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 زــــــــــــــــالموجـ
 

تشير التقديرات الى أن المساحة المزروعة باألرز 
 3مليون فدان تنتج حوالى  4.1فى مصر تقدر بحوالى 

مليون طن من قش األرز، كما تشير نفس التقديرات 
تقدر الى أن المساحة المزروعة بالذرة الشامية الصيفى 

مليون طن  5.5مليون فدان تنتج حوالى  1.4بحوالى 
( ، يتم حرق معظمها وال 1143من األحطاب )عام 

يتم االستفادة القصوى منها، تكمن مشكلة البحث فى 
تزايد كمية المخلفات الزراعية وخاصة لمحصولى األرز 
والذرة الشامية وعدم تحقيق الكفاءة االقتصادية من تلك 

خلفات الزراعية، مما أدى الى تدنى الكميات من الم
قيمة النواتج الثانوية من قيمة العائد الكلى لمحصولى 
األرز والذرة الشامية، يهدف هذا البحث إلى دراسة 
اإلمكانيات المتاحة من المخلفات الزراعية حتى يمكن 
استخدامها كأعالف غير تقليدية فى تغذية الماشية، 

لكل من محصول  وبدراسة تطور المساحة المزروعة
 الذرة الشامية والقطن.

كما تم دراسة تطور الطاقة اإلنتاجية ألهم المخلفات 
( حيث 1142-1111الزراعةفى مصر خالل الفترة )

بلغ المتوسط السنوى للطاقة اإلنتاجية لكل من أحطاب 
الذرة الشامية وأحطاب القطن وأحطاب السمسم وأحطاب 
الذرة الرفيعة وأحطاب الترمس وعرش الفول السودانى 

األرز وإجمالى كمية وعرش بنجر السكر وقش 
، 55.2.41المخلفات من هذه المحاصيل نحو 

.04.12 ،71.10 ،1.53 ،135.25 ،

4044.25 ،3140.12 ،3140.12  ،1231.2  

ألف طن على الترتيب خالل فترة الدراسة وبينت  2
معادالت اإلتجاه العام تناقص الطاقة اإلنتاجية لكل من 

نما تزايدت أحطاب القطن والذرة الرفيعة والترمس بي
الطاقة اإلنتاجية لكل من أحطاب السمسم وعرش الفول 
السودانى وعرش بنجر السكروقد ثبتت المعنوية 
اإلحصائية لهذه المعادالت، كما لم تثبت المعنوية 
اإلحصائية للطاقة اإلنتاجية لكل من حطب الذرة 
الشامية وقش األرز وإجمالى الطاقة اإلنتاجية من هذه 

 المحاصيل .
جنيهددا   4351534بلغددت تكلفددة التغذيددة حددوالى  وقددد

، جمالي متوسط تكلفة الدرأ من إ %0.33تمثل حوالي 
مدددن إجمدددالي متوسدددط التكدددالي   %7234وتمثدددل حدددوالى 

جنيها ، وبلغت  4111731المتغيرة للرأ  والبالغ حوالى 
جنيها  بدون استخدام السيالج, مما يدل .405013نحو 

لتغذية يدددى إلدى خفد  على أن استخدام السيالج فى ا
جنيهدا  سددنويا , ويرجدد   112730تكدالي  التغذيددة بحددوالي 

هددذا إلدددى انخفددداي التكدددالي  اليوميدددة لتغذيدددة الدددرأ  مدددن 
األبقار عند استخدام السديالج فدى التغذيدة, حيدث تو د  
البيانددددات أن متوسددددط تكلفددددة تغذيددددة الددددرأ  مددددن األبقددددار 

حددوالى  الخلدديط فددى اليددوم شددتاء باسددتخدام السدديالج بلغددت
جنيهددددا ، تكلفددددة انتدددداج طددددن مددددن األلبددددان ل بقددددار  1131

 3.17الخليط الحالبة التدى اسدتخدمت السديالج حدوالى 
جنيهددا ، فددى حددين بلغددت تكددالي  انتدداج اللددبن للددرأ  مددن 
األبقدددار الخلددديط الحالبدددة التدددى لدددم يسدددتخدم السددديالج فدددى 

جنيهدددا , ويبلدددغ انتاجهدددا مدددن 4304534تغدددذيتها حدددوالى  

http://ajs.journals.ekb.eg/
mailto:neveenali069@gmail.com
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كيلو جدرام, وبدذلك تكدون تكلفدة  1.1531لى األلبان حوا
انتدداج طددن مددن األلبددان ل بقددار الخلدديط الحالبددة التددى لددم 

جنيها ، ويرج  ذلدك الدى  ...1يستخدم السيالج حوالى 
انخفدددداي تكددددالي  التغذيددددة للحيوانددددات التددددى اسددددتخدمت 
 السيالج عن التى لم يستخدم السيالج فى تغذيتها.

 
الددذرة الشددامية، عجددز االعددالف األرز،  الكلمــات الدالــة 

 الحيوانية، االعالف الغير تقليدية، السيالج
 

 المقدمة
 

تشير التقديرات الى أن المساحة المزروعة باألرز 
 3مليون فدان تنتج حوالى  4.1فى مصر تقدر بحوالى 

مليون طن من قش األرز، كما تشير نفس التقديرات 
الصيفى تقدر الى أن المساحة المزروعة بالذرة الشامية 

مليون طن  5.5مليون فدان تنتج حوالى  1.4بحوالى 
(، يتم حرق معظمها وال يتم 1143األحطاب )عام  من

االستفادة القصوى منها، حيث يقوم بع  مزارعى 
األرز ذوى الحيازات الكبيرة بعملية كبس قش األرز 
وعمل كومات سمادية أو استخدامه فى تغذية الحيوانات 

حقنه باألمونيا أو إ افة اليوريا أو  كما هو أو بعد
الموال ، بينما يقوم مزارعى الذرة الشامية بعمل سيالج 
من المحصول بالكيزان أحيانا  وبدون الكيزان أحيانا  
أخرى حيث تشير التقديرات الى أن مساحة الذرة 
الشامية الصيفية التى تم عملها سيالج بلغت حوالى 

 من مساحة %.ألف فدان فقط تمثل حوالى  117

محصول الذرة المزروعة فى نفس العام، ويتم حرق 
باقى األحطاب أو إلقائها فى الطرق الزراعية أو 
المجارى المائية، مما يددى الى حدوث تلوث بيئى 

 ومشاكل للمزارعين.
 

 البحثمشكلة 
 

تكمن مشكلة البحث فى تزايد كمية المخلفات 
شامية وعدم الزراعية وخاصة لمحصولى األرز والذرة ال

تحقيق الكفاءة االقتصادية من تلك الكميات من 
المخلفات الزراعية، مما أدى الى تدنى قيمة النواتج 
الثانوية من قيمة العائد الكلى لمحصولى األرز والذرة 
الشامية، األمر الذى أدى لالهتمام بدراسة الطاقة 

الزراعية لدعم متخذى  اإلنتاجية من المخلفات الزراعة
 .لمهدرة من االعالف الغير تقليديةر بحجم الطاقة االقرا

 

 الهدف من البحث
 

يهدف هذا البحث إلى دراسة اإلمكانيات المتاحة 
من المخلفات الزراعية حتى يمكن استخدامها كأعالف 

، لتقليص حجم الفجوة الماشية غير تقليدية فى تغذية
تطورالمساحة دراسة  العلفية الحيوانية التقليدية من خالل

والطاقة اإلنتاجية للنواتج الثانوية لكل من المحاصيل 
التالية الذرة الشامية والقطن والسمسم والذرة الرفيعة 
والترمس والفول السوداني وبنجر السكر واألرز م  
دراسة األثار االقتصادية لتغذية الماشية على األعالف 

 غير التقليدية من خالل عينة البحث.
 

 البحثية ومصادر البياناتلطريقة ا
إعتمد البحث على أسلوب التحليل اإلحصائى 

، ادية مو   الدراسةالوصفى والكمى للمتغيرات اإلقتص
حيث تم إستخدام اإلنحدار البسيط لتقدير اإلتجاه العام 
لتطور متغيرات الدراسة، وقد إعتمد البحث على 

لقطاع  مصدرين للبيانات أوال : البيانات الثانوية المنشورة
الشئون اإلقتصادية بوزارة الزراعة والجهاز المركزى 
للتعبئة العامة واإلحصاء، ثانيا  البيانات األولية من 
خالل عينة البحث لمربي األبقار والجامو  بمحافظة 

 الغربية.
 

 أواًل  تطور المساحة المزرورعة من محاصيل الدراسة
  
مية تطورالمساحة المزروعة لمحصول الذرة الشا -1

 الصيفى فى  مصر

أن تطورالمساحة  (1الجدول رقم )تو   بيانات 
المزروعة لمحصول الذرة الشامية الصيفى فى مصر 

( قد تراوحت بين حد 1142 - 1111خالل الفترة )
، 1113ألف فدان فى عام  .475أدنى بلغ حوالى 

ألف فدان فى عام  1121وحد أقصى بلغ حوالى 
( إلى اإلتجاه الزمنى 4، وتشير المعادلة رقم )1145

روعة لمحصول الذرة الشامية العام لتطورالمساحة المز 
مصر، ومن المعادلة يتض  أن المساحة  الصيفى فى 

المزروعة لمحصول الذرة الشامية الصيفى فى مصر 
ألف فدان خالل فترة  30.5.2تتزايد سنويا  بحوالى 
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، 1.14الدراسة، وأن هذه االزيادة معنوية عند مستوى 
وعة وبلغ معدل التغير السنوى فى تطور المساحة المزر 
 %.44.5لمحصول الذرة الشامية الصيفى فى مصر 

من متوسط المساحة المزروعة للذرة الشامية الصيفى 
ألف  311.11خالل فترة الدراسة والمقدر بحوالى 
مما يعنى أن  1.02فدان، وبلغ معامل التحديد حوالى 

من التغيرات السنوية فى تطور المساحة  %02حوالى 
صيفى فى مصر تعزى إلى المزروعة للذرة الشامية ال

تلك العوامل التى يعكس تأثيرها عامل الزمن، وأن باقى 
التغيرات ترج  لعوامل أخرى غير مقيسة بالدالة وتشير 

على معنوية النموذج  51.73البالغة نحو  (F)قيمة 
المقدر لشرح العالقة بين الزمن وتطور المساحة 
المزروعة للذرة الشامية الصيفى فى  مصر  خالل 

 ( .4نفس الفترة ، كما تشير المعادلة رقم )

Y = 968.826 + 37.586 X …………….. (1)  

       (7.221)**   (7.136) ** 

F= 50.93             R2\ = 0.76                               

 
تطورالمساحة المزروعة لمحصول القطن فى   -2

  مصر
أن تطورالمساحة  (1الجدول رقم )تو   بيانات 

المزروعة لمحصول القطن فى مصر خالل الفترة 
( قد تراوحت بين حد أدنى بلغ 1142 - 1111)

 ، وحد أقصى1142ألف فدان فى عام  431حوالى 
، وتشير 1114ألف فدان فى عام  034بلغ حوالى 

 ( إلى اإلتجاه الزمنى العام لتطور1المعادلة رقم )
القطن فى  مصر، ومن المساحة المزروعة لمحصول 

المعادلة يتض  أن المساحة المزروعة لمحصول القطن 
ألف فدان  31.155فى مصر تتناقص سنويا  بحوالى 

خالل فترة الدراسة، وأن هذا التناقص معنوى عند 
، وبلغ معدل التغير السنوى فى تطور 1.14مستوى 

مزروعة لمحصول القطن فى مصر المساحة ال
حة المزروعة للقطن فى من متوسط المسا %.2.5

 121.12مصر خالل فترة الدراسة والمقدر بحوالى 
مما يعنى  1.20ألف فدان، وبلغ معامل التحديد حوالى 

من التغيرات السنوية فى تطور  %20أن حوالى 
المساحة المزروعة للقطن فى مصر تعزى إلى تلك 
العوامل التى يعكس تأثيرها عامل الزمن، وأن باقى 

ج  لعوامل أخرى غير مقيسة بالدالة وتشير التغيرات تر 
على معنوية النموذج  33.24البالغة نحو  (F)قيمة 

المقدر لشرح العالقة بين الزمن وتطور المساحة 
المزروعة للقطن فى  مصر  خالل نفس الفترة ، كما 

 ( .1تشير المعادلة رقم )

Y = 1216.431 - 30.255 X …………….. (2)  
        (9.150)**  (-5.798) ** 

R2\ = 0.67                 F = 33.612                               

 
تطورالمساحة المزروعة لمحصول السمسم فى   -3

  مصر
أن تطورالمسددداحة  (1الجـــدول رقـــم )تو ددد  بياندددات 

المزروعددددة لمحصددددول السمسددددم فددددى مصددددر خددددالل الفتددددرة 
( قدددددد تراوحدددددت بدددددين حدددددد أدندددددى بلدددددغ 1142 - 1111)

، وحدد أقصدى 1141ألدف فددان فدى عدام  50.2 حدوالى
، وبمتوسط 1117ألف فدان فى عام  ...7بلغ حوالى 

ألدددف طدددن خدددالل نفدددس  3140.12سدددنول بلدددغ حدددوالى 
الفتددددددددددرة، وبتقدددددددددددير معادلددددددددددة االتجدددددددددداه الزمنددددددددددي العددددددددددام 
تطورالمساحة المزروعة لمحصول السمسم في مصدر لدم 

، كمدددا  1.15تثبدددت معنويتهدددا اإلحصدددائية عندددد مسدددتوى 
 ( .3شير المعادلة رقم )ت

Y = 71.200 + 0.058 X …………………. (3)  
       (5.339)**  (0.111)  

R-2 = 0.066                              F= 0.012   
 

المساحة المزروعة لمحصول الذرة الرفيعة  تطور -4
  فى  مصر

أن تطور المساحة  (1الجدول رقم )تو   بيانات 
المزروعة لمحصول الذرة الرفيعة فى مصر خالل الفترة 

( قد تراوحت بين حد أدنى بلغ 1142 - 1111)
، وحد أقصى 1141ألف فدان فى عام  317حوالى 

، وتشير 1113ألف فدان فى عام  371بلغ حوالى 
 ( إلى اإلتجاه الزمنى العام لتطور1المعادلة رقم )

حصول الذرة الرفيعة فى  مصر، المساحة المزروعة لم
ومن المعادلة يتض  أن المساحة المزروعة لمحصول 

 4.211الذرة الرفيعة فى مصر تتناقص سنويا  بحوالى 
ألف فدان خالل فترة الدراسة، وأن هذا التناقص معنوى 

، وبلغ معدل التغير السنوى فى 1.14عند مستوى 
فى  تطور المساحة المزروعة لمحصول الذرة الرفيعة
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من متوسط المساحة المزروعة للذرة  %12 مصر
الرفيعة فى مصر خالل فترة الدراسة والمقدر بحوالى 

ألف فدان، وبلغ معامل التحديد حوالى  351.02
من التغيرات السنوية  %11مما يعنى أن حوالى  1.11

فى تطور المساحة المزروعة للذرة الرفيعة فى مصر 
ا عامل الزمن، تعزى إلى تلك العوامل التى يعكس تأثيره

وأن باقى التغيرات ترج  لعوامل أخرى غير مقيسة 
على  351.02البالغة نحو  (F)بالدالة وتشير قيمة 

معنوية النموذج المقدر لشرح العالقة بين الزمن وتطور 
المساحة المزروعة للذرة الرفيعة فى  مصر  خالل نفس 

 ( .1الفترة، كما تشير المعادلة رقم )
Y = 395.267 - 1.620 X ….…………….. (4)  
      (21.565)**  (-2.252) ** 

F= 5.070                  R-2 = 0.203                              
  

المساحة المزروعة لمحصول الترمس فى   تطور -5
  مصر

المساحة  أن تطور (1الجدول رقم )تو   بيانات 
المزروعة لمحصول الترمس فى مصر خالل الفترة 

( قد تراوحت بين حد أدنى بلغ 1142 - 1111)
، وحد أقصى 1142ألف فدان فى عام  1.51حوالى 

، وتشير 1111ألف فدان فى عام  7..بلغ حوالى 
 ( إلى اإلتجاه الزمنى العام لتطور5المعادلة رقم )

المساحة المزروعة لمحصول الترمس فى  مصر، ومن 
 المعادلة يتض  أن المساحة المزروعة لمحصول

ألف  1.107الترمس فى مصر تتناقص سنويا  بحوالى 
فدان خالل فترة الدراسة، وأن هذا التناقص معنوى عند 

، وبلغ معدل التغير السنوى فى تطور 1.14مستوى 
المساحة المزروعة لمحصول الترمس فى مصر  

من متوسط المساحة المزروعة لمحصول  2%..2
ر بحوالى الترمس فى مصر خالل فترة الدراسة والمقد

 1.31ألف فدان، وبلغ معامل التحديد حوالى  1.10
من التغيرات السنوية فى  %31مما يعنى أن حوالى 

تطور المساحة المزروعة لمحصول الترمس  فى مصر 
، مل التى يعكس تأثيرها عامل الزمنتعزى إلى تلك العوا

وأن باقى التغيرات ترج  لعوامل أخرى غير مقيسة 
على  21..البالغة نحو  (F)ة بالدالة وتشير قيم

معنوية النموذج المقدر لشرح العالقة بين الزمن وتطور 

المساحة المزروعة لمحصول الترمس  فى  مصر  
 ( .5خالل نفس الفترة ، كما تشير المعادلة رقم )

 
Y = 11.038 – 0.279 X ……………….. (5)  

       (4.564)**  (-2.936) ** 

F= 8.618                 R-2 = 0.323            
 

المساحة المزروعة لمحصول الفول  تطور -6
  السودانى فى  مصر
أن تطورالمسددداحة  (1الجـــدول رقـــم )تو ددد  بياندددات 

المزروعددة لمحصددول الفددول السددودانى فددى مصددر خددالل 
( قد تراوحت بين حد أدنى بلغ 1142 - 1111الفترة )
، وحددد أقصددى 1112ألددف فدددان فددى عددام  431حددوالى 

،  وبمتوسط 1141ألف فدان فى عام  457بلغ حوالى 
فددددس ألددددف فدددددان خددددالل ن 410.41سددددنول بلددددغ حددددوالى 

التجدددددددددداه الزمنددددددددددي العددددددددددام ، وبتقدددددددددددير معادلددددددددددة االفتددددددددددرة
تطورالمسدداحة المزروعددة لمحصددول الفددول السددودانى فددي 
مصددددددر لددددددم تثبددددددت معنويتهددددددا اإلحصددددددائية عنددددددد مسددددددتوى 

 ( .2، كما تشير المعادلة رقم )1.14
Y =142.767 + 0.174 X ………………... (6)  
     (15.429)**  (0.230)  

F= 0.230                 R-2 = 0.051                              
 

المساحة المزروعة لمحصول بنجر السكر  تطور -9
  فى  مصر

أن تطورالمساحة  (1الجدول رقم )تو   بيانات 
المزروعة لمحصول بنجر السكر فى مصر خالل الفترة 

( قد تراوحت بين حد أدنى بلغ 1142 - 1111)
، وحد أقصى 1113ألف فدان فى عام  434حوالى 

، وتشير 1145ألف فدان فى عام  521بلغ حوالى 
( إلى اإلتجاه الزمنى العام 0المعادلة رقم )

بنجر السكر فى  لتطورالمساحة المزروعة لمحصول 
مصر، ومن المعادلة يتض  أن المساحة المزروعة 
لمحصول بنجر السكر فى مصر تتزايد سنويا  بحوالى 

ألف فدان خالل فترة الدراسة، وأن هذه  11..17
، وبلغ معدل التغير 1.14الزيادة معنوية عند مستوى 

السنوى فى تطور المساحة المزروعة لمحصول 
من متوسط المساحة  %7.70بنجرالسكر فى مصر 

المزروعة لمحصول بنجر السكر فى مصر خالل فترة 
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ألف فدان، وبلغ  ....17الدراسة والمقدر بحوالى 
مما يعنى أن حوالى  1.73معامل التحديد حوالى 

من التغيرات السنوية فى تطور المساحة  73%
المزروعة لمحصول بنجر السكر فى مصر تعزى إلى 

أثيرها عامل الزمن، وأن باقى تلك العوامل التى يعكس ت
التغيرات ترج  لعوامل أخرى غير مقيسة بالدالة وتشير 

على معنوية النموذج  3.22البالغة نحو   (F)قيمة 
المقدر لشرح العالقة بين الزمن وتطور المساحة 
المزروعة لمحصول بنجر السكر  فى  مصر  خالل 

 ( .0نفس الفترة ، كما تشير المعادلة رقم )

Y = 446.216 – 29.804 X ……………… (7)  
      (-8.275)**  (14.080) ** 

F= 198.243                 R-2= 0.925   

 

 المساحة المزروعة لمحصول األرز فى تطور -8
  مصر

أن تطورالمساحة  (1الجدول رقم )تو   بيانات 
المزروعة لمحصول األرز فى مصر خالل الفترة 

( قد تراوحت بين حد أدنى بلغ 1142 - 1111)
، وحد أقصى 1141ألف فدان فى عام  4173حوالى 

، وتشير .111ألف فدان فى عام  4001بلغ حوالى 
 ( إلى اإلتجاه الزمنى العام لتطور0المعادلة رقم )

رز فى  مصر، ومن المساحة المزروعة لمحصول األ
المعادلة يتض  أن المساحة المزروعة لمحصول األرز 

ألف فدان  41.312فى مصر تتناقص سنويا  بحوالى 
خالل فترة الدراسة، وأن هذا التناقص معنوى عند 

، وبلغ معدل التغير السنوى فى تطور 1.15مستوى 
 %77المساحة المزروعة لمحصول األرز فى مصر 

لمزروعة لمحصول األرز فى من متوسط المساحة ا
 4151.14مصر خالل فترة الدراسة والمقدر بحوالى 
مما يعنى  1.41ألف فدان، وبلغ معامل التحديد حوالى 

من التغيرات السنوية فى تطور  %41أن حوالى 
المساحة المزروعة لمحصول األرز فى مصر تعزى 
إلى تلك العوامل التى يعكس تأثيرها عامل الزمن، وأن 

التغيرات ترج  لعوامل أخرى غير مقيسة بالدالة باقى 
على معنوية  3.22البالغة نحو  F)وتشير قيمة )

النموذج المقدر لشرح العالقة بين الزمن وتطور 

المساحة المزروعة لمحصول األرز  فى  مصر  خالل 
 ( ..نفس الفترة ، كما تشير المعادلة رقم )

Y = 1811.051 – 14.346 X …………….. (8)  

        (9.484)**  (-1.914)* 

F= 3.662                             R-2 = 0.143   

 
إجمالي المساحة المزروعة لمحاصيل أهم  تطور – 7

  فى  مصر المخلفات الزراعة
أن تطور إجمالي  (1الجدول رقم )تو   بيانات 

المساحة المزروعة لمحاصيل أهم المخلفات الزراعةفى 
( قد تراوحت بين 1142 - 1111مصر خالل الفترة )
ألف فدان فى عام  1115.5حد أدنى بلغ حوالى 

ألف فدان  1701.4، وحد أقصى بلغ حوالى 1141
( إلى اإلتجاه 7، وتشير المعادلة رقم )1141فى عام 

إجمالي المساحة المزروعة  الزمنى العام لتطور
فى  مصر، ومن  لمحاصيل أهم المخلفات الزراعة

المعادلة يتض  أن إجمالي المساحة المزروعة 
فى مصر تتزايد سنويا   لمحاصيل أهم المخلفات الزراعة

ألف فدان خالل فترة الدراسة، وأن  14.413بحوالى 
، وبلغ معدل 1.14هذه الزيادة معنوية عند مستوى 

السنوى فى تطور إجمالي المساحة المزروعة التغير 
من  %.2فى مصر  لمحاصيل أهم المخلفات الزراعة

متوسط إجمالي المساحة المزروعة لمحاصيل أهم 
المخلفات الزراعة فى مصر خالل فترة الدراسة والمقدر 

ألف فدان، وبلغ معامل التحديد  3441.1بحوالى 
غيرات من الت %33مما يعنى أن حوالى  1.33حوالى 

السنوية فى تطور إجمالي المساحة لمحاصيل أهم 
المخلفات الزراعة فى مصر تعزى إلى تلك العوامل التى 

ترج   يعكس تأثيرها عامل الزمن، وأن باقى التغيرات
 (F)لعوامل أخرى غير مقيسة بالدالة وتشير قيمة 

على معنوية النموذج المقدر لشرح  044..البالغة نحو 
العالقة بين الزمن وتطور إجمالي المساحة المزروعة 
لمحاصيل أهم المخلفات الزراعةفى  مصر  خالل نفس 

 ( .7الفترة ، كما تشير المعادلة رقم )

Y = 4170.365 – 21.123 X …………….. (9) 
        (22.874)**  (2.951) ** 

F= 8.711                 R-2 = 0.325 
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تطور المساحة المزرورعة بالذرة الشامية والقطن والسمسم والذرة الرفيعة والترمس والفول السوداني وبنجر  .1جدول 
 (1142 – 1111السكر واألرز فى  مصر خالل الفترة )

 المساحة   )باأللف فدان(                                              

 السنوات
الذرة 
 الشامية

 السمسم القطن
الذرة 
 الرفيعة

 الترمس
  الفول
 السودانى

بنجر 
 السكر

 اإلجمالى األرز

1111 4207 54. 01.1 302 2.1 411 432 4527 1511.. 

1114 4003 034 20.7 351 5.7 454 413 4311 1525.. 

1111 422. 012 01.4 325 ..7 414 451 4510 1221.1 

1113 425. 535 04.5 371 5.0 410 434 451. 1112.1 

1111 42.1 045 27.2 355 5.4 411 414 4530 1251.0 

1115 4711 250 22.7 354 3.5 41. 420 4157 1071.1 

1112 401. 532 03.1 32. 3.1 431 4.2 4573 1577.. 

1110 40.1 505 01.7 310 3.0 455 11. 4203 1.5..2 

111. 4.21 343 22.1 321 3.4 412 15. 4001 10.1.5 

1117 470. 1.1 7... 333 3.5 451 125 4327 11.3.3 

1141 477. 327 .0.7 317 3.2 457 3.2 4173 1115.5 

1144 4057 511 0..3 301 3.0 455 321 4117 1250.1 

1141 1450 333 50.2 330 4.. 417 111 4101 1734.1 

1143 1437 1.0 57.2 335 4.1 41. 124 4147 1.17.. 

1141 14.2 327 23.. 351 4.3 431 511 4321 1701.4 

1145 1121 114 .1.3 355 0.7 413 555 4142 1.21.1 

1142 1145 431 27.. 351 1.51 453 521 4353 1.33.3 

 3441.1 4151.14 ....17 410.41 1.10 351.02 01.22 121.12 311.11 المتوسط
ثم نقسمها على المتوسط السنوى تعطى معدل  Xحيث مقدار التغير السنوى هو القيمة الموجودة فى الدالة الخطية معامل  * :

التغير نسبة مئوية، أما فى حالة الدالة التربيعية والتكعيبية يتم إيجاد التفا ل األول للدالة لحساب مقدار التغير ونقسمه بنفس 
 الطريقة السابقة على المتوسط لحساب معدل التغير. 

 أعداد مختلفة .  - نشرة االحصاءات الزراعية -الشئون اإلقتصادية  وزارة الزراعة وإستصالح األرا ى، قطاع –1  المصدر
 أعداد متفرقة. - نشرة تقديرات الدخل الزراعى -وزارة الزراعة وإستصالح األرا ى، قطاع الشئون اإلقتصادية –2

 
ثانيًا  تطور الطاقة اإلنتاجية ألهم المخلفات الزراعة 

 مصر وامكانية تضيق الفجوة الغذائيةفى 
 
اإلتجاه الزمنى العام لتطور كمية أحطاب الذرة  –1

 (2216-2222الشامية فى مصر خالل الفترة )
الدددى تذبدددذب كميدددة  (2الجــــدول رقـــم )تشدددير بياندددات 

أحطدداب الددذرة الشددامية فددي  مصددر  خددالل فتددرة الدراسددة 
( ، حيدددث تراوحدددت بدددين حدددد  أدندددى بلدددغ 1111-1142)

، وحدد أقصدى بلدغ 1111ألف طدن عدام  1212حوالى 

، وبمتوسدددط سدددنول 1145ألدددف طدددن عدددام  5755نحدددو 
ألدددف طدددن خدددالل نفدددس الفتدددرة،  55.2.41بلدددغ حدددوالى 

العدام لكميدة حطدب الددذرة  وبتقددير معادلدة االتجداه الزمندي
الشدددامية فدددي مصدددر لدددم تثبدددت معنويتهدددا اإلحصدددائية عندددد 

 ( 4كما تشير المعادلة رقم ) 1.14مستوى 
Y = 4963.64 + 31.97 X ……………….. (1)  

       (23.59)**  (1.56) 

F= 2.4                   R-2 = 0.08           
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تطور كمية قش األرز فى اإلتجاه الزمنى العام ل – 2
 (2216-2222مصر خالل الفترة )
تطددور كميددة قددش  (2الجـــدول رقــم )تو دد  بيانددات 

-1111األرز فدددددددي  مصدددددددر  خدددددددالل فتدددددددرة الدراسدددددددة )
(، حيدددث أنهدددا تراوحدددت بدددين حدددد  أدندددى بلدددغ نحدددو 1142
، وحددد أقصددى بلددغ نحددو 1141ألددف طددن أعددوام  1314
، وبمتوسددددط سدددنول بلددددغ .111ألدددف طددددن عدددام  3.71
ألف طن خالل نفس الفترة، وبتقددير  3140.12حوالى 

قش األرز فدي مصدر  معادلة االتجاه الزمني العام لكمية
، كمددا 1.14لددم تثبددت معنويتهددا اإلحصددائية عنددد مسددتوى 

 (..تشير المعادلة رقم )
Y= 3376.43 – 17.71 X ………………... (8) 

     (18.46)**  (-0.99) 

F=0.98                       R-2 = 0.001       

                      

غير دور أهم المخلفات النباتية إلنتاج األعالف 
 التقليدية وخفض العجز فى األعالف الحيوانية

 
تطورالكمية المكافئة من العلف المركز لحطب  -1

 الذرة الشامية
أن تطور الكمية  (2الجدول رقم )تو   بيانات 

المكافئة من العلف المركز لحطب الذرة الشامية 
( قد 1142 - 1111الصيفى فى مصر خالل الفترة )
ألف طن  113.31تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالى 

 310.51، وحد أقصى بلغ حوالى 1144فى عام 
( 4، وتشير المعادلة رقم ) 1145ألف طن فى عام 

طور الكمية المكافئة من إلى اإلتجاه الزمنى العام لت
، طب الذرة الشامية الصيفى فى مصرالعلف المركز لح

ومن المعادلة يتض  أن الكمية المكافئة من العلف 
المركز لحطب الذرة الشامية الصيفى فى مصر تتزايد 

ألف طن خالل فترة الدراسة،  14..4سنويا  بحوالى 
، وبلغ معدل 1.15وأن هذه االزيادة معنوية عند مستوى 

التغير السنوى فى تطور تطور الكمية المكافئة من 
لذرة الشامية الصيفى فى مصر العلف المركز لحطب ا

من متوسط تطور الكمية المكافئة من العلف  1.21%
المركز لحطب للذرة الشامية الصيفى خالل فترة الدراسة 

ألف طن، وبلغ معامل  1.2.00والمقدر بحوالى 
من  %1مما يعنى أن حوالى  1.11التحديد حوالى 

 التغيرات السنوية فى تطور الكمية المكافئة من العلف

المركز لحطب الذرة الشامية الصيفى فى مصر تعزى 
إلى تلك العوامل التى يعكس تأثيرها عامل الزمن، وأن 
باقى التغيرات ترج  لعوامل أخرى غير مقيسة بالدالة 

على معنوية  1.11البالغة نحو   (F)وتشير قيمة 
النموذج المقدر لشرح العالقة بين الزمن وتطور الكمية 

ف المركز لحطب الذرة الشامية المكافئة من العل
الصيفى فى مصر خالل نفس الفترة، كما تشير 

 (.4المعادلة رقم )
Y = 270.204 + 1.841 X ……………….. (1)  
     (23.264)**  (1.624) * 

F= 0.093                   R2\ =* 2.64                              

 
ز لقش تطور الكمية المكافئة من العلف المرك –2

 األرز 
أن تطور الكمية  (2الجدول رقم )تو   بيانات 

من العلف المركز لقش األرز فى مصر خالل  المكافئة
( قد تراوحت بين حد أدنى بلغ 1142 - 1111الفترة )
، وحد 1141ألف طن فى عام  441.31حوالى 

، .111ألف طن فى عام  4.0.1أقصى بلغ حوالى 
ألف طن خالل  3140.12وبمتوسط سنول بلغ حوالى 

 نفس الفترة ، وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام تطور

من العلف المركز لقش األرز في مصر  الكمية المكافئة
، كما  1.15لم تثبت معنويتها اإلحصائية عند مستوى 

 ( .1تشير المعادلة رقم )

Y= 163.487 + 1.117 X ………………... (2)  
     (18.603)**  (-1.302)  

F= 0.042                   R2\ =* 1.70                             

 
 تطور إجمالى الكمية المكافئة من المركز –3

أن تطور إجمالى  (2الجدول رقم )تو   بيانات 
من العلف المركز فى مصر خالل  الكمية المكافئة

( قد تراوحت بين حد أدنى بلغ 1142 - 1111الفترة )
، وحد 1141لف طن فى عام أ 3.3.01حوالى 

، .111ألف طن فى عام  137.1أقصى بلغ حوالى 
ألف طن خالل  .111.4وبمتوسط سنول بلغ حوالى 

نفس الفترة ، وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام تطور 
من العلف المركز في مصر لم  الكمية المكافئة إجمالى

، كما 1.15تثبت معنويتها اإلحصائية عند مستوى 
 ( .3ر المعادلة رقم )تشي
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Y= 433.646 + 0.726 X ………………... (3)  
    (27.349)**  (0.469)  

F= 0.051                   R2\ = 0.220 

 
 تطورحجم الفجوة العلفية من األعالف المركزة   –4

أن تطور الكمية  (2الجدول رقم )تو   بيانات 
ز فى المكافئة من حجم الفجوة العلفية من العلف المرك

( قد تراوحت بين 1142 - 1111مصر خالل الفترة )
، 1111ألف طن فى عام  1353حد أدنى بلغ حوالى 

ألف طن فى عام  105.وحد أقصى بلغ حوالى 
( إلى اإلتجاه الزمنى 1، وتشير المعادلة رقم )1111

العام لتطور الكمية المكافئة من حجم الفجوة العلفية من 
المعادلة يتض  أن  العلف المركز فى  مصر، ومن

الكمية المكافئة من حجم الفجوة العلفية من العلف 
 41.05.04المركز فى مصر تتزايد سنويا  بحوالى 

ألف طن خالل فترة الدراسة، وأن هذه االزيادة معنوية 
، وبلغ معدل التغير السنوى فى 1.14عند مستوى 

تطور الكمية المكافئة من حجم الفجوة العلفية من 
من  %1..1.40مركز الصيفى فى مصر العلف ال

متوسط الكمية المكافئة من حجم الفجوة العلفية من 
العلف المركز خالل فترة الدراسة والمقدر بحوالى 

ألف طن، وبلغ معامل التحديد حوالى  2411.02
من التغيرات السنوية  %17مما يعنى أن حوالى  1.17

ة من فى تطور الكمية المكافئة من حجم الفجوة العلفي
العلف المركز فى مصر تعزى إلى تلك العوامل التى 
يعكس تأثيرها عامل الزمن، وأن باقى التغيرات ترج  
 (F)لعوامل أخرى غير مقيسة بالدالة وتشير قيمة 

على معنوية النموذج المقدر لشرح  21..البالغة نحو 
العالقة بين الزمن الكمية المكافئة من حجم الفجوة 

المركز فى  مصر  خالل نفس  العلفية من العلف
 ( .1، كما تشير المعادلة رقم )الفترة

Y= 4509.42 – 36.790 + 606.250 X … (4)  

     (6.636)**  (-3.920)** (3.489)** 

F= 0.94                   R2\ =** 8.62                           

 
 تطور% من العجز فى األعالف المركزة  –5

أن تطور % من  (2الجدول رقم )تو   بيانات 
العجز فى األعالف المركزة فى مصر خالل الفترة 

( قد تراوحت بين حد أدنى بلغ 1142 - 1111)
، وحد أقصى 1111ألف طن فى عام  5.11حوالى 

، وتشير 1111ألف طن فى عام  7.51بلغ حوالى 
( إلى اإلتجاه الزمنى العام لتطور % 5المعادلة رقم )

ألعالف المركزة فى مصر، ومن من العجز فى ا
المعادلة يتض  أن الكمية المكافئة من % من العجز 
فى األعالف المركزة فى مصر تتناقص سنويا  بحوالى 

ألف طن خالل فترة الدراسة، وأن هذا التناقص  43.47
، وبلغ معدل التغير السنوى 1.14معنوى عند مستوى 

فى تطور % من العجز فى األعالف المركز فى 
من متوسط % من العجز فى  %5..40صر م

األعالف المركزة خالل فترة الدراسة والمقدر بحوالى  
مما  1.20ألف طن، وبلغ معامل التحديد حوالى  0.1

من التغيرات السنوية فى تطور  %20يعنى أن حوالى 
من العجز فى األعالف المركزة فى مصر تعزى  %

الزمن، وأن إلى تلك العوامل التى يعكس تأثيرها عامل 
باقى التغيرات ترج  لعوامل أخرى غير مقيسة بالدالة 

على معنوية  .40.4البالغة نحو** (F)وتشير قيمة 
النموذج المقدر لشرح العالقة بين الزمن و % من 

خالل نفس العجز فى األعالف المركزة فى مصر 
 ( .5، كما تشير المعادلة رقم )الفترة

Y= 9.319 + 0.045 – 0.735  X ………... (5)  
   (15.909)** (5.524) ** (-4.908)** 

F= 0.67                   R2\ =** 17.18                           
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دور أهم المخلفات النباتية إلنتاج األعالف غير التقليدية وخف  العجز فى األعالف الحيوانية فى مصر  .2جدول 
 (1142-1111خالل الفترة )

 الكمية   )باأللف طن(
من  %

العجز فى 
األعالف 
 المركزة

حجم الفجوة 
العلفية من 
 األعالف المركزة

إجمالى 
الكمية 

المكافئة من 
 المركز*

الكمية المكافئة 
من العلف 
المركز لقش 
 األرز

 قش األرز

الكمية المكافئة 
من العلف 
المركز لحطب 
 الذرة الشامية

الذرة احطاب 
 الشامية

 السنوات

7.5 -1353 145.1 423.. 3141 154.3 1212 1111 

..4 -5411 14... 43..3 1..1 1.1.5 5413 1114 

0.5 -501. 131.1 424.5 3322 12..0 1710 1111 

2.1 -2755 131.5 457.3 3340 105.3 5115 1113 

5.1 -.105 111.4 421.3 33.4 1.4.. 5420 1111 

0.2 -2140 104.4 451.1 3117 340.4 5.43 1115 

2.4 -0152 111.1 401.1 3511 101.1 5115 1112 

2.1 -0021 127.3 4.1.. 3021 1...5 5174 1110 

2.2 -0543 173.1 4.0.1 3.71 312.1 5217 111. 

0.1 -2143 121.4 437.. 1741 311.1 5710 1117 

2.3 -2157 3.3.0 441.3 1314 103.5 5141 1141 

0.1 -5111 3.5.. 411.5 1777 113.3 1157 1144 

0.3 -241. 115.3 451.1 3450 175.3 5141 1141 

..1 -5111 111.0 411.5 3113 102.1 5121 1143 

0.7 -530. 110.1 410.5 3411 107.5 5413 1141 

7.4 -5111 100.1 417.5 3445 310.5 5755 1145 

7.3 -1712 157.3 410.3 3101 341.1 5203 1142 

 المتوسط 5586312 286399 3219326 153344 442318 6122396 9337

 كجم حطب ذرة  5.5كجم علف مركز ، وكل  4كجم قش أرز معامل مكافئ  1*: حسبت على أسا  كل 
 كجم علف مركز . 4شامية معامل مكافئ 

 أعداد مختلفة. - نشرة االحصاءات الزراعية -وزارة الزراعة وإستصالح األرا ى، قطاع الشئون اإلقتصادية  –4 المصدر 
 .أعداد متفرقة -نشرة تقديرات الدخل الزراعى -وزارة الزراعة وإستصالح األرا ى, قطاع الشئون اإلقتصادية –1

 
 

إلنتاج األعالف  ثالثًا  إستخدام  أهم المخلفات الزراعة
 غير التقليدية فى مصر

تتوافر فى مصر سنويا  كميات كبيرة من المخلفات 
النواتج الثانوية الزراعية غير المستغلة  -الزراعية 

اقتصاديا ، ومن أهم هذه المخلفات األتبان وقش األرز 
واألحطاب والعروش الخضراء، والتى يمكن االستفادة 
منها كأعالف حيوانية بعد إجراء المعامالت الميكانيكية 

ة أو البيولوجية عليها لرف  قيمتها الغذائية، أو الكيميائي
وخاصة أن معظم تلك المخلفات تنخف  فيها نسبة 
البروتين الخام وترتف  فيها نسبة األلياف والمواد 
السيلولوزية التى تعمل على انخفاي معدالت الهضم 
ودرجات االستساغة عند تغذية الحيوانات عليها دون 

ير التقديرات الى أن إجراء أية معامالت عليها، وتش
اجمالى كمية المخلفات الزراعية فى مصر يتراوح من 
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ملين طن سنويا  وعلى الرغم من ذلك يوجد  43-45
ملين  135عجز فى األعالف الخشنة يقدر بحوالى 

 طن.
 

 عينة الدراسة  -1
تم إختيار محافظة الغربية و ذلك حيث تم زراعة 

تمثل حوالى ألف فدان من محصول األرز  410حوالى 
والتى  1140من مساحة األرز فى مصر عام  731%

 450وتزرع حوالى مليون فدان،  4335بلغت حوالى 
من  %034ألف فدان من الذرة الشامية تمثل حوالى 
والتى  1140مساحة الذرة الشامية فى مصر عام 

مليون فدان، ولقد تم اختيار مركزين  131بلغت حوالى 
وفقا  ل همية النسبية لمجموع  من مراكز محافظة الغربية

مساحة محصولى األرز والذرة الشامية وهما مركز 
قطور والمحلة الكبرى، حيث بلغت مساحتهما بمركز 

ألف فدان، فى حين بلغت  2134المحلة الكبرى حوالى 
ألف فدان، ولقد  3737مساحتهما بمركز قطور حوالى 

نسبية تم اختيار قريتين من كل مركز وفقا  ل همية ال
لمجموع مساحة محصولى األرز والذرة الشامية، وعلى 
ذلك تم اختيار قريتي الهياتم ودنوشر من مركز المحلة 
الكبرى وقريتى ابشواى وسمال من مركز قطور، ومن 
خالل السجالت الخاصة بالجمعية التعاونية الزراعية تم 
اختيار عينة عشوائية من المزارعين بالقرى المختارة، 

مشاهدة وذلك  401يد عدد أفراد العينة بحوالي وتم تحد
 باستخدام القانون التالي:

 
z2σ2N = n 

∆2N + z2σ2 
 

 :حيث أن
n . تشير إلى عدد أفراد العينة : 
z تشير إلى قيمة :z  1.15عند مستوى معنوية =

4.72 . 
σ2 =  1.1114: تشير إلى تباين المجتم. 
N مربى ماشية : تشير إلى عدد أفراد المجتم  )عدد

 مربيا . 470.3=  التسمين(
 . 1(1.115رب  الخطأ المسموح به=): تشير إلى م2∆
 

توزي  عينة الدراسة  (3الجدول )وتو   بيانات 
على المراكز المختارة، ومن البيانات يتض  أن عدد 
الحائزين لمحصولى األرز والذرة الشامية بمركز المحلة 

حائزا ، تبلغ اجمالى حيازتهم   15341الكبرى بلغ 
فدانا ، وبحساب المتوسط الهندسى ألعداد  21434

لذى كز المحلة الكبرى واالمزارعين واجمالى حيازتهم بمر 
يتض  أن عدد  أفراد العينة المختارين  %5134بلغ 

مزارعا ، كما يتض   71من مركز المحلة الكبرى يبلغ 
أن عدد الحائزين لمحصولى األرز والذرة الشامية 

حائزا ، تبلغ اجمالى حيازتهم   29145بمركز قطور بلغ 
فدانا ، وبحساب المتوسط الهندسى ألعداد  37782

يازتهم بمركز المحلة الكبرى والذى المزارعين واجمالى ح
يتض  أن عدد  أفراد العينة المختارين  % 1537بلغ 

مزارعا ، وبذلك يصب   1.من مركز المحلة الكبرى يبلغ 
 مزارعا  . 401اجمالى عدد أفراد العينة 
توزي  عينة الدراسة على  (4الجدول )وتو   بيانات 

اختيار القرى المختارة، ومن البيانات يتض  أنه تم 
قريتى الهياتم ودنوشر من مركز المحلة الكبرى، كما 

والذرة  يتض  أن عدد الحائزين لمحصولى األرز
حائزا ، تبلغ اجمالى  2415الشامية بقرية الهياتم قد بلغ 

فدانا ، وبحساب المتوسط الهندسى  5712حيازتهم 
ألعداد المزارعين واجمالى حيازتهم بقرية الهياتم والذى 

يتض  أن عدد  أفراد العينة المختارين  % 5337بلغ 
مزارعا ، كما يتض  أن عدد  54من قرية الهياتم يبلغ 

الحائزين لمحصولى األرز والذرة الشامية بقرية دنوشر 
، فدانا   4815حائزا ، تبلغ اجمالى حيازتهم   2147بلغ 

وبحساب المتوسط الهندسى ألعداد المزارعين واجمالى 
يتض  أن  % 1234والذى بلغ  حيازتهم بقرية دنوشر

 13عدد  أفراد العينة المختارين من قرية دنوشر يبلغ 
مزارعا ، وبذلك يصب  اجمالى عدد أفراد العينة من 

تو   بيانات  مزارعا . كما 71 مركز المحلة الكبرى 
أنه تم اختيار قريتى ابشواى وسمال من  (4الجدول )

ائزين مركز قطور، ومن البيانات يتض  أن عدد الح
لمحصولى األرز والذرة الشامية بقرية ابشواى قد بلغ 

فدانا ،  4787حائزا ، تبلغ اجمالى حيازتهم  2124
وبحساب المتوسط الهندسى ألعداد المزارعين واجمالى 

، يتض  أن %5134حيازتهم بقرية الهياتم والذى بلغ 
 11عدد أفراد العينة المختارين من قرية ابشواى يبلغ 

 ى األرز ددددد الحائزين لمحصولددددغ عددددى حين بلمزارعا ، ف



 1471       "دراسة حالة بمحافظة الغربية" إمكانيات إستخدام المخلفات الزراعة فى مصر  

AUJASCI, Arab Univ. J. Agric. Sci., 27(3), 2019 

 
  1140ختارة بمحافظة الغربية عام توزي  عينة مزارعى األرز والذرة الشامية على المراكز الم .3جدول 
 

 % عدد % عدد عدد أفراد العينة المتوسط الهندسى٭ اجمالى الحيازة بالفدان الحائزين المركز
 71 5134 .213 21434 1.31 15341 المحلة الكبرى 

 1. 1537 3235 377.1 .543 10415 قطور
 194 122 122 122113 122 52469 االجمالى

 ٭المتوسط الهندسى  يساوى الجذر النونى لحاصل  رب عدد  ن من القيم ) النسبية (
 .1140مديرية الزراعة بمحافظة الغربية ، إدارة الشدون الزراعية ، بيانات غير منشورة عام  المصدر 

 
 1140توزي  عينة الدراسة على القرى المختارة بمحافظة الغربية عام  .4جدول 
 

 % عدد % عدد عدد أفراد العينة المتوسط الهندسى٭ اجمالى الحيازة بالفدان الحائزين القرى  المركز
 54 5337 5534 5741 5137 1145 الهياتم المحلة الكبرى 

 13 1234 11.7 1.45 1034 1417 دنوشر
 74 122 122 12929 122 4564 الجملة

 11 5134 5337 17.7 5133 1411 ابشواى قطور
 .3 1037 1234 1152 1.30 11.1 سمال
 82 122 122 7245 122 4186 الجملة

 194  االجمالى
 مديرية الزراعة بالغربية، اإلدارة الزراعية بمركزل قطور و المحلة الكبرى، بيانات غير منشورة المصدر  

 
حائزا ، تبلغ اجمالى  2282والذرة الشامية بقرية سمال 

فدانا ، وبحساب المتوسط الهندسى  4256حيازتهم 
ألعداد المزارعين واجمالى حيازتهم بقرية سمال والذى 

يتض  أن عدد أفراد العينة المختارين من  %1037بلغ 
مزارعا ، وبذلك يصب  اجمالى عدد  .3قرية سمال يبلغ 

 مزارعا . 1.أفراد العينة من مركز قطور
 

 النتائج ومناقشتها -3
 

يــة الحيوانيــة لفــدان الــذرة الشــامية الوحــدات الغذائ -3
 من السيالج أو الحبوب 

ُتسددتخدم حبددوب الددذرة الشددامية فددي صددناعة األعددالف 
الخاصددة بالدددواجن والحيوانددات، كمددا ُيسددتخدم دقيددق الددذرة 
الشدددامية فدددي صدددناعة ر،يددد  الخبدددز، فدددي حدددين يسدددتخدم 

السددديالج النددداتج مدددن محصدددول الدددذرة الشدددامية فدددي تغذيدددة 
الحيواندددات فقدددط خدددالل فتدددرة نقدددص األعدددالف الخضدددراء، 
ويسددددتخدم البدددداحثون فددددي مجددددال تغذيددددة الحيوانددددات عدددددة 
مقدداييس فنيددة لتقيدديم مددواد العلددف الحيوانيددة أهمهددا معددادل 
النشددددا وهددددو يعبددددر عددددن قدددددرة مددددادة العلددددف علددددى تكددددوين 

البروتين المهضوم والذل يعبر الدهون بجسم الحيوان ، و 
عدددن قددددرة مددددادة العلدددف علدددى تكددددوين البروتيندددات بجسددددم 
 Nالحيوان، ولقد توصل الباحثون إلى مقيا  ثالث وهو 

.D.T وهددددددو يعبددددددر عددددددن إجمددددددالي المركبددددددات الغذائيددددددة ،
المهضدددومة بمدددادة العلدددف، حيدددث أنددده ال يمكدددن االعتمددداد 
ألن علددى التركيددب الكيمدداول لمددادة العلددف فقددط ، وذلددك 

الحيددوان ال يسددتفيد بكافددة المركبددات الغذائيددة الخددام ولكندده 
يستفيد بدالجزء المهضدوم منهدا، وتشدير الدراسدات الدى أن  
معامل تحويل حبوب الذرة إلى معادل نشدا يقددر بحدوالى 
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، معامدددددددل تحويدددددددل حبدددددددوب الدددددددذرة إلدددددددى بدددددددروتين % 1.
، معامل تحويل أحطاب الذرة %0مهضوم يقدر بحوالى 
، معامددل تحويددل %1130ا يقدددر بحددوالىإلددى معددادل نشدد
ومعامدل  83% يقددر بحدوالى N.D.Tحبوب الذرة  إلى 

تحويددددل سدددديالج الددددذرة بددددالكيزان إلددددى معددددادل نشددددا يقدددددر 
، معامدددل تحويدددل سددديالج الدددذرة بدددالكيزان % 11بحدددوالى 

، معامل تحويل %41الى بروتين مهضوم يقدر بحوالى 
 بحددددوالىيقدددددر N.D. Tسدددديالج الددددذرة بددددالكيزان الددددى 

1433%. 
ـــــم )تو ددددد  البياندددددات  أن إجمدددددالي   (5بالجـــــدول رق

الوحدات الغذائية الحيوانيدة التدي تندتج مدن فددان الحبدوب 
والسدددديالج لمحصدددددول الدددددذرة الشدددددامية، حيدددددث يتضددددد  أن 
إجمددالي وحدددات معدددادل النشددا مددن فددددان الحبددوب البدددالغ 

 40323طددددددن مددددددن الحبددددددوب ) 1310متوسددددددط إنتاجدددددده 
طدددن معدددادل نشدددا  باإل دددافة  1311أردب( يبلدددغ حدددوالي 

طدددن معدددادل نشدددا تندددتج مدددن األحطددداب عندددد  1351إلدددى 
فرمهددا واسددتخدامها فددي تغذيددة الحيددوان، ليصددب  إجمددالي 

 1351عددد وحددات معدادل النشدا التدى يدتم انتاجهدا نحدو 
طدددن، مدددن فددددان الدددذرة الشدددامية الدددذى يخصدددص إلنتددداج 

طدددن بدددروتين مهضدددوم،  1347الحبدددوب،  باإل دددافة إلدددى
فقدد بلدغ N.D. Tلي المدواد الغذائيدة المهضدومة أمدا إجمدا
 طن وفقا لمعدالت التحويل الفنية. 1317حوالي 

كمدددا يتضددد  أن اجمددددالى وحددددات معددددادل النشدددا مددددن 
طدن  5313فدان الذرة الذى تم عمله سيالج بلدغ حدوالى 

طدددن   5347 ىددددددوم وحوالدددددددددددددطدددن بدددروتين مهض 1372و
N.D.T الدددذى تدددم عملددده ، وبدددذلك يتضددد  أن فددددان الدددذرة

سيالج يزيد عن فدان الذرة الذى تم استخدامه فدى انتداج 
طدددن  1307مدددن معدددادل نشدددا و  1374الحبددوب بحدددوالى 
وهدددذه الزيدددادة N.D. .Tطدددن  3341بدددروتين مهضدددوم و

الكبيرة فى الوحدات الغذائية تدددى إلدى زيدادة طفيفدة فدى 
 جنيها .  4005تكالي  اإلنتاج قدرت بحوالى 

 
 الوحدات الغذائية الحيوانية متوسط تكلفة -4

أن متوسدددددط  (6بالجـــــدول رقـــــم )تو ددددد  البياندددددات 
 تكالي  إنتاج الحبوب من فدان الذرة الشامية بلغ حدوالى

طن  1315جنيها  يتكلفها المنتج للحصول على  2.72
ن ددددددد، ممدددا يعندددى أن متوسدددط تكلفدددة الطدددن مN.D.Tمدددن 

N.D.T  جنيهدا ، 332337من حبوب الذرة يبلغ حدوالى 
وبلددددغ متوسددددط تكددددالي  انتدددداج السدددديالج مددددن فدددددان الددددذرة 

جنيهددددا  يتكلفهددددا المنددددتج للحصددددول علددددى  204.حددددوالى 
، وبدددذلك فدددسن متوسدددط تكلفدددة الطدددن N.D.Tطدددن  5347
 420130مدددن سددديالج الدددذرة يبلدددغ حدددوالى  N.D.Tمدددن 

جنيهددا ، وممددا سددبق يتضدد  أن متوسددط  تكلفددة الطددن مددن 
N.D. T جنيهدا   427331والى بحدمن حبوب الدذرة يزيدد

مدن سديالج الدذرة N.D. Tعن متوسط  تكلفدة الطدن مدن 
 الشامية. 
أن متوسدددط  (6الجـــدول رقـــم )تو ددد  البياندددات  كمددا

تكلفددددة الطددددن مددددن معددددادل النشددددا مددددن حبددددوب الددددذرة يبلددددغ 
جنيهدددا ، فدددى حدددين بلدددغ متوسدددط تكلفدددة  103235حدددوالى 

 .45723طدددن معدددادل النشدددا مدددن سددديالج الدددذرة حدددوالى 
وممددا سددبق يتضدد  أن متوسددط  تكلفددة الطددن مددن جنيهددا ، 

 443730معدددادل النشدددا مدددن حبدددوب الدددذرة يزيدددد بحدددوالى 
دل النشدا مدن سديالج جنيها  عدن متوسدط  تكلفدة طدن معدا

، وبلددددددغ متوسددددددط تكلفددددددة طددددددن البددددددروتين الددددددذرة الشددددددامية
جنيهدددا ،  1152130المهضددوم مدددن حبدددوب الددذرة حدددوالى 

هضدوم مدن فى حدين بلدغ متوسدط تكلفدة طدن البدروتين الم
جنيها ، ومما سبق يتضد   171731سيالج الذرة حوالى 

أن متوسددددط  تكلفددددة الطددددن مددددن البددددروتين المهضددددوم مددددن 
جنيها  عن متوسط   3023533حبوب الذرة يزيد بحوالى 

تكلفدددة الطدددن مدددن البدددروتين المهضدددوم مدددن سددديالج الدددذرة 
 الشامية.

وممدددا سدددبق يتضددد  انخفددداي متوسدددط تكلفدددة الوحددددة 
ومعددادل النشددا والبددروتين المهضددوم  N.D.T)طددن( مددن 

مددددددن السدددددديالج مقارنددددددة بددددددالحبوب مددددددن محصددددددول الددددددذرة 
الشدامية، ممدا يعمدل علدى خفد  تكلفدة تغذيدة الحيوانددات 

 عند استخدام السيالج في التغذية.
 

 بمحافظة الغربية ثانيا  التكاليف والعائد لماشية اللبن 
تنقسم تكالي  اإلنتاج لماشية اللبن إلى قسمين, 
القسم األول هو التكالي  الثابتة وتشمل الفائدة على 
رأ  المال وقسط اإلهالك للمباني والحظائر وأدوات 
الحالبة, والقسم الثاني هو التكالي  المتغيرة وتشمل 
تكالي  التغذية, نفقات العمل البشرى، الرعاية البيطرية, 

خاصة بالمياه والكهرباء الفرشة والمصروفات ال
نما يشمل العائد قيمة اللبن, ثمن المولود, , بيوالصيانة

قيمة األسمدة العضوية والتغيرات فى قيمة الحيوان 
 بالزيادة أو النقص فى نهاية العام.
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 .114الوحدات الغذائية الحيوانية لفدان الذرة الشامية حبوب أو سيالج بمحافظة الغربية عام  .5جدول 

 
 بالطن N.D. T البروتين المهضوم بالطن معادل النشا بالطن الناتج بالطن المتغيرات
 1315 1340 *1351 1310 أذره حبوب

 5347 1372 5313 1130 سيالج
 3914 2997 2971  الفرق 

 * تشمل معادل النشا للحبوب واالحطاب .
 عت وحسبت من بيانات عينة الدراسةجم المصدر 

 
متوسط تكلفة الطن من الوحدات الغذائية من حبوب و سيالج الذرة الشامية بمحافظة الغربية عام  .6جدول 
114. 

 

أجمالي التكاليف  المتغيرات
 بالجنيه

تكلفة طن معادل 
 النشا بالجنيه

تكلفة طن البروتين 
 المهضوم بالجنيه

 N.D. Tتكلفة طن 
 بالجنيه

 332337 1152130 103235 2.72 أذره حبوب

 420130 171731 .45723 204. سيالج
 167392 3963593 113799  1995 الفرق 
 . 41و 44جمعت وحسبت من بيانات جدولى   المصدر 

 
ولقد تم دراسة تكالي  التغذية منفصلة وذلك لتحقيق 
أهددددداف الدراسددددة، وقددددد تددددم تقسدددديم تكددددالي  التغذيددددة إلددددى 

التغذية شدتاء وصديفا, وقدد تدم تقسديم التغذيدة إلدى تكالي  
قسددمين األول باسددتخدام السدديالج والثدداني بدددون اسددتخدام 
السدديالج, ولقددد أو ددحت بيانددات الدراسددة أن, واألعددالف 
الجافدددة تتمثدددل فدددي تدددبن القمددد , قدددش ألرز والددددريس, أمدددا 
األعددددالف الخضددددراء تتمثددددل فددددي البرسدددديم شددددتاء, الدددددراوة 

فا , واألعدالف المركدزة تتمثدل فدي وأعالف السور جدم صدي
بددددروتين, جددددريش الددددذرة ونخالددددة  %41العالئددددق المركددددزة 
 ودقيق القم  .

 
ــــرأ  مــــن الجــــامو   -1 ــــة ال متوســــط تكــــاليف تغذي

 الحالب بمحافظة الغربية
أن متوسددط تكلفددة  (9بالجــدول رقــم )تشددير البيانددات 

تغذيدددددة الدددددرأ  مدددددن الجدددددامو  الحالبدددددة قدددددد بلدددددغ  نحدددددو 
جنيهددددا  سددددنويا  عنددددد اسددددتخدام السدددديالج فددددى  4375133

التغذيدددة, كمدددا تو ددد  البياندددات أن متوسدددط تكلفدددة تغذيدددة 
 4.02137الرأ  من الجامو   الحالب قد بلغت نحدو

جنيها  بدون استخدام السيالج فى التغذية, مما يدل على 
ام السدددديالج فددددى التغذيددددة يددددددى إلددددى خفدددد  أن اسددددتخد

جنيهدا  سددنويا, ويرجدد   1.1232تكدالي  التغذيددة بحددوالي 
وهددذا إلددى انخفدداي التكددالي  اليوميددة لتغذيددة الددرأ  مددن 

متوسدددددط  الجدددددامو  عندددددد اسدددددتخدام السددددديالج, حيدددددث أن
تكلفدددددة تغذيدددددة الدددددرأ  مدددددن الجدددددامو  فدددددى اليدددددوم شدددددتاء 

فددى حددين  جنيهددا   1434باسددتخدام السدديالج بلغددت حددوالى 
جنيهدددددا  فدددددى اليدددددوم شدددددتاء بددددددون  5437تتكلدددددف حدددددوالى 

اسدددددتخدام السدددددديالج ويرجدددددد  ذلدددددك إلددددددى زيددددددادة اسددددددتخدام 
م  البرسديم فدى عددم  األعالف المركزة واألعالف الجافة

, بينما يبلغ متوسط تكلفة تغذية الرأ  من وجود السيالج
الجددددامو  فددددى اليددددوم صدددديفا باسددددتخدام السدددديالج حددددوالى 

جنيها  للرأ   5137ى حين بلغت حوالى جنيها  ف 3533
 صيفا  بدون استخدام  السيالج فى التغذية.
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 .114متوسط التكلفة اليومية لتغذية رأ  الجامو  الحالبة بمحافظة الغربية عام  .9 جدول

 

 المتغيرات

 سنوياً  صيفًا يوميا شتاء يوميا
ستخدام إب

ستخدام إب بدون السيالج السيالج
ستخدام إب بدون السيالج السيالج

 السيالج
بدون 
 السيالج

الكمية 
 كجم

القيمة 
 بالجنيه

الكمية 
 كجم

القيمة 
 بالجنيه

الكمية 
 كجم

القيمة 
 بالجنيه

الكمية 
 كجم

القيمة 
 بالجنيه

القيمة 
 بالجنيه

القيمة 
 بالجنيه

 الجامو 

أعالف 
 312035 451337 733 31. 131 331 730 231 337 131 جافة

أعالف 
 مركزة

435 .31 134 4033 435 .34 532 1131 17013. 050330 

أعالف 
 خضراء

3131 1131 1134 1137 473. 4534 1135 4031 2.133. 004730 

 -- .12173 -- -- 030 4530 -- -- 232 4135 سيالج
اجمالى 
 1896297 1375293 5297  3593  5197  4191  القيمة

 : تعنى عدم ا افة هذا الصنف من العلف .  --
 المصدر: بيانات عينة الدراسة . 

 
متوسط تكاليف تغذية الرأ  من األبقار الخليط  -2

 الحالبة بمحافظة الغربية
أن متوسددط تكلفددة ( 8بالجــدول رقــم )تشددير البيانددات 

تغذيددة الددرأ  مددن األبقددار الخلدديط الحالبددة قددد بلددغ  نحددو 
جنيهددا  عنددد اسددتخدام السدديالج فددى التغذيددة,  4351534
جنيهددا  بدددون اسددتخدام السدديالج, .405013وبلغددت نحددو 

ممددا يدددل علددى أن اسددتخدام السدديالج فددى التغذيددة يددددى 
جنيهددددا   112730إلدددى خفددد  تكددددالي  التغذيدددة بحدددوالي 

و يرجدددد  هددددذا إلددددى انخفدددداي التكددددالي  اليوميددددة  سددددنويا ,
لتغذيدددة الدددرأ  مدددن األبقدددار عندددد اسدددتخدام السددديالج فدددى 
التغذيددة, حيددث تو دد  البيانددات أن متوسددط تكلفددة تغذيددة 
الددددرأ  مددددن األبقددددار الخلدددديط فددددى اليددددوم شددددتاء باسددددتخدام 

جنيهدددا ، فدددى حدددين تتكلدددف  1131السددديالج بلغدددت حدددوالى 
اء بدددددون اسددددتخدام جنيهددددا  فددددى اليددددوم شددددت 1730حددددوالى 

السيالج, فى حين بلغت متوسط تكلفدة تغذيدة الدرأ  مدن 
األبقار الخليط فى اليوم صيفا باستخدام السديالج حدوالى 

جنيهدددددددا  للدددددددرأ   1232جنيهدددددددا ، وبلغدددددددت حدددددددوالى  1430
صددديفا بددددون اسدددتخدام السددديالج، وممدددا سدددبق يتضددد  أن 
اسددتخدام سدديالج الددذرة بددالكيزان فددي تغذيددة األبقددار يددددى 

ى خفددد  تكدددالي  التغذيدددة للدددرأ  فدددي السدددنة بحدددوالي الددد
 جنيها  سنويا . 112730
 

ـــرأ  مـــن الجـــامو   -3 متوســـط التكلفـــة الســـنوية لل
 بمحافظة الغربية

أن إجمددالي متوسددط تكلفددة  (7الجــدول رقــم )يو دد  
الددددرأ  مددددن الجددددامو  التددددى تددددم اسددددتخدام السدددديالج فددددى 

لغدت جنيها  سدنويا ، وقدد ب 4071.37تغذيتها بلغ حوالى 
جنيهددددا  تمثددددل حددددوالي 4375133تكلفددددة التغذيددددة حددددوالى 

من إجمالي متوسط تكلفة الرأ  وتمثل حدوالى  0037%
مددن إجمددالي متوسددط التكددالي  المتغيددرة للددرأ   7231%

جنيهدددا , كمدددا تو ددد  بياندددات  4117731والبدددالغ حدددوالى 
الجددددول السددددابق أن إجمدددالي متوسددددط تكلفدددة الددددرأ  مددددن 

لسدددديالج فددددى تغددددذيتها بلددددغ الجددددامو  التددددى لددددم يسددددتخدم ا
جنيهددددددا  سددددددنويا , وقددددددد بلغددددددت تكلفددددددة  1155031حدددددوالي 

جنيهدددددددددا  تمثدددددددددل حدددددددددوالي  4.02137تغدددددددددذيتها حدددددددددوالى 
مددددن إجمددددالي متوسددددط تكلفددددة الددددرأ  ، وتمثددددل  331%.
مددن إجمددالي متوسددط التكددالي  المتغيددرة   %7032حددوالي 

 جنيها .  .471173للرأ  والبالغة حوالى 
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 .114متوسط التكلفة اليومية لتغذية رأ  األبقار الخليط الحالبة بمحافظة الغربية عام  .8 جدول

 

 المتغيرات

 سنوياً  صيفًا يوميا شتاء يوميا
 بدون السيالج مع السيالج بدون السيالج مع السيالج بدون السيالج مع السيالج

الكمية 
 كجم

القيمة 
 بالجنيه

الكمية 
 كجم

القيمة 
 بالجنيه

الكمية 
 كجم

القيمة 
 بالجنيه

الكمية 
 كجم

القيمة 
 بالجنيه

القيمة 
 القيمة بالجنيه بالجنيه

 األبقار

أعالف 
 335..1 4114 31. 035 .23 135 031 531 -- -- جافة

أعالف 
 مركزة

1 4137 135 4.3. 3 4131 13. 1435 11453. 03513. 

 أعالف
 خضراء

31 4733 32 1335 45 4335 1135 4230 57.231 033235 

 --- 112133 --- --- 231 43 -- --- 534 44 سيالج
اجمالى 
 1959498 1352591 4696  4199  4799  4292  القيمة

 : تعنى عدم ا افة هذا الصنف من العلف .  --
 المصدر: بيانات عينة الدراسة . 

 
متوسط التكلفة السنوية للرأ  من األبقار الخليط  -4

 بمحافظة الغربية

أن إجمالي متوسط تكلفة  (7الجدول رقم )يو   
الرأ  من األبقار التى تم استخدام السيالج فى تغذيتها 

جنيها  سنويا ، وقد بلغت تكلفة  4011530بلغ حوالى 
 %0.33جنيها  تمثل حوالي  4351534التغذية حوالى 

من إجمالي متوسط تكلفة الرأ ، وتمثل حوالى 
من إجمالي متوسط التكالي  المتغيرة للرأ   7234%

جنيها , كما تو   بيانات  4111731والبالغ حوالى 
أن إجمالي متوسط تكلفة الرأ  من  (7الجدول رقم )

األبقار التى لم يستخدم السيالج فى تغذيتها بلغ حوالي 
جنيها  سنويا , وبلغت تكلفة التغذية حوالى  1171335
من إجمالي  %337.جنيها  تمثل حوالي  .405013

من  %7035تمثل حوالي متوسط تكلفة الرأ ، و 
والبالغة حوالى  إجمالي متوسط التكالي  المتغيرة  للرأ 

 جنيها . .4.1143
 

 .114متوسط التكلفة السنوية للرأ  من الجامو  الحالبة بمحافظة الغربية عام  .7جدول 
 

 المتغيرات
اإلجمالي  ف الثابتة بالجنيهالتكالي التكاليف المتغيرة بالجنيه

العمل  التغذية بالجنيه
 البشرى 

أدوية 
مصروفات  الفرشة بيطرية

 أخري*
الفائدة علي 
 رأ  المال

قسط إهالك 
 مباني وأدوات

 4071.37 1735 3321 3537 41535 44132 17534 4375133 م  السيالج
بدون 
 1155031 1035 31.1 3130 7533 41531 13532 4.02137 السيالج

 *المصروفات األخرى تتمثل في الكهرباء والمياه وصيانة الحظيرة.
 . % 42جنيه ، متوسط سعر الفائدة  11511و  14111متوسط ثمن الرأ    

 بيانات عينة الدراسة المصدر 
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متوسط العائد السنوي للرأ  من الجامو   -5

 الحالب بمحافظة الغربية 
تو   بيانات عينة الدراسدة الدى أن متوسدط اإلنتداج 
السددنوى مددن األلبددان للددرأ  مددن الجددامو  بعينددة الدراسددة 

 401530التدددى تدددم تغيدددذتها علدددى السددديالج بلدددغ حدددوالى 
كيلددو جددرام، وفددى حالددة عدددم تغيددذتها علددى السدديالج بلددغ 

كيلدو  43031كيلو جدرام بزيدادة قددرها  421.33ى حوال
جددرام سددنويا، و بلددغ متوسددط اإلنتدداج السددنوى مددن األلبددان 
للددرأ  مددن األبقددار بعينددة الدراسددة والتددى تددم تغيددذتها علددى 

كيلددو جددرام, واألبقددار التددى تددم  17.037السدديالج حددوالى 
كيلددددو جدددددرام  101531تغيددددذتها بدددددون السددددديالج حددددوالى 

 كيلو جرام . 1.135بزيادة قدرها 
ـــــم )يو ددددد   أن متوسدددددط إجمدددددالي  (12الجـــــدول رق

العائدددد السدددنول للدددرأ  مدددن الجدددامو  التدددى تدددم اسدددتخدام 

جنيهددا ،  1114530السدديالج فددى تغددذيتها قددد بلددغ حددوالى 
جنيهددددا  40150يمثددددل العائددددد مددددن األلبددددان فيهددددا حددددوالى 

من متوسط إجمدالي العائدد  %0435بنسبة بلغت حوالي 
ة بدداقي العوائددد المتمثلددة فددي دقيمدد الكلددي، فددي حددين بلغددت

ثمددددددن المولددددددود والتغيددددددر فددددددي قيمددددددة الحيددددددوان واألسددددددمدة 
جنيهدددددددددا  تمثدددددددددل حدددددددددوالي  275.30العضدددددددددوية حدددددددددوالي 

مددددن إجمددددالي العائددددد, فددددي حددددين بلددددغ إجمددددالي  1733%
العائدد للددرأ  التددي تدم تغددذيتها بدددون السديالج بلددغ حددوالي 

ي جنيهدددا ، يمثدددل العائدددد مدددن األلبدددان فيهدددا حدددوال .1303
مدددددن  % .203جنيهدددددا  بنسدددددبة بلغدددددت حدددددوالي  421.3

إجمالي العائد الكلدي، فدي حدين بلغدت قيمدة بداقي العوائدد 
المتمثلددددة فددددى قيمددددة المولددددود والتغيددددر فددددي قيمددددة الحيددددوان 

جنيهددا   0255باإل ددافة إلددي األسددمدة العضددوية حددوالي 
 من إجمالي قيمة العائد . % 3131تمثل حوالي 

 
 .114متوسط التكلفة السنوية للرأ  من األبقار الخليط بمحافظة الغربية عام  .12جدول 
 

 المتغيرات
 التكاليف الثابتة بالجنيه التكاليف المتغيرة بالجنيه

اإلجمالي 
العمل  التغذية بالجنيه

 البشرى 
أدوية 
مصروفات  الفرشة بيطرية

 أخري*
الفائدة علي 
 رأ  المال

قسط إهالك 
 مباني وأدوات

 4011530 1135 3451 3137 44535 41132 10534 4351534 م  السيالج
 1171335 1433 1702 3130 533. 44531 14532 .405013 بدون السيالج

 *المصروفات األخرى تتمثل في الكهرباء والمياه وصيانة الحظيرة.
 %42جنيه، متوسط سعر الفائدة  4.211و  47011متوسط ثمن الرأ   

 بيانات عينة الدراسة المصدر 
 
 
متوسط العائد السنوي للرأ  من األبقار الحالبة  -6

 بمحافظة الغربية

ـــــم )يو ددددد   أن متوسدددددط إجمدددددالي  (11الجـــــدول رق
العائددددد السددددنول  للددددرأ  مددددن األبقددددار التددددى تددددم اسددددتخدام 

جنيهددا ،  1114132السدديالج فددى تغددذيتها قددد بلددغ حددوالى 
جنيهددا   4173735يمثددل العائددد مددن األلبددان فيهددا حددوالى 

من متوسط إجمدالي العائدد  %2232بنسبة بلغت حوالي 
 الكلددي، فددي حددين بلغددت قيمددة بدداقي العوائددد المتمثلددة فددي
ثمددددددن المولددددددود والتغيددددددر فددددددي قيمددددددة الحيددددددوان واألسددددددمدة 

جنيهدددددددددا  تمثدددددددددل حدددددددددوالي  010534العضدددددددددوية حدددددددددوالي 
مددددن إجمددددالي العائددددد, فددددي حددددين بلددددغ إجمددددالي  3331%

العائدد للددرأ  التددي تدم تغددذيتها بدددون السديالج بلددغ حددوالي 
جنيهدددا ، يمثدددل العائدددد مدددن األلبدددان فيهدددا حدددوالي  14001
مددددددن  %2131 جنيهددددددا  بنسددددددبة بلغددددددت حددددددوالي 41110

إجمالي العائد الكلدي، فدي حدين بلغدت قيمدة بداقي العوائدد 
المتمثلددددة فددددى قيمددددة المولددددود والتغيددددر فددددي قيمددددة الحيددددوان 

جنيهددا   0013باإل ددافة إلددي األسددمدة العضددوية حددوالي 
 من إجمالي قيمة العائد. %3532تمثل حوالي 
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 .114لعائد السنول للرأ  من الجامو  الحالبة بمحافظة الغربية عام متوسط ا .11جدول 

 

كمية اللبن  المتغيرات
 كجم

 قيمة 
 اللبن* 

 بالجنيه

قيمة 
المولود 
 بالجنيه

السماد 
العضوي 
 بالجنيه

التغير في 
قيمة 
الحيوان 
 بالجنيه

إجمالي 
العائد 
 بالجنيه

 1114530 11.533 31032 .13253 40150 401530 تغذية علي السيالج
 .1303 1.1432 31032 .11.53 421.3 421.33 تغذية بدون السيالج

 جنيها ت  41* متوسط سعر كيلو اللبن الجاموسى بعينة الدراسة حوالى 
  بيانات عينة الدراسة المصدر 

 
 ثالثا  أهم المؤشـرات االقتصـادية للـرأ  مـن الجـامو 

 الحالبة بمحافظة الغربية
 
 صافى العائد   -1

أن صدافى العائدد  (12الجـدول رقـم )تو   بياندات 
للددرأ  مددن الجددامو  الحالبدددة التددى اسددتخدمت السددديالج 

جنيهددا , وبلددغ صددافى  .25123فددى تغددذيتها بلددغ حددوالى 
العائدددد للدددرأ  مدددن الجدددامو  الحالبدددة التدددى لدددم يسدددتخدم 

جنيهددددا , بزيددددادة  44.132السدددديالج فددددى تغددددذيتها حددددوالى 
جنيهددددا , ويرجدددد  ذلددددك لسددددببين,  531231قدددددرها حددددوالى 
زيددددددادة العائددددددد للحيوانددددددات التددددددى اسددددددتخدمت األول هددددددو 

السدديالج فددى تغددذيتها عددن التددى لددم يسددتخدم السدديالج فددى 
تغدددددذيتها نتيجدددددة للزيدددددادة فدددددى إنتددددداج اللدددددبن, والثددددداني هدددددو 
انخفدددداي تكددددالي  اإلنتدددداج للحيوانددددات التددددى اسددددتخدمت 

السدديالج فددى تغددذيتها عددن التددى لددم يسددتخدم السدديالج فددى 
 تغذيتها.
 

 ه العائد على الجني -2

هددددددو أحددددددد المقدددددداييس االقتصددددددادية ويسدددددداوى النسددددددبة 
المئويددة لصددافى العائددد علددى التكددالي  اإلنتاجيددة الكليددة, 

ــــم )وتو دددد  بيانددددات  أن العائددددد علددددى  (12الجــــدول رق
الجنيدددده للددددرأ  مددددن الجددددامو  الحالبددددة التددددي اسددددتخدمت 

, وبلددغ للددرأ  %3233السدديالج فددي تغددذيتها بلددغ حددوالي 
م يسدددتخدم السددديالج فددددي مدددن الجدددامو  الحالبدددة التددددي لددد

, %3434, بزيددادة قددددرها حدددوالي %531تغددذيتها حدددوالي 
ويرجدددد  ذلددددك لزيددددادة صددددافى العائددددد وانخفدددداي تكددددالي  
اإلنتدداج للحيوانددات التددي اسددتخدمت السدديالج فددي تغددذيتها 

 عن التي لم يستخدم السيالج في تغذيتها.
 

 .114العائد السنول للرأ  من األبقار الخليط الحالبة بمحافظة الغربية عام متوسط  .12جدول 
 

كمية اللبن  المتغيرات
 كجم

 قيمة 
 اللبن* 

 بالجنيه

قيمة 
المولود 
 بالجنيه

السماد 
العضوي 
 بالجنيه

التغير في 
قيمة 
الحيوان 
 بالجنيه

إجمالي 
العائد 
 بالجنيه

 1114132 1.5131 31530 1175 4173735 17.037 تغذية علي السيالج
 14001 315133 31530 1325 41110 1.1531 تغذية بدون السيالج

 جنيها ت 5بعينة الدراسة حوالى  * متوسط سعر كيلو اللبن البقرى 
 بيانات عينة الدراسة  المصدر 
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 الهامش اإلجمالي  -3

الهدددددامش اإلجمدددددالي هدددددو الفدددددرق بدددددين العائدددددد الكلدددددى 
 (13الجــدول رقــم )والتكددالي  المتغيددرة, وتو دد  بيانددات 

أن الهامش اإلجمالي للرأ  مدن الجدامو  الحالبدة التدى 
 774233اسدددتخدمت السددديالج فدددى تغدددذيتها بلدددغ حدددوالى 

جنيهددددا , وبلددددغ الهددددامش اإلجمددددالي للددددرأ  مددددن الجددددامو  
الحالبدددة التدددى لدددم يسدددتخدم السددديالج فدددى تغدددذيتها حدددوالى  

, جنيهدا   511.31زيادة قدرها حدوالى جنيها , ب 151.34
لعائددددد للحيوانددددات التددددى اسددددتخدمت ويرجدددد  ذلددددك لزيددددادة ا

السدديالج فددى تغددذيتها عددن التددى لددم يسددتخدم السدديالج فددى 
تغدددددذيتها, وانخفددددداي تكدددددالي  التغذيدددددة للحيواندددددات التدددددى 
اسددتخدمت السددديالج عدددن التدددى لددم يسدددتخدم السددديالج فدددى 

 تغذيتها.
 

 تكلفة انتاج طن من ألبان الجامو  -4
أن تكدددددالي  انتددددداج  (13الجـــــدول )تو ددددد  بياندددددات 

للبن من الجامو  الحالبة التى استخدمت السيالج فدى ا
جنيهدددا , ويبلدددغ انتاجهدددا  41.1334تغدددذيتها بلدددغ حدددوالى 
كيلدددو جدددرام، وبدددذلك تكدددون  401530مدددن األلبدددان حدددوالى

تكلفدددة انتددداج طدددن مدددن األلبدددان للجدددامو  الحالبدددة التدددى 
جنيهددددا ، فددددى حددددين  0331اسددددتخدمت السدددديالج حددددوالى 
رأ  مددن الجددامو  الحالبددة بلغددت تكددالي  انتدداج اللددبن للدد

التددددددددى لدددددددددم يسدددددددددتخدم السدددددددديالج فدددددددددى تغدددددددددذيتها حدددددددددوالى  
جنيهددددا , ويبلددددغ انتاجهددددا مددددن األلبددددان حددددوالى 451.334
كيلو جرام, وبذلك تكون تكلفة انتداج طدن مدن  421.33

األلبددددان للجددددامو  الحالبددددة التددددى لددددم يسددددتخدم السدددديالج 
جنيهددددا ، ويرجدددد  ذلددددك الددددى انخفدددداي  751132حددددوالى 
غذيدة للحيواندات التدى اسدتخدمت السديالج عدن تكالي  الت

 التى لم يستخدم السيالج فى تغذيتها.
 

 
 .114أهم المدشرات االقتصادية للرأ  من الجامو  الحالبة بمحافظة الغربية عام  .13جدول 

 

 الجامو  المتغيرات
 بدون السيالج باستخدام السيالج

 .1303 1114530 العائد الكلي بالجنيه
 1155031 4071.37 التكالي  الكلية بالجنيه
 4711737 4117731 التكالي  المتغيرة بالجنيه
 44.132 .25123 صافي العائد بالجنيه
 % 531 % 3233 العائد علي الجنيه

 151.34 774233 الهامش االجمالى بالجنيه
 421.33 401530 إنتاج اللبن بالكيلو جرام
 421.3 40150 اجمالى عائد اللبن بالجنيه

 %20300 %04317 نسبة العائد من اللبن الى  العائد الكلي
 451.334 41.1334 تكلفة إنتاج اللبن بالجنيه*

 751132 0331 تكلفة إنتاج  الطن من اللبن بالجنيه
التكالي  المتصلة ل نتجه المرتبطة وفيها يتم   (joint costs )* تم حساب تكلفة اللبن باستخدام  طريقة 

 (1)توزي  متوسط التكلفة الكلية علي األنتجه المرتبطة بنفس نسبة مشاركة األنتجه فى إجمالي العائد
 بيانات عينة الدراسة المصدر 
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األبقـــار ثالثــا  أهــم المؤشــرات االقتصــادية للــرأ  مــن 
 الخليط الحالبة بمحافظة الغربية

 
 صافى العائد   -1

أن صدافى العائدد  (14الجـدول رقـم )تو   بياندات 
للدددددرأ  مدددددن األبقدددددار الخلددددديط الحالبدددددة التدددددى اسدددددتخدمت 

جنيهددا , وبلددغ  542.37السديالج فددى تغددذيتها بلددغ حددوالى 
صافى العائد للرأ  من األبقار الخلديط الحالبدة التدى لدم 

جنيهددددا ,  1235.يسددددتخدم السدددديالج فددددى تغددددذيتها حددددوالى 
جنيهدددددا , ويرجددددد  ذلدددددك  131131بزيدددددادة قددددددرها حدددددوالى 

ين, األول هددددددددو زيددددددددادة العائددددددددد للحيوانددددددددات التددددددددى لسددددددددبب
اسدددتخدمت السددديالج فدددى تغدددذيتها عدددن التدددى لدددم يسدددتخدم 
السدددديالج فددددى تغددددذيتها نتيجددددة للزيددددادة فددددى إنتدددداج اللددددبن,  
والثددداني هدددو انخفددداي تكدددالي  اإلنتددداج للحيواندددات التدددى 

 استخدمت السيالج فى تغذيتها.

 
  العائد على الجنيه -2

صددددددادية ويسدددددداوى النسددددددبة هددددددو أحددددددد المقدددددداييس االقت
المئويددة لصددافى العائددد علددى التكددالي  اإلنتاجيددة الكليددة, 

ــــم )وتو دددد  بيانددددات  أن العائددددد علددددى  (14الجــــدول رق
الجنيه للرأ  من األبقار الخليط الحالبة التي استخدمت 

, وبلددغ للددرأ  %1737السدديالج فددي تغددذيتها بلددغ حددوالي 
لسديالج فدي من األبقار الخليط الحالبة التي لم يستخدم ا

, %.153, بزيددادة قددددرها حدددوالي %134تغددذيتها حدددوالي 
ويرجدددد  ذلددددك لزيددددادة صددددافى العائددددد وانخفدددداي تكددددالي  
اإلنتدداج للحيوانددات التددي اسددتخدمت السدديالج فددي تغددذيتها 

 عن التي لم يستخدم السيالج في تغذيتها .
 

 الهامش اإلجمالي  -3
الهدددددامش اإلجمدددددالي هدددددو الفدددددرق بدددددين العائدددددد الكلدددددى 

 (14الجــدول رقــم )تكددالي  المتغيددرة, وتو دد  بيانددات وال
أن الهامش اإلجمالي للرأ  مدن األبقدار الخلديط الحالبدة 
التددددددى اسددددددتخدمت السدددددديالج فددددددى تغددددددذيتها بلددددددغ حددددددوالى 

جنيهدددا , وبلددددغ الهددددامش اإلجمدددالي للددددرأ  مددددن  32531.
األبقدددار الخلددديط الحالبدددة التدددى لدددم يسدددتخدم السددديالج فدددى 

نيهدددا , بزيدددادة قددددرها حدددوالى ج .3.233تغدددذيتها حدددوالى  
جنيهدددا , ويرجددد  ذلدددك لزيدددادة العائدددد للحيواندددات  151432

التدددددى اسدددددتخدمت السددددديالج فدددددى تغدددددذيتها عدددددن التدددددى لدددددم 
يستخدم السيالج فى تغدذيتها, وانخفداي تكدالي  التغذيدة 
للحيوانات التى استخدمت السيالج عن التدى لدم يسدتخدم 

 السيالج فى تغذيتها.
 

 من ألبان األبقارتكلفة انتاج طن  -4
أن تكدددددالي  انتددددداج  (14الجـــــدول )تو ددددد  بياندددددات 

اللدددددبن مدددددن األبقدددددار الخلددددديط الحالبدددددة التدددددى اسدددددتخدمت 
جنيهددددا ,  4417133السدددديالج فددددى تغددددذيتها بلددددغ حددددوالى 
كيلدو جددرام،  17.037ويبلدغ انتاجهدا مدن األلبدان حدوالى 

وبذلك تكون تكلفة انتاج طن من األلبدان ل بقدار الخلديط 
جنيهدا ،  3.17التدى اسدتخدمت السديالج حدوالى الحالبة 

فددى حددين بلغددت تكددالي  انتدداج اللددبن للددرأ  مددن األبقددار 
الخلددديط الحالبدددة التدددى لدددم يسدددتخدم السددديالج فدددى تغدددذيتها 

جنيهددددا , ويبلددددغ انتاجهدددا مددددن األلبددددان 4304534حدددوالى  
كيلددو جددرام, وبددذلك تكددون تكلفددة انتدداج  1.1531حددوالى 

ليط الحالبة التدى لدم يسدتخدم طن من األلبان ل بقار الخ
جنيهدددددددا ، ويرجددددددد  ذلدددددددك الدددددددى  ...1السددددددديالج حدددددددوالى 

انخفدددداي تكددددالي  التغذيددددة للحيوانددددات التددددى اسددددتخدمت 
 السيالج عن التى لم يستخدم السيالج فى تغذيتها.
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 األبقار الخليط المتغيرات
 بدون السيالج باستخدام السيالج

 14001 1114132 العائد الكلي بالجنيه
 1171335 4011530 التكالي  الكلية بالجنيه
 4071231 4111731 التكالي  المتغيرة بالجنيه
 1235. 542.37 صافي العائد بالجنيه
 %134 %1737 العائد علي الجنيه

 .3.233 32531. الهامش االجمالى بالجنيه
 1.1531 17.037 إنتاج اللبن بالكيلو جرام
 41110 4173735 اجمالى عائد اللبن بالجنيه

 %25351 % 22325 نسبة العائد من اللبن الى  العائدالكلي
 4304534 4417133 تكلفة إنتاج اللبن بالجنيه*

 ...1 3.17 إنتاج  الطن من اللبن بالجنيهتكلفة 
التكالي  المتصلة ل نتجه المرتبطة وفيها يتم   (Joint costs)* تم حساب تكلفة اللبن باستخدام  طريقة 

 (1)توزي  متوسط التكلفة الكلية علي األنتجه المرتبطة بنفس نسبة مشاركة األنتجه فى إجمالي العائد
 بيانات عينة الدراسة       المصدر 

 
 
 
 
 
 

 التوصيات
 

 ج السابقة توصى الدراسة بما يلىفى ضوء النتائ
زيادة استخدام السيالج فى تغذية الجامو  واألبقار  .4

الحالبة بالكميات التى تحقق توازن تغذية الحيوانات 
وخف  لما له من تأثير إيجابي على إنتاج اللبن 

 تكالي  اإلنتاج.
توعية المربين من خالل جهاز اإلرشاد بالكميات  .1

المثلى من األعالف الالزمة لتغزيه الحيوانات 
 للتغلب على ظاهرة اإلسراف. 

يجب أن يتم عمل مساحة من السيالج تحقق  .3
التوازن بين إنتاج الحبوب والسيالج وتتناسب م  

 الحيازة الحيوانية للمزارع .

طوير وسائل تخزين سيالج الذرة العمل على ت .1
بالكيزان الستخدامه فى تغذية الحيوانات  شتاء مما 
يعمل على خف  مساحات البرسيم وزيادة مساحات 

 القم   مما يددى الى تقليل الفجوة القمحيه.  
االعتماد على مصادر أخرى للسيالج  وزراعة الذرة  .5

 الصفراء بدال من الدراوة .
 

 عــــــالمراج
 

، تغذية الحيوان والدواجن .1767أحمد كمال أبورية 
ص ، القاهرة، مصر، الطبعة الثانية، دار المعارف

 .28-25ص 
 أسس إدارة األعمال .2224حامد عبد الشافى هدهد 

، كلية الزراعة، قسم االقتصاد الزراعى، المزرعية
ص ص جامعة المنصورة، المنصورة، مصر، 

22-25.  
الميزة النسبية  .1776مصطفي إبراهيم أبو سعد 

لمصر في إنتاج وتصدير األنتجة الزراعية 
الرئيسية الالبستانية في إطار سياسة التحرر 

قسم اإلقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، ، اإلقتصادي
-18ص ص المنوفيه، مصر، امعة المنوفية، ج

22. 
 .2216-2222وزارة الزراعة وإستصالح األراضى 
نشرة تقديرات الدخل  -قطاع الشئون اإلقتصادية 

 أعداد متفرقة.  - الزراعى
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ABSTRACT 

 

It is estimated that the rice cultivated area in 

Egypt is estimated at about 1.4 million feddans 

producing about 3 million tons of rice straw. The 

same estimates indicate that the cultivated area of 

summer maize is estimated at 2.1 million feddans, 

which produces about 5.5 million tons of woodland 

(in 2013), Most of which are burned and not the 

maximum benefit. The problem of research is to 

increase the amount of agricultural waste, espe-

cially for rice and maize crops, and not to achieve 

the economic efficiency of these quantities of agri-

cultural, And the study of the development of the 

area cultivated for each of the maize, cotton, ses-

ame, sorghum, lupine, black beans, sugar beet, 

rice and the total of these crops in Egypt during the 

period (2000-2016) the annual average of about 

324.44, 460.06, 72.66, 354.76, 4.07, 1471.2, 

298.88, 1452.41, 3114.4 and the total area of the 

maize crop during the study period. The statistical 

significance of these equations was proved, while 

the sesame yield was not substantiated. The de-

velopment of the production capacity of the most 

important plant waste was studied in Egypt during 

the period 2000-2016. The average annual produc-

tion capacity of the maize, cotton, sesame,  

sorghum, lupine, peanut, sugar beet, rice straw, 

These crops are 5586.12, 871.06, 94.47, 4.53, 

235.65, 1711.65, 3217.06, 3217.06 and 2634.6 

tons respectively during the study period. The 

general trend equations showed a decrease in the 

production capacity of cotton, sorghum and ther-

mos. While the production capacity of each of the 

sesame, peanut bean and sugar beet was increas-

ing. The statistical significance of these equations 

was not proved, nor was the statistical significance 

of the production of maize, rice straw and total 

production capacity of these crops. 

The cost of feeding was about 13505.1 pounds, 

representing about 78.3% of the total average cost 

of the head, representing about 96.1% of the total 

average variable costs of the head of about 

14049.2 pounds, and amounted to about 17574.8 

pounds without the use of silage, which Indicates 

that the use of silage in nutrition leads to a reduc-

tion in feeding costs by about 4069.7 pounds per 

year, This is due to the lower daily costs of feeding 

the head of cows when using silage in feeding. 

The cost of producing a ton of milk for dairy cows 

that used silage was about 3849 pounds, while the 

cost of producing milk for the head of dairy cows 

that did not use silage for about 13715.1 pounds, 

The production of milk is about 2805.4 kg, and 

thus the cost of producing a ton of milk for dairy 

mixtures that did not use silage about 4888 

pounds, due to lower feeding costs for animals that 

used silage than not used silage in feeding. 
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