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ما ھى البواقى الزراعية ؟
:إنھا ما تبقى بعد 

.الزراعة 
)المنتج األساسى(جنى المحصول 

 Cash cropبيع المحصول النقدى 
:أى أن البواقى الزراعية ھى محصول إضافى ناتج عن استثمار تم بالفعل فى 

.األرض الزراعية 
.الماء 
.الطاقة

).مبيدات/ مخصبات (المدخالت الكيميائية 
.الشتالت / البذور 

).إدارة ، الخ/ خبرة / عمالة (الجھد البشرى 



ما ھو التصنيف العام للبواقى الزراعية ؟

منتج أساسى فرز 

ثان أو ثالث

بواقى زراعية 

لجنوسلليلوزية

أحطاب قش أرز

ذرة شامية 

عروش 

طماطم

بطاطس

بنجر سكر

نواتج تقليم 

حولية

نخيل

زيتون

فاكھة 



ما ھى المشكلة األساسية للبواقى الزراعية اللجنوسلليلوزية ؟

أنھا غير مرئية على شاشة االقتصاد القومى كسلع وال على •
فال الفالح مدرك لقيمتھا : شاشة الصناعة كمواد صناعية

.االقتصادية وال رجل الصناعة مقتنع بھا كمواد صناعية 



ما ھو تقدير الكميات المتاحة سنويا
من البواقى الزراعية اللجنوسلليلوزية فى مصر ؟



 2008تقدير بواقى الحاصالت الحقلية فى مصر عام 
)طن مترى وزن مجفف فى الفرن(

ب السكر
ص
ق

قمح

بنجر السكر

طماطم

ذرة

أرز غير مقشور

ذرة رفيعة

قطن خام

س
بطاط

شعير

ف
ى جا

فول بلد
فول سودانى غير 

مقشور
س
بذور السم

صويا
فول ال

س
بذور عباد الشم

ص
حم

ف ومشاق الكتان
أليا

س
عد

اإلجمالى 
مليون (

طن وزن 
مجفف 
فى 
)الفرن

تقدير الكميات 
المتاحة من 

بواق 
الحاصالت 
الحقلية

31786998
15395708

9905897

8113795

3533566

3264018

1611734

756000

749081

240273

209933

164980

96154

58338

39314

11484

5706

161376

ترتيب البواقى 
من حيث 

التوافر الكمى 
123456789101112131415161718



تقدير الكميات المتاحة لنواتج التقليم السنوى ألشجار الفاكھة فى 
)طن مترى وزن مجفف فى الفرن(  2008مصر

موز

ب
عن

تمور

برتقال
تنجرين ومندريه 
وكلمنتينه وساتسما

مانجو

خوخ ونكتارين

تفاح

تين

ليمون وبنزهير

زيتون

ش
مشم

كمثرى

برقوق

اإلجمالى 
مليون (

)طن

كميات نواتج 
التقليم السنوى 
ألشجار الفاكهة

1338691

490054

450885

534606

189526

191239

163761

154208

133808

82435

54060

24418

14672

43103.9

ترتيب نواتج 
التقليم من حيث 

التوافر 
1234567891011121314



تخيلوا قدر اإلبداع المطلوب للتعامل
مع ھذا الكم الكبير من البواقى

والتنوع الھائل فى البنية والخواص الطبيعية
!والميكانيكية والتكوين الكيميائى 



ركيزة لثورة صناعية في مصر: البواقي الزراعية
تبدا من الريف 

المدينة 

الريف  الريف 

الريف 



عرض مختصر للمشروعات البحثية 
والتطبيقية



مشروع تصنيع مربى التين فى قرية شماس ، مركز سيدى برانى ، محافظة مطروح -1

.معرض مبيعات مربى التين فى جامعة عين شمس 



مشروع تصنيع مربى التين فى قرية شماس ، مركز سيدى برانى ، محافظة مطروح

.  شھادات المعمل المركزى للبيئة فى ھلسنكى ، فنلندا تؤكد صالحية مربى تين شماس للتصدير 



مشروع تصنيع أعالف الماشية من قش األرز وأحطاب الذرة الشامية -2
قرية كفر العرب ، مركز فاراسكور ، محافظة دمياط



مشروع تصنيع أعالف الماشية من قش األرز وأحطاب الذرة الشامية
قرية كفر العرب ، مركز فاراسكور ، محافظة دمياط

تم تأسيس جمعية كفر العرب لتنمية الثروة الحيوانية



مشروع تصنيع ألواح الحبيبى من حطب القطن -3



مشروع تصنيع ألواح الحبيبى من حطب القطن

.أحد أسباب السحابة السوداء : الحرق المكشوف لحطب القطن 



.تجميع حطب القطن لتجفيفه ھوائياً 

مشروع تصنيع ألواح الحبيبى من حطب القطن



.طحن حطب القطن في دراسات القمح باستخدام الجرار الزراعي 

مشروع تصنيع ألواح الحبيبى من حطب القطن



.تحويل حطب القطن المطحون الى باالت باستخدام الجرار الزراعي

مشروع تصنيع ألواح الحبيبى من حطب القطن



)حطب قطن% 100( لوح حبيبي مكسو بالورق المشبع بالميالمين 
.  في مصنع متين) طن 400( التجربة االرشاديه 

مشروع تصنيع ألواح الحبيبى من حطب القطن



مشروع تصنيع ألواح الحبيبى من حطب القطن



مشروع تصنيع بدائل األخشاب من حطب القطن -4



مشروع بحث امكانية استخدام نواتج تقليم أشجار الفاكھة فى الصناعات الصغيرة -5



مشروع بحث امكانية استخدام نواتج تقليم أشجار الفاكھة فى الصناعات الصغيرة



Biofibersمشروع األلياف النباتية  -6
 البواقي بعض لتحويل مصنع إنشاء إلى المشروع يھدف•

ً  موّصفة ُمدخالت إلى المستغلة غير المحلية الزراعية  توصيفا
 ً ً  – دقيقا ً  علميا  مناسبة عبّوات صورة في وتجھيزھا – وفنيا

.المعنّية المنتجات تصنيع خطوط في مباشرة للدخول
وتشمل

ألواح الخشب 
الُحبيبي

Particle 
Boards 

األلواح الليفية 
متوسطة الكثافة 

)MDF(

المؤلفات الليفية 
البالستيكية 

Fiber-Plastic 
Composites 

)FPC(

عجينة 
لب الورق 

Paper Pulp 

األعالف 
الحيوانية

السماد العضوي



المستوى التفصيلي لنوعيات البواقي الزراعية 
ذات الصلة المباشرة بالصناعات المعنّية محل الدراسة 

 ة واقى الزراعي د الب ناعات ُتع دخالت للص ة كُم ر مالئم األكث
ة اج المعنّي ى إنت ا ف اد عليھ روع االعتم تھدف المش ى يس ، والت

ى ة؛ ھ اف النباتي فير : األلي امية وس ة والش ذرة الرفيع ب ال حط
.  القصب

 ّد ة ق ى منطق وافر ف ى تت ا، والت واقى منھ ة الب ة كمي رت الدراس
ا: مراكز(الدراسة  بنحو ) قنا وقوص وقفط ودشنا بمحافظة قن

  .ألف طن 129

ألف طن 40.5

حطب الذرة الرفيعة

ألف طن 40.7

حطب الذرة الشامية

ألف طن 47.9

سفير القصب



طحن حطب الذرة الرفيعة فى ظروف الحقل

يبدأ التصنيع على مستوى الحوض الزراعى من خالل 
الجمعيات الزراعية المحلية بأنشطة الفرم والكبس فى باالت



تجربة نصف صناعية النتاج الواح الحبيبى من سفير القصب 
بمصنع شركة النويھى ، طنطا



المشروعات القائمة على المنتجات  -7
الثانوية للنخيل

لماذا االھتمام بجريد النخيل ؟



ليست ھناك محافظة فى مصر ليس بھا زراعات نخيل 
مليون نخلة 12باجمالى 



ليس ھناك بلد عربى من المغرب غربا وحتى العراق شرقا ليس 
مليون نخلة على مستوى الدول العربية 100به نخيل باجمالى 



المنتجات الثانوية للنخيل

 Midribsجريد النخيل   

 Leafletsالخوص   

 Spadix Stemالعرجون   

Coirالليف   

Midrib Baseالقحفة   

Trunkجذع النخلة   



العرجون
Spadix stem

الليف
Coir

القحفة
Midrib base

الخوص
Leaflets

الجريد
Midribs

71.257.58.009.75

للنخلة الواحدة  تقدير الكميات المتوفرة سنويا من المنتجات الثانوية

. مجفف هوائيامقادير المنتجات الثانوية للنخلة الواحدة سنويا كجم وزن 



 Midribsجريد النخيل     

جريد النخيل

.النخيل) خدمة(ناتج تقليم 



تحديد الخواص الميكانيكية لجريد النخيل مقارنة باألخشاب العالمية

 Beech والزانSpruce البياض وخشب النخيل لجريد الميكانيكية الخواص بين مقارنة
Soft الطرية األخشاب وكذلك، woods، والصلدة Hard woods، للمواصفات وفًقا 

ASTM. األمريكية 2555-88  



الذى رزقنا هللا “ الخشب”أى أن جريد النخيل ھو 
!اياه دون أن ندرى 



:  باالضافة الى ذلك 
تقع فى منطقة –وكافة الدول العربية –فمصر 

!من أشد مناطق العالم جفافا 



على –والدول العربية ككل –لذا تعتمد مصر 
.االستيراد فى الوفاء بحاجاتھا من األخشاب

يكلف استيراد األخشاب ومنتجاتھا حاليا فى مصر 
!   مليار جنيه سنويا  4خزينة الدولة حوالى 



مع  2050تخيلوا كم سيصل ھذا التقدير عام 
مليون نسمة ومع  140زيادة سكان مصر الى 

اتجاه اغلب دول العالم لمنع قطع األخشاب من 
؟؟!غاباتھا 

أى أن ھناك ضرورة قومية لالعتماد على جريد 
.النخيل بديال لألخشاب المستوردة



مشروع انتاج الواح الكونتربانوه من جريد النخيل -7-1  



مشروع تصنيع أثاث مدارس المجتمع من ألواح كونتر جريد النخيل -7-2

منظمة اليونيسيف تستخدم كونتر جريد النخيل في صناعة اثاث مدارس المجتمع 
.في صعيد مصر



من جريد النخيل فى الواحات ) األرابيسك(مشروع نشر صناعات الخرط العربى  -7-3
الداخلة



من جريد النخيل فى الواحات الداخلة) األرابيسك(مشروع نشر صناعات الخرط العربى 



من جريد النخيل فى الواحات الداخلة) األرابيسك(مشروع نشر صناعات الخرط العربى 

ماكينة االرابيسك 
اصبحت احدي مكونات 
أسلوب الحياة والثقافة 
في البيت التقليدي في 

.الواحات



من جريد النخيل فى الواحات الداخلة) األرابيسك(مشروع نشر صناعات الخرط العربى 

شمعدان  من ناتج 
.تقليم شجر الجوافة



من جريد النخيل فى قرى الفيوم) األرابيسك(مشروع نشر صناعات الخرط العربى  -7-4

.مقلمة من جريد النخيل.                  غطاء علبة مناديل من جريد النخيل



من جريد النخيل فى قرى الفيوم) األرابيسك(مشروع نشر صناعات الخرط العربى 

سلة فاكھة من جريد 
.النخيل



من جريد النخيل فى قرى الفيوم) األرابيسك(مشروع نشر صناعات الخرط العربى 

ستارة  من جريد 
.النخيل



من جريد النخيل فى قرى الفيوم) األرابيسك(مشروع نشر صناعات الخرط العربى 

.كندا بالقاھرة منزل سفيرلقطة من معرض المبيعات ب: العمل المبدع يرفع الثقة بالنفس 



مشروع نشر الصناعات الصغيرة القائمة على جريد وخوص النخيل فى قرى بئر العبد  -7-5
)  2012–2011(بمحافظة شمال سيناء بالتعاون مع جمعية خبراء العلوم والتكنولوجيا 

خراطة منتجات أرابيسك من جريد النخيل 



 مشروع نشر الصناعات الصغيرة القائمة على جريد وخوص النخيل فى قرى بئر العبد 
)  2012–2011(بمحافظة شمال سيناء بالتعاون مع جمعية خبراء العلوم والتكنولوجيا 

منتجات خرط عربى أرابيسك من جريد النخيل



 مشروع نشر الصناعات الصغيرة القائمة على جريد وخوص النخيل فى قرى بئر العبد 
)  2012–2011(بمحافظة شمال سيناء بالتعاون مع جمعية خبراء العلوم والتكنولوجيا 

خراطة منتجات أرابيسك من جريد النخيل 



 مشروع نشر الصناعات الصغيرة القائمة على جريد وخوص النخيل فى قرى بئر العبد 
)  2012–2011(بمحافظة شمال سيناء بالتعاون مع جمعية خبراء العلوم والتكنولوجيا 

خراطة منتجات أرابيسك من جريد النخيل 



 مشروع نشر الصناعات الصغيرة القائمة على جريد وخوص النخيل فى قرى بئر العبد 
)  2012–2011(بمحافظة شمال سيناء بالتعاون مع جمعية خبراء العلوم والتكنولوجيا 

خراطة منتجات أرابيسك من جريد النخيل 



 مشروع نشر الصناعات الصغيرة القائمة على جريد وخوص النخيل فى قرى بئر العبد 
)  2012–2011(بمحافظة شمال سيناء بالتعاون مع جمعية خبراء العلوم والتكنولوجيا 

تصنيع منتجات بيئية من خوص النخيل



 مشروع نشر الصناعات الصغيرة القائمة على جريد وخوص النخيل فى قرى بئر العبد 
)  2012–2011(بمحافظة شمال سيناء بالتعاون مع جمعية خبراء العلوم والتكنولوجيا 

تصنيع منتجات بيئية من خوص النخيل



 مشروع نشر الصناعات الصغيرة القائمة على جريد وخوص النخيل فى قرى بئر العبد 
)  2012–2011(بمحافظة شمال سيناء بالتعاون مع جمعية خبراء العلوم والتكنولوجيا 

منتجات بيئية من خوص النخيل



 مشروع نشر الصناعات الصغيرة القائمة على جريد وخوص النخيل فى قرى بئر العبد 
)  2012–2011(بمحافظة شمال سيناء بالتعاون مع جمعية خبراء العلوم والتكنولوجيا 

منتجات بيئية من خوص النخيل



 مشروع نشر الصناعات الصغيرة القائمة على جريد وخوص النخيل فى قرى بئر العبد 
)  2012–2011(بمحافظة شمال سيناء بالتعاون مع جمعية خبراء العلوم والتكنولوجيا 

منتجات بيئية من خوص النخيل



 مشروع نشر الصناعات الصغيرة القائمة على جريد وخوص النخيل فى قرى بئر العبد 
)  2012–2011(بمحافظة شمال سيناء بالتعاون مع جمعية خبراء العلوم والتكنولوجيا 

منتجات بيئية من خوص النخيل



 مشروع نشر الصناعات الصغيرة القائمة على جريد وخوص النخيل فى قرى بئر العبد 
)  2012–2011(بمحافظة شمال سيناء بالتعاون مع جمعية خبراء العلوم والتكنولوجيا 

منتجات بيئية من خوص النخيل



مشروع منتج بديل لالخشاب من جريد النخيل -7-6



مراحل إنتاج الكمبوست بقرية فارس
مرحلة النقل والتجميع والفرم: اوال

مشروع تصنيع السماد العضوى من نواتج تقليم نخيل التمر والدوم وأشجار المانجو فى  -7-7
)  2012–2009(قرية فارس بمحافظة أسوان بالتعاون مع شركة دانه غاز 



بناء المصفوفات: ثانيا

مشروع تصنيع السماد العضوى من نواتج تقليم نخيل التمر والدوم وأشجار المانجو فى قرية 
)  2012–2009(فارس بمحافظة أسوان بالتعاون مع شركة دانه غاز 



السماد البلدى•

طينة المرشحات•

اسمدة معدنية•

طفلة•

مرحلة اإلضافات: ثالثا

مشروع تصنيع السماد العضوى من نواتج تقليم نخيل التمر والدوم وأشجار المانجو فى قرية 
)  2012–2009(فارس بمحافظة أسوان بالتعاون مع شركة دانه غاز 



مرحلة الترطيب : رابعا

مشروع تصنيع السماد العضوى من نواتج تقليم نخيل التمر والدوم وأشجار المانجو فى قرية 
)  2012–2009(فارس بمحافظة أسوان بالتعاون مع شركة دانه غاز 



)تقليب يدوى وميكانيكى(مرحلة التقليب : خامسا

مشروع تصنيع السماد العضوى من نواتج تقليم نخيل التمر والدوم وأشجار المانجو فى قرية 
)  2012–2009(فارس بمحافظة أسوان بالتعاون مع شركة دانه غاز 



عمليات التقليب والترطيب المستمرة وإعادة بناء : سادسا
المصفوفات

مشروع تصنيع السماد العضوى من نواتج تقليم نخيل التمر والدوم وأشجار المانجو فى قرية 
)  2012–2009(فارس بمحافظة أسوان بالتعاون مع شركة دانه غاز 



مرحلة النضج: سابعا

مشروع تصنيع السماد العضوى من نواتج تقليم نخيل التمر والدوم وأشجار المانجو فى قرية 
)  2012–2009(فارس بمحافظة أسوان بالتعاون مع شركة دانه غاز 



مرحلة الغربلة والتعبئة: ثامنا

مشروع تصنيع السماد العضوى من نواتج تقليم نخيل التمر والدوم وأشجار المانجو فى قرية 
)  2012–2009(فارس بمحافظة أسوان بالتعاون مع شركة دانه غاز 



كوقود حيوى Pelletsمشروع تصنيع المصبعات  -7-8



كوقود حيوى Pelletsمشروع تصنيع المصبعات 



لتحديد القيمة الحرارية شھادة بنتائج االختبارات التى أجريت
للمصبعات المنتجة من جريد النخيل



مشروع تصنيع حصر جريد النخيل الستخدامھا فى تصنيع ألواح الكونتر والباركيه  -7-9
)2012–2010(بقرية القايات بمحافظة المنيا بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير 



تحويل قطع جريد النخيل الى سدائب على ماكينات التسديب

مشروع تصنيع حصر جريد النخيل الستخدامھا فى تصنيع ألواح الكونتر والباركيه  -7-9
)2012–2010(بقرية القايات بمحافظة المنيا بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير 



سدائب جريد النخيل

مشروع تصنيع حصر جريد النخيل الستخدامھا فى تصنيع ألواح الكونتر والباركيه  -7-9
)2012–2010(بقرية القايات بمحافظة المنيا بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير 



تجميع سدائب الجريد فى صورة حصر باستخدام الفارمات

مشروع تصنيع حصر جريد النخيل الستخدامھا فى تصنيع ألواح الكونتر والباركيه  -7-9
)2012–2010(بقرية القايات بمحافظة المنيا بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير 



حصر من سدائب جريد النخيل

مشروع تصنيع حصر جريد النخيل الستخدامھا فى تصنيع ألواح الكونتر والباركيه  -7-9
)2012–2010(بقرية القايات بمحافظة المنيا بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير 



الواح باركيه من حصر جريد النخيل

مشروع تصنيع حصر جريد النخيل الستخدامھا فى تصنيع ألواح الكونتر والباركيه  -7-9
)2012–2010(بقرية القايات بمحافظة المنيا بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير 



م ألواح باركيه من جريد  115تم تصنيع 
النخيل لألستاذ فھمي ھويدي بالتعاون مع 

. شركة صابرا للباركيه

2

مشروع تصنيع حصر جريد النخيل الستخدامھا فى تصنيع ألواح الكونتر والباركيه بقرية 
)2012–2010(القايات بمحافظة المنيا بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير 



خطاب شكر 

مشروع تصنيع حصر جريد النخيل الستخدامھا فى تصنيع ألواح الكونتر والباركيه بقرية 
)2012–2010(القايات بمحافظة المنيا بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير 



دوالب وكومود ووحدة ادراج من كونتر جريد النخيل

مشروع تصنيع حصر جريد النخيل الستخدامھا فى تصنيع ألواح الكونتر والباركيه  -7-9
)2012–2010(بقرية القايات بمحافظة المنيا بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير 



شكراً لحسن استماعكم


