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 المقدمــــــــــة:

 اعٌة فً انتاج المحاصٌل .والزراعة الزراعة العضوٌة هً الطرق الزراعٌة التً الٌستخدم فٌها مواد كٌمٌاوٌة أو صن

العضوٌة هً نظام شامل بعنئ انها التقتصر على تبنً نظام زراعً ٌقلل من استخدام المبٌدات واالسمدة الكٌمٌاوٌة بل ٌقوم 

وتتمثل هذه الطرق , على حسن ادارة الموارد الطبٌعٌة )تربة _مٌاه_كائنات حٌة( والموارد البشرٌة والمدخالت الزراعٌة .

واالقتصار على أستخدام المواد العضوٌة وتطبٌق المقاومة الحٌوٌة لالفات ’ فً عدم أستخدام االسمدة والمبٌدات الكٌمٌاوٌة 

حماٌة البٌئة من التلوث  ىوتهدف الى تدوٌر الحاصالت الزراعٌة وإعادتها لما لهذا العامل من تؤثٌر اٌجابً عل,واالمراض 

وكذلك التسمٌد العضوي الذي ٌتم باستخدام االسمدة العضوٌة الناتجة عن كمر  لص منهحٌث تتبع أسالٌب غٌر سلٌمة للتخ

المخلفات النباتٌة والمخلفات الحٌوانٌة والتً تمد النبات بالعناصر الغذائٌة طبٌعٌآ والذي ٌحتوي على الدبال الناتج من تحلل 

  رعة نفسها .المخلفات النباتٌة والحٌوانٌة بالتفاعل مع التربة الزراعٌة للمز

 

 :التركٌب الكٌمٌائً للمادة العضوٌة 

 

الجافة فهً المادة % أو أكثر من تركٌب األنسجة، أما 75من مادة جافة وماء وٌإلف الماء حوالً المادة العضوٌة تتركب 

 مإلفة من كربون وأوكسجٌن وهٌدروجٌن ونتروجٌن وعناصر معدنٌة أخرى.

 

فً األراضً معروف وٌمكن تقسٌمه إلى العضوٌة المادة والتركٌب الكٌمٌائً لبقاٌا المواد النباتٌة الجافة والتً تشكل منشؤ 

 ثالثة أقسام رئٌسٌة:

 

 Polysaccharidesالسكرٌات العدٌدة  -0

 

 Ligninاللجنٌن  -2

 

 Proteinالبروتٌنات  -3

 

 المخلفات الزراعٌة

توجد عدة مخلفات هً النفاٌة أو البقاٌا أو المخرج الناتج عن نشاط ما فالقمامة بكل أنواعها نفاٌات والمخلفات بكل أنواعها نفاٌات، وال

تعرف المخلفات الزراعٌة بصورة عامة على أنها كل ما ٌنتج بصورة عرضٌة أو ثانوٌة خالل عملٌات تعرٌفات للمخلفات الزراعٌة 

حقلٌة سواء أثناء الحصاد أو أثناء عملٌات اإلعداد للتسوٌق أو التصنٌع لهذه المحاصٌل ،كما ٌشمل أٌضا فضالت إنتاج المحاصٌل ال

عرف تالحٌوان والدواجن قبل الذبح أو خالل عملٌات الذبح ، وخالل عملٌات تصنٌع وحفظ منتجات هذه الحٌوانات والدواجن كما 

  .األجزاء المتبقٌة بعد حصاد المحاصٌل الرئٌسٌة المخلفات النباتٌة الحقلٌة بؤنها عبارة عن 

 

  :لمخلفات الزراعٌةل أنواع عدٌدة هناك

: ال و  المخلفات الحقلٌة  أ

  مستوي الحقل ىوهً جمٌع المخلفات التً تنتج عل

 : ىوتقسم إل 
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 صل نباتً )مخلفات محاصٌل ( أمخلفات حقلٌة من  -0

  جمع أو وهً جمٌع المخلفات التً تنتج أثناء حصاد أو 

 ضم المحاصٌل الحقلٌة أو أثناء إعدادها للتسوٌق ومعظم هذه المخلفات  

  مستوى الحقل ولدى ىتنتج عل

 ى المخلفات الكم األكبر من المخلفات الزراعٌة عل المزارعٌن وٌمثل هذا النوع من

 اإلطالق ،وجمٌع المخلفات              

  . متها الغذائٌةمن هذا النوع فقٌرة فً البروتٌن وفً قٌ   

  مخلفات حقلٌة من أصل حٌوانً )مخلفات حٌوانٌة ( - 2    

  وهً عبارة عن فضالت الحٌوانات والدواجن خالل تواجدها

 بالمزارع أو محطات اإلنتاج  

 ، وغٌرهاوتشمل فضالت الحٌوانات )روث الحٌوان(  

  وتتمٌز هذه المخلفات بارتفاع محتواها من البروتٌن

  % .21حوالً ىنسبته إلحٌث تصل   

 

: ا ٌ ن ا   مخلفات التصنٌع الزراعً ث

 وتشمل هذه المخلفات أنواع عدٌدة منها: 

 0-   مخلفات التصنٌع الزراعً نباتٌة المصدر مثل مخلفات المصانع، ومخلفات المطاحن والصوامع ، ومخلفات المضارب

 مخلفات صناعة السكر والنشا وغٌرها. 

 2- ًحٌوانٌة المصدر وتشمل مخلفات المجازر مثل مسحوق الدم، والعظام، والقرون والحوافر  مخلفات التصنٌع الزراع

 خلفات حفظ وتصنٌع األسماك . وممسحوق اللحوم، والرٌش، ومخلفات مصانع األلبان ومنتجاتها، 

  

 

:ـث ا  ث ل   مخلفات عرضٌة ومختلطة ا

إدخالها ضمن المخلفات الحقلٌة أو مخلفات التصنٌع الزراعً  حٌث توجد مجموعة أخرى من المخلفات من أصل زراعً وال ٌمكن     

وهى مخلفات أسواق الجملة والمطابخ والمطاعم وهً عبارة عن خلٌط من المخلفات المتعددة ،والقٌمة الغذائٌة لها غٌر ثابتة وتخضع 

 لعوامل كثٌرة. 

 



 طرق االستفادة من المخلفات الزراعٌة:

 زراعٌة بإستخدام واحدة أو أكثر من الطرق التالٌة: ٌمكن اإلستفادة من المخلفات ال 

 0 –  إنتاج غذاء لإلنسان 

 2 –  إنتاج علف للحٌوان والدواجن 

 3 –  إنتاج السٌالج 

 4 -  إنتاج البروتٌن المٌكروبى 

 5 –  إنتاج الوقود 

 6 –  إنتاج السماد العضوى كمبوست 

 7 – تصنٌع لب الورق والورق 

 

 عملية التكمير

 عملٌة حٌوٌة الغرض منها تحوٌل المخلفات عدٌمة القٌمة اإلقتصادٌة الى منتج ذو قٌمة اقتصادٌة ٌمكن  هى عبارة عن

 استخدامة فى األغراض الزراعٌة المختلفة وتعتبر الطرٌقة المثلى إلدارة المخلفات الزراعٌة فى الشركات الكبرى

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      

 :لزراعٌةلماذا تجرى المعالجة الحٌوٌة للمخلفات ا

 0 –  لتقلٌل حجم ووزن المخلفات 

 2 –  لتقلٌل الرائحة الكرٌهة التى تصاحب وجود المخلفات على حالتها 

 3 –  قتل المٌكروبات المرضٌة التى ٌمكن ان تنتقل إلى البٌئة 

 4 –  المحافظة على القٌمة الغذائٌة للعناصر الموجودة فى المخلفات 

 5 – اجها فى المزارع ٌوفر الكثٌر من تكالٌف  ومشاكل النقل معالجة المخلفات فى مواقع إنت 

 6 – تقلٌل التلوث البٌئى نتٌجة لتقلٌل تراكم المخلفات وشغلها لمساحة كبٌرة  

 

 

 

 



 سلبٌات الزراعة العضوٌة:  

 

مسٌن من المتحكغٌرها من الفلسفات والممارسات البشرٌة ال تخلو الزراعة العضوٌة من قصور وسلبٌات ، وكما أن هناك الكثٌر 

والمروجٌن للزراعة العضوٌة ، فثمة من هم أقل حماسا واقتناعا بها ، بل إن هناك من ٌرى أن إحالل الزراعة العضوٌة محل 

التقلٌدٌة سٌجلب المشاكل بدالً من الحلول . إن اهم السلبٌات المصاحبة للزراعة العضوٌة انخفاض اإلنتاج ، وبشكل عام ٌبلغ 

٪ مقارنة بالزراعة التقلٌدٌة . وٌعزو البعض هذا االنخفاض فً  ۳٠ -۱٠الزراعة العضوٌة  متوسط انخفاض االنتاج بسبب

االنتاج الزراعً الى عوامل متعدده اهمها كثرة اآلفات الحشرٌة و الحشائش الضارة وانخفاض خصوبة التربة فً الزراعة 

نخفاض فً االنتاج ادى بدوره الى بروز مشاكل اخرى العضوٌة وذلك بسبب عدم استخدام االسمده والمبٌدات الكٌمٌائٌة. هذا اال

كارتفاع اسعار المنتجات العضوٌة ، فعلى سبٌل المثال الزٌاده فً اسعار محاصٌل الحبوب والخضر المنتجه عضوٌاً عند مقارنتها 

اج . كما أن انخفاض بمثٌالتها المنتجة تقلٌدٌا، وهً زٌادة غٌر مستغربة وذلك لتعوٌض الخسائر الناجمة عن انخفاض اإلنت

االنتاج بسبب انتهاج الزراعة العضوٌة ٌستدعً التوسع المستمر فً الرقعة الزراعٌة على حساب أراضً الغابات والمحمٌات 

وا الزراعة العضوٌة من أنها تلحق الضرر بالبٌئة بدال من حماٌتها ، كما ٌؤخذ المعارضون بلطبٌعٌة ، وهذا مما ٌحتج به مناوا

ضوٌة على المنظمات الدولٌة المعنٌة أنها تضع شروطا ومواصفات مشددة للغاٌة لإلنظمام الى عضوٌتها ، مما ٌقلل للزراعة الع

  .من الخٌارات العملٌة المتاحة أمام المزارعٌن المنضوٌن تحت هذه المنظمات وٌخفض اإلنتاج الزراعً 

 

 دور اإلرشاد الزراعً فً االستفادة من المخلفات الزراعٌة  

        ٌمكن لإلرشاد الزراعً أن ٌساهم فً توعٌة الزراع بالتكنولوجٌات الخاصة بمعالجة المخلفات الزراعٌة وتغٌٌر السلوكٌات

السلبٌة الخاصة بهذا المجال، وذلك من خالل توعٌة الزراع بؤهمٌة االستخدام األمثل للمخلفات الزراعٌة وكٌفٌة االستفادة منها، 

ٌن المخلفات فً الحقل لتقلٌل الفاقد من األراضً الزراعٌة، أٌضا توعٌة الزراع باألضرار البٌئٌة وكٌفٌة استغالل أماكن تخز

الناتجة عن وجود وسوء استخدام المخلفات الزراعٌة سواء بحرق هذه المخلفات أو إلقائها بجانب الترع والمصارف، كذلك 

عالف غٌر تقلٌدٌة أو أسمدة عضوٌة أو استخدامها فً إنتاج نشر الوعً بٌن الزراع بكٌفٌة تحوٌل المخلفات الزراعٌة إلً أ

 وحدات البٌوجاز. 

           وٌستطٌع اإلرشاد الزراعً القٌام ببعض المهام التً تساعد علً توعٌة الزراع بكٌفٌة االستفادة من المخلفات الزراعٌة

تشجٌع الزراع والقطاع الخاص علً توفٌر المكابس منها، توفٌر المكابس والفرامات الالزمة لكبس وفرم المخلفات الزراعٌة، 

والفرامات الالزمة لعملٌة تدوٌر المخلفات، أٌضا تشجٌع الجمعٌات األهلٌة فً القري لالستفادة من المخلفات الزراعٌة والحفاظ 

زراعٌة، والتنسٌق بٌن علً البٌئة من التلوث، عقد الندوات اإلرشادٌة للزراع وإكسابهم المهارات الخاصة بتدوٌر المخلفات ال

كل من المإسسات اإلعالمٌة والتعلٌمٌة والثقافٌة لنشرالوعً بٌن الرٌفٌٌن بؤضرار هذه المشكلة مع استغالل الجانب الدٌنً فً 

 هذا األمر.   

  ًتراكم هذه  أن ىوهذا ٌرجع إلالعراق  ومما سبق ٌمكن القول أن تدوٌر المخلفات الزراعٌة من أهم القضاٌا فً الوقت الحالً ف

المخلفات دون استخدام تعتبر كارثة بٌئٌة ٌزداد خطرها ٌوما بعد ٌوم نتٌجة للتطور فً البحث العلمً، وزٌادة إنتاجٌة المحصول 

مما ٌزٌد من كمٌة المخلفات حٌث أن التعامل الخاطئ مع المخلفات الزراعٌة ٌإدي تلوث البٌئة ، وإهدار للموارد وذلك من خالل 

  فً الحقل وانبعاث األدخنة الضارة منها، أو إلقائها بالترع والمصارف. حرق المخلفات

 

 

 



 تؤثٌر فعالٌات اإلنسان الزراعٌة على كمٌة الدبال فً التربة: 

 

إن تبدل فعالٌات اإلنسان الزراعٌة ٌمكن أن تإثر على التوازن بٌن عملٌات تكون وتحلل الدبال. حٌث أن حراثة التربة تزٌد من 

بة وتبعاً لذلك تزٌد من شدة عملٌات التفسخ والتحلل البٌولوجً وهذا ٌإدي إلى إسراع وتعجٌل تفسخ المواد تهوٌة التر

 .العضوٌة. لذلك فإن حراثة وزراعة األراضً البكر ٌإدٌان فً السنٌن األولى إلى خفض نسبة الدبال فً الطبقة السطحٌة

 

تغنً التربة ببقاٌا الجذور واألوراق والسٌقان وٌعتبر هذا مصدراً للتكوٌن الجدٌد المحاصٌل هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن 

للدبال، ومقدار ما ٌتراكم من الدبال فً هذه الحالة ٌعتمد على كمٌة البقاٌا النباتٌة وتوزٌعها فً التربة وخصائص التحلل له. 

، األسمدة الخضراء مصدراً للمواد  Compost السماد العضوي المتحلل Peat روث الحٌوانات البٌت)العضوٌة سمدة وتعتبر األ

ر كمٌة من الدبال فً التربة المزروعة بالبرسٌم ذو المجموعة الجذرٌة الكبٌرة وأقل كمٌة وقد وجدت أكب .فً التربةالعضوٌة 

   .فً التربة المزروعة بالشعٌر والنباتات الحولٌة

 

 

 صورة توضح المخلفات قبل التحول الحٌوى وسماد الكمبوست الناتج
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 االستنتاجات

 ًتجعل من التربة وسط حً تنمو ف,وث المٌاه بالمواد الكٌماوٌة و المبٌداتتحافظ الزراعة العضوٌة على البٌئة فهً تقلل من تل

تعزٌز قوام و , الحٌوانات و الكائنات المفٌدة تساهم فً إثراء الحٌاة الفطرٌة و زٌادة أعداد األعداء الطبٌعٌة و المفترسات المفٌدة

  ,التربة ٌاتوٌة وتحفٌز تكاثر حٌوانات و نباتات و مجهربناء التربة وذلك من خالل إتباع دورات محصولٌة وزٌادة المواد العض

تقلٌل المخاطر التً ٌتعرض لها المزارعٌن الناجم عن ,توفٌر غذاء صحً خال من المضادات الحٌوٌة و الكٌماوٌات والمبٌدات وكذلك 

أطٌب ,وكذلك الحصول على منتجات لةتنمٌة الرٌف وجعله متناغما مع الطبٌعة واستٌعاب أفضل لألٌدي العام,استخدام المواد السامة

خال من المواد السامة و الضارة و الناجمة عن تراكم المبٌدات و األٌونات و عناصرها الغذائٌة متزنة و أقرب إلى الطبٌعةوفً الطعم 

 أن عملٌات إنتاجها و تصنٌعها تتم بطرق ال تضر بالبٌئة. و الحرة

 


