
 

 

 
 

  

 

 ، مصرجامعة عين شمس، القاهرةللعلوم الزراعية،   مجلة اتحاد الجامعات العربية

 7122، 7622-7642 (،5)ددع (،72)جلدم

 Website: http://ajs.journals.ekb.eg 

 

 

 

 
 

1642 
 

 

 المحاصيل مخلفاتسيالج الذرة بالكيزان وبعض  العائد االقتصادي من استخدام
 كأعالف غير تقليدية الحقلية

]225[ 
 2حامد محمد جعفر  - 1إيناس ممدوح محمود - *1رانيا فكري محمود

 مركز البحوث الزراعية –اإلحصائي المعمل المركزي لبحوث التصميم والتحليل  –قسم بحوث التقييم االقتصادي والبيئي  -1
 مصر -الجيزه  –الدقى  –

 مصر -جيزه  –الدقى   - مركز البحوث الزراعية -معهد بحوث اإلنتاج الحيواني -قسم تغذية الحيوان -2
 

*Corresponding author: rania_elraise@yahoo.com 
 

Received 11 November, 2019     Accepted 19 February, 2020 
 

 زــــــــــــــــالموجـ
 

استتتهد ا الدراستتتة تقتتدئر العائتتتد االقتصتتادي والبيئتتتي 
لتقنيتتتتتتام تعستتتتتتيم االستتتتتتتحادي متتتتتت  م لحتتتتتتام المحا تتتتتتيل 
الزراعيتتتتة مولتتتتة الدراستتتتة جتتتت  جر تتتت   نتتتتتاج الستتتتي ج 
كواحد م  األجت    التتي تتستم بارتحتام هيمتهتا الغذائيتة 
ومتتتا يستتتافم بتتتة  تتتي تنميتتتة اللتتتروي الحيوانيتتتة لتتتد ة ججلتتتة 

ي المتتتتتتزارجي  لهتتتتتتذه الت نولوجيتتتتتتا التنميتتتتتتة الزراعيتتتتتتة  تبنتتتتتت
الحدئلتتةو وقتتد استتتعانا الدراستتة  تتبعل حستتالي  التحليتتل 
اإلحصتتتائي كوستتتلول تحليتتتل االنحتتتدار البستتتي و و عتتتل 
حستتتالي  التحليتتتل المتتتالى ملتتتل نستتتبة اإلئتتتراد  الت تتتالي و 
و تا ي جائتتد الجنيتتة المستتتلمرو واجتمتتدم الدراستتة جلتتى 

لمن تتتوري التتتتي بعتتتل البيانتتتام الرستتتمية المن تتتوري و يتتتر ا
تصتتتتتتدرفا ولاري الزراجتتتتتتة واستصتتتتتت   األرالتتتتتتي ومعهتتتتتتد 
بحتتوث اإلنتتتاج الحيتتوانيو باإللتتا ة  لتتى بعتتل البيانتتام 
والمعلومتتتام المستتتتمدي متتت  م تلتتتل المراجتتتة والدراستتتام 
ذام الصلة بمولوم الدراسةو وقتد تبتي  مت  الدراستة حن 
 نتتتاج الستتي ج متت  التتذري ال تتامية بتتال يزان يحقتت   تتا ي 

جنيتتةو كمتتا حن  كتتل جنيتتة  054للطتت  يقتتدر  نحتتو ر تت  
مستلمر  ي  نتاج السي ج يحق   ا ي جائتد ئبلتن نحتو 

جنيةو كما تبي   ن  نتاج السي ج مت  جيتدان التذري  2,2
جنيتتتةو كمتتتا  195يحقتتت   تتتا ي ر تتت  للطتتت  يقتتتدر  نحتتتو 

تبتتتي  حن  كتتتل جنيتتتة مستتتتلمر  تتتي  نتتتتاج الستتتي ج يحقتتت  
ةو  تتتتي حتتتتي  تبتتتتي  جنيتتتت 4,95 تتتتا ي جائتتتتد ئبلتتتتن نحتتتتو 

بالنستتبة إلنتتتاج الستتي ج متت  قتتص األرل حن  تتا ي ر تت  
جنيتتتتتتةو كمتتتتتا حن  كتتتتتتل جنيتتتتتتة  175للطتتتتت  يقتتتتتتدر  نحتتتتتو 

مستلمر  ي  نتاج السي ج يحق   ا ي جائتد ئبلتن نحتو 
جنيتتتتةو و النستتتتبة إلنتتتتتاج الستتتتي ج متتتت  جتتتترو   نجتتتتر 1

 294الستتتتبر تبتتتتي  حن  تتتتا ي ر تتتت  للطتتتت  يقتتتتدر  نحتتتتو 
يتتتة مستتتتلمر  تتتي  نتتتتاج الستتتي ج جنيتتتةو كمتتتا حن  كتتتل جن

جنيتتتتتةو وتو تتتتتي  1,1يحقتتتتت   تتتتتا ي جائتتتتتد ئبلتتتتتن نحتتتتتو 
الدراستتتتتتة تعمتتتتتتيم استتتتتتت داة التقنيتتتتتتام الزراعيتتتتتتة الحدئلتتتتتتة 
لمعالجة وتدو ر الم لحام النباتية كبدئل  عال لألستالي  
الرافنتتتتة للتتتتت لخ متتتت  الم لحتتتتام الزراعيتتتتةو متتتت   تتتت ل 

 تتتوري  االستتتحادي  هتتا  تتتي  نتتتاج األجتت   الحيوانيتتتة  تتي
ستتتتتتي ج و تتتتتتاأل خ ستتتتتتي ج التتتتتتذري بتتتتتتال يزانو وستتتتتتي ج 
جتتتتترو  البنجتتتتتر مقارنتتتتتة بستتتتتي ج قتتتتتص األرل وستتتتتي ج 
جيدان الذري لما لة م  حثار  يجا ية لز ادي د ل المزارمو  
بجانتت  االستتتحادي القوميتتة متت   نتتتاج الستتي ج للم لحتتام 
محتتل الدراستتةو  وكتتذلال استتتغ ل الم لحتتام النباتيتتة  تتي 

 قطام الزراجي والحد م  التلوث البيئي.النهوض بال
 

ـــة  ـــات الدال ستتتي ج التتتذري بتتتال يزانو حجتتت    يتتتر  الكلم
   الت الي و جائد الجنية المستلمر االئرادتقليديةو نسبة 

 

 المقدمه
 

 تتتتتتتي ستتتتتتتل التوستتتتتتتة األ قتتتتتتتتي والرحستتتتتتتي  تتتتتتتي  نتتتتتتتتتاج 
المحا تيل الزراعيتتة ومتا ئترتتت  جليتتة مت  تزائتتد م لحتتام 
اإلنتاج النباتيو و ي  جار حن طة الحد مت  تلتوث البيئتة 

http://ajs.journals.ekb.eg/
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الذي تنتهجة الدولتة ن توم   تري االستتحادي مت  الم لحتام 
  ي الحقلية المحا يل لراجة ج  الزراعية حيث ئت لل

  تي تتملتل الم لحتام مت  كبيتري كميتام الر ت  المصتري 
 حيتث يقتوة المتزارم والقص واألتبان والعرو و االحطال
 حو الحقتول  تي الت تز   حو بتالحر    متا منهتا بتالت لخ

  يئيتة حلترار جنتة تستب   ممتا المنتالل جلتي حستط 
 القتر   تهتدد التتي الهتوا  والحرائت  تلتوث منهتا كليتريو

النباتيتتتة لتتتذلال  تتتخن استتتت داة فتتتذه الم لحتتتام  والستتتبانو
كتتتتتتتتوج    يتتتتتتتتر تقليديتتتتتتتتة لتغذيتتتتتتتتة حيوانتتتتتتتتام المزرجتتتتتتتتة 
والم صصتتة  البتتات إلنتتتاج األلبتتان   ا تتة  تت ل  صتتل 
الصتتي  حيتتث تعتتاني مصتتر نقصتتات كبيتترات  تتي األجتت   

 محصتول الحيوانتام جلتى تغذيتة تعتمتد ال ضترا  حيتث
  ت  الصتي   صتل  تي حمتا ال تتا   تي  صتل البرستيم

  تتي  تتيهية  ال  ضتترا  حجتت   تتتتوا ر محا تتيل
 لتذلال و ح تر   بالتدراوي وح تنا  تتزرم لتئيلة مستاحام

  تدائل إليجتاد مبلحتة جمليتة جهتود  تذل مت  ال تد كتان
ل  ت  وذلتال مت  الحيتوان ج ئت   تي التنقخ ح ري لستد
الحقليتةو  و تتم ذلتال  م لحتام المحا تيل مت  االستتحادي

جتتت  جر تتت  اإلحتتتت ل الجزئتتتي لألجتتتت    يتتتر التقليديتتتتة 
لمركتتتتتزي  تتتتتي تغذيتتتتتة الحيوانتتتتتام و ا تتتتتة محتتتتتل العليقتتتتتة ا

الحيوانام المنتجة للب  مما يسافم  ي حل م بلة نقخ 
األج   ال ضرا و كما يستافم  تي تعستيم  تا ي جائتد 
المتتتزارمو  ضتتت ت جتتت  تنميتتتة البيئتتتة الزراعيتتتة التتتتي ي تتتيص 

  يها المزارم.
 

 مشكلة الدراسة
 

ح ترل تعتبر ل ادي وتراكم الم لحام النباتية سنو ات مت  
الم اكل البيئية التي تواجتة  ستتراتيجية التنميتة الزراعيتةو 
و ا تتتتتتة حن  البيتتتتتتة المتتتتتتزارجي  يقومتتتتتتون بحتتتتتتر  فتتتتتتذه 
الم لحتتتام  المزرعيتتتة ببميتتتام كبيتتتريو ممتتتا ئترتتتت  جليهتتتا 

 مت   قدان هيمتها االقتصتاديةو ونسترا الن مصتر تعتاني
 حفتم مت  تعتبتر التتي وارتحتام حستعارفااألجت    نقتخ
اإلنتتاج الحيتواني  ول تادي لنمتو ال لمتة زراعيتةال المتوارد

الزراعيتتتتة وتتتتتدو رفا  تتتتخن االستتتتتحادي متتتت  فتتتتذه الم لحتتتتام 
كسي ج   تي  نتتاج  حجت   للحيوانتام لتة تتوثير  يجتا ي 

 لراجتتتة ئت لتتتل جتتت   تتي ل تتتادي د تتتل المتتتزارمو حيتتتث
تصتل  القتص مت  كميتام حصتاده بعتد األرل محصتول

و كمتا ئت لتل جت  محصتول  %20,54نحتو  لتي نسبتها

التتتتتتذري ال تتتتتتامية كميتتتتتتة متتتتتت  حطتتتتتت  التتتتتتذري يقتتتتتتدر  نحتتتتتتو 
متت   جمتتالي اإلنتتتاج اللتتانوي متت  المحا تتيل  52,20%

مليتون جت و كمتا تملتل  05,7الصيهية الذي تقتدر  نحتو 
متتتتتت   جمتتتتتتالي  %24,54جتتتتتترو   نجتتتتتتر الستتتتتتبر نحتتتتتتو 

اإلنتاج اللانوي م  المحا يل ال تتو ة التذي يقتدر  نحتو 
 . 2417  لعاة مليون ج 01,55

 
 أهداف الدراسة

 
تستتتتهد  الدراستتتة تولتتتي  حفتتتم الميةتتترام اإلنتاجيتتتة 
واالقتصتتتتادية لم لحتتتتام محا تتتتيل التتتتذري ال تتتتامية واألرل 
و نجتتتر الستتتتبر كنتتتتاته ثتتتتانوي لهتتتتذه المحا تتتتيلو وكيهيتتتتة 
االستتتتحادي متتت  فتتتذه النتتتواتهو ودراستتتة العائتتتد االقتصتتتادي 

متتتت  م لحتتتتام واألثتتتتر البيئتتتتي لتقنيتتتتام تعستتتتيم االستتتتتحادي 
المحا تتتيل الزراعيتتتة مولتتتة الدراستتتة جتتت  جر تتت   نتتتتاج 
الستتي ج كواحتتد متت  األجتت   التتتي تتستتم بارتحتتام هيمتهتتا 
الغذائيتتة ومتتا يستتافم بتتة  تتي تنميتتة اللتتروي الحيوانيتتة لتتد ة 
 ججلة التنمية الزراعية  تبني المزارجي  لهذه الت نولوجيا.

 
 ريقة البحثية ومصادر البياناتالط
 

لدراستتتتتة جلتتتتتى بعتتتتتل البيانتتتتتام الرستتتتتمية اجتمتتتتتدم ا
المن تتتتتتتتوري التتتتتتتتتي تصتتتتتتتتدرفا ولاري الزراجتتتتتتتتة واستصتتتتتتتت   

(و و يانتتتتتتتتام 2417-2445األرالتتتتتتتتي  تتتتتتتت ل الحتتتتتتتتتري  
 تجتتتتتارل معهتتتتتد بحتتتتتوث اإلنتتتتتتاج الحيتتتتتواني  تتتتت ل جتتتتتاة

( واستتتتتعانا الدراستتتتتة  تتتتتبعل حستتتتتالي  2411  2417 
التحليتتتل اإلحصتتتائي كوستتتلول تحليتتتل االنحتتتدار البستتتي و 

لي  التقيتتتتتتيم المتتتتتتالي ملتتتتتتل نستتتتتتبة اإلئتتتتتتراد  و عتتتتتتل حستتتتتتا
الت الي و و ا ي جائد الجنية المستلمرو باإللا ة  لى 
بعتتتتتتل البيانتتتتتتام والمعلومتتتتتتام المستتتتتتتمدي متتتتتت  م تلتتتتتتل 

 المراجة والدراسام ذام الصلة بمولوم الدراسة.
 

 السيالج
الستتتتي ج فتتتتو نتتتتتاته الت متتتتر الجزئتتتتتي لمتتتتادي العلتتتتتل 

عتتتزل جتتت  الهتتتوا  ال ضتتترا  المححوستتتة بحالتتتة جالجتتتة بم
لتن ي  جمليام الت متر الطبيعتي ال فوائيتة التتي تتحلتل 
 يهتتتتتا الستتتتتبر ام الموجتتتتتودي  تتتتتي متتتتتادي العلتتتتتلو لت تتتتتو   
حتتتتامل ال كتيتتتتال التتتتذي يحمتتتتي المتتتتادي المححوستتتتة متتتت  
جوامتتل التلتتل والحستتاد و حتتتحص بو لتت   تتحاتها الطبي يتتة 
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والغذائيتتتتتتة لحتتتتتتي  استتتتتتتعمالها كغتتتتتتذا  للحيتتتتتتوانو و متتتتتتتال 
ج   يره م  ج ئت  التغذيتة الحيوانيتة بخمبانيتة  السي ج

ت ز نتتتة واستتتت دامة  تتتي حوقتتتام الحقتتتة واحتحاستتتة  نستتتبة 
مرتحعة م  العنا ر الغذائية والمحا سة جلى ال تاروتي  
متتت  الحقتتتد ممتتتا يجعلتتتة مستستتتاا الطعتتتم ومقبتتتول الرائحتتتة 
وستتتتهل الهضتتتتم  ضتتتت ت جتتتت  التتتتتو ير  تتتتي حمتتتتاك  الححتتتتص 

يتتةو و مبتت  استتتبدال جتتز  متت  لضتتي  الحيتتز التت لة للتغذ
العلل المركز بالسي ج  ي تغذية األبقار والجاموس مة 
األ تتتتذ بعتتتتي  اإلجتبتتتتار المراحتتتتل الحستتتتيولوجية الم تلحتتتتتة 
 تتتت ل الستتتتنة اإلنتاجيتتتتةو و حضتتتتل حقلمتتتتة الحيوانتتتتام  تتتتي 
حتتتال استتتت داة الستتتي ج  تتتي ج ئقهتتتا حيتتتث ئتتتتم تتتتدر ه 

اليوميتتتتة الحيتتتتوان ببميتتتتام محتتتتدودي  دايتتتتة متتتتة اإللتتتتا ة 
للو تتتول  لتتتى الحتتتد المطلتتتول و تتتدون م تتتاكل فضتتتميةو 
وكميتتتتتة المتتتتتوكول اليوميتتتتتة متتتتت  متتتتتادي الستتتتتي ج لألبقتتتتتتار 

كجتتتتتتتمو حمتتتتتتتا األبقتتتتتتتار  12والجتتتتتتتاموس قتتتتتتتد يصتتتتتتتل  لتتتتتتتى 
والجتتاموس جاليتتة اإلدرار متت  ستت الم الحليتت  العالميتتة 

كجتتتتتتتم ئوميتتتتتتتات متتتتتتتة  24 -25فتتتتتتتيمب  حن تغتتتتتتتذ  جلتتتتتتتى 
ل المركتز والتدر   التعو ل لباقي اإلحتاجتام مت  العلت

  واألم   المعدنية والحيتامينام.
 

 الجيد السيالج مواصفات
م  األلوم ال لى % 14ج   تز د ال األمونيا نسبة -1

 بطر قة تتم والتحاج م جيد السي ج حن جلي دليل
 ححص فيبون   %15ج   لادم  ذا جيدي و التالي

 . األمينية األحماض فدة ل ادي مة ردئ السي ج
 ردئ السي ج يعتبر ٣ ج  قلا (  ذا(pH تال درجة -2

 ردئ السي ج يعتبر ٥ م  وحكلر مر ول و ير
 (.0,2-2,3 (في الملالية و اسدو والدرجة

 نسبة  ي  الع قة  تحهم السي ج جودي جلي الحبم -2
 العضو ة األحماض  لي بالنسبة ال كتيال حامل

األ ر . تتراو  نسبة حامل ال كتيال  ي 
م  المادي الجا ة  %12-1السي ج الجيد م  

 %4,2نسبة حامل ال كتيال ج    ينما ال تز د
 .م  المادي الجا ة

 الطبيعي اللون  م  قر   السي ج لون  كان كلما -0
جلى  داللة حجطي  ات   ني حو ال ضرا  للمادي
 . جودتة

 حالة  ي جيد بونة السي ج جلي الحبم يمب  -5
 . جيدي بحالة والسيقان باألورا  االحتحاظ

 البيوتر ال حمل م  جهيحة حثار فناك كانا كلما -3
جودي  جلي داللة ذلال حجطي األمونيا ورائحة

 .السي ج
 

 بالكيزان طريقة عمل سيالج الذرة
يمب  جمل سي ج نبام الذري كام ت حيث حنة يعتبر 
م  ح ضل المحا يل المناسبة للححص  ي  وري 

نبام يعطي كمية كبيري م  العلل سي جو  ا ة وإنة 
األ ضرو والعامل الميثر  ي نجا  السيلجة لنبام الذري  
حن يبون الذري  ي المرحلة المناسبة م  النضه و حيث 
ئترك النبام حتى تت ون الحبول اللبنيةو  و ج  حن ئتم  
حصاد سر عات   ل فذه الحتري حيث حن نسبة المادي 

 رجو ة  % 24-25م  الجا ة  ي نبام الذري ت ون 
( وفي النسبة الملالية لعمل السي جو حيث % 74-35

ئتم  ر  جبقة مادي   نة المتصاص حي جصارام ثم 
تقطة جيدان الذري بال يزانو  وترص  و  جبقة المادي 
ال  نة وت ب  جيدات ثم تغطي جيداتو و ولة الناته 
المحروة  ي جبقام و ي  كل جبقة ئر  قليل م  الجير 

 4,5طحي الناجم  كر ونام ال السيوة( وذلال بمعدل الم
كيلو جراة ل ل ج و بعد االنتها  م  ولة الطبقام 
ت ب  جيدات و مب  است داة الجرار الزراجي  ي جملية 
ال ب  وذلال  هد  الت لخ بقدر اإلمبان م  الهوا  
ثم تولة جبقة م  التب  جلى آ ر جبقة محرومة ثم 

سميال مة ال ب  المستمر تغطى  واسطة الب ستيال ال
جلى الجوان  ثم تولة جبقة م  الترال جلى الم مة 

سم تقر بات و حضل ولة باالم قص مترا ة 24بسمال 
حسا ية  1-3جلى السط و ترك ال ومة حو المبموري م  

ثم ئتم  تحها بعد ذلال وذلال بخلالة جز  م  الترال 
والب ستيال بحذر ثم تي ذ ال مية اليومية المطلو ة 

 المحسو ة للحيوانام ثم تغل  ثانيات بالب ستيال.  و 
 

 عمل السيالج عيدان الذرة الخضراءطريقة 
ئتتتتتم تقطيتتتتة العيتتتتدان ال ضتتتترا  بعتتتتد حصتتتتاد ال يتتتتزان 
وتترك قلي  لتتذ ل ليصتل  هتا نستبة الرجو تة  لتى الدرجتة 

( حيتتتتث ئتتتتتم جمتتتتل %74-35الملاليتتتة لعمتتتتل الستتتتي ج  
جيتتتدان التتتذري  رةتتتة متتت  متتتادي   تتتنة ثتتتم يضتتتا   وقهتتتا 
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ال ضتتتترا  مقطعتتتتة ثتتتتتم ئتتتتتم ال تتتتب  جتتتتتدا وتغطتتتتى جيتتتتتدا 
ولضتمان جتتودي الت متتر وارتحتام الليمتتة الغذائيتتة للستتي ج 

-1يمب   لا ة مواد كر وفيدراتيتة ملتل المتوالس  نستبة 
و ى حالة االحتياج  لى ر ة نسبة  تروتي  الستي ج  2%

 .%1-4,5يمب   لا ة اليور ا  نسبة 
 

 كسيالجطريقة عمل قش األرز 
يعتبر قص األرل  ي  وري سي ج وسيلة  لححسة 
كعلل ا ضر دون تلل و ى  وري حقرل ما ت ون 
لحالتها الطبي ية حيث تست دة  ي حوقام جدة توا ر 
األج   الطالجة وتتم معاملة قص األرل بمحلول 
اليور ا تناس  فذه المعاملة ال ميام القليلة م  قص 

لتر  54كجم ئور ا  ي 0 يحضر المحلول بخذابة األرلو 
كجم م  قص األرل المقطة  144ما  و ر  جلى 

 وو ولة  ي جبقام مة ر  كل جبقة بالمحلول
 ولة قص األرل  ي جبقام مة ر  كل جبقة و 

تغطى جبقام قص األرل بالب ستيال جيدا م   بالمحلول
حسا ية   ي ال تا  و ر ة  2حسبوم  ي الصي  و 2

لتحسي   ية تدر جيا وذلالالغطا  ونغذ  الحيوانام جل
الليمة الغذائية لقص األرل ج  جر   ل ادي البروتي  
وسهولة الهضم و ت  ال هية ول ادي  ي  نتاج اللب  
ول ادي  ي معدالم النمو تقليل االجتماد جلى العلل 

 المركز و التالي تو ير ت الي  التغذية ول ادي اإلنتاج.
 

 طريقة عمل السيالج عروش بنجر السكر
يمب  جمل ستي ج العترو  ال ضترا  لبنجتر الستبر 
جت  جر ت  تتتذ يل فتذه العتترو  بعتد  صتتلها جت  درناتهتتا 

( حيث ئتتم ولتة %35-74لتصل نسبة رجو تها  لى  
 رةتتتة متتت  متتتادي   تتتنة تولتتتة جليهتتتا العتتترو  وت تتتب  

 جيدا حيث تغطى جيدا.
 

المؤشرات اإلنتاجية للناتج الثانوي للذرة الشامية 
 )الحطب(

 

 المساحة المنزرعة
تطتور المستاحة المنزرجتة  (1جدول )تول   يانتام 

بتتتتالمليون  تتتتدان لمحصتتتتول التتتتذري ال تتتتامية جلتتتتي مستتتتتوي 
( ومنتتة ئتبتتتي  2417 -2445الجمهور تتة  تت ل الحتتتتري  
 2445مليتون  تدان جتاة  1,90حن المساحة  لغا نحتو 

حيتتتتتتث ح تتتتتتذم  تتتتتتي االرتحتتتتتتام  لتتتتتتي حن  لغتتتتتتا حقصتتتتتتافا 

و بمتوستتتت  قتتتتتدره 2417جتتتتتاة مليتتتتتون  تتتتدان  2,24 نحتتتتو
و ولتت  جتتدول مليتتون  تتدان  تت ل  تتتري الدراستتةو  2,34

( الع قتتة اإلحصتتائية لتطتتور مستتاحة محصتتول التتذري 2 
( حيث ئتبتي  مت  2417 -2445ال امية   ل الحتري  

دراستتتتتتة معادلتتتتتتة االتجتتتتتتاه الزمنتتتتتتي العتتتتتتاة ل تتتتتتادي مستتتتتتاحة 
مليتتتتون  4,40محصتتتتول  التتتتذري ال تتتتامية  ستتتتنو ا ت نحتتتتو  

متتتتتت   %72وحن نحتتتتتو بمعتتتتتدل معنتتتتتوي  حصتتتتتائيات   تتتتتدان
 جمتتالي التغيتترام  تتي مستتاحة المحصتتول ترجتتة للعوامتتل 

 التي يعبسها جامل الزم  وذلال   ل  تري الدراسة.
 

 إنتاجية فدان الذرة من حطب الذرة
 لتتتى حن  نتاجيتتتة  تتتدان التتتذري متتت   (1جـــدول )ي تتتير 

جت    تدان  2,51 نحو  2445حط  الذري  لغا  جاة 
م  تتي االرتحتتام التتتدر جي  لتتي حن  لغتتا حقصتتافا ثتتم ح تتذ
 2,3بمتوست  قتدره  2417جت    تدان جتاة  2,35 نحو 

 لتتى  (2جــدول )جتت    تتدان  تت ل  تتتري الدراستتةو و  تتير 
الع قتتتة اإلحصتتتائية  تتتي   نتاجيتتتة حطتتت  التتتذري ال تتتامية 

-2445جتتتتتتت    تتتتتتتدان وجامتتتتتتتل التتتتتتتزم   تتتتتتت ل الحتتتتتتتتري  
حن  ي العتتتتاةاالتجتتتتاه الزمنتتتت(و ئتبتتتتي  متتتت  معادلتتتتة 2417

جت  للحتدانو وتعتبتر 4,441اإلنتاجية تتزائد ستنو ات  نحتو 
متتتتتت   %74فتتتتتتذه الز تتتتتتادي معنو تتتتتتة  حصتتتتتتائيات وحن نحتتتتتتو 

 جمالي التغيرام  ي  نتاجيتة حطت  التذري ال تامية ترجتة 
للعوامتتتل التتتتي يعبستتتها جامتتتل  التتتزم  وذلتتتال  تتت ل  تتتتري 

 الدراسة.
 

 اإلنتاج الكلي لحطب الذرة الشامية
تطور  نتاج الجمهور ة م   (1)جدول ئول  

حط  الذري ال امية بالمليون ج    ل الحتري 
مليون  5(  ذ  لن حجم اإلنتاج نحو 2417 -2445 

بعدفا ح ذ اتجاه جاة متذ ذبات  لي حن  2445ج  جاة 
و بمتوس  2417مليون ج  جاة  3,1 لن حقصاه  نحو 

مليون ج    ل  تري الدراسةو و ول   5,20قدره 
الع قة اإلحصائية لتطور  نتاج حط  الذري  (2)جدول 

( ئتبي  م  2417 -2445ال امية   ل الحتري  
ل ادي اإلنتاج ال لي سنو ات  االتجاه الزمني العاةمعادلة 

مليون ج  وفذه الز ادي  4,122م  حط  الذري   نحو 
م   %72معنو ة  حصائيات و عب  جامل الزم  نحو

ج ال لي لحط  الذري ال امية  جمالي التغيرام  ي اإلنتا
وترجة الز ادي  ي  نتاج حط  الذري ال امية  لى الز ادي 
 ي المساحة المنزرجة  والز ادي  ي  نتاجية الحدان   ل 

  تري الدراسة.



 2642         مخلفاتسيالج الذرة بالكيزان وبعض  العائد االقتصادي من استخدام
 كأعالف غير تقليدية الحقلية المحاصيل

 

AUJASCI, Arab Univ. J. Agric. Sci., 27(5), 2019 

 
ل الحتري مستو  الجمهور ة    تطور الميةرام اإلنتاجية واالقتصادية لحط  الذري ال امية جلى. 1جدول 

 2445- 2417) 
 

 السنة

مساحة 
الذرة 

الشامية 
بالمليون 

 فدان

اإلنتاجية 
 من الحطب
 طن/ فدان

إنتاج حطب 
الذرة 

 بالمليون طن
سعر اإلنتاج 

 الثانوي جنيه/ طن
إيراد الفدان 
من الحطب 

 بالجنيه

قيمة اإلنتاج 
 الثانوي 

 بمليون جنيه

2002 1,90 2,51 5,4 73 244 211 
2004 1,71 2,52 0,22 14 242 205 
2002 1,71 2,53 0,55 11 225 041 
2002 1,13 2,51 0,79 93 207 034 
2002 1,91 2,59 5,12 140 239 522 
2010 2,44 2,59 5,17 141 279 551 
2011 1,73 2,55 0,01 113 295 519 
2012 2,13 2,32 5,33 122 203 703 
2012 2,10 2,32 5,31 123 253 732 
2016 2,19 2,32 5,70 123 257 779 
2012 2,23 2,35 5,91 123 234 112 
2014 2,21 2,32 5,79 122 203 733 
2012 2,24 2,35 3,14 100 212 171 
 311 297 113 5,20 2,34 2,42 المتوسط
اإلداري المركز ة ل قتصاد الزراجيو قطام ال ئون االقتصاديةو و  2005-2017ولاري الزراجة واستص   األرالي المصدر 

 .ن ري اإلحصا ام الزراعيةو حجداد م تلحة
 

 تطور المؤشرات االقتصادية لحطب الذرة الشامية
فيمتتا ئلتتي جتترض وتحليتتل حفتتم الميةتترام االقتصتتادية 
لحط  الذري ال امية  ي مصر وت تمل الستعر المزرجتي 

متتت  الحطتتت  وهيمتتتة اإلنتتتتاج متتت  الحطتتت  وإئتتتراد الحتتتدان 
حيث تعتبتر مت  حفتم  الميةترام االقتصتادية المتيثري  تي 

جـدول النتاته اللتانوي مت  المحا تيل الزراعيتةو و ولت  
 -2445تطور الميةرام االقتصادية   ل الحتري   (1)

2417.) 
 

 سعر الطن من حطب الذرة الشامية
حن سعر الط  م  حط   (1جدول )تول   يانام 

و عد ذلال  2445جنية جاة  73للذري ال امية  لن نحو 
 100ح ذ اتجاه جاة تصاجدي  لي حن  لن حقصاه  نحو 

جنيةو  و تقدئر  113بمتوس  قدره  2417جنية جاة 
الع قة اإلحصائية  ي  سعر الط  م  حط  الذري 

و ئتبي  م   دراسة (2جدول )والزم  كما ئولحها 
جنية   5,17حن سعر الط  ئتزائد سنو ات  نحو  المعادلة

( وفذه الز ادي معنو ة 2417 -2445ج    ل الحتري  
م   جمالي  %92 حصائيات و حسر جامل الزم  نحو 

التغيرام الحادثة  ي السعر المزرجي   ل  تري 
 الدراسة.
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لتطور حفم الميةرام اإلنتاجية واالقتصادية لحط  الذري ال امية جلي  لعاةمعادالم االتجاه الزمني ا .1جدول 

 (5002 -5002مستوي الجمهور ة   ل الحتري  
 

 المعنوية R R2 المعادلة المؤشر
ii المساحة بالمليون فدان XY

**** )42.5()39.20(
044.07.1ˆ   08,2 0825 ** 

ii إنتاجية حطب الذرة بالطن XY
**)96.4(**)94.200(

008.054.2ˆ   08,0 0820 ** 

ii إنتاج محصول حطب الذرة بالمليون طن XY
**** )47.5()8.22(

132.033.4ˆ   
08,0 0820 ** 

ii سعر الطن من حطب الذرة بالجنيه XY
**** )08.12()95.18(

87.508.73ˆ   08,0  08,0 ** 

ii / فدانيراد من الحطب الذرة الشامية بالجنيهاإل XY
**** )40.12()98.17(

063.4682.184ˆ   08,0 08,5 ** 

ii الشامية بالمليون جنيهقيمة إنتاج حطب الذرة  XY
**** )43.11()2.9(

63.4592.29ˆ   08,0 08,5 ** 

 %0**= مستو  المعنو ة 
 (0حس  م  جدول   المصدر 

 
 

 إيراد الفدان لحطب الذرة
حن  ئتراد حطت  التذري  لتن نحتو  (1جدول )ئتبي  م  

و عتتتتتد ذلتتتتتال ح تتتتتذ اتجتتتتتاه جتتتتتاة  2445جنيتتتتتة جتتتتتاة  244
جنيتتتتة جتتتتاة  212تصتتتتاجدي  لتتتتي حن  لتتتتن حقصتتتتاه نحتتتتو 

جنيتتتتتتةو و تقتتتتتتدئر الع قتتتتتتة  297بمتوستتتتتت  قتتتتتتدره  2417
اإلحصتتائية  تتتي   ئتتراد حطتتت  التتذري بالجنيتتتة والتتزم  كمتتتا 

و ئتبتتتتتي  حن  ئتتتتتراد حطتتتتت  التتتتتذري (2جـــــدول )ئولتتتتتحها 
جنيتتتتة  تتتت ل الحتتتتتري  03,43ئتتتتد ستتتتنو ات  نحتتتتوبالجنيتتتتة ئتزا

( وفذه الز ادي معنو ة  حصائيات و حستر 2417 -2445 
متت   جمتتالي التغيتترام الحادثتتة  %92جامتتل التتزم  نحتتو 

  ي  ئراد حط  الذري م    ل  تري الدراسة.
 

 قيمة اإلنتاج من حطب الذرة الشامية
حن هيمة اإلنتاج مت  حطت  التذري  (1جدول )ئول  

و عتتد  2445مليتتون جنيتتة جتتاة  211ال تتامية  لتتن نحتتو 
ذلال ح ذ اتجتاه جتاة تصتاجدي  لتي حن  لتن حقصتاه  نحتو 

 311بمتوستتتتت  قتتتتتتدره  2417مليتتتتتون جنيتتتتتة جتتتتتتاة  171
مليتتتتون جنيتتتتةو  و تقتتتتدئر الع قتتتتة اإلحصتتتتائية  تتتتي  هيمتتتتة 

زم  اإلنتتتاج متت  حطتت  التتذري ال تتامية بتتالمليون جنيتتة والتت
و ئتبتتي  حن هيمتتتة اإلنتتتاج متتت  (2جـــدول )كمتتا ئولتتحها 

مليتتون  05,32حطتت  التتذري ال تتامية ئتزائتتد ستتنو ات  نحتتو 
( وفتتتتتتذه الز تتتتتتادي 2417 -2445جنيتتتتتتة  تتتتتت ل الحتتتتتتتري  

متتت   %92معنو تتتة  حصتتتائيات و حستتتر جامتتتل التتتزم  نحتتتو 
 جمتتالي التغيتترام الحادثتتة  تتي هيمتتة اإلنتتتاج متت  حطتت  

 .الذري   ل  تري الدراسة
 

 المؤشرات اإلنتاجية لقش األرز
 

 المساحة المنزرعة من األرز الصيفي
 لتتي حن مستتاحة محصتتول  (2جــدول )ت تتير  يانتتام 

مليتتتتون  1,03نحتتتتو  2445األرل الصتتتتيحي  لغتتتتا جتتتتاة 
 تتتتدان وحن فتتتتذه المستتتتاحة ح تتتتذم  تتتتي االرتحتتتتام  لتتتتي حن 

 تي  2441مليون  تدان جتاة  1,73 لغا حقصافا  نحو 
و 2414مليتون  تدان جتاة 1,49حتو حي   لغا حدنافا  ن
مليتتون  تتدانو و تقتتدئر الع قتتة 1,02بمتوستت  ئبلتتن نحتتو 

اإلحصتتائية  تتي  المستتاحة المنزرجتتة والتتزم   تت ل الحتتتري 
(  ئتبتتتتتتتي  حن مستتتتتتتاحة األرل تتصتتتتتتتل 2417 -2445 

باللبتتتتام النستتتتبي حيتتتتث لتتتتم تلبتتتتا المعنو تتتتة اإلحصتتتتائية 
 للتغيرام  ي المساحة   ل  تري الدراسة.
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 -2445  ل الحتري  جلى مستو  الجمهور ة  تطور الميةرام اإلنتاجية واالقتصادية لقص األرل .2جدول 
2417) 

 

 السنة
المساحة من 
األرز الصيفي 
 بالمليون فدان

إنتاجية قش 
األرز طن/ 

 فدان

إنتاج محصول 
القش بالمليون 

 طن

سعر اإلنتاج 
جنيه/ الثانوي 
 طن

إيراد الفدان 
 بالجنيه

قيمة اإلنتاج 
 الثانوي 

 بمليون جنيه 
2002 1,03 2,24 2,21 52 110 137 
2004 1,59 2,22 2,50 53 125 191 
2002 1,37 2,25 2,73 34 125 223 
2002 1,77 2,24 2,19 11 190 202 
2002 1,27 2,12 2,91 140 221 242 
2010 1,49 2,12 2,22 141 224 251 
2011 1,01 2,12 2,44 120 230 272 
2012 1,07 2,29 2,52 122 212 035 
2012 1,02 2,10 2,40 122 212 041 
2016 1,23 2,12 2,19 123 292 290 
2012 1,22 2,15 2,32 123 292 255 
2014 1,25 2,10 2,19 122 212 212 
2012 1,21 2,15 2,12 104 241 292 
 227 207 141 2,49 2,11 1,02 المتوسط
و قطتام ال تئون االقتصتاديةو اإلداري المركز تة ل قتصتاد الزراجتيو  2005-2017ولاري الزراجتة واستصت   األرالتي المصدر 

 .ن ري اإلحصائيام الزراعيةو حجداد م تلحة
 
 

 إنتاجية قش األرز
 لتى حن  نتاجيتة قتص األرل ح تذم  (2جـدول )ي ير 

 نحتتتتو  2412 تتتتي التذ تتتتذل حيتتتتث  لغتتتتا حقصتتتتافا جتتتتاة 
جتتت    تتتي  حتتتي    لغتتتا  حدنافتتتا   تتت ل  الحتتتتري  2,29

جتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت ل  تتتتتتتتتتتري  2,12(و  نحتتتتتتتتتتو 2449-2411 
ج و و تبتي   دراستة  2,11الدراسةو و متوس  ئبلن نحو 

الع قتتتتتتة اإلحصتتتتتتائية  تتتتتتي   نتاجيتتتتتتة قتتتتتتص األرل بتتتتتتالط  
( ئتبتتي  حن 2417 -2445   تت ل الحتتتري  وجامتتل التتزم

اإلنتاجيتتتتتة تتصتتتتتل باللبتتتتتام النستتتتتبي  حيتتتتتث لتتتتتم تلبتتتتتتا 
المعنو تتة اإلحصتتائية للتغيتترام  تتي  نتاجيتتة القتتص  تت ل 

  تري الدراسة.
 

 اإلنتاج الكلي لقش األرز
تطتور  نتتاج الجمهور تة مت  قتص  (2جـدول )ئول  

( 2417 -2445األرل بتتتتتالمليون جتتتتتت   تتتتتت ل الحتتتتتتتري  
حيتتتث ح تتتذ اإلنتتتتاج اتجتتتاه جتتتاة تصتتتاجدي  تتت ل الحتتتتري 

 2,32(  لتتتتتتتى حن  لتتتتتتتن حقصتتتتتتتاه  نحتتتتتتتو 2445-2441 
 2414 تي حتي   لتن حدنتاه جتاة  2441مليون ج  جتاة 

 2,49مليتتتتتون جتتتتت و بمتوستتتتت  ئبلتتتتتن نحتتتتتو  2,22 نحتتتتتو 
م  تقدئر الع قة اإلحصائية لتطتور  مليون ج و و تبي 

( حن 2417 -2445اإلنتتتاج لقتتتص األرل  تت ل الحتتتتري  
اإلنتاج م  القص ئتصل باللبام النستبي حيتث لتم تلبتا 
المعنو تتتة اإلحصتتتائية للتغيتتترام  تتتي اإلنتتتتاج ال لتتتي لقتتتص 

 األرل   ل  تري الدراسة.
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 المؤشرات االقتصادية لقش األرز
راد الحتتدان وهيمتتة اإلنتتتاج يعتبتتر الستتعر المزرجتتي وإئتت

اللانوي م  حفتم الميةترام االقتصتادية المتيثري  تي  نتتاج 
المحا تتتتتيل الزراعيتتتتتتةو وفيمتتتتتتا ئلتتتتتي  يتتتتتتان  تطتتتتتتور تلتتتتتتال 

( 2417 -2445الميةتتترام لقتتتص األرل  تتت ل الحتتتتري  
 .(2بجدول )والتي تولحها البيانام الواردي 

 
 سعر الطن من قش األرز

حن ستتتعر جتتتت  قتتتتص  (2جــــدول )ئتبتتتي  متتتت   يانتتتام 
و عتتتد ذلتتتال ح تتتذ  2445جنيتتتة جتتتاة  52األرل  لتتتن نحتتتو 

 104اتجتتتاه جتتتتاة تصتتتاجدي  لتتتتي حن  لتتتن حقصتتتتاه  نحتتتتو 
جنيتتتتتة  141و بمتوستتتتت  يقتتتتتدر  نحتتتتتو 2417جنيتتتتتة جتتتتتاة 

و تقتتتدئر الع قتتتة اإلحصتتتائية  تتتي  ستتتعر الطتتت  متتت  قتتتص 
و ئتبتي  حن ستعر (6جـدول ) األرل والزم  كما ئولتحها
جنيتتتتتة  تتتتت ل الحتتتتتتري  7,19و الطتتتتت  ئتزائتتتتتد ستتتتتنو ات  نحتتتتت

( وفذه الز ادي معنو ة  حصائيات و حستر 2417 -2445 
متت   جمتتالي التغيتترام الحادثتتة  %13جامتتل التتزم  نحتتو 

  ي السعر المزرجي   ل  تري الدراسة.
 

 بالجنيهإيراد الفدان من قش األرز 
حن  ئراد الحدان مت  قتص األرل  (2جدول )ئتبي  م  

و عد ذلتال ح تذ  2445ية جاة جن 110بالجنية  لن نحو 
 212اتجتتتاه جتتتتاة تصتتتاجدي  لتتتتي حن  لتتتن حقصتتتتاه  نحتتتتو 

 207و بمتوستتتت  ئبلتتتتن نحتتتتو 2412و 2412جنيتتتتة جتتتتاة 
جنيتتتتة  و تقتتتتدئر الع قتتتتة اإلحصتتتتائية  تتتتي   ئتتتتراد الحتتتتدان 

و ئتبي  حن  ئراد (6جدول )بالجنية والزم  كما ئولحها 
ة جنيتت 11,19الحتتدان متت  قتتص األرل ئتزائتتد ستتنو ات  نحتتو 

( وفتتتتذه الز تتتتادي معنو تتتتتة 2417 -2445 تتتت ل الحتتتتتري  
متت   جمتتالي  %32 حصتتائيات و حستتر جامتتل التتزم  نحتتو 

التغيتترام الحادثتتة  تتي  ئتتراد الحتتدان متت  قتتص األرل  تت ل 
  تري الدراسة.

 
 قيمة اإلنتاج من قش األرز

حن هيمتتة اإلنتتتاج متت  قتتص األرل  (2جــدول )ئولتت  
 عتد ذلتال ح تذ و  2445مليتون جنيتة جتاة  133 لن نحتو 

 030اتجتتتاه جتتتتاة تصتتتاجد   لتتتتي حن  لتتتن حقصتتتتاه  نحتتتتو 
 227و بمتوستتتتت  ئبلتتتتتن نحتتتتتو 2412مليتتتتتون جنيتتتتتة جتتتتتاة 

مليتتتتتون جنيتتتتتة و تقتتتتتدئر الع قتتتتتة اإلحصتتتتتائية  تتتتتي  هيمتتتتتة 
اإلنتتتتتتاج متتتتت  قتتتتتص األرل بتتتتتالمليون جنيتتتتتة والتتتتتزم  كمتتتتتا 

و ئتبتتي  حن هيمتتة اإلنتتتاج متت  قتتص (6جــدول )ئولتتحها 
مليون جنية   ل الحتري 11,07 األرل ئتزائد سنو ات  نحو

( وفذه الز ادي معنو ة  حصائيات و حستر 2417 -2445 
متت   جمتتالي التغيتترام الحادثتتة  %32جامتتل التتزم  نحتتو 

  ي هيمة اإلنتاج م  القص   ل  تري الدراسة.
 

 شرات اإلنتاجية لعروش بنجر السكرالمؤ 
 

 المساحة المنزرعة من بنجر السكر
تطتور المستاحة المنزرجتة  (2جدول )تول   يانتام 

بتتتتتاأللل  تتتتتدان لمحصتتتتتول  نجتتتتتر الستتتتتبر جلتتتتتي مستتتتتتوي 
( ومنتتة ئتبتتتي  2417 -2445الجمهور تتة  تت ل الحتتتتري  
 2445حلتتتل  تتتدان جتتتاة  137حن المستتتاحة  لغتتتا نحتتتو 

حيتتث ح تتذم  تتي االن حتتاض واالرتحتتام  نستت  ومعتتدالم 
حلتتتل  تتتدان  559م تلحتتتة  لتتتي حن  لغتتتا حقصتتتافا  نحتتتو 

حلتتل  تتدان  تت ل  تتتري  213قتتدره و بمتوستت  2413جتتاة 
الع قة اإلحصتائية لتطتور  (4جدول )و ول  الدراسةو 

 -2445مستتتاحة محصتتتول  نجتتتر الستتتبر  تتت ل الحتتتتري  
( حيتتتتث ئتبتتتتتي  ل تتتتادي مستتتتتاحة المحصتتتتول  نحتتتتتو 2417

وحن نحتتو حلتتل  تتدان بمعتتدل معنتتوي  حصتتائيات  22,790
متتتت   جمتتتتتالي التغيتتتترام  تتتتتي مستتتتاحة المحصتتتتتول  92%

للعوامتتتل التتتتي يعبستتتها جامتتتل التتتزم  وذلتتتال ستتتنو ات ترجتتتة 
 تت ل  تتتري الدراستتةو وترجتتة الز تتادي  تتي المستتاحة نتيجتتة 
سياستتة الدولتتتة  تتتي التوستتتة  تتتي لراجتتتة محصتتتول البنجتتتر 
لز تتتادي  نتتتتاج الستتتبر  تتتي مصتتتر  ا تتتة حنتتتة ئتتتنج   تتتي 
جمية األرالتي القديمتة والجدئتدي و تحمتل  نستبيا ملوحتة 

 .التر ة
 

 إنتاجية عروش البنجر
 لتتتتى حن  نتاجيتتتتة جتتتترو   نجتتتتر  (2جــــدول )ي تتتتير 

ج  للحدان  0,1 نحو  2445السبر  لغا حقصافا جاة 
 2,54ثم ح ذم  ي االن حتاض التتدر جي  لتي حن  لغتا 

ثتم ح تذم  تي االرتحتام  لتى حن  2441ج  للحدان جاة  
جتت   2,73جتت  للحتتدان بمتوستت  قتتدره  0,41 لغتتا نحتتو 

الع قتتة اإلحصتتائية للحتتدان  تت ل  تتتري الدراستتةو و دراستتة 
 تتي   نتاجيتتة جتترو   نجتتر الستتبر بتتالط  وجامتتل التتزم  

( ئتبتتتتتتي  حنهتتتتتتا تتصتتتتتتل 2417 -2445 تتتتتت ل الحتتتتتتتري  
باللبتتتتام النستتتتبي حيتتتتث لتتتتم تلبتتتتا المعنو تتتتة اإلحصتتتتائية 

 الدراسة. للتغير  ي  نتاجية جرو  البنجر   ل  تري
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األرل جلي مستوي قص  معادالم االتجاه الزمني العاة لتطور حفم الميةرام االقتصادية لمحصول  .6جدول 

 (2417 -2445الجمهور ة   ل الحتري  
 

ةالمعنوي R R2 المعادلة المؤشر  
من قش األرز بالجنيه الطنسعر   ii XY

**** )31.8()967.6(
89.746.52ˆ   24,9  4,13 ** 

/ فدانمن قش األرز بالجنيه اإليراد  ii XY
*** )40.4()65.3(

19.18120ˆ   4,79 4,32 ** 
هقيمة إنتاج قش األرز بالمليون جني  ii XY

**** )33.4()84.5(
47.1868.197ˆ   4,79 4,32 ** 

 %1**= معنوية عند مستوى معنوية 
 ( 2حس  م  جدول  المصدر 

 
 اإلنتاج الكلي لعروش بنجر السكر

تطتتتتتور  نتتتتتتاج الجمهور تتتتتة متتتتت   (2جـــــدول )ئولتتتت  
جتتتتتتترو   نجتتتتتتتر الستتتتتتتبر بتتتتتتتالمليون جتتتتتتت   تتتتتتت ل الحتتتتتتتتري 

(  ذ  لتتتتتتتتتتتتتن حجتتتتتتتتتتتتتم اإلنتتتتتتتتتتتتتتاج نحتتتتتتتتتتتتتو 2417 -2445 
بعتتتتدفا ح تتتتذ اتجتتتتاه جتتتتاة  2445مليتتتتون جتتتت  جتتتتاة 4,31

مليتتون جتت  جتتتاة  4,32تنتتاللي  لتتي حن  لتتن حدنتتاه  نحتتو 
و ثم ح ذ اتجاه جاة تصاجدي  لى حن  لن حقصى 2447

 2417مليتتتتتون جتتتتت  جتتتتتاة  2,12حجتتتتتم ل نتتتتتتاج  نحتتتتتو 
مليتتتتون جتتتت   تتتت ل  تتتتتري الدراستتتتةو 1,00بمتوستتتت  قتتتتدره 

الع قتتة اإلحصتتائية لتطتتور اإلنتتتاج  (4جــدول )و ولتت  
( 2417 -2445لعتتترو   نجتتتتر الستتتبر  تتتت ل الحتتتتتري  

ئتبتتتي  ل تتتادي اإلنتتتتاج ال لتتتي متتت  جتتترو  البنجتتتر ستتتتنو ات 
جتتتتت  وفتتتتتذه الز تتتتتادي معنو تتتتتة  حصتتتتتائيات  157,10 نحتتتتتو 

متت   جمتتالي التغيتترام  %19التتزم  نحتتوو عبتت  جامتتل 
 تتي اإلنتتتاج ال لتتي لعتترو   نجتتر الستتبر وترجتتة الز تتادي 
 ي  نتاج جرو   نجتر الستبر  لتى الز تادي  تي المستاحة 

 المنزرجة   ل  تري الدراسة.
 

قتصــادية لمحصــول عــروش بنجــر تطــور المؤشــرات اال
 السكر

يعتبتتر الستتعر المزرجتتي وإئتتراد الحتتدان وهيمتتة اإلنتتتاج 
انوي م  حفتم الميةترام االقتصتادية المتيثري  تي  نتتاج الل

المحا تتتتتيل الزراعيتتتتتةو و فيمتتتتتا ئلتتتتتي  يتتتتتان  تطتتتتتور تلتتتتتال 
 -2445الميةتتتتتتترام لعتتتتتتترو  البنجتتتتتتتر  تتتتتتت ل الحتتتتتتتتري  

 .(2بجدول )( والتي تولحها البيانام الواردي 2417

 سعر الطن من عروش البنجر
حن ستتتتتعر الطتتتتت  متتتتت   (2جـــــدول )ئولتتتتت   يانتتتتتام 

 2445جنيتتتة جتتتاة  73جتتترو   نجتتتر الستتتبر  لتتتن نحتتتو 
و عتد ذلتال ح تتذ اتجتاه جتاة تصتتاجدي  لتي حن  لتن حقصتتاه 

 172و بمتوست  ئبلتن نحتو 2417جنية جاة  234 نحو 
جنيةو  و تقدئر الع قة اإلحصتائية  تي  ستعر الطت  مت  

و ئتبتي  (4جـدول ) جرو  البنجر والتزم  كمتا ئولتحها
  جتتترو  البنجتتتر ئتزائتتتد ستتتنو ات  نحتتتو حن ستتتعر الطتتت  متتت

( وفتتتتتتذه 2417 -2445جنيتتتتتتة  تتتتتت ل الحتتتتتتتري   15,22
 %91الز ادي معنو ة  حصائيات و حسر جامل التزم  نحتو 

م   جمالي التغيرام الحادثة  ي السعر المزرجتي  ت ل 
  تري الدراسة.

 

 بالجنيه إيراد الفدان من عروش البنجر
حن  ئتتتراد الحتتدان متتت  جتتترو   (2جــدول )ئتبتتي  متتت  

و عتتد  2445جنيتتة جتتاة  212البنجتتر بالجنيتتة  لتتن نحتتو 
 244ذلال ح ذ اتجاه جاة تناللي  لي حن  لن حدنتاه  نحتو 

ثتتم ح تتذ اتجتتاه جتتاة تصتتاجدي  لتتى حن  2441جنيتتة جتتاة 
و بمتوستتت  2417جنيتتتة جتتتاة  1451 لتتتن حقصتتتاه  نحتتتو 

  جنيتتةو و تقتتدئر الع قتتة اإلحصتتائية  تتي 333ئبلتتن نحتتو 
و (4جــدول ) ئتتراد الحتتدان بالجنيتتة والتتزم  كمتتا ئولتتحها 
جنيتتة  72,32ئتبتتي  حن  ئتتراد الحتتدان ئتزائتتد ستتنو ات  نحتتو 

( وفتتتتذه الز تتتتادي معنو تتتتتة 2417 -2445 تتتت ل الحتتتتتري  
متت   جمتتالي  %90 حصتتائيات و حستتر جامتتل التتزم  نحتتو 

التغيتتترام الحادثتتتة  تتتي  ئتتتراد الحتتتدان  تتت ل  تتتتري الدراستتتة 
 تتادي نتيجتة ل تتادي ستعر الطتت  مت  جتترو  وترجتة فتذه الز 
  نجر السبر.
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 تطور الميةرام اإلنتاجية واالقتصادية لعرو   نجر السبر جلى مستو  الجمهور ة   ل الحتري .2جدول 

 2445- 2417) 
 

 السنة
مساحة بنجر 

 السكر
 باأللف  فدان

إنتاجية 
عروش 

 البنجر بالطن

محصول  إنتاج
عروش البنجر 
 بالمليون طن

سعر عروش 
 البنجر

 جنيه/ طن

إيراد الفدان من 
عروش البنجر 

 بالجنيه

قيمة اإلنتاج 
الثانوي بمليون 

 جنيه
2445 137,2 0,14 4,39 73 212 52 
2443 113,0 2,24 4,32 144 243 32 
2447 201,2 2,54 4,32 124 244 70 
2441 257,7 2,54 4,30 124 244 77 
2449 219,4 2,92 1,52 120 011 194 
2414 215,7 0,45 1,53 130 332 255 
2411 231,9 2,91 1,00 110 727 244 
2412 022,1 0,45 1,72 244 112 200 
2412 034,5 0,41 1,11 241 103 219 
2410 540,2 0,41 2,43 213 179 002 
2415 550,9 0,41 2,23 221 924 513 
2413 559,7 0,14 2,29 252 1424 577 
2417 522,0 0,41 2,12 234 1451 550 
 222 444 122 1762 2724 224 المتوسط

و قطام ال ئون االقتصاديةو اإلداري المركز ة ل قتصاد الزراجيو  2005-2017ولاري الزراجة واستص   األرالي المصدر 
 .ن ري اإلحصا ام الزراعيةو حجداد م تلحة

 
 قيمة اإلنتاج من عروش بنجر السكر

حن هيمتتتتة اإلنتتتتتاج متتتت  جتتتترو   (2جــــدول )ئولتتتت  
 2445مليتتتتون جنيتتتتة جتتتتاة  52 نجتتتتر الستتتتبر  لتتتتن نحتتتتو 

و عتد ذلتال ح تتذ اتجتاه جتاة تصتتاجدي  لتي حن  لتن حقصتتاه 
و بمتوس  ئبلن نحتو 2413مليون جنية جاة  577 نحو 
مليون جنية و تقدئر الع قتة اإلحصتائية  تي  هيمتة  295

  اإلنتتتاج متت  جتترو   نجتتر الستتبر بتتالمليون جنيتتة والتتزم
و ئتبتتي  حن هيمتتتة اإلنتتتاج متتت  (4جـــدول ) كمتتا ئولتتحها

مليتتون  09,40جتترو   نجتتر الستتبر ئتزائتتد ستتنو ات  نحتتو 
( وفتتتتتتذه الز تتتتتتادي 2417 -2445جنيتتتتتتة  تتتتتت ل الحتتتتتتتري  

متتت   %97معنو تتتة  حصتتتائيات و حستتتر جامتتتل التتتزم  نحتتتو 
 جمتتالي التغيتترام الحادثتتة  تتي هيمتتة اإلنتتتاج متت  جتترو  

 البنجر   ل  تري الدراسة.
 

 تكاليف تصنيع سيالج الذرة بالكيزان للطن
حن  جمتتالي ت تتالي  تصتتنية   (2جــدول )ئتضتت  متت  

جنيتة  للطت    244ج  سي ج الذري بال يزان يقدر  نحتو 
جنيتة  جت   25وت مل ت الي   ترة التذري بتال يزان  نحتو 

و  ت تالي  حجتور العمالتة %25بوفمية نسبية تقدر  نحو 
و %25جنيتتتتتتة بوفميتتتتتتة نستتتتتتبية تقتتتتتتدر  نحتتتتتتو  54 نحتتتتتتو 

نستتبية جنيتتة  جتت  بوفميتتة 24التغطيتتة بالب ستتتيال  نحتتو 
و ال تتب  والتغطيتتة بطبقتتة متت  التتترال %14تقتتدر  نحتتو 

و  %15جنيتتتتتتة بوفميتتتتتتة نستتتتتتبية تقتتتتتتدر  نحتتتتتتو  24 نحتتتتتتو 
جنيتتة بوفميتتة نستتبية تقتتدر  54ت تتالي  اإللتتا ام  نحتتو 

و  تتتتتي حتتتتتي   لتتتتتن جتتتتت   يتتتتتة ستتتتتي ج التتتتتذري %25 نحتتتتتو 
جنيتةو ممتتا يحقتت   تا ي جائتتد ئبلتتن  354بتال يزان نحتتو 

بعل معائير التقييم  جنية  ج و  و است داة 054نحو 
المتتتالي تبتتتتي  حن نستتتبة تغطيتتتتة اإلئتتتراد  الت تتتتالي   لغتتتتا 

جنيتتتتةو  تتتتي حتتتتي  قتتتتدر  تتتتا ي جائتتتتد الجنيتتتتة  2,2نحتتتتو 
 جنية . 2,2المستلمر  نحو 
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 نجر السبر جلي  معادالم االتجاه الزمني العاة لتطور حفم الميةرام اإلنتاجية واالقتصادية لمحصول .4جدول 

 (2417 -2445مستوي الجمهور ة   ل الحتري  
 

 المعنوية R 2R المعادلة المؤشر
ii المساحة باأللف فدان XY

**** )60.12()04.7(
794.33815.149ˆ  4,93 4,92 ** 

ii إنتاج محصول العروش بالمليون طن XY
**** )68.9()001.3(

85.15787.389ˆ  4,90 4,19 ** 

ii سعر عروش البنجر بالجنيه XY
**** )003.23()49.12(

32.1566ˆ  4,99 4,91 ** 

ii إيراد عروش البنجر بالجنيه XY
**** )94.13()81.3(

63.7273.157ˆ  4,97 4,90 ** 
ii قيمة إنتاج عروش البنجر بالمليون جنيه XY

*** )20.20()50.2(
05.4937.48ˆ 



 4,91 4,97 ** 
 %1**= معنو ة جند مستو  معنو ة 

 ( 5حس  م  جدول   المصدر 
 
 
 

 .2411للط  جاة  ت الي  تصنية سي ج الذري بال يزان. 2جدول 
 

 األهمية النسبية % القيمة الوحدة انـــــــــــــــالبي
 25 54 جنية  ج  فرم

 25 54 جنية  ج  أجور عمالة
 14 24 جنية  ج  بالستيك

 15 24 جنية  ج  كبس وتغطية
 25 54 جنية  ج  اإلضافات

 144 244 جنية  ج  اجمالى تكاليف تصنيع السيالج
  354 جنية السيالجسعر الطن من 
  054 بالجنية  ج  صافي العائد 

  2,2 بالجنية صافي عائد الجنيه المستثمر
 معهد بحوث اإلنتاج الحيواني. المصدر 
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 في التغذيةالذرة بالكيزان اقتصاديات استخدام سيالج 
 نتتة ئتتتم تغذيتتة البقتتري الواحتتدي  (2جــدول )ئتبتتي  متت  

كجتتتم ستتتتي ج التتتذري بتتتال يزان  تتتتي اليتتتوة وفتتتتذه  21جلتتتى 
كجتتم  1كجتتم جلتتل مركتتز و قتتدر ثمتت   3ال ميتتة تعتتادل 

كجم  1جنيةو  ي حي  يقدر ثم   0,7جلل مركز نحو 
 جنية. 4,35سي ج الذري بال يزان نحو 

 21,2= 0,7× 3كجتتم جلتتل مركتتز =  3و تقتتدئر ثمتت  
 جنية.

 × 21كجتتتتتم ستتتتتي ج ذري بتتتتتال يزان=  21ثمتتتتت   و تقتتتتتدئر
 جنية. 12,7=  4,35

جنية  ي اليوة   10,5= 12,7 -21,2مقدار التو ير= 
 بقري.

حي حن تغذيتتتتتتة البقتتتتتتري الواحتتتتتتدي جلتتتتتتى ستتتتتتي ج التتتتتتذري 
جنيتتتتة  تتتتي اليتتتتوة  10,5بتتتتال يزان  تتتتي اليتتتتوة ئتتتتو ر نحتتتتو 

مقارنتتتتتة بالتغذيتتتتتتة جلتتتتتتى العلتتتتتتل المركتتتتتتز و التتتتتتتالي  تتتتتتخن 
ل المركتتتتز بستتتتي ج التتتتذري بتتتتال يزان جنتتتتد استتتتتبدال  العلتتتت

استتتتتت داة العليقتتتتتة الحيوانيتتتتتة ستتتتتيحق   تتتتتائل  تتتتتي جائتتتتتد 
المتتزارمو بجانتتت   نتتة يعتتتادل  تتتي الطاقتتة الغذائيتتتة للعلتتتل 

 .%35المركز والتي تقدر  نحو 
 

تغذيتتتتتة البقتتتتري الواحتتتتتدي جلتتتتى ستتتتتي ج التتتتتذري   .2جــــدول 
 2411بال يزان مقارنة بالعلل المركز جاة 

 
سيالج الذرة  دةالوح البيان

 بالكيزان
العلف 
 المركز

كمية العلف 
 3 21 كجم لتغذية بقرة واحدة

كجم   ثمن العلف
 0,7 4,35 جنية

 21,2 12,7 جنية قيمة العلف
 10,5 جنية التوفير مقدار

 معهد بحوث اإلنتاج الحيواني.المصدر  
 
 

 تكاليف تصنيع سيالج عيدان الذرة الخضراء للطن
حن  جمتتتالي ت تتتالي   (2جـــدول )ئتضتتت  متتت  دراستتتة 

 245تصتتتتنية  جتتتت  ستتتتي ج جيتتتتدان التتتتذري يقتتتتدر  نحتتتتو 
جنيتة   54جنية  للط   وت مل ت الي   ترة التذري  نحتو 

و  ت تالي  حجتور %20,0ج  بوفمية نسبية تقتدر  نحتو 

جنيتتتتتتة بوفميتتتتتتة نستتتتتتبية تقتتتتتتدر  نحتتتتتتو  54العمالتتتتتتة  نحتتتتتتو 
 55و ت الي  اإللا ام  موالسو ئور تا(  نحتو 20,0%
و  التغطيتتتتتة %23,1ة بوفميتتتتتة نستتتتتبية تقتتتتتدر  نحتتتتتو جنيتتتتت

جنيتتتتة  جتتتت  بوفميتتتتة نستتتتبية تقتتتتدر 24بالب ستتتتتيال  نحتتتتو 
و ال تتب  والتغطيتتة بطبقتتة متت  التتترال  نحتتو %9,1 نحتتو 
و   تي حتي  %10,3جنية بوفمية نسبية تقدر  نحتو  24

جنيتةو ممتا  044 لن جت   يتة ستي ج جيتدان التذري نحتو 
يتتتتتتة  جتتتتتت و  جن 195يحقتتتتتت   تتتتتتا ي جائتتتتتتد ئبلتتتتتتن نحتتتتتتو 

و استتتت داة بعتتتل معتتتائير التقيتتتيم المتتتالي تبتتتي  حن نستتتبة 
جنيتتتةو  تتتي  1,95تغطيتتتة اإلئتتتراد  الت تتتالي   لغتتتا نحتتتو 

 4,95حتتتي  قتتتدر  تتتا ي جائتتتد الجنيتتتة المستتتتلمر  نحتتتو 
 جنية .

 
ت الي  تصنية سي ج جيدان الذري ال ضرا   .2جدول 

 2411للط  جاة 
 

األهمية  القيمة  الوحدة البيان
 % النسبية

 20,0 54 جنية فرم
 20,0 54 جنية  ج  عمالة
 10,3 24 جنية  ج  %2موالس 

 12,2 25 جنية  ج  % 2/1يوريا 
 9,1 24 جنية  ج  بالستيك

 10,3 24 ج  كبس وتغطية
اجمالى تكاليف 
 245 جنية تصنيع السيالج

144 
سعر الطن من 

  044 جنية السيالج

  195 جنية صافي العائد 
عائد صافي 

  4,95 جنية الجنيه المستثمر

 .معهد بحوث اإلنتاج الحيواني المصدر 
 
 

في عيدان الذرة الخضراء اقتصاديات استخدام سيالج 
 التغذية

حن تغذيتتتتة البقتتتتري الواحتتتتدي  (10جــــدول )ئتبتتتتي  متتتت  
 تتي اليتتتوة جيتتتدان التتذري ال ضتتترا  كجتتتم ستتي ج  24جلتتى

كجتم جلتل مركتز و قتدر ثمت   2,30وفذه ال ميتة تعتادل 
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جنيةو  ي حي  يقدر ثم   0,7كجم جلل مركز نحو  1
 جنية. 4,04جيدان الذري ال ضرا  كجم سي ج  1

 17,11= 0,7× 2,30كجم جلل مركز =  2,30ثم  
 جنية.
= ستتي ج جيتتدان التتذري ال ضتترا  كجتتم ستتي ج  24ثمتت  
 جنية. 1=  4,0×24

جنيتتتة  تتتي اليتتتوة   9,11= 1 -17,11مقتتتدار التتتتو ير= 
 بقري.

حي حن تغذيتتتتتتة البقتتتتتتري الواحتتتتتتدي جلتتتتتتى ستتتتتتي ج التتتتتتذري 
جنيتتتتة  تتتتي اليتتتتوة  9,11بتتتتال يزان  تتتتي اليتتتتوة ئتتتتو ر نحتتتتو 

مقارنتتة بالتغذيتتة جلتتى العلتتل المركتتز ليحقتت   تتائل  تتي 
 جائد المزارم.

حي حن تغذية البقري الواحدي جلى سي ج جيتدان التذري 
جنيتتتتة  تتتتي اليتتتتوة 9,11 تتتتي اليتتتتوة ئتتتتو ر نحتتتتو   ال ضتتتترا

مقارنتتتتتة بالتغذيتتتتتتة جلتتتتتتى العلتتتتتتل المركتتتتتتز و التتتتتتتالي  تتتتتتخن 
استتتتتبدال  العلتتتتل المركتتتتز بستتتتي ج التتتتذري بتتتتال يزان جنتتتتد 
استتتتتت داة العليقتتتتتة الحيوانيتتتتتة ستتتتتيحق   تتتتتائل  تتتتتي جائتتتتتد 

 المزارم.
 

تغذيتتة البقتتري الواحتتدي جلتتى ستتي ج جيتتدان   .10جــدول 
 2411الذري  مقارنة بالعلل المركز جاة 

 

سيالج عيدان  الوحدة انـــــــالبي
 الذرة

العلف 
 المركز

كمية العليقة 
لتغذية بقري 

 واحدي
 2,30 24 كجم

 0,7 4,04 كجم  جنية ثم  العليقة
 17,11 1 جنية هيمة العليقة
 9,11 جنية مقدار التو ير

 .معهد بحوث اإلنتاج الحيواني المصدر 
 
 

 تكاليف تصنيع سيالج قش األرز للطن
دراستتتتة ت تتتتالي  تصتتتتنية  (11جــــدول ) ئتضتتتت  متتتت 

 جمالي ت الي  تصنية  ج  سي ج قص األرل تبي  حن 
جنيتتتتتتة  للطتتتتتت    175ستتتتتتي ج قتتتتتتص األرل يقتتتتتتدر  نحتتتتتتو 

جنيتتتة بوفميتتتة  54وت تتتمل ت تتتالي  حجتتتور العمالتتتة  نحتتتو 
و ت تتتتتتتتتالي  اإللتتتتتتتتتا ام %21,3نستتتتتتتتتبية تقتتتتتتتتتدر  نحتتتتتتتتتو 

جنيتتتتة بوفميتتتتة نستتتتبية تقتتتتدر  75متتتتوالسو ئور تتتتا(  نحتتتتو (
جنيتتتتة  24و  التغطيتتتتة بالب ستتتتتيال  نحتتتتو %02,9 نحتتتتو 

و ال تتتتتتتب  %11,0تقتتتتتتتدر  نحتتتتتتتو  جتتتتتتت  بوفميتتتتتتتة نستتتتتتتبية
جنية بوفمية نسبية  24والتغطية بطبقة م  الترال  نحو 

و   تتتي حتتتي   لتتتن جتتت   يتتتة ستتتي ج %17,1تقتتتدر  نحتتتو 
جنيتتتةو ممتتتا يحقتتت   تتتا ي جائتتتد  254قتتتص األرل نحتتتو 

جنيتتة  جتت و  و استتت داة بعتتل معتتائير  175ئبلتتن نحتتو 
التقيتتتيم المتتتالي تبتتتي  حن نستتتبة تغطيتتتة اإلئتتتراد  الت تتتالي  

جنيتتةو  تتي حتتي  قتتدر  تتا ي جائتتد الجنيتتة  2 لغتتا نحتتو 
 جنية . 1المستلمر  نحو 

 
ت الي  تصنية سي ج قص األرل للط   .11جدول 

 2411جاة 
 

األهمية  القيمة  الوحدة البيان
 النسبية %

 21,3 54 جنية  ج  أجور عمالة
 21,3 54 جنية  ج  %2موالس 

 10,2 25 جنية  ج  % 2/1يوريا 
 11,0 24 جنية  ج  بالستيك

 17,1 24 جنية  ج  كبس وتغطية
اجمالى تكاليف 
 175 جنية  ج  تصنيع السيالج

144 
سعر الطن من 

  254 جنية السيالج

  175 جنية صافي العائد 
صافي عائد 

  1 جنية الجنيه المستثمر

 معهد بحوث اإلنتاج الحيواني.المصدر  
 
 

 التغذية اقتصاديات استخدام سيالج قش األرز في
حن تغذية البقري الواحتدي جلتى  (12جدول )ئتبي  م  

كجتتتم ستتتي ج قتتتص األرل األ ضتتتر  تتتي اليتتتوة وفتتتذه  15
كجتم  1كجم جلل مركز و قتدر ثمت   2,5ال مية تعادل 

كجم  1جنيةو  ي حي  يقدر ثم   0,7جلل مركز نحو 
 جنية. 4,254سي ج قص األرل األ ضر 
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 11,75 =0,7× 2,5كجتتتتم جلتتتتل مركتتتتز =  2,5ثمتتتت  
 جنية.

كجتتتتتتتتتتتم ستتتتتتتتتتتي ج قتتتتتتتتتتتص األرل األ ضتتتتتتتتتتتر=  15ثمتتتتتتتتتتت  
 جنية. 5,25= 4,254×15

جنيتتتتتتة  تتتتتتي  3,54=5,25 - 11,75مقتتتتتتدار التتتتتتتو ير= 
 اليوة  بقري.

حي حن تغذيتتة البقتتري الواحتتدي جلتتى ستتي ج قتتص األرل 
جنيتتتتتة  تتتتتي اليتتتتتوة مقارنتتتتتة  3,54 تتتتتي اليتتتتتوة ئتتتتتو ر نحتتتتتو 

 بالتغذيتتتة جلتتتى العلتتتل المركتتتز ليحقتتت   تتتائل  تتتي جائتتتد
 المزارم.

 
قتتتتص تغذيتتتتة البقتتتتري الواحتتتتدي جلتتتتى ستتتتي ج   .12جــــدول 

 2411ل مقارنة بالعلل المركز جاة األر 
 

قش سيالج  الوحدة البيان
 زاألر 

العلف 
 المركز

كمية العليقة 
لتغذية بقرة 

 واحدة
 2,5 15 كجم

 0,7 4,254 كجم  جنية ثمن العليقة
 11,75 5,25 جنية قيمة العليقة
 3,5 جنية مقدار التوفير

 .معهد بحوث اإلنتاج الحيوانيالمصدر  
 
 

 تكاليف تصنيع سيالج عروش بنجر السكر للطن
ت تتتالي  تصتتتتنية   (12جــــدول )ئتضتتت  متتت  دراستتتتة 

دراستتتتة ت تتتتالي  حن  ستتتتي ج جتتتترو   نجتتتتر الستتتتبر تبتتتتي 
 جمتالي ت تتالي  تصتنية ستي ج جترو  البنجتتر تبتي  حن 

 134تصتتنية  جتت  ستتي ج جتتترو  البنجتتر يقتتدر  نحتتتو 
 54جنيتتة  للطتت   وت تتمل ت تتالي  حجتتور العمالتتة  نحتتو 

و ت تتتتتتالي  %21,2جنيتتتتتتة بوفميتتتتتتة نستتتتتتبية تقتتتتتتدر  نحتتتتتتو 
 34اإللتتتتتا ام  متتتتتوالسو  يبر ونتتتتتام كالستتتتتيوة(  نحتتتتتو 

و  التغطيتتتتتة %27,3جنيتتتتتة بوفميتتتتتة نستتتتتبية تقتتتتتدر  نحتتتتتو 
 جنيتتتتة  جتتتت  بوفميتتتتة نستتتتبية تقتتتتدر24بالب ستتتتتيال  نحتتتتو 

  الترال  نحتو و ال ب  والتغطية بطبقة م%12,5 نحو 
و   تي حتي  %11,1جنية بوفمية نسبية تقدر  نحتو  24

جنيتتةو ممتتا  054 لتتن جتت   يتتة ستتي ج قتتص األرل نحتتو 
جنيتتتتتتة  جتتتتتت و   294يحقتتتتتت   تتتتتتا ي جائتتتتتتد ئبلتتتتتتن نحتتتتتتو 

و استتتت داة بعتتتل معتتتائير التقيتتتيم المتتتالي تبتتتي  حن نستتتبة 
جنيةو  ي حي   2,1تغطية اإلئراد  الت الي   لغا نحو 

 جنية. 4,1الجنية المستلمر  نحو قدر  ا ي جائد 
 

ت الي  تصنية سي ج جرو   نجر السبر  .12جدول 
 2411جاة للط  

 

األهمية  القيمة  الوحدة انــــــــــالبي
 النسبية %

 21,2 54 جنية  ج  أجور عمالة
 21,2 54 جنية  ج  %2موالس 

بيكربونات كالسيوم 
 14 جنية  ج  %1)حجر جيرى( 

3,2 
 12,5 24 جنية  ج  بالستيك

 11,1 24 جنية  ج  كبس وتغطية
اجمالى تكاليف 
 134 جنية  ج  تصنيع السيالج

144 
سعر الطن من 

  054 جنية السيالج

  294 جنية صافي عائد 
صافي عائد الجنيه 

  1,1 جنية المستثمر

 معهد بحوث اإلنتاج الحيواني. المصدر 
 
 

 في التغذية اقتصاديات استخدام سيالج عروش البنجر
تغذيتتتة البقتتتري الواحتتتدي جلتتتى  (16جـــدول )ئتبتتتي  متتت  

 تتي اليتتوة وفتتذه ال ميتتة  كجتتم ستتي ج جتترو  البنجتتر 15
كجتتتم جلتتتل  1كجتتتم جلتتتل مركتتتز و قتتتدر ثمتتت   2تعتتتادل 

كجتتتتم  1جنيتتتتةو  تتتتي حتتتتي  يقتتتتدر ثمتتتت   0,7مركتتتتز نحتتتتو 
 جنية. 4,05سي ج جرو  البنجر  نحو 

 ية.جن 10,1= 0,7× 2كجم جلل مركز =  2,5ثم  
كجتتتتتتتتتم ستتتتتتتتتي ج جتتتتتتتتترو   نجتتتتتتتتتر الستتتتتتتتتبر=  15ثمتتتتتتتتت  

 جنية. 3,75= 4,05×15
جنيتتتتتة  تتتتتي  7,25=   3,75 -10,1مقتتتتتدار التتتتتتو ير= 

 اليوة  بقري.
حي حن تغذية البقري الواحدي جلى سي ج جرو  

جنية  ي اليوة  7,25 نجر السبر  ي اليوة ئو ر نحو 
مقارنة بالتغذية جلى العلل المركز ليحق   ائل  ي 

 المزارم.جائد 
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 تغذيتتة البقتتري الواحتتدي جلتتى ستتي ج جتترو   .16جــدول 
 2411البنجر مقارنة بالعلل المركز جاة 

 
سيالج عروش  الوحدة البيان

 البنجر
العلف 
 المركز

كمية العليقة 
لتغذية بقرة 

 واحدة
 2 15 كجم

 0,7 4,05 كجم  جنية ثمن العليقة
 10,1 3,75 جنية قيمة العليقة
 7,25 جنية مقدار التوفير

 معهد بحوث اإلنتاج الحيواني. المصدر 
 
 

 االستفادة القومية من إنتاج السيالج من الذرة بالكيزان
يقتتتدر  جمتتتالي  نتتتتاج محصتتتول التتتذري ال تتتامية لستتتنة 

مليتتتون جتتت  و قتتتدر الستتتي ج  ل ثتتتة 12,57 نحتتتو 2417
متوستت   تتا ي ر تت  للطتت   نحتتو ب حملتتال العلتتل الجتتا 

ال ميتتة الستتابقة  تعطتتي د تتل يقتتدر  التتتالي و  جنيتتةو054
مليار جنيةو  11,2=   054×  2×  12,57بحوالي= 

حمتتتتا  ذا قمنتتتتا باالستتتتتحادي  نصتتتتل كميتتتتة محصتتتتول التتتتذري 
إلنتتتاج الستتي ج لتغذيتتة الحيوانتتام المزرعيتتة فيقتتدر ل تتادي 

مليتتتتار جنيتتتتة و التتتتتالي  9,1كميتتتتة التتتتد ل القتتتتومي  نحتتتتو 
واةتتتي و وجتتتة نتتتو ر المتتتال المستتتت دة لتتتتو ير حجتتت   الم

 ألوجة ح ري.
 
 ة من إنتاج السيالج من حطب الذرةاالستفادة القومي 

يقتتتتتدر  جمتتتتتالي  نتتتتتتاج حطتتتتت  التتتتتذري ال تتتتتامية لستتتتتنة 
مليتتتتون جتتتت  و قتتتتدر الستتتتي ج  ل ثتتتتة  3,1 نحتتتتو 2417

متوستت   تتا ي ر تت  للطتت   نحتتو ب حملتتال العلتتل الجتتا 
 التتالي ال ميتة الستابقة  تعطتي د تل يقتدر و  جنيةو 195

مليتتار جنيتتةو حمتتا  2,3=   195×  2×  3,1= بحتتوالي
 ذا قمنتتتتا باالستتتتتحادي  نصتتتتل كميتتتتة حطتتتت  التتتتذري إلنتتتتتاج 
الستتي ج لتغذيتتة الحيوانتتتام المزرعيتتة فيقتتتدر ل تتادي كميتتتة 

مليتتتتار جنيتتتتة و التتتتتالي نتتتتو ر  1,1التتتتد ل القتتتتومي  نحتتتتو 
المتتال المستتت دة لتتتو ير حجتت   المواةتتي و وجتتة ألوجتتة 

 ح ري.
 

 من إنتاج السيالج من قش األرز يةاالستفادة القوم
 نحتتتو  2417يقتتتدر  جمتتتالي  نتتتتاج قتتتص األرل لستتتنة 

مليتتتون جتتت  و قتتتدر الستتتي ج ثتتت ث حملتتتال العلتتتل  2,11
و جنيتتتة 175متوستتت   تتتا ي ر تتت  للطتتت   نحتتتو ب الجتتتا 

و التتتتالي ال ميتتتة الستتتابقة  تعطتتتي د تتتل يقتتتدر بحتتتتوالي= 
مليتتار جنيتتةو حمتتا  ذا قمنتتا  1,5=   175×  2×  2,11

باالستتتتتتحادي  نصتتتتتل كميتتتتتة قتتتتتص األرل إلنتتتتتتاج الستتتتتي ج 
لتغذيتتتتة الحيوانتتتتام المزرعيتتتتة فيقتتتتدر ل تتتتادي كميتتتتة التتتتد ل 

مليون جنية و التالي نو ر م  المتال  721القومي  نحو 
 المست دة لتو ير حج   المواةي و وجة ألوجة ح ري.

 

مـــن إنتـــاج الســـيالج مـــن عـــروش االســـتفادة القوميـــة 
 البنجر

 2417نتتتتتاج جتتتترو  البنجتتتتر لستتتتنة يقتتتتدر  جمتتتتالي  
حملتال العلتل  2مليون جت  و قتدر الستي ج  2,21 نحو 
 جنيتتتةو 294متوستتت   تتتا ي ر تتت  للطتتت   نحتتتو ب الجتتتا 

و التتتتالي ال ميتتتة الستتتابقة  تعطتتتي د تتتل يقتتتدر بحتتتتوالي= 
مليتتتتار جنيتتتتةو حمتتتتا  ذا قمنتتتتا  2=   294×  2×  2,21

باالستتحادي  نصتل كميتة جترو  البنجتر إلنتتاج الستي ج 
لتغذيتتتتة الحيوانتتتتام المزرعيتتتتة فيقتتتتدر ل تتتتادي كميتتتتة التتتتد ل 

مليتتتتتتار جنيتتتتتتة و التتتتتتتالي نتتتتتتو ر المتتتتتتال  1القتتتتتتومي  نحتتتتتتو 
 المست دة لتو ير حج   المواةي و وجة ألوجة ح ري.

 

 البيئي إلنتاج السيالج البعد
يعتبر م روم الحصول جلى السي ج م روجات 

 لى مر حات اقتصاديا و سافم  ي ل ادي د ل المزارم 
جان  الد ل األساسي م  المحصول المزروم  ي 
حرلة وحيث يساجد  ي جملية تر ية المواةي ال ا ة 
بالح    ن وجدم حيث ئوجد ججز  ي األج   
الحيوانية  لى جان  ارتحام  حثمانها وم  ناحية ح ر  
تو ير المال ال لة ل را  جلل تقليدي لحيوانام 

تماةى مة البعد المزرجة لدية وحيضات فو م روم ئ
البيئي حيث يقلل م  تلوث البيئة حِيث ئتم الت لخ م  
الناته اللانوي بطر قة مر حة مة محا ستة جلى البيئة 
سوا  م  تلوث الهوا  الناته م  حر  الم لحام بطر قة 
مهدري للمادي العضو ة حو تلوث التر ة ج  جر   ترك 

  الم لحام مهملة  ي األرض حو  ةغالها لمساحة م
حرض المزارم فو  ي حم  الحاجة ألي مساحة حرض 

 .ليستحيد  ها وت ون مصدر د ل لة
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ABSTRACT 

 

The study aimed to estimate the economic and 

environmental return of the techniques of maximiz-

ing the utilization of agricultural crop residues un-

der the study through producing silage as one of 

the forges that have high nutritional value and con-

tributes to the developing of livestock to advance 

the agricultural development by adopting of this 

modern technology. Statistical analysis such as 

Simple regression approach and some economic 

analysis methods such as revenue / cost ratio and 

net return of invested pound were used. The study 

showed that the production of silage from maize 

with the cobs achieves a net profit per ton estimat-

ed at 450 pounds, and that every pound invested 

in the production of silage achieved a net return of 

about 2.3 pounds. Producing silage from corn 

stalks recorded net profit per ton estimated at 195 

pounds and each pound invested in silage produc-

tion gave a net return of about 0.95 pounds.Net 

return of producing silage from rice straw reached 

175 pounds per ton and every pound invested in 

silage production gave net return being 1 pounds. 

Production of silage from the thrones of sugar beet 

recorded net profit per ton estimated at 290 

pounds, and each invested pound net return of 

1.80. 

The study recommends generalizing  the use of 

modern agricultural techniques for treating and 

recycling of plant wastes as an effective alternative 

to the current methods of disposal of agricultural 

wastes, through using them in producing animal 

forges in the form of silage especially silage from 

corn with cobs and beet thrones silage compared 

to rice straw silage and corn stalks because of its 

positive effects to increase farmer income, Besides 

achieving national benefit from the production of 

silage for the waste under study as well as the use 

of plant residues to improve the agricultural sector 

and reduce environmental pollution. 

 

 

Keyword: Silage of corn with cobs; Unconvention-

al forges; Revenue/cost ratio; Net return of invest-

ed pound   
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