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 الملخص 

ــات الزراع المرتبطة   ــیة التعرف على معارف وممارسـ ــفة رئیسـ ــة بصـ ــتھدفت الدراسـ اسـ
محافظة   ىقرلتصـنیعیة لمحصـول قصـب السـكر ببعض واسـتغالل المخلفات الزراعیة وا سـتخداما ب

أكبر مراكز المحافظة من حیث مسـاحة   ختیاراتم   أسـوان حیثوأجریت الدارسـة بمحافظة    .أسـوان
ــب   ــول قص ــكر وھمزراعة محص أكبر قریتین من كل    ختیاراتم ثم   مبو، وأدفوأكوم   مركزي ا الس

مبو  أالســـبیل والمنشـــیة بمركز كوم  یتيقر  الســـكر، وھما مركز من حیث مســـاحة زراعة قصـــب  
اســتمارة االســتبیان    ســتخداما بوتم جمع البیانات المیدانیة   .دفوأالعدوة والعوضــالب بمركز  يقریتو

تخدمت النـسب   ،مبحوثینزراع البالمقابلة الـشخصـیة لل والتكرارات كأدوات للتحلیل    المئویة،كما اـس
ــائ ــتخداما بأظھرت النتائج معرفة الغالبیة العظمى من الزراع المبحوثین  و  .ياإلحصــ المخلفات   ســ

بممارـستھم   %99و، %62تراوحت ما بین   بنـسبقر غالبتھم وأ  الـسكر  الزراعیة لمحـصول قـصب
تخداماتألغلب  تخدام المخلفات الصـناعیة    .تلك االـس   لقد أتضـح أن غالبتھم الفأما عن معرفتھم باـس
الموالس مع الـباـجاس    اســـــتـخداموذـلك من حـیث  % 75إلى    70تراوـحت ـما بین  بنســـــب   ـھا یعرفون

سـفیر القصـب مع الفیناس كعلف  سـتخداماو ،يعضـوكسـماد   الباجاس سـتخداماو  ،كعلف للحیوانات
كممارســات    للمخلفات الصــناعیة  ســتخداماتالاتلك  نال یطبقو  المبحوثین عیأن جم ا للحیوانات. كم

  .زراعیة
 ممارسات   معارف، السكر، قصب ،الصناعیة الزراعیة، المخلفات المخلفات الدالة:  الكلمات
 مقدمة

  في یســتخدم  الســكر، كما توفر   يالتالھامة    إلســتراتیجیةالمحاصــیل ایعد قصــب الســكر من  
  25ھناك ما یزید عن   كما أن  المعدنیة،بالمواد الغذائیة    ىغن يشــعبغذاء كصــناعة العســل األســود  

ــناعیا   ً یمنتجا صـ ــكر مثل المو  خرج ثانویا ــب السـ ــناعة قصـ بعد    يالمتبقھو الجزء  وس (المن صـ
 .)2017؛ سعید،2011،جادالكریم(  العصیراستخالص السكر من 

أوائل القرن الثامن عبارة عن وحدات إنتاجیة    فيكانت مصــر   فيصــناعة ســكر القصــب  
وبمرور الزمن   تمثل إزعاجاً. أیضـاً، والكانت كمیة المخلفات الصـناعیة صـغیرة   وبالتاليصـغیرة 

تبلغ أربعة  يالتمعھا كمیة مخلفات الصناعة    وزادت طاقة مصانع السكر وزادتتطورت الصناعة  
ــانع   ــكلة تحد من رفع طاقة المص ــكر مما جعلھا مش ــعاف كمیة الس ــتیعابھا احالة عدم   يفأض أو    س

اھمت المنافـسة بین الـسكر المحل تورد  ىالتخلص منھا. كما ـس تفاد والمـس ة من تلك إلى ضـرورة االـس
 .)2005؛ أحمد،2017،عید(المخلفات  

ــة   فيویعتبر محصول قصب السكر من أھم المحاصیل الحقلیة   ــصر العربیــ ــة مــ جمھوریــ
ــناعة   في%من إنتاج السكر باإلضافة إلى استخدامھ    72حیث یساھم بنسبة  العصیر الطازج وصـــ
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ــود  ــل األس ــكر مثل المووالعس  س الالعدید من الصــناعات الثانویة القائمة على مخلفات قصــب الس
وـصناعة الخمیرة الجافة وخمیرة البیرة وغاز ثاني   الحبیبي،والخل والكحول ولب الورق والخـشب  

انول واألســـــیتون وزـیت الكحول   ـیدـخل في   ياـلذكبرـیت الكربون وســـــلـفات البوـتاســـــیوم والبوـت
المرتبة األولى عالمیاً في متوســـط إنتاجیة الفدان من قصـــب   وتحتل مصـــر  العطریة.الصـــناعات  

ــو  محافظات اإلنتاج   فيألف فداناً    300شھراً حیث یزرع ما یزید عن    12  يقیاسالسكر لموسم نمــ
ً  يوالتالمنیا)    ،ـسوھاج  ،األقـصر  ،أـسوان ،الرئیـسیة (قنــــــا   تنتج ما یزید على ملیون طن ـسكر ـسنویا

 .)2014،د؛ محم2016، لھال؛ 2017،سعید(
وھناك نوعین من المخلفات الخاـصة بمحـصول قـصب الـسكر النوع األول منھا ھو المخلفات  

تنتج على مسـتوى الحقل والممثلة في سـفیر القصـب واألوراق الخضـراء واألوراق   يالتالزراعیة  
  ب القصـ  سـفیر سـتخدمیو  يالمواشـتغذیة لالجافة حیث تسـتخدم األوراق الخضـراء واألوراق الجافة  

 ).2010؛ صالح،2005؛ أحمد،2020،ى(وزارة الزراعة واستصالح األراض يعضوسماد ك
ــانع بعد  ینتج وھو المخلفات الصـــناعیة ومن المخلفات    الثانيالنوع أما   على مســـتوى المصـ

  . جاس ا البو  ،، والفینانسالمرشــحات، والموالسطینة   فيممثلة  وال  ،بالقصــ ســكرعملیة اســتخراج  
فیمكن خلطھ مع    الفیناس  ، أما يعضـوكسـماد والباجاس والموالس  سـتخدم طینة المرشـحات  حیث ت

 )Harshwardhan ;2016،2017:54ھالل،(للحیوانات  كعلف   واستخدامھسفیر القصب  
 مشكلة البحث

  العالم،  دول  من  الكثیر في ولكن ،مصـر  في  فقط   لیس  بالغة  أھمیة لھ السـكر  قصـب  محصـول
لعة  إلنتاج يالرئیـس  المصـدر لكونھ  نظراً  تراتیجیة ـس تخدامھ  الـسكر  مثل  إـس ً   واـس   من العدید في  أیضـا

ــاراً   األوســـع  المحصـــول  ویُعد  .واألغذیة  األدویة  مثل  األخرى  المنتجات ــعید   بمحافظات  انتشـ  الصـ
ــریانھا  ــاحة  یحتل حیث  ،يالحیو وشـ  ألف   600  يحوال یزرعھا  فدان ألف  300  نحو تبلغ  ھائلة  مسـ

ــانع  8 بإمداد ویقوم مزارع  وموظف وعامل مھندس بین ما  ألف 35 من أكثر بھا  یعمل  كبرى  مصـ
 ).2017سعید، ؛693 :2016ھالل، ؛2017،عید(

  وأوراقھ  القصــــب أعواد  مخلفات  حرق  على مصــــر  في الســــكر  قصــــب يمزارع اعتاد
 جمع   بعد  الزراعیة  األرض وتطھیر  الضـــارة  اآلفات من  التخلص  بحجة  القصـــب)،  (ســـفیر الجافة

 على   الحیة  الكائنات قتل  الحرق  ھذا یـسبب  حیث كبیرة بیئیة  أـضراراً  الحرق   لعملیة لكن  المحـصول،
  .)692 :2016ھالل، ؛2014، محمد( التربة في سم20 عمق 

ــولل  الكبیرة الفائدة من بالرغمو ــب  محص ــكر،  قص ــوء  أن إال  الس  ھذا  مخلفات مع  التعامل س
ــول، ــفیر"  حرق   في والمتمثل  المحص ــب س ــب  أوراق (  "القص  المھتمة   الھیئات یؤرق   )الجافة  القص

   .)Harshwardhan 2017:53;،0520،أحمد( سلبیة آثار من یسببھ  لما   نظراً  يالبیئ  بالشأن
ــعت وقد ً   الدولة سـ ــعیا ً  سـ ــتفادة  حلول  إیجاد  إلى  2016 عام نھایة منذ  حثیثا ــفیر  من  لالسـ  "سـ

 المـعدات   توفر  لصـــــعوـبة  ولكن ذـلك،  عن  الـناجم  يالبیئ  التلوث  من  للـحد  حرـقھ  وتجـنب  القصـــــب"
  لم  المزارعین،  ـلدى  المشـــــكـلة  ـبأبـعاد  الـكافـیة  التوعـیة  ـعدم  ـجاـنب  إلى  الـعالـیة  وتكلفتـھا  ـلذـلك  الالزـمة

  ).2020،ح األراضىوزارة الزراعة واستصال(  ةالمرجو  غایةلل  النتائج تصل
ال یُغن لتـقدیم والمھتمین ـبالبیـئة  الزراعيدور اإلرشـــــاد  ھـنا    وـیأتي   المزارعین عن  ىـحل فعـّ

 االستفادة منھا.و حرق مخلفات القصب
 وھيـستناداً لكل ما ـسبق أجرى ھذا البحث كمحاولة لإلجابة على التـساؤالت البحثیة التالیة  او

  قصـب السـكر؟   المخلفات الزراعیة والصـناعیة لمحصـولتلك   باسـتخداماتزراع  ال ما مدى معرفة
ة الزراع ـبأھمـیة في توعـی اً دور  يالزراعرشـــــاد  لإل االســـــتـخداـمات؟ وـھلالزراع تـلك    ق بوـھل یط 

 ھي  وما  تلك المخلفات الزراعیة والصـــناعیة لمحصـــول قصـــب الســـكر؟ اســـتخداممن   االســـتفادة
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  مقترـحاتھم للتغـلب   يھ  ـما أخیراً  و  المخلـفات؟لتـلك  الزراع    اســـــتـخدامتحول دون    يالت  كالتالمشـــــ
 علیھا؟

 أھداف البحث
التعرف على معارف وممارسـات زراع قصـب السـكر   رئیسـیة إلىیھدف ھذا البحث بصـفة  

   التالیة:فرعیة  الھداف خالل تحقیق األمن ذلك و مخلفاتھ ببعض قرى محافظة أسوان  استخدامحول 
  قصب لمحصول  المخلفات الزراعیة والصناعیة   استخدامتحدید معارف الزراع المبحوثین حول    -1

 السكر.
ــات الزراع المبحوثین حول    -2 ــتخدامتحدید ممارس  لمحصــول المخلفات الزراعیة والصــناعیة   اس

  .السكر  قصب
ــاد   فيالمبحوثین التعرف على وجھة نظر الزراع    -3 توعیتھم   في  هبدور  يالزراعمدى قیام اإلرش
 .تلك المخلفات  ستخداما ب

لتلــك یتحول دون تطب  يالتكالت  المشـــــ  فيالمبحوثین  التعرف على وجھــة نظر الزراع    -4  قھم 
   .الممارسات

 .المخلفاتتلك   استخدامالزراع المبحوثین بشأن تفعیل حلول ومقترحات  التعرف على  -5
 الطریقة البحثیة

اراـھذا البـحث على عیـنة من زراع القصـــــب بمـحافـظة أســـــوان حـیث تم    ىجرأ أكبر   ختـی
كوم   يمركز المحافظة، وھما قصــب الســكر في  لمحصــول  مركزین من حیث المســاحة المزروعة 

ــاحة  التین من حیث  یكبر قرأ  ختیارادفو ومن بین كل مركز تم  أو، مبوأ ــول  مســ المنزرعة لمحصــ
العدوة    وقریتي ،وبالـسبیل والمنـشیة بمركز كوم أم  يقریت  ختیاراولقد أـسفر ذلك عن   الـسكر.  قـصب

وائیة من الزراع بالقرى. والعوضـالب بمركز أدفو بلغ  والتي  البحثیة المختارة  وتم ـسحب عینة عـش
ً   50بواقع  عاً رمزا  200قوامھا   ــب المئویة لقد و قریة.كل   في مزارعا ــتخدمت التكرارات والنسـ اسـ

 .ياإلحصائكأدوات للتحلیل  
 النتائج عرض ومناقشة 

ــائص  )  1جـدول (  یلخص ث أن  لزراع المبحوثینابعض خصـــ ا یقر  حـی من نصـــــف    بـم
أن الـغالبـیة العظمى من الزراع المبحوثین و  ،ـعام ـفأكثر  50  الفـئة العمرـیة  في  %)47.5(المبحوثین  

على موھل   حاصلین  %)47.5(أن ما یقرب من نصف الزراع المبحوثین كما  ،نمتزوجو  )87%(
 )%50(أن نصف الزراع المبحوثین   )1(جدول فیوضح  فراد األسرةأعدد  أما عن   .يثانودراسي 

 .أفراد7إلى  5من  ھمعدد حیتراو
نصــف   حواليالجدول الســابق إلى أن  جفتشــیر نتائالمســاحة المزروعة قصــب  وعن نتائج 
مـساحة  وعن    ة قـصب الـسكر،فدنخمـسة أإلى  فدانینیزرعون من )  %45(تقریباً  الزراع المبحوثین 

ــاً  الحیازة   ــف الزراع المبحوثینأیض ً  نص ــبة   تقریبا نة فدأ  5إلى   2تتراوح ات  لدیھم حیاز  %45بنس
  %من الزراع المبحوثین حیازاتھم ملك.  82 وأن

 الزراع المبحوثین أن أكثر من نصفیتضح   )1كما موضح بجدول ( يشھرالالدخل أما عن 
المشـــــارـكة  وعن نـتائج    .جنـیھ  5000إلى    جنـیھ1000بین  ـما  تراوـحت دخولھم الشـــــھرـیة  )  56%(

ة   ة العظمى من الزراع المبحوثین غیر  ) یتضـــــح  1(جـدول  المجتمعـی  مشـــــتركین فيأن الغـالبـی
أن مصـــادر المعلومات للزراع حول زراعة محصـــول    . كما %  75  المنظمات المجتمعیة بنســـبة

 ).1% (جدول 76الخبرة الشخصیة بنسبة  فيقصب السكر تمثلت  
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كردورات عن قصـب  نتائج حضـورأما عن   كر (جدول   تومخلفا  الـس ) فیتضـح 1قصـب الـس
  %51.5دورات بنسبة  تلك الأن نصف الزراع المبحوثین یحضروا  

ً 1جدول   لبعض الخصائص الشخصیة. . توزیع الزراع المبحوثین وفقا
 200ن=

 % العدد  خصائص % العدد  خصائص
 ةالحالة التعلیمی -3 السن  -1

 6.5 13 يمأ 12 24 30قل من أ
 10 20 ویكتب یقرأ  40.5 81 35-49
 11.5 23 يابتدائ 47.5 95 كثر أف 50

 11.5 23 ي إعداد  الحالة االجتماعیة -2
 47.5 95 يثانو 9.5 19 عزبأ

 13 26 ي جامع 87 174 متزوج 
 المساحة المزروعة قصب  -5 3.5 7 رملأ

 28 56 فدان  2قل من أ فراد االسرة أعدد  -4
 45 90 فدان 5-2 40.5 81 فراد أ 5قل من أ

 27 54 كثر أفدنة فأ 5 50 100 فراد أ 5-7
 الشھريالدخل  -7 9.5 19 فراد أ 7كثر منأ

 3.5 7 جنیھ1000قل من أ مساحة الحیازة  -6
 56 112 جنیھ  5000من قل أل  - 1000 28 56 فدان  2قل من أ

 40.5 81 كثرأفجنیھ   5000 45 90 ةفدنأ  5ألقل من  - 2
 المعلوماتمصادر  -9 27 54 كثر أفدنة فأ 5

 76 152 الخبرة الشخصیة ةالمشاركة المجتمعی -8
 24 48 التعاونیة الزراعیة الجمعیة 25 50 مشارك

 سكر القصب   عن حضور دورات -11 75 150 شارك غیر م
 51.5 103 نعم  نوع الحیازة -10

 48.5 97 ال 82 164 ملك
 حضور دورات عن مخلفات قصب السكر  -12 13.5 27 یجارإ

 51.5 103 نعم  4.5 9 مختلط
 48.5 97 ال

 .ستبیانالا: استمارات المصدر
الزراعیــة  إلى  )  2(  لجــدو  یشـــــیر بــأنواع المخلفــات  نتــائج معرفــة الزراع المبحوثین  أھم 
ــناعیة ــكر،  والصـ ــب السـ ــول قصـ ــحت  حیث لمحصـ الغالبیة العظمى من الزراع أن النتائج   أوضـ
المخلفات الزراعیة    اســــتخدامیعرفون  %)  100إلى  %   99.5 نســــب تراوحت ما بینب(المبحوثین 

بممارســتھم   %)99  لىإ  %62نســب تراوحت ما بین بتھم (یأقر غالبكما   الســكر،  لمحصــول قصــب
 .ستخداماتالالتلك  

%  94 لقد أتضــح أنفالمخلفات الصــناعیة   ســتخداما ب )2  (جدول  ة الزراع المبحوثینأما عن معرف 
ــتخداممن الزراع یعرف  ــماد   اسـ ــحات كسـ ــويطینة المرشـ   نال یعرفوتھم یغالبحین أن   في  عضـ

 في تمثلت   والتي  %74  إلى %  70نســب تراوحت ما بین  الصــناعیة ب  تلك المخلفات  باقي  اســتخدام
ــتخداممعرفة   ــتخدامالموالس مع الباجاس كعلف   اسـ ــماد   للحیوانات، واسـ ــوالباجاس كسـ ، يعضـ

یوـضح أیـضاً الجدول الـسابق  كما   .)2(جدول   ـسفیر القـصب مع الفیناس كعلف للحیوانات ـستخداماو
ــات للمخلفات الصــناعیة    ســتخداماتالاتلك    غالبیة ال یطبقونالزراع المبحوثین  عیأن جم كممارس

 .   باستخداماتھا لعدم معرفتھم  زراعیة
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ً   .2جدول   المخلفات الزراعیة والصـــــناعیة  باســـــتخداملمعرفتھم    توزیع الزراع المبحوثین وفقا
 وممارساتھم لھا لمحصول قصب السكر

 200ن=
 الممارسة  المعرفة 

 ال یطبق یطبق فال یعر یعرف 
 % العدد  % العدد  % العدد  % العدد  
 استخدام المخلفات الزراعیة: -ا

 38 76 62 124 0.5 1 99.5 199 سفیر القصب سماد بلدي 

األوراق الخضراء كعلف   استخدام
 1 2 99 198 100 - 100 200 للحیوانات

األوراق الجافة كفرشة   استخدام
 6.5 13 93.5 187 1 2 99 198 للحیوانات

 استخدام المخلفات الصناعیة: -2
 60 120 40 80 6 12 94 188 عضوي سماد كالمرشحات   ةطین

سفیر القصب مع الفیناس   استخدام
 100 200 - - 71 142 29 58 كعلف للحیوانات 

 100 200 - - 74 148 26 52 عضوي  الباجاس كسماد استخدام
الموالس مع الباجاس   استخدام

 100 200 - - 70 140 30 60 كعلف للحیوانات 

 : استمارات االستبیانالمصدر
 الـستفادةاتحول دون  تواجھھم و يالت  حول المـشكالت الـسكر  قـصبوجھة نظر زراع أما عن  

واء الزراعیة  من تلك    المثلى  معظم أكثر أن  في )3( الصـناعیة فیلخصـھا جدول أومنھا المخلفات ـس
ــكلة الزراع المبحوثین  ــبة حددوا مش ــب بنس ــفیر القص ً %68.5عدم توفیر اآلالت لفرم س ــا  ، وأیض

ة ة    مشـــــكـل ادة التكلـف ك  زـی ك    اآلالتلتـل ة  وذـل الزراع المبحوثین   ثلثيحین أن    %، في87.5بنســــــب
 أسعارھا.زیادة وعدم توفیر مخلفات المصنع  حدد مشكلة  %)64.5(

ً   . توزیع3جدول    اســــتخداممن   االســــتفادةتحول دون للمشــــكالت التي  الزراع المبحوثین وفقا
 )200(ن=مخلفات قصب السكر

 % العدد المشكالت
 68.5 137 فرم سفیر قصب السكر لعدم توفیر اآلالت 

 87.5 175 اآلالتلتلك  زیادة التكلفة
 64.5 129 أسعارھا وزیادة  عدم توفیر مخلفات المصنع

 31 62 عدم توفیر عمالة مدربة
 2 4 عدم وجود مرشدین ذو كفاءة عالیة

الزراعیین لتوعیة المرشدین  من  ةبییدم وجود دورات تدرع
 1 2 المزارعین لالستفادة من مخلفات قصب السكر

 : استمارات االستبیانالمصدر
  اســتخدام من    االســتفادةحول   مقترحات الزراع المبحوثین مأھ  ) إلى4تشــیر نتائج جدول (و

الغالبیة العظمى من   یتضـــح أن الســـكر، حیثالمخلفات الزراعیة والصـــناعیة لمحصـــول قصـــب  
الزراع معظم  أیضـاً ن كما أ  المسـتخدمة،  اآلالت  تكلفة  خفض ىإل ر) أشـا %76( المبحوثینالزراع  

  حوالي  باإلضــافة إلى أن  ،فرم ســفیر القصــبلتوفیر اآلالت   أھمیة أوضــح  %74المبحوثین بنســبة  
أسـعارھا كما كان   خفضوفیر مخلفات المصـنع وأھمیة ت  ح) أوضـ%61.5(  المبحوثینالزراع   ثلثي

 یحدث سابقا.
 



 
 ...  استخدام مخلفاتھمعارف وممارسات زراع قصب السكر حول 

Assiut J. Agric. Sci. 53 (3) 2022 (170-177)  175 

 مخلفات قصب السكر   الستخدام . مقترحات الزراع المبحوثین4جدول 
 200=ن

 % العدد المقترحات 
 74 148 فرم سفیر قصب السكر لتوفیر اآلالت 

 76 152 اآلالت  تكلفةخفض 
 61.5 123 أسعارھا  خفضتوفیر مخلفات المصنع و 

 37.5 75 توفیر عمالة مدربة
 2 4 عالیة ةتوفیر مرشدین ذو كفاء

 1 2 لتوعیة المزارعین لالستفادة من مخلفات قصب السكر ةبییدورات تدر عقد
 : استمارة االستبیانالمصدر

 التوصیات
 التالیة:  على نتائج البحث یمكن الخروج ببعض التوصیاتاستناداً 

وغیرھا من  طینة المرـشحات  لزراع قصـب الـسكر ك  الصـناعیة  تلمخلفا ا توفیرضـرورة  -1
 منھا. واالستفادة  استخدامھا لیسھل على زراع القصب  أسعارھا   خفضوالمخلفات  

 توفیر اآلالت لفرم سفیر قصب السكر. -2
ة   -3 الـی اءة ـع ــدین زراعیین ذو كـف ة الزراع  لتوفیر مرشـــ داما ـبتوعـی ك    ســـــتـخ ات  التـل مخلـف

 .استخدامھا المثلى من  االستفادةوتحقیق    الزراعیة والصناعیة
 المراجع

  العضـوي   السـماد  لتصـنیع السـكر  قصـب سـفیر من  االسـتفادة تقنیات.  )2005(محمد   إبراھیم  محمد  أحمد،
 .شمس، مصر عین جامعة البیئیة، والبحوث الدراسات معھد البیئة، على والمحافظة

ادیة  االحتیاجات تقدیر  .)2011(محمد    عریان عزالدین  ،مجاد الكری   بمحافظتي الـسكر قصـب  لزراع اإلرـش
 .أسیوط جامعة الزراعة، كلیة منشورة، غیر دكتوراه رسالة وأسوان، قنا

نحو برنامج إرشادي لرفع كفاءة الزراع في مجال المكافحة المتكاملة    .)2017هللا (  نجالء أحمد عبد  سعید،
  .جامعة أسیوط ،الزراعة ةماجستیر، كلیرسالة  قنا،محافظة  فيت قصب السكر افآل
 في  الـسكر(المصـاص)  صـناعة  مخلفات  لاـستغال  .)2010(أدم    عثمان هللا عبد  محمد  محمد؛  صـابر  صـالح،

ــتــــــاج ــاقــــــة  إنــــ ــیــــــة،  الــــــطــــ ــائــــ ــتــــــاح  الــــــكــــــھــــــربــــ ــلــــــى  مــــ :   عــــ
http://repository.sustech.edu/handle/123456789/5488 

 مقدم  مشـروع  ،السـكر  قصـب  مخلفات  لاسـتغال  .)2017( عطیة فتحي  رمضـان؛ ماھر  وفؤالر عبد ،عید
 http://eldar-cda.comمصر، األقصر، نجع الدار، ،اإلسالمیة الخیریة الجمعیة من

 من قـسم علوم األغذیة، كتاب ـصادر الثانویة لـصناعة الـسكر،  تالمنتجا  .)2014(الرـشید محمد، عالء عبد 
 مصر. جامعة عین شمس،الزراعة، كلیة 

 ســرحان  مصــطفى  ؛ أحمدراشــد الدین  جمال  محمد ســعید؛ هللا عبد أحمد  نجالء  الســمیع؛  عبد  ســامیة ھالل،
  السكر  قصب  آلفات  المتكاملة  المكافحة  مجال  في  الزراع  كفاءة  لرفع  إرشادي   برنامج  نحو  .)2016(

ا  مركزي   في   الزراـعة، ـجامـعة  الزراعـیة، كلـیة  للعلوم  أســـــیوط  مجـلة  قـنا،  بمـحافـظة  وقوص  دشــــــن
ــد ــلــ ــجــ مــ ــوط،  ــیــ ــدد  ،47  أســــــ ــاح705-691  ص  ص  ،2-6عــ ــتــ مــ ــى:    ،  ــلــ عــ

https://ajas.journals.ekb.eg/issue_103_506_.html  

http://repository.sustech.edu/handle/123456789/5488
http://eldar-cda.com/
https://ajas.journals.ekb.eg/issue_103_506_.html
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  مصـر، في  للسـكر  المسـتقبلي  والتصـور  الحالي  الموقف  .)2020(  األراضـي واسـتصـالح  الزراعة وزارة
  البحوث  مركز  ،الزراعي  االقتصــاد  بحوث  معھد الزراعیة،  للســلع  االقتصــادي   التحلیل  بحوث قســم

 .القاھرة الزراعیة،
 Harshwardhan, K. and Upadhyay, K. (2017). Effective Utilization of Agricultural Waste 

- Review Paper, International Journal of Engineering in Research & Technology 
(IJERT), 6 (9): 348-350. Ujjain engineering college, Ujjain ,  http://www.ijert.org  
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Knowledge and practices of sugar cane farmers about the use of these 
waste in some villages of Aswan governorate 

Alaa G.A. Saeed; Samia A. Hilal; Amro B.A. Elsharbassee; Asmaa B. Mohamed and 
Hend H. Aly  
Department of Rural Sociology and Agricultural Extension, Faculty of Agriculture, 
Assiut University 

Abstract 
This study mainly aimed to identify the knowledge and practices of farmers 

related to the use and exploitation of agricultural and industrial wastes for the sugar 
cane crop in some villages of Aswan Governorate. The study was conducted in 
Aswan Governorate, where two centers were selected as they are the largest centers 
in the area of sugar cane crop, namely, Kom Ombo and Edfu Centers. Then two 
villages were selected as the largest villages in the area cultivated with sugar cane 
which were AlSabil and AlManshiya in Kom Ombo Center, Aladwa and Alawdlab 
in Edfu Center. The data was collected using the questionnaire method in the 
personal interview of the respondents, the percentages and frequencies were used 
as tools for statistical analysis. The results showed that the vast majority of the 
farmers surveyed knew the use of agricultural wastes of the sugar cane crop, and 
the majority of them with rates that ranged between 62% & 99% approved their 
practice of these uses. As for their knowledge of the use of industrial waste, it 
became clear that most of them do not know it with percentage ranged between 70 
to 75% for the use of molasses with bagasse as animal feed, the use of bagasse as 
an organic fertilizer, and the use of cane safflower with vinais as animal fodder. 
All of the respondents don't adopt this industrial waste as agricultural practices.  

Keywords: Agricultural waste, Industrial waste, Sugar cane, Knowledge, 
Practices 
 


