
 

 

 دراسة إقتصادية إلنتاج وتسويق وتصنيع الخرشوف بمحافظة البحيرة
١تامر محمد عدالن

                                                           
  صاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة دمنهورمدرس بقسم االقت1

  ٢٠١٦ مارس ٢٤، الموافقة على النشر في ٢٠١٦  فبراير١٥استالم البحث فى 

 الملخص العربى

يستهدف البحث بصفة أساسية إلقاء الـضوء علـى إنتـاج        
وتسويق وتجهيز الخرشوف والذى يتم من خالل مجموعة مـن          

دراسة الجوانب المتعلقة بإنتاج    : األهداف الفرعية التى تتمثل في    
 من حيث التكاليف اإلنتاجية واألرباح التـي يحققهـا          الخرشوف

المزارعين، والتعرف على أهم المشاكل اإلنتاجية التـي تواجـه          
المزارعين ومحاولة إيجاد حلول لها، والتعرف على الوظـائف         
التسويقية التي يؤديها الوسطاء التسويقيون المنتشرون علـى        

ف التـسويقية   طول المسلك التسويقى للخرشوف، وتحديد التكالي     
والهوامش التسويقية وأرباح هؤالء الوسطاء، والتعرف علـى        
أهم طرق تصنيع الخرشوف وأهـم األسـواق الخارجيـة لـه            

والتعـرف علـى أهـم      ، ومتطلبات كل سوق من هذه األسواق     
المشاكل التسويقية للخرشوف من وجهة نظر المنتجين وكـذلك         

  . حلهامن وجهة نظر الوسطاء التسويقيون وأهم مقترحات
ط إنتـاج الخرشـوف بلـغ       وقد تبين من الدراسة أن متوس     

فدان وذلك في حالة التمويـل      / نورة ٢٥٣٦٧،  ٢٦٥٠٠حوالى  
كما تبين أن المتوسط     ،الذاتي والتمويل باإلقتراض على الترتيب    

 جنيـه،   ٠,٧٤الخرشوف بلـغ نحـو       من المرجح لسعر النورة  
إلقتراض علـى    جنيه في حالة التمويل الذاتي والتمويل با       ٠,٦٢
بلغ صافى عائد الفـدان مـن الخرشـوف نحـو           وقد   ،الترتيب
وبلغ هامش ربـح    ،  الترتيب  نفس  جنيه على  ٨٢٨٢،  ١١٨٣٧
كما بلغت  نورة على الترتيب،    / جنيه ٠,٣٣،  ٠,٤٥ع نحو   المزار

 جنيهـاً علـى     ٠,٦٠،  ٠,٨١أربحية الجنيه المـستثمر نحـو       
  .الترتيب

جالبـون بلـغ نحـو      تشير نتائج الدراسة أن هامش ربح ال      
نورة في حالة عدم تقديم خدمة التمويل للمزارعين،      / جنيه ٠,١١
كما ، نورة في حالة تقديم خدمة التمويل للمزارعين      / جنيه ٠,٢٣

تبين أي أن هامش ربح عملية تجهيز الخرشوف بلـغ حـوالى            
نورة مجهزه  /  جنيه ٠,٢٧نورة خرشوف فريش،    /  جنيه ٠,٣٣

ورة مجهزه في صورة قطع،     ن/  جنيه ٠,٢٥في صورة كأسات،    
  .نورة مجهزه في صورة قرص/  جنيه٠,٢٩

كما تبين من الدراسة أن أهم المشاكل اإلنتاجية للخرشـوف          
تتمثل في إرتفاع تكاليف الزراعة، وأن أهم المشاكل التـسويقية          

 في عـدم تـوفر       المسلك التسويقى للخرشوف تتمثل     طول على
  .معلومات عن األسعار

 الهــوامش -التكــاليف التــسويقية: الكلمــات المفتاحيــة
   نواالت تجهيز الخرشوف- الوسطاء الجالبون -التسويقية

  المقدمــة 
نبات عشبى معمر، ويستهلك من الخرشوف      الخرشوف  

التخت النورى وقواعد القنابات المحيطـة بـالنورة        (نوراته  
وتستخدم األوراق الخارجيـة للنـورة      ) خاصة الداخلية منها  
، وتتمثل القيمة الغذائية للخرشوف فـي       كأعالف للحيوانات 

إحتوائه علـى العديـد مـن العناصـر الغذائيـة الهامـة             
والكربوهيدرات مثل الحديد والكالسيوم والفوسـفور حيـث        
يحتل المركز السابع في الترتيب بين مجموعة كبيـرة مـن           
الخضر والفاكهة من حيث محتواها من عـشرة فيتامينـات          

  .ومعادن
 كله سنوياً بتكوين خلفات جديـدة       يتجدد نمو الخرشوف  

في فصل الخريف من البراعم الموجودة على ساق النبـات          
أسفل سطح التربة، وتجدد زراعة الخرشوف فـي مـصر          
سنوياً، بينما تجدد زراعته كل أربع سنوات في كاليفورنيـا          

 يوجد أكثر مـن     .وفي الدول األوروبيه المنتجه للخرشوف    
ف أنحاء العـالم ولكـن       صنفاً من الخرشوف في مختل     ١٥٠

   صـنفاً،   ٤٠المزروع منها على نطاق تجارى يقـل عـن          
يزرع الخرشوف في مصر للتصدير بصفة أساسية ومن أهم         
األصناف التي تنتشر زراعتها في مصر هـي الخرشـوف          
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ويزرع الخرشوف البلـدى    ، البلدى، والفرنساوى واإليطالى  
من مـساحة الخرشـوف     % ٩٠على نطاق واسع بما يمثل      

- ٨٠لمزروعة بمصر ونباتاته قصيرة اليتعدى إرتفاعهـا       ا
سم، ونوراته متوسطة الحجم، ومحصوله مبكر وغزير       ١٠٠

ولكنه قليل التجانس في صفات المحصول من حيث شـكل          
النورة ولونها وسمك التخت والتبكير وعدد النورات التـي         

أما الخرشوف الفرنساوى فيعتبر ثانى أهـم       ، ينتجها النبات 
في مصر من حيث المساحة المزروعة، نباتاتـه        األصناف  

 سم ونوراتـه    ١٥٠طويلة وقوية النمو يصل إرتفاعها إلى       
كبيرة الحجم والتخت النورى سميك وغير متليف ويفـضل         

عن البلدى ألن الطن    ) أصحاب النواالت (من قبل المجهزين    
المصنع يستخرج من عدد قليل من النورات مقارنة بالصنف         

نف اإليطالى فنوراتـه متوسـطة الحجـم        أما الص ، البلدى
 ثـم   ومستطيلة ومستدقة ولونها أخضر في بدايـة تكوينهـا        

  .يصبح مشوباً باللون البنفسجى
يتركز إنتاج العالم من الخرشوف في خمسة دول هـى          

فرنسا على الترتيـب،     و إيطاليا، مصر، أسبانيا، األرجنتين   
مثل تطن   مليون   ١,٠٨حيث تنتج هذه الدول مجتمعة حوالى       

 ١,٨٥من اإلنتاج العـالمى والبـالغ حـوالى         % ٦٨حوالى  
، تنـتج   )٢٠١٣ -٢٠٠٩متوسط الفتـرة مـن      (مليون طن 

 ألف طن تمثل نحـو      ٢٨١جمهورية مصر العربية حوالى     
كما بلغـت   ، من اإلنتاج العالمى خالل نفس الفترة     % ١٧,٨

كمية الصادرات على مستوى العالم من الخرشوف حـوالى         
 مصر المرتبة الثانية عالمياً بعد أسبانيا        ألف طن، وتحتل   ٤١

 أالف طـن تمثـل      ١٠حيث بلغت صادرات مصر حوالى      
  .من صادرات العالم خالل نفس الفترة% ٢٤حوالى 

  دراسةمشكلة ال
تعتبر تنميـة الـصادرات المـصرية بـصفة عامـة           
والصادرات الزراعية بصفة خاصة هدفاً رئيـسياً تـسعى         

حـصول الخرشـوف مـن      الدولة لتحقيقه، ونظـراً ألن م     
المحاصيل التي تزرع للتصدير بصفة أساسية، وبالتالي فإن        

اإلهتمام بحل المشاكل اإلنتاجيه والتسويقية التـي تعتـرض         
الهدف األول  : التوسع في زراعته من شأنه أن يحقق هدفين         

يتمثل في زيادة حصيلة النقد األجنبي للدولة، والهدف الثانى         
صريف إنتاجهم بأسـعار مجزيـة      يتعلق بالمنتجين وكيفية ت   

وعدم تعرضهم لتقلبات سعرية حادة تـؤدى إلـى تذبـذب           
كمـا أن   ، المساحة المنزرعة بالمحصول من عـام ألخـر       

الخرشوف من المحاصـيل كثيفـة العمالـة، سـواء ألداء           
العمليات اإلنتاجية المختلفة بـالمزارع، أو علـى مـستوى          

فإن اإلهتمـام   ومن ثم   ، مرحلة التجهيز والتصنيع بالنواالت   
 يساهم في حـل     بدراسته والتوسع في زراعته من شأنه أن      

  .مشكلة البطالة بمصر
 الدراسة أهداف

يستهدف البحث بصفة أساسية إلقاء الضوء على إنتـاج         
وتسويق وتجهيز الخرشوف والذى يتم من خالل مجموعـة         

  :من األهداف الفرعية التالية
ف وأهم الدول    التعرف على أهم الدول المنتجة للخرشو      -١

المصدره له لمعرفـة الوضـع التنافـسى للخرشـوف          
  .المصرى في األسواق الخارجيه للخرشوف

 دراسة الجوانب المتعلقة بإنتاج الخرشوف مـن حيـث          -٢
التكاليف اإلنتاجية واألرباح التي يحققهـا المـزارعين،        

ي تواجهم ومحاولـة إيجـاد      وأهم المشاكل اإلنتاجية الت   
  .حلول لها

ف على الوظائف التسويقية التي يؤديها الوسـطاء         التعر -٣
التسويقيون المنتشرون على طول المـسلك التـسويقى        
 للخرشوف، وتحديد التكـاليف التـسويقية والهـوامش       

  .التسويقية وأرباح هؤالء الوسطاء
 التعرف على أهم طـرق تـصنيع الخرشـوف وأهـم            -٤

األسواق الخارجية له ومتطلبات كل سـوق مـن هـذه           
  .األسواق
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  التعرف على أهم المشاكل التسويقية للخرشـوف مـن         -٥
اء وجهة نظر المنتجين وكذلك من وجهة نظـر الوسـط         

  .التسويقيون وأهم مقترحات حلها
 : ومصادر البياناتية البحثالطريقة

إستخدم البحث أساليب التحليل الوصفى والكمى للبيانات       
اإلحصائية مثل المتوسطات الحـسابية والنـسب المئويـة،         

ويعتمـد  ، والتقدير الكمى لمعادالت اإلتجاه الزمنـى العـام       
البحث على كل من البيانـات الثانويـة المنـشورة وغيـر            
المنشورة بوزارة الزراعة وإستصالح األراضى، والجهـاز       
المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، والبيانات األولية مـن        
خالل إستمارة إستبيان لعـدد مـن مزارعـى الخرشـوف           

أبوالمطامير وكفر الـدوار بمحافظـة البحيـرة،        بمركزى  
نـوع مـن   (وإستمارة إستبيان أخرى مخصصة للجالبـون   

الوسطاء التسويقيون يعملون كحلقة وصل بين المـزارعين        
وإسـتمارة إسـتبيان ثالثـة      ) ونواالت تجهيز الخرشـوف   

خصصت لنواالت تجهيز الخرشوف، وإسـتمارة إسـتبيان        
  .لمصانع حفظ الخرشوف

  ة الدراسةتوصيف عين
تم إختيار محافظة البحيرة نظراً ألنها مـن محافظـات          
اإلنتاج الرئيسية لمحصول الخرشوف، حيـث أنهـا تحتـل       
المركز األول على مستوى جمهورية مصر العربية، حيـث         
بلغت المساحة المزروعة بالخرشوف بمحافظـة البحيـرة        

 فـدان   ٨٧٥٥حـوالى   ) ٢٠١٢ – ٢٠٠٠(كمتوسط الفتـرة  
من إجمالي المساحة المزروعـة     % ٥٨,٧حو  سنوياً تمثل ن  

بالمحصول على مستوى الجمهورية والتـي تبلـغ حـوالى          
هذا وتتركز زراعة   ،  فدان سنوياً خالل نفس الفترة     ١٤٩١٦

محصول الخرشـوف بمحافظـة البحيـرة فـي مركـزى           
أبوالمطامير وكفر الدوار، كمـا تتركـز عمليـة تجهيـز           

بلغت المـساحة   الخرشوف في هذين المركزين أيضاً، حيث       
 ٣٠٠٠المزروعة بالخرشوف بمركز أبو المطـامير نحـو         

فدان، في حين بلغت المساحة المزروعة بالمحصول بمركز        

 فـدان خـالل الموسـم الـشتوى         ٤٩٩٢كفر الدوار نحو    
وقد تـم إختيـار قـريتين مـن مركـز           ، )٢٠١٤/٢٠١٥(

أبوالمطامير هما قرية تروجى حيث تبلغ مساحة الخرشوف        
مـن إجمـالي    % ٢٣,٣ فدان تمثل حوالى     ٧٠٠ ىبها حوال 

مساحة الخرشوف بالمركز، وقرية كوم الفرج وتبلغ مساحة        
مـن  % ١٥ فدان تمثل حـوالى      ٤٥٠المحصول بها حوالى    

إجمالي مساحة الخرشوف بالمركز، وتمثل القـريتين معـاً         
من مساحة الخرشوف على مستوى مركز      % ٣٨,٣حوالى  

  .أبو المطامير
تين من مركز كفر الدوار هما قريـة        كما تم إختيار قري   

سيدى غازى حيث تبلغ مساحة الخرشـوف بهـا حـوالى           
مـن إجمـالي مـساحة      % ٢١,٢ فدان تمثل حوالى     ١٠٥٧

الخرشوف بالمركز، وقرية شارلو وتبلغ مساحة المحصول       
مـن إجمـالي    % ١٨,٣ فدان تمثل حوالى     ٩١٦بها حوالى   

حـوالى  مساحة الخرشوف بالمركز، وتمثل القريتين معـاً        
من مساحة الخرشوف على مستوى مركـز كفـر         % ٣٩,٥
  .الدوار

ونظراً ألن محصول الخرشوف يتم قطفة أكثر من مرة         
بداية من نهاية شهر نوفمبر حتى منتصف مايو بواقع قطفة          

 أيام وأن أسعار بيع نورات الخرشوف تتغيـر         ١٠ – ٧كل  
من قطفة ألخرى بل وأحيانأ تتغير من يـوم ألخـر وفقـاً             

ض والطلب، كما أن أسعار توريد النواالت للخرشوف        للعر
حفـظ الخرشـوف    المجهز في صوره المختلفة إلى مصانع       

التعليب تختلف أيضاً خـالل الموسـم فقـد تـم           بالتجميد أو 
إستخدام أسلوب العينة العمدية في جمع البيانات األولية على         
طول المسلك التسويقى بدايـة مـن المـزارعين ومـروراً           

حلقـة الوصـل بـين المـزراعين        (لتـسويقيون بالوسطاء ا 
محطـات  ثم نـواالت أو   ) والنواالت ويطلق عليهم الجالبون   

تجهيز الخرشوف وإنتهاءاً بمصانع تجميد وحفظ الخرشوف،       
حيث يتم تتبع نورات المحصول منذ قطفها وبيعها للجالبون         
الذين يقومون بتوريـدها للنـواالت التـى تقـوم بتجهيـز            
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ثم توريده للمصانع بـالطن فـي       الخرشوف في عدة صور     
 مزارع  ١٠٠نفس يوم القطف، وبلغ حجم عينة المزراعين        

 مزارع بمركز أبو المطامير     ٤١:موزعين على النحو التالى   
 مـزارع   ٥٩،  ) بقرية كوم الفـرج    ١٧ بقرية تروجي،    ٢٤(

 ٢٦ مزارع بقرية سيدى غـازى،       ٣٣(بمركز كفر الدوار    
 ٥(ة عمدية حجمهـا     كما تم أخذ عين   ، )مزارع بقرية شارلو  

من الوسطاء التسويقيون الـذين يعملـون كحلقـة         ) جالبون
وصل بـين المـزارعين ومحطـات تجهيـز الخرشـوف           

، وهؤالء الجالبون هم الـذين يقومـون بـشراء          )النواالت(
من النورات من عينة المزارعيين، كما تم أخذ عينة عمديه          

 التـى يـورد لهـا       -نواالت تجهيز الخرشوف    محطات أو 
 عددها ثالثة نـواالت،     -البون الواردين بعينة الدراسة     الج

ن مصانع الخرشـوف بمنطقـة   وتم عمل زيارة لمصنعين م   
  .العامرية

  البحثية النتائج
 ٢٠٠٠(تطور اإلنتاج العالمى من الخرشوف خالل الفتـرة     

– ٢٠١٣(  
أن اإلنتاج العالمى من    ) ١(تشير البيانات الواردة بجدول   

إلرتفاع واإلنخفاض خالل الفترة    الخرشوف قد تذبذب بين ا    

 ١٧٩٣حيث بلغ اإلنتاج العالمى أقـصاه       ) ٢٠١٣ -٢٠٠٠(
من متوسـط   % ١٢٥ بما يمثل حوالى     ٢٠١٣ألف طن عام    

 ألف طن، في حـين بلـغ أدنـاه          ١٤٣٣الفترة والبالغ نحو    
مـن  % ٨٦,٩ بمـا يمثـل      ٢٠٠١ ألف طن عـام      ١٢٤٦
  .المتوسط

ف إيطاليا حيث كما تبين أن أهم الدول المنتجة للخرشو
من إنتاج العالم، تليها في المرتبة الثانية % ٣٣تنتج حوالى 

، ثم مصر في المرتبة الثالثة %١٦أسبانيا والتى تنتج حوالى 
من إنتاج العالم، وتأتى األرجنتين في % ١٢بما يمثل حوالى 

، وفى المرتبة الخامسة %٦المرتبة الثالثة بما يمثل حوالى 
من إنتاج العالم من % ٤ى فرنسا حيث تنتج حوال

وتنتج الدول الخمسة السابق ذكرها مجتمعة ، الخرشوف
  .من اإلنتاج العالمى من الخرشوف% ٧١حوالى 

  الوضع الراهن إلنتاج الخرشوف بجمهورية مصر العربية
  )٢٠١٣-٢٠٠٠(تطور مساحة الخرشوف خالل الفترة 

إلى أن المـساحة المزروعـة      ) ٢(تشير بيانات الجدول    
رشوف قد تذبذبت بين اإلرتفاع واإلنخفاض خالل الفترة        بالخ

)٢٠١٣ -٢٠٠٠(.  

  )٢٠١٣ – ٢٠٠٠(األهمية النسبية ألهم الدول المنتجه للخرشوف في العالم خالل الفترة . ١جدول 
  فرنسا  األرجنتين  مصر  أسبانيا  إيطاليا  السنة  إجمالى الخمسة دول

  عالمال من%   )طن ألف(الكمية
  )طن ألف(العالم

١٣١٨  ٧٨,١٠  ١٠٢٩  ٤,٨٣  ٥,٦٢  ٦,٦٨  ٢٢,٠٣  ٣٨,٩٣  ٢٠٠٠  
١٢٤٦  ٧٥,٥١  ٩٤١  ٤,٧٧  ٥,٩٤  ٥,٢٤  ٢٢,٢٦  ٣٧,٢٩  ٢٠٠١  
١٢٧٨  ٧٥,٤٥  ٩٦٤  ٥,٦١  ٦,٧٣  ٤,٧٨  ٢٢,٦٥  ٣٥,٦٧  ٢٠٠٢  
١٢٧٩  ٧٤,٠٣  ٩٤٧  ٣,٩٣  ٦,٨٨  ٨,٦٢  ٢٣,٩٦  ٣٠,٦٢  ٢٠٠٣  
١٣٦٩  ٧٢,٥٢  ٩٩٣  ٤,٣٥  ٦,٥٧  ٣,٩٨  ٢١,٩٢  ٣٥,٧٣  ٢٠٠٤  
١٢٨٦  ٦٨,٧٤  ٨٨٤  ٣,٩٠  ٧,٣٢  ٥,٤٤  ١٥,٥٦  ٣٦,٥٥  ٢٠٠٥  
١٤١٩  ٦٨,٩٠  ٩٧٨  ٣,٦٦  ٦,٢٧  ٩,٦٨  ١٦,٠٨  ٣٣,٠٤  ٢٠٠٦  
١٤٨٩  ٦٧,٨٢  ١٠١٠  ٣,١٣  ٦,٠٤  ١١,٦٠  ١٥,٢٠  ٣١,٨٥  ٢٠٠٧  
١٤٨٣  ٦٧,٣٥  ٩٩٩  ٣,٠٣  ٦,١٥  ١١,٨٩  ١٣,٧١  ٣٢,٦٠  ٢٠٠٨  
١٤٩٨  ٦٨,٠٨  ١٠٢٠  ٣,٥١  ٥,١٤  ١٣,٩٩  ١٢,٩٦  ٣٢,٨٤  ٢٠٠٩  
١٤٤٧  ٦٨,٧٧  ٩٩٥  ٣,٣٢  ٥,٨٥  ١٤,٨٩  ١١,٥٢  ٣٣,١٨  ٢٠١٠  
١٥٤١  ٦٥,٥٩  ١٠١١  ٣,٢٨  ٦,٥٥  ١٣,١٤  ١١,٨١  ٣٠,٧٩  ٢٠١١  
١٦٢٧  ٦٧,٣٠  ١٠٩٥  ٢,٥٥  ٦,٥١  ٢٣,٨٣  ١٢,٠٠  ٢٢,٤٣  ٢٠١٢  
١٧٩٣  ٧١,٤٤  ١٢٨١  ٢,٠٣  ٥,٩٣  ٢١,٧٩  ١١,١٥  ٣٠,٥٥  ٢٠١٣  
  ١٤٣٣  ٧٠,٦٩    ٣,٧١  ٦,٢٥  ١١,١٢  ١٦,٦٣  ٣٢,٩٨  المتوسط

www.faostat.org جمعت وحسبت من بيانات  :  المصدر  
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 -٢٠٠٠(تطور مساحة وإنتاجية وإنتاج الخرشوف بجمهورية مصر العربية وبمحافظة البحيرة خالل الفترة . ٢جدول 
٢٠١٣(  

السنوات  البحيرةعلى مستوى محافظة على مستوى جمهورية مصر العربية
 المساحة

)فدان(  
  اإلنتاجية

  )فدان/طن(
 اإلنتاج

)طن(  
  المساحة

  )فدان(
  اإلنتاجية

  )نفدا/طن(
 اإلنتاج

)طن(  
٥٦١٧٩ ٧,٥ ٧٤٨٨ ٨٤٩١٣ ٧,٩٨ ١٠٦٤٢ ٢٠٠٠ 
٤٩٥٩٢ ٧,٧٥ ٦٣٩٥ ٦٤٣٠٣ ٧,٧٧ ٨٢٧٨ ٢٠٠١ 
٤٤٦٨٤ ٧,٧٤ ٥٧٧٤ ٦٠٤٧٦ ٨,١٦ ٧٤١٢ ٢٠٠٢ 
٤٤٠٩٢ ٧,٠١ ٦٢٨٦ ٦٧٥٢٠ ٧,٨٤ ٨٦١٧ ٢٠٠٣ 
٣١٣٨١ ٧,٢٤ ٤٣٣٧ ٥٤٤٤١ ٨,١٦ ٦٦٧٠ ٢٠٠٤ 
٧٨٧٦١ ٩,٠٩ ٨٦٦٤ ١١٣٨٦١ ٩,٦٥ ١١٧٩٧ ٢٠٠٥ 
٣٨٤٣٧ ٨,١٦ ٤٧٠٩ ٧١٢٥٤ ٨,٢٨ ٨٦٠٣ ٢٠٠٦ 
٥٦٩٨٠ ٩,١٢ ٦٢٤٥ ١١٤٩٥٩ ٩,٤٨ ١٢١٢٩ ٢٠٠٧ 
٨٨٠٤٣ ٩,١٠ ٩٦٧١ ١٧٥٥٦٥ ٩,٦٧ ١٨١٥٢ ٢٠٠٨ 
١١٧٢٢٥ ٩,٨٨١ ١١٨٦٤ ٢٠٩٦١٤ ١٠,٤٨٠ ٢٠٠٠٢ ٢٠٠٩ 
١٢٠٣٢٨ ٩,٦٦٦ ١٢٤٤٩ ٢١٢٦٧٩ ١٠,١٦٣ ٢٠٩٢٦ ٢٠١٠ 
١٢٥٠٦٤ ٩,١٢١ ١٣٧١٢ ١٩١١١٧ ٨,٩١٠ ٢١٤٥٠ ٢٠١١ 
١٤٣١٦٤ ٨,٨٢٣ ١٦٢٢٧ ٣٥٣٨٧١ ٩,٠٢٠ ٣٩٢٣١ ٢٠١٢ 
١٠٤٦١١ ٩,٢٢٨ ١١٣٣٦ ٢٩٥٥٦٢ ٨,٥١ ٣٤٧١٣ ٢٠١٣ 
 ٧٨٤٦٧,٢ ٨,٥٣ ٨٩٣٩ ١٤٧٨٦٦،٨ ٨,٨٦٢ ١٦٣٣٠ المتوسط
  ،وزارة الزراعة وإستصالح األراضى، قطاع الشئون اإلقتصادية، نشرة االقتصاد الزرعى، أعداد مختلفة: المصدر

حيث بلغت المساحة المنزرعة بالمحصول على مستوى       
 ٢٠٠٤عـام   )  فدان ٦٦٧٠(جمهورية مصر العربية أدناها     

من متوسط المساحة المنزرعة    % ٤٠,٨لى  أي ما يمثل حوا   
بالمحصول خالل فترة الدراسة، في حين بلغـت أقـصاها          

من % ٢٤٠,٢ بما يمثل حوالى     ٢٠١٢عام  )  فدان ٣٩٢٣١(
كمـا تبـين أن     ، متوسط المساحة المنزرعـة بالمحـصول     

المساحة المنزرعة بالخرشوف بمحافظة البحيرة بلغت أدناها       
 بمـا يمثـل حـوالى       ٢٠٠٤أيضاً في عام    )  فدان ٤٣٣٧(

من متوسط المساحة المنزرعة بالمحصول خـالل       % ٤٨,٥
عـام  )  فدان ١٦٢٢٧(فترة الدراسة، في حين بلغت أقصاها       

متوسـط المـساحة    من  % ١٨١,٥ بما يمثل حوالى     ٢٠١٢
  .المنزرعة بالمحصول

وتشير تقديرات معادلة اإلتجاه الزمنـى العـام لتطـور          
ية خـالل الفتـرة     مساحة الخرشوف بجمهورية مصر العرب    

إلى  أن المساحة المزروعة أخذت إتجاهاً      ) ٢٠١٣ -٢٠٠٠(
 ٢٠٩٩عاماً تصاعدياً بمعدل معنوى إحصائياً بلغ حـوالى         

 ممـا   ٠,٧٤حوالى  ) ٢ر(فدان، وبلغت قيمة معامل التحديد      
من التغيـرات الحادثـة فـي مـساحة         % ٧٤يدل على أن    

، كما  الخرشوف على مستوى الجمهورية ترجع لعامل الزمن      
، في حين   )٣(الورادة بجدول   ) ١(هو موضح بالمعادلة رقم     

بنفس الجـدول   ) ٣(توضح معادلة اإلتجاه الزمنى العام رقم       
أن مساحة الخرشوف بمحافظة البحيرة أخذت إتجاهاً عامـاً         

 فـدان،   ٦٩٢تصاعدياً بمعدل معنوى إحصائياً بلغ حـوالى        
ا يدل على    مم ٠,٦٢حوالى  ) ٢ر(وبلغت قيمة معامل التحديد     

من التغيرات الحادثة في مساحة الخرشوف ترجع       % ٦٢أن  
  .لعامل الزمن

  )٢٠١٣-٢٠٠٠(تطور إنتاجية الخرشوف خالل الفترة 
يالحظ أن إنتاجية فـدان     ) ٢(بإستعراض بيانات الجدول    

الخرشوف قد تذبذبت بين اإلرتفاع واإلنخفاض خالل الفترة        
انيـة علـى    ، حيث بلغت اإلنتاجيـة الفد     )٢٠١٣ -٢٠٠٠(

عـام  )  طـن  ٧,٧٧(مستوى جمهورية مصر العربية أدناها      
من متوسط اإلنتاجيـة    % ٩١,٣ أي ما يمثل حوالى      ٢٠٠١
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الفدانية خالل الفترة موضوع الدراسة، فـي حـين بلغـت           
 بمـا يمثـل حـوالى       ٢٠٠٩عـام   )  طن ١٠,٤٨(أقصاها  
كمـا تبـين أن     ، من متوسط اإلنتاجية الفدانية   % ١٢٣,١٤

انية للخرشوف بمحافظة البحيرة بلغت أدناهـا       اإلنتاجية الفد 
مـن  % ٧٥,٩ بما يمثل حـوالى      ٢٠٠٣عام  )  طن ٧,٠١(

 ٩,٨٨(متوسط اإلنتاجية الفدانية، في حين بلغـت أقـصاها          
من متوسـط   % ١٠٧,٠٦ بما يمثل حوالى     ٢٠٠٩عام  ) طن

  .اإلنتاجية الفدانية خالل نفس الفترة الزمنية
) ٣(تجاه الزمنى العام    هذا وتشير نتائج تقدير معادلة اإل     

أن اإلنتاجية الفدانيـة للخرشـوف بجمهوريـة        ) ٣(بالجدول
أخذت إتجاهاً  ) ٢٠١٤ -٢٠٠٠(مصر العربية خالل الفترة     

عاماً تصاعدياً، بمعدل سنوي معنوى إحصائياً بلغ حـوالى         
) ٤( طن، كما تشير معادلة اإلتجاه الزمنى العام رقم     ٠,١٢٤

لخرشوف بمحافظة البحيرة أخذت    إلى أن اإلنتاجية الفدانية ل    
إتجاهاً عاماً تصاعدياً، بمعدل سنوي معنوى إحصائياً بلـغ         

  . طن٠,١٧٥حوالى 
  )٢٠١٣-٢٠٠٠(تطور إنتاج الخرشوف خالل الفترة 

أن كميـة اإلنتـاج مـن       ) ٢(يتضح من بيانات الجدول   
الخرشوف على مستوى جمهورية مصر العربية قد تذبذبت        

، )٢٠١٣ -٢٠٠٠(خالل الفتـرة    بين اإلرتفاع واإلنخفاض    
 ٢٠٠٤عام  )  ألف طن  ٥٤,٤(وقد بلغت كمية اإلنتاج أدناها      

من متوسط اإلنتاج خـالل فتـرة       % ١٨,٤بما يمثل حوالى    
عـام  )  ألف طـن   ٣٥٣,٨(الدراسة، في حين بلغت أقصاها      

كما يتضح  ، من متوسط اإلنتاج  % ١١٩,٧ بما يمثل    ٢٠١٢
خرشـوف علـى    من نفس الجدول أن كمية اإلنتاج مـن ال        

مستوى محافظة البحيرة أيضاً قد تذبـذبت بـين اإلرتفـاع           
 ٣١,٤(واإلنخفاض خالل نفس الفترة، حيث بلغت أدناهـا          

من متوسـط   % ٣٠ بما يمثل حوالى     ٢٠٠٤عام  ) ألف طن 
عـام  )  ألف طـن   ١٤٣,٢(اإلنتاج، في حين بلغت أقصاها      

  .من متوسط اإلنتاج% ١٣٦,٨ بما يمثل ٢٠١٢
) ٥( اإلتجاه الزمنى العام رقمهذا وتوضح معادلة

أن كمية اإلنتاج من الخرشوف بجمهورية ) ٣(بالجدول
 إتجاهاً أخذت) ٢٠١٣ -٢٠٠٠(مصر العربية خالل الفترة 

عاماً تصاعدياً بمعدل سنوي معنوى إحصائياً بلغ حوالى 
 طن، كما تشير معادلة اإلتجاه الزمنى العام رقم ٢٠٠٤٤

لخرشوف بمحافظة البحيرة إلى أن كمية اإلنتاج من ا) ٦(
أخذات إتجاهاً عاماً تصاعدياً بمعدل سنوي معنوى إحصائياً 

   .طن ٧٤٥٤بلغ حوالى 
)٢٠١٣ – ٢٠٠٠(تطور صادرات الخرشوف خالل الفترة   

أن أهم الدول المصدرة للخرشوف ) ٤(يتضح من جدول
وأن كمية الصادرات  هى أسبانيا، مصر، فرنسا وإيطاليا،

الدراسة قد تذبذبت بين اإلرتفاع من المحصول موضع 
 ٦٦,٨٣يث بلغت أقصاها واإلنخفاض خالل فترة الدراسة ح

من متوسط % ١٤٤بما يمثل حوالى) ٢٠٠٤(ألف طن عام
  ألف طن ٣٣,٨٧الفترة، وبلغت كمية الصادرات أدناها 

.من المتوسط% ٧٣ بما يمثل حوالى ٢٠٠٧عام 
احة المزروعة واإلنتاجية الفدانية واإلنتاج لمحصول الخرشوف على مستوى معادالت اإلتجاه الزمنى العام للمس. ٣جدول 

  )٢٠١٣-٢٠٠٠(الجمهورية وعلى مستوى محافظة البحيرة خالل الفترة 
  ٢ر  معادلة اإلتجاه الزمنى العام  البيان  رقم المعادلة

  ٠,٧٤   **)٥,٨٥(**س هـ٢٠٩٩,٢٦+ ٥٨٥,٧١= هـ ^ص  المساحة المنزرعة بالجمهورية ١
  ٠,٦٢   **)٤,٤٤(** س هـ٦٩٢,٢ + ٣٧٤٨,٢٨= هـ ^ص  لمساحة المنزرعة بالبحيرةا  ٢
  ٠,٣٣   *)٢,٤٦( * س هـ٠,١٢٤ + ٧,٩٣١= هـ ^ص  إنتاجية الخرشوف بالجمهورية  ٣
  ٠,٦١   **)٤,٣١(** س هـ٠,١٧٥ + ٧,٢٢= هـ ^ص  إنتاجية الخرشوف بالبحيرة  ٤
  ٠,٧٨  **)٦,٥٧(** س هـ٢٠٠٤٤,٥ + ٢٤٦٦,٩٨ -= هـ ^ص  إنتاج الخرشوف بالجمهورية  ٥
  ٠,٦٩   **)٥,١٦(** س هـ٧٤٥٤ + ٢٢٥٦١,٩= هـ ^ص  إنتاج الخرشوف بالبحيرة  ٦

                  ٠,٠٥معنوى عند مستوى معنوية        * ٠,٠١معنوى عن مستوى معنوية ** 
  )٢(حسبت من بيانات الجدول : المصدر
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والى كما تبين أن صادرات مصر من الخرشوف تمثل ح

من كمية الصادرات على مستوى العالم، وتحتل % ١٩
مصر المرتبة الثانية بعد أسبانيا حيث بلغت كمية الصادرات 

 خالل متوسط الفترة  ألف طن٨,٩المصرية من المحصول 
كما يتبين أن صادرات مصر من  ،)٢٠١٣-٢٠٠٠(

الخرشوف قد تذبذبت بين اإلرتفاع واإلنخفاض خالل فترة 
 بما يمثل ٢٠٠٩  عام٢١,١٩  بلغت أقصاهاالدراسة، حيث

 ألف طن ٢,٣٤من متوسط الفترة، وبلغت أدناها % ٢٣٨
  .من متوسط فترة الدراسة% ٢٦ تمثل حوالى ٢٠٠١عام 

  )٢٠١٣ – ٢٠٠٠(تطور واردات الخرشوف خالل الفترة 
إلى أن أهم الدول المستورده ) ٥(تشير بيانات جدول

تورد هاتين الدولتين للخرشوف هى فرنسا وإيطاليا حيث تس
  .من كمية الواردات العالمية% ٦٤حوالى 

  ألف طن: الوحدة  )٢٠١٣ – ٢٠٠٠(تطور صادرات أهم الدول المصدرة للخرشوف خالل الفترة من . ٤جدول 
  أسبانيا   السنة

 
  مصر 
 

  إيطاليا  فرنسا 
 

إجمالى صادرات 
 الدول األربعة 

كمية الصادرات على 
  مستوى العالم 

٥٦,٤٩  ٤٨,١  ٩,٣٩  ١٠,٢٤  ٤,٢٣٤  ٢٤,٢٣  ٢٠٠٠  
٥١,٦٥  ٤٣,٢٢٥  ٦,٣١٧  ٧,٩٥٥  ٢,٣٣٨  ٢٦,٦٢  ٢٠٠١  
٤٥,٧٩  ٣٩,٩٢٦  ٨,٣٧٨  ٧,٧٥٨  ٣,٤٩٩  ٢٠,٢٩  ٢٠٠٢  
٤٠,٥٣  ٣٣,٧٦٦  ٤,٠٦٩  ٥,٧٢٨  ٦,٣٣١  ١٧,٦٤  ٢٠٠٣  
٦٦,٨٣  ٥٤,٤٧٥  ٥,٢٨١  ٦,٦٢٩  ١٩,٠٧  ٢٣,٥  ٢٠٠٤ 
٥٦,٧٣  ٤٥,١٦٨  ٤,١٠٢  ٧,٣٩١  ١٢,٠٣  ٢١,٦٥  ٢٠٠٥  
٥٥,٣٦  ٤٣,٧١٦  ٤,٦١٨  ٥,٨٧  ١٣,٥٩  ١٩,٦٤  ٢٠٠٦  
٣٣,٨٧  ٢٩,٥٤  ٤,١٥٨  ٦,٨١٩  ٧,٤٦٦  ١١,١  ٢٠٠٧  
٣٥,٨٦  ٣٢,٨٠٣  ٣,٤٨٥  ٩,٢٩٢  ٦,٤٥٦  ١٣,٥٧  ٢٠٠٨  
٤٨,٩٢  ٤٦,٦٥٨  ٣,٢٣٩  ٧,١٩٤  ٢١,١٩  ١٥,٠٤  ٢٠٠٩  
٣٨,٢٦  ٣٥,٧٦١  ٦,٤١٩  ١٠,٤٤  ٨,٣٠٣  ١٠,٦  ٢٠١٠  
٣٤,٢  ٣١,٥٨٦  ٥,٦٨٧  ٧,٥٤٥  ٥,٩٤٥  ١٢,٤١  ٢٠١١  
٣٨,٤٩  ٣٢,٢٤٩  ٦,٢٧٩  ٦,٥١٩  ٧,٤٢٧  ١٢,٠٢  ٢٠١٢  
٤٥,٦٩  ٣٣,٣٢٨  ٤,٤٠٦  ٨,١٠٩  ٦,٧٣٢  ١٤,٠٨  ٢٠١٣  
  ٤٦,٣٣٣  ٣٩,٣٠٧  ٥,٤١٦  ٧,٦٧٨  ٨,٩٠٠  ١٧,٣١٣  المتوسط

 ١٠٠  ٨٤,٨٥ ١١,٦٩ ١٦,٥٧  ١٩,٢١ ٣٧,٣٦  العالمى من اإلنتاج% 
  www.faostat.orgجمعت وحسبت من بيانات : المصدر
  ألف طن: الوحدة) ٢٠١٣ – ٢٠٠٠(الدول المستوردة للخرشوف خالل الفترة أهم تطور واردات . ٥جدول 

 كمية الواردات على مستوى العالم مجموع واردات فرنسا وإيطاليا إيطاليا فرنسا السنه
٥٥,٦٣٩ ٣٤,٨٦٥ ٦,٧٥٦ ٢٨,١٠٩ ٢٠٠٠ 
٥٣,٨٧٧ ٣٥,٥٩ ٦,٧٤٧ ٢٨,٨٤٣ ٢٠٠١ 
٤٨,٥٨ ٣١,٠٩١ ٧,٦٥٤ ٢٣,٤٣٧ ٢٠٠٢ 
٤١,٧٤٨ ٢٥,٨٩٤ ٨,٣٠٢ ١٧,٥٩٢ ٢٠٠٣ 
٥١,٦٦٥ ٣٣,٠٢٤ ١٠,٧١٥ ٢٢,٣٠٩ ٢٠٠٤ 
٥١,٩٣٦ ٣٥,٩٣ ١٥,١٦٥ ٢٠,٧٦٥ ٢٠٠٥ 
٦٣,٤٦١ ٣٧,٢٢٧ ١٦,٩٦٣ ٢٠,٢٦٤ ٢٠٠٦ 
٣٢,٨٨٩ ٢١,٨٢٥ ٩,٠٧ ١٢,٧٥٥ ٢٠٠٧ 
٣٩,٢٥١ ٢٨,٧٧ ١٠,٩٥٣ ١٧,٨١٧ ٢٠٠٨ 
٤٦,١٩٥ ٣٥,٨٤٢ ١٩,٩٠١ ١٥,٩٤١ ٢٠٠٩ 
٣٦,٩٩٢ ٢٧,٥٦٥ ١٤,٦٢٦ ١٢,٩٣٩ ٢٠١٠ 
٣٢,٤٣٦ ٢٢,٦٤٥ ٩,٨٥٢ ١٢,٧٩٣ ٢٠١١ 
٥٠,٣٤٩ ٢٥,٩٧٩ ١٠,١٠٧ ١٥,٨٧٢ ٢٠١٢ 
٦١,١٦١ ٢٨,٣١٧ ١٢,٣٨٥ ١٥,٩٣٢ ٢٠١٣ 
 ٤٧,٥٨ ٣٠,٣٢٦ ١١,٣٧ ١٨,٩٥ المتوسط

% ١٠٠ ٦٣,٧٣ ٢٣,٩٠ ٣٩,٨٣ 
www.faostat.org جمعت وحسبت من بيانات: المصدر  
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وتحتل فرنسا المرتبة األولى حيث بلغ متوسط واردتها 

 ألف طن ١٩من الخرشوف خالل فترة الدراسة حوالى 
ة من واردات العالم، وتحتل إيطاليا المرتبة الثاني% ٤٠تمثل 

ارداتها خالل فترة الدراسة عالمياً حيث بلغ متوسط كمية و
من واردات العالم، هذا % ٢٤ألف طن تمثل  ١١ حوالى

ول المنتجة للخرشوف على الرغم من أن إيطاليا من أكبر الد
   .من إنتاج العالم من هذا المحصول %٣٣ حيث تنتج

  نتائج عينة الدراسة
   رشوفهيكل التكاليف اإلنتاجية لمحصول الخ

تبين من الدراسة أن تمويل عمليـات إنتـاج محـصول      
تمويـل  (لوكه للمـزارعين  الخرشوف تتم إما من مصادر مم     

مقابل توريد  (تتم بحصول المزارعين على قروض      ، أو )ذاتى
أصـحاب  لجالبون أو ا(من الوسطاء التسويقيون    ) المحصول
 وذلك نظير شراء المحصول بسعر أقل من السعر        )النواالت
  .في السوق كما سيأتى ذكرهالسائد 
  في حالة التمويل الذاتي لعمليات اإلنتاج: أوالً

من المزراعين ينفقون على    % ٨٠تبين من الدراسة أن     
العمليات اإلنتاجية لمحصول الخرشوف من أموالهم الخاصة       

مما يتيح لهم تحقيق أرباح أكثر نظراً ألنهـم         ) تمويل ذاتى (
    . بالسوقمحصولهم باألسعار السائدةيبيعون 

يوضح أن إجمالي التكاليف اإلنتاجية الكلية  ) ٦(والجدول  
فدان، تمثل التكـاليف    / جنيه ١٤٥٣١للخرشوف بلغت نحو    

القيمة اإليجارية والتـي بلغـت      % (٣٨الثابتة منها حوالى    
، وتمثل إجمـالي التكـاليف اإلنتاجيـة        )فدان/  جنيه ٥٥٠٠

ـ / جنيه ٩٠٣١حيث بلغت نحو  % ٦٢المتغيرة حوالى    دان، ف
وتتمثل بنود التكاليف اإلنتاجية المتغيرة في تكاليف تجهيـز         
األرض، التسميد العضوى، قيمة الجذور المطلوبة للزراعة،       
تكاليف الغرس، التسميد األزوتـى والفوسـفاتى، تكـاليف         

وتحتل تكـاليف   ، العزيق، وإنتهاءاً بتكاليف قطف المحصول    
ـ           ٣١٦٧و  عمليات التسميد المرتبة األولى حيـث تبلـغ نح

من إجمالي التكاليف اإلنتاجية    % ٣٥فدان تمثل حوالى    /جنيه
المتغيرة، يليها في المرتبة الثانية تكاليف قطف المحـصول         

فـدان بمـا يمثـل حـوالى        / جنيه ٢١٢٠حيث بلغت نحو    
، ثم قيمة الجذور المطلوبة لزراعة فـدان والتـي          %٢٣,٤

مـن إجمـالي    % ١٦,٧فدان تمثل   / جنيه ١٥٠٩بلغت نحو   
  .اليف اإلنتاجية المتغيرةالتك
  ،في حالة التمويل غير الذاتى لعمليات اإلنتاج: ثانياً

نظراً إلرتفاع التكاليف اإلنتاجية لمحصول الخرشـوف،       
وأن بداية الحصول على إيراد منه تكون بعد عملية الغرس          

 شهور، وأن بعض المزارعين ال يمتلكون األموال      ٤بحوالي  
جأون إلى الحـصول علـى      الالزمة لزراعة الخرشوف فيل   

قبل زراعة  ) الجالبون(مبالغ مالية من الوسطاء التسويقيون      
الخرشوف في مقابل توريد المحصول لهذا الجالب، هذا وال         
يتم تحديد سعر النورة في كل قطفة كما يحدث فـي حالـة             
التمويل الذاتي، وإنما يستلم الجالب المحصول كـل قطفـة          

لحـساب، وفـي نهايـة      ويعطى المزارع مبلغ مالى تحت ا     
الموسم يقوم بتحديد متوسط سعر للنورة خالل الموسم كله،         
وهذا السعر يكون أقل من متوسط سعر النورة فـي حالـة            

    . لعمليات اإلنتاج كما سيأتى ذكرهالتمويل الذاتي
من مزراعى عينة الدراسـة     % ٢٠وتوضح النتائج أن    

) ونالجالب(يحصلون على قروض من الوسطاء التسويقيون       
لتمويل العمليات اإلنتاجية لمحصول الخرشـوف والجـدول        

يوضح أن إجمالي التكاليف اإلنتاجية الكلية للخرشـوف    ) ٦(
فدان، تمثل التكاليف الثابتة منهـا      / جنيه ١٣٨١٨بلغت نحو   

/  جنيـه  ٥٢٥٠القيمة اإليجارية والتي بلغت     % (٣٨حوالى  
 حـوالى   ، وتمثل إجمالي التكاليف اإلنتاجية المتغيـرة      )فدان
فدان، وتحتل تكـاليف    / جنيه ٨٥٦٨حيث بلغت نحو    % ٦٢

 ٢٨٦٠عمليات التسميد المرتبة األولى حيـث تبلـغ نحـو           
من إجمالي التكاليف اإلنتاجية    % ٣٣فدان تمثل حوالى    /جنيه

  .المتغيرة
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يل باإلقتراض بعينة تكاليف وإنتاجية وأسعار وصافى العائد الفدانى للخرشوف في حالة التمويل الذاتي والتمو. ٦جدول 

  الدراسة 
في حالة التمويل   بنود التكاليف اإلنتاجية

  الذاتى
  في حالة التمويل باإلقتراض

  ٢٠  ٨٠  عينة المزارعين
  ٥٢٥٠  ٥٥٠٠  فدان /جنيه) اإليجار(قيمة التكاليف الثابتة 

  ٢٠٤  ٢٤٦  )فدان/جنيه(متوسط تكاليف تجهيز األرض للزراعة 
      تكاليف التقاوى 

سط عدد قراريط الجذور المطلوبة لزراعة فدان من  متو-
أل

٧،٣٥  ٦,٨٩  
  ٢٢٣  ٢١٩  )جنيه( متوسط سعر القيراط -
  ١٦٣٩  ١٥٠٩  )جنيه( قيمة الجذور المطلوبة لزراعة فدان -
  ٤٨٦  ٥٤٧  )فدان/جنيه( متوسط تكلفة العمالة الالزمة للزراعة -

  ٢٨٦٠  ٣١٦٧  تكاليف التسميد
  ٦٩٦  ٦٥٦  )ف/جنيه(يد العضوى  متوسط تكلفة التسم-
  ٢٢٣  ٢٤١  )ف/جنيه( متوسط تكلفة التسميد الفوسفاتى -
  ١٦٨٨  ١٩٢٠  )ف/جنيه( متوسط تكلفة التسميد األزوتى -
  صفر  ٤٣  )ف/جنيه( متوسط تكلفة التسميد البوتاسى -
  ٢٥٣  ٣٠٧  )ف/جنيه( متوسط تكلفة المغذيات الورقية -
  ١٨٧  ٢٢١  )فدان/ جنيه(حشرية  متوسط تكاليف مكافحة األفات ال-
  ٥١٨  ٥٤٣  )فدان/جنيه( متوسط تكاليف رى الفدان -
  ٦٤٥  ٦٧٨  )فدان/جنيه( متوسط تكاليف العزيق -

     متوسط كل من كمية اإلنتاج وسعر البيع
 ٦٣ ٥٥  )فدان/ نورة(متوسط عدد النورات بالقطفة األولى 
 ٢٠٧ ١٧٩  )فدان/ نورة(متوسط عدد النورات بالقطفة الثانية 
 ٤٢٩ ٣٦٥ )فدان/ نورة(متوسط عدد النورات بالقطفة الثالثة 

 ٥٨٢ ٥١٤ )فدان/ نورة(متوسط عدد النورات بالقطفة الرابعة 
 ٨١٤ ٧٦٣ )فدان/ نورة(متوسط عدد النورات بالقطفة الخامسة 
 ١٠٣٩ ١٠٢٧ )فدان/ نورة(متوسط عدد النورات بالقطفة السادسة 

 ١٢٧٣ ١١٦٢ )فدان/ نورة(قطفة السابعة متوسط عدد النورات بال
 ١٢٠٢ ١٣٦٢ )فدان/ نورة(متوسط عدد النورات بالقطفة الثامنة 
 ١٢٩٩ ١٥٠١  )فدان/ نورة(متوسط عدد النورات بالقطفة التاسعة 
 ١٤١١ ١٦١٥ )فدان/ نورة(متوسط عدد النورات بالقطفة العاشرة 

 ١٣٢٣ ١٥٨٩ )فدان/ نورة(متوسط عدد النورات بالقطفة الحادية عشر 
 ١٥٦٣ ١٦٦٣ )فدان/ نورة(متوسط عدد النورات بالقطفة الثانية عشر 
 ١٥١٥ ١٦٢١ )فدان/ نورة(متوسط عدد النورات بالقطفة الثالثة عشر 

 ١٦٧٠ ١٧٣١ )فدان/ نورة(متوسط عدد النورات بالقطفة الرابعة عشر 
 ١٦٠٧  ١٧٥٦ )فدان/ نورة(متوسط عدد النورات بالقطفة الخامسة عشر 
 ١٧٢٤ ١٧٢٤ )فدان/ نورة(متوسط عدد النورات بالقطفة السادسة عشر 
 ١٥٤٣ ١٥٧٠ )فدان/ نورة(متوسط عدد النورات بالقطفة السابعة عشر 
 ١٥٠٩ ١٦٨٥ )فدان/ نورة(متوسط عدد النورات بالقطفة الثامنة عشر 
 ١٧٣١ ١٦٣٤ )فدان/ نورة(متوسط عدد النورات بالقطفة التاسعة عشر 

 ١٤٧٨ ١٧٠٢ )فدان/ نورة(متوسط عدد النورات بالقطفة العشرون 
 ١٣٨٦ ١٢٨٠ )فدان/ نورة(متوسط عدد النورات بالقطفة الحادية والعشرون 

  ٢٥٣٦٧  ٢٦٤٩٩  )فدان/ نورة(متوسط إنتاجية الفدان 
  ٢٠٢٩  ٢١٢٠  )فدان/جنيه(متوسط تكلفة قطف المحصول 

  -  ١,١  )نورة/جنيه(متوسط سعر النورة بالقطفة األولى 
 -  ١,٠٣  )نورة/جنيه(متوسط سعر النورة بالقطفة الثانية 
 -  ٠,٩٧ )نورة/جنيه(متوسط سعر النورة بالقطفة الثالثة 
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اض بعينة تكاليف وإنتاجية وأسعار وصافى العائد الفدانى للخرشوف في حالة التمويل الذاتي والتمويل باإلقتر. ٦جدول 
  الدراسة 

في حالة التمويل   بنود التكاليف اإلنتاجية
  الذاتى

في حالة التمويل 
  باإلقتراض

 -  ٠,٩١ )نورة/جنيه(متوسط سعر النورة بالقطفة الرابعة 
 -  ٠,٨٨ )نورة/جنيه(متوسط سعر النورة بالقطفة الخامسة 
 -  ٠,٨١ )نورة/جنيه(متوسط سعر النورة بالقطفة السابعة 

 -  ٠,٨١ )نورة/جنيه( سعر النورة بالقطفة الثامنة متوسط
 -  ٠,٨٠ )نورة/جنيه(متوسط سعر النورة بالقطفة التاسعة 
 -  ٠,٨٠ )نورة/جنيه(متوسط سعر النورة بالقطفة العاشرة 

 -  ٠,٨٠ )نورة/جنيه(متوسط عدد سعر النورة بالقطفة الحادية عشر 
 -  ٠,٧٨ )نورة/هجني(متوسط سعر النورة بالقطفة الثانية عشر 
 -  ٠,٧٦ )نورة/جنيه(متوسط سعر النورة بالقطفة الثالثة عشر 

 -  ٠,٧٤ )نورة/جنيه(متوسط سعر النورة بالقطفة الرابعة عشر 
 -  ٠,٧٢ )نورة/جنيه(متوسط سعر النورة بالقطفة الخامسة عشر 
 -  ٠,٧٠ )نورة/جنيه(متوسط سعر النورة بالقطفة السادسة عشر 

 -  ٠,٦٩ )نورة/جنيه(نورة بالقطفة السابعة عشر متوسط سعر ال
 -  ٠,٦٧ )نورة/جنيه(متوسط سعر النورة بالقطفة الثامنة عشر 
 -  ٠,٦٥ )نورة/جنيه(متوسط سعر النورة بالقطفة التاسعة عشر 

 -  ٠,٦٠ )نورة/جنيه(متوسط سعر النورة بالقطفة العشرون 
 -  ٠,٥١ )نورة/يهجن(متوسط سعر النورة بالقطفة الحادية والعشرون

  ٠,٦٢  ٠,٧٤  )نورة/جنيه(المتوسط المرجح لسعر النورة 
  ١٥٧٢٧  ١٩٦٤٩  )فدان/جنيه(قيمة إنتاج المحصول 

  ٨٥٦٨  ٩٠٣١  )فدان/جنيه(إجمالي التكاليف اإلنتاجية المتغيرة 
  ١٣٨١٨  ١٤٥٣١  )فدان/جنيه(إجمالي التكاليف اإلنتاجية الكلية 

  ٥٨٥  ٦٦٣  )فدان/جنيه) (سمفي نهاية مو(قيمة شروة الفدان 
  ٥٧٨٨  ٦٠٥٦  )فدان/جنيه) (جذور الخرشوف(قيمة الفدان كتقاوى 

  ٢٢١٠٠  ٢٦٣٦٨) جنيه(عائد الفدان متضمنا قيمة اإلنتاج وشروة نهاية الموسم والتقاوى
  ٨٢٨٢  ١١٨٣٧  )جنيه(صافى عائد الفدان 

  ٠,٣٣  ٠,٤٥  )نورة/جنيه(هامش ربح المزارع 
  ٠,٦٠  ٠,٨١  لجنيه المستثمرعائد ا
  .جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة: المصدر

يليها في المرتبة الثانية تكاليف عملية قطف المحصول حيث         
، ثـم   %٢٤فدان بما يمثل حـوالى      / جنيه ٢٠٢٩بلغت نحو   

 ١٦٣٩قيمة الجذور المطلوبة لزراعة فدان والتي بلغت نحو         
 التكـاليف اإلنتاجيـة     من إجمالي % ١٩فدان بما يمثل    /جنيه

  .المتغيرة
  الدراسة  اإلنتاجيه الفدانية من الخرشوف بعينة

إتضح من الدراسة أن بداية إنتاج محصول الخرشـوف         
كانت في أواخر شهر نوفمبر في حالة الزراعة المبكرة وفي          
بداية شهر ديسمبر للزراعه المتأخرة ويستمر الخرشوف في        

، كمـا تبـين أن      إنتاج النورات حتى منتصف شهر مـايو      

متوسط عدد قطفات محصول الخرشوف بلغ نحـو واحـد          
وعشرون قطفه، ثم في منتصف شهر مايو تكون نـورات           
الخرشوف صغيرة الحجم وتكون األسعار قد إنخفضت فيلجأ        
المزارعون إلى بيع المحصول بعد القطفة األخيـرة كاللـه          
بالفدان وتسمى شـروة نهايـة الموسـم ويتـولى التجـار            

قطفها بأنفسهم، ثم يتم إزالة المجموع الخضرى       ) ونالجالب(
لنباتات الخرشوف وتدخل جذور الخرشوف في طور سكون        
ويمنع الرى حتى منتصف شهر أغسطس ثـم يـتم تقليـع            

   .الجذور وإعادة زراعتها في ميعاد الزراعة المناسب
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أن متوسط إنتاج الخرشوف بلغ     ) ٦(ويتضح من جدول    
فدان  وذلـك فـي حالـة        / نورة ٢٥٣٦٧،  ٢٦٥٠٠حوالى  

  .التمويل الذاتي والتمويل باإلقتراض على الترتيب
الجنيه المستخدم في     العائد الفدانى وصافى العائد وأربحية    

  إنتاج الخرشوف بعينة الدراسة
تضح من الدراسـة أن متوسـط سـعر النـورة مـن             ا

الخرشوف يختلف من قطفة ألخرى حيث يتأثر بـالعرض         
) المجمد، المعلب، المخلل  (نع  والطلب على الخرشوف المص   

يكـون عـدد    )  قطفـات األولـى    ٥ -٤(ففي بداية الموسم    
النورات في القطفة الواحدة قليل والنورة صـغيرة الحجـم          

) فـريش (وغضه ومغلقة من قمتها فيتم تصديرها طازجـه         
حيث تتسلمها سـيارات مبـردة مـن محطـات التجهيـز            

تقصير حامل  (بعد تعديل الشكل الخارجي للنورة      ) النواالت(
وتعبئتهـا فـي صـناديق      ) النورى وإزالة األوراق الزائدة   

بالستيكية وتقوم بتصديرها إلى الخـارج دون إجـراء أي          
عمليات تصنيعية عليها، ومن ثـم يكـون متوسـط سـعر            

 ثم بداية من القطفة الخامسة      ،النورات أعلى في هذه القطفات    
 ويـزداد   السادسة يزداد عدد النورات في القطفة الواحـدة       أو

ة أيـضاً صـالحة لكافـه صـور         حجم النورة وتكون النور   
 ويكون الطلب عليها أيضاً كبير      - بخالف الفريش  -التجهيز

فتكون أسعار النورات مرتفعة ثم مع إقتراب نهاية الموسـم          
يصغر حجـم النـوره وتجـف       (تنخفض مواصفات الجودة    

حدة ويكون أيضاً عدد النورات بالقطفة الوا     ) أوراقها الداخليه 
كبير ومن ثم يكون المعروض على المصانع كبيـر فيقـوم           
أصحاب المصانع بتخفيض أسعار إستالم الخرشوف المجهز       
من النواالت، ومن ثم يقوم أصـحاب النـواالت بتخفـيض           
أسعار إستالم نورات الخرشوف من الجالبون مما يؤدى إلى    

ويستمر إنخفـاض   ، إنخفاض السعر الذى يتقاضاه المزارع    
ورات الخرشوف لتبلغ أقل ما يمكـن مـع نهايـة           أسعار ن 
   .الموسم

إلـى أن المتوسـط     ) ٦(وتشير النتائج الواردة بجـدول    
 ٠,٦٢،   جنيه ٠,٧٤لخرشوف بلغ نحو    المرجح لسعر نورة ا   

جنيه في حالة التمويل الذاتي والتمويل بـاإلقتراض علـى          
وبالتالي يتضح أن الوسطاء التسويقيون قد قـدموا        ، الترتيب
تمويل للمزارعين الغير قادرين على تمويل العمليات       خدمة ال 

اإلنتاجية للمحصول في مقابل شراء المحصول بأسعار تقل        
 ٠,١٢% (١٦,٢عن األسعار السائدة فـي الـسوق بنـسبة          

وذلك بدون اإلتفاق المسبق بـين المـزارعين        ، )نورة/جنيه
حيث ، ومقدمى خدمة التمويل على هذا القدر من اإلنخفاض       

طاء التسويقيون بإستالم المحصول كل قطفة مـن        يقوم الوس 
المزارعين ويدفعون مبلغ تحت الحساب دون تحديد سـعر         
النورة في كل قطفة، وال يتم تصفية حساب المـزارعين إال            

  .في نهاية الموسم
  كما إتضح أن قيمـة إنتـاج الخرشـوف بلغـت نحـو          

فدان متضمناً قيمة شروة نهايـة      /  جنيه ١٦٣١٢  ،٢٠٣١٢
 في حالة التمويل الذاتي والتمويل باإلقتراض علـى         الموسم
كما تبين أنه في نهاية موسم الخرشوف يتم إزالـة          ، الترتيب

إما بواسطة العمالة أو عـن      (المجموع الخضرى للخرشوف    
ويمنـع  ) طريق ترك األغنام ترعى في حقول الخرشـوف       

الرى وتدخل جذور الخرشوف في سكون حتـى منتـصف          
ا بالقيراط لتستخدم فـي الزراعـة       شهر أغسطس ويتم بيعه   

للموسم الجديد حيث يقوم المشترى بتقليعها ونقلهـا لمكـان          
خرشـوف  الزراعة الجديد، وقد بلغ متوسط قيمـة فـدان ال         

 جنيه بمـا يمثـل      ٥٧٨٨،  ٦٠٥٦نحو  ) كجذور أو تقاوى  (
قيراط في حالة التمويـل الـذاتي       / جنيه ٢٤١،  ٢٥٢حوالى  

وبالتالي يكون إجمـالى    ، والتمويل باإلقتراض على الترتيب   
 جنيه ٢٢١٠٠، ٢٦٣٦٨ الفدانى من الخرشوف حوالى  العائد

في حالة التمويل الذاتي والتمويل باإلقتراض على الترتيب،        
، ١١٨٣٧وقد بلغ صافى عائد الفدان من الخرشوف نحـو          

وبلغ هامش ربح المزارع    ،  جنيه على نفس الترتيب    ٨٢٨٢
رتيب، كمـا بلغـت     نورة على الت  / جنيه ٠,٣٣،  ٠,٤٥نحو  
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 جنيهـاً علـى    ٠,٦٠،  ٠,٨١أربحية الجنيه المستثمر نحـو      
  .الترتيب

 :الوسطاء التسويقيون المتعاملون في محصول الخرشوف

يعتبر الخرشوف من المحاصيل التي يجرى عليها بعض        
العمليات التجهيزية قبل تصديره للخارج وهـذه العمليـات         

وف مما يـضيف    التجهيزيه ترفع من القيمة المضافة للخرش     
إلى إجمالي الناتج القومى، فعلى طول المـسلك التـسويقى          
للخرشوف ينتشر مجموعة من الوسطاء التسويقيون، يؤدى       
كل منهم بعض الوظـائف والخـدمات التـسويقية، ويمـر           

: محصول الخرشوف بعدة مراحل خالل مسلكه التـسويقى       
المرحلة األولى تبدأ من باب المزرعـة وتنتهـى بنـواالت           

حطات تجهيـز الخرشـوف، والوسـطاء التـسويقيون         أوم
المتعاملون بهذه المرحلة يطلق علـيهم الجالبـون، ويقـوم          
الجالبون بشراء نورات الخرشوف من المزراعين في نفس        
يوم القطف ونقلها إلى نواالت الخرشوف ويتحملون تكاليف        
تسويقية متمثله في تكـاليف تحميـل نـورات الخرشـوف           

تالي فالجالبون يعتبرون من الوسـطاء      وتكاليف النقل، وبال  
، )المحـصول (التجار الذين تنتقل إلـيهم ملكيـة الـسلعة          

والمرحلة الثانية تبدأ من نواالت الخرشوف وتنتهى عند باب         
مصانع الخرشوف، حيث تتسلم النواالت الخرشـوف مـن         
الجالبون بعد االتفاق على سعر النـورة، وتجـرى عليـة           

زية تختلف حـسب الـصورة      مجموعة من العمليات التجهي   
خرشـوف فـريش،    (النهائية التى يطلب عليها الخرشوف      

خرشوف كأسات، خرشـوف أقـراص، خرشـوف قطـع          
كما سيأتى ذكره الحقاً، ويحفظ الخرشوف      ) وخرشوف حشو 

في براميل مصنوعة من البالستيك بها محلول من حـامض          
السترك وملح الطعام ويتم نقله للمرحلة الثالثة والتـي تبـدأ           
بمصانع حفظ األغذية وتنتهى بعملية التصدير باسم المصنع        

وتؤدى المـصانع مجمـوع مـن       ، أو باسم أحد المصدرين   
العمليات التصنيعية للخرشوف تتمثل في الـسلق والتجميـد         

  .والتخليل

الوسطاء التسويقيون الذين يعملون    (هامش ربح الجالبون    
  )كحلقة وصل بين المزارعين ونواالت تجهيز الخرشوف

يطلق على الوسطاء التسويقيون الذين يعملـون كحلقـة         
وصل بين المزارعين وأصحاب النواالت ومحطات تجهيز        
الخرشوف إسم الجالبون، وقد تبين من الدراسة أن متوسط         
سعر شراء نورات الخرشوف من المـزراعين بلـغ نحـو           

،        )التمويل الـذاتى  ( في حالة عدم تقديم خدمة التمويل        ٠,٧٤
نورة في حالة تقديم خدمة التمويل للمـزراعين        /جنيه ٠,٦٢

 – ٥٠٠٠(والتى تتمثل في قيمة التقاوى وتكاليف الزراعـة         
، وأن متوسط سعر البيع للنواالت بلـغ        ) جنيه للفدان  ٦٠٠٠
وبالتالي تكون الفـروق التـسويقية      ، نورة/ جنيه ٠,٩١نحو  

  :على النحو التالى
     دمـة التمويـل    الفروق التسويقية في حالة عـدم تقـديم خ        

  نورة  / جنيه٠,١٧  = ٠,٧٤ – ٠,٩١= للمزارعين 
= الفروق التسويقية في حالة تقديم خدمة التمويل للمزارعين         

  نورة  / جنيه٠,٢٩ = ٠,٦٢ – ٠,٩١
وتتمثل التكاليف التسويقية التي يتحملها الجالبـون فـي         
تكاليف تحميل ورص الخرشوف أعلى سيارة النقل والتـي         

 نورة، وتكاليف النقـل إلـى       ٥٠٠٠/ جنيه ١٠٠بلغت نحو   
 نـورة،   ٥٠٠٠/ جنيـه  ٢٠٠النواالت والتي بلغت حـوالى      

 ٣٠٠وبالتالي فإن إجمالي التكاليف التسويقية بلغـت نحـو          
  ، قروش لكل نورة خرشوف٦ نورة ، أي نحو ٥٠٠٠/جنيه

    هامش ربح الجالب في حالة عدم تقـديم خدمـة التمويـل            
  نورة/ جنيه٠,١١=   ٠,٠٦ – ٠,١٧= للمزارعين 

هامش ربح الجالب في حالة تقديم خدمة التمويل للمزارعين         
  نورة/ جنيه٠,٢٣ = ٠,٠٦ – ٠,٢٩= 

  :مراحل تجهيز الخرشوف بالنواالت
تتعدد صور تجهيـز الخرشـوف بـالنواالت فهنـاك          
 الخرشوف الفريش، والخرشوف المجهز في صورة كأسات      

، والخرشوف  شرائحوالخرشوف المجهز في صورة قطع أو     
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، المجهز في صورة أقراص، والخرشوف المجهز للحـشو       
درجة (وتتحدد صورة التجهيز وفقاً لحجم النورة وغضاضة        

األوراق الخارجية والداخلية للنورة، ففي   ) إخضرارها وليونة 
القطفات المبكرة تكون النورة صغيرة الحجم وأوراقها شديدة        

غيـر  (نغلقة  اإلخضرار وغضه وأوراق النورة من قمتها م      
وهذه المواصفات تصلح للتـصدير فـي صـورة         ) مفتوحة

، ثم بعد عدد من القطفات نالحظ أن أوراق         )فريش(طازجه  
النورة بدأت في التفتح إال أنها الزالـت صـغيرة الحجـم            
وأوراقها خضراء وهذه ال تصلح للتصدير فـريش وإنمـا          

أو فـي   ) شرائح(تصلح للتجهيز في صورة كأسات، أوقطع       
أقراص وفقاً لحجم النورة وطلب المصانع، وبـصفة        صورة  

عامة فالنورات صغيرة الحجم تصنع في صورة كاسات، أما         
تجهـز فـي صـورة شـرائح،         تصنع أو متوسطة الحجم ف  

ومـع  ، والنورات كبيرة الحجم تصنع في صورة أقـراص       
قرب إنتهاء موسم الخرشوف ونظـراً إلرتفـاع درجـات          

حيث يصغر حجم النورة    الحرارة تتغير مواصفات النورات     
وتجف أوراقها الخارجيـه والداخليـة وعنـدها ال تـصلح           

، كمـا   )نظراً لخـشونة أليافهـا    (للتصدير في صورة قطع     
نظراً لـصغر حجـم     (التصلح للتصدير في صورة أقراص      

وعليه يتم  ) النورة ومن ثم يكون القرص الناتج منها صغير       
لـى  تصنيع النورة في صورة تصلح للحشو فقـط وفيمـا ي          

  :توضيح لذلك
 الخرشوف الفريش هو نـورات      :الخرشوف الفريش : أوالً

القطفـات  (الخرشوف التي تقطف في بدايـة اإلنتـاج         
 نـورة   ١٨٧٦الخمسة األولى بمتوسط قـدره      األربعة أو 

 ١٥٠حوالى  (، حيث تكون النورة صغيرة الحجم       )للفدان
، وتقتصر عملية تجهيزها بالنوالة على تقـصير        )جرام

 سم ثم تعبأ النـورات      ١٥رة ليكون في حدود     حامل النو 
 نـورة   ٤٠سعة   نورة أو  ٣٠صناديق بالستيكية سعة    في  

على خمسة طبقات وتتـسلمه سـيارات مبـرده لتقـوم       
بتصديره خارج البالد مباشرة دون إجراء أي عمليـات         

    .تصنيعية أخرى

 تواجـه   :الخرشوف المجهز فـي صـورة كأسـات       : ثانياً
ي أن المزارعين يقومون بقطف     النواالت مشكلة تتمثل ف   

نورات صغيرة الحجم مع النورات التى إكتمل حجمها،        
ولو قامت النواله برفض إستالم النورات الصغيرة فقـد         
يرفض الجالبون التوريد لهذه النوالة في المرات القادمة        
وبالتالي تفقد النوالة المواد الخام الالزمة لعملها، فتضطر     

ات الـصغيرة مـع النـورات       النواالت إلى قبول النور   
الكبيرة، وهذه النـورات الـصغيرة الحجـم ال تـصلح           
للتصدير في صورة طازجة ألن قمة النورة تفتحـت إال          
أنها الزالت محتفظة بغضاضة أوراقها ولونها األخضر       
الداكن، فتقوم النواالت بتصنيعها في صـورة كأسـات،         

، عن  )إناث(ويجهز على مرحلة واحدة بواسطة عامالت       
ريق إزالة األوراق الخارجية فقط وقطع أوراق النورة        ط

وال يتم قـرط حامـل      ) قرط النورة من قمتها   (من أعلى   
 ١٥النورة ولكن يتم تقشيره وتقصيرة ليصبح في حدود         
   .سم ويوضع في محلول الحفظ ويتم تسليمه للمصانع

 يـتم تجهيـزه     :قطـع الخرشوف المجهز في صورة     : ثالثاً
المرحلة األولى إزالة األوراق    : ينبالنواالت على مرحلت  

الخارجية فقط وترك جزء من األوراق الداخلية للنـورة         
) قـرط (وقطع الحامل النورى من أسفل النورة وتقصير        

األوراق الداخلية للنورة من أعلى ثم توضع في براميل         
بها محلول الحفظ المكون من     )  لتر ٢٠٠سعة  (بالستيكية  

كيلو +  حامض ستريك     كيلو ٤((حامض السترك والملح    
، ويقـوم بالمرحلـة األولـى     ) لتر ماء  ٤٠٠)/جرام ملح 
 جنيـه   ٢٥وتبلغ تكلفة هذه العملية     ) إناث فقط (عامالت  

والمرحلة الثانية هي مرحلة التقطيـع      ،  نورة ١٠٠٠لكل  
حيث يتم نقل البراميل إلى مكان التقطيع ليقوم ) التخريط(

أو شـرائح   بتقطيع النورة إلى قطـع      ) ذكور فقط (عمال  
سمك الشريحة يختلف حسب طلب المصنع في الغالـب         

 شرائح ويعاد حفظها في نفـس       ٨يتم تقطيع النورة إلى     
المحلول السابق حتى يتم تسليمها للمصنع، وتبلغ تكلفـة         

  .  نورة١٠٠٠ جنيه لكل ١٥عملية التقطيع 
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 يجهـز   :الخرشوف المجهز فـي صـورة أقـراص       : رابعاً
 كبيرة الحجـم، وذلـك      الخرشوف القرص من النورات   

المرحلة األولى يتم فيها إزالـة جميـع        : على مرحلتين 
) التقشير الجـائر للنـورة    (األوراق الخارجية والداخلية    

وقطع الحامل النورى، وإزالة جميع األوراق صـغيرة        
الحجم، وتوضع األقراص في محلول الحفـظ، وذلـك         

أمـا  ،  نـورة  ١٠٠٠/  جنيه ٢٥بواسطة عامالت بتكلفة    
لة الثانية فيتم فيها إزالـة الـشعيرات الـصغيرة          المرح

الموجودة بداخل القرص فيما يـسمى بعمليـة تقـوير          
القرص بواسطة عمال ذكور ويعاد وضع القرص فـي         
نفس محلول الحفظ ويسلم إلى المصانع، وتبلغ تكلفة هذه         

  . قرص١٠٠٠/  جنيه١٥العملية 
ون  في نهاية الموسم يك    :الخرشوف المجهز للحشو  : خامساً

حجم النورات صغير وجودتها منخفضة نظراً لجفـاف        
ال تصلح للتجهيز في    وخشونه أوراقها الداخلية وبالتالي     

ويقوم المزارعين فـي نهايـة      ، أقراصصورة قطع أو  
الموسم ببيع ما تبقي من نورات بعد أخـر قطفـة مـن             

للجالبـون كاللـة،    ) تصفيه نهاية الموسـم   (الخرشوف
 وبيعها للنواالت أيضاً فـي      ويتولى الجالب عملية قطفها   

وبالتالي يكون سعر النورة    ) حمولة سيارة (صورة شروه   
منخفض ومن ثم تحقق أرباح من عملية تصنيعها فـي          
صورة حشو، وتتم عملية التجهيـز علـى مـرحلتين ،           
المرحلة األولى يتم فيها إزالة جميع األوراق من النورة،         

بشكل جائر، وقد   ثم تتم عملية التقوير في المرحلة الثانية        
 ألف نورة كمتوسط ٢٣٠٠٠تبين من الدراسة أنه يتطلب   

  .لتجهيز طن من الخرشوف الحشو
  هامش ربح عملية تجهيز الخرشوف بالنواالت

تبين من الدراسة أن    : هامش ربح الخرشوف الفريش   : أوالً
متوسط عدد النورات المسوقه في صورة فـريش بلـغ          

الـة التمويـل    فدان في ح  / نورة ٢٠٩٥ ،   ١٨٧٦حوالى  
الذاتي والتمويل باإلقتراض على الترتيب، وهى عبـارة        

عن القطفات الخمسة المبكـرة مـن المحـصول، وأن          
 ١,٢٠متوسط سعر شراء النواالت للنورة من الجالبون        

نورة، والتكاليف التسويقية التي تتحملها النـواالت       /جنيه
 ٠,٠٢٥ نورة أي بواقـع  ١٠٠٠ جنيه لكل ٢٥تبلغ نحو  

وأن متوسط سعر بيع النورة للمصدرين بلغ       ، ورةن/جنيه
، أي أن هامش ربح النـواالت   نورة/  جنيه ١,٥٥حوالى  

  . نورة/  جنيه٠,٣٢بلغ حوالى 
 هامش ربح الخرشوف المجهز في صـورة كأسـات        : ثانياً

تقوم النواالت بتجهيز  نورات الخرشوف صغيرة الحجم        
ات، التي تورد مع النورات كبيرة الحجم في صورة كأس        

، وأن   ألف نورة  ١٤٠٠٠ويجهز طن الكأسات من نحو      
أن تكلفة عمليـة     جنيه، كما    ٠,٩١متوسط سعر النورة    

 ٣٠ نورة، و  ١٠٠٠ جنيه لتقشير    ٢٥: التجهيز تتمثل في  
كمـا تبـين أن     ، جنيه تكلفة محلول الحفظ للطن المجهز     

متوسط تكلفة نقل الطن المجهز إلى المصنع تبلغ حوالى         
 طن الكأسات بمتوسـط سـعر بلـغ         ويباع ، جنيه ١٠٠

طن وتباع مخلفات التجهيز إما بال    ،  جنيه ١٦٥٠٠حوالى  
بحمولة السيارة النصف    جنيه، أو  ١٢٠والذى يبلغ سعره    

نقل وهو األكثر إتباعاً، حيث تباع بمتوسط سعر قـدره          
األوراق (وبلغ متوسـط قيمـة المخلفـات        ،  جنيه ١٦٠

ف فـي   الناتجة من تجهيز طن خرشـو     ) وحامل النورة 
) ٧(والجـدول   .   جنيـه  ٥٦٠صورة كأسات حـوالى     

 ٣٨٤٠يوضح أن هامش ربح عملية التجهيز بلغ حوالى         
  . نورة/ جنيه٠,٢٧طن مجهز، /جنيه

تبين : هامش ربح الخرشوف المجهز في صورة قطع      : ثالثاً
من الدراسة أن الطن المجهز في صورة قطع يـستخرج      

 جنيه،  ٠,٩١ نورة، وأن متوسط سعر النورة       ٩٠٠٠من  
  : كما أن تكلفة عملية التجهيز تتمثل في
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 جنيه تكلفة   ٣٠ نورة، و  ١٠٠٠جنيه لتقشير وتقطيع     ٤٠

كما تبين أن متوسط تكلفة     ، محلول الحفظ للطن المجهز   
،  جنيـه  ١٠٠نقل الطن المجهز إلى المصنع تبلغ حوالى        

 ١٠٤٨٦ سعر الطن من الخرشوف القطـع  وبلغ متوسط 
تجهيـز    جنيه، وبلغ متوسط قيمة المخلفات الناتجة من      

يوضح أن  ) ٧(والجدول  .  جنيه ٤٤٨طن خرشوف قطع    
طن / جنيه ٢٢٥٤هامش ربح عملية التجهيز بلغ حوالى       

  .نورة/ جنيه٠,٢٥مجهز، 
 :هامش ربح الخرشوف المجهز في صورة أقـراص      : رابعاً

أن الطن المجهز في صورة أقـراص       تبين من الدراسة    
 ألف نورة، وأن متوسط سعر النـورة        ١٣يستخرج من   

 ٤٠:  جنيه، كما أن تكلفة عملية التجهيز تتمثل في        ٠,٩١
 جنيـه تكلفـة     ٣٠ نورة، و  ١٠٠٠جنيه لتقشير وتقوير    

كما تبين أن متوسط تكلفة     ، محلول الحفظ للطن المجهز   
،  جنيـه  ١٠٠نقل الطن المجهز إلى المصنع تبلغ حوالى        

 ١٥٥٧٥وبلغ متوسط سعر الطن من الخرشوف القرص        
جنيه، وبلغ متوسط قيمة المخلفات الناتجة مـن تجهيـز          

والجدول .  جنيه ٧٠٠طن خرشوف في صورة أقراص      
هيز بلغ حـوالى    يوضح أن هامش ربح عملية التج     ) ٧(

  .نورة/ جنيه٠,٢٩، طن مجهز/ جنيه٣٧٩٥
 تـستمر   :حـشو هامش ربح الخرشوف المجهز لل    : خامساً

الخرشوف المجهـز فـي     مصانع الخرشوف في إستالم     
قطع حتى قرب نهاية موسم الخرشوف      صورة أقراص أو  

حيث يالحظ إنخفاض جودة نورات الخرشوف من حيث        
صغر حجم النورة وجفاف األوراق الخارجية والداخلية       

م الخرشوف  للنورة، وبالتالي تتوقف المصانع عن إستال     
أقراص، وتطلب من النواالت    أوالمجهز في صورة قطع     

أقـراص  (تجهيز الخرشوف في صورة تصلح للحـشو        
، وال تبدأ النواالت في تصنيع الخرشوف الحشو        )صغيره

إال في نهاية الموسم حيث تشترى النواالت الخرشـوف         

) بالشروه أي حمولة سـيارة مـثالً      (من الجالبون كاللة    
تحقق وفي هذه الحالة يكون سعر النورة منخفض جداً، و        

أرباح عالية للمجهزين، حيث يصل هامش الربح لنحـو         
من سعر الشراء، وتقوم النواالت بتجهيز       % ٦٠ – ٥٠

  .الخرشوف الحشو على مرحلتين كما سبق ذكره
  :عملية تصنيع وحفظ الخرشوف بمصانع األغذية

تبين من الدراسة أن المصانع تتـسلم الخرشـوف مـن           
ـ   : المجهزين في عدة صور هي     ع، حـشو،   أقـراص، قط

  .كأسات
  :طرق التصنيع المتبعة

بمجرد وصول الخرشـوف مـن محطـات التجهيـز          
يتم تصفيته من سائل الحفظ، ووزنه ويخصم من        ) النواالت(

نحو )  كيلو جرام  ٧٥ – ٦٥وزن  (وزن كل برميل بالستيك     
 كيلو جرام كنسبة تشرب بمحلول الحفظ تمثـل حـوالى           ٣

 في صـورة    الخرشوف المجهز من الوزن في حالة     % ٤,٣
أما في حالة الخرشوف المجهز في صورة       ، حشوأقراص أو 

 كيلو جـرام تمثـل      ٥قطع يخصم من وزن كل برميل نحو        
أما الخرشـوف المـصنع فـي       ، من الوزن % ٧,٢حوالى  

ثـم يـتم سـلق      ، صورة كأسات فال يحسب له نسبة تشرب      
حفظه إما بالتجميد أوالتخليـل     الخرشوف في ماء ساخن ثم      

  .التعليبأو
  : جات الخرشوف المصنعةمنت

 تمر أقراص الخرشوف على سـير       :خرشوف أقراص ) ١(
إلزالة أي أوراق عالقة بها ثم يتم سلقها، ويفقـد الطـن            

 كيلو جرام بعد عملية السلق ثم يـتم تـدريجها           ٧٠نحو  
 سم،  ٥ -٣: على حسب قطر القرص على النحو التالى      

ثم تعبأ فـي    ،  سم، الكسر  ٩ -٧ سم،   ٧ -٦ سم،   ٦ -٥
   .وات ذات سعات مختلفة وتصدر للخارجعب
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 بعد عملية السلق تدرج القطع إلى مميز        :خرشوق قطع ) ٢(
وعادى على حسب مقاس الشريحة، ويفقد الطن خـالل         

  . كيلو جرام٢٠عملية التصنيع نحو 
ويفقد الطن  ،  يسلق ويعبأ دون تدريج    :خرشوف كأسات ) ٣(

  . كيلو جرام من وزنه٥٠المصنع نحو 
يمر الخرشـوف المجهـز علـى       :  الحشو الخرشوف) ٤(

مجموعة سيور ليتم إزالة الزوائد الموجودة به، ثم يسلق         
 ٢٥-٢٠: ويدرج على حسب الحجم على النحو التـالى       

   .كيلو/ه فأكثر حب٣٠كيلو، / حبه٣٠-٢٥كيلو، /حبه
  المشاكل اإلنتاجية والتسويقية للخرشوف

جهـة   تبين من الدراسة أن أهم المشاكل اإلنتاجية من و        
تتمثل فـي إرتفـاع     ) من المزارعين % ٧٩(نظر المزاعين   

في حين كانت أهم المشاكل     ، )ثمن التقاوى (تكاليف الزراعة   
التسويقية من وجهة نظر المزارعين والجالبون ومحطـات        

تتمثل في عدم توفر معلومات     ) النواالت(تجهيز الخرشوف   
عن األسعار، حيث تبـين أن جميـع المـزارعين يتلقـون            

عار عن الجالبون الذين يقومون بإستالم المحصول منهم      األس
وال توجد لديهم أى فرصه للتفاوض على األسعار لجهلهـم          
باألسعار السائده ومن ثم فهم يقعون فريسه لجـشع وطمـع           

  .الجالبون
كما أن الجالبون يتلقون أسعار تسليمهم للخرشوف مـن         
أصحاب النواالت دون علمهم بتغيـر أسـعار الخرشـوف          

وأيـضاً  ، صنع وبالتالى فهم فريسه ألصحاب النـواالت      الم
يعانى أصحاب النواالت من نفس المشكله، حيث تقوم معظم         
النواالت بتسليم الخرشوف للمصانع تحت إسم مورد كبيـر         

التتعاقد مصانع حفظ الخرشوف مع كل      (متعاقد مع المصنع    
عـدد مـن     النواالت وإنما تبحث عـن مـورد أو        أصحاب

د معهم وهم يقومون بتوفير الكميـات التـى         الموردين تتعاق 
يطلبها المصنع من الخرشوف المجهز من النواالت المنتشرة        

وبالتالى ال يعلم أصحاب النـواالت عـن        ) بمناطق التجهيز 
سعر التعاقد مـع المـصنع وال عـن تغيـره باإلرتفـاع             

واإلنخفاض وبالتالى ال تتوفر لهم فرصة التفـاوض علـى          
   .تعاقد مع المصنعالبيع للتاجر المسعر 

  المـراجـع
، دار المعـارف    الزراعيالتسويق  : ١٩٦٧ مصطفى فكرى 

  .بمصر
 للمزايـا   اقتـصادية دراسة  : ١٩٩١ أحمد حسن    الباقيعبد  

النسبية لبعض زروع التجـارة الخارجيـة المـصرية،         
  .٢٩مشتهر، عدد ، حوليات العلوم الزراعية

ييم اإلقتصادى إلنتاجية   التق: ١٩٩٩أسماء صالح عبد المنعم     
بعض الحاصالت الزراعيـة غيـر التقليديـة، رسـالة          
ماجستير، شعبة اإلقتصاد الزراعـى، كليـة الزراعـة         

  .بمشتهر، جامعة الزقازيق
: سلسلة محاصيل الخـضر   : ٢٠٠٣أحمد عبد المنعم حسن     

تكنولوجيا اإلنتاج والممارسات الزراعيـة المتطـورة،       
يـة والقلقاسـية، الـدار      إنتاج الخضر المركبة والخباز   

  .العربية للنشر والتوزيع، الطبعة األولى
تأثير بعض الممارسـات   : ٢٠٠٧شيماء حسن خميس حنفى     

الزراعية ومواعيد الزراعة على إنتاجيـة الخرشـوف        
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ABSTRACT  

Economic Study for Production, Marketing and Manufacturing 
Artichokes in Elbehira Governorate 

Tamer M.Adlan                       

The main objective of this research is studying 
production, marketing and manufacturing artichokes 
crop, This objective includes the following sub-goals : 
-  Study aspects related to the production of artichokes 

in terms of production costs and the profits made by 
farmers. 

- Identify the production and marketing problems for 
Artichokes crop. 

- Identify the functions and marketing services 
performed by marketing intermediaries of artichoke 
crop, and measure marketing costs, marketing 
margins and profits of these intermediaries. 

- Identify the most important methods of manufacturing 
artichoke and the most important foreign markets for 
it and the requirements for each market of it. 

The study show that the productivity of artichoke 
reached about 26500, 25367 Nora/feddan in case of 
Self-financing and debt financing, respectively. And the 
weighted average price of Nora artichoke amounted to 
about 0.74, 0.62 pounds, respectively. The net return 
per feddan was about 8282, 11837 pound in case of 
Self-financing and debt financing, respectively. 

The results of the study indicate that the profit 
margin of the brokers who work between farmers and 
the first manufacturing places of the artichoke 
Amounted to 0.11 pound/nora. Also I show that the 
profit margin of the first stage of the artichoke 
manufacturing reached about 0.33 pounds/ nora of fresh 
artichoke, 0.27 pounds /nora made in the form of cups, 
0.25 pounds /nora made in the form of cut, 0.29 pounds 
/ nora made in disk form. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


