


-المفاهيمبعض:العضويةالزراعة•

مععاملالتهذا.ضدهاالتعاملمنبدلاًالطبيعةمعللتعاملطريقة:هاتعريفاختصاريمكنبسيطةكلمات•

قائطرتشجيعيتطلبكماالتربة،خصوبةعلىالمحافظةألجلالطبيعيةالموادتدويريتطلبالطبيعة

.الكيماوياتعلىالعتمادمنبدلاًالنباتية،واألمراضاآلفاتلمكافحةطبيعية

.”كيماويةأسمدةومبيداتدونمن“نباتاتإلنتاجطريقةمجردمنأكثرهيالعضويةالزراعةلكن*

فيمقبولالالتوازنانيدركانهبحيثبيئياا،واعيبطريقيمضيالعضويةالطريقةيتبعالذيالمزارع*
.األخرعلىأحديطغىأندونالسليمالتعايشعلىالقدرةالكائناتلكليحفظالطبيعيةالبيئة

كلوفيللجميعحقبهاوالنتفاعالبشرأيديفيأمانةالبيئيةالمواردجميعتعتبر*

تشويهوالللفساديعرضهالبشكلواستثمارهاعليهاالمحافظةبشرطواألجيالاألوقات



تحتيراقبانيجبالنظامهذا-الزراعيلإلنتاجالعامةاألسسعلىأساًسامبنىنظام:العضويةالزراعة

العضوي،اعيالزراالنتاجيتمكيفلتوضيحوضعتواسسقواعدتحكمهعليه،متفقوتفتيشتوجيهينظام

موادأياوات،والمبيدالثقيلةالعناصرمتبقياتمنالخالياالمنالصحيالغذاءمنالمستهلكبمتطلباتليفي

.االنسانصحةعلىتؤثر

منظمةالللقواعديخضعانالبد(عضويمنتج)اسمتحتتصديرهاومحلياتسويقهيتمالذىالمنتج-

ليالدواالتحادوضعهاالتياالساسيةالمعاييرمعتتماشىوالتيالعضوية،المنتجاتوتداولإلنتاج

يجبوالتي،91/2092رقمEUREPGAPاالوربيةوالقواعدIFOAMالعضويةالزراعةلمنظمات

.العضويةللمنتجاتوالتداولوالتجهيزاالنتاجبعملياتالقائمينكليتبعهاان



األهداف األساسية لإلنتاج الزراعي العضوي

.انتاج غذاء امن ذو قيمة غذائية عالية وبكميات كافية-1

.مراعاة البعد االجتماعي والبيئي، والتفاعل البناء مع جميع االنظمة الطبيعية-2

.استخدام المصادر الطبيعية المتجددةبالمحافظة مع العمل على خصوبة التربة -3

.التربةفيتشجيع وتنشيط النظام الحيوي -4

.ةالعمل على تنشيط االنتاج في نظام متجانس  بالنسبة للمخلفات العضوية والعناصر الغذائي-5

.توفير عالقة متزنة بين االنتاج الزراعي واالنتاج الحيواني-6

.االستعمال االمن والصحي للمياه ومصادرها-7

.تلوثتجنب جميع صور المع قابلة للتحلل الكامل حيويا غير معدلة وراثيا و إنتاج منتجات عضوية -8

Earthworm



دورة الزراعية، تعتمد على نظام الاذ:تستلزم الزراعة العضوية تغييرات رئيسية في نظام الزراعة
عتمد األخضر،  كما تزراعة المحاصيل البقولية، والسمادو وإعادة استخدام المواد العضوية من داخل المزرعة، 

.على وسائل واساليب غير كيماوية للسيطرة على اآلفات

:التغذية والمقاومةفىتستخدم بدائل طبيعية 
نتج يوكمبوستفتعتمد التغذية العضوية على سماد عضوي 

.من تدوير المخلفات الزراعية نباتية و حيوانية
وبالنسبة للمكافحة يستخدم المركبات البديلة للمبيدات مصايد،

.مستخلصات نباتية،  ومفترسات ومتطفالتو

طريقة للتعامل مع الطبيعة الزارعة العضويةي انأ
.بداًل من التعامل ضدها

علىخطريةمشاكلمنةالتقليديالزراعةمنهتعاينملانظراً األخريةاآلونةيفبدأ:العضويةابلزراعةاالهتمام
.خاصةبصفةواحليوانواإلنسانعامةبصفةالبيئة

ملاالتقليديةزراعيةالاملنتجاتحسابعلىالعضويةللمنتجاتكبرياً اهتماماً أعطىالعامليالسوقإنكما*
.آمنةصحيةومواصفاتعاليةجودةمواصفاتمنالعضويةاملنتجاتبهتتميز



:العضويالنظامإىلالتحوللكيفيةاألساسيةاخلطوات
.بدقةواملستقبلياحلايلموقعكتفهمجيب:األوىلاخلطوة
.احملتملةاملشاكلوحتديدتاجاالنحمدداتملعرفةصغريةمبساحةأبدأ:الثانيةاخلطوة
اخلطوةالعضويةراعيةالًزالعملياتعلىاالطالعيتيحمماكعضو،املعتمدةاملراكزإىلاالنضمام:الثالثةاخلطوة
:ومنهاوالشهرةاملستوىعاليةالعملياتابستخدامبدأا-أ:الرابعة

.(CEC)يروتقدواملغذايتاألمالحًوالعضويةاملادةىحمتًوعلىللتعرفتربةمنعيناتحتليل-1
.رتبةاليف(البيولوجي)امليكرويبالنشاطمعرفة-2

%:2ةلنسبزايدةًحمتواهاًمنًاملادةًالعضويةبأعملًعلىًتنشيطًالكائناتًاحليةًيفًالرتبةً-ب
.األخضرالتسميدًوالبقولياتعلىحتتويزراعيةدوراتاتباع·
.الكمبوستاستخداموالعلفحماصيلزراعةو
.الطبيعيةاملعادناضافةإببةالرًتيفاملغذايتنقصعاجل-ج
.لآلفاتالطبيعيةاملقاومةقائطًرإدخال-ـد

.أمهيةاألكثرالعاملهياجليدةاخلدمة:ةمسااخلاخلطوة



:العضويةالزراعةمنهجلتطويرمهمةقاعدةتعدالمخلفاتإدارةتكنلوجيا•

محافظةللاألمدطويلةاستراتيجيةإطارفيمنهاوالستفادةالمخلفاتإدارةإلىالنظريجب

.البيئةوالطبيعيةالمواردعلى

تحويلًتلكًإنًكلًوسائلًالتخلصًمنًالمخلفاتًحالياًيمكنًاستبدالهاًبوسائلًوتقنياتًحديثةًتساعدًعلى•

لمحاصيلًالمخلفاتًإلىًموادًذاتًقيمةًاقتصاديةًيمكنًاستخدامهاًفيًتنميةًالقطاعًالزراعيًلزيادةًإنتاجيةًا

.وتوفيرًالطاقةًوتحسينًالبيئةًوزيادةًنسبةًالكتفاءًالذاتي

بليون116.7ًتبلغًالكتلةًالحيويةًالناتجةًمنًالعملياتًالبيولوجيةًًبالتربةًماًيوازىً•

اًطنًمادةًجافة .سنويا

لمنتجاتًمعًذلكًفإنًأغلبًهذهًالكتلةًالحيويةًلًيصلحًمباشرةًلتغذيةًاإلنسانًألنًكميةًا•

.انالثانويةًوالمخلفاتًأكبرًبكثيرًمنًالكمياتًالمستخدمةًمباشرةًفيًتغذيةًاإلنس



قًوتحيطًبهاًمحافظاتًالعراتقعًمحافظةًكركوكًفيًمنطقةًجغرافيةًمهمةًوسطً•

كـمًمربع9676ًتبلـغًالمسـاحةًً. السليمانيةًواربيلًوًنينوىًوًصالحًالدينًوًديالى

.نسمة1,118,000منًمساحةًالعراقًًعددًسكانهاًيقربً% 2,2تمثـلًنسـبةً

الف هكتار400تقدر المساحة الصالحة للزراعة فيها بحدود •

.من اهم المحاصيل التي تشتهر بها الحنطة و الشعير و القطن و الذرة•
طنًسنويا650,000ًحوالىًفيًًالمحافظةًتجًين

،ًيضافًلهاًمخلفاتًالمدينةًمنًالمخلفاتًالزراعية

طنًسنويا240،000التيًتقدربأنواعهاًالعضويةً

يتسببًعنهاًمشاكلًمماًلًيتمًالستفادةًمنها

.بيئيةًعديدةًماًلمًتتمًمعالجتها



النسبةالمحصول

1: 1.5الدرنيات

1: 2الحبوب

1: 6المحاصيلًالزيتية

1: 10المحاصيلًالسكرية

نسبةًالمخلفاتًإلىًنسبةًالغذاءًالصالحًلإلنسان

لوثتمصدرً تكونسوفجيدةبصورةإدارتهايتملمإذاالزراعيةالمخلفاتمنهائلكميوضحالجدولهذا

.الممرضاتتكاثروالحشراتنتشارلألووسطبيئي

منًاإلنتاجًالزراعيًوالباقيً% 50يمثلًماًيتناولهًاإلنسانًمنًمصادرًالغذاءًالنباتيًوالحيوانيًأقلًمنً* 

.يعتبرًمخلفاتًيجبًتحويلهاًإلىًمنتجاتًذاتًقيمةًاقتصادية



:الوضعًالحاليًللمخلفاتًالزراعية•

بدائيةًقائخلفاتًًيتمًالتخلصًمنهاًبطرمنًالميتخلفًعنًاإلنتاجًالزراعيًكمياتًكبيرةً•

.ولًيستفادًمنهاًًإلًبنسبةًبسيطة

بينًعندًالرغبةًفيًإدخالًتقنياتًحديثةًلالستفادةًمنًالمخلفاتًتوجدًمعادلةًصعبة•

.الحاجةًإلىًرؤوسًأموالًكبيرةًوتوفيرًالخبرةًوالعمالةًالمدربة

العقباتًالرئيسيةًالتيًتواجهًأساليبًإدارةًالمخلفاتًالزراعية•

.يؤدى كبر حجم المخلفات الزراعية إلى زيادة تكاليف الجمع والنقل–1

.تتوفر المخلفات النباتية بصورة موسمية على مدار السنة–2

.ال يوجد تجانس كامل للمخلفات–3

.تقنيات تصنيع المخلفات  قد ال تتفق مع احتياجات التنمية االجتماعية–4

.االعتماد المتزايد على استيراد تقنيات جاهزة يؤدى إلى االعتماد على الخارج–5



:للمخلفاتالسليمةإلدارةلأساسيةجوانب*
.وصفاتهاالناتجةالمخلفاتكمياتحصر–1

.البيئيةواالقتصاديةاالعتبارات–2

.(التقنية)الفنيةاالعتبارات-3

:للمخلفاتًالزراعيةالحيويةلماذاًتجرىًالمعالجةً
.لتقليلًحجمًووزنًالمخلفات–1
.لتقليلًالرائحةًالكريهةًالتيًتصاحبًوجودًالمخلفاتًعلىًحالتها–2
.قتلًالميكروباتًالمرضيةًالتيًيمكنًانًتنتقلًإلىًالبيئة–3
.المحافظةًعلىًالقيمةًالغذائيةًللعناصرًالموجودةًفيًالمخلفات–4
.ومشاكلًالنقلمعالجةًالمخلفاتًفيًمواقعًإنتاجهاًيوفرًالكثيرًمنًتكاليف–5
.ةتقليلًالتلوثًالبيئيًنتيجةًلتقليلًتراكمًالمخلفاتًوشغلهاًلمساحةًكبير–6



:المخلفاتًالزراعيةادارةًوتحويلقًالستفادةًمنائطر•

مثل الفطر SCPبإنتاج  البروتين احادي الخلية إنتاج غذاء لإلنسان –1•
.الغذائي

.SCPالبروتين الميكروبيمدعم بإنتاج علف للحيوان والدواجن–2•

(.الحرارة والميثان)والطاقة إنتاج الوقود–3•

.كمبوستإنتاج السماد العضوي –4•



هوائيًوًلهوائيً–ميرتخالبطرائق:الكمبوستعملياتًانتاجً•

نتجًذوًحيويةًالغرضًمنهاًتحويلًالمخلفاتًعديمةًالقيمةًالقتصاديةًالىًماتعملي•

ريقةًقيمةًاقتصاديةًيمكنًاستخدامهًفيًاألغراضًالزراعيةًالمختلفةًوتعتبرًالط
.المثلىًإلدارةًالمخلفاتًالزراعيةًفيًالشركاتًالكبرى



:  ميرخقًالتائطر•

يثًميرًويمكنًاختيارًالطريقةًالمناسبةًمنهاًوالخياراتًتتفاوتًمنًحخقًالتائيوجدًالعديدًمنًطر•
:ميرًإليًقسمينخقًالتائوتنقسمًطر, ةًالتخزينمدالتكلفةًواحتياجاتًالعمالةًو

.ميرًالسريعخقًالتائطر-2التقليديًميرخقًالتائطر-1

:ميرًالالهوائيًخالت: أولً:قًالتقليديةائالطر•

.(مخلفاتًعضويةً+ تربةًسوداءً) الهنديةًبنغالورطريقةً-1

.(الغازًالحيوي)تخميرًالموادًالعضويةًفيًظروفًلًهوائيةًينتجًً: طريقةًالمخمرات-2



:ميرًالهوائيخالت: ثانيا•

متر6ًعلىًمساحةًكوماتتخميرًالمخلفاتًمنًخاللًعملً: ميرًالطبيعيخالت–1•

.شهورًمعًالتقليبًلتخللًالهواءًالطبيعيًخاللًالكومة6–4مربعًللطنًوتتركًلمدةً

ارتفاعهاًأوًأكوامًالًيزيدمسقفاتوضعًالمخلفاتًفيًميرًبالتهويةًالسلبيةخالت–2•

اءًتعتمدًعليًدفعًالهومًًوتوضعًمواسيرًفيًوضعًأفقيًأوًرأسيًللتهوية2.00عنً

.والتقليبًالميكانيكي



:التخميرًالسريع•

البراميلًالمتحركةً-دًالصوامعً-جالمراقدًالمستطيلةًالمتحركةً-بميرًفيًصناديقخالت-أ•



تالكمبوسيقصدًبهًاستخدامًديدانًاألرضًإلنتاجً:الديدانإستخدام•

.  مخلفاتًالديدانًغنيةًبالنتراتًوالصورًالميسرةًمنًالفوسفور

.واألكتينوميستاتمرورًالديدانًخاللًالتربةًينشطًنموًالبكترياً



إستخداماتًالكمبوستًالناتج

.لمحميةإستخدام الكمبوست كبيئة إلنماء الشتالت فى الزراعات ا–1
.يةإستخدام الكمبوست كحوامل ميكروبية إلنتاج األسمدة الحيو-2
.يويةإستخدام الكمبوست كحوامل ميكروبية إلنتاج المبيدات الح-3
.(مالمشرو)إستخدام الكمبوست فى إنتاج غذاء مباشر لألنسان -4
.إستخدام الكمبوست فى إنتاج علف للحيوان والدواجن-5
.إستخدام الكمبوست كسماد عضوى لزيادة خصوبة التربة-6



:الحيويةاألسمدة

السالمفراءسأهممنواحداسيكونالنافعةالدقيقةالحيةالكائناتتكنولوجيافيالمتمثلالعلمياالكتشافان

.للبشريةهللاوهبهاالتيالهباتمنكواحدةللعالمالحسنةوالنوايا

اعةالزرعليهيطلقماإلىالعودةوالحيوان،واإلنسانصحةعلىالحفاظوالبيئةلحمايةاستخدامهاأهمية

.الملوثاتمنخاليةأغذيةأنتاجعلىوالعملالكيماوياتاستخدامعنبعيدااآلمنة

.المستخدمةاألسمدةكميةمن%75نحوتوفروالمعدنيةاألسمدةعنبديالتستعملانيمكنكما

البيئةقانوناطارفيمتكاملبيئينموذجإليالوصوليمكنستعمالهااخالل



األسمدة الحيويةمدى الحاجة إلي إقامة مشروع
.لنباتاتاتغذيةفيوالهامةاألساسيةالعناصرمنوالميكروبيةالعضويةاألسمدةتعتبر

.الخارجمنالمستوردةألسمدةابأسعارمقارنةمنخفضةاهأسعارأنكما

فيالعمالةتشغيليناسبوالذيالمجالهذاتشجيعاألنسبمنيكونلذلك

.الريفيةالمجتمعات

:األوليةالخامات

مخلفاتوالحقلومحاصيلاالشجارمخلفاتمنالريفيةالمجتمعاتفيالمشروعلهذاالالزمةالخاماتتتوافر
هذهمنكغمواحديعادلماالواحدالفردينتجاذوالحيواني،النباتياالصلذاتالسكنيةوالمجمعاتالمنازل

الف500,000سكانهاعدديبلغالتيوضواحيهاكركوكامدينةالمثالسبيلعلىاخذتمافاذايوميا،المواد

انتاجيعنيممايومياطن250توريديعنيمنها%50توريدامكناذاطن500يومياتوفرانهايعنينسمة

وبعضيةالميكروبالمنشطاتمثلاألسمدةإنتاجفيالمستخدمةالمضافاتمعوسائلة،صلبةعضويةاسمدة
.يومياطن300حدودبحدودسنوياالمشروعانتاجطاقةيجعلمما.الكيميائيةالمركبات



لغرضًتشتملًاألسمدةًالحيويةًعلىًعديدًمنًالكائناتًالحيةًالدقيقةًتختلفًباختالفًا
:يمكنًتقسيمًاألسمدةًالحيويةًمنًحيثًطبيعتهاًوسلوكها،ًالمستخدمًمنًأجله

Symbiotic Biofertilizers:أسمدةًحيويةًتكافليةً–1

يتمًإنتاجهاًمنًأحياءًدقيقةًتعيشًمعيشةًتعاونيةًمعًجذورًالنباتاتًوتقومًهذه
.ةًمنًالنباتالميكروباتًبإمدادًالنباتاتًببعضًالعناصرًالغذائيةًمعًأخذًاحتياجاتهاًالغذائي



Nًمًغك)مثبت

N/سنة/هكتار)

النبات البقولي

91-114 الفول البلدي

27-98 الحمص

53-92 العدس

40-108 فول الصويا

79 الفول السوداني

138 الترمس

229-290 البرسيمًالحجازي

238-276 البرسيم المصري

يزوبياكمية النيتروجين المثبتة بالر



A symbiotic Biofertilizer: أسمدةًحيويةًلًتكافلية–2

Azotobacterمنًأمثلةًالميكروباتًالمستخدمةًفيًهذاًالنوعًمنًاألسمدةًميكروبات
AzospirillumومذيباتًالفوسفاتPhosphate dissolving bacteriaًوالطحالب

Blue greenالمزرقةالخضراء algaeوكذلكًبكترياًالكبريتًالمعدنية.

:أسمدةًحيويةًلمعدنةًالمادةًالعضوية–

Bacillus, Cytophaga, Pseudomonas, Clostridium, Aspergillus, 

Penicillium, Trichoderma, Chaetomium.



:أسمدةًحيويةًللتخلصًمنًبعضًملوثاتًالتربة–

هاًاسمًتصلًإلىًالتربةًكثيرًمنًالموادًالغريبةًعنهاًأوًالدخيلةًعليهاًوالتيًيطلقًعلي

Xenobioticةًوالتيًيكونًلهاًتأثيرًضارًعلىًخواصًالتربةًالطبيعيةًوالكيماوي

ومثالًذلكًالمبيداتًبكافةSoil Pollutantsًوالحيويةًولذاًيطلقًعليهاًملوثاتًالتربةً

.أنواعهاًوالموادًالبترولية



الكفاءةًيتمًانتقاءًالميكروباتًذات،تحليلًبعضًالمبيداتًوالتخلصًمنهالميكروباتً

واستخدامهاًفيًتلقيحًالتر ًا :هابةًومنالعاليةًفيًالتخلصًمنًالمبيداتًوإكثارهاًمعمليا

1 – Streptomyces 2 – Pseudomonas 3 – Xanthomonas

5– Mucor    6 – Aspergillus  4 – Trichoderma



:المتطلباتًالعامةًإلنتاجًاللقاحاتًالميكروبية

General Requirements for Inoculants Production

عنًالجانبًالماليًوالتسويقيًللقاحاتًالميكروبيةًفإنًهناكًأربعةًمتطلباتًعلميةًإل• نتاجًاللقاحاتًبعيداًا

-:الميكروبيةًوهي

.اختيارًالساللةًالميكروبيةًالمناسبة-1•

.اختيارًبيئةًاإلنتاجًالمناسبة-2•

.Biomassاستخدامًالطريقةًالمثلىًإلنتاجًأقصىًمعدلًمنًالكتلةًالحيويةً-3•

.حصادًالكتلةًالحيويةًوتحميلهاًعلىًمادةًحاملةًمناسبة-4•



-:اللتزامًبهذهًالمتطلباتًيحققًالفوائدًاآلتية•

.الحفاظًعلىًحيويةًونشاطًالخالياًالميكروبية-1

.محددة  Shelf-lifeالحصولًعلىًمنتجًيتسمًبالثباتًوفترةًحفظ-2

.الحصولًعلىًمنتجًذوًمواصفاتًقياسية-3

.اقتصاديضمانًالمنافسةًالتسويقيةًلهذاًالمنتجًبماًيحققًعائد-4



 Application: قًالمختلفةًإلضافةًاألسمدةًالحيويةائالطر

Methods of Biofertilizers

يًأوًإلىًالتربةًويستخدمًف( التقاوي)يتمًإضافةًالسمادًالحيويًإماًإلىًالبذورً•

-:الحالتينًكماًيلي

Seeds Inoculation( التقاوي)تلقيحًالبذورً-أ•

Soil Inoculation: تلقيحًالتربة-ب•



Importance of Biofertilizersأهميةًاألسمدةًالحيويةً

-:يمكنًباستخدامًاألسمدةًالحيويةًتحقيقًالفوائدًاآلتية

.البيئيوثخفضًمعدلتًالتلوتقليلًتكاليفًاإلنتاجً:تقليلًالعتمادًعلىًاألسمدةًالكيماويةًمماًيؤدي: أولاً

اً -:التأثيرًاإليجابيًعلىًالعائلًالناميًمنًخاللً: ثانيا

.اإلسراعًمنًإنباتًالبذور-1

.تحسينًأداءًالمجموعًالجذريًسواء-2

.تحسينًنموًالمجموعًالخضري-3

:تحسينًإنتاجيةًالعائلًالنباتيًمنًخالل-4

:ءتحسينًنوعيةًالمحصولًسوا-جً.زيادةًكميةًالمحصولًالنهائي-بً.التبكيرًفيًالمحصول-أً

:سواءSoil borne pathogensحمايةًالنباتًمنًالمسبباتًالمرضيةًالموجودةًبالتربةً-5

.أوًبزيادةًقدرتهاًعلىًتحملًاإلصابةًعندًحدوثهابزيادةًمناعتهاًضدًاإلصابة



اً• أعدادًالمحافظةًعلىًخصوبةًالتربةًعلىًالمدىًالطويلًمنًخاللًإمدادًالتربةًب: ثالثا

:عاليةًمنًالكائناتًالدقيقةًالمفيدةًمماًيؤديًإلى

.تغييرًالتوازنًالميكروبيًبالتربةًلصالحًالميكروباتًالمفيدة-1•

.تنشيطًالعملياتًالحيويةًالمفيدةًبالتربة-2•

.المحافظةًعلىًالتنوعًالحيويًبالتربة-3•

.تحسينًالخواصًالطبيعيةًللتربة-4•



حلىًالسوقًالمإحتياجاتلتغطيةًمتميزهمتطلباتًإقامةًصناعةًأسمدةًحيويةً

:يلزمًوضعًسياسةًًتبنىًعلىًعددًمنًنقاطًًتضمنًنجاحًًصناعةًاألسمدةًالحيويةًـــً

.تسويقهايتملدعمًالبحثًوالتطويرًإلنتاجًأسمدةًحيويةًذاتًكفاءةًعاليةًلهاًخاصيةًالثباتًلفتراتًطويلةً-1

.مراعاةًأنًتكونًتلكًالسمدةًفعالةًتحتًظروفًاإلجهادًالبيئيًالسائدًفيًمناطقًالستخدام-2

.تطويرًأسمدةًحيويةًمتعددةًالخصائصًلتقديمًمنفعةًمتعددةًفيًجرعةًواحدةًمنًتلكًالسمدة-3



مواكبةًاستمرارًجهودًالبحثًوًالتطويرًمعًخططًالنتاجًلتقديمًمنتجاتًجديدةًوًمبتكرةًل-4
.التطورًالمنشودًفيًقطاعًالنتاجًالزراعي

لتتبعًتأثيراتًتلكmolecular biologyًالعتمادًعلىًتقنياتًالبيولوجياًالجزيئيةً-5
.السمدةًعلىًالنباتاتًوًعناصرًالبيئة

ةًالفالحينًالتدريبًالمستمرًكمنهجًلتطويرًالمنتجاتًوإدخالًتقنياتًجديدةًوتوعينىتباً-6
.بفوائدًتلكًالمنتجات

والتطويرًتشجيعًرؤوسًاألموالًالكبيرةًلالستثمارًفيًإنتاجًاألسمدةًالحيويةًلضمانًتبنىًخططًالبحوث-7
كًالمناسبةًوإنشاءًخطوطًإنتاجًمتطورةًللوصولًإلىًمنتجًنهائيًعاليًالجودةًاضافةًإلىًقدرةًتل

.الشركاتًعلىًالتوسعًمستقبالًفيًالنتاجًفيًضوءًنموًاحتياجاتًالسوق



:المعوقاتًالحاليةًلتطويرًالسمدةًالحيوية
Current Biofertilizer Development Hurdles

Industry hurdlesالمعوقاتًالصناعيةًًًًًً-:أولً

.صعوبةًتحديدًالكفاءاتًالموهوبةًفيًالصناعةًوًالبحثًالعلميًالتيًيمكنًأنًتقودًهذاًالعمل. 1

.عدمًتوافرًوًسائلًدقيقةًلمتابعةًجودةًالنتاجًوًثباته. 2

.غيابًالوعىًوالمعرفةًلدىًالمزارعينًالتقليديينًبفوائدًالسمدةًالحيوية. 3

.لتطويردخولًصغارًالمنتجينًفيًالستثمارًمعًغيابًدعماًًدائمًلتلكًالصناعةًمنًخاللًبرامجًالبحثًوًا. 4



Technical hurdlesالمعوقاتًالتقنية-:ثانياً

. الحتياجًالىًتطويرًوسائلًحفظًالسمدةًالحيوية. 1

.  الحتياجًالىًتطويرًوتحسينًالمنتجاتًالتيًتقومًبوظائفًمتعددة.  2

.تخدامهامدىًأقلمهًالكائناتًالحيةًالمستخدمةًللظروفًالبيئيةًالسائدةًفيًمناطقًاس. 3



:تحليلًنقاطًالقوةًوالضعفًوالفرصًوالمخاطرًلصناعةًاألسمدةًالحيوية

Biofertilizers Industry SWOT Analysis

Strengthنقاطًالقوةًً-1•

.  زراعيتتواجدًالساللتًالميكروبيةًبكثرةًفيًمختلفًالبيئاتًًفيًمناطقًالنتاجًال•

اتًتتمتعًعددًمنًالدولًبقدراتًعاليةًفيًالصناعاتًالتخمريةًسواءًمنًحيثًالكفاء•

واءًوًيمكنًالبناءًعلىًتلكًالقدراتًوًاستغاللهاًس. البشريةًأوًالمصانعًالمتخصصة

خبرةًلإلنتاجًالمباشرًلألسمدةًالحيويةًأوًإلنشاءًوحداتًإنتاجيةًجديدةًاعتماداًعلىًال
.المكتسبةًمنًالعملًفيًالصناعاتًالخميريةًالقائمة



Weaknessنقاطًالضعفً-2•

لىًتتمثلًفيًضعفًالوعىًلدىًالمزارعينًوًضرورةًعملًبرامجًتعليميةًلتدريبهمًع•

.استخدامًالمنتجاتًالجديدة

دًيكونًكماًأنًثقافةًتسجيلًبراءاتًالختراعًللساللتًالميكروبيةًعاليةًالكفاءةًيكا•

لدىًالعلماءًمماًيتسببًفيًإهدارًفرصًحقيقةًلالستفادةًمنًالثروةًالم ًا .يكروبيةغائبا



Opportunitiesالفرصً-3•

لدومختلففيالزيادةفيآخذةالبيئةوحمايةالعضويةالزراعةتطويرمفاهيمإن•
وركاتالشمنتجاتلتنويعالمبيداتمعالحيويةالسمدةلتطويرمجاليفتحمماالعالم
.النتاجتكلفةلتقليل

علىلللحصوالفرصةيتيحالمحليةالميكروبيةالثروةمصادرفيالبحثأنشكول•
منافدةالوتلكأدائهافيتفوقماغالباالتيالمحليةالبيئاتلظروفمتأقلمةساللت
.الصليةبيئتهافيمختلفةخارجيةمصادر



Threatsالمخاوفً-4•

ملتحتجاريةمنتجاتصورفيبالخارجمصنعةمنتجاتتسربرأسهاعلىيأتي•

سمعةعلىسلبايؤثرمماالمطلوبةبالكفاءةليستلكنهاوالحيويةالسمدةمسمى
.الحيويةالسمدةتكنولوجيا

اتقدرمنلهابماالتقنياتلتلكالجنسيةمتعددةالشركاتاحتكارمنتخوفهناك•
.العولمةقوانينضوءفيخاصةلألسواقالوصولعلىهائلة



:لألسمدةًالحيويةالعالمىالسوقً•

إلاءسوحدعلىوالناميةالمتقدمةالعالمدولمنعديدفيالحيويةاألسمدةإنتاجيتم•

اًليساإلنتاجأن الزيادةكتلاعتبارنافيأخذنااإذخاصةاألسواقاحتياجاتلسدكافيا

يةبأهمالتوعيةحملةتصاحبأنيمكنالتياألسمدةمنالنوعهذاطلبعلىالكبيرة

اإلنسانصحةعلىوللمحافظةأنظفزراعيإنتاجأجلمناألسمدةتلكاستخدام
.فيهايعيشالتيوالبيئةوسالمة



خدامًبخصوصًالسوقًالعالميًلألسمدةًالحيويةًفإنًاإلحصاءاتًتشيرًإلىًأنًالست

ا10ًالعالميًلألسمدةًبمختلفًأنواعهاًيعادلًحوالىً .بليونًدولرًأمريكيًسنويا

إلًأنًبرغمًعدمًتوافرًإحصاءاتًدقيقةًعنًإنتاجًاألسمدةًالحيويةًعلىًالمستوىًالعالمي

بليونًدولرًسنوياًطبقا3ًحجمًالمبيعاتًالمتوقعًمنًهذاًالنوعًمنًاألسمدةًيفوقً
اً .ألشدًاإلحصاءاتًتواضعا



وبرازيلبنجالدش)األخرىالدولمنوعددالهندفيالحيويةاألسمدةإنتاجيتم

.(والسنغالوزامبياوتننزانياوكينياوالمغربومصر

منسواءمتاحهومماأكثرالحيويةلألسمدةالحتياجيزاللالدولهذهكلفي

.الستيرادطريقعنأومحليةمصادر

الناميةالدولاحدفيالحيويةاألسمدةمنسنوياطن150-100إلنتاجمصنعتكلفةتبلغ

.أمريكيدولرالف50-40قيمتهما

.الهندفعلتمامثلالعالميالسوقعلىدعايتهاتتوسعأنتستطيعدولةأي



منرةكبيكمياتاستيعابعلىالقادرةالناميةالسواقمنالعراقيةالسوقتعتبر

منطن1000الىاحتياجهناكانالمؤشراتتوضححيثالحيويةاألسمدةلقاحات

.سنوياالمزرقةالخضراءالطحالبمنمثلهاوالريزوبيالقاحات

لتغطيةالقادمةالسنواتخاللدولرمليون2قيمتهمالستثمارحقيقيةفرصتوجد*

طلبهناكيحصلانويتوقعالحيوية،األسمدةمنالمزارعيناحتياجاتمنجانب

.األسمدةمنالنوعهذاعلىمتزايد

األسمدةاستخدامطريقعنالنيتروجينيالسمادمن%10توفيرأنتقديراتالتشير
.األسمدةتلكمنطن5000سنويايوفرسوفالحيوية



أخيراًُتشيرًالدراساتًالقتصادية

Benefitالتكلفةإلىالعائدنسبةانالى Cost Ratioصناعاتفي

هذافيالستثمارأنيؤكدمما%1.2إلىتصلالحيويةاألسمدة
اًواعدااًاستثمارايعدالمجال .وآمنا

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://soilcrop.tamu.edu/photogallery/cornsorghum%2B/images/corn%2520ears.jpg&imgrefurl=http://soilcrop.tamu.edu/photogallery/cornsorghum%2B/pages/corn%2520ears.htm&h=1026&w=1284&sz=284&tbnid=i3VCzG8f421EyM::&tbnh=120&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dcorn%2Bpicture&usg=__NgN5N8PmiLtERyUay0EPl3LxHKI=&ei=-arnSc7yB4LH-AaSrOjiBQ&sa=X&oi=image_result&resnum=4&ct=image


:التوصياتًالمقترحةًلإلدارةًالمثلىًللمخلفات•

.يةيتعلقًبالمخلفاتًالزراعيةًوالصناعبماإقامةًمراكزًوطنيةًللبحثًوالتطويرً–1•

جهاتًإنشاءًوحدةًلمراقبةًوتنشيطًتنميةًوسائلًتصنيعًالمخلفاتًوجذبًاهتمامًال–2•
.لمخلفاتصاحبةًالعالقةًللتعاونًفيًتنفيذًالمشروعاتًلالستفادةًمنًمنتجاتًتصنيعًا

.التركيزًعلىًاألنظمةًالمتكاملةًلالستفادةًمنًالمخلفات–3•

قًالستفادةًمنًائتطويرًأنظمةًالمعلوماتًفيًمجالتًجمعًوإعادةًمعالجةًوطر–4•
.المخلفاتًالزراعيةًوالصناعيةًوعالقةًذلكًبتحسينًالبيئة

.اهتمامًوسائلًاإلعالمًالمختلفةًبنشرًأهميةًالستفادةًمنًالمخلفات–5•



:االجتاهاتًوالربامجًالتعليميةًواإلرشاديةًلتنشيطًاتباعًالزراعةًالعضوية

التعليمحلمراجميعفيالبيئةعلىالمحافظةوأهميةالعضويةالزراعةبأهميةالتعريف-1
.المجالهذافيالعلميالبحثتشجيعمع
.العضويةاألسمدةإعدادفيوالحيوانيةالنباتيةالمخلفاتاستغالل-2
معادنوالوالجبسوالكبريتالفوسفاتكصخرالمعدنيةالطبيعيةالمصادراستغالل-3

.المغذياتمنالمحاصيلاحتياجاتلتوفيرو التربةصفاتلتحسينالطبيعية
ويمكنعيةالطبيالمقاومةصفاتالكتسابهاالنباتيةاألصنافوتحسينبزراعةاالهتمام-4

.أفضلأخرى سالالتانتخابفيمنهااالستفادة
.والبيولوجيةوالزراعيةالميكانيكيةالمتكاملةالمكافحةوسائلإتباع-5
.المبيداتمنخلوهامنللتأكدللتحليلعيناتبأخذالمسوقةالمنتجاتمراقبة-6
.واإلنسانالحيوانصحةعلىللحفاظاألعالفوبالمراعياالهتمام-7



لحسنًاصغائكم شكراًا

ومستعدونًلسماعًً
استفساراتكم


