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 الجملة لسوق الواردة الطماطم وأسعار لكميات الموسمية والتقلبات السوقي التركيب
   اإلسكندرية بمحافظة بالنزهة والفاكهة للخضر

  اهللا فتح علي علي محمد، الصيفي اللطيف عبد الحسين، محمد بسيم رفيق، الشرقاوي محمود السيد
  جامعة اإلسكندرية - كلية الزراعة -يةالزراعوإدارة األعمال قسم اإلقتصاد 

  ١٣/٥/٢٠١٣ :تاريخ القبول                                   ١٨/٤/٢٠١٣ :تاريخ التسليم

 الملخص
يعتبر التسويق الزراعي من األنشطة االقتصادية الزراعية التي تستهدف إشباع إحتياجات المستهلكين من السلع والخدمات الزراعية 

لك التسويقية المختلفة من مناطق اإلنتاج إلى مناطق اإلستهالك النهائي، ويعتبر سوق الجملة للخضر المختلفة، عن طريق نقلها عبر المسا
والفاكهة بالنزهة في محافظة اإلسكندرية من أهم أسواق الجملة التوزيعية التي تعمل  على الموازنة بين المعروض والمطلوب  من الخضر 

  .والفاكهة في المحافظة
ف على التركيب السوقي لسوق النزهة، وتطور طاقته اإلستيعابية وأهميتها النسبية من محاصيل الخضر خالل ويستهدف البحث التعر

، باإلضافة إلى تقدير دليل التقلبات الموسمية الشهرية قبل وبعد استبعاد أثر اإلتجاه العام لكميات وأسعار ٢٠١٢-٢٠٠١الفترة من عام
  .لدراسةالطماطم الواردة إلى السوق خالل فترة ا

 ٢٠٢محالَ مخصصة بالكامل للوكاالت والتجار، تم تخصيص منها حوالي  ٣٥٩وقد تبين أن سوق الجملة النزهة يتكون من حوالي 
من جملة المحالت، كما يضم % ٤٤محالً لتجارة الفاكهة تمثل نحو  ١٥٧من جملة المحالت، وحوالي % ٥٦محالً لتجارة الخضر تمثل نحو 

تاجراً يعملون في السوق بنظام  ٢٠١تاجراً مرخصاً لهم من قبل الغرفة التجارية وإدارة السوق، من بينهم حوالي  ٥٦٠السوق أيضاً حوالي 
  . المشاركة مع تجار آخرين

من متوسط إنتاج الخضر بمحافظة اإلسكندرية خالل فترة الدراسة، وهذا % ٤٠كما تبين أيضاً أن سوق الجملة بالنزهة يستوعب نحو 
ية السوق في التسويق الداخلي لمحاصيل الخضر الرئيسية، باإلضافة لذلك تبين وجود تقلبات موسمية كبيرة نسبياً في كميات يعكس أهم

 الطماطم  الواردة إلى السوق خالل فترة الدراسة، وترتب على ذلك حدوث تقلبات موسمية واسعة في أسعار الطماطم المباعة في السوق
رورة العمل على زيادة الطاقة اإلستيعابية للسوق وتطوير أداه التسويقي ليساعد ذلك على إستقرار الكميات خالل نفس الفترة، ومن ثم ض

الواردة للسوق نسبياً، وبالتالي حدوث درجة من التوازن بين المعروض والمطلوب من الطماطم، األمر الذي يساعد بدرجة كبيرة على 
  .استقرار األسعار على مدار شهور العام

  .الكفاءة التسويقية -التقلبات الموسمية -سوق النزهة :ات دليليةكلم
 

  المقدمة
 االقتصادية األنشطة من الزراعي التسويق يعتبر
 من المستهلكين احتياجات إشباع تستهدف التي الزراعية
 نقلها طريق عن المختلفة، الزراعية والخدمات السلع
 إلى نتاجاإل مناطق من المختلفة، التسويقية المسالك عبر

 للسلع الجملة أسواق وتلعب النهائي، اإلستهالك مناطق
 يتم حيث لها، التسويقية العملية في هاماً دوراً الزراعية

 تاجر مع الجملة تاجر مع المنتج من كل إلتقاء فيها
  .لها التسويقي المسلك عبر السلع تلك لتصريف التجزئة

  المشكلة البحثية
 سوق كفاءة انخفاض في البحث مشكلة تتمثل

 بمحافظة النزهة بمنطقة والفاكهة للخضر الجملة
 الموازنة في الرئيسي بدوره القيام حيث من اإلسكندرية،

 والعمل الزراعية، السلع من والمعروض المطلوب بين
 وتسويق تصريف سرعة وكذلك أسعارها، استقرار على

 الخضر ومحاصيل عامة بصفة الزراعية المنتجات
 التلف سرعة من به تتصف لما انظر خاصة، وبصفة

 الجملة أسواق ضمن من يعتبر السوق فهذا والعطب،
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 التجميعية، الجملة أسواق من كونه من أكثر التوزيعية
 الممارسات من والحد التسويقية الخدمات تحسين ويعتبر

 أهم من التسويقية الكفاءة وتحسين للوسطاء اإلحتكارية
  .السوق هذا يلعبها أن ينبغي التي اإلقتصادية األدوار
  :البحث هدف

 السوقي التركيب على التعرف البحث يستهدف
 بمحافظة النزهة بمنطقة والفاكهة للخضر الجملة لسوق

 التصريفية الجملة أسواق أكبر باعتباره اإلسكندرية
 خالل من التسويقي نشاطه على والتعرف بالمحافظة،

 ةالنسبي وأهميتها اإلستيعابية طاقته تطور دراسة
 ،٢٠١٢-٢٠٠١ عام من الفترة خالل الخضر لمحاصيل
 لكميات الموسمية التقلبات دليل تقدير إلى باإلضافة
 فترة خالل السوق إلى الواردة الطماطم وأسعار
 رفع في الدراسة نتائج من لإلستفادة وذلك الدراسة،
  .للسوق التسويقية الكفاءة

   :البيانات ومصادر البحثي األسلوب

 كل استخدام على أهدافه تحقيق في البحث أعتمد
 خالل من والكمي الوصفي االقتصادي األسلوب من

 باإلضافة الخطية صورتها في العام اإلتجاه داالت تقدير
 النسب متوسط بطريقة الموسمية التقلبات دليل تقدير إلى

 أعتمد وقد العام، اإلتجاه أثر استبعاد وبعد قبل المئوية
 تم التي الثانوية، البيانات ىعل أهدافه تحقيق في البحث

 واستصالح الزراعة وزارة من عليها الحصول
 عليها الحصول تم التي البيانات بجانب وذلك األراضي،

 الجملة بسوق  والمعلومات اإلحصاء قسم سجالت من
   .اإلسكندرية محافظة في بالنزهة
  :الدراسة موضع الطماطم محصول اختيار
 محاصيل بين من الطماطم محصول اختيار تم
 اإلستهالك حيث  من الكبيرة، النسبية ألهميتها الخضر،
 هذا باإلسكندرية، النزهة سوق في المباعة والكميات
 مجال في الطماطم محصول أهمية إلى باإلضافة
 البحيرة بمحافظة اإلنتاجية وأهميتها الزراعي، التصنيع

 السوق، إلى الطماطم  لتوريد الثاني المصدر تعتبر التي
  ).١( رقم دولج

 اإلسـكندرية  فـي  بالنزهة والفاكهة للخضر الجملة سوق في الخضر محاصيل من المباعة الكميات :١ رقم جدول
 .٢٠١٢ عام في بالطن

 (%)األهمية النسبية  )طن(الكمية النوع
 ١٥.١ ٥٥٣٩٩ الطماطم
 ١١.٢ ٤١١٩٥ البطاطس
 ١٠.٩ ٣٩٩٠٤ البصل
 ٨.٩ ٣٢٥٢٤ الفلفل
 ٨.١ ٢٩٧٠٤ الخيار
 ٧.٩ ٢٩٠٤٣ الباذنجان
 ٦.٣ ٢٢٩٦٦ الثوم
 ٥.٦ ٢٠٤٠٤ الكوسة
 ٤.٨ ١٧٤٦٤ البطاطا
 ٣.٤ ١٢٣٧٠ الجزر

 ٣.٤ ١٢٣٣٣ الفاصوليا الخضراء
 ٣.٣ ١٢٠٠٥ الملوخية
 ٢,٨ ١٠٢١٠ القلقاس
 ٢,٥ ٩٢٣٢ البامية

 ٢,١ ٧٧٨٥ )البسلة(البازالء 
 ٢ ٧٣٢١ السبانخ
 ١,٩ ٧٠٤١ البنجر
 ١٠٠ ٣٦٦٩٠٠ اإلجمالي

  . منشورة غير بيانات والمعلومات،  اإلحصاء قسم سجالت بالنزهة، والفاكهة للخضر الجملة سوق إدارة :من وُحسبت ُجمعت: المصدر
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  النتائج ومناقشاتها 
  :بالنزهة الجملة لسوق السوقي التركيب

 بمحافظة بالنزهة والفاكهة للخضر الجملة سوق إنشاء تم
 ٣٣٤ رقم والصناعة التجارة وزير بقرار اإلسكندرية

 بشأن ١٩٦٤ لسنة ٣٠٥ رقم وقرار ،١٩٥٥ لسنة
 ٢٣٣ رقم قرار وأيضاً للسوق، الداخلية الالئحة إصدار
 الداخلية الالئحة في التعديالت بعض بشأن ١٩٨٨ لسنة

 تقريباً فداناً ١٣ مساحة على حالياً مقام والسوق للسوق،
 رئيسية بوابات ٥ على السوق ويحتوي ،)٢م ٥٤٦٠٠(

 أمامية وثالثة للدخول بوابات ثالثة منها مخصص
 بالكامل مخصصة محالً ٣٥٩ السوق ويضم للخروج،
 رئيسية أقسام أربعة إلى ومقسمة والتجار للوكاالت

 حسب على أقسام ٩ إلى مقسمة وهي المحالت: وهي
 إلى) أ( من أبجدية حروف تأخذ وهي والمساحة الموقع

 لتجارة) أ( الفئة إلى مقسم وهو والجمالون ،)ف(
 جمالون، وملحق الفاكهة لتجارة) ب( والفئة الخضر
 إلى مقسمة وهي الموز تسوية ثالجات إلى باإلضافة

 وأخيراً المساحة، حسب على)ج ب، أ،( هي فئات ثالث
 محالً ٢٠٢ منها ويخصص والقصب، البطيخ شوادر
 المحالت، جملة من% ٥٦ نحو تمثل الخضر لتجارة

 جملة من% ٤٤ نحو تمثل الفاكهة لتجارة محالً ١٥٧و
  ).  ٢(رقم جدول المحالت،

 من لهم مرخصاً تاجراً ٥٦٠ حوالي السوق ويضم     
 حوالي بينهم من السوق، وإدارة التجارية الغرفة قبل
 بنظام السوق في يعملون% ٣٦ نحو يمثلون تاجراً ٢٠١

 بين المحل تقسيم يتم حيث آخرين، تجار مع المشاركة
 جدول المحل، مساحة حسب على وذلك تاجر، من أكثر
  ).٣( رقم

 شغل برسم تعرف نقدية قيمة بدفع التجار ويقوم       
 كل تدفع جنيهاً ٤٨٥ -٣٥ بين تتراوح وهي المحل
 بلغت وقد المحل، ومساحة نوع حسب على أشهر ثالث
 حالة في أي(السوق أقسام محالت جميع شغل رسم قيمة

 ألف ١٤٢ حوالي أشهر الثةث كل) الكامل التخصيص
  . سنوياً جنيه ألف ٥٦٨ بحوالي يقدر بما أي جنيه،

  ٢٠١٢ عام في بالنزهة والفاكهة للخضر الجملة بسوق الموجودة المحالت عدد: ٢رقم جدول
 % العدد%العدد اإلجمالي الفاكهةالخضر *البيان

 ٦٦ ٥٠ ٣٣ ٥٠ ٣٣ )أ (  محالت
 ٦٦ ٤٨.٥ ٣٢ ٥١.٥ ٣٤ )ب( محالت
 ١١ ٤٥.٥ ٥ ٥٤.٥ ٦ )ج( محالت
 ١١ ٩ ١ ٩١ ١٠ )د( محالت
 ٥ ٤٠ ٢ ٦٠ ٣ )و( محالت
 ٢٦ ١١,٥ ٣ ٨٨.٥ ٢٣ )هـ( محالت
 ٢٥ ٢٠ ٥ ٨٠ ٢٠ )س( محالت
 ١١ ٩١ ١٠ ٩ ١ )م( محالت
 ١٢ ٨٣.٤ ١٠ ١٦.٦ ٢ )ف( محالت
 ٣٠   ١٠٠ ٣٠ )أ( جمالون
 ٣٠ ١٠٠ ٣٠   )ب( جمالون
 ١٢   ١٠٠ ١٢ جمالون ملحق

 ١٥ ١٠٠ ١٥   )أ ( تسوية موز ثالجات
 ٦ ١٠٠ ٦   )ب(تسوية موز ثالجات
 ٥ ١٠٠ ٥   )ج (تسوية موز ثالجات
 ٢٨   ١٠٠ ٢٨ البطيخ وقصب شوادر

 ٣٥٩ ٤٤ ١٥٧ ٥٦ ٢٠٢ اإلجمالي
 الجمـالون  تقسيم تم كما ،)ف( إلى) أ( من أبجدية حروف تأخذ وهي والمساحة الموقع حسب على أقسام ٩ إلى السوق محالت تقسيم تم  *

 حسب على) ج ب، أ،( هي فئات ثالث إلى مقسمة الموز تسوية ثالجات كذلك الفاكهة، لتجارة) ب( والفئة الخضر لتجارة) أ( الفئة إلى
   المساحة

  .رةمنشو غير بيانات التجار، شئون قسم سجالت بالنزهة، والفاكهة للخضر الجملة سوق إدارة: من وُحسبت ُجمعت: المصدر
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 والفاكهة للخضر الجملة بسوق) شهور ٣ كل(المحالت شغل رسم وقيمة ومساحة وعدد أقسام: ٣رقم جدول
  .٢٠١٢ عام خالل بالنزهة

  المحل مساحة البيان
 المحالت عدد )٢م( 

  رسم شغل قيمة
  *المحل

 )جنيه(

  قيمة رسم إجمالي
  المحالت شغل
 )جنيه(

 ٣٢٠١٠ ٤٨٥ ٦٦ ١٢٥ )أ (  محالت
 ٣٢٠١٠ ٤٨٥ ٦٦ ١٢٥ )ب( محالت
 ٢١٣٤ ١٩٤ ١١ ٥٠ )ج( محالت
 ٢١٣٤ ١٩٤ ١١ ٥٠ )د( محالت
 ٩٧٠ ١٩٤ ٥ ٥٠ )و( محالت
 ٥٠٤٤ ١٩٤ ٢٦ ٥٠ )هـ( محالت
 ١٩٤٠ ٧٧.٦ ٢٥ ٢٠ )س( محالت
 ٢١٣٤ ١٩٤ ١١ ٥٠ )م( محالت
 ٢٣٢٨ ١٩٤ ١٢ ٥٠ )ف( محالت
 ٥٨٢٠ ١٩٤ ٣٠ ٥٠ )أ( جمالون
 ٥٨٢٠ ١٩٤ ٣٠ ٥٠ )ب( جمالون

 ٤٦٥.٦ ٣٨.٨ ١٢ ١٠ جمالون حقمل
 ١١٦٤ ٧٧.٦ ١٥ ٢٠ )أ ( تسوية موز ثالجات
 ٢٧٩.٤ ٤٦.٥ ٦ ١٢ )ب(تسوية موز ثالجات
 ١٧٤.٦ ٣٤.٩ ٥ ٩ )ج(تسوية موز ثالجات
 ٤٧٥٨٤.٣ ١٦٩٩.٤ ٢٨ ٤٣٨ بطيخ وقصب شوادر

 ١.٢٠١١.٩ ٣٥٩ اإلجمالي
  %.٢ بمعدل سنوياً يدويز جنيه ٣.٨٨ حوالي شهور ٣ كل المربع المتر شغل رسم* 

  .منشورة غير بيانات التجار، شئون قسم سجالت بالنزهة، والفاكهة للخضر الجملة سوق إدارة من وُحسبت ُجمعت: المصدر
  :بالنزهة الجملة لسوق اإلداري الهيكل

 األسـواق  قطـاع  رئيس حالياً السوق إدارة يتولى
 حالة في السوق عام مدير عنه وينوب التجارية بالغرفة
 أقسـام  عـدة  من للسوق اإلداري الهيكل ويتكون غيابه
 وقسـم  التجار، شئون وقسم والتفتيش، الرقابة قسم: هي

 العهدة قسم والمعلومات، اإلحصاء وقسم العاملين، شئون
 قسـم  والخزينـة،  الماليـة  الشـئون  قسم والتوريدات،

  ). ١( رقم شكل والخدمات، المخازن
 النسـبية  وأهميتهـا  اإلسـتيعابية  الطاقة تطور: ثانياً

 خالل الخضر محاصيل من بالنزهة الجملة لسوق
   ٢٠١١-٢٠٠١ عام من الفترة
 من اإلسكندرية لمحافظة اإلنتاجية الطاقة تطور بدراسة

 بلـغ  األدنى حدين، بين تتراوح أنها تبين الخضر،
 واألعلـى  ،٢٠٠١ عام في طن ألف ٧٧٧ حوالي
 ،٢٠٠٩ عـام  فـي  طن ألف ١٤٤٨ حوالي بلغ
 الخطية صورتها في العام اإلتجاه معادلة قديروبت
 بمعـدل  تزيـد  للمحافظة اإلنتاجية الطاقة أن وجد

 ألف ٧٠ حوالي بلغ إحصائياً معنوي سنوي تغير
 الدراسة فترة متوسط من%  ٦.٦ نحو يمثل طن
 ). ٤( رقم جدول طن، ألف ١٠٥٧ حوالي البالغ

ŷ = 635.9 +70.2 t 
(8.7)**  (6.5)**  
F= 42.14**    R2=0.82 

تمثل القيمة المقدرة للطاقة اإلنتاجية لمحافظـة   )ŷ(حيث 
  .اإلسكندرية من الطماطم خالل فترة الدراسة

      )t(  ١١.......١الزمن وتأخذ القيم   
 النزهـة  لسوق اإلستيعابية الطاقة تطور وبدراسة

 حدين، بين تتراوح أنها تبين الخضر، محاصيل أهم من
 ،٢٠٠١ عـام  فـي  طـن  ألف ٢٩٧ حوالي بلغ األدنى
 وبتقدير ،٢٠١١ عام طن ألف ٥٥٤ حوالي بلغ واألعلى
 الطاقة أن وجد الخطية صورتها في العام اإلتجاه معادلة

 سـنوي  تغيـر  بمقـدار  تزيد النزهة لسوق اإلستيعابية
 نحـو  يمثـل  طن ألف ٢٧ حوالي بلغ إحصائياً معنوي
 ٤٢٨ حـوالي  البالغ الدراسة فترة متوسط من%  ٦.٤
 النزهة لسوق النسبية األهمية تطور وبدراسة. طن ألف
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 في% ٣٥ نحو بلغ األدنى حدين، بين تتراوح أنها تبين
 ،٢٠٠٧ عـام  في% ٥٢ نحو بلغ واألعلى ،٢٠٠٩ عام

 شـكل  الدراسة، فترة خالل%  ٤٠ نحو بلغ وبمتوسط
 ).٢(رقم

ŷ = 2647.1 + 272.4 t 
(24.2)** (16.8)** 
F= 284.3** R2=0.96 

تمثل القيمة المقدرة للطاقة اإلستيعابية لسوق ) ŷ(حيث 
  .النزهة من الطماطم خالل فترة الدراسة

)t (١١.......١ الزمن وتأخذ القيم   
  في بالنزهة الجملة سوق أهمية يتبين سبق ومما

 حيـث  الرئيسـية،  الخضر لمحاصيل المحلي التسويق
 بمحافظـة  الخضـر  إنتاج من% ٤٠ حوالي يستوعب

 اإلهتمـام  يجب لذلك الدراسة، فترة خالل  اإلسكندرية
 وإنشـاء  النزهة لسوق التسويقي األداء وتحسين بتطوير
 التسـويقية  بمهامها القيام لها يتسنى حتى جديدة أسواق
 إنتاج من% ٦٠ حوالي  هناك وأن خاصة عالية، بكفاءة
 سـوق  خارج تسويقه يتم اإلسكندرية بمحافظة الخضر
 ممارسـات  وجـود  علـى  يساعد الذي األمر النزهة،
 الـذين  الوسـطاء  قبل من األسعار في وتحكم احتكارية
  .   الرسمية األسواق خارج يتعاملون

 

  

  

  

    

  

  

 

  

 

  

  

  .اإلسكندرية بمحافظة بالنزهة والفاكهة للخضر الجملة لسوق اإلداري الهيكل يوضح تخطيطي شكل :١ رقم شكل
  

السوقعاممدير

والتفتيش الرقابة قسم  

العاملين شئون قسم  

والتوريدات العهدة قسم  

التجار شئون قسم  

والمعلومات اإلحصاء قسم  

 المالية الشئون قسم

والخدماتالمخازنقسم  

األسواققطاعرئيس  
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 اإلسكندرية في بالنزهة الجملة لسوق الواردة الخضر لكمية النسبية واألهمية عابيةاإلستي الطاقة تطور: ٤رقم جدول
  .٢٠١٢- ٢٠٠١ عام من الفترة خالل

الطاقة اإلنتاجية للمحافظة السنوات
 )ألف طن(

 الطاقة اإلستيعابية للسوق
 (%) )ألف طن(الكمية 

٣٨.٢ ٢٩٧.١ ٧٧٧ ٢٠٠١ 
٣٦.٥ ٢٩٩.٩ ٨٢٢ ٢٠٠٢ 
٤٣.٢ ٣٦٧.٨ ٨٥٢ ٢٠٠٣ 
٤١.٧ ٣٦٩.٧ ٨٨٧ ٢٠٠٤ 
٣٧.١ ٣٧١.٦ ١٠٠٢ ٢٠٠٥ 
٤٦.٤ ٤٤٣.٦ ٩٥٦ ٢٠٠٦ 
٥٢.٦ ٤٦١.٧ ٨٧٧ ٢٠٠٧ 
٤١.٣ ٥٠٣.٩ ١٢٢١ ٢٠٠٨ 
٣٤.٩ ٥٠٥.٧ ١٤٤٨ ٢٠٠٩ 
٣٨.٨ ٥٣٤.٢ ١٣٧٧ ٢٠١٠ 
٣٩.٣ ٥٥٤.٥ ١٤١٢ ٢٠١١ 
 ٤٠.٥ ٤٢٨.٢ ١٠٥٧.٤ المتوسط

  ٦.٣٦ ٦.٦٤ (%)*معدل النمو السنوي 
  ١٠٠ x) المتوسط/ مقدار التغير السنوي= ( سنويمعدل النمو ال* 

  : ُجمعت وُحسبت من: المصدر
وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون اإلقتصادية، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي، نشرة اإلقتصاد الزراعي، أعداد   - ١

  .متفرقة
 .اء والمعلومات، بيانات غير منشورةإدارة سوق الجملة للخضر والفاكهة بالنزهة، سجالت قسم اإلحص  - ٢
 

  
لسوق النزهة خالل  اإلستيعابية تطور الطاقة اإلنتاجية لمحاصيل الخضر بمحافظة اإلسكندرية والطاقة: ٢شكل رقم 

  .٢٠١١- ٢٠٠١الفترة من عام 
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الواردة  لطماطمدليل التقلبات الموسمية الكمية ل تقدير

    .٢٠١٢ -  ٢٠٠١لسوق النزهة خالل الفترة من عام 
، أن المتوسط السنوي )٦(من الجدول رقم  يتبين  

بالنزهة  ملةالج لسوقلكميات الطماطم الواردة 
 ،باإلسكندرية خالل فترة الدراسة ينحصر بين حدين

 ،٢٠١١ عام في طن ألف ٥.١األدنى يبلغ حوالي 
. ٢٠٠٥ عام في طن ألف ١١.٧ حوالي يبلغ واألقصى

 لكميات السنوي للمتوسط العام اإلتجاه من تبين كما
 تناقصياً إتجاهاً يأخذ أنه الدراسة فترة خالل الطماطم
 ٣٦٩ حوالي بلغ إحصائياً معنوي سنوي تغير بمعدل
 لكميات العام المتوسط من% ٥.١ نحو يمثل طناً،

 فترة خالل طن ألف ٧.٢ حوالي البالغ الطماطم
  .سةالدرا

ŷ = 9597.4 – 368.9 t  

     (9.85)**     (-2.78)*             
F = 7.77*          R2 =0.44  

لكميـات   تمثل القيمة المقدرة للمتوسط السنوي) ŷ(حيث 
 الطماطم الواردة لسـوق النزهـة خـالل فتـرة    

  .الدراسة
      )t ( ١٢.......١الزمن وتأخذ القيم   

 النسـب  أن ضـاً أي ،)٥( رقم جدول من ويتضح
 العـام  اإلتجـاه  أثـر  اسـتبعاد  قبل الشهرية الموسمية
 خـالل  النزهة لسوق الواردة الطماطم كميات لمتوسط
 فـي  أدناها بلغت قد ،٢٠١٢ – ٢٠٠١ عام من الفترة
 وبلغـت % ٧٩ نحو بلغت موسمية بنسبة ديسمبر شهر

 نحـو  بلغـت  موسـمية  بنسبة يوليو شهر في أقصاها
 الشـهرية  الموسـمية  لنسـبة ا أن يتبين كما ،%١٤٦

 وهـي  العام من شهور ٨ خالل المتوسط عن تنخفض
 ونـوفمبر  وأكتوبر ويونيو ومايو وأبريل وفبراير يناير

 وهـي  شهور ٤ خالل المتوسط عن وترتفع وديسمبر
 أيضـاً،  يتضح كما. وسبتمبر وأغسطس ويوليو مارس

الشهرية بعد إستبعاد أثر اإلتجـاه   وسميةأن النسب الم
لسوق النزهـة   الواردةلمتوسط كميات الطماطم  العام

 تتراوح بـين  ،٢٠١٢ – ٢٠٠١ عام من الفترةخالل 

موسـمية بلغـت    بنسبةفي شهر أبريل  ماأدناه ،حدين
في شـهر يوليـو بنسـبة     ماوبلغ أقصاه%  ٨٠نحو 
، كما أن النسبة الموسـمية  %١٤٧بلغت نحو  يةموسم

 مـن  شـهور  ٨الشهرية تنخفض عن المتوسط خالل 
 وأكتوبر ويونيو ومايو وأبريل وفبراير يناير وهي العام

 شهور ٤ خالل المتوسط عن وترتفع وديسمبر ونوفمبر
    .وسبتمبر وأغسطس ويوليو مارس وهي العام من

 مرتفعة موسمية تقلبات هناك أن إلى ذلك ويشير
 النزهة لسوق الواردة الشهرية الطماطم كميات في نسبياً

 أسعار في تقلبات علية بيترت مما باإلسكندرية،
 بين اإلختالل نتيجة السنة، شهور مدار على الطماطم

 حدوث إلى ذلك ويؤدي  منها، والمطلوب المعروض
 ويمكن والمستهلك، المنتج من كل على سلبية تأثيرات
 الزراعي، التصنيع خالل من التقلبات هذه على التغلب
 اجإنت مناطق فيها تقع اإلسكندرية محافظة أن وخاصة
 الصناعية، العرب برج منطقة من بالقرب الطماطم
 العرض في الفائضة الكميات تستوعب أن يمكن والتي
 تصديرها أو وغيرها صلصة إلى وتحويلها الطلب عن

 من وسبتمبر وأغسطس ويوليو مارس أشهر في للخارج
 عن المحصول من فائض بها يكون حيث عام، كل

 تخزين من االستفادة ويمكن المحلي، االستهالك
 الطماطم معجون صورة في تصنيعها بعد الطماطم
 خالل الطماطم من المعروض في العجز لسد المركزة،
 وأكتوبر ويونيو ومايو وأبريل وفبراير يناير أشهر

 عن المعروض فيها يقل حيث وديسمبر، ونوفمبر
 نحو األسعار يدفع مما المحلي، لالستهالك المطلوب
  .العام شهور مدار على اإلستقرار

 المباعةالتقلبات الموسمية ألسعار الطماطم  دليل تقدير
 -  ٢٠٠١بسوق الجملة بالنزهة خالل الفترة من عام 

٢٠١٢.  
، أن المتوسط السنوي )٨(من الجدول رقم  يتبين

في سوق الجملة  ةالمباع طماطمألسعار الجملة لل
  خالل فترة الدراسة ينحصر بين  ،بالنزهة باإلسكندرية
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وبعد إسـتبعاد أثـر    التقلبات الموسمية الشهرية لكميات الطماطم الواردة لسوق الجملة بالنزهة قبل: ٥قم جدول ر
  ٢٠١٢-٢٠٠١اإلتجاه العام خالل الفترة من عام 

المتوسطات الشهرية  الشهور
 )طن(

القيمة اإلتجاهية 
 *النموذجية

 (%)الدليل الموسمي 
قبل استبعاد أثراإلتجاه 

 العام
بعاد أثر اإلتجاه بعد است

 **العام
 ٨٨.٢ ٩٢.٤ ٧٥٣٧.٢ ٦٦٥٣ يناير
 ٩٣.٢ ٩٦.٨ ٧٤٧٥.٧ ٦٩٦٧ فبراير
 ١٠٨.٤ ١١١.٧ ٧٤١٤.٢ ٨٠٤٣ مارس
 ٨٠.٦ ٨٢.٤ ٧٣٥٢.٧ ٥٩٢٨ أبريل
 ٩٢.٣ ٩٣.٥ ٧٢٩١.٢ ٦٧٣٣ مايو
 ٨٠.٩ ٨١.٤ ٧٢٢٩.٧ ٥٨٥٩ يونيو
 ١٤٧.٥ ١٤٦.٩ ٧١٦٨.٢ ١٠٥٨٠ يوليو

 ١٢٧.٩ ١٢٦.٣ ٧١٠٦.٧ ٩٠٩٤ أغسطس
 ١١٤.٤ ١١٢.١ ٧٠٥٤.٢ ٨٠٦٦ سبتمبر
 ٩٦.٤ ٩٣.٥ ٦٩٨٣.٧ ٦٧٣٤ أكتوبر
 ٨٧.٢ ٨٣.٩ ٦٩٢٢.٢ ٦٠٣٦ نوفمبر
 ٨٢.٩ ٧٩.١ ٦٨٦٠.٧ ٥٦٩٤ ديسمبر
 ١٠٠ ١٠٠  ٧١٩٩ المتوسط

تقع بين سـنتي   نصف سنوية ألن النقطة النموذجية) س(حيث وحدات : س  ١٨٤ -  ٧١٩٨,٩= ^ ص: تم حسابها وفقاً للمعادلة التالية* 
   .٦، ولذلك إليجاد المعدل الشهري لإلتجاه يتم قسمة معدل اإلتجاه على ٢٠٠٧، ٢٠٠٦

  .١٠٠، ويتم تعديله إذا كان متوسطه ال يساوي ١٠٠ x) القيم اإلتجاهية النموذجية/ المتوسطات الشهرية = (الدليل الموسمي ** 
  )٦(ُجمعت وُحسبت من الجدول رقم : المصدر

  

  .٢٠١٢ -  ٢٠٠١عام  تطور المتوسط السنوي لكمية الطماطم الواردة لسوق النزهة خالل الفترة من: ٣شكل رقم 
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استبعاد أثر اإلتجاه العام  التقلبات الموسمية الشهرية  لكميات الطماطم الواردة لسوق النزهة قبل وبعد: ٤شكل رقم 
  .٢٠١٢ - ٢٠٠١خالل الفترة من عام 

 عام في للطن جنيهاً ٦٢١.٧األدنى يبلغ حوالي  ،حدين
 للطـن  جنيهاً ٢٠٩٢.٥ حوالي يبلغ واألقصى ،٢٠٠٥

  .٢٠١٢ عام في
 السـنوي  للمتوسـط  العـام  اإلتجاه من تبين كما
 إتجاهـاً  أنه الدراسة فترة خالل للطماطم الجملة ألسعار
 حوالي بلغ إحصائياً معنوي سنوي تغير بمعدل تصاعدياً
 العام المتوسط من% ٩.٨ نحو يمثل للطن، جنيهاً ١١٥

 جنيهـاً  ١٠٥٨.١ حوالي البالغ للطماطم الجملة ألسعار
  .  الدراسة فترة خالل للطن

ŷ = 310.3 + 115.03 t  

          (1.94)       (5.31)**             
F = 28.2**          R2 = 0.73  

القيمة المقدرة للمتوسط السنوي ألسعار الجملة  )ŷ(حيث  
 ة في سوق النزهة خالل فترةللطماطم المباع

  .الدراسة
      )t ( ١٢.......١الزمن وتأخذ القيم   

 النسـب  أن أيضـاً  ،)٧( رقم جدول من وأتضح
 للطمـاطم  الجملـة  أسـعار  لمتوسط الشهرية الموسمية
 – ٢٠٠١ عـام  من الفترة خالل النزهة لسوق الواردة

 فـي  أدناها بلغت العام، اإلتجاه أثر استبعاد قبل ،٢٠١٢
 وبلغـت % ٦٣.٩ نحو بلغت موسمية بنسبة يونيو شهر

 نحـو  بلغـت  موسـمية  بنسبة مارس شهر في أقصاها
 عـن  تـنخفض  الشهرية الموسمية النسبة وأن ،%١٥٤

 وفبرايـر  يناير وهي العام من شهور ٧ خالل المتوسط
 عـن  وترتفـع  وديسمبر ونوفمبر ويوليو ويونيو ومايو

 وأغسطس وأبريل مارس وهي شهور ٥ خالل المتوسط
الشهرية  وسميةالم لنسبأن ا حين في. وأكتوبر وسبتمبر
لسوق النزهـة   الواردةالجملة للطماطم  أسعارلمتوسط 

 أثرإستبعاد  بعد ،٢٠١٢ – ٢٠٠١ عام من الفترةخالل 
في شهر يونيو  ماأدناه، تتراوح بين حدين ،اإلتجاه العام

في شهر  ماوبلغ أقصاه% ٦٤موسمية بلغت نحو  بنسبة
 النسـبة  أن، و% ١٦٤س بنسبة موسمية بلغت نحو مار

 شهور ٧ خالل المتوسط عن تنخفض الشهرية الموسمية
 ويوليـو  ويونيـو  ومـايو  وفبراير يناير وهي العام من

 شهور ٥ خالل المتوسط عن وترتفع وديسمبر ونوفمبر
 وسـبتمبر  وأغسـطس  وأبريـل  مارس وهي العام من

  . وأكتوبر
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بالنزهة قبـل وبعـد    ت الموسمية الشهرية ألسعار الجملة للطماطم المباعة في سوق الجملةالتقلبا: ٧جدول رقم 
  ٢٠١٢-٢٠٠١إستبعاد أثر اإلتجاه العام خالل الفترة من عام 

المتوسطات الشهرية  الشهور
 )طن(

القيمة اإلتجاهية 
 *النموذجية

 (%)الدليل الموسمي 
قبل استبعاد أثراإلتجاه 

 العام
أثر اإلتجاه  بعد استبعاد
 **العام

 ٨٧.١ ٧٨.٥ ٩٥٢.٧ ٨٣٠ يناير
 ٧٨.١ ٧١.٨ ٩٧١.٩ ٧٦٠ فبراير
 ١٦٤.٥ ١٥٤.٤ ٩٩١,١ ١٦٣٣ مارس
 ١٢٩.١ ١٢٣.٤ ١٠١٠.٢ ١٣٠٦ أبريل
 ٨٥.٥ ٨٣.٣ ١٠٢٩.٤ ٨٨٢ مايو
 ٦٤.٣ ٦٣.٩ ١٠٤٨.٥ ٦٧٦ يونيو
 ٧٢.٦ ٧٣.٤ ١٠٦٧.٧ ٧٧٧ يوليو

 ١٠٣.١ ١٠٦.١ ١٠٨٦.٩ ١١٢٣ أغسطس
 ١٣٢.٥ ١٣٨.٨ ١١٠٦.١ ١٤٦٨ رسبتمب
 ١١٤.١ ١٢١.٥ ١١٢٥.٢ ١٢٨٦ أكتوبر
 ٩١.٩ ٩٩.٦ ١١٤٤.٤ ١٠٥٣ نوفمبر
 ٧٧.٥ ٨٥.٤ ١١٦٣.٥ ٩٠٣ ديسمبر
 ١٠٠ ١٠٠  ١٠٥٨ المتوسط

 نصف سنوية ألن النقطة النموذجية تقع بـين سـنتي  ) س(حيث وحدات : س ٥٧,٥+  ١٠٥٨,١= ^ ص: تم حسابها وفقاً للمعادلة التالية* 
   .٦، ولذلك إليجاد المعدل الشهري لإلتجاه يتم قسمة معدل اإلتجاه على٢٠٠٧، ٢٠٠٦

  ١٠٠ x) القيم اإلتجاهية النموذجية/ المتوسطات الشهرية = (الدليل الموسمي** 
  )٨(ُجمعت وُحسبت من الجدول رقم: المصدر

  

  
                من عام هة خالل الفترةتطور المتوسط السنوي ألسعار الطماطم المباعة في سوق النز: ٥شكل رقم 

٢٠١٢ - ٢٠٠١.  
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استبعاد أثر اإلتجاه  وبعد التقلبات الموسمية الشهرية  ألسعار الطماطم المباعة في سوق النزهة قبل :٦شكل رقم 

  .٢٠١٢ - ٢٠٠١العام خالل الفترة من عام 
 موسمية تقلبات هناك أن إلى كله ذلك ويشير

 النزهة لسوق الواردة للطماطم ملةالج أسعار في واسعة
 تقلبات لوجود نتيجة طبيعي أمر وهو باإلسكندرية،

 النزهة لسوق الواردة الكميات في نسبياً كبيرة موسمية
 يستوجب ثم ومن العام، شهور مدار على الطماطم من

 لزيادة السوق إلى الطماطم من الواردة الكميات توفير
 حتى المطلوب مع يتواكب بما منها المعروض حجم
 السلبية لآلثار وتفادياً األسعار في نسبياً إستقراراً يحدث
 المنتج بمصلحة تضر التي الكبيرة التقلبات لهذه

  .سواء حد على والمستهلك
 للسوق اإلستيعابية الطاقة زيادة أن شك وال
 الكميات إستقرار على كثيراً تساعد سوف وتطويره
 من درجة حدوث يمكن ثم ومن نسبياً، للسوق الواردة
 والذي الطماطم من والمطلوب المعروض بين التوازن
  .كبيرة لدرجة األسعار استقرار على بدوره يساعد
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ABSTRACT 
Agricultural marketing are economic activities that aim at satisfying consumers' needs of agricultural 

services and commodities. These commodities are transported from production points to consumption centers 
via different marketing channels. The Nozha market is considered as one of the most important wholesale and 
distribution market for fruits and vegetables in Alexandria governorate. Therefore, it seeks to match 
queantities supplied to quantities demanded. 

The objective of this research is to identify the Nozha market structure, capacity development and its 
relative importance for vegetables for the period (2001-2012). In addition, it seeks to estimate seasonal and 
monthly fluctuations of quantities and prices before and after excluding the general trend if tomatoes that had 
been delivered to the market during the study period. 

It was fiend that the Nozha wholesale had consisted if about 359 stores that were fully allocated to 
agencies and trademen, and of which 202 (56%) for vegetables and 157 (44%) for fruits. Moreover, the 
market consisted of 560 dealers who were hamber and the market administration, and if whom 201 worked in 
partnerships. 

It was also found that the Nozha wholesale market had 40% share of the average vegetable production in 
a leading during the study period. This measure indicated the importance of El-Nozha center for marketing 
majour vegetable crops. It was also indicated that there were wide range seasonal fluctuations of tomatoes 
prices and quantities delivered to the market during study period. It was concluded there was if necessity a 
need to increase the capacity of the market, upgrade performance and thus relatively stabilize quantities. This 
measure would help bring about equilibrium supply and demand, and hence stabilize monthly fluctuating 
prices.    

 
 


