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        حعهد بصوث االقاوجد الزراعي 

 ججحعة بنهج -كلية الزراعة -قو  االقاوجد الزراعي 
 

 الملخص
 

التغيرات االقتصادية والسياسية بالخضري المصري، وبالرغم من ذلك فإنه يتأثر  يحتل محصول الطماطم أهمية غذائية وإقتصادية فى اإلنتاج  

، مما يؤدى إلى فضالً عن الظروف الطبيعية والمناخية، مما يترتب عليه تقلبات إنتاجية وسعرية، إضافة إلى إرتفاع نسبة الفاقد خالل المراحل التسويقية

لاذا فقاد . ءة اإلنتاجياة والتساويقية المساتةدفة لمحصاول يتسام بتااياد الطلاب المحلاى والخاارجى علياهصعوبة تنظيم المعروض من اإلنتااج وتحقياا الافاا

ادة البحث التوصل إلى المقترحات التى تفيد متخذي القرار وتسةم فى وضع السياسة اإلنتاجية والتسويقية المالئمة للطماطم، بما يسااعد فاى  يا استةدف

 .الماارع والمستةلك والدولة بما يعود بالنفع على درات الاراعية المصرية،مساهمته فى الناتج الاراعى والصا

ا تمثل نحو وتشير العالقات اإلتجاهية إلى أن كل من الرقعة الماروعة والغلة الفدانية واإلنتاج الالى للطماطم تتاايد  يادة سنوية معنوية إحصائي
وبتقدير معامل اإلختالف لال من األسعار المارعية لبيع الطن (. 3812-1111)ل الفترة ٪ من المتوسط السنوى على التوالى خال٪1،01، ٪8،00، 1

تسام تتباين أنةاا البحاث ال مان الطمااطم الصايفى والشاتوى والنيلاى خاالل فتارة لوإجمالى تااليف إنتاج الطن وصافى عائد الطن وأربحية الجنيه المنفا 

عاة وجين الذين يتحملون أعباء ومخاطر العملية اإلنتاجية، مما قاد يترتاب علياه تذباذم المسااحة الماربالتشتت، مما يؤكد على عدم إستقرار دخول المنت

  .بالطماطم وبالتالى كمية اإلنتاج منةا

٪ بينماا قادر متوساط 13،21وبدراسة تو يع جنيه المستةلك تبين إنخفاض نصيب الماارع من جنيه المستةلك حيث بلغ متوسطه السانوى نحاو 

 .٪ خالل الفترة المذكورة21،33سطاء من جنيه المستةلك بنحو نصيب الو

حموج قعنو  أن سكجليفهوج الاوووققية البصوث ٪ خول  ىاورة 16,91تقد سبين أن الكفجءة الاووققية للممجم  حنخفضة حيث قدر حاوسمهج الونوى بنصوو  -

 . حرسفعة

-3883)ام طريقاة اإلتجااا النسابى إتضاه أنةاا تتذباذم خاالل الفتارة وبدراسة موسمية األساعار الشاةرية المتداولاة لمحصاول الطمااطم بإساتخد

قل شةور ، وبتقدير الدليل الموسمى الشةرى لتلك األسعار، تبين أن شةور إبريل، مايو، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر تايد عن المتوسط العام، بينما ت(3812

العام، أى يايد عرض الطماطم خالل األشةر التى ينخفض فيةا السعر فى حين يقل  يناير، فبراير، مارس، يونيو، يوليو، أغسطس، ديسمبر عن المتوسط
، مماا يشاير العرض خالل األشةر التى يرتفع فيةا السعر، وبإجراء إختبار الدورات يتبين عدم معنوية الرقم القياسي الموسمى ألسعار التداول للطمااطم

غير منتظمة، حيث تقل كمية عرض الطماطم بين العروات، فضال عن تعرض الطماطم لألماراض إلى أن التغيرات الموسمية لتلك األسعار عشوائية و

 .واإلصابات الحشرية والفيروسية نتيجة للظروف المناخية غير المناسبة لنموها خالل المراحل اإلنتاجية المختلفة

عالية اإلنتاجية، وإنشاء مصانع إلنتاج الصلصة فى الفترات ويوصي البحث بتعميم األصناف ذات اإلنتاجية المرتفعة، و راعتةا فى المحافظات 

التانولوجية وفى المحافظات التى يايد فيةا اإلنتاج عن اإلستةالك، وإنتاج طماطم من أجل اإلستةالك المحلى والتصنيع والتصدير، مع تطبيا األساليب 

 . سوياالحديثة إلنتاج وتسويا الطماطم بما يحقا تخفيض تااليف اإلنتاج والت
 

 

 

 المقدحة
 

لاونه غذائيا يعتبر محصول الطماطم من محاصيل الخضر الةامة 

 حيث و راعيا اقتصاديامن السلع الرئيسية فى النمط الغذائى المصرى، و

، ٪31،2تمثل نحو  ألف فدان 282،2بلغت المساحة الماروعة به حوالى 

لالية على ة المحصولية امن كل من إجمالى مساحة الخضر والمساح 2،2٪

، كما بلغات قيماة إنتااج الطمااطم (3812-3811)كمتوسط للفترة  التوالى
من قيمة إجماالى  ٪1،3، ٪21،22مليار جنيه تمثل حوالى  11،1حوالى 

 وقد. (11) 3812كل من إنتاج الخضر واإلنتاج النباتى على التوالى فى عام 

البحث ل فترة واجةت إقتصاديات إنتاج وتسويا الطماطم تغيرات كبيرة خال

السياسااة اإلقتصااادية المطبقااة فااى القطاااع  هأثمرتاابمااا ، (1111-3812)

على إلغاء الدعم عن مستلامات اإلنتاج،  قائمبرنامج من المصرى الاراعى 

ح للقطاع الخاص بالتجارة فاى مساتلامات اإلنتااج، وتارك الحرياة اسمالو

بالطريقة التى للماارع فى  راعة المحصول الذى يرغبه، وتسويا منتجاته 

تحقا له أقصى عائد، كما تقلص دور بنك التنمية واإلئتمان الاراعاى فاى 

إضافة إلاى أن أساعار اإلنتااج ومساتلاماته ياتم  ،تو يع مستلامات اإلنتاج

  .تحديدها فى السوق وفقا لقوى العرض والطلب

المنتجااات الاراعيااة ماان العمليااات الةامااة للنشاااط  تسااويايعااد و
يقاوم بالخادمات والوئاائف و نتاجياة ذاتةاا،إلللعملية ا ملفةو ما الاراعى

ساعد المستةلك فى الحصول على بما يالتى تربط بين اإلنتاج واإلستةالك 

السلعة فى الوقت والماان والشال الذى يفضله، ويمان للتسويا الافء أن 

يؤدى إلى إعادة تو يع الموارد إلنتاج السلع التى تحقا تو يعا عادال لعائد 

لعمليااة اإلنتاجيااة وذلااك بااين كاال ماان المنااتج والمسااتةلك والوسااطاء وهاام ا

لطمااطم لأطراف النظام التسويقي، وتتضه أهمية التساويا بصافة خاصاة 
لاونةا سريعة التلف وتحتاج عناية خاصة فى تخاينةاا وتاداولةا بماايؤدى 

 فيويعتبر التسويا بذلك عمال إنتاجيا حيث أناه يضاإلى تقليل الفاقد منةا، 

 .طماطممحصول المنافع عدة ل

 المشكلة البصثية

بااالرغم مان أن محصاول الطماااطم تتبلاور مشاالة البحااث فاى أناه 

 إال أنقتصااادية فااى اإلنتاااج الخضااري المصااري، إغذائيااة وحتاال أهميااة ي

الظااروف التغيرات االقتصااادية والسياسااية فضااال عاان تااأثر باات الطماااطم

باالضاافة ساعرية، وات إنتاجياة تقلبا ياهيترتاب علمماا ، يةمناخالطبيعية وال

صعب ي وبالتالىلف والفاقد خالل المراحل التسويقية، اإرتفاع نسبة التالي 

 ،ياخارجو ياتنظيم المعروض من اإلنتاج بما يتناسب مع الطلب عليةا محل

 نسابة ث ال تتعادىباإلنتااج حيا إنخفاض كمية صادراتةا مقارنة فضال عن

ماان قيمااة  ٪1،1نحااو  ةامااة صااادراتوتمثاال قي ،ماان إجمااالى اإلنتاااج 1٪
، (18) (3812-3811)خاالل الفتاارة إجماالى صاادرات الخضار الطا جاة 

وهااو األماار الااذى يااؤثر فااى إتخاااذ القاارارات اإلنتاجيااة لةااذا المحصااول، 

وتحقيااا الافاااءة اإلنتاجيااة والتسااويقية المسااتةدفة لمحصااول يتساام بتاايااد 

 .الطلب المحلى والخارجى عليه
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 بصثأهداف ال

تةدف هذا البحث التعارف علاى بعاض المحاددات اإلنتاجياة والتساويقية يس

إلقاء الضوء على تطور المؤشارات ب وذلك ،لمحصول الطماطم في مصر

باإلضاافة إلاى التعارف علااى  لطمااطم فاى مصار،لقتصاادية اإلنتاجياة واإل
الافاااااءة التسااااويقية  وتقااااديرالمسااااتويات السااااعرية والمسااااالك التسااااويقية 

-1111)البحث خالل فترة  للطماطممنية لألسعار المتداولة والتغيرات الا

ستبيان مدى كفاءة الموارد اإلنتاجية المستخدمة فى إنتاج إبةدف ، (3812

المناسابة التاى تفياد متخاذي  لتوصال إلاى المقترحااتوا ،الطمااطموتسويا 

ويساةم فاى وضاع السياساة اإلنتاجياة ومخططي السياسة الاراعياة القرار 

فااى الناااتج  ابماا يساااعد فااى  ياادة مساااهمتة لطماااطمالمالئمااة لوالتساويقية 

 .الاراعى والصادرات الاراعية المصرية
 

 المرققة البصثية تحوجدر الصوو  عل  البيجتنجت
 

حياث على التحليل الوصفى والامى للبيانات،  اعتمد البحث لتحقيا أهدافه

نمااااذج  سااتخدامإسااتعانة بااابعض األدوات اإلحصااائية والرياضاااية كتاام اإل
، النسااب الميويااة، ومعاادالت (قتصااادي قياساايإتحلياال ) األرقااام القياسااية

بعاض معاايير الافااءة ساتخدام إكما تم ، التغير، معامالت االنحدار البسيط

الااادليل الموسااامي وتقااادير للطمااااطم،  يةالتساااويقو اإلنتاجياااةواإلقتصاااادية 

اإلتجااا محصول الطماطم فى مصار بإساتخدام طريقاة المتداولة لألسعار ل

د البحااث علااى البيانااات اإلحصااائية المتاحااة ماان قطاااع إسااتنوقااد النساابى، 

الشااايون اإلقتصاااادية باااو ارة الاراعاااة واستصاااالح األراضاااي، الجةاااا  

المركاى للتعبية العامة واإلحصاء وغيرها من مصادر البيانات المنشورة 

بعاض الدراساات والبحاوا ذات  د إلاىاناإلست فضال عنوغير المنشورة، 

 . البحثالصلة بموضوع 
 

 الناجئج البصثية تحنجقشاهج
 

 :ممجم   الومصول تناججيةاإل مؤشراتال: تألأ

الرقعااة الماروعاة واإلنتاجيااة الفدانيااة  يتباين ماان إساتقراء بيانااات

الطمااطم الصايفى والشاتوى والنيلاى وإجماالى كال مان واإلنتاج الالى من 

يااال اإلحصاااائى لةاااا والتحل ، (1)(3812-1111)العاااروات خاااالل الفتااارة 

 :ما يلى( 1)بجدول 

 :ويف ة الالعرت-1

بين روعة من محصول الطماطم الصيفى ماتراوحت الرقعة الما

بإنخفااض قادر بنحاو  3881ألاف فادان عاام  110،1حد أدنى بلاغ حاوالى 

ألف فادان، وحاد أقصاى  322،11عن متوسطةا والبالغ حوالى  12،21٪
، أى باياااادة بلغااات نحاااو 3880ألاااف فااادان عاااام  301،10قااادر بحاااوالى 

الغلااة متوساط  أنيتبااين كماا  .البحااثعان متوساطةا خااالل فتارة  31،82٪

 13،11بين حدين أدناهما قدر بحوالى ماتراوح يلطماطم الصيفى لالفدانية 

المتوسط من  ٪13،21نحو بلغت  بنسبة إنخفاضو 1111عام  فىف /طن

 12،11ى ، وأعالهمااا بلااغ حااوالف/طاان 11،22حااوالى ب مقاادرالالسانوى 

 ةان متوساطع ٪18،20قدرت بنحو أى بايادة  3812وذلك عام ف /طن

ويعتبر اإلنتاج محصلة للرقعة الماروعة والغلة الفدانية، وقد بلغ . السنوى

طن، وتراوح مليون  2،12متوسط اإلنتاج الالى للطماطم الصيفى حوالى 

ياد بنسابة تاا  3881طان عاام  ملياون 1،32مابين حد أعلى قادر بحاوالى 

 3،20عن متوسطه، فى حين بلغ الحاد األدناى حاوالى  ٪33،3مثلت نحو 

عان متوساطه  ٪33،11بنسبة نقص قادرت بنحاو   3881طن عام  مليون

 .البحثخالل فترة 
إلااى أن الرقعااة ( 1)وتشااير العالقااات اإلتجاهيااة المقاادرة بجاادول 

الماروعة بالطماطم الصايفى تتااياد بمقادار سانوى معناوى إحصاائياً بلاغ 

مان متوساطةا السانوى خاالل  ٪13ألف فادان، تمثال نحاو  30،32حوالى 

ماان التغياارات فااي  ٪10، ويوضااه معاماال التحديااد أن نحااو البحااثفتاارة 

الرقعة الماروعة بالطمااطم الصايفى يفسارها متغيار الاامن الاذى يعااس 

وبلاغ معامال اإلخاتالف ، الظروف اإلقتصادية التى حادثت فاى تلاك الفتارة

معنوياة إحصاائياً فاى الغلاة سانوية وجاود  ياادة  ضاهتكماا ا. 13،30نحو 

مان  ٪1،21تمثال نحاو  اطن 8،32تقدر بحوالى الصيفى  للطماطمالفدانية 

مان  ٪00أن نحاو إلاى معامل التحديد  شير، ويمتوسطةا خالل نفس الفترة

، التغياارات فااي الغلااة الفدانيااة للطمااااطم الصاايفى يفساارها متغياار الاااامن

معنوياة أن هناك  ياادة سانوية وقد تبين  .1،21 نحوبلغ معامل إختالف بو
ألف طن  120،2بلغت حوالي في اإلنتاج الالى للطماطم الصيفى إحصائياً 

، وتشير قيمة معامل التحديد إلى أن نحاو ٪1بمعدل تغير سنوى قدر بنحو 

، وبلغ معامل اإلختالف عامل الامنلنتاج ترجع اإلمن التغيرات في  12٪

 . 11،13نحو 

 

ىو  حوور خول  الفاوورة  حعوجل  سقودقر اإلسهوجل الزحنو  العوجم لكول حون الرقعوة المزرتعوة تالنلوة الفداتنيوة تاالتناوج  الكلو  لمصووو  المموجم ( : 1) جودت 

(1666-3112) 

 ب أ الوحدة المانيرات العرتة 
حقدار 

 الانير
ر قيمة ت

3
 الماوسط 

حعد  

 الانير٪

حعجحل 

 اإلخالف

 الصيفى 

 13،30 13 322،11 8،10 **2،12 30،32 8،83 2،2 فدان ألف الرقعة الماروعة

 1،21 1،21 11،22 8،00 **1،13 8،32 8،32 13،0 طن الغلة الفدانية

 11،13 1 2121،1 8،12 **2،2 120،2 8،81 1،02 ألف طن اإلنتاج الالى

 الشتوى 

 12،10 1،12 110،83 8،23 **1،20 2،11 8،11 2،82 ألف فدان الرقعة الماروعة

 1،13 8،23 11،23 8،20 **1،32 8،11 8،82 3،10 طن الغلة الفدانية

 11،22 3،32 2282،1 8،20 **2،3 10،02 8،10 1،0 ألف طن اإلنتاج الالى

 النيلى 

 12،23 2- 21،81 8،20 **2،11- 1،13- 8،82- 1،1 ألف فدان الرقعة الماروعة

 1،20 8،01 12،21 8،23 *3،12 8،12 8،81 3،2 طن الغلة الفدانية

 11،12 3- 101،03 8،28 *3،21- 11،1- 8،83- 1،82 ألف طن اإلنتاج الالى

 إجمااااااااااااااالى  

 العروات

 1،21 1 111،2 8،12 **2،2 1،10 8،80 2،82 ألف فدان الرقعة الماروعة

 2،11 8،00 12،12 8،0 **1،31 8،11 8،81 3،22 طن الغلة الفدانية

 11،11 1،01 1122،3 8،21 **2،11 111،1 8،12 0،21 ألف طن اإلنتاج الالى
 .1,11سشير إل  المعنوقة عند حواوى **         .1,10سشير إل  المعنوقة عند حواوى *  

 .ةتنشرة اإلقاوجد الزراع , أعداد حخالف      جمعت تحوبت حن بيجتنجت تزارة الزراعة تإساولح األراض , اإلدارة المركزقة لإلقاوجد الزراع , : المودر

 

 : العرتة الشاوى-3

يتضه أن متوسط الرقعة الماروعة بمحصول الطمااطم الشاتوى 

، ويتاراوح (3812-1111)ألف فادان خاالل الفتارة  110،83بلغ حوالى 
بإنخفااض قادر  1111ألف فدان عام  122،23مابين حد أدنى بلغ حوالى 

ألف فدان  322،31٪ عن متوسطةا، وحد أقصى بلغ حوالى 31،12بنحو 

، البحاث٪ عن متوسطةا خالل فترة 22،12بايادة بلغت نحو  3881م عا

بين حادين فدانياة للطمااطم الشاتوى يتاراوح مااوقد تبين أن متوسط الغلاة ال

وبنسبة  يادة بلغت نحو  3881فى عام  اطن 10،20أعالهما قدر بحوالى 

، وبلاغ أدناهماا اطنا 11،23٪ من المتوسط السنوى المقدر بحاوالى 2،11

٪ عن 1،21أى بإنخفاض قدر بنحو  1111وذلك عام  اطن 12،11حوالى 

وقاد بلاغ متوساط اإلنتااج الالاى . متوسطةا السنوى خالل الفتارة الماذكورة

بين حاد أعلاى قادر طان، وتاراوح مااملياون  2،2للطماطم الشتوى حاوالى 

٪ 18،20بنسابة تااياد مثلات نحاو  3881طان عاام  ملياون 1،12بحوالى 
طاان عااام  مليااون 3،11الحااد األدنااى حااوالى  عاان متوسااطه، فااى حااين بلااغ

٪ عااان متوساااطه خاااالل فتااارة 31،20بنسااابة نقاااص قااادرت بنحاااو  1111

 .البحث

أن ( 1)وبتقدير معادالت اإلتجاا الامنى العاام يتضاه مان جادول 

الرقعة الماروعة بالطماطم الشتوى تتاايد بمقدار سنوى معنوى إحصائياً 

٪ ماان متوسااطةا الساانوى 1،12ألااف فاادان، تمثاال نحااو  2،11بلااغ حااوالى 

٪ من التغيرات في 23، ويوضه معامل التحديد أن نحو البحثخالل فترة 
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الرقعة الماروعاة بالطمااطم الشاتوى يفسارها متغيار الاامن الاذى يعااس 

در قا، وبمعامال إخاتالف الظروف اإلقتصادية التاى حادثت فاى تلاك الفتارة

ئياً فى غلة فادان كما تبين وجود  يادة سنوية معنوية إحصا. 12،10بنحو 

٪ من متوسطةا 8،23تمثل نحو  اطن 8،11الطماطم الشتوى تقدر بحوالى 
٪ من التغيرات في 20خالل نفس الفترة، ويوضه معامل التحديد أن نحو 

معامااال قااادر ، والغلاااة الفدانياااة للطمااااطم الشاااتوى يفسااارها متغيااار الاااامن

قاة اإلتجاهياة وقد تأكدت المعنوية اإلحصائية للعال .1،13ختالف بنحو اإل

بين اإلنتااج الالاى مان الطمااطم الشاتوى وعامال الاامن، حياث اتضاه أن 

ألف طن بمعدل تغير سنوى قادر  10،02هناك  يادة سنوية بلغت حوالي 

٪ مان التغيارات فاي 20٪، ويدل معامل التحديد على أن نحاو 3،32بنحو 

الف ، وبمعامال إخاتاإلنتاج الالى للطماطم الشتوى يشارحةا عامال الاامن

 .11،22در بنحو ق

 : العرتة النيل -2

النيلاى قاد  ماطماالرقعة الماروعة بمحصول الطمتوسط أن  بينيت

حاوالى ب اهمااأدنقادر  ين، ويتراوح مابين حدألف فدان 21،81بلغ حوالى 

 عاااان ٪31،12نحااااو بلااااغ بإنخفاااااض  3813ألااااف فاااادان عااااام  10،13
باياادة  3883ألاف فادان عاام  11،12حاوالى ب اهماأقص قدر، ومتوسطةا

أن هنااك  كما إتضاه، البحثعن متوسطةا خالل فترة  ٪32،2بلغت نحو 

 12،11النيلى بين حاد أدناى بلاغ حاوالى  طماطمتذبذم فى الغلة الفدانية لل

، وحد أقصى متوسطةا عن ٪11،22بإنخفاض قدر بنحو  1111عام  اطن

ن عا ٪12،12، باياادة بلغات حاوالى 3881عاام  اطن 11،13بلغ حوالى 

وبإسااتطالع ، خااالل نفااس الفتاارة اطناا 12،21توسااطةا والمقاادر بحااوالى م

يتبين أن اإلنتاج الالى من الطمااطم النيلاى يتذباذم باين ( 1)بيانات جدول 

بإنخفااض قادر  3818طان عاام ملياون  8،221حدين بلغ أدناهما حاوالى 

طن، فى حاين  مليون 8،102عن متوسطه والبالغ حوالى  ٪23،21بنحو 

بايااادة بلغاات حااوالى  3882طاان عااام  مليااون 1،3بحااوالى  قاادر أعالهمااا

 .البحثمن متوسطه خالل فترة  33،82٪
يتضااه أن ( 1)بجاادول اإلتجاااا الامنااى العااام  توبتقاادير معااادال

ألااف  1،13الرقعااة الماروعااة بالطماااطم النيلااى تتناااقص معنويااا بحااوالى 

، ويشاير من المتوسط خالل الفتارة الماذكورة ٪2فدان سنوياً وبمعدل نحو 

ماان التغياارات فااى الرقعااة الماروعااة  ٪20معاماال التحديااد إلااى أن نحااو 

بالطماطم النيلي تشرحةا التغيرات اإلقتصادية التى حدثت فاى تلاك الفتارة 

وقااد  .12،23وبمعاماال إخااتالف بلااغ نحااو  والتااى يعاسااةا عاماال الااامن،

د إحصاائياً النيلى إتجاهاً عامااً متااياداً ومؤكا لطماطمللغلة الفدانية أخذت ا

مان متوساطةا خااالل  ٪8.01سانوياً، يمثال نحاو  اطنا 8.12يقادر بحاوالى 

تضه أن اإلنتااج إ قدو .1،20ختالف نحو اإلمعامل بلغ و الفترة المذكورة

ألاااف طااان وهاااذا  11،1الالاااى للطمااااطم النيلاااى يتنااااقص سااانويا بحاااوالى 

ماان المتوسااط خااالل الفتاارة  ٪3-التناااقص معنااوى إحصااائياً ويمثاال نحااو 

  .11،12نحو بلغ وبمعامل إختالف  لمذكورةا

 :إجمجل  العرتات –4

محصااول الرقعااة الماروعاة بإجماالى تطااور   بيانااتيتضاه ماان 

، أنةاا تراوحات باين حاد أدناى بلاغ (3812-1111)خالل الفتارة  الطماطم

بنسااابة إنخفااااض قااادرت بنحاااو  3881ألاااف فااادان عاااام  128،31حااوالى 

ألف فدان عام  211،23حوالى وحد أقصى بلغ ، ةاعن متوسط 12،22٪

السااانوى  ةاعااان متوساااط ٪38،22أى بنسااابة  ياااادة بلغااات نحاااو  3881

الغلاة  أن كماا تباين ،رةخالل نفس الفتألف فدان   111،2والمقدر بحوالى 

، حيث بلغ حدها األدنى حاوالى البحثخالل فترة تتذبذم  لطماطملالفدانية 

، فى ةاعن متوسط ٪13،22بإنخفاض قدر بنحو  1111عام  اطن 12،13

بايادة تقدر بنحاو  3881عام  اطن 11،11حين بلغ حدها األقصى حوالى 

 ةخااالل فتاار اطناا 12،12والبااالغ حااوالىالساانوى عاان متوسااطةا  1،21٪
تضه أن اإلنتاج الالاى للطمااطم يتذباذم حياث بلاغ حادا األدناى إو، البحث

عان  ٪31،13بإنخفااض قادر بنحاو  1111طن عام مليون  2،31حوالى 

باياادة  3881طن عام مليون  18،30وسطه، وبلغ حدا األعلى حوالى مت

ملياون  1،12عن متوسطه السانوى المقادر بحاوالى   ٪31،31بلغت نحو 

 .البحثطن خالل فترة 

، إلاى أن الرقعااة (1)بجادول  وتشاير العالقاات اإلتجاهياة المقاادرة

ألاف  1،10بحاوالى  ياادة معنوياة الماروعاة بالطمااطم تتااياد اإلجمالية 

ماان المتوساط خااالل الفتاارة المااذكورة، وياادل  ٪1فادان ساانوياً ويمثاال نحااو 

ماان التغياارات فااى الرقعااة الماروعااة  ٪12معاماال التحديااد علااى أن نحااو 

بالطماطم تشرحةا التغيرات اإلقتصادية التى حدثت فى تلاك الفتارة والتاى 

 انيةالغلة الفدوأن . 1،21، وبلغ معامل اإلختالف نحو يعاسةا عامل الامن

يمثال  اطنا 8،11حاوالى بلاغ تاياد سانوياً بمقادار مؤكاد إحصاائياً  لطماطمل

ويشاير معامال التحدياد  ،من متوسطةا خالل الفترة المذكورة ٪8،00حو ن

شارحةا عامال يلطمااطم الغلة الفدانية لمن التغيرات فى  ٪08إلى أن نحو 

لإلتجاا  يشير النموذج المقدركما  .2،11، ومعامل إختالف بلغ نحو الامن

قااد أخااذ إتجاهاااً عاماااً  هإلااى أناا، الطماااطمالامناى العااام لإلنتاااج الالااى ماان 
ألف طن سنوياً، يمثل نحو  111،13متاايداً ومؤكد إحصائياً يقدر بحوالى 

لى أن ع، ويدل معامل التحديد خالل الفترة المذكورة همن متوسط 1،01٪

، وبلغ امل الامنشرحةا عيمن تغيرات اإلنتاج الالى للطماطم  ٪21نحو 

 .11،11معامل اإلختالف نحو 

بإعتبااارا أحااد )يتضااه ماان إسااتقراء معاماال اإلخااتالف  ممااا ساابا

 -الرقعااة الماروعاااة )يااة جانتلمؤشااارات اإلل (مؤشاارات عاادم اإلسااتقرار

اإلنتاااج الالاى للطماااطم فااى عرواتةاا الثالثااة وإجمااالى -اإلنتاجياة الفدانيااة 

، ممااا يؤكااد علااى عاادم البحااثتاارة ف فااى التشااتتبأنةااا إتساامت ( العااروات

عة بمحصول الطماطم وبالتاالى كمياة وارالم اتتذبذم المساحوإستقرار 

 .اإلنتاج منه

      :المؤشرات اإلقاوجدقة لمصوو  الممجم : ثجتنيج

يتضه من بيانات كل من السعر المارعى للطن، التااليف الالية 
حصاول الطمااطم للطن، صافى عائد الطن، أربحياة الجنياه المنفاا علاى م

-1111)الصااايفى والشاااتوى والنيلاااى وإجماااالى العاااروات خاااالل الفتااارة 

 :ىاآلت( 3)، والتحليل اإلحصائى لةا بجدول (3812

 :العرتة الويف -1

 السعر المارعى للطان مان محصاول الطمااطم الصايفى أن بينيت

بإنخفااض  3881عاام  اجنيةا 112،1بين حاد أدناى بلاغ حاوالى تراوح ماي

، وحاد اجنيةا 111،11والباالغ حاوالى  هعان متوساط ٪22،22قادر بنحاو 

، أى بايااادة بلغاات نحاااو 3812عااام  اجنيةااا 1123أقصااى قاادر بحااوالى 

كماا يتاراوح متوساط التاااليف . البحثعن متوسطه خالل فترة  11،12٪

 111،22بين حادين أدناهماا قادر بحاوالى لطن الطماطم الصيفى مااالالية 

مان المتوساط  ٪12،2ض بلغات نحاو وبنسابة إنخفاا 3888فى عاام  اجنية
 282،21، وأعالهماا بلاغ حاوالى اجنية 321،02السنوى المقدر بحوالى 

عن متوسطةا السنوى  ٪28،21أى بايادة قدرت بنحو  3812عام  اجنية

خالل الفترة المذكورة، وبالنسبة لصافى عائد طن الطماطم الصيفى فقد بلغ 

حاد أعلاى قادر بحاوالى  بين، وتاراوح ماااجنيةا 281،11متوسطه حاوالى 

عااان  ٪131،12بنساابة تااياااد مثلاات نحااو   3813عااام  اجنيةاا 1120،3

  3881عاام  اجنيةا 331،21المتوسط، فاى حاين بلاغ الحاد األدناى حاوالى 

، أماا البحاثعان متوساطه خاالل فتارة  ٪12،82بنسبة نقص قدرت بنحاو 

ر مقياس أربحية الجنياه المنفاا والاذى يساتفاد مناه فاى التعارف علاى مقادا

الطماطم الصيفى،  العائد على الجنيه المنفا فى العملية اإلنتاجية لمحصول

بإنخفاض  3881عام  اجنية 1،81بين حد أدنى بلغ حوالى فإنه يتراوح ما

، وحد أقصى اجنية 3،83عن متوسطه والبالغ حوالى  ٪22،83قدر بنحو 

عاان  ٪10،81، أى بايااادة بلغاات نحااو 3813عااام  اجنيةاا 1قاادر بحااوالى 
 .البحثوسطه خالل فترة مت

السااعر  إلااى أن( 3)وتشااير العالقااات اإلتجاهيااة المقاادرة بجاادول 

المارعى للطن من الطماطم الصيفى يتاايد بمقدار سنوى معنوى إحصائياً 

مان متوساطه السانوى خاالل  ٪18،1تمثل نحاو  اجنية 11،22بلغ حوالى 

لسااعر ماان تغياارات ا ٪12، ويوضااه معاماال التحديااد أن نحااو البحااثفتارة 

، وبمعامااال إخااتالف قااادر بنحاااو المارعااى للطااان يفساارها متغيااار الااامن

كما يتضه وجود  يادة سنوية معنوية إحصائياً فى تااليف الطن  .22،21

ماان متوساطةا خاالل نفااس  ٪1،81تمثال نحاو  اجنيةاا 1،11تقادر بحاوالى 

من التغيرات في التااليف  ٪11الفترة، ويشير معامل التحديد إلى أن نحو 

. 10،21وبلاغ معامال اإلخاتالف نحاو ة للطن يفسرها متغيار الاامن، الالي

وقد تأكدت المعنوية اإلحصائية للعالقة اإلتجاهية باين تطاور صاافى عائاد 
طن الطماطم الصيفى وعامل الامن، حياث اتضاه أن هنااك  ياادة سانوية 

وذلك بمعدل تغير سنوى قدر  اجنية 20،81معنوية إحصائيا بلغت حوالي 

مااان  ٪13، وتشاااير قيماااة معامااال التحدياااد إلاااى أن نحاااو ٪12،21بنحاااو 

التغيرات في صافى عائد الطن ترجع للتغيرات اإلقتصادية التى حدثت فى 

وبمعاماال إخااتالف قاادر بنحااو تلااك الفتاارة والتااى يعاسااةا عاماال الااامن، 

أربحيااة  إلااى أن( 3)وتشااير العالقااة اإلتجاهيااة المقاادرة بجاادول . 18،12

 8،11بمقاادار ساانوى معنااوى إحصااائياً بلااغ حااوالى الجنيااه المنفااا تتاايااد 

، ويوضه البحثمن متوسطه السنوى خالل فترة  ٪1،32تمثل نحو  اجنية

ماان تغياارات أربحيااة الجنيااه المنفااا علااى  ٪22معاماال التحديااد أن نحااو 

، وبلااغ معاماال اإلخااتالف نحااو الطماااطم الصاايفى يفساارها متغياار الااامن

23،82. 
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سهجل الزحن  العجم لكل حن الوعر المزرع  تالاكجليف الكلية تصجى  عجئد المن تأربصية الهنيو  المنفو  لمصووو  المموجم  حعجل  سقدقر اإل(: 3)جدت  

 (القيمة بجلهني )          (3112-1666)ى  حور خل  الفارة 

ر قيمة ت حقدار الانير ب أ المانيرات العرتة 
3

 الماوسط 
حعد   ٪

 الانير

حعجحل 

 اإلخالف

 الصيفى 

 22،21 18،1 111،11 8،12 **2،22 11،22 11،22 131،2 سعر للطن

 10،21 1،81 321،02 8،11 **11،1 1،11 1،11 121 تالفة الطن

 18،12 12،2 281،11 8،13 **2،11 20،81 20،81 21،21- صافى عائد الطن

 23،82 1،32 3،83 8،22 **1،1 8،11 8،11 8،23 أربحية الجنيه

 الشتوى 

 28،82 3،12 112،13 8،22 **2،81 12،81 12،81 112،81 سعر للطن

 10،20 8،22 383،11 8،18 **11،1 8،12 8،12 2،2 تالفة الطن

 12،81 3،02 213،10 8،22 **1،12 12،10 12،10 118،1 صافى عائد الطن

 22،12 1 3،12 8،22 **1،1 8،33 8،81 8،80 أربحية الجنيه

 النيلى 

 12،02 1،81 211،31 8،02 **0،01 22،81 22،81 112،31 سعر للطن

 31،20 8،11 101،22 8،23 **1،2 0،12 0،12 133،20 تالفة الطن

 20،12 1،21 121،12 8،02 **1،01 21،02 21،02 33،02 صافى عائد الطن

 11،12 2 3،21 8،28 **1،1 8،81 8،11 8،12- أربحية الجنيه
 .1,11حعنوى عند ** : 

   .بت حن بيجتنجت تزارة الزراعة تاساولح االراض , االدارة المركزقة للقاوجد الزراع , تنشرة االقاوجد الزراع , أعداد حخالفةجمعت تحو: المودر

       

 :العرتة الشاوى -3

سااعر المارعااى للطاان ماان ساانوى للمتوسااط الالبإسااتقراء بيانااات 

، اجنيةااا 112،13بلاااغ حاااوالى يتضاااه أناااه محصاااول الطمااااطم الشاااتوى 

بإنخفااض  3888عاام  اجنيةا 218،2اوح مابين حد أدنى بلغ حوالى ويتر

 اجنيةا 1121، وحاد أقصاى بلاغ حاوالى متوسطه عن ٪23،11قدر بنحو 

فتارة العان متوساطه خاالل  ٪122،13، أى بايادة بلغت نحو 3811عام 

الطماااطم الشااتوى طاان يااة لالال تااااليفيتبااين أن متوسااط الكمااا ة، مااذكورال

 3812فى عام  اجنية 312،11عالهما قدر بحوالى يتراوح مابين حدين أ
مان المتوساط السانوى المقادر بحاوالى  ٪21،11وبنسبة  يادة بلغات نحاو 

 3881وذلاك عاام  اجنيةا 121،12، وبلغ أدناهما حاوالى اجنية 383،11

فتااارة عاان متوسااطةا السااانوى خااالل  ٪11،21أى بإنخفاااض قاادر بنحاااو 

ن الطمااطم الشاتوى حاوالى ، وقد بلغ متوساط صاافى عائاد الطان ماالبحث

 اجنيةا 1101،10بين حد أعلى قادر بحاوالى ، وتراوح مااجنية 213،10

عن المتوسط، فى حين بلغ  ٪112،11بنسبة تاايد مثلت نحو  3811عام 

بنسبة نقص قدرت بنحاو   3882عام  اجنية 331،11الحد األدنى حوالى 

متوسااط ، واتضاه أن البحااثخاالل فتارة الساانوى عان المتوساط  11،12٪

 3،12أربحية الجنيه المنفا على محصاول الطمااطم الشاتوى بلاغ حاوالى 

 3883عااام  اجنيةاا 1،21، ويتااراوح مااابين حااد أدنااى بلااغ حااوالى اجنيةاا

عاان متوسااطه، وحااد أقصااى بلااغ حااوالى  ٪21،21بإنخفاااض قاادر بنحااو 
عان متوساطه  ٪121،11، أى بايادة بلغت نحو 3811عام  اجنية 2،11

 .لبحثاخالل فترة السنوى 

أن ( 3)اإلتجاا الامنى العاام يتضاه مان جادول  توبتقدير معادال

السااعر المارعااى لطاان الطماااطم الشااتوى يتاايااد بمقاادار ساانوى معنااوى 

ماان متوسااطه  ٪3،12، تمثاال نحااو اجنيةاا 12،81إحصااائياً بلااغ حااوالى 

ماان  ٪22، ويوضااه معاماال التحديااد أن نحااو البحااثالساانوى خااالل فتاارة 

وبلاغ معامال ، لطان يفسارها متغيار الاامنلمارعى التغيرات في السعر ال

معنوية إحصائياً فى سنوية وجود  يادة  كما يتبين. 28،82اإلختالف نحو 

تمثل نحو  اجنية 8،12تقدر بحوالى  لطن الطماطم الشتوىالتااليف الالية 

من متوسطةا خالل نفس الفترة، ويوضه معامل التحدياد أن نحاو  8،22٪

يفسارها متغيار الاامن الاذى يعااس اااليف الطان تمن التغيرات فاي  18٪

وبمعامال إخاتالف قادر  ،الظروف اإلقتصادية التاى حادثت فاى تلاك الفتارة
صاااافى عائاااد طااان طاااور لتاإلتجاهياااة وبدراساااة العالقاااة . 10،20بنحاااو 

الطماطم الشتوى تأكدت المعنوية اإلحصائية لتلك العالقة حياث اتضاه أن 

وذلاك بمعادل تغيار سانوى  اجنيةا 12،10هناك  يادة سنوية بلغت حوالي 

ماان  ٪22، وتاادل قيمااة معاماال التحديااد علااى أن نحااو ٪3،02قاادر بنحااو 

وبلااغ معامااال ، فساارها عاماال الااامنيطاان الصااافى عائااد التغياارات فااي 

تضااه أن أربحيااة الجنيااه المنفااا علااى هااذا وقااد ا. 12،81اإلخااتالف نحااو 

 8،33غ حاوالى معنوى إحصائياً بلاسنوى الطماطم الشتوى يتاايد بمقدار 

، ويوضاه البحاثمن متوسطةا السانوى خاالل فتارة  ٪1، تمثل نحو اجنية

يفسرها متغير ربحية تلك األمن التغيرات في  ٪22معامل التحديد أن نحو 

 .22،12نحو بمعامل اإلختالف  قدر، والامن

 

 

 : العرتة النيل -2

تشير بيانات السعر المارعى للطن من محصول الطماطم النيلى 

بين حاد أدناى بلاغ حاوالى يتراوح ماإلى أنه ( 3812-1111)ل الفترة خال

عااان متوساااطه  ٪11،22بإنخفااااض قااادر بنحاااو  3882عاااام  اجنيةااا 300

 1111، وحاد أقصاى قادر بحاوالى اجنيةا 211،31البالغ حاوالى السنوى 

عان متوساطه خاالل فتارة  ٪01،22باياادة بلغات نحاو  3811عاام  اجنية

لطن الطماطم النيلى يتراوح لتااليف الالية أن متوسط ا يتضهكما  ،البحث
وبنسابة  3881فاى عاام  اجنيةا 121،13بين حدين أدناهما قدر بحوالى ما

عااان المتوساااط السااانوى المقااادر بحاااوالى  ٪11،2إنخفااااض بلغااات نحاااو 

بايادة  3812عام  اجنية 310،21، وأعالهما بلغ حوالى اجنية 101،22

وبالنساابة  ،رة المااذكورةعاان متوسااطةا خااالل الفتاا ٪10،21قاادرت بنحااو 

حاااوالى السااانوى لصاااافى عائاااد طااان الطمااااطم النيلاااى فقاااد بلاااغ متوساااطه 

 اجنيةا 121،82، وتاراوح ماابين حاد أعلاى قادر بحاوالى اجنيةا 121،12

عن المتوسط، فى حين بلغ  ٪180،11بنسبة تاايد مثلت نحو   3811عام 

حاو بنسابة نقاص قادرت بن 1111عاام  اجنيةا 131،0الحد األدناى حاوالى 

، أمااا مقياااس أربحيااة الجنيااه البحااثعاان متوسااطه خااالل فتاارة  31،20٪

 8،13المنفا على الطماطم النيلى، فإنه يتراوح مابين حد أدنى بلغ حوالى 

الساانوى عاان متوسااطه  ٪28،21بإنخفاااض قاادر بنحااو  1111عااام  اجنيةاا
عاام  اجنيةا 1،10، وحاد أقصاى قادر بحاوالى اجنيةا 3،20والبالغ حوالى 

 .البحثعن متوسطه خالل فترة  ٪12،12ة بلغت نحو باياد 3882

السااعر  إلااى أن( 3)اإلتجاهيااة المقاادرة بجاادول  اتوتشااير العالقاا

معناوى إحصاائياً بلاغ سانوى يتاايد بمقدار  لطن الطماطم النيلىالمارعى 

من متوسطه السنوى خالل فتارة  ٪1،81تمثل نحو  اجنية 22،81حوالى 

السااعر فااى ماان التغياارات  ٪02نحااو ، ويوضااه معاماال التحديااد أن البحاث

. 12،02وبلغ معامل اإلختالف نحو ، لطن يفسرها متغير الامنلالمارعى 

لطان معنوية إحصائياً فاى التاااليف الالياة سنوية  تضه وجود  يادة كما ي

من متوسطةا  ٪8،11تمثل نحو  اجنية 0،12تقدر بحوالى  الطماطم النيلى

من التغيرات في  ٪23ديد إلى أن نحو خالل نفس الفترة، ويشير معامل التح

وبمعامال إخاتالف قادر بنحاو ، لطن يفسرها متغيار الاامنلالتااليف الالية 

معنويااة أن هناااك  يااادة ساانوية  إلااىاإلتجاهيااة العالقااة  تشاايرو. 31،20
 اجنيةا 21،02بلغت حوالي فى صافى عائد طن الطماطم النيلى إحصائياً 

شير معامل التحديد إلاى أن نحاو يو، ٪1،21بمعدل تغير سنوى قدر بنحو 

، وبلغ معامل ها عامل الامنرسفطن يالمن التغيرات في صافى عائد  02٪

على الطمااطم إلى أربحية الجنيه المنفا  وبالنسبة. 20،12اإلختالف نحو 

 اجنيةا 8،81معنوى إحصائياً بلاغ حاوالى سنوى تاايد بمقدار النيلى فإنه ي

، ويوضاه معامال البحاثخاالل فتارة  مان متوساطه السانوى ٪2تمثل نحو 

من التغيرات فى أربحية الجنيه المنفا يفسرها متغير  ٪28التحديد أن نحو 

 .11،12، وبمعامل إختالف قدر بنحو الامن

لمؤشارات ل اإلخاتالف تمعاامالومان إساتعراض يتبين مما سابا 

 ياة،والنيل يةوالشاتو يةفاى العاروات الصايف لمحصول الطمااطماإلقتصادية 

سعر الطن، تالفة إنتااج الطان، صاافى عائاد الطان، )ى شملت كل من والت
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خااالل فتاارة  تشااتتبالإتساامت أن هااذا المعااامالت ( أربحيااة الجنيااه المنفااا

الااذين والماااارعين عاادم إسااتقرار دخااول المنتجااين  يعاااس لااكوذ ،البحااث

  .محصول الطماطم  إنتاجالمخاطرة فى اء بعأيتحملون 

 :للممجم المصل  الاووق  : جلثجث
كان محليا أو  سواءى وصولةا للمستةلك النةائى تتمر الطماطم ح

فقاد يحصال المساتةلك  ،التساويقية( القناوات)بالعدياد مان المساالك خارجيا 

على الطماطم من المنتج أو المارعة خاصة فى حالة قرم مناطا المحلى 

منااطا من التاجر المحلى بالمدن القريبة مان قد يحصل عليةا  اإلنتاج، أو

عن طريا التاجر المحلى  اإلنتاج، وقد تصل الطماطم إلى المستةلك النةائى

المساتةلك  أو عن طريا أكثر من وسيط، وقاد يحصال( وسيطين)والقماط 

وذلك بعد تصنيعةا فى ( الصلصة)على الطماطم فى صورة مصنعة  النةائى

ة فى المصانع المصرية، وللتصنيع دورا هاما كأحد بدائل التخاين وخاص

، بينماا يحصال  (3)وبةدف توفيرها على مدار العاام الاروع سريعة التلف

    .طريا تاجر الجملة ثم المصدر نعالمستةلك الخارجى على الطماطم 

  :المورقة لممجم لمصوو  ا المواوقجت الوعرقة -

( سااعر المنااتج) المارعااىسااعر اللتطااور ( 2)يتضااه ماان جاادول 
–1111)خالل الفترة  اطم بالجنيه للطنوسعر الجملة وسعر التجائة للطم

 : لىي ما( 3812

للطن عاام  اجنية 200،2حوالى قد بلغ أدناا السعر المارعى أن 

، 3811للطااان عاااام  اجنيةااا 1222، بينماااا قااادر أقصااااا بحاااوالى 3881

وأن سعر الجملة قد بلاغ للطن،  اجنية 121،2وبمتوسط سنوى بلغ حوالى 

، فى حين قدر أدنااا بحاوالى 3813 للطن عام اجنية 1338أقصاا حوالى 

 اجنيةا 1220، وبمتوسط سنوى بلغ حاوالى 3888للطن عام  اجنية 111

، 3888للطان عاام  اجنيةا 022للطن، كما بلغ سعر التجائة أدناا حاوالى 

، وبمتوسط سنوى 3813للطن عام  اجنية 1188بينما قدر أقصاا بحوالى 

 .للطن اجنية 1112بلغ حوالى 

أن الساعر ( 1)لمعادالت اإلتجاهية الواردة بجدول كما يتبين من ا
 اجنيةا 10،21المارعى قد أخذ إتجاها عاما متاايدا معنوياا قادر بحاوالى 

من المتوساط خاالل فتارة  ٪18،21للطن، وبنسبة  يادة سنوية بلغت نحو 

أن سااعر الجملااة قااد أخااذ و. 22،83وبلااغ معاماال اإلخااتالف نحااو  البحااث،

للطان، وبنسابة  اجنيةا 102،13وياا قادر بحاوالى إتجاها عاماا متاايادا معن

 البحاااث،مااان المتوساااط خاااالل فتااارة  ٪12،11 ياااادة سااانوية بلغااات نحاااو 

إتجاها عاماا التجائة سعر أخذ  بينما. 10،02وبمعامل إختالف قدر بنحو 

للطاان، وبنساابة  يااادة ساانوية  اجنيةاا 313،2متااياادا معنويااا قاادر بحااوالى 

وبلاااغ معامااال  البحاااث،فتااارة  مااان المتوساااط خاااالل ٪11،03بلغااات نحاااو 
 .22،10اإلختالف نحو 

 :لممجم لسوزقع جني  المواهلك  -

يعتبر تو يع جنيه المساتةلك أحاد الطارق التحليلياة للتعارف علاى 

كاال مرحلااة ماان المراحاال التسااويقية ماان نصاايب الافاااءة التسااويقية وعلااى 

السااعر الااذى يدفعااه المسااتةلك نظياار الحصااول علااى الساالعة، ويعباار عنااه 

فرق الساعرى المطلاا للمساتوى التساويقي أو الةيياة التساويقية مقسااوما باال

، ويرتبط بةذا المقياس مفةوم أخر هو نصيب (1) على سعر التجائة للسلعة

من جنيه المستةلك، والذى يعبر عن نصيب المااارع مان قيماة ماا المنتج 

 .يدفعه المستةلك نظير إنتاجه للسلعة

من جر الجملة وتاجر التجائة وتا كل من الماارعنصيب  تقديربو

يتضاه مان جادول ( 3812–1111)للطماطم خالل الفترة  جنيه المستةلك

فبالنساابة  ،البحااثتذبااذم نصاايب كاال ماان الفيااات الااثالا خااالل فتاارة ( 2)
فاى  ٪28،10بلاغ حادا األدناى نحاو من جنياه المساتةلك لنصيب الماارع 

وبلااغ  3888فااى عااام  ٪10،13وقاادر حاادا األقصااى بنحااو  3813عااام 

وقد تراوح نصيب  ،خالل الفترة المذكورة ٪13،21السنوى نحو  همتوسط

فاى  ٪21،21ما بين حد أقصى بلاغ نحاو من جنيه المستةلك تاجر الجملة 

متوسط سنوى وب 3888فى عام  ٪1،11بنحو قدر حدا أدنى و 3813عام 

مان وبالنسبة لنصيب تاجر التجائة  ،البحثخالل فترة  ٪31،12نحو  بلغ

وقادر  3813فاى عاام  ٪18،31فقد قدر حدا األدنى بنحو المستةلك جنيه 

السانوى نحاو  هوبلاغ متوساط 3888فى عام  ٪12،31حدا األقصى بنحو 

النسابة لنصايب الوساطاء وهاو مجماوع أماا ب ،خالل الفترة المذكورة 30٪

نصاايب الساانوى لمتوساط القاادر  نصايب تاااجر الجملاة وتاااجر التجائااة فقاد

، وتاراوح البحاثخاالل فتارة  ٪21،33نحو بستةلك الوسطاء من جنيه الم
وقادر حادا األدناى  3813فاى عاام  ٪21،03ما باين حاد أقصاى بلاغ نحاو 

  .3888فى عام  ٪21،1بنحو 
 

 

 الووووعر المزرعووو  تسوووعر الهملوووة تسوووعر الاهزئوووة بجلهنيووو  للمووون تسوزقوووع جنيووو  الموووواهلك لمصووووو  المموووجم  خووول  الفاووورةسموووور :  (2) جووودت 

 (1666–3112) 

 ةالون

 (٪) سوزقع جني  المواهلك( ٪) األسعجر الهجرقة

 تنويب الوسمجء

(7) 
 الوعر المزرع 

(1) 

 سعر الهملة

 (3) 

 سعر الاهزئة

 (2) 

 تنويب المزارع

(4) 

 تنويب سججر الهملة

(0) 

 تنويب سججر الاهزئة

(9) 

1111 112،2 212 110،2 12،13 31،12 32،11 22،80 

3888 180،1 111 022 10،13 1،11 12،31 21،80 

3881 200،2 232 1821 21،20 33،12 21،21 23،23 

3883 188 220 121،2 13،22 32،21 21،12 21،21 

3882 113،1 020 1122 13،21 31،13 31،21 21،12 

3881 118،0 122 1312 18،22 38،12 21،11 21،21 

3882 288 120 1112 12،12 32،12 23،01 22،32 

3882 200،0 118 1318 11،2 11،23 21،00 23،2 

3881 281،3 100 1311 11،21 31،02 33،2 23،12 

3880 021 1122 1020 11،01 21،11 32،31 22،11 

3881 213،1 1888 1188 12،11 31،22 30،21 22،32 

3818 012،2 1128 3222 21،11 22،11 32،31 23،82 

3811 1222 3118 2082 18،22 21،1 31،11 21،21 

3813 1110 1338 1188 28،10 21،21 18،31 21،03 

3812 1132 3108 2822 12،11 31،01 30،11 22،82 

*13،21 1112 1220 121،2 متوسطال  31،12*  30* 21،33* 

 0،13 28،31 12،32 11،22 22،10 10،02 22،83 معامل اإلختالف ٪

 الوسط الهندس *

(4( = )1/2 ) x111                                                   (0( = )3-1/2 ) x111              (9( = )2-3/2 ) x111                   (4( = )0( + )9) 

 ., أعداد حخالفة"تنشرة االقاوجد الزراعي " تزارة الزراعة تاساولح األراضي, قمجع الشئون االقاوجدقة,  -1: المودر

 ., أعداد حافرقة(حواهلك-جملة –حناج)النشرة الونوقة ألسعجر المواد تالمناهجت النذائية تالخدحجت الههجز المركزي للاعبئة العجحة تاإلحوجء, -3

 

من جنيه المستةلك حيث  مما سبا يتبين إنخفاض نصيب الماارع
بينما قدر متوسط نصيب الوسطاء من  ٪13،21بلغ متوسطه السنوى نحو 

، على الرغم من أن خالل الفترة المذكورة ٪21،33جنيه المستةلك بنحو 

 بعااض تااااليفأحيانااا الماااارع يتحماال أعباااء وعناااء العمليااة اإلنتاجيااة و

 الطماطمأن ، فضال عن (2) التسويقية مثل الجمع والفر  والتعبية الخدمات

يترتاب علياه  ممااالمخااطرة من السلع سريعة التلف وبالتاالى ترتفاع نسابة 
 .البحثالطماطم خالل فترة  تذبذم مساحة

ير معادالت اإلتجاا الامنى العام للتغير فى األنصبة السوقية وبتقد

أن يتضاه ( 1)، والمبيناة بجادول لتلك الفيات التسويقية خالل فتارة البحاث

يتاايد بمقدار سنوى معنوى إحصاائياً من جنيه المستةلك  نصيب الماارع
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٪ من المتوسط السنوى خالل الفترة 3٪، وبنسبة تمثل نحو 8،02بلغ نحو 

نصيب تاجر  كما يتبين أن. 11،22كورة، وبمعامل إختالف قدر بنحو المذ

٪، 1،20إحصااائياً بلااغ نحااو الجملااة يأخااذ إتجاهااا عامااا متااياادا معنااوي 

٪ من متوسطه السانوى خاالل فتارة البحاث، وبلاغ 2،22وبنسبة تمثل نحو 
اتضه أن نصيب تااجر التجائاة مان بينما . 12،32معامل اإلختالف نحو 

٪، 1،31يتناقص بمقدار سنوى معنوى إحصائياً بلغ نحاو لك جنيه المسـتة

 ٪من المتوسط السنوى خالل فتارة البحاث،1،21-وبنسبة نقص تمثل نحو 

كمااا تباين أن نصايب الوساطاء ماان . 28،31وبمعامال إخاتالف قادر بنحاو 

إحصـائياـاً حاـيث جنيه المستةلك يـااد يـاون ثـابتا ناـظرا لاـعدم مـعنويتاـه 

٪ خاالل 8،31عـامـا متاايدا غاـير مـاـعنوى بـلاـغ نحـــــاـو  أخـذ إتجـاهـا
 .0،13الفترة المذكورة، وبلغ معامل اإلختالف نحو 

      
 

الووعر المزرعو  تسوعر الهملوة تسوعر الاهزئوة بجلهنيو  للمون تسوزقوع جنيو  الموواهلك لمصووو  حعوجدالت االسهوجل الزحنوي العوجم لاموور :  (4) جدت 

 (3112–1666) الممجم  خل  الفارة

ر ٪ حعد  الانير الماوسط حقدار الانير المعجدالت البيجن
3
 

 السعر المارعى
 هـس 10،21+ 182،3= هـ̂ص

                         (2،22**) 
10،21 121،21 18،21 8،12 

 سعر الجملة
 هـس 102،13+ 131،2-= هـ̂ص

                         (1،12**) 
102،13 1221،1 12،11 8،21 

 سعر التجائة
 هـس  313،2+  12،2= هـ ̂ص

                        (2**) 
313،2 1112،2 11،03 8،22 

 نصيب الماارع
 هـس  8،11+  2،10= هـ̂صلو

                            (1،31**) 
8،02 

♠
 13،21 3 8،08 

 نصيب تاجر الجملة

 
 هـس  1،20+ 12،32= هـ̂ص

                      (3،21*) 
1،20 31،12 2،22 8،21 

 نصيب تاجر التجائة
 هـس  1،31 - 21،01= هـ̂ص

                           (-2،1**) 
- 1،31 30 - 1،21 8،13 

 نصيب الوسطاء
 هـس   8،31+  22،11= هـ̂ص

                        (8،11) 
8،31 21،33  -8،1 

 .حن جني  المواهلك ىي الونة هـ  سشير إل  القيمة الاقدقرقة لقيمة للوعر المزرع  تسعر الهملة تسعر الاهزئة بجلهني  للمن تتنويب المزارع تتنويب الوسمجء:  هـ̂ص: حيث أن

 . 10, .................,2, 3, 1: سشير إل  الونواتهـ سشير إل  عجحل الزحن, : س

 (. الماوسط الونوي للمانير الاجبع) β= حعجحل االتنصدار ىي المعجدلة النوف لوغجرقامية  ♠

 .1,11عنوقة عند حواوى سشير إل  الم** ,             1,10سشير إل  المعنوقة عند حواوى * 

 .المصووبة" ت " األرقجم بين األقواس سشير إل  قيمة 

 (.2)جمعت تحوبت حن بيجتنجت جدت  : المودر

 

مما يوضه أنه فى حالة إرتفاع السعر فاإن معادل التغيار السانوى 

للمنتج ياون منخفض لتحمله تالفة ومخااطر مرحلاة اإلنتااج، بينماا يااون 

لسالب لتاجر التجائة، أى أن المساتفيد األكبار هاو مرتفع لتاجر الجملة وبا

تاجر الجملاة حياث يتحمال تااجر التجائاة تاااليف نقال السالعة مان أساواق 

الجملة أو مناطا اإلنتاج أحيانا إلاى ساوق التجائاة ويقاوم بعملياات الفار  

  .والتدريج، كما تاون نسبة الفاقد مرتفعة عند مرحلة تاجر التجائة

السعر )لمؤشرات التسويقية لاإلختالف امل مما سبا يتضه أن مع

نصيب تاجر -نصيب الماارع  -سعر التجائة  -سعر الجملة  -المارعى 

بالتشاتت وعادم إتسامت  (نصايب الوساطاء -تاجر التجائاة نصيب -الجملة
 (. 3812-1111)اإلستقرار وذلك خالل الفترة 

  :ى  حور لممجم مصوو  ال يةالاووققالهواحش  -

 Marketingدراساة وتحلياال الةااوامس التساويقية تبار  أهميااة 

Margins العالقااااات القائمااااة بااااين المسااااتويات السااااعرية  فااااى توضاااايه

وإستخالص الفاروق التساويقية والتاي تعاد مؤشاراً للتعارف علاى المرحلاة 

تمثل التي تستحوذ على النصيب األكبر من سعر البيع للمستةلك النةائي، و

عر الذي يدفعه المستةلك النةاائي والساعر الفرق بين الس الفروق التسويقية

يعناي اإلنتشاار الذي يحصل عليه المنتج وذلك لاميات فيايقية متساوية، و

مجماوع الفاروق الساعرية لمجموعاة مراحال تساويقية، ولاذا فاإن  الساعري

نتشاار الساعري بااين المااارع والمسااتةلك يشاير إلاى التفرقااة باين سااعر اإل

لماااارع لاميااة ماافيااة ماان المنتجاااات التجائااة والسااعر الااذي يتقاضاااا ا

بأنةا معظمة النسبة بين مخرجات ( 12) وتعرف الافاءة التسويقية .الاراعية
هذا ويمان تعظيم هاذا الافااءة عنادما تتحارك النشاط التسويقي ومدخالته، 

الساالع ماان المنتجااين الااى المسااتةلاين بأقاال تااااليف ممانااة تتناسااب مااع 

 .منتج والمستةلكالخدمات التى يرغبةا كل من ال

ويمان حسام الافاءة التسويقية بمعادالت رياضية مختلفة، وقد تم 

 :(0)إستخدام المعادلة التالية فى تقدير الافاءة التسويقية للطماطم

الفرتق الاووققية / ) الفرتق الاووققية ] - 111= الكفجءة الاووققية 

 [111× (سكلفة إتناج  الوحدة+ 

التسويقية المطلقة  ةوامستذبذم ال( 2)يتضه من بيانات جدول و

خاالل والنسبية على مدى المراحل التسويقية المختلفة لمحصول الطمااطم 

باين المطلاا التساويقي  ةامس، حيث بلغ متوسط ال(3812-1111)الفترة 

وبلاغ حاادا األدنااى للطاان  اجنيةا 282،13حااوالى تااجر الجملااة والمااارع 

حاوالى بقادر حادا األقصاى و 3888للطان فاى عاام  اجنية 18،81حوالى 

ى حين بلغ متوسط الفارق التساويقي ف، 3813للطن فى عام  اجنية 3083

وقدر حدا األقصى بنحو  ،٪22،1نحو بين تاجر الجملة والماارع النسبى 

 .3888فى عام  ٪0،13، وبلغ حدا األدنى نحو 3813فى عام  22،21٪

لا بين وتبين من الجدول أيضا أن متوسط الةامس التسويقي المط
جنيةا للطن وبلغ حدا األدناى  120،1تاجر التجائة وتاجر الجملة حوالى 

 022وقدر حدا األقصى بحوالى  1111جنيةا للطن فى عام  322،2حوالى 

، فى حين بلغ متوسط الفرق التسويقي النسبى بين 3812جنيةا للطن فى عام 

٪ 12،31 ٪، وقدر حدا األقصى بنحو30تاجر التجائة وتاجر الجملة نحو 

 . 3813٪ فى عام 18،31، وبلغ حدا األدنى نحو 3888فى عام 

كمااا قاادر متوسااط الةااامس التسااويقي المطلااا بااين تاااجر التجائااة 

 2303جنيةا للطان وبلاغ حادا األقصاى حاوالى  1823والماارع بحوالى 

جنيةا للطن  131،1وقدر حدا األدنى بحوالى  3813جنيةا للطن فى عام 

ن بلااغ متوسااط نساابة الفاارق التسااويقي بااين تاااجر ، فااى حااي3888فااى عااام 

٪ فى 21،03٪، وقدر حدا األقصى بنحو 21،33التجائة والماارع نحو 

 . 3888٪ فى عام 21،80، وبلغ حدا األدنى نحو 3813عام 

وتبين أن متوسط تالفة إنتاج طان الطمااطم تاراوح ماا باين حادين 
ر أقصاهما بحوالى ، بينما قد3881جنيةا عام  121،0بلغ أدناهما حوالى 

 .جنيةا 380،2، وبمتوسط سنوى بلغ حوالى 3812جنيةا عام  302،1

وقد تراوحت الافااءة التساويقية ماابين حادين قادر أقصااهما بنحاو 

، 3813٪ عااااام 1،2، بينمااااا بلااااغ أدناهمااااا نحااااو 3888٪ عااااام 30،31

٪ خاااالل فتااارة الدراساااة، مماااا يعناااى 11،21وبمتوسااط سااانوى بلاااغ نحاااو 

التساويقية للطمااطم أى أن التاااليف التساويقية لةاا تعتبار  إنخفاض الافااءة

مرتفعااة، وهااى التااى تتمثاال فااي عمليااات الجمااع والتعبيااة والنقاال والتااداول 
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  .الحصاد حتى وصولةا للمستةلك النةائىوالعمالااة والتخاااين وغيرهااا ماان العمليااات التسااويقية األخاارى لمااا بعااد 
 

 (3112-1666)ى  حور خل  الفارة  لمصوو  الممجم الاووققية الهواحش الاووققية تالكفجءة (: 0)جدت  

 ةالون

 الفرتق الاووققية

 سكلفة إتناج  

المن بجلهني 
(7) 

الكفجءة الاووققية
(8)

 

(٪)  

 حزارع -سهزئة جملة -سهزئة حزارع -جملة

حمل 
(1)

 

(من/جني )  

تنوب 
(3)

 

(٪)  

حمل 
(2)

 

 (من/جني )

تنوب 
(4)

 

(٪) 

حمل 
(0)

 

 (من/جني )

ب تنو
(9)

 

(٪) 

1111 312،2 21،01 322،2 32،11 223 22،80 112،1 31،01 

3888 18،81 0،13 201 12،31 131،1 21،80 120،2 30،31 

3881 321،2 21،21 180 21،21 213،2 23،23 121،0 38،1 

3883 320 21،21 311،2 21،12 221،2 21،21 113،0 31،22 

3882 212،1 11،31 210 31،21 222،1 21،12 111 38،11 

3881 312،3 22،21 108 21،11 132،3 21،21 111،2 11،02 

3882 320 21،01 212 23،01 212 22،32 101،1 33،31 

3882 101،3 32،22 121،2 21،00 228،1 23،2 101،0 33،21 

3881 208،0 20،21 300،2 33،2 221،2 23،12 111 33،13 

3880 212 11،21 122 32،31 1821 22،11 331،3 10،82 

3881 201،2 20،12 188 30،21 101،2 22،32 311،1 31،11 

3818 022،2 11،32 212 32،31 1121 23،82 322،2 11،10 

3811 1121 10،2 022 31،11 3321 21،21 323،2 18،21 

3813 3083 22،21 108 18،31 2303 21،03 322،1 1،2 

3812 122،2 21،22 022 30،11 1218 22،82 302،1 12،1 

 *11،21 380،2 *21،33 1823 *30 120،1 *22،1 282،1 متوسط

 .حاوسط هندس *

 111×( سعر الهملة/ 1( = )3)                             سعر المناج  –سعر الهملة ( = 1)

 111×( سعر الاهزئة/ 2( = )4)سعر الهملة                              –سعر الاهزئة ( = 2)

 111×( سعر الاهزئة/ 0( = )9)                             سعر المناج –لاهزئة سعر ا( = 0)

(8 = )111 - [0(/0+7 ) ×111] 

 .                                                اإلتناججية الفداتنية/ الاكجليف اإلتناججية للفدان ( = المن)حاوسط سكلفة إتناج  الوحدة 

 (.4)جمعت تحوبت حن بيجتنجت جدت  ( 0), ( 2), ( 1): المودر

 ., أعداد حخالفة"تنشرة االقاوجد الزراعي"جمعت حن بيجتنجت تزارة الزراعة تاساولح األراضي, قمجع الشئون االقاوجدقة,  (7)           

 
     

بإسوواخدام  ىوو  حووور مصوووو  الممووجم ل الماداتلووةسووعجر األحوسوومية  -

 :مرققة اإلسهجل النوب 

لدراساة الساعرية الامنياة نماوذج ماوناات التحركاات إستخدام تم 

 :(2) المعادلة التاليةب الموضهو( i)موسمية األسعار المتداولة لسلعة الطماطم 

Pi = Ti Si Ci Li 

 :حيث

Pi  =الطماطم سعر المستةلك لسلعة i. 

Ti  = لسالعة ماون اإلتجاا الامنى العاام فاى تحركاات ساعر المساتةلك

 .i الطماطم

Si  =لسلعة الطماطمالموسمية فى تحركات سعر المستةلك  ماون i. 

Ci  = لسلعة الطماطمماون الدورية فى تحركات سعر المستةلك i. 

Li  = لسلعة ماون التغيرات الغير منتظمة فى تحركات سعر المستةلك
 .iالطماطم 

وقااد إعتمااد البحااث فااى تقاادير ماااون اإلتجاااا الامنااى العااام علااى 

لدالة االنحدار لمتوسط السعر الشاةرى للسانة  أسلوم المربعات الصغرى

، وأختباارت معنويااة هااذا الماااون بإسااتخدام (13)كدالااة فااى عنصاار الااامن

وذلااك   "R2"لمعنويااة معاادل التغياار، وتقاادير معاماال التحديااد " T"إختبااار 

 .(3812-3883) للفترة

لسالعة الشاةرية المتداولاة أما تقدير الموسامية فقاد شامل األساعار 

، وتم تقادير الادليل الموسامى الشاةرى بتقادير (2) المذكورةترة للفالطماطم 

اإلتجاا الامنى العام لألسعار الشةرية كمتوالية عددياة بإعتباار أول شاةر 

ومن هذا المعادالت المقدرة ، (111=  3812وديسمبر، 1=  3883يناير )

ى تم تقدير القيم الشاةرية اإلتجاهياة، ثام منةاا حسابت نسابة القايم الفعلياة إلا

لال  سط النسب لال شةر ثم تعديل متوسط القيم النسبيةواإلتجاهية، وقدر مت
 .1388ن عشةر لتعديل الدليل الموسمى إلنحرافات مجموع الشةور 

ساتبعاد كال مان التحركاات إأما التغيرات الدورية فقاد قادرت بعاد 

الموسمية وماون اإلتجاا الامنى العام، وإستخدم للحام على معنوية الدليل 

الغيار بارامترياة لموسمى والتحركات الدورياة أحاد إختباارات اإلحصااء ا

"Non- Parametric statistics Test " وهو إختبار الدورات"“Run 

Test  فى حالة  –( أو الوسيط)وفى هذا اإلختبار يحسب المتوسط الحسابى

ثام تحساب إنحرافاات قايم الادليل عناه،  -188=الدليل تاون قيمتاه النسابية 

وفقاا لااذلك إلاى مجماوعتين، إحااداهما ساالبة تساامى  إنحرافاات القاايم وتقسام
، (م)واألخرى موجبة تسامى إجرائياا المجموعاة  ،(أ)إجرائيا المجموعة 

ثام تحسااب عاادد الاادورات وفقااا لعاادد المشاااهدات ماان المجمااوعتين أ ، م، 

وبإستخدام جدول الدورات الذى يعطى رقمين، فإذا وقع عدد الدورات بين 

عشاوائية وغيار قمين دل ذلك على عدم معنوية الدورات أى أنةا هذين الر

 ،منتظمة، بينما إذا وقع عادد الادورات خاارج مادى الارقمين المساتخرجين

فإن هذا أى أصغر من األدنى أو مساو له أو أكبر من األعلى أو مساو له، 

يعنى أن الدورات معنوية، أى أن التحركات الامنية الموسمية أو الدورية 

 .(1) لنمط معين منتظم الحركةع تخض

لتقلبااات الموساامية الشااةرية ألسااعار التااداول اوبإسااتقراء بيانااات 

للطماطم يتضه أن المتوسط العام للسعر المتداول الشاةري مان محصاول 

، (3812-3883)كجام خاالل الفتارة /قرش 128،1الطماطم قدر بحوالى 
حياث  ،نخفااضباين اإلرتفااع واإلخاالل شاةور السانة وتذبذم هذا الساعر 

كجام /قارش 323،2يبلغ السعر المتداول أقصاها فى شةر سبتمبر حاوالى 

عاان المتوسااط، فااى حااين بلااغ أدناااا فااى شااةر  ٪12،1نحااو بت قاادرباياادة 

عااان  ٪23،2نحاااو ب قااادركجااام بإنخفااااض /قااارش 180،2فبرايااار حاااوالى 

ألساااعار التاااداول المعااادل وبتقااادير الااادليل الموسااامى الشاااةرى المتوساااط، 

أن الدليل تتراوح قيمتاه ماا باين حاد أدناى ( 2)تضه من جدول للطماطم، ي

خاالل  ٪120،3وحد أقصى قدر بنحو يوليو خالل شةر  ٪12،2بلغ نحو 

تبين أن شةور إبريل ، مايو، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر  كما شةر سبتمبر، 

، ٪113،1، ٪111،1تاياد عاان المتوسااط العااام بادليل موساامى يبلااغ نحااو 

على التوالى، فى حاين إتضاه أن شاةور  180،1٪، 131،1٪، 120،3٪

عن المتوسط  قليناير ، فبراير، مارس، يونيو، يوليو، أغسطس، ديسمبر ت

، ٪08،1، ٪11،1، ٪21،1، ٪01،1العااااام باااادليل موساااامى يبلااااغ نحااااو 
  .على الترتيب 12،0٪، 11،2٪، 12،2٪

مما يشير إلى  يادة عرض الطماطم خالل األشةر التى يانخفض 

ر فى حين يقال العارض خاالل األشاةر التاى يرتفاع فيةاا الساعر، فيةا السع

فالعرض من الطماطم يتناسب عاسيا مع أسعار التداول، وبإجراء إختباار 

هاي ( أ)تبين ان عدد القيم التاي تاياد عان المتوساط مجموعاة  (1) الدورات

وأن عاادد  2هااي ( م)، وعاادد القاايم التااي تقاال عاان المتوسااط مجموعااة 1

ولام  11،  2ورات ونقطاة تقااطع أ ، م الجدولياة كانات د 2الدورات بلغ 
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تثبت معنوية الرقم القياسي الموسمى ألسعار التداول للطماطم عند مستوي 

٪، األمر الذى يشير إلى أن التغيرات الموسمية ألسعار التداول 2معنوية  

للطماطم عشوائية وغير منتظمة، حيث ترتفع األسعار خالل شةرى إبريل 

ة لقلة كمية عرض الطماطم بين العاروتين الشاتوية والصايفية، ومايو نتيج

كما يحدا نفس الشىء خالل أشةر سابتمبر وأكتاوبر وناوفمبر نتيجاة لقلاة 

كمية عرض الطماطم بين العروتين الصايفية والنيلياة، هاذا باإلضاافة إلاى 

تعااارض الطمااااطم لألماااراض واإلصاااابات الحشااارية والفيروساااية نتيجاااة 

 .ير المناسبة لنموها خالل المراحل اإلنتاجية المختلفةاخية غللظروف المن
 

 (كه / قرش) (3112-3113)الدليل الموسم  لماوسط أسعجر الممجم  الماداتلة ى  حور بإساخدام مرققة اإلسهجل النوب  خل  الفارة (: 9)جدت  

 3112 3113 3111 3111 3116 3118 3117 3119 3110 3114 3112 3113 الونة 

 الدليل

 الموسمي

 المعد 

 01،1 22،1 11،3 21،1 22،1 21،1 01،1 113،2 28،0 18،0 18،1 18،0 122،1 يناير 

 12،1 20،2 01،2 08،1 28 11،1 13،1 01،1 10 22،1 23،1 10،1 121،1 فبراير 

 11،1 22،2 12،2 380،1 11،1 12،2 123،2 188،2 11،1 21،1 12 131،1 112،1 مارس 

 111،1 182،1 122،3 381،2 08،2 21،2 121،1 181 121،1 20،2 02،1 11،2 133،2 إبريل 

 113،1 18،1 112،2 122،0 11،1 01،2 111،2 21،1 122 22،0 13،1 122،1 110،0 مايو 

 08،1 12،2 183،1 122،2 28،1 22،1 110،2 23 12،2 22،1 22،2 12 00،0 يونيو 

 12،2 02،2 01،2 00،1 22 23،1 111،2 21،2 181،1 22،0 21،2 10،1 12،1 يوليو 

 11،2 12،1 18،1 01،0 111،2 22،2 118،2 10 11،2 182،0 12،1 118،1 121،2 أغسطس 

 120،3 11،1 381،1 10 211،2 11،1 02،2 132،0 22،3 112،1 22 12،1 312،2 سبتمبر 

 131،1 131 138،1 02،2 231،1 18،1 188،1 01،1 112،2 120،2 112 12،0 131،1 أكتوبر 

 180،1 111،1 11،1 181،2 118،2 01،1 131،1 21،1 101،1 02،3 21،1 18،1 321،1 نوفمبر 

 12،0 12 21،2 130،1 13،0 12،2 10،2 22،1 111،1 21،0 11،1 21،1 330،2 ديسمبر 
 األسووووعجر تالاكووووجليف تصووووجى  العجئوووود, الهووووزء األت   جمعووووت تحوووووبت حوووون بيجتنووووجت تزارة الزراعووووة تاساووووولح األراضووووي , قمووووجع الشووووئون االقاوووووجدقة , تنشوووورة إحوووووجءات: المووووودر

 ., أعداد حخالفة(المصجصيل الصقلية تالخضر الشاوقة)
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ABSTRACT 
 

The tomato crop plays a major nutritional and economic role in Egypt’s vegetable crop production, and in 

spite of all this, it is affected by the economic and political changes as well as natural and climatic conditions 

causing productivity and price fluctuations as well as a high percentage of marketing losses, which make it difficult 

to organize the supply and achieve production and marketing efficiency, which targeted for increased domestic and 

external demand. So the research aimed to attain the proposals that will benefit decision makers and to find out 

proper production and marketing policy, and therefore, benefit the farmers, consumers and the state. 

Trends of the cultivated area, yield per Feddan and production of tomato indicated a statistically significant 

annual increase and represented about 1%, 0.88% and 1.87% of the average per year, respectively, over the period 

(1999-2013). Estimating the Coefficient of variation for the farm prices per ton, total production costs per ton, net 

return per ton and profitability pound of tomato seasons dispersed over the study period, which confirms the income 

instability of producers who bear the burdens and risks of the production process, which may fluctuate the cultivated 
tomato area and therefore, the amount of tomato production. 

Studying the share of the consumer's pound was showing decline in the farmer share in the consumer’s pound 

where the average per year was about 42.31%, while the average of mediators’ shares of pound spent about 57.22% 

during the period. 

Findings showed that the marketing efficiency of tomato was low and the annual average representing about 

19.61% over the study period that means the marketing costs is high. 

Studying the seasonal tomato prices per month using proportional trend showed that there were fluctuations 

over the period (2002-2013), in addition to the months of April, May, September, October and November were 

above the annual average, the months January, February, March, June, July, August and December were less than 

the annual average that mean the tomato supply is increasing during the months with low price while in contrast, the 

tomato supply is decreasing during the months with high price and by using the run test saw non-significant seasonal 

price index for tomato, which show that the seasonal price changes were random and irregular, where the supply 
amount decreased between the seasons, as well as exposure to diseases, insects and viral infections as a result of 

unfavorable climatic conditions for their growth. 

The study recommends circulating the high-yield varieties, growing in high-productivity governorates, 

establishing factories for tomato sauce production when domestic production increases more than consumption, with 

the need to produce tomatoes for domestic consumption, manufacturing and export, with modern technological 

methods for producing and marketing tomatoes in order to reduce production and marketing costs. 
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