دراسة جدوى مشروع إنتاج السماد العضوى
أوالً  :مقدمة
يعتبر نخيل البلح مصدرا ً للعديد من المواد الخام الالزمة لبعض الصناعات والمشروعات القائمةة
علي منتجات النخيل وقد أدي ذلك إلي محاولة للتطوير التكنولوجي لبعض هذه الصةناعات ومةن
بينها صناعة بدائل السماد العضوي والبيت وهي من الصناعات البسيطة التي يمكن أن تقام فةي
المجتمعات الريفية والبدوية حيث تتوافر زراعة النخيل والمعدات الزراعية علي أن تقوم المةرأ
بالعمل في هذه المشروعات .
ومن المحافظةات التةي يةزداد فيهةا زراعةة النخيةل محافظةة الةوادي الجديةد – محافظةات جنةو
الوادي – محافظة شمال سيناء والصحراء الغربية حيث يتراوح عدد أشجار النخيل مةابين 9-8
ماليين نخلة يتم نموها تحت الظروف الطبيعية مما يلزم إزالة بعض الجريد واألوراق كجزء مةن
عملية تربية األشجار وصيانتها ومن هنا فقد تعطي النخلة الواحد حوالي  100كجم من الجريد
والسعف الذي يحتوي علي نسبة عالية من المواد البروتينية والعضوية .
ثانيا  :مدى الحاجة إلي إقامة المشروع
تعتبر األسمد العضوية من العناصر األساسةية والهامةة فةي تغذيةة النباتةات خاصةة فةي مةزارع
الشتالت ونباتات الزينة ومن هذه األسةمد األنةواع المصةنعة مةن مخلفةات النخيةل التةي تتةوافر
بكميات كبير في المجتمعات الريفية كمةا أن أسةعار هةذه األنةواع مةن األسةمد المسةتورد مةن
الخارج مرتفعة قد يصل سعر الطن منها حوالي  2000جنية ولةذلك وجةد مةن األنسة تشةجي
االستثمار في هذا المجال والذي يناس تشغيل العمالةة فةي المجتمعةات الريفيةة والبدويةة وبهةذا
سوف يتم إنتاج ما يلزم السوق المحلي من هذه األسمد لمنافسة المستورد منها ومن هنا يتضح
أهمية المشروع المقترح .
ثالثا  :الخامات
تتوافر الخامات الالزمة لهذا المشروع في المجتمعات الريفية من جريد وسعف النخيل حيث ينتج
من النخلة الواحد حوالي  100كجم  /سنة ويمتاز الجريد المجم بارتفاع محتواه من العناصةر
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الغذائية والمواد العضوية وسوف نجد أن الطن من سعف النخيل والجريد ينةتج مةن  10نخةالت
وعلي ذلك عند إقامة مشروع إلنتاج  900طن من السماد العضةوي سةنويا فسةوف يحتةاج هةذا
المشروع إلي عدد من أشجار النخيل يتراوح ما بين  9000:7200نخلة م مالحظة ان موسم
جم الجريد والسعف يكون في شهور سبتمبر وأكتوبر – يناير وفبراير من كل عام .
والجدول التالي يبين نس العناصر الغذائية في مكونات جريد وسعف النخيل.

نس العناصر الغذائية

ومن الخامات المستخدمة أيضا في إنتةاج األسةمد بالمشةروع بعةض اإلضةافات مثةل المنشةطات
البيلوجي والطفلة وبعض المركبات الكيميائية والمياه الخالية من الملوحة .
رابعا  :المنتجات
يمكن للمشروع إنتاج منتجات متعدد منها علي سبيل المثال
 .1األسمد العضوية .
 .2إنتاج السيالج كعلف للماشية .
وسوف يتج المشروع في مراحل األولي إلي إنتاج األسمد العضوية من مخلفات النخيل .
خامسا  :العناصر الفنية للمشروع
)(1مراحل التصني
تعتمد مراحل التصني لمنتجات هذا المشروع علي معالجة مخلفات النخيل مةن السةعف والجريةد
عن طريق الكمر م إضافة بعض المنشطات الكيماوية أو البيولوجية وتعتبةر عمليةة الكمةر فةي
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الهواء من أكفأ العمليات البيولوجية المستخدمة لمعالجة المخلفات العضةوية عمومةا وذلةك ألنة
يةتم خاللهةا القضةاء علةي مسةببات األمةراض وبةذور الحشةائع أثنةاء عمليةة التخمةر الهةوائي
باإلضافة إلي تقليل حجم المخلفات .
وتعتمد مراحل التصني في هذا المشروع علي استخدام نظام المصفوفات فةي عمليةة الكمةر بعةد
الفرم م إضافة بعض المكونات من مياه رع خالي من الملوح ومنشط بيولوجي باإلضافة إلي
الطفلة وبعض المركبات والعناصر الكيماوية .
والجدول التالي يبين نس الخلط لكل من الجريد وسعف النخيل المفروم .

نس الخلط لكل من الجريد وسعف النخيل المفروم

ويةةتم كمةةر المخلةةوط عةةن طريةةق بنةةاء مصةةفوفات مةةن الخطةةوط الطوليةةة بعةةرض 3متةةر
وارتفاع1.5متر وبطول 50متةر لكةل مصةفوفة وبةذلك يبلة حجةم المصةفوفة الواحة د 225م3
ويبل وزن مخلفات النخيل بالمصفوفة حوالي  15طن .
الرسم التخطيطي لخطوات تصني السماد العضوي من مخلفات النخيل

خطوات تصني السماد العضوي من مخلفات النخيل
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وتنقسم عملية الكمر إلي مرحلتين :
▪

المرحلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة األولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي:
تستغرق حوالي شةهر ويةتم فيهةا التقلية بواسةطة اللةة الخاصةة بتقلية المكمةورات
بصفة دورية م إضافة الماء عند الحاجة .

▪

المرحلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الثانيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة:
وتستغرق حوالي شهر إلتمام عملية التخمر النهائي

)(2المساحة والموق :
المساحة الكلية حوالي فدان مجهز بالعناصر التالية :
▪

مساحة بناء المصفوفات 60×50م

▪

عدد المصفوفات  10بأبعاد 50×1.5×3متر

)(3المستلزمات الخدمية المطلوبة:
يحتاج المشروع إلي مصدر كهربي  220فولت بقدر  3ك .وات م توفير مصدر مياه خالي من
األمالح بمعدل تصرف مناس السةتهالك حةوالي  1.5متةر مكعة يوميةا مة وجةود تجهيةزات
للتهوية الجيد خاصة فةي األمةاكن المغلقةة بالمشةروع وقةد تصةل تكلفةة المسةتلزمات الخدميةة
بالمشروع خالل شهر واحد حوالي  175جني .
)(4الالت والمعدات والتجهيزات:
يتميز المشروع باعتمةاده علةي المعةدات الزراعيةة العاديةة والتةي تسةتخدم فةي تنةاول الخامةات
والمنتجات .
والجداول التالية توضح المواصفات الفنية المطلوبة للمعدات :
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جرار زراعي

مقطور جرار زراعي

مفرمة

آلة لتقلي المكمورات تعمل علي الجرار

تكلفة المعدات المستخدمة

تكلفة المعدات المستخدمة
)(5احتياج المشروع من الخامات خالل دور رأس المال ( شهرين )

احتياج المشروع من الخامات
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)(6الرسم التخطيطي لموق المشروع:

الرسم التخطيطي لموق المشروع
)(7العمالة:

العمالة

▪

عدد الورديات 1:

▪

عدد ساعات العمل  8:ساعات

)(8منتجات المشروع خالل دور رأس المال ( شهرين ):

منتجات المشروع خالل دور رأس المال
)(9التعبئة والتغليف:
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يتم التعبئة في أكياس من البالستيك المنسوج بسعات 25كجم للعبو م كتابة البيانةات الخاصةة
باإلنتاج والشروط الصحية لالستخدام والتخزين .
)(10عناصر الجود :
▪

نظافة مكان اإلنتاج من الحشرات

▪

كتابة اسم المنتج وعالمت التجارية أن وجدت واسم الجهة المنتجة وعنوانهةا والسةجل
التجاري ورقم الترخيص ونس المكونات وتاريخ اإلنتاج ومد الصالحية .

)(11التسويق:
يتم التسويق للمنتجات عن طريق
 .1منطقة المشروع نفس
 .2األسواق القريبة من مكان المشروع
 .3أسواق الخريجين بالمحافظة
 .4المشاركة في المعارض الزراعية
 .5التوزي عن طريق الجمعيات الزراعية
وقد تصل قيمة المصروفات خالل عملية التسويق  250جني  /شهر .
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