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 :األْذاف اَٜٛت نهًششٔع 

 

 َشش صساػت يسصٕل قصب انسكش فٙ يسافظخٙ دٚانٗ  -  أٔال

 ٔصالذ انذٍٚ          

 

 اخخباس انصفاث انكًٛت ٔانُٕػٛت ألصُاف يخخهفت يٍ يسصٕل  - ثاَٛا

 .قصب انسكش           

 



 :األْذاف انًستقبهٛت نهًششٔع 

 
 انسٛش بانبالد َسٕ االكخفاء انزاحٙ فٙ يدال إَخاج انسكش ٔانُٕاحح :أٔال 

 (انفاٚبش ) انؼشضٛت األخشٖ نهًسصٕل كانٕسق ٔانخشب االصطُاػٙ         

 .  انخ . . . ٔانًٕالط         

 . اسخغالل انًٛاِ انًخازت بطشٚقت ػهًٛت ٔانسذ يٍ ْذس انًٛاِ  :ثاَٛا   

 . اسخصالذ انًضٚذ يٍ األساضٙ انقازهت ٔخؼهٓا صانست نهضساػت  :ثانثا   

 

            انؼايهٍٛ بانسقٕل انضساػٛت يٍألػذاد كبٛشة حٕفٛش انؼًم : سابؼا  

  انسكش انخكًٛهٛت انقائًت ػهٗ يخهفاث صُاػتٔ ٔانًصاَغ األساسٛت          

 

 يقأيت انخصسش يٍ خالل صساػت يسصٕل قصب انسكش ْٕٔ: خايسا

 و 6 – 4ٚصم اسحفاػّ بٍٛ ( دائى    انخضشِ )يسصٕل يؼًش          
 



 :أًْٛت يذصٕل قصب انسكش 

 صُاػت انسكش - 1

 :لالستفادة من مخلفات صناعة السكر ومنها  مصانعقٌام  - 2

 : فً Baggas زاكالباستخدام  -     

 (  الراٌون ) والحرٌر الصناعً ( الفاٌبر )  صناعة لب الورق والخشب الحبٌبً -        

 استعماله فً الحرق فً األفران لتولٌد البخار الذي ٌستعمل فً أفران الصناعة وتولٌد  -          

 الطاقة الكهربائٌة            

 

 إنتاج المذٌبات الكٌمٌائٌة وبعض المواد الكٌمٌائٌة كحامض الخلٌك   -     

 وحامض السترٌك        

 إنتاج سماد عضوي -     

 أمكن استخدام السائل األسود الناتج من صناعة لب الورق فً تحسٌن  -     

  صفات الطوبة األسمنتٌة والخرسانٌه وتثبٌت الكثبان الرملٌة       

 

 

 

 



 Baggasالبكاز  



 

 الحشرات وجراثٌم األمراض الضارة البٌةغالتخلص من -

 أو المتطفلة على الحشائش المصاحبة التربة فً المختفٌة    

 األوراق) السفٌرحرق عن طرٌق  المحصول لنمو    

  ( وتنظٌف المحصول لحصاداالجافة المتخلفة من عملٌة     

 



 

-  

وتنظٌف  لحصادااألوراق الجافة المتخلفة من عملٌة ) السفٌرحرق 

 (المحصول 



 فً مكافحة األدغال  السفٌراو استخدام 

   



 غٌاب األدغال فً الحقول بعد استخدام السفٌر



 

 ( اندضء انًخبقٙ يٍ انؼصٛش بؼذ اسخخالص انسكش)انًٕالط  - 

 عبارة عن المخلفات غٌر المتبلورة المتبقٌة من بلورة       

 السكروز من عصٌر القصب وٌتكون من السكروز     

 والجلوكوز والفركتوز لتعطً كاربوهٌدرات بتركٌز      
 من وزنه%  60 –50كلً من      

 .وٌمكن بسهولة تخزٌن الموالس لفترات طوٌلة 

ٌدخل الموالس فً العدٌد منن الصنناعاا الكٌماوٌنة القا منة 

 :على التخمر مثل 

إنتااااج الكحاااول والخااال والخمٌااارة والعطاااور ومستحضااارات 

 .التجمٌل وصناعة األعالف واألدوٌة 

 



المتبقٌة بعد  واألوراق الخضراء القمم النامٌة) القالوحاستخدام -

 أخضر لتغذٌة الماشٌة  كعلف (حصاد المحصول

 





 ،  ، انخًٛشة اندافت ُخداث ثإَٚت أُخشٖ يثم انشًغي-

   انبٕحاسٕٛو ٔسهفاث   CO2غاص      



المنطقة الغٌر مالئمة لزراعة محصول ) فً منطقة الخلٌج العربً 

المحال المتخصصة ببٌع عصٌر   هناك  العشرات من( قصب السكر 

القصب إذ ٌذكر المتحمسون لعصٌر القصب بان الفراعنة الذٌن بنو 

 األهرام كانوا ٌشربون عصٌر القصب 

 

 ( 2011المصدر ) فً مصر 

 

 كأس  3000الطن الواحد من قصب السكر ٌعمل 

 ٌوم /كأس شراب  1000فً بعض مناطق مصر ٌباع أكثر من 

 

 



 

 :الفوائد الطبٌة 

 ٌمد اإلنسان بالطاقة -

 ٌساعد على الهضم  -

 ٌنظم وٌقوي الكلى  -

 ٌقوي الكبد -

 ٌساعد على تقوٌة العظام -

 ٌحوي الفٌتامٌنات الخاصة ببناء الجسم -
 

 



 

 

ػُذ انُظش نهُقاط انسابقت ٚتضخ يذٖ أًْٛت انسكش كًادة 

 خاو يتؼذدة انُٕاتح ٔتقٕو ػهٛٓا انؼذٚذ يٍ انصُاػاث

 
 

 

 

-  



انًجًؼاث انصُاػٛت انًًكٍ اَشاؤْا يٍ خالل صساػت 

 :انًذصٕل ٔتصُٛغ انسكش 

 
 .يدًغ إلَخاج انسكش  . 1        
 .يدًغ إلَخاج ٔحٕفٛش أػالف انًاشٛت  . 2        
 ( .انفاٚبش ) يدًغ إلَخاج انخشب االصطُاػٙ  . 3        
 .يدًغ إلَخاج انٕسق  . 4        
 .يدًغ إلَخاج انكسٕل انطبٙ ٔانصُاػٙ  . 5        
 ( .انشإٌٚ ) يدًغ إلَخاج انسشٚش انصُاػٙ  . 6        



 :دوافع االهتمام بالتوسع فً زراعة محصول قصب السكر فً العراق 

ٌتمٌز العراق بكونه واحدا من األقطاار القلٌلاة التاً ٌمكان    : أوال 

وهذا ما أثبتناا  . بظل ظروفه المناخٌة المالئمة إنتاج قصب السكر 

اثر العوامل الطبٌعٌة على إنتاج قصب السنكر ) فً بحثنا الموسوم 

إذ أشارنا ( . فً العراق ومقارنتنه بالبلندان المنتجنة لنه فنً العنالم 

إلااى إن المنطقتااٌن الوسااطى والجنوبٌااة ماان العااراق تعااد المناااطق 

األولااى فااً العااالم التااً تتمٌااز بممشاارات لعواماال المنااا  والمٌااا  

 والتربة المالئمة لنمو وإنتاج قصب السكر 



 

واسننننتنتجنا ان الخصننننا ت التننننً ٌتمٌننننز بهننننا 

مٌنزة المحصول فنً العنراق ٌعطنً المحصنول 

تكالٌف زراعتنه منع تكنالٌف هً إن مهمة جدا 

تصنٌعه فً العراق هً اقل بكثٌنر منن تكنالٌف 

 .زراعته وتصنٌعه فً تلك الدول 



 -تابع  -

 :دوافع االهتمام بالتوسع فً زراعة محصول قصب السكر فً العراق 
 

 حاجة القطر الشدٌدة للسكر الستٌراد  كمٌات كبٌرة تصل إلى   :ثانٌا  

 .أضعاف مضاعفة قٌاسا باإلنتاج المحلً           

 النقص الكبٌر والمتزاٌد فً اإلنتاج العالمً من السكر إذا ما   :ثالثا 

 .  قورن بالطلب علٌه مع  االرتفاع فً أسعار           

 

أنتننناج الوقنننود الحٌنننوي منننن منننادة ان اتجننناه دول العنننالم إلنننى      

قد سنببا فنً رفنع سنعر السنكر االٌثانول المنتجة من قصب السكر 

 76مصنننعاو وحننوالً  121فننً السننوق العالمٌننة و ا  ٌوجنند حالٌننا 

 66مصننفاة تحننا التشننٌٌد ومننن المتوقننع أن تصننل إنتاجٌتننه إلننى 

  2012بلٌون لتر بنهاٌة العام 
  

 



نحن أمام حقٌقة تهدد األمن الغذائً العالمً بالتوجه الستبدال 

 إنتاج السكر الخام من قصب السكر باألٌثانول 

 

 : ملٌون طن من قصب السكر ٌنتج  40

 من األٌثانول بلٌون لتر  3 

 من الطاقة الكهربائٌة ساعة  /كٌكا واط  2700

 ملٌون طن  580ومن المحتمل أن ٌرتفع اإلنتاج إلى 

 

 ا ن هو مشروع 

 ألستخراج السكر

 واألٌثانول 

 وتولٌد الكهرباء



قلٌل جدا من الدول تحظى بما ٌحظى به العنراق منن منوارد 

للتوسننع فننً بننراما الزراعننة والتصنننٌع بننل انننه لننٌس هننناك 

مبننرر لتعتمنناد علننى االسننتٌراد أو حتننى قصننر النظننر علننى 

االكتفننناء الننن اتً منننن السنننكر إنمنننا علنننى النقنننٌ  منننن  لنننك 

فننالعراق ٌملننك المننوارد التننً تسنناعده علننى ا نتنناج ل ننر  

وان موقع العراق الج رافنً ٌعطٌنه مٌنزاا التصدٌر خاصة 

اقتصادٌة لقربه من أسواق نقت السكر فً منطقنة الشنرق 

حٌننث ٌزٌنند اسننتٌراد األدنننى ومنطقننة الخلننٌا العربننً وآسننٌا 

هنن ه المنطقننة متٌننٌن األطنننان مننن السننكر سنننوٌا لمقابلننة 

 .  احتٌاجاا استهتكها 



ا ن هناك دوافع اٌجابٌه عالٌة المعنوٌه 

لتهتمام بالتوسع فً زراعة محصول 

 قصب السكر وتصنٌع السكر



 :  األسالٌب الممكن إتباعها لتطوٌر إنتاج المحصول 

 . مٌكنة الزراعة الحدٌثة  



 . مٌكنة الزراعة الحدٌثة 



 :  األسالٌب الممكن إتباعها لتطوٌر إنتاج المحصول 

 إتباع األسالٌب العلمٌة المدروسة فً تطوٌر زراعة 

 المحصول      

 



 ( العزقة األولى  ) عملٌة العزق ومكافحة األدغال 

 



 زراعة محصول بنجر السكر بٌن خطوط محصول قصب السكر



بٌن خطوط ( مثل محصول الباقتء ) زراعة محصول بقولً 

 محصول قصب السكر



 ياكُت انذصاد انذذٚثت 



 األًْٛت األقتصادٚت نهًششٔع 

 ػُاصش انقٕة: أٔال 

 (  أًْٛت يسصٕل قصب انسكش ) ركشث سابقا فٙ يٕضٕع         

 (دٔافغ األْخًاو بانخٕسغ فٙ صساػت قصب انسكش فٙ انؼشاق ) ٔ         

 

 ػُاصش انضؼف : ثاَٛا 
 عدم وجود كفاءات عممية مدربة لألشراف عمى مراحل تنفيذ المشروع وهذا.  1 

 يتم تجاوزه من خالل تدريب الكوادر المرشحة لمعمل بالمشروع من مديريتي     
 الزراعة في محافظتي ديالى وصالح الدين بالتعاون مع جامعتي ديالى     
 .وتكريت خالل فترة تنفيذ المشآت الثابتة لممشروع      

 ضعف التمويل المالي لتنفيذ المشروع لهذا اضطررنا ألعداده بشكل مشروع.  2
 .استثماري يضمن توفير المبالغ الالزمة لمتنفيذ     

 هناك حلقة تصنٌع المنتج من المحصول بحاجة الى مستثمرٌن ٌنشمون.  3
 .  استالم الحاصل من المزارعين وباسعار تنافسيةمصانع وٌتبنون موضوع      



 Statistical summary of Capacityإحصا ٌاا 

متعلقة بزراعة محصول قصب السكر فً محافظتً دٌالى  

 وصتح الدٌن

 

 :طرٌقة التموٌل 
 تكون طرٌقة التموٌل من ختل التعاقد مع شركاا استثمارٌة  



 Soil Availability: التربة المتوفرة 
 

امكانٌااة زراعااة محصااول قصااب السااكر فااً تاارب محااافظتً 

دٌالى وصالح الدٌن بأعتبار ان المحصول تجود زراعته فً 

األراضااً الخفٌفااة ر األراضااً ) انااواع مختلفااة ماان التاارب 

الثقٌلااة ر األراضااً المحتوٌااة علااى نساابة عالٌااة ماان المااواد 

العضااوٌة ر األراضااً الشاادٌدة التماسااك ر األراضااً مرتفعااة 

 (.  الماء األرضً ر األراضً الجٌدة الصرف 
  



  :Water availabilityيذٖ تٕفش انًٛاِ 

إن الفتااارة مااان شاااهر حزٌاااران حتاااى شاااهر  ب ٌحتااااج بهاااا 

المحصول إلى كمٌات كبٌرة من المٌا  إلعطااء نماو خضاري 

غزٌاار وان المصااادر المائٌااة المتمثلااة بنهااري دجلااة ودٌااالى 

وفروعااه وجداولااه منتشاارة فااً رقعااة جغرافٌااة واسااعة ماان 

محااافظتً دٌااالى وصااالح الاادٌن ر هااذا بااالطبع ٌجعاال زراعااة 

 المحصول ممكنا 



التاً البحٌرات الصناعٌة ما ٌساعد على ذلك أٌضا هو إنشاء 

تستوعب كمٌات ضخمة من المٌا  والتً ٌمكان خزنهاا خاالل 

فصل الشتاء لٌتم استخدامها فاً ري المحصاول خاالل فصال 

الصااٌف الااذي ٌتصااف دائمااا بقلااة مٌاهااه فضااال عاان اسااتخدام 

أنظمة الري المتطورة والتً سٌكون لها تاأثٌرا اٌجابٌاا كبٌارا 

فً التغلب على التأثٌرات الضارة فً نمو المحصاول لحاجاة 

األخٌر إلى نسابة رطوباة عالٌاة خاالل فتارة النماو الخضاري 

الكبرى من جهة ر وكوسٌلة لترشٌد استهالك المٌاا  مان جهاة 

 . أخرى 



 يشاسٚغ األسٔاء انذذٚثت 



 ػًهٛت انضساػت ٔتظٓش يؼٓا انخشاطٛى



Surface Drip            Subsurface Drip   





   Marketingالتسوٌق 

 

ألاف طان ساكر سانوٌا علاى  600ٌحتاج العراق الاى حاوالً 

فاً حالاة قادرة . ملٌاون نسامة  24اساس كثافة ساكانٌة تقادر 

العااراق علااى األكتفاااء الااذاتً ماان مااادة السااكر مسااتقبال  فااأن 

الفائض ممكن تسوٌقه ر اذ إن قرب العراق من أسواق نقاص 

السكر ٌقلل من كلف النقال فكلماا كانات كلاف النقال منخفضاة 

وال تمثااال ساااوى نسااابة ضااائٌلة مااان إجماااالً كلاااف اإلنتااااج 

 . والتسوٌق أمكن الحصول على سوق أوسع 



 سُٕٚا  يهٌٕٛ طٍ 2.5يٍ انسكش  انؼشبٙ االَتاجٚبهغ   -

 يهٌٕٛ طٍ 8.5االسخٓالك ٚبهغ -

  ارٌ

 يالٍٚٛ طٍ 6االقطاس انؼشبٛت حسخٕسد يا ٚضٚذ ػهٗ   -

 ٚضٚذ ثًُٓا ػهٙ يهٛاس٘ دٔالس سُٕٚا-

دٔنت ػشبٛت ال حُتخح انستكش ٔحستخٕسد كتم ازخٛاخاحٓتا  13ُْاك -

ْتتتتتٙ االسدٌ ٔااليتتتتتاساث ٔانبستتتتتشٍٚ ٔاندضائتتتتتش ٔخٛبتتتتتٕحٙ 

ٔفهسطٍٛ ٔانسؼٕدٚت ٔػًاٌ ٔقطش ٔانكٕٚج ٔنٛبٛتا ٔيٕسٚخاَٛتا 

 ٔانًٍٛ

 

ْذذزا بذذانيبغ ٚشذذجغ كثٛذذشا ػهذذٗ صساػذذت انًذصذذٕل ٔتصذذُٛؼّ فذذٙ 

 انؼشاق



فننننالموقع الممٌننننز للعننننراق وسننننط سننننوق 

را جة لتجارة السنكر ٌجعلنه ٌمثنل الدولنة 

تنننتا وتصنندر الوحٌنندة فننً المنطقننة التننً 

 .  السكر 

 



 محافظة صتح الدٌن  –منطقة الضلوعٌة  /فً العراق 

 (   2002المصدر ) 

                         

 ْكتاس  /طٍ سٛقاٌ قصب  63أيكٍ اَتاج دٕانٙ 

 ْكتاس /طٍ سكش  9               

 طٍ سكش  1طٍ سٛقاٌ قصب  اَتح  7               

 

 (َسٛت انسكشٔص ) سكش %   13أدتٕٖ ػصٛش انقصب ػهٗ   

 كغى سكش124 ٔاٌ كم طٍ يٍ سٛقاٌ انقصب أدتٕٖ تقشٚبا  

 

 :األصُاف انًستخذيت 
    NV844137     ٙصُف فٛتُاي 

   QD12              ٙصُف فٛتُاي 

        CO196      ٘صُف ُْذ 
   MISSAN 1      ٙصُف يذه 

 

 
 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ت ٌٌننر وجهننة ا نتنناج هننً و أن المفاج ننة االقتصننادٌة التننً ٌخب هننا العننالم لنننا

منننن خنننتل التوسنننع المتزاٌننند فنننً اسنننتخدام  ال ننن ا ً إلنننى ا نتننناج الصنننناعً

المحاصنننٌل السنننكرٌة كمصننندر السنننتخراج الطاقنننة البدٌلنننة المعروفنننة ب سنننم 

 . لتش ٌل بع  مكا ن السٌاراا بدل الوقود النفطٌة( االٌثانول)

أن شكل التطور الن ي ٌسنود السنوق العالمٌنة للسنكر خنتل السننواا القلٌلنة 

المقبلة سٌتحدد من خنتل التطنوراا التنً تشنهدها البرازٌنل باعتبارهنا أكبنر 

والهند باعتبارهنا أكبنر مسنتهلك لتلنك .. منتا ومصدر للسكر الخام فً العالم

 . السلعة 

إنتننناج البرازٌنننل اتجهنننا خنننتل الفتنننرة األخٌنننرة للتوسنننع بدرجنننة كبٌنننرة فنننً 

تحا إغنراء األربناح من قصب السكر واستخدامه كوقود للسٌاراا االٌثانول 

المتولدة عن  لنك ا نتناج والتنً تفنوق نظٌراتهنا المتولندة عنن أنتناج السنكر 

 الخام

وهننو االتجنناه النن ي لفننا أنظننار الوالٌنناا المتحنندة وبنندأا تتوسننع أٌضننا فننً  

 أنتاج االٌثانول خصوصا بعد أزمة ارتفاع أسعار النفط العالمٌة بدرجة كبٌرة 



 انًصادس

 
Almubarak, N.F. 2013. Evaluation of Sulfentrazone 48% F for weed 

                   control in Sugarcane (Saccharum officinarum L.). 

                   Dissertation, Post-Doctorate Research Programme . 

                   Indian Institute of Sugarcane Research.UP. India.  

 
انًقٕياث انطبٛؼٛت ٔيذٖ يالئًخٓتا نضساػتت قصتب انستكش .  2009. َادس فهٛر ػهٙ آنًباسك ، 

Saccharum officinarum L.                 ٗٔقائغ انًؤحًش انؼهًٙ. فٙ يسافظت دٚان 

 184 – 172( : 1)  1. خايؼت دٚانٗ  –كهٛت انضساػت  –األٔل نهبسٕد انضساػٛت              
  
 أثش انؼٕايم انطبٛؼٛت ػهٗ أَخاج قصب انسكش فٙ. 2006 . َادس فهٛر ػهٙ آنًباسك ،  

 ٔقائغ انًؤحًش انؼهًٙ األٔل. انؼشاق ٔيقاسَخّ يغ انبهذاٌ انًُخدت نّ فٙ انؼانى             

 .35 – 17. ندايؼت ٔاسظ              
  
 اسخدابت قصب انسكش نًُظًاث انًُٕ انُباحٛت ٔيبٛذاث.  2004. َادس فهٛر ػهٙ آنًباسك ،  

 .خايؼت بغذاد . كهٛت انضساػت . اطشٔزت دكخٕساِ . األدغال            
  
   



Almubarak, N.F., F.T. Al-Chalabi and Ala Aljanabi. 2002. Effect of 

                growth regulators and herbicides on growth and yield 

               of sugarcane in central region of Iraq. Indian Journal of 
                Sugarcane  Tecknology. 27(02): 79-82. 

 

Almubarak, N.F., F.T. Al-Chalabi , Ala Aljanabi and Ishwar Singh. 

                   2002. Effect of chemical herbicides on growth, yield 

                   characters and weeds of sugarcane grown in central region 

                   of Iraq. Indian Journal of Weed  Science.44(4): 259-262 


