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   محافظة أسيوطفي لتدوير المخلفات الزراعية قتصادي اإلالمردود
  ٢١عبير عرفه عثمان، ١جالل عبدالفتاح الصغير، ١عبدالوكيل إبراهيم محمد  ،١علي عبدالجليل عيسي

  . جامعة اسيوط– كلية الزراعة – استاذ االقتصاد الزراعي ١
   مركز البحوث الزراعية-  معهد بحوث االقتصاد الزراعي٢

  :دمةمق
 لعناصر االنتـاج والمـوارد المتاحـة        اآلمثل االستغالل   حقيقتتستهدف التنمية الزراعية    

زيادة قيمة الدخل القومي     والذي يؤدي بدوره إلي      ، قيمة الدخل الناتج من القطاع الزراعي      زيادةو
 وزيـادة  الرقعـة الزراعيـة       ونظراً لمحدودية  ، الفراد المجتمع   تحسين مستوي المعيشة   إليوبالت

 من المخلفات الزراعية الناتجـة مـن        اإلستفادة إلي السعيالسكان بصورة مستمرة كان البد من       
مـن ناحيـة،   القطاع الزراعي والتي تعتبر احدى المشكالت الهامة التى تواجه الـدول الناميـة              

  . من ناحية أخريإقتصادي منتجات ذات عائد إليرها واستغاللها وتدوي
 ،مخلفات المتبقية بعد حصاد المحاصـيل الحقليـة والبـستانية        ال وهذه المخلفات عبارة عن   

األمر الذي  بمصر،   من المخلفات     كبيراً تمثل كماً و التي   ومخلفات الحيوانات المزرعية والدواجن     
لهواء عن طريق ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون        ا من خالل تلوث   كبيرة    بيئية يؤدى إلى مشاكل  

تي تعمل على زيادة االحتباس الحراري وارتفاع درجـة الحـرارة   وغيره من الغازات السامة وال   
  .باإلضافة إلى تلوث التربة الزراعية

 من تدوير المخلفات الزراعية لحماية البيئة مـن      اإلستفادة هذا البحث بعض طرق      ويوضح
تـوفير  ومن ثم التلوث بتلك المخلفات من خالل إمكانية الحصول على سماد عضوي تام التحلل و       

اإلنتاجية من   زيادة كل من     إلي، باالضافة    الكيماوية وزيادة خصوبة التربة    ف شراء األسمدة  يإلتك
وتخفيف األضرار الصحية علـى اإلنـسان والحيـوان         من ناحية   دخل المزارع   ،  وحدة المساحة 

  .)١( من ناحية آخرىللتخلص من المخلفات الزراعية بطريقة صحية آمنة
  الطاقة غير التقليدية ،  المردود اإلقتصادي ، الكمبوست، ة المخلفات الزراعي: كلمات داللية
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  :البحثمشكلة 
جة عن إجراء العمليات الزراعية المختلفـة مـن         إن التخلص من المخلفات الزراعية النات     

حصاد ودراس علي نفس المساحة الزراعية لتجهيز وإعداد االرض للزراعة سـريعاً بإسـتخدام             
 العديـد   إليطريقة الحرق أو عن طريق تراكمها علي جوانب الترع ورؤوس الحقول يؤدي هذا              

 خـسارة العائـد الـذي يمكـن     إلي من المشاكل التي تؤثر علي البيئة وخصوبة التربة باالضافة     
 لقلة الدراسات   ونظراً،  )النباتية والحيوانية (الحصول عليه من خالل تدوير هذه المخلفات بنوعيها         

 تمت علي حساب العائد من تدوير المخلفات الزراعية في مصر بشكل عام ومحافظة أسيوط               إلي
ـ  قتصادي دراسة هذا المردود اإل    يحتمبشكل خاص، فإن االمر      اتج عـن تـدوير المخلفـات        الن

  .الزراعية في محافظة أسيوط
  :هدف البحث

   :إليتهدف الدراسة بصفة عامة 
  .تحديد أنواع المخلفات الزراعية االكثر أهمية في محافظة أسيوط -
 إقتـصادي  تلك المخلفات لمنتجات ذات عائد       تحويل  الناتج من  قتصاديالتعرف على المردود اإل    -

  .في محافظة أسيوط
  :البحثي و مصادر البياناتاالسلوب 

 التحويـل   معـادالت الوصفي والتحليل الكمي و   لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام التحليل       
مـن  سواء النباتيـة او الحيوانيـة   المعروفة للتعرف على ما تكافئه أو تعادله المخلفات الزراعية    

ـ وغيـره  سماد عضوي أو بيوجاز   سماد بلدى أو    المنتجات المختلفة سواء     ى يـسهل التقيـيم   حت
  . علي مستوي محافظة أسيوط لهذه المخلفاتقتصادياإل

وزارة الزراعة واستصالح االراضي    سجالت  وقد تم الحصول علي البيانات المطلوبة من        
. مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط   سجالت   و ةقتصاديونشرة االقتصاد الزراعي، قطاع الشئون اإل     

  .سائل العلمية التي أهتمت بموضوع الدراسةالبحوث والنشرات والر إليباإلضافة 
  :نتائج البحث

 نوعين من المخلفات هما المخلفات النباتيـة والمخلفـات          إليتم تقسيم المخلفات الزراعية     
ف معامالت التحويـل المـستخدمة   الحيوانية وذلك الختالف تقدير كمياتها وأنواعها وكذلك اختال       

  .لكل منهما
  المخلفات النباتية: اوال

 الـذرة   –الذرة الشامية   ( محاصيل الحبوب     كل من  مل المحاصيل موضع الدراسة وهي    تش
ـ ، اإل ) الـشمس  دوار -الفول السوداني (لمحاصيل الزيتية   ، ا )الرفيعة ، الخـضر   )القطـن (اف  لي

 – ليمون حلـو     –ا  إلي ليمون أض  – ليمون مالح    – يوسفى   -برتقال  " موالح  (، الفاكهة   )الطماطم(
، والتي تم اختيارهـا وفقـاً       ) زيتون – رمان   – مانجو – عنب   – موز   –"  جريب فروت  –نارنج  

  .لالهمية النسبية لكمية المخلفات الناتجة منها
  :ةإليوأمكن الحصول علي النتائج الت

 :الطاقة التي يمكن الحصول عليها من المخلفات النباتية الرطبة -١
ي الريف المصري فـى     رة حيث كانت تستخدم قديما ف     عتبر المخلفات الزراعية طاقة مهد    ت

 الـتخلص   ومية ال يستفاد منها بل يـتم      ا فهى عبارة عن ثروة ق     لياالقيام باالعمال المنزلية، أما ح    
  .مما يضر البيئة، غير سليمةمنها بطرق 
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 إليحيث تبلغ نسبة المخلفات الزراعية النباتية المستهلكة النتاج الطاقة غير التقليديـة حـو         
 طن مـن  ٢,٣ إلياً، وأن انتاج طن من البترول المكافئ يحتاج    المخلفات سنوي  إليمن اجم % ٦٠

  .٢)١ (الوقود
 أن كمية المخلفات الزراعية النباتية في أسـيوط خـالل           إلي )١(تشير بيانات الجدول رقم     

 الـف  598 إليبحو كوقود يقدر  ما يستهلك   وأن سنوياً،/ الف طن  997 إليفترة الدراسة كانت حو   
 المخلفات النباتية تقدر    تلكمن  التي يمكن الحصول عليها     مكافئ  الترول  بال كمية   طن سنوياً، وان    

 الف طن سنوياً خالل فترة الدراسة، وتأتي الذرة الرفيعة في الترتيـب االول وفقـاً     ٢٦٠ إليبحو
 المخلفات الرطبة سنوياً يليها الذرة الشامية، القطن، الطماطم، الموز، العنب،           إليألهميتها من اجم  

  .، الموالح، الفول السوداني، الرمان، المانجو، الزيتون علي الترتيبدوار الشمس
  

بمحافظة كمية الطاقة التي يمكن الحصول عليها من المخلفات النباتية الرطبة           ): ١(رقم  جدول  
  ):٢٠١٣ – ٢٠٠٠(متوسط الفترة  في أسيوط

  المحصول
 كمية المخلفات

  سنة/طنبال الرطبة

ما يستهلك 
* كوقود

  سنة/طنبال

 تعادله الكمية ما
المستهلكة من 
  **البترول المكافئ 

  سنة/طنبال

وفقاً للكمية الترتيب 
المستهلكة من 
  البترول المكافئ

  ٢ 110807 254856 424760  ذرة شامي
  ١ 114856  264169 440281  ذرة رفيعة

  ٩ 1250 2875  4792  فول سوداني
  ٧ 2421  5568 9280  دوار الشمس

  ٣ 8004 18410 30683  قطن
  ٤ 6912 15897 26495  طماطم
  ٨ 1873 4309 7181  موالح
  ٥ 6890 15846 26410  موز
  ٦ 5218 12002 20003  عنب
  ١١ 660 1519 2531  مانجو
  ١٠ 1038 2387 3979  رمان
  ١٢ 230 529 881  زيتون

  - 260159  598366  997276  المجموع
  من المخلفات الرطبة% ٦٠نسبة ما يستهلك كوقود تقليدي * 
  )طن بترول مكافئ=  طن وقود ٢,٣( حسبت من معامل تحويل **

  جمعت وحسبت من: المصدر
ة، اإلدارة  قتـصادي  االقتصاد الزراعي، قطـاع الـشئون اإل        نشرة ،األراضيواستصالح  وزارة الزراعة   

  .ة، أعداد مختلفةقتصاديالمركزية لالقتصاد الزراعي، النشرة اإل
  
تي يمكن الحصول عليهـا مـن المخلفـات النباتيـة            لكمية الكمبوست ال   قتصاديالعائد اإل  -٢

 :الرطبة
 اسـتخدامها النتـاج الكمبوسـت    يمكـن نظرأ لما تحتوية هذه المخلفات من مادة عضوية        

هو سماد عضوي ناتج من عمليـة الكمـر الهـوائي للمخلفـات             و )السماد العضوي الصناعي  (
وهـو غنـى بالعناصـر الـسمادية        الزراعية النباتية مع خلطها بالمخلفات الزراعية الحيوانية،        

                                                             
دراسة تطبيقية علي محافظـة     " صالح سعيد عبدالغني إبراهيم، العائد اإلقتصادي لتدوير المخلفات الزراعية          ) ١(

 .٢٠٠٦، رسالة ماجستير ، كلية الزراعة، جامعة الفيوم، "الفيوم
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الضرورية لنمو النبات، وحيث أن التوسع في انتاج االسمدة العضوية يساهم في زيادة المـساحة               
ة لياوالخ زيادة كمية الصادرات من المنتجات العضوية        إليالمزروعة بالمحاصيل العضوية، وبالت   

 زيـادة فـي ميـزان      إليبالت و ،يةالتي تحقق عائد كبير من العمالت االجنب      من االسمدة الكيميائية    
  ٣)١(.من الكمبوست ٣ م٢,٥ إليحوحيث يعطى الطن الواحد من المخلفات  .المدفوعات

  
كمية الكمبوست التي يمكن الحصول عليها من المخلفـات النباتيـة الرطبـة             ): ٢ ( رقم جدول

  ):٢٠١٣ – ٢٠٠٠(متوسط الفترة  في أسيوط فتها التقديرية بمحافظةوتكل

 المخلفاتية كم  المحصول
  سنة/طنالرطبة بال

الكمية المعادلة من 
  سنة/٣م *الكمبوست

التكلفة التقديرية 
الالزمة لتحويل 
المخلفات إلى 

** كمبوست
  سنة/جنيه

الترتيب وفقاً 
  للتكلفة التقديرية

  ٢ 29202250 1061900 424760  ذرة شامي

  ١ 30269319 1100703 440281  ذرة رفيعة

  ٩ 329450 11980 4792  فول سوداني

  ٧ 638000 23200 9280   الشمسدوار

  ٣ 2109456 76708 30683  قطن

  ٤ 1821531 66238 26495  طماطم

  ٨ 493694 17953 7181  موالح

  ٥ 1815688 66025 26410  موز

  ٦ 1375206 50008 20003  عنب

  ١١ 174006 6328 2531  مانجو

  ١٠ 273556 9948 3979  رمان

  ١٢ 60569 2203 881  زيتون

  -  68562725  2493190  997276  المجموع
  ) .ماده عضوية % ٣٠ كمبوست ٣م ٢,٥ =طن مخلفات (حسبت وفقا لمعامل تحويل * 

  ٣م/جنيه٢٧,٥ =تكلفة المتر المكعب ** 
  جمعت وحسبت من: المصدر

ركزيـة  ة، اإلدارة الم  قتـصادي  نشرة االقتصاد الزراعي، قطاع الشئون اإل      ،األراضيوزارة الزراعة واستصالح    
  .ة، أعداد مختلفةقتصاديلالقتصاد الزراعي، النشرة اإل

  

 : الكمبوستانتاجتكلفة  -
مـادة  % ٣٠(كمبوسـت   إلى انه يمكن الحـصول علـى         )٢(وتشير بيانات الجدول رقم     

 إليسنوياً بتكلفـة حـو    /٣ الف م  2493 إلي بحو يقدر من هذه المخلفات النباتية المذكورة       )عضوية
 خالل فترة الدراسة، وتأتي الذرة الرفيعة في الترتيب االول وفقاً للتكلفة            سنوياً/ مليون جنية  ٦٨,٥

التقديرية لتصنيع الكمبوست، يليها الذرة الشامية، القطن، الطماطم، الموز، العنب، دوار الشمس،            
  .الموالح، الفول السوداني، الرمان، المانجو، الزيتون علي الترتيب

                                                             
دراسة تطبيقية علي محافظـة     " الح سعيد عبدالغني إبراهيم، العائد اإلقتصادي لتدوير المخلفات الزراعية          ص) ١(

 .، مرجع سابق"الفيوم
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لمخلفـات  مـن ا   يمكن الحصول عليه من انتاج الكمبوست      صافي العائد الذي     :)٣(رقم  جدول  
  ):٢٠١٣ – ٢٠٠٠(بمحافظة أسيوط في متوسط الفترة النباتية الرطبة 

 المخلفاتكمية   المحصول
  سنة/طنالرطبة بال

 *قيمة الكمبوست
  سنة/جنيهبال

صافى العائد الناتج من 
  سنة/جنيهبالالكمبوست 

الترتيب ووفقاً 
  لصافي العائد

  ٢ 130082750 159285000 424760  ذرة شامي
  ١ 134836056 165105375 440281  ذرة رفيعة

  ٩ 1467550 1797000 4792  فول سوداني
  ٧ 2842000 3480000 9280   الشمسدوار

  ٣ 9396669 11506125 30683  قطن
  ٤ 8114094 9935625 26495  طماطم
  ٨ 2199181 2692875 7181  موالح
  ٥ 8088063 9903750 26410  موز
  ٦ 6125919 7501125 20003  عنب
  ١١ 775119 949125 2531  مانجو
  ١٠ 1218569 1492125 3979  رمان
  ١٢ 269806 330375 881  زيتون

  -  305415775  373978500  997276  المجموع
  ه جني٣٧٥=  من الكمبوست الطنقيمة *

  جمعت وحسبت من: المصدر
ة، اإلدارة  قتـصادي اد الزراعي، قطـاع الـشئون اإل       نشرة االقتص  ،األراضيوزارة الزراعة واستصالح    

  .ة، أعداد مختلفةقتصاديالمركزية لالقتصاد الزراعي، النشرة اإل
  

 : من الكمبوست قتصاديالعائد اإل -
 قيمة الكمبوست التي يمكن الحصول عليها من المخلفات         إلي) ٣(تشير بيانات الجدول رقم     
سنوياً خالل فتـرة الدراسـة، وذلـك        / مليون جنيه  ٣٧٣,٩ إليالنباتية المذكورة والتي تقدر بحو    

سنوياً، وتأتي الذرة الرفيعة فـي الترتيـب االول         / مليون جنيه  ٣٠٥,٤ إليبصافي عائد يقدر بحو   
وفقاً صافي العائد الناتج من الكمبوست، يليها الذرة الشامية، القطن، الطماطم، المـوز، العنـب،               

  لرمان، المانجو، الزيتون علي الترتيبدوار الشمس، الموالح، الفول السوداني، ا
  :كمية العلف المركز التي يمكن الحصول عليها من المخلفات النباتية الرطبة -٣

تعد االعالف عنصراً انتاجياً هاماً لطاقة االنتاج الحيواني، ويعتبر الطلب علي االعـالف              
وزيادة الطلب علـى    ) اللحوم، االلبان ومنتجاتها  (طلب مشتق من الطلب علي المنتجات الحيوانية        
  .تلك المنتجات يؤدي لزيادة الطلب علي االعالف

مـن  %) ٢٥( ربـع طـن      إليحيث أن كل طن من المخلفات الزراعية الرطبة يعادل حو         
  .٤)١(العلف المركز
 كمية العلف المركز التي يمكن الحصول عليها من         إلي )٤(رقم  تشير بيانات الجدول    لذلك  

 الف طـن علـف مركـز    ٢٤٩ إليالل فترة الدراسة والتي تقدر بحو المخلفات النباتية الرطبة خ   
 مليون جنيه سنوياً، وتأتي الذرة الرفيعـة فـي الترتيـب االول وفقـاً               623 إليسنوياً، بقيمة حو  

                                                             
دراسة تطبيقية علي محافظة " صالح سعيد عبدالغني إبراهيم، العائد اإلقتصادي لتدوير المخلفات الزراعية  )١(

 . مرجع سابق،"الفيوم
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 الـشمس، المـوالح، الفـول       دوارألهميتها يليها الذرة الشامية، القطن، الطماطم، الموز، العنب،         
  . علي الترتيبلزيتونالسوداني، الرمان، المانجو، ا

  :كمية عيش الغراب التي يمكن الحصول عليها من المخلفات النباتية -٤
عيش ( مصدر بروتينى منخفض التكلفة      إنتاج من كمية المخلفات النباتية فى       اإلستفادةيمكن  

  .وأيضا لسد الفجوة في البروتين النباتي والحيواني) الغراب
طن مخلفات رطبة يعطى نصف طـن مـن         وذلك عن طريق معامل التحويل وهو ان كل         

عيش الغراب الطازج، مع مراعاة أن هناك مواد أخرى تضاف للمخلف لتوفير البيئـة المناسـبة         
  .لنمو فطر عيش الغراب مثل رزق الدواجن وكربونات الكالسيوم وسوبر الفوسفات وغيرها

ليهـا مـن     كمية عيش الغراب التي يمكن الحصول ع       إلي) ٥(رقم  وتشير بيانات الجدول    
سـنوياً، بقيمـة    / الف طـن   ٤٩٨ إليالمخلفات النباتية الرطبة خالل فترة الدراسة التي تقدر بحو        

 في الترتيب االول وفقاً للقيمة، يليها الـذرة  الرفيعة مليون جنيه سنوياً، وتأتي الذرة      7479 إليحو
داني، الرمـان،   ، القطن، الطماطم، الموز، العنب، دوار الشمس، الموالح، الفـول الـسو           الشامية

  . علي الترتيبالمانجو، الزيتون

للمخلفـات    كمية العلف المركز التي يمكن الحصول عليه من انتاج الكمبوست          :)٤(رقم  جدول  
  ):٢٠١٣ – ٢٠٠٠(بمحافظة أسيوط في متوسط الفترة النباتية الرطبة 

 المخلفاتكمية   المحصول
  سنة/طنالرطبة بال

كمية العلف 
المعادلة * المركز

  طنبال
الترتيب حسب    بالجنية**القيمة

  األهمية

  ٢ 265475000 106190 424760  ذرة شامي
  ١ 275175625 110070 440281  ذرة رفيعة

  ٩ 2995000 1198 4792  فول سوداني
  ٧ 5800000 2320 9280   الشمسدوار

  ٣ 19176875 7671 30683  قطن
  ٤ 16559375 6624 26495  طماطم
  ٨ 4488125 1795 7181  موالح
  ٥ 16506250 6603 26410  موز
  ٦ 12501875 5001  20003  عنب
  ١١ 1581875 633 2531  مانجو
  ١٠ 2486875 995 3979  رمان
  ١٢ 550625 220 881  زيتون

  -  623297500  249319  997276  المجموع
  .)من المخلف الرطب% ٢٥الكمية المعادلة من العلف المركز تعادل (معامل تحويل *

  . جنيه٢٥٠٠= ن سعر الط** 
  جمعت وحسبت من: المصدر

ة، اإلدارة  قتـصادي  نشرة االقتصاد الزراعي، قطـاع الـشئون اإل        ،األراضيوزارة الزراعة واستصالح    
  .ة، أعداد مختلفةقتصاديالمركزية لالقتصاد الزراعي، النشرة اإل

 :كمية الطاقة النظيفة التي يمكن الحصول عليها من المخلفات النباتية الرطبة -٥
أمكن تحويل هذه الكميات إلى ما       لتدوير المخلفات النباتية الرطبة      قتصاديلمعرفة األثر اإل  

  . كيروسين معادلإليمن الطاقة النظيفة وتحويل تلك الكمية يعادلها 
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 كجم من المخلفات النباتيـة      ٦,٨٤وهذا عن طريق معامل التحويل المستخدم حيث ان كل          
اً التعرف علي الكمية المعادلة من الكيروسين باللتر حيـث           من البيوجاز، ويمكن أيض    ٣م١يعادل  
  .٥)١( لتر كيروسين٠,٦ إلي بيوجاز يعادل حو٣ م١ان كل 

                                                             
دراسة تطبيقية علي محافظـة     " غني إبراهيم، العائد اإلقتصادي لتدوير المخلفات الزراعية         صالح سعيد عبدال   )١(

  . مرجع سابق،"الفيوم
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 من المخلفات النباتيـة الرطبـة    ا كمية عيش الغراب التي يمكن الحصول عليه       :)٥(رقم  جدول  
  ):٢٠١٣ – ٢٠٠٠(بمحافظة أسيوط في متوسط الفترة 

 المخلفاتكمية   المحصول
  سنة/طنرطبة بالال

الكمية المعادلة من 
  للقيمةوفقاُ الترتيب   بالجنية** القيمة  بالطن* عيش الغراب

  ٢ 3185700000 212380 424760  ذرة شامي
  ١ 3302107500 220141 440281  ذرة رفيعة

  ٩ 35940000 2396 4792  فول سوداني
  ٧ 69600000  4640 9280   الشمسدوار

  ٣ 230122500 15342 30683  قطن
  ٤ 198712500 13248 26495  طماطم
  ٨ 53857500 3591 7181  موالح
  ٥ 198075000 13205 26410  موز
  ٦ 150022500 10002 20003  عنب
  ١١ 18982500 1266 2531  مانجو
  ١٠ 29842500 1990 3979  رمان
  ١٢ 6607500 441 881  زيتون

  -  7479570000 498638  997276  المجموع
  )من المخلف الرطب% ٥٠لكمية المعادلة من عيش الغراب تعادل ا(معامل تحويل *

  طن/ جنيه١٥٠٠٠= سعر الطن ** 
  جمعت وحسبت من: المصدر

ة، اإلدارة المركزيـة    قتـصادي  نشرة االقتصاد الزراعي، قطاع الشئون اإل      ،األراضيوزارة الزراعة واستصالح    
  .ة، أعداد مختلفةقتصاديلالقتصاد الزراعي، النشرة اإل

كمية البيوجاز التي يمكن الحصول عليها مـن المخلفـات          ) ٦(ير بيانات الجدول رقم     وتش
 الـف  ٨٧ إلي من البيوجاز وتعادل حو٣ الف م١٤٥,٨ إليالنباتية الرطبة خالل فترة الدراسة حو   

لتر كيروسين، وتأتي الذرة الرفيعة في الترتيب االول يليها الذرة الـشامية، القطـن، الطمـاطم،                
  .نب، دوار الشمس، الموالح، الفول السوداني، الرمان، المانجو، الزيتون علي الترتيبالموز، الع

 كمية الطاقة النظيفة التي يمكن الحصول عليها من المخلفات النباتية الرطبـة             :)٦ ( رقم جدول
  ):٢٠١٣ – ٢٠٠٠(فترة ال  متوسطفيسيوط بمحافظة أ

 المخلفاتكمية   المحصول
  سنة/طنالرطبة بال

لمعادلة من كمية اال
  ٣م* البيوجاز

الكمية المعادلة من 
  باللتر** الكيروسين

وفقاً لكمية الترتيب 
  الكيروسين

  ٢ 37260 62099 424760  ذرة شامي
  ١ 38621 64369 440281  ذرة رفيعة

  ٩ 420 701 4792  فول سوداني
  ٧ 814 1357 9280   الشمسدوار

  ٣ 2691  4486 30683  قطن
  ٤ 2324 3874 26495  طماطم
  ٨ 630 1050 7181  موالح
  ٥ 2317 3861 26410  موز
  ٦ 1755 2924 20003  عنب
  ١١ 222 370 2531  مانجو
  ١٠ 349 582 3979  رمان
  ١٢ 77 129 881  زيتون

  -  87480  145801  997276  المجموع
   بيوجاز٣م=  كجم مخلف رطب ٦,٨٤معامل تحويل *

  . كيروسين٠,٦=  بيوجاز ٣معامل تحويل م**
  جمعت وحسبت من: رالمصد
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ة، اإلدارة المركزية لالقتـصاد     قتصادي نشرة االقتصاد الزراعي، قطاع الشئون اإل      ،األراضيوزارة الزراعة واستصالح    
  .ة، أعداد مختلفةقتصاديالزراعي، النشرة اإل

  المخلفات الحيوانية: ثانياَ 
عز واالبـل   شمل الحيوانات موضع الدراسة وهى االبقار والجاموس واالغنـام والمـا          وت
  ). الحمير– البغال –الخيل ( والدواب 
 كمية وقيمة السماد البلدي التي يمكن الحصول عليهـا مـن المخلفـات الحيوانيـة               -١
 :الرطبة

أمكن تحويل هذه الكميات     لتدوير المخلفات الزراعية الحيوانية      قتصادي اإل المردودلمعرفة  
  .إلى ما يعادلها بالمتر المكعب من السماد البلدي

 فإن الطن مـن     إلي كجم، وبالت  ٨٠٠ إليحيث أن وزن المتر المكعب من السماد البلدي حو        
  .٦)١( من السماد البلدي٣ م١,٢٥ إليالمخلفات الحيواينة الرطبة يساوي حو

بلغـت  في أسيوط    أن متوسط كمية المخلفات الحيوانية       إلي )٧ (رقموتشير بيانات الجدول    
 الكمية المعادلة لها من الـسماد       إلين إجم وإ،  ة الدراسة فتريوم خالل متوسط    /طن ٨٧٦٠ إليحو

 ٢٩٩,٧، أى ما يعادل     يوم/جنيه الف   ٨٢١ إلييوم، تقدر بحو  /٣ الف م  ١٠,٩ إلي حو بلغتالبلدي  
  .سنة/مليون جنيه
 كمية وقيمة السماد البلدي التي يمكن الحصول عليها من المخلفات الحيوانيـة          :)٧(جدول رقم   

  ).٢٠١٣ – ٢٠٠٠(في متوسط الفترة محافظة أسيوط بالرطبة 

 كمية المخلفات الرطبة  نوع المخلف
  يوم/بالطن

كيمة السماد البلدي 
  يوم/٣ م*المعادلة

  يوم/جنيه **القيمة

  ٨٢١٢٥٠  ١٠٩٥٠  ٨٧٦٠  روث وبول وسبلة
  ) سماد بلدي٣م١,٢٥=طن مخلفات رطبة  ١(معامل تحويل *

   جنيه٧٥= سعر المتر المكعب ** 
  :حسبت منجمعت و: المصدر

ة، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعـي،      قتصادي قطاع الشئون اإل   ،األراضيوزارة الزراعة واستصالح    
  .نشرة  احصاءات الثروة الحيوانية، أعداد متفرقة

التي يمكن الحصول عليها من المخلفـات الحيوانيـة          العناصر السمادية    كمية وقيمة  -٢
  :الجافة

أمكن تحويل هـذه الكميـات     المخلفات الزراعية الحيوانية      لتدوير قتصاديلمعرفة األثر اإل  
، وحتي يمكن توضـيح     )النيتروجين، الفوسفور، البوتاسيوم  (من العناصر السمادية    إلى ما يعادلها    

ذلك يجب معرفة محتوي المخلفات الحيوانية من تلك العناصر السمادية والتي يوضحها الجـدول              
  .بالملحق) ٢(

يه من المخلفـات    النيتروجينى الذي يمكن الحصول عل    ى  مادكمية وقيمة العنصر الس    -
  :الحيوانية الجافة

 ١٨٧٢ إليتبلغ حو في أسيوط   أن كمية المخلفات الجافة      إلي) ٨ (رقمتشير بيانات الجدول    
 إليبقيمة حـو  يوم،  / طن ٣٥٠٤ إلي تبلغ حو  النيتروجين، وان الكمية المعادلة من عنصر       يوم/طن

 تـأتي فـي     الجـاموس  جنيه سنويا، وأن     مليون ٢٥٥,٨ي ما يعادل    أيومياً،  جنيه   الف   ٧٠٠,٨
االبقار واألغنام   تأتى بعدها في الترتيب      جنيه يومياً  الف   ٣,٥ إليالمرتبة األولى حيث تساهم بحو    

  .والماعز والجمال والدواب

                                                             
دراسة تطبيقية علي محافظـة     "  صالح سعيد عبدالغني إبراهيم، العائد اإلقتصادي لتدوير المخلفات الزراعية           )١(

  . مرجع سابق،"الفيوم
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يه من المخلفـات    كمية وقيمة العنصر السمادى الفوسفورى الذي يمكن الحصول عل         -
  ة الحيوانية الجاف

 إليتبلـغ حـو   في أسـيوط    أن كمية المخلفات الجافة      إلي )٩(وتشير بيانات الجدول رقم     
بقيمة يوم،  / الف طن  ١,١ إلي تبلغ حو  الفوسفور، وان الكمية المعادلة من عنصر       يوم/ طن ١٨٧٢

 تـأتي فـي     الجاموس جنيه سنويا، وأن     مليون ٤٨٥أي ما يعادل    يوم،  / جنيه 1329600 إليحو
االبقـار   تأتى بعـدها فـي الترتيـب          جنيه يومياً   الف ٦١٨ إلييث تساهم بحو  المرتبة األولى ح  

  .والدواب واألغنام والماعز والجمال
 كمية وقيمة العنصر السمادى النيتروجينى الذي يمكن الحـصول عليـه مـن              ):٨(رقم  جدول  

 ):٢٠١٣ – ٢٠٠٠(بمحافظة أسيوط في متوسط الفترة المخلفات الحيوانية الجافة 
مصدر 

  خلفالم
كمية المخلفات 

  يوم/الجافة بالطن
الكمية المعادلة من 

  يوم/بالطن* النيتروجين
قيمة الكمية المعادلة من 

  يوم/جنيهبال **النتروجين

الترتيب 
حسب 
  األهمية

  ٢ 2546000  ١٢٧٣ 670  األبقار
  ١ 3496000  ١٧٤٨ 920  الجاموس
  ٣ 554000  ٢٧٧ 148  األغنام
  ٤ 284000  ١٤٢ 76  الماعز
  ٥ 66000  ٣٣ 30  لالجما

  ٦ 62000  ٣١ 28  الدواب
  - 7008000  3504  1872  االجمالى

  بالملحق) ٢(رقم بالجدول حسبت وفقا لمعامل التحويل *
  . جنيه٢٠٠٠= سعر الطن**

  :جمعت وحسبت من: المصدر
ــصالح  ــة واست ــيوزارة الزراع ــشئون اإل،األراض ــاع ال ــصادي قط ــصاد قت ــة لالقت ة، اإلدارة المركزي

  .نشرة  احصاءات الثروة الحيوانية، أعداد متفرقةالزراعي، 
  

 الذي يمكن الحصول عليه مـن المخلفـات         السمادى البوتاسي عنصر  الكمية وقيمة    -
  :الحيوانية الجافة

 1872 إليتبلغ حـو  في أسيوط   أن كمية المخلفات الجافة     إلي  ) ١٠(وتشير بيانات الجدول    
 إليبقيمة حو يوم،  / الف طن  ٢,٤ى   تبلغ حوال  ومالبوتاسي، وان الكمية المعادلة من عنصر       يوم/طن

 تأتي في المرتبـة  الجاموسجنيه سنويا، وأن  مليون ٧٩٥٩ أي ما يعادليوم،  / جنيه 21806400
االبقـار والـدواب    جنيه يوميا تأتى بعدها في الترتيـب         الف   ١١,٣ إلياألولى حيث تساهم بحو   

  .واألغنام والماعز والجمال

 العنصر السمادى الفوسفورى الذي يمكن الحـصول عليـه مـن            كمية وقيمة ): ٩(رقم  جدول  
  ):٢٠١٣ – ٢٠٠٠(بمحافظة أسيوط في متوسط الفترة المخلفات الحيوانية الجافة 

كمية المخلفات   مصدر المخلف
  يوم/الجافة بالطن

الكمية المعادلة من 
  يوم/بالطن* الفوسفور

قيمة الكمية المعادلة من 
  يوم/جنيهبال **الفوسفور

يب حسب الترت
  األهمية

  ٢ 450000  ٣٧٥ 670  األبقار
  ١ 618000  ٥١٥ 920  الجاموس
  ٣ 140400  ١١٧ 148  األغنام
  ٤ 72000  ٦٠ 76  الماعز
  ٥ 25200  ٢١ 30  الجمال
  ٦ 24000  ٢٠ 28  الدواب
  - 1329600 ١١٠٨  1872  االجمالى
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  بالملحق) ٢(رقم بالجدول حسبت وفقا لمعامل التحويل *
  . جنيه١٢٠٠= سعر الطن**

  :جمعت وحسبت من: المصدر
، ة، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعـي     قتصادي قطاع الشئون اإل   ،األراضيوزارة الزراعة واستصالح    

  .، أعداد متفرقةنشرة  احصاءات الثروة الحيوانية



  ٢٠١٥،  واخرين علي عبدالجليل عيسي

 83 

  

 :الرطبةالتي يمكن الحصول عليها من المخلفات الحيوانية  الطاقة النظيفة كمية وقيمة -٣
 لتدوير المخلفات الزراعية الحيوانية الرطبة في محافظة أسـيوط          قتصاديألثر اإل لمعرفة ا 

من الطاقة النظيفة وهى عبـارة عـن الغـاز الحيـوي     أمكن تحويل هذه الكميات إلى ما يعادلها     
وهو مصدر نظيف وآمن صحياَ وغير سام عديم اللون وال يتخلف عنه دخـان أثنـاء          ) البيوجاز(

 ما يعادلها من الكيروسين باستخدام معامـل    إليل تلك الكمية من البيوجاز      االشتعال، وكذلك تحوي  
  .التحويل

 ٣ م١ كجم مخلـف حيـواني تعـادل    ٧,٤٥وذلك عن طريق معامل التحويل حيث أن كل    
  .٧)١(بيوجاز
 كمية وقيمة عنصر سماد البوتاسيوم الذي يمكن الحصول عليه من المخلفات            ):١٠ (رقم جدول

  ):٢٠١٣ – ٢٠٠٠(بمحافظة أسيوط في متوسط الفترة الحيوانية الجافة 

  مصدر المخلف
كمية المخلفات 

  يوم/الجافة بالطن
الكمية المعادلة من 

* البوتاسيوم
  يوم/بالطن

قيمة الكمية المعادلة من 
 **البوتاسيوم

  يوم/جنيهبال

الترتيب حسب 
  األهمية

  ٢ 8254400  ٩٣٨ 670  األبقار
  ١ 11334400  ١٢٨٨ 920  الجاموس

  ٤ 1196800  ١٣٦ 148  ألغناما
  ٥ 616000  ٧٠ 76  الماعز
  ٦ 211200  ٢٤ 30  الجمال
  ٣ 193600  ٢٢ 28  الدواب
  - 21806400 2478  1872  االجمالى

   جنيه٨٨٠٠= سعر الطن**  بالملحق) ٢(رقم بالجدول حسبت وفقا لمعامل التحويل *
  :جمعت وحسبت من: المصدر

ة، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي، نشرة  احصاءات        قتصاديع الشئون اإل   قطا ،األراضيوزارة الزراعة واستصالح    
  .الثروة الحيوانية، أعداد متفرقة

 8760 إليتبلـغ حـو  في أسيوط  الرطبةأن كمية المخلفات  إلي )١١(تشير بيانات الجدول  
 يومياً/٣ م ١١٧٦ إليحو) البيوجاز( الغاز الحيوي    إليمن تلك الكمية    ، وان الكمية المعادلة     يوم/طن

لتر يوميـا، أي مـا يعـادل         ٧٠٦ إلي، وان اجمالى الكمية المعادلة لها من الكيروسين تبلغ حو         
  .يومياً جنيه ٤٩٤٢ ليا لتر سنويا، تقدر قيمتها بحو٢٥٧,٦٩ إليحو

  

كمية وقيمة الطاقة النظيفة التي يمكـن الحـصول عليهـا مـن المخلفـات              ): ١١ (رقم جدول
  ):٢٠١٣ – ٢٠٠٠(افظة أسيوط في متوسط الفترة بمحالحيوانية الرطبة 

كمية المخلفات   نوع المخلف
  يوم/ بالطنالرطبة

الكمية المعادلة من 
  يوم/٣ م*البيوجاز

الكمية المعادلة من 
  يوم/ لتر**الكيروسين

*** القيمة
  يوم/بالجنيه

  ٤٩٤٢  ٧٠٦  ١١٧٦  8760  روث وبول وسبلة
  ). بيوجاز٣م=  كجم مخلفات حيوانية رطبة ٧,٤٥(حسبت وفقا لمعامل التحويل المستخدم *

  . جنيه٧= سعر اللتر ***   ). لتر كيروسين٠,٦=  بيوجاز ٣م(معامل التحويل المستخدم ** 
  :جمعت وحسبت من : المصدر

ة، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي، نشرة  احصاءات        قتصادي قطاع الشئون اإل   ،األراضيوزارة الزراعة واستصالح    
  .، أعداد متفرقة الحيوانيةالثروة

                                                             
دراسة تطبيقية علي محافظـة     " لعائد اإلقتصادي لتدوير المخلفات الزراعية       صالح سعيد عبدالغني إبراهيم، ا     )١(

 . مرجع سابق،"الفيوم
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  :مخلص البحث

 الناتج من تدوير المخلفات الزراعية      قتصادي اإل المردوداستهدف هذا البحث التعرف علي      
  .في محافظة أسيوط وتقدير الطاقة االنتاجية للمخلفات الزراعية الناتجة

لـى مـا     التحويل المعروفة للتعرف ع    وذلك باستخدام التحليل الوصفي والكمي ومعادالت     
سواء النباتية او الحيوانية وقد تم الحـصول علـي البيانـات    تكافئه أو تعادله المخلفات الزراعية    

، ومديرية الزراعة بمحافظـة      بوزارة الزراعة واستصالح   المطلوبة من نشرة االقتصاد الزراعي    
  .البحوث والنشرات والرسائل العلمية التي أهتمت بموضوع الدراسة إليباإلضافة . أسيوط

مـن قـش    النباتية   عن االنتاج الزراعي كمية ال بأس بها من المخلفات الزراعية            يتخلفو
 حيـث بلغـت     ،وأحطاب وأتبان وعروش محاصيل ونواتج تقليم وبقايا عمليات زراعية وغيرها         

 الـف طـن   997 إليحوكمية المخلفات الزراعية النباتية في محافظة أسيوط خالل فترة الدراسة   
  .إقتصادي منتجات ذات عائد إليويلها ، أمكن تحسنوياً

، فقد بلغـت كميـة البتـرول         طاقة نظيفة  إليلمخلفات الزراعية    ا وبتحويل تلك الكمية من   
  .سنوياً/ الف طن٢٦٠ إليالمكافئ حو

أوضحت النتائج أن الكميـة المعادلـة       ) السماد العضوي الصناعي  (أما بالنسبة للكمبوست    
 ٣٠٥ إليسنة، بصافي عائد حـو    /٣ مليون م  ٢,٥ إلينت حو للمخلفات الزراعية من الكمبوست كا    

  .سنوياً/مليون جنيه
 الـف   ٢٤٩ إلي علف مركـز قـدرت الكميـة بحـو         وعند استخدام هذه المخلفات النتاج    

  . مليون جنيه سنويا٦٢٣ً إليسنوياً بقيمة حو/طن
ـ     ٤٩٨ إليحوب النتاج عيش الغراب قدرت الكمية    استخدامها  وعند   ة  الف طن سنوياً، بقيم

  . مليار جنيه سنويا٧,٥ً إليحو
 تعطي كمية مـن  ٣ الف م١٤٦ إليوعند استخدامها في صناعة البيوجاز قدرت الكمية بحو  

  .سنوياً/ الف لتر٨٧ إلين تقدر بحوالكيروسي
 لتدوير تلك المخلفـات  قتصاديلمخلفات الزراعية الحيوانية أمكن دراسة االثر اإل   وبالنسبة ل 

المعروفة حيث أظهرت النتـائج أن كميـة المخلفـات الزراعيـة            عن طريق معادالت التحويل     
  . الف طن مخلفات رطبة٨,٨ إليالحيوانية في أسيوط خالل فترة الدراسة قدرت بحو

 أن كمية السماد البلدى التي تم الحصول عليهـا مـن تـدوير تلـك                إلي  النتائج وتوصلت
  .يومياً جنيه الف ٨٢١ إليحو، بقيمة تقدر بيومياً/٣ ماالف ١٠ إليالمخلفات حو

 وجـد   (NPK) العناصر السمادية    إليوفي حين تحويل كمية المخلفات الزراعية الحيوانية        
  .يومياً جنيه  مليون٧، بقيمة يومياً ألف طن ٣,٥ إليأن كمية السماد النيتروجينى قدرت بحو

فوسفور  الفوسفورى أوضحت النتائج أن الكمية المعادلة من ال        لنسبة للعنصر السمادى  أما با 
  .يومياً/ مليون جنيه١,٣ إلي، بقيمة حويومياً/ ألف طن١,١ إليبلغت حو

 أوضحت النتائج أن الكمية المعادلة من البوتاسـيوم         النسبة للعنصر السمادى البوتاسي   أما ب 
  .يومياً/ مليون جنيه٢١,٨ إلي، بقيمة حويومياً/ الف طن٢,٥ إليبلغت حو

من المخلفـات الزراعيـة الحيوانيـة    ) البيوجاز(وي وقدرت الكمية المعادلة من الغاز الحي    
 ٧٠٦ إليوان اجمالى الكمية المعادلة لها من الكيروسـين تبلـغ حـو     ،  يوم/٣ الف م  ١,٢ إليبحو
  .يومياً/لتر

  :توصيات البحث
  :وفي ضوء النتائج السابقة فإن أهم توصيات الدراسة هى

 .واالتجاهات الحديثة للتعامل معهااتاحة المعلومات الفنية الكافية عن المخلفات الزراعية  .١
 .اآلمثلستغالل المخلفات االستغالل إلالتنسيق بين جهات الدولة  .٢



  ٢٠١٥،  واخرين علي عبدالجليل عيسي

 85 

 .عمل دراسات جدوي عن امكانية اقامة مصانع لتدوير المخلفات الزراعية .٣
زيادة الوعي الثقافي لدى المزارعين للتعامل الصحيح مع المخلفات الزراعيـة مـن خـالل            .٤

  .راعي وكذلك من خالل وسائل االعالم المختلفةتفعيل دور المرشد الز
  :المالحق

  .خواص المخلفات الحيوانية): ١(جدول رقم 
  يوم/كمية المخلف الجافة كجم  يوم/كمية المخلف الرطبة كجم  النوع
  ٢,٤  ١٢  االبقار

  ٤  ٢٠  الجاموس
  ٠,٤٨  ١,٥  االغنام
  ٠,٢٤  ٠,٧٥  الماعز
  ٣,٦  ١٢  االبل

  ٣,٨  ١٥  الدواب
دراسة تطبيقيـة علـي   "  لتدوير المخلفات الزراعية قتصاديالح سعيد عبدالغني إبراهيم، العائد اإل ص: المـصدر 

  .٢٠٠٦، رسالة ماجستير، قسم االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة الفيوم، "محافظة الفيوم
  

متوسط النسبة المئوية لمحتوي المخلفات الزراعيـة الجافـة مـن العناصـر        ): ٢(جدول رقم   
  .لسماديةا

  نوع ومصدر المخلف  متوسط النسبة المئوية لمحتوى المخلف من العناصر السمادية
  البوتاسيوم  الفوسفور  النيتروجين

  ١,٤٦  ٠,١٥  ٠,٨٨  حطب القطن
  ١,٣٨  ٠,١٠  ٠,٥٨  قش األرز

  ١,١١  ٠,٣١  ٠,٥٥  حطب الذرة الشامية
  ١,١١  ٠,٣١  ٠,٥٥  حطب الذرة الرفيعة
  ٠,١٥  ٠,٣٠  ٢,١٠  عروش بنجر السكر

  ١,٤٠  ٠,٥٦  ١,٩٠  الماشية
  ٠,٩٢  ٠,٧٩  ١,٨٧  األغنام والماعز
  ٠,٨٠  ٠,٧٠  ١,١٠  الجمال والدواب

دراسة تطبيقيـة علـي   "  لتدوير المخلفات الزراعية قتصاديصالح سعيد عبدالغني إبراهيم، العائد اإل : المـصدر 
  .٢٠٠٦راعة، جامعة الفيوم، ، رسالة ماجستير، قسم االقتصاد الزراعي، كلية الز"محافظة الفيوم

  :المراجع
دراسـة  " صالح سعيد عبدالغني إبراهيم، العائد اإلقتصادي لتـدوير المخلفـات الزراعيـة            -١

 .٢٠٠٦، رسالة ماجستير ، كلية الزراعة، جامعة الفيوم، "تطبيقية علي محافظة الفيوم
ام الدين حامد   ، حس )دكتور(، عفاف عبدالمنعم محمد     )دكتور(مصطفي محمد عفيفى السعدنى      -٢

، العائد اإلقتصادي السـتخدام بعـض       )مهندس(، محمد أحمد عبدالحفيظ     )دكتور(منصور  
المخلفات الزراعية النباتية كأعالف غير تقليدية علي االنتـاج الحيـواني فـي محافظـة               

 .٢٠١٢، ديسمبر ٤، العدد ٢٢البحيرة، المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي، المجلد 
استصالح االراضي، قطاع الشئون االقتصادية، نشرة احصاءات الثـروة          وزارة الزراعة و   -٣

  .الحيوانية، أعداد مختلفة
وزارة الزراعة واستصالح االراضي، قطاع الـشئون االقتـصادية، نـشرة االحـصاءات              -٤

 .الزراعية، أعداد مختلفة
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Governorate 
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1Agricultural Economics Dept., Fac. of Agriculture, Assiut University 

2Agricultural Research Center 

Sammary: 
This study aims to seek for economic returns to recycling agricultural waste 

Assiut Governorate and estimate production energy for this waste. 
By using descriptive and quantitative analysis and conversion equations to 

get to know what this plant equal to agricultural and animal waste products. 
Through the Bulletin of Agricultural Economics at the Ministry of Agriculture, 
the Directorate of Agriculture, Assiut Governorate. In addition to research and 
scientific messages, which focused on the subject of study. 

Agricultural production produces a large amount of agricultural residues 
such as straw, corn wood and the remnants of agricultural operations. 

Agriculture plant waste under study was 997 thousand tons annually, it has 
been converted into an economic return products. 

Converting this waste into clean energy, gives around 260 tons annually 
equivalent to petroleum. 

The production the study revealed that production of compost from plant 
waste around 260 thousand tons annually, net return economic around 305 
million pounds annually. 

The production of feeds from plant waste is around 249 thousand tons 
annually, it is estimated around 623 million pounds annually. 

The production of mushrooms from plant waste is around 498 thousand 
tons annually, it is estimated around 7.5 billion pounds annually. 

The production of biogas from plant waste is around 146 thousand m3 
annually, it gives around 87 thousand liters of kerosene daily. 

On the other hand, animal waste estimated around 8.8 thousand tons of wet 
waste. 

The production of biogas from animal waste is around 1.2 thousand m3 
annually, it gives around 706 liters of kerosene daily. 


