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تقويم بعض الجوانب المتعمقة بتسويق المزارعين إلنتاجهم من التمر
في بعض قرى ناحية العبارة في محافظة ديالى

م .جاسم عبد العزيز /

أستاذ مساعد

م.عامر عبد الوهاب عيدان/

عبد الوهاب منصور  /م .فني

مدرس

المعهد التقني  /بعقوبة
مقدمة البحث-:

تعتبر التمور من السمع التصديرية في االقتصاد الوطني العراقي إضافة إلى قيمتيا
الغذائية وتعدد أشكال استيالكيا ,كما تعد مادة أوليو في العديد من الصناعات
التحويمية ,وتشير اإلحصاءات إلى تراجع إنتاج التمور في العراق ,حيث تناقصت
أعداد النخيل في العراق من (  )32مميون نخمة عام 1960الى (  )16.3مميون نخمة
عام  ,1989باإلضافة إلى وجود نسبة كبيرة من أشجار النخيل قد تجاوزت العمر
االقتصادي  .كما يتأثر إنتاج التمر كماً ونوعاً بنواحي عديدة منيا مشكمة تسويقو
التي تعتبر أحد العوامل الرئيسية التي تتحكم في إنتاجو ,فالتسويق يعني إنجاز

األنشطة التي تؤدي توفير وايصال السمع والخدمات من المنتج

إلى المستيمك ,

كما أشار الديوه جي عمى إن التسويق يضم عممية فنية وأخرى عممية وييتم بالبحث
عن المشاكل التسويقية لمعالجتيا

 .والتسويق الزراعي ييدف إلى تسييل تدفق

السمع الزراعية والخدمات المرتبطة بيا من أماكن إنتاجيا إلى أماكن استيالكيا
باألوضاع واألسعار المناسبة وبالتالي يعني كافة الجيود التسويقية من لحظة إنتاج
السمعة الزراعية إلى مرحمة استيالكيا .وييتم اإلرشاد بالتسويق باعتباره االمتداد
الطبيعي والجزء المكمل لعممية االنتاج ويقوم بتقديم خدمات اإلرشاد التسويقي لممزارع
من اإلنضاج والتعبئة والنقل لزيادة دخل المزارع وموارده االقتصادية وحصولو عمى
عائد مجزي  .وقد قامت و ازرة الزراعة بتوجيو الجيود البحثية واإلرشادية معاً

لتشمل مرحمة تسويق التمور ,ووفقاً لما أشار إليو المختصين والباحثين في مديرية
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زراعة ديالى ,ومنيا جني التمر بالوقت المناسب بعد اكتمال نضجو ,كما يراعي
تخميص التمر من أي شوائب قد تعمق بو أثناء عممية الجني ,وعزل التمر الذي
بطور النضج (الرطب) واستخدام أكياس النايمون الصالحة لمتعبئة والمتينة وخالية من
الثقوب وبأوزان محددة ,كما يراعي عند التعبئة عدم الخمط بين أنواع التمور من
حيث النوعية والجودة ,ولممحافظة عمى درجة نظافة التمر يوصي بإجراء عممية
التعبئة في نفس الجني أو حفظو في مكان جيد لحين التعبئة ,كما يتطمب المحافظة
عمى مستوى نظافة التمر بأحكام غمق األكياس المعبئة والموصى بيا تمييداً لعممية

النقل باستخدام وسائل نقل مالئمة وطرق مناسبة تحافظ عمى مستوى نظافة التمر.أن
اإلىمال في تنفيذ أحد األنشطة التسويقية السابقة قد يؤدي إلى حصول التمر عمى

درجة اقل بل قد يؤدي في بعض األحيان إلى رفض التمر .وفي ىذا البحث تم
تسميط الضوء عمى معرفة مستوى معرفة

 )1و ازرة الزراعة العراقية ,مجمة الزراعة العراقية اإلرشادية ,مطبعة العزة,2006,ص 24
 )2أبي سعيد الديوه جي ,دار التسويق ,دار الكتب لمطباعة والنشر ,الموصل,1990 ,ص3
 )3أبي سعيد الديوه جي ,بحوث التسويق ,عمان ,الحامد لمنشر والتوزيع ,ص2000 ,19
 )4محمد عبيدات ,التسويق الزراعي ,دار وائل لمنشر ,عمان,2000 ,ص17
 )5محمد عبد الغني حسن ىالل ,ميارات اإلرشاد ,القاىرة ,دار الكتب ,ص122-121
 )6قسم التخطيط واإلرشاد ,مديرية زراعة ديالى2008 ,
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المزارعين لتمك التوصيات التسويقية ,وقد حددت و ازرة الزراعة أسعار استالم
التمور بالدرجة األولى (  )450الف دينار والدرجة الثانية (  )350الف دينار
لمطن الواحد .وفي ظل ذلك اصبح عمى المزارعين قبل اتخاذ قرار بيع إنتاجيم
من التمر واجب التعرف الجيد عمى أسعار السوق واختيار التوقيت المناسب لبيع
إنتاجيم بأعمى األسعار.وقد استيدفت السياسة الزراعية لمدولة لتسويق التمور
تحفيز المزارعين المنتجين لالىتمام بالنخيل و إنتاجو وتسويقو.إن ىذا البحث
ذات أىمية خاصة لتحديد المشاكل التي واجيت المزارعين أثناء تسويقيم لمتمور
والتعرف عمى مسبباتيا اآلمر الذي يعتبر إسياماً متواضعاً ضمن الجيود المبذولة
لرفع كفاءة تسويق التمور إلى المستوى الجدير بو من خالل التخطيط لبرامج

لممزارعين في مجال تسويق التمر .
مشكمة البحث-:
يمكن تحديد مشكمة البحث باالتي:
- 1ضعف في معمومات المزارعين عن العمميات التسويقية الميمة والتي
وضعيا المختصون
- 2وجود اكثر من جية تسويقية تقوم باستالم المنتوج
- 3عدم رضا المزرارعين عن مراكز التسويق المفتوحة
أهداف البحث-:
تتمخص أهداف هذا البحث فيما يمي-:

 )1التعرف عمى مستوى تنفيذ المزارعين للتوصيات المتعمقة بتسويق التمور.
 )2معرفة الجيات التسويقية التي يتعامل معيا المزارعين لتسويق إنتاجيم من
التمور األسباب التي أدت إلى بيعيم لنمك الجيات .
 )3التعرف عمى الخدمات التسويقية التي حصل عمييا المزارعين من الجيات
التسويقية ودرجة رضاىم عمى نظام تسويق الحالي.
 )4تحديد المشاكل التي واجيت المزارعين أثناء تسويق إنتاجيم من التمور.
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طريقة إجراء البحث-:
تم إجراء البحث ببعض قرى ناحية العبارة في محافظة ديالى والتي
تنتشر فييا بساتين النخيل ,وتم اخذ عينة عشوائية من المزارعين بمغت (  )300من
اصل ( )4000مزارع وىم شاممة البحث وبنسبة( )%8وقد كان توزيع المزارعين أفراد
العينة عمى القرى التالية وىي
( خرنابات ,ىويدر,زاغنيو,حد مكسر,عبد الحميد ,زىرة ) وبواقع
( )48,48,49,49,54,52عمى التوالي ,وقد اعتمد الباحث عمى االستبيان بالمقابمة
الشخصية لمحصول عمى بيانات البحث وقد تم إجراء اختبار أولى لضمان صدق
وثبات المقياس.حيث تم قياس درجة تنفيذ المزارع لألنشطة التسويقية الخاصة بالتمر
وفقاً لستة عبارات وىي توصيات المختصين والمرشدين بدائرة زراعة ديالى بيذا

المجال .واستخدام مقياس ثالثي متكون من ( عالية ,متوسطة ,ضعيفة) وثم إعطاء
قيم رقمية لكل منيا وىي( )1,2,3عمى التوالي ,وبذلك تكون الدرجة الكمية لممزارع في

تنفيذ التوصيات بين

21-7درجة .وفيما يتعمق بدرجة رضا المزارع عن نظام

تسويق إنتاجو من التمر فقد تم تحديد ستة عبارات وأمام كل عبارة مقياس ثالثي
متكون من ( راضي تماماً ,راضي نوعاً ما ,غير راضي) ومن ثم إعطاء قيم رقمية
لكل منيا وىي (  )1,2,3عمى التوالي وبذلك يكون مجموعة الدرجات المعبرة عن

درجة رضا المبحوثين عن نظام تسويق التمر بين (  )18-6درجة .كما تم استخدام
التكرار والنسبة المئوية والدرجة المتوسطة في نتائج البحث.
نتائج البحث والمناقشة-:
أووًال -:مستوى تنفيذ المزارعين لبعض التوصيات المتعمقة بتسويق إنتاجيم من التمر

من الجدول رقم (  )1تبين إن ىناك ارتفاعاً ممحوضاً في مستوى تنفيذ المزارعين

لمتوصيات المتعمقة بتسويق التمر ,حيث تراوحت النسب المئوية لمتوسطات درجات

التنفيذ بين ( .)%90.23-%67.13و تم ترتيب ىذه التوصيات تنازلياً وفقاً لمستوى

التنفيذ ,وكما يمي غمق األكياس بعد التعبئة (  .)90.33تعبئة التمور في نفس يوم
الجني أو حفظو في مكان جيد لحين التعبئة (

 )%83.55استخدام أكياس متينة
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وسميمة خالية من الثقوب (  ,)%83.11تنظيف التمر من األتربة و أجزاء النباتا ت
والحشائش (  ,)%82.32جني التمر في التوصيتين التاليتين كان متوسطا وىما
معرفة األسعار السائدة في السوق قبل بيع التمر(  , )67.13وبيع التمر عمى أساس
عمى األسعار ( ,)68.22وقد بمغ المتوسط العام لدرجات تنفيذ المزارعين لمتوصيات
( )%80مما يشير إلى ارتفاع في مستوى تنفيذىم ليا وقد يرجع ىذا إلى النشاط
اإلرشادي مع مزارعي النخيل باإلضافة إلى خبرة المزارعين في تنفيذ معظم تمك
التوصيات لكن يالحظ عمى التوصيتين المتعمقتين بضرورة معرفة أسعار التمور
السائدة في السوق قبل البيع ,وبيع التمور عمى أساس أعمى األسعار يحتاج
المزارعون إلى اإلرشاد والتوجيو.

(( جذول رقى ( ) 1
د
1
2
3
4
5
6
7
8

))

رىسيغ انًشارػيٍ حست رُفيذهى نهزىصيبد انخبصخ ثزسىيق إَزبجهى يٍ انزًز .
انذرجخ
%
انؼذد
انـــــــــزــــــــــىصــــــــيـــــــبد
انًزىسطخ
2.410
80.12 161
جًُ انتًز ثبنًوػذ انًُبطت
2.431
تُظٍف انتًز يٍ األتزثخ و أجشاء انُجبتبد 82.32 164.4
وانحشبئش
2.571
83.11 166
اطتخذاو أكٍبص يتٍُخ وطهًٍخ خبنٍخ يٍ
انثموة
تؼجئخ انتًز فً َفض ٌوو أو حفظه فً يكبٌ
2.431
83.55 197
جٍذ نحًٌ انتؼجئخ

غهك األكٍبص ثصورح جٍذح ثؼذ انتؼجئخ
يؼزفخ أطؼبر انتًور انظبئذح فً انظوق
لجم انجٍغ
ثٍغ انتًز ػهى أطبص أػهى األطؼبر
انًتوطط انؼبو

90.23
67.13

2.509
1.771

180
134

68.22 136
ـــــــــ %79

1.871
2.27

Diala, Jour, Volume, 37, 2009
ثانياًال  -:الجهات التي تعامل معها المزارعون لتسويق إنتاجهم من التمر.

من الجدول رقم (  )2يتضح إن المسالك التسويقية التي اتخذىا المزارعون لبيع
إنتاجيم من التمر حيث نجد إن غالبية المزارعون بنسبة (
لمقطاع الحكومي الزراعي ,في حين كان ىناك بنسبة (

 )%75باعوا إنتاجيم
 )%25قد باعوا إنتاجيم

لمقطاع الخاص.

جذول رقى ( ) 2
رىسيغ انًشارػىٌ وفقب ً نهجهبد انزي رى رسىيق إَزبجهى يٍ انزًز
%
انؼذد
َىع انجهخ انزسىيقيخ
د
%75
230
انمطبع انحكويً (انشراػً)
1
%25
70
انمطبع انخبص (انتجبري)
2
%100
300
انًجًوع
ثالثاًال -:أسباب اختيار المزارعون لمجهة التي تم تسويق إنتاجهم من التمر إليها.

بغية معرفة األسباب التي أدت لبيع المزارعون إلنتاجيم من التمر لجية دون أخرى
أمكن تمييز مجموعة من األسباب كما في جدول رقم ()3
 )1القطاع الحكومي (الزراعي ) أوضحت نتائج البحث وجود خمس مسببات
وراء اختيار المزارعون لمقطاع الحكومي الزراعي لبيع إنتاجيم من التمر وىي
عمى ترتيب وفقاً لمنسب التي ذكرىا المزارعون وىي كما يمي :التعود عمى

التعامل مع الحكومة (  ,)%82الدفع الفوري لثمن التمر (  ,)%77الحصول

عمى أعمى سعر (  ,)%71عدم وجود منافذ أخرى لبيع االنتاج بالقرية
( ,)%66ضمان الحصول عمى المستحقات (.)%28
 )2القطاع الخاص ( التجاري ) تبين من النتائج وجود أربعة أسباب الختيار
المزارعون إلى القطاع الخاص التجاري لبيع إنتاجيم من التمر وىي عمى
الترتيب وفقاً لمنسب التي ذكرىا المزارعون الحصول عمى أعمى السعر

( ,)%86الدفع الفوري لثمن التمر (  )%85حضور مندوب الستالم التمر
من الحقل ( )%52مما سبق يتبين إن التعود عمى التعامل مع الحكومة
كانت أىم األسباب وراء اختيار المزارعون لمقطاع الحكومي الزراعي يمي ذلك
الدفع الفوري لثمن التمر ,بينما تشابيت أسباب اختيار المزارعون لمقطاع
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الخاص عند بيع إنتاجيم من التمر والتي تركزت بالحصول عمى أعمى سعر
لمتمر ,الدفع الفوري لثمن التمر.
جذول رقى ( )3
أسجبة اخزيبر انًشارػىٌ نهجهخ انزي رى رسىيق إَزبجهى يٍ انزًز.

د

األســــــــجــــــــــــبة

انقطبع انحكىيي
انشراػي

انقطبع انخبص
انزجبري

ػذد

%

ػذد

%

 2ػذو وجود يُبفذ نجٍغ اإلَتبج ثبنمزٌخ

163
151
64

%71
%66
%28

60
ــــــ
ــــــ

%86
ــــــ
ــــــ

4
5
6
7

177
188
ــــــ
ــــــ

%77
%82
ــــــ
ــــــ

59
ــــــ
24
36

%85
ــــــ
%35
%52

 1انحصول ػهى أػهى طؼز
3

ضًبٌ انحصول ػهى
انًظتحمبد
انذفغ انفوري نثًٍ انتًز
انتؼود ػهى انتؼبيم يؼه
انمزة يٍ انجظتبٌ
يزاجؼخ يُذوة الطتالو انتًز
يٍ انحمم

رابعا-:

الخدمات التي قدمتها الجهات القائمة بالتسويق لممزارعين

في الجدول رقم (  )4أظيرت نتائج البحث أن القطاع الحكومي(الزراعي) قدم
الخدمات التالية مرتبة تنازلياً وفقاً لنسب ذكرىا من جانب المزارعون دفع الثمن

كمو دفعة واحدة ,)%81 (,تقديم السمف (  ,)%69.3القيام بالمكافحة الكيمياوية
ألىم أمراض النخيل ( ,)%43توفير أكياس التعبئة (  ,)%19أما الخدمات التي
قدميا القطاع الخاص التجاري كما ذكرىا المزارعون فقد تبمورت بما يمي دفع
الثمن كمو دفعة واحدة (  ,)%82االستالم من الحقل (  ,)%22توفير أكياس
التعبئة (  ,)%21مما سبق يتبين أن القطاع الحكومي (الزراعي) قدم لممزارعين
خدمات اكثر من القطاع الخاص.
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جذول رقى ( )4
انخذيبد انًقذيخ يٍ انجهبد انقبئًخ ثشزاء إَزبج انزًز.

د

انقطبع انحكىيي
انشراػي

َىع انخذيبد

 1تمذٌى انظهف
 2انمٍبو ثبنًكبفحخ انكًٍٍبوٌخ انجوٌخ
انًجبٍَخ ألهى أيزاض انتًز

 3توفٍز أكٍبص انتؼجئخ
 4االطتالو يٍ انحمم
 5دفغ انثًٍ كهه دفؼخ واحذح

انقطبع
انزجبري

ػذد

%

ػذد

%

159
98

%71
%43.2

60
ــــــ

%86
ــــــ

45
ـــــ
186

%19
ــــــ
%81

15
16
57

%21
%22
%82

خامساًال  -:مستوى رضا المزارعون عمى النظام التسويقي الحالي لمتمر.

أوضحت نتائج الجدول رقم (  )5ارتفاع النسب المالية لمتوسطات درجات الرضا
 )%82.86طريقة صرف ثمن

وىي عمى الترتيب طريقة التعامل مع التجار (

التمر (  ,)%81.36اإلجراءات اإلدارية المتبعة (  ,)81.16في حين كان ىذا
الرضا متوسط فيما يتعمق تعدد منافذ البيع(

 ,)%76.39الفروق الموجودة بين

أسعار درجات التمر (  ,)%63.76سعر بيع طن التمر(  )%61.40وعموماً فان
ىناك ارتفاع ممحوظ لمستوى رضا المزارعين عن النظام التسويقي الحالي

إلنتاجيم من التمر في حين يتطمب حاجة المزارعين زيادة سعر طن التمر,
وزيادة الفروق الموجودة بين أسعار الرتب

جذول رقى ( ) 5
يزىسطبد درجبد رضب انًشارػىٌ ػٍ َظبو انزسىيق انحبني نهزًز.

د
1
2
3
4
5
6

ػــُــبصــز انــزضــــــب
تؼذد يُبفذ انجٍغ
اإلجزاءاد اإلدارٌخ انًتجؼخ
طؼز ثٍغ طٍ انتًز
طزٌمخ صزف ثًٍ انتًز
طزٌمخ انتؼبيم يغ انتجبر
انفزوق انًوجودح ثٍٍ أطؼبر
درجبد انتًز

ػــذد
228
243
183
244
248
191

انُسجخ انًئىيـخ

انذرجخ انًزىسطخ

%76.36
%81.16
%61.40
%81.36
82.86
63.76

2.213
2.357
1.764
2.363
2.418
1.835
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سادساًال -:المشاكل التسويقية التي واجهت المزارعين خالل تسويق إنتاجهم من

التمر.

من الجدول رقم (  )6اتضح أىم المشاكل التسويقية ىي مرتبة تنازلياً وفق نسبة
ذكرىا من جانب المزارعين كما يمي  -:انخفاض أسعار بيع طن التمر

( ,)%87.8ارتفاع تكمفة جني التمر (

 .)%71.2قمة العمالة الالزمة لمجني
 ,)%56.3قمة عدد

( ,)%65.54عدم مناسبة األكياس المخصصة لمتعبئة (

التجار المتنافسين لشراء التمر (  ,)%22.51اتفاق التجار عمى توحيد سعر ثمن
التمر(  ,)%51.32وعدم وجود فرص لتصدير اإلنتاج (  ,)%45.4ارتفاع أسعار
أكياس التعبئة (  )%41,51الطرق غير المعبدة (  ,)%31.6بعد البستان عن
مكان البيع ( .)%20.5ويالحظ من ىذه المشاكل إنيا تتركز بصفة أساسية عمى
ضرورة زيادة سعر طن التمور ,مما يتطمب الجيد اإلرشادي لتوعية ىؤالء
المزارعين بأسعار السوق بشكل مستمر والتنسيق مع الجيات الحكومية والزراعية
لزيادة أسعار استالم التمر ,ومنحيم فرصة لتصدير إنتاجيم.

جذول رقى ( ) 6

انًشبكم انزي واجهذ انًشارػيٍ خالل رسىيق إَزبجهى يٍ انزًز حست
انـًــشــــبكـــــــم

د

انززريت .

انــــؼـــذد

انُسجخ انًئىيخ

1

اَخفبض أطؼبر ثٍغ طٍ انتًز

293

87.8

2

ارتفبع تكهفخ جًُ انتًور

213

71.2

3

لهخ انؼًبنخ انالسيخ نهجًُ

196

65.4

4

ػذو يُبطجخ األكٍبص انًخصصخ نهتؼجئخ

169

56.3

5

اتفبق انتجبر ػهى توحٍذ طؼز ثًٍ انتًز

154

51.32

6

لهخ ػذد انتجبر انًتُبفظٍٍ نشزاء انتًز

157

52.21

7

ػذو وجود فزص نتصذٌز اإلَتبج

136

45.41

8

ارتفبع أطؼبر أكٍبص انتؼجئخ

125

41.5

9

انطزق غٍز انًؼجذح

95

31.6

 10ثؼذ انجظتبٌ ػٍ يكبٌ انجٍغ

62

20.5
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الـتـوصـيـات
 - 1نظ اًر لما ظير في البحث في االرتفاع النسبي في مستوى تنفيذ المزارعين
لمتوصيات التسويقية المتعمقة بالتمر ,نوصي باستمرار الجيود اإلرشادية
لممزارعين في ىذا الخصوص لتدعيم مستوى تنفيذىم ليا وزيادة أرباحيم
االقتصادية
 - 2نظ اًر لوجود نسبة كبيرة من المزارعين قد باعوا إنتاجيم لمموسم

2008

لمقطاع الحكومي الزراعي نوصي العاممين بيذا القطاع تطوير أساليبيم
التسويقية إلى المستوى الذي يمكنو في تحقيق مميزات نسبية لزيادة الراغبين

في االستمرار بالتعامل معيم.
 - 3يجب دراسة المشاكل التسويقية التي ذكرىا المزارعون والتي واجيتيم أثناء
تسويق إنتاجيم من التمر واتخاذ التدابير الالزمة لمواجية تمك المشاكل .
 - 4العمل عمى فتح مراكز تسويقية بالقرى القريبة من مساكن المزارعين
وتقديم الخدمات التسويقية ليم .
 - 5تيياة كوادر متخصصة بمجال التسويق وتطوير قدرات
الكوادرالعاممين بالمراكز الحالية .

ممخص البحث
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يعتبر التمر من السمع التصديرية في االقتصاد العراقي ,إال انو يالحظ حالياً تراجع

إنتاجو ويتأثر إنتاج التمور َكماً ونوعا بنواحي عديدة منيا عممية تسويقو ,التي تعتبر
الجزء المكمل إلنتاجو وييتم اإلرشاد بالتسويق من خالل تقديمو خدمات اإلرشاد
التسويقية لممزارعين من اإلنضاج والتعبئة والنقل لزيادة دخل المزارع وموارده
االقتصادية وفي ىذا البحث الذي استيدف التعرف عمى مستوى تنفيذ المزارعين
لبعض التوصيات المتعمقة بتسويق التمر وكذلك التعرف عمى الجيات التسويقية التي
يتعامل معيا المزارعين لتسويق إنتاجيم من التمر واىم الخدمات التسويقية التي
حصل عمييا المزارعين من تمك الجيات وتحديد درجة رضا ىؤالء المزارعين في
نظام تسويق التمر وكذلك تحديد المشاكل التسويقية التي واجيت المزارعين أثناء
تسويق إنتاجيم حيث تم إجراء البحث بقرى ناحية العبارة في محافظة ديالى باعتبارىا
من المناطق التي تنتشرفييا بساتين النخيل وتم اختيار عينة عشوائية بمغت ( )300
مزارع وقد استخدم في جمع بيانات البحث االستبيان بالمقابمة الشخصية لممزارعين
وتم إجراء اختبار أولي بتمك االستمارة لمتأكد من صالحيتيا وفيميا من قبل
المزارعين وقد أظيرت نتائج البحث ارتفاع مستوى تنفيذ المزارعين لمعظم التوصيات
المتعمقة بتسويق التمر محل البحث حيث كانت النسب المئوية لمتوسطات درجات
تنفيذىم بين (  ) %90,23 - %67.13كما بمغت النسبة المئوية لمتوسط العام
لدرجات التنفيذ  %79وقد يرجع ذلك إلى كثافة النشاط اإلرشادي المبذول مع
المزارعين باإلضافة إلى خبرة المزارعين في ىذا المجال كما تبين أن غالبية
المزارعين بنسبة(  )%75باعوا إنتاجيم لمموسم (  )2008إلى القطاع الحكومي
الزراعي في حين كان ىناك نسبة (  )%25باعوا إنتاجيم إلى القطاع الخاص كما
اتضح إن التعود عمى التعامل مع القطاع الحكومي كانت أىم األسباب وراء اختيار
المزارعين لبيع إنتاجيم يمي ذلك الدفع الفوري لثمن التمر,عدم وجود منافذ أخرى لبيع
اإلنتاج بالقرية ثم ضمان الحصول عمى المستحقات أما القطاع الخاص التجاري
فكانت أىم األسباب وراء اختياره من قبل المزارعين بالتسويق ىو الحصول عمى
أعمى سعر يميو الدفع الفوري لثمن التمر وفيما يتعمق بالخدمات التسويقية التي
حصل عمييا المزارعين تبين أن القطاع الحكومي والخاص قدما أكياس التعبئة ودفع
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ثمن التمر كمو دفعة واحدة وقد تميز القطاع الحكومي بتقديم السمف لممزارعين والقيام
بالمكافحة الكيمياوية الجوية وتميز القطاع الخاص باستالم التمر من الحقل ,كما
أظيرت نتائج البحث ارتفاع مستوى رضا المزارعين عن طريقة التعامل مع التجار
وطريقة صرف ثمن التمر واإلجراءات اإلدارية المتبعة ,وتعدد منافذ البيع ,بينما كان
مستوى رضاىم متوسطاً عن سعر بيع طن التمر والفروق الموجودة بين أسعار

درجات رتب التمر ,مما يتطمب ضرورة زيادة سعر الطن من التمر وزيادة الفروق
الموجودة بين أسعار درجاتو ,كما تبين إن أىم المشاكل التسويقية التي ظيرت أثناء

تسويق إنتاجيم من التمر التي رتبت تنازلياً وفق نسبة ذكرىا.ىي انخفاض أسعار بيع
الطن من التمر(  ,)%78.8ارتفاع تكمفة جني التمر ( ,)%71.2قمة العمال لمجني

(, )%65.4عدم مناسبة األكياس المخصصة لمتعبئة (  ,)%56.3قمة عدد التجار
المتنافسين لشراء التمر (  ,)%52.21اتفاق التجار عمى سعر ثمن التمر ( 51.32
 ,)%عدم وجود فرص لتصدير اإلنتاج (  ,)%45.41ارتفاع أسعار أكياس التعبئة
( ,)%41.5الطرق غير المعبدة ( ,)%31.6بعد البستان عن مكان البيع( ,)%20.5
و أوصى البحث باستمرار الجيود اإلرشادية مع المزارعين في ىذا الخصوص لتدعيم
مستوى تنفيذىم ليا وضرورة تطوير األساليب التسويقية في القطاع الحكومي الزراعي
والخاص لتحقيق زيادة اكثر في الراغبين في االستمرار والتعامل معيم لتسويق التمر
كما أوصى البحث بضرورة دراسة المشاك ل التسويقية التي ذكرىا المزارعين واتخاذ
الحمول الالزمة ليا من قبل المسؤولين لدفع كفاءة النظام التسويقي الخاص بالتمر

الـمصــــادر
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 - 3محمد عبيدات ,التسويق الزراعي ,دار وائل لمنشر,عمان2000,
 - 4محمد عبد الغني حسن ىالل ,ميارات اإلرشاد ,القاىرة ,دار الكتب
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اسزًبرح االسزجيبٌ

عزيزي المزارع المعمومات المطموبة بيذه االستمارة لغرض البحث والدراسة فقط وغير مطموب
منك ذكر اسمك .
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