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 المستخمص 
ىدف البحث الى حساب  الكفاءة التسويقية  و التي تقيس مدى كفاءة ىذه العمميات التسويقية التي تجري عمى المحصول 

 –المنتج مرحمة العممية التسويقية للتسويقي وبنود اليامش التسويقي في واشباعيا لرغبات المستيمك , وكذلك حساب اليامش ا
تاجر التجزئة , ولاليفاء بمتطمبات البحث واىدافو جمعت البيانات بصورة عشوائية من  –مرحمة تاجر الجممة  تاجر الجممة و

الزراعة المكشوفة وقد توصل  2015محافظة بغداد لمموسم الزراعي  –مزارعا من مزارعي المحصول في قضاء التاجي  33
%  وان اليامش التسويقي المطمق لمرحمة , 32.54الى ان الكفاءة التسويقية لعينة الدراسة منخفضة اذ بمغت حواليالبحث 

بالرغم ان تاجر التجزئة لم يقدم  ,% 33.36دينار/ كغم , واالىمية النسبية ليا  230تاجر التجزئة, بمغ  –تاجر الجممة 
دينار/كغم وىي مرتفعو اذا ما قورنت مع ما يستممو المنتج من  155.47ئة خدمات تسويقية كبيرة  وبمغت أرباح تاجر التجز 

% , واوصى البحث بضرورة زيادة 67.53سعر المستيمك , واالىمية النسبية الرباح تاجر التجزئة من اليامش التسويقي 
يات التسويقية  وتوعية المزارعين كفاءة العمميات التسويقية من اجل رفع الكفاءةالتسويقية  وتقميل الفقد اثناء اجراء العمم

 بضرورة االىتمام بالعمميات التسويقية التي تجري داخل المزرعة .
 محصول الطماطة, اليامش التسويقي كممات مفتاحية: الكفاءة التسويقية ,
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ABSTRACT 

The aim of this study is to calculate the marketing efficiency to measures range of efficiency of 

the marketing processes of crop and their satisfaction of consumer demand, and calculate the 

marketing margin in marketing process  for stage producer – whole sale and whole sale- 

retailer stage, and to fulfillment the requirements the research it is aims . The data was 

collected from 32 farms of tomato from AL-Taji District_Baghdad province Agricultural 

season 2015 non covered agriculture. The marketing efficiency of sample low 32. 5, and the  

absolute marketing margin in stage of wholesaler-retailer was 230 I.d/kg, and retailers 

importance it was 39.36%, although that relative importance of the retailer profits from the 

marketing margin about 67.59%,the study recommended to increasing the efficiency the 

marketing processes to increase the marketing efficiency ad reducing the waste during the 

marketing processes, and to cultured the farmers about necessity of the marketing processes 

in side the farm. 

 keywords, marketing efficiency, tomato, marketing margin 

 
 
 

mailto:tamiqays@yahoo.com
mailto:tamiqays@yahoo.com


 جسبم                                                                           7171/ 48 (3) 197 :-197 –مجلت العلىم السراعيت العراقيت 

197 

 المقدمة
السمع  خضر وبضمنيا محصول الطماطة منتعد محاصيل ال

عمى  (. أذ أنيا تحتوي2الزراعية الميمة بالنسبة لممستيمك)
مركبات دىنية وبروتين وكاربوىيدرات , فضال عن الفيتامينات 
و الحوامض العضوية  وكذلك احتوائيا عمى العناصر 

, السيوم و المغنيسيوم والبوتاسيومالضرورية لمجسم وخاصة الك
كما أن ليا اىمية طبية و استخدامات صناعية كثيرة كصناعة 

الغذائية فأن  وألىميتو (.7المعجون و العصير و غيرىا )
المحصول يزرع في فصمين ,الشتاء عن طريق الزراعة 
المغطاة او االنفاق البالستيكية و صيفا عن طريق الزراعة 

والزراعة المكشوفة ىي اسيل بكثير من (. 15المكشوفة )
زراعتيا داخل البيئة المحمية وذلك بسبب االصناف 

عة أما زرا (.5المستخدمة في ىذا النمط من الزراعة )
فأنيا تأتي بالمرتبة االولى من في العراق  محصول الطماطة

بين محاصيل الخضر من حيث المساحة واالنتاج وتأتي 
محافظة بغداد بالمرتبة الثالثة بعد محافظات صالح الدين و 

 36483حيث بمغت المساحة المزروعة   2013النجف لعام 
السمع و (.ان ايصال 13/طن ) 131667/ دونم  واالنتاج   

المنتجات الزراعية الى المستيمك ىي من المواضيع 
( . فالتسويق الزراعي يمثل كافة االنشطة المتعمقة 11الميمة)

(. أذ ان تسويق 12بتدفق السمع من المنتج الى المستيمك )
المنتجات الزراعية يرتبط بشكل عام بالعممية االنتاجية  

يعتقد ان التسويق ارتباطا وثيقا لدرجة ان بعض االقتصاديين 
يسبق االنتاج مبررا ذلك بضرورة معرفة كيفيةالتصرف بالمنتج 

( . فيو ييتم بكل ما يجري من 14قبل اتخاذ القرار االنتاجي)
باب المزرعة حتى وصول السمعة الى المستيمك النيائي و 
من ىنا تتداخل العمميات و الوظائفالتسويقية االمر الذي 

(. 8تسويق المحاصيل الزراعية ) يعطي أىمية كبيرة لدراسة
لذا فدراسة الكفاءة التسويقية من الدراسات الميمة  , من حيث 

, أذ ان تحقيق معايير المستخدمة  لقياس الكفاءةتعدد ال
الكفاءة التسويقية يرتبط بأنتاج ذي مواصفات جيدة وأنتاجية 
مرتفعة االمر الذي ينعكس عمى أنخفاض تكمفة الوحدة 

(. أن 10يكون لو االثر عند قياس الكفاءة) المنتجة الذي
تحقيق الكفاءة التسويقية يتم بعد ربط العمميات االنتاجية التي 
تؤثر في نوعية المحصول و بالتالي تقمل من نسب التمف و 

الفقد عند االنتاج  مع العمميات التسويقية  و الذي ينعكس 
 (.4عمى نسب الفقد عند التسويق)

 أىمية البحث
 مية البحث من خالل:تأتي اى

 أىمية العمميات التسويقية التي تجري عمى المحصول-1
 أىمية محصول الطماطة بالنسبة لممستيمك .-2
أىمية محافظة بغداد من حيث االنتاج و المساحة -3

% من 18لممحصول أذ تبمغ المساحة المزروعة حوالي 
و المزروعة بمحصول الطماطة,  لعراقالمساحة الكمية في ا

% عمى مستوى 19ونسبة مساىمتيا في االنتاج الكمي كانت 
 (.13) 2015لمعام  عراقال

 مشكمة البحث
تكمن المشكمة في ضعف وانخفاض أداء العمميات التسويقية 
التي تتم عمى المحصول من مرحمة االنتاج و حتى وصوليا 

  و بالتالي الفقدوالتي تؤدي الى زيادة نسب  الى المستيمك
مع ارتفاع نصيب  تنعكس سمبا عمى الكفاءة التسويقية

 . الوسطاءمما يدفعو المستيمك
 تيدف الدراسة الى : ىدف البحث

في محافظة  محصول الطماطةلكفاءة التسويقية الحساب -1
  .2015بغداد لمموسم الزراعي 

حساب بعض المؤشرات االقتصادية المرتبطة بالعممية  -2
 التسويقية .

 .لمراحل العممية التسويقية التسويقي اليامش بنود حساب-3
 .حساب نسب الفقد خالل مراحل العممية التسويقية-4

 فرضية البحث
تفترض الدراسة أن اليامش التسويقي لمحصول الطماطة 

العمميات التسويقية التي تجري مرتفع نسبيا أذا ما قورن بنوع 
عمى المحصول من لدن الوسطاء والتجار القائمين بالعممية 

 .مما يؤدي الى أنخفاض الكفاءة التسويقية التسويقية
 مصادر البيانات

 :تم الحصول عمى البيانات من مصدرين 
المصادر االولية : باستخدام استمارة أستبانة اعدت ليذا -1

مزارع   شكمت نسبة  33ة مكونة من الغرض , لعينة عشوائي
مزارع في  415% من مجموع المزارعين البالغ عددىم 8

 استمارات استبانة , 3قضاء التاجي , وتم االعتماد عمى 
لمحصول الطماطة المنتج  2015وجمعت لمموسم الزراعي 
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 تموز, -30آيار الى  -1لمفترة  بطريقة الزراعة المكشوفة
وتجار التجزئة, وزعت عمى اسواق  لممزارعين و تجار الجممة

الجممة القريبة , واستمارة التجزئة وزعت عمى تجار تجزئة 
 الذين يتعاممون مع اسواق الجممة ىذه .

البيانات الثانوية : تم الحصول عمييا من المصادر -2
 :المختمفة من خالل

 رسائل الماجستير و أطاريح الدكتوراه.-أ
 الكتب و البحوث والدراسات المرتبطة بموضوع الدراسة . -ب
البيانات المنشورة من قبل وزارة التخطيط / الجياز  -ج

 .المركزي لالحصاء 
 مواد وطرائق العمل 

تمت الدراسة باالعتماد عمى حساب الكفاءة التسويقية التي 
تعد احد أىم المعايير االقتصادية المستخدمة في قياس أداء 
الوظائف التسويقية, اذ أن قياس الكفاءة التسويقية يعد الخطوة 
االولى لزياد كفاءة العمميات التسويقية , كما أن تحسين 

ل من المنتجين و لك ميماً الكفاءة التسويقية يعد ىدفا 
ألنيا  المستيمكين و الوسطاء التسويقيين والمجتمع عموما

تعمل عمى تخفيض التكاليف و الخسائر لزيادة ارباح المنتج 
 . والمسوق وزيادة أشباع المستيمك

 قياس الكفاءة التسويقية
تعرف الكفاءة التسويقية بأنيا أعمى نسبة بين ناتج النشاط 

المستيمك من السمع و الخدمات وبين التسويقي الالزم الشباع 
مقدار اجمالي تكمفة الموارد المستعممة في العممية 

أن قياس الكفاءة التسويقية تعد الخطوة االولى  (.3ة)تسويقيال
أن مخرجات العممية التسويقية تتحد في (. 7لتحسين الكفاءة)

شيئين أثنين أوليما حصول المنتجين عمى عوائد مجزية لقاء 
تيم و ثانييما ىو حصول القناعة والرضا لدى بيع حاصال

واستنادا الى ذلك يمكن زيادة الكفاءة (. 3المستيمكين )
 :التسويقية بطريقتين

تتضمن أجراء تغييرات تؤدي الى خفض تكمفة االداء  األولى :
لمنتوج معين دون ان يصاحب ذلك  التسويقي الوظيفي

بالكفاءة  وىو ما يعرف. (2) انخفاض في اشباع المستيمك
التكنولوجية التسويقية والتي تشير الى تخفيض التكاليف 

  (.3التسويقية مع زيادة حجم العمميات التسويقية )

بزيادة المنافع التسويقية دون أن يصاحب ذلك  الثانية : فتتمل
وىو ما يعرف بالكفاءة  (.6زيادة في التكاليف التسويقية)

  (.3لعممية التسويقية )السعرية , والتي تيتم  باالسعار في ا
 طرائق قياس الكفاءة التسويقية

 منياىنالمك العديد من الطرق لقياس الكفاءة التسويقية و 
فيي  1ففيما يخص المعادلة , 2و  1ت استخدمنا المعادال

تقيس الكفاءة التسويقية من خالل تقدير التكاليف االنتاجية 
 (1والتسويقية)

         
  

     
              

 إذ أن:
ME  الكفاءة التسويقية = Marketing Efficiency. 
MC   اجمالي التكاليف التسويقية =Marketing Costs 
PC  اجمالي التكاليف اإلنتاجية =  Production Costs 

فتقيس الكفاءة التسويقية من خالل تقدير  2اما المعادلة 
  (.3التكاليف االنتاجية)اليامش التسويقي المطمق وتقدير 

         
  

     
             

 ذ أن: إ
MM  اليامش التسويقي المطمق =Marketing Margins 
ME  الكفاءة التسويقية = Marketing Efficiency 
PC  اجمالي التكاليف اإلنتاجية = Production Costs. 

الذي يدفعو أن اليامش التسويقي :ىو الفرق بين السعر 
المستيمك النيائي والسعر الذي يستممو المنتج , او ىو الفرق 

(. ويحسب اليامش 12بين سعر التجزئة و السعر المزرعي )
التسويقي بصورة مطمقة او في صورة نسبية ,  حيث تعبر 
الصورة المطمقة عن اليوامش التسويقية بوحدات نقدية , بينما 

التسويقي المطمق منسوبا تعبر الصورة النسبية عن اليامش 
 ذلك فأن اليوامش التسويقية تشمل الى سعر البيع , وعمى

الخدمات التسويقية المختمفة واالرباح التي يحصل عمييا 
( .ان متوسط تكاليف االنتاج لعينة الدراسة 11الوسطاء )

دينار / طن  و عند أخذ المتوسط لمسعر  155788.8كان
يستممو المنتج والسعر الذي يدفعو المستيمك فأن  الذي

 MM= 635000  - 312000اليامش التسويقي المطمق 
 دينار/ طن, لذا فأن :323000  =

ME=100-[323000/(323000+155788.8)]*100=32.54 

جاءت الكفاءة التسويقية لعينة الدراسة بنسبة   و عند التقدير
اليوامش  % وىي منخفضة والسبب ىو ارتفاع 32.54
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التسويقية لممراحل التسويقية المختمفة الناتج عن أرتفاع 
وتعد ىذه الكفاءة  التكاليف التسويقية وأرباح الوسطاء,

وذلك لكون في  1منخفضة أذا ماقورنت بنتيجة معادلة 
تم أدخال أرباح الوسطاء وىي مرتفعة مما أدى الى  2معادلة 

 الكفاءة التسويقية أرتفاع اليامش التسويقي وبالتالي أنخفاض
متوسط نصيب الوسطاء والعمميات التسويقية  إذ نالحظ أن

يمثل جزءا كبيرا مما يدفعو المستيمك 
51=%*100(323000/635000.)  

 الكفاءة التسويقية , التكاليف التسويقية  والتكاليف االنتاجية دينار/طن .1جدول

 المنتج

تكبليف 

تجهيس 

عند تبجر 

 التجسئت

تكبليف 

 التعبئت

نسبت 

الفقد 

عند  

المنتج 

 +

تبجر 

الجملت

% 

تكبليف 

الفقد 

عند 

المنتج 

+ تبجر 

 الجملت

نسبت 

الفقد 

عند 

تبجر 

النجسئت

% 

تكبليف 

الفقد عند 

تبجر 

 التجسئت

تكبليف 

التحميل 

والتفريغ 

لمراحل 

العمليت 

 التسىيقيت

كلفت النقل 

من 

 المسرعت

تكبليف 

الى  النقل

تبجر 

 التجسئت

 

 التكبليف

 التسىيقيت

متىسط 

التكبليف 

 االنتبجيت

الكفبءة 

 التسىيقيت

7 7300 22500 2 3400 4 22000 4800 27600 35001 122600 167575 42.2 

7 7350 22500 3.2 6800 5 26500 4800 29500 26001 123450 130400 48.6 

3 6580 23000 4.2 3400 7.8 42120 4900 30000 43001 153000 173455 47.5 

7 7700 20000 2.6 4420 6 33000 5500 27500 37001 135120 186000 41 

5 8100 15000 3 5100 5.6 30240 4700 28000 35001 126140 187220 40.2 

7 8400 27000 3.2 4420 3.23 17066 5150 29500 43001 134536 176560 43.2 

1 6840 23000 2.3 5200 5.5 24160 4300 30000 29001 122500 134500 47.6 

8 7150 21500 4.2 5440 4.6 25070 5100 32000 30001 126260 142500 46.8 

9 7200 22000 3..$ 4080 6.2 33170 5200 25000 30001 126650 133480 48.6 

71 6700 24600 5.2 4080 5.8 31030 4500 32400 35001 138310 163230 45.8 

77 8150 19800 3 7480 7.6 41800 5900 27600 32001 142730 165500 46.3 

77 6700 19000 2.3 7820 8.5 45050 4800 28400 28001 139770 184530 43 

73 7000 21000 2.1 7140 7.8 41900 5000 30000 29001 141040 124500 53.1 

77 7300 22400 2 6800 7.8 40560 4900 18000 31001 130960 132700 49.6 

75 6500 23000 2.7 5780 6.3 33264 5100 26400 32001 132044 155620 45.9 

77 8700 19500 3.4 5440 6.3 33328 4500 28500 29001 128968 186540 40.8 

71 7600 25400 2.4 5440 5.4 28890 5200 24500 30001 127030 176200 41.9 

78 8200 22300 3.4 5780 7.4 40478 4800 26400 38001 145958 187640 43.7 

79 7350 23400 4.1 4420 7.4 39740 4750 27000 27501 134160 154300 46.5 

71 8100 22800 5.1 5440 4.8 25800 4650 23600 39001 129390 174300 42.3 

77 6000 22250 2.8 3400 4.6 24740 5200 26400 28501 116490 122000 48.8 

77 7200 21500 2.3 7820 3 15840 4750 25600 26001 108710 175000 38.3 

73 6500 21440 2.1 7140 4.8 25390 5200 26300 29501 121470 145602 45.4 

77 7000 22350 2 6800 5.1 26970 3900 23600 28001 118620 115590 50.6 

75 7800 26000 2.4 8160 5.1 27380 3900 18000 31001 122240 173200 41.3 

77 6800 27000 3 9020 5 26750 4900 31400 29501 136550 118600 53.4 

71 7250 15000 2.4 8160 4.6 24200 4800 29600 28001 117010 146000 44.3 

78 7100 14000 2.3 7820 3.2 17450 5250 32000 40001 123620 124000 49.9 

79 7800 24800 2.3 7820 3.1 16780 5450 18300 39001 119950 162300 42.2 

31 8000 23500 4.1 6460 4.7 24600 5750 26500 31001 125810 143200 46.7 

37 7750 19800 2.3 6390 5.2 27456 4800 28400 39001 133596 180500 42.5 

37 7900 17000 2.1 7140 4.9 25870 5000 29600 29501 122010 142500 46.1 

79719 79337 5939 7199 7993 77798 7375 المتىسط  71777 37777 778971 755189 45.44 

 .1و معادلة  1,2,3المصدر: من اعداد الباحث باألعتماد عمى استمارات االستبانة 
االىداف االساسية لقياس اليامش التسويقي لممراحل  ومن 

ىو تقدير االىمية النسبية لبنود اليامش  التسويقية المختمفة
التسويقي وذلك لمعرفة البنود التي تشكل النسبة االكبر من 
اليامش التسويقي و العمل عمى تخفيضيا , ومن ثم تخفيض 
ما يدفعو المستيمك , وقد تم حساب االىمية النسبية ليذه 
البنود من اليامش التسويقي بين سعر الجممة وسعر المستيمك 

 خالل :من 
*))النقل تكاليف 100االىمية النسبيبة لتكاليف النقل = ).1 

 .(11متوسط (/)المطمق التسويقي اليامش!(.)

االىمية النسبية لتكاليف العمميات التسويقية التجييزية  = .2
*))التسويقية العمميات تكاليف(/)المطمق التسويقي 100)

  (11اليامش(.)
*))الفقد قيمة 100د = )االىمية النسبية لتكاليف الفق.3

 (14(/)المطمق التسويقي اليامش(.)
*))التجزئة 100االىمية النسبية الرباح تاجر التجزئة = )
  (11تاجر ارباح (/)المطمق التسويقي اليامش(.)

متوسط  –اليامش التسويقي = متوسط سعر المسنيمك .4
 .(9سعر الجممة.)

)متوسط  –صافي ارباح تاجر التجزئة = اليامش التسويقي.5
التكاليف التسويقية لتاجر التجزئة + تكاليف الفقد لتاجر 
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 2الحصول عمى النتائج الموضحة في الجدول ( و باالستناد الى العالقات اعاله امكن 9التجزئة ( .)
 /كغمتاجر التجزئة, دينار -د اليامش التسويقي لممحصول تاجرالجممة لبنو  االىمية النسبية .2جدول 

متىسط 

سعر 

 المستهلك

متىسط 

سعر 

 الجملت

الهبمش 

 التسىيقي

االهميت 

النسبيت 

للهبمش 

 التسىيقي

% 

متىسط 

تكبليف 

 النقل

االهميت 

النسبيت 

لتكبليف 

 النقل %

متىسط تكبليف 

العمليبث 

التسىيقيت  

 والتجهيس

االهميت 

النسبيت 

لتكبليف 

العمليبث 

التسىيقيت 

والتجهيس 

% 

ارببح 

تبجر 

التجسئت 

 الكليت

متىسط 

تكبليف الفقد 

اثنبء النقل 

 والتجهيس

صبفي 

ارببح 

تبجر 

 التجسئت

االهميت 

النسبيت 

الرببح تبجر 

التجسئت من 

الهبمش 

 التسىيقي%

735 715 731 39937 32.4 14.08 13.24 5.75 78793 78989 75597 71959 

 3, 2,  1واستمارات االستبانة 1المصدر : من اعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات جدول  
يتبين بأن اليامش التسويقي بين  2ومن مالحظة الجدول رقم 

سعر الجممة وسعر المستيمك يمثل نسبة عالية مما يدفعو 
% بالرغم من ان تاجر التجزئة لم  39.36المستيمك اذ بمغ 

يقدم خدمات تسويقية كبيرة , أذ بمغت صافي ارباح تاجر 
نت مع دينار /كغم وىي مرتفعة اذا ما قور  155.47التجزئة 

ما يستممو المنتج من سعر المستيمك بالرغم من تحممو 
لتكاليف االنتاج وبعض الوظائف التسويقية التي يقوم بيا 

 1ومن خالل االعتماد عمى بيانات جدول  المنتج .
 5- 1واستمارات االستبانة و االعتماد عمى المعادالت اعاله 

ية امكن ايضا حساب اليوامش التسويقية واالىمية النسب
تاجر الجممة والتي تعد المرحمة االولى من  –لمرحمة المنتج 

مراحل العممية التسويقية والتي ترتبط ارتباطا وثيقًا بالمنتج 
بأعتباره الركيزة االولى لمعممية التسويقية و كما موضح 

 . 3بالجدول 
 دينار/كغم تاجر الجممة –ت التسويقية لمرحمة المنتج . اليامش التسويقي وتكاليف العمميا3جدول 

متىسط سعر 

 المستهلك

متىسط سعر 

 المنتج

االهميت  الهبمش التسىيقي

النسبيت 

للهبمش 

 التسىيقي

% 

متىسط تكبليف 

العمليبث 

التسىيقيت 

)جمع,فرز , 

 تعبئت , نقل(

االهميت 

النسبيت 

لتكبليف 

العمليبث 

التسىيقيت 

% 

متىسط 

تكبليف 

 االنتبج

ارببح 

 المنتج

االهميت النسبيت 

الرببح المنتج  

% 

715 375 81 7991 77891 37911 755918 71957 71915 

 3,2,1. واستمارات االستبانة  1ول ماد عمى بيانات جدالمصدر من اعداد الباحث باألعت
اليامش التسويقي ليذه . يتبين ان 3ومن مالحظة جدول 

دينار/كغم وىو منخفض أذا ما قورن  مع  80المرحمة قد بمغ 
اما  تاجر التجزئة ,  –اليامش التسويقي لمرحمة تاجر الجممة 

دينار/كغم,واىميتيا  40.52أرباح المنتج فقد كانت منخفضة 
  .% 10.05النسبية من سعر الجممة كانت 

 :االستنتاجات
يتضح ارتفاع نسبة  اليامش التسويقي من مالحظة النتائج -1

 .% من سعر المستيمك50.2النسبي اذ جاء بنسبة 
ارتفاع نسبة ارباح تجار التجزئة  من اليامش التسويقي -2

المطمق بين سعر المستيمك وسعر الجممة اذ جاءت بقيمة 
67.59% 

تم الحصول عمييا من أستمارة  من خالل المعمومات التي-.3
العمميات التسويقية التي تجري عمى المحصول ان األستبانة 

مثل بدائية طرق التجميع ,  تشوبيا الكثير من السمبيات
, النقل وا ستعمال عبوات و صناديق بالستيكية ذات الفرز

عمى طول المسمك التسويقي والتي ادت الى ارتفاع  سعة كبيرة
نسبة الفقد اذ جاءت نسبة الفقد بالمتوسط لعينة الدراسة 

%  والتي يتحمميا 3.4بنسبة  تاجر الجممة -مة  المنتج لمرح
تاجر التجزئة, بنسبة  –المنتج  ومرحمة  تاجر الجممة 

7.34.% 
سيطرة القطاع الخاص عمى النشاط التسويقي بشكل كامل -4

 . بسبب غياب الدور الحكومي تقريبا
عدم وجود الوظائف التصنيعية وخاصة في وقت ذروة -5

 تفاع العرض . انتاج المحصول وار 
 التوصيات

ت مادلخف واائوظيقي لمولتسداء األءة اكفادة يازينبغي --1
 .ةيثدلحق ايولتسب اساليع أتباوا  يقية ولتسا
دة يال زخالن مول لمحصن امد لفاقل اعمى تقميل لعما--2

عمى طول المسمك يقية ولتسكفاءة العمميات والوظائف  ا
 التسويقي .

اسواق تعاونية او اسواق من ضرورة تدخل الدولة ألنشاء --3
المنتج الى المستيمك لمتخمص من اليامش الربحي الكبير 

 الذي يحصل عميو الوسطاء.
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ضرورة توعية المزارعين حول اىمية العمميات التسويقية -4
التي تجري داخل المزرعة كالفرز و التدريج واستخدام وسائل 
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