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 األثار االقتصادية والبيئية لتدوير قش االرز في محافظة الشرقية  
                 [4] 

 (2)محمد السيد الننه -(2)فاطمة عباس فهمي  -(1)سهام عبد الرحمن
 (3)سهام أحمد عبد الحميد 

( كلية الزراعة، جامعة عين 2الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس بمعهد باحثة  (1
 2( معهد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس 3شمس 

 (1)سهام أحمد عبد الحميد - (2)الننهمحمد السيد  - (2)فاطمة عباس فهمي - (1)الرحمنسهام عبد 

 المستخلص
، فقد اتجهت الدولة مصتتتتتر والزيادة المستتتتتتمرة لعدد ستتتتتكاننظرًا لمحدودية اإلنتاج الزراعي 

إلى االستتتتتتتتتتتتتتاادة من القا المزرعية، والمتمثلة في نواتي حصتتتتتتتتتتتتتاد المحاصتتتتتتتتتتتتتي  الحقلية ونواتي 
تستتتتتتتتت دم في  الزراعية يمكن أنالتصتتتتتتتتنيي الزراعي باإل تتتتتتتتافة إلى القا الحيوانية، و    القا 

ة على القا النباتية للمحاصتتتتي  الحقلية أغراض عديدة غ ائية وصتتتتناعية و يام صتتتتناعات جديد
باإل تتتتتتتافة إلى أن الت لق من القا المز رعية التي  د تكون، ستتتتتتتببًا في نق  ا فات الزراعية 
وتلوث البيئة نتيجة تحللها مما يؤدى لنق  األمراض وتمثلت المشتتتتتتتتكلة في أن التعام  مي القا 

يَا،  لك أن الت لق من     الكميات الزراعية ومنها  ا األرز يمث  تحديَا بيئيَا وا تصتتتتتتتتتتتتتتتاد
ال  مة من  ا األرز بالحرق يؤدي إلى كارثة بيئية محققة من تلوث للهواء وتكون ما يسمى 

من إجمالي  %95بالستتتتتتتحابة الستتتتتتتوداء وانعكاس  لك على الصتتتتتتتحة العامة ب اصتتتتتتتة وأن  رابة 
و د تم ستتتتتتتتتتتتتتكانية العالية، اإلنتاج القومي لقا األرز تتمركز في محافظات الدلتا  ات الكثافة ال

حالة الحيازة اال   من في  91.8تقدير صافي العائد بعينة الدراسة بمحافظة الشر ية حيث بلغ 
في حتالة  طن جنيتا  133.9 ،التة الحيتازة اال ت  من ث ثتا فتدانفي حت 125 ،فتدان ونصتتتتتتتتتتتتتت 

، كما تم تقدير صتتتتتتتتتتتتتافي العائد علي مستتتتتتتتتتتتتتوي ر من ث ثا فدان في حالة التدويركبالحيازية األ
، دراس رة الم تلاة الي حقن يوريا، ستتتتتتتماد، كبسفي صتتتتتتتو  محافظا الشتتتتتتتر يا  في حالة التدوير

مليون جنية على الترتيب، وتم تقدير صتتتتتتتتتتتتتتتافي العائد علي  2.2، 6.5، 3.4، 6.7وال ي بلغ 
، كبس، دراس ستتتتتتماد يا،في صتتتتتتورة الم تلاة الي حقن يور  مستتتتتتتوي الجمهورية في حالة التدوير

 مليون جنيا. 222.8 ،656.7، 339.7 ،675.8وال ي بلغ 
 . ار البيئة واال تصادية، ا ثصافى العائد،  ا األرزالكلمات الدالة: 
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 المقدمة  

، فقد اتجهت الدولة في مصر نظراً لمحدودية اإلنتاج الزراعي والزيادة المستمرة لعدد السكان
إلى االستاادة من القا الزرعية، والمتمثلة في نواتي حصاد المحاصي  الحقلية ونواتي التصنيي 
الزراعي باإل افة إلى القا الحيوانية، و    القا الزراعية يمكن أن تست دم في أغراض عديدة 

قلية باإل افة إلى أن غ ائية وصناعية و يام صناعات جديدة على القا النباتية للمحاصي  الح
رعية التي  د تكون سببًا في نق  ا فات الزراعية وتلوث البيئة نتيجة المز الت لق من القا 

 تحللها مما يؤدى لنق  األمراض.
الم لاات النباتية والحيوانية على السواء كو ود عند  من ناك طرق إيجابية للت لق و 

الحيوانية  واألع   الع ويصناعة السماد  في ز الا حى أو تدوير ا واست دامهاصناعة ال ب
ال شب التي يتم استيراد ا. بينما الت لق  ألواحغير التقليدية، وصناعة الورق وبعض أنواع 

والحيوان باإل افة إلي  لإلنسانمنها بالطرق ال اطئة يكون سببا في نق  ا فات واألمراض 
 .و لك نتيجة لتحللها ، التربة ()الهواء لبيئةالتلوث الحاد ل

تحقيق  التي تتبعها الدولة الي تستهد  العديد من السياسات اال تصادية والزراعيةكما 
 عناصر من الكاملةوتوجيا كافة الجهود واإلمكانيات نحو االستاادة  المستدامةالتنمية الزراعية 

 .في المجتميالمحدودة اإلنتاج 
كما أن  يام صناعات جديدة على الم لاات الزراعية للمحاصي  الحقلية سو  ت لق د وال 

عائد ا تصادي الصناعات وبالتالي ستحقق     في العاملين  لعما  اجديدة ألصحاب العم  و 
من ا من إلي الت لق  باإل افة،   ا م افة لإلنتاج الزراعي ا تصادية  يمةملموس بجانب 

 .وبيئياً  منا صحياآبطريقة و الم لاات     
 

 مشكلة الدراسة
يعتبر محصو  األرز من المحاصي   ات البعد اإلستراتيجي في جمهورية مصر العربية 
نظرًا العتماد الكثير من السكان عليا كغ اء رئيسي يحتوي على العديد من العناصر الغ ائية 

لى  لك فإن لمحصو  ، إ افة إالتي تساعد في بناء جسم اإلنسان الهامة  واألم ح المعدنية
أ مية ا تصادية كبرى لما يتميز با من ميزات تنافسية في األسواق المحلية األرز المصري 
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، ولوال القيد تاق مي أ واق كثير من المستهلكينوالعالمية و لما لا من  صائق شكلية و أكلية ت
ال ي يؤدي إلى الحد من التوسي في لمقنن المائي للمحصو  و المتمث  في ارتااع ا –المائي 

لكان محصو  األرز من أف   الزراعات بالنسبة للمزارع  -زراعتا على المستوى القومي 
وفي ك  حاالت اإلنتاج سواء للتصدير لألسواق العالمية مصري من حيث العائد اال تصادي . ال

تاج من محصو  األرز كمنتي رئيسي يقابلا إنتاج أو ل كتااء ال اتي محليًا فإن   امة اإلن
 و  ا األرز وال ي يعتبر كم ل  زراعي  د يمث  كميات كبيرة من المنتي الثانوي و   م ب
، وعلى سبي  المثا  فإ ا علمنا أن إجمالي المساحة بيئيًا على حسب طريقة الت لق مناعبئًا 

مليون فدان  1.3 د بلغت  رابة  2017المنزرعة من محصو  األرز على المستوى القومي في 
مليون طن من األرز فإن  لك اإلنتاج يقابلا كمية من إنتاج  5وكانت كمية اإلنتاج تمث  حوالي 

، وأن     مليون طن من  ا األرز 2.8مليون حم  أي ما يعاد   11.2القا تمث  حوالي 
 .ى حسب التعام  معها رر البيئي علالكمية من القا مر ون تحقق االستاادة منها أو ال

 

 أهداف الدراسة  
األ مية النستتتتبية للمستتتتاحة المنزرعة وكمية اإلنتاج وأستتتتعار  ا األرز كمنتي ثانوي  دراستتتتة -1

 .شر ية مقارنة بمحافظات الجمهوريةلمحصو  األرز بمحافظة ال
نتاجية وأستتعار ونستتبة مستتا مة  يمة المحصتتو  الرئيستتي والثانوي دراستتة  -2  منتطور كمية وا 

 إيرادات   ا األرز كمنتي ثانوي لمحصو  األرز بمحافظة الشر ية . إجمالي
الم تلاة لقا االرز بمحافظة الشر ية والتعر  علي أ م  ل ست دامات اال تصادىالتقييم   -3

 تدوير  ا االرز.  المشك ت والمعو ات التي تواجة الزراع في
 

 الطريقة البحثية ومصادر البيانات
الدراسة على است دام أسلوبي التحلي  الوصاى والكمى الم ئم لطبيعة الهد  من اعتمدت 

الدراسة حيث تم است دام بعض المقاييس االحصائية كالمتوسطات واال مية النسبية والنسب 
جمالى إام بعض المؤشرات اال تصادية مث  ي ا است دأساليب االنحدار البسيط، و أئوية و الم

االيرادات وصافى العائد واربحية الجنية، واعتمدت الدراسة على البيانات الثانوية المنشورة وغير 
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المركزى للتعبئة العامة واالحصاء، كما اعتمدت      من الجهازالمنشورة من مصادر ا الم تلاة 
شر ية باست دام الدراسة بصاة اساسية على البيانات االولية لعينة من المزارعين فى محافظة ال

 . مزارع 200وعدد م  استمارة استبيان  اق بمزارعى االرز
 

 نتائج الدراسة
 - 2005محصررررروز ايرم في مصرررررر  )ز ال  ر  )لأواًل: المؤشررررررات اين ا ية 

2017) 
( إلى أن المساحة المنزرعة بمحصو  األرز 1تشير بيانات جدو  ) المساحة المنمرعة: -1

على المستوى القومي اتجهت نحو التأرجح بين الزيادة واالن ااض     فترة الدراسة 
تمث  نحو  2008مليون فدان عام  1.8(، حيث بلغت حد ا األ صى نحو 2005-2017)

ن ااض حتى بلغت حد ا ، ثم اتجهت نحو اال 2005بالمقارنة بسنة األساس   121%
  2005بالمقارنة بسنة األساس  %75تمث  نحو  2010مليون فدان عام  1.1األدنى حوالي 

( تبين تنا ق 2017-2012(،)2011-2005وبمقارنا متوسط للمساحة االرز للاترتين )
 1.4مليون فدان الي حوالي  1.5في الاترة الثانية عن الاترة االولي حيث تنا ق من حوالي 

المساحة المنزرعة     فترة  متوسط و د بلغت، دان لك  من الاترتين علي التواليليون فم
 مليون فدان. 1.4الدراسة نحو 

وبتقدير معادلة االتجا  الزمني العام للمساحة المنزرعة بمحصو  األرز على المستوى 
نويًا احصائيًا مع (  د أ  ت اتجا ًا عامًا تنا صيا2017-2005القومي     فترة الدراسة )

% ، و تبين المعادلة -1.8حوالي بلغ نحو  تنا قأل  فدان سنويًا وبمعد   25،7 در بحوالي 
% من التغيرات في  31أي أن حوالي  0.31( و د بلغ معام  التحديد حوالي 2( بالجدو  )1)

   في االعتبار، ؤ المساحة  لمزروعة في مصر ترجي الي عام  الزمن والبا ي لعوام  ا ري لم ت
المحسوبة إلى معنوية النمو ج المست دم األمر ال ي يشير إلى م ئمة النمو ج  fكما أشارت  يمة 

 للبيانات مو ي الدراسة.
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     الاترة بجمهورية مصر العربية محصو  األرز تطورالمؤشرات اإلنتاجية ل: (1 دوز )
(2005- 2017) 

 المساحة السنة
 مليون فدان

 القياسيالرقم 
 

 االن ا ية
 طن/فدان

 الرقم القياسي
 

 االن اج
 مليون طن

 الرقم القياسي
 

2005 1.5 100 4.20 100 6.1 100 
2006 1.6 109 4.23 101 6.7 110 

2007 1.7 115 4.11 98 6.9 112 
2008 1.8 121 4.09 97 7.2 118 
2009 1.4 94 4.03 96 5.5 90 

2010 1.1 75 3.96 94 4.3 71 

2011 1.4 97 4.02 96 5.7 93 

 - 6.1 - 4.1 - 1.5 متوسط الاترة االولي
2012 1.5 101 4.01 95 5.9 96 
2013 1.4 97 4.03 96 5.7 93 
2014 1.4 93 4.00 95 5.5 89 

2015 1.2 83 3.96 94 4.8 79 
2016 1.4 93 3.92 93 5.3 87 
2017 1.3 90 3.79 90 5.0 81 

 - 5.5 - 4 - 1.4 متوسط الاترة الثانية

 - 5.7 - 4.03 - 1.4 المتوسط العام 

 - 4.3 - 3.79 - 1.1 الحد االدني

 - 7.2 - 4.23 - 1.8 الحد اال صي
بيانات وزارة الزراعة واستص ح األرا ي، اإلدارة المركزية ل  تصاد جمعت وحسبت من المصدر: 
 . نشرة اال تصادالزراعي، أعداد متار ة زراعي،
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بجمهورية  محصو  األرز تطورللمؤشرات اإلنتاجية ل الزمني العام االتجا معادالت : (2 دوز )
 (2017-2005)     الاترة مصر العربية

 معدز ال غير من الم وسط % R2 F المعادلة المقدر  الم غير م

1 
المساحة االرز 
 باالل  فدان 

Y = 1602.8 - 7.25  X 

17.3)        )    )-2.3)* 
0.31 4.9 1.8- 

2 
االنتاجية بالطن 

 للادان 
Y = 4.2 - 03.0  X 

133.8)     )    )-6.7)** 
0.80 33.8 7- 

3 
االنتاج باالل  

 طن 
Y = 6732.3 - 5.141  X 

17.3)   )    )-2.9)* 
0.43 8.3 2.5- 

 = مساحة واالنتاجية ، واالنتاج  . Y حيث : 
  iX  متغير الزمن حيث =i   (1 ،2 ،3 ،.................... ،13 . ) 
( معام  2R( المحسوبة  .   )T(القيمة الموجودة بين األ واس تشير إلى  يمة  

 ) ( تشير الى عدم معنوية معام   االنحدار .  التحديد .
. )**( تشتتتتتتتير الى  0.05)*( تشتتتتتتتير الى معنوية معام   االنحدار عند مستتتتتتتتوي  

 . 0.01االنحدار عند مستوي معنوية معام   
 
 

 100  المتوسط الحسابي (* bمعد  النمو =) 
 
 
 

 ( .1المصدر: جمعت وحسبت من بيانات الجدو   )
( إلى أن إنتاجية الادان من محصو  األرز في 1تشير بيانات جدو  ): اين ا ية ال دانية -2 

(، حيث بلغ 2017-2005)مصر  د اتجهت نحو التنا ق المستمر     فترة الدراسة 
بالمقارنة بسنة  %90طن فدان وبلغت نسبتا نحو  3.79بنحو  2017الحد األدنى عام 

طن فدان و ي تمث   4.23بنحو  2006، في حين بلغ الحد األ صى عام 2005األساس 
، وتنا ق متوسط انتاجية الادان من حوالي 2005بالمقارنة بسنة األساس  %101حوالي 
-2012فدان     الاترة ) طن  4( الي حوالي 2011-2005   الاترة )طن فدان   4.1

 طن فدان. 4.03(، و د بلغت متوسط االنتاجيا     فترة الدراسة نحو 2017
( أنا بتقدير معادلة االتجا  الزمني العام إلنتاجية الادان 2( بالجدو  )2وتبين المعادلة )

ت اتجا ًا عامًا ، تبين أنها  د أ  (2017-2005من محصو  األرز بالطن فدان     الاترة )
%، و د -7طن فدان معنويًا احصائيًا وبلغ معد  االن ااض نحو  0،03بحوالي  تنازليًا بمقدار

من التغيرات فى إنتاجية الادان من  %80أي أن حوالي  0،80بلغ معام  التحديد حوالي 
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ا ري لم تأ   في االعتبار،   ا  محصو  األرز في مصر ترجي لعام  الزمن والبا ي لعوام 
النمو ج  المحسوبة إلى معنوية النمو ج المست دم األمر ال ي يشير إلى م ئمة fو د أشارت  يمة 

 .للبيانات مو ي الدراسة
( إلى أن كمية اإلنتاج لمحصو  األرز على المستوى 1تشير بيانات جدو  ) كمية اين اج: -3

 ،(2017-2005ض     فترة الدراسة )الزيادة واالن ااالقومي اتجهت نحو التأرجح بين 
بالمقارنة  %118نحو تمث   2008مليون طن عام  7.2حيث بلغت حد ا األ صى نحو 

 4.3، ثم اتجهت نحو االن ااض حتى بلغت حد ا األدنى حوالي 2005بسنة األساس 
متوسط  وتنا ق، 2005بالمقارنة بسنة األساس  %71تمث  نحو  2010مليون طن عام 

مليون طن      5.5مليون طن     الاترة االولي الي حوالي  6.1االنتاج من حوالي 
الاترة الثانية و  ا راجي الي تنا ق متوسط ك  من المساحة واالنتاجية     تلك الاترتين، 

 مليون طن. 5.7و د بلغت متوسط كمية اإلنتاج     فترة الدراسة نحو 
( إلى أنا بتقدير معادلة االتجا  الزمني العام لكمية إنتاج محصو  2جدو  )( بال3وتبين المعادلة )

( ، تبين أنها  د أ  ت اتجا ًا عامًا 2017-2005األرز على المستوى القومي     فترة الدراسة )
%، و  د -2.5أل  طن سنويًا وبمعد  ان ااض بلغ نحو  141.5  در بحواليتنا صيا معنويًا احصائيًا 

في مصر تعزى  من التغيرات في كمية اإلنتاج %43أي أن حوالي  0.43بلغ معام  التحديد حوالي 
المحسوبة إلى معنوية النمو ج  fلعام  الزمن والبا ي لعوام  ا ري لم تأ   في االعتبار، كما أشارت  يمة 

 ي يشير إلى م ئمة النمو ج للبيانات مو ي الدراسة.المست دم األمر ال 
: المؤشرات اين ا ية واالق صادية ل طور قش ايرم ب مهورية مصر العربية ثانياً 

 (2017-2005 )ز ال  ر  )
( إلى أن كمية اإلنتاج لقا األرز 3تشير بيانات جدو  ): رمكمية اين اج من قش اي  -1

مستوى القومي اتجهت نحو التأرجح بين الزيادة كمنتي ثانوي لمحصو  األرز على ال
 15.60 ( ، حيث بلغت حد ا األ صى نحو2017-2005واالن ااض     فترة الدراسة )

، ثم  بلغ حد ا 2005بالمقارنة بسنة األساس   %121تمث  نحو  2008مليون حم  عام 
بالمقارنة بسنة األساس  %72تمث  نحو  2010مليون حم  عام  9.29األدنى حوالي 
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ون حم      الاترة ملي 12.9، و د ان اض متوسط انتاج  ا االرز حوالي 2005
(، بينما بلغ 2017-2012حم      الاترة ) مليون 11.8لي حوالي إ( 2005-2011)

 .مليون حم  12.33متوسط االنتاج من  ا االرز     فترة الدراسة كلها نحو 
 ا األرز على المستوى القومي     فترة  التجا  الزمني العام لكمية إنتاجوبتقدير معادلة ا

 د أ  ت اتجا ًا عامًا تنازليًا ( تبين أنها 4( بالجدو  )1( تبين المعادلة )2017-2005الدراسة )
، و د بلغ معام  %2.4-فدان وبلغ معد  التغير حوالي  حم   0.3بمقدار سنوي  در بحوالي 

من التغيرات في إنتاج الادان من  ا األرز كمنتي ثانوي  %35أي أن حوالي  0.35التحديد حوالي 
المحسوبة إلى  fأشارت  يمة  لمحصو  األرز على المستوى القومي ترجي لعام  الزمن،   ا و د

 معنوية النمو ج المست دم األمر ال ي يشير إلى م ئمة النمو ج للبيانات مو ي الدراسة.
 (2017-2005المؤشرات اإلنتاجية لتطور  ا األرز بجمهورية مصر العربية     الاترة ) :(3 دوز )

 ايرقام كمية اين اج بالمليون حمز* السنة
 القياسية

 اين ا ية
 حمز / فدان

 ايرقام
 القياسية

2005 12.9 100 8.8 100 

2006 14.2 111 8.9 101 

2007 14.9 116 8.9 102 

2008 15.6 121 8.8 100 

2009 11.6 90 8.5 96 

2010 9.3 72 8.5 96 

2011 12.0 93 8.5 97 

  - 8.7  - 12.9  المتوسط الاترة االولي

2012 12.6 98 8.6 97 

2013 12.2 94 8.6 97 

2014 11.7 91 8.6 97 

2015 10.4 81 8.6 97 

2016 11.6 90 8.6 97 

2017 11.2 87 8.5 97 

  - 8.6  - 11.8  المتوسط الاترة الثانية

الاترة االولي المتوسط   12.3  - 8.7 -  

 -  8.5 -  9.3 الحد االدني

 -  8.9  -   الحد اال صي

األرا ي، اإلدارة المركزية ل  تصاد  بيانات وزارة الزراعة واستص ح  :منجمعت وحسبت المصدر: 
 كجم  250الحم =   *  . نشرة اال تصاد الزراعي، أعداد متار ة زراعي،
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 األرز بجمهورية للمؤشرات اإلنتاجية لتطور  االزمني العام  االتجا معادالت (: 4 دوز )
 (2017-2005)     الاترة

 المتغير م
 

 R2 F المعادلة المقدرة
 معد  التغير من

المتوسط %   

1 
كمية االنتاج 
 باملليون محل 

 Y = 14.2 - 3.0  X 

16.2)        )    ) -
2.4)* 

0.35 5.9 2.4- 

2 
محل /  اإلنتاجية
 فدان

 Y = 8.9 - 03.0  X 

122.01)     )    (-
3.3)* 

0.50 10.8 0.3- 

 االنتاجيه.كمية االنتاج ، =   Y حيث :  
   iX  متغري الزمن حيث =i   (1 ،2 ،3 ،.................... ،13  ). 
( معامل التحديد 2R).   ( احملسوبة  T(القيمة املوجودة بني األقواس تشري إىل قيمة   

 . معنوية معامل  االحندارعدم ( تشري اىل  )   .
تشريريريريريريريريريري اىل معنوية معامل   (*)*.  0.05عند مسريريريريريريريريريتو   تشريريريريريريريريريري اىل معنوية معامل  االحندار )*(  

 . 0.01عند مستو   االحندار
 

 100/ املتوسط احلسايب (* bمعدل النمو =)  
 
 

 .( 3املصدر: مجعت وحسبت من بيانات اجلدول  ) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

األرز كمنتي ( إلى أن إنتاجية الادان من  ا 3تشير بيانات جدو  ): اين ا ية ال دانية -2
ق     فترة الدراسة ثانوي لمحصو  األرز على المستوى القومي  د اتجهت نحو التنا 

فدان وبلغت  حم   8.50بنحو  2010، حيث بلغ الحد األدنى عام (2005-2017)
 2007، في حين بلغ الحد األ صى عام 2005بالمقارنة بسنة األساس  %96نسبتا نحو 

 2005بالمقارنة بسنة األساس  %102تمث  حوالي فدان و ي  حم   8.96بنحو 
     حم  فدان 8.6الي حوالي  حم  فدان 8.7وتنا صت متوسط االنتاجية من حوالي 

متوسط الاترة  وبلغ ( لك  منهما علي الترتيب2017-2012) (،2011-2005الاترتين )
 .حم   فدان 8.56حوالي كلها 
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دير معادلة االتجا  الزمني العام إلنتاجية الادان ( أنا بتق4( بالجدو  )2وتبين المعادلة )
فدان     الاترة  من  ا األرز كمنتي ثانوي لمحصو  األرز على المستوى القومي بالحم  

 0.03، تبين أنها  د أ  ت اتجا ًا عامًا تنازليًا بمقدار سنوي  در بحوالي (2005-2016)
أي أن  0.50غ معام  التحديد حوالي % ، و د بل-0.3بلغ حوالي  تغيرحم  فدان وبمعد  

من التغيرات في إنتاجية الادان من  ا األرز كمنتي ثانوي لمحصو  األرز على  %50حوالي 
المحسوبة إلى معنوية النمو ج  fالمستوى القومي تعزى لعام  الزمن،   ا و د أشارت  يمة 

 دراسة .المست دم األمر ال ي يشير إلى م ئمة النمو ج للبيانات مو ي ال
 رم أهم في محافظات مصراي ثالثا:ايهمية النسبية للطاقة اين ا ية لمحصوز 

 (:2017-2013رم  )ز ال  ر  )المن  ة لل 
باستعراض بيانات : محافظاتايهمية النسبية للمساحة الممروعة من االرم في أهم ال-1

المساحة المزروعة ( يتبين أن محافظة الد هلية أكبر محافظات مصر من حيث 5الجدو  )
، ثم تأتى من أجمالي المساحة المزروعة %30.3    فترة الدراسة حيث تسا م بنحو 

، وبعد  لك تأتى %20.2محافظة كار الشيخ في المرتبة الثانية حيث بلغت مسا متها نحو 
، في حين جاءت محافظة  %18.9محافظة الشر ية في المرتبة الثالثة بنسبة بلغت نحو 

، أما محافظة الغربية  %12.9في المرتبة الرابعة حيث بلغت نسبة مسا متها نحو البحيرة 
، ثم جاءت محافظا دمياط في المرتبة %9.8فجاءت في المرتبة ال امسة بنسبة بلغت نحو 

 . %4.6السادسة بنسا بلغت 
من  %69.4 الشر ية يتركز بها نحوو  وكار الشيخ الد هليةمما سبق يتبين أن محافظات 

 في مصر. االرزالي مساحة إجم
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باألل  فدان أل م محافظات مصر وأ ميتها  االرزالمساحة المزروعة من (: 5)رقم  دوز 
 ) الوحدة : أل  فدان(         (  2017-2013النسبية     الاترة )

 ال ر يب % الم وسط 2017 2016 2015 2014 2013 المحافظرات
 1 30.3 403.8 391.9 414.4 380.7 408.9 422.7 الد هليتتتتتتة

 2 20.2 269.4 258.3 271.7 248.9 276.1 291.9 كار الشتتيخ

 3 18.9 251.2 276.7 266.6 221.1 244.9 246.8 الشتتر ية

 4 12.9 171.7 164.1 166.3 162.5 176.7 188.8 البحتتتتتتتيرة

 5 9.8 130.8 119.6 127.9 108.5 144.5 153.5 الغربيتتتتتتتتة

 6 4.6 61.6 57.0 61.4 58.7 64.1 67.1 دميتتتتتتتتتاط

 7 3.3 43.3 39.3 44.9 35.3 48.6 48.6 ا ري

  100.00 1331.9 1307.1 1353.3 1215.8 1363.8 1419.4 اجمالي الجمهورية

جمعت وحسبت من بيانات وزارة الزراعة واستص ح االرا ي،  طاع الشؤن اال تصادية، نشرة المصدر: 
 اإلحصاءات الزراعية، اعداد م تلاة.

باستتتتتتتتتتعراض : محافظاتال أهم ايهمية النسرررررربية لةن ا ية ال دانية لمحصرررررروز االرم في -2
( يتبين أن محافظة الد هلية أحتلت المرتبة األولى من حيث متوستتتتتتتتتتتتتتط 6بيانات الجدو  )

كار  تيتى محافظطن  فدان، ثم تأ 4.3إنتاجية الادان     فترة الدراسة بمتوسط بلغ نحو 
طن  فدان، في حين جاءت  3.9بمتوستتتتتتتتط إنتاجية نحو  في المرتبة الثانية والبحيرة الشتتتتتتتتيخ
طن  فدان،  3.8بمتوستتتتتتط إنتاجية  در بنحو  الثالثةفي المرتبة  والغربية الشتتتتتتر ية تيمحافظ

، طن  فدان 3.4ستتتتتتتتتتتتط إنتاجية بلغ نحو بمتو  الرابعةثم جاءت محافظات دمياط في المرتبة 
طن  فدان كحد أدنى، وحوالي  4.3وبوجا عام تراوحت اإلنتاجية الادانية ل رز بين حوالي 

 طن  فدان كحد أعلى كمتوسط لتلك الاترة. 3.38
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 ميتها المنتجة لألرز أ م محافظات مصر في أ االرزمن  إلنتاجية الادانية(: 6)رقم  دوز 
 فدان( طن ) الوحدة :          (  2017-2013    الاترة ) النسبية

 ال ر يب المتوسط 2017 2016 2015 2014 2013 لمحافظتات
 1 4.3 4.2 4.2 4.4 4.3 4.3 الد هليتتتتتتة

 2 3.9 3.9 3.9 3.8 3.9 3.9 كار الشتتيخ

 2 3.9 3.8 3.8 3.8 4.0 4.0 البحتتتتتتتيرة 

 3 3.8 3.3 3.9 3.9 3.8 3.9 الشتتر ية

 3 3.8 3.8 3.6 3.5 3.9 4.0 الغربيتتتتتتتتة

 4 3.4 3.4 3.4 3.1 3.4 3.6 دميتتتتتتتتتاط

  3.9 3.8 3.9 4.0 3.9 4.0 إجمالي الجمهتورية

جمعت وحسبت من بيانات وزارة الزراعة واستص ح االرا ي،  طاع الشؤن اال تصادية، نشرة المصدر: 
 اإلحصاءات الزراعية، اعداد م تلاة.

باستعراض بيانات  :محافظات أهم الايهمية النسبية لةن اج الكلي من محصوز االرم في  -3
( وال ي يبين المتوسط  واال مية النسبية للمحافظات المنتجة ل رز، يت ح 7الجدو  ر م )

انا يمكن تقسيم محافظات الجمهورية الي ث ثة مستويات، المستوي االو  المحافظات التي 
محافظات الد هلية بنسبا  من االنتاج المصري من االرز وت م %15زيد عن تسا م بما ي

من إجمالي إنتاج  %17.9، الشر ية بنسبة حوالي  %20.1، كار الشيخ بنسبة 32.9%
طن علي الترتيب ،وفي  مليون 0.943، 1.057، 1.728مصر ، بمتوسطات  بلغت نحو 

% من االنتاج المصري من االرز وت م  15المرتبة الثانية المحافظات التي تنتي  ا   من 
، %12.8محافظات البحيرة والغربية  ودمياط ، وتراوحت نسبة تلك المحافظات ما بين 

 أل  طن علي الترتيب. 208.4، 494.3، 671.7بمتوسطات  بلغت نحو   3.9%،9.4%
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نسبية باألل  طن في محافظات مصر وأ ميتها ال االرزاإلنتاج الكلي من : (7) رقم  دوز
                                 ) الوحدة : باألل  طن (            (2017-2013    الاترة )

 ال ر يب % الم وسط 2017 2016 2015 2014 2013 المحافظرات
 1 32.9 1728 1631.3 1733.7 1686.3 1771.1 1817.7 الد هليتتتتتتة

 2 20.1 1056.8 1026.4 1069.7 953.7 1088.6 1145.6 كار الشتتيخ

 3 17.9 943 902.7 1051.1 869 931.9 962.8 الشتتر ية

 4 12.8 671.7 625.9 629.4 622.6 715.5 765.1 البحتتتتتتتيرة 

 5 9.4 494.3 451.9 461.4 378.7 563.4 616.3 الغربيتتتتتتتتة

 6 3.9 208.4 194.5 206.5 181.4 221.3 238.4 دميريريريريريريريريرياط

  2.9 149.5 124.6 156.3 126.3 168.9 171.2 اخر 

  100.00 5252.3 4957.5 5308.2 4817.9 5460.8 5717.1 إمجايل

جمعت وحسبت من بيانات وزارة الزراعة واستص ح االرا ي،  طاع الشؤن اال تصادية، نشرة المصدر: 
 اإلحصاءات الزراعية، اعداد م تلاة.

محافظات مصر أهم ايهمية النسبية للطاقة اين ا ية والسعر للقش من محصوز االرم في 
 (:2017-2013 )ز ال  ر  )

باستعراض بيانات الجدو  ت: محافظاقش االرم في أهم الايهمية النسبية لسعر الحمز من -1
ة الدراسة ( يتبين أن محافظة الشر ية أكبر محافظات مصر من حيث سعر الحم      فتر 8)

، ثم تأتى محافظة دمياط في المرتبة الثانية جنية للحم  38توسط السعر حوالي  حيث بلغ م
 والبحيرةكار الشيخ  تيجنية للحم ، وبعد  لك تأتى محافظ 35حيث بلغ متوسط السعر حوالي 

جنية للحم ، في حين جاءت محافظة   34في المرتبة الثالثة حيث بلغ متوسط السعر حوالي 
جنية للحم ، أما محافظة الد هلية  33حيث بلغ متوسط السعر حوالي  الرابعةالغربية في المرتبة 
 جنية. 32حيث بلغ متوسط السعر حوالي  ال امسةفجاءت في المرتبة 
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أل م محافظات مصر وأ ميتها النسبية     الاترة  االرز  ا نم سعر الحم (: 8)رقم  دوز 
 (للحم  جنية) الوحدة :          (  2013-2017)

 ال ر يب الم وسط  2017 2016 2015 2014 2013 المحافظات 
 1 38 38 38 38 38 38 الشتتر ية

 2 35 35 35 35 35 33 دميتتتتتتتتتاط

 3 34 36 35 34 33 32 البحتتتتتتتتيرة 

 3 34 34 34 34 34 32 كار الشتتتيخ

 4 33 33 33 33 33 33 الغربيتتتتتتتتة

 5 32 32 32 32 31 31 الد هليتتتتتتتة

  34 34 34 34 34 33 الجمهورية 

جمعت وحسبت من بيانات وزارة الزراعة واستص ح االرا ي،  طاع الشؤن اال تصادية، نشرة المصدر: 
 الزراعية اعداد م تلاة.االسعار الزاعية 

ايهمية النسررررربية لةن ا ية ال دانية  لقش محصررررروز االرم في أهم المحافظات المن  ة  -2
( يتبين أن محافظة الغربية أحتلت المرتبة 9باستتتتتتعراض بيانات الجدو  ): ل)رم في مصرررر

  حم  10األولى من حيث متوستتتتتتتط إنتاجية الادان     فترة الدراستتتتتتتة بمتوستتتتتتتط بلغ نحو 
حم   فدان،  9.5فدان، ثم تأتى محافظة الد هلية في المرتبة الثانية بمتوستتتتتتتتط إنتاجية نحو 

حم    8.9وبعد  لك تأتى محافظة البحيرة في المرتبة الثالثة بمتوستتتتتتتتتتتتتتط إنتاجية بلغ نحو 
 8فدان، في حين جاءت محافظة الشتتتتتتتتتر ية في المرتبة الرابعة بمتوستتتتتتتتتط إنتاجية  در بنحو 

ا محافظة كار الشيخ فجاءت في المرتبة ال امسة بمتوسط إنتاجية بلغ نحو حم   فدان، أم
حم   فدان، ثم جاءت محافظات دمياط  في المرتبة الستتتتادستتتتة  بمتوستتتتط إنتاجية بلغ  7.4
 10بين حوالي  لقا االرزحمتت   فتتدان، وبوجتتا عتتام تراوحتتت اإلنتتتاجيتتة الاتتدانيتتة  7.2نحو 

 فدان كحد أعلى كمتوسط لتلك الاترة. حم   7.2حم  فدان كحد أدنى، وحوالي 
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 ل رزفي أ م محافظات مصر المنتجة  االرز  ا اإلنتاجية الادانية من (:9)رقم  دوز 
 فدان( حم )الوحدة :    (2017-2013وأ ميتها النسبية     الاترة )

 الترتيب المتوسط  2017 2016 2015 2014 2013 المحافظات 

 1 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 الغربيتتتتتتتتة

 2 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 الد هليتتتتتتتة

 3 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 البحتتتتتتتتيرة

 4 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 الشتتر ية

 5 7.4 7.5 7.5 7.4 7.4 7.3 كار الشتتتيخ

 6 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.1 دميتتتتتتتتتاط

  8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 الجمهورية

جمعت وحسبت من بيانات وزارة الزراعة واستص ح االرا ي،  طاع الشؤن اال تصادية، نشرة المصدر: 
 االسعار الزاعية الزراعية اعداد م تلاة.

باستعراض  :رم في أهم المحافظاتية لةن اج الكلي من قش محصوز اي ايهمية النسب -3
المتوسط  واال مية النسبية للمحافظات المنتجة  ( وال ي يبين 10بيانات الجدو  ر م )

لم لاات االرز، يت ح انا يمكن تقسيم محافظات الجمهورية الي ث ثة مستويات، المستوي 
 من االنتاج المصري من  ا االرز %15االو  المحافظات التي التي تسا م بما يزيد عن 

، كار الشيخ بنسبة حوالي  %17.6، الشر ية بنسبة %33.6وت م محافظات الد هلية بنسبا 
مليون  2.1، 2.1،  3.9، بمتوسطات  بلغت نحو من إجمالي إنتاج م لاات مصر 17.5%

% من االنتاج  15وفي المرتبة الثانية المحافظات التي تنتي  ا   من  م   علي الترتيب،ح
 المصري من  ا االرزوت م محافظات البحيرة والغربية  ودمياط ، وتراوحت نسبة تلك

 0.4، 1.3، 1.5بلغت نحو  %  بمتوسطات 3.9،%11.6،  %13.1المحافظات ما بين 
علي الترتيب و د يشير  لك إلى مدى التأثير النسبي لمحافظة الشر ية في  م حمليون 

  امة حجم اإلنتاج من  ا األرز على مستوى الجمهورية وبما يشير أي ًا إلى عظم 
ئية علي حسب التعام  مي     الكمية ال  مة من  ا الاوائد اال تصادية أو األ رار البي

ومما سبق يت ح أن محافظة الشر ية تأتي ثاني محافظة من .في تلك المحافظات  األرز
عن كياية التعام  مي حيث   امة انتاج  ا االرز ل ا تم ا تيار ا الجراء دراسة ميدانية 

  ا األرز.
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باألل  طن في محافظات مصر وأ ميتها النسبية  االرز  ا اإلنتاج الكلي من: (10) رقم  دوز
  (مليون جم ) الوحدة :        (2017-2013    الاترة )

 الترتيب % المتوسط  2017 2016 2015 2014 2013 المحافظات 

 1 33.6 3.9 4.3 3.9 3.6 3.9 4.0 الد هليتتتتتتتة

 2 17.6 2.1 2.5 2.1 1.8 1.9 1.9 الشتتر ية

 3 17.5 2.1 2.2 2.0 1.9 2.0 2.1 كار الشتتتيخ

 4 13.1 1.5 1.5 1.5 1.4 1.6 1.7 البحتتتتتتتتيرة 

 5 11.6 1.4 1.5 1.3 1.1 1.4 1.5 الغربيتتتتتتتتة

 6 3.9 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 دميتتتتتتتتتاط

  2.7 0.3 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3 ا ري

  100 11.7 12.8 11.6 10.4 11.7 12.2 الجمهورية 

 عينة الدراسة:
، و د تم استتتت دام صتتتياى بمراكز و رى محافظة الشتتتر يةيزرع محصتتتو  األرز كمحصتتتو  

استتتتتتتتتلوب المعاينة العشتتتتتتتتتوائية البستتتتتتتتتيطة في ا تيار ماردات العينة من المزارعين وال ين اجريت 
 .و لك بالرجوع الى كشو  الجمعيات ،مي مراعا  أن تعكس فئات حيازية م تلاة عليهم الدراسة

مزارعى محصتتتتتتتتتو  األرز لمائتي من و د تم استتتتتتتتتتيااء االستتتتتتتتتتبيان بالمقابلة الشتتتتتتتتت صتتتتتتتتتية 
 .2017  2016المحددين بالعينة في الموسم الزراعى 

المزارع من حيث السن، بوت من الجزء االو  من االستمارة مجموعة االسئلة التي تتعلق 
، ة الزراعة، والمستتتتتتتتتتوى التعليمىيفراد االستتتتتتتتترة المعاونين لا في عملأوالحالة االجتماعية، وعدد 

 وك لك الحيازة. ،وك لك ا ا كان يمتهن مهنة ا رى بجوار عملية الزراعة
وك لك دور ،  مية القاادراك المزارعين بأ مدي بينما يت تتمن الجزء الثانى من االستتتمارة

لتي تتعلق ما الجزء الثالث من االستتتمارة فيشتتم  البيانات ا، أد الزراعى ودور جهاز البيئةالمرشتت
ء إلى االستتتتتتتتت دامات غير بالتصتتتتتتتتر  في  ا األرز ومزايا االستتتتتتتتت دام البيئي واستتتتتتتتاليب اللجو 

 ما الجزء الرابي فيتعلق بالمشك ت التي تواجا المزارعين في تدوير  ا األرز.أالبيئية، 
على مجموعة من المزارعين  ارج العينة و د تم  pretestو د تم ا تبار االستتتمارة مبدئيا 

 ،راء التعدي ت المطلوبة  ب  التجميي ومن ثم تم التجميي والمراجعة ل تتمان استتتيااء البياناتاج
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ثم تاريغ ك  استتتتتتتمارة على حدة ، وبالتالى تم تحلي  البيانات المتحصتتتتتت  عليها حيث توصتتتتتتلت 
 الدراسة الى مجموعة من النتائي و و ما سو  يتم عر ها الحقًا.

 المبحوثين المس هدفين بالدراسة :: الن ائج البحثية الم علقة ببيانات الممارعين أوالً 
 تى:( ا 11ة الواردة في الجدو  ر م )أو حت النتائي البحثي

وان  ، ية( ستتتتتتتتتتتتتتنة مي د77-39فيما يتعلق بالستتتتتتتتتتتتتتن ، حيث يتراوح المدى الاعلى ما بين ) -
 سنة. 52منهم يزيد اعمار م عن 64%

 من المزارعين متزوجون ويعولون.%100تبين أن ، الة االجتماعيةفيما يتعلق بالح -
مابين اميون ويقرأون ويكتبون ، في حين كان  %58تبين أن ، فيما يتعلق بالحالة التعليمية -

 لديهم مؤ  ت عليا . %12لديهم مؤ  ت متوسطة ، 30%
اًل أ رى امتتمنهم يمتتارستتتتتتتتتتتتتتون أع %48تبين أن ، لق بتتالمهنتتة اال رى غير الزراعتتةفيمتتا يتع -

 مهن  ري . امنهم مزارعين فقط ولم يمارسو  %52بجوار الزراعة  وان حوالي 
 3تزيد المساحة االر ية التي في حوزتهم عن  %56فيما يتعلق بالحيازة الزراعية تبين ان  -

يمتلكون ا تت   %10فتتدان في حين ان  نتتاك  3-2يمتلكون من  %14أفتتدنتتة  وان حوالي 
 من فدان.

 %22وا سن ال مسين ، حوالي من افراد العينة تجاوز  %50أن أكثر من مما سبق يتبين 
، و  ا  د يكون مؤشتتتتتتتتتتتتتترًا الي االحتياج لب   مزيد من يقرأون ويكتبون فقط %36أميين، حوالي 

الجهتتد لتغيير عتتاداتهم في كيايتتة الت لق من  ا االرز بطريقتتة غير امنتتا )بطريقتتة تقليتتديتتة( 
  من الطرق الغير صتتتتتتتتتتتتتتحيحتة والتي تاقتد م الكثير من العوائتد وا نتاعهم للتوجتة الي تتدوير  بتد

 اال تصادية التي يمكن أن يحققو ا، باال افة للتجنب من االثار البيئية ال ارة
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 يو ح البيانات االساسية ال اصة باستمارة االستبيان   :(11 دوز رقم )
  صائص الممارعين ال صائص الش صية

 % العدد ال ئات

 السن
 سنة 52من أ   
 سنة 65 – 52من 

 فأكثر 65من 

72 
80 
48 

36 
40 
24 

 100 200 متزوج ويعو  الحالة االجتماعية

 الحالة التعليمية
 أميون

 يقرأ ويكتب
 مؤ  ت متوسطة
 مؤ  ت عليا

44 
72 
60 
24 

22 
36 
30 
12 

 مزارع فقط المهن غير الزراعية
 مزارع + مهنة أ رى

104 
96 

52 
48 

 الزراعيةالحيازة 
 فدان 2أ   من 

 فدان 3 -2من 
 فأكثر 3من 

20 
68 
112 

10 
14 
56 

 استمارة االستبيان :المصدر
ياً  ر المرشررررررررررد : الن ائج البحثية فيما ي علق بادراك الممارعين بأهمية القش المراعية ودو ثان

 :المراعى و هام البيئة
 الزراعية فراد عينة الدراسة لديهم معرفة بالقا أن جميي أيتبين  -
يجبيون  من المبحوثين%43( أن حوالى 12أو تتتتتحت النتائي البحثية الواردة بالجدو  ر م ) -

ي حظ أن     النستتتتتتتتتبة  بإن ااض  يمة  ا االرز اي انهم ال يدركون أ مية اال تصتتتتتتتتتادية،
عام و  ا  د يرجي الي اعتياد م علي الت لق  52تقترب من نستتتتتتتبة من يزيد أعمار م عن 

يهتتتا ويصتتتتتتتتتتتتتتعتتتب تغير عتتتاداتهم الم لاتتتات بناس الطرق البتتتدائيتتتة التي اعتتتتادو علمن تلتتتك 
افتتتاد بتتتأنهتتتا  %27بمعرفتهم بقيمتهتتتا العتتتاليتتتة،  %30لي ، بينمتتتا اجتتتاب نحو حواو نتتتاعتهم

 متوسطا القيمة 
الى عدم تواجد المرشد  من الزراع المبحوثين أشاروا %67كما أو حت النتائي البحثية أن  -

في حين  با ستتتتتتتتتتتتتواء كان في توعية المزارعين  تتتتتتتتتتتتتع  الدور ال ى يقوموبالتالى ، الزراعى
و  ا يظهر فصتتور في االرشتتاد الزراعي تواجد المرشتتد الزراعى من المبحوثين  %33 أجاب

 .ال ي يجب أن يكون لا دور في التوعيا
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من المزارعين أشاروا الى دور جهار شئون فقط  %67كما أو حت النتائي البحثية الى أن  -
من المزارعين  %33 بينما أجاب ،في زيادة المعرفة بكياية االستتتتتتتتتتتتاادة من  ا األرز البيئة

 عدم و وح دور جهار شئون البيئة في زيادة المعرفة بكياية االستاادة من  ا األرز.ب
من المبحوثين أجابوا بعدم وجود مرشتتتتتتتتتتتتتتدين زراعيين وبالتالي %67مما ستتتتتتتتتتتتتتبق تبين أن 

، غياب دور م الهام ية بكياية االستتتاادة من  ا االرزلتوع تتع  دور جهاز شتتئون البيئة في ا
، العوائد اال تصتتتتادية التي ستتتتو  تعود ار التصتتتتر  الغير أمن مي  ا االرزفي التوعية بأ تتتتر 
 ير .، الطرق الم تلاة لتدو ي حالة تدوير م لم لاات  ا األرزعلي المزارعين ف

القا الزراعية ودور المرشد الزراعى  يو ح نتائي بادراك المزارعين بأ مية :(12 دوز رقم )
 وجهاز البيئة

  صائص الممارعين ال صائص الش صية
 % العدد ال ئات

 نعم    تعر  ما  ي الم لاات
 ال

200 
0 

100 
0 

  يمة القا
 عالية
 متوسطة
 من ا ة

60 
54 
86 

30 
27 
43 

 نعم    يوجد مرشد زراعي
 ال

66 
134 

33 
67 

 نعم من حرق القا    تشعر ان  ناك ا رار تنتي
 ال

200 
0 

100 
0 

   لجهاز شئون البيئة دور في معرفتك بكياية 
 االستاادة من  ا االرز

 نعم
 ال

134 
66 

67 
33 

 استمارة االستبيان. :المصدر
 :ل صرف في قش ايرمالن ائج البحثية الم علقة بكي ية ا: ثالثاً 

األرز بعينة الدراسة ، واسباب ا تيار ( كياية تصر  المحبوثين في  ا 13يبين الجدو  ر م )
 طرق ا رى غير التدوير.

حوالي  ،بحوثين يحر ون  ا االرز في الحقتتت من الم %46يتبين من الجتتتدو  أن حوالي  -
في ، ثم جاء ي الجرنمنهم ي زن ف %16، بينما حوالي يستتتتتتتتتتتتتتت دمون كو ود منزلي 43%

جاب أبحوثين استتتتتت داما كستتتتتماد ع تتتتتوي حيث جابات المإالمرتبة الرابعة من حيث نستتتتتبا 
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في  لك است دامة في تغ ية الحيوانات مباشرة ، أو  امن المبحوثين، يلي %14ب لك حوالي 
، حيث أجاب أو استتتتتتتتتت دامة كارشتتتتتتتتتة تحت الحيواناتأستتتتتتتتتت داما كعل  )ب لطة باالمونيا( 

، من %5،%8، بينما أجاب من االستتتتتتتتت دامات الث ثة الستتتتتتتتابقة من المبحوثين بأي 12%
 .سطح، او تركا علي رأس الحق األالمبحوثين علي الترتيب بوو عة فوق 

من المبحوثين كانوا يتصتتتترفون في  ا االرز في صتتتتورة  %75مما ستتتتبق يتبين أن حوالي  -
و تتتتتتتعا فوق أستتتتتتتطح المناز ( وكلها -تركا علي رأس الحق -الت زين في الجرن –)الحرق 

اال تتتترار البيئية والصتتتتحية.   ا غير استتتتت داما  تصتتتترفات غير أمنا ينشتتتتأ منها العديد من
 .من جملة العينة %43ب لك حوالي  كو ود منزلي الي ثلث االجابات

ستتتتتت داما كستتتتتماد ع تتتتتوي أو تغ يا الحيوان امن المبحوثين ب %50ن كانت حوالي في حي -
 .ر  بالبيئة و ات عائد ا تصاديو  ا تصر  غير  ا

أوجا تصتتترفهم تتمث  في استتتت داما ) فرشتتتة تحت %من المبحوثين  50في حين كان  رابة  -
الحيوانات واستتتتتتتتتت داما في تغ ية الحيوانات وك لك استتتتتتتتتت داما كستتتتتتتتتماد ع تتتتتتتتتوى ( وكلها 

ومن الم حظ ان  ناك مجموعة ، ئد ا تصتتادي وغير  تتارة بالبيئةتصتترفات جيدة و ات عا
بالبيئة تقوم بالتصتتتتتتتتر  المزدوج أى بالتصتتتتتتتتر  ال تتتتتتتتار  %30من المبحوثين تمث  حوالى 

بما يشتتتتتير الى  تتتتترورة التعام  مي     الائات من ، ي تتتتتًا التصتتتتتر  غير ال تتتتتار بالبيئةوأ
 .االرشادية والتوعوية المناسبة المزارعين بالبرامي

% د اشتتتتتاروا على الترتيب  67% ، 72كما أو تتتتتحت النتائي أن غالبية المبحوثين بنستتتتتبة  -
توافر معتدات النقت  والتتدوير تعتد من أ م وعدم  ،تاتاع أجرة عمتالة النقت  والتتدويرإلى أن ار 

أستتتتتتتتباب اللجوء االستتتتتتتتت دامات غير البيئية ، وبلغن نستتتتتتتتبة عدم المعرفة بقيمة القا حوالي 
، في حين بلغ  %58، في حين بلغت نستتتتتتبة الحرق للت لق من  ا االرز حوالي  12%

ن بلغت نسبة ، في حي %23نسبة عدم الدراية باال رار البيئية الناتجة عن الحرق حوالس 
 .%46عدم الدراية بأساليب التدوير حوالي 
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النتائي البحثية المتعلقة بكياية التصر  في  ا األرز وترتيبها وفقًا أل ميتها  :(13 دوز رقم )
 النسبية

 ال ر يب % ال كرار البيان

أوجا 
 التصر 

 1 46 92 الحرق في الحق 

 2 43 86 است داما كو ود منزلى

 3 16 32 الجرنالت زين في 

 4 14 28 است داما كسماد ع وى

 5 12 24 فرشة تحت الحيوانات

 6 12 24 است داما في تغ ية الحيوانات

 7 12 24 است داما كعل ) لطا باالمونيا(

 8 8 16 و عا فوق سطح المنز 

 9 5 10 تركا على رأس الحق 

 10 0 0 است داما أ رى

مزايا 
االست دام 
 البيئي

 1 57 114 عدم تلوث الهواء

 2 48 96 تنظي  القرية من الم لاات

 3 25 50 توفير االع  

 4 25 50 توفير االسمدة

أسباب 
اللجوء إلى 
االست دامات 
 غير البيئية

 1 72 144 ارتااع أجرة عمالة النق  والتدوير

 2 67 134 عدم توافر المعدات للنق  والتدوير

 3 58 116 للت لق من  ا األرزالحرق اسرع كأسلوب 

 4 46 92 عدم الدراية بأساليب التدوير

 5 23 46 عدم الدراية بكافة اال رار البيئية الناتجة عن الحرق

 6 12 24 عدم المعرفة بالقيمة اال تصادية لقا االرز

 استمارة االستبيان. :المصدر
 

 رردوير قش ايرم الن ررائج البحثيررة الم علقررة بررالمشرررررررررك)ت ال ي  وا رره المبحوثين في  رابعررًا:
يواجا مزارعى محصو  األرز العديد من المشك ت التي تحو  دون استاادتهم  :واالس  اد  منه

من  ا األرز  كمنتي ثانوى  و عائد ا تصتتتتتتتتتتتتتتادي بما يدفعهم إلى ا تيار الح  االستتتتتتتتتتتتتته  في 
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فيما يلى على أ م  يتم التعر تكون  ات  تتتتتترر على البيئة ، وستتتتتتو  الت لق منا بطرق  د 
     المشك ت ، ومقترحات حلها من وجهة نظر المبحوثين.

منهم  د أشاروا إلى عدم  %93( أن جميي المبحوثين بنسبة 14ويت ح من الجدو  ر م )
ا ، وكانت وجود مصتتتتتتتتتتتتاني لتدوير القا تمث  المشتتتتتتتتتتتتكلة االكبر وتحو  دون  درتهم تدوير الق

مقترحاتهم لح      المشتتتتتتتتتتتتتتكلة  ى توفير المعدات من     الجمعيات الزراعية للتدوير وان 
يو تتتحون عدم توافر المرشتتتدين الزراعيين المت صتتتصتتتين في     المجاالت وان  %88حوالي 

 نتتاك عتتدم وجود برامي تتتدريبيتتة واع ميتتة لتوعيتتة المزارعين عن كيايتتة االستتتتتتتتتتتتتتتاتتادة من القا 
، وان نستتتتتتتتتتتتتتبة عدم وجود أماكن لتجميي القا الزراعية بلغت حوالي  %72بنستتتتتتتتتتتتتتبة  الزراعية

، %62، أما في حين كانت عدم توافر االالت والتكنولوجيا ال زمة للتدويربلغت حوالي 63%
، في حين ارتاعت تكالي  النق  %49حوالي كو ود وبلغت نستتتتتتتتتتبةالحاجة إلى استتتتتتتتتتت دام القا 

بة عدم توافر الوعى لدى المزارعين عن كياية االستتتتتاادة منها ، وان نستتتت %67والتجميي حوالي 
 . %66بلغت نحو 
المشك ت التي تواجا المزارعين في حالة الرغبة في تدوير  ا االرز وترتيبها  :(14 دوز رقم )

 وفقًا أل ميتها النسبية
 ال ر يب  % ال كرارات المشك)ت
 1 93 186 عدم وجود مصاني لتدوير الم لاات

عدم توافر المرشتتتتتتتتتتتتدين الزراعيين المت صتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتين في     
 المجاالت

176 88 2 

عدم وجود برامي تدريبية واع مية لتوعية المزارعين عن كياية 
 االستاادة من القا الزراعية

144 72 3 

 4 67 134 ارتااع تكالي  النق  والتجميي
 5 66 132 عدم توافر الوعى لدى المزارعين عن كياية االستاادة منها

 6 63 126 عدم وجود أماكن لتجميي القا الزراعية
 7 62 124 عدم توافر االالت والتكنولوجيا ال زمة للتدوير

 8 49 98 الحاجة إلى است دام القا كو ود
 استمارة االستبيان :المصدر
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( مقترحات المزارعين لمواجا مشتتتك ت االستتتتاادة من القا 15ويت تتتح من الجدو  ر م )
منهم  د أشاروا إلى توفير المعدات ال زمة بالجمعيات الزراعية تمث   %90الزراعية أن حوالي 

وان عمت  برامي تتدريبيتة في مجتا  القا  ،القاالمشتتتتتتتتتتتتتتكلتة االكبر وتحو  دون  تدرتهم لتتدوير 
 .%80 امة مصاني لتدوير القا تمث  حوالي إين ان في ح %85بنسبة 

مقترحات المزارعين لمواجا مشك ت االستاادة من  ا االرز وترتيبها وفقًا : (15 دوز رقم )
 أل ميتها النسبية
 ال ر يب % ال كرارات المق رحات

 1 90 180 توفير المعدات ال زمة بالجمعيات الزراعية
 2 85 170 الم لااتعم  برامي تدريبية في مجا  
 3 80 160 ا امة مصاني لتدوير القا 

 استمارة االستبيان. :المصدر
االسرر  دام ىيى الصررحي    امسررًا: المشررك)ت ال ي   علق باالدراك باال رررار النا  ة عن عن

 للم ل ات 
% يدركون أن اال تتتتترار البيئية  57( أن غالبية المزارعين 16ويت تتتتتح من الجدو  ر م )

 الناتجة عن االست دام غير الصحيح للم لاات الزراعية تؤدى إلى تلوث الهواء.
% فقط يتتدركون أن ان اتتاض القيمتتة اال تصتتتتتتتتتتتتتتتاديتتة للم لاتتات تعتتد من  27في حين أن 

ي حين بلغت نستتتتتبة تلوث ، فن االستتتتتت دام غير الصتتتتتحيح للم لااتاال تتتتترار البيئية الناتجة ع
، تستتتتتتتتتتتتتتبب الحرائق والكوارث بالمناز  ربة ، ت تتتتتتتتتتتتتتر بالحيوان وتقل  إنتاجا، تلوث التالترعميا  

، أمتتا بلغتتت نستتتتتتتتتتتتتتبتتة ظهور علي الترتيتتب %61،  %83،  %74،  %76والم تتازن حوالي 
الستتتحابة الستتتوداء وا فات والائران، انتشتتتار الحشتتترات وا فات والائران، التأثير على المحاصتتتي  

، تؤدى إلى مشتتتتتتتتتتتتتتك ت اجتماعية والجودة، ان ااض في د   المزارعاج المزروعة وتقل  اإلنت
 .البيئة ومناظر الشوارع ، تشوية مناظر ران()  فات مي الجي
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و  ا يشير إلى عدم ادراك الغالبية العظمى للقيمة اال تصادية للم لاات ، و  ا يشير إلى 
،  %40،  %31،  %38،  %49،  %68 تتتتتتتتتتتتتترورة عمتت  برامي توعويتتة في  تت ا المجتتا  

 علي الترتيب. 44%
ادراك المزارعين باأل رار الناتجة عن االست دام غير الصحيح لقا االرز  :(16 دوز رقم )

 وترتيبها وفقًا أل ميتها النسبية
 ال ر يب % ال كرارات اي رار البيئية واالق صادية

 1 83 166 ت ر بالحيوان وتقل  إنتاجا
 2 76 152 تلوث ميا  الترع

 3 74 147 تلوث الرتبة
 4 68 135 تسبب ظهور السحابة السوداء وا فات والائران

 5 61 122 تسبب الحرائق والكوارث بالمناز  والم ازن
 6 57 114 تلوث الهواء

 7 49 98 تعم  على انتشار الحشرات وا فات والائران
 8 44 88 تشوية مناظر البيئة ومناظر الشوارع

 9 38 76 المحاصي  المزروعة وتقل  اإلنتاج والجودةتؤثر على 
 10 31 62 ان ااض في د   المزارع

 11 27 54 ان ااض القيمة اال تصادية للم لاات 
 12 20 40 تؤدى إلى مشك ت اجتماعية )  فات مي الجيران(

 استمارة االستبيان. المصدر:
( 17ويت تتتح من الجدو  ) قش ايرم: شررك)ت الم علقة ب دويرسررادسررًا: ايهمية النسرربية للم

وك لك عدم توافر  ،%27ة  تبلغ نستتتتتتتتتتتتتتبتها حوالي أن عدم توافر ا الت والتكنولوجيا المناستتتتتتتتتتتتتتب
العمالة المدربة تمث  المشتتتتتتكلة االكبر أ مية بالنستتتتتتبة للمشتتتتتتك ت التي تتعلق بتدوير  ا األرز 

  ا الت، عدم توافر  طي ، في حين بلغت ارتااع استتتتتتتعار الو ود ال زم لتشتتتتتتتغي %26بنستتتتتتتبة 
الغيار لآلالت المستتتتتت دمة في تدوير  ا األرز ، عدم توافر مرشتتتتتدين و براء في   ا المجا ، 

، %22،%5، %10صعوبة تسويق المنتجات لقلة الوعى بأ ميتها لدى الجمهور بلغت حوالي 
10% . 
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 ا وفقًا أل ميتها النسبيةترتيب المشك ت التي تتعلق بتدوير  ا األرز وترتيبه :(17 دوز رقم )
 ال ر يب % ال كرارات المشك)ت

 1 27 54 عدم توافر ا الت والتكنولوجيا المناسبة
 2 26 52 عدم توافر العمالة المدربة

 3 22 44 عدم توافر مرشدين و براء في   ا المجا 
 4 10 20 ارتااع اسعار الو ود ال زم لتشغي  ا الت 

لقلة الوعى بأ ميتها لدى  صتتتتتتتتتتتتتعوبة تستتتتتتتتتتتتتويق المنتجات
 الجمهور

20 10 5 
عدم توافر  طي الغيار لآلالت المستتتتتت دمة في تدوير  ا 

 األرز 
10 5 6 

 7 100 200 االجمالي 
 استمارة االستبيان. :المصدر

تم تقسيم عينة الدراسة وفقا للمساحة المزروعة باألرز : ئد االق صادي من  دوير قش ايرمالعا
 3إلي أ تت  من  1.5فتتدان، الائتتة الثتتانيتتة من  1.5و ي الائتتة األولي أ تت  من إلي ث ث فئتتات 
فدان فأكثر وتم تقدير ك  من أربحية الجنية، صتتتتتتتتتتتتتتافي العائد من التدوير  3فدان، الائة الثالثة 

( أن متوسط إيرادات الطن  للائة األولى بلغ 18في ك  فئة وات ح من البيانات الواردة بجدو )
 387.4جنية طن، في حين بلغ متوستتتتتتتتتتتط تكلاة تدوير الطن من  ا األرز نحو  479.2نحو 

وصتتتتافي  1.24جنية طن ومن  لك تم حستتتتاب أربحية الجنية المستتتتتثمرللائة األولي والبالغ نحو 
 جنية طن     الموسم المشار إليا. 91.8العائد له   الائة نحو 

طن بينما بلغ  جنية  523رز نحو أما الائة الثانية فكان متوستتتط ايراد الطن من  ا األ
 1.31أربحية الجنية كانت حوالي  جنية طن وبحستتتتتتاب  398متوستتتتتتط تكلاة تدوير الطن نحو 

 جنية طن له   الائة ل لك الموسم. 125وصافي العائد نحو 
جنية طن  478.2أما بالنستتبة للائة الثالثة فكان متوستتط ايراد الطن من  ا األرز نحو 

جنية طن ومن  لك تم حستتتاب أربحية الجنية  344.3لاة تدوير الطن نحو بينما بلغ متوستتتط تك
 جنية طن ل لك الموسم. 133.9وكان صافي العائد نحو  1.39له   الائة كانت حوالي 
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مما سبق يت ح من تدوير  ا األرزتزايد أربحية الجنية، وصافي العائد من التدوير، كما 
دوير بزيادة حجم المستتتتتاحة و  ا يتاق مي النظرية تبين من الدراستتتتتة تنا ق متوستتتتتط تكالي  الت

 اال تصادية )وفورات السعة(.
 أربحية الجنية وصافي العائد لناتي تدوير طن  ا األرز في عينة الدراسة: (18 دوز )

 ال ئة
م وسط 
االيرادات 
 ) نية/طن(

م وسط 
ال كاليف 
 ) نية/طن(

أربحية 
 (2) ال نية

 صافى العائد
 (1) نية/طن()

 91.8 1.24 387.4 479.2 فدان 1.5من أ   
 3فدان إلى أ   من  1.5من 

 125 1.31 398 523 فدان
 133.9 1.39 344.3 478.2 فدان فأكثر 3

 جمعت وحسبت من نتائي استمارة استبيان : المصدر
 متوسط التكالي   –صافي العائد = متوسط ايرادات (1)
 اربحية الجنية = متوسط ايرادات  متوسط التكالي  (2)
 

( عائد الجنية من تدوير  ا األرز إلي عل  غير 19تو تتتتتتتتتتتتتتح البيانات الواردة بجدو  )
لي كبس بعينة الدراستتتتتتتتتتتة      لي دراس وا  لي ستتتتتتتتتتتماد ع تتتتتتتتتتتوي وا  تقليدي )المعاملة باليوريا( وا 

، حيث تشير البيانات إلي أن متوسط تكلاة تدوير الطن من  ا األرز  2017 2016الموسم 
طن وبلغ متوستتط إيراد الطن  اجني 699.63قن باليوريا( بلغ نحو )الح إلى أع   غير تقليدية

جنية طن ومن  927.18من  ا األرز ال ي تم تدوير  إلي أع   عن طريق الحقن باليوريا 
جنية طن  227.55وكان صتتتافي العائد نحو  1.33 لك تم حستتتاب أربحية الجنية وكانت نحو 

 .2016 2015    الموسم 
أن متوستتتتتط تكلاة تدوير طن  ا األرز إلي ستتتتتماد ع تتتتتوي بلغ نحو كما أت تتتتتح أي تتتتتا 

جنيا طن ومن  455.38جنية طن بينما بلغ متوستتتط االيراد لطن الستتتماد الع تتتوي نحو  341
 1.34 لك تم حستتتتتتاب أربحية الجنية المستتتتتتتثمر في التدوير إلي ستتتتتتماد ع تتتتتتوي فكانت حوالي 

 ن.جنية ط 114.38وكان صافي العائد له   الطريقة نحو 
كما يو تتتتتح الجدو  أي تتتتتا أن متوستتتتتط تكلاة تدوير طن  ا األرز إلي كبس  ا األرز 

 563.3جنيا طن بينما بلغ متوستتتتتتتتتتتتتتط االيراد من كبس طن  ا األرز نحو  342.2بلغ نحو 
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وكان صافي العائد  1.65جنيا طن ومن  لك تم حساب أربحية الجنية المستثمر فكانت حوالي 
 ة طن.جني 221.1له   الطريقة نحو 

كما يو تتتتتتتتح الجدو  أي تتتتتتتتا أن متوستتتتتتتتط تكلاة تدوير طن  ا األرز إلي دراس بلغ نحو 
جنية طن  342جنيا طن بينما بلغ متوستتتتتتتتتتتتط االيراد لطن  ا األرز المدور لدراس نحو  267

وكان صتتتتتتتتافي العائد له    1.28ومن  لك تم حستتتتتتتتاب أربحية الجنية المستتتتتتتتتثمر فكانت حوالي 
مما ستتتتبق يت تتتتح أن أكثر الصتتتتور تحقيقا للربح في عينة الدراستتتة  جنيا طن. 75الطريقة نحو 

  ي تدوير  ا األرز إلي أع   )الحقن باليوريا(، ثم الكبس، ثم السماد الع وي، ثم الدراس.
أربحية الجنية وصتتتتتتافي العائد لناتي تدوير طن  ا األرز إلي الصتتتتتتور الم تلاة : (19 دوز )

 في عينة الدراسة
صور  ال دوير 

 ا ج()الن
م وسط االيرادات 

 ) نية/طن(
م وسط ال كاليف 

 ) نية/طن(
 أربحية ال نية

(1) 
 صافى العائد
 (2) نية/طن()

 227.55 1.33 699.63 927.18 حقن يوريا
 114.38 1.34 341 455.38 سماد
 221.11 1.65 342.22 563.33 كبس
 75.00 1.28 267 342 دراس

 استمارة استبيان .جمعت وحسبت من نتائي : المصدر
 اربحية ال نية = م وسط ايرادات/ م وسط ال كاليف  (1)
 م وسط ال كاليف -صافي العائد = م وسط ايرادات (2)

 

م رررافة من عينة الدراسرررة عام عائد نا ج  دوير قش ايرم علي مسررر وي محافظة الشررررقية والقيمة ال
( إجمالي العائد في حالة تدوير ك  كمية  ا األرز المنتجة علي 20يو تتتتتتتح جدو  ) :2017

مستتتوي محافظة الشتتر ية ، حيث  درت كمية  ا األرز المنتجة علي مستتتوي محافظة الشتتر ية 
أل  طن، فإ ا تم االستتتتتتتتتتتتتتتاادة من إجمالي     الكمية وتحويلها إلي أع   غير   29.5نحو 

مليون جنية وصتتتتتتتتتتتتافي  15يوريا فإنها تحقق عائدا ماديا يقدر بنحو تقليدية عن طريق الحقن بال
جنية طن، وا ا تم تحوي   405مليون جنية و درت القيمة الم تتتتتتتافة بنحو  6.7عائد يبلغ نحو 

مليون جنية  13.1إجمالي الكمية إلي أستتتتتتتمدة ع تتتتتتتوية فإنها تحقق عائدا ا تصتتتتتتتاديا يبلغ نحو 
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جنية، أما إ ا تم  335ة وبلغت القيمة الم تتتتافة نحو مليون جني 3.4وصتتتتافي عائد يقدر بنحو 
مليون جنية وصتتتتتتتتتتتتتتافي عائد  20.8تحوي      الكمية إلي كبس فتحقق عائدا ماديا يقدر بنحو 

جنيتة، وا  ا تم تحويت  إجمتالي  ت    625مليون جنيتة و يمتة م تتتتتتتتتتتتتتتافتة بنحو  6.5يبلغ حوالي 
مليون جنية وصتتتتتتتتافي عائد  10.9بنحو  الكمية وفرمها )دراستتتتتتتتها( فإنها تحقق عائدا ماديا يقدر

 جنية. 278مليون جنية و يمة م افة بلغت حوالي  2.2يبلغ حوالي 
وفقا لنتائي  -ومما ستتتتتتبق يت تتتتتتح أن أكبر الصتتتتتتور ربحية لتدوير  ا األرز في الشتتتتتتر ية

 العينة كانت الكبس، يليها األع   )في صورة حقن باليوريا(، ثم السماد الع وي، ثم الدراس.
م افة من عينة الدراسة عام نا ج  دوير قش ايرم علي مس وي ال مهورية والقيمة ال عائد

( أنا  درت كمية  ا األرزعلي مستتتتتتتتتتتتتتتوي الجمهورية فكانت حوالي 21يبين جدو  ): 2017
مليون طن، فإ ا تم االستتتتتتتاادة من إجمالي     الكمية وتحويلها إلي أع   غير تقليدية  2.97

مليون جنية وصتتتتتتتتتتتتتتافي  1470.2باليوريا فإنها تحقق عائدا ماديا يقدر بنحو عن طريق الحقن 
جنية طن، وا ا  390مليون جنيا و درت القيمة الم تتتتتتتافة فبلغت نحو  675.8عائدا يبلغ نحو 

تم تحوي  إجمالي     الكمية إلي أستتتتتتتتتتتتتمدة ع تتتتتتتتتتتتتوية فإنها تحقق عائدا ا تصتتتتتتتتتتتتتاديا يبلغ نحو 
مليون جنيا وبلغت القيمة الم تتتتتتتتتتتافة  339.7لغ نحو مليون جنية وصتتتتتتتتتتتافي عائد يب 1321.7
جنيتتتة طن، أمتتتا إ ا تم تحويتتت   تتت   الكميتتتة إلي كبس فتحقق عتتتائتتتدا يقتتتدر بنحو  335حوالي 

مليون جنية و درت القيمة الم تتتتتتافة  656.7مليون جنية وصتتتتتتافي عائد يبلغ حوالي  2093.9
فرمها )دراستتتتتتتتتتتتتتها( فإنها تحقق جنية طن، أما إ ا تم تحوي  إجمالي     الكمية و  625بحوالي 

مليون جنية  222.8مليون جنية وصتتتتتتتتتتتتتتافي عائد يبلغ حوالي 1039.5عائدا ماديا يقدر بنحو 
 جنية طن. 260و يمة م افة بنحو 
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عائد ناتي تدوير  ا األرز على مستوى محافظة الشر ية  والقيمة الم افة من (: 20 دوز)
 2017عملية التدوير عام 

صور  ال دوير 
 ا ج()الن

الكمية 
)ألف 
 طن(

م وسط 
السعر 

) نيه/طن 
 المدور(

 (1)العائد

)مليون 
  نية(

أربحية 
 ) نيه((2)الطن

صافي 
( 3)العائد

)مليون 
  نية(

 (4)القيمة
الم افة 
 ) نية(

)حقن  أع  
 405.00 6.7 227.6 15.0 510 29.5 باليوريا(

 335.00 3.4 114.4 13.1 445 29.5 سماد ع وى
 625.00 6.5 221.1 20.8 705 29.5 كبس
 278.00 2.2 75.0 10.9 368 29.5 دراس

 جمعت وحسبت من نتائي استمارة استبيان  -مديرية الزراعة بالشر ية: المصدر
 العائد = الكمية * متوسط السعر (1)
 تكلاة الطن –اربحية الطن = ايراد الطن  (2)
 صافي العائد = الكمية * أربحية الطن (3)
 سعر طن  ا األرز –الطن بعد التدوير القيمة الم افة = سعر  (4)

 

 2017عائد ناتي تدوير  ا األرز على مستوى الجمهورية  والقيمة الم افة عام (: 21 دوز)

صور  ال دوير 
 )النا ج(

الكمية*  
)مليون 

 طن(

م وسط سعر 
الطن 

 ) نيه(المدور
العائد)مليون 

  نية(
أربحية 
الطن 
 ) نية(

صافي 
العائد 
)مليون 
  نية(

 القيمة
 الم افة

أع   )حقن 
 390.00 675.8 227.6 1470.2 495 2.97 باليوريا(

 335.00 339.7 114.4 1321.7 445 2.97 سماد ع وى
 625.00 656.7 221.1 2093.9 705 2.97 كبس
 260.00 222.8 75.0 1039.5 350 2.97 دراس

ستتتتتج ت االدارة العامة  وزارة الزراعة واستتتتتتصتتتتت ح األرا تتتتتي،  طاع الشتتتتتئون اال تصتتتتتادية،: المصرررردر
 ي استمارة استبيانجمعت وحسبت من نتائ -لإلحصاء، بيانات غير منشورة
  * يمة تقديرية وفقا لمعد  النمو

ومن : 2017ال اقد االق صرررادي ن ي ة حرق قش ايرم علي مسررر وي محافظة الشررررقية عام 
( يمكن تقدير إجمالي العائد الماقود نتيجة حرق  ا األرز بالمحافظة، حيث  درت 22جدو  )

طن  11980نحو  2017كمية  ا األرز التي تم حر ها علي مستتتتوي محافظة الشتتتر ية  لعام 
فإ ا تم االستتتتتتتتتتتتتتاادة من     الكمية وتدوير ا إلي أع   غير تقليدية )حقن يوريا( يتحقق عائدا 
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مليون جنية و  ا يمث  عائدا ماقودا نتيجة عدم االست دام الصحيح  6.11يا يقدر بنحو ا تصاد
له ا الم ل ، وا ا تم تدوير     الكمية إلي أستتتتمد  ع تتتتوية واالستتتتتااد  منها فإنها تحقق عائدا 

مليون جنيا، وا ا تم است دام     الكمية بطريقة الكبس فإنها تحقق  5.33ا تصاديا يقدر بنحو 
أما ا ا تم دراس     الكمية فإنها تحقق عائدا ماديا يقدر  ا،مليون جني 8.45دا يقدر بنحو عائ

 ستااد  با.جنية ويمث    ا فا دا لم يتم اال مليون 4.41بنحو 
الاا د اال تصادي نتيجة حرق  ا األرز على مستوى محافظة الشر ية في صور (: 22 دوز )

 2017عام  -التدوير الم تلاة

 البيان
كمية القش المحروق )ال اقد( 

 )طن(
سعر طن 
 ال دوير

 إ مالي العائد 
 (1)مليون  نية( )

 6.11 510 11980 أع  )حقن باليوريا(
 5.33 445 11980 سماد ع وى

 8.45 705 11980 كبس
 4.41 368 11980 دراس

 جمعت وحسبت من نتائي استمارة استبيان : المصدر
 جمالي العائد = كمية القا المحروق * سعر الطن إ  (1)

 

 
 التوصيات

نتاجًا للم لاات النباتية إكبر الزراعية بالمحافظات األإ امة وحدات ومصاني لتدوير القا  .1
 .فظات الشر ية، البحيرة والد هليةمث  محا

القيمة ُينصح بتدوير  ا األرز إلي أع   )حقن يوريا( ثم سماد ع وي حيث تبين ارتااع  .2
د ع وي الم افة لتدوير  ا االرز إلي أع   ) حقن باليوريا (، يليا تدوير  إلي سما

 .و لك علي مستوي الجمهورية
اال تمام بكبس  ا األرز و لك الرتااع القيمة الم افة الناتجة عن عملية الكبس وسهولة  .3

 .المكانيات أ   بالنسبة للمزارعينإجراء ا واحتياجا 
األ لية والزراع وشباب ال ريجين علي شراء المعدات الزراعية ) مكابس تتت  تشجيي الجمعيات .4

ماارم ( و لك بتوفير  روض ميسرة لهم أو تحم  وزارة البيئة نسبة من ثمن المعدة من     
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ي و ي بروتوكوالت بين الصندوق االجتماعي للتنمية أو جهاز تنمية المشروعات لتشجي
 .مالشباب واالستاادة من طا اته

 

 المراجع
، الزراعيةدراسة ا تصادية المكانية االستاادة من القا  :احمد، السعيد محمد شعبان

المجلة المصرية ل  تصاد ، م االرشاد الزراعى، جامعة االز ر س
 .2012، العدد يونيو 22، مجلدالزراعى
است دامات  ا األرز ومصاصة القصب في تحسين  واق  :احمد، عبد الحميد توفيق

 .2003، سيتمبر، 58االرض الصحراوية، الصحياة الزراعية، العدد 
دور اإلرشاد الزراعي فى االستاادة من القا  (:2001)أرناؤوط، محمدا لسيد إبرا يم

 اإلرشادوتحديات  آفاق، مؤتمر لزراعية وحماية البيئة من التلوثا
لمركز ، االجمعية العلمية لإلرشاد الزراعيا  البيئة الزراعي فى مج

  ، القا رةالمصري لدولي لزراعة الد ي
بعض العوام  المؤثرة على تبني زراعة  (:2000)إسماعي ، أحمد إسماعي  حسين

لية الزراعة، جامعة ، ك الطماطم في أنااق بمحافظة اإلسماعيلية، رسالة
 عين شمس

تبنى شباب ال ريجين للمستحدثات الزراعية باألرا ى (: 1990)مبارك، محمد عبد اهلل
 لة دكتورا ، كلية الزراعة، جامعةالمستصلحة فى محافظة المنيا، رسا

 المنيا
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AN ANALYTICAL STUDY FOR RECYCLING RICE 

STRAW IN SHARKIA GOVERNORATE 
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ABSTRACT 
Due to limited agricultural production and the continuous increase 

in the population of Egypt, the state tends to benefit from agricultural 

hay, which are products harvesting field crops and agricultural products 

as well as animal straw. In addition to the disposal of agricultural straw, 

which may be the cause of the transfer of agricultural pests and pollution 

of the environment as a result of decomposition leading to the 

transmission of diseases and the problem was that dealing with 

agricultural straw including rice straw is an environmental challenge and 

economic disposal of these large quantities of rice straw by burning This 

leads to an environmental catastrophe caused by air pollution and the 

formation of the so-called black cloud and its impact on public health, 

especially since about 95% of the total population is concentrated rice 

straw production in the densely-populated Delta governorates, and all 

respondents (93%) indicated that there are no factories Rotate straws 

represent The biggest problem is preventing them from recycling hay. 

Their proposals to solve this problem are to provide equipment through 

agricultural recycling associations and about 88% show a lack of 

agricultural extension specialists Specialists in these are free and there is 

a lack of training and information programs to educate farmers on how 

to utilize agricultural hay by 72%, and the lack of places to collect hay 

Agricultural has reached about 63%, while the lack of machinery and 

recycling technology was about 62%, the need to use straw as fuel about 

49%, while transportation and assembly costs increased by about 67%, 

and lack of awareness among farmers about how to benefit from it about 

66%. 

Keywords: rice straw, net yield, environmental and economic impacts 


