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 "االراضى الجديدةالتكاليف التسويقية لمحصول البطاطس ومدى أثرها على سعر المستهلك فى "
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أستاذ متفرغ بقسم االقتصاد الزراعى كلية 

 الزراعة بمشتهر جامعة بنها.
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 ها.الزراعة بمشتهر جامعة بن

 أ. د / مدحت أحمد على عنيبر
 متفرغ بمعهد بحوث االقتصاد الزراعى. أستاذ

 سامح محمد محمد موسى
 مدير إدارة الدعم الفنى بالمعهد العالى للتعاون الزراعى بشبرا الخيمة.

 
 مقدمة:

عمليات نقل السلعة المنتجة من  تدعموالتى  الهامةبالمحاصيل الزراعية باألراضى الجديدة من الدراسات  والخاصة يةدراسات التسويقالتعد 
زيادة نصيب المنتج من مدفوعات المستهلك من خالل تقليل التكاليف التسويقية وأرباح الوسطاء في  ويهدف الىأماكن اإلنتاج إلي أماكن االستهالك، 

اع الكفاءة التسويقية أو تحقيق المنتج لنصيب مرتفع من جنيه مختلف العمليات التسويقية، إال أن انخفاض التكاليف التسويقية وحده ليس دليال علي ارتف
 مواصفات جيدة. ذوأنتاج  حتى يتحققتتحقق الكفاءة التسويقية للمحاصيل من خالل الربط بين العمليات التسويقية والعمليات اإلنتاجية  إذ المستهلك،

الغذائية حيث يشغل  الناحية االراضى الجديدة نظرا لألهمية االقتصادية من ويتناول البحث دراسة وتحليل التكاليف التسويقية لمحصول البطاطس فى
البطاطس داخل مصر أو عالميا .الصويا  لالطاقة والثانى فى إنتاج البروتينات بعد فو  والذرة واألرز والترتيب األول فى إنتاج الترتيب الرابع بعد القمح

 . وتحتلألف فدانًا سنوياً  022 منيقرب  ظروف بيئية متباينة حيث يزرع منها سنويًا ما تحت محاصيل الخضر الهامة التى تنتشر زراعتها هو أحد
ألف طن لدول االتحاد  022حوالى  0202بلغت الكمية المصدرة من البطاطس عام التصديرية حيث  البطاطس المركز األول بين محاصيل الخضر

 .  بية السعوديةروسيا والمملكة العر  وأهمهااالوربى والدول العربية 
 

 المشكلة البحثية:
من حدوث تقلبات سعرية حادة  للعروات الثالثة فى السنوات األخيرة عامة ومحصول البطاطس خاصة تعانى المحاصيل الزراعية المصرية

انخفاض األسعار  مما يؤدى الىالمصروفات التسويقية مشكلة الدراسة فى ارتفاع فى أسعارها مما أنعكس أثرة على كل من المنتج والمستهلك. وتنحصر 
ى يدفعها المستهلكين، األمر الذى يؤدى الى انخفاض الكفاءة تمع ارتفاع أسعار التجزئه ال البطاطس لمحصولى يتحصل عليها المزارعين تالمزرعية ال
 الدراسة. لمحصولالتسويقية 

 
 الهدف البحثى:

وهل قيمة الوظائف والخدمات التسويقية مرتفعة بحيث  قية لمحصول البطاطسارتفاع المصروفات التسويالوصول الى حقيقة  أستهدف البحث
لمحصول المراحل والمسالك التسويقية المختلفة  خالل البيانات الخاصة بعينة الدراسة تحليلوذلك من خالل  تؤدى الى ارتفاع سعر المستهلك؟ 

 وكذلك تقدير نسبة الربح للمنتج وللوسطاءسطاء من توزيع جنية المستهلك.الو و وكذلك تقدير الهوامش التسويقية ونصيب كل من المنتج  البطاطس
 . باالراضى الجديدة خالل العملية التسويقية لمحصول البطاطس والخدمات والوظائف التسويقية من جنية المستهلك

 
 :ومصادر البيانات األسلوب البحثى

باققليم النوبارياة والاذى تام اختياارة علاى  للعاروات الثالثاة فاردة مان مزارعاى البطااطسم 02أستمدت بيانات الدراسة من عينة عشوائية طبقية حجمهاا 
ماان اجمااالى  %20.2 نحااو أساااس األهميااة النساابية للمساااحة المنزرعااة لمحصااول الدراسااة علااى مسااتوى الجمهوريااة بالنساابة لالراضااى الجدياادة والتااى بلغاات

فادان عان متوساط الفتارة  00097.6مان اجماالى المسااحة المنزرعاة بالجمهورياة والبالغاة نحاو ان فاد 62290.0المساحة المنزرعاة بالنوبارياة والبالغاة نحاو 
بمسااحات بلغات  علاى الترتياب %67.6،  %09.0. وقد تم اختيار مركزى غرب النوبارية وجنوب وغرب التحرير والاذين يمثلاون حاوالى 0206:  0202
. وكااان نصاايب غاارب م0206عااام  فاادان 66622لمحصااول بالنوباريااة والبالغااة نحااو بازرعااة ماان اجمااالى المساااحة المن فاادان 00096فاادان ، 9900نحااو 
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 0212(  1)  65مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

مفاردة بحثياة. وصاممت أساتمارة االساتبيان بغارض جماع البياناات الميدانياة لبناود التكااليف اإلنتاجياة  60مفردة بحثياة وجناوب وغارب التحريار  66النوبارية 
الدراسااة بعينااة الدراسااة. كمااا اعتماادت الدراسااة علااى البيانااات الثانويااة ماان النشاارات اإلحصااائية بقطاااع  والتسااويقية والمسااالك التسااويقية المختلفااة لمحصااول

خادمات بالجمعياات التعاونياة الزراعياة 0الشئون االقتصادية ، وزارة الزراعة وأستصالح االراضى ، باإلضافة الى ساجالت مديرياة الزراعاة بالنوبارياة وساجل
 وتمت االستعانة بالدراسات واألبحاث المرتبطة بمجال الدراسة.لمراقبات التنمية والتعاون 

 
 مجتمع الدراسة:

كيلو متر من القاهرة وتقع على طريق القاهرة  002تعتبر النوبارية هى عاصمة مركز مديرية التحرير بمحافظة البحيرة وتقع على بعد 
قليم النوبارية على خمسة مناطق رئيسية تسمى المنطقة بالمراقبة. حيث يتم كيلو متر من اإلسكندرية. يشمل إ 09اإلسكندرية الصحراوى وعلى بعد 

طريق مصر اإلسكندرية الصحراوى. حيث بلغ أجمالى الزمام الكلى بالنوبارية  72األشراف عليها من خالل مديرية الزراعة بالنوبارية التى تقع بالكيلو 
 -أى ما يقرب من مليون فدان. ومراقبات النوبارية بياناتها كاألتى:فدان  960007التى تقوم المديرية باألشراف عليها نحو 

 0600فدان ويبلغ عدد الحائزين بها  020000قرية فى مساحة أجمالية تبلغ  00. وهى تتبع محافظة البحيرة وتشمل على منطقة غرب النوبارية 
 حائزا.

 609020قرية فى مساحة أجمالية تبلغ  09تبع محافظة البحيرة وتشمل على وتشمل مراقبات طيبة واالنطالق وهى ت منطقة جنوب وغرب التحرير. 
 حائزا. 07279فدان ويبلغ عدد الحائزين بها 

 حائزا. 2200فدان ويبلغ عدد الحائزين بها  020622قرية فى مساحة أجمالية تبلغ  06وهى تتبع محافظة البحيرة وتشمل على  منطقة البستان. 
 9070فدان ويبلغ عدد الحائزين بها  090606قرية فى مساحة أجمالية تبلغ  00تتبع محافظة اإلسكندرية وتشمل على  وهى منطقة بنجر السكر. 

 حائزا.
 000607قرية فى مساحة أجمالية تبلغ  00ويطلق عليها أيضا منطقة الحمام وهى تتبع محافظة اإلسكندرية وتشمل على  منطقة النهضة ومريوط . 

 حائزا. 2070ائزين بها فدان ويبلغ عدد الح
 الدراسة باالراضى الجديدة. محصولوبناء على ذلك تم أختيار منطقة النوبارية كمجتمع لدراسة تسويق 

 
 نتائج الدراسة:

 المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لمحصول البطاطس بالنوبارية. -أوال:
( الخاص بالمؤشرات اإلنتاجية 0باألسعار الجارية( و الجدول رقم)) ( الخاص بالمؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية0تبين من الجدول رقم)

 -االتى:لمحصول البطاطس بمنطقة النوبارية خالل فترة الدراسة  )باألسعار الحقيقية(  واالقتصادية
ادة الى أن بلغت فدان وقد أخذت هذة المساحة فى الزي 06022نحو  تم بلغ0999لمحصول فى النوبارية عام بالمساحة المنزرعة ل بالنسبة

فدان خالل فترة الدراسة. وتشير معادلة االتجاة الزمنى العام لتطور مساحة البطاطس بالنوبارية  62070م بمتوسط قدرة 0202فدان عام  67906نحو 
أحصائيا عند  دة معنويهزيا %6.0فدان بمعدل زيادة سنويا يقدر بنحو  0292.9( الى انها تتزايد سنويا بمقدار 6( والموضحة بالجدول رقم)0رقم)

 .قصر فترة مكوث المحصول فى األرض يرجع سبب الزيادة الىقد . و %0مستوى معنوية 
طن/  00.6بلغت نحو  فى حينطن/ فدان  02.0نحو  تم بلغ0999فى النوبارية عام  لمحصول الدراسةاإلنتاجية الفدانية  وفيما يخص

مما يشير الى ان اإلنتاجية الفدانية لمحصول البطاطس بالنوبارية خالل فترة  فترة الدراسة طن/ فدان خالل 00.0م بمتوسط قدرة 0202فدان عام 
( الى انها 6( والموضحة بالجدول رقم)0. وتشير معادلة االتجاة الزمنى العام لتطور اإلنتاجية الفدانية للبطاطس بالنوبارية رقم)الدراسة يكاد يكون ثابتا

 . %0وهذا التزايد معنوى أحصائيا عند مستوى معنوية  %2.7يقدر بنحو  ضعيف جدا فدان بمعدل زيادة سنوياطن/ 2.29تتزايد سنويا بمقدار 
طن وقد أخذت هذة الكمية فى الزيادة الى أن بلغت نحو  026092م بلغت نحو 0999بالنسبة لكمية اإلنتاج للمحصول فى النوبارية عام 

طن خالل فترة الدراسة. وتشير معادلة االتجاة الزمنى العام لتطور كمية اإلنتاج للبطاطس  600000.0م بمتوسط قدرة 0202عام طن  672700
وهذا التزايد معنوى  %6.6طن بمعدل زيادة سنويا يقدر بنحو 06906.0( الى انها تتزايد سنويا بمقدار 6( والموضحة بالجدول رقم)6بالنوبارية رقم)

 . %0أحصائيا عند مستوى معنوية 
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 0212(  1)  65مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

جنيه/طن وقد  007م بلغ نحو 0999للمحصول فى النوبارية عام  )باألسعار الجارية(متوسط األسعار أنضح بالجدول سالف الذكر تبين وكما هو مو 
جنية/طن خالل فترة  0067م بمتوسط قدرة 0202جنيه/طن عام  0770خالل فترة الدراسة الى ان بلغت نحو  الزيادةأخذت متوسط األسعار فى 

وقد أخذت متوسط األسعار فى جنيه/طن  007م بلغ نحو 0999ة عام أن متوسط األسعار)باألسعار الحقيقية( للمحصول فى النوباري كما تبينالدراسة. 
وتشير معادلة االتجاة جنية/طن خالل فترة الدراسة.  070.0م بمتوسط قدرة 0202جنيه/طن عام  066.0خالل فترة الدراسة الى ان بلغت نحو  التذبذب

 06.20( الى انها تتزايد سنويا بمقدار 6( والموضحة بالجدول رقم)6للبطاطس بالنوبارية رقم) الحقيقية(باألسعار )ام لتطور متوسط األسعارالزمنى الع
 . ويرجع سبب الزيادة فى متوسط األسعار نتيجة%0وهذا التزايد معنوى أحصائيا عند مستوى معنوية  %0.6جنية/طن بمعدل زيادة سنويا يقدر بنحو 

 أرتفاع سعر العمالت األجنبية مقابل الجنية المصرى حيث أن تقاوى المحصول وخاصة العروة الشتوية يتم استيرادها من الخارج.
جنيه/فدان وقد أخذت جملة اإليرادات  0009.0م بلغ نحو 0999للمحصول فى النوبارية عام )باألسعار الجارية( اإليرادات  لجملة وبالنسبة
وبالنسبة  جنية/فدان خالل فترة الدراسة. 06696.6م بمتوسط قدرة 0202جنيه/فدان عام  00007.9فترة الدراسة الى ان بلغت نحو فى الزيادة خالل 

جنيه/فدان وقد أخذت جملة اإليرادات فى الزيادة خالل فترة  0009.0م بلغ نحو 0999لجملة اإليرادات )باألسعار الحقيقية( للمحصول فى النوبارية عام 
وتشير معادلة االتجاة الزمنى العام  جنية/فدان خالل فترة الدراسة. 7226.0م بمتوسط قدرة 0202جنيه/فدان عام  0079.0اسة الى ان بلغت نحو الدر 

ية/فدان جن 007.0( الى انها تتزايد سنويا بمقدار 6( والموضحة بالجدول رقم)2للبطاطس بالنوبارية رقم))باألسعار الحقيقية( لتطور جملة اإليرادات
. ويرجع سبب الزيادة فى جملة اإليرادات الى الزيادة فى %0وهذا التزايد معنوى أحصائيا عند مستوى معنوية  %0.0بمعدل زيادة سنويا يقدر بنحو 

 األسعار العالمية للبطاطس الناتجة من زيادة الطلب عليها سواء فى األسواق المحلية أو األسواق العالمية.
جنيه/فدان وقد  6079.0م بلغ نحو 0999للمحصول فى النوبارية عام )باألسعار الجارية(  لفدان بالنسبة لعناصر اإلنتاجتكلفة ا وفيما يخص

جنية/فدان  0262م بمتوسط قدرة 0202جنيه/فدان عام  02000أخذت تكلفة الفدان لعناصر اإلنتاج فى الزيادة خالل فترة الدراسة الى أن بلغت نحو 
م بلغ نحو 0999)باألسعار الحقيقية( للمحصول فى النوبارية عام  كما تشير البيانات ان تكلفة الفدان بالنسبة لعناصر اإلنتاج . خالل فترة الدراسة

م 0202جنيه/فدان عام  6060.0جنيه/فدان وقد أخذت تكلفة الفدان لعناصر اإلنتاج فى الزيادة خالل فترة الدراسة الى أن بلغت نحو  6079.0
)باألسعار الحقيقية( وتشير معادلة االتجاة الزمنى العام لتطور تكلفة الفدان لعناصر اإلنتاج جنية/فدان خالل فترة الدراسة.  6929.7 بمتوسط قدرة

ا وهذ %0.0جنية/فدان بمعدل زيادة سنويا يقدر بنحو  76.6( الى انها تتزايد سنويا بمقدار 6ا( والموضحة بالجدول رقم)0للبطاطس بالنوبارية رقم)
بمنطقة النوبارية خالل فترة الدراسة بأن )باألسعار الجارية( . وبالنسبة لتكلفة الفدان والخاصة باإليجار %2التزايد معنوى أحصائيا عند مستوى معنوية 

ل فترة الدراسة الى ان جنيه/فدان وقد أخذت تكلفة الفدان والخاصة باإليجار فى الزيادة خال 202.0م بلغ نحو 0999إيجار الفدان فى النوبارية عام 
تكلفة الفدان والخاصة  كما تشير البيانات الى انجنية/فدان خالل فترة الدراسة. 0262م بمتوسط قدرة 0202جنيه/فدان عام  0020بلغت نحو 

جنيه/فدان وقد أخذت  202.0و م بلغ نح0999باإليجار)باألسعار الحقيقية( بمنطقة النوبارية خالل فترة الدراسة بأن إيجار الفدان فى النوبارية عام 
جنية/فدان  000.0م بمتوسط قدرة 0202جنيه/فدان عام  200.9خالل فترة الدراسة الى ان بلغت نحو  اتجاها متذبذباتكلفة الفدان والخاصة باإليجار 

ب( والموضحة 0بالنوبارية رقم) ر الحقيقية( )باألسعاوتشير معادلة االتجاة الزمنى العام لتطور تكلفة الفدان والخاصة باإليجار خالل فترة الدراسة.
وهذا التزايد معنوى أحصائيا عند مستوى معنوية  %0.7جنية/فدان بمعدل زيادة سنويا يقدر بنحو  00( الى انها تتزايد سنويا بمقدار 6بالجدول رقم)

2% . 
 0702.6م بلغ نحو 0999ى النوبارية عام للمحصول ف)باألسعار الجارية( بأن صافى العائد الفدانى  ذات الجدولوتوضح بيانات 

جنية/فدان  2707.0م بمتوسط قدرة 0202جنيه/فدان عام 02629.0جنيه/فدان وقد أخذ صافى العائد فى الزيادة خالل فترة الدراسة الى ان بلغ نحو 
جنيه/فدان وقد أخذ  0702.6م بلغ نحو 0999عام  صافى العائد الفدانى )باألسعار الحقيقية( للمحصول فى النوبارية وفيما يخص خالل فترة الدراسة.

 جنية/فدان خالل فترة الدراسة 6600.0م بمتوسط قدرة 0202جنيه/فدان عام 6276.6صافى العائد فى الزيادة خالل فترة الدراسة الى ان بلغ نحو 
( الى انها تتزايد 6( والموضحة بالجدول رقم)0نوبارية رقم)بال)باألسعار الحقيقية( وتشير معادلة االتجاة الزمنى العام لتطور صافى العائد للبطاطس 

 . %0وهذا التزايد معنوى أحصائيا عند مستوى معنوية  %6.0جنية/فدان بمعدل زيادة سنويا يقدر بنحو  006.0سنويا بمقدار 
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 0212(  1)  65مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 (.5112–1111الل الفترة )النوبارية خبلمحصول البطاطس  )باألسعار الجارية( المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية(1)جدول رقم

المساحة  السنوات
 )فدان(

إنتاجية 
 )طن/فدان(

 إنتاج
 )طن(

متوسط 
 األسعار

 )جنية/طن(

 جملة اإليراد
 )جنية/طن(

 صافى العائد تكلفة الفدان)جنية/فدان(
 االجمالى إيجار عناصر )جنية/فدان(

1111 55722 11.7 521111 856 8711.8 5561.5 282.1 5621.5 5682.5 
5111 55811 11.12 551718 857.5 8111.1 5651.5 256.2 5577.7 5818.7 
5111 51561 11.7 515511 857.1 8716.5 5726.1 221.5 5511.5 5116.5 
5115 51816 11.7 511116 858 8612.5 5161 221 5755 5175.5 
5115 58152 11.6 587112 717 6181.8 5671 852 1211 5128.8 
5111 51151 11.1 518161 818 7556.1 2512 718 8151 1517.1 
5112 51568 11.1 551852 811 6526.8 2811 756 8525 1118.8 
5118 52518 11.1 521167 626 11511.5 8518 611 7111 5511.5 
5117 51511 15.5 562716 1515 11117.8 8171 1152 6111 8615.8 
5116 51115 15.5 561111 1517 11617.1 6111 1515 1515 2212.1 
5111 56165 15 517177 1551 12116 6512 1578 1111 8127 
5111 57116 11.1 566111 1512 18112.2 6118 1521 1517 8816.2 
5111 56651 15.5 565557 1251 16716.5 6817 1118 11115 6282.5 
5115 51552 11.1 567161 1851 16115 6161 1152 1151 6181 
5115 57581 15.1 516516 1611 51115.1 1255 1188 11161 11151.1 
5111 55112 15.1 565678 1115 55117.5 1261 1181 11125 15111.5 
5112 56115 15.1 161675 1661 55756.1 11815 1827 15581 11121.5 

555187 11.8 51168 المتوسط
.1 1156 15511.1 8212 1151 7272.2 2616.7 

 أعداد مختلفة. -نشرة االقتصاد الزراعى -قطاع الشئون االقتصادية-المصدر: وزارة الزراعة واستصالح االراضى 
 
 
 
 
 



 - 033 -    "ول البطاطس ومدى أثرها على سعر المستهلك فى االراضى الجديدةالتكاليف التسويقية لمحص"

 0212(  1)  65مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 (.5112–1111ارية خالل الفترة )(المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية )باألسعار الحقيقية( لمحصول البطاطس بالنوب5جدول رقم)

المساحة  السنوات
 )فدان(

إنتاجية 
 )طن/فدان(

 إنتاج
 )طن(

متوسط 
 األسعار

 )جنية/طن(

جملة 
 اإليراد

 )جنية/طن(

 صافى العائد تكلفة الفدان)جنية/فدان(
 االجمالى إيجار عناصر )جنية/فدان(

1111 55722 11.7 521111 856 8711.8 5561.5 282.1 5621.5 5682.5 
5111 55811 11.12 551718 811.1 8617.5 5787.5 251.1 5515.1 5252 
5111 51561 11.7 515511 211.1 8111.8 5855.2 258 5126.2 5525.5 
5115 51816 11.7 511116 215.7 8515.5 5181.8 215.2 5176.1 5681.1 
5115 58152 11.6 587112 851 7211.8 5127.5 227 1111.5 5258.1 
5111 51151 11.1 518161 281.1 2116.8 1512.1 277.5 1155.5 112.1 
5112 51568 11.1 551852 211.1 8168.5 1512.5 225.6 1726 1156.1 
5118 52518 11.1 521167 811 7588.7 1177.8 261 2127.8 5516.1 

5117 51511 15.5 562716 611 
11111.

6 1867 812.1 2565.1 1851.7 

5116 51115 15.5 561111 811.1 6255 1851.7 716.5 2581 5181 
5111 56165 15 517177 876.1 6158.7 1111.5 821 1615.5 5511.1 
5111 57116 11.1 566111 821.1 7751.8 5611.7 825.5 1211 5112.8 
5111 56651 15.5 565557 186.6 11118 2251.2 151 8181.2 2122.8 
5115 51552 11.1 567161 611.1 1171.8 1865.5 711.2 2175.6 1212.6 
5115 57581 15.1 516516 652.6 1115.5 1515.2 886.2 2111 1161 
5111 55112 15.1 565678 712.1 6885.1 5268.6 211.6 1158.8 1258.5 
5112 56115 15.1 161675 811.8 7761.5 5858.7 287.1 1511.8 5261.1 

 11.8 51168 المتوسط
555187

.1 868.7 6115.7 5121.6 858.1 1262.1 5117.7 

 (.1(، )1جمعت وحسبت من جدول رقم )المصدر: 
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 0212(  1)  65مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

لمحصول البطاطس بمنطقة النوبارية خالل  )باألسعار الحقيقية(معادالت االتجاة الزمنى العام للمؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية. ( 5) جدول رقم
 (.5112- 1111)الفترة

رقم
ال

 

 R 2-R F المتوسط المعادلة البيان

 المساحة 1
 س هـ 1111.1 +51586.8= هـ1ص

                            (8.8**) 51168 1.68 1.75 15.6** 

 اإلنتاجية 5
 س هـ 1.11  + 11.6=هـ 5ص 

                       (5.7**) 11.8 1.81 1.11 15.6** 

 اإلنتاج 5
 س هـ 15115.5 + 118116.1=هـ 5ص

                             (7.7**) 555187.1 1.61 1.71 21.7** 

 متوسط األسعار 1
 س هـ 11.11 +281.8=هـ 1ص

                        (5.6**) 868.7 1.26 1.51 7.26** 

 جملة اإليرادات 2
 س هـ 516.8 +8158.5= هـ 2ص

                         (5.1*)* 6115.7 1.88 1.11 11.8** 

8 

دان
 الف

لفة
تك

 

 عناصر
 س هـ 61.1 +5511= ا هـ8ص

                       (5.2*) 5121.6 1.22 1.52 8.5** 

 إيجار
 س هـ 11 + 257=ب هـ8ص

                       (5.5*) 858.1 1.21 1.51 1.11* 

 صافى العائد 7
 س هـ 155.1 + 5511.2=هـ 7ص

                        (5.1**) 5117.7 1.25 1.55 2.7* 

 (.5حسبت من بيانات الجداول رقم ) -المصدر :
 (.17، .........، 5، 5،  1حيث   س هـ = ويمثل عامل الزمن فى السنة هـ )هـ =

 هـ= المساحة التقديرية لمحصول البطاطس فدان فى السنه هـ . 1ص    
 ول البطاطس طن/فدان فى السنه هـ .هـ = اإلنتاجية الفدانية لمحص 5ص    
 هـ = كمية اإلنتاج لمحصول البطاطس طن فى السنه هـ . 5ص    
 هـ = متوسط األسعار لمحصول البطاطس جنية/طن فى السنه هـ .1ص    
 هـ = جملة اإليرادات لمحصول البطاطس جنية/فدان فى السنه هـ . 2ص    
 اج لمحصول البطاطس جنية/فدان فى السنه هـ .ا هـ = تكلفة الفدان لعناصر اإلنت8ص    
 ب هـ = تكلفة الفدان إليجار الفدان لمحصول البطاطس جنية/فدان فى السنه هـ .8ص    
 هـ = صافى العائد الفدانى لمحصول البطاطس جنية/فدان فى السنه هـ . 7ص    
 .%1معنوية .          **= معنوى عند مستوى %2* = معنوى عند مستوى معنوية     

 
 (. 111=  1111)سنة األساس   ( الرقم القياسى العام ألسعار المستهلكين.1جدول رقم)
 5117 5118 5112 5111 5115 5115 5111 5111 1111 السنوات
 116.1 156.8 155.2 155.5 115.5 117.5 111.6 115.8 111 الرقم

 - 5112 5111 5115 5115 5111 5111 5111 5116 السنوات
 - 511.6 187.5 511.5 161.5 127 518.6 118 171 رقمال

 نشرة األرقام القياسية ألسعار المستهلكين أعداد مختلفة. الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء جمعت وحسبت من:المصدر: 
 
 



 - 036 -    "ول البطاطس ومدى أثرها على سعر المستهلك فى االراضى الجديدةالتكاليف التسويقية لمحص"

 0212(  1)  65مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 الكفاءة التسويقية لمحصول البطاطس بعينة الدراسة.  -ثانيا
كفاءة التسويقية منها طريقة القيمة المضافة للتسويق ، االنتشار السعرى ونصيب الفالح من مدفوعات بعض المؤشرات فى قياس ال يستند الى

ت مختلفة. المستهلك ، أستخدام معادالت رياضية لقياس كفاءة النظام التسويقى ، مقارنة نظام حقيقى بنظام فرضى ، مقارنة النظام التسويقى فى أوقا
كفء هو النظام الذى يحقق للمستهلكين ما يطلبون ويزيد من دخول المنتجين والوسطاء. بمعنى أن النسبة المستخرجة وعموما فان النظام التسويقى ال

الطلب على  عند قياس الكفاءة التسويقية ليست المؤشر الوحيد على كفاءة النظام. ولكن المؤشر الذى يحدد مدى ارتفاع كفاءة النظام التسويقى هو حجم
 -( كانت النتائج كاالتى:2ومن خالل بيانات الجدول رقم )التسويقية. تكاليفهامهما كان سعرها ومهما أرتفعت السلعة فى السوق 

 0002: باستعراض متوسط أسعار المنتج لمحصول البطاطس بالجنية بمناطق عينة الدراسة تبين انه بلغ نحو أسعار المنتج لمحصول البطاطس
 جنية /طن. 0077التحرير بمتوسط للمنطقتين قدرة  جنوب وغربجنية/طن بمنطقة  0022بلغ نحو  جنية/طن بمنطقة غرب النوبارية بينما
 6202: باستعراض متوسط أسعار الجملة لمحصول البطاطس بالجنية بمناطق عينة الدراسة تبين انه بلغ نحو أسعار الجملة لمحصول البطاطس

 جنية /طن. 6290.2التحرير بمتوسط للمنطقتين قدرة جنوب وغرب ية/طن بمنطقة جن 6002جنية/طن بمنطقة غرب النوبارية بينما بلغ نحو 
 2622: باستعراض متوسط أسعار التجزئة لمحصول البطاطس بالجنية بمناطق عينة الدراسة تبين انه بلغ نحو أسعار التجزئة لمحصول البطاطس

 جنية /طن. 2669.2التحرير بمتوسط للمنطقتين قدرة جنوب وغرب  جنية/طن بمنطقة 2266جنية/طن بمنطقة غرب النوبارية بينما بلغ نحو 
 :توزيع جنية المستهلك لمحصول البطاطس

يعتبر توزيع جنية المستهلك أحد الطرق التحليلية للتعرف على الكفاءة التسويقية وعلى نصيب كل مرحلة من المراحل التسويقية من القيمة  
السلعة ويعبر عنه بالفرق السعرى المطلق للمستوى التسويقى مقسوما على سعر التجزئة للسلعة. ويرتبط هذا التى يدفعها المستهلك نظير حصولة على 

فهوم بمفهوم أخر هو نصيب المنتج من جنية المستهلك والذى يعبر عن نصيب المنتج من قيمة ما يدفعة المستهلك نظير حصولة على السلعة. ويعبر م
تة جنية واحد دفعة المستهلك للمنتج والهيئات التسويقية المعنية بتسويق السلعة. ويمكن استخدام نصيب تاجر التجزئة جنية المستهلك عن توزيع ما قيم

 لتسويقى مقسوما على سعر التجزئة.للتعبير عن نصيب المسلك التسويقى بأكملة معبرا عنة بالفرق السعرى المطلق للمسلك ا
باستعراض نصيب المنتج من جنية المستهلك لمحصول البطاطس بمناطق عينة الدراسة تبين  بطاطس:نصيب المنتج من جنية المستهلك لمحصول ال

 .%62.0التحرير بمتوسط للمنطقتين قدرة جنوب وغرب بمنطقة  %62.0بمنطقة غرب النوبارية بينما بلغ نحو  %69.0انه بلغ نحو 
نصيب تاجر الجملة من جنية المستهلك لمحصول البطاطس بمناطق عينة  باستعراض نصيب تاجر الجملة من جنية المستهلك لمحصول البطاطس:

 .%02.7التحرير بمتوسط للمنطقتين قدرة جنوب وغرب بمنطقة   %02.6بمنطقة غرب النوبارية بينما بلغ نحو  %00.0الدراسة تبين انه بلغ نحو 
تجزئة من جنية المستهلك لمحصول البطاطس بمناطق عينة باستعراض نصيب ال نصيب تاجر التجزئة من جنية المستهلك لمحصول البطاطس:

 .%66.0التحرير بمتوسط للمنطقتين قدرة جنوب وغرب بمنطقة   %66.9بمنطقة غرب النوبارية بينما بلغ نحو  %66.0الدراسة تبين انه بلغ نحو 
ستهلك لمحصول البطاطس بمناطق عينة الدراسة باستعراض نصيب الوسطاء من جنية الم نصيب الوسطاء من جنية المستهلك لمحصول البطاطس:

 .%29.9التحرير بمتوسط للمنطقتين قدرة جنوب وغرب بمنطقة   %29.6بمنطقة غرب النوبارية بينما بلغ نحو  %02.6تبين انه بلغ نحو 
 الهوامش التسويقية لمحصول البطاطس: 

لرئيسية للتعرف على الفروق التسويقية والعوامل المؤثرة عليها لتحديد تعتبر دراسة الهامش التسويقى أو االنتشار السعرى احد المعايير ا
ن السعر الذى المشاكل التسويقية. وكذلك للحكم على كفاءة النشاط التسويقى. والهامش التسويقى هو الفرق بين السعر الذى يدفعة المستهلك النهائى وبي

ة والسعر المزرعى ومن ثم تتضمن كفاءة التكاليف التسويقية وأرباح الوسطاء. ويحسب الهامش يتقاضاه المنتج. أو بمعنى أخر هو الفرق بين سعر التجزئ
عن الهامش التسويقى فى صورة مطلقة أو فى صورة نسبية. حيث تعبر الصورة المطلقة عن الهوامش التسويقية بوحدات نقدية بينما تعبر الصورة النسبية 

 -( كانت النتائج كاالتى:0ومن خالل بيانات الجدول رقم ) التسويقى المطلق منسوبا الى سعر البيع.
المنتج ( من محصول  –يتضح أن الهامش التسويقى المطلق بين ) الجملة  الهامش التسويقى بين تاجر الجملة والمنتج لمحصول البطاطس:

جنية.  0622التحرير. بمتوسط بلغ حوالى وغرب  جنوبجنية بمنطقة  0602جنية بمنطقة غرب النوبارية بينما بلغ نحو  0622البطاطس بلغ نحو 
 .%69.0للمنطقتين السابقتين على التوالى وبمتوسط  %67.2،  %69.0حيث ان الهامش التسويقى النسبى بلغ نحو 

من محصول  جملة ( –يتضح أن الهامش التسويقى المطلق بين ) تجزئة  الهامش التسويقى بين تاجر التجزئة و تاجر الجملة لمحصول البطاطس:
جنية.  0720التحرير. بمتوسط بلغ حوالى جنوب وغرب جنية بمنطقة  0776جنية بمنطقة غرب النوبارية بينما بلغ نحو  0762البطاطس بلغ نحو 

 .%66.0للمنطقتين السابقتين على التوالى وبمتوسط  %66،  %66.0حيث أن الهامش التسويقى النسبى بلغ نحو 
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 0212(  1)  65مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

المنتج ( من محصول  –يتضح أن الهامش التسويقى المطلق بين ) تجزئة  التجزئة والمنتج لمحصول البطاطس: الهامش التسويقى بين تاجر
جنية.  6000التحرير. بمتوسط بلغ حوالى جنوب وغرب جنية بمنطقة  6096جنية بمنطقة غرب النوبارية بينما بلغ نحو  6062البطاطس بلغ نحو 

 .%29.9للمنطقتين السابقتين على التوالى وبمتوسط  %29.6،  %02.6حو حيث أن الهامش التسويقى النسبى بلغ ن
بمنطقة غرب النوبارية.  %06.0( يتبين أن الكفاءة التسويقية لمحصول البطاطس بعينة الدراسة بلغت نحو 0باستعراض بيانات جدول رقم )

وضح انخفاض الكفاءة التسويقية لمحصول البطاطس باالراضى مما ي. %02.7التحرير بمتوسط قدرة جنوب وغرب بمنطقة  %00.9بينما بلغت نحو 
 الجديدة)النوبارية( مما يتطلب دراسة أسباب هذا االنخفاض.

 

 ( متوسط سعر المنتج وسعر الجملة وسعر التجزئة وتوزيع نصيب جنية المستهلك لمحصول البطاطس بعينة الدراسة.2جدول رقم )

 المنطقة
 المستهلك %توزيع جنية  األسعار)جنية/طن(

 نصيب المنتج التجزئة الجملة المنتج
نصيب تاجر 

 الجملة
نصيب تاجر 

 التجزئة
نصيب 
 الوسطاء

 81.5 51.5 58.1 51.7 2522 5252 5152 غرب النوبارية
 جنوب وغرب

 21.1 55.1 52.1 11.8 2211 5881 5521 التحرير

 21.1 51.1 52.6 11.1 2111.2 5215.2 5166 المتوسط
 .5112/5118جمعت وحسبت من بيانات إستمارات االستبيان بعينة الدراسة الميدانية بالنوبارية خالل الموسم الزراعى المصدر: 

 -حيث:
 .111×سعر التجزئة( ÷ ج =) سعر المنتج نصيب المنت
 .111×سعر التجزئة[ ÷ سعر المنتج(  –ر الجملة = ])سعر الجملة نصيب تاج

 .111×سعر التجزئة[ ÷ سعر الجملة(  –زئة نصيب تاجر التجزئة = ])سعر التج
 طاء = نصيب تاجر الجملة + نصيب تاجر التجزئة.نصيب الوس

 

 )جنية/ طن(.     الكفاءة التسويقية لتسويق محصول البطاطس بعينة الدراسة.. ( 8جدول رقم ) 

 المنطقة
اجمالى تكاليف  الهوامش التسويقية

إنتاج الطن من 
 البطاطس

الكفاءة 
ية التسويق

 للبطاطس %
 منتج –تجزئة  جملة –تجزئة  منتج –جملة 

 نسبى مطلق نسبى مطلق نسبى مطلق
 55.8 116 81.5 5551 51.5 1651 51.7 1111 غرب النوبارية

 57.1 1578 21.1 5511 51 1661 56.2 1111 التحرير جنوب وغرب
 52.6 1157 21.1 5585 51.1 1627 51.1 1112 المتوسط

 .بيانات إستمارات االستبيان بعينة الدراسة الميدانية بالنوبارية  ( و6بيانات جدول رقم ) : جمعت وحسبت منالمصدر

 حيث الهوامش التسويقية لمحصول البطاطس:

 سعر المنتج(. –ج )مطلق( = )سعر الجملة منت –جملة 

 .011×سعر الجملة [ ÷ سعر المنتج( –ج )نسبى( = ] )سعر الجملة منت –جملة 

 سعر الجملة(. –جملة )مطلق( = )سعر التجزئة  –تجزئة 

 .011×سعر التجزئة[ ÷ سعر الجملة(  –جمـلة )نسبى( = ])سعر التجزئة  –تجزئة 

 سعر المنتج(. –ج )مطلق( = )سعر التجزئة منت –تجزئة 

 .011×سعر التجزئة[ ÷ سعر المنتج(  –ج )نسبى( = ])سعر التجزئة منت –تجزئة 

 سعر المنتج )مطلق(. –ة = سعر التجزئة ويقيالتكاليف التس

 .011× التكاليف التسويقية + التكاليف اإلنتاجية للطن([ ÷)] التكاليف التسويقية  – 011ة = الكفاءة التسويقي

 

 

 



 - 032 -    "ول البطاطس ومدى أثرها على سعر المستهلك فى االراضى الجديدةالتكاليف التسويقية لمحص"

 0212(  1)  65مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 لمحصول البطاطس بعينة الدراسة. المسلك التسويقى  -ثالثا :
الث عروات الصيفية والشتوية والنيلية وهى من المحاصيل التى تجود محصول البطاطس من محاصيل الخضر والتى يتم زراعتها على ث

وهى  بثالث مسالك تسويقية محصول البطاطسيرة من السماد العضوى والكيماوى. ويمر زراعتها باالراضى الجديدة كما انها تحتاج الى كميات وف
فترض فية أن المنتج هو المسوق المباشر بدون اى يلك تسويقى افتراضى مع مسوالتى سوف يتم مقارنتهم المسلك التصديرى والتصنيعى وتاجر الجملة 

وسطاء أو اى وظائف تسويقية غير متخصصة وستتم المقارنة من خالل صافى العائد على الطن من المحصول الذى يتحصل علية كل مسلك على 
من خالل قيمة مطلقة وقيمة نسبية تحسب على أساس أن متوسط حده ومقارنتة بصافى العائد على الطن من المحصول للمسلك التسويقى االفتراضى 

 العائد على الطن للمسلك االفتراضى هو األساس.
 %69.2( ان محصول البطاطس يتم تسويقة من خالل ثالث مسالك تسويقية وهى البيع لتاجر الجملة وتمثل حوالى 0رقم ) ويوضح الجدول

طن. حيث مثل هذا المسلك بالنسبة  990التسويقية األخرى الجمالى عينة الدراسة والتى بلغت نحو  من اجمالى الكميات المسوقة من خالل المسالك
التحرير نحو جنوب وغرب طن. بينما مثل لمنطقة  202.7من اجمالى الكمية المسوقة بغرب النوبارية والتى بلغت نحو  %62لغرب النوبارية نحو 

من اجمالى الكميات المسوقة من  %67.6طن.أما البيع لشركات التصنيع فقد مثل حوالى  670.0نحو من اجمالى الكمية المسوقة والتى بلغت  62%
من  %62طن . حيث مثل هذا المسلك بالنسبة لغرب النوبارية نحو  0007.0خالل المسالك التسويقية األخرى الجمالى عينة الدراسة والتى بلغت نحو 

من اجمالى الكمية المسوقة والتى بلغت نحو  %22التحرير نحو جنوب وغرب طن . بينما مثل لمنطقة  626اجمالى الكمية المسوقة والتى بلغت نحو 
من اجمالى الكميات المسوقة من خالل المسالك التسويقية األخرى الجمالى عينة  %00.0طن . بينما البيع لمحطات التصدير فقد مثل حوالى  006.0

من اجمالى الكمية المسوقة والتى بلغت نحو  %02يث مثل هذا المسلك بالنسبة لغرب النوبارية نحو طن . ح 629.0الدراسة والتى بلغت نحو 
 طن.  067.9من اجمالى الكمية المسوقة والتى بلغت نحو  %02التحرير نحو جنوب وغرب طن . بينما مثل لمنطقة  002.02

 

 ( المسالك التسويقية لمحصول البطاطس بعينة الدراسة.7جدول رقم )

 المنطقة

 المساحة
متوسط 
اإلنتاجية 
)طن/فدان

) 

 المسالك التسويقية اإلنتاج

 كمية % فدان
 % )طن(

البيع لشركات  البيع لتاجر الجملة
 التصنيع

البيع لمحطات 
 التصدير

 كمية
 )طن(

% 
 كمية
 )طن(

% 
 كمية
 )طن(

% 

 18.2 غرب النوبارية
18.
1 11.6 1152 12 211.6 12 121 11 171.52 12 

 جنوب وغرب
.25 111.2 التحرير

8 15.2 1561.5
2 22 168.5 52 781.1 22 156.1 11 

5251.5 15.5 111 516 األجمالى
2 

111 117 51.
2 

1516.1 16.5 511.5 15.5 

 .5112/5118المصدر: جمعت وحسبت من بيانات العينة البحثية باستمارات االستبيان للموسم الزراعى 
 

 تصديرى لمحصول البطاطس بعينة الدراسة.المسلك التسويقى ال -1
جنية لمتوسط منطقتى الدراسة.  0272( تبين أن سعر الشراء لطن البطاطس والخاص بهذا المسلك بلغ نحو 7باستعراض الجدول رقم )

جنية. وتبين من  0029ير نحو التحر جنوب وغرب جنيها. بينما بلغ سعر الشراء للطن بمنطقة  0200حيث بلغ سعر الشراء بمنطقة غرب النوبارية نحو 
 6007التحرير وجنوب وغرب جنيها.حيث بلغت فى كل من غرب النوبارية  6600الجدول السابق أن متوسط التكاليف التسويقية بعينة الدراسة بلغ نحو 

تخزين ، تعبئة ، نقل داخلى ، رسوم على التوالى. حيث شملت بنود التكاليف التسويقية كل من الفرز والتدريج ، غسيل وتجهيز المحصول ،  6606، 
 660.0،  0722،  69.6 69.9،  020،  022،  00.2،  79.0جمركية ، رسوم شحن ، ومصاريف أخرى. وبلغ متوسطها فى عينة الدراسة نحو 

جنيها 602.0،  0722،  69.6،  09.0،  092،  022،  02،  07.7جنيها للبنود السابقة على التوالى. بحيث كانت فى منطقة غرب النوبارية نحو 
،  0722، 69.6،  22.6،  029،  022،  02،  022.6لبنود التكاليف التسويقية السابقة على التوالى. بينما كانت فى منطقة ج.غ التحرير نحو 



 ...الخ نجالء محمد والى         - 032 -

 

 0212(  1)  65مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

التصديرى بعينة الدراسة  جنيها للبنود السابقة على التوالى. كما تبين أن متوسط سعر البيع للطن من محصول البطاطس خالل المسلك التسويقى622
 جنيها. 7622نحو 
 

 ( بنود التكاليف التسويقية لمحصول البطاطس للمسلك التسويقى التصديرى6جدول رقم )
 طن(. )جنية/                            بعينة الدراسة.                                                 

 المنطقة
سعر 
شراء 
 الطن

اجمالى  التسويقية بنود التكاليف
التكاليف 
 التسويقية

متوسط 
سعر 
بيع 
 الطن

فرز 
 وتدريج

غسيل 
 وتجهيز

نقل  تعبئة تخزين
 داخلى

رسوم 
 جمركية

رسوم 
 شحن

 أخرى

 6111 5586 512.5 1611 51.1 51.8 812 121 81 76.6 5281 غرب النوبارية
 جنوب وغرب

 6111 5581 521 1611 51.1 21.5 711 121 82 111.1 5811 التحرير

 6111 5518 555.8 1611 51.1 51.1 715 121 85.2 61.8 5262 المتوسط
 .5112/5118بيانات إستمارات االستبيان بعينة الدراسة الميدانية بالنوبارية خالل الموسم الزراعى  المصدر: جمعت وحسبت من

 
 المسلك التسويقى التصنيعى لمحصول البطاطس بعينة الدراسة. -5

جنيااة لمتوسااط منطقتااى الدراسااة.  0000( تبااين أن سااعر الشااراء لطاان البطاااطس والخاااص بهااذا المساالك بلااغ نحااو 9اض الجاادول رقاام )باسااتعر 
جنياة. وتباين  0007التحريار نحاو جناوب وغارب جنيهاا. بينماا بلاغ ساعر الشاراء للطان بمنطقاة  0006حيث بلاغ ساعر الشاراء بمنطقاة غارب النوبارياة نحاو 

التحريار وجناوب وغارب جنيها.حياث بلغات فاى كال مان غارب النوبارياة  6960.2متوسط التكاليف التسويقية بعينة الدراسة بلغ نحو  من الجدول السابق أن
علااى التااوالى. حيااث شااملت بنااود التكاااليف التسااويقية كاال ماان الفاارز والتاادريج ، نقاال داخلااى ، تصاانيع وتجهيااز ، تعبئااة وتغليااف ، توزيااع ،  6960،  6900

جنيهاا للبناود الساابقة علاى التاوالى. بحياث   000.2،  62،  0666،  6002،  60.2،  00.2وبلغ متوسطها فاى عيناة الدراساة نحاو  ومصاريف أخرى.
جنيهااا لبنااود التكاااليف التسااويقية السااابقة علااى التااوالى. بينمااا كاناات فااى 022،  62،  0600،  6002،  62،  02كاناات فااى منطقااة غاارب النوباريااة نحااو 

جنيها للبنود الساابقة علاى التاوالى. كماا تباين أن متوساط ساعر البياع للطان  002،  62،  0600،  6002،  62،  72التحرير نحو رب جنوب وغمنطقة 
 جنيها. 02222من محصول البطاطس خالل المسلك التسويقى التصنيعى بعينة الدراسة نحو 

 ويقى التصنيعى( بنود التكاليف التسويقية لمحصول البطاطس للمسلك التس1جدول رقم )
 طن(.)جنية/                                بعينة الدراسة.                                      

 المنطقة
سعر 
شراء 
 الطن

 بنود التكاليف التسويقية 
اجمالى التكاليف 

 التسويقية
متوسط سعر 

 بيع الطن
نقل من 
المنتج 
 للمصنع

فرز 
 وتدريج

تصنيع 
 وتجهيز

تعبئة 
 أخرى توزيع تغليفو 

 11111 1157 521 12 1585 5182 72 51 5111 غرب النوبارية
 جنوب وغرب

 11111 1158 572 12 1558 5182 12 61 5556 التحرير

 11111 1151.2 585.2 12 1511 5182 57.2 77.2 5171 المتوسط
 .5112/5118نية بالنوبارية خالل الموسم الزراعى بيانات إستمارات االستبيان بعينة الدراسة الميدا المصدر: جمعت وحسبت من

 
 تاجر الجملة لمحصول البطاطس بعينة الدراسة.لالمسلك التسويقى  -5



 - 032 -    "ول البطاطس ومدى أثرها على سعر المستهلك فى االراضى الجديدةالتكاليف التسويقية لمحص"

 0212(  1)  65مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

جنياة لمتوساط منطقتاى الدراساة.  0720.2( تبين أن سعر الشراء لطن البطاطس والخااص بهاذا المسالك بلاغ نحاو 02باستعراض الجدول رقم )
جنياة. وتباين  0906التحريار نحاو جناوب وغارب جنيهاا. بينماا بلاغ ساعر الشاراء للطان بمنطقاة  0022النوبارياة نحاو  حيث بلاغ ساعر الشاراء بمنطقاة غارب

التحرياار وجنااوب وغاارب جنيها.حيااث بلغاات فااى كاال ماان غاارب النوباريااة  696ماان الجاادول السااابق ان متوسااط التكاااليف التسااويقية بعينااة الدراسااة بلااغ نحااو 
شاااملت بناااود التكااااليف التساااويقية كااال مااان الفااارز والتااادريج ، تعبئاااة ، نقااال ، تخااازين ، رساااوم ساااوق ، عمولاااة. وبلاااغ علاااى التاااوالى. حياااث  627،  600.2

جنيها للبنود الساابقة علاى التاوالى. بحياث كانات فاى منطقاة غارب   29.2،  06.2،  060.2،  20.2،  60.2،  00.2متوسطها فى عينة الدراسة نحو 
التحريار جناوب وغارب جنيها لبنود التكاليف التسويقية السابقة على التوالى. بينماا كانات فاى منطقاة  29،  06.2،  062،  22،  62،  02النوبارية نحو 

جنيهااا للبنااود السااابقة علااى التااوالى. كمااا تبااين أن متوسااط سااعر البيااع للطاان ماان محصااول البطاااطس خااالل  02،  06.2،  062،  02،  22،  02نحااو 
فااى منطقااة  6002جنيهااا بينمااا بلااغ نحااو  6202جنيهااا. حيااث بلااغ فااى غاارب النوباريااة نحااو  6290.2عينااة الدراسااة نحااو المساالك التسااويقى تاااجر الجملااة ب

 ج.غ التحرير.
 
 ( بنود التكاليف التسويقية لمحصول البطاطس للمسلك التسويقى تاجر الجملة11جدول رقم )

 طن(.)جنية/                                  بعينة الدراسة.

سعر شراء  نطقةالم
 الطن

اجمالى  بنود التكاليف التسويقية
التكاليف 
 التسويقية

متوسط سعر 
فرز  بيع الطن

 تخزين نقل تعبئة وتدريج
رسوم 
 عمولة سوق

 5252 577.2 21 15.2 111 21 12 71 1711 غرب النوبارية
 جنوب وغرب

 التحرير
1115 72 21 82 112 15.2 81 116.2 5881 

 5215.2 515 21.2 15.2 115.2 27.2 17.2 75.2 1618.2 المتوسط
 .5112/5118بيانات إستمارات االستبيان بعينة الدراسة الميدانية بالنوبارية خالل الموسم الزراعى  المصدر: جمعت وحسبت من

 
 المسلك التسويقى الفرضى لمحصول البطاطس بعينة الدراسة. -1

يق سالعته الاى المساتهلك بشاكل مباشار بعاد قياماة باأداء بعاض الوظاائف التساويقية البسايطة . وتام فى هذا المسلك أفترض أن المنتج يقاوم بتساو 
 تحديد سعر المنتج فى هذه الحالة بسعر تكلفة اإلنتاج كما تحدد سعر بيع الطن بنفس سعر السوق وهو سعر التجزئة.

جنياة لمتوساط منطقتاى الدراساة. حياث بلاغ ساعر الشاراء  0060بلاغ نحاو  المسالك بذات( تبين أن سعر الشراء لطن البطاطس 00باستعراض الجدول رقم )
جنيااة. وتبااين ماان الجاادول السااابق أن  0000التحرياار نحااو جنااوب وغاارب جنيهااا. بينمااا بلااغ سااعر الشااراء للطاان بمنطقااة  997بمنطقااة غاارب النوباريااة نحااو 

علااى  007.2،  026.2التحرياار وجنااوب وغارب ى كاال مان غاارب النوبارياة جنيها.حيااث بلغاات فا 000متوساط التكاااليف التساويقية بعينااة الدراساة بلااغ نحاو 
 00.2،  20.2،  00.2التوالى. حيث شملت بنود التكاليف التسويقية الفرز والتدريج ، تعبئة ، نقل ، رساوم ساوق. وبلاغ متوساطها فاى عيناة الدراساة نحاو 

جنيهاا لبناود التكااليف التساويقية الساابقة  06.2،  02،  22،  02ب النوبارياة نحاو جنيها للبنود السابقة على التوالى. بحيث كانت فى منطقة غار  06.2، 
جنيهاا للبناود الساابقة علاى التاوالى. كماا تباين أن متوساط ساعر  06.2،  02،  22،  72التحريار نحاو جناوب وغارب على التوالى. بينما كانت فى منطقاة 

جنيهاا  2622بلاغ فاى غارب النوبارياة نحاو  وقادجنيهاا.  2667.2لفرضاى بعيناة الدراساة نحاو البيع للطن من محصول البطاطس خالل المسلك التسويقى ا
 فى منطقة ج.غ التحرير. 2266بينما بلغ نحو 

 
 
 
 
 

 ( بنود التكاليف التسويقية لمحصول البطاطس للمسلك التسويقى الفرضى11جدول رقم )
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 0212(  1)  65مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 طن(.جنية/ )                              سة.)منتج                  مستهلك نهائى( بعينة الدرا       

 سعر شراء الطن المنطقة
اجمالى  بنود التكاليف التسويقية

التكاليف 
 التسويقية

متوسط سعر 
 رسوم سوق نقل تعبئة فرز وتدريج بيع الطن

 2522 515.2 15.2 82 21 72 116 غرب النوبارية
 جنوب وغرب

 2211 516 15.2 71 22 61 1578 التحرير

 2111.2 511 15.2 87.2 25.2 77.2 1157 المتوسط
 .5112/5118بيانات إستمارات االستبيان بعينة الدراسة الميدانية بالنوبارية خالل الموسم الزراعى  المصدر: جمعت وحسبت من

 
 مقارنة المسالك التسويقية لمحصول البطاطس بالمسلك التسويقى االفتراضى بعينة الدراسة. -2

 -ما يلى: (00الجدول رقم)بيانات  توضح
جنيهااا علااى  6269،  6026التحرياار نحااو جنااوب وغاارب صااافى العائااد للطاان للمساالك التسااويقى االفتراضااى لمنطقااة غاارب النوباريااة و  بلااغ 

 ك األخرى.باعتبار أن متوسط المسلك التسويقى االفتراضى هو أساس القياس للمسال %022جنيها. بنسبة  6020.2التوالى بمتوسط قدرة 
 0600،  0200أن صااافى العائااد للطاان للمساالك التسااويقى التصااديرى لمنطقااة غاارب النوباريااة و ج.غ التحرياار بلااغ نحااو  توضااح البياناااتكمااا 

 من متوسط صافى العائد للطن للمسلك التسويقى االفتراضى. %00جنيها. بنسبة  0699جنيها على التوالى بمتوسط قدرة 
 0760،  0929صافى العائد للطن للمسلك التسويقى التصنيعى لمنطقاة غارب النوبارياة و ج.غ التحريار بلاغ نحاو  أن أوضحت البياناتبينما 

 من متوسط صافى العائد للطن للمسلك التسويقى االفتراضى. %00جنيها. بنسبة  0797جنيها على التوالى بمتوسط قدرة 
،  0667يقى تاااجر الجملااة لمنطقااة غاارب النوباريااة و ج.غ التحرياار بلااغ نحااو أن صااافى العائااد للطاان للمساالك التسااو  تشااير البياناااتفااى حااين 

 من متوسط صافى العائد للطن للمسلك التسويقى االفتراضى. %66جنيها. بنسبة  0696جنيها على التوالى بمتوسط قدرة  0669
ن للمسااالك التساااويقى صاااافى العائاااد للطااا مااان متوساااط %00ويتضاااح مماااا سااابق أن المسااالك التساااويقى التصااانيعى يحتااال المرتباااة األولاااى بنسااابة 

الفتراضاى. ى العائاد للطان للمسالك التساويقى امان متوساط صااف %00الفتراضى. وياتى فى المرتبة الثانية المسلك التسويقى التصاديرى حياث يحقاق نسابة ا
 الفتراضى.ئد للطن للمسلك التسويقى اى العامن متوسط صاف %66وياتى فى المرتبة الثالثة واألخيرة المسلك التسويقى تاجر الجملة بنسبة 

 
 )جنية/ طن(. ( متوسط صافى العائد للطن للمسالك التسويقية لمحصول البطاطس بعينة الدراسة.15جدول رقم )

 المنطقة                                   
تكاليف  سعر شراء الطن المسلك التسويقى

 اجمالى التكاليف تسويق الطن
متوسط 
سعر بيع 

 طنال
 عائد الطن

 المسلك التسويقى الفرضى
 1125 2522 1515 515.2 116 غرب النوبارية
 جنوب وغرب

 1111 2211 1112 516.2 1578 التحرير

 1111.2 2116.2 1516 511 1157 المتوسط

 المسلك التسويقى التصديرى
 5271 6111 2651 5586 5281 غرب النوبارية
جنوب وغرب 

 التحرير
5811 5581 2175 6111 5157 

 5111 6111 2111 5518 5262 المتوسط

 المسلك التسويقى التصنيعى
 5121 11111 7111 5157 5111 غرب النوبارية
جنوب وغرب 

 5658 11111 7181 1158 5556 التحرير
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 5616 11111 7115 1155 5171 المتوسط

 المسلك التسويقى تاجر الجملة
 1116 5252 5176 577.2 1711 غرب النوبارية
جنوب وغرب 

 1551 5881 5555 116.2 1115 التحرير

 1515 5215 5511 161.2 1617 المتوسط
 ( .11( ، )11( ، )1( ، )6جداول ) جمعت وحسبت منالمصدر: 

 
 عينة الدراسة.ة المختلفة لمحصول البطاطس بيللمسالك التسويق والمنتج الوظائف والخدمات التسويقيةو  أرباح الوسطاء تقدير قيمة -رابعا:

جنية / طن لمتوسط المسالك التسويقية لمحصول  0000.6بلغ نحو  ( تبين ان اجمالى التكاليف اإلنتاجية06باستعراض الجدول رقم )
نحو  جنية / طن وللمسلك التسويقى التصنيعى 0022للمسلك التسويقى التصديرى نحو  اإلنتاجيةالبطاطس بعينة الدراسة. حيث بلغ اجمالى التكاليف 

 جنية / طن. 0272جنية / طن فى حين بلغ للمسلك التسويقى لتاجر الجملة نحو  0020
وذلك بناء على اختالف الصنف  أخروأوضحت بيانات الجدول السابق ان سعر شراء الوسطاء من المنتج اختلف من مسلك تسويقى الى 

جنية / طن لمتوسط المسالك التسويقية لمحصول البطاطس بعينة  0070.2والمواصفات من حيث الحجم ودرجة النضج والصالبة حيث بلغ نحو 
جنية  0000جنية / طن وللمسلك التسويقى التصنيعى نحو  0272الدراسة. حيث بلغ سعر شراء الوسطاء من المنتج للمسلك التسويقى التصديرى نحو 

 جنية / طن. 0720.2/ طن فى حين بلغ للمسلك التسويقى لتاجر الجملة نحو 
جنية / طن لمتوسط المسالك التسويقية لمحصول البطاطس بعينة الدراسة.  202.0نحو  تبلغتبين من نفس الجدول ان أرباح المنتج  كما

للمسلك  تجنية / طن فى حين بلغ 206جنية / طن وللمسلك التسويقى التصنيعى نحو  762للمسلك التسويقى التصديرى نحو  أرباح المنتج تحيث بلغ
 جنية / طن. 000.2جر الجملة نحو التسويقى لتا

وفيما يخص الوظائف والخدمات التسويقية والتى تمثلت فى الفرز والتدريج والتعبئة والنقل والتخزين ورسوم السوق والعمولة فقد أوضحت 
نة الدراسة. حيث بلغت قيمة جنية / طن لمتوسط لقيمة المسالك التسويقية لمحصول البطاطس بعي 0760.7( انه بلغت نحو 06بيانات الجدول رقم )

جنية / طن فى حين  6960.2جنية / طن وللمسلك التسويقى التصنيعى نحو  6000الوظائف والخدمات التسويقية للمسلك التسويقى التصديرى نحو 
 جنية / طن. 696بلغت للمسلك التسويقى لتاجر الجملة نحو 

ع الوظائف والخدمات التسويقية مع سعر شراء الوسطاء من المنتج فقد بلغ وبالنسبة الجمالى التكاليف التسويقية والتى هى حاصل جم
جنية / طن. فى حين بلغ اجمالى التكاليف التسويقية للمسلك التسويقى  2266.6متوسط التكاليف التسويقية للمسالك التسويقية لمحصول البطاطس نحو 

جنية / طن فى حين بلغت للمسلك التسويقى لتاجر الجملة نحو 0020.2حو جنية / طن. وللمسلك التسويقى التصنيعى ن 2720التصديرى نحو 
 جنية / طن. 0099.2

جنية / طن لمتوسط  0662.7( ان سعر البيع للمستهلك من محصول البطاطس بعينة الدراسة  بلغ نحو 06وأوضحت بيانات الجدول رقم )
جنية / طن وللمسلك  7622عر البيع للمستهلك للمسلك التسويقى التصديرى نحو المسالك التسويقية لمحصول البطاطس بعينة الدراسة. حيث بلغت س

 جنية / طن. 6290.2جنية / طن فى حين بلغت للمسلك التسويقى لتاجر الجملة نحو  02222التسويقى التصنيعى نحو 
جنية / طن لمتوسط المسالك  0090.2و وتبين بيانات الجدول السابق أرباح الوسطاء من محصول البطاطس بعينة الدراسة والتى بلغت نح

جنية / طن وللمسلك التسويقى  0299التسويقية لمحصول البطاطس بعينة الدراسة. حيث بلغت أرباح الوسطاء للمسلك التسويقى التصديرى نحو 
 جنية / طن. 0696جنية / طن فى حين بلغت للمسلك التسويقى لتاجر الجملة نحو  0796.2التصنيعى نحو 

خص نسبة ربح الوسطاء من جنية المستهلك والتى تمثلت فى حاصل قسمة أرباح الوسطاء على سعر البيع للمستهلك بلغ متوسط وفيما ي
من سعر البيع الذى يدفعة المستهلك. فى حين بلغت نسبة أرباح الوسطاء  %60.9النسبة للمسالك التسويقية لمحصول البطاطس بعينة الدراسة نحو 

 .%67.7فى حين بلغت للمسلك التسويقى لتاجر الجملة نحو  %09وللمسلك التسويقى التصنيعى نحو  %62.9تصديرى نحو للمسلك التسويقى ال
( نسبة قيمة الوظائف والخدمات التسويقية من جنية المستهلك انها  بلغت لمتوسط النسبة للمسالك 06كما بينت بيانات الجدول رقم )

. فى حين بلغت نسبة قيمة الوظائف والخدمات التسويقية من جنية المستهلك للمسلك التسويقى %60.7راسة نحو التسويقية لمحصول البطاطس بعينة الد
 .%02.9فى حين بلغت للمسلك التسويقى لتاجر الجملة نحو  %69.6وللمسلك التسويقى التصنيعى نحو  %67.6التصديرى نحو 

ج من جنية المستهلك انها  بلغت لمتوسط النسبة للمسالك التسويقية لمحصول المنت أرباح( نسبة 06فى حين تبين بيانات الجدول رقم )
وللمسلك التسويقى  %9.9المنتج من جنية المستهلك للمسلك التسويقى التصديرى نحو  أرباح. فى حين بلغت نسبة %0.0البطاطس بعينة الدراسة نحو 

 .%0.6ة نحو فى حين بلغت للمسلك التسويقى لتاجر الجمل %2.0التصنيعى نحو 
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لمحصول البطاطس بعينة  فى المسالك التسويقية من جنية المستهلك والمنتج نسب الربح للوسطاء والوظائف والخدمات التسويقية( 15جدول رقم )
 )جنية /طن(.الدراسة.   

 البيان       
 
 

 
المسالك 
 التسويقية

اجمالى 
التكاليف 
اإلنتاجية 

 للمنتج

سعر 
شراء 

الوسطاء 
من 
 المنتج

أرباح 
 المنتج

الوظائف 
والخدمات 
 التسويقية

اجمالى 
التكاليف 
 التسويقية

سعر 
البيع 

 للمستهلك

أرباح 
 الوسطاء

نسبة ربح 
الوسطاء 
من جنية 
المستهلك 

% 

نسبة 
الوظائف 
والخدمات 
التسويقية 
من جنية 
المستهلك 

% 

نسبة 
أرباح 
المنتج 

من جنية 
المستهلك 

% 

 1.1 56.5 51.1 5211 6111 2611 5518 652 5262 1721 التصديرى
 2.1 11.5 51 5617.2 11111 7115.2 1151.2 211 5171 1827 التصنيعى

 8.5 11.1 56.6 1515 5215.2 5111.2 515 558.2 1618.2 1261 تاجر الجملة
 7.5 55.6 55.1 5518.2 7551.6 2151.5 5618.6 252.5 5167.2 1885.5 المتوسط
( 6ومـن جـداول ) .5112/5118ت إستمارات االستبيان بعينة الدراسة الميدانيـة بالنوباريـة خـالل الموسـم الزراعـى بيانا جمعت وحسبت منالمصدر: 

 -حيث ان : ( .11( ، )11( ، )1، )
 .اإلنتاجيةاجمالى التكاليف  –أرباح المنتج = سعر الشراء للوسطاء من المنتج  .1
 يقية + سعر شراء الوسطاء من المنتج.اجمالى التكاليف التسويقية = الوظائف والخدمات التسو  .5
 .اجمالى التكاليف التسويقية –= سعر البيع للمستهلك  الوسطاء أرباح .5
 .111×سعر البيع للمستهلك(÷ الوسطاء  أرباح)=  من جنية المستهلك ربح الوسطاء نسبة .1
 .111×سعر البيع للمستهلك(÷  يقيةقيمة الوظائف والخدمات التسو نسبة الوظائف والخدمات التسويقية من جنية المستهلك = ) .2
 .111× سعر البيع للمستهلك( ÷ المنتج  أرباحنسبة ربح المنتج من جنية المستهلك = ) .8

 الملخص:
 -:ويستخلص من البحث أهم النتائج فيما يلى

 البيع لمحطات التصدير.من خالل ثالث مسالك تسويقية وهى البيع لتاجر الجملة والبيع لشركات التصنيع و  تسويقهمحصول البطاطس يتم  -0
 طن لمتوسط المسالك التسويقية لمحصول البطاطس بعينة الدراسة. جنية/ 0000.6ف اإلنتاجية نحو اجمالى التكالي بلغ -0
ختلف من مسلك تسويقى الى أخر وذلك بناء على اختالف الصنف والمواصفات من حيث الحجم ودرجة سعر شراء الوسطاء من المنتج ت -6
 طن لمتوسط المسالك التسويقية لمحصول البطاطس بعينة الدراسة. جنية/ 0070.2البة حيث بلغ نحو لصالنضج وا
 طن لمتوسط المسالك التسويقية لمحصول البطاطس بعينة الدراسة. جنية/ 202.0رباح المنتج بلغت نحو أ أن -6
لمسالك التسويقية لمحصول البطاطس القيمة لطن لمتوسط جنية/ 0760.7نحو بلغت  إنهاالوظائف والخدمات التسويقية  وتبين من الدراسة ان -2

 بعينة الدراسة. 
 طن. جنية/ 2266.6لمحصول البطاطس نحو  بلغ متوسط التكاليف التسويقية للمسالك التسويقية -0
ية لمحصول البطاطس طن لمتوسط المسالك التسويقجنية/ 0662.7نحو من محصول البطاطس بعينة الدراسة سعر البيع للمستهلك  بلغ -0

 بعينة الدراسة. 
 طن لمتوسط المسالك التسويقية لمحصول البطاطس بعينة الدراسة. جنية/ 0090.2نحو أرباح الوسطاء من محصول البطاطس  بلغ -7
 من سعر البيع الذى يدفعة المستهلك.  %60.9ربح الوسطاء من جنية المستهلك نحو  قدر -9

الخدمات التسويقية من جنية المستهلك لمتوسط النسبة للمسالك التسويقية لمحصول البطاطس بعينة الدراسة نحو نسبة قيمة الوظائف و  قدرت -02
60.7% . 

 . %0.0بلغت لمتوسط النسبة للمسالك التسويقية لمحصول البطاطس بعينة الدراسة نحو  قدنسبة أرباح المنتج من جنية المستهلك  بلغت -00
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بة الوظائف يتبين من نس كما. من جنية المستهلك %60.9حيث بلغت نحو  التى يتحصل عليها الوسطاء غير عادية حاألرباومما سبق يتبين ان 
 %02مرتفعة. علما بان محصول البطاطس فى مصر يتم تسويق ما يقرب من  إنها %60.7من جنية المستهلك والتى بلغت نحووالخدمات التسويقية 

 وأما. باألخصخدمات تسويقية غير عادية وهذا ينطبق على المسلك التسويقى تاجر الجملة  أوء اى وظائف منه على صورتة الطبيعية بدون أجرا
رة فى الدراسة لكى و مات التسويقية للمحصول والمذكدذان قد يكون لديهم المبرر الكافى ألجراء الوظائف والخلالمسلك التسويقى التصديرى والتصنيعى وال

المنتج من جنية المستهلك  أرباحالمستهلكين من حيث المواصفات والشكل المطلوب. وتبين نتائج الدراسة ايضا ان نسبة  أذواقيتناسب المحصول مع 
 من جنية المستهلك. %0.0منخفضة جدا حيث بلغ متوسطها نحو 

 -التوصيات:
ال كثيرة وذللت لهم العقبات سواء فى مجال التسويق التعاونيات التى ثبت إنها أفضل مؤسسة قدمت للمزارعين حلو و تفعيل دور أجهزة الدولة ضرورة  -0

ة وتجميع المحاصيل من أماكن إنتاجها المختلفة وتحديد أسعار ترضى المنتج وتقلل من دور الوسطاء مما يؤدى الى زيادة نصيب المنتج من جني
 . ج والتسويقالمستهلك. أو من خالل بنك التنمية واالئتمان الزراعى بتوفير قروض ميسرة خاصة باإلنتا

 الخارجية. األسواقوالمواصفات القياسية المطلوبة فى  األصنافتخصيص مساحات خاصة للتصدير تتحدد فيها  -0
نشاءلتوفير تكاليف النقل  اإلنتاج أماكنمناطق صناعية بالقرب من  إنشاء -6  مجتمعات عمرانية جديدة خارج الوادى. وا 
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"Marketing Costs of Potato Crop and its Impact on Consumer Price in New Lands" 

 

SUMMARY 

 

The research results were as follows: 

1 - Potato crop sample study is marketing through three marketing tracks, selling to the wholesaler and sales to 

manufacturing companies and selling to export stations. 

2 - It was found that the total production costs amounted to about 1662.3 pounds / ton for the average marketing 

pathways for the potato crop in the sample of the study. 

- The study showed that the price of buying intermediaries from the product differed from marketing to other 

methods, depending on the difference in the variety and specifications in terms of size, maturity and hardness, 

reaching about 2187.5 pounds / ton for the average marketing pathways of the potato crop in the sample of the study. 

4 - It was found that the profits of the product amounted to about 525.2 pounds / ton for the average marketing 

pathways of the potato crop in the sample of the study. 

5. The study showed that the jobs and marketing services which were in sorting, sorting, packaging, transport, 

storage, market and commission fees, the study showed that it amounted to about 2846.8 pounds / ton for the 

average value of the marketing pathways for the potato crop in the sample of the study. 

6 - For the total marketing costs, which is the sum of the collection of jobs and marketing services with the purchase 

price of intermediaries of the product, the average marketing costs of the marketing channels for potato crop about 

5034.3 pounds / ton. 

7- The results of the research showed that the selling price of the potato crop in the sample of the study amounted to 

about 7330.8 pounds / ton for the average marketing pathways for the potato crop in the sample of the study. 

8- The data of the study show that the profits of potato intermediaries reached about 2296.5 pounds / ton for the 

average marketing pathways for potato crop in the sample of the study. 

9- As for the percentage of the profit of intermediaries from the consumer's fairy, which was the result of dividing 

the profits of the intermediaries on the selling price to the consumer, the average ratio of the marketing tracks of 

potato crop with the sample of the study was about 32.9% of the selling price that the consumer pays. 

10 - The study also showed that the percentage of the value of jobs and marketing services of the consumer fairy has 

reached the average ratio of marketing paths for potato crop with a sample of about 32.8%. 

11- While the study shows that the percentage of profits of the product from the consumer's fairy reached the 

average percentage of the marketing pathways for potato crop with the sample of the study about 7.2%. 

Recommendations: 

1- The necessity of activating the role of the state agencies, especially the cooperatives, which proved to be the best 

institution that provided farmers with many solutions and obstacles for them both in marketing and collecting crops 

from their different production sites, and fixing the prices of the product satisfaction and reducing the role of 

intermediaries. Or through the Development and Agricultural Credit Bank, by providing soft loans for production 

and marketing. 

2- Allocation of special areas for export, in which the items and standard specifications required in foreign markets 

shall be determined. 

3. Establish industrial zones near the production sites to provide transportation costs and establish new urban 

communities outside the valley. 

 

 

 


