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 دراسة اقتصادية إلستخدام بعض المخلف ات الزراعية  
 كأعالف غير تق ليدية

            [11] 
 (1)سهام أحمد عبد الحميد -(2)نيرة يحيى سليمان -(1)فاروق محمد التالوي

 أحمد عبد القادر خليف
 .المركز القومي للبحوث( 6 ، جامعة عين شمسمعهد الدرسات والبحوث البيئية( 0
 

 المستخلص
تناولت الدراسة تطور أعداد الماشية على مستوى جمهورية مصر العربية ومحافظة 

حيث بلغت األهمية النسبية ألعداد األبقارعلى مستوى المحافظة البحيرة نحو ، البحيرة
مليون رأس،  1.4من إجمالي أعداد األبقار على مستوى الجمهورية والبالغ نحو % 06.01

من إجمالي أعداد الجاموس على مستوى % 01.0وس بها بلغت نحو كما أن أعداد الجام
كما . مليون رأس خالل متوسط فترة الدراسة على مستوى الجمهورية  8.3الجمهورية البالغ 

 01بينت الدراسة أيضا أن المتاح من األعالف الخضراء يفوق اإلحتياجات منها بنحو 
ل اإلحتياج من األعالف الخضراء حيث يمث( 6108-6101)مليون طن خالل الفترة من 

على مستوى الجمهورية في حين بلغ االحتياج من األعالف الخضراء على % 23نحو 
بينما بلغ العجز من ، من المتاح خالل الفترة% 26.8مستوي محافظة البحيرة نحو 

ألف طن على مستوى 141مليون طن على مستوى الجمهورية و1.0األعالف المركزة نحو 
قش )كما بلغت حجم المخلفات الزراعية ( . 6108-6101)بحيرة خالل الفترة محافظة ال

مليون طن على مستوى الجمهورية مثلت منها محافظة  3.8نحو ( حطب ذرة ، أرز
 .الف طن كما تم تقديرها من الدارسة 823.2بكمية قدرها % 01.8البحيرة نحو 

تاحة، المخلفات الزراعية، محافظة البحيرة، األعالف الخضراء الم: كلمات مفتاحية
 .احتياجات حيوانات المزرعة
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 المقدمة
 –لحوم  {يعتبر الطلب على االعالف مشتق من الطلب على المنتجات الحيوانية 

حيث يؤدى زيادة الطلب على هذه المنتجات الى زيادة الطلب على  }البان ومنتجاتها
االعالف لذا تتوقف تنمية االنتاج الحيوانى الى حد كبير على مدى توافر االعالف 

 (وتشير اإلحصاءات. الحيوانية بأنواعها المختلفة ومدى الكفاءة الغذائية لهذه االعالف
مليون طن  18الزراعية يصل إلى حوالي إلى أن حجم المخلفات (6108أشرف الغنام، 

وتأتي محافظة البحيرةفى المركز األول بإجمالي مخلفات ، سنويًا على مستوى الجمهورية
، مليون طن 2مليون طن، تليها في األهمية محافظة الشرقية بإجمالي  2.6زراعية بلغت 

نتاج النباتي لذلك تحتل محافظة البحيرة أهمية نسبية بين محافظات الجمهورية في اإل
مليون فدان في كل من  0.811والحيواني حيث تمثل المساحة المنزرعة بهاحوالي 

من إجمالي المساحة المنزرعة في % 04.3األراضي القديمة والجديدة تمثل حوالي 
وتعد محافظة البحيرة من أكبر ( 6108السعدني وآخرون،)جمهورية مصر العربية 

في إنتاج المحاصيل التي تعتبر مصدرًا للمخلفات  المحافظات ذات األهمية النسبية
من % 08.84ألف طن تمثل  113.4حيث بلغ متوسط مخلفات قش األرز نحو ، الزراعية

مليون  6.168متوسط إجمالي المخلفات قش األرز على مستوى الجمهورية والبالغة نحو 
ألف  181 كما بلغ متوسط مخلفات حطب الذرة نحو، (6108-6111)طن خالل الفترة 
من متوسط إجمالي مخلفات حطب الذرة الشامية على مستوى % 3.84طن تمثل نحو 

وتزايدت الكميات الناتجة من المخلفات .جمهورية مصر العربية خالل الفترة المشار إليها 
الزراعية بمختلف أنواعها زيادة كبيرة ارتبطت بالتوسع الكبير في العقود األخيرة في زراعة 

نتاج المح اصيل التي تنتج عنها هذه المخلفات والتي يمكن أستخدامها في تقليل حجم وا 
ومن ثم المساهمة في توفير نصيب الفرد ، الفجوة العلفية  بأستخدامها كأعالف غير تقليدية

من البروتين الحيواني الذي يؤدي بدوره في احتفاظ اإلنسان بصحته وحيويته وقدرته على 
 . العمل وزيادة اإلنتاج 
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 مشكلة الدراسة
بالرغم من توفر كميات كبيرة من المخلفات الزراعية تعانى مصر من نقص مواد 
العلف الحيواني وبالتالى تتجه مصر الستيراد نسبة كبيرة منها سنويًا لسد الفجوة العلفية 
وتعتبر األعالف الحيوانية محددًا رئيسيًا لإلنتاج الحيواني ويالحظ أن المتاح من األعالف 

يوانية من مصادرها المختلفة يقل كثيرًا عن االحتياجات الحيوانية وأن العجز في الح
 .الموازنة العلفية يميل إلى التزايد سنة بعد أخرى

 

 هدف الدراسة
استهدفت الدارسة التعرف على الوضع الراهن لإلحتياجات العلفية للحيوانات 

في ضوء تطور أعدادها وتقدير المزرعية على مستوى الزراعة المصرية ومحافظة البحيرة 
هذا ، حجم الفجوة العلفية  من خالل الموازنة بين المستخدم واألحتياجات من تلك األعالف

قش األرز ، حطب الذرة الشامية" باالضافة  إلى تقدير الطاقة اإلنتاجية للمخلفات الزراعية 
 .بصفة خاصة في الزراعة المصرية بصفة عامة  ومحافظة  البحيرة "  

 

 مصادر البياناتالطريقة البحثية و 
ستخدمت الدراسة الطريقة الوصفية والكمية وذلك باستخدام معادالت اإلتجاة الزمني ا

العامواعتمدت الدراسة على البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة  كما اعتمد البحث 
المزارعيين ومربي أيضًا على البيانات األولية في صورة أستمارة استبيان أعدت لكل من 

 .بقار والجاموس بمحافظة البحيرةاأل
 

 عينة الدراسة
تحتل محافظة البحيرة أهمية نسبية بين محافظات الجمهورية في اإلنتاج النباتي 
والحيواني حيث تعد محافظة البحيرة من أكبر المحافظات ذات األهمية النسبية في إنتاج 

حيث بلغ متوسط مخلفات قش األرز ، راعيةالمحاصيل التي تعتبر مصدرا للمخلفات الز 
من إجمالي المخلفات قش األرز على مستوى % 01ألف طن تمثل  113.4نحو 
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 181، كما بلغ متوسط مخلفات حطب الذرة نحو (6108-6111)الجمهورية خالل الفترة 
. من متوسط إجمالي مخلفات الحطب على مستوى الجمهورية % 8ألف طن تمثل نحو 

عنية عشوائية من القرى التابعة لمركز أبو حمص النه يمثل أكبر نسبة من وتم أختيار 
قرية  11وقد بلغ عدد هذه القرى نحو ، إنتاج المخلفات الزراعية على مستوى المحافظة

وتم أختيار قريتي بسنتاواي ، وذلك استنادًا لبيانات اإلجارة الزراعية بمركز أبو حمص
عينة الدراسة استنادًا إلى األهمية النسبية لكل منها  وبركة غطاس بمركز أبو حمص لتمثيل

في كمية المخلفات الزراعية حيث احتلت قرية بركة غطاس المرتبة األولى من حيث كمية 
من إجمالي % 1.68ألف طن تمثل نحو  08المخلفات الزراعية حيث بلغت كميتها حوالي 

يليها قرية بسنتاواي بكمية ، لف طنأ 030كمية المخلفات الزراعية بالمركز والبالغة حوالي 
من إجمالي كمية % 2.41ألف طن والتي تمثل نحو  00.8مخلفات الزراعية بلغت 

 .المخلفات الزراعية على مستوى المركز
 

 نتائج الدراسة
تنقسم الدراسة إلى ستة أجزاء، يهتم الجزء األول بتطور أعداد الماشية بجمهورية 

بينما يهتم الجزء الثاني بإحتياجات ، بصفة خاصةمصر العربية ومحافظة البحيرة 
الحيوانات المزرعية من األعالف ومقدار المتاح منها على مستوى الجمهورية ومحافظة 

في حين يهتم الجزء الثالث بالمخلفات الزراعية ودورها في تقليص حجم الفجوة ، البحيرة
خلفات الزراعية على مستوى أما الجزء الرابع فيهتم بالوضع الراهن ألهم الم، العلفية

بينما يهتم الجزء الخامس بالمعوقات والمشاكل التي تواجه ، الجمهورية ومحافظة البحيرة
في حين يتناول الجزء السادس ، المزارعين عن محاولة اإلستفادة من المخلفات الزراعية

ستفادة من مقترحات التغلب على المعوقات والمشاكل التي تواجه المزارعين عند محاولة اإل
 . المخلفات الزراعية

 : تطور أعداد الماشية بجمهورية مصر العربية ومحافظة البحيرة: أواًل 
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تتمثل الثروة الحيوانية في مصر في كل من األبقار والجاموس واألغنام والماعز 
في الزراعة ( أبقار وجاموس )وفيما يلى عرضًا لتطور أعداد الماشية من، والدواب
مع إبراز األهمية النسبية ( 6108-6111)ومحافظة البحيرة خالل الفترة ، المصرية

 : لمحافظة البحيرة في كل من
تحتل محافظة البحيرة المرتبة األولى بين محافظات الجمهورية في أعداد  : األبقار - أ

من إجمالي أعداد األبقار على مستوى % 06.01الحيوانات بأهمية نسبية بلغت حوالي 
، وبدراسة (6108-6111)مليون رأس في متوسط الفترة  1.4الجمهورية والبالغ حوالي 

أنها تزايدت على مستوى الجمهورية ( 0)تطور أعداد األبقار يتضح من الجدول رقم 
بنسبة  6108مليون رأس عام  1.1إلى ، 6111مليون  رأس عام  8.4من حوالي 

 111كما تزايدت على مستوى محافظة البحيرة من حوالي ، %81زيادة بلغت حوالي 
بنسبة زيادة بلغت  6108ألف رأس عام  221إلى حوالي  6111ألف رأس عام 

تضح من نتائج معادالت االتجاه العام الزمني ألعداد األبقار كما ي% .  88حوالي 
 1.10أنها أخذت اتجاها متزايدًا معنوي إحصائيا عند مستوى ( 6)الواردة بجدول رقم 

كما أنها أخذت اتجاها ، ألف رأس سنويا على مستوى الجمهورية 38.3مقداره حوالي 
، على مستوى محافظة البحيرة ألف رأس 6.08متزايدا غير معنوي احصائيا بلغ حوالي 

على % 1.11وبمعدل زيادة سنوية ، على مستوى الجمهورية% 6وبمعدل زيادة  سنوي 
 .مستوى محافظة البحيرة 

تحتل محافظة البحيرة المرتبة األولى بين محافظات الجمهورية في أعداد : الجاموس - ب
وس على من إجمالي أعداد الجام% 01.0الجاموس بأهمية نسبية بلغت حوالي 

، (6108-6111)مليون رأس في متوسط الفترة  8.3مستوى الجمهورية والبالغ حوالي 
أنها تزايدت على مستوى ( 0)وبدارسة تطور أعداد الجاموس يتضح من جدول رقم 

مليون رأس عام  8.8إلى حوالي  6111مليون رأس عام  8.1الجمهورية من حوالي 
تزايدت على مستوى محافظة البحيرة من  كما% 04بنسبة زيادة بلغت حوالي   6108
بنسبة  6108ألف رأس عام  100إلى حوالي  6111ألف رأس عام  861حوالي 
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كما يتضح من نتائج معادالت االتجاه العام ألعداد % . 64زيادة بلغت حوالي 
أنها أخذت اتجاها متزايدًا معنوي إحصائيا مقداره حوالي ( 6)الجاموس الواردة بجدول 

كما أنها أخذت اتجاها متزايدًا معنوي ، ف رأس سنويا على مستوى الجمهوريةأل 81.8
وبمعدل زيادة  ، ألف رأس على مستوى محافظة البحيرة 2.1واحصائيا بلغ حوالي 

على مستوى % 0.18وبمعدل زيادة سنوية ، على مستوى الجمهورية% 1.83سنوي 
نوي ألعداد الجاموس بالبحيرة ويتضح من ذلك زيادة معدل النمو الس، محافظة البحيرة

مما يؤكد األهمية التي تتمتع بها ، بالمقارنة بنظيره على مستوى جمهورية مصر العربية
كما يتبين مما سبق زيادة أعداد الجاموس . المحافظة على المستوى الزراعي المصري 

مما  ويتبين، بمحافظة البحيرة بمعدل أكبر من معدل نمو األبقار خالل فترة الدراسة
 . سبق أيضًا أهمية الجاموس في المحافظة عن األبقار 

تطوووور اعووداداألبقار والجوواموس فووي مصووور بمحافظووة البحيوورة خووالل الفتووورة (: 1)جدددور ر ددم
 (باأللف رأس: الوحدة ( )6111-6108)

 البحيرة الجمهورية البحيرة الجمهورية % الجاموس % األبقار السنوات
6111 8481 111 08.18 8818 861 8.23 
6110 8310 418 08.88 8488 816 8.23 
6116 1136 418 08.8 8101 841 8.2 
6118 1661 418 06.34 8111 823 8.11 
6111 1828 428 06.38 8314 811 8.18 
6114 1134 420 06.40 8334 833 8.88 
6112 1201 414 06.11 8881 888 8.83 
6111 1888 218 06.66 1116 102 01.8 
6113 4168 431 00.44 1148 101 01.6 
6118 1464 443 06.88 8388 106 01.1 
6101 1168 431 06.62 8303 880 01.6 
6100 1118 118 8.88 8838 162 01.1 
6106 1812 163 3.2 1021 164 01.6 
6108 1111 221 08.8 8804 100 01.4 
 01.0 833.3 8318.0 06.04 411.1 1131.4 المتوسط

وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، اإلدراة المركزية لالقتصاد الزراعي، : المصدر
 . نشرة إحصاءات الثروة الحيوانية، أعداد متفرقة
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االتجاه العام لتطور أعداد األبقار والجاموس على مستوى جمهورية مصر (: 2)جدور ر م 
 (باأللف رأس: الوحدة ( )6108-6111)ترة العربية ومحافظة البحيرة خالل الف

الصورة 
 الدالية

معدر 
 التغيير
)%( 

 ف المتوسط
معامر 
 التحديد

 2ر

معامر 
اإلنحدار 

 ب

ثابت 
 المعادلة

 أ
ر م  البيان

 المعادلة

 38.3 1.16 81.2 1134 6 خطية
األبقار  8301.2 (4.4)

 0 بالجمهورية

 6.08 1.16 1.61 411.1 1.11 خطية
األبقار  463 (1.40)

 6 بالبحيرة

 81.1 1.43 02.8 8318 1.83 خطية
الجاموس  8422 (1.0)

 8 بالجمهورية

 2.1 1.30 46.8 838 0.18 خطية
الجاموس  883.6 (1.6)

 1 بالبحيرة
 (0)جمعت وحسبت من بيانات جدول رقم : المصدر 

احتياجات الحيوانات المزرعية من األعالف ومقدار المتاح منها على مستوى : ثانيًا 
 : الجمهورية ومحافظة البحيرة 

لتقدير احتياجات الحيوانات المزرعية أمكن تحويل أعداد الحيوانات المزرعية المختلفة 
، الحيوانيةإلى وحدات حيوانية مكافئة حتى يسهل تقدير اإلحتياجات السنوية من األعالف 

ومقارنتها بالمعروض منها للتعرف على موقف الميزان العلفي من حيث الفائض أو العجز 
أن المتاح من األعالف ( 8)ويتضح من جدول رقم . من كل من أنواع األعالف المتاحة 

مليون طن في متوسط الفترة  81الخضراء في مصر يفوق االحتياجات منها بنحو 
 01وبنحو ، (6118-6114)مليون طن في متوسط الفترة  61وبنحو ، (6111-6111)

حيث يمثل االحتياج من األعالف ( . 6108-6101)مليون طن في متوسط الفترة من 
 .من المتاح منها في كل من الفترات المشار إليها % 23، %20، %13.8الخضراء نحو 

لخضراء يمثل كما تبين أنه على مستوى محافظة البحيرة فإن االحتياج من األعالف ا
من المتاح منها في كل من الفترات سالفة الذكر على % 26.8، %41.1، %10نحو 

والزيادة في المتاح من األعالف الخضراء يتم تحويل جزء منها إلى دريس . الترتيب 
وجزء أخر يعتبر إسراف في استهالك أألعالف الخضراء ، إلستخدامه في التغذية الصيفية
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أن ( 8)كما يتضح من جدول . و كذلك محافظة البحيرة على مستوى الجمهورية 
% 38.1، %86.8، %81.8اإلحتياجات من األتبان على مستوى الجمهورية تمثل نحو 

 .  في كل من الفترات السابقة على الترتيب 
وعلى مستوى محافظة البحيرة فإن اإلحتياجات  من اإلتبان فاقت المتاح منها خالل 

في حين مثلت ، ألف طن سنويا 14بمقدار عجز بلغ ( 6111-6111)متوسط الفترة 
في حين مثلت ، (6118-6114)من المتاح خالل متوسط الفترة % 88اإلحتياجات نحو 

 ( .  6108-6101)في المتاح خالل متوسط الفترة % 33.4األحتياجات من األتبان 
ورية خالل وبمقارنة اإلحتياجات من المتاح من األعالف المركزة على مستوى الجمه

تبين وجود عجز ، (6108-6101)، (6118-6114)، (6111-6111)الفترات الثالثة 
مليون طن على الترتيب أي ان المتاح من  1.0، 1.1، 2.0في الميزان العلفى بلغ نحو 
من االحتياج منها على مستوى % 46.8، %48.6، %41.6األعالف المركزة يمثل نحو 
كما أن المتاح على مستوى محافظة البحيرة يمثل . الترتيب الجمهورية في كل منها على 

 . من اإلحتياجات خالل الفترات السابقة على الترتيب % 40، 81%، 81%
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احتياجووووات الحيوانووووات المزرعيووووة موووون األعووووالف الحيوانيووووة والمتوووواح منهووووا (: 3)جدددددور ر ددددم 
وكووذلك محافظووة ، والميووزان العلفووي علووى مسووتوى جمهوريووة مصوور العربيووة

الوحوووودة بوووواأللف وحوووودة حيوانيووووة ) (6108-6111)لبحيوووورة خووووالل الفتوووورة ا
 (وباأللف طن لألعالف، للحيوانات

 متوسط الفترات الثالث البيان م
(2222-2222) (2222-222) (2222-2213) 

 61100.4 08182.3 01201.1 عدد الوحدات الحيوانية 0  جمهورية مصر العربية
األحتياجات من األعالف  6

 83118.6 81236 88411.1 الخضراء
 8068.1 8146.2 3148.1 اإلحتياجات من األتبان 8
 04013.6 04141.6 08883.3 األحتياجات من األعالف المركزة 1
 44118.4 20218.6 23411.8 المتاح من األعالف الخضراء 4
 01814.3 8181.1 3131 المتاح من األتبان 2
 3163.8 3102.3 1623.8 المتاح من األعالف المركزة 1
الميزان العلفي من األعالف  3

 01111.6 68861.6 81881.2 الخضراء
 0112 230.3 161.2 الميزان العلفي من األتبان 8
0
1 

الميزان العلفي من األعالف 
 (1018.6-) (1188.6-) (2081.2-) المركزة

 0040.4 0081.3 0133.3 عدد الوحدات الحيوانية 0  محافظة البحيرة
األحتياجات من األعالف  6

 8384 8813.1 8264.3 الخضراء
 860 844.3 310.6 اإلحتياجات من األتبان 8
 0480.4 0438.6 0113.6 األحتياجات من األعالف المركزة 1
 2040 1616.1 3314 المتاح من األعالف الخضراء 4
 0111.4 848.6 362.6 المتاح من األتبان 2
 130.6 482.2 182.2 األعالف المركزةالمتاح من  1
الميزان العلفي من األعالف  3

 6802 8681 4608.6 الخضراء
 008.8 8.83 (11.3-) الميزان العلفي من األتبان 8
0
1 

الميزان العلفي من األعالف 
 (141.4-) (886.1-) (0100.2-) المركزة

وزارة الزراعة واستصالح األراضي قطاع الشئون اإلقتصادية اإلحصاءات الزراعية  :المصدر
قدرت عدد الوحدات (. 0828) و أحمد كمال أبو ريه،، أعداد متفرقة، واحصاءات الثروة الحيوانية

 .وحدة حيوانية 0.64=الجاموس، وحدة حيوانية 0=أبقار: الحيوانية كالتالي 
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 :ا في تقليص حجم الفجوة العلفيةودوره المخلفات الزراعية: ثالثًا 
في ضوء عجز المتاح من األعالف عن تلبية اإلحتياجات الغذائية للحيوانات 
المزرعية و في ظل صعوبة التوسع في إنتاج األعالف الخضراء على حساب الرقعة 

ومحدودية التوسع في إنتاج األعالف المركزة لما تتطلبه من ، المخصصة لغذاء اإلنسان
تثمارات كبيرة بجانب ارتفاع اسعار مستلزمات إنتاجها وما يترتب عليها من ارتفاع اس

تكاليف التغذية عليها كان البد من البحث عن مصادر جديدة لسد هذا العجز من 
األعالف وذلك من خالل التوجه إلى استخدام مخلفات اإلنتاج الزراعي لتصنيع أعالف 

 .هذا العجز في األعالف غير تقليدية تضاف كأعالف مالئة لسد
سدتوى الجمهوريدة و محافظدة الوضع الدراهن ألهدم مخلفدات اإلنتدان النبداتي علدى م :رابعاً 

 : البحيرة
تتمثل أهم مخلفات اإلنتاج النباتي التي يمكن استخدامها كأعالف غير تقليدية في 

سنوي أن المتوسط ال( 1)ويتضح من جدول رقم ، كل من حطب الذرة الشامية وقش األرز
 3.8بلغ حوالي ( 6108-6111)المتاح من إجمالي تلك المخلفات في متوسط الفترة 

بينما بلغ المتوسط السنوي إلنتاج تلك المخلفات على ، مليون طن على مستوى الجمهورية
من % 01.8.ألف طن أي بنسبة  823مستوى محافظة البحيرة خالل نفس الفترة حوالي 

مليون   8.1من % 01ألف طن بنسبة  131األرز بحوالي وساهم قش ، إجمالي المخلفات
من % 8ألف طن بنسة  181بينما ساهم حطب الذرة بحوالي ، طن إجمالي الجمهورية

حيث تجدر اإلشارة ، مليون طن إجمالي الجمهورية خالل متوسط الفترة سالفة الذكر 4.1
ارتفاع : لخصائص منها إلى أن جميع المخلفات النباتية بصورتها الطبيعية تتميز ببعض ا

وانخفاض درجة ، محتواها من األلياف الخام مما يؤدي إلى انخفاض قابليتها للهضم
ولذلك تسمى هذه المخلفات بمواد ، استساغتها فال تستهلك منها الحيوانات كميات كبيرة

ولقد ترتب على تلك الخصائص أنه على الرغم من توافرها بكميات . العلف الخشنة الفقيرة
ورغم ارتفاع تكاليف التغذية على األعالف التقليدية إال أن استخدام تلك المخلفات ، يرةكب

في تغذية الحيوانات يتسم بالمحدودية األمر الذي دفع الباحثين في مجال تغذية الحيوان 
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المخلفات وتحسين إلى إيجاد العديد من الطرق للتغلب على الخصائص السابقة لتلك 
ا يسمى عظيم اإلستفادة منها بواسطةالحيوان وذلك من خالل إنتاج موت ،قيمتها الغذائية

 .باألعالف الغير تقليدية
تطووور الطاقووة اإلنتاجيووة موون أهووم المخلفووات الزراعيووة فووي جمهوريووة مصوور (: 2)ر ددم جدددور

بواأللف : الوحودة ( )6108-6111)العربية ومحافظة البحيرة خالل الفترة 
 (.طن

 
اإلدرة ، قطاع الشئون اإلقتصادية، جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي :المصدر

 .أعداد متفرقة ، نشرة اإلحصاءات الزراعية، المرظزية لإلقتصاد الزراعي
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المعو ات والمشاكر التي تواجه المزارعين عند محاولة اإلستفادة من المخلفات :خامسًا 
 :2212-2213خالر الموسم الزراعي النباتية كأعالف غير تقليدية  

عوادة تودوير المخلفوات الزراعيوة مون وجهوة إتعرف علي أهم المعوقات والمشواكل فوي لل
وتشوووير ‘ نظووور زراع العينوووة  توووم تحليووول اسوووتجواباتهم باسوووتخدام التكووورارات والنسوووب المئويوووة 

األرز إلووي أن أهووم المعوقوووات تتمثوول فووي نقوووص آالت كووبس قوووش ( 4)النتووائج بالجوودول رقوووم 
ثم ، %06ثم صغر حجم الحيازات الزراعية   ، %80.2وتقطيع حطب الذرة  بنسبة تكرار 

ونقوووووص آالت النقووووول % 8.63عووووودم المعرفوووووة بوجوووووود مصوووووانع لتووووودوير المخلفوووووات الزراعيوووووة 
وارتفاع تكلفة نقل المخلفات الزراعية لمكان آخر بعيدا عون الحقول % 3.88وماكينات الفرم 

ونقوص القوروض الالزموة لعمول مشوروعات صوغيرة لتودوير %  1.8ار لالستفادة  منهوا  بتكور 
ثووم نقووص الجوورارات  الالزمووة لنقوول الكميووات الكبيوورة موون ، %1.8المخلفووات الزراعيووة بتكوورار 

ونقووووص الجهووووود اإلرشووووادية واإليضوووواح العملووووي للتجربووووة أمووووام الووووزراع ‘ % 2.31المخلفووووات 
1.30. % 

ألرآئهوووم حوووول أهوووم المعوقوووات والمشووواكل التوووي  توزيوووع مزارعوووي العينوووة وفقووواً (: 2)جددددور ر دددم
 :تواجههم عند محاولة اإلستفادة من المخلفات النباتية

 للتكرار%  التكرار المعو ات
 80.2 86 نقص آالت كبس قش األرز وتقطيع حطب الذرة  -0
 06 84 صغر حجم الحيازات الزراعية  -6
 8.63 61 عدم وجود مصانع لتدوير المخلفات الزراعية  -8
مكانيات الفرم  -1  3.88 62 نقص آالت النقل وا 
 1.8 68 ارتفاع تكلفة نقل المخلفات الزراعية  -4
نقص القروض الالزمة لعمل مشروعات تدوير  -2

 1.8 68 المخلفات 
 2.31 61 نقص الجرارات الالزمة لنقل المخلفات الزراعية  -1
نقص الجهود اإلرشادية واإليضاح العملي بالتجربة  -3

 1.30 01 أمام الزراع 
جمعت البيانات وحسبت من استمارة االستبيان الزراعي بمحافظة البحيرة : المصدر

6108/6101  . 
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المقترحات للتغلب على المعو ات والمشاكر التي تواجه المزارعين عند محاولة  :سادساً 
الزراعية كأعالف غير تقليدية خالر الموسم الزراعي اإلستفادة من المخلفات 

2213/2212: 
أن نشور مصوانع األعوالف غيور التقليديوة ( 2)يتضح من النتوائج الوواردة بالجودول رقوم 

في الريف المصري كمقترح لحل هذه المعوقوات يواتي فوي المرتبوة األولوي مون حيوث األهميوة 
يليها توفير آالت الكبس والفرم بأسعار ، من إجمالي العينة% 62النسبية واوضح ذلك نحو 
ثم تفعيل دور اإلرشواد الزراعوي بنحوو ، من إجمالي العينة% 68.3مناسبة ويأتي ذلك بنحو 

مون إجموالي العينوة وأخيورًا دعوم  04.3ثم يأتي مقترح توفير قروض مناسبة بنحو ، 68.6%
مووون % 00.6حووووالشوووركات الخاصوووة والعاموووة للعمووول فوووي مجوووال األعوووالف غيووور التقليديوووة بن

 . إجمالي العينة 
م للتغلب على المشاكل توزيع مزارعي العينة وفقًا ألرائهم حول مقترحاته(: 6)جدور ر م

 التي تواجههم عند اإلستفادة من المخلفات الزراعية والمعوقات 
 %تكرار  التكرار المقترحات اللتغلب على هذه المعو ات والمشاكر م
 62 061 التقليدية في الريف المصريتوفير مصانع األعالف غير  0
 68.3 001 توفير أالآلت الكبس والفرم والتقطيع بأسعار مناسب 6
 68.6 011 تفعيل دور اإلرشاد الزراعي 8
 04.3 18 توفير قروض بأسعار مناسبة 1
دعم الشركات العامة والخاصة للعمل في مجال األعالف غير  4

 00.6 46 التقليدية
للموسم الزراعي جمعت وحسبت من أستمارات اإلستبيان الخاصة بعينة الدراسة  :المصدر

6108/6101  . 
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ABSTRACT 

The study aimed the development of livestock numbers on 

the level of Egypt and the province of Beheira. It was found the 

relative importance of the number of cattles the level of 

Beheira, to maintain about 12.14% of the total number of cows 

on the level of Egypt (about 4.5 million head). The numbers of 

buffalo reached to about 10.1% of the total numbers of Buffalo 

(3.8 million head in Egypt) during the study period in 

average. The study also showed that the availability of green 

fodder exceeds the needs of which about 17 million tons during 

the period (2010-2013), where it is a green fodder needing 

about 68% at the level of Egypt, while the requirement of 

green fodder at the level of Beheira toward the province of 

62.3% of the available during the period, while the deficit of 

concentrated feed was about 7.1 million tons at the level of 
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Egypt and 750 thousand tons at the level of Beheira province 

during the period (2010-2013). 

As the volume of total agricultural wastes (rice straw, corn 

stover) about 8.9 million tons nationwide, including Beheira, 

which  represented about 10.9% of the amount (968 600 tons). 

Keywords: Province of Beheira, availability of green fodder, 

agricultural wastes, farm animals requirements 

 


