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 388بنحو  2007قدرت في عام   دادًا كبیرة من الثروة الحیوانیةتمتلك الدول العربیة أع   

ملیون  192: أغنام(، تنتمي لخمسة أنواع حیوانیة )ملیون وحدة حیوانیة 120(ملیون رأس 

، )ملی ون رأس  4: ملی ون رأس، وج اموس   62: ملی ون رأس، وأبق ار   114: رأس، وماعز

    .إضافًة إلى أعداد أخرى من الفصیلة الخیلیة والدواجن

, الزراعي دورًا مھمًا وأساس یًا ف ي تط ویر الث روة الحیوانی ة وتنمیتھ ا      تلعب تغذیة الحیوان و

م  ن مجموع  ة العوام  ل الم  ؤثرة ف  ي تكلف  ة اإلنت  اج، ویمث  ل نق  ص      %70وھ  ي تش  كل نح  و 

، ل  ذا ف  إن أی  ة خط  ة لزی  ادة اإلنت  اج  الث  روة ھ  ذه األع  الف أھ  م عقب  ة تق  ف ف  ي طری  ق تنمی  ة 

الكفیل ة بزی  ادة إنت  اج األع  ـالف وتحس  ین   وأن ترتك  ز عل  ى األس  س ب دّ  الحی واني محلی  ًا، ال 

  . نوعیتھا

، بدراس ة  )أكس اد (اھتم المركز العربي لدراس ات المن اطق الجاف ة واألراض ي القاحل ة      لذلك 

األبعاد الحقیقیة للمشاكل المرتبطة بتغذیة الحیوان ف ي ال دول العربی ة، وأول ى أھمی ة كبی رة       

ركز بالتعاون مع عدة منظم ات وھیئ ات عربی ة    قام الم وقد. للموارد العلفیة وتغذیة الحیوان

ودولی  ة بتنفی  ذ دراس  ات متخصص  ة ح  ول مس  ح الم  وارد العلفی  ة، وتحدی  د القیم  ة الغذائی  ة       

وبالتع اون   في ثمانینات الق رن الماض ي   لمصادر األعالف التقلیدیة، وقد صدر عن المركز

موارد العلفی ة لك ل   دراس ة قطری ة متخصص ة ب ال     21مع المنظمة العربیة للتنمیة الزراعی ة  

دولة عربیة، كما شّكل المركز فریقًا من الخبراء العرب لتحلی ل البیان ات القطری ة، وتحدی د     

وك ان   .المؤشرات للموارد العلفیة بالمقارنة مع احتیاجات الحیوانات وتوقعات التطور فیھ ا 

  .ربیةمن أھم نتائج ھذه الدراسات اإلشارة إلى وجود فجوة علفیة في معظم الدول الع

تح  دیثًا للدراس  ات القطری  ة الت  ي  ) أكس  اد(نّف  ذ المرك  ز العرب  ي   2010-2005وف  ي الفت  رة 

شملت كافة الدول العربیة، لوضع إستراتیجیة مناسبة تشمل آلی ة تط ویر المص ادر العلفی ة،     

وذلك من خالل إقامة مشروعات وطنیة أو إقلیمیة لسد الفجوة الحاصلة في الموارد العلفیة، 

  .ین موارد إضافیة منخفضة الكلفة مع الحّد من تلوث البیئةبھدف تأم
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إن الحاجة إلى تطویر مصادر علفیة غی ر تقلیدی ة إل ى جان ب األع الف المرك زة والتقلیدی ة        

وُتعد المخلفات الزراعی ة ومخلف ات التص نیع الزراع ي إح دى ھ ذه       ُتعتبر غایة في األھمیة، 

المخلف  ات ھ  ذه علی  ھ المزارع  ون بتق  دیم   وخاص  ًة عن  د المقارن  ة م  ع م  ا اعت  اد   المص  ادر، 

تف  ل الش وندر، واألتب  ان  : للحیوان ات بش كلھا الخ  ام ودون أی ة تحس  ینات عل ى نوعیتھ  ا، مث ل     

فاستغالل المخلف ات وف ق التقان ات الحدیث ة ی ؤدي إل ى       . الخ...بأنواعھا، وبقایا تقلیم األشجار

محتواھا الغذائي م ن الطاق ة    خلق قیمة مضافة لالقتصاد الوطني، وذلك بعد معاملتھا ورفع

والعناصر المعدنیة، كما یؤدي ومن خالل تجمیعھا ونقلھ ا وتص نیعھا إل ى تش غیل و توزی ع      

العمالة المحلیة، نظرًا لتوزع أماكن وجود ھذه المخلفات، باإلضافة إلى المزایا البیئیة الت ي  

یئ ة المحیط ة بھ ا، وت ؤدي     تتحقق باستثمار ھذه المخلفات التي كانت ُتحِدث ضررًا بلیغ ًا بالب 

فیتحول ھذا الضرر إلى فوائ د وی تم تحقی ق ھ دفین ف ي وق ت واح د        . إلى الكثیر من المشاكل

  . الحفاظ على البیئة، واالستفادة من المخلفات: ھما

التطبیقیة ألغراض في مجال الدراسات والتجارب ) أكساد(وال یخفى دور المركز العربي 

األمثل للمخلفات، وخاصًة في تشجیع الدراسات االقتصادیة من أجل االستخدام اإلنتاج 

واالجتماعیة، ودراسات الجدوى لوسائل االستفادة من المخلفات، واقتراح برامج البحوث 

واإلرشاد لتحدید الوسائل الُمثلى المناسبة لالستفادة من المخلفات، والتطور والتوسع في 

بولة اجتماعیًا، وردم الھوة بین إنتاج استخداماتھا بحسب الحاجة، وجعلھا منتجات مق

من خالل الخبرات الُمتاحة لدیھ إلى إقامة  المركز اتجھقد و .األعالف وبین الطلب علیھا

 - الجمھوریة العربیة السوریة  - إلنتاج األعالف غیر التقلیدیة في دولة المقر مشروع رائد 

یمكن تعمیمھ في الدول العربیة، واستخدامھ ألغراض اإلرشاد والتدریب والدراسات 

ولغرض حصر كمیات المخلفات بأنواعھا على مستوى الدول العربیة، وعلى . التطبیقیة

مستوى دولة المقر كخطوة أولى یمكن تعمیمھا على باقي الدول، فقد تم القیام بھذه الدراسة 

دة من مخلفات اإلنتاج والتصنیع الزراعي كأعالف لتنمیة الثروة االقتصادیة حول االستفا

  .الحیوانیة في سوریة

وعمومًا، ُتعد المخلفات الزراعیة ومخلفات التصنیع الزراعي منتجات داخل منظومة 

اإلنتاج الزراعي، لذلك یجب التعامل معھا على اعتبار أنھا ثروة قومیة، وموارد إنتاجیة 



                            أكساد                                                                   دراسة اقتصادیة حول االستفادة من المخلفات الزراعیة

5                                                                                                                        2011 
 

وھذا یتطلب تعظیم االستفادة منھا، . ابیة واقتصادیة واجتماعیةمتجددة ذات عوائد إیج

وإعادة استخدامھا، وتدویرھا إلى منتجات أخرى ُتساھم في حمایة البیئة من التلوث، 

والمحافظة على الصحة العامة، وخفض تكالیف اإلنتاج، وخلق فرص عمل من خالل 

  .مشروعات جدیدة

یع المخلف ات، ألنھ  ا ث روة وطنی  ة ال ُتس  تثمر   وق د رك  زت ھ ذه الدراس  ة عل ى تحس  ین وتص  ن   

بالشكل المناسب حالیًا، آملین أن یتم تعمیم ھذه الدراسة على الدول العربیة، وإجراء المزید 

، للبدء وبشكل واسع في ردم فجوة األع الف  التطبیقیة من الدراسات المتزامنة مع التجارب

إل ى م  واد   نی  ات تحوی ل المخلف  ات ف ي ال وطن العرب  ي، واالس تفادة بأفض  ل الط رق م ن إمكا     

إزالة التنافس الحاصل ب ین اإلنس ان والحی وان عل ى     علفیة ذات قیمة غذائیة عالیة، وبالتالي 

، وتخفی  ف الض  غط عل  ى المراع  ي الطبیعی  ة الت  ي    وتفض  یل اس  تخدامھا لإلنس  ان  ،الحب  وب

وخاص  ًة ف  ي ظ  ل    -أص  بحت غی  ر ق  ادرة عل  ى مواجھ  ة تزای  د أع  داد قطع  ان الحیوان  ات       

مم ا یجع ل عملی ة ت أمین     والحّد م ن اس تیراد الم وارد العلفی ة      –المتغیرات المناخیة األخیرة 

األعالف الالزمة أحد األھداف األساسیة لعملیة تنمیة ھذه الثروة الحیوانیة ف ي تل ك ال دول،    

كما أن زیادة استخدام مخلفات المحاص یل الزراعی ة وتحس ین نوعیتھ ا، ھ و أح د الخی ارات        

  .لمساعدة في تغطیة االحتیاجات العلفیة للثروة الحیوانیةالممكنة ل
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  46  .2009كمیات األعالف المتاحة في سوریة من زراعات الحبوب العلفیة لعام  ).21(الجدول 
  47  .2009لمواد العلفیة الخام  لعام المستوردات من ا ).22(الجدول 
  47  .2009القیمة الغذائیة للموارد العلفیة المحلیة لعام ). 23(الجدول 
  48  .2009الموازنة العلفیة السنویة لسوریة في عام ). 24(الجدول 
  48  .بدون المستوردات 2009الموازنة العلفیة في سوریة في عام ). 25(الجدول 
التنبؤ المستقبلي لنسبة المخلفات غیر المستثمرة إلجمالي اإلنتاج من المخلفات للقمح ). 26(الجدول 

  50  ).2016-2010(والشعیر 

والمتوسط السنوي،  2009-2000إجمالي إنتاج البقولیات من المخلفات خالل الفترة ). 27(الجدول 
  51  .ونسبة المستثمر، وغیر المستثمر من ھذه المخلفات

  52  .التنبؤات المستقبلیة للعدس). 28(الجدول 
  52  .التنبؤات المستقبلیة للحمص). 29(الجدول 
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  53  .التنبؤ المستقبلي للفول). 31(الجدول 
  53  .التنبؤ المستقبلي للجلبانة). 32(الجدول 
  54  .مصفوفة االرتباط بین الزمن واإلنتاج والمساحة وغیر المستثمر من مخلفات البازالء).33(الجدول 
  54  .التنبؤ المستقبلي للبازالء).34(الجدول 
  55  .التنبؤات المستقبلیة للقطن). 35(الجدول 
  56  .التنبؤات المستقبلیة للشوندر السكري). 36(الجدول 
  57  .المستقبلیة للذرة الصفراءالتنبؤات ). 37(الجدول 
  58  .2009-2000واقع المخلفات للمحاصیل الصیفیة خالل الفترة ). 38(الجدول 
  58  .التنبؤات المستقبلیة لدوار الشمس). 39(الجدول 
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  59   .التنبؤات المستقبلیة للفول السوداني). 40(الجدول 
  59  .التنبؤات المستقبلیة لفول الصویا). 41(الجدول 
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  63  .التنبؤات المستقبلیة للقرنبیط). 50(الجدول 
  64  .التنبؤات المستقبلیة الخاصة بالباذنجان). 51(الجدول 

  64  .التنبؤات المستقبلیة الخاصة بالخیار والقثاء). 52( الجدول
  64  .التنبؤات المستقبلیة الخاصة بالفلیفلة). 53(الجدول 
  65  .التنبؤات المستقبلیة الخاصة بالبطیخ). 54(الجدول 
  65  .التنبؤات المستقبلیة الخاصة بالفاصولیاء). 55(الجدول 
  65  .الخاصة بالقرع والیقطینالتنبؤات المستقبلیة ). 56(الجدول 
  66  .التنبؤات المستقبلیة الخاصة باللوبیاء). 57(الجدول 
  67  .نالتنبؤات المستقبلیة الخاصة بمخلفات أشجار الزیتو). 58(الجدول 
  68  .التنبؤات المستقبلیة الخاصة بمخلفات أشجار النخیل). 59(الجدول 
واإلنتاج والمساحة وغیر المستثمر من مخلفات مصفوفة االرتباط بین الزمن ). 60(الجدول 

  68  .الحمضیات

  69  .التنبؤات المستقبلیة الخاصة بمخلفات أشجار الحمضیات). 61(الجدول 
  70  .2009- 2000عدد رؤوس الحیوانات المذبوحة والمخلفات الناتجة عنھا خالل الفترة ). 62(الجدول 
  72  .2009-2000وغرابلة القمح وسعر الطن منھا للفترة الكمیات الناتجة من األوفال ). 63(الجدول 
  72  .2009-2000الكمیات الناتجة من النخالة والشوائب وسعر الطن منھا خالل الفترة ). 64(الجدول 
  73  .2009-2000الكمیات الناتجة عن صناعة البیرة من تفل الشعیر خالل الفترة ). 65(الجدول 
-2000من تفل العنب خالل الفترة  عن صناعة المشروبات الكحولیة الكمیات الناتجة). 66(الجدول 
2009.  73  

  74  .2009-2000الكمیات الناتجة من عرجون الزیتون ومصیرھا خالل الفترة ). 67(الجدول 
  75  .2009-2000متوسط إنتاج المخلفات وغیر المستثمر منھا للفترة ). 68(الجدول 
  76  .2009المخلفات وغیر المستثمر منھا لعام متوسط إنتاج ). 69(الجدول 
  86  .تركیب بعض نماذج المكعبات العلفیة المصنعة في سوریة). 70(الجدول 
  99  .الخضار   التركیب الكیمیائي لمخلفات عروش).71(الجدول 

 
                                                                                                                                  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  



                            دراسة اقتصادیة حول االستفادة من المخلفات الزراعیة                                              أكساد                     
 

10                                                                                                                       2011 
 

  

  فھرس األشكال

  الصفحة  اسم الشكل
  24  .في الجمھوریة العربیة السوریة الزراعیة االستقرار مناطق . (1 ) الشكل
  49  .بقایا الحصاد في الحقول). 2(الشكل 
  55  .نبات القطن). 3(الشكل 

  55  .حقل شوندر سكري). 4(الشكل
  56  .نبات الذرة). 5(الشكل 
  66  .شجرة الزیتون). 6(الشكل 
  67  .مخلفات عصر الزیتون). 7(الشكل 
  68  .شجرة النخیل). 8(الشكل 
  69  .شجرة حمضیات). 9(الشكل 
  78  .المخلفات الزراعیة في الحقلتقطیع وفرم ). 10(الشكل 
  82  .عملیة الحقن باالمونیا إلنتاج االعالف غیر التقلیدیة).11(الشكل 
  82  .إنتاج األعالف المعاملة بالیوریا). 12(الشكل 
  83  .آلة تجفیف األعالف الخضراء لصناعة الدریس). 13(الشكل 
  84  .أكیاس كبیرة جدًا وتتسع ألطنانالطریقة الحدیثة لتصنیع السیالج ضمن ). 14(الشكل 
  84  .تصنیع السیالج من تفل البندورة ). 15(الشكل 
  84  .عبوة سیالج مضغوطة ومفرغة من الھواء). 16(الشكل 
  85  .تصنیع قوالب علفیة بمكبس آلي). 17(الشكل 
  85  .القوالب العلفیة). 18(الشكل 
  87  .المحببات العلفیة). 19(الشكل 
  89  .سماد كمبوست ناضج). 20(الشكل 
  91  .جھاز تحضیر الغاز الحیوي ومخطط الجھاز). 21(الشكل 
  92  .الوقود الحیوي الصلب). 22(الشكل 
  92  .ماكینة القولبة وشكل الوقود الناتج). 23(الشكل 
  100  .مزروعات ُمسّمدة بالمخلفات). 24(الشكل 
  110  .صور القریة قبل المشروع). 25(الشكل 
  111  .السماد العضوي الُمنتج).26(الشكل 

  

  
  
  

  

  

  



                            أكساد                                                                   دراسة اقتصادیة حول االستفادة من المخلفات الزراعیة

11                                                                                                                        2011 
 

  مقدمة

وھ ي  , في تطویر الثروة الحیوانی ة وتنمیتھ ا   وأساسیًا مھمًاتلعب تغذیة الحیوان الزراعي دورًا      
من مجموعة العوامل المؤثرة في تكلفة اإلنتاج، ویمثل نقص األعالف أھ م عقب ة   % 70تشكل نحو

وأن  ب دّ  ال خطة لزیادة اإلنتاج الحی واني محلی ًا،   ةتقف في طریق تنمیة الثروة الحیوانیة، لذا فإن أی
  .ترتكز على األسس الكفیلة بزیادة إنتاج األعـالف وتحسین نوعیتھا

م ن الض روري البح ث ف ي إیج اد       ھوبما أن الحبوب تشكل الغذاء األساسي لإلنسان والحی وان، فإن   
ــ ـة، حی ث أدت التغی رات    ن افس اإلنس ان ف ي كمی ة الحب وب المتاحـ     ُی بدائل غذائیة للحی وان حت ى ال  

وت دني انتاجیتھ ا م ن األع الف     إلى تقلیص مس احات المراع ي الطبیعی ة،    دارة، المناخیة، وسوء اإل
األمر الذي أدى إلى زیادة التنافس على الحبوب الغذائیة بین اإلنسان والحی وان، وی دخل   الطبیعیة، 

ذلك في إطار ت وفیر أساس یات األم ن الغ ذائي والتنمی ة المس تدامة، والزال ت البح وث مس تمرة ف ي           
علفی  ة محلی  ة رخیص  ة ال  ثمن لغ  ذاء الحی  وان م  ن المخلف  ات الزراعی  ة والص  ناعیة           إیج  اد ب  دائل 

ح تم علین ا البح ث    مما ُی, وغیر ُمستثمرة الغذائیة، فھذه المخلفات في البلدان العربیة متنوعة وكثیرة
ھا ورف  ع ینوتحس   دراس ة بع  ض ھ ذه المخلف ات تفص  یلیاً    وھ ذا  م  ا یب رر  , فیھ ا وف ي قیمتھ  ا الغذائی ة   

الغذائی ة باس  تخدام التقان ات الحدیث  ة واس تثمارھا ف ي تغذی  ة الحی وان كب  دیل للعالئ ق التقلیدی  ة       قیمھ ا  
  . ل علیھاتحّصالمعروفة ومقارنة النتائج الُم

. باإلض  افة لتقلی  ل تكلف  ة اإلنت  اج , تس  اھم المخلف  ات بأنواعھ  ا بتقل  یص الفج  وة ف  ي الموازن  ة العلفی  ة   
الحیوان عل ى الحب وب وتفض یل اس تخدامھا لإلنس ان، ك ان       وإلزالة التنافس الحاصل بین اإلنسان و

  .  لحیوان بعد تحسینھاتغذیة ااستخدامھا لالمخلفات وال بد من البحث عن 
 ،ملی ون رأس  21 نح و ب 2009ق درت ف ي ع ام     دادًا كبی رة م ن الث روة الحیوانی ة،    أع   سوریةتمتلك 

 1085 :رأس، أبق ار ألف  1508: رأس،  ماعزألف 18336 :أغنام( تنتمي لخمسة أنواع حیوانیة 
خ  رى م  ن الفص  یلة  رأس، إض  افة إل  ى أع  داد أ  5910: رأس، ج  اموس 32494: رأس، إب  لأل  ف 

أح د األھ داف األساس یة لعملی ة      لھ ا  مما یجعل عملی ة ت أمین األع الف الالزم ة     ،)الخیلیة والدواجن
تحس ین نوعیتھ ا ھ و أح د     ، كما أن زیادة استخدام المخلفات وسوریةتنمیة ھذه الثروة الحیوانیة في 

  .الخیارات الممكنة للمساعدة في تقلیص الفجوة الحاصلة في الموازنة العلفیة
ومن المبررات الھامة للدراسة، العجز المزمن في مصادر األعالف، وھن ا تب رز أھمی ة المخلف ات     

حیوان ات،  أمثل في تغذی ة ال وارد العلفیة الواجب استثمارھا بشكل المحسنة كمصدر غیر تقلیدي للم
  .وخاصة في المناطق الجافة و شبھ الجافة

عتب ر  إن الحاجة إلى تط ویر مص ادر علفی ة غی ر تقلیدی ة إل ى جان ب األع الف المرك زة والتقلیدی ة تُ          
عند المقارنة مع ما اعتاد علیھ المزارعون بتق دیم المخلف ات للحیوان ات     غایة في األھمیة، وخاصًة

وبقای ا تقل یم    ،واألتبان بأنواعھا ،تفل الشوندر :مثل ،ى نوعیتھابشكلھا الخام ودون أیة تحسینات عل
س تثمر  وسیتم التركیز على تحس ین وتص نیع ھ ذه المخلف ات ألنھ ا ث روة وطنی ة ال تُ       . الخ...األشجار

  .بالشكل المناسب حالیًا
وذل ك   ،فاستغالل المخلفات وفق التقانات الحدیث ة ی ؤدي إل ى خل ق قیم ة مض افة لالقتص اد ال وطني        

بع  د معاملتھ  ا ورف  ع محتواھ  ا الغ  ذائي م  ن الطاق  ة والعناص  ر المعدنی  ة، كم  ا ی  ؤدي وم  ن خ  الل          
نظ رًا لت وزع أم اكن وج ود ھ ذه      ش غیل و توزی ع العمال ة المحلی ة،     تجمیعھا ونقلھ ا وتص نیعھا إل ى ت   

ح  دث المخلف  ات، باإلض  افة إل  ى المزای  ا البیئی  ة الت  ي تتحق  ق باس  تثمار ھ  ذه المخلف  ات الت  ي كان  ت تُ   
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ل ھ ذا الض رر إل ى فوائ د     تح و فی. وتؤدي إلى الكثیر م ن المش اكل   ،ضررًا بلیغًا بالبیئة المحیطة بھا
  . واالستفادة من المخلفات ،الحفاظ على البیئة :ھما یتم تحقیق ھدفین في وقت واحدو

می ة  إن التوجھ إلى تشجیع استثمار المخلفات بأنواعھا من قب ل القط اعین الع ام والخ اص، م ن األھ     
جنى م ن تخفی ف الض غط    بمكان وسیؤدي دورًا اقتص ادیًا وبیئی ًا ھام ًا، ناھی ك ع ن الفوائ د الت ي س تُ        

  .على المراعي الطبیعیة
فق  ط وبش  كلھ التقلی  دي دون  % 48س  نویًا ب  ـ   س  وریةر م  ا یس  تخدم م  ن المخلف  ات المنتج  ة ف  ي   ق  ّدُی

  ملی  ون ط  ن  3.5بنح  و  ةریتق  در كمی  ة المخلف  ات الزراعی  ة غی  ر المس  تخدمة ف  ي س  و كم  ا . تحس  ین
ئی   ة غی   ر  ع   دا ع   ن المخلف   ات الص   ناعیة الغذا   ،)، الموازن   ة العلفی   ة ف   ي س   وریة  2008أكس   اد (

  .ستغل بشكلھ التقلیدي دون تحسینستخدم من ھذه المخلفات ُین ما ُی، وإالمستخدمة
إن استثمار كامل المخلفات الزراعیة والصناعیة الغذائیة بالش كل األمث ل سیض یف قیم ة اقتص ادیة      

إل ى ذل ك القیم ة المض افة الناتج ة ع ن عملی ات التحس ین والتص نیع لھ ذه المخلف ات،             أض ف كبیرة، 
یج  ة ر نتوّفوالق  وة المحرك  ة لعملی  ات الجم  ع والتقل  یم الناتج  ة ع  ن ھ  ذا العم  ل، وال  دخل الق  ومي الُم    

العنای  ة بھ  ا، والت  وفیر ف  ي القط  ع الن  ادر عل  ى المس  توردات البدیل  ة، والفوائ  د البیئی  ة الناتج  ة الت  ي      
  . ستھان بھا، وتوفیر األعالف للثروة الحیوانیة محلیًاالُی
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  :مبررات الدراسة
، يومخلفات اإلنتاج الحیوانلغذائیة توفر كمیات كبیرة من المخلفات الزراعیة والصناعیة ا – 1

  .وعدم االستفادة منھا رغم أھمیتھا الغذائیة واالقتصادیة ،والھدر الكبیر في ھذه المخلفات
إن إمكانیة التوسع في زراعة المواد العلفیة محدودة نسبیًا، بسبب قلة مساحات األراضي  -  2

  .یل االستراتیجیةالمرویة من جھة، وعدم قدرة المحاصیل العلفیة على منافسة المحاص
وجود فجوة علفیة كبیرة، مما یستلزم استیراد كمیات كبیرة من األعالف، وبالتالي ھدر  – 3

الكثیر من القطع األجنبي على عملیة االستیراد، في حین تذھب المخلفات التي یمكن تحویلھا 
  .لعلف ھدرًا

في مجاالت  منھااالستفادة ، لتعظیم حصر كمیات المخلفات بأنواعھا على مستوى سوریة - 4
منھا یتم حرقھ، األمر الذي ینتج عنھ تلوث البیئة وإھدار % 50كثیرة ومختلفة، حیث أن نحو 

   .الطاقات الُمتاحة
إلنتاج وتصنیع المخلفات الزراعیة كأعالف  سوریةإنشاء معمل إنتاجي في  الحاجة إلى – 5

یكون نواة تدریبیة وإرشادیة  ، وبحیثالقطرمحسنة ومتكاملة لتقلیص الفجوة العلفیة الحاصلة في 
  .العربیةیمكن تعمیمھا على الدول 

  :أھداف الدراسة 
ت التعرف على الوضع الراھن لمخلفات اإلنتاج الزراعي بشقیھ النباتي والحیواني ومخلفا -

  .عملیات التصنیع الزراعي
األسالیب الحدیثة لالستفادة من المخلفات الزراعیة والتصنیعیة وتحسین قیمتھا  عرض أھم -

  .الغذائیة
تقییم اآلثار االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة للعملیات واألسالیب الحدیثة في االستفادة من  -

  .المخلفات الزراعیة
  . ستعماالت ھذه المخلفاتمعرفة اآلفاق المستقبلیة ال -
وأصحاب لجھات المختصة الدراسة أمام ا بھاعرض التوصیات والنتائج الھامة التي تخرج  -

  .القرار
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  : منھجیة الدراسة

ص ممت م ن قب ل     ةالنجاز الدراس ة وف ق اس تمار    تم الحصول على المعلومات األولیة الالزمة – 1
الت ي قام ت بحص ر    وزارة الزراع ة  قب ل  ، وت م م لء ھ ذه االس تمارة م ن      إدارة االقتصاد والتخطیط

وتص  نیف المخلف  ات الزراعی  ة وتحدی  د كمیاتھ  ا المنتج  ة وغی  ر المس  تھلك منھ  ا وتق  دیر أس  عارھا،     
الدراس ة كالش ركة   بالجھ ات المعنی ة   قب ل  م ن   وذلك بالعتماد على البیانات الت ي ت م الحص ول علیھ ا    

عام ة للص وامع، والش ركة العام ة للمخ ابز، والمؤسس ة العام ة إلكث ار         العامة للمطاحن، والشركة ال
   .وغیرھا... البذار، والشركة العامة للسكر

كم  ا ت  م الحص  ول عل  ى البیان  ات الثانوی  ة عب  ر المراج  ع واإلحص  ائیات المت  وفرة م  ن المكت  ب        -2
المواق   ع  ، إض   افًة إل   ى المرك   زي لإلحص   اء، ووزارة الزراع   ة، والمنظم   ات العربی   ة والعالمی   ة   

   .االلكترونیة المتعددة
معلومات االستمارة، للوقوف على الوضع الراھن للمخلفات الزراعیة ف ي س وریة،   تحلیل تم   – 3

ھ  ذه اختی  ار األس  لوب األنس  ب لمعالج  ة  ووض  ع التنب  ؤات المس  تقبلیة إلنت  اج المخلف  ات، م  ن أج  ل    
م ا  ك ذلك تم ت دراس ة    حسب كمیة المخلف ونوعیتھ، ) رفع قیمتھا الغذائیة واالقتصادیة(المخلفات 

  ).   حساب عوائدھا االقتصادیة ( توفره ھذه العملیة اقتــصادیـاًَ 
اتخ  ذت الدراس  ة أس  لوب التحلی  ل الوص  في، واعتم  دت عل  ى الب  رامج اإلحص  ائیة المت  وفرة ف  ي    -4

  .EXEL- SPSS: تحلیل البیانات، ومن أھمھا
حص ر وتقی یم    دلی ل تعتبر ھذه الدراسة ن واة یمك ن تعمیمھ ا عل ى ب اقي ال دول العربی ة وإص دار          -5

  . المخلفات الموجودة في الوطن العربي
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  :الدراسة المرجعیة

المركز العربي لدراسات المناطق  في دراسة أجریت في) 2000، صقر وآخرون(رأى   - 1
الواقع االقتصادي واالجتماعي لمربي الثروة الحیوانیة في  حول القاحلة الجافة واألراضي
أن االھتمام بالثروة الحیوانیة ال بد أن یأخذ  - الجمھوریة العربیة السوریة  - المنطقة الساحلیة

بعین االعتبار تأمین األعالف على مدار العام وبأسعار مناسبة، واقترح إقامة الدورات للمربین 
دخلھا السنوي من  تحصل علىفي منطقة الدراسة  باعتبار أن معظم األسر، باألعالف فیما یتعلق

الذي یعطي  -  وخاصة تربیة األبقار المحسنة وبشكل أساسي من اإلنتاج الحیواني -  الزراعة
 كما ركزت الدراسة على أھم المشاكل التي یعاني منھا المربون، .لألسرة استقرارًا اقتصادیًا

الدراسة إلى أھمیة ھذه وعدم توفرھا على مدار العام، وخلصت  ،ائھوغال ،قلة األعالف :وأھمھا
  .إرشاد المربین إلى كیفیة تحضیر العالئق المناسبة

واقع اإلنتاج الحیواني في اقتصادیات الدول العربیة حول ) 1999صقر، (وفي دراسة أخرى 
ربي لثروة حیوانیة كبیرة ولكن انتاجیتھا ال امتالك الوطن الع أشار فیھا إلى وآفاقھ المستقبلیة،

تزال دون المستوى المطلوب، وتطرق إلى أھم معوقات رفع كفاءة اإلنتاج إنطالقًا من الواقع 
وذلك بالتعرف  ،أھمیة االستفادة من المخلفاتعلى وقد ركزت الدراسة  .الراھن للموارد المتاحة

سالیب لفات التصنیع الزراعي، واتباع األعلى الوضع الراھن لمخلفات اإلنتاج الزراعي ومخ
الحدیثة لالستفادة من ھذه المخلفات وتحسین قیمتھا الغذائیة، وتقییم اآلثار االقتصادیة واالجتماعیة 

  .عمال ھذه المخلفاتوالبیئیة المترتبة على ذلك، باإلضافة لمعرفة اآلفاق المستقبلیة الست
اتجاھات تحسین االستفادة من المخلفات  دراسة بعنوان في )1999 ،طلیمات( أشار - 2

المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي  التي أجریت في الزراعیة في سوریة
، القاحلة، إلى أنواع المخلفات الزراعیة وطرق معالجتھا وتصنیعھا الستخدامھا كعلف للحیوانات

متابعة التطور في إنتاج األعالف إلى تزاید األھمیة النسبیة للمخلفات الزراعیة عملیة حیث تشیر 
من حیث أنھ  ،ساھمتھا في إجمالي الموارد العلفیة المتاحةم دیادواز ،في معظم الدول العربیة

وعدم مقدرة المحاصیل العلفیة على منافسة  ،المتوقع نتیجة محدودیة الموارد الزراعیة من جھة
أن یزداد االتجاه نحو االستفادة من كافة المخلفات  ،المحاصیل الغذائیة والصناعیة من جھة أخرى

وتحدید  ،یستدعي ضرورة العمل على حصرھا وتقییمھا األمر الذي ،الزراعیة في تغذیة الحیوان
ودراسة نتائج استخدامھا في تغذیة الحیوان لمدة طویلة  ،الوسائل المالئمة لتحسین قیمتھا الغذائیة

  .من الزمن على المؤشرات الفسیولوجیة واإلنتاجیة والتناسلیة والصحیة
 – كلیة الزراعة( نالزراعیة في تغذیة الحیواندوة استخدام مخلفات المحاصیل ركزت  - 3

على أھمیة استخدام المخلفات الزراعیة في تغذیة الحیوان، وطرق ) 1999، جامعة تشرین
وقد تم في ھذه الندوة مناقشة عدة محاور حول الوضع الراھن للحیوانات  .معالجة ھذه المخلفات
والقیمة  ،إلى مسح لموارد المخلفات الزراعیة إضافًة، والموازنة العلفیة، الزراعیة في سوریة

واقتصادیات استخدامھا في تغذیة الحیوانات، وطرق  ،وطرق تحسینھا ،الغذائیة لھذه المخلفات
 وقد أجمعت اآلراء .صناعة األعالف المتكاملة منھا، باإلضافة لالستخدامات األخرى للمخلفات

ولى التي تواجھ استقرار الثروة الحیوانیة وعملیة أن مشكلة التغذیة ھي المشكلة األ في ھذه الندوة
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تطویرھا في سوریة، ونتج عن الندوة مجموعة من التوصیات من أھمھا العمل على تصنیع 
  .المخلفات الزراعیة بأفضل الطرق من أجل تحسین قیمتھا الغذائیة

تدویر المخلفات الزراعیة  حول )2006( للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة دراسـة وفي - 4
تقدیم مقترح مشروع  تمت اإلشارة إلىلالستعماالت الصناعیة والمنزلیة في الوطن العربي، 

والحد من  ،إقلیمي لالستفادة من استعمال وإعادة تدویر المخلفات الزراعیة والتصنیع الزراعي
األسالیب وج المخلفات، التلوث البیئي في الوطن العربي، من خالل تقییم الوضع الراھن إلنتا

والمعوقات  ،االستخدامات الراھنة للمخلفاتووالتقانات المستخدمة في معالجتھا وتدویرھا، 
 الھدف الرئیس وإضافًة إلى. ارھاوالمحددات التي تواجھ تعظیم االستفادة منھا وسبل التقلیل من آث

تطویر بدائل تضمن : مثل ،قد ھدفت أیضًا إلى تحقیق أھداف فرعیة أخرى، فلھذه الدراسة
التعرف على الخیارات الفنیة و، تقلیل المخاطر البیئیةواالستخدام االقتصادي للموارد المتوفرة، 

الحكومیة تفعیل الدور المحوري للمؤسسات وكذلك  ،المتاحة من أجل االستثمار في ھذا المجال
  .وغیر الحكومیة

استخدام مخلفات شجرة الزیتون في تغذیة  في دراسة حول)  2008الرحمون، (وقد رأى  - 5
إدخال مخلفات عصر الزیتون ومخلفات التقلیم في عالئق المجترات الصغیرة أنھ یجب  ،الحیوان

وإجراء , واستعمال الیوریا كمصدر لألمونیاك ،مونیاك على مستوى المزرعةبعد معاملتھا باأل
والتركیز على  ،یزیولوجیة المختلفةاألبحاث حول استعمالھا عند الحیوانات في مراحلھا الف

استعمال ھذه المخلفات عند الماعز نظرًا ألنھا تستعمل األعالف الفقیرة بشكل أفضل من بقیة 
  .المجترات

رأى  ،تصنیع البلوكات العلفیة من المخلفات الزراعیةدراسة حول ) 2008 ،كركوتلي( أعّدو - 6
لنقص في األعالف، ویبقى اعتمادھا الرئیسي على فیھا أن األغنام تتعرض في بعض أوقات العام 

یؤدي إلى تراجع في أوزانھا وفي إنتاجھا،  األمر الذي ،األعالف الجافة الفقیرة بقیمتھا الغذائیة
في حین یتوفر العدید من المخلفات الزراعیة والحیوانیة والمواد الغذائیة األخرى في المناطق 

جد أن أحد الحلول السھلة والرخیصة لھذا الوضع وقد ُو ،اأو في أرضھ نفسھ ،القریبة من المربي
  .ھو استخدام البلوكات العلفیة المساعدة في تغذیة الحیوان 

المخلفات الزراعیة وطرق تحسین قیمتھا : "بعنوان )2005 ،كركوتلي(وفي بحث آخر قام بھ  
قیمة المخلفات  أنھ یجب استخدام كافة الطرق الممكنة لتحسین  أشار فیھ إلى، "الغذائیة

 ،، مما یساھم في ارتفاع معامل الھضم للمادة العضویة وارتفاع نسبة البروتین الخام فیھاالزراعیة
  .وبالتالي رفع قیمتھ الغذائیة، وتحسن درجة استساغتھا من قبل الحیوان

طرائق تحسین القیمة الغذائیة للمخلفات الزراعیة أیضًا  )2004، كركوتلي(وعرض 
 ،یزید الكمیة التي یستھلكھا الحیوان من ھذه المخلفات ، األمر الذيفي إحدى دراساتھ والصناعیة

فكل طن من التبن أو القش المرفوع القیمة الغذائیة یوفر نحو ربع  ،ویخفض من تكالیف اإلنتاج
طن من العلف المركز تقریبًا، ویعود ذلك إلى محتواه من الطاقة والبروتین مع زیادة الكمیة 

ولة منھ، مما یؤدي إلى زیادة معدل إستفادة الحیوانات الذي ینعكس على زیادة معدل النمو المأك
والتسمین واإلدرار، واألمان التام في التغذیة على المادة المعاملة دون حدوث آثار جانبیة للحیوان 

  .طالما كان یتم إدخالھا في علیقتھ تدریجیًا خالل فترة أسبوعین
وأشار في دراستھ في سوریة،  بمسح لمخلفات المحاصیل الحقلیة )2008، كركوتلي(كما قام 
، فإنھ فات الزراعیة التي تتوفر في سوریةأنھ من أجل الوصول إلى تقویم كمي للمخل ھذه إلى
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حساب كمیاتھا المنتجة من مقدار الناتج الرئیسي أو المحصول الخاص بكل منھا بعد ضربھ  یجب
 ،  Kossilla ,V.L.,1984بط من الدراسة التي قام بھا الباحث والمستن ،بالمعامل المحسوب لھ

  .1965 –ومن مصادر إدارة الزراعة األمریكیة 
وإنتاج  0.26حساب إنتاج قشرة الفول السوداني بضرب حاصل اإلنتاج في  في ھذه الدراسة تمو

من مصادر محسوبة في جمھوریة  0.42قش الفول السوداني بضرب حاصل اإلنتاج في 
، وقد بلغ إجمالي ما نتج من مخلفات المحاصیل الحقلیة في الجمھوریة العربیة السوریة السودان

جاءت بالمرتبة األولى  ،ألف طن )11647(: قداره ما م )97- 96-95(لمتوسط ثالث سنوات 
بالمرتبة الثانیة مخلفات محصول القطن، كما  اءـــ، وج)تبن القمح(منھا مخلفات محصول القمح 

ا مخلفات الشوندر السكري الحقلیة فقد ــــبالمرتبة الثالثة، أم) تبن الشعیر(جاءت مخلفات الشعیر 
ا بلغت نسبة مخلفات ـبینم ،إجمالي المخلفات الناتجة من% 2 بنسبة جاءت بالمرتبة الرابعة

 نحو ات الحبیةـــوبلغت مخلفات البقولیمن إجمالي المخلفات الناتجة، % 6نحو الخضار مجتمعة 
 نحـو كمیاتھا مجتمعةنسبة ، أما باقي المحاصیل الحقلیة فبلغت من إجمالي المخلفات الناتجة% 1
  .من إجمالي المخلفات الناتجة% 5
الموازنة العلفیة في  عن) 2008أكساد، ، قره جولي وآخرون(أجراھا  وفي دراسة - 7

زمة لصیانة الجسم واإلنتاج العلفیة الكلیة الال قّدر فیھا االحتیاجات الجمھوریة العربیة السوریة
ملیون طن من  10.6، حیث بلغت ھذه االحتیاجات نحو 2008وة الحیوانیة في سوریة للعام للثر

ألف طن بروتین  794ملیون میغا جول طاقة استقالبیة، و  109340الجافة تحتوي المادة 
ألف طن مادة جافة، وتبین  8795مھضوم، بینما بلغ مجموع الموارد العلفیة المحلیة المستثمرة 

أیضًا أن مخلفات المحاصیل الزراعیة ھي المصدر الرئیسي األكبر لھذه الموارد حیث تصل 
من %  36من الطاقة االستقالبیة الكلیة، و %  55من المادة الجافة و  % 72مساھمتھا إلى 

البروتین المھضوم، مما یدل على أھمیة استخدام التقانات المناسبة لرفع القیمة الغذائیة لھذه 
ملیون طن  3.5أن ھناك ضیاع لنحو  بأشكال تساعد في تسویقھا، وخاصًةالمخلفات وتصنیعھا 

ملیون طن مادة جافة غنیة بالمادة  2.451ا تقوم سوریة باستیراد حوالي من المادة الجافة، بینم
كما أشار الباحثون إلى  .منھا تذھب للدواجن، والباقي للمجترات والخیلیات%  75االستقالبیة، 

نات المحلیة ولیس تحسین كفي فقط للمحافظة على حیاة الحیواأن الموارد المحلیة والمستوردة ت
المحلیة بالقیمة الغذائیة، وقد ن الفجوة العلفیة قائمة بسبب فقر المواد العلفیة إنتاجیتھا، وإلى أ

ومن ضمنھا  ،خلصت الدراسة إلى أھمیة وضع خطة تنمیة شاملة تھدف إلى تأمین األعالف
  .استغالل المخلفات الزراعیة وتصنیعھا من أجل رفع قیمتھا الغذائیة

 قام بالتعاون بینالُم - للمخلفات الزراعیة الرطبة تحسین القیمة الغذائیةوقد اھتم مشروع  - 8
برفع القیمة الغذائیة  للمخلفات  - مدیریة اإلرشاد الزراعي والمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة

، وذلك من خالل دراسة الموارد مثل للمخلفات الزراعیة الرطبةاالستثمار األالزراعیة الجافة، و
وحصر المخلفات الزراعیة والمستخدم منھا العلفیة في سوریة وتحدید الفجوة العلفیة الموجودة، 

كما تمت دراسة رحلة التشریق  .في تغذیة الحیوان بشكلھ الخام أو بعد معالجتھ لرفع قیمتھ الغذائیة
المخلفات  طرق االستفادة منى المشروع أن  لألغنام السوریة بحثًا عن العلف، ووجد القائمون عل

وجھل المربین  ،رغم صعوبة تداولھا ونقلھا وما تتعرض لھ من تلف وحرث وتطایر -الزراعیة 
قلل  من فعالیتھا كمصدر ردیف ورخیص  -  لتكوین عالئق متوازنة المثلىطریقة استغاللھا ب

لحوم (للمراعي الطبیعیة، مما ساھم في اتساع حجم المستوردات العلفیة والمنتجات الحیوانیة 
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وأمام ھذا الواقع ونظرًا لتوافر كمیات كبیرة من المخلفات الزراعیة والصناعیة ، وأنھ )وألبان
ال بد من تطویر آلیة استثمار ھذه ) تقلیديلم تستثمر أو استثمر جزءًا منھا بشكلھ ال(الغذائیة 

بشكل یسھل نقلھا وتداولھا وتسویقھا بأسعار  المخلفات وتحسین قیمتھا الغذائیة وتصنیعھا
ویقلل من استیرادھا ویساعد  ،اقتصادیة، مما یسھم في تعویض النقص الكمي والنوعي لألعالف

تحویل المادة النباتیة روع عبارة عن والمش اءة اإلنتاجیة للحیوانات المحلیة،في تحسین الكف
وبقایا ومخلفات المحاصیل الزراعیة الجافة ) عشاب، حشائش، محاصیل خضراءأ(الخضراء 

والصناعیة الغذائیة وبقایا تقلیم األشجار بعد معالجتھا بالطرق الفیزیائیة والكیمیائیة لرفع قیمھا 
  .الغذائیة

دراسة اقتصادیة وخطة عمل لمشروع تدویر  بعنوان )2009 ،حكمت(أجراھا وفي دراسة  - 9
االستفادة من مخلفات مدى تناول فیھا األخشاب وقش الرز في جمھوریة مصر العربیة، 

، حیث یقوم األخشاب وقشر الرز لتحویلھا إلى مدخالت للطاقة لتكون رافدًا اقتصادیًا ھامًا
من األخشاب وتحویلھا إلى المشروع على تجھیز المخلفات من قش الرز ومخلفات ورش النجارة 

جھة،  العاملة من األیدي من المزید لشغِّمدخالت للطاقة لھا عدة استخدامات، حیث أنھا سُت
كان  أن بعد اقتصادي رافد إلى المخلفات فتتحول، أخرى جھة من للتصدیر معظمھا وسیوجھ

 من نوعین بانتاج المشروع سیقوم خاصة اتمعّد ساطةتالف، وبواإل أو مصیرھا الحرق
 شمال دول من والعدید ولبنان األردن في بكثرة المواقد المستخدم حطب :وھما ،الطاقة مدخالت

 التي المواقع لمختلف وذلك ،الفحم على تعمل التي الطاقة تولید لمحطات ووقود ،أوروبا ووسط
  .البخار إلنتاج صناعیة مراجل بھا
 استخدام المخلفات الزراعیة في تطویر اإلنتاج الحیواني حول وقد تناولت ورشة العمل - 10

، وقد توصل ، أھمیة استخدام المخلفات الزراعیة22/10/2001-20المقامة في الجزائر 
المنتجات الحیوانیة ال یعود إلى نقص األعداد كمیة المشاركون في ورشة العمل إلى أن انخفاض 

، واالنخفاض يعاونظرًا لتدھور حالة المر .العلفیةموسمیة الموارد وبل إلى نقص  ،الحیوانیة
على زراعة المحاصیل الحقلیة مثل القمح  الشدید في زراعة المحاصیل العلفیة، واالعتماد

فإن األھمیة النسبیة للمخلفات  ،والشعیر أساسًا، والمحاصیل الزراعیة والخضار والفواكھ
 وحتى یتـــم .للمساھمة في الموازنة العلفیةإمكانیتھا  بسببالزراعیة قد ازدادت زیادة كبیرة 

فإنھ إلبد من  ،التوصل إلى نسبة مالئمة من المنتجات الحیوانیة باستخدام الموارد العلفیة المتاحة
وتحویلھا إلى منتجات نافعة  ،استثمار المخلفات الزراعیة وترشید استخدامھا في تغذیة الحیوان

والسماد العضوي، وھذا ممكن إذا تم تجمیع المخلفات على  من األلبان واللحوم واأللیاف والجلود
 ،متوازنة لكل نوع حیواني ةالصعید المحلي في كل منطقة وخلطھا مع مكونات أخرى ضمن علیق

كما یمكن تحسین القیمة الغذائیة لبعض المخلفات الزراعیة  .ولغایة ووظیفة إنتاجیة معینة
خلطھا مع مواد غنیة ، و)سیالج(ھا إلى مواد متخمرة یلبمعاملتھا بالمواد الكیمیاویة أو بتحو

وأن یتم وضع برنامج  ،الموالس والشعیر وغیرھا، حتى تبلغ  االستفادة القصوى :مثل ،بالطاقة
في إنتاج األعالف المتكاملة التي تدخل  وایمكن أن یعمل نإرشادي یشمل المربین والشباب الذی

 .بھا المخلفات الزراعیة بدرجة كبیرة في تركی
تعظیم االستفادة من المخلفات الزراعیة " في دراسة )1984 ،أبو عقادة(األستاذ  ورأى - 11

 - إمكانیة االستفادة من مخلفات القطن  لحالة دراستھ من خالل - "بخلطھا باألعالف الخضراء
الذي قد یكون مازال غضًا في  يھي لوز القطن المصاب أو غیر المتفتح من المجموع الخضرو
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مع بیان كیفیة نقل بعض الحزم  - الجزء من النبات وكذلك حطب القطن بعد جفافھ ھذا
التكنولوجیة والتى توضح كیفیة االستفادة من النواتج الثانویة على مستوى المربي الصغیر 

البسیطة لتحویل بعض الظواھر الضارة ) التقنیات(والكبیر، أنھ یمكن استخدام التكنولوجیات 
  .ج تحقق فوائد كبیرة للبیئة ومزارعي القطنزراعیًا إلى نوات

تحسین و إثراء مخلفات المحاصیل ن فیھا طرق بّی )1998، نور( أجراھاوفي دراسة  - 12
أن المنافسة بین اإلنسان والحیوان على الرقعة  حیثالحقلیة الستخدامھا فى تغذیة المجترات، 

وتقلیص الفرصة  ،تغذیة اإلنسان مباشرةأدى إلعطاء أولویة لزراعة الغذاء ل ،الزراعیة المحدودة
وأصبح المتاح  ،أمام الحیوان للحصول على احتیاجاتھ من األعالف الطبیعیة أو المزروعة

ومعظم  ،)فاكھة ،خضراوات، محاصیل حقلیة(للحیوان ھو مخلفات المحاصیل الزراعیة المختلفة 
أما الباقي فیتم حرقھ  ،أكثر من ثلثھاتم االستفادة من ت ھذه المخلفات ھى مواد علف خشنة فقیرة ال

وقد ھدف الباحث إلى إلقاء الضوء على محاوالت  .تلوث البیئة األمر الذي یؤدي إلى ،فى الحقول
 ،ستخدامھا فى تغذیة الحیوانات المجترةفات النباتیة للمحاصیل الحقلیة التعظیم االستفادة من المخل

) لحم، لبن(الحیوانیة  المنتجاتالالزمة لزیادة إنتاج  وذلك للمساھمة فى توفیر األعالف الحیوانیة
  .للمساھمة فى تضییق الفجوة الغذائیة من ھذه المنتجات

إلى أن ) 1984أبو عقادة وآخرون،( مصادر األعالف في الوطن العربيأشارت دراسة  - 13
لمادة من امن االحتیاج % 93.3في توفیر ساھم  1980اإلنتاج المحلي من الموارد العلفیة لعام 

لبروتین من امن االحتیاج % 94لعناصر المھضومة الكلیة، ومن امن االحتیاج % 83الجافة، و
% 71.7شكل  1997إلى أن إنتاج األعالف لعام ) 1999 ،طلیمات(بینما أشار . الخام المھضوم

فقط من االحتیاج من المادة الجافة، نتیجة نقص إنتاجیة مناطق المراعي الطبیعیة من األعالف، 
  .على الرغم من الزیادة في إنتاج واستخدام المخلفات الزراعیة واألعالف المركزة

لى أن المخلفات الزراعیة في سوریة والتي ، إ)1998 ،الخطیب(تشیر الدراسة التي أجراھا  - 14
ملیون طن، ال ُتستغل بالشكل األمثل بسبب غیاب المؤسسات والمعامل  12.5تصل إلى حوالي 

التي تقوم بجمعھا وتحضیرھا ومعالجتھا لتحسین قیمتھا الغذائیة وبالتالي تخزینھا وإیصالھا إلى 
  .المربین

الحدیث   المخلفات الحیوانیة واإلفادة منھافي كتاب  )2000، مرشدي وآخرون(تناول  - 15
حول كافة أنواع المخلفات الحیوانیة، وتنوع استخداماتھا كإنتاج األسمدة العضویة، وغاز المیثان، 
وفوسفات النشادر، وكیفیة تحلیلھا وخلطھا مع مكونات أخرى إلیجاد استخدامات أخرى لھا، كما 

  .ق التعامل معھاأفرد بابًا لمخلفات األسماك وطر
الصادر عن منظمة  اإلستفادة من المخلفات الزراعیة في إقلیم الشرق األدنىوفي دراسة  - 16

، تم تناول الجوانب الفنیة واالقتصادیة لتقنیات االستفادة من المخلفات FAOاألغذیة والزراعة 
ًا إلى نتائج عملیات الزراعیة ومخلفات الصناعات الزراعیة في إقلیم الشرق األدنى، وذلك استناد

بلدًا من  17المسح التي ُأجریت في بلدان اإلقلیم على ھذه المخلفات، والبیانات التي وردت من 
حیث تبین وجود كمیات كبیرة من المخلفات الزراعیة تختلف من حیث أنواعھا . بلدان اإلقلیم

واد أولیة في إنتاج وخصائصھا، وُتعتبر من الموارد المتجددة التي یمكن االستفادة منھا كم
 . األسمدة واألعالف وتولید الطاقة

تم ) 2000( استخدام المخلفات الزراعیة في تغذیة الحیوانوفي الدورة التدریبیة حول  - 17
أھمیة تضاعف الجھود من یشیر إلى التحدیات التي تواجھھا الدول العربیة، مما  التركیز على
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أجل زیادة معدالت إنتاج الغذاء، واالتجاه األكید نحو استعمال المخلفات الزراعیة، وفوائد ھذا 
االستخدام من جمیع النواحي، وطرق االستخدام ومجاالتھ واستخدام التكنولوجیا الحدیثة في ھذه 

  . المجاالت
 2010صادر عام السوریة ال العربیة الجمھوریة فيالغذائي  لألمن الوطني وفي البرنامج - 18

أكد ، )الفاو(بالتعاون بین المركز الوطني للسیاسات الزراعیة ومنظمة األغذیة والزراعة 
البرنامج على ضرورة االھتمام بالمخلفات الزراعیة واالستفادة منھا بكل الطرق الممكنة، وقد 

المخلفات  كان من ضمن المشاریع المقترحة في ھذا البرنامج برامج تتعلق باالستفادة من ھذه
 األبقار قطعان لتغذیة المحاصیل بقایا من السیالج وحفظ تصنیع وحدات إنشاء مشروع: منھا

 الزراعیة، ومشروع للمخلفات الغذائیة القیمة تحسین على التدریبیة الدورات الحلوب، ومشروع
  . المخمر العضوي والسماد الحیوي الغاز إنتاج تقانة نشر

بریطانیا فیما یخص الكتل الحیویة كمصدر للطاقة الكھربائیة تناولت الدراسة تجربة  - 19
وتجارب ناجحة وصور مضیئة حول استخدام المخلفات الزراعیة في مصر، وتجربة , )2007(

استخدام مخلفات الزیتون في درعا بسوریة، إلضافًة ألحدث التطورات في استخدام المخلفات 
  .الزراعیة
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  الفصل األول

  سوریةاألھمیة االقتصادیة للقطاع الزراعي في 

  الموقع والمناخ 1- 1
 من تركیا ھاوتحد ،المتوسط للبحر الشرقي الساحل على السوریة العربیة الجمھوریة تقع    

 الجنوب من وفلسطین الجنوب، من واألردن الشرقي، والشمال الشرق من والعراق الشمال،
 إلى الكلیة مساحتھا وتصل ).1الشكل (الغرب من المتوسط األبیض والبحر ولبنان الغربي،

وصل  سنوي نمو بمعدل ،نسمة ملیون  22 نحو سكانھا عدد 2009 عام في بلغو ،2كم 185.180
الذین ال تتجاوز  السكان نسبة تبلغ حیث فتي، كمجتمع سوریة وتصنف .%  2.45 إلى نحو 

 مقابل% 53 الحضر سكان نسبة وبلغت ،السكان عدد إجمالي من% 62 حون سنة 24 أعمارھم
 . الریف لسكان  47%

 بشكل ناتج ھوو وجاف، حار وصیف وماطر، نسبیًا بارد بشتاء یتمیز متوسطي المناخ في سوریة
 األمطار توزیع ویتأثر .المتوسط الحوض فوق یمر الذي المنخفض الجوي الضغط من أساسي

 بسبب والجبلیة الساحلیة المناطق في األمطار سقوط ویزداد ،المنطقة في المحلیة بالتضاریس
 وبشكل. الشرق اتجھنا نحو كلما طولھال ویتناقص للساحل، المحاذیة الجبال من سلسلة وجود

 من% 90 من أكثر في السنوي الھطول معدل یقل إذ ،جافة وشبھ جافة منطقة سوریة تعتبر، عام
 .سنویًا مم 350 مساحتھا الكلیة عن

 على) استقرار مناطق( زراعیة مناخیة مناطق خمس إلى سوریة تقسم األمطار لمعدالت ووفقًا
 : )1الشكل (التالي النحو

 الھطوالت متوسط ویتراوح اإلجمالیة، المساحة من% 15 وتشكل :األولى المناخیة المنطقة -
 :فرعیتین منطقتین إلى وتقسم سنویًا، مم 1000 - 350 بین فیھا المطریة

 .مم 600 من أعلى األمطار معدل): أ(المنطقة    
 . مم 600-350من   األمطار معدل):  ب( المنطقة   
 الھطوالت متوسط ویتراوح اإلجمالیة، المساحة من% 13 وتشكل :الثانیة المناخیة المنطقة -

 .مم سنویًا 350- 250فیھا بین  المطریة
 فیھا المطري الھطول ومتوسط اإلجمالیة، المساحة من% 7 تشكل : الثالثة المناخیة المنطقة -

  .مم 250
 الھطوالت متوسط ویتراوح اإلجمالیة، المساحة من%10 وتبلغ :الرابعة المناخیة المنطقة -

 .مم 250-200بین فیھا المطریة
 أقل مطري ھطول بمتوسط اإلجمالیة المساحة من% 55 تشكل :الخامسة المناخیة المنطقة -

  .مم 200 من
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  .المركز الوطني للسیاسات الزراعیة والفاو -البرنامج الوطني لألمن الغذائي: المصدر               

  
   الزراعیة االستقرار موضحًا علیھ مناطقالجغرافي سوریة  موقع .  (1 ) شكلال

 الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي  الناتجمساھمة  1-2

 التي غایتھا ،إن التنمیة الزراعیة ھي الجزء األھم من عملیة التنمیة المستدامة في سوریة    
 ،السكاني اإلنسان، وأھم واجبات ھذه التنمیة أن تضمن نموًا زراعیًا یتوازن مع ضغط النمو

حیث تتمیز سوریة بتنوع البیئات  وضرورات الحفاظ على األمن الغذائي، ،والمتطلبات المتزایدة
أنواع الزراعات المنتشرة في حوض البحر األبیض المتوسط، إضافة  الزراعیة المالئمة لمختلف

بما یلبي حاجة االستھالك والتصنیع النباتي والحیواني الزراعي بشقیھ  إلى التنوع في اإلنتاج
أن االستثمار الخاص ھو العمود الفقري للقطاع  الزراعة في سوریة وزارة بینتو .والتصدیر

 % 5للقطاع المشترك و% 1إجمالي اإلنتاج، مقابل  من% 85.5الزراعي حیث تبلغ نسبتھ 
قیمة اإلنتاج التغّیر في ) 1(ویبین الجدول  .للقطاع التعاوني %8.5 أي للقطاع العام، والباقي

 1963 خالل الفترة منفي إجمالي اإلنتاج في سوریة  ھذا اإلنتاج مساھمة المحلي الزراعي و
   .2009 حتى
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  اإلجمـالي في سوریة الزراعي ومساھمتھ في اإلنتاج  ياإلنتاج المحلـ ).1(الجدول 
  )باألسـعار الجـاریة ( 2009 - 1963 للفترة

  الزراعياالنتاج المحلي   العام
  س.ملیون ل 

في اإلنتاج اإلنتاج الزراعي مساھمة 
  %اإلجمالي المحلي 

1963  1795  28  
1970  2165  21  
1975  5017  16  
1980  13760  17  
1985  23835  17  
1990  122861  26  
1995  241508  25  
2000  340570  22  
2003  404494  22  
2004  419428  19  
2005  452361  17  
2006  506538  17  
2007  562805  16  
2008  650164  16  
2009  778390  18  

  2010المجموعة االحصائیة لعام  -احصائیات المكتب المركزي لالحصاء في سوریة: المصدر        

وال بّد من اإلشارة إلى أن انخفاض مساھمة اإلنتاج الزراعي في اإلنتاج الكلي ال یعود النخفاض 
نسبة مساھمة فقد انخفصت  .قطاعات أخرى في اإلنتاج اتوإنما لزیادة مساھم ،ھذا اإلنتاج

م عادت ث، 1970عام % 21إلى  1963عام % 28ي من اإلنتاج الزراعي في اإلنتاج المحل
وارتفعت في فترة التسعینات نتیجة النھضة الزراعیة من خالل االستثمارات الكبیرة في الزراعة، 

نتیجة  2008- 2007انخفضت في العامین  في اإلنتاج الكلي نسبة مساھمة اإلنتاج الزراعيإال أن 
  %.18فوصلت إلى  2009عام  نسبیًا الجفاف، وعادت لالرتفاع

زیادة في المساحات القابلة للزراعة بنسبة  )2009- 2006( األربع الماضیةالسنوات وشھدت 
الستصالح األراضي الجبلیة والمحجرة من جھة، وزراعتھا بالمحاصیل واألشجار  ، نتیجة2%

على الرغم من التحدیات التي تواجھ القطاع الزراعي من ، بیئیًا من جھة أخرى المالئمة لھا
، 2008المازوت خالل منتصف عام  مائي، ونمو سكاني، وارتفاع أسعار جفاف، وعجز

تأمین األسمدة واألعالف، وصعوبات التسویق وتصریف اإلنتاج،  وحصول بعض االختناقات في
تم تحقیق اإلكتفاء الذاتي، مع وجود  العلمي على اإلنتاج الزراعي، فقد وعدم وضوح نتائج البحث

محاصیل القمح والبقولیات الغذائیة كالحّمص والعدس والقطن  من للتصدیر كمیات متاحة
، ومختلف أنواع الفاكھة، إضافة إلى )البطاطا والبندورة وخاصة(والخضراوات المختلفة 

تطلب یة، األمر الذي من نقص في بعض المنتجات الغذائی زالت تعانيسوریة ما  ولكّن .الزیوت
عدا  - السكر، وبعض الزیوت السائلة والمھدرجة : مثل ،بعض السلع الغذائیة الرئیسیة استیراد

ومشتقات الحلیب، إضافة إلى استیراد كمیات كبیرة من األعالف كالشعیر والذرة  - زیت الزیتون
  .العجاف الصفراء في السنوات

باألسعار الثابتة (الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي نسبة مساھمة الناتج من ناحیة أخرى، فإن  
إلى  توارتفع تعاد ا، ولكنھ2008عام  % 18إلى  2006عام % 24انخفضت من  )2000لعام 
- 2003 الفترةلقطاع الزراعي خالل ا وضعوزارة الزراعة  لتّلوقد ح، 2009عام % 19

% 25- 23مابین  تراوحوالتي  اإلجماليالناتج المحلي  نة مساھمة ھذا القطاع في، مبّی2006
وما سبعینات القرن الماضي  خالل ھذه الفترة، علمًا أن ھذه النسبة تراجعت عما كانت علیھ في

نسبة مساھمة الناتج ) 2(ویبین الجدول  .في تلك الفترة% 39و% 29قبلھا حیت راوحت بین 
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 فترةلخالل االثابتة  2000في سوریة وبأسعار عام  لناتج المحلي اإلجماليفي ا المحلي الزراعي
  .2009حتى  1963من 

  في سوریة  اإلجمـالي  يالمحلـالزراعي في الناتج الناتج مساھمة ). 2(الجدول 
  ) الثابتة 2000سـعار أب( 2009 - 1963 لألعوام

  تج المحلي االن  العام
  س.ملیون ل 

  الزراعيتج المحلي االن
  س.ملیون ل 

الزراعي تج انلا مساھمة نسبة
  % المحلي اإلجماليالناتج  في

1963  161913  62894  39  
1970  179403  52610  29 
1975  321874  88501  27  
1980  450657  132233  29  
1985  515986  123821  24  
1990  510548  127635  25  
1995  756404  177215  23  
2000  904622  223749  30  
2003  1018708  254078  25  
2004  1089027  246270  23  
2005  1156714  265504  23  
2006  1215082  292457  24  
2007  1284035  252856  20  
2008  1341516  234872  18  
2009  1422178  265048  19  

  .2010المجموعة االحصائیة لعام  -احصائیات المكتب المركزي لالحصاء في سوریة: المصدر                 
  

غیر  من إجمالي الصادرات% 20- 16بنسب تتفاوت ما بین  الزراعیة ساھم المنتجاتُتوحالیًا، 
التحویلیة حیث تشكل الصناعات الغذائیة  ، إضافًة إلى مساھمتھا في الصناعات)2009( النفطیة

من الناتج المحلي % 27ما نسبتھ  -التي تعتمد على الموارد الزراعیة  -والمشروبات والتبغ 
     .الظروف الجویة لإلنتاج ات التحویلیة، وذلك في ضوء مالءمةاإلجمالي للصناع

 تؤديما زالت  في سوریة الزراعة إلى أنالزراعة  تشیر بیانات وزارةالظروف  ورغم كل ھذه
من خالل مساھمتھا في اإلنتاج والناتج المحلي وذلك  ،الوطني دورًا رئیسیًا في االقتصاد

 2007عدا عامي  ،الفترة المدروسة خاللالزراعي تطورًا ملموسًا  اإلجمالي، حیث حقق اإلنتاج
  .الفترة ھذه لھ خالل تالمناخیة والجفاف الذي تعرض بالعوامل البالدرلتأّث  2008 و

ل نمو الناتج المحلي اإلجمالي السنوي باألسعار معّد أشارت وزارة الزراعة السوریة بأن وقد
قطاع استأثر و، )بیانات وزارة الزراعة السوریة( %2.6 تھنسبما بلغ  2003الثابتة لعام 

، 2009في عام  مساھمتھ في الناتج المحلي اإلجمالينسبة یادة من حیث الصناعة والتعدین بالّر
 ،%30 نحو 2000علمًا بأن ھذه المساھمة كانت في عام  ،%26.6حیث بلغت ھذه المساھمة 

% 27إلى  2000عام % 25من في الناتج المحلي اإلجمالي الزراعة مساھمة وقد ارتفعت نسبة 
، یلیھ نمو قطاع التجارة بنسبة ثابتة تقریبًا حول %25إلى  2003ثم انخفضت عام  2002عام 

قطاع النقل والمواصالت والتخزین وقطاع الخدمات  یلي ذلك، خالل الفترة المذكورة% 15.5
وبسبب التركیز على البنیة التحتیة  .تقریبًا ھاحافظت ھذه القطاعات على نسبت حیث، %13بنسبة 

انخفاض األھمیة  قد لوحظو،  2003-  2000 خالل الفترةللقطاع المصرفي وتحدیث التشریعات 
والجدول  .إال في السنوات التالیة النسبیة لقطاع المال والتأمین والعقارات والتي لم تظھر نتائجھا

الفترة لفة عوامل اإلنتاج حسب القطاعات خالل یوضح الناتج المحلي الصافي بتك) 3(رقم 
عام نالحظ أن الناتج الزراعي انخفض في ، حیث 2000باألسعار الثابتة لعام  2009 -1963
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، في الوقت 2008عن العام % 14.1نموًا بمقدار  2009عام ع، وحقق في ثم عاد لالرتفا 2007
  .% 2.9الذي تراجع فیھ الناتج الصافي المحلي بمقدار 

  
  2009 -  1963خالل الفترة الناتج المحلي الصافي بتكلفة عوامل اإلنتاج حسب القطاعات ).3(الجدول 

  )الثابتة ، بمالیین اللیرات السوریة 2000عام بأسعار (  

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2000 1995 1990 1970 1963 

  السنوات   
  
 

 القطاعــات
 الـزراعــة 59177 49024 123718 170833 217830 248896 241704 267054 298132 255328 230349 262826

الصنـاعة  20321 21151 149685 200638 274798 269001 331211 324192 288818 308677 335204 371212
 والتعدیـن

البناء  5360 6447 15885 24748 27597 37818 38281 45079 50213 50051 46194 48716
 والتشــیید

تجارة الجملـة  27186 33253 69153 87249 91934 90115 175601 214140 343663 425143 433069 292932
 والمفرق

149792 140308 130633 115758 108816 99559 135293 104659 76940 47091 15060 11384 
النقل 

والمواصالت 
 والتخـزین

المال والتأمین  3456 5525 14308 25384 29551 34101 36702 45370 51982 64120 68957 71082
 والعقارات

51709 46124 37724 33950 29856 26190 26284 20207 11378 8742 4156 2799 

خـدمات 
المجتمع 

والخـدمات 
 الشـخصیة

الخـدمات  7951 13937 54123 60996 74865 96380 115323 118579 125423 162452 164483 1883378
 الحـكومیة

891 817 779 746 640 532 571 444 247 165 62 48 
الھیئات التى 
التھدف الى 

 الربح

رسوم            0 0 0 0 0 0
 جمركیة

خدمات المال            9404 23202 23044 23400 15314 24159
ةالمحتسب  

 المجموع 137682 148613 482870 658412 841885 938459 1055699 1130524 1285641 1411507 1450191 1408377
  .2010 دمشق -المكتب المركزي لإلحصاء - المجموعة اإلحصائیة : المصدر 

  
  
  

 في(ملیون لیرة سوریة 566,360 نحو الجاریة باألسعار المحلي الزراعي الناتج ت قیمةوقد بلغ
) 4(، ویبین الجدول )2008عام  عن%  24.8إلى  نسبتھ وصلت نموًا بذلك محققًا ، 2009عام

  . باألسعار الجاریة 2009- 1963الناتج الزراعي باألسعار الجاریة في سوریة خالل الفترة 
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   2009  - 1970,  1963الناتج المحلي اإلجمالي بسعر السوق حسب القطاع ).  4(الجدول 

 )بمالیین اللیرات السوریة , باألسعار الجاریة ( 

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2000 1995 1990 1985 1980 1975 1970 1963 

 السنة

 القـطاع

 الزراعة 1317 1524 3916 10702 17172 75897 161024 223749 264840 281177 305351 347361 389828 453746 566360

 الصناعة والتعدین 777 1352 3802 8040 12812 54674 78864 272514 259742 331959 418888 543946 628143 787430 628661

 البناء والتشـیید 115 202 963 3574 5693 10128 24518 28898 43829 44959 59129 66952 72585 78174 78646

 تجارة الجملة والمفرق 943 1396 4604 12693 18509 60875 148650 134453 177738 221393 302605 286357 372894 513092 577777

النقل والمواصالت  362 732 2407 3555 8196 25542 66357 113851 151002 141599 160851 182195 201156 225157 249859
 والتخزین

المال والتأمین  446 731 1480 3266 4180 9996 27393 33126 41197 48286 67836 85784 113289 128380 127362
 والعقارات

خدمات المجتمع  62 116 279 926 2195 4986 10872 21195 28193 31421 37162 42511 48307 53621 61664
 والخدمات الشخصیة

 الخدمات الحكومیة 400 729 3127 8480 14408 26127 53097 76392 107008 154044 159460 150578 200662 224304 243724

الھیئات التى التھدف  10 18 19 34 60 103 200 444 614 706 795 908 954 1002 1152
 إلى الربح

 رسوم جمركیة               0 0 22572 22904 32877 33405 33112 32821

  المحتسبة خدمات المال                   11225 28541 34495 43398 52958 48875
( - ) 

2519151244506020178251704974 1506440 1266891  المجـموع 4432 6800 20597 51270 83225 268328 570975 904622 1074163

  .2010 دمشق -المكتب المركزي لإلحصاء - المجموعة اإلحصائیة : المصدر 

  
الناتج  ت قیمة، حیث كاننالحظ من الجدول السابق النمو الحاصل في القطاع الزراعيحیث 

 1524إلى  1970عام  ت ھذه القیمةس، ووصل.ملیون ل 1317زید عن تال  1963الزراعي عام 
 2009 -1963معدل سنوي  للفترة وب س، وھكذا استمر متصاعدًا حتى وقتنا الحالي.ملیون ل

، مع العلم أن القطاع فترةعتبار التضخم الحاصل خالل ھذه المع األخذ بعین اال ،%73.5 مقداره
ل ن ھذا المعّدأ فالحقیقة، .والركیزة األساسیة في كبح جماح التضخم الزراعي ھو حجر الزاویة

لذلك فال ، یعكس حجم التضخم الذي عانى منھ االقتصاد بشكٍل عام، وذلك خالل الفترة المدروسة
 14.5نحو  ھذا المعدلبّد من دراسة معدل النمو السنوي للناتج المحلي باألسعار الثابتة، وقد بلغ 

ونسبة مساھمة كل قطاع تركیب الناتج اإلجمالي السوري، ) 5(ُیظھر الجدول و. لنفس الفترة% 
في ھذا الناتج، حیث تباینت مساھمة الناتج الزراعي في الناتج اإلجمالي باألسعار الجاریة كما 

  .یظھر في الجدول
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  )باألسعار الجاریة( 2009  - 1963 خالل الفترة) كنسب مئویة( تركیب الناتج المحلي اإلجمالي). 5(الجدول

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2000 1995 1990 1985 1980 1975 1970 
 

1963 

  السنة
  
 

 القطاع

 الزراعة 30 22 19 21 21 28 28 25 25 22 20 20 19 19 22

 الصناعة والتعدین 18 20 19 16 15 20 14 30 24 26 28 32 31 32 26

 البناء والتشـیید 3 3 5 7 7 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3

 تجارة الجملة والمفرق 21 20 22 24 22 23 26 15 16 17 20 17 18 21 23

النقل والمواصالت  8 11 12 7 10 9 12 13 14 11 11 11 10 10 10
 والتخزین

المال والتأمین  10 11 7 6 5 4 5 4 4 4 5 5 6 5 5
 والعقارات

خدمات المجتمع  1 2 1 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2
 والخدمات الشخصیة

 الخدمات الحكومیة 9 11 15 17 17 10 9 8 10 12 11 9 10 9 10

الھیئات التى التھدف إلى  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 الربح

 رسوم جمركیة                   2 1 2 2 1 1

  المحتسبة خدمات المال                   1 2 2 2 2 2
( - ) 

 المجـموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

  .2010 دمشق -المكتب المركزي لإلحصاء - المجموعة اإلحصائیة : المصدر 
  

والحیواني في تكوین الناتج األھمیة االقتصادیة للقطاع الزراعي بشقیھ النباتي  3- 1
   الزراعي

 الذي الحیوي ًللدور نظرا السوري، الوطني االقتصاد في خاصة یةھمأ الزراعي للقطاع إن   
 التجاري والمیزان والعمالة اإلجمالي المحلي الناتج في تھھممسا خالل من فقط لیس یلعبھ

 التسویق: مثل الزراعیة، غیر األنشطة تنمیة في تھھممسا خالل من أیضًا ولكن الوطني،
 الغذائي األمن لتحقیق األساسي القطاع ھو الزراعي القطاع فإن  ،الواقع وفي .والنقل والتصنیع

تنمیة  یحفز أنھ إلى باإلضافة ،والغذائیة التحویلیة الصناعات لتطویر الالزمة الخام المواد وتوفیر
 اإلنتاج في المستخدمة الزراعیة غیر والخدمات للسلع متطلباتھ خالل من األخرى القطاعات
 .الزراعي

 استیعابھ بسبب ،اقتصاد الجمھوریة العربیة السوریة في بارزًا نشاطًا الزراعي القطاع یمثلكما 
 وتلبیتھ اإلجمالي، المحلي الناتج تكوین في ومساھمتھ القوى العاملة، حجم إجمالي من لعدد كبیر

 في كمدخالت تستخدم التي األولیة والمواد السلع إلى باإلضافة الغذائیة، االستھالكیة للحاجات
 األمطار، على باعتماده سوریةفي  الزراعي القطاع ویتسم .التحویلیة الصناعات من العدید

إنتاجیة  تدني في ساھم مما الحدیثة الزراعیة األسالیب على المحدود االعتماد إلى باإلضافة
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 المناخیة، العوامل لتقلب نظرًا االستقرار بعدم الزراعي اإلنتاج یتسمكما  .الزراعیة المحاصیل
 الكلیة الزراعیة األراضي مساحة بلغت وقد .األمطار وبخاصة المائیة الموارد ومحدودیة

 المزروعة األراضي ھابین ومن 2009 عامفي  للزراعة الصالحة األراضي من %77نحو
 العام في% 72نحو  األمطار على تعتمد التي األراضي نسبة بلغت فقد الموسمیة، بالمحاصیل

، الزراعة في الحدیثة التقنیات استخدام في والتوسع المواتیة المناخیة الظروف أدت كما .نفسھ
 وتربیة متطور، وري ، ومكننة،ةوأسمد محسنة، بذور من الحدیثة اإلنتاج مدخالت استخدام :مثل

 .والحیواني النباتي اإلنتاج زیادة إلى الحدیثة، التقانات وفق
 –أي القوة العاملة الكلیة  - أن نسبة المشتغلین بالزراعة بیانات وزارة الزراعة السوریة  شیرتو

وقد وصلت إلى أدنى نسبة لھا في عام  ،2009-2004خالل الفترة % 21-15راوحت بین 
 بلغ عدد( 2009، وھي نفس نسبة المشتغلین بالزراعة في عام %15حیث بلغت  2004

بنسبة  2008یلیھا عام  ،)مشتغًال 758286نحو  2009المشتغلین في القطاع الزراعي بنھایة 
زیادة الھجرة من التراجع في االستثمار في قطاع الزراعة، ولى یعود إ ، مبینة أن سبب ذلك16%

عمل الجوفیة، األمر الذي أّثر سلبًا في ال الریف إلى المدینة بسبب الجفاف وانخفاض مناسیب المیاه
عمل أخرى في المدن، لتحسین الدخل  الزراعي، ودفع بالعدید من األسر إلى البحث عن فرص

، أما  2007عام % 19، و 2006 عام% 18ورفع مستوى المعیشة، في حین بلغت ھذه النسبة 
  %.21 وبلغت 2005أعلى نسبة خالل الفترة المدروسة فكانت في عام 

  تراجع والحیواني إلى النباتي اإلنتاج في النمو أدى فقد الزراعیة، المنتجات تجارة صعید وعلى
 2002ملیار لیرة سوریة في عام  32من نحو في القطر   الزراعي التجاري العجز في المیزان

  .)ملیون دوالر 176 ( 2009ملیار لیرة سوریة في عام  8 إلى نحو، )ملیون دوالر 680(
الغذائي في بعض السلع الغذائیة الرئیسیة كالسكر وبالرغم من ھذا التحسن، فقد استمر العجز 

، )ملیون دوالر 362(ملیار لیرة سوریة  17نحو  2009حیث بلغت قیمة المستوردات منھ لعام 
، غیر أن )ملیون دوالر 176(ملیار لیرة سوریة  8 -عدا زیت الزیتون –ومن الزیوت النباتیة 

 ھي المستوردة السلع ھموأ. السلع الغذائیة الرئیسیةكتفاء الذاتي قد ارتفعت لعدد كبیر من نسبة اإل
 تصدیرًا األكثر السلع أما .وغیرھاالنباتیة،  الزیوت، والشاي، والرز، والصفراء الذرة، والسكر: 

 2008 باستثناء عام( ھاوغیر البندورة، والزیتون زیتو ،القمح، والقطن، والحیة األغنام :فتشمل
  ).الجویة الظروف سوء بسبب اإلنتاج تدني نتیجة القمح محدودة من اتت كمیاستورد حیث

في  - الصادر عن صندوق النقد العربي - 2006لعام  دالموّح أوضح التقریر االقتصادي العربي
یعود الى  2005في الناتج الزراعي العربي في عام الحاصل تناولھ لقطاع الزراعة أن النمو 

 ،مصر والسعودیة والسودان والمغرب وسوریة :ن أداء النشاط الزراعي في خمس دول ھيتحّس
   .من الناتج الزراعي العربي %66.7التي یمثل الناتج الزراعي فیھا حوالي 

ویشیر تقریر األمن الغذائي الصادر عن المركز الوطني للسیاسات الزراعیة في سوریة بالتعاون 
في  الرئیسیة السلع من الذاتي االكتفاء نسبة إلى أن) الفاو(مع منظمة األغذیة والزراعة الدولیة 

، )%240( العدس، و)%110( القمحیھا ف بما ،في سوریة %100 عن تزید  2009عام 
 2006 لعام رةالمتوّف التفصیلیة البیانات تشیركما  ).%258(، وخیوط القطن)%126( الحمصو

 كان في حین ،والفواكھ والخضار والبقولیات كالقمح السلع معظم من ذاتي اكتفاء وجود إلى
 والسكر، )%49 (والسمك، )%74(الشعیرك لبعض السلع بالنسبة االحتیاجات من أقل التبمعّد

)27%.(   
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في عام  دوالر 466 نحو سوریةج الزراعي في متوسط نصیب الفرد من النات بلغ وإجماًال فقد
الناتج الزراعي یبین متوسط نصیب الفرد من الناتج اإلجمالي ومن ) 6(والجدول  . 2008

ظ أن أعلى نصیب لدخل الفرد من القطاع الزراعي ونالح ،باألسعار الجاریة في الدول العربیة
سنویًا، بینما  ًاأمریكی ًادوالر 658.15كان في اإلمارات العربیة المتحدة حیث بلغ  2008للعام 

بمبلغ لم یتجاوز و ،في جیبوتيكان أخفض نصیب لدخل الفرد من القطاع الزراعي في نفس العام 
  .سنویًا ًاأمریكی ًادوالر 44.65

  
  2008-2006خالل الفترة ) باألسعار الجاریة(متوسط نصیب الفرد من الناتج اإلجمالي والناتج الزراعي ). 6(الجدول 

  *دوالر أمریكي: القیمة                                                                                                                                                             
  الزراعي متوسط نصیب الفرد من الناتج   متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي  الدولة

2006  2007  2008  2006  2007  2008  

  93  76  70  3630  2971  2614  األردن
  658  550  788  47054  41420  39817  اإلمارات

  50  64  71  17222  17750  21348  البحرین
  381  355  336  3931  3469  3068  تونس
  322  290  261  4894  3900  3478  الجزائر
  45  40  33  1370  1204  1112  جیبوتي
  441  442  440  18898  15835  14938  السعودیة
  458  433  374  1560  1498  1253  السودان

  466  388  326  2283  1884  1586  سوریة
  66  68  69  105  107  109  الصومال
  140  146  129  3462  2442  1904  العراق
  213  191  200  20906  15177  14435  عمان
  61  78  69  1333  1239  1188  فلسطین
  51  56  61  70878  57935  54496  قطر 

  77  75  79  42843  35271  33275  الكویت
  481  412  380  6155  5274  4789  لبنان
  278  262  221  13044  11053  9735  لیبیا
  273  237  196  2162  1764  1479  مصر
  359  297  300  2750  2436  2152  المغرب
  131  115  143  1176  920  926  موریتانیا

  134  116  93  1293  1104  1000  الیمن
  304  275  251  5542  4534  4043  المتوسط العام

  .2009 -)29(المجلد رقم  -الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة: المصدر    

فقد وصلت نسبة مساھمة القطاع الزراعي في الھیكل االقتصادي السوري  2005أما في العام 
وفي %. 23إلى نسبة متقدمة، حیث بلغت نسبة الناتج الزراعي من الناتج المحلي اإلجمالي فیھا 

 الناتج في الزراعي الناتج بمساھمة یتعلق وفیما، 2008التقریر االقتصادي العربي الموحد لعام 
 االقتصادي السوري الھیكل في متقدمًا مركزًا الزراعي فقد احتل القطاع اإلجمالي، المحلي

  . عام بشكٍل %20 نحو اإلجمالي المحلي الناتج في مساھمتھ نسبة بلغت حیث

  

  

  س.ل 47= $ 1*
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   يالنبات إلنتاجاألھمیة االقتصادیة ل 3-1- 1
المدروسة نموًا ملموسًا، وذلك نتیجة زیادة انتاج معظم لقد سجل اإلنتاج النباتي خالل الفترة     

 الذي التحسن من وبالرغم. وخاصًة القمح والبقولیات ومعظم الخضار والفواكھ محاصیل الحبوب
 تعّد أنھا إال األخیرة، السنوات في الزراعیة المحاصیل لبعض اإلنتاجیة مستوى على طرأ

وخاصًة  ،المتقدمة والدول النامیة الدول في تحققت التي المستویات مع بالمقارنة منخفضة
 لمساحات الراھنة الفعلیة اإلنتاجیة بین واسعة فجوة ھنالك أن كما ،المطریة للمحاصیل بالنسبة 

 التطبیقیة التجارب أثبتت فقد .األراضي لتلك الممكنة واإلنتاجیة المزروعة األراضي من واسعة
 برامج مع بالتعاون والدولیة اإلقلیمیة للمنظمات التابعة التجارب ومحطات اإلرشاد حقول في

 واألعالف والشعیر القمح :مثل المحاصیل لبعض الفعلیة اإلنتاجیة أن، الزراعیة البحوث
 طاقتھا من فقط % 50 و % 25 بین راوحت قد المزروعة األراضي من للعدید والخضروات

  .أضعاف 4 إلى  2 بنحو اإلنتاجیة مضاعفة یمكن أّنھ أي الكامنة، اإلنتاجیة
 متكاملین، محورین في  جھودال تكثیف على في القطر الزراعي األداء تطویر یعتمد ،عمومًاو

 مشروعات لتنفیذ االستثمارات تشجیع یتطلب الذي للزراعة، األفقي التطویر في األول یتمثل
 المحور ویتمثل. والحیواني النباتي لإلنتاج الالزمة الموارد قاعدة وتوسیع األراضي، استصالح

 معّدالت تحقیق یتضمن الذي الزراعة، في الحدیثة التقنیات باستخدام الرأسي التوسع في الثاني
 الغذائیة الزراعیة والمنتجات السلع على الطلب في المتوقعة الزیادات تواكب اإلنتاجیة في نمو

  .الغذائي األمن لتحقیق
 لزیادة نظرًا ، 2008عن عام   2009 عام في % 35 بنسبة زیادة النباتي اإلنتاج حقققد و   

% 48كان اإلنتاج النباتي قد تراجع بما یقارب نحو   2008 في عام علمًا أنھ ،%57 بنسبة  الغلة
 في الثقل زمرك والبقولیات الحبوب مجموعة وتمثل. عن األعوام التي سبقتھ بسبب الجفاف

 في نالتحّس ویعود ،لمزروعةا المساحة إجمالي من % 69 حوالي تشغل حیث ،النباتي اإلنتاج
 المجموعات لبعض المحصولیة المساحة وزیادة المرویة الموسمیة الزراعة نمو إلى اإلنتاج

 .، إضافًة إلى زیادة الغلةواأللیاف الزیتیة والبذور والبقولیات والدرنیات الحبوبك المحصولیة
 ارتفع حیث متباینة، تطورات سجلت قد أنھا الزراعیة المحاصیل لمعظم اإلنتاج تقدیرات وتدل
عن العام الذي سبقھ ولكنھ ظل دون اإلنتاج  2009 عام في % 42 نحو بلغت بنسبة القمح إنتاج

 إنتاج لسّج كماویعود ذلك للجفاف واألمراض التي لحقت بھذا المحصول، ، في األعوام السابقة
المجموعة اإلحصائیة الزراعیة، ( %71 بنسبة الغلة لزیادة نظرًا، %69 بنسبة ارتفاعًا الشعیر
نتیجة إنقاص المساحة المزروعة  2009ولكن إنتاج الذرة الصفراء تراجع في عام  ،)2009

یبینان تطور إنتاج كل ) 8(و) 7(والجدولین  .حافظت الخضار على إنتاج سنوي متقاربو منھا،
تطور أعداد ) 9(كما یبین الجدول . اصیل الرئیسیةمن الخضراوات والحمضیات، وإنتاج المح

  .األشجار المثمرة
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 2009-2006خالل الفترة إنتـاج الخضـروات والحمضیـات تطور ). 7(الجدول 

 2009 2008 2007 2006 الوحدة المـؤشـر

 3746.3 2604.2 3646.3 3351.5 طنألف  خضار

لیمون وبرتقال 
 1092.6 1046.457 966.87 906.9 طنألف  وحمضیات أخرى

  .2010 دمشق -المكتب المركزي لإلحصاء إحصائیات: المصدر     
  
  

 2009- 2006خالل الفترة إنتـاج المحاصیـل الرئیسـیة تطور ). 8(الجدول  

 2009 2008 2007 2006  الوحدة المـؤشـر
 3701.7 2139.3 4041.1 4931.5  ألف طن القمـح
 845.7 261 784.5 1202  ألف طن الشـعیر
 102.5 34.1 109 180.7  ألف طن العـدس
 652.1 697.8 711.5 685.7  ألف طن القطـن

  .2010 دمشق - المكتب المركزي لإلحصاء إحصائیات: المصدر                       
  

  2009-2006خالل الفترة  أعـداد أھـم األشجـار المثمـرةتطور ). 9(الجدول 

  الوحدة  اسم المحصول
2006 2007 2008 2009 

 المثمر منھا الكلیة المثمر منھا الكلیة المثمر منھا الكلیة المثمر منھا الكلیة
 70380 93430 66394 90430 64159 87514 61248 82299 ألف شجرة  الزیتــون
 34678 42224 28663 46559 28660 46619 27948 47031 ألف شجرة  العنــــب
 11479 15079 10478 14638 9933 14306 10749 14410 ألف شجرة التفــاح

 6653 9389 6369 9388 6353 9471 6241 9567 ألف شجرة الفستق الحلبي
 11272 12837 11088 12508 10557 12105 9989 11455 ألف شجرة إجمالي الحمضیات

  .2010 دمشق - المكتب المركزي لإلحصاء إحصائیات: المصدر    
  
   الحیواني إلنتاجاألھمیة االقتصادیة ل 3-2- 1
 عامل أنھا كما والوفرة، بالتنوع -كبیر حدٍّ إلى - سوریة في الحیوانیة الثروة تتسم   

معیشیًا  نمطًا فیھا المواشي وتربیة حیازة تعد التي ،الریفي للمجتمع واجتماعي استقراراقتصادي
 تربیة نظام ینتشر حین في ،سوریة في واسع نطاق على المتنقل الرعي نظام وینتشر .أساسیًا

 اإلنتاج لنظم وفقًا محدود نطاق على تربیتھا ویتم صغیرة، عائلیة حیازات والدواجن في المواشي
   .والمكثف المتخصص الكبیر

 .الزراعي اإلنتاج مجموع من% 36- 32 راوحت بین كبیرة بنسبة الحیواني إلنتاجا تزاید لقد
 والبیضاء الحمراء اللحوم على المحلي الطلب من جیدة نسبةسوریة  في الحیواني اإلنتاج ویوفر

 اإلنتاج قطاع یعتمد، عام وبشكل .%100-80 بین ما تتراوح األلبان ومنتجات والحلیب والبیض
 الحلیب إلنتاجوذلك ، األبقارو والماعز األغنام تربیة على رئیسي بشكل سوریة في الحیواني

 للحوم األساسي المصدر ھيو الدواجن تربیة إلى باإلضافة والجلود، والصوف الحمراء واللحوم
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 فقط صغیرة بنسبة والجاموس واإلبل األسماك إنتاجھم یسا أخرى ناحیة ومن. والبیض البیضاء
  .السوري الحیواني اإلنتاج من

 على ملموسة نتائج تم تحقیق حیث واسع، تجاري نطاق على الدواجن تربیة حالیًا نشاط وینتشر
 معّدل ارتفع إذ وبیض، بیضاء لحوم من النشاط ھذا الغذائي، بما یوفره الذاتي االكتفاء صعید

عن  2009عام  خالل من البیض %9 من لحوم الدجاج، ونحو% 12.8 بنسبة السنوي إنتاجھا
 محصلة وكانت ،متزایدة إنتاج التمعّد تحقیق إلى الحیواني اإلنتاج تطورات وتشیر. العام السابق

واللحوم بالرغم من التناقص في أعداد الثروة  األلبانإنتاج   في استقرار التطورات تحقیق ھذه
 الحدیثة التربیة وسائل انتشار إلى التحّسن ویرجع ھذاالحیوانیة بسبب موجات الجفاف المتتالیة، 

. لحدیثةا البیطریة الخدمات والرعایة، وتوفیر والتناسل التغذیة مجال في متطورة تقنیات باستخدام
 منخفضة زالت ما سوریة في اللحوم واأللبان من األبقار إنتاجیة أن إال ن،التحّس ھذا من وبالرغم

 أسترالیا، في األبقار مستوى إنتاجیة من % 33 نحو تمثل حیث األخرى، الدول مع بالمقارنة
 من كل في من مستواھا % 35 و % 15 و المتحدة، الوالیات في مستواھا من % 20 وحوالي

 جیدةفتعّد  اللحوم من والماعز األغنام أما فیما یتعلق بإنتاجیة .التوالي على النامیة والدول أوروبا
 في الحیواني اإلنتاج قطاع ویواجھ. % 30 بنسبة تتجاوزھا ، إذالعالمیة المستویات مع بالمقارنة

 األمطار، التلمعّد وفقًا بھاوتقّل العلفیة الموارد نقص مقدمتھا في ،المعوقات من عددًا سوریة
ضعف و تقلیدیة، إنتاجیة أسالیب الستخدام نظرًا إنتاجیتھا وانخفاض السالالت نوعیة وتدني

 لقنوات النسبي والضعف المواشي، ومربي العلمي والبحث الزراعي التعلیم بین التواصل
 في وتنمیتھا الحیوانیة الثروة تطویر مجاالت وتتمثل .الحیوانیة للمنتجات والتصنیع التسویق

 المحلیة للسالالت الوراثي والتحسین والتناسلیة، الصحیة والرعایة والتغذیة اإلدارة تحسین
 وإعادة ،وتدریبھم وتنظیمھم المواشي لمربي اإلرشاد وتوفیر والتھجین، والتدرج الخلط طةابوس

 .االئتمانیة التسھیالت وتوفیر الحدیثة، التربیة نظم لتطبیق تأھیلھم
 بنسبة أي ،2009 عام في طن 1034نحو  ، فقد بلغسوریة في السمكي أما فیما یتعلق باإلنتاج

یعود ھذا التطور إلى االھتمام حیث  وھو تطور ملحوظ، ،2008عن عام  %26 بلغتزیادة 
مقرھا  - سوریة في  عامة للثروة السمكیة المتزاید باالستزراع السمكي، وقد تم إنشاء ھیئة

خاصًة وأن اإلنتاج السمكي في سوریة ال یزال  ،من أجل النھوض بھذا القطاع - الالذقیة محافظة
كغ ، بینما تزید حصة الفرد على  1منخفضًا وحصة الفرد السنویة من األسماك ال تزال دون 

  .سنة/ كغ 23مستوى العالم عن 
لھذا  الموجھ االستثمار ضعف في السمكي اإلنتاج تطویر تواجھ التي المعوقات وتتمثلھذا 

 بةالمدّر العمالة في والنقص الصید، في المتطورة التقنیات استخدام وضعف النشاط،
 واآلمنة المؤھلة الحدیثة كالموانئ ،بالصید المرتبطة البنیة األساسیة حالة وتدني والمتخصصة،

 ومحطات الصیانة وورش الثلج ومصانع الرافعاتك ،المساندة العناصر افةك فیھا تتوفر والتي
 للموارد المسوحات المشتركة نقص إلى إضافة ،والتخزین التبرید ومخازن بالوقود التزود

ویبین  .الصیادین لصغار المیسرة التمویل قنوات وضعف التسویق، خدمات وتدني السمكیة،
تطور أعداد الثروة الحیوانیة في سوریة، وتطور إنتاجھا من اللحم ) 11(و) 10(الجدوالن 

  . 2009-2007والحلیب للفترة 
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  2009- 2007خالل الفترة  الثـروة الحیوانیـةأعداد تطور  ).10(الجدول 

 2009 2008 2007  الوحدة المـؤشـر
 1085 1109 1168 ألف رأس أبقـار
 18366 19235 22865 ألف رأس أغنـام
 1508 1578 1561 ألف رأس ماعـز
 6 6 6  ألف رأس  جاموس
 32 28 27 ألف رأس ابـل
 15 15 14 ألف رأس خیـول

 21012 21971 25641 ألف رأس المجمـوع
  .2010 دمشق -المكتب المركزي لإلحصاء إحصائیات: المصدر     

  
  2009-2007خالل الفترة  واللحم من الحلیب الحیوانیـةالثـروة إنتاج تطور   ).11(الجدول 

  طنألف : الوحدة                                                                                                          

 اإلنتاج
2007 2008 2009 

 اللحم الحلیب اللحم الحلیب اللحم الحلیب
 63 1600 63.8 1609 65.5 1706 أبقـار
 190 706 185 713 205 874 أغنـام
 8.2 97 4.8 99 8.4 97 ماعـز
 0.4 6 0.5 4 0.4 3  جاموس
 261.6 2409 254.1 2425 279.3 2680 المجمـوع

  .2010 دمشق -المكتب المركزي لإلحصاء إحصائیات: المصدر            
  
  
  األھمیة االقتصادیة للتصنیع الزراعي 3-3- 1

 في خارج مواسمھا، الزراعیة المنتجات توفیر في الحدیث والتبرید الزراعي التصنیع ھمیسا     
 الى باإلضافة اإلنتاج، مراحل كافة في السعریة التقلبات من أسعارھا، والحّد وفي استقرار
 الصناعات قطاع یعتمد كما .والمستھلكین المنتجین معیشة مستوى على الحفاظ المساھمة في

 من المحلي اإلنتاج على أساسي بشكل - والخاص العام بشقیھ  -  سوریة في والغذائیة الزراعیة
 إضافة الحمضیات،، والتفاح، والعنب، والزیتون، والقمحو ،القطنو ،السكري الشوندر :محاصیل

 القطاعین في عةالمصّن الغذائیة المنتجات وأھم. واللحوم كالحلیب المحلیة الحیوانیة المنتجات إلى
 ربو ،النباتیة الزیوت، والبسكویت، والخبز، واأللبان مشتقات :تتضمن، فوالخاص العام

 لكحولیة،وا الغازیة المشروباتو ،الفواكھ عصیر، والمربیاتو ،المعلبة األغذیة، والبندورة
 إلى إضافة والمشروبات الغذائیة الصناعات إنتاج قیمة تراوحت األخیرة السنوات وفي. والسكر

 في المنتجات قیمة إجمالي من% 25- 21والخاص بین  العام القطاعین كال في صناعة التبوغ
عدد مؤسسات الحلج والمطاحن ومكابس القطن ) 12(ویبین الجدول  .التحویلیة الصناعات قطاع

، كما یبین 2009- 2005في سوریة للفترة  وأجھزة تعقیم البذور ودوالیب الحلج المنشاریة
  .عدد المعامل الزراعیة لنفس الفترة) 13(الجدول 
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  عدد مؤسسات الحلج والمطاحن ومكابس القطن وأجھزة تعقیم البذور ودوالیب الحلج المنشاریة ).12(الجدول 

  2009ـ  2005للفترة  
 السنة المطاحن مكابس القطن أجھزة تعقیم البذور دوالیب الحلج منشاریة مؤسسات الحلج

17 112 9 23 921 2005 
17 97 7 22 895 2006 
17 87 7 21 804 2007 
17 87 7 21 892 2008 
17 87 7 21 811 2009 

  .2010 دمشق -المكتب المركزي لإلحصاء إحصائیات: المصدر         
  

  2009ـ  2005 في الفترة عدد المعامل الزراعیة). 13(الجدول 
 السنة معامل الدبس معامل الزبدة معاصر الزیت

 تدار بالمحرك بالحیوانتدار 
255 827 20 112 2005 
243 857 20 124 2006 
236 900 16 110 2007 
86 1071 17 110 2008 
76 1078 16 89 2009 

  .2010 دمشق - المكتب المركزي لإلحصاء إحصائیات: المصدر 
  

للقطاع معمل  500وحدة إنتاج لألعالف، ومعمل حكومي، و 19كما أنھ یوجد في سوریة 
الخاص، تقوم بإنتاج األعالف وتصنیعھا بأشكال تناسب النوع الحیواني الذي سیستفید منھا، 

  .2009أعداد ھذه المصانع والطاقة اإلنتاجیة لكل منھا في عام ) 14(ویوضح الجدول 
  

  2009مصانع األعالف وطاقاتھا اإلنتاجیة في سوریة عام ). 14(الجدول 
  الطاقة اإلنتاجیة  المصانع وملكیتھاعدد   نوع العلف المصّنع

  خاص  حكومي  خاص  حكومي
  غیر محددة    1    أعالف دواجن

  مختلفة    201    أعالف مجترات وخیول
أحماض أمینیة، دیكالسیوم، 

  فیتامینات، معادن
  یوم/طن 10    1  

    ساعة/طن 146    4  ذرة صفراء
  یوم/طن 7-5    62    علف جاھز لألبقار الحلوب

  یوم/طن 15-1    112    للفروج، وخلطاتعلف جاھز 
+ أغنام(أعالف مجترات 
  )أبقار

  یوم/طن 1-20    67  7

  یوم/طن 8-3    5    )حبیبات(أعالف دواجن 
  یوم/طن 5-0.5    5    علف دواجن
  یوم/ طن 5-0.5    46  8  أعالف متنوعة

      500  19  اإلجمالي
  .2010المؤسسة العامة لألعالف، دمشق، سوریة : المصدر

  
  

 247مصنعًا مختصًا إلنتاج أعالف الدواجن، إضافًة إلى  123أنھ یوجد ) 14(ویتبین من الجدول 
مصنعًا آخر إلنتاج األعالف المتنوعة الخاصة بالدواجن والمجترات معًا، في حین یبلغ عدد 

مصنعًا، مما یعكس أھمیة صناعة الدواجن في  136المصانع المختصة بإنتاج أعالف المجترات 
  .، والتي تحظى بإمكانیات أكبر وتشھد استقرارًا أكثرسوریة
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على  –وخاصًة التي تنتج األعالف الجاھزة للمجترات  –ذه المصانع في ھوتتوقف كفاءة العمل 
إضافًة إلى أن عددًا . مدى توفر المواد الخام العلفیة، وعلى أسعار ھذه المواد في السوق المحلیة

لألعالف، وإنما مجرد وحدة  ال یعتبر بالمقیاس الفني معمًال كبیرًا من ھذه الوحدات اإلنتاجیة
  .   إنتاج صغيرة، أو خطوط تصنيع بكفاءة إنتاجية منخفضة

  أولویات الحكومة السوریة بالنسبة للقطاع الزراعي 3-4- 1
الحكومة السوریة مشاریع طویلة األمد لتحفیز االستثمار في القطاع الزراعي، وعلى  وضعتلقد 

قامت بتقدیم الدعم ووجھ الخصوص في المناطق الریفیة، وقدمت في ھذا الشأن حوافز كثیرة، 
ومنذ صدور  .2008غیر المباشر للقطاع الزراعي وأنشأت صندوق الدعم الزراعي في عام 

التي صدرت حتى عام  األخرى ، وقوانین االستثمار1991لعام / 10/قانون االستثمار رقم 
في القطاع  ًااستثماری ًامشروع 183، فقد تم الترخیص لدى ھیئة االستثمار السوریة لنحو 2009

مشروعًا منھا،  69وتم تشمیلھا بقوانین االستثمار الجاریة، كما تم حتى اآلن تنفیذ  ،الزراعي
%)  11.2( س .ملیون ل 1197س، منھا .ملیون ل 10608نحو ة لھا بلغت التكالیف االستثماری

فرصة  352فرصة عمل في ھذا القطاع، منھا  3048، وقد حققت ھذه المشاریع 2009في العام 
إلى المشاریع الزراعیة المشّملة بقوانین االستثمار ) 15(ویشیر الجدول . 2009عمل في عام 

  .رة من خاللھاوّفالتكالیف االستثماریة لھا، وفرص العمل الُمذ منھا، باإلضافة إلى والمنّف
  
  

  2009 -1991واقع المشاریع الزراعیة خالل الفترة ). 15(الجدول 
  فرص العمل  )س.ملیون ل(التكالیف االستثماریة   عدد المشاریع الزراعیة  السنوات

  المنفذة  المشّملة  %  المنفذة  المشّملة  %  المنفذة  المشّملة
1991-2000  10  6  60  1007.3  418.8  41.6  466  218  

2001  6  0  0  1008  0  0  374  0  
2002  4  1  25  263.6  85.9  32.6  143  56  
2003  14  4  28.6  2523.2  319.1  12.6  564  129  
2004  10  8  80  3114.1  805.7  25.9  486  327  
2005  16  5  31.3  3180.1  1066.9  33.5  1119  310  
2006  34  11  32.4  7196.4  1452.6  20.2  1668  595  
2007  20  19  95  2588.3  4993.2  193  728  981  
2008  29  1  3.4  5919  268.5  4.5  1593  80  
2009  40  14  35  4308.2  1197  27.8  1405  352  
  3048  8546  34  10607.7  31108.2  37.5  69  183  المجموع

  11.5  16.4    11.2  13.8    20  21.9  % 2009نسبة 
  .2010 بیانات ھیئة االستثمار السوریةقاعدة : المصدر  
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  الفصل الثاني
  في سوریة الوضع الراھن للمخلفات الزراعیة

  
  إلنتاج المخلفات الزراعیة الوضع الراھن  1- 2

تعاني سوریة من نقص المنتجات الحیوانیة، وال یعود ھذا النقص في معظم األحوال، إلى قلة     
أعداد الحیوانات، إنما إلى ضعف الكفاءة اإلنتاجیة نتیجة عوامل متعددة، أھمھا عدم كفایة الموارد 

 يفكبیر نقص من  سوریة تعانيحیث . العلفیة لتوفیر االحتیاجات الغذائیة للثروة الحیوانیة
إلى  إضافًةقص یعرف بالفجوة العلفیة، وھذا الن ،الموارد العلفیة الالزمة لتغذیة الحیوانات

كل ھذه األمور  .كسابالحبوب واأل ع وخاصًةّناالرتفاع المتزاید فى أسعار مكونات العلف المص
 مخلفاتمحاولة االستفادة من ب - المھتمین بتغذیة الحیوان - ت إلى زیادة اھتمام الباحثینأّد

سواء التقلیدیة منھا أو غیر  یة،العروش النباتواألتبان و األحطاب: المحاصیل الحقلیة، مثل
على الرغم من أن مواد العلف الخشنة المخلفات، والعمل على تعظیم االستفادة من ھذه  ،التقلیدیة

وال بد من  .ضروریة والزمة للحیوان المجتر للشعور بالشبع المیكانیكي وانتظام عملیة الھضم
إال ال یستفاد منھا فى تغذیة الحیوان و، جدًا كبیرةالمخلفات  ھذهإلى أن الكمیة الناتجة من  اإلشارة
 للطاقات وإھدار للبیئةلباقي یتم حرقھ مما ینتج عنھ تلوث في أحسن األحوال، وا% 48بنحو 

  .المتاحة
المادة الجافة، ألف طن من  2281، نحو 2009في عام العجز في المیزان العلفي  بلغلقد 

حیث  ف طن من البروتین المھضوم، لأ 396ألف میغا جول من الطاقة المستقلبة، و 105574و
، ومن البروتین %50.7، ومن الطاقة المستقلبة %78بلغت نسبة اإلكتفاء الذاتي من المادة الجافة 

الزراعیة في تغذیة لمخلفات ستخدام ااألھمیة النسبیة ال األمر الذي یزید، %46.8المھضوم 
االعتماد على المخلفات الزراعیة  فال بد من زیادةالزراعیة، نظرًا لمحدودیة الموارد و .الحیوان

  .للمساھمة في تغطیة العجز العلفي
وعدم مقدرة المحاصیل العلفیة على منافسة  ،محدودیة الموارد الزراعیة من جھةلنتیجة و

أن یزداد االتجاه نحو االستفادة من كافة فال بّد خرى، المحاصیل الغذائیة والصناعیة من جھة أ
 ،یستدعي ضرورة العمل على حصرھا األمر الذي ،المخلفات الزراعیة في تغذیة الحیوان

ودراسة نتائج استخدامھا في تغذیة  ،وتحدید الوسائل المالئمة لتحسین قیمتھا الغذائیة ،وتقییمھا
   .الحیوان لمدة طویلة من الزمن على المؤشرات الفسیولوجیة واإلنتاجیة والتناسلیة والصحیة

حاجتھ ا م  ن الم ادة الجاف  ة   و، ف ي س  وریة  لألغن ام والم  اعز  الموازن ة العلفی  ة ) 16(الج  دول  ویب ین  
   .لصیانة القطیع ولإلنتاج ومجموعھماوالطاقة االستقالبیة والبروتین المھضوم، الالزمة 
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  2009الموازنة العلفیة  لألغنام والماعز في سوریة لعام ). 16(الجدول 

العدد   النوع
 بالملیون

 مجموع إنتاج صیانة

مادة جافة 
 الف طن/

طاقة 
استقالبیة 

ملیون میغا /
 جول

بروتین 
 /مھضوم
 ألف طن

مادة جافة 
 الف طن

طاقة 
 استقالبیة

ملیون میغا 
 جول

بروتین 
مھضوم ألف 

 طن
الف  /مادة جافة
 طن

 استقالبیةطاقة 
ملیون میغا 

 جول

بروتین 
 /مھضوم
 ألف طن

                     األغنام

 231.000 37708.000 3770.800 95.7 7458 745.8 135.3 30250 3025 11 األغنام منتجة

 91.700 16100.000 1610.000 36.4 6440 644 55.3 9660 966 7 األغنام نامیة
مجموع أغنام 
 322.700 53808.000 5380.800 132.1 13898 1389.8 190.6 39910 3991 18 منتجة ونامیة

                     الماعز

 20.688 3102.340 310.234 7.8735 613.59 61.359 12.8148 2488.75 248.875 0.905 الماعز منتجة

 7.779 1386.900 138.690 3.1356 554.76 55.476 4.6431 832.14 83.214 0.603 الماعز نامیة
مجموع الماعز 
 28.467 4489.240 448.924 11.0091 1168.35 116.835 17.4579 3320.89 332.089 1.508 منتجة ونامیة

  .2011 برنامج تطویر األعالف - إدارة الثروة الحیوانیة - أكساد قره جولي، محمد، :المصدر
  
  
أل ف   449و  أل ف ط ن   5381 نح و  إل ى تحت اج  المجترات الص غیرة  نالحظ أن ) 16(من الجدول و

ملی ون میغ ا ج ول     53808، وإلى لألغنام والماعز على التوالي  2009لعام طن من المادة الجافة 
أل ف ط ن ب روتین    28  وأل ف ط ن    323إل ى  ، واالس تقالبیة ملیون میغ ا ج ول م ن الطاق ة      4489و

 3346تقدر بنحو ف لنفس العامأما بالنسبة الحتیاجات األبقار والجاموس من المادة الجافة  .مھضوم
ملی ون میغ ا ج ول     33461وإل ى  أل ف ط ن لألبق ار والج اموس عل ى الت والي،        13 نح و و ألف طن

أل ف   0.778 نح و وألف طن  228 نحو ة، وإلىیبستقالملیون میغا جول من الطاقة اال 127 نحوو
  .)17(كما یظھر في الجدول ، طن بروتین مھضوم
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  2009لعام  في سوریة الموازنة العلفیة  لألبقار والجاموس). 17(الجدول  

العدد  النوع
 بالملیون

 مجموع إنتاج صیانة

مادة جافة 
 الف طن

طاقة 
 استقالبیة

ملیون میغا 
 جول

بروتین 
مھضوم ألف 

 طن

مادة جافة الف 
 طن

طاقة 
 استقالبیة

ملیون میغا 
 جول

بروتین 
مھضوم ألف 

 طن

مادة جافة الف 
 طن

 استقالبیةطاقة 
 ملیون میغا جول

بروتین 
مھضوم 
 ألف طن

                     األبقار المحلیة
المحلیة  األبقار
 4.251 666.900 66.690 1.755 194.22 19.422 2.496 472.68 47.268 0.039 منتجة

األبقارالمحلیة  
 1.404 253.500 25.350 0.416 66.56 6.656 0.988 186.94 18.694 0.026 نامیة

مجموع 
األبقارالمحلیة 
 منتجة ونامیة

0.065 65.962 659.62 3.484 26.078 260.78 2.171 92.040 920.400 5.655 

                     األبقار المحسنة
األبقار المحسنة 

 50.374 15570.660 794.098 5.66 7097.64 709.764 44.714 8473.02 84.334 0.566 منتجة

األبقار المحسنة 
 34.684 5573.191 557.206 16.965 2201.68 220.168 17.719 3371.51 337.038 0.377 نامیة

مجموع 
األبقارالمحسنة 
 منتجة ونامیة

0.943 421.372 11844.5 62.433 929.932 9299.32 22.625 1351.304 21143.851 85.058 

 األبقار المستوردة
          

المستوردة  األبقار
 13.708 1984.900 198.490 9.384 1168.9 116.886 4.324 816.04 81.604 0.046 منتجة

األبقار المستوردة 
 3.810 613.500 61.350 2.13 295.8 29.58 1.68 317.7 31.77 0.03 نامیة

مجموع 
المستوردةمنتجة 

 ونامیة
0.076 113.374 1133.74 6.004 146.466 1464.7 11.514 259.840 2598.400 17.518 

 227.8747 33461.48 3346.148 155.916 19824.72 1982.472 71.9587 13636.8 1363.676 1.084 مجموع األبقار

 الجاموس
          

 0.576 94.560 9.456 0.2 23.6 2.36 0.376 70.96 7.096 0.004 منتج الجاموس
 0.202 32.860 3.286 0.09 11.68 1.168 0.112 21.18 2.118 0.002 الجاموس نامي

 0.778 127.42 12.742 0.29 35.28 3.528 0.488 92.14 9.214 0.006 مجموع الجاموس
  .2011 برنامج تطویر األعالف - إدارة الثروة الحیوانیة - أكساد قره جولي، محمد، :المصدر

  
  

ملی ون   662.750أل ف ط ن م ن الم ادة الجاف ة، و      66.275فق د بلغ ت احتیاجاتھ ا    أما بالنسبة لإلبل 
أل  ف ط  ن م  ن الب  روتین المھض  وم، أم  ا     3.945ة، إض  افًة إل  ى  یبس  تقالمیغ  ا ج  ول م  ن الطاق  ة اال 

ملی ون  1264.83نح و أل ف ط ن م ن الم ادة الجاف ة، و      126.483الخیلیة فبلغت احتیاجاتھا  لفصیلةا
ویب  ین الج  دول . أل  ف ط  ن م  ن الب  روتین المھض  وم  6.675ة، و یبس  تقالمیغ  ا ج  ول م  ن الطاق  ة اال 

  .في سوریة 2009الموازنة العلفیة لإلبل والفصیلة الخیلیة لعام  )18(
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  2009لعام  في سوریة  *العلفیة  لالبل والفصیلة الخیلیةالموازنة ). 18(الجدول 

العدد  النوع
 بالملیون

 مجموع إنتاج صیانة

مادة جافة 
 الف طن

طاقة 
 استقالبیة

ملیون میغا 
 جول

بروتین 
مھضوم ألف 

 طن
مادة جافة 
 الف طن

طاقة 
 استقالبیة

ملیون میغا 
 جول

بروتین 
مھضوم ألف 

 طن
مادة جافة 
 الف طن

 استقالبیةطاقة 
ملیون میغا 

 جول

بروتین 
مھضوم 
 ألف طن

                     اإلبل
 2.736 449.160 44.916 0.95 112.1 11.21 1.786 337.06 33.706 0.019 اإلبل منتج
 1.209 213.590 21.359 0.481 75.92 7.592 0.728 137.67 13.767 0.013 األبل نامي

مجموع اإلبل 
 3.945 662.750 66.275 1.431 188 18.802 2.514 474.73 47.473 0.032 منتج ونامي

                     الخیول
 0.846 195.300 19.530 0 35.64 3.564 0.846 159.66 15.966 0.009 الخیول منتج
 0.558 98.580 9.858 0.222 35.04 3.504 0.336 63.54 6.354 0.006 الخیول نامي

محموع الخیول 
 1.404 293.880 29.388 0.222 70.68 7.068 1.182 223.2 22.32 0.015 وناميمنتج 
                     الحمیر

 3.304 610.960 61.096 0.616 110.3 11.032 2.688 500.64 50.064 0.056 الحمیر منتج
 1.591 290.820 29.082 0.592 94.72 9.472 0.999 196.1 19.61 0.037 الحمیر نامي

مجموع الحمیر 
 4.895 901.780 90.178 1.208 205 20.504 3.687 696.74 69.674 0.093 منتج ونامي

                     البغال
 0.291 54.390 5.439 0.054 10.02 1.002 0.237 44.37 4.437 0.003 البغال منتج
 0.085 14.780 1.478 0.037 5.84 0.584 0.048 8.94 0.894 0.001 البغال نامي

مجموع البغال 
 0.376 69.170 6.917 0.091 15.86 1.586 0.285 53.31 5.331 0.004 منتج ونامي

مجموع العائلة 
 6.675 1264.83 126.483 1.521 291.6 29.158 5.154 973.25 97.325 0.112 یةالخیل

مجموع 
 590.440 93813.720 9381.372 302.2671 35405.95 3540.595 288.1726 58407.8 5840.777 المجترات

  .2011 برنامج تطویر األعالف - إدارة الثروة الحیوانیة - أكساد قره جولي، محمد، :المصدر
  
  

 2009في سوریة لعام  - باستثناء األسماك والدواجن –بلغ مجموع احتیاجات الثروة الحیوانیة 
ملیون میغا جول من الطاقة االستقالبیة، و  93813.7ألف طن من المادة الجافة، و  9381.4نحو

  .ألف طن من البروتین المھضوم 590.4
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .تضم الفصیلة الخیلیة كل من الخیول والبغال والحمیر *
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ألف طن من المادة الجافة،  22.1 نحو  2009فقد بلغت احتیاجاتھا لعام  وفیما یخص األسماك 
وھذا . ألف طن من البروتین المھضوم 3.7ملیون میغا جول من الطاقة االستقالبیة، و  253.6و

  ).19(ما یوضحھ الجدول 

  
  2009الموازنة العلفیة  لألسماك في سوریة لعام ). 19(الجدول 

 كمیة اللحم النوع
   ألف طن

اإلحتیاج    
    السنوي

علف لكل /كغ
لحم كغ 1   

اإلحتیاج  
الكلي من 

)طن(العلف  
   مادة جافة

 )الف طن(

طاقة 
 استقالبیة

ألف میغا (
 )جول

  بروتین مھضوم
 )ألف طن(

مادة جافة 
 )الف طن(

طاقة 
 استقالبیة

ملیون میغا (
 )جول

بروتین مھضوم 
 )ألف طن(

                  األسماك
 0.00000017 0.0115 0.9 24.5 3.5 7 األسماك منتجة

 
22.050 253.575 3.749 

      األسماك نامیة
 

   
 0.00000017 0.0115 0.9 24.5 3.5 7 مجموع األسماك

 
22.050 253.575 3.749 

  .2011 برنامج تطویر األعالف - إدارة الثروة الحیوانیة - أكساد قره جولي، محمد، :المصدر
  

 ألف طن من المادة الجافة، 965.8نحو  2009احتیاجاتھ العلفیة للعام  بلغتفقد  ،وبالنسبة للدجاج
. ألف طن من البروتین المھضوم 149.1، وستقالبیةمن الطاقة اال ملیون میغا جول11506.2 و

   .)20(في الجدول ھو موضح كما 
  2009الموازنة العلفیة للدجاج في سوریة لعام ). 20(الجدول 

  
العدد  النوع

 طیر بالملیون

       
اإلحتیاج 

السنوي    
 )طیر/كغ(

اإلحتیاج 
  الكلي 

 )ألف طن(

 المجموع

مادة جافة 
 )الف طن(

 طاقة استقالبیة  
 میغا ملیون(

 )جول

بروتین 
  مھضوم

 )ألف طن(
             الدجاج البیاض

 74.635 6096.960 525.600 584 36.5 16 دجاج بیاض
 1.956 160.041 13.679 15.199 43.8 0.347 امھات بیاض

 76.591 6257.001 539.279 599.2 80.3 16.347 مجموع الدجاج البیاض
       لحمالدجاج 

 14.554 1199.156 102.492 113.88 43.8 2.6 امھات فروج
 57.996 4050.000 324.000 360 4 90 فروج

 72.550 5249.156 426.492 473.88 47.8 92.6 مجموع لحم
 149.141 11506.158 965.771     المجموع الدجاج البیاض والدجاج لحم

  .2011 برنامج تطویر األعالف - إدارة الثروة الحیوانیة - أكساد قره جولي، محمد، :المصدر
  
  

 10369.2 نح و  2009لث روة الحیوانی ة ف ي س وریة للع ام      ل ةاالحتیاجات العلفی   فقد بلغت وعمومًا،
ألف  743.3، و ستقالبیةملیون میغا جول من الطاقة اال 105573.5ألف طن من المادة الجافة، و

  .طن من البروتین المھضوم
ألف طن،  1158.1 نحو 2009لعام  بلغ إنتاج سوریة من الحبوب العلفیة من ناحیة أخرى، فقدو

ملیون میغا جول طاقة  13435.2وألف طن من المادة الجافة،  1019.4تتكون غذائیًا من 
الكمیات الناتجة من  یبین )21(وتین المھضوم، والجدول رألف طن من الب 98.2استقالبیة، و

  .األعالف عن زراعات الحبوب العلفیة
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  2009زراعات الحبوب العلفیة لعام كمیات األعالف المتاحة في سوریة من ). 21(لجدول ا

 نوع الزراعة
المحصول 

حسب 
 األولویة

المساحة 
 )ھـ(المزروعة 

المردودیة       
طن مادة (

 )ھـ/ خام 

مجموع        
اإلنتاج  

 الخام    
 )ألف طن(

 مجموع المكونات الغذائیة المكونات الغذائیة في كغ مادة جافة

مادة 
جافة     

 )كغ(

طاقة 
استقالبیة

ملیون (
 میغا
 )جول

بروتین 
مھضوم 

 )طن(
مادة جافة 

 )طنألف (

طاقة 
  استقالبیة

 میغا ملیون(
 )جول

بروتین 
مھضوم 

 )ألف طن(

محاصیل 
الحبوب 
 المرویة

 63.2 9519.1 743.7 0.1 12.8 0.9 845.1 0.7 1290220.0 شعیر
رة ذ

 11.3 2289.9 161.3 0.1 14.2 0.9 183.3 4.4 41848.0 صفراء

 1.1 71.9 4.8 0.2 15.0 0.9 5.4 1.0 5669.0 بقیة حب

 0.0 0.0 0.0 0.1 12.0 0.9 0.0 3.0  الشوفان

 6.7 448.9 33.3 0.2 13.5 0.9 37.8 2.2 17477.0 فول

 0.2 47.8 3.5 0.1 13.5 0.9 4.0 1.5 2684.0 درة بیضاء

 0.0 0.0 0.0 0.1 13.5 0.9 0.0 4.0  السرجوم

 1.6 104.3 7.4 0.2 14.0 0.9 8.3 0.9 9266.0 جلبان

محاصیل  
الحبوب 
 البعلیة

 0.0 0.0 0.0 0.1 12.8 0.9 0.0 0.8  شعیر
درة 
 0.0 0.0 0.0 0.1 14.2 0.9 0.0 1.5  صفراء

 0.0 0.0 0.0 0.1 13.5 0.9 0.0 1.0  درة بیضاء

 11.1 757.7 50.5 0.2 15.0 0.9 57.4 1.2  بیقیة حب

 0.0 0.0 0.0 0.1 12.0 0.9 0.0 1.2  الشوفان

 2.6 167.0 12.8 0.2 13.0 0.9 14.6 1.0  فول

 0.0 0.0 0.0 0.1 13.5 0.9 0.0 1.5  السرجوم

 0.0 0.0 0.0 0.2 14.0 0.9 0.0 1.2  جلبانة

 0.4 28.5 2.0 0.2 14.0 0.9 2.3 0.7 3278.0 كرسنة

   0.0       
 98.2 13435.2 1019.4    1158.1  1370442 0 اإلجمالي

  .2009الموازنة العلفیة  -إدارة الثروة الحیوانیة–قره جولي، محمد، أكساد : المصدر

وال بّد من اإلشارة إلى أن كمیات األعالف المتاحة في سوریة من الزراعات العلفیة الخضراء 
ملیون میغا  417ألف طن مادة جافة، و 52ألف طن، أنتجت  474نحو  2009بلغت في عام 

أما بالنسبة للمراعي الطبیعیة . طن من البروتین المھضوم 4700االستقالبیة، وجول من الطاقة 
ألف  450ألف طن، أنتجت   1500نحو  2009فقد بلغت كمیات األعالف المتاحة منھا في عام 

  .ألف طن بروتین مھضوم 18ملیون میغا جول طاقة استقالبیة، و 3600طن مادة جافة، و

، 2009ف ي ع ام    ن الم واد العلفی ة المص ّنعة   م  وال مس توردات  ات وج د ص ادر  ال ت أن ھ ب ونذكر ھنا 
یب ین المس توردات م ن    ) 22(الج دول  و. كان ھناك مس توردات م ن الم واد العلفی ة الخ ام فق ط       بینما
  .2009المواد لعام ھذه 
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  2009لعام  توردات من المواد العلفیة الخام المس ).22(الجدول 

  الكمیة    اسم المادة نوع المستوردات
 )الف طن(

 مجموع المكونات الغذائیة للمستوردات

مادة جافة     
 )ألف طن(

استقالبیة طاقة 
 میغا ملیون(

 )جول
  بروتین مھضوم

 )ألف طن( 

المستوردات من 
 المواد الخام

 61.6 12496 880 1000 ذرة صفراء
 232.3 7128 528 600 كسبة الصویا

 112.2 16896 1320 1500 الشعیر
 0.000 0.000 0.000  طحین السمك

 0.000 0.000 0.000  قمحیلم
 0.000 0.000 0.000  أكساب

 0.000 0.000 0.000  تفل شوندر
 0.000 0.000 0.000  نخالة

 406.1 36520 2728 3100  المستورد ياالجمال

  .2011 برنامج تطویر األعالف - إدارة الثروة الحیوانیة - أكساد قره جولي، محمد، :المصدر            

   .2009لموارد العلفیة المحلیة التي توفرت في سوریة عام ل القیمة الغذائیة) 23(ویبین الجدول 

  2009لعام لموارد العلفیة المحلیة القیمة الغذائیة ل ).23(الجدول 

 نوع المراعي

 مجموع المكونات الغذائیة

  مادة جافة     
 )ألف طن( 

  استقالبیةطاقة 
 )جول میغا ملیون(

  بروتین مھضوم   
 )ألف طن(

 16.200 3240.000 405.000 المراعي الطبیعیة

 4.693 417.120 52.140 الزراعات العلفیة الخضراء

 98.153 13435.214 1019.380 زراعات الحبوب العلفیة

 109.799 27622.625 5761.129 فات المحاصیل الزراعیةلمخ

 118.867 8758.249 850.205 مخلفات الصناعات الغذائیة

 347.711 53473.207 8087.9 المجموع
  .2011 برنامج تطویر األعالف - إدارة الثروة الحیوانیة -أكساد قره جولي، محمد، :المصدر  
  
  

التي بلغت في عام ، الخام لمستوردات من األعالفالقیمة الغذائیة لویضاف إلى الكمیات السابقة 
، من الطاقة االستقالبیة میغا جول ملیون 36520ألف طن من المادة الجافة، و 2728نحو  2009

   .ألف طن من البروتین المھضوم 406.12و
سالبة لناحیة  -المضاف لھا المستوردات من األعالف  - وبالتالي فقد كانت الموازنة العلفیة

 وھذا ما یوضحھمیغا جول،  ملیون 15580وبنحو  ستقالبیةاحتیاج الثروة الحیوانیة إلى الطاقة اال
  ).24(الجدول 
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  2009الموازنة العلفیة السنویة لسوریة في عام . )24(الجدول 

الموارد العلفیة 
 ومصادرھا

 كمیة الموازنة الغذائیة

 )لف طنأ(بروتین مھضوم  )جول میغا ملیون( استقالبیة طاقة )لف طنأ(مادة جافة 

مجموع الموارد 
العلفیة المحلیة 

 السنویة
8087.854 53473.207 347.711 

المستوردات 
السنویة من المواد 

العلفیة الخام 
2728.000 36520.000 406.120 

مجموع الموارد 
 753.831 89993.207 10815.854 العلفیة السنویة

الصادرات السنویة 
من المواد العلفیة 
 الخام والمصنعة

0.000 0.000 0.000 

مجموع الموارد 
 753.831 89993.207 10815.854 العلفیة المتاحة

مجموع إحتیاجات 
 743.329 105573.453 10369.193 الثروة الحیوانیة

 10.502 15580.246- 446.661 الموازنة العلفیة
  .2011 برنامج تطویر األعالف -  إدارة الثروة الحیوانیة - أكساد قره جولي، محمد، :المصدر          

  
  

عند القیام بحساب الموازنة العلفیة بدون ، فقد بلغ النقص بالنسبة للمادة الجافة ، ومن ناحیة أخرى
ة، یبستقالمیغا جول من الطاقة اال ملیون 52100، ونحو ألف طن 2280نحو  المستوردات
   ).25(ألف طن من البروتین المھضوم، وتظھر ھذه النتائج في الجدول  396إضافًة إلى 

  
  بدون المستوردات 2009سوریة في عام فیة في الموازنة العل. )25(الجدول 

 )الف طن(بروتین مھضوم  )جول میغا ملیون( استقالبیةطاقة  )الف طن(مادة جافة  البیان

 347.711 53473.207 8087.854 المحلیة السنویةمجموع الموارد العلفیة 

 743.329 105573.453 10369.193 مجموع إحتیاجات الثروة الحیوانیة

 395.618 52100.246 2281.339 النقص

 53 49 22 %للنقص  یةئوالنسبة الم

 47 51 78 % إلكتفاءل یةئوالنسبة الم
  .2011 برنامج تطویر األعالف - إدارة الثروة الحیوانیة - أكساد قره جولي، محمد، :المصدر

  
  
  الزراعیة تصنیف المخلفات  1-1- 2

تنتج في سوریة كمیات كبیرة من األتبان سنویًا كمخلفات زراعیة لمحاصیل الحبوب، حیث تعد 
الذي یجعل ھذه األتبان من الناحیة الغذائیة فقیرة بالطاقة والبروتین وغنیة باللیغنین، األمر 

لذا تم اقتراح بعض الطرق لتحسین القیمة الغذائیة لھذه . استخدامھا في تغذیة المجترات محدودًا
األتبان منھا الفیزیائیة، والكیمیائیة، والبیولوجیة والبیوكیمیائیة، حیث تعمل كافة ھذه الطرق على 

اللیغنین والھمیسللوز األمر تحطیم المواد اللیجنوسیللوزیة أو تحطیم الروابط الھیدروجینیة بین 
  .الذي یسھل عمل البكتریا السیللوزیة وأنزیماتھا

  : تصنف المخلفات إلى ثالثة أنواع، ھيو
  .مخلفات التصنیع -  مخلفات اإلنتاج الحیواني واألسماك  - المخلفات النباتیة
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الخضار ومخلفات إنتاج  وتضم مخلفات المحاصیل الحقلیة،: المخلفات النباتیة 1- 1-1- 2
  .والفواكھ

  : وتشمل ما یأتي :مخلفات المحاصیل الحقلیة - أوًال  
  :األتبان والقش .1

) الخشنة(أكثر األعالف المالئة  تعّد منوھي التي تتخلف عن حصاد القمح والشعیر والبقولیات، و
لألبقار علفًا م بعد جمعھا أو تقّد ،وتستخدم إما رعیًا لألغنام ،استخدامًا في تغذیة الحیوانات

وفي جمیع األحوال ال تتم االستفادة الكاملة من  .األغنام والفصیلة الخیلیة والجمال في الحظائرو
فبعضھا ینتج في مواقع ال تصلھا األغنام لترعى ما تبقى منھا في األراضي  ،جمیع ھذه األتبان

ة محاصیل حرق لكسب الوقت لزراعُی قلب في التربة، وأحیانًاوالبعض اآلخر ُی ،المحصودة
تبن القمح، وتبن الشعیر، : ھي: وتقسم ھذه األتبان إلى ثالثة أنواع .أخرى في المناطق المرویة

  :منھا بطرق عدة نوضحھا فیما یليكل إنتاج ر دِّوُق. وتبن البقولیات
  تبن القمح •

منھا، وأما % 63یستفاد من  ،مكافئًا إلنتاج الحبوب من وحدة المساحة تبن القمح یعتبر إنتاج       
ومن خالل تحلیل بیانات . أو حراثتھ لتزرع األرض بعده بمحصول تكثیفي ،الباقي فیتم حرقھ

لتي تم ملؤھا من قبل وزارة الزراعة والجھات األخرى، والتي كانت قد أعدتھا االستمارة ا
ت اإلنتاج من مخلفا ، تبین أن إجمالي)أكساد(إدارة االقتصاد والتخطیط في المركز العربي 

ألف  4874.8بمتوسط سنوي قدره و ،ألف طن 48748بلغ  2009-2000 خالل الفترة القمح
  . ألف طن 4375 بنحو 2009، بینما ُقدر إجمالي اإلنتاج من مخلفات القمح في عام طن سنویًا

  

  ا
  بقایا الحصاد في الحقول). 2(لشكل ا

  تبن الشعیر •
، منھ ا % 62.2یس تفاد م ن   فئًا إلنتاجھا من الحبوب، وقد اعتبر أیضًا إنتاج وحدة المساحة منھ مكا 

لفت رة  خ الل ا  ف ي س وریة   وقد ق درت كمی ة ت بن الش عیر الن اتج      ،برعي الحقول أو بجمع التبن وذلك
أل ف   865.1قدره ألف طن، أي بمتوسط سنوي  8650.9بحسب الدراسة المیدانیة  2000-2009

  .ألف طن 860 بنحو 2009ة في عام ، بینما ُقدر إنتاج تبن الشعیر في سوریطن سنویًا
  تبن البقولیات •

والرتفاع قیمتھ الغذائیة مقارنًة بتبن النجیلیات،  ،ھو السائد للبقولیات ألن الحصاد الیدوي نظرًا
 وقد بلغ،  %70.2نحو  االستفادة منھا إلىبحیث تصل ، یتم جمعھاالتبن  نسبة كبیرة من فإن

بحسب البیانات المیدانیة  2009- 2000لفترة خالل ا في سوریة إجمالي اإلنتاج من تبن البقولیات
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، بینما ُقدر إنتاج تبن البقولیات في ألف طن 747.9 قدره ألف طن بمتوسط سنوي 7479.2
  . ألف طن 670بنحو  2009سوریة في عام 

  :المحاصیل غیر المحصودة.  2
وینجم عن ذلك  ،المناطق تتعرض المحاصیل البعلیة لسنوات جافة یتفاوت معدل تكرارھا حسب

درت ھذه وقد ُق .فتستخدم مزروعات ھذه المساحات للرعي ،عدم صالحیة مساحات منھا للحصاد
  :المساحات وإنتاجھا من األعالف كما یلي

  غیر المحصودة حقول القمح •
من المساحة % 20.7نحو  2009بلغت نسبة المساحة غیر المحصودة من القمح في عام 

أي أن المساحات غیر المحصودة من القمح ، ھكتار 1437375والبالغة  المزروعة في سوریة
 1 نحودر إنتاجھا بُق (من المادة الجافة  ألف طن 297ألف ھكتار، یعادل إنتاجھا  297بلغت نحو 

  ).ھكتار/ طن 
 غیر المحصودة حقول الشعیر •

فإن  ،منخفضة من األمطارالت بما أن الشعیر یزرع على نطاق واسع في المناطق التي تتلقى معّد
درت ھذه نسبة األراضي غیر المحصودة منھ تكون أعلى من نسبتھا في أراضي القمح، وقد ُق

ھكتار، أي أن  1290220والبالغة  2009 في عام  من المساحة المزروعة% 57نحوالنسبة ب
ن م ألف طن 742أنتجت ألف ھكتار،  742نحو  المساحات غیر المحصودة من الشعیر بلغت 

  .)طن واحد للھكتارنحو ُقّدر إنتاجھا ب( المادة الجافة
تمت دراسة التنبؤ المستقبلي لنسبة المخلفات غیر  ، فقدونظرًا ألھمیة مخلفات القمح والشعیر

أن  الدراسة المیدانیةحیث بینت نتائج تحلیل بیانات المستثمرة إلجمالي اإلنتاج من ھذه المخلفات، 
بشكل وسطي بلغت  2009- 2000خالل الفترة غیر المستثمر من مخلفات القمح والشعیر كمیة 
یبین ) 26(والجدول  .أو تتم حراثتھا في األرض ،تذھب إما حرقًا ،ألف طن 2331.3نحو سنویًا 

التنبؤ المستقبلي لنسبة المخلفات غیر المستثمرة إلجمالي اإلنتاج من المخلفات للقمح والشعیر 
  .ویظھر من الجدول أن النسبة متناقصة .سنواتلسبع 

  
  التنبؤ المستقبلي لنسبة المخلفات غیر المستثمرة). 26(الجدول 

  إلجمالي اإلنتاج من المخلفات للقمح والشعیر لسبع سنوات
  %غیر المستثمر من مخلفات الشعیر   %غیر المستثمر من مخلفات القمح   السنة
2010  32  33  
2011  31  33  
2012  31  32  
2013  30  32  
2014  29  31  
2015  29  31  
2016  28  30  

  .ُأعّد الجدول بناًء على تحلیل بیانات الدراسة المیدانیة: المصدر               
  

  

  غیر المحصودة البقولیات •
المساحة  ، حیث بلغت%24بنحو  2009البقولیات لعام  درت نسبة المساحة غیر المحصودة منُق

ُقدِّر إنتاج ( مادة جافة ألف طن 12ألف ھكتار أنتجت  24بنحو  من العدس غیر المحصودة
  .)ھكتار/ كغ 500الھكتار منھا بنحو 
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لفترة خالل ا في سوریة إجمالي اإلنتاج من مخلفات العدسووفقًا للدراسة المیدانیة فقد بلغ 
نسبة المستثمر  ألف طن، حیث بلغت 390ألف طن، بمتوسط سنوي  3897نحو  2000-2009
، وكانت نسبة المخلفات المستثمرة للفول والجلبانة والبیقیة والكرسنة متساویة %69نحو منھا 
 بلغت ، أما بالنسبة للحمص فقد%)74.8و% 72.7راوحت ھذه النسبة  ما بین (فیما بینھا  تقریبًا

البقولیات إنتاج إجمالي ) 26(ویوضح الجدول %.  60نحو مخلفاتھ كمیة النسبة المستثمرة من 
من ھذه  ةوغیر المستثمر ةالمستثمر الكمیات  مع 2009-2000خالل الفترة من المخلفات 

  .المخلفات
   2009- 2000خالل الفترة  من المخلفاتالبقولیات  إنتاجإجمالي ). 27(الجدول 

   مخلفاتھذه الوغیر المستثمر من  ،ونسبة المستثمر، والمتوسط السنوي
 اإلنتاجإجمالي   الصنف

  من المخلفات 
  ألف طن

  المتوسط السنوي
  ألف طن

متوسط غیر 
  المستثمر سنویًا

  ألف طن

نسبة غیر 
  المستثمر

%  

  نسبة المستثمر
%  

  68.75  31.25  109.0809  389.714  3897.14  عدس
  60.01  39.99  71.64209  179.15  1791.5  حمص
  73.35  26.65  24.41673  91.62  916.2  فول
  72.7  27.3  8.801793  32.241  322.41  جلبانة
  74.77  25.23  7.41673  29.57  295.7  بیقیة
  74.55  25.45  3.239785  12.73  127.3  كرسنة
  67.37  32.63  4.208617  12.898  128.98  بازالء

  .ُأعّد الجدول بناًء على تحلیل بیانات الدراسة المیدانیة: المصدر                 
  

وعند المقارنة بین نسبة المخلفات غیر المستثمرة من مخلفات البقولیات في األراضي المرویة مع 
، ویدل )Sig<0.05(، لم ُتالحظ فروق معنویة بعلیةفي األراضي اللھذه المخلفات النسبة المماثلة 

الدراسة بالري، وقد ُلوحظ من خالل من المخلفات  ر نسبة غیر المستثمرھذا على عدم تأّث
%  4بینما یتم حرق  ،من المخلفات غیر المستثمرة للبقولیات تذھب بالحراثة% 96المیدانیة أن 

  .منھا
 - مع إجمالي اإلنتاج من المخلفات  - كتابع  - وعند دراسة العالقة بین غیر المستثمر من المخلفات 

) Sig>0.05(نویة ُلوحظ وجود عالقة طردیة معفقد  ،لكل صنف من البقولیات  - كعامل مستقل
ألف طن  0.281 قدرھا ألف طن من المخلفات ینتج عنھا زیادة 1فیما بینھا، وقد وجدنا أن زیادة 

ألف طن للفول،  0.272ألف طن للحمص، و 0.258من المخلفات غیر المستثمرة للعدس، و
كما راوحت . ألف طن للبازالء 0.405ألف طن للكرسنة، و 0.284ألف طن للجلبانة، و 0.274و

للبازالء، وكانت جمیع معامالت % 92.2للكرسنة و% 58نسبة التباین المفّسر للبقولیات بین 
  ).Sig>0.05(حدید معنویة الت

أما بالنسبة للتنبؤات المستقبلیة، فقد كانت معامالت االرتباط بالنسبة إلنتاج العدس مع الزمن 
ضعیفة، لذلك لم یكن ممكنًا التنبؤ المستقبلي لمخلفات العدس اعتمادًا على الزمن، أما بالنسبة 

، R=  0.76(مخلفات فقد كانت معنویة وغیر المستثمر من ال الكلي من العدس للعالقة بین اإلنتاج
0.05 <sig( ولكن ال یمكن االعتماد علیھا لدراسة التنبؤ المستقبلي بسبب عدم معنویة العالقة ،

  ).28(وھي كما تظھر في الجدول  .بین اإلنتاج والزمن
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  للعدسالتنبؤات المستقبلیة  .)28(الجدول 
  ألف طن: الكمیة                                                                                                                             

تنبؤ غیر المستثمر من 
المخلف اعتمادا على 

  من العدس االنتاج

تنبؤ غیر 
المستثمر من 

 المخلف

من تنبؤ االنتاج 
 اعتمادًا الحب العدس

 على المساحة

/ تنبؤ المساحة
  ھكتار

 تنبؤ االنتاج
 من العدس

  الحب
  السنوات

107.37       
132,347.00  

134.56               
134.56  

123.96               
107.37  

132,347.00 99.29 2010 
107.06       

132,086.91  
139.20               
139.20  

123.64               
107.06  

132,086.91 94.49 2011 
106.75       

131,826.82  
143.84               
143.84  

123.33               
106.75  

131,826.82 89.69 2012 
106.45       

131,566.73  
148.47               
148.47  

123.01               
106.45  

131,566.73 84.89 2013 
106.14       

131,306.64  
153.11               
153.11  

122.69               
106.14  

131,306.64 80.09 2014 
105.83       

131,046.55  
157.74               
157.74  

122.38               
105.83  

131,046.55 75.29 2015 
105.52       

130,786.45  
162.38               
162.38  

122.06               
105.52  

130,786.45 70.49 2016 
  .ُأعّد الجدول بناًء على تحلیل بیانات الدراسة المیدانیة: المصدر   

  
فلم تظھر بالنسبة لھ عالقة بین الزمن وغیر المستثمر من المخلف، ولكن ظھرت  صأما الحّم

ولكنھا لم تكن قویة نوعًا ما  ،عالقة معنویة بین الزمن واإلنتاج مع غیر المستثمر من المخلف
الذي  )29(ھو مبین في الجدول  كما ،وبذلك تم التنبؤ المستقبلي للحمص .وإنما كانت معنویة

  .المخلفإنتاج ھذا وتنبؤ غیر المستثمر من  من المخلف نتاجتنبؤ اإل ُیظھر
  

  التنبؤات المستقبلیة للحمص .)29(الجدول 
  ألف طن: الكمیة                                                                                                                                                  

تنبؤ غیر المستثمر من 
المخلف اعتمادا على 

 من الحمص االنتاج

تنبؤ غیر 
المستثمر من 

 المخلف

من تنبؤ االنتاج 
 اعتمادًاالحمص الحب 

 على المساحة
من  تنبؤ االنتاج

  السنوات ھكتار/ تنبؤ المساحة الحب الحمص

37.77 57.78 42.36 40.59 67,955.80 2010 
35.86 59.51 39.20 37.11 64,855.13 2011 
33.95 61.24 36.04 33.36 61,754.45 2012 
32.04 62.97 32.88 30.15 58,653.78 2013 
30.13 64.70 29.72 26.67 55,553.11 2014 
28.22 66.43 26.57 23.19 52,452.44 2015 
26.31 68.15 23.41 19.71 49,351.76 2016 

  .تحلیل بیانات الدراسة المیدانیةُأعّد الجدول بناًء على : المصدر         
وغیر المستثمر  ،الزمن واإلنتاج والمساحة :وجود عالقة معنویة بینوفیما یتعلق بالفول، فقد تبین 

 ، باستثناء العالقة بین المساحة وغیر المستثمر من المخلفات،فیما بینھامثنى مثنى  ،من المخلفات
  ).30(یمكن تلخیصھا بمصفوفة االرتباط التالیة في الجدول 

  
  مصفوفة االرتباط بین الزمن واإلنتاج والمساحة وغیر المستثمر من مخلفات الفول). 30(الجدول 

غیر المستثمر من   المساحة  اإلنتاج  السنة  البیان
  المخلف

        1  السنة
      1  0.635809644**  اإلنتاج
    1  0.923517888**  0.651799092**  المساحة

غیر المستثمر من 
  1  0.332538526*  0.563548623**  0.708416573**  المخلف

  .ُأعّد الجدول بناًء على تحلیل بیانات الدراسة المیدانیة: المصدر
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  ).31(مكن دراسة التنبؤ المستقبلي للفول، كما في الجدول وبالتالي أ

  
  التنبؤ المستقبلي للفول ).31(الجدول 

  نألف ط: الكمیة                                                                                                        
   

تنبؤ غیر المستثمر من 
المخلف اعتمادا على 

 من الفولاالنتاج 

تنبؤ غیر 
المستثمر من 

 المخلف

من  تنبؤ االنتاج
 الفول الحب

اعتمادا على 
 المساحة  

 تنبؤ المساحة
 ھكتار/ 

 تنبؤ االنتاج
الفول من 

 الحب
 السنوات

32.48 41.25 38.49 20,072.53 38.95 2010 
33.95 44.31 39.96 20,887.56 40.50 2011 
35.41 47.37 41.43 21,702.58 42.05 2012 
36.88 50.44 42.90 22,517.61 43.60 2013 
38.34 53.50 44.37 23,332.63 45.16 2014 
39.81 56.56 45.84 24,147.65 46.71 2015 
41.27 59.62 47.31 24,962.68 48.26 2016 

  .ُأعّد الجدول بناًء على تحلیل بیانات الدراسة المیدانیة: المصدر                                     

  
تتناسب طردًا مع الزمن،  من المخلف الحظ من الجدول السابق أن كمیة غیر المستثمرون

، وذلك اعتمادًا 2016ألف طن في عام  41.27وتتناسب أیضًا طردًا مع اإلنتاج حتى تصل إلى 
  .ألف طن 59.62على اإلنتاج من الفول، بینما كان التنبؤ المستقبلي اعتمادًا على الزمن 

بالمساحة واإلنتاج وغیر یبین التنبؤ المستقبلي الخاص ) 32(فالجدول  ،وفیما یخص الجلبانة
  .المستثمر من مخلفاتھا اعتمادًا على اإلنتاج

  
  التنبؤ المستقبلي للجلبانة. )32(الجدول 

  ألف طن: الكمیة                                                                                                    

 من الجلبانة االنتاج تنبؤ ھكتار/ بؤ المساحة نت السنوات
 المساحة على اعتمادا

 من المستثمر غیر تنبؤ
 على اعتمادا المخلف
 من الجلبانة االنتاج

2010 9,464.47 6.68 5.22 
2011 8,603.92 5.92 4.57 
2012 7,743.36 5.17 3.92 
2013 6,882.81 4.41 3.27 
2014 6,022.26 3.66 2.62 
2015 5,161.71 2.91 1.97 
2016 4,301.16 2.15 1.32 

  .ُأعّد الجدول بناًء على تحلیل بیانات الدراسة المیدانیة: المصدر                            

  
نظرًا لضعف معامالت  كن ممكنًا إعطاء أي تنبؤ مستقبليفلم ی ،وبالنسبة للبیقیة والكرسنة

أما البازالء فقد  .االرتباط بین الزمن واإلنتاج و المساحة وغیر المستثمر من المخلفات فیما بینھا
الزمن واإلنتاج و المساحة وغیر  ارتباط معنویة قویة بین كلٍّ من تبین بالنسبة لھا وجود عالقة

لمستقبلي للسنوات القادمة فیما یخص ، وبالتالي أمكن التنبؤ امثنى مثنى المستثمر من المخلفات
مصفوفة االرتباط بین الزمن واإلنتاج والمساحة وغیر  )33(یظھر في الجدول والبازالء، 

  .المستثمر من مخلفات البازالء
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  لبازالءمصفوفة االرتباط بین الزمن واإلنتاج والمساحة وغیر المستثمر من مخلفات ا). 33(الجدول 
غیر المستثمر من   المساحة  اإلنتاج  السنة  البیان

  المخلف
        1  السنة
      1  0.81939985**  اإلنتاج
    1  0.926969405**  0.902910591**  المساحة

غیر المستثمر من 
  1  0.794811332**  0.942848268**  0.674590749**  المخلف

  .ُأعّد الجدول بناًء على تحلیل بیانات الدراسة المیدانیة: المصدر

  
، ونالحظ من الجدول وجود عالقة طردیة بین التنبؤات المستقبلیة للبازالء) 34(ویبین الجدول 

  .كلٍّ من غیر المستثمر من المخلف مع كلٍّ من الزمن واإلنتاج
  

  بازالءالتنبؤ المستقبلي لل).34(الجدول 
  ألف طن: الكمیة                                                                                                                                                    

من  تنبؤ اإلنتاج  السنوات
  البازالء

/ تنبؤ المساحة
  ھكتار

تنبؤ اإلنتاج اعتمادًا على 
  المساحة

غیر المستثمر من تنبؤ 
  المخلفات

تنبؤ غیر المستثمر من 
 المخلفات اعتمادًا على اإلنتاج

  من البازالء
2010  8.73  4,967.67 8.83  9.16  10.00  
2011  9.54 5,410.04  9.66  10.06  11.06  
2012  10.36 5,852.42  10.49  10.96  12.11  
2013  11.17  6,294.79  11.32  11.87  13.17  
2014  11.99  6,737.17  12.15  12.77  14.22  
2015  12.80  7,179.55  12.98  13.67  15.27  
2016  13.62  7,621.92  13.82  14.57  16.33  

  .ُأعّد الجدول بناًء على تحلیل بیانات الدراسة المیدانیة: المصدر        
  

  :مخلفات حقول المحاصیل المرویة والخضار.  3
 ،ھذه المجموعة بقایا النباتات التي تتخلف بعد جني بعض المحاصیل الحقلیة أو الخضریة ضمت

  :وتشمل ،ستفاد أو یمكن االستفادة منھا كمواد علفیةوالتي ُی
  مخلفات حقول القطن •

تازًا ترعاه األغنام في فترة ال موردًا علفیًا مم - بعد جني المحصول  - تعتبر حقول القطن     
أھمھا الظروف الجویة  ،أفضل، وتتأثر قیمة ھذا المورد العلفي بعوامل عدیدة مراٍعتوفر فیھا ت

 ،وطول فترة الرعي ،وحلول الصقیع ،التي تحدد نھایة فترة الجني وبدایة موسم الشتاء
ادة من ال یمكن أن تكون االستف ،وفي جمیع األحوال .وصالحیة مخلفات الحقول لالستھالك

أو ال تسمح  ،یمكن لألغنام أن تصلھابعض المساحات التي ال ة في مخلفات حقول القطن كامل
الظروف الجویة باالستفادة الكاملة منھا، إضافة إلى أن بعض المخلفات كالساق واألفرع 

یة في الحقول وأوراق ستھلك فعًال ھو األعشاب الناموما ُی ،ستھلك من قبل الحیوانالرئیسیة ال ُت
/ طن 10حو نب بشكٍل عام حقول القطنر إنتاج المادة الجافة من ّدوقد ُق .ةالقطن وأفرعھ الغض

وإقبال األغنام  ،األغنام على االستفادة من مخلفات القطن وبالرغم من حرص مربّيھكتار، 
 بنحودرت ُق ، والتيستفاد منھا لألسباب المبینة أعالهإال أن نسبة من الحقول ال ُی ،الشدید علیھا

   .المزروعةمن كامل المساحة % 40
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  نبات القطن). 3(الشكل 

  
 ،ألف طن  652ألف ھكتار أنتجت  164 بنحو 2009عام قدرت المساحة المزروعة قطنًا قد و

ألف  1565( منھا%  60یستفاد من نحو  ألف طن 2608 كمیة المخلفات إلى نحو وصلت حیث
  .التنبؤات المستقبلیة الخاصة بالقطن) 35(ویبین الجدول  .)طن

  
  قطنلل ةالمستقبلی اتالتنبؤ. )35(الجدول 

  ألف طن: الكمیة                                                                                                                                  
 اعتمادا االنتاج تنبؤ ھكتار/ المساحة تنبؤ االنتاج من القطن تنبؤ السنوات

 المساحة على
 من المستثمر غیر تنبؤ

 المخلف
 من المستثمر غیر تنبؤ
 االنتاج على اعتمادا المخلف

 من القطن

2010 620.87 164,503.00 626.21 794.41 826.06 
2011 579.13 155,266.71 585.44 715.67 753.08 
2012 537.40 146,030.42 544.68 636.93 680.10 
2013 495.67 136,794.13 503.92 558.20 607.12 
2014 453.93 127,557.84 463.16 479.46 534.14 
2015 412.20 118,321.55 422.39 400.72 461.16 
2016 370.47 109,085.25 381.63 321.98 388.18 

  .ُأعّد الجدول بناًء على تحلیل بیانات الدراسة المیدانیة: المصدر         
  

  مخلفات حقول الشوندر السكري •
بسبب صعوبة جمع ھذه  ،إال أن االستفادة منھا محدودة ،ھذه المخلفات ذات قیمة غذائیة جیدة

اإلسراع في تحضیر األرض لزراعات  بسبب أو ،وعدم وصول الحیوانات إلیھا ،المخلفات
 إضافًة ،وجمیع ھذه العوامل تسھم بضیاع كمیة من المواد الغذائیة لمخلفات الشوندر .أخرى

بعد جمعھا، لذلك ال بد من  لم یستفاد منھا مباشرًة نإلى أن القیمة الغذائیة لھا تتدھور سریعًا إ
  .دراسة ھذا الموضوع وإیجاد الحّل المناسب لالستفادة الكاملة من ھذه المخلفات

  
  حقل شوندر سكري ).4(الشكل
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من  اإلنتاجبلغ قد ف ،من وزن الجذور الناتجة% 20تقدر مخلفات حقول الشوندر بحوالي   

 1207 ة نحوالمیدانی البیاناتحسب  2009-2000لفترة الشوندر السكري خالل امخلفات 
وقد بلغت مخلفات  %.64ألف طن، نسبة المستثمر منھا  121نحو ألف طن بمتوسط سنوي 

جذور من وزن ال% 10وھي تعادل ( ألف طن 73.4نحو  2009الشوندر السكري في عام 
التنبؤات ) 36(ویبین الجدول  %).60(ألف طن منھا  44تم االستفادة من ، )الناتجة فقط

ونالحظ من ھذا الجدول ضعف معامل االرتباط وعدم إمكانیة  ،المستقبلیة للشوندر السكري
  .االعتماد على التنبؤات الناتجة

  
  التنبؤات المستقبلیة للشوندر السكري). 36(الجدول 

  ألف طن: الكمیة                                                                                                                                        

 على اعتمادا االنتاج تنبؤ ھكتار/ المساحة تنبؤ الشوندرمن  االنتاج تنبؤ السنوات
 المساحة

 من المستثمر غیر تنبؤ
 المخلف

 من المستثمر غیر تنبؤ
 على اعتمادا المخلف
 من الشوندر االنتاج

2010 43.70 27,948.40 44.89 32.88 43.80 
2011 43.53 27,607.84 44.93 30.98 43.88 
2012 43.36 27,267.27 44.97 29.07 43.96 
2013 43.19 26,926.71 45.02 27.17 44.04 
2014 43.01 26,586.15 45.06 25.27 44.12 
2015 42.84 26,245.58 45.10 23.36 44.20 
2016 42.67 25,905.02 45.15 21.46 44.28 

  .ُأعّد الجدول بناًء على تحلیل بیانات الدراسة المیدانیة: المصدر          

  
  مخلفات حقول الذرة •

حطب الكمیات كبیرة من  الذرةنتج وت ،بھدف إنتاج الحبوب تطورت زراعة الذرة في سوریة
لتغذیة الحیوان، وتتوقف درجة االستفادة من ھذه المخلفات على عوامل  ممكن استخدامھال

ووجود الحیوانات  ،ونسبة التكثیف الزراعي ،وطریقة الري ،موعد الزراعة :عدیدة أھمھا
وتوفر  االستفادة من ھذه المخلفات محدودة بالرغم من أھمیتھا إال أنفي المنطقة وغیرھا، 

  .إمكانیة تطویرھا

  
  نبات الذرة). 5(الشكل 

طن مادة أولیة، یستفاد من بعضھا حالیًا  10 نحویقدر إنتاج الھكتار من أحطاب الذرة ب  
، بطریقة الرعي حیث ال تتوفر التقنیات الالزمة لجمع ھذه المخلفات وتحضیرھا للتغذیة

وقد قدرت نسبة  .یؤدي إلى ضیاع نسبة كبیرة منھا عند دخول الحیوانات فیھا األمر الذي
 6.87والتي ُتقّدر بنحو  مخلفات الذرة البیضاء، من% 64الستفادة من ھذه المخلفات بنحوا
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سنویًا، ألف طن  618 نحووالتي تقدر بمن مخلفات الذرة الصفراء، % 65و ألف طن سنویًا،
، أما بالنسبة للمخلفات الناتجة عن ھذین المحصولین المسح المیداني استنادًا إلى نتائجوذلك 

ألف طن للذرة البیضاء والذرة الصفراء  549.5ألف طن و 6.9فقد بلغت  2009في عام 
 58(ألف طن  4على التوالي، وبلغت الكمیات الستثمرة من ھذه المخلفات في نفس العام نحو 

وقد أمكن الحصول على التنبؤ المستقبلي للذرة  . على التوالي%) 60(ألف طن  328و%) 
بینما لم نتمكن من الحصول علیھ للذرة البیضاء نظرًا لضعف عوامل االرتباط،  ،الصفراء

  .التنبؤ المستقبلي الخاص بالذرة الصفراء) 37(ویبین الجدول 
  

  ذرة الصفراءالتنبؤات المستقبلیة لل .)37(الجدول 
  ألف طن: الكمیة                                                                                                                                

تنبؤ غیر المستثمر 
 من المخلف اعتمادًا

 على االنتاج

تنبؤ غیر المستثمر 
  من المخلف

 تنبؤ االنتاج اعتمادًا
  على المساحة

من  تنبؤ االنتاج
  الذرة الصفراء

/ تنبؤ المساحة
  ھكتار

  السنوات

219.74 176.77 186.98 202.68 49,968.33 2010 
220.39 169.60 183.49 202.04 48,986.76 2011 
221.03 162.43 180.00 201.40 48,005.18 2012 
221.68 155.26 176.50 200.77 47,023.61 2013 
222.32 148.09 173.01 200.13 46,042.03 2014 
222.97 140.92 169.52 199.49 45,060.45 2015 
223.61 133.75 166.03 198.85 44,078.88 2016 

  .ُأعّد الجدول بناًء على تحلیل بیانات الدراسة المیدانیة: المصدر                 

  
  

  مخلفات حقول المحاصیل األخرى •
ومناطق ومواسم  ،وأنواعھا ،بحسب مساحتھاتختلف أھمیة مخلفات المحاصیل األخرى 

التي یمكن أن یستفاد من و 2009في عام زراعتھا، وقد قدرت مساحة المحاصیل والخضار 
الفول السوداني، وفول الصویا، ودوار الشمس، : وتشمل، ھكتار ألف 68 بنحومخلفاتھا 

ألف طن،  6.1ني والكمون والیانسون، وبلغت كمیة المخلفات في ھذا العام للفول السودا
ألف طن،  38.979ألف طن، وللكمون  22.52ألف طن، ولدوار الشمس  4.9ولفول الصویا 

، كغ مادة جافة 500حو نببالمتوسط قدر إنتاج الھكتار منھا قد وألف طن،  8.927وللیانسون 
من مخلفات الفول % 61 :یلي كما 2009في عام  ھذه المخلفاتمستثمر من بلغت نسبة الو

من % 60من مخلفات فول الصویا، و% 59من مخلفات دوار الشمس، و% 65السوداني، و
الكمیات الباقیة من ھذه تم ھدر في حین من مخلفات الیانسون، % 60مخلفات الكمون، و

من إجمالي المخلفات ) 38(ویظھر من الجدول  .المیدانیة البیاناتبحسب  المخلفات،
نسبة والمتوسط السنوي لھا، إضافًة إلى  2009-2000المحاصیل الصیفیة خالل الفترة 

  .المستثمر وغیر المستثمر  لھذه المحاصیل
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  2009-2000خالل الفترة  واقع المخلفات للمحاصیل الصیفیة ).38(الجدول 

  ألف طن: الكمیة                                                                                                                                                    
للفترة  إجمالي المخلفات  الصنف

2000-2009  
متوسط غیر المستثمر   المتوسط السنوي 

  سنویًا
المستثمر نسبة غیر 
%  

  نسبة المستثمر
%  

  75  25  2.23  8.77  87.7  فول سوداني
  65  35  8.106  23.399  233.99  دوار الشمس
  75  25  2.19  8.67  86.7  فول الصویا
  64  36  2.468  6.87  68.7  الذرة البیضاء
  65  35  216.2  618.61  6186.1  الذرة الصفراء

  64  36  43.35  120.74  1207.4  الشوندر السكري
  67  33  18.8685  58.0482  580.482  الكمون
  62  38  1.6461  4.2878  42.878  الیانسون
  64  36  1227.46  3401.29  34012.9  القطن

  .ُأعّد الجدول بناًء على تحلیل بیانات الدراسة المیدانیة: المصدر     

دوار ( وبالمقارنة بین نسبة غیر المستثمر من إجمالي المخلفات للمحاصیل الصیفیة المرویة
، مع نسبة غیر المستثمر من إجمالي المخلفات للمحاصیل ) الشمس، ذرة بیضاء، كمون، یانسون

، ویدل ھذا على عدم تأّثر نسبة )Sig<0.05(الصیفیة البعلیة، الحظنا عدم وجود فروق معنویة 
  .غیر المستثمر من المخلفات بالري

مع إجمالي  –كتابع  –اصیل الصیفیة وبدراسة العالقة بین غیر المستثمر من المخلفات للمح
لكل صنف، ُلوحظ وجود عالقة  –كعامل مستقل  –اإلنتاج من المخلفات للمحاصیل الصیفیة 

وُلوحظ ھنا أیضًا إن نسبة التباین المفّسر كانت أكبر من . فیما بینھما) Sig>0.05(طردیة معنویة 
وقد وجدنا أن %. 75.5مفّسر لھ باستثناء محصول الیانسون، حیث كانت نسبة التباین ال% 90

ألف طن من  0.253قدرھا د زیادة زیادة ألف طن من إجمالي المخلفات للمحاصیل الصیفیة توّل
ألف طن من المخلفات غیر المستثمرة لدوار  0.375المخلفات غیر المستثمرة للفول السوداني، و

ألف طن من  0.405و ألف طن من المخلفات غیر المستثمرة لفول الصویا، 0.251الشمس، و
ألف طن  0.318ألف طن و 0.359ألف طن و 0.348المخلفات غیر المستثمرة للذرة البیضاء، و

ألف طن لكلٍّ من المخلفات غیر المستثمرة للذرة الصفراء والشوندر  0.361ألف طن و 0.399و
  .السكري والكمون والیانسون والقطن على التوالي

تم محصول دوار الشمس، لھذه المحاصیل،  فبالنسبة ل ت المستقبلیةامن إیجاد التنبؤالتمكن  وقد تم
اعتمادًا على المساحة، وبالتالي التنبؤ بغیر  دوار الشمسمن  التنبؤ بالمساحة، ثم التنبؤ باالنتاج

  ).39(كما یظھر في الجدول . المستثمر من المخلفات اعتمادًا على اإلنتاج
  دوار الشمس ل ةالمستقبلی اتالتنبؤ. )39(الجدول 

  ألف طن: الكمیة                                                                                      

تنبؤ غیر المستثمر من المخلف 
 اعتمادًا على االنتاج

من دوار الشمس تنبؤ االنتاج 
  السنوات  ھكتار/ تنبؤ المساحة اعتمادًا على المساحة

11.64 17.10 9,548.87 2010 
12.28 17.83 9,969.70 2011 
12.92 18.57 10,390.53 2012 
13.56 19.31 10,811.36 2013 
14.20 20.04 11,232.19 2014 
14.84 40.78 11,653.02 2015 
15.48 21.51 12,073.85 2016 

  .ُأعّد الجدول بناًء على تحلیل بیانات الدراسة المیدانیة: المصدر                   
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الذي ) 40(الجدول  ُتالحظ فيللفول السوداني، والتي  التنبؤات المستقبلیةكما تم حساب 

  .تنبؤات اإلنتاج من مخلفات ھذا المحصول، وكم ستكون الكمیات غیر المستثمرة منھا ظھرُی
  

  فول السوداني لل ةالمستقبلی اتالتنبؤ. )40(الجدول 
  ألف طن: الكمیة                                                                                                                

تنبؤ غیر المستثمر من 
على  المخلف اعتمادًا
 االنتاج

تنبؤ غیر المستثمر 
 من المخلف

من الفول  تنبؤ االنتاج
اعتمادا  السوداني

 على المساحة
من  تنبؤ االنتاج

  الفول السوداني
/ تنبؤ المساحة

  السنوات  ھكتار

2.10 2.73 14.67 14.85 4,794.07 2010 
2.07 2.82 13.54 13.75 4,370.06 2011 
2.05 2.91 12.41 12.65 3,946.05 2012 
2.02 3.00 11.28 11.55 3,522.05 2013 
2.00 3.09 10.15 10.45 3,098.04 2014 
1.97 3.18 9.02 9.36 2,674.04 2015 
1.95 3.27 7.89 8.26 2,250.03 2016 

  .بناًء على تحلیل بیانات الدراسة المیدانیة ُأعّد الجدول : المصدر                        
  

ذلك من  حساب التنبؤات من إنتاج المخلفات من محصول فول الصویا ، ونعرضأیضًا وتم 
  .الذي نالحظ فیھ تناقص الكمیات التي ستنتج من ھذا المحصول )41(خالل الجدول 

  
  لفول الصویا ةالمستقبلی اتالتنبؤ. )41(الجدول 

  ألف طن: الكمیة                                                                                                                

من فول  االنتاج تنبؤ السنوات
 ھكتار/ المساحة تنبؤ الصویا

من فول  االنتاج تنبؤ
 على اعتمادا الصویا

 المساحة
 من المستثمر غیر تنبؤ

 المخلف
 من المستثمر غیر تنبؤ

 على اعتمادا المخلف
 من فول الصویا االنتاج

2010 1.47 697.40 1.47 2.13 1.59 
2011 1.17 485.40 1.16 2.12 1.48 
2012 0.86 273.40 0.86 2.11 1.38 
2013 0.56 61.40 0.56 2.10 1.27 
2014 0.26 (150.60) 0.25 2.09 1.16 
2015 (0.04) (362.60) (0.05) 2.08 1.05 
2016 (0.35) (574.60) (0.36) 2.07 0.94 

  .المیدانیةُأعّد الجدول بناًء على تحلیل بیانات الدراسة : المصدر             
  
  
یعرض التنبؤات المستقبلیة للذرة البیضاء من حیث إنتاج المخلفات وغیر ) 42(الجدول و

  .المستثمر منھا
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  للذرة البیضاء ةالمستقبلی اتالتنبؤ. )42(الجدول 

  ألف طن: الكمیة                                                                                                                         

الذرة من  االنتاج تنبؤ السنوات
 من الذرة البیضاء االنتاج تنبؤ ھكتار/ المساحة تنبؤ البیضاء

 المساحة على اعتمادا
 المستثمر غیر تنبؤ

 المخلف من
 من المستثمر غیر تنبؤ

 االنتاج على اعتمادا المخلف

2010 3.81 2,982.33 2.79 2.60 1.96 
2011 3.89 2,854.36 2.70 2.63 1.86 
2012 3.98 2,726.38 2.60 2.65 1.77 
2013 4.07 2,598.41 2.50 2.67 1.68 
2014 4.15 2,470.43 2.40 2.70 1.59 
2015 4.24 2,342.45 2.31 2.72 1.49 
2016 4.33 2,214.48 2.21 2.75 1.40 
  .ُأعّد الجدول من قبلنا بناًء على تحلیل بیانات الدراسة المیدانیة: المصدر           

  

 2010یبین التنبؤات المستقبلیة إلنتاج المخلفات من الكمون، خالل الفترة من ) 43(والجدول 
  .2016وحتى 

  كمونلل ةالمستقبلی اتالتنبؤ. )43(الجدول 
  ألف طن: الكمیة                                                                                                                 

 من الكمون االنتاج تنبؤ ھكتار/ المساحة تنبؤ السنوات
 المساحة على اعتمادا

 عتماداا المخلف من المستثمر غیر تنبؤ
 من الكمون االنتاج على

2010 60,123.87 31.25 18.22 
2011 59,850.06 31.03 18.11 
2012 59,576.25 30.82 17.99 
2013 59,302.45 30.60 17.87 
2014 59,028.64 30.39 17.75 
2015 58,754.84 30.17 17.64 
2016 58,481.03 29.96 17.52 

  .ُأعّد الجدول بناًء على تحلیل بیانات الدراسة المیدانیة: المصدر                                 

  
الجدول  كما تم أخیرًا حساب التنبؤات المستقبلیة لمحصول الیانسون من المحاصیل الصیفیة

)44.(  
  للیانسون ةالمستقبلی اتالتنبؤ. )44(الجدول 

                                                                                                                            
  ألف طن: الكمیة

من  االنتاج تنبؤ السنوات
 على اعتمادا االنتاج تنبؤ ھكتار/ المساحة تنبؤ الیانسون

 المساحة
 من المستثمر غیر تنبؤ

 المخلف
 من المستثمر غیر تنبؤ

 على اعتمادا المخلف
 االنتاج

2010 3.87 2,400.27 3.27 3.20 2.37 
2011 4.14 2,521.50 3.44 3.48 2.50 
2012 4.41 2,642.73 3.60 3.76 2.63 
2013 4.69 2,763.96 3.77 4.05 2.76 
2014 4.96 2,885.19 3.93 4.33 2.89 
2015 5.23 3,006.42 4.10 4.61 3.02 
2016 5.50 3,127.65 4.26 4.89 3.15 

  .ُأعّد الجدول بناًء على تحلیل بیانات الدراسة المیدانیة: المصدر             
.  

  



                            أكساد                                                                   دراسة اقتصادیة حول االستفادة من المخلفات الزراعیة

61                                                                                                                        2011 
 

  :وتشمل مخلفات إنتاج الخضار والفاكھة -ثانیًا
             ،واللیف ،والكرب ،مخلفات النخیل الناتجة من خدمة النخیل على مدار العام كالجرید  - 

  . حیث تقدر بكمیات ھائلة سنویًا ،وغیرھا ،من الثماروالفاقد 
   بعد أن یكون ناتج الفرم على درجة (نواتج فرم النخیل المصابة بسوسة النخیل الحمراء   -

  ). تمامًا من الملوثات واآلفات عالیة من الجودة وخاٍل
  . نواتج تقلیم أشجار الفاكھة بشكل عام  -
  .مخلفات الزیتون -
  . مخلفات الخضار المكشوفة ومخلفات البیوت المحمیة -
  . الفاقد من ثمار الخضار والفاكھة أثناء الجني والتعبئة والتغلیف -
  ). النجیل(نواتج حصاد المسطحات الخضراء  -
  . أیضًا مخلفات أشجار ونباتات الزینة وھي بكمیات ھائلة -
  . مة الدوریة خالل فترة الموسم الزراعينواتج أعمال التعشیب والخد -
  . نواتج مصدات الریاح -
  :مخلفات الخضار في سوریة - 1

لقد بینت الدراسة المیدانیة أن المتوسط السنوي إلجمالي اإلنتاج من مخلفات الخضار بلغ نحو 
طن سنویًا، أي ما نسبتھ  166383.2طن سنویًا، وكانت كمیة غیر المستثمر منھا  458820.5

، ویمكن ترتیب أنواع الخضار حسب المتوسط غیر المستثمر سنویًا بشكل تصاعدي % 36.3
القرع  -القرنبیط - الملفوف - الخیار والقثاء - البامیاء -الفلیفلة -اللوبیاء - الكوسا: (كما یلي
  ).البطاطا - البطیخ -البندورة -الباذنجان -الفاصولیاء -والیقطین

مع إجمالي اإلنتاج من  - كتابع  –ثمر من مخلفات الخضار وبدراسة العالقة بین غیر المست
> 0.05(لكل صنف، الحظنا وجود عالقة طردیة معنویة  - كعامل مستقل  -مخلفات الخضار 

Sig (ویبین الجدول . فیما بینھا)2000إجمالي اإلنتاج من مخلفات الخضار خالل الفترة ) 45 -
  .المستثمر وغیر المستثمر من الخضار ، والمتوسط السنوي من ھذه المخلفات ونسبة2009

  
                                                                                                                             2009- 2000خالل الفترة  واقع مخلفات الخضار). 45(الجدول 

  طن: الكمیة
متوسط غیر المستثمر   المتوسط السنوي  إجمالي المخلفات  الصنف

  سنویًا
نسبة غیر المستثمر 

%  
  %نسبة المستثمر 

  59.91  40.09  18942  47248.7  472487  البندورة
  59.91  40.09  35915.08  89586.13  895861  البطیخ
  70.05  29.95  470.40  1570.62  15706.2  اللوبیاء
  65.13  34.87  682.42  1957.03  19570.3  البامیاء

  64.5  35.5  2984.47  8406.95  84069.5  القرع والیقطین
  65.08  34.92  4648.23  13311.08  133111  الخیار والقثاء

  65.06  34.94  1684.73  4821.77  48217.7  الملفوف
  65.06  34.94  6417.29  18366.61  183666  القرنبیط

  63.98  36.02  221.23  614.19  6141.9  الفاصولیاء
  62.8  37.2  12337.11  33164.28  331643  الباذنجان
  83.75  16.25  15346.16  94437.89  944378.9  الكوسا
  65.37  34.63  2063.74  5959.4  59594  الفلیفلة
  53.6  46.4  64670.39  139375.8  1393758  البطاطا
  63.66  36.34  166383.24  458820.5  4588205  اإلجمالي

  .ُأعّد الجدول بناًء على تحلیل بیانات الدراسة المیدانیة: المصدر         
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ألف طن بمتوسط  1393.8نحو  2009 - 2000 خالل الفترة ج من مخلفات البطاطا ابلغ اإلنت 
ألف طن سنویًا، وقد أظھرت الدراسة أن المستثمر من ھذه المخلفات لم یتجاوز  139.4قدره 
التنبؤات ) 46(ویبین الجدول  .سنویًا% 46.4، بینما شكل غیر المستثمر نسبة %53.6نسبة 

  .المستقبلیة للبطاطا
  للبطاطا ةالمستقبلی اتالتنبؤ.)46(الجدول 

                                           
  طن: الكمیة

من  االنتاج تنبؤ السنوات
 من البطاطا االنتاج تنبؤ ھكتار/ المساحة تنبؤ البطاطا

 المساحة على اعتمادا
 من المستثمر غیر تنبؤ

 المخلف
 من المستثمر غیر تنبؤ

 على اعتمادا المخلف
 من البطاطا االنتاج

2010 688,583.87 36,193.60 691,410.51 81,004.92 76,699.64 
2011 712,416.64 37,761.76 715,757.23 83,973.83 78,885.77 
2012 736,249.42 39,329.93 740,103.94 86,942.75 81,071.90 
2013 760,082.19 40,898.09 764,450.65 89,911.66 83,258.04 
2014 783,914.97 42,466.25 788,797.36 92,880.57 85,444.17 
2015 807,747.75 44,034.42 813,144.07 95,849.48 87,630.31 
2016 831,580.52 45,602.58 837,490.78 98,818.40 89,816.44 

  .المیدانیةُأعّد الجدول بناًء على تحلیل بیانات الدراسة : المصدر  

  
ما عدا ل على التنبؤات المستقبلیة للخضارومن خالل تحلیل الدراسة المیدانیة أمكن الحصو

، ویعرض الجدول الملفوف نظرًا لضعف معامل اإلرتباط وعدم االعتماد على التنبؤات بشكل جید
  .التنبؤات المستقبلیة إلنتاج واستخدام المخلفات من الكوسا) 47(
  

  كوسالل ةالمستقبلی اتالتنبؤ. )47(الجدول 
  طن: الكمیة                                                                                                                                    

 من الكوسا االنتاج تنبؤ ھكتار/ المساحة تنبؤ الكوسامن  االنتاج تنبؤ السنوات
 المساحة على اعتمادا

 من المستثمر غیر تنبؤ
 المخلف

 من المستثمر غیر تنبؤ
 على اعتمادا المخلف
 من الكوسا االنتاج

2010 110,158.80 6,395.87 101,252.41 18,195.89 17,925.43 
2011 114,360.05 6,621.61 103,834.32 18,713.77 18,394.13 
2012 118,561.31 6,847.35 106,416.23 19,231.64 18,862.83 
2013 122,762.56 7,073.08 108,998.14 19,749.51 19,331.53 
2014 126,963.82 7,298.82 111,580.05 20,267.39 19,800.23 
2015 131,165.07 7,524.56 114,161.97 20,785.26 20,268.93 
2016 135,366.33 7,750.30 116,743.88 21,303.13 20,737.63 

  .ُأعّد الجدول بناًء على تحلیل بیانات الدراسة المیدانیة: المصدر            
  

عتماد ، التنبؤات المستقبلیة الخاصة بالبامیاء اعتمادًا على تنبؤ اإلنتاج باال)48(یبین الجدول كما 
  .على المساحة، ومن ثم تنبؤ غیر المستثمر من المخلفات اعتمادًا على اإلنتاج
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  بالبامیاءالتنبؤات المستقبلیة الخاصة ). 48( الجدول

  طن: الكمیة                                                                                                       

 من البامیاء االنتاج تنبؤ ھكتار/ المساحة تنبؤ السنوات
 المساحة على اعتمادا

 المخلف من المستثمر غیر تنبؤ
 من البامیاء االنتاج على اعتمادا

2010 6,381.73 20,981.19 925.40 
2011 6,597.58 21,730.28 969.57 
2012 6,813.42 22,479.55 1,013.74 
2013 7,029.26 23,228.46 1,057.90 
2014 7,245.10 23,977.55 1,102.07 
2015 7,460.95 24,726.64 1,146.24 
2016 7,676.79 25,475.73 1,190.41 

  .ُأعّد الجدول بناًء على تحلیل بیانات الدراسة المیدانیة: المصدر                      

  
نتج، والكمیات یعرض التنبؤات المستقبلیة للبندورة، من حیث المخلفات التي سُت) 49(والجدول 
  .ستثمر منھاالتي لن ُت

  بالبندورةالتنبؤات المستقبلیة الخاصة ). 49(الجدول 
  طن: الكمیة                                                                                                           

تنبؤ غیر المستثمر من المخلف 
من البندورة اعتمادا على االنتاج  

تنبؤ االنتاج اعتمادا 
 على المساحة

من  تنبؤ االنتاج
  السنوات البندورة

16,967.26 683,958.30 801,778.07 2010 
17,267.78 693,771.94 833,013.48 2011 
17,568.31 703,585.57 864,248.89 2012 
17,868.83 713,399.21 895,484.30 2013 

723,212.85 18,169.36 926,719.72 2014 
733,026.48 18,469.89 957,955.13 2015 
742,840.12 18,770.41 989,190.54 2016 

  .ُأعّد الجدول بناًء على تحلیل بیانات الدراسة المیدانیة: المصدر                                      

  
، ثم التنبؤ بغیر اعتمادًا على المساحة لقرنبیطنتاج االتنبؤات المستقبلیة إل) 50(ظھر الجدول وُی

  .اعتمادًا على ھذا اإلنتاج المستثمر من المخلفات
  

  التنبؤات المستقبلیة للقرنبیط ). 50(الجدول 
  طن: الكمیة                                                                                           

 من القرنبیط االنتاج تنبؤ السنوات
 المساحة على اعتمادا

 على اعتمادا المخلف من المستثمر غیر تنبؤ
 من القرنبیط االنتاج

2010 7,266.28 7,266.28 
2011 7,420.75 7,420.75 
2012 7,575.21 7,575.22 
2013 7,729.68 7,729.68 
2014 7,884.15 7,884.15 
2015 8,038.61 8,038.62 
2016 8,193.08 8,193.08 

  .تحلیل بیانات الدراسة المیدانیة ُأعّد الجدول بناًء على: المصدر                                            
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فتظھر فیھا التنبؤات باإلنتاج من الباذنجان وتنبؤات المساحة  ،الباذنجانبأما التنبؤات الخاصة 
  ).51(ظھر في الجدول كما ت التي ستتم زراعتھا بھذا المحصول،

  
  التنبؤات المستقبلیة الخاصة بالباذنجان). 51(الجدول 

  طن: الكمیة                                                               

  السنوات ھكتار/ تنبؤ المساحة من الباذنجانتنبؤ االنتاج 

169,098.53 8,291.80 2010 
173,626.78 8,563.13 2011 
178,155.02 8,834.45 2012 
182,683.26 9,105.78 2013 
187,211.50 9,377.11 2014 
191,739.75 9,648.44 2015 
196,267.99 9,919.76 2016 

  . ُأعّد الجدول بناًء على تحلیل بیانات الدراسة المیدانیة: المصدر                                  

  
التنبؤ باالنتاج والتنبؤ بالمساحة، : وھي، لخیار والقثاءمستقبلیة لتنبؤات  )52(یعرض الجدول و

  .غیر المستثمر من المخلفات اعتمادًا على اإلنتاجبتنبؤ الباإلنتاج اعتمادًا على المساحة، ووالتنبؤ 
  

  التنبؤات المستقبلیة الخاصة بالخیار والقثاء ). 52(الجدول 
  طن: الكمیة                                                                                                                             

ن الخیار م االنتاج تنبؤ السنوات
 ھكتار/ المساحة تنبؤ  والقثاء

ن الخیار م االنتاج تنبؤ
 على اعتمادا والقثاء

 المساحة

 من المستثمر غیر تنبؤ
 االنتاج على اعتمادا المخلف
 ن الخیار والقثاءم

2010 153,053.33 12,029.87 156,556.11 5,866.36 
2011 156,679.23 12,437.04 160,818.88 6,087.87 
2012 160,305.13 12,844.22 165,081.64 6,309.37 
2013 163,931.02 13,251.39 169,344.41 6,530.88 
2014 167,556.92 13,658.57 173,607.17 6,752.38 
2015 171,182.82 14,065.75 177,869.94 6,973.89 
2016 174,808.72 14,472.92 182,132.70 7,195.39 

  .ُأعّد الجدول بناًء على تحلیل بیانات الدراسة المیدانیة: المصدر            

لفلیفلة، التنبؤ باالنتاج والتنبؤ بالمساحة، والتنبؤ باإلنتاج اعتمادًا التنبؤات المستقبلیة لكما شملت  .
اعتمادًا على اإلنتاج أیضًا، كما في الجدول غیر المستثمر من المخلفات بتنبؤ العلى المساحة، و

)53.(  
  بالفلیفلةالتنبؤات المستقبلیة الخاصة ). 53(الجدول 

  طن: الكمیة                                                                                                                        

 من الفلیفلة االنتاج تنبؤ ھكتار/ المساحة تنبؤ من الفلیفلة االنتاج تنبؤ السنوات
 المساحة على اعتمادا

 من المستثمر غیر تنبؤ
 االنتاج على اعتمادا المخلف

 من الفلیفلة

2010 68,629.27 4,439.80 70,210.59 2,727.98 
2011 71,256.77 4,609.65 73,125.61 2,848.80 
2012 73,884.27 4,779.51 76,040.63 2,969.62 
2013 76,511.78 4,949.36 78,955.64 3,090.43 
2014 79,139.28 5,119.22 81,870.66 3,211.25 
2015 81,766.78 5,289.07 84,785.68 3,332.07 
2016 84,394.28 5,458.93 87,700.69 3,452.89 

  .الدراسة المیدانیةُأعّد الجدول بناًء على تحلیل بیانات : المصدر             
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وكم سیستثمر من مخلفات  ،بلیة للبطیخ، وتوقعات اإلنتاج منھالتنبؤات المستق) 54(ویبین الجدول 

  ؟في السنوات التالیةالبطیخ 
  

  بالبطیخالتنبؤات المستقبلیة الخاصة ). 54(الجدول 
  طن: الكمیة                                                                                                                                   

 على اعتمادا االنتاج تنبؤ ھكتار/ المساحة تنبؤ من البطیخ االنتاج تنبؤ السنوات
 المساحة

 المخلف من المستثمر غیر تنبؤ
 من البطیخ االنتاج على اعتمادا

2010 746,266.73 35,668.13 760,891.17 52,328.34 
2011 791,590.38 37,586.19 808,873.81 55,312.24 
2012 836,914.02 39,504.25 856,856.44 58,296.13 
2013 882,237.66 41,422.32 904,839.07 61,280.03 
2014 927,561.30 43,340.38 952,821.70 64,263.93 
2015 972,884.95 45,258.44 1,000,804.33 67,247.82  

 2016 1,018,208.59 47,176.50 1,048,786.96 70,231.72 
  .ُأعّد الجدول بناًء على تحلیل بیانات الدراسة المیدانیة: المصدر      

  
  .التنبؤات المستقبلیة للفاصولیاء فیعرض )55(الجدول  أما 

  
  بالفاصولیاء التنبؤات المستقبلیة الخاصة). 55(الجدول 

  طن: الكمیة                                                                                                                           
 من الفاصولیاء االنتاج تنبؤ السنوات

 المساحة على اعتمادا
 اعتمادا المخلف من المستثمر غیر تنبؤ

 من الفاصولیاء االنتاج على

2010 1,392.97 122.41 
2011 1,261.12 104.44 
2012 1,129.28 86.47 
2013 997.44 68.50 
2014 865.60 50.53 
2015 733.75 32.56 
2016 601.91 14.59 

  .ُأعّد الجدول بناًء على تحلیل بیانات الدراسة المیدانیة: المصدر                            
لن یتم حیث توقع المخلفات التي  التنبؤات المستقبلیة للقرع والیقطین من ظھرُی) 56(والجدول 
  .بناًء على تنبؤ اإلنتاج باالعتماد على المساحة، استثمارھا

  بالقرع والیقطین التنبؤات المستقبلیة الخاصة). 56(الجدول 
  طن: الكمیة                                                                                                                     

 من القرع والیقطین االنتاج تنبؤ السنوات
 المساحة على اعتمادا

 على اعتمادا المخلف من المستثمر غیر تنبؤ
 من القرع والیقطین االنتاج

2010 29,946.48 3,688.48 
2011 31,198.90 3,816.45 
2012 32,451.31 3,944.42 
2013 33,703.73 4,072.39 
2014 34,956.15 4,200.36 
2015 36,208.56 4,328.33 
2016 37,460.98 4,456.31 

  .تحلیل بیانات الدراسة المیدانیةُأعّد الجدول بناًء على : المصدر                           
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التنبؤ بإنتاج اللوبیاء، والتنبؤ باإلنتاج للوبیاء، من حیث لالتنبؤات المستقبلیة ) 57(الجدول  ویبین

  .باالعتماد على المساحة، وتنبؤ غیر المستثمر من المخلفات اعتمادًا على اإلنتاج
  

  باللوبیاء التنبؤات المستقبلیة الخاصة). 57(الجدول 
  طن: الكمیة                                                                                                                           

 من اللوبیاءاالنتاج تنبؤ من اللوبیاء االنتاج تنبؤ السنوات
 المساحة على اعتمادا

 المخلف من المستثمر غیر تنبؤ
 من اللوبیاء االنتاج على اعتمادا

2010 7,761.93 5,602.17 445.69 
2011 8,097.25 5,544.80 441.20 
2012 8,432.56 5,487.43 436.70 
2013 8,767.88 5,430.06 432.21 
2014 9,103.19 5,372.69 427.72 
2015 9,438.51 5,315.32 423.23 
2016 9,773.82 5,257.95 418.73 

  .أعد الجدول بناًء على تحلیل بیانات الدراسة المیدانیة: المصدر                      
  
  

  :مخلفات األشجار في سوریة- 2
طن،  391999سنویًا من مخلفات الزیتون بلغ نتاج أظھرت نتائج تحلیل البیانات بأن وسطي اإل

وسطي أما . طن 411750نحو  2009إجمالي اإلنتاج من ھذه المخلفات في عام  بلغفي حین 
في حین بلغ إجمالي اإلنتاج من ، سنویًا طن 4749.3 فقد بلغ اإلنتاج من مخلفات أشجار النخیل

من مخلفات أشجار أما وسطي اإلنتاج . طن 5138.2نحو  2009ھذه المخلفات في عام 
في حین بلغ إجمالي اإلنتاج من ھذه المخلفات ، سنویًا طن 111798.6 فقد بلغ نحو الحمضیات

  .ھا تذھب حرقًا وال یتم استثمارھاوھذه المخلفات جمیع. طن 128366و نح 2009في عام 
وقد تم إجراء التحلیل الالزم للبیانات المیدانیة، ومنھ تمت دراسة التنبؤات المستقبلیة لھذه 

من التغیرات في % 99، حیث أنھ وبالدراسة اإلحصائیة نجد أن الزمن فّسر أكثر من األشجار
لعدد أشجار یعطینا التنبؤات المستقبلیة ) 58(الجدول و .أشجار الزیتونإنتاج المخلفات من 

أما بالنسبة لإلنتاج فال للسنوات القادمة،  الزیتون والتنبؤ المستقبلي لغیر المستثمر من المخلفات
یوجد ارتباط قوي بینھ وبین غیر المستثمر من المخلفات، لذلك فال یمكننا االعتماد على التنبؤ 

  .ر المستثمر المعتمد على اإلنتاجللمخلف غی المستقبلي

  
  شجرة الزیتون). 6(الشكل 
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الزیت والزیتون بأنواعھ،  ھاھي إضافة إلنتاجفوتعد شجرة الزیتون من أھم األشجار في سوریة، 

مخلفاتھا بكل أنواعھا كعلف للحیوانات، وسماد لألرض، ویتم استخدام الجفت  یمكن استخدام ھفإن
ألف طن من الجفت،  120یخلف نحو  الزیتونألف طن من زیت  30حیث أن  ) بقایا العصر(

 تم إجراءھا فيبحسب دراسة ( ألف طن دیزل، وھو بدیل نظیف للطاقة 55یعادل نحو  ماوھو 
  .)2008المملكة األردنیة 

  
  التنبؤات المستقبلیة الخاصة بمخلفات أشجار الزیتون). 58(الجدول 

  طن: الكمیة                                                                                                                                               

من  االنتاج تنبؤ السنوات
 الزیتون

 ألف االشجار عدد
 شجرة

اإلنتاج من الزیتون  تنبؤ
 اعتمادًا على عدد األشجار

 المستثمر غیر تنبؤ
  المخلف من

 المخلف من المستثمر غیر تنبؤ
 اإلنتاج من الزیتون على اعتمادًا

2010 848,200.73 96,494.07 841,480.04 482,470.33 393,299.34 
2011 858,879.47 99,783.93 850,936.83 498,919.67 393,535.76 
2012 869,558.20 103,073.80 860,393.62 515,369.00 393,772.19 
2013 880,236.93 106,363.67 869,850.41 531,818.33 394,008.61 
2014 890,915.67 109,653.53 879,307.20 548,267.67 394,245.04 
2015 901,594.40 112,943.40 888,763.99 564,717.00 394,481.46 
2016 912,273.13 116,233.27 898,220.78 581,166.33 394,717.89 

  بناًء على تحلیل بیانات الدراسة المیدانیة أعد الجدول : المصدر           
  
  
  

  
  مخلفات عصر الزیتون). 7(الشكل 

  
  

من التغیرات في المخلفات وعدد أشجار النخیل، % 83.4فإن الزمن فّسر  ،أما بالنسبة للنخیل
ثمر من التنبؤ المستقبلي لعدد أشجار النخیل، ولغیر المستحول ) 59(الجدول  وھو ما یوضحھ

 ھذه فلم نجد ارتباطًا قویًا بینھ وبین غیر المستثمر من من المخلفات نتاجأما بالنسبة لإل .المخلفات
   .ك ال یمكننا اعتماد التنبؤ المستقبلي للمخلفات غیر المستثمرة المعتمد على اإلنتاجالمخلفات، لذل
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  شجرة النخیل). 8(الشكل 

ومن المعروف أن لشجرة النخیل عدة أشكال من المخلفات التي یستخدمھا المزارعون بشكل 
الرمال  زحفمن  ، كما ُتستخدم للحّدفطري، حیث ُتستخدم األوراق كعوازل للریاح في المزارع

أو أحیانًا لعمل طاوالت وكراسي، وُتستخدم الوریقات في  ،إلى المزارع، ولتغطیة أسقف المنازل
صنع السالل والقبعات والمراوح الیدویة والحصر وأطباق تغطیة الطعام، كما یتم استخدام قواعد 

یوانات، ھذا إضافًة كوقود للتدفئة والطھي، وُتستخدم نوى البلح كعلف للح) القحافة(األوراق 
  .لالستخدامات الجدیدة لمخلفات ھذه الشجرة

  لنخیلالتنبؤات المستقبلیة الخاصة بمخلفات أشجار ا). 59(الجدول 
  طن: الكمیة                                                                                                                                           

تنبؤ غیر المستثمر من 
المخلف اعتمادا على 

 من التمر االنتاج
تنبؤ غیر المستثمر 

 من المخلف
من تنبؤ االنتاج 

اعتمادا على التمر
 عدد األشجار

عدد االشجار ألف 
 شجرة

من  تنبؤ االنتاج
  السنوات  التمر

4,795.56 5,278.48 3,094.46 219.94 2,976.73 2010 
4,803.96 5,374.69 3,028.33 223.95 2,889.19 2011 
4,812.36 5,470.89 2,962.20 227.96 2,801.65 2012 
4,820.76 5,567.10 2,896.06 231.97 2,714.12 2013 
4,829.17 5,663.31 2,829.93 235.98 2,626.58 2014 
4,837.57 5,759.52 2,763.80 239.99 2,539.04 2015 
4,845.97 5,855.72 2,697.66 243.99 2,451.50 2016 

  .أعد الجدول بناًء على تحلیل بیانات الدراسة المیدانیة: المصدر       .

كان االرتباط بین كلٍّ من الزمن واإلنتاج وعدد األشجار وغیر وفیما یخص الحمضیات فقد 
وجمیع العالقات كانت  0.8قویًا نوعًا ما، وكان أكبر من  -مثنى مثنى –المستثمر من المخلف 

وبناًء على ذلك أمكن إعطاء مصفوفة لھذه االرتباطات كما في الجدول ). Sig>0.05(معنویة 
)60.(  

  الحمضیاتمصفوفة االرتباط بین الزمن واإلنتاج والمساحة وغیر المستثمر من مخلفات ). 60(الجدول 
ألف / عدد األشجار  اإلنتاج  السنة  البیان

  شجرة
غیر المستثمر من 

  المخلف 
  0.818540239  0.818540239  0.792557922  1  السنة
  0.964724742  0.964724742  1  0.792557922  اإلنتاج
 ألف/ عدد األشجار
  1  1  0.964724742  0.818540239  شجرة

غیر المستثمر من 
  1  1  0.96724742  0.818540239  المخلف

  .أعد الجدول بناًء على تحلیل بیانات الدراسة المیدانیة: المصدر
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  شجرة حمضیات). 9(الشكل 

حیث یتم إنتاج عدة أنواع من ثمار وُتعد شجرة الحمضیات من األشجار الھامة في سوریة، 
الحمضیات المتنوعة والمتمیزة، إضافًة إلى مخلفاتھا المتعددة االستخدامات، فمخلفات العصر 
ُتستخدم في عالئق الدجاج الالحم، وتدخل في تركیب السیالج مع مخلفات الزیتون لتغذیة أغنام 

وبعض المركبات من مخلفات الحمضیات، یلي س، كما یمكن استخراج الكحول اإلیثالعوا
  .األخرى

التنبؤات الخاصة بإنتاج الحمضیات، وبعدد األشجار، والتنبؤ باإلنتاج ) 61(بین الجدول وی
باالعتماد على عدد األشجار، والتنبؤ بغیر المستثمر من المخلفات، وبغیر المستثمر باالعتماد 

  .على اإلنتاج
  

  الحمضیاتالتنبؤات المستقبلیة الخاصة بمخلفات أشجار ). 61(الجدول 
  طن: الكمیة                                                                                                                                               

من  االنتاج تنبؤ السنوات
 الحمضیات

 ألف االشجار عدد
 شجرة

 اعتمادا االنتاج تنبؤ
 على عدد األشجار

 المستثمر غیر تنبؤ
 المخلف من

 المخلف من المستثمر غیر تنبؤ
 من الحمضیات االنتاج على اعتمادا

2010 1,064,212.40 12,704.40 1,063,491.73 127,044.00 125,987.40 
2011 1,100,123.00 12,981.59 1,099,271.30 129,815.89 128,567.18 
2012 1,136,033.60 13,258.78 1,135,050.87 132,587.78 131,146.96 
2013 1,171,944.20 13,535.97 1,170,830.43 135,359.67 133,726.74 
2014 1,207,854.80 13,813.16 1,206,610.00 138,131.56 136,306.53 
2015 1,243,765.40 14,090.35 1,242,389.57 140,903.45 138,886.31 
2016 1,279,676.00 14,367.53 1,278,169.14 143,675.35 141,466.09 

  .أعد الجدول بناًء على تحلیل بیانات الدراسة المیدانیة: المصدر                
  

  مخلفات اإلنتاج الحیواني واألسماك 2- 1-1- 2
الت  ي تعتب  ر غنی  ة ب  البروتین الحی  واني والعناص  ر       ،ومص  انع األلب  ان  ،وتش  مل مخلف  ات المس  الخ  

الت  ي یمك  ن   ،وروث المجت  رات ،زرق ال  دواجنكم  ا تش  مل   ،المعدنی  ة الھام  ة ف  ي تغذی  ة ال  دواجن  
 تش  ملالت  ي مخلف  ات اإلنت  اج الس  مكي  تعتب  ر و .امھا بكف  اءة ف  ي عالئ  ق التس  مین معالجتھ  ا واس  تخد

من أفضل المصادر العلفیة ذات القیمة الغذائیة العالیة التي تشكل  ،مخلفات صید وتصنیع األسماك
أل ف طی ر،    24490نحو  2009عدد الدجاج في سوریة عام بلغ لقد  .أھم مكونات عالئق الدواجن
ط  ن، ولك  ن وبحس  ب الدراس  ة المیدانی  ة ف  إن ھ  ذه الكمی  ة ی  تم       55086ن  تج عنھ  ا مخلف  ات بكمی  ة   

   .استغاللھا بشكل كامل
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الفت  رة   خ  الل المخلف  ات الناتج  ة ع  ن الحیوان  ات المذبوح  ة س  نویًا       كمی  ات )  62(ویب  ین الج  دول  
ن   ام واألبق   ار والم   اعز، وع   دد ال   رؤوس  ال   رؤوس م   ن األغ ع   ددحی   ث یوض   ح ، 2000-2009

دم ومحتوی ات الك رش والعظ ام، م ع مالحظ ة      الالمذبوحة منھا سنویًا، والمخلفات الناتجة عنھا من 
فق  ط م  ن % 5ویسس  تثمر كمی  ة  ،أن ك  ل كمی  ات ال  دم ومحتوی  ات الك  رش ال ی  تم اس  تثمارھا وتتل  ف 

  .العظام
  2009-2000عدد رؤوس الحیوانات المذبوحة والمخلفات الناتجة عنھا خالل الفترة  ).62(الجدول 

نوع   السنوات
  الحیوان

عدد رؤوس 
ألف / الحیوانات 
  رأس

عدد الرؤوس 
 ألف /المذبوحة
  رأس

  طن/ كمیة ونوع المخلفات الناتجة 

  العظام  محتویات الكرش  الدم
2000 

أبقار
 

984.4 397.4 3576.6 9935 21857 
2001 836.9 296 2655 7375 16225 
2002 866.7 345 3105 8625 18975 
2003 937 416.6 3749 10415 22913 
2004 1024 420.3 3782.7 10507.5 23116.5 
2005 112.4 441.1 3969.9 11027.5 24260.5 
2006 1082.6 340.6 3065 8515 18733 
2007 1168.3 464.6 4181 11615 25553 
2008 1109.5 443.6 3992 11090 24398 
2009 1084.5 580.1 3420.9 9502.5 20905.5 
 35497.1  4145.3  9206.3  المجموع

  
98607.5 

  
216936.5 

  21693.65  9860.75  3549.71  414.53  920.63  المتوسط  
2000 

ماعز
 

1049.5 434.6 651.9 1521 1738 
2001 979 397 595.5 1389.5 1588 
2002 931.9 112.6 168.9 394 450 
2003 1017 114 171 399 456 
2004 1130.9 55 825 192.5 220 
2005 1295.7 49.9 74.8 174.6 199.6 
2006 141.8 361.6 542 1265.5 1446 
2007 1561 370 555 1295 1480 
2008 1578.6 424.6 636.9 1486 1698 
2009 1521 358 537 1253 1432 
 11206.4  المجموع

  
2677.3 

  
4758 

 
9370.1 

 
10707.6 

 1070.76 937.01 475.8  267.73  1120.64  المتوسط 
2000 

أغنام
 

13505 3070 4605 10745 12280 
2001 12361.8 4169.5 6254 14593 16678 
2002 13497 2690 4035 9415 10760 
2003 15292.7 4109.9 6164.8 14384.6 16439.6 
2004 17565 4275.9 6413.8 14965.6 17103.6 
2005 19651 4308 6462 15078 17232 
2006 21380 6525.5 9788 22839 26102 
2007 22865 6810.6 102159 23837 27242 
2008 19236.7 6184.8 9277 21646.8 24739 
2009 18335.9 6350 9525 22225 25400 
 173690.1  المجموع

  
48494.2 

  
164683.6 

  
169729 

  
193976.2 

  19397.62  16972.9  16468.36  4849.42  17369.01  المتوسط  
المتوسط 

  العام
أبقا وأغنام 

  42162.03  27770.66  20493.87  5531.68  19410.28  وماعز

  .أعد الجدول بناًء على تحلیل بیانات الدراسة المیدانیة: المصدر
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  التصنیعمخلفات  1-1-3- 2
وتشمل مخلفات التصنیع الزراعي لبعض المؤسسات، كالمؤسسة العامة للصناعات الغذائیة، 

  .والمؤسسة العامة للسكر، كما تشمل مخلفات الصناعات الزراعیة
 مؤسسات التصنیع الزراعي - 1

تقوم بالتصنیع الزراعي العدید من المعامل والمؤسسات الخاصة، إضافًة إلى وجود جھات عامة 
  : وھي

 والكونسروة، النباتیة الزیوت بإنتاج التي تساھم: الغذائیة للصناعات العامة المؤسسة -أ 
 معكرونةالو، شوكوالتھ، والبسكویتالو ،والمعقم ومشتقاتھ المبستر والحلیب ،المنّوعة

 تقوم بینما .الصناعات ھذه من سوریة إنتاج من% 15- 10بین  ما تتراوح وبنسبة ،شعیریةالو
 . الغذائیة التحویلیة الصناعات كافة من المتبقیة النسبة بإنتاج الخاص القطاع وشركات مؤسسات

 السكري الشوندر إنتاج كافة بتصنیع للسكر العامة المؤسسة تقوم :للسكر العامة المؤسسة - ب
ألف طن من السكر  125-100الشوندر، وتنتج نحو  من طن ملیون 1.5-1.2سنویًا بحدود  البالغ

 استیراد السكر، ویتم من حاجة االستھالك المحلي من% 20-15بین  ما نسبة وتؤمن المكرر، 
  . العام والقطاع الخاص القطاع قبل من الباقیة الكمیات

  :وتشمل دراسة أنواع وكمیات المخلفات من
  .)الموالس( صناعة السكر من الشوندر السكري -
  .تصنیع الفواكھ والخضار -
  .صناعة الزیوت النباتیة -
  .والغلوكوز ءصناعة النشا -
  .المطاحن والمصانع األخرى -
  .تصنیع التمور -

  مخلفات الصناعات الزراعیة - 2
ف ي   - س واء م ن حی ث الكمی ة أو النوعی ة      - ھذه المخلفات أھمیة كبیرة بین األعالف المركزة تتبوأ

التي یمكن االستفادة منھ ا   - سوریةتكوین العالئق، إال أنھا لیست وحدھا من المخلفات المتاحة في 
ل وث البیئ ة،   ك لتتركمیات كبیرة من مخلفات الصناعات الغذائیة ُتھدر وُت ما زالتإذ  -كمواد علفیة

األولیة أو بع د إج راء بع ض المع امالت      الالستخدام في التغذیة سواء بحالتھ ابالرغم من صالحیتھ
مث ل   ،من أم اكن إنتاجھ ا قب ل تحض یرھا بش كل ص الح للتس ویق        ُتوزعكما أن بعض المخلفات  .الھ

ت رك لمرب ي الحیوان ات معاملت ھ بط رق بدائی ة تفق ده الكثی ر م ن          تفل الشوندر ال ذي یب اع طازج ًا ویُ   
وقد تجعل منھ بیئة مناسبة لنمو وانتشار األمراض، ھذا باإلضافة إلى أن الم والس   ،قیمتھ الغذائیة

فقد دوره كم ادة علفی ة بس بب ارتف اع أس عاره، ونتیج ة لع دم وج ود ص ناعات علفی ة محلی ة یمكنھ ا             
  .االستفادة منھ كمصدر للطاقة

والمحاص یل الزیتی ة   إن مخلفات الصناعات الزراعی ة ھ ي المخلف ات الناتج ة ع ن تص نیع الحب وب        
: ویمكن تقسیم ھذه المخلفات إل ى مجم وعتین   .وعن تصنیع أو تعلیب الخضار والفواكھ ،والسكریة

 نخالةاألكساب، ونخالة القمح، و: من األعالف المرّكزة ذات القیمة الغذائیة الجیدة، وتشمل األولى
م  ن األع  الف الخش  نة الفقی  رة ف  ي القیم  ة    الثانی  ةال  رز، ومخلف  ات غربل  ة الحب  وب، والم  والس، و  

 .وغیرھ ا ... تف ل الش وندر، وق ش الف ول الس وداني، وتف ل العن ب، وتف ل البن دورة          : الغذائیة وتش مل 
لش عیریة ف ي س وریة نح و     م ن معام ل المعكرون ة وا    2009ات المنتج ة ع ام   وقد بلغت كمیة المخلف



                            دراسة اقتصادیة حول االستفادة من المخلفات الزراعیة                                              أكساد                     
 

72                                                                                                                       2011 
 

كم ا  ، م اس تغالل كام ل ھ ذه الكمی ة    ت  حی ث  س، .ل 4100ّدر سعر الط ن منھ ا بنح و    ُقطن،  160.8
 322م ن مخلف ات الب ازالء     2009بلغ ت الكمی ة المنتج ة م ن مخلف ات معام ل الكونس روة ف ي ع ام          

ورة، بس  عر متوس  ط للط  ن ط  ن م  ن مخلف  ات رب البن  د  5ط  ن م  ن مخلف  ات المربی  ات، و 9ط  ن، و
  .تم استثمارھا جمیعًا بشكل كاملس، .ل 3080

وھ ي كم ا ف ي الج دول     ، فقد تم أیض ًا اس تثمارھا بش كل كام ل،     قمحال وفیما یتعلق بمخلفات صوامع
-2000لفت  رة وف  ال والغرابل ة وس  عر الط  ن منھ ا خ  الل ا  ال ذي یب  ین الكمی  ات الناتج ة م  ن األ  ) 63(

2009.  
  

  .2009-2000وسعر الطن منھا للفترة  القمح غرابلةالكمیات الناتجة من األوفال و ).63(الجدول 

  س.ل/ سعر الطن   طن/ الثانوي المخلف   السنوات
  أوفال  غرابلة القمح  أوفال  غرابلة القمح

2000 4640 13930 2200 3500 
2001 6230 18700 2200 3500 
2002 7280 21830 2200 3500 
2003 8970 26900 2200 3500 
2004 8580 25740 2200 3800 
2005 7920 23780 2500 3800 
2006 8420 25380 2500 3800 
2007 9480 28450 2500 2800 
2008 4310 12950 2500 3800 
2009 3350 10060 2500 3800 

 69180 المجموع
 

207720 
  

 20772 6918 المتوسط
  .أعد الجدول بناًء على تحلیل بیانات الدراسة المیدانیة: المصدر

  
ت تم االس تفادة منھ  ا    -ب ین كس رة وأوف ال    –ط  ن  5692وبلغ ت كمی ة المخلف ات م ن مراك ز الغربل ة       

المطحونة من القمح، والكمی ات الناتج ة عنھ ا م ن      الكمیات) 64(ویبین الجدول . أیضًا بشكل كامل
  .2009-2000لفترة خالل ا النخالة والشوائب،

  
  2009-2000لفترة وسعر الطن منھا خالل ا النخالة والشوائبالكمیات الناتجة من  ).64(الجدول 

  شوائب  نخالة  س.ل/ سعر الطن   طن/ المخلف الثانوي   طن/ الكمیة المطحونة   السنوات
2000 2083491 416950 21315 

 3300النخالة 
 -1000والشوائب 

5500 

2001 2070576 398709 20988 
2002 2091599 402177 21513 
2003 2186002 420861 21618 
2004 2250708 424907 20903 
2005 2209530 416950 18008 
2006 2287270 400718 18864 
2007 2369778 405193 19909 
2008 2552861 435381 21172 
2009 2539732 420707 19246 
 22641547 المجموع

  
 

4142553 203536 
 20353.6 414255.3 2264154.7 المتوسط

  .أعد الجدول بناًء على تحلیل بیانات الدراسة المیدانیة: المصدر                        
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عنھا  فقد كانت المخلفات الناتجةالتي تستعمل الشعیر كمادة أولیة، وبالنسبة لمعامل تصنیع البیرة 
وھو تفل الذي ُیظھر كمیات المخلف الثانوي الناتج عن ھذه الصناعة ) 65(في الجدول  والمبینة

  .علمًا بأن كامل ھذا المخلف یتم استثماره ،الشعیر، وسعر الطن منھ
  

  2009-2000لفترة عن صناعة البیرة من تفل الشعیر خالل ا الناتجة الكمیات ).65(الجدول 

  س.ل/ سعر الطن  طن/  - تفل الشعیر  - المخلف الثانوي  السنوات
2000 1136 980 
2001 968.5 630 
2002 1017.8 1220 
2003 983 870 
2004 1151 980 
2005 1294 1980 
2006 1094 1720 
2007 1043.9 1780 
2008 756 5040 
2009 735 2960 
 18160 10179.2 المجموع
  1816  1017.92 المتوسط

  .أعد الجدول بناًء على تحلیل بیانات الدراسة المیدانیة: المصدر                         

وفیما یخص معامل المشروبات الكحولیة والتي تستثمر كامل مخلفاتھا الناتجة عن عصر العنب، 
یبین الكمیات الناتجة عن صناعة المشروبات الكحولیة من تفل العنب خالل الفترة ) 66(فالجدول 

2000-2009.  
  لمشروبات الكحولیةالكمیات الناتجة عن صناعة ا ).66(الجدول 

  2009- 2000لفترة من تفل العنب خالل ا 
  س.ل/ سعر الطن  طن/  -عنبتفل ال  - المخلف الثانوي  السنوات
2000 759.5 2638 
2001 664.7 1130 
2002 436.7 1059 
2003 1019 1831 
2004 1386 3185 
2005 1128.9 5050 
2006 1200 4530 
2007 541 8050 
2008 330.5 5300 
2009 783.6 1900 

 8249.9 المجموع
 

34673 
 

  3467.3  824.99 المتوسط
  .أعد الجدول بناًء على تحلیل بیانات الدراسة المیدانیة: المصدر                       

) 67(وأما عن مخلفات معاصر الزیتون والمتكونة من عرجون الزیتون، فیوضح الجدول 
  .2009- 2000مصیرھا خالل الفترة 
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  2009-2000من عرجون الزیتون ومصیرھا خالل الفترة  الناتجة الكمیات ).67(الجدول 

 طن/ المخلف الثانوي   السنوات
 عرجون الزیتون

 س.ل/ سعر الطن 
 

  طن/ مصیر المخلف
 حرق عصر

2000 289000 800 245000 44000 
2001 168000 800 142000 26000 
2002 302000 800 257000 45000 
2003 212000 1000 180000 32000 
2004 400000 1200 340000 60000 
2005 225000 1200 191000 60000 
2006 425000 1500 361000 64000 
2007 250000 2500 212000 38000 
2008 450000 2000 382000 68000 
2009 275000  2000 234000 41000 
 478000 2310000 13800 2721000  المجموع
  47800  231000  1380  272100  المتوسط

  .أعد الجدول بناًء على تحلیل بیانات الدراسة المیدانیة: المصدر

م  ن مخلف  ات الص  ناعات    2009لع  ام كمی  ات األع  الف المتاح  ة ف  ي س  وریة     ونش  یر ھن  ا إل  ى أن  
ملی ون میغ ا    8980أل ف ط ن م ن الم ادة الجاف ة، و      895أل ف ط ن، أنتج ت     1188بلغت  الزراعیة

  .ألف طن من البروتین المھضوم 124جول من الطاقة االستقالبیة، و
  

  إنتاج المخلفات الزراعیة الخشنة واالستفادة منھا 4- 1-1- 2
 2009 - 2000لمتوسط الفترة سنویًا ر حجم اإلنتاج من المخلفات الزراعیة الخشنة في سوریة قّد

 نفس الفترةلم یتم استثمارھا في كمیة المخلفات التي  متوسط ردُِّق، بینما طن ألف 11706.7 حونب
    %.71بالمتوسط  بلغتھذه المخلفات  مما یشیر إلى أن نسبة االستفادة منألف طن،  3451 بنحو

كمتوسط للفترة  -السابق ذكرھا  -متوسط الكمیات المنتجة من المخلفات ) 68(ویبین الجدول 
% 29، ومتوسط غیر المستثمر منھا، حیث بلغت نسبة متوسط غیر المستثمر نحو 2000-2009

  .من متوسط المخلفات المنتجة
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  2009-2000متوسط إنتاج المخلفات وغیر المستثمر منھا للفترة ). 68(الجدول 
  طنألف  :الكمیة                                                                                                                   

  السنوي متوسط المخلفات المحصول
 2009-2000للفترة  

 متوسط غیر المستثمر من المخلفات
 2009-2000للفترة  سنویًا

 109 390 عدس
 71.6 179 حمص
 24.4 92 فول
 8.8 32.2 جلبانة
 7.4 29.6 بیقیة
 3.2 12.7 كرسنة
 4.2 12.9 بازالء

 2.2 8.8 فول سوداني
 8.1 23.4 دوار الشمس
 2.2 8.7 فول الصویا
 2.5 6.9 ذرة بیضاء
 216 618.6 ذرة صفراء

 43.4 121 شوندر سكري
 18.9 58 كمون
 1.6 4.3 یانسون
 122 3401 قطن
 166 459 خضار
 1804 4875 قمح
 327 865 شعیر
 392 392 زیتون
 4.75 4.75 نخیل

 111.8 111.8 حمضیات
 3451.05 11706.65 المجموع

  .أعد الجدول بناًء على تحلیل بیانات الدراسة المیدانیة: المصدر                      

  
، ، حیث بلغت نسبة غیر 2009لعام  الخشنة متوسط إنتاج المخلفات) 69(ویبین الجدول 

  .من المخلفات المنتجة% 41المستثمر من ھذه المخلفات نحو 
 2009وعمومًا، فقد بلغ إنتاج المخلفات النیاتیة ومخلفات التصنیع الزراعي في سوریة في عام 

ألف طن مخلفات تصنیع  1188+ ألف طن مخلفات نباتیة  10809(ألف طن  11997نحو 
فقط من ھذه المخلفات ُیستفاد منھا في تغذیة الحیوان في أحسن %  48علمنا أن  وإذا). زراعي

ألف طن  6238األحوال، فإن كمیة المخلفات التي تذھب ھدرًا وال ُیستفاد منھا تبلغ نحو 
س، .ل 31,192,200,000 ، وبالتالي تبلغ قیمة ھذه المخلفات نحو)0.52× ألف طن  11997(

  ). كغ/س.ل 5(س .ل 5000احد من ھذه المخلفات ُیقّدر بحدود باعتبار أن ثمن الطن الو
من المخلفات مع قیمة مستوردات سوریة م ن األع الف   وإذا ما قورنت قیمة ھذه الكمیة المھدورة 

، باعتبار أن قیمة الطن الواحد من )ألف طن 3100(س .ل 62,000,000,000والتي بلغت نحو 
  ). كغ/س.ل20(س .ل 20000األعالف المستوردة ُیقّدر وسطیًا بحدود 

  

  



                            دراسة اقتصادیة حول االستفادة من المخلفات الزراعیة                                              أكساد                     
 

76                                                                                                                       2011 
 

  2009متوسط إنتاج المخلفات وغیر المستثمر منھا لعام ). 69(الجدول 
  طنألف  :الكمیة                                                                                                            

2009إجمالي المخلفات  المحصول 2009غیر المستثمر من المخلفات    
 122.9 307.3 عدس
 68.6 172 حمص
 45.3 113.3 فول
 9.1 22.8 جلبانة
 6.6 16.3 بیقیة
 2.7 6.8 كرسنة
 8.4 21 بازالء

 2.4 6.1 سوداني فول
 7.9 22.5 الشمس دوار
 2 4.9 الصویا فول
 3.4 8.3 بیضاء ذرة
 219.8 549.5 صفراء ذرة
 29.4 73.4 سكري شوندر

 15.7 39 كمون
 3.6 9.8 یانسون
 1043.3 2608.3 قطن
 181 973 خضار
 1740 4395 قمح
 343.8 859.5 شعیر
 467 467 زیتون
 5 5 نخیل

 128 128 حمضیات
 4455.9 10808.8 المجموع

  .أعد الجدول بناًء على تحلیل بیانات الدراسة المیدانیة: المصدر                                     

، م  ن مس  توردات س  وریة م  ن األع  الف، أي    % 50وبن  اًء علی  ھ، توج  د إمكانی  ة حقیقی  ة لت  وفیر     
 –) قیم       ة المس       توردات ملی       ار لی       رة س       وریة ُتمث       ل     62أي (س .ل 62,000,000,000
) قیم ة المخلف ات غی ر المس تثمرة    ملیار لیرة سوریة ُتمثل  31أي نحو (س .ل 31,192,200,000

ملی     ار لی     رة س     وریة ُتمث    ل الت     وفیر م     ن قیم     ة   31أي نح    و  (  س.ل 30,807,800,000= 
  . )المستوردات من األعالف في سوریة

 األسالیب والتقانات المستخدمة في معالجة المخلفات 2- 2
وتش  مل األس  الیب المس  تخدمة ف  ي جم  ع وتجھی  ز المخلف  ات الزراعی  ة، والتقان  ات المس  تخدمة ف  ي     

  .معالجة المخلفات الزراعیة
 المستخدمة في جمع وتجھیز المخلفات الزراعیة األسالیب 2-1- 2  

 الترطیب،والجرش والطحن، و ،التقطیع والطحنو ، الجمع اآلليو ، الجمع الیدوي : تشملوھي 
  .التخزینو ،النقلو النقع،و
 :التقطیع -

بوصة على األقل، ومن ممیزات التقطیع أنھ یجعل التبن أو القش  2طیع إلى طول غالبًا ما یتم التق
ویمكن التغذیة علیھ بفقد أقل، وبرفض أو الحطب أسھل في التداول، ویمكن تخزینھ في فراغ أقل، 

التي یأكلھا الحیوان طوعًا، وعلى وتساعد عملیة التقطیع على زیادة الكمیة . أقل من قبل الحیوان
زیادة تعریض األسطح النباتیة لفعل العصارات الھضمیة، واألحیاء الدقیقة في الكرش، ھذا فضًال 
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باألعالف الخضراء وبالمواد الركزة، وھذا یقلل عن أن التقطیع ُیساعد على خلط المواد الخشنة 
  . من المجھود الفسیولوجي المبذول من قبل الحیوان في قضم وتقطیع ھذه المخلفات

ومن حسن الحظ أن كًال من تبن القمح والشعیر ُینتج في الحقل مقطعًا بماكینات الدراس، غیر أن 
 ج الى التقطیع حتى یمكن اإلستفادةغیر أن بعض المخلفات كأحطاب الذرة تحتابعض المخلفات 

 ع إلیھ األعالفقّطوتجدر اإلشارة إلى أن الطول الذى ُت. من كمیاتھا الكبیرة فى تغذیة الحیوانات
الخشنة ذو تأثیر على الھضم وعلى كمیة المأكول، فكلما زاد الطول كلما قلت سرعة مرورھا فى 

تقل  ھنفسالوقت الدقیقة، ولكن فى  الكرش وبقیت مدة أطول معرضة للھضم بواسطة األحیاء
   .یأكلھا الحیوان منھا طوعًا يالكمیة الت

للحصول على أفضل تقطع إلیھ ھذه األعالف  يولذلك كان من األھمیة اختیار الطول المناسب الذ
  .النتائج

 :الجرش والطحن -
على  بوصة، وكذلك الطحن للمواد الخشنة، یقتصر فعلھما 1لطول أقل من إن الجرش والطحن 

تقلیل حجم الجزیئات، وبالتالي تقلیل المجھود الفسیولوجي الذي یبذلھ الحیوان في الھضم، وزیادة 
 .الكمیة التي یأكلھا الحیوان طوعًا

فإنھ ال ینصح بجرش أو طحن المخلفات الخشنة، حیث أن ھذه العملیات مكلفة وغیر  ،وعمومًا
الحیوانات المجترة، وذلك لسرعة مرورھا  إقتصادیة، فضًال عن أنھا تكون أقل ھضمًا بواسطة

بالكرش فال تتعرض بدرجة كافیة لفعل األحیاء الدقیقة، وتكون نتیجة ھضمھا إنتاج نسبة أقل من 
مما یؤدي إلى خفض النسبة المئویة للدھون  حمض الخلیك ونسبة أعلى من حمض البروبیونیك، 

  . في الحلیب، وھو أمر غیر مرغوب بھ
 :الترطیب -

ترطیب المواد الخشنة بقلیل من الماء، وھو ال یساعد على الھضم غیر أن لھ بعض الفوائد، یتم 
تسھیل تناول الحیوان للمادة الخشنة الجافة، وعدم بعثرتھا ومنع تطایر األجزاء الناعمة ـ : منھا

ھا، عند نفخ الحیوان فیھا ـ ودخولھا فى أنفھ وعینیھ، فضًال عن إمكان خلط أجزاء العلیقة ببعض
  .وعدم ترك فرصة للحیوان لإلختیار وإنتقاء أجزاء منھا ورفض أجزاء أخرى

  
  
 :النقع في الماء -

عند توافر المیاه النظیفة فإن نقع مواد العلف والمخلفات الخشنة فى الماء یؤدي إلى زیادة المأكول 
ساعد على إنفصال منھا، وزیادة اإلستفادة من مكوناتھا، وذلك نتیجة إلنتفاخ جدران الخالیا مما ی

وإتاحة فرصة أكبر لفعل األحیاء  مكوناتھا من السلیلوز والھیمیسلیلوز واللجنین عن بعضھا،
  .الدقیقة والعصارات الھاضمة بالكرش علیھا

ء لمدة من نقع نوى البلح فى الما - الطریقة المتوارثة بدول الخلیج والعراق وإیران يولعل ف
إنتفاخ  كبیر علىال ثراأل -يأساسبشكل لیقة األبقار واألغنام یومین أو ثالثة قبل تقدیمھ فى ع

ول ورفع القیمة الھضمیة، األمر الذي وزیادة المأك ،زیارة درجة اإلستساغةمما یساھم في الخالیا 
أفضل من جرش  عمومًا يوھلمناطق التى یكثر فیھا نوى البلح، یجعل ھذه الطریقة مناسبة ل

  .الصالبة وأقل تكلفة ةوطحن النوى شدید
  التقانات المستخدمة في معالجة المخلفات الزراعیة 2-2- 2
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  :وتشمل أنواع المعالجات والمعامالت التالیة 
والطحن والفرم التي من شأنھا تسھیل عملیة  كالجرش: المعالجات والمعامالت المیكانیكیة -أوًال 

الھضم، واستخالص المواد الغذائیة من المادة الخام، وزیادة ھذه القیم الغذائیة باالستفادة القصوى 
   .من السیللوز والھیمیسیللوز

ت   ؤدي ھ   ذه المعالج   ات والمع   امالت إل   ى تحس   ین    :المعالج   ات والمع   امالت الكیمیائی   ة  -ثانی   ًا
  .ورفع قیمھا الغذائیة من البروتین والطاقة وغیرھاالمخلفات، 

تعتم  د تل  ك الطرائ  ق عل  ى اس  تخدام الفط  ور م  ن أج  ل   :المعالج  ات والمع  امالت البیولوجی  ة -ثالث  ًا
نزیم ات اللیجن از والس یللوالز    وذلك نتیجة قدرتھا عل ى إف راز أ   مخلفات،تحطیم الھیكل المتخشب لل

   .والھمیسیللوالز
المخلف ات الخض راء   تعتمد تلك الطرق عل ى تخمی ر   : البیوكیمیائیةالمعالجات والمعامالت  -رابعًا 

تخمیرًا ال ھوائیًا، وتحسینھا بھدف الحفاظ على ھذه المخلفات الخض راء ألط ول فت رة ممكن ة دون     
   .تعفن، وجعلھا مستساغة بالنسبة للحیوان

  
  : مثل :أخرى طرق -خامسًا

فیزی  د معام  ل ھض  مھا    ،ألش  عة غام  ا  مخلف  اتط  رق إش  عاعیة بتع  ریض ال   :اإلش  عاع §
 .وحدة 15-10بمقدار 
المخلفات النباتیة الجافة بالماء وتعریضھا لبخار  بنقع وذلك :المعالجة بضغط البخار §

وفكرة ھذه  .الماء والحرارة معًا مما یؤدي إلى تحطیم جزئي للروابط المعقدة فیھا
إجراء التحلیل المائي للمواد الخشنة باستخدام بخار الماء حیث یحدث كسر  يالطریقة ھ

للروابط الكیمیائیة للمركبات الغذائیة واأللیاف واللجنین، مما یؤدي إلى رفع القیمة 
    .%20فقد للمادة الجافة قد یصل الى  يتسبب فتولكن ھذه المعاملة  .الھضمیة للمادة

  

  
  المخلفات الزراعیة في الحقلتقطیع وفرم ). 10(الشكل 
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  لثالفصل الثا

  لتقنیات استخدام المخلفاتالتقییم االقتصادي 

  الحیواناتلتقنیات استخدام المخلفات ألغراض أعالف  التقییم االقتصادي 1- 3
ف الزراعي ھو الجزء من النبات الذي لم یتم استغاللھ اقتصادیًا، أي أنھ الجزء غیر خّلالُم    

االقتصادي من النبات، وھو أیضًا كل ما ینتج بصورة عارضة أو ثانویة خالل عملیات إنتاج 
أو تصنیع ھذه  ،عداد للتسویقأو اإل ،أو الجمع ،ذلك أثناء الحصادالمحاصیل الحقلیة سواء كان 

  .المحاصیل
میزات المخلفات الزراعیة في االقتصاد  منذ زمن لیس بالبعیدأدركت العدید من الدول وقد 

التي تعتبر في تراكمھا عبئًا كبیرًا على  -وبدأت بالعمل على تحویل تلك المخلفات  ،والصناعة
قیمة اقتصادیة یتم  إلى مادة ذات - كاھل المزرعة والمزارع وظاھرة غیر صحیة على البیئة

التنافس على كیفیة استغاللھا، وأصبح اھتمامھا ال یتوقف عند حّد اإلنتاج الزراعي وكیفیة زیادة 
ما یمتد إلى كیفیة إیجاد أسلوب جدید متكامل وإّن ،كمیة المحصول لتحقیق أعلى إنتاجیة ممكنة

 ،إعادة استخدامھا وتحویلھایضمن االستفادة من المخلفات الزراعیة الناتجة من تلك المحاصیل ب
إلى  ،من المفھوم المعتاد علیھ بأنھا عبء كبیر على المزارع والبیئة بتراكمھا وتكدسھا وإحراقھا

  .قیمة اقتصادیة تتنوع استخداماتھا واستثماراتھا
 .ج ذي قیمةنَتتجاه تحویل المخلفات إلى ُمالعرض والطلب تأثیر كبیر على اختیار أن لوال شك 

، والقوة الشرائیة، ومدى مواءمة ھج، ومدى ثبات صفاتنَتمدى تقّبل الُم: تبارات الطلبوتشمل اع
تعدد المجاالت المطلوبة : أما اعتبارات العرض فتشمل. ج لالحتیاجات والعادات المحلیةنَتالُم

إلعادة استخدام المخلفات، ودراسة مواقع توّفر المخلفات ومواقع تصنیعھا، والتركیز على 
دة منھا في أماكن تجمیعھا لتقلیل التكالیف، وتقلیل احتماالت تلف المواد العضویة السھلة االستفا

  .ل، وضرورة توفر الخبرة الالزمة لتنفیذ تقنیات االستفادة من المخلفاتالتحّل
عملیة االستفادة فمع التوسع في اإلنتاج والتصنیع الزراعي، ظھرت مشاكل متزایدة حول إدارة 

العمل على إعادة تصنیع ھذه المخلفات واالستفادة فال بّد من لك ذالناتجة عنھا، ولالمخلفات من 
   .االعتبارات االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة، وضمن الظروف المحلیة وفقمنھا 

  مخلفاتالمعامالت الكیمیائیة لل 1-1- 3
محددة تؤدي إلى رفع القیمة  ، بنسٍب)الیوریا أو األمونیا(وھي معاملة المخلفات بالمادة الكیمیائیة 

كغ ) 4(المخلفات المادة الجافة من كغ من  100فعلى سبیل المثال، یلزم لكل . خلفالغذائیة للُم
كغ  1كغ من المادة الجافة من المخلفات یلزمھا  25أي أن كل  .لیتر من الماء 40حل في یوریا ُت

إذا ف. یوریا) غ 40(كغ  0.04تحتاج إلى  كغ من المادة الجافة من المخلفات 1، وبالتالي فإن یوریا
كغ  1س، فإن سعر الكمیة المضافة من الیوریا إلى .ل 16كغ من الیوریا یساوي  1علمنا أن سعر 
وبما أن كل واحد كغ من الیوریا یرفع البروتین . س.ل 0.64=  0.04×  16= من المخلفات 

 0.16=  4/  0.64: تھافتكلأصبحت  ، فإن الدرجة الواحدة من البروتین)درجات 4% ( 4بمقدار 
، إذ أن كل واحد كغ شعیر فیھ كعلف لشعیروھذه التكلفة أقل بعشرة أمثال فیما لو اسُتخدم ا .س.ل
س فإن .ل 15كغ من الشعیر  1فإذا كان متوسط سعر  -متعارف علیھ علمیًا –بروتین خام %  9

رة أضعاف تكلفة وحدة البروتین وھو ما ُیعادل عش. س.ل 1.66=  15/9= سعر وحدة البروتین 
  .من خالل إضافة الیوریا إلى المخلفات
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وفي ضوء ما سبق، فإن إضافة الیوریا أو األمونیاك إلى المخلفات ُیضیف لنا وحدات بروتینیة 
رخیصة الثمن فیما لو ُقورنت بوحدة البروتین للعلف التقلیدي، كالشعیر مثًال، ویكون التخفیض 

كما أن وحدات الطاقة ترتفع أیضًا، ولكن بمقدار ضئیل، . رة أضعاففي التكلفة بحدود عش
بالمتوسط لرفع الطاقة في المخلفات، ولیوازن الیوریا %  5وأحیانًا ُیضاف الموالس بنحو 

  .  الزائدة، وبالتالي فإن معاملة المخلفات كیمیائیًا مجًد من الناحیة االقتصادیة
  

     

  إنتاج األعالف المعاملة بالیوریا). 12(الشكل            باالمونیا إلنتاج االعالف غیر التقلیدیةعملیة الحقن ).11(الشكل    

   صناعة الدریس 1- 1-1- 3
 ،الدریس عبارة عن األعالف الخشنة الناتج ة ع ن تجفی ف مختل ف أن واع األع الف الخض راء       

وتعتبر صناعة ال دریس م ن الط رق التقلیدی ة      ،%20-15بحیث تتراوح نسبة الرطوبة ما بین 
  :عالف الخضراء لألسباب التالیةلة لحفظ األالمفّض

سھولة إنتاج الدریس بسبب مالئمة الظروف المناخیة لسرعة وفعالیة تجفیف األع الف   -
  .الخضراء في مختلف المناطق البیئیة

  .سھولة نقل وتداول الدریس -
  .الدریستقبل المزارعین وتفھمھم لطرق وصناعة  -

  :یتم إنتاج الدریس حسب المراحل التالیة
  .حش األعالف الخضراء وجمعھا على خطوط  -
  .تقلیب النباتات لمرة أو أكثر حتى الوصول إلى الجفاف المناسب  -
سم ووزن حوالي  80×50×40جمع وضغط النباتات في باالت صغیرة بأبعاد   -

وقد یصل وزن البال ة   ،أو في باالت كبیرة على شكل حزم دائریة ملتفة ،كغ 15
 .وتحتاج ھذه الطریقة إلى مساحات واسعة وآلیات خاصة ،إلى عدة أطنان
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  آلة تجفیف األعالف الخضراء لصناعة الدریس). 13(الشكل 

  :تتوقف جودة الدریس على عوامل متعددة منھا
  .مرحلة النضج النباتي  -
الغذائی  ة وخاص  ة ف  ي نس  بة وج  ود األوراق الت  ي ت  ؤدي زیادتھ  ا إل  ى تحس  ن القیم  ة    -

  .المحاصیل البقولیة
والتع رض   ،وشدة التجفیف ،لون الدریس الذي یختلف حسب مرحلة نضج النباتات  -

مع التغیر من اللون األخضر إلى األصفر إل ى   وتقل جودة الدریس عمومًا. لألمطار
  .األسود الرمادي إلى البني وأخیرًا

ة إلى التعفن وظھور الروائح التي یؤدي ارتفاع نسبة الرطوبحیث ، رائحة الدریس  -
  .تؤثر على استساغتھ من قبل الحیوان

  .نسبة وجود المواد الغریبة من الحصى والتراب  -
  السیالج 1-2- 3

ی  تم إع  داد الس  یالج م  ن خ  الل حف  ظ األع  الف  حی  ث وی  تم م  ن خ  الل التخمی  ر الالھ  وائي، 
 ،وخف  ض رق  م الحموض  ة  ،الخض  راء ف  ي ظ  روف ال ھوائی  ة إلح  داث تخم  رات مرغوب  ة  

ویحض  ر الس  یالج م  ن المحاص  یل     .حف  ظ األع  الف لع  دة س  نوات   بھ  ذه الطریق  ة  ویمك  ن 
 ،)الش  وفان والش  عیر والقم  ح(أو الش  تویة  ،)ال  ذرة الص  فراء والبیض  اء( النجیلی  ة الص  یفیة 

تف ل   :مثل ،كما یمكن تحضیره من األتبان مع نوع أو اكثر من المخلفات الزراعیة الخشنة
 ،ومخلفات عص ر الحمض یات   ،وتفل البندورة ،صریم الشوندروأوراق ونواتج ت ،الشوندر

  .وغیرھا ...وتفل العنب
 ،أو ف ي ص وامع برجی ة    ،أو خن ادق  ،أو ف ي حف ر   ،ع األعالف في أكوام ف وق األرض جَمُت

  :ویتم إعداد السیالج حسب المراحل التالیة .وتعتبر طریقة الحفر ھي األكثر شیوعًا
  %.70-60الرطوبة حوالي حش النباتات عندما تكون نسبة  -
  .سم 5-3تقطیع النباتات إلى قطع بطول  -
نقل األعالف إلى الحفرة على دفعات مع توزیعھا بشكل جید، وض غطھا لط رد الھ واء،     -

ویفض  ل إض  افة نس  بة م  ن الم  واد الس  كریة مث  ل  . وتعبئ  ة الحف  ر ف  ي أقص  ر وق  ت ممك  ن
  .الموالس
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  .منع تطایر الغطاء ودخول الھواءتغطى الحفرة بنایلون عریض ثم بطبقة من التراب ل -

  
  الطریقة الحدیثة لتصنیع السیالج ضمن أكیاس كبیرة جدًا وتتسع ألطنان). 14(الشكل 

  

  تصنیع السیالج من تفل البندورة ضمن أكیاس). 15(الشكل 

  :تتوقف نوعیة السیالج على العوامل التالیة
  .نوع المادة العلفیة -
  .اختیار الموعد المالئم للحش -
  .إحكام عزل السیالج عن الوسط الخارجي -
  .درجة رطوبة األعالف -
  .التحكم بكمیة السوائل الراشحة -
 .تأثیر الحرارة والحموضة -

  
  .عبوة سیالج مضغوطة ومفرغة من الھواء). 16(الشكل     
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إال ف  ي حال  ة إدخ  ال التقنی  ات   -وعل  ى ال  رغم م  ن ص  عوبة التعام  ل م  ع الس  یالج عل  ى نط  اق تج  اري   
ن  ھ یكتس  ب أھمی  ة خاص  ة   فإ -تص  نیعھ، وتعبئت  ھ وتغلیف  ھ بعب  وات س  ھلة النق  ل والت  داول     الحدیث  ة ف  ي 

  :لألسباب التالیة
ویتمت ع باستس اغة    ،قارب األع الف الخض راء  یعتبر السیالج من األعالف الجیدة التي ُت -

  .ولھ تأثیر ملین ،عالیة من الحیوانات إذا تم تحضیره بشكل جید
  .الغذائیة أقل بالمقارنة مع الدریسنسبة الفقد في المكونات  -
یمكن تحضیره تحت مختلف الظ روف الجوی ة، واس تخدامھ عن د الحاج ة ف ي أي فص ل         -

  .من السنة
  .ال یتعرض ألخطار الحریق مثل الدریس -
 .یقضي على بذور النباتات غیر المرغوبة -

  
  القوالب العلفیة 3-1-3

الخش نة أھمی ة خاص ة لألس باب      یكتسب تصنیع المكعب ات العلفی ة م ن المخلف ات الزراعی ة     
  :التالیة

  .تحقیق االستفادة التامة من مختلف الموارد العلفیة المتاحة -
أو التخلص منھا بطرق  ،من اآلثار السلبیة على البیئة الناجمة عن حرق المخلفات الحّد -

  .غیر رشیدة
  .وتحسین قیمتھا الغذائیة ،تعمیم عملیات معالجة المخلفات -
وتحدی  د اإلض  افات المالئم  ة إلنت  اج   ،نوعی  ة المخلف  ات المس  تخدمة إمكانی  ة ال  تحكم ف  ي   -

  .وبمواصفات محددة ،أعالف ذات قیمة غذائیة جیدة
  .إنتاج أعالف رخیصة الثمن نسبیًا -
 .وتخزین المكعبات العلفیة ،ونقل ،سھولة تصنیع -

                  
  القوالب العلفیة). 18(الشكل                                       تصنیع قوالب علفیة بمكبس آلي         ). 17(الشكل 

م  ن ن  وع أو أكث  ر م  ن     ،أو اس  طوانیة ،ی  تم تص  نیع المكعب  ات العلفی  ة بأش  كال مختلف  ة مكعب  ة     
م   ع بع   ض اإلض   افات العلفی   ة م   ن األم   الح المعدنی   ة       ،المخلف   ات النباتی   ة الجاف   ة المفروم   ة  

حس ب   ،)الجبصین(ومن المواد الرابطة كاإلسمنت أو الجبس  ،والفیتامینات والموالس والیوریا
  :المراحل التالیة

لتحدید الكمی ات الواج ب إض افتھا م ن ك ل       ،تحضیر المواد الداخلة في التركیب ووزنھا -
  .حسب النسب الموصى بھابمادة 

ة أو بواسطة جبالة أو خالط إذا كانت الكمی   ،إذا كانت الكمیة قلیلة مزج المواد إما یدویًا -
  :ویتم المزج حسب التسلسل التالي ،كبیرة

  .حل الیوریا بالماء مع التحریك الجید حتى تمام الذوبان -
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  .إضافة الملح -
وعن  د ع  دم ت  وفره یمك  ن اس  تخدام اإلس  منت أو    ،إض  افة الم  واد الرابط  ة مث  ل الم  والس  -

وعند استخدام الكلس الحي یج ب إطف اؤه بالم اء    . مع استمرار التحریك) الجبس(الكلس 
  .سبقًام

  .إضافة المواد الخشنة من المخلفات -
ل كتل كبیرة تؤثر على نوعیة شّكلتالفي َت ،إضافة النخالة بكمیات صغیرة وعلى دفعات -

 .المكعبات الناتجة
توض  ع ھ  ذه الم  واد ف  ي قوال  ب م  ن البالس  تیك أو الحدی  د أو      ،بع  د إتم  ام عملی  ة الم  زج   -

س م حی ث    20×20×25ویقت رح أن تك ون األبع اد     ،تختل ف س عاتھا وأحجامھ ا    ،الخشب
 .كغ تقریبًا 10 سیزن المكعب الواحد نحو

ثم تت رك ھ ذه المكعب ات بع د ن زع القوال ب ف ي         ،تضغط المواد في القوالب حتى تتماسك -
 .منطقة مظللة مھواة حتى تجف تمامًا

ت م تص نیعھا ف ي    العلفیة التي تركیب بعض النماذج من خلطات المكعبات  )70(ویتضمن الجدول 
 ،ویمك ن اس تعمال أی ة مخلف ات متاح ة بع د دراس ة التركی ب الكیمی ائي للم واد المس تخدمة           . سوریة

 م ھ ذه المكعب ات بش كل ح رّ    ق دَّ یمك ن أن تُ  ،ع ام  وبوجٍھ. وتحدید التركیب المرغوب للمنتج النھائي
  .للحیوانات لتغطي احتیاجاتھا الحافظة على األقل

  
  ةلمكعبات العلفیة المصنعة في سورینماذج ا تركیب بعض). 70(جدول ال

  %التركیب   المواد
1  2  3  4  5  6  7  8  

        10      48  38  تبن
          66  50      حطب قطن
      50  40          تفل شوندر
  66  45              تفل بندورة

  10  24  17  14  10  17  20  25  نخالة
  7.5  15.5  15.5  20.5  7.5  15.5  15.5  20.5  موالس
  5  4  5  4  5  5  5  5  یوریا
  4  4  4  4  4  4  4  4  جبصین
  2  2  2  2  2  3  2  2  اسمنت
  5  5  5  5  5  5  5  5  ملح طعام

  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  أمالح وفیتامینات
  20  20  30  40  50  40  40  30  )لیتر( ماء 

  100  100  100  100  100  100  100  100  )كغ( المجموع 
  .2008أكساد  -سوریةالموازنة العلفیة في : المصدر              

  المحببات  3-1-4
كبس  والت (یمك ن تص نیع األع  الف الخض راء عل ى اخ  تالف أنواعھ ا عل ى ش  كل حبیب ات        

Pellets ( أو ألوراق نبات ات األع الف    ،إما لكامل النبات الستخدامھا في تغذیة المجت رات
الس تخدامھا ف ي تغذی ة     ،)Alfalfaالفص ة  (الخضراء البقولیة وخاصة البرس یم الحج ازي   

  .الدواجن كمصدر غني بالبروتینات النباتیة
وإل ى آلی ات خاص  ة    ،تحت اج ھ ذه الص ناعة إل ى مس احات واس عة م ن األع الف الخض راء         

باإلض افة إل ى تجھی زات التص نیع الت ي یمك ن أن تك ون         ،لحش األعالف وتجھیزھا ونقلھا
  .حقلیة
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  المحببات العلفیة). 19(الشكل 

 ،حبیبات األعالف الخضراء على اختالف أنواعھا من األعالف عالیة القیمة الغذائیةعتبر ُت
وخاصة خارج  ،لشدة الطلب علیھا وأیضا بسھولة تسویقھا نظرًا ،وتتمیز بسھولة نقلھا وتداولھا

  .سواء من المراعي الطبیعیة أو المزروعة ،المواسم التقلیدیة إلنتاج األعالف الخضراء
شارة، إلى أن جمیع المعالجات المذكورة أعاله ذات جدوى اقتصادیة ألنھا تضیف وال بّد من اإل

بین تقانًة وأخرى، وتتراوح  قیمًا غذائیة من البروتین والطاقة بأسعار زھیدة جدًا، تختلف نسبھا
  .أمثال، مقارنًة باألعالف التقلیدیة 10- 5في القیمة الُمضافة بین 

  التقییم االقتصادي لالستخدامات األخرى للمخلفات الزراعیة  2- 3
أھمیة المخلفات الزراعیة وضرورة االستفادة منھا، وإعادة  -وعبر التجارب -لقد تبین 

بدًال من  ،اقتصادي یمكن التنافس علیھ عنصربتحویلھا إلى  - ف إلیھھَدلما ُی كلٌّ -  استخداماتھا
المفھوم المتعارف علیھ بأنھا عبء كبیر على المزرعة، فالبیئة المحیطة تعتبر الجزء المھم 

  .والمؤثر في سالمة وصحة اإلنسان والحیاة ككل
والغرض  ،والتقنیات المتاحة ،لنوع المخلفات وتتنوع نظم ووسائل تدویر المخلفات الزراعیة تبعًا

تطویع الكائنات الدقیقة لتحویل یتم من خاللھا  طرق بیولوجیةمن تدویر ھذه المخلفات، ما بین 
إلنتاج مستلزمات  وطرق میكانیكیةھذه المخلفات العضویة إلى منتجات ذات جدوى اقتصادیة، 

مثل طرق فیزیائیة إلنتاج الورق والمركبات الكیماویة الوسیطة، و  طرق كیماویةالصناعة، و
ونظرًا لما یمكن أن تقوم بھ ھذه المخلفات، فقد . ولھاالكبس والطحن لسھولة استخدامھا وتدا

ساھم في سد توصل البحث العلمي إلى إمكانیة إیجاد أعالف بدیلة من المخلفات الزراعیة الحقلیة ُت
وبالتالي تبرز أھمیة المخلفات كاحتیاطي  ،الفجوة العلفیة للحیوانات من مصادر األعالف التقلیدیة

في المناطق الجافة والتي تكون األكثر ھشاشة من  خاصًةالحیوانات المجترة واتیجي لتغذیة استر
وقد أجریت بحوث مكثفة الختیار أنسب المعامالت لزیادة القیمة الغذائیة للمخلفات . الناحیة البیئیة

وإثرائھا ببعض  ،الزراعیة الحقلیة غیر المستغلة حالیًا في تغذیة الحیوانات عن طریق تقطیعھا
مع تحاشي التقنیة التي ي على أن تكون ھذه المعامالت في متناول المرب ،ات الكیماویةالمركب

وال یؤدي تنفیذھا إلى مخاطر  ،وأن تتم بتكالیف مناسبة ،تحتاج إلى مھارات كبیرة في التطبیق
إلنسان الذي سیتغذى على ألبان ولحوم ھذه أو ل ،صحیة سواء للحیوان الذي سیتغذى علیھا

  . الحیوانات
فإنھ یجب النظر إلى إدارة المخلفات واالستفادة منھا في إطار استراتیجیة طویلة األمد،  ،لذلك

یجب أن تنعكس على استراتیجیات التنمیة القومیة والسیاسات االقتصادیة، بحیث یمكن استبدال 
وسائل التخلص من المخلفات بوسائل وتقنیات تساعد على زیادة إنتاجیة المحاصیل، وتوفیر 
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وتحسین تغذیة الحیوانات، وتحسین البیئة، وزیادة نسبة االكتفاء الذاتي من الغذاء،  ،لطاقةا
  . وبالتالي رفع مستوى معیشة األفراد

، حیث أننا نحّول نفایة وملموسة من المخلفات الزراعیة واضحة الناجمة عن االستفادةفالفوائد 
فمشاریع االستفادة من المخلفات . وبتكلفة معقولةج مفید نَتعدیمة القیمة ومضّرة بالبیئة إلى ُم

عدیم القیمة إلى منتج رئیسي أو منتج ثانوي، وھذه المشاریع في حّد ذاتھا " ُمخّلف"سمح بتحویل ت
مع تقلیل تكلفة عملیة التخلص من النفایات، والمساعدة  ،مفیدة في خفض المشاكل البیئیة للمجتمع

  .على رفع مستوى المعیشة
إلى أن عملیة التقییم االقتصادي لالستفادة من المخلفات عملیة معقدة،  ،اإلشارة ھنا ولكن یجب

  :ویعود ذلك لعدة أسباب منھا
 .صعوبة تقدیر قیمة النفایة أو المخلف، فھي عادًة غیر خاضعة للبیع والشراء في السوق -
 .إن احتماالت التسویق للمنتجات النھائیة غیر واضحة -
تنافس البیوغاز مع الغاز : عرض للمنافسة مع بدیل آخر، مثلإن المنتج النھائي یت -

 .الخ...الطبیعي، وتنافس األسمدة الكیمیائیة مع األسمدة الطبیعیة
صعوبة التحدید الواضح لفوائد استغالل المخلفات بالنسبة لتحسین الصحة، وتحسین  -

 .البیئة، وتحسین التربة، وغیر ذلك من الفوائد غیر المباشرة
یجب التركیز على معاییر الفوائد االجتماعیة، ومقارنتھا مع التكلفة، وھي معاییر  ،لى ذلكوبناًء ع

كما أنھ یجب االنتباه إلى أن بعض المخلفات . تتولى الجوانب الصحیة والبیئیة والقیمة االجتماعیة
ر الظروف الموالس، كما أن تغیی: یتم االستفادة منھا، وقد أثبتت فعلیًا فائدتھا االقتصادیة مثل

االقتصادیة قد ُیساعد على زیادة الفعالیة االقتصادیة، نتیجة لتناقص الموارد المتاحة، والتطویر 
  .لوجیا المالئمةوالمستمر للتكن

  إنتاج السماد العضوي  2-1- 3
ویتم بتخمیر المخلفات الزراعیة وتحویلھا إلى سماد عضوي صناعي عن طریق تكسیرھا  

راس، وذلك من أجل زیادة السطح النوعي المعرض للتحلل، حیث الِدوتقطیعھا بواسطة آالت 
تنحصر أسس التخمیر الھوائي في رفع نسبة الرطوبة في ھذه المخلفات، مع رفع عناصر 

 .النتروجین والفوسفور والبوتاسیوم الضروریة لتنشیط الكائنات الدقیقة التي تقوم بعملیة التخمیر
، EMحت الظروف الالھوائیة باستخدام اللقاح المیكروبي كما یمكن إنتاج السماد العضوي ت

فمن  ،أو خلیط منھما بنسب مختلفة من الخلط ،أو حیواني ،سواًء كان السماد العضوي نباتيو
سوف تستفید كثیرًا من العودة الستغالل بال شك فإنھا  المعروف بأن الترب متفاوتة قلیًال، ولكن

فإن غیاب التسمید العضوي  ،وكما ھو معروف .خواصھاتلك المخلفات النباتیة في تحسین 
سیؤدي لإلسراف في استخدام األسمدة المعدنیة، واستخدام األسمدة العضویة یحافظ على خصوبة 

قصد من استخدام ویؤدي إلنتاج غذاء آمن وصحي، كما أنھ ُی ،ن من خواصھاكما یحّس ،التربة
فعندما تضاف  .ُأخذت منھا خالل نمو النباتات السماد العضوي أن تسترجع التربة العناصر التي

ھذه األسمدة للتربة فإن الكائنات الدقیقة الموجودة في التربة تتناولھا بالھدم والتحلیل، مما ینتج 
وعناصر سمادیة مغذیة تكون میّسرة للنبات، وتبقى في التربة  ،عنھ مركبات عضویة بسیطة

ثمن ومن  ،ر من ثمن األسمدة الكیمیائیةتھا، ویوّفمما یرفع خصوب ،لفترة طویلة وبصفة مستمرة
ألنھ ثبت أن استخدام السماد العضوي یقضي على البیئة الممرضة للنبات في التربة  ،المبیدات

  .وبشكل خاص النیماتودا، باإلضافة إلى أنھ یتحلل بشكل جید وبدون روائح
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  سماد كمبوست ناضج). 20(الشكل 

تزوید التربة باحتیاجاتھا من الدبال والعناصر : أھمھا ثابتة، كثیرةوللتسمید العضوي فوائد 
معدالت الري نتیجة رفع قدرة التربة على االحتفاظ بالماء، وتقلیل الحاجة  الغذائیة، وتقلیل

لألسمدة الكیمیائیة، وتقلیل التلوث الناتج عن تراكم المخلفات الزراعیة، وعن استخدام األسمدة 
ل المشاكل الصحیة الناتجة عن وجود میكروبات مرضیة في المخلفات قبل الكیمیائیة، وتقلی

  .تخمیرھا إلنتاج السماد العضوي
  )الفطر(إنتاج المشروم  2-2- 3
ویتم زراعة الفطر في ھذه  ،مع بعض اإلضافاتحیث یتم استخدام خلطة من المخلفات الزراعیة  

األماكن التي تتوفر فیھا التھویة الجیدة  یمكن إنتاج الفطر تجاریًا ومنزلیًا في جمیعو .الخلطة
والنظافة، ویمكن ضبط الحرارة والرطوبة الجویة مثل األقبیة والمالجئ وغرف المؤن 

 .ومستودعات التخزین، والغرف والقبب الطینیة والمغاور وغیرھا
  :ویتطلب نجاح زراعة الفطر القیام بما یلي

  .بشكل جید) كومبوست(تجھیز خلطة غذائیة    -1
  .إنتاج الفطر في أماكن مالئمة   -2
  .لیوم ذو نوعیة جیدةیزراعة میس   -3
  .العنایة والمراقبة الدائمة لمزرعة الفطر   -4

  :أنظمة إنتاج الفطر الزراعي 3-2-2-1
تفص  ل بینھ  ا   ،س  م 70-50یت  راوح عرض  ھا م  ابین  : إنت  اج الفط  ر ف  ي مس  اطب زراعی  ة    -1

ث م   ،س م  45-30حی ث ی تم حف ر خن دق عل ى عم ق        ،س م  100-70ممرات خدم ة بع رض   
، وُیعاب على ھذه الطریق ة  وتفرش فوقھ الخلطة الغذائیة ،یغطى بغطاء من البولي إیتیلین

وص عوبة القی ام بعملی ات     ،وس رعة انتق ال األم راض    ،صغر المساحة المخصصة لإلنتاج
  .الخدمة

ق ة جی دة ومالئم ة للم زارعین     تعتب ر ھ ذه الطری   :یل ین الزراعة ف ي أكی اس م ن الب ولي إیث      -2
زارع م  ن  ن الُم  ذوي ال  دخل المح  دود نظ  رًا النخف  اض كلفتھ  ا وس  ھولة تطبیقھ  ا، وتمكِّ         

السیطرة على األمراض عند بدایة ظھور مرض معین، حیث یتم غلق الكیس الذي تظھر 
ر إنت  اج الك  یس الواح  د خ  الل موس  م   ویق  ّد ،ط  رح خ  ارج مك  ان اإلنت  اج  وُی ،فی  ھ اإلص  ابة

  .كغ 4.5-3 بین الواحد اإلنتاج
یمك  ن اس  تخدام الص  نادیق المخصص  ة لتعبئ  ة الخض  ار ف  ي إنت  اج  : الزراع  ة ف  ي ص  نادیق  -3

وبشكل خاص عند إنتاج  ،وقلیلة التكالیف ،وھي طریقة سھلة االستخدام ،الفطر الزراعي
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ح یت راو ویعطي الص ندوق إنتاج ًا    ،الفطر بمساحة محدودة نظرًا لسھولة العنایة بھا ونقلھا
  ).كغ 4-2( بین

انتشر إنتاج الفطر بھذه الطریقة انتش ارًا واس عًا ف ي العدی د      :تل غذائیةزراعة الفطر في ُك  -4
وزی ادة الطل ب م ن     ،من دول العالم نظرًا لس ھولة التعام ل م ع إنت اج الفط ر بھ ذه الطریق ة       

حیث تقوم شركات متخصصة في إنتاج الفطر بتحض یر  . قبل المزارعین الصغار والھواة
ی  زرع فیھ  ا   ،س  م 20×40×60ل عل  ى ش  كل كت  ل أبعادھ  ا    ش  كَّ خلط  ة غذائی  ة مبس  ترة تُ  

ج س وى ش راء الكتل ة    ن تِ غل ف بغ الف م ن الب ولي إیتیل ین، وم اعلى المُ      وُت ،لیوم الفطریمیس
ث م رف ع الغط اء     ،لیوم ووضعھا في مكان مالئم للزراع ة یعة مسبقًا بالمیسالغذائیة المزرو

ك غ ف ي الموس م     12یعط ي المت ر المرب ع إنتاج ًا بح دود      و ،حیث یبدأ الجني بع د أس بوعین  
  .الواحد

تتبع ھذه الطریقة في بعض م زارع إنت اج الفط ر حی ث ت تم      : الزراعة في صنادیق خشبیة  -5
توض  ع ف  ي   ،س  م 25×  20×  200-100نادیق أبعادھ  ا تعبئ  ة الخلط  ة الغذائی  ة ف  ي ص     

یعط  ي المت  ر المرب  ع و ،س  م 80-60وتفص  ل بینھ  ا مس  افة  ،رف  وف ف  وق بعض  ھا ال  بعض
  .كغ في الدورة الواحدة 25-20إنتاجًا بحدود 

تسمى ھذه الطریقة بطریقة الزراع ة الھولندی ة    :الزراعة في أحواض على رفوف متعددة  -6
وتس  تخدم ھ  ذه  ،)م وبط  ول غرف  ة اإلنت  اج  1وبع  رض  رف  وف  6-5 ( المتع  ددة الرف  وف

 ،ك غ  30الطریقة في المزارع الكبیرة، یزید إنت اج المت ر المرب ع ف ي ال دورة الواح دة ع ن        
  .كغ 225-200وقد یصل إنتاج المتر المربع سنویًا إلى 

لزراعیة یوّفر مصدر بروتیني إنتاج الفطر باالعتماد على المخلفات ا وال بّد من اإلشارة إلى أن
 ،كما یساھم في تعظیم االستفادة من المخلفات الزراعیة، مما یساھم في رفع دخل المزارعرخیص، 

وقد أثبتت إحدى تجارب  .باإلضافة للحد من التلوث ،وتشغیل المزید من األیدي العاملة في الریف
، علمًا بأن الدراسة لم %22.2دار بمق)  IRR(إنتاج المشروم على المخلفات تحقیق عائد داخلي 

 4ت تجارب أخرى إلى أنھ یمكن إنتاج نحو أشاركما  .تتناول قیمة الكمبوست المتبقي بعد اإلنتاج
  .2م 200 سنة من الفطر بمساحة ال تتجاوز/طن 13نحو بكمیة تصل إلى  في السنة، دورات

  المخلفات الزراعیة التسمید المباشر من 2-3- 3
  : منھا  نذكر ،المفیدة الحیوي دور ھام في العدید من العملیات الحیویةیلعب التسمید 

  . وبقایا المحاصیل السابقة ،تحلیل المخلفات العضویة – 1
  . یمكن لجذور النباتات امتصاصھ ،تحویل النیتروجین العضوي إلى نیتروجین معدني – 2
  .تثبیت النیتروجین الجوي داخل أو حول جذور النبات – 3
لیصبح في صورة صالحة  ،)سفور المثبت في التربةومثل الف(تساعد على تیسیر بعض العناصر  – 4

  .المتصاص النبات
وزیادة سطح الشعیرات  ،ونمو جذوره ،إنتاج مواد منشطة لنمو النباتات تساعد على إنباتھ – 5

  .وبالتالي زیادة امتصاص النبات من الماء والعناصر الغذائیة ،الجذریة
  .دم النبات نواتج التمثیل الغذائي للكائنات الدقیقة كمواد غذائیة لھیستخ – 6
فتقتل كثیر من الفطریات  ،تفرز الكائنات الدقیقة كثیر من المضادات الحیویة لحمایة نفسھا – 7

  .الممرضة
  . ائیةیالمساھمة في تحسین خواص التربة الطبیعیة والكیم – 8
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قتصادیة إلنتاج األسمدة العضویة من المخلفات، في حال البیع المباشر تزداد األھمیة اال ،وبطبیعة الحال     
لألسمدة المنتجة، ولكن عند حساب التكالیف والعوائد فإنھ یجب أن نأخذ بعین االعتبار إجمالي العوائد 

  .، وأھمیة االستفادة المتكاملة من المخلفات المزرعیةالمزرعیة بعد استخدام السماد الناتج
  تولید الطاقة من المخلفات الزراعیة  2-4- 3

استخدام األسمدة  وترشید ،التلوث على البیئة من واھتمامھ بالمحافظة ،لإلنسان الحضاري التقدم أدى
العضویة واستغالل  العودة للزراعة إلى ،الناضبة البترولیة بدیلة للطاقة والبحث عن مصادر، الكیماویة

ویتم  زراعیة ذات قدرة تنافسیة عالمیة، إلنتاج منتجات والغذاء والعلف الطاقة المصادرالطبیعیة إلنتاج
 استغالل المنتجات المزارعین في طموح ورخیصة تحقق ،ونظیفة ،تكنولوجیات متطورة ذلك باتباع

  . المساحة الزراعیة إضافي من وحدة بیئیًا لتحقیق دخل اقتصادیة وآمنة الزراعیة الثانویة بطریقة
  )البیوغاز( الغاز الحیوي إنتاج 1- 2-4- 3

 ،الماشیة كمخلفات المحاصیل وروث، العضویة المخلفات إلى إعادة استخدام ازتكنولوجیا البیوغ تھدف
 سماد عضوي إنتاج للطاقة التقلیدیة مع  وكبدیل ،متجددة إلنتاج طاقة جدیدة صحیًا اقتصادیة وآمنة بطریقة

  .وحمایة البیئة من التلوث ،جید
  
  
  

           
               

  ومخطط ھذا الجھاز جھاز تحضیر الغاز الحیوي). 21(الشكل 
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  الوقود الحیوي الصلب). 22(الشكل 

           
            

  ماكینة القولبة وشكل الوقود الناتج). 23(الشكل 

من   - للمخلفات الصلبة والسائلة  التخمر الالھوائي ىعل تعتمدوالتي  -ازتكنولوجیا البیوغ وتعد
 ومخلفات ،الصرف الصحي لمعالجة مخلفات من دول العالم المنتشرة في العدید  التكنولوجیات

من التلوث  لحمایة البیئة ،صحیًا اقتصادیة وآمنة والقمامة بطریقة ،والحیوانیة المزرعة النباتیة
 الطاقة ترشید استھالك كبیر في إلى حّد للطاقة یساھم ومتجدد جدید درالمیثان كمص إنتاج غاز مع

أكسید الكربون   وثاني%)  70- 50( المیثان خلیط من غازي والبیوجاز .كالبترول ،التقلیدیة
والنیتروجین واألیدروجین  كبریتید األیدروجین مثل غازات أخرى مجموعةو%)  20-25(

 ولھ رائحة، وكبریتید ،عدیم اللون ،سام از غاز غیروالبیوغ%).  10- 5(نسبتھا بین تتراوح
  الحراریة القیمة استخدامھ، وتتراوح مخاطر أمنیة عند الھواء ولیس ھناك أخف من األیدروجین

تختلف نسبتھ  الذي، المیثان من غاز لمحتواه تبعًا 3م/ كالوري  كیلو  6625-3170از بین للبیوغ
 بعد إنتاج یتخلف . ازوكفاءة تشغیل وحدة البیوغ ،المتخمرة المواد الغازي تبعًا لنوع بالمخلوط

 ىالكبر السمادیة والعناصر من المادة العضویة غني في محتواه سماد عضوي جید الغاز
النباتیة والفیتامینات  الھرمونات ىعل احتوائھ فضًال عن ،المالئمة للنبات وبالكمیات ،والصغرى
 وبذور الحشائش، المرضیة والیرقات والبویضات من المیكروبات خالیًا ویكون ،النمو ومنظمات

وال  ،البیئة ثال یلّو نظیفًا یجعلھ سمادًا مما ،العضویة تخمر المخلفات تمامًا أثناء تھلك حیث
 والطیور لعلف الحیوان یستخدم كمصدر كما المحاصیل، تسمید جمیع استخدامھ في خطورة من
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ضارة  مركبات علي والیحتوي ،البروتینیة  المواد یة منعال نسبة ىعل الحتوائھ المنزلیة
  .الحیة بالكائنات

  ازللبیوغ المنتجة العضویة المخلفات 2-4-2- 3
وھي تشمل المخلفات الحیوانیة، والمخلفات النباتیة، والمخلفات اآلدمیة، والمخلفات المنزلیة، 

  . والمخلفات الصناعیة، إضافًة إلى الحشائش
روث الماشیة، وزرق الدواجن، وروث الخیل، وروث : الحیوانیة وتضمالمخلفات  .1

  .وغیرھا... األغنام والماعز والجمال، ومخلفات الطیور المنزلیة
الذرة، والقطن، وقش الرز، والعروش : (المخلفات النباتیة وتضم األحطاب مثل .2

 ).وغیرھا... الخضراء، ومخلفات البیوت البالستیكیة، والثمار التالفة
... الصرف الصحي، وخزانات التحلیل، وحمأة المجاري: لمخلفات اآلدمیة وتشملا .3

 .وغیرھا
القمامة، ومخلفات المطابخ، وبقایا األطعمة، وبقایا تجھیز : المخلفات المنزلیة وتشمل .4

 .وغیرھا... الخضار والفواكھ
مخلفات صناعة األلبان، وصناعة األغذیة، وصناعة : المخلفات الصناعیة وتشمل .5

 .وغیرھا... لمشروبات، وصناعات الخضار والفواكھ، ومخلفات المسالخ بأنواعھاا
  .وغیرھا... الحشائش البریة، والحشائش المائیة، وورود األنھار: الحشائش وتضم .6

 ،والتبرید ،والتسخین، واإلضاءة ،الطھي أعمال مباشرًا في  استخدامًا الناتج الغاز ویستخدم
یمكن  كما ،واآلالت الزراعیة الري والطواحین ماكینات :مثل ،الداخلي  آالت االحتراق وتشغیل

أن  من البیوجاز المكعب للمتر مكنُیوعمومًا . تعمل بالبیوجاز الكھربائیة بمولدات الطاقة إنتاج
  :اآلتیة إحدى االحتیاجات یغطي

  .ساعات 3-2لمدة  متوسط الشعلة تشغیل موقد •
 .ساعات 10- 8 شمعة لمدة  100قوةب مصباحتشغیل  •
 .ساعة 2حصان لمدة 1قدرتھا  احتراق داخلي تشغیل آلة •
 .كم 2.8 طن لمسافة  3زراعي وزنھ تشغیل جرار •
 .ساعة 2- 1قدم لمدة 10تشغیل ثالجة •
 .ساعتین لمدة سم 60 طول  مزرعة دواجن تشغیل دفایة •
 . س .و. ك  1.5 - 1.3تولید طاقة كھربائیة  •
 .ساعة 2لمدة  متوسط الحجم تشغیل فرن •
 . ساعات  3الحجم لمدة مالبس متوسطة تشغیل مكواة •

المخمر اسم  والخارج من ،العضویة  تخمر المخلفات عملیة المتبقي من  ویطلق على المخلوط
 والذباب لیھ الحشراتإجذب نت وال ،رائحتھ مقبولة ھذا المحلول بأن ویتمیز ،ازغالبیو سماد

الناحیة  أكثر أمنًا منتداولھ  مما یجعل ،والطفیلیات المرضیة ویخلو من المیكروبات  ،والبعوض
 ، كذلك التخمر قبل عملیة العضویة األصلیة المخلفات التعامل معب خاصًة إذا ما ُقورن ،الصحیة

 حیث إن،  12ب سیما فیتامین الفیتامینات وال على بعض احتوائھ البیوجاز إلى سماد تشیر تحالیل
 ،منظمات النمو على كما یحتوي السماد ھذا الفیتامین، یتطلب تواجد بالمخمر  نمو البكتیریا

 األولى : طبقتین الغاز من الناتج بعد إنتاج  ازسماد البیوغ ویتكون. الطبیعیة والھرمونات النباتیة
غیر  وتتكون من مركبات فھي صلبة الثانیة المركبات واألمالح الذائبة، أما  ىوتحتوي عل سائلة
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 غیر عضویة مترسبة، ویحتوي الجزء والبعض اآلخر أمالح ،عضویة مركبات بعضھا ،ذائبة
حال  وفي .الصلب الجزء في تلك الموجودة نبكثیر م الغذائیة أقل من العناصر قدر السائل على

   : وسائل لالستخدام، ھي فھناك عدة، المختلطة صورتھ السماد في استخدام
 .مباشرًةاستخدام مخلوط السماد في صورتھ السائلة  -
 .التجفیف المباشر تحت الظروف الجویة العادیة -
 ).تقریبًا 1:1بنسبة (تحمیلھ على كمیة من التربة  -
، وتركھ )1:1:2(خلطھ مع كمیة من التربة، وكمیة من بعض المخلفات النباتیة بنسبة  -

 .لعملیة التخمر الھوائي لفترة، ولحین االستخدام
بالمقارنة  ازالبیوغ بسماد  دةسمَّالمحاصیل الُم ي إنتاجیةزیادة ف  ،التجارب الحقلیة أوضحت وقد
 في محصول الذرة الزیادة حیث بلغت باألسمدة البلدیة والكیماویة،  دةسمَّالُمالمحاصیل تلك  مع

، والفول %5.9ومحصول األرز بنسبة  ،%20لحبوب ا تبنو ،% 12.5القمحو ،%35.7الشامیة 
لألثر المتبقي   وكان . %14.1- 20.6 ر مابیناوالخض ،%27.5القطن و،  %6.6 بنسبة  البلدي
 التالي في الدورة  إنتاجیة المحصول زیادة دورًا في المحصول األول از بعد جنيالبیوغ لسماد

 تم تسمیده بسماد بعد األرز الذي دالقمح غیر المسّم محصول الزیادة في حیث بلغت ،الزراعیة
  .%22.7القطن  للفول البلدي بعد  وكانت الزیادة ، %11.4  البیوجاز

من ناحیة أخرى، فقد قّدر العلماء كمیة الطاقة التي ُیمكن أن ُتنتجھا وحدات إنتاج الغاز الحیوي 
كیلو واط في الیوم الواحد  700- 600التي یتم تركیبھا في أماكن تجمیع المخلفات الحیوانیة بنحو 

، وھي مجموعة دولیة للطاقة )نانوفو(مجموعة كما قامت . ألف رأس من الماشیة 100لكل 
: وخرجت الدراسة بنتیجة مفادھا ،المتجددة، بإعداد خارطة لمصادر الطاقة المتجددة في سوریة

أن سوریة یمكن أن تتحول خالل سنتین إلى أكبر مصدر للطاقة النظیفة، وال یلزمھا سوى برنامج 
احة وغیر الُمستثمرة حالیًا في المحطات وأكدت الدراسة أن الطاقات الُمت. إلدارة موارد الطاقة

غطي أضعاف العجز الحالي دون أي حاجة إلضافة أي كمیة من والمنشآت القائمة ُتشّكل رقمًا ی
التي أعدھا الفریق –وبینت الدراسة أیضًا . الغاز والفیول عبر تقنیة الھیدرودینامیك الغازیة

یة ُتنتج كمیة من الزیتون ینتج عنھا مخلفات أن سور - ومركز مونتریال للطاقة) نانوفو(الُمشترك 
تزید عن ملیون طن، وھذه الكمیة یمكن أن ُتستخدم كمادة حرق في محطات تولید الطاقة، إذ 

میغاواط ساعي بسعر  200یمكن أن تكفي ھذه الكمیة من مخلفات الزیتون لتشغیل محطة بطاقة 
  .منخفض

صادر على درجة عالیة من األھمیة االقتصادیة وفي مجال الطاقات المتجددة، فإن ھناك ثالثة م
وما یھمنا في دراستنا ھذه، . النفایات المنزلیة، والطاقة الشمسیة، وطاقة الریاح: والبیئیة، وھي

  .ھو مدى االستفادة من الطاقة الناتجة عن النفایات المنزلیة
الناس عن استخدامھا، بأنھا المواد أو األشیاء التي توّقف  - عمومًا –یمكن تعریف النفایات 

الیومیة ینتج عنھا  األعمال والنشاطاتلذا، فإن . التي تم التخلص منھا وینوون التخلص منھا، أو
وُتعتبر النفایات المنزلیة إحدى أنواع ھذه . بعض النفایات، وھذه النفایات قد تكون صلبة أو سائلة

البناء أو اإلزالة، ونفایات وصناعیة، الوااللكترونیة، والنفایات، إضافًة إلى النفایات الطبیة، 
  .المناجم

وال بّد من اإلشارة، إلى أن كمیة ونوعیة وطرق معالجة النفایات تختلف بین الدول، ومثال ذلك 
النفایات المنزلیة في الدول النامیة والتي تحتوي على نسبة عالیة من المواد العضویة، أما في 
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تحتوي على كمیات من الورق والكرتون والبالستیك،  الدول المتطورة فإن النفایات المنزلیة
وقد ُقدرت النفایات المنزلیة للفرد الواحد بحسب المعدل العالمي بنحو . إضافًة إلى المواد العضویة

تقدیرات برنامج االمم المتحدة للبیئة، ( كغ 1كغ یومیًا، إال أن ھذا المعدل في سوریة ال یتجاوز  2
UNEP  ملیون نسمة،  22بلغ نحو  2009ار أن عدد سكان سوریة لعام وباعتب. )2008لعام

 100فإذا علمنا أن كل . ألف طن 22لذلك تبلغ الكمیة اإلجمالیة للنفایات المنزلیة في سوریة نحو 
ألف میغاواط ساعي من  440میغاواط ساعي، فإنھ یمكن تولید  2طن من النفایات المنزلیة ُتنتج 

  .لى حمایة المیاه الجوفیة، وحمایة البیئة، وتوفیر في التكلفةحرق ھذه النفایات، إضافًة إ
  الصناعات الكحولیة 2-5- 3

ویعتبر  ،یعتبر االیتانول المركب الذي یأتي في المرتبة الثانیة بعد الماء في ترتیب المذیبات
 ،االستیالدھید :مثل ،الكحول من المواد الخام التي تدخل في صناعة مئات من الكیمیاویات

 ،سترات، وكل مركبات اإلیثیل أیثیلو كلورید اإل ،لیكولوالغ ،وحمض الخل ،ستیاتأیثیل واإل
وتجرى التجارب اآلن الستخدام . المنتجات الكیماویة  والتي تستخدم كمركبات صناعیة في

 ،الكحول كوقود للمحركات بھدف استبدالھ بالبترول الذي سینفذ االحتیاطي منھ مع مرور الزمن
نظرًا ألھمیة و .تخدم الكحول في صناعة بعض األدویة وفي كثیر من األغراض المنزلیةكما یس

وینتج  ،فإن إنتاجھ سوف یدر عائدًا مجزیًا ،الكحول في كثیر من الصناعات الكیمیائیة والدوائیة
فإن إنتاج  ،لذلك. مصانع إنتاج السكر كمنتج ثانوي فيبكمیات كبیرة  الموجود الموالسمن 

باألنواع  مقارنًة اقتصادیًا نجاحًا عتبر من أكثر المنتجات التي ستلقىالكحول من الموالس ی
بعض المنتجات  ىباإلضافة إل ،والبطاطا ،الفواكھ ،مثل ،األخرى المستخدمة في صناعة الكحول

ي اسطوانات من تعبئتھ فالذي تتم  ،ثاني أكسید الكربون :مثل ،الثانویة المصاحبة إلنتاج الكحول
وإسالتھ تحت الضغط العالي لالستخدام المباشر في بعض الصناعات والمشروعات  ،الصلب

  .األخرى
انول ھو من الصناعات التخمیریة التي تستلزم رأسمال كبیر، وقد اھتمت بعض یثإن إنتاج اإل

النتائج غیر مشجعة یتانول، ولكن باستخدام المخلفات الزراعیة اللغنوسللوزیة في إنتاج اإل الدول
  .مما یخفض تكالیف اإلنتاج بشكل كبیر ،حتى اآلن، إال في حال كون المخلفات سكریة

  إنتاج خمیرة العلف 2-6- 2
لعائدھا االستراتیجي الكبیر،  یعتبر إنتاج العلف من المشاریع القومیة التي یجب االھتمام بھا نظرًا

تسبب إلى  إضافًة ،الخارج بأسعار مرتفعة من من استیراد العالئق في الحّد ھذه المشاریعودور
عض المشاكل الصحیة الخطرة الحتوائھا على مواد بروتینیة استخرجت من لحوم بب ھذه العالئق

مرض  :مثل ،أدى إلى ظھور بعض األمراض التي أصابت األبقار األمر الذي ،حیوانات نافقة
یجب االعتماد على األعالف  ،لذلك .من دول العالم وانتشارھا في كثیٍر ،لتراجنون البقر في انك

الخمیرة الجافة أو مخلفات المواد الزراعیة  علف :مثل – تلك التي تنتج صناعیًا خاصًة - المحلیة
 ،التي تتمیز بفوائد غذائیة عالیة) والفول ،واألرز ،والشعیر، والقمح ،تبن الذرة( كاألتبان ،الجافة

ویمكن  .التي یمكن توفیرھا ،االعتماد على العالئق الخضراء من ساھم في الحّدُی األمر الذي
حتى  ،األعالفاستغالل مساحات شاسعة من األراضي الزراعیة المخصصة لزراعة  اإلقالل من

 الزراعیة كل االستفادة منھا في إنتاج محاصیل زراعیة أخرى تساھم في زیادة الحاصالت یمكن
  .عام
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  والبیوتانول والمذیبات العضویةاألسیتون إنتاج  2-7- 2
وھما  ،واألسیتون ،)البیوتانول(یستعمل موالس الشوندر والقصب في إنتاج الكحول البیوتیلي 

یستعمالن في الصناعات الكیماویة، ومذیبان للكثیر من المواد والمركبات  ،سائالن عدیما اللون
 ،في تحضیر العطور )البیوتانول( ویدخل الكحول البیوتیلي .العضویة التي ال تذوب في الماء

ومذیبات األصباغ، ویعتمد في صناعة ھاتین المادتین من الموالس على خمائر خاصة تتغذى 
 مكونًة ،ألخرى الموجودة في الموالس، والمركبات العضویة اواألمالح ،على السكریات

 ،أو غیرھا كمصدر طبیعي للبروتین العضوي ،نخالة الرز وتضاف عادًة ،البیوتانول واألسیتون
وتمتاز عملیة تصنیع ھاتین المادتین من الموالس . افة أمالح النتروجین و الفوسفوركتفى بإضأو ُی

  :ُتستخدم سابقًا، بما یلي تي كانتعن الطرق ال - ولیة الغنیة بالنشاء باستخدام المواد األ -
 .غیر مرغوب بھاسھولة تعقیم الموالس، الستبعاد الخمائر ال - 1
  .المردود العالي لعملیة تخمیر الموالس - 2

  إنتاج الورق وبعض أنواع األخشاب 2-8- 2
بالرغم من أن التمور ھي المنتج الرئیس للنخیل، بید أن كافة أجزاء النخلة یمكن االستفادة منھا 

فالسعف یمكن استخدامھ في صناعة الورق، والخشب المضغوط،  .في العدید من الصناعات
ستخدم لوقود الحیوي، ونوى التمر ُتستغل في إنتاج ایمكن أن ُت - كاللحاء  -  ومخلفات الشجرة

وھناك بعض التمور المستخدمة بشكل  .ة غذائیة للحیوانات، وإلنتاج الكربون النشطقلصناعة علی
وسكر التمر، وإنتاج بعض األحماض  ،كصناعة الدبسكبیر في بعض الصناعات المتفرقة، 

في  تي تعتبر ركیزة أساسیةالعضویة كحامض الستریك، وحامض الخلیك، وتصنیع الكحوالت ال
  .الكثیر من الصناعات الدوائیة والكیمیائیة المتفرقة

میائیة في العدید من دول العالم، والقائمة على استغالل لقد ازدھرت بعض الصناعات الكی
فضالت التمور، أو التمور الردیئة، أو تلك التي أصابھا التلف والفساد، حیث یتم معالجتھا بطریقة 

ثیلي الذي یتم تحویلھ یكیمیائیة خاصة، إلنتاج بعض المركبات الصناعیة، ومن أھمھا الكحول اإل
یدخل في والذي تتعدد استخداماتھ في كثیر من مجاالت حیاتنا الیومیة، كما  ،إلى حامض الخلیك

در اج الحریر الصناعي الذي أصبح یتصصناعة عدد ھائل من المنتجات الصناعیة، من أھمھا إنت
  .سوق األقمشة الصناعیة في العالم

وھو  ،بالخشب الحبیبي من ناحیة أخرى، یمكن استخدام المخلفات الزراعیة في صناعة ما ُیسمى
شكل حبیبات یتم لصقھا ببعضھا باستخدام یة على زونوسیلللیغصنع من مواد ألواح ُتعبارة عن 

الحرارة والضغط ترتبط ھذه الحبیبات  ثم وبتأثیر ،ا من المواد الالصقةلدائن صناعیة أو غیرھ
 .واألثاث ،المختلفةة لإلستخدام في الصناعات الخشبیة ببعضھا مكونة كتلة خشبیة صلبة قابل

وجذوع  ،نشارة الخشب :مثل ،یمكن تصنیع الخشب الحبیبي من أي مصدر طبیعي للخشبو
، تم إجراؤھا بقسم الھندسة لنتاج الخشب الحبیبي من جرید النخھناك دراسات عن إو .األشجار

   .وھندسة المواد بجامعة الملك عبد العزیز في المملكة العربیة السعودیة الكیمیائیة
  االستخدامات الطبیة 2-9- 2

مادة  يوھ ،الفورفورال: من أھم االستخدامات الطبیة الُمنتجة من المخلفات الزراعیة، ھي
نتاج السنوي ، ویقدراإلوتنتج فقط من المخلفات الزراعیة ،ستخدامات واسعةكیمیائیة ذات ا

اد لمولأما بالنسبة  .دوالر 1000سعر الطن حوالي  ، ویبلغ سنویًاطن ألف  225 نحوالعالمي ب
  :ھي كما یليف ،ل إنتاجھ منھاو معّد ،فورالالمستخدمة في إنتاج الفورالخام 



                            أكساد                                                                   دراسة اقتصادیة حول االستفادة من المخلفات الزراعیة

97                                                                                                                        2011 
 

 .%12-  10  :أقماع الذرة -
  .%7 – 5  :قشور األرز -
  .%11- 8  :بقایا بذرة القطن -
  .%11 - 8  :بقایا قصب السكر -
  .% 8 – 4  :الخشب -

اآلتیة  ستخداماتتعتبر االو، یمكن االستفادة من مخلفات أشجار النخیل إلنتاج مادة الفورفورالو
  : المادة من أھم استخدامات ھذه

في صناعة تكریر المشتقات البترولیة على  ،فصل المواد المشبعة وغیر المشبعة •
 .اختالفھا

والمواد شدیدة المقاومة  ،صناعة مشتقات الفورفورال المستخدمة في المواد الالصقة •
  .للكیماویات

  .مبید للحشرات •
 .العضویةمذیب لكثیر من المركبات  •
 .صناعة األدویة واألصباغ •
 . صناعة األقمشة •

   المعوقات والمحددات التي تواجھ تنظیم االستفادة من المخلفات الزراعیة 3- 3
عدم توفر آالت فرم : يھ ،من أھم المعوقات التي تحد من االستفادة من المخلفات الزراعیة

وقلة الوعي لدى معظم المزارعین  صغر حجم الحیازات الزراعیة،ووتفتیت المخلفات الزراعیة، 
، بةقلة العمالة المدّر إلنتاج السماد العضوي، مع بكیفیة استخدام المخلفات الزراعیة والحیوانیة

ویمكن تحدید أو تصنیف المعوقات  .والربح غیر المضمون ،والنقل ،إضافًة إلى مشاكل التجمیع
  :باآلتي

  :المعوقات المؤسسیة والتشریعیة - أوًال  
معوقات مؤسسیة ترتبط بالھیئات والتنظیمات التي  ،تواجھ عملیة تعظیم االستفادة من المخلفات  

، فمن الضرورة بمكان أن یكون ھناك أجھزة تتولى مسؤولیة تجمیع المخلفات واالستفادة منھا
متخصصة لتشجیع إعادة معالجة النفایات، مع ضرورة إنشاء مركز علمي متخصص للبحث 

جال االستفادة من المخلفات، وإیجاد صیغة للتعاون بین المراكز المتخصصة في والتطویر في م
  .وفي أنحاء العالم ،دول مجاورة

       :المعوقات الفنیة -ثانیًا
معوقات فنیة ترتبط بطبیعة ونوعیة  ،سوریةتواجھ عملیة تعظیم االستفادة من المخلفات في  

المخلفات، وعدم توفر الكوادر الفنیة المدربة على إعداد المعلومات المتعلقة بحصر المخلفات 
 ،فالمخلفات تتراكم في مساحات مبعثرة .ومعرفة التقنیات الحدیثة المستخدمة في عملیات التدویر

وكثافة منخفضة، وقد تعوق  ،م كبیرذات حج اوتحتاج لتكالیف خاصة من أجل جمعھا، كما أنھ
فضًال عن كون المخلفات مكونة من مواد متنوعة غیر  .الظروف الجویة كفاءة جمعھا وتخزینھا

واحدة، إضافًة لحاجتھا إلى  متجانسة، األمر الذي یجعل من الصعوبة توحیدھا في صناعٍة
ھذا وتتصف . وغیرھا...التجفیف، أو التقطیع، أو الحزم: عملیات متنوعة أثناء معالجتھا، مثل

  .المخلفات النباتیة بالموسمیة، األمر الذي یزید من صعوبة التعامل معھا
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          :المعوقات االقتصادیة واالجتماعیة -ثالثًا
في ارتفاع تكلفة الجمع والنقل من مناطق إنتاجھا إلى مناطق  معوقات اقتصادیة تتمثل ھناك

في حین أن ھذه المخلفات ھي نتاج جزء من الُمدخالت التي تم توظیفھا في  ،التدویر واالستخدام
 –العملیة اإلنتاجیة، فھي جزء من المحصول، وعدم االستفادة منھا ینعكس في تدني اإلنتاجیة 

ترتبط بصعوبة تقبل التي جتماعیة االمعوقات إضافًة إلى ال -مثًال كإنتاجیة الحیوانات الزراعیة
، ومدى ذوق المستھلك للمنتجات الزراعیة التي تم استخدام المخلفات خالل مراحل إنتاجھا

  .حاجتھا للعمالة وتأثیرھا على األنشطة اإلنتاجیة الرئیسیة في المزرعة
         :محددات ترتبط بالحفاظ على البیئة - رابعًا

وإنتاج غذاء آمن صحیًا إلى ترشید استخدام األسمدة الكیماویة  ،قد أدى االھتمام بحمایة البیئةل 
والتوسع في استخدام األسمدة العضویة والحیویة التي تساھم في إعادة التوازن  ،والمبیدات

وتحسین خواص التربة والحفاظ على خصوبتھا وترشید استھالك  ،البیولوجي للتربة الزراعیة
ومن التوجھات الحدیثة في كثیر من دول العالم، االستفادة من المخلفات الزراعیة . المیاه

 ،واستخدامھ في إنتاج الكھرباء ،ازالبیوغ :مثل ،لنظیفة الصدیقة للبیئةوالحیوانیة في إنتاج الطاقة ا
أنھا مصادر  خاصًة ،وتقلیل االعتماد علیھا ،ر المصادر التقلیدیة للطاقةوذلك نظرًا الرتفاع أسعا

مؤخرًا اھتمامًا متزایدًا بقضیة المخلفات الزراعیة وأسالیب  سوریةوقد أبدت . غیر متجددة
لندرة الموارد الطبیعیة المستخدمة في  نتیجًةوشى مع المتطلبات البیئیة، ااالستفادة منھا بطرق تتم

ج الزراعي، كان من الضروري التوجھ إلى تدویر المخلفات الزراعیة باستخدام قطاع اإلنتا
  .والمتصالحة بیئیًا، رة فنیًا، والمجدیة اقتصادیًااألسالیب المطّو

اآلثار االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة الناتجة من االستخدامات المثلى  4- 3
  للمخلفات الزراعیة

تجد الدراسة أنھ من الضروري التعامل مع أنواع المخلفات الزراعیة ومخلفات التصنیع الزراعي 
، عوائد إیجابیة بیئیًا واقتصادیًا واجتماعیًاوموارد إنتاجیة متجددة ذات  ،أنھا ثروة قومیةعلى 

م في وإعادة استخدامھا وتدویرھا إلى منتجات أخرى تساھ ،وھذا یتطلب تعظیم االستفادة منھا
وخلق فرص  ،وخفض تكالیف اإلنتاج ،والمحافظة على الصحة العامة ،حمایة البیئة من التلوث

  . عمل من خالل مشروعات جدیدة
  زیادة اإلنتاجیة الزراعیة 4-1- 3  
ممیزات ومواصفات معینة، تعود إلى مصدر ھذه المخلفات،  زراعیةلكل نوع من المخلفات ال 

  :الذي یحدد طبیعتھا، حیث تتصف المخلفات بحسب مصدرھا كما یلي
  :وتتمیز بأنھا :المخلفات الحقلیة الجافة -1
  .ومحتوى مرتفع من األلیاف ،ذات كثافة عالیة*   
  .ذات محتوى منخفض من البروتین والطاقة*   
  .ل استھالك منخفضومعّد ،یة منخفضةذات قیمة غذائ*   

وزی ادة درج ة    ،یحت اج ال ى تحس ین قیمتھ ا الغذائی ة      وبالتالي فإن التوسع فى استخدام ھذه المخلفات
   .ساعد على زیادة معدل استھالكھاُی األمر الذي ،استساغتھا
  :وتتمیز ھذه المخلفات بــ :المخلفات الحقلیة الخضراء - 2 

  .الرطوبةارتفاع محتواھا من  -
  .سرعة تلفھا بسببتوفرھا خالل فترة قصیرة  -
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م      ن من      اطق توفرھ      ا إل      ى  - كم      ا ھ     ي  -ص     عوبة تجمیعھ      ا ونقلھ      ا   -
  .استھالكھا مناطق

  .محتواھا أحیانًا من البروتین أو الطاقة  ارتفاع -
  :وتتصف ھذه المخلفات بــ :مخلفات التصنیع الزراعي -3 

  ).العصائر والمربیات مخلفات (ارتفاع محتواھا من الرطوبة  -
مخلف  ات و ،مخلف  ات ص  ناعة الس  كر(محتواھ  ا أحیان  ًا م  ن الطاق  ة   ارتف  اع -

  ).تكریر الزیوت
مخلف ات  مخلف ات ص ناعة النش اء، و   (ن الب روتین  ارتفاع محتواھا أحیان ًا م    -

  ).صناعة الزیوت
  .عة خالل فترة قصیرةمجّمو  ،توفرھا بكمیات كبیرة -

س یؤدي إل ى    المناس بة لطبیعتھ ا   ھ ذه المخلف ات ب الطرق المختلف ة    فإن العمل على معالجة  عمومًا،و
) 71(ویب  ین الج  دول  . أو النباتی  ة ،وجعلھ  ا تزی  د اإلنتاجی  ة الزراعی  ة س  واء  الحیوانی  ة     ،تحس  ینھا

  .التركیب الكیمیائي لبعض مخلفات عروش الخضار
  

  راالخض  لمخلفات عروش یائيالتركیب الكیم).71(الجدول 

  الكیمیائيالتركیب  المادة
 بروتین دھن كربوھیدرات ألیاف رماد

 16.61 5.46 41.05 23.22 13.66  الخضراء   الفاصولیاء
 20.27 8.89 31.33 14.50 24.91  طماطم
 12.18 4.55 44.90 27.25 4.55  بطاطس

 9.93 1.94 66.56 10.69 10.89 فلفل أخضر
 13.98 4.75 41.57 26.60 12.34  باذنجان
 17.98 4.24 42.80 12.65 19.25  جزر
 19.44 6.94 43.52 16.52 14.58 خیار
 14.03 2.0 39.31 20.32 8.71  بصل

 13.45 2.13 47.62 26.75 11.14  برسیم   دریس
  ).1998( كلیة الزراعة جامعة االسكندریة  - المجتراتدراسة تحسین وإثراء مخلفات المحاصیل الحقلیة الستخدامھا في تغذیة   عبد العزیز، نور، : المصدر                    

  

أن استخدام السماد العضوي الناتج من  لقد أثبتت الدراسات :اإلنتاجیة النباتیةزیادة  1- 4-1- 3
ھا ألنھ یحمیھا من اآلفات النباتیة كما یمّد ،المخلفات الزراعیة یزید من انتاجیة النباتات المزروعة

الالزمة لھا، كما أنھ یثبط نمو الممرضات النباتیة في التربة مما یشجع على بالعناصر الغذائیة 
یوضح بعض المزروعات الُمسّمدة ) 13(والشكل  .نمو الكائنات الحیویة المضادة للممرضات

  .بالمخلفات
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  دة بالمخلفاتسّممزروعات ُم). 24(الشكل 

زی   ادة إنت   اج األع   الف وتحس   ین   تؤك   د الدراس   ات عل   ى أن: زی   ادة إنتاجی   ة الحی   وان 3-4-1-2
یزی  د م  ن إنتاجی  ة  نوعیتھ  ا، ع  ن طری  ق االس  تفادة الُمثل  ى م  ن المخلف  ات الزراعی  ة وتحس  ین قیمھ  ا 

من التك الیف المتغی رة   % 70-60ُتمّثل نحو  تكالیف التغذیة من المعروف أن و. الحیوان الزراعي
ت ؤثر عل ى االس تمرار والتوس ع ف ى       جعلھا من أھم العوام ل الت ى  ینتاج الحیواني، مما مجال اإل يف

تقلی ل  و ،العملیة االنتاحیة، وبالتالي فإن ارتف اع أس عار األع الف س وف ی ؤدي إل ى زی ادة التك الیف        
یمث  ل ت  أثیرًا س  لبیًا عل  ى اس  تمرار أو توس  ع المرب  ي ف  ى ھ  ذا     األم  ر ال  ذي  العائ  د الم  ادي للمرب  ي،  

 بقای  ا  ،أحط  ابأتب  ان، ( لحقلی  ة المختلف  ة واعھ  ا اوم  ن ھن  ا كان  ت المخلف  ات الزراعی  ة بأن   .النش  اط
مخلف  ات ص  ناعة   (أو مخلف  ات التص  نیع الزراع  ي     ،)وأش  جار الفاكھ  ة   بقای  ا الخض  ار    ،الش  وندر

 ،ءمخلف ات ص ناعة النش ا    ،مخلف ات تكری ر الزی وت    ،مخلفات ص ناعة الس كر   ،اتیالعصائر والمرب
فھن  اك الم  وارد  ،متمی  زة بتن  وع كبی  ر ف  ى قیمتھ  ا الغذائی  ة  ،)مخلف  ات اس  تخالص الزی  وت العطری  ة

وھن اك الم وارد    غنی ة ب البروتین،  الالمرتفعة فى محتواھا من الطاقة، كم ا أن ھن اك بع ض الم وارد     
یمك  ن أن تح  ل مح  ل الم  واد المالئ  ة مرتفع  ة   لكنھ  ا و ،ھ  ا م  ن الطاق  ة والب  روتین امحتو يالفقی  رة ف  

ع ف  ى ف  إن التوّس   ،وھك  ذا. تتمی  ز بانتش  ارھا عل  ى م  دار الع  ام   يإل  ى ذل  ك فھ     األس  عار، باإلض  افة
  .الغذائیة وقیمتھ على طبیعة كل مخلف یتوقف استخدام المخلفات الزراعیة فى تغذیة المجترات

 ،زیتونالمخلفات تقلیم من العلیقة المركزة ب %10نسبة الدراسات أنھ یمكن استبدال  وقد أظھرت
أو معامالت ھضم العناصر  ،الت الزیادات الیومیةأن تتأثر معّد م كعلف للحیوانات دونقّدالتي ُت

أن استخدام كما  ،من الوزن الحي للخرافالواحد كیلو غرام المع خفض كلفة إنتاج  ،الغذائیة
  .لم یؤثر في استساغة الخراف للعلیقة % 30حتى  في العلیقة مخلفات تقلیم الزیتون

التي ُتجرى على أھمیة نتائج الدراسات  ن اإلشارة، إلى أنال بّد م :ردم الفجوة العلفیة  3-4-1-3
وإیج اد مص ادر    ،الطلب علیھ ا بین و ،في ردم الھوة بین إنتاج األعالفالمخلفات الزراعیة، تكمن 

 بینت نت ائج دراس تنا ھ ذه   التي  مخلفات الزیتون :وأھمھا ،علفیة بدیلة ناتجة عن المخلفات الزراعیة
 - وال س یما ف ي أوق ات الجف اف     -فعملیة ت أمین األع الف الرخیص ة والجی دة      .بأنھا الُتستثمر نھائیًا

حی  ث تتجل  ى أھمی  ة اس  تخدام    ،ل تح  دیًا رئیس  یًا أم  ام تط  ویر أنظم  ة رعای  ة الث  روة الحیوانی  ة    ش  ّكُت
م ن   والح دّ  ،عتمد علیھا في تغذی ة اإلنس ان  المخلفات في تخفیف العبء عن استخدام الحبوب التي ُی

  .تغذیة الحیواناتنفقات وتكالیف 
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لق   د ك   ان الھ   دف الرئیس   ي لمعظ   م الدراس   ات الت   ي اھتم   ت بموض   وع االس   تفادة م   ن المخلف   ات    
الرع ي   بس بب ت دھور المراع ي نتیج ة    وذل ك   ،ف ي ت أمین األع الف   الزراعیة، ھ و م دى الُمس اھمة    

وش   ح  ،واس   تنزاف الم   وارد المائی   ة ،وف   تح الط   رق العش   وائیة ،والفالح   ة ،واالحتط   اب ،الج   ائر
 .وارتف اع أس عار الحب وب    ،فضًال عن زی ادة الطل ب عل ى المنتج ات الحیوانی ة      ،األمطار في البادیة

ع د علف ًا   مخلفات أشجار الزیت ون الت ي تُ   وخاصًة -فإن استخدام المخلفات الزراعیة بأنواعھا ،ولھذا
  .طق الجافةسوف یظل لفترة طویلة التوجھ األمثل في تغذیة المجترات في المنا - غیر تقلیدي

  تحسین الوضع االقتصادي للسكان والمنتجین الزراعیین 4-2- 3
مص ادر دخل ھ حی ث    ، وإع ادة اس تعمالھا یزی د م ن     الُمزارعالمخلفات الزراعیة ثروة بین یدي  تعد 

ھ  ذه  إنت اج م  ن ي س یزید  ، األم  ر ال ذ أس مدة، أو یس تخدمھا كعل  ف للحیوان ات   یمكن ھ أن یحولھ ا إل  ى   
 ھ ذه المخلف ات   ، كم ا یمكن ھ اس تعمال   أو الُمرب ي  ُم زارع الھ ذا  إیرادات  ارتفاعوبالتالي  ،الحیوانات
 .في استخراج الطاقة النظیفة وأالفطر، بعض المنتجات الغذائیة الھامة كفي إنتاج 

 ،التلوث على البیئة من واھتمامھ بالمحافظة ،لإلنسان يالحضار التقدم وال بّد من اإلشارة، إلى أن
أدى إل ى   ،الناضبة البترولیة والبحث عن مصادر بدیلة للطاقة ،استخدام األسمدة الكیماویة وترشید

بھ دف   ،الطاق ة والغ ذاء والعل ف    واس تغالل المص ادرالطبیعیة إلنت اج    ،العض ویة  الع ودة للزراع ة  
 ،ونظیف ة  ،تكنولوجی ات متط ورة   ذل ك باتب اع  و زراعی ة ذات ق درة تنافس یة عالمی ة،     إنت اج منتج ات  

  ورخیصة تحقق طموح المزارعین في استغالل المنتجات الزراعیة الثانویة بطریقة اقتصادیة،
  .وآمنة بیئیًا، لتحقیق دخل إضافي من وحدة المساحة الزراعیة

  رفع وعي المنتجین الستخدامات المخلفات الزراعیة  3-4-3
بقضیة المخلفات الزراعیة، وأسالیب استخداماتھا، وعالقة ذلك  یأتي االھتمام المتزاید

باالعتبارات البیئیة، استجابًة ومواكبًة للمتغیرات والتطورات التي تفرض ھذا االھتمام، وتؤكد 
 ،وھنا. سلم أولویات قضایا التنمیة الزراعیة الُمستدامة فيعلى ضرورة وضعھ في مرتبة متقدمة 

فإنھ ال بّد من االھتمام بتوعیة المنتجین الستخدام المخلفات الزراعیة، بسبب تزاید كمیات ھذه 
المخلفات مع التوسع في اإلنتاج الزراعي، وزیادة درجة الُندرة في الموارد الطبیعیة واالقتصادیة 

ُیعطي أھمیة  األمر الذي -الذي ُتمّثل المخلفات أحد عناصره –الُمستخدمة في اإلنتاج الزراعي 
. المكونات الداخلة في إنتاجھاوقیمة اقتصادیة واجتماعیة ُمتعاظمة لتلك المخلفات، من منظور

فإن إھمال المخلفات، أو استخدامھا دون تعظیم االنتفاع بھا اقتصادیًا واجتماعیًا، ُیمّثل  ،ومن ثم
ق القدرة االستیعابیة للمنظومة إھدارًا للموارد الُمستخدمة ذاتھا، كما أن تجمُّع ھذه المخلفات یفو

  .البیئیة على التخّلص اآلمن من ھذه المخلفات
إن تحضُّر المجتمعات بمفھومھ الشامل قد صاحبھ قدر ملحوظ من التراجع عن االستخدامات 

 كل ذلكو. التقلیدیة المتوارثة لبعض أنواع المخلفات الزراعیة، بدون إیجاد استخدامات بدیلة لھا
في مجال استخدام المخلفات الزراعیة، بما یھدف للوصول إلى  عادة النظرُیبرر أھمیة إ

االستخدامات الُمثلى فنیًا، والُمجدیة اقتصادیًا، والمحافظة بیئیًا، بل أصبح من المھم أیضًا إعادة 
النظر بتحدید مفھوم المخلفات الزراعیة، وتعمیق وعي المنتجین بأھمیة التعامل مع المخلفات 

یتحقق من استخدام ھذه المخلفات بشكل اقتصادي، مع االنتباه عّما یمكن أن  اديكمورد اقتص
  :وفي ھذا اإلطار فإنھ. یترتب عن ھدر ھذا المورد من أعباء اقتصادیة، ومضار بیئیة واجتماعیة

ال بّد لكل شخص أن ُیدرك بأن مصادر اإلنتاج في العالم معرضة للنضوب، وعلینا إیجاد  -
 .لبدائلدارة المستدامة لھذه االبدائل وتطبیق اإل
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تھا واالستفادة یجب أن یتم الترویج ألھمیة اتباع وسائل صحیة للتعامل مع المخلفات، ومعالج -
 .التدریب والتوعیة للعاملین في مجال اإلرشاد الزراعي منھا، وتوفیر فرص

غیر المدروسة من المخلفات الوعي بأن وسائل التخلص  یترسخ في ذھن المنتجینیجب أن  -
 .لھا آثار ضارة على البیئة

ال بّد من إیجاد األسالیب المناسبة لتعلیم وتدریب القوى العاملة الالزمة لتنفیذ التقنیات وصیانة  -
 .المعدات وخبرة التسویق وشبكات التوزیع

فال بّد  يبالتالنشر الوعي بأن المخلفات الزراعیة ما ھي إال موارد طبیعیة متجددة، ویجب  -
  .من تقّبل كل المجتمع للناتج من إعادة معالجة المخلفات وعملیة إنتاجھ وتسویقھ وتوزیعھ

  تحسین القیمة الغذائیة للمخلفات الزراعیة الستغاللھا كأعالف  4-4- 3
ن تحسین القیمة الغذائیة للمخلفات الزراعیة، والتوّسع فى استخدامھا سوف أمما ال شك فیھ   

حدٍّ كبیر في سد جزء من الفجوة العلفیة الموجودة، وكذلك الحّد من التلوث البیئي الناتج یساھم إلى 
فإن تحسین القیمة الغذائیة للمخلفات الحقلیة  ،بصفة عامةو. عن تراكم ھذه المخلفات دون استخدام

   .ل االستفادةوكذلك زیادة معّد ،إلى زیادة المأكول منھا يسوف یؤد
 يطرق عدیدة تستخدم لتحسین القیمة الغذائیة للمواد الخشنة الفقیرة ف ومن المعروف أن ھناك

أو  ،أو الكیماویة ،والمیكانیكیة ،استخدام المعامالت الطبیعیة :قیمتھا الغذائیة، ومن ھذه الطرق
ادة محتواھا من أو اإلضافات المختلفة التي من شأنھا إثراء األعالف الخشنة وزی ،البیولوجیة

فإن لتدویر المخلفات الزراعیة أھمیة في اإلستفادة من نواتج تلك  ،وعلیھ .اقةالبروتین والط
تكوین وإنتاج أعالف حیوانیة من المخلفات الزراعیة، قد تساھم  أھمھا، العملیة في عدة أغراض

، وبالتالي فتح مجاالت عمل جدیدة یستفید منھا %35حونفي خفض تكالیف تغذیة الحیوان ب
  .في تحسین دخلھ الیوميد وكذلك الفرالمجتمع 

  التأثیرات اإلیجابیة على البیئة  4-5- 3
 من المخلفات الزراعیة النباتیة والحیوانیة، نشأت الكثیر من المشاكل كمیات كبیرةتراكم  نتیجة
من أجل  من ھذه المخلفات، ، فكان ال بّد من التفكیر بطرٍق عملیة وفّعالة لالنتفاع األمثلالبیئیة

حمایة الثروات الطبیعیة، والمحافظة على البیئة من التلوث، والحفاظ على متسٍو عاٍل من الصحة 
  .للناس

المظاھر البغیضة والمزعجة : فھناك مشاكل بیئیة عدیدة تنشأ كنتیجة لتراكم المخلفات، وتشمل
شار الروائح مصادر المیاه السطحیة والجوفیة، وانتالحاصل في تلوث واللھذه المخلفات، 

مأوى جید لتكاثر وانتشار الحشرات، ھذا إلى جانب تأثیرھا على  كما أنھا تصبحالمزعجة، 
  .المظاھر الجمالیة للمناطق التي تتراكم فیھا

إشغال مساحات وأحجام  ا یسمى بصناعة إعادة التدویر نحوتتقدم التكنولوجیا الحدیثة عبر م
وبالتالي فإن الموارد والمواد  ،شكالیة تراكمیة جدیدةالتي كانت تتجھ لخلق إ ضخمة من الموارد

وتعتبر صناعة وإدارة  .الخام تكتسب بھذه الصناعة خاصیة التجدد وخلق قیمة إضافیة جدیدة 
وإعادة استخدام المخلفات الزراعیة واحدة من أھم المجاالت التي یمكن أن ترفد العالم في  أزمتھ 

وذلك عبر  ،توفیر وزیادة الناتج من المحاصیل الحقلیة نحو ،الراھنة بجرعة مھمة من األمل
ومخلفات التصنیع الزراعي بجمیع  ،تدویر المخلفات الزراعیة ومتبقیاتھا قبل وبعد الحصاد

أشكالھا كمصادر جدیدة وغیر تقلیدیة إلنتاج الغذاء واألعالف والمواد األولیة الالزمة للزراعة 
  .وتوفیرھا بأسعار اقتصادیة ،والصناعة
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كان أجدادنا یستفیدون من جمیع مخرجات مزارعھم، بما فیھا المخلفات الزراعیة التي  لقد
لیتحقق للمزارع أمنھ الغذائي  ،وتسمید التربة ،وتغذیة الماشیة ،كانت تستخدم في بناء المساكن

ومع تغیر األنماط المعیشیة التي صاحبھا تطور نوعي في تعدد األنشطة  .داخل مزرعتھ
زاد  ،وتحسن الكفاءة االقتصادیة ،وتغیر أنماط اإلنتاج ،وزیادة المساحات المزروعة ،الزراعیة

اإلنتاج بشقیھ النباتي والحیواني، ونتج عن ذلك مخلفات زراعیة ضخمة تضطره للتخلص منھا 
بیئة مناسبة لألمراض  ، مما یؤدي إلى خلقتبقى متناثرة في أنحاء المزرعةس أنھا أو ،بحرقھا

خاطئة تتمثل في ھدر عنصر إنتاجي یتوفر  األمر الذي یدفع بالمزارع للقیام بممارساتواألوبئة، 
أو یزید من خصوبة التربة  ،ساھم في خفض  التكلفة اإلنتاجیةُی كان من الممكن أنو ،في المزرعة

  .أو یساھم بصورة سلبیة في تلویث البیئة إذا لم یحسن استغاللھ ،حسن استخدامھإذا ُأ
ل أعلى من وتحقیق معّد ،سات إلى إمكانیة تحقیق مرونة في األنظمة البیئیة الزراعیةوتشیر الدرا

اإلنتاج، والتخفیف من آثار البیوت المحمیة عبر استغالل المخلفات الزراعیة كمصدر محتمل 
لمخزون الغذاء، وتحقیق تأثیرات إیجابیة على مصادر كربون التربة وصیانة نوعیتھا ووظائفھا 

 تشجیع الزراعة العضویة لتقلیل استخدام األسمدة الكیمیائیة التي تؤثر على صحة، والبیئیة
من  تدویر وإعادة استخدام المخلفات النباتیة والحیوانیة بدًال عن طریقوذلك اإلنسان والبیئة، 

من  والحّد حرقھا وتلویث البیئة بھا، والتقلیل من كمیة الروائح المنبعثة من تراكم المخلفات،
مما یضفي منظرًا جمالیًا للبیئة، ویحد من انتشار الحرائق   انتشار اآلفات والحشرات والقوارض،

  :، ویؤدي إلىفي المزارع
 تقلیل أضرار حرق المخلفات -
 تقلیل انبعاثات الغازات السامة -
 ) األثر السیاحي(الحفاظ على المظھر الجمالي للطبیعة  -

إن تخلص البیئة من الفاقد والمخلفات الناتجة من المزارع والمصانع الغذائیة، والتعامل مع ھذه 
المواد على أنھا مواد أولیة لصناعات جدیدة ھو إنجاز كبیر، وتحویل مثالي ُیشاد بھ، فالبیئة ھي 

سان بالبیئة اإلطار الذي ُیمارس فیھ االنسان نشاطھ اإلنتاجي واالجتماعي، حیث تتحد عالقة االن
أن البیئة ھي الوسط الذي یتأثر بھ، ویستنشق ھوائھ، ویشرب ویغسل  األول: من خالل أمرین

ھو التزام ھذا االنسان في الحفاظ على ھذا  الثانيبمائھ، ویزرع تربتھ، ویسكن فوق أرضھ، و
الموارد ، ونظیفًا من كل ما یضر بصحتھ وصحة غیره، فالبیئة ھي خزان الوسط خالیًا من التلوث

الطبیعیة، وینبغي على االنسان أن ُیرشد استغاللھا، وُیحافظ على قدرة ُنظمھا على العطاء، وھنا 
ال بّد من حدوث التداخل ألن استخدام الموارد الطبیعیة سینتج عنھ مخلفات تتراكم في البیئة، مما 

حویلھا من عبء على ُیحتم على االنسان إیجاد الطرق المالئمة لالستفادة من ھذه المخلفات وت
 .البیئة إلى نواتج اقتصادیة ترمم ما یخربھ االنسان من سوء استعمالھ لموارد البیئة

  النفایا إدارة لعملیة رتیبمتصاعد ت
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  رابعالفصل ال
  اآلفاق المستقبلیة لصناعة األعالف

   التجارب العالمیة الناجحة وذات النتائج االقتصادیة  1- 4
تماشیًا مع سیاسة التنوع في مصادر الطاقة، تھتم بریطانیا بشكل خاص بالكتل الحیویة      

 :عن طریق ،تم بنجاح تشغیل أكبر محطة في البالد إلنتاج الكھرباء 2007ففي , كمصدر للطاقة
ومحاصیل الطاقة، وتبلغ الطاقة  ،ومخلفات صناعة األخشاب ،أخشاب الغاباتبقایا حرق 

أھم ما و. حاجة مدینة متوسطة الحجم ةلتغطی ي، وھذا یكفطمیغاوا 30نحو  لھذه المحطة اإلجمالیة
تصل وبكمیات ھائلة  ،قدرتھا العالیة على حرق مختلف أنواع الكتل الحیویة، یمیز ھذه المحطة

بلغت التكلفة الكلیة للمشروع الذي یقع في شمال شرق إنجلترا نحو قد ألف طن سنویًا، و 300إلى 
الفوائد الھائلة التي تعود على بالمقارنة مع  مبلغ زھیدًاالملیون دوالر، وبال شك یعتبر ھذا  120

 . سكان المنطقة
إلنشاء محطة جدیدة تعتبر  ھذا النجاح دفع بالحكومة البریطانیة إلى إعطاء الضوء األخضر

، ومن المتوقع أن تبلغ طاوامیغ 350ء من الكتل الحیویة بطاقة األكبر في العالم إلنتاج الكھربا
وذكرت بعض المصادر أنھ نظرًا لضخامة حجم . ملیون دوالر 800نحو  لھا التكلفة اإلجمالیة

والیات المتحدة وكندا لضمان قد یتم استیراد كمیات إضافیة من الكتل الحیویة من الف ،المشروع
ومن المھم اإلشارة إلى أن نجاح ھذه التجربة من . استمرار اإلنتاج الكھربائي على مدار العام

ویفتح  ،الناحیة االقتصادیة سیكسر حاجز استحواذ الدول الزراعیة على تقنیة الوقود الحیوي
  . الباب على مصراعیھ الستیراد وتصدیر الكتل الحیویة حول العالم

   التجارب العربیة الرائدة في مجال استخدام المخلفات 2- 4
 استخدام مخلفات بعضفي مصر ب نجحت التجارب التي أجریت بمعامل المركز القومي للبحوث

استخدام مادة تمتص الرطوبة  الھواء، وذلك من خالل مكیفات في صناعة الزراعیة المحاصیل
 .ائیًایعة كیممصّن ىمواد أخر أو ،السیلیكا جیل :بدًال من استخدام المواد الكیماویة مثل

وجرید النخیل، وقش األرز، وقصب  أنھم استخدموا قشر جوز الھند، أوضح الباحثون وقد
لھا القدرة العالیة علي امتصاص الرطوبة، وتمیزت ھذه المواد بأنھا تتطلب  السكر، كمواد طبیعیة

  .وغیر مكلفة في صناعات المكیفات ،أنھا مواد غیر ملوثة للبیئة ىباإلضافة إل ،أقل طاقة تبرید
تم استخدام النانو ، حیث تكنولوجیا النانوتصنیع الورق باستخدام تم   نجاز علمي مصريوفي إ

 وقد تمكن فریق بحثي بالمركز القومي للبحوث  , تكنولوجي لتطویر صناعة الورق في مصر
من المخلفات  راجھاتم استخ طورة من الورق من ألیاف نانو متریةمن تحضیر أنواع مت بمصر

ع من الورق المحضر بتكنولوجیا ویتمیز ھذا النو  , ومصاصة القصب ،قش األرز :مثل ،الزراعیة
  . ر بالطرق التقلیدیةالورق المحّض ىتتفوق علالتي المتانة بو ،النانو بمواصفات عالیة الجودة

ث احدتم إنھ باستخدام النانو تكنولوجي سوف یبأ في مصر رئیس المركز القومي للبحوثوصرح 
عن استیراد لب الورق ذي  حیث یمكن االستغناء نسبیًا  , طفرة في صناعة الورق في مصر

كیة حدیثة في الجودة بطرق میكانی یمكن تصنیع ورق بمواصفات أعلى أنھ كما ،األلیاف الطویلة
معمل المواد المتقدمة والنانو تكنولوجي بالمركز بأن ھذا البحث في  أحد الباحثیند ّكوأ   . ومتطورة

ة السلیلوزیة واأللیاف یأتي في إطار أول مشروع مصري لتحضیر اللورات النانومتری
واالستفادة من ھذه  ،ومصاصة القصب ،قش األرز :مثل ،النانومتریة من المخلفات الزراعیة
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 إلىوقد تم التوصل من خالل النتائج األولیة لألبحاث   , المواد في مجاالت صناعیة وطبیة مختلفة
 لھا قوة شّد ،القصب ومصاصة ،من األلیاف النانومتریة لقش األرز ،أنواع متطورة من الورق

  . دیةبالطرق التقلی ر صناعیًاللورق المحّض خمسة أضعاف قوة الشّد إلىتعادل من أربعة 
كفاءة عالیة في مجال لأللیاف الناموتریة المحّضرة من المخلفات الزراعیة  أن  وأظھرت النتائج

حیویة مع جسم االنسان حیث تمیزت بخواص میكانیكیة عالیة وموافقة   , زراعة األنسجة الطبیة
   . لكونھا ذاتیة التحلل

   األسلوب الجدید في المعالجة البیولوجیة 2-1- 4
باستخدام المخلفات الزراعیة  زراعة أعالف خضراء على مدار السنةویعتمد ھذا األسلوب على 

في المیكروبي بمعھد بحوث األراضي والمیاه  لجأ فریق بحثي بقسم النشاط، حیث بدون تربةو
ھدر وال یتبقى أي المخلفات الزراعیة؛ بحیث ال ُت إلى ابتكار أسلوب جدید متكامل لتدویرمصر، 

لتوفیر األعالف الخضراء على مدار العام دون الحاجة  جزء منھا دون استخدام، واستغاللھا
أن ھناك عجز  األراضي الصالحة لألغراض الزراعیة، خاصًة لوجود تربة زراعیة؛ نظرا لقلة

عة في سائر الدول العربیة تقدره الدراسات بحوالي األعالف المصّن االحتیاجات الفعلیة منفي 
تعتمد التكنولوجیا الجدیدة على تجمیع المخلفات  .في مصر وحدھا طن سنویًا یونمل 3.5

 واستخدامھا كوسیط إلنبات حبوب الشعیر التي تتمیز بارتفاع قیمتھا الغذائیة، وارتفاع الزراعیة،
للمیاه،  اھا البروتیني، وقصر دورتھا الزراعیة، وانخفاض تكالیف إنتاجھا، وقلة احتیاجھامحتو

الزراعیة على االحتفاظ  الفكرة على االستفادة من قدرة المخلفات رتكزوت .وسھولة زراعتھا
 ،أیام 10إلى  7تستغرق من  بما یسمح بنمو البادرات في دورة إنبات سریعة ،والتشرب بالماء

وجذور وبادرات خضراء كعلف جید  ن بعدھا استخدام الوسط بالكامل بما یحویھ من سیلیلوزمِكلُی
الغذائیة لمخلفات قش األرز وتبن القمح وحطب  للحیوان؛ حیث تؤدي ھذه الطریقة إلى رفع القیمة

حبوب الشعیر علیھا؛ وذلك عن طریق إعداد وحدات  الذرة عن طریق استخدامھا كمرقد إلنبات
على شكل صوبة أو تعریشة أو حجرة، وتعمل الوحدة  عدأمتار، ُت 3×  2×  3مساحة صغیرة ال

وھو ما یجعلھا اقتصادیة من حیث المساحة واستھالك  بأسلوب استغالل المساحات الرأسیة؛
 عن عدم تأثرھا استھالك المیاه في الزراعة العادیة، فضًال من% 2المیاه؛ حیث ال یزید عن 

  .الجویة خارجھابالتغیرات المناخیة 
في تكالیف العمالة، ً وتحتاج الوحدة إلى عامل واحد لتشغیلھا؛ وھو ما یجعلھا اقتصادیة أیضا

األعالف ذات المحتوى العالي من  كیلوجرام للدورة الواحدة من 200وتبلغ قدرة الوحدة اإلنتاجیة 
عن تمیزه  ة، فضًالالمرتفع من الطاق ، والمحتوى%12البروتین الخام التي تصل إلى أكثر من 

 .بالكرش الصناعي  %65.6و  معملیًا%  57.2بارتفاع درجة الھضم إلى نحو 
نسب استبدال الوسیلة ب وقد أظھرت التجارب التي أجریت لتغذیة األرانب بالعلف الناتج بھذه

عن صالحیة إحالل ھذا  نتائج ممتازة، كما أعطت مؤشرات إیجابیةمن العلف المرّكز % 50
یساعد على توافر العلف  محل نسبة كبیرة من األعالف المصنعة، وھو ما% 100بنسبة المنتج 

صالحیة بادرات الشعیر المنتجة  على المسؤول عن التجربةویؤكد  .األخضر على مدار العام
والطیور الحقلیة، كما تستخدم المخلفات الناتجة  كافة الحیواناتلو ،بھذه التكنولوجیا لتغذیة الماشیة

ھدر أي جزء الوسیلة كسماد عضوي لألرض؛ بحیث ال ُی تاج األعالف الخضراء بھذهعن إن
مساحات غیر المستخدمة في الزراعة واألراضي العلى  منھا، ویمكن االستزراع بھذه الطریقة

الحیوان واألجران، وھو ما یوفر األعالف الخضراء دون الحاجة  البور وأسطح المنازل وزرائب
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أن ھذه التكنولوجیا  أیضًا المسؤول عن التجربةیؤكد كما  .الزراعیة األراضيلزراعتھا في 
 بمحافظة القلیوبیة" مشتھر"التدریب التابعة لوزارة الزراعة بـ مطبقة بنجاح في محطات

القریة، وأنھا آخذة في االنتشار وإن كان ینقصھا اإلعالم الجید  ، وقد أقبل علیھا أھالي)مصر(
ذي القیمة  ،)فطر( وأنھ یمكن استخدام نفس التكنولوجیا إلنتاج عیش الغراب المكثف لتعمیمھا،

لمخلفات قش األرز وتبن القمح وحطب  یمكن بعد رفع القیمة الغذائیةأنھ كما  .العالیة الغذائیة
وھي العملیة التي تتم عن طریق  ،"سیلجة"  إجراء عملیة ،الذرة المنبت علیھا حبوب الشعیر

جید قابل للحفظ في أقرب صورة لحالتھ الطبیعیة  التخمیر الالھوائي للعلف لتحویلھ إلى علف
عن  ھذه وتتم عملیة السیلجة. معامل ھضم المادة المتخمرة للمحافظة على قیمتھ الغذائیة، وزیادة

ب الشعیر والبادرات الخضراء والقش، الحیویة الناتجة من إنبات حبو طریق تفكیك وتقطیع الكتلة
، 3سم/ مالیین خلیة 10اإلضافات مثل معلق بكتیریا حمض الالكتیك  ببعض وخلطھا جیدًا

، %65بعد ضبط درجة رطوبة المادة المتخمرة في حدود % 3بنسبة  وموالس قصب السكر
من الھواء إلتاحة  مًاأسابیع مع كبسھا جیدا لتفریغھا تما 8الغلق لمدة  وتعبئتھا في أكیاس محكمة

، ویفضل أن تتم التعبئة في وحدات صغیرة ال تتعدى )الالھوائي(الالكتیكي  الفرصة للتخمر
 ومن ممیزات عملیات. كیلوجرامات؛ لیسھل استخدامھا لمرة واحدة بعد فتحھا 10حمولتھا 

تكالیف  یضالسیلجة ھذه أنھا تتم في أماكن تواجد المخلفات الزراعیة؛ وھو ما یؤدي إلى تخف
الجافة، فضال عن  نقلھا، كما یشغل السیالج حیًزا أضیق كثیًرا من الحیز الذي تشغلھ المخلفات

من القیمة الغذائیة % 85من  كونھ أسلوًبا جیًدا إلنتاج علف ذي قیمة غذائیة عالیة تصل إلى أكثر
المھضومة نتیجة  المركبات الكلیة للمادة األصلیة، ویتمیز في ذات الوقت بارتفاع معامل ھضم

  .السیلجة مفعول المیكروبات واإلنزیمات النباتیة خالل عملیة

صور مضیئة 2-2- 4  

جمعیة تنمیة المجتمع  المحلي في  نعطي مثاًال عن، في مجال إعادة تدویر القمامة كإحدى قصص النجاح
 57أي نحو (ألف جنیھ مصري  333قریة الجزائر بمحافظة المنیا في مصر، وبھیكل تمویلي ال یتجاوز 

ألف نسمة، وقد قام  14شھرًا، وقد استھدف أھالي القریة البالغ عددھم  24، حیث كانت مدة الشروع )$ ألف
 .   فرصة عمل 13المشروع بتوفیر 

قریة الجزائر إحدى قرى محافظة المنیا التي تتمیز بزراعة أشجار الموز حیث أنھ یعتبر  : المشكلة البیئیة
 طن یومیًا 20إلى  15من  ھاالمحصول األول في القریة مما یؤدي إلى تراكم مخلفاتھ التي تتراوح كمیت

ة إلى المخلفات الناتجة عن خاصة في مواسم حصاد الموز ومخلفات المحاصیل الزراعیة األخرى باإلضاف
باإلضافة لوجود أكوام من القمامة متواجدة في شوارع  .منزل 2000منازل القریة التي یصل عددھا إلى 

   .القریة حیث ال یوجد جھة مختصة بجمع القمامة من منازل القریة
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  صور القریة قبل المشروع). 25(الشكل 

إلى تخزین بعض المخلفات الزراعیة فوق أسطح المنازل بغرض إعادة  كانوا یلجأون األھالي كما أن
   .مأوى ومصدر للحشرات والفئران تصبحاستخدامھا مما یساعد على اشتعال النیران ھذا باإلضافة إلى أنھا 

 ،الزیارات المیدانیةو ،لشراء اآلالت والمعدات )$ألف  42أو ما یعادل( ھجنی 243700تم تخصیص 
االتفاق مع جھة استشاریة متخصصة في تحویل المخلفات  كما تم ،وندوات للتوعیة ،والمصروفات اإلداریة

مساھمة من الھیئة القبطیة تخصص لتسویة  ھجنی 80899 ومبلغ ،الزراعیة إلى أسمدة عضویة عالیة الجودة
تقییم وتوثیق والتشغیل فدان ومالبس العاملین ومصروفات  1 ھبلغ مساحتتوتشجیر موقع المشروع الذي 

   .المشروع

التنسیق مع كل من الوحدة المحلیة بقلوصنا وجمعیة تنمیة المجتمع بقریة الجزائر والھیئة القبطیة  أیضًا تم
تستخدم كموقع للمشروع باإلضافة إلى العربات الخاصة بالوحدة  ،)2م 4200( فدان 1على توفیر عدد 

تم االتفاق مع جمیع الجھات و .المحلیة الستخدامھا في جمع القمامة من المنازل ونقلھا لموقع المشروع
  : المشاركة على أن یحقق المشروع األھداف التالیة

   .وضع نظام لجمع القمامة من المنازل -
   .ة والمنزلیة إلى أسمدة عضویة عالیة الجودةتحویل المخلفات الزراعی -
   .تدریب العاملین في الجمعیة على كیفیة إدارة المشروع -

  : ولتحقیق ھذه األھداف فقد تم إتباع األنشطة التالیة

ندوات توعیة لألھالي في المساجد ومناطق التجمع لتوضیح خطورة تجمع القمامة في المنازل  عقدتم  -
وقد أتت ھذه الندوات بثمارھا حیث أن عدد المنازل المشتركة بدأ یتزاید حتى وصل إلى  ،والشوارع

تقوم عربات الوحدة المحلیة بالمرور على حیث  ،)$0.34( ھجنی 2بمقابل اشتراك شھري  ،منزل 480
  .منازل القریة بصفة دوریة مرتین كل أسبوع

وھو عن  ،یر تدریب للعاملین بأسلوب علميمن توف بّد الكان لكي یسیر العمل بطریقة صحیحة و  -
 : طریق التدریب من جھة متخصصة في المجاالت اآلتیة

وقد تم  ،ذین یقومون بتحویل المخلفات الزراعیة إلى أسمدة عضویةتدریب العاملین ال .1
عمل عمال على  3االتفاق مع مكتب استشاري متخصص في ھذا المجال وتم تدریب عدد 

لفرز  عمال 5وعدد  ،إلى أسمدة عضویة عالیة الكفاءة لتحویلھ مكمورة السماد العضوي
   .القمامة

تدریب لمجلس إدارة الجمعیة والجھاز اإلداري للمشروع على اإلدارة المتكاملة للمشروع ـ  .2
الجید للمنتج ـ وضع خطط لزیادة موارد المشروع ـ كیفیة اتخاذ القرار ھذا  التسویق
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مماثلة حیث أنھ تم ترتیب بعض الزیارات  باإلضافة إلى نقل خبرات مشروعات
  .لمشروعات مماثلة ألخذ الخبرة العملیة

 : فيات تحقق استمراریة ھذا المشروع ضمانوقد تمثلت 

   .تحویلھا إلى أسمدة عضویة عالیة الجودةواستمراریة وفرة المخلفات الزراعیة في قریة الجزائر . 

   .)$25.8( ھجنی 150تم تحدید سعر طن السماد العضوي بمبلغ . 

أشھر حیث أن مدة إنضاج  ثالثةكل ) $3873(جنیھ  22500عائد بیع السماد العضوي للمشروع  بلغ. 
   .)$15490( ھجنی 90000= مرات  4× أشھر 3المكمورة ھو 

 ھجنی 11520= شھر  12×  شھریًا ھجنی 960عائد مقابل تأدیة خدمة جمع القمامة من المنازل ال بلغ. 
   .منزل 2000قابلة للزیادة حیث أنھ جاري اشتراك بقیة منازل القریة التي تقدر بحوالي ، وھي )1983$(

   .)$17473( ھجنی 101520 نحویرادات السنویة للمشروع بلغت اإل. 

  .)$14299( ھجنی 83078المصروفات السنویة للمشروع تقدر بینما بلغت . 

 : من النجاحات تتمثل في ًاوقد حقق المشروع كثیر

   .لى قریة نظیفة بعد االستفادة من المخلفات الزراعیة ومخلفات المنازلتحویل القریة إ. 

   .تحقیق عائد مادي للجمعیة یستخدم في تنفیذ مشروعات بیئیة أخرى داخل القریة. 

   .اكتساب خبرات للجمعیة من التدریب تؤھل الجمعیة لتنفیذ مشروعات أخرى. 

   .مھم ألسمدة طبیعیةایع المزارعین على استخدام الزراعة النظیفة نتیجة استخدتشج. 

   .قلعضویة عالیة الجودة وبسعر أتوفیر أسمدة . 

   .یؤدي لتحسین أحوالھم المعیشیةسوھذا  ًا،فرد 13المساھمة في القضاء على البطالة حیث تم تشغیل . 

        

  السماد العضوي الُمنتج).26(الشكل 
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  )سوریة( درعامحافظة تجربة االستفادة من مخلفات الزیتون في  2-3- 4
إال أن أصحاب  االستفادة من مخلفات الزیتون في محافظة درعا، تجربةعلى الرغم من حداثة 

محافظة باتوا یدركون أھمیة إعادة استخدام المنتجات الثانویة لمخلفات عصر ھذه الالمعاصر في 
الزیتون في تحسین الخواص الفیزیائیة والكیمیائیة والنشاط المیكروبي للتربة، وزیادة النمو 
الخضري، وخفض نسبة استخدام األسمدة الكیمیائیة، وجعل البیئة نظیفة، األمر الذي جعل ھذه 

 . تصادیًا وزراعیًا وبیئیًا مھمًا لھم، یسھم في تطویر قطاع الزراعة بالمحافظةالصناعة ھدفًا اق
إضافة إلى میاه عصر  ،)البیرین(وتفل الزیتون  ،شجارمخلفات الزیتون بنواتج تقلیم األ وتتمثل

ھذه حیث یمكن االستفادة من  ،الزیتون الجفت الناتجة عن عصر الثمار التي تشكل الجزء األكبر
  . مثل كأسمدة لألراضي الزراعیةالطبیعیة بالشكل األ المخلفات

بقایا التقلیم تستخدم في بأن  في محافظة درعاالبحوث العلمیة الزراعیة وتبین أبحاث مركز 
وذلك بعد تقطیعھا إلى  ،واألسمدة العضویة ،وعلف الحیوانات ،ووقود التدفئة ،صناعة األخشاب

رعة وتخمیرھا وتحویلھا إلى كومبوست ثم أجزاء صغیرة وخلطھا مع بعض مخلفات المز
  . )2005قطمة، ( إضافتھا إلى األرض الزراعیة

وال یخفى على أحد األھمیة االقتصادیة لمخلفات الزیتون، حیث یبلغ متوسط كمیة مخلفات التقلیم 
كیلو غرامات  4كیلو غرامًا، ویتكون كل طن من األغصان المقّلمة من  20للشجرة الواحدة نحو 

غنیزیوم، ونصف كیلو غرام من الفوسفور على من الم جین وبوتاسیوم، وكیلو غرام واحدنترو
 وھوكما أن میاه عصر الزیتون تحتوي تراكیز مرتفعة من مركبات البولي فینول، . شكل عناصر

عبارة عن مواد طبیعیة یمكن تفكیكھا في الوسط البیئي لتصبح مفیدة للنبات إذا توافرت العوامل 
  . المساعدة كالبیئة المناسبة واألحیاء الدقیقة

وبما أن التعامل مع مشاكل میاه عصر الزیتون یتم حسب كل بلد منتج لھ، ففي حوض المتوسط 
ر تقنیة المعاصر ثنائیة الطور التي تنتج مزیجا من تم اعتماد حلول مؤقتة ونھائیة تتمثل في نش

میاه عصر الزیتون والبیرین ذي الرطوبة العالیة، وتخزین میاه عصر الزیتون في خزانات كبیرة 
بھدف تجفیفھا بالشمس كلیًا أو جزئیًا، فضًال عن تنقیتھا بوسائل وطرق مختلفة بحیث یمكن 

  . لمجاري الصحیة أو الريتصفیة ھذه المیاه لتصبح قابلة للطرح في ا
 6.3إلى  2010في عام  إلى أن عدد اشجار الزیتون في محافظة درعا وصل ،وتجدر اإلشارة ھنا

شجرة، والمساحة اإلجمالیة المزروعة بالزیتون  241مالیین و  5ملیون شجرة، المنتج منھا 
  . ألف طن 65حو نتاج العام الحالي إلى نن یصل إھكتارًا، ومن المتوقع أ 30133وصلت إلى 

خطًا،  64معصرة، تضم  40كما أن عدد معاصر الزیتون المرخصة أصوًال في درعا یبلغ 
وھذه  ،10معاصر على قانون االستثمار رقم  7وتعمل جمیعھا على مبدأ الطرد المركزي، منھا 

وقد تم إلزام أصحاب المعاصر . المعاصر مزودة بخطوط تتراوح بین خط واحد وأربعة خطوط
تتناسب مع الطاقة االنتاجیة للمعصرة، لتجمیع میاه الجفت، ) خزانات(امة أحواض كتیمة بإق

لذلك . وعدم صرفھا بالشبكة العامة ومجاري األودیة، لضمان ترحیل ھذه المیاه بالشكل المناسب
عمدت المعاصر إلى إنشاء بحرات في األراضي الزراعیة لتجمیع المیاه تمھیدًا لالستفادة منھا 

فات تسمیدیة، ثم ترحیلھا إلى األراضي الزراعیة وفق استمارات خاصة تنظم في مدیریة كإضا
  . الزراعة

وكان المؤتمر الثامن للھیئة العامة للبحوث العلمیة الزراعیة في سوریة قد استعرض نتائج 
األبحاث التي قدمھا مركز البحوث العلمیة في درعا، وخاصًة فیما یتعلق باستخدام مخلفات 
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یتون في الخلطة العلفیة، ودراسة مدى تأثیر تقلیم أشجار الزیتون في الزراعة بعد تحویلھا إلى الز
كمبوست، واستخدام نسب مختلفة من سیالج تفل الزیتون والمعالج بالیوریا في بعض المؤشرات 

  . اإلنتاجیة لحمالن أغنام العواس
   في مصر  المخلفات التخلص من العناصر السامة والُملوثات بواسطة 2-4- 4

من إزالة بعض العناصر السامة الملوثة لمیاه النیل مثل الكرومیوم،  مصریة تمكنت دراسة
ومن   ، والكادمیوم، والرصاص، والنحاس باستخدام بعض المخلفات الزراعیة التي تمت معالجتھا

البلح، والزیتون، وقد أثبتت نتائج الدراسة  ىأمثلتھا حطب القطن، والذرة، وقش األرز، وكذلك نو
مھما كحافز إلزالة الملوثات الصناعیة  تخلصة من ھذه المخلفات تلعب دورًاأن بعض المواد المس

   .)2002المركز القومي للبحوث في مصر،(  من میاه النیل
  

إمكانیة التخلص من بعض  إلىخرى بالمركز القومي للبحوث أكما توصلت دراسات مصریة 
ة من المخلفات النباتیملوثات میاه النیل عن طریق استخالص مواد معینة بتكلفة بسیطة 

منتج  إلى، تم التوصل البحوث التي أجریت في المركز القومي أیضًافمن خالل أحد  .والحیوانیة
وتم تصنیع ھذا المنتج من   ، طبیعي لھ دور مھم في التخلص من المواد الكیمیائیة الملوثة للمیاه

مادة توجد في الطبقة الطینیة العلیا لمیاه نھر النیل، وإن كانت توجد بكمیات قلیلة إال أنھا تكفي 
   . لحل غالبیة مشاكل التلوث في المیاه

 إلىد حجم التلوث بمیاه النیل بدرجة مخیفة تھدد صحة اإلنسان وقد أكدت الدراسات الحدیثة تزای
آخر تقریر بحثي لحجم الملوثات الصناعیة  حیث بّین . جانب آثاره السلبیة المدمرة للثروة السمكیة

ملیار متر   5.2 في النیل حوالي  صحة اإلنسان، أنھ ُیلقى ىوالزراعیة التي تشكل خطورة عل
ملیون متر مكعب   550 و  ، لة بالمبیدات القاتلةمحّمالرف الزراعي، من میاه الص مكعب سنویًا

  والزئبق  ،%65  كما ثبت أن نسبة الرصاص في میاه النیل بلغت  . من المخلفات الصناعیة سنویًا
المركز القومي للبحوث في (     الحدود المنصوص علیھا دولیًا كثیرًا ىوھي نسب تتعد  ،3%

   .)2002مصر، 
وأكدت األبحاث الطبیة أن تلوث میاه النیل بالمخلفات الصناعیة والزراعیة وراء تزاید حاالت 

كما وجد   أضعاف مثیالتھا في العالم، 4حوالي  إلى، والتي تصل معدالتھا  الفشل الكلوي في مصر
  20  ىإلأن عدد األطفال الذین یموتون نتیجة اإلصابة بالنزالت المعویة بسبب تلوث المیاه یصل 

مواد سامة یصعب  ىاحتوائھا عل ىوترجع خطورة المخلفات الصناعیة إل  . ألف طفل سنویًا
،  التخلص منھا بطرق المعالجة الشائعة كالسیانور والفنینول أو المركبات الكیمیائیة المختلفة

رد كما یمثل و  وكذلك المخلفات الزراعیة التي تضم المبیدات الحشریة والمخصبات الزراعیة،
ووجوده  ،مرة خالل ثالثة أشھر  150 حیث یتضاعف النبات الواحد   ، مھما للتلوث النیل مصدرًا

لنمو الكائنات  مناسبًا ، كما یوفر مناخًا من میاه النیل الكثیف في أي مسطح مائي یستھلك جزءًا
كما یعرض   ، في أمراض عدیدة كالبلھارسیا والمالریا والدودة الكبدیة كبیرًا التي تلعب دورًا

 ىأن الطرق التقلیدیة لتنقیة المیاه التقضي عل وال بّد من اإلشارة، إلى  . الثروة السمكیة للموت
 ،والمبیدات الحشریة ،والملوثات غیر العضویة ،مثل الھیدروكربونات ،الملوثات الصناعیة

یة تتفاعل مع الكلور ن الملوثات العضوأ، ومما یزید األمر خطورة  والمركبات الكیمیائیة المختلفة
   .المستخدم في تعقیم المیاه لتنتج مواد كربوھیدراتیة كلوروینیة تسبب السرطان
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  أحدث التطورات في طرق االستفادة من المخلفات الزراعیة 3- 4
توفیر الغذاء، وتوفیر : ھي، إلى ستة مجاالت ھامةتنقسم طرق االستفادة من المخلفات الزراعیة 

. والتسمید العضوي، والتخمرات الصناعیة، وصناعة لب الورق والورقاألعالف، والطاقة، 
  ):1992النواوي، الفاو، ( ویمكن تلخیص ھذه المجاالت فیما یلي

إن استخدام المخلفات في إنتاج الغذاء یمكن أن یوّفر مصدرًا مباشرًا لتغذیة : الغذاء 3-1- 4
ج وصالحیتھ لتغذیة االنسان، نَتالمة الُماالنسان، وذلك بعد أن تخضع لمعاییر دقیقة للتأكد من س

ومن أمثلة ذلك إنتاج نوعیة خمیرة تصلح لتغذیة االنسان بعد تنمیتھا على الموالس أو شرش اللبن 
أو مخلفات النشاء، كما یمكن إنتاج الفطر الصالح لتغذیة االنسان على المخلفات، فإنتاج الفطر 

كما بدأ االتجاه العالمي نحو . رات على تایوانعلى كمبوست قش الرز یدر المالیین من الدوال
االمیلیز، والسیللولیز، (إلنتاج بعض األنزیمات الھامة تخمیر المخلفات العضویة الصلبة 

، وإنتاج بعض األحماض العضویة مثل حمض الستریك، وحمض االسكوربیك )الخ...والبروتیز
المخلفات إنتاج األنزیمات المرتبطة أو كذلك یمكن باالعتماد على . ، وحمض الجالیك)Cفیتامین (

  .الخالیا المرتبطة ذات االستخدامات الغذائیة
یتم ذلك بعد وكما أشرنا ، خالل الدراسة حیث تم ذكر ھذا االستخدام للمخلفات :األعالف 3-2- 4

. زیادة القیمة الغذائیة للمخلفات، كما یتم استخدام المخلفات كوسط لتنمیة الحشائش الخضراء
لتحویل المخلفات إلى مركب غني ) SCP(ك اتجاه حدیث نحو إنتاج بروتین أحادي الخلیة وھنا

واستعمال  ،بالبروتین، كما أن ھناك إمكانیة كبیرة لتنمیة دودة األرض على المخلفات العضویة
  .المحصول الناتج من ھذه الدودة لتغذیة الحیوانات والدواجن واألسماك

في فقرة سابقة، والذي یتمیز بكلفة إنتاج بسیطة، وبإمكانیة  الذي تم شرحھ: السیالج 3-3- 4
إنتاجھ من أي كمیة أو نوعیة من المخلفات، وقد أصبح السیالج االتجاه االقتصادي البدیل 

  .لصناعة مسحوق السمك أو مسحوق العلف والتي تحتاج لرأسمال كبیر
الكثیر من أنواع المخلفات حیث یمكن استعمال  :مخصبات التربة واألسمدة العضویة 3-4- 4

تخدام الحمأة الناتجة من محطات معالجة لتحسین التربة، ولتغذیة النبات، وتلجأ بعض الدول الس
میاه الصرف الصحي، وخلطھا مع المخلفات النباتیة ومن ثم تخمیرھا إلنتاج الكمبوست، ویطبق 

  ).Obeing&Wright, 1987( ،وألمانیا ،والنمسا ،وفرنسا ،ذلك في ھولندا
یمكن االستفادة من المخلفات الزراعیة إلنتاج أنواع مختلفة من مصادر الوقود  :الوقود 3-5- 4

الصلبة والسائلة والغازیة كغاز المیثان، واإلیثانول، وأسلوب الحرق للمخلفات في غیاب الھواء 
أو تشغیل  ،أو التدفئة ،لتحلیلھا حراریًا، أو حرقھا مع توفیر جزئي للھواء الستعمالھا في التجفیف

بعض اآلالت، إضافًة إلى عملیة تحویلھا إلى زیوت بتعریضھا لدرجات حرارة عالیة مع ضغط 
  .عالي

من المعروف أن قش األرز، ومخلفات قصب السكر  :تصنیع لب الورق والورق 3-6- 4
ھا الغابات، ، من أكثر المصادر لصناعة لب الورق، خاصًة في الدول التي ال تتوافر فی)الباجاس(

 .وتتعدد طرق اإلنتاج لتحویل كل من ھذه المواد الخام إنتاج لب ذو صفات معینة من الورق
، بینما یمثل قش الشوفان وقش ویعتبر قش القمح من أفضل أنواع قش الحبوب لصناعة لب الورق

خاصة من  كما اسُتعمل القش أیضًا في إنتاج أنواع. الشعیر أقل ھذه األنواع جودًة لصناعة اللب
ولكن ھناك . األلواح، وذلك بكبس القش بعد تغطیتھ إنتاج األلواح الُمستعملة في صناعة البناء
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تحد من استخدام المخلفات الزراعیة إلنتاج الورق مثل التي قتصادیة االعتبارات بعض اال
  .اقتصادیات الحصاد والنقل والتخزین وتركیب المخلفات الكیمیائي

في ) أكساد(دور المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة  4- 4
  استخدام المخلفات  مجال

، بناًء على )أكساد(لقد تم إنشاء المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة 
، في جمیع الحاجة الماسة لمركٍز علمي یھتم بحل المشكالت العلمیة ذات الطابع العربي المشترك

المجاالت الزراعیة، وذلك من أجل العمل على تحویل ھذه المناطق من مناطق ھامشیة إلى 
وقد نفذ المركز العربي مشروعات كثیرة لتحقیق ھذا الھدف، . مناطق إنتاجیة واجتماعیة متكاملة

لموارد یولي أھمیًة كبیرة ل حیث، بتطویر إنتاجیة الثروة الحیوانیةاھتمامھ الكبیر من خالل و
وقد قام المركز بالتعاون مع عدة منظمات وھیئات عربیة ودولیة بتنفیذ  .العلفیة وتغذیة الحیوان

دراسات متخصصة حول مسح الموارد العلفیة، وتحدید القیمة الغذائیة لمصادر األعالف 
 دراسة 21ة للتنمیة الزراعیة بالتعاون مع المنظمة العربیو التقلیدیة، وقد صدر عن المركز

فریقًا من الخبراء العرب المركز ل ، كما شّكقطریة متخصصة بالموارد العلفیة لكل دولة عربیة
لتحلیل البیانات القطریة، وتحدید المؤشرات للموارد العلفیة بالمقارنة مع احتیاجات الحیوانات، 

تحدیثًا للدراسات ) أكساد(نفذ المركز العربي  2010-2005وفي الفترة  .وتوقعات التطور فیھا
تطویر المصادر ضع استراتیجیة مناسبة تشمل آلیة كافة الدول العربیة، لو شملت التي القطریة

العلفیة، وذلك من خالل إقامة مشروعات وطنیة أو اقلیمیة لسد الفجوة الحاصلة في الموارد 
  .رد إضافیة منخفضة الكلفة مع الحّد من تلوث البیئةالعلفیة، بھدف تأمین موا

كما قام المركز العربي بإعداد دراسة جدوى فنیة واقتصادیة إنشاء معمل إلنتاج األعالف غیر 
، معتمدًا في 2ألف م 48على مساحة  –الجمھوریة العربیة السوریة  –التقلیدیة، في دولة المقر 

إنتاج األعالف المتكاملة، واألعالف الرطبة، أو  األساس على المخلفات الزراعیة من أجل
وسیتم تحسین ھذه المخلفات وتحویلھا إلى أعالف جیدة القیمة . الخضراء، على شكل سیالج

الغذائیة، بإضافة جزء من المركزات واإلضافات العلفیة األخرى لھا، وُتنتج بشكل مضغوطات، 
خلفات الرطبة وتعبئتھا ضمن عبوات كما سیم تخمیر الم). كغ 50(وبأكیاس موحدة الوزن 

  .، لسھولة نقلھا، وتداولھا، إلى مربي الثروة الحیوانیة)كغ 25(ُمفرغة من الھواء سعة 
س تبلغ الطاق ة اإلنتاجی ة ال ُدنیا م ن إنت اج العل ف        حسب دراسة الجدوى الفنیة واالقتصادیة لھذا المعم ل  بو

ط  ن  31500طاق  ة اإلنتاجی  ة القص  وى نح  و  ط  ن س  نویًا م  ن المض  غوطات، وال  10500الُمتكام  ل نح  و 
ألف  18طن سنویًا، والطاقة القصوى  4500سنویًا، في حین ستبلغ الطاقة الُدنیا من إنتاج السیالج نحو 

وال بّد من اإلشارة إلى أن الھدف من إقامة ھذا المعمل لتص نیع األع الف غی ر التقلیدی ة م ن      . طن سنویًا
  :المخلفات الزراعیة، ھو

بح  وث التطبیقی  ة الالزم  ة لرف  ع الق  یم الغذائی  ة للمخلف  ات الزراعی  ة حس  ب ن  وع       إج  راء ال  . أ
  .المخلف في البلد العربي المنتج للمخلفات باستخدام التقانات الحدیثة

إجراء الدورات التدریبیة اإلرشادیة للع املین ف ي مج ال األع الف عل ى تحس ین المخلف ات          . ب
 .الزراعیة واستثمارھا االستثمار األمثل

بشكل تج اري لتلبی ة ج زء    ) المخلفات الزراعیة والصناعیة(إنتاج  األعالف غیر التقلیدیة   . ت
من الطل ب المحل ي والعرب ي عل ى ھ ذه الس لعة الت ي تش ھد إقب اًال واس عًا علیھ ا مم ا یجع ل              
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المعم   ل مش   روعًا اس   تثماریًا مجزی   ًا إض   افة إل   ى جانبی   ھ الت   دریبي اإلرش   ادي والبحث   ي   
 .التطبیقي

  : تعلق بالنتائج المتوقعة من إقامة ھذا المعمل، فتتجلى بــأما فیما ی
 .سد جزء من الفجوة الحاصلة في األعالف  .أ 
 .رفع القیمة الغذائیة للمخلفات الزراعیة باستخدام تقنیات حدیثة  .ب 
 .تحسین دخل صغار المربین عن طریق تأمین مصادر علفیة بدیلة ورخیصة الثمن  .ج 
 .ي الناجم عن تراكم المخلفات أو حرقھاالمساھمة في الحد من التلوث البیئ  .د 
 .فتح مجاالت جدیدة أمام االستثمارات العربیة في الزراعة  .ه 

لنق ل تقنی ات تحس ین     ُس بل إیج اد ال  م ن خ الل  ف ي المرك ز لتحقی ق الھ دف الس ابق،       وتجري ھ ذه الدراس ة  
القیمة الغذائیة للمخلفات الزراعیة واالستفادة منھا، للفنیین والمربین في الدول العربیة، باإلضافة إلیجاد 

رى، م ع المس اھمة ف ي    سبل االستثمار األمثل للمخلفات الزراعیة ف ي تغذی ة الحی وان، وف ي مج االت أخ       
وال ب ّد م ن    .مواجھة أخطار الجفاف ونقص األع الف  ، والعمل علىبسبب النفایات ث البیئةالحّد من تلو

  .أن ھذه الدراسة ستكون نواة لدراسات عدیدة على مستوى الدول العربیةإلى  ،اإلشارة
 تعمیم النتائج ونشرھا في البلدان العربیة 5- 4

الموازن ة  المخلفات بأنواعھا تساھم بتقل یص الفج وة ف ي    كما وجدنا من خالل الدراسة المیدانیة فإن 
اإلنس  ان حاج  ات إزال  ة التن  افس الحاص  ل ب  ین  إط  ار وف  ي. باإلض  افة لتقلی  ل تكلف  ة اإلنت  اج, العلفی  ة

الحبوب العلفیة، فإنھ ال بد من البحث ع ن بقای ا ھ ذه المحاص یل الس تخدامھا       منالحیوان وحاجات 
  .  للحیوان بعد تحسینھا

 388بح  والي  2007رت ف  ي ع  ام دِّوانی  ة، ُق  أع  دادًا كبی  رة م  ن الث  روة الحی تمتل  ك ال  دول العربی  ة ف
ملی ون رأس،   114: ملی ون رأس،  م اعز   192: أغن ام ( ملیون رأس تنتمي لخمسة أنواع حیوانیة 

، إضافة إلى أعداد أخ رى  )ملیون رأس 4: ملیون رأس، جاموس 16: ملیون رأس، إبل 62 :أبقار
األھ داف  أھ م  الف الالزم ة لھ ا أح د    من الفصیلة الخیلیة وال دواجن، مم ا یجع ل عملی ة ت أمین األع       

أن زی  ادة اس  تخدام المخلف  ات  حی  ثاألساس  یة لعملی  ة تنمی  ة ھ  ذه الث  روة الحیوانی  ة ف  ي تل  ك ال  دول،   
ھو أحد الخیارات الممكن ة للمس اعدة ف ي تقل یص الفج وة الحاص لة ف ي الموازن ة          ،وتحسین نوعیتھا

  .العلفیة
ومن المبررات الھامة للدراسة، العجز المزمن في مصادر األعالف، وھن ا تب رز أھمی ة المخلف ات     
المحسنة كمصدر غیر تقلیدي للموارد العلفیة الواجب استثمارھا بشكل أمثل في تغذی ة الحیوان ات،   

ى إل   ،الحاج ة إل ى تط ویر مص ادر علفی ة غی ر تقلیدی ة       ف. وخاصة في المناطق الجافة و شبھ الجاف ة 
جانب األعالف المرك زة والتقلیدی ة تعتب ر غای ة ف ي األھمی ة، وخاص ة عن د المقارن ة م ع م ا اعت اد             

 ،ودون أی  ة تحس  ینات عل  ى نوعیتھ  ا  ،علی  ھ المزارع  ون بتق  دیم المخلف  ات للحیوان  ات بش  كلھا الخ  ام 
  . الخ...تفل الشوندر واألتبان بأنواعھا وبقایا تقلیم األشجار :مثل

ستراتیجیات واضحة لتطویر الثروة الحیوانیة في معظم الدول العربیة تتضمن لعدم وجود ا نتیجًةف
سیاسات محددة إلنتاج األعالف، استمر العجز في إنتاج األعالف لسد احتیاجات الث روة الحیوانی ة   
على مستوى ال دول منف ردًة أو عل ى مس توى ال وطن العرب ي مجتمع ًا، وأص بحت المنطق ة العربی ة           

أن  ،ومن المؤسف القول. ة لألعالف تجني منھا أرباحًا كبیرًةَجنِتكات والدول الُمسوقًا رائجًة للشر
وتحس ین المخلف ات المحلی ة     ،فت في تطویر إنت اج األع الف ف ي ال دول العربی ة     ظِّتلك األموال لو ُو

  .التي تتوفر فیھا، لوصلت إلى حد االكتفاء الذاتي أو تقلیص الفجوة العلفیة الموجودة فیھا
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وجھ إلى تشجیع استثمار المخلفات بأنواعھا من قب ل القط اعین الع ام والخ اص، م ن األھمی ة       إن الت
وسیؤدي دورًا اقتصادیًا وبیئیًا ھامًا، ناھی ك ع ن الفوائ د الت ي س تجنى م ن تخفی ف الض غط          ،بمكان

یًا ب ـ  ة ف ي ال وطن العرب ي س نو    َج  نَتستخدم من المخلف ات المُ ر ما ُیقدَُّیحیث  .على المراعي الطبیعیة
در كمیة المخلف ات الزراعی ة غی ر    قَّفعلى سبیل المثال، ُت. وبشكلھ التقلیدي دون تحسین ،فقط% 50

، 2008أكس اد  ( ملی ون ط ن    3.5ملی ون ط ن، وف ي س وریة بنح و       25المستخدمة في مصر بنحو 
ع  دا ع  ن المخلف  ات الص  ناعیة الغذائی  ة غی  ر       -) مص  ر وس  وریة  ك  ل م  ن  الموازن  ة العلفی  ة ف  ي   

  .ستغل بشكلھ التقلیدي دون تحسینوإن ما یستخدم من ھذه المخلفات ُی -تخدمة في البلدینالمس
التأثیرات المستقبلیة في اتجاھات التنمیة الزراعیة العربیة من خالل مؤشر  6- 4

  القیمة المضافة
إن استغالل المخلفات وفق التقانات الحدیثة سیؤدي إلى خلق قیمة مضافة لالقتصاد الوطني، 

من خالل  ورفع محتواھا الغذائي من الطاقة والعناصر المعدنیة، كما یؤدي ،وذلك بعد معاملتھا
إلى تشغیل و توزیع العمالة المحلیة في الدول العربیة نظرًا لتوزع  ،وتصنیعھا ،ونقلھا ،تجمیعھا

مخلفات التي أماكن وجود ھذه المخلفات، باإلضافة إلى المزایا البیئیة التي تتحقق باستثمار ھذه ال
باستثمار ھذه ف. دي إلى الكثیر من المشاكلوتؤ ،غًا بالبیئة المحیطة بھابالث ضررًا حِدكانت ُت

الحفاظ على البیئة : ویتم تحقیق ھدفین في وقت واحد ،ل الضرر إلى فوائدیتحو ،المخلفات
  .واالستفادة من المخلفات

الغذائیة بالشكل األمثل سیضیف قیمة اقتصادیة إن استثمار كامل المخلفات الزراعیة والصناعیة 
كبیرة، أضف إلى ذلك القیمة المضافة الناتجة عن عملیات التحسین والتصنیع لھذه المخلفات، 

ر نتیجة وفَّوالقوة المحركة لعملیات الجمع والتقلیم الناتجة عن ھذا العمل، والدخل القومي الُم
لى المستوردات البدیلة، والفوائد البیئیة الناتجة التي العنایة بھا، والتوفیر في القطع النادر ع

 .ستھان بھا، وتوفیر األعالف للثروة الحیوانیة محلیًاالُی
ر عن مقدار ما یتم إضافتھ خالل كل دورة عبِّفالقیمة المضافة التي یحققھا استثمار المخلفات ُت

مة عالیة ألن المدخالت ھي اقتصادیة إلى المخلفات التي كانت بدون قیمة أساسًا، وھذه القی
أو في التسمید  ،إما في تغذیة الحیوانات ورفع إنتاجیتھا ،بینما المخرجات ھي مواد مفیدة ،مخلفات

وتحقق التنمیة  .وزیادة اإلنتاج النباتي، أو في مجاالت كثیرة أخرى تحقق قیمًا مضافة عالیة جدًا
التنمیة ھي تنمیة مستدامة ألنھا تسد الحاجات الحقیقیة من خالل زیادة الناتج، مع اعتبار أن ھذه 

فھي تحافظ على البیئة وتحمیھا،  ،الحالیة دون الضرر بحاجات األجیال القادمة، بل على العكس
ل عدد غِّمن إنتاجیة العمل، كما أنھا ُتش وتنعكس ھذه القیمة على زیادة الدخل القومي ألنھا تزید

ارب االقتصادیة أن كل دول العالم وجھت سیاستھا فقد أثبتت التج. من الید العاملة كبیر
من (االقتصادیة نحو زیادة الكفاءة االقتصادیة، أي الجمع األمثل بین عناصر العملیة اإلنتاجیة 

، بھدف زیادة القیمة المضافة على )وتنظیمیة ،وتكنولوجیة ،ومالیة ،ومادیة ،موارد بشریة
خاصًة في قطاعات اإلنتاج ینا السعي لتحقیقھ، وھذا ما على االقتصاد الكلي والجزئي، ومست

  .المادي وأھمھا الزراعة
  اتجاھات تنمیة الموارد العلفیة 7- 4

یمكن إیجاز االتجاھات الرئیسیة لتنمیة الموارد العلفیة، مع التركیز على أھمیة المخلفات 
  :الزراعیة كما یلي
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السوریة، حیث یساھم ذلك في حمایة وتنمیة مناطق المراعي الطبیعیة في البادیة  .1
مضاعفة إنتاجھا فیما إذا تم تنفیذ المشروعات والسیاسات المالئمة التي أصبحت مكوناتھا 

 .وعناصرھا معروفة وواضحة
 : تحسین االستفادة من المخلفات الزراعیة، وذلك من خالل .2

 .دعم تقنیات ووسائل جمع المخلفات الزراعیة وإدخالھا في قنوات التسویق -
 .د الوسائل المالئمة لمعالجة مختلف أنواع المخلفات وتحسین قیمتھا الغذائیةتحدی -
إدخال تربیة الحیوان في األنظمة الزراعیة المختلفة، وخاصًة في مناطق التشجیر المثمر  -

 .ألف ھكتار 978نحو  2009التي بلغت مساحتھا لعام 
خصصة منھ إلنتاج الزیت بنحو ر الكمیات الماالستفادة من مخلفات عصر الزیتون، والتي تقّد -

 .ألف طن 209
االستفادة من مخلفات عصر العنب، والتي تقدر الكمیات المخصصة منھا إلنتاج المشروبات  -

 .ألف طن 59بنحو 
زیادة إنتاج محاصیل الحبوب، وھو االتجاه المرتبط بالسیاسات الزراعیة، والمعتمد  .3

المساحات المخصصة إلنتاج الحبوب  أساسًا على زیادة نسبة التكثیف الزراعي، وزیادة
 .العلفیة واألعالف الخضراء، وإدخال التقنیات المالئمة لتحسین إنتاجیة وحدة المساحة

وأخیرًا، ومن خالل ما تقّدم، نستطیع القول أن المخلفات الزراعیة یمكن أن تساھم بشكل كبیر في 
رھا مصدرًا جیدًا لخلق منتجات حل مشكلة نقص األعالف وبالتالي مشاكل الغذاء، وذلك باعتبا

فإذا كان القطاع الزراعي یسعى  .غذائیة تعتمد على مواد رخیصة، أو باألحرى عدیمة القیمة
، ویضمن استمرار توافره نوعًاجاھدًا لزیادة اإلنتاج الغذائي، فالتصنیع ینمیھ ویحافظ علیھ كمًا و

ھ والحّد من الفاقد منھ، فالصناعة ھي وعدم حدوث االختناقات فیھ، كما یعمل على ترشید استھالك
الطاقة الخالقة التي تستطیع أن تتجاوب مع التخطیط الزراعي الواعي والمدروس، وتفي 

  ببرامجھ دون عوائق، ومن ثم فھي القادرة في أ
األمر الذي یجعلنا نثق بأن الصناعات الغذائیة القائمة على . سرع وقت على توسیع قاعدة اإلنتاج

من المخلفات والفوائض الزراعیة التالفة باتت ُتشكل ثقًال ال ُیستھان بھ في األسواق االستفادة 
إن حصولنا على سبل وأدوات . االقتصادیة العالمیة، بشرط استخدامھا ألحدث وأنسب التقانات

العمل الجدیدة لیس فقط نقطة انطالق سلیمة، وإنما ھو أیضًا تعویض عن التخلف الصناعي 
  .نملكھ من قوى بشریة وطاقات علمیة وقیادات واعیةباإلضافة لما 
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  االستنتاجات والتوصیات
  االستنتاجات - أوًال

ألف  11707نحو  2009-2000بلغ متوسط إنتاج سوریة من المخلفات الزراعیة في الفترة  -
الدم، ( طن سنویًا من المخلفات الحیوانیة 52829طن سنویًا كمخلفات إنتاج نباتي، ونحو 

كما بلغ إنتاج ألف طن سنویًا من مخلفات التصنیع،  2545، و)ومحتویات الكرش، والعظام
طن من المخلفات  94201ألف طن، ونحو  10809نحو  2009المخلفات النباتیة عام 

ویتم التخلص من كثیر من ھذه ألف طن من مخلفات التصنیع،  1188الحیوانیة، ونحو  
 يم كما ھُتقَد اتتم االستفادة منھأن المخلفات التي رة بالبیئة، وحتى المخلفات بطرق بدائیة ضا

 .الغذائیة اكعلیقة للحیوانات بدون رفع قیمتھ
تشكل المخلفات الزراعیة ثروة وطنیة یجب استغاللھا بالشكل األمثل، لتكون ردیفًا للمصادر  -

العلفیة في القطر، وفي زیادة العلفیة التقلیدیة، ولتساھم في التخفیف من العجز في الموازنة 
، إضافًة إلى المنتجات األخرى الممكن الحصول علیھا من اإلنتاج الحیواني وخفض تكالیفھ

 ،، حیث أن الكمیة الناتجة من المخلفات الزراعیة في سوریة كبیرة جدًاالمخلفات الزراعیة
ویتم ھذا االستخدام  في أحسن األحوال،%  48وال ُیستفاد منھا في تغذیة الحیوان إال بنحو 

 .بدون رفع قیمتھا الغذائیة، أما الباقي فیتم حرقھ أو تركھ لُیشكل مصدر ثلوث للبیئة
ألف طن من المادة  2281نحو  2009عام ) بدون المستوردات(بلغ العجز في المیزان العلفي  -

ة بنسبة بیستقالمیغاجول من الطاقة اال ملیون 52100، و% 78الجافة بنسبة اكتفاء ذاتي تبلغ 
ألف طن من البروتین المھضوم بنسبة اكتفاء ذاتي  396نحو ، و% 51اكتفاء ذاتي ال تتجاوز 

بلغت كمیة  حیث، ، مما یؤكد ضرورة استخدام المخلفات لسد جزء من ھذه الفجوة% 47
ل تشّكألف طن  4456 نحو ،التي لم تتم االستفادة منھا في نفس العامو ،فقط المخلفات الخشنة

 . من المخلفات الخشنة التي ُأنتجت%  41 حون
ألف طن، تتركب من  3100 نحو 2009في عام  بلغت المستوردات من المواد العلفیة الخام -

ملیون میغاجول طاقة استقالبیة،  36520ألف طن مادة جافة، و 2728: مكونات غذائیة ھي
العلفیة المحلیة فقد ألف طن بروتین مھضوم، وبإضافة المستوردات إلى الموارد  406نحو و

ملیون میغا  15580بقیت احتیاجات الثروة الحیوانیة من جھة الطاقة االستقالبیة سالبة بقیمة 
  .جول

 1158من زراعات الحبوب العلفیة في سوریة نحو  2009بلغت كمیة األعالف الناتجة عام  -
 1500عیة ألف طن، ومن المراعي الطبی 474ألف طن، ومن الزراعات العلفیة الخضراء 

طن، ومن مخلفات األبقار واألغنام والماعز  55086ألف طن، ومن مخلفات الدواجن 
ومن . طن من العظام 42162طن من محتویات الكرش، و 27771طن من الدم، و 20494

الجدیر بالذكر، أن مخلفات المعكرونة والشعیریة والكونسروة وصوامع القمح ومخلفات 
 .بات الكحولیة، یتم استغاللھا بشكل كامل في سوریةمعامل البیرة ومعامل المشرو

ألف  11997نحو  2009بلغت كمیة المخلفات النباتیة ومخلفات التصنیع الزراعیة في عام  -
، والتي بلغت )من إجمالي المخلفات%  52(ألف طن  6238غیر الُمستثمر منھا نحو طن، 

من %  50، یمكن أن توفر نحو )س.ملیار ل 31نحو ( س.ل 31,192,200,000قیمتھا 
 س،.ملیار ل 62أي  س.ل 62,000,000,000قیمة المستوردات من األعالف والبالغة نحو 

 ).طن فأل 3100(
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 0.16إن تكلفة الوحدة الواحدة من البروتین المھضوم الناتجة عن معاملة األتبان بالیوریا تبلغ  -
عن استخدام الشعیر كعلف، مما من تكلفة وحدة البروتین الناجة  1/10س، وھي تمثل .ل

یؤكد أن المعاملة الكیمیائیة لألتبان ھي مصدر رخیص الثمن لوحدات البروتین الالزمة 
 .للحیوان

 440ألف طن من النفایات المنزلیة سنویًا، وھذه الكمیة تكفي لتولید  22ینتج في سوریة نحو  -
 . وتوفیر التكلفة ألف میغا واط ساعي، إضافًة لحمایة البیئة والمیاه الجوفیة

لكل نوع من المخلفات الزراعیة ممیزات خاصة، مما یدعو للعمل على معالجتھا بالطرق  -
 .المناسبة لطبیعتھا

 ،ُتعتبر تكنولوجیا االستفادة من المخلفات مالئمة عندما یؤدي تنفیذھا إلى تحسین البیئة -
واإلقالل من مشاكل التلوث، مع التقلیل من الحاجة لالستیراد، وردم الفجوة في اإلنتاج، 
وُیفّضل التركیز على األسالیب التي ال تحتاج لرؤوس أموال كبیرة، أو لطاقة ُمكلفة، مع 

 .االعتماد على مصادر الطاقة والخامات المحلیة
یعني الحصول على ُمنَتج نافع ذو قیمة إن االستغالل األمثل للمخلفات، واالستفادة منھا،  -

اقتصادیة واجتماعیة وبیئیة، بعد أن كان ھذا الُمنَتج عبارة عن نفایة عدیمة القیمة وضارة 
في مجال الدراسات والتجارب من أجل ) أكساد(وال یخفى دور المركز العربي . بالبیئة

 .االستخدام األمثل للمخلفات
ت في مواقع اإلنتاج بالمزرعة، یوفر الكثیر من تكالیف إن إمكانیة إعادة معالجة المخلفا -

 .ومشاكل النقل، وسرعة تلف المواد العضویة
إنتاج السماد العضوي، أو التسمید : یمكن استخدام المخلفات في العدید من المجاالت، مثل -

المباشر من المخلفات، وإنتاج الفطر، والصناعات الكحولیة، وإنتاج خمیرة العلف، والورق، 
وبعض االستخدامات الطبیة، وتولید الطاقة النظیفة مثل البیوغازالذي تتراوح قیمتھ الحراریة 

، والذي یمكن إنتاجھ من كثیر من أنواع المخلفات 3م/كیلو كالوري 6625-3170بین 
الزراعیة، واالستفادة منھ في الكثیر من المجاالت، إضافًة للتسمید بالسماد الناتج عنھ الذي 

 700- 600یادة في المحاصیل التي تم تسمیدھا بھ، وقد َقدَّر العلماء أنھ یمكن إنتاج أدى إلى ز
 . ألف رأس من الماشیة 100كیلو واط في الیوم من 

وعلى أیة . من األسھل تقبل تحویل المخلفات إلى علف أو سماد عضوي، عن إنتاج الغذاء -
 .لتوفیر الغذاء لالنسانحال، فإن استخدام العلف أو السماد ھي وسائل غیر مباشرة 

میغا واط ساعي  200یمكن لسوریة وباستخدام مخلفات الزیتون فقط أن ُتشّغل محطة بطاقة  -
 .على مدار السنة، وبسعر منخفض

إن تصنیع المواد العلفیة الجاھزة، والخشنة، والبقایا بأنواعھا، بعد رفع قیمتھا الغذائیة یجعل  -
جمھا، وسھولة نقلھا، وتداولھا، وتصنیعھا على شكل عملیة نقلھا اقتصادیة، نظرًا لضغط ح

 .مضغوطات، وأعالف متكاملة
أنھا سوف  2016ن التنبؤ المستقبلي للمخلفات غیر الُمستثمرة من القمح والشعیر حتى عام بیَّ -

ن التنبؤ المستقبلي لمخلفات البقولیات أن نسبة غیر تتناقص ولكن بشكل بطيء، كما بیَّ
 .كون المحصول مرویًا أو بعلیًا ،المخلفات لم تتأثرالُمستثمر من 

مًا بأنھ تم لبینت الدراسة المیدانیة أنھ ال یتم استغالل أي من مخلفات األشجار المثمرة، ع -
إجراء الكثیر من الدراسات التي أكدت أھمیة تغذیة الحیوانات على مخلفات شجرة الزیتون، 
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ى على أھمیة استخدامات مخلفات النخیل منھا ما تم إجراءه في أكساد، ودراسات أخر
 .والحمضیات

  التوصیات -ثانیًا
ومدى الحاجة ومناطق تواجدھا،  إنشاء مركز معلومات عن المخلفات ومدى توفرھا، -

لالستفادة منھا، من خالل خطط طویلة األمد، حیث یجب توفیر معلومات كافیة عن كمیة 
 الخططالمخلفات ونوعیاتھا وصفاتھا، ألن ھذه المعلومات ُتعتبر األساس عند وضع 

ستفادة القصوى ى تحدید أھداف االالتعامل مع ھذه المخلفات، كما أنھا تساعد عل اتوسیاس
 .وفق خطة تتفق مع خطة التنمیةلمخلفات من ا

تشجیع الدراسات االقتصادیة واالجتماعیة، ودراسات الجدوى لوسائل االستفادة من  -
المخلفات، واقتراح برامج البحوث واإلرشاد لتحدید الوسائل الُمثلى المناسبة لالستفادة من 

مقبولة ، والتطور والتوسع في استخداماتھا بحسب الحاجة، وجعلھا منتجات المخلفات
 .، وردم الھوة بین إنتاج األعالف وبین الطلب علیھااجتماعیًا

إنشاء مراكز لتجمیع المخلفات، مزودة باآلالت الالزمة، وبوسائل التخزین المناسبة، وإشراك  -
مما یساھم في توفیر فرص جدیدة  ،المصانع الصغیرة في القرى بإعادة استخدام المخلفات

ادة استخدام المخلفات الزراعیة قادرة على توفیر موارد للعمل، وبحیث تكون منتجات إع
 .جدیدة، ویمكن أن یتم تصنیعھا في مواقع اإلنتاج للتقلیل من التكالیف والفاقد والتالف

مختص لتصنیع المخلفات الزراعیة وفق أحدث التقنیات الممكن واحد على األقل إنشاء معمل  -
وھو ما عمل علیھ . المادة األولیة الالزمة لعملھبحیث یكون في منطقة تتوفر فیھا توفیرھا، 

  .في ھذا المجال )أكساد(المركز العربي 
الخاص، من أجل  العام والقطاع الحكومیة والقطاعغیر  الھیئاتتعاون بین من الإیجاد صیغة  -

 .التكنولوجیات الحدیثة للتحویل البیولوجي للمخلفات وتوطین نشر
الناتجة عن الوضع الحالي للمخلفات، وإمكانیات تحسین ھذا  ،والتلوث ،دراسة مشاكل البیئة -

، مع اإلفادة من التجارب العالمیة الوضع باالستفادة من المخلفات بدًال من التخلص منھا
في مجال استخدام المخلفات الزراعیة، واتباع أحدث التطورات العالمیة في  الرائدةوالعربیة 

 .یات الطلب، والقبول االجتماعي للمنتجاتطرق اإلفادة من المخلفات، وحسب أولو
توعیة المزارعین والفنیین على أھمیة استثمار المخلفات في مجال الدور اإلرشادي  فعیلت   -

 ،، من خالل نشر نتائج الدراساتالزراعیة، سواء في اإلنتاج النباتي أو في اإلنتاج الحیواني
توضیح األھمیة االقتصادیة لالستفادة من ومن خالل  ،)أكساد(دراسات المركز العربي  ومنھا

المخلفات الزراعیة للمزارعین والمربین، ومدى فائدتھا في تغطیة الفجوة العلفیة عن طریق 
   .تنظیم برامج إرشادیة خاصة

دراسة العالقة بین العرض والطلب من أجل إعادة استخدام المخلفات الزراعیة،  ضرورة -
ات السوق، توفر احتیاجأن و اجتماعیًا، المنتجات مقبولة أن تكون بالحسبانوھنا یجب األخذ 

 .ومن السھل بیعھا ،صفات ثابتةكما أنھا یجب أن تكون ذات 
التسویق السنوي لجزء  وذلك من خالل ،الزراعیة االنتباه إلى أھمیة المخلفات ضرورة لفت -

 األعالف وإدخالھا في تصنیعمن المخلفات الزراعیة من قبل المؤسسة العامة لألعالف 
في جمعھا من ِقبل المزارعین، وعدم ھدرھا، واستخدامھا  األمر الذي سوف یساھمالمتكاملة، 

 .بصورة أكفأ
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وقد یستدعي . االھتمام بتطویر عملیة التسویق للمنتجات النھائیة لتصنیع المخلفات ضرورة -
 .نَتج الجدیدذلك بذل جھود مضاعفة للتعلیم وإرشاد المستفیدین بشأن القیمة الحقیقیة للُم

زیادة اھتمام وسائل اإلعالم المختلفة بنشر أھمیة االستفادة من المخلفات، واستخدام  ضرورة -
المنتجات الجدیدة منھا، سواء كمصادر لتغذیة االنسان مباشرًة، أو كعلف للحیوان أو 

 .الدواجن، أو لزیادة خصوبة التربة
مزید من الدراسات المتزامنة مع التجارب، تعمیم ھذه الدراسة على الدول العربیة، وإجراء ال -

للبدء وبشكل واسع في ردم فجوة األعالف في الوطن العربي، واالستفادة بأفضل الطرق من 
 .إمكانیات تحویل المخلفات
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