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مقدمة

تعد	املخلفات	والنفايات	الناجتة	عن	الن�صاطات	الزراعية	م�صدرًا	رئي�صًا	للعديد	من	املخاطر	واملهددات	البيئية،		لذا	فاإن	اإدارة	خملفات	
بقدر	كبري	يف	 ت�صاهم	 امل�صتدامة	 الزراعة	 ومعايري	 البيئية	 املتطلبات	 مع	 املتوافقة	 واملمار�صات	 ال�صبل	 اأف�صل	 باإ�صتخدام	 املزارع	 ونفايات	

حماية	واإ�صتدامة	املوارد	باملزارع	وذلك	عن	طريق	اإعادة	اإ�صتخدامها	وتدويرها	ويف	الوقت	ذاته	التقليل	من	االآثار		ال�صلبية	على	البيئة.

	يهدف	نظام	اإدارة	خملفات	املزارع	للحفاظ	على	املوارد	والنظم	البيئية	واالإ�صتفادة	االإقت�صادية	من	هذه	املخلفات،	لذا	يجب	اأن	تكون	
عملية	اإدارة	خملفات	املزارع	�صليمة	ومتكاملة	وال	ترتك	اآثار	اأو	نواجت	عر�صية	�صارة	قد	تت�صبب	يف	تلوث	املياه	ال�صطحية	اأو	املياه	اجلوفية	اأو	

تلوث	الهواء	اأو	الغالف	اجلوي.	

تعترب	عملية	اإدارة	خملفات	املزارع	اأكرث	جناحًا	اإذا	و�صعت	يف	االإعتبار	اأربعة	عنا�صر	اأ�صا�صية	للتخل�ص	من	املخلفات	واإعادة	اإ�صتخدامها	
اأو	اإ�صتغاللها	وت�صمل	عملية	اإدارة	خملفات	املزارع	املبادئ	االآتية:	

1. مبادئ التخفي�س يف اإنتاج املخلفات الزراعية: 

وهذا	يعني	العمل	علي	تقليل	االإنتاج	لكميات	املخلفات	الناجتة	من	املزارع	بقدر	االإمكان	والعمل	يف	املقام	االأول	على	منع	اإنتاجها	وتراكمها	
باملزارع.

2. مبداأ اإعادة ال�ستخدام للمخلفات الزراعية: 

العمل	على	اإعادة		اال�صتخدام	واالإ�صتفادة	من	املخلفات	بقدر	االإمكان	وذلك	اإما	باالإ�صتخدام	بداخل	املزرعة	املنتجه	للمخلفات	اأو	بتوزيع	
املخلفات	علي	اآخرين	لكي	يقوموا	باإ�صتخدامها	واالإ�صتفادة	منها	ومثال	لذلك	هو	االإ�صتفاده	من	تطبيق	ال�صماد	الناجت	من		املزرعة.

3. مبداأ التدوير للمخلفات الزراعية:

اإ�صتخدام	املخلفات	كاأحد	املدخالت	التي	تدخل	يف	ت�صنيع	اأو	حت�صري	منتج	اآخر	ومثال	ذلك	هو	جتميع	البال�صتيك	وت�صليمه	جلهات	اأخرى	
لي�صنع	يف	�صكل	اآخر	ح�صب	برامج	التدوير.

4. مبداأ الإ�سرتجاع لنواجت املخلفات الزراعية:

الزراعية:		وهو	العمل	على	االإ�صتفادة	من	نواجت	املخلفات	الزراعية	وخري	مثال	لذلك	هو	عملية	االإ�صرتجاع	لغاز	امليثان	الناجت	من	املخلفات	
الع�صوية	باملزارع.

متثل	املخلفات	الزراعية	جزًء	مهمًا	من	العوامل	امللوثة	للبيئة	والتي	توؤثر	على	النظام	البيئي	وتوؤدي	الزيادة	يف	تراكم	املخلفات	الزراعية		
وعلى	فرتات	متعاقبة	لظهور	العديد	من	امل�صكالت	التي	ت�صهم	يف	عملية		اإختالل	التوازن	البيئي	االأمر	الذي	قد	يوؤدي	اإيل	ظهور	العديد	
من	امل�صكالت	البيئية	مثل	تدهور	طبقة	االأوزون،	وتزايد	اإنبعاثات	الغازات	الدفيئة	مثل	غاز	ثاين	اأك�صيد	الكربون	،	اإ�صافًة	اإىل	هذا	فاإن	
اأي�صًا	لتفاقم	وزيادة	م�صاكل	الت�صحر	 االإختالل	البيئي	قد	يوؤثر	�صلبًا		على	منط	احلياة	الربية،	وقد	ي�صاهم	االإختالل	يف	التوازن	البيئ	
وتعرية	االأرا�صي،	وال	يقت�صر	االأثر	ال�صالب	الإختالل	التوازن	البيئي	يف	االأرا�صي	اأو	الغالف	اجلوي		بل	ميتد	اإيل	البحار	واملحيطات	حيث	
يتم	التخل�ص	من	العديد	من	املخلفات	بها،	وقد	ي�صبب	التلوث	املتزايد	يف	البحار	واملحيطات	يف	اإحداث	العديد	من	االآثار	ال�صالبة	التي	تهدد	
التنوع	البيئي	واحليوي		فيها	مما	يوؤثر	يف	التوازن	الطبيعي	للكائنات	احلية.	مما	�صبق	ذكره	يت�صح	اأن	االأثر	ال�صلبي		من	خملفات	املزارع	
على	االإن�صان	والكائنات	احلية	االأخرى	قد	�صار	يف	مرحلة	خطرة	واأ�صبح	يتزايد	يومًا	بعد	يوم	ويعترب	جتاوز	هذه	املخاطر	وال�صيطرة	عليها	
من	االأمور	ال�صعبة	الأن	التغري	يف	التوازنات	البيئية	يحتاج	اإىل	جهد	وزمن	طويل	لكي	يتم	تعديله	واإعادته	ايل	و�صعه	الطبيعي.	ووفقًا	الإتفاقية	
كيوتو	فاإن	كثري	من	الدول	حتاول	اإيجاد	حلول	ت�صهم	يف	تقليل	ال�صغط	علي	النظام	البيئي	الذي	يعترب	منظومة	واحدة	ووعاء	واحد	غري	
منف�صل،	فما	حتدثه	اأي	دولة	يف	العامل	من	تلويث	يوؤثر	�صلبًا	على	الدول	االأخرى	�صواء	كانت	هذه	الدولة	قريبة	اأو	بعيدة	ولعل	حدوث	االأمطار	
احلام�صية	يعترب	من	اأحد	االأمثلة	الوا�صحة	على	�صمولية	م�صاكل	التلوث	البيئي	الأن	اأ�صل	االأمطار	احلام�صية	ال	يكون	يف	موقع	هطولها.	

ومبا	اأن	املخلفات	الزراعية	متثل	ركن	رئي�صي	من	امللوثات	فاإن	ت�صميم	وو�صع	برامج	خا�صة	تهتم	باإدارتها	ب�صورة	تهدف	اإىل	حتقيق	عائد	

ومردود	اإقت�صادي	جيد	مع	املحافظة	على	املوارد	البيئة	واإ�صتدامتها	ب�صورة	تفي	مبتطلبات	ومعايري	ال�صالمة	البيئية	فيجب	اأن	تكون	عملية	
التخل�ص	واالإ�صتفادة	من	املخلفات	معقولة	ومنا�صبة	و�صهلة	التطبيق.

	اإّن	املخلفات	الناجمة	من	املزارع	وبكافة	اأنواعها	�صارت	متثل	نوعًا	من	التهديد	للبيئة	وال�صحة	العامة	باإمارة	اأبوظبي،	واإميانًا	من	جهاز	
اأبوظبي	للرقابة	الغذائية	ب�صرورة	املحافظة	على	بيئة	املزارع	ب�صكل	خا�ص	والبيئة	ب�صكل	عام،	ون�صبة	ملا	حتدثه	املخلفات	الناجتة	من	املزارع	
النباتية	واحليوانية	من	اأ�صرار	وتلوث،	وحفاظًا	على	�صحة	االإن�صان	واحليوان،	و�صمانًا	الإيجاد	قطاع	زراعي	م�صتدام	باإمارة	اأبوظبي	فقد	

قام	اجلهاز	باإعداد	واإ�صدار	هذا	الدليل	رغبة	منه	يف	ن�صر	وزيادة	الوعي	والتثقيف	يف	هذا	اجلانب.

وثائق ذات صلة

قانون	احتادي	رقم	)41(	ل�صنة	1992	فـي	�صـاأن	مبيـدات	االآفـات	الزراعيـة. 	-

القانون	االحتادي		رقم	)	24(			ل�صنة		1999	يف	�صاأن	حماية	البيئة	وتنميتها. 		-

	قانون	احتادي	رقم	)39(	ل�صنة	1992	يف	�صاأن	اإنتاج	واإ�صترياد	وتداول	االأ�صمدة	وامل�صلحات	الزراعية.	 	-

	نظام	رقم	)3(	ل�صنة	2008	يف	�صاأن	تتبع	واإ�صرتداد	االأغذية. 	-

التنفيذية	للقانون	االحتادي	رقم	)24(	ل�صنة	1999	نظام	حماية		 اأنظمة	الالئحة	 قرار	جمل�ص	الوزراء	37	ل�صنة	2001	يف	�صاأن	 		-
البيئة	البحرية.

تقييم	 ل�صنة	1999	نظام	 للقانون	االحتادي	رقم	)24(	 التنفيذية	 الالئحة	 اأنظمة	 �صاأن	 ل�صنة	2001	يف	 الوزراء	37	 قرار	جمل�ص	 		-
التاأثري	البيئي	للمن�صاآت.	

قرار	جمل�ص	الوزراء	37	ل�صنة	2001	يف	�صاأن	اأنظمة	الالئحة	التنفيذية	للقانون	االحتادي	رقم	)24(	ل�صنة	1999	نظام	تداول	املواد	 	-
اخلطرة	والنفايات	اخلطرة	والنفايات	الطبية.

	قرار	وزاري	رقم	)409(	ل�صنة	2009	يف	�صاأن	الالئحة	التنفيذية	لقانون	املبيدات	لدول	جمل�ص	التعاون	اخلليجي. 	-

المجال ونطاق التطبيق 

وكيفية	 معها	 التعامل	 تنظم	 التي	 والقواعد	 واالأ�ص�ص	 منها	 التخل�ص	 وطرق	 املزارع	 الأنواع	خملفات	 وتو�صيح	 ب�صرح	 الدليل	 هذا	 يخت�ص	
االإ�صتفادة	منها	واإدارتها	بطريقة	اآمنة	و�صليمة	يف	اإمارة	اأبوظبي.	وهذا	الدليل	خم�ص�ص	لال�صتخدام	من	قبل	مالكي	وحائزي	االأرا�صي	

الزراعية	ومهند�صي	االإر�صاد	الزراعي.	

الهدف

يهدف	هذا	الدليل	اإىل	م�صاعدة	وتعريف	املزارعني	واملر�صدين	ومالك	املزارع	وكل	من	له	عالقة	بالعمل	الزراعي	لزيادة	تثقيفهم		للقيام	
مب�صئولياتهم	وزيادة	الوعي	جتاه	املحافظة	علي	البيئة	وتقليل	االآثار	ال�صالبة	عليها	مع	تو�صيح	للو�صائل	التي	ت�صهم	يف	تقليل	املخاطر	الناجمة	
من	خملفات	املزارع،	اإ�صافة	لهذا	فاإن	الدليل	ي�صاهم	يف	م�صاعدة	املزارعني	لالإ�صتغالل	االأمثل	ملخلفات	املزارع	وحتقيق	اأكرب	فائدة	ممكنة	

و�صواًل	للغايات	املثلي	من	اإدارة	خملفات	املزارع.		
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التعــاريف

هي	اجلهات	العاملة	يف	جمال	جمع	ونقل	وتخزين	وتدوير	النفايات	ومعاجلتها	والتخل�ص	منها. اجلهة املخت�سة 

ت�صمل	خملفات	املزارع	كل	ما	ينتج	من	نفايات	�صلبة	اأو	�صائلة	عن	العمليات	الزراعية	املختلفة	التي	تتم	يف	املزرعة،		خملفات املزارع 
وي�صمل	ذلك	:	املواد	الع�صوية	كبقايا	النباتات	واالأ�صجار	واحليوانات	النافقة	وف�صالت	وروث	حيوانات	املزرعة	
واملواد	غري	الع�صوية	مثل	العبوات	الفارغة	للمبيدات	واالأدوية	البيطرية	واأكيا�ص	االأ�صمدة	الكيميائية		اإ�صافة	اإىل	
املخلفات	املعدنية	والبال�صتيكية	ل�صبكات	الري	كما	ت�صتمل	املخلفات	الزراعية			على	اأنواع	اأخرى	مثل	املبيدات	التي	

اإنتهت	فرتة	�صالحيتها.

اإدارة خملفات 
املزارع

هي	العملية	ال�صاملة	والتي	تنظم	عمليات	اجلمع	والفرز	والنقل	واإعادة	االإ�صتخدام	والتدوير	والتخل�ص	من	خملفات	
املزارع	ب�صورة	�صليمة	تراعي	اجلوانب	البيئية	وال�صحية	وحتقق	عوائد	اإقت�صادية.

املواد	التحلل الع�سوي  االإمت�صا�ص	وتعترب	 بي�صطة	و�صهلة	 اإىل	مركبات	 االأحياء	املجهرية	وحتولها	 الع�صوية	بفعل	 املواد	 هو	حتلل	
الناجتة	من	التحلل	الع�صوي	م�صدر	رئي�صي	يف	تغذية	وت�صميد	النبات.

هو	عملية	حتلل	املواد	الع�صوية	بوجود	الهواء	واالأك�صجني	وبوا�صطة	االأحياء	املجهرية	اإىل	مركبات	ب�صيطة	و�صهلة	التحلل الهوائي
ااالإمت�صا�ص	بوا�صطة	النبات.

هو	عملية	حتلل	املواد	الع�صوية	حتت	الظروف			الالهوائية	ويف	حاالت	عدم	وجود	االأك�صجني	وتنتج		هذه	العملية	التحلل الالهوائي
عدد	من	الغازات	مثل	غاز	امليثان	وغاز	كربيتيد	الهيدروجني.	وتتم	عملية	التحلل	الالهوائي	ب�صورة	اأقل	بطئًا	عن	

عملية	التحلل	الهوائي.

هو	غاز	امليثان	باالإ�صافة	اإىل	غاز	ثاين	اأك�صيد	الكربون	وغاز	كربيتيد	الهيدروجني	وينتج	الغاز	احليوي	كنتيجة	من	الغاز احليوي
حتلل	املواد	الع�صوية		بفعل	االأحياء	املجهرية	وحتت	ظروف	الهوائية.

هي	اأهم	م�صدر	نيرتوجيني	ت�صتفيد	منه	النباتات	اخل�صراء	لبناء	الربوتينات،		وحيث	اأن	للنرتات	خا�صية	�صرعة	النرتات
الذوبان	يف	املياه		فاإنها	تغ�صل	ب�صرعة	من	الرتبة	وت�صبب	النرتات		عند	ت�صربها	لداخل	الرتبة	اإىل	تلويث	م�صادر	

املياه	اجلوفية	وال�صطحية.

	ت�صمل	املواد	الع�صوية	املركبات	التي	يدخل	يف	تركيبها	الرئي�صي	عن�صرا	الكربون	والهيدروجني	مع	عدد	اآخر	من	املواد الع�سوية
العنا�صر	االأخرى	مثل	االأوك�صجني	والنيرتوجني	والكربيت	والف�صفور.

هي	املحيط	الذي	تظهر	فيه	مظاهر	احلياة	باأ�صكالها	املختلفة	ويتكون	هذا	املحيط	من	عن�صرين	اأ�صا�صني	هما:البيئة
الكائنات	 والنبات،	وغريها	من	 واحليوان	 االإن�صان	 فيها	 الكائنات	احلية	مبا	 كافة	 ي�صمل	 املكونات	احليوية:	 	-1

احلية.
املكونات	غري	احليوية:		وت�صمل	كل	ما	اأدخله	االإن�صان	اإىل	الطبيعية		ومثال	لذلك:	املن�صاآت	واملباين	الثابتة	وغري	 	-2
الثابتة		كذلك	الطرق	واجل�صور	واملطارات	وو�صائل	النقل	وكل	ما	اإ�صتحدث	من	�صناعات	ومبتكرات	وتقنيات	

وت�صمل	املكونات	اأي�صًا	املاء	والهواء	والرتبة.

لهواء	تلوث الهواء يحدث	 الذي	 التغيري	 واأي�صًا	 اخلارجي	 اجلوي	 الغالف	 وموا�صفات	 يحدث	يف	خ�صائ�ص	 الذي	 التغري	 هو	
اأماكن	العمل	ولالأماكن	العامة	�صواء	كانت	مغلقة	و�صبه	مغلقة	نتيجة	لو�صول	بع�ص	الغازات	اأو	االأبخرة	اأو	الغبار	،	
وقد	ينتج	هذا	التلوث	اإما		عن	عوامل	طبيعية	اأو		عن	ن�صاط	اإن�صاين،	ويرتتب	عن	ثلوث	الهواء	العديد	من	املخاطر	

واالأ�صرارال�صحية	والبيئية.

هي	تلك	املواد	ال�صلبة	اأو	ال�صائلة	اأو	الغازية	ذات	اخلوا�ص	ال�صارة	ب�صحة	االإن�صان		وت�صمل	املواد	اخلطرة	املواد	املواد اخلطرة
التي	توؤثر	تاأثريًا	�صارًا	على	البيئة،	مثل	املواد	ال�صامة	اأو	القابلة	لالنفجار	اأو	لال�صتعال	وكذلك	االإ�صعاعات	املوؤبنة.

الكائنات	احلية	املبيد ي�صم	عنا�صر	من	 اأحيائي	 منتج	 اأو	 اأو	طبيعي	 اأو	غري	ع�صوي	م�صنع	 كيماوي	ع�صوي	 منتج	 اأي	
اأو	 النباتية	 النمو	 منظمات	 اأو	 والطاردة(	 اجلاذبة	 املواد	 اأي�صًا	 )وي�صمل	 االآفات	 مكافحة	 وي�صتخدم	يف	 الدقيقة	

م�صقطات	االأوراق	اأو	املجففات	العامة	اأو	منظمات	النتح.

الإحتبا�س 
احلراري

هو	اإرتفاع	درجات	حرارة	االأر�ص	ب�صبب	اإزدياد	تراكيز	بع�ص	الغازات	الدفيئة	يف	الغالف	اجلوي	مثل	غاز	ثاين	
اأوك�صيد	الكربون	والذي	مينع	من	توجه	احلرارة	خلارج	الغالف	اجلوي.

اإعادة	ت�صنيع	ملواد	املخلفات	الزراعية	مبا	ي�صمن	ا�صتخدام	املنتج	الذي	مّتت	اإعادة	�صناعته	الأغرا�ص	مفيدة.التدوير

ال�سماد الع�سوي 
)الكمبو�ست(

هو	ال�صـماد	الناجت	من	التحلل	البيولوجي	للمخلفات	الع�صويـة	بوا�صطة	الكائنات	احلية	الدقيقة،	وترتكب	مكونات	
الكمبو�صت	من		االأ�صول	النباتية	مثل	اأوراق	االأ�صجار	واالأفرع		املتحللة	مع	املخلفات	احليوانية	مثل	روث	االأبقار	
واملوا�صي،	ويتم	حت�صري	الكومبو�صت	بطريقة	ت�صمن	حتول	املخلفات	اإىل	مواد	مغذية	للنبات	وخالية	من	م�صببات	

االأمرا�ص.

البيوت	املحمية	و�صبكات	املواد البال�ستيكية  الناجتة	عن	 املواد	 الزراعي	مثل	 االإنتاج	 الناجتة	عن	مدخالت	 البال�صتيكية	 املواد	 هي	
الري	واأكيا�ص	عبوات	االأ�صمدة	واملبيدات

هي	املخلفات	النباتية		مثل	اأوراق	اأو	اأغ�صان	اأو	جذور	النباتات			الناجتة	من	العمليات	الزراعية،	مثل	التقليم،	بقايا النباتات
واحل�صاد،	وغريه	وت�صمل	بقايا	النباتات	اأي�صًا	احل�صائ�ص	التي	يتم	تنظيفها	من	حقول	املزارع.	
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خملفات الأ�سمدة:  -2

الفيزيائية	 بع�ص	خوا�صها	 التي	تغريت	 االأ�صمدة	 تلك	 اأو	 اإنتهت	فرتة	�صالحيتها	 التي	 االأ�صمدة	 االأ�صمدة	ومتبقياتها	وكل	 ت�صمل	خملفات	
ت�صلح	 وال	 باملزرعة	 لوجودها	 حاجة	 هناك	 تعد	 ومل	 والكيميائية(	 خ�صائ�صها)الفيزيائية	 تدهورت	 اأو	 متحجرة	 و�صارت	 الكيميائية	 اأو	
لالإ�صتخدام	يف	عمليات	ت�صميد	الرتبة،	وقد	يت�صبب	وجود	هذا	النوع	من	االأ�صمدة	القدمية	واملتدهورة	حلدوث	ت�صرب	وثلويث	للمياه	اجلوفية.	

اآلية التخل�س من املخلفات الكيميائية:

يتم	ت�صنيف	وفرز	النفايات	الكيميائية	وو�صعها	يف	اأكيا�ص	منف�صلة	مبا	يتوافق	مع	اإر�صادات	اجلهات		املخت�صة	يف	هذا	ال�صاأن	والتي	بدورها	
تقوم	الحقًا	بتجميع	هذه	االأكيا�ص	والتخل�ص	منها.

ثانيًا:

خملفات املزارع النباتية
ت�صمل	خملفات	املزارع	النباتية	االأنواع	االآتية:	

اأثناء	عمليات	 اأو	 التقليم	 اأو	 اأثناء	عمليات	الزراعة	 اأزالتها	 اأ�صجار	النخيل	واأ�صجار	الفاكهة	واالأ�صجار	احلرجية	والتي	متت	 خملفات	 	.1
مكافحة	االآفات.

خملفات	وبقايا	النباتات	اأو	اأجزاء	من	املحا�صيل	اأو	اخل�صروات	اأو	االأعالف	الناجتة	عن	عمليات	احل�صاد. 	.2

اأية	خملفات	نباتية	اأخرى. 	.3

ي�صاهم	وي�صاعد	ترك	وبقاء	هذه	املخلفات	لفرتات	بداخل	اأو	قرب	احلقول	اأوالب�صاتني	اأو	املزارع	ومن	دون	التخل�ص	منها	ب�صكل	�صليم	على	
اإنت�صار	الكثري	من	االآفات		اأو	االأمرا�ص	اخلطرة	التي	توؤثر	على	اإنتاج	و�صحة	النباتات	والبيئة	املحيطة.	

	

معاهدة	بيئية	دولية	ب�صاأن	التغري	املناخي	التي	تهدف	اإىل	احلد	من	ظاهرة	االإحتبا�ص	احلراري.اإتفاقية كيوتو

أنواع مخلفات المزارع وطرق التخلص منها

ميكن	تق�صيم	وت�صنيف	خملفات	املزارع		من	حيث	طبيعة	نوعها	اإىل	خم�صة	اأنواع	رئي�صية:

اأوًل:
 خملفات املزارع الناجتة من املواد الكيميائية

وت�صمل	خملفات	املزراع	الناجتة	من	املواد	الكيميائية	االأنواع	االآتية:

1. القدمي واملتبقي من مبيدات الآفات الزراعية:

	وهذه	املجموعة	ت�صمل	كل	ما	هو	متبقي	من	املبيدات	والتي	مت	اإ�صتخدام	جزء	منها	�صابقًا	يف	عمليات	مكافحة	االآفات	باملزارع	وميكن	تق�صيم	
هذه	املجموعة	من	املخلفات	ايل	عدة	اأق�صام	كما	يلي:

املخلفات	الناجتة	من	الكميات	الفائ�صة	عن	تطبيق	املبيدات: 	.1

وت�صمل	هذه	املجموعة	كل	ما	هو	ناجت	عن	متبقيات	ر�ص	املبيدات	اأو	متبقيات	بودرة	التعفري	اأو	متبقيات	بودة	حبوب	التبخري	اأو	غري	ذلك.	

خملفات	العبـوات	الفارغة	للمبيدات	:	وت�صمل	كافة	اأنواع	العبوات	التي	مّت	اإ�صتخدام	حمتوياتها	وقد	يكون	بها	متبقيات	من	املبيدات	 	.2
املركزة	كما	يف	املجموعة	ال�صابقة.

خملفات	املبيدات	الراكدة	)الكا�صدة(:	عبارة	عن	املبيدات	التي	اإنتهت	الفرتة	الزمنية	ل�صالحيتها	اأو	تلك	املبيدات	التي	�صارت	غري	 	.3
�صاحلة	لال�صتخدام	مبوجب	قرارات	اأو	توجيهات	اإحتادية	وهذه	املجموعة	ت�صمل	بالتف�صيل	املجموعات	االآتية:	

• املبيدات	منتهية	ال�صالحية.	

• املبيدات	حمظورة	االإ�صتخدام	مبوجب	قرار	من		اجلهات	االإحتادية.	

• تغريت		 	( لها	 ال�صليم	 التخزين	غري	 اأو	 التداول	 ب�صبب	 الكيمائية	 اأو	 الفيزيائية	 تغري	يف	خوا�صها	 التي	حدث	 املتدهورة:	 املبيدات	
خوا�صها	الفيزيائية	والكيميائية	لدرجة	متنع	من	تطبيقها(.

• كانت		 ولو	 حتى	 الإ�صتخدامها	 حاجة	 هناك	 تعد	 مل	 التي	 املبيدات	
�صاحلة	لال�صتخدام.

�صورة	رقم	)1(	عبـوات	مبيدات		فارغة	مهملة	باإحدى	املزارع	

�صورة	رقم	)2(	اأكيا�ص	اأ�صمدة	قدمية	مهملة	باإحدى	املزارع	
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اآلية  التخل�س من املخلفات النباتية:
واإ�صتغاللها	 معها	 التعامل	 يتم	 حيث	 ملواقع	خم�ص�صة	 واإر�صالها	 اإقتالعها	 فيتم	 باالآفات	 امل�صابة	 اأو	 ال�صاقطة	 النخيل	 الأ�صجار	 بالن�صبة	
ثم	 فيتم	جتميعها	 االأخرى	 النباتية	 للمخلفات	 بالن�صبة	 اأما	 ال�صاأن،	 املخت�صة	يف	هذا	 اإر�صادات	اجلهات	 مع	 يتوافق	 واالإ�صتفادة	منها	مبا	

اال�صتفادة	منها	الحقًا	ح�صب	االآليات	التي	تتبعها	اجلهات	املخت�صة	يف	هذا	ال�صاأن.

ثالثًا:

خملفات املزارع ال�سلبة غري النباتية
ت�صمل	املخلفات	ال�صلبة	الناجتة	من	املزارع	جمموعة	وا�صعة	من	املواد	منها	الع�صوي	وغري	الع�صوي	والتي	ميكن	اأن	ت�صكل	م�صدرًا	ملواد	
خام	ي�صتفاد	منها،	وميكن	اأن	تكون	خملفات	املزارع	ل�صلبة	م�صدرًا	للخطر	على	ال�صحة	العامة	والبيئة.	وت�صمل	املخلفات	ال�صلبة	باملزارع	

االأنواع	التالية:

اأ�صقف	ومتبقيات	مباين	املزرعة	مثل	اأ�صطح	الزنك	اأو	االأ�صب�صتو�ص. 	.1
	الطابوق	املته�صم	اأو	ال�صليم	واملهمل. 	.2
االآالت	الزراعية	القدمية	غري	العاملة. 	.3

الرباميل	وعبوات	الزيوت	وال�صحوم	واملواد	البرتولية	الفارغة. 	.4
الزجاج	املته�صم	وهياكل	البيوت	املحمية	القدمية	املهملة. 	.5
�صناديق	تعبئة	االإنتاج	البال�صتيكية	القدمية	والتالفة. 	.6

�صورة	رقم	)4(	خملفات	نباتية	خمتلفة�صورة	رقم	)3(	خملفات	اأ�صجار	النخيل	

�صورة	رقم	)5(	خملفات	مباين	باملزرعة

�صورة	رقم	)7(	�صناديق	بال�صتيكية	مهملة	باملزرعة	�صورةرقم	)6(	خملفات	�صلبة	خمتلفة	باملزرعة

املزارع: يف  ال�سلبة  املخلفات  من  التخل�س  	•اآلية 
يتم	جتميع		وت�صليم	كافة	اأنواع	املخلفات	ال�صلبة	باملزارع	للجهات	املخت�صة	يف	هذا	ال�صاأن	والتي	تقوم	بدورها	بالتخل�ص	منها	اأو	التن�صيق	

مع	جهات	اأخرى	الإعادة	تدويرها.	

 رابعًا:
خملفات احليوانات والأدوات البيطرية:

ت�صمل	املخلفات	الناجتة	من	مزارع	االإنتاج	احليواين	والعزب	االآتية:	
الروث	 	.1

احليوانات	النافقة. 	.2
	متبقيات	االأن�صجة	الناجتة	من	العمليات	اجلراحية	)على	�صبيل	املثال	خملفات	عملية	االإخ�صاء	وخملفات	نواجت	ما	بعد	الوالدة	مثل	 	.3

امل�صيمة	وغري	ذلك(.
	خملفات	االأدوية	واالأدوات	البيطرية	مثل	االأدوات	احلادة	مثل	االإبر	واملحاقن	وامل�صارط	واالأدوية	منتهية	ال�صالحية	اأو	عبوات	االأم�صال	 	.4

الفارغة.

البيطرية: والأدوات  احليوانات  خملفات  من  التخل�س  	•اآلية 
حيث	يتم	ت�صليمها	للجهات	املخت�صة	للتخل�ص	منها،	اأما	احليوانات	النافقة	فيتم	التوا�صل	مع	اجلهات		املعنية	ليتم	التخل�ص	منها،	وفيما	
يخ�ص	االأدوات	واالأدوية	البيطرية	فيتم	التخل�ص	منها	بوا�صطة	الطبيب	البيطري	املعالج،	واأما	يف	حالة	بقاء	تلك	املخلفات	وتراكمها	يف	

املزرعة	فيتم	االت�صال	باجلهة	املخت�صة	التخاذ	ما	يلزم.		
ومن	ال�صروري	التخل�ص	من	احليوانات	النافقة	ب�صرعة	وبطريقة	فعاله	خا�صة	يف	حالة	نفوق	احليوانات	جراء	االأمرا�ص	املعدية	وذلك	للحد	
من	اإنت�صار	االإ�صابة	وللحد	من	خطر	اإنتقالها	على	نطاق	وا�صع،	ويتم	التوا�صل	مع	اجلهات	املخت�صة	يف	هذا	ال�صاأن	الأخذ	احليوانات	النافقة	

والتخل�ص	منها.	كما	يتم	التخل�ص	من	االأدوية	البيطرية	مبختلف	حاالتها	وفق	قواعد	العمل	التي	حتددها	ا		اجلهات	املعنية.
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�صورة	رقم	)8(		حيوانات	نافقة	باملزرعة	

خام�سًا:
املخلفات الأخرى من املزارع: 

اإطارات	ال�صيارات،	والبطاريات	القدمية،	االآليات	الزراعية	القدمية	وكذلك	 ت�صمل		جمموعة	املخلفات	االأخرى	عددًا	من	املخلفات	مثل	
املواد	البال�صتيكية	التالفة	مثل	خراطيم	املياه	واأجزاء	�صبكات	الري	وما	غري	ذلك.	ويتم	التخل�ص	من	هذه	املخلفات	عن	طريق	االت�صال	

باجلهات	املخت�صة	يف	هذا	ال�صاأن.

اإلستفادة من مخلفات المزارع
يعتمد	جناح	اإ�صرتاتيجية	اإدارة	املخلفات	باملزارع	عند	امل�صاهمة	يف	حتقيق	هدفان	رئي�صيان:

الت�صدي	لكمية	النفايات	التي	تنتجها	املزارع	وحماولة	فك	االرتباط	بني	النمو	االقت�صادي	واإنتاج	وتراكم	املخلفات	والعمل	على	تقليل	 	.1
اإنتاج	النفايات	ما	اأمكن.	

اإ�صتغالل	املخلفات	ب�صورة	ت�صمن	اإعادة	اإ�صتخدامها	اأو	تدويرها	ومن	ثم	حتويلها	اإىل	مواد	مفيدة.		 	.2
ونقوم	يف	هذا	الدليل	بتو�صيح	بع�ص	الطرق	التي	ميكن	العمل	بها	لالإ�صتفادة	من	خملفات	املزارع	واإ�صتخدامها.

اأوًل:
طرق حت�سري الأ�سمدة من خملفات النباتات باملزارع
يتم	حت�صري	االأ�صمدة	من	املخلفات	باإحدى	الطرق	االآتية	:

طريقة	التحلل	الالهوائي	للمخلفات	النباتية: 	.1
وفيه	تتحلل	املخلفات	النباتية	مبعزل	عن	الهواء	يف	و�صط	خايل	من	االأوك�صجني	حيث	يتحول	اجلزء	الع�صوي	من	املخلفات	النباتية	وبوا�صطة	
بعملية	 مقارنة	 البطيئة	 العمليات	 الطريقة	من	 بهذه	 التحلل	 وتعترب	عملية	 �صماد	ع�صوي.	 واإىل	 اإىل	غاز	حيوي	 الالهوائية	 البكترييا	

التحلل	عن	طريق	التحلل	الهوائي	ويتم	اال�صتفادة	من	املخلفات	الناجتة	عن	هذا	التحلل	يف	عمليات	ت�صميد	املزارع.

ثانيًا:
طريقة حت�سري الكمبو�ست من خملفات املزرعة النباتية

يتم	حت�صري	الكومبو�صت	باإتباع	اخلطوات	التالية:
حتدد	امل�صاحة	املنا�صبة	لكمية	املخلفات	النباتية	املتاحة	)6	مرت	مربع	لكل	واحد	طن	من	املخلفات(	مع	مالحظة	اأن	تخفي�ص	قاع	الرتبة	 	.1

غري	�صروري	يف	هذه	احلالة.	ويراعى	اأن	تكون	هذه	امل�صاحة	قريبة	من	مدخل	املزرعة	ومن	م�صدر	املياه.	
اأربعة	اأجزاء-	ويوزع	الربع	االأول	على	امل�صاحة	املنا�صبة	للكمية	الكلية	ويجب	اأال	تزيد	�صمك	طبقة	 تق�صم	كمية	املخلفات	املتاحة	اإىل	 	.2

ال�صماد	عن	25	�صم	)مع	مراعاة	تقطيع	املخلفات	النباتية	اإىل	قطع	�صغرية	10-15�صم(.
تبلل	طبقة	املخلفات	النباتية	باإ�صافة	املاء	)حواىل660	لرت	من	املياه	لكل	طن(	ثم	ت�صغط	باالأقدام.	 	.3

ي�صاف	على	�صطح	طبقة	املخلفات	الكمية	املنا�صبة	من	املخلوط	ال�صمادي	املن�صط	الذي	يتكون	من	)25	كيلو	جرام	�صلفات	ن�صادر+	5	 	.4
كيلو	جرام	�صوبر	فو�صفات	+	25	كيلو	جرام	جري	+	100	كيلو	جرام	تربة	وت�صتخدم	هذه	الكميات	لكل	طن	من	كومة	املخلفات	النباتية(.

تكرر	نف�ص	العملية	اأربعة	مرات	حتى	يتم	تكومي	كمية	منا�صبة	من	املخلفات. 	.5
تغطى		كومة	املخلفات	النباتية	بطبقة	من	الق�ص	ب�صمك	5�صم. 	.6
ترطب	الكومة	باملاء	وميكن	تغطيتها	مب�صطح	من	البال�صتيك. 	.7

يحافظ	على	رطوبة	كومة		املخلفات	ب�صورة	دائمة	عن	طريق	اإ�صافة	املياه	من	وقت	الآخر	ح�صب	الظروف	اجلوية. 	.8
تقلب		كومة	املخلفات	بعد	6	اأ�صابيع	تقليبًا	جيدًا	حتى	يتم	تهويتها	ثم	ت�صغط	مرة	اأخرى	باالأقدام. 	.9
10.	تكرر	هذه	العملية	بعد	3	اأ�صابيع	ثم	بعد	اأ�صبوعني	وبعدها	ي�صبح	ال�صماد	�صاحلًا	لال�صتخدام.

للتاأكد	من	اإمتام	عملية	التخمر	يراعى	تقدير	ن�صبة	الكربون	اإىل	النيرتوجني	حيث	يجب	اأن	تكون	يف	حدود	)	15-20:	1(	حتى	يكون	ال�صماد	
�صالح	لالإ�صتخدام.	وينتج	الطن	الواحد	من	املخلفات	الزراعية	املعد	بهذه	الطريقة	حوايل	2.5	طن	من	ال�صماد	الع�صوي.	ويتوقف	معدل	
اإ�صافة	ال�صماد	الع�صوي	على	نوع	الرتبة	ودرجة	خ�صوبتها،	ويراعى		اأن	تتم	اإ�صافة	االأ�صمدة	الع�صوية	اإىل	االأرا�صي	اخلفيفة	مبعدل	ي�صاوي	

حوايل	�صعف	ما	ي�صاف	اإىل	االأرا�صي	الثقيلة.	

 الإعتبارات التي يو�سى بها عند حت�سري الكومبو�ست:
اأن	تكون	اأر�صية	موقع	التح�صري	من	مادة	ال	تنفذ	منها	ال�صوائل	كمثال	اأر�صية	االإ�صمنت	اأو	اأر�صية	الطوب	واأن		تكون	على	االأقل	م�صغوطة	 	.1

جيدًا	بحيث	ال	ت�صمح	بت�صرب	ال�صوائل	ال�صمادية.
يراعى	اأن	يكون	الرتاب	امل�صتعمل	كفر�صة	جافًا	وناعمًا	وخاليًا	من	االأمالح	وبذور	احل�صائ�ص. 	.2

اأهمية حت�سري الكومبو�ست:
يتم	تكوين	اخلليط	بتحلل	املادة	الع�صوية	مثل	االأوراق	اجلافة،	�صبه	اجلافة	والغ�صة،	ومواد	املخلفات	الناجتة	من	ق�ص	وتهذيب	النباتات،	
التعبئة	 اأنها	تختلف	من	حيث	 اإال	 االأ�صا�ص	 اأنها	مت�صابهة	يف	 وبالرغم	من	 النباتية	 املخلفات	 الكومبو�صت	من	 لتح�صري	 وهناك	عدة	نظم	
والتفريغ،	طريقة	اخللط،	التهوية،	الزمن.		ويكت�صب	الكومبو�صت	من	املخلفات	النباتية	واحليوانية	اأهمية	كبرية	وذلك	اإ�صافة	الإ�صتخدامه	

يف	الت�صميد		باملزارع،	حيث	اأنه	ي�صاعد	حت�صري	الكومبو�صت	يف	التخل�ص	من	خملفات	املزارع	النباتية.

طريقة	التحلل	الهوائي	للمخلفات	النباتية: 	.2
يف	هذه	الطريقة	تتحلل	املخلفات	الزراعية	يف	وجود	الهواء	ويف	وجود	و�صط	غني	باالأوك�صجني	اإيل	�صماد	ع�صوي،	ويف	هذه	الطريقة	تتحلل	
املخلفات	النباتية	من	خالل	و�صعها	يف	كومات	على	م�صاحة	6	مرت	مربع	للطن	وترتك	ملدة	4	– 6	�صهور	مع	التقليب	املتكرر	من	حني	الآخر	
ليتخلل	الهواء	اإىل	داخل	الكومة	وبعد	اإنق�صاء	فرتة	التحلل	ت�صتخدم	نواجت	التحلل	الهوائي	يف	ت�صميد	وحت�صني	خوا�ص	الرتبة	الفيزيائية.
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 فوائد الكومبو�ست للرتبة والنبات:
زيادة	خ�صوبة	االأرا�صي	البور	الكل�صية. 	.1

زيادة	اإنتاجية	املحا�صيل	باأنواعها. 	.2
زيادة	ن�صبة	املادة	الع�صوية	يف	الرتبة. 	.3

يوفر	مهد	منا�صب	الإنبات	البذور	ومنو	اجلذور	واإنت�صارها. 	.4
يزيد	من	املاء	املي�صر	للنبات	حيث	يحفظه	من	الفقد	عن	طريق	البخر	اأو	الت�صرب. 	.5

ي�صاعد	على	تهوية	الرتبة	وزيادة	االأك�صجني	الالزم	لن�صاط	النبات. 	.6
ين�صط	الكائنات	احلية	الدقيقة	بالرتبة	والتي	تفرز	من�صطات	منو	طبيعية	وت�صاعد	على	تي�صر	العنا�صر	الغذائية. 	.7

يحتوى	على	العنا�صر	الغذائية	ال�صرورية	للنبات	)النرتوجني	– الف�صفور	– البوتا�صيوم	– الكربيت(. 	.8
مقاومة	اجنراف	الرتبة	بالرياح	وبالتايل	تعرية	اجلذور	وتاآكل	الطبقة	ال�صطحية	اخل�صبة. 	.9

10.	ي�صاعد	على	اإمكانية	الري	مبياه	ماحلة	حيث	يخفف	من	تركيز	االأمالح.

 اإ�ستخدامات الكومبو�ست:
ي�صتخدم	الكومبو�صت	كبيئة	و�صط	جيد	الإمناء	ال�صتالت	يف	البيوت	املحمية. 	.1

ي�صتخدم	الكومبو�صت	كحوامل	ميكروبية	الإنتاج	االأ�صمدة	الع�صوية. 	.2
ي�صتخدم	الكومبو�صت	يف	اإنتاج	امل�صروم. 	.3

ي�صتخدم	الكمبو�صت	يف	اإنتاج	علف	للحيوان	والدواجن. 	.4
ي�صتخدم	الكمبو�صت	ك�صماد	ع�صوي	لزيادة	خ�صوبة	الرتبة. 	.5

ثالثًا:
حت�سري الأعالف اجلافة: 

االأعالف	 بح�ص	 املزارع	 يقوم	عمال	 العلف	حيث	 النمو	اخل�صري	ملح�صول	 انق�صاء	مرحلة	 بعد	 باملزارع،	 االأعالف	اجلافة	 	 يتم	حت�صري	
وفر�صها	باحلقل	مع	تقليبها	با�صتمرار	لكي	جتف	قبل	اأن	يتم	جتميعها	فى	خطوط	متوازية	ثم	يتم	بعد	ذلك	جتميعها	فى	�صكل	حزم	)باالت	

(	دائرية	ال�صكل	تزن	كل	منها	ما	بني	)180-200(	كجم	وبذلك	تكون	احلزم	جاهزة	للبيع	اأو	احلفظ	مبواقع	التخزين.	
وميثل	ت�صنيع	االأعالف	اجلافة	اإحدى	الو�صائل	الفعالة	والتي	ت�صاعد	ي	حماية	البيئات	الزراعية	من	التلوث	الناجت	عن	اإهمال	املخلفات	

الزراعية	وتو�صح	ال�صور	التالية	مراحل	حت�صري	العلف	اجلاف	باملزارع.

)ا(

)ج(

)ب(

)د(

مراحل حت�سري العلف اجلاف 

�صورة	رقم	)9(		مراحل	حت�صري	العلف	اجلاف
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فوائد الأعالف اجلافة:
حتتوى	االأعالف	اجلافة	على	ن�صبة	عالية	من	االألياف	والتى	ت�صاعد	يف	عملية	اله�صم	باحليوانات. 	.1

حتتوى	االأعالف	اجلافة	على	ن�صب	قليلة	من	الرطوبة	مما	ي�صاعد	فى	عملية	حفظ	وتخزين	االأعالف	لفرتات	طويلة	من	غري	تلف. 	.2
جتميع	االأعالف	اجلافة	وربطها	فى	حزم	ي�صاعد	فى	ا�صتغالل	م�صاحات	التخزين	ب�صورة	مثلى.	 	.3

املحا�سيل التي جتفف لتح�سري العلف اجلاف:
وتخزينها	 جتفيفها	 اأو	 اأخ�صر	 كعلف	 وا�صتخدامها	 منها	 اال�صتفادة	 ميكن	 اأبوظبي	 اإمارة	 مبزارع	 زراعتها	 يتم	 التى	 االأعالف	 حما�صيل	

لال�صتخدام	عند	احلاجة	ومن	اأهم	االأعالف	التي	جتفف	:
حم�صول	الرود�ص	. 	.1

حم�صول	الرب�صيم	)اجلت(. 	.2
حم�صول	البانيكم. 	.3

حم�صول	اال�صبوروبول�ص.								 	.4
					

رابعًا: �سنع الأثاث اخل�سبية:
ن�صبة	ملا	ت�صببه	عمليات	احلرق	من	اآثار	�صيئة	على	البيئة	فهناك	اإجتاه	للتقليل	والتوقف	عن	حرق	االأ�صجار	اجلافة	واالأفرع	بحيث	ميكن	

االإ�صتفادة	من	هذه	املخلفات	كم�صدر	جيد	ل�صنع	الدعون	والعراي�ص.	

خام�سًا: الفوائد الناجتة عن تدوير خملفات املزارع 
	لتدوير	املخلفات	الزراعية	اأهمية	يف	اال�صتفادة	من	نواجت	تلك	العملية	يف	عدة	اأغرا�ص	منها:

اإنتاج	�صماد	ع�صوي	)كمبو�صت(	�صواًء	كان	�صماد	ع�صوي	نباتي	اأو	حيواين	اأو	خليط	منهما	بن�صب	خمتلفة	من	اخللط	فمن	املعروف	 	.1
باأن	الرتبة	بدولة	االإمارات	العربية	املتحدة	متفاوتة	قلياًل	ولكنها	ترب	قلوية	بالدرجة	االأوىل	وغالبيتها	رملية	ذات	نفاذية	عالية	وذات	
م�صتوى	متدين	يف	حمتواها	من	املادة	الع�صوية	وبالتايل	فاإن	جميع	املزارع	بدون	ا�صتثناء	�صوف	ت�صتفيد	كثريًا	من	العودة	ال�صتغالل	تلك	

املخلفات	النباتية	يف	حت�صني	خوا�ص	تلك	الرتب.
تكوين	واإنتاج	اأعالف	حيوانية	من	املخلفات	الزراعية	قد	ت�صاهم	يف	خف�ص	تكاليف	تغذية	احليوان	بحوايل	35%	وذات	حمتويات	عالية	 	.2

من	الربوتني	والطاقة.
اإ�صتخدام	املخلفات	النباتية	املفرومة	باملزرعة	كو�صط	ميكن	زراعة	بع�ص	املحا�صيل	عليه. 	.3

باإ�صافتها	على	�صطح	الرتبة	املحيط	بالنبات	كمادة	تغطية	)Mulching(	ولزيادة	حمتوى	الرتبة	من	 اإ�صتخدام	هذه	املخلفات	 	.4
املادة	الع�صوية،	باالإ�صافة	لزيادة	اإحتفاظ	الرتبة	باملاء	وحمايتها	من	البخر	وبالتايل	تقليل	كمية	مياه	الري	كما	اأن	لها	دور	يف	اإعاقة	منو	

بع�ص	احل�صائ�ص.
ميكن		ا�صتخدام	نواجت	املخلفات	يف	اإنتاج	الغاز	احليوي،	وميكن	اإ�صتخدامها	كذلك	يف	التدفئة	ويف	اإنتاج	الفحم. 	.5

اإعادة	اإ�صتخدام	بع�ص	املخلفات	النباتية	يف	�صناعة	بع�ص	االأثاث. 	.6
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