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المخمفات  ،الكمبوست، تدوير المخمفات :الكممات الدالة

  ـ عائد الجنية،الزراعية
 

   زــــــــــــــــالموجـ
 غير اقتصادية قيمة الزراعية المخمفات تعتبر 

 السنوات وفى، بيئياً  عبئاً  تمثل يجعميا مما مستغمة
 المحاصيل لبعض االقتصادية االىمية تزايدات األخيرة

 زيادة تبعو والذى مصر فى اليامة االستراتيجية
 ونوعيات كميات تزايدات كما، بيا المنزرعو المساحات
 اصبح حيث، عنيا المتخمفة الثانوية والنواتج المخمفات
 الدولة من كل تؤرق مشكمة المخمفات ىذه من التخمص
 الى المزارعين من بالكثير دفع الذى االمر والمزارع
 آمنة غير بطرق الزراعية مخمفاتيم من التخمص
 .وبيئياً  اقتصادياً 

 اآلثار دراسة الى الحالية الدراسة اتجيت لذا 
 االنتاج عمى الزراعية المخمفات لتدوير االقتصادية
 تمك استخدام إلعادة االقتصادي والمردود، الزراعي
 غير واعالف عضوية السمدة وتدويرىا المخمفات
 .تقميدية
 الزراعيــة المخمفــات مــن الــتخمص مشــكمة تعتبــر كمــا 
 اقتصـــــادية ألســـــبا  اقتصـــــادية مشـــــكمة ذاتيـــــا حـــــد فـــــي

 تعظـــــــيم أن نجـــــــد لـــــــذلك وبيئيـــــــة، واجتماعيـــــــة وصـــــــحية
ــــــة المخمفــــــات مــــــن االســــــتفادة ــــــق عــــــن أمــــــا الزراعي  طري
 ممـا اليامـة الصـناعات مـن لعديـد خـام كمـواد استخداميا

 لشـبا  عمل مجاالت ويفتح االقتصادية قيمتيا من يرفع
 . الخريجين

 والدواجن الحيوانات اعالف اسعار الرتفاع وكنتيجة   
 بمحاولة االىتمام تزايد عمييا المتزايد الطم  لبفع

 في ومختمفة عديدة بصور الزراعية المخمفات استغالل
 وارتفاع الحيوانية االعالف في العجز لسد محاولة
 والمخصبات لالسمدة بالنسبة الشئ ونفس، اسعارىا
 اىمية عمي الضوء القاء الضروري من وكان الزراعية

 او االقتصادي الجان  من كان سواء المخمفات تمك
 مثل حل في الدولة بو تقوم الذي الدور ومعرفة غيره
 . المشاكل ىذه

 
 مشكمة الدراسة

 
يعد التخمص من المخمفات والنواتج الزراعية الثانوية  

مشكمة ذات ابعاد إقتصادية  واجتماعية وصحية وبيئية 
متداخمة، لذلك تتطم  تضافر الجيود والسياسات 

ممكنة من ىذه الرامية الي تعظيم اقصي استفادة 
المخمفات بشتي الطرق سواء طرق مباشرة كاستخداميا 
عمف لمحيوانات المزرعية أو اسمدة عضوية ، او بطرق 
غير مباشرة كمواد خام ومدخالت لعديد من الصناعات 

وفقا اليامة القائمة عمييا كالخش  والورق وغيرىا ،و 
لتنوع وضخامة اإلنتاج الزراعي ازدادت نسبة المخمفات 

 21.9زراعية في السنوات األخيرة حيث بمغت نحو ال
ثم تزايدت إلى  حوالي  2013عام في مميون طن وذلك 

 . 2015مميون طن عام  23.2
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 أىداف الدراسة
 

التعرف عمي كمية  استيدفت الدراسة بصفة عامو  
وقيمة المخمفات الزراعية ألىم الحاصالت الحقمية 

 ىذه من االستفادةتعظيم االستراتيجية وكذلك بحث سبل 
والطرق االقتصادية  األسالي المخمفات واقتراح أفضل 

 يا .والبيئية لمتعامل مع
 
 

 ويتحقق ىذا اليدف من خالل
 

)النواتج  الزراعيةدراسة تطور حجم أىم المخمفات  -1
 .الثانوية( وأىميتيا النسبية 

التوزيع الجغرافي لممخمفات الثانوية النباتية عمي  -2
الجميورية واقتراح أماكن إلقامة مستوي محافظات 

 .ىاوحدات ومصانع تدوير 
واإلنتاجية دراسة بعض المؤشرات االقتصادية  -3

 لتمك المخمفات.  والبيئية
دراسة المشاكل والمعوقات التي تواجو عمميات  -4

 .الزراعيةتدوير المخمفات 
من تدوير ىذه المخمفات  االقتصاديتقدير العائد  -5

ن تدوير ىذه النواتج والقيمة المضافة الناتجة ع
 الثانوية إلي صور مختمفة.

 

 مصادر البياناتاسموب الدراسة و 
 

 الدراسة عمى استخدام أسمو  التحميلىذه  أعتمدت 
لتوصيف المشكمة باالضافة  المالئم األحصائي الوصفي

الي استخدام بعض المؤشرات االقتصادية مثل صافي 
ىا من العائد والعائد االقتصادي عمي الجنية وغير 

االختبارات االحصائية الشائعة ودراسة تطور إنتاجية 
وقيمة المخمفات الزراعية من خالل البيانات المنشورة 
وغير المنشورة لقطاع الشئون االقتصادية بوزارة 

باالضافة الي  2015-2004الزراعية لمفترة من 
التعرف عمي طرق التخمص من المخمفات الزراعية 

ة منيا ودور الدولة تجاه مساندة ومدى امكانية االستفاد
الزراع وتشجيعيم عمي القيام بتدوير ىذه المخمفات، 

عمي المتاح البيانات  في تجميع  وأعتمدت الدراسة 
المنشورة  لبياناتاوالمتوفر من مختمف المصادر مثل 

التي تصدرىا وزارة الزراعة واستصالح  وغير المنشورة

لمتعبئة العامة  المركزينشرات الجياز االراضي، 
، ىذا باإلضافة إلى المتاح والمتوفر من واإلحصاء

البيانات المنشورة عمى شبكة المعمومات المتاحة بموقع 
 (.Faostatالفاو )

 

 الوضع الحالي لممخمفات الزراعية في مصر 
 

 االنتاجية المؤشرات أىمب دراسةاىتمت ىذه ال 
 كميةتطور   و الثانوية المنتجات من لكل واالقتصادية

االستيراتيجية وتعتبر  لممحاصيل الثانوى المنتج وقيمة
حاصالت القمح والذرة الشامي الصيفي واالرز الصيفي 
من اىم محاصيل الحبو  في جميورية مصر العربية 
والتي اتجو الزراع في االونة األخيرة الي زيادة المساحة 
و المزروعة منيا نظرًا الىميتيا االقتصادية، وكما ى

معروف فأن أنتاج ىذه الحاصالت يتأثر بصفة عامة 
بالظروف الطبيعية وتتحكم في تجارتو العالمية االىداف 
والعالقات السياسية بين الدول المصدرة والمستوردة، 
ويالحظ أن اعتماد الدول عمي استيراد الحبو  السيتفاء 
احتياجاتيا من اإلمور التي تيدد مسيرة التنمية 

الجتماعية في تمك الدول من خالل ما االقتصادية وا
يترت  عميو من ديون خارجية ومزيد من الخمل في 
الميزان التجاري وميزان المدفوعات، لذا فأن زيادة انتاج 
ىذه المحاصيل يخفض من فاتورة االستيراد لمحكومات 
باالضافة الي انتاجيا لممنتج الثانوي الذي يمكن 

 استخدامو كسماد أو عمف لمحيوان. 
 

وتناولــت الدراســة ثالثــة محاصــيل يترتــب عمــى إنتاجيــا 
ـــبن مـــن محصـــول  ـــة وىـــي الت ـــة وثانوي مخمفـــات زراعي
ـــش االرز  ـــذرة الشـــامية ا وق القمـــ  ا والحطـــب مـــن ال

 ومنتجاتيا الثانوية وفيمايمي شرح ليذه المحاصيل
 
 محصول القم   :اوالا 
 
 تبن القم   وقيمة تطور إنتاجـ  .أ 
 

أن انتاج مصر من تبن  (1الجدول رقم )يوضح  
متذبذ  الي حد  2015ــ  2004القمح خالل الفترة من 

ما ولكنو يميل الي النقصان وقد ترواح ذلك االنتاج 
طن  3.03خالل تمك الفترة بين حد اعمي بمغ نحو 
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طن/  2.77وحد أدني بمغ نحو  2007/فدان عام 
، وبصفة عامة بمغ متوسط انتاج 2015فدان عام 

ـ -2004مح خالل الفترة من )لقمصر من تبن ا
طن /فدان وبدراسة االتجاه الزمني  2.89( نحو 2015

العام لتطور إنتاج تبن القمح  خالل فترة الدراسة تبين 
أن العالقة االتجاىية  (1ــ1بالجدول رقم )من المعادلة 

في صورتيا  الخطية إلنتاجية تبن القمح قد اخذت 
سنويًا معنوى احصائيًا بمغ  اً منخفض اً اتجاىًا عام

% من متوسط 0.84طن بما يمثل نحو  0.02نحو
انتاجية تبن القمح خالل فترة الدراسة كما ثبتت معنوية 

 نحوكان  (R2)معامل التحديد  وأن النموذج ككل
% من التغيرات الحادثة في انتاجية تبن القمح في 88

ترجع الي عامل الزمن وما و مصر خالل فترة الدراسة 
يحتويو من متغيرات ، بينما ترجع باقي االختالفات في 
ذلك االنتاج الي عوامل اخري غير التي يعكسيا متغير 

% تؤخذ في االعتبار بيذا النموذج، 12الزمن وقيمتيا 
الي  75.89والبالغة نحو حوالي  Fكما توضح قيمة 

ان النموذج المستخدم مالئم لمبيانات االحصائية 
 رة .المدروسة خالل الفت

الـي  (2الجدول رقم ) كما فيقيمة تبن القمح يقدر و  
قـــد تـــراوح بـــين حـــد ادنـــي بمـــغ نحـــو ىـــذا النـــاتج أن قيمـــة 
، وحــد أعمــي بمــغ 2004جنيــة لمطن/فــدان عــام  725.9
، وبصـفة  2015جنية لمطن/فدان عـام 1794.96نحو 

ــ  2004عامة بمغ متوسط قيمة تبن القمح خالل الفترة )
جنيــــــة وبدراســــــة االتجـــــــاه  1.294.072( نحــــــو 2015

الزمني العام لتطـور قيمـة تـبن القمـح خـالل فتـرة الدراسـة 
أن ســــعر  (1-1بالجــــدول رقــــم )ة 4تبــــين مــــن المعــــادل

الطن من تبن القمح  قد اخذ اتجاىًا عامًا متزايدًا بمقدار 
ـــغ نحـــو  بمـــا  جنيـــة 106.68ســـنوى معنـــوى احصـــائيًا بم

طـــن مـــن تـــبن % مـــن متوســـط ســـعر ال8.23يمثـــل نحـــو 
( إلـى ان R2القمح، وكمـا اشـارت قيمـة معامـل التحديـد )

ـــة فـــي قيمـــة طـــن تـــبن 98نحـــو  ـــرات الحادث % مـــن التغي
القمــح فــي مصــر خــالل فتــرة الدراســة ترجــع إلــى العوامــل 

 .التي يعكسيا عنصر الزمن
مالئمة النموذج  313.2البالغة  Fكما توضح قيمة  

حصائية لممتغير الرياضي المستخدم لطبيعة البيانات اال
 (.2015 – 2004موضع الدراسة خالل الفترة )

 
 

 2015ــــ  2004الناتج الثانوي لمحاصيل الدراسة بالطن خالل الفترة من  .1جدول 
 

 حطب لذرة الشامي الصيفي قش االرز تبن القم  السنو
2004 2.975 2.2 2.55 
2005 3 2.2 2.575 
2006 3 2.225 2.525 
2007 3.025 2.25 2.5575 
2008 2.95 2.2 2.575 
2009 2.9125 2.125 2.585 
2010 2.9075 2.125 2.585 
2011 2.8225 2.13 2.545 
2012 2.8075 2.1425 2.62 
2013 2.82 2.1425 2.62 
2014 2.765 2.1475 2.6225 
2015 2.77 2.145 2.645 
 2.5837 2.1693 2.8963 المتوسط

االدارة المركزيــة لالقتصــاد  –جمعــت وحســبت مــن ســجالت اإلدارة العامــة لاحصــاء،بيانات منشــورة المصــدر: 
 الزراعي، اعداد متفرقة ، وزارة الزراعة واستصالح األراضي ، قطاع الشئون االقتصادية
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معادالت االتجاه الزمني العام لتطور كميات المنتجات الثانوية لمحاصيل الدراسة في مصر خالل  .1-1جدول 
(2015ـــ  2004الفترة من )  

 
 % التغير السنوي R2 F المعادلة المحصول

  Y=∞ + β X القمح
= 3.058 - 0.025X Y 

          (*-8.71(* )145.69)   

0.88 75.8 0.84 

 X 0.008    - 2.22=    االرز
          (*- 3.12(*  )112.46)  

0.49 9.77 0.37 

 X 0.008 + 2.53=    الذرة الشامي الصيفي
             (*4.37(*  )182.3) 

0.65 19.16 0.31 

 ( 1المصدر : جمعت وحسبت من جدول رقم )
 حيث :

 Xi  -  متغير الزمن    حيثi ( =1،2..........،12  ) 
R2 –   معامل التحديد 
F –  معنوية النموذج 

 لممعالم Tتشيرالقيمة بين القوسين إلى قيمة  –) ( 
 (.0.01** معنوي عند مستوي )

 2015ــــ  2004قيمة الناتج الثانوي لمحاصيل الدراسة بالجنية لمطن /فدان خالل الفترة من  .2جدول 
 

تبن القم / جنية لمطن/  السنو
 فدان

قش االرز جنية 
 لمطن/ فدان

الذرة الشامي حطب 
الصيفي جنية لمطن/ 

 فدان
2004 725.9 105.6 193.8 
2005 804 114.4 199.82 
2006 888 124.6 202 
2007 1004.3 135 225.06 
2008 1203.6 193.6 247.2 
2009 1223.25 221 268.84 
2010 1256.04 229.5 279.18 
2011 1433.83 264.12 295.22 
2012 1706.96 282.81 345.84 
2013 1748.4 282.81 356.32 
2014 1747.48 292.06 356.66 
2015 1794.96 291.72 359.72 
 276.8058 212.5988 1294.727 المتوسط

االدارة المركزية لالقتصاد  –جمعت وحسبت من سجالت اإلدارة العامة لاحصاء ،بيانات منشورة  المصدر:
 متفرقة، وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية الزراعي، اعداد
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 محصول االرز  :ثانياا 

 

 تطور إنتاج وقيمة قش االرز -أ
 

أن انتاج مصر من قش  (1الجدول رقم )يوضح  
متذبذ  الي حد  2015-2004االرز خالل الفترة من 
االنخفاض وقد ترواح ذلك االنتاج ما ولكنو يميل الي 

طن  2.13خالل تمك الفترة بين حد ادني بمغ نحو 
طن/  2.25وحد أعمي بمغ نحو  2011/فدان عام 
، وبصفة عامة بمغ متوسط انتاج 2007فدان عام 

ــ  2004مصر من قش االرز خالل الفترة من )
طن/فدان وبدراسة االتجاه الزمني  2.17( نحو 2015

إنتاج قش االرز خالل فترة الدراسة تبين العام لتطور 
أن العالقة االتجاىية  (1ــ1بالجدول رقم )من المعادلة 

في صورتيا  الخطية إلنتاجية قش االرز انخفضت 
طن بما يمثل   0.008بمقدار معنوى احصائيا بمغ نحو

% من متوسط انتاجية قش االرز خالل  0.37نحو 
ذج في الصور فترة الدراسة كما ثبتت معنوية النمو 

 المختمفة لمعالقة االتجاىية.
الي أن  (R2)وكما اشارت قيمة معامل التحديد  
% من التغيرات الحادثة في انتاجية قش االرز 49 نحو

في مصر خالل فترة الدراسة ترجع الي عامل الزمن 
والبالغة  Fوما يحتويو من متغيرات، كما توضح قيمة 

مستخدم مالئم الي ان النموذج ال 9.77نحو حوالي 
 لمبيانات االحصائية المدروسة خالل الفترة .

الي  (2الجدول رقم )وبتقدير قيمة قش االرز يشير  
أن قيمة قش االرز في جميورية مصر العربية قد 
تراوحت خالل ىذه الفترة بين حد ادني بمغ نحو 

، وحد أعمي بمغ 2004جنية لمطن/فدان عام  105.6
، وبصفة 2014ن عام جنية لمطن/فدا 292.06نحو 

 2004عامة بمغ متوسط قيمة قش االرز خالل الفترة )
جنية  وبدراسة االتجاه الزمني  212.5( نحو 2015ــ 

العام لتطور قش االرز خالل فترة الدراسة تبين من 
أن قيمة الطن من قش  (1ــ2بالجدول رقم )المعادلة 

االرز قد اخذت اتجاىًا عامًا متزايدًا بمقدار سنوى 
بما يمثل نحو  جنية 19.9معنوى احصائيًا بمغ نحو 

% من متوسط قيمة الطن من قش االرز، كما   9.36
% 94( إلى ان نحو R2اشارت قيمة معامل التحديد )

في مصر  من التغيرات الحادثة في قيمة طن قش االرز
خالل فترة الدراسة ترجع إلى العوامل التي يعكسيا 

االختالفات في ذلك  عنصر الزمن ،بينما ترجع باقي
غير التي  %6االنتاج الي عوامل اخري وىي الــ 

يعكسيا متغير الزمن تؤخذ في االعتبار بيذا النموذج 
مالئمة لمنموذج   158.9البالغة  Fكما توضح قيمة 

الرياضي المستخدم لطبيعة البيانات االحصائية لممتغير 
 .موضع الدراسة خالل الفترة المدروسة

 
 ول الذرة الشامي الصيفيمحص :ثالثاا 
 
 تطور إنتاج وقيمة حطب الذرة الشامية الصيفي .أ 
 

أن انتاج مصر من حط   (1الجدول رقم )يوضح  
 2015ــ  2004الذرة الشامي الصيفي خالل الفترة من 

متذبذ  الي حد ما ولكنو يميل الي الزيادة وقد ترواح 
ذلك االنتاج خالل تمك الفترة بين حد ادني بمغ نحو 

وحد أعمي بمغ نحو  2004طن /فدان عام  2.55
، وبصفة عامة بمغ 2015طن/ فدان عام  2.65

ج مصر من حط  الذرة الشامي خالل متوسط انتا
طن /فدان  2.584( نحو 2015ــ  2004الفترة من )

وبدراسة االتجاه الزمني العام لتطور إنتاج حط  الذرة 
بالجدول الشامي خالل فترة الدراسة تبين من المعادلة 

أن العالقة االتجاىية في صورتيا  الخطية  (1ــ1رقم )
بمقدار معنوى  إلنتاجية حط  الذرة الشامي ذادت

 0.31طن بما يمثل نحو   0.008احصائيا بمغ نحو
% من متوسط انتاجية حط  الذرة خالل فترة الدراسة 
كما ثبتت معنوية النموذج في الصور المختمفة لمعالقة 

 االتجاىية.
الي أن  (R2)وكما اشارت قيمة معامل التحديد  
% من التغيرات الحادثة في انتاجية حط   65 نحو
ة الشامي في مصر خالل فترة الدراسة ترجع الي الذر 

عامل الزمن وما يحتويو من متغيرات، كما توضح قيمة 
F الي ان النموذج  19.16 والبالغة نحو حوالي

المستخدم مالئم لمبيانات االحصائية المدروسة خالل 
الفترة بدراسة العالقة االتجاىية إلنتاج حط  الذرة 

 (.2015ـــ  2004خالل الفترة )
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معادالت االتجاه الزمني العام لتطور قيمة المنتجات الثانوية لمحاصيل الدراسة في مصر خالل  .1-2جدول 

 (2015ـــ  2004الفترة من )
 

 % التغير السنوي R² F المعادلة المحصول
  Y=∞ + β X القمح

    = 01.3+106.68X         
     (*17.6(*  )13.5) 

0.98   313.2 8.23 

 X 19.9+81.5=           االرز
         (*12.6(*  )6.9) 

0.94 158.9 9.36 

 X 17.7+162.1=         الذرة الشامي الصيفي
       (*16.3(*  )20.3) 

0.96 268.6 66.09 

 ( 2المصدر : جمعت وحسبت من جدول رقم )
 حيث :

 Xi  -  متغير الزمن    حيثi ( =1،2..........،12  ) 
R2 –   معامل التحديد 
F –  معنوية النموذج 

 لممعالم Tتشيرالقيمة بين القوسين إلى قيمة  –) ( 
 (.0.01** معنوي عند مستوي )

 
 (2الجــدول رقـــم )وبتقــدير قيمــة حطــ  الــذرة يشــير  

الي أن قيمة حط  الذرة في جميورية مصر العربيـة قـد 
 194تـــراوح خـــالل ىـــذه الفتـــرة بـــين حـــد ادنـــي بمـــغ نحـــو 

ــــغ نحــــو 2004جنيــــة لمطن/فــــدان عــــام  ــــي بم ، وحــــد أعم
، وبصــفة عامــة بمــغ 2015جنيــة لمطن/فــدان عــام  360

ـــــــ  2004متوســــــط قيمــــــة حطــــــ  الــــــذرة خــــــالل الفتــــــرة ) ـ
ه الزمنــي العــام جنيــة وبدراســة االتجــا 277( نحـو 2015

لتطور حط  الذرة خالل فترة الدراسة تبين من المعادلـة 
أن قيمـة الطـن مـن حطـ  الـذرة قـد  (1ــ2بالجدول رقم )

اخذ اتجاىـًا عامـًا متزايـدًا بمقـدار سـنوى معنـوى احصـائيًا 
ـــغ نحـــو  % مـــن 66.09بمـــا يمثـــل نحـــو  جنيـــة 17.7بم

متوسط قيمـة الطـن مـن حطـ  الـذرة ، كمـا اشـارت قيمـة 
% مــن التغيــرات 96( إلــى ان نحــو R2عامــل التحديــد )م

الحادثة في قيمة طن حط  الـذرة فـي مصـر خـالل فتـرة 
الدراسة ترجع إلى العوامـل التـي يعكسـيا عنصـر الـزمن، 

مالئمـــة لمنمـــوذج   268.6البالغـــة  Fكمـــا توضـــح قيمـــة 
الرياضي المستخدم لطبيعة البيانـات االحصـائية لممتغيـر 

 .لفترة المدروسةموضع الدراسة خالل ا
 

  االىمية االقتصادية لممخمفات الزراعية لمحاصيل
 الدراسة.

 

 عمي مستوي الجميورية :اوالا 
 

االىمية النسبية لممساحة المزروعة من محاصيل  .1
الدراسة بالنسبة لممجموعات التابعة ليا واجمالي 

  المحاصيل الحقمية عمي مستوي الجميورية
  

االىمية النسبية لممساحة  (3الجدول رقم )ويوضح  
المزروعة من المحاصيل موضع الدراسة بالمميون فدان 

، حيث تبين أن  2015ـــ  2013كمتوسط لمفترة من 
مميون  3.413متوسط مساحة محصول القمح قدر بنحو

% من اجمالي المساحة المزروعة  40.8فدان تمثل 
عمي مستوي الجميورية ، كما قدرت مساحة محصول 

مميون فدان تمثل  2.194لشامي الصيفي بنحو الذرة ا
% ، اما بالنسبة لمحصول االرز فقد قدر  26.2نحو 

مميون فدان تمثل نسبة  1.333متوسط مساحتو بنحو 
% من اجمالي المساحات المزروعة كمتوسط 15.9

 .2015ــ  2013لمفترة من 
 



 1295               االثار االقتصادية لتدوير المخمفات الزراعية عمي االنتاج الزراعي في مصر                       
 

Arab Univ. J. Agric. Sci., Special Issue, 26(2B), 2018 

 
 2015ــ  2013االىمية النسبية لممساحة المنزرعة من المحاصيل موضع الدراسة خالل الفترة  .3جدول 

 

 % المتوسط 2015 2014 2013 المحصول
 40.88 3.413247 3.468864 3.393000 3.377876 القمح

 26.20 2.194.819 2.259.730 2.185.532 2.139.196 الذرة الشامي الصيفي 
 15.90 1.333.004 1.215.830 1.363.805 1.419.378 االرز 
 الزراعي، اعداد المركزية لالقتصاد االدارة –جمعت وحسبت من سجالت اإلدارة العامة لاحصاء ،بيانات منشورة  المصدر:

 متفرقة، وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية
 
االىمية النسبية لالنتاج الثانوي بالطن محاصيل  .2

 الدراسة بالنسبة لممجموعات التابعة ليا
 

االىمية النسبية لالنتاج  (4الجدول رقم )يوضح  
الثانوي من المحاصيل موضع الدراسة كمتوسط الفترة 

، حيث تبين أن انتاج تبن القمح قدر 2015ــ  2013
% من 43.3مميون طن تمثل نسبة  9.505بنحو بنحو

اجمالي انتاج القمح عمي مستوي الجميورية، اما 
بالنسبة لحط  الذرة الشامي الصيفي فقد قدر بنحو 

% من اجمالي 26.6مميون طن تمثل نسبة  5.835
االحطا ، اما  بالنسبة لقش محصول االرز فقد قدر 

% من 13مميون طن تمثل نسبة  2.859انتاجة بنحو 
اجمالي انتاج القش لنفس الفترة عمي مستوي 

 الجميورية.
 

 2015ــ  2013انوي من المحاصيل موضع الدراسة خالل الفترة االىمية النسبية لالنتاج الث .4جدول 
 

 % المتوسط 2015 2014 2013 المحصول
 43.3 9505336.2 9608753 9381645 9525610 القمح

 26.6 5835254.9 5976986 5731558 5797221 الذرة الشامي الصيفي 
 13.0 2859248.0 2607955 2928771 3041017 االرز 
 الزراعي، اعداد المركزية لالقتصاد االدارة –بيانات منشورة  جمعت وحسبت من سجالت اإلدارة العامة لاحصاء، المصدر:

 متفرقة، وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية

 
 
. االىمية النسبية لمناتج الثانوي بالطن محاصيل 3

 الدراسة بالنسبة لممجموعات التابعة ليا
 

االىمية النسبية لالنتاجية  (5الجدول رقم )يوضح  
لممحصول الثانوي موضع الدراسة كمتوسط الفترة 

، حيث تبين أن انتاجية تبن القمح 2015ــ  2013
%  7.6مميون طن تمثل نسبة 2.785قدرت بنحو بنحو

، الجميوريةة تبن القمح عمي مستوي من اجمالي انتاجي
اما بالنسبة لحط  الذرة الشامي الصيفي فقد قدرت 

% من 7.3مميون طن تمثل نسبة  2.659بنحو 
اجمالي االحطا ، اما  بالنسبة لقش محصول االرز 

مميون طن تمثل نسبة  2.145فقد قدر انتاجة بنحو 
% من اجمالي انتاجية القش لنفس الفترة عمي 5.9

 مستوي الجميورية .
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 2015ــ  2013االىمية النسبية لالنتاجية لممحاصيل  الثانوية موضع الدراسة خالل الفترة  .5جدول 
 

 % المتوسط 2015 2014 2013 المحصول
 7.6 2.785 2.77 2.765 2.82 القمح

 7.3 2.6591667 2.645 2.6225 2.71 الذرة الشامي الصيفي
 5.9 2.145 2.145 2.1475 2.1425 االرز

الزراعي،  المركزية لالقتصاد االدارة –بيانات منشورة  جمعت وحسبت من سجالت اإلدارة العامة لاحصاء، المصدر:
 متفرقة، وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية اعداد

 
 عمي مستوي المحافظات :ثانياا 

 

االىمية النسبية لممساحة المزروعة لمحاصيل  .1
الدراسة بالنسبة لممجموعات التابعة ليا واجمالي 

مميون المحاصيل الحقمية عمي مستوي المحافظات بال
 فدان
 

االىمية النسبية لممساحة  (6الجدول رقم )يوضح  
المزروعة من المحاصيل موضع الدراسة بالمميون  فدان 

، حيث تبين أن 2015ـــ  2013كمتوسط لمفترة من 
محافظة الشرقية تحتل المرتبة االولي في زراعة القمح 

 4.245حيث بمغ متوسط مساحة محصول القمح بنحو
% من اجمالي المساحة 12.4مميون فدان تمثل نسبة 

لمزروعة عمي مستوي المحافظات، بينما تحتل ا
محافظة البحيرة المرتبة الثانية في زراعة القمح حيث 

مميون  3.535بمغ متوسط مساحة محصول القمح بنحو
% من اجمالي المساحة 10.4فدان تمثل نسبة 

المزروعة عمي مستوي المحافظات، واخيرًا جاءت 
يرة حيث بمغ محافظة الدقيمية في المرتبة الثالثة واالخ
مميون  2.891متوسط مساحة محصول القمح بنحو

% من اجمالي المساحة المزروعة 8.5فدان تمثل نسبة 
عمي مستوي المحافظات من اجمالي المساحات 

 . 2015ــ  2013المزروعة  كمتوسط لمفترة من 
االىمية النسبية  (7الجدول رقم )وكذلك يوضح  

وضع الدراسة لممساحة المزروعة من محصول االرز م
بالمميون فدان،  2015ـــ  2013كمتوسط لمفترة من 

حيث تبين أن محافظة الدقيمية تحتل المرتبة االولي في 
زراعة االرز حيث بمغ متوسط مساحة محصول االرز 

% من 30.32مميون فدان تمثل نسبة  4.041 بنحو

اجمالي المساحة المزروعة عمي مستوي المحافظات، 
ة الشرقية المرتبة الثانية في زراعة بينما تحتل محافظ

 االرز حيث بمغ متوسط مساحة محصول االرز بنحو
% من اجمالي 17.82مميون فدان تمثل نسبة  2.375

المساحة المزروعة عمي مستوي المحافظات، واخيرًا 
جاءت محافظة البحيرة في المرتبة الثالثة واالخيرة حيث 

 1.760 بمغ متوسط مساحة محصول االرز بنحو
% من اجمالي المساحة 13.21مميون فدان تمثل نسبة 

المزروعة عمي مستوي المحافظات من اجمالي 
ــ  2013المساحات المزروعة  كمتوسط لمفترة من 

2015 . 
االىمية النسبية  (8الجدول رقم )كما يوضح  

لممساحة المزروعة من محصول الذرة الشامي الصيفي 
  2015ـــ   2013موضع الدراسة كمتوسط لمفترة من 

بالمميون  فدان، حيث تبين أن محافظة المنيا تحتل 
المرتبة االولي في زراعة الذرة الشامية حيث بمغ 

 2.880 متوسط مساحة محصول الذرة الشامية  بنحو
% من اجمالي المساحة 13.1تمثل نسبة  مميون فدان

المزروعة عمي مستوي المحافظات، بينما تحتل 
محافظة الشرقية المرتبة الثانية في زراعة الذرة الشامية 
 حيث بمغ متوسط مساحة محصول الذرة الشامية  بنحو

% من اجمالي 11.5مميون فدان تمثل نسبة  2.525
، واخيرًا المساحات المزروعة عمي مستوي المحافظات

جاءت محافظة البحيرة  في المرتبة الثالثة واالخيرة 
حيث بمغ متوسط مساحة محصول الذرة الشامية بنحو 

% من اجمالي 10.5مميون فدان تمثل نسبة  2.293
المساحة المزروعة عمي مستوي المحافظات من اجمالي 

ــ  2013المساحات المزروعة  كمتوسط لمفترة من 
2015. 
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 (2015-2013) متوسط مساحة وانتاجية وانتاج القمح خالل الفترة .6جدول 

 

 المحافظـات
متوسط 
المساحة 
 /فدان

% 
متوسط 
اإلنتاجية 
 طن/فدان

% 
متوسط 

 اإلنتاج /طن
% 

 12.4 1175024 100.0 2.77 12.4 424567 الشــرقية
 10.8 1022994 104.6 2.89 10.4 353519 البحــيرة
 8.8 832709 104.0 2.88 8.5 289161 الدقيميــة
 الزراعي، اعداد المركزية لالقتصاد االدارة –جمعت وحسبت من سجالت اإلدارة العامة لاحصاء ،بيانات منشورة  المصدر:

 متفرقة، وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية
 

 (2015-2013) متوسط مساحة وانتاجية وانتاج االرز خالل الفترة .7جدول 
 

 المحافظـات
متوسط 
المساحة 
 /فدان

% 
متوسط 
اإلنتاجية 
 طن/فدان

% 
متوسط 

 اإلنتاج /طن
% 

 32.98 1758387 108.89 4.35 30.32 404108 الدقيميــــــة
 17.28 921229 97.02 3.88 17.82 237592 الشــرقية
 13.15 701055 99.47 3.98 13.21 176027 البحـــــــيرة 
 الزراعي، اعداد المركزية لالقتصاد االدارة –بيانات منشورة  جمعت وحسبت من سجالت اإلدارة العامة لاحصاء، المصدر:

 متفرقة، وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية
 

 (2015-2013) متوسط مساحة وانتاجية وانتاج الذرة الشامي الصيفي خالل الفترة .8جدول 
 

 المحافظـات
متوسط 
المساحة 
 /فدان

% 
متوسط 
اإلنتاجية 
 طن/فدان

% 
متوسط 

 اإلنتاج /طن
% 

 12.63 901026 96.09 3.13 13.1 288075 المنيــــا
 12.22 872010 106.16 3.45 11.5 252551 الشــرقية
 11.64 830700 111.95 3.64 10.5 229376 البحـــــــيرة
االدارة المركزية لالقتصاد الزراعي، اعداد  –جمعت  وحسبت من سجالت اإلدارة العامة لاحصاء، بيانات منشورة  المصدر:

 متفرقة، وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية



 إيمان فريد أمين -بياء الدين محمد مرسي  -مدحت يوسف زكا                     1298
 

Arab Univ. J. Agric. Sci., Special Issue, 26(2B), 2018 

 
 الىمية النسبية لالنتاج الثانوي بالمميون الطن ا .2
 

 لمحاصيل الدراسة بالنسبة لممجموعات التابعة ليا 
االىمية النسبية لالنتاج الثانوي  (6الجدول رقم )يوضح 

ــ  2013من المحاصيل موضع الدراسة كمتوسط الفترة 
، حيث تبين أن محافظة الشرقية تحتل المرتبة 2015

االولي في انتاج تبن القمح حيث بمغ متوسط انتاج تبن 
% 12.4مميون طن تمثل نسبة  11.750 القمح بنحو

فظات، بينما من اجمالي انتاج القمح عمي مستوي المحا
تحتل محافظة البحيرة المرتبة الثانية في انتاج تبن 
 القمح حيث بمغ متوسط انتاج تبن القمح بنحو

% من اجمالي  10.8مميون طن تمثل نسبة  10.229
انتاج تبن القمح عمي مستوي المحافظات، واخيرًا جاءت 
محافظة الدقيمية في المرتبة الثالثة واالخيرة حيث بمغ 

مميون طن تمثل  8.327اج تبن القمح بنحومتوسط انت
% من اجمالي انتاج تبن القمح عمي مستوي  8.8نسبة 

 .2015ــ  2013المحافظات كمتوسط لمفترة من 
االىمية النسبية  (7الجدول رقم )وكذلك يوضح  

لالنتاج الثانوي لقش محصول االرز موضع الدراسة 
بالمميون فدان،  2015ـــ  2013كمتوسط لمفترة من 

حيث تبين أن محافظة الدقيمية تحتل المرتبة االولي في 
إنتاج القش لمحصول االرز حيث بمغ متوسط انتاج 

مميون طن تمثل نسبة  17.583 قش االرز بنحو
الي االنتاج عمي مستوي % من اجم32.98

المحافظات، بينما احتمت محافظة الشرقية المرتبة 
الثانية في انتاج القش لمحصول االرز حيث بمغ 

مميون طن تمثل  9.212 متوسط انتاج قش االرز بنحو
% من اجمالي االنتاج عمي مستوي 17.28نسبة 

المحافظات، واخيرًا جاءت محافظة البحيرة في المرتبة 
االخيرة حيث بمغ متوسط انتاج قش االرز بنحو الثالثة و 
% من اجمالي 13.15مميون طن تمثل نسبة  7.010

االنتاج عمي مستوي المحافظات كمتوسط لمفترة من 
 .2015ــ  2013
االىمية النسبية  (8الجدول رقم )كما يوضح  

لالنتاج الثانوي  لحط  الذرة الشامي الصيفي موضع 
بالمميون    2015ـــ   2013الدراسة كمتوسط لمفترة من 

طن، حيث تبين أن محافظة المنيا تحتل المرتبة االولي 
في انتاج حط  الذرة الشامية حيث بمغ متوسط انتاج 

مميون  9.010 حط  محصول الذرة الشامية  بنحو
% من اجمالي االنتاج عمي 12.63طن تمثل نسبة 

مستوي المحافظات، بينما تحتل محافظة الشرقية 
ة الثانية في انتاج حط  الذرة الشامية حيث بمغ المرتب

 متوسط انتاج حط  محصول الذرة الشامية  بنحو
% من اجمالي 12.22مميون طن تمثل نسبة  8.720

االنتاج عمي مستوي المحافظات، واخيرًا جاءت محافظة 
البحيرة في المرتبة الثالثة واالخيرة حيث بمغ متوسط 

 8.3070ة بنحو انتاج حط  محصول الذرة الشامي
% من اجمالي االنتاج 11.64مميون طن تمثل نسبة 

ــ  2013عمي مستوي المحافظات كمتوسط لمفترة من 
2015. 

 
ومن أىم المعايير واالعتبارات االساسية الختيار 

 (1)االساليب المناسبة لتدوير المخمفات الزراعية ىي
 
مراعاة سيولة الفيم والتطبيق خاصة بالنسبة  -1

 لممزارعين مع إمكانية التطبيق بالحقل أو المزرعة.
عند أختيار اي اسمو  لالستفادة من مخمف ما   -2

وتحويمة الي منتج يستفاد منو بشكل مباشر أو 
غير مباشر يوضع في االعتبار الفوائد والمزايا 

 االجتماعية والبيئية واالقتصادية  .
وتتوافر ضرورة التركيز عمي االسالي  التي تتكامل  -3

فيما بينيا إلنتاج عدة منتجات من المخمفات 
بحيث يراعي تقميل حجم النفايات الناتجة عنيا 

 والغير مستفاد بيا القل حد ممكن.
مراعاة الطبيعة الموسمية النتاج المخمفات بحيث  -4

تكون الطرق المرتبطة باالستفادة من ىذه 
المخمفات مجيزة لمعمل الموسمي أو معدة لمعاممة 

لمخمفات واعدادىا الجل االستفادة منيا عمي ا
 فترات اطول .

مراعاة االحوال االجتماعية ومدى قبول المجتمع  .5
  .ليا وقبول تطبيقيا

                                                 
المنظمة العربية لمتنمية الزراعية ،دراسة تدوير المخمفات الزراعية 1

لالستعماالت الصناعية والمنزلية في الدول العربية ، جامعة الدول 
 2006الخرطوم ،العربية ، 
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عند استيراد تقانو من الخارج يج  مراعاة اختيارىا  .6
بحيث يمكن توطينيا ومواءمتيا لالحوال والظروف 

 المحمية لتقميل االعتماد عمي الخارج لمصيانة. 
ن االفضل االستفادة بالمخمفات الزراعية بتحويميا م .7

 لبروتين حيواني ذو قيمة غذائية عالية .
 
  ـــاج الســـماد العضـــوي ـــرح لمشـــروع إنت نمـــوذج مقت

 ())كمبوست( من المخمفات الزراعية
 

ييدف المشروع الى وجود نظام متكامل لالستفادة  
والتخمص من المخمفات الزراعية بطرق تحقق عائد 

وقيمة مضافة لممحاصيل الزراعية وتقضى اقتصادى 
عمى مشكمة التموث البيئي الناتج من حرق تمك 
المخمفات وتغير سموك المزارعين نحو استخدام االسمده 
العضوية المصنعو من المخمفات بدال من االسراف فى 
استخدام االسمده الكيماوية وما لو من اثار سمبيو عمى 

تصدير المحاصيل الصحو والبيئو مما يزيد من فرص 
الزراعية ويحقق عائد اضافى من منظومو بيولوجية 

 اقتصادية بيئية متكاممة.
 

 فكرة ومبررات المشروع
 

بعد إنشاء السد العالى لتوليد الطاقة الكيربائية  
الالزمة لتطوير اإلنتاج الصناعى لمدولة فى مرحمة 
الستينات، أدى ذلك إلى تغير جذرى فى خصوبة 

ة وحرمانيا من مياه فيضان النيل وما األرض الزراعي
تحممو من غذاء طبيعى لمتربة يتجدد كل عام، مما نتج 
عنو تدىور خصوبة التربة وضعف اإلنتاج، مما أدى 
إلى إسراف المزارع المصرى فى استخدام األسمدة 
الكيماوية وخاصة مركبات اليوريا لتوفير مصدر آزوت 

تموث المنتجات لمنبات والذى أدى إلى ارتفاع  درجات 
الزراعية ببقايا المبيدات واألسمدة الكيماوية. بجان  
إفتقار التربة بشدة إلى المواد العضوية من جراء النشاط 
الميكروبى الذى يحمميا بصفة مستمرة حتى وصمت 
                                                 

( جيـــاز شـــبون البيبـــةا وزارة الزراعـــة واستصـــالح ا راضـــيا 1)
"تجميـــع وتـــدوير المخمفـــات الزراعيـــة إلـــى منـــتج اقتصـــادي ا 2002

لتنميــــة المــــزارع اإلنتاجيــــة"، أبحــــاث ورشــــة العمــــل اإلقميميــــة إلعــــادة 
   .مارس 28 -27تدوير المخمفات الزراعية، القاىرة، 

نسبة المواد العضوية فى أجود األراضى الزراعية إلى 
٪ فى حين تقل عن ذلك كثيرًا فى األراضى 2حوالى 

 لجديدة والصحراوية.ا
ونتيجة لعدم استخدام المواد العضوية لتسميد التربة  

عمى مدى السنوات الطويمة الماضية أدى إلى تدىور 
واضح فى خصوبتيا ومستوى إنتاجيا. وقد قرر الخبراء 
أن األراضى المصرية تحتاج فى الوقت الحاضر 

 150إليقاف ىذا التدىور فى خصوبتيا إلى حوالى 
من األسمدة العضوية بخالف ما تحتاجو  مميون طن

 األراضى الصحراوية فى الزراعة.
كما تعتبر عممية الكمر اليوائى )الكمبوست( أحد  

وسائل المعالجة البيولوجية لممخمفات العضوية سواء 
النباتية أو الحيوانية لمحصول عمى سماد عضوى جيد 
يفوق فى مواصفاتو وجودتو السماد البمدى المعروف 

المزارع بحوالى ضعفين ونصف نتيجة إلثراء التربة  لدى
بالكائنات الحية التى تقوم بتثبيت نيتروجين اليواء 
ذابة الفوسفور مما يساعد عمى تحسين صفات  الجوى وا 
التربة ونمو المحاصيل بكفاءة عالية وخاصة األراضى 
الصحراوية بجان  المحافظة عمى البيئة من التموث. 

م  العالمى عمى المنتجات الزراعية ونظرًا لزيادة الط 
الحيوية وما تقوم بو الدولة من جيد فى زيادة الصادرات 
الزراعية المصرية إلى الدول األوربية وأسواقيا التى 
تتطم  مواصفات ومعايير جودة خاصة بالمنتجات 
الزراعية. فإن التوسع فى تحويل المخمفات الزراعية إلى 

رتباط وثيق بالتوسع فى أسمدة عضوية )الكمبوست( لو ا
الرقعة الزراعية المنتجة لمزراعات الحيوية وما تحققو 
من المحافظة عمى البيئة وصحة المواطن بجان  ما 
توفره من عائد كبير عمى االقتصاد المصرى من 
ذا ركزنا دراسة الطم  عمى ىذه  العمالت األجنبية. وا 
األسمدة العضوية عمى ما تحتاجو زراعة األراضى 

حراوية والزراعات العضوية فإنيا تصل إلى حوالى الص
مميون طن سنويًا فى حين أن إجمالى الطاقة المنتجة  7

من األسمدة العضوية )الكمبوست( فى السوق المحمى 
٪ من 4.2ألف طن سنويًا وىى تمثل نسبة  300ىو 

احتياج السوق. وىذا مؤشر يوضح الفجوة التسويقية 
ر ىذا المنتج ذو العائد الكبيرة والمتزايدة فى توفي

 االقتصادي.
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 البعد البيبي والتنموي لممشروع 
 

المشروع يودي الي حل مشاكل بيئية كثيرة بجان   
 االبعاد االقتصادية والتنموية من حيث 

  المشروع يساعد في حل مشاكل حرق المخمفات
وسوء التخمص منيا وخاصة قش االرز والذي يمثل 

 لمقاىرة الكبري .مشكمة فائقة الخطورة 
  المشروع من الناحية البيئية والصحية يقضي عمي

مشكمة االسراف في استخدام المبيدات واالسمدة 
الكيميائية وذلك بالتوسع في تطبيق اسالي  الزراعة  

 الحديثة والحيوية .
  المشروع من الناحية الصحية يحافظ عمي ىواء

نظيف داخل القاىرة  وعدم انتشار امراض الصدر 
وذلك عن طريق القضاء عمي السحابة السوداء 
نتيجة عدم حرق المخمفات الزراعية ومنيا قش 

 االرز . 
  المشروع من النواحي االقتصادية يعمل عمي تشغيل

الشبا  الخريجين وزيادة دخل المزارعين عن طريق 
بيع قش االرز الستخدامو في انتاج سماد او 

امن تصنيعة كما يعمل عمي انتاج غذاء صحي و 
 باستخدام االسمدة العضوية بدال من الكيماوية. 

 
  القومية من المخمفات الحقميةاالستفادة 
 

المخمفــــــات الحقميــــــة تعتبــــــر مصــــــدر ضــــــخم كغــــــذاء  
 4.5مميون طـن مـادة غذائيـة تحـوى  20لمحيوان لكونيا 

مميــون  7مميـون طــن لتــر لــبن بقـري فــي العــام أو إلنتــاج 
طــن  465000إلنتــاج طــن لتــر لــبن جاموســي أو تكفــي 

لحوم حمراء بقـري وىـذا المنـتج سـيزيد مـن تنـاول الشـع  
المصري من البروتين الحيـواني الحيـوي اليـام )مـع العمـم 
أن التغذيــــة عمــــي ىــــذه المــــواد لــــن يكــــون مســــتقال ولكــــن 
ــــي االعــــالف الخضــــراء وبعــــض المركــــزات  باالضــــافة ال
ع ولممحافظـة عمـي ىـذه الثـروة الغذائيـة اليائمـة يجـ  اتبـا

 االتي:
  االسراع بجمع ونقل المخمفات الزراعية من الحقول

 لممحافظة عمييا واالستعداد لمزراعات التالية.
  سرعة تقطيع وكبس المخمفات الحقمية بغرض

 المحافظة عمييا وتقميل حيز التخزين .

  اتمام العمميات السابقة سيؤدي الي انخفاض تكمفة
لي زيادة العائد نقميا مما يكسبيا بعدًا اقتصادي وبالتا

 االقتصادي منيا.
  استخدام ىذه المواد بتمك المعامالت لم يؤثر عمي

 نشاط وحيوية الحيوانات .
  استخدام ىذه المواد يودي الي تخفيض تكمفة الغذاء

 مع انخفاض تكمفة انتاج وحدة المحم والمبن .
 

 التوصيات
 
وصي الدراسة بإقامة وحدات ومصانع لتدوير ت   .1

الزراعية بالمحافظات االكبر انتاجًا المخمفات 
لممخمفات النباتية مثل محافظات الشرقية، البحيرة 

 والدقيمية.
ي نصح بتدوير قش األرز إلي أعالف )حقن يوريا(  .2

ثم سماد عضوي حيث تبين ارتفاع القيمة المضافة 
لتدوير قش االرز إلي أعالف )حقن باليوريا(، يميو 

ي مستوي تدويره إلي سماد عضوي وذلك عم
 الجميورية.

االىتمام بكبس قش األرز وذلك الرتفاع القيمة  .3
المضافة الناتجة عن عممية الكبس وسيولة إجرائة 

 واحتياجو المكانيات أقل بالنسبة لممزارعين.
زيادة االىتمام بتحويل حط  الذرة الشامية إلي  .4

سماد عضوي الرتفاع قيمتة المضافة، ثم إلي 
 جميورية.سيالج وذلك عمي مستوي ال

عمي توضيح واستيعا  المزارعين لمعوائد  التركيز .5
 المخمفات. االقتصادية الناتجة عن تدوير

 
 عــــلمراجا

 
 المراجع بالمغة العربيةأوالا: 

 
اسـتخدام المخمفـات  .2004إبراىيم محمـد عـوض ا ا 

ـــــة الحيـــــوان،  ـــــى تغذي ـــــا ف ـــــة بيولوجي ـــــة المعامم الزراعي
 . ص 59 الصحيفة الزراعيةا

 أحمــــد بــــدوطا رأفــــت طــــوا محمــــد أنــــور عبدالســــتارا
قــش األرز ثــروة ميــدرة مــع ســبق اإلصــرار  .2004

ـــــة صـــــالحة  ـــــى عمـــــف وســـــماد وترب ـــــش إل ـــــل الق تحوي
 ص. 105اإلرشاد الزراعيا لمزراعة، 
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اســـتعمال المخمفـــات  .1980 ،احمـــد صـــال  الشبكشـــى
ـــــوان،  ـــــة الحي ـــــى تغذي ـــــة ف النـــــدوة المصـــــرية الزراعي

يـة فـى االستفادة من المخمفات الزراعالفرنسية عن 
 ص. 95ا مصرا مركز البحوث الزراعية

تـــأثير اســـتخدام  .2003 أحمـــد عبـــد الوىـــاب العايـــدطا
ســـــيالج الــــــذرة مــــــع البرســـــيم عمــــــى األداء اإلنتــــــاجي 

رسالة ماجستيرا قسم والتناسمي لمجاموس الحال ، 
نيا كميــــة الزراعــــةا جامعــــة عــــين االنتــــاج الحيــــوا

 ص. 119مصرا ا القاىرةا شمس
، التربيـة البيئيـة .1995 احمد عبد الوىاب عبد الجوادا

سمســمة دائــرة المعــارف البيئيــة، الــدار العربيــة لمنشــر 
 والتوزيع.

ــــاذ و خــــرونا ــــد عي ــــة  .2005 أحم ــــة البيولوجي المعامم
العـــددا  المجمـــة الزراعيـــةالممخمفـــات اتجـــاه جديـــد، 

 .ص 65 ا557
ــــاحا ــــات  .2004 أحمــــد محــــروس رم اســــتخدام المخمف

ــــــة الزراعيــــــة لســــــد الــــــنقص فــــــى األعــــــالف ،  المجم
 .ص 58ا 550العدد الزراعيةا 

محمــود معــوض  أمــل عبــد الغنــي عبــد المتعــال صــال ا
العوائــــد االقتصــــادية . 2014الســــيد عبــــد الحمــــيما 

لتـــدوير المخمفـــات الزراعيـــة باســـتخدام التكنولوجيـــات 
قتصــاد المتاحــة بمحافظــة الدقيميــة، معيــد بحــوث اال

المجمــــة المصــــرية لالقتصــــاد الزراعـــــي الزراعــــي، 
 .ص 98(ا 4)25

  
 
 
 

 
 
 
 


