
1 
 

 ) نظري (تسويق المنتجات الزراعية                                جامعة حماة                                           

  4كمية الزراعة                                                                                  المحاضرة : 

 السنة الخامسة ) اقتصاد زراعي (                                                                                        

 

 المدخل السموكي  -ًا ثالث

لنظر لممنفذ التوزيعي ا ناألسواق, ويمكيختص ىذا المدخل بتحديد حجم ومقدار التغير المتوقع في 
 ويرتبط بيذا المدخل ,المؤدية لحل مشكمة محددة واآلليات القراراتو يشمل مجموعة من األفراد  يكنظام سموك

 يين اثنين عمى النحو اآلتي :تحد  

الحد الذي  ىات التسويقية لتعظيم المخرجات إل: معادلة المدخالت والمخرجات وسعي المؤسسالتحدي األول
 . دخالتضوء ما تم إدخالو من م ىعم األرباح ىأقصيحقق 

المؤسسة أو المنفذ التوزيعي باألدوار واألنشطة التي تقوم  اىتمامني عالذي ي: يرتبط بقوة النظام التحدي الثاني
 بيا حاليًا.

ي تسييل التدفق المعمومات ىشتمل عميمكن النظر لممدخل السموكي كشكل من أشكال االتصال الذي ي
لىمن و  وبيدف تحديد كميات ونوعيات المعمومات التي يحتاجيا النظام ككل لتسييل تنفيذ  ,المؤسسة المعنية ا 

 مف التغيراتتالتكيف مع مخ ىالتي تساعده عم ق واآللياتائالبد أن يوفر ىذا المدخل كافة الطر  أنشطتو وأعمالو
 ة الداخمية أو الخارجية أو كالىما معًا.يالبيئوالعوامل 

 إدارة التسويق الزراعي

تباعيا من قبل المؤسسات والمنظمات لتطوير اتمك اإلجراءات التي يتم صود بإدارة التسويق الزراعي المق
  .ةالمستيمكين في األسواق المستيدفوتنفيذ السياسات الزراعية األكثر تقباًل من 

 فاعمية نظام التسويق الزراعي

تباعيا الفعمي لمجيود التسويقية التي تم قدرة نظام التسويق الزراعي في قياس وتحديد األداء اى مدىو 
والمقدمة من مؤسسات زراعية  األخرىالزراعية  جاتالمقارنة مع مثيالتو من المنتلتصريف المنتج الزراعي ب

 الزراعيةممؤسسات التسويقية ول اليدف المنشود لممزارعين نظام التسويق الزراعي فاعميةوتعد منافسة, 
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وبالنظر لمفوائد  المدخالت ىفاعمية بمقارنة نسبة المخرجات إلال سوتقا عام,ولممجتمع بشكل  نممستيمكيول
أما ..., التقنية واآلالت والطاقةو  ةالتعبئو  العاممةاأليدي  وتتضمن المدخالت التسويقية الزراعية, لتكاليفوا

شبع حاجات المستيمكين تنية التي االمنافع المادية والزم ةكافو  التوزيعالوقت ومنفذ  المخرجات التسويقية فتشمل
 الذي تم بذلوأسعار كافة الموارد المستخدمة في الجيد التسويقي  تكاليف التسويق فتشمل, وعن المستيدفين

 يأتي : ويمكن زيادة الفاعمية التسويقية في مجال التسويق الزراعي بطريقتين أساسيتين كما 

؛ أي المراد تحقيقيا المنافع واألىداف ىعم ذي ال يؤثرالحد ال ىالتكاليف التسويقية وترشيدىا إل تقميل :أولً 
 استخداممن  تقنية متطورة بدالً  مثل استخدام المخرجات ىعمميات التسويقية دون أن يؤثر عمإنقاص تكاليف ال
 العمالة الكثيفة.

 المنافع المرجوة من السمعة الزراعية. ىناولة أو التخزين دون التأثير عمتقميل تكاليف الم :ثانياً 

 دور المستهمك في التسويق الزراعي

مكانات المستيمك  تعد عمل ت, لذلك والتسويق لمسمع الزراعية جالذي يقود عمميات اإلنتا الموجورغبات وا 
, وبالتالي الشرائية إمكاناتيمتحديد تحديد رغبات المستيمكين في األسواق المستيدفة و  التسويقية عمى المؤسسات

 لرغبات المستيمكين وأذواقيم وعاداتيم الشرائية التسعير وشبكات التوزيعالعمميات التسويقية و  يجب أن تخضع

 باالعتماد عمى ثالثة شروط رئيسية عمى النحو اآلتي :  القوة الشرائية لممستيمك وتتحدد

ما يتفق مع قدرتو الشرائية  رزراعية, ليختامن خالل إتاحة عدة بدائل سمعية  االختيارحق المستيمك في  -1
 وذوقو.

 . االختيارالمعمومات الكافية والدقيقة ليتمكن من  ىحق المستيمك في الحصول عم -2

 مناسبة . سمع آمنة وسميمة وذات أسعار ىحقو في الحصول عم -3

 خصائص اإلنتاج الزراعي

 :اآلتيةيتصف اإلنتاج الزراعي بمجموعة من الصفات 

 .  تباين المخرجات الزراعية 1

 تفوق الزيادة في عدد بوبنس آلخرتمتاز المخرجات الزراعية لمدول المتقدمة بالزيادة المنظمة من عام 
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 فييا, وذلكفي الدول النامية والفقيرة ال يتزايد اإلنتاج بنسب تعادل نسب زيادة السكان  االطمب, أمالسكان أو 
بينما الدول النامية والفقيرة ال  ,باستمرارتكنولوجيا زراعية متقدمة وتتطور  أن الدول المتقدمة تستخدم ببسب

 .المعيشة السائد في الدول النامية والفقيرة ىمستو  ىيؤثر سمبيًا عم األمر االزراعي, وىذتستطيع تطوير إنتاجيا 

 خراإلنتاج الزراعي من عام آل انتظامية.عدم 2

كمية  ,المناخ ) العوامل المرتبطة بالمزيج التسويقي الزراعييرجع ىذا األمر لقصور أو ضعف بعض 
النظام التسويقي لممنتوجات  ىويؤثر كل ىذا عم (, السياسات الحكومية واألوبئة, ضالري, األمرامياه  األمطار,

 .يع والترويج المناسبة الزراعية من ناحية تقرير شكل ومضمون سياسات األسعار والتوز 

 الزراعي. موسمية اإلنتاج 3

 يختمف ككذل, مثل إنتاج بعض المحاصيل الحقميةزراعي في معظم حاالتو بالموسمية يمتاز اإلنتاج ال
الجيود تبذل إلنقاص  ومازالت العام,ال تكون متساوية خالل و  تبعًا لمموسم معدالت إنتاج المحومو  إنتاج الحميب

من خالل تطبيق البحوث والدراسات  كالسنة, وذلخاصية الموسمية لإلنتاج الزراعي وجعمو مستمرًا طوال أيام 
الخاصية المرتبطة بموسمية اإلنتاج الزراعي إليجاد  توأد ونوعياتو,العممية الموجية لتعظيم اإلنتاج الزراعي 

 ىذه األنشطة بكفاءة وفاعمية وقت الحاجة إلييا. ىقية أكثر مرونة وفاعمية بحيث تؤدنظم تسوي

 ظير في الصنف الواحد من المحاصيل, وىذا التباين يفي فترات اإلنتاج توجات الزراعيةتتباين المن
 الجية المسوقة لممحصول ىالمزارع نفسو أو عم ىعمإيجابًا أو  سمباً وذلك أن طول الفترة أو قصرىا قد تنعكس 

 فمثال":

قد تمكن المزارع من  موسمية, وىذه الفترة قصيرة نسبياً : تمتاز دورتيا اإلنتاجية بكونيا فصمية و أ( الخضار
مع العمم أن االكتفاء , تحقيق إيراد سريع نسبياً  االستفادة من اإلنتاج لممحصول أو مجموعة المحاصيل في

 أسموب مكاستخدا لمزراعةغمب المزارعين ال يعد ظاىرة سميمة أمام اإلمكانات المتاحة أعند باإلنتاج الفصمي 
 موسميا من حيث توفير الشروط المناسبة ليا .في غير  في زراعة محاصيل المحميةالزراعة 

يندر أن تكتمل الدورة اإلنتاجية لمفواكو ألقل  ثالخضروات, حيتختمف عن  ى: لمفواكو اعتبارات أخر ب( الفواكه
 تعطي ثمارىا ال الفاكية, مع العمم أن أشجار أشير( 11-8) ىدورتيا إلقد تصل  من عام إال في حاالت ضيقة

 .أو أكثر سنوات 5-3من) طور اإلثمار ( الذي يتراوح عمى الغالب  عمر معين ىلإال بعد وصوليا إ
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العمم أن  عالسوق, م: قد يسيل التعامل معيا في تقديميا كناتج أو مواد معروضة في  ج( المنتوجات الحيوانية
ريقة التي يراىا نات بالطحيث يمكن لممزارع أن يتعامل مع ىذه الحيوا , العمر لو أىمية واضحة في الحيوانات

 . عمر معين ىمن تربيتيا إل يبيع األغنام في أعمار فتية بدالً كأن مناسبة 

  .التركز الجغرافي4

بعض  تجودبالموقع الجغرافي حيث  تتأثرالمحاصيل الحقمية  إن إنتاج بعض السمع الزراعية خاصةً   
أن ىناك بعض التغيرات في مجال التركيز الجغرافي لبعض  , إالأخرىالمحاصيل في مناطق عن مناطق 

 يتم تعديل النظام التسويقي واألنشطة المرتبطة بو. وخر, وعميآلالمنتوجات الزراعية من وقت 

  ير تكاليف اإلنتاجستمرارية تغا.5

التكنولوجي  ىبالمناخ, والمستو وذلك لتأثرىا  باستمرار, تتغير تكاليف إنتاج المحاصيل الزراعية
 واالختالف بين المناطق الزراعية.العاممة, ميارة األيدي  ىلمستو  ةالحيازة, باإلضاف مالمستخدم, وحج

  :ت الغذائية إلى جممة من العوامل أىمياالزراعي بشكل عام عن إشباع الحاجيعزى قصور اإلنتاج ا

  . الكمية المساحة مع مقارنة لمزراعة الصالحة األراضي نسبة انخفاض -أ 

  . أغمب الزراعات عمى العوامل المناخية التي تتميز بالتذبذب والتقمب من عام إلى آخر اعتماد -ب 

  . عدم كفاية مصادر المياه وسوء استغالليا -ج 

ودور اإلنسان في االستنزاف الالعقالني لمخيرات الطبيعية المناخية لتصحر والتعرية والتحوالت يمعب ا -د
 في استفحال أزمة الغذاء.ميمًا وتدمير البيئة دورًا 

 الخصائص التسويقية لممنتجات الزراعية

 موسمية اإلنتاج واستمرارية الطمب -1

ات الزراعية تتميز غالبية المنتجات الزراعية بموسمية اإلنتاج, بينما يتصف الطمب عمى معظم المنتج 
باالستمرار عمى مدار السنة, ومن ىنا ظيرت الحاجة الممحة لالستعانة بخدمات التسويق التخزينية بوصفيا 

خشية تدفقيا دفعًة واحدًة إلى األسواق, األمر الذي  وسيمة تعمل عمى استقبال المنتجات الزراعية عقب إنتاجيا
تقل كثيرًا عن التكاليف اإلنتاجية, ومن ثم بعد ذلك يتم  يؤدي إلى إغراق السوق وىبوط األسعار إلى مستويات
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تدفق المنتجات الزراعية تدفقًا تدريجيًا ومنتظمًا لألسواق يوافق االحتياجات الفعمية منيا دون تقتير يسبب ارتفاع 
 األسعار أو إسراف ييبط بيا نتيجة زيادة المعروض منيا إلى مستويات غير اقتصادية .

 فالقابمية لمتم -2

ن كان بدرجات متفاوتة, وال شك أن ىذه الخاصية   تتصف غالبية المنتجات الزراعية بقابميتيا لمتمف وا 
تمثل مشكمة تسويقية في محيط اإلنتاج الزراعي, فغالبًا ما يمجأ المزارعون إلى بيع إنتاجيم بأسرع ما يمكن وبأي 

التسويقية دورًا فعااًل في التخفيف من حدة أثر ىذه سعر خوفًا من تعرض اإلنتاج إلى التمف, وتمعب الخدمات 
 الخاصية .

 ضخامة الحجم قياسًا لمقيمة -3

تتصف غالبية المنتجات الزراعية بكبر حجميا أو وزنيا قياسًا بقيمتيا, وليذا تأثيره عمى تكاليف  
فإن ىذه الخاصية غالبًا ما , فضاًل عن ذلك الخدمات التسويقية, حيث قد ترتفع تكاليف التجميع والتخزين والنقل

 تكون سببًا مباشرًا في اندفاع صغار المنتجين لمتخمص فورًا من منتجاتيم لعدم توفر إمكانية التخزين .

 التغيرات الكمية والنوعية -4

يتعرض اإلنتاج الزراعي لتغيرات جوىرية كمية أو نوعية أو االثنين معًا من موسم إلى آخر نتيجة عدة  
 :عوامل أىميا 

من موسم إلى آخر استجابًة لمتغيرات  التغيرات والتعديالت التي تجري عمى الخطط اإلنتاجية المزرعية –أ 
السعرية, فكثيرًا ما يكون قرار المزارع حول زراعة محصول معين مرتبطًا باألسعار التي حصل عمييا بالموسم 
السابق, حيث يندفع المنتجون لزراعة المحاصيل التي ارتفعت أسعارىا في الموسم السابق خاصًة إذا كان ىذا 

, مما يؤدي إلى زيادة أو انخفاض عون عن زراعة المحصول الذي انخفضت أسعارهاالرتفاع كبيرًا, أو يمتن
المعروض من المنتجات الزراعية في الموسم الحالي, وبالتالي انخفاض أو ارتفاع أسعارىا, وىكذا تتناوب دورات 

 زراعة المحاصيل في كل موسم بناًء عمى أسعار الموسم السابق .

... التي تختمف ب التحكم بيا من أمطار ورياح ودرجات حرارة ورطوبة جوية الظروف الطبيعية التي يصع -ب
 من وقت إلى آخر .
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وال بد عند رسم الخطط أو البرامج والسياسات التسويقية لممنتجات الزراعية من األخذ بعين االعتبار تمك  
ء من الناحية الكمية أو الظروف, حيث قد تظير صعوبات تحول دون وفاء المنتجين بتعيداتيم التسويقية سوا

النوعية, كما قد يترتب عن ىذه الظروف اختالل بأسعار المنتجات الزراعية وتكاليف تسويقيا من نقل وتخزين 
 وغيرىا .

 قابمية غالبية المنتجات الزراعية لتقسيمها إلى رتب ودرجات -5

يا من حيث شكميا ودرجة فإن المنتجات الزراعية برغم تباين بخالف المنتجات الصناعية المتماثمة 
نضجيا ولونيا ومكوناتيا الكيميائية , إال أن ىناك حدًا أدنى من التشابو في بعض وحداتيا يمكن فرزه وتدريجو 
وتصنيفو في رتب ودرجات وفئات متقاربة أو متجانسة إلى حد ما في الشكل أو الحجم أو الجودة أو غير ذلك 

 اج الزراعي المعروض في األسواق من النمطية الصناعية.من الصفات الرئيسة, وبذلك يقترب اإلنت

وتصبح ىذه األنماط أو النماذج لغًة يتعامل بيا البائعون والمشترون في مختمف األسواق واألزمان دون  
أو عينة منيا, وذلك يرجع  الحاجة إلى انتقال المشتري إلى حيث يوجد البائع أو بالعكس لمعاينة السمع المباعة

 اع صورة النمط في ذىن المتعاقدين بمجرد ذكره .إلى انطب

 اختيارية الستعمال -6

تتميز بعض المنتجات الزراعية باختيارية االستعمال بالنسبة لممنتج الزراعي نفسو, وذلك يرجع أساسًا  
لتعدد االستعماالت البديمة , كما أن السعر يمثل المؤشر الرئيسي الذي يعتمد عميو المنتجون في توجيو منتجاتيم 

نتاجو من نبات بقولي عمفي في وقت معين بربحية يبيع المزارع مثاًل إفي ضوء تعداد استعماالتيا البديمة, فقد 
 أكبر مما لو غذى عميو حيواناتو بقصد التسمين .

 اتساع نطاق سوقي اإلنتاج والستهالك -7

, فمن المالحظ أن اإلنتاج تعد ىذه الخاصية من الخصائص التسويقية الميمة لممحاصيل الزراعية  
زارع الفردية غالبًا المتباعدة عن بعضيا البعض ضمن البمد الزراعي في مختمف دول العالم يعتمد عمى الم

الواحد, مما يجعل ىناك بعض الصعوبة في الربط والتنسيق فيما بينيا, وسوف نجد نطاق واسع في توزيع 
ظرًا لكثرة عدد نواستيالك المنتجات الزراعية يمتد عمى جبية واسعة سواًء بالسوق الداخمية أو الخارجية, 

 وتنوع متطمباتيم وتغيرىا باستمرار واختالف أماكن تواجدىم .المستيمكين 
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وال شك في أن ذلك سيترتب عميو صعوبة أو استحالة االقتصار عمى التسويق المباشر لموصول إلى  
اإلنتاج كاالستعانة بالوسطاء بمختمف أنواعيم  المستيمك, وال بد من إيجاد منافذ أخرى غير مباشرة لتصريف

 ومستوياتيم .

 

 


