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 زــــــــــــــــالموجـ
  

استتتتت الد الاراستتتتة جراستتتتة الفوااتتتت  الم تل تتتتة التتتتتي 
تحيط بإاتاج النواتج الثااويتة الزراعيتة وكيةيتة تتاوير  ت   
النواتج بحيت  صصتبل ل تا مترجوجات ادتصتاجصا للتي المتزار  
 بصتتت ة ةا تتتتةا وللتتتتي الي تتتا  الزرالتتتتي بصتتتت ة لامتتتتةا
لتفنتتت  ار تتتار الايضيتتتة اليتتتارة وتل ير تتتا للتتتي الايضتتتة متتت  
ةتتتتتتتل  تحويتتتتتتتل الم ل تتتتتتتات الزراعيتتتتتتتة  لتتتتتتتي كوماوستتتتتتتد 
وتوضيل المؤشرات اإلاتاجية للنواتج الثااويتة للمحا تيل 
الزراعية محل الاراسةا وتياير العائا االدتصاجي للنواتج  
الثااويتتتة بعتتتا تحويل تتتا  لتتتي كوماوستتتد لتع تتتيم االستتتت اجة 

بعتتتا  ضتتتالة من عتتتة ادتصتتتاجصة ،راعيتتتة للي تتتاا تتتتم من تتتاا 
االستتتتتتعااة باستتتتتتمارة استتتتتتاياي تتتتتتم تصتتتتتميم ا ةصيصتتتتتا 
للحصتتتو  للتتتي  يااتتتات ةا تتتة بإاتتتتاج ال وماوستتتد  لتتت  

التت ي  صيومتتوي  تتتاوير م ل تتات م النباتيتتة لتتاج المتتزارلي  
 نتتتتتي  متتتتتزار  متتتتت  دتتتتتري  72 بغتتتترت  اتتتتتتاج ال وماوستتتتتد

الحستتتتت  بمركتتتتتز موالج  تتتتتير ومزارلتتتتتي دريتتتتتة ال فارستتتتتة 
بمركتتز ك تتر  تتير ودريتتة  تتاي الحفتتر بمركتتز الحستتينية 

 .لي محال ة الشرقية
وموضتتحد الاراستتة مي كميتتة النتتواتج الثااويتتة النباتيتتة 

بقيمتتة تالتت   7142الت  نتت  لتا   423,71تيتار  نحتتو 
مليتتوي جنيته و تت   ال ميتة تتنتتادً تنادصتتات  039,1احتو 

ر معنوي مي مي كمية الناتج الثااوي الزرالتي يتصت  غي
ا حيت  41(7142-7117بالثبات النستاي ةتل  ال تترة  

متتت   جمتتتالي  %27تاتتتي  مي المتتتزارلي  صحردتتتوي حتتتوالي 
النتتتواتج الثااويتتتة النباتيتتتة بغتتترت الحصتتتو  للتتتي ال ادتتتة 
واي   ا الحرق يتسا  لي   اار وليتا كميتات كايترة مت  

ا تر الستماجصة الم تل تةا ودتا تاتي  الماجة العيوية والعن

مي متوستتط  تتالي العائتتا الشتت ري لوحتتاات ال وماوستتد 
جنيته وللموستم  11,لي الموسم الشتوي صصل  لي احتو 

جنيتتتتتها وا تتتتترات الي  32,,,الصتتتتتي ي صصتتتتتل  لتتتتتي احتتتتتو 
مشتت ر لتتلي  ,متوستتط نتتو  متتاة المصتت ولة صيتتار  نحتتو 

المتتتتتزار  ستتتتتوف صعتتتتتا مصتتتتت ولتي  لتتتتتي الموستتتتتم الشتتتتتتوي 
متتتا لتتتي الموستتتم الصتتتي يا ويفتتتوي متوستتتط  تتتالي ومثل 

جنيتتتتتته وللموستتتتتتم  4,11العائتتتتتتا للموستتتتتتم الشتتتتتتتوي احتتتتتتو 
جنيتتتتتها مي مي  جمتتتتتالي  تتتتتالي  7,14الصتتتتتي ي احتتتتتو 

جنيته  1414جةلة م  مربت  مصت ولاتس ستنه يالت  احتو 
 جنيه. 14322,بمتوسط جةل ش ري صيار  نحو 

 

 العائا االدتصاجيا ال وماوسدا تاوير الكلمات الدالة:
 
 ةــــمقدم

 
 لاضتا الحيليتة للمحا تيل النتواتج الثااويتة دم تبح

 حرد تا  لتي المتزارلي  دجلعت لارجتة الحصتاج بعتال  يتي
ممتا صستا  بعتل المشتا ل  حيتول ما وستط يلت باألنناي

 م ستيا  تااي استبة ارت تا  نريت  من تا تلتوث ال توان لت 
 للت  تعمتل والتتي الستامة الغتا،ات مت  ال ربتوي وغيتر 

 الحرارة باإلضالة جرجة وارت ا  الحراري  االحتباس ،ياجة
لتي  الزراعيتة وليتا قيمت تا االدتصتاجصةا التربتة تلتوث  لت 

 االستتغل   لتي تحييت  الزراعيتة التنميتة حتي  ت تاف
 قيمتة المتاحتة و،يتاجة والمتوارج اإلاتتاج لعنا تر األمثتل
  تاور  يتؤجي والت ي الزرالتيا الي تا  مت  النتاتج التاةل

 مستتوي  تحستي  وبالتتالي اليتومي التاةل يمتةق ،ياجة  لي
 الردعتة لمحاوجصتة وا ترات  ا,المفتمت  أللتراج المعيشتة
 مت  ال تا  تاي مستتمرة بصتورة الستفاي و،يتاجة الزراعيتة

http://ajs.journals.ekb.eg/
mailto:wafaa_52005@yahoo.com
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 الزراعيتة النتواتج الثااويتة  مت  االستت اجة  لتي الستعي
  حتتا  تعتاتر والتتتي الزرالتتي الي تا  متت  الناتفتة

 ااحيتةا مت  الناميتة التاو  تواجته التتي ال امتة المشتفلت
 ادتصتاجي لائتا ذات منتفتات  لتي وتتاوير ا واستتغلل ا

ا  حيت  تيتار النتواتج الثااويتة الحيليتة  4مةتري  ااحيتة مت 
(  نحتتتتتتتو 7142-7142لتتتتتتتي مصتتتتتتتر لمتوستتتتتتتط ال تتتتتتتترة  

 نترق  احتاي  ا البحت   لويوضمليوي ن ا ,,4934
 لحماصتة الزراعيتة النتواتج الثااويتة تتاوير مت  االستت اجة

  مفااية ةل  م  النواتج الثااوية  تلك التلوث م  الايضة
 تتولير  تم ومت  التحلتل تتا  ليتوي  ستماج لل  الحصو 
 التربتةا ةصتوبة و،يتاجة ال يماوية األسماة شران ت اليف

 وحتاة مت  اإلاتاجيتة مت   تل ،يتاجة  لتي باإلضتالة
 وت ةيتف ااحيتة مت  المتزار  جةتل و،يتاجة  المستاحةا
والحيتتواي لتحييتت   اإلاستتاي للتت  الصتتحية األضتترار

الزرالتتتتتة األلقيتتتتتة الن ي تتتتتة وحماصتتتتتة الايضتتتتتة متتتتت  التلتتتتتوث 
وتحستتتتي  الوضتتتتت  االدتصتتتتتاجي والايضتتتتي ورلتتتتت  المستتتتتتوي 

 الصحي واالجتمالي بالريف.
 

 مشكلة البحث
 

تتمثتتل المشتتفلة لتتي تزايتتا كميتتة واتتو  النتتواتج الثااويتتة 
الايضتة النباتية للمحا يل الزراعية  مما صشفل لاضا للتي 

الزراعيتة ولتا  استتغلل ا االستتغل  األمثتل األمتر الت ي 
يتتؤجي  لتتتي ،يتتاجة م تتتانر التلتتوث الايضتتتي و لادتتة التنميتتتة 
الزراعيتتة المتوا تتلة لتت ا صفتت   ت تتوير اإلاتتتاج الزرالتتي 
وتعزيتتز اليتتارات ال اتيتتة للي تتا  الزرالتتي لتتي  تتل تتتوالر 

 تتتا الت نولوجيتتتا الزراعيتتتة المت تتتورة التتتتي صمفتتت  متتت  ةلل
استتتتتت اا  الم ل تتتتتتات كمتتتتتاةل لعمليتتتتتتات ،راعيتتتتتة مةتتتتتتري 
وتتتولير لتتتر  لمتتتل بالي تتا  الزرالتتتي وبالتتتتالي تحستتتي  
الوضتتتتت  االدتصتتتتتاجي والايضتتتتتي ورلتتتتت  المستتتتتتوي الصتتتتتحي 

وذلتتتتك لتتتتي ضتتتتون ارت تتتتا  مستتتتعار  واالجتمتتتتالي بتتتتالريف
 مستلزمات اإلاتاج الزرالي.

 

 أهداف الدراسة
 

است اف البح  جراسة الفواا  الم تل ة التي تحتيط 
بإاتاج النواتج الثااوية الزراعية وكيةية تاوير     النواتج 
بحيتت  صصتتبل ل تتا متترجوجات ادتصتتاجصا للتتي المتتزار  بصتت ة 
ةا تتتةا وللتتتي الي تتتا  الزرالتتتي بصتتت ة لامتتتةا لتفنتتت  
ار تتتار الايضيتتتة اليتتتارة وتل ير تتتا للتتتي الايضتتتة متتت  ةتتتل  

 ات الزراعية  لتي كوماوستد وتتتل ً  ت   تحويل الم ل
 األ ااف لي األتي:

 تياير كمية وقيمة م م النواتج الثااوية الزراعية. -4
جراستتتتتة ت تتتتتور م تتتتتم المؤشتتتتترات اإلاتاجيتتتتتة للم ل تتتتتات  -7

 الثااوية الزراعية.
تيتتتتتاير العائتتتتتا االدتصتتتتتاجي للم ل تتتتتات الثااويتتتتتة بعتتتتتا  -,

تحويل تتا  لتتي كوماوستتد لتع تتيم االستتت اجة من تتا بعتتتا 
 ضالة المن عة االدتصاجصة الزراعية للي ا. 
 

 الطریقة البحثية ومصادر البيانات
 

التمات الاراسة للي  يااات السلسل الزمنية 
مزار  تم  72والايااات المي عية لعينة لماصة  لغد 

تفميع ا ميااايات م  ةل  استمارات استاياي ل ضة 
النباتية ال ي  صيوموي  تاوير الم ل ات  المزارلي 

م  مزارلي دري  ني  بغرت تحويل ا الي كوماوسد
الحس  بمركز موالج  ير ومزارلي درية ال فارسة 
بمركز ك ر  ير ودرية  اي الحفر مركز الحسينية 
لي محال ة الشرقية واست اا  معايير التيييم 
االدتصاجي الم تل ة لتحويل النواتج الثااوية  لي مسماة 

 .,714ليوية   وماوسد( لعا  
استعااد الاراسة  بعل األسالي  اإلحصائية 
 تحليل االاحاار البسيط  لي جاا  حساب  بعل 
المعايير االدتصاجصة كاإليراج والت اليف و الي العائا 
ولائا الفنيه المستثمرا كما التمات الاراسة للي 
الايااات المنشورة التي تصار ل  د ا  الشضوي 

استصلح األراضي ةل  االدتصاجصة  و،ارة الزرالة و 
(ا  لي جاا  بعل الاراسات 7142-7117ال ترة  

 والبحوث العلمية و يية الصلة بالموضو .  
 

 التقنيات الحديثة لتدویر النواتج الثانویة الزراعية
 

يتولر لاي المزار  كميات كايرة م  النواتج الثااوية 
الزراعية سوان كااد اباتية مو حيوااية ب عل حيا،ته 
لألرت الزراعية التي صيو   زرالت ا سنوياا مرة لي 
الموسم الشتوي ومرة لي الموسم الصي ي  لي جاا  ما 
صمل ه م  الحيواااتا والشك مي ترا م     الم ل ات 

كايرة سوف يؤجي  لي اةتل  التوا،ي سنويا بفميات 
الايضي  لي جاا  ااتشار األمرات وارلاتا و  ا 
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يت ل  ضرورة متبا  سياسة ،راعية تست اف بالارجة 
األولي تحيي  اللي معاالت التنميةا مما يالم اإلاتاج 
الزرالي ويعز، قيمته الميالة للاةل الزرالي وتلة  

لير وااتشار تينيات     السياسة محاور رئيسية من ا تو 
تاوير الم ل ات حي  تعرف لملية التاوير "بلا ا 
لملية معالفة للم ل ات الزراعية  ت اي  تينية حايثة 
م  شلا ا مي تؤجي  لي رل  معاالت است اا      
الم ل ات وتيليل ال ادا من ا و،ياجة العائا االدتصاجي 
 م  است اام اا وحماصة الايضة م  التلوث"ا وتعتار
ت نولوجيا الايوجا، و نالة السيلج والسماج العيوي 
 ال وماوسد( م  التينيات الحايثة لمعالفة النواتج 
الثااوية الزراعية بما صحي  جاوا ا االدتصاجصة للمزار ا 
ويف   لما  المرشاي  الزرالي  ل    التينيات   اف 
تعريف المزارلي    ا وتوضيل ار ار السلاية المترتبة 

را م النواتج الثااوية ولا  االست اجة من ا  اال م  للي ت
حرد ا بصورة مباشرةا وك لك تياصم اليروت واإللااات 
للمزارلي  لمسالات م للي ة ل ت اليف تاوير 
الم ل ات المزرعية لللتماج للي ا للحا م  است اا  
األسماة ال يماوية   اف  اتاج محا يل غ ائية ممنة 

ماويات باإلضالة الي تيليل و حية ةالية م  ال ي
 ال وان(. -التلوث الايضي  التربة 

 
 تطور كمية وقيمة الناتج الثانوي الزراعي

 
تعتا المنتفتات المتصتلة  تتي المنتفتات الثااويتة التتتي 
يتم  اتاج ا ةل  لملية  اتاجيتة واحتاةا بحيت  ال صمفت  
لصتتتتتل  تتتتت   المنتفتتتتتات م نتتتتتان  اتاج تتتتتا لتتتتت  المنتفتتتتتات 

اجة يتتم  اتاج تا للتي  يضتة منتتج واحتاا الرئيسية ول ت  لت
ا 41وكتل المنتفتتات الزراعيتتة متا  تتي  ال منتفتتات متصتتلة

بمعنتتتتي ما تتتتا تتيتتتتم  منتتتتتج رئيستتتتي و تتتتو التتتت ي صستتتتعي 
المتتتزار   لتتتي  اتاجتتته بصتتت ة مساستتتية ومنتتتتج مةتتتر  تتتااوي 
يتترتبط بتتالمنتج الرئيستتي لنتتا  اتاجتتها لعلتتي ستتايل المثتتا  

بإاتتتتاج الحاتتتوب  األر، صعتاتتتر متتت  المحا تتتيل المرتب تتتة
  محصو  رئيسي يرتبط به ااتج  ااوي و و دش األر،.

ا تمتتتتد الاراستتتتة  بتتتتل م المحا تتتتيل التتتتتي ينتتتتتج بعتتتتا 
حصتتتاج ا منتفتتتات  ااويتتتة بفميتتتات كايتتترة استتتايا كتتتاليمل 
والشتتتتتعير وال تتتتتتو  الالتتتتتاي والحمتتتتتتً والحلبتتتتتة والتتتتتتترم  
والعتتتاس واألر، والتتت رة الشتتتامية الصتتتيةية والنيليتتتة والتتت رة 

ة الصيةية وال و  السوجااي والسمسم والي   وتال  الرفيع

مليتتتوي لتتتاايا يالتتت   23,4مستتتاحة  تتت   المحا تتتيل احتتتو
مليتتتتوي نتتتت ا و تتتتي  ,,.,4النتتتاتج الثتتتتااوي ل تتتتا حتتتوالي 

م   جمتالي كميتة الم ل تات النباتيتة  %,13,تمثل احو 
 (. 7142 -7142للمحا يل المنزرلة ةل  ال ترة  

اويتة النباتيتة التتي تستت لك  ما تالت  كميتة النتواتج الثا
إلاتتتتاج ال ادتتتتة بحرد تتتتا لتتتي األلتتتتراي التيلياصتتتتة مو حرد تتتتا 

 %24مليتتوي نتت  تمثتتل  9311مباشتترة لتتي الحيتتل احتتو 
(ا 7142 -7142متتتتتت  جملتتتتتتة اإلاتتتتتتتاج ةتتتتتتل  ال تتتتتتترة  

النباتية التي تست لك كعلت   النواتج الثااوية وتيار كمية 
ي تصتتني  حيتتوااي والتتتي تيتتا  كعلتت  مباشتترة مو تتتاةل لتت

 %19مليتتوي نتت  تمثتتل  ,39,األلتتلف المركبتتة  نحتتو 
النباتيتتة ةتتل  ال تتترة  للنتتواتج الثااويتتةمتت  جملتتة اإلاتتتاج  

 7142- 7142 .) 
 اراستتتتتة ت تتتتتور كميتتتتتة النتتتتتاتج الثتتتتتااوي  للمحا تتتتتيل 

(ا باستتتتتتتت اا  7142-7117الزرالتتتتتتتي ةتتتتتتتل  ال تتتتتتتترة  
مستتلوب تحليتتل االاحتتاار ال  تتي البستتيطا تاتتي  مي كميتتة 

نتتتتاتج الثتتتتااوي الزرالتتتتي بتتتتلل  نتتتت  تتنتتتتادً واي  تتتت ا ال
التنادً كتاي غيتر معنتوي  حصتائيا مي مي كميتة النتاتج 
الثتتتااوي للمحا تتتتيل الزراعيتتتة  تتصتتتت  بالثبتتتات النستتتتاي 

 (.7142-7117ةل  ال ترة  
فبالنستتتتتتتبة لت تتتتتتتور قيمتتتتتتتة النتتتتتتتاتج الثتتتتتتتااوي الزرالتتتتتتتي  

 بتتتالمليوي جنيتتته ةتتتل  ا تتت  ال تتتترة تاتتتي  ما تتتا تتفتتته  لتتتي
 الزياجة وليا للمعاجلة ال  ية التالية:

 
ii XY

**
** )91.12()42.5(

41184721672268ˆ  

=0.922R =0.96    R 
 

 حيث
Ŷ =بالمليوي جنيه  الناتج الثااوية الزراعية قيمة 
 =  40 ا ......,ا 7ا 4لامل الزم  ويلة  القيم) 
  

الثااوي للمحا يل حي  يتيل مي قيمة الناتج 
الزراعية  تتزايا سنويا بمعا  معنوي  حصائيا صيار 

م  التغيرات لي  %97مليوي جنيها واي  1347 نحو 
قيمة     النواتج يرج   لي لامل الزم  ويرج  ذلك 
لزياجة متوسط  اتاج ال ااي وارت ا  السعر المز رلي 

 للنواتج الثااوية للمحا يل الزراعية.
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 (7142 -7117 ت ور كمية وقيمة م م المنتفات الثااوية الزراعية لي مصر ةل  ال ترة  .2 جدول

 

كمية المنتجات الثانویة باأللف  السنوات
 طن

الرقم 
 القياسي

قيمة المنتجات الثانویة 
 م القياسيــــالرق جنيه بالمليون 

7117 493144 411 731,0 411 
711, 493112 9,344 73709 41,329 
7111 49324, 411322 7322, 4,4399 
7112 4,3,10 91324 ,3411 421312 
7110 713141 412342 ,3040 42,3,2 
7112 713122 41,3,, ,32,2 4,4310 
711, 723477 479317 23492 719342 
7119 49397, 417300 234,2 71,307 
7141 423400 2,34, 13279 770324 
7144 4,39,, 92320 23221 722309 
7147 493971 417307 23122 ,,,370 
714, 493901 4173,2 232,0 ,043,4 
7141 493249 41432, 2321, ,29324 
7142 493,19 99312 23022 ,02392 
7140 4,3,27 91321 23209 ,073,9 
7142 423,71 ,9372 039,1 ,,7372 
د ا  الشتضوي االدتصتاجصةا اإلجارة المركزيتة للدتصتاج جمعد وحساد م   يااات و،ارة الزرالتة واستصتلح األراضتيا المصدر:

 .الزراليا اشرة اإلحصانات الزراعيةا ملااج م تل ة
 

النتتتتتتواتج ت تتتتتتور كميتتتتتة وقيمتتتتتة  (2جـــــدول  يوضتتتتتل 
النباتيتتة أل تتم المحا تتيل الزراعيتتة وكتت لك التتردم  الثااويتتة

ةتتل  ال تتترة  النتتواتج الثااويتتةالقياستتي ل ميتتة وقيمتتة  تت   
(ا م  رت الايااات ت ور كمية اإلاتتاج 7117-7142 

الثتتتتتااوي والتتتتتردم القياستتتتتي لتتتتتها  وتاتتتتتي  اا  تتتتتات التتتتتردم 
الزراعية باألل  نت  لتا   النواتج الثااويةالقياسي ل مية 

ستنة األستاس حيت  ارت ت   7117راة بعتا  بالميا ,711
ا  تتتتتم اةتتتتت  لتتتتتي الت  تتتتت ب 7111ا  تتتتتتتتتتتتتالتتتتتردم القياستتتتتي ل

 نحتتتو  ,711ارت التتتا واا  اضتتتا حتتتت   لتتت  مدصتتتا  لتتتا  
479317. 
باألستعار الفاريتة قيمة  ت   النتواتج الثااويتة مي  تاي 

ت  مةت  جنيته حيت  مليتوي 2002نحتو   2002لتا  تيار 
 لتتتت  مي    لتتتتترة الاراستتتتةا االرت تتتتا  التتتتتاريفي ةتتتتللتتتتي 
مليتتتتتوي جنيتتتتته  70,7نحتتتتتو  2026لتتتتتا  دصتتتتتا ا أد  لغتتتتت

 2026والتتتتتتتتتتتتردم القياستتتتتتتتتتتتي لتتتتتتتتتتتته  لتتتتتتتتتتتت  مدصتتتتتتتتتتتتا  لتتتتتتتتتتتتا  
 .962062 نحو
 

نسبة قيمة الناتج الثانوي إلي إجمالي قيمة المحصول 
 ألهم المحاصيل الزراعية

استتتبة قيمتتتة النتتتاتج الثتتتااوي  لتتتي  (0جـــدول  يوضتتتل 
 -7142  جمتتتتتتتتالي قيمتتتتتتتتتة المحصتتتتتتتتو  ةتتتتتتتتتل  ال تتتتتتتتتترة 

وتعفتتتتت   تتتتت   النستتتتتبة متتتتتاي مستتتتتا مة القيمتتتتتة ، (7142
النياصة للنواتج الثااويتة لتي تع تيم  يتراج المحصتو  وربتل 
المتتتتتتزار  كمتتتتتتا تعفتتتتتت  قيمت تتتتتتا االدتصتتتتتتاجصة متتتتتت  حيتتتتتت  
استتت اامات ا واوجتتة االستتت اجة من تتا لتتاي المتتزار ا حيتت  

كحتا مدصتي  %42342يتاي  مي     النسبة تتراوح  تي  
كحتتا اجاتتي لمحصتتو   % ,434لمحصتتو  اليمتتل وبتتي  

الي  ا لغالبات ما تست ا  متبتاي اليمتل والشتعير كتلللف 
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حيواايتتتة الا  تتتات م ماا تتتا بالمياراتتتة بلستتتعار األلتتتلف 
المركتتزة لتتي حتتي  تستتت ا  متبتتاي المحا تتيل البيوليتتة لتتي 

راضتتي الزراعيتتة والتغ صتتة الحيواايتتةا التستميا العيتتوي لأل
ممتتتا مح تتتاب محا تتتيل التتت رة الشتتتامية والرفيعتتتة والي تتت  
وعبتتتاج الشتتتم  والسمستتتم  تستتتت ا  غالبتتتا كودتتتوج إلاتتتتاج 
ال ادة الا  ات م ماا ا مياراة بلستعار الودتوج الاترولتي 
 متتتا دتتتتا تستتتت ا  لتتتتي تحستتتتي  الانتتتان الميفتتتتاايفي للتربتتتتة 

 و،ياجة الماجة العيوية   ا.
 ما يتيل م  الفاو  مي اسبة قيمة الناتج الثااوي  

 لي  جمالي قيمة المحصو  كااد مرت عة ل ل م  
اليمل والشعير والحلبةا  ينما كااد النسبة متوس ة ل ل 

م  ال و  الالاي والترم  والحمً وال رة الرفيعة 
الصي ي والعاس وال رة الشامية النيلية وال رة الشامية 

  كااد النسبة من  ية ل ل م  الصيةيةا لي حي
األر، والسمسم والي   وال و  السوجاايا وبص ة لامة 
 لما ،اجت المن عة االدتصاجصة بلاوال ا الم تل ة 
للم ل ات النباتية للمحا يل الزراعية كلما ارت عد اسبة 
قيمة النتاج الثااوي  لي  جمالي قيمه المحصو ا مي 

الحايثة للست اجة م  ااه باست اا  التينيات الزراعية 
الم ل ات النباتية كاايل للحرق سوف تزجاج قيمة النواتج 
الثااوية للمحا يل الزراعية وترت   اسات ا  لي  جمالي 

 قيمة     المحا يل.
 

 (7142 -7142 اسبة قيمة الناتج الثااوي  لي  جمالي قيمة محصو  ال ااي ةل  ال ترة  . 0جدول 
 

 
 المحصول

 قيمة الناتج
الرئيسي 
دانبالجنيه/ف  

 قيمة الناتج
الثانوي 
انبالجنيه/فد  

إجمالي قيمة 
المحصول 
 بالجنيه/فدان

قيمة الناتج 
 الرئيسي إلي
إجمالي قيمة 
 المحصول %

قيمة الناتج 
الثانوي إلي 
إجمالي قيمة 
 المحصول %

 42342 ,,73, 41021319 7321,,4 2329,,, القمح
 41314 2329, 2201314 ,,444,3 ,001430 الشعير
 9399 91314 ,9190.2 91,3,4 4,2327, فول بلدي
 ,034 9,3,7 0312,,41 009372 41402349 الحمص
 41329 9374, 021,3,2 ,27232 0142307 الحلبة
 9312 91392 20,0329 241311 2470329 الترمس
 ,139 92312 072342, 172324 714311, العدس
 73,4 92349 41241392 ,79139 41740312 األرز

يالذرة الشامي الصيف  ,7773,4 ,013,0 ,2,2342 92320 1371 
 1327 ,9237 0,74301 77342, ,019931 الذرة الشامي النيلي
فيالذرة الرفيعة الصي  04223,1 ,213,2 0224324 91379 2324 
 4372 ,9,32 ,4247031 4943,2 419,2344 الفول السوداني
 ,,73 92302 1,.,202 42,320 2129321 السمسم
 ,434 9,3,7 ,,421213 4,7322 427973,1 القطن

د ا  الشضوي االدتصاجصةا اإلجارة المركزية للدتصاج جمعد وحساد م   يااات و،ارة الزرالة واستصلح األراضيا المصدر:
 م تل ة.الزراليا اشرة اإلحصانات الزراعيةا ملااج 
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لمحاصــيل ألهــم ا لنــواتج الثانویــةلالمؤشــرات اإلنتاجيــة 

 الزراعية
 

ــة  ــة مح ألهــمأواًل تطــور إنتاجي اصــيل المنتجــات الثانوی
 الزراعية

 لي معاجالت االتفا  الزمني العا   (7جدول  صشير 
المحا يل أل م  لت ور  اتاجية ال ااي للمنتفات الثااوية

( حي  يتاي  مي 7142-7117الزراعية ةل  ال ترة  
 اتاجية المحا يل م  النواتج الثااوية  ي تا  ال و  
الالاي وتا  الحلبة وح   الترم  تتزايا سنويا بمياار 

 فم ل ل من اا و اتاجية ال ااي م  ح   ال رة 4
 الشامية الصيةية وح   ال رة الشامية النيلية وح  

رفيعة الصيةية ولرش ال و  السوجااي تتزايا ال رة ال
 فم للي 4 فما  4 فما  7 فما  4سنويا بمياار 

التواليا ويلحظ مي     الزياجات لي  اتاجية ال ااي م  
االح اب واالتباي كااد معنوية  حصائياا  ينما لم 
تثاد المعنوية اإلحصائية للزياجة السنوية لي  اتاجية 

اوي لح   السمسما ولم تثاد ال ااي م  الناتج الثا
المعنوية اإلحصائية للا  ات لي  اتاجية ال ااي م  
تا  اليمل وتا  الشعير وتا  الحمً وتا  العاس 
ودش األر، وح   ال رة الشامية النيلي وح   الي   
مي مي  اتاجية ال ااي م      االح اب واالتباي ل    

-7117  المحا يل تتسم بالثبات النساي ةل  ال ترة
7142.) 

 ما يوضل الفاو  معنوية العلدة  ي  لامل الزم  
و اتاجيتتتتتتتتة ال تتتتتتتتتااي متتتتتتتتت  االح تتتتتتتتتاب واالتبتتتتتتتتتاي لغالايتتتتتتتتتة 
المحا يل الزراعية محل الاراسة باستثنان تتا  الحمتً 
وتا  العاس وح   السمسم وح   الي   ةل  ال تترة 

(ا وتشتتير قيمتتة معامتتل التحايتتا  لتتي مي 7117-7142 
متتتت   %2,ا %27ا %97ستتتا م  نحتتتتو لامتتتل التتتتزم  ص

 جمالي التغيرات لي  اتاجية ال ااي م  تتا  اليمتل وتتا  
الشعير وتتا  ال تو  الالتاي للتي التتواليا ويستا م لامتل 

متتتتت  تتتتتتا   %79ا %11ا %07ا %,,التتتتتزم   نحتتتتتو 
الحلبتتة وتتتا  التتترم  ودتتش األر، وح تت  التت رة الشتتامية 

 نحتتو  الصتتي ي للتتي الترتيتت ا  ينمتتا صستتا م لامتتل التتزم 
م   جمالي ح   الت رة الشتامية  %09ا %22ا %,2

النيلتتتتتي وح تتتتت  التتتتت رة الرفيعتتتتتة الصتتتتتي ي ولتتتتترش ال تتتتتو  
 السوجااي للي التوالي ةل  لترة الاراسة.

وتشتتتتير قتتتتيم التناتتتتؤ بإاتاجيتتتتة ال تتتتااي متتتت  االح تتتتاب 
 لتتتي مي  اتاجيتتتة ال تتتااي متتت  تتتتا   7177واالتبتتتاي لتتتا  

الالتتتاي يتودتتت  مي تالتتت  اليمتتتل وتتتتا  الشتتتعير وتتتتا  ال تتتو  
نتت  للتتي الترتيتت ا ,,.4نتت ا ,,43نتت ا  7302احتتو 

و اتاجيتتة ال تتتااي متتت  تتتتا  الحلبتتة وح تتت  التتتترم  ودتتتش 
نتتتتت ا  43,1نتتتتت ا  ,37,األر، يتودتتتتت  مي تالتتتتت  احتتتتتو 

نتتتت  للتتتتي التتتتتواليا لتتتتي حتتتتي  يتودتتتت  مي تصتتتتل  7314
 اتاجية ال ااي م  ح   ال رة الشامية الصيةية وح ت  

نيلتتي وح تت  التت رة الرفيعتتة ولتترش ال تتو  الت رة الشتتامية ال
ن ا  ,732ن ا 7342ن ا  7321السوجااي  لي احو 

 ن  للي التوالي. 4319
ممتتتا ستتتا  يتاتتتي  مي  اتاجيتتتة ال تتتااي متتت  االح تتتاب 
واالتباي لم تل  المحا يل الزراعيتة تلةت  اتفا تا لامتا 
تصتتتالاصاااألمر التتت ي يت لتتت  توعيتتتة المتتتزارلي  بل ميتتتة 

بتتتتتلو  لمنتتتتت  ترا م تتتتتا لتتتتتي الحيتتتتتو   التتتتتت لً من تتتتتا مو 
و شتتتتتتتغال ا لفتتتتتتتزن متتتتتتتت  األرت الزراعيتتتتتتتة التتتتتتتتي صمفتتتتتتتت  
استتتتغلل ا لتتتي  اتتتتاج محا تتتيل ،راعيتتتة متنولتتتةا ليتتتل 
لتتتتت  الحتتتتتا متتتتت  ااتشتتتتتار األمتتتتترات وارلتتتتتات واليتتتتتوارت 
بصتتتورة ت تتتاج ستتتلمة المتتتزارلي  وا التتتة الايضتتتة الزراعيتتتة 
متتت  لنا تتتر التلتتتوثا وذلتتتك متتت  ةتتتل  ت تتتوير العمتتتل 

رلتت  وتتتاري  المتتزارلي  للتتي االستتت اجة متت  النتتاتج المز 
الثااوي للمحا يل الزراعية بلسالي  تحي  جةل  ضافيا 
ل تتتتتم وتعزيتتتتتز مستتتتتا مت م لتتتتتي تحييتتتتت  التنميتتتتتة الزراعيتتتتتة 

 المستاامة.
 

ــانوي ألهــم ا لمحاصــيل ثانيــًا تطــور إجمــالي اإلنتــاج الث
 الزراعية

معاجالت االتفا  الزمني العا   (2  جدوليوضل 
ت ور  جمالي  اتاج الفم ورية م  االح اب واالتباي ل

-7117أل م المحا يل الزراعية ةل  ال ترة  
(ا حي   يتاي  مي  جمالي  اتاج الفم ورية م  7142

تا  اليمل ولرش ال و  السوجااي يتزايا سنويا بمياار 
مل  ن  للي التوالي و     4371مل  ن ا  449370

  لترة الاراسةا كما يتاي  الزياجة معنوية  حصائيا ةل
مي  جمالي  اتاج الفم ورية م  تا  الشعير وتا  ال و  
الالاي وتا  الحمً وتا  الحلبة يتنادً سنويا بمياار 

مل   43,7مل  ن ا  72379مل  ن ا  49322
 مل  ن  للي الترتي  كما تاي  مي ح    1391ن ا
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المحا يل الزراعية  أل ممعاجالت االتفا  الزمني العا  لت ور اإلاتاجية ال اااية للمنتفات الثااوية  .7جدول 

 (7142 -7117بال  س لااي لي مصر ةل  ال ترة  
 

    0200المتوقع عام  R 2R المعادلة المحصول
 باأللف فدان

 تا  اليمل
ii XY

**)39.12(
02.009.3


  0.96 0.92 2.67 

 تا  الشعير
ii XY

**)73.3(
02.030.2


  0.72 0.52 1.88 

 تا  لو   لاي
ii XY

*)65.2(
01.067.1   0.59 0.35 1.88 

 تا  الحمً
ii XY




)79.0(
01.043.1  0.21 0.05 - 

 تا  الحلبة
ii XY

**)89.7(
1.013.1   0.91 0.83 3.23 

 ح   الترم 
ii XY

**)56.4(
01.013.1   0.79 0.62 1.43 

 تا  العاس
ii XY




)32.1(
01.012.1  0.34 0.12 - 

 دش األر،
ii XY

*)96.2(
01.022.2


  0.63 0.40 2.01 

 ح   ال رة الشامية الصي ي
ii XY

*)31.2(
01.053.2   0.54 0.29 2.74 

 ح   ال رة الشامية النيلي
ii XY

**)21.4(
02.057.2


  0.76 0.58 2.15 

 ح   ال رة الرفيعة الصي ي 
ii XY

**)59.6(
01.052.2   0.88 0.77 2.73 

 لرش ال و  السوجااي
ii XY

**)38.5(
01.028.1   0.83 0.69 1.49 

 ح   السمسم
ii XY




)27.1(
01.030.1  0.33 0.11 - 

 ح   الي  
ii XY




)20.1(
01.093.1  0.32 0.10 - 

اإلجارة المركزية للدتصاج د ا  الشضوي االدتصاجصةا جمعد وحساد م   يااات و،ارة الزرالة واستصلح األراضيا المصدر:
 الزراليا اشرة اإلحصانات الزراعيةا ملااج م تل ة.

 
الترم  وتا  العاس ودش األر، وح   ال رة الشامية 
النيلي وح   الي   للي التوالي يتنادً سنويا بمياار 

مل  ن ا  7312مل  ن ا ,137مل  ن ا  1314
مل  ن   00341مل  ن ا  ,,723مل  ن ا 27347

للي الترتي  و  ا التنادً معنوي  حصائيَا ةل  لترة 
اإلحصائية للزياجة  الاراسةا  ينما لم تثاد المعنوية

السنوية لي  جمالي  اتاج الفم ورية م  ح   ال رة 
الشامية الصي ي وح   السمسم ولم تثاد مصيَا معنوية 
التنادً السنوي لي  جمالي  اتاج الفم ورية م  
ح   ال رة الرفيعة الصي ي مي مي  جمالي الفم ورية 
م      االتباي واالح اب تتسم بالثبات النساي ةل  

 (.7142-7117ال ترة  
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المحا يل الزراعية باألل  ن  ةل  ال ترة  أل ممعاجالت االتفا  الزمني العا  لت ور اإلاتاج الثااوية  .2جدول 

 7117- 7142) 
 

 R 2R المعادلة المحصول
المتوقع عام 

باأللف  0200
 فدان

 تا  اليمل
ii XY

**)88.4(
26.11980.7836   0.80 0.65 10341.26 

 تا  الشعير
ii XY

**)97.3(
55.1941.595


  0.74 0.55 184.86 

 تا  لو   لاي
ii XY

**)50.8(
29.2704.540


  0.92 0.85 -33.05 

 تا  الحمً
ii XY

**)32.9(
82.130.26


  0.93 0.87 -11.92 

 تا  الحلبة
ii XY

**)10.6(
90.052.19


  0.86 0.74 0.62 

 ح   الترم 
ii XY

**)82.6(
51.002.8


  0.88 0.78 -2.69 

 تا  العاس
ii XY

**)85.3(
23.025.4


  0.73 0.53 -0.58 

 دش األر،
ii XY

**)50.2(
12.5228.3585


  0.57 0.32 2490.76 

 ح   ال رة الشامية الصي ي
ii XY




)77.0(
39.3112.3906  0.08 0.01 - 

 ح   ال رة الشامية النيلي
ii XY

**)77.7(
38.2506.806


  0.91 0.82 273.08 

 ح   ال رة الرفيعة الصي ي 
ii XY




)55.0(
18.172.919  0.15 0.02 - 

 لرش ال و  السوجااي
ii XY

**)89.1(
24.112.186   0.46 0.22 212.16 

 ح   السمسم
ii XY




)27.0(
02681.95  0.07 0.01 - 

 ح   الي  
ii XY

**)75.5(
14.6660.1361   0.85 0.72 -27.34 

د ا  الشضوي االدتصاجصةا اإلجارة المركزية للدتصاج جمعد وحساد م   يااات و،ارة الزرالة واستصلح األراضيا المصدر:
 الزراليا اشرة اإلحصانات الزراعيةا ملااج م تل ة.

 
 ما يوضتل الفتاو  معنويتة العلدتة اإلحصتائية  تي  
لامل الزم  و اتاجيتة الفم وريتة مت  االح تاب واالتبتاي 
لغالايتتتة المحا تتتيل الزراعيتتتة محتتتل الاراستتتة والتتتتي صعاتتتر 
لن تتتتتا بقيمتتتتتة معامتتتتتل االرتبتتتتتا  باستتتتتتثنان ح تتتتت  التتتتت رة 
الشتتامية الصتتي ي وح تت  التت رة الرفيعتتة الصتتي ي وح تت  

(ا وتشتتتتير قيمتتتتة 7142-7117السمستتتتم ةتتتتل  ال تتتتترة  
معامتتتتتل التحايتتتتتا  لتتتتتي مي لامتتتتتل التتتتتزم  صستتتتتا م  نحتتتتتو 

م   جمالي التغيرات لي  %2,ا %2,ا %22ا 02%
اإلاتتتتاج للتتتي مستتتتوي الفم وريتتتة متتت  تتتتا  اليمتتتل وتتتتا  
الشعير وتتا  ال تو  الالتاي وتتا  الحمتً للتي التتواليا 
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متتتتتتتت   جمتتتتتتتتالي  %,2ا %,2ا %21ويستتتتتتتتا م  نحتتتتتتتتو 
لفم وريتتة متت  تتتا  الحلبتتة وح تت  التغيتترات لتتي  اتتتاج ا

التتتترم  وتتتتا  العتتتاس للتتتي الترتيتتت ا لتتتي حتتتي  صستتتا م 
متت   ا%27ا %77ا %7,ا %7,لامتتل التتزم   نحتتو 

 جمتتتالي التغيتتترات لتتتي  اتتتتاج الفم وريتتتة متتت  دتتتش األر، 
وح تتتت  التتتت رة الشتتتتامية النيلتتتتي ولتتتترش ال تتتتو  الستتتتوجااي 

 وح   الي  .
  متتتتتتتا ياتتتتتتتي  الفتتتتتتتاو  قتتتتتتتيم التناتتتتتتتؤ بإجمتتتتتتتالي  اتتتتتتتتاج

 لتتي مي  7177الفم وريتتة متت  االح تتاب واالتبتتاي لتتا  
 اتتتاج ال تتااي متت  تتتا  اليمتتل وتتتا  الشتتعير وتتتا  الحلبتتة 

مل  ن ا  4,2مل  ن ا  41,14يتود  مي تال  احو 
ملتتت  نتتت  للتتتي الترتيتتت ا و اتتتتاج الفم وريتتتة متتت   1307

دتتتش األر، وح تتت  التتت رة الشتتتامية النيلتتتي ولتتترش ال تتتو  
 ,72ملتت  نتت ا  7194حتتو الستتوجااي يتودتت  مي يالتت  ا

مل  ن  للي التواليا لتي حتي  يتودت   747مل  ن ا 
مي ين  ل  اتاج الفم ورية م  تا  ال و  الالتاي وتتا  
الحمتتتً وح تتت  التتتترم  وتتتتا  العتتتاس وح تتت  الي تتت  

 ,132مل  ن ا  ,مل  ن ا  47مل  ن ا  ,, نحو 
 مل  ن  للي الترتي . 72مل  ن ا 

امة  اتتتتتتتتاج يتاتتتتتتتي  متتتتتتت  قتتتتتتتيم  تتتتتتت   التناتتتتتتتؤات ضتتتتتتت 
الفم وريتتتة المتودتتت  متتت  تتتتا  اليمتتتل وتتتتا  الشتتتعير ودتتتش 
األر، وح تتتتتتت  التتتتتتت رة الشتتتتتتتامية النيلتتتتتتتي ولتتتتتتترش ال تتتتتتتو  
الستتتتتوجااي لتتتتتي الستتتتتنوات الياجمتتتتتة ةا تتتتتة  ذا اةتتتتت  لتتتتتي 
االلتبتتتتتتار ،يتتتتتتاجة مستتتتتتاحة المحا تتتتتتيل الزراعيتتتتتتة لتلايتتتتتتة 
احتياجتتات الستتفاي من تتا و،يتتاجة اإلاتاجيتتة ال ااايتتة مصيتتا3 

  ة ة لتنمية الايضة الزراعيتة تلةت  لتي و  ا يت ل  وض
التبار تتتتتتا كيةيتتتتتتة التعامتتتتتتل متتتتتتت  النتتتتتتواتج الثااويتتتتتتة ل تتتتتتت   
المحا تيل الزراعيتة واستتغل  بياصتتا تلتك المحا تيل لتتي 
،يتتتتتاجة من عتتتتتة المتتتتتزار ا باستتتتتت اا  الت نولوجيتتتتتا الحايثتتتتتة 
لمعالفة الم ل ات الزراعية كتولير ال ادة الل،مة للير  

لتتتتتتلف غيتتتتتتر التيلياصتتتتتتة واألستتتتتتماة الزراعيتتتتتتة و اتتتتتتتاج األ
العيتتتتتتوية ليتتتتتتل لتتتتتت  الصتتتتتتنالات الم تل تتتتتتة األةتتتتتتر  
 تالورق واألةشتاب وغير تاا ممتا ستيع ي ال ر تة لليريتتة 
المصتترية للقيتتا   تتاور حيتتوي لتتي ترستتيم مبتتاج  التنميتتة 
المستاامة واستعاجة جور ا لي تحيي  اال ت ان ال اتي م  

لحتتتتتا متتتتت  غالايتتتتتة احتياجات تتتتتا متتتتت  ميومتتتتتات المعيشتتتتتة ل
 التماج ا للي الحير.

 

محاصـيل المنتجـات الثانویـة  أهـم ثالثًا تطـور مسـاحات
 الزراعية

 لي معاجالت االتفا  الزمني العا   (2جدول  صشير 
لت ور مساحة م م محا يل الم ل ات الزراعية باألل  

(ا حي  تاي  مي 7142-7117لااي ةل  ال ترة  
مساحة تا  اليمل تزيا سنويا بمعا  معنوي  حصائيَا 

مل  لاايا  ينما تتنادً مساحات  ,0234 ل  احو 
ة  ل م  الشعير وال و  الالاي والحمً والحلب

ا 4374ا 40324ا 2322والترم  والعاس  نحو 
مل  لااي للي الترتي ا  1371ا 1312ا ,,13

وتنادً األر، وال رة الشامية النيلي والي    نحو 
مل  لااي للي التوالي  1319,ا 312,ا 71377

بمعاالت معنوية  حصائياا  ينما لم تثاد المعنوية 
لصي ي اإلحصائية للزياجة لي مساحة ال رة الشامية ا

وال و  السوجاايا ولم تثاد معنوية التنادً السنوي م  
 جمالي المساحة ل ل م  ال رة الرفيعة الصي ي 
والسمسم مي مي المساحة المنزرلة م      المحا يل 

 (.7142-7117تتص  بالثبات النساي ةل  ال ترة  
تشتتتير قتتتيم التناتتتؤ بمستتتاحة م تتتم محا تتتيل المنتفتتتات 

مي المساحة م  اليمل والشعير   لي 7177الثااوية لا  
ا 411ا 1,,,واألر، والتت رة الشتتامية النيلتتي تالتت  احتتو 

ملتت  لتتااي للتتي الترتيتت  لتتي حتتي  يتودتت   419ا 4494
مي تتتتتتن  ل مستتتتتاحة ال تتتتتو  الالتتتتتاي والحمتتتتتً والحلبتتتتتة 

ا ,ا 1302ا 2ا ,7والتتتتتترم  والعتتتتتاس والي تتتتت   نحتتتتتو 
ملتت  لتتااي للتتي الترتيتت ا لممتتا تيتتا  يتاتتي   41ا 13,2

رورة استتت اا  الت نولوجيتتا الحايثتتة لمعالفتتة الم ل تتات ضتت
الزراعيتة وذلتتك للمحا تتيل التتتي يتودتت  مي تزيتتا المستتاحة 
ل تتتا للح تتتاا للتتتي الايضتتتة متتت  التلتتتوث النتتتاتج لتتت  حتتترق 
وتتتتتتترا م م ل تتتتتتات  تتتتتت   المحا تتتتتتيل للتتتتتتي رمس الحيتتتتتتل 

 وااتشار اإلمرات وارلات.
 

 إنتاج األسمدة العضویة  الكومبوست( 
لتتتي  اتتتتاج  للتوستتت  الزرالتتتي األليتتتي والرمستتتياتيفتتتة 

المحا يل الزراعية وما يترتت  للي تا مت  تزايتا م ل تات 
اإلاتتتتاج النبتتتاتيا ليتتتؤجي ذلتتتك  لتتتي تتتترا م  تتت   الم ل تتتات 
ب رييتتتتتة تستتتتتا  تلتتتتتوث الايضتتتتتة باإلضتتتتتالة  لتتتتتي ال ستتتتتارة 
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  لت ور مساحات م م محا يل المنتفات الثااوية الزراعية باألل  لااي معاجالت االتفا  الزمني العا .2جدول 

 (7142 -7117ةل  ال ترة  
 

 R 2R المعادلة المحصول
المتوقع عام 

باأللف  0200
 فدان

ii اليمل XY
**)14.8(

18.6550.2511  0.91 0.84 3880.28 

ii الشعير XY
**)50.3(

55.709.262


 0.70 0.49 103.54 

ii لو   لاي XY
**)69.9(

71.1668.322


 0.94 0.88 -28.23 

ii الحمً XY
**)84.10(

21.127.18


 0.95 0.90 -7.14 

ii الحلبة XY
**)55.6(

83.078.16


 0.88 0.75 -0.65 

ii الترم  XY
**)38.7(

45.094.6


 0.90 0.81 -2.51 

ii العاس XY
**)79.3(

20.085.3


 0.73 0.53 -0.35 

ii األر، XY
*)27.2(

22.2023.1615


 0.53 0.29 1190.61 

ii ال رة الشامية الصي ي XY



)20.0(

79.878.1545 0.06 0.003 - 

ii ال رة الشامية النيلي XY
**)46.4(

07.820.318


 0.78 0.61 148.73 

ii ال رة الرفيعة الصي ي XY



)77.1(

64.179.364 0.44 0.20 - 

ii ال و  السوجااي XY



)55.0(

25.008.145 0.15 0.02 - 

ii السمسم XY



)08.0(

06.043.73 0.02 0.001 - 

ii الي   XY
**)93.5(

49.3401.714


 0.85 0.73 -10.28 
د ا  الشضوي االدتصاجصةا اإلجارة المركزية للدتصاج جمعد وحساد م   يااات و،ارة الزرالة واستصلح األراضيا المصدر:

 الزراليا اشرة اإلحصانات الزراعيةا ملااج م تل ة.

 
االدتصتتاجصة الناجمتتة لتت  ليتتا متتا تحتويتته  تت   الم ل تتات 
مت  نادتتة كامنتة ولنا تتر ستماجصة صمفتت  االستت اجة من تتا 
متتترة مةتتتريا ومتتت  ا تتتر،  تتت   األستتتماة متتتا صعتتترف بستتتماج 

مو المفمتتتتتتورة و تتتتتتو عبتتتتتتارة لتتتتتت  ت متتتتتتر ,4ال وماوستتتتتتد 
وي وذلتتتك الم ل تتتات الزراعيتتتة وتحويل تتتا  لتتتي ستتتماج ليتتت

النباتيتتتتتة  النتتتتتواتج الثااويتتتتتةلتتتتت  نريتتتتت  ت ستتتتتير وتي يتتتتت  
 واستتت ة  الت التتتاراس و ضتتتالة م ل تتتات حيواايتتتة  ستتتاله 
 اتاج حيوااي( بالتباج ا و ضالة تربة ،راعية مو  نتوايد 
،رالتتتي وكاريتتتد ،رالتتتي وغيتتتر  لرلتتت  قيمتتتة  تتت ا الستتتماجا 
ويتتتم الت متتتر  رلتتت  استتتبة الرنوبتتتة ل تتت   ال ومتتتة بإضتتتالة 
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ا  حيتتت  تستتتتغرق متتتا  تحويتتتل كومتتتة الم لتتت   لتتتي الميتتت
مشتتتت ر متتتت  مرالتتتتاة  , ومتتتتة كوماوستتتتد ااضتتتتج حتتتتوالي 
 التيلي  المستمر ةل      ال ترة. 

 
 ستو مميزات الكومب

صعمتتتل للتتتي تحستتتي  ةتتتوا  التربتتتة ةا تتتة الرمليتتتة 
صحتوي للي اسبة  ا كماويرل  م  جرجة احت ا  ا بالمان

ال ار  والصتغر   لالية م  الماجة العيوية و العنا ر
يتتتتتولر اصتتتتت  االحتياجتتتتتات متتتتت  ا و وال ربتتتتتوي العيتتتتتوي 
يتميتتز بلاتته ةتتالي  ا حيتت ال يميائيتتةو األستتماة العيتتوية 

متتتتتتت   تتتتتتت ور الحشتتتتتتتائش والنيمتتتتتتتاتوجا اليتتتتتتتارة ومستتتتتتتابات 
صستتتالا التربتتتة للتتتي  ااألمتتترات البفتيريتتتة و ال  ريتتتة

صصتتلل للتستتميا لفميتت  ماتتوا   امياومتتة لمليتتات التعريتتة
ةيتتتتروات مو لا  تتتتة مو مي محا تتتتيل  الزرالتتتتات ستتتتوان

 .مةري 
 

 تقنية الكومبوست علي ارض الواقع معوقات تنفيذ
لا   لما  ال ثير مت  المتزارلي  ل ت   ال رييتة اتيفتة 
لعا  ت عيل جور اإلرشتاج الزرالتي لنيتل  ت   التينيتة للتي 
ارت الوادتت  لتوعيتتة المتتزارلي  للستتت اجة متت  الم ل تتات 

كوماوستتتتد وذلتتتتك لتتتت  نريتتتت  الزراعيتتتتة وتحويل تتتتا  لتتتتي 
 الحيو  اإلرشاجصةا باإلضالة لت تد الحيا،ات الزراعية.

 
 العائد االقتصادي من تقنية إنتاج   الكومبوست(

مزار   72شملد  ,714مجريد جراسة مياااية لا  
م  مزارلي دري  ني الحس  بمركز موالج  ير 
ومزارلي درية ال فارسة بمركز ك ر  ير ودرية  اي 

كز الحسينية لي محال ة الشرقية ال ي  الحفر مر 
ماوا  م   ,صيوموي  تاوير م ل ات م النباتية م  ةل  

 , ( 0×0(ا  2×2(ا  1×1المص ولات مو ال ومات  
بغرت  اتاج ال وماوسد الل،  لتسميا محا يل م 
وتحسي  الانان الميفاايفي للتربة و،ياجة محتوا ا م  
العنا ر السماجصة ودا موضحد النتائج مي غالبا ما 
تست ا  األسماة العيوية المنتفة م  ال وماوسد 
لغرت االست اا  الش صي لي ،رالة األرت التي 

 ا واي العمالة يزرل ا المزار  ولي  لغرت الاي
المست امة لي اإلاتاج غالبا ما ت وي لمالة لائلية 
حي  صست ا  المزارلوي ما بحو،ت م م  الم ل ات 

النباتية م  المحا يل التي ينتفوا ا وما يتولر لاي م 
م  م ل ات حيوااية م  حيوااات م المزرعية التي 

 صمل وا ا.
 تياير العائا االدتصاجي ال ي صحصل لليه 

ارلوي م  تاوير الم ل ات النباتية إلاتاج األسماة المز 
وليا  ,(  0×0(ا 2×2  (ا1×1العيوية للمص ولات  

ألسعار لينة الاراسة  للموسم الصي ي والشتوي كما لي 
( لي الموسم 2×2( يتاي  مي المص ولة  0جاو   

جنيه مي مي 4421الصي ي تحي   الي لائا يال  
وم   م لاي  327,و لائا الفنية المستثمر يال  اح

 اتاج ال وماوسد صعتار مربل للمزار ا وا را الي ماة 
مف  المص ولة لي األرت حت   تما  ايف ا حوالي 

سم الصي ي إلاتاج و ش ور فيمف  استغل  الم ,
  2×2لعائا للمص ولة اجورتي  فيفوي  جمالي  الي 

 جنيه. 7,14لي الموسم الصي ي يال  احو
( لي 2×2مي المص ولة   (2جدول   ما يتاي  م  

جنيه  9932,الموسم الشتوي تحي   الي لائا يال  
وم   م  7372مي مي لائا الفنية المستثمر يال  احو 

لاي  اتاج ال وماوسد صعتار مربل للمزار  مصيا بالنسبة 
لإلاتاج الشتويا وا را الي ماة مف  المص ولة لي 

ش ور فيمف   ,األرت حت   تما  ايف ا حوالي 
سم الشتوي إلاتاج جورتي  فيفوي  جمالي و ستغل  الما

 جنيه.4,11 الي لائا لي الموسم الشتوي 
اتيفة للتحلل و ال مر ال وائي صحتاث ليتا لتي التو،ي 

بتتتالو،ي متتت   %02ويصتتتل اإلاتتتتاج الن تتتائي  لتتتي حتتتوالي 
نت  متواج ةتا  تع تي حتوالي  232المواج المفمورة مي مي

 2×2 لتتتي نتتت  متتت  ال وماوستتتد صصتتتل حفمتتته  13,22
 ,. 

مما سا  تاي  مي متوسط  الي العائا الش ري 
لوحاات ال وماوسد لي الموسم الشتوي صصل  لي احو 

 32,,,جنيه وللموسم الصي ي صصل  لي احو  11,
جنيها وا رات الي متوسط نو  ماة المص ولة صيار 

مش ر للي المزار  سوف صعا مص ولتي  لي  , نحو 
لموسم الصي يا ويفوي الموسم الشتوي ومثل ما لي ا

جنيه  4,11متوسط  الي العائا للموسم الشتوي احو 
جنيها مي مي  جمالي  7,14وللموسم الصي ي احو 

 1414 الي جةلة م  مرب  مص ولاتسسنه يال  احو 
جنيها  14322,جنيه بمتوسط جةل ش ري صيار  نحو 

 اج تتتتتتتاج السمتتتتتتتتتتتتتتتترجاج ت اليف  اتتتتتتتتتتتتتت ما يتاي  مي لترة است
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 العائا االدتصاجي ل ومة ال وماوسد الصيةية والشتوية  .2جدول 

 

 المكونات
معدل 
القيمة  االستخدام

 بالجنيه
االيراد 
 بالجنيه

صافي 
العائد 
 بالجنيه

عائد 
الجنيه 
 % طن المستثمر

 الصيفيالعائد االقتصادي للكومبوست 
 2×2كومة 

 421 11 7 م ل ات المحا يل الحيلية الصيةية -4
 411 11 7 سالة  اتاج حيوااي -7 ,32, 1,31, 441,31

 22 71 4  ضالات مةري  -,
 722 222 2 إجمالي التكاليف

 2×2كومة 
 772 11 , م ل ات المحا يل الحيلية الصيةية -4

 421 11 ,  اتاج حيواايسالة  -7 327, 442132 4019
 732, 71 432  ضالات مةري  -,

 223,2 222 3,2 إجمالي التكاليف
 2×2كومة 

 11, 11 1 م ل ات المحا يل الحيلية الصيةية -4
 711 11 1 سالة  اتاج حيوااي -7 322, 37,,40 779,37

 441 71 7  ضالات مةري  -,
 041 411 41 إجمالي التكاليف

 العائد االقتصادي للكومبوست الشتوي 
 2×2كومة 

 11, 11 7 مخلفات المحاصيل الحقلية الشتویة -2
 471 11 7 سبلة إنتاج حيواني -0 7317 02231 441,31

 ,2 71 4 إضافات أخري  -7
 ,12 411 2 إجمالي التكاليف

 2×2كومة 
 121 11 , م ل ات المحا يل الحيلية الشتوية -4

 4,1 11 , سالة  اتاج حيوااي -7 7372 9932, 4019
 2932 71 432  ضالات مةري  -,

 21932 411 232 إجمالي التكاليف
 2×2كومة 

 011 11 1 م ل ات المحا يل الحيلية الشتوية -4
 711 11 1 سالة  اتاج حيوااي -7 ,731 4,1237 779,37

 410 71 7  ضالات مةري  -,
 910 411 41 إجمالي التكاليف

  يااات استمارة االستاياي.  المصدر:
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العيوي لي الموسم الصي ي تمثل اص  لترة استرجاج 
ت اليف اإلاتاج لي الموسم الشتويا و ذا اة  لي 
االلتبار مي التيييم السا   التما للي تياير ت اليف 

اإلاتاج لنا ملااج مص ولة ال وماوسد مستلزمات 
وشران كالة الماةلتا  ال ااه صف  اإلشارة  لي مي 
 الة مزارلي لينة الاراسة مم  صيوموي بإاتاج 
ال وماوسد صست اموي ما لاي م م  الم ل ات النباتية 
والحيوااية جوي شرانا وم   م لاي  ؤالن المزارلوي 

ة والحيوااية مما يزيا صمفن م تولير  م  الم ل ات النباتي
م  مرباح م وجةول م الش رية مما يزيا القيمة الميالة 

 للاةل الزرالي م      الم ل ات الزراعية.
 

 البعد البيئي إلنتاج الكومبوست
العيوية الناتفة ل  اإلاتاج النواتج الثااوية  تمثل

لإذا ترا مد  %21 - 1,الزرالي اسبة كايرة تصل 
الايضة وبالتالي لاي تحويل النواتج تسااد لي تلوث 

الثااوية للمحا يل الزراعية والم ل ات الحيوااية  لي 
 وماوسد يؤجي  لي الح اا للي الايضة م  التلوثا 
حي  يتم االست اجة م  الماجة العيوية كسماج ا يف 
ةالي م    ور الحشائش والنيماتوجا مما يزيا م  

ناتج ل  است اا  ةصوبة التربة وييلل تلوث التربة ال
السماج ال يماوي لما له م  تل ير ملوث وم ر ضار 
ا حي  صييي للي ال ائنات الاقيية النالعة للتربة

ومصيات تيليل است اا  السماج ال يماوي لما له م  ا ر 
ضار للتربة للي لترات بعياة ومصيات تولير العملة 

 الصعبة المست امة لي استيراج األسماة ال يماوية.
 
 ستفادة القومية من إنتاج الكومبوستاال

صيار  جمالي الناتج الثااوي م  المحا يل الشتوية 
 للي مستوي الفم ورية  نحو7142محل الاراسة لا  

مل  ن  لإذا الترضنا مي ايو  باالست اجة  ,,10232,
منه لي الحصو  للي كوماوسد  سماج ليوي(ا 

مل  ن  كوماوسد بصالي لائا صيار  2217301
مليوي جنيه جنيه ةل  الموسم الشتويا  4021و  نح

صيار  جمالي الناتج الثااوي م  المحا يل الصيةية 
ية للي مستوي الفم ور  7142محل الاراسة لا  

مي ايو  باالست اجة  مل  ن  لإذا الترضنا 2,31,0,,

منه لي الحصو  للي كوماوسد  سماج ليوي(ا 
مليوي  7712مل  ن  كوماوسد بقيمة  2222317

جنيه ةل  الموسم الصي يا حي  صمثل ذلك  اتاج جيا 
صياف للاةل اليومي م  م ل ات كااد سوف ت مل 

تولير  صمثل ومصيات تشفل ل ن لي الت لً من اا مما
األموا  الموج ة الستيراج األسماة المعااية والح اا 

 للي التربة الزراعية م  المتبقيات المعااية.
 

 التوصيات
مي تيتتتتتو  األج تتتتتزة المعنيتتتتتة بفمتتتتت   ستتتتتةتو تتتتتي الارا

النتتتتتواتج الثااويتتتتتة للمحا تتتتتيل للتتتتتي مستتتتتتوي الفم وريتتتتتة 
للستتتت اجة من تتتا لتتتتي الحصتتتو  للتتتتي كوماوستتتد لتتتتتولير 
األمتتتتوا  الموج تتتتة الستتتتتيراج األستتتتماة المعاايتتتتة والح تتتتاا 
للي التربة الزراعية م  المتبقيتات المعاايتةا حيت  تاتي  

اتيتتتتتة الصتتتتتيةية مي  تتتتتالي لائتتتتتا تحويتتتتتل الم ل تتتتتات النب
والشتتتوية للتتي مستتتوي الفم وريتتة  لتتي كوماوستتد صيتتار 

مليتتتتوي جنيتتتته للتتتتي  7712مليتتتتوي جنيتتتتها 4021 نحتتتتو 
التواليا لتحيي  التنميتة الزراعيتة المتوا تلة تفنبتا لحترق 

 النباتية مو ترا م ا. الم ل ات
 

 عــــــالمراج
 

أحمد فؤاد عبد الحكـيم، سـةرة خليـل عطـا، أحمـد بكـر  
" ماتتتاج الم ل تتات الزراعيتتة  .0227 عــوض محمــد
ــة المصــریة لالقتصــاد الزراعــي ، لتتي مصتترا  المجل

 .220-223(، 0، العدد  07المجلد 
"جراستة ادتصتاجصة  .0220السعيد محمـد شـابان احمـد 

المجلـة إلمفااية  االست اجة م  الم ل ات الزراعيتة"ا 
ــد  ــدد، 00االقتصــاد ة لالقتصــاد الزراعــي المجل  الع

 0،) 272-222 . 
ادتصتتاجصات تتتاوير بعتتل  .0222أميــرة محمــود هاشــم 

رســــــالة ماجيســــــتير، كليــــــة الم ل تتتتتتات الزراعيتتتتتتة"ا 
الزقـــازی ، مصـــر،    زراعـــة، جامعـــة الزقـــازی ،ال

  200-202. 
" األستتتتماة العيتتتتوية "ا  .2222بةجــــت الســــيد علــــ  

نشــــرة فنيــــة رقــــم  اإلجارة العامتتتتة للثيالتتتتة الزراعيتتتتةا 
2/2222. 
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ــــ  ال وماوستتتتدا المعمتتتتل   .0222 بةجــــت الســــيد عل
المركتتتتزي للزرالتتتتة العيتتتتويةا اإلجارة العامتتتتة للثيالتتتتة 

 .22/0222نشرة فنية رقم  الزراعيةا 
ــد المــولي  ــد الســيد عب " ادتصتتاجصات ماتتتاج  .0227خال

ال وماوستتتتد متتتت  الم ل تتتتات الزراعيتتتتة لتتتتي مصتتتتر"ا 
، 07المجلــة المصــریة لالقتصــاد الزراعــي، المجلــد 

 .222-222(، 0العدد  
التييتتيم االدتصتتاجي  .0222 ســحر عبــد الســالم إبــراهيم

والايضتتتتتتي لتتتتتتتاوير بعتتتتتتل النتتتتتتواتج الثااويتتتتتتة الزراعيتتتتتتة 
ـــــورا ، معةـــــد والم ل تتتتتات الحيواايتتتتتة "ا  رســـــالة دكت

ــة، جامعــة عــين شــمس،  الدراســات والبحــوب البيئي
 .222-272القاهرة، مصر،     

ــــراهيم ــــي إب ــــد ال ن "العائتتتتا  .0222 صــــالي ســــعيد عب
االدتصتتتتتاجي لتتتتتتاوير الم ل تتتتتات الزراعيتتتتتة "ا جراستتتتتة 

رســـالة ماجســـتير، ت ايقيتتتة للتتتي محال تتتة ال يتتتو ا 
 الفيــــوم، مصــــر، كليــــة الزراعــــة، جامعــــة الفيــــوم،

     020-023 . 
عبلة عباس احمـد الـدهيمي، محمـود عبـد الحلـيم جـاد 

" جراستتة ادتصتتاجصة إلجارة الم ل تتات  .0222 محمــد
مجلة حوليات ي التنمية الزراعيتة "ا النباتية وجور ا ل

جامعــــة عــــين ، العلــــوم الزراعيــــة، كليــــة الزراعيــــة
ــد شــمس،  ــاهرة، مصــر، المجل ــدد  ، 22الق  ،(2الع

2-72. 

عــزت عبــد المقصــود زیــدان، محمــود عبــد الحلــيم جــاد 
" المرجوج االدتصاجي والايضي لتاوير . 0222 محمد

النتتتتتتاتج الثتتتتتتااوي للمحا تتتتتتيل الزراعيتتتتتتة "ا الفمعيتتتتتتة 
المجلــــــــة المصتتتتتتترية للعلتتتتتتتتو  الت ايقيتتتتتتتتة بالشتتتتتتترقيةا 

، 22المصــــــــریة للعلــــــــوم التطبيقيــــــــة، المجلـــــــــد 
 . 722-702 ا(22العدد 

 محمد، إبراهيم عبد الوكيل عيسي، عبد الجليل علي
عثمان  عرفه عبير الص ير، عبد الفتاي جالل

 الم ل ات لتاوير االدتصاجي المرجوج .0222
وط للبحوب مجلة أسيمسيو ا  محال ة لي الزراعية

 . 22-30(، 2العدد   ،22المجلد الزراعية، 
"العائا  .0222 محمود عبد الحليم جاد محمد

االدتصاجي للتينيات الاايلة لحرق م ل ات 
مجلة المنوفية للبحوب المحا يل الزراعية"ا 

-2223(، 2العدد ، 72المجلد الزراعية، 
2202.  

محمــود عبــد الحلــيم جــاد محمــد, ســعيد محمــد حســين 
" جراستتة ادتصتتاجصة لمحتتاجات  .0223 علــي عيســي

ـــة اتحـــاد تتتتاوير بعتتتل الم ل تتتات المزرعيتتتة "ا  مجل
ــة للدراســات و البحــوب الزراعيــة،  ــات العرةي الجامع

  .022-072 (،0 ، عدد22 مجلدالعين شمس، 
 ،0223-0220 وزارة الزراعة واستصالي األراضي

د ا  الشضوي االدتصاجصةا اإلجارة المركزية 
 . للدتصاج الزراليا اشرة اإلحصانات الزراعية 
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ABSTRACT 

 

The study aimed to investigate the various as-

pects surrounding the production of agricultural by-

products and how to recycle these products so that 

they have an economic impact on the farms in par-

ticular, and on the agricultural sector in general, to 

avoid adverse environmental effects and their im-

pact on the environment through the conversion of 

agricultural waste to compos and clarifying the 

productive indicators of the by-products of the ag-

ricultural crops under study as well as  estimating 

the economic returns of these products after con-

verting them to compost to maximize their benefit 

after adding agricultural economic benefit to them. 

A questionnaire was specially designed to obtain 

compost production data from a sample of 27 

farmers are recycling their plant residues for com-

post production from the village of Bani El-Hassan 

(District of Sakr Sons), village of Hagarsa (District 

of Kafr Sakr) and San Al-Hagar village (District of 

Husseinia) in Sharkia Governorate.  

The study showed that the quantity of the plant 

residues is estimated at 17.324 million tons in 

2017 with a value of 6.930 million pounds. This 

quantity is insignificantly decreases meaning that 

the quantity of the secondary agricultural outputs is 

relatively stable during the period (2002-2017). 

The farmers burn about 52 % of the total plant res-

idues to obtain energy leading to lose large quanti-

ties of organic matter and various fertilize ele-

ments. The average net monthly return of compost 

units in the winter season was about LE 300 and 

LE 383.5 in the summer season. Since the aver-

age length of the matrix is estimated at 3 months, 

the farmer can produce two matrices in each of the 

winter and summer seasons. The average net re-

turn for the winter season is about 1800 LE and 

the summer season is about 2301 LE, i.e the total 

net income of four matrices is about 4101 

pounds/year with an average monthly income es-

timated at 341.75 pounds. 

The study recommends that the concerned 

bodies collect the by-products of crops at the level 

of the Republic to benefit from them in obtaining 

compost to provide funds directed to the import of 

mineral fertilizers and the preservation of agricul-

tural soils from mineral residues. 1650 million 

pounds, 2207 million pounds, respectively, to 

achieve continuous agricultural development to 

avoid the burning of plant waste or accumulation. 
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