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المستخمص
ييدف البحث إلى حساب وتحميل اليوامش التسويقية لبعض محاصيل الحضر في محافظة بغداد ومن ثم تقدير نصيب المنتج وتاجر الجممة والتجزئة من دينار المستيمك

316  قد أوضحت نتائج الدراسة إن اليامش التسويقي لمحاصيل الخضر الطازجة يتباين من محصول ألخر إذ بمغ نحو.العراقي المنفق عمى محاصيل الخضر المدروسة
 كما بمغ نصيب المنتج من إنفاق المستيمك. دينار لمبصل اليابس425.5  دينار لمبطاطا و448.5 دينار لمباذنجان و421.3 دينار لخيار الماء و315دينار لمطماطة و
 أما نصيب تاجر الجممة من إنفاق المستيمك بمغ. لمبصل اليابس49.8  لمبطاطا و56.2  لمباذنجان و%52.3  لخيار الماء و%59.7  لمطماطا و%58.3 نحو

 أما نصيب تاجر التجزئة من إنفاق المستيمك. لمبصل اليابس%9.2 لمبطاطا و%9.5  لمباذنجان و% 11.2  لخيار الماء و%13.5  الطماطة و%12نحو
 أما األىمية النسبية لبنود اليامش التسويقي. لمبصل اليابس جدول41.0 لمبطاطا و% 34.2 لمباذنجان و%36.4  لخيار الماء و%23.3  لمطماطا و%29.7نحو

 وجاءت بالمرتبة,%18.8  وجاءت بالمرتبة الثانية تكاليف النقل إذ بمغت,% 42.6  فجاءت بالمرتبة األولى أرباح تاجر التجزئة إذ بمغت,لمحاصيل الخضر المدروسة
 وجاءت بالمرتبة الخامسة تكاليف التعبئة إذ بمغت,%10.1  وجاءت بالمرتبة الرابعة تكاليف العمميات التسويقية إذ بمغت,%17.7 الثالثة أرباح تاجر الجممة إذ بمغت

 وقد بين البحث إن اليامش التسويقي مرتفع نسبيا بالرغم من انخفاض قيمتو المطمقة وذلك لقصر.%1.3  وجاءت بالمرتبة السادسة تكاليف التحميل إذ بمغت%9.2
 وقد خرج البحث بتوصيات لعل من أىميا العمل عمى رفع الكفاءة التسويقية.المسافة بين المنتج والمستيمك من ناحية ولعدم العناية بالميام التسويقية من ناحية أخرى
من خالل تغير األداء السوقي بحيث يؤدي إلى خفض تكاليف األداء الوظيفي دون تعديل أو خفض المنافع التسويقية أو زيادة منافع الخدمات التسويقية دون زيادة
.التكاليف التسويقية أو تحقيق االثنين معا
. االسعار المزرعية, الكفاءة التسويقية:الكممات المفتاحية

.*البحث مستل من أطروحة دكتوراه لمباحث األول
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ABSTRACT
This research aims to, analyze and estimate marketing margins and the relative importance of some vegetable crops in the
province of Baghdad and then estimate the product share and wholesaler and retailer of consumer Iraqi dinars spent boil
vegetable crops studied Results of the study showed that the margin catalog crops fresh vegetables varies from time to
harvest as it was about 316 dinars Tomato and 315 for the option of water and 421.3 dinars eggplant and 448.5 dinars potato
and 425.5 dinars onions dry. How much the product share of consumer spending was about %58.3 and tomatoes %59.7 of
the option and water %52.3 of the eggplant and %56.2 and potatoes 49.8% of dry onions. The share of the wholesale of
consumer spending about 12% and tomatoes %13.5 of the option and water %11.2 of the eggplant and %9.5 and potato
%9.2 onion dry. What share of the retailer of consumer spending about % 29.7 and tomatoes 23.3% of the option and water
(36.4%) of the eggplant and 34.2% and potatoes 41.0% of dry onions. The relative importance of the terms of marketing
margin for vegetable crops school came first prize profit retailer as it drew %42.6, and came in second place transportation
as the percentage %18.8. And the third place came the profits of the wholesaler as the percentage %17.7, And it was ranked
fourth marketing operations costs as the percentage %10.1 it ranked fifth packing costs amounting to % 9.2 . It came sixth
rank as loading costs amounted to %1.3. And that the margin between the search marketing is relatively high despite the
decline in its absolute value, to the short distance between the producer and the consumer on the one hand and the lack of
marketing tasks on the other hand care. Find recommendations came out of perhaps the most important work to raise
marketing efficiency by changing market performance so that leads to lower costs functionality without modifying or
reducing benefits or increasing the marketing benefits of marketing services without increasing marketing costs or achieve
both.

Key words: Marketing efficiency, Farm prices.
*Part of Ph.D. Dissertation for the first author.
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يختمف عن مصطمح اليامش التسويقي الذي يعني الفرق بين

المقدمة

سعر البيع وسعر الشراء لسمعة معينة أو مجموعة من السمع

تعد محاصيل الخضر ضرورية لممستيمك في كافة بمدان

فان ىذا يعني إن التكاليف تدخل ضمن اليوامش التسويقية

العالم ,وىناك طمب متزايد عمييا بسبب القيمة الغذائية

( )1وتكمن مشكمة البحث في إن مكونات اليامش لممراحل

لمخضر لما تحتويو من مركبات وعناصر غذائية أساسية

التسويقية المختمفة في المسمك التسويقي لمسمع الزراعية تمثل

وميمة في غذاء اإلنسان أىميا البروتينات والدىون

نسبة عالية من سعر السمعة الزراعية .أما أىداف البحث

والكربوىيدرات وأحماض عضوية فعالة فضال عن احتوائيا

تشمل :

عمى نسب عالية من فيتامينات  Cو Aو B1و B2و)5( B7

ان زراعة الخضر عمى اختالف أنواعيا ذات أىمية اقتصادية

أ -قياس اليامش التسويقي النسبي والمطمق لمحاصيل

كبيرة لبعض البمدان لما تتميز بو من قدرة تصديرية اذ تشكل

الخضر (طماطة ,خيار ماء ,باذنجان ,بطاطا ,بصل يابس).

ب -تقدير األىمية النسبية لبنود اليامش التسويقي بين سعر

جزء ميم من اقتصادىا الوطني فضال عن قصر دورة حياة

المنتج وسعر المستيمك .أما فرضية البحث فإنيا تقترض

النبات واإلنتاجية العالية في وحدة المساحة مقارنة بالمحاصيل

ارتفاع اليوامش التسويقية لمحاصيل الخضر (طماطة ,خيار

الزراعية األخرى والمردودات المالية السريعة وانتشار معامل
تصنيع وتعميب األغذية ( ,)7إذ تشير اإلحصائيات إلى زيادة

ماء ,باذنجان ,بطاطا ,بصل يابس) ,وان إرباح تجار التجزئة

الطمب عمى السمع الزراعية لمحاصيل الخضر بسبب زيادة

تمثل نسبة عالية من مكونات اليوامش التسويقية بين سعر
المنتج والمستيمك .وتم جمع البيانات من خالل مصادرىا

عدد السكان وارتفاع المستوى المعيشي وانتشار الوعي

األولية(استمارات استبانة لممنتج وتاجر الجممة والتجزئة

الصحي والغذائي .وتتميز أسعار الخضر بالتذبذب وعدم

والمقابمة الشخصية المباشرة) ثم االطالع عمى سجالت وقوائم

االستقرار ألسباب كثيرة منيا ما يتعمق بتسويق ىذه المنتجات,

البيع والشراء لمحاصيل الخضر المدروسة فضال عن

إذ إن تكاليف العمميات التسويقية وأرباح القائمين بالوظائف

المصادر الثانوية .شممت منطقة الدراسة أقضية ونواحي وقرى

التسويقية تشكل نسبة عالية مما يدفعو المستيمك لقاء حصولو

محافظة بغداد لمختمف المراحل التسويقية ,وقد تم استخدام

عمى السمعة الزراعية  ,أما المنتج الزراعي يحصل عمى نسبة

منخفضة مما يدفعو المستيمك ,لذلك البد من معرفة اليوامش

األساليب اإلحصائية والمعادالت الرياضية في مجال قياس

التسويقية التي يتأثر بيا المنتج والمستيمك والبد من العمل

اليوامش التسويقية بين المراحل التسويقية المختمفة ,وقياس

نصيب الوسطاء من دينار المستيمك.

عمى تخفيضيا ( ,)13وتعد دراسة اليوامش التسويقية من
األىمية في فيم المشاكل التسويقية من ناحية ,ونجاح

طرائق قياس اليوامش التسويقية الزراعية :ىناك العديد من

اليوامش التسويقية من ناحية أخرى ( .)12ويعرف اليامش

والتي من خالليا يمكن قياس نصيب المزارع من مصروفات

التسويقي بأنة الفرق بين ثمن السمعة في مرحمة من مراحل

المستيمكين ىي (.)4

الطرائق المستخدمة في قياس اليوامش التسويقية الزراعية

التخطيط االقتصادي في توفير المعمومات الكافية والدقيقة عن

العمميات التسويقية وبين ثمنيا الجديد في مرحمة تسويقية

أوال :السمة السوقية :تبنى طريقة السمة السوقية عمى نمط

الوظائف التسويقية التي تؤدييا المؤسسات التسويقية الزراعية

محالت بيع المنتجات الغذائية خالل فترة معينة (سنة) ,ومن

الشراء لممستيمكين من السمع المنتجة محميا والتي تباع في

إضافية أو الحقة ( .)8وبمعنى أخر ىو عبارة عن تكمفة
اضافة ألرباح ىذه المؤسسات ( .)3وتعد عممية قياس
اليامش التسويقي ىي الخطوة األولى لمتعرف عمى إجمالي

ثم معرفة الوزن النسبي لممنتجات الداخمة في السمة السوقية,

وفي ىذه الطريقة تقارن أسعار التجزئة التي يدفعيا لممنتجات

التكاليف التسويقية المترتبة عمى انسياب السمع و المنتجات

بقيمة كميات معادلة ليا عمى مستوى المزرعة,

الغذائية

من مناطق اإلنتاج إلى أماكن االستيالك مرو ار باألسواق في

وتتطمب ىذه الطريقة تجميع بيانات عن المنتجات في السمة

القنوات (المسالك)التسويقية المختمفة حتى تصل أليدي

السوقية وأسعار التجزئة ليا ,والكميات المعادلة ليذه المنتجات

عمى مستوى المزرعة وكذلك األسعار المز رعية ليذه الالزمة

المستيمك النيائي ( .)10إن مصطمح التكاليف التسويقية
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ب  -ال تمكن من قياس نصيب المنتج الزراعي من السعر

المنتجات .ولغرض استخدام ىذه الطريقة يجب توفير البيانات

الذي يدفعو المستيمك.

لتقدير اليوامش التسويقية منيا:
 -1أسعار التجزئة لممنتجات الزراعية من السمعة التسويقية.

ثالثا :االنتشار السعري :يقصد باالنتشار ألسعري مجموعة

 - 2الكميات المعادلة ليذه المنتجات عمى مستوى المزرعة.

الفروق السعرية لمجموعة مراحل تسويقية فاالنتشار ألسعري

 -3أسعار المزرعة ليذه المنتجات.

بين المزارع والمستيمك يمثل الفرق بين السعر الذي يدفعو

من مزايا ىذه الطريقة:

المستيمك والسعر الذي يتقاضاه المزارع لكمية معادلة من

أ  -سيولة حساب نصيب المزارع .

المنتجات الزراعية ,يحسب االنتشار ألسعري بين المزرعة

ب  -تعطي تقدير اتجاه التغيير في قيمة نصيب المزارع

والفرد شيريا وسنويا لكميات ونوعيات معينة من المنتجات

واليوامش التسويقية .يؤخذ عمى ىذه الطريقة :

الغذائية ,فضال عن كونو احد األساليب التحميمية المستخدمة

 -1إنيا تعطي تقدير إجماليا لالنتشار ألسعري بين المستيمك

لمتعرف عمى الكفاءة التسويقية إلى جانب معرفة نصيب كل

والمزارع .

مرحمة من المراحل التسويقية من القيمة التي يتحمميا

 -2يمكن استخداميا لتقدير االنتشار ألسعري بين المراحل

المستيمك لقاء حصولو عمى السمعة ويتضمن االنتشار

التسويقية المختمفة.

ألسعري اإلرباح إلى جانب تكاليف العمل والنقل والتعبئة

ثانيا  :قائمة تسويق الغذاء :ويقصد بيا الفرق بين مجموع

وغيرىا .وتعكس التغيرات الحاصمة في االنتشار ألسعري

مصروفات المستيمك لجميع السمع الغذائية المنتجة محميا وما

التغير في اإلرباح ومن التكاليف التسويقية أو في كمييما.

يستممو المزارعون لقاء منتجات المزرعة المكافئة ليا .ويتم

اليوامش التسويقية تكون في صورتين ىما:

اليامش التسويقي ويعد قياس اليامش التسويقي بيذه الطريقة

والبيع مقد ار بالوحدة النقدية .اليامش ألسعري المطمق = سعر

مفيدا وذلك ألنو:

البيع – سعر الشراء.

 -1يعكس اثر الحجم الكمي لممواد الغذائية المتبادلة.

ب – اليامش التسويقي ألسعري النسبي فيو عبارة عن الفرق

- 3يعكس اثر التغيرات في الخدمات التسويقية المرتبطة

البيع أو الشراء مضروبا في  .100وىو ما يعرف باليامش

بتغير نسبة المساىمة لممنتجات الغذائية التي يشترييا

المئوي(النسبي) البيعي أو الشرائي.

أ  -اليامش ألسعري المطمق ىو الفرق بين سعري الشراء

ذلك بحسب قائمة تسويق الغذاء سنويا وتستخدم لقياس

المطمق بين سعر المستيمك وسعر المنتج مقسوما عمى سعر

 -2يعكس اثر التغير في المصروفات التسويقية .

المستيمك.

انهىايش انتسىيميخ انُسجيخ انجيعيخ =

 - 4ينظر باىتمام إلى المنتجات الغذائية في األماكن العامة

كالمطاعم .ان تكاليف التسويق ستستمر في الصعود حتى

انهىايش انتسىيميخ انُسجيخ انشرائيخ =

سعرالمستهلك

سعر المنتج

سعر المستهلك

سعرالمستهلك سعر المنتج
سعر المنتج

بأنظمة التسويق ذات الكفاءة العالية ذلك الن الميام التسويقية

ارتفاع اليوامش التسويقية :يعزى ارتفاع اليوامش التسويقية

وتأثير المستيمكين وأخي ار زيادة السكان( .)6إن تضخم

 -1زيادة الخدمات التسويقية التي يطمبيا المستيمك.

تزداد تعقيدا بزيادة التحضر والتخصص الجغرافي لمزراعة

لمسمع الزراعية إلى العوامل االتية (:)15

التكاليف وطمب المستيمك عمى الخدمات التسويقية ىما

 - 2تعدد القائمين بالعمميات التسويقية والحصول عمى أرباح

المسئوالن عن ارتفاع قائمة تسويق الغذاء في السنوات األخيرة

مرتفعة.

( .)9إن قياس اليامش التسويقي عن طريق قائمة التسويق

 -3بعد مراكز اإلنتاج عن مراكز االستيالك.

ذات عيوب في القياس ( )2منيا:

 - 4حجم المخاطرة وسرعة التمف لقسم من المحاصيل.

أ  -إنيا تقريبية وىي إجمالية ال تسمح بقياس اليامش

 -5درجة معرفة الصنف المسوق (تسويق سمعة معروفة

التسويقي الفردي لكل وظيفة تسويقية.

تكون اقل كمفة من سمعة غير معروفة) .فان العالقة بين
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الكمية والقيمة حيث يكون سعر السمعة قميل بالقياس إلى

دينار/كغم عمى الترتيب ومن خالل استمارة االستبانة

حجميا .

لممنتجين تجار الجممة وتجار التجزئة.
ب -السعر المزرعي لكل من الطماطة وخيار الماء

 - 6درجة التماثل والتصنيف.
 -7جية البيع عندما يكون بيع المحصول إلى تجار التجزئة,

والباذنجان والبطاطا والبصل اليابس فقد بمغ المتوسط خالل

فان عممية التسويق تحتاج إلى وسطاء أكثر.

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

 - 8الخدمات الميكانيكية ,تزداد اليوامش التسويقية لبعض

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

المحاصيل كمما زادت الخدمات الميكانيكية مثل التعقيم

عمى الترتيب خالل فترة البحث) .جداول  1و 2و ,3و4

والتصنيف والحفظ.

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

النتائج والمناقشة

الماء والباذنجان والبطاطا والبصل اليابس فقد بمغ المتوسط

خالل فترة الدراسة حوالي  422دينار /كغم و 461.2دينار

في ضوء استعراض بعض المؤشرات االقتصادية لقياس

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

اليوامش التسويقية لبعض محاصيل الخضر من خالل

/كغم عمى الترتيب خالل فترة الدراسة) .جداول  1و 2و,3

استخدام بعض المعادالت الرياضية ,وفيما يمي توضيح ذلك:

و 4و .)5أما فيما يتعمق بأسعار التجزئة لكل من الطماطة

 -1تطور تكاليف اإلنتاج واألسعار المزرعية وأسعار الجممة

وخيار الماء والباذنجان والبطاطا والبصل اليابس فقد بمغ

وأسعار التجزئة :فيما يتعمق:

المتوسط خالل فترة الدراسة حوالي  600دينار /كغم

أ -بتكاليف إنتاج لمحاصيل الخضر لكل من الطماطة وخيار

و 633.3دينار /كغم و 758.3دينار /كغم و  800دينار

الماء والباذنجان والبطاطا والبصل اليابس فقد بمغ المتوسط

/كغم و 735دينار /كغم عمى الترتيب خالل فترة الدراسة.

خالل فترة الدراسة حوالي  154.3دينار/كغم و 208دينار/

)جداول  1و 2و ,3و 4و.)5

كغم و 129.3دينار/كغم و 260دينار/كغم 237.5

جدول  .1توزيع نصيب دينار المستيمك لمسوقي محصول الطماطة في محافظة بغداد لمموسم الزراعي الصيفي 2014
يتىسط األسعبر ديُبر/كغى
األشهر
َيسبٌ
يبيس
حسيراٌ
تًىز
انًتىسط

انًُتج()1

انجًهخ()2

انتجسئخ()3

550
250
310
290
350

646
310
377.5
354.8
422

900
450
500
550
600

َصيت
انًُتج()4
61
55.5
62
52.7
58.3

تىزيع ديُبر انًستههك %
َصيت
َصيت
انتجسئخ()6
انجًهخ()5
28.2
10.6
31.2
13.3
24.5
13.5
35.5
11.8
29.
12

َصيت
انىسطبء()7
38.8
45.5
38.0
47.3
41.7

المصدر  :جمعت وحسبت من استمارات االستبانة لكل من المنتج وتاجر الجممة وتاجر التجزئة لعينة البحث خالل الموسم الزراعي الصيفي 2014

نصيب المنتج ( , 100*3\ 1 =)4نصيب الجممة ( ,100*3\ 1 - 2 =)5نصيب التجزئة ( ,100*3\ 2-3 =)6نصيب الوسطاء (100*3\ 1 =)7

جدول  .2توزيع نصيب دينار المستيمك لمسوقي محصول خيار الماء في محافظة بغداد لمموسم الزراعي الصيفي 2014
األسعبر ديُبر/كغى
األشهر
َيسبٌ
يبيس
حسيراٌ
انًتىسط

انًُتج()1

انجًهخ()2

انتجسئخ()3

450
375
310
378.3

537.9
457.5
384.7
461.3

750
600
550
633.3

َصيت
انًُتج()4
60.0
62.5
56.3
59.7

تىزيع ديُبر انًستههك %
َصيت
َصيت
انتجسئخ()6
انجًهخ()5
27.8
12.1
19.0
14.2
21.9
14.5
23.3
13.5

َصيت انىسطبء()7
39.9
33.3
36.4
36.8

المصدر :جمعت وحسبت من استمارات االستبانة لكل من المنتج وتاجر الجممة وتاجر التجزئة لعينة البحث خالل الموسم الزراعي الصيفي 2014

جدول  .3توزيع نصيب دينار المستيمك لمسوقي محصول الباذنجان في محافظة بغداد لمموسم الزراعي الصيفي 2014
األشهر
يبيس
حسيراٌ
تًىز
اة
أيهىل
د1
انًتىسط

انًُتج()1
450
300
300
400
480
450
397

األسعبر ديُبر/كغى
انجًهخ()2
541.5
373.5
373.5
485.5
575.1
541.5
482.8

انتجسئخ()3
850
550
500
750
1000
900
758.1

َصيت انًُتج()4
52.9
54.5
60.0
53.3
48.0
50.0
52.3

تىزيع ديُبر انًستههك %
َصيت انتجسئخ()6
َصيت انجًهخ()5
36.2
10.8
32.0
13.3
25.3
14.7
35.2
11.4
42.5
9.5
40.0
10.1
36.4
11.2

القيمة :دينار /كغم

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

المصدر :جمعت وحسبت من استمارات االستبانة لكل من المنتج وتاجر الجممة وتاجر التجزئة لعينة البحث خالل الموسم الزراعي الصيفي 2014

992

انفراجي وآخروٌ

يجهخ انعهىو انسراعيخ انعراليخ – 2016/ 997 -989 :)4(47

جدول  .4توزيع نصيب دينار المستيمك لمسوقي محصول البطاطا في محافظة بغداد لمموسم الزراعي الصيفي 2014
األسعبر ديُبر/كغى
األشهر
حسيراٌ
تًىز
اة
انًتىسط

انًُتج()1

انجًهخ()2

انتجسئخ()3

500
430
420
450

582
503
492
526

900
750
750
800

َصيت
انًُتج()4
55.5
57.3
56.0
56.2

تىزيع ديُبر انًستههك %
َصيت
َصيت
انتجسئخ()6
انجًهخ()5
35.3
9.1
32.9
9.7
34.4
9.6
34.2
9.5

َصيت
انىسطبء()7
44.4
42.6
44.0
43.7

المصدر  :جمعت وحسبت من استمارات االستبانة لكل من المنتج وتاجر الجممة وتاجر التجزئة لعينة البحث خالل الموسم الزراعي الصيفي 2014

جدول  .5توزيع نصيب دينار المستيمك لمسوقي محصول البصل اليابس في محافظة بغداد لمموسم الزراعي الصيفي 2014
األشهر
حسيراٌ
تًىز
اة
انًتىسط

األسعبر ديُبر/كغى
انجًهخ()2
انًُتج()1
350
400
350
366.5

417
473
417
433

انتجسئخ()3
725
780
700
735

تىزيع ديُبر انًستههك %
َصيت
َصيت
انجًهخ()5
انًُتج()4
9.2
48.2
9.3
51.2
9.2
50
9.2
49.8

َصيت
انىسطبء()7
52.7
49.3
49.6
50.2

َصيت
انتجسئخ()6
42.5
40.0
40.4
41.0

المصدر  :جمعت وحسبت من استمارات االستبانة لكل من المنتج وتاجر الجممة وتاجر التجزئة لعينة البحث خالل الموسم الزراعي الصيفي 2014

 -3حساب اليوامش التسويقية لمحاصيل الخضر المدروسة

 -2توزيع األنصبة التسويقية لممنتج وتاجر الجممة وتاجر

التجزئة من دينار المستيمك لمحاصيل الخضر المدروسة

في محافظة بغداد لمموسم الزراعي الصيفي ))2014

لمموسم الصيفي  :2014فيما يتعمق بنصيب المنتج من

اليامش التسويقي :ىو الفرق بين السعر الذي يدفعو

والبطاطا والبصل خالل فترة الدراسة فقد بمغ متوسط نصيب

الفرق بين سعر التجزئة (المستيمك) والسعر الذي يستممو

 %49.8عمى الترتيب) ,جداول  1و 2و 3و 4و )5تبين

اليوامش التسويقية لسمعة معينة تشتمل عمى تكاليف إجراء

ذلك .أما بنصيب تاجر الجممة من دينار المستيمك لكل من

الخدمات التسويقية مثل النقل والتخزين والفرز والتدرج والتعبئة

الطماطة وخيار الماء والباذنجان والبطاطا والبصل اليابس

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

خالل فترة الدراسة فقد بمغ متوسط نصيب تاجر الجممة

يحصل عمييا الوسطاء وتشمل :

المستيمك النيائي وبين السعر الذي يتقاضاه المنتج أو ىو

دينار المستيمك لكل من الطماطة وخيار الماء والباذنجان

المنتج في صورة مطمقة أو في صورة نسبية ( ,)17لذلك فأن

المنتج حوالي ,%56.2 ,% 52.3 ,%59.7 ,%58.3

حوالي .% 9.2 ,% 9.5 ,% 11.2 ,% 13.1 ,%12

أ -اليامش التسويقي بين مرحمتي تاجر الجممة والمنتج :

عمى الترتيب) ,جداول  1و 2و 3و 4و )5تبين ذلك .فيما
يتعمق بنصيب تاجر التجزئة من دينار المستيمك لكل من

فيما يتعمق باليامش التسويقي المطمق بين مرحمتي تاجر
الجممة والمنتج لكل من الطماطة وخيار الماء والباذنجان

الطماطة وخيار الماء والباذنجان والبطاطا والبصل اليابس

الموسم الز ارعي الصيفي

والبطاطا والبصل اليابس خالل

خالل فترة الدراسة فقد بمغ متوسط نصيب تاجر التجزئة

 ,2014فقد بمغ حوالي 138.0

حوالي ,% 34.2 ,% 36.4 ,% 27.1 ,%29.7

دينار/كغم142.9 ,

دينار/كغم145.3 ,دينار/كغم 174.5 ,دينار/كغم126.0 ,

 %41.0عمى التتابع) ,جداول  1و 2و 3و 4و .)5فيما

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

يتعمق بنصيب الوسطاء من دينار المستيمك لكل من الطماطة

باليامش التسويقي النسبي بين مرحمتي تاجر الجممة والمنتج

وخيار الماء والباذنجان والبطاطا والبصل خالل فترة الدراسة

لكل من الطماطة وخيار الماء والباذنجان والبطاطا والبصل

فقد بمغ متوسط نصيب الوسطاء حوالي ,% 40.2 ,%41.7

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

% 50.2 ,% 43.7 ,% 47.6عمى الترتيب ,جداول (1

% 28.9 ,%33.1عمى الترتيب ,كما مبين في جدول (.)6

و  2و  3و  4و . )5

ب -اليامش التسويقي بين مرحمة تاجر الجممة وتاجر
التجزئة :أما اليامش التسويقي المطمق بين مرحمتي تاجر
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التجزئة وتاجر الجممة لكل من الطماطة وخيار الماء

ج -اليامش التسويقي بين مرحمتي تاجر التجزئة والمنتج :

فترة الدراسة حوالي  178.0دينار/كغم 172.1 ,دينار/كغم,
276دينار/كغم 274.0 ,دينار/كغم 299.5 ,دينار/كغم,

الدراسة حوالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي  316دينار/كغم  315.0 ,دينار/كغم

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

عمى التتابع .أما فيما يتعمق باليامش التسويقي النسبي بين

عمى الترتيب ,أما فيما يتعمق باليامش التسويقي النسبي بين

والباذنجان والبطاطا والبصل اليابس فقد بمغ متوسطو خالل

فيما يتعمق باليامش التسويقي المطمق بين متوسطو خالل فترة

مرحمتي تاجر الجممة وتاجر التجزئة لكل من الطماطة وخيار

مرحمة تاجر التجزئة والمنتج لكل من الطماطو والخيار

الماء والباذنجان والبطاطا والبصل اليابس فقد بمغ متوسطو
حوالي ,% 34.2 ,% 36.4 ,%27.1 ,% 24.9

والباذنجان والبطاطا والبصل اليابس ,فقد بمغ متوسطو خالل

فترة الدراسة حوالي  %52.6وحوالي  % 49.7وحوالي

 %40.7عمى الترتيب (جدول .)6

 %56.8وحوالي  %55.5وحوالي  %57.8عمى الترتيب,
(جدول .)6

جدول  .6حساب اليامش التسويقي المطمق والنسبي لبعض محاصيل الخضر لمموسم الزراعي الصيفي 2014
انًحصىل
طًبطخ
خيبر يبء
ثبذَجبٌ
ثطبطب
ثصم يبثس
انًتىسط

انهىايــــــــــــــش انتســــــــــــــــىيميخ
انفرق انجًهخ وانتجسئخ
انفرق ثيٍ سعر انًُتج وانجًهخ
َسجي 4%
يطهك 3
َسجي 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

انفرق ثيٍ انًُتج وانتجسئخ
َسجي 6%
يطهك5
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.
 - 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

 :4تكاليف العمميات التسويقية لبعض محاصيل الخضر في

أما حساب وتقدير تكاليف العمميات التسويقية التي يقوم بيا

محافظة بغداد لمموسم الزراعي الصيفي  :2014التكاليف
التسويقية تعني التكاليف التي تجرى عمى السمع الزراعية بين

تاجر الجممة والتجزئة من خالل :

المراحل المختمفة لممسمك التسويقي ( ,)11لذا فان انتقال

متوسط تكاليف العمميات التسويقية لتاجر الجممة والتجزئة=

السمع الزراعية موضوع الدراسة من المنتج إلى المستيمك تمر

تكاليف العمميات التسويقية

بمراحل وتكاليف تسويقية متعددة ىي (:)14

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كمية البيع

 -1تكاليف التعبئة والنقل من المنتج إلى سوق الجممة .
 – 2تكاليف النقل والتحميل من سوق الجممة إلى سوق

أرثبح تبجر انجًهخ = سعر انتجسئخ – (سعر انًُتج +
تكبنيف انعًهيبد انتسىيميخ).
أرثبح تبجر انتجسئخ= سعر انًستههك – ( سعر انجًهخ
+تكبنيف انُمم  +تكبنيف انعًهيبد انتسىيميخ ).

الزراعية لدى تاجر الجممة والتجزئة .من خالل استمارة

مكونات اليامش التسويقي بين المنتج وتاجر الجممة وبين

التجزئة.
 –3تكاليف العمميات التسويقية التي تجري عمى السمع

الجممة وتاجر التجزئة لمحاصيل الخضر قيد الدراسة في

االستبانة المعدة لممنتج وتاجر الجممة وتاجر التجزئة فقد تم

محافظة بغداد لمموسم الصيفي  .2014بعد حساب متوسط

استخراج متوسط تكاليف التعبئة وكذلك النقل من خالل(:)16

العمميات التسويقية وتكاليف التعبئة والنقل بين المنتج وتاجر

تكهفخ انحًىنخ (انُمهخ انىاحدح)
يتىسط تكبنيف انُمم= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حًىنخ انُمهخ انىاحدح
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الجممة ومن ثم حساب متوسط العمميات التسويقية وتكاليف

 -2أرباح تاجر التجزئة = سعر البيع لممستيمك ــــــ (سعر

التحميل والنقل بين تاجر الجممة وتاجر التجزئة .فالبد من

الجممة  +سعر تكاليف النقل +تكاليف العمميات التسويقية)

استخراج أرباح تاجر الجممة وتاجر التجزئة والتي يمكن

من خالل العالقات الموضحة سابقا يمكن بيان النتائج التي

حسابيا من خالل  :أرباح تاجر الجممة = سعر الجممة ـــــ

تم الحصول عمييا كما ىو موضح في الجدول (.)7

(سعر المنتج  +تكاليف العمميات التسويقية).

جدول  .7مكونات اليامش التسويقي لمحاصيل الخضر قيد الدراسة في محافظة بغداد لمموسم الصيفي  . 2014دينار عراقي /كغم

انًحصىل

سعر
انًسرعخ

تعجئخ

انطًبطخ
خيبر انًبء
انجبذَجبٌ
انجطبطب
انجصم نيبثس
انًتىسط

350
378.3
397
450
366.5
388.6

30
25
25
72.5
30
36.5

هبيش انُمم
يٍ يُبطك
اإلَتبج إنى
أسىاق
انجًهخ
36
45
45
26
27
35.8

يب

صبفي
يستهًه
انًسارع يًب
يدفعه
انًستههك
284
308.3
327
351.5
309.5
316.1

تكبنيف
انعًهيبد
انتسىيميخ
نتبجر
انجًهخ
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5

سعر
انجًهخ

أرثبح
تبجر
انجًهخ

تكبنيف
انتحًيم

422
461.2
482.1
526
435.5
465.3

62.5
73.4
75.6
66.5
59.5
67.5

5
6.250
6.250
3.625
3.750
4.975

تكبنيف
انعًهيبد
انتسىيميخ
نتبجر
انتجسئخ
29
29
29
29
29
29

تكبنيف
انُمم

سعر
انًستههك
(سعر
انتجسئخ)

أرثبح
تبجر
انتجسئخ

33.9
41.6
45.6
26.4
30.4
35.5

600
633.3
758.3
800
735
705.3

115.1
101.5
201.6
218.6
240.1
175.3
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ج -األىمية النسبية لتكاليف العمميات التسويقية من اليامش

 -5تقدير األىمية النسبية لبنود اليامش التسويقي والتي تم

التسويقي:

حسابيا من خالل .

أ– األىمية النسبية لتكاليف التعبئة من اليامش التسويقي

تكبنيف انعًهيبد انتسىيميخ(انتجهيسيخ)
= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 100 x
انهبيش انتسىيمي

تكبنيف انتعجئخ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ100X
انهبيش انتسىيمي

د -األىمية النسبية لتكاليف التحميل من اليامش التسويقي:

اليامش التسويقي:

تكبنيف انتحًيم
=ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ100X
انهبيش انتسىيمي

ب  -األىمية النسبية لتكاليف النقل من اليامش التسويقي =

ىـ  -األىمية النسبية إلرباح تاجر الجممة أو تاجر التجزئة

اليامش التسويقي:
تكبنيف انُمم

من اليامش التسويقي:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ100X
انهبيش انتسىيمي

إرثبح تبجر انجًهخ أو تبجر انتجسئخ
=ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ100X
انهبيش انتسىيمي

جدول  .8األىمية النسبية لبنود اليامش التسويقي بين أطراف العممية التسويقية
انًحبصيم

األهًيخ انُسجيخ
نهبيش انتعجئخ
%

انطًبطخ
خيبر انًبء
انجبذَجبٌ
انجطبطب
ثصم يبثس
انًتىسط

9.5
7.6
5.7
16.2
7.0
9.2

األهًيخ انُسجيخ
نهبيش انُمم يٍ
يكبٌ اإلَتبج إنى
أسىاق انجًهخ%
11.4
13.8
10.3
5.8
6.3
9.5

األهًيخ انُسجيخ
نهبيش انعًهيبد
انتسىيميخ نتجبر
انجًهخ%
3.0
2.9
2.2
2.1
2.2
2.5

األهًيخ انُسجيخ
إلرثبح تبجر
انجًهخ %
19.8
22.5
17.5
14.8
14.0
17.7

األهًيخ
انُسجيخ
نتكبنيف
انتحًيم %
1.6
1.9
1.4
0.8
0.9
1.3

األهًيخ
انُسجيخ
نتكبنيف
انُمم %
10.7
12.6
10.5
5.8
7.1
9.3

األهًيخ انُسجيخ
نتكبنيف انعًهيبد
انتسىيميخ نتبجر
انتجسئخ%
9,2
8.9
6.7
6.5
6.8
7.6

األهًيخانُسج
يخ إلرثبح
تبجر انتجسئخ
%
34.8
29.3
45.2
48.4
55.5
42.6

المصدر :جمعت وحسبت من استمارات االستبانة لكل من المنتج وتاجر الجممة وتاجر التجزئة لعينة البحث خالل الموسم الزراعي الصيفي 2014

ومن خالل استعراض الجداولين ( 7و )8يتبين مايمي :

 %42.6من اليامش التسويقي بين سعر المنتج وسعر

 -1إن األىمية النسبية إلرباح تاجر التجزئة من اليامش

المستيمك ىي أرباح تاجر التجزئة.

التسويقي جاءت بالمرتبة األولى إذ بمغت كمتوسط لمجموع

-2احتمت تكاليف النقل مجتمعا (لممنتج وتاجر التجزئة)

المرتبة الثانية من اليامش التسويقي إذ بمغت كمتوسط

محاصيل الخضر قيد الدراسة حوالي  . % 42.6إي أن

لمحاصيل الخضر قيد الدراسة  %18.8إي أن %18.8
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من اليامش التسويقي المطمق بين سعر المنتج والتجزئة ىي

التسويقية الدقيقة .ومن مجمل االسنتناجات المشار إلييا والتي

أرباح وسطاء النقل .

توصل أليما البحث يمكن االستدالل عمى يغض التوصيات

 -3إن األىمية النسبية إلرباح تاجر الجممة من اليامش

ذات العالقة بتحقيق اليدف من ىذا البحث والتي من أىميا :

التسويقي جاءت بالمرتبة الثالثة إذ بمغت كمتوسط لمجموع

 -1ضرورة إنشاء قاعدة بيانات ومعمومات في مجال إنتاج

محاصيل الخضر قيد الدراسة حوالي  . %17.7إي أن 17.7

وتسويق محاصيل الخضر إلى جانب تطوير المعمومات

) )%من اليامش التسويقي المطمق بين سعر المنتج وسعر

التسويقية لمقطاعات العاممة في ىذا المجال من خالل وسائل

التجزئة ىي من أرباح تاجر الجممة .

اإلعالم واإلذاعات والوسائل الحديثة بإذاعة المعمومات

 -4احتمت تكاليف العمميات التسويقية مجتمعا (لتاجر الجممة

التسويقية لتوعية المزارعين .

والتجزئة) المرتبة الرابعة من اليامش التسويقي بين سعر

 -2إجراء بعض التغيرات الييكمية والتنظيمية في سوق

الدراسة  %10.1أي إن تكاليف العمميات التسويقية ليا تأثير

التسويق الزراعي من خالل تقميل األرباح غير الضرورية التي

عمى األسعار التي يدفعيا المستيمك.

يتقاضاىا غالبية الموزعون في أسواق الجممة والتجزئة والتي

 -5أما تكاليف التعبئة فقد احتمت المرتبة الخامسة من حيث

بدورىا تعمل عمى تقميل نسبة الفقد و التمف التي تحصل

األىمية النسبية حيث بمغت كمتوسط حوالي ))% 9.2

لممحاصيل الزراعية فيد الدراسة أثناء عممية التسويق.

 -6أما تكاليف التحميل فقد احتمت المرتبة األخيرة من حيث

المختمفة في حالة تسويق منتجاتيم بانفسيم عمى مستوى

األىمية النسبية حيث بمغت كمتوسط لممحاصيل قيد الدراسة

مناطق االنتاج لمحاصيل الخضر عن طريق االرشاد الزراعي

حوالي ).)% 1.3

التسويقي اضافة الى وسائل االعالم المقروءة والمرئية.
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