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 : البحثملخص 
يعتبر محصول الطماطم من أهم المحاصيل الهامة في مصر كما يعتبر محصول الطماطم من اهم محاصيل الخضر األساسية في  

محاصيل  تمثلالتغذية عند معظم شعوب العالم ، حيث يحتل محصول الطماطم في مصر المرتبة االولى بين محاصيل الخضر من حيث المساحه و 
لى مدار لتقلبات الواسعة في أسعار الطماطم  عفى او تنحصر مشكلة الدراسة عناصر البنيان االقتصادي الزراعي المصري  الخضر أهمية كبيرة فى

نيع الطماطم مما يلجاء الى تصالعام وخاصة الشتاء ، حيث تتعرض  الطماطم بشكل خاص للتلف وذلك يؤثر بشكل فعال على الكفاءة التسويقية  
الف 759593ى حوالالجمالى مساحة الطماطم  حيث بلغ الحد االدنى وزيادة عرضها  حتى يمكن توفير الصلصلة بسعر مناسب .اثناء انخفاض سعرها 

الف فدان  بانحراف معيارى بلغ حوالى  753بمتوسط  بلغ حوالى  7115الف فدان عام  011بينما بلغ الحد االقصى حوالى  7103فدان خالل عام 
  . %01507بلغ معامل االختالف حوالى  الف فدان  فى حين 91577
وى بنسبةانخفاض سن 1519مستوى معنوية الف فدان  غيرمعنوى احصائيا عند  757مساحة الطماطم اتجاهًا عامًا متتاقصا بلغ  نحو  واخذت 

 بلغ الحد االدنى(5 و 7103-7117)ألف فدان خالل الفترة من 753من متوسط إجمالى مساحة الطماطم  فى مصر البالغ نحو  %157بلغت نحو 
بمتوسط  بلغ حوالى  7115الف طن عام  01735بينما بلغ الحد االقصى حوالى 7103الف طن خالل عام  0377حوالى الجمالى انتاج الطماطم 

بنسبة  1519عنوية الف طن غيرمعنوى احصائيا غند مستوى م 0509اخذ انتاج الطماطم اتجاهًا عامًا متناقصا  بلغ  نحو و الف طن ،  0031
  (.7103-7117ألف طن خالل الفترة من ) 0031من متوسط إجمالى انتاج الطماطم  فى مصر البالغ نحو  %1517انخفاض سنوى  بلغت نحو 

ة ،أخذت الكفاء 7111عام  % 7950، بينما بلغت اقصوووووووووواها بنحو 7107عام  % 3573بلغت الكفاءة التسووووووووووويقية للطماطم بلغت ادناها بنحو      
من متوسووط الكفاءة التسووويقية للطماطم  % 0.3عدل تناقص معنوى سوونوى بلغ نحو ، بم % 050التسووويقية للطماطم  ا اتجاهًا عامًا متناقصووًا بلغ نحو

 ( ، يرجع ذلك الى ارتفاع اسوووووووعار التجزئة 7103 - 7111، هذا يوضوووووووض انحفاض الكفاءة التسوووووووويقية للطماطم خالل الفترة من ) %05البالغ نحو
دهورًا مسوووتمرا  شووهدت ت بالدرجة االولى من ناحية ، وانخفاض السووعر الذى يحصوول عليه المنتو ، وايضووًا ارتفاع التكاليف االنتاجية من ناحية اخرى .

م مقارنه تالكفاءة التسووووووووووويقية لمحصووووووووووول الطماطم خالل فترة الدراسووووووووووة  ، وليم ارتفاع الهوامف التسووووووووووويقية دائما دليل على انخفاض الكفاءة وانما ي
 الخدمات المؤدى على السلعة فى حالة وجود خدمات وهوامف  .

الف طن  90505الف طن  وبلغ متوسط كمية الطاقة المتاحة حوالى  07500بلغ متوسط كمية الطاقة القصوى من صلصة الطماطم نحو  
الف  97573متوسط كمية الطاقة االنتاجية بلغ حوالى من الطاقة القصوى 5 فى حين ان  % 09597وتكون نسبة الطاقة المتاحة للطاقة القصوى 

 07597الف طن بنسبة  0557بالنسبة للطاقة المتاحة  ومن هذا الجدول يتضض ان متوسط كمية الطاقة العاطلة بلغ نحو  % 57553طن تمثل حولى 
اقصاها الف طن ، كما بلغت  0355بنحو 7111عام  من اجمالى الطاقة المتاحة .بينما بلغت كمية االنتاج الفعلى من صلصة الطماطم ادناها  %

الف طن ، بتقدير معادلة  االتجاه الزمنى العام لكمية االنتاج الفعلى من صلصة الطماطم اخذت اتجاهًا عامًا متزايدًا بلغ  0753بنحو 7103عام 
الف طن خالل  97573صلصة الطماطم البالغ نحو  من متوسط  كمية االنتاج الفعلى من %059الف طن  ، بنسبة زيادة سنوية بلغت نحو750نحو

 من متوسط للطاقة المتاحة . %57553الفترة  موضع الدراسة ، تمثل نسبة االنتاج الفعلى للطاقة المتاحة 
  مشكلة البحث:

لتقلبات الواسعة في أسعار الطماطم  على مدار العام وخاصة الشتاء ،  حيث تتعرض  الطماطم بشكل خاص للتلف فى ابحث تنحصر مشكلة ال
الخضرية  يوجد مزايا عديدة بالنسبة للزروع كما على مدار العام سعرها  التقلبات فىالى يؤدى مما التسويقية  الكفاءة وذلك يؤثر بشكل فعال على 

 حالة االرتفاع بمستوى جودتها ومواصفات انتاجها بما يتالئم مع احتياجات السوق المحلية ويحقق الكفاءة االنتاجية .يمكن االستفادة منها فى 
 :هدف البحث

 -ية :ف الفرعية التالمن خالل مجموعة من االهدا فى مصردراسة اقتصادية النتاج وتسويق اقتصاديات الطماطم الى  يهدف البحث بصفة عامة 
 .  للطماطم الحالى دراسة الوضع اإلنتاجي  -0
  . للطماطم الحالى دراسة الوضع االستهالكى  -7
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 .تحقيق الكفاءة التسويقية  و االرتفاع بمستوى جودة ومواصفات انتاج الطماطم بما يتالئم مع احتياجات السوق المحلية -3
 
 الطريقة البحثية ومصادر البيانات: 

اعتمدت الدراسة على االساليب الوصفية والكمية  في عرض الموضوعات التي اشتملت عليها 5 واستخدمت معادالت االتجاه الزمنى العام  
لنمو معدالت او  المختلفة بتلك الصناعة في جوانبها المختلفة . هذا باإلضافة إلى االرتباط والنسب المئوية البسيطة ودراسة االتجاه العام  والمتوسطات

لبيانات ا السنوى واألهمية النسبية وكذلك استخدمت مقاييم الكفاءة التسويقية واالنتاجية واالقتصادية المختلفة.كما اعتمدالبحث بصفة أساسية على
ئة العامة مركزى للتعبوالجهاز ال –وزارة الزراعة  –الثانوية المنشورة وغير المنشورة، من مصادرها المختلفة كاالدارة المركزية لالقتصاد الزراعى 

منظمة األغذية والزراعة الدولية )منظمة الفاو( باإلضافة إلى بعض  -الشركة القابضة للصناعات الغذائية  –المركز القومى للمعلومات  –واالحصاء 
 –قليوبية لالغذية المحفوظة بمحافظة الالبحوث والدراسات والرسائل العلمية و البيانات الميدانية من خالل استمارة استبيان تم جمعها من  شركة قها 

 منظمة االمم المتحدة .  –البنك المركزى المصرى 
 

 مناقشة أهم نتائج الدراسة :
 الوضع االنتاجى لمحصول الطماطمأوال :

 تطور اجمالى مساحة الخضر فى مصر : -0
الجمالى مساحة    حيث بلغ الحد االدنى(7103-7117)( دراسة تطور اجمالى مساحة الخضر فى مصر خالل الفترة 0يتضض من جدول )

الف فدان  بانحراف  0007بمتوسط  بلغ  7115الف فدان عام 7090بينما بلغ الحد االقصى حوالى  7117الف فدان خالل عام 0700الخضر  
( 0ئو معادلة االتجاه الزمني رقم )ويؤكد ماسبق نتا . %00507الف فدان  فى حين بلغ معامل االختالف حوالى  757.77معيارى بلغ حوالى 

فدان  معنوى احصائيا  ألف 7553(اخذ اتجاهًا عامًا متزايد  بلغ  نحو 7103-7117أن التغير فى مساحة الخضر خالل الفترة من )( 7بجدول رقم )
ألف فدان  0007مصر البالغ نحو ة الخضر فى من متوسط إجمالى مساح %7537بنسبة زيادة سنويه مئويه بلغت نحو  1519غند مستوى معنوية 

بحوالى تطور اجمالى مساحة الخضر  اى ان متغير الزمن يساهم بالتأثير على 1.09وبلغ معامل التحديد  (5 7103-7117من ) خالل الفترة 
 .  جيد فى التقديرو  1510نموذج عتد مستوى معنوية (  وقد ثبتت معنوية ال7057فى حين بلغت قيمة )ف=  09%
 

 تطور اجمالى مساحة الطماطم فى مصر :  -2
حيث بلغ الحد االدنى الجمالى مساحة الطماطم (7103-7117(  دراسة تطور اجمالى مساحة الطماطم فى مصر خالل الفترة )0يتضض من جدول )

الف فدان  بانحراف  753لى بمتوسط  بلغ حوا 7115الف فدان عام  011بينما بلغ الحد االقصى حوالى  7117الف فدان خالل عام 750 حوالى 
 .  %01507الف فدان  فى حين بلغ معامل االختالف حوالى  91577معيارى بلغ حوالى 

(اخذ اتجاهًا عامًا 7103-7117أن التغير فى مساحة الطماطم خالل الفترة من )( 7( بجدول رقم )7ويؤكد ماسبق نتائو معادلة االتجاه الزمني رقم )
من متوسط إجمالى مساحة  %157بنسبةانخفاض سئوى بلغت نحو  1519ف فدان  غيرمعنوى احصائيا عند مستوى معنوية ال 757متتاقصا بلغ  نحو 

   .  (7103-7117ألف فدان خالل الفترة من )753الطماطم  فى مصر البالغ نحو 
 
 تطور انتاج الخضر فى مصر  -3

حيث بلغ الحد االدنى الجمالى انتاج الخضر  (7103-7117الفترة ) (  دراسة تطور اجمالى انتاج الخضر فى مصر خالل0يتضض من جدول )
مليون طن   05500بمتوسط  بلغ حوالى  7115مليون طن عام  77579بينما بلغ الحد االقصى حوالى  7117مليون طن خالل عام 07.75حوالى 

ويؤكد  . %70.10فى حين بلغ معامل االختالف حوالى مليون طن  7.5مليون طن بانحراف معيارى بلغ حوالى  755بانحراف معيارى بلغ حوالى 
(اخذ اتجاهًا عامًا متزايد  7103-7117أن التغير فى انتاج الخضر خالل الفترة من )( 7( بجدول رقم )7ماسبق نتائو معادلة االتجاه الزمني رقم )

من متوسط إجمالى انتاج الخضر  %757ويه بلغت نحو بنسبة زيادة سنويه مئ 1519ألف طن  معنوى احصائيا عند مستوى معنوية 707بلغ  نحو 
اى ان متغير الزمن يساهم بالتأثير  1.90،.وبلغ معامل التحديد حوالى (5  7103-7117مليون طن خالل الفترة من ) 00.70فى مصر البالغ نحو 

 .  يدة فى التقدير(  اى ان المعادلة ج0059فى حين بلغت قيمة )ف=  %90بحوالى تطور اجمالى انتاج الخضر  على
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 (6002-6006خالل الفترة من ) انتاج الطماطماالهمية النسبية لمساحة و( : 1جدول رقم )

 السنه
 جمالى مساحةإ

 الخضر

مساحة 

 الطماطم

 

 مساحة الطماطم %

من اجمالى مساحة 

 الخصر

 انتاج اجمالى

 الخضر

انتاج 

 الطماطم

 

 انتاج الطماطم%

من اجمالى انتاج 

 الخصر

5005 0.0032 .9.344 .6342 0..4230. 2222300 .2300 

5002 0.4.3. .94360 .0322 09.2239. 20.0360 .230. 

5002 0.0.30 .2.3.4 ..300 09963.0 22.0300 923.2 

5002 090.30 .493.0 .634. 020.93.0 0.40366 .034. 

5002 092430 96.302 ..3.0 0249.34. 0922302 .2322 

5002 020939 9.2360 ..369 00046320 02.4306 .2329 

5005 090232 92030. .2306 024..32. 460.300 903.6 

5002 60903. 944326 62302 6.6.23.0 0062039. ..360 

5010 600032 909360 6.3.0 60.0034. 09..344 .0300 

5011 609032 909306 6.392 606023.4 029.320 .0324 

5015 602039 90936. 6.300 669.03.9 0920309 .0300 

5012 040632 .00329 6.329 600.030. 0624369 .430. 

5012 606639 904392 6.300 602423.9 062.39. .2346 

5012 600232 .20390 6630. 60..03.0 2262366 .2360 

5012 040930 ..036. 66302 600693.6 2.00302 .2390 

5012 002.3. .49392 60300 04.96394 226.369 ..392 

 .. 0020 00.0.3.0 60 42. .000 المتوسط

 23.0 46.302 9092366 .930 ..903 6463.6 االنحراف المعيارى

 0.392 003.0 60300 02344 .0030 02306 معامل االختالف

 92 00624 6.6.23.0 2. 200 6090 الحد االعلى

 22 2252 12222.21 51 222 1251 الحد االدنى

 3ةمختلف : وزارة الزراعة واستصالح األراضى ,قطاع الشئون االقتصادية , اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعى, نشرة اإلحصاءات الزراعية , أعدادالمصدر

 
 (6002-6006)خالل فترة الدراسة وانتاجية الطماطم  واجمالى انتاج  طور  اجمالى مساحة الطماطممعادالت االتجاه الزمني لت(: 5جدول )

 المعلمات           

 ^a^ Β البيان
معدل التغير 

 معامل التحديد (1)السنوي
 معنوية

 ت

 معنوية

 ف

 اجمالى مساحة

  الخضر 

122531 2232 5322 0322 (231) ) 5232) 

 ( *0322 ( ( 0352-) 0302 032- 532- 21232 اجمالى مساحة الطماطم

 اجمالى انتاج 

 الخضر

1255532 22232 532 0322 (232*) ) 1531*) 

 ( *0301 ( (0312-) 03022 0305- 2352-- 5552 اجمالى انتاج الطماطم

 ( ، 0حسبت من جدول رقم ) المصدر:

 
 تطور اجمالى انتاج الطماطم فى مصر : -4

الجمالى انتاج الطماطم  الحد االدنىحيث بلغ (7103-7117( تطور اجمالى انتاج الطماطم فى مصر خالل الفترة )0يتضض من جدول )          
الف طن   0031بمتوسط  بلغ حوالى  7115الف طن عام 01735بينما بلغ الحد االقصى حوالى  7103الف طن خالل عام  0377حوالى 

 . %0057الف طن  فى حين بلغ معامل االختالف حوالى 577بانحراف معيارى بلغ حوالى 
(اخذ 7103-7117أن التغير فى انتاج الطماطم خالل الفترة من )( 7( بجدول رقم )7االتجاه الزمني رقم )ويؤكد ماسبق نتائو معادلة          

من  %1517بنسبة انخفاض سنوى  بلغت نحو  1519الف طن غيرمعنوى احصائيا غند مستوى معنوية  0509اتجاهًا عامًا متناقصا  بلغ  نحو 
  (.7103-7117ألف طن خالل الفترة من ) 0031نحو متوسط إجمالى انتاج الطماطم  فى مصر البالغ 

 
 ثانيا :الوضع التسويقى لمحصول الطماطم فى مصر 

   لهامش التسويقى بين مرحلتى تاجر الجملة وتاجرالمنتج :ا -0
، بينما بلغ اقصووووووواه  7111جنيه للطن عام  7350  ( ان الهامف التسوووووووويقى المطلق بين تاجرى الجملة والمنتو بلغ ادناه7يتضوووووووض من الجدول رقم )

( ان الهامف التسووووووووووويقى المطلق بين تاجرى الجملة والمنتو 7( الواردة بجدول )0، كما يتضووووووووووض من المعادلة )7107جنيه للطن عام   7370بنحو 
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من متوسوووووووووووط الهامف التسوووووووووووويقى المطلق بين  % 0757جنيه للطن ، بمعدل زيادة سووووووووووونوية بلغ نحو  5157اخذ اتجاهًا عامًا متزايدًا معنويًا بلغ نحو
 ( .   7103 - 7111جنيه للطن خالل الفترة من ) 37750تاجرى الجملة والمنتو البالغ نحو 

، بينما بلغ اقصوواه بنحو   7111عام % 057( ان الهامف التسووويقى النسووبى بين تاجرى الجملة والمنتو بلغ ادناه بنحو 7كما يتضووض من الجدول رقم )
( ان الهامف التسوووووويقى النسوووووبى بين تاجرى الجملة والمنتو يكاد يكون ثابتًا تقريبًا 7( الواردة بجدول )7، يتضوووووض من المعادلة )7107عام  % 0950

 من الهامف النسبى . %70.7حيث بلغ فى المتوسط نحو ( 7103 -7113نظرًا لعدم معنويته خالل الفترة من )
  التجزئة وتاجر الجملة : الهامش التسويقى بين مرحلتى تاجر -7

، بينما  7117جنيه للطن عام  77355( ان الهامف التسووووووووووويقى المطلق بين تاجر التجزئة وتاجر الجملة بلغ ادناه بنحو7يتضووووووووووض من الجدول رقم )
ق تاجر التجزئة وتاجر ( ان الهامف التسووووويقى المطل7( الواردة بجدول )7، يتضووووض من المعادلة ) 7107جنيه للطن عام   0771بلغ اقصوووواه بنحو 

من متوسووووووووط الهامف التسووووووووويقى المطلق بين  %550جنيه للطن ، بمعدل زيادة سوووووووونوية بلغ نحو 37الجملة اخذ اتجاهًا عامًا متزايدًا معنويًا بلغ نحو 
 جنيه للطن خالل فترة الدراسة .   37050تاجر التجزئة وتاجر الجملة البالغ نحو 

، بينما بلغ  7107عام  % 0050ن الهامف التسوووووووويقى النسوووووووبى بين تاجر التجزئة وتاجر الجملة بلغ ادناه بنحو ( ا7كما يتضوووووووض من الجدول رقم  )
( ان الهامف التسوووووووويقى النسوووووووبى بين تاجر التجزئة وتاجر الجملة  7( الواردة بجدول )7، يتضوووووووض من المعادلة ) 7117عام  %7153اقصووووووواه بنحو 

 من الهامف النسبى . %7057( حيث بلغ فى المتوسط نحو 7103 -7113م معنويته خالل الفترة من )يكاد يكون ثابتًا تقريبًا نظرًا لعد
 

 (.7103 - 7111الكفاءة التسويقية للطماطم خالل الفترة  من )(: 3جدول )

 السنوات

 الهوامش التسويقية للطماطم 
 تكاليف انتاج

الطن من  

 الطماطم

الكفاءة التسويقية 

 للطماطم 

 منتج -تجزئة  جملة –تجزئة  منتج –جملة 

فرق 

 مطلق

فرق 

 نسبى

فرق 

 مطلق

فرق 

 نسبى

فرق 

 مطلق

فرق 

 نسبى

5000 .230 03. 60032 .430 .6239 ..3. 00032 .932 

5001 6..3. .232 64234 .63. 9.03. 9230 0003. 693. 

5005 6.232 .236 66234 623. .2939 9.30 00932 6039 

5002 .9632 .630 646 6930 2..32 9230 00034 6632 

5002 6.23. ..32 90. .032 2903. 2032 04034 6034 

5002 6223. ..32 .2. .036 2.03. 9432 60.3. 6032 

5002 00032 6.39 964 .032 20432 9.32 60230 6632 

5002 .0632 .032 ..6 6936 20.32 9.30 60430 6.39 

5005 9463. .03. 960 6232 00063. 9230 6..36 0030 

5002 .0.39 .03. 9.0 ..32 40.39 9432 6.932 6039 

5010 200 .030 000 .03. 0900 943. 69230 0.3. 

5011 06.. .039 0090 6230 660. 9230 60636 0030 

5015 62.2 2930 0.0 0232 .902 2034 62039 230 

5012 240 .630 06.0 .230 0460 9239 642 0.3. 

5012 0600 ..30 0690 .032 6.20 263. ..0 0034 

5012 0.20 .234 0.00 .030 6220 2.3. .92 0030 

5012 0006 .43. 0.00 .032 6.06 9039 .40 0230 

5012 0.0632 ..39 0..0 6432 626632 2036 906 0930 

 0430 .6243 9030 0.2032 .03. 26032 .03. 30..2 المتوسط
االنحراف 

 المعيارى
22030 0030 .0634 23. 4463. 93. 4434 230 

 932. 90032 2034 90230. 032. 030..0 2930 62.230 الحد االعلى

 230 00032 .3.. 6239. 0232 66234 .03 230. الحد االدنى

 22.12 22.02 2.02 22.22 50.1 22.25 55.2 20.15 معامل االختالف

وزارة الزراعة واستصالح األراضى 5قطاع الشئون االقتصادية 5 اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعى5 نشرة اإلحصاءات الزراعية 5 أعداد : المصدر
 . مختلفة

 

   الهامش التسويقى للطماطم بين مرحلتى تاجر التجزئة و المنتج : -7
التسوووويقى المطلق بين ( ان الهامف 7يمثل الهامف التسوووويقى بين تاجرى التجزئة والمنتو ما يعبر عنه بنصووويب الوسوووطاء ، يتضوووض من الجدول رقم )

، يتضوووض من المعادلة  7107جنيه للطن عام  7900، بينما بلغ اقصووواه بنحو  7111جنيه للطن عام  77059تاجرى التجزئة والمنتو بلغ ادناه بنحو
جنيه للطن ، بمعدل  007بلغ نحو( ان الهامف التسوووووووويقى المطلق بين تاجرى التجزئة والمنتو اخذ اتجاهًا عامًا متزايدًا معنويًا 7( الواردة بجدول )9)
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جنيه للطن خالل الفترة من  0737من متوسووووووووووط الهامف التسووووووووووويقى المطلق بين تاجرى التجزئة والمنتو البالغ نحو  %053زيادة سوووووووووونوية بلغ نحو  
(7111 - 7103     .) 

، بينما بلغ اقصووواه بنحو  7111عام  % 7757ه بنحو ( ان الهامف التسوووويقى النسووبى بين تاجرى التجزئة والمنتو بلغ ادنا7كما يتضووض من الجدول )
التجزئة والمنتو اخذ اتجاهًا عامًا  ( ان الهامف التسوووووويقى النسوووووبى بين تاجرى9( الواردة بجدول )0، يتضوووووض من المعادلة رقم )7107عام  % 3155

التسووووووووويقى النسووووووووبى بين تاجرى التجزئة والمنتو البالغ من متوسووووووووط الهامف  %157، بمعدل زيادة سوووووووونوية بلغ نحو   %1590متزايدًا معنويًا بلغ نحو
(.  يتبين من النتائو ان نصوووف االنتشوووار السوووعرى تقريبا بين اسوووعارالمنتو واسوووعارالتجزئة كان من  7103 - 7111خالل الفترة من ) % 9057نحو

 تها فى مرحلة الجملة .نصيب الوسطاء ، وان الفروق التسويقية التى حققها الوسطاء فى مرحلة التجزئة تفوق نظير 
 تكاليف انتاج طن الطماطم : -3

 90050، بينما بلغ اقصاه بنحو  7111جنيه عام 00150( ان متوسط تكاليف انتاج طن الطماطم بلغ ادناه بنحو 7يتضض من الجدول رقم )    
جنيه ، بمعدل زيادة  0059( ان تكاليف انتاج الطن اخذ اتجاهًا عامًا متزايدًا معنويًا بلغ نحو 7( بجدل )3، يتضض من المعادلة )7103جنيه عام  

 (  . 7103 - 7111جنيه خالل الفترة من ) 70557تكاليف انتاج طن الطماطم البالغ  نحو من متوسط  %9753ية بلغ نحو  سنو 
 الكفاءة التسويقية لمحصول الطماطم : -7

عام  % 7950، بينما بلغت اقصوووووووواها بنحو 7107عام  % 3573( ان الكفاءة التسووووووووويقية للطماطم بلغت ادناها بنحو 7يتضووووووووض من الجدول )      
، بمعدل تناقص معنوى  % 050( ان الكفاءة التسووووويقية للطماطم  اخذت اتجاهًا عامًا متناقصووووًا بلغ نحو7( بجدل )0، يتضووووض من المعادلة ) 7111

التسوووويقية للطماطم خالل الفترة من  ، هذا يوضوووض انحفاض الكفاءة %05من متوسوووط الكفاءة التسوووويقية للطماطم البالغ نحو % 350سووونوى بلغ نحو 
( ، يرجع ذلك الى ارتفاع اسووعار التجزئة بالدرجة االولى من ناحية ، وانخفاض السووعر الذى يحصوول عليه المنتو ، وايضووًا ارتفاع  7103 - 7111)

ت تدهورًا مسوووتمرا  خالل فترة الدراسوووة  ، ( ان الكفاءة التسوووويقية لمحصوووول الطماطم شوووهد7يتضوووض من الجدول )و التكاليف االنتاجية من ناحية اخرى .
وامف لسوووووووووولعة فى حالة وجود خدمات وهل فاءة وانما يتم مقارنه الخدمات التسووووووووووويقية وليم ارتفاع الهوامف التسووووووووووويقية دائما دليل على انخفاض الك

   تسويقية .
 

 ( .7103 - 7111النسبية( لمحصول الطماطم خالل الفترة من ) -معادالت االتجاه الزمنى العام للهوامف التسويقية )المطلقة بالجنيه(: 4جدول)
 المعلمات              

 البيان
a^ Β^ 

معدل التغير 

 (1)السنوي

معامل 

 التحديد

 معنوية

 ت

 معنوية

 ف

 (*02,6 ( (*0,.) 0,96 06,6 .,40 4,.00- )فرق مطلق(  منتج –جملة 

 الهوامش التسويقية )فرق نسبى (

 )%(  منتج –جملة 

62,0 0,0 0,0 0,60 (6,9) ) 2,.) 

 الهوامش التسويقية المطلقة 

 جنية / طن جملة  –تجزئة  

.2,0 26,4 4,0 0,04 (00,.*) ) 062,0*) 

 الهوامش التسويقية النسبية 

 )%( جملة  –تجزئة  

..,0 -0,64 0,2 0,02 (-0,06*) ) 0,09*) 

 الهوامش التسويقية المطلقة 

 منتج جنية / طن  -تجزئة 

-20,4 02.,. 2,2 0,20 (2,.*) ) 9.,4*) 

 الهوامش التسويقية النسبية 

 منتج)%( –تجزئة 

96,4 0,92 0,6 0,.6 (6,2*) (2,.*) 

 (*99,0) (*.,2) .,2 96,2 02,9 006,2 تكاليف انتاج الطن من الطماطم

 (*2235 ( (*235-) 0322 232- 131- 5232 الكفاءة التسويقية

  30,00   **: معنوي عند مستوى معنوية  0,09*: معنوي عند مستوى معنوية 

 ( / المتوسط الحسابى للمتغير التايعX000ميل معادلة  االتجاه الزمنى   (( معدل التغير السنوي =  0)

  EXCEL( باستخدام برنامج التحليل االحصائى .)ول جدالمصدر :حسبت من 

 
 2212-2222منتجات الخضر المصنعة بالمليون جنيه خالل الفترة من  االنتاج الفعلى منتطور قيمة ثالثا : 
  -كمية الطاقة االنتاجية من صلصة الطماطم فى جمهورية مصر العربية: تطور -1

ترة من الف كمية الطاقة القصوى والمتاحة والفعليه وغير المستغلة بااللف طن من صلصةالطماطم فى جمهورية مصر العربية خالل تطور  -أ
2222-2212  . 

الف طن  وبلغ متوسط  07500( ان متوسط كمية الطاقة القصوى من صلصة الطماطم خالل فترة الدراسة  بلغ نحو 9يتضض من جدول )
سط من الطاقة القصوى 5 فى حين ان متو  % 09597الف طن وتكون نسبة الطاقة المتاحة للطاقة القصوى  90505كمية الطاقة المتاحة حوالى 

بالنسبة للطاقة المتاحة  ومن هذا الجدول يتضض ان متوسط كمية الطاقة  % 57553الف طن تمثل حولى  97573كمية الطاقة االنتاجية بلغ حوالى 
 من اجمالى الطاقة المتاحة . % 07597الف طن بنسبة  0557العاطلة بلغ نحو 
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 تطور كمية الطاقة القصوى من صلصة الطماطم :  -ب
الف طن ، كما بلغت اقصاها  77بنحو 7117( ان كمية الطاقة القصوى من صلصة الطماطم بلغت ادناها  عام 9يتضض من جدول )          

( الواردة 0الطاقة القصوى من صلصة الطماطم يتضض من المعادلة رقم )الف طن بتقديرمعادلة االتجاة الزمنى العام لكمية  00بنحو 7110عام 
من المتوسط لكمية الطاقة القصوى من  %757الف طن ، بنسبة زيادة سنوية بلغت نحو  0575نها اخذت اتجاهًا عامًا متزايدًا بلغ نحو ( ا0بجدول )

 .7103-7111الف طن خالل الفترة من 07500صلصة الطماطم البالغ نحو 
 

صلصة الطماطم فى جمهورية مصر العربية خالل الفترة  بااللف طن منكمية الطاقة القصوى والمتاحة و االنتاج الفعلى وغير المستغلة (: 5جدول )
 . 7103-7111من 

 السنوات
الطاقة 

 القصوى 
 الطاقة المتاحة

الطاقة المتاحة 

للطاقة 

 القصوى%

 االنتاج الفعلى

االنتاج الفعلى 

للطاقة المتاح 

% 

 الطاقة العاطلة 

الطاقة غير 

المستغلة 

 )العاطلة( %

5000 9436 .039 9.3604 0234 9230 0.32 ..3029 

5001 9234 .93. 203422 6439 0.32 930 023..0 

5005 9430 ..32 9039.9 6632 2932 0034 ..3.4. 

5002 .. 6032 023420 693. 0039 .3. 003.40 

5002 2.30 2032 42326. 9439 4232 630 .3.04 

5002 .634 .03. 42390. .23. 403. . 43226 

5002 .. .. 0003000 .932 0.30 23. 023422 

5002 2232 2232 0003000 203. 4030 23. 43.60 

5005 00 2936 093.99 2034 4032 236 036.9 

5002 2034 223. 093640 2632 4.30 .32 2340. 

5010 0.3. 2.30 023290 2.3. 0232 430 0.3.02 

5011 .430 .430 003094 2639 09230 6632 9230.9 

5015 20.2 22.2 063202 22.2 403. 5.1 0236.6 

5012 20346 223.2 4930.9 203.4 00.39 003.2 093.90 

5012 263.0 24342 423260 2.309 00930 00320 093626 

5012 2.340 263.0 403020 22320 00230 00300 09302. 

5012 293.0 2.340 443..2 00302 0003. 003.0 093004 

5012 22340 223.4 0003290 0.32. 0043. 0032. 093000 

 .0.39 .034 46342 9.3.2 .0939 92304 2.300 المتوسط 

 المركزى للتعبئة العامة واالحصاء ، نشرة تطور االنتاج والتجارة الخارجية لالستهالك من اهم السلع الصناعية ، اعداد متفرقة 3 الجهازلمصدر : ا 

 
 .7103-7111طماطم  خالل الفترة منالعام لكمية الطاقة القصوى والمتاحة والفعلية بااللف طن من صلصة المعادالت االتجاه الزمنى (: 6جدول )

 المعلمات              

 البيان

a^ Β^  معدل التغير

 (1)السنوي

 معنوية معامل التحديد

 ت

 معنوية

 ف

 ( *.,2 ( ( *6,9) 0,60 .,6 4.,0 4,4. الطاقة القصوى

 (60,2 ( (2,.) 0,90 9,. 6,9 .,6. الطاقة المتاحة

 (90,0 ( (2,2) 0,20 2,9 2,. 60,2 االنتاج الفعلى

 (*.,6 ( (*0,9) 0,06 2,. 6.,0 9,4 الطاقة العاطلة

 (3  0309( المحسوبة 3  )*(، ) ** ( تشير الى المعنوية عند مستوى )tاالرقام بين قوسين واسفل معامالت االنحدار تشير الى قيم )حيث: 

 3(9جمعت وحسبت من جدول) :المصدر

 
 تطور كمية الطاقة المتاحة من صلصة الطماطم :  -ج

الف طن ، كما بلغت اقصاها عام  7053بنحو 7117( ان كمية الطاقة المتاحة من صلصة الطماطم بلغت ادناها عام 9يتضض من جدول )    
( الواردة 7لكمية الطاقة المتاحة من صلصة الطماطم يتضض من المعادلة رقم )الف طن بتقدير معادلة  االتجاة الزمنى العام  3359بنحو 7103

من المتوسط لكمية الطاقة المتاحة من  %759الف طن ، بنسبة زيادة سنوية بلغت نحو  759( انها اخذت اتجاهًا عامًا متزايدًا بلغ نحو 0بجدول )
من متوسط الطاقة  % 0959لدراسة ، تمثل نسبة الطاقة المتاحة للطاقة القصوى  الف طن خالل الفترة موضع ا 90505صلصة الطماطم البالغ نحو 

 القصوى .
 تطوركمية االنتاج الفعلى من صلصة الطماطم :  -د 

اقصاها عام الف طن ، كما بلغت  0355بنحو 7111(  ان كمية االنتاج الفعلى من صلصة الطماطم  بلغت ادناها عام  9يتضض من جدول )    
( الواردة بجدول 7الف طن ، بتقدير معادلة  االتجاه الزمنى العام لكمية االنتاج الفعلى من صلصة الطماطم يتضض من المعادلة ) 0753بنحو 7103
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 من متوسط  كمية االنتاج الفعلى من صلصة %059الف طن  ، بنسبة زيادة سنوية بلغت نحو750( انها اخذت اتجاهًا عامًا متزايدًا بلغ نحو0)
 من متوسط للطاقة المتاحة. %57553الف طن خالل الفترة  موضع الدراسة ، تمثل نسبة االنتاج الفعلى للطاقة المتاحة  97573الطماطم البالغ نحو 

 

  ويوصى البحث بمايلى :
ضورورة تفعيل انشوطة التصونيع الغذائى للمحاصويل الزراعية لالستفادة من الطاقات المعطلة بشركات التصنيع الى جانب تخفيض نسبة الفاقد  -0

 وزيادة المعروض منه عن حجم الطلب 
 تفعيل دور االرشاد الزراعى فى توعيه المزارعين بأهمية مراعاة  شروط الجودة  -7
بداية من قطف الثمار حتى وصووووول السوووولعة الى المسووووتهلك بحيث تكون السوووولع صووووالحة لالسووووتهالك المباشوووور  االهتمام بالعملية التسووووويقية -7

 وعمليات التصنيع .
 عمليات التسويقية كالفرز و التدريو والنقل والتخزين.الاالهتمام ب -7
 الجودة المطلوبة.أهمية التوسع فى زراعة اصناف ذات مواصفات جودة عالية حتى يكون المنتو الصناعى على مستوى  -9

 

 المراجع
، اقتصاديات تصنيع بعض الزروع الخضرية فى مصر ، رسالة ماجستير ، قسم االقتصاد الزراعى ،كلية الزراعة  شيماء سمير عبد الوهاب -0

 .7109،جامعة القاهرة 
، دراسة اقتصادية النتاج الطماطم ، المجلة المصرية لالقتصاد الزراعى، المجلد السادم عشر، العدد يحيى محمد احمد عثمان واخرون   -7

 .  7110االول  ، مارم 
 تفرقة .اعداد م -القاهرة  –نشرة الطاقات االنتاجية والعاطلة والمخزون باهم المنشات الصناعية  – الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء -7
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Abstract 

The tomato crop is considered one of the most important crops in Egypt. The tomato crop is considered one 

of the most important basic vegetable crops in nutrition for most of the people of the world. Tomato crop in Egypt 

occupies the first place among vegetable crops in terms of area. And the problem of the study is limited to the 

wide fluctuations in tomato prices throughout the year, especially winter, where tomatoes are particularly 

damaged, and this effectively affects the marketing efficiency, which leads to the manufacture of tomatoes during 

their low price and increase in supply so that the sauce can be provided at an appropriate pricee so that it can 

provide For a sauce at a reasonable price. As the minimum total area of tomatoes reached about 174.9 thousand 

feddans during the year 2002, while the maximum reached about 600,000 feddans in 2009, with an average of 

about 497,000 feddans, with a standard deviation of about 50.334 thousand feddans, while the coefficient of 

variation was about 10.14% .And the area of tomatoes took a decreasing general trend that amounted to about 2.4 

thousand acres statistically insignificant at the level of significance 0.05 with a negative decrease of about 0.4% 

of the average total area of tomatoes in Egypt of about 497 thousand acres during the period (2002-2017), and 

reached The minimum total tomato production was about 6,723,000 tons during 2017, while the maximum 

reached about 410,279,000 tons in 2009, with an average of about 8,170,000 tons. Tomato production took a 

decreasing general trend of about 6,85,000 tons, statistically insignificant, with a moral level of 0.05, An annual 

decrease of about 0.02% of the average total tomato production in Egypt of about 8170 thousand tons during the 

period from (2002-2017).The marketing efficiency of tomatoes reached a minimum of around 7.77% in 2012, 

while it reached a maximum of 35.6% in 2000, the marketing efficiency of tomatoes took a general declining 

trend of about 1.1%, with an annual mean decrease of 7.6% of the average The marketing efficiency of tomatoes, 

which is about 19%, this indicates a decrease in the marketing efficiency of tomatoes during the period (2000 - 

2017), due to the high retail prices in the first place on the one hand, and the low price obtained by the product, 

as well as high production costs on the other hand. There has been a continuous deterioration in the marketing 

efficiency of the tomato crop during the study period, and the high marketing margins are not always evidence of 

low efficiency, but the services performed on the commodity are compared in the case of services and margins.The 

average maximum amount of energy from tomato sauce was about 64,18,000 tons, the average amount of available 

energy was about 56,19,000 tons, and the ratio of available energy for maximum energy was 85,54% of maximum 

capacity, while the average amount of production capacity was about 54, 47 thousand tons, which represents about 

92.97% of the available energy, and from this table it is clear that the average amount of idle energy amounted to 

about 8.93 thousand tons, representing 14.54% of the total available energy, while the actual production amount 

of tomato sauce reached the lowest in 2000 by about 17 , 9 thousand tons, as it reached a maximum in 2017 of 

about 84.7 thousand tons, by estimating the general time trend equation for the actual amount of actual production 

Tomatoes took an increasing general trend, which amounted to about 3.6 thousand tons, with an annual increase 

of about 6.5% of the average actual production amount of tomato sauce, which amounted to about 54.47 thousand 

tons during the period under study, representing the actual production rate of available energy 92.97% of Average 

power available.The research recommends the following:                                                                                                            

1- The necessity of activating the food processing activities of agricultural crops in order to take advantage of the 

idle capacities of the manufacturing companies in addition to reducing the percentage of losses and increasing 

the supply thereof from the volume of demand                                                                                                  

2- Activating the role of agricultural extension in making farmers aware of the importance of observing quality 

conditions                      .                                                                                                                
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