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الالذقية محافظتي دراسة تحليلية اقتصادية للمخلفات الزراعية النباتية في 
 وطرطوس

 (1)محمود مصطفى عليوو   (1)يعقوبخليل غسان و  (1*) عادلينا محمد صبح

 جامعة تشرين، الالذقية، سورية. ،كلية الزراعة ،قسم االقتصاد الزراعي(.1)
   (.adelina.sbh@gmail.comالبريد اإللكتروني:  م.عادلينا محمد صبح )*للمراسلة:  

 14/02/2020تاريخ القبول:    11/10/1112تاريخ االستالم: 

 :ملخصال
 383من خالل عينة عشوائية بسيطة مكونة من  نفذ هذا البحث في محافظتي الالذقية وطرطوس

ض األساليب وعر  ،في الساحل السوري  النباتي مخلفات اإلنتاج الزراعيتقدير كمية وقيمة هدف بمزارعاً 
من خالل جوالت ميدانية لمزارعي باالعتماد على بيانات أولية جمعت  ،الحديثة لالستفادة منها

، ومن ثم تحليل البيانات 1118-1112المثمرة والخضار للموسم شجار النجيليات والبقوليات واأل
وقد بينت نتائج البحث أن معظم المخلفات الزراعية الناتجة ال  .سلوب التحليلي والوصفيباستخدام األ

 بل يتم رميها وتراكمها, مما يسبب هدر كميات كبيرة منها وتلويثها ،تم االستفادة منها بالشكل األمثلي
لمخلفات الخضراوات,  %81 ،لمخلفات البقوليات %22كان متوسط نسبة االستثمار  حيث ,للبيئة
أن تعظيم االستفادة من وكذلك اتضح لمخلفات األشجار المثمرة.  %33و ،النجيلياتلمخلفات  55%

المخلفات الزراعية النباتية غير المستثمرة  في الساحل السوري من الممكن أن ينتج عنها كميات من 
  ،3م مليون  1.1.1الحيوي والسماد العضوي تقدر بنحوالغاز 

ألف  22132من الغاز الحيوي تعادل  المتحصل عليهاوالكمية  ،ألف طن على التوالي 1..1118و
األمر الذي يبين ضرورة لفت انتباه المزارعين إلى األهمية االقتصادية للمتبقيات  .لتر من المازوت

وعيتهم وضرورة ت ,إلنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوي الناتج عنهالنباتية السيما عند استخدامها 
  .علي اإلنسان والبيئةالنباتية المتبقيات تلك  منعن مخاطر التخلص الخاطئ 

   . المازوت ,العضوي  السماد الغاز الحيوي,المخلفات النباتية,  الكلمات المفتاحية:
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  المقدمة:-1
ومنذ  ,1221منذ أن أدرك اإلنسان مدى إساءته الستخدام عناصر الكون المختلفة حوله, كانت الدعوة إلى يوم األرض في عام  

, وظهر بيئي ورغبة حقيقية في وقف نزيف الموارد يذلك الحين ظهرت أحزاب الخضر في كثير من البالد, وتشكل عند الكثيرين وع
م البيئي وثقب األوزون, وإعادة تدوير المخلفات, وتعلق الكثيرون بهذا التعبير األخير رغبة في جيل يعرف مفردات جديدة مثل: النظا

 .(1118)الشاعر, كوكب األرضحق  ير عن الذنب فيلتكفا
 الحقَلية  يلع المخلفات التي تنتج أثناء حصاد أو جمع المحاصميج بأنها ة األصلتيية نبالالمخلفات الحق وتعرف

األكبر  ويمثل هذا النوع من المخلفات الكم ,المزارعينى الحقل ولد ى إعدادها للتسويق ومعظم هذه المخلفات تنتج على مستو أثناء  أو
شجار األم ليات تققيومتب, رامن المخلفات الزراعية على اإلطالق، ومن أمثلة هذه المخلفات أتبان القمح، وقوالح الذرة، وعروش الخض

 (.1111, وآخرون  ةعطي)
, وتقليل الضرر هامنمن الحلول المقترحة لتعظيم االستفادة  تعتبر عملية تدوير المتبقيات بصفة عامة والزراعية منها بصفة خاصة

دوير أثناء وبدأت فكرة إعادة الت  وذلك بإعادة تصنيعها لالستفادة منها في مجاالت متعددة ,الذي قد ينجم عنها على اإلنسان والبيئة
من النقص الشديد في بعض المواد األساسية مثل المطاط، مما دفعها إلى  ياألولى والثانية، حيث كانت الدول تعانالحرب العالمية 

تجميع تلك المواد من المخلفات إلعادة استخدامها، وبعد سنوات أصبحت عملية إعادة التدوير من أهم أساليب إدارة التخلص من 
وقد وجد رجال الصناعة أنه إذا تم أخذ برامج إعادة التدوير بمأخذ الجد من الممكن أن  ,عديدةالبيئية ال هاالمخلفات وذلك نظرًا لفوائد

ا االستفادة من مأ ,تساعد في تخفيض تكلفة المواد الخام وتكلفة التشغيل، كما تحسن صورتهم كمتهمين دائمين بتلوث البيئة
نقص  خاصة تلك التي تعاني من ,أيضاً  بصفة خاصة والدول الناميةفهو حلم ترنوا إليه جميع الدول المتقدمة الزراعية المخلفات 

 (1118ر,ينص ) الذي سعت عدة دول بطرق مختلفة لتحقيقهو شديد في الموارد الخشبية أو الغابات، 
والغرض من  ةتتنوع وسائل تدوير المخلفات الزراعية لتعظيم االستفادة االقتصادية منها، تبًعا لنوع المخلفات والتكنولوجيات المتاح

ادية، مع لتحويل المركبات والنفايات العضوية إلى منتجات اقتص ,تدوير هذه المخلفات، ما بين طرق بيولوجية وميكانيكية وفيزيائية
  على صحة اإلنسان ومصادر ثرواتهو  ,المحافظة على البيئة من التلوث

ستفادة من من أهم التقنيات المطبقة لالوالتي تعد  ,من الطرق البيولوجية إلعادة التدويرتعتبر تقنية الغاز الحيوي  .(1115, الصياد)
 .(,.Valerie .111) الكتلة الحيوية, وخصوصًا في الدول النامية

 الباحثون  أوضح 
(Dhakal et al.,2016)  ل الحطب المستهلكة من قب أدى إلى خفض كميةتوليد الغاز الحيوي من مصادر نباتية أن في دراستهم

 ,دوالر 1821.33. وإن صافي القيمة الحالية ٪13عند معدل خصم  1..1وكانت نسبة الربح إلى التكاليف  ,السكان بشكل كبير
ر, ربيع وخضو  كما بين ), مما يدل على أن توليد الغاز الحيوي يعد مشروعًا مجديًا اقتصادياً  ,2..53وقيمة معدل العائد الداخلي 

أهمية استخدام الطاقات المتجددة المختلفة وطاقة الكتلة الحيوية بشكل خاص من خالل دراسة وتصميم هاضم عن  في بحثهم( 1118
 وقد بلغ ,بائيةالهاضم في توليد الطاقة الكهر  ذاإضافة لالستفادة من ه حيوي يقوم بإنتاج الغاز الحيوي لالستخدامات المنزلية والبيئية

( في  1118أوضح )البليخ, ,سنوات 3.3بنحو بعد احتساب سعر السماد العضوي المباع في هذا المشروع رأس المال استرداد زمن 
نتائج )لينا  كذلك بينت، بطاطاإنتاجية الرفع  إلىدى أطن/دونم(  5دراسته أن استخدام كومبوست القمح والفول السوداني بمعدل )

 ،نتائج دراسة )أمين, غيث وآخرون  أظهرت إلى زيادة إنتاجية الذرة الصفراء. ىسماد البيوغاز أداستخدام ( أن .111ميدع وآخرون, 



 8282حزيران/يونيو  898-888(:3)8السورية للبحوث الزراعية المجلة  –وآخرون  صبح

Sbh et al – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 8(3): 288-298 June 2021 
 

892 

وأن متوسط الدخل  ،دى إنتاج الفطر الزراعي من تدوير الكومبوستل / وحدة إنفاق1.12ل وحدة إنفاق أن متوسط الدخل لك (1111
في ( 1112أوضح الباحث )فقيرة, .من تدوير قش القمح وزرق الدواجن / وحدة إنفاق لدى إنتاج الكومبوست1.5لكل وحدة إنفاق 

قطع دورة لى إتخفيض معدالت التلوث البيئي الناشئ عن حرق المتبقيات الزراعية و إلى ي يؤددراسته أن تدوير المخلفات الزراعية 
( في دراسته أن تدوير .111كذلك بين )سلمان, ,حياه الكثير من الحشرات التي تبقي مع المتبقيات الزراعية في حال تخزينها

  ها.الحفاظ على البيئة من التلوث الناشئ عن تراكمالمتبقيات النباتية يساهم في 

 المشكلة البحثية: -2
تعد بالتالي و من قبل األفراد,  بدون تخطيطويتم التخلص منها  ,تعتبر إدارة المخلفات الزراعية في الوضعععععععععععععع الراهن إدارة عشعععععععععععععوائية

ريف بعد عام من أهم المشعععكالت في  والتي تتزايد كمياتها المنتجة عاماً  الزراعية الحاصعععالت من الناتجة الزراعية المخلفاتمشعععكلة 
مؤدية  ,طمروالوذلك نتيجة لعدم الوعي بقيمة تلك المواد وإلتباع طرقًا غير صععععععحيحة في التخلص منها كالحرق  ,السععععععاحل السععععععوري 

 مجاالت في يمكن اسعععععتخدامها والتي للبيئة والصعععععديقة المتجددة الطبيعية المواردوإلى هدر في هذه  ,ة كبيرةبذلك إلى مشعععععاكل بيئي
ذلك  ,لقلة الدراسات المتعلقة بحساب العائد االقتصادي من إمكانية تدوير المخلفات الزراعية ونظراً  ,منافع عدة على للحصول عديدة

 .اديذات عائد اقتصمنتجات هذه المخلفات الزراعية إلى تحويل يحتم على الباحثين دراسة هذا المردود االقتصادي الناتج من 
  أهمية البحث وأهدافه: -3

لجمة لتلك انظراً لغنى الساحل السوري بالمحاصيل الزراعية النباتية المنتجة سنويًا وما يتخلف عنها من متبقيات نباتية, وللفوائد 
, كان ال بد من إجراء دراسة اقتصادية عن تدوير المخلفات واالستفادة العظمى زيادة دخل الفالحومنها  للمخلفات الزراعية النباتية,

   والبحث يهدف إلى تحقيق اآلتي: ,منها
 .محافظتي الالذقية وطرطوسفي المختلفة النباتية المخلفات  تقدير كمية وقيمة .1
 .مردوديتها االقتصادية من خالل تحويلها إلى منتجات ذات عائد اقتصاديو  ,المخلفاتبعض من  لالستفادةطرق المختلفة ال تحديد .1

 مواد البحث وطرائقه: -4
محافظة الالذقية وهي )الالذقية, ب للمناطق األربعةالمنطقة الساحلية في قرى تابعة في , 1118-1112للموسم الزراعي نفذ البحث 

ن م جبلة, الحفة(, والمناطق الخمسة التابعة لمحافظة طرطوس وهي )طرطوس, بانياس, صافيتا, الشيخ بدر, الدريكيش( القرداحة,
 لتوفر كميات كبيرة من المخلفات الزراعية الناتجة عن المحاصيل المختلفة , نظراً مزارعاً  383خالل عينة عشوائية بسيطة مكونة من 

 مخلفات اإلنتاج الزراعي الناتجة عن المحاصيل اآلتية:جمعت البيانات حول  , حيث الساحل السوري في 
 )النجيليات: )القمح, الشعير, الذرة الصفراء. 
 ,(حمص, بيقية, فول سوداني, فاصولياء, فول, بازالء, لوبياء البقوليات: )عدس. 
 ليفلة, خيار وقثاء(.محاصيل الخضار:) ملفوف, قرنبيط, بطاطا, بندورة, بامياء, باذنجان, كوسا, ف 
 .)محاصيل األشجار المثمرة:) الزيتون, الحمضيات, الكرمة, التفاح 

والدوائر  ,مزارعي المحاصيل المدروسةجمعت البيانات المتعلقة بالمخلفات الزراعية النباتية من خالل القيام بجوالت ميدانية إلى و 
 الحكومية ذات الصلة على النحو اآلتي:
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  ديد لومات األولية, والمتمثلة في حصر وتصنيف المخلفات الزراعية, وتحعخالل تصميم استمارة استبيان, تتضمن المبيانات أولية من
 ,لمزارعينجوالت ميدانية ل خاللمن , وتقدير أسعارها, وتم ملء هذه االستمارة وكميات المخلفات التي لم تستثمركمياتها المنتجة, 

  وفقًا لمؤشرات محددة. دوائر في مديرية الزراعة ن تم االعتماد على بيانات تقديرية مو 
  في هذه الجهة.متوفرة  منشوراتبيانات من التم الحصول على من وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي, حيث بيانات ثانوية 

 . Excelاعتمد في هذا البحث على األسلوب الوصفي التحليلي، حيث أدخلت البيانات وأجريت جميع الحسابات وفق برنامج 
 النتائج والمناقشة: -5

 . المخلفات وأنواعها المختلفة وكمياتها الناتجة سنوياً  -أواًل 
 مخلفات المحاصيل النجيلية: - 1

 1.3125 نحوب 1112-1113خالل الفترة  الساحل السوري الناتجة عن المحاصيل النجيلية في جمالية اإلقدرت كمية المخلفات 
 وقد حقق محصول، %55وقد قدرت نسبة المستثمر منها بحوالي  ,طن/سنة 31852(, بمتوسط سنوي قدر بنحو  1طنًا )الجدول

المخلفات  متوسط كميةمن  %82.35طنًا, وبنسبة  18233المخلف السنوي نحو  كميةللمخلفات حيث بلغ متوسط  كميةأعلى  القمح
فقد شغل  الشعير, أما محصول %9.09 بنسبة بلغتو طن,  1288 بمتوسط سنوي قدر بنحو الذرة الصفراءالنجيلية, تاله محصول 

 خالل فترة الدراسة.  %.3.3 طنًا, وبنسبة بلغت 1211المدروسة بمتوسط سنوي قدر بنحو النجيلياتالمرتبة الثالثة بين 
  2112-2113خالل الفترة  بالطن الساحل السوري والمستثمر منها, في  مخلفات النجيليات كمية :(1الجدول )

 المجموع الذرة الصفراء القمح الشعير المحصول السنة                             

 39531 3217 35158 1156 المخلفكمية  3102

 21742 1769 19337 636 المستثمر منه

 24600 2440 21237 923 المخلفكمية  3102

 13530 1342 11680 508 المستثمر منه

 36864 3175 32444 1245 المخلفكمية  3102

 20275 1746 17844 685 المستثمر منه

 32257 3596 27663 998 المخلفكمية  3102

 17742 1978 15215 549 المستثمر منه

 31043 2511 27166 1366 المخلفكمية  3102

 17074 1381 14941 751 المستثمر منه

 164295 14939 143668 5688 المخلفكمية  المجموع

 90361 8216 79017 3128 المستثمر منه

 32859 2988 28734 1721 المخلفكمية  المتوسط

 18072 1643 15803 946 المستثمر منه

المخلفات  متوسط كميةالمخلف من المحصول من كمية نسبة 

 % النجيلية

3.46 87.45 9.09  

 قية وطرطوس على بيانات تقديرية غير منشورة من مديريتي الزراعة واإلصالح الزراعي في محافظتي الالذالمصدر: أعدت من قبل الباحث باالعتماد 
 وباالستناد إلى الزيارات الميدانية للمزارعين. 

  مخلفات المحاصيل البقولية:  -2
 8.188نحوب 1118-1113خالل الفترة  الساحل السوري في  البقوليةالناتجة عن المحاصيل جمالية اإلقدرت كمية المخلفات      

 الفاصولياء محصول شغلوقد ، %22وقدر نسبة المستثمر منها بحوالي  ,طن/سنة .1213(, بمتوسط سنوي قدر بنحو 1طناً )الجدول
كمية المخلفات  متوسطمن  % 31.28طنًا, وبنسبة  5315 المخلف السنوي نحو كميةحيث بلغ متوسط البقولية للمخلفات  كميةأعلى 
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بنسبة و , طناً  1281 ,طناً  3852بمتوسط سنوي قدر بنحواللوبياء  الفول السوداني محصوالوالثالثة في المرتبة الثانية , تاله البقولية
 األقل  البقولي, أما المحصول مخلفات البقوليات على التواليكمية  متوسطمن  %13..1,%18.12بلغت
 %.1.1طنًا, وبنسبة ال تتجاوز181للمخلف بلغ نحو  كمية, بمتوسط العدسمخلفات فكان من ال كمية

 2112-2113خالل الفترة بالطن  الساحل السوري في  مخلفات البقوليات والمستثمر منها كمية :(2الجدول )
 مديريتي الزراعة واإلصالح الزراعي في محافظتي الالذقية وطرطوس وباالستناد إلىالمصدر: أعدت من قبل الباحث باالعتماد على بيانات تقديرية غير منشورة من 

 الزيارات الميدانية للمزارعين. 
 مخلفات محاصيل الخضار:  -3

 123331نحوب  1118-1113خالل الفترة   الساحل السوري الناتجة عن محاصيل الخضار في جمالية اإلقدرت كمية المخلفات 
 الباذنجان وقد شغل محصول ,%81 , وقدر نسبة المستثمر منها بنحوطن/سنة .3388 بمتوسط سنوي قدر بنحو(, 3طنًا )الجدول

مخلفات محاصيل  متوسط كميةمن  %18.8طن/سنة, وبنسبة  11138بلغ نحو كميةالمخلفات بمتوسط  كميةالمرتبة األولى ب
بنسبة بلغت و , طناً  ..3.ًا, طن 11131بمتوسط سنوي قدر بنحو والكوساالبندورة  محصوالوالثالثة الخضار, تاله في المرتبة الثانية 

 12.غ نحوللمخلف بل كمية, بمتوسط القرع واليقطين لمخلفات فكاناب كميةأما المحصول األقل  ,على التوالي 18.53% ,% 18.28
 فترة.خالل نفس ال % 1.23طنًا, وبنسبة ال تتجاوز 

  2112-2113والمستثمر منها في الساحل السوري بالطن خالل الفترة كمية مخلفات الخضار  :(3الجدول )

 فليفلة كوسا باذنجان بامياء بندورة بطاطا قرنبيط ملفوف المحصول السنة
خيار 

 وقثاء
 المجموع

 29975 830 736 6921 4587 503 11323 3250 601 1224 المخلف كمية 3102

 35160 593 695 6524 11407 611 9074 4045 775 1436 المخلف كمية 3102

 34937 578 624 5334 11879 624 9433 3972 878 1615 المخلف كمية 3102

 37314 524 687 6257 11843 768 9847 4550 1172 1666 المخلف كمية 3102

 37044 685 786 7294 10524 537 10522 3947 923 1826 المخلف كمية 3102

المجمو

 ع

المخلف كمية  7767 4349 19764 50199 3043 50240 32330 3528 3210 174430 

 139544 2568 2822 25864 40192 2434 40159 15811 3479 6214 المستثمر منه

المخلف كمية المتوسط  1553 870 3953 10040 609 10048 6466 706 642 34886 

فول  بيقية حمص عدس المحصول السنة               

 سوداني

 المجموع لوبياء بازالء فول فاصولياء

 17005 9292 289 2129 4889 4992 222 1222 242 كمية المخلف 3102

 14428 9991 212 1294 9222 9292 112 1292 181 المستثمر منه

 16203 2222 219 1429 4292 4294 911 1941 119 كمية المخلف 3102

 12152 1914 194 1292 9149 9121 229 1419 111 المستثمر منه

 17676 2222 222 2292 4991 1499 194 1892 182 كمية المخلف 3102

 13257 2222 112 1222 9298 4119 121 1929 142 المستثمر منه

 18055 2222 121 1199 2222 1192 129 1212 142 كمية المخلف 3102

 13542 2221 191 1112 4122 4198 194 1242 112 المستثمر منه

 17249 2221 128 2212 1922 4112 128 1244 182 كمية المخلف 3102

 12938 2281 122 1218 4489 9288 194 1299 191 المستثمر منه

 86188 19922 1299 9211 22121 24292 1242 8292 912 كمية المخلف المجموع

 66315 12129 822 2211 19894 18229 282 2198 284 المستثمر منه

 17236 2281 219 1929 1921 4819 228 1219 182 كمية المخلف المتوسط

 13264 2421 124 1442 9929 9241 112 1922 192 المستثمر منه

نسبة كمية المخلف من 

المحصول من متوسط كمية 

 المخلفات البقولية %

1.06 10.21 1.21 28.19 30.78 11.16 1.27 16.14 011 
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 27909 514 564 5173 8038 487 8032 3162 696 1243 المستثمر منه

المخلف من  كميةنسبة 

متوسط المحصول من 

 مخلفات الخضار كمية

4.45 2.49 11.33 28.78 1.74 28.80 18.53 2.02 1.84 100 

 لىإباالستناد و  ,تقديرية غير منشورة من مديريتي الزراعة واإلصالح الزراعي في محافظتي الالذقية وطرطوسالمصدر: أعدت من قبل الباحث باالعتماد على بيانات 
  .لميدانية للمزارعينا ياراتالز 
 مخلفات األشجار المثمرة:  -4

 5118128 نحوب 1118-1113خالل الفترة  الساحل السوري في األشجار المثمرة الناتجة عن  جماليةاإل قدرت كمية المخلفات     
 وقد شغل محصول, %33وقدر نسبة المستثمر منها بنحو  ,طن/سنة 1113.31(, بمتوسط سنوي قدر بنحو 3طنًا )الجدول

مخلفات  متوسط كميةمن  % 53.52طن/سنة, وبنسبة  551122 نحو بلغ كميةالمخلفات بمتوسط  بكميةالمرتبة األولى  الحمضيات
, طناً  13.28,اً طن 351128 بمتوسط سنوي قدر بنحووالتفاح  الزيتون  محصوال والثالثة , تاله في المرتبة الثانيةاألشجار المثمرة

للمخلف بلغ  كمية, بمتوسط الكرمةللمخلفات فكان  كمية. أما المحصول األقل على التوالي1.34%  ,% 33.28بنسبة بلغت و 
  . %1.23 طنًا, وبنسبة ال تتجاوز 2515نحو

 2112-2113كمية مخلفات األشجار المثمرة والمستثمر منها في الساحل السوري بالطن خالل الفترة  :(4الجدول )
 المجموع كرمة تفاح حمضيات زيتون السنة المحصول

 1060443 11048 12574 572718 464103 المخلف كمية 2219

 1069419 9260 13324 601004 445831 المخلف كمية 2214

 1091153 9618 13975 584422 483138 المخلف كمية 2211

 823672 8235 14668 397168 403601 المخلف كمية 2212

 1073511 9365 13851 596075 454220 المخلف كمية 2212

المخلف كمية المجموع  2250893 2751387 68392 47526 5118198 

 2200825 20436 29409 1183096 967884 المستثمر منه

المخلف كمية المتوسط  450179 550277 13678 9505 1023640 

 440165 4087 58812 236619 193577 المستثمر منه

المخلف من المحصول من  كميةنسبة 

 % مخلفات األشجار المثمرة متوسط كمية

43.98 53.76 1.34 0.93 100 

 لالذقية وطرطوس, و باالستناد إلىا  يالمصدر: أعدت من قبل الباحث باالعتماد على بيانات تقديرية غير منشورة من مديريتي الزراعة واإلصالح الزراعي في محافظت
 الزيارات الميدانية للمزارعين. 

  :النباتية الحقلية من المخلفات واآلمنة لالستفادةالمختلفة  األساليب -ثانياً 

 يمكن استخدام المخلفات في العديد من المجاالت منها: 
 إنتاج الغاز الحيوي: -1

, اية الطاقة الناتجة منهوكم اسهولته :كان له سببين رئيسين عالمياً  اتنتشر تقنية الغاز الحيوي بشكل كبير في العالم, وإن انتشاره
لإلنارة  إذ يستخدم وقوداً  ,ويكثر اللجوء إلى تقنية الغاز الحيوي في المناطق النائية التي يتعذر وصلها بشبكة الطاقة الرئيسية في المدن

كان مترامي في في أي محتى يرة والمناطق البعيدة و والتدفئة والطهي وتشغيل المحركات لتوليد الكهرباء في األرياف والقرى الصغ
اطة عبارة عن تقنية لتحويل الكتلة الحيوية بوس . يتم إنتاج الغاز الحيوي بطريقة الهضم الالهوائي, وهو(.111)المعتاز,  الصحراء

الطاقة  ، مما يؤدي إلى توليدكائنات حية دقيقة تستخدم المواد العضوية وثاني أكسيد الكربون والهيدروجين إلنتاج غاز الميثان
المتجددة, والحد من غازات االحتباس الحراري واالنبعاثات والملوثات العضوية ومسببات األمراض، وكذلك الروائح السيئة, ويمكن 

 ,al., 2014 (Gea  X et)استخدام الغاز الحيوي الناتج عن الهضم في إنتاج الحرارة والكهرباء والوقود 
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(K.,2013 Klavon ),  ًتبعًا لمحتواه من غاز  3كيلو كالوري / م 15..-3121أن القيمة الحرارية للغاز الحيوي تتراوح بين  علما
 .(1111الميثان والذي تختلف نسبته بالمخلوط الغازي تبعًا لنوع المواد المتخمرة وكفاءة التشغيل )صقر وآخرون,

كغ حطب، وقد يختلف معامل التحويل هذا حسب  38..من كل  3م 1 ومع األخذ بعين االعتبار أن معدل إنتاج الغاز الحيوي هو
 (.1118نوعية المخلفات )مدح، 

 :(1111)صقر وآخرون,ويمكن للمتر المكعب من الغاز الحيوي أن يغطي إحدى االحتياجات اآلتية 
 ساعات . 3-1تشغيل موقد متوسط الشعلة لمدة     
 كيلوات ساعي.  1.5 - 1.3توليد طاقة كهربائية     
 ساعة . 1تشغيل فرن متوسط الحجم لمدة     
 ساعات . 11-8شمعة لمدة  111تشغيل مصباح قوة     
 ساعة . 1-1قدم لمدة  11تشغيل ثالجة     

إنتاجه من المخلفات الزراعية المتوفرة، ( متوسط كمية الغاز الحيوي وما يعادله من مادة المازوت الممكن 5يوضح  الجدول رقم )
من إجمالي  %21.33بنسبة  3مليون م 55..132والتي بلغت نحو  ن أكبر كمية تحصلت من مخلفات األشجار المثمرةأ ومنه نجد

لمنتج ا , وحققت مخلفات المحاصيل البقولية أقل كمية من الغاز الحيوي الغاز الحيوي المنتج من مخلفات المحاصيل المدروسةكمية 
 .%1.55ال تتجاوز , وبنسبة 3مليون م 1.511 نحو والتي بلغت

(: متوسط كمية الغاز الحيوي وما يعادلها من مادة المازوت التي يمكن الحصول عليها من المخلفات النباتية الرطبة في الساحل 5جدول)
 (:2112-2113السوري للفترة )
كمية المخلفات الرطبة  المحصول

 (الطن/سنة)

لكمية المعادلة من الغاز ا

 (2المليون م)الحيوي 

الكمية المعادلة من المازوت 

 (األلف لتر)

الترتيب وفقا 

 للعائد

 3 2882 4.804 32859 النجيليات

 4 1512 2.520 17236 البقوليات

 2 3060 5.100 34886 الخضار

 1 89793 149.655 1023640 األشجار المثمرة

 - 97247 162.079 1108621 المجموع

 المصدر: نتيجة الحسابات باالعتماد على البيانات المأخوذة من الجداول السابقة.
معامل تحويل و , (1118)مدح, غاز حيوي  3م1رطب ينتج عنها الكغ من المخلف  83..معامل تحويل  مع األخذ بعين االعتبار أن

 (.1113مازوت )صقر,  ..1غاز حيوي = 3م 1
الجدير ذكره بأنه يتخلف بعد إنتاج الغاز الحيوي السماد العضوي الغني بالعناصر السمادية الكبرى ومن  الحيوي:السماد  -2

نه يتفوق أوتفيد الدراسات مراض والبويضات واليرقات وبذور الحشائش من األ والصغرى والهرمونات ومنظمات النمو ويكون خالياً 
 الحيوي اد يتم إنتاج السم ,عدد من المحاصيل الزراعيةإنتاجية م في زيادة سهأن استعماله قد أو  ,ضعافأعلى السماد البلدي بسبعة 

 بواسطةو أما بالهواء الطلق إبتجفيف المخلوط  وذلكصلب إلى الشكل ال الممكن تحويلهومن  في الساحل السوري بالشكل السائل,
كياس أو تغلف وتعبأ في عبوات بأو بودرة جاهزة لالستعمال مباشرة أوبعد ذلك يكون على شكل حبيبات  ,الت خاصةآمعدات و 

 و يتم تخزينها لحين الطلب عليها.أوزان مناسبة, تباع مباشرة الى المزارعين أبالستيكية ب
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مليون  13.233281 = 31×..8313تم حساب سعر السماد الحيوي الناتج من المخلفات النباتية في الساحل السوري سنويًا= 
 (.1118, خضور)ربيع و ل.س  31كغ من السماد بنحو  1. حيث قدر سعر ل.س

 لكومبوستاالمزارعون المتر المربع الواحد من  يشتري يتم تصنيع الكومبوست من تدوير تبن القمح،  :الزراعيإنتاج الفطر  - 3
الالزم الجاهز بوست مالكو يَقل وزن  والل.س،  11111ة بسعر التغطيمع تربة  بأبواغ الفطر الزراعيتر والملَقح سر والمبالمتخم
في  الجاهز الكومبوستاء شر د نع الفطر الزراعي  جاتليف إناتك (.ين الجدول)بي .كغ 85 عن المزرعةمن مساحة  1م 1 لتغطية

  قرية بلمانا في منطقة بانياس التابعة لمحافظة طرطوس.
 طرطوسفي مزرعة صغيرة في الفطر   جتكاليف إنتامتوسط  :(6جدول )

 ل.س السعر اإلفرادي الكمية البيان

 

 ل.س السعر اإلجمالي

 
 222222 22222 2م 92 *الجاهز الكومبوستتكلفة 

 12222 2222 أيام عمل 1 أجور قطاف وتعبئة وتغليف

 92222 22 4822 عبوات ومواد تغليف

 12222  - تحروقات ومياه ومبيدام

 24222  - متفرقات

 242222  - مجموعال

 .2118-2112, باالعتماد على استبيانات البحثالمصدر: حسبت وحللت  
ل.س/كغ، ومنه  1511كغ من الفطر، ويبلغ متوسط سعر البيع  15يقدر إنتاج المتر الواحد من كومبوست الفطر الزراعي بنحو 

 كغ فطر زراعي وبالتالي يقدر االيراد والربح كما يلي: 251متر تقدر بنحو  31ن إنتاج أنجد 
 .ل.س =X  1125000 2511500=  االيراد الكلي

 .ل.س 383111=  231111 – 1115111الربح = 
دورات إنتاجية خالل السنة الواحدة، ومنه يمكن تقدير إجمالي الربح من إنتاج  3ومن واقع االستطالع الميداني فإنه يمكن إجراء 

  الفطر الزراعي خالل السنة بنحو:
 ل.س 1531111=  383111× 3           

 .ومكعبات األعالف مثل السيالج واألعالف المعاملة باليورياإنتاج األعالف غير التقليدية:   -3
 وهو عبارة عن تخمير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى سماد عضوي  .مثل الكومبوستإنتاج األسمدة العضوية المكمورة:   -4

المخلفات النباتية، بواسطة آالت الدراس، لزيادة السطح النوعي المعرض للتحلل، صناعي، وذلك يتم عن طريق تكسير وتقطيع 
وتنحصر أسس التخمير الهوائي في رفع نسبة الرطوبة هذه المخلفات، مع توفر عناصر النيتروجين، والفوسفور، والبوتاسيوم، 

اح العضوي تحت الظروف الالهوائية باستخدام اللقالضرورية لتنشيط الكائنات الدقيقة بعملية التخمير، كما يمكن إنتاج السماد 
 الميكروبي .

( الكميات المقدرة والتي يمكن الحصول عليها من المخلفات الزراعية 2يوضح الجدول): الكميات المنتجة من المخلفات وقيمتها: ثالثاً 
 المتاحة في الساحل السوري وقيمة تلك المنتجات ومعامل التحويل لكل منتج.
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 خلفات النباتية في الساحل السوري عد تدوير المبالحصول عليها  يمكنالمنتجات التي وقيمة كمية  :(2جدول)
 سعر الطن )ألف ل.س( الكمية بالطن/سنة البيان

  1108621 المخلفات الرطبة 

 12 554311 الكومبوست* 

 121 277155 العلف المركز** 

 1122 232810 اعي ***الفطر الزر

 92 1108621 الحيوي/ ****السماد 

 .5مأخوذة من الجدول باالعتماد على بيانات المصدر: حسبت وحللت 
 (Dali et al.,2010)من المخلف الرطب  % 1.5من الكومبوست تعادل  المنتجة* الكمية 

 .(1118)مدح, طن من المخلف الرطب  %15ز تعادل من العلف المرك المنتجة** الكمية 
 من المخلف الرطب. % 1.11من الفطر الزراعي تعادل  المنتجة***الكمية 

 .كمية المخلفات الرطبةمن  طفيفبمقدار أقل من السماد الحيوي  المنتجة****الكمية  

  االستنتاجات:
وكذلك , هامعدل تسععععععععويقانخفاض و بسععععععععبب الفائض الكبير في اإلنتاج مخلفات الحمضععععععععيات مقارنة مع مخلفات الزيتون,  كمية زيادة .1

البندورة بيعود إلى زيادة المسعععاحة المزروعة والذي خرى, البندورة مقارنة مع المحاصعععيل المدروسعععة األالباذنجان و مخلفات زيادة كمية 
  .طرطوسمحافظة زيادة المساحة المزروعة بالباذنجان في  وإلى ,سواء بالطريقة المكشوفة أو المحمية الساحل السوري في 

قلة االسععععععععععععععتفادة من معظم المخلفات النباتية في محافظتي الالذقية وطرطوس, ويتم حرقها أو تركها في العراء, مما يؤدي إلى تلوث  .1
  للكتلة الحيوية والطاقة الكامنة فيها.البيئة نتيجة لتراكمها وهدر 

ها ال تغطي قيمتها االقتصعععععادية أعباء جمع يتم االسعععععتفادة من بعض المخلفات في مواقع إنتاجها واسعععععتعمالها كسعععععماد عضعععععوي, التي .3
 .لغناها بعنصر اآلزوت نظراً البقوليات  متبقيات ونقلها خارج المزرعة, مثل

 إمكانية استخدام الكومبوست المتبقي بعد إنتاج الفطر الزراعي كسماد عضوي أو إلنتاج الغاز الحيوي. .3
رع, يسعععععاعده على االسعععععتمرار باإلنتاج والتوفير في اسعععععتهالك الطاقة في للمزا إضعععععا ياً  المخلفات الزراعية سعععععيوفر دخالً  اسعععععتثمارإن  .5

 المزرعة والمنزل.
  :التوصيات

 استخدامه كبديل لألسمدة الصناعية.دراسة كفاءة السماد العضوي المتخلف من عملية الهضم الالهوائي في الزراعة و  .1
، وذلك لتحديد مكان ونوع المخلفات وكيفية السورية المحافظاتالعمل على إعداد خريطة للمخلفات الزراعية الموجودة في كافة  .1

طر الزراعي الف إنتاجنجاح و ، مجموعة من المزارع  في ريفي الالذقية وطرطوساستخدامها، وذلك عقب نجاح تجربة الغاز الحيوي في 
 .مبوستو الكإنتاج كذلك و  ,في المحافظتينفي مزارع تقع 

 وعن أهمية تلك المتبقيات وطرق التدوير ,اإلنسان والبيئة ىلتلك المتبقيات عل الخاطئاإلعالم والتوعية عن مخاطر التخلص  .3
  المجتمع بالنفع. وعلىلالستفادة منها بما يعود عليه 

 :المراجع
( في Agaricus bisporusالزراعي)(. دراسة الكفاءة االقتصادية إلنتاج الفطر 1111أمين, غيث وغسان يعقوب ومروان حميدان )

 ..11-112ص:   1(, العدد33سورية, مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية, سلسلة العلوم البيولوجية المجلد)
(. تأثير نوع وكمية األسمدة العضوية في الخصعائص اإلنتاجيعة والنوعيعة للبطاطا الربيعية في محافظة الرقة. 1118البليخ, محمد )

 .11الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية, ص  -كلية الزراعة, جامعة الفرات, مركز البحوث العلمية الزراعية الرقة
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(. تصميم هاضم حيوي  إلنتاج غاز حيوي منزلي منخفض التكلفة. مجلة جامعة طرطوس للبحوث 1118ربيع, سامر وعلي خضور )
 .12, صفحة 1(, العدد 1ة المجلد )سلسلة العلوم الهندسي -والدراسات العلمية 

(. تأثير مستويات مختلفة من سماد البيوغاز الجاف وكمبوست التبغ في نمو 1112زيدان, علي ومحمد منهل الزعبي وميس ديب )
وإنتاجية البطاطا العادية المزروعة في محافظة طرطوس, مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية _ سلسلة العلوم 

 .135(, ص5(, العدد) 31البيولوجية المجلد )
(. اقتصاديات الطاقة المتجددة في ألمانيا ومصر. المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات, العراق, .111سلمان, هيثم عبد الله )

 . 31ص
مة في المناطق الحارة, مجلة (. تقنيات إعادة التدوير في مواد البناء كأداة لحماية البيئة وتحقيق االستدا1118الشاعر, ضحى )

 .33(, صفحة 1(, العدد )1جامعة الفيوم, المجلد )
 الجمهورية في الثروة الحيوانية لتنمية كأعالف الزراعي اإلنتاج مخلفات من االستفادة حول اقتصادية (. دراسة2011ابراهيم ) صقر،

 .ص115 ),أكساد( القاحلة واألراضي الجافة المناطق سات لدرا العربي المركز السورية. العربية
 الزراعي اإلنتاج مخلفات من االستفادة حول اقتصادية (. ومحمد عبد القادر وروال زيادة ومحمد قرجولي. دراسة2014) ابراهيم صقر،

 لدرا العربي المركز في الدول العربية األردن, تونس, الجزائر, السعودية, العراق, المغرب. الثروة الحيوانية لتنمية كأعالف
  .123ص  ),أكساد (القاحلة واألراضي الجافة المناطق سات

(. تعظيم االستفادة من المخلفات الزراعية واستخدامها في تغذية الحيوان, مجلة جامعة مدينة 1115الصياد, جمال علي الدين)
 .  115,118(, صفحة 3(, العدد )1السادات للدراسات والبحوث البيئية, المجلد )

(. االستفادة من المخلفات الزراعية بمزرعة كلية الزراعة 1111عطية, أحمد نادر وصالح السيد سعدة ومحمود سليمان سلطان )
(, صفحة 11(, العدد)3جامعة المنصورة بتحويلها إلى أسمدة عضوية وأعالف حيوانية, مجلة جامعة المنصورة, المجلد)

1831  . 
سة أولية حول إعادة تدوير المخلفات الزراعية والسمكية في الجمهورية اليمنية. قسم المحاصيل (. درا1112فقيرة, عبده بكري أحمد)

 .   1.,1.والمراعي, كلية الزراعة, جامعة صنعاء, ص 
ألساسية, ا(. إمكانية استغالل المخلفات الزراعية النباتية اقتصاديًا في سورية, مجلة جامعة الفرات, سلسلة العلوم 1118مدح, أحمد )

  .123-153, ص: 31العدد: 
 (, 22(. الغاز الحيوي, مجلة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في جامعة الملك, ).111المعتاز, ابراهيم بن صالح )

 . 11صفحة 
وسماد البيوغاز في (. دراسة تأثير مستويات مختلفة من السماد اآلزوتي .111ميدع, لينا وزهير زاهر ونبيلة كريدي وهيثم عيد )

 .111(, ص1(, العدد)3المجلة السورية للبحوث الزراعية, المجلد) ،الذرة الصفراء وبعض خصائص التربةإنتاجية محصول 
(. رؤية مستقبلية إلعادة تدوير المخلفات الزراعية ومدى تأثير تطبيقاتها على تصميم األثاث والفراغ الداخلي. 1118نصر, رحاب )

 أكتوبر.  .( جامعة 11الفنون العدد )مجلة العمارة و 
(. الغاز الحيوي طاقة صديقة للبيئة وأمل المستقبل, )نشرة إرشادية( صادرة عن الهيئة العامة 1115وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي )

 للبحوث العلمية الزراعية, دمشق, سورية. 
الح الزراعي في الالذقية، مديرية الزراعة واإلصالح الزراعي في (. مديرية الزراعة واإلص1118وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي )

 ابعة، بيانات غير منشورة، سورية.طرطوس، الدوائر الزراعية واالرشادية الت
Brown, V.J. (2006). Biogas: A Bright Idea for Africa. Journal of Environmental Health Perspectives 
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Abstract: 
This research was conducted in the Latakia and Tartous provinces, 

through a simple random sample consisting of 383 farmers, first to 

estimate the quantity and value of plant wastes in Syrian coast, and 

second to present modern methods to benefit from them, relying on 

preliminary data collected through field visits for growers of 

grasses, legumes, fruit trees and vegetables during the year 2017-

2018, and then to analyze the data using the analytical and 

descriptive methods. The results of the research showed that most 

of the resulting agricultural wastes are not optimally used, but are 

thrown and accumulated, which causes wastage of large amounts of 

them, the environmental pollution, Results showed that, the 

average investment ratio of legume, vegetables, grasses, and fruit 

trees was 77%, 80%, 55% and 43% consensually. Also, it became 

clear that maximizing the use of untapped plant wastes in Syrian 

coast would produce quantities of biogas and organic fertilizer 

estimated at 162.1 million cubic meters and 1108.62 thousand tons, 

respectively, and the amount of biogas is rewards 97247 thousand 

liters of diesel. Which indicates the need to draw the attention of 

farmers to the economic importance of plant residues, especially 

when used in order to produce biogas and the resulting organic 

fertilizer, and the need to sensitize them about the risks of wrong 

disposal of plant wastes on human and the environment. 
Key wards: Plant waste, Biogas, Organic Fertilizer, Diesel. 
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