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  التنفيذي الملخص
  

 
 الدراسة هذه عمان بسلطنة السمكية، والثروة الزراعة وزارة والحيواني، الزراعي واالستثمار للتسويق العامة المديرية خصصت لقد

 التي واألساليب الطرق وفهم لتقييم عمان" سلطنة في الزراعي التسويق وأساليب مسارات لمختلف تشخيصية دراسة" بعنوان

 وأيًضا ،المختلفة المراحل في وأسعارها المختلفة، األسواق في كهواوالف الخضروات من منتجاتهم بيع يف المزارعون يتبعها

  قية.يسوتال الروابط لتعزيز المطلوبة واإلجراءات التدخالت

 

 والبريمي، والظاهرة، والداخلية، ومسندم، الباطنة، وشمال ،الباطنة وجنوب ،مسقط هي: محافظات عشر في الدراسة أجريت

 المعلومات على وللحصول والفاكهة. الخضراوات من الهامة المحاصيل من بعدد زهالتمي وظفار الشرقية، وشمال الشرقية، وجنوب

 متعدد ئيعشوا تصميم تطبيق في المختارة المناطق في امزارعً  ٦٠٢ من إجمالية عينة على الميداني البحث أُجري المباشرة

 فئة من ٢٠٨و المزارعين، صغار فئة من مزارًعا ٣٤٣ كان مزارًعا، ٦٠٢ البالغة العينة إجمالي من العينة. جمع في المراحل

 لمنطقةل تمثيلية بيانات على الحصول تضمن بطريقة الواليات واختيرت المزارعين. كبار فئة من ٥١و المزارعين، متوسطي

 تم الحرية من درجة ولتحقيق المسؤولين. مع المسبقة المناقشات كذلكو الفاكهة أو الخضراوات من يُزرع ما أساس على المحددة

ً  اختياراً  مزارًعا ٦٠٢ من عينة اختيار  .عشوائيا

 تاجًرا ٩٤ رأي استطالع جرى فقد التجزئة، تجار أما منظمة. استبيانات خالل من الجملة تجار من ٥٠ آراء استطالع جرى كما

 المختلفة. التسويقية الممارسات عن فكرة على للحصول

 أصحاب من العديد رأي استطالعات خالل من جمعت التي الثانوية والبيانات األولية البيانات تحليل إلى الدراسة هذه هدفت وقد

   الدراسة. ألهداف وفقًا نتيجة إلى للوصول المصالح

 

 
 الدراسة نتائج

 
  (المزارعين) المزارع أوضاع أ.

 والمشكالت والممارسات المزارعين أوضاع عن التالية اإلستنتاجات وضع يمكن المزارعين، على أجري الذي المسح على بناءً  

  اإلنتاج: مرحلة في والقضايا الزراعية
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 صحابأ تمثل الباقية والنسبة فقط، %٨٫٤٧ نسبته ما أكثر أو فدان ٢٠ حيازتهم تبلغ نالذي المزارعين كبار نسبة مثلت  :أوالً 

 %٢٧ من وأكثر )أمية نسبة أي المسح يظهر (لم متعلمون جميعهم المزارعين كبار وأن والمتوسطة. الصغيرة الحيازات

 بينهم األمية نسبة بلغت فقد المتوسطة، الحيازة فئة من المزارعين العليا. الدراسات وطالب الجامعات خريجي من منهم

 بين %١٤٫٥٨ إلى األمية نسبة ارتفعت بينما ،%٢١٫٦ العليا الدراسات وطالب الخريجين نسبة وبلغت ،%٥٫٧٧

  .%٧٫٥٨ إلى العليا الدراسات وطالب الخريجين نسبة وانخفضت الصغيرة الحيازة فئة من المزارعين

 منذ الزراعة يمتهنون قطف منهم %١٧و أعوام، عشرة من أكثر منذ الزراعة يمتهنون المزارعين من %٦٦٫٤٥ من أكثر   ثانيًا:

 المزارعين أن حيوضّ  هذاو سنوات. ١٠و ٥ بين تتراوح لمدة الزراعة يمتهنون المتبقية والنسبة سنوات خمس من أقل

 مهنة دعم تم إذا أنه يذكرون المسح في المشاركين من %١٧ أن إال ،لهم مهنة الزراعة من يتخذون عامة بصفة التقليدين

 المزارعين. من المزيد إليها تجذب أن المحتمل فمن الزراعة

 من المزارعين بين %١٢٫٥٤و %٣١٫٧٣و %٥٦٫٨٦ بنسبة وكانت أعمالهم، إلدارة محترفين مديرين المزارعين وظف  ثالثَا:

 نسبة عن زادت التي أرباحهم على مباشر أثر له كان مما التوالي. على لصغيرةوا والمتوسطة الكبيرة الحيازات أصحاب

 الصغيرة. الحيازات أصحاب بين %٨٫٦ الزيادة بةنس بلغت بينما والمتوسطة، بيرةكال الحيازات أصحاب بين %٢٠

 لدى %١٣و الحيازات يمتوسط بين %٢٥ إلى النسبة انخفضت بينما المزارعين، كبار لدى %٩٦ الميكنة مستوى بلغ  رابعًا:

 الحيازات في التوالي على %٩و %٤٤و %٦٩ الحديث الري أنظمة إستخدام نسبة بلغت وبالمثل، المزارعين. صغار

 ملحة حاجة (وهي الري أنظمة تحديث نحو المزارعين تحفيز إلى الحاجة إلى يشير مما والصغيرة. والمتوسطة الكبيرة

 تشغلها التي الزراعة ومعدات الجرارات مثل الزراعية الميكنة واستخدام للري) المخصصة المياه قلّة إلى بالنظر للغاية

 الجرارات.

 الوقت في والكيماويات المخصبات إضافة وعدم المحصول، تهاجم التي والحشرات األمراض هي المشكالت كبرى  خامًسا:

 في المبيدات توافر عدم مع واآلفات األمراضب اإلصابة أن هنا بالذكر الجدير ومن وغيرها. العمالة توافر وقلة المناسب،

 على المزارعين تشجيع خالل من المشاكل هذه معالجة ويمكن المحاصيل. يهدد الذي األكبر الخطر تُعد المناسب الوقت

 .األعضاء لخدمة الالزم الوقت في المطلوبة والكيماويات المخصبات توفيرل والمؤسسات التعاونية الجمعيات إنشاء

 إلى %٢١ بين تراوحت الخضراوات في بالتجزئة والبيع بالجملة والبيع والتسويق اإلنتاج مراحل في الفاقد إجمالي نسبة  سادًسا:

 في الفاقد إجمالي نسبة تراوحت بينما والبامية. الخيارالطماطم،و في وأعالها البطيخ في نسبة بأقل ،%٣٣ بمتوسط %٥٤

  المانجو. في وأعالها الهند جوز في نسبة بأقل ،%٢٨ بمتوسط %٣٩ إلى %١٨ بين الفواكه
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 في وأعالها البطيخ في نسبة بأقل ،%١١ إلى %٦ بين الخضراوات في فقط اإلنتاج مرحلة في الفاقد نسبة تراوحت كما 

 إلى الفاقد أغلب ويرجع المانجو. في وأعالها الهند جوز في نسبة بأقل ،%١٠ إلى %٢ بين الفواكه في وتراوحت الشمام.

 وقت المحصول داولت في الصحيحة الممارسات إتبّاع وعدم الخاطئة الممارسات بسبب الشكل وتشوه بالحشرات، اإلصابة

 اتباع على المزارع في املينوالع المزارعين تدريب خالل من معالجتها ويمكن معتدلة هذه الفاقد ونسبة الحصاد.

 المعقول. المستوى ضمن اإلنتاج مرحلة في الفاقد من %٥ نسبة تُعتبر حيثُ  ومتطورة صحيحة زراعية ممارسات

 

 التسويق ب.

 المزارعين. إنتاج إجمالي من التوالي على %٩٠و %٩٥ والخضراروات الفواكه من للتسويق الصالح اإلنتاج فائض بلغ  أوًال:

 منها فقط %١٠ إلى ٥ من بنسبة المزارعون يحتفظ التلف، سريعة الزراعية السلع من والخضراوات الفواكه ألن ونظًرا

  السوق. في منها %٩٠ من أكثر يباع بينما األسرة الستهالك

 

 من %٤٢  بمتوسط البطيخ، محصول في %٧٩٫٧٣و الباذنجان، محصول في %١٥٫٥٦ بين الوسطاء ربح هامش يرتفع  ثانيًا:

 ويبلغ النقل. عمليات أثناء الفاقد ونسبة اللوجيستية الخدمات تكاليف لتغطية الهامش هذا من جزء يذهبو ،اإلجمالية النسبة

 جوز محصول في )%٩٢٫٥٩( األقصى والحد التمر، محصول في )%١٦٫٨٨( الفواكه في الربح لهامش األدنى الحد

 الهامش يكون بينما القيمة منخفضة المنتجات في يكون المرتفع الهامش أن نتيجة إلى األدق التحليل ويقودنا الهند.

  القيمة. مرتفعة المنتجات في المنخفض

 

 في السائدة األسعار عن الكافية المعلومات لديهم ليس أنهم على يتفقون المزارعين من %٥٨٫٥٠ أن الدراسة أوضحت  ثالثًا:

 حوالي فإنّ  وتحديًدا السوق. في لمنتجاتهم الحالية اراألسع عن كافية معلومات لديهم فقط منهم %٤١٫٥٠ بينما السوق.

 %٣٧و المزارعين متوسطي فئة من %٤٣ نسبة يليهم السوق، عن كافية معلومات لديهم المزارعين كبار فئة من %٦٥

  المزارعين. صغار من

 

 في %١٢ نسبة إلى ترتفع الخضراوات في التسويق وأثناء الحصاد عدب المحصول في الخسارة أن المسح نتائج ظهرتأ  رابعًا:

 فقط. %٣ بنسبة البطيخ محصول في معدالتها ألقل تنخفض بينما والفلفل لخيارا محاصيل في %١١،و الطماطم محاصيل

 فالتمر )،%١٠( بنسبة الليمون يليها المانجو، في %١٢ إلى تصل حيث الفاكهة، محاصيل في الخسائر ترتفع بينما

 ،ألوروبيةا الدول في مثيالتها عن الخسائر هذه نسبة وترتفع ).%٢( الهند فجوز )،%٥( فالموز )،%٦( فالبابايا )،%٩(

 الخسائر ترتفع حيث النامية الدول في مثيالتها عن الخسائر هذه تنخفض بينما ،%٥ من أقل إلى الخسائر تنخفض حيث

  .%٢٥ حتى فيها
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 خالل واألسعار ، الزراعة عن معلومات معرفة القادم الموسم في المحاصيل زراعة على المحفزة العوامل كثرأ من  خامًسا:

 منطقة.ال في المناخ مالئمة ومدى ،ةالقصير التخزين ومدة األسرية، واالحتياجات السوق، واحتياجات الماضي، الموسم

 أدرجو الربح. من األدنى الحد وبضمان ،قالسو في عليها بالطلب تحظى التي المحاصيل زراعة المزارعون فضليُ  حيث

  المحاصيل: زراعة في قرارهم على تؤثر التي العوامل المزارعون

  
 

  المزارعين ومتوسطي صغار لدى التسويق نظامل الخاصة المواصفات   جـ.

 

ً  انقديً  اعائدً  تحقق والتي القريبة التسويق قنوات استخدام المزارعين صغار يفضل  ومتوسطي صغار أغلب يفضلو .سريعا

 %٤٠ يبيع ينماب .التوالي) على %٦٠٫٦٠و %٥٠٫٤٠ ( بنسية منهم القريبة للواليات لمحليةا األسواق في إنتاجهم بيع المزارعين

 المركزية السوق في البيع نسبة تبلغو المحليين. الوسطاء إلى جهماتإن نالمزارعي متوسطي من %٤٩و ،المزارعين صغار من

 للغاية منخفضة السريع التسوق لمراكز البيع نسبةو والمتوسطة. الصغرى الفئة من للمزارعين التوالي على %١٨٫٨٠و %٧٫٩٠

 إلى وحاجتهم المزارعين لصغار للتسويق الصالح للفائض المتاحة الحصص صغر إلى هذا عودوي  .%٩٫٦٠و %٤٫٧٠ تبلغ حيث

   الوجيستية. الخدمات وتنظيم للنقل المثلى الطريقة على الحصول في الدعم

 

 لمراكز البيع نسبة لخفض المؤثرة العوامل نمو السريع. التسوق ومراكز الجملة تجار إلى الناتج بيع ذلك بعد الوسطاء يتولى

 من %٣٧ لدى سوى السوق عن معلومات تتوافر ال حيث ،األسواق هذه في الفعلية األسعار عن المعلومات توافر عدم هي التسوق

 .المزارعين صغار

 تتم (حيث ُمضافة قيمة يوفر مما )%٢٤( والتعبئة )%٤٢( والفرز )%٦٦( الغسيل عمليات الحيازة متوسطي المزارعين يتولى

 يمتلك بينما للتخزين مرافق المزارعين من %٧٧ يمتلك العمليات هذه وإلجراء النهائي)، يالمشتر متطلبات لتلبية عملية من أكثر

 بهم. الخاصة النقل ناتحشا منهم %٦٧
 

 خطًطا لديهم أن منهم %٢٠ ذكر رعين،المزا صغار فئة ففي .الُمستقبلية الخطط هي للربحية النهائي االختبار المستقبلية: الخطط

 يقلصون سوف نهمأ %١ ذكر بينما نفسها بالمساحة اظاالحتف في رغبتهم %١٥ أبدىو المزروعة، األراضي مساحة لزيادة محددة

  واضحة. خطًطا لديهم فليس المزارعين بقية أما ،والفاكهة الخضر لمحاصيل المخصصة المساحة

األولوية كانت لمحاصيل 
الطماطم والشمام والبصل 
في الخضراوات، والتمر 
والموز في الفواكهة على 
.رأس المحاصيل المفضلة

العقود طويلة األجل مع 
بائعي الجملة، ومراكز 
 التسوق السريع ومسؤولي

التجهيز 

وق قلة الطلب عليها في الس
المحلية تذبذب األسعار
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 يحتفظون سوف %١٢و المزروعة، المساحة لزيادة خطًطا لديهم أن منهم %٣٩٫٤ ذكر ،ةتوسطالم الفئة زارعينبم يتعلق فيما

 بعد يحددوا بم المزارعين من %٤٦و والفاكهة، الخضراوات محاصيل مساحة تقليص في سيرغبون %٢٫٤و ذاتها، بالمساحة

 المساحة تقليص في يرغبون المزارعين طيمتوس من %٢٫٤و رعينالمزا صغار من %١ من أقل فإن وهكذا، المستقبلية. خططهم

 ومتوسطي لصغار حتى الرزق لكسب جيدة مهنة هي والفاكهة الخضراوات زراعة أن إلى بوضوح يشير مما المزروعة

  المزارعين.

 

 المزارعين كبار لدى التسويق لنظام الخاصة المواصفات  د.

 الوالية سوق عليها تسيطر ،ناتجهم لبيع متعددة قنوات يستخدمون أيًضا المزارعين فكبار المزارعين، ومتوسطي صغار يفعل كما

 توريد عقود لديهم منهم %٣١ أن كما للمستهلكين، المباشر البيع طريقة يتبعون المنتجين من %٢٥ حوالي أن إال ).%٧٨( بنسبة

 قنوات اتباع خالل من المخاطرة نسبة يقسمون المزارعين كبار أن يعني مما السريع. التسوق ومراكز الجملة تجار مع األجل طويلة

  للبيع. مختلفة

 يمتلكون منهم %٧٢و المزارع، في تخزين مرافق لديهم منهم) %٩٨( المزارعين كبار فأغلب التحتية، بالبنية يتعلق فيما أما

 يليها المحصول إلى القيمة تضيف التي المعروفة العمليات أكثر هي الفرز عملية وتُعد المشتري. إلى المحصول لتوصيل شاحنات

 ).%٣٧( التعبئة ثم )%٥٩( الغسيل عملية

 بينما المزروعة، المساحات زيادة يعتزمون )%٣٥( المزارعين كبار من ةكبير نسبة فإن المزارعين، متوسطي مع الحال هو وكما

 خططهم بعد يحددوا مل الباقية والنسبة المزروعة. المساحة يقلصون سوف منهم %٢و نفسها، بالمساحة منهم %١٥ سيحتفظ

 الصدد. هذا في المستقبلية

 

 والخضراوات للفاكهة التوريد سالسل ريتطو      هـ.

 المصالح أصحاب على جًدا الصعب من فإنه المرافق، من وغيرها التحتية والبنية للتسويق القائمة األوضاع مع أنه واضًحا بات لقد

 القوي العكسي التكامل إلى الحاجة ظهرت ولذلك، .التوريد سلسة خالل الجودة على الحفاظ مع تنافسية بأسعار الفرص يستغلوا أن

 تم القيود من العديد ثمة .العالمية المعايير لتلبية العاملة والقوى التحتية البنيةو واألنظمة المنتجين وتطوير المحاصيل، لتوفير

  :التالية األهداف وضعت المصالح، أصحاب موقف ولتعزيز تحديدها،

 مرحلة خسائر من للحد وغيرها والمخازن والنقل التوريد سلسلة تبريد الحصاد، بعد ما لمرحلة التحتية البنية تطوير 

 الحصاد. بعد ما

 التجاري. األداء وتقييم اإللكتروني التسويق ذلك في بما للتسويق التحتية والبنية األسواق لتطوير شروط وضع 

 الغذائي (الدستور الجودة وضمان الغذائي لألمن الدولية والمعايير القوانين تطبيق )CODEX،( المخاطر تحليل ونظام 

 األوروبي). االتحاد ومعايير )HACCP( الحرجة التحكم ونقاط
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 الحصاد بعد ما تقنيات بين الصحيح التكامل يُعد الحصاد. بعد ما لمرحلة الفعالة غير اإلدارة ،التوريد سلسلة في األخرى المسائل من

 في ٢٢ إلى ٤ بين عمان سلطنة في والخضراوات الفواكه في الخسائر مدى يتراوح حيث للغاية. هام أمر التسويق توريد لةوسلس

   التوريد. سلسلة في للتلف القابلة والخضراوات الفواكه أغلب في المائة

 

 للتلف، القابلة المحاصيل في جًدا قليلة مانعُ  في المستهلك سعر في المنتجين فحصة المتقدمة، الدول مع وبالمقارنة ذلك، على عالوة

 وسيلة التوريد سلسلة إدارة تكون فقد ولذلك التوريد. سالسل كفاءة عدم بسبب السوق وسطاء أيدي إلى الكبرى الحصة تصل بينما

 في هاًما دوًرا ؤسسية)الم التحتية البنية تطوير (مثل العام الدعم يؤدي كما أفضل. عائدات لتحقيق ياألسواق المزارعين لربط قوية

 لتبادل التوريد سلسلة في والعام الخاص القطاعين بين الشراكة شكل الدعم هذا يتخذ وقد التوريد. سلسلة لتطوير مواتية بيئة خلق

  والعقبات. والمخاطر الخبرات

 للخضراوات التوريد سلسلة لتعزيز التالية اإلجراءات اقترحت فقد المصالح، أصحاب مع والتفاعل المسح هذا نتائج إلى واستناًدا

  والفواكه:

 

 

 الخضروات لبيع عمان في الواليات أسواق من %٥٠ في متوفرة األساسية التحتية البنية الواليات: أسواق في التحتية البنية

 حيث المفضل. األول منفذهم باعتبارها الواليات أسواق في محاصيلهم بيع يفضلون المزارعين فئات أغلب إن الطازجة. والفواكه

 ويبيعوا المزارعين من ليشتروا متاجرهم إلقامة للتجار مخصصة مساحات بها مغاطاة سقائف خاصة بصفة السواق هذه في تتوافر

 أكثر تجارية مراكز إلى األسواق هذه تتحول ولكي للتجار. والكهرباء المياه قمراف أيًضا األسواق هذه توفر كما المستهلكين. إلى

  مثل: األخرى التحتية والبنية المرافق من المزيد إلى تحتاج فإنها حيوية،

 التعبئة مراكز ذلك في بما والتصنيف الفرز لعمليات التحتية البنية  

 المبردة المخازن  

 وغيرها والتغليف التعبئة ومواد والكيماويات والبذور األسمدة لبيع حمالت 

 الكبرى األسواق من وغيرها الموالح سوق مثل ،المركزية األسواق في السائدة عاراألس (لعرض اإللكترونية اللوحات 

  السلطنة). في

 

 القيمة إضافة أنشطة إلجراء الفرصة وفروست وواضحة، شفافة بطريقة محاصيلهم بيع على المزارعين المرافق هذه ستشجع حيث

  مناسبة. غير ألسعار التجار عرض حالة في األجل قصير والتخزين والتصنيف كالفرز

 

 

 من ويسهل الحصاد بعد ما مرحلة في الخسارة من الحد على والفرز التجميع مراكز بناء يساعد  والتصنيف: التجميع مراكز تطوير

 لصغار خاصة المزارع لكل مناسبة غير يجعلها رأسمالية كثافة ذات التحتية البنية هذهو ونقلها. الكبيرة الكميات جمع عملية
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 المراكز تلك تطوير يمكن كما المحلية. البيئة مستوى على حتيةالت البنية هذه تُعد أن األمر يتطلب وبالتالي المزارعين، ومتوسطي

 أيًضا يمكن كما أجر. مقابل استخدامها المجتمع أفراد يستطيع مجتمعية تحتية بنية لتصبح وتعاونهم المزارعين مساهمات خالل من

  وتعاونهم. المزارعين مساهمات لخال من إدارتها وتتم للمزاعين، الواليات أسواق في المحتملة التحتية البنية تأجير

 
 

 القراءة يعرفون ممن التعاونية الجمعيات ألعضاء األعمال ريادة تطوير على التدريب توفير األعمال: ريادة تطوير على التدريب

 اراتوالمه والمعرفة المخاطر، وتحليل األرباح، وصافي النقدي، الدخل وصافي وإدارتها، األموال استخدام مجال في والكتابة

  السوق. بإدارة الحاصة

 

 بعض في المحلية. األسواق في للبيع تستخدم واقتصادية آمنة تعبئة وسائل هي البالستيكية الصناديق البالستيكية: الصناديق دعم

 مثل للتلف القابلة المحاصبل حركة من %٦٠ يقارب عما مسؤولة لالسترداد القابلة البالستيكية الصناديق أن نجد البلدان،

 المؤسسات إحدى أنشات حيث بوول" "يورو نظام الصدد هذا في المعروفة األنظمة ومن البلد. أنحاء جميع في والفواكه الخضروات

 البالستيكية الصناديق هذه تُجمع أن على باإليجار، للمزارعين البالستيكية اديقالصن لتوفير األوروبي االتحاد أنحاء في مستودعات

 كبيرة بدرجة الحصاد بعد ما خسائر تقليص الممكن ومن الحاجة. حسب المستودعات على أخرى مرة وتوزع األسواق ساحات من

 كما النشاط. هذا لتنفيذ مركزي اتحاد لتكوين البالد في التعاونية الجمعيات كافة توحيد الممكن من حيث النظام. هذا اتباع خالل من

 في الهامة اإلنتاج أحزمة عبر المستودعات وإنشاء البالستيكية الصناديق لشراء االتحاد لهذا الدعم الحكومة توفر أن أيًضا يمكن

  البالد.

 

 مرحلة في والفواكه الخضراوات في %٢٢ حوالي بنسبة خسارة ثمة ُعمان سلطنة في الحصاد: بعد ما مرحلة إدارة على التدريب

 إلى حاجة فهناك ولذلك اإلنتاج. زيادة من بدالً  اقتصاديًا األمثل الحل هو الخسائر هذه تقليص فإن وهكذا وبعدها. الحصاد قبل ما

 بإدراج أيًضا ينصح كما الحصاد. بعد المحاصيل معاملة حول معلوماتهم لزيادة والتجار العاملة والقوى للمزارعين التدريب توفير

  التدريبي. البرنامج ذلك في والتعبئة التخزين على التدريب

 

 األسواق في للغاية متذبذة أسعارها فإن التلف، سريعة بطبيعتها والفواكه الخضراوات ألن نظًرا الزراعية: للمعلومات مركز إنشاء

 مركز إنشاء الضروري فمن ولذلك جديدة، وتقنيات ومدخالت اأصنافً  الباحثون طور فقد وبالمثل، التصدير. وأسواق المحلية

 المحلية والحكومة للمزارعين التعاونية الجمعيات مع باالشتراك اتصاالت) (مركز مصغر نطاق على والتقنيات للتسويق معلومات

 الخاص. والقطاع
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 مقدمة ١

 وأكثرها العربية الجزيرة شبه في مساحة البلدان أكبر ثالث هي ُعمان سلطنة فإن العربية، الجزيرة بساحل يحيط الذي لموقعها نظًرا

 هي بحار ثالثة على وتطل كيلومتًرا ٣١٦٥ لمسافة الساحلي خطها ويمتد مربعًا، كيلومتًرا ٣٠٩٥٠٠ مساحتها تبلغ حيث تنوًعا،

   اإلحصاءات. آلخر وفقًا نسمة مليون ٤٫٠٩ السلطنة سكان عدد يبلغ العرب. وبحر مانعُ  وبحر العربي الخليج

 ُعمان سلطنة موقع :١ رقم شكل

 

 فصيلة ١٢٠٠ من ألكثر موطنًا وتُعد البالد، سطح مساحة من ١ %٨ ُعمان في  البيولوجي التنوع ذات الزراعية المنطقة تغطي

 نوًعا ٨٩و األسماك، من نوًعا ٩٨٨و البحرية، الالفقاريات فصيلة من نوًعا ٧٦٦و البحرية، النباتات من نوًعا ٥٠٩و ،موثقة نباتية

 العرب وبحر ُعمان بحر على المطل الساحلي السهل ويحتل الثدييات. من نوًعا ٩٣و الطيور، من نوًعا ٥١٨و الزواحف، من

 ة.يلزراعا المناطق أهم وهو المساحة)، ليإجما من %٣( مربعًا كيلومتًرا ٩٬٥٠٠ مساحة

                                                           
١

 ٥th National Report to the Convention on Biological Diversity (CBD) ٢٠١٤, Ministry of Environment and Climate Affairs, Sultanate of 
Oman. 
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  المياه. ووه ،فضله من كبيًرا نصيبًا الخصبة ُعمان أرض وتعالى سبحانه هللا وهب فقد العربية، الجزيرة شبه دول بأغلب مقارنة

 شتاًء. السحب من الماء جذب على قادر فهو قدم، ١٠٬٠٠٠ ارتفاعه يبلغ الذي األخضر للجبل الداخلية الصحرية الكتلة لموقع ونظًرا

 البصل مدرجات وسط والجوز والرمان الخوخ أشجار تزدهر حيث الواليات بعض الربيع في تزدهر التي طيته خلف تقع بينما

 يستخدم حيث مسقط، غرب شمال الباطنة محافظة ساحل امتداد على ميل ١٧٠ مسافة النخيل أشجار غطيت و (القت). والبرسيم

 الخضراء. بالمراعي التالل الموسمية مطاراأل سوكفت ظفار، الجنوبية، المحافظة في أما معقدة. ري أنظمة المزارعون

 متنوعة مجموعة ُعمان في المزارعون ويزرع الريفية. قالمناط في الدخل مصادر أكبر وهي ،ُعمان سلطنة في هام دور للزراعة

 والزراعة األغذية لمنظمة ووفقًا األخرى. البشرية االستخدامات إلى باإلضافة األعالف أو الغذاء ألغراض المحاصيل نباتات من

 محدودة المزروعة المساحة اليإجم أن إال هكتار. مليون ٣٠٫٩٥ بـ تُقدر اليابسة من مساحة ُعمان تمتلك ،٢ )FAO( المتحدة لألمم

 إلى )FAO( المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة أجرتها التي التربة مسوحات وتشير للبالد. القاحلة الصحراوية الطبيعة بسبب

 اآلن المزروعة فالمساحة ذلك وبرغم ،للزراعة مناسب اليابسة، مساحة من %٥٫٧بـ يقدر ما او فقط، هكتاًرا مليون ١٫٧٧ أن

 السمكية. والثروة الزراعة لوزارة وفقًا ،٢٠٠٥ عام في فدانًا ٣٢٤٬٠٠٠ عن زيادتها بعد فقط فدانًا ٣٥٥٬٠٠٠

 تحتل والتي الفاكهة أشجار زراعة في الزراعية األراضي أغلب تُستخدم )،FAO( المتحدة لألمم والزراعة األغذية لمنظمة وفقًا

 إجمالي نصف تقريبًا تحتل حيث الزراعي الناتج النخيل أشجار تتصدر المزروعة. المساحة إجمالي من %٥٨ حوالي قدرها مساحة

 األراضي من %٨, ٩ تمثل لتيا والخضراوات الحقلية والمحاصيل ،%٢٥ تشكل التي األعالف تليها المزروعة، المساحة

 ٢٠١١ لعام القمح إنتاج أن إلى )FAO( المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة من البيانات أحدث وتشير التوالي. على المزروعة

 .٢٠١١ عام في طنًا ٢١٢٦ إلى ٢٠١٠ عام في طنًا ٢٢٨٦ من انخفض حيث الماضي، العام مدار على طفيفة بصورة انحدر قد

 عام في الخضراوات من طنًا ٢٠٢٬٠٠٠و الفواكه من طنًا ٣٦٢٬٠٠٠ من قليًال، والخضراوات الفواكه إنتاج أيًضا فضانخ كما

 .٢٠١٢ عام في التوالي على طنًا ١٩٣٬٠٠٠و طنًا ٣٥١٬٠٠٠ إلى ٢٠١١

 األجزاء في االستوائي المناخ إلى الساحلية المناطق في الرطب المناخ إلى الداخلية المناطق في القاحل المناخ من البالد مناخ ويتنوع

 صيفًا درجة ٥٠ إلى شمس) وجبل األخضر الجبل (في الصفر تحت من يتراوح الحرارة درجات في تباين مع البالد، من الجنوبية

 طقةمن باستثناء وفبراير، نوفمبر شهري بين المدة في أغلبها تتوزع مليمتًرا، ١٠٠ السنوية األمطار متوسط ويبلغ الصحراء. في

   سبتمبر. إلى يوليو من المدة أثناء مليمتًرا ٢٥٠ -  ٢٠٠ األمطار منسوب يبلغ حيث ظفار

   

                                                           
Oxford Business Group (www.oxfordbusinessgroup.com/country/Oman). - ٢٠١٥The Report Oman  

٢ 
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 رئيسيتين منطقتين إلى ُعمان تقسييم يمكن المحصولي، والتركيب المياه ومصادر األرض قدرات على المؤثرة العوامل إلى استناًدا

   للزراعة: الصالح المناخ مناطق من

 األخضر والجبل الظاهرة وسهول عمان من الداخلية والمناطق الباطنة، لمحافظة الساحلي السهل ملوتش الشمالية ُعمان 
    الشرقية. وسهول

 ونجد. ظفار وجبل صاللة سهول وتشمل ظفار، أو الجنوبية وعمان  

 أيًضا بل المحاصيل أنواع كافة ريبًاتق تشمل متنوعة تقليدية زراعات فقط تمتلك ال فهي غنيًا، بيولوجيًا تنوًعا ُعمان سبحانه هللا وهب

 من تتراوح حيازة المزارعين ثلثا ويمتلك المتوسطة، إلى الصغيرة من األراضي حيازة حجم يختلف المراعي. من شاسعة مساحات

 ألغلب الزراعة أنظمة وتشمل هكتار. ٠٫٤ من أقل فقط المزارعين من %١٠ حوالي يمتلك بينما ،اهكتارً  ١٢٫٥٠ إلى ١٫٢٥

 األبقار مثل الحيوانية الثروة لتغذية واألعالف الحقلية والمحاصيل والخضراوات والفواكه التمور مثل محاصيل إنتاج مزارعينال

  الدواجن. وأيًضا والماعز واألغنام

 المزارع في حديثة ري أنظمة تركيب تم حيث الري) (قنوات األفالج تستخدم التي المزارع في التقليدية األنظمة تطوير جرى وقد

 استخدام أيًضا الزراعي القطاع اعتمد المبادرات، هذه إلى باإلضافة المياه. مصادر على والحفاظ الزراعي القطاع كفاءة لتحسين

   بكفاءة. األراضي واستغالل المياه لتوفير المائية والزراعة الدفيئات تقنيات

 

  وإنتاجها الزراعية المحاصيل مساحة ١٫١

  
  

 حيث المحاصيل. من ومتنوعة كبيرة مجموعة السلطنة في تُزرع

 الجزء والمانجو والليمون التمور خاصة الفواكه محاصيل تحتل

 األعالف محاصيل تليها ،)%٣٧( المزروعة المساحة من األكبر

 الفيل وحشيشة الرودس، وحشيشة البرسيم، مثل )٪٣٨( المعمرة

 والبصل والثوم الخيار مثل )٪٢٠( الخضروات وتحتل وغيرها،

 القمح مثل )٪٥( الحقلية والمحاصيل وغيرها، والبطيخ والطماطم

 الحمراء الرفيعة والذرة الشامية، والذرة والشوفان والشعير

 والحمص (علف)، واللوبيا (باقل)، والفول والحلبة، (غشمر)،

  الزراعية المحاصيل أغلب تزرع وغيرها. (دنجو)

  

   

الفواكه 
45%

محاصيل 
األعالف 
المعمرة 

29٪

الخضراوات 
19%

المحاصيل 
الحقلية

5%

 ُعمان في مختلفةال محاصيلالب المزروعة المساحة :٢ رقم شكل
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 باستثناء ُعمان أنحاء في الجوفية بالمياه المحاصيل كافة وتروى ظفار. ومنطقة ومسندم والشرقية والظاهرة والداخلية الباطنة في

 الرش. أو الفقاعات أو التنقيط أو بالغمر سواء الري أساليب وتتنوع باألمطار. والشعير كالقمح المحاصيل تروى حيث مسندم منطقة

 الحقلية المحاصيل جإنتا يليها ٪١٥٫٤٨ بمعدل الخضراوات إنتاج يتزايد عمان، سلطنة في الزراعية المحاصيل كل بين من

 المزارعين اهتمام تزايد إلى البيانات وتشير سنويًا. )٪١٫٨٩( المعمرة األعالف محاصيلف )٪٤( الفواكه إنتاج ثم )،٪٨٫٤٨(

 الطلب في المستمرة الزيادة إلى هذا يرجع وقد الحقلية، والمحاصيل الفواكه مثل األخرى بالمحاصيل مقارنة الخضراوات بزراعة

 عام: كل في إنتاجاها ومعدل المختلفة الزراعية المحاصيل أدناه الجدول ويوضح الخضراوات. على

 عام كل في وإنتاجها األعالف ومحاصيل الحقلية والمحاصيل والخضراوات الفواكه مساحة :١ جدول

 المحاصيل
 الزراعية

 الكلي اإلجمالي المعمرة عالفاأل محاصيل الحقلية المحاصيل الفواكه الخضراوات

 اإلنتاج المساحة اإلنتاج المساحة اإلنتاج المساحة اإلنتاج المساحة اإلنتاج المساحة

 (طن) (فدان) (طن) (فدان) (طن) (فدان) (طن) (فدان) (طن) (فدان)

١١٤٧٨٦٣ ١٥٨٩١٨ ٦٧٣٤٥٤ ٤٠٢١٧ ١٣٦٢٢ ١٦٢٨٤ ٣١٩٧١٤ ٨٨٢٥٥ ١٤١٠٧٣ ١٤١٦٢ ٢٠٠٨ 

١١٩٠٩٤٤ ١٧٥٣٣٦ ٦٣٠٤٨٣ ٣٨٦٢٩ ٤٨٤٤٨ ٣٣٧٢٩ ٣١٩٨٨٠ ٨٨٢٥٦ ١٩٢١٣٣ ١٤٧٢٢ ٢٠٠٩ 

١٥٦٩٨٧٤ ١٧٢٠٧١ ٩٠٥٥٧٨ ٥٢٣٢٨ ٢٧٣٢٠ ٩٩٦٢ ٣٦٥٥٠٨ ٩١٣١٦ ٢٧١٤٦٨ ١٨٤٦٥ ٢٠١٠ 

١٢٤٧٨٠٠ ١٧٣٣٠٨ ٦٥٨١٠٠ ٤٣٢١٦ ٤٦٠٠٠ ٢٢٨٩١ ٣٥٠٦٠٠ ٩٣٠٤٩ ١٩٣١٠٠ ١٤١٥٢ ٢٠١٢ 

١٣٨٦٣٠٠ ١٦٣٠٤٥ ٧٤٥٩٠٠ ٤٨٧٥٠ ٢٥٠٠٠ ١٣٤٠٢ ٣٧٨٧٠٠ ٧٣٣١٩ ٢٣٦٧٠٠ ٢٧٥٧٤ ٢٠١٣ 

١٥١٤٨٠٠ ١٦٣٩٥٩ ٧٥٣٦٠٠ ٤٧٧٨١ ٢٢٢٠٠ ١١٥٣٠ ٤٠٤٤٠٠ ٧٣٤٤٣ ٣٣٤٦٠٠ ٣١٢٠٥ ٢٠١٤ 

١٧٩٢٠١٥ ١٩٧٢٦٤ ٩٢٩٨٩٩ ٧٥٥٨٥ ٣٠٩٥٨ ٩٣١٠ ٤٣١٩٨٦ ٧٣٤٤٤ ٣٩٩١٧٢ ٣٨٩٢٥ ٢٠١٥ 

  عمان بسلطنة )NCSI( والمعلومات لإلحصاء الوطني المركز ،٢٠١٥ السنوي اإلحصائي الكتاب المصدر:

 الوزارة من اإلحصائيات قسم من وردت أخرى حديثة وبيانات ٢٠١٣/٢٠١٤ عمان، لسلطنة الزراعية لإلحصاءات السنوي الكتاب * :المصدر
  مقدر *       

 

 طن ألف ٣٩٩٫١٧ ُعمان في الخضراوات إنتاج إجمالي بلغ "٥٢٠١ ُعمان، في الزراعية لإلحصاءات السنوي "الكتاب إلى استناًدا

 ٤٫٢٨ الطماطم زراعة مساحة تبلغ عمان، في الخضراوات إلنتاج اإلجمالية المساحة من فدان. ألف ٣٨٫٩٣ قدرها مساحة على

 فدان) ألف ١٫٤١( فالباميه فدان)، ألف ١٫٥٦( فالبطيخفدان)، ألف ٨٧٫١( فالفلفل ،ن)فدا ألف ٢٫٠٨( اطسالبط يليها فدان ألف

 والخيار الفاصوليا مثل أخرى خضراوات فتشغلها المتبقية المساحة أما ،فدان) ألف ٠٫٩٢( فالبصل فدان)، ألف ١٫١٥( فالباذنجان،

 أدناه. الجدول في الوارد النحو على وغيرها والجزر

 ُعمان في الخضراوات لزراعة المخصصة المساحة إجمالي بلغ )،٢٠١٢( الزراعية" لإلحصاءات السنوي كتاب"ال إلى استناًدا

 بواقع والباذنجان فدان ١٦٥٩ بواقع البطيخ يليها فدان ٣٢٣٣ بواقع الطماطم إلنتاج الكبرى المساحة وُخصصت فدان. ٢٧٬٥٧٤

 فدان. ٩٥٨
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 .٥٢٠١ و ٤٢٠١ و ٣٢٠١ عامي في وإنتاجها المحاصيل مساحة :٢ جدول

 المحصول
٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ 

 المساحة
 *(فدان)

 اإلنتاج
 *(طن)

 المساحة
 *(فدان)

 اإلنتاج
 *(طن)

 المساحة
 *(فدان)

 اإلنتاج
 *(طن)

 ١١٦٤٠٨ ٤٢٨٠ ٧٤٧٠٩ ٣٠٨٥ ٧٤٩٧٠ ٣٢٣٣   الطماطم
 ٣٨٤٨٢ ٦٥ ٢٨٨٤٦ ١٠١ ٤٤٣٢٨ ٨٤   الخيار

 ٢٣١٤٤ ٢٠٨٣ ١٠٢٧٩ ٩٩٨ ٥٠٦٧ ٤٩٢  البطاطس
 ١١٣٣٧ ١٨٧٢ ١١٦٣٤ ٩١٠ ١١٧٢٩ ٩٣٧   الفلفل

 ١٠٠١٨ ١١٥٢ ١١١٧١ ٩٥١ ١٢٣٢٦ ٩٥٨   الباذنجان
 ٥٨٢٧ ٩١٨ ١٠٦٨٠ ١١٧٠ ٧٢٢٤ ٨١٩   البصل
 ١٥١٣٧ ١٥٦١ ١٧٧٨٦ ١٣٠٨ ٢١٢٢٢ ١٦٥٩  الجح

 ٥٤٦٨ ١٤٠٩ ٥٥١٠ ٩٩٨ ٤٣٨٤ ٨٥٠   البامية
 ١٤٩٤ ٢٩٤ ٣١٤١ ٥٢٨ ١٦٥٣ ٢٥٧  الجزر
 ١٢٦٣٣٣ ١٩٠٦٦ ١١٧٦٩٩ ١٦٨٤٦ ٩٧٠٥٤ ١٤٨٨٥  أخرى

 ٣٩٩١٧٢ ٣٨٩٢٥ ٣٣٤٥٨١ ٣١٢٠٥ ٣١٣٤٤٠ ٢٧٥٧٣  الخضراوات إجمالي
 الوزارة من اإلحصائيات قسم من وردت أخرى حديثة وبيانات ٢٠١٣/٢٠١٤ عمان، لسلطنة الزراعية لإلحصاءات السنوي الكتاب * :المصدر

  ردمق *       
 

 تغطيها للفواكه الكلية المساحة من ٪٧٨٫٢٠ فدان، ألف ٧٣٫٤٤ مساحة على طن ألف ٤٣١٫٩٩  عمان في الفواكه إنتاج إجمالي بلغ

 )٪٩٤٫٠( (فيفاي) فالبابايا )،٪٧٠٫٢( الهند فجوز )،٪١٩٫٣( فالليمون )،٪٤٫٦١( الموزف )،٪ ٤٫٨٥( المانجو يليها النخيل أشجار

 أدناه: الجدول في الوارد النحو على

 .٥٢٠١ و ٤٢٠١ و ٣٢٠١ عامي في وإنتاجها الفواكه مساحة :٣ جدول

 المحصول
٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ 

 المساحة
 *(فدان)

 اإلنتاج
 *(طن)

 المساحة
 *(فدان)

 اإلنتاج
 *(طن)

 المساحة
 *(فدان)

 اإلنتاج
 *(طن)

 ٣٤٤٦٩٦ ٥٧٤٢٩ ٣١٧٤٠٤ ٥٧٤٢٩ ٣٠٩٦٨٦ ٥٧٤٢٩  التمور
 ٦٦٤٣ ١٥١٧ ٦٧٣٢ ١٥١٧ ٦٨٢٢ ١٥١٧  النارجيل
 ٦١٩٩ ٢٨٧٥ ٦٢٢٥ ٢٨٧٥ ٦٢٥١ ٢٨٧٥  الليمون
 ١٥٦٧٣ ٣٥٦٤ ١٤٢٥٧ ٣٥٦٤ ١٢٩٦٩ ٣٥٦٤  المانجو
 ١٦٥٧٣ ٣٣٨٤ ١٨١٩٤ ٣٣٨٤ ١٩٩٦٨ ٣٣٨٤  الموز

 ٥٧٧٢ ٦٩٢ ٥٧٤٠ ٦٩٢ ٥٧٠٨ ٦٩٢  الفافاي
 ٣٦٤٢٥ ٣٩٨٣ ٣٥٨٤٧ ٣٩٨٣ ٣٥٢٧٨ ٣٩٨٣   أخرى

 ٤٣١٩٨٦ ٧٣٤٤٤ ٤٠٤٤٠٠ ٧٣٤٤٣ ٣٩٦٦٨١ ٧٣٤٤٣  الفواكه إجمالي
 الوزارة من اإلحصائيات قسم من وردت أخرى حديثة وبيانات ٢٠١٣/٢٠١٤ عمان، لسلطنة الزراعية لإلحصاءات السنوي الكتاب * :المصدر

  مقدر *       
  

 
 الزراعية السياسة  ٢٫١

 
 في النفطية غير عمان صادرات من ٪٨٫٤٩ من يقرب ما تمثل التي الرئيسية السلع ضمن السمكية والثروة ةيالزراع منتجاتال تأتي

 التمور أساسية بصورة المصدرة الزراعية المنتجات وتشمل ).٢٠١٤ العماني المركزي للبنك السنوي للتقرير (وفقًا ٢٠١٤ عام

 حثيثة جهوًدا الحكومة بذلت الماضية، السنوات مدى على الطازجة. اتوالخضراو والفواكه المجفف والليمون والمجففة الطازجة

 إنتاج في زيادة عن أسفر مما المحاصيل. زراعة وممارسات الحديثة الري تقنيات خالل من الزراعي القطاع في اإلنتاجية لتحسين

 بمعدل السنوية السكانية الزيادة عوم الماضي. العقد خالل والبرسيم والبطاطس الطماطم محاصيل فعوتضا %٣٠ بمعدل التمور

  المستدام. الغذائي مناأل لتحقيق جديدة استراتيجيات واستقطاب الغذاء إنتاج زيادة إلى الحاجة تظهر ،%٣٫٢٨ عن يزيد
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 الدراسة نطاق ٢

 والفاكهة لخضرواتا من منتجاتهم بيع في المزارعون يتبعها التي واألساليب الطرق وتقييم فهم هو الدراسة هذه من الرئيس الهدف

 المطلوبة واإلجراءات التدخالت وأيًضا المنتجات، لهذه المختلفة المراحل في عليها يحصلون التي واألسعار المختلفة، األسواق في

 التسويقية. الروابط لتعزيز

 والمنهجية الطريقة ١٫٢
 

 المبيدات واستخدام واألمراض، باآلفات واإلصابة ية،الزراع للممارسات سليم تقييم إلجراء شامل نهج اتباع الحالية الدراسة تطلبت

 من وغيرها المزارعين لدى والوعي التسويق، وقنوات السوق، عن والمعلومات التخزين، خسائر من والحد ل،يصاوالمح الحشرية

 الموضوعة، األهداف فهم أساس وعلى المحددة، المرجعية الشروط في العمل نطاق مراعاة مع المرجعية. للشروط وفقا العوامل

 التالية. الفقرات في البرنامج لهذا المتبعة المنهجيةو الطريقة تلخيص يمكن

 الطريقة ١٫١٫٢

 رأي استطالع خالل من جمعت التي نويةالثا والبيانات األولية البيانات تحليل إلى الدراسة هذه في المتبعة الطريقة هدفت وقد

 من موغيره المزارعين على تعود التي المنافع خاصة الدراسة، ألهداف وفقًا نتيجة إلى للوصول المصالح أصحاب من العديد

 الدراسة: هذه في التالية الخطوات اتُبعت وقد المصالح. أصحاب

 والبرامج والخطط والسياسات والوثائق، والتقارير، المحافظة، مستوى على ومراجعتها، الثانوية البيانات معج 

   الحكومية.

 األولية. البيانات لجمع التدقيق وقوائم االستبيانات تطوير 

 الدراسة. عمل فريق وتجهيز إعداد  

 وغيرهم. والتجار التطوير، ومسؤولي الخطط، وواضعي السياسات، صانعي مع متخصصة ولقاءات مقابالت إجراء 

 مرونة مع الدراسة، مدة خالل العمالء مع المعلومات تبادلو المعنية الجهات مختلف مع تشاوروال المستمر التواصل 

   بة.المطلو والتغييرات للتوجيهات االستجابة

 المتوقعة. للتصورات نهائية تحليالت إلى للوصول المختارة المناطق في الميداني المسح  

 المناسبة. األدوات باستخدام والثانوية األولية البيانات تحليل  
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 الدراسة تصميم  ٢٫١٫٢
 

  المنهج: هذا ومكونات المرغوبة. النتائج تحقيق بغرض الحلول أفضل إلى للوصول خطوات خمس من منهًجا االستشاري طور

 

 
 التاريخية البيانات واستعراض ،العمل صاحب مع األولية المناقشات المرحلة هذه تضمنت -  التشخيص األولى: الخطوة . ١

 المحددة واألهداف وتوقعاته العمل صاحب متطلبات فهم هو الهدف وكان سابقًا. أجريت التي المماثلة التدريبات من واالستفادة

 ذاته. الطريق في يسيران المشروع عمل وفريق العمل صاحب أن من والتأكد الدراسة إلجراء

 نتائج إلى استناًدا الدراسة. تصميم على للعمل األولية المراحل المرحلة هذه تشمل - صميموالت المناقشات الثانية: الخطوة . ٢

 وإدراج مالحظاته على للحصول العمل صاحب مع بعد فيما نُوقش للدراسة تصميًما االستشاري أعدو األولى، المرحلة

  الدراسة. تصميم لتطوير وتشاركيًا استشاريا منهًجا االستشاري استخدم اقتراحاته.

 في العمل فريق بدأ للدراسة، النهائي التصميم من االنتهاء فور الفعلية. الدراسة المرحلة هذه تضمنت -  التنفيذ الثالثة: الخطوة . ٣

 على للحصول المصالح أصحاب مع المباشرة المقابالت وإجراء المعلومات جمع على مدربًا ملالع فريق وكان الميداني، التنفيذ

 وأجروا المصالح أصحاب مع العمل فريق من خبراء أعضاء ثالثة تواصل حيث اإلمكان. قدر الدقيقة والبيانات المعلومات

 السريع التسوق مراكز مسؤولي وكبار الجملة عبي أسواق عن والمسؤولين المزارعين مع لوجه، وجًها مباشرة مقابالت معهم

 من لعدد ميدانية زيارات الخبراء وأجرى الحكومة. من مسؤولين إلى باإلضافة التعاونية الجمعيات ومزارعي بالتجزئة للبيع

  اليابان. في المتطورة األسواق إلى تصدر التي المحاصيل تُزرع حيث التحتية البنية مرافق أحدث تمتلك التي الحديثة المزارع

 في العمل صاحب على التوصيات وتُعرض األولية التحليالت تُنفذ المرحلة هذه في - المفصلة اإلجراءات الرابعة: الخطوة . ٤

 دعت (إن والتعديالت التغييرات تُنفذ ،العمل صاحب اقتراحات واستعراض المشاورات إجراء وبعد  مؤقت. تقرير صورة

 خرى.أ مرة تتم الميدانية الدراسة أن ىحت التحليل، طريقة على الحاجة)

 النهائية. التوصيات حول المناقشات إجراءو ،للدراسة األولي التقرير تسليم -  التسليم الخامسة: الخطوة . ٥

   

مالتسلي اإلجراءات 
المفصلة مالتصمي المناقشة التشخيص
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 المنهجية  ٣٫١٫٢

 جمع عملية في البالغة األهمية ذات المؤشراتو محددةال عواملال من مجموعة على الدراسة هذه في المتبعة المنهجية ركزت

 مما المزارعون. يتبعها التي وبعده، الحصاد قبل مرحلة في الزراعية، والممارسات التسويق عن وموثقة كافية مفصلة بيانات

 هذه في التالية المنهجية األطر اتبعت وقد وإمكاناتها. المطلوبة واإلجراءات التدخالت في الثغرات تقييم في األهم الدور له سيكون

 الدراسة:

 واألسواق. المزارعين مستوى على للممارسات العملي واالستعراض المصالح أصحاب مع التفاعل األولى: المهمة

 الثانوية البيانات تحليل خالل من النظرية األبحاث الثانية: المهمة

 البيع ساللسل ومسؤول والتجار المزارعين( مثل حالمصال أصحاب عينة من البيانات وجمع ،المباشرة المقابالت الثالثة: المهمة

 .)وغيرهم بالتجزئة

 الميداني العمل جداول من بها يتعلق وما العينة اختيار خطة تطوير الرابعة: المهمة

 التدقيق أسئلة مقابل إلنجازاتل القوية األدلة لتوفير والنوعي الكمي التحليل طريقة اتُبعت الدراسة، أهداف تحقيق ألغراض

 بمؤشرات المتعلقة للنتائج دقيقة بملخصات وُزود ،العمل صاحب لمتطلبات وفقًا التقرير أُعد األخيرة، المرحلة وفي الرئيسية.

 ارجية.والخ الداخلية العوامل إلى تستند مدروسة وتوصيات واضحة نتائج إلى باإلضافة المتوقعة، النتائج إلى تؤدي التي المشروع

 

  اإلحصائية في الخطأ هامش ١٫٣٫١٫٢

 المزارعين (من ٧٤٦ تشمل التي الكلية العينة مدتاستُ 

 هيئة من إحصائية بطريقة والتجزئة) الجملة وتجار

 بنسبة خطأ هامش على وتحتوي ARB العربية التسجيل

 تضم التي المزارعين عينة استمدت بينما فقط. %٣٫٦

 على  ARBالبيانات لتحليل العربية الدار من مزارًعا ٦٠٢

 في الحيوانية والثروة للزراعة اإلحصائي المسح أساس

 الَمزارع حيازات عدد بلغ حيث ،٢٠١٣ -٢٠١٢ ُعمان

  حيازة. ١٤٦٬٥٦٦
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%نسبة الدقة   ١٫٣٫١٫٢ رقم الجدول

 من %٩٥ تحقق بافتراض العينة، وحجم الدقة بين العالقة  :١٫٣٫١٫٢ رقم الجدول
 للتنوع. األقصى والحد الثقة مستوى
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 وذلك ٣٠ هو العينة لحجم المقبول األدنى الحد بأن علًما فقط. %٣٫٩± بنسبة خطأ هامش على المزارعين عينة وتحتوي 

 (يرجى موثقة نتائج على للحصول %١٧٫٩ -+/ بمعدل عريض نطاق النتائج دقة نطاق أن إال مجدية، نتائج على للحصول

 المعلومات لمسح.ا هذا من جزء أي تحليل عند فأكثر ٣٠ العينة حجم يكون بأن ينصح ولذلك، ).١١٫٣ رقم الشكل على االطالع

  أعاله. الوارد ١٫٣٫١٫٢ رقم الشكل في بيانية بصورة موضحة أعاله المذكورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المسح في المتبعة المنهجية :٣ رقم شكل

 الهدف تحديد

 المسح إجراء

 التجريبي المسح

 واالستبيانات التصميم

 واألهداف النطاق

 شاملة صورة رسم
 الدراسة لمنطقة

 البيانات تحليل

 الثانوية المصادر من والمعلومات البيانات جمع

 واالجتماعية االقتصادية األوضاع

 البيئة جودة

 المستدامة للتنمية إرشادات وضع

 المطلوبة والبيانات المعلوممات تحديد

 من مجموعة وضع
  من لكل المعايير

 االجتماعي االقتصادي التقييم

 المشروع مخططات

 التأثيرات سرد
 االجتماعية

 المحتملة واالقتصادية

 الميداني المسح إجراء

  والتدخالت للرعاية المحددة المناطق

  البيانات تحليل

 البيانات إدخال
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 العينة تصميم ٤٫١٫٢

 في وعشوائية -وهادفة -طبقات إلى ومقسمة - المراحل متعددة بكونها  الميداني المسح إجراء في المستخدمة العينة اتسمت

 العينة اختيرت جميعًا. وتمثلهم المزارعين فئات كافة تغطي العينة سلفًا. المحددة الواليات كافة من العينات وُجمعت .جمعها طريقة

 المستهدفة. للمحاصيل المختارة المناطق في الزراعي المجتمع ظروف مراعاة مع الحاليين، والخضراوات فواكهال مزارعي من

 

 العينة اختيار ٥٫١٫٢
 

 التاليين: المصالح أصحاب مع المنظمة شبه والمقابالت والمناقشات الميداني المسح منهجية استخدمت األولية، البيانات جمع لغرض

 المزارعين) وكبار ومتوسطي (صغار المزارعون 
 الحديثة األساليب يتبعون الذين المزارعون 
 التعاونية الجمعيات  
 اإلضافيين العمال 
 للتخزين أماكن لديهم الذين األشخاص 
 الجملة تجار 
 التجزئة تجار 
 المنفذة  الجهة 

 
 المزارعين، صغار فئة من مزارًعا ٣٤٣ ،عشوائية وبطريقة ،منهم اخترنا مزارًعا، ٦٠٢ من تتكون التي العينة حجم إجمالي من

 سالسل لدراسة مناطق عشر من النهائية العينة اختيرت وقد المزارعين. كبار فئة من ٥١و المزارعين، متوسطي فئة من ٢٠٨و

 قةالمنط تلك من تمثيلية بيانات على الحصول تضمن بطريقة الواليات اختيرت وقد والفواكه. للخضراوات الهامة القيمة إضافة

 المزارعين اختيار وكان المسؤولين. مع المسبقة والمناقشات الفاكهة الخضراوات/ زراعة بها التي المناطق أساس على المحددة

 مزارًعا. ٦٠٢ من عينة اختيار تم الحرية من درجة ولتحقيق ولذلك وهادفًا، عشوائيًا

 تاجًرا ٩٤ رأي استطالع جرى فقد التجزئة، تجار أما ة.منظم استبيانات خالل من الجملة تجار من ٥٠ آراء استطالع جرى كما

 المختلفة. التسويقية الممارسات عن فكرة على للحصول

 ٥٠٠ مساحتها حديثة مزرعة أحدهم يمتلك مزارعين أربعة مع العمل فريق أعضاء من خبراء ثالثة تواصل ذلك، إلى باإلضافة

 وثالثة بالجملة، للبيع الموالح سوق عن المسؤولين وبعض الجملة، تجار من وستة التعاونية، الجمعية من ومزارعين ،اهكتارً 

  بالتجزئة. البيع سالسل عن حكوميين مسؤولين
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 المزارعين عينة توزيع :٤ رقم جدول

 المزارعين  كبار المزارعين متوسطي المزارعين صغار اإلجمالي المسح منطقة

 ١ ٧ ١٨ ٢٦ مسقط
 ٩ ٣١ ٤١ ٨١ الباطنة جنوب
 ١٠ ٣٩ ٦٣ ١١٢ الباطنة شمال
 - - ١٥ ١٥ مسندم

 ٨ ٣٥ ٥٦ ٩٩ الداخلية
 ٤ ٢٦ ٢٨ ٥٨ الظاهرة
 ٢ ١٠ ١٠ ٢٢ البريمي
 ٣ ١٨ ٤٧ ٦٨ الشرقية جنوب
 ٣ ١٦ ٢٢ ٤١ الشرقية شمال
 ١١ ٢٦ ٤٣ ٨٠ ظفار
 ٥١ ٢٠٨ ٣٤٣ ٦٠٢  الكلية العينة

 

 التواصل بغرض الدراسة تنفيذ في المتبعة لألساليب ملخًصا وصفًا مباشرة، مالحظات على الحصول بغرض أدناه، الجدول يعرض

 المصالح. أصحاب من متنوعة مجموعة مع

 مقابالت معهم عقدت الذين المصالح أصحاب لمختلف وصف :٥ رقم جدول
  الرقم

 المسح غطاها التي الفئات وصف المتبعة الطريقة وصف المسلسل

١. 

 المسح طريقة
 العينة مسح أ.

 الجملة تجارب.

 التجزئة تجار جـ.
 المستهدفة المناطق من المزارعون

٢. 

 سريعة تقييم طريقة

 الحديثة األساليب يتبعون الذين الرواد/ المزارعون  مناقشات أ.

  الرئيسية المعلومات مصادر مع منظمة شبه مقابالت ب.
 

 ،والموردون التجار 
 للتخزين مرافق لديهم الذين األشخاص 
 التعاونية الجمعيات المزارعين/ مجموعات 
 األراضي في للعمل اإلضافيين العمال  

 

 
 العمل صاحب مع التخطيطي التحضيري/ االجتماع ٦٫١٫٢

 في البدء قبل المسؤولين مع تخطيطية اجتماعات عقدت فقد ذلك وبرغم العمل، لنطاق موسعًا شرًحا المرجعية الشروط تضمنت

 الخبراء بين مناقشة تالها ،التخطيطية منهجياتهم االستشاريون تبادل االجتماع وخالل المرجعية. الشروط في آنفًا ذكورةالم المهام

  التأثيرات. تقييم مسح في اتباعها بغرض أفضل بصورة والطريقة المنهجية فهم على الطرفين ساعد مما والمسؤولين.
 

 استبيان نموذج تصميم ٧٫١٫٢

 حيث من المسح، شملهم الذين األفراد فئات مراعاة مع الدراسة ألهداف وفقًا ،استبيان نموذج ُصمم األولية، البيانات جمع ولغرض

 لألفراد واالجتماعية االقتصادية وضاعاأل إلى باإلضافة بأكملها الزراعي النظام وأنشطة والسلوك والثقافة التعليمي المستوى

 كانت التي الصحيحة اإلجابات خالل من المرغوبة المعلومات الستخراج األهمية من كبير قدر على الجانب وهذا وغيرها.

  محتمل. تحيز أي لتجنب مطلوبة
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 واالستبيانات العينات جمع خطة اعتماد ٨٫١٫٢

 مديرية ومكاتب العمل أصحاب مع فعالة مشاورات خالل من سلفًا، والمعتمدة المحددة االستبيانات أساس على الميداني البحث أجري

 عليها. وصدقوا الميداني والمسح واالستبيانات للعينة النهائية الخطة العمل صاحب اعتمد كما الزراعة.
 

 التجريبي واالختبار المسح إعداد ٩٫١٫٢

 المشرفين وتدريب التصميم، لنقاط وفقًا المعلومات جمع وضمان االستبيانات، صحة من التحقق أجل من تجريبي مسح اءإجر تم

 تحديد خالل من االستبيان صحة من التحقق هو  للمسح التجريبي االختبار إجراء من األساسي الهدف كان  المسح. عمل فريق على

 هذا في االستبيان وظائف مراجعة إلى باإلضافة خاطئة، بطريقة تقرأ أو فهمها يساء أو هاتفسير يساء قد التي الكلمات أو األسئلة

  المجال.

 
 الميدانيين والمحققين المشرفيين مع توجيهي اجتماع وعقد الميداني العمل فرق تشكيل ١٠٫١٫٢

 لتنظيم مسقط مكتب في الفريق واجتمع الميداني. العمل فريق تشكيل تم العينة، جمع وخطة النهائي االستبيان على الموافقة بعد

 المقابالت عقد عن والمسؤولين المشرفين تدريب كان وقد الميداني. البحث لفرق تدريب وجلسة توجيهي اجتماع وُعقد االستشارات،

 فريق وُزود المسح. اتبأدو المقابالت عقد عن المسؤولين لتعريف التدريب ُعقد حيث الميداني، المسح سبقت التي المراحل أهم من

 على للرد موسعة مناقشات جلسة عقدت ذلك وبعد وأهميته. ألهدافه واستعراض الميداني المسح عن عامة بفكرة المشروع عمل

 األولي. المسح أثناء تنفيذها منهم المطلوب المهام على المسح عمل فريق واطلع الميدانيين. المحققين استفسارات

 
 االخطاء اكتشاف ١١٫١٫٢

 
 تطوير تم أيًضا المعلومات. جمع عملية خالل استالمها أثناء المتطرفة القيم تتبع تم كما البداية، في يدويًا االستبيانات تحرير تم

  القواعد. هذه باستخدام المتناسقة غير أو الصحيحة غير المدخالت وتصحيح التدقيق، قواعد من مجموعة
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 المفقودة البيانات احتساب ١٢٫١٫٢

 
 ولذلك، متسقة. تكن لم إجاباتهم أن أو األسئلة بعض عن اإلجابة في أخفقوا المشاركين بعض أن البيانات من التحقق عملية كشفت

 الحالة. هذه في المفقودة والبيانات الجزئية الردود هذه احتسبت فقد

 
 

 الزراعي القطاع في والتحديات القيود ٣
 

 بسبب الفاقد نسبة وارتفاع الجودة وضعف اإلنتاجية، نخفاضإ سببت التي التحديات من ًداعد اليوم ُعمان في الزراعي القطاع يواجه

 وقلّة الُمناخية، الظروف مثل اإلنتاجية، انخفاض بسبب القيود من عدًدا القطاع يواجه كما الحصاد. بعد ما مرحلة خسائر

 بعد ما مرحلة في عالية خسائر سبب أدى مما الحصاد بعد ما لمرحلة التحتية البنية مستلزمات ونقص ، المياه المياه/ملوحة

 إلى الوصول وضعف ،األسواق عن البعد ،والوعي الدراية نقصو التوريد، سلسلة في والترابط الكفاءة عدم كذلكو الحصاد،

  األسواق.

 
 المزارعون يواجهها التي التحديات كبرى :٤ رقم شكل

 المتاحة سواقاأل وتعزيز اإلنتاج لتحسين معالجتها يجب والتي ،الزراعي القطاع يواجهها التي لمشكالتل عرض يلي فيماو

 أفضل. دخل تحقيق في الزراعي المجتمع مساعدة على سيعمل مما لمحاصيل،ل

  

التحديات 
االساسية

خسائر كبيرة 
بسبب عدم توافر 

االساسيةالبنية 
توفر بعض عدم 

مع  مدالت االنتاج
قلة الدراية 
ثةبالتقنيات الحدي

مع  حجم الحيازة
قلة المعلومات 

التسويقية
ارتفاع تكاليف 

الخدمات 
اللوجيستية

استغالل وسطاء 
السوق

 انخفاض اإلنتاجية
ملوحة مياه / وقلة

الري
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  المحاصيل إنتاج

  التالية: األسباب إلى يرجع نتاجيتهمإ انخفاض أن بيّنوا ،المصالح أصحاب مع المحليين المزارعين بعض مع النقاش أثناء

 صغار بعض يستخدم حيث بها درايتهم وعدم المزارعين ارلصغ النوعية جيدة البذور مثل راعةالز ستلزماتم توافر عدم 

 واإلنتاجية. الجودة ضعف إلى يؤدي مما مناسبة تعد لم والتي بهم الخاصة والمواد البذور المزارعين

 البذور استبدال سعر انخفاض 

 التي واآلفات باألمراض اإلصابة ومعالجة ،التربة خصوبة لتحسين الزراعة في العضوية العلمية الممارسات اتباع عدم 

 اإلنتاجية. خفض إلى تؤدي

 المتاحة. الموارد تدهور في الكفاف زراعة تسبب 

 األعمال، رواد استعان الحاالت نقص وفي بالزراعة الحديثة التقنيات تخدامبإس يتعلق فيما اإلرشادية خدماتال نقص 

 العالم. في الممارسات أفضل تعتبر اإلنتاج ممارسات أحدث إلستخدام الدولية، االستشاراتب

 
  الحصاد: بعد وما الحصاد مرحلة إدارة

 بعد ما ومرحلة التخزين ألماكن التحتية البنية ونقص التداول سوء بسبب بعدها وما الحصاد مرحلة في الخسائر تنتج 

 الحصاد.

 الطازجة. المحاصيل لتخزين الكافية المبردة التخزين وأماكن المستودعات توافر عدم 

 اللوجيستية: الخدمات

 اللوجيستية. الخدمات إلدارة جيد نظام توافر عدم 

 النقل، مجال في المنافسة على قادر غير ويصبح عباً ص اإلنتاج تجميع يجعل المزارعين، بين التعاونية الجهود غياب في 

 التجار. أمام للمنتجين التفاوض موقف يُضعفو

 الطازجة. المحاصيل نقل أثناء الجودة على للحفاظ المتاحة المبردة المركبات قلة  

 التحتية. البنية نمو بطء 

  التسويق:

 لألغذية القيمة إضافة سلسة في التحتية البنية مستلزمات نقص. 

 المستهلك. سعر في المنتِج نصيب قلة 

 ٦ - ٤ الوسطاء كثرة بسبب التوريد سالسل طول. 

 والعالمية. المحلية السوق إلى الوصول صعوبة يسبب مما األسواق عن معلوماتال توافر عدم 

 الخارجية التجارة فرص في الثقة عدم 

 أخرى: أسباب

 الترويجية. األنشطة نقص 

 المحلية). والسوق (التصدير الزراعي القطاع في الكبيرة األدوار ألصحاب المحفزات قلّة 
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 القائمة التسويقية بالروابط المتعلقة المسائل ١٫٣

 وتوحيد والدولية، المحلية باألسواق المباشرة بالروابط االهتمام يجب المستهلكين، أسعار في المزارعين نصيب تعزيز أجل من

 تجارية بيئة لخلق االقتصادي النظام تطوير مع التحتية، البنية إنشاء إلى باإلضافة .المطلوبة والتصنيفات لدرجاتوا الجودة مقاييس

 مسقط في المركزية الجملة أسواق على يعتمدون الذين المحليين التجار على المزارعون يعتمد اإلنتاج. مناطق من قريبة مواتية

 والتحكم لمنتجاتها مرتفعة أسعار وضع على وقادرة المشتري مع المبرم للعقد وفقًا تنتج الكبيرة المزارع فقط المحاصيل. تباع حيث

 مباشرة يتواصلون والذين الهامة، اإلنتاج أحزمة في توريد بعمالء بالتجزئة البيع سالسل استعانت القليلة، الحاالت بعض وفي فيها.

 السوق. في للبيع اجاهزً  المحصول يكون عندما المزارعين مع
 

 الفعالة التوريد سالسل في والمنتج) المستهلك بين الرابط( التسويقية الروابط ٢٫٣

 فائض صورة في الصغيرة الحصص تتوافر وهكذا ،والصغيرة المتوسطة الفئة من راضيأ حيازات يمتلكون المزارعين أغلب

 تكلفة في لالقتصاد اإلنتاج (تجميع اللوجستية الخدمات مشاكل(  تشمل التي التحديات من الخاصة مجموعتها تفرض والتي للتسويق،

  اإلمدادات. توافر من (المشترين) تأكد وعدم القياسية غير والتعبئة الجودة، في والتباين النقل)،

 البيع توقيت في والمرونة التحتية والبنية التعبئة، مواد في االستثمار على القدرة عدم التحديات تشمل بالمزارعين، تعلقي فيما

  الوالية. مستوى على تجميع مسؤول أول أو له متاح مشتري ألول للبيع المزارع يضطر حيث المشترين، واختيار

 احتمالية فإن وغيرهم)، اإلنتاج معالجة ومسؤولي التسويق وشركات التجار وكبار نالمصدري (مثل التجارية الكيانات من العديد أما

   والنقل. اإلمداد تكاليف في والموثوقية والجودة واإلدارة التواصل بشأن مخاوفهم تثير المزارعين صغار من كبير عدد مع عملهم
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 والمناقشات النتائج األولي: المسح ٤
 

 والمسؤوليات األدوار تحليل الهدف وكان ُعمان. ُعمان سلطنة في محافظات ١٠ في امزارعً  ٦٠٢ من لعينة األولي المسح إجراء تم

 وبعده، وأثناءه الحصاد قبل ما فترة في الممارسات تقييم هو النتائج واستخالص المشاركين لمختلف الشخصية الملفات إلى باإلضافة

 التي الغذائية السلع أهمو .المختلفة الزراعية لسلعل الزراعي التسويق أساليب تلفمخ وتقييم المختلفة المراحل في فاقدال تقييم وكذلك

  هي: الدراسة هذه في المسح شملها

 

 الخضراوات  أ.

 طماطم .١

 بطيخ .٢

 شمام .٣

 بصل .٤

 فلفل .٥

 بامية .٦

 بطاطس .٧

 باذنجان .٨

 خيار .٩

 جزر .١٠

  الفواكه ب.

 التمور .١

 مانجو .٢

 موز .٣

 ليمون .٤

 الهند جوز .٥

 (فيفاي) بابايا .٦

 

 
 

 للعينة واالجتماعية االقتصادية الخصائص ١٫٤
 

   حديثة. وإجراءات تقنيات تطبيق في تساهم قد التي األساسية خصائصها المستهدفة للعينة واالجتماعية االقتصادية األوضاع توضح

 وغيرها األراضي وملكية المزرعة وحجم التعليمي بالمستوى يتعلق فيما المسح شملهم الذين للمزارعين الديموغرافية والخصائص

 :يلي كما
 

 

 لألراضي المزارعيين حيازات حجم ١٫١٫٤
 

 الموضحة األراضي حيازات تقسيم لمعايير وفقًا )وصغيرة ومتوسطة كبيرة( الحيازة حجم حسب فئات إلى المزارعين فئات ُصنفت

 أدناه: الجدول في

 األراضي حيازات حجم تقسيم معايير :٦ رقم جدول
  الرقم

 (فدان) الفئة حجم الحيازة فئة المسلسل

 ٥٫٠ < صغيرة ١
 ١٩٫٩– ٥٫٠ متوسطة ٢
  <= ٢٠٫٠ كبيرة ٣
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 منها %٨٨ الحيازة، تحت مزرعة ١٤٦٥٦٦ توجد ،٢٠١٣-٢٠١٢ ُعمان في الحيوانية والثروة للزراعة اإلحصائي للمسح وفقًا

 مساحة إجمالي من فدان ٢٠ من أكبر مساحتها الحيازات من فقط %٢ بينما فدان ١٩٫٩ إلى ٥ من %١٠و ،انفد ٥ من أقل تقريبا

 من %٣٨ ة،كتملم نفدا ٥ من أقل تقريبًا منها %٢٤ فدانًا، ٣٥٢٢٤٩ المزارع لهذه اإلجمالية المساحة تبلغو المزروعة. األراضي

  المزروعة. األراضي مساحة إجمالي من ،ةكتملم فدان ٢٠ من أكبر الحيازة من %٣٨و ،ةكتملم فدان ١٩٫٩ إلى ٥ من المساحة

 المزروعة، األراضي مساحة إجمالي من %٧٦ والمتوسطة الكبيرة الحيازات تحتل ،٥ رقم الجدول في الوارد للتعريف وفقًا

 أخرى تعينا إجراء  ARB البيانات لتحليل العربية الدار قررت ولذلك، الصغيرة. بالحيازات مقارنة جًدا مرتفعة اإلنتاجية وحصتها

 ومتوسطي لكبار المملوكة المناطق رعاية نفسه الوقت وفي والمتوسطة)، (الكبيرة الفئتين لهاتين الحيازات بعدد يتعلق فيما

  بالغة. أهمية من لذلك لما جيًدا، الفئتين هاتين لفهم المزارعين

 من %٣٤٫٥٥ من يقرب ما حيازات وحتترا بينما ،نفدا ٥ من أقل حيازات لديهم عينالمزار من %٥٦٫٩٨ قرابة أن واتّضح

 المسح ويشير فدان. ٢٠ من أكبر أو فدان ٢٠ مساحتها حيازات لديهم المزارعين من فقط %٨ فدان. ١٩٫٩ إلى ٥ من المزارعين

 إلى ينتمون المزارعين من %٨٫٤٧و والمتوسطة، الصغيرة الحيازة فئتين إلى ينتمون المزارعين من %٩١٫٥٣ حوالي أن إلى

 أدناه. الجدول في موضحة مناطق ١٠ في المسح شملهم مزارع ٦٠٢ بين من ،الكبيرة الفئة
 األراضي حيازات حجم  :٧ رقم جدول

 الرقم
 حجم إجمالي المسح شملها التي المناطق المسلسل

 العينة

 المزرعة حجم
 كبيرة متوسطة صغيرة

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
 ٢٫٠ ١ ٣٫٤ ٧ ٥٫٢ ١٨ ٢٦ مسقط ١
 ١٧٫٦ ٩ ١٤٫٩ ٣١ ١٢٫٠ ٤١ ٨١ الباطنة جنوب ٢
 ١٩٫٦ ١٠ ١٨٫٨ ٣٩ ١٨٫٤ ٦٣ ١١٢ الباطنة شمال ٣
 - - - - ٤٫٤ ١٥ ١٥ مسندم ٤
 ١٥٫٧ ٨ ١٦٫٨ ٣٥ ١٦٫٣ ٥٦ ٩٩ الداخلية ٥
 ٧٫٨ ٤ ١٢٫٥ ٢٦ ٨٫٢ ٢٨ ٥٨ الظاهرة ٦
 ٣٫٩ ٢ ٤٫٨ ١٠ ٢٫٩ ١٠ ٢٢ البريمي ٧
 ٥٫٩ ٣ ٨٫٧ ١٨ ١٣٫٧ ٤٧ ٦٨ الشرقية جنوب ٨
 ٥٫٩ ٣ ٧٫٧ ١٦ ٦٫٤ ٢٢ ٤١ الشرقية شمال ٩
 ٢١٫٦ ١١ ١٢٫٥ ٢٦ ١٢٫٥ ٤٣ ٨٠ ظفار ١٠
 ١٠٠ ٥١ ١٠٠ ٢٠٨ ١٠٠ ٣٤٣ ٦٠٢ الكلية العينة

 
 عينة بين من التوالي على المزارعين كبار ثم متوسطي يليها الكبرى النسبة هي المزارعين صغار نسبة أن ،أعاله الجدول يوضحو

 المسح. شملها التي المزارعين

 
 المشاركين: تسمية ١٫٤٫٢

  
 لهذه مدراءق العيّنة مزارعي من )%٢٣( وأنّ  ، المملوكة الخاصة أراضيهم في يزرعون )%٦٨( العينة في المزارعين أغلب

   أدناه. الجدول في كما ،المزارع إدارة اربهمقأ تولّى نةالعي مزارعي من )%٩( بينما المزارعن،
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 األراضي ملكية  :٨ رقم جدول

  الملكية
 كبيرة متوسطة صغيرة اإلجمالي

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
 ٣٩٫٢٢ ٢٠ ٦٢٫٩٨ ١٣١ ٧٥٫٢٢ ٢٥٨ ٦٧٫٩٤ ٤٠٩ المزرعة مالك
 ٥٦٫٨٦ ٢٩ ٣١٫٧٣ ٦٦ ١٢٫٥٤ ٤٣ ٢٢٫٩٢ ١٣٨ المزرعة مدير

 ٣٫٩٢ ٢ ٥٫٢٩ ١١ ١٢٫٢٤ ٤٢ ٩٫١٤ ٥٥ أخرى**
 ١٠٠٫٠٠ ٥١ ١٠٠٫٠٠ ٢٠٨ ١٠٠٫٠٠ ٣٤٣ ١٠٠٫٠٠ ٦٠٢ الكلية العينة

 خال ابن او عم ابن جد/ العائلة/ أفراد أحد خال/ أو عم أخ/ ابنة/ ابن/ **                                   
 
 

 هي فما للمزرعة، مالًكا ليس المشارك كان إذا ١٫٢٫١٫٤

  المزرعة؟ بمالك عالقتها عالقته/

 المزرعة بمالك صلة أي تربطهم ال العينة أفراد أغلب

 مالك عائلة أفراد من العينة أفراد من %٣١ بينما ).%٥٧(

 العم/ وابن األخت، األخ/ وابن الجد، ذلك في بما ،المزرعة

 و الخال. والعم/ والزوجة، واالبن، األخ، وابن واألخ، الخال،

 المزارع، لمالك آلخرينا قارباأل من العينة أفراد من %١٢

   .المالك صديق وابن المالك، صديق شملوا: والذين

  
 
  
  
  

 مع متوسط الراتب: المزرعة في دائمين ال العمال عدد متوسط ٢٫٢٫١٫٤
  الكبيرة. المزارع في ١٨٫٦و المتوسطة المزارع في ٢٫٨ إلى العدد يصل بينما الدائمين. العمال من المتوسط في ١٫٤ بها الصغيرة المزارع

  ا
  رواتبهم ومتوسط الدائمون العمال :١٫٨ رقم لجدولا

 الدائمين العمال  
  

 اإلجمالي متوسط
 وافد عماني

 الراتب متوسط العدد متوسط الراتب متوسط العدد متوسط
 ٧٩ ١٫٤ ٣٠٠ ١٫٠ ١٫٤ صغيرة

 ٨١ ٢٫٨ ٣٠٠ ١٫٠ ٢٫٨ متوسطة

 ١٠٢ ١٧٫٨ ٣٤٤ ٩٫٣ ١٨٫٦ كبيرة

                     
رة ١٫٩ المتوسطة وفي الصغيرة المزارع في ١٫٢ الدائمين العّمال عدد متوسط يبلغ راوح .١٣٫٥ والكبي ب متوسط ويت اني رات  العُم

ل راتب كان بينما الكبيرة في ٣٤٤و والمتوسطة، الصغيرة المزارع في ٣٠٠ بين الدائم د العام ي ٧٩ الواف  والمتوسطة، الصغيرة ف
  الكبيرة. في ١٠٢و
  
  
  
  
  

أفراد العائبة 
المباشرين

31%

أقارب آخرين
12%

ال توجد صلة 
بمالك المزرعة،
مجرد موظف 
في المزرعة

57%

  المزرعة بمالك العينة فرد قرابة صلة : ١٫٤ رقم الجدول
  مالًكا) ليسوا العينة أفراد (من ١٩٣ األساس:
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  الراتب: ومتوسط المزرعة في مؤقتينال العمال عدد متوسط ٣٫٢٫١٫٤

  الكبيرة. المزارع في ١٤٫٢و المتوسطة المزارع في ٧٫١ إلى العدد يصل بينما المؤقتين. العمال من المتوسط في ١٫١ بها الصغيرة المزارع
  

  رواتبهم ومتوسط المؤقتون العمال :٢٫٨ رقم الجدول
 المؤقتون العمال  

 متوسط  
 اإلجمالي

 وافد عماني
 الراتب متوسط العدد متوسط الراتب متوسط العدد متوسط

 ١٢٠ ١٫١ ٣٠٠ ١٫٠ ١٫١ صغيرة
 ١٢١ ٧٫٣ ٣٣٣ ٢٫٣ ٧٫١ متوسطة

 ١٤٤ ٩٫٤ ٣٢٥ ٢٧٫٤ ١٤٫٢ كبيرة
                      فيها. المنجز العمل ومقدار أيام ثالثة عدد أساس على أو اليومي باألجر الدفع ويكون النخيل. مزارع في ستخدمونيُ  المؤقتين العمال أن الحظنا مالحظة:

  
 المزارعين أسر حجم ٣٫١٫٤

 المادية األعباء يزيد مما الصغر إلى الحيازات أغلب تميل بينما الكبر إلى يميل األسرة حجم أن ٩ رقم الجدول من مالحظ هو كما

 المزيد إضافة وبالتالي األراضي تفتيت إلى ذلك يؤديو المزارعين. فئات كل في ثابت األسرة حجم متوسط أن حيث للمزارع.

  األراضي. حيازة من ،االقتصادية غير ،جًدا الصغيرة الفئة أو الهامشية الفئة إلى المزارعين من والمزيد

  المسح شملهم الذين المزارعون أسر حجم :٩ رقم جدول
 المزارعون

 فئات
 الكلي الحجم

 األقصى الحد األدنى الحد المتوسط للعينة

 ٢٣ ٣ ١٣ ٣٤٣ صغيرة
 ٢١ ٤ ١٣ ٢٠٨ متوسطة

 ٢٤ ٤ ١٤ ٥١ كبيرة
 ٢٤ ٣ ١٤ ٦٠٢ الكلية العينة

 معين منزل في يعيشون الذين األفراد كل إلى "األسرة" كلمة تشير مالحظة:

 

 للمزارعين التعليمي المستوى ٤٫١٫٤

 رقم الجدول العينة. في للمزارعين التعليمي المستوى عن االستفسار تم ولذلك، االجتماعية. المجموعات تطوير في هام دور للتعليم

 .لذلك تلخيًصا يبيّن )١٥(

 التعليمي المستوى :١٠ رقم جدول

 كبيرة متوسطة صغيرة اإلجمالي التعليمي المستوى
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 ٠٫٠٠ - ٥٫٧٧ ١٢ ١٤٫٥٨ ٥٠ ١٠٫٣٠ ٦٢ بالمدرسة يلتحق لم
 ٥٫٨٨ ٣ ٢٠٫١٩ ٤٢ ٢٨٫٢٨ ٩٧ ٢٣٫٥٩ ١٤٢ ويكتب يقرأ ولكن بالمدرسة يلتحق لم

 ٣٥٫٢٩ ١٨ ٣٫٣٧ ٧ ٧٫٠٠ ٢٤ ٨٫١٤ ٤٩ إبتدائية مدرسة
 ٥٫٨٨ ٣ ١٦٫٣٥ ٣٤ ١٧٫٢٠ ٥٩ ١٥٫٩٥ ٩٦ إعدادية مدرسة
 ٢٥٫٤٩ ١٣ ٣١٫٢٥ ٦٥ ٢٤٫٤٩ ٨٤ ٢٦٫٩١ ١٦٢ ثانوية مدرسة
 ٢٣٫٥٣ ١٢ ١٩٫٧١ ٤١ ٧٫٥٨ ٢٦ ١٣٫١٢ ٧٩ البكااوريوس) (درجة جامعة
 ٣٫٩٢ ٢ ١٫٩٢ ٤ ٠٫٠٠ - ١٫٠٠ ٦ بعده وما (الماجيستير) العليا الدراسات درجة

 - - ١٫٤٤ ٣ ٠٫٨٧ ٣ ١٫٠٠ ٦  اإلجابه رفض / إجابه ال
 ١٠٠٫٠٠ ٥١ ١٠٠٫٠٠ ٢٠٨ ١٠٠٫٠٠ ٣٤٣ ١٠٠٫٠٠ ٦٠٢ الكلية العينة
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 كان متعلمين. غير كانوا فقط %١٠٫٣٠و متعلمين، كانوا المزارعين من %٨٩٫٧٠ حوالي المسح، شملها التي المناطق أغلب في

 حاملي من أي الفئة هذه بين من يكن لم كما المزارعين، صغار فئة بين الكبرى النسبة هم فقط ويكتبون يقرأون الذين المزارعون

 وكبار متوسطي بين العليا الدراسات درجات وحاملي الخريجين من الكبري النسبة جدتو بينما العليا. الدراسات درجات

 المزارعين.
 

 المزارعين دخل مصدر ٥٫١٫٤

 المزارعين من قليل عدد أنّ  إلى باإلضافة الزراعة هو ألغلبهم الرئيس الدخل مصدر أن المسح، شملهم الذين المزارعين عينة تبين

 بين ومن وغيرها. العقارات من دخل مصدر لديهم أو التقاعد، راتب على يعتمدون أو الخاص، أو الحكومي القطاع في وظيفة لديهم

 حوالي الزراعة، جانب وإلى  ،رزقهم لكسب للدخل مصدًرا الزراعة يمتهنون منهم %٩٥ حوالي المسح، شملهم مزارًعا ٦٠٢

 راتب على يعتمدون %٣٢و ،الخاص القطاع في وظائف لديهم %١٧و العام، القطاع في وظائف أيًضا لديهم ارعينالمز من %٣٦

 الجدول في موضح هو كما الخاص، القطاع في واالستثمار العقارات مجال في يعملون المزارعين من جًدا قليل عدد بينما ،التقاعد

 أدناه:

 المسح شملهم الذين المزارعين دخل مصادر مختلف :١١ رقم جدول

 كبيرة متوسطة صغيرة اإلجمالي الدخل مصدر
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 ١٠٠٫٠٠ ٥١ ١٠٠٫٠٠ ٢٠٨ ٩١٫٢٥ ٣١٣ ٩٥٫٠٢ ٥٧٢ مزرعة
 ٢٣٫٥٣ ١٢ ٣٧٫٥٠ ٧٨ ٣٦٫٤٤ ١٢٥ ٣٥٫٧١ ٢١٥ العام القطاع في وظيفة
 ٢٥٫٤٩ ١٣ ٢٥٫٠٠ ٥٢ ٣٧٫٠٣ ١٢٧ ٣١٫٨٩ ١٩٢ تقاعد راتب
 ١٥٫٦٩ ٨ ١٩٫٧١ ٤١ ١٥٫١٦ ٥٢ ١٦٫٧٨ ١٠١ الخاص القطاع في وظيفة
 ١٣٫٧٣ ٧ ١٢٫٥٠ ٢٦ ٦٫٧١ ٢٣ ٩٫٣٠ ٥٦ العقارات من دخل
 ١٫٩٦ ١ ٢٫٨٨ ٦ ١٢٫٢٤ ٤٢ ٨٫١٤ ٤٩ اجتماعي تأمين

 ١٣٫٧٣ ٧ ٩٫١٣ ١٩ ٤٫٣٧ ١٥ ٦٫٨١ ٤١ الخاص القطاع أعمال في استثمار
 ٠٫٠٠ - ٣٫٨٥ ٨ ١٫١٧ ٤ ١٫٩٩ ١٢ السلطنة خارج العمل

 
 المزارعين من %٣٥٫٢٩ أن حيث الحجم. كبيرة مزارع لديهم الذين المزارعين حالة في أعلى الزراعة من الربحية أن لنا يتضح

 أن إلى باإلضافة الزراعة. من دخلهم إجمالي من المائة في ٥٠ إلى ٣١ على يحصلون أنهم ذكروا كبيرة حيازات لديهم الذين

 %٥٧ وحوالي الزراعة. من دخلهم إجمالي من المائة في ٥٠ من أكثر على يحصلون أنهم ذكروا المزارعين كبار من %٢٩٫٤١

 أو %٢٠ إلى صلي دخل على يحصلون أنهم ذكروا الصغيرة الحيازة فئة من %٣٤و المتوسطة الحيازة فئة من المزارعين من

 أرباح على يحصلون المزارعين من %٥٠ حوالي المتوسط في أنه إلى يشير مما  .)١٢( رقم  الجدول إلى الرجوع يرجى أكثر،

 يتمكن حتى الزراعية المنتجات وتسويق الزراعي بالقطاع االهتمام من مزيًدا الحكومة تولي أن يجب ولذلك، ،الزراعة من جيدة

   الزراعة. من األرباح من المزيد على لحصولا من المزارعين صغار
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 المزرعة حجم مقابل الدخل بإجمالي مقارنة والفواكه) (الخضراوات المحاصيل من المزرعة دخل نسبة :١٢ رقم جدول

 من الدخل
 الزراعة

 كبيرة متوسطة صغيرة اإلجمالي
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

٠٫٠٠ ٠ ١٢٫٥٠ ٢٦ ١٣٫٧٠ ٤٧ ١٢٫١٣ ٧٣ %٥-١ 
٠٫٠٠ ٠ ١٣٫٤٦ ٢٨ ٢١٫٨٧ ٧٥ ١٧٫١١ ١٠٣ %١٠-٦ 

١١٫٧٦ ٦ ١٤٫٤٢ ٣٠ ١٧٫٢٠ ٥٩ ١٥٫٧٨ ٩٥ %٢٠- ١١ 
١٥٫٦٩ ٨ ٢٣٫٥٦ ٤٩ ١٥٫١٦ ٥٢ ١٨٫١١ ١٠٩ %٣٠- ٢١ 
٣٥٫٢٩ ١٨ ١٤٫٤٢ ٣٠ ١١٫٠٨ ٣٨ ١٤٫٢٩ ٨٦ %٥٠- ٣١ 
٢٩٫٤١ ١٥ ١٨٫٧٥ ٣٩ ٧٫٨٧ ٢٧ ١٣٫٤٦ ٨١ +%٥٠ 
 ٧٫٨٤ ٤ ٢٫٨٨ ٦ ١٣٫١٢ ٤٥ ٩٫١٤ ٥٥ عنه يفصح لم

 ١٠٠٫٠٠ ٥١ ١٠٠٫٠٠ ٢٠٨ ١٠٠٫٠٠ ٣٤٣ ١٠٠٫٠٠ ٦٠٢ الكلية العينة
 

 صغيرة حيازات لديهم المسح عينة من المزارعين أغلب أن أعاله الجدول في المعروضة واالقتصادية االجتماعية البيانات توضح

 كبار فإن المزارعين، وصغار بمتوسطى ومقارنة الكبيرة. الحيازات كأصحاب الربحية من نفسه القدر على ليس دخلهم مستوى وأن

 فإن ولذلك الزراعة من كافٍ  دخل على المزارعين كبار يحصل حيث بمزارعهم. للعناية مديرين لديهم وبعضهم متعلمين المزارعين

 بعض وأيًضا والعام الخاص القطاع في وظائف لديهم فقط ضهموبع ريئسية، بصورة الزراعة يمتهنون المزارعين كبار أغلب

 أخرى أنشطة في يعملون %٣٠ من أكثر المزارعين، وصغار متوسطي بين ولكن الدخل. من مزيد على للحصول األخرى األنشطة

 مقارنة الزراعة، من ارعالمز دخل متوسط الشرقية وشمال والداخلية الباطنة وجنوب الباطنة شمال في أنه نجد حيث  دخلهم. لزيادة

 من المزارع دخل متوسط أن فنجد والبريمي والظاهرة مسندم في أما .%٢٩٫١ يبلغ الذي اإلجمالي المتوسط من أعلى الكلي، بدخله

 .%٢٩٫١ يبلغ الذي اإلجمالي المتوسط من أقل الكلي، بدخله مقارنة الزراعة،

 

 الزراعة في العمل مدة ٦٫١٫٤

 المزرعة حجم مقابل والفواكه؟ المحاصيل من مختلفة أنواًعا تزرع وأنت متى منذ -١٣ رقم الجدول
  
  

 كبيرة متوسطة صغيرة اإلجمالي

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
 - - %٠٫٥ ١ - - %٠٫٢ ١ عام من أقل

 %١١٫٨ ٦ %٣٫٤ ٧ %٤٫١ ١٤ %٤٫٥ ٢٧ عامين إلى عام من أكثر منذ

 %١٥٫٧ ٨ %١٣٫٥ ٢٨ %٩٫٩ ٣٤ %١١٫٦ ٧٠ أعوام ٥ إلى أعوام ٣ من أكثر منذ

 %١٧٫٦ ٩ %٢٠٫٧ ٤٣ %١٤٫٩ ٥١ %١٧٫١ ١٠٣ أعوام ١٠ إلى أعوام ٦ من أكثر منذ

 %٥٤٫٩ ٢٨ %٦٢٫٠ ١٢٩ %٧٠٫٨ ٢٤٣ %٦٦٫٤ ٤٠٠ أعوام ١٠ من أكثر منذ

  %١٠٠٫٠ ٥١  %١٠٠٫٠ ٢٠٨  %١٠٠٫٠ ٣٤٣ %١٠٠٫٠ ٦٠٢ الكلية العينة
 

 العظمى والغالبية %١٤٫٩ ونسبة ،أعوام ٦ من كثرأ منذ المحاصيل زراعة في يعملون نالمزارعي أغلب أعاله، الجدول من يتضح

ً  ١٥ من أكثر منذ يعملون المزارعين صغار من  أقل مدة من بالزراعة يعملون المتوسط في مسقط في المزارعون .)%٧٠٫٨( عاما

 بالمتوسط ارنةمق أعوام، ٣ إلى ١ منذ الزراعة في يعملون مسقط في المزارعين من %٤٦٫٢ أن حيث األخرى. بالمناطق مقارنة

 ٥ من أقل منذ والخضراوات الفواكه يزرعون مسقط في المقيمين المزارعين من %٥٣٫٩ فإن وبالمثل،  .%١١٫٦ وهو المحلي

 ٥ من أقل منذ الزراعة في يعملون لذينا المزارعين نسبة ترتفع الباطنة في أيًضا .%١٦٫٣ وهو الكلي بالمتوسط مقارنة أعوام

 .%١١٫٦ وهو المحلي بالمتوسط مقارنة ،%٢٨٫٤ بنسبة أعوام
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  المزروعة األرض طبيعة ٧٫١٫٤

 المزرعة حجم مقابل المحاصيل؟ فيها تزرع التي أرضك طبيعة ما -١٤ رقم الجدول
  
  

 كبيرة متوسطة صغيرة اإلجمالي

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
 %٧٢٫٥  ٣٧  %٩٥٫٢  ١٩٨  %٩٣٫٩  ٣٢٢  %٩٢٫٥  ٥٥٧ مملوكة

  %٢٩٫٤  ١٥  %٦٫٧  ١٤  %٧٫٠  ٢٤  %٨٫٨  ٥٣ أخرى مستأجرة/

  %١٠٠٫٠  ٥١  %١٠٠٫٠  ٢٠٨  %١٠٠٫٠  ٣٤٣  %١٠٠٫٠  ٦٠٢ الكلية العينة
 

 الكلي بالمتوسط مقارنة مستأجرة مزارع )منها %٢٩٫٤( الكبيرة المزارع أن إال ألصحابها. مملوكة مزارع هي المزارع أغلب

 بنسبة الباطنة شمال تليها ،%١٣٫٨ بنسبة ظفار في موجودة المستأجرة المزارع من األعلى النسبة أن ونجد .%٨٫٨ وهو

 المزارعون. يستأجرها أراضي في تزرع المحاصيل من فقط %٨٫٦ الكلي، المستوى وعلى .%١٣٫٤
 
 

 المدخالت وتكلفة لمحصوليا والتركيب المحصول، إنتاج ٢٫٤
 

 من فقط %٨٫٤٧و المزارعين متوسطي من %٣٤٫٥٥و المزارعين، صغار من كانوا %٥٦٫٩٨ )،٦٠٢( العينة حجم إجمالي

 صغير المزارعين بارك عدد وأن األعلى، هي ُعمان في المزارعين ومتوسطي صغار أعداد أن إلى يشير مما .المزارعين كبار

 %٢٠ بينما العينة في المزارعين كبار فئة من يأتي اإلنتاج من %٨٠ والخضراوات، الفواكه إنتاج بإجمالي يتعلق فيما ولكن جًدا.

   أدناه. الشكل في موضح هو كما والصغيرة المتوسطة الفئتين من يأتي والخضراوات الفواكه إنتاج إجمالي من فقط

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المزارعين فئات كافة من والفواكه خضراواتلل نتاجاإل متوسط مساهمة :٥رقم شكل
  

 

 
 
 

)للطن( اإلنتاج  متوسط  

  للطن ٣٬٠  

  للطن ٢٤٬٧  

  للطن ٤٩٧٬٤  

 صغيرة

 متوسطة

 كبيرة

 مزارًعا ٦٠٢ من عينة مع عقدت لقاءات إلى األشكال هذه في الواردة المعلومات  تستند مالحظة:
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 من )%١٦٫٣٩( المخصبات تليها الزراعة) يفلتكا إجمالي من %١٦٫٨٤( العمالة على التكلفة من األكبر القدر المزارعون ينفق

 ،%١٠٫٣٢ ،%٢١٢٫٨ ،%١٤٫٤٩( فهي والري والتعبئة الحشرية والمبيدات البذور على اإلنفاق أما الزراعة). تكاليف إجمالي

 أغلب أن يوضح مما والخضراوات الفواكه تخزين على للغاية ضئيًال  قدًرا العينة من المزارعون وينفق التوالي. على )%٧٫٤٨

 كبار فئة من (أغلبهم المزارعين من قليًال  عددا أن كما حصادها. فور سواقاأل في مباشرة محاصيلهم يبيعون العينة من المزارعين

 مع اإلجمالية التكلفة تبلغ الزراعة. تكاليف إجمالي من %٤٫٥٨ ذلك على وينفقون محاصيلهم وتصنيف بفرز يقومون المزارعين)

 عدد( أدناه. ٣٫١٢ رقم الجدول في مذكور هو كما .التوالي على %٢٥٨٦و %٧٤٫١٤ الحصاد بعد وما الحصاد مرحلة تكاليف

 .المرحلتين كال على تنطبق قد (*) النجمة بعالمة المسبوقة التكاليف من قليل

 

  الحصاد) بعد وما الحصادو اإلنتاج (مرحلة بالمزارع الخاصة والتسويق اإلنتاج تكلفة إجمالي توزرع -١٥ رقم الجدول
  المئوية النسبة الزراعية األنشطة 

ج)
نتا

اإل
)

 
لة

رح
م

 
ج

نتا
اال

و 
اد

ص
لح

ا
 

  

 %١٦٫٨٤ العمالة*

 %١٦٫٥٠ المخصبات

 %١٤٫٤٨ البذور

 %١٢٫٨١ الحشرية المبيدات

 %٧٫٤٧ الري

 %٣٫١٦ الحصاد عملية

 %٢٫٨٩ التربة تجهيز

 %٠٫٦٠ مملوكة) (غير المزرعة إيجار
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 %١٠٫٣١ والتغليف التعبئة

 %٥٫٠٧ النقل

 %٤٫٥٨ والتصنيف الفرز

 %٣٫٩٤ الكهرباء*

 %١٫٢٨ الوقود*

 %٠٫٠٩ التخزين

   والحصاد اإلنتاج مرحلة *في       
 

 

 الزراعة في الخبرة ١٫٢٫٤
 

 منهم %١٧٫١١ بينما ،أعوام ١٠ من أكثر منذ المحاصيل زراعة في يعملون العينة مزارعي من %٦٦٫٤٥ أن الدراسة من يتضح

 في بالزراعة العمل بدأوا قد العينة مزارعي من فقط %١٦٫٤٥ أن أيًضا المالحظ ومن أعوام. ١٠ إلى ٦ منذ الزراعة في يعملون

 بالزراعة الكبير اهتمامهم على جيًدا مؤشًرا الطويلة الخبرة وتعطي .١٦ رقم الجدول في موضح هو كما األخيرة سنوات الخمس

     ة.الزراعي الممارسات تكثيف فى يساهم قد مما
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 الزراعية األنشطة في المسح شملهم الذين المزارعين خبرة :١٦ رقم الجدول
  

 الزراعة في الخبرة 
 اإلجمالي

 النسبة العدد

  ٠٫٣٤ ١ عام من أقل
 ٤٫٤٩ ٢٧ عامين إلى عام من أكثر منذ
 ١١٫٦٣ ٧٠ أعوام ٥ إلى أعوام ٣ من أكثر منذ
 ١٧٫١١ ١٠٣ أعوام ١٠ إلى أعوام ٦ من أكثر منذ
 ٦٦٫٤٥ ٤٠٠ أعوام ١٠ من أكثر منذ

 ١٠٠٫٠٠ ٦٠٢ الكلية العينة
 

 إلي حديثًا الداخلين نسبة أن إال األساسية. مهنتهم الزراعة من يتخذون الذين يمتهنها عامة بصفة الزراعة أن إلى البيانات تشير

 للتنوع. جديًدا مجاالً  بوصفها إليها ينظر الزراعة أن على واضح مؤشر فهي صغرها، برغم الزراعة، مجال
 

 
 المحصولي التركيب ٢٫٢٫٤

 
 الباذنجان يليها الطماطم، يزرعون العينة مزارعي من %٣٤٫٦٠ حوالي ُعمان، في العشرة مناطقال على أجري الذي المسح في

 فالبامية )،٪١٤٫١٠( فالبطيخ )،٪١٥٫٦٠( فالشمام )،٪١٥٫٩٠( فالخيار )،٪١٦٫٣٠( فالفلفل )،٪١٦٫٤٠( فالبصل )،%١٧٫٥٠(

 زراعة فإن ُعمان، في تزرع التي الخضروات كافة بين من أنه يوضح مما .)٪٦٫١٠( فالجزر )٪٧٫٣٠( فالبطاطس )،٪٩٫٣٠(

 كبار فئة ضمن .)٦( الشكل يوّضح كما والصغيرة والمتوسطة الكبيرة الفئة من المزارعين كافة بين شيوعا األكثر هي الطماطم

 يأتي المتوسطة الفئة من المزارعين بين ولكن والخيار، والبصل الفلفل هي الطماطم بعد شيوًعا األكثر اتالخضراو المزارعين،

 بعد الزراعة في المفضالن المحصوالن هما والشمام البصل بينما الطماطم. بعد ضلةالمف المحاصيل رأس على والبطيخ الباذنجان

  المزارعين. صغار فئة لدى الطماطم

 
 البامية مثل لخضراوات المنخفضة النسبة تشير كما التسويق. في المنافسة على قدرتها إلى المختلفة الخضراوات نسبة تشير

 مقارنة الكافي العائد توفر ال المحاصيل هذه وأن للغاية مرتفعة المستوردة للمحاصيل األسعار إكمال أن إلى والجزر والبطاطس

  الخضراوات. من بغيرها
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 والفواكه الخضراوات من مختلفة أنواًعا يزرعون الذين المزارعين عينة توزيع :٦ قمر شكل

 
 

 يليها النخيل أشجار من مختلفة أنواًعا يزرعون العينة مزارعي من ٪٦١٫٦٠ حوالي عمان، في المسح شملها التي مناطق العشر في

 في موضح هو كما )٪٩( الهند فجوز )٪١٤٫١٠( (فيفاي) فالبابايا ).٪٢٢٫٤( فالمانجو )،٪٢٨٫٤٠( فالموز )،٪٢٨٫٦٠( الليمون

 التي مناطق العشر بين ومن عمان، في انتشاًرا األكثر هي النخيل أشجار زراعة أن إلى أعاله البيانات وتشير أعاله. ٦ رقم الشكل

 يُنتج حيث الشرقية وجنوب والظاهرة الداخلية تليها النخيل أشجار إنتاج في الرائدة المنطقة هي الباطنة شمال فإن المسح، شملها

  النخيل. من قدر أكبر

 (بالطن) ُعمان في المختلفة المناطق في النخيل أشجار نتاجإ :٧ رقم شكل

 

  

 الخضراوات إنتاج من ٪٣٢٫٨ بنسبة الطماطم تسهم العشرة، العينة مناطق كافة في العينة لمزارعي الخضراوات إنتاج إجمالي ومن

 فالباذنجان )،٪٤٫٥( فالبطاطس )،٪٦٫٦( فالفلفل )،٪٧٫٢( فالبطيخ )٪١٠٫٢( فالشمام )،٪١٧٫٨( فالخيار )،٪١٧٫٩( الجزر يليها

 ١٠٬٠٠٠ نتجت يتال الزراعية لألنظمة طاووس شركة إلى الجزر إنتاج ارتفاع ويرجع ).٪٠٫٦( فالبصل )٪١٫٢( فالبامية )٪١٫٣(

  سنويًا. الجزر من اطنً 

طماطم باذنجان بصل فلفل خيار شمام بطيخ بامية بطاطس جزر تمور ليمون موز مانجو
بابايا 

)فيفاي(
جوز 
الهند

)602(اإلجمالي  34.6% 17.4% 16.4% 16.3% 15.9% 15.6% 14.1% 9.3% 7.3% 6.1% 61.6% 28.6% 28.4% 22.4% 14.1% 9%

)343(الصغيرة  24.5% 12.2% 18.1% 9.9% 9.0% 13.1% 5.2% 8.2% 3.8% 5.8% 54.5% 22.4% 21.9% 16.0% 7.0% 10%

)208(المتوسطة  47.6% 26.9% 11.1% 21.6% 23.6% 17.8% 26.4% 11.1% 10.1% 3.8% 76.0% 40.4% 41.3% 35.1% 28.4% 9%

Large (51) 49.0% 13.7% 27.5% 37.3% 31.4% 23.5% 23.5% 9.8% 19.6% 17.6% 51.0% 21.6% 19.6% 13.7% 3.9% 2%
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 ُعمان في العينة مناطق في الخضراوات إنتاج توزيع :٨ رقم شكل

 
 

 

 الموز يليها ،%٣٨٫٩ بنسبة التمور من مختلفة أنواع عدة تسهم ،العشرة مناطقال كافة في نةالعي لمزارعي الفواكه إنتاج إجمالي من

 فاكهة أيًضا الموز أن على يدل مما )٪٦٫٧( (فيفاي) فالبابايا )٪٦٫٨( فالليمون )،٪٧٫٣( الهند فجوز )،٪٩٫٥( فالمانجو )،٪٣٠٫٨(

 مثالية السلطنة في المناخية الظروف أن حيث ،الفواكه بين بوضوح األول المركز التمور وتحتل ُعمان. في تمورال بعد مهمة أخرى

  للتصدير. ةكبير قاعدة ولديها التمور من إنتاجها بجودة العالمية األسواق في كبيرة بشهرة ُعمان تتمتع كما إلنتاجه،

 ُعمان في العينة مناطق في الفواكه إنتاج توزيع :٩ رقم شكل

 

 في مرتين والخيار والباذنجان والبامية والفلفل والشمام الطماطم يزرعون العينة مزارعي أغلب فإن بالخضراوات يتعلق فيما و

 والجزر البطاطسو والبصل البطيخ مثل األخرى الخضروات أما العام. في مرتين من أكثر أيًضا يزرعونها منهم قليل وعدد العام،

 توافر عدم إلى يشير مما العام في مرتين يزرعونها منهم جًدا قليل وعدد العام، في واحدة مرة يزرعونها العينة مزارعي  فأغلب

  محدودة. حاالت في إال البالد في العام مدار على الخضروات
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  الخضراوات زراعة مرات عدد :١٧ رقم الجدول

 سنويًا الزراعة مرات عدد المزارعين إجابات المحاصيل
 مرتين من أكثر مرتان مرة واحدة

 %١٨٫٧٠ %٥١٫٠٠ %٢٩٫٨٠ ٢٠٨ طماطم
  %٤٠٫٠٠ %٦٠٫٠٠ ٨٥ بطيخ
 %٤٫٣٠ %٢٩٫٨٠ %٦٦٫٠٠ ٩٤ شمام
  %١٣٫١٠ %٨٦٫٩٠ ٩٩ بصل
 %٢٢٫٥٠ %٣٧٫٨٠ %٣٩٫٨٠ ٩٨ فلفل

 %٣٢٫١٠ %١٩٫٦٠ %٤٨٫٢٠ ٥٦ بامية
  %٢٩٫٥٠ %٧٠٫٥٠ ٤٤ بطاطس
 %١٦٫٢٠ %٣٦٫٢٠ %٤٧٫٦٠ ١٠٥ باذنجان

 %٤٤٫٨٠ %٣٥٫٤٠ %١٩٫٨٠ ٩٦ خيار
  %٢٧٫٠٠ %٧٣٫٠٠ ٣٧ جزر

  
 

  

 يحصدون المزارعين من قليل وعدد العام. في واحدة مرة الفاكهة يحصدون العينة مزارعي من %٩٠ من أكثر الفواكه، بخصوص

 بزراعة أكثر يهتمون العينة مزارعي أن نستخلص ولذلك، العام. في مرتين الهند وجوز والليمون الموز مثل الفواكه بعض

 بالفواكه. مقارنة الخضراوات من جيد ربح على أيًضا العينة مزارعو يحصل كما الفواكه. بزراعة مقارنة الخضراوات

 
 الموسمية ٣٫٢٫٤

 والشمام الطماطم أن حين في الوقت، من طويلة ولمدة واسعًا انتشاًرا والموز الهند وجوز والخيار والباذنجان البامية إنتاج ينتشر

 فموسمية. األخرى المحاصيل أما متوسطة لمدة تبقى والبطاطس

 جانب وإلى أبريل. إلى ديسمبر من المدة في العينة مزارعي أغلب يزرعها التي الخضراوات أهم من والفلفل الطماطم وتُعد

 الجزر يزرع بينما العام. مدار على تزرع التي هامةال األخرى ضراواتالخ من والبامية والخيار الباذنجان يُعد والفلفل، الطماطم

 في موضح هو كما يوليو حتى ديسمبر من المدة في الشمام ويتوافر ،مارس وحتي يناير شهر من المدة في فقط والبصل والبطيخ

  .)١٧ ،١٦( التالي الجدول
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 المسح شملهم الذين المزارعون يزرعها التي المحاصيل موسمية :١٫١٧ رقم الجدول
 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير الخضراوات

             طماطم
             بطيخ
             شمام
             بصل
             فلفل
             بامية

             بطاطس
             باذنجان

             خيار
             جزر

 الفواكه
            

             التمور
             مانجو
             موز

             ليمون
             الهند جوز
             (فيفاي) بابايا

  بكثرة تزرع 
  تزرع 

 
 

 البذار: التربة تجهيز ٢٫٤٫٢
 

 وعن األغلب في يدويًا تتم والحصاد والبِذار التربة تجهيز مثل ،الزراعية الممارسات أن العينة مزارعي من %٧١ حوالي ذكر

 والمعدات اآلالت يستخدمون أنهم العينة مزارعي من %٢٤ ذكر بينما ،عمان في المسح شملها التي المناطق كل في العمال طريق

 صغار بين جًدا نادر والبِذار األرض لتجهيز الحديثة التقنيات استخدام إن المحصول. وحصاد والبِذار األرض لتجهيز الحديثة

 إلى ليصل المزارعين كبار بين االستخدام معدل يرتفع بينما المزارعين، متوسطي بين )%٢٥( إلى ويصل )%١٣( المزارعين

 .)١٨( رقم الجدول من واضح هو كما ،جًدا نادر الزراعية والجرارات الحيوانات باستخدام والبّذار األرض تجهيز أن كما ).%٩٦(

  أيًضا. يدويًا يكون العينة مناطق في المختلفة المحاصيل حصاد وأنّ 

 سيكون لذلكو ،الكبيرة الرأسمالية لألصول التام واستغاللهم للمزارعين االستثمارية القدرة مستوى على الميكنة استخدام معدل ويدل

  الحديثة. اآلالت لشراء الموارد جمع من تمكنهم تعاونية جمعيات صورة في أنفسهم تنظيم على المزارعين تشجيع الضروري من

 مبلغ مقابل اآلالت استئجار خاللها من يمكن متخصصة تأجير مشروعات إنشاء على األعمال رجال تشجع أن ، ةللحكوم يمكن كما

 المال. من
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  البذور وبذر األرض لتجهيز مختلفة أساليًبا يستخدمون الذين المزارعين عينة توزيع :١٨ رقم الجدول
  

 التربة تجهيز
 البذور وبذر

 
 اإلجابات نسبة إجمالي 

  صغار نسبة
 المزارعين

 متوسطي نسبة
 المزارعين

 كبار نسبة
 المزارعين

  ٦٧  ٧٢  ٧٠  ٧١ العمال طريق عن يدويًا
  ٩٦ ٢٥  ١٣  ٢٤ الحديثة والمعدات اآلالت

  ٨  ٦  ٢٠  ١٤ الحيوانات باستخدام
  ٤  ١٠  ١  ٤ الزراعي الجرار
 ٥١ ٢٠٨  ٣٤٣  ٦٠٢ الكلية العينة

 االختيارات متعددة أسئلة مالحظة:  

 
 الري ٥٫٢٫٤

 
  

 الطرق يستخدمون المزارعين من ٪٥٦ أن الدراسة نتائج تكشف

 للري الفلج نظام يستخدمون منهم ٪١٨ أن حين في ،الري في التقليدية

 االنحدار تقنيات باستخدام الجوفية المياه من االستفادة يشمل والذي

 يمكن حتى ،الجاذبية بقوة السطح إلى المياه الستخراج الهندسية

 يستخدمو . المنزلية ولألغراض للري هاوتوزيع قنوات في تسييرها

 مثل الحديثة الري أساليب المسح شملهم الذين المزارعين من %٢٦

 .١٠ رقم الشكل في موضح هو كما ،بالرش والري بالتنقيط الري

 
  

 الري أساليب أما ).٪٤٢( المتوسطة الفئة تليها )،٪٦٩( المزارعين صغار فئة الغالب في تستخدمها التقليدية الري أساليب إن

 المتوسطة الفئة تليها الحديثة، النظم هذه تكلفة ارتفاع بسبب وذلك )،٪٦٩( كبارالمزارعين فئة الغالب في فتستخدمها الحديثة

  :)١٩( رقم الجدول في كما )،٪٤٤(

 المزارعين عينة تتبعها التي الري أساليب :١٩ رقم الجدول
  وسيلة 

 الري
 كبيرة متوسطة صغيرة اإلجمالي

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
 ٢٢ ١١ ٤٢ ٨٧ ٦٩ ٢٣٧ ٥٦ ٣٣٧ التقليدية األساليب

 ١٠ ٥ ١٤ ٢٩ ٢٢ ٧٤ ١٨ ١٠٦ باألفالج الري
 ٦٩ ٣٥ ٤٤ ٩٢ ٩ ٣٢ ٢٦ ١٥٩ الحديثة األساليب

 ١٠٠ ٥١ ١٠٠ ٢٠٨ ١٠٠ ٣٤٣ ١٠٠ ٦٠٢ الكلية العينة 
 
 
 
 
 
 

 المحصول إنتاج مرحلة في المشكالت ٦٫٢٫٤

 تقابلهم حيث المناسب. الوقت في المدخالت من وغيرها المناسبة والمخصبات البذور اءشر في المشكالت بعض المزارعون يواجه

 العمالة توافر وعدم ،التخزين ستلزماتوم ،والميكنة ،السوق احتياجات عن النظر بصرف المتاحة الخيارات محدودية مشكلة

 .عام بشكل الماهرة االقتصادية

األساليب 
%56التقليدية 

األساليب 
الحديثة 

26  %

الري باستخدام 
%18الفلج 

 الري أساليب :١٠ رقم شكل
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 فراتوو المياه، من الكافي القدر توافر وعدم واآلفات، الحشرات هجوم هي المزارعون يواجهها التي المشكالت أكبر ُعمان، في

 والمساعدة الحديثة المعدات ونقص العاملة، األيدي وندرة الحشرية، المبيدات توافر وعدم فقط، معينة أوقات في الكيميائية األسمدة

 من %٨١ ذكر وقد  ،المتكررة المناخية غيراتوالت الزراعية المواد توافر عدم إلى باإلضافة المحاصيل، زراعة في المادية

 فراتو عدم حول المزارعين من ٪٥٠ حوالي كرذ أيًضاو ،واآلفات الحشرات هجوم بفعل ضّررتت محاصيلهم أن العينة مزارعي

 ومبيدات الحشرية المبيدات توافر وعدم )،٪٤٦( العاملة األيدي وندرة )،٪٤٩( الكافية الكيماوية األسمدة توافر عدم يليها الري مياه

 والمواد البذور توافر وعدم المحاصيل، إنتاج في )٪٣٦( المادية والمساعدات )٪٣٨( الحديثة التقنيات ونقص )،٪٤٣( اآلفات

 الشكل في كما ،بمحاصيلهم الضرر تلحق التي تكررةالم المناخية التغيرات عن منهم ٪٢٣ تحدث بينما )،٪٢٧( الكافية الزراعية

  ).١١( رقم

 اإلنتاج مرحلة في المزارعون يواجهها التي لتحدياتا نسبة :١١ رقم شكل

  

 محاصيلهم على واآلفات الحشرات هجوم مشاكل بأن والكبيرة)، والمتوسطة (الصغيرة العينة مزارعي من الثالث الفئات كل بين

 عدم مشاكل تُعد المزارعين. كبار لدى ٪٧٥و ،المزارعين متوسطي لدى ٪٨٠ نسبة تليها المزارعين صغار لدى ٪٨٣ نسبة بلغت

 من ٪٥٠و ،المزارعين متوسطي من ٪٥١ نبي انتشارا المشاكل أكثر ،الكيميائية األسمدة توافر وعدم المالحة المياه أو المياه توفر

 ،المزارعين كبار بين شيوًعا األكثر المشكلة العاملة األيدي ندرة مشكلة تُعد بينما المزارعين. كبار من ٪٤٥و ،المزارعين صغار

 في المادية المساعدات نقص مشكلة أما .)٢٠( رقم الجدول في موضح هو كما المزارعين صغار ثم ،المزارعين متوسطي يليهم

  ).٪٣١( المزارعين كبار ثم ،)٪٣٤( المزارعين صغار يليهم )،٪٤٢( المزارعين متوسطي بين بوضوح ظهرت فقد الزراعة
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 المسح شملهم الذين المزارعين كبار) متوسطي، (صغار، يواجهها التي لتحدياتا تصنيف قائمة :٢٠ رقم الجدول
 كبيرة متوسطة صغيرة المشكالت قائمة

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
  ٧٥  ٣٨  ٨٠  ١٦٧  ٨٣  ٢٨٥ والحشرات اآلفات

  ٤٩  ٢٥  ٥١  ١٠٥  ٥٠  ١٧٠ المياه ملوحة المياه/ قلة
  ٤٥  ٢٣  ٥١  ١٠٦  ٤٨  ١٦٤ الكيمائية األسمدة توافر عدم
  ٥٣  ٢٧  ٤٩  ١٠١  ٤٣  ١٤٩ العاملة األيدي ندرة
  ٥٣  ٢٧  ٣٦  ٧٥  ٤٥  ١٥٤ اآلفات ومبيدات الحشرية المبيدات توافر عدم
  ٢٥  ١٣  ٤٢ ٨٨  ٣٧  ١٢٧ للزراعة المستخدمة الحديثة المعدات توفر قلة
  ٣١  ١٦  ٤٢  ٨٨  ٣٤  ١١٥ المحاصيل لزراعة التمويل قلة

  ٢٨  ١٤  ٢٦  ٥٤  ٢٧  ٩٣ المطلوبة البذور توافر عدم
  ٢٦  ١٣  ٢٦  ٥٤  ٢٠  ٦٩ المناخية التغيرات

 
 المعرفة إلى يفتقرون المزارعين ومتوسطي صغار أن لوحظ المزارعين، من عدد مع وتواصله للمزارع الخبراء أحد زيارة خالل

 حجم وبسبب الزراعية. بالممارسات للقيام بنجالديش) من (أغلبهم المزرعة عمال على كبيرة بصورة ويعتمدون اإلنتاج بمتطلبات

 فهم ولذلك االقتصادية إمكانياتهم تناسب التي الحديثة واآلالت الميكنة استخدام على قادرين غير المزارعين هؤالء فإن حيازتهم

 كبار أن نجد اآلخر، الجانب على وافدون. عمال يرعاها  المزارع أغلب أن أيًضا لوحظ كما تهم.عائال موارد على يعتمدون

 المحاصيل. زراعة في وأيًضا مزارعهم لتطوير العالمية االستشارات خدمات من يستفيدون كما فنيين، موظفين يعينون المزارعين

  المتطورة. اليابانية لألسواق الفاصوليا تنتج كانتو التقنيات أحدث بها المزرعة أن فيها لوحظ واحدة حالة ثمة

 المزارعين. عامة مع يذكر تفاعًال  لهما ليس أنهما إال التقنية المعرفة بهما تتوافر األبحاث ومركز المحلية الجامعة أن من وبالرغم

 ال والذين الباطنة، منطقة في مزارعينال مع جيدة روابًطا أقاموا قد االستشاريين من مجموعة أن فيها لوحظ واحدة حالة ثمة أيًضا

 خالل من مرتفعة بأسعار المحصول بتسويق يتعلق فيما أيضا العون يقدمون ولكنهم وغيرها الكيميائية والمواد البذور فقط يوفرون

 جيدة. خدمات شبكة وضع إلى الحاجة إلى بوضوح يشير مما التسويقية. الروابط وإنشاء األسواق عن المعلومات إلى الوصول إتاحة

 المال رأس بتقديم والدعم الرخيص اإلئتمان إلى الوصول إتاحة خالل من المبادرات هذه مثل الحكومة تدعم أن أيًضا الممكن من

 المزارعين. ومتوسطي لصغار مناسب مادي بمقابل لتأجيرها الهامة الزراعية اآلالت وشراء تحتية بنية إلنشاء واحدة لمرة

 
 الفاقد معدل ٧٫٢٫٤

 الزراعية المحاصيل نأ حقيقة من الفواقد شأوتن الجودة. أو الكمية على إما تؤثر وقد الغذائية المواد في ملموس انخفاض هو الفاقد

 خارجية عوامل بسبب الحصاد بعد ما خسائر تنتج الحصاد. بعد ما فترة أثناء تغيرات بعدة وتمر تتنفس حية كائنات الحصاد حديثة

 الفواكه الفسيولوجي. والتلف واآلفات الحشرات هجمات عن الناجمة األضرار اآلالت، نتيجة اإلصابات مثل داخلية وعوامل

 األسباب أهم فإن ولذك الرطوبة. عالي ومحتواها اللين لقوامها نظًرا كبيرة بصورة اآلالت إلصابات عرضة الطازجة والخضراوات

  النقل. أثناء الصحيحة وغير المناسبة غير والتعبئة السيئة، التداول هي الطازجة والخضراوات الفواكه إصابة إلى تؤدي التي
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 األمراض بسبب الحصاد) وحتى الزراعة (من اإلنتاج فترة خالل المحاصيل تصيب بيرةك أضراًرا هناك أن الدراسة أثناء لوحظ

 إنتاج أثناء والفواكه الخضراوات في الخسائر أن الميداني المسح خالل لوحظ حيث الالأحيائي. واإلجهاد واآلفات والحشرات

 الفواكه، في ،الفواكه في %١٠ إلى %٢و لخضراواتا في %١١ إلى %٦ بين تتراوح الحصاد بعد ما وفترة والحصاد المحاصيل

 يليه )٪١١( الشمام في الفواقد من نسبة أعلى تاتي الخضراوات، في بينما )،٪١٠( والليمون المانجو في الفواقد من نسبة أعلى تأتي

 )٪٧( والبامية )٪٧( والبطاطا )،٪٧( والباذنجان )،٪٧( والبصل )٪٨( جزروال )٪٨( فلفلوال )،٪٩( والخيار )،٪٩( طماطمال

 ونقص واآلفات والحشرات األمراض هي المحاصيل إنتاج مراحل في الفواقد عن المسؤولة العوامل من إنّ  ).٪٦( والبطيخ

 الكافية الحديثة المعدات توافر وعدم المناسبة، الزراعية الممارسات نقص إلى باإلضافة ،الضارة لألعشاب الصحيحة المعالجة

  .)١٢ رقم (الشكل التحتية البنية ونقص للحصاد،

  والحصاد اإلنتاج مرحلتي في والخضراوات الفواكه في الفاقد :١٢ رقم شكل

 
 
 

 التسويق ٣٫٤
 

 مفصًال  تحليًال  الدراسة أجرت منتجاتهم.ل التجارية القيمة لتحقيق للمزارعين أهمية األكثر الجانب الزراعية ،المنتجات تسويق يُعد

 التجاري اإلنتاج أصبح المزارعون. يتبعها التي القرار ذاتخا عملية فعالية ومدى الزراعي الناتج تسويق في تستخدم التي للطريقة

   بالتسويق. المتعلقةو باإلنتاج المتعلقة القرارات من مزيًجا المزارعين من يتطلب ًحامل مطلبًا والفواكه للخضراوات الناجح
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 التسويق قنوات ١٫٣٫٤

 
 وشبه الحضرية المناطق في المستهلكون يوجد حين في ،بعيدة واليات في الزراعية المحاصيل ينتجون الذين المزارعون يتفرق

 اإلنتاج خاللهم من يمر نالذي والموظفين المختلفة الجهات من العديد ثمة البعيدة. الدولية األسواق في الحاالت بعض وفي الحضرية،

 الحصاد، قبل ما فترة في المتعاقدين مثل ،الوسطاء من العديد خالل يمر اإلنتاج أن الدراسة وأوضحت المستهلك. إلى ليص حتى

       بعد يأتي الذي النهائي المستهلك إلى الوصول قبل وغيرهم التجزئة وتجار اإلنتاج، معالجة ومسؤولي وتجارالجملة، والسماسرة،

    أدناه. الشكل في واضح هو كما مستويات ٦ أو ٤

 المعتادة التسويق قنوات :١٣ رقم شكل

 

 

 

 

 منهم %٢٢ وحوالي ،الواليات أسواق في محاصيلهم بيع يفضلون المسح شملهم الذين المزارعين عينة من %٥٦ حوالي ُعمان، في

 للمستهلكين المباشر البيع يمارس عمانيين. لوسطاء مباشرة يبيعونه منهم %١٨ بينما عمانيين، غير لوسطاء مباشرة إنتاجهم يبيعون

 مع السريع التسوق مراكز وتتواصل السريع. التسوق مراكز إلى مباشرة إنتاجهم يوصلون منهم %١٢و العينة، مزارعي من %١٩

 وفي الكبرى، التسوق مراكز مع األغلب) في المزارعين (كبار أنفسهم المزارعون يتواصل وأحيانًا بإنتاجهم، ليمدوها المزارعين

 المشترين خيارات أقل السريع التسوق مراكز وتُعد ومعالجته. اإلنتاج لتوريد حليينم بوكالء التجزئة سالسل تستعين أخرى أحيان

 ذلك. يوّضح )٢١( رقم زالجدول ،الكميات حجم وصغر الصارمة الجودة معايير بسبب ينالمزارع ومتوسطي صغار أمام المتاحة
 

  

الجمعية التعاونية 
لمنتجي الفاكهة الوسيط تاجر الجملة تاجر التجزئة المستهلك

متعاقد ما قبل 
الحصاد تاجر الجملة تاجر التجزئة المستهلك

الوسيط تاجر الجملة تاجر التجزئة المستهلك

 جونتالمن
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 المزارعون يستخدمها التي التسويقية القنوات قائمة :٢١ رقم الجدول

 التسويق قنوات
 كبيرة متوسطة صغيرة اإلجمالي

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 ٧٨٫٤٠  ٤٠ ٦٠٫٦٠ ١٢٦ ٥٠٫٤٠ ١٧٣ ٥٦٫٣٠  ٣٣٩ الوالية سوق

 ١١٫٨٠  ٦ ٣١٫٣٠  ٦٥ ١٨٫٤٠  ٦٣ ٢٢٫٣٠  ١٣٤ المزرعة باب على عمانيين غير لوسطاء مباشرة

 ٢٥٫٥٠  ١٣ ١٨٫٣٠  ٣٨ ١٩٫٢٠  ٦٦ ١٩٫٤٠  ١١٧ المزرعة باب على للمستهلك مباشرة

 ١٣٫٧٠ ٧ ٢٤٫٠٠  ٥٠ ١٤٫٦٠  ٥٠ ١٧٫٨٠  ١٠٧ المزرعة باب على عمانيين لوسطاء مباشرة

 ٣٧٫٣٠  ١٩ ١٨٫٨٠  ٣٩ ٧٫٩٠  ٢٧ ١٤٫١٠  ٨٥  المركزية الموالح سوق

 ١٣٫٧٠  ٧ ٩٫٦٠  ٢٠ ٤٫٧٠  ١٦  ٧٫١٠  ٤٣ المزارعين من بمبادرة السريع التسوق مراكز إلى التوصيل

 ١٧٫٦٠  ٩ ٣٫٤٠  ٧ ٣٫٥٠  ١٢  ٤٫٧٠  ٢٨ المزرعة باب على اإلنتاج على تحصل السريع التسوق مراكز

  ٣٫٩٠ ٢ ٣٫٤٠  ٧ ٢٫٦٠  ٩  ٣٫٠٠  ١٨ المنطقة في أخرى مركزية أسواق

  ٣٫٩٠ ٢.٠٠ ٧٫٧٠  ١٦  ٢٠٫١٠  ٦٩  ١٤٫٥٠  ٨٧ أخرى** أسباب

 ٥١ ٢٠٨ ٣٤٣ ٦٠٢ الكلية العينة
 واحدة إجابة من أكثر اختيار للمزارعين يمكن حيث ،االختيارات متعدد سؤال هذا كان :مالحظة

 األغذية) (معالجة المصانع التصدير، للجيران، **البيع
 

 الحيازة فئة من المزارعين وكذلك والمتوسطة. الصغيرة الحيازة فئة من المزراعين لكل المفضلة السوق هي الوالية سوق تُعد

 المركزية. الموالح سوق هو الوالية سوق بعد لهم المفضل الثاني الخيار وتكون ،الكبيرة

 .٪٤٢ يبلغ الذي العام بالمتوسط مقارنة ،٪٧١٫٦ بنسبة رأكب بصورة الوالية سوق الباطنة جنوب محافظة من المزارعون ويستخدم

 المزارعون فيمارسه المزرعة باب على للمستهلك مباشرة البيع أما .%١٩٫٢ مسقط محافظة نصيب من األقل النسبة جاءت بينما

 وجنوب ظفار نصيب نم للوسطاء المباشر للبيع نسبة أكبر .%٩٫١ العام بالمتوسط مقارنة %٢٦٫٧ بنسبة أكبر بصورة مسندم من

 .%٢٧٫١ هو المزارع لكافة العام والمتوسط التوالي. على %٤٥٫٦و %٦٨٫٨ بنسبة الشرقية

 التوصيل وأغلب .%١٥ العام بالمتوسط مقارنة %٦٣٫١ بنسبة أكبر بصورة مسقط في فيتركز المركزية الموالح لسوق البيع أما

  .%٥٫٧ بنسبة ظفار في السريع التسوق مراكز إلى المباشر

 األسواق إلى تذهب الفواكه من %٩٥ من وأكثر ،الخضراوات من %٩٠ من أكثر ،والخضراوات الفواكه إنتاج إجمالي بين من

 سريعة الزراعية السلع من والخضراوات الفواكه ألن ونظًرا األغذية. تجهيز في والستخدامها طازجة وهي استخدامها بغرض

 وبصفة ،السوق في منها %٩٠ من أكثر يباع بينما األسرة الستهالك منها فقط %١٠ ىإل ٥ من بنسبة المزارعون يحتفظ التلف،

 إلى وأيًضا والوسطاء التجار صغار إلى إنتاجهم يبيعون حيث الوالية سوق أو المحلية األسواق مع العينة ومزارع يتعامل عامة

 التسوق مراكز أو التجزئة وتجار الجملة، تجار إلى التجار صغار يبيعها والفواكه، الخضراوات شراء وبعد مباشرة. المستهلكين

 والخضار الفواكه تدفق مسار ،)١٤( رقم الشكل في البياني الرسم ويوضح رية.الحض األسواق في األغذية هيزتج ومسؤولي السريع

  النهائي: المستهلك إلى المزرعة من
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 ُعمان أسواق في والفواكه الخضراوات تدفق :١٤ رقم شكل
 
 
 

 المناسبة التسويقية القناة اختيار سبب ٢٫٣٫٤

 البيع بعد نقًدا الدفع توفر التي هي المفضلة التسويقية القناة أن اتّضح والكبيرة)، والمتوسطة (الصغيرة المزارعين فئات كافة بين

  التجار. مع األجل طويل واتفاق للمحاصيل أفضل أسعاًرا تقدم التي تلك تليها ،مباشرة

 المناسبة التسويقية القناة اختيار سبب :٢٢ رقم الجدول
 المزارعين إجابات نسبة التسويقية القناة اختيار سبب

 كبيرة متوسطة صغيرة المزارعين عدد إجمالي
 ٧٠٫٥٩ ٧٣٫٠٨ ٧٢٫٨٩ ٧٢٫٧٦ النقدي الدفع توافر
 ٥٢٫٩٤ ٤٠٫٣٨ ٤٤٫٣١ ٤٣٫٦٩ أفضل أسعار توافر
 ٢٥٫٤٩ ٢٧٫٨٨ ٤٠٫٢٣ ٣٤٫٧٢ المزرعة عن بعيًدا ليس المكان/ قرب

 ٤١٫١٨ ٣٠٫٢٩ ١٥٫٥٠ ٢٢٫٧٦  األجل طويلة الموثوقة التعاقدات
 ٢٫٠٠ ٢٫٩٠ ١٫٧٠ ٢٫١٦ واحدة لجهة بالكامل اإلنتاج بيع على القدرة
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  كالتالي: المختلفة التسويقية القنوات إلى باإلشارة النتيجة
 

 لهم توفر ألنها )%٣٦( ة)المزرع باب على( هي خاللها من محاصيلهم عبيل المزارعون لدى التسويقية القنوات أفضل 

   والنقل. التعبئة تكاليف

 تليها للمستهلكين المزرعة باب على المباشر البيع عند أفضل أسعار على يحصلون أنهم ذكروا العينة مزارعي من %٧٨ 

 سوق من أفضل أسعار على يحصلون أنهم المزارعين من %٤٥ ذكر بينما .%٤٧ السريع التسوق لمراكز البيع أسعار

 والشرقية. والداخلية ومسقط باطنةال مزارعي ذكر كما الموالح.

 كالتالي: المفضلة التسويقية القنوات ترتيب يأتي العامل لهذا ووفقًا بعينها، تسويقية لقناة البيع في مؤثًرا عامًال  نقًدا الدفع يُعد 

  العمانيين. غير فالوسطاء العمانيين، فالوسطاء السريع، التسوق فمراكز المزرعة، باب عند
 

  والخضراوات الفواكه أسعار مسار ٣٫٣٫٤

 الخضراوات ١٫٣٫٣٫٤
 

 الجملة أسعار أ.
 مدار على متاحة فهي والخيار والباذنجان البامية باستثناء ،مايو إلى نوفمبر من يمتد الخضراوات لزراعة الرئيس الموسم ،ُعمان في

 االنخفاض في ويبدأ ،الحصاد من األولى الفترة أثناء عامة بصفة مرتفعًا بالجملة البيع سعر يكون الخضراوات، ألغلبو العام.

 أعلى وتكون توافرها. يقل حيث الموسم نهاية في أخرى مرة أسعارها ترتفع ثم األسواق. في المحاصيل توافر كثرة مع تدريجيًا

 أما نوفمبر). إلى يونيو (من السوق في األخرى المحاصيل توافر عدم عند العام مدار على المتوافرة والخيار الباذنجان هي األسعار

 فبراير. حتى كذلك ويستمر نوفمبر من بدًءا االرتفاع في سعرها فيبدأ البامبة
 

  المختلفة: الخضراوات لمحاصيل الجملة أسعار اتجاه مسار )١٥( رقم الشكل ويوضح
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  كجم) عماني/ (لایر للخضراوات بالجملة البيع أسعار :١٥ رقم شكل
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 التجزئة سعر ب.

 مع تدريجيًا االنخفاض في ويبدأ الحصاد فترة أثناء مرتفعًا يظل الخضراوات ألغلب التجزئة فسعر الجملة، أسعار في الحال هو كما

 تتوافر التجزئة، أسواق في توافرها. يقل حيث الموسم نهاية في أخرى مرة أسعارها ترتفع ثم األسواق. في المحاصيل كثرة

 أبريل من الفترة في أعلى والخيار للباذنجان التجزئة سعر يبقى ولكن العام، مدار على والشمام والبامية والباذنجان الخيار محاصيل

 أبريل من الفترة في مرتفعًا يبقىف للشمام التجزئة سعر أما فبراير. إلى أكتوبر من الفترة في مرتفعًا يبقى البامية سعر و نوفمبر، إلى

  .)١٦( رقم الشكل من يتضح كما السوق في توافرها لمدى وفقًا أغسطس إلى
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  كجم) عماني/ (لایر للخضراوات بالتجزئة البيع أسعار :١٦ رقم شكل

 
 مدار على التجزئة سوق في متوفرة غير والجزر والبطاطس والفلفل والبصل والبطيخ الطماطم مثل ،الخضراوات من قليل عدد

 والبصل والبطيخ للطماطم التجزئة سعر يرتفع ولذلك ،أبريل بعد ويقل نوفمبر من بدًءا عامة بصفة الخضراوات وصول ويبدأ العام.

 مرتفعًا التجزئة في سعره ويظل مارس إلى نوفمبر من بدًءا فقط يتوفر لذيا البطيخ باستثناء أبريل، بعد والجزر والبطاطس والفلفل

 .أعاله الشكل في يظهر كما ،ومارس فبراير شهري في
 

 الفواكه ٢٫٣٫٣٫٤
 

 للفواكه الجملة أسعار أ.

 أشهر على (فيفاي) والبابايا والمانجو، التمور، توافر يقتصر ولكن العام، مدار على والليمون الهند وجوز الموز يتوافر عمان، في

 تبدأ ثم (يوينو) الحصاد من األولى الفترة خالل معدالته أعلى في سعرها ويكون سبتمبر من بدًءا التمور تتوافر حيث فقط. محدده

 يوليو في معدالتها أعلى في أسعارها وتكون سبتمبر إلى مايو من أساسية بصورة فتتوافر المانجو، أما ك.ذل بعد االنخفاض في

   العام. طوال تقريبًا ثابتة أسعارها وتظل أبريل إلى ديسمبر من فقط البابايا وتتوافر رمضان. شهر بسبب
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 :المختلفة هالفواك لمحاصيل الجملة أسعار اتجاه مسار )١٧( رقم الشكل ويوضح

 

 كجم) عماني/ (لایر للفواكه الجملة أسعار :١٧ رقم شكل
 

 التجزئة سعر ب.
 

 التجزئة سعر أن لوحظ ،ذلك بعد االنخفاض في يبدأ ثم صادالح من األولى الفترة أثناء مرتفعًا دائما للفواكه التجزئة سعر يظل

 والليمون الموز أسعار ولكن ،سبتمبر شهر في الحقًا يستقرو فجأة، االنخفاض في يبدأ ثم مرتفًا يبقى البداية في والتمور للمانجو

 .)١٨( رقم الشكل من يظهر كما ،االنخفاض في السعر يبدأ بعدها وببطء تدريجيًا ترتفع والبابايا الهند وجوز
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 المختلفة: الفواكه لمحاصيل التجزئة أسعار اتجاه مسار )١٨( رقم الشكل ويوضح

 
  كجم) عماني/ (لایر للفواكه التجزئة أسعار :١٨ رقم شكل
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 التجزئة تجار من المستخلصة النتائج ٣٫٣٫٣٫٤
 

 ُعمان: سلطنة في أخرى ومناطق مسقط في ،)بالتجزئة بيع منفذ( /امتجرً  ٩٤ على أجريت التي الدراسة إلى النتائج هذه تستند

 المستورد؟ مقابل المحلي الناتج مبيعات ١٫٣٫٣٫٣٫٤

 أكتوبر إلى يونيو من الفترة وفي ،المحلية المصادر من الناتج من %٩٫٤٥ من يقرب ما التجزئة تجار اشتري ،مايو إلى نوفمبر من الفترة في

   أدناه: الجدول في كما،%٢٨٫٣ الزراعية المحاصيل كل مبيعات بلغت

  

 المحلي الناتج مبيعات نسبة - ١٫٢٣ الجدول

  
  

 الصيف الشتاء
 النسبة العدد النسبة العدد

 %٣٨٫٣ ٣٦ %٣٫٢ ٣ %٢٠ حتى
٤٧٫٩ ٤٥ %٥٣٫٢ ٥٠ %٥٠- ٢١% 

 %١٣٫٨ ١٣ %٤٣٫٦ ٤١ %٥٠ من أكثر
 %٢٨٫٣ %٤٥٫٩ المتوسط

 ٩٤ الكلية العينة
  

 
 
 

 المجال؟ هذا في تعمل وأنت متى منذ  ٢٫٣٫٣٫٣٫٤
 

 الجدولو المشاركين، من %٦٠٫٦ لسان على ذلك جاء حيث ،سنوات ٥ من أكثر منذ المجال هذا في يعملون أنهم التجزئة تجار أغلب ذكر

  :ذلك يبيّن دناهأ

  الزراعة في العمل سنوات عدد - ٢٫٢٣ الجدول

 النسبة العدد 
 %٣٦٫٢ ٣٤ أعوام ٤- ١
 %٥٫٤١ ٣٩ أعوام ١٠ - ٥

 %٢١٫٣ ٢٠ أعوام ١٠ من أكثر
 ٩٤ النماذج اجمالي

 
 منها؟ تشتري التي المناطق أكثر ما ٣٫٣٫٣٫٣٫٤

 

 وتجار ،)%١٨٫١( الوالية سوق من يشترون الذين التجار يليهم ،)%٣٨٫٣( الموالح سوق من منتجاتهم يشترون أنهم التجزئة تجار أغلب ذكر

  أدناه: الجدول في موّضح كما ،)%١٧( الجملة

  منها؟ تشتري التي المناطق أكثر ما  -  ٣٫٢٣ رقم الجدول

 النسبة العدد 
 %٣٨٫٣ ٣٦ المركزية الموالح سوق

 %١٨٫١ ١٧ المركزية السوق الوالية/ سوق
 %١٧٫٠ ١٦ جملة تجار

 %٩٫٦ ٩ المزارعون
 %٨٫٥ ٨ الوسيط
 %٤٫٣ ٤ التوريد شركة

 %٣٫٢ ٣ المجاورة الدول من
 ١٫١% ١ مستورد

  ٩٤ الكلية العينة
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 عمالؤك؟ من ٤٫٣٫٣٫٣٫٤
 

 بنسبة الضيافة وشركات %١٣ بنسبة المطاعم يليهم أفراد. هم التجزئة بأسعار الزراعي جالنات يشترون الذين منهم) %٨٠( العمالء أغلب

   أدناه: الجدول في كما ،%١٠

  عمالؤك؟ من -٤٫٢٣  رقم الجدول

 النسبة العدد  
 %٨٠٫٩ ٧٦ أفراد

 %١٢٫٨ ١٢ فنادق مطاعم/

 %٩٫٦ ٩ الضيافة شركات

 %٥٫٣ ٥ المقاهي

 %٤٫٣ ٤ الصغيرة المتاجر

 %٤٫٣ ٤ التصدير

 %٢٫١ ٢  والتموين) (البناء كاتشر

 %١٫١ ١ التسوق مراكز
 ٩٤ الكلية العينة

 االختيارات متعددة أسئلة مالحظة: 
 

 األسبوع؟ في تشتري مرة كم ٥٫٣٫٣٫٣٫٤
 

  ادناه: الجدول في كما التجزئة، تجار من %٨٣ نسبتهم وكانت يوميًا. الزراعية منتجاتهم يشترون أنهم التجزئة تجار أغلب ذكر

  األسبوع؟ في تشتري مرة كم -  ٥٫٢٣ رقم الجدول

 النسبة العدد 
 %٨٣٫٠ ٧٨ يوميًا
 %١٧٫٠ ١٦ يومين كل واحدة مرة

 ٩٤ الكلية العينة

 
 األسبوع؟ نهاية عطلة خالل الزراعية المنتجات مبيعات زيادة نسبة تبلغ كم ٦٫٣٫٣٫٣٫٤ 

 

 كما األسبوع، أيام بباقي مقارنة األسبوع نهاية عطلة خالل الزراعية المنتجات مبيعات في %٤٠٫٩ بقدر زيادة يجدون أنهم التجزئة تجار ذكر

  . أدناه:: الجدول في

  األسبوع نهاية عطلة خالل المبيعات في ادةالزي نسبة -  ٦٫٢٣ رقم الجدول

 النسبة العدد  
 %١٨٫١ ١٧ %١٠ حتى
١٢٫٨ ١٢ %٢٥- ١١% 
٤٢٫٦ ٤٠ %٥٠- ٢٦% 

 %٢٦٫٦ ٢٥ %٥٠ من أكثر
 ٪٤٠٫٩ المتوسط

 ٩٤ الكلية العينة

  
  به؟ تبيع الذي السعر تحدد كيف ٧٫٣٫٣٫٣٫٤

 

 أسعارهم يثبتون أنهم منهم %٤٦٫٨ بينما ،الربح هامش زائد التكلفة طريقة خالل من أسعارهم يحددون همأن التجزئة تجار من %٥٣٫٢ ذكر

  :التالي الجدول في كما ،لمنافسيهم السائدة األسعار على بناءً 
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   به؟ تبيع الذي السعر تحدد كيف  - ٧٫٢٣ رقم الجدول

 النسبة العدد  
 %٥٣٫٢ ٥٠ الربح هامش زائد التكلفة

 %٤٦٫٨ ٤٤ للمنافسين السائدة األسعار على بناءً 

 ٩٤ الكلية العينة

  
 المحلية؟ المنتجات عن المستوردة المنتجات بيع تفضل لم ٨٫٣٫٣٫٣٫٤

 

 كما العام مدار على متوافرة األولى أنو المحلية، بالمنتجات مقارنة المستوردة المنتجات بيع يفضلون أنهم التجزئة تجار من %٣٩٫٤ بينما

 ،المحلية بالمنتجات مقارنة كبيرة بكمية شرائها إلمكانية المستوردة المنتجات يفضلون أنهم التجزئة تجار من %٢١٫٣ وبين عالية وبجدودة

  :ذلك يوّضح أدناه الجدول

 المحلية؟ المنتجات عن المستوردة المنتجات بيع تفضل لم - ٨٫٢٣ رقم الجدول
 النسبة العدد  

 %٣٩٫٤ ٣٧ العام مدار على التوافر

 %٣٩٫٤ ٣٧ الجودة

 %٢١٫٣ ٢٠ الكمية

 %١١٫٧ ١١ السعر

 %٨٫٥ ٨ المالئمة

 %٦٫٤ ٦ الموثوقية

 %٦٫٤ ٦ أصلية

 %٥٫٣ ٥ النقل

 %٤٫٣ ٤ طازجة منتجات

 %٢٫١ ٢ الدفع شروط

 ٩٤ الكلية العينة

 االختيارات متعددة أسئلة مالحظة:          
 
 

 الجملة تجار من المستخلصة النتائج ٤٫٣٫٣٫٤
 

 عُمان: في أخرى ومناطق مسقط في )بالجملة بيع منفذ( متجر/ ٥٠ على أجريت التي الدراسة إلى النتائج هذه تستند

 المستورد مقابل المحلي الناتج مبيعات ١٫٤٫٣٫٣٫٤
 

 أكتوبر إلى يونيو من الفترة وفي المحلية. المصادر من الناتج من %٥٠٫٣ من يقرب ما الجملة تجار اشتري مايو إلى نوفمبر من الفترة في

   :)٢٤- ١( رقم الجدول إلى الرجوع يرجى ،%٣٤٫١ الزراعية المحاصيل كل مبيعات بلغت

  
  المحلي الناتج مبيعات نسبة - ١٫٢٤ رقم الجدول

 
 

 الصيف الشتاء
 النسبة العدد النسبة العدد

 %٤٤٫٠ ٢٢ %١٢٫٠ ٦ %٢٠ حتى
٣٦٫٠ ١٨ %٥٢٫٠ ٢٦ %٥٠- ٢١% 
 %٢٠٫٠ ١٠ %٣٦٫٠ ١٨ %٥٠ من أكثر

 ٪٣٤٫١ ٪٥٠٫٣ المتوسط
 ٥٠ الكلية العينة
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 المجال؟ هذا في تعمل وأنت متى منذ ٢٫٤٫٣٫٣٫٤
 

 الجملة تجار من %٢٦ ربينما المشاركين، من %٥٠ وبنسبة سنوات. ١٠ من أكثر منذ المجال هذا في يعملون أنهم الجملة تجار أغلب ذكر

  أدناه: الجدول في كما سنوات، ١٠ إلى ٥ بين تتراوح مدة منذ المجال هذا في يعملون

  الزراعة في العمل سنوات عدد - ٢٫٢٤ الجدول

 النسبة العدد 
 %٢٤٫٠ ١٢ أعوام ٤- ١
 %٢٦٫٠ ١٣ أعوام ١٠ - ٥

 %٥٠٫٠ ٢٥ أعوام ١٠ من أكثر
 ٥٠ الكلية العينة

 

 منها؟ تشتري التي المناطق أكثر ما ٣٫٤٫٣٫٣٫٤
 

 المزارعين من يشترون الذين التجزئة تجار يليهم ).%٢٦( وبنسبة والوسطاء السماسرة خالل من منتجاتهم يشترون أنهم التجزئة تجار أغلب

  أدناه: الجدول في كما ،)%٢٢( الوالية وسوق )%٢٤( بنسبة

 منها؟ تشتري التي المناطق أكثر ما  -٣٫٢٤ رقم الجدول
 النسبة العدد 

 %٢٦٫٠ ١٣ السمسار الوسيط/ من

 %٢٤٫٠ ١٢  المزارعين من يشترون الذين الجملة تجار

 %٢٢٫٠ ١١  المركزية السوق الوالية/ سوق

 %١٦٫٠ ٨ المجاورة الدول من

 %١٢٫٠ ٦ المركزية الموالح سوق من

 ٥٠ الكلية العينة
 

  
 األسبوع؟ نهاية عطلة خالل الزراعية المنتجات مبيعات زيادة نسبة تبلغ كم ٤٫٤٫٣٫٣٫٤ 

 

 في كما األسبوع، أيام بباقي مقارنة األسبوع نهاية عطلة خالل الزراعية المنتجات مبيعات في %٣٤ بقدر زيادة يجدون التجزئة تجار بينما

  أدناه:: الجدول

 األسبوع نهاية عطلة خالل المبيعات في الزيادة نسبة - ٤٫٢٤ رقم الجدول
 النسبة العدد  

 %٤٢٫٠ ٢١ %١٠ حتى
١٨٫٠ ٩ %٢٥- ١١% 
٢٨٫٠ ١٤ %٥٠- ٢٦% 

 %١٢٫٠ ٦ %٥٠ من أكثر
 %٣٤ المتوسط

 ٥٠ الكلية العينة
 

  به؟ تبيع الذي السعر تحدد كيف  ٥٫٤٫٣٫٣٫٤
 

 بناءً  أسعارهم يثبتون أنهم منهم %١٦ وذكر الربح. هامش زائد التكلفة طريقة خالل من أسعارهم يحددون همأن التجزئة تجار من %٧٤ ذكر

  أدناه: الجدول إلى الرجوع يرجى ،األجل طويلة عقود على

  به؟ تبيع الذي السعر تحدد كيف  - ٥٫٢٤ رقم الجدول
 النسبة العدد  

 %٧٤٫٠ ٣٧ الربح هامش زائد التكلفة

 %١٦٫٠ ٨ األجل طويل عقد على بناءً  تحدد

 %١٠٫٠ ٥ للمنافسين السائدة األسعار على بناءً 
 ٥٠ الكلية العينة
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 عمالؤك؟ من ٦٫٤٫٣٫٣٫٤
 

 ومراكز %٢٢ بنسبة الصغيرة والمتاجر المطاعم يليهم ،أفراد الجملة بأسعار الزراعي جالنات يشترون الذين منهم) %٥٢( العمالء أغلب

  :ذلك يوّضح أدناه الجدول ،%٢٠ بنسبة الضيافة وشركات يروالتصد التسوق،

  
 عمالؤك؟ من - ٦٫٢٤ رقم الجدول

 النسبة العدد  
 %٥٢٫٠ ٢٦ أفراد

 %٢٢٫٠ ١١ المقاهي المطاعم/
 %٢٢٫٠ ١١ الصغيرة المتاجر

 %٢٠٫٠ ١٠ التسوق مراكز

 %٢٠٫٠ ١٠ التصدير
 %٢٠٫٠ ١٠ الضيافة شركات

 %١٢٫٠ ٦ (البناء) كاتشر
 ٥٠ الكلية العينة

 االختيارات تعددةم أسئلة مالحظة:  
 

 المحلية؟ المنتجات عن المستوردة المنتجات بيع تفضل لم ٦٫٤٫٣٫٣٫٤
 

 من %٢٠ بينما نالعام مدار على متوافرة لكونها المحلية، بالمنتجات مقارنة المستوردة المنتجات بيع يفضلون أنهم التجزئة تجار من %٣٢ بين

 حيث المستوردة المنتجات يفضلون أنهم الجملة تجار من %١٨ ذكرو أفضل. جودتها أن يعتقدون و المستوردة المنتجات يفضلون المشاركين

  :ذلك يوّضح أدناه الجدولو ،المحلية المنتجات أسعار من أقل بأسعار شرائها يمكنهم

  

 المحلية؟ المنتجات عن المستوردة المنتجات بيع تفضل لم - ٧٫٢٤ رقم الجدول
 النسبة العدد  

 %٣٢٫٠ ١٦ العام مدار على التوافر

 %٢٠٫٠ ١٠ الجودة

 %١٨٫٠ ٩ السعر

 %١٦٫٠ ٨ الكمية

 %١٢٫٠ ٦ المالئمة

 %١٢٫٠ ٦ أصلية

 %٨٫٠ ٤ الموثوقية

 %٨٫٠ ٤ النقل

 %٤٫٠ ٢ طازجة منتجات

 ٥٠ الكلية العينة

  االختيارات متعددة أسئلة مالحظة:             
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 المختلفة التسويقية القنوات في والفواكه للخضراوات السائدة األسعار ٤٫٣٫٤
 

 :المختلفة ةالتسويقي القنوات في والفواكه للخضراوات السائدة األسعار )٢٥( رقم الجدول يوّضح

 التسويقية القنوات مختلف في كجم) عماني/ (لایر والخضراوات الفواكه لكل السائدة األسعار :٢٥ رقم الجدول

 المحاصيل
 التسويق قنوات

 الموالح سوق الوالية سوق الجملة سعر الوسيط التجزئة سعر المزرعة سعر
 التصدير المركزي

 الخضراوات
 - ٠٫١٩٦ ٠٫١٧٤ ٠٫٢٢٢ ٠٫١٦٦ ٠٫٢٣١ ٠٫١٩٣ طماطم
 - ٠٫١٥١ ٠٫١٤٧ ٠٫١٦٣ ٠٫٠٩١ ٠٫٢١٠ ٠٫١٤٩ بطيخ
 - ٠٫٢٤٢ ٠٫٢٠٧ ٠٫٣٤٥ ٠٫١٥٠ ٠٫٣٧٤ ٠٫٢٢٨ شمام
 ٠.٢٥٠ ٠٫٢٢٧ ٠٫٢٣٣ ٠٫٣٧٤ ٠٫١٧٠ ٠٫٢٧٤ ٠٫٢٤٢ بصل
 ٠.٢٥٠ ٠٫٢٨٠ ٠٫٢٥٦ ٠٫٢٧٨ ٠٫٢٠١ ٠٫٣٣٣ ٠٫٢٥٧ فلفل
 - ٠٫٣٨٢ ٠٫٣٦١ ٠٫٣٧٥ ٠٫٢٩٧ ٠٫٥٠٢ ٠٫٤٠٤ بامية

 ٠.٢٠٠ ٠٫١٥٢ ٠٫١٣٨ ٠٫٢١٤ ٠٫١٣٧ ٠٫٢٧٨ ٠٫١٥٦ بطاطس
 - ٠٫١٥٢ ٠٫١٣٦ ٠٫١٨٧ ٠٫١٠٤ ٠٫١٦٤ ٠٫١٣٥ باذنجان

 - ٠٫٣٣٥ ٠٫٣٢٦ ٠٫٣٧١ ٠٫٢٦٦ ٠٫٤٠١ ٠٫٣٣٧ خيار
 ٠.١٨٠ ٠٫١٧٠ ٠٫١٤٢ ٠٫١٥٥ ٠٫١٤٠ ٠٫١٩٢ ٠٫١٥٨ جزر

 الفواكه
 ٠.٧٠٠ ٠٫٧٠٨ ٠٫٦٣٣ ٠٫٧٠٢ ٠٫٦٠٣ ٠٫٩٧٥ ٠٫٧٠٨ النخيل
 - ٠٫٣٢١ ٠٫٣٠٨ ٠٫٤٤٥ ٠٫٢٣٨ ٠٫٣٣٧ ٠٫٣٠٥ مانجو
 - ٠٫٢٢٩ ٠٫٢١٦ ٠٫٢٥٧ ٠٫١٩٨ ٠٫٢٣٨ ٠٫٢١٤ موز

 - ٠٫٣٠٠ ٠٫٢٩٧ ٠٫٣٢٠ ٠٫٢٧٧ ٠٫٣١٠ ٠٫٢٩٣ ليمون
 - - ٠٫١٩٦ ٠٫٣٣٠ ٠٫١٩٨ - ٠٫٢٠٩ الهند جوز
 - ٠٫٣٨٩ ٠٫٣٦٩ ٠٫٤٠٠ ٠٫٣٤٦ ٠٫٤٠٠ ٠٫٣٦٧ (فيفاي) بابايا

 

 هؤالء أن بسبب بالجملة البيع في أعلى هامًشا يدفعون المزارعين ومتوسطي صغار أن وحظلُ  السوق، على أجري الذي المسح أثناء

 المعلومات توافر عدم منها عوامل لعدة ذلك يرجع وقد محاصيلهم، أسعار على بالتفاوض لهم يسمح جيد وضع في ليسوا المزارعين

 الحصاد، بعد ما لمرحلة التحتية البنية غياب ظل في بالمحصول االحتفاظ على القدرة وعدم السوق، في السائدة األسعار عن الحالية

 بعد ما لمرحلة أفضل أساسية بنية ولديهم تنظيًما أفضل وهم ،المزارعين كبار بينما والية. كل مستوى على التجميع وكالء وتالعب

 المزارعالمزارعين. ومتوسطي اربصغ مقارنة الجملة تجار مع األسعار على التفاوض على أكبر قدرة لديهم بالتالي الحصاد،

  العمانية. والخضروات الفواكة بتصدير يقومون الخ الطاووس... شركة مثل والمنظمه الكبيره

 الجملة وتاجر التجزئة تاجرو المزارع وحصة التسويق، هامش ١٫٤٫٣٫٤

 المسؤولين التسويق وكالء وربح ،)المستهلك إلى المنتج من تنقل المنتجات أن حيث( التسويق تكلفة من كال التسويق مشها يعكس

 ولعقد منتجين. بصفتهم التسويق هامش من جزء على المزارعون يحصل الزراعية، المنتجات تسويق حالة وفي النقل. عملية عن

 لكل رًكامشت قاسًما ونجعلها المقارنة لقاعدة أساًسا المستهلك أسعار نستخدم الوكالء، عليها يحصل التي الحصص بين مقارنات

 في وكيل كل حصة يحدد الذي )TGMM( التسويق لهامش الكلي اإلجمالي استنتاج يمكن ذلك، على وبناءً  التسويقية. الهوامش

 التالي: النحو على التسويق قنوات
TGMM = ١٠٠* المستهلك) سعر المزارع)/ سعر - المستهلك ((سعر 

 هامش في التجزئة وتجار الجملة تجار وحصة المزارعين وحصة التسويق، لهامش الكلي اإلجمالي أدناه ٢٦ رقم الجدول يوضح

  ُعمان. في المنتشرة والخضراوات الفواكه من نوًعا ١٦
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  الجملة وتاجر التجزئة تاجرو المزارع حصص )،TGMM( التسويق لهامش الكلي اإلجمالي :٢٦ رقم الجدول

 الخضراوات
 والفواكه

 سعر متوسط
 المزرعة

 الجملة أسعار متوسط
 أسعار متوسط

 التجزئة
 اإلجمالي
 الكلي

 لهامش
 التسويق
TGMM 

FSHARE WSHARE MSHARE RSHARE 

FP WPP WSP RPP CP 

 الخضراوات
 %٣٧٫١  %٩٫٩ %١٤٬٥ %٣٨٫٤ %٦١٫٦ ٠٫٥٠٢ ٠٫٣١٦ ٠٫٢٨٣ ٠٫٢١٠ ٠٫١٩٣ طماطم
 %٢٠٫٩  %٩٫٩ %٢٧٬٥ %٤١٫٧ %٥٨٫٣ ٠٫٣٥٧ ٠٫٢٨٢ ٠٫٢٦٨ ٠٫١٧٠ ٠٫١٤٩ بطيخ
 %٢٤٫٦  %٧٫١ %١١٬١ %٥٧٫٣ %٤٢٫٧ ٠٫٣٩٨ ٠٫٣٠٠ ٠٫٢٨٤ ٠٫٢٤٠ ٠٫٢٢٨ شمام
 %١٣٫٥  %٥٫٣ %١٠٫٥ %٧٠٫٨ %٢٩٫٢ ٠٫٣٤٢ ٠٫٢٩٦ ٠٫٢٨٧ ٠٫٢٥١ ٠٫٢٤٢ بصل
 %١٦٫٨  %٧٫٥ %٢٠٫١ %٥٥٫٦ %٤٤٫٤ ٠٫٤٦٢ ٠٫٣٨٥ ٠٫٣٧٢ ٠٫٢٧٩ ٠٫٢٥٧ فلفل
 %١٧٫٩  %٧٫٤ %١٩٬٦ %٥٥٫٢ %٤٤٫٨ ٠٫٧٣٢ ٠٫٦٠١ ٠٫٥٧٨ ٠٫٤٣٥ ٠٫٤٠٤ بامية

 %٢٢٫٠  %٩٫٣ %٢٢٬٨ %٤٥٫٩ %٥٤٫١ ٠٫٣٤٠ ٠٫٢٦٥ ٠٫٢٥٣ ٠٫١٧٥ ٠٫١٥٦ بطاطس
 %٣١٫٢  %٧٫٩ %٦٬٥ %٥٤٫٤ %٤٥٫٦ ٠٫٢٤٨ ٠٫١٧١ ٠٫١٥٦ ٠٫١٤٠ ٠٫١٣٥ باذنجان

 %٢١٫٩  %٨٫٤ %١٨٬٢ %٥١٫٥ %٤٨٫٥ ٠٫٦٥٥ ٠٫٥١١ ٠٫٤٨٦ ٠٫٣٦٧ ٠٫٣٣٧ خيار
 %٢٤٫٩  %٨٫٤ %١٥٬٩ %٥٠٫٨ %٤٩٫٢ ٠٫٣١١ ٠٫٢٣٤ ٠٫٢٢٠ ٠٫١٧٠ ٠٫١٥٨ جزر

  الفواكه
  %٢٧٫٩  %٥٫٣  %٧٬٨  %٥٩٫٠  %٤١٫٠ ١٫١٩٩ ٠٫٨٦٤ ٠٫٨٢٧ ٠٫٧٣٤ ٠٫٧٠٨ التمور نخيل

  %٢٢٫٩  %١٠٫٠  %٢٢٬٧  %٤٤٫٤  %٥٥٫٦ ٠٫٦٨٧ ٠٫٥٣٠ ٠٫٥٠٠ ٠٫٣٤٤ ٠٫٣٠٥ مانجو
  %١٩٫٨  %٧٫٩  %١٧٬٤  %٥٤٫٩  %٤٥٫١ ٠٫٣٩٠ ٠٫٣١٣ ٠٫٢٩٩ ٠٫٢٣١ ٠٫٢١٤ موز

  %١٧٫٦  %٩٫١  %٢٥٬٢  %٤٨٫١  %٥١٫٩ ٠٫٦٠٩ ٠٫٥٠٢ ٠٫٤٨٥ ٠٫٣٣١ ٠٫٢٩٣ ليمون
 ٢٣٫٦% ١٠٫٥% %٢٨٬٢ ٣٧٫٧% ٦٢٫٣% ٠٫٥٥٤ ٠٫٤٢٤ ٠٫٤٠١ ٠٫٢٤٤ ٠٫٢٠٩ الهند جوز
  %٢٧٫٠  %٧٫٨  %١٢٫٣  %٥٣٫٠  %٤٧٫٠ ٠٫٦٩٣ ٠٫٥٠٦ ٠٫٤٧٣ ٠٫٣٨٨ ٠٫٣٦٧ (فيفاي) بابايا

  
 المستهلك سعر :CP ،التجزئة لتاجر الشراء سعر :RPP ،المزارع) يتلقاها التي (األسعار المزارع سعر :FP -  مالحظات

WPP: الجملة لتاجر الشراء سعر، WSP: الجملة لتاجر البيع سعر، *WSHARE :الوسطاء من وغيره الجملة تاجر حصة 
TGMM  :١٠٠ = المستهلك يدفعه الذي السعر في التسويق لهامش الكلي اإلجماليFP)/CP) *-((CP 
FSHARE: ١٠٠ = المستهلك يدفعه الذي السعر في المزارع حصة(FP/CP) * 

WSHARE*: ١٠٠  = المستهلك يدفعه الذي السعر في الجملة تاجر حصةFP)/CP) *-((RPP  
RSHARE : ١٠٠= المستهلك يدفعه الذي السعر في التجزئة تاجر حصةRPP)/CP) *-((CP   

 

 %٧١ إلى الهند لجوز %٣٨ من تتراوح النهائي المستهلك سعر في المزارع حصة أن إلى أعاله الجدول في الواردة النتائج تشير

 الجملة وتجار التجزئة، تجار عليهما يحصل والبصل الهند لجوز التوالي على %٢٩و %٦٢ المتبقيتان، والنسبتان ،للبصل

  التوالي. على لصوالب الهند لجوز %١٣٫٥و %٢٣ على التجزئة تجار يحصل النسبتين هاتين ومن ،والوسطاء

 تي" "اختبار والخضراوات: للفواكه السائدة األسعار ٢٫٤٫٣٫٤

 نتائج المذكورة الجداول وتوضح الدراسة. شملتها التي والخضراوات الفواكه من لكل التسويق قنوات في "تي" اختبارت استخدمت

  "تي". اختبار درجات لحساب R البرمجة برنامج استخدمناو ،أهميته درجة مع محصول لكل "تي" تختباراا

  
 للخضراوات "تي" اختبارات  ١١٫٢٫٤٫٣٫٤

 ذات الفروق أبرزنا التسويق، قنوات بين المزج من نوع ولتحقيق ،إجماالً  الخضراوات على أجريت التي "تي" اختبارات خالل

  .المختلفة التسويق قنوات تفرضها التي األسعار بين اإلحصائية الداللة

  

  

  

 
  



  ٤٩  | صفحة                                                        مانعُ  في الزراعي التسويق قنوات لمختلف تشخيصية دراسة
  

 اجماال خضرواتلل السائدة األسعار :٢٧٫١١ رقم الجدول
  

 المحاصيل
 التسويق قنوات

 تاجر
 الموالح سوق الوالية سوق الجملة تاجر الوسيط التجزئة

 أخرى المركزي

 ٠.٣٢٥ ٠.٢١٩ ٠.٢٠٦ ٠.٢٥٥ ٠.١٧٥ ٠.٣٠٧ إجماال الخضراوات نوع
               "تي" اختبار

Rt Vs Md   ٩.٨٧٦٥**      
Rt Vs Ws   ٢.٧٨٩٢**     
Rt Vs Sw   ٩.٧٢٦٣**    

Rt Vs Mm   ٦.٣٦٦٧**   
Rt Vs Ot   -٠.٦٥١١ 

Md Vs Ws    -٦.٦٩٠٩**     
Md Vs Sw    -٣.٤٧٤٩**    

Md Vs Mm    -٤.٦٩٥٣**   
Md Vs Ot    -٧.٩٣٦٣** 

Ws Vs Sw     ٣٠٧٩٦٦**    
Ws Vs Mm     ٢.٨١٥١**   

Ws Vs Ot     -٢.٧٠٦٣** 
Sw Vs Mm      -١.٤١٧٥   

Sw Vs Ot         -٦.٩٢٤٨**  
Mm Vs Ot           -٥.٣٥٥٨**  

 األغذية) (تصنيع المصانع التصدير، للجيران، البيع - أخرى مالحظات:
Rt= التجزئة، تاجر dM= ،الوسيط sW= الجملة، تاجر wS= الوالية، سوق mM= الموالح، سوق tO= أخرى – sV= مقابل  

 %٩٩ بنسبة مهم ** ؛%٩٥ بنسبة *مهم

 
 سوق بين ما باستثناء التالية التوزيع سلسلة في المختلفة المستويات كل بين األسعار متوسط في واضحة اختالفات مالحظة وبمكن

 األخرى: األسواق وسعر التجزئة سعر وبين ،المركزية الموالح سوق مقابل الوالية

 المركزية الموالح وسوق الوالية وسوق الجملة، وتاجر الوسيط، مقابل التجزئة تاجر 

 يرهاغو المركزية الموالح وسوق الوالية وسوق الجملة، تاجر مقابل الوسيط 

 وغيرها المركزية الموالح وسوق ،الوالية سوق مقابل الجملة تاجر 

 وغيرها المركزية الموالح سوق مقابل الوالية سوق 

 األسواق من غيرها مقابل المركزية الموالح سوق 

  

 

 للفواكه "تي" اختبارات  ١٢٫٢٫٤٫٣٫٤
 الداللة ذات الفروق أبرزنا التسويق، قنوات بين المزج من نوع ولتحقيق ،إجماالً  الفواكه على أجريت التي "تي" اختبارات خالل

 .المختلفة التسويق قنوات تفرضها التي األسعار بين اإلحصائية
 

  



  ٥٠  | صفحة                                                        مانعُ  في الزراعي التسويق قنوات لمختلف تشخيصية دراسة
  

 إجماال لفواكةل السائدة األسعار :٢٧٫١٢ مرق الجدول
  

 المحاصيل
 التسويق قنوات

 تاجر
 الموالح سوق الوالية سوق الجملة تاجر الوسيط التجزئة

 أخرى المركزي

 ٠.٦٨٠ ٠.٤٢٠ ٠.٤١٠ ٠.٤٣٨ ٠.٣٢٧ ٠.٧٤٤ إجماال فواكةال نوع
               "تي" اختبار

Rt Vs Md   ١٢.١٠١٦**      
Rt Vs Ws   ٤.٢٩٢**     
Rt Vs Sw   ١٠.٢٥٤٦**    

Rt Vs Mm   ٦.٩٩٢٩**   
Rt Vs Ot   ١.٠٠٣٧ 

Md Vs Ws    -٢.٩٧٦٣**     
Md Vs Sw    -٥.٧٠٣٩**    

Md Vs Mm    -٣.٣٢٤٣**   
Md Vs Ot    -١٠.٥٦٧٦** 

Ws Vs Sw     ٠٠٤٦٧٤    
Ws Vs Mm     ٠.٦٧٣٦   

Ws Vs Ot     -٣.٥٠٦٤** 
Sw Vs Mm      ٠.٤٥٥٩   

Sw Vs Ot         -٨.٤٧٧٦**  
Mm Vs Ot           -٥.٨٣٦٤**  

 األغذية) (تصنيع المصانع التصدير، للجيران، البيع - أخرى مالحظات:
Rt= التجزئة، تاجر dM= ،الوسيط sW= الجملة، تاجر wS= الوالية، سوق mM= الموالح، سوق tO= أخرى – sV= مقابل  

 %٩٩ بنسبة مهم ** ؛%٩٥ بنسبة *مهم
  

 تاجر بين ما باستثناء التالية التوزيع سلسلة في المختلفة المستويات كل بين األسعار متوسط في واضحة اختالفات مالحظة وبمكن

 وسوق الوالية سوق مقابل الجملة تاجر بينو المركزية، الموالح سوق مقابل الوالية سوق بينو األخرى، األسواق مقابل التجزئة

 المركزية. الموالح

 المركزية الموالح وسوق الوالية وسوق الجملة، وتاجر الوسيط، مقابل التجزئة تاجر 

 وغيرها المركزية الموالح وسوق الوالية وسوق الجملة، تاجر مقابل الوسيط 

 األخرى األسواق مقابل الجملة تاجر 

 األخرى األسواق مقابل الوالية سوق 

 األسواق من غيرها مقابل المركزية الموالح سوق 

  
 

 المسح شملها التي والفواكه الخضراوات من نوع لكل "تي" اختبارات  ٢٫٢٫٤٫٣٫٤
  

 لكل التسويق قنوات تفرضها التي األسعار بين اإلحصائية الداللة ذات الفروق أبرزنا التسويق، قنوات بين المزج من نوع ولتحقيق

  حدة. على محصول

  

  

  
   



  ٥١  | صفحة                                                        مانعُ  في الزراعي التسويق قنوات لمختلف تشخيصية دراسة
  

  
 للطماطم السائدة األسعار :٫٢٧٢١ رقم الجدول

  
 المحاصيل

 التسويق قنوات
 تاجر

 الموالح سوق الوالية سوق الجملة تاجر الوسيط التجزئة
 أخرى المركزي

 ٠٫٢٩٨ ٠٫١٩٦ ٠٫١٧٤ ٠٫٢٢٢ ٠٫١٦٦ ٠٫٢٣١ طماطم الخضراوات نوع
               "تي" اختبار

Rt Vs Md   ٣٫٥٠٦٢**      

Rt Vs Ws   ٠٫٢٨٩٤     
Rt Vs Sw   ٣٫٠٥٠٩**    

Rt Vs Mm   ١٫٦٨٦٦   

Rt Vs Ot   -١٫٤٦١٣ 

Md Vs Ws    -٣٫١١٧١**     

Md Vs Sw    -٠٫٤٨٣١    

Md Vs Mm    -٢٫٤٤١*   

Md Vs Ot    -٤٫٠٥٥١** 

Ws Vs Sw     ٢٫٠٨٧٩*    

Ws Vs Mm     ١٫٣٧٥٢   

Ws Vs Ot     -١٫٣٥٥٧ 

Sw Vs Mm      -١٫٦١٠١   

Sw Vs Ot         -٤٫٣٨٢٣**  

Mm Vs Ot           -٢٫٨٠٥١**  
 األغذية) (تصنيع المصانع التصدير، للجيران، البيع - أخرى مالحظات:

Rt= التجزئة، تاجر dM= ،الوسيط sW= الجملة، تاجر wS= الوالية، سوق mM= الموالح، سوق tO= أخرى – sV= مقابل  
 %٩٩ بنسبة مهم ** ؛%٩٥ بنسبة *مهم

 
 للبطيخ السائدة األسعار :٫٢٧٢٢ رقم الجدول

  
 المحاصيل

 التسويق قنوات
 تاجر

 الموالح سوق الوالية سوق الجملة تاجر الوسيط التجزئة
 أخرى المركزي

 - ٠٫١٥١ ٠٫١٤٧ ٠٫١٦٣ ٠٫٠٩١ ٠٫٢١٠ بطيخ الخضراوات نوع
               "تي" اختبار

Rt Vs Md   ٦٫٠٢٧٦**      

Rt Vs Ws   ٢٫٠٦٦٢٢     

Rt Vs Sw   ٣٫٤٩٦**    

Rt Vs Mm   ٢٫٦٩٧٨*   

Rt Vs Ot   - 

Md Vs Ws    -٦٫٦٢٢٣**     

Md Vs Sw    -٣٫٣٦٩١**    

Md Vs Mm    -٣٫٤١٤٢**   

Md Vs Ot    - 

Ws Vs Sw     ٠٫٩١٤٦    

Ws Vs Mm     ٠٫٦٨٦١   

Ws Vs Ot     - 

Sw Vs Mm      -٠٫١٨٤٣   

Sw Vs Ot         -  

Mm Vs Ot           -*  
 األغذية) (تصنيع المصانع التصدير، للجيران، البيع - أخرى مالحظات:

Rt= التجزئة، تاجر dM= ،الوسيط sW= الجملة، تاجر wS= الوالية، سوق mM= الموالح، سوق tO= أخرى – sV= مقابل  
  %٩٩ بنسبة مهم ** ؛%٩٥ بنسبة *مهم

 
  
  
  



  ٥٢  | صفحة                                                        مانعُ  في الزراعي التسويق قنوات لمختلف تشخيصية دراسة
  

  
 للشمام السائدة األسعار :٫٢٧٢٣ رقم الجدول

  
 المحاصيل

 التسويق قنوات
 سعر

 الموالح سوق الوالية سوق الجملة سعر الوسيط التجزئة
 أخرى المركزي

 ٠٫٢٧٣ ٠٫٢٤٢ ٠٫٢٠٧ ٠٫٣٤٥ ٠٫١٥ ٠٫٣٧٤ شمام الخضراوات نوع

               "تي" اختبار
Rt Vs Md   ٧٫٥٥٧٣**     
Rt Vs Ws   ٠٫٦٠٥١    
Rt Vs Sw   ٦٫٣٨٧٤**   

Rt Vs Mm   ٤٫٤٧٠٥**  
Rt Vs Ot   ٢٫٥٥٧* 

Md Vs Ws    -٧٫٧٠٥٢**    
Md Vs Sw    -٢٫٥٩٦**   

Md Vs Mm    -٤٫٥٠٢٥**  
Md Vs Ot    -٥٫٧٤١٤** 

Ws Vs Sw     ٣٫٧٤٥٣**   
Ws Vs Mm     ٣٫٣٢٠٧**  

Ws Vs Ot     ٢٫٨١٦٣* 
Sw Vs Mm      -١٫٧  

Sw Vs Ot      -٢٫١٩٧١* 
Mm Vs Ot       -١٫٢٢٢٧ 

 مالحظات:
 األغذية) (تصنيع المصانع التصدير، للجيران، **البيع

Rt= التجزئة، تاجر dM= ،الوسيط sW= الجملة، تاجر wS= الوالية، سوق mM= الموالح، سوق tO= أخرى – sV= مقابل  
 %٩٩ بنسبة مهم ** ؛%٩٥ بنسبة *مهم

 للبصل السائدة األسعار :٫٢٧٢٤ رقم الجدول
  

 المحاصيل
 التسويق قنوات

 سعر
 الموالح سوق الوالية سوق الجملة سعر الوسيط التجزئة

 أخرى المركزي

 ٠٫٣٦٧ ٠٫٢٢٧ ٠٫٢٣٣ ٠٫٣٧٤ ٠٫١٧٠ ٠٫٢٧٤ بصل الخضراوات نوع

               "تي" اختبار
Rt Vs Md   ٣٫٥٩٦٣**     
Rt Vs Ws   -١٫٠٧٣١    
Rt Vs Sw   ١٫٥٦٤٩   

Rt Vs Mm   ١٫٩١٢٧  
Rt Vs Ot   -٢٫٠٥٣ 

Md Vs Ws    -٤٫٨٨٨٢**    
Md Vs Sw    -٢٫٠١٦٨*   

Md Vs Mm    -٤٫٢٦٦٧**  
Md Vs Ot    -٤٫٢١١٥** 

Ws Vs Sw     ١٫٣٨٥   
Ws Vs Mm     ٥٫٤٧٢٨**  

Ws Vs Ot     ٠٫٠٤٤٦ 
Sw Vs Mm      ٠٫٢٢٩  

Sw Vs Ot      -٣٫٦١١٧** 
Mm Vs Ot       -٣٫٤٦٩٨** 

 مالحظات:
 األغذية) (تصنيع المصانع التصدير، للجيران، **البيع

Rt= التجزئة، تاجر dM= ،الوسيط sW= الجملة، تاجر wS= الوالية، سوق mM= الموالح، سوق tO= أخرى – sV= مقابل  
  %٩٩ بنسبة مهم ** ؛%٩٥ بنسبة *مهم



  ٥٣  | صفحة                                                        مانعُ  في الزراعي التسويق قنوات لمختلف تشخيصية دراسة
  

 
 للفلفل السائدة األسعار :٫٢٧٢٥ رقم الجدول

  
 المحاصيل

 التسويق قنوات
 سعر

 الموالح سوق الوالية سوق الجملة سعر الوسيط التجزئة
 أخرى المركزي

 ٠٫٣٥ ٠٫٢٨ ٠٫٢٥٦ ٠٫٢٧٨ ٠٫٢٠١ ٠٫٣٣٣ فلفل الخضراوات نوع

           "تي" اختبار
Rt Vs Md   ٤٫٣٣٦٤**     
Rt Vs Ws   ١٫٤٩٤٢    
Rt Vs Sw   ٢٫٩٥**   

Rt Vs Mm   ١٫٣٤٠١  
Rt Vs Ot   -٠٫١٣٤٢ 

Md Vs Ws    -٤٫٠٠٦٥**    
Md Vs Sw    -٣٫٣٠٩٦**   

Md Vs Mm    -٤٫١٨٩٩**  
Md Vs Ot    -٣٫٠٦٤٨** 

Ws Vs Sw     ١٫٠٦٥   
Ws Vs Mm     -٠٫٠٨٥١  

Ws Vs Ot     -١٫٠٤٥٦ 
Sw Vs Mm      -١٫٠٩٨٨  

Sw Vs Ot      -١٫٣٦٨٧ 
Mm Vs Ot       -١٫١٤٦٦ 

 مالحظات:
 األغذية) (تصنيع المصانع التصدير، للجيران، **البيع

Rt= التجزئة، تاجر dM= ،الوسيط sW= الجملة، تاجر wS= الوالية، سوق mM= الموالح، سوق tO= أخرى – sV= مقابل  
 %٩٩ بنسبة مهم ** ؛%٩٥ بنسبة *مهم

 للبامية السائدة األسعار :٫٢٧٢٦ رقم الجدول
  

 المحاصيل
 التسويق قنوات

 سعر
 الموالح سوق الوالية سوق الجملة سعر الوسيط التجزئة

 أخرى المركزي

 ٠٫٤٠ ٠٫٣٨٢ ٠٫٣٦١ ٠٫٣٧٥ ٠٫٢٩٧ ٠٫٥٠٢ بامية الخضراوات نوع

           "تي" اختبار
Rt Vs Md   ٣٫٣٤٠٩**     
Rt Vs Ws   ١٫٩٥٥٧    
Rt Vs Sw   ٤٫٢٣٥٢**   

Rt Vs Mm   ١٫٦٧٣٢  
Rt Vs Ot   ٠٫٩٠١٦ 

Md Vs Ws    -٣٫٠٣٠٦*    
Md Vs Sw    -٢٫٨٣٤٧**   

Md Vs Mm    -٢٫٧٠٤٥*  
Md Vs Ot    -٢٫٣٣٣٣ 

Ws Vs Sw     ٠٫٦٦٤٥   
Ws Vs Mm     -٠٫٣٤٧٢  

Ws Vs Ot     -١٫٥٤٧١ 
Sw Vs Mm      -٠٫٨٦٨٨  

Sw Vs Ot      -١٫٠٧١٤ 
Mm Vs Ot       -٠٫٥٥٠٧ 

 مالحظات:
 األغذية) (تصنيع المصانع التصدير، للجيران، **البيع

Rt= التجزئة، تاجر dM= ،الوسيط sW= الجملة، تاجر wS= الوالية، سوق mM= الموالح، سوق tO= أخرى – sV= مقابل  
  %٩٩ بنسبة مهم ** ؛%٩٥ بنسبة *مهم



  ٥٤  | صفحة                                                        مانعُ  في الزراعي التسويق قنوات لمختلف تشخيصية دراسة
  

 للبطاطس السائدة األسعار :٫٢٧٢٧ رقم الجدول
  

 المحاصيل
 التسويق قنوات

 سعر
 الموالح سوق الوالية سوق الجملة سعر الوسيط التجزئة

 أخرى المركزي

 ٠٫١٦٩ ٠٫١٥٢ ٠٫١٣٨ ٠٫٢١٤ ٠٫١٣٧ ٠٫٢٧٨ بطاطس الخضراوات نوع

         "تي" اختبار
Rt Vs Md   ٢٫٧٦٧٧     
Rt Vs Ws   ١٫٤٢٣٢    
Rt Vs Sw   ٤٫٨١٠٤**   

Rt Vs Mm   ٤٫٨٦٨١**  
Rt Vs Ot   ٢٫٣٢٤٩ 

Md Vs Ws    -١٫٨٧٧٨    
Md Vs Sw    -٠٫٠١٦   

Md Vs Mm    -٠٫٦٣١٨  
Md Vs Ot    -٠٫٧٤٩٧ 

Ws Vs Sw     ٣٫٢٩٣٦**   
Ws Vs Mm     ٢٫٩٠٢٥*  

Ws Vs Ot     ١٫١٩٩٥ 
Sw Vs Mm      -٠٫٩٧٩٨  

Sw Vs Ot      -١٫٢٣٥٩ 
Mm Vs Ot       -٠٫٧٥٦٤ 

 مالحظات:
 األغذية) (تصنيع المصانع التصدير، للجيران، **البيع

Rt= التجزئة، تاجر dM= ،الوسيط sW= الجملة، تاجر wS= الوالية، سوق mM= الموالح، سوق tO= أخرى – sV= مقابل  
 %٩٩ بنسبة مهم ** ؛%٩٥ بنسبة *مهم

 للباذنجان السائدة األسعار : ٫٢٧٢٨ رقم الجدول
  

 المحاصيل

 التسويق قنوات

 سعر
 الوالية سوق الجملة سعر الوسيط التجزئة

 سوق
 الموالح
 المركزي

 أخرى

 ٠٫١٧٥ ٠٫١٥٢ ٠٫١٣٦ ٠٫١٨٧ ٠٫١٠٤ ٠٫١٦٤ باذنجان الخضراوات نوع

         "تي" اختبار
Rt Vs Md   ٤٫٧٩١١**     
Rt Vs Ws   -١٫٠٢١٧    
Rt Vs Sw   ١٫٧٦١٢   

Rt Vs Mm   ٠٫٧٦٩٧  
Rt Vs Ot   -٠٫٢٧٨١ 

Md Vs Ws    -٦٫٠٩٦٩**    
Md Vs Sw    -٢٫٤٢٤٩*   

Md Vs Mm    -٤٫٢٩٩١**  
Md Vs Ot    -٢٫٧٥٥١* 

Ws Vs Sw     ٢٫٢١٤٥*   
Ws Vs Mm     ١٫٨٠٤  

Ws Vs Ot     ٠٫٢٣٨٣ 
Sw Vs Mm      -١٫٠٨٨٩  

Sw Vs Ot      -١٫٠٦١٢ 
Mm Vs Ot       -٠٫٦٧١٧ 

 مالحظات:
 األغذية) (تصنيع المصانع التصدير، للجيران، **البيع

Rt= التجزئة، تاجر dM= ،الوسيط sW= الجملة، تاجر wS= الوالية، سوق mM= الموالح، سوق tO= أخرى – sV= مقابل  
 %٩٩ بنسبة مهم ** ؛%٩٥ بنسبة *مهم



  ٥٥  | صفحة                                                        مانعُ  في الزراعي التسويق قنوات لمختلف تشخيصية دراسة
  

 للخيار السائدة األسعار : ٫٢٧٢٩ رقم الجدول
  

 المحاصيل
 التسويق قنوات

 سعر
 الموالح سوق الوالية سوق الجملة سعر الوسيط التجزئة

 أخرى المركزي

 ٠٫٤٠٥ ٠٫٣٣٥ ٠٫٣٢٦ ٠٫٣٧١ ٠٫٢٦٦ ٠٫٤٠١ خيار الخضراوات نوع

         "تي" اختبار
Rt Vs Md   ٥٫٠١٢**     
Rt Vs Ws   ٠٫٦٨٣٣    
Rt Vs Sw   ٣٫٤٣٢١**   

Rt Vs Mm   ٢٫٥٣٥١*  
Rt Vs Ot   -٠٫٠٦١٩ 

Md Vs Ws    -٢٫٨٥٤٧**    
Md Vs Sw    -٢٫٧٩٨٦**   

Md Vs Mm    -٣٫٠٠٤٩**  
Md Vs Ot    -٢٫٢٦٨٢* 

Ws Vs Sw     ١٫٢٢٨   
Ws Vs Mm     ١٫٥٨٤٧  

Ws Vs Ot     -٠٫٥٧٦٢ 
Sw Vs Mm      -٠٫٣٦٥٦  

Sw Vs Ot      -١٫٣٤٢١ 
Mm Vs Ot       -١٫٦٧٢٧ 

 مالحظات:
 األغذية) (تصنيع المصانع التصدير، للجيران، **البيع

Rt= التجزئة، تاجر dM= ،الوسيط sW= الجملة، تاجر wS= الوالية، سوق mM= الموالح، سوق tO= أخرى – sV= مقابل  
 %٩٩ بنسبة مهم ** ؛%٩٥ بنسبة *مهم

 للجزر السائدة األسعار : ٫٢٧٣٠ رقم الجدول
  

 المحاصيل

 التسويق قنوات

 سعر
 الوالية سوق الجملة سعر الوسيط التجزئة

 سوق
 الموالح
 المركزي

 أخرى

 ٠٫١٨ ٠٫١٧ ٠٫١٤٢ ٠٫١٥٥ ٠٫١٤ ٠٫١٩٢ جزر الخضراوات نوع

         "تي" اختبار
Rt Vs Md   ٢٫١١٨     
Rt Vs Ws   ١٫٣٣٩٤    
Rt Vs Sw   ٤٫٤٦٢٩**   

Rt Vs Mm   ٠٫٨٠٨٧  
Rt Vs Ot   ٠٫٣٢٦٥ 

Md Vs Ws    -٠٫٣١٧٢    
Md Vs Sw    -٠٫١٠٢٣   

Md Vs Mm    -٠٫٦٦١٧  
Md Vs Ot    -٠٫٦٥٤٧ 

Ws Vs Sw     ٠٫٦١٧   
Ws Vs Mm     -٠٫٣٢٥٤  

Ws Vs Ot     -٠٫٤١٢٤ 
Sw Vs Mm      -١٫٣٥٦٦  

Sw Vs Ot      -١٫٣٩٠٩ 
Mm Vs Ot       -٠٫١٩٢٥ 

 مالحظات:
 األغذية) (تصنيع المصانع التصدير، للجيران، **البيع

Rt= التجزئة، تاجر dM= ،الوسيط sW= الجملة، تاجر wS= الوالية، سوق mM= الموالح، سوق tO= أخرى – sV= مقابل  
 %٩٩ بنسبة مهم ** ؛%٩٥ بنسبة *مهم



  ٥٦  | صفحة                                                        مانعُ  في الزراعي التسويق قنوات لمختلف تشخيصية دراسة
  

 للتمور السائدة األسعار : ٫٢٧٣١ رقم الجدول
  

 المحاصيل
 التسويق قنوات

 سعر
 الموالح سوق الوالية سوق الجملة سعر الوسيط التجزئة

 أخرى المركزي

 ٠٫٨٠٧ ٠٫٧٠٨ ٠٫٦٣٣ ٠٫٧٠٢ ٠٫٦٠٣ ٠٫٩٧٥ التمور الفاكهة نوع

         "تي" اختبار
Rt Vs Md   ٨٫٣٩٢٨**     
Rt Vs Ws   ٣٫١٣٩٩**    
Rt Vs Sw   ١٠٫٠٢١**   

Rt Vs Mm   ٤٫٠٩٤٦**  
Rt Vs Ot   ٢٫٤١٣١* 

Md Vs Ws    -١٫٧٥٥٢    
Md Vs Sw    -١٫٢٤٢٤   

Md Vs Mm    -٢٫٤٩٥٥*  
Md Vs Ot    -٣٫٩٤٥٥** 

Ws Vs Sw     ١٫٤٣٥٣   
Ws Vs Mm     -٠٫١٠١٢  

Ws Vs Ot     -٠٫٩٦١ 
Sw Vs Mm      -٢٫٠٨*  

Sw Vs Ot      -٤٫٥١٢٩ 
Mm Vs Ot       -١٫٢٠١٣ 

 مالحظات:
 األغذية) (تصنيع المصانع التصدير، للجيران، **البيع

Rt= التجزئة، تاجر dM= ،الوسيط sW= الجملة، تاجر wS= الوالية، سوق mM= الموالح، سوق tO= أخرى – sV= مقابل  
 %٩٩ بنسبة مهم ** ؛%٩٥ بنسبة *مهم

 للمانجو السائدة األسعار :٫٢٧٣٢ رقم الجدول
  

 المحاصيل
 التسويق قنوات

 سعر
 الموالح سوق الوالية سوق الجملة سعر الوسيط التجزئة

 أخرى المركزي

 ٠٫٤٠٢ ٠٫٣٢١ ٠٫٣٠٨ ٠٫٤٤٥ ٠٫٢٣٨ ٠٫٣٣٧ مانجو الفاكهة نوع
         "تي" اختبار

Rt Vs Md   ٣٫٣٥٦١**     
Rt Vs Ws   -١٫٢٨٣٦    
Rt Vs Sw   ٠٫٩٠٩١   

Rt Vs Mm   ٠٫٣٥٨٤  
Rt Vs Ot   -٠٫٨٠٢٨ 

Md Vs Ws    -١٥٫٢٦٧٥**    
Md Vs Sw    -٥٫١٦٩٢**   

Md Vs Mm    -٥٫٥٤١٢**  
Md Vs Ot    -٤٫٥٣٣٥** 

Ws Vs Sw     ٣٫٧٢٣**   
Ws Vs Mm     ٣٫٠٥٥٣**  

Ws Vs Ot     ٠٫٤٢٧٧ 
Sw Vs Mm      -٠٫٦٦٥٦  

Sw Vs Ot      -٣٫١١٨٧** 
Mm Vs Ot       -١٫٦٥٨ 

 مالحظات:
 األغذية) (تصنيع المصانع التصدير، للجيران، **البيع

Rt= التجزئة، تاجر dM= ،الوسيط sW= الجملة، تاجر wS= الوالية، سوق mM= الموالح، سوق tO= أخرى – sV= مقابل  
  %٩٩ بنسبة مهم ** ؛%٩٥ بنسبة *مهم

 



  ٥٧  | صفحة                                                        مانعُ  في الزراعي التسويق قنوات لمختلف تشخيصية دراسة
  

 للموز السائدة األسعار :٫٢٧٣٣ رقم الجدول
  

 المحاصيل
 التسويق قنوات

 سعر
 الموالح سوق الوالية سوق الجملة سعر الوسيط التجزئة

 أخرى المركزي

 ٠٫٢٩٥ ٠٫٢٢٩ ٠٫٢١٦ ٠٫٢٥٧ ٠٫١٩٨ ٠٫٢٣٨ موز الفاكهة نوع

         "تي" اختبار
Rt Vs Md   ١٫٩٢٠٨     
Rt Vs Ws   -٠٫٦٢٢١    
Rt Vs Sw   ٠٫٨٤٤٩   

Rt Vs Mm   ٠٫٣١٢١  
Rt Vs Ot   -١٫٣١٣٩ 

Md Vs Ws    -٢٫٧٦٠٧**    
Md Vs Sw    -١٫٣٦٧١   

Md Vs Mm    -١٫٧٣٩٨  
Md Vs Ot    -٣٫٤٠٥٤** 

Ws Vs Sw     ١٫٤٧٩٩   
Ws Vs Mm     ٠٫٩٢٦٩  

Ws Vs Ot     -٠٫٩٥٨٢ 
Sw Vs Mm      -٠٫٦٠٧٨  

Sw Vs Ot      -٢٫١٧٢٢* 
Mm Vs Ot       -١٫٥٩١٦ 

 مالحظات:
 األغذية) (تصنيع المصانع التصدير، للجيران، **البيع

Rt= التجزئة، تاجر dM= ،الوسيط sW= الجملة، تاجر wS= الوالية، سوق mM= الموالح، سوق tO= أخرى – sV= مقابل  
 %٩٩ بنسبة مهم ** ؛%٩٥ بنسبة *مهم

 لليمون السائدة األسعار : ٫٢٧٣٤ رقم الجدول
  

 المحاصيل

 التسويق قنوات

 سعر
 الوالية سوق الجملة سعر الوسيط التجزئة

 سوق
 الموالح
 المركزي

 أخرى

 ٠٫٣٩٢ ٠٫٣ ٠٫٢٩٧ ٠٫٣٢٠ ٠٫٢٧٧ ٠٫٣١ ليمون الفاكهة نوع

         "تي" اختبار
Rt Vs Md   ١٫٠٨٠١     
Rt Vs Ws   -٠٫١٧٧٨    
Rt Vs Sw   ٠٫٣٥٠٤   

Rt Vs Mm   ٠٫٢١  
Rt Vs Ot   -١٫٤٣٢٤ 

Md Vs Ws    -١٫٢٩٢٧    
Md Vs Sw    -١٫٢٧٧١   

Md Vs Mm    -١٫٠٦٠٢  
Md Vs Ot    -٢٫٦٥٨٢* 

Ws Vs Sw     ٠٫٥٦٥٨   
Ws Vs Mm     ٠٫٣٨٩٤  

Ws Vs Ot     -١٫١٣٧ 
Sw Vs Mm      -٠٫١٤٢٧  

Sw Vs Ot      -١٫٧٠٣ 
Mm Vs Ot       -١٫٤١١٩ 

 مالحظات:
 األغذية) (تصنيع المصانع التصدير، للجيران، **البيع

Rt= التجزئة، تاجر dM= ،الوسيط sW= الجملة، تاجر wS= الوالية، سوق mM= الموالح، سوق tO= أخرى – sV= مقابل  
 %٩٩ بنسبة مهم ** ؛%٩٥ بنسبة *مهم



  ٥٨  | صفحة                                                        مانعُ  في الزراعي التسويق قنوات لمختلف تشخيصية دراسة
  

 الهند لجوز السائدة األسعار :٫١٥٣٥ رقم الجدول
  

 المحاصيل
 التسويق قنوات

 سعر
 الموالح سوق الوالية سوق الجملة سعر الوسيط التجزئة

 أخرى المركزي

 - - ٠٫١٩٦ ٠٫٣٣٠ ٠٫١٩٨ - الهند جوز الفاكهة نوع
         "تي" اختبار

Rt Vs Md   -     
Rt Vs Ws   -    
Rt Vs Sw   -   

Rt Vs Mm   -  
Rt Vs Ot   - 

Md Vs Ws    -٥٫٧٨٧٤**    
Md Vs Sw    ٠٫١٢١٦   

Md Vs Mm    -  
Md Vs Ot    - 

Ws Vs Sw     ٥٫١٥**   
Ws Vs Mm     -  

Ws Vs Ot     - 
Sw Vs Mm      -  

Sw Vs Ot      - 
Mm Vs Ot       - 

 مالحظات:
 األغذية) (تصنيع المصانع التصدير، للجيران، **البيع

Rt= التجزئة، تاجر dM= ،الوسيط sW= الجملة، تاجر wS= الوالية، سوق mM= الموالح، سوق tO= أخرى – sV= مقابل  
 %٩٩ بنسبة مهم ** ؛%٩٥ بنسبة *مهم

 (فيفاي) للبابايا السائدة األسعار :٫٢٧٣٦ رقم الجدول
  

 المحاصيل
 التسويق قنوات

 سعر
 الموالح سوق الوالية سوق الجملة سعر الوسيط التجزئة

 أخرى المركزي

 ٠٫٤٠٠ ٠٫٣٨٩ ٠٫٣٦٩ ٠٫٤٠٠ ٠٫٣٤٦ ٠٫٤٠٠ (فيفاي) بابايا الفاكهة نوع

         "تي" اختبار
Rt Vs Md   ٠٫٦٢     
Rt Vs Ws   -    
Rt Vs Sw   ٠٫٣٨٦٧   

Rt Vs Mm   ٠٫١٣٠٨  
Rt Vs Ot   - 

Md Vs Ws    -٠٫٦٢    
Md Vs Sw    -١٫١٠٦٥   

Md Vs Mm    -١٫٦٦٠٢  
Md Vs Ot    -٠٫٦٢ 

Ws Vs Sw     ٠٫٣٨٦٧   
Ws Vs Mm     ٠٫١٣٠٨  

Ws Vs Ot     - 
Sw Vs Mm      -٠٫٨٩٥٢  

Sw Vs Ot      -٠٫٣٨٦٧ 
Mm Vs Ot       -٠٫١٣٠٨ 

 مالحظات:
 األغذية) (تصنيع المصانع التصدير، للجيران، **البيع

Rt= التجزئة، تاجر dM= ،الوسيط sW= الجملة، تاجر wS= الوالية، سوق mM= الموالح، سوق tO= أخرى – sV= مقابل  
 %٩٩ بنسبة مهم ** ؛%٩٥ بنسبة *مهم



  ٥٩  | صفحة                                                        مانعُ  في الزراعي التسويق قنوات لمختلف تشخيصية دراسة
  

  السائدة واألسعار التجزئة وأسعار الجملة أسعار المزرعة، أرباح صافي ٣٫٤٫٣٫٤

 البامية من سعر أعلى على المزارعون يحصل الخضروات، كل بين ومن ، المسح شملها التي المناطق في أنه نالحظ أن يمكننا 

 لایر ٠٫٢٤٢( فالبصل كجم)،عماني/ لایر ٠٫٢٥٧( فالفلفل كجم) عماني/ لایر ٠٫٣٣٣( الخيار ايليه كجم)، عماني/ لایر ٠٫٤٠٤(

 فالبطاطس كجم)، عماني/ لایر ٠٫١٥٨( فالجزر كجم) عماني/ لایر ٠٫١٩٣( فالطماطم ،/كجم)عماني (لایر فالشمام كجم)، عماني/

 يحصل ولكن كجم)، عماني/ لایر ٠٫١٣ ( فالباذنجان ،كجم) عماني/ لایر ٠٫١٤٩( فالبطيخ كجم)، عماني/ لایر ٠٫١٥٦(

 ،)٪٢٤٫٨( فالطماطم )،٪٢٤٫٩( فالشمام )،٪٣٢٫٤( البطاطس تليه )،٪٤٦٫٩( البطيخ من أرباح صافي أعلى على المزارعون

  أدناه. الجدول في موضح هو كما ،٪٢٠ من أقل أرباحها فصافي الخضراوات باقي أما ،)٪٢٣٫٩( فالفلفل

 (فيفاي) البابايا تليها كجم)، عماني/ لایر ٠،٧٠٨( التمور من مزرعة سعر أعلى على المزارعون يحصل بالفواكه، يتعلق وفيما

 لایر ٠٫٢١٤( فالموز كجم)، عماني/ لایر ٠٫٢٩٣( فالليمون كجم)، عماني/ لایر ٠٫٣٠٥( فالمانجو كجم)، ني/عما لایر ٠٫٣٦٧(

 )،٪٢٩٫٣( التمور من أرباح صافي أعلى على المزارعون يحصل كما كجم)، عماني/ لایر ٠٫٢٠٩( الهند فجوز كجم)، عماني/

 موضح هو كما ،٪١٠ من أقل أرباحها فصافي الفواكه، بقية أما )،٪١٠٫٨( فالمانجو )،٪١٠٫٩( فالموز )،٪١٧٫٦( (فيفاي) فالبابايا

 .)٢٨( رقم الجدول في

 المزرعة أرباح وصافي اإلنتاج ةوتكلف المحاصيل، أسعار متوسط :٢٨ رقم الجدول

 المحاصيل
 المزرعة سعر متوسط
 كجم) عماني/ (لایر

 كجم) عماني/ (لایر اإلنتاج سعر متوسط
 الربح صافي

 كجم) عماني/ (لایر
 صافي نسبة

 (لایر المباشرة التكلفة الربح
 كجم) عماني/

 المباشرة* غير التكلفة
 كجم) عماني/ (لایر

 الخضراوات
 ٢٤٫٨% ٠٫٠٤٨ ٠٫٠٨٩ ٠٫٠٥٧ ٠٫١٩٣ طماطم
 ٤٦٫٩% ٠٫٠٧٠ ٠٫٠٤٢ ٠٫٠٣٧ ٠٫١٤٩ بطيخ
 ٢٤٫٩% ٠٫٠٥٧ ٠٫٠٩٦ ٠٫٠٧٦ ٠٫٢٢٨ شمام
 ١١٫٣% ٠٫٠٢٧ ٠٫١٣٥ ٠٫٠٨٠ ٠٫٢٤٢ بصل
 ٢٣٫٩% ٠٫٠٦١ ٠٫٠٩٩ ٠٫٠٩٧ ٠٫٢٥٧ فلفل
 ١٧٫٤% ٠٫٠٧٠ ٠٫٢٠٦ ٠٫١٢٧ ٠٫٤٠٤ بامية

 ٣٢٫٤% ٠٫٠٥١ ٠٫٠٥٦ ٠٫٠٥٠ ٠٫١٥٦ بطاطس
 ٩٫٢% ٠٫٠١٢ ٠٫٠٧٧ ٠٫٠٤٦ ٠٫١٣٥ باذنجان

 ١٥٫٩% ٠٫٠٥٤ ٠٫١٦٠ ٠٫١٢٣ ٠٫٣٣٧ خيار
 ١٦٫٩% ٠٫٠٢٧ ٠٫٠٧٢ ٠٫٠٥٩ ٠٫١٥٨ جزر

 الفواكه
 ٢٩٫٣% ٠٫٢٠٨ ٠٫٣٤٩ ٠٫١٥١ ٠٫٧٠٨ النخيل أشجار
 ١٠٫٨% ٠٫٠٣٣ ٠٫٢١١ ٠٫٠٦١ ٠٫٣٠٥ مانجو
 ١٠٫٩% ٠٫٠٢٣ ٠٫١٣٥ ٠٫٠٥٦ ٠٫٢١٤ موز

 ٨٫٦% ٠٫٠٢٥ ٠٫١٩٧ ٠٫٠٧١ ٠٫٢٩٣ ليمون
 ٩٫٩% ٠٫٠٢١ ٠٫١٣٤ ٠٫٠٥٤ ٠٫٢٠٩  الهند جوز
 ١٧٫٦% ٠٫٠٦٥ ٠٫٢٢٥ ٠٫٠٧٨ ٠٫٣٦٧ (فيفاي) بابايا

  
 واإليجار، والري، والحصاد، التربة وإعداد العاملة، األيدي تشمل المباشرة غير والتكلفة وغيرها، الحشرية والمبيدات واألسمدة البذور تشمل المباشرة التكلفة مالحظة:

  .األخرى التكاليف و والكهرباء، والوقود، والنقل والتغليف والتعبئة والفرز، والتصنيف والتخزين،
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 السائدة واألسعار التجزئة وأسعار الجملة أسعار أرباح صافي  الخضراوات:   ١٫٣٫٤٫٣٫٤

 لتاجر %١٨٫٦و ،%١١٫٩ المتوسط في الجملة تاجر أرباح صافي يبلغ الكلي المستوى وعلى إجماالً  بالخضراوات يتعلق فيما

  التجزئة.

  األرباح وصافي والخسائر، والنفقات، إجماال للخضراوات السائدة األسعار :٢٨٬١١ رقم الجدول

 إجماال الخضروات  
  

  السعر المصالح أصحاب
 عماني/كجم) (لایر

 ٠.٢٢٧ للمزارع البيع سعر  ١
 ٠.٢٤٥  الجملة لتاجر الشراء سعر  ٣

 ٠.٠٠٢ }%٤٫٢{ تشغيل نفقات   
 ٠.٠٥٩ }%٦٫٧٧{ عامة نفقات   
 ٠.٠٠٦ }%١٫٨{ خسائر   
 ٠.٠٠٩ }%٩٫١١{ الجملة لتاجر الربح صافي   
٣٢٠٫٠  الجملة لتاجر البيع سعر    
 ٠.٣٣٧  التجزئة لتاجر الشراء سعر  ٤

 ٠.٠٠٤ }%٩٫٣{ تشغيل نفقات   
 ٠.٠٦٦ }%١٫٦٧{ عامة نفقات   
 ٠.٠١٠ }%٤٫١٠{ خسائر   
 ٠.٠١٨ }%٦٫١٨{ التجزئة لتاجر الربح صافي   
 ٠.٤٣٦ المستهلك سعر  ٥

  

 السائدة واألسعار التجزئة وأسعار الجملة أسعار أرباح صافي  الفواكه:   ٢٫٣٫٤٫٣٫٤

  التجزئة. لتاجر %٢٠و ،%١٩٫٦ المتوسط في الجملة تاجر رباحأ صافي يبلغ الكلي المستوى علىو إجماالً  بالفواكه يتعلق فيما

  األرباح وصافي والخسائر، والنفقات، إجماالً، للفواكه السائدة األسعار :٢٨ .١٢رقم الجدول

 إجماال الفواكة  
  

  السعر المصالح أصحاب
 عماني/كجم) (لایر

 ٠.٤٣٩ للمزارع البيع سعر  ١
 ٠.٤٦٩  الجملة لتاجر الشراء سعر  ٣

 ٠٫٠٠٢ }%٤٫١{ تشغيل نفقات   
 ٠٫٠٨٦ }%٠٫٧٢{ عامة نفقات   
 ٠٫٠٠٨ }%٫٠٧{ خسائر   
 ٠٫٠٢٣ }%٦٫١٩{ الجملة لتاجر الربح صافي   
٥٨٨٫٠  الجملة لتاجر البيع سعر    
 ٠.٦١٣  التجزئة لتاجر الشراء سعر  ٤

 ٠٫٠٠٤ }%٦٫٢{ تشغيل نفقات   
 ٠.١١٧ }%٥٫٧٠{ عامة نفقات   
 ٠٫٠١١ }%٨٫٦{ خسائر   
 ٠٫٠٣٣ }%٠٫٢٠{ التجزئة لتاجر الربح صافي   
 ٠.٧٧٩ المستهلك سعر  ٥
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 التي والفواكه الخضراوات من صنف لكل السائدة واألسعار التجزئة وتاجر الجملة تاجر أرباح صافي   ٣٫٣٫٤٫٣٫٤

 المسح شملها

 )،٪١٥٫٦( فالخيار )،٪٢١٫٨( البطيخ يليها )،٪٢٨٫١( البطاطس في أرباح صافي أعلى أن نجد للخضراوات، الجملة أسعار مستوى على 

 الطماطم تليها )،٪٢٤٫٣( الجزر في أرباح صافي أعلى تأتي بالتجزئة البيع مستوى على بينما )،٪١٣٫٣ ( فالبصل )،٪١٥٫٦( فالجزر

  .)٢٩( رقم الجدول من يتضح كما ،)٪١٧٫٣( فالبامية )٪١٧٫٨( فالبطيخ )،٪٢٢٫٨( فالخيار )،٪٢٢٫٨( فالبطاطس )،٪٢٤٫١(

 طماطم
 

 بطيخ
 

  السعر المصالح أصحاب  
 عماني/كجم) (لایر

 

  السعر المصالح أصحاب  
 عماني/كجم) (لایر

 ٠٫١٩٣ للمزارع البيع سعر ١ 
 

 ٠٫١٤٩ للمزارع البيع سعر ١
 ٠٫٢١٠  الجملة لتاجر شراءال سعر ٣ 

 
 ٠٫١٧٠  الجملة لتاجر الشراء سعر ٣

 ٠٫٠٠٢ }%٢٫٢{ تشغيل تنفقا     
 

 ٠٫٠٠١ }%٠٫٧{ تشغيل نفقات    
 ٠٫٠٥٩ }%٨١٫٢{ عامة نفقات     

 
 ٠٫٠٧١ }%٧٢٫٥{ عامة نفقات    

 ٠٫٠٠٧ }%١٠٫٠{ خسائر     
 

 ٠٫٠٠٥ }%٥٫٠{ خسائر    
 ٠٫٠٠٥ }%٦٫٦{ الجملة لتاجر الربح صافي     

 
 ٠٫٠٢١ }%٢١٫٨{ الجملة لتاجر الربح صافي    

  ٠٫٢٦٨  الجملة لتاجر البيع سعر    ٠٫٢٨٣  الجملة لتاجر البيع سعر   
 ٠٫٣١٦  التجزئة لتاجر الشراء سعر ٤

 
 ٠٫٢٨٢  التجزئة لتاجر الشراء سعر ٤

 ٠٫٠٠٨ }%٤٫٤{ تشغيل تنفقا     
 

 ٠٫٠٠٣ }%٣٫٧{ تشغيل نفقات    
 ٠٫١٠٧ }%٥٧٫٥{ عامة نفقات     

 
 ٠٫٠٥٤ }%٧١٫٥{ عامة نفقات    

 ٠٫٠٢٦ }%١٤٫٠{ خسائر     
 

 ٠٫٠٠٥ }%٧٫٠{ خسائر    
 ٠٫٠٤٥ }%٢٤٫١{ التجزئة لتاجر الربح صافي     

 
 ٠٫٠١٣ }%١٧٫٨{ التجزئة لتاجر الربح صافي    

 ٠٫٥٠٢ المستهلك سعر ٥ 
 

 ٠٫٣٥٧ المستهلك سعر ٥
 

 شمام
 

 بصل
 

 
  السعر المصالح أصحاب

 عماني/كجم) (لایر
 

  السعر المصالح أصحاب  
 عماني/كجم) (لایر

 ٠٫٢٢٨ للمزارع البيع سعر ١ 
 

 ٠٫٢٤٢ للمزارع البيع سعر ١
 ٠٫٢٤٠  الجملة لتاجر شراءال سعر ٣ 

 
 ٠٫٢٥١  الجملة لتاجر الشراء سعر ٣

 ٠٫٠٠١ }%٢٫٣{ تشغيل نفقات     
 

 ٠٫٠٠١ }%٢٫٣{ تشغيل نفقات    
 ٠٫٠٣٨ }%٨٥٫٤{ عامة نفقات     

 
 ٠٫٠٢٩ }%٧٩٫٤{ عامة نفقات    

 ٠٫٠٠٤ }%٨٫٠{ خسائر     
 

 ٠٫٠٠٢ }%٥٫٠{ خسائر    
 ٠٫٠٠٢ }%٤٫٣{ الجملة لتاجر الربح صافي     

 
 ٠٫٠٠٥ }%١٣٫٣{ الجملة لتاجر الربح صافي    

  ٠٫٢٨٨  الجملة لتاجر البيع سعر    ٠٫٢٨٥  الجملة لتاجر البيع سعر   
 ٠٫٣٠٠  التجزئة لتاجر الشراء سعر ٤

 
 ٠٫٢٩٦  التجزئة لتاجر الشراء سعر ٤

 ٠٫٠٠٤ }%٤٫٠{ تشغيل تنفقا     
 

 ٠٫٠٠٢ }%٣٫٦{ تشغيل نفقات    
 ٠٫٠٧٥ }%٧٦٫٤{ عامة نفقات     

 
 ٠٫٠٣٥ }%٧٧٫١{ عامة نفقات    

 ٠٫٠١٠ }%١٠٫٠{ خسائر     
 

 ٠٫٠٠٤ }%٨٫٠{ خسائر    
 ٠٫٠٠٩ }%٩٫٦{ التجزئة لتاجر الربح صافي     

 
 ٠٫٠٠٥ }%١١٫٢{ التجزئة لتاجر الربح صافي    

 ٠٫٣٩٨ المستهلك سعر ٥ 
 

 ٠٫٣٤٢ المستهلك سعر ٥
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 فلفل
 

 بامية
 

 
  السعر المصالح أصحاب

 عماني/كجم) (لایر
 

 
  السعر المصالح أصحاب

 عماني/كجم) (لایر
 ٠٫٢٥٧ للمزارع البيع سعر ١ 

 
 ٠٫٤٠٤ للمزارع البيع سعر ١

 ٠٫٢٧٩  الجملة لتاجر شراءال سعر ٣ 
 

 ٠٫٤٣٥  الجملة لتاجر الشراء سعر ٣
 ٠٫٠٠٣ }%٣٫٣{ تشغيل نفقات     

 
 ٠٫٠٠٦ }%٣٫٩{ تشغيل نفقات    

 ٠٫٠٧٦ }%٨٢٫١{ عامة نفقات     
 

 ٠٫١١٨ }%٨٢٫٢{ عامة نفقات    
 ٠٫٠٠٨ }%٩٫٠{ خسائر     

 
 ٠٫٠١٧ }%١٢٫٠{ خسائر    

 ٠٫٠٠٥ }%٥٫٥{ الجملة لتاجر الربح صافي     
 

 ٠٫٠٠٣ }%١٫٨{ الجملة لتاجر الربح صافي    
  ٠٫٦٠١  الجملة لتاجر البيع سعر    ٠٫٣٧١  الجملة لتاجر البيع سعر   

 ٠٫٣٨٥  التجزئة لتاجر الشراء سعر ٤
 

 ٠٫٦٠١  التجزئة لتاجر الشراء سعر ٤
 ٠٫٠٠٣ }%٣٫٧{ تشغيل تنفقا     

 
 ٠٫٠٠٥ }%٣٫٥{ تشغيل نفقات    

 ٠٫٠٥٤ }%٧٠٫١{ عامة نفقات     
 

 ٠٫٠٨٦ }%٦٦٫٢{ عامة نفقات    
 ٠٫٠٠٨ }%١١٫٠{ خسائر     

 
 ٠٫٠١٧ }%١٣٫٠{ خسائر    

 ٠٫٠١٢ }%١٥٫٢{ التجزئة لتاجر الربح صافي     
 

 ٠٫٠٢٣ }%١٧٫٢{ التجزئة لتاجر الربح صافي    
 ٠٫٤٦٢ المستهلك سعر ٥ 

 
 ٠٫٧٣٢ المستهلك سعر ٥

  
 بطاطس

 
 باذنجان

 
 

  السعر المصالح أصحاب
 عماني/كجم) (لایر

 
 

  السعر المصالح أصحاب
 عماني/كجم) (لایر

 ٠٫١٥٦ للمزارع البيع سعر ١ 
 

 ٠٫١٣٥ للمزارع البيع سعر ١
 ٠٫١٧٥  الجملة لتاجر شراءال سعر ٣ 

 
 ٠٫١٤٠  الجملة لتاجر الشراء سعر ٣

 ٠٫٠٠٠ }%٠٫٤{ تشغيل نفقات     
 

 ٠٫٠٠١ }%٣٫٢{ تشغيل نفقات    
 ٠٫٠٥٣ }%٦٧٫٥{ عامة نفقات     

 
 ٠٫٠١٤ }%٨٧٫١{ عامة نفقات    

 ٠٫٠٠٣ }%٤٫٠{ خسائر     
 

 ٠٫٠٠١ }%٩٫٠{ خسائر    
 ٠٫٠٢٢ }%٢٨٫١{ الجملة لتاجر الربح صافي     

 
 ٠٫٠٠٠ }%٠٫٦{ الجملة لتاجر الربح صافي    

  ٠٫١٥٦  الجملة لتاجر البيع سعر    ٠٫٢٥٣  الجملة لتاجر البيع سعر   
 ٠٫٢٦٥  التجزئة لتاجر الشراء سعر ٤

 
 ٠٫١٧١  التجزئة لتاجر الشراء سعر ٤

 ٠٫٠٠١ }%١٫٢{ تشغيل تنفقا     
 

 ٠٫٠٠٥ }%٦٫٣{ تشغيل نفقات    
 ٠٫٠٥٣ }%٧١٫١{ عامة نفقات     

 
 ٠٫٠٥٧ }%٧٤٫٣{ عامة نفقات    

 ٠٫٠٠٤ }%٥٫٠{ خسائر     
 

 ٠٫٠٠٨ }%١٠٫٠{ خسائر    
 ٠٫٠١٧ }%٢٢٫٨{ التجزئة لتاجر الربح صافي     

 
 ٠٫٠٠٧ }%٩٫٣{ التجزئة لتاجر الربح صافي    

 ٠٫٣٤٠ المستهلك سعر ٥ 
 

 ٠٫٢٤٨ المستهلك سعر ٥
 

 خيار
 

 جزر
 

 
  السعر المصالح أصحاب

 عماني/كجم) (لایر
 

 
  السعر المصالح أصحاب

 عماني/كجم) (لایر
 ٠٫٣٣٧ للمزارع البيع سعر ١ 

 
 ٠٫١٥٨ للمزارع البيع سعر ١

 ٠٫٣٦٧  الجملة لتاجر شراءال سعر ٣ 
 

 ٠٫١٧٠  الجملة لتاجر الشراء سعر ٣
 ٠٫٠٠٢ }%١٫٣{ تشغيل نفقات     

 
 ٠٫٠٠١ }%١٫٦{ تشغيل نفقات    

 ٠٫٠٨٨ }%٧٤٫١{ عامة نفقات     
 

 ٠٫٠٣٩ }%٧٧٫٨{ عامة نفقات    
 ٠٫٠١١ }%٩٫٠{ خسائر     

 
 ٠٫٠٠٣ }%٥٫٠{ خسائر    

 ٠٫٠١٩ }%١٥٫٦{ الجملة لتاجر الربح صافي     
 

 ٠٫٠٠٨ }%١٥٫٦{ الجملة لتاجر الربح صافي    
  ٠٫٢٢١  الجملة لتاجر البيع سعر    ٠٫٤٨٧  الجملة لتاجر البيع سعر   

 ٠٫٥١١  التجزئة لتاجر الشراء سعر ٤
 

 ٠٫٢٣٤  التجزئة لتاجر الشراء سعر ٤
 ٠٫٠٠٤ }%٢٫٩{ تشغيل تنفقا     

 
 ٠٫٠٠٣ }%٤٫٥{ تشغيل نفقات    

 ٠٫٠٩١ }%٦٣٫٣{ عامة نفقات     
 

 ٠٫٠٥٠ }%٦٥٫٢{ عامة نفقات    
 ٠٫٠١٦ }%١١٫٠{ خسائر     

 
 ٠٫٠٠٥ }%٦٫٠{ خسائر    

 ٠٫٠٣٣ }%٢٢٫٨{ التجزئة لتاجر الربح صافي     
 

 ٠٫٠١٩ }%٢٤٫٣{ التجزئة لتاجر الربح صافي    
 ٠٫٦٥٥ المستهلك سعر ٥ 

 
 ٠٫٣١١ المستهلك سعر ٥

   
  
  

 التخزين، وتكاليف الموظفين، وأجور السائق، وأجرة والوقود، النقل تكاليف تشمل: العامة والنفقات وغيرها. والتغليف والتعيئة القيمة إضافةتشمل: التشغيل نفقات مالحظة:

 اإلدارة تكاليف من وغيرها المياهو الكهرباء، وتكابف المبردة، المخازن وتكاليف واإليجار،

 األرباح وصافي والخسائر، والنفقات، للخضراوات، السائدة األسعار :٢٩ رقم الجدول
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 فالبابايا )،٪٢١٫٤( فالليمون )،٪٢٢٫٤( المانجو يليه )،٪٢٤٫٠( الهند جوز في أرباح صافي أعلى يأتيف للفواكه، الجملة أسعار أما

 )،٪٢٠٫٠( الهند جوز يليها )،٪٣٣٫٩( (فيفاي) البابايا في أرباح صافي فأعلى التجزئة أسعار في  بينما )،٪٢٠٫٣( (فيفاي)

  .)٣٠( رقم الجدول في موضح هو كما )٪١٣٫٨( فالليمون )،٪١٧٫٢( فالنخيل )،٪١٧٫٥( فالمانجو

 

 النخيل
 

 مانجو الجملة لتاجر البيع سعر
 

 
  السعر المصالح أصحاب

 عماني/كجم) (لایر
 

 
  السعر المصالح أصحاب

 عماني/كجم) (لایر
 ٠٫٧٠٨ للمزارع البيع سعر ١ 

 
 ٠٫٣٠٥ للمزارع البيع سعر ١

 ٠٫٧٣٤  الجملة لتاجر شراءال سعر ٣ 
 

 ٠٫٣٤٤  الجملة لتاجر الشراء سعر ٣
 ٠٫٠٠٤ }%٣٫٨{ تشغيل نفقات     

 
 ٠٫٠٠٢ }%١٫٠{ تشغيل نفقات    

 ٠٫٠٨١ }%٨٧٫٣{ عامة نفقات     
 

 ٠٫١٠٩ }%٦٩٫٦{ عامة نفقات    
 ٠٫٠٠٤ }%٤٫٠{ خسائر     

 
 ٠٫٠١١ }%٧٫٠{ خسائر    

 ٠٫٠٠٥ }%٤٫٩{ الجملة لتاجر الربح صافي     
 

 ٠٫٠٣٥ }%٢٢٫٤{ الجملة لتاجر الربح صافي    
  ٠٫٥٠١  الجملة لتاجر البيع سعر    ٠٫٨٢٨  الجملة لتاجر البيع سعر   

 ٠٫٨٦٤  التجزئة لتاجر الشراء سعر ٤
 

 ٠٫٥٣٠  التجزئة لتاجر الشراء سعر ٤
 ٠٫٠٠٦ }%١٫٨{ تشغيل تنفقا     

 
 ٠٫٠٠٥ }%٢٫٩{ تشغيل نفقات    

 ٠٫٢٥٤ }%٧٦٫٠{ عامة نفقات     
 

 ٠٫١٠٩ }%٦٩٫٦{ عامة نفقات    
 ٠٫٠١٧ }%٥٫٠{ خسائر     

 
 ٠٫٠١٦ }%١٠٫٠{ خسائر    

 ٠٫٠٥٨ }%١٧٫٢{ التجزئة لتاجر الربح صافي     
 

 ٠٫٠٢٧ }%١٧٫٥{ التجزئة لتاجر الربح صافي    
 ١٫١٩٩ المستهلك سعر ٥ 

 
 ٠٫٦٨٧ المستهلك سعر ٥

 
 موز 

 
 ليمون

 
 

  السعر المصالح أصحاب
 عماني/كجم) (لایر

 
 

  السعر المصالح أصحاب
 عماني/كجم) (لایر

 ٠٫٢١٤ للمزارع البيع سعر ١ 
 

 ٠٫٢٩٣ للمزارع البيع سعر ١
 ٠٫٢٣١  الجملة لتاجر شراءال سعر ٣ 

 
 ٠٫٣٣١  الجملة لتاجر الشراء سعر ٣

 ٠٫٠٠١ }%١٫٤{ تشغيل نفقات     
 

 ٠٫٠٠٢ }%١٫٣{ تشغيل نفقات    
 ٠٫٠٤٨ }%٧١٫٢{ عامة نفقات     

 
 ٠٫١١٣ }%٧٣٫٣{ عامة نفقات    

 ٠٫٠٠٧ }%١٠٫٠{ خسائر     
 

 ٠٫٠٠٦ }%٤٫٠{ خسائر    
 ٠٫٠١٢ }%١٧٫٤{ الجملة لتاجر الربح صافي     

 
 ٠٫٠٣٣ }%٢١٫٤{ الجملة لتاجر الربح صافي    

  ٠٫٤٨٥  الجملة لتاجر البيع سعر    ٠٫٢٩٩  الجملة لتاجر البيع سعر   
 ٠٫٣١٣  التجزئة لتاجر الشراء سعر ٤

 
 ٠٫٥٠٢  التجزئة لتاجر الشراء سعر ٤

 ٠٫٠٠١ }%٠٫٩{ تشغيل تنفقا     
 

 ٠٫٠٠٧ }%٦٫٨{ تشغيل نفقات    
 ٠٫٠٦٠ }%٧٧٫٨{ عامة نفقات     

 
 ٠٫٠٨٠ }%٧٤٫٥{ عامة نفقات    

 ٠٫٠٠٦ }%٨٫٠{ خسائر     
 

 ٠٫٠٠٥ }%٥٫٠{ خسائر    
 ٠٫٠١٠ }%١٣٫٣{ التجزئة لتاجر الربح صافي     

 
 ٠٫٠١٥ }%١٣٫٨{ التجزئة لتاجر الربح صافي    

 ٠٫٣٩٠ المستهلك سعر ٥ 
 

 ٠٫٦٠٩ المستهلك سعر ٥
 

 الهند جوز
 

 (فيفاي) بابايا
 

 
  السعر المصالح أصحاب

 عماني/كجم) (لایر
 

 
  السعر المصالح أصحاب

 عماني/كجم) (لایر
 ٠٫٢٠٩ للمزارع البيع سعر ١ 

 
 ٠٫٣٦٧ للمزارع البيع سعر ١

 ٠٫٢٤٤  الجملة لتاجر شراءال سعر ٣ 
 

 ٠٫٣٨٨  الجملة لتاجر الشراء سعر ٣
 ٠٫٠٠٠ }%٠٫٢{ تشغيل نفقات     

 
 ٠٫٠٠١ }%١٫١{ تشغيل نفقات    

 ٠٫١٠٣ }%٦٥٫٨{ عامة نفقات     
 

 ٠٫٠٦١ }%٧١٫٦{ عامة نفقات    
 ٠٫٠١٦ }%١٠٫٠{ خسائر     

 
 ٠٫٠٠٦ }%٧٫٠{ خسائر    

 ٠٫٠٣٨ }%٢٤٫٠{ الجملة لتاجر الربح صافي     
 

 ٠٫٠١٧ }%٢٠٫٣{ الجملة لتاجر الربح صافي    
  ٠٫٤٧٣  الجملة لتاجر البيع سعر    ٠٫٤٠١  الجملة لتاجر البيع سعر   

 ٠٫٤٢٤  التجزئة لتاجر الشراء سعر ٤
 

 ٠٫٥٠٦  التجزئة لتاجر الشراء سعر ٤
 ٠٫٠٠٢ }%١٫٩{ تشغيل تنفقا     

 
 ٠٫٠٠٥ }%٢٫٥{ تشغيل نفقات    

 ٠٫٠٩٧ }%٧٤٫١{ عامة نفقات     
 

 ٠٫١٠٠ }%٥٣٫٦{ عامة نفقات    
 ٠٫٠٠٥ }%٤٫٠{ خسائر     

 
 ٠٫٠١٩ }%١٠٫٠{ خسائر    

 ٠٫٠٢٦ }%٢٠٫٠{ التجزئة لتاجر الربح صافي     
 

 ٠٫٠٦٣ }%٣٣٫٩{ التجزئة لتاجر الربح صافي    
 ٠٫٥٥٤ المستهلك سعر ٥ 

 
 ٠٫٦٩٣ المستهلك سعر ٥

 
 األرباح وصافي والخسائر، والنفقات، للفواكه، السائدة األسعار :٣٠ رقم الجدول
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 التخزين، وتكاليف الموظفين، وأجور السائق، وأجرة والوقود، النقل تكاليف تشمل: العامة والنفقات وغيرها. والتغليف والتعيئة القيمة إضافةتشمل: التشغيل نفقات مالحظة:

 اإلدارة. تكاليف من وغيرها والمياه الكهرباء، وتكابف المبردة، المخازن وتكاليف واإليجار،

 
 

 والتخزين والنقل ،الُمضافة القيمة ٥٫٣٫٤ 

 الُمضافة: القيمة ١٫٥٫٣٫٤
 

 بيعها حتى جيدة حالة في األغذية على الحفاظ هو والتغليف ئةوالتعب والتلميع والتصنيف والفرز التنظيف من األساسي الهدف إن

 األغذية تعبئة من بدًءا لألغذية المناسبة البيئية الظروف نشطةاأل هذه توفرو المنتج. شراء على المستهلك ولتشجيع واستهالكها،

 التي األنشطة أهم والتغليف التعبئة عدتُ  القيمة إضافة أنشطة كل بين ومن .لألغذية ُمضافة وقيمة استهالكها مرحلة حتى وتغليفها

 التالية: الشروط فيها تتوافر الجيدة ئةبالتعو المنتج. تحمل درجة من تزيد

 نظيفًا. المنتج وتجعل ملوثاتال من وغيرها واألتربة األوساخ من الحماية توفر  

 والفواقد الخسائر تمنع.  

 والكيميائية. الفيزيائية األضرار من األغذية تحمي  

 والتسويق. التوزيع مراحل في النقلو التداول أثناء األغذية مع التعامل وسهولة الحماية والعبوات الغالف تصميم يوفر 

 الصحيحة. االستخدام طريقة إلى وترشده الغذاء نوع على عرفالت في المستهلك تساعد 

 الغذاء. بشراء المستهلك تقنع 

 
 من %٥٢ بينما األسواق، في بيعها قبل المنتجات غسيل بعملية يقومون العينة مزارعي من %٦٤ حوالي أن لوحظ المسح، أثناء

 بعض وقشور أغلفة (إزالة والتقشير والتلميع التغليف بينما ،األسواق في بيعها قبل ويصنفونها المنتجات يفرزون المزارعين

 ويضعون المنتجات يغلفون أنهم المزارعين من فقط %٢٢ ذكر حيث ،العينة في مزارعينال صغار بين شائعًا ليس المحاصيل)

    األسواق. في بيعها قبل ويقشرونها المنتجات يلمعون %٦ إلى ٥ من يليهم تعريفية، ملصقات عليها

 

 القيمة إضافة بأنشطة قائمة :٣١ رقم الجدول

 األنشطة
 المزارعين إجابات نسبة

 عدد إجمالي
 كبيرة متوسطة صغيرة المزارعين

 ٥٨٫٨٠ ٦٦٫٣٠ ٦٢٫٤٠ ٦٣٫٥٠ الغسيل
 ٧٤٫٥٠ ٤٢٫٨٠ ٥٤٫٥٠ ٥٢٫٢٠ والتصنيف الفرز

 ٢٩٫٤٠ ٣٨٫٠٠ ٣٩٫٩٠ ٣٨٫٤٠ التجفيف
 ٣٧٫٣٠ ٢٤٫٠٠ ١٨٫٧٠ ٢٢٫١٠ التعريفية الملصقات ووضع التعبئة
 ١١٫٨٠ ٦٫٣٠ ٤٫٤٠ ٥٫٦٠ التلميع

 ٢٫٠٠ ٨٫٧٠ ٢٫٣٠ ٤٫٥٠ التقشير

 

 حيث المزارعين. كبار فئة بين شيوًعا األكثر األنشطة والتغليف والتعيئة والتصنيف الفرز أنشطة تُعد المزارعين، فئات كل بين من

 أما التعريفية. الملصقات عليها ويضعون المنتجات يعبئون %٣٧ حوالي يليهم ويصنفونها، المنتجات رزونيف المزارعين من %٧٥
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 المنتجات يعبئون أنهم %٢٤ ركوذ ويصنفونها، المنتجات يفرزون مانه فقط منهم %٤٣ ذكر فقد المزارعين، متوسطي فئة

   التعريفية. الملصقات عليها ويضعون

 صغار من %٥٥ أن لوحظ حيث ،المزارعين متوسطي عن المزارعين رصغا فئة بين شيوًعا أكثر والتصنيف الفرز أنشطة أن

 قبل عليها التعريفية الملصقات ووضع المنتجات تعبئة أنشطة ينفذون منهم %١٩ بينما يف،والتصن الفرز أنشطة ينفذون المزارعين

 يليهم المزارعين كبار من فقط %١٢ أنّ  لوحظ حيث العينة، مزارعي بين شائعًا ليس وتقشيرها الزراعية المنتجات تلميع بيعها.

 متوسطي من فقط %٩ و لمنتجاتهم. التلميع نشاط ينفذون المزارعين صغار من فقط %٤و المزارعين متوسطي من فقط %٦

  الفواكه. من قليل لعدد التقشير نشاط ينفذون المزارعين

 على يحصلون من هم فالوسطاء ولذلك ،بالجملة البيع أسواق مستوى على تتم والتغليف والتعبئة والتصنيف الفرز أنشطة أغلب نإ

 - المساحة كبيرة ( التصدير إلى تهدف التي المزارع في إال توجد ال المسبق تبريدوال التعبئة مرافق أن كما .الُمضافة القيمة ميزة

 بعد ما لمرحلة مراكز لديهم غيرها والقليل والحياه والمياه والراجا الطاووس مثل الكبرى المزارع أن ولوحظ هكتار). ٥٠٠ حتى

 لخدمة صغيًرا مركًزا لديها الباطنة منطقة في تعاونية جمعية توجد المزارع، هذه جانب وإلى احتياجاتها. لتلبية تعبئة بيوتو الحصاد

 سعًرا تجلب فُرزت التي المنتجات أن التعاونية ةالجمعي امسؤولو ذكر ،مزارًعا ٩٥ إلى عددهم يصل الذين المزارعين من أعضائها

 ينفذونه. الذين للمزارعين التكلفة إجمالي من %٤٫٥٨ والتصنيف الفرز نشاط ويحتل ،تُفرز لم التي المنتجات من %٢٥ بنسبة اعلى

 

 النقل ٢٫٥٫٣٫٤
 

 سهولةو الزراعية التنمية بين العالقة تنظيم في وهام حيوي دور لها النقل تكاليف أن نجد ،الزراعية المنتجات نقل عملية تحليل عند

 المتخصص. الزراعي للتسويق للغاية مهم الجيد النقل نظام وأن المنتج. توصيل

 مرتفعة أو جيدة غير أو متوفرة غير النقل خدمات كانت فإن الزراعية. المنتجات بنقل العالقة ذات والقيود األمور من العديد توجد

 على المحاصيل أسعار انخفاض إلى المكلفة النقل خدمة تؤدي أن الطبيعي منو محاصيلهم. بيع من المزارعون يتمكن فلن الثمن

 خدمات أو المغلقة الطرق تؤدي قد موسمية، وبصورة محصوله). بيع من المزارع عليه يحصل الذي السعر (صافي المزرعة باب

  الزراعية. المحاصيل في خسائر إلى الصحيح غير التخزين إلى باإلضافة المنتظمة وغير البطيئة النقل

 

 %٣٥٫٥٠و ،بهم الخاصة النقل سائلو لديهم المزارعين من %٦٤٫٥٠ حواليف ُعمان، سلطنة في البحث شملها التي المناطق في

 خاصة نقل وسائل لديهم أن المزارعين كبار فئة من %٧٣ حوالي وتحديًدا الخاصة. النقل وسائل على يعتمدون المزارعين من فقط

   المزارعين. صغار من %٦٢ المزارعين متوسطي فئة من %٦٧ نسبة يليهم بهم،
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 النقل وسائل توافر مدى :٣٢ رقم الجدول

 المزارعين إجابات نسبة النقل مرافق توافر
 كبيرة متوسطة صغيرة اإلجمالي

 ٧٢٫٥٠ ٦٧٫٣٠ ٦١٫٥٠ ٦٤٫٥٠ بهم خاصة نقل مرافق لديهم
 ٢٧٫٥٠ ٣٢٫٧٠ ٣٨٫٥٠ ٣٥٫٥٠ بهم خاصة نقل مرافق لديهم ليس

 ١٠٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ الكلية العينة
 

 مفتوحة، مركبات لديهم أن منهم %٧٦ حوالي وأنّ  بهم، الخاصة النقل وسائل يملكون الذين العينة مزارعي من %٦٥ بين من

 المكيفة المركبات ويستخدم بثالجات. مزودة مركبات لديهم %٩و مكيفة، مركبات لديهم منهم %٩و مغطاة، مركبات لديهم %١٩و

  .)٣٣( رقم الجدول من يتضح كما المزارعين ومتوسطي بصغار مقارنة المزارعين كبار بثالجات المزودة وتلك

 المركزية األسواق إلى ونقلها محاصيلهم لتجميع الواليات وكالء على يعتمدون بهم خاصة نقل وسائل لديهم ليس الذين المزارعونو

 التجزئة. سالسل مستودعات أو

 لعينةا مزارعو يمتلكها التي المركبات أنواع :٣٣ رقم الجدول

 المزارعين إجابات نسبة المركبات أنواع
 كبيرة متوسطة صغيرة اإلجمالي

 ٨١٫١٠ ٨٩٫٣٠ ٦٥٫٩٠ ٧٥٫٨٠ مفتوحة مركبة
 ١٣٫٥٠ ٥٫٧٠ ٢٨٫٤٠ ١٨٫٨٠ مغطاة مركبة
 ٢١٫٦٠ ١١٫٤٠ ٥٫٢٠ ٩٫٠٠ الهواء مكيفة مركبة
 ٢٧٫٠٠ ١٥٫٠٠ ١٫٩٠ ٩٫٠٠ بثالجة مزودة مركبة
 ١٠٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ الكلية العينة

 
 

 التخزين ٣٫٥٫٣٫٤
 

 كبار من ٪٩٨ المزارعين، فئات كل بين ومن ،إليها الحاجة موسم في لبيعها منتجاتهم يخزنون العينة مزارعي من ٪٥٠ من أكثر

 المزارعين من ٪٥٠و المتوسطة الفئة من المزارعين من ٪٧٧٫٤٠ يليهم مزارعهم، في بهم خاصة تخزين وسائل لديهم المزارعين

 ).١٩( الشكل في موّضح هو كما محاصيلهم لتخزين عادية ُغَرف او مغّطاة أماكن المزارعين ِصغار يمكتلك الصغيرة الفئة من
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 العينة مزارعي بين  والفواكه الخضراوات تخزين :١٩ مرق شكل
 

 
 

  

 هو كما للعمال، وسكن حيوانات، وحظائر زجاجية)، (بيوت دفيئات أيًضا لديهم العينة مزارعي فإن التخزين، مرافق إلى باإلضافة

  .)٣٤( رقم بالجدول موضح

 المزارع داخل الخاصة مرافقهم يمتلكون الذين المزارعون :٣٤ رقم الجدول

 المزارعين إجابات نسبة الخاصة مرافقهم يمتلكون الذين المزارعون
 كبيرة متوسطة صغيرة اإلجمالي

 ١٠٠٫٠٠ ٩٩٫٥٠ ٤٢٫٣٠ ٦٦٫٩٠ للعمال سكن بيوت/
 ٩٨٫٠٠ ٧٧٫٤٠ ٢٥٫٧٠ ٤٩٫٥٠ التخزين
 ٥١٫٠٠ ٦٨٫٣٠ ٣٠٫٦٠ ٤٥٫٣٠ حيوانات حظيرة
 ٣٧٫٣٠ ١٩٫٧٠ ٢٫٣٠ ١١٫٣٠ محميه بيوت
 ٧٫٨٠ ٣٫٨٠ ٢٫٠٠ ٣٫٢٠ مياه) خزان (مسبح، أخرى
 ٥١ ٢٠٨ ٣٤٣ ٦٠٢ الكلية العينة

 
 سوق وحده ،المرافق هذه توفر ال الزراعية الجمعيات أن كما المزارعين ومتوسطي لصغار متاحة غير الشائعة التحتية البنية مرافق

 والمزارعين للتجار تُؤجر وغيرها) ٢م ١٢٠ ،٢م ١٠٠ ،٢م ٦٠( مختلفة بأحجام غرفة١٨٠ من مكّون كبير مخزن به الموالح

 استأجرها األخرى الغرف بينما الغرف بعض استأجرا قد واحد ومزارع واحدة زراعية جمعية أن ولوحظ الزراعية. والجمعيات

 رافق،الم هذه مختلفة.ال رطوبةال ودرجات حرارة جاتبدر تحكم نظام وبها حديثة المبردة المخازن السوق. في يعملون الذين التجار

 المزارعين. ومتوسطي لصغار متاحة والفواكهة الخضراوات لتخزين مبردة مخازن مرافق توجد ال
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 معين محصول زراعة قرار على تؤثر التي العوامل ٦٫٣٫٤
 

 تلك وأسعار ،بالمحاصيل الخاصة ةيالزراع معلوماتال معرفة القادم الموسم في المحاصيل زراعة على المحفزة العوامل أكثر من

 في المناخ مالئمة ومدى القصيرة، التخزين فترةو األسرية، واالحتياجات السوق، ومتطلبات الماضي، الموسم خالل المحاصيل

 عامل يليه ،المحفزة العوامل أكثر من األسرية االحتياجات عامل كان المسح، شملها التي العينة مناطق في .المزروعة منطقةال

 من ٪٦٥ حوالي ذكر المتوسط، في المناخ. مالئمة مدىو قصيرة،ال التخزين وفترةف السوق، متطلباتف الماضي، الموسم في السعر

 الموسم في المحاصيل لزراعة المحفزة العوامل أكثر هي األسرة احتياجات أن الفواكه مزارعي من ٪٨٤و الخضروات مزارعي

 زراعة بكيفية المعرفة يه المحفزة العوامل أكثر أن بيّنوا الفواكه مزارعي من ٪٨٠و واتالخضر مزارعي من ٪٦٢ يليهم المقبل،

 الخضراوات مزارعي من %٥٠ ذكر حسبما السابق الموسم في الزراعية المنتجات سعر أيًضا المحفزة العوامل أهم من المحاصيل.

 متطلبات مثل أخرى عوامل الفواكه مزارعي من %٧٤و الخضراوات مزارعي من %٤٨ ذكر بينما الفواكه. مزارعي من %٦٧و

 في المحاصيل زراعة على المحفزة العوامل حول العينة مزارعي ردود )٣٥( رقم الجدول يوضح لتخزين.ا فترة وقصر السوق

  المختلفة. المحاصيل في ونسبتها التالي الموسم

 

  المقبل الموسم في المحاصيل زراعة على المحفزة عواملال :٣٥ رقم الجدول

 المحاصيل

 المزارعين إجابات نسبة

 هذه أسعار
 خالل المحاصيل

 الماضي الموسم

 التخزين فترة
 المحاصيل لهذه

 السوق متطلبات
 هذه من

 المحاصيل

 بكيفية المعرفة
 هذه زراعة

 المحاصيل

 غير المحصول
 المزارع في مزروع

 المجاورة

 احتياجات
 من األسرة
 هذه

 المحاصيل

 الظروف
 المناخية
 المالئمة

 الخضراوات
 ١٥٫٤٠ ٤٨٫٦٠ ٧٫٧٠ ٦١٫١٠ ٤٤٫٢٠ ٢٠٫٢٠ ٤٧٫١٠ طماطم
 ١٨٫٨٠ ٥١٫٨٠ ٥٫٩٠ ٤٧٫١٠ ٤٣٫٥٠ ٢٤٫٧٠ ١٦٫٥٠ بطيخ
 ٣٨٫٣٠ ٧٣٫٤٠ ١٢٫٨٠ ٥٥٫٣٠ ٤١٫٥٠ ٦٫٤٠ ٦٢٫٨٠ شمام
 ١٠٫١٠ ٧٦٫٨٠ ٧٫١٠ ٧٥٫٨٠ ٥٢٫٥٠ ١٫٠٠ ٧٤٫٧٠ بصل
 ٢٠٫٤٠ ٥٦٫١٠ ٣٫١٠ ٥٢٫٠٠ ٤٣٫٩٠ ٦٫١٠ ٣٦٫٧٠ فلفل
 ٣٧٫٥٠ ٤٤٫٦٠ ٥٫٤٠ ٣٥٫٧٠ ٣٥٫٧٠ ١٤٫٣٠ ٨٢٫١٠ بامية

 ٧٠٫٥٠ ٦٥٫٩٠ ١١٫٤٠ ٦٥٫٩٠ ٥٤٫٥٠ ٢٫٣٠ ٦٨٫٢٠ بطاطس
 ١٥٫٢٠ ٧٣٫٣٠ ٩٫٥٠ ٧٤٫٣٠ ٤٣٫٨٠ ٦٫٧٠ ٢٠٫٠٠ باذنجان

 ٢٧٫١٠ ٧٠٫٨٠ ٧٫٣٠ ٨١٫٣٠ ٧٥٫٠٠ ١٢٫٥٠ ٨٨٫٥٠ خيار
 ٢٤٫٣٠ ٨٣٫٨٠ ٢٤٫٣٠ ٧٥٫٧٠ ٤٣٫٢٠ ١٣٫٥٠ ٨٫١٠ جزر

 الفواكه
 ٩٣٫٥٠ ٩٣٫٥٠ ١٫٣٠ ٨٥٫٧٠ ٨٠٫٩٠ ٥٫٧٠ ٧٣٫٩٠ النخيل أشجار
 ٤٨٫٩٠ ٧٧٫٨٠ ١١٫١٠ ٧٠٫٤٠ ٦٧٫٤٠ ٠٫٧٠ ٦٨٫١٠ مانجو
 ٣٩٫٨٠ ٧٧٫٢٠ ٦٫٤٠ ٧١٫٩٠ ٧٠٫٢٠ ٦٫٤٠ ٦٦٫١٠ موز

 ٢٦٫٧٠ ٩١٫٣٠ ١٤٫٠٠ ٧٤٫٤٠ ٦٦٫٣٠ ٢٫٩٠ ٧٣٫٣٠ ليمون

 ٨٣٫٠٠ ٧١٫٧٠ ٠٫٠٠ ٩٢٫٥٠ ٨٣٫٠٠ ١٨٫٩٠ ٣٠٫٢٠ الهند جوز
 ٢٨٫٢٠ ٩٠٫٦٠ ١٢٫٩٠ ٨٣٫٥٠ ٨٠٫٠٠ ١٫٢٠ ٩٠٫٦٠ (فيفاي) بابايا

  
 

 يفضلها التي الخضراوات محاصيل أبرز أن نالحظ أعاله، الجدول في المذكورة المحفزة العوامل جميع في النظر خالل من

 )، ٪٢٣( فالبطيخ )،٪٣٣( فالشمام )،٪٣٥( البصل يليها العينة، مزارعي بين ٪٥٥ بنسبة الطماطم هي القادم للموسم المزارعون

 في الموضح النحو على )٪٣( فالجزر )٪٧( فالباذنجان )،٪١١( فالبطاطس )،٪١١( فالبامية )٪٩١٧( فالفلفل )،٪١٩( فالخيار

 الثاني المحصول والشمام ،المزارعين فئات كل بين المقبل الموسم في للزراعة األول المحصول الطماطم وتأتي .)٣٦( رقم الجدول
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 المزارعين بين المقبل للموسم المفضلة للمحاصيل الثاني المركز في البصل يأتي بينما والكبرى، الصغرى الفئة من المزارعين بين

 المتوسطة. الفئة من

 فالبابايا )،٪٢٤( فالمانجو )،٪٢٨( فالليمون )،%٢٩( الموز يليها ،)%٤٠( بنسبة األولى المرتبة في التمور فتأتي الفواكه، في أما

 فئات كل بين المفضلة المحاصيل أولى هي التمور .)٣٦( رقم الجدول في الموضح النحو على )٪٣( الهند فجوز )،٪١٦( (فيفاي)

 فتأتي الكبيرة الفئة مزارعي بين أما والمتوسطة، الصغيرة الفئة من المزارعين بين الثاني المركز في الموز ويأتي العينة. مزارعي

 الجدول. في موضح هو كما الثاني، المركز في المانجو

 المقبل للموسم والتسويق الدخل حيث من تفضيالً  كثراأل التشجيعية المحاصيل ترتيب :٣٦ رقم الجدول
   

 المحاصيل المرتبة
 المزارعين إجابات نسبة

 عدد إجمالي
 كبيرة متوسطة صغيرة المزارعين

 الخضراوات
 ٧٦٫٥٠ ٦٢٫٠٠ ٤٦٫٦٠ ٥٤٫٥٠ طماطم ١
 ٤٧٫١٠ ٣٢٫٢٠ ٣٥٫٣٠ ٣٥٫٢٠ بصل ٢
 ٤٩٫٠٠ ٢٢٫١٠ ٣٦٫٧٠ ٣٢٫٧٠ شمام ٣
 ٤١٫٢٠ ٢٥٫٠٠ ١٩٫٥٠ ٢٣٫٣٠ بطيخ ٤
 ٣٥٫٣٠ ٢٤٫٥٠ ١٤٫٠٠ ١٩٫٤٠ خيار ٥
 ٣٣٫٣٠ ٢٠٫٢٠ ١٢٫٥٠ ١٦٫٩٠ فلفل ٦
 ٩٫٨٠ ١٣٫٩٠ ٨٫٥٠ ١٠٫٥٠ بامية ٧
 ١٣٫٧٠ ١٣٫٩٠ ٧٫٩٠ ١٠٫٥٠ بطاطس ٨
 ١٥٫٧٠ ٩٫٦٠ ٤٫١٠ ٧٫٠٠ باذنجان ٩

 ٣٫٩٠ ٢٫٩٠ ٣٫٥٠ ٣٫٣٠ جزر ١٠
 الفواكه

 ٣١٫٤٠ ٥٨٫٧٠ ٣٠٫٠٠ ٤٠٫٠٠  النخيل أشجار ١
 ١٥٫٧٠ ٤٠٫٤٠ ٢٣٫٩٠ ٢٨٫٩٠ موز ٢
 ١٣٫٧٠ ٤٢٫٨٠ ٢٠٫٧٠ ٢٧٫٧٠ ليمون ٣
 ١٩٫٦٠ ٣٢٫٧٠ ١٩٫٥٠ ٢٤٫١٠ مانجو ٤
 ٣٫٩٠ ٣٠٫٨٠ ٨٫٧٠ ١٥٫٩٠ (فيفاي) بابايا ٥
 - ٤٫٨٠ ٢٫٩٠ ٣٫٣٠ الهند جوز ٦

 والفواكه الخضراوات محاصيل بين المفضل المحصول  -:األولى المرتبة- مالحظة:       
 

 باعتبارها البامية جاءت الزراعة، وصعوبة والتسويق الدخل حيث من المفضلة المحاصيل أقل حول العينة مزارعي ناقشنا عندما

 الفئة مزارعي بين ولكن للحصاد، الالزمة العمالة بسبب وذلك والكبيرة الصغيرة الفئتين من المزارعين لدى المفضلة المحاصيل أقل

 للحصول بزراعته الالزمة المعرفة من مرتفع مستوى يتطلب أنه ذلك ويرجع المفضلة المحاصيل أقل بارهباعت الفلفل جاء المتوسطة

 الفئة مزارعي لدى البامية تليه الصغيرة، الفئة من المزارعين لدى المفضلة المحاصيل أقل ثاني الفلفل كان كما جيدة. نتائج على

 :)٣٧( رقم الجدول في الموضح النحو على الكبيرة الفئة مزارعي لدى والباذنجان المتوسطة
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 والتسويق الزراعة وصعوبة الدخل حيث من تفضيالً  األقل المحاصيل ترتيب :٣٧ رقم الجدول
 الزراعة وصعوبة والتسويق الدخل حيث من والفاكهة الخضراوات في تفضيًال  األقل - األولى المرتبة- مالحظة:      

 المزارعين مشاركة نسبة المحاصيل المرتبة
 كبيرة متوسطة صغيرة اإلجمالي

 الخضراوات
 ٢٥٫٥٠ ٢٨٫٨٠ ٢٥٫٤٠ ٢٦٫٦٠ بامية ١
 ١٣٫٧٠ ٣٠٫٣٠ ٢٤٫٥٠ ٢٥٫٦٠ فلفل ٢
 ٢١٫٦٠ ١٧٫٨٠ ١٩٫٥٠ ١٩٫١٠ باذنجان ٣
 ١١٫٨٠ ١٨٫٨٠ ١٢٫٢٠ ١٤٫٥٠ جزر ٤
 ٥٫٩٠ ٧٫٧٠ ١٢٫٢٠ ١٠٫١٠ خيار ٥
 ٣٫٩٠ ١٠٫٦٠ ١٠٫٥٠ ١٠٫٠٠ بصل ٦
 ٧٫٨٠ ٧٫٧٠ ١١٫١٠ ٩٫٦٠ شمام ٧
 ٣٫٩٠ ٥٫٣٠ ١٢٫٠٠ ٩٫٠٠ بطيخ ٨
 ٩٫٨٠ ٩٫٦٠ ٧٫٠٠ ٨٫١٠ بطاطس ٩

 ٣٫٩٠ ٣٫٨٠ ٩٫٩٠ ٧٫٣٠ طماطم ١٠
لفواكها   

 ١١٫٨٠ ٣٣٫٢٠ ١٤٫٦٠ ٢٠٫٨٠ الهند جوز ١
 ٧٫٨٠ ١٤٫٩٠ ١٣٫١٠ ١٣٫٣٠ (فيفاي) بابايا ٢
 ١١٫٨٠ ١٣٫٥٠ ٤٫٧٠ ٨٫٣٠ موز ٣
 ٣٫٩٠ ٥٫٨٠ ٥٫٨٠ ٥٫٦٠  النخيل أشجار ٤
 ٥٫٩٠ ٩٫١٠ ٢٫٩٠ ٥٫٣٠ ليمون ٥
 ٣٫٩٠ ٨٫٢٠ ٣٫٥٠ ٥٫١٠ مانجو ٦

 

 فالنخيل، فالموز، (فيفاي) البابايا يليه العينة، يمزارع بين تفضيًال  األقل المحصول الهند جوز جاء الفواكه، محاصيل في أّما

 والمتوسطة (الصغيرة المزارعين فئات كل بين السوق. في المنخفض سعره بسبب المزارعين فئات كل لدى فالمانجو فالليمون،

 الحال وينطبق ،الكبرى فالفئة الصغرى الفئة هاتلي المتوسطة الفئة مزارعي بين تفضيًال  األقل المحصول الهند جوز أن والكبيرة)

 الفئة تليها المتوسطة الفئة لدى تفضيًال  األقل كانا والمانجو، الليمون حالة في ولكن والنخيل، والموز (فيفاي) البابايا على أيضا نفسه

 فالصغيرة. الكبيرة
 

 التسويق مرحلة في الفاقد  ٤٫٤

 تأثير من تتراوح كبيرة لخسائر تتعرض والتسويق التوزيع عمليات وخالل ،بطبيعتها التلف سريعة الطازجة والخضراوات الفواكه

 الحصاد مرحلة بداية من التسويق، عملية خالل مرحلة أي في الحصاد بعد ما خسائر تحدث وقد الكلي. التلف إلى الجودة في طفيف

 أثناء المادية األضرار ومنها: الخسائر أسباب دتتعد ،النهائي المستهلك إلى بالوصول وانتهاءً  والتوزيع التجميع بمرحلة ومروًرا

 وقلّة طلب وجود عدم مع السوق في فائًضا هناك يكون األحيان بعض في الماء، وفقدان الفسيولوجي، والتحلل والنقل، التداول

    استهالكه. على وقدرته للمنتج المستهلك قبول انخفاض إلى وتؤدي وكمية، نوعية خسائر التسويق مرحلة في الخسائرو المشترين
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 بينما %١١ إلى والفلفل والخيار ، الطماطم محاصيل في %١٢ نسبة إلى ترتفع الخضراوات في الخسائر أن المسح نتائج وأظهرت

 حيث الفاكهة، محاصيل في الخسائر ترتفع بينما ).%٥( إلى الشمام وفي ،%٣ بنسبة البطيخ محصول في دالتهامع ألقل تنخفض

 فالموز )،%٦( (فيفاي) فالبابايا )،%٩( فالتمور )،%١٠( بنسبة الليمون يليها )،%١٢( المانجو في معدالتها أعلى إلى تصل

  .)٢٠( رقم الجدول في يتضح كما )،%٢( الهند فجوز )،%٥(

  التسويق أثناء والخضراوات الفواكه في الفاقد :١٩ رقم شكل

 
 

 من أقل الحصاد بعد ما مرحلة في للخسائر األقصى الحد يبلغ حيث هولندا مثل تطوًرا األكثر بالبلدان مقارنة بكثير أكبر هنا الخسائر

 الهند. مثل األخرى الدول في مثيالتها من أقل ولكنها السلع، ألغلب ٪٥

 األدنى) (الحد %٢١ من الخضراوات في الفاقد إجمالي يتراوح حيث .%٤٥ إلى %١٨ من الخضراوات في الفاقد إجمالي يتراوح

 للفاقد األقصى فالحد ،%٣٩- ١٨ بين الفاقد نسبة فتراوحت ؛الفواكه في أما .طماطمال في األقصى) (الحد %٤٥ إلى البطيخ في

 المختلفة. المحاصيل في الفاقد إجمالي )٣٨( رقم الجدول ويوضح .%١٨ الهند جوز في األدنى والحد )،%٣٩( المانجو في يكون
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 والخضراوات الفواكه في محصول كل من الفاقد نسبة إجمالي :٣٨ رقم الجدول

 المحاصيل
 مرحلة في الفاقد

 اإلنتاج
 

 في الفاقد  نسبة
 التسويق مرحلة

 الفاقد إجمالي نسبة
 اإلنتاج أثناء

 والتسويق
 

 في الفاقد نسبة
 البيع مرحلة

 بالجملة

 في الفاقد نسبة
 البيع مرحلة

 بالتجزئة

 من بدًءا الفاقد إجمالي نسبة
 حتى اإلنتاج مرحلة
 المستهلك إلى الوصول

 الخضراوات
 %٤٥ %١٤ %١٠ %١٢ %١٢ %٩ الطماطم

 %٤٠ %١١ %٩ %٢٠ %١١ %٩ الخيار
 %٤٠ %٣١ %١٢ %٥١ %٨ %٧ الباميه
 %٩٣ %١١ %٩ %٩١ %١١ %٨ الفلفل

 %٣٤ %١٠ %٩ %١٥ %٨ %٧ باذنجان
 %٣٤ %١٠ %٨ %١٦ %٥ %١١ شمام
 %٢٩ %٦ %٥ %١٨ %٠١ %٨ جزر
 %٢٨ %٨ %٥ %١٥ %٨ %٧ بصل

 %٢٣ %٥ %٤ %١٤ %٧ %٧ بطاطس
 %٢١ %٧ %٥ %٩ %٣ %٦ بطيخ

 الفواكه
 %٣٩ %١٠ %٧ %٢٢ %١٢ %١٠ مانجو
 %٢٩ %٨ %١٠ %١١ %٥ %٦ موز

 %٢٩ %٥ %٤ %٢٠ %١٠ %١٠ ليمون
 %٢٧ %١٠ %٧ %١٠ %٦ %٤ (فيفاي) بابايا

 %٢٤ %٥ %٤ %١٥ %٩ %٦ النخيل أشجار
 %١٨ %٤ %١٠ %٤ %٢ %٢ الهند جوز

 
 

 السوق معلومات  ٥٫٤
 

 واألسعار شرائها ووقت واماكن المزرعة مدخالت تحديد تشمل ،أمور عّدة حول كافية معلومات بالمزرعة المتعلقة القرارات تتطلب

 لكسب ومصدر مهنة الزراعة أن حيث المستهلك. إلى تصل حتى الزراعية المنتجات تصريف وكيفية النقل وسيلة وتوافر ،الُمتاحة

 على المزارعين قدرة وتُعد الرزق. لكسب البديلة الخيارات من محدود عدد لديهم الذين الريفية المناطق لمزارعي خاصة الرزق

 لوتشم المنتجات لتصريف المتاحة للموارد نتيجة هي اإلنتاج من األقصى الحد على للحصول حولهم الزراعية البيئة في التحكم

  . التسويق حول والمعلومات المهاراتو المعرفة

 
 واالتجاهات السائدة األسعار عن الكافية المعلومات لديهم ليس أنهم على يتفقون المزارعين من %٥٨٫٥٠ أن الدراسة أوضحت كما

 حوالي بين فقد وتحديًدا السوق. في لمنتجاتهم الحالية عاراألس عن كافية معلومات لديهم منهم %٤١٫٥٠ بينما السوق. في المفضلة

 من %٣٧و المزارعين متوسطي فئة من %٤٣ نسبة يليهم السوق، عن كافية معلومات لديهم بأن المزارعين كبار فئة من %٦٥

  )٣٩( رقم الجدول يبيّن وكما المزارعين. صغار
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 السوق عن معلومات تلقوا الذين العينة مزارعي توزيع :٣٩ رقم الجدول
 عن معلومات تلقيت هل

 السوق؟
 المزارعين إجابات نسبة

 كبيرة متوسطة صغيرة المزارعين عدد إجمالي
 ٦٤٫٧٠ ٤٢٫٨٠ ٣٧٫٣٠ ٤١٫٥٠ نعم
 ٣٥٫٣٠ ٥٧٫٢٠ ٦٢٫٧٠ ٥٨٫٥٠ ال

 ١٠٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ الكلية العينة

 
 إذا ما حول السؤال طرح عندما التوالي) على ٪١٧٫٥ و ٪١٣٫٣ (بنسبة بنعم لإلجابة نسبة أقل وظفار مسندم في المزارعون أعطى

 %٨٦٫٤ بنسبة البريمي في المزارعين من بنعم لإلجابة نسبة أعلى وجاءت الزراعية. المنتجات بأسعار كافية معرفة لديهم كان

 .%٧٣٫١ بنسبة ومسقط
 

 معلومات إلى بحاجة أنهم ذكروا المعلومات تلك يتلقوا لم من أو السوق عن معلومات تلقوا من سواء المزارعين من العينة فئتي وكال

 التالية: الموضوعات عن

 بانتظام والمستوردة المحلية للمنتجات أسعار قائمة 

 سعر على وللحصول الخسائر لتجنب الصحيحة التخزين وطرق الزراعية المحاصيل لحفظ والصحيحة العلمية الطرق 

 المناسب. الوقت في بيعها خالل من أعلى

 معهم. التواصل طرق مع والفواكه للخضراوات والتجزئة الجملة وتجار بالجملة البيع بأسواق قائمة  

 الحار الجو في عليها والحفاظ المنتجات وتغليف لتعبئة الصحيحة الطرق.  

 لالستخدام. الصحيحة الطريقة مع استخدامها يجب التي الحشرية المبيدات أنواع 

 والحشرات. الجو من حاصيلالم حماية وكيفية للمحاصيل المخصبات أهمية 

 تسويقها. وكيفية المنتجات نقلل الصحيحة األسباب 

 اإلنتاج. وتطوير المزارعين لدعم وبرنامجها الزراعة وزارة دور 

 للمزارعين اإللكترونية المواقع تصميم  

 المختلفة. التربة ألنواع المحاصيل من المختلفة األنواع مالئمةب المعرفة 

 للمزارعين أعاله المذكورة المعلومات كافة يوفر السوق، حول للمعلومات نظام تطوير للحكومة ينبغي بأنه االقتراح جاء ولذلك،

    معيشتهم. لتحسين وأيًضا الزراعية المنتجات من األرباح من مستوى أقصى على الحصول يمكنهم حتى
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 المحصول تسويق تحديات ٦٫٤

 ومستوى ،محدودة السوق عن لمعلومات الوصول فإمكانية ،الزراعية المحاصيل تسويق عملية خالل التحديات من العديد هناك

 نالحظ حيث ،السائدة األسعار على سيء أثر التوزيع قنوات في الوسطاء لتعدد أن كما منخفض، المزارعين لدى والمعرفة الخبرة

 بالمحاصبل يضر مما التداول فترة طول وبجانب مرتفعًا. سعًرا يدفع المستهلك نأ حين في منخفض سعر على يحصل المزارع أن

 من واحد سوق في إال الرطوبة في الُمحكمة المبردة المخازن مثل الحديثة التقنيات فيه تتوافر ال الذي الوقت في التلف. سريعة

  الريفية. المناطق في موجودة وغير الجملة أسواق

 

 مما ،المستوردة المنتجات من مثيالتها من أقل عامة بصفة العمانيين المزارعين منتجات سعر أن لوحظ تجارال مع التواصل وأثناء

 %٥٠ لحوالي متاحة الرئيسية التخزين مرافق أن من (بالرغم المتطورة المخازن لهم تتوافر ال المزارعين أن إلى بوضوح يشير

 فائض وجود إلى يؤدي مما الحصاد بعد مباشرة السوق في يباع اإلنتاج أن كما أعاله)، ٢٧ رقم الجدول في ورد كما المزارعين من

 المحلية األسواق لغياب نتيجة وهذا هلوج اً وجه التجار مع التفاوض خالل ضعيفال المزارعين موقف أن لوحظو ،المنتجات في

   .الصغار المزارعين وخاصة العمانيين المزارعين منتجات تستوعب واألساسية

 

 األسواق وغياب األسعار، تقلب هي: العمانية الزراعية األسواق في الرئيسية المشاكل أن لوحظ العينة، مزارعي مع التواصل أثناء

 أسعار من تقلل التي الطازجة للفواكه اليومي واالستيراد ،الجملة تجار طرف من االحتكاري عوالوض المناسبة، واألساسية المحلية

 القيمة في وضعف األسعار في انخفاض إلى يؤدي يوميًا الطازجة الفواكه استيراد أن المزارعون ذكر المحلية. الزراعية المنتجات

 التحتية البنية غياب هي المزارعون يواجهها التي المشاكل أكبر أن لوحظ كما األسعار. من المحليون المزارعون عليها يحصل التي

 يليهم السوق، عن معلومات توافر عدم تهمإجابا في المزارعين من ٪٢٦ ذكرحوالي اللوجيستية. الخدمات ومرافق لألسواق المناسبة

 السوق بين طويلةال المسافة ذكروا ٪٢٩و ،النقل وسائل توافر عدم ذكروا ٪١٧و ،المخازن وجود عدم ذكروا المزارعين من ٪٢٥

 .)٤٠( رقم الجدول في موّضح هو كما والتغليف، ئةبالتع خامات رأسعا ارتفاع العينة مزارعي من %١٢ ركذ كما والمزرعة.
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 التسويق أثناء المزارعون يواجهها التي المشكالت :٤٠ رقم الجدول

 المحصول تسويق مشاكل
 المزارعين إجابات نسبة

  كبيرة  متوسطة  صغيرة  اإلجمالي
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 ٥١٫٠٠ ٢٦ ٥٩٫١٠ ١٢٣ ٦٠٫٦٠ ٢٠٨ ٥٩٫٣٠ ٣٥٧  األسعار تذبذب
 ٦٨٫٦٠ ٣٥ ٥٩٫٦٠ ١٢٤ ٥٥٫١٠ ١٨٩ ٥٧٫٨٠ ٣٤٨  المناسبة المحلية السوق غياب

 ٦٦٫٧٠ ٣٤ ٥٥٫٨٠ ١١٦ ٥٥٫٧٠ ١٩١ ٥٦٫٦٠ ٣٤١  الجملة تجار من االحتكاري الموقف
 ٥١٫٠٠ ٢٦ ٤٧٫١٠ ٩٨ ٣٦٫٢٠ ١٢٤ ٤١٫٢٠ ٢٤٨  المناسبة األساسية السوق غياب

 انخفاض إلى يؤدي مما الطازجة للفواكه اليومي االستيراد
 ٣٣٫٣٠ ١٧ ٤١٫٣٠ ٨٦ ٣٩٫٧٠ ١٣٦ ٣٩٫٧٠ ٢٣٩ المحلية. الزراعية المنتجات أسعار في

 على المزارعين يجبر مما الجملة ألسواق المحدود العدد
 ٣٥٫٣٠ ١٨ ٢٨٫٤٠ ٥٩ ٢٨٫٣٠ ٩٧ ٢٨٫٩٠ ١٧٤ الطلب. ويقل العرض يرتفع حيث البعيدة األسواق في البيع

 ٤٣٫١٠ ٢٢ ٢٥٫٥٠ ٥٣ ٢٨٫٣٠ ٩٧ ٢٨٫٦٠ ١٧٢ والمزرعة السوق بين البعيدة المسافة
 ٢٣٫٥٠ ١٢ ٢٩٫٣٠ ٦١ ٢٤٫٥٠ ٨٤ ٢٦٫١٠ ١٥٧  السوق حول المعلومات قلة

 ٢٩٫٤٠ ١٥ ٢٤٫٠٠ ٥٠ ٢٤٫٨٠ ٨٥ ٢٤٫٩٠ ١٥٠ التخزين أماكن توافر عدم
 ١١٫٨٠ ٦ ١٣٫٩٠ ٢٩ ١٩٫٠٠ ٦٥ ١٦٫٦٠ ١٠٠  النقل مرافق توافر عدم

 ١٧٫٦٠ ٩ ١٨٫٨٠ ٣٩ ٧٫٦٠ ٢٦ ١٢٫٣٠ ٧٤ والتغليف التعبئة أسعار ارتفاع
 ٥١ ٢٠٨ ٣٤٣ ٦٠٢  الكلية العينة

 
 متوسطي فئة من %٥٩ يليهم األسعار، تذبذب مشاكل ذكروا المزارعين صغار من %٦١ حوالي المزارعين، فئات كل بين من

 ُعمان، في المناسبة المحلية األسواق غياب المزارعين كبار فئة من %٦٩ ذكر وبينما المزارعين. كبار فئة من %٥١و المزارعين،

 من االحتكاري الموقف المزارعين كبار من %٥١ ذكر كما المزارعين. صغار من %٥٥و المزارعين متوسطي من %٦٠ يليهم

  المزارعين. صغار من %٣٦و المزارعين متوسطي من %٤٧ يليهم ُعمان، أسواق في الجملة تجار
 

 
  المستقبلية التوقعات  ٧٫٤

  

 في الدوالر لقيمة وفقًا( أمريكي دوالر مليون ٢٨٨٫١١٩ مبلغ الحكومة استثمرت ،٢٠١١ إلى ٢٠٠١ عام من المدة خالل٣

  (ODA) الرسمية اإلنمائية المساعدة إنفاق إجمالي بلغ ذاتها، الفترة وخالل بالمياه. المتعلقة التحتية والبنية البرامج على ،)٢٠١٠

 الحكومة نفقات إجمالي من %٣٫٣ من يقرب ما بالمياه المتعلقة االستثمارات إجمالي بلغ و سنويًا. أمريكي دوالر مليون ٠٫٠٨

  .الفترة نفس خالل

  

 

 بلغ إجمالي المياه التي يستهلكها القطاع الزراعي القطاع: يستهلكها التي المياه

 )FAO AQUASTAT والزراعة األغذية لمنظمة المائية لإلحصاءات (وفقًا )٢٠٠٣ عام في مكعب متر ونملي ١٣٢١ إجمالي( -

_____  

 الزراعي القطاع %٨٨ 
 البلديات %١٠  

 الصناعي القطاع %٢   
__________________________________  

(http://www.unwater.org/WaterCountryBriefs.html) ٢٠١٣June  ٣Water Country Brief: Oman -UN 
٣ 
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 .٢٠١١/٢٠١٢ عام في المحلي الناتج إجمالي من % ١٫٥ بحوالي ساهمت العماني، لالقتصاد أساسية سمة هي تأريخا الزراعة

 متفرقة، ُعمان سلطنة في األمطار الزراعة. مجال في اقتصاديًا النشطين السكان من %٧ نسبة المرأة مثلت ،٢٠١٠ عام وفي

 %٨٠ من وأكثر البالد، في الزراعي النشاط من أساسي مكون فالري وبالتالي ،للمحاصيل المطلوب القدر من أقل تكون ما وغالبًا

 للمياه، مستهلك أكبر اآلن حتى الزراعة .%١٢٩ المروية المحاصيل كثافة وتبلغ ،الجوفية بالمياه تروى المزروعة األراضي من

 السطحي الري وبقى اآلبار في الملوحة وارتفعت ،المناطق بعض في قائًما المياه قصن يزال ما كثيرا، الزراعي اإلنتاج تطور وبينما

 مختلف وفي المستخدمين مختلف بين العالية المنافسة تولد المياه ندرة فإن ذلك، إلى باإلضافة ،اإلنتاجية من تحد التي العوامل نم

 لألولويات. ووفقا كفاءة أكثر صورةب وتوزيعها المياه حصص لحفظ متزايدة ضغوط تحت المائية الموارد إدارة تبقى لذا المواقع،

 ،الموضعي والري بالرش الري مثل الحديثة، الري تقنيات استخدام على وشجعت تقليدية بصورة الري العمانية الحكومة ساندت وقد

 زيادة في ذلك ويتّضح الغذائي، األمن في بإيجابية الزراعي للقطاع المؤسسي والدعم الري تكنولوجيا في االستثمارات ساهمتو

 الماضية، العشرين السنوات مدى على تزدد لم للري المجهزة المساحة مجموع أن حين في ،١٩٦١ عام منذ المحاصيل إنتاج مؤشر

 فقط هم الماء؛ مقابل يدفعون ال المزارعون أضعاف. ثالثة من ألكثر بقّوة المضغوط الري بأنظمة المجهزة المناطق تزايدت فقد

 الضخ. تكاليف يغطون

 المتحدة، األمم إلى العمانية الحكومة قدمته لما وفقًا ،وإدارتها المياه مصادر تقييم في المنطقة في الرائدة الدول من ُعمان سلطنة دتُع٤

 لتغذية الطبيعي المعدل من أكثر %٢٥ بنسبة المياه تستهلك البالد أن إلى التقديرات تشير الحياة"، أجل من "الماء للعمل الدولي العقد

 من %٩٠ عن اآلن مسؤولة وأصبحت ،المائية االحتياجات تلبية في كثيًرا المياه تحلية ساهمتو حاليا. المتاحة المائية الموارد

 للشرب. الصالحة المياه من المحلية اإلمدادات

 مصادر على الري يعتمد ُعمان. في المياه استهالك إجمالي من %٨٧ من أكثر الزراعي القطاع يستهلك المتحدة، األمم لمنظمة وفقًا

 عاًما عشر الخمسة مدار على أضعاف ثالثة من أكثر الموضعي الري تضاعفو األفالج، أو اآلبار طريق عن سواء الجوفية، المياه

 استخراج من للحد الحديثة لتقنياتوا واستخدام الري أنظمة مستوى لرفع للمزارعين وإعانات كبيًرا دعًما الحكومة قدمت الماضية.

 الصرف. ومياه الجوفية المياه

 

٤
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 الوقت في ولكن المقبلة، الخمس السنوات في المحاصيل من المزيد زراعة في أملهم عن المزارعين من ٪٢٨ عبر المسح، خالل

 في األمل أن نجد ،المقبلة الخمس السنوات في الزراعي اإلنتاج زيادة في أمل أي لديهم ليس أنه المزارعين من ٪٥٦ ذكر نفسه

 الكبيرة الفئة من المزارعين يليهم )٪٣٩( المتوسطة الفئة من المزارعين بين معدالته ألعلى يصل المحاصيل من أكبر عدد زراعة

 على المقبلة، الخمس السنوات في المحاصيل من المزيد زراعة في أملهم عن عبروا المزارعين صغار من فقط ٪٢٠ بينما )،٪٣٥(

 .)٤١( رقم الجدول في حالموض النحو

 المزارعين لعينة المستقبلية التوقعات :٤١ رقم الجدول

 المزارعين إجابات نسبة المستقبلية التوقعات
 كبيرة متوسطة صغيرة اإلجمالي

 ٣٥٫٣٠ ٣٩٫٤٠ ٢٠٫٤٠ ٢٨٫٢٠   المحاصيل ستزداد - حجمها سيزداد
 ١٥٫٧٠ ١٢٫٠٠ ١٤٫٩٠ ١٤٫٠٠  اليوم عليه هي التي ذاته بالحجم ستكون

 ٢٫٠٠ ٢٫٤٠ ٠٫٩٠ ١٫٥٠  المحاصيل ستقل - حجمها سيقل
 ٤٧٫١٠ ٤٦٫٢٠ ٦٣٫٨٠ ٥٦٫٣٠ متأكًدا لست أعلم/ ال

 ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠  العينات اجمالي
 

 المقبلة، الخمس السنوات في ُعمان في الزراعة توسع حول المستقبلية التوقعات عن العينة مزارعو عبّر والدرساة، المسح وخالل

  كالتالي:

 

  المالي الجانب 
 

 تحقيق في كبيرةل مساهمتنا من الرغم على السوق من حماية أي لدينا وليس ضخمة رأسمالية استثمارات هناك سيكون 

 .مشكلةً  يكون بكثرة المواد وتوافر الرخيص االستيراد وأنّ  الوطني. الغذائي األمن

 يمكن وال موسميًا، العاملة األيدي استئجار  ً  المالية. الناحية من صعب هوو ،الزراعية األعمال قطاع في سنويا

 الحكومة. من المالية المساعدات إلى نحتاج 

 الحديثة. التقنيات واستخدام جديدة شتالت وشراء المزارع لتطوير المادي الدعم إلى حاجة هناك 

 

  الفني الجانب
 

 النقل. وسائل في وصعوبة المياه في ندرة هناك سيكون 

 جديدة. زراعية معدات لشراء المالي والتمويل الحديثة الري وأنظمة الزراعة، عمال من الكافي القدر توفير إلى سنحتاج 

 المحلية. المنتجات لبيع الحكومية المراكز أو األسواق في نقص هناك وسيكون والمياه، التربة بملوحة المزارع ستتأثر 

 ُعمان، من الداخلية المناطق في وخاّصةً  ،والفواكه للخضراوات األسواق من دالمزي إنشاء إلى خاّصة وبصفة نتطلع نحن 

 السمكية). والثروة الزراعة (وزارة الحكومة من الدعم على الحصول في ونامل

 والطلب). (العرض السوق حاجة حسب المحاصيل من المزيد زراعة على والعمل الزراعة تطوير إلى نحتاج 

 الحديثة المعّدات وشراء المزارع لعمال الفنيّة الكفاءة زيادة. 

 جديدة. وبذور زراعية مواد شراء في المساعدة 
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 للتسويق. جديدة طرق عن البحث في المساعدة إلى أحتاج ولكني أرضي لتوسعة خططت لقد 

 الحديثة. الري ونظم الزراعة عمال توفير على العمل 

 الحكومة مهّمة وهذه يومية بصورة وإدارتها المزارع تطوير كيفية على المزارعين تدريب. 

 

  التقني الجانب
 

 عدد في وزيادة المستقبل، في جديدة أسواق افتتاحو الحديثة. الري ونظم والمظالت، ،المحميّة ابيوت عدد زيادة في نأمل 

 .الحكومي الدعم وتوفير المستهلكين،

 الموسمية المحاصيل من المزيد زراعة وزيادة المزارع، إلى الحديثة الري وأنظمة الزراعة تقنيات إلدخال فرصة هناك 

 .الجديدة

 الوزارة. قيادة تحت الزراعة تطويرو الحديثة، واألدوات التقنيات فهم إلى الحاجة  

 المساحة. زيادة وليس اإلنتاجية عالية المحسنة البذور بتوفير يتعلق فيما المساعدة توفير 

 والمعدات. البذور وتوفير الزراعية التقنيات تطوير خالل من وتطويرها الزراعة سينلتح خطة وضع 

 الزراعية األساليب وتطبيق الحديثة المعّدات خالل من الزراعة تطوير في للمزارعين العون تقديم. 

 العماني. السوق في البذور من جديدة أصناف تطوير على أعمل أن أريد 

 
  الكبيرة المزارع

 
 كما الزراعية. المنتجات أسعار لتحديد الحكومية الهيئاتو الوزارات من المساعدة إلى بحاجة أنهم الكبار المزارعون ذكر 

 كبار مساهمة من الرغم وعلى ،السوق أسعار في التقلبات عن يوميًا محدثة معلومات إلى بحاجة أنهم المزارعون ذكر

 مثل إن السوق. في الكافية الحماية لهم توفر ال الحكومة أن يعتقدون أنهم إال الوطني، الغذائي األمن تحقيق في المزارعين

 إلى بحاجة ولكنهم التطور على القدرة يمتلكون كونهم المستقبلية، االستثمارية خططهم في ستساعدهم المساعدات هذه

 المستوردة الرخيصة زراعيةال المنتجات من منافسة يواجهون أنهم المزارعين كبار بعض ذكرو المناسبة. الحوافز توفير

 .المحلية اإلنتاج أسواق في المناسبة المعّدات توفّر عدم إلى باإلضافة
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  المتوسطة المزارع
 

 لمزارعهم المجاورة األراضي وشراء المحاصيل من تنوًعا أكثر مجموعة إنتاج خالل من التوسع في المزارعون يرغب 

 ال أنهم يعتقدونو ،منتجاتهم تسويق في المساعدة توفير إلى حاجتهم بيّن المزارعين من العديد ولكن ،اإلمكان عند

 وندرة واآلفات، األمراض انتشار بسبب التحديات من العديد يواجهون فهم لمنتجاتهم. للسعر األقصى الحد على يحصلون

 في المساعدة إلى بحاجة همأن المتوسطة الفئة من المزارعين من العديد وقال النقل. وسائل إلى الوصول وصعوبة المياه

 الموسمية المحاصيل زراعة خالل من دخلهم لزيادة يسعون أنهمو الزراعية. ممارساتهم في الحديثة الري نظم تنفيذ

 المناسبة.

 
  الصغيرة المزارع

 
 أنظمة استخدام في يرغبون أنهمو ،فعال نحو على منتجاتها تسويق في مشكلة يواجهون أنهم المزارعين صغار وّضح 

 من أرباحهم يزيدون أنهم المزارعين صغار بعض وبيّن ذلك. لتحقيق ومالية تقنية تحديات يواجهون ولكنهم الحديثة الري

 أنهم الصغار المزارعون لهم. رئيسيًا تحديًا المياه ملوحة تشكل وأن الحيوانات. وتربية الدواجن إنتاج خالل من الزراعة

 الحكومة المساعدة إلى يحتاجون ولكنهم مزارعهم، لتحسين التراكمية الزراعية ومعرفتهم مراتهخب استخدام إلى يميلون

 الزراعية التقنيات من وغيرها الجودة عالية المخصبات وشراء البذور، تطوير مثل الزراعية بالمدخالت يتعلق فيما

 األخرى.
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 الطريق وخارطة االستراتيجية ٥

 واإلجراءات للتدخالت محددة عمل نقاط خاللها تدرج الزراعية، للتنمية شاملة طريق خارطة إعداد يتم أن المقترح من

 تركز أن ينبغي العمل خطة إلعدادو أساًسا المحدد النحو على المقترحة التدخالت لتنفيذ الطريق خارطة وستشكل المطلوبة.

 إلدارة المقترحة التحتية البنية أو المتوفرة التحتية بالبنية لربطها اإلنتاج ومجموعة تحديدها تم التي المحاصيل على الوثيقة

   والتسويق. والتصنيع الحصاد، بعد ما مرحلة

 

 
 المطلوبة اإلجراءات ١٫٥

 
 وضمان المالئمة، اإلجراءات تطبيق خالل من مجموعات في ستوضع والتي تحديدها تم التي المحاصيل على اإلجراءات تركيز 

  المطلوبة: اإلجراءات وتشمل الصحيح. النحو على واألمامية الخلفية الروابط

 

  

 والخضراوات للفواكه التوريد سالسل ريتطو ١٫١٫٥
 

 جًدا الصعب من فإنه ،(الوسائل) المستلزمات من وغيرها التحتية لبنيةوا لتسويقل القائمة وضاعاأل وجود مع أنه واضًحا بات لقد

 الحاجة ظهرت ولذلك، .الموردين سلسة خالل الجودة على الحفاظ مع تنافسية بأسعار الفرص يستغلوا أن المصلحة أصحاب على

 المعايير لنحقيق العاملة والقوى التحتية البنية في واألنظمة تاإلجراءا وتطوير المحاصيل، لتوفير القوي العكسي التكامل إلى

  :التالية األهداف وضعت ،المصلحة أصحاب موقف ولتعزيز تحديدها، تم القيود من العديد العالمية.

   

ة إنشاء مراكز لتنمية الموارد البشري
لنشر أحدث التقنيات الزراعية

 إنشاء المخازن المبردة ومراكز ما بعد
ردي الحصاد منِقبل المزارعين بشكل ف

الجمعيات (أو التجمعات الزراعية
  -جمعيات المزارعين/ التعاونية

) .شركات اإلنتاج وغيرها

 إعداد نظام قوي لتوفير معلومات عن
 السوق لتمكين المزارعين من اتخاذ
ت قرارات صحيحة تستند إلى معلوما

ة موثقة بشأن خّطة المحاصيل، وإدار
 مرحلة ما بعد الحصاد ونوعها، وموقع

) أسواق الجملة، وسالسل التجزئة(
سويق واعتماد قناة التسويق المناسبة لت

.منتجاتهم

طيع وفقًا للقوانين القائمة، ال تست
جمعيات المزارعين ممارسة التجارة 

ب حس(أوالتسويق نيابة عن أعضائها 
مسؤولون من جمعية المزارعين في 

)منطقة الباطنة

ن التمويل الصغير لصغار المزارعي
وأصحاب المشاريع الزراعية 
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 الحصاد بعد ما تقنيات بين الصحيح التكامل يُعد الحصاد. بعد ما لمرحلة الفعالة غير اإلدارة ،التوريد سلسلة في األخرى المسائل من

 في المائة في ٢٢ -  ٤ بين عمان سلطنة في والخضراوات الفواكه في الخسائر مدى يتراوحو للغاية. هام أمر التسويق توريد وسلسلة

  ريد.التو سلسلة في للتلف القابلة والخضراوات الفواكه أغلب

 
 للتلف، القابلة المحاصيل في جًدا قليلة ُعمان في المستهلك سعر في المنتجين فحصة المتقدمة، الدول مع وبالمقارنة ذلك، على عالوة

 وسيلة التوريد سلسلة إدارة تكون فقد ولذلك ،التوريد سالسل كفاءة عدم بسبب السوق وسطاء أيدي إلى الكبرى الحصة تصل بينما

 في هاًما دوًرا المؤسسية) التحتية البنية تطوير (مثل العام الدعم يؤدي كما ،أفضل عائدات لتحقيق ياألسواق عينالمزار لربط قوية

 لتبادل التوريد سلسلة في والعام الخاص القطاعين بين الشراكة شكل الدعم هذا يتخذ وقد ،التوريد سلسلة لتطوير مواتية يئةب خلق

   والعقبات. والمخاطر الخبرات

 
 للخضراوات التوريد سلسلة لتعزيز التالية اإلجراءات اقترحت فقد ،لحةالمص أصحاب مع والتفاعل تم لذيا المسح إلى واستناًدا

 والفواكه:

 
 بيعل عمان في الموجودة الواليات أسواق من %٥٠ في األساسية التحتية البنية توفير تم الواليات: أسواق في التحتية البنية

 أسواق في محاصيلهم بيع يفضلون المزارعين فئات أغلب فإن السابقة، الفقرة في ورد وكما الطازجة. والفواكه الخضروات

 للتجار مخصصة مساحات بها مغاطاة سقائف خاصة بصفة األسواق هذه في تتوافر حيث ،المفضل األول منفذهم باعتبارها تالواليا

 تتحول ولكي والكهرباء. المياه مرافق أيًضا األسواق هذه توفرو المستهلكين. إلى ويبيعوا المزارعين من ليشتروا متاجرهم إلقامة

  مثل: األخرى التحتية والبنية المرافق من المزيد إلى تحتاج فإنها حيوية، أكثر تجارية مراكز إلى األسواق هذه

 

  

 
  

  

ية تطبيق القوانين والمعايير الدول
، ونظام )CODEX(الدستور الغذائي (

جة تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحر
)HACCP (ومعايير االتحاد األوروبي (

والخاّصة باألمن الغذائي وضمان 
.الجودة

نية وضع شروط لتطوير األسواق والب
تسويق التحتية للتسويق بما في ذلك ال

.اإللكتروني وتقييم األداء التجاري

بعد  تطوير البنية التحتية لمرحلة ما
ل الحصاد، سلسلة التبردي في النق

والمخازن وغيرها لتقليل خسائر 
.مرحلة ما بعد الحصاد

ض اللوحات اإللكترونية لعر
ي األسعار السائدة ف(األسعار 

ق األسواق المركزية مثل سو
 الموالح وغيرها من األسواق

).  الكبرى في السلطنة

ئة منشئات مثل متاجر التجز
وبيع األسمدة والبذور 
ة والكيماويات ومواد التعبئ

والتغليف وغيرها

المخازن المبردة، 
الفرز  البنية التحتية لعمليات

والتصنيف بما في ذلك 
مراكز التعبئة 
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 القيمة أنشطة إلجراء لفرصةا وستوفر وواضحة، شفافة بطريقة محاصيلهم بيع على المزارعين المنشئات هذه ستشجع حيث

  مناسبة. غير ألسعار التجار عرض حالة في األجل قصير والتخزين والتصنيف كالفرز ،الُمضافة

 

 
 من الحد على والفرز والتدريج التجميع مراكز بناء يساعد أن الممكن من  والتصنيف: (الفرز) والتدريج الجمع مراكز تطوير

 ،رأسمالية كثافة ذات التحتية البنية هذه كونل ،ونقلها المحاصيل ومن الكبيرة الكميات جمع من يسهل الحصاد بعد ما مرحلة خسائر

 البيئة مستوى على تحتيةال البنية هذه تُعد أن األمر يتطلب المزارعين، ومتوسطي لصغار خاصة المزارع لكل مناسبة غير يجعلها

 المجتمع أفراد يستطيع مجتمعية تحتية بنية لتصبح وتعاونهم المزارعين مساهمات خالل من المراكز تلك تطوير يمكنو المحلية.

 مساهمات خالل من إدارتها وتتم للمزاعين، الواليات أسواق في التحتية البنية هذه تأجير أيًضا يمكن كما ،أجر مقابل استخدامها

  وتعاونهم. المزارعين

 

 
 ريادة مجال في والكتابة القراءة يعرفون ممن التعاونية الجمعيات أعضاء تدريب ضرورة األعمال: ريادة تطوير على التدريب

 اصةخال والمهارات والمعرفة المخاطر، وتحليل األرباح، وصافي النقدي، الدخل وصافي وإدارتها، األموال استخدامو األعمال

  السوق. بإدارة

 

 
 في .البالستيكية الصناديق هي المحلية اقاألسو في للبيع تستخدم التي قتصاديةاالو منةاآل تعبئةال وسائل البالستيكية: الصناديق دعم

 الخضروات مثل للتلف القابلة المحاصيل حركة من %٦٠ عن مسؤولة لالسترداد القابلة البالستيكية الصناديق البلدان، بعض

 مستودعات المؤسسات إحدى أنشات حيث بوول" "يورو نظام الصدد هذا في المعروفة األنظمة ومن البلد. أنحاء جميع في والفواكه

 ساحات من البالستيكية صناديقال هذه تُجمع أن على باإليجار، للمزارعين البالستيكية الصناديق لتوفير األوروبي االتحاد أنحاء في

 خالل من كبيرة بدرجة الحصاد بعد ما خسائر تقليص الممكن ومن ،الحاجة حسب المستودعات على أخرى مرة وتوزع األسواق

 لدعما الحكومة توفرو النشاط. هذا لتنفيذ مركزي اتحاد لتكوين البالد في التعاونية الجمعيات كافة توحيد الممكن من النظام. هذا اتباع

  البالد. في الهامة اإلنتاج خطوط عبر المستودعات وإنشاء ،البالستيكية الصناديق لشراء االتحاد لهذا

 

 
 قبل ما لةمرح في والفواكه الخضراوات في %٢٢ حوالي بنسبة خسارةال ُعمان في الحصاد: بعد ما مرحلة إدارة على التدريب

 والقوى للمزارعين التدريب فإنّ  ولذلك ،اإلنتاج زيادة من بدالً  اقتصاديًا األمثل الحل هو الخسائر هذه تقليص إن وبعدها. الحصاد

 على التدريب ينصحو .ُملّحة ضرورة الحصاد بعدو أثناء، قبل، المحاصيل معالجة ممارسات حول معلوماتهم لزيادة والتجار العاملة

   .المتكامل التدريبي البرنامج في والتداول والتعبئة نيخزتال عمليات
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 األسواق في للغاية متذبذة أسعارها تكون لذا التلف، سريعة بطبيعتها والفواكه الخضراوات الزراعية: لمعلوماتا مركز إنشاء

 إنشاء الضروري من أصبح لذاو جديدة، وتقنيات ومدخالت اأصنافً  الباحثون طور فقد ،اإلتجاه بنفسو التصدير. وأسواق المحلية

 والحكومة للمزارعين التعاونية الجمعيات مع باالشتراك اتصاالت) (مركز مصغر نطاق على والتقنيات للتسويق معلومات مركز

 الخاص. والقطاع المحلية

 
  الحصاد بعد ما لمرحلة المتكاملة اإلدارة ٢٫١٫٥

  
 

 المتعلقة المشاريع تنفيذ يجب لذا المزارعين. تواجه التي التحديات أكبر من المبردة والمخازن الحصاد بعد ما مرحلةل التحتية البنية

 المزارعين وجمعيات التعاونية الجمعيات خالل من وغيرها المبردة والمخازن ،المبردة التجهيز ووحدات للتخزين، أماكن بإنشاء

 .المنشئات هذه لضبط منح شكل على المالي الدعم الحكومة تقدم وقد ، الخاص والقطاع

 
  الُمضافة القيمة سالسل في السوق معلومات نظام ٣٫١٫٥

  
 مما الجملة أسواق إلى الوافدة والمنتجات األسعار حول جيدة معلومات على يحصلون ال أنهم المزارعين من ٪٥٩ بيّن المسح خالل

 المفيد من لذا .كافية تكن لم المعلومات نوعية لكن معلومات، لديهم أن إلى أشاروا الذين أولئك حتى منتجاتهم، تسويق على سلبًا يؤثر

 الربح وهوامش التسعير في الشفافية هذا وسيضمن محايد، مصدر من السوق عن معلومات على الحصول المصالح أصحاب لكافة

 إضافة سلسلة مراحل من مرحلة كل على فقط يؤثر ال السوق حول المعلومات نظام أن حيث .الُمضافة القيمة سلسلة مراحل كل في

 مع االستهالك، مرحلة إلى اإلنتاج مرحلة من الغذائية والمواد المحاصيل تقدم تتبع خالل من دمجها في أيًضا يساعد بل القيمة،

  للتتبع. الالزمة المعلومات توفير

 

 سيعود الذي األمر التجارة في الشفافية من المزيد لتحقيق السوق حول المعلومات لنشر المختلفة األسواق لربط حاجة هناك أيًضا

       التجزئة. وتجارة الجملة تجارة أسعار حركة المعلومات تشمل أن وينبغي ،سواء حد  على والمستهلكين زارعينالم على بالنفع

 من اثنين وأ وواحد دبي في األسعار وكذلك ان،ُعم سلطنة في الجملة أسواق كافة السوق حول المعلومات شبكة تغطي أن ينبغيو

 السعودية. العربية المملكة في الهامة األسواق
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  حالة دراسة ٦
 السوق حول المعلومات نظام - الهند في للبستنة الوطني المجلس :١ حالة دراسة

 
 وهو تنةللبس الوطني للمجلس الرئيس الهدفو ،الهند في الجملة سوق حول ياناتللب األول المصدر هو للبستنة الوطني المجلس يُعد

 هي: لتسويقه المعلومات خجمة تقديم في للبستنة الوطني المجلس وأهداف الحالي. االستخدام عن مختلفًا ونشرها السوق بيانات جمع

 والخضروات. الفاكهة أسواق مختلف في األسعار حركة لها لتص التي واإلتجاهات الجملة، أسعار عن معلومات توفير 
 المناسب. الوقت وفي بكفاءة ااستخدامه لضمان بسرعة ونشرها السوق معلومات لجمع وطنية اتصاالت شبكة إنشاء 
  المختلفة التسويق مجالس تجريها التي اإلحصاءات من االستفادة خالل من وخاصة سليمة،ال تسويقال استراتيجيات تطوير 

 للمزارعين. العائدات لتحسين
 جميع في والخضروات الفواكه أسواق في بها، المتعلقة األخرى والعوامل المنتجات أسعار لها تصل التي تجاهاتاال تحليل 

 البالد. أنحاء
 ونشرها. الدولية األسواق في السائدة العالمية األسعار عن المعلومات جمع 
 والدولية. الوطنية البيانات بنشر تسمح فعالة قنوات خالل من باإلنترنت واالتصال المواقع، إنشاء 

 
 

   :ةالتالي المحاصيل عن السوق بيانات للبستنة الوطني المجلس ويوفر 

 

 :الشيكوو (فيفاي) والبابايا واألناناس والرمان الحلو والليمون واليوسفي والليمون والموز التفاح الفواكه. 
 والملفوف والثوم األخضر والفلفل والزنجبيل المر والقرع والباذنجان والبامية والطماطم والبصل البطاطس :الخضروات 

   .البازيالء (غرغر) والبسلة والقرنبيط (الكرنب)
 الروم ومسك الورد، األوركيد، الليليم، الكالديولس، الجربرا، القرنفل، النتوريوم، المقطوفة: األزهار.  
 الروم. ومسك والورد (القطيفة) والمخملية والياسمين والديال واألقحوان النجمة زهرة المفككة: األزهار 
 :السلع. من نوًعا ٢٠ وصول عن ومعلومات اليومية سعاراأل لتوفير الهند أرجاء كافة في هامة سوقُا ٣٣ تغطي األسواق   

 
 

  التقارير: أشكال

 اإلنترنت. عبر يومية تقارير  
 مطبوعة. شهرية تقارير 
 مطبوعة. سنوية تقارير 
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 السوق معلومات نظام لشبكة لنموذج الرئيسية الصفحة :٢٠رقم شكل

 
 
 

  كولومبيا كونديناماركا، إدارة في الثعلب) (عنب شمشمال محصول :٢ حالة دراسة
 

 المزارعون:

 في نباتًا، ١٠٬٠٠٠ من أكثر يزرعون %١٠ حوالي منهم وكونديناماركا. وجرانادا يلفانياس مقاطعات في الكشمش يزرعون مزارًعا ٢٥٠ هناك

  منتظم. بشكل مصّدرين هم المنتجين من %٧٠ وأنّ  نباتًا. ٥٠٠٠ من أقل يزرعون )٪٠٧( األغلبية أن حين

 األسواق:

 وإسرائيل وألمانيا كندا مثل بلدان وأظهرت ،عليه الطلب زاد األخيرة اآلونة يف ولكن الكشمش. لمحصول المحلية األسواق من جًدا محدود عدد

 كبار من واثنان للكشمش، امنتجً  ٣٠٠ حوالي كولومبيا في يوجد الحاضر، الوقت وفي ،الفاكهة بهذه اهتماما المتحدة والواليات واليابان

 المنتجين) من (بعضهم تجزئة تاجر ٣٠ األقل وعلى المحلية، للسوق يشترون وسطاء عشرة وحوالي صغارالمصدرين، من وعشرة المصدرين،
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 عبر سهالً  األخرى المدن إلى والنقل للجملة، (كوراياستوس) وسوق وغوتاب مطار من بالقرب اإلنتاج منطقة تقع األسواق. إلى الفاكهة يوصلون

   األمريكية. للواليات السريع الطريق

  

 الروابط:

 لألراضي المالكين المنتجين مع جمعيات التصدير شركات شكلت البداية، في المنطقة. في اإلنتاج من %٩٥ حوالي مع المصدرين كبار يتعامل

 الطقس لحالة اإلنتاج فيها يخضع التي التجارية األعمال في المباشرة المشاركة الخطر من أنه أدركت أن بعد استراتيجيتها غيرت ولكنها

 امدادات توفر ضمان أجل من بأعمالهم المزارعين بربط لهم تسمح رسمية غير آليات المصدرون وضع لذلك، ونتيجة ،واألمراض واآلفات

 في الراغبين المزارعين على يجب حيث ،ويقبلها يفهمها الجميع ولكن مكتوبة، ليس االتفاقات تلك السوق. لمتطلبات وفقا الفاكهة من دائمة

 مورديهم وينصحون الجودة على المصدرون يؤكد ،الذروة موسم من بدًءا العام، خالل إنتاجهم كل لها يبيعوا أن كبيرة تصدير لشركة التوريد

 الجودة ذات الفواكه من أكبر نسبة على والحصول المحاصيل، متطلبات كل لتلبية الكافي المال لديهم يتوافر حتى أقل، مساحة يزرعوا بأن

 وفقًا بأكمله السنوي اإلنتاج يشترون أنهم كما التسليم. من يوًما ١٥ بعد شيك خالل من أو نقًدا الدفعب المصدرون ويلتزم للتصدير. اسبةالمن

 مصادر مع شراكات بتشكيل والمتوسطة الصغيرة الفئتين من المنتجون بدأ األخيرة، السنوات في وكميته. اإلنتاج لنوعية مسبقا محددة لمعايير

 مالك من االستثمار شركاء يكون ما وعادة بالتساوي. اإلنتاج وتقسيم اإليجار، تكاليف تقاسم يتم حيث ية.الزراع المدخالت لتوفير المال رأس

   آخر. شريك مع العمل مسؤولية اقتسام في يرغبون مزارعين مجرد أو والمصدرين والتجار األراضي

 

  النتائج:

 مجال في مباشرة وغير المباشرة العمل فرص من والعديد اإلنتاج، مجال في مباشرة عمل فرصة ٢٥٠ الكشمش إنتاج يوفر الحالي، الوقت في

   التسويق.

 

  المميزة: والسمات المستفادة الدروس

 إلى يتجهون الذروة، موسم في للفاكهة الجيدة األسعار تجذبهم الذين الريفيين العمال فإن والتجاري، الزراعي النشاط في الملحوظة للزيادة نظًرا

   التجارية. األعمال في المشاركة أجل من آخرين مزارعين مع جمعيات تشكيل

 

Source: "Alternatives to improve negotiation and market access capabilities of small-scale rural entrepreneurs in Latin America" – 
AGSF Working Document (FAO) 
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   الباطنة مزارعي جمعية :٣ حالة دراسة
 

  الخروصي) راشد بن عبدهللا الفاضل الجمعية: إدارة مجلس (رئيس
 

 

 من ٪٤٥ من بأكثر المنطقة هذه تساهم الجمعية لمسؤولي ووفقًا ُعمان، في الزراعي لإلنتاج الهامة المناطق إحدى هي الباطنة منطقة

  المزارعين. من عضًوا ٩٥ الجمعية تضم جمعية. اوكونو أنفسهم المنطقة هذه مزارعي نظم وقد البالد. إنتاج

  هي: للجمعية الرئيسية األهداف

 

 العاملة، باأليدى المتعلقة القضايا الحصر، ال المثال سبيل على تشمل والتي ومعالجتها، األعضاء مشاكل دراسةو تحديد 

 وغيرها. المدخالت وترتيب المحاصيل، بزراعة التقنية ومعرفة التربة، وصحة
 على لمساعدتهم عضاءاأل مع وتقاسمها والتسويق الحصاد بعد ما مرحلة وإدارة المحاصيل، زراعة حول المعلومات جمع 

 دخلهم. زيادة
 من الذاتي االكتفاء لتحقيق وطني هدف نحو والسعي اإلنتاجية، زيادة على والعمل الحكومية، المؤسسات مع التعاون 

 الغذاء.
  والري. لحصادا في لبيئةل صديقةال الحديثة التقنيات استخدامو التربة، ومكونات المياه، توافر حول دراسات إجراء 

 

 الحديثة التقنيات عن المعلومات نشرب وتقوم لصالحهم. التأييد وكسب أعضائها عن الدفاع أنشطة وتمارس جًدا نشطة الجمعية

 السمكية والثروة الزراعة وزارة مع مؤخًرا الجمعية تعاونت وقد المحاصيل. تصيب التي األمراض على والسيطرة اإلنتاج لتطوير

 لتولي الخاص القطاع مع تنسق فهي التجارة، لممارسة رخًصا تمنح ال الجمعية وألن الباطنة. طقةمن في والمعارض الندوات لتنظيم

 من بمساعدة والتغليف والتعبئة والتصنيف للفرز مركًزا أجلها من أقيم التي التسويقية، واألنشطة الحصاد بعد ما مرحلة إدارة

 لدراسة وغيرها، السعودية العربية والمملكة وماليزيا إسبانيا مثل تلفةمخ بلدان إلى األعضاء من وفًدا الجمعية أرسلت الحكومة.

 هذه من المستفادة المعلومات من العديد تنفيذ ويجري والتسويق. الُمضافة القيمة مجالي في البلدان تلك في المزارعين ممارسات

 ،٪٢٥ إلى ٪٢٠ بنسبة أعلى عامة بصفة صنيفوالت للفرز خضعت التي المنتجات أسعار أن الجمعية تدرك البالد. داخل الجوالت

 الميكنة استخدام على أعضائها تشجيع جمعيةال وتعتزم ،والتغليف التعبئة بيوت مثل الالزمة التحتية البنية إنشاء تعتزم فهي ولذلك

 التأمين هو الجمعية عليها تعمل التي األمور أحد .العناية من ممكن مستوى بأفضل المنتجات حصاد ولضمان العاملة األيدي من للحد

 الجوية األحوال سوء بسبب بالغة ألضرار الموسمية المحاصيل أحد تعرض حالة من أكثر الماضي في حدث حيث المحاصيل، على

  المتأخرة. اللفحة مرض مثل األمراض وانتشار
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  هي: الجمعية قادة كبار أثارها التي القضايا بعض

 

  واألوبئة األمراض وتفشي الجوية األحوال سوء بسبب تلفال ضد المحاصيل على التأمين سياسة لوضع حاجة هناك. 

 الحكومة تدفع أن على ذلك على المترتبة  األقساط دفع من ٪٥٠ بنسبة المساهمة السياسة، هذه من للمزارعين، يمكنو

 المتبقية. النسبة

  التجارة، رخصة على للحصول مؤهلة ليست الحاضر الوقت في الجمعية أن حيث التجارة، قواعد تعديل للحكومة يمكن 

 العربية المملكة في أعضاءها. عن نيابة التسويق أنشطة ممارسة الجمعية تستطيع ال الرخصة تلك غياب ظل وفي

 التحتية البنية شاءإلن قرض على الحصول الجمعيات تستطيع وبالتالي التجارة، رخصة المزارعين جمعيات تُمنح السعودية

 توفرت فإذا أفضل. بصورة السوق في التحكم وبالتالي أعضائها، ماهيّة خالل من السوق ومنتجات العامل المال ورأس

 أسعار على للتفاوض أفضل وضع في وسيكونون إنتاجهم، تجميع من األعضاء سيتمكن ُعمان، في للجمعية التسهيالت هذه

 للمزارعين، الفائدة تحقيق عليه سيترتب مما ،الُمضافة لقيمةل التحتية البنية إنشاء للجمعية يمكن ذلك، على وعالوة تناسبهم.

 السوق. في سعرها لها والتغليف والتعبئة والتصنيف للفرز خضعت التي المنتجات لكون

 التبريد. وسلسلة الحصاد بعد ما لمرحلة تحتية بنية إلنشاء معونات شكل محفزات المزارعين تمنح أن الحكومة على يجب 

 ٧٠ لكل أنه إلى تقديراتهم وتشير المستهلك. وحتى المزارع من بدًءا السعر لتوزيع جدوالً  منهجية بطريقة الجمعية وضعت 

 الجمعية وبمنح .فُرزت التي للمنتجات أكبر قيمة كالمستهل يدفع المفروز، غير منتجه نظير المزارع عليها يحصل بيسة

 الضروريين. الوسطاء بين المال المناسب التوزيع خالل من الهامش هذا تقليل من ستتمكن التجارة، ممارسة في الحق

 ووحدات والتغليف، التعبئة وبيوت ،المخازن إنشاء طريق عن ٪١٥ إلى الفجوة ذهه تضييق من الجمعية وستتمكن

 بها. الخاصة النقل ومرافق المعالجة،

 

 مزرعتين قصة
 

  ش.م.م. الزراعية لألنظمة طاووس األولى: المزرعة
  ُعمان سلطنة ،٣٢٠ - بركاء ،١٢١ -ص.ب.
  ،٢٦٧٩٦٢٣٥/٢٦٧٩٦٢٣٧ هاتف.

  

 وذات للتسويق تهدف شركة وهي ،١٩٨٩ عام في جذورها تأصلت جريئة فكرة ش.م.م.، الزراعية لألنظمة طاووس

  الصارمة". الدولية بالمعايير اإللتزام مع المحاصيل، من إنتاج وحدة لكل منخفضة وتكلفة عالية، "إنتاجية واضحة رؤية

 والتعبئة والتصنيف الزراعة تشمل والتي بدقة، المدارة ودقيقة نظمةمُ  بإدارة التشغيل عملية في الرؤية هذه تنعكس واليوم،

 منتجاتها الشركة وتبيع المزرعة، إنتاج من جزء يصدر العمانيين. من عمالها من ٪٢٦ حوالي الشركة وتوظف والشحن.

 للموزعين. ٪٥٠ و السريع، التسوق مراكز إلى ٪٥٠و المحلية، السوق في مباشرة
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 سلطنة في الباطنة ساحل على سواديال من بالقرب هكتار ٣٢٠ مساحة على للشركة الرئيسية عيةالزرا العمليات تقع

 أفضل من تعبئة وبيت جًدا، حديثة إنتاجية تحتية بنية المزرعة وتمتلك مسقط. غرب شمال كيلومترا ٨٠ بعد على عمان،

 من ومتنوعة كبيرة مجموعة إلنتاج الالزمة والخبرة التحتية البنية أيًضا الشركة تمتلك كما العالم. في التعبئة بيوت

 اليابان) ذلك في بما( األقصى الشرق في المتخصصة األسواق وبعض والخليج عمان أسواق في تباع والتي الخضروات،

 .الحاضر الوقت في طن ٢٠٬٠٠٠ إلى المشروع من األولى السنوات في طن ٢٠٠٠ من للشركة إنتاج ارتفع  وأوروبا.

 حيث اليابان، إلى يصدر الخضراء الفاصوليا إنتاج من كبيرة نسبة أن علمنا إذا المنتجات جودة مستوى على الحكم ويمكن

  العالم. في صرامة األنظمة أكثر من واحدة وهي ،لليابان النباتية والصحة العاّمة الصحة ةأنظم اختبارات المحصول يجتاز

 
 

  الحديثة بالتقنيات الزراعة

 

 الزراعية "الممارسات متطلبات تلبية خالل من المحاصيل من قدر أقصى الشركة تنتج

 الدورات خالل من لألراضي اإلنتاجية والقدرة المياه على الحفاظ ويتم  الجيدة".

 الضار التراكم من األرض وحماية التربة، في المحاصيل بقايا أسفل والحرث ،المحصولية

 وأوراق والمياه التربة تحاليل بإجراء وتقوم الرياح. بفعل التعرية ومنع التربة، آلفات

 عام. كل في مسبقًا التحليل نتائج على الحصول بهدف متخصصة مختبرات في النباتات

 الحصاد، بعد ما مرحلة وإدارة اإلنتاج، لتطوير الخبراء أفضل ركةالش وظفت كما

  الصادرات. ذلك في بما ،والتسويق

 
  

 السالمة معايير تلبي التي المحاصيل لحماية الكيميائية والمواد والمخصبات للبذور واآلمن الحكيم االستخدام الشركة تضمن

 (نانتس/ والجزر (الكرنب)، والملفوف والبروكلي، فاصوليا،ال للشركة: الرئيس اإلنتاج ويشمل الدولية. والنظافة

 الكرزية، الطماطم -والطماطم الملون، والفلفل والبطاطس، والخس الصيني، والملفوف الصغير، والجزر إيمبريتور)،

 وغيرها. ،(بوبر) العسلي والقرع الحلو، والفلفل والبطيخ، العنقودية، والطماطم الصغيرة، والطماطم الروما، وطماطم
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  بركاء فارسي، إبراهيم أحمد الفاضل/ مزرعة الثانية: المزرعة

 

 محاصيل المزرعة وتضم ،تقليدية بطريقة المختلطة راعةالز تتم بركاء، في فدانا ١٥ مساحة على الحجم متوسطة مزرعة

 المزرعة في يوجد الحيوانات. لتربية فمخصصة المتبقية المساحة أما ،فّدان ٤ مساحةب والليمون والسابوتة والمانجو التمور

 متطلباتو جًدا مكثفة األعالف تُزرع األعالف. لزراعة فّدان ٦ لها خصصت الماعز من ٦و ثيران ٧و خيول، ١٠

   التمور. باستثناء متوسطة أيضا والعوائد متوسطة الفاكهة محاصيل رعاية .بالكامل المزرعة حيوانات

  

                                                                                             

  

 جيد مصدر المزرعة في يتوافر ،والحيوانات واألعالف المزروعات لرعاية بنجالديش من عماالً  المزرعة مالك استخدم

 الميكنة، من معتدل قدر يوجد و المحاصيل. لري دائمة شبه أنابيب وخطوط األعالف لري مرشات تركيب تم كما للمياه،

  .يدوية بآالت ينجزه المتبقي العملو ،والحصاد للزراعة جرارات توجد حيث

 

 المحليين. التجار إلى اآلخر الجزء ويباع المنزلي لالستهالك اإلنتاج من بجزء يُحتفظ حيث ،جزئين إلىا فاكهةال إنتاج يقسم

 في الخيول جدا. مربحة الحيوانات تربية شطةفأن ذلك، ومع التشغيل. تكاليف لتلبية فقط كفيي الفواكه بيع عن الناتج الدخل

 أما جدا. مرتفعة بأسعار سنوات أعوام ثالثة أو عامين بعد وتباع لسباقا على للتدريب تخضع ممتازة، ساللة من المزرعة

 البقر لحوم وبيع الخيول، بيع من هو للمزرعة الرئيس الدخلف وهكذا، األساس. في اللحوم إلنتاج فهي األخرى الحيوانات

    والماعز.

 

 

 األنشطة من كل أن على هذا ويدل ألصحابها. جيًدا دخالً  توفر كالهما ولكن تماما، مختلفة بطريقة المزرعتان هاتان تدار

 التي الزراعة تتسم الحقيقة، في مربحة. تجارية مشاريع هي األسرة تديرها التي وتلك الشركات تديرها التي الزراعية

 لديها ُعمان أن على مؤشًرا القائمة الصادرات تُعد كما مرتفع، محصولي وعائد جًدا، عالية بمعايير الشركات تديرها

  .األوسط الشرق في الغذاء إنتاج في رائًدا بلًدا تصبح أن على القدرة
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    للتسويق قناة كل ممثل يلعبه الذي الدور ٧
 

 زراعة البذور  
 الحصاد  
 األنشطة ما بعد الحصاد  
 استخدام مبيدات اآلفات  
 الري  
 الغسيل  
 التصنيف والفرز  
 التجفيف  
 (توسيم) التغليف ووضع العالمات  
 النقل 
 بيع المنتجات الزراعية لمجموعات مختلفة 

 المزارعين
 المزارعين معنيين بإنتاج الخضروات والفواكه. ويقومون

 باألنشطة التالية:
 

 النقل  
  مستوى معين من التصنيف والفرز 
 تجهيز الصناديق 

 الوسطاء
دور الوسطاء هو شراء المنتجات الزراعية من المزارعين 
نشطة وتجار الجملة وبيعها إلى تجار التجزئة وتجار الجملة. واأل

 التي يقومون بها تتضمن:

  النقل  
  مستوى محدود من التخزين  
 مستوى معين من التصنيف والفرز 
  الصناديقتجهيز 

 تجار الجملة 
ا دور تجار الجملة هو شراء المنتجات الزراعية المنتجة محلي
 على شكل مجموعات وتوزيعها على تجار التجزئة، الفنادق

 والمطاعم استنادا لعقد. والمستهلكين بشكل عام.
 وكذلك يقومون بالتالي:

 التنظيف  
  التلميع  
  (توسيم) وضع العالمات  
 التصنيف والفرز  
  النقل 
 تجهيز باألكياس البالستكية والصناديق 

 

 تجار التجزئة 
ثل يبيعون مباشرة إلى المستهلكين والمؤسسات التجارية م

 الفنادق والمطاعم وغيرها من المؤسسات الصغيرة. األنشطة
 ,التي يقومون بها:

 
  

  والتـوصـيات) التـحديـات القـوة، (نقـاط البيانات لتحليل العربية الدار نتائج ٨
  المــزارعــين: ٨٫١

ألصحاب  %٢١٫٦بين كبار المزارعين و %٢٧أ) نسبة المزارعين المتعلمين من خريجي الجامعات وطالب الدراسات العليا هي 

أكثر كفاءة وفهم لبرنامج الحكومة الزراعي  بطريقة يزرعونقد  المزارعون حيث أن هؤالءإيجابي  المؤشرالحيازات المتوسطة. 

  وسرعة المبادرة.

 %٥٦٫٨٦ب) وظف المزارعين من أصحاب الحيازات الكبيرة والمتوسطة مدراء محترفين إلدارة أعمالهم، وكانت بنسبة 

بين المزارعين من أصحاب الحيازات الكبيرة والمتوسطة على التوالي. مما كان له أثر مباشر على أرباحهم والمردود  %٣١٫٧٣و

  .استثماراتهممن 
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ل المحفزة لنمو المحاصيل في الموسم القادم هي: المعرفة بالزراعة، األسعار خالل الموسم الماضي، الطلب في السوق، ج) العوام

  فترة تخزين قصيرة، ومدى مالئمتها لمناخ تلك المنطقة بالذات.

عضاء األرعين المتعلمين أو توفير التدريب أو برنامج تطويري للمزارعين األميين المزا: التدريب، برنامج التعليم والتوعية) د

. المتعاونين الستخدام أفضل الممارسات في مراحل ما قبل وبعد الحصاد لتجنب الخسائر والحصول على أفضل عائد على االستثمار

. توفير التدريب لمختلف اللغات بما أن الكثير من اآلسيويين يعملون ألصحاب الحيازات الصغيرة مثل البنغالية والباكستانية الخ

تطوير البرنامج وفقا لمستوى التعليم لدى المزارعين مثل برنامج واحد للمرحلة الثانوية وما فوق وآخر يكون للمزارعين الدارسين 

تعليم أو نشر الوعي بين المزارعين وتحفيزهم للزراعة بأقل خسائر تنتج مثل . للثانوية أو أقل من الثانوية وذلك يسهل فهمهم

  .صل، الجزر، وجوز الهند، والتمور الخالبطيخ، البطاطس، الب

ينبغي أيضا أن تجرى دراسات مع المزارعين على مدار العام حتى يتمكن المزارعون من تقديم معلومات دقيقة عن األسعار ) ه

  .والتكاليف وجوانب أخرى من الزراعة للموسم المحدد

  التوصيات  التحديات

 والحشرات األمراض هي المشكالت كبرى اإلنتاج: خالل الخسائر

 في والكيماويات المخصبات إضافة وعدم المحصول، تهاجم التي

 بالذكر الجدير ومن وغيرها. العمالة توافر وقلة المناسب، الوقت

 في المبيدات توافر عدم مع واآلفات باألمراض اإلصابة أن هنا

  الخ المناسب الوقت

 التعاونية الجمعيات إنشاء على المزارعين تشجيع

 في المطلوبة والكيماويات المخصبات لتوفير والمؤسسات

  األعضاء لخدمة الالزم الوقت

 بالجملة والبيع والتسويق اإلنتاج مراحل في الفاقد إجمالي نسبة

وقد تم  .%٣٣ بين تراوحت الخضراوات في بالتجزئة والبيع

 بينما ٪١١إلى  ٪٦ ما بيناإلبالغ عن هدر اإلنتاج في الخضروات 

 .%١٠ إلى %٢ بين الفواكه في الفاقد إجمالي نسبة تراوحت

ويرجع ذلك إلى غزو الحشرات، وإزالة مسببات الهدر بفعل 

  .الممارسات في الثقافات الفقيرة وسوء توقيت الحصاد

نسبة الفاقد هذه معتدلة ويمكن معالجتها من خالل تدريب 

رسات المزارعين والعاملين في المزارع على اتباع مما

  زراعية صحيحة ومتطورة لتجنب الخسائر

وكشفت نتائج الدراسة أن خسائر ما بعد الحصاد والتسويق في 

األحوال الجوية  وذلك بسبب. ٪١٢الخضراوات يكون إلى حد 

  القاسية، والتعبئة والتغليف الغير مالئم في مجاالت النقل والتخزين 

البدء  يمكن معالجتها من خالل تدريب المزارعين وكذلك

  .على اعتماد ممارسات زراعية أكثر حداثة

من المزارعين يتفقون على أنهم  %٥٨٫٥٠أوضحت الدراسة أن 

مع . ليس لديهم المعلومات الكافية عن األسعار السائدة في السوق

التسويق الحالي والبنية التحتية القائمة، يصبح من الصعب 

  .الحفاظ على الجودةللمزارعين تسخير الفرص بأسعار تنافسية مع 

تطوير البنية التحتية في مرحلة ما بعد الحصاد والنقل 

والتخزين الخ بما في ذلك مراكز التعبئة وأماكن التخزين 

الباردة، ومحالت البيع بالتجزئة لألسمدة والبذور 

والكيماويات ومواد التغليف وغيرها، ووضع التسعيرة 

  ).لمركزيةلعرض األسعار في االسواق ا(االلكترونية 

 



  ٩٣  | صفحة                                                        مانعُ  في الزراعي التسويق قنوات لمختلف تشخيصية دراسة
  

. خسائر ما قبل الحصاد وبعدها من الخضراوات والفواكه %٢٢

لديهم  %١٨ومن المزارعين يملكون مركبات مضلله،  %١٩

من المزارعين لديهم  %٦٣مكيف أو مبرد في السيارة، بينما 

  .سيارات مفتوحة

وهذا هو السبب الرئيسي للخسائر التي تتم خالل التسويق 

يجب تثقيفهم الستخدام السيارة . ة للتلفلهذه المنتجات القابل

  .المكيفة أو استخدام مبرد الهواء لتجنب الخسائر

تكاليف الزراعة مثل األسمدة والمبيدات والري والنفقات العامة من 

الكهرباء والمياه وتخزين المياه، إن معظم المزارعين ليس لديهم أي 

إنتاج الفواكه  آلية محددة لتقسيم وتتبع هذه التكاليف وصوال إلى

  .والخضروات

يتوجب على الوزارة تشجيع المزارعين على االحتفاظ 

  .بسجالت أكثر دقة ومسارات تكاليفها ومقتنياتها

 لتحقيق مباشرة المزارع مالك مع مقابالت إجراء في صعوبة

 أو الموظفين مع المقابالت أجريت األغلب وفي الدراسة. أهداف

 وكانوا المزرعة في موجودين كانوا الذين العائلة أفراد من غيرهم

  .إدارتها عن مسؤولين

 بكل االتصال تفاصيل على يحتوي بدليل االحتفاظ ينبغي

 بيانات إلى الوصول السهل من يكون حيث مزارع

  الدراسات. إلجراء بهم واالتصال المزارعين

  

  

 :بيــع الجمـــلة  ٨٫٢

  

  التوصيات  التحديات

 من محصول كل عن جيدة معلومات الجملة تجار بعض قدم

 بعض وفي الماضية. شهًرا عشر االثني مدار على محاصيلهم

 تمكنوا الواحد، الشهر خالل األسعار لتذبذب ونظًرا الحاالت،

  الشهر. خالل المنتج سعر متوسط تقديم من فقط

تشجيع تجار الجملة بالحفاظ على النظام حيث يتم االحتفاظ .١

  .بسجالت دقيقة لتسعير وحساب التكاليف لمدة سنة كاملة

تعاون تجار الجملة مباشرة في الدراسات التي تقرها . ٢

  .الوزارة لجمع المعلومات الخاصة بسوق الزراعة

شهرا بالتكلفة والتسعير،  ١٢الحصول على معلومات عن . ٣

وعلى الوزارة إجراء دراسة مستمرة عن ذلك كل شهر للتأكد 

  .المعلومات دقيقة من أن

يجب على الوزارة التشجيع على إنشاء المزيد من مراكز . ٤

  التسوق مثل سوق الموالح المركزي في المناطق الداخلية

وهذا كان تحدي . معظم تجار الجملة متواجدون في مسقط

للعثور على تجار الجملة الذين يعملون في المناطق الداخلية 

  .من عمان
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  :تـــجار التــجزئــه  ٨٫٣

  التوصيات  التحديات

الغرض من هذه العينة الحصول على معلومات عن العمليات التي . ١

يجرونها، وبصفة خاصة معلومات حول أسعار الشراء والبيع للفواكه 

رفضت بعض . والخضراوات على مدار االثني عشر شهًرا الماضية

مات عن األسعار ولكنها أسواق التسوق السريع الكبيرة تقديم أي معلو

كما قدمت بعض أسواق التسوق . قدمت معلومات عن جوانب أخرى

السريع الكبيرة األخرى بعض المعلومات وذكرت أنها سترسل 

  معلومات عن األسعار الحقًا ولكنها لم تقدمها على اإلطالق

قدم بعض تجار التجزئة معلومات جيدة عن كل محصول من . ٢

وفي بعض . االثني عشر شهًرا الماضيةمحاصيلهم على مدار 

الحاالت، ونظًرا لتذبذب األسعار خالل الشهر، فقد تمكنوا فقط من 

  تقديم متوسط سعر المنتج خالل الشهر

تشجيع تجار التجزئة بالحفاظ على النظام حيث يتم .١

االحتفاظ بسجالت دقيقة لتسعير وحساب التكاليف 

  .لمدة سنة كاملة

توجيه تجار التجزئة للتعاون يجب على الوزراة . ٢

في الدراسات التي تقرها الوزارة لجمع المعلومات 

  .الخاصة بسوق الزراعة

شهرا بالتكلفة  ١٢الحصول على معلومات عن . ٣

والتسعير، وعلى الوزارة إجراء دراسة مستمرة عن 

  .كل شهر للتأكد من أن المعلومات دقيقة
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  ١ رقم: الملحق
  ُعمان في بالمحاصيل المزروعة المساحة

 المحصول
٢٠١٥ 

 المساحة
 *(فدان)

 اإلنتاج
 *(طن)

 ٣٩٩١٧٢ ٣٨٩٢٥  الخضروات محاصيل
 ١١٦٤٠٨ ٤٢٨٠   الطماطم

 ٣٨٤٨٢ ٦٥   الخيار
 ٢٣١٤٤ ٢٠٨٣  البطاطس

 ١١٣٣٧ ١٨٧٢   الفلفل
 ١٠٠١٨ ١١٥٢   الباذنجان

 ٥٨٢٧ ٩١٨   البصل
 ١٢٩٦٤ ١٣٦٧   الملفوف
 ١٤٤١٧ ١٨١١  القرنبيط

 ١٥١٣٧ ١٥٦١  الجح
 ١٢٧٨١ ١٥٢٤  الشمام
 ٥٤٦٨ ١٤٠٩   البامية
 ١٦١٩ ٢٨٥  الفجل
 ١٦٣٦ ٤٤٦  الثوم

 ١٤٩٤ ٢٩٤  الجزر
 ٢١٠٧ ٧٩٢  القرع
 ١٢٦٣٣٣ ١٩٠٦٦  أخرى

    
 ٤٣١٩٨٦ ٧٣٤٤٤  الفواكه محاصيل

 ٣٤٤٦٩٦ ٥٧٤٢٩  التمور
 ٦٦٤٣ ١٥١٧  النارجيل
 ٦١٩٩ ٢٨٧٥  الليمون
 ١٥٦٧٣ ٣٥٦٤  المانجو
 ١٦٥٧٣ ٣٣٨٤  الموز

 ٥٧٧٢ ٦٩٢  الفافاي
 ٣٦٤٢٥ ٣٩٨٣   أخرى

    
 ٣٠٩٥٨ ٩٣١٠  الحقليه المحاصيل

 ٢٥٢٥ ٢٠١٢  القمح
 ٢٣١٣ ٢١٠٠  الشعير

 ١٥٧٦٢ ٣١٤٠   الشامية الذرة
 ١٠٣٥٨ ٢٠٥٨   أخرى

    
 ٩٢٩٨٩٩ ٧٥٥٨٥  علفيه محاصيل
 ٢٧٨٠٣٧ ٢٠٥٩٦  البرسيم
 ٥٥٧١٦٤ ٤٥٠٢٤  الرودس حشيشة

 ٥٧٠٠٠ ٤٨٢١  الرفيعه الذرة
 ٣٧٦٩٨ ٥١٤٤   أخرى

    
 ١٧٩٢٠١٥ ١٩٧٢٦٤  المجموع

 الوزارة من اإلحصائيات قسم من وردت أخرى حديثة وبيانات ٢٠١٣/٢٠١٤ عمان، لسلطنة الزراعية لإلحصاءات السنوي الكتاب * :المصدر
  مقدر *       

  
   



  ٩٦  | صفحة                                                        مانعُ  في الزراعي التسويق قنوات لمختلف تشخيصية دراسة
  

 

 


