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  لمحصولى الطماطم والبصل بمحافظة الفيومدراسة إقتصادية تحليلية إلمكانية تطبيق الزراعة التعاقدية 
  أ. د/ السيد حسن محمد مصطفى جادو

 أستاذ اإلقتصاد الزراعى   
  م / إبراهيم أحمد رفاعى عبد الرحيم  ن سعيد الشبراوى        أ. د/ عالء الدي

 معهد بحوث اإلقتصاد الزراعى -أخصائى زراعىقسم بحوث العمالة واآلالت الزراعية            رئيس   
 معهد بحوث اإلقتصاد الزراعى –

 المقدمة
االساليب التى يمكن من خاللها زيادة دخل المزارعين واستقراره حيث تسهم الزراعة التعاقدية فى تحسين االنتاجية وتخفيض  ىالزراعة التعاقدية هى احد

دات اتكاليف التسويق والمعامالت وفى نفس الوقت تسهم الزراعة التعاقدية فى زيادة أرباح الجهات الداعمة حيث تضمن بشكل كبير استقرار االمد
 الى التصنيع أو التسويق سواء كان محليا أو خارجيا.من المزارعين 

ونظرا لآلثار التى ترتبت على سياسة التحرر االقتصادى فى مصر فى فترة الثمانينات، وفى ظل المتغيرات التى طرأت على قطاع الزراعة 
وجود تركيب  زراعية وعدمالدورة الالى غياب االلتزام ب واعطاء المزارعين الحرية الكاملة فى انتاج المحاصيل التى يرغبون فى انتاجها، فقد ادى ذلك

محصولى مناسب يحمى التربة الزراعية من التدهور، و يحمى المزارعين من التقلبات السعرية، من جهة اخرى فان تزايد الطلب على المنتجات 
منشآت الصناعية الزراعية الى ضمان استقرار انسياب المواد المجهزة واالهتمام بالمحتوى الغذائى والشروط الصحية وسالمة الغذاء، كما أن حاجة ال

جودتها و الخام الزراعية بما يضمن تشغيل المصانع بكامل طاقتها االنتاجية،ونظراللمخاطر التى تحدث فى اسعار المنتجات الزراعية وكذلك كمياتها 
قية وتذبذب اسعار المدخالت والمخرجات، كل ذلك جعل بعض وهى سمة من سمات القطاع الزراعى المصرى وارتفاع تكاليف العمليات التسوي

 . الشركات الكبرى تدخل االسواق المصرية  من خالل الزراعة التعاقدية
         

 مشـــكلة الدراسـة :
 نتقاهمتتمثل المشكلة البحثية فى عدم التكامل بين عمليتى اإلنتاج والتسويق فى القطاع الزراعى وذلك لعدم توافر مستلزمات اإلنتاج من بذور 

على تقدير  بناءا" اومبيدات وأسمدة بأسعار مدعمة، وعدم توافر المعلومات التسويقية الالزمة للكميات المطلوب زراعتها من المحاصيل قبل زراعته
 التحديات التي تواجهها الزراعة المصرية في مجال تسويق الحاصالت، وكذلك الطلب المحلى من السوق وأيضا التصدير للخارجغطية طلب السوق لت

  .والتأثر بالعوامل الجويةبشكل عام والخضر بشكل خاص لما تتصف به من سرعة تلف وعطب وعدم تحمل النقل والتخزين 
 ىقيق الرضوتحإنتاج السلع  بالكميات والمواصفات المطلوبة وفى الوقت المناسب تنظيم الرغم من أن الزراعة التعاقدية أحد أهم أشكال وعلى 

تراتيجية تحقيق إسبالقدر الذى يساهم فى  لم تطبق الزراعة التعاقدية فى مصر أنإال  والسعر العادل لكل من المنتج والمستهلك على حد سواء
  0202ية الزراعية المستدامة التنم

 
 أهـــداف الدراسة :    
 الوقوف على الوضع الراهن إلنتاج وتسويق محصولى الطماطم والبصل فى محافظة الفيوم. -1
 تقييم الزراعة التعاقدية كأحد أدوات السياسة التسويقية الزراعية لمحصولى الطماطم والبصل من وجهة نظر المزارعين -0
 لتفعيل الزراعة التعاقدية فى مصر يتسق وظروف االنتاج الزراعى وثقافة المزارع المصرى.عمل تصور  -0
 استطالع اراء صغار المزارعين فى امكانية التوسع فى الزراعة التعاقدية. -4
 التعرف على المقترحات المتاحة لتطبيق نظام الزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل. -5
 

 بيانات:الطريقة البحثية ومصادر ال
تبيان خاصة بهذا ساستندت الدراسة الى البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة ، باالضافة الى البيانات االولية التى تم تجميعها من خالل استمارة ا

حليلى بما ى والتالموضوع لبعض المحاصيل فى محافظة الفيوم مثل محصول الطماطم والبصل اعتمدت الدراسة على منهج البحث العلمى الوصف
والنشرات  عيتناسب مع طبيعة المعالجات البحثية محل اهتمام الدراسة وبالنسبة لمصادر البيانات اعتمدت الدراسة على بعض الدراسات السابقة والمراج

ة العامة واالحصاء  جهاز المركزى للتعبئالعلمية باالضافة الى البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة من جهات متعددة كقطاع الشئون االقتصادية وال
 . ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، مديرية الزراعة بالفيوم FAO االغذية والزراعة لألمم المتحدة  ومنظمة



  ... الخالسيد حسن محمد مصطفى جادو                      041

 0202(  1)  85مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 اختيار عينـة الدراسـة:
اعتمدت الدراسة فى الحصول على البيانات االولية من خالل عينة عمدية تشمل مزارعى الحاصالت الزراعية المتعاقدين مع جهات تسويقية      

 ، ايضا تم اختيار مركزين من مختلفة سواء تجار أو مصدرين أو مصانع. كما تم اختيار محصولين فى محافظة الفيوم وهما الطماطم والبصل
ن ، الى جانب اختيار المزارعين بطريقو عشوائية م وهما مركزى الفيوم وطاميةمحصولى الطماطم والبصل  ظة يمثالن اكبر المراكز فى انتاجالمحاف

 سجالت الجمعيات الزراعية التابعين لها.
من اجمالى مساحة الطماطم  %0,61ا انه قد احتل مركز الفيوم المركز األول بنسبة قدره( 1الجدول رقم )وتشير بيانات  محصول الطماطم: -1

 %5265من اجمالى مساحة الطماطم على مستوى المحافظة6 ويمثل المركزين معا حوالى  %0162فيما احتل مركز طامية المركز الثانى بنسبة قدرها 
 .  احة الطماطم على مستوى المحافظةمن اجمالى مس

 
 المساحة بالفدان 0212موزعة على مستوى مراكز محافظة  الفيوم عام التوزيع النسبى لمساحة محصول الطماطم ( 1جدول رقم )

 المركز
 الطماطـم 

 االهمية النسبية المساحة
 1,61 7485 الفيــوم
 768 441 سنورس
 7165 1711 طاميـة
 7,67 17,5 اطســا
 60, 181 ابشـواى

 1765 7717 يوسف الصديق
 ,,1 1,148 اجمالى المحافظة

 المعلومات ودعم اتخاذ القرار6 مديرية الزراعة بالفيوم مركزالمصدر: 
 
أن مركز طامية يحتل المركز االول من حيث المساحة فى محصول البصل بنسبة  (7الجدول رقم )وتبين أيضا من بيانات  محصول البصل: -0

 %5,64من اجمالى مساحة المحافظة6 ويمثل المركزين معا نسبة قدرها  %60,65 فيما احتل مركز الفيوم المركز الثانى بنسبة قدرها %0262قدرها 
 .  من اجمالى مساحة البصل على مستوى المحافظة

 
 المساحة بالفدان  0212التوزيع النسبى لمساحة محصول البصل موزعة على مستوى مراكز محافظة  الفيوم عام ( 7جدول رقم )

 المركز
 البصل

 االهمية النسبية المساحة
 7,67 7081 الفيــوم
 068 ,1,7 سنورس
 7060 1117 طاميـة
 864 711 اطســا
 861 854 ابشـواى

 7761 ,754 يوسف الصديق
 ,,1 11114 المحافظةاجمالى 

 مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار6 مديرية الزراعة بالفيوم المصدر:
 

فس مناطق نوطبقا للبيانات المنشورة واختيار المراكز االكبر من حيث المساحة المزروعة لكل محصول فقد تم اختيار المزارعين المتعاقدين عمدًا من 
مبحوث من كل محصول مقسمة بالتساوى فيما بين المتعاقدين وغير المتعاقدين مع  122اجراء استبيان لعدد المزارعين الغير متعاقدين6 فقد تم 

 .  اختالف عدد كل محصول من مركز آلخر طبقا لألهمية النسبية له
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 0202(  1)  85مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

توزيع أفراد العينة طبقا للتوزيع النسبى لمساحات الطماطم والبصل فى المراكز المختارة( 1جدول رقم )  

 زالمرك
 البصل الطماطم

المساحة  
 بالفدان

االهمية 
 النسبية %

عدد 
 المتعاقدين

عدد غير 
 المتعاقدين

المساحة  
 بالفدان

االهمية 
 النسبية %

عدد 
 المتعاقدين

عدد غير 
 المتعاقدين

 00 00 ,4 0241 01 01 0, 5542 الفيوم
 02 02 54 0000 12 12 05 0510 طامية
 52 52 122 020, 52 52 122 20,2 االجمالى

 (0، 1جمعت وحسبت من بيانات االجداول أرقام )المصدر: 
 

 : ثالثا: وصف عينــة الدراسة
صممت استمارة االستبيان للحصول على المعلومات الالزمة عن انتاج وتسويق محصولى الطماطم والبصل بمحافظة الفيوم لكل من المزارعين 

والحالة التعليمية ومتوسط الحيازات وملكية االرض ، كما احتوت االستمارة على معلومات عن انتاج  والسن المتعاقدين والمزارعين غير المتعاقدين
امالت عمحصولى الطماطم والبصل تحت ظروف الزراعة التعاقدية وغير التعاقدية من حيث تكاليف العمليات الزراعية وتكاليف مستلزمات االنتاج والم

 شكالت التى تواجه المزارعين فى الزراعة التعاقدية وغير التعاقدية والحلول المقترحة لها من وجهة نظرهــمالتسويقيةوتضمنت االستمارة أهم الم
 
 أهم النتائج المتحصل عليها من العينة: 

 توصيف عينة الدراسة:
(  بان الحالة التعليمية للمبحوثين جميعا سواء متعاقدين أو غير متعاقدين 8الجدول رقم )وقد اتضح من توصيف العينة فى  محصول الطماطم: -1

6 %04للمؤهل المتوسط بينما تحتل الحالة التعليمية قراءة وكتابة فقط المركز الثانى بنسبة  %41لمحصول الطماطم تحتل المركز االول بنسبة 
من عدد  %02، فى حين انقسمت الملكية الى  %1وفوق الجامعى  %5بلغت 6 فى حين نسبة المؤهل الجامعى %12ثم ال يقرأ وال يكتب بنسبه 

 . من العينة  %05للزراعة بنظام المشاركة بينما يمثل من يمتلكون أراضى حوالى  %00المزارعين مؤجرين لألرض6 
 

 بمحافظة الفيوم توصيف عينة الدراسة لكل من المزارعين المتعاقدين وغير المتعاقدين لمحصول الطماطم( 8جدول رقم )
 %االهمية النسبية من اجمالى العينة  العــدد البيـــان

 الحالة التعليمية
 اإلجمالى

 12 12 ال يقرأ وال يكتب
 04 04 يقرأ ويكتب

 41 41 مؤهل متوسـط
 5 5 مؤهل جامعـى
 1 1 دراسات عليــا

 122 122 اإلجمالى

 نوع الحيازة
 

 02 01 إيجــار 
 05 04 مـلك

 00 05 مشاركـة
 ,,1 ,,1 اإلجمالى

 جمعت وحسبت من استمارة االستبيان المصدر:
 
بان الحالة التعليمية للمبحوثين جميعا سواء متعاقدين أو غير متعاقدين (  7الجدول رقم )وقد اتضح من توصيف العينة فى  محصول البصل: -0

ثم ال  %01يقرأ ويكتب بينما تحتل الحالة التعليمية للمؤهل المتوسط المركز الثانى بنسبة للمؤهل  %,0لمحصول البصل تحتل المركز االول بنسبة 
من عدد المزارعين  %01، فى حين انقسمت الملكية الى   %0وفوق الجامعى  %2فى حين نسبة المؤهل الجامعى بلغت  %00يقرأ وال يكتب بنسبه 

 .من العينة %04مثل من يمتلكون أراضى حوالى للزراعة بنظام المشاركة بينما ي %05مؤجرين لألرض 
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 0202(  1)  85مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

توصيف عينة الدراسة لكل من المزارعين المتعاقدين وغير المتعاقدين لمحصول البصل بمحافظة الفيوم( 7جدول رقم )  
 االهمية النسبية من اجمالى العينة % العــدد البيـــان

 الحالة التعليمية

 00 00 ال يقرأ وال يكتب
 ,0 ,0 يقرأ ويكتب

 01 01 مؤهل متوسـط
 2 2 مؤهل جامعـى
 0 0 دراسات عليــا

 نوع الحيازة
 

 122 122 اإلجمالى
 01 01 إيجــار 
 04 04 مـلك

 05 05 مشاركـة
 ,,1 ,,1 اإلجمالى

 جمعت وحسبت من استمارة االستبيانالمصدر: 
 

من عينة المزارعين المتعاقدين يقدم لهم دعم  %,5( أن ,الجدول رقم )يتضح من محصول الطماطم:  -1الدعم المقدم للمزارع من المشترى: 
 يقدم لهم دعم فنى من قبل مهندسين زراعيين أثناء اإلنتاج. %04فقط يقدم لهم دعم إرشادى ،  %02مستلزمات اإلنتاج6 

 
 لمحصول الطماطم بعينة الدراسة بمحافظة الفيوماالهمية النسبية للدعم الفنى واالرشادى بنظام الزراعة التعاقدية ( ,جدول رقم )

 البيـــان
 تعاقدى

 % العدد
 ,5 05 دعم مستلزمات اإلنتاج 

 02 12 دعم إرشادى
 04 10 دعم فنى
 122 52 اإلجمالى

 جمعت وحسبت من استمارة االستبيانالمصدر: 
 

 محصول البصل: -0
 %12فقط يقدم لهم دعم إرشادى ،  %5من عينة المزارعين المتعاقدين يقدم لهم دعم مستلزمات اإلنتاج6  %05أن  (5الجدول رقم ) يتضح من

 يقدم لهم دعم فنى من قبل مهندسين زراعيين أثناء اإلنتاج.
 
اسة بمحافظة الفيوماالهمية النسبية للدعم الفنى واالرشادى بنظام الزراعة التعاقدية لمحصول البصل بعينة الدر ( 5جدول رقم )   

 البيـــان
 تعاقدى

 % العدد
 44 00 دعم مستلزمات اإلنتاج 

 ,0 10 دعم إرشادى
 02 15 دعم فنى
 122 52 اإلجمالى

 جمعت وحسبت من استمارة االستبيانالمصدر: 
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 0202(  1)  85مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 أشكال التعاقد المتبعة لمحصولى الطماطم والبصل تحت نظام الزراعة التعاقدية: 
 الطماطم:محصول  -1

من  %00من المزارعين المتعاقدين أن التعاقد على بيع المحصول يتم شفويا فى حين أشار نحو  %25يتضح أن  ( 4الجدول رقم )من بيانات 
 العينة الى ان التعاقد يتم فى شكل عقد مكتوب.

 
بعينة الدراسة بالفيوم االهمية النسبية لطرق البيع فى نظام الزراعة التعاقدية لمحصول الطماطم( 4جدول رقم )  

 البيـــان
 تعاقدى

 % العدد
 00 11 البيع يتم فى شكل تعاقــد مكتوب
 25 02 البيع يتم فى شكل تعاقد شفـــوى

 122 52 اإلجمالى
 جمعت وحسبت من استمارة االستبيان المصدر:

 
 محصول البصل: -7

من  %,0من المزارعين المتعاقدين أن التعاقد على بيع المحصول يتم شفويا فى حين أشار نحو  %4,يتضح أن  ( 0الجدول رقم )من بيانات 
 العينة الى ان التعاقد يتم فى شكل عقد مكتوب

 
االهمية النسبية لطرق البيع فى نظام الزراعة التعاقدية لمحصول البصل بعينة الدراسة بالفيوم( 0جدول رقم )  

 البيـــان
 دىتعاق

 % العدد
 ,0 15 البيع يتم فى شكل تعاقــد مكتوب
 4, 00 البيع يتم فى شكل تعاقد شفـــوى

 122 52 اإلجمالى
 جمعت وحسبت من استمارة االستبيانالمصدر: 

 
 المسلك التسويقى لمحاصيل الدراسة:

  محصول الطماطم: -1
 %22،  %,1قد أفاد كل من المزارعين المتعاقدين وغير المتعاقدين الى الجهة التى يبيع لها كل منهم حيث اشار  (,1الجدول رقم ) وطبقا لبيانات

من  %,4ن أ من اجمالى العينة لكل من المزارعين المتعاقدين والمزارعين غير المتعاقدين على الترتيب الى أنهم يبيعوا انتاجهم الى سوق الجملة كما
 %12،  %,من المزارعين المتعاقدين يبيعوا انتاجهم الى المصنع ، واتفق  %00كما أن  دين يبيعوا انتاجهم الى شركات التصديرالمزارعين المتعاق

 .   تخزينلمن اجمالى العينة لكل من المزارعين المتعاقدين والمزارعين غير المتعاقدين على الترتيب على أنهم يبيعوا انتاجهم الى محطات الفرز وا
 

 المسلك التسويقى لمحصول الطماطم  بنظامى الزراعة التعاقدية وغير التعاقدية  بعينة الدراسة بالفيوم( ,1رقم ) جدول

 الجهة التى يبيع لها المزارع )المسلك التسويقى للسلعة(
 غير تعاقدى تعاقدى

 % العدد % العدد
 22 45 ,1 5 سوق الجملـــة
 - - ,4 00 شركـة تصديــر

 - - 00 ,1 مصنــــع
 12 5 , 0 محطة فــرز وتخزين 

 122 52 122 52 االجمالــى
 جمعت وحسبت من استمارة االستبيانالمصدر: 
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 محصول البصل: -7
 %25،  %00قد أفاد كل من المزارعين المتعاقدين وغير المتعاقدين الى الجهة التى يبيع لها كل منهم حيث اشار  (11الجدول رقم )طبقا لبيانات 

من  %54ن أ من اجمالى العينة لكل من المزارعين المتعاقدين والمزارعين غير المتعاقدين على الترتيب الى أنهم يبيعوا انتاجهم الى سوق الجملة كما
 دين يبيعوا انتاجهم الى شركات التصديرالمزارعين المتعاق

من اجمالى العينة لكل من المزارعين المتعاقدين والمزارعين  %00،  %5من المزارعين المتعاقدين يبيعوا انتاجهم الى المصنع ، واتفق  %,1كما أن 
 غير المتعاقدين على الترتيب على أنهم يبيعوا انتاجهم الى محطات الفرز والتخزين

 
 المسلك التسويقى لمحصول البصل  بنظامى الزراعة التعاقدية وغير التعاقدية  بعينة الدراسة بالفيوم( 11) جدول رقم

 الجهة التى يبيع لها المزارع )المسلك التسويقى للسلعة(
 غير تعاقدى تعاقدى

 % العدد % العدد
 25 02 00 11 سوق الجملـــة
 - - 54 02 شركـة تصديــر

 - - ,1 5 مصنــــع
 00 11 5 4 محطة فــرز وتخزين 

 122 52 122 52 االجمالــى
 جمعت وحسبت من استمارة االستبيانالمصدر: 

 
  العمليات التسويقية التى تجرى على محصولى الطماطم والبصل بعد حصادها:

 محصول الطماطم: -1
لكل من الفرز والتدريج على الترتيب من  %,1،  %15عن العمليات التسويقية التى تجرى على المنتج أن حوالى  (17الجدول رقم ) يوضح

من اجمالى العينة لكل من المزارعين  %05،  %,0على الترتيب من المزارعين غير المتعاقدين ، وحوالى %,،  %4المزارعين المتعاقدين ، 
قدين على الترتيب الى أنهم يقوموا بعملية تعبئة المنتج فى عبوات سواء على حساب المزارع او على حساب المشترى  المتعاقدين6 والمزارعين غير المتعا

لكل من المزارعين المتعاقدين وغير المتعاقدين  %605 %02من المزارعين غير المتعاقدين يقوموا بعملية التخزين فيما أفاد حوالى   %04وحوالى 
  يقوموا بعملية النقل.

 
العمليات التسويقية التى تجرى على المنتج بعد حصاده لمحصول الطماطم بنظامى الزراعة التعاقدية وغير التعاقدية بعينة الدراسة ( 17جدول رقم )

 بالفيوم

 العمليات التسويقية التى تجرى على المنتج بعد حصاده 
 غير تعاقدى تعاقدى

 % العدد % العدد
 4 0 15 2 الفـرز
 , 0 ,1 5 التدريج
 05 12 ,0 15 التعبئة
 04 10 - - التخزين
 05 14 02 15 النقل

 122 52 122 52 اإلجمالى
 
 محصول البصل: -7

لكل من الفرز والتدريج على الترتيب من  %15،  %14عن العمليات التسويقية التى تجرى على المنتج أن حوالى ( 11الجدول رقم ) يوضح
من اجمالى العينة لكل من المزارعين  %02،  %52على الترتيب من المزارعين غير المتعاقدين ، وحوالى %5،  %,المزارعين المتعاقدين ، 

دين على الترتيب الى أنهم يقوموا بعملية تعبئة المنتج فى عبوات سواء على حساب المزارع او على حساب المشترى  المتعاقدين6 والمزارعين غير المتعاق
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لكل من المزارعين المتعاقدين وغير المتعاقدين  %605 %15من المزارعين غير المتعاقدين يقوموا بعملية التخزين فيما أفاد حوالى   %05وحوالى 
 يقوموا بعملية النقل.

 
العمليات التسويقية التى تجرى على المنتج بعد حصاده لمحصول البصل بنظامى الزراعة التعاقدية وغير التعاقدية بعينة الدراسة ( 11جدول رقم )

 بالفيوم

 العمليات التسويقية التى تجرى على المنتج بعد حصاده 
 غير تعاقدى تعاقدى

 % العدد % العدد
 , 0 14 2 الفـرز
 5 4 15 2 التدريج
 02 15 52 05 التعبئة
 05 14 - - التخزين
 05 14 15 2 النقل

 122 52 122 52 اإلجمالى
 جمعت وحسبت من استمارة االستبيانالمصدر: 

 
 المشكالت التى تواجه المزارعين أثناء تطبيق نظام الزراعة التعاقدية: -1

من المزارعين المتعاقدين الى عدم توافر وسائل النقل  %25اشار حوالى  حيث التعاقديةتعددت المشكالت التى تواجة المزارعين أثناء عملية الزراعة 
الى أن طريقة تحديد السعر غير  %22المجهزة وباالسعار المناسبة للحفاظ على المحاصيل من التلف والعطب اثناء عملية النقل فيما اشار حوالى 

 %40ا ما تؤخر فى سداد ثمن المحصول عن الوقت المحدد له وقد اقر بذلك حوالى مناسبة بالنسبة لهم باالضافة الى أن هذه الجهات المتعاقدة دائم
من المزارعين الى  %,0وأشار حوالى  من المزارعين الى ان الشركات ال تتفق على كمية محددة للمحصول %02من العينة  ،  فيما أفاد حوالى 

ير بة على المستلزمات الزراعية ولحل هذه المشكلة يجب على شركات التسويق توفاض انتاجهم بشكل كبير نتيجة لتراجع الرقافتراجع أرباحهم وانخ
الى عدم وجود نظام تأمين ضد مخاطر عملية االنتاج  %05للمزارعين لضمان مطابقة المواصفات التسويقية وأشار حوالى  جيدةمستلزمات إنتاج 

من المزارعين المتعاقدين الى عدم وجود  %12كما أفاد حوالى  التأمين الزراعىوهو ما يعرضهم لخسائر كبيرة وبالتالى يجب اإلنتهاء من قانون 
من المزارعين المتعاقدين الى عدم كفاية محطات الفرز والتدريج والتعبئة والتى تساهم  %15فيما أفاد حوالى  إشراف من أى جهة رسمية على التعاقد

  ية والخارجية وبالتالى يجب توفيرها.بشكل كبير فى تسهيل اتصال المزارعين باألسواق الداخل
 

 االهمية النسبية لمشكالت الزراعة التعاقدية من وجهة نظر المزارعين لمحصولى الطماطم والبصل بعينة الدراسة بالفيوم( 18جدول رقم )
 % التكرار المشكالت التى تواجه الزراعة التعاقديه من وجهة نظر المزارعين

 25 25 المجهزة وباالسعار المناسبةعدم توافر وسائل النقل 
 22 22 طريقة تحديد السعر غير مناسبة

 40 40 تأخير سداد سعر المحصول عن الموعد المحدد
 02 02 عدم االتفاق على توريد كمية محددة للمحصول

 ,0 ,0 تراجع الرقابة على المستلزمات الزراعية وانتشار المغشوش الذى يؤثر على الجودة
 05 05 نظام تأمين ضد مخاطر عملية االنتاجعدم وجود 

 12 12 عدم وجود اشراف من أى جهة رسمية على التعاقد
 15 15 عدم كفاية محطات الفرز والتدريج والتعبئة
  المصدر: جمعت وحسبت من استمارة االستبيان
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 الملخص:
(، وكمية العمل 0(، وكمية العمل اآللي)س0وكمية الســـــماد البلد  )س(، 1إن أكثر العوامل تأثيرًا على إنتاج البصـــــل هي كمية التقاو  )س

(، كما يتضـــح وجود عالقة طردية بين كمية اإلنتاج وكل من كمية التقاو ، وكمية الســـماد البلد ، وكمية 5(، وكمية الســـماد األزوتي)س4البشـــر )س
من كمية التقاو ، وكمية الســــــماد البلد ،  %1تخدمة في اإلنتاج بمقدار العمل البشــــــر ، وكمية الســــــماد األزوتي، أ  أنه بزيادة عدد الوحدات المســــــ

 2.101وكمية العمل البشــــــــر ،وكمية الســــــــماد األزوتي مع ثبات باقي العناصــــــــر اإلنتاجية األخرى، إنما تؤد  إلى زيادة اإلنتاج من البصــــــــل بنحو 
(، وكميــة الســــــــــــــمــاد األزوتي 0الطمــاطم هي كميــة العمــل اآللي)سوذلــك إن أكثر العوامــل تــأثيرًا على إنتــاج  2.112%،2.202%، % ,2.25،%
ر ا(، كما يتضـــح وجود عالقة طردية بين كمية اإلنتاج وكل من العوامل ســـابقة الذكر، أ  أنه بزيادة عدد الوحدات المســـتخدمة في اإلنتاج بمقد5)س
، % ,2.05،% 2.002ؤد  إلى زيادة اإلنتاج من الطماطم بنحو من العوامل ســـــابقة الذكر مع ثبات باقي العناصـــــر اإلنتاجية األخرى، إنما ت 1%

اطم موذلك لكل عنصــــــر من العناصــــــر اإلنتاجية الســــــابقة على الترتيب، بينما لم تتأكد المعنوية اإلحصــــــائية لتأثير العناصــــــر األخرى على إنتاج الط
،)عالقة العائد المتناقص للســــــــــــــعة(، وهذا يعني أن 15,.2بلغت بنحو  على الرغم من منطقيـة المعـالم المقـدرة، وتعكس قيمة المرونة اإلجمالية والتي

، مما يشــــير إلى اســــتخدام هذه العناصــــر في % 15,.2، إنما تؤد  إلى زيادة إنتاج الطماطم بنســــبة%1زيادة عناصــــر اإلنتاج المشــــار إليها بنســــبة 
من التغيرات الحادثة في إنتاج  %21مما يعني أن  2.21( حوالي 0ديد )رالمرحلـة االقتصــــــــــــــاديـة للنتاج )المرحلة الثانية(، هذا وقد بل  معامل التح

لغت ب الطماطم ، إنما ترجع إلى التغيرات في عناصـــر اإلنتاج التي تضــــمنتها التقديرات الســـابقة، كما تشــــير قيمة)ف( إلى معنوية النموذج ككل حيث
لترتيب، كما يتضـح وجود عالقة عكسية بين كمية اإلنتاج وكمية العمل اآللي، لكل عنصـر من العناصـر اإلنتاجية السـابقة على ا .40.2قيمتها بنحو

من كميـة العمـل اآللي مع ثبـات باقي العناصــــــــــــــر اإلنتاجية األخرى العالقة بين  %1أ  أنـه بزيـادة عـدد الوحـدات المســــــــــــــتخـدمـة في اإلنتـاج بمقـدار 
الصــــورة التربيعية هي أفضـــل الصــــور، حيث يتضـــح وجود عالقة مؤكدة إحصــــائيًا  التكاليف الكلية والكميه المنتجة من البصـــل والتي اتضـــح منها إن

نتـاج البصــــــــــــــل بـالفئـة الثـانيـة، هذا وقد بلغت قيمة معامل التحديد نحو  من التغيرات  %24بما يشــــــــــــــير إلى أن  2.24بين كـل من التكـاليف الكليـة واا
رة عالقة بين التكاليف الكلية والكميه المنتجة من الطماطم والتي اتضــــح منها إن الصــــو الحادثة في التكاليف ترجع إلى التغيرات الحادثة في اإلنتاج. ال

نتاج الطماطم إلجمالي عينة الدراســة، هذ وقد  االتربيعية هي أفضــل الصــور، حيث يتضــح وجود عالقة مؤكدة إحصــائيًا بين كل من التكاليف الكلية واا
 من التغيرات الحادثة في التكاليف ترجع إلى التغيرات الحادثة في اإلنتاج. %52أن بما يشير إلى  2.52بلغت قيمة معامل التحديد نحو 

 
 :هذا ومما سبق فإن الدراسة توصى بما يلى

 تحسين الخدمات المقدمة للمزارعين وتدريبهم وتوعيتهم ومساعدتهم فى تنمية مجتمعهم المحلى. -1
 الزراعية المستدامة.الحفاظ على األمان البيئى تطبيقا ألهداف التنمية  -0
 تطوير وتدريب العاملين بشكل مستمر وتوزيع الحافز بناءا على االنتاج مما يدفعهم لمزيد من االنتاج وتطوير العمل. -0
يادة حيحة لز الممارسات الص –أهمية الزراعة التعاقدية  –القيام بالدور التوعوى الخاص بالقضايا الزراعية والريفية الهامة مثل ) ترشيد المياه  -8

 االنتاج( وغيرها من القضايا الهامة لتحسين أحوال القطاع الزراعى.
تدريب المزارعين على تكوين تجمعات وشراكات بحسب النظم االجتماعية السائدة فى كل منطقه مما يساهم فى دفع عملية الزراعة التعاقدية  -5

 والتنمية الزراعية ككل.
 ة المنتجات والخدمات المقدمة من الشركة مما يزيد من فرص نجاح المزراعين والمجتمع ككل.االلتزام بتطبيق المعايير الدوليه فى جود-,
 

 المراجع
لحصاء المؤتمر الحاد  والعشرين ل دراسة تحليلية لبنود التكاليف إلنتاج بعض الزروع الحقلية الرئيسية في ج.م.ع،عاطف حلمي الشيمي:  .1

 . ,125(، ديسمبر 1وعلوم الحاسب وبحوث العمليات، مجلد رقم )
 .1057اقتصاديات اإلنتاج الزراعي، دار التعاون للطبع والنشر، القاهرة، محمود صادق العضيمي )دكتور(:  .7
،  قســـم االقتصـــاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة اإلســـكندرية،  6  أســاســيات علم االقتصــاد الجزئيأحمد محمود توفيق الفيل )دكتور( وآخرون .0

1252. 
 12,5،،  20ـ  21، دار المعارف، الطبعة األولى. ص ص القواعد االقتصادية الزراعيةعثمان الخولي )دكتور(، أحمد الجويلي )دكتور(:  .4
ى فى نظام تسويق الخضار والفاكهة فى المملكة العربية التنسيق الرأسصبحى محمد اسماعيل 6 عبد العزيز بن عبداهلل الزوم )دكاتره(6  .5

 .60221 كلية الزراعة 6 جامعة الملك سعود6 السعودية: دوافعه وواقعه وآفاقه
" دراسة إقتصادية ألهم المشاكل والصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي المصري حاليًا طلعت رزق اهلل النقاد  ، عماد موريس عبدالشهيد،  .,

 .0210لة المصرية للقتصاد الزراعي ، العددد الثالث ، سبتمبر ، المج "
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 ,6021 مقال منشور بجريدة الوطن6 رؤية قانونية للزراعة التعاقديةعادل عمر )دكتور(6  .2
تحليل التركيب السوقي بسوقي العبور وستة أكتوبر والتغيرات الشهرية للكميات الواردة إليهما واألسعار  عادل محمد مصطفى، وآخرون ،  .5

 .0222، المجلة المصرية للقتصاد الزراعي ، المجلد التاسع عشر ، العدد الثاني ، يونيو  من الخضر والفاكهة 
م6 6 كلية الزراعة بجامعة الفيو ادارة المزارع والتسويق الزراعى)دكاتره(6  عبد العظيم محمد مصطفى6 ايناس السيد  صادق6  محمد أحمد سعيد .2

 .0215قسم االقتصاد الزراعى6 
 .62 ص 1225، المعهد العربى للتخطيط بالكويت6  أسس التخطيط الزراعىعبدالعظيم محمد مصطفى )دكتور( ،  .12
 6ق محاصيل الخضر والفاكهة الرئيسية لمحافظتى البحيرة وقنا()دراسة اقتصادية لتسويعصمت شلبى )دكتور(6 أحمد ابورواش )دكتور(6  .11

 .0214المؤتمر السادس لالقتصاد والتنمية فى مصر والبالد العربية6 كلية الزراعة6 جامعة المنصورة6 اكتوبر 
امعة زراعية ، ج، المجلة المصرية للبحوث ال الكفاءة التسويقية لبعض محاصيل الخضر في مصرعصمت عبدالمهيمن شلبي وآخرون ،  .10

 .0221(،4فرع بنها ، العدد) –الزقازيق 
دراسة إقتصادية للحد من الفاقد على مستوى مرحلة التجزئة في الخضر والفاكهة دراسة حالة  علي عبدالرحمن علي ، سمير عطية عرام،  .10
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Summary  

The most influencing factors on the production of onions are the quantity of seeds (Q1), the amount of municipal 

fertilizer (Q2), the amount of automated work (Q3), the amount of human work (Q4), the amount of nitrogen 

fertilizer (Q5), as it is clear that there is a direct relationship between the amount of production And each of the 

amount of seeds, the amount of municipal fertilizer, the amount of human labor, the amount of nitrogen fertilizer, 

that is, by increasing the number of units used in production by 1% of the quantity of seeds, the amount of 

municipal fertilizer, the amount of human labor, the amount of nitrogen fertilizer with the stability of the rest of 

the other productive elements, It increases the production of onions by 0.121%, 0.056%, 037%, and that the most 

influencing factors on tomato production are the amount of automated work (Q3), and the amount of nitrogen 

fertilizer (Q5), as it is clear that there is a direct relationship between the amount of production and each of the 

aforementioned factors, that is, by increasing the number of units used in production by 1 % Of the aforementioned 

factors with the stability of the rest of the other productive elements, but lead to an increase in the production of 

tomatoes by 0.229%, 0.386%, for each of the previous productive elements, respectively, while the statistical 

significance of the effect of other elements on the production of tomatoes was not confirmed despite The estimated 

parameters are logical, and the total elasticity value reflects that Amounted to about 0.615, (Relationship of 

decreasing yield of capacity), which means that the increase in the elements of production referred to by 1%, but 

leads to an increase in tomato production by 0.615%, which indicates the use of these elements in the economic 

stage of production (the second stage), and this has reached the coefficient of Specification (R2) is about 0.71, 

which means that 71% of the changes in the production of tomatoes are due to the changes in the production 

elements included in the previous estimates, and the value of (F) indicates the significance of the model as a 

whole, where its value reached about 42.9. It is also clear that there is an inverse relationship between the 

production quantity and the amount of automated work, that is, by increasing the number of units used in 

production by 1% of the amount of automated work with the stability of the rest of the other productive 

elements  The relationship between the total costs and the amount produced from onions, from which it became 

clear that the quadratic picture is the best image, as it is clear that there is a statistically proven relationship between 

each of the total costs and the production of onions in the second category. The incident in costs is due to changes 

in production. 


