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 المحتويات
 تعريف الكمبوست( 1•

 فوائده( 2•

 تأثيره على التربة( 3•

 المواد الواجب تجنبها في تصنيع الكمبوست( 4•

 المواد الممكن استخدامها( 5•

 عالمات نضج الكمبوست( 6•

 العوامل التي تؤثر في تصنيع الكمبوست( 7•

 مراحل دورة نضج الكمبوست( 8•

 

 



 ما هو الكمبوست

هيييييي  مييييييي  قيولوييييييي  ت يييييو   ي يييييا •
الكائنييييييات البتي يييييي  قتحيييييييي     يييييي   
المخيفيييات النباتيييي  االحيوا يييي  اق ييي  
المخيفيييييات اتحيييييف  تحيييييت  يييييفا  
الت وييييي  ال يييييبب االفنوقيييي  المناسييييب  
االميييوال المن يييي  التيييي ت يييو  قتن يييي  

  م  الكائنات البتي   
 



 الفوائب ال ام  ليكمبوست
 .التخفيف من كمية النفايات وإعادة تدويرها لالستفادة منها•

 . المحافظة على المخلفات العضوية•
 . إنتاج مادة يسهل التعامل معها•
 .تغيير شكل المخلفات إلى مادة مناسبة لالستعمال الزراعي•
 .الكمبوست مادة مثالية لتحسين التربة•
 األمراض( مقاومة)يعمل الكمبوست على مكافحة •



 تأثيف الكمبوست  يى التفق 

 :التأثير الكيميائي•

 .يزيد من قدرة التربة على االحتفاظ بالمواد الغذائية•
يحافظ على المواد الغذائية ويحميها من التسرب ويزود  •

 .النبات بها بالتدريج
يحتوي على بعض العناصر الغذائية والتي ال توجد في  •

 .بعض األسمدة األخرى
يعتمد غنى الكمبوست بالمغذيات على نوع المخلفات •

 .المستخدمة لتصنيعه



 التأثير البيولوجي
 

نشاط البكتيريا والحشرات والديدان في التربة يزداد ••

 .ويتحسن بإضافة الكمبوست
النشاط البيولوجي للتربة يساعد في تصنيع وإطالق المواد •

الغذائية الهامة للنبات والتي ال تكون جاهزة للتحلل مثل 

 . الفسفور
 .نشاط الديدان يحسن التهوية للتربة•
 .يعمل على تشجيع الميكروبات المفيدة للتربة•



 التأثير الفيزيائي

  تحسين تركيب التربة -•
تحسين مقدرة التربة على االحتفاظ بالماء وتجميع التربة  -

 .الرملية

 
  .تهوية وتصريف المياه في التربة الطينية -

 
مع زيادة ( المياه والرياح)تقل قابلية التربة لعوامل التعرية  - 

 .محتوى المادة العضوية



 الموال الوايب ت نب ا  ي تصنيع الكمبوست

 :المواد الواجب تجنبها في كومة الكمبوست •
 .الفحم•
 .واألوراق الصناعية .األوراق الملونة مثل المجالت•
 .النباتات المصابة باألمراض•
 .الشحوم والدهون•
 .رواسب طينية مثل الوحل•
 مواد كيميائية سامة•

 



 المواد الخام التي يمكن استخدامها
 . روث الحيوانات•

  بقايا المحاصيل•
  الحشيش المجفف والتبن الجاف•
  المواد الخشبية واألفرع•
 . أوراق األشجار الجافة•

النشارة ورقائق الخشب يجب أن تضاف النشارة إلى الكومة بكميات  •
 . قليلة ألنها لو وضعت بكثرة فإنها تتحلل ببطء

حسب ( والرطوبة معتدلة  N نسبة الكربون والـ) نفايات المطبخ •
 .طبيعة النفايات

ريش الدجاج يتحلل بسرعة في كومة الكمبوست ولكن يجب أن •
 .تحفظ رطبه كي تتحلل

 .رماد الخشب•
عالية جدا وقد تضاف في  N يحتوي على نسبة( البول )  اليوريا•

عادة تستنفذ في الجو على  وحالة المواد عالية الكربون مثل األوراق 
 .أو نشادر أمونياشكل 

 



  المات  ضج الكمبوست

 .عدم تمييز مكوناته األصلية•
أن يكون ذا قوام متحلل، وليس متكتال وناعم التركيب •

 .والملمس
 .تركيبه حبيبي وله رائحة التربة المبلولة•
 لونه رمادي إلى بني غامق•

30 -20:الرطوبـــــــــــــــة  %  

• م فوق درجة حرارة الجو المحيط 10 - 5درجة الحـــــرارة   



 ال وام  التي تؤثف  ي  ضج الكمبوست

 1) نوع المادة العضوية
 

 المواد سريعة التحلل 
• هذا النوع من المواد عادة يحتوي على نسبة عالية من النيتروجيـن 
 .والـذي ينشـط العمــل البكتيري وال يحتـوي على الكثير من الكربون

النباتات المورقة والتي ال تزال خضراء، روث الحيوانات، نفايات ) مثال
(المطبخ  

•  المواد بطيئة التحلل
(  اللجنين - السليلوز)هذه المواد تحتوي على كمية كبيرة من الكربون 

 .وهذه المواد تشكل التركيب الفيزيائي للكومة
أغصان وسيقان جافة، قش، ورق، خشب، أوراق األشجار : ) مثال

(الجافة   



 الهــــــــواء  2-

لذلك  O2 التحلل الهوائي للكومة يستهلك كميات كبيرة من الـ *

الى كل أجزاء كومة الكمبوست في كل  O2 يجب وصول الـ

 .األوقات
التهوية تزيل أو تخفف من الحرارة وبخــار الماء  *

والغازات األخرى في داخل كومة الكمبوست حيث يتحدد 

عدد مرات التهوية بارتفاع حرارة الكومة ألنه غالبا ما ترتفع 
 . O2 الحرارة قبل نفاذ الـ



 
 الرطوبــــــة  3-

 :تعتبر الرطوبة مهمة للبكتيريا كي تعمل حيث أن الماء•
 .يوفر الوسط المناسب للتفاعالت الكيماوية •
 .يعتبر الماء وسط النتقال األغذية •
 .الماء يسمح للميكروبات أن تتحرك حول المغذيات •

-40تتراوح نسبة الرطوبة المثلى في الكمبوست ما بين 
65% 



 درجـــة الحـرارة 4 -

 .تعيش الميكروبات المختلفة في درجات حرارة مختلفة•
يطلق تحلل الميكروبات كميات كبيرة من الطاقة على شكل •

 .حرارة
النشاط الميكروبي يعمل على تراكم الحرارة حتى تصل الى •

 .درجات عالية كافية لمنع معظم الكائنات الدقيقة من االفالت
 درجة مئوية 50-45درجة الحرارة المثلى تتراوح ما بين 



 حجم كومة -5

 التهوية -     

 
 احتفاظ الكومة بالرطوبة -

 
 حـرارة الكومة -



 لارب  ضج الكمبوست

•  . مرحلة التسخين
وهي المرحلـة األولى في عمليــة صناعــة الدبال وتعــــرف 

بمرحلة التخمر أو التحلل حيث أن البكتيريا تكون نشطة جدا 

وتستطيع تحليل المواد العضــوية سريعـــة التحلل وفي هذه 

  .المرحلة تصدر الرائحة الكريهة

•  . معظــم العملية تحدث في منتصف الكومـة - 
2 -1في العادة التخمر يحدث بعد عدة أيام ويستمر من       

 .أسبوع

 



 مرحلة التبريد

في هــذه المرحلة يقل التحـلل وتنخفض درجــة الحــــرارة ••

 .  (م  50 –   30)
نوعيات مختلفة من البكتيريا تقوم بتحويل المواد العضوية •

 .إلى مواد محللة
إذا بردت مواد الخليط بما فيه الكفاية يمكن أن تنشط بعض •

وهذه تساعد على ( الديدان، النمل األبيض وحشرات أخرى ) 
 .تكسير المواد وتحللها

هذه المرحلة تأخذ عدة شهور وإذا لم تكن الظروف مواتيه •

 (أسابيع 10 -8) فقد تأخذ سنة كاملة تحتاج إلى 



 مرحلة النضج

فيها يتم تحلل المادة وانخفضت درجـة الحرارة إلى درجــــة •
حرارة التربة بشكل عام وهنا لم تنتهي فعال مرحلة النضوج حيث 

(  السماد) الكمبوسـتأنها تستمر إلى ما ال نهايـة إلى أن يصبـح 
  .رطب أكثر فأكثر، ويكون جاهز لالستعمال

 .يكون شكله مفتت وله لون بني معتم أو لون أسود•
  يعتمد نضج السماد على كيفية استخدامه النهائي

إذا كان سيستخدم في أرض زراعيــة فإنه ال يحتــاج ألن يكون •
 .مستقر

قد تحتاج  (اشتالإنتاج ) إذا أردنا استخدامه في عملية التبذير •
 .أسابيع 4هذه المرحلة إلى  

يمكن تقصير مدة عمل الكمبوست إلى الحد األدنى بتوفير محتوى 
 .مناسبة N:C رطوبة مناسب وتهوية ونسبة

 



 ق   م اك  تصنيع الكمبوست

 .انخفاض درجة الحرارة( 1•

 .انبعاث رائحة قوية( 2•

 .عدم تحلل المكونات بشكل جيد( 3•

 .زيادة الرطوبة( 4•

 .انخفاض الرطوبة( 5•



 كوم  كمبوست  ي قباي  مفحي  الت خين



 كوم  كمبوست تظ ف الموال البييئ  التحي 



 كوم  كمبوست تتكون من المخيفات النباتي 



 مخيفات الميبخ



 مخيفات الميبخ ق مف ش ف



 مخيفات الميبخ ق مف ش فان



  ش ف 3مخيفات الميبخ ق مف 



 آلي  ت ييب مخيفات الميبخ قالياقان



 آلي  ت ييب مخيفات الميبخ قالياقان



 آلي  ت ييب مخيفات الميبخ قالياقان


