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َؼخبش اٌُبسُّٓ ِٓ ِحبصًُ إٌببحبث اٌطبُت واٌؼطشَت اٌهبِت، حُث بٍغ اخّبٌٍ اٌّسبحت          

% ِٓ اخّبًٌ ِسبحت 1.79فذاْ حّثً ٔحى 722ٔحى  2019اٌّضسوػت ِٓ اٌُبسُّٓ فٍ ِصش ػبَ 

فذاْ، وحؼخبش ِحبفظت اٌغشبُت ِٓ أهُ  40242إٌببحبث اٌطبُت واٌؼطشَت فٍ ِصش اٌببٌغ ٔحى 

% ِٓ اخّبًٌ 96فذاْ حّثً ٔحى  692اٌّحبفظبث إٌّخدت ٌٍُبسُّٓ بئخّبًٌ ِسبحت لذسث بٕحى

ً اٌّطىٍت اٌبحثُت فٍ احدبَ اٌّضاسػُٓ ػٓ اٌّسبحت اٌّضسوػت ِٓ اٌُبسُّٓ فٍ ِصش، وحخّث

صساػت اٌُبسُّٓ وأخفبض ٔسبه ِسبهّه اٌّسبحت إٌّضسػت ِٓ ِحصىي اٌُبسُّٓ فٍ ِصش ػًٍ 

اٌشغُ ِٓ اسحفبع اٌؼبئذ اٌفذأٍ ٌٍّحصىي وأهُّخه وّحصىي حصذَشٌ وحصُٕؼٍ ِهُ، ٌزٌه 

ُّٓ ِٓ خالي ِدّىػت ِٓ َهذف اٌبحث إٌٍ دساست أهُ ِحذداث إٔخبج وحسىَك ِحصىي اٌُبس

سػبً واٌّمسّت اٌٍ اِض 85األهذاف اٌفشػُت بؼُٕت اٌبحث بّحبفظت اٌغشبُت اٌّمذس حدّهب بٕحى 

اٌٍ أْ  2020/2021فئخُٓ، وحطُش أهُ اٌّؤضشاث اإللخصبدَت إلٔخبج اٌُبسُّٓ ببٌؼُٕت ٌٍّىسُ 

، 77.23اٌثبُٔت حُث بٍغ ٔحى ِخىسظ إَشاد إٔخبج اٌُبسُّٓ بؼُٕت اٌبحث ببٌفئت اٌدُبصَت األوٌٍ و

طٓ/فذاْ ػًٍ اٌخىاٌٍ،  2.75،  3.44خُٕه/فذاْ ػًٍ اٌخشحُبب وّب بٍغ ِخىسظ اإلٔخبج  57.68

واحضح ِٓ دساست اٌّسبٌه اٌخسىَمُت ٌضهىس اٌُبسُّٓ فٍ حٍه اٌفئت وخىد ثالثت ِسبٌه حسىَمُت هٍ 

فمظ ببٌفئت اٌحُبصَت اٌثبُٔت، وحىصً  األوثش ضُىًػب بُٓ ِضاسػً اٌُبسُّٓ ببٌفئت األوٌٍ، وِسٍىُٓ

أهّهب:  ضشوسة حطدُغ اٌّضاسػُٓ ػٍٍ  التوصيبتاٌبحث ِٓ خالي إٌخبئح اٌٍ ِدّىػت ِٓ 

صساػت ِحصىي اٌُبسُّٓ ألسحفبع صبفٍ اٌؼبئذ اٌفذأٍ ٌٍّحصىي ِمبسٔت ببٌضساػبث اٌخمٍُذَت 

اٌخىسغ فٍ سؼت اٌحدُ ٔظشاً إلٔخفبض واالسخفبدة إلخصبدَبً ِٓ ػىائذ اٌسؼت اٌخٍ حخؼظُ لُّخهب ِغ 

 اٌخىبٌُف اٌىٍُت االٔخبخُت فٍ اٌسؼبث اٌىبُشة.
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    The jasmine  is considered one of the important medicinal and aromatic plants 

crops, as the total cultivated area of jasmine in Egypt in 2019 amounted to about 

    feddan, representing about       of the total area of medicinal and aromatic 

plants in Egypt, which amounts to about 40242 feddan, and Gharbia Governorate is 

one of the most important governorates producing jasmine, with a total area 

estimated at     feddan, representing about     of the total cultivated area of 

jasmine in Egypt, the research problem is the farmers’ reluctance to cultivate 

jasmine and the low percentage of the contribution of the cultivated area of the 

jasmine  in Egypt to the total area of medicinal and aromatic plants despite the high 

yield of the crop and its importance as an important export and industrial crop, so 

the research aims mainly to study the most important determinants of production 

and marketing of the jasmine through a set of sub-goals in the research sample in 

Gharbia Governorate, which is estimated at about 85 farms and divided into two 

categories. 2020/2021  showed that the average production was 3.44 and 2.75 tons / 

feddan, respectively, and it was clear from the study of the marketing routes for 

jasmine in that category that there are three marketing routes that are the most 

common among jasmine farmers in the first category, and only two routes in the 

second category. 

 

Keywords 
Cost Structure, 

Indicators of 

Productivity, 

Financial 

Indicators, 

Marketing 

Efficiency, 

Marketing Paths  

Corresponding Author: Hossam Hosny Abdul Aziz 

Email: dr.hossam_hosny2016@yahoo.com 

© The Author(s) 2022. 
 

 مقدمة:
خبش صساػت ٔببث اٌُبسُّٓ ِٓ اٌضساػبث راث اٌطبُؼت اٌخبصةت حُةث حةٕدح صساػخةت فةٍ خُّةغ أٔةىاع األساضةً بطةشط أْ حؼ

حىىْ خُذة اٌصشف وأفضٍهب األساضٍ اٌصفشاء اٌخفُفةت وال حةٕدح صساػخةه فةٍ االساضةً اٌسةىداء اٌثمٍُةت، وهةى أحةذ أهةُ إٌببحةبث 

% 1.79فذاْ حّثً ٔحى 722ٔحى  2019سبحت اٌّضسوػت ببٌُبسُّٓ فٍ ِصش ػبَ اٌطبُت واٌؼطشَت فٍ ِصش، حُث بٍغ إخّبٌٍ اٌّ

فةةذاْ، وحؼخبةةش ِحبفظةت اٌغشبُةةت ِةٓ أهةةُ اٌّحبفظةةبث  40242ِةٓ إخّةةبًٌ ِسةبحت إٌببحةةبث اٌطبُةت واٌؼطشَةةت فةةٍ ِصةش اٌبةةبٌغ ٔحةى 

اٌّسبحت اٌّضسوػت ِٓ اٌُبسُّٓ فةٍ % ِٓ إخّبًٌ 96فذاْ حّثً ٔحى  692إٌّخدت ٌٍُبسُّٓ فٍ ِصش بئخّبًٌ ِسبحت لذسث بٕحى

% ِةٓ اٌىُّةت إٌّخدةت فةٍ ِصةش 98طٓ حّثةً ٔحةى  3775فذاْ، وّب بٍغ إخّبًٌ إٔخبج ِحبفظت اٌغشبُت ٔحى 722ِصش واٌببٌغ ٔحى
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طٓ فٍ ٔفس اٌؼبَ وبزٌه حأحٍ ِحبفظةت اٌغشبُةت فةٍ اٌخشحُةب األوي ٌٍّحبفظةبث إٌّخدةت ٌٍُبسةُّٓ فةٍ ِصةش فةٍ  3850واٌببٌغ ٔحى 

فس اٌؼبَٔ
(3)

. 

وَؼخبش ِحصىي اٌُبسُّٓ ِٓ ِحبصًُ إٌببحبث اٌطبُت واٌؼطشَت اٌهبِت ٔظًشا ٌمُّت اٌصحُت حُةث َةذخً فةٍ صةٕبػت اٌةذواء 

 ببإلضةبفت اٌةٍووثُش ِٓ اٌصةٕبػبث راث اٌمُّةت اإلٔخبخُةت اٌىبُةشة وصةٕبػت اٌؼطةىس حُةث َةذخً فةٍ صةٕبػت افخةش أٔةىاع اٌؼطةىس 

اٌخدًُّ وصٕبػت اٌصببىْ ووزٌه صٕبػت اٌبخىس ِّب َضَذ ِٓ اٌمُّت اٌّضةبفت إلٔخةبج ِحصةىي  شاثحضفٍ صٕبػت ِسخ هسخخذِإ

 (.2%)15 -%10اٌُبسُّٓ حُث َحخىي ػًٍ صَج ػطشي ٔسبخه حىاًٌ 

 مشكمة البحث:  
ة من محصول المساحة المنزرع ةوانخفاض نسبو مساىم حجام المزارعين عن زراعة الياسمينإتتمثل المشكمة البحثية في        

عمى الرغم من ارتفاع  % من إجمالي مساحة النباتات الطبية والعطرية1.79فدان بنحو  722الياسمين في مصر والبالغة نحو
لي معوقات في العممية اإلنتاجية أو التسويقية إوأىميتو كمحصول تصديري وتصنيعي ميم، وقد يعود ذلك العائد الفداني لممحصول 

مر الذي أثار اىتمام الباحثين وتوجييم لدراسة ىذه الظاىرة لموقوف عمي أىم المحددات اإلنتاجية والتسويقية أو كالىما معًا ، األ
 .(3)والعمل عمي إيجاد حمول ليا

 

 الهدف من البحث:
يهدف البحث بصفة أساسية إلي دراسة أهم محددات إنتاج وتسويق محصول الياسمين بعينة البحث في محافظة الغربية 

 ل األهداف الفرعية التالية:من خل 
 دراسة األىمية النسبية لبنود ىيكل التكاليف اإلنتاجية لمحصول الياسمين. – 1
 دراسة أىم المؤشرات اإلقتصادية والمالية لممراحل اإلنتاجية المختمفة لمحصول الياسمين. – 2
 ن.تقدير الكفاءة التسويقية لممسالك التسويقية المختمفة لمحصول الياسمي - 3
 

 الطريقة البحثية ومصادر البيانات:
منشددورة فددي الجيددات البحثيددة والمجددالت الاألول ىددو البيانددات الثانويددة المنشددورة وغيددر  ،إعتمددد البحددث عمددى مصدددرين لمبيانددات

ن العمميددة ذات الصددمة بمواددوع البحددث، والثددانى البيانددات األوليددة مددن خددالل اسددتمارة اسددتبيان صددممت خصيًصددا لددذلك وتددم جمعيددا مدد
 مزارعي الياسمين بمحافظة الغربية.

وتددم اسددتخدام كددل مددن اوسددموا الوصددفى والكمددي لتحميددل البيانددات الثانويددة واألوليددة لموصددول إلددى تحقيدد  أىددداف البحددث مددن 
 والمعايير اوحصائية التى تخدم مواوع البحث.   مؤشراتخالل مجموعة من ال

 العينة البحثية:
األول بين محافظات الجميورية في زراعة محصول الياسمين حيدث يبمدإ إجمدالى المسداحة  تأتى محافظة الغربية في الترتيا

، ووفقددا لمىميددة النسددبية 2020/2021حددائز لموسددم  564فدددان يحددوزىم نحددو  679المزروعدة بالياسددمين فددي محافظددة الغربيددة نحددو 
،  471ى قطور وبسيون بإجمالى مساحة بمغت نحو لممساحة المزروعة بالياسمين عمى مستوى محافظة الغربية فقد تم اختيار مركز 

كما تم اختيدار كدل مدن قريتدي شدبرابمولة وصدرد بمركدز قطدور، وقريتدى نجدريج وكدوم النجدار بمركدز بسديون  ،فدان عمى الترتيا 196
 لمىمية النسبية لمساحة الياسمين عمى مستوى المركزين. وفقاً 

فددان( نحدو  2فكدان إجمدالى عددد الدزراع لمياسدمين بالفئدة األولدى )أقدل مدن  وقد تم تقسيم مجتمع البحث بكل مركز إلى فئتين
مزارعددا بإجمددالى  103فدددان فددأكثر( نحددو  2فدددان، ولمفئددة الثانيددة )مددن  305مزارعددا بإجمددالى مسدداحة لمفئددة اوولددى قدددر بنحددو  315

مددن خددالل  العشددوائية الطبقيددة ة البحثيددةالعيندد حجددم ( وقددد تددم تحديددد1فدددان كمددا يوادد) جدددول) 222مسدداحة لمفئددة اوولددى قدددر بنحددو 
 مزرعا: 85حيث قدر بنحو  (4)المعادلة التالية
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: أعداد مزراعى الياسمين والمساحات المزروعة بمراكز وقرى العينة المختارة وفقا لمفئات الحيازية بعينة البحث 1جدول.
 :2021/  20بمحافظة الغربية لمموسم 

فئت اٌثبُٔتاٌ اٌفئت األوًٌ اٌمشَت اٌّشوض َ  اإلخّبًٌ 

ػذد 

 اٌّضاسػُٓ

ػذد  اٌّسبحت

 اٌّضاسػُٓ

ػذد  اٌّسبحت

 اٌّضاسػُٓ

 اٌّسبحت

1 

 

 266 204 93 42 173 164 ضبشا بٍىٌت لطىس

 81 64 45 22 36 44 صشد

 347 268 138 64 209 208 إخّبًٌ اٌّشوض

 140 98 63 29 77 69 ٔدشَح بسُىْ 2

 40 42 21 10 19 38 وىَ إٌدبس

 180 150 84 39 96 107 إخّبًٌ اٌّشوض

 527 418 222 103 305 315 اإلخّبًٌ اٌؼبَ

 ، بيانات غير منشورة. سجلت إدارة االحصاءمديرية الزراعة بالغربية ،  المصدر:
x

S/ nS S
C.V = = =

x x x n
 

 .0.096=  (0.1 إلي0.01يتراوح من =معامل اوختالف وىو نسبة افترااية )  
 . 1.062= تباين المجتمع=   

 .1.20=  = المتوسط الحسابى لممجتمع =  

لمفئددة األولددى والثانيددة عمددى (، )وتددم تحديددد كسددر المعاينددة العشددوائية لمعينددة البحثيددة لمفئددات الحيازيددة البحثيددة حيددث بمددإ نحددو
 (.2ترتيا، كما يتا) من جدول )ال

 :2020/2021: اعدد الحائزين المختارين لمزارعي الياسمين  بعينة البحث بمحافظة الغربية لمموسم 2جدول.
 

 اٌفئت

 

ػذد 

اٌحبئضَٓ 

 )حبئض(

اٌّسبحت 

 )ببٌفذاْ(

 %

 ٌٍحبئضَٓ

 %

 ٌٍّسبحت

× %ٌٍحبئضَٓ

 % ٌٍّسبحت

اٌىسظ 

*اٌهٕذسً  

اٌىسظ 

اٌهٕذسٍ 

**اٌّؼذي  

ػذد 

ٌحبئضَٓ ا

 اٌّخخبسَٓ

وسش 

 االِؼبَٕت

*** 

1/6 57 66.96 65.72 4218.88 57.31 75,26 305 315 اٌفئت األوًٌ  

1/4 28 33.04 32.43 1051.88 42.69 24,64 222 103 اٌفئت اٌثبُٔت  

 - 85 100 98.15 5370.76 100 100 527 418 اإلخّبًٌ

 الوسط اليندسي = % * حيث:

  100× لوسط اليندسي المعدل =  ا**      

  كسر المعاينة= ***      

 ، بيانات غير منشورة.سجلت إدارة االحصاءمديرية الزراعة بالغربية،  المصدر:
 

يتي شبرا بمولة مزارًعا وزع عمى القري المختارة فكان نصيا قر  85نحو مإ ( أن حجم العينة البحثية المقدر ب3ويبين جدول )    
مشاىدة بالفئة الثانية، كما كان نصيا قريتي نجريج  6،  11مشاىدات بالفئة األولى، ونحو  8،  30وصرد بمركز قطور نحو 

 مشاىدة  بالفئة الثانية.   3،  8مشاىدة بالفئة األولي، ونحو  6،  13وكوم النجار بمركز بسيون نحو 
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:2020/2021ين بعينة البحث عمى القري المختارة بمحافظة الغربية لمموسم : توزيع عدد الحائزين المختار 3جدول.  
 اإلخّبًٌ اٌفئت اٌثبُٔت اٌفئت األوًٌ اٌمشَت اٌّشوض

ػذد اٌحبئضَٓ 

 )حبئض(

ػذد اٌّطبهذاث 

 اٌّخخبسَٓ ببٌفئت

ػذد اٌحبئضَٓ 

 )حبئض(

ػذد اٌّطبهذاث 

 اٌّخخبسَٓ ببٌفئت

 41 11 42 30 164 ضبشا بٍىٌت لطىس

 14 6 22 8 44 صشد

 21 8 29 13 69 ٔدشَح بسُىْ

 9 3 10 6 38 وىَ إٌدبس

 85 28 103 57 315 اإلخّبًٌ

 عدد المشاىدات المختارة =  :حيث

 ، بيانات غير منشورة.سجلت إدارة االحصاءمديرية الزراعة بالغربية،  المصدر:
 نتائج البحث ومناقشتها: 

 بنود التكاليف اإلنتاجية لمزارع إنتاج محصول الياسمين بعينة البحث:دراسة  أواًل:
 التكاليف الثابتة: – 1

( أن القيمة اإلجمالية لمتكاليف اإلنشائية لمزارع إنتاج محصول الياسمين وذلك بعينة البحث 4يتا) من بيانات جدول )
األقساط السنوية لبنود تمك التكاليف  لحيازية األولى وبتقديرجنيو/فئة بالفئة ا         تبمإ نحو  2020/2021لمموسم الزراعى 

         جنيو/فئة وبإيجار سنوى لمتوسط الفئة بمإ حوالي         قدرت بنحو  ةىالكية السنويتبين أن إجمالي األقساط اإل
اوىالك السنوية لبنود  وبحساا أقساط .        لإ نحو االب ة% من إجمالي التكاليف الثابت88.68جنيو/فئة يمثل نحو 

بنود متوسط التكاليف الثابتة السنوية في زراعة لأعمى حد التكاليف تبين أن بند تكاليف شراء الشتالت يأتى في المرتبة األولى ك
% من إجمالي التكاليف الثابتة، بينما جاء 9.39جنيو/فئة يمثل نحو         ىالك سنوى بمإ نحو امحصول الياسمين بقسط 

% من إجمالي متوسط 0.52جنيو/فئة يمثل نحو        نحو لعمل البشري لزراعة الشتالت فى المرتبة الثانية حيث بمإبند ا
 التكاليف الثابتة.
:2021/ 2020: متوسط التكاليف االنشائية لمزارع إنتاج الياسمين لمفئة الحيازية األولي بعينة البحث لمموسم 4جدول.  

ٌّخىسظ  اإلٔطبئُتاٌخىٍفت   اٌبٕىد

*اٌفئت  

 )خُٕه(

**لسظ اإلهالن  

 )خُٕه/سٕت(

 اٌخىٍفت ٌٍفذاْ

 )خُٕه(

                           اٌطخالث

                     ػًّ آًٌ ٌخدهُض األسض

                     اٌؼًّ اٌبطشي ٌضساػت اٌطخالث

                     اٌخسُّذ اٌؼضىي

ىَحسُّذ سىبش فىسفبث اٌىبٌسُ                      

                     اٌؼًّ اًٌِ ٌشي اٌطخالث

                   إخّبٌٍ اٌخىبٌُف اإلٔطبئُت

(1إخّبٌٍ لسظ اإلهالن )                  

(2اإلَدبس)                    

(3) إخّبٌٍ اٌخىبٌُف اٌثببخت                    

 ط المساحة لكل فئة.* حسبت عمي أساس متوس حيث:
                          .(1)القيمة التقديرية في نياية العمر التشغيمي -العمر التشغيمي لكل بند من بنود التكاليف(÷ تكمفة العنصر)= قسط اإلىالك** -
 .(2) اإلَدبس (+1)إخّبٌٍ لسظ اإلهالن  = إخّبٌٍ اٌخىبٌُف اٌثببخت (3) -

 .2020/2021انات عينة الدراسة لمموسم جمعت وحسبت من بي المصدر:
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كما احتمت كل من بنود التسميد العاوي، العمل اآللى لري الشتالت، العمل اآللى لتجييز األرض، تسميد سوبر فوسفات 
،       ،     الكالسيوم المراتا التالية الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة حيث بمإ متوسط كل من منيما عمى الترتيا نحو 

% من متوسط التكاليف 0.18%، 0.30%، 0.30%، 0.47جنيو/فئة ويمثل كل منيما عمى الترتيا نحو       ،      
 .بعينة الدراسة الياسمين بالفئة الحيازية األولى محصولالثابتة لزراعة 

 التكاليف المتغيرة والكمية: – 2
يرة لزراعة الفدان من محصول الياسمين بالفئة الحيازية األولى ( أن متوسط التكاليف اإلنتاجية المتغ5توا) بيانات جدول )

% من متوسط التكاليف الكمية والبالإ نحو 80جنيو/فدان يمثل نحو  49971.9بمإ نحو 2020/2021بعينة البحث لمموسم 
جنيو/فئة يمثل نحو          جنيو/فدان، أما بالنسبة لمتوسط التكاليف اإلنتاجية المتغيرة لمفئة فقد بمغت نحو 62918.07

 جنيو/فئة. 64779.68% من متوسط التكاليف الكمية والبالإ نحو 79
( أن متوسطو بمإ 5ويأتى العمل البشري فى المرتبة األولى كأعمى بنود التكاليف اإلنتاجية المتغيرة كما يتا) من جدول )

متوسط التكاليف المتغيرة ومتوسط التكاليف  % عمى الترتيا من53.38%، 67.20جنيو/فدان والذى يمثل نحو 33582.92نحو 
         الكمية، كما يأتى العمل البشري ايًاا فى المرتبة األولى كأعمى بنود التكاليف اإلنتاجية المتغيرة لمفئة حيث بمإ نحو 

ية لمفئة وجاء بند % عمى الترتيا من متوسط التكاليف المتغيرة ومتوسط التكاليف الكم51.1%، 63.9جنيو/فئة والذى يمثل نحو
% 19.12%، 24.07جنيو/فدان يمثل نحو  12025.76تكمفة التسميد لسمفات البوتاسيوم فى المرتبة الثانية بمتوسط ُقدر بنحو 

من متوسط التكاليف المتغيرة ومتوسط التكاليف اإلنتاجية الكمية لمفدان عمى الترتيا، وكما جاء بند تكمفة التسميد لسمفات البوتاسيوم 
% من متوسط التكاليف المتغيرة 21.1%، 26.4جنيو/فئة يمثل نحو          المرتبة الثانية لمفئة بمتوسط ُقدر بنحو  فى

 ومتوسط التكاليف اإلنتاجية الكمية لمفئة عمى الترتيا.
: متوسط التكاليف المتغيرة لمزارع إنتاج محصول الياسمين لمتوسط الفئة والفدان بالفئة الحيازية األولي بعينة البحث 5جدول.

:2021/ 2020لمموسم   
*اٌخىبٌُف اٌّخغُشة ٌٍفئت اٌبٕىد  

 )خُٕه(

 اٌخىبٌُف اٌّخغُشة ٌٍفذاْ

 )خُٕه(

اٌخىبٌُف 

 اٌّخغُشة ٌٍفئت

 ِٓ %

اٌخىبٌُف 

 اٌّخغُشة

 ِٓ %

اٌخىبٌُف 

 اٌىٍُت

اٌخىبٌُف 

اٌّخغُشة 

 ٌٍفذاْ

 ِٓ %

اٌخىبٌُف 

 اٌّخغُشة

 ِٓ %

 اٌخىبٌُف اٌىٍُت

                                   اٌؼًّ األٌٍ خشاس

                                           اٌؼًّ اٌبطشٌ

ٌىسلٍاٌسّبد ا                                    

                                    سٍفبث ٔطبدس

                                   سىبش فىسفبث اٌىبٌسُىَ

                                           سٍفبث بىحبسُىَ

                                   اٌؼًّ األٌٍ سٌ

ؼًّ األٌٍ ِىحىس اٌششاٌ                                    

                                  ٔمً اٌّحصىي

                                    ِصبسَف أخشي

                                         إخّبٌٍ اٌخىبٌُف اٌّخغُشة

                                           إخّبٌٍ اٌخىبٌُف اٌثببخت

                                  إخّبٌٍ اٌخىبٌُف اٌىٍُت

 * حسبت عمي أساس متوسط المساحة لكل فئة. حيث:
 .2020/2021جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة لمموسم  المصدر:
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فوسفات  واحتمت كل من بنود المصاريف أخرى، سمفات نشادر، نقل المحصول، العمل اآللى جرار، العمل األلي ري، سوبر
ة الكالسيوم، السماد الورقي، العمل اآللى موتور الرش المراتا التالية الثالثة، الرابعة، الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسع

،       ،       ،      ،       ،       والعاشر عمي التوالى حيث بمإ متوسط كل من منيما عمى الترتيا نحو 
%،     %،     %،     %،     جنيو/فدان ويمثل كل منيما عمى الترتيا نحو        ،       ،       
%،     %،     %،     % من متوسط التكاليف اإلنتاجية المتغيرة كما يمثل نحو     %،     %،     %،     
ياسمين بالفئة % عمى الترتيا من متوسط التكاليف الكمية لزراعة محصول ال    %،     %،      %،    %،     

 الحيازية األولى بعينة الدراسة.
مل اآللى جرار، العمل األلي ري، سوبر كما احتمت كل من بنود المصاريف أخرى، سمفات نشادر، نقل المحصول، الع

فوسفات الكالسيوم، السماد الورقي، العمل اآللى موتور الرش لمفئة المراتا التالية الثالثة، الرابعة، الخامسة والسادسة والسابعة 
، 765.48، 1025.82، 1122.60والثامنة والتاسعة والعاشر عمي التوالى حيث بمإ متوسط كل من منيما عمى الترتيا نحو 

%، 1.98%، 2.17ويمثل كل منيما عمى الترتيا نحو  فئةجنيو/ 184.98، 298.93، 421.05، 500.02، 741.69
%،     % من متوسط التكاليف اإلنتاجية المتغيرة كما يمثل نحو     %،    %8،     %،     %،     %،     
الترتيا من متوسط التكاليف الكمية لزراعة  عمىلمفئة %     %،     %،      %،    %،     %،     %،     

 محصول الياسمين لمفئة الحيازية األولى بعينة الدراسة.
 دراسة بنود التكاليف اإلنتاجية إلنتاج محصول الياسمين بالفئة الحيازية الثانية بعينة البحث: ثانيًا:
 التكاليف الثابتة: – 1

لمتكاليف اونشائية لمزارع إنتاج محصول الياسمين وذلك بعينة البحث  ( أن القيمة اإلجمالية6يتا) من بيانات جدول )
جنيو/فئة بالفئة الحيازية الثانية وبتقدير األأقساط السنوية لبنود تمك          تبمإ نحو  2020/2021لمموسم الزراعى 

         جار سنوى لمفئة بمإ حوالي جنيو/فئة وبإي       التكاليف تبين أن إجمالي األقساط اإلىالكية السنوية قدرت بنحو 
 .جنيو/فئة         % من إجمالي التكاليف الثابتة البالإ نحو 88.84جنيو/فئة يمثل حوالى 

بنود لأعمى حد وبحساا أقساط اإلىالك السنوية لبنود التكاليف تبين أن بند تكاليف شراء الشتالت يأتى في المرتبة األولى ك 
جنيو/فئة يمثل نحو         سنوية في زراعة محصول الياسمين بقسط إىالك سنوي بمإ نحو متوسط التكاليف الثابتة ال

       % من إجمالي التكاليف الثابتة، بينما جاء بند العمل البشري لزراعة الشتالت فى المرتبة الثانية قدر بنحو 9.14
 % من إجمالي متوسط التكاليف الثابتة. 0.67جنيو/فئة يمثل نحو 

تمت كل من بنود التسميد العاوي، العمل اآللى لري الشتالت، العمل اآللى لتجييز األرض، تسميد سوبر فوسفات كما اح
،       الكالسيوم المراتا التالية الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة حيث بمإ متوسط كل من منيما عمى الترتيا نحو 

% من 0.19%، 0.33%، 0.35%، 0.47ا عمى الترتيا نحو جنيو/فئة، ويمثل كل منيم      ،       ،       
 .بعينة الدراسة متوسط التكاليف الثابتة لزراعة محصول الياسمين بالفئة الحيازية الثانية

 التكاليف المتغيرة والكمية : – 2
الياسمين بالفئة الحيازية الثانية  الفدان من محصول( أن متوسط التكاليف اإلنتاجية المتغيرة لزراعة 7توا) بيانات جدول)

% من متوسط التكاليف الكمية والبالإ      جنيو/فدان يمثل نحو          بمإ نحو  2020/2021بعينة البحث لمموسم 
جنيو/فئة يمثل نحو  90372.34أما بالنسبة لمتوسط التكاليف اإلنتاجية المتغيرة لمفئة فقد بمغت نحو جنيو/فدان،         نحو 

 جنيو/فئة. 126272% من متوسط التكاليف الكمية والبالإ نحو 71.57
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: متوسط التكاليف اإلنشائية لمزارع إنتاج محصول الياسمين لمتوسط الفئة الحيازية الثانية بعينة البحث لمموسم 6جدول.
2020 /2021: 

ٌبٕىدا  

 اإلٔطبئُت اٌخىٍفت

ٌّخىسظ اٌفئت 

*)خُٕه(  

**لسظ اإلهالن   

 )خُٕه/سٕت(

 اٌخىٍفت ٌٍفذاْ

 )خُٕه(

                           ػذد اٌطخالث

                       ػًّ آًٌ ٌخدهُض األسض

                       اٌؼًّ اٌبطشٌ ٌضساػت اٌطخالث

                       اٌخسُّذ اٌؼضىي

                     حسُّذ سىبش فىسفبث اٌىبٌسُىَ

                       اٌؼًّ اًٌِ ٌشي اٌطخالث

                   إخّبٌٍ اٌخىبٌُف اإلٔطبئُت

(1)إخّبٌٍ لسظ اإلهالن                 

(2)اإلَدبس                   

(3)إخّبٌٍ اٌخىبٌُف اٌثببخت                    

 * حسبت عمي أساس متوسط المساحة لكل فئة.حيث:
                         .(1)القيمة التقديرية في نياية العمر التشغيمي -العمر التشغيمي لكل بند من بنود التكاليف(÷ تكمفة العنصر)= قسط اإلىالك**-
 .(2)اإلَدبس (+1) إخّبٌٍ لسظ اإلهالن (=3) إخّبٌٍ اٌخىبٌُف اٌثببخت -

  .2020/2021جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة لمموسم  المصدر:
( 7لسمفات البوتاسيوم فى المرتبة األولى كأعمى بنود التكاليف اإلنتاجية المتغيرة كما يتا) من جدول ) ويأتى تكمفة التسميد
عمى الترتيا من متوسط التكاليف المتغيرة   %     ،       جنيو/فدان والذى يمثل نحو        أن متوسطو بمإ نحو 

البوتاسيوم ايًاا فى المرتبة األولى كأعمى بنود التكاليف اإلنتاجية ومتوسط التكاليف الكمية، كما يأتى تكمفة التسميد لسمفات 
% عمى الترتيا من متوسط التكاليف 34.25%، 47.85جنيو/فئة والذى يمثل نحو 43242.2المتغيرة لمفئة حيث بمإ نحو 

جنيو/فدان يمثل          ر بنحو المتغيرة ومتوسط التكاليف الكمية لمفئة وجاء بند العمل البشرى فى المرتبة الثانية بمتوسط قد
% من متوسط التكاليف المتغيرة ومتوسط التكاليف اإلنتاجية الكمية عمى الترتيا، وكما جاء بند تكمفة      %،      نحو 

% من متوسط 27.48%، 38.39جنيو/فئة يمثل نحو  34697.27العمل البشرى فى المرتبة الثانية لمفئة بمتوسط ُقدر بنحو 
 المتغيرة ومتوسط التكاليف اإلنتاجية الكمية لمفئة عمى الترتيا. التكاليف

واحتمت كل من بنود سمفات نشادر، العمل اآللي جرار، العمل األلي ري، سوبر فوسفات الكالسيوم، المصاريف أخرى، 
السماد الورقي، العمل اآللى موتور الرش، نقل المحصول المراتا التالية الثالثة، الرابعة، الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة 

،       ،       ،       ،       مى التوالى حيث بمإ متوسط كل من منيما عمى الترتيا نحو والتاسعة والعاشر ع
%،     %،     %،     جنيو/فدان ويمثل كل منيما عمى الترتيا نحو     ،      ،       ،       
%،     %،      % من متوسط التكاليف اإلنتاجية المتغيرة كما يمثل نحو    %،     %،      %،    %،    
% عمى الترتيا من متوسط التكاليف الكمية لزراعة الفدان من     %،      %،    %،     %،     %،     

 محصول الياسمين بالفئة الحيازية الثانية بعينة الدراسة.
لمصاريف أخرى، كما احتمت كل من بنود سمفات نشادر، العمل اآللي جرار، العمل األلي ري، سوبر فوسفات الكالسيوم، ا

السماد الورقي، العمل اآللى موتور الرش، نقل المحصول المراتا التالية الثالثة، الرابعة، الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة 
،        ،        ، 2984.23والتاسعة والعاشر عمى التوالى لمفئة حيث بمإ متوسط كل من منيما عمى الترتيا نحو 

%،     %،     جنيو/فئة ويمثل كل منيما عمى الترتيا نحو     ،        ،        ،     ،        
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% من متوسط التكاليف اإلنتاجية المتغيرة لمفئة كما يمثل نحو     %،     %،      %،    %،    %،     
كمية % عمى الترتيا من متوسط التكاليف ال    %،      %،    %،     %،     %،     %،     %،     

 لمفئة الحيازية الثانية بعينة الدراسة.
:2021/ 2020: متوسط التكاليف المتغيرة لمزارع إنتاج نبات الياسمين لمفئة الحيازية الثانية بعينة البحث لمموسم7جدول.  

*اٌخىبٌُف اٌّخغُشة ٌٍفئت اٌبٕىد  

 )خُٕه(

 اٌخىبٌُف اٌّخغُشة ٌٍفذاْ

 )خُٕه(

 اٌخىبٌُف

 اٌّخغُشة ٌٍفئت

 )خُٕه(

% ِٓ اٌخىبٌُف 

 اٌّخغُشة

 ِٓ %

 اٌخىبٌُف اٌىٍُت

اٌخىبٌُف اٌّخغُشة 

 ٌٍفذاْ

 )خُٕه(

% ِٓ اٌخىبٌُف 

 اٌّخغُشة

 ِٓ %

 اٌخىبٌُف اٌىٍُت

                                    اٌؼًّ األٌٍ خشاس

 اٌؼًّ اٌبطشٌ
)**(

                                           

                                   اٌسّبد اٌىسلٍ

                                    سٍفبث ٔطبدس

                                    سىبش فىسفبث

                                         سٍفبث بىحبسُىَ

                                    اٌؼًّ األٌٍ سٌ

ؼًّ األٌٍ ِىحىس اٌششاٌ                                     

                             ٔمً اٌّحصىي

                                 ِصبسَف أخشي

                                             إخّبٌٍ اٌخىبٌُف اٌّخغُشة

                                           إخّبٌٍ اٌخىبٌُف اٌثببخت

                                  إخّبٌٍ اٌخىبٌُف اٌىٍُت

 * حسبت عمي أساس متوسط المساحة لكل فئة. حيث:حيث: 
  : وتشمل تكمفة حصاد المحصول خالل موسم الحصاد + تكمفة خدمة األرض المستديمة.)**( 

 .2020/2021سم جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة لممو  المصدر:
 :  2020/2021ثالثًا: أهم المؤشرات اإلقتصادية إلنتاج محصول الياسمين بعينة البحث لمموسم 

/ 2020( أن أىم المؤشرات اإلقتصادية إلنتاج محصول الياسمين بعينة البحث لمموسم 8تشير البيانات الواردة بالجدول)
 57.68، 77.23إنتاج محصول الياسمين بعينة البحث بالفئة الجيازية األولي والفئة الثانية حيث بمإ نحو ىو متوسط إيراد  2021

، 22.46طن/فدان عمى التوالي، بينما بمإ متوسط السعر لمبيع نحو  2.75، 3.44جنيو/فدان عمى الترتيبد كما بمإ متوسط اإلنتاج 
فئة الحيازية األولي والفئة الحيازية الثانية، وبإختبار معنوية الفرو  بين ألف/طن عمي الترتيا لمحصول الياسمين بال 20.98

متوسط اإليراد الكمى ومتوسط اونتاج وسعر البيع لمحصول الياسمين بالفئة الحيازية األولى والفئة الحيازية الثانية والبالإ نحو 
( أن التكاليف الكمية إلنتاج 8ويوا) جدول )، 0.01تبين وجود فرو  معنوية بينيم عند مستوى معنوية  1.48، 0.69، 19.55

ألف  37.81، 62.91بمغت نحو  2021/ 2020محصول الياسمين بالفئة الحيازية األولى والفئة الثانية بعينة البحث لمموسم 
جنيو/فدان عمى الترتيا، وباختبار معنوية الفرو  بين متوسط التكاليف الكمية إلنتاج محصول الياسمين بالفئة الحيازية األولى 

د فقد بمإ نحو ، أما بالنسبة صافى العائ0,01تبين وجود فرو  معنوية بينيم عند مستوى معنوية . 25.1والفئة الثانية والبالإ نحو 
ألف جنيو/فدان عمى التوالى إلنتاج محصول الياسمين بالفئة الحيازية األولى والفئة الثانية وباختبار معنوية  19.88، 14.32

تبين وجود  5.56الفرو  بين متوسط التكاليف الكمية إلنتاج محصول الياسمين بالفئة الحيازية األولى والفئة الثانية والبالإ نحو 
 . 0.01نوية بينيم عند مستوى معنوية فرو  مع
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/ 2020: أهم المؤشرات اإلقتصادية إلنتاج فدان محصول الياسمين لمفئة األولى والفئة الثانية بعينة البحث لمموسم 8جدول.
2021 

 اٌفئت اٌثبُٔت اٌفئت األوٌٍ ٔىع اٌضساػت
فشوق 

 اٌّخىسطبث
 لُّت )ث(

ِؼٕىَت 

 اٌفشوق

(**)                      ِخىسظ اإلٔخبج )طٓ(  

غ )خُٕه(سؼش اٌبُ                         (**)  

(**)                         إخّبٌٍ اإلَشاد )أٌف خُٕه(  

(**)                        اٌخىبٌُف اٌىٍُت )أٌف خُٕه(  

(**)                        صبفً اٌؼبئذ )أٌف خُٕه(  

(**)                      ٔسبت إخّبًٌ اٌؼبئذ/اٌخىبٌُف )خُٕه(  

(**)                      اٌؼبئذ ػًٍ اٌدُٕه اٌّسخثّش  

)خُٕه( حىٍفت إٔخبج اٌىدُ                          (**)  

 : حيث -
 جممة اإليراد / التكاليف الكمية. نسبة إجمالى العائد/التكاليف :  -
 العائد عمى الجنيو المستثمر : صافي العائد / التكاليف الكمية.  -
 تاج الكجم : التكاليف الكمية / متوسط اإلنتاج.تكمفة إن  -

 . 0.01)**( : معنوي عند مستوي معنوية  
 .2021/2020جمعت وحسبت بيانات عينة الدراسة موسم  : المصدر

مرة،  1.25( أن نسبة المنافع لمتكاليف إلنتاج محصول الياسمين بالفئة الحيازية األولى بمغت 8اتا) من جدول ) كما
إلنتاج محصول الكمية، أما بالنسبة وىذا يتف  مع المنط  اوقتصادى ويحق  أرباًحا صافية، حيث إن اإليرادات تغطى التكاليف 

مرة وىذا أيًاا يتف  مع المنط  اوقتصادى  1.52فتبين أن نسبة المنافع لمتكاليف بمغت نحو  الياسمين بالفئة الحيازية الثانية
 ويحق  أرباحا صافية، حيث إن اإليرادات تغطى التكاليف الكمية.

 0.54، 0.25والثانية بمإ نحو  ( أن العائد عمى الجنيو المستثمر لكل من الفئة الحيازية األولى8كما تبين من جدول )
جنييا عمى الترتيا، وىذا يفسر أن الجنيو المنف  لزراعة محصول الياسمين بالفئة الحيازية األولى والثانية تحق  أرباحا صافيا يبمإ 

انية لمتكاليف جنييا عمى التوالي خالل فترة اإلنتاج وىذا يدل عمى تغطية إنتاج المحصول بالفئة األولى والث 0.54، 0.25حوالى 
 جنييا لكل جنيو منف  عمى التوالي. 0.54، 0.25بعائد  

 رابعًا: أهم المؤشرات المالية إلنتاج مزارع محصول الياسمين بعينة البحث:                  
انية وذلك ( نتائج تحميل نقطة التعادل وحد األمان لكل من مزارع محصول الياسمين بالفئة األولى والث9يوا) الجدول رقم )

ألف جنيو لمفئة األولى، بينما تبمإ  21.23ومنو يتبين أن قيمة إنتاج التعادل تقدر بحوالى  2020/2021بعينة الدراسة لمموسم 
 ألف جنية لمفئة الثانية. 14.53حوالي 

بمإ نحو  2020/2021ا أن حد األمان اإلنتاجي لكل من الفئة األولى والثانية وذلك بعينة الدراسة لمموسم ويتبن أياً 
% عمى الترتيا وىذا يعني أن زراعة الياسمين يظل مربحا حتى لو انخفض اإلنتاج بنسبة تصل إلى %73.33، 77.39
عرض المشروع لممخاطر من حيث تحقي  الخسائر، كما % عمى التوالي حيث إن اونخفاض عن ىذه النسبة ي%73.33، 77.39

 ( لنتائج التحميل المالى.9تشير بيانات الجدول )
% لمفئة األولى 34.19%، 18.93( من تقدير نسبة صافي الرب) إلجمالي العائد أنيا بمغت نحو 9كما يتا) من جدول )

 الحيازية األولى والثانية مجزية اقتصاديا.   والفئة الثانية، وىذا يدل عمى أن زراعة محصول الياسمين في الفئة
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مرة  3.77، 4.81بتقدير معدل دوران إجمالي األصول تبين أن الفئة األولى والثانية قد بمغت  نحو  معدل دوران إجمالي األصول:
 محصول.عمى الترتيا، وىذا يعكس كفاءة اإلدارة في استخدام األصول الثابتة المتاحة بالصوا الزراعية لزراعة ال

/ 2020حث لمموسم : أهم المؤشرات المالية إلنتاج فدان محصول الياسمين لمفئة األولى والفئة الثانية بعينة الب9جدول.
2021                            : 

 ٔىع اٌضساػت
اٌفئت 

 األوٌٍ
 اٌفئت اٌثبُٔت

فشوق 

 اٌّخىسطبث
 لُّت )ث(

 ِؼٕىَت اٌفشوق

(**)                        لُّت إٔخبج اٌخؼبدي )أٌف خُٕه(  

 n.s                         حدُ إٔخبج اٌخؼبدي )طٓ(

ٕىاث(فخشة اإلسخشداد )س                       (**)  

(**)                          ِؼذي ػبئذ اإلسخثّبس )%(  

(**)                         ٔسبت صبفٍ اٌشبح إلخّبٌٍ اٌؼبئذ )%(  

(**)                      ِؼذي دوساْ إخّبٌٍ االصىي  

(**)                        حذ األِبْ اإلٔخبخٍ )%(  

 حيث:       
 متوسط التكاليف المتغيرة لمكيمو(. –قيمة إنتاج التعادل: إجمالي التكاليف اإلنشائية/ )متوسط سعر بيع الكيمو  -
 .10.11، والفئة الثانية =        14.51متوسط التكاليف المتغيرة لكيمو الياسمين في الفئة األولي =    -
 متوسط سعر بيع الكيمو. حجم إنتاج التعادل : إجمالي التكاليف اإلنشائية / -
 فترة اإلسترداد : إجمالي التكاليف اإلنشائية / إجمالي العائد. -
 .100×معدل عائد اإلستثمار )%( : )صافي العائد / إجمالي التكاليف اإلنشائية( -
 .100×نسبة صافي الرب) إلجمالي العائد )%( : )صافي العائد / إجمالي العائد( -
 جمالي العائد / إجمالي التكاليف اإلنشائية.معدل دوران إجمالي اإلصول : إ -
 .  100حجم إنتاج التعادل(/ حجم اإلنتاج الفعمي(  –حد األمان اإلنتاجي )%( : )حجم اإلنتاج الفعمي  -
 . 0.01)**( : معنوي عند مستوي معنوية  -
- n.s .غير معنوي : 
 .2020/ 2019جمعت وحسبت بيانات عينة الدراسة موسم :  المصدر

 خامًسا: الكفاءة التسويقية لمحصول زهور الياسمين في المسالك التسويقية بعينة الدراسة:    
 : 2020/2021المسالك التسويقية لمحصول زهور الياسمين بالفئة الحيازية األولى بعينة الدراسة موسم  ( أ)
الثة مسالك تسويقية ىي األكثر شيوًعا بين مزارعى تا) من دراسة المسالك التسويقية لزىور الياسمين في تمك الفئة وجود ثإ   

 الياسمين بيذه الفئة وىي كما يمي:
 المسمك التسويقي األول بالفئة الحيازية األولى بعينة الدراسة: -1

( إلددى أن ىددذا المسددمك يكددون عمددى النحددو التددالي: )المنددتج أو المددزارع ثددم تدداجر الجممددة 10تشددير النتددائج  الددواردة بالجدددول )
ار( ثددم المجمدع ثددم المصدنع( الددذي يمثدل المسددتيمك فدي ىددذا المسدمك التسددويقي، حيدث بمددإ متوسدط السددعر الدذي يحصددل عميددو )السمسد

زىدور الياسدمين، ومتوسدط مدا يتقااداه تداجر الجممدة )السمسدار( مدن جنيو/طن  22460.08المنتج أو المزارع )سعر المزرعة( نحو 
جنيددو /طددن بينمددا متوسددط السددعر الددذي يتقاادداه  27285.2لمجمددع نحددو جنيددو/طن، ومتوسددط مددا يحصددل عميددو ا 24435.1نحددو 

زىدددور الياسدددمين، وقدددد قددددر اليدددامش التسدددويقي المطمددد  لكدددل مدددن تددداجر الجممدددة، المجمدددع، مدددن جنيدددو/طن  29470.1المصدددنع نحدددو 
% مدددن 7.41%، 1.67%، 6.70زىدددور الياسدددمين يمثدددل نحدددو مدددن جنيدددو/طن  2184.9، 2850.1، 1975.02المصدددنع بنحدددو: 

 سعر المستيمك عمى التوالي .
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 : األهمية النسبية لمهوامش التسويقية لموسطاء لمتوسط سعر الطن من زهور الياسمين بالفئة الحيازية األولى10جدول.        
 2020/2021بعينة الدراسة لموسم 

 اٌّسبٌه اٌخسىَمُت َ

 اٌهىاِص اٌخسىَمُت ٌٍىسطبء ِخىسظ سؼش اٌطٓ ِٓ صهىس اٌُبسُّٓ

سؼش 

عاٌّضاس  

سؼش 

حبخش 

 اٌدٍّت

سؼش 

 اٌّدّغ

سؼش 

 اٌّصٕغ
 اٌّطٍك

إٌسبٍ 

% 
 اٌّطٍك

إٌسبٍ 

% 
 إٌسبٍ% اٌّطٍك

 األوي

اٌّضاسع، حبخش 

اٌدٍّت، اٌّدّغ، 

 اٌّصٕغ

22460 24435 27285 29470 1975 6.7 2850 1.67 2185 7.41 

 اٌثبٍٔ
اٌّضاسع، 

 اٌّدّغ، اٌّصٕغ
22460 - 28685 29470 - - 6225 21.12 785 2.66 

 23.79 7010  - - - 29470 - - 22460 اٌّضاسع، اٌّصٕغ اٌثبٌث

 حيث:           
 .)السعر عند كل وسيط تسويقي( –اليامش التسويقي المطم  = السعر النيائي ) سعر المصنع(  -
 .100×اليامش التسويقي النسبي%= اليامش التسويقي المطم / السعر النيائي ) سعر المصنع(  -

 .2021/ 2020ت وحسبت من عينة الدراسة لموسم جمع المصدر:            
 المسمك التسويقي الثاني بالفئة الحيازية األولى بعينة الدراسة: -2

ويكون عمى النحو التالي: )المنتج أو المزارع ثم المجمع ثم المصنع أو المستيمك(، حيث بمإ متوسط السعر الذي  يحصل      
زىور الياسمين عمى التوالي، وقدر اليامش التسويقي من جنيو/طن  28685.1، 22460.08عميو كل من المزارع والمجمع نحو 

% 2.66%، 21.12زىور الياسمين عمى التوالي يمثل نحومن جنيو/طن  785، 6225.1المطم  لكل من المجمع، المصنع نحو 
 عمى التوالي من سعر المستيمك.

 ة الدراسة: المسمك التسويقي الثالث بالفئة الحيازية األولى بعين -3
ويكدددون عمدددى النحدددو التدددالي: )المندددتج أو المدددزارع ثدددم المصدددنع أو المسدددتيمك حيدددث بمدددإ متوسدددط مدددا يتقااددداه كدددل مدددن المدددزارع 

زىددور الياسددمين عمددى التددوالي، وقدددر اليددامش التسددويقي المطمدد  لممصددنع  مددن جنيددو/طن 29470.1، 22460.08والمصددنع نحددو 
 % من سعر المستيمك الذي يتقاااه المصنع.23.79ين بما يعادل نحو زىور الياسممن جنيو /طن  7010.02بنحو: 

 تقدير الكفاءة التسويقية لمحصول الياسمين في المسالك التسويقية المختمفة بالفئة الحيازية األولى لعينة الدراسة لمموسم            
           2020/2021 . 

نشاط التسويقي الذى يتمثل بإشباع رغبات المستيمك من السمع : ىي النسبة بين ناتج التعريف الكفاءة التسويقية
 ( من خالل المعادلةME( ويتم حساا الكفاءة التسويقية )xالزراعية ومقدار إجمالي الموارد المستخدمة في العممية اإلنتاجية )

    ME=   -(MC/MC+PC) x                             : (1)التالية
 = التكاليف اإلنتاجيةPC= التكاليف التسويقية   MCسويقية        = الكفاءة التMEحيث: 

تقدددير الكفدداءة التسددويقية لمحصددول الياسددمين فددي المسددمك التسددويقي األول بالفئددة الحيازيددة األولددى لعينددة الدراسددة حيددث إن  -1
مك( يمكن تقدير الكفاءة التسويقية : )المزارع، تاجر الجممة، المجمع، المصنع أو المستي المسمك التسويقي األول لتمك الفئة هو

 لكل من تاجر الجممة، المجمع،  المصنع كما يمي:
 الكفاءة التسويقية لتاجر الجممة بالمسار التسويقي األول بالفئة الحيازية األولى. - أ

 .%90.20=100(×1975.02+1975.02/18187.03)-100الكفاءة التسويقية= 
 يقي األول بالفئة الحيازية األولى:الكفاءة التسويقية لممجمع بالمسار التسو  - ب
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 .%86.45=100(×2850.1+2850.1/18187.03)-100الكفاءة التسويقية= 
 الكفاءة التسويقية لممصنع بالمسار التسويقي األول بالفئة الحيازية األولى: -جد   

 .%89.28=100(×2184.9+2184.9/18187.03)-100الكفاءة التسويقية= 
% وىي األفال بين 90ر أن الكفاءة التسويقية لتجار الجممة تحق  أعمي قيمة ليا بنحو يتا) من خالل ىذا المسا   

 الثالث مراحل ليذا المسار، مما يعني أن تاجر الجممة لو دور مؤثر في تسوي  محصول الياسمين بيذا المسار.
 زية األولى لعينة الدراسة:تقدير الكفاءة التسويقية لمحصول الياسمين في المسمك التسويقي الثانى بالفئة الحيا -2

حيث إن المسمك التسويقي الثاني ليذه الفئة كما يمي: )المزارع، المجمع، المصنع أو المستيمك( يمكن تقدير الكفاءة التسويقية لكل 
 من تاجر الجممة، المجمع، المصنع كما يمي:

 لى:الكفاءة التسويقية لممجمع بالمسار التسويقي الثاني بالفئة الحيازية األو  - أ
 .%74.50=100(×6225.1+6225.1/18187.03)-100الكفاءة التسويقية= 

 الكفاءة التسويقية لممصنع بالمسار التسويقي الثاني بالفئة الحيازية األولى:  - ب
 .%95.86=100(×785+785/18187.03)-100الكفاءة التسويقية= 

% وىي األفال بين 96بنحو  قيمة ليا يتا) من خالل ىذا المسار أن الكفاءة التسويقية لممصنع تحق  أعمي   
 ، مما يعني أن المصنع لو دور مؤثر في تسوي  محصول الياسمين بيذا المسار.مراحمة

 : األهمية النسبية لمهوامش التسويقية لموسطاء لمتوسط سعر الطن من زهور الياسمين بالفئة الحيازية الثانية 11جدول.         
 2020/2021لموسم بعينة الدراسة          

 اٌّسبٌه اٌخسىَمُت َ

 اٌهىاِص اٌخسىَمُت ٌٍىسطبء ِخىسظ سؼش اٌطٓ ِٓ صهىس اٌُبسُّٓ

سؼش 

 اٌّضاسع

سؼش 

 اٌّدّغ
 إٌسبٍ% اٌّطٍك إٌسبٍ % اٌّطٍك سؼش اٌّصٕغ

 األوي
اٌّضاسع، اٌّدّغ، 

 اٌّصٕغ
20975.50 27475.40 29475.10 6499.9 22.05 1999.7 6.78 

ضاسع، اٌّصٕغاٌّ اٌثبٍٔ  20975.50 - 29475.10 - - 8499.6 28.84 

 السعر عند كل وسيط تسويقي -اليامش التسويقي المطم = السعر النيائى )سعر المصنع( :حيث
 100×اليامش التسويقي النسبي=) اليامش التسويقي المطم / السعر النيائى )سعر المصنع(

 .2020/2021مموسم جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة ل المصدر:
 تقدير الكفاءة التسويقية لمحصول الياسمين في المسمك التسويقي الثالث بالفئة الحيازية األولى لعينة الدراسة: -3

حيث إن المسار التسويقي الثالث بيذه الفئة كما يمي: )المزارع، المصنع أو المستيمك( ويمكن تقدير الكفاءة 
 التسويقية لممصنع كما يمي:

 لتسويقية لممصنع بالمسار التسويقي الثالث بالفئة الحيازية األولى:الكفاءة ا -
 .%72.18=100(×7010.02+7010.02/18187.03)-100الكفاءة التسويقية= 

يتا) من خالل ىذا المسار أن المصنع ىو المؤثر اووحد والمتحكم في تسوي  محصول الياسمين بيذا المسار    
 %.72بكفاءة تسويقية قدرت بنحو 

 :2020/2021المسالك التسويقية المختمفة لمحصول الياسمين بالفئة الحيازية الثانية بعينة الدراسة لموسم )ج(  
اتا) من دراسة المسالك التسويقية لزىور الياسمين في تمك الفئة وجود مسمكين تسويقين ىما األكثر شيوًعا بين مزارعى 

 -الياسمين بيذه الفئة وىى كما يمي:
 ويقي األول بالفئة الحيازية الثانية بعينة الدراسة:المسمك التس -1
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تشير النتائج إلى أن ىذا المسمك يكون عمدى النحدو التدالي: )المندتج أو المدزارع ثدم المجمدع ثدم المصدنع الدذي يمثدل المسدتيمك 
 20975.5 فدددي ىدددذا المسدددمك التسدددويقي، حيدددث بمدددإ متوسدددط السدددعر الدددذي يحصدددل عميدددو المندددتج أو المدددزارع )سدددعر المزرعدددة( نحدددو

جنيددو/طن بينمددا متوسددط السددعر الددذي يتقاادداه  29475.4زىددور الياسددمين، ومتوسددط مددا يحصددل عميددو المجمددع نحددو  مددن جنيددو/طن
زىددور الياسددمين، وقددد قدددر اليددامش التسددويقي المطمدد  لكددل مددن المجمددع، المصددنع بنحددو: مددن جنيددو/طن  29475.1المصددنع نحددو 

 % من سعر المستيمك عمى التوالي.6,78%، 22.05يمثل نحو  زىور الياسمين من جنيو/طن 1999.7، 6499.9
 المسمك التسويقي الثاني بالفئة الحيازية الثانية بعينة الدراسة: -2

 20975.5)المنتج أو المزارع ثم المصنع أو المستيمك(، حيث بمإ متوسط السعر الذي  يحصل عميو كل من المدزارع نحدو 
زىدددور الياسدددمين يمثدددل مدددن جنيدددو/طن  8499.6ش التسدددويقي المطمددد  لممصدددنع نحدددو زىدددور الياسدددمين، وقددددر اليدددام مدددن جنيدددو طدددن

 %  من سعر المستيمك.28.84نحو
تقدير الكفاءة التسويقية لمحصول الياسمين في المسالك التسويقية المختمفة بالفئة الحيازية الثانية لعينة الدراسة لموسم  - د

 م :2020/2021
سدمين فدي المسدمك التسدويقي األول بالفئدة الحيازيدة الثانيدة لعيندة الدراسدة: إن المسدمك تقدير الكفداءة التسدويقية لمحصدول اليا -1

)المددزارع، المجمددع، المصددنع أو المسددتيمك( يمكددن تقدددير الكفدداءة التسددويقية لكددل مددن المجمددع،  التسددويقي األول لتمددك الفئددة هددو:
 المصنع كما يمي:

 الفئة الحيازية الثانية.الكفاءة التسويقية لممجمع بالمسار التسويقي األول ب - أ
 .%67.90=100(×6499.9+6499.9/13748.2)-100الكفاءة التسويقية= 

 الكفاءة التسويقية لممصنع بالمسار التسويقي األول بالفئة الحيازية الثانية:  - ب
 .%87.30=100(×1999.7+1999.7/13748.2)-100الكفاءة التسويقية= 

% وىي األفال بين مراحل 87تسويقية لممصنع تحق  أعمي قيمة ليا بنحو يتا) من خالل ىذا المسار أن الكفاءة ال   
 ىذا المسار، مما يعني أن المصنع لو دور مؤثر في تسوي  محصول الياسمين بيذا المسار.

 تقدير الكفاءة التسويقية لمحصول الياسمين في المسمك التسويقي الثاني بالفئة الحيازية الثانية بعينة الدراسة: -2
 التسويقية لممصنع بالمسار التسويقي األول بالفئة الحيازية الثانية: الكفاءة - أ

 %.61.80=100(×8499.6+8499.6/13748.2)-100الكفاءة التسويقية= 
يتا) من خالل ىذا المسار أن المصنع ىو المؤثر اووحد والمتحكم في تسوي  محصول الياسمين بيذا المسار بكفاءة تسويقية     

 %.61قدرت بنحو 
مما يشير بشكل عام أن المصنع ىو المتحكم األكبر والمحدد لمكفاءة التسويقية لعممية تسوي  محصول الياسمين عمي    

مستوي فئتي عينة البحث، مع تشجيع المستثمرين عمي الدخول في مجال انتاج وتصنيع عجينة الياسمن وبناء العديد من المصانع 
 ث تتركز زراعات الياسمين حول اماكن وجود المصانع. التي تشجع المزارعين زراعة الياسمين حي

 موعة من التوصيات كما يمي :جوتوصل البحث من خلل النتائج الي م
 ارورة تشجيع المزارعين عمي زراعة محصول الياسمين ألرتفاع صافي العائد الفداني لممحصول لنحو  – 1

فدان فأكثر( في الموسم  2ألف جنيو لمحيازات الكبيرة ) 19.88فدان( ونحو  2لمحيازات الصغيرة )أقل من  وألف جني     
 شيور مقارنة بالزراعات التقميدية. 6اونتاجي الذي يبمإ حوالي 



 

  

 وآخرون زعبذ العزي                                            951- 921        3233 العذد األول، 23، مجلذ رية لالقتصبد الزراعيالمجلة المص
10.21608/meae.2022.119784.1020 

    
 

تشجيع مزارعي الياسمين عمي زراعتو في المساحات الكبيرة لالستفادة إقتصاديًا من عوائد السعة التي تتعظم قيمتيا مع التوسع  – 2
ألف   37.81نخفاض التكاليف الكمية اإلنتاجية في السعات الكبيرة، التي إنخفات من نحو في سعة الحجم نظرًا إل

 فدان(.  2ألف جنيو/فدان لمفئة األولي )أقل من        فدان فأكثر( الي نحو  2جنيو/فدان بالفئة الثانية )من 
السماسرة خالل المسالك التسويقية المختمفة اإلىتمام بالعممية التسويقية لمحصول الياسمين مع التغما عمي الوسطاء و  – 3

قتصارىا عمي تسوي  المحصول من المنتج )المزارع( الي المستيمك مباشرة لرفع الكفاءة التسويقية لمعممية التسويقية  وا 
 .لمحصول الياسمين

بيا مصر في زراعو الياسمين  زيادة حجم الصادرات المصرية من الياسمين المصري لإلستفادة من الميزة النسبية التي تتمتع  - 4
من جودة زىور مرتفعة في تركيز الزيوت الطيارة وفي ميعاد موسم انتاجو خالل أشير الخريف والشتاء مما يزيد القدرة 

 التنافسية العالمية لمياسمين المصري . 
و أو الزيت( لإلستفادة اإلىتمام بتصدير محصول الياسمين في شكل منتج نيائي مصنع وليس عمي شكل الخام )العجين – 5

بأقصي قيمة ماافة لمزارعي ومنتجي الياسمين في مصر، مع واع سياسات تصديرية وااحة ودقيقة من قبل الحكومة 
 لتشجيع المزارعين عمي التصدير مما يعود بالنفع عمي اوقتصاد القومي.
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