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الموجـــــــــــــــــز
يحتللا الاعللاز الزراعي مكللانلة لاملة دي الماتص ل ل ل ل ل ل للد
المصري ،وتتعلب التنمية الزراعية تحايق أعلي معدالت
من الكفاءة االقتصل ل ل ل للادية دي االنتاأ الزراعي أي تحايق
أعلي ع للاب للد ب للفق للا تك للالي ممكن للة ،ومن م د ل ن ع للادة
تدوير مخلفات المحاص ل ل ل ل ل لليا الزراعية واالس ل ل ل ل ل للتفادة منها
واعادة اسل ل ل للتخدامها يزيد من الكفاءة االقتصل ل ل للادية النتاأ
تلك المحاصل ل ل لليا لمسل ل ل للا متها دي تحسل ل ل للين دخا المزارز
وزيل للادة اجمل للالي الل للدخل للا الزراعي عل للامل للة ،وتال للدر كميل ل
المخلفات الزراعية النباتية موض للل الد ارس للة و ي حعب
الذرة الشلامية ،ق اررز ،تبن الام) بمحادةة الاليويية
خالل العللام 2020/ 2019م حوالي  412.1أل عن
تم للا نحو  %86من اجم للالي المخلف للات ب للالمح للادة للة،
وأدي التخلص الغير رش ل ل ل ل ل لليد من متبايات المحاص ل ل ل ل ل لليا
بعريا للة سل ل ل ل ل ل لللبي للة نتيجح للة انخف للا الوعي البيبي ل للدي
غلالبيلة المزارعين لي دم االسل ل ل ل ل ل للتفلادة من لذ المخلفلات
وبالتالي دار مصلدر اضلادي للدخا الزراعي باالضلادة
لي التل للد ور البيبي الل للذي يكل الل للدولل للة مبل للال ل للابل للة
س ل ل ل للنويا ،لذا داد اس ل ل ل للته البحال تعةيم االس ل ل ل للتفادة من
المخلفات النباتية لزيادة المردود االقتصادي للمزارز ومن
م زياة الايمة المضل ل للادة للاعاز الزراعي وأيضل ل للا الحفا
البيب للة ن التلوال ،وق للد اعتم للد البح للال دي بي للان للات ل علي
مصل ل ل ل ل للدرين و ما البيانات ارولية المحصل ل ل ل ل للا عليها من
اسل ل ل ل ل ل للتملارات االسل ل ل ل ل ل للتبيلان والبيلانلات ال لانويلة المنشل ل ل ل ل ل للورة
وغيرالمنشورة التي تصدر الهيبات المنوعة بذلك.

Received 24 August, 2020

الكلمات المفتاحية :تدوير المخلفات ،العابد االقتصادى،
الايمة المضادة ،الكمبوست ،المؤشرات االقتصادية
 1المقدمة
يعتبر الاعاز الزراعي من أ م قعاعات االقتصاد
المصري ،ذ يم ا ركيزة ارمن الغذابي ومصدر ام
لتوليد الدخا ارمر الذي يتعلب استخدام ك ء للموارد
الزراعية دتتميز الك ير من اإلنتجة الزراعية بك رة
المنتجات ال انوية والتى تعتبر معةمها مخلفات زراعية,
دتنتج مصر أك ر من  35مليون عن من المخلفات
الزراعية سنويا منهم  23أل عن مخلفات نباتية سنويا
حيال بلغت نسبة االتبان  %39.4من اجمالي المخلفات
الزراعية ،بينما بلغت نسبة االحعاب  ،%3.6والا
 ،%14.1والعرو  %10.9لعام  2017علي مستوي
الجمهورية ومايعاد تدوير اليتجاوز  % 12داط من ذ
الكمية بينما يتم التخلص من ماليين اآلعنان ارخري
بالتخلص غير السليم بالحرق أو الاابها علي الترز
والمصارف ...الخ و ذا يعكس ممارسات خاعبة تتم ا
دى دار عنصر نتاجى مين يتودر دى المزرعة ،لذا
دالمخلفات الزراعية دي المرحلة ال ار نة عببا ايال علي
كا ا البيبة لذا يجب زيادة الوعي اليبي لدي المزارعين
باالستغالل االقتصادي لمخلفاتهم رنها روة قومية
ومصدر دخا لهم .
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داد تسا م دى زيادة خصوبة الترية ،خلق دخوال جديدة
لايام العديد من الصناعات الاابمة على المخلفات
الزراعية للمحاصيا الحالية وتحايق قيمة مضادة لإلنتاأ
الزراعي ،ذا باإلضادة لي التخلص من المخلفات
الزراعية بعرياة آمن صحيا.
لذلك يجب عادة النةر دي العرياة الم لي لتدوير
المخلفات الزراعية بعرياة تنعكس يجابيا علي المجتمل
اقتصاديا واجتماعيا وصحيا ومحولة ت بيط كادة الجوانب
السلبية دي لمنةومة الحالية إلدارة المخلفات الزراعية.
 2مشكلة الدراسة
تم لت مشكلة الدراسة دي البحال عن لعرق الم لي
لإلستفادة من المخلفات النباتية لمعةم المحاصيا
الزراعية حيال زادت رغم تزايد المخلفات النباتية عاما بعد
عام نتيجة زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيا
الزراعية ،حيال يتم دار ا والتخلص منها بعرق سلبية
تؤ ر علي البيبة كالحرق وااللااء دي الترز والمصارف
وغير ا ومن م تؤ ر سلبيا علي صحة االنسان ،وا دار
مصدر اضادي لتحسين دخا المزارز ،وتعةيم االستفادة
من المردود االقتصادي الناتج من استخدام ذ المخلفات
دي تغذية الحيوانات المزرعية والتي يمكن استخدامها دي
تاليا حجم الفجوة العلفية ب ستخدامها كفعالف غير
تاليدية وسد العجز دي توادر االعالف الخشنة وتدنية
التكالي  ،وانتاأ العاقة البيوجاز  ،وانتاأ ارسمدة
وخالد من منتجات ذات قيمة اقتصادية.
 3هدف الدراسة
تهدف الدراسة إلي
 -1دراسة التعور الزمني لكميات المخلفات النباتية ر م
المحاصيا الخالية بعينة الدراسة علي مستوي
الجمهورية ومحادةة الاليويية.
-2استعالز آراء المبحو ين الخاصة بتدوير المخلفات
الزراعية من عدم دي عينة الدراسة الميدانية
بمحادةة الاليويية لعام . 2020 / 2019
 -3قياس المؤشرات االنتاجية واالقتصادية لتدوير عن
من المخلفات النباتية بعينة الدراسة بمحادةة
الاليويية.

 -4دراسة أ م المعوقات والمشاكا التي تواج المزارعين
عند محاولة اإلستفادة من المخلفات الزراعية
وماترحات التغلب عليها بعينة الدراسة.
االسلوب البحثي ومصادر البيانات
اعتمدت الدارسة على أسلوب التحليا اإلحصابي
الوصفي والكمي لدراسة ار مية االقتصادية والتعرف
المخلفات
على المشاكا وارضرار المتعلاة ببع
الزراعية وعرق االستفادة منها ،كذلك تم استخدام اررقام
الاياسية وأسلوب االنحدار البسيط للتعرف على االتجا
العام للمتغيرات المرتبعة ب نتاأ المخلفات الزراعية
النباتية وخاصة تبن الام) ،ق اررز وحعب الذرة خالل
الفترة  ، 2017-2005كما تم استخدام تحليا التباين
ب ستخدام برنامج  ،SPSSواعتمدت الدراسة على
البيانات ال انوية المنشورة وغير المنشورة كما اعتمد
البحال أيضا على البيانات ارولية دي صورة أستمارة
استبيان أعددت لحوالي  150مفردة من المزارعيين .
اختيار عينه الدراسة
اعتمد البحال دي أسلوب أخذ العينة على عينة
عشوابية بسيعة بل عدد ا  150مزارعا تم اختيار م من
كشوف الحصر لزراز اررز والام) والذرة الشامية
بالمراكز المختارة من محادةة الاليويية ،كما تم تحديد
عدد االستمارات وداا "لأل مية النسبية لجملة المحاصيا
موضل الدراسة ،ويوض) الجدول  1المساحات المنزرعة
ر م المحاصيا الحالية وتوزيعها على المراكز المختارة
بمحادةة ،كما يوض) ار مية النسبية للمساحات بكا
مركز منسوبا" إلجمالي المحادةة ،وعدد االستمارات
الخاصة بكا مركز من المراكز المختارة حيال تبين أن
عدد االستمارات الموجهة للمراكز المختارة ي بنها،
عوخ ،قليوب وكانت موزعة كالتالي29 ،60 ،61 :
استمارة لكا من مراكز المختارة على التوالي وقد تم
تجميل االستبيان بالماابلة الشخصية للمبحو ين خالل
الموسم الزراعى  2020/2019عن عريق استمارة
استبيان بعد اختبار ا ميدانيآ ومراجعتها وادخال بع
التعديالت عليها حتى أصبحت االستمارة صالحة لجمل
البيانات الميدانية التى تحاق دف الدراسة.
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جدول  .1ار مية النسبية إلجمالي المساحة المزروعة بمحاصيا الدراسة للمراكز المختارة بالاليويية خالل الموسم
المساحة بالفدان
الزراعي  2020/2019م
المحصول
الام)
الذرة الشامية
اررز
جملة المساحة
 %لجملة المحادةة
عدد االستمارات

المركز

بنها

طوخ

قليوب

االجمالي

12338
23820
323
36481
40.9
61

12413
21236
1723
35372
39.7
60

6068
8851
2390
17309
19.4
29

30819
53907
4436
89162
100
150

المصدر :مديرية الزراعة بالاليويية ،مركز المعلومات ودعم اتخاذ الارار  ،بيانات غير منشورة  2019م.

أوالً  :الوضع الراهن ألهم مخلفات اإلنتاج النباتي على
مستوى الجمهورية ومحافظة القليوبية
 -1تطور كمية المخلفات النباتية وفقا للمجموعات
التابعة لها علي مستوي الجمهورية ومحافظة القليوبية
تشير البيانات جدول  2لي أن مخلفات ارتبان دي
مصر تحتا المرتبة ارولي من حيال كمية المخلفات،
حيال بل االنتاأ من ارتبان دي مصر أعال ا عام
 2015بكمية بلغت نحو  9.77مليون عن ،بينما بل
أدنا عام  2017بكمية بلغت نحو  8.27مليون عن،
بمتوسط بل نحو  17.22مليون عن بف مية نسبية بلغت
نحو  % 44.46من جمالي المخلفات النباتية والبالغة
نحو  38.74مليون عن خالل دترة الدراسة  .تليها دي
المرتبة ال انية مخلفات ارحعاب حيال بل االنتاأ من
ارحعاب دي مصر أعال ا عام  2017بكمية بلغت نحو
 8.36مليون عن ،بينما بل أدنا عام  2006بكمية
بلغت نحو  5.47مليون عن ،بمتوسط بل نحو 12.41
مليون عن بف مية نسبية بلغت نحو  % 32من جمالي
المخلفات النباتية والبالغة نحو  38.74مليون عن خالل
دترة الدراسة  .بينما تفتي دي المرتبة ال ال ة ق اررز
حيال بل االنتاأ من ق اررز دي مصر أعال ا عام
 2008بكمية بلغت نحو  3.92مليون عن ،بينما بل
أدنا عام  2010بكمية بلغت نحو  2.32مليون عن،
بمتوسط بل نحو  5.73مليون عن بف مية نسبية بلغت
نحو  % 14.8من جمالي المخلفات النباتية والبالغة

نحو  38.74مليون عن خالل دترة الدراسة .بينما تفتي
دي المرتبة الرابعة وارخيرة مخلفات العرو حيال بل
االنتاأ من العرو دي مصر أعال ا عام  2016بكمية
بلغت نحو  2.81مليون عن ،بينما بل أدنا عام 2005
بكمية بلغت نحو  0.971مليون عن ،بمتوسط بل نحو
 3.68مليون عن بف مية نسبية بلغت نحو % 8.72
من جمالي المخلفات النباتية علي مستوي الجمهورية
خالل دترة الدراسة.
بينما يحتا االنتاأ من ارحعاب المرتبة ارولي علي
مستوي محادةة الاليويية حيال بل االنتاأ من ارحعاب
دي مصر أعال ا عام  2017بكمية بلغت نحو 352
أل عن ،بينما بل أدنا عام  2011بكمية بلغت نحو
 181.8أل عن ،بمتوسط بل نحو  476.6أل عن
بف مية نسبية بلغت نحو  %56.1من جمالي المخلفات
النباتية والبالغة نحو  850.1أل عن خالل دترة
الدراسة .بينما بل االنتاأ من ارتبان دي مصر أعال ا
عام  2007بكمية بلغت نحو  239.2أل عن ،بينما
بل أدنا عام  2006بكمية بلغت نحو  144أل عن،
بمتوسط بل نحو  307.4أل عن بف مية نسبية بلغت
نحو  %36.16من جمالي المخلفات النباتية والبالغة
نحو  850.1أل عن خالل دترة الدراسة .دي حين جاء
ق اررز دي المرتبة ال ال ة حيال بل االنتاأ من ق
اررز دي مصر أعال ا عام  2006بكمية بلغت نحو
 77.3أل عن ،بينما بل أدنا عام  2010بكمية بلغت
نحو  11.9أل عن ،بمتوسط بل نحو  68.7أل عن
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بف مية نسبية بلغت نحو  %8.1من جمالي المخلفات
النباتية خالل دترة الدراسة .دي حين بل االنتاأ من
العرو دي مصر أعال ا عام  2016بكمية بلغت نحو
 3.98أل عن ،بينما بل أدنا عام  2008بكمية بلغت
نحو  0.62أل عن ،بمتوسط بل نحو  307.4أل
عن بف مية نسبية بلغت نحو  %0.52من جمالي
المخلفات النباتية علي مستوي المحادةة خالل دترة
الدراسة كما موض) بالجدول .2
 -2تطور قيمة المخلفات النباتية وفقا للمجموعات
التابعة لها علي مستوي الجمهورية ومحافظة القليوبية
تشير البيانات الواردة بنفس الجدول لي ان مخلفات
ارتبان تحتا المرتبة ارولي من حيال ار مية النسبية
لايمة المخلفات النباتية االجمالية دي مصر ،حيال بل
متوسط قيمة ارتبان خالل دترة الدراسة نحو  8.9مليار
جني تم ا حوالي  %64.5من متوسط جمالي قيمة
المخلفات النباتية والذي بل نحو  13.8مليار جني خالل
نفس الفترة ،بينما تحتا المرتبة ال انية مخلفات ارحعاب
حيال بل متوسط قيمة ارحعاب خالل دترة الدراسة نحو
 3.77مليار جني تم ا حوالي  %27.31من متوسط
جمالي قيمة المخلفات النباتية خالل نفس الفترة ،تليها
اررز م العرو بنسبة تم ا نحو
مخلفات ق
 %3.86 ،%4.37من متوسط جمالي قيمة المخلفات
النباتية دي مصر خالل دترة الدراسة .
بينما يختل ارمر دي محادةة الاليويية عن
الجمهورية حيال جاءت ارحعاب دي المرتبة ارولي من
حيال ار مية النسبية لايمة المخلفات النباتية دي
المحادةة ،حيال بل متوسط قيمة ارحعاب خالل دترة
الدراسة حوالي  1.450مليار جنية تم ا نحو %89.9
من متوسط اجمالي قيمة المخلفات النباتية والذي بل نحو
 1.614مليار جنية خالل نفس الفترة ،بينما تحتا ارتبان
المرتبة ال انية حيال بلغت قيمتها نحو  155.6مليون
جني بنسبة  % 9.64من متوسط اجمالي قيمة المخلفات
النباتية خالل نفس الفترة ،تليها ق اررز دي المرتبة
ال ال ة م مخلفات العرو دي المرتبة الرابعة حيال تم ا
نحو  %0.04 ،%0.47علي الترتيب من متوسط
اجمالي قيمة المخلفات النباتية دي خالل دترة الدراسة.
ويرجل االختالف دي ار مية النسبية لايمة المخلفات
النباتية عن كمياتها لي ختالف سعر الوحدة من

المجموعات المختلفة للمخلفات النباتية دي مصر خالل
دترة الدراسة.
 -3التطور الزمني ألهم المخلفات الزراعية موضع
الدراسة في جمهورية مصر العربية ومحافظة القليوبية
خالل الفترة (2017-2005م)
 إنتاج أهم المخلفات الحقلية في جمهورية مصرالعربية ومحافظة القليوبية
تشير البيانات الواردة بالجدول  3أن نتاأ المخلفات
النباتية على مستوى الجمهورية خالل الفترة -2005
 2017اتسمت بالتذبذب ما بين االرتفاز واالنخفا
حيال نها تراوحت بين حد ادني بل حوالي 19348.9
أل عن عام  ،2006وحد أعلى بل حوالي 22054.5
أل عن عام  2016أي بزيادة تعادل  %13.98وذلك
عن عام  ،2006وقد بل المتوسط العام لكمية اإلنتاأ
من المخلفات النباتية خالل تلك الفترة حوالي20858.2
أل عن .ويتادير معادلة اإلتجا الزمني العام لكمية
اإلنتاأ من المخلفات النباتية خالل تلك الفترة كانت
الصورة الخعية أدضا الصور الرياضية واتض) من
المعادلة رقم  1في الجدول رقم  4أن تخذ تجا ا
عاما متزايد ومعنوي حصابيا بل نحو  281.67أل
عن ،دي حين بل معدل النمو السنوي حوالي % 1.35
من المتوسط العام خالل تلك الفترة ،كما أوضحت النتابج
أن حوالي  %86من التغيرات الحاد ة دي نتاأ المخلفات
النباتية يرجل تف ير ا لى المتغيرات التي يعكس أ ر ا
عاما الزمن.
كما وتشير البيانات الواردة بالجدول  3أن تعور
نتاأ المخلفات النباتية على مستوى محادةة الاليويية
اتخذت دي التالب من عام لى أخر حيال نها تراوحت
بين حد ادني بل حوالي  374.1أل عن عام ،2011
وحد أعلى بل حوالي  546أل عن عام  2007أي
ينخف بمعدل  % 45.95عن عام  ، 2007وقد بل
المتوسط العام لكمية اإلنتاأ من المخلفات النباتية خالل
تلك الفترة حوالي 459.6أل عن .ويتادير معادلة
اإلتجا الزمني العام لكمية اإلنتاأ من المخلفات النباتية
خالل تلك الفترة كانت الصورة الخعية أدضا الصور
الرياضية واتض) من المعادلة رقم  2دي الجدول رقم
 3أن تخذ تجا ا عاما متزايد ومعنوي حصابيا بل
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نحو 0.088أل عن  ،دي حين بل معدل النمو السنوي
حوالي  %1.30من المتوسط العام خالل تلك الفترة،
كما أوضحت النتابج أن حوالي  %95من التغيرات
الحاد ة دي نتاأ المخلفات النباتية يرجل تف ير ا لى
المتغيرات التي يعكس أ ر ا عاما الزمن.
تشير البيانات الواردة بالجدول  3أن نتاأ حعب
الذرة الشامية على مستوى الجمهورية خالل الفترة
 2017-2005اتسمت بالتذبذب ما بين االرتفاز
واالنخفا حيال نها تراوحت بين حد ادني بل حوالي
عن عام  ،2006وحد أعلى بل حوالي
 5025أل
 6542أل عن عام  2014أي بزيادة تعادل 30.19
%وذلك عن عام  ،2006وقد بل المتوسط العام لكمية
اإلنتاأ من حعب الذرة الشامية خالل تلك الفترة
حوالي 5862.8أل عن .ويتادير معادلة اإلتجا
الزمني العام لكمية اإلنتاأ من حعب الذرة الشامية خالل
تلك الفترة اتض) من المعادلة رقم  3في الجدول رقم
 4أن الصورة اللوغاريتمي ي أدضا الصور الرياضية
حيال بل معدل التغير السنوي حوالي  %0.82من
المتوسط العام خالل تلك الفترة ،كما أوضحت النتابج
أن حوالي  % 31من التغيرات الحاد ة دي نتاأ حعب
الذرة الشامية يرجل تف ير ا لى المتغيرات التي يعكس
أ ر ا عاما الزمن .
كما وتشير البيانات الواردة بالجدول  3أن تعور
نتاأ حعب الذرة الشامية على مستوى محادةة الاليويية
اتخذت دي التالب من عام لى أخر حيال نها تراوحت
بين حد ادني بل حوالي  183أل عن عام ،2006
وحد أعلى بل حوالي  274أل عن عام  2009أي
بزيادة تعادل  % 49.72وذلك عن عام  ،2006وقد
بل المتوسط العام لكمية اإلنتاأ من حعب الذرة الشامية
خالل تلك الفترة حوالي  216.5أل عن .ويتادير
معادلة اإلتجا الزمني العام لكمية اإلنتاأ من حعب الذرة
الشامية اتض) أن البيانات تدور حول متوسعها الحسابي
حيال لم تتفكد المعنوية.
تشل ل ل ل ل للير البيانات الواردة بالجدول  3أن نتاأ تبن
الام) على مس ل ل ل للتوى الجمهورية خالل الفترة -2005
 2017اتسلمت بالتذبذب ما بين االرتفاز واالنخفا
حيال نها تراوحت بين حد ادني بل حوالي  8214أل
عن ع للام  ،2007وح للد أعلى بل حوالي  9243أل

897

عن علام  2014أي بزيلادة تعلادل  %12.52وذللك
عن عام  ،2007وقد بل المتوسلط العام لكمية اإلنتاأ
من تبن الام) خالل تللك الفترة حوالي  8827.8أل
عن .ويتال للدير معل للادلل للة اإلتجل للا الزمني العل للام لكميل للة
اإلنت للاأ من تبن الام) خالل تل للك الفترة اتضل ل ل ل ل ل لل) أن
البيانات تدور حول متوس ل ل للعها الحس ل ل للابي حيال لم تتفكد
المعنوية.
كما وتشير البيانات الواردة بالجدول  3أن تعور
نتاأ تبن الام) على مستوى محادةة الاليويية اتخذت
دي التالب من عام لى أخر حيال نها تراوحت بين حد
ادني بل حوالي  137أل عن عام  ،2007وحد أعلى
بل حوالي  178أل عن عام  2013أي بزيادة تعادل
 % 29.92وذلك عن عام  ،2007وقد بل المتوسط
العام لكمية اإلنتاأ من تبن الام) خالل تلك الفترة حوالي
 158.3أل عن .ويتادير معادلة اإلتجا الزمني العام
لكمية اإلنتاأ من تبن الام) خالل تلك الفترة اتض) من
المعادلة رقم  6دي الجدول رقم  4أن الصورة الترييعية
ي أدضا الصور الرياضية حيال بل معدل التغير
السنوي حوالي  ،%0.25كماأوضحت النتابج أن حوالي
 % 45من التغيرات الحاد ة دي نتاأ تبن الام) يرجل
تف ير ا لى المتغيرات التي يعكس أ ر ا عاما الزمن.
أما بالنسبة النتاأ ق اررز علي مستوي الجمهورية
تبين من الجدول  3أن تراوح بين حد ادني بل حوالي
عن عام  ،2017وحد أعلى بل حوالي
 2809أل
بمعدل
 3894أل عن عام  2008أي انخف
 %27.9وذلك عن عام  ،2008وقد بل المتوسط العام
لكمية اإلنتاأ من ق اررز خالل تلك الفترة حوالي
 3239.3أل عن .ويتادير معادلة اإلتجا الزمني العام
لكمية اإلنتاأ من ق اررز خالل تلك الفترة اتض) من
المعادلة رقم  7دي الجدول رقم  4أن الصورة الخعية
ي أدضا الصور الرياضية حيال أن تخذ تجا ا عاما
متناقصا ومعنوي احصابيا بل نحو  65.6أل عن دي
حين بل معدل التغير السنوي حوالي  %2.02من
المتوسط العام خالل تلك الفترة .كما أوضحت النتابج أن
حوالي  %43من التغيرات الحاد ة دي نتاأ ق اررز
يرجل تف ير ا لى المتغيرات التي يعكس أ ر ا عاما
الزمن.
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جدول  .2تعور كمية المخلفات النباتية وداا للمجموعات التابعة لها علي مستوي الجمهورية ومحادةة الاليويية خالل الفترة 2017-2005م

الكمية  :بارل

عن

قيمة

2423.4

كمية

9302.2

2005

السنوات

كمية

147.4

جمهورية

قيمة

39.10

جملة األتبان
كمية
5979.4

قليوبية
قيمة
1654.7

جمهورية
كمية
251.8

2006

2007

جملة األحطاب
قيمة
446.60

9398.5

2008

2009

قليوبية
كمية
971.5

2674.8

8548.8

8986.7

9696.8

جمهورية

جملة العرو
قليوبية

جمهورية

جملة ق

األرز
قليوبية

جمهورية

جملة المخلفات
قليوبية

قيمة
64.60

144

2763.4

6855.2

3950.6

كمية

42.83

239.2

153.4

145.4

قيمة

0.06 1.06

5468.6

70.59

60.95

61.01

كمية
3218.3

91466.

5784.8
6346.7
5776.9

قيمة

244.9

1666.8
51892.
62110.

كمية

417.48

237.0
238.9
283.1

قيمة

999.6

487.54
628.52
597.44

كمية

80.54

1268.9
1288.4
1318.4

قيمة

0.07 1.16

0.10 1.58 112.19
0.05 0.62 133.86
0.07 0.69 158.98

كمية
3558.3
3746.4
3918.4
2909.2

قيمة
489.28 446.6 4310.05 19471.4 3.52 46.3 167.35
466.56 467.3 4421.59 19425.0 6.18 77.3 199.35
563.96 546.0 4767.17 19348.9 5.73 68.3 224.78
451.6 6522.74 19701.3 2.68 22.4 302.56

2323.8
3006.6

0.40 3.03 285.09
0.62 3.78 311.26
0.47 2.72 377.81
0.70 3.73 424.72

1837.4
1746.7
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2145.8

740.76
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925.39
931.12

278.1
181.8
219.9
221.4

62153.
2273.4
2299.1
2301.2

6786.5
6373.3
7105.1
6956.1

66.74

85.16

93.80

111.9

152.3

153.4

162.6

187.4

3915.7

4602.7

5460.1

5959.9

9344.2

9358.6

9180.9

9774.2

2010

2011

2012

2013

661.2

696.55 458.0 9226.38 20540.1 7.03 65.1 344.82
809.33 445.3 6605.36 20291.9 1.43 11.9 250.97
374.1 7560.18 20485.2 4.93 35.2 372.82

3158.9
3043.0

818.5

21919.2 3.81 27.2 401.68

0.38 1.98 476.93
0.73 3.42 550.42
0.54 3.98 163.95
0.47 3.12 594.96

2313.0
2525.3
2806.6
2420.8

973.63
948.50
1112.8
1214.9

249.9
280.0
297.2
352.0

2290.4
2320.4
2773.2
1205.5

7177.0
6892.9
7833.5
8355.7

111.5

107.2

115.9

122.7

180.9

168.8

162.4

154.3

307.4

36.16

5937.5

6167.7

6081.3

5529.8

8903.2

64.46

9635.1

9766.9

9288.9

8274.1

2014

2015

2016

2017

المتوسط 17222.3

9087.5

1024.3 418.1 8553.98 21434.6 4.59 32.8 416.97

2929.4
2606.7
2903.7
2809.5

9.64

1047.5 439.8

1090.4 467.8 9103.23 22054.5 4.91 35.1 398.40
1059.2 471.6 9393.03 21791.8 2.72 19.4 354.51
1232.1 498.5 9413.36 22832.7 2.89 20.1 394.91
1340.9 465.8 7723.59 21860.1 2.87 19.9 393.33

155.6

%

32.02

44.46

12405.2

7.6
100

0.26 1.24 183.88

100

8%

100

443.39

100

1614.3 850.1 13812.6 38736.7

27.31

c.v

3772.6

stdev

476.6

3%

56.06

451.65

89.85

17%

1450.4

1505.49

8.72

8%

3376.0

25.76

3.86

18%

533.6

28.77

4.4

7%

0.7

840.62

0.04 0.52

11%

14.80

430.12

5733.2

9%

4.37

42.37

603.2

18%

68.7

257.94

0.47 8.08

18%

14%

34%

86.36

39% 28%

21% 31%

3%

14%

5%

18%

284.89 39.90 1943.05 1183.84 1.62 21.1

تبن الام) ،تبن الشعير ،تبن الحمص ،تبن الفول والحلبة والعدس ،تبن البرسيم ووتستخدم جملة ارتبان اقتصاديا.

608.71

*تتم ا االتبان دي

***تتم ا العرو

دي عر

بنجر السكر ،عر

الفول السوداني .

**تتم ا ارحعاب دي حعب الترمس ،حعب الاعن ،حعب الذرة الشامية ،حعب السمسم  ،حعب عباد الشمس ،حعب دول الصويا .

زرة الزراعة واستصالح ارراضي ،قعاز الشبون االقتصادية ،سجالت االدارة العامة لالحصاء ،بيانات غير منشورة . 2017-2005
المصدر :جمعت وحسبت و ا
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(دراسة حالة محافظة القليوبية)

جدول  .3تعورالعاقة اإلنتاجية من أ م المخلفات الزراعية موضل الدراسة دي جمهورية مصر العريية ومحادةة
الوحدة  :بارل عن .
الاليويية خالل الفترة  2017-2005م
المخلفات النباتية
السنوات

الجمهورية القليوبية

%

حطب الذرة الشامية
الجمهورية القليوبية

%

تبن القمح
الجمهورية القليوبية

%

ق

األرز

اإلجمالي

الجمهورية القليوبية الجمهورية القليوبية

%

2005

11.35 446.6 19471.4

5813

205

3.5

8956

154

1.72

3209

46.3

17978

1.4 405.3

2006

19425

10.55 467.3

5025

183

3.6

9191

146

1.59

3544

77.28

17760

2.2 406.28

2007

19348.9

546

11.83

5291

184

3.5

8214

137

1.67

3764

68.26

17269

1.8 389.26

2008

20540.1

458

7.55

5609

192

3.4

8615

163

1.89

3894

65.09

18118

1.7 420.09

2009

10.14 451.6 19701.3

5947

274

4.6

9166

165

1.80

2910

22.37

18023

0.8 461.37

2010

12.25 445.3 20291.9

5848

241

4.1

8727

155

1.78

3403

11.88

17978

0.3 407.88

2011

10.83 374.1 20485.2

5956

192

3.2

8658

159

1.84

3394

35.2

18008

1.0 386.2

2012

11.97 418.1 21434.6

6063

204

3.4

9224

184

1.99

3384

32.81

18671

1.0 420.81

2013

11.53 439.8 21919.2

6171

249

4.0

9108

178

1.95

3374

27.24

18653

0.8 454.24

2014

11.98 467.8 22054.5

6542

234

3.6

9243

165

1.79

2606

35.06

18391

1.3 434.06

2015

11.28 471.6 21791.8

6346

249

3.9

8912

163

1.83

2903

19.43

18161

0.7 431.43

2016

13.09 498.5 22832.7

5253

189

3.6

8917

150

1.68

2917

23.81

17087

0.8 362.81

2017

17.36 489.6 21860.1

6353

219

3.4

7831

139

1.77

2809

19.69

16993

0.7 377.69

المتوسط

الهندسي

0.99 411.17 17922.54 32.35 3217.80 1.79 157.76 8818.16 3.6 214.69 5845.68 11.49 457.87 20827.25
28.1

%

47.1

42.3

34.4

15.5

8.1

86.0

89.7

المصللدر :جمعت وحسللبت من و ازرة الزراعة واسللتصللالح ار ارضللي  ،قعاز الشللبون اإلقتصللادية  ،اإلدرة المركزية لإلقتصللاد الزراعي  ،نش لرة

اإلحصاءات الزراعية  ،أعداد متفرقة .

دي حين توضل ل ل ل ل ل لل) البيلانلات الواردة دي جـدول  3أن
انتللاأ ق اررز علي مسل ل ل ل ل ل للتوي محللادةللة الاليوييللة أنل
عن عام
تراوح بين حد ادني بل حوالي  11.88أل
 ،2010وحد أعلى بل حوالي  77.28أل عن عام
 2006أي انخف بمعدل  % 84.6وذلك عن عام
 ،2006وقد بل المتوسل للط العام لكمية اإلنتاأ من ق
اررز خالل تلك الفترة حوالي 37.3أل عن .ويتادير
مع للادل للة اإلتج للا الزمني الع للام لكمي للة اإلنت للاأ من ق
اررز خالل تلك الفترة اتضل) من المعادلة رقم  8دي
الجدول رقم  4أن الصل للورة الخعية ي أدضل للا الصل للور
الرياضلية حيال أن تخذ تجا ا عاما متناقصلا ومعنوي
احصل للابيا بل نحو  3.75أل عن دي حين بل معدل
التغير السل ل ل ل للنوي حوالي  %10.04من المتوسل ل ل ل للط العام

خالل تلك الفترة  .كما أوضللحت النتابج أن حوالي 49
 %من التغيرات الحاد ة دي نتاأ ق اررز يرجل
تف ير ا لى عنصر الزمن .
ومما سبق يتبين أن تبن الام) يم ا أكبر نسبة ،يلية
حعب الذرة الشامية ،م ق اررز ،و ؤالء يم لون حوالي
 %86من جملة المخلفات النباتية علي مستوي
الجمهورية ،ذا ويجدر اإلشارة لي أن تبن الام) معةم
استخدامة كعل دون تدوير ،د ن حعب الذرة الشامية
وق اررز يم الن حوالي  %70.4من متوسط جملة
المخلفات النباتية ،مما يعكس مدي كبر حجم ار مية
النسبية لمخلفات محاصيا الدراسة وضرورة ار تمام
بتدوير ا.
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جدول  .4معادالت االتجا الزمني العام لتعور االنتاأ من المخلفات النباتية موضل الدراسة دي مصر والاليويية
خالل الفترة 2017-2005

Annual
R2 Siginificant growth
Rate%
1.35
66.78 0.86
**
F

1.30

**

231 0.95

*

5.47 0.31

0.82

0.25
-2.02
-10.04

*
*
*

Mathematical
formula

Items

number

Y=18886.5 + 281.67X
)(8.17

الخعية

الجمهورية المخلفات

1

Y= 6.101 + .0088X
)(15.2
LN Y= 8.57 + 0.58 LN X
)(2.12

الخعية

Estimated Equation

Y= 4.88+ 0.065x–0.004 X2
4.18 0.46
)(2.89) (-2.87
Y= 3698.3 – 65.57 X
8.47 0.43
)(-2.91
Y= 63.48 - 3.75 X
10.53 0.49
)(-3.25

اللوغاريتمي

النباتية

الاليويية
الجمهورية

الترييعية

الاليويية

الخعية

الجمهورية

الخعية

الاليويية

حعب الذرة
الشامية

تبن الام)

2
3
6
7

ق

االرز

8

المصدر :حسبت من جدول . 3
حيال  = Yالايمة التاديرية للمتغير التابل  = X ،الفترة الزمنية  13 ............ ،3 ،2 ،1سنة
اررقام بين الاوسين أسفا المتغيرات بالمعادلة تشير لي قيمة ت المحسوبة.

* ** ،تشير لي المعنوية عند المستوي االحتمالي االحصابي  0.01 ، 0.05علي الترتيب.
معدل النمو = ب /المتوسط الحسابي للمتغير *100

ثانيا  :نتائج استطالع آراء المبحوثين بعينة الدراسة
الخاصة بتدوير المخلفات
يوضل لل) جدول ( )5آراء المبحو ين الخاصل للة بتدوير
المخلفلات الزراعيلة دى عينلة اللد ارس ل ل ل ل ل ل للة الميلدانيلة حيلال
أوضلحت اسلتمارات االسلتبيان أن  118مزارعا بما يم ا
 %78.7من اجم ل ل للالى حجم العين ل ل للة ياومون بعملي ل ل للة
التللدوير وأن  32مزارعللا بمللا يم للا  %21.3ال ياومون
بعملية التدوير ،وبالسل لؤال عن أس للباب عدم الايام بعملية
التللدوير تبين أن أ م ارسل ل ل ل ل ل لبللاب تم لللت دي عللدم وجود
االمكلانيلات الالزملة حيلال أجلاب بلذللك نحو  %47ممن
ال ياومون بللالتللدوير دي عمليللة الللد ارس ل ل ل ل ل ل للة ،م تليهللا دي
ار مية عدم التعرف علي أسلوب مناسب بما يم ا نحو
 %25م تليهلا تفتلت الحيلازات حيلال أجلاب بلذللك نحو
 ،%19ويل للفتي دي المرتبل للة الرابعل للة من حيل للال ار ميل للة
اس ل ل ل للتخدام المخل كوقود حيال أجاب بذلك حوالي %9
ممن ال ياومون بالتدوير.

كما تبين أيضا أن  116مزارعا بنسبة  %77من
اجمالى عدد المزارعين بعينة الدراسة لديهم دكر عن
تدوير المخلفات الزراعية من مصادر مختلفة منهم 73
مزارعا لديهم دكرة عن التدوير من خالل الجمعية الزراعية
والمرشد الزراعي يم لون  %63من جمالي العينة ،ونحو
 %15من جمالي العينة لديهم دكرة عن التدوير من
خالل العما بالتدوير وممارستة و م يم لوا  17مزارعا ،
ونحو  %14ممن لديهم دكرة عن التدوير من خالل
االعالم والبرامج التليفزيونية  ،و  10مزارعين بنسبة %9
لديهم دكرة من خالل الجيران ومركز تدوير المخلفات
الزراعية بمشتهر .ومما سبق يتبين أن الجمعية الزراعية
تحتا المرتبة ارولي دي توعية المزارعين عن تدوير
متبايات المحاصيا حيال أجاب بذلك حوالي ل ي العينة،
يليها دي ذلك اإلعالم والبرامج التليفزيونية ،م الجيران
ومركز تدوير المخلفات الزراعية بمشتهر.
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جدول  .5نتابج استعالز آراء المبحو ين الخاصة بتدوير المخلفات الزراعية من عدم دي عينة الدراسة الميدانية
بمحادةة الاليويية لعام 2020 / 2019
البيــــــــــــــان
ا تاوم بتدوير المخلفات

التكــــرار

نعم
ال

118
32

اإلجمالي

األهمية النسبية
%
78.7
21.3

150

100

نعم

15
6
8
3
32

47
19
25
9
100

116

77

اإلجمالي

150

100

16

14

عدم وجود االمكانيات الالزمة لعملية التدوير

وجود مساحات صغير تفتت الحيازات
دي حالة اإلجابة بال
عدم معردة اسلوب مناسب للتدوير
أسباب عدم التدوير
استخدام المخل كوقود
اإلجمالي
ا لديك دكر عن التدوير ال

34

الجمعية الزراعية والمرشد الزراعى

دي حالة اإلجابة بنعم ما االعالم والبرامج التليفزيونية
مصدر معردتك عن تدوير الجيران ومركز تدوير المخلفات الزراعية بمشتهر
المخلفات الزراعية
العما بها وممارستها
اإلجمالي

ق

اررز

73
10
17

اإلجمالي

9

15

116
56
66

37.3
44

150

المصدر  :جمعت وحسبت من نتابج استمارة استبيان المزارز– الاليويية – للموسم الزراعي 2020/2019م.

وتوض) عينة الدراسة أن  66مزارعا يم لون %44
من جمالي عدد أدراد العينة ياومون بزراعة الام)
وياومون باستخدام تبن الام) كفعالف مباشرة لتغذية
الحيوانات ،وعدد المزارعين الذين ياومون بزراعة اررز
نحو  55مزارعا بما يم ا نحو  %36.7من جمالي عدد
أدراد عينة الدراسة ،وعدد المزارعين الذين ياومون بزراعة
الذرة نحو  56مزارعا بما يم ا نحو  %37.3من جمالي

63

100

55

المخل المتحصا علية حعب الذرة
من المزرعة
تبن الام)

23

36.7

100

عدد أدراد عينة الدراسة .ويناءا علي ذلك يتبين أن تبن
الام) ي أك ر المتبايات النباتية دي العينة ،يليها دي
ذلك مباشرة حعب الذرة م ق اررز.
وبسؤال المبحو ين عن أوج التصرف دى المخلفات
ال انوية للمحاصيا المنزرعة تبين من جدول  5أن جاءت
دي المراكز ارولي كا من تدوير ا واستخدمها كعل
مجف لتغذية الحيوانات ،و استخدامها كعل اخضر
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بعد جنيها ،استخدامها كسماد عضوي بنسب بلغت نحو
 %20 ،%23 ،%25لكا منها علي الترتيب من جمل
المبحو ين ،بينما انخفضت تلك النسب دي استخدامها
كوقود ،والبيل ،والتخلص منها بالحرق ،والاابها علي
الجسور بنسبة بلغت نحو %1 ،%8 ،%10 ،%12
لكا منهم علي التوالي من جمل المبحو ين .ومن ذلك
يتبين أن  %31من جملة المبحو ين يتخلصون من
المتبايات النباتية بعرق غير آمنة وملو ة للبيبة حيال
ياومون بحرقها أو لاابها علي الجسور و ذ نسبة ال
يستهان بها .ذا باإلضادة لي أن  %10أيضا الذين
أجابو بالبيل يبيعون المخل بتكلفتة أي ال يم ا عابد
اقتصادي لهم.
كما يوض) جدول  6المزايا التي تعود علي المزارعين
من تدوير المخلفات الزراعية وكان دي تودير مصدر
أعالف من ناتج المزرعة رخيص ال من ،م الحصول
علي دخا ضادي حتلتا المرتبتين ارولي وال انية بنسب
بلغت نحو  %37 ،%41لكا منهم علي التوالي ،بينما
انخفضت دي نةادة المكان ،الحد من التلوال والضرر
البيبي بنسبة بلغت نحو  %10 ،%12لكا منهم علي
التوالي من جمالي عدد المبحو ين بعينة الدراسة
الميدانية .مما سبق يتبين أن العابد االقتصادي يم ا
الحادز ار م لدي المزارعين أك ر من الوعي البيبي ،لذا
يجب التركيز علي الحادز االقتصادي وتوعية المزارعين
بدرجة أكبر عن ار ر البيبي وتف يرة عليهم سلبيا.
ويوض) جدول  6أيضا آراء المبحو ين حول أسباب
لجوء ك ي ار من الزراز للتخلص من مخلفاتهم الزراعية
بالحرق حيال جاءت اإلجابة أنهم ال يعردون قيمتها دي
المرتبة ارولي حيال أجاب بذلك  51مزارعا

بنسبة  %34من جمالي عدد المبحو ين،وجاء دي
المرتبة ال انية أنهم ال يعردون أسلوب تحويلها لمنتج
اقتصادي حيال أجاب بذلك  40مزارعا بنسبة ،%27
وجاء دي المرتبة ال ال ة الجها بفضرار الحرق وتلوال
البيبة حيال أداد بذلك  36مزارعا بنسبة  ،%24م جاء
الحرق أسرز أسلوب للتخلص من المخلفات بالمرتبة
الرابعة حيال أداد بذلك  33مزارعا بنسبة  ،%22م تليها
دي المرتبة الخامسة عدم توادر االمكانيات والعمالة
الالزمة حيال أجاب بذلك  %20من جمالي عدد
المبحو ين بعينة الدراسة الميدانية.
ويناءا علي ما سبق د ن يمكن الاول أن عدم المعردة
والتوعية الكادية بالايمة االقتصادية لتلك المتبايات
النباتية ،والجها بارضرار البيبية للحرق ،وعدم المعردة
بفسلوب تحويا تلك المخلفات لمنتج اقتصادي توض)
عدم التوعية الكادية من قبا الجهات المختصة
للمزارعين ،ذا باإلضادة ر مية تودير االمكانيات التي
تساعد علي التخلص اآلمن من تلك المخلفات واالستفادة
منها اقتصاديا.
كما يوض) الجدول  6ارضرار الناتجة من حرق
المخلفات دجاء دي المرتبة ارولي أنها مصدر لألدخنة
الضارة والسحابة السوداء أجاب  % 33من المبحو ين ،
حيال أجاب
تليها دي المرتبة ال انية انتشار ارم ار
بذلك نحو  %27من جملة المبحو ين  ،م تليها ارتفاز
درجات الح اررة والمشاجرات بين الجيران دي الحاول بنسبة
 %18 ،%21علي الترتيب.
وأجل للاب نحو % 53.3 ، %40من المبحو ين أن
الو ازرة ارشل ل ل ل ل ل ل للادات عن الت للدوير  ،وتاوم بعم للا ن للدوات
لإلسل ل ل ل ل ل للتفللادة من المخلفللات علي الترتيللب  ،بينمللا أجللاب
 %46.7 ، %60من المبحو ين بالنفي.
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جدول  .6نتابج استعالز آراء المبحو ين الخاصة بفوج التصرف دي المخلفات ال انوية ومزايا تحويا المخل
عل ولماذا يلجف الزراز لى التخلص من مخلفاتهم الزراعية بالحرق

البيـــــــــان

أوجه التصرف فى المخلفات
الثانوية لمحصولك

مزايا تحويل المخلف إلى
علف

لماذا يلجأ كثيرا من الزراع
للتخلص من مخلفاتهم
الزراعية بالحرق

األضرار الناتجة من حرق
المخلفات

هل توفر الوزارة ارشادات
عن التدوير
هل تقدم الوزارة ندوات
لالستفادة من المخلفات

استخدامها كعلف اخضر بعد جنيها
استخدامها كعلف بعد تجفيفه
تستخدم كسماد عضوى
استخدمها كوقود لألفران
البيع مباشرة
التخلص منها بالحرق
ألقى بها على الجسور
إجمالى المبحوثين
توفير مصدر أعالف رخيص الثمن من ناتج المزرعة
الحصول على دخل اضافى
تنظيف المكان
الحد من الضرر البيئى
إجمالى المبحوثين
(عدم التوعية الكافية)النهم ال يعرفون قيمتها
الحرق هو أسرع أسلوب للتخلص من المخلفات
الجهل بأضرار الحرق وتلوث البيئة
ال يعرفون أسلوب تحويلها لمنتج اقتصادى
عدم توافراالمكانيات و العمالة الالزمة
االجمالي
السحابة السوداء واألدخنة الضارة
ارتفاع درجات الحرارة الناتجة عن االحتباس
انتشار األمراض
المشاجرات بين الجيران في الحقول
االجمالي
نعم
ال
االجمالي
نعم
ال
االجمالي

التكرار
35
38
30
18
15
12
2
150
62
55
18
15
150
51
33
36
40
30
150
50
32
41
27
150
60
110
150
80
70
150

المصدر  :جمعت وحسبت من نتابج استمارة استبيان المزارز– الاليويية – للموسم الزراعي  2020/2019م .
AUJASCI, Arab Univ. J. Agric. Sci., 28(4), 2020

األهمية
النسبية %
من العينة
23
25
20
12
10
8
1
100
41
37
12
10
100
34
22
24
27
20
100
33
21
27
18
100
40
60
100
53.3
46.7
100
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ثالثا :وعى المزارع باألهمية االقتصادية والبيئية
للمخلفات الزراعية النباتية (النواتج الثانوية)
تم التوصا لى ذلك من خالل استمارة االستبيان
الموج للمزارز ووضل بها عدة أساليب مختلفة للتعاما
مل المخلفات الزراعية بع ارساليب وضعت أمام كا
منها شارة سالبة للداللة على االتجا السلبي للمزارز دي
عرياة تعامل أو استخدام لكا مخل من المخلفات
الزراعية كما وضعت شارة موجبة أمام ارساليب التى
تعبر عن االتجا اإليجابي للمزارز دي عرياة تعامل أو
استخدام لكا مخل من المخلفات الزراعية موضل
الدراسة .وديما يلي يتم توضي) ذلك لكا مخل من
المخلفات الزراعية موضل الدراسة.
أ -ق األرز
ق
يتض) من الجدول رقم  7أن الحر دي الحاا كان
أ م التصردات السلبية للمزارز مل ق اررز ويم ا
حوالي  ٪20من اإلجمالي العام للعينة ويلغت السلبيات
نحو  ٪41.3من اإلجمالي العام للعينة .أما على الجانب
اإليجابي وجد أن بيل ق اررز للتجار كان أ م
التصردات اإليجابية للمزارز ويم ا نحو  ٪46.1من
جمالي العينة ,ويلغت جملة اإليجابيات نحو  ٪58.7من
اإلجمالي العام للعينة .وبالرغم من أن النتيجة لصال)
التصردات اإليجابية ال أن ذلك ال يتفق مل قضية
المخلفات الزراعية من الناحية البيبية أو التنمية المستدامة
أو المنعق االقتصادي ديما يتعلق باالستخدام ارم ا لتلك
المخلفات.

ب -حطب الذرة الشامية
ن
يتض) من الجدول رقم  7أن التخزين دي الجر أ م
التصردات السلبية للمزارز مل حعب الذرة الشامية ويم ا
نحو  ٪4.7من اإلجمالي العام للعينة ويلغت جملة
السلبيات نحو  ٪18من اإلجمالي العام للعينة .بينما
وعلى الجانب اإليجابي وجد أن تغذية الحيوانات علي
أ م التصردات اإليجابية للمزارز ويم ا نحو  ٪52من
جمالي العينة ,ويلغت جملة اإليجابيات نحو  ٪82من
اإلجمالي العام للعينة .من ذلك يتض) أن النتيجة لصال)
التصردات اإليجابية مل حعب الذرة الشامية ,لذا يجب
دعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة التصردات اإليجابية
لالستفادة ارقتصادية والبيبية دي مجال تغذية الحيوانات
على حعب الذرة الشامية من خالل عما أعالف غير
تاليدية بالعرق المختلفة التي تعما على ردل الايمة
الغذابية من خالل المعاملة بالمواد المنشعة لردل الايمة
الغذابية للحعب وعدم االقتصار على االستخدام التاليدي
قيمتها عند تغذية الحيوانات عليها
لها حيال تنخف
مباشرة.
ج – تبن القمح
ياومون
ياومون
باستخدام تبن
ان غالبية المبحو ين
الام) كفعالف مباشرة لتغذية الحيوانات ،وعدد قليا من
المزارعين الذين ياومون ب عادة تدوير بواسعة اليوريا أو
الحان بارمونيا لردل الايمة الغذابية وزيادة نسبة البروتين
من  %3لي  %8 -7واستخدام كعل غير تالييدي .
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جدول  .7توزيل مزارعي العينة وداا التجا اتهم نحو تعاملهم أو استخدامهم لا
دي
أساليب التعامل مع المخلف
الحرق دي الحاا
ترك على رأس الحاا
التخزين دي الجرن

التخزين على سع) المنزل
درش تحت الحيوانات
استخدام كوقود

الجملة للسلبيات
البيل للتجار
تغذية الحيوانات

كبسة وحان بارمونيا كعل

عمل سيالأ حعب الذرة
عما سماد عضوي
درم واستخدام كعل
الجملة لإليجابيات
االجمالي

ق األرز
التكرار ن=  ٪من إجمالي
العينة
150
30
2
11
5

9.0
5.0

62.0
52.0
16
4
10
6
88.0
150

20
1.3
7.3
3.3
6.0
3.3

41.3
34.7
10.7
2.7
6.7
4.0
58.7
100

اررزوحعب الذرة وكيفية التصرف

اتجاه
المزارع

التكرار ن=
150

حطب الذرة
 ٪من إجمالي
العينة

اتجاه
المزارع

-

7
3

4.7
2.0

-

-

+
+
+
+
+
+

5
5

2
5

27
15
78

9
7
6
8
123
150

المصدر :جمعت وحسبت من:بيانات استمارة االستبيان الخاصة بعينة المزارعين للعام  2020/2019م.

رابعا  :المؤشرات االقتصادية لتدوير طن من المخلفات
النباتية بعينة الدراسة الميدانية بمحافظة القليوبية
للموسم الزراعي  2020/2019م
تتعدد ارنماط المختلفة لتدوير المخلفات النباتية وداا
للغر من اسخدامها سواء النتج أعالف غير تاليدية
لتغذية الحيوانات ،أو سماد عضوي يزيد من خصوبة
الترية ويردل من جودة المحاصيا الزراعية ،أو عمل
سيالأ أو كبس دي صورة باالت  ...وغير من صور
التدوير المختلف  ،وديما يلي عر لتكالي التدوير ودق
للغر من االستخدام والعابد االقتصادي الذي يعود
علي المزارز من :

905

3.3
3.3

1.3
3.3

18.0
10
52
6
4.7
4.0
5.3
82
100

-

-

+
+

+
+
+
+
+

أوالً :حطـــب الذرة الشامية
 -1عائد ناتج التدوير لطن من حطب الذرة إلي سيالج
علي مستوي القليوبية والقيمة المضافة من عملية
التدوير لموسم الدراسة  2020 /2019م
تبين من البيانات الواردة بالجدول  8أن جمالي
تكالي تدوير العن من حعب الذرة الستخدام كعل
حيواني اخضر سيل للالأ قد بلغت نحو 1030جني و ي
موزعة علي عناصر التكالي الخاصة بها و ي قيمة
العن من حعب ،تكلفة العمالة البشرية ،تكلفة العما
االضادات
اآللي ،البالستيك ،المواد المنشعة ،بع
ارخري وذلك بايمة ،100،150 ،180 ، 100، 450
 50جني لكا منهم علي الترتيب وينسبة بلغت نحو
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،%14.6 ،%9.7 ،%17.5 ،%9.7 ،%43.7
 %4.9لكا منهم علي الترتيب.
كما يشير نفس الجدول أن الناتج من عملية التدوير
لحعب الذرة الشامية بل نحو 0.89عن بمتوسط سعر
بل نحو  1450جني  /عن بايمة بلغت نحو 1291
جني  ،كما تبين أن صادي عابد التدوير لعن الحعب
النتاأ السيالأ بل نحو  261جني  /عن بينما بلغت
نسبة المنادل للتكالي نحو  1.25أي أن العابد الكلي
يزيد عن التكالي الكلية بنحو  %25أي بل العابد علي
الجني المست مر نحو  25قر خالل موسم الدراسة.
ويتادير الايمة المضادة من تحويا عن من مخل
حعب الذرة لي سيالأ وذلك من خالل حساب الفرق
بين قيمة الحعب كسيالأ وقيمة الحعب الخام المستخدم
دي عملية التدوير والتي قدرت بنحو  1000جني /عن،
ويلغت نسبة الايمة المضادة بالماارنة بايمة المادة الخام
بلغت نحو %2.22
 -2عائد ناتج التدوير لطن من حطب الذرة إلي
كمبوست علي مستوي القليوبية والقيمة المضافة من
عملية التدوير لموسم الدراسة  2020 /2019م
تبين من البيانات الواردة بالجدول  8أن جمالي
تكالي تدوير العن من حعب الذرة الستخدام كسماد
عضوي كمبوست قد بلغت نحو 980جني و ي موزعة
علي عناصر التكالي الخاصة بها و ي قيمة العن من
حعب ،تكلفة العمالة البشرية ،تكلفة العما اآللي،
البالستيك ،المواد المنشعة وذلك بايمة ،150، 450
 200 ،100 ،80جني لكا منهم علي الترتيب وينسبة
بلغت نحو ،%20.4 ،%8.2 ، %15.3 ،%45.9
 %10.2لكا منهم علي الترتيب.
كما يشير نفس الجدول أن الناتج من عملية التدوير
لحعب الذرة الشامية بل نحو  2.5م 3بمتوسط سعر بل
نحو  550جني  /م 3بايمة بلغت نحو  1375جني  ،كما
تبين أن صادي عابد التدوير لعن الحعب النتاأ السيالأ
بل نحو  395جني  /عن بينما بلغت نسبة المنادل
للتكالي نحو  1.40أي أن العابد الكلي يزيد عن
التكالي الكلية بنحو  %40أي بل العابد علي الجني
المست مر نحو  40قر خالل موسم الدراسة.

ويتادير الايمة المضادة من تحويا عن من مخل
حعب الذرة لي سيالأ وذلك من خالل حساب الفرق
بين قيمة الحعب كسيالأ وقيمة الحعب الخام المستخدم
دي عملية التدوير والتي قدرت بنحو  925جني  /عن،
ويلغت نسبة الايمة المضادة بالماارنة بايمة المادة الخام
حوالي . %2.1
 -3عائد ناتج التدوير لطن من حطب الذرة إلي علف
حيواني معامل باليوريا علي مستوي القليوبية والقيمة
المضافة من عملية التدوير لموسم الدراسة /2019
 2020م
تبين من البيانات الواردة بالجدول  8أن جمالي
تكالي تدوير العن من حعب الذرة الستخدام كعل
حيواني غير تاليدي معاما باليوريا قد بلغت  940جني
و ي موزعة علي عناصر التكالي الخاصة بها و ي
قيمة العن من حعب ،تكلفة العمالة البشرية  ،تكلفة
االضادات
العما اآللي ،البالستيك ،اليوريا ،بع
ارخري وذلك بايمة 50 ،100،180 ،60 ،100 ،450
جني لكا منهم علي الترتيب وينسبة بلغت نحو
،%19.2 ، %10.6 ،%6.4 ، %10.6 ، %47.6
 %5.3لكا منهم علي الترتيب.
كما يشللير نفس الجدول أن الناتج من عملية التدوير
لحعب الذرة الشلامية بل نحو 0.98عن بمتوسلط سلعر
بل نحو  1350جنيل ل  /عن بايم للة بلغ للت نحو 1323
جني  ،كما تبين أن صل ل ل ل ل للادي عابد التدوير لعن الحعب
النتاأ الس ل ل ل ل ل لليالأ بل نحو  383جني  /عن بينما بلغت
نسل ل ل ل ل للبة المنادل للتكالي نحو  1.41أي أن اعابد الكلي
يزي للد عن التك للالي الكلي للة بنحو  %41أي بل الع للاب للد
علي الجنيل المسل ل ل ل ل ل للت مر نحو  41قر خالل موسل ل ل ل ل ل للم
الدراسة.
ويتادير الايمة المضادة من تحويا عن من مخل
حعب الذرة لي سيالأ وذلك من خالل حساب الفرق
بين قيمة الحعب كسيالأ وقيمة الحعب الخام المستخدم
دي عملية التدوير والتي قدرت بنحو  900جني  /عن ،
ويلغت نسبة الايمة المضادة بالماارنة بايمة المادة الخام
بلغت نحو  %2أي ضع قيمت .
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1450

-
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-
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-
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الا لليم المضلادة جني  /عللن

* من شيكارة اليوريا  % 46.5وزن  50كجم =  235جني

*االضادات ارخري  :تشما أي من العناصر ارتية حجر جيري – امالح معدنية – مل) ععام ....

= اإليراد الكلي  /التكالي

= العابد الكلى – التكالي

الكلية

الكلية .
= صادى اإليراد  /التكالي

الكلية .

* سعر الكيلو جرام من البالستيك  35جني يتم استخدام الال مرات لذلك يتم الاسمة علي . 3

نسبة العابد للتكالي

صادي العابد جني

نسبة ام

أريحية الجني المست مر = أريحية الجني المنفق جني

الايمة المضادة = سعر العن من المخل

الري) للمنتج  = %صادى اإليراد  /أجمالي اإليراد 100 x

بعد التدوير – سعر عن من المخل

قبا التدوير

بعين المزارعين للعام  2020/2019م.
المصدر :جمعت وحسبت من:بيانات استمارة االستبيان الخاصة ة

المردود االقتصادي لتدوير أهم مخلفات المحاصيل الحقلية في مصر
(دراسة حالة محافظة القليوبية)
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ومن وجهة نةر أخري د ن عدم االستفادة من
 %100من حعب الذرة والمادرة بنحو  5862.8أل
عن كمتوسط للفترة 2017 – 2005م دي جمهورية
مصر العريية و ذا يضيل علي المجتمل قيمة مضادة
نتيجة عدم التدوير للحعب واالستفادة من تصنيل منتجات
وتؤدي التخلص من ب حراق لي تلوال وأضرار البيبة.
ثانياً  :قـــ

األرز

األرز إلي
 -1عائد ناتج التدوير لطن من ق
بـــــــــــــاالت علي مستوي القليوبية والقيمة المضافة من
عملية التدوير لموسم الدراسة  2020 /2019م
تبين من البيانات الواردة بالجدول  9أن جمالي
تكالي تدوير العن من ق اررز لكبس كباالت قد
بلغت نحو 305جني و ي موزعة علي عناصر التكالي
الخاصة بها و ي قيمة العن من الا  ،تكلفة العمالة
البشرية  ،تكلفة العما اآللي ،تكلفة الخيط والدبارة وذلك
بايمة  100،35 ،60 ، 100، 110جني لكا منهم
علي الترتيب وينسبة بلغت نحو ،%32.8 ، %36.1
 %11.5 ،%19.7لكا منهم علي الترتيب.
كما يشير نفس الجدول أن اناتج من عملية التدوير
لحعب الذرة الشامية بل نحو 23بالة بمتوسط سعرالبالة
بل نحو  25جني  /البالة بايمة بلغت نحو  575جني /
عن ،كما تبين أن صادي عابد التدوير لعن الا النتاأ
الباالت بل نحو  270جني  /عن بينما بلغت نسبة
المنادل للتكالي نحو  1.89أي أن العابد الكلي يزيد عن
التكالي الكلية بنحو  %89أي بل العابد علي الجني
المست مر نحو  89قر خالل موسم الدراسة.
ويتادير الايمة المضادة من تحويا عن من مخل
ق اررز لي سيالأ وذلك من خالل حساب الفرق
بين قيمة ق اررز كباالت وقيمة ق اررز الخام

المستخدم دي عملية التدوير والتي قدرت بنحو 1000
جني /عن ،ويلغت نسبة الايمة المضادة بالماارنة بايمة
المادة الخام بلغت نحو %2.22
 -2عائد ناتج التدوير لطن من ق األرز إلي سماد
عضوي (كمبوست) علي مستوي القليوبية والقيمة
المضافة من عملية التدوير لموسم الدراسة /2019
 2020م
تبين من البيانات الواردة بالجدول  9أن جمالي
تكالي تدوير العن من ق اررز الستخدام كسماد
عضوي كمبوست قد بلغت  575جني و ي موزعة
علي عناصر التكالي الخاصة بها و ي قيمة العن من
الا  ،تكلفة العمالة البشرية ،تكلفة العما اآللي ،السماد
االضادات
البلدي ،المواد المنشعة  ، EIMبع
ارخري وذلك بايمة  95 ،60،110 ، 200، 110جني
لكا منهم علي الترتيب وينسبة بلغت نحو ،%19.1
 %11.1 ،%20 ،%10.4 ،%34.8لكا منهم علي
الترتيب.
كما يشير نفس الجدول أن اناتج من عملية التدوير
لا اررز بل نحو 2.6م 3بمتوسط سعر بل نحو
 550جني  /م 3بايمة بلغت نحو  1430جني  /عن ،كما
تبين أن صادي عابد التدوير لعن ق اررز النتاأ
الكمبوست بل نحو  690جني  /عن بينما بلغت نسبة
المنادل للتكالي نحو  1.48أي أن العابد الكلي يزيد عن
التكالي الكلية بنحو  %48أي بل العابد علي الجني
المست مر نحو  48.3قر خالل موسم الدراسة.
ويتادير الايمة المضادة من تحويا عن من مخل
ق اررز لي كمبوست وذلك من خالل حساب الفرق
بين قيمة ق اررز كسماد وقيمة ق اررز الخام
المستخدم دي عملية التدوير والتي قدرت بنحو 590
جني  /عن  ،ويلغت نسبة الايمة المضادة بالماارنة بايمة
المادة الخام بلغت نحو . %6.27
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اررز بعينة الدراسة الميدانية بمحادةة الاليويية لعام  2020/2019م
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* من شيكارة اليوريا  % 46.5وزن  50كجم =  235جني  ،يتم ردل الايمة الغذابية للا من  %3بروتين الي  % 8- 6.5بروتين ب ضادة  4كيلو جرام يوريا علي  50لتر ماء لكا  100كيلو جرام ق .
* سعر الكيلو جرام من البالستيك  30جني يتم استخدام الال مرات لذلك يتم الاسمة علي . 3
صادي العابد جني = العابد الكلى – التكالي الكلية
أريحية الجني المست مر = أريحية الجني المنفق جني = صادى اإليراد  /التكالي الكلية .
نسبة ام الري) للمنتج  = %صادى اإليراد  /أجمالي اإليراد 100 x
الايمة المضادة = سعر العن من المخل بعد التدوير – سعر عن من المخل
قبا التدوير

بعين المزارعين للعام  2020/2019م.
المصدر :جمعت وحسبت من:بيانات استمارة االستبيان الخاصة ة
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 -2عائد ناتج التدوير لطن من ق األرز إلي اعالف
ير تقليدية معامل باليوريا علي مستوي القليوبية
والقيمة المضافة من عملية التدوير لموسم الدراسة
 2020 /2019م
تبين من البيانات الواردة بالجدول  9أن جمالي
تكالي تدوير العن من ق اررز الستخدام كعل
غير تاليدي معاما باليوريا قد بلغت نحو 620جني و ي
موزعة علي عناصر التكالي الخاصة بها و ي قيمة
العن من حعب ،تكلفة العمالة البشرية ،تكلفة العما
اآللي ،البالستيك ،اليوريا وذلك بايمة ،60 ،200 ،110
 100،180جني لكا منهم علي الترتيب وينسبة بلغت
نحو ،%15.4 ،%9.2 ،%30.8 ،%16.9
 %27.7لكا منهم علي الترتيب.
كما يشير نفس الجدول أن الناتج من عملية التدوير
لا اررز بل نحو 0.97عن بمتوسط سعر بل نحو
 860جني  /عن بايمة بلغت نحو  834.2جني  ،كما
تبين أن صادي عابد التدوير لعن ق اررز النتاأ
العل بل نحو  184.2جني  /عن بينما بلغت نسبة
المنادل للتكالي نحو  1.28أي أن العابد الكلي يزيد عن
التكالي الكلية بنحو  %28أي بل العابد علي الجني
المست مر نحو  28قر خالل موسم الدراسة.
ويتادير الايمة المضادة من تحويا عن من مخل
ق اررز لي أعالف تاليدية معاملة باليوريا وذلك من
خالل حساب الفرق بين قيمة ق اررز كعل وقيمة
ق اررز الخام المستخدم دي عملية التدوير والتي
قدرت بنحو  724.2جني /عن ،ويلغت نسبة الايمة
المضادة بالماارنة بايمة المادة الخام بلغت نحو %7.6
 -3عائد ناتج التدوير لطن من ق األرز إلي اعالف
ير تقليدية معامل باألمونيا علي مستوي القليوبية
والقيمة المضافة من عملية التدوير لموسم الدراسة
 2020 /2019م
تبين من البيانات الواردة بالجدول  9أن جمالي
تكالي تدوير العن من ق اررز الستخدام كعل
غير تاليدي معاما بارمونيا قد بلغت نحو  620جني
و ي موزعة علي عناصر التكالي الخاصة بها و ي

قيمة العن من حعب ،تكلفة العمالة البشرية ،تكلفة العما
اآللي ،البالستيك ،اليوريا وذلك بايمة ،60 ،300 ،110
 100،120جني لكا منهم علي الترتيب وينسبة بلغت
نحو ،%14.5 ،%9.28.7 ،%43.5 ،%15.9
 %17.4لكا منهم علي الترتيب.
كما يشير نفس الجدول أن الناتج من عملية التدوير
لا اررز بل نحو 0.97عن بمتوسط سعر بل نحو
 955جني  /عن بايمة بلغت نحو 926.4جني  ،كما
تبين أن صادي عابد التدوير لعن ق اررز النتاأ
العل بل نحو  236.4جني /عن بينما بلغت نسبة
المنادل للتكالي نحو  1.34أي أن العابد الكلي يزيد عن
التكالي الكلية بنحو  %34أي بل العابد علي الجني
المست مر نحو  34قر خالل موسم الدراسة.
ويتادير الايمة المض ل ل للادة من تحويا عن من مخل
ق اررز لي أعالف تاليللديللة معللاملللة بللارمونيللا وذلللك
من خالل حسل ل ل ل ل ل ل للاب الفرق بين قيمللة ق اررز كعل
وقيملة ق اررز الخلام المسل ل ل ل ل ل للتخلدم دي عمليلة التلدوير
والتي قدرت بنحو  845جني /عن  ،ويلغت نسللبة الايمة
المضل ل ل ل ل ل ل للاد للة ب للالما للارن للة بايم للة الم للادة الخ للام بلغ للت نحو
.%7.7
ثانياً :تبن القمـح
 -1عائد ناتج التدوير لطن من تبن
تقليدي معامل باليوريا علي مستوي
المضافة من عملية التدوير لموسم
 2020م
تبين من البيانات الواردة بالجدول  10أن جمالي
تكالي تدوير العن من تبن الام) الستخدام كعل
تاليدي معاما باليوريا قد بلغت نحو 305جني و ي
موزعة علي عناصر التكالي الخاصة بها و ي قيمة
العن من التبن ،تكلفة العمالة البشرية ،تكلفة العما
اآللي ،تكلفة الخيط والدبارة وذلك بايمة ،100 ،1800
 100،180 ،60جني لكا منهم علي الترتيب وينسبة
بلغت نحو ،%4.5 ،%1.7 ،%4.5 ،%80.4
 %14لكا منهم علي الترتيب.
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جدول  .10المؤشرات االنتاجية واالقتصادية لتدوير عن من تل ل ل للبن الام) بعينة الدراسة الميدانية بمحادةة الاليويية
لعام  2020/2019م
علف ير
علف ير
الوحدة التكلفة %
تقليدي
الوحدة التكلفة %
تقليدي
البيان
(حقن باألمونيا)
(معامل باليوريا)
77.92 1800 1
 80.36 1800 1قيمة العن
قيمة العن
4.33 100
1
 4.46 100تكلفة العمالة
1
تكلفة العمالة
تكلفة العما  1درامة  1.67 60تكلفة العما  1درامة 2.60 60
ارلي درامة
ارلي
متوسط تكالي تدوير
درامة
من عن تل ل ل للبن الام)
4.33 100 10
بالستيك
4.46 100 10
بالستيك
 30كجم 10.82 250
أمونيا*
 40كجم 13.98 180
يوريا*
100 2310
 100 2240جمة التكالي
جمة التكالي
- 0.98
كمية الناتج
- 0.98
كمية الناتج
عن
عن
 - 3800سعر البيل
 - 3600سعر البيل
للعن
للعن
 - 3724العابد الكلي
 - 3528العابد الكلي
جني  /عن
جني  /عن
 - 1414صادي
 - 1288صادي
مؤشرات الكفاءة
العابد جني /
العابد جني /
االقتصادية لتدوير طن
عن
عن
من تــــــــبن القمح
- 0.61
أريحية الجني
 - 0.575أريحية الجني
المست مر
المست مر
 - 37.97نسبة ام
 - 36.51نسبة ام
الري) للمنتج
الري) للمنتج
%
%
2000
1800
الايل ل ل ل ل ل للمة
المض ل ل ل للادة

المصدر :جمعت وحسبت من :بيانات استمارة االستبيان الخاصة بعينة المزارعين للعام  2020/2019م.
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كما يشير نفس الجدول أن الناتج من عملية التدوير
لتبن الام) بل نحو 0.98عن بمتوسط سعر العن بل
نحو  3600جني  /عن بايمة بلغت نحو  3528جني ،
كما تبين أن صادي عابد التدوير لعن التبن النتاأ العل
الغير تاليدي بل نحو  1288جني  /عن بينما بلغت
نسبة المنادل للتكالي نحو  1.57أي أن العابد الكلي
يزيد عن التكالي الكلية بنحو  %57أي بل العابد علي
الجني المست مر نحو  57قر خالل موسم الدراسة.
ويتادير الايمة المضادة من تحويا عن من مخل
تبن الام) لي عل تاليدي معاما باليوريا وذلك من
خالل حساب الفرق بين قيمة تبن الام) كعل تاليدي
معاما باليوريا وقيمة تبن الام) الخام المستخدم دي
عملية التدوير والتي قدرت بنحو  1800جني /عن،
ويلغت نسبة الايمة المضادة بالماارنة بايمة المادة الخام
بلغت نحو . %2
القمح إلي علف
القليوبية والقيمة
الدراسة /2019

 -2عائد ناتج التدوير لطن من تبن
تقليدي معامل باليوريا علي مستوي
المضافة من عملية التدوير لموسم
 2020م
تبين من البيانات الواردة بالجدول  10أن جمالي
تكالي تدوير العن من تبن الام) الستخدام كعل
تاليدي معاما بارمونيا قد بلغت نحو 305جني و ي
موزعة علي عناصر التكالي الخاصة بها و ي قيمة
العن من التبن ،تكلفة العمالة البشرية ،تكلفة العما
اآللي ،تكلفة الخيط والدبارة وذلك بايمة ،100 ،1800
 100 ،250 ،60جني لكا منهم علي الترتيب وينسبة
بلغت نحو ،%4.3 ،%2.6 ،%4.3 ،%77.9
 10.8لكا منهم علي الترتيب.
كما يشير نفس الجدول أن اناتج من عملية التدوير
لتبن الام) بل نحو 0.98بمتوسط سعر العن بل نحو
 3800جني  /عن بايمة بلغت نحو  3724جني  ،كما
تبين أن صادي عابد التدوير لعن التبن النتاأ العل
الغير تاليدي بل نحو  1414جني  /عن بينما بلغت
نسبة المنادل للتكالي نحو  1.61أي أن العابد الكلي
يزيد عن التكالي الكلية بنحو  %61أي بل العابد علي
الجني المست مر نحو  61قر خالل موسم الدراسة.

ويتادير الايمة المض ل للادة من تحويا عن من مخل تبن
الام) لي عل تاليلدي معلاملا بلاليوريلا وذللك من خالل
حس ل للاب الفرق بين قيمة تبن الام) كعل تاليدي معاما
بلارمونيلا وقيملة تبن الام) الخلام المسل ل ل ل ل ل للتخلدم دي عمليلة
الت للدوير والتي ق للدرت بنحو  2000جني ل /عن ،ويلغ للت
نس للبة الايمة المض للادة بالماارنة بايمة المادة الخام بلغت
نحو .%1.11
خامساً :معوقات االستفادة من المخلفات الزراعية
ومقترحات التوسع في االستفادة منها بطرق تحافظ
على البيئة
 المعوقات والمشاكل التي تواجه المزارعين عندمحاولة االستفادة من المخلفات الزراعية ومقترحات
التغلب عليها
للتعرف علي أ م المعوقات والمشاكا دي أعادة
تدوير المخلفات الزراعية من وجهة نةر زراز العينة تم
تحليا استجواباتهم باستخدام التك اررات والنسب المبوية
وتشير النتابج بالجدول رقم  11لي أن أ م المعوقات
تتم ا دي مشاكا دي تسويق وتصري المنتج المدور
بنسبة تكرار  ،%58م ناص الجهود اإلرشادية واإليضاح
العملي بالتجرية أمام الزراز بنسبة تكرار ،%52.7
وارتفاز سعر ارمونيا واليوريا بنسبة تكرار  %50وعدم
معردة الزراز بمكان وجود ا ،ناص آالت كبس ق اررز
وتاعيل حعب الذرة بنسبة تكرار  ،%40م ناص
الج اررات الالزمة لناا الكميات الكبيرة من المخلفات
بنسبة  %37.3وناص العمالة وكبر سن الفالح المتفرغ
للزراعة  ،%36م ارتفاز اسعار الوقود  ،%34م ناص
التمويا لتودير الارو الالزمة لعما مشروعات صغيرة
لتدوير المخلفات الزراعية بتكرار  ،%33.3م عدم وجود
نةام متكاما لتجميل المخلفات بهدف تدوير وكذلك عدم
المعردة بوجود مصانل لتدوير المخلفات بنسبة ،%30
وناص الوعي البيبي لدي الزراز بنسبة  ،%22م صغر
حجم الحيازات الزراعية  ،%20ذا باإلضادة لي
معوقات أخري تتعلق و ذ المعوقات ذكرت بتكرار أقا.
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 المقترحات التغلب على المعوقات والمشاكل التيتواجه المزارعين عند محاولة اإلستفادة من المخلفات
الزراعية كأعالف ير تقليدية خالل الموسم الزراعي
2020/2019م
يتض) من النتابج الواردة بالجدول رقم  11أن تودير
آالت الكبس والفرم بفسعار مناسبة كماترح لحا ذ
المعوقات ياتي دي المرتبة ارولي من حيال ار مية
النسبية بنحو  %76من جمالي العينة ،يليها انشاء

913

وحدات صغيرة للتدوير المخلفات علي مستوي المراكز
بنسبة  ،%73.3يليها تودير مراكز لتجميل المخلفات
بنسبة  ،%60م يليها تفعيا دور اإلرشاد الزراعي بنحو
 ،%52م يليها دي ار مية النسبية ماترح تودير قرو
مناسبة بنحو% 43.3من جمالي العينة ،م يفتي وأخي ار
دعم الشركات الخاصة والعامة للعما دي مجال ارعالف
غير التاليدية بنحو %22.7من جمالي العينة.

جدول  .11توزيل مزارعي العينة وداا ررآبهم حول أ م المعوقات والمشاكا التي تواجههم عند محاولة اإلستفادة من
المخلفات الزراعية وماترحات التغلب عليها بعينة الدراسة
التكرار %
المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقات
40
60
 .1ناص آالت الكبس والتاعيل والفرم للمخلفات
20
30
 .2صغر حجم الحيازات الزراعية
30
45
 .3عدم وجود مصانل لتدوير المخلفات الزراعية
37.3
56
 .4ناص الج اررات الالزمة لناا المخلفات الزراعية
44
66
 .5ارتفاز تكلفة ناا المخلفات الزراعية
33.3
50
 .6ناص التمويا لتودير الارو الالزمة القامة مشروعات تدوير المخلفات
50
75
 .7ارتفاز سعر ارمونيا أو اليوريا وعدم معردة الزراز بمكان وجود ا
34
51
 .8ارتفاز أسعار الوقود
36
54
 .9ناص العمالة المدرية الالزمة لعمليات التدوير
58
87
 .10مشاكا دي تسويق وتصري المنتج
43.3
 .11قصور دور الجمعيات التعاونية دي زيادة وعي المزارز بف مية المخلفات الزراعية 65
752.
79
 .12ناص الجهود اإلرشادية واإليضاح العملي بالتجرية أمام الزراز
30
45
 .13عدم وجود نةام متكاما لتجميل المخلفات بهدف تدوير ا
22.7
34
 .14ناص وعي الفالح بف مية تدوير المخلفات الزراعية
150
اإلجمل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للالي
التكرار %
المقترحات للتغلب على هذه المعوقات والمشاكل
73.3 110
 -1انشاء وحدات صغيرة للتدوير المخلفات علي مستوي المراكز
60
90
 -2تودير مراكز لتجميل المخلفات من المزارعين
76.7 115
 -3تودير أالآلت الكبس والفرم والتاعيل بفسعار مناسب
52
78
 -4تفعيا دور الجمعيات التعاونية واإلرشاد الزراعي لزيادة الوعي
43.3
65
 -5تودير قرو بفسعار مناسبة
150
اإلجمل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للالي

المصدر :جمعت البيانات وحسبت من استمارة االستبيان الزراعي بمحادةة الاليويية 2020/2019م .
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 4التوصيات
وقد توصل البحث الي مايلي
 أن تبن الام) يم ا أكبر نسبة متوسط جملة المخلفاتالنباتية دي الجمهورية ،يلية حعب الذرة الشامية ،م ق
اررز ،و ؤالء يم لون حوالي  %86من جملة المخلفات
النباتية علي مستوي الجمهورية ،ذا ويجدر اإلشارة لي
أن تبن الام) معةم استخدامة كعل دون تدوير ،د ن
حعب الذرة الشامية وق اررز يم الن حوالي %70.4
من متوسط جملة المخلفات النباتية ،مما يعكس مدي كبر
حجم ار مية النسبية لمخلفات محاصيا الدراسة وضرورة
ار تمام بتدوير ا.
 المزايا التي تعود علي المزارعين من تدوير المخلفاتالزراعية وكان دي تودير مصدر أعالف من ناتج المزرعة
رخيص ال من ،م الحصول علي دخا ضادي حتلتا
المرتبتين ارولي وال انية بنسب بلغت نحو %37 ،%41
لكا منهم علي التوالي ،بينما انخفضت دي نةادة المكان،
الحد من التلوال والضرر البيبي بنسبة بلغت نحو ،%12
 %10لكا منهم علي التوالي من جمالي عدد المبحو ين
بعينة الدراسة الميدانية .مما سبق يتبين أن العابد
االقتصادي يم ا الحادز ار م لدي المزارعين أك ر من
الوعي البيبي ،لذا يجب التركيز علي الحادز االقتصادي
وتوعية المزارعين بدرجة أكبر عن ار ر البيبي وتف يرة
عليهم سلبيا.
 تبين أن متوسط تكالي تدوير العن من حعب الذرةلي سيالأ ،كمبوست ،عل حيواني بل نحو ،1030
 940 ،980جني علي الترتيب ،ويتادير اريحية الجني
المست مر تبين أنها بلغت نحو  0.25قر من تدوير
العن من الحعب الي سيالأ ،ونحو  0.40قر من
تدوير الي سماد عضوي ،وحوالي  0.41قر من تدوير
الي عل حيواني .ويتادير الايمة المضادة من تحويا
العن من الحعب الي سيالأ أو سماد عضوي ،أو عل
حيواني غير تاليدي بل نحو 900 ،925 ،1000
جني /عن.
 تبين أن متوسط تكالي تدوير العن من ق اررزلي باالت ،كمبوست ،عل حيواني يوريا  ،عل
حيواني حان امونيا بل نحو ،620 ،575 ،305

 690جني علي الترتيب ،ويتادير اريحية الجني
المست مر تبين أنها بلغت نحو  0.89قر من تدوير
العن من تدوير الا وكبس الي باالت ،ونحو 0.48
قر من تدوير الي سماد عضوي ،وحوالي  0.28قر
من تدوير الي عل حيواني يوريا ونحو 0.38قر من
تدوير الي عل حيواني حان امونيا ويتادير الايمة
المضادة من تحويا العن من الا الي باالت أو سماد
عضوي ،أو عل حيواني غير تاليدي يوريا ،عل
حيواني غير تاليدي امونيا بل نحو ،590 ،1000
 845 ،724.2جني /عن .
 تبين أن متوسط تكالي تدوير العن من تبن الام)لي عل حيواني غير تاليدي يوريا  ،عل حيواني غير
تاليدي حان امونيا بل نحو  2310 ، 2240جني
علي الترتيب ،ويتادير اريحية الجني المست مر تبين أنها
بلغت نحو  0.57قر من تدوير العن من تدوير التبن
الي عل حيواني يوريا ونحو 0.61قر من تدوير الي
عل حيواني حان امونيا ويتادير الايمة المضادة من
تحويا العن من التبن الي عل حيواني غير تاليدي
يوريا ،عل حيواني غير تاليدي امونيا بل نحو ،1800
 2000جني /عن .
 ويدراسة أ م معوقات تدوير المخلفات الزراعية تم لتدي مشاكا دي تسويق وتصري المنتج المدور بنسبة
تكرار  ،%58م ناص الجهود اإلرشادية واإليضاح
العملي بالتجرية أمام الزراز بنسبة تكرار ،%52.7
وارتفاز سعر ارمونيا واليوريا بنسبة تكرار  %50وعدم
معردة الزراز بمكان وجود ا ،ناص آالت كبس ق اررز
وتاعيل حعب الذرة بنسبة تكرار  ،%40م ناص
الج اررات الالزمة لناا الكميات الكبيرة من المخلفات
بنسبة  %37.3وناص العمالة وكبر سن الفالح المتفرغ
للزراعة  ،%36م ارتفاز اسعار الوقود  ،%34م ناص
التمويا لتودير الارو الالزمة لعما مشروعات صغيرة
لتدوير المخلفات الزراعية بتكرار  ،%33.3م عدم وجود
نةام متكاما لتجميل المخلفات بهدف تدوير وكذلك عدم
المعردة بوجود مصانل لتدوير المخلفات بنسبة ،%30
وناص الوعي البيبي لدي الزراز بنسبة  ،%22م صغر
حجم الحيازات الزراعية .%20
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المردود االقتصادي لتدوير أهم مخلفات المحاصيل الحقلية في مصر
(دراسة حالة محافظة القليوبية)

وفي ضوء ماتوصل إليه البحث من نتائج لوضع آلية
للنهوض بتدوير المخلفات الزراعية فى مصر بأنواعها
المختلفة لتخفيف العبء البيئي والحصول علي
منتجات ذات قيمة مضافة مما يساعد الجهات المعنية
على اتخاذ القرار السليم توصي الدراسة بما يلي
 -1تفعيا دور االرشاد الزراعي دي تودير التدريب علي
تدوير المخلفات الزراعية وعما حاول ارشادية.
 -2تودير التمويا الالزم لشراء المعدات واالالت الخاصة
بالتدوير.
 -3تشجيل المست مرين النشاء مصانل لألعالف الغير
تاليدية واالستفادة من الكميات المتزايدة من المخلفات
الزراعية.
ق
 -4تجريم وعاوبة من ياوم بحر وا دار المخلفات
الزراعية وتلويال البيبة.
 -5توعية المزارعين بضرورة استخدام االسمدة العضوية
بدال من االسمدة الكيماوية ذات التف ير الضار علي
البيبة وصحة االنسان.
 -6ضرورة مسا مة التعاونيات دي دي تودير مستلزمات
التدوير من االالت ومواد منشعة وكذلك عملية
التسويق لهذ المنتجات الناتجة عن عمليات التدوير
المختلفة.
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Abstract

The agricultural sector occupies an
important position in the Egyptian economy.
Agricultural development requires achieving
the highest levels of economic efficiency in
agricultural production to achieve the highest
return at the lowest possible costs. Therefore,
recycling agricultural waste and reusing it
increases the economic efficiency of producing
those crops and increases the total agricultural
income in general. The amount of plant
agricultural wastes under consideration,
namely (maize wood, rice straw, and Wheat
hay) in the Qalyubia Governorate during the
year 2019/2020 is estimated 412.1 thousand

tons, representing about 86% of the total
waste in the governorate. Other wastes
resulted from the low environmental awareness of the majority of farmers and thus wasting an additional source of agricultural income
in addition to the environmental pollution that
costs the state huge sums of money annually.
The research has adopted in its data two
sources, the primary data obtained from the
questionnaire forms and the published and
unpublished secondary data.
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