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المستخمص

تعد محاصيل الخضر من السمع الزراعية الميمة لممستيمك ,الحتوائيا عمى البروتينات والنشويات والدىون والفيتامينات ,وىناك طمب متزايد عمى ىذه
السمع مما جعل عممية إيصاليا لممستيمك بأسعار مناسبة من العوامل الضرورية  .تعد كفاءة أداء الخدمات التسويقية عبر المراحل والمسالك التسويقية

من العوامل المؤثرة عمى االستقرار والتوسع الزراعي ,كما إن االرتفاع في اليوامش التسويقية لمحاصيل الخضر من أىم المشاكل التي تواجو تسويق ىذه
المحاصيل  ,ولذلك يجب العمل عمى تقميل التكاليف إلى اقل ما يمكن لصالح كل من المنتج والمستيمك ,وتنحصر مشكمة البحث فيما يواجو محاصيل
الخضر والمتمثمة في كل من الطماطة وخيار الماء والباذنجان والبطاطا والبصل اليابس من مشكمة ارتفاع التكاليف التسويقية وانخفاض األسعار المزرعية
التي يحصل عمييا المزارع من ارتفاع أسعار التجزئة التي يدفعيا المستيمكين األمر الذي يؤدي إلى انخفاض الكفاءة التسويقية .لذلك تمثل اليدف من

البحث في قياس الكفاءة التسويقية لممحاصيل قيد الدراسة والتعرف عمى الخدمات والوظائف التسويقية من خالل المراحل والمسالك التسويقية المختمفة,
ودارسة اليوامش التسويقية ونصيب المنتج وتاجر الجممة وتاجر التجزئة من توزيع دينار المستيمك لمحكم عمى كفاءة أداء النظام التسويقي .توصل

البحث إلى إن الكفاءة التسويقية لممحاصيل قيد الدراسة منخفضة ,إذ بمغت حوالي  %35.6لمطماطا و %39.0لخيار الماء و  %23.0لمباذنجان

و %36.6لمبطاطا و %35.8لمبصل اليابس ,وكمتوسط لممحاصيل الخمسة بمغت . %34.1وقد توصل البحث أيضا إلى إن اليامش التسويقي بين سعر
المنتج وسعر المستيمك يمثل جزءا ميما مما يدفعو المستيمك إذ بمغ حوالي  138دينار  /كغم لمطماطا و  142.9دينار  /كغم لخيار الماء و

دينار 145.3دينار  /كغم لمباذنجان و  174.5دينار  /كغم لمبطاطا و  126.0دينار /كغم لمبصل اليابس ,وكمتوسط لممحاصيل الخمسة بمغت 145.3
دينار  .أما األىمية النسبية لمكونات اليامش التسويقي فقد جاءت بالمرتبة األولى أرباح تاجر التجزئة إذ بمغت كمتوسط لجميع المحاصيل ,%42.6
وجاءت بالمرتبة الثانية تكاليف النقل إذ بمغت كمتوسط لجميع المحاصيل  , %18.8جاءت بالمرتبة الثالثة أرباح تاجر الجممة إذ بمغت كمتوسط لجميع

المحاصيل  % 17.7وجاءت بالمرتبة الرابعة تكاليف العمميات التسويقية إذ بمغت كمتوسط لجميع المحاصيل  ,%10.1وجاءت بالمرتبة الخامسة تكاليف
التعبئة إذ بمغت كمتوسط لجميع المحاصيل  ,%9.2وجاءت بالمرتبة ا لسادسة تكاليف التحميل إذ بمغت كمتوسط لجميع المحاصيل .%1.3
الكممات المفتاحيو :التكاليف التسويقية ,اليامش التسويقي.
*البحث مستل من أطروحة دكتوراه لمباحث األول.
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ABSTRACT
Vegetables are considered important agricultural commodities for consumer , because they contain proteins carbohydrate,
oil, and vitamins. There is an increasing demand for these products which makes the process to reach the consumer in
suitable prices a necessary task . Agricultural marketing has an important role in making the price for these products
especially the agricultural marketing . the object of this paper is to calculate the marketing margin for some vegetable
crops, like tomatoes, cucumber, onions and potatoes, between whole sale price and consumer price in Baghdad province and
to calculate the relative importance for marketing margin items. The research arrived to some results like that the marketing
margin between wholesale price and consumer price represents an important part of what consumer spends as it was about
35.6% for tomatoes, 39.0% for cucumber, 23.0% for eggplant, and 36.6% for potatoes, 35.8% for onions and as average for
all vegetables was about 34.1 % the relative importance of marketing margin components came in the first place , the profits
of retailer as it was on average for all vegetables about 42.6% and in the second place was come transportation costs as it
relative importance was on average about 18.8% while the relative importance of marketing operations was 17.7%. And
then came the marketing operations, packaging and loading costs.
Key words: Marketing costs, Marketing margin.
Part of Ph.D. Dissertation for the first author.
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عمى إجمالي التكاليف التسويقية المترتبة عمى انسياب السمع

المقدمة

والمنتجات من مناطق اإلنتاج إلى أماكن االستيالك مرو ار

تعد زراعة الخضر من فروع البستنة الرئيسية ( )5وليا أىمية

باألسواق (المسالك) التسويقية حتى تصل أليدي المستيمك

كبيرة من حيث قيمتيا الغذائية فيي غنية بالمعادن واألمالح

النيائي .)2( ,من ثم دراسة الكفاءة التسويقية والتي تتطمب

وتحتوي عمى كميات مناسبة من الفيتامينات والبروتينات

تتبع أسعار السمع في المسمك التسويقي السمعي في الفترة

والمواد النشوية والسكرية و الدىنية وغيرىا .فضالً عن كونيا

الزمنية نفسيا كي تكون نتائج التقدير والقياس دقيقة

تشكل جزءا كبي ار من كمية المواد الغذائية المستيمكة يوميا

وموضوعية .فضال عن معرفة العوامل المؤثرة عمى الكفاءة

لمختمف فئات المستيمكين مما جعل استيالكيا يكاد يكون

التسويقية من خالل استخدام الصيغ اإلحصائية والرياضية في

يومياً .محاصيل الخضر تمتاز بدورتيا اإلنتاجية الفصمية

التحميل .لذا يمكن تحديد مشكمة البحث في انخفاض الكفاءة

والموسمية وىذه الفترة قصيرة نسبيا قد تمكن المزارع من

التسويقية لمحاصيل الخضر بسبب ارتفاع اليوامش التسويقية

االستفادة من اإلنتاج لممحصول أو مجموعة المحاصيل في

الناتجة عن زيادة التكاليف التسويقية وارباح الوسطاء .مما

تحقيق إيراد سريع نسبيا.وتحتل محاصيل الخضر قيد الدراسة,

موضوع بحثنا وىي (الطماطة وخيار الماء والباذنجان

يتطمب دراسة عممية التسويق وتتبع المسمك التسويقي السمعي

والبطاطا والبصل) أىمية اقتصادية كبيرة في االقتصاد

لمحاصيل الخضر من بداية اإلنتاج لحين وصول السمعة

الزراعي العراقي إذ تشكل ىذه المحاصيل نحو  %16من

الزراعية الخام إلى مائدة المستيمك ,وييدف ىذا البحث إلى
دراسة سوق محاصيل الخضر في محافظة بغداد لمموسم

إجمالي اإلنتاج لممحاصيل المختمفة في العراق ونحو  %4من

الزراعي الصيفي  2014من حالل دراسة المراحل التسويقية

إجمالي المساحة المزروعة بالمحاصيل والخض اروات في

المختمفة ودراسة الكفاءة التسويقية من خالل استخدام بعض

العراق لسنة  .)16( ,2014لكن القطاع الزراعي يعاني في

القوانين الرياضية والعمل عمى تحقيق األىداف التالية:

الوقت الحاضر من معوقات ومشاكل إنتاجية وتسويقية تحد

 –1دراسة تطور أسعار المنتج وأسعار تاجر الجممة وأسعار

من قدرتو عمى النمو وأداء دوره المطموب في تحقيق األمن

تاجر التجزئة لبعض محاصيل الخضر.

الغذائي وتحقيق مستوى معيشي أفضل لمعاممين فيو .الواقع

إن ىناك فجوة مستمرة بين التقدم العممي السريع لممبتكرات

الزراعية– ومنيا

 – 2دراسة تطور اليوامش التسويقية المطمقة والنسبية
لممحاصيل قيد الدراسة.

المبتكرات في مجال معامالت ما بعد

 - 3دراسة الكفاءة التسويقية لممحاصيل قيد الدراسة.

الحصاد والتسويق الزراعي – وبين تطبيقيا ميدانياً أو ترجمتيا

المواد والطرائق :

في سموك تنفيذي لدى المزارعين بما يؤدي إلى تحسين

المستوى االقتصادي واالجتماعي ليذه الشريحة الميمة .تتمثل

اإلطار النظري:

تطبيقيا وانتشاره ,ويزداد ىذا الفارق في الدول النامية عنو في

في قياس أداء السوق ,كما إن تحسن الكفاءة التسويقية يمثل

ىذه الفجوة في الفارق الزمني بين اكتشاف األفكار وبين

تعد الكفاءة التسويقية احد أىم المعايير االقتصادية المستخدمة

الدول المتقدمة ( .)14من خالل دراسة المنيج السمعي وتتبع

ىدفا شائعا لكل من مقدمي تمك الخدمات (المسوقون)

تسويق محاصيل الخضر قيد الدراسة من بداية اإلنتاج وحتى

والمستيمكون والمنتجون والمجتمع عموماً .فمن البدييي ان

الوصول إلى المستيمك النيائي ,فقد تم بيان تكاليف اإلنتاج

يكون التسويق األكثر كفاءة ىو األحسن اداءاً ,وان يكون

والتسويق لمحاصيل الخضر لمموسم الصيفي  2014والتي
تساعد عمى دراسة المواضيع الميمة في التسويق الزراعي

األضعف كفاءة ىو األقل اداءاً  .)3(,عمى ىذا األساس

يمكن تعريف الكفاءة التسويقية بأنيا " تنظيم النسبة بين

ومنيا إن الكفاءة التسويقية لممنتجات الزراعية ال يمكن الحكم

المدخالت والمخرجات ,)11( ,وتمثل المخرجات اإلشباع أو

عمييا إال من خالل إطار األداء السوقي وسموك وىيكل

الرضا المتحقق لممستيمك من السمع والخدمات التي دفع

السوق او عن طريق تحميل اليوامش التسويقية ( .)9تعد

ثمنيا ,أما المدخالت تمثل تكاليف العوامل والعناصر المختمفة
الداخمة في العمميات (األنشطة التسويقية) من عمل ورأس

عممية قياس اليوامش التسويقية ىي الخطوة األولى لمتعرف
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مال وادارة .من ذلك يتبين إن أىم مكونات الكفاءة التسويقية

بالطمب المتحقق عمى السمعة في السوق وما يتحقق لممسوق

ىي مستوى أداء الخدمات التسويقية وتكاليف أدائيا .فإذا

من مبيعات متواصمة ومربحة .أما الكفاءة السعرية تيتم

حقق النظام التسويقي مستوى مقبوالً من الخدمة بكمفة عالية

بتحسين النواحي الشرائية والبيعية والتسعيرة لمعممية التسويقية

فال يعني ذلك كفاءة ىذا النظام وال تتحقق الكفاءة التسويقية

ألنيا مرآة تعكس رغبات المستيمكين .ليذا فان عمل األسعار

عندما تكون كمفتيا منخفضة عندما يكون مستوى الخدمات

يقوم بدور نظام االتصال الذي ينقل رغبات المستيمكين إلى

الزراعية يعد ام أر بالغ الصعوبة ( )1إذ يتطمب ذلك قياس

والتي تمر بمراحل عديدة من خالل المساومات التي تتعرض

النسبة بين التكاليف التسويقية ومستوى الخدمات التسويقية

ليا السمعة أثناء انتقاليا من يد إلى أخرى في مسارىا

ليذه المحاصيل .ىذا فان كان من الممكن قياس التكاليف

التسويقي .لذا تعد األسعار المتوقعة وخمق سياسة ترويج

التسويقية ,وكل ما يمكن الوصول إلية في ىذا الشأن ىو انو

لممستثمر في إنتاج وتسويق السمع الزراعية ( .)8يعتمد مدى

يمكن الحصول عمى كفاءة تسويقية عالية إذا أمكن تأدية نفس

صدق ىذا المعيار (أي عدالة األسعار السائدة في السوق)

الخدمات التسويقية بكمفة اقل ,أو إذا أمكن زيادة الخدمات

عمى ما يأتي:

التسويقية لممستيمك مع ثبات نفقات التسويق .لذلك فالنظام

 -1توفر حرية االختيار لممستيمك واالستثمار لممنتج لمختمف

 -1إضافة المنافع الشكمية والزمانية والمكانية من خالل

 -2مناسبة السعر لمتكاليف الالزمة لتزويد المستيمك بالسمعة.

عمميات التجميع والتجييز والتصنيع والفرز والتدريج والتخزين

 -3حرية الدخول والخروج إلى النشاط التسويقي.

وغيرىا.

 -4عدم وجود اختالفات سعريو عمى أي مستوى تسويقي

المنتجين عبر اإلشارات السعرية والتي ىي عبارة عن الرسائل

التسويقية متدني  .إن قياس الكفاءة التسويقية لممحاصيل

التسويق بجودة عالية خير مؤشر يعكس الحافز الميم

التسويقية إال أنو يصعب قياس مستوى أداء الخدمات

السمع.

التسويقي يخدم غرضين ىما (:)4

 - 2توزيع السمع بين المشترين والبائعين من خالل نظام
التبادل ,ومن

خاللو معرفة تفضيل المستيمك

سواء كان ذلك عمى مستوى المنتج أو المسوق واألنشطة التي

تمارس في العممية التسويقية.

لمسمع

المنتجة ,مما يؤدي إلى استخدام عناصر اإلنتاج والتسويق

قياس الكفاءة التسويقية

(:)6

المؤشرات والتي من خالليا يمكن الحكم عمى كفاءة النظام

تقاس الكفاءة التسويقية من خالل بعض المقاييس أو

بالصورة التي تالئم المستيمك .لذا تقسم الكفاءة التسويقية إلى
أ  -الكفاءة التشغيمية والتي تشير إلى العالقة بين المدخالت

التسويقي لممنتجات الزراعية .ومن ىذه المؤشرات (-:)17

والمخرجات التي تنظميا ميمة إنتاج المنافع (الشكمية

-1القيمة المضافة لمتسويق :والتي يمكن أن تقاس بالفرق بين

والمكانية والزمانية والتبادلية) من خالل النظام التسويقي حيث

األسعار التي يستمميا المنتج األولي واألسعار التي يدفعيا

تنحصر تمك الكفاءة في تدنيو تكاليف أداء العمميات التسويقية

المستيمك النيائي أو اليامش السوقي الذي يغطي العمميات

المستيمكين .من خالل خفض كمفة العمل في أنشطة التجميع

اعتمادىا لممقارنة في كفاءة األداء وخصوصا المنشأت ذات

دون التأثير عمى قدرة المخرجات في إشباع رغبات

موضع التحميل وىو مشابو لميوامش التسويقية التي يمكن

والتعبئة والنقل والخزن والتصنيع والترويج والتسييالت ألداء

التعامل بالنوعية الواحدة من السمع والحجم الواحد من النشاط

ميام العمل وفي تقميل العدد والتمف إثناء أداء األنشطة

ولفترات زمنية موحدة.

التسويقية والحفاظ عمى نوعية السمعة وقيمتيا الغذائية

 -2االنتشار ألسعري ونصيب الفالح من مدفوعات المستيمك

لممستيمك.

قد يستشيد باالنتشار السوقي المطمق وانخفاض نصيب

ب  -الكفاءة االقتصادية والتي تتمثل بقدرة النظام التسويقي

المزارع مما يدفعو المستيمك إلظيار عدم كفاءة النظام

عمى التوزيع الكفوء لمموارد المستثمرة بما يضمن التنسيق بين

التسويقي ,فانو ال يعطي مقياسا مباش ار يمكن استخدامو في

قياس الكفاءة التسويقية  ,فيناك الكثير من العمميات التسويقية

ما ينتج وما يطمبو المستيمك إلشباع حاجاتو كما يعبر عنيا
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يتم نقميا وبيعيا مباشرة من قبل المزارع إلى المستيمك .بسبب

ة  -انكفبءح انزسىَمُخ = ( –100

التطور الحاصل في المجتمعات فالمستيمك يحتاج إلى

أيب انًمبَُس األخسي فمد رُبونهب (.)13
ج  -انكفبءح انزسىَمُخ =(–100

خدمات تسويقية أفضل من فرز وتدريج وتغميف وغيرىا من

الهىامش التسىيقية التكاليف االنتاجية

االقتصادية لمكفاءة التسويقية لبعض محاصيل الخضر من

قياس الكفاءة التسويقية ,لكن يبقى من المؤشرات المناسبة

خالل استخدام بعض المعادالت الرياضية ,وتم توضيح ما

لمحكم عمى كفاءة النظام بأكممو من وجية نظر المنتجين .فإذا

يمي:

كان اليدف ىو زيادة نصيب الفالح مما يدفعو المستيمك,

 -1تطور األسعار المزرعية وأسعار الجممة وأسعار التجزئة:

البد من خفض اليامش التسويقي مع الحفاظ عمى نفس

فيما يتعمق بالسعر المزرعي لكل من الطماطة وخيار الماء

الخدمات المؤداة عمى السمعة من خالل تقميل األرباح

والباذنجان والبطاطا والبصل اليابس فقد بمغ المتوسط خالل

التسويقية.

فترة الدراسة حوالي  350دينار /كغم و 378.3دينار /كغم

 -3التركيب االقتصادي لمسوق  :التركيب االقتصادي لمسوق

و 397دينار /كغم و 450دينار /كغم و 366.5دينار /كغم

يتحدد من خالل قدرة المتعاممين عمى التحكم في الكميات

عمى الترتيب خالل فترة الدراسة( .جداول  1و 2و 3و4

واألسعار .فحالة المنافسة التامة ىي أن يكون التحكم معدوم

و .)5أما فيما يتعمق بأسعار الجممة لكل من الطماطة وخيار

في السوق .أما حالة االحتكار فيكون التحكم في السوق من

الماء والباذنجان والبطاطا والبصل اليابس فقد بمغ المتوسط

قبل أطراف معينة .أي إن طبيعة النظام والتحكم في السوق

خالل فترة الدراسة حوالي  422دينار /كغم و 461.2دينار

ىي األساس في تحديد تركيب السوق االقتصادي.

/كغم و 482.1دينار /كغم و 526دينار /كغم و 433دينار

 -4مقارنة نظام حقيقي بنظام فرضي :لتعظيم الكفاءة

/كغم عمى الترتيب خالل فترة الدراسة( .جداول  1و 2و 3و4

التسويقية يمكن إن يجري المقارنة بين نظام حقيقي ونظام

و .)5أما فيما يتعمق بأسعار التجزئة لكل من الطماطة وخيار

فرضي كان يقارن المسمك التسويقي التقميدي (تسويق المنتج

الماء والباذنجان والبطاطا والبصل اليابس فقد بمغ المتوسط

الطازج من المزارع إلى المستيمك) مع مسمك تسويقي بديل

خالل فترة الدراسة حوالي  600دينار /كغم و 633.3دينار

مثل المسمك التصديري أو المسمك التصنيعي أو تتم المقارنة

/كغم و 758.3دينار /كغم و  800دينار /كغم و 735دينار

بين صافي العائد من مختمف الييئات التسويقية كل عمى حدة

/كغم عمى الترتيب خالل فترة الدراسة( .جداول  1و 2و 3و4

كوحدات مستقمة عن المسمك التسويقي الكمي .من ثم يتم

و.)5

إجراء المقارنة لممسالك التسويقية المتكاممة.

 - 2توزيع األنصبة التسويقية لممنتج وتاجر الجممة وتاجر

 -5مقارنة النظام التسويقي في أوقات مختمفة :يمكن إجراء

التجزئة من دينار المستيمك لمحاصيل الخضر المدروسة

مقارنة نظام تسويقي واحد في أوقات مختمفة من خالل

لمموسم لصيفي  .2014فيما يتعمق بنصيب المنتج من دينار

المقاييس والمؤشرات المناسبة والتي تقارن من وقت إلى أخر

المستيمك لكل من الطماطة وخيار الماء والباذنجان والبطاطا

أو من سنة إلى أخرى وتتيح نتائج المقاييس السابقة إجراء

والبصل خالل فترة الدراسة فقد بمغ متوسط نصيب المنتج

تمك المقارنة مع الزمن ,وقد لوحظ تفاوت كفاءة النظام

حوالي %49.8 ,%56.2 ,% 52.3 , %59.7 ,%58.3

التسويقي وفقا لممقاييس المختمفة مع الزمن.

عمى الترتيب( ,جداول  1و 2و 3و 4و .)5أما بنصيب تاجر

استخدام معادالت رياضية لقياس كفاءة النظام التسويقي:

الجممة من دينار المستيمك لكل من الطماطة وخيار الماء

يتم استخدام بعض القوانين والصيغ الجاىزة الرياضية في

والباذنجان والبطاطا والبصل اليابس خالل فترة الدراسة فقد

قياس كفاءة النظام التسويقي لبعض المنتجات الزراعية من

بمغ متوسط نصيب تاجر الجممة حوالي ,%12

خالل المقاييس التالية.)10( :
أ  -انكفبءح انزسىَمُخ = ) –100

)100 x

في ضوء استعراض النتائج المقدرة لبعض المؤشرات

االنتشار ألسعري ونصيب الفالح ما يدفعو المستيمك في

جملة التكاليف التسىيقية

الهىامش التسىيقيه

القيمة الكلية للسلعة المسىقة

النتائج والمناقشة

العمميات األخرى .عمى الرغم من القصور في استخدام

التكاليف الكلية)تسىيقية وانتاجية(

التكاليف االنتاجية والتسىيقية

)100 x

 % 9.2 , %9.5 ,%11.2,%13.1عمى الترتيب ,جداول

(100 x
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( 1و 2و 3و 4و )5تبين ذلك .فيما يتعمق بنصيب تاجر

(جداول  1و 2و 3و 4و )5الوسطاء من دينار المستيمك.

التجزئة من دينار المستيمك لكل من الطماطة وخيار الماء

لكل من الطماطة وخيار الماء والباذنجان والبطاطا والبصل

والباذنجان والبطاطا والبصل اليابس خالل فترة الدراسة فقد

خالل فترة الدراسة فقد بمغ متوسط نصيب الوسطاء حوالي

بمغ متوسط نصيب تاجر التجزئة حوالي 27.1, %29.7

 %41.7و % 40.2و % 47.6و % 43.7و50.2

 %و  % 36.4و  % 34.2و %41.0عمى الترتيب

%عمى الترتيب( ,جداول)  1و 2و 3و 4و.)5

جدول  .1توزيع نصيب دينار المستيمك لمسوقي محصول الطماطة في محافظة بغداد لمموسم الزراعي الصيفي 2014
األسعبز دَُبز/كغى
انجًهخ()2
انًُزج()1

األشهس

550
250
310
290
350

َُسبٌ
يبَس
حصَساٌ
رًىش
انًزىسط

646
310
377.5
354.8
422

انزجصئخ()3
900
450
500
550
600

رىشَع دَُبز انًسزههك %
َصُت
َصُت
انجًهخ()5
انًُزج()4
10.6
61
13.3
55.5
13.5
62
11.8
52.7
12
58.3

َصُت
انزجصئخ()6
28.2
31.2
24.5
35.5
29.

َصُت
انىسطبء()7
38.8
45.5
38.0
47.3
41.7

المصدر  :جمعت وحسبت من استمارة االستبانة لممنتج وتاجر الجممة وتاجر التجزئة لعينة الدراسة خالل الموسم الصيفي الزراعي 2014
نصيب المنتج ( ,100*3\ 1 =)4نصيب الجممة ( ,100*3\ 1 - 2 =)5نصيب التجزئة ( ,100*3\ 2-3 =)6نصيب الوسطاء (1 =)7

\.100*3

جدول  .2توزيع نصيب دينار المستيمك لمسوقي محصول خيار الماء في محافظة بغداد لمموسم الزراعي الصيفي 2014
األسعبز دَُبز/كغى
األشهس
َُسبٌ
يبَس
حصَساٌ
انًزىسط

انًُزج()1

انجًهخ()2

انزجصئخ()3

450
375
310
378.3

537.9
457.5
384.7
461.3

750
600
550
633.3

َصُت
انًُزج()4
60.0
62.5
56.3
59.7

رىشَع دَُبز انًسزههك %
َصُت
َصُت
انزجصئخ()6
انجًهخ()5
27.8
12.1
19.0
14.2
21.9
14.5
23.3
13.5

َصُت
انىسطبء()7
39.9
33.3
36.4
36.8

انًصدز  :جًعذ وحسجذ يٍ اسزًبزح االسزجبَخ لممنتج وتاجر الجممة وتاجر التجزئة لعينة الدراسة خالل الموسم الصيفي

الزراعي 2014

جدول  .3توزيع نصيب دينار المستيمك لمسوقي محصول الباذنجان في محافظة بغداد لمموسم الزراعي الصيفي 2014
األشهس

األسعبز دَُبز/كغى
انجًهخ()2
انًُزج()1

يبَس
حصَساٌ
رًىش
اة
أَهىل
د1
انًزىسط

450
300
300
400
480
450
397

541.5
373.5
373.5
485.5
575.1
541.5
482.8

انزجصئخ()3
850
550
500
750
1000
900
758.1

رىشَع دَُبز انًسزههك %
َصُت
َصُت
انجًهخ()5
انًُزج()4
10.8
52.9
13.3
54.5
14.7
60.0
11.4
53.3
9.5
48.0
10.1
50.0
11.2
52.3

َصُت
انزجصئخ()6
36.2
32.0
25.3
35.2
42.5
40.0
36.4

َصُت
انىسطبء()7
47.0
45.3
40.0
46.6
52.0
50.0
47.6

المصدر  :جمعت وحسبت من استمارة االستبانة لممنتج وتاجر الجممة وتاجر التجزئة لعينة الدراسة خالل الموسم الصيفي الزراعي 2014

جدول  .4توزيع نصيب دينار المستيمك لمسوقي محصول البطاطا في محافظة بغداد لمموسم الزراعي الصيفي 2014
األشهس
حصَساٌ
رًىش
اة
انًزىسط

األسعبز دَُبز/كغى
انجًهخ()2
انًُزج()1
500
430
420
450

582
503
492
526

انزجصئخ()3
900
750
750
800

رىشَع دَُبز انًسزههك %
َصُت
َصُت
انجًهخ()5
انًُزج()4
9.1
55.5
9.7
57.3
9.6
56.0
9.5
56.2

َصُت
انزجصئخ()6
35.3
32.9
34.4
34.2

َصُت
انىسطبء()7
44.4
42.6
44.0
43.7

المصدر  :جمعت وحسبت من استمارة االستبانة لممنتج وتاجر الجممة وتاجر التجزئة لعينة الدراسة خالل الموسم الصيفي الزراعي 2014
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جدول  .5توزيع نصيب دينار المستيمك لمسوقي محصول البصل اليابس في محافظة بغداد لمموسم الزراعي الصيفي 2014
رىشَع دَُبز انًسزههك %
األسعبز دَُبز/كغى
األشهس
َصُت
َصُت
َصُت
َصُت
انزجصئخ()3
انجًهخ()2
انًُزج()1
انىسطبء()7
انزجصئخ()6
انجًهخ()5
انًُزج()4
52.7
42.5
9.2
48.2
725
417
350
حصَساٌ
49.3
40.0
9.3
51.2
780
473
400
رًىش
49.6
40.4
9.2
50
700
417
350
اة
50.2
41.0
9.2
49.8
735
433
366.5
انًزىسط
المصدر  :جمعت وحسبت من استمارة االستبانة لممنتج وتاجر الجممة وتاجر التجزئة لعينة الدراسة خالل الموسم الصيفي الزراعي 2014

 -3حساب اليوامش التسويقية لمحاصيل الخضر المدروسة

مرحمتي تاجر الجممة وتاجر التجزئة لكل من الطماطة وخيار

في محافظة بغداد لمموسم الزراعي الصيفي ) )2014اليامش

الماء والباذنجان والبطاطا والبصل اليابس فقد بمغ متوسطو

التسويقي :ىو الفرق بين السعر الذي يدفعو المستيمك النيائي

حوالي ,% 34.2 ,% 36.4 ,%27.1 ,% 24.9

التجزئة (المستيمك ) والسعر الذي يستممو المنتج في صورة

ج -اليامش التسويقي بين مرحمتي تاجر التجزئة والمنتج:

 %40.7عمى الترتيب (جدول .)6

وبين السعر الذي يتقاضاه المنتج أو ىو الفرق بين سعر

فيما يتعمق باليامش التسويقي المطمق بين متوسطو خالل فترة

مطمقة أو في صورة نسبية ( ,)17لذلك فأن اليوامش
التسويقية لسمعة معينة تشتمل عمى تكاليف إجراء الخدمات

الدراسة حوالي 316

التسويقية مثل النقل والتخزين والفرز والتدرج والتعبئة والبيع

 421.3دينار/كغم 448.6 ,دينار /كغم 425.5 ,دينار/كغم

(العمولة) والتحويل..الخ فضال عن اإلرباح التي يحصل

دينار/كغم 315.0 ,دينار/كغم,

عمى الترتيب ,أما فيما يتعمق باليامش التسويقي النسبي بين

عمييا الوسطاء وتشمل :

مرحمة تاجر التجزئة والمنتج لكل من الطماطو والخيار
والباذنجان والبطاطا والبصل اليابس ,فقد بمغ متوسطو خالل

ا -اليامش التسويقي بين مرحمتي تاجر الجممة والمنتج:

فيما يتعمق باليامش التسويقي المطمق بين مرحمتي تاجر

فترة الدراسة حوالي  % 52.6و %49.7و% 56.8

الجممة والمنتج لكل من الطماطة وخيار الماء والباذنجان

و %55.5و  %57.8عمى الترتيب( ,جدول .)6

والبطاطا والبصل اليابس خالل الموسم الزراعي الصيفي

تكاليف العمميات التسويقية لبعض محاصيل الخضر في

دينار/كغم 145.3 ,دينار/كغم 174.5 ,دينار/كغم126.0 ,

التكاليف التسويقية تعني التكاليف التي تجرى عمى السمع

 ,2014فقد بمغ حوالي  138.0دينار/كغم142.9 ,

محافظة بغداد لمموسم الزراعي الصيفي .2014

دينار/كغم ,عمى الترتيب خالل فترة الدراسة .أما فيما يتعمق

الزراعية بين المراحل المختمفة لممسمك التسويقي ( , )7لذا

باليامش التسويقي النسبي بين مرحمتي تاجر الجممة والمنتج

فان انتقال السمع الزراعية موضوع الدراسة من المنتج إلى

فقد بمغ متوسطو حوالي ,% 32.1 ,% 33.1 ,% 32.7

 -1تكاليف التعبئة والنقل من المنتج إلى سوق الجممة .

 % 28.9 ,%33.1عمى الترتيب( .والجدول .)6

 – 2تكاليف النقل والتحميل من سوق الجممة إلى سوق

المستيمك تمر بمراحل وتكاليف تسويقية متعددة ()12ىي :

لكل من الطماطة وخيار الماء والباذنجان والبطاطا والبصل

التجزئة.

ب -اليامش التسويقي بين مرحمة تاجر الجممة وتاجر

 – 3تكاليف العمميات التسويقية التي تجري عمى السمع

التجزئة:

الزراعية لدى تاجر الجممة والتجزئة .ومن خالل استمارة

أما اليامش التسويقي المطمق بين مرحمتي تاجر التجزئة

االستبانة المعدة لممنتج وتاجر الجممة وتاجر التجزئة فقد تم

وتاجر الجممة لكل من الطماطة وخيار الماء والباذنجان
والبطاطا والبصل اليابس فقد بمغ متوسطو خالل فترة الدراسة

حوالي 78.0

استخراج متوسط تكاليف التعبئة وكذلك النقل من خالل
(:)15

دينار/كغم172.1 ,دينار/كغم276 ,

دينار/كغم 274.0 ,دينار/كغم 299.5 ,دينار/كغم ,عمى

ركهفخ انحًىنخ (انُمهخ انىاحدح)
يزىسط ركبنُف انُمم =ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حًىنخ انُمهخ انىاحدح

الترتيب .أما فيما يتعمق باليامش التسويقي النسبي بين
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أما حساب وتقدير تكاليف العمميات التسويقية التي يقوم بيا

أرباح تاجر التجزئة= سعر المستيمك – ( سعر الجممة

تاجر الجممة والتجزئة من خالل:

+تكاليف النقل  +تكاليف العمميات التسويقية).
أما األىمية النسبية لبنود اليامش التسويقي فقد تم حسابيا من

يزىسط ركبنُف انعًهُبد انزسىَمُخ نزبجس انجًهخ وانزجصئخ =
ركبنُف انعًهُبد انزسىَمُخ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كًُخ انجُع

خالل.
ركبنُف ( انُمم  ,انزعجئخ  ,األزثبح)
األهًُخ انُسجُخ نجُىد انزكبنُف = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 100 X
انهبيش انزسىَمٍ انًطهك

أرباح تاجر الجممة = سعر التجزئة – (سعر المنتج +

تكاليف العمميات التسويقية).

جدول  .6حساب اليامش التسويقي المطمق والنسبي لبعض محاصيل الخضر لمموسم الزراعي الصيفي ()2014
انًحصىل
طًبطخ
خُبز يبء
ثبذَجبٌ
ثطبطب
ثصم َبثس
انًزىسط

انهىايــــــــــــــش انزســــــــــــــــىَمُخ
انفسق انجًهخ وانزجصئخ
انفسق ثٍُ سعس انًُزج وانجًهخ
َسجٍ 4%
يطهك3
َسجٍ 2%
يطهك1
29.6
178
32.7
138.0
27.1
172.1
30.9
142.9
36.4
276
30.1
145.3
34.2
274.0
33.1
174.5
40.7
299.6
28.9
126.0
33.6
239.9
31.1
145.3

انفسق ثٍُ انًُزج وانزجصئخ
َسجٍ 6%
يطهك 5
52.6
316
49.7
315.0
56.8
421.3
55.5
448.5
57.8
425.5
54.5
385.2

المصدر  :جمعت وحسبت من بيانات الجداول ( 1و 2و 3و 4و.)5
 -1المطمق (منتج ) = (سعر الجممة – سعر المنتج ).

 -2النسبي (منتج ) = (سعر الجممة – سعر المنتج)  /سعر الجممة * . 100
 - 3المطمق (جممة ) = (سعر التجزئة – سعر الجممة ).

 -4النسبي (جممة ) = (سعر التجزئة – سعر الجممة ) /سعر التجزئة *.100
 - 5المطمق (التجزئة ) = (سعر التجزئة – سعر المنتج ) .

 -6النسبي (التجزئة ) =(سعر التجزئة – سعر المنتج )  /سعر التجزئة * .100

جدول  .7األىمية النسبية لبنود اليامش التسويقي بين أطراف العممية التسويقية
انًحبصُم

األهًُخ انُسجُخ
نهبيش انزعجئخ
%

انطًبطخ
خُبز انًبء
انجبذَجبٌ
انجطبطب
ثصم َبثس
انًزىسط

9.5
7.6
5.7
16.2
7.0
9.2

األهًُخ انُسجُخ
نهبيش انُمم
يٍ يكبٌ اإلَزبج
إنً أسىاق
انجًهخ%
11.4
13.8
10.3
5.8
6.3
9.5

األهًُخ انُسجُخ
نهبيش انعًهُبد
انزسىَمُخ نزجبز
انجًهخ%

األهًُخ
انُسجُخ
إلزثبح ربجس
انجًهخ %

األهًُخ
انُسجُخ
نزكبنُف
انزحًُم %

األهًُخ انُسجُخ
نزكبنُف انُمم
%

األهًُخ انُسجُخ
نزكبنُف انعًهُبد
انزسىَمُخ نزبجس
انزجصئخ%

األهًُخ
انُسجُخ
إلزثبح ربجس
انزجصئخ %

3.0
2.9
2.2
2.1
2.2
2.5

19.8
22.5
17.5
14.8
14.0
17.7

1.6
1.9
1.4
0.8
0.9
1.3

10.7
12.6
10.5
5.8
7.1
9.3

9,2
8.9
6.7
6.5
6.8
7.6

34.8
29.3
45.2
48.4
55.5
42.6

المصدر :جمعت وحسبت من استمارة االستبانة لعينة الدراسة لممنتج وتاجر الجممة وتاجر التجزئة لعينة الدراسة خالل الموسم الصيفي الزراعي 2014

إن ارتفاع وانخفاض التكاليف التسويقية ليس دليل وحده عمى

 -5قياس الكفاءة التسويقية لمحاصيل الخضر قيد الدراسة

مدى الكفاءة التي يؤدي بيا الجياز التسويقي لوظائفو .ىناك

في محافظة بغداد لمموسم الزراعي الصيفي  :2014تيتم

عدة قوانين لقياس الكفاءة التسويقية وسيتم استخدام أىميا

الكفاءة التسويقية بتحسين عمميات الشراء والبيع والجوانب

لقياس الكفاءة ومنيا:

السعرية في العممية التسويقية بحيث يستجيب الجياز

التسويقي لرغبات المستيمك فقد يكون السعر الذي يدفعو

انهىايش انزسىَمُخ
*انكفبءح انزسىَمُخ= -100ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *100
انهىايش انزسىَمُخ +انزكبنُف اإلَزبجُخ

المستيمك ىو أفضل مقياس لإلشباع الذي يحصل عميو في

عند حساب الكفاءة التسويقية لمتوسط محاصيل الخضر قيد

العممية التسويقية ( .)18ولذلك فأن الكفاءة التكنولوجية تعمل

الدراسة وبموجب الجدول ( )6وجدانيا بمغت حوالي %35.6

عمى خفض تكاليف المدخالت (التكاليف التسويقية) بينما

و % 39.0و % 23.0و % 36.6و  %35.8عمى الترتيب

تؤدي الكفاءة السعرية إلى تحسين حركة البيع والشراء

لمحاصيل الطماطة والخيار والباذنجان والبطاطا والبصل

ومختمف النواحي االقتصادية لعمميات التسويق حيث يتضح
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وكمتوسط لممحاصيل الخمسة بمغ حوالي  %34.1خالل فترة

لمراحل التسويق المختمفة والناتجة عن ارتفاع التكاليف

الدراسة (جدول  )8يبن ذلك .ومن ىذا يتضح ان الكفاءة

التسويقية وارباح الوسطاء .إذ إن نصيب الوسطاء يمثل جزءا

التسويقية منخفضة وسبب ذلك ىو ارتفاع اليوامش التسويقية

كبي ار مما يدفعو المستيمك.

جدول  .8حساب الكفاءة التسويقية بالمقاييس التي تربط بين التكاليف اإلنتاجية والتسويقية وقيمة السمعة المسوقة
انًحبصُم
طًبطخ
خُبز يبء
ثبذَجبٌ
ثطبطب
ثصم َبثس
يزىسط
انُسجخ ككم

ركبنُف اإلَزبج
نهطٍ
(دَُبز/طٍ)
154375
208000
129375
260000
237500

انسعس انرٌ
َسزهًه
انًصازع نهطٍ
(دَُبز/طٍ)
284000
308300
327000
351500
309500

600000
633333
758300
800000
735000

388360

705326.6

197850

سعس انًسزههك
نهطٍ
(دَُبز/طٍ)

انهبيش
انزسىَمٍ
انًطهك
(دَُبز/طٍ)
316000
325033
431300
448500
425500

انزكبنُف
انزسىَمُخ
(دَُبز/طٍ)

انزكبنُف انزسىَمُخ+
اإلَزبجُخ (دَُبز/طٍ)

*
انكفبءح انزسىَمُخ
%

143400
156350
160350
167025
129650

297775
364350
289725
427025
367150

35.6
39.0
23.0
36.6
35.8

381766

151355

349205

34.1

المصدر  :جمعت وحسبت من استمارة االستبانة ( 1و 2و.)3

ومن استعراض المعمومات والجداول والنتائج نستنتج بأن -:

التسويقية المقدمة من قبميم تعد وفي الغالب قميمة وضعيفة.

 -1بمغ نصيب المنتج من إنفاق المستيمك لممحاصيل قيد

 -5الكفاءة التسويقية لمحاصيل الخضر قيد الدراسة منخفضة

عمى التتابع .أما نصيب تاجر الجممة من إنفاق المستيمك

 )35.8عمى الترتيب مما يترتب عمييا من أثار سمبية غير

لممحاصيل قيد الدراسة ,%11.2 ,%13.5 ,%12.0
.%9.2 ,%9.5عمى التتابع .أما نصيب تاجر التجزئة من

مرغوبة أثرت عمى تسويق ىذه المحاصيل داخمياً.

 -6عدم وجود سياسة سعريو واضحة فيناك تباين واختالف

إنفاق المستيمك لممحاصيل قيد الدراسة ,%27.1 ,%29.7

في مستوى األسعار لكل محصول في سوق الجممة وانخفاض

 -2اليامش التسويقي المطمق يمثل جزءا ميما مما يدفعو

بسبب عدم توافر الخدمات التسويقية وعدم توافر المعمومات

المستيمك ,إذ بمغ كمتوسط لمخضر قيد الدراسة حوالي

التسويقية الدقيقة.

316دينار  /كغم لمطماطا و 315دينار /كغم لمخيار

يوصى بمواصمة البحث في تقدير وتحميل اليوامش التسويقية

إذ بمغت كمتوسط ( ,36.6 ,% 23.0 ,%39.0 ,%35.6

الدراسة % 49.8 ,56.2% ,%52.3 ,%59.7 ,%58.3

أسعار البيع لممحاصيل المدروسة خالل أوقات ذروة اإلنتاج

%41.0 ,%34.2 ,%36.4عمى الترتيب.

و 421.3دينار/كغم لمباذنجان و 448.5دينار/كغم لمبطاطا

لممنتجات الزراعية يشكل عام ولمحاصيل الخضر بشكل

و 425.5دينار/كغم لمبصل اليابس.

خاص بيدف تحميل وتقدير ىذه اليوامش ومن ثم معرفة

 -3األىمية النسبية لبنود اليامش التسويقي فجاءت بالمرتبة

نصيب المنتج وتاجر الجممة والتجزئة من دينار المستيمك

األولى إرباح تاجر التجزئة  %43.8لمجموع الخضر قيد

المصروفة عمى محاصيل الخضر المدروسة وذلك لممساىمة

الدراسة وجاءت بالمرتبة الثانية تكاليف النقل %18.8

في وضع قاعدة بيانات تسويقية تسيم قي رسم السياسات

لمجموعة الخضر قيد الدراسة والمرتبة الثالثة أرباح تاجر

التسويقية الزراعية كذلك إجراء بعض التغيرات الييكمية

الجممة  %17.7لمجموعة الخضر قيد الدراسة والمرتبة

والتنظيمية في سوق الخضر لمحافظة بغداد والتي تؤدي إلى

الرابعة تكاليف العمميات التسويقية التجييزية  %10.1لمجموع

تحسين عممية التسويق الزراعي من خالل تقميل األرباح غير

الخضر المدروسة والمرتبة الخامسة تكاليف التعبئة %9.2

الضرورية التي يتقاضاىا غالبية الموزعون في أسواق الجممة

لمجموع الخضر المدروسة والمرتبة األخيرة لتكاليف التحميل

والتجزئة.

 %1.3لمجموع الخضر قيد الدراسة.
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