
 :اإلحتياجات المناخية لمحصول قصب السكر في العراق حسب مراحل نموه المختمفة

يعود قصب السكر الى النباتات ذات القدرة العالية عمى اإلنتاجية تحت الظروف         

، و يمر بمراحل عدة خالل فترة نموه من الزراعة وحتى ( 5105)الجاسم ،  المناخية المالئمة

، وفي كل مرحمة من مراحل نموه يحتاج الى درجات  (Rai  ،5105و  Srivastava)الحصاد 

حرارة ورطوبة ارضية وجوية مختمفة تساعده عمى اإلستمرار في النمو بكفاءة عالية من جانب 

 إن محصول قصب السكر يمر بالمراحل اآلتية : . وتركيز السكروز في السيقان من جانب آخر

 ( . 5116)آلمبارك ، 

 أسددددابي  3-5تبدددددأ مددددن زراعددددة العقددددل حتددددى إنبددددات البددددراعم ومدددددتيا بددددين  اإلنبةةةةات :مرحمةةةةة  -

 درجة مئوية . 55-51، ودرجة الحرارة المثمى ليذه المرحمة تتراوح بين 

ذ أسددددابي  مددددن إنبددددات البددددراعم ، إ 6 – 4وتبمددددت مدددددتيا  مرحمةةةةة التفر)ةةةةات رنمةةةةو البةةةةرا)   : -

المحمدددددددي ، لددددددددرجات الحدددددددرارة واإل دددددددعاع  الحساسدددددددية لممنددددددداختكدددددددون ىدددددددذه المرحمدددددددة فدددددددي  ايدددددددة 

ال مسدددددي والفتدددددرة الضدددددوئية دورًا رئيسدددددًا فدددددي النمدددددو الجيدددددد ليدددددذه المرحمدددددة ، إذ إن درجدددددة الحدددددرارة 

درجددددددة مئويددددددة ، فضدددددداًل عددددددن نددددددوع التربددددددة وتددددددوافر الميدددددداه  35 -31المثاليددددددة ليددددددا تتددددددراوح بددددددين 

مددددددددادات المادددددددذيات والتسدددددددميد ومكافحدددددددة ا د دددددددال ... الددددددد  ،  نيدددددددا  المرحمدددددددة التدددددددي ت دددددددكل وا 

 قاعدة لإلنتاج الجيد .

وتسمى مرحمة النمو الرئيسة وىي الفترة التي تمتد  مرحمة االستطالة رتشكل القصب الفعمي  : -

يومًا ، والنمو ا فضل لممحصول يتطمب إرتفاع في درجات الحرارة ورطوبة  051-051ما بين 

 نسبية عالية ليسيل إنتاج ا وراق ونموىا .

يوم تقريبا وتنخفض درجات الحرارة  91تستارق ىذه المرحمة مدة  ة النضج المبكر :مرحم -

تدريجيا كي تسمح البدء إلنزيم اإلنفرتيز القاعدي بتحويل السكريات ا حادية الى السكروز لتتراكم 



في السيقان . ويتم أيضا في ىذه المرحمة قط  الماء عن المحصول وابتداء من منتصف ت رين 

كما إن انخفاض درجات الحرارة التي تقترب أو تتماثل م  درجات الحرارة لممرحمة الثانية  ا ول .

تسمح لظيور تفرعات جديدة معتمدة بذلك عمى الصنف وعدد السيقان الظاىرة في وحدة المساحة 

 وعوامل أخرى .  

اكم يومدددددا تقريبدددددًا ، وفييدددددا يكدددددون التدددددر  91وتسدددددتارق  مرحمةةةةةة النضةةةةةج النيةةةةةا ي رالحصةةةةةا   : -

سدددددددري  لمسدددددددكروز ، وكدددددددذلك تحويدددددددل السدددددددكر البسددددددديط إلدددددددى سدددددددكروز ، وتتطمدددددددب ىدددددددذه المرحمدددددددة 

ن الفتدددددرة البددددداردة الجافدددددة تسدددددرع مدددددن عمميدددددات نضددددد   طقسدددددًا جافدددددًا مددددد  أ دددددعة  دددددمس جيددددددة ، وا 

 محصول قصب السكر .

يمتاز نبات قصب السكر بعدم قدرتو عمى التزىير تحت الظروف البيئية في  مرحمة االزىار : -

 نو من النباتات ذات النيار الطويل الذي يحتاج الى فترة إضاءة طويمة خالل مرحمة راق الع

 النض  .

 

 ال وافع لحل مشاكل ومعوقات زرا)ة قصب السكر في العراق    

 081الددددددددى  5108 – 5107بمدددددددت اجمدددددددالي انتددددددداج السدددددددكر عالميدددددددا مدددددددا بدددددددين عدددددددامي         

% ، ويدددددزداد  81قصدددددب السدددددكر بنسدددددبة  مميدددددون طدددددن ، إذ يسدددددتخمص السدددددكر فدددددي الاالدددددب مدددددن

)السدددددعيدي ،  إنتددددداج السدددددكر بدددددالتوافق مددددد  تقددددددم الددددددول المصدددددنعة لدددددو فدددددي جميددددد  انحددددداء العدددددالم

( . يعتبدددددر كدددددال مدددددن البرازيدددددل واليندددددد والصدددددين وتايمندددددد وباكسدددددتان والمكسددددديك وكولومبيدددددا 5108

البرازيددددددل فددددددي  واندنوسدددددديا والفمبددددددين والو يددددددات المتحدددددددة مددددددن أكثددددددر الدددددددول زراعددددددة لددددددو ، وتدددددد تي

المقدمددددددة كدددددد كبر منددددددت  لقصددددددب السددددددكر ، والينددددددد فددددددي المرتبددددددة الثانيددددددة ، وتمددددددييم الصددددددين فددددددي 



المرتبدددددة الثالثدددددة . ووفقدددددا لإلسدددددتطالعات فدددددان مصدددددان  السدددددكر فدددددي أندنوسددددديا تعدددددال  مدددددا يتدددددراوح 

مميدددددون طدددددن  8طدددددن مدددددن قصدددددب السدددددكر يوميدددددا ، كمدددددا إنيدددددا تندددددت   05111الدددددى  0111بدددددين 

مميدددددددون طدددددددن مدددددددن أوراق المحصدددددددول ، وأصدددددددبح تنددددددداول  00.5 مدددددددن بكددددددداز قصدددددددب السدددددددكر و

 Nalawade) المخمفددددددات ومعالجتيدددددددا مدددددددن أىددددددم واجبدددددددات مصدددددددان  السددددددكر فدددددددي أنحددددددداء العدددددددالم

 . ( Yu  ،5109و  5108وآخرون ، 

إن دوافدددددد  اإلىتمددددددام لحددددددل الم ددددددكالت المعوقددددددة لزراعددددددة محصددددددول قصددددددب السددددددكر فددددددي         

 والتي يمكن تمخيصيا بالنقاط ا تية : العراق ىو  ىميتو اإلقتصادية الكبيرة

 صنا)ة السكر . -

تعدددددد صدددددناعة السدددددكر مدددددن الصدددددناعات التدددددي تدددددرتبط أرتباطدددددًا وثيقدددددًا باإلنتددددداج الزراعدددددي         

، ويددددددددزداد عائددددددددد كددددددددل مددددددددن المددددددددزارع  لممددددددددادة الخددددددددام سددددددددواء قصددددددددب السددددددددكر أو بنجددددددددر السددددددددكر

 كميددددة ونوعيددددة المنددددت  الزراعددددي والمصددددان  كممددددا تددددزداد كفدددداءة ىددددذه الصددددناعة والتصددددني  بزيددددادة

   ( .5100)الحسيني وآخرون ، 

وتددددد تي أىميدددددة السدددددكر كوندددددو يددددددخل فدددددي معظدددددم أ ذيدددددة اإلنسدددددان )سبسدددددبي وآخدددددرون ،         

( ، والسددددكر مددددن المددددواد الاذائيددددة الميمددددة لإلنسددددان ، حيددددث يدددددخل فددددي عمددددل المرطبددددات 5101

ويدددددات والمعجندددددات عمدددددى اخدددددتالف والم دددددروبات البددددداردة والسددددداخنة ، كمدددددا يددددددخل فدددددي عمدددددل الحم

 ( .0991صفر ، أنواعيا )

وبمددددددا إن السددددددكر مددددددادة  ذائيددددددة رئيسددددددة وضددددددرورية لحيدددددداة اإلنسددددددان و  تقتصددددددر عمددددددى         

بعدددددض الطبقدددددات ا جتماعيدددددة دون  يرىدددددا ، لدددددذلك فددددد ن صدددددناعة السدددددكر تعدددددد مدددددن الصدددددناعات 



 5118،  سددددددددنبل)  الميمددددددددة فددددددددي العددددددددالم وىددددددددي إحدددددددددى الدددددددددعائم ا ساسددددددددية ل مددددددددن الاددددددددذائي

  (5107وعبدالحميد ، 

 توفير األي ي العاممة . -

% مددددددن 75قصددددددب السددددددكر محصددددددول اقتصددددددادي ميددددددم فددددددي كددددددل دول العددددددالم ، حددددددوالي         

 Commodity Researchالسدددددكر فدددددي العدددددالم ىدددددو مدددددن محصدددددول قصدددددب السدددددكر )

Bureau  ،5105 مميدددددددون مدددددددزارع لنمدددددددو محصدددددددول قصدددددددب السدددددددكر  6( . ومدددددددا   يقدددددددل عدددددددن

وأعددددداد كبيددددرة مددددن العمددددال م ددددتركين فددددي زراعددددة المحصددددول ويددددوفر فددددرص وظيفيددددة  كثددددر مددددن 

% مددددددددن 7.5نصدددددددف مميدددددددون  دددددددخص مختمددددددددف الميدددددددارات ومدددددددن المندددددددداطق القرويدددددددة . تقريبدددددددا 

مبا ددددددر مددددددن صددددددناعة الددددددريفيين يسددددددتمدون مصددددددادر رزقيددددددم ا ساسددددددية ب ددددددكل مبا ددددددر أو  يددددددر 

،  Sharmaو  Kumarالسددددددكر والوقددددددود الحيددددددوي والصددددددناعات الثانويددددددة مددددددن قصددددددب السددددددكر )

توظدددددددف صدددددددناعة قصدددددددب السدددددددكر البرازيميدددددددة أكثدددددددر مدددددددن مميدددددددون  دددددددخص ، أي مدددددددا ( . 5104

يقدددرب مدددن ربددد  مجمدددوع القدددوى العاممدددة الريفيدددة فدددي البمدددد ، وفدددي جندددوب أفريقيدددا أكبدددر مندددت  فدددي 

مميددددون  ددددخص عمددددى السددددكر ، ويعمددددل فددددي قطدددداع السددددكر حددددوالي  أفريقيددددا يعتمددددد حددددوالي نصددددف

،  Bigman) % مددددددددن العمددددددددال فددددددددي سددددددددوازيالند ، وثمثددددددددي العمالددددددددة الددددددددريفيين فددددددددي مددددددددالوي05

5110)   . 

 منتجات قصب السكر الثانوية في الحقل : -

 األوراق الخضراء : -

يمكددددددددن ا سددددددددتفادة مددددددددن مخمفددددددددات حقددددددددل قصددددددددب السددددددددكر فددددددددي موسددددددددم الحصددددددددداد ، إذ         

( ، وفددددددي بعددددددض البمدددددددان 5115تسددددددتعمل ا وراق الخضددددددراء فددددددي تاذيددددددة الموا ددددددي )ابددددددودوح ، 



مثدددددل الصدددددين وتدددددايوان يدددددتم قطددددد  ا وراق الخضدددددراء إلدددددى قطددددد  صدددددايرة وتخمدددددط مددددد  المكوندددددات 

ا خددددرى المسددددتخدمة لتاذيددددة الما ددددية مثددددل الحبددددوب والزيددددوت والخمددددائر ومددددا إلددددى ذلددددك ، وتعبدددد  

 The Sugar) مما ددددددية عمددددددى مدددددددار السددددددنةفددددددي أكيدددددداس  سددددددتخداميا كدددددد عالف ل

Association  ،5115 وتكمدددددددددن أىميدددددددددة أوراق وسدددددددددالميات قصدددددددددب السدددددددددكر الطرفيدددددددددة فدددددددددي )

% مددددددددواد 03% كاربوىيدددددددددرات و48% بددددددددروتين و6تاذيددددددددة الموا ددددددددي  حتوائيددددددددا عمددددددددى نسددددددددبة 

 ( .5105وآخرون ،  Gujjaجافة )

 األوراق الجافة رالسفير  : -

قصددددددددب السددددددددكر ترمددددددددى أو تيمددددددددل سددددددددابقًا ، أمددددددددا فددددددددي الوقددددددددت كانددددددددت ا وراق الجافددددددددة ل       

الحاضدددددر فتسدددددتخدم لتاطيدددددة ا راضدددددي لمنددددد  تبخدددددر ميددددداه الحقدددددول ، كمدددددا أدرك العممددددداء أىميدددددة 

قيمدددددة الوقدددددود )القيمدددددة الحراريدددددة( المتولددددددة مدددددن القمامدددددة ، إذ إن طدددددن واحدددددد مدددددن القمامدددددة يمكدددددن 

 5,5ة الرطبدددددة أن يندددددت  حدددددوالي أن يولدددددد قددددددرًا مدددددن البخدددددار ، إذ يمكدددددن لطدددددن واحدددددد مدددددن القمامددددد

)كوقدددددود فدددددي  Bagasseطدددددن مدددددن البخدددددار ، وقدددددد أثبتدددددت القمامدددددة إلدددددى جاندددددب بكددددداز القصدددددب 

توليددددد البخددددار( ب نيددددا واعدددددة جدددددًا فددددي التوليددددد الم ددددترك عمددددى مدددددار السددددنة ، وىكددددذا تايددددر نمددددط 

وح ، اسددددددتخدام القمامددددددة فددددددي السددددددنوات ا خيددددددرة واسددددددتامت قيمددددددة وقودىددددددا اسددددددتاالً  تامددددددًا )ابددددددود

عدددددن والناتجدددددة يدددددتم تسدددددخير الطاقدددددة الموجدددددودة فدددددي قمامدددددة وبكددددداز قصدددددب السدددددكر إذ ( ، 5115

 Keyطريددددق الحددددرق وتحويميددددا إلددددى طاقددددة كيربائيددددة فددددي مصددددان  قصددددب السددددكر البرازيميددددة )

Numbers of the Brazilian Sugarcane Industry  ،5105 فضددداًل عدددن ، )

إن حددددددرق ا وراق الجافددددددة )السددددددفير( سدددددداعد فددددددي القضدددددداء عمددددددى  البيددددددة الح ددددددرات وا مددددددراض 

الضدددددددارة المختبئدددددددة بالتربدددددددة أو المتطفمدددددددة عمدددددددى الح دددددددائش كمدددددددا سددددددداىم الرمددددددداد المتخمدددددددف عدددددددن 

، ة الحريددددق فددددي زيددددادة خصددددوبة التربددددة ، ويمكددددن تحويددددل جددددزء مددددن ا وراق إلددددي أسددددمدة عضددددوي



رمددددداد المتخمدددددف عدددددن عمميدددددة حدددددرق ا وراق بمثابدددددة جرعدددددات صدددددايرة مدددددن ا سدددددمدة كمدددددا ويعدددددد ال

تضددددداف إلدددددى الحقدددددل ، ويمكدددددن أيضدددددا ن دددددر أوراق نباتدددددات قصدددددب السدددددكر فدددددي الحقدددددل لمتحمدددددل 

 .  Biodegridation (The Sugar Association  ،5115)الحيوي )البيولوجي( 

 : منتجات قصب السكر الثانوية في المصنع -

ات  التصني  الكامل لقصب السكر التي لو اقتصرت عمى تصني  العصدير وتحويمدو إن نو         

طنًا يمكدن الحصدول  41إلى سكر لوجد ب ن اليكتار الواحد المزروع من قصب السكر الذي ينت  

طدددن سدددكر فقدددط ،  يدددر أن مخمفدددات القصدددب ذات القيمدددة ا قتصدددادية والتدددي  4مندددو عمدددى حدددوالي 

طدن كحدول و  1.411طن من البكداز ، فدان تصدنيعيا يندت   6.5طن مو س و 0.75تتمثل في 

 5.511طدن لدب الدورق و  5.111طدن ثداني أوكسديد الكربدون و  1.081طن خميرة و  1.611

 Key) طن أسيتون 1.161و  Butanolطن بيوتانول  1.031متر مكعب خ ب مضاوط . و 

Numbers of the Brazilian Sugarcane Industry  ،5105. ) 

 

 : واستخ اماتو  Bagasseبكاز قصب السكر  -

٪( مددددددن ا ليدددددداف ، وىددددددذه 41-31ىددددددي مددددددادة  يددددددر متجانسددددددة لماايددددددة تضددددددم حددددددوالي )        

ا ليدددددداف تتكددددددون مددددددن المحدددددداء ، والق ددددددرة ، والسدددددداق ، وىددددددي بمجمميددددددا ، بقايددددددا سدددددديقان القصددددددب 

الددددددورق والددددددورق  بعددددددد اسددددددتخالص العصددددددير السددددددكري منيددددددا ، ويسددددددتخدم البكدددددداز إلنتدددددداج عجينددددددة

نتدددددداج  دددددداز الميثددددددان وكددددددذلك بعددددددض المددددددواد الكيماويددددددة ومددددددواد العمددددددف أو  والخ ددددددب الحبيبددددددي وا 



فدددددددي صدددددددناعة ا عدددددددالف ، وا خ ددددددداب ز البكددددددداويسدددددددتفاد مدددددددن مدددددددادة كمدددددددواد مولددددددددة لمطاقدددددددة ، 

 (  .5104الصناعية ، في إنتاج الطاقة )محمد ، 

المسدددددتخدم ويسدددددتخدم كوقدددددود  % مدددددن وزن القصدددددب31-55تتدددددراوح نسدددددبة البكددددداز بدددددين         

لتوليدددددد الطاقدددددة الالزمدددددة لت دددددايل المعددددددات واآل ت فدددددي مصدددددان  السدددددكر ، كمدددددا يسدددددتخدم كعمدددددف 

 ( ، 0985) الب ،  حيواني كما يضاف لمتربة لتحسين خواصيا

يسدددددتعمل البكددددداز فدددددي الصدددددناعات الورقيدددددة ،  ندددددو يعدددددد مدددددادة خدددددام مميدددددزة فدددددي صدددددناعة         

نتددددداج الم دددددتقات  الدددددورق وفدددددي صدددددناعة ا خ ددددداب الصدددددناعية ، وصدددددناعة العمدددددف الحيدددددواني ، وا 

( ، ويعددددددد بكدددددداز قصددددددب السددددددكر ثدددددداني اكبددددددر المصددددددادر 5103السددددددميموزية )عمددددددي ومنصددددددور ، 

 ( .Parajuli  ،5106إلنتاج الورق بعد الخ ب )

أن بكددددداز قصدددددب السدددددكر لديدددددو ميدددددزة إضدددددافية عمدددددى المدددددواد الخدددددام ا خدددددرى المسدددددتخدمة         

ق ، وىددددي ميددددزة بيئيددددة ، إذ إن الاددددازات الدفيئددددة المنبعثددددة مددددن عمميددددات جمعددددو فددددي صددددناعة الددددور 

تجييددددزه اقددددل مددددن تمددددك التددددي المنبعثددددة مددددن جمدددد  وتجييددددز رقددددائق الخ ددددب ، كمددددا ويتميددددز الددددورق 

المنددددت  مددددن بكدددداز القصددددب ب نددددو يتطمددددب مددددواد كيميائيددددة أقددددل لتبيدددديض الددددورق ، مقارنددددًة مدددد  لددددب 

طددددداق واسددددد  نظدددددرًا إلمكانيدددددة توفيرىدددددا عمدددددى نطددددداق الخ دددددب ،  لدددددذلك يمكدددددن اسدددددتخدامو عمدددددى ن

 ( .Nara  ،5104واس  وبتكمفة منخفضة )

 :رالعسل األسو   واستخ اماتو molasses الموالس  -

منت  فرعي في أنتاج السكر ، وىو عبارة عن سائل أسود لزج يبقى بعد استخراج  المو س      

ن  السكر )فصل بمورات السكر( ، باإلمكان تحويمو إلى ما   يقل عن ع رين منتجًا مختمفًا ، وا 



نجاح معظم مصان  السكر يعتمد عمى الدخل اإلضافي الذي يرد من استعمالو . تتراوح نسبتو 

( Nara  ،5104وزن القصب ، وقد يستخدم لمتصدير مبا رًة أو كسماد ) %( من5-3.5بين )

وينت  عن صناعة السكر ، ويستخدم إلنتاج الكحول والعطور وحامض الخميك والمذيبات 

نتاج المضادات الحيوية ،  يستخدم في الصناعات التخميرية العضوية وثاني أكسيد الكربون وا 

نتاج الكحول ا ثيمي وا سيتون وا خميرة ا عالف و  لبيوتانول وخميرة الخبز الجافة والطازجةوا 

، والى جانب استخدامو في إنتاج  ( 5108السعيدي ، و  5104محمد ، )وا حماض العضوية 

حامض الستريك والخميرة ، فيو يستخدم في صناعات التقطير ، والتصني  التحويمي الكيمائي 

 إنتاج في المو س يستخدم أن من الممكن .( 5103)نق و وآخرون ،  العضوي مثل اإليثانول

في مقدمتيا حامض الميمون )الستريك( )جبر وعباس ،  الميمة المنتجات من واسعة سمسمة

5100 . ) 

، ويسدددددددتخدم فدددددددي صدددددددناعة % مدددددددن مدددددددو س العدددددددالم يددددددد تي مدددددددن قصدددددددب السدددددددكر 75إن         

مدددددددن عناصدددددددر  ذائيدددددددة ، ويسدددددددتخرج مندددددددو الكحدددددددول الدددددددالزم لصددددددددناعة  ا عدددددددالف لمدددددددا يحويدددددددو

إلددددددى جانددددددب  .العطددددددور ومستحضددددددرات التجميددددددل ، فضددددددال عددددددن اسددددددتخدام خميددددددرة الخبددددددز منددددددو 

يسددددتعمل المددددو س كمددددادة خددددام إلنتدددداج مخصددددبات التربددددة وثنددددائي ا سددددتعما ت المددددذكورة أنفددددًا ، 

صددددناعة ا دويددددة و يرىددددا )عمددددي  أوكسدددديد الكربددددون والمددددذيبات العضددددوية والمددددواد الالصددددقة وفددددي

 ( .5103ومنصور ، 

  Biofuelالوقو  الحيوي  -

ىددددددو أحددددددد مصددددددادر الطاقددددددة المتجددددددددة المسددددددتمدة مددددددن الكائنددددددات الحيددددددة أو مددددددن الكتمددددددة         

بدددددددين الحيويدددددددة ، ويمكدددددددن إنتاجدددددددو مدددددددن النباتدددددددات وخصوصدددددددا قصدددددددب السدددددددكر  ، إذ يعدددددددد مدددددددن 



( . لقدددددددد كدددددددان لإليثدددددددانول التددددددد ثير 5108، المنتجدددددددات الثانويدددددددة الميمدددددددة لدددددددو )حددددددداجم وآخدددددددرون 

ا كثددددر إيجابيددددة عمددددى تجددددارة السددددكر ، ويمكددددن إنتدددداج اإليثددددانول مبا ددددرة مددددن القصددددب أو كمنددددت  

ثددددانوي إلنتدددداج السددددكر . ويعددددد بددددديل لمبنددددزين ، وبالتددددالي ىددددو بددددديل عددددن الددددنفط الخددددام . ونتيجددددة 

 ( . 5107ون ، وآخر  Mahajan) لذلك ، تم الربط بين أسعار السكر والنفط الخام

، يمثدددددل اإليثددددانول فرصددددة أفضددددل مدددددن  فددددي ضددددوء ارتفدددداع تكمفدددددة إنتدددداج الددددديزل الحيددددوي        

حيددددددث الجدددددددوى ا قتصددددددادية إذ يرسددددددتخرج مددددددن قصددددددب السددددددكر وىددددددو المصدددددددر ا عمددددددى إنتاجيددددددة 

وا كثدددددر كفددددداءة مدددددن حيدددددث المدددددردود فدددددي الوقدددددت الحدددددالي ، ويعدددددد اإليثدددددانول المندددددت  مدددددن قصدددددب 

 The) تنافسدددددية مدددددن حيدددددث اسدددددتخدام الطاقدددددة وتدددددوازن نسدددددبة الكربدددددونالسدددددكر ىدددددو ا كثدددددر 

 Brazilian Sugarcane Industry Association  ، 5101 ، ) وتتوقددد  وكالدددة

، أن قصدددددددب السدددددددكر ىدددددددو الن ددددددديء ا ول لموقدددددددود  5151الطاقدددددددة الدوليدددددددة أندددددددو بحمدددددددول عدددددددام 

( Valade  ،5104الحيدددددوي الدددددذي مدددددن  ددددد نو أن يحدددددافظ عمدددددى توسدددددعو فدددددي اسدددددتخدام الطاقدددددة )

لدددددذا جددددداء التوجدددددو الكبيدددددر مدددددن قبدددددل بعدددددض الددددددول المتقدمدددددة مثدددددل البرازيدددددل والو يدددددات المتحددددددة  .

ا مريكيددددة فددددي زيددددادة المسدددداحة المزروعددددة وزيددددادة اإلنتدددداج فددددي وحدددددة المسدددداحة بعددددد معرفددددة تمددددك 

الددددددول قددددددرة ىدددددذا المحصدددددول العاليدددددة فدددددي إنتددددداج الوقدددددود الحيدددددوي وتفكيرىدددددا فدددددي اإلسدددددتاناء عدددددن 

 الوقدددددددددود صدددددددددناعة مزايدددددددددا ومدددددددددن ( ،IFC ، 5100) الوقدددددددددود اإلحفدددددددددوري فدددددددددي السدددددددددنين القادمدددددددددة

)محمددددد ، زيددددادة الحصددددول عمددددى الكيربدددداء بكفدددداءة أعمددددى وضددددررًا أقددددل لمبيئددددة الحيددددوي أيضددددا ىددددو 

، ويعددددددددددد التايددددددددددر المندددددددددداخي أحددددددددددد أىددددددددددم العوامددددددددددل المسددددددددددببة لفقددددددددددد التنددددددددددوع الحيددددددددددوي ( 5106

فدددددددديض إنبعاثددددددددات الاددددددددازات المسددددددددببة لإلحتبدددددددداس )البيولددددددددوجي( ، لددددددددذلك سددددددددوف يرسدددددددديم فددددددددي تخ

الحددددددراري ، وخفدددددددض معددددددددل ىدددددددذا التندددددددوع فددددددي المسدددددددتقبل ، ويقددددددددر الخبدددددددراء إن إنتددددددداج إيثدددددددانول 

،  القصددددددب واسدددددددتعمالو وقددددددودا يولدددددددد كميددددددات مدددددددن ثندددددداني أوكسددددددديد الكربددددددون أقدددددددل مددددددن البندددددددزين



)اليمدددددداني ، وتسدددددداعد عوامددددددل عديدددددددة عمددددددى تحريددددددك اىتمددددددام البمدددددددان الناميددددددة بددددددالوقود الحيددددددوي 

 . (The World Energy Council  ،5106و  5119

 المنتجات الثانوية األخرى لقصب السكر في المصنع  -

   ما ة الفيناس  -

مادة الفيناس وىي سائل ينت  من تخمير المو س إلنتاج الكحول وتستخدم ىذه المادة         

يؤدى إلى زيادة اإلنتاج ،  حتوائيا كسماد لممحاصيل الحقمية وخاصة تسميد قصب السكر مما 

ضافتو تركيزه بعد عمى العديد من العناصر الاذائية ، فضاًل عن استخدامو  طينة إلى وا 

م  كبريتات البوتاسيوم والسوبر فوسفات والكبريت بنسب معينة إلنتاج سماد  الجافة المر حات

 ( . 5100،  جبر وعباسزراعتيا ) يضاف لمتربة قبل عضوي متكامل

 الفح  الحيوي رالبايوجار   -

ىو مادة عضوية منتجة بواسطة التحمل الحراري لمخمفات ذات أصل نباتي أو حيواني         

وآخرون ،  Sunو  Xing  ،5107و  Lianو  5107وآخرون ،  Wang   (بمعزل عن اليواء

عمى العديد من لقد أ ار العديد من الباحثين أن ألياف قصب السكر وأوراقو تحتوي  ( .5104

العناصر الاذائية مثل النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم و يرىا ، وتيتم دول العالم 

المنتجة لمحصول قصب السكر في تصني  مخمفات المحصول وتحويميا الى الفحم الحيوي الذي 

 5109وآخرون ،  Yuيضاف إلى الترب لمتحسين من خواصيا الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية )

( 5107وآخرون ، Trinh و و 5108وآخرون ،   Xiaoو  Blanco-Canqui   ،5107و 

( كذلك معالجة 5107وآخرون ،  Diaليا ) pHويقمل من حموضة التربة من خالل رف  قيم 

 ( .5108  وآخرون ، Fahmiالترب المموثة )



 المرشحات ررسابة العصر   طينة -

% مددددددن وزن القصددددددب . 4المر ددددددحات وىددددددي منددددددت  ثددددددانوي تصددددددل نسددددددبتو إلددددددى  طينددددددة        

مدددددادة متخمفدددددة عددددددن عمميدددددات التر دددددديح والتنقيدددددة لمسددددددكر ، إذ يسدددددخن العصددددددير ويعامدددددل بددددددالجير 

والكبريدددددددت لتنقيتدددددددو مدددددددن ال دددددددوائب ، ثدددددددم تصدددددددفيتو وتر ددددددديحو فتخدددددددرج طيندددددددة المر دددددددحات والتدددددددي 

ي لمتربدددددة الزراعيدددددة وكسدددددماد تحتدددددوي عمدددددى بدددددروتين ودىدددددون وليدددددا فوائدددددد كثيدددددرة كمخصدددددب حيدددددو 

عضددددوي عددددالي الجددددودة وإلنتدددداج بدددددائل لمددددادة البيتمددددوس فضددددال عددددن صددددناعة ال ددددم  )السددددعيدي 

 ،5108. )  

 طريقة الشتل زرا)ة ق يمة وتقنية مستح ثة في قصب السكر  -

إن طريقة الزراعة بال تل ىي طريقة قديمة أستعممت إلكثار نباتات الخضدر والزيندة وأ دجار         

الفاكيدة والاابددات ، وفددي اآلونددة ا خيددرة تددم اسددتخداميا فدي العددراق عمددى محصددول الددذرة الصددفراء لحددل 

إذ وجد مدن خدالل العديدد مدن الدراسدات إنيدا أحددى م كمة اإلنخفاض الحاصل في الموسم الربيعي ، 

إن ىدددذا  الوسدددائل الميمدددة التدددي تدددؤمن تدددوفير درجدددة الحدددرارة المالئمدددة لإلنبدددات ولنمدددو وتطدددور ال دددتمة .

اإلجراء قد استخدم لتجاوز ت ثير بعض العوامل البيئية  ير المالئمة وأىميا درجة حرارة التربة خدالل 

مرحمة اإلنبات وطول فترة مالئمة مرحمة التفرعات لدرجات الحرارة مما ينعكس إيجابيا عمى عدددىا ، 

والميدداوي  5107الاركدان ، )داود و فضال عن تجاوز درجات الحرارة المرتفعدة خدالل مرحمدة التزىيدر 

بينمددا فددي قصددب السددكر فتعددد الزراعددة بطريقددة ال ددتل تقنيددة مسددتحدثة ، وذلددك  ن إنتدداج .  (5108، 

 تالت داخل البيت المحمي ثم نقميا و زراعتيا في الحقل المستديم بد  من زراعة العقل مبا رة فدي 

والتدي أبتكدرت لحدل سكر في العدراق حقل المستديم تعد من الدراسات ا ولى عمى محصول قصب الال

 .م اكل متعمقة بالمحصول 


