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 الملخص
 

يعتبر كال من محصولي األرز والذرة الشامية من الحاصالت الزراعية الهامة في مصر، حيث يمثل االرز مصدرا رئيسيا 

لغذاء معظم سكان مصر وخاصة في المحافظات الساحلية ويعتبر االرز من المصادر الهامة للدخل الزراعي المصري حيث تعتمد عليه 

ر رئيسي لدخولهم سواء من ناحية زراعته او تجارته. أما بالنسبة لمحصول الذرة الشامية قد نسبة كبيرة من المزارعين والتجار كمصد

كأحد أهم المحافظات  وتعتبر محافظة الدقهليةيدخل في صناعة الخبز الفالحي فضال عن استخدامه كغذاء أساسي للحيوانات والدواجن. 

دراسة االوضاع اإلنتاجية والتسويقية  البحث ت ولذا استهدف رية.الرائدة في انتاج محصولي االرز والذرة علي مستوي الجمهو

فقد بلغ متوسط االنتاج الكلي لمحصولي األرز  بمحافظة الدقهلية . وقد توصل البحث الي النتائج التالية:لمحصولي االرز والذرة الشامية 

وذلك من %18،%18منهما على التوالي يمثل نحو مليون أردب لكل 1.8مليون طن،8.1والذرة الشامية في محافظة الدقهلية حوالي 

(. وأن أهم بنود التكاليف اإلنتاجية للفدان لمحصول األرز هي 1281 -1222اجمالي انتاج تلك المحاصيل في مصر وذلك لمتوسط الفترة )

رة الشامية وذلك من اجمالي لمحصول الذ%11، وقيمة العمل البشري قدرت بحوالي %11.3القيمة اإليجارية بأهمية نسبية قدرت بحوالي 

جنيها، والعائد على الجنيه 0203التكاليف االنتاجية لتلك المحاصيل. وقدر العائد الصافي للفدان لمحصول األرز بعينة الدراسة بحوالي

الجنيه المنفق قدر  جنيها والعائد على 8111قرشا، بينما قدر العائد الصافي للفدان لمحصول الذرة الشامية بحوالي 18المنفق قدر بحوالي 

جنيها للفدان من محصولي األرز والذرة الشامية على التوالي بعينة  101جنيها،  821قرشا. وقدرت التكاليف التسويقية بحوالي 81بحوالي 

 على التوالي . % 81، %12الدراسة. وبلغت الكفاءة التسويقية لمحصولي األرز والذرة الشامية بعينة الدراسة حوالي 

 العائد علي الجنيه المنفق –المسالك التسويقية  –الكفاءة التسويقية  –الكفاءة االنتاجية  : لدالةكلمات ا
 

 المقدمة
 

الحاصالت األرز والذرة الشامية من محصولي  من كال يعتبر

الهامة في مصر، حيث يمثل االرز مصدرا رئيسيا لغذاء معظم  الزراعية

سكان مصر وخاصة في المحافظات الساحلية وذلك الن االرز هو البديل 

االول للخبز ويعتبر االرز من المصادر الهامة للدخل الزراعي المصري حيث 

ن المزارعين والتجار كمصدر رئيسي لدخولهم سواء تعتمد عليه نسبة كبيرة م

الي جانب قيام العديد من للتصدير، من ناحية زراعته او تجارته او اعداده 

ألف فدان أرز  131.101الصناعات الزراعية التحويلية عليه.ويزرع نحو 

 إلنتاجطن تقريبا للفدان وبلغ ا0صيفي في مصر بمتوسط انتاجية بلغت حوالي 

 (. 1281) عام  .مليون طن1.813الكلي حوالي 

 الفالحيفي صناعة الخبز  لأما بالنسبة لمحصول الذرة الشامية قد يدخ

فضال عن استخدامه كغذاء أساسي للحيوانات والدواجن. ويعتبر محصول الذرة 

الشامية من المحاصيل الزراعية منخفضة الحساسية لتأثير المتغيرات البيئية 

بفعل الظروف  إلنتاجسائدة في مناطق انتاجه، وقدر حجم الفاقد من اوالزراعية ال

ألف فدان 8011.11المتوقع. ويزرع نحو إلنتاجمن حجم ا% 3البيئية الي نحو

 إلنتاجأردب للفدان، وبلغ ا 11ذرة شامية في مصر بمتوسط انتاجية بلغت حوالي 

 ( . 1281عام  .)مليون أردب 1.02الكلي حوالي 

 :لبحثامشكلة 

ية الفدانية إلنتاجتنحصر مشكلة الدراسة في تذبذب الكفاءة ا

نتيجة لوجود بعض  بمحافظة الدقهليةلمحصولي األرز والذرة الشامية 

التي تواجه المزارعين حيث تسعي الدولة الي الحد من  ية إلنتاجالمشكالت ا

المساحة المنزرعة بمحصول االرز نتيجة للنقص في المياة، والتوسع في 

عالوة علي التذبذب الملحوظ في مساحة الذرة الصفراء للحد من االستيراد ،

المستويات السعرية باإلضافة الي االرتفاع المستمر في سعر االرز االبيض 

الي المشكالت التسويقية الت تواجه  باإلضافة ةعام بالسوق المحلي المصري

رتب عليه التأثير المزارعين خاصة في محصول الذرة الشامية، االمر الذي يت

علي االيراد الكلي وصافي العائد لمحصولي األرز والذرة الشامية علي 

مستوي الزراع من جانب وعلي االنفاق االسري من جانب اخر. باإلضافة الي 

المحلي من الذرة الشامية غير قادر علي سد االحتياجات االستهالكية  إلنتاجأن ا

مليون  1.3تصل الي  صول الذرة سنويامح من ولذا يتم استيراد كميات كبيرة

وذلك يشكل عبئا علي الدولة، مما يتطلب دراسة االوضاع  (1281طن )عام 

 ية والتسويقية لمحصولي االرز والذرة الشامية. إلنتاجا

 

 :البحث هدف

تحلةل اقتصادي لكفاءة وتسويق محصولي االرز والذرة  بحثهدف الستي

 التالةة:من خالل دراسة النقاط  بمحافظة الدقهلةةالشامةة 

الدقهلية  بمحافظة محصولي األرز والذرة الشامية إلنتاجالوضع الراهن       أوال :

الكلي خالل  إلنتاجية واإلنتاجمن خالل دراسة تطور كل من المساحة وا

 (.1281 – 1222الفترة )

ية واالقتصادية لمحصولي األرز والذرة إلنتاجدراسة معايير الكفاءة ا        ثانةا :

 :معاييرمن خالل دراسة  بمحافظة الدقهليةالشامية 

 متوسط التكاليف الكلية. -1        ية الفدانية.إلنتاجمتوسط ا-8

 متوسط صافي العائد. -0          متوسط اإليراد الكلي.-1

                                     صافي العائد إلى اإليراد. نسبة -8       نسبة اإليراد إلى التكاليف.-0

بمحافظة ية لمحصولي األرز والذرة الشامية إلنتاجدراسة أهم المشاكل ا        ثالثا :

ية إلنتاجالى بعض المقترحات للتغلب على المشكالت ا والتوصل الدقهلية

الدراسة وذلك من خالل  ةاالرز والذرة بمحافظ مزارعيالتي قد تواجه 

 (.1288/  1281الزراعي )لموسم ل استمارة االستبيان

مؤشرات الكفاءة التسويقية لمحصولي األرز والذرة الشامية  دراسة رابعا:

 االتي:وذلك من خالل  بمحافظة الدقهلية

االهمية النسبية الهم بنود التكاليف  دراسة -1    دراسة المسالك التسويقية -8

 التسويقية

 الهوامش والكفاءة التسويقية. دراسة -0      دراسة توزيع جنيه المستهلك -1

دراسة أهم المشاكل التسويقية لمحصولي األرز والذرة الشامية  خامسا:

الى بعض  والتوصل،( 1288/  1281لموسم ) بمحافظة الدقهلية

المقترحات للتغلب على المشكالت التسويقية التي قد تواجه منتجي 

 المبحوثين.من خالل آراء  بمحافظة الدقهليةوتجار األرز والذرة 

 البةاناتومصادر  الطريقة البحثةة
 

 العلميتحقيق أهدافها على منهج البحث  فياعتمدت الدراسة 

وصف وتحليل المتغيرات االقتصادية حيث تم استخدام  في والتحليلي الوصفي

معادالت االتجاه الزمنى العام وغيرها من مؤشرات الكفاءة االنتاجية 

واالقتصادية لمحاصيل الدراسة عالوة على استخدام أساليب قياس الكفاءة 

التسويقية من خالل تحديد توزيع جنيه المستهلك على كل من المنتج وتاجر 

جزئة كذلك الهوامش التسويقية ، وتم الحصول على البيانات من الجملة والت

بوزارة  المنشورةمصدرين  األول من خالل البيانات الثانوية المنشورة وغير 

العامة واإلحصاء ، مديرية الزراعة  للتعبئة المركزيالزراعة ، الجهاز 
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سجالت اإلحصاء عالوة على الرسائل واألبحاث والنشرات  بمحافظة الدقهلية

تم الحصول عليه  الثانيلها صلة بموضوع الدراسة ، والمصدر  التيالدورية 

 والذرةاألرز  مزارعيمن خالل بيانات أولية اعتمدت على عينة عشوائية من 

الشامية عن طريق المقابلة الشخصية باستخدام استمارة استبيان صممت 

لهذا الغرض وذلك بالنسبة للجزء الخاص باإلنتاج ، أما الجزء خصيصا 

الخاص بالتسويق للمحاصيل السابقة الذكر تم الحصول على عينة عشوائية من 

الدراسة وذلك من خالل المقابلة  بمحافظتيتجار الجملة والتجزئة لهما 

                                   استمارة استبيان ص ممت خصيصا  لذلك. باستخدامالشخصية 

 لمةدانةة:اسة ارعةنة الد

 االنتاج:مرحله  -

والذرة الشامية األرز  لمساحة المنزرعة بمحصوليبإجراء الحصر ل

من واقع سجالت اداره االحصاء بمديرية الزارعة  1281/1288موسم 

ألف فدان وتم  111.31بلغت نحوأن مساحة األرز قد بمحافظة الدقهلية تبين 

وذلك وفقا لألهمية النسبية لعدد الحائزين والمساحات ووفقا لهذا  اختيار المراكز

وذلك تم ين المنصورة والسنبالو مركزي مزارع822عدد اختيار المعيار تم

بسحب عينه عشوائية من واقع سجالت الجمعية الزراعية بهما موزعة 

 أنفقد تبين  بالتساوي علي المركزين ، وفيما يتعلق بمحصول الذرة الشامية

ألف فدان موزعة على مراكز المحافظة   812حو المساحة المنزرعة بلغت ن

مركزي المنصورة بمزارع    50وفقا لألهمية النسبية للمساحة فقد تم اختيارو

وأجا موزعة بالتساوي علي المركزين وذلك بسحب عينة عشوائية من واقع 

دات في عينة سجالت الجمعية الزراعية بهما. وبذلك بلغ اجمالي عدد المشاه

وقد تم تجميع استمارات  مشاهدة،832الدراسة الميدانية في مرحلة االنتاج نحو

االستبيان عن طريق المقابلة الشخصية وذلك خالل الموسم الزراعي 

1281/1288. 

  :مرحله التسويق-ب

اعتمدت الدراسة على سجالت إدارة صيانة الحبوب بمديرية التموين 

حيث تبين أن عدد تجار  1288عام  بمحافظة الدقهليةوالتجارة الداخلية 

تاجر تجزئة 380وتاجر جملة  810لحبوب بمحافظة الدقهلية قد بلغوا نحو ا

 13 لغت نحوعينة عشوائية ب و قد تم سحبموزعين على مراكز المحافظة ، 

والسنبالوين وأجا ومنية كز المنصورة ابمر تاجر تجزئة 83نحو  و تاجر جملة

وبذلك بلغ اجمالي عدد المشاهدات في عينة الدراسة الميدانية في مرحلة النصر.

تم تجميع استمارات االستبيان عن طريق  مشاهدة، وقد822التسويق نحو

 .1288المقابلة الشخصية وذلك خالل عام
 

 والمناقشات النتائج
 

 ةة ألهم المحاصةل الحقلةة بمحافظة الدقهلةةإلنتاتجتطور الطاقة ا

مساحة وانتاتجةة وانتاج محصول األرز بمحافظة الدقهلةة خالل  أوال: تطور

 :(0218-0222الفترة )

 تطور مساحة األرز:أ. 

( الى تطور مساحة األرز 8تشير البيانات الواردة بالجدول رقم )

بين حد ادنى بلغ  ت( حيث تراوح1281-1222) بمحافظة الدقهلية خالل الفترة

عام  الف فدان 328.18وحد اقصى نحو 1221عام  الف فدان 111.18 نحو

لف فدان وبدراسة االتجاه الزمنى أ 081.13 وبمتوسط سنوي بلغ نحو 1220

العام لتطور مساحة األرز خالل الفترة المذكورة فقد تبين من مؤشرات 

لف أ 8.81ناقص سنويا بما يقدر بنحوتت ا( انه1( بالجدول رقم )8المعادلة رقم )

وتأكدت معنوية الزيادة عند مستوي متوسطها من  %8.38فدان يمثل نحو

 .%3معنوي

 تطور إنتاتجةة األرز:. ب

( الى تطور إنتاجية األرز 8تشير البيانات الواردة بالجدول رقم )

بلغ  أدنيبين حد  ت( حيث تراوح1281-1222الفترة )بمحافظة الدقهلية خالل 

وبمتوسط سنوي  1283عام  طن0.88وحد اقصى نحو1221عام  طن1.1نحو

 إنتاجية األرز خاللطن وبدراسة االتجاه الزمنى العام لتطور  0.11بلغ نحو

أنها  (1( بالجدول رقم )1الفترة المذكورة فقد تبين من مؤشرات المعادلة رقم )

وان  متوسطها.من  %2.81طن يمثل نحو 2.211سنويا بما يقدر بنحو تتزايد

 ، كما%3احية اإلحصائية عند مستوى معنويه هذه الزيادة مؤكده معنويا من الن

االرز يرجع  انتاجيةمن التغيرات في %11يشير معامل التحديد الى ان نحو

 التكنولوجي.العامل  أثرهايعكس  التيالى العوامل  أثرها

 األرز:تطور أنتاج تجـ. 

الى تطور أنتاج األرز  (8تشير البيانات الواردة بالجدول رقم )

( حيث تراوح بين حد ادنى بلغ 1281-1222بمحافظة الدقهلية خالل الفترة)

 1221عام  مليون طن1.12وحد اقصى نحو1281عام  مليون طن 8.28نحو

مليون طن وبدراسة االتجاه الزمنى العام لتطور 8.12وبمتوسط سنوي بلغ نحو

( 1من مؤشرات المعادلة رقم ) الفترة المذكورة فقد تبين األرز خاللانتاج 

نحو طن يمثل  مليون2.281( انه يتناقص سنويا بما يقدر بنحو1بالجدول رقم )

من متوسطه ولم تتأكد معنوية هذه الزيادة من الناحية اإلحصائية ،مما 8%

 متوسطه السنوي. األرز حول إلنتاج النسبييشير الى الثبات 

الذرة الشامةة بالدقهلةة خالل الفترة ثانةا: تطور مساحة وانتاتجةة وانتاج 

(0222-0218:) 

 أ. تطور مساحة الذرة الشامةة:

( تطور مساحة الذرة الشامية 8تبين البيانات الواردة بالجدول رقم )

( حيث تراوح بين حد أدني بلغ 1281-1222بمحافظة الدقهلية خالل الفترة )

فدان عام الف 803.81وحد اقصى نحو1228الف فدان عام 01.12نحو

الف فدان وبدراسة االتجاه الزمنى 10.08وبمتوسط سنوي بلغ نحو 1228

العام لتطور مساحة الذرة الشامية خالل الفترة المذكورة فقد تبين من مؤشرات 

ألف  1.81( انه يتزايد سنويا بما يقدر بنحو1( بالجدول رقم )0المعادلة رقم )

ية الزيادة عند مستوي من متوسطها وتأكدت معنو %1.18فدان يمثل نحو

 .%3معنوي

 ب. تطور انتاتجةة الذرة الشامةة:

( الى تطور مساحة الذرة 8تشير البيانات الواردة بالجدول رقم )

( حيث تراوح بين حد 1281-1222الشامية بمحافظة الدقهلية خالل الفترة )

 1283عام12.82وحد اقصى نحو1222أردب عام 11.1أدني بلغ نحو

أردب وبدراسة االتجاه الزمنى العام لتطور 11.1نحو وبمتوسط سنوي بلغ

انتاجية الذرة الشامية خالل الفترة المذكورة فقد تبين من مؤشرات المعادلة رقم 

أردب يمثل 2.101( انه يتزايد سنويا بما يقدر بنحو1( بالجدول رقم )3)

  .%8من متوسطها وتأكدت معنوية هذه الزيادة عند مستوي %2.18نحو

 انتاج الذرة الشامةة: تجـ. تطور
( تطور انتاج الذرة الشامية 8تبين البيانات الواردة بالجدول رقم )

( حيث تراوح بين حد أدني بلغ 1281-1222بمحافظة الدقهلية خالل الفترة )

مليون أردب عام 0.81وحد اقصى نحو1221مليون أردب عام 8.13نحو

مليون أردب وبدراسة االتجاه الزمنى 1.21وبمتوسط سنوي بلغ نحو 1228

لتطور انتاج الذرة الشامية خالل الفترة المذكورة فقد تبين من مؤشرات العام 

مليون  2.18( انه يتزايد سنويا بما يقدر بنحو1( بالجدول رقم )8المعادلة رقم )

من متوسطه السنوي. وان هذه الزيادة مؤكده معنويا  %1.11أردب يمثل نحو

معامل التحديد الى  كما يشير2.23من الناحية اإلحصائية عند مستوى معنويه 

من التغيرات في انتاج الذرة الشامية بالدقهلية يرجع أثرها الى %13ان نحو

 العوامل التي يعكس أثرها عنصر الزمن.
 

 تطور مساحة األرز والذرة الشامةة بمحافظة الدقهلةة خالل الفترة .1تجدول 

(0222-0218.) 

 السنة

 الذرة الشامةة األرز

 المساحة

 )ألف فدان(

  اإلنتاتجةة

 )طن(

  اإلنتاج

 طن( )ملةون

  المساحة

 )ألف فدان(

  اإلنتاتجةة

 )أردب(

   اإلنتاج

 أردب( ملةون)أ

1222 030.10 1.8 8.13 80.11 11.1 8.01 

1228 021.31 0.2 8.88 11.11 10.8 8.11 

1221 018.81 1.1 8.13 81.31 11.1 8.12 

1221 001.38 0.8 8.13 01.81 13.8 8.13 

1220 328.18 0.1 1.81 32.21 11.0 8.11 

1223 011.11 0.1 8.11 80.81 11.3 8.11 

1228 031.28 0.3 1.23 01.12 11.8 8.12 

1221 038.31 0.3 1.20 38.01 11.1 8.02 

1221 018.08 0.3 1.12 31.11 11.1 8.03 

1228 111.18 0.3 8.18 803.81 11.0 0.81 

1282 018.81 0.8 8.81 821.03 11.8 1.88 

1288 030.18 0.8 1.21 11.11 11.8 1.11 

1281 011.11 0.8 8.81 38.01 11.8 8.11 

1281 112.88 0.01 8.88 88.88 11.8 8.18 

1280 028.11 0.83 8.81 18.01 18.1 1.01 

1283 021.80 0.88 8.88 13.81 12.8 1.38 

1288 080.03 0.81 8.11 81.83 18.88 1.22 

1281 188.18 0.12 8.83 11.18 11.18 1.13 

1281 111.31 0.80 8.28 812.22 11.81 1.88 

 1.21 11.81 10.08 8.12 0.11 081.13 المتوسط
 .سنوات مختلفة -سجالت اإلحصاء –ادارة الشئون الزراعةة  -المصدر: مديرية الزراعة بالدقهلةة
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 (0218 -0222)خالل الفترة  الذرة الشامةة بمحافظة الدقهلةة معادالت االتجاه الزمني لتطور المساحة واإلنتاتجةة واإلنتاج لمحاصةل األرز و . 0تجدول
 معدل التغةر% المتوسط ف 0ر المعادلة رقم المعادلة المستوى البةان

 األرز

 8 المساحة
 هـس 8.813_ 013=  1هـ ص

(1.11* ) 
2.11 1.88 081.3 8.38 

 1 اإلنتاجية
هـص 

 هـس 0.288+2.211=  1
(1.11* ) 

2.11 1.81 0.11 2.81 

 1 اإلنتاج
 هـس 2.281-8.812=  1هـص

(8.33) 
2.211 1.02 8.12 8 

 الذرة الشامية

 0 المساحة
 هـس  1.818+  31.881=  ـ1صه

(1.28* ) 
2.83 0.11 10.08 1.18 

 3 اإلنتاجية
هـص 

 هـس 2.101+ 13.18=  1
 (3.31* * ) 

2.81 18.81 11.81 2.18 

 8 اإلنتاج
هـص 

 هـس2.11+ 8.18= 1
(1.88* ) 

2.13 1.28 1.21 1.11 

 ص هـ= المساحة التقديرية للمحصول باأللف فدان بمحافظة الدقهلةة في السنة هحةث: 

 14،، ......................................1،0،4ه=       الزمن.س ه = متغةر 

 األرقام بةن األقواس هي قةمة )ت( المحسوبة

 ،x 122 الحسابي / المتوسط االنحدارمعدل التغةر = معامل 

 2,20عند مستوى  ، )*( معنوي2,21عند مستوى  *( معنوي)*

 .(1)حسبت من بةانات الجدول رقم  المصدر:
 

 الدراسةةة لمحاصةل إلنتاتجاألهمةة النسبةة لبنود التكالةف ا

 إلنتاجتشمل تكاليف انتاج المحصول تكلفة كال من مستلزمات ا

القيمة اإليجارية  (، وتكلفةتكاليف متغيرةالزراعية )الزراعي وعمليات الخدمة 

 .إلنتاج)تكاليف ثابتة(، واجمالي تكاليف ا

 :محصول االرزاألهمةة النسبةة لبنود التكالةف ل -1

ية للفدان إلنتاجاألهمية النسبية لبنود التكاليف ا (1)رقم يبين الجدول 

 .1281/1288لمحصول االرز بمحافظة الدقهلية للموسم الزراعي 

بلغت  إلنتاجويتضح من بيانات الجدول ان متوسط تكلفة مستلزمات ا

الكلية، التكاليف  يمن اجمال%81.3جنيها للفدان تمثل نحو 1132حوالي 

 ، بينما%88جنيها للفدان تمثل نحو  1232العمل البشري بلغت حوالي  وتكلفة

حين  ، في%0جنيها للفدان تمثل نحو  313بلغت تكلفة العمل الحيواني حوالي 

 ، وقد%11.3جنيها للفدان تمثل نحو  1322بلغت تكلفة العمل اآللي حوالي

 %11.3و جنيها للفدان تمثل نح 0132بلغت تكلفة القيمة االيجارية حوالي

 جنيها. 81813ية للفدان والتي بلغت حوالي إلنتاجوذلك من اجمالي التكاليف ا

ية لفدان األرز بالدقهلية قد إلنتاجويتضح مما سبق أن بنود التكاليف ا

لتصل ألدناها في تكلفة  االيجارية، وانخفضتارتفعت لتصل اقصاها في القيمة 

 قيمة العمل الحيواني يليه العمل البشري.

 صول الذرة الشامةة:مح -0

( األهمية النسبية لبنود التكاليف اإلنتاجية للفدان 1يبين الجدول رقم )

 .1281/1288لمحصول الذرة الشامية بمحافظة الدقهلية للموسم الزراعي 

ويتضح من بيانات هذا الجدول ان متوسط تكلفة مستلزمات اإلنتاج 

التكاليف الكلية،  ياجمالمن %12جنيها للفدان تمثل نحو 1812بلغت حوالي 

، بينما %11جنيها للفدان تمثل نحو  1022وتكلفة العمل البشري بلغت حوالي 

، في %8.3جنيها للفدان تمثل نحو  803بلغت تكلفة العمل الحيواني حوالي 

، وقد %81.3جنيها للفدان تمثل نحو 8132حين بلغت تكلفة العمل اآللي حوالي

وذلك  %88تمثل نحو  جنيها للفدان 1102حوالي بلغت تكلفة القيمة االيجارية

 جنيها. 82323ن والتي بلغت حوالي ية للفداإلنتاجمن اجمالي التكاليف ا

ية لفدان الذرة الشامية بالدقهلية قد إلنتاجويتضح مما سبق أن بنود التكاليف ا

لتصل ألدناها في تكلفة  البشري، وانخفضتارتفعت لتصل اقصاها في العمل 

 قيمة العمل الحيواني يليه العمل اآللي.
 

 رزاالهمةة النسبةة لبنود التكالةف اإلنتاتجةة للفدان لمحصولي األ .4تجدول 

 0218/0214والذرة الشامةة بمحافظة الدقهلةة للموسم الزراعي 

 البةان
 الذرة الشامةة األرز

 % )بالجنةه(القةمة % القةمة)بالجنةه(

 التكاليف المتغيرة
 (8مستلزمات اإلنتاج )

 العمل البشري
 العمل الحيواني
 العمل االلي

 جملة التكاليف المتغيرة
 (1التكاليف الثابتة )

 إجمالي التكاليف الفدانية

 
1132 
1232 
313 
1322 
1013 
0132 
81813 

 
81.3 
88 
0 

11.3 
88.3 
11.3 
822 

 
1812 
1022 
803 
8132 
1383 
1012 
82323 

 
12 
11 
8.3 
81.3 
18 
88 
822 

 قةمة التقاوي واألسمدة الكةماوية والبلدية والمبةدات. -1

 القةمة اإليجارية للفدان فترة شغل المحصول لألرض. -2

 المصدر: تجمعت وحسبت من استمارات االستبةان لعةنة الدراسة المةدانةة.

 

من محصولي األرز والذرة  فدانال إلنتاجأهم مؤشرات الكفاءة االقتصادية 

 :  0218/0214الزراعي  الدقهلةة للموسم ةالشامةة بمحافظ

يستهدف هذا الجزء التعرف على مدى كفاءة الموارد االقتصادية 

المستخدمة في زراعة وإنتاج محصولي األرز والذرة الشامية، فالكفاءة 

 إلنتاجخلط عوامل اية التي يتم فيها إلنتاجاالقتصادية تتحقق باتباع األساليب ا

بنسب صحيحة تؤدي إلى أقصى إنتاج ممكن مع تدنية التكاليف، أي تحقيق 

أقصى ربح ممكن مما يعني أخذ القيمة في االعتبار عند تحقيق الكفاءة 

ية إال أن إلنتاجية، وتتعدد وتتنوع مؤشرات الكفاءة االقتصادية واإلنتاجا

 وى فدان.الدراسة تركز على أهم تلك المؤشرات على مست

 :محصول األرز:      أوال  

                               ية مؤشرا  هاما  للكفاءة الفنية نافدية الإلنتاجتعتبر ا ةة:فدانةة الإلنتاتجا-1

والتكنولوجية والتي تتمثل في الحصول على أقصى ناتج من نفس كمية 

بأقل كمية من  مستوي االنتاجية، أو الحصول على نفس إلنتاجالموارد ا

 الموارد.

 الفدانيةية إلنتاجإلى أن متوسط ا (4)وتشير بيانات الجدول رقم 

 .طن 1.8لمحصول األرز قد بلغ حوالي 

 إلنتاج                                      يتوقف العائد الفداني على كال  من كمية ا إتجمالي العائد )اإليراد(:-0

لمحصول  أن إجمالي العائد الفداني (0)وسعر الطن، فيتضح من جدول رقم 

 0132ألف جنيه، ، على أساس سعر الطن  88883األرز قد بلغ حوالي 

 ..       جنيها  

يعتبر صافي العائد الفداني أحد معايير الكفاءة  صافي العائد الفداني:-4

ية، إلنتاجاالقتصادية الهامة التي يرتكز عليها المزارع عند اتخاذه للقرارات ا

صافي العائد الفداني المتحقق من وكلما ارتفعت قيمته إلى ذلك على زيادة 

 زراعة محصول األرز، وهو الفرق بين اإليراد الكلي والتكاليف الكلية.

إلى أن صافي العائد الفداني لمحصول األرز قد  (0)وتشير بيانات جدول رقم 

  .       جنيها  0203بلغ حوالي 

إلى  (0)تشير بيانات الجدول رقم  :نسبة إتجمالي العائد إلى إتجمالي التكالةف-7

 .8.1أن نسبة إجمالي العائد إلى إجمالي التكاليف لفدان األرز قد بلغت حوالي 

يمثل العائد على الجنيه المنفق النسبة بين صافي  العائد على الجنةه المنفق:-0

أن  (0)العائد إلى إجمالي التكاليف الكلية، ويتضح من بيانات الجدول رقم 

عائد الجنيه المنفق لمحصول األرز بمحافظة الدقهلية قد بلغ حوالي 

 18ز يحقق عائد صافي قدره فدان األر علي أن كل جنيه منفق أي،2.18

       قرشا .

حوالي  بعينة الدراسةكما بلغ متوسط تكلفة الطن من محصول األرز 

 .        جنيها ،  8211                                      جنيها . ، وبلغ صافي العائد للطن حوالي  1181

 :محصول الذرة الشامةة:        ثانةا  
( إلى أهم مؤشرات الكفاءة االقتصادية 6تشير بيانات الجدول رقم )

إلنتاج الفدان من محصول الذرة الشامية بمحافظة الدقهلية للموسم الزراعي 
لمحصول الذرة الشامية  .حيث تبين أن متوسط اإلنتاجية الفدانية1281/1288

طن .وأن إجمالي العائد الفداني قد بلغ حوالي  0.13بعينة البحث قد بلغ حوالي 
                                                          جنيها .وتشير بيانات نفس الجدول إلى أن صافي العائد الفداني  88311

                                جنيها ،.و أن نسبة إجمالي العائد  8111لمحصول الذرة الشامية قد بلغ حوالي 
،  باإلضافة الي أن    8.8الذرة الشامية حوالي إلى إجمالي التكاليف لفدان 

أي أن كل 2.81العائد على الجنيه المنفق لفدان الذرة بعينة البحث قد بلغ حوالي 
              قرشا .كما بلغ  81جنيه منفق على زراعة محصول الذرة حقق عائد إضافي 



 عماد الدين عبد الرحمن الشربةنيو تجمعة أحمد  شاكر
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متوسط صافي العائد للطن بالجنيه من محصول الذرة الشامية بعينة الدراسة 
          جنيها ، . 180 حولي

ومما سبق يتبين أن العائد على الجنيه المنفق في محصول األرز 
 . %811ثل نحو مقرشا ي 81يفوق مثيله في محصول الذرة الشامية بحوالي 

 

األرز  يلأهم مؤشرات الكفاءة االقتصادةة إلنتاج الفدان من محصو .7ل جدو

الموسم ل خال بمحافظة الدقهلةة بعةنة الدراسة والذرة الشامةة

 0218/0214الزراعي 
 المؤشر القةمة لألرز القةمة للذرة الشامةة

 جنيهالتكاليف الثابتة بال 3810 2740
 جنيهالتكاليف االمتغيرة بال 9110 7510
 جنيهالتكاليف الكلية بال 12920 10250
 سعر الطن 1350 2650
 اإلنتاجية الفدانية بالطن 3.9 4.350
 العائدإجمالي  16965 11527
 صافى العائد الفدانى 4045 1277
 نسبة إجمالي العائد الى إجمالي التكاليف 1.3 1.1
 جنيه المنفقعائد على ال 31. 13.

 متوسط تكلفة الطن بالجنيه 3313 2356
 صافي العائد للطن بالجنيه 1037 294

 جمعت وحسبت من استمارات االستبةان لعةنة الدراسة المةدانةة. المصدر:
 

 والمقترحات لمزارعي محصولي االرز والذرة الشامةة اإلنتاجةةل كالمشا

 بعةنة الدراسة المةدانةة

   :مزارعي محصولي االرز والذرة الشامةة اإلنتاجةة التي تواجه  لك: المشااوال
 آلراء( التكرار النسبي  3رقم ) ل توضح النتائج الواردة بالجدو

ل االرز بعينة الدراسة محصو بإنتاجالمشكالت المتعلقة المبحوثين  حول 
 حيث يتضح1281/1288خالل الموسم الزراعي  بمحافظة الدقهليةالميدانية 

وجود بعض المشاكل يأتي في مقدمتها ارتفاع تكاليف مستلزمات االنتاج وتمثل 
في المرتبة التالية ضعف دور االرشاد  ويأتي من آراء الزراع، %88حوالى 
بعد ذلك ارتفاع اجور العمالة الزراعية  يأتي،ثم %81ويمثل حوالي الزراعي

وتمثل  الزراعية اآلالتالي ارتفاع اجرة  باإلضافة،%80.3وتمثل حوالي 
،وضعف دور التعاونيات الزراعية وتمثل حوالي %80.3حوالي 
،كما يضاف الي المشاكل السابقة ارتفاع الفاقد ويثل حوالي 88.3%
من التكرار  ،%88وتمثل  ناطق،ونقص مياه الري في بعض الم88.3%
 المزارعين. آلراءالنسبي 

المشكالت المتعلقة أما بالنسبة للتكرار النسبي آلراء المبحوثين  حول 
الذرة بعينة الدراسة الميدانية بمحافظة الدقهلية خالل الموسم  لبإنتاج محصو

حيث يتضح وجود بعض المشاكل يأتي في مقدمتها 1281/1288الزراعي 
من آراء الزراع،  %18.1ارتفاع تكاليف مستلزمات االنتاج وتمثل حوالى 

،ثم %18ويأتي في المرتبة التالية ضعف دور االرشاد الزراعي ويمثل حوالي
،باإلضافة %81.8بعد ذلك ارتفاع اجور العمالة الزراعية وتمثل حوالي يأتي 

ضعف دور أخيرا ،و%81.8الي ارتفاع اجرة اآلالت الزراعية وتمثل حوالي 
من التكرار النسبي آلراء  %88.1التعاونيات الزراعية وتمثل حوالي 

 المزارعين.
 

 التي تواجهاإلنتاجةة  لكالمشاالمبحوثةن حول  آلراءالتكرار النسبي  .0ل جدو

بمحافظة مزارعي محصولي االرز والذرة الشامةة بعةنة الدراسة 

            الدقهلةة
  كلالمشا التكرار %
 ارتفاع تكاليف مستلزمات اإلنتاج -8 13 88

 األرز

 ضعف دور االرشاد الزراعي-1 11 81
 ارتفاع أجور العمالة-1 88 80.3
 اجرة اآلالت الزراعية رتفاعا-0 88 80.3
 ضغف دور التعاونيات الزراعية-3 81 88.3
 ارتفاع الفاقد من المحصول-8 83 88.3
 نقص مياه الري-1 80 88
 االجمالي 811 822
 ارتفاع تكاليف مستلزمات اإلنتاج-8 11 18.1

الذرة 
 الشامية

 ضعف دور االرشاد الزراعي-1 81 18.1
 العمالة ارتفاع أجور-1 83 81.8
 رتفاع اجرة اآلالت الزراعيةا-0 83 81.8
 ضغف دور التعاونيات الزراعية-3 80 88.1
 االجمالي 10 822

 .  0218/0214موسمالمةدانةة   الدراسة  عةنة بةانات  من  وحسبت   المصدر:  جمعت
 

االرز والذرة  وسائل ومقترحات لحل المشاكل االنتاتجةة لمحصولي :ثانةا

 :الشامةة بعةنـة الدراسة المةدانةة 
المبحوثين حول مقترحات لحل  آلراء( التكرار النسبي  8 )تشير نتائج جدول
 بمحافظة الدقهليةبعينـة الدراسة الميدانية  االرز لمحصولالمشاكل االنتاجية 

والمقترحات حيث  آلراءإلى تعدد ا  1288/ 1281خالل الموسم الزراعي 

في المرتبة االولي  أهمية دعم الدولة لمستلزمات االنتاج وتمثل حوالي  يأتي
،وفي المرتبة التالية يأتي مقترح تفعيل دور االرشاد الزراعي ويمثل 10.3%
وضع سعر ضمان مناسب قبل الزراعة ويمثل  مقترح،ثم يأتي %18.3نحو
،ويضاف الي المقترحات السابقة ضرورة تفعيل دور التعاونيات 18%

 من اراء المزارعين علي مستوي العينة.%83الزراعية وتمثل حوالي 
للتكرار النسبي آلراء المبحوثين حول مقترحات لحل أما بالنسبة 
بعينـة الدراسة الميدانية بمحافظة الدقهلية  الذرة لمحصولالمشاكل االنتاجية 

تعدد اآلراء والمقترحات حيث  يتضح  1288/ 1281موسم الزراعي خالل ال
يأتي في المرتبة االولي  أهمية دعم الدولة لمستلزمات االنتاج وتمثل حوالي 

ويمثل  تفعيل قانون الزراعة التعاقدية ،وفي المرتبة التالية يأتي مقترح11.1%
،ثم %12تفعيل دور االرشاد الزراعي ويمثل نحو ، ثم يأتي مقترح%10.3نحو

،ويضاف %88.1يأتي مقترح وضع سعر ضمان مناسب قبل الزراعة ويمثل 
الي المقترحات السابقة ضرورة تفعيل دور التعاونيات الزراعية وتمثل حوالي 

 من اراء المزارعين علي مستوي العينة.88%
تجميعات هذا باإلضافة إلى أهمية تشجيع الزراع على عمل 

للحيازات الصغيرة لتطبيق التكنولوجيا الحديثة وروابط بينها ودورات زراعية 
 الزراعية، ونشرودية يمكن من خاللها تجميع مساحات أكبر للمحاصيل 

 وزيادة عدد الحقول اإلرشادية.
 

 لالمشاكالمبحوثةن حول المقترحات لحل  آلراءالتكرار النسبي  .6ل جدو

محصولي االرز والذرة الشامةة  مزارعي تواجه   اإلنتاجةة التي

 .بعةنة الدراسة

 المحصول المقترحات التكرار %

 دعم الدولة لمستلزمات االنتاج -8 08 10.3

 االرز

 تفعيل دور االرشاد الزراعي -1 13 18.3

 وضع سعر ضمان قيل زراعة المحصول -1 13 18

 تفعيل دور التعاونيات الزراعية -0 81 81

 اإلجمالي 888 822

 دعم الدولة لمستلزمات االنتاج -8 13 11.1

 الذرة

 تفعيل قانون الزراعة التعاقدية -1 11 10.3

 تفعيل دور االرشاد الزراعي -1 81 12

 وضع سعر ضمان قيل زراعة المحصول -0 83 88.1

 تفعيل دور التعاونيات الزراعية -3 82 88

 اإلجمالي 88 822
 0218/0214موسم:  جمعت  وحسبت  من  بةانات  عةنة  الدراسة  المةدانةة المصدر

 

 األرز والذرة بعةنة الدراسة المةدانةة لمحصوليمؤشرات الكفاءة التسويقةة 

 بمحافظة الدقهلةة

األهمةة النسبةة لبنود التكالةف التسويقةة لألرز بعةنة الدراسة المةدانةة  :أوال

 .0218/0214 موسم
( لألهمية النسبية ألهم بنود التكاليف 1بيانات الجدول رقم )تشير 

التسويقية لطن األرز األبيض ومتوسط أسعار كل من المنتج وتاجر الجملة 
، ومن الجدول  بمحافظة الدقهليةوتاجر التجزئة بعينة الدراسة الميدانية 

بيض متوسط التكاليف اإلنتاجية للطن من األرز األ إجماليالمذكور يتبين أن 
 0812( قد بلغ حوالى  %88.1)المحول من طن أرز شعير بمعامل تحويل 

للطن من  المزرعيجنيه ، كما تبين من ذات الجدول أن متوسط سعر البيع 
تكلفة ، تالها كل من  %08.1تمثل نحو جنيه  8831األرز األبيض قد بلغ 
مثلت  على الترتيب ، بينما  %88.8، %81.3بنحو  النقل وتكلفة العبوات

 %8.1نحو تكلفة السماسرة ،  تكاليف تكلفة العمالة )تحميل( ، والتخزين ،
تكاليف التسويقية لتاجر الجملة على الترتيب ،  إجماليمن  1.1%، 3.1%،

مصاريف إدارية وضرائب ، والكهرباء ، وأخيرا جاءت إيجار محالت الجملة 
تاجر الجملة لطن التكاليف التسويقية ل إجماليمن متوسط  %8.1،  %1بنحو

تكاليف تسويقية لتاجر الجملة بلغت  بإجمالياألرز األبيض لكل منهما 
 .جنيه/للطن   031جنيه وقد بلغت أرباح تاجر الجملة نحو 810نحو

يتحملها تاجر التجزئة نتيجة لبيعه لطن  التيبالتكاليف التسويقية  وفيما يتعلق
جنيها ، تمثل تكاليف تكلفة العمالة الترتيب األول  101األرز األبيض قد بلغت 

جنيه  81 بحوالي لتاجر التجزئةوفقا" لألهمية النسبية لبنود التكاليف التسويقية 
،  %11.1، تالها تكلفة النقل وإيجار محالت التجزئة بنحو  %13.8تمثل نحو
، مصاريف إدارية  1تكلفة عبوات على الترتيب ، ثم جاءت 88.1%

من متوسط   %0.8،  %8.3،  %88.8وضرائب، والكهرباء مثلت نحو
التكاليف التسويقية لتاجر التجزئة لطن األرز األبيض لعينة البحث على  إجمالي

سة جنيه/للطن بعينة الدرا 012الترتيب وقد بلغت أرباح تاجر التجزئة نحو
 دانية.المي

الفروق  إجماليمما سبق يتضح من مؤشرات الجدول المذكور أنه قد بلغت 
جنيه  8118التسويقية لطن األرز األبيض بعينة الدراسة بمحافظة الدقهلية نحو 

جنيه /للطن  111، 821موزعة بين التكاليف التسويقية وأرباح الوسطاء بنحو
 . التواليعلى 



 0202، أغسطس( 8) 11قتصاد الزراعى والعلوم االتجتماعةة المجلد مجلة اإل

781 

األهمةة النسبةة لبنود التكالةف التسويقةة للذرة بعةنة الدراسة المةدانةة : ثانةا

 :  0214موسم 
( األهمية النسبية ألهم بنود متوسط 1توضح بيانات الجدول رقم )

التكاليف التسويقية لطن الذرة ومتوسط أسعار كل من المنتج وتاجر الجملة 
، ومن الجدول  الدقهلية بمحافظةوتاجر التجزئة بعينة الدراسة الميدانية 

متوسط التكاليف اإلنتاجية للطن من الذرة قد بلغ  إجماليالمذكور يتبين أن 
جنيه ، كما تبين من الجدول المذكور أن متوسط سعر البيع  1138حوالى 
جنيه ، وفيما يتعلق ببنود التكاليف  1233للطن من الذرة ا قد بلغ  المزرعي

ذرة فقد احتلت تكلفة العمالة المرتبة األولى وفقا" التسويقية لتاجر الجملة لطن ال
 38بلغت حوالى  والتيلألهمية النسبية لبنود التكاليف التسويقية لتاجر الجملة 

، بينما  %83.1بنحو  ، تالها كل من تكلفة العبوات %88.8جنيها تمثل نحو 
سويقية تكاليف الت إجماليمن  %83.1نحو تكلفة السماسرة مثلت تكلفة النقل و  

لكل منهما ، كما جاءت تكلفة التخزين ، وإيجار محالت الجملة  لتاجر الجملة 
وأخيرا جاءت مصاريف إدارية وضرائب ، ،  %8.1،  %80.8بنحو

من متوسط إجمالي التكاليف التسويقية لتاجر  %0،  %8.8والكهرباء بنحو
الجملة بلغت الجملة لطن الذرة على الترتيب بإجمالي تكاليف تسويقية لتاجر 

 ه/للطن من الذرة  .جني 330جنيه وقد بلغت أرباح تاجر الجملة نحو 181نحو
 

األهمةة النسبةة لبنود التكالةف التسويقةة لألرز والذرة بعةنة الدراسة  .4تجدول 

                                                                                                (طن/ تجنةه) 0214/ 0218موسم  بمحافظة الدقهلةةالمةدانةة 

 البةان 
 الذرة االرز

 % القةمة % القةمة
 - 1138 - 0812 متوسط التكاليف اإلنتاجية 

 تاجر 
 الجملة

 سعر الطن
 تكلفة النقل
 تكلفة العبوات
 تكلفة العمالة
 كهرباء

 محالت الجملةإيجار 
 عمولة سماسرة
 ضرب األرز
 تخزين

 مصاريف إدارية وضرائب

8831 
813 
13 
81 
81 
12 
13 
181 
13 
1 

- 
81.3 
88.8 
8.1 
8.1 
1.2 
1.1 
08.1 
3.1 
8.1 

1233 
03 
01 
38 
81 
18 
03 
-- 
01 
81 

- 
83.1 
83.1 
88.8 
0.2 
8.1 
83.1 
- 

80.8 
8.8 

 822 181 822 810 إجمالي تكاليف تاجر الجملة 

 تاجر 
 التجزئة

 )سعر بيع الطن(
 تكلفة النقل
 تكلفة عبوات
 تكلفة عمال
 كهرباء ومياه

 إيجار محالت التجزئة
 مصاريف إدارية وضرائب

1113 
30 
08 
81 
81 
01 
88 

- 
11.1 
88.8 
13.8 
0.8 
88.1 
8.3 

1828 
03 
13 
02 
81 
11 
1 

- 
11.2 
18.1 
10.1 
1.3 
81.1 
0.1 

 822 888 822 101 إجمالي تكاليف تاجر التجزئة 

 

  0801  1801 سعر بيع التجزئة)االستهالك(
 إجمالي التكاليف التسويقية
 أرباح تاجر الجملة
 أرباح تاجر التجزئة
 أرباح الوسطاء

821 
031 
012 
111 

38.2 
13.0 
11.8 
08.2 

031 
330 
118 
8013 

10.1 
18.1 
08.3 
13.1 

 822 8181 822 8118 إجمالي الفروق التسويقية 
   4.17 الذرة =طن  ،%64معامل التحويل لألرز األبةض من الشعةر نحو  ملحوظة:

المةدانةة تم إتجراؤها  لعةنة الدراسة االستبةانتجمعت وحسبت من بةانات استمارات  المصدر:

 .بمحافظة الدقهلةة 
 

وفيما يتعلق بالتكاليف التسويقية التي يتحملها تاجر التجزئة نتيجة 
جنيها ، تمثل تكلفة النقل  888بعينة الدراسة الميدانية فقد بلغت لبيعه لطن الذرة 

الترتيب األول وفقا" لألهمية النسبية لبنود التكاليف التسويقية لتاجر التجزئة 
، تالها تكلفة العمالة ، تكلفة عبوات بنحو  %11جنيه تمثل نحو 03بحوالي 
،  ت التجزئةعلى الترتيب ، ثم جاءت تكلفة إيجار محال 18.1%،  10.1%

 %1.3،  %81.1والكهرباء والمياه ، مصاريف إدارية وضرائب ومثلت نحو

من متوسط إجمالي التكاليف التسويقية لتاجر التجزئة لطن الذرة   0.1%، 
 118لعينة الدراسة على الترتيب وقد بلغت أرباح تاجر التجزئة نحو

 جنيه/للطن.
مما سبق يتضح من مؤشرات الجدول المذكور أنه قد بلغ إجمالي 

جنيه  8181الفروق التسويقية لطن الذرة بعينة الدراسة بمحافظة الدقهلية نحو 
 جنيه /للطن 8013، 031موزعة بين التكاليف التسويقية وأرباح الوسطاء بنحو

 المةدانةة لعةنة الدراسة األرز والذرة لمحصوليتوزيع نصةب تجنةه المستهلك 

 الدراسة: ةمحافظ فيتوزيع تجنةه المستهلك لمحصول األرز  –

الوسطاء من تجنةه المستهلك و نصةب المنتج وتاتجر الجملة وتاتجر التجزئة 

 لألرز: 
( أن متوسط نصيب المنتج من جنيه 1توضح بيانات الجدول رقم )

 1288محافظة الدقهلية موسم  فيالمستهلك من األرز بعينة الدراسة الميدانية 
وتاجر بينما بلغ متوسط نصيب كل من تاجر الجملة  %11.3بلغ حوالي 

من جنيه المستهلك لطن األرز األبيض على  %1.1 ،% 80.1نحو  التجزئة
حين بلغ متوسط نصيب الوسطاء من جنيه المستهلك حوالي  الترتيب، في

11.3% . 

 :الدراسة  ةمحافظ فيتوزيع تجنةه المستهلك لمحصول الذرة  –

الوسطاء من تجنةه المستهلك و نصةب المنتج وتاتجر الجملة وتاتجر التجزئة 

 للذرة: 
( إلى متوسط نصيب المنتج من جنيه 1كما تشير بيانات الجدول رقم )

محافظة الدقهلية موسم  فيالمستهلك من محصول الذرة بعينة الدراسة الميدانية 
بينما بلغ متوسط نصيب كل من تاجر الجملة  %88.1حيث بلغ حوالي  1288

من جنيه المستهلك لطن الذرة على  %18.8 ،% 81.1نحو  وتاجر التجزئة
حين بلغ متوسط نصيب الوسطاء من جنيه المستهلك حوالي  الترتيب، في

11.1% . 
 

لعةنة البحث  األرز والذرة لمحصوليتوزيع تجنةه المستهلك  .8 تجدول

  0218/0214الدقهلةة موسم  ةمحافظالمةدانةة في 
 الذرة االرز البةان

 1233 8831 (8سعر المنتج )
 1828 1113 (1سعر الجملة )
 0801 1801 (1سعر التجزئة )
 ( 0نصيب المنتج )

 ( 3نصيب تاجر الجملة )
 ( 8نصيب تاجر التجزئة )

 ( 1نصيب الوسطاء )

11.3 
80.1 
1.1 
11.3 

88.1 
81.1 
18.8 
11.1 

 122×4(( /1)-(0))( = 0نصةب تاتجر الجملة ) -      122 ( ×4( / )1( = )7نصةب المنتج )

 (6( +)0) ( =4الوسطاء )نصةب     -     122×4(( /0)-(4))( = 6التجزئة )نصةب تاتجر 

 (.4تجمعت وحسبت من بةانات الجدول رقم ) المصدر:
 

 :المةدانةة الدراسة بعةنة األرز والذرة لمحصوليالتسويقةة  الهوامش

 :الدراسة المةدانةة األرز بعةنةالتسويقةة لمحصول  أوال: الهوامش 
تاجر ) الهامش التسويقي بين مرحلتي )تاجر الجملة والمنتج ( ،

)تاجر التجزئة والمنتج ( لألرز بعينة الدراسة  ،  التجزئة وتاجر الجملة( ،
( أن الهامش التسويقي المطلق بين تاجر 8بيانات الجدول رقم )يتضح من 

 فيعينة الدراسة الميدانية  فيالجملة والمنتج من تسويق طن األرز األبيض 
جنيها"/ للطن في حين أن  8811بلغ حوالي  1288محافظة الدقهلية موسم

ول ، كما يتبين من الجد %83.3الهامش التسويقي النسبي بينهم قد بلغ حوالى 
أن الهامش التسويقي المطلق بين مرحلتي تاجر التجزئة وتاجر الجملة  نفسه

جنيها" / للطن ، في  881لألرز بعينة الدراسة بمحافظة الدقهلية بلغ حوالى 
، كما يتبن من  %1.1حين أن الهامش التسويقي النسبي بينهم قد بلغ حوالى 
جر التجزئة والمنتج الجدول المذكور أن الهامش التسويقي بين مرحلتي تا

جنيها" / للطن ، في حين أن الهامش التسويقي النسبي  8182لألرز بلغ حوالى 
   .%11.3بينهم قد بلغ حوالى 

  0214موسم  المةدانةة البحث بعةنة األرز والذرة لمحصوليالتسويقةة  الهوامش .4تجدول 

 الصنف
 

 الهوامش التسويقةة

 منتج –تجزئة  تجملة –تجزئة  منتج –تجملة 

 (6نسبي ) (0مطلق ) (7نسبي ) (4مطلق ) (0نسبي ) (1مطلق )

 11.3 8182 1.1 881 83.3 8811 أرز 
 11.1 8181 18.8 8201 18.1 138 الذرة

 الهوامش التسويقةة لطن األرز والذرة:

 سعر المنتج( –منتج )مطلق( = )سعر الجملة  –تجملة -1

 122×/ سعر الجملة  المنتج(سعر  –منتج )نسبي( = )سعر الجملة  –تجملة -0

 الجملة(سعر  –)سعر التجزئة  –تجملة )مطلق(  –تجزئة -4

 122×سعر الجملة( / سعر التجزئة  –تجملة )نسبي( = )سعر التجزئة  –تجزئة -7

 المنتج(سعر  –منتج )مطلق( = )سعر التجزئة  –تجزئة -0

 122×/ سعر التجزئة  المنتج(سعر  –التجزئة  )سعر – بي()نسمنتج  –تجزئة -6

 (.12)تجمعت وحسبت من بةانات الجدول  المصدر:
 



 عماد الدين عبد الرحمن الشربةنيو تجمعة أحمد  شاكر

780 

 

بمحافظة الدراسة المةدانةة  الذرة بعةنةلمحصول  التسويقةة الهوامش: ثانةا

 :الدقهلةة

تاجر ) والمنتج(،الهامش التسويقي بين مرحلتي )تاجر الجملة 

يتضح  الدراسة،للذرة بعينة  والمنتج()تاجر التجزئة  (،التجزئة وتاجر الجملة

( أن الهامش التسويقي المطلق بين تاجر الجملة 8من بيانات الجدول رقم )

محافظة الدقهلية  فيالميدانية  عينة البحث فيوالمنتج من تسويق طن الذرة 

جنيها"/ للطن في حين أن الهامش التسويقي  138بلغ حوالي  1288موسم

أن الهامش  كما يتبين من الجدول نفسه ،%18.1 حواليالنسبي بينهم قد بلغ 

 التسويقي المطلق بين مرحلتي تاجر التجزئة وتاجر الجملة للذرة بعينة الدراسة

ن أن الهامش التسويقي النسبي بينهم جنيها" / للطن ، في حي 8201بلغ حوالى 

، كما يتبن من الجدول المذكور أن الهامش التسويقي  %18.8قد بلغ حوالى 

جنيها" / للطن ،  8181بين مرحلتي تاجر التجزئة والمنتج للذرة بلغ حوالى 

  .  %11.1في حين أن الهامش التسويقي النسبي بينهم قد بلغ حوالى 

  المةدانةة لعةنة الدراسة األرز والذرة الشامةة يلمحصولالتسويقةة  الكفاءة

تشير الكفاءة التسويقية الى تعظيم النسبة بين المدخالت والمخرجات 

أن الكفاءة التسويقية المثلى تعبر عن معظمة النسبة  أي التسويقيخالل النظام 

 وإجماليإشباع رغبات المستهلكين  فيممثال  التسويقيبين ناتج النشاط 

األرض والعمل  فيالعملية التسويقية ممثلة  فيعناصر اإلنتاج المستخدمة 

ورأس المال واإلدارة باإلضافة إلى مستوى أداء الخدمة التسويقية وتكاليف 

األداء وتقسم لنوعان ،األول الكفاءة التسويقية التكنولوجية ويقصد بها طرق 

رق التعبئة وتقليل نسبة تقليل حجم العمل الالزم للنقل أو التخزين وتحسين ط

التسويقية السعرية وهى تهتم بتحسين  الكفاءةهو  الثانيالفاقد أثناء النقل ،والنوع 

السعرية خالل العملية التسويقية ويتم قياس  والنواحيعمليات الشراء والبيع 

 : كالتاليالكفاءة التسويقية لمحاصيل الدراسة 

 
( الكفاءة التسويقية لبيع الطن 82حيث توضح مؤشرات الجدول رقم )

الدراسة  ةبمحافظاألرز والذرة بعينة الدراسة الميدانية الدراسة  محصوليمن 

، حيث أوضحت مؤشراته أن أرباح تاجر الجملة بالنسبة  1288موسم 

حين بلغت أرباح تاجر  فيجنيها" / طن ،  013لمحصول األرز بلغت نحو 

مما يعنى حصول ،جنيها"/ طن   012 ة الدراسة نحوبمحافظالتجزئة لألرز 

على  % 38تاجر التجزئة على قدر كبير من أرباح الوسطاء يمثل نحو 

ويعزى ذلك عن ضعف دور األجهزة الرقابية على األسعار عالوة على غياب 

 . التعاونيالتسويق  فيالمؤسسات التعاونية متمثلة 
 

 بعةنة األرز والذرة لمحصولي التسويقةة مؤشرات الكفاءة .12تجدول      

 (0214 موسم بمحافظة الدقهلةة في المةدانةة البحث

 الذرة األرز البةان

 1138 0812 متوسط التكاليف اإلنتاجية

 031 821 إجمالي التكاليف التسويقية

 330 031 أرباح تاجر الجملة

 118 012 أرباح تاجر التجزئة

 8013 111 أرباح الوسطاء

 8181 8118 الفروق التسويقية

 33.3 12 الكفاءة التسويقية *
 .( بالدراسة  16تجمعت وحسبت من بةانات الجدول ) المصدر:

 

لمحصولي األرز  التسويقية مؤشرات الكفاءة (82) رقم الجدول يبين

 بلغت ، حيث1288 بمحافظة الدقهلية موسم في الميدانية البحث بعينة والذرة

 إلى ذلك ويرجع ارتفاعهايعنى  ، مما  %12 نحو لألرز التسويقية الكفاءة

 الذى التجزئة األمر سعر انخفاض مع المنتج عليه يحصل الذى السعر ارتفاع

 على الطلب على المتوقفة الزيادة لمقابلة اإلنتاج زيادة على المنتجين يشجع

 الكفاءة أن المذكور الجدول بيانات توضح المواسم القادمة ، كما في األرز

 ذلك ويعزى مما يعنى انخفاضها نسبيا،  %33.3 نحو بلغتللذرة  التسويقية

 الذي السعر ارتفاع على عالوة المنتج عليه يحصل الذي السعر انخفاض إلى

وأن  ، عالوة على ارتفاع الهوامش التسويقية وارباح الوسطاء المستهلك يدفعه

 في،  طن" / جنيها 330 نحو لمحصول الذرة بلغت بالنسبة الجملة تاجر أرباح

 الترتيب مما على طن"/ جنيها  118 للذرة نحو التجزئة تاجر أرباح بلغت حين

 . الوسطاء أرباح من كبير قدر على التجزئة تاجر حصول يعنى

األرز  لمحصوليمما سبق وبدراسة مؤشرات الكفاءة التسويقية 

حيث أنه بدراسة أهم مؤشرات الكفاءة 1288موسم  بمحافظة الدقهليةوالذرة 

بعينة الدراسة الميدانية تبين إنه بالنسبة لتوزيع جنيه  األرزالتسويقية لمحصول 

المستهلك ارتفع نصيب المنتج يليه تاجر الجملة ثم تاجر التجزئة خالل الموسم 

تاجر التجزئة  مرحلتيالمذكورة ، كما تبين ارتفاع الهوامش التسويقية بين 

تاجر الجملة والمنتج وأخيرا  مرحلتيوالمنتج يليها الهوامش التسويقية بين 

الهوامش التسويقية بين تاجر التجزئة والجملة ، وفيما يتعلق بتوزيع جنيه 

المستهلك للذرة اتضح ارتفاع نصيب المنتج من جنيه المستهلك يليه تاجر 

اسة ، وبالنسبة للهوامش التسويقية للذرة الجملة ثم تاجر التجزئة خالل فترة الدر

تاجر التجزئة والمنتج يليها بين تاجر  مرحلتياتضح ارتفاع الهوامش بين 

الجملة والمنتج وأخيرا بين تاجر التجزئة والجملة وذلك خالل فترة الدراسة ، 

بعينة وقد يعزى ارتفاع الهوامش التسويقية للمحصولين السابق ذكرهما 

تاجر التجزئة والمنتج لسيطرة التجار والوسطاء على  رحلتيمبين   الدراسة

األسواق هذا باإلضافة للسمات األساسية للنشاط التسويقي للمحصولين من 

ارتفاع تكاليف النقل والتخزين مما يزيد من األعباء التسويقية فضال" عن 

لدى تجار الجملة وبخاصة لمحصول األرز  عالوة  احتكارية اتجاهاتوجود 

اإلنتاج أو التسويق ، وللحد من  فيسواء  التعاونيعدم وجود البعد  على

على األسواق يجب العمل على تشجيع إقامة اتحادات  التجار والوسطاءسيطرة 

تعاونية تسويقية لتلك المحاصيل الرئيسية وعلى مستوى الجمهورية كما  تبين 

لك عن حصول تاجر التجزئة على قدر كبير من أرباح الوسطاء ويعزى ذ

ضعف دور األجهزة الرقابية على األسعار عالوة على غياب المؤسسات 

  .التعاونيالتسويق  فيالتعاونية متمثلة 

 :مشاكل تسويق األرز والذرة بعةنة الدراسة المةدانةة 

الدراسة مجموعة  بمحافظةاألرز والذرة  محصولييواجه تسويق 

 تحقيق التسويق الكفء لتلك المحاصيل. في عثرةتقف  التيمن المعوقات 

وتاتجر التجزئة  تاتجر الجملةتواتجه  التيأهم المعوقات والمشاكل  -

 الدراسة:بعةنة األرز والذرة لمحصولي
يتبين من خالل الدراسة الميدانية لتجار المحاصيل محل الدراسة 

تصنيفها الى  أمكن التيوجود مجموعة من المعوقات والمشاكل التسويقية 

 يلي.وتاجر التجزئة كما  تاجر الجملة معوقات تسويقية من وجهة نظر

 : تاتجر الجملةأهم المشاكل التسويقةة من وتجهة نظر  :أوال

( أهم المشاكل التسويقية من وجهة 88توضح مؤشرات الجدول رقم )

األرز والذرة بمحافظة  لمحصوليبعينة الدراسة الميدانية  تاجر الجملةنظر 

الترتيب  فيالدقهلية ، فقد جاءت مشكلة ارتفاع تكاليف التسويق للمحصول 

للمشاكل  تاجر الجملة آلراءمن حيث األهمية النسيبة  %18.1األول بنحو

كاليف النقل والتعبئة بصفة تواجههم  تالها مشكلة ارتفاع ت التيالتسويقية 

 %11.3،  %18.3بالمحصول  بنحو  مشكلة وجود رطوبة عالية و،  خاصة 

على  المالي العبءلكل منهما على الترتيب ، وأخيرا" جاءت مشكلة زيادة 

من  %12نحو  تمثلتاجر الجملة نتيجة زيادة الضرائب والتأمينات وغيرها 

 .أراء تاجر الجملة بعينة الدراسة  إجمالي

 :أهم المشاكل التسويقةة من وتجهة نظر تاتجر التجزئة ثانةا:

( وجود بعض المشاكل 88يتضح من مؤشرات الجدول رقم)

التسويقية بالعينة البحثية من وجهة نظر تاجر التجزئة بعينة الدراسة الميدانية 

مشكلة ارتفاع التكاليف  لمحصولي األرز والذرة بمحافظة الدقهلية ، فقد جاءت 

همية من حيث األ %03.1في الترتيب األول بنحوالتسويقية لتاجر التجزئة 

مشكلة النسيبة آلراء تاجر التجزئة للمشاكل التسويقية التي تواجههم  تالها 

مشكلة إغراق األسواق تحكم كبار تجار الجملة في األسعار بالنسبة لتاجر ثم 

، لكل منهما على  %10.8،  %12.8بنحو منخفضة السعر بالبدائل المستوردة 

 .الدراسة الترتيب ، من إجمالي أراء تاجر التجزئة بعينة
 

حول  التجزئة وتاتجر تاتجر الجملة األهمةة النسبةة والتكرار آلراء .11تجدول 

المشكالت التسويقةة التي تواتجههم بعةنة الدراسة المةدانةة 

  0214/ 0218بمحافظة الدقهلةة موسم 

 % التكرار البةان

 وجهة نظر تاجر الجملة منأوال / 

 خاصةارتفاع تكاليف النقل والتعبئة بصفة  -

 وجود رطوبة عالية بالمحصول   -

 زيادة العبء المالي على تاجر الجملة نتيجة زيادة الضرائب والتأمينات -

11 

12 

81 

18.3 

11.3 

12 

 822 82 اإلجمالي

 من وجهة نظر تاجر التجزئة ثانيا /

 ارتفاع التكاليف التسويقية لتاجر التجزئة -

 تحكم كبار تجار الجملة في األسعار بالنسبة لتاجر التجزئة  -

 إغراق األسواق وخاصة التجزئة بالبدائل المستوردة منخفضة السعر -

11 

13 

12 

03.1 

12.8 

10.8 

 822 11 اإلجمالي
 0214/ 0218الخاصة بالدراسة لموسم  االستبةانبةانات استمارة  تجمعت وحسبت من المصدر:
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 الدراسة  بعةنة لحل المشاكل التسويقةة والمقترحاتأهم الحلول 

حول الحلول  تاتجر الجملة وتاتجر التجزئة كل من آلراء النسبي التكرار

 :الدراسة  بعةنة المقترحة لعالج المشاكل والمعوقات التسويقةة

أراء كل من تاجر الجملة وتاجر التجزئة  استقراءيتبين من خالل 

بعينة الميدانية التوصل إلى بعض الحلول والمقترحات كما يوضحه الجدول 

 :كالتالي (81رقم )

 : تاتجر الجملةأهم الحلول والمقترحات من وتجهة نظر  أوال:

حيث يتضح من الجدول المذكور أنه على مستوى تاجر الجملة بعينة  

من المحصول قبل اتمام  أخذ عيناتالدراسة بمحافظة الدقهلية فقد جاء مقترح 

من أراء تاجر  %18.1الترتيب األول بنحو  في عملية البيع لتاجر الجملة

الدراسة الجملة حول الحلول المقترحة لحل مشاكل التسويق للمحاصيل بعينة 

وقف استيراد بدائل المحاصيل والمحاصيل بمحافظة الدقهلية تلى ذلك مقترح 

،  %18.8بنحو  المنافسة ، التخزين الجيد تهوية جيدة وخالية من الحشرات  

الرقابة من قبل الدولة لكل منهما على الترتيب، وأخيرا" جاء مقترح  10.8%

  الجملة بعينة الدراسة .من إجمالي أراء تاجر  %12بنحو لضبط األسواق 

 : تاتجر التجزئةأهم الحلول والمقترحات من وتجهة نظر  ثانةا:

مستوى تاجر التجزئة بعينة الدراسة  المقترحة علىوبالنسبة للحلول 

 الرقابة على األسواق لتقليل تحكم كبار التجاربمحافظة الدقهلية فقد جاء مقترح 

حول الحلول المقترحة  تاجر التجزئةمن أراء  %01.1الترتيب األول بنحو  في

، دعم الدولة والعمل على لحل مشاكل التسويق للمحاصيل بعينة الدراسة 

بين  وجود وسطاءمنع ، وأخيرا" جاء مقترح  %10بنحو األسعار  استقرار

وذلك من إجمالي أراء تاجر التجزئة   %11.8بنحو تاجر الجملة والتجزئة  

 بعينة الدراسة.
 

حول  التجزئة وتاتجر تاتجر الجملة آلراءاألهمةة النسبةة والتكرار  .10تجدول 

تواتجههم بعةنة الدراسة المةدانةة  التيلحل المشكالت  المقترحات

  0214موسم  بمحافظة الدقهلةة

 % التكرار المقترحات

 من وجهة نظر تاجر الجملة أوال / 

 أخذ عينات من المحصول قبل اتمام عملية البيع  -

 وقف استيراد بدائل المحاصيل والمحاصيل المنافسة -

 التخزين الجيد تهوية جيدة وخالية من الحشرات   -

 الرقابة من قبل الدولة لضبط األسواق  -

 

11 

12 

81 

83 

 

18.1 

18.8 

10.8 

12 

 822 13 اإلجمالي

 من وجهة نظر تاجر التجزئة ثانيا /

 التجارالرقابة على األسواق لتقليل تحكم كبار  -

 منع وجود وسطاء بين تاجر الجملة والتجزئة  -

 دعم الدولة والعمل على استقرار األسعار  -

 

08 

11 

18 

 

01.1 

10.1 

11.8 

 822 83 اإلجمالي
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ABSTRACT 
 

Both the rice and maize crops are important agricultural crops in Egypt, as rice represents a major source of food for most 

of the population of Egypt, especially in the coastal governorates. Or his trade. As for the maize crop, it may be used in the 

manufacture of agricultural bread, as well as being used as a basic food for animals and poultry. Dakahlia Governorate is 

considered as one of the most important governorates in the production of rice and maize crops in the Republic. Therefore, the 

research aimed to study the production and marketing conditions of the rice and maize crops in Dakahlia Governorate. The 

research reached the following results: The average total production of rice and maize crops in the Dakahlia governorate was 

about 1.8 million tons, 2.1 million ardebs each, respectively, representing about 31% and 21% of the total production of these 

crops in Egypt for the average period (2000-2018). And that the most important items of production costs per feddan for the rice 

crop is the rental value with relative importance estimated at about 33.5%, and the value of human labor was estimated at about 

32% for the maize crop, from the total production costs of those crops. The net return per feddan of the rice crop in the study 

sample was estimated at 4045 pounds, and the return on the spent pound was estimated at 31 piasters, while the net yield per 

feddan of the maize crop was estimated at 1277 pounds, and the return on the spent pound was estimated at 13 piasters. The 

marketing costs were estimated at about 908 pounds, 843 pounds per acre of the rice and maize crops, respectively, by the study 

sample. The marketing efficiency of the rice and maize crops in the study sample reached about 70% and 68%, respectively. 


