبلغ المتفق عليه مرة واحدة 

 70 7 70 7 انخفاض الربح نتيجة لكثرة السماسرة

 40 4 50 5 انخفاض جودة المحصول عند الشراء

 60 6 50 5 ارتفاع التكاليف  التسويقية النقل والتعبئة والتحميل والتفريغ

 30 3 40 4 ارتفاع وتعدد أنواع الرسوم داخل السوق

 - 10 - 10 اإلجمالي

بالعوا ل  وتأثر اط اطم نظرًا لطبيعم السلعم ريم العطب والتلف للير ع ذلا إلا تتويش األقفاص، باإلضافم إلا س *
 ، والغش بالث ار ال صابم وال  روحم والترابال ويم

 ير ع ذلا إلا يدم الفرز ال يد والتدريس لل حصول يند استت ا، وسو  التازين فا البطاطس   ا يزيد  ن نسبم الفاقد. **
 ال يدانيم. الدراسمبعينم  الت ار   عت وحسبت  ن بيانات يينم المصدر:

 

 -:الممخص

 حصالالالالولا الط الالالالاطم قتصالالالالاديات تسالالالالويأ الالالالالرا ن ادراسالالالالم الوضالالالالع إلالالالالا ساسالالالالا البحالالالالث بتالالالال ل   اسالالالالتهدف     
 لل حصالالالولينالتسالالالويقا اإلنتالالالا ا و دراسالالالم النتالالالاط  ال نت الالالم ب حافظالالالم القليوبيالالالم  الالالن االالالتلالصالالاليفيم  والبطالالالاطس

 التالالا تحالالد  الالن  فا تالالال تالالا ل والعقبالالات العديالالد  الالن ا و الالود فالالا  البحالالث تالال لم  تت ثلالال، وقالالد الدراسالالم وضالالوع 
فالالا للط الالاطم والبطالاطس فالالا  صالر بصالفم يا الالم والقليوبيالم بصالالفم ااصالم، وقالد ايت الالد البحالث النظالام التسالويقا 

 البيانالالالالات الثانويالالالم ال نتالالالالورة وايالالالر ال نتالالالالورة  الالالالن، و وليالالالماألبيانالالالالات يلالالالالا  صالالالدرين األول ت ثلالالالالت فالالالا البياناتالالالا 
  صادر ا ال اتلفم.
 -لدراسة:ومن أهم نتائج ا

تالأتا  ت الاليف اإلنتالاج الط الاطم الصاليفا بصالفم يا الم تال لم إرتفالاع دراسم ال تالا ل اإلنتا يالم  ن تبين  ن  -1
إ  الا يدد ال بحوثين % للبطاطس الصيفا  ن 92 قابل نحو % 96367فا ال قد م حيث   اب بذلا نحو 
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للط الاطم الصاليفا  قابالل نحالو % 82333و بنسالبم بلغالت نحالالتقاوي بال حافظم، تليها فا األ  يم ارتفاع  سعار 
بنسالالالبم بلغالالالت نحالالالو ارتفالالالاع  سالالالعار األسالالال دة وال بيالالالدات ، ثالالالم يالالالأتا بعالالالد ذلالالالا  تالالال لم % للبطالالالاطس الصالالاليفا122

بين ا انافضت فا يالدم تالوافر ال انالب ، % للبطاطس الصيفا86367للط اطم الصيفا  قابل نحو % 76367
 الالن   لالالم يالالدد ال بحالالوثين  للبطالالاطس الصالاليفا %63333  قابالالل نحالالو% 62حيالالث   الالاب بالالذلا نحالالو اإلرتالالادي 

 بعينم الدراسم ال يدانيم.
احت الالار الت الالار فالالا  حصالالول  تالال لم ن  ن  الالزارييالالتالالا توا الالا   الالا يتبالالين  الالن دراسالالم ال تالالا ل التسالالويقيم  -2

للبطالاطس الصاليفا،  %93333  قابالل نحالو% 122فا ال قد م حيث   اب بالذلا نحالو تأتا الط اطم الصيفا 
للبطالاطس  %83 للط الاطم الصاليفا  قابالل نحالو% 83333بنسبم بلغالت نحالو انافاض السعر   يم تليها فا األ

% للط الالاطم 43333حيالالث   الالاب بالالذلا نحالالو بين الالا انافضالالت فالالا التالالأاير فالالا الحصالالول يلالالا السالالعر ، الصالاليفا
 بعينم الدراسم ال يدانيم. ن   لم يدد ال بحوثين  للبطاطس الصيفا %53  قابل نحو الصيفا

صالافا   ن ا الط الاطم والبطالاطس الصاليفاتائس  لترات  فالا ة األدا  ااقتصالادي إلنتالاج  حصالولتتير نو  -3
للبطالالاطس الصالاليفا،   نيالالا  لالالف 9356نحالالو  للط الالاطم الصالاليفا  قابالالل  نيالالا  لالالف 4321العائالالد الفالالدانا بلالالغ نحالالو 

ا   الا يالدل للبطالاطس الصاليف 1366و نحال للط الاطم الصاليفا  قابالل 1.32بلغت نسبم ال نالافع للت الاليف نحالو    ا
 يلا  دي  ربحيم ال تروع اإلنتا ا و دوا  ااقتصاديم.

بنسبم ور إلى انا بزيادة سعر ال  لم فا سوأ العب والبطاطس تتير  رونم الطلب يلى الط اطم  ا  -4
األ ر الذي يتير إلى انافاض  رونم الطلب يلى % 238، % 139% تنافض ال  يم ال بايم بنسبم 12

 السلع الضروريم التا ا انى ينها.حيث  نها  ن اال السوأ، والبطاطس د الط اطم
  ا % للبطاطس، 25354% للط اطم  قابل نحو 28332  ا تبين  ن ال فا ة التسويقيم  نها بلغت نحو  -5

األ ر الذي يعنا  ن الفروأ التسويقيم التا يحصل يليها الوسطا  اتل  يعنا انافاض  فا تها التسويقيم،
 ويقيم ا تتناسب  ع الاد ات التسويقيم ال قد م.ال راحل التس

 لذا يوصى البحث في ضوء النتائج البحثية بما يمي: 
سعر  ناسب وتحقيأ يائد  لل زاريين يض نحتا القيام بتسويأ ال حصول ين طريأ التعاقدات  -1

 .الزرايم التوسع فى هم يلاتت يع،و إقتصادى   زي لهم
 م.وتسويأ ال حاصيل بال حافظ إنتاجيلى الأ دور فعال لها فى تت يع التعاونيات الزراييم  -2
الع الالل يلالالا زيالالادة نصالاليب ال نالالتس  الالن  نيالالا ال سالالتهلا وذلالالا  الالن االالتل تقليالالل الت الالاليف التسالالويقيم و ربالالاح  -3

 الوسطا .
لالالالالداول ال نت الالالالين الزراييين،وزيالالالالادة القي الالالالم الحقيقيالالالالم  يوائالالالالدرفالالالالع  فالالالالا ة  هالالالالاز التسالالالالويأ تالالالاللدى إلالالالالى زيالالالالادة  -4
 . ستهل ينلل
 .والت ار داال ال نظو م التسويقيم ن ال نت ين   ل توا اضرورة الع ل يلى التغلب يلى ال تا ل التى  -5

  -:المراجع
 ال هاز التنفيذي لسوأ العبور،  ر ز ال علو ات، بيانات اير  نتورة. -1
 صريم، ال  لم ال صريم إبرا يم سلي ان،  ح د  ابر يا ر، )د اترة(، اقتصاديات  سواأ الط اطم ال -2

 .2014لتقتصاد الزرايا، ال  لد الرابع والعترون، العدد الثانا، يونيو 
 ترف  ح د يلا الضالع،  ترف السيد  صطفا الع ري، )د اتر (،  ثر التقلبات فا الت اليف اإلنتا يم  -3

صريم لتقتصاد الزرايا، والتسويقيم أل م  حاصيل الاضر بسوأ النز م ب حافظم اإلس ندريم، ال  لم ال 
 .2014ال  لد الرابع والعترون، سبت بر، 
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، ، ال فا ة اانتا يم وااقتصاديم ل حصول الط اطم فا  حافظم ال يزة)د تور(، وآارون سهر  اليل يطا -4
 .2014،  ارسال  لم ال صريم لتقتصاد الزرايا، ال  لد الرابع والعترون، 

 ا  إس اييل ييد، )د اتر (، ال تغيرات ااقتصاديم ال لثرة يلا است ابم طارأ يلا  ح د يبد اهلل،  س -5
يرض ال زارع فا  حصولا البطاطس الصيفا والط اطم الصيفا فا  صر، ال  لم ال صريم لتقتصاد 

 .2013الزرايا، ال  لد الثالث والعترون، ديس بر، 
تاج وتسويأ   م  حاصيل الفا هم فى ياصم  ريم يبد الح يد )د تور(، دراسم اقتصاديم لواقع إن -6

سبت بر  –العدد الثالث  –ال  لد الرابع يتر  –  هوريم  صر العربيم , ال  لم ال صريم لتقتصاد الزرايى 
2004  . 

يطيات  ح د السعيد، سهرة اليل يطيم، )د اترة(، ال فا ة التسويقيم ل حصول البطاطس فا  صر،  -7
 .2008ايا، ال  لد الثا ن يتر، العدد األول،  ارس ال  لم ال صريم لتقتصاد الزر 

فاط م اح د  صطفا، دراسم اقتصاديم لتسويأ بعض  حاصيل الاضر فا  حافظم القليوبيم، رسالم  -8
 .2012 ا ستير،  يم الزرايم،  ا عم بنها ، 

سالم  ا ستير,  ح د  ح د الاوانا، دراسم اقتصاديم للتر يب السوقا لتسويأ الاضر باإلس ندريم, ر  -9
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An Analytical Study Of the Markting Tomatoes and Ptatoes in the Summer Qaliubiya 

Governorate 

 

Summary:- 

The research was mainly to study the current situation of the economics of marketing crops 

of tomatoes, potatoes, summer-producing province of Qaliubiya through the study of the 

production and marketing activity for the two crops subject of study, has represented the research 

problem in the presence of many of the problems and obstacles that limit the efficiency of the 

marketing system for tomatoes and potatoes in Egypt in general, Qalubia in particular, the 

research was in its statements on the first adopted exporters was the primary data, secondary data 

from published and unpublished from various sources. 

 

Among the most important findings of the study: - 

    - As can be seen from the study of marketing problems faced by the farmers that the 

problem of the monopoly of traders in the summer tomato harvest come to the fore and answered 

so about %100 compared to 93.33% for summer potatoes, followed in importance low price at a 
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rate of approximately 83.33% for summer tomatoes for about 83% of the potato summer, while 

decreased in delays in obtaining price and answered so about 43.33% for summer tomatoes for 

about 53% of the potato summer of the total number of respondents, a sample of the field study. 

    - The results of the economic efficiency of performance indicators for crop production 

tomatoes and summer potatoes and indicate that net feddan yield was about 4.01 thousand pounds 

for summer tomatoes for about 9.56 thousand pounds in the summer of potatoes, as benefits costs 

accounted for about 1.32 Summer tomatoes for about 1.66 Summer potato which shows how 

profitability of the production of the project and its economic feasibility. 

    - The elasticity of demand for tomatoes and potatoes in transit market indicate that 

increase the wholesale price of 10% decreases the quantity sold increased by 1.9%, 0.8%, which 

indicates a decrease in elasticity of demand for tomatoes and potatoes in the market, where it is 

necessary goods that are essential to about her. 

   -  As shown by the marketing efficiency it amounted to about 28.30% of the tomatoes for 

about 25.54% of the Potato, which means lower marketing efficiency, which means that 

marketing distinctions earned by brokers during the marketing stages are not commensurate with 

the marketing services provided. 

It is therefore recommended research in light of the research findings, including the 

following: 

- The need to work to do the marketing of the crop through the work contracts in order to 

ensure an appropriate price to farmers and economic return rewarding them, and encourage them 

to expand agriculture. 

- The need to encourage agricultural cooperatives to create an effective role in the 

production and marketing of crops in the governorate. 

- Work to increase the product of pounds per consumer by reducing marketing costs and 

profits of intermediaries. 
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 :المالحق
 (.0215-0222والبطاطس في مصر خالل الفترة )(: تطور المساحة واإلنتاجية واإلنتاج من محصولي الطماطم 1جدول )

 السنوات

 محصول البطاطس  محصول الطماطم 
مساحة 
إجمالي 
العروات 
 ) فدان(

معامل عدم 
 االستقرار

العروة 
الصيفي 
مساحة 
 ) فدان(

معامل عدم 
 االستقرار

األهمية 
النسبية 
)%( 

اإلنتاجية 
 )طن(

 اإلنتاج )طن(
معامل عدم 
 االستقرار

مساحة 
لي إجما

العروات 
 ) فدان(

معامل عدم 
 االستقرار

العروة 
الصيفي 
مساحة 
 ) فدان(

معامل عدم 
 االستقرار

األهمية 
النسبية 
)%( 

اإلنتاجية 
 )طن(

 اإلنتاج )طن(
معامل عدم 
 االستقرار

2000 5076 (2.53) 4712 (1.05) 92.83 16.70 78928 (0.74) 3754 59.37 2139 69.49 56.98 11.20 24065 (135.08) 

2001 4425 (12.29) 4073 (10.88) 92.05 16.50 67246 (11.45) 2860 0.22 1683 0.77 58.85 10.70 18069 (140.20) 

2002 5057 3.57 4307 (1.62) 85.17 16.60 71517 (1.16) 3147 (6.12) 1838 (11.56) 58.40 10.10 18565 (187.21) 

2003 4337 (8.11) 3917 (6.43) 90.32 15.44 60492 (12.05) 3632 (5.67) 2323 (6.58) 63.96 10.00 13386 465.39 

2004 4456 (2.22) 4191 4.93 94.05 17.40 72935 11.87 3796 (12.71) 2631 (9.11) 69.31 14.00 36959 42.02 

2005 3961 (9.87) 3457 (9.07) 87.28 16.01 55360 (10.16) 4849 0.04 3065 (7.20) 63.21 14.70 45222 (8.97) 

2006 2943 (30.46) 2709 (24.96) 92.05 16.19 43866 (24.42) 3864 (28) 2760 (25.63) 71.43 14.90 41363 (43.60) 

2007 4341 6.67 3922 14.75 90.35 15.97 62637 15.02 4492 (23.13) 3392 (17.65) 75.51 15.70 53542 (44.80) 

2008 5438 39.20 4962 53.82 91.25 15.97 79243 55.76 7599 19.82 5636 24.49 74.17 16.24 91512 (24.15) 

2009 4996 33.44 3599 18.63 72.04 16.37 58920 24.58 7399 8.17 5121 3.76 69.21 13.10 67076 (53.52) 

2010 5222 45.81 2667 (6.15) 51.07 16.16 43099 (1.41) 7320 (0.25) 5405 1.15 73.84 13.30 71865 (57.21) 

2011 4178 22.21 3159 19.22 75.61 13.98 44166 10.04 8180 4.38 5701 (0.88) 69.69 15.56 88708 (53.70) 

2012 3469 6.54 3009 22.44 86.74 14.07 42328 15.80 9156 9.85 6600 7.14 72.08 15.51 102334 (52.46) 

2013 2566 (17.05) 2083 (8.06) 81.18 14.14 29444 (10.70) 8042 (8.96) 5404 (17.73) 67.20 15.55 84005 (64.84) 

2014 1746 (40.43) 1293 (37.64) 74.05 14.15 18289 (37.78) 9443 1.19 7020 0.62 74.34 15.34 107700 (58.98) 

2015 1598 (42.27) 1089 (42.12) 68.15 14.15 14189 (45.03) 9950 1.23 7775 5.29 78.14 14.25 876703 206.29 

 (13.19) 108817.08 13.76 68.52 1.02 4280.81 1.23 6092.67 (1.36) 52666.17 15.61 82.76 (0.89) 3321.81 (0.49) 3988.06 المتوسط

 - 200562.16 2.07 6.13 - 1946.39 - 2425.47 - 19575.90 1.10 11.43 - 1097.94 - 1166.81 اإلنحراف المعياري

 - 1.84 0.15 0.09 - 0.45 - 0.40 - 0.37 0.07 0.14 - 0.33 - 0.29 معامل االختالف

 )  ( األرقام بين األقواس سالبم.
  يداد  تفرقم.، ال ر زيم لتقتصاد الزرايا اإلدارةااقتصاديم، نالتلو قطاع  وزارة الزرايم واستصتح األراضا،:   عت وحسبت  ن بيانات المصدر

 


