
 معالجة المادة العضوية واستخدام النفايات فى التسميد
 

 اعداد
 

 أ.د/ محمد السيد على
 

 أستاذ األراضى كلية الزراعة جامعة بنها
 

من المعروف أهمية المادة العضوية فى  حسيىين اىوال الحراىة اليايعيىة 
 والكيماوي والسيوية ونظرا لظروف المنيقة الح  حقع فيها اراضينا من الجفاف وقلىة

رض مىىن المىىادة العضىىوية فانىىن و اىىد مىىن ألالميىىار الحىى  يحاعهىىا نقىىل فىى  مسحىىو  ا
 :يواء كانتايحغالل المالفات العضوية 

نااحيىىىة مىىىن مالفىىىات الم رلىىىة كىىىورش الرىىىجر والسرىىىا   ولىىىرو  الاضىىىروات  
واليمىىاكو والايىىيل والايايىىة واقايىىا حقلىىيو األرىىجار وسيىى  القيىىن والىى رة ولاىىاد 

 .ح والرىىعير واألر  واقايىىا الاقوليىىات اعىىد سصىىاد المسصىىولالرىىمو ويىىيقان القمىى
وك لك ايحاداو المالفات السيوانية المحمثلة ف  روث السيوان صلاة أو يا لة وك لك 
مالفىىات الميىىال اجميىىع أنوالهىىا كىىل هىى ب المالفىىات  اىىد وأن ييىىحفاد منهىىا فىى  لمىىل 

حن اف المساصىيل وض ماحفقدب من ايىعال رالية ليايماد لضو  يضاف ال  الحراة 
لعناصىىرها الغ ا يىىة واالحىىال  يمكىىن المسافظىىة للىى  اصىىواة الحراىىة مىىن جانىى  ومىىن 

 . الجان  األار المسافظة لل  الاي ة ونظافحها
حاحلىف فيمىا اينهىا سيى  نىون المنىحا المىراد ويحو ايحغالل ه ب المالفات اعدة يرش 

 السصول للين من كل منها.

 عضوى صناعى جيد: اوال : اعداد كومه النتاج سماد
 فى هذه الحالة يجب على القائم بعمل هذه الكومة مراعاة األتى:

علىىىى أسىىىال أ  اللىىى  ي ىىى    اختياااار مكااااد اعاااةاة الكوماااة رريباااا ماااد م اااةر الميااااه -1
 . م x 3 2حوالى 



تنشا  الكوماة فاى مكاااد ةائام ويحاو  حاا حكا بحيا  يكاود سيار منمااذ للحاوائل كماا يجااب  -2
فاااى حمااار عميقاااة حتاااى يمكاااد تجميااا  الحاااوائل التاااى عمااال  ااارا حاااول الكوماااة ت اااب 

 حوا تخرج مد الكومة اعاةة اضافتكا الى الكومة مرة أخر .

ة خرحاانية ي ال بينكاا ألاوا  ماد الخشاب يمكاد اأالتكاا أو ةيتم عمل أربعة روائم مد ما -3
وضاااعكا ححاااب الحاجاااة وا يقااال ارتماااان هاااذه القاااوائم عاااد خمحاااة أم اااار مااا  م ح اااة اد 

 أمااااة لعماااال الكومااااة حااااوا تتورااااا علااااى وأد المخلمااااا  التااااى تحااااتخةم لعماااال لالمحااااحة ا
 الكومة.

 حم. 22 -11تق   المخلما  بعة فرأها الى ر    غيرة ايتعة   ولكا عد  -4
تضااا  تضاا مخلما  حيوانية  اأجة وسير متحللاة ل حاران ماد عملياة التخمار كماا -1

لمنا  عملية التحلل وتضاا أحمةة فوحماتية أحمةة نيتروجينية فى  ورة يوريا ل حران مد 
 فقة األمونيا مد الكومة وتختلا الكميا  المضافة والحابق ااشارة اليكا كما هو مبيد:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



كجااااااااااااااااااام حاااااااااااااااااااوبر  كجم يوريا/  د نون المخلا النباتى
 فوحما  /  د

كجاااااااااااااام مخلمااااااااااااااا  
 حيوانية  اأجة

 –ورق شااااااااااااااااجر  -حشااااااااااااااااائ  خضاااااااااااااااارا 
 خضروا 

1 2 12 

 122 3 12 حيقاد فول ورق وحيقاد موأ -برحيم تبد
 112 4 11 ح ب أذره وعباة شمس

عااااااااارو   –أرأ  –شاااااااااعير  -تااااااااابد رمااااااااا 
  ما م وب ا ا

22 1 222 

بقاياااااااااا تقلااااااااايم  –كتااااااااااد  –ح اااااااااب ر اااااااااد 
 األشجار

21 6 212 

جىدو  التىالا البيايىا النباتيىة المختلفىة ومىا تحتاجىة مى  يوضى  ال وهناك جداو  أخىر  حيى 
 -السمدة الكيماوية المن ل لك  ل  سماد عضو  صناعى :مخلول ا

 مخلول األسمدة الكيماوية المن لة نوع البيايا النباتية

ورق  -الحشااااااااااااااائ  الخضاااااااااااااارا  -راااااااااااااا  األرأ 
 الب ل التالا. -أوراق الخضروا  -الشجر

كجااااام حاااااوبر 3 -كجااااام حااااالما  نشااااااةر  51
كجااااام كربوناااااا  كالحااااايوم    51فحاااااما    

 كجم تراب.511

كجاااااام حااااااوبر 4كجاااااام حاااااالما  نشاااااااةر   01 لبرحيم والحلبة والقم  والشعير.تبد ا
كجااااام كربوناااااا  كالحااااايوم    45فحاااااما    

 كجم تراب.511 -01

تاااااابد المااااااول واللوبيااااااا وعاااااارو  ال مااااااا م وراااااا  
الق ااب وعاارو  المااول الحااوةانى أو الب ا ااا أو 

 الب ا س أو القلقاس.

كجاااااام حااااااوبر 1كجاااااام حاااااالما  نشاااااااةر   01
ربونااااااا  كالحاااااايوم  كجاااااام ك 01فحااااااما    

 كجم تراب.01-511

 -ح ااب التاارمس  -حااوق المااوأ -ح ااب الااذره 
 ح ب الخرون.

كجاااام حااااوبر  0كجاااام حاااالما  نشاااااةر    31
كجااااام كربوناااااا  كالحااااايوم    31فحاااااما    

 كجم تراب.511- 01



متاار مكعااب مااد الحااماة  0.1ومااد المنت اار أد يع ااى ال ااد الواحااة مااد الماااةة اا االية نحااو 
 العضو  ال ناعى.

هاااذا ويمضااال اضاااافة  بقاااة ماااد التااابد النااااعم علاااى حااا   الترباااة الغيااار منماااذة للحاااوائل علاااى 
 المحاحة المعةة لعمل الكومة امت اص الحوائل مد الكومة ةود فقةها.

تضغ  المخلما  جياةا حتاى يكاود الوحا  الاذ  ياتم فيار التخمار اهاوائى ويجاب اا ترتما   -6
جااب رياحااكا بترمااومتر ذو حاااق  ويلااة ويجاااب أد ةرجااة التااى ي 62 – 11ةرجااة الحاارارة عااد 

مؤياة للت كاة ماد أد عملياة ةرجاة  42أيام الاى  7 -3ترتم  ةرجة الحرارة خ ل مةه تتراو  مد 
ا فااى ةهافتاارة مااد الوراا  تبااةأ بعااةرجااة  62التخماار تحااير فااى مجراهااا عاام ت اال بعااة ذلاا  الااى 

ةرجاة يجاب أد يضااا  62عاد ةرجة مؤية واذا مارتمع  ةرجة الحرارة  11 -12الكبو  الى 
مااا  وتااة  الكومااة وتضااغ  جيااةا ويجااب أد تقلااب الكومااة مااد حاايد ألخاار حتااى تااأةاة حاارعة 

 التحلل البيولوجى .
يجاااب أد تكاااود الر وباااة كافياااة باحاااتمرار وموأعاااة بانت اااام فاااى جميااا  أجاااأا  الكوماااة أعناااا   -7

نضا  ولاذا لاأم ر  الكوماة عمل  بقا  التخمر وبعة اانتكا  مد عمل الكومة وأعنا  مرحلاة ال
بالما  كلما لأم األمر تبعا لل روا الجوية.م  م ح اة اا يكاود الحاماة مشابعا بالماا  ويجاب 

 المحاف ة على الر وبة حتى تمام النض .
يجاااب أد ياااتم عمااال جميااا   بقاااا  التخمااار فاااى أر ااار ورااا  ممكاااد مااا  ضاااغ  األجاااأا   -8

ة بايد عمال ال بقاا  حتاى تاتم عملياة التخمار المختلمة لكل  بقة  وا يكاود هناا  فتارا  فا ال
حام ووضا   12بنجا  .م  م ح ة أنر يجاب تغ ياة حا   الكوماة ب بقاة ماد التاراب بارتماان 

 بقة عاألة مد الب حتي  علاى حا   الكوماة لحمايتكاا ماد الرياا  حتاى ياتم نضا  الكوماة فاى 
ماد لاود وشاكل المااةة  ويعارا تماام النضا .  أشاكر تبعاا لنا  المخلماا  4 -3مةة تتاراو  ماد 

الناتجااة والتااى تكااود رااة فقااة  كاال معالمكااا األ االية وتكااود هشااة سياار منضااغ ة حااكلة التمتاا  
ذا  لود أحمر يميل الى الحواة وت عيره ماد متعااةل الاى مائال الاى القلوياة. كماا عةيمة الرائحة 

كاااود حاااوالى أنااار يجاااب الت كاااة ماااد تماااام النضااا  بقيااااس نحااابة الكرباااود الاااى النيتاااروجيد والتاااى ت
1117 – 1132. 

 



 خلوات تحضير كومة السماد م  المخلفات:
تجكاأ المحااحة الم لوبااة لعمال الكوماة بحياا  تكاود أرضايتكا سياار منماذة وتوضا  عليكااا  -1

حااام وتتكاااود الكوماااة ماااد عشااارة  بقاااا   بقاااة فاااوق 12 بقاااة ماااد نااااعم التااابد بارتماااان 
لااى عشاارة أرحااام كاال رحاام األخاار  وتقحاام المخلمااا  المااراة تحويلكااا الااى حااماة عضااو  ا

منكاااا لعمااال  بقاااة تخمااار واحاااةة فاااى الكومة.وكاااذل  تقحااام األحااامةة الكيماوياااة والمخلماااا  
الحيوانية ال اأجة ااأمة لعمل الكومة الاى عشارة أرحاام كماا هاو موضا  بالجاة كال رحام 

 ل ضافة م   بقة تخمر واحةة فى الكومة.منكا يحتخةم 
تكود مد أجأا  كل منكا يشغل ماد ربا  الاى عماد كل  بقة مد  بقا  التخمر العشرة ت  -2

المحاحة المعةة لعمل الكومة والتى تتوراا علاى حالاة ال قاس فااذا كانا  الحارارة مرتمعاة 
 يما تقحم  بقة التخمر الى أربعة أجأا  بينما فى الشتا  تقحم  بقة التخمر الى عمانياة 

م علاااى عماااد المحااااحة حااا 12توضااا  الشاااريحة األولاااى ماااد المخلماااا  بارتماااان  -أ أجاااأا 
المعةة لعمل الكومة وتضاغ  باحاتعمال أحافاة محاننة ويضااا اليكاا الماا  بحيا  ت اب  

توضا  الشاريحة األولاى ماد المخلماا  الحيوانياة ال اأجاة علاى  -ب ر بة وليح  مبللة.
أد تنشر بانت ام فوق المخلما  النباتية عم توض  الشريحة العانياة ماد المخلماا  بارتماان 

ضااااغ  وتاااار  بالمااااا  عاااام تضاااااا الشااااريحة األولااااى مااااد األحاااامةة الكيماويااااة حاااام وت12
المحتويااااة علااااى اليورياااااا والحااااوبر فوحاااااما  وتنشاااار بانت اااااام فااااوق الشاااااريحة العانيااااة ماااااد 

حاام  12النباتيااة بارتمااان  تضاااا الشااريحة  العالعااة مااد المخلمااا  -المخلمااا  النباتيااة. ج
المخلما  الحيوانية ال اأجة وتنشار  وتضغ  وتر  بالما  عم تضاا الشريحة العانية مد

بانت اااام فااااوق الشااااريحة العالعااااة مااااد المخلمااااا  النباتيااااة عاااام توضاااا  الشااااريحة الرابعااااة مااااد 
حم وتضغ  وتر  بالما  عم يضاا اليكا الشاريحة العانياة  12المخلما  النباتية بارتمان 

لنباتياة عام يار  مد الحماة الكيماو  وتنشر بانت ام فوق الشاريحة الرابعاة ماد المخلماا  ا
وينتكى بذل  عمال الجاأ  األول ماد ال بقاة األولاى للتخمار والاذ   ما  ويغ ىلالح   با

يشغل عمد المحاحة المعاةة لعمال كوماة الحاماة وفاى الياوم العاانى ياتم عمال الجاأ  العاانى 
مااد ال بقااة األولااى باانمس الخ ااوا  وفااى اليااوم العالاا  يااتم عماال الجااأ  العالاا  م  ااقا 

ل عم الراب  م  اقا للعاانى عام الجاأ  الخاامس م  اقا للعالا  والجاأ  الحااةس للجأ  األو 



مد م  اقا للجاأ  الحااةس وباذل  ام  قا للراب  عم الجأ  الحاب  م  اقا للخاامس والعا
 ينتكى عمل  بقة التخمر األولى على المحاحة المحةةة لذل .وهكذا

ةرجااة  62 -11ى فاااذا و اال  تقاااس ةرجااة حاارارة الجااأ  األول مااد  بقااة التخماار األولاا -3
وتضاااغ  جياااةا ويعاااة فوركاااا الجاااأ  األول ماااد  بقاااة التخمااار  وتااار  بالماااا ياااأال الغ اااا  

 العانية ويحتمر العمل بنمس الخ وا  ل نتكا  مد  بقا  التخمر العشرة.
بعاة اانتكااا  ماد عماال  بقااا  التخمار تكااود الكوماة رااة و اال  الاى ارتمااان ايتجاااوأ  -4

حام وتغ ااى 12جميعكااا بالماا  وتغ ااى ب بقاة مااد الترباة بارتمااان  أمتاار فتاار  الكوماة 4
يوماا ما   12 – 8جيةا مد الح   والجوانب عم تر  مرة كال ياوميد أو ع عاة لماةه ماد 

 ضااب  ةرجااة الحاارارة ونحاابة الر وبااة حتااى يااتم نضاا  الكومااة وت ااب   ااالحة ل حااتعمال
 .ضغ كاأحابي  عم يعاة  6م  م ح ة رلب الكومة جيةا بعة حوالى 

 مواصفات الكمبوست الجيد الناضج

وأد  - أحاامنجم القااوام -( مقبولااة ر رائحااة التااراب المرشااو  بالمااا   الرائحااة - اللااود بناام سااامق
 .3كيلو جرام /م 011ا يأية عد  المتر المكعب

 ةرجااااااااااااااااااة الحاااااااااااااااااارارة  - 8أراااااااااااااااااال مااااااااااااااااااد  pHةرجااااااااااااااااااة  - % 31اتأيااااااااااااااااااة عااااااااااااااااااد  الر وباااااااااااااااااة
 انم أكحاااااااااااااااااااااااااااية الكربااااااااااااااااااااااااااااود عاااااااااااااااااااااااااااا -.م فاااااااااااااااااااااااااااوق ةرجاااااااااااااااااااااااااااة حاااااااااااااااااااااااااااارارة الجاااااااااااااااااااااااااااو 51:  1
 النيتاااااااااااااااروجيد األمونياااااااااااااااومم  - % 5.11النيتاااااااااااااااروجيد الكلااااااااااااااام ا يقااااااااااااااال عاااااااااااااااد  - % 0:  5

 النيتاااااااااااااااااااااروجيد النتراتااااااااااااااااااااام  - ملليجااااااااااااااااااااارام / كيلاااااااااااااااااااااو جااااااااااااااااااااارام 511:  11ا يقااااااااااااااااااااال عاااااااااااااااااااااد 
 النيااااااااااااااااااااروجيد النيتريتاااااااااااااااااااام - ملليجاااااااااااااااااااارام / كيلااااااااااااااااااااو جاااااااااااااااااااارام 311:  011ا يقاااااااااااااااااااال عااااااااااااااااااااد 

 لكرباااااود العضاااااو  ا - % 41ا تأياااااة عاااااد % و  31ا تقااااال عاااااد  المااااااةة العضاااااوية - ا يوجاااااة
 الموحامور الكلام -% ماد المااةة العضاوية  31:  01لاةبال ا - % 50ا يقل عد و %  51:  51
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 يما يعرف باسم السماد البلد :ثانيا: اعداد كومة لالستفادة م  المخافات الحيوانية ف
ربااال أد نتحاااة  عاااد اعاااةاة كوماااة ل حاااتماةة ماااد المخلماااا  الحيوانياااة ناااوة أد نشاااير الاااى    

التخاأيد  –الغارا األرضاية  –هنا  عةة  ارق اعاةاة الحاماة البلاة  منكاا الحمار األرضاية 
المحاف اة  ةاخل ااح بل عم عمل كومة ب ريقة علمية تؤة  فاى النكاياة الاى انتااج جياة ما 

 على البيئة مد التلو .
ع عااااة ويختلاااا تركيااااب الحااااماة البلااااة  تبعااااا للجكااااة التااااى تقااااوم بانتاجاااار اا أناااار يتكااااود مااااد 

 مكونا  رئيحية:
المخلمااااا  ال اااالبة للحيااااواد وهااااى عبااااارة عااااد الجااااأ  الغياااار مكضااااوم ويختلااااا تركيباااار  -1

 لحماة.باخت ا نون الحيواد وماةة العلا ويحتو  عاةة على أسلب فوحمور ا
فى أمعاا  الحياواد ويعتبار الم اةر الجأ  الحائل ويمعل الجأ  المكضوم والغير ممتص  -2

الرئيحاااى للنيتاااروجيد والبوتاحااايوم وماااد أهااام مركباااا  النيتاااروجيد فاااى الباااول هاااى اليورياااا 
ماا  م ح ااة أد النااات  النكااائى لتحلاال هااذه المااواة جميعااا  وحاااما اليورياا  والكيبيورياا 

 هو النشاةر.

التاااااى راااااة تكاااااود رااااا  أو تاااااراب ويمضااااال القااااا  لقةرتااااار اامت ا اااااية العالياااااة المرشاااااة  -3
كجم للحياواد الكبيار  4-2وللمحاف ة عل شكل الحيواد ن يما هذا ويحتخةم بمعةل مد 

وتتورا ريمة الحاماة الناات  علاى ناون المكوناا  الحاابق ااشاارة اليكاا والتاى تتوراا كماا 
 .قة اعةاة الحماة يلعليقة المقةمر لر و ر نون ا –عمره  –حبق القول على نون الحيواد 

والمكااارة األحاحاااية لتحضاااير الحاااماة هاااى اعاااةاة كوماااة علاااى أرا حااابق ةككاااا لمنااا  تحااارب 
الحاوائل منكاا وتتار  ر باة ومنضاغ ة ماد عاةة أحاابي  الاى عاةة أشاكر حتاى تحاة  تغيارا  

يااة الجيااةة واضااحة فااى مكونااا  الحااماة تحااة  هااذه التغياارا  حااريعا فااى البةايااة نتيجااة التكو 
ةرجاااة مؤياااة وين لاااق سااااأ عاااانى أكحاااية  61 – 62وتتاااراو  ماااد حيااا  ترتمااا  ةرجاااة الحااارارة 

الكرباااود فيماااو  عاااةة كبيااار ماااد الميكروباااا  عااام تضاااغ  الكوماااة وتعاااأل عاااد الكاااوا  لمنااا  
التماااع   الكائيااة حياا  أد أياااةة تكويااة الكومااة يعماال علااى تكااويد حاااما النيتااروأ الااذ  

ويت اااير النيتااروجيد فااى  ااورة ساأيااة كمااا أد عمليااة التاا أ  سياار  يتحااة بااةوره ماا  النشاااةر
مرسوبااة بالكومااة رساام أنكااا تحااول النيتااروجيد الااى  ااورة  ااالحة حياا  أد هنااا  تماااع   
أخر  تقوم بكا البكتريا أو تماع   كيماوية رة تحة  ينت  عنكا فقاة النيتاروجيد معال عكاس 



حمااا العضاوية تحا  ال اروا ال هوائياة معال الت أ  وااختأال هذا عا وة علاى انتااج األ
 الخلي  وال كتي  والبيوتير  كما يتكود ساأ الميعاد وعانى أكحية الكربود.

 

 وعموما فانه لزيادة جودة السماد وكفائته يجب مراعاة األتى:
رااوة امت ا ااية عاليااة معاال  التقلياال مااد فقااة الحااوائل الحااماةية باحااتعمال فرشااة ذا -1

 ال أرضية  سير منمذة للحوائل .الق  م  احتعم
 التقليل مد فقة أية مكونا  حماةية أعنا  التخأيد بمراعاة األتى:-2

   wetوليحا  مبللاة    moistأد تكود الكومة ر باة -أد تضغ  الكومة جيةا   ب -أ
يحااتم  بالكومااة الحااماةية  -أد يحاااف  علااى الكومااة مااد أشااعة الشاامس بت ليلكااا  ة -ج

 . undisturbedسير معارة 
اضاااافة بعاااا الماااواة الكيماوياااة أعناااا  اعاااةاة الكوماااة والتاااى ماااد شااا نكا تقليااال فقاااة  -3
هاااذا عااا وة علاااى تكاااويد فوحاااما  األمونياااوم تاااروجيد معااال اضاااافة الحاااوبر فوحاااما  لالني

 حم  الموحمور فى  ورة ميحرة على هيئة معقةا  عضوية.
أد تكاود رريباة مااأمكد ماد  متابعة تقةير نحبة الكربود الى النيتروجيد حي  يجاب -4

1117. 
 :ثالثا : االستفادة م  مخلفات المد 

ائى وال هااوائى حياا  تماا  و وذلاا   بانتاااج حااماة عضااو   ااناعى بواحاا ة التخماار الكاا
ابااااراج احاااا وانية بالقمامااااة مااااد فتحااااة علويااااة وتر ااااب بالمااااا  أو بعااااا مااااد المخلمااااا  

م تكااو  بعااةها األبااراج ااحاا انية الحيوانيااة عاام تقماال رماا  محكمااا وتتاار  مقمولااة عااةة أيااا
حي  يمرغ الحماة الناض  وينقى ماد أحابي   4 -3بالكوا  المضغو  ويكرر ذل  لمةة 

مارا  القيماة الحاماةية  1-3غ حاوالى لالمخلما  ال لبة والقيمة الحماةية لكذا المنت  تب
 للحماة البلة .

متباا  فااى مأرعااة  كمااا هااو رابعىىا: االسىىتفادة مىى  مخلفىىات المجىىار  والصىىرف الصىىحى
الجباال األ اامر حياا  يحااتعمل حااائل المجااار  بعااة معالجتاار وترحاايب مااا باار مااد ماااواة 

أيااام وتجماا  فااى كومااا  مخلخلااة  8 -4 االبة فااى أحااواا تجمااا لمااةة رااة تتااراو  مااد 
 يوم ت ب  بعةها  الحة ل حتعمال.  32لمةة 



  أحامةة عضاوية ت انيفام نلو  بكا البيئاة التم  المخلفاتم   يمكد اإلحتماةةوبذل  
ا و  يحاتخةم فاى أراعاة المحا ايل المختلماةأو الحقل الذ   قةحةيتحتخةم فى تحمية ال

شى  ممياة فاى حياتناا بعاة  هذه المخلما د تمكننا مد أد نقبل أإا إراةة األمر حتاج ي
هاو  الكمبوحا و أبالاة. الكمبوحا  باةا ماد الإحم أد نقوم بنحويلكا الى ما ي لق علير 

 .  مخلما  عضوية مختلمة  نوات  تحلل

 :بخم  مخلفات المل على مستو  محدودعضو   سماد تحضير يمك   كيف

 02حاانتمتر وبترتمااان  02وعااا  م اانون مااد الحةيااة المشااب  ب ااول يمكااد احااتخةام  
يمكد إحتخةام وعاا  م انون ماد كما أنر يمكد  ن  الوعا  يةويا أو شرا ه و حنتمتر 

 جةرانر معقبة تحم  بةخول الكوا .تكود بحي  الخشب أو الب حتي  

 بقاة ف ال كال بر على أد يتم  فض   ال عاميتم وض  وعا  ويحتخةم فى الم بخ 
 الوعا  بوررة لكم تحّكل عملية تن يا

لتخماار  امنعااغ ّاام الوعااا  يا و  تمريااغ محتااواهو 
 المواة الموجوةة بةاخلر.

نمنااا  لكلماااا إمتلاااى  الوعاااا  رلاااي  نضااا  ورراااة  
الوعااااااا  إلااااااى  ائحااااااة ولكاااااام نم اااااالإنبعااااااا  الر 

يتم التخلص مما عنةما يمتلى  الوعا  و  بقا .
 .بر فى الوعا  المحتخةم لتحضير الحماة

فام مكااد م لّال ضاير الحاماة بالمخلماا  ياتم وضاعر حخةم لتتبعة امت   الوعاا  المحا
خارج المنأل. واألفضل أد نضاعر علاى التاراب 

يماااااااتص الماااااااواة التااااااام راااااااة تحاااااااق  ماااااااد  لكااااااام
 بقاة ماد األس ااد على أد ياتم وضا   .الوعا



 مركأ الوعا . تكويةفى ران هذا الوعا  بكةا  و أوراق األشجارأ

–فاوق بعضاكا  ةال ريقة المعلى لملى  الوعا  هم تقحيم محتاواه إلاى  بقاا  مترا او 
الماواة  يليكاا  بقاةوالغنياة باالنيتروجيد  مكوناة ماد ماواة خضارا لال بقاة ابحي  تكاود  

لااى  تمينااةما وعأيضااا بنّية. تكااود ال بقااة األخياارةبحياا  وهكااذا نيااة بااالكربود والغالبّنيااة 
حيااا   حااايد ةود إحاااقا  الماااواة التااام بةاخلااار الوعاااا  نقاااوم بقلبااار رأحاااا علاااى عقاااب كااال

 وتحولكا إلى حماة.تخمر المواة تحري  عملية  ذل  مد  يحاعة

وحجااام  - قاااس: منكاااا التخمااار الماااواة وتحولكااااعر علاااى حااارعة ؤ هناااا  عوامااال عةياااةة تاااو 
خمار الماواة الموجاوةة تعااةة تو وعةة مرا  رلب الوعاا . -الوعا , والمواة المحتخةمة فير

لجعال ال بقاا  العلياا فاى أحاملر ل حاران ن ا  بقلاب الوعاا  ذل  يأحمل الوعاا  أوا. ولا
 .كحماة لإلحتخةام ابعة إختمار المواة ي ب  محتو  الوعا  جاهأ و مد تخمرها 

 فا الوعاء جاهزة لإلستخدام عندما:لة لتحالمعادة تصب  المواد و 

شابيكة  كماا أد رائحتكاا تكاود  حجمكاا علا  الحجام األ الملونكا بنيا وممتتة و ي ب   
الحااااماة هااااو ةوا  التربااااة المقياااارة بااااالمواة العضااااوية والمااااواة الغذائيااااة. و .برائحااااة التااااراب

 نحتخةمر فم الحقول لتحمية األشجار والخضراوا .

 

 

 

 

 

 



 

 اكل التى رة ت كر أعنا  تحضير الحماة وكيمية التغلب عليكابعا المش

 كيفية الت لب عليها السبب الم كلة

نتناااااااة تشااااااابر الحاااااااماة رائحاااااااة 
 رائحة البيا المعمد

 يقلب الوعا  رّلة الكوا  فم الخلي 

للحااااااااااااااااماة رائحااااااااااااااااة تشاااااااااااااااابر 
 النشاةر رائحة

نحبة النيتروجيد عالية 
 الوعا  فم

مواة سنية يضاا للوعا  
 كربودبال

 رّلة الما  فم الخلي  تبةو محتويا  الوعا  جافة
 عنةللخلي  ما   يضاا

 الوعا  رلب

لحااااااماة أو الخلااااااي  ر اااااااب ا 
 ولكنر بارة

 رّلة النيتروجبد فم الوعا 

بعا المواة تضاا 
الغنية بالنيتروجيد كرو  

 … الحيوانا 

فاااد منقااون هااذا   لمااةة أحاابون يحتااو  علااى المااا الحااماة الااذ  ح االنا علياار فاام وعااا  وضاا  اذا مااا و 
 .أيضا كحماة حكل ااضافة يحتخةم والذ  المحلول المغذ  بيحمى الحماة 

  البيوجازخامسا انتاج 
والحااااائلة مااااد  عتمااااة علاااام التخماااار ال هااااوائى للمخلمااااا  ال اااالبةي ذ البيوجاااااأ والاااايعتباااار انتاااااج 

ال احم والمأرعاة النباتياة  ال راالتكنولوجيا المنتشرة فم العةية مد ةول العالم لمعالجة مخلما  
لحماية البيئاة ماد التلاو  ما  إنتااج سااأ الميعااد  والحيوانية والقمامة ب ريقة ارت اةية وآمنة  حيا  

  ..حة كبير فم ترشية احتك   ال ارة التقليةية كالبترول كم ةر جةية ومتجةة لل ارة يحاهم إلى



المختلمااااة والممعلااااة فااااى المخلمااااا  العضااااوية البيوجاااااأ إلااااى إعاااااةة احااااتخةام فكاااارة انتاااااج وتكااااةا 
ورو  الماشااية ب ريقااة ارت اااةية وآمنااة  ااحيا  إلنتاااج  ارااة جةيااةة متجااةةة  مخلمااا  المحا اايل

 التقليةية م  إنتاج حماة عضو  جية وحماية البيئة مد التلو  وكبةيل لل ارة

م أكحااية الكرباااود وعااان  ٪01-11بنحاابة تتااراو  مااد البيوجاااأ خلااي  مااد ساااأ  الميعاااد يعتباار و 
  بااضاااافة الاااى بعاااا ماااد الغااااأا  األخااار  الممعلاااة فاااى  ٪01-01الاااذ  راااة ت ااال نحااابتر الاااى 

٪ والبيوجاااأ ساااأ 51-1باايد  تتااراو  نحاابتكاوالتااى كبريتيااة األيااةروجيد والنيتااروجيد واأليااةروجيد 
ريااااة سيااار حااااام عاااةيم اللااااود ولااايس هنااااا  مخاااا ر أمنيااااة عناااة احااااتخةامر . وتتاااراو  القيمااااة الحرا

بعااة إنتاااج الغاااأ عاارا  الماااةة المتبقيااة وت 3كيلااو كااالور  / م 2201الااى  3501 للبيوجاااأ باايد
الحاااماةية الكبااار   ماااد المااااةة العضاااوية والعنا ااار افااام محتواهااا ةسنياااوهاااى عضاااو   الحاااماة بال

يكاود كماا أنار النباتية والميتامينا  ومن ما  النمو  وال غر  فض   عد احتوائر علم الكرمونا 
كل  تماماا  أعناا  حاتوالبويضاا  وباذور الحشاائ  حيا  ت ليا  مد الميكروبا  المرضاية واليرراا خا

حااماةا  ن يمااا  ايلااو  البيئااة وا خ ااورة مااد احااتخةامر فاام  تخماار المخلمااا  العضااوية ممااا يجعلاار
م اةر لعلاا الحياواد وال ياور المنألياة أنار ماد الممكاد احاتخةامر كماا . تحمية جمي  المحا يل

  . المواة البروتينية وايحتو  علم مركبا  ضارة بالكائنا  الحية لم نحبة عالية مدعوائر احت

 : منها لبيوجازيمك  استخدامها فى انتاج امخلفات عضوية وهناك عدة 

 -عاارو  الخضاار  -راا  األرأ -الق اادو أح اااب األذرة  وهىىى ممثلىىة فىىى : مخلفىىات نباتيىىة
حشااائ  حااوا  كاناا   الح ىىائ بااضااافة الااى التالمااة  والعمااارالعمااار بقايااا  –مخلمااا  ال ااوب 

  ..ورة النيلوكذل   مائية  أوبرية 

المجاار   حم ة -خأانا  التحليل  -ال را ال حم مخلما   والممثلة فى : مخلفات آدمية
 .. ذل  . وسير

رو  األسناام  -الخيول حبلة -حماة الةواجد  -رو  الماشية  ممثلة  فى   مخلفات حيوانية
  . مخلما  ال يور المنألية .... وسيرها -ماعأ والجمال وال



بقاياااا تجكياااأ  - بقاياااا األ عماااة -مخلماااا  الم اااابخ  -القماماااة وت ىىىم   مخلفىىىات منزليىىىة
  . الخضر والماككة

والمشاروبا   وتجكياأ الخضار  مخلماا   اناعة األلبااد واألسذياة مثى   مخلفىات صىناعية
  . كامخلما  المجاأر ب نواع وكذل والماككة 

  : تتكو  وحدة البيوجاز م  أربعة أجزاء رئيسيةو 

 .(حوا التغذية بالرو  والمواة الخام رحوا الةخول .5

 لمخمر أو الكاضما .0

 . خأاد الغاأ .3

  . (حوا خروج الحماة العضو  رحوا الخروج .4



 
  رحم تخ ي ى لوحةة البيوجاأ

  : باآلتا الستفادة اليصوي م  منتجات وحدة البيوجاز يجب أ  تزود الوحدةلو 

 حاااوا لم ااال الجاااأ  ال ااالب ماااد الحاااماة وتجميمااار هوائياااا  وتعبئتااار وتحأينااار لحااايد-5

 ااحتخةام.

 إعيليد . شبكة تو يل الغاأ مد مواحير الحةية المجلمد أو خرا يم البولم -0



معةا  احتخةام الغاأ التم تعمل علم البيوجاأ معال المواراة والاةفايا  وماكيناا  الار   -3
 ومولةا  الككربا 

 ومملو ة بالما  الملود . مانوميتر بحي  مد خرا يم البولم إعيليد -4

  . إلم معةا  ااحتك   خار الما  والتم تركب علم خ  الغاأ ربل تو يلرم يةة ب -1

  : منها عوام  عديدةتبعا لحجم وحدة البيوجاز ختلف وي

 اإلعنااد  إنتااج ال اراة أو الحاماة العضاو  أو إنتااج هالالكاةا ماد معالجاة المخلماا  العضاوية -5
  .  معا

 ٪ 51الكلياة  ود متوحا  تركياأ الماواة ال البةيكم  م ح ة أد  كمية ونون المخلما  العضوية-0
المخلمااا   علاام محتواهااا مااد الر وبااة فماام حالااةيتورااا خلاا  المخلمااا  العضااوية بالمااا  كمااا أد 

  . 5:5الحيوانية الر بة معل الرو  يكود نحبة الخل  

تجاه الريا  علم مةار العام-3  . ةرجة حرارة الجو بالمن قة وا 

 .   ونم  ااحتك   الم لوبحجم ال لب علم الغاأ النات -4

 .  بيعة التربة بالمور  ومحتو  الما  األرضم -1

 البيوجاأالعامليد بالمأرعة والمنأل علم تشغيل واحتخةاما  وحةة  مكارة ةرجة -2

المغاذاة ربال أد تخارج  المخلماا  العضاوية كااتمكع وتختلاا المتارة الأمنياة التاى  
  : وامل منكاعةة عكحماة عضو  علم 

أحاارن تحلاا  مااد  حياا  تكااود المخلمااا  الحيوانيااة واألةميااةالمحااتخةمة  نااون المخلمااا  العضااوية-أ
يكااود أمااد  أحاارن تحلاا  مااد سيرهااا وبالتااالمتكااود المخلمااا  الناعمااة وكااذل  فاااد المخلمااا  النباتيااة 

 . بقا  األولم أرل مد العانية



حياا  يااؤة    ةرجااة مؤيااة 31 -01جااة الحاارارة المعلاام للتخمياار باايد تتااراو  ةر حاارارة : الةرجااة  -ب
 .إلى أياةة أمد مكوعكا بالمخمرعد ذل   كاانخماض

يمكاد أيااةة فانار فم حالة أياةة ال لاب علام الغااأ حي  أنر الكةا مد أنشا  وحةة البيوجاأ :  -ج
مااا  إا أد الحاااماة العضاااو  الناااات  حااايكود أرااال كماااا ة المخلماااا  باااالمخمر ماااةة أ اااول قاااا  ب فتااارة

  . العضوية والعنا ر الحماةية ه مد الماةةانخماا محتوا

أمد بقا  المخلماا   Xكمية مخلو  التغذية بالمتر مكعب حجم التخمر = م  م ح ة أد 
  .بالمخمر باليوم والنات  يكود بالمتر مكعب

  :البيوجاز كمصدر لللاقة

وتشاااغيل آا   يحااتخةم الغاااأ احاااتخةاما مباشاارا  فااام أعمااال ال كاام واإلضاااا ة والتحااخيد والتبرياااة
يمكاااد إنتااااج ال ارااااة  ااحتاااراق الاااةاخلم معااال ماكينااااا  الااار  وال اااواحيد وا ا  الأراعياااة كمااااا

  . الككربائية بمولةا  تعمل بالبيوجاأ

  : لمتر المكعب م  البيوجاز إحد  االحتياجات اآلتيةا قد يكفى و 

ح ااد لماةة 5راةرتكا  تشاغيل آلاة احتاراق ةاخلام .-حااعا  3-0تشغيل مورة متوح  الشعلة لمةة 
تشاغيل ةفاياة مأرعاة ةواجاد  اول  -  كام0.8 اد لمحاافة  3تشغيل جرار أراعم وأنار  -. حاعة 0

تشااغيل فاارد متوحاا  -    . و . س 5.1 - 5.3توليااة  ارااة ككربائيااة  -. حاام لمااةة حاااعتيد21
  . حاعا  3تشغيل مكواة م بس متوح ة الحجم لمةة  -. حاعة 0الحجم لمةة 

 المخلو  المتبقم مد عملية تخمر المخلما  العضوية والخاارج ماد المخمار احامعلى هذا ويللق 

والبعاوا  ب د رائحتار مقبولاة وا تجاذب اليار الحشارا  والاذباب  لو خحماة البيوجاأ ويتميأ هذا الم
الناحيااة ال ااحية  ويخلااو مااد الميكروبااا  وال ميليااا  المرضااية ممااا يجعاال تااةاولكا أكعاار أمنااا مااد

  ..مخلما  العضوية األ لية ربل عملية التخمرالمقارنة ب



 50فيتااميد ب  تحاليل حماة البيوجاأ إلم احتوائر علام بعاا الميتاميناا  وا حايماهذا وتشير 
الحاماة علام من ماا   حي  إد نمو البكتيريا بالمخمر يت لب تواجة هذا الميتاميد ، كما يحتو 

  . النمو والكرمونا  النباتية ال بيعية

علام المركباا   د حماة البيوجاأ النات  بعة إنتاج الغاأ مد  بقتايد األولام هام حاائلة وتحتاو ويتكو 
ذائبااة بعضااكا مركبااا   واألماا   الذائبااة ، أمااا ال بقااة العانيااة فكاام  االبة وتتكااود مااد مركبااا  سياار
الحاااائل علااام راااةر ماااد  عضاااوية والااابعا ا خااار أمااا   سيااار عضاااوية مترحااابة ، ويحتاااو  الجاااأ 

  . أرل بكعير عد تل  الموجوةة فم الجأ  ال لب يةلغذائالعنا ر ا

  : هاالسماد  وهناك عدة وسائ  الستخدام

 احتخةام مخلو  الحماة فم  ورتر الحائلة مباشرة . 

 التجميا المباشر تح  ال روا الجوية العاةية . 

  تقريبا 5:5بنحبة تحميلر علم كمية مد التربة. 

 0:5:5بعاا المخلماا  النباتياة بنحابة ر خل ة م  كمية مد التربة وكمية ماد )
  . لحيد ااحتخةامأمنية لعملية الكمر الكوائى لمترة  وتركر

تلااا   وراااة أوضاااح  التجاااارب الحقلياااة أيااااةة فااام إنتاجياااة المحا ااايل المحااامةة بحاااماة البيوجااااأ عاااد
القما  % و  30.0 المحمةة باألحمةة البلةية والكيماوية حي  بلغ  الأيااةة فام مح اول الاذرة الشاامية

البلاااة  بنحااابة  ٪  والماااول1.5٪  وأيااااةة مح اااول األرأ بنحااابة 01لتااابد ول٪ للحباااوب 50.1بنحااابة 
  .٪ 01.2 - 54.5٪ والخضر مابيد 00.1الق د و ٪  2.2

إنتاجياة المح اول  وكااد ل عار المتبقام لحاماة البيوجااأ بعاة جنام المح اول األول ةورا  فام أيااةة
المحامة بعاة األرأ الاذ  تام  بلغا  الأيااةة فام مح اول القما  سيار التالم فم الةورة الأراعية حي 

أ.د/ سىىمير ر ٪ 00.0بعااة الق ااد  ٪ وكاناا  الأياااةة للمااول البلااة 55.4تحااميةه بحااماة البيوجاااأ 
 ال يو (



 أضاعاا مايحتويار الحااماة البلاة  0-1يحتاو  حاماة البيوجااأ علام ماااةة عضاوية تمعال و 

  .العاة 

 
   الكومبست  انتاج كيف تتمك  موهناك تسائ  

 على األرا؟ يمكننا الحما اذا فكيا  األرا لإلنحاد كل شم تع ى 

أبحاا  خ ااوة يعتبار انتاااج و اان  الكمبوحا  مااد مخلماا  الم اابخ ول جاباة علااى هاذا التحااائل فااد 
عتقة أد هذه الخ وة لد تغير شم  فام نرة و . على األرا والبيئة   يمكد للجمي  القيام بكا للحما

ترماى فام وعناةما  النماياا  الخضارا  تشاكل تقريباا علا  مجماون النماياا  المنألياةاا أد هاذه  الوار 
لااد تكااود حااكلة ف مكااب النمايااا  ماا  مختلااا انااوان النمايااا  ااخاار  معاال الب حااتي  وتمااأج معكااا

التحلال ب ريقاة  بيعياة سيار مضارة بالبيئاة، ونتيجاة لاذل  حاوا تنبعا  منكاا روائا  كريكاة وسااأا  
واألحاوا  ماد ذلا  أد تخاتل  هاذه الماواة ما  مختلاا النماياا  ال اناعية وتتحارب الاى  جةا. مضرة

 المياه الجوفية أو األنكار وتلوعكا.

هاااو حاااماة عضاااو   بيعااام يتكاااود ماااد المااااةة العضاااوية المحاااتمةة ماااد  فااااد الكمبوحااا  بتخت اااار و 
ويتاا عر اعااةاةه بعااةة  قااة والبكتيرياااالنباتااا  ومخلمااا  الحيوانااا  المتحللااة بواحاا ة الكائنااا  الحيااة الةري

 الحرارة - الر وبة– التكوية أو األوكحجيد - تروجيديالنعوامل منكا 
التكويااة والتقليااب ونحاابة المااواة  منكاااعواماال تبعىىا لعىىدة  الكمبوسىىت العىىداد الزمىىةلالمىىدة اوتختلىىف 

  ماا بايد شاكريد تاروجيد و كرباود و ماا ..، لكاد عموماا الماةة تتاراو يمد نالمخلما  الموجوةة فم 
وحااتة أشااكر ورااة ت اال إلااى حاانة علااى ححااب الخباارة وعمومااا يمكااد احااتعمال الكمبوحاا  عنااةما ا 

 .كوناتر األ ليةتحت ي  التعرا على م
 الكمبوست؟وم  أهم المواد التى قد تستخدم عند اعداد 

أوراق  -رشور الخضر والمواكار وباارم المخلماا  الخضارا معل  تروجي يغنية بالنمواد  
 .أشجار خضرا  

  حتو  على الكالحيومويرشر البيا: 



أوراق  -الخشاااب  شاااارةمحاااحوق ن -أوراق كرتاااود أو جرائاااة معااال  مىىىواد غنيىىىة بىىىالكربو 
 كائنا  حية ةريقةو  تربةبااضافة الى أشجار ميتة 

  اعداد الكومبست لرق 

 عم  حفرةويستخدمها المزارعو  الهنود بكثرةلريية األولى: ال
 

 
 
 

  مي ابر لريية الاللريية الثانية: 
 

 ب ريقااة تحاااعة علااى تكويااة الكمبوحاا  أو تقليباار بحااكولة   ااممتحااتخةم فااى هااذه ال ريقااة برامياال 
 نا  أنوان وأشكال كعيرة منكاهو  الحةيقة فى الح   أوعلى فم البلكونة أو ويحكل وضعر 
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 عم  الكوماتاللريية الثالثة: 

ر روائا  كريكاة فام و  اةعلاى عاةم تحااعة  حيا ال ريقة األحكل واألبح  لعمال الكمبوحا  تعتبر 
يكمام و ألنر فام حالاة التكاويم يتعارا الكمبوحا  للكاوا  ماد كال جوانبار  حالة عةم التكوية الكافية،

 عالم الجوةة. ح  و كمب ح ل علىنبعا األحياد حتى فى لما  ورلبر با فق  أد يتم رشر
 والتكويم العشوائم التكويم المحي   : لتكويم الكمبوح  هنا   ريقتيدو 

 
 

 

 
كاناا  هااذه المخلمااا  عبااارة عااد حااوا  مااا يكمنااا هااو إنتاااج الكمبوحاا   بيعيااا مااد مخلمااا  الم اابخ و 

جياة  نبااتم سىماد عضىويحماة الكمبوح  و  ورق الكرتود أو  رشر البياأو رشر الخضر والمواكر 
الكعيااار ماااد األشاااخاص والمااااأارعيد و ورائااا  للمأروعاااا  والحاااةائق المنألياااة ونباتاااا  الأيناااة والماااأارن 

http://2.bp.blogspot.com/_RVjmcmLmxlA/S_9PYfYjS_I/AAAAAAAAA_k/JNM6_Pm6Tjo/s1600/2523436670_7c88b41f9b.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_RVjmcmLmxlA/S_9PYfYjS_I/AAAAAAAAA_k/JNM6_Pm6Tjo/s1600/2523436670_7c88b41f9b.jpg
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يشااترود الكمبوحاا  لمأروعاااتكم وينمقااود عليااار ميأانيااا  ضااخمة فاام بعاااا األحياااد فاام حاايد أنااار 
علاااى   احماااالوحةيقتااار وفااام نماااس الورااا  يحااااهم فااام يمكاااد أل  شاااخص أد ينااات  كمبوحااا  لنباتاتااار 

 البيئىىىةباخت اااار عناااةما تقاااوم بتنتااااج كمبوحااا  ماااد مخلماااا  الم ااابخ ف نااا  تحااااف  علاااى و البيئاااة  
 .الما  وال حة وتوفر

 فوائد استعما  الكمبوست؟وم  أهم 
الحاااماة  حيااا  أد تححااايد جاااوةة الترباااة مماااا يحااااعة بشاااكل كبيااار فااام رفااا  اإلنتااااج وتححااايد جوةتااار

لعضااو   يحاااعة التربااة علااى اكتحاااب بنيااة حااليمة وخ اابة باإلضااافة إلااى تححاايد ن ااام التكويااة ا
 :كما انر للتربة
 – ورلموحااامايحتاااو  علاااى عنا ااار سذائياااة عةياااةة بماااا فيكاااا العنا ااار الكبااار  ر النتاااروجيد و  -1

 0( وبعا العنا ر ال غر   يوموالبوتاح
  0األرا  يااااااااااااااااةادريقااااااااااااااااة وةيلعااااااااااااااااب ةورا هامااااااااااااااااا فاااااااااااااااام نمااااااااااااااااو الكائنااااااااااااااااا  الحيااااااااااااااااة الة -2
 -4يقضم على بيا الحشرا  ر بمعل الحرارة العالية ( ويحاة ماد خ اورة األماراا النباتياة  -3

مرتمعة مد البكتريا الضرورية لتحلل المواة العضاوية المتواجاةة فام ال بيعاة بماا اعةاة يحتو  على 
ويلكاا إلاى ساذا  لتحو  الحيواناا  ضاافة إلاى ر باامخلماا  النباتياة الفيكا األوراق والجذور الذابلة و 

 .للنباتا 
 يعيااااااة إحيااااااا  تركيبااااااة التربااااااة بعااااااة فقااااااةانكا للبكتيريااااااا نتيجااااااة احااااااتعمال المبيااااااةا  الكيميائيااااااة -5
 يأياااااااااااااة راااااااااااااةرة الترباااااااااااااة علاااااااااااااى ااحتماااااااااااااا  بالماااااااااااااا  خا اااااااااااااة فااااااااااااام األراضااااااااااااام الرملياااااااااااااة -6
 يححااااااااااااد خ ااااااااااااوبة وتكويااااااااااااة التربااااااااااااة ويحمااااااااااااأ نمااااااااااااو جااااااااااااذور النباتااااااااااااا  بشااااااااااااكل جيااااااااااااة -7
 0ذ محتخل ااااااااااااااااااااار بعاااااااااااااااااااااة نقعااااااااااااااااااااار بالماااااااااااااااااااااا  ويحاااااااااااااااااااااتعمل كحاااااااااااااااااااااماة ورراااااااااااااااااااااميؤخااااااااااااااااااااا -8
 0يمكاااااااااااااااااااااد إضاااااااااااااااااااااافة الحاااااااااااااااااااااماة العضاااااااااااااااااااااو  فااااااااااااااااااااام أ  فتااااااااااااااااااااارة خااااااااااااااااااااا ل الحااااااااااااااااااااانة  -9

 .يحمم النبا  مد امت ا رو يعب  المعاةد العقيلة فيمن  انتقالكا  -10
 .يقلل مد انجراا التربة -11
 0ص العمد وذل  لعةم وجوة تكلمة كبيرة لت نيعريرخ -12
 
 



 ية المحتخةمة فم ت ني  الحماة :المواة األول 
تد جمياا  الماواة العضااوية التاام تتحلاال هاام نوعااد إمااا سنيااة بااالكربود ولونكااا كماا حاابق وأوضااحنا فاا

 أس ااااااااد شاااااااجر –مخلماااااااا  محا ااااااايل أراعياااااااة  –القااااااا   –بنااااااام معااااااال ورق شاااااااجر متحاااااااار  
رشار ب ايخ   نماياا  معال أو ومخلما  الم ابخ –حشائ   –أو سنية بالنيتروجيد معل بقايا نباتا  

 الاااااااااااااااااااااااااااااااااااخ   000000بقاياااااااااااااااااااااااااااااااااااا التماااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ورشااااااااااااااااااااااااااااااااااار ماااااااااااااااااااااااااااااااااااوأ  –شااااااااااااااااااااااااااااااااااامام  –
  0فلكاااااااااااااال ماااااااااااااااةة وراااااااااااااا  معاااااااااااااايد واحااااااااااااااة وراااااااااااااا  فااااااااااااااى  إا أد هااااااااااااااذه المااااااااااااااواة ا تتحلاااااااااااااال 

  C:N للكرباااود إلاااى النيتاااروجيد وتعتبااار نحااابةماااد كااال ماااا هاااو عضاااو  يتمياااأ بنحااابة محاااةةة و 
كترياااا بتح ااايم األنحاااجة تقاااوم البحيااا  عملياااة التحلااال بمعالياااة لنشاااا  الكائناااا  التااام تقاااوم  1220

والبكتريا الخي ية كماا تلعاب ةياةاد األرا االنباتية والتم حرعاد ما تنضم إليكا الم ريا  والبرتوأو 
تاااتم هوائياااا أو ا هوائياااا أ  بوجاااوة أو عاااةم وجاااوة راااة  د عملياااة التخمااار باااةورا فااام التحليااال علماااا 

 0األوكحجيد 
  : يتميأ باألتىالكوائم  اا أد التخمر

  0 حرعة التحللألوكحجيد يحاعة على وجوة ا -1
  0عد التخمير الكوائم أية روائ  كريكة  نت  ا ي -2

 0% مااااااااااااد وأد الماااااااااااااةة 70الااااااااااااى 40 جااااااااااااب أد تكااااااااااااود الر وبااااااااااااة فااااااااااااى المااااااااااااة  ماااااااااااادوي
 

 مد مخلما  الم بخ: كيمية عمل الكومة
ا  يجب إأالة األعشاب وال بقة العليا مد تربة المكاد حي  حايتم تخميار كوماة الحاماة للحام  -1

حام ماد األس ااد المق عاة 10-8ين ا  بوضا  حيا  بتماس المواة مباشرة ما  كائناا  األرا 
 لتحاااااام  بااااااةوراد الكااااااوا  حااااااول راعااااااةة الكومااااااة ال بقااااااة األولااااااى أو المااااااواة الخشاااااانة األخاااااار  فاااااام 

حااام ماااد بقاياااا ال عاااام واألوراق ور ا اااا  األعشااااب 20-15يوضااا   ال بقاااة العانياااةفاااى  -2
 حمن لتشكل  بقة ر بة معل اا

حاام ماد التربااة لتعمال كماأوة إضااافم للكائناا  الحيااة إلاى كومااة  3ال بقاة العالعااة يضااا فاى  -3
 .الحماة 



النيتااروجيد الااذ  تحتاجاار الكائنااا  لتااوفير حاام مااد الحااماة  8 -5ال بقااة الرابعااة يضاااافااى  -4
 0الحية الةريقة 

بشاكل متجاانس أو تاار  يمضال خلا  ال بقاا  الحاابقة و 0ما  حم كاا ر باارتم تغ ياة هاذه ال بقاة يا
 .ح حيا بحماة اليوريا وحماة الةواجد المتخمر

م يوض   بقاة خميماة عحتى يمتلئ الحوا  4الى 1ال بقة الخامحة: تكرر ال بقا  مد فى  -5
سضاود  ةرجاة مئوياة فام60ت ل ةرجة حرارة الكوماة المحضارة بشاكل جياة إلاى هذا و مد التراب 

الكوماة وهاذه إشاارة جياةة علاى أد التماعال يعمال بشاكل  أربعة أو خمحة أيام حيا  ي حا  انكماا 
 .جية
ي ااب  الحااماة جاااهأ ل حااتخةام عنااة مااا يتحااول لوناار إلااى البناام الااةاكد وي ااب  حااكل التمتاا   -6

 0ورائحتر تشبر رائحة األرا 

و المخلفىات  التخمر العضو  للحماة الناتجة م  معالجة مياه الصرف الصىحى
 wind rows الهوائيةالعضوية ع  لريق المصفوفات 

يقااوم التخماار العضااو  بخمااا التلااو  النااات  عااد المخلمااا  ب ريقااة  بيعيااة وتقلياال األعاار البيئاام  
وال حم مد البكتيريا الضارة والمحببة ل مراا ةود اللجو  إلى إحتخةام الكيماوياا  أو التقنياا  

 .التم تقلل مد البكتريا الممرضة

نتيجااة وعلااى محااتو  العااالم ب كملاار و   ةميااة فتناار حاليااا  وفاام مجااال ال اارا ال ااحم للمخلمااا  ا
نت  عنر تأاية فم كمياا  الحما ة يالنامية مما  لأياةة المتراكمة فم تعةاة الحكاد وخا ة فم الةولل

العضوية الناتجة عد تأاية أعةاة مح ا  معالجة مياه ال را ال حم، ونتيجة لذل  فتد الحما ة 
لكبيااارة راااة تشاااكل إحاااة  المشااااكل األحاحاااية فااام مجاااال البيئاااة ا الناتجاااة خا اااة فااام مجاااال الماااةد

 .العامة وال حة

كمياا  كبيارة ماد الماواة العضاوية  وتحتو  الحم ة الناتجة عد معالجة ميااه ال ارا ال احم علاى
والتام تعتبار ماد أهام المكوناا   (K) والبوتاحايوم (P) والمحامور (N) والمغاذيا  معال النيتاروجيد



والتام تحاتخةم لتححايد نوعياة المنتجاا  الأراعياة ونوعياة  العضوية ال بيعياةاألحاحية فم األحمةة 
 .التخمر العضو  التربة الأراعية عبر عملية

( مد الن م المناحبة لإلحتخةام فام Aerobicهوائم ر  امو يعتبر ن ام الم موفا  الكوائية وهو ن
للو اول إلاى أفضال ال ارق العملياة الحوةاد ويمكد إحتخةامر وةراحاة الجواناب المنياة والتشاغيلية لار 

 للتشغيل الةائم.

العاماال األول  :وعمومااا  فااتد هنااا  عااام د مكماااد فاام مجااال أعاار المخلمااا  علااى  ااحة اإلنحاااد 
ويمعاال إرتمااان معااةل اإل ااابا  باااألمراا المنقولااة عااد  ريااق المخلمااا  ا ةميااة نتيجااة ل حاااليب 

   ةميااااااااااااااااااااااااة.القةيمااااااااااااااااااااااااة والغياااااااااااااااااااااااار  ااااااااااااااااااااااااحية فاااااااااااااااااااااااام الااااااااااااااااااااااااتخلص مااااااااااااااااااااااااد المخلمااااااااااااااااااااااااا  ا
أما العامل اإليجابم العانم فيشمل تححيد الغذا  والذ  ينمى ويححد المناعة البشرية ويتم ذل  عاد 

 شاااةيةةجاااة اهنااا  حاد  ريااق تححااايد التربااة الأراعياااة وحتاااى ماا  تححاااد الماااواة الأراعيااة الغذائياااة فااا
 رياااق المخلمااااا  لمحارباااة البكتيرياااا وال ميليااااا  والةياااةاد التااام تتحااااب فااام األماااراا المنقولااااة عاااد 

ةرجااة  06 -55علااى ةرجااة حاارارة مااد  يااتم إباةتكااا بواحاا ة التخماار العضااو  الكااوائموالتااى  ا ةميااة
قة عب  أد التماع   البيولوجية فم الم موفا  الكوائية تحااعة علاى القضاا  علاى البكتيرياا لو مؤية.

 .العضو وال ميليا  المتحببة ل مراا فم أكوام المخلما  أعنا  عمليا  التخمر 

 -التحلىىىىىى  الالهىىىىىىوائا: -التحلىىىىىى  الهىىىىىىوائا –المىىىىىىواد العضىىىىىىوية هنىىىىىىاك نوعىىىىىىا  مىىىىىى  تحلىىىىىى  و 
  -التحل  الهوائا:

ياااتم فااام وجاااوة األكحاااجيد وماااد خااا ل هاااذه العملياااة تبقاااى األحياااا  الةريقاااة التااام تحاااتخةم األكحاااجيد 
الكربااود  مااد النيتااروجيد والمحاامور وبعاااتحااتخةم كاال مااد موجااوةة وتتغااذ  علااى المااواة العضااوية و 

الح ااول  وتعتماة مع اام هاذه األحياا  الةريقاة علاى الكرباود فامفاى بناا  خ ياهاا والمغاذيا  األخار  
جاة إلاى اجاة إلاى الكرباود فام هاذه العملياة أكعار بكعيار ماد الحافاتد الحولذل   ارتكا اإلنتاجية  على

كعاانم أكحاية الكرباود  نمساحتخةامكا أعنا  التويمكد القول ب د علعم ماةة الكربود يتم  –النيتروجيد 
 ويتم إتحاة العل  المتبقم مد الكربود م  النيتروجيد فم خ يا األحيا  الةريقة.



 تتااوفروربمااا  –أمونيااا الااى النيتااروجيد حااول يت ضاايقةوحينمااا تكااود النحاابة باايد الكربااود والنيتااروجيد 
  بعااااااااااااااااااااااااا ال ااااااااااااااااااااااااروا الجيااااااااااااااااااااااااةة لتحوياااااااااااااااااااااااال بعااااااااااااااااااااااااا األمونيااااااااااااااااااااااااا إلااااااااااااااااااااااااى نتاااااااااااااااااااااااارا .

ا إلااى أد التحلاال العضااو  الكااوائم ا تناات  عناار روائاا  كريكااة سياار محتملااة حتااى وتجااةر اإلشااارة هناا
لااذل  فتناار يجااب التقليااب وخلاا  و ولااو كاناا  هنااا  بعااا الااروائ  عنااة بةايااة عمليااة التخماار والتحلاال 

 .الكومة جيةا

 -الالهوائا: حل الت

م فااتد هااذه عااةم وجااوة األكحااجيد وكمااا هااو الحااال فاام التحلاال الكااوائتااتم فااى حالااة هاام عمليااة 
 هااحيا  الةريقة تحتعمل النتروجيد والمحمور وبعاا الماواة المغذياة األخار  فام تكاويد خ ياألا

ولكنكاااا فااام نماااس الورااا  تقاااوم بتخمااايا النيتاااروجيد العضاااو  وتحويلااار إلاااى أحمااااا عضاااوية 
تكااويد ساااأ ل ويااتم تحاارر الكربااود الموجااوة فاام المااواة العضااوية والااذ  لاام يحااتخةم   –وأمونيااا 

 ورة يتر  جأ ا بحي ا مد الكربود أيضا  ليتحول إلى عانم أكحية الكربود CH4يعاد الم

 CO 2. 

ومااااد نتااااائ  التحلاااال والتخماااار ال هااااوائم أيضااااا  إنبعااااا  روائاااا  كريكااااة ي ااااةرها ساااااأ كربتيااااة 
 الكيةروجيد لوجوة الكبري .

الور  فقا  للجارام كيلاو كا 60فم حالة التحلل والتخمر ال هوائم فتد اإلنبعا  الحرار  يكاود و 
كيلاااو كاااالور   فااام حالاااة التحلااال الكاااوائم، و يمعااال ذلااا  أحاااة  086إلاااى  086مقارنااار بحاااوالم 

العيوب األحاحية فم عملية التخمار ال هاوائم ولكاد رسام ذلا  فاتد نحابة عالياة ماد البكتيرياا و 
يااا والةيااةاد األحيااا  الممرضااة ا ت كاار فاام النااات  النكااائم للتخماار ال هااوائم لوجااوة هااذه البكتير 

 06الممرضااة فاام أجااوا  سياار مناحاابة لتكاعرهااا وبقائكااا. كمااا يجااب تااوفير ةرجااة ر وبااة مااا باايد 
 .% فم حالة التخمر ال هوائم55إلى 

% هوائياااة أو 066ويمكاااد القاااول فااام النكاياااة أد عملياااة التخمااار العضاااو  ا يمكاااد أد تكاااود 
وضاااااعيد وتنماااااو فااااام كلتاااااا % اهوائياااااة حيااااا  أد هناااااا  بعاااااا البكتيرياااااا تتعااااااي  مااااا  ال066

 .الحالتيد



 

 التخمر العضوي ع  لريق المصفوفات الهوائية:

يااتم ذلاا  بوضاا  المخلمااا  العضااوية القابلااة للتحلاال معاال الحماا ة والمخلمااا  الأراعيااة والحيوانيااة فاام أكااوام 
 كماااا أد هاااذه ال ريقاااة مناحااابة إلنتااااج كمياااا  كبيااارة ماااد األحااامةة العضاااوية و  – WINDROWS ويلاااة 
 كماا أنكاا تحتااجلم موفا  يتم تقليبكا بتحتمرار لتححيد جوةة النماذية ومرور األكحجيد مد خ لكاا هذه ا

للح ااول علااى النحااب المعاليااة للر وبااة باإلضااافة إلااى ذلاا  توأياا  ةرجااا  عااةم اضااافتر المااا  أو  اضااافة
وعااااةة ماااا تكاااود  وام.الحااارارة بخلااا  األمااااكد الحااااخنة ةاخااال األكاااوام باألمااااكد الباااارةة نحااابيا  خاااارج األكااا

حااام ححاااب حجااام النماياااا  وعااارا يتاااراو  بااايد 006حااام حتاااى 06الم اااموفا  بترتماااان يتاااراو  ماااا بااايد 
  وآخار  ةكما يجب تر  محاحة بيد كل م اموف –حم ححب المحاحة المتاحة للتخمر 066حم إلى 066
  تحم  بمرور ا ليا  التم تقوم بالتقليب والنقل. الك ةمجاور 

ئيااة تااتم تكويتكااا عاااةة عااد  ريااق التكويااة ال بيعيااة وحركااة الكااوا  فاام المن قااة المحي ااة الم ااموفا  الكواو 
منت اا ياؤة  إلاى إنتااج الكود عرا الم موفة كبير فتنر يمكد أد يحاة  تخمار اهاوائم فام يوعنةما 

 روائ  سير مرسوب فيكا.

رة عااد  ريااق حركااة فقااة الحاارا رااة يحااة  متاار 0الم ااموفا  الكوائيااة التاام يقاال عرضااكا عااد  وفااى حالااة
  الرياااااااااااااا  وبالتاااااااااااااالم تاااااااااااااأةاة الممرضاااااااااااااا  البكتيرياااااااااااااة وال ميلياااااااااااااة بكاااااااااااااا وتقااااااااااااال نحااااااااااااابة الر وباااااااااااااة.
   أماااا  اااول الم ااااموفا  فلااايس لاااار تااا عير مباشاااار علاااى العملياااة ويمكااااد تحةياااةه ححااااب محااااحة الموراااا .

األخير إلى مارة فم األحبون األول مد بةاية عملية التخمر يمكد إجرا  التقليب يوميا  وي ل فم األحبون و 
أحاابوعيا ، كمااا أد إرتمااان الم ااموفا  يقاال كعياارا  فاام األحاابون األول بمقااةار علاا  اإلرتمااان تقريبااا  ممااا يمكااد 

يد مااا  بعضاااكما بعاااة األحااابون األول لتقليااال تكلماااة الخلااا  وعمااال م اااموفة واحاااةة تمعااار خلااا  كااال م اااموف
تقلياال ل ااروا الشااتا  البااارة  ماا  بعضااكما هااى عمليااة جيااةة خا ااة خاا ل تيدمشااتركة. إد خلاا  م ااموف

الحما ة العضاوية التام ياتم تخميرهاا علاى  . هاذا وتحتاو  أحاابي   0إلاى  0تكلمة العملية التم رة تةوم ماد 
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لتخماار العضااو  فاام الم ااموفا  راحاال األوليااة لعمليااة اأهميااة خلاا  المخلمااا  الأراعيااة ماا  الحماا ة فاام الم
 -الكوائية:

الااى أنكااا م ااةر للحااليلوأ الااذ  يعتباار م ااةر البقايااا النباتيااة ماا  الحماا ة رباال التخمياار ة خلاا  ترجاا  أهمياا
حجاام   ااغرتقااوم بتمت اااص المياااه مااد الحماا ة وكلمااا للبكتريااا التااى تقااوم بعمليااة التخماار كمااا أنكااا ال ارااة 

يااأةاة راا  المكونااا  الأراعيااة فاام الخل ااة تكااود هنااا  محاااحة حاا   كبياارة إلمت اااص المياااه وبماارور الو 
تكااويد عجينااة ذا  ةرجااة  لياارالمخلمااا  الأراعيااة بعااة إمت ا ااكا للمياااه مااد الحماا ة ممااا يترتااب عحجاام 

التخمار  كروباا  الحيوياة الممياةة فام عملياةيياة الماأ تنماذية عالية يمكد ل كحجيد الةخول إليكا بحاكولة وت
يااة لتكااويد المااواة العضااوية وخاا ل هااذه الحماا ة والبقايااا الأراعتحلباال تقااوم تلاا  الميكروبااا  الحيويااة بحياا  

هنااا   اارق عةيااةة إلجاارا  عمليااة الخلاا  .و  نحاابيا ةرجااة الحاارارةترتماا  العمليااة تقااوم بتنتاااج  ارااة حراريااة و 
والمعلوماا  عوامال بالنحب المعتماةة ةولياا  بايد الحما ة والمخلماا  الأراعياة والتام تعتماة علاى الكعيار ماد ال

 .م ة والمكونا  األحاحية لكاالمناخية ونحبة الر وبة فم الح

 

 البيوشار ك ريقة حةيعة وحريعة للتخلص مد المخلما :

مؤياة أو أعلاى فاى ةرجاة  566فى هذه ال ريقة يتم حرق المخلما  على ةرجة حرارة عالية راة ت ال الاى 
وياااتم تحويلكاااا الاااى فحااام يمكاااد اعااارا ه بالعنا ااار   Pyrolysisالااااا      يماااا يعااارا بمعاااأل عاااد الكاااوا  ف

   الغذائية المختلمة ويحتخةم كحماة جية ل را.

 


