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   في مصر لقياس الكفاءة التسويقية لبعض محاصيل الخضردراسة اقتصادية 

   محمد عليوه عبداهللا جميل/د
 معهد بحوث االقتصاد الزراعي باحث ب

  :المستخلص
الطماطم والبطاطس والبسلة الخضراء من محاصيل الخضر الهامه التى تزرع فى مصر حيث  تعتبر

، ٤٠٨، ٣٨,٥ حوالي والصيفية والنيلية الشتوية المختلفةوات الثالثة  لها بالعرالمزروعة المساحة إجماليبلغ 
 إجمالي من الترتيبعلى % ٢، %٢١,٤، %٢١,٨ وتمثل نحو ٢٠١٨ ألف فدان على الترتيب لعام ٤٦١

 ،%٤,٤ ،%٤,٥ الف فدان وتمثل نحو ١٩٠٧,٢ حوالي البالغةو ٢٠١٨ بالخضر عام المزروعةالمساحة 
 الف فدان ٩١٩٢,٥ نحو البالغة و٢٠١٨ لمصر عام المنزرعة المساحة جماليإعلى الترتيب من % ٠,٢٤

 ١٦٠٦١,١ حوالي البالغة المساحة المحصولية وإجماليعلى الترتيب من %٠,٣٤،%٢,٥ ،%٢,٦وتمثل نحو 
وتكمن المشكلة فى ضعف وانخفاض أداء العمليات التسويقية التى تتم على تلك محاصيل الخضر . الف فدان
 والتى ادت الى النهائي مرورا بمراحل التسويق المختلفة حتى الوصول الى المستهلك اإلنتاج مرحلة بداية من

% ٢٤,٩، %١٩,٢ ،%٢٧,٥ ألف فدان والتى تمثل نحو ٤٢،٩٥٣،١٨٦٩ حواليزيادة  كمية الفقد والبالغة 
 ١٦٩،٤٩٦٠،٦٧٩٦ اليحو الكلى لهم والبالغ اإلنتاجللطماطم والبطاطس والبسلة الخضراء على الترتيب من 

 مما ادى الى انخفاض الكفاءة التسويقية  لتلك المحاصيل، لذلك يهدف البحث دراسة ٢٠١٨ألف طن لعام 
والجملة والتجزئة ) المزرعة( المنتج أسعار وكذلك تطور واالستهالكية واالقتصادية اإلنتاجية المؤشرات

  والوسطاء من جنيه المستهلكالتجزئةجملة وتاجر توزيع االنصبه التسويقية للمنتج وتاجر الو) المستهلك(
والهوامش التسويقية المطلقة والنسبية والقياس الرياضي للكفاءة التسويقية لتلك المحاصيل،و بحساب الكفاءة 

، %١٨,٢٣ حواليالتسويقية لكل من الطماطم والبطاطس والبسلة الخضراء فقد بلغ المتوسط 
  ).٢٠١٨-٢٠٠٠ (الفترةعلى الترتيب خالل % ٣١,١٠،%٣٤,٦٦

  .، محاصيل الخضرالتسويقيةالكفاءة   التجزئة،أسعار الجملة، أسعار المنتج، أسعار: الكلمات المفتاحية
  

  :مقدمة 
ية الفصلية والموسمية القصيرة نسبيا لزراعتها والتى تمكن اإلنتاج محاصيل الخضر بدورتها تتسم

حيث تحتل محاصيل الخضر أهمية اقتصادية .اد سريع نسبيا فى تحقيق ايراإلنتاج االستفادة من المزارعين
وتعتبر الطماطم والبطاطس والبسلة الخضراء من محاصيل الخضر . المصري الزراعي اإلنتاجكبيرة فى 

 الشتويه المختلفة لها بالعروات الثالثة المزروعة المساحة إجماليالهامه التى تزرع فى مصر حيث بلغ 
 وتمثل نحو ٢٠١٨ ألف فدان على الترتيب لعام ٣٨,٥،٤٠٨،٤٦١ يحوالوالصيفية والنيلية 

 حوالي البالغةو٢٠١٨ بالخضر عام المزروعة المساحة إجمالي من الترتيبعلى % ٢،%٢١,٤،%٢١,٨
 المساحة المنزرعه لمصر إجماليعلى الترتيب من % ٠,٢٤،%٤,٤،%٤,٥ الف فدان وتمثل نحو ١٩٠٧,٢

 إجماليعلى الترتيب من %٠,٣٤،%٢,٥،%٢,٦لف فدان وتمثل نحو  ا٩١٩٢,٥ نحو البالغة و٢٠١٨عام 
وتزرع هذه الخضر من أجل االستهالك المحلي . )٥( الف فدان١٦٠٦١,١ حوالي البالغةالمساحة المحصولية و

 من النقد االجنبي وتعتبر ايضا من المصريوالتصدير لجلب العملة االجنية وزيادة الميزان التجارى 
نية بالمعادن والبروتين والفتيامات والكربوهيدرات والدهون والكالسيوم والمغنيسيوم محاصيل الخضر الغ

والبوتاسيوم الضرورية لجسم التى تزيد من رفع المناعة له، كما انها لها اهمية كبيرة فى المجاالت الطبية 
قمية المضافه لهم والصناعية كصلصة الطماطم والكاتشب وكذلك الشيبسي بالنسبه للبطاطس التي تزيد من ال

وزيادة العائد االقتصادى لهم وبخالف وجودهم طول ايام السنه فى الشكل المبرد والمجمد مما يعطى اهميه 
 .   والتسويقيه لتلك المحاصيل موضوع البحثاإلنتاجية المشاكل لدراسةكبيره 
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  :مشكلة البحث 

تم على تلك محاصيل الخضر بداية تكمن المشكلة فى ضعف وانخفاض أداء العمليات التسويقية التى ت
 والتى ادت الى زيادة  النهائي مرورا بمراحل التسويق المختلفة حتى الوصول الى المستهلك اإلنتاجمن مرحلة 

للطماطم % ٢٤,٩%١٩,٢،%٢٧,٥ ألف فدان والتى تمثل نحو ٤٢،٩٥٣،١٨٦٩ حواليكمية الفقد والبالغة 
 ألف طن ١٦٩،٤٩٦٠،٦٧٩٦ حوالي الكلى لها والبالغ اإلنتاج والبطاطس والبسلة الخضراء على الترتيب من

 مما ادى الى انخفاض الكفاءة التسويقية  لتلك المحاصيل بسبب ارتفاع الهوامش التسويقية الناتجه ٢٠١٨لعام 
 التسويقيمما يتطلب دراسة عملية التسويق وتتبع المسلك . عن زيادة التكاليف التسويقية وارباح الوسطاء

  .النهائي لحين وصولها الى مائدة المستهلك اإلنتاج لمحاصيل الخضر موضوع البحث من بداية السلعي
  :الهدف من البحث 

  :ولتحقيق الهدف الرئيسي للبحث تم دراسة مايلى
 الفترةية لمحاصيل الطماطم،البطاطس،البسلة الخضراء فى مصر خالل اإلنتاجتطور المؤشرات : اوال

)٢٠١٨-٢٠٠٠ .(  
  ).٢٠١٨-٢٠٠٠ (الفترةور المؤشرات االستهالكية لمحاصيل الخضر موضوع البحث فى مصر خالل  تط:ثانيا
  ).٢٠١٨-٢٠٠٠ (الفترة تطور المؤشرات االقتصادية  لمحاصيل الخضر موضوع البحث فى مصر خالل :ثالثا
محاصيل الخضر  التكاليف لإجمالي المزرعية وسعار العالقه بين كال من  صافى العائد الفدائى واأل:رابعا

  ).٢٠١٨-٢٠٠٠ (الفترةموضوع البحث فى مصر خالل 
توزيع االنصبه التسويقية للمنتج و) المستهلك(والجملة والتجزئة ) المزرعة( المنتج أسعار تطور :خامسا

 والهوامش التسويقية المطلقة والنسبية  والوسطاء من جنيه المستهلكالتجزئةوتاجر الجملة وتاجر 
 الفترة للكفاءة التسويقية لمحاصيل الخضر موضوع البحث فى مصر خالل والقياس الرياضي

)٢٠١٨-٢٠٠٠.(  
  . دراسة وسائل رفع الكفاءة التسويقية لمحاصيل الخضر الرئيسية المصرية:سادسا

  :البياناتمصادر 
أعتمد البحث فى سيبل تحقيق أهدافة على العديد من البيانات المنشورة وغير المنشورة الصادرة من 
وزارة  الزراعة قطاع الشئون من خالل االستعانه باالعداد المختلفة بنشرتي االحصاءات الزراعية والميزان 
الغذائي للمحاصيل الزراعية والجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء باالستعانه باالعداد المختلفة لنشره 

ره البحث، باالضافه الى بعض البحوث والرسائل  لفتوالتجزئة والجملة المنتج سعار المواد والمنتجات ألأسعار
  .والمجاالت العلمية ذات الصلة بموضوع البحث وكذلك بعض الواقع المتاحة على شبكه المعلومات الدولية

  :الطريقة البحثية
تحقيقاً ألهداف البحث تم استخدام أسلوب التحليل الوصفي والكمي متمثلة فى استخدام بعض األساليب 

ية واالستهالكية واالقتصادية اإلنتاجحصائية البسيطة والمتعددة لتقدير االنحدار الخطي للمتغيرات والنماذج اإل
لمحاصيل الخضر موضوع البحث وكذلك  قياس المؤشرات االقتصادية للكفاءة التسويقية من خالل حساب 

صول الطماطم والبطاطس توزيع االنصبه التسويقية من الجنيه المستهلك والهوامش والكفاءة التسويقية لمح
من خالل استخدام وتطبيق المعادالت والقوانين ) ٢٠١٨ - ٢٠٠٠(والبسلة الخضراء في مصر خالل الفترة 

  . لذلكالرياضية المعده 
  : نتائج البحث 

 الفتـرة ية لمحصول الطماطم،البطاطس،البسلة الخضراء فـى مـصر خـالل    اإلنتاج المؤشراتتطور  : أوالً  
)٢٠١٨-٢٠٠٠.(  

   تطور المساحة المزروعة -١
   إلي تطور المساحة المزروعة لمحصول الطماطم فيبالملحق) ١(رقم تشير البيانات الواردة بالجدول   
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 ٥٩٩,٦ وحد أقـصي بلـغ حـوالي      ٢٠١٧ ألف فدان عام     ٣٩٥,٦ بلغ حوالي    أدنيخالل فترة الدراسة مابين حد      

  . دان ألف ف٤٨٧,٢ بمتوسط سنوي بلغ حوالي ٢٠٠٩ألف فدان عام 
أخذت إتجاهـاً عامـاً   قد  للطماطمللمساحة المزروعة ) ١( الزمني العام بالجدول رقم     االتجاهوبتقدير معادلة   

مـن  % ٢ حواليإلى أن   ) ٢ر(كما تشير قيمة معامل التحديد      ،  خالل فتره الدراسة   غير معنوي احصائية    متناقص  
 والبـاقى   ع إلى العوامل التى يعكسها عامل الزمن      ترجلمحصول الطماطم   التغيرات التى تحدث للمساحة المزروعة      

  .الى عوامل اخرى ال تتضمها المعادلة
 أن المـساحة المزروعـة لمحـصول البطـاطس     بالملحق)  ١(رقم  البيانات الواردة بالجدول   كما تبين من  

 ألـف   ١٧٨,٩ بلغ حـوالي     أدنيقد اتسمت بالتذبذب خالل فترة الدراسة مابين حد         ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(خالل الفترة   
 ألـف  ٣١٦,٩  بمتوسط سنوي بلغ حوالي       ٢٠١٥ ألف فدان عام     ٤٣٧,٤ وحد أقصي بلغ حوالي      ٢٠٠٠فدان عام   

  .فدان
أخذت إتجاهاً عامـاً    قد   للبطاطسللمساحة المزروعة   ) ١( الزمني العام بالجدول رقم      االتجاهوبتقدير معادلة   

فدان فـي الـسنة  أي مـا يعـادل حـوالي         لف  ا ١٥,٠٤قدر بحوالي    %١ عند مستوى    إحصائياًمعنوي   متزايدا
 ألف فـدان، كمـا تـشير قيمـة          ٣١٦,٩ والبالغ حوالي    المزروعة للبطاطس من المتوسط العام للمساحة     % ٤,٧٥

لمحـصول البطـاطس    من التغيرات التى تحدث للمساحة المزروعـة        % ٨٧ حواليإلى أن   ) ٢ر(معامل التحديد   
  . والباقى الى عوامل اخرى ال تتضمها المعادلةنترجع إلى العوامل التى يعكسها عامل الزم

محصول البـسلة الخـضراء قـد       لأن المساحة المزروعة    بالمحلق ايضا   ) ١(رقم   وتوضح بيانات الجدول    
 ٢٠١٨ ألـف فـدان عـام        ٣٨,٥ بلغ حوالي    أدنيما بين حد    ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(خالل فترة   أيضا  اتسمت بالتذبذب   

خـالل الفتـرة    ألف فـدان  ٥٤,٨  بمتوسط سنوي بلغ حوالي ٢٠٠٠ام  ألف فدان ع٨٣,٦وحد أقصي بلغ حوالي  
)٢٠١٨-٢٠٠٠ .(  

 للبـسلة الخـضراء قـد     بالبحث للمساحة المزروعة    ) ١( الزمني العام بالجدول رقم      االتجاهوبتقدير معادلة   
مـا  فدان فـي الـسنة أي       الف   ١,٦٧قدر بحوالي    %٥ عند مستوى    إحصائياًمعنوي   متناقصأخذت إتجاهاً عاماً    

  ٥٤,٨ والبالغ حـوالي     المزروعة للبسلة الخضراء  من المتوسط العام للمساحة     % ٣,١يعادل بانخفاض قدرة حوالي     
مـن التغيـرات التـى تحـدث للمـساحة          % ٧٢ حـوالي إلى أن   ) ٢ر(ألف فدان، كما تشير قيمة معامل التحديد        

 والباقى الى عوامل اخـرى ال        الزمن ترجع إلى العوامل التى يعكسها عامل     لمحصول البسلة الخضراء    المزروعة  
  .تتضمها المعادلة

  .   تطور اإلنتاجية الفدانية-٢
ية الفدانية لمحصول الطماطم في مصر خـالل        اإلنتاج إلي   بالملحق) ١(رقم  تشير البيانات الواردة بالجدول     

 ١٤,٥٩بلـغ حـوالي      أدني اتسمت بالتذبذب خالل فترة الدراسة مابين حد         انهاحيث تبين   ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(الفترة  
 ١٦,١٤ بمتوسط سنوي بلـغ حـوالي   ٢٠٠٩ فدان عام طن ١٧,١٤ وحد أقصي بلغ حوالي   ٢٠٠٠فدان عام   طن  

  .طن فدان
 أخـذت إتجاهـاً عامـاً       للطماطم قد  الفدانية   يةلإلنتاج) ١( الزمني العام بالجدول رقم      االتجاهوبتقدير معادلة   

فدان فـي الـسنة  أي مـا يعـادل حـوالي             طن   ٠,٠٧٢الي  قدر بحو  %٥عند مستوى    إحصائياً معنوي   متزايدا
كما تشير قيمـة معامـل      ،  طن فدان  ١٦,١٤ والبالغ حوالي     للطماطم  الفدانية يةلإلنتاجمن المتوسط العام    % ٠,٤٥

ترجـع إلـى   لمحـصول الطمـاطم    الفدانية يةلإلنتاجمن التغيرات التى تحدث % ٢٤إلى أن حوالي    ) ٢ر(التحديد  
  . والباقى الى عوامل اخرى ال تتضمها المعادلةسها عامل الزمنالعوامل التى يعك
 لمحصول البطـاطس    ية الفدانية اإلنتاج إلي تطور    ايضا بالملحق) ١(رقم   البيانات الواردة بالجدول     وتوضح

 بلـغ  أدنـي حيث تبين أنها اتسمت بالتذبذب خالل فترة الدراسة مابين حد     ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(في مصر خالل الفترة     
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 بمتوسط سـنوي بلـغ      ٢٠١٧ طن فدان عام     ١١,٤١ وحد أقصي بلغ حوالي      ٢٠٠٠طن فدان عام     ٩,٨٨حوالي  
  . طن فدان١٠,٦٧حوالي 

  ية لمحصول الطماطم والبطاطس اإلنتاج الزمني العام البسيط للمؤشرات االتجاهمعدالت ) ١(جدول رقم 
  ).٢٠١٨-٢٠٠٠ (الفترةوالبسلة الخضراء فى مصر خالل 

 R2  F  %معدل النمو   المتوسط  المعادلة  الظاهرة  المحصول
  المساحة
  المزروعة

= 499.7 - 1.254 xi  Ŷ1i  
               ) 0.567           (487.2 -0.26 0.02 0.32 

  يةاإلنتاج
  الفدانية

Ŷ2i =  15.4  +  0.072 xi 
)*               2.330(     16.14 0.45 0.024 5.4 

  
  

  الطماطم
  اإلنتاج
  الكلى

Ŷ3i =  7743.6  +  14.35 xi 
     (0.314)               7887.1 0.18 0.01 0.10 

  المساحة
  المزروعة

= 166.4 + 15.04 xi  Ŷ1i  
            )** 10.813           (316.9 4.75 0.87 116.9 

  يةاإلنتاج
  الفدانية

Ŷ2i = 9.88 + 0.078 xi 
)*               7.999(     10.67 0.73 0.79 63.9 

  
  

  البطاطس
  اإلنتاج
  الكلى

Ŷ3i = 1587.8 + 182.8 xi 
                   (12.207)**       3415.8 0.89 5.4 149.0 

  المساحة
  المزروعة

= 71.50 – 1.67 xi  Ŷ1i  
            )* -6.565              (54.8 -3.1 0.72 43.1 

  يةاإلنتاج
  الفدانية

Ŷ2i = 4.57 – 0.029 xi 
)              -1.391(     4.30 -0.67 0.10 1.93 

  
البسلة 
  الخضراء

  اإلنتاج
  الكلى

Ŷ3i =  317.01 – 8.28 xi 
         (-6.040)*              234.2 -3.54 0.68 35.5 

  :حيث 
  Ŷ1i  = لف فدان فى السنة با)  الطماطم،البطاطس،البسلة الخضراء( القيمة التقديرية للمساحة المزروعة لمحصولi.   

Ŷ2i  = فدان فى السنة / طن) الطماطم،البطاطس،البسلة الخضراء(  الفدانية لمحصول يةلإلنتاجالقيمة التقديريةi.   
Ŷ2i  = بالف طن  فى السنة ) الطماطم،البطاطس،البسلة الخضراء(  الكلى لمحصول لإلنتاجالقيمة التقديريةi .   

     xi  =  ١٩، .............. ، ٣ ، ٢ ، ١ =متغير الزمن ، هـ)          . R2 (معامل التحديد.  
    ٠,٠٥ عند مستوي ة معالم نموذج االنحدار معنويتشير الى (*)     
  . غير معنوى    ()  ٠,٠١ عند مستوي ة معالم نموذج االنحدار معنويتشير الى (**)     
  .المحسوبة ) T(القيمة بين األقواس تشير إلى     
  . بالملحق ) ١(بيانات الجدول رقم : جمعت وحسبت من : مصدر ال

  

 أخـذت إتجاهـاً عامـاً       للبطـاطس  الفدانية   يةلإلنتاج) ١( الزمني العام بالجدول رقم      االتجاهوبتقدير معادلة   
فدان فـي الـسنة  أي مـا يعـادل حـوالي             طن   ٠,٠٧٨قدر بحوالي    %٥ عند مستوى    إحصائياًمعنوي   متزايدا
 طن فدان، كما تشير قيمـة معامـل         ١٠,٦٧ والبالغ حوالي     للبطاطس  الفدانية يةلإلنتاجتوسط العام   من الم % ٠,٧٣

ترجـع إلـى    لمحصول البطـاطس     الفدانية   يةلإلنتاجمن التغيرات التى تحدث     % ٧٩ حواليإلى أن   ) ٢ر(التحديد  
  . والباقى الى عوامل اخرى ال تتضمها المعادلةالعوامل التى يعكسها عامل الزمن

محصول البسلة الخـضراء قـد      لية الفدانية   اإلنتاجأوضحت أن    بالمحلق أيضا    )١(رقم  ومن بيانات الجدول    
، ٢٠١٨ فـدان عـام   طـن  ٣,٧٠ بلغ حوالي أدنيمابين حد ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(فترة الخالل أيضا اتسمت بالتذبذب   

ـ ٤,٣٠  بمتوسط سنوي بلغ حوالي  ٢٠٠٢ طن فدان عام     ٦,٢٩وحد أقصي بلغ حوالي      خـالل الفتـرة   دان  طن ف
)٢٠١٨-٢٠٠٠(.  

 أخـذت إتجاهـاً     للبسلة الخضراء قد    الفدانية يةلإلنتاج) ١( الزمني العام بالجدول رقم      االتجاهوبتقدير معادلة   
فدان في السنة  أي ما يعادل بانخفاض قدرة حـوالي           طن   ٠,٠٢٩قدر بحوالي    إحصائياًغير معنوي    متناقصعاماً  
 طن فدان، كمـا تـشير قيمـة         ٤,٣٠ والبالغ حوالي     للبسلة الخضراء   الفدانية يةتاجلإلنمن المتوسط العام    % ٠,٦٧
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لمحصول البـسلة الخـضراء    الفدانية يةلإلنتاجمن التغيرات التى تحدث  % ١٠ حواليإلى أن   ) ٢ر(معامل التحديد   

  . والباقى الى عوامل اخرى ال تتضمها المعادلةترجع إلى العوامل التى يعكسها عامل الزمن
  . الكلىاإلنتاج  تطور -٣

 الكلى لمحصول الطماطم فـي مـصر خـالل          اإلنتاج إلي   بالملحق) ١(رقم  تشير البيانات الواردة بالجدول     
 الكلى لمحصول الطماطم  قد اتسمت بالتذبذب خالل فتـرة الدراسـة    اإلنتاجحيث تبين أن    ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(الفترة  

 الـف طـن عـام       ١٠٢٧٨,٥ وحد أقصي بلغ حوالي      ٢٠١٧طن عام     ألف ٦٢٢٧,٩ بلغ حوالي    أدنيمابين حد   
  . الف طن٧٨٨٧,١ بمتوسط سنوي بلغ حوالي ٢٠٠٩

   أخذت إتجاهاً عاماً متزايـدا     للطماطم قد  الكلى   لإلنتاج) ١( الزمني العام بالجدول رقم      االتجاهوبتقدير معادلة   
مـن  % ٠,٠١ حـوالي  إلـى أن     )٢ر(خالل فتره الدراسة، كما تشير قيمة معامل التحديـد           إحصائياًغير معنوي   

 والبـاقى الـى     ترجع إلى العوامل التى يعكسها عامل الزمن      لمحصول الطماطم    الكلى   لإلنتاجالتغيرات التى تحدث    
  .عوامل اخرى ال تتضمها المعادلة

 لمحـصول    الكلـى    اإلنتـاج  إلي تطـور     ايضا بالملحق) ١(رقم  تشير البيانات الواردة بالجدول     فى حين   
حيث تبين أنها اتسمت بالتذبذب خالل فترة الدراسة مابين حـد           ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(ر خالل الفترة    البطاطس في مص  

  بمتوسـط  ٢٠١٧ الف طن عام ٤٧٣٣,٦ وحد أقصي بلغ حوالي  ٢٠٠٠ الف طن عام     ١٧٦٧,٩ بلغ حوالي    أدني
  . الف طن٣٤١٥,٨سنوي بلغ حوالي 

 متزايـدا  أخذت إتجاهاً عامـاً     للبطاطس الكلى   تاجلإلن) ١( الزمني العام بالجدول رقم      االتجاهوبتقدير معادلة   
مـن  % ٥,٤ الف طن في السنة أي مـا يعـادل حـوالي    ١٨٢,٨قدر بحوالي  %١ عند مستوى    إحصائياًمعنوي  

) ٢ر( الف طن، كما تشير قيمـة معامـل التحديـد       ٣٤١٥,٨ والبالغ حوالي     للبطاطس  الكلى لإلنتاجالمتوسط العام   
ترجع إلى العوامل التى يعكـسها      لمحصول البطاطس    الكلى   لإلنتاجات التى تحدث    من التغير % ٨٩ حواليإلى أن   

  . والباقى الى عوامل اخرى ال تتضمها المعادلةعامل الزمن
محصول البـسلة الخـضراء قـد اتـسمت         ل الكلى   اإلنتاجتبين أن    بالمحلق   )١(رقم   ومن بيانات الجدول    

 وحـد  ٢٠١٨ الـف طـن عـام    ١٤٢,٤ بلغ حوالي أدني حد مابين) ٢٠١٨-٢٠٠٠(فترة الخالل  أيضا  بالتذبذب  
خـالل الفتـرة     الـف طـن      ٢٣٤,٢  بمتوسط سنوي بلغ حوالي       ٢٠٠٢ الف طن عام     ٣٥٢,٣أقصي بلغ حوالي    

)٢٠١٨-٢٠٠٠  .(  
 أخـذت إتجاهـاً     للبسلة الخضراء قـد     الكلى لإلنتاج) ١( الزمني العام بالجدول رقم      االتجاهوبتقدير معادلة   

 الف طن في السنة  أي ما يعـادل بانخفـاض قـدرة حـوالي                ٨,٢٨قدر بحوالي    إحصائياًعنوي  م متناقصعاماً  
 الف طـن، كمـا تـشير قيمـة          ٢٣٤,٢ والبالغ حوالي     للبسلة الخضراء   الكلى لإلنتاجمن المتوسط العام    % ٣,٥٤

لة الخـضراء  لمحـصول البـس   الكلى  لإلنتاجمن التغيرات التى تحدث     % ٦٨ حواليإلى أن   ) ٢ر(معامل التحديد   
 . والباقى الى عوامل اخرى ال تتضمها المعادلةترجع إلى العوامل التى يعكسها عامل الزمن

ية الفدائية على الرغم من انخفـاض المـساحة         اإلنتاج الكلي للطماطم يزيد بزيادة      اإلنتاجمما سبق يتبين ان     
يـة، فـى حـين ان       اإلنتاجصناف عاليه    من الطماطم خالل فتره الدراسة وقد يعزى ذلك الى استخدام ا           المزروعة

ية الفدائية خالل فتره الدراسـة، ويتـضح        اإلنتاج و المزروعة الكلى للبطاطس يزيد بزيادة كال من المساحة         اإلنتاج
ية خـالل فتـره   اإلنتاجية واإلنتاج الكلى للبسلة الخضراء يتناقص بانخفاص كال من المساحة    اإلنتاجمن التحليل ان    

  .ق مع المنطق االقتصادىالدراسة، وذلك يتف
   )٢٠١٨-٢٠٠٠(الفترة االستهالكية للطماطم،البطاطس،البسلة الخضراء فى مصر خالل المؤشراتتطور : ثانيا

 الغذائى الصافييتناول هذا الجزء تطور المتاح لالستهالك وكمية الفائض ونصيب الفرد والغذاء 
  ).٢٠١٨-٢٠٠٠( خالل الفترة  في مصرءلمحصول الطماطم والبطاطس والبسلة الخضراوكمية الفاقد 

 ٢٠٢٠ سبتمبر – الثالثالعدد  –الثالثون  دالمجل – المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي
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  .  تطور المتاح لالستهالك-١

 إلي تطور المتاح لالسـتهالك لمحـصول الطمـاطم فـي      بالملحق) ٢(رقم  تشير البيانات الواردة بالجدول     
حيث تبين أن المتاح لالستهالك لمحصول الطماطم قـد اتـسمت بالتذبـذب             ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(مصر خالل الفترة    

 ألـف  ١٠٢١٧ وحد أقصي بلغ حوالي   ٢٠٠١ الف طن عام     ٦٣٣٤ بلغ حوالي    أدنيسة مابين حد    خالل فترة الدرا  
  . ألف طن٧٨٣٥ بمتوسط سنوي بلغ حوالي ٢٠٠٩طن عام 

أخـذ إتجاهـاً عامـاً    قـد   للطماطمالمتاح لالستهالك ) ٢( الزمني العام بالجدول رقم  االتجاهوبتقدير معادلة   
% ٠,٠٢ حـوالي إلـى أن    ) ٢ر(تره الدراسة، كما تشير قيمة معامل التحديد         خالل ف   إحصائياًغير معنوي   متزايدا  

 ترجع إلى العوامل التـى يعكـسها عامـل الـزمن    لمحصول الطماطم   من التغيرات التى تحدث للمتاح لالستهالك       
  .والباقى الى عوامل اخرى ال تتضمها المعادلة

 إلي تطور المتاح لالسـتهالك لمحـصول        ايضا بالملحق)  ٢(رقم  تشير البيانات الواردة بالجدول      فى حين   
حيث تبين أن المتاح لالسـتهالك لمحـصول البطـاطس قـد            ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(البطاطس في مصر خالل الفترة      

 وحـد أقـصي بلـغ       ٢٠٠٠ ألف طن عام     ١٥٨٣ بلغ حوالي    أدنياتسمت بالتذبذب خالل فترة الدراسة مابين حد        
  . ألف طن٣٠٦٣بلغ حوالي   بمتوسط سنوي ٢٠١٥ ألف طن عام ٤٤٦١حوالي 

أخذت إتجاهـاً عامـاً     قد   للبطاطسالمتاح لالستهالك   ) ٢( الزمني العام بالجدول رقم      االتجاهوبتقدير معادلة   
 ألف طن فـي الـسنة  أي مـا يعـادل حـوالي               ١٦٥,٧قدر بحوالي    %١ عند مستوى    إحصائياًمعنوي   متزايدا
 ألف طن، كما تشير قيمـة معامـل         ٣٠٦٣ والبالغ حوالي    س للبطاط من المتوسط العام للمتاح لالستهالك    % ٥,٤١

ترجـع إلـى   لمحصول البطـاطس  من التغيرات التى تحدث للمتاح لالستهالك % ٨٩ حواليإلى أن   ) ٢ر(التحديد  
  . والباقى الى عوامل اخرى ال تتضمها المعادلةالعوامل التى يعكسها عامل الزمن

محصول البسلة الخضراء قـد اتـسمت       لأن المتاح لالستهالك    تبين  بالمحلق  ) ٢(رقم   ومن بيانات الجدول    
 وحـد أقـصي     ٢٠١٢ ألف طن عام     ١٦٨ بلغ حوالي    أدنيمابين حد   ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(خالل فترة   أيضا  بالتذبذب  

-٢٠٠٠(خـالل الفتـرة    ألـف طـن   ٢٣٢  بمتوسط سنوي بلغ حـوالي     ٢٠٠٢ ألف طن عام     ٣٥٠بلغ حوالي   
٢٠١٨  .(  

 أخذت إتجاهـاً    للبسلة الخضراء قد  المتاح لالستهالك   ) ٢(زمني العام بالجدول رقم      ال االتجاهوبتقدير معادلة   
 ألف طن في السنة أي ما يعـادل بانخفـاض           ٧,٩٠قدر بحوالي    %٥ عند مستوى    إحصائياًمعنوي   متناقصعاماً  

ـ    ٢٣٢ والبالغ حوالي     للبسلة الخضراء  من المتوسط العام للمتاح لالستهالك    % ٣,٤قدرة حوالي    ن، كمـا    ألـف ط
لمحـصول  من التغيرات التى تحـدث للمتـاح لالسـتهالك          % ٦٥ حواليإلى أن   ) ٢ر(تشير قيمة معامل التحديد     

  . والباقى الى عوامل اخرى ال تتضمها المعادلةترجع إلى العوامل التى يعكسها عامل الزمنالبسلة الخضراء 
  .   تطور كمية الفائض-٢

 إلي تطور كمية الفائض لمحصول الطمـاطم فـي مـصر     بالملحق) ٢(رقم  تشير البيانات الواردة بالجدول     
حيث تبين أن كمية الفائض لمحصول الطماطم قد اتسمت بالتذبـذب خـالل فتـرة      )  ٢٠١٨-٢٠٠٠(خالل الفترة   

 ٢٠١٨ ألف طن عـام  ٢٦١ وحد أقصي بلغ حوالي  ٢٠٠٠ بلغ حوالي واحد الف طن عام        أدنيالدراسة مابين حد    
  . ألف طن١٠١لي بمتوسط سنوي بلغ حوا
أخـذت إتجاهـاً عامـاً      قـد    للطماطملكمية الفائض   ) ٢( الزمني العام بالجدول رقم      االتجاهوبتقدير معادلة   

 ألف طن فـي الـسنة  أي مـا يعـادل حـوالي      ١٦,٧١قدر بحوالي   %٥ عند مستوى    إحصائياًمعنوي  متزايدا  
 ألف طن، كما تشير قيمة معامـل التحديـد   ١٠١  والبالغ حوالي للطماطممن المتوسط العام لكمية الفائض   % ١٦,٥

ترجع إلى العوامـل التـى      لمحصول الطماطم   من التغيرات التى تحدث لكمية الفائض       % ٨٥ حواليإلى أن   ) ٢ر(
  . والباقى الى عوامل اخرى ال تتضمها المعادلةيعكسها عامل الزمن
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طور كمية الفائض لمحـصول البطـاطس        إلي ت  بالملحق)  ٢(رقم  تشير البيانات الواردة بالجدول      فى حين   

حيث تبين أن كمية الفائض لمحصول البطاطس قـد اتـسمت بالتذبـذب             ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(في مصر خالل الفترة     
  ألـف  ٧٥١ وحد أقصي بلـغ حـوالي    ٢٠٠١ ألف طن عام     ١٥١ بلغ حوالي    أدنيخالل فترة الدراسة مابين حد      

  . ألف طن٤٢٣ بمتوسط سنوي بلغ حوالي ٢٠١٤طن عام 
أخـذت إتجاهـاً عامـاً    قـد    للبطاطسلكمية الفائض   ) ٢( الزمني العام بالجدول رقم      االتجاهبتقدير معادلة   و

 ألف طن فـي الـسنة  أي مـا يعـادل حـوالي               ٢٧,٠٥قدر بحوالي    %٥ عند مستوى    إحصائياًمعنوي   متزايدا
تشير قيمة معامل التحديـد      ألف طن، كما     ٤٢٣ والبالغ حوالي     للبطاطس من المتوسط العام لكمية الفائض    % ٦,٣٩

ترجع إلى العوامـل التـى   لمحصول البطاطس من التغيرات التى تحدث لكمية الفائض       % ٦٢ حواليإلى أن   ) ٢ر(
  . والباقى الى عوامل اخرى ال تتضمها المعادلةيعكسها عامل الزمن

راء قـد اتـسمت     محصول البسلة الخض  لتبين أن كمية الفائض     بالمحلق ايضا   ) ٢(رقم  ومن بيانات الجدول    
  ثم  يعـود للزيـادة   ٢٠١٨ ألف طن عام     ٥- بلغ حوالي    أدنيمابين حد   ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(باالنخفاض خالل فترة    

-٢٠٠٠(خـالل الفتـرة    االف طن ٤ بمتوسط سنوي بلغ حوالي     ٢٠١٣،٢٠١٢ ألف طن عامي     ١٣وبلغ حوالي   
٢٠١٨  .(  

 أخـذت إتجاهـاً     للبسلة الخضراء قـد   ية الفائض   لكم) ٢( الزمني العام بالجدول رقم      االتجاهوبتقدير معادلة   
 حـوالي إلـى أن    ) ٢ر(خالل فتره الدراسة، كما تشير قيمة معامـل التحديـد            إحصائياًمعنوي  عاماً متزايدا غير    

ترجع إلى العوامل التى يعكسها عامـل       لمحصول البسلة الخضراء    من التغيرات التى تحدث لكمية الفائض       % ٠,٢
  .مل اخرى ال تتضمها المعادلة والباقى الى عواالزمن

  .   تطور نصيب الفرد-٣
 الطمـاطم فـي مـصر       لمحصول  إلي تطور نصيب الفرد    بالملحق) ٢(رقم  تشير البيانات الواردة بالجدول     

حيث تبين أن نصب الفرد من الطماطم قد اتسمت بالتذبذب خـالل فتـرة الدراسـة      ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(خالل الفترة   
 ٢٠٠٦سـنه عـام   / كجـم ٩٥,١ وحد أقصي بلغ حـوالي  ٢٠١٨سنه عام / كجم٤٤,٧ بلغ حوالي  أدنيمابين حد   

  .سنه/ كجم٧٢,٥بمتوسط سنوي بلغ حوالي 
أخـذت إتجاهـاً عامـاً    قد  الطماطملنصيب الفرد من ) ٢( الزمني العام بالجدول رقم  االتجاهوبتقدير معادلة   

من المتوسـط   % ٢,٨نخفاض قدرة حوالي    سنه أي ما يعادل با    / كجم ٢,٠٣ قدر بحوالي    معنوي إحصائياً   متناقص  
إلـى أن  ) ٢ر(سنه، كما تشير قيمـة معامـل التحديـد    / كجم٧٢,٥العام لنصيب الفرد من الطماطم والبالغ حوالي      

 ترجع إلى العوامل التى يعكسها عامـل الـزمن         الطماطم   من التغيرات التى تحدث لنصيب الفرد من      % ٥٤حوالي  
  .ا المعادلةوالباقى الى عوامل اخرى ال تتضمه

 إلي تطور نصيب الفرد من البطاطس فـي         ايضا بالملحق)  ٢(رقم  تشير البيانات الواردة بالجدول     فى حين   
حيث تبين أن نصيب الفرد من البطاطس قد اتسمت بالتذبـذب خـالل فتـرة      ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(مصر خالل الفترة    
سـنه عـام    / كجـم  ٣٠,٥ي بلغ حوالي     وحد أقص  ٢٠٠٠سنه عام   / كجم ١٦,٧ بلغ حوالي    أدنيالدراسة مابين حد    

  .سنه/ كجم٢٣,٨ بمتوسط سنوي بلغ حوالي ٢٠١٢
أخذت إتجاهـاً عامـاً     قد  لنصيب الفرد من البطاطس     ) ٢( الزمني العام بالجدول رقم      االتجاهوبتقدير معادلة   

مـن  % ٢,٢٩سنه أي مـا يعـادل حـوالي    / كجم٠,٥٤٤قدر بحوالي  %٥ عند مستوى    معنوي إحصائياً  متزايدا
) ٢ر(سنه، كما تشير قيمة معامـل التحديـد         / كجم ٢٣,٨لمتوسط العام لنصيب الفرد من البطاطس والبالغ حوالي         ا

ترجع إلى العوامل التى يعكسها عامـل        البطاطس   من التغيرات التى تحدث لنصيب الفرد من      % ٤٨إلى أن حوالي    
  . والباقى الى عوامل اخرى ال تتضمها المعادلةالزمن
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٩٥٤ يل الخضر في مصردراسة اقتصادية لقياس الكفاءة التسويقية لبعض محاص
 ونسبة الصافي الزمنى العام البسيط للمتاح لالستهالك والفائض ونصيب الفرد والغذاء االتجاهعادالت م) ٢(جدول رقم 

  ).٢٠١٨-٢٠٠٠ (الفترةوالفاقد لمحصول الطماطم والبطاطس والبسلة الخضراء فى مصر خالل تي االكتفاء الذا
  R2  F  %معدل النمو   المتوسط  المعادلة  الظاهرة  المحصول

المتاح 
  لالستهالك

= 7808.7 + 2.69 xi  Ŷ1i  
                      (0.060)               7835 0.03 0.0002 0.004 

 Ŷ2i = -65.81 + 16.71 xi  الفائض
                   )** 9.753(     101 -16.5 0.85 95.1 

 Ŷ3i = 92.77 – 2.03 xi  نصب الفرد
         (-4.509)*                           72.5 -2.8 0.54 20.3 

 Ŷ4i =  6010.8  -  45.1 xi  الصافيالغذاء 
                    )* - 1.333  (    5560 -0.81 0.09 1.8 

  Ŷ5i = 654.3  + 98.6 xi   كمية الفاقد
                     )*5.504  (      1635 6.01 0.64 30.3 

  الطماطم

نسبه االكتفاء 
  الذاتى

Ŷ6i =  98.9  +  0.235 xi  
                   *)7.613 (     101 0.23 0.84 92.4 

المتاح 
  لالستهالك

= 1405.7 + 165.7 xi  Ŷ1i  
                  )** 12.008                (    3063 5.41 0.89 144.2 

 Ŷ2i = 152.1 + 27.05 xi  الفائض
                   )*   5.219(     423 6.39 0.62 72.2 

 Ŷ3i =  18.32  + 0.544 xi  نصيب الفرد
         (3.698)*                        23.8 2.29 0.48 15.7 

 Ŷ4i = 1065.1 +  79.76 xi  الصافيالغذاء 
                  )** 9.377  (    1863 4.28 0.84 87.9 

  Ŷ5i = 17.12 +  53.13 xi   كميه الفاقد
               *    )*13.647  (      550 9.7 0.92 182.2 

  البطاطس

نسبه االكتفاء 
  الذاتى

Ŷ6i =  111.9  +  0.165 xi  
       )          1.057 (     114 0.14 0.06 1.12 

المتاح 
  لالستهالك

= 311.5 - 7.90 xi  Ŷ1i  
                        *)-5.676           (    232 -3.4 0.65 32.2 

 Ŷ2i = 3.206 + 0.042xi  الفائض
              )      0.187(     4 1.1 0.002 0.04 

 Ŷ3i = 3.60 – 0.189 xi  نصيب الفرد
         (-10.772)*     1.71 -11.1 0.87 116 

الغذائى 
  الصافي

Ŷ4i =  239.9 – 11.52 xi 
                 )* - 9.567  (    125 -9.2 0.84 91.5 

   Ŷ5i = 26.7 + 1.22 xi   كمية الفاقد
                   )*    4.917         (  39 3.01 0.59 24.2 

البسلة 
  الخضراء

نسبة االكتفاء 
  الذاتى

Ŷ6i =  101.3  +  0.042 xi  
               )     0.349 (      102 0.04 0.01 0.12 

  :حيث  
         Ŷ1i = طن فى السنة   بالف) الطماطم،البطاطس،البسلة الخضراء ( محصولالقيمة التقديرية للمتاح لالستهالك لi.   

        Ŷ2i =  بالف طن فى السنة )الطماطم،البطاطس،البسلة الخضراء ( محصوللالقيمة التقديرية لكمية الفائض i ـ   
        Ŷ3i =  فى السنة  كجم)الطماطم،البطاطس،البسلة الخضراء ( محصوللالقيمة التقديرية لنصيب الفرد  i .   
             Ŷ4i =  طن فى السنة   بالف) الطماطم،البطاطس،البسلة الخضراء (  لمحصولالصافيللغذاء القيمة التقديريةi.   
        Ŷ5i =  بالف طن فى السنة )الطماطم،البطاطس،البسلة الخضراء ( محصوللالقيمة التقديرية لكمية الفاقد i.  
        Ŷ6i = فى السنة  %  )الطماطم،البطاطس،البسلة الخضراء ( محصولللتقديرية لنسبة االكتفاء الذاتى القيمة اi .   
         xi  =  ١٩، .............. ، ٣ ، ٢ ، ١= متغير الزمن ، هـ. )         R2 (معامل التحديد.  

    ()  ٠,٠١ عند مستوي ة معالم نموذج االنحدار معنويى تشير ال   (**) ٠,٠٥ عند مستوي    ة معالم نموذج االنحدار    معنوي تشير الى     (*) 
  .المحسوبة ) T(القيمة بين   األقواس تشير إلى ، .     غير معنوى

  .بالملحق) ٢(بيانات الجدول رقم : جمعت وحسبت من  : المصدر
 

أيـضا  ذبذب  تبين أن نصيب الفرد من البسلة الخضراء قد اتسمت بالت         بالمحلق  ) ٢(رقم  ومن بيانات الجدول    
 ٣,٩ وحد أقصي بلـغ حـوالي   ٢٠١٨سنه عام / كجم٠,٥ بلغ حوالي أدنيمابين حد   ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(خالل فترة   

  .)٢٠١٨-٢٠٠٠(خالل الفترة سنه / كجم١,٧١  بمتوسط سنوي بلغ حوالي ٢٠٠٠سنه عام /كجم
 أخذت إتجاهـاً    راء قد  الخض لنصيب الفرد من البسلة   ) ٢( الزمني العام بالجدول رقم      االتجاهوبتقدير معادلة   

 أي ما يعـادل بانخفـاض قـدرة حـوالي           ٠,١٨٩قدر بحوالي    %٥ عند مستوى    معنوي إحصائياً  متناقصعاماً  



٩٥٥ يل الخضر في مصردراسة اقتصادية لقياس الكفاءة التسويقية لبعض محاص
سنه، كمـا تـشير قيمـة    / كجم١,٧١ والبالغ حوالي  الخضراءمن المتوسط العام لنصيب الفرد من البسلة      % ١١,١

ترجـع   البـسلة الخـضراء    تحدث لنصيب الفرد من من التغيرات التى% ٨٧إلى أن حوالي  ) ٢ر(معامل التحديد   
 . والباقى الى عوامل اخرى ال تتضمها المعادلةإلى العوامل التى يعكسها عامل الزمن

  .الصافي  تطور الغذاء -٤
 لمحصول الطماطم فـي مـصر       الصافي إلي تطور الغذاء     بالملحق) ٢(رقم  تشير البيانات الواردة بالجدول     

 من الطماطم قد اتسمت بالتذبذب خالل فترة الدراسـة          الصافيحيث تبين أن الغذاء     )  ٢٠١٨-٢٠٠٠(خالل الفترة   
 ٢٠٠٩ ألـف طـن عـام        ٧١٢٣ وحد أقصي بلغ حوالي      ٢٠١٧ الف طن عام     ٤٣٣٥ بلغ حوالي    أدنيمابين حد   

  . ألف طن٥٥٦٠بمتوسط سنوي بلغ حوالي 
أخذت إتجاهـاً عامـاً     قد   الطماطم من   الصافيللغذاء  ) ٢( الزمني العام بالجدول رقم      االتجاهوبتقدير معادلة   

مـن  % ٩ حـوالي إلى أن   ) ٢ر(خالل فتره الدراسة، كما تشير قيمة معامل التحديد          إحصائياًمعنوي  متناقص غير   
 والبـاقى الـى عوامـل    ترجع إلى العوامل التى يعكسها عامل الزمن   للطماطم الصافيالتغيرات التى تحدث للغذاء     

 .دلةاخرى ال تتضمها المعا
 مـن البطـاطس     الصافي إلي تطور الغذاء     أيضا بالملحق) ٢(رقم  تشير البيانات الواردة بالجدول     فى حين   

 من البطاطس قد اتسمت بالتذبـذب خـالل         الصافيحيث تبين أن الغذاء     ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(في مصر خالل الفترة     
 ألـف طـن     ٢٥٩٤لغ حوالي    وحد أقصي ب   ٢٠٠٠ ألف طن عام     ١٠٧١ بلغ حوالي    أدنيفترة الدراسة مابين حد     

  . ألف طن١٨٦٣ بمتوسط سنوي بلغ حوالي ٢٠١٥عام 
أخذت إتجاهـاً عامـاً   قد  البطاطس من الصافيللغذاء ) ٢( الزمني العام بالجدول رقم االتجاهوبتقدير معادلة  

 ألف طن فـي الـسنة  أي مـا يعـادل حـوالي               ٧٩,٧٦قدر بحوالي    %٥ عند مستوى    إحصائياًمعنوي   متزايدا
 ألف طن، كما تشير قيمـة معامـل   ١٨٦٣ من البطاطس والبالغ حوالي الصافيمن المتوسط العام للغذاء     % ٤,٢٨

ترجـع إلـى العوامـل       البطاطس    من الصافيمن التغيرات التى تحدث للغذاء      % ٨٤ حواليإلى أن   ) ٢ر(التحديد  
  . والباقى الى عوامل اخرى ال تتضمها المعادلةالتى يعكسها عامل الزمن

 من البسلة الخضراء قـد اتـسمت بالتذبـذب          الصافيتبين أن الغذاء    بالمحلق  ) ٢(رقم  يانات الجدول   ومن ب 
 ٢٦١ وحد أقصي بلـغ حـوالي   ٢٠١٢ ألف طن عام ٥٠ بلغ حوالي    أدنيمابين حد   ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(خالل فترة   

  .)٢٠١٨-٢٠٠٠(خالل الفترة  ألف طن ١٢٥ بمتوسط سنوي بلغ حوالي ٢٠٠٢ألف طن عام 
 أخذت إتجاهـاً     الخضراء قد   من البسلة  الصافيللغذاء  ) ٢( الزمني العام بالجدول رقم      االتجاه معادلة   وبتقدير
 ألف طن في السنة أي ما يعـادل بانخفـاض قـدرة حـوالي               ١١,٢٥قدر بحوالي    إحصائياًمعنوي  عاماً متناقص   

 ألف طن، كمـا تـشير قيمـة         ١٢٥ والبالغ حوالي     الخضراء  من البسلة  الصافيمن المتوسط العام للغذاء     % ٩,٢
ترجـع   البسلة الخـضراء      من الصافيمن التغيرات التى تحدث للغذاء      % ٨٤ حواليإلى أن   ) ٢ر(معامل التحديد   

  . والباقى الى عوامل اخرى ال تتضمها المعادلةإلى العوامل التى يعكسها عامل الزمن
    .   تطور كمية الفاقد-٥

 إلي تطور كمية الفاقد من الطمـاطم فـي مـصر خـالل             بالملحق) ٢(رقم  تشير البيانات الواردة بالجدول     
حيث تبين أن كمية الفاقد من الطماطم قد اتسمت بالتذبذب خالل فترة الدراسة مابين حـد                ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(الفترة  
 بمتوسط سـنوي    ٢٠٠٩ ألف طن عام     ٢٥٥٣ وحد أقصي بلغ حوالي      ٢٠٠١ الف طن عام     ٦٣٤ بلغ حوالي    أدني

  .لف طن أ١٦٣٥بلغ حوالي 
أخـذت إتجاهـاً عامـاً    قـد   الطماطملكمية الفاقد من ) ٢( الزمني العام بالجدول رقم االتجاهوبتقدير معادلة   

من المتوسط العـام    % ٦,٠١ ألف طن في السنة  أي ما يعادل حوالي           ٩٨,٦قدر بحوالي    إحصائياًمعنوي  متزايدا  
 حـوالي إلـى أن    ) ٢ر( تشير قيمة معامل التحديـد        ألف طن، كما   ١٦٣٥لكمية الفاقد من الطماطم والبالغ حوالي       
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٩٥٦ يل الخضر في مصردراسة اقتصادية لقياس الكفاءة التسويقية لبعض محاص
 والبـاقى  ترجع إلى العوامل التى يعكسها عامـل الـزمن   من التغيرات التى تحدث لكمية الفاقد من الطماطم      % ٦٤

  .الى عوامل اخرى ال تتضمها المعادلة
من البطـاطس فـي      إلي تطور كمية الفاقد      ايضا بالملحق) ٢(رقم  تشير البيانات الواردة بالجدول      فى حين   

حيث تبين أن كمية الفاقد من البطاطس قد اتسمت بالتذبـذب خـالل فتـرة               )  ٢٠١٨-٢٠٠٠(مصر خالل الفترة    
 ألـف طـن عـام    ١٠٠٤ وحد أقصي بلغ حـوالي  ٢٠٠٠ ألف طن عام ١٧٧ بلغ حوالي أدنيالدراسة مابين حد  

  . ألف طن٥٥٠ بمتوسط سنوي بلغ حوالي ٢٠١٥
أخـذت إتجاهـاً عامـاً      قد   البطاطسلكمية الفاقد من    ) ٢(لزمني العام بالجدول رقم      ا االتجاهوبتقدير معادلة   

% ٩,٧ ألف طن في السنة  أي ما يعادل حـوالي            ٥٣,١٣قدر بحوالي    %٥ عند مستوى    إحصائياًمعنوي   متزايدا
) ٢ر(تحديـد   ألف طن، كما تشير قيمة معامـل ال       ٥٥٠من المتوسط العام لكمية الفاقد من البطاطس والبالغ حوالي          

ترجع إلى العوامل التى يعكـسها عامـل         البطاطس   من التغيرات التى تحدث لكمية الفاقد من      % ٩٢ حواليإلى أن   
  . والباقى الى عوامل اخرى ال تتضمها المعادلةالزمن

تبين أن كمية الفاقد من البسلة الخضراء قد اتسمت بالتذبذب خـالل            بالمحلق  ) ٢(رقم   ومن بيانات الجدول    
 ألف طـن    ٥٣ وحد أقصي بلغ حوالي      ٢٠٠١ ألف طن عام     ٢٣ بلغ حوالي    أدنيمابين حد   ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(ة  فتر

  ).٢٠١٨-٢٠٠٠(خالل الفترة  ألف طن ٣٩ بمتوسط سنوي بلغ حوالي ٢٠٠٨عام 
 أخـذت إتجاهـاً      الخضراء قد  لكمية الفاقد من البسلة   ) ٢( الزمني العام بالجدول رقم      االتجاهوبتقدير معادلة   

 ألف طن في الـسنة أي مـا يعـادل حـوالي          ١,٢٢قدر بحوالي    %٥ عند مستوى    إحصائياًمعنوي   متزايدا   عاماً
 ألف طن، كما تشير قيمـة معامـل   ٣٩ والبالغ حوالي  الخضراءمن المتوسط العام لكمية الفاقد من البسلة     % ٣,١٣

ترجع إلى العوامـل    بسلة الخضراء    ال من التغيرات التى تحدث لكمية الفاقد من      % ٥٩ حواليإلى أن   ) ٢ر(التحديد  
  . والباقى الى عوامل اخرى ال تتضمها المعادلةالتى يعكسها عامل الزمن

  .   تطور نسب االكتفاء الذاتي-٦
 إلي تطور نسب االكتفاء الذاتي لمحصول الطمـاطم فـي           بالملحق) ٢(رقم  تشير البيانات الواردة بالجدول     

 أن نسبه االكتفاء الذاتي من الطماطم قد اتسمت بالتذبـذب خـالل             حيث تبين ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(مصر خالل الفترة    
% ١٠٤وحد أقصي بلغ حـوالي      )  ٢٠٠٧-٢٠٠٠(خالل الفترة   %  ١٠٠ بلغ حوالي    أدنيفترة الدراسة مابين حد     

  .%١٠١بمتوسط سنوي بلغ حوالي ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(خالل الفترة 
أخـذت إتجاهـاً   قد  الطماطم من   الذاتينسبة االكتفاء   ل) ٢( الزمني العام بالجدول رقم      االتجاهوبتقدير معادلة   

من المتوسط العـام    % ٠,٢٣في السنة  أي ما يعادل حوالي        %  ٠,٢٣٥قدر بحوالي    إحصائياًمعنوي  عاماً متزايدا   
 حـوالي إلـى أن    ) ٢ر(، كما تشير قيمة معامل التحديـد        %١٠١لنسبة االكتفاء الذائي من الطماطم والبالغ حوالي        

 ترجع إلى العوامل التى يعكسها عامـل الـزمن         غيرات التى تحدث لنسبة االكتفاء الذاتئ من الطماطم       من الت % ٨٤
  .والباقى الى عوامل اخرى ال تتضمها المعادلة

 إلي نسبة االكتفاء الذاتى مـن البطـاطس         ايضا بالملحق)  ٢(رقم  تشير البيانات الواردة بالجدول      فى حين   
حيث تبين أن نسبة افاقد من البطاطس قد اتسمت بالتذبذب خـالل فتـرة              ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(في مصر خالل الفترة     

اعـوام  %  ١١٩ وحـد أقـصي بلـغ حـوالي          ٢٠١٦عـام   % ١٠٨ بلـغ حـوالي      أدنـي الدراسة مابين حد    
  .%١١٤ بمتوسط سنوي بلغ حوالي ٢٠١٤،٢٠١١،٢٠٠٤
أخذت إتجاهـاً   قد   البطاطس من   تيالذالنسبة االكتفاء   ) ٢( الزمني العام بالجدول رقم      االتجاهوبتقدير معادلة   

% ٦ حـوالي إلـى أن    ) ٢ر(خالل فتره الدراسة، كما تشير قيمة معامل التحديد          إحصائياًغير معنوي    متزايداعاماً  
 والبـاقى   ترجع إلى العوامل التى يعكسها عامل الزمن       البطاطس   من التغيرات التى تحدث لنسبة االكتفاء الذاتئ من       

  .ها المعادلةالى عوامل اخرى ال تتضم



٩٥٧ يل الخضر في مصردراسة اقتصادية لقياس الكفاءة التسويقية لبعض محاص
تبين أن نسبة االكتفاء الذاتي من البسلة الخضراء قـد اتـسمت   بالمحلق ايضا ) ٢(رقم  ومن بيانات الجدول  

 وحـد أقـصي بلـغ حـوالي     ٢٠١٨عام % ٩٧ بلغ حوالي أدنيمابين حد ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(بالتذبذب خالل فترة   
  ).٢٠١٨-٢٠٠٠(خالل الفترة % ١٠٢ بمتوسط سنوي بلغ حوالي ٢٠١٢عام % ١٠٨

 أخـذت    الخضراء قد  لنسبة االكتفاء الذاتي من البسلة    ) ٢( الزمني العام بالجدول رقم      االتجاهوبتقدير معادلة   
 حـوالي إلى أن   ) ٢ر(خالل فتره الدراسة، كما تشير قيمة معامل التحديد          إحصائياًغير معنوي   إتجاهاً عاماً متزايدا    

ترجع إلى العوامل التى يعكـسها عامـل         البسلة الخضراء    تي من من التغيرات التى تحدث لنسبة االكتفاء الذا      % ١
  .  والباقى الى عوامل اخرى ال تتضمها المعادلةالزمن

 الكلى وانخفاض نـصيب الفـرد وزيـادة         اإلنتاجمما سبق يتبين ان كمية الفائض من الطماطم تزيد بزيادة           
ا يسهم فى زيادة الصادرات منها ، وعلى الرغم مـن            منها على الرغم من زيادة كميه الفاقد مم        الذاتينسبه االكتفاء   

 ممـا  الـذاتي  الكلى ونسبه االكتفاء     لإلنتاجزيادة نصيب الفرد من البطاطس الحظ زيادة كميه الفائض نتيجه لزيادة            
يؤدى الى زيادة كمية الصادرات الموجهه لالسواق الخارجية، وعلى الرغم من انخفـاض المتـاح لالسـتهالك اال     

  . منهاالذاتي بسبب تراجع نصيب الفرد من البسلة وزيادة نسبة االكتفاء اإلنتاجفائض فى انه يوجد 
 خالل الفترة  في مصر لمحصول الطماطم والبطاطس والبسلة الخضراءتطور المؤشرات االقتصادية: ثالثا

)٢٠١٨-٢٠٠٠.(  
د الفداني وعائد  التكاليف وصافى العائإجمالي المزرعية وسعارسوف يتاول هذا الجزء تطور األ

  ).٢٠١٨-٢٠٠٠( خالل الفترة  في مصرلمحصول الطماطم والبطاطس والبسلة الخضراءالجنيه 
  .  المزرعيةسعار تطور األ-١

 المزرعية لمحـصول الطمـاطم فـي        سعار إلي تطور األ   بالملحق) ٣(رقم  تشير البيانات الواردة بالجدول     
 المزرعية لمحصول الطماطم قـد اتـسمت بالتذبـذب        عارسحيث تبين أن األ   ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(مصر خالل الفترة    

 ١٦١٤ وحـد أقـصي بلـغ حـوالي          ٢٠٠١طن عام   / جنيه ٣٦١ بلغ حوالي    أدنيخالل فترة الدراسة مابين حد      
  .طن/ جنيه٩١٤ بمتوسط سنوي بلغ حوالي ٢٠١٨طن عام /جنيه

أخذت إتجاهـاً عامـاً     قد   طماطملل المزرعية   سعارلأل) ٣( الزمني العام بالجدول رقم      االتجاهوبتقدير معادلة   
% ٨,٥طن في السنة  أي ما يعـادل حـوالي   / جنيه٧٧,٧ قدر بحوالي  %١عند مستوى  إحصائياًمعنوي متزايدا  

طن، كما تشير قيمـة معامـل التحديـد         / جنيه ٩١٤ والبالغ حوالي     للطماطم  المزرعية سعارمن المتوسط العام لأل   
ترجع إلـى العوامـل     لمحصول الطماطم    المزرعية   سعارى تحدث لأل  من التغيرات الت  % ٩٤ حواليإلى أن   ) ٢ر(

  . والباقى الى عوامل اخرى ال تتضمها المعادلةالتى يعكسها عامل الزمن
 المزرعية لمحـصول    سعار إلي تطور األ   ايضا بالملحق)  ٣(رقم  تشير البيانات الواردة بالجدول      فى حين   

 المزرعية لمحـصول البطـاطس قـد        سعاريث تبين أن األ   ح)  ٢٠١٨-٢٠٠٠(البطاطس في مصر خالل الفترة      
 وحـد أقـصي بلـغ    ٢٠٠٠طن عـام  / جنيه٥٢٧ بلغ حوالي    أدنياتسمت بالتذبذب خالل فترة الدراسة مابين حد        

  .طن/ جنيه١١٦٣ بمتوسط سنوي بلغ حوالي ٢٠١٨ عام ٢٣٣٠حوالي 
أخذت إتجاهاً عامـاً    قد   للبطاطسزرعية   الم سعارلأل) ٢( الزمني العام بالجدول رقم      االتجاهوبتقدير معادلة   

% ٧,٦طن في السنة  أي ما يعـادل حـوالي           / جنيه ٨٨,٨قدر بحوالي    %١ عند مستوى    إحصائياًمعنوي   متزايدا
طن، كما تشير قيمة معامـل التحديـد        / جنيه ١١٦٣ والبالغ حوالي     للبطاطس  المزرعية سعارمن المتوسط العام لأل   

ترجع إلـى العوامـل   لمحصول البطاطس  المزرعية   سعاريرات التى تحدث لأل   من التغ % ٧٩ حواليإلى أن   ) ٢ر(
  . والباقى الى عوامل اخرى ال تتضمها المعادلةالتى يعكسها عامل الزمن

محصول البـسلة الخـضراء قـد    ل المزرعية  سعارتبين أن األ  بالمحلق ايضا   ) ٣(رقم   ومن بيانات الجدول    
 وحـد   ٢٠٠١طن عام   / جنيه ٥٩٠ بلغ حوالي    أدنيمابين حد   ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(خالل فترة   أيضا  اتسمت بالتذبذب   
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خـالل الفتـرة   طـن  / جنيـه ١٧٩٩ بمتوسط سنوي بلغ حـوالي  ٢٠١٨طن عام   / جنيه ٣٩٦٧أقصي بلغ حوالي    

)٢٠١٨-٢٠٠٠.(  
 أخـذت   للبـسلة الخـضراء قـد      المزرعية   سعارلأل) ٢( الزمني العام بالجدول رقم      االتجاهوبتقدير معادلة   

طن في الـسنة أي مـا يعـادل         / جنيه ١٩٧,٨قدر بحوالي    %١ عند مستوى    إحصائياًمعنوي   متزايدا إتجاهاً عاماً 
طـن ، كمـا   / جنيـه ١٧٩٩ والبالغ حوالي   للبسلة الخضراء   المزرعية سعارمن المتوسط العام لأل   % ١٠,٩حوالي  

لمحـصول  مزرعيـة    ال سـعار من التغيرات التى تحدث لأل    % ٩٣ حواليإلى أن   ) ٢ر(تشير قيمة معامل التحديد     
  . والباقى الى عوامل اخرى ال تتضمها المعادلةترجع إلى العوامل التى يعكسها عامل الزمنالبسلة الخضراء 

  .  التكاليف لمحصولإجمالي  تطور -٢
 التكاليف لمحصول الطماطم في مـصر       إجمالي إلي تطور    بالملحق) ٣(رقم  تشير البيانات الواردة بالجدول     

 التكاليف لمحصول الطماطم قد اتسمت بالتذبذب خـالل فتـرة   إجماليحيث تبين أن  ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(خالل الفترة   
فـدان عـام    / جنيه ٩٩٧٦ وحد أقصي بلغ حوالي      ٢٠٠٠فدان عام   /جنيه٢٥٤٣ بلغ حوالي    أدنيالدراسة مابين حد    

  .فدان/ جنيه٤٦٧٩ بمتوسط سنوي بلغ حوالي ٢٠١٨
أخذت إتجاهـاً عامـاً   قد  للطماطم التكاليف إجماليان ) ٣(ل رقم  الزمني العام بالجدواالتجاهوبتقدير معادلة  

فدان في الـسنة  أي مـا يعـادل حـوالي            / جنيه ٣١٦,٣ قدر بحوالي     %١عند مستوى    إحصائياًمعنوي  متزايدا  
فدان، كما تـشير قيمـة معامـل        / جنيه ٤٦٧٩ والبالغ حوالي    للطماطم التكاليف   جماليمن المتوسط العام إل   % ٦,٨

ترجـع إلـى    لمحصول الطمـاطم     التكاليف   جماليمن التغيرات التى تحدث إل    % ٧٥ حواليإلى أن   ) ٢ر(التحديد  
  . والباقى الى عوامل اخرى ال تتضمها المعادلةالعوامل التى يعكسها عامل الزمن

 التكـاليف لمحـصول     إجمالي إلي تطور    ايضا بالملحق)  ٣(رقم  تشير البيانات الواردة بالجدول      فى حين   
 التكاليف لمحصول البطاطس قد اتـسمت       إجماليحيث تبين أن    ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(طس في مصر خالل الفترة      البطا

 وحد أقـصي بلـغ حـوالي    ٢٠٠١فدان عام   / جنيه ٣١٠٦ بلغ حوالي    أدنيبالتذبذب خالل فترة الدراسة مابين حد       
  .فدان/ جنيه٨٥٦٤ بمتوسط سنوي بلغ حوالي ٢٠١٨فدان عام / جنيه١٩١٥١

أخذت إتجاهـاً عامـاً     قد   للبطاطس التكاليف   جماليإل) ٣( الزمني العام بالجدول رقم      االتجاهة  وبتقدير معادل 
% ٨,٨فدان في السنة  أي ما يعادل حـوالي       / جنيه ٧٥٦,١قدر بحوالي    %١ عند مستوى    إحصائياًمعنوي   متزايدا

ا تشير قيمة معامـل التحديـد       فدان، كم / جنيه ٨٥٦٤ والبالغ حوالي     للبطاطس  التكاليف جماليمن المتوسط العام إل   
ترجع إلـى العوامـل     لمحصول البطاطس    التكاليف   جماليمن التغيرات التى تحدث إل    % ٨١ حواليإلى أن   ) ٢ر(

  . والباقى الى عوامل اخرى ال تتضمها المعادلةالتى يعكسها عامل الزمن
البـسلة الخـضراء قـد    محـصول  ل التكاليف   إجماليتبين أن   بالمحلق ايضا   ) ٣(رقم   ومن بيانات الجدول    

 وحـد  ٢٠٠٢فدان عام  /جنيه١٦١٠ بلغ حوالي    أدنيمابين حد   ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(خالل فترة   أيضا  اتسمت بالتذبذب   
 خـالل الفتـرة   فـدان   / جنيـه  ٣٧٨٥ بمتوسط سنوي بلغ حوالي      ٢٠١٨طن عام   / جنيه ٨٦٧٩أقصي بلغ حوالي    

)٢٠١٨-٢٠٠٠.(  
 أخذت إتجاهـاً    للبسلة الخضراء قد   التكاليف   جماليإل) ٣(م   الزمني العام بالجدول رق    االتجاهوبتقدير معادلة   

فدان في السنة أي ما يعـادل حـوالي         / جنيه ٣٥٢,٩قدر بحوالي    %١ عند مستوى    إحصائياًمعنوي   متزايداعاماً  
فدان ، كما تشير قيمة معامـل       / جنيه ٣٧٨٥ والبالغ حوالي     للبسلة الخضراء   التكاليف جماليمن المتوسط إل  % ٩,٣

ترجـع  لمحصول البسلة الخضراء     التكاليف   جماليمن التغيرات التى تحدث إل    % ٨٦ حواليإلى أن   ) ٢ر (التحديد
  . والباقى الى عوامل اخرى ال تتضمها المعادلةإلى العوامل التى يعكسها عامل الزمن

  .  تطور صافى العائد الفداني-٣
 العائد الفداني لمحصول الطمـاطم فـي         إلي تطور صافى   بالملحق) ٣(رقم  تشير البيانات الواردة بالجدول     

حيث تبين أن صافى العائد الفدائى لمحصول الطماطم قد اتـسمت بالتذبـذب             ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(مصر خالل الفترة    
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 ١٩٨٧٧ وحد أقـصي بلـغ حـوالي    ٢٠٠١فدان عام / جنيه٢٨٥٥ بلغ حوالي أدنيخالل فترة الدراسة مابين حد   

  .فدان/ جنيه١١٣٥٤لي  بمتوسط سنوي بلغ حوا٢٠١٧فدان عام /جنيه
أخذت إتجاهاً عامـاً    قد   للطماطملصافى العائد الفداني    ) ٣( الزمني العام بالجدول رقم      االتجاهوبتقدير معادلة   

فدان في السنة  أي مـا يعـادل حـوالي           / جنيه ١٠٤٧,٤ قدر بحوالي     %١عند مستوى    إحصائياًمعنوي  متزايدا  
فـدان، كمـا تـشير قيمـة     / جنيه ١١٣٥٤ والبالغ حوالي    للطماطمني  من المتوسط العام لصافى العائد الفدا     % ٩,٢

لمحـصول الطمـاطم    من التغيرات التى تحدث لصافى العائد الفـداني         % ٨٦ حواليإلى أن   ) ٢ر(معامل التحديد   
  . والباقى الى عوامل اخرى ال تتضمها المعادلةترجع إلى العوامل التى يعكسها عامل الزمن

 إلـي تطـور صـافى العائـد الفـداني           ايضا بالملحق)  ٣(رقم  لواردة بالجدول   تشير البيانات ا   فى حين   
حيث تبين أن صـافى العائـد الفـداني لمحـصول           ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(لمحصول البطاطس في مصر خالل الفترة       

 وحـد  ٢٠٠٥فدان عـام  / جنيه١٢١٤ بلغ حوالي أدنيالبطاطس قد اتسمت بالتذبذب خالل فترة الدراسة مابين حد     
  .فدان/ جنيه٤٠٦١ بمتوسط سنوي بلغ حوالي ٢٠١٤فدان عام / جنيه١١٤٧٩حوالي أقصي بلغ 

أخـذت إتجاهـاً    قـد    للبطاطسلصافى العائد الفداني    ) ٣( الزمني العام بالجدول رقم      االتجاهوبتقدير معادلة   
 حـوالي   فدان في السنة  أي ما يعـادل       / جنيه ٢٨٩,٨قدر بحوالي    %١ عند مستوى    إحصائياًمعنوي   متزايداعاماً  
فـدان، كمـا تـشير قيمـة        / جنيه ٤٠٦١ والبالغ حوالي     للبطاطس من المتوسط العام لصافى العائد الفداني     % ٧,١

لمحـصول البطـاطس   من التغيرات التى تحدث لصافى العائد الفـداني     % ٤٥ حواليإلى أن   ) ٢ر(معامل التحديد   
  .رى ال تتضمها المعادلة والباقى الى عوامل اخترجع إلى العوامل التى يعكسها عامل الزمن

محصول البسلة الخـضراء قـد      لتبين أن صافى العائد الفداني      بالمحلق ايضا   ) ٣(رقم   ومن بيانات الجدول    
 وحـد  ٢٠٠٤فدان عام  /جنيه١١٢٠ بلغ حوالي    أدنيمابين حد   ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(خالل فترة   أيضا  اتسمت بالتذبذب   

خـالل الفتـرة    فـدان   / جنيـه  ٤٢٦٢ي بلغ حوالي     بمتوسط سنو  ٢٠١٨طن عام   / جنيه ٩٥٧٧أقصي بلغ حوالي    
)٢٠١٨-٢٠٠٠.(  

 أخـذت   للبسلة الخـضراء قـد    لصافى العائد الفداني    ) ٣( الزمني العام بالجدول رقم      االتجاهوبتقدير معادلة   
فدان في الـسنة أي مـا يعـادل        /جنيه٤٩٢,٧قدر بحوالي    %١ عند مستوى    معنوي احصائية  متزايداإتجاهاً عاماً   

فدان ، كما تـشير     / جنيه ٤٢٦٢ والبالغ حوالي    للبسلة الخضراء من المتوسط لصافى العائد الفداني      % ١١,٦حوالي  
لمحـصول البـسلة   من التغيرات التى تحدث لصافى العائد الفداني  % ٩١ حواليإلى أن ) ٢ر(قيمة معامل التحديد   

  . ال تتضمها المعادلة والباقى الى عوامل اخرىترجع إلى العوامل التى يعكسها عامل الزمنالخضراء 
  .  تطور عائد الجنيه-٤

 إلي تطور عائد الجنيه لمحصول الطمـاطم فـي مـصر            بالملحق) ٣(رقم  تشير البيانات الواردة بالجدول     
حيث تبين أن عائد الجنيه لمحصول الطماطم قد اتـسمت بالتذبـذب خـالل فتـرة                ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(خالل الفترة   

 ٢٠١١ جنيـه عـام   ٤,٥٧ وحد أقصي بلـغ حـوالي   ٢٠٠١ جنيه عام ١,١١ بلغ حوالي    أدنيالدراسة مابين حد    
  . جنيه٢,٣٤بمتوسط سنوي بلغ حوالي 

أخذت إتجاهاً عامـاً متزايـدا   قد لعائد الجنيه للطماطم ) ٣( الزمني العام بالجدول رقم      االتجاهوبتقدير معادلة   
من المتوسـط  % ٤,٣ا يعادل حوالي  جنيه في السنة أي م  ٠,١٠١ قدر بحوالي     %٥عند مستوى    إحصائياًمعنوي  

% ٣٣ حـوالي إلـى أن  ) ٢ر( جنيه، كما تشير قيمة معامل التحديد ٢,٣٤ والبالغ حوالي    للطماطمالعام لعائد الجنيه    
 والبـاقى  ترجع إلى العوامل التى يعكسها عامـل الـزمن      لمحصول الطماطم   من التغيرات التى تحدث لعائد الجنيه       

  .لمعادلةالى عوامل اخرى ال تتضمها ا
 إلـي تطـور عائـد الجنيـه لمحـصول       ايضا بالملحق)  ٣(رقم  تشير البيانات الواردة بالجدول      فى حين   

حيث تبين أن عائد الجنيه لمحصول البطـاطس قـد اتـسمت            ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(البطاطس في مصر خالل الفترة      
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٩٦٠ يل الخضر في مصردراسة اقتصادية لقياس الكفاءة التسويقية لبعض محاص
 وحد أقصي بلـغ حـوالي   ٢٠١٣،٢٠٠٥جنيه عامي ٠,٢٤ بلغ حوالي أدنيبالتذبذب خالل فترة الدراسة مابين حد  

  . جنيه٠,٥٠ بمتوسط سنوي بلغ حوالي ٢٠٠٠جنيه عام ١,٠٤
أخـذت إتجاهـاً عامـاً    قـد    للبطـاطس لعائد الجنيه   ) ٣( الزمني العام بالجدول رقم      االتجاهوبتقدير معادلة   

مـن  % ١٤ اليحوإلى أن   ) ٢ر(خالل فتره الدراسة، كما تشير قيمة معامل التحديد          إحصائياًمعنوي   متناقص غير 
 والبـاقى الـى     ترجع إلى العوامل التى يعكسها عامل الزمن      لمحصول البطاطس   التغيرات التى تحدث لعائد الجنيه      
  .عوامل اخرى ال تتضمها المعادلة

  

  لمحصول الطماطم والبطاطس الزمني العام البسيط للمؤشرات االقتصادية االتجاهمعادالت ): ٣(جدول رقم
  ).٢٠١٨-٢٠٠٠ (الفترةمصر خالل  والبسلة الخضراء فى 

  R2  F  %معدل النمو   المتوسط  المعادلة  الظاهرة  المحصول

  xi  Ŷ1i 77.7 + 136.9 =   المزرعيةسعاراأل
**)16.024(  914 8.5 0.94 527 

 Ŷ2i = 1515.5 + 316.3 xi  اإلجماليةالتكاليف 
)**7.150(  4679 6.8 0.75 51 

صافى العائد 
  الفداني

Ŷ3i = 879.8 + 1047.7 xi 
(10.364)** 11354 9.2 0.86 107 

  
  
  
  

  الطماطم
 Ŷ4i = 1.335 + 0.101 xi  عائد الجنيه

 )*2.907(  2.34 4.3 0.33 8.5 

  xi  Ŷ1i 88.8 + 275.3 =   المزرعيةسعاراأل
**)7.923(  1163 7.6 0.79 63 

 Ŷ2i = 1002.2 + 756.1 xi  اإلجماليةالتكاليف 
)**8.509(  8564 8.8 0.81 72 

صافى العائد 
  الفداني

Ŷ3i = 1163.4 + 289.8 xi 
(3.713)*  4061 7.1 0.45 14 

  
  
  

  البطاطس
 Ŷ4i = 0.628 - 0.012 xi  عائد الجنيه

 )-1.673(  0.50 -2.4 0.14 3 

  xi  Ŷ1i 197.8 + 179.1- =   المزرعيةسعاراأل
**)15.372(  1799 10.9 0.93 236 

 Ŷ2i = 256.0 + 352.9 xi  اليةاإلجمالتكاليف 
)**10.052(  3785 9.3 0.86 101 

صافى العائد 
  الفداني

Ŷ3i = -665.2 + 492.7 xi 
)**12.759(  4262 11.6 0.91 163 

  
  
  

البسلة 
  الخضراء

 Ŷ4i = 0.673 + 0.038 xi  عائد الجنيه
)**3.409(  1.05 3.6 0.41 12 

  :حيث 
Ŷ1i = طن فى السنة / جنيه) ماطم،البطاطس،البسلة الخضراءالط (  المزرعية لمحصولسعارالقيمة التقديرية لألi    
Ŷ2i = السنة   فدان فى / جنيه)الطماطم،البطاطس،البسلة الخضراء ( محصولل التكاليف جماليالقيمة التقديرية إلi.   
Ŷ3i =       لـسنة  فدان فـى ا / جنيه)الطماطم،البطاطس،البسلة الخضراء ( محصوللالقيمة التقديرية لصافى العائد الفدانيi    . 

Ŷ4i =  جنيه فى السنة ) الطماطم،البطاطس،البسلة الخضراء (  لمحصوللعائد الجنيهالقيمة التقديرية i.  
    xi  =  ١٩، .............. ، ٣ ، ٢ ، ١= متغير الزمن ، هـ)      .R2 (معامل التحديد.  

    ٠,٠٥ عند مستوي ة معالم نموذج االنحدار معنويتشير الى (*)     
      ٠,٠١ عند مستوي ة معالم نموذج االنحدار معنويتشير الى (**)    
  .المحسوبة ) T(القيمة بين األقواس تشير إلى ، .غير معنوى()     

    . بالملحق) ٣(بيانات الجدول رقم : جمعت وحسبت من : المصدر 



٩٦١ يل الخضر في مصردراسة اقتصادية لقياس الكفاءة التسويقية لبعض محاص
لة الخـضراء قـد اتـسمت       محصول البس لتبين أن عائد الجنيه     بالمحلق ايضا   ) ٣(رقم  ومن بيانات الجدول    

 وحد أقـصي بلـغ   ٢٠٠٥ جنيه عام ٠,٥٦ بلغ حوالي   أدنيمابين حد   ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(خالل فترة   أيضا  بالتذبذب  
  ).٢٠١٨-٢٠٠٠(خالل الفترة  جنيه ١,٠٥ بمتوسط سنوي بلغ حوالي ٢٠١٥ جنيه عام ١,٧٠حوالي 

 أخذت إتجاهاً عامـاً     للبسلة الخضراء قد  نيه  لعائد الج ) ٢(وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام بالجدول رقم         
مـن  % ٣,٦ جنيه في السنة أي ما يعادل حـوالي          ٠,٠٣٨قدر بحوالي    %٥ عند مستوى    معنوي إحصائياً  متزايدا

إلـى أن  ) ٢ر( جنيه، كما تشير قيمة معامـل التحديـد          ١,٠٥ والبالغ حوالي    للبسلة الخضراء المتوسط لعائد الجنيه    
ترجع إلى العوامل التـى يعكـسها       لمحصول البسلة الخضراء     التى تحدث لعائد الفداني      من التغيرات % ٤١حوالي  

  . والباقى الى عوامل اخرى ال تتضمها المعادلةعامل الزمن
 للفدان اال انه الحظ زيادة صافى العائد الفـدائى          اإلجماليةمما سبق يتبين انه على الرغم من زيادة التكاليف          

ذلك الى زيادة األسعار المزرعية للفدان وتعظيم عائد الجنيه الفدائى، وعلـى الـرغم   لمحصول الطماطم وقد يعزى  
من زيادة كال من األسعار المزرعية وإجمالي تكاليف الفدان وصافى العائد الفدائى لمحـصول البطـاطس اال انـه        

 للفدان اال انـه الحـظ       جماليةاإلتراجع عائد الجنيه للمحصول، وبالنسبة للبسلة تبين أنه بالرغم من زيادة التكاليف             
زيادة صافى العائد الفدائى وقد يعزى ذلك الى زيادة األسعار المزرعية مما ادى الى زيادة عائـد الجنيـه خـالل                     

  .فتره الدراسة
دراسة العالقات االقتصادية بين كال من صافى العائد الفدائى واألسعار المزرعية وإجمالي التكـاليف              : رابعا

  ).٢٠١٨-٢٠٠٠(خالل الفترة 
 سواء على اإلنتاجيةيعتبر صافي العائد الفداني أحد العوامل الهامة المحددة التخاذ القرارات 

المسـتوى الفردي أو المسـتوى القومي، ومن ثم فهو يعد مؤشراً هاماً لتحفيز الزراع نحو التوسع أو 
 وجهة نظر المزارع الفردي على ويتوقف صافي العائد الفداني من. االنكماش في زراعة المحاصيل المختلفة

 المدخالت الزراعية أسعار المقومة بسعر السوق لكل من األنتجة الرئيسيه والثانوية، وعلى المزرعية سعاراأل
 اإلنتاجيةوعلى ذلك يمكن بيان أثر تطور السعر المزرعى والتكاليف .  الفدانيه بسعر السوقاإلنتاجوتكاليف 

صيل الطماطم والبطاطس والبسلة الخضراء من خالل تحليل العالقه على صافي العائد الفداني لمحا
  . السوقسعاراإلنحدارية المتعددة وفقاً لأل

 التكاليف وصافى العائد الفداني لمحصول الطمـاطم  إجمالي المزرعية وسعارتحليل العالقه بين كال من األ  -١
 ).٢٠١٨-٢٠٠٠ (الفترةخالل 

 التكاليف إجمالي المزرعية وسعاردارية بين كل من األالعالقة اإلنح) ٤(يتبن من الجدول رقم 
أوضحت النتائج المتحصل عليها من ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(وصافي العائد الفداني لمحصول الطماطم خالل الفترة 

 الجاريه ، وأشارت سعار وصافي العائد الفداني وفقآ لألالمزرعية سعارالمعادلة وجود عالقه طرديه بين األ
 بمقدار جنيهآ واحدا تؤدي إلي زيادة صافي العائد المزرعية سعاردار إلي أن زيادة األقيم معامالت اإلنح

عند  لمعدالت التزايد المقدره  اإلحصائية المعنوية جنيه، وتأكدت ١٥,٩٣الفداني لمحصول الطماطم بنحو 
 عالقه ، في حين أوضحت النتائج المتحصل عليها ايضا من نفس المعادلة الى وجود%٥ معنوية ىمستو

 الجاريه وأشارت قيم معامالت اإلنحدار سعار وصافي العائد الفـدان باألالفدانية التكاليف إجماليعكسية بين 
 بمقدار جنيهآ واحدا تؤدي إلي زيادة صافي العائد الفداني للمحصول بنحو اإلجماليةإلي أن انخفاض التكاليف 

، كما %٥ معنوية ىتناقص المقدره ايضا عند مستودالت ال لمعاإلحصائية المعنوية جنيه، وتأكدت ٠,٥٨٢
 المزرعية سعارأشارت قيمة معامل التحديد المقدر على التباين في مدى مسئولية التغيرات الحادثه في قيمة األ

من التغيرات التي تنتاب % ٩٧عن مثيلتها الحادثه في صافي العائد الفداني، و أشارت قيمة معامل التحديد أن 
  .  التكاليف المحصول الطماطمإجمالي والمزرعية سعار الفداني، تعزى إلي التغيرات المتعلقه باألصافي العائد
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 المزرعية سعار اإلنحداريه المتعددة بين صافي العائد الفداني واألالعالقةتقديرات معالم ): ٤(رقم  جدول
  ).٢٠١٨-٢٠٠٠ (رةت التكاليف لمحصول الطماطم والبطاطس والبسلة الخضراء خالل الفإجماليو

  R2  F  المعادلة  المحصول

 Ŷi = -491.5 + 15.93 x1i – 0.582 x2i  الطماطم
                            (-2.312)* )** 13.914  (      0.97 236 

 Ŷi = -721.2 + 7.07 x1i – 0.402 x2i  البطاطس
                           (-2.373)* )** 4.874  (      0.78 353 

 Ŷi = 33.3 + 3.31 x1i – 0.455 x2i  بسلة الخضراءال
                       (-2.765)* )** 10.879  (      0.98 431 

  :حيث 
Ŷi : فدان في / جنيه) الطماطم ، البطاطس، البسلة الخضراء( تمثل صافي العائد الفداني  لمحصولi.  

    x1i :جنيه فدان فى ) بطاطس، البسلة الخضراءالطماطم ، ال(  لمحصول المزرعية سعارتمثل األi.   
X2i  : فدان فى /جنيه) الطماطم ، البطاطس، البسلة الخضراء(  لمحصول اإلجماليةالتكاليفi.  

        ٠,٠١يشير إلي معنوي عند مستوى       (**) ٠,٠٥يشير إلي معنوي عند مستوى   (*) 
  R2   = تشير إلي قيمة معامل التحديد   .F       =تشير إلي قيمة )F (المحسوبه                                          .  

  .بالمحلق)٣( حسبت من الجدول  :المصدر
  

 التكاليف وصافى العائد الفداني لمحصول البطاطس       إجمالي المزرعية و  سعارتحليل العالقه بين كال من األ      -٢
  ).٢٠١٨-٢٠٠٠ (الفترةخالل 

 التكـاليف   إجمـالي  المزرعيـة و   سـعار ة اإلنحدارية بين كل من األ     العالق) ٤(يتبن من الجدول رقم     
 أوضحت النتائج المتحصل عليها من      )٢٠١٨-٢٠٠٠(وصافي العائد الفداني لمحصول البطاطس خالل الفترة        

 الجاريه ، وأشـارت     سعار وصافي العائد الفداني وفقآ لأل     المزرعية سعارالمعادلة وجود عالقه طرديه بين األ     
 بمقدار جنيهآ واحدا تؤدي إلي زيـادة صـافي العائـد         المزرعية سعارت اإلنحدار إلي أن زيادة األ     قيم معامال 

 مـستوى  لمعدالت التزايـد المقـدره عنـد    اإلحصائية المعنوية جنيه، وتأكدت ٧,٠٧الفداني للمحصول بنحو  
عالقه عكسية بين   ، في حين أوضحت النتائج المتحصل عليها ايضا من نفس المعادلة  الى وجود               %٥ معنوية
 الجاريه وأشارت قيم معامالت اإلنحدار إلي أن انخفـاض          سعار التكاليف وصافي العائد الفـداني باأل     إجمالي

 جنيـه،   ٠,٤٠٢ بمقدار جنيهآ واحدا تؤدي إلي زيادة صافي العائد الفداني للمحصول بنحو             اإلجماليةالتكاليف  
، كمـا أشـارت قيمـة       %٥ معنوية مستوىقدره ايضا عند     لمعدالت التناقص الم   اإلحصائية المعنويةوتأكدت  

 والتكـاليف   المزرعيـة  سـعار معامل التحديد المقدر على التباين في مدى مسئولية التغيرات الحادثه فـي األ            
من التغيـرات  % ٧٨ عن مثيلتها الحادثه في صافي العائد الفداني، و أشارت قيمة معامل التحديد أن             اإلجمالية

 التكاليف لمحصول   إجمالي و المزرعية سعارالعائد الفداني، تعزى إلي التغيرات المتعلقه باأل      التي تنتاب صافي    
  . البطاطس

 التكاليف وصافى العائد الفداني لمحصول البـسلة        إجمالي المزرعية و  سعارتحليل العالقه بين كال من األ      -٣
  ).٢٠١٨-٢٠٠٠ (الفترةالخضراء خالل 

 التكـاليف   إجمـالي  المزرعيـة و   سـعار نحدارية بين كل من األ    العالقة اإل ) ٤(يتبن من الجدول رقم     
 أوضحت النتـائج المتحـصل      )٢٠١٨-٢٠٠٠(وصافي العائد الفداني لمحصول البسلة الخضراء خالل الفترة         

 الجاريـه ،    سعار وصافي العائد الفداني وفقآ لأل     المزرعية سعارعليها من المعادلة وجود عالقه طرديه بين األ       
 بمقدار جنيهآ واحدا تؤدي إلي زيادة صـافي         المزرعية سعارالت اإلنحدار إلي أن زيادة األ     وأشارت قيم معام  

 مستوى لمعدالت التزايد المقدره عند      اإلحصائية المعنوية جنيه، وتأكدت    ٣,٣١العائد الفداني للمحصول بنحو     
 عالقه عكسية بـين  ، في حين أوضحت النتائج المتحصل عليها ايضا من نفس المعادلة الى وجود           %٥ معنوية
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 الجاريه وأشارت قيم معامالت اإلنحدار إلي أن انخفـاض          سعار التكاليف وصافي العائد الفـداني باأل     إجمالي

 جنيـه،   ٠,٤٥٥ بمقدار جنيهآ واحدا تؤدي إلي زيادة صافي العائد الفداني للمحصول بنحو             اإلجماليةالتكاليف  
، كمـا أشـارت قيمـة       %٥ معنوية مستوىمقدره ايضا عند     لمعدالت التناقص ال   اإلحصائية المعنويةوتأكدت  

 والتكـاليف   المزرعيـة  سـعار معامل التحديد المقدر على التباين في مدى مسئولية التغيرات الحادثه فـي األ            
من التغيـرات  % ٩٨ عن مثيلتها الحادثه في صافي العائد الفداني، و أشارت قيمة معامل التحديد أن             اإلجمالية

 التكاليف لمحصول   إجمالي و المزرعية سعار العائد الفداني، تعزى إلي التغيرات المتعلقه باأل       التي تنتاب صافي  
  . البسلة الخضراء

  ).٢٠١٨-٢٠٠٠ (الفترةلكفاءة التسوسقية لمحاصيل الطماطم والبطاطس والبسلة الخضراء خالل ا: خامسا
جزئة وكذلك توزيع االنـصبة      كل من  المنتج والجملة والت      أسعارفى هذا الجزء يتم استعراض تطور       

التسويقية للمنتج وتاجر الجملة وتاجر التجزئة من جنيه المستهلك وكذلك حساب الهوامش التـسويقية وقيـاس             
  .)٢٠٠٠ -٢٠١٨( الفترةخالل ) الطماطم والبطاطس والبسلة الخضراء(الكفاءة التسويقية لمحاصيل الخضر 

 التجزئة لمحصول الطماطم والبطاطس والبسلة الخـضراء        ارأسع الجملة و  أسعار المنتج و  أسعارتطور  : اوال
  ).٢٠١٨-٢٠٠٠ (الفترةخالل 

  ).٢٠١٨-٢٠٠٠ (الفترةخالل ) عراالمز( المنتج أسعارتطور  -١
 تراوحـت  المنتج لمحصول الطماطم     أسعاربالمحلق ان   ) ٤( بالجدول رقم    الواردةيتضح من البيانات    

كجم / جنيه١,٦٠ بلغ نحو  أقصى، وحد   )٢٠٠٤-٢٠٠٠ (الفترةكجم خالل   / جنيه   ٠,٤٠ بلغ نحو    أدنيبين حد   
 الفترةكجم خالل   / جنيه ٠,٩٠ المنتج لمحصول الطماطم نحو      سعار، فى حين بلغ المتوسط العام أل      ٢٠١٧عام  

كجـم عـامى    / جنيه   ٠,٥٠ بلغ نحو    أدني المنتج  للبطاطس بين حد       أسعار تراوحت  ، كما     )٢٠١٨-٢٠٠٠(
 المنتج  سعار، فى حين بلغ المتوسط العام أل      ٢٠١٤كجم عام   / جنيه ٢,٣٠ نحو    بلغ أقصى، وحد   ٢٠٠١،٢٠٠٠

 أدنـي  المنتج  للبسلة الخضراء بين حـد    أسعار تراوحتفى حين   . كجم/ جنيه ١,١١لمحصول البطاطس نحو    
كجـم عـام   / جنيـه ٤,٠٠ بلغ نحـو  أقصى، وحد  ) ٢٠٠٤-٢٠٠٠(كجم خالل الفترة    / جنيه   ٠,٦٠بلغ نحو   
 الفتـرة كجم خـالل    /جنيه١,٧٦ المنتج لمحصول البسلة الخضراء نحو       سعارتوسط العام أل   بلغ الم  و،  ٢٠١٧

)٢٠١٨-٢٠٠٠( .  
 ).٢٠١٨-٢٠٠٠ (الفترة خالل الجملة أسعارتطور  -٢

 بـين  تراوحت الجملة لمحصول الطماطم أسعاربالمحلق ان ) ٤( بالجدول رقم ردة ايتضح من البيانات الو       
، فى حين   ٢٠١٧كجم عام   / جنيه ٤,٦٠ بلغ نحو    أقصى، وحد   ٢٠٠٠كجم عام   / جنيه   ٠,٤٥ بلغ نحو    أدنيحد  

، كما  )٢٠١٨-٢٠٠٠( الفترةكجم خالل   /جنيه١,٨٨ الجملة لمحصول الطماطم نحو      سعاربلغ المتوسط العام أل   
 بلغ نحـو    أقصى، وحد   ٢٠٠٠كجم عام   / جنيه   ٠,٦٥ بلغ نحو    أدني الجملة للبطاطس بين حد      أسعار تراوحت

 ٢,٣٤ الجملة لمحصول البطـاطس نحـو        سعار، فى حين بلغ المتوسط العام أل      ٢٠١٣جم عام   ك/ جنيه ٤,٥٠
 جنيـه   ٠,٨٥ بلغ نحـو     أدني الخضراء بين حد     البسلة الجملة لمحصول    أسعار تراوحتفى حين   . كجم/جنيه

 الجملـة  سـعار ، وبلغ المتوسط العام أل٢٠١٧كجم عام / جنيه٦,٠٢ بلغ نحو أقصى ، وحد    ٢٠٠٠كجم عام   /
  .)٢٠١٨-٢٠٠٠( الفترةكجم خالل /جنيه٢,٨٧محصول البسلة الخضراء نحو ل
 ).٢٠١٨-٢٠٠٠ (الفترةخالل ) المستهلك( التجزئة أسعارتطور  -٣

 تراوحت التجزئة  لمحصول الطماطم      أسعاربالمحلق ان   ) ٤( بالجدول رقم    الواردةيتضح من البيانات    
، فـى  ٢٠١٧كجم عام / جنيه٥,٩٠ بلغ نحو أقصى، وحد ٢٠٠٠كجم عام / جنيه ٠,٧٤ بلغ نحو أدنيبين حد   

-٢٠٠٠( الفتـرة كجـم خـالل     / جنيه ٢,٦٤ التجزئة لمحصول الطماطم نحو      سعارحين بلغ المتوسط العام أل    
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، وحـد   ٢٠٠٠كجم عام   / جنيه   ٠,٨٨ بلغ نحو    أدني التجزئة للبطاطس بين حد      أسعار تراوحت، كما   )٢٠١٨
 التجزئة لمحصول البطاطس  سعار حين بلغ المتوسط العام أل     ، فى ٢٠١٣كجم عام   / جنيه ٥,٩٧ بلغ نحو    أقصى
 بلـغ نحـو     أدني الخضراء بين حد     البسلة التجزئة لمحصول    أسعار تراوحتفى حين   . كجم/ جنيه ٣,١٢نحو  
، وبلـغ المتوسـط العـام       ٢٠١٧كجم عام   / جنيه ٧,٥٢ بلغ نحو    أقصى ، وحد    ٢٠٠٠كجم عام   / جنيه   ١,١٧

  .)٢٠١٨-٢٠٠٠( الفترةكجم خالل / جنيه٣,٧٩ الخضراء نحو  لمحصول البسلةالتجزئة سعارأل
 التسويقية للمنتج وتاجر الجملة وتاجر التجزئة من جنيه المستهلك لمحصول الطماطم            األنصبةتوزيع  : ثانيا

  ).٢٠١٨-٢٠٠٠ (الفترةوالبطاطس والبسلة الخضراء خالل 
 ).٢٠١٨-٢٠٠٠(خالل الفترة ) المزراع(تطور نصيب المنتج  -١

 بين حد تراوحان نصيب المنتج لمحصول الطماطم ) ٥( بالجدول رقم الواردةمن البيانات يتضح 
، وبلغ المتوسط العام ٢٠٠٠عام % ٥٤,٠٥ بلغ نحو أقصى، وحد ٢٠١٢عام % ٢٥,٦٩ بلغ نحو أدني

 نصيب المنتج تراوح، كما ) ٢٠١٨-٢٠٠٠ (الفترةخالل % ٣٨,١٨لنصيب المنتج لمحصول الطماطم نحو 
، فى ٢٠٠٢عام % ٧٠,٧١ بلغ نحو أقصى، وحد ٢٠١٣عام % ٢٠,١٠ بلغ نحو أدني بين حد للبطاطس

 نصيب المنتج تراوحفى حين %. ٤١,٣٧حين بلغ المتوسط العام لنصيب المنتج لمحصول البطاطس نحو 
% ٦٧,٢٣ بلغ نحو أقصى ، وحد ٢٠٠٣عام % ٢٦,٤٣ بلغ نحو أدني الخضراء بين حد البسلةلمحصول 

 الفترةخالل % ٤٤,٤٧وبلغ المتوسط العام لنصيب المنتج لمحصول البسلة الخضراء نحو ، ٢٠١٢عام 
)٢٠١٨-٢٠٠٠.(  
 ).٢٠١٨-٢٠٠٠( خالل الفترة والبسلة الجملةتطور نصيب تاجر  -٢

 بـين  تراوحان نصيب تاجر الجملة  لمحصول الطماطم    ) ٥( بالجدول رقم    الواردةيتضح من البيانات    
، وبلغ المتوسـط العـام      ٢٠١٢عام  % ٥٧,٧١ بلغ نحو    أقصى، وحد   ٢٠٠٠م  عا% ٦,٧٦ بلغ نحو    أدنيحد  

 نـصيب   تراوح، كما   ) ٢٠١٨-٢٠٠٠ (الفترةخالل  % ٣٠,٩٨ لمحصول الطماطم نحو     الجملةلنصيب تاجر   
عـام  % ٥٦,٧٥ بلـغ نحـو      أقصى، وحد   ٢٠٠٢عام  % ٣,٠٣ بلغ نحو    أدني للبطاطس بين حد     الجملةتاجر  

-٢٠٠٠ (الفتـرة خالل % ٣٤,٦١ لمحصول البطاطس نحو الجملةنصيب تاجر ، وبلغ المتوسط العام ل   ٢٠١٢
عام % ١,٩٥ بلغ نحو    أدني الخضراء بين حد     البسلة لمحصول   الجملة نصيب تاجر    تراوحفى حين   ). ٢٠١٨
 لمحـصول   الجملـة ، وبلغ المتوسط العام لنصيب تاجر       ٢٠٠٣عام  % ٥٢,٨٦ بلغ نحو    أقصى، وحد   ٢٠٠٩

  ).٢٠١٨-٢٠٠٠ (الفترةخالل % ٣٠,٦٤البسلة الخضراء نحو 
 ).٢٠١٨-٢٠٠٠(تطور نصيب تاجر التجزئة خالل الفترة  -٣

 بـين  تراوح لمحصول الطماطم التجزئةان نصيب تاجر ) ٥( بالجدول رقم    الواردةيتضح من البيانات    
، وبلغ المتوسط العـام     ٢٠٠٦عام  % ٤٠,٧٧ بلغ نحو    أقصى، وحد   ٢٠١٢عام  % ١٦,٦٠ بلغ نحو    أدنيحد  

 نـصيب  تراوح، كما ) ٢٠١٨-٢٠٠٠ (الفترةخالل % ٣٠,٨٤تاجر التجزئة لمحصول الطماطم نحو  لنصيب  
عـام  % ٣٣,٩٣ بلغ نحو    أقصى، وحد   ٢٠١١عام  % ١٦,٢٦ بلغ نحو    أدنيتاجر التجزئة للبطاطس بين حد      

فـى حـين   %. ٢٤,٩٧، فى حين بلغ المتوسط العام لنصيب تاجر التجزئة لمحصول البطاطس نحـو            ٢٠٠١
، وحـد   ٢٠١٢عام  % ٣٢,٧٧ بلغ نحو    أدني الخضراء بين حد     البسلةنصيب تاجر التجزئة لمحصول      تراوح
، وبلغ المتوسط العام لنصيب تاجر التجزئة لمحصول البسلة الخضراء          ٢٠٠٣عام  % ٧٣,٥٧ بلغ نحو    أقصى
  ).٢٠١٨-٢٠٠٠ (الفترةخالل % ٥٥,٥٣نحو 

 ).٢٠١٨-٢٠٠٠(تطور نصيب الوسطاء خالل الفترة  -٤
 بـين حـد   تراوحان نصيب الوسطاء لمحصول الطماطم ) ٥( بالجدول رقم    الواردةن البيانات   يتضح م 

، وبلـغ المتوسـط العـام       ٢٠١٢عام  % ٧٤,٣١ بلغ نحو    أقصى، وحد   ٢٠٠٠عام  % ٤٥,٩٥ بلغ نحو    أدني
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 نـصيب   تـراوح ، كمـا    ) ٢٠١٨-٢٠٠٠ (الفترةخالل  % ٦١,٨٢لنصيب الوسطاء لمحصول الطماطم نحو      

عـام  % ٨٠,٨٩ بلـغ نحـو    أقـصى ، وحد   ٢٠٠٢عام  % ٢٩,٢٩ بلغ نحو    أدنيطس بين حد    الوسطاء للبطا 
-٢٠٠٠ (الفتـرة خـالل   % ٥٩,٥٧، وبلغ المتوسط العام لنصيب الوسطاء لمحصول البطاطس نحو          ٢٠١٧
عـام  % ٤١,٤٦ بلغ نحو    أدني الخضراء بين حد     البسلة نصيب الوسطاء لمحصول     تراوحفى حين   ). ٢٠١٨
، فى حين بلـغ المتوسـط العـام لنـصيب الوسـطاء        ٢٠٠٣عام  % ١٢٦,٤٣نحو   بلغ   أقصى، وحد   ٢٠١٢

  ).٢٠١٨-٢٠٠٠ (الفترةخالل % ٨٦,١٧لمحصول البسلة الخضراء نحو 
 الهوامش التسويقية وتعـدد الوسـطاء بـين المـزارع     ارتفاعيرجع زيادة سعر المستهلك نتيجة  مما سبق   

ة خالل المراحل التسويقية من بداية انتقـال المحـصول مـن            والمستهلك وقد يعزى ذلك الرتقاء الخدمات التسويقي      
مـن توزيـع جنيـه      % ٦١,٨٢ حـوالي  وتمثل هذه الهوامش     النهائي الى الوصول للمستهلك فى الشكل       المزرعة

من توزيع جنيـه المـستهلك وتـاجر        % ٥٩,٥٧لمحصول الطماطم،   % ٣٠,٩٨ حواليالمستهلك وتاجر التجزئة    
 حـوالي من توزيع جنيه المستهلك وتـاجر التجزئـة         % ٨٦,١٧ل البطاطس،   لمحصو% ٢٤,٩٧ حواليالتجزئة  
  .لمحصول البسلة الخضراء% ٥٥,٥٣

  ).٢٠١٨-٢٠٠٠( خالل الفترة  لمحصول الطماطم والبطاطس والبسلة الخضراءالهوامش التسويقية: ثالثا
 السعر الذى  وبينالنهائيبانه الفرق بين السعر الذى يدفعه المستهلك : التسويقييعرف الهامش 

والسعر الذى يستلمه المنتج فى صورة مطلقة أو ) المستهلك( بين سعر التجزئة او الفرق. يتقاضاه المنتج
لذلك فان الهوامش التسويقية لسلعه معنية تشمل تكاليف اجراء الخدمات التسويقية مثل النقل والتخزين . نسبية

الخ من عمليات تسويقية فضال عن االرباح التى ... ل والتحوي) العمولة(والفرز والتدرج والتعبئة والبيع 
  :يحصل عليها الوسطاء وتشمل

 تاجر الجملة والمنتج لمحصول الطماطم والبطاطس والبسلة خالل الفترة مرحلتيالهامش التسويقي بين  -١
)٢٠١٨-٢٠٠٠.( 

ملة  تاجر الجمرحلتيبالمحلق ان متوسط الهامش التسويقي المطلق بين ) ٥(يوضح جدول رقم 
كجم على / جنيه١,١١،١,٢٣،٠,٩٨ حواليوالمنتج لكل من الطماطم والبطاطس والبسلة الخضراء قد بلغ 

 تاجر الجملة مرحلتي النسبي بين التسويقيوان متوسط الهامش ) ٢٠١٨-٢٠٠٠ (الفترةالترتيب كمتوسط 
 ،%٤٤,٥٥ ،%٤٣,٧٥ حواليوالمنتج لكل من الطماطم والبطاطس والبسلة الخضراء قد بلغ متوسطهم 

  ).٢٠١٨-٢٠٠٠(على الترتيب خالل الفترة % ٣٩,٩٨
 تاجر التجزئة وتاجر الجملة لمحصول الطماطم والبطاطس والبسلة خالل مرحلتيالهامش التسويقي بين  -٢

 ).٢٠١٨-٢٠٠٠(الفترة 
 تاجر التجزئة مرحلتيبالمحلق ان متوسط الهامش التسويقي المطلق بين ) ٥(يوضح جدول رقم 

كجم / جنيه٠,٧٦ ،٠,٧٨ ،٠,٩٢ حواليجملة لكل من الطماطم والبطاطس والبسلة الخضراء قد بلغ وتاجر ال
 تاجر مرحلتي النسبي بين التسويقيوان متوسط الهامش ) ٢٠١٨-٢٠٠٠ (الفترةعلى الترتيب كمتوسط 

 ،%٣٠,٨٤ حوالياطم والبطاطس والبسلة الخضراء قد بلغ متوسطهم مالتجزئة وتاجر الجملة لكل من الط
  ).٢٠١٨-٢٠٠٠(على الترتيب خالل الفترة % ٢٤,٨٩، %٢٤,٩٧

 تاجر التجزئة والمنتج لمحصول الطماطم والبطاطس والبسلة خالل مرحلتيالهامش التسويقي بين  -٣
 ).٢٠١٨-٢٠٠٠(الفترة 

 تاجر التجزئة مرحلتيبالمحلق ان متوسط الهامش التسويقي المطلق بين ) ٥(يوضح جدول رقم 
كجم على / جنيه٢,٠٣، ٢,٠١، ١,٧٤ حوالي من الطماطم والبطاطس والبسلة الخضراء قد بلغ والمنتج  لكل

 تاجر التجزئة مرحلتي النسبي بين التسويقيوان متوسط الهامش ) ٢٠١٨-٢٠٠٠ (الفترةالترتيب كمتوسط 
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٩٦٦ يل الخضر في مصردراسة اقتصادية لقياس الكفاءة التسويقية لبعض محاص
، %٥٨,٦٣،%٦١,٨٢ حوالي والبطاطس والبسلة الخضراء قد بلغ متوسطهم الطماطموالمنتج  لكل من 

 ).٢٠١٨-٢٠٠٠(على الترتيب خالل الفترة % ٥٥,٥٣
 توزيع االنصبة التسويقية للمنتج وتاجر الجملة وتاجر التجزية من جنيه المستهلك لمحصول): ٥(جدول رقم 

  ).٢٠١٨-٢٠٠٠ (الفترة الخضراء خالل البسلةالطماطم والبطاطس و
   الخضراءالبسلة  البطاطس  الطماطم

نصيب   السنوات
  المنتج

نصيب 
تاجر 
  الجملة

نصيب 
تاجر 
  التجزئة

نصيب 
  الوسطاء

نصيب 
  المنتج

نصيب 
تاجر 
  الجملة

نصيب 
تاجر 
  التجزئة

نصيب 
  الوسطاء

نصيب 
  المنتج

نصيب 
تاجر 
  الجملة

نصيب 
تاجر 
  التجزئة

نصيب 
  الوسطاء

2000 54.05 6.76 39.19 45.95 56.82 17.05 26.14 43.18 51.28 21.37 48.72 70.09 
2001 43.48 23.91 32.61 56.52 44.64 21.43 33.93 55.36 44.78 32.84 55.22 88.06 
2002 47.06 28.24 24.71 52.94 70.71 3.03 26.26 29.29 30.15 40.20 69.85 110.05 
2003 35.40 38.94 25.66 64.60 43.17 35.97 20.86 56.83 26.43 52.86 73.57 126.43 
2004 40.32 19.35 40.32 59.68 40.00 36.67 23.33 60.00 30.93 51.03 69.07 120.10 
2005 40.32 21.77 37.90 59.68 52.17 21.74 26.09 47.83 37.43 39.57 62.57 102.14 
2006 46.15 13.08 40.77 53.85 40.94 29.82 29.24 59.06 40.54 31.08 59.46 90.54 
2007 45.45 29.55 25.00 54.55 52.36 24.61 23.04 47.64 45.11 33.08 54.89 87.97 
2008 41.03 27.69 31.28 58.97 48.31 27.05 24.64 51.69 48.54 31.39 51.46 82.85 
2009 45.75 19.61 34.64 54.25 45.27 35.39 19.34 54.73 42.21 1.95 57.79 59.74 
2010 35.16 33.59 31.25 64.84 45.45 37.41 17.13 54.55 33.06 40.08 66.94 107.02 
2011 32.34 41.54 36.12 67.66 32.02 51.72 16.26 67.98 42.00 32.40 58.00 90.40 
2012 25.69 57.71 16.60 74.31 23.81 56.75 19.44 76.19 67.23 8.68 32.77 41.46 
2013 38.12 25.81 36.07 61.88 20.10 55.28 24.62 79.90 55.56 25.10 44.44 69.55 
2014 32.91 35.44 34.65 67.09 48.12 20.50 31.38 51.88 49.27 30.29 50.73 81.02 
2015 30.88 38.00 31.12 69.12 27.43 41.14 31.38 72.57 50.51 25.59 49.49 75.08 
2016 33.98 34.47 31.55 66.02 27.12 47.46 25.42 72.88 46.51 30.23 53.49 83.72 
2017 27.12 50.85 22.03 72.88 37.11 53.06 27.82 80.89 53.19 26.86 46.81 73.67 
2018 30.22 42.30 27.48 69.78 30.55 41.42 28.01 69.43 50.23 27.57 49.77 77.34 

 86.17 55.53 30.64 44.47 59.57 24.97 34.61 41.37 61.82 30.84 30.98 38.18  المتوسط
  :حيث ان

  . ١٠٠ × }سعر التجزئة ÷  سعر المنتج {=   نصيب المنتج -
  .١٠٠× سعر التجزئة   ÷ } سعر المنتج - سعر الجملة {=  نصيب تاجر الجملة  -
  .١٠٠× سعر التجزئة   ÷ } سعر الجملة - سعر التجزئة {=   نصيب تاجر التجزئة -
 .}نصيب تاجر التجزئة +  نصيب تاجر الجملة {=   نصيب الوسطاء -

 .بالمحلق) ٤(جمعت وحسبت من بيانات الجدول رقم : المصدر
  

موضوع البحث فى ) الطماطم،البطاطس،البسلة الخضراء( قياس الكفاءة التسويقية لمحاصيل الخضر : رابعا
  ).٢٠١٨-٢٠٠٠ (الفترةمصر خالل 

 بتحسين عمليات الشراء والبيع والجوانب السعرية فى العملية التسويقية بحيث تهتم الكفاءة التسويقية
 فقد يكون السعر الذى يدفعه المستهلك هو افضل مقياس لالشباع يستجيب الجهاز التسويقي لرغبات المستهلك

ولذلك فان الكفاءة التكنولوجية تعمل على خفض تكاليف المدخالت . الذى يحصل عليه فى العملية التسويقية
بينما تؤدى الكفاءة السعرية الى تحسين حركة البيع والشراء ومختلف النواحى ) التكاليف التسويقية(

 لعمليات التسويق حيث يتضح ان ارتفاع او انخفاض التكاليف التسويقية ليس دليل وحده على مدى االقتصادية
  .لوظائفهالكفاءة التى يؤدي بها الجهاز التسويقي 

حيث يتم استخدام بعض القوانين والمعادالت والصيغ الرياضية الجاهزة لقياس كفاءة النظام 
  : المعادلة التالية   لبعض المنتجات الزراعية من خاللالتسويقي

 ).١٠٠))*وإنتاجيهتسويقية (التكاليف الكلية / جملة التكاليف التسويقية  ((– ١٠٠  =التسويقيةالكفاءة  -١
تبين أن الكفاءة التسويقية لمحصول الطماطم خالل فترة ) ٦(بدراسة البيانات الواردة بالجدول رقم 

% ٩٩,٤ حوالي بلغ أقصى، وحد ٢٠٠٠ل عام خال% ٩٤,٦ حوالي بلغ أدنيالدراسة قد تراوحت بين حد 
 االتجاه وبتقدير معادلة )٢٠١٨-٢٠٠٠(خالل الفترة % ٩٧,٨ حوالي، بمتوسط سنوي بلغ ٢٠١٢خالل عام 



٩٦٧ يل الخضر في مصردراسة اقتصادية لقياس الكفاءة التسويقية لبعض محاص
 قدر متزايداللكفاءة التسويقية للطماطم أخذت إتجاهاً عاماً ) ٩(الزمني العام تبين من المعادلة بالجدول رقم 

من المتوسط العام للكفاءة التسويقية للطماطم % ٠,٢أي ما يعادل حوالي فى السنة، %  ٠,١٩٥بحوالي 
، كما تشير قيمة معامل التحديد %٥، وقد تأكدت المعنوية اإلحصائية عند مستوى %٩٧,٨والبالغ حوالي 

من التغيرات التى تحدث الكفاءة التسويقية للطماطم ترجع إلى العوامل التى % ٠,٧٢ حواليإلى أن ) ٢ر(
  .  ها عامل الزمن والباقى لعوامل اخرى ال تتضمها المعادلةيعكس

  ).٢٠١٨-٢٠٠٠ (الفترةخالل  الكفاءة التسويقية لمحصول الطماطم فى مصر): ٦(جدول رقم 

  السنوات
تكاليف 
 اإلنتاج

  طن/جنيه

سعر 
المنتج 

  طن/جنيه

سعر 
المستهلك 

  طن/جنيه

 التسويقيالهامش 
  المطلق

  طن/جنيه

التكاليف 
التسويقة 

  طن/نيهج

التكاليف التسويقة 
ية اإلنتاج+ 

  طن/جنيه

الكفاءة 
التسويقية 

%  
2000 174 387 740 353 20 373 94.6 
2001 174 361 920 559 20 579 96.5 
2002 172 375 850 475 21 496 95.8 
2003 178 373 1130 757 21 778 97.3 
2004 240 514 1240 726 20 746 97.3 
2005 292 523 1240 717 21 738 97.2 
2006 200 639 1300 661 21 682 96.9 
2007 211 601 1320 719 21 740 97.2 
2008 242 810 1950 1140 22 1162 98.1 
2009 229 703 1530 827 21 848 97.5 
2010 253 918 2560 1642 22 1664 98.7 
2011 271 1330 4020 2690 23 2713 99.2 
2012 273 1301 5060 3759 23 3782 99.4 
2013 289 1308 3410 2102 24 2126 98.9 
2014 311 1313 3950 2637 25 2662 99.1 
2015 348 1340 4210 2870 28 2898 99.0 
2016 456 1400 4120 2720 34 2754 98.8 
2017 512 1562 5900 4338 42 4380 99.0 
2018 666 1614 4743 3129 56 3185 98.2 

 97.8 1753 26 1728 2642 914 289 المتوسط
، اعـداد  ) منتج ، جمله ، تجزئـة  (  المواد والمنتجات أسعارالجهاز المركزي للتعئية العامة واالحصاء، نشرات  :المصدر

 .بالمحلق) ٤(متفرقه، الجدول رقم 
  

ل فترة يتبين أن الكفاءة التسويقية لمحصول البطاطس خال) ٧( رقم بالجدولوبدراسة البيانات الواردة 
 حوالي بلغ أقصى، وحد ٢٠٠٠خالل عام % ٩٢,٩ حوالي بلغ أدنيقد تراوحت بين حد ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(

 وبتقدير )٢٠١٨-٢٠٠٠(خالل الفترة % ٩٦,٨ حوالي، بمتوسط سنوي بلغ ٢٠١٣خالل عام % ٩٩,٢
طس أخذت إتجاهاً عاماً للكفاءة التسويقية للبطا) ٩( الزمني العام تبين من المعادلة بالجدول رقم االتجاهمعادلة 
من المتوسط العام للكفاءة التسويقية % ٠,٤أي ما يعادل حوالي ، فى السنة% ٠,٣٩٠ قدر بحوالي متزايدا

، كما تشير قيمة معامل %١، وقد تأكدت المعنوية اإلحصائية عند مستوى %٩٦,٨للبطاطس والبالغ حوالي 
حدث الكفاءة التسويقية للبطاطس ترجع إلى العوامل من التغيرات التى ت% ٣٨ حواليإلى أن ) ٢ر(التحديد 

  .  التى يعكسها عامل الزمن والباقى لعوامل اخرى ال تتضمها المعادلة
 الخضراءة البسلةيتبين أن الكفاءة التسويقية لمحصول ) ٨(وبدراسة البيانات الواردة بالجدوال رقم 

 أقصى، وحد ٢٠٠٢خالل عام % ٩١,٤ يحوال بلغ أدنيقد تراوحت بين حد ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(خالل فترة 
-٢٠٠٠(خالل الفترة % ٩٣,٦ حوالي، بمتوسط سنوي بلغ ٢٠١٨،٢٠١٧خالل عامى % ٩٥,٧ حواليبلغ 

للكفاءة التسويقية للبسلة ) ٩( الزمني العام تبين من المعادلة بالجدول رقم االتجاهوبتقدير معادلة ) ٢٠١٨
أي ما يعادل حوالي ، فى السنة% ٠,٠٨٩ قدر بحوالي إحصائياًالخضراء أخذت إتجاهاً عاماً متزايدا معنوي 

، كما تشير قيمة معامل %٩٣,٦من المتوسط العام للكفاءة التسويقية للبسله الخضراء والبالغ حوالي % ٠,١
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٩٦٨ يل الخضر في مصردراسة اقتصادية لقياس الكفاءة التسويقية لبعض محاص
من التغيرات التى تحدث الكفاءة التسويقية للبسله الخضراء ترجع إلى % ٢١ حواليإلى أن ) ٢ر(التحديد 

  .  ى يعكسها عامل الزمن والباقى لعوامل اخرى ال تتضمها المعادلةالعوامل الت
  ).٢٠١٨-٢٠٠٠ (الفترةخالل  الكفاءة التسويقية لمحصول البطاطس فى مصر): ٧(جدول رقم 

  السنوات
تكاليف 
 اإلنتاج

  طن/جنيه

سعر 
المنتج 

  طن/جنيه

سعر 
المستهلك 

  طن/جنيه

 التسويقيالهامش 
  المطلق

  طن/جنيه

التكاليف 
ويقة التس
  طن/جنيه

التكاليف التسويقة 
ية اإلنتاج+ 

  طن/جنيه

الكفاءة 
التسويقية 

%  
2000 323 527 880 353 27 380 92.9 
2001 314 528 1120 592 26 618 95.8 
2002 348 858 990 132 26 158 83.5 
2003 400 611 1390 779 27 806 96.7 
2004 485 598 1500 902 30 932 96.8 
2005 487 589 1150 561 27 588 95.4 
2006 549 747 1710 963 27 990 97.3 
2007 610 959 1910 951 28 979 97.1 
2008 730 1023 2070 1047 30 1077 97.2 
2009 798 1121 2430 1309 27 1336 98.0 
2010 810 1273 2860 1587 33 1620 98.0 
2011 805 1314 4060 2746 34 2780 98.8 
2012 852 1191 5040 3849 36 3885 99.1 
2013 904 1248 5970 4722 40 4762 99.2 
2014 1586 2324 4780 2456 39 2495 98.4 
2015 814 1273 4740 3467 39 3506 98.9 
2016 1051 1622 5900 4278 46 4324 98.9 
2017 1430 1967 5390 3423 55 3478 98.4 
2018 1680 2330 5343 3013 56 3069 98.2 

 96.8 1989 34 1955 3118 1163 788 المتوسط
، اعـداد  ) منتج ، جمله ، تجزئـة  (  المواد والمنتجات أسعارالجهاز المركزي للتعئية العامة واالحصاء، نشرات  :المصدر

 .بالمحلق) ٤(متفرقه، الجدول رقم 
  ).٢٠١٨-٢٠٠٠ (رةالفتالكفاءة التسويقية لمحصول البسلة الخضراء فى مصر خالل ): ٨(جدول رقم 

  السنوات
تكاليف 
 اإلنتاج

  طن/جنيه

سعر 
المنتج 

  طن/جنيه

سعر 
المستهلك 

  طن/جنيه

الهامش 
   المطلقالتسويقي
  طن/جنيه

التكاليف 
التسويقة 

  طن/جنيه

التكاليف التسويقة 
ية اإلنتاج+ 

  طن/جنيه
الكفاءة 
  %التسويقية 

2000 399 591 1170 579 28 427 93.4 
2001 410 590 1340 750 28 438 93.6 
2002 256 592 1990 1398 24 280 91.4 
2003 427 641 2270 1629 31 458 93.2 
2004 446 629 1940 1311 32 478 93.3 
2005 506 687 1870 1183 36 542 93.4 
2006 570 911 2220 1309 38 608 93.8 
2007 620 1210 2660 1450 39 659 94.1 
2008 719 1476 3090 1614 43 762 94.4 
2009 853 1511 3080 1569 60 913 93.4 
2010 909 1561 4840 3279 66 975 93.2 
2011 947 2085 5000 2915 68 1015 93.3 
2012 1130 2435 3570 1135 92 1222 92.5 
2013 1022 2689 4860 2171 84 1106 92.4 
2014 1085 2701 5480 2779 89 1174 92.4 
2015 1134 2966 5940 2974 78 1212 93.6 
2016 1546 2976 6450 3474 80 1626 95.1 
2017 1952 3957 7520 3563 88 2040 95.7 
2018 2346 3967 6637 2670 105 2451 95.7 

 93.6 968 58 1987 3786 1799 909 المتوسط
، اعـداد  ) منتج ، جمله ، تجزئـة  ( نتجات  المواد والمأسعارالجهاز المركزي للتعئية العامة واالحصاء، نشرات  :المصدر

 .بالمحلق) ٤(متفرقه، الجدول رقم 



٩٦٩ يل الخضر في مصردراسة اقتصادية لقياس الكفاءة التسويقية لبعض محاص
 الزمني العام للكفاءة التسويقية لمحصول الطماطم والبطاطس والبسلة االتجاهمعادالت ): ٩(جدول رقم 

  ).٢٠١٨-٢٠٠٠(رة تالخضراء خالل الف
  R2  F  %معدل النمو  المتوسط  المعادلة  البيان

الكفاءة التسويقية 
  للطماطم

Ŷi = 95.87 + 0.195 xi  
      )*5.572  (      97.8  0.2  0.72  43  

الكفاءة التسويقية 
  للبطاطس

Ŷi = 92.87 + 0.390 xi  
      )*3.214  (      96.8  0.4  0.38  10  

الكفاءة التسويقية للبسلة 
  الخضراء

Ŷi = 92.69 + 0.089 xi  
      *)2.117  (      93.6  0.1  0.21  4  

  .          iفي ) % الطماطم ، البطاطس، البسلة الخضراء(  تمثل الكفاءة التسويقية  لمحصول Ŷi :  :حيث
        xi : ٠,٠١ ،٠,٠٥يشير إلي معنوي عند مستوى  .        (*) ١٩..............، ١،٢،٣الزمن      

 R2   = تشير إلي قيمة معامل التحديد   .F       =تشير إلي قيمة )F (محسوبهال                                          .  
  .بالمحلق)٦(حسبت من الجدول  : المصدر

  

  :الملخص
ية واالقتصادية واالستهالكية والعالقه بين صافى العائد اإلنتاجاستهدف البحث دراسة المؤشرات 

لبحث لمحاصيل  التكاليف وعائد الجنيه الهم محاصيل الخضر موضوع اإجمالي المزرعية وسعارواأل
 الثالثه التى تميز هذه المحاصيل خالل اإلنتاجيةلمختلف العروات ) الطماطم، البطاطس،والبسلة الخضراء(

والجملة والتجزئة ) المزراع( لكل من المنتج سعاروكذلك دراسة تطور األ) ٢٠١٨-٢٠٠٠ (الفترة
النصبه التسويقية للمنتج وتاجر وكذلك حساب ا) جنيه/كجم( على مستوى الوحدة المستخدمه ) المستهلك(

 تاجر الجملة مرحلتي ونصيب الوسطاء وقياس الهامش التسويقي المطلق والنسبي بين التجزئة وتاجر الجملة
 والمنتج فضال عن قياس الكفاءة التسويقيه لتلك التجزئة ، وتاجر الجملة وتاجر التجزئةوالمنتج ، وتاجر 

  .غ والمعادالت الرياضية الجاهزه لقياس وحساب الكفاءة التسويقيةالمحاصيل موضوع البحث باستخدام الصي
ية الفدائية على الرغم من انخفاض المساحة اإلنتاج الكلي للطماطم يزيد بزيادة اإلنتاج انواضحت النتائج 

ية، فى حين ان اإلنتاج من الطماطم خالل فتره الدراسة وقد يعزى ذلك الى استخدام اصناف عاليه المزروعة
ية الفدائية خالل فتره الدراسة، ويتضح اإلنتاج والمزروعة الكلى للبطاطس يزيد بزيادة كال من المساحة إلنتاجا

ية خالل فتره اإلنتاجية واإلنتاج الكلى للبسلة الخضراء يتناقص بانخفاص كال من المساحة اإلنتاجمن التحليل ان 
  .الدراسة، وذلك يتفق مع المنطق االقتصادى

 الكلـى وانخفـاض نـصيب       اإلنتاج كمية الفائض من الطماطم تزيد بزيادة        انت التقديرات   وكذلك اوضح 
 منها على الرغم من زيادة كميه الفاقد مما يسهم فى زيـادة الـصادرات منهـا ،    الذاتيالفرد وزيادة  نسبه االكتفاء    

 الكلـى ونـسبه   لإلنتـاج ادة وعلى الرغم من زيادة نصيب الفرد من البطاطس الحظ زيادة كميه الفائض نتيجه لزي          
 مما يؤدى الى زيادة كمية الصادرات الموجهه لالسواق الخارجية، وعلـى الـرغم مـن انخفـاض         الذاتياالكتفاء  

 بسبب تراجع نصيب الفرد من البـسلة وزيـادة نـسبة االكتفـاء           اإلنتاجالمتاح لالستهالك اال انه يوجد فائض فى        
  . منهاالذاتي

 للفدان اال انه الحـظ   اإلجماليةبالرغم من زيادة التكاليف ديه اوضحت النتائج  وبدراسه المؤشرات االقتصا  
 المزرعية للفدان وتعظـيم عائـد     سعارزيادة  صافى العائد الفدائى لمحصول الطماطم وقد يعزى ذلك الى زيادة األ            

 وصافى العائـد الفـدائى       تكاليف الفدان  إجمالي المزرعية و  سعارالجنيه الفدائى، وعلى الرغم من زيادة كال من األ        
لمحصول البطاطس اال انه تراجع عائد الجنيه للمحصول، وبالنسبة للبسلة تبين أنه بالرغم مـن زيـادة التكـاليف                   

 المزرعيـة ممـا ادى   سـعار  للفدان اال انه الحظ زيادة صافى العائد الفدائى وقد يعزى ذلك الى زيادة األ        اإلجمالية
  .ه الدراسةالى زيادة عائد الجنيه خالل فتر

 ٢٠٢٠ سبتمبر – الثالثالعدد  –الثالثون  دالمجل – المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي



٩٧٠ يل الخضر في مصردراسة اقتصادية لقياس الكفاءة التسويقية لبعض محاص
 وصـافى العائـد الفـداني       اإلنتاجية التكاليف   إجمالي المزرعية و  سعاروبتقدير العالقه بين كال من األ     

 سـعار ، يتـبن أن زيـادة األ      )٢٠١٨-٢٠٠٠ (الفترةلمحصول الطماطم والبطاطس والبسلة الخضراء خالل       
 جنيـه بالنـسبه   ١٥,٩٣صول بنحـو   بمقدار جنيه واحدا تؤدي إلي زيادة صافي العائد الفداني للمح       المزرعية

 بمقدار جنيهآ واحدا تؤدي إلي زيادة صافي العائد         اإلجماليةلمحصول الطماطم،  وكذلك أن انخفاض التكاليف        
 بمقدار جنيهآ واحدا تـؤدي إلـي        المزرعية سعار، وكذلك أن زيادة األ     جنيه   ٠,٥٨٢الفداني للمحصول بنحو    

 بمقدار جنيهآ واحـدا  اإلجمالية جنيه، وأن انخفاض التكاليف ٧,٠٧حو زيادة صافي العائد الفداني للمحصول بن  
وبالنـسبه  .  جنيه بالنسبه لمحصول البطـاطس     ٠,٤٠٢تؤدي إلي زيادة صافي العائد الفداني للمحصول بنحو         

 بمقدار جنيهآ واحدا تؤدي إلي زيـادة صـافي العائـد    المزرعية سعارلمحصول البسلة الخضراء أن زيادة األ    
 بمقدار جنيهآ واحدا تـؤدي إلـي        اإلجمالية جنيه وكذلك أن انخفاض التكاليف       ٣,٣١ للمحصول بنحو    الفداني

  . جنيه٠,٤٥٥زيادة صافي العائد الفداني للمحصول بنحو 
ويرجع زيادة سعر المستهلك نتيجة ارتفارع الهوامش التسويقية وتعدد الوسطاء بين المـزارع والمـستهلك               

 الـى  المزرعـة مات التسويقية خالل المراحل التسويقية من بداية انتقال المحصول من         وقد يعزى ذلك الرتقاء الخد    
من توزيع جنيـه المـستهلك وتـاجر    % ٦١,٨٢ حوالي وتمثل هذه الهوامش     النهائيالوصول للمستهلك فى الشكل     

 حـوالي من توزيع جنيه المـستهلك وتـاجر التجزئـة          % ٥٩,٥٧لمحصول الطماطم،   % ٣٠,٩٨ حواليالتجزئة  
% ٥٥,٥٣ حـوالي من توزيع جنيـه المـستهلك وتـاجر التجزئـة           % ٨٦,١٧لمحصول البطاطس،   % ٢٤,٩٧

  .لمحصول البسلة الخضراء
فيما يتعلق بحساب الكفاءة التسويقية لكل من الطماطم والبطاطس والبسلة الخضراء فقد بلغ المتوسط 

 ).٢٠١٨-٢٠٠٠ (الفترةعلى الترتيب كمتوسط % ٣١,١٠،%٣٤,٦٦، %١٨,٢٣ حوالي
  :التوصيات

 والتجميد خاصه للخضر سريعه العطب حتى يمكن االستفادة من توافرها الزراعياالهتمام بالتصنيع  -١
 .هم طول العامأسعاراوقات ذورة انتاجها من اجل تجنب االزمات والعمل على توازن 

سويق والعمل على زياده كفاءة االداء التسويقي للوظائف والخدمات التسويقية واتباع أساليب حديثه للت -٢
  اإلنتاج الخضراء التى وصلت الى الربع من البسلةتقليل كميه الفاقد لمحاصيل الطماطم والبطاطس و

وذلك من خالل زيادة كفاء العمليات والوظائف التسويقة على طول المسلك التسويقي اوانشاء اسواق 
ذى يحصل عليه الوسطاء خالل العمليه ومنافذ من المنتج الى المستهلك لتقليل الهامش الربحى الكبير ال

 .التسويقيه
ضرورة توعيه وتعليم المزارعين بالعمليات التسويقية كالفرز والتدريج والتعبئة فى العبوات المناسبه  -٣

التى ترفع من الكفاءة التسويقيه للمحصول لتقليل الفاقد وتفعيل دور الزراعه التعاقديه لتلك المحاصيل 
 .موضوع البحث

 .هاأسعارى تخزين السلع الموسمية من بعض الجهات الحكومية لضمان استقرار العمل عل -٤
  :المراجع

، أثر البرامج البحثية على انتاح محاصيل الخضر فى مصر، وزارة الزراعة )دكتور(أحمد حسنى غنيمة  -١
 واستصالح األراضي، مركز البحوث الزراعية، معهد بحوث االقتصاد الزراعي، قسم اإلحصاء الزراعي،

٢٠١٠. 
الكفاءة التسويقية لبعض محاصيل الخضر فى محافظه ، ، واخرون )دكتور( أحمد محمد احمد الفراجى  -٢

   .٢٠١٦ ،٤٧) ٣ (٨٤٥-٨٣٧، مجلة العلوم الزراعية العراقية، ٢٠١٤ الصيفي الزراعيبغداد للموسم 
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،  والطماطم فى مصرالتقلبات السعرية وكفاءة تسويق محصولى البطاطس، )دكتور(هشام أحمد عبدالرحيم  -٣

  .٢٠١٩ ، يناير) ١( العدد١٠مجلد  ٥٠-٤٣، وم االجتماعية، المنصورة العلالزراعيمجلة االقتصاد 
دراسة اقتصادية لقياس الكفاءة وبنود الهوامش التسويقية لمحصول ، ) مدرس مساعد( قيس طامي جسام  -٤

   .٢٠١٧، ٤٨) ٣ (٧٦٩-٧٩١، مجلة العلوم الزراعية العراقية، ٢٠٠٠الطماطم قضاء التاجى لعام 
، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي، قطاع الشئون االقتصادية، وزارة الزراعة واستصالح األراضي -٥

 .نشرات االحصاءات الزراعية ، أعداد مختلفة 
، اإلدارة المركزية لالقتـصاد الزراعـي     ، قطاع الشئون االقتصادية  ، وزارة الزراعة واستصالح األراضي    -٦

 .لميزان الغذائي، أعداد مختلفة نشرات ا
  .، أعداد مختلفةالتجزئة والجملة المنتج وأسعارالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرة  -٧
  

  المالحق
 الكلى لمحاصيل الطماطم والبطاطس اإلنتاجية الفدانية واإلنتاج والمزروعةتطور المساحة ) : ١(جدول رقم 

  ).٢٠١٨-٢٠٠٠(لفترة والبسلة الخضراء فى مصر خالل ا
  البسلة الخضراء  البطاطس  الطماطم

المساحة   السنوات
  المزروعة

  )الف فدان (

ية اإلنتاج
الفدانية 

  )فدان/طن(
   الكلىاإلنتاج

  )الف طن (
المساحة 
  المزروعة

  )الف فدان (

ية اإلنتاج
الفدانية 

  )فدان/طن(

 اإلنتاج
  الكلى 

  )الف طن(

المساحة 
  المزروعة

  )الف فدان (

ية نتاجاإل
الفدانية 

  )فدان/طن(
   الكلى اإلنتاج

  )الف طن(
2000 465.2 14.59 6785.3 178.9 9.88 1764.9 83.6 4.07 339.9 
2001 430.2 14.71 6328.7 189.8 9.90 1878.7 56.8 4.00 227.1 
2002 454.9 14.90 6777.9 196.6 9.95 1956.6 60.0 6.29 352.3 
2003 459.3 15.55 7140.2 197.3 9.97 1966.6 62.5 4.12 257.5 
2004 464.5 16.45 7640.8 248.0 10.07 2497.7 66.9 4.39 293.4 
2005 495.5 16.94 8391.2 300.7 10.40 3126.9 58.3 4.21 245.2 
2006 524.1 16.36 8576.1 220.2 10.55 2323.1 53.9 4.13 222.7 
2007 537.2 16.08 8639.0 257.0 10.91 2804.2 61.6 4.27 262.9 
2008 571.8 16.10 9204.1 327.4 11.09 3631.1 64.0 4.45 285.1 
2009 599.6 17.14 10278.5 329.7 10.94 3607.1 61.8 4.24 261.9 
2010 515.2 16.59 8544.9 334.6 10.86 3634.2 53.4 4.19 224.2 
2011 505.8 15.92 8053.7 390.8 10.84 4236.4 53.9 4.19 225.7 
2012 515.2 16.64 8571.1 421.9 11.01 4644.9 47.9 3.78 180.6 
2013 488.8 16.92 8269.2 381.4 10.84 4134.1 44.1 4.31 190.1 
2014 509.6 17.03 8664.1 409.5 10.91 4467.2 43.6 4.19 182.8 
2015 468.5 16.49 7727.2 437.4 10.81 4726.9 41.8 4.11 171.8 
2016 440.2 16.61 7311.2 376.6 10.92 4113.4 41.8 4.38 183.3 
2017 395.6 16.70 6723.3 414.9 11.41 4733.6 47.4 4.24 200.7 
2018 416.0 14.97 6227.9 408.1 11.40 4652.1 38.5 3.70 142.4 

 234.2 4.30 54.80 3415.8 10.67 316.9 7887.1 16.14 487.2 المتوسط 

الح االراضى، قطاع الشئون االقتصادية، االداره المركزيـة لالقتـصاد الزراعي،نـشرات    وزاره الزراعة واستص :المصدر
  .اعداد متفرقه االحصاءات الزراعية،
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 واالكتفاء الصافي الكلى والمتاح لالستهالك والفائض ونصيب الفرد والغذاء اإلنتاجتطور ) : ٢(جدول رقم 
  ).٢٠١٨-٢٠٠٠ (الفترةسلة الخضراء فى مصر خالل  والفاقد لمحاصيل الطماطم والبطاطس والبتيالذا

  البطاطس  الطماطم

  السنوات
 اإلنتاج
  الكلى

الف (
  )طن

المتاح 
  لالستهالك

الف (
  )طن

  الفائض
الف (

  )طن

نصيب 
  الفرد

 /كجم(
  )سنه

الغذاء 
  الصافي

الف (
  )طن

االكتفاء 
  الذاتي
%  

  الفاقد
الف (

  )طن

 اإلنتاج
  الكلى

الف (
  )طن

المتاح 
  لالستهالك

لف ا(
  )طن

  الفائض
الف (

  )طن

نصيب 
  الفرد

 /كجم(
  )سنه

الغذاء 
  الصافي

الف (
  )طن

االكتفاء 
  الذاتي
%  

  الفاقد
الف (

  )طن
2000 6809 6808 1 79.5 5084 100 681 1765 1583 182 16.7 1071 111 177 
2001 6338 6334 4 72.4 4731 100 634 1903 1752 151 18.5 1209 109 190 
2002 6789 6785 4 74.6 5068 100 679 1985 1788 197 18.0 1225 111 179 
2003 7157 7154 3 78.6 5344 100 715 2039 1810 229 17.8 1213 113 181 
2004 7694 7688 6 82.8 5743 100 769 2547 2142 405 20.0 1385 119 214 
2005 8440 8420 20 87.0 6150 100 1010 3167 2836 331 28.3 2003 112 340 
2006 8666 8660 6 95.1 6846 100 1299 2313 1967 346 17.9 1290 118 236 
2007 8719 8692 27 91.1 6709 100 1478 2760 2414 346 21.0 1551 114 290 
2008 9267 9217 50 85.4 6429 101 2304 3567 3221 385 26.8 2017 111 548 
2009 10334 10212 122 92.7 7123 101 2553 3659 3274 385 26.7 2055 112 577 
2010 8587 8459 128 74.9 5900 102 2115 3634 3282 352 26.1 2055 111 558 
2011 8124 8092 32 70.2 5644 100 2023 4338 3639 699 27.8 2234 119 619 
2012 8639 8532 107 72.1 5951 101 2133 4758 4151 607 30.5 2015 115 830 
2013 8307 8098 209 62.3 5272 103 2429 4265 3871 394 26.3 2227 110 886 
2014 8303 8072 231 60.5 5255 103 2422 4611 3860 751 25.8 2237 119 884 
2015 7760 7532 228 56.4 5020 103 2132 4955 4461 494 29.2 2594 111 1004 
2016 7321 7067 254 51.2 4700 104 2013 4113 3803 310 24.2 2203 108 856 
2017 6746 6516 230 45.5 4335 104 1800 4841 4101 740 24.8 2364 118 923 
2018 6796 6535 261 44.7 4339 104 1869 4960 4235 725 25.2 2444 117 953 

 550 114 1863 23.8 423 3063 3483 1635 101 5560 72.5 101 7835 7937 المتوسط

ح االراضى، قطاع الشئون االقتصادية، االداره المركزيـة لالقتـصاد الزراعي،نـشرات            وزاره الزراعة واستصال   :المصدر
  .الميزان الغذائى،اعداد متفرقه

  
 واالكتفاء الصافي الكلى والمتاح لالستهالك والفائض ونصيب الفرد والغذاء اإلنتاجتطور ) : ٢(تابع جدول رقم 

  ).٢٠١٨-٢٠٠٠ (الفترة الخضراء فى مصر خالل  والفاقد لمحاصيل الطماطم والبطاطس والبسلةالذاتي
  البسلة الخضراء

   الكلىاإلنتاج  السنوات
  )الف طن(

  المتاح لالستهالك
  )الف طن(

  الفائض
  )الف طن(

  نصيب الفرد
  )سنه/كجم(

  الصافيالغذاء 
  )الف طن(

  االكتفاء الذاتي
%  

  الفاقد
  )الف طن(

2000 340 339 1 3.9 253 100 34 
2001 227 226 1 2.6 168 100 23 
2002 352 350 2 3.8 261 101 35 
2003 257 256 1 2.8 191 100 26 
2004 294 293 1 3.2 219 100 29 
2005 245 244 1 2.6 180 100 27 
2006 223 221 2 1.6 115 101 29 
2007 270 268 2 1.9 140 101 35 
2008 285 277 8 1.8 134 103 53 
2009 262 256 6 1.6 124 102 49 
2010 224 213 11 1.3 104 105 40 
2011 226 216 10 1.3 105 105 41 
2012 181 168 13 0.6 50 108 42 
2013 191 178 13 0.6 53 107 45 
2014 184 178 6 0.6 53 103 45 
2015 172 173 -1 0.6 52 99 43 
2016 183 186 -3 0.6 56 98 46 
2017 201 200 1 0.6 60 101 50 
2018 169 174 -5 0.5 53 97 42 

 39 102 125 1.71 4 232 236 المتوسط 

وزاره الزراعة واستصالح االراضى، قطاع الشئون االقتصادية، االداره المركزيـة لالقتـصاد الزراعي،نـشرات               :المصدر
  .الميزان الغذائى،اعداد متفرقه



٩٧٣ يل الخضر في مصردراسة اقتصادية لقياس الكفاءة التسويقية لبعض محاص
  

ى العائد الفائى وعائد الجنيه لمحاصيل  التكاليف وصافإجمالي المزرعية وسعارتطور األ): ٣(جدول رقم 
  ).٢٠١٨-٢٠٠٠(الطماطم والبطاطس والبسلة الخضراء فى مصر خالل الفترة 

  البسلة الخضراء  البطاطس  الطماطم

  السنوات
 سعاراأل

المزرعية 
 جنيه(
  )طن/

 إجمالي
  التكاليف

 جنيه(
  )فدان/

صافى 
العائد 
  الفدانئ

جنيه (
  )فدان

عائد 
  الجنيه

 سعاراأل
رعية المز
 جنيه(
  )طن/

 إجمالي
  التكاليف

 جنيه(
  )فدان/

صافى 
العائد 
  الفدانئ

جنيه (
  )فدان

عائد 
  الجنيه

 سعاراأل
المزرعية 

 جنيه(
  )طن/

 إجمالي
  التكاليف

 جنيه(
  )فدان/

صافى 
العائد 
  الفدانئ

جنيه (
  )فدان

عائد 
  الجنيه

2000 387 2543 3234 1.27 527 3194 3335 1.04 591 1624 1376 0.85 
2001 361 2561 2855 1.11 528 3106 2137 0.69 590 1638 1217 0.74 
2002 375 2565 2954 1.15 858 3459 1859 0.54 592 1610 1535 0.95 
2003 373 2761 3135 1.14 611 3986 2232 0.56 641 1761 1335 0.76 
2004 514 3940 8897 2.26 598 4883 1317 0.27 629 1956 1120 0.57 
2005 523 4947 6562 1.33 589 5062 1214 0.24 687 2129 1182 0.56 
2006 639 3270 7831 2.39 747 5788 2332 0.40 911 2356 2090 0.89 
2007 601 3389 6366 1.88 959 6650 4167 0.63 1210 2648 3160 1.19 
2008 810 3901 10065 2.58 1023 8094 3454 0.43 1476 3198 3474 1.09 
2009 703 3925 8312 2.12 1121 8727 4254 0.49 1511 3617 3376 0.93 
2010 918 4205 10871 2.59 1273 8801 4502 0.51 1561 3808 3071 0.81 
2011 1330 4312 19714 4.57 1314 8730 5989 0.69 2085 3967 5205 1.31 
2012 1301 4551 17793 3.91 1191 9383 3796 0.40 2435 4272 4794 1.12 
2013 1308 4887 17565 3.59 1248 9800 2335 0.24 2689 4403 7273 1.65 
2014 1313 5297 17118 3.23 2324 17300 11479 0.66 2701 4547 7256 1.60 
2015 1340 5743 17327 3.02 1273 8801 4502 0.51 2966 4659 7938 1.70 
2016 1400 7573 17113 2.26 1622 11477 5305 0.46 2976 6772 6956 1.03 
2017 1562 8552 19877 2.32 1967 16316 6450 0.40 3957 8276 9048 1.09 
2018 1614 9976 18130 1.82 2330 19151 6509 0.34 3967 8679 9577 1.10 

 1.05 4262 3785 1799 0.50 4061 8564 1163 2.34 11354 4679 914 المتوسط

راضى، قطاع الشئون االقتصادية، االداره المركزيـة لالقتـصاد الزراعي،نـشرات           وزاره الزراعة واستصالح اال    :المصدر
  .االحصاءات الزراعية،اعداد متفرقه

  
 المنتج والجملة و التجزية لمحاصيل الطماطم والبطاطس والبسلة الخضراءفى أسعار):  ٤(جدول رقم 

  )٢٠١٨-٢٠٠٠(مصر خالل الفترة 
  ضراءالبسلة الخ  البطاطس  الطماطم

 أسعار  السنوات
  المنتج

  كجم/جنيه

 أسعار
  الجملة

  كجم/جنيه

 أسعار
  التجزئة

  كجم/جنيه

 أسعار
  المنتج

  كجم/جنيه

 أسعار
  الجملة

  كجم/جنيه

 أسعار
  التجزئة

  كجم/جنيه

 أسعار
  المنتج

  كجم/جنيه

 أسعار
  الجملة

  كجم/جنيه

 أسعار
  التجزئة

  كجم/جنيه
2000 0.40 0.45 0.74 0.50 0.65 0.88 0.60 0.85 1.17 
2001 0.40 0.62 0.92 0.50 0.74 1.12 0.60 1.04 1.34 
2002 0.40 0.64 0.85 0.70 0.73 0.99 0.60 1.40 1.99 
2003 0.40 0.84 1.13 0.60 1.10 1.39 0.60 1.80 2.27 
2004 0.50 0.74 1.24 0.60 1.15 1.50 0.60 1.59 1.94 
2005 0.50 0.77 1.24 0.60 0.85 1.15 0.70 1.44 1.87 
2006 0.60 0.77 1.3 0.70 1.21 1.71 0.90 1.59 2.22 
2007 0.60 0.99 1.32 1.00 1.47 1.91 1.20 2.08 2.66 
2008 0.80 1.34 1.95 1.00 1.56 2.07 1.50 2.47 3.09 
2009 0.70 1.00 1.53 1.10 1.96 2.43 1.30 1.36 3.08 
2010 0.90 1.76 2.56 1.30 2.37 2.86 1.60 3.54 4.84 
2011 1.30 2.97 4.02 1.30 3.40 4.06 2.10 3.72 5.00 
2012 1.30 4.22 5.06 1.20 4.06 5.04 2.40 2.71 3.57 
2013 1.30 2.18 3.41 1.20 4.50 5.97 2.70 3.92 4.86 
2014 1.30 2.70 3.95 2.30 3.28 4.78 2.70 4.36 5.48 
2015 1.30 2.90 4.21 1.30 3.25 4.74 3.00 4.52 5.94 
2016 1.40 2.82 4.12 1.60 4.40 5.90 3.00 4.95 6.45 
2017 1.60 4.60 5.9 2.00 3.89 5.39 4.00 6.02 7.52 
2018 1.43 3.44 4.74 1.63 3.85 5.34 3.33 5.16 6.64 

 3.79 2.87 1.76 3.12 2.34 1.11 2.64 1.88 0.90 المتوسط 

  .، اعداد متفرقه)منتج، جمله، تجزئة( المواد والمنتجات أسعارشرات الجهاز المركزي للتعئية العامة واالحصاء، ن :المصدر

 ٢٠٢٠ سبتمبر – الثالثالعدد  –الثالثون  دالمجل – المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي



٩٧٤ يل الخضر في مصردراسة اقتصادية لقياس الكفاءة التسويقية لبعض محاص
  

  لمحاصيل الطماطم والبطاطس والبسلة والنسبيحساب الهامش التسويقي المطلق ) : ٥(جدول رقم 
  )٢٠١٨-٢٠٠٠ (الفترةالخضراء فى مصر خالل 

  ي المطلق والنسبى لمحصول البطاطسالهامش التسويق  الهامش التسويقي المطلق والنسبى لمحصول الطماطم
مطلق   السنوات   المنتج-التجزية    الجملة- التجزئة   المنتج-الجملة    المنتج-التجزية    الجملة- التجزئة   المنتج-الجملة 

  كجم/جنيه
  نسبي
%  

  مطلق
  كجم/جنيه

  نسبي
%  

  مطلق
  كجم/جنيه

  نسبي
%  

  مطلق
  كجم/جنيه

  نسبي
%  

  مطلق
  كجم/جنيه

  نسبي
%  

  مطلق
  كجم/جنيه

  سبين
%  

2000 0.05 11.11 0.29 39.19 0.34 45.95 0.15 23.08 0.23 26.14 0.38 43.18 
2001 0.22 35.48 0.30 32.61 0.52 56.52 0.24 32.43 0.38 33.93 0.62 55.36 
2002 0.24 37.50 0.21 24.71 0.45 52.94 0.03 4.11 0.26 26.26 0.29 29.29 
2003 0.44 52.38 0.29 25.66 0.73 64.60 0.50 45.45 0.29 20.86 0.79 56.83 
2004 0.24 32.43 0.50 40.32 0.74 59.68 0.55 47.83 0.35 23.33 0.90 60.00 
2005 0.27 35.06 0.47 37.90 0.74 59.68 0.25 29.41 0.30 26.09 0.55 47.83 
2006 0.17 22.08 0.53 40.77 0.70 53.85 0.51 42.15 0.50 29.24 1.01 59.06 
2007 0.39 39.39 0.33 25.00 0.72 54.55 0.47 31.97 0.44 23.04 0.91 47.64 
2008 0.54 40.30 0.61 31.28 1.15 58.97 0.56 35.90 0.51 24.64 1.07 51.69 
2009 0.30 30.00 0.53 34.64 0.83 54.25 0.86 43.88 0.47 19.34 1.33 54.73 
2010 0.86 48.86 0.80 31.25 1.66 64.84 1.07 45.15 0.49 17.13 1.56 54.55 
2011 1.67 56.23 1.05 26.12 2.72 67.66 2.10 61.76 0.66 16.26 2.76 67.98 
2012 2.92 69.19 0.84 16.60 3.76 74.31 2.86 70.44 0.98 19.44 3.84 76.19 
2013 0.88 40.37 1.23 36.07 2.11 61.88 3.30 73.33 1.47 24.62 4.77 79.90 
2014 1.40 51.85 1.25 31.65 2.65 67.09 0.98 29.88 1.50 31.38 2.48 51.88 
2015 1.60 55.17 1.31 31.12 2.91 69.12 1.95 60.00 1.49 31.43 3.44 72.57 
2016 1.42 50.35 1.30 31.55 2.72 66.02 2.80 63.64 1.50 25.42 4.30 72.88 
2017 3.00 65.22 1.30 22.03 4.30 72.88 1.89 48.59 1.50 27.83 3.39 62.89 
2018 2.01 58.33 1.30 27.48 3.31 69.78 2.21 57.54 1.50 28.01 3.71 69.43 

 58.63 2.01 24.97 0.78 44.55 1.23 61.82 1.74 30.84 0.76 43.75 0.98 المتوسط

  .بالمحلق) ٤(جمعت وحسبت من الجدول رقم : المصدر
  

ي المطلق والنسبى لمحاصيل الطماطم والبطاطس والبسلة تابع حساب الهامش التسويق ) : ٥(جدول رقم 
  )٢٠١٨-٢٠٠٠ (الفترةالخضراء فى مصر خالل 

  الهامش التسويقي المطلق والنسبى لمحصول البسلة الخضراء
مطلق      السنوات   المنتج-التجزية    الجملة- التجزئة   المنتج-الجملة 

مطلق      %نسبي     )كجم/جنيه(
مطلق        %نسبي   )كجم/جنيه(

  %نسبي    )كجم/جنيه(
2000 0.25 29.41 0.32 27.35 0.57 48.72 
2001 0.44 42.31 0.30 22.39 0.74 55.22 
2002 0.80 57.14 0.59 29.65 1.39 69.85 
2003 1.20 66.67 0.47 20.70 1.67 73.57 
2004 0.99 62.26 0.35 18.04 1.34 69.07 
2005 0.74 51.39 0.43 22.99 1.17 62.57 
2006 0.69 43.40 0.63 28.38 1.32 59.46 
2007 0.88 42.31 0.58 21.80 1.46 54.89 
2008 0.97 39.27 0.62 20.06 1.59 51.46 
2009 0.06 4.41 1.72 55.84 1.78 57.79 
2010 1.94 54.80 1.30 26.86 3.24 66.94 
2011 1.62 43.55 1.28 25.60 2.90 58.00 
2012 0.31 11.44 0.86 24.09 1.17 32.77 
2013 1.22 31.12 0.94 19.34 2.16 44.44 
2014 1.66 38.07 1.12 20.44 2.78 50.73 
2015 1.52 33.63 1.42 23.91 2.94 49.49 
2016 1.95 39.39 1.50 23.26 3.45 53.49 
2017 2.02 33.55 1.50 19.95 3.52 46.81 
2018 1.83 35.44 1.47 22.20 3.30 49.77 

 55.53 2.03 24.89 0.92 39.98 1.11 المتوسط

  .بالمحلق) ٤(جمعت وحسبت من الجدول رقم : المصدر
  



٩٧٥ يل الخضر في مصردراسة اقتصادية لقياس الكفاءة التسويقية لبعض محاص
  

Economic Study To Measure The Marketing Efficiency Of Some 
Vegetable Crops In Egypt  

 

Dr. Mohamed Eliwa Abd Allah Gmail 
Agricultural Economic Research Institute 

Summary 
The research aimed at studying the production, economic and consumer 

indicators and the relationship between net return and farm prices and total costs and 
the return of the pound for the most important vegetable crops the subject of our 
research are (tomatoes, potatoes, and green peas) for the three production lugs that 
characterize these crops during the period (2000-2018) as well as studying the 
development of prices for both the product (farmer) and wholesale and retail 
(consumer) at the level of the unit used (pound/kg) as well as the calculation of the 
marketing assets of the product and the wholesaler and the retailer of fragmentation 
and the share of intermediaries and the measurement of the absolute and relative 
marketing margin between The wholesale and product stages, the retailer, the 
wholesale dealer, the retailer and the product as well as the measurement of the 
marketing efficiency of those crops in question using formulas and mathematical 

equations ready to measure and calculate marketing efficiency. 
The results showed that the total production of tomatoes increases by increasing 

the productivity of the guerrillas despite the decrease in the area planted from 
tomatoes during the study period and may be due to the use of high-productivity 
varieties, while the total production of potatoes increases by increasing both the area 
planted and the productivity of the guerrillas during the study period, and it is clear 
from the analysis that the total production of green peas decreases by reducing both 
the productive and productive area during the study period, in accordance with the 
economic logic. 

Also the estimates pointed out that the amount of surplus tomatoes increases by 
increasing total production and reducing per capita and increasing the percentage of 
the natural sufficiency of them despite the increase in the amount of lost, which 
contributes to the increase in exports of them, and despite the increase in the per 
capita share of potatoes noted an increase in the amount of surplus as a result of an 
increase in total production and its efficiency ratio, which leads to an increase in the 
amount of exports destined for foreign markets, and despite the decrease in the 
availability of consumption, there is a surplus in production due to the decline in per 
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٩٧٦ يل الخضر في مصردراسة اقتصادية لقياس الكفاءة التسويقية لبعض محاص
capita of baskets and an increase in the percentage of the total. The percentage of 
self-sufficiency of it. 

The results were explained by the results despite the increase in the total costs 
of the acre, but he noted an increase in the net return of the fruit crop, which may be 
due to the increase in the farm prices per acre and the maximization of the return of 
the pound, despite the increase in both the farm prices. The total cost of the acre and 
the net return of the fruit for potato crops, but it decreased the return of the pound to 
the crop, and for the basket it turns out that despite the increase in the total costs of 
the acre, he noted an increase in net return and may be due to the increase in the 
prices of the farm, which Led to an increase in the return of the pound during the 
study period. 

By estimating the relationship between both farm prices and total production 
costs and the net of the ransom yield for tomatoes, potatoes and green peas during the 
period (2000-2018), it is adopted that the increase in farm prices by one pound 
increases the net ransom yield of the crop by about 1 5.93 Pounds for tomato crop, as 
well as the decrease in total costs by one pound leads to an increase in the net yield of 
the crop by about 0.582 pounds, as well as the increase in farm prices by one pound 
to increase the net yield of the crop by about 7.07 pounds, The reduction in total costs 
by one pound increases the net yield of the crop by about 0.402 pounds for potato 
crop. As for the green basket crop, the increase in farm prices by one pound leads to 
an increase in the net yield of the crop by about 3.31 pounds, as well as the decrease 
in total costs by one pound leads to an increase in the net yield of the crop by about 
0.455 pounds. 

The increase in the consumer price is due to the increase in marketing margins 
and the multiplicity of intermediaries between farms and consumers, and this may be 
due to the rise of marketing services during the marketing stages from the beginning 
of the transition of the crop from the farm to the arrival of the consumer in the final 
form and these margins represent about 61.82% of the distribution of the consumer 
pound and the retailer About 30.98% of the tomato crop, 59.57% of the consumer 
pound distribution and the retailer about 24.97% for potato crop, 86.17% of the 
distribution of the consumer pound and the retailer about 55.53% for the green basket 
crop. 

 With regard to the calculation of the marketing efficiency of tomatoes, potatoes 
and green peas, the average was about 18.23%, 34.66%, and 31.10% respectively 
during the period (2000-2018). 
Key Words: Product prices, wholesale prices, retail prices, marketing efficiency, vegetable 

crops. 


