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 دراسة جدوى مشروع 

 إنتاج علف مخلفات القطن والذرة والخضراوات والفاكهة

 أوالً : مقدمة

المخلفنات  يلعب االهتمام بتدوير مخلفات الحاصالت الزراعية دوراً ايجابيا في التخلص منن هنذ 

منن مصنانح حفن   وبالتالي تقليل نسبة التلوث البيئي خصوصا في المناطق الزراعية أو بنالقرب

  . المخلفات ب المواد الغذائية حيث تتبح أساليب غير سليمة للتخلص من هذ وتعلي

كتلنة  ون راً لزيادة النمو السنكاني أصنبحت مصنانح حفن  وتجميند الخضنراوات والفاكهنة وسنط

االرض  سكانية هائلة حيث تتحول األراضي الزراعية المحيطة بها إلي منشآت ومباني وأصبحت

المخلفنات  جمنح سنكاني رهينب ممنا أدي إلني صنعوبة النتخلص مننالزراعية الباقينة محاطنة بت

  . الزراعية

عليهنا  وحيث أن جميح هذ  المخلفات تقريبا منن المنواد العضنوية سنريعة التحلنل والتني تعني 

إضنرارا بالغنا  العديد من الكائنات الحية مثل الخمائر والفطريات والحشرات وغيرهنا ممنا يشنكل

أيضا تشنكل ضنرراً  التخلص من هذ  المخلفات خارج المصانح فإنهابالبيئة داخل المصانح وعند 

  . أكثر بالبيئة وبالتالي علي الصحة العامة للسكان

 ثانيا : مدى الحاجة إلي إقامة المشروع

منن تنيثير  يهدف هذا المشروع إلي تدوير الحاصالت الزراعية وإعادة تدويرها لمنا لهنذا العامنل

  . التلوث حيث تتبح أساليب غير سليمة للتخلص منهاايجابي علي حماية البيئة من 

أهمينة  ون راً التساع الرقعة الزراعينة المسنتغلة فني زراعنة أننواع مختلفنة منن النذرة تزايندت

إحصنااات عنام  االستفادة من كميات الحطب والقوالح الناتجنة منهنا بطريقنة اقتصنادية ب وتبنين

ملينون طنن  3.12هورينة يتخلنف عنهنا أن زراعنة النذرة الشنامية علني مسنتوي الجم 1996

  . طن حطب من زراعة الذرة الرفيعة 929.191باإلضافة إلي 
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 يضاف إلني ذلنأ أن محصنول النذرة عمومنا يننتك عنن  كمينات كبينرة منن القنوالح التني يمكنن

اتسناع  استغاللها ايضا بدال من الحرق الذي يسبب ضررا بالغا علي البيئة ون افتهنا ب كنذلأ منح

محاف ات  زراعية المستغلة في زراعة القطن حيث وصلت كمية القطن المنزرعة باحديالرفعة ال

النذي  إلي نصف مليون طن ينتك عنهنا كمينات هائلنة منن حطنب القطنن 1997الجمهورية عام 

الضنار  يستخدم كوقود مما ينتك عن  تلوث شديد للجو نتيجة تصاعد غناز ثناني أكسنيد الكربنون

فني  حطنب القطنن علني أسنطح مننازل الفالحنين يمثنل السنبب األولجدا بالصحة كما أن تشوين 

  . حدوث الحرائق في الريف والتي غالبا ما تسبب خسارة في األرواح واألموال

فني إنتناج  باإلضافة إلي أهمية المشروع من حينث التنيثير البيئني ايضنا لن  األهمينة االقتصنادية

  . الحيوانية و الداجنة العلف الذي يحتاج  السوق المحلي في زيادة الثروة

 ثالثا : الخامات

 حطب القطن ويمكن الحصول علي  من الحقول وتجميع  خالل شهري نوفمبر وديسمبر ب1

.  

  . حطب الذرة ويمكن الحصول علي  من الحقول وتجميع  خالل أكتوبر ونوفمبر ب2

  . قوالح الذرة ويمكن الحصول علي  من الحقول وتجميع  علي مدار السنة ب3

 بسلة وقشر وبذور وألياف المانجو باإلضافة إلي قشر وبذور البرتقال ويمكننقشور ال ب4

  . الحصول علي  من مصانح تعليب وحف  المواد الغذائية من الخضراوات والفاكهة

  . الموالس ب5

  . الحجر الجيري والملح ب6

 رابعا : المنتجات

 %40منن  ون هنذا العلنفيقوم هذا المشروع بإنتاج علف يستخدم لتغذية الماشية واألغنام ويتكن 

تصننيح  تشمل قشور البسنلة ومخلفنات %10قوالح ذرة ، %20حطب ذرة ، %20حطب القطن ، 

  .موالس وحجر جيري وملح %10كل من المانجو والبرتقال باإلضافة إلي 

  . في العلف وفيما يلي النسب المئوية لكل من الدهن واأللياف والبروتين في المواد المستخدمة
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  النسب المئوية لكل من الدهن واأللياف والبروتين

 

 : ومكونات الطن الواحد من العلف ممثل  في الجدول التالي

 

  ومكونات الطن الواحد من العلف

 

 خامسا : العناصر الفنية للمشروع

 مراحل التصنيح (1)

  . طحن كل حطب القطن وحطب الذرة والقوالح ب1

تجفيف قشور البسلة ومخلفات المانجو والبرتقنال بوضنع  علني طبنالي خشنب وتركن   ب2

  . ساعة 24في الهواا الطلق )فترة التجفيف (  ليجف

  . طحن قشور البسلة ومخلفات المانجو والبرتقال الجافة ب3

  . خلط المكونات السابقة بالنسب المقررة مح إضافة الموالس واليوريا ب4

 .كجم وتخزينها في المخزن20من البالستيأ المنسوج سعة  تعبئة العلف في جواالت ب5

  الرسم التخطيطي لمراحل إنتاج العلف



 4 

 

 مراحل إنتاج العلف

 

 : المساحة والموقح (2)

م مسنناحة مفتوحننة 13×20م( منهننا 25×20) 2م500إلنني مكننان مسنناحت  يحتنناج المشننروع 

  .تشوين الخامات وتجفيفها أما المساحة الباقية فتغطي بجمالون معدني من الصلب لعمليات

 : المستلزمات الخدمية المطلوبة (3)

تنوفير  كيلنووات لتشنغيل المطناحن واإلننارة منح 10الطاقة الكلية المستخدمة في المشروع هي 

  . جني  / شهر 300در ميا  وتقدر التكلفة بحوالي مص

  . ويلزم توافر شروط التهوية الطبيعية الجيدة في األماكن المغلقة من المشروع

 : اآلالت والمعدات والتجهيزات (4)

 

 مطحنة
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 الخالط

 

 

 طبالي خشب

 

 

 ميزان طبلية

 

 

 ربة يدويةع

 

  تكلفة المعدات المستخدمة

 

 تكلفة المعدات المستخدمة

 

 : احتياج المشروع من الخامات شهريا (5)

 

  احتياج المشروع من الخامات
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  . جني  89625إجمالي الخامات خالل دورة رأس المال )ثالثة شهور(

فترة التصنيح  وتتركز فترة تجميح الخامات خالل الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر من كل عام أما

  . خامات فتستغرق طول العاموتجفيف ال

 : الرسم التخطيطي لموقح المشروع (6)

 

  موقح المشروع

 

 : العمالة (7)

 

  العمالة

 

  عدد الورديات :وردية واحدة ▪

  ساعات بالوردية 8عدد ساعات العمل : ▪

 : (منتجات المشروع )شهريا (8)
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  . جني  171000إجمالي المنتجات خالل دورة رأس المال )ثالث شهور( 

 : التعبئة والتغليف (9)

كتابنة  كجنم منح20ليف وتعبئت  في أكياس بالستيكية من البولي بروبيلين المنسوج سنعة يتم تغ

  . تاريخ اإلنتاج وتاريخ انتهاا الصالحية

 : عناصر الجودة (10)

 االهتمام بن افة المكان من الحشرات والقوارض بالتطهير المستمر باستخدام مبيندات ب1

  . رين ونوفاكرون وتميأ فايديتغير ضارة بالعلف وباإلنسان مثل فوليمات وازود

 كتابة اسم المنتك وتاريخ إنتاج  وانتهاا الصالحية بوضوح منح ذكنر الجهنة المنتجنة ب2

  . وكذلأ المكونات األساسية ونسب المواد المضافة إليها

 : التسويق (11)

  . منطقة المشروع ب1

  . أسواق المواشي ب2

ع التسننمين ومننزارع بننالعرض علنني أصننحاب وهيئننات مننزارع األمننن الغننذائي )مننزار ب3

  . (الماشية

  . االشتراأ في المعارض المختصة واألسواق المنتشرة بالريف المصري ب4

منزارع تربينة  جني  /شهر عبارة عن توزيح عيننات علني 300وتتكلف عملية التسويق حوالي 

  .المواشي والتجار

 


