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مخلفااات زراعيااة ، تاادوير ماا  القماا   الكلماااا اللالاا   

 ن القم وتب
 

 زـــالموج
 

ً كبيراً  تمثل المخلفات المزرعية لدي المزارع عبا

يستوجب التخلص منها سنويا لتجنب تراكمها بصفة 

مستمرة فيستخدمها وفقاً لمصلحته وحاجته منها بكميات 

ونسب مختلفة وفقا لنوع وطبيعة المخلف الذي يتوفر 

لديه، إال أن هناك بعض العوامل التي تتحكم بدرجة 

بيرة في استخدام وتدوير ما يتوفر لدي المزارع من ك

المخلفات المزرعية وأهمها تبن القم  وم  األرز 

وحطب الذرة وحطب القطن، لهذا استهدفت الدراسة 

توضي  أهم هذه العوامل وإبراز مدي مساهمتها في 

الكمية التي يستخدمها المزارع مباشرة أو يقوم 

 بتدويرها. 

العوامل المحددة للنسبة  أوضحت الدراسة أن أهم

المئوية لكمية تبن القم  المستخدمة كعلف هي عدد 

الحيوانات المزرعية وسعر طن العلف األخضر 

وتوافر أماكن لتخزين التبن وتساهم هذه العوامل بنحو 

من إجمالي العوامل المؤثرة علي هذه النسبة،  78%

 في حين أن أهم العوامل المحددة للنسبة المئوية لكمية

تبن القم  المباعة هي عدد الحيوانات المزرعية وتوافر 

من  %51وسائل النقل حيث تساهم هذه العوامل بنحو 

 إجمالي العوامل المؤثرة علي هذه النسبة.

كما أوضحت الدراسة أن أهم العوامل المحددة 

للكمية التي يتم تدويرها من م  األرز هي تكاليف 

السماد وسعر طن تدوير م  األرز إلى كل من العلف و

الكومبوست وسعر الطن من األسمدة اآلزوتية حيث 

من إجمالي التغيرات في  %88تفسر هذه العوامل نحو 

الكمية التي يتم تدويرها، في حين تبين أن أهم العوامل 

المحددة للنسبة المئوية لكمية حطب الذرة التي يتم 

تدويرها إلى سيالج هي تكاليف تدوير الحطب وعدد 

،  انات المزرعية وتوافر المرشدين لهذه التقنيةالحيو

من إجمالي العوامل  %87وتفسر هذه العوامل نحو 

المحددة لهذه النسبة، كما تبين أن أهم العوامل المحددة 

للنسبة المئوية لكمية حطب القطن المستخدمة كومود 

هي عدد أفراد األسرة وسهولة الحصول علي الومود 

من إجمالي  %66وامل نحو البترولي وتفسر هذه الع

 العوامل المحددة لهذه النسبة.

وأشارت الدراسة إلى ضرورة صياغة سياسة 

زراعية تستهدف التخلص من المخلفات المزرعية 

بتقنيات زراعية حديثة، تأخذ في اعتبارها المحافظة 

علي البيئة الزراعية من عوامل التلوث باستخدام 

ت إنتاجية أخري المخلفات المزرعية كمدخالت لعمليا

بما يخدم القطاع الزراعي ويحقق أهدافه ويحافظ علي 

موارده من التدهور، وذلك من خالل ثالث محاور 

تتمثل في ضرورة توفر وانتشار تقنيات تدوير 

المخلفات الزراعية وتوفير المرشدين لهذه التقنيات، 

وتوظيف محددات تدوير المخلفات المزرعية في تعظيم 

ا يحقق ـوإعادة تصنيع هذه المخلفات بم عملية التدوير

 ة.ـأهداف التنمية الزراعية والبيئية المستدام

 لـتمهي
 

أضااحي اسااتخدام بقايااا المحاصاايل الزراعيااة التااي 

تتخلف عن اإلنتااج الزراعاي ضارورة ملحاة لالساتفادة 

منها كوسايلة فاعلاة للاتخلص منهاا ومان اثارهاا السالبية 

لزراعية، كارتفاع نسابة الناجمة عن تراكمها في البيئة ا

التلاااوث البيئاااي عناااد الاااتخلص منهاااا باااالحر  وانتشاااار 
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الحشرات والقوارض واألمراض التاي تصايب اإلنساان 

والنبااااات والحيااااوان، كمااااا أن تعظاااايم االسااااتفادة منهااااا 

بأساليب امتصادية تحقاق عائادا إضاافيا للمازارع يسااهم 

إلي حد كبير في تعزيز القيمة المضافة للدخل الزراعي 

وتحساااااين الظاااااروف البيئياااااة واالمتصاااااادية للزراعاااااة 

 المصرية.

ولعااال ضاااخامة كمياااة المخلفاااات النباتياااة وتنوعهاااا  

 1(2006)جاال ملياون طان سانويا  30والتي تجااوزت 

وتعدد أوجه االستفادة منهاا والهادف مان التصارف فيهاا 

بفعاال تطااور التقنيااات الزراعيااة التااي تتعاماال معهااا، مااد 

العوامل المؤثرة في استخدام  ساهم بصورة ما في تباين

كااال مااان هاااذه الناااواتد بصاااورة منفاااردة وفقاااا لرغباااة 

الماازارع بالشااكل الااذي يضاااعف ماان كفااا ة اسااتخدام 

النااواتد الثانويااة، باعتبارهااا مااوارد إنتاجيااة امتصااادية 

لعمليات إنتاجية زراعية أخري تخفف من أعبا  القطاع 

 الزراعي وتساعد في حل مشاكله.     

انياه مصار مان اثاار بيئياة ضاارة تنباع مان إن ما تع 

اإلسراف الزائد في استغالل موارد البيئة المتاحاة ومان 

التعامل الجائر مع عناصرها الطبيعية يدعو إلي ترشايد 

اسااتغالل مااوارد البيئااة دون اإلخااالل بااالتوازن البيئااي 

، وتعتباار المخلفااات النباتيااة ماان 2(2006)هبااف فهماا  

تي يمكان التعامال معهاا كماوارد أهم الموارد اإلنتاجية ال

بيئياة تاارتبط االسااتفادة منهاا بالعائااد االمتصااادي والبيئااي 

لطبيعااااة العواماااال المااااؤثرة عليهااااا، وماااان أباااارز هااااذه 

المخلفات النباتية تابن القما  وما  األرز وحطاب الاذرة 

الشااااامية وحطااااب القطاااان نظاااارا التساااااع المساااااحات 

 المزروعة من هذه المحاصيل.   
 

 مشكل  اللراس 
 

                                                 
 ي(، العائااال اصات اااال2006محماااول عبااال الحلااايم جاااال محمااال ) 1

مجلاااة  للتقنيااااا البليلااا  لحااارا محلصااااا المحا ااايل الزراعيااا ،
لمجلاد المنوفية للبحوث الزراعية، كلية الزراعة، جامعة المنوفياة، ا

، شاااابين الكااااوم، مصاااار، ص 2006(، ديساااامبر 6(، العاااادد )31)
1593. 

(، التحلياااال اصات ااااالي والبيئاااا  2006هبااااف فهماااا  محماااال ) 2
رسااالة  صسااتحلاماا النااواتث اليانوياا  مهاام المحا اايل الزراعياا ،

دكتوراه، مسم العلوم الزراعياة، معهاد الدراساات والبحاوث البيئياة، 
  .31جامعة عين شمس، مصر، ص 

فاااي ضاااو  تناااوع المخلفاااات الزراعياااة وضاااخامة 

كمياتهااا الناتجااة والمتراكمااة ساانويا وتباااين اسااتخداماتها 

تتعاااادد العواماااال االمتصااااادية والبيئيااااة المااااؤثرة علااااي 

اساتخدام كال منهاا، والتاي تمثال محاددا موياا فاي توجيااه 

الماازارع نحاااو االساااتخدام األمثاال لهاااذه المخلفاااات مااان 

ه المتاحاااة ورغباتااااه وجهاااة نظاااره بماااا يتفاااق ومدراتااا

اإلنسانية الملحة، ونظارا لههمياة االمتصاادية لالساتفادة 

مااان المخلفاااات الزراعياااة ودورهاااا فاااي التنمياااة البيئياااة 

واالمتصااادية الزراعيااة المسااتدامة، فااان التركيااز علااي 

محددات تدوير مخلفات محاصيل القما  واألرز والاذرة 

مهتماين والقطن يعد من أولوياات البااحثين الازراعيين ال

بقضاااايا البيئاااة الزراعياااة لااادورها فاااي توجياااه الماااوارد 

الزراعية ورفع كفا ة استخدامها، حيث تختلاف رغباات 

وميول المزارعين اتجاه عمليات تادوير المخلفاات علاي 

الاارغم ماان تااوفر المخلفااات المزرعيااة لااديهم بكميااات 

كبيرة نسبيا األمر الذي يستدعي دراساة أساباب ودوافاع 

 ف في هذه المخلفات.كل منهم للتصر

 

 أهلاف اللراس 
 

تستهدف الدراسة توضي  وتحليال العوامال المحاددة 

لتوجيه استخدام أهم المخلفات المزرعياة المتاوفرة لادي 

الماازارع مثاال تاابن القماا  وماا  األرز وحطااب الااذرة 

وحطب القطن، وذلاك عناد زراعتاه لكال مان محاصايل 

لعوامااال القمااا  واألرز والاااذرة والقطااان وتحدياااد أهااام ا

المؤثرة علي استخدامها وتدويرها، حتى يتسنى صياغة 

سياسة زراعية واضاحة المعاالم تساتهدف الاتخلص مان 

المخلفااات المزرعيااة باالسااتفادة منهااا فااي تعظاايم الناااتد 

ات ـالزراعااي وزيااادة ميمتااه المضااافة، باسااتخدام المخلفاا

ات إنتاجيااة أخااري تعاازز ـالت لعمليااـة كمدخااـالمزرعياا

حافظاااة علاااي نظافاااة البيئاااة وتوازنهاااا دورهاااا فاااي الم

باألسالوب الاذي يخادم القطاااع الزراعاي ويحقاق أهدافااه 

 . ويحافظ علي موارده من التدهور
 

 الطريق  البحيي  وم الر البياناا
 

اساااتعانت الدراساااة باألسااااليب اإلحصاااائية لدراساااة 

العوامااال الماااؤثرة علااااي اساااتخدام وتااادوير المخلفااااات 

تها فاااي التاااأثير علاااي المزرعياااة وتحدياااد مااادي مسااااهم
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النسبة المئوية الستخدام كل من تابن القما  وما  األرز 

دار الخطاي ـوحطب الذرة وحطب القطن كتحليال االنحا

المتعااادد والمرحلاااي، وماااد اساااتعانت الدراساااة بااابعض 

ة إلااى جانااب ـوع الدراسااـالمراجااع وثيقااة الصاالة بموضاا

ة التااي تصاادر عاان وزارة الزراعااة ـات الرسميااـالبياناا

ح األراضااي، واعتماادت الدراسااة أيضااا علااي واستصااال

مااازارع تااام  230عيناااة مااان المااازارعين بلغااات نحاااو 

اختياااارهم عشاااوائيا ممااان يزرعاااون محاصااايل القمااا  

واألرز والذرة والقطن بقري مراكاز أوالد صاقر وكفار 

صااقر والحسااينية بمحافظااة الشاارمية للموساام الزراعااي 

2004/2005        . 
   

 النباتي  امهمي  النسبي  للمحلصاا 
 

يقاادر متوسااط كميااة تاابن القماا  المتخلفااة عاان إنتاااج 

ألااف طاان وكميااة  7627محصااول القماا  ساانويا بنحااو 

حطب الذرة المتخلفة عن إنتاج محصول الذرة بنوعيهاا 

ألااف طاان، بينمااا  5058الشااامية والرفيعااة ساانويا بنحااو 

تقاادر كميااة ماا  األرز المتخلفااة عاان إنتاااج محصااول 

ألااف طاان وكمياااة  3358و األرز الصاايفي ساانويا بنحااا

حطب القطن المتخلفة عن إنتاج محصول القطان سانويا 

، %16.57، %24.98ألف طن، بنسابة  1220بنحو 

علي الترتيب من إجماالي كمياة المخلفاات  4%، 11%

ملياون طان سانويا وذلاك  30.53النباتية المقادرة بنحاو 

(، حيااث يبلااو متوسااط 2004 -2002لمتوسااط الفتاارة )

تابن القما  وحطاب الاذرة وما  األرز  إنتاج الفادان مان

 2.19طاان،  2.53طاان،  3.03وحطااب القطاان نحااو 

 .   3طن علي الترتيب خالل فترة الدراسة 1.89طن، 

أبااارز ماشاااراا عينااا  اللراسااا  الميلانيااا  بمحاف ااا  

 الشراي 
  

أبااارز وأهااام مؤشااارات عيناااة  (1)جااالول يوضااا   

ة الدراسااة الميدانيااة وفقااا السااتمارات االسااتبيان بمحافظاا

، حيااث يتبااين أن عاادد 2004/2005الشاارمية للموساام 

المزارعين الاذين يتلقاون إرشاادات عان كيفياة الاتخلص 

من المخلفات المزرعية مان المرشاد الزراعاي واإلدارة 

مااان  %70مااازارع بنسااابة  162الزراعياااة يبلاااو نحاااو 

                                                 
حسبا من بياناا وزارة الزراعا  واست ا ا امرا،ا ، اطاا   3

أعااداد  ،مصاار الشاائون اصات ااالي ، نشاارة اتح اااااا الزراعياا ،
 .مختلفة

 230إجمااالي مزارعااي عينااة الدراسااة والبااالو عااددهم 

ون مثااال هاااذه مااازارع، فاااي حاااين يبلاااو عااادد مااان يتلقااا

مازارع  36اإلرشادات عبار وساائل اإلعاالم يبلاو نحاو 

، ممااا يعكااس عاادم فاعليااة وسااائل اإلعااالم %16بنساابة 

في إرشاد المزارعين إلي كيفية الاتخلص مان المخلفاات 

 المزرعية بأساليب تقنية حديثة.

وفيما يتعلق بكيفية التخلص من المخلفات المزرعية 

خلص مااان هاااذه باااالت %61مااازارع بنسااابة  140أفااااد 

المخلفات باالساتخدام المباشار إماا باالحر  المباشار فاي 

أفران بلدية أو من خالل االستخدام المباشر فاي التغذياة 

 56الحيوانياااة أو بتقليبهاااا فاااي الترباااة، فاااي حاااين أفااااد 

بالتخلص من المخلفات المزرعياة  %24مزارع بنسبة 

بالتاادوير إمااا إلااي أعااالف غياار تقليديااة أو إلااي أساامدة 

 وية.عض

ببياع جاز  مان  %65مازارع بنسابة  150ومد أفاد 

المخلفاااات المزرعياااة التاااي تتاااوفر لاااديهم مااان زراعاااة 

 200محاصيل القم  واألرز والذرة والقطان، كماا أكاد 

علمهااام التاااام بأساااعار المخلفاااات  %87مااازارع بنسااابة 

المزرعيااة ماان خااالل تعاااملهم مااع التجااار والماازارعين 

مااازارع  138ضااا  المساااتهلكين لهاااذه المخلفاااات، وأو

أن أمااااكن تخااازين المخلفاااات المزرعياااة  %60بنسااابة 

بتااوفر  %46ماازارع بنساابة  91متااوفرة لااديهم، وأفاااد 

وساااائل نقااال المخلفاااات المزرعياااة ساااوا  إلاااي أمااااكن 

 التخزين أو إلي مناطق البيع.

بتااااوافر  %61ماااازارع بنساااابة  140أيضااااا أماااار  
ت مرشاادين لتقنيااات التاادوير المختلفااة ومعالجااة المخلفااا

 %52ماازارع بنساابة  120المزرعيااة، فااي حااين بااين 
بعاااادم امااااتالكهم ل مكانيااااات الماديااااة الكافيااااة للتاااادوير
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. أبرز مؤشرات استمارة االستبيان لعينة الدراسة الميدانية بمحافظة الشرمية للموسم 1جدول 
2004/2005 

 

  % علل المزارعين انـــالبي

 ظة الشرمية.إجمالي عينة الدراسة الميدانية في محاف -

 تلقي اإلرشادات من المرشد الزراعي واإلدارة الزراعية. -

 تلقي اإلرشادات من وسائل اإلعالم. -

 التخلص من المخلفات المزرعية باالستخدام المباشر. -

 التخلص من المخلفات المزرعية بالتدوير. -

 بيع جز  من المخلفات المزرعية. -

 رعية.دراية تامة بأسعار المخلفات المز -

 توافر أماكن لتخزين المخلفات المزرعية. -

 توافر وسائل نقل المخلفات المزرعية. -

 توافر مرشدين لتقنيات التدوير ومعالجة المخلفات المزرعية. -

 امتالك اإلمكانيات المادية الكافية للتدوير ومعالجة المخلفات. -

 توافر القروض من المؤسسات التمويلية ووزارة الزراعة.  -

230 

162 

36 

140 

56 

150 

200 

138 

91 

140 

120 

131 

100 

70 

16 

61 

24 

65 

87 

60 

46 

61 

52 

57 
 

 حسبت من استمارات االستبيان لعينة الدراسة الميدانية بمحافظة الشرمية. الم لر  

 
 

مااازارع  131ومعالجاااة المخلفاااات المزرعياااة، وأشاااار 

إلاااي تاااوافر القاااروض مااان المؤسساااات  %57بنسااابة 

ووزارة الزراعااااة للااااتخلص ماااان المخلفااااات  التمويليااااة

   المزرعية للمحاصيل األربعة موضع الدراسة.
 

    أبرز ماشراا عين  اللراس  لتبن القمح
 

أهم مؤشرات عينة الدراسة  (2)جلول يوض  

مزارع ومنه  72الميدانية لتبن القم  والتي بلو حجمها 

 يتبين أن متوسط عدد الحيوانات بالمزرعة التي يملكها

حيوانات، وأن متوسط سعر طن العلف الجاف  6يبلو 

جنيه بينما يبلو متوسط سعر طن  1125يبلو نحو 

جنيه، ومد أشارت عينة  104العلف األخضر نحو 

من  %45.83مزارع بنسبة  33الدراسة إلي أن 

إجمالي حجم العينة يتوفر لديهم أماكن لتخزين تبن 

ائل لنقل مزارع أيضا يتوفر لديهم وس 33القم  وأن 

جنيه/  50التبن، حيث بلو متوسط سعر تبن القم  نحو 

جنيه/ طن، فإذا بلو متوسط  200حمل أي ما يعادل 

طن فأن إجمالي ميمة  3إنتاج فدان القم  من التبن نحو 

 جنيه/ فدان.  600التبن تقدر بنحو 

 
رات استمارات االستبيان لتبن ـم مؤشـ. أه2جدول 

م ـللموس ةـة الشرميـ  بمحافظـالقم
2004/2005 

 

 العلل انـــالبي

 حجم عينة الدراسة الميدانية لتبن القم . -

 متوسط عدد الحيوانات بالمزرعة. -

 متوسط سعر طن العلف الجاف بالجنيه. -

 متوسط سعر طن العلف األخضر بالجنيه. -

 توفر أماكن لتخزين تبن القم . -

 توفر وسائل النقل. -

 بالجنيه/ طن.متوسط سعر تبن القم   -

 متوسط إنتاجية تبن القم  بالطن/ فدان. -

 إجمالي ميمة تبن القم  بالجنيه/ فدان. -

72 

6 

1125 

104 

33 

33 

200 

3 

600 
 

حسبت من استمارات االستبيان لعينة الدراسة الميدانية الم لر   

 بمحافظة الشرمية.
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العوامل المايرة عل  النسب  المئوي  لكمي  تبن القماح 

 حلم  كعلف   المست

 
أوضااحت اسااتمارات االسااتبيان لعينااة عشااوائية ماان 

مااازارع ممااان يساااتخدمون تااابن  35المااازارعين بلغااات 

ماان كميااة تاابن القماا  المتااوفرة  %54القماا  كعلااف أن 

لااااادي المزارعاااااون يساااااتخدمونها كعلاااااف للحيواناااااات 

المزرعية التي يملكونها، ومد تراوحت هاذه النسابة باين 

د أعلااي بااانحراف كحاا %75كحااد أدنااي وبااين  28%

، وأن العوامل المؤثرة علاي هاذه 13.92معياري مدره 

النسبة تتمثل في عدد الحيوانات بالمزرعة وسعر الطان 

لكاال ماان العلااف الجاااف والعلااف األخضاار وتاابن القماا  

وماادي تااوافر كاال ماان أماااكن التخاازين ووسااائل النقاال، 

وتوض  الدالاة التالياة العالماة اإلحصاائية فاي صاورتها 

وغاريتمياة باين هاذه العوامال والنسابة المئوياة نصف الل

 لكمية تبن القم  المستخدمة كعلف :

 

6
1.009)(

5
(1.157)

4
(3.976)

3
(2.641)

2
0.516)(

1
(0.441)(5.436)

i

X0.0022X0.082

X0.291X0.0048X0.0002X0.0113.848Yln
******











ˆ

 R=0.898      R2=0.806  F=(19.387)** 

 

iŶln  لوغاريتم النسبة المئوية لكمية تبن القم =

= عدد 1X ، بالطن المستخدمة كعلف
سعر طن العلف  =2Xالحيوانات بالمزرعة، 
= سعر طن العلف 3Xالجاف بالجنيه، 
= متغير صوري يأخذ 4Xاألخضر بالجنيه، 

القيمة صفر في حالة عدم توفر أماكن لتخزين 
في حالة توفر أماكن للتخزين،  1التبن والقيمة 

5X متغير صوري يأخذ القيمة صفر في =

في  1حالة عدم توفر وسائل نقل التبن والقيمة 
= سعر طن تبن 6Xائل النقل، حالة توفر وس

 .القم  بالجنيه
 

المعنوية اإلحصائية للمعادلة عند  Fوتوض  ميمة 
كما يتبين وجود ارتباط معنوي  %1مستوي معنوية 

بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع حيث بلغت ميمة 
، بينما بلغت ميمة معامل 0.90معامل االرتباط نحو 

شير إلي أن هذه العوامل وهو ما ي 0.81التحديد نحو 
من إجمالي العوامل المؤثرة علي  %81تفسر نحو 

لوغاريتم النسبة المئوية لكمية القم  المستخدمة كعلف 

للحيوانات، وباستخدام أسلوب تحليل االنحدار المتعدد 
المرحلي لتحديد أهم العوامل المؤثرة علي لوغاريتم 

والتي  النسبة المئوية لكمية القم  المستخدمة كعلف
تعبر عنها المعادلة التالية، يتبين أن أهم هذه العوامل 
هي عدد الحيوانات بالمزرعة وسعر طن العلف 
األخضر ومدي توافر أماكن تخزين التبن، حيث تفسر 

من إجمالي العوامل  %78هذه العوامل الثالثة نحو 
المؤثرة علي لوغاريتم نسبة كمية تبن القم  المستخدمة 

 كعلف.
 

4
(3.789)

3
(3.208)

1
(2.104)(20.406)

i X0.252X0.006X0.0422.968Yln
********

ˆ  

R=0.883  R2=0.780  F=(36.621)** 
 

وتشير المعادلة إلي أن زيادة عدد الحيوانات 

المزرعية برأس واحدة يؤدي إلي زيادة النسبة المئوية 

وذلك  %1.04لكمية تبن القم  المستخدمة كعلف بنحو 

لرغبة المزارع في توفير كميات أكبر من العلف لتغذية 

ة بدال من التخلص من تبن القم  حيواناته المزرعي

بالبيع أو غير ذلك، وأن زيادة سعر طن العلف 

األخضر بجنيه واحد يؤدي إلي زيادة النسبة المئوية 

وذلك لرخص ثمن التبن بالمقارنة  %1.01بنحو 

بالعلف األخضر والذي يصل ثمنه إلي ما يزيد عن 

جنيه/ طن، في حين أن توفر أماكن لتخزين  104

حيث أن  %1.27ي إلي زيادة النسبة بنحو العلف يؤد

توافر أماكن التخزين تزيد من مدرة المزارع علي 

استخدام التبن كعلف لتخزينه فيها بدال من رغبته في 

سرعة التخلص منه ويحتاج الطن من المخلفات النباتية 

 . 2م50 -2م40إلي مساحة للتخزين تقدر بنحو 

 

لكمي  تبن القمح  العوامل المايرة عل  النسب  المئوي 

 المباع 

 

تشير استمارات االستبيان لعينة عشوائية من 

مزارع ممن يتوفر لديهم تبن  37المزارعين بلغت 

من كمية التبن  %39القم  ويقومون ببيع جز  منه أن 

المتوفرة لدي المزارعين يتم بيعها، وتراوحت هذه 

كحد أعلي  %60كحد أدني وبين  %10النسبة بين 

، ومد تبين أن العوامل 12.50عياري مدره بانحراف م

المؤثرة علي لوغاريتم النسبة المئوية لكمية تبن القم  

المباعة هي عدد الحيوانات بالمزرعة وسعر الطن لكل 



 اد وعيسىـج
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من العلف الجاف والعلف األخضر وتبن القم  ومدي 

توافر كل من أماكن التخزين ووسائل النقل، وبدراسة 

العوامل ونسبة كمية تبن  العالمة اإلحصائية بين هذه

القم  المباعة والتي تعبر عنها المعادلة التالية في 

 صورتها نصف اللوغاريتمية.

6X
*(2.632)

0.015X
*(2.109)

0.305

4X
0.452)(
0.0663X

(1.615)
0.00852X

(0.613)
0.00041X

1.866)(
0.078

(0.358)
0.425iYln
















ˆ

R=0.789  R2=0.623  F=(8.248)** 

 

iŶln لوغاريتم النسبة المئوية لكمية تبن القم  باالطن =

ت = عاااااادد الحيوانااااااا1Xالتااااااي يااااااتم بيعهااااااا،
= ساااعر طااان العلاااف الجااااف 2Xبالمزرعاااة، 
= سااااعر طااان العلااااف األخضاااار 3Xبالجنياااه، 
= متغيااار صاااوري يأخاااذ القيماااة 4Xبالجنياااه، 

صفر في حالة عدم توفر أمااكن لتخازين التابن 
فاااي حالاااة تاااوفر أمااااكن للتخااازين،  1والقيماااة 

5X متغياار صااوري يأخااذ القيمااة صاافر فااي =
في  1حالة عدم توفر وسائل نقل التبن والقيمة 

= ساعر طان تابن 6Xحالة توفر وساائل النقال، 
 . القم  بالجنيه

 

حيث يتبين المعنوية اإلحصائية للدالة عند مستوي 

كما يتبين وجود ارتباط معنوي بين النسبة  %1معنوية 

المئوية لكمية القم  المباعة والعوامل المؤثرة عليها 

، وتوض  0.79حيث بلغت ميمة معامل االرتباط نحو 

امل التحديد أن المتغيرات المستقلة موضع ميمة مع

من إجمالي العوامل المؤثرة  %62الدراسة تفسر نحو 

علي لوغاريتم النسبة المئوية لكمية القم  المباعة، 

وباستخدام أسلوب تحليل االنحدار المتعدد المرحلي 

لتحديد أهم العوامل المؤثرة علي لوغاريتم هذه النسبة 

بالمزرعة وسعر طن تبن يتبين أن عدد الحيوانات 

القم  من أهم العوامل المحددة لكمية التبن المباعة، 

من إجمالي العوامل  %51وتفسر هذه العوامل نحو 

المؤثرة علي لوغاريتم النسبة المئوية لكمية تبن القم  

 التي يقوم المزارع ببيعها.
 

5
(3.631)

1
2.629)((18.610)

i X0.409X0.0723.757Yln
*****




ˆ  

R=0.713  R2=0.508  F=(17.576)** 

المعادلاااااة أن زياااااادة عااااادد الحيواناااااات وتوضااااا  

المزرعيااة بااارأس واحاادة ساااوف يااؤدي إلاااي انخفااااض 

 %1.07النسبة المئوية لكمية تبن القما  المباعاة بنحاو 

وذلك ألن امتالك المزارع للحيواناات المزرعياة والتاي 

تخصااص عااادة إلنتاااج اللاابن ومنتجاتااه يقلاال ماان رغبااة 

محصاول  المزارع في بيع تابن القما  المتاوفر لدياه مان

القم  الذي يزرعه علي الارغم مان ارتفااع ساعر الطان 

جنيه، في حين أن تاوفر وساائل نقال  200منه إلي نحو 

 %1.51تبن القم  تاؤدي إلاي زياادة هاذه النسابة بنحاو 

وذلك ألنها تساعد علي زيادة الكمية المباعة مناه كباديل 

للعلف الجاف خاصة عند ارتفاع سعر الطن منه والاذي 

أضااعاف  6جنيااه وهااو يعااادل  1125ا عاان يزيااد أحياناا

 سعر طن تبن القم  تقريبا. 

 

  أبرز ماشراا عين  اللراس  لقش امرز

 

أن حجم عينة الدراسة لق  األرز  (3)جلول يبين 

مزارع يستخدم الق   33مزارع منهم  100بلغت 

مزارع  33مزارع يستخدم الق  كعلف،  34كومود، 

ط عدد الحيوانات يستخدم الق  كسماد، ومد بلو متوس

حيوانات في حين بلو متوسط عدد  7بالمزرعة نحو 

مزارع بسهولة  71أفراد، وأمر  6أفراد األسرة نحو 

مزارع بتوفر  22حصولهم علي الومود البترولي وأفاد 

التكنولوجيا البديلة لحر  م  األرز، وبلو متوسط 

جنيه ومتوسط  1087سعر طن العلف الجاف نحو 

جنيه، في حين بلو  71خضر نحو سعر طن العلف األ

جنيه ومتوسط  4متوسط سعر أنبوبة البوتاجاز نحو 

جنيه/ طن، بينما بلو  124سعر الكومبوست نحو 

 87متوسط تكاليف تحويل طن الق  إلي علف نحو 

جنيه ومدر متوسط سعر طن  66جنيه وإلي سماد نحو 

جنيه، هذا ومد بلو متوسط  745السماد اآلزوتي بنحو 

جنيه/ طن، فإذا بلو متوسط  55  األرز نحو سعر م

طن فأن إجمالي  2.5إنتاجية فدان األرز من الق  نحو 

 جنيه/ فدان.   137.50ميمة الق  تقدر بنحو 

وماان ثاام يتبااين أن الماازارع الااذي يقااوم بتاادوير ماا  

األرز إلي سماد عضوي )كومبوست( يحقق عائاد يقادر 

ماازارع ( جنيااه/ طاان ويااوفر لل58=  66 -124بنحااو )

شاارا  األساامدة اآلزوتيااة الكيماويااة ماان السااو  المحلااي 

جنيااه وهااو مااا يااؤدي إلااى تخفاايض تكاااليف  745بقيمااة 
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إنتاج المحاصيل الزراعية، في حاين أن المازارع الاذي 

يقوم بتدوير م  األرز إلاي علاف حياواني غيار تقليادي 

( جنيااه/ طاان وذلااك 1000=  87 -1087يااوفر نحااو )

 األخضر كبديل للعلف  في حالة عدم توفر العلف

 

رات استمارات االستبيان لق  ـم مؤشـ. أه3جدول 
م ـة للموســة الشرميــاألرز بمحافظ

2004/2005 
 

 العلل البيان

 حجم عينة الدراسة الميدانية لق  األرز. -

 متوسط عدد الحيوانات بالمزرعة. -

 متوسط عدد أفراد األسرة. -

 ي.سهولة الحصول علي الومود البترول -

 توفر التكنولوجيا البديلة لحر  م  األرز. -

 متوسط سعر طن العلف الجاف بالجنيه. -

 متوسط سعر طن العلف األخضر بالجنيه. -

 متوسط سعر أنبوبة البوتاجاز بالجنيه. -

 متوسط سعر طن الكومبوست بالجنيه. -

ف ـى علـر طن الق  إلـمتوسط تكاليف تدوي -

 بالجنيه.

 وير الطن إلى سماد بالجنيه.متوسط تكاليف تد -

 متوسط سعر طن السماد اآلزوتي بالجنيه. -

 متوسط سعر م  األرز بالجنيه/ طن. -

 متوسط إنتاجية م  األرز بالطن/ فدان. -

 إجمالي ميمة م  األرز بالجنيه/ فدان. -

100 

7 

6 

71 

22 

1087 

71 

4 

124 

87 

 

66 

 

745 

55 

2.5 

137.50 

 

ت االستبيان لعينة الدراسة حسبت من استماراالم لر   

 الميدانية بمحافظة الشرمية.

الجاااف المركااز وهااو مااا يااؤدي إلااى مضاااعفة الثااروة 

الحيوانيااااة ويخفااااض ماااان تكاااااليف التغذيااااة الحيوانيااااة 

 المزرعية.

أن هنااك  4(2006)العرااا  وخحارون ومد أوضا  

إمبال لدي المازارعين علاي تادوير ما  األرز وأوصاي 

اعياااااة كتكنولوجياااااا البيوجااااااز باساااااتخدام التقنياااااة الزر

وصناعة الكومبوست وعمل األعالف غير التقليدية ماع 

تاااوفير القاااروض والمصاااانع الالزماااة لاااذلك وتكثياااف 

 اإلرشاد الزراعي في مجال تدوير المخلفات الزراعية. 
 

العوامل المايرة عل  النسب  المئوي  لكمي  ااش امرز 

 المستحلم  كواول
 

 33ن المزارعين بلغت تم اختيار عينة عشوائية م

مزارع ممن يستخدمون م  األرز كومود وذلك 

لدراسة العوامل المؤثرة علي النسبة المئوية لكمية 

الق  المستخدمة كومود، ومد تبين أن هذه النسبة بلغت 

كحد أدني وبين  %16حيث تراوحت بين  %35نحو  

، كما 15.45كحد أعلي بانحراف معياري بلو  60%

ل المؤثرة علي هذه النسبة تمثلت في تبين أن العوام

عدد أفراد األسرة ومدي مدرة المزارع علي الحصول 

علي الومود البترولي وسعر الطن لكل من العلف 

الجاف والعلف األخضر والسعر الذي يشتري به 

المزارع أنبوبة البوتاجاز وتوفر التكنولوجيا البديلة 

العالمة  لحر  م  األرز، وتشير المعادلة التالية إلي

اإلحصائية في صورتها نصف اللوغاريتمية بين هذه 

العوامل كمتغيرات مستقلة في الدالة ولوغاريتم النسبة 

المئوية لكمية م  األرز المستخدمة كومود كمتغير تابع 

: 
6

(1.145)
5

(2.061)
4

(2.216)
3

0.072)(
2

2.297)(
1

(3.940)(0.328)
i X0.107X0.235X0.0229X0.00004X0.170X0.1210.221Yln

***** 




ˆ

 

  R=0.966  R2=0.933  F=(60.815)** 

iŶlnالمئوية لكمية م  األرز  = لوغاريتم النسبة

= 2X= عدد أفراد األسرة، 1Xبالطن المستخدمة كومود،

متغير صوري يأخذ القيمة صفر في حالة صعوبة 

في حالة  1الحصول علي الومود البترولي والقيمة 

                                                 
محمد بددير العراقديس سد اب عبدد العزيدز مدروايس حدوقي محمدود  4

(س 2006سليمس عزت عبد المقصود زيددايس ببدف م مدي محمدد  

مجلة  للة    امات قد  اررزسالتحليل االقتصادي والبيئي السدتخد

البيئةة م مد ةةد الدتاوةةبح ثالببةة ة البيئيةة م شبمدةة  لةةي   ةة  م 

 . 1(م مصرم ص 3(م الددد )12ال جلد )
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= سعر طن العلف الجاف 3Xسهولة الحصول عليه، 

= 5X= سعر طن العلف األخضر بالجنيه، 4Xبالجنيه، 

= متغير صوري 6Xالبوتاجاز بالجنيه،  سعر أنبوبة

يأخذ القيمة صفر في حالة توفر التكنولوجيا البديلة 

في حالة عدم توفر هذه  1لحر  الق  كومود والقيمة 

 التكنولوجيا.

المعنوية اإلحصائية للدالة عند  Fوتوض  ميمة  

 0.97البالغة  Rوتوض  ميمة  %1مستوي معنوية 

رات المستقلة محل وجود ارتباط موي بين المتغي

أن هذه  2Rالدراسة والمتغير التابع، كما توض  ميمة 

من إجمالي  %93المتغيرات المستقلة تفسر نحو 

العوامل المؤثرة علي لوغاريتم النسبة المئوية لكمية 

م  األرز المستخدمة كومود، ولتحديد أهم العوامل 

المؤثرة علي هذه النسبة استخدم أسلوب تحليل االنحدار 

لمتعدد المرحلي حيث تبين المعادلة التالية أن أهم تلك ا

العوامل هي عدد أفراد األسرة ومدرة المزارع في 

الحصول علي الومود البترولي وسعر طن العلف 

األخضر وسعر أنبوبة البوتاجاز حيث تفسر نحو 

من إجمالي العوامل المؤثرة علي لوغاريتم  93%

 ستخدمة كومود.النسبة المئوية لكمية م  األرز الم

 

5
(2.517)

4
(3.347)

2
2.424)(

1
(4.567)(1.682)

i X0.239X0.016X0.174X0.1270.678Yln
******




ˆ

R = 0.964  R2=0.929  F=(92.129)** 

 

وتشااير المعادلااة إلااي أن زيااادة عاادد أفااراد األساارة 

بفرد واحاد ياؤدي إلاي زياادة النسابة المئوياة لكمياة ما  

، هااذا فضااال %1.14األرز المسااتخدمة كومااود بنحااو 

عن رغبة المزارعين أحياناا فاي الاتخلص مناه باالحر  

المباشاار نظاارا لزيادتااه عاان حاجااة الماازارعين الفعليااة 

ولتراكمه بكميات كبيرة بعد حصاد األرز مما يزياد مان 

عوامااال التلاااوث الجاااوي، وأن ساااهولة الحصاااول علاااي 

الومود البترولي في صورة كيروساين أو ساوالر تاؤدي 

نظرا لتوافر الموامد  %1.19إلي انخفاض النسبة بنحو 

السوالر عند المازارع والتاي التي تعمل بالكيروسين أو 

أصااب  يفضاالها عاان غيرهااا ماان الموامااد البدائيااة التااي 

تعماال بااالحر  المباشاار للمخلفااات النباتيااة، فااي حااين أن 

زيادة سعر طن العلف األخضر بجنيه واحاد ياؤدي إلاي 

، بينماا يااؤدي %1.02زياادة هاذه النساابة المئوياة بنحااو 

زيااادة  زيااادة سااعر أنبوبااة البوتاجاااز بجنيااه واحااد إلااي

النسبة المئوية لكمية م  األرز المستخدمة كومود بنحاو 

1.27%  . 
 

العوامل المايرة عل  النسب  المئوي  لكمي  اش امرز 

 المستحلم  كعلف 
  

 34أخذت عينة عشوائية من المزارعين بلغت 

مزارع ممن يستخدمون م  األرز كعلف وذلك لدراسة 

العوامل المؤثرة علي النسبة المئوية لكمية م  األرز 

حيث  %56المستخدمة كعلف، وبلغت هذه النسبة نحو 

كحد أعلي  %80كحد أدني وبين  %20تراوحت بين 

بات ، وأوضحت إجا%20بانحراف معياري مدره 

المزارعين أن العوامل المؤثرة علي هذه النسبة هي 

عدد الحيوانات بالمزرعة وتكاليف تحويل طن الق  

لعلف وسعر كل من العلف الجاف والعلف األخضر  

وطن الكومبوست، ومد تبين أن أفضل صورة للعالمة 

اإلحصائية بين هذه العوامل والنسبة المئوية لكمية 

لصورة نصف الق  المستخدمة كعلف هي ا

 اللوغاريتمية كما يلي :  

 
5

2.836)(
4

(2.140)
3

(0.586)
2

0.661)(
1

(2.284)(3.292)
i X0.013X0.013X0.0047X0.0026X0.0583.707Yln

****** 




ˆ

R = 0.943  R2=0.889  F = (45.056)** 

iŶln لوغاريتم النسبة المئوية لكمية م  األرز =

= عدد الحيوانات 1Xبالطن المستخدمة كعلف،

= تكاليف تدوير طن الق  إلي علف 2Xبالمزرعة، 

= 4Xر طن العلف الجاف بالجنيه، = سع3Xبالجنيه، 

= سعر طن 5Xسعر طن العلف األخضر بالجنيه، 

 الكومبوست بالجنيه.

ومد تبين المعنوية اإلحصائية للدالة عند مستوي  

كما تبين وجود ارتباط معنوي بين  %1معنوية 

العوامل المستقلة موضع الدراسة والنسبة المئوية لكمية 

بلغت ميمة معامل م  األرز المستخدمة كعلف حيث 

، وأن هذه العوامل تفسر نحو 0.94االرتباط نحو 

من إجمالي التغيرات في النسبة المئوية لكمية  89%

م  األرز المستخدمة كعلف، وباستخدام أسلوب تحليل 

االنحدار المتعدد المرحلي لتحديد أهم العوامل المؤثرة 
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علي لوغاريتم هذه النسبة يتبين أن أهم هذه العوامل 

ي عدد الحيوانات بالمزرعة وسعر طن العلف ه

األخضر وسعر طن الكومبوست، حيث تفسر هذه 

من إجمالي التغيرات في لوغاريتم  %88العوامل نحو 

 النسبة المئوية لكمية الق  المستخدمة كعلف.
 

5
4.653)(

4
(3.180)

1
(3.476)(6.316)

i X0.015X0.015X0.0694.007Yln
******** 

ˆ  

R = 0.942  R2 = 0.887  F = (98.405)** 

 

دة عدد الحيوانات ومن المعادلة يتبين أن زيا

المزرعية برأس واحدة يؤدي إلي زيادة النسبة المئوية 

، %1.07لكمية م  األرز المستخدمة كعلف بنحو 

بينما زيادة سعر طن العلف األخضر بجنيه واحد يؤدي 

نظرا الستخدام م   %1.02إلي زيادة النسبة بنحو 

األرز كبديل للعلف األخضر في حالة ارتفاع سعر 

جنيه، في حين أن انخفاض سعر  71والذي بلو 

الكومبوست بجنيه واحد والذي يقدر سعر الطن منه 

جنيه/ طن سوف يؤدي إلي انخفاض النسبة  124بنحو 

المئوية لكمية م  األرز المستخدمة كعلف بنحو 

1.02%. 

 

العوامل المايرة عل  النسب  المئوي  لكمي  اش امرز 

 المستحلم  كسمال

 

ت االستبيان لعينة الدراسة تشير نتائد استمارا

مزارع والذي تم اختيارهم بصورة  33الميدانية البالغة 

عشوائية ممن يستخدمون م  األرز كسماد، إلي أن 

من كمية م  األرز المتوفرة لدي المزارعين  45%

 %20يستخدمونها كسماد ومد تراوحت هذه النسبة بين 

كحد أعلي بانحراف معياري  %70كحد أدني وبين 

، وتوض  النتائد أيضا أن العوامل المؤثرة 18.79و بل

علي النسبة المئوية لكمية م  األرز المستخدمة كعلف 

هي مساحة األرز التي يزرعها المزارع وتكاليف 

تدوير طن الق  إلي سماد وسعر الطن لكل من 

الكومبوست والعلف الجاف والعلف األخضر والسماد 

ريتمية عن اآلزوتي، وتعبر الصورة نصف اللوغا

أفضل صورة للعالمة اإلحصائية بين هذه العوامل 

والنسبة المئوية لكمية الق  المستخدمة كسماد كما يلي 

: 

 

6
(3.531)

5

0.003)(

4
1.897)(

3
(0.086)

2
11.522)(

1
(0.960)(9.154)

i

X0.0011X0.000008

X0.0004X0.0002X0.023X0.0124.813Yln

**

****













ˆ

 R=0.980         R2=0.961         F=(105.580)** 

 

iŶln لوغاريتم النسبة المئوية لكمية م  األرز =

= مساحة األرز التي 1Xدمة كسماد،بالطن المستخ

= تكاليف تدوير طن م  2Xيزرعها المزارع بالفدان، 

= سعر طن الكومبوست 3Xاألرز إلي سماد بالجنيه، 

= 5X= سعر طن العلف الجاف بالجنيه، 4Xبالجنيه، 

= سعر طن 6Xسعر طن العلف األخضر بالجنيه، 

 السماد اآلزوتي بالجنيه.

بقة أنها معنوية عند مستوي ويتبين من المعادلة السا 

وأن المتغيرات المستقلة موضع الدراسة  %1معنوية 

ذات ارتباط معنوي بلوغاريتم النسبة المئوية لكمية م  

األرز المستخدمة كسماد حيث بلو ميمة معامل االرتباط 

إلي أن المتغيرات  2R، كما تشير ميمة 0.98نحو 

التغيرات  من إجمالي %96المستقلة بالدالة تفسر نحو 

في لوغاريتم النسبة المئوية لكمية م  األرز 

المستخدمة كسماد، ولتحديد أهم العوامل المؤثرة علي 

لوغاريتم هذه النسبة استخدم أسلوب تحليل االنحدار 

المتعدد المرحلي حيث تبين أن تدوير طن م  األرز 

إلي سماد وسعر طن العلف الجاف وسعر طن السماد 

من  %95لك العوامل إذ تفسر نحو اآلزوتي تعد أهم ت

إجمالي العوامل المؤثرة علي لوغاريتم النسبة المئوية 

 لكمية م  األرز المستخدمة كسماد.

 

6
ˆ X0.0012X0.001X0.0294.805Yln

*******
(5.073)

4
2.046)(

2
13.938)((14.931)

i 


 R = 0.979  R2 = 0.959  F = (224.741)** 

وتبين المعادلة أن زيادة تكاليف تدوير طن م  

يه/ طن جن 66األرز إلي سماد والتي مدرت بنحو 

سوف يؤدي إلي انخفاض النسبة المئوية لكمية م  

، بينما زيادة %1.03األرز المستخدمة كسماد بنحو 

سعر طن العلف الجاف بجنيه واحد والذي بلو نحو 

جنيه/ طن سوف يؤدي إلي انخفاض هذه النسبة  1087
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، كما أن زيادة سعر طن األسمدة اآلزوتي %1بنحو 

جنيه/ طن يؤدي إلي  745بجنيه واحد والذي بلو نحو 

زيادة النسبة المئوية لكمية م  األرز المستخدمة كسماد 

 .     %1بنحو 

 

العوامل المايرة عل  الكمي  الت  يتم تلويرها من 

 اش امرز

  

بدراسة العوامل المؤثرة علي كمية م  األرز التي 

يتم تدويرها إلي أسمدة عضوية وأعالف غير تقليدية 

ارات االستبيان لعينة الدراسة الميدانية وفقا لنتائد استم

، يتبين أن هذه 2004/2005بمحافظة الشرمية للموسم 

العوامل تتمثل في عدد الحيوانات المزرعية وتكاليف 

تدوير م  األرز إلي أعالف غير تقليدية وسعر طن 

العلف الجاف وسعر طن العلف األخضر وسعر طن 

 ابزارعته الكومبوست والمساحة التي يقوم المزارع

باألرز وتكاليف تدوير طن الق  إلي سماد عضوي 

وسعر الطن من السماد اآلزوتي، وتوض  الدالة التالية 

العالمة اإلحصائية بين هذه العوامل وكمية م  األرز 

 التي يتم تدويرها :

8
(4.139)

7
6.198)(

6
(0.491)

5
(2.322)

4
(1.029)

3
(0.938)

2
2.806)(

1
(0.504)(2.449)

i

X0.0012X0.0134X0.0075

X0.0096X0.0044X0.0005X0.0068X0.01042.021Y

****

****













ˆ

 

R = 0.951  R2=0.905  F = (28.499)** 

 
iŶ= ،1كمية م  األرز التي تم تدويرها بالطنX =

= تكاليف تدوير 2Xعدد الحيوانات بالمزرعة، 

= سعر 3Xطن م  األرز إلي علف بالجنيه، 

= سعر طن 4Xطن العلف الجاف بالجنيه، 

= سعر طن 5Xالعلف األخضر بالجنيه، 

= مساحة األرز التي 6Xالكومبوست بالجنيه، 

كاليف تدوير = ت7Xيزرعها المزارع بالفدان، 

= سعر طن 8Xطن الق  إلي سماد بالجنيه، 

 السماد اآلزوتي بالجنيه.
  

أن الدالة معنوية عند مستوي  Fويتض  من ميمة 

وان هناك ارتباط معنوي بين المتغيرات  %1معنوية 

المستقلة موضع الدراسة بالدالة والمتغير التابع حيث 

  أن ، كما يتض0.95بلغت ميمة معامل االرتباط نحو 

من إجمالي  %91المتغيرات المستقلة تفسر نحو 

التغيرات الكمية التي يتم تدويرها من م  األرز، ومد 

استخدم أسلوب تحليل االنحدار المتعدد المرحلي لتحديد 

أهم هذه المتغيرات المؤثرة علي الكمية التي يتم 

تدويرها من م  األرز حيث كانت الدالة علي النحو 

 التالي:

8
(4.598)

7
6.007)(

5
(3.054)

2
5.849)((7.203)

i X0.0013X0.0116X0.0105X0.01023.232Y
**********




ˆ

R=0.942  R2=0.886  F=(54.654)** 
 

وتشير الدالة إلي أن أهم المتغيرات ذات التأثير 

المعنوي علي الكمية التي يتم تدويرها من م  األرز 

هي تكاليف تدوير طن م  األرز إلي علف وسعر طن 

الكومبوست وتكاليف تدوير طن الق  إلي سماد وسعر 

 %88هذه العوامل نحو  طن السماد اآلزوتي، وتفسر

من إجمالي التغيرات في الكمية التي يقوم المزارع 

بتدويرها من م  األرز كما يتبين المعنوية اإلحصائية 

، إذ أن زيادة تكاليف %1للدالة عند مستوي معنوية 

تدوير طن م  األرز إلي علف بجنيه واحد يؤدي إلي 

 0.01انخفاض كمية م  األرز التي يتم تدويرها بنحو 

طن، وزيادة سعر طن الكومبوست بجنيه واحد يؤدي 

طن،  0.011إلى زيادة الكمية التي يتم تدويرها بنحو 

بينما يؤدي زيادة تكاليف تدوير طن الق  إلي سماد 

جنيه واحد إلي انخفاض كمية الق  التي يتم تدويرها 

طن، كما أن زيادة سعر طن األسمدة  0.012بنحو 

ف يؤدي إلي زيادة الكمية التي اآلزوتية بجنيه واحد سو

 طن.   0.001يتم تدويرها من م  األرز بنحو 
 

  أبرز ماشراا عين  اللراس  لحطب الذرة الشامي 
 

إلي أن حجم عينة الدراسة لحطب  (4)جلول يشير  

مزارع  13مزارع يتوفر لدي  23الذرة الشامية بلغت 

منهم الرغبة الدائمة في تدوير الحطب إلي سيالج 

حيث يصل متوسط تكلفة تحويل طن  %56بة بنس

مزارع  14جنيه، وأفاد  99الحطب إلي سيالج لنحو 

بتوفر المعلومات الكافية عن التدوير بينما  %61بنسبة 

بتوفر القروض الالزمة  %56مزارع بنسبة  13أفاد 

لدعم المزارعين ماليا لمساعدتهم علي التدوير، في 

مكانيات أن إ %52مزارع بنسبة  12حين أوض  
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مزارع نسبة  15التدوير متوفرة لديهم بالفعل وأشاد 

مزارع  14بتوفر أماكن للتدوير، كذلك بين  65%

أن المرشدين للتقنيات المختلفة لتدوير  %61بنسبة 

حطب الذرة الشامية متوفرون من خالل المرشدين 

الزراعيين والعاملين في اإلدارة الزراعية، وتشير 

متوسط سعر حطب الذرة الشامية  البيانات أيضا إلي أن

جنيه/ طن، فإذا بلو متوسط إنتاجية فدان  70يبلو نحو 

طن/ فدان فأن إجمالي  5الذرة الشامية من الحطب نحو 

 جنيه/ فدان.        350ميمة حطب الذرة الشامية يقدر بنحو 

 300يبلو متوسط سعر الطن من السيالج نحو 

ة الي سيالج جنيه/ طن وتكلفة تصنيع طن حطب الذر

جنيه أي أن صافي عائد تدوير طن السيالج  99نحو 

جنيه، وهو ما يزيد عن متوسط  201يصل إلي نحو 

 70-201سعر طن حطب الذرة الشامية بنحو )

( جنيه هذا الي جانب ارتفاع ميمته الغذائية 131=

بالنسبة للحيوانات المزرعية وهو ما يزيد من مدرتها 

)عباس وجال ومد أوض   علي إنتاج اللبن واللحم،

أن التغذية الحيوانية علي السيالج سوف  5(2006

تخفض تكلفة إنتاج الكيلو جرام من اللبن الخام بنحو 

، وأن التغذية علي %29.41جنيه بنسبة  0.50

السيالج سوف تعظم صافي عائد الجنيه المستثمر في 

، %24.67جنيه بنسبة  0.204منتجات األلبان بنحو 

ار إيجابية في زيادة دخل المزارع  فضال أي أن له أث

عن تأثيره علي مكونات اللبن الخام الطبيعية 

والفسيولوجية ومنتجاته المصنعة وارتفاع ميمته الغذائية 

واستغالل المخلفات النباتية في النهوض بالقطاع 

 الزراعي والحد من تلوث البيئة الزراعية. 

 

ن لحطب رات استمارات االستبياـ. أهم مؤش4جدول 

ة الشرمية للموسم ـبمحافظ ةـالذرة الشامي

2004/2005 

 العلل انــــالبي

 23ة الدراسة الميدانية لحطب الذرة ـم عينـحج -

                                                 
عبلاا  عباااس احماال الاالهيم ، محمااول عباال الحلاايم جااال محماال  5
(، لراس  اات الي  تلارة المحلصاا النباتيا  ولورهاا فا  2006)

علوم الزراعياة ، كلياة الزراعاة، حوليات ال ةمجل التنمي  الزراعي ،
، 2006، يونيااو  (1( ، العاادد )51جامعااة عااين شاامس ، المجلااد )

  . 26 -25 ص مصر، ص

 الشامية.

ي ـر طن الحطب إلـف تدويـمتوسط تكالي -

 سيالج بالجنيه.

 الرغبة في التدوير. -

 متوسط عدد الحيوانات بالمزرعة. -

ر الحطب ـن تدويتوفر المعلومات الكافية ع -

 إلي سيالج.

 توفر القروض. -

ر اإلمكانيات المادية والمعدات الالزمة ـتوف -

 للتدوير.

 توفر أماكن لتدوير الحطب إلي سيالج. -

 توفر مرشدين لتقنية التدوير. -

ر حطب الذرة الشامية بالجنيه/ ـمتوسط سع -

 طن.

ة حطب الذرة الشامية بالطن/ ـمتوسط إنتاجي -

 فدان.

ة حطب الذرة الشامية بالجنيه/ ـجمالي ميمإ -

 فدان.

 
99 

 
13 

6 

14 

 

13 

12 

 

15 

14 

70 

 

5 

 

350 

حسبت من استمارات االستبيان لعينة الدراسة الميدانية الم لر   

 . بمحافظة الشرمية

 
العوامل المايرة عل  النسب  المئوي  لكمي  حطب 

 الذرة الت  يتم تلويرها إل  سي ج

 
ات االستبيان لعينة من المزارعين توض  استمار

مزارع تم اختيارهم عشوائيا ممن يقومون  23بلغت 

بتدوير حطب الذرة الشامية إلي سيالج، أن النسبة 

المئوية لكمية حطب الذرة الشامية التي يتم تدويرها إلي 

وأن هذه النسبة تراوحت بين  %73سيالج بلغت نحو 

راف كحد أعلي بانح %90كحد أدني وبين  60%

، حيث أشارت النتائد إلي أن 9.85معياري بلو نحو 

العوامل المؤثرة علي هذه النسبة هي تكاليف تدوير 

طن حطب الذرة الشامية إلي سيالج والرغبة في 

التدوير إلي سيالج وعدد الحيوانات بالمزرعة ومدي 

توافر اآلالت والقروض واإلمكانيات المادية ومدي 

ك المرشدين لتقنية التدوير، توافر أماكن للتدوير وكذل

وتعتبر الصورة نصف اللوغاريتمية أفضل صورة 

للعالمة الرياضية بين هذه العوامل كمتغيرات مستقلة 
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والنسبة المئوية لكمية الحطب التي يتم تدويرها إلي 

 سيالج والتي يعبر عنها كما يلي :  

  

8
(2.500)

7
(0.099)

6
0.418)(

5
0.223)(

4
(0.344)

3
(6.599)

2
1.573)(

1
2.495)((42.131)

i

X0.061X0.0038X0.014X0.07

X0.013X0.062X0.058X0.0024.187Yln

*

*****













ˆ

 

R = 0.947   R2 = 0.897  F = (15.291)** 

 

iŶln لوغاريتم النسبة المئوية لكمية حطب الذرة =

= 1Xالشامية بالطن التي يتم تدويرها إلي سيالج ،

تكاليف تدوير طن حطب الذرة الشامية إلي سيالج 

= متغير صوري يأخذ القيمة صفر في 2Xبالجنيه، 

حالة عدم رغبة المزارع في التدوير إلي سيالج 

= عدد 3Xفي حالة الرغبة في التدوير،  1مة والقي

= متغير صوري يأخذ القيمة 4Xالحيوانات بالمزرعة، 

صفر في حالة عدم توفر المعلومات الكافية عن التدوير 

= متغير 5Xفي حالة توفر هذه المعلومات،  1والقيمة 

صوري يأخذ القيمة صفر في حالة عدم توفر القروض 

ي حالة توفر القروض من ف 1من مبل الوزارة والقيمة 

= متغير صوري يأخذ القيمة صفر 6Xمبل الوزارة، 

في حالة توفر  1في حالة عدم توفر اإلمكانيات والقيمة 

= متغير صوري يأخذ القيمة صفر في  7Xاإلمكانيات، 

في حالة توفر  1حالة عدم توفر أماكن للتدوير والقيمة 

ة صفر = متغير صوري يأخذ القيم 8Xأماكن للتدوير، 

 1في حالة عدم توفر مرشدين لتقنية التدوير والقيمة 

 في حالة توفر هؤال  المرشدين.

ويتض  من الدالة أنها معنوية إحصائيا عند مستوي  

وأن هناك ارتباط معنوي بين المتغيرات  %1معنوية 

المستقلة موضع الدراسة والعامل التابع حيث بلغت 

يتض  أن تلك  ، كما0.95ميمة معامل االرتباط نحو 

من إجمالي  %90العوامل المستقلة تفسر نحو 

التغيرات في لوغاريتم النسبة المئوية لكمية حطب 

الذرة الشامية  التي يتم تدويرها إلي سيالج، وبإجرا  

تحليل االنحدار المتعدد المرحلي لتحديد أهم العوامل 

المؤثرة في لوغاريتم هذه النسبة والتي توضحها 

الية، تبين أن تكاليف تدوير طن حطب الذرة المعادلة الت

الشامية إلي سيالج وعدد الحيوانات بالمزرعة ومدي 

من  %87توافر المرشدين للتقنية الحديثة، تفسر نحو 

إجمالي العوامل المحددة لتدوير حطب الذرة إلي 

 سيالج.   
 

8X
*(2.724)

0.0613X
**(8.273)

0.0531X
*2.552)(

0.002
**(47.622)

4.173iYln 



ˆ

 

R = 0.934   R2 = 0.873  F = (43.612)** 

 

بين من المعادلة أن زيادة تكاليف تدوير طن يت

حطب الذرة الشامية إلي سيالج بجنيه واحد والتي 

جنيه/ طن سوف يؤدي إلي انخفاض  99مدرت بنحو 

الكمية التي يقوم المزارع بتدويرها إلي سيالج بنحو 

، وأن زيادة عدد الحيوانات بالمزرعة برأس 1%

تدويرها بنحو واحدة يؤدي إلي زيادة الكمية التي يتم 

، في حين أن توافر المرشدين لتقنية التدوير 1.05%

سوف يؤدي إلي زيادة الكمية التي يتم تدويرها بنحو 

1.06%    . 
 

  أبرز ماشراا عين  اللراس  لحطب القطن
 

أن حجم عينة دراسة حطب القطن  (5)جلول يبين 

أفراد  6مزارع بمتوسط عدد أفراد األسرة  35بلغت 

بسهولة  %57مزارع بنسبة  20يث أفاد لكل منهم ح

الحصول علي الومود البترولي لديهم وأن متوسط سعر 

مزارع  24جنيهات في حين أفاد  4األنبوبة يبلو نحو 

بمشاركة المرأة في العمل، وتوض   %68بنسبة 

 50البيانات أن متوسط سعر حطب القطن يبلو نحو 

ن من دان القطـجنيه/ طن فإذا بلو متوسط إنتاجية ف

ي ميمة حطب ـطن/ فدان فأن إجمال 1.8الحطب نحو 

 جنيه/ فدان.                90القطن يقدر بنحو 

م مؤشرات استمارات االستبيان لحطب ـ. أه5جدول 
م ـة للموســة الشرميــبمحافظ نـالقط

2004/2005 
 

 العلل البيـــان

 حجم عينة الدراسة الميدانية لحطب القطن. -

 فراد األسرة.متوسط عدد أ -

 سهولة الحصول علي الومود البترولي. -

 متوسط سعر أنبوبة البوتاجاز بالجنيه. -

35 

6 

20 

4 
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 مشاركة المرأة في العمل. -

 متوسط سعر حطب القطن بالجنيه/ طن. -

 متوسط إنتاجية حطب القطن بالطن/ فدان. -

 إجمالي ميمة حطب القطن بالجنيه/ فدان. -

24 

50 

1.8 

90 

حسبت من استمارات االستبيان لعينة الدراسة    الم لر

 .الميدانية بمحافظة الشرمية

 

العوامل المايرة عل  النسب  المئوي  لكمي  حطب 

 القطن المستحلم  كواول

 

أظهرت استمارات االستبيان لعينة الدراسة 

مزارع ممن يستخدمون حطب  35الميدانية لنحو 

توفرة لدي من كمية الحطب الم %64القطن كومود أن 

المزارعون يستخدمونها كومود، وتراوحت هذه النسبة 

 %80كحد أدني وبين  %50في عينة الدراسة بين 

، ومد تمثلت 9.44كحد أعلي بانحراف معياري بلو 

العوامل المؤثرة علي النسبة المئوية لكمية حطب القطن 

المستخدمة كومود في عدد أفراد األسرة ومدي وفرة 

وسعر أنبوبة البوتاجاز وعمل المرأة، الومود البترولي 

وأظهرت نتائد التحليل اإلحصائي للعالمة بين هذه 

العوامل والنسبة المئوية لكمية حطب القطن المستخدمة 

كومود أن الصورة نصف اللوغاريتمية هي أفضل 

 صور التعبير عن هذه الدالة كما يلي :       

 

4
(2.127)

3
(0.988)

2
2.880)(

1
(6.159)(16.737)

i X0.076X0.057X0.101X0.0753.468Yln
*******




ˆ

 

R = 0.840  R2 = 0.705  F = (17.940)** 

iŶln لوغاريتم النسبة المئوية لكمية حطب القطن =

= عدد أفراد 1Xبالطن المستخدمة كومود ،

= متغير صوري يأخذ القيمة 2Xاألسرة، 

صفر في حالة صعوبة الحصول علي الومود 

في حالة سهولة الحصول  1البترولي والقيمة 

البوتاجاز بالجنيه، = سعر أنبوبة 3Xعليه، 

4X متغير صوري يأخذ القيمة صفر في =

 1حالة عدم مشاركة المرأة في العمل والقيمة 

 عند مشاركتها في العمل.
 

المحسوبة أن الدالة معنوية  Fويتبين من ميمة 

وأن المتغيرات  %1إحصائيا عند مستوي معنوية 

المستقلة موضع الدراسة ذات ارتباط معنوي بالنسبة 

ية لكمية حطب القطن المستخدمة كومود حيث المئو

، كما يتبين أن 0.84بلغت ميمة معامل االرتباط نحو 

من إجمالي  %71هذه المتغيرات تساهم بنحو 

التغيرات الحادثة في لوغاريتم هذه النسبة، ولتحديد أهم 

العوامل المؤثرة علي لوغاريتم النسبة المئوية لكمية 

ستخدم أسلوب تحليل حطب القطن المستخدمة كومود ا

االنحدار المتعدد المرحلي والذي توضحه المعادلة 

 التالية:
 

2X
*2.041)(

0.0651X
**(6.734)

0.079
**(45.555)

3.693iYln


ˆ  

R = 0.812  R2 = 0.659  F = (30.930)** 

 
وتشير الدالة إلي أن عدد أفراد األسرة ومدرة 

المزارع في الحصول علي الومود البترولي تعتبر من 

يتم النسبة المئوية أهم العوامل المؤثرة علي لوغار

لكمية حطب القطن التي يستخدمها المزارع كومود، 

من إجمالي  %66حيث تساهم هذه العوامل فقط بنحو 

العوامل المؤثرة في هذه النسبة، كما يتض  أن زيادة 

عدد أفراد األسرة بفرد واحد سوف يؤدي إلي زيادة 

كمية حطب القطن الذي يتم استخدامه كومود بنحو 

 6ا ومد بلو متوسط عدد أفراد األسرة نحو هذ 1.08%

أفراد، كما أن سهولة الحصول علي الومود البترولي 

يؤدي إلي انخفاض الكمية التي يتم استخدامها كومود 

 .%1.07من حطب القطن بنحو 

السياس  الزراعي  المقترح  للتحلص من المحلصاا 

 الزراعي 

  

 يتوفر لدي المزارع كميات كبيرة من المخلفات

الزراعية سوا  كانت نباتية أو حيوانية بفعل حيازته 

لهرض الزراعية التي يقوم بزراعتها سنويا، مرة في 

الموسم الشتوي ومرة في الموسم الصيفي إلى جانب ما 

يملكه من الحيوانات التي تدر عليه كميات كبيرة من 

اللبن، حيث يستهلك جز  منه ويبيع جز  اخر وذلك 

و في صورة مصنعة إلحدى إما في صورة خام أ
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منتجات األلبان، وال شك في أن تراكم هذه المخلفات 

سنويا بكميات كبيرة سوف يؤدي إلى اختالل التوازن 

البيئي في القرى والريف المصري، إلى جانب انتشار 

األمراض واآلفات الزراعية والقوارض وغيرها 

وارتفاع معدالت التلوث في البيئة الزراعية، وهذا 

ب ضرورة اتباع سياسة زراعية تستهدف بالدرجة يتطل

األولى تحقيق أعلي معدالت التنمية البيئية والزراعية 

المستدامة، وفي ضو  النتائد المتحصل عليها من 

التحليل اإلحصائي لمحددات تدوير المخلفات الزراعية 

يمكن تحديد أهم مالم  السياسة المقترحة لتدوير 

منها، بصورة تستهدف  المخلفات الزراعية والتخلص

المحافظة علي البيئة من عوامل التلوث وباألسلوب 

الذي يدعم اإلنتاج الزراعي ويعزز ميمته المضافة 

للدخل الزراعي وتأخذ هذه السياسة ثالثة محاور 

 رئيسية هي :
 

 توفر وانتشار تقنياا تلوير المحلصاا الزراعي  -1
 

لتخلص يأخذ هذا المحور بعدا رئيسيا في سياسة ا 

من المخلفات المزرعية من خالل معالجتها بالتقنيات 

الزراعية الحديثة كإنتاج البيوجاز أو األعالف غير 

التقليدية أو األسمدة العضوية، فتوافر مثل هذه التقنيات 

بتكلفة منخفضة في متناول غالبية المزارعين يضاعف 

من انتشارها وتطبيقها ويعظم من تحقيق أهدافها، 

لمزارعين نحو تبنيها لتكون جز  من سلوكهم ويدفع با

المعتاد اتجاه ما يتوفر لديهم من المخلفات المزرعية، 

بحيث يتم اختيار نوعية التكنولوجيا التي تتوافق 

وتتناسب مع نوعية وطبيعة المخلف بما يحقق جدواها 

 االمتصادية للمزارع. 

   

 توفير المرشلين لهذه التقنياا -2

 

دور اإلرشاد الزراعي وتوفير  يتطلب هذا تعزيز

المرشدين لهذه التقنيات والمدربين عليها من أجل 

تعريف المزارعين بأهداف هذه التقنيات ودورها في 

التخلص من المخلفات المزرعية، وتوضي  اآلثار 

السلبية المترتبة علي تراكمها وانتشارها وعدم 

االستفادة منها بالتقنيات الحديثة في صال  اإلنتاج 

الزراعي بدال من حرمها بصورة مباشرة بغرض 

التخلص منها، فضال عن إبراز أهميتها في زيادة دخل 

المزارع وخفض تكاليف إنتاجه الزراعي وارتفاع 

 كفا ة استخدام موارده اإلنتاجية الزراعية والبيئية.

 

 تو يف محللاا تلوير المحلصاا المزرعي  -3

 

المخلفات من الضروري توظيف محددات استخدام  

المزرعية في تعظيم عملية التدوير وإعادة تصنيع هذه 

المخلفات بما يحقق أهداف التنمية الزراعية والبيئية 

 المستدامة وذلك من خالل :

العمل علي مضاعفة الثروة الحيوانية لتعظيم كفا ة  -أ

استخدام تبن القم  كعلف بديل للعلف األخضر عند 

في حالة توافر ارتفاع أسعاره المزرعية خاصة 

أماكن تخزينه عند المزارع وزيادة فاعلية وسائل 

 النقل لتسهيل تداوله.

ضرورة حصول المزارع علي الومود البترولي  -ب

بسهولة وبسعر مناسب كبديل لحر  م  األرز 

وحطب القطن بصورة مباشرة كومود بغرض 

التخلص منه أو من خالل التدوير إلنتاج غاز 

ل علي الطامة الالزمة له البيوجاز بهدف الحصو

 مما يخفف االعتماد علي الطامة الكهربائية.

تقديم القروض واإلعانات العينية المادية والمالية  -ج

للمزارع لمساعدته علي خفض تكاليف تدوير 

المخلفات المزرعية واالستفادة بارتفاع سعر 

الكومبوست واألعالف غير التقليدية في زيادة دخل 

ميمة شراؤه من خارج المزرعة المزارع وتوفير 

 خاصة عند ارتفاع أسعار األسمدة اآلزوتية.

االعتماد علي المخلفات المزرعية للحد من استخدام  -د

األسمدة والمبيدات الكيماوية بهدف إنتاج محاصيل 

غذائية امنة وصحية خالية من الكيماويات، تحافظ 

علي التربة الزراعية من عوامل التلوث وتضاعف 

ص تصديرها إلى الخارج واالستفادة من من فر

ارتفاع أسعارها مقارنة بالمحاصيل المنتجة 

 باستخدام المخصبات الكيماوية.
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