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التسويق الزراعي
مقدمة
يعد التسويق الـزراعي أحــد األعمدة األســاسية في العمميـة الزراعية برمتيا ،ويقصد ىنا بتسويق المنتجات
الزراعية ،وىي عممية وصول المنتج الزراعي في نياية المطاف إلى المستيمك في أجود وأحسن صورة وبأسعار
مناسبة ،وتشمل العممية تسويق المنتجات الزراعية في الدائرة األولى التي ىي المكان الذي تنتج فيو السمعة ،أو
الدائرة الثانية المناطق المجاورة والمدن داخل الدولة بصفة عامة ،والدائرة الثالثة ىي خارج الدولة إذا كان ىناك
فائض من اإلنتاج ،وتعتمد بعض الدول سياسات تصدير المنتجات الزراعية التي تتميز بإنتاجيا الوفير
وبمواصفات الجــودة العالية التي ال يمكن إنتاجيا في منــاطق أخرى نتيجةً لعوام ــل منـاخية أو تقنية … .
وحتى بداية القرن التاسع العشر لم يكن ىناك أي نظام تسويقي زراعي متكامل ماعدا بعض الوظائف
المتعمقة بالنقل والتأمين والتخزين البدائي ،لكن بعد ذلك وبعد انتياء الحرب العالمية الثانية توسع اإلنتاج الزراعي
بشكل كبير ،كما زادت الحاجة لوجود نظام تسويقي زراعي فعال خاصةً في العالم الغربي ،حيث تم إصدار
سمسمة من التشريعات والقوانين التي تنظم عممية اإلنتاج والتسويق الزراعي ،كما بدأت في ىذه المرحمة عممية
التصنيع الزراعي لمعظم المواد والسمع الزراعية التي يحتاجيا المستيمكون طوال العام ،وتميزت ىذه المرحمة
بتطور وسائل النقل والتخزين والتبريد  ،ثم تطور فكر التسويق الزراعي مع الزمن في وحصمت تغيرات ممموسة
فيما يفضمو المستيمكون من الغذاء ،ومع التطورات التكنولوجية اليائمة ظيرت مشاكل مرتبطة بمدى سالمة
الغذاء المطروح في األسواق نتيجة تأثيرات المواد المضافة كاليرمونات والمبيدات وغيرىا لمسمع الغذائية العديدة.
تعريف التسويق الزراعي
يعرف التسويق الزراعي بأنو العمم الذي يدرس جميع األنشطة المتعمقة بنقل السمع الزراعية من المنتج
إلى المستيمك النيائي؛ أي بعد إجراء العديد من الخدمات التسويقية لمسمعة بحيث يضاف إلييا المنافع المطموبة
لتصل إلى المستيمك بأقل قدر ممكن من التكاليف.
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ويعرف التسويق الزراعي من الناحية االقتصادية بأنو العمم الذي يدرس الميام أو الوظائف الالزمة
لتحريك المنتجات الزراعية من أماكن إنتاجيا األولى إلى أماكن استيالكيا النيائية ضمن شروط الشكل والمكان
والزمن المناسب.
تعريف النظام التسويقي الزراعي
ابتداء من الحصاد إلى النقل والتخزين والتحضير والسوق المناسب وأساليب
ىو العمميات التسويقية
ً

العرض والترويج المناسبة لكي يصل المنتج لممستيمك بالشكل المطموب .
القيمة المضافة لمتسويق الزراعي

إن إنتاج أي سمعة زراعية ىو خمق منفعة مادية امتالكيو وزمانية وشكمية ومكانية لممستيمك ،مع أنو
يجب معرفة أن مواصفات السمع الزراعية والغذائية تختمف باختالف البمدان المنتجة ليا ونوعية المدخالت التي
أسيمت في إنتاجيا ،ويوجد عممياً عدة أنواع من القيمة المضافة لمتسويق الزراعي عمى النحو اآلتي :
 -1المدخالت وتشمل المعدات واألسمدة والبذور والمياه وغيرىا.
المزارع وثقافتو وخبراتو السابقة.
ُ -2
المستيدفة .
 -3السوق ُ
مما سبق يتبين أن طبيعة التسويق الزراعي (طبقاً لألنشطة التي تتم ممارستيا) ىو الذي يعمل عمى
إعطاء القيمة المضافة لمسمعة الزراعية الغذائية من لحظة إنتاجيا في المزرعة حتى وصوليا لممستيمك ،عن
طريق الخدمات التسويقية التي تقدم لمسمعة ما بعد الحصاد كالفرز والتدريج والنقل والتخزين والتحضير والتعبئة
والبيع . ...
منافذ التسويق الزراعي
المستيدف ،ويعمل
المزارع المنتج والمستيمك ُ
من المعروف أن النظام التسويقي يعمل كحمقة وصل بين ُ

نظام التسويق الزراعي من خالل عدة أشكال أو منافذ عمى النحو اآلتي :
أولا  -من المزارع إلى المستهمك مباشرةا

يتم بيع المنتجات الزراعيـة من قبل المزارع إلى المستيمكين ،وىنا تكون اإليرادات مجزيـة لكل من المزارع
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والمستيمك حيث يتم اختصار ىوامش الربح التي تذىب لتجار الجممة.
ويعرف اليامش التسويقي بأنو الفرق بين سعر الشراء المدفوع وسعر البيع المقبوض لوحدة السمعة في بداية
ونياية مرحمة تسويقية معينة ،ويحسب وفق العالقة الرياضية اآلتية :
الربح الكمي
الهامش التسويقي = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 011
سعر المبيع لممنتج
وقد يعمم ذلك ليشمل المسمك التسويقي بأكممو ،وفي ىذه الحالة يمثل اليامش التسويقي الفرق بين
السعر الذي باع بو المنتج (سعر السمعة في المزرعة) والسعر الذي يشتري بو المستيمك (سعر التجزئة) ،ويكون
اليامش التسويقي إما مطمقاً أو نسبياً ،فاليوامش التسويقية المطمقة يعبر عنيا عمى نحو نقدي بالنسبة لوحدة
المحصول .
ثاني ا -من المزارع إلى تجار الجممة ومن ثم إلى تجار التجزئة وصولا لممستهمك
ىنا تكون األسعار التي يدفعيا المستيمك عالية نسبياً بسبب أرباح تجار الجممة والتجزئة.
المزارع إلى تجار التجزئة ومن ثم إلى المستهمك
ثالثا  -من ُ
وىذا يؤدي إلى انخفاض ممحوظ في أسعار السمع الغذائية لممستيمكين المستيدفين.
فئات التسويق الزراعي
تجمع العمميات التسويقية الزراعية بين ثالث فئات أساسية لمتسويق الزراعي ىي :
 -1فئة المنتجين.
 -2فئة الوسطاء.
 -3فئة المستيمكين.
وكل واحدة من ىذه الفئات الثالث ليا أىدافيا الخاصة التي قد تتعارض في بعض األحيان مع أىداف
الفئة األخرى  ،وكذلك فإن تحقيق أىداف كل من ىذه الفئات الثالث ىو في نفس الوقت تحقيق لكفاءة النظام
التسويقي القائم ،مما يؤدي إلى زيادة رفاىية المجتمع بصفة عامة ،ويجب التنويو بأن ىذه الفئات الثالث ليست
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فئات متعارضة وتعمل ضد بعضيا في كل األحيان بل إنيا تتداخل مع بعضيا لحد كبير ،فالمنتج قد يكون
مستيمكاً في نفس الوقت ،والوسيط قد يكون ىو المنتج أو من ينوب عنو كالجمعية التعاونية الزراعية التي تعمل
في مجال التسويق.
أهداف التسويق الزراعي
إن تحقيق نظام تسويقي كفء في ظل المعارف التي يقدميا عمم التسويق الزراعي سوف تزيد بدون شك
من رفاىية المجتمع كمو ،ألن ىدف التسويق الزراعي ىو تأدية خدمة اجتماعية إنتاجية إنسانية تسعى لتأمين
السمعة المطموبة لممستيمك في الوقت الالزم والمكان المناسب وبالكمية والنوعية والشكل المطموب ،مع تحقيق
ربح لممزارع (المنتج) ومراعاة قدرة المستيمك الشرائية ،وعموماً يمكن تحديد أىداف عمم التسويق الزراعي في
النقاط اآلتية :
 -1وضع نظام تسويقي كفء يعمل عمى توزيع المنتجات الزراعية وتسويقيا بطريقة منتظمة ومستقرة  ،وبذلك
يكون ىو األساس الذي يبنى عميو الوضع االقتصادي المستقر لإلنتاج الزراعي.
 -2ييتم عمم التسويق الزراعي خصوصاً في الدول النامية بالعمل عمى توجيو االستيالك واالستفادة من
المنتجات الزراعية بأكبر قدر ممكن.
 -3العمل عمى تحسين الخدمات والوظائف التسويقية قدر اإلمكان ،وذلك باستخدام واستحداث الوسائل العممية
والتكنولوجية الحديثة .
 -4العمل عمى تحقيق المزيد من الدخل الصافي لممزارعين.
 -5ال ينحصر اىتمام عمم التسويق الزراعي بالتسويق المحمي ،بل تمتد اىتماماتو وتطمعاتو لمتسويق الزراعي
الخارجي ،مما يؤدي لزيادة الدخل القومي عن طريق تنمية الصادرات الزراعية.
 -6العمل عمى الموازنة بين العرض والطمب عمى أساس مراعاة الزمن والكمية.
 )7توزيع المنتجات الزراعية عمى األسواق ومنيا إلى المستيمك.
اقتصاد السوق والتسويق الزراعي
توجد عممياً عدة شروط البد من توافرىا إلنجاح نيج اقتصاد السوق بما يخدم مصالح كافة أطراف
العممية التسويقية التبادلية كما يمي :
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 -1البد من اإلقرار بأىمية الممكية الزراعية الخاصة ،وذلك لتحفيز المالكين الزراعيين لممزيد من اإلنتاج
الزراعي لتحقيق ىوامش ربح معقولة.
 -2البد أن تكون طبيعة المنافسة في مجال تسويق اإلنتاج الزراعي كاممة ،ألجل أن تعمل كافة المنافذ أو
الوسطاء بكفاءة وفاعمية .
 -3أن ال يكون ىناك نظاماً تسعيرياً مركزياً إال في أضيق الحدود ،ويجب أن يكون نظام التسعير المركزي
أحياناً ،لمساعدة الميتمين بالزراعة لتخطيط ميزانياتيم وفقاً ألولويات اإلنفاق المقررة بالنظر لمعادلة العرض
والطمب  ،مع تدخالت الحكومة في نطاق ضيق خاصةً لممواد الغذائية الضرورية أو األساسية.
 -4وجود التشريعات الالزمة لتنظيم عالقات التجار والصناع والمستيمكين مع بعضيم البعض تحت رعاية
الحكومة ،ووضع برامج رقابة فاعمة عمى ممارسات كافة األطراف في السوق.
 -5توفير الحرية واتاحة الفرصة لكل من المنتج والمستيمك بما يكون قاد اًر عمى تقديمو أو ش ارئو وفق
التشريعات الحكومية لممحافظة عمى حالة التوازن بين حقوق كافة أطراف العممية التسويقية التبادلية.
 -6أن يكون دور الحكومات فاعالً خاصةً في حاالت األزمات أو المشاكل ،وعندما يكون ىناك نقص في
الكميات المطروحة لمسمعة ،أو ضبط أسعار السمع الزراعية األساسية كالقمح والذرة والسكر واألرز واأللبان
والزيت . ...
سمبيات تطبيق اقتصاد السوق
 -1التموث البيئي عند االستخدام المفرط لألسمدة والمبيدات إلنتاج المنتجات الزراعية كالخضار والفاكية .
 -2المبالغة في استخدام الموارد المتاحة لمزراعة بيدف المنافسة .
 -3ال يحصل المنافسون غالباً في مجال اإلنتاج والتسويق الزراعي عمى نفس نوعية وكمية المعمومات التي
يحتاجونيا التخاذ الق اررات اإلنتاجية والتسويقية.
 -4إن تطبيق اقتصاد السوق والمنافسة الحرة في المجال الزراعي قد يؤدي لزيادة البطالة والتضخم والكساد
والجمود االقتصادي.
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المزيج التسويقي الزراعي
يختمف المزيج التسويقي الزراعي عن المزيج التسويقي لمسمع األخرى من ناحية العدد والمسميات ،وذلك
بسبب تنوع المحاصيل الزراعية ( محاصيل صيفية وشتوية ،أنواع الخضار والفاكية ،أنواع الحبوب ) ...
وتعدد العناصر أو األجزاء أو األنماط السموكية التي يمارسيا المزارعون.
عناصر المزيج التسويقي الزراعي
المزارع الذي يزرع الحبوب أو الخضار أو الفواكو.
ُ )1
 )2اختالف الخبرات السابقة والحالية لممزارع ،فقد تكون عالية أو متوسطة أو منخفضة أو معدومة.
 )3المستوى التعميمي لممزارع .
 )4نوع األرض المتاحة لمزراعة التي تحدد نوع الزراعة الممكنة واإلنتاج فييا.
 )5الري وىل تحتاج السمعة المراد زراعتيا إلى سقي أم أنيا بعمية! كذلك مدى صالحية وخصائص المياه
وكمية الري وتكرارىا.
 )6المناخ ومدى استق ارره من حيث درجة الح اررة  ،وىو الذي يحدد نوعية المنتجات الزراعية الممكن االستثمار
فييا بربحية أو خسارة.
 )7طبيعة البذور وأنواعيا وأصنافيا وأسعارىا التي تحدد إنتاجية المزيج الزراعي من الناحيتين الكمية والنوعية.
 )8اىتمام األجيزة المركزية بالزراعة والمزارعين من ناحية اإلرشاد والتوعية  ،وامداد المزارعين بالبذور المحسنة
وكذلك دعميم بالقروض الميسرة.
 )9يؤثر مستوى التكنولوجيا السائدة في الزراعة ومدى حداثتيا في الكميات المنتجة ونوعيا.
 )11فاعمية الرقابة عمى استخدام األسمدة والمبيدات في الزراعة  ،حيث تؤدي الرقابة لعدم االستيتار في
استخدام األسمدة والمبيدات التي تؤثر عمى صحة وسالمة المستيمك من جية ،وتسيء لسمعة البمد المصدر
لمسمع الزراعية من جية أخرى ،وبالتالي التأثير سمباً عمى االقتصاد الوطني.
 )11استخدام منافذ التوزيع األكثر مالءمةً من قبل أطراف العممية التبادلية من مزارعين ومستيمكين ،وذلك
لتسييل تدفق المنتجات الزراعية والغذائية حسب أىداف المسوقين وبما يرضي ويوفر عمى المستيمكين.
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 )12توفير مختمف التسييالت األساسية لنقل المنتجات الزراعية من أماكن إنتاجيا الماكن استيالكيا بالكميات
واألوضاع المناسبة ( النقل ،التخزين  ،الدراسات وغيرىا ) .
 )13وجود الصناعات الغذائية التي تستوعب السمع الزراعية الغذائية وتحوليا لسمع غذائية قابمة وصالحة
لالستيالك البشري .
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