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دراسة بعض خصائص كومبوست القمامة الناتج عن مركز وادي الهدة لمعالجة 
 المخلفات الصلبة في طرطوس

 (1*)وشفق حرفوش (1)وإبراهيم نيصافي (2)وسوسن هيفا (1)حسن عالء الدين

 (. قسم الحراج والبيئة، كلية الزراعة، جامعة تشرين، الالذقية، سورية.1)
 التربة، كلية الزراعة، جامعة تشرين، الالذقية، سورية.(. قسم 2)

 (. Shafakhar@hotmail.comلكتروني: لبريد اإل)*للمراسلة: م. شفق حرفوش. ا

 23/07/2018تاريخ القبول:    29/04/2018تاريخ االستالم: 

 الملخص
 ولغاية 2016/ 2/11 من مخابر الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية خالل الفترةالبحث في  تم إجراء

الناتجة عن تخمير المواد العضوية في   خصائص كومبوست القمامةبعض هدف  دراسة ب، 2016/ 2/12
إجراء تجربتين للتعرف على التغيرات ب ذلك مركز وادي الهدة لمعالجة المخلفات الصلبة في طرطوس، و 

أو بمرور الزمن بعد تخزينه مدة عام   ،التجربة األولى بعد استخدامه في الزراعة .خصائصه فية الحاصل 
والثانية لراشح الكومبوست بعد تعرضه للغسل ثمان مرات  .مكررات من الكومبوست لكل معاملة ةبثالث

ت الثالث المحتوى جيد من المادة العضوية في الحاال أن أظهرت النتائج .وبثالث مكررات لكل راشح
مخزن(، مع مالحظة انخفاض نسبة المادة العضوية بشكل معنوي بعد و مزروع به، و للكومبوست )جديد، 

وكانت   ،لعناصر الغذائية األساسية الكبرى من امحتوى جيد  الو   C/N   =1/13االستخدام بالزراعة، ونسبة   
نسب العناصر الثقيلة ضمن الحدود المسموح بها، دون وجود فروق معنوية بين الحاالت الثالث، ولكن 

بينما تنخفض قيمة   ،وترتفع بعد التخزين بشكل معنوي  ، تبين أن الملوحة تنخفض بعد االستخدام بالزراعة
ازدياد عدد مرات الغسل ينتج عنه    بفروقات غير معنوية بعد التخزين واالستخدام في الزراعة، وأن    pHالـ  

وانخفاض معنوي في قيمة الملوحة، واستقرار نسبي في المحتوى من العناصر   pHارتفاع معنوي في قيمة الـ  
 الغذائية والثقيلة.

 . المادة العضوية ،العناصر الثقيلة ،الحموضة ، الملوحة ،الكومبوست الكلمات المفتاحية:
 : المقدمة

وخاصة بعد التطور الكبير في صناعة تدوير المخلفات، رغم مشاكلها   ، لألوساط الزراعية  هاما    عضويا    القمامة المنزلية مصدرا  تشكل بقايا  
( التي تنتج في الدول  Municipal Solid Waste) MSW وتقدر النفايات المنزلية ،الصحية والملوثات المرضية التي يمكن أن تحملها

وأهم ما تتميز به هو احتوائها على قسم كبير من النفايات العضوية   .( 1996)شاهين،  اليوم شخص/ غ/ك -1)  (0.35النامية بحوالي
% من إجمالي حجمها الكلي، باإلضافة إلى نسب ضئيلة من المواد غير القابلة للتدوير كالزجاج والمعادن، وهذا  90التي قد تصل إلى 
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(،  2001؛ أصفري،  Chahin and Awad, 2001ناتج بالدرجة األولى عن تحضير الطعام من الخضار الطازجة وليس من المعلبات )
، أي Compostingويعتبر المحتوى العضوي المرتفع  في النفايات ميزة هامة؛ ألنه يشكل المادة الخام األساسية لعملية الـتخمير الحيوي  

كمبوست. هذه المواصفات تسمح إنتاج السماد العضوي المخمر الغني بالمواد الدبالية تحت تأثير الكائنات الحية وتعرف هذه المنتجات بال
يزرع   Substrateو كوسط زراعي  أ  ،mulchباستخدام الكومبوست في الزراعة كسماد عضوي يخلط في التربة أو كطبقة تغطية سطحية  

 عليه في المشاتل. 
( بتخمير Garcia et al., 2009؛  2Garcia-Gomez et al., 200؛  2007)الزعبي والبلخي،    وعليه فقد أوصى العديد من الباحثين

والغابات والمسطحات الخضراء كطريقة  ،ومخلفات الزراعة الحقلية ،المواد العضوية من مخلفات المدن ومخلفات الصناعة العضوية 
 للتخلص االقتصادي منها وكطريقة لتخفيف أثرها السلبي في البيئة. 

حث عن أفضل األوساط المتوفرة أو إيجاد األوساط  الجديدة إن الوسط الزراعي هام جدا  لنجاح عملية اإلكثار؛ لذلك من الضروري الب
وبما أن التكلفة العالية في المشتل،  بخلطها ومعالجتها لخلق أوساطا  زراعية تحقق أعلى نسبة من األمان واإلنبات والنمو في المشاتل.

الزمن، ومن إضافة المحسنات السمادية، فإنه البد من تأتي من ثمن الوسط الزراعي المناسب لإلكثار واإلنتاج ، ومن كلفة الخدمة مع 
  البحث عن مواد أولية صالحة لتكون أوساطا  زراعية وقابلة للتحسين، وتكون رخيصة الثمن ومتوفرة ومناسبة وغير كيميائية المصدر 

 باإلضافات الضرورية. (؛ أي طبيعية مثل قمامة المدن القابلة للتحسين بالتخمير أو 2014)األسو،
؛  2010( من المخلفات الصلبة لقمامة المدن معالجة بيولوجية هوائية )دالي وآخرون،  Compostingوتعتبر عملية إنتاج الكومبوست )  

%، وتعطي منتجات شبه خالية من الجراثيم الخطرة، وبيوض الطفيليات، بسبب  50-30( يتراوح محتواها الرطوبي بين 2007عثمان، 
يجعلها آمنة بيئيا  وصحيا  مما درجة مئوية، التي تؤدي إلى قتلها وتفكيك موادها السامة،  60خمير إلى أكثر من ارتفاع الحرارة أثناء الت

للتخزين لوقت الحاجة    (، أوOmer et al., 2006؛  Rhyner,1995)   ويجعلها أكثر قبوال  لالستعمال الفوري في الزراعة بأشكال مختلفة
 إليها دون مشاكل بيئية.

خصائص كومبوست قمامة وادي الهدة لتحديد درجة األمان صحيا  على المنتج، من خالل تأكيد خلوه من أو المعادن الثقيلة  ستتم دراسة
تتجلى أهمية البحث في  دراسة خصائص كومبوست القمامة للتعرف على التغيرات الحاصلة على خصائصه  و  الضارة بصحة اإلنسان.

دراسة بعض خصائص  ويهدف البحث إلى طار البيئية والصحية واالقتصادية عن المزارعينبعد الغسل أو بمرور الزمن، لدرء األخ
مراقبة التغيرات الحاصلة في بعض خصائص الكومبوست الكيميائية بمرور الزمن  و   الكومبوست الكيميائية  بعد  الغسل بالماء عدة مرات.

 . أو بعد استخدامه بالزراعة
 البحث وطرائقه:مواد 

ن وبعد استخدامه في الزراعة، والتجربة الثانية يللتعرف على تغيرات خصائص الكومبوست: التجربة األولى بعد التخز  القيام بتجربتينتم 
 .في مخابر البحوث الزراعية في طرطوس ودمشق 12/2016/  2و 2016/ 2/11بعد الغسل لمدة شهر، وذلك في الفترة مابين 
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 :الكومبوستتحضير 
 للتجربة األولى: بالنسبة 

، حسب لمدة شهرين وهي مدة كافية الكتمال النضج  هاتخمير ، وذلك بتم الحصول عليها بعد اكتمال نضجها:  عينات الكومبوست الجديد  -
وذلك من أماكن متفرقة من كومة الكومبوست الناتجة عن    ،أن المدة الكافية الكتمال النضج هي أربعة أسابيعالذي بين    (1996شاهين )

 مير النفايات العضوية وتم وضعها في أربعة أكياس من البولي ايتيلين.تخ
 عينات الكومبوست القديم: أخذت من الكومبوست الذي تم تخزينه منذ عام قي أكياس من النايلون تحضيرا  للبدء بهذه التجربة.  -
ليها من المشتل الزراعي بعد استخدام الكومبوست ع عينات الكومبوست القديم بعد استخدامه في الزراعة وإنبات البذور: تم الحصول -

 في تجارب اإلنبات لمدة شهرين.
بالنسبة للتجربة الثانية: تم الحصول على عينات الكومبوست بعد اكتمال نضجها من أماكن متفرقة من نفس كومة الكومبوست السابقة 

 في التجربة األولى.  ةالتي أخذت منها عينات الكومبوست الجديد
 العمل:خطوات 

تم أخذ العينات بشكل عشوائي دون االعتماد ، حيث إن الهدف من هذه التجارب معرفة التغيرات الحاصلة على خصائص الكومبوست
 على برنامج إحصائي محدد، فبالنسبة للتجربة األولى: 

وضعت كمية كافية من كل من العينات الثالث من الكومبوست )الجديد والقديم والمستخدم في الزراعة( في أكياس صغيرة من النايلون   
البحوث الزراعية إلجراء التحاليل المخبرية الالزمة   فيبمعدل ثالث مكررات لكل نوع من عينات الكومبوست ونقلت إلى المخابر المختصة  

 والعناصر الثقيلة والكربون العضوي والمادة العضوية.  N, P, Kغيرات درجة الحموضة والملوحة والمحتوى من عليها لمعرفة ت
 وبالنسبة للتجربة الثانية:

 (. 1 الشكل) تم وضع الكومبوست المشبع بالماء في أربع أكياس من البولي ايتيلين -

 
 إيتيلين  البولي. مكررات الكومبوست األربعة في أكياس من 1 الشكل 

 . (2الشكل )/سم 6سم يحتوي على حامل للكيس يرفعه عن قاع اإلناء ارتفاع / /25وضع كل كيس ضمن إناء بارتفاع / -
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 (.2الشكل )
 

 وحامل كيس البولي ايتيلين . مخطط مبسط يبين ارتفاع اإلناء  2 شكل ال

كعينة أولى لقياس   / مل100وجمعت المياه الراشحة في قعر اإلناء حيث تم أخذ / ،/ مل من الماء على كل كيس200تم صب / -
 وبعض العناصر الثقيلة. N, P, Kوالمحتوى من  ECوالملوحة   pHدرجة الحموضة 

أيام بين مواعيد إضافة الماء ولمدة شهر ليتم الحصول على الراشح الناتج عن ثمان تم تكرار هذا العمل ثمان مرات بفاصل أربعة  -
 ريات.

 جمع الراشح الناتج عن كل رية بثالثة مكررات في عبوات معقمة من البالستيك ووضعت في البراد حتى انتهاء التجربة. -
  ، والملوحة بالميليموس/سم  ،لزراعية  لمعرفة تغيرات درجة الحموضةتم إجراء التحاليل على الراشح الناتج في مخبر الهيئة العامة للبحوث ا

 والعناصر الثقيلة.   N, P, Kوالمحتوى من 
 التحاليل والقياسات:

 . تم دراسة الخصائص الفيزيائية والكيميائية لعينات الكومبوست المستخدمة في التجربة
  :الخصائص الفيزيائّية

المدروس تم تسجيل المواصفات الخارجية كاللون والرائحة والملمس وتم حساب المحتوى من الزجاج  لمعرفة الخصائص الفيزيائية للوسط 
 :التالية  المعادلةحسب   )%( وتم كذلك تحديد رطوبة الوسط الزراعي

 وزن الوسط بعد التجفيف )غ(   -وزن الوسط الرطب)قبل التجفيف( )غ(                          
 x100                                                                        الرطوبة % وزنا  =  

 وزن الوسط بعد التجفيف )غ(                                            
  :الخصائص الكيميائّية

( باستخدام  EC( )وزنا :حجما (، وتم قياس الملوحة )  5:  1( وذلك باعتماد مستخلص )pH meterباستخدام جهاز)   pHتم تقدير قيمة الـ  
(، وبالنسبة للمحتوى من المادة العضوية والكربون العضوي فقد تّم قياسها كنسبة 2007)عودة وشمشم،  Conductivity Meterجهاز 

( غ، أما الكربون 4لفاقد بالوزن هو المادة العضوّية ويوزن عادة  ) ( ساعات وا4(ْ م لمّدة )550مئوّية بطريقة الترميد على درجة حرارة )

ارتفاع 

اإلناء 

25cm 

ارتفاع 

حامل  

6cالكيس

m 

كيس  

البولي  

 ايتيلين
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  ( Schlichting and Blume, 1966( )2فقد تم حسابه على أساس الكربون العضوّي بتقسيم وزن المادة العضوّية على العامل الثابت )
 (. 1دول ) وتم حساب المحتوى من العناصر الغذائية وفقا  للطرائق المخبرّية المبّينة في الج 

 طرائق قياس العناصر المعدنية في األوساط والنباتات.  .1الجدول 

 الطريقة  العنصر المعدني 

N     آزوت كلي  % وP    القابل

 لالمتصاص% 

 skalarوالقراءة على شاشة الجهاز   KCl)كلداهل( تعتمد االستخالص بكلوريد البوتاسيوم

.Richards) ،1962 ) 

K   القابل لالمتصاصppm 
 االستخالص بأسيتات األمونيوم والقراءة على جهاز فالم فوتومتر 

 ( Flam photometer ELE- Intertest BV ( حسب )Richards., 1962 ) 

Mg    المتبادلm eq/100g soil 
 EDTAبطريقة المعاملة بالفرسينات 

 (  Johnson and Ulrich,1959حسب ) 

Fe     القابل لالمتصاصp.p.m 
 جهاز االمتصاص الذري  

Atomic Absorption Spectrophotometer Mod. 210 VGP ) ) 

 (  Hesse,1971; Mortved,et al,. 1972حسب ) 

Cu, Mn, Zn)  (    القابل لالمتصاص

p.p.m 

  Pb, Cd, Ni. Cr ) ( p.p.m. 

 :التحليل اإلحصائي
لمقارنة الخصائص الفيزيائية والكيميائية بين عينات الكومبوست الثالث ولمعرفة  ONE WAY ANOVAتم استخدام تحليل التباين 

 معنوية الفروقات في هذه الخصائص بعد غسل الكومبوست ثمان مرات.
 :نتائج والمناقشةال

 :الكومبوست الثالث( عيناتنتائج التجربة األولى )تحليل أواًل: 
 : (pHالحموضة )-1

وتم   (. 3)  وتم عرض النتائج في الشكل pH الـ واستقرار في قيمة ارتفاع الثالث المعامالت في الحموضة نسبة دراسة  نتائج أظهرت
 الكومبوست  في معاملة  pH  (7.9)  ال  قيم  في  معنوي   انخفاض  النتائج  بينت. حيث  األوساط الثالثة  في  الحموضة  نسبة  دراسة الفروقات في

 الكومبوست  مع  مقارنة  (7.3)  القديم  الكومبوست  في معاملة  وانخفضت الجديد  الكومبوست  معاملة  في   pHالـ  قيم  عن  الزراعة  بعد  الجديد
تحلل   بسبب وذلك  في الكومبوست بشكل معنوي بعد تخزينه أو استخدامه في الزراعة  pHوتنخفض قيم الـ    ،معنوية  الفروق   كانتو   الجديد

والمقبول  الكربوهيدرات والدهون الذي يؤدي إلى إنتاج األحماض العضوية مما يقلل من الرقم الهيدروجيني ولكن يبقى في المجال المعتدل
 (.Jackson et al., 2004؛ ـGabreala, 2010وهذا يتوافق مع العديد من الدراسات )  (،Atalia et al., 2015)  ]7.5- 6[وهو 

 
 . تغيرات قيمة الحموضة في عينات الكومبوست الثالث 3 الشكل 

6.8

7.2

7.6

8

كومبوست جديد بعد الزراعة كومبوست جديد كومبوست قديم

pH
pH

الكومبوستعينات
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2-EC )الناقلية الكهربائية( (m mhos/cm):    
في الكومبوست الجديد وانخفاضها بعد التعرض   الملوحة  قيمةارتفاع    الكومبوست بحاالته الثالث  الناقلية الكهربائية في  دراسة  نتائج  أظهرت 

نخفاضها واالجديد  الكومبوست   في   ملوحة لل يالحظ  ارتفاع واضح   (. 4  الشكل)  للغسل واالستخدام بالزراعة وارتفاعها بالتخزين وبمرور الزمن 
نه وبإجراء التحليل اإلحصائي تبين وجود فروقات الكومبوست في الزراعة وارتفاعها بشكل معنوي بالتخزين أل د استخدامبشكل معنوي بع

ميليموس/سم( 2.5ضمن الحدود المسموحة)  معنوية عالية في قيم الملوحة في الكومبوست بعد تخزينه أو استخدامه في الزراعة إال أنه يبقى
 .( حيث ينصح بغسله قبل االستخدام2010حسب )المواصفات القياسية، 

 
 الملوحة في عينات الكومبوست الثالث . تغيرات قيمة 4 الشكل 

 :بعض العناصر الغذائيةالمحتوى من -3
 :المحتوى من اآلزوت الكلي والبوتاسيوم-3-1
بعد تخزينه واستخدامه في الزراعة وهو  لكومبوست افي  والبوتاسيوم آلزوت ( انخفاض طفيف في المحتوى من ا5)  الحظ من الشكل ي

  0.05وهي أصغر من  sig=0.00تبين أن  One Oay Anovaانخفاض معنوي بالنسبة للبوتاسيوم فبعد إجراء التحليل اإلحصائي 
وبالتالي يوجد فروق معنوية عالية في المحتوى من البوتاسيوم بين الكومبوست الجديد والقديم والمزروع به حيث تكون نسبته عالية عندما 

ر قابل  يكون جديد وتنخفض بشكل معنوي عند استخدامه بالزراعة وتخزينه أما بالنسبة للمحتوى من اآلزوت فإن اآلزوت قابل للغسل وغي
 =sig(  ووجوده في الكومبوست خاضع لنسبة الرطوبة المتغيرة بتغير ظروف التخزين فقد كانت قيمة 1997للتخزين )عالء الدين، 

وبالتالي الفروق هنا غير معنوية ومحتوى الكومبوست من اآلزوت ال يتغير معنويا  في حال استخدامه في   0.05وهي أكبر من   0.13
لتخزين ويمكن تعليل انخفاض نسبة اآلزوت بعد التخزين أنه في بداية التخزين يخضع اآلزوت لتثبيت حيوي من قبل  الزراعة أو تعرضه ل

الكائنات الحية المتواجدة طالما نسبة الرطوبة كافية لذلك وعندما تنخفض نسبة الرطوبة تتوقف هذه العملية وفي التحاليل المخبرية ال 
 (. 1997من قبل الكائنات الحية.)عالء الدين،   يمكن كشف اآلزوت المحتجز المثبت
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 . تغيرات المحتوى من اآلزوت والبوتاسيوم في عينات الكومبوست الثالث 5 الشكل 

 :المحتوى من الفوسفور-3-2
مغ/كغ( أي أنه باآلثار ولوحظ انخفاض طفيف في المحتوى من   0.005أن محتوى الكومبوست من  الفسفور هو ) نتج عن التحاليل

  0.05وهي أكبرمن  sig=0.1بعد تخزينه واستخدامه في الزراعة وبعد  إجراء التحليل اإلحصائي  تبين أن  لكومبوست افي  فوسفورلا
من الفسفور حيث انخفض المحتوى بشكل غير معنوي بعد استخدامه في الزراعة أو    وى يوجد فروق معنوية عالية في المحتال وبالتالي 

 تعرضه للتخزين. 
  :المحتوى من المغنيزيوم والحديد-3-3

يالحظ زيادة غير معنوية في  و ، ( تغيرات محتوى الكومبوست من الحديد والمغنيزيوم بعد تخزينه واستخدامه في الزراعة6يبين الشكل )
 Leogrande et alوهذا ماأكده بعد تخزينه واستخدامه في الزراعة  في معاملتي الكومبوست  الكومبوست من والمغنيزيوممحتوى 

وهذه التغيرات غير معنوية ( ، وبالنسبة للحديد لوحظ زيادة  في معاملة الكومبوست بعد التخزين ونقصانه بعد االستخدام بالزراعة2016)
وبالتالي  0.05بالنسبة للمغنيزيوم وهي أكبر من  0.09 بالنسبة للحديد و =  = 0.52sigتبين أن   ألنه وبإجراء التحليل اإلحصائي 

 ا غير معنوية.الفروقات هن

 
 . تغيرات المحتوى من الحديد والمغنيزيوم في عينات الكومبوست الثالث 6 الشكل 
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 :المحتوى من النحاس والزنك والمنغنيز-3-4
( محتوى الكومبوست بحاالته الثالث )جديد وقديم وبعد استخدامه بالزراعة( من النحاس والزنك والمنغنيز حيث يتضح  7يبين الشكل )

( ارتفاع بسيط 7ويبين الشكل )  استقرار في نسب هذه العناصر وال يوجد فروقات واضحة بمحتواه منها بعد تخزينه أو استخدامه بالزراعة.
 sigتبين أن   في المحتوى من النحاس والزنك  بعد استخدامه في الزراعة وهذه التغيرات غير معنوية ألنه وبإجراء التحليل اإلحصائي

أما بالنسبة للمنغنيز . وبالتالي الفروقات غير معنوية 0.05بالنسبة للزنك  وهي أكبر من  sig= 0.69بالنسبة للنحاس و  1.28 =
تبين أن   One Way Anovaبإجراء التحليل اإلحصائي  يالحظ ارتفاع طفيف في المحتوى من المنغنيز بعد تخزين الكومبوست و

sig=0.01  المنغنيز حيث يزيد محتوى الكومبوست من المنغنيز  جد فروق معنوية في المحتوى من وبالتالي يو  0.05وهي أصغر من
 (.  (Garcia et al., 2009بشكل معنوي بعد تخزينه و استخدامه في الزراعة ويمكن أن نرجع ذلك إلى تغيرات في نضج الكومبوست

 
 الكومبوست الثالث . تغيرات المحتوى من الزنك والمنغنيز والنحاس في عينات 7 الشكل 

 :المحتوى من بعض العناصر الثقيلة-4
  sig= 0.013الحظ ازدياد بفروقات معنوية طفيفة في الكادميوم بعد تخزينه و استخدامه في الزراعة وبعد غسله ألن ي( 2من الجدول )

وهي  2010/ 3556م.ق.س( 0إال أنه مازال ضمن الحدود المسموح بها حسب المواصفات القياسية السورية ) 0.05وهي أصغر من 
وكلها ضمن الحدود المسموح   بعد تخزينه واستخدامه في الزراعة (  pb،Cr (محتوى الكومبوست منولوحظ ازدياد طفيف قي . (0.5)

في قيمة الرصاص بعد تخزينه واستخدامه في الزراعة ألن  ة قليلة جدا  زدياد بفروقات معنويالوحظ  حيث 3556/2010بها في م.ق.س 
sig= 0.045    وال تشكل عبء على زراعة الخضار للمستهلكين وللعاملين   إال أنه مازال ضمن الحدود المسموح بها  0.05وهي أصغر من
 . (Gopinathan and Thirumurthy, 2012) ضمن المجال 

 بعض العناصر الثقيلة . محتوى عينات الكومبوست من2 جدولال

 العناصر الثقيلة 
الحدود المسموح بها حسب  

 م.ق.س 
 كومبوست جديد  كومبوست مخزن  كومبوست جديد بعد الزراعة 

Cr 0.5  0.23 0.2 0.7 مغ/كغ 

Cd 50  10.3 11.3 13.1 مغ/كغ 

Pb 50  19.2 19.3 26.8 مغ/كغ 

 :العضوي والمادة العضويةالمحتوى من الكربون -5
بحاالته الثالث وهذا طبيعي؛ ألن    (  ارتفاع واضح لنسبة المادة العضوية والكربون العضوي في الكومبوست3يالحظ من الجدول )

(.كما أنه ينخفض بشكل معنوي بمرور   (Garcia, et al, 2009مكونات القمامة معظمها فضالت عضوية نباتية سيللوزية المصدر
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بإجراء التحليل اإلحصائي  وبعد االستخدام بالزراعة ألن الكائنات الدقيقة الميكروبية تتغذى عليها وهذه الفروقات معنوية  ألته والزمن 
  Cوبالتالي يوجد فروق معنوية في المحتوى من  0.05بالنسبة لكل من الكربون والمادة العضوية وهي أصغر من   sig=0.00تبين أن 

 ستخدم في الزراعة. الكومبوست الجديد والمخزن والمبين 
 في عينات الكومبوست الثالث  C/Nونسبة  نسبة الكربون العضوي والمادة العضوية . 3لجدول ا

  %C/N N % C% OM عينات الكومبوست الثالث 
 50.52 26..25 1.91 13.22 كومبوست جديد بعد الزراعة 

 54.9 27.45 1.87 14.76 كومبوست قديم 

 2..64 32.1 2.5 12.84 كومبوست جديد 

 : C/Nنسبة الكربون لآلزوت -6
وهي نسبة جيدة وأعلى من المجال الجيد للنمو وانتشار الجذور  ( 1/13هي )  عند الكومبوست C/N( يالحظ أن نسبة 3) من الجدول   

(، وال يوجد فروق معنوية في قيمة هذه النسبة في الكومبوست بحاالته الثالث المدروسة  Atalia et al, 2015) ]1/30-20/ 1[وهو 
 واستقرار  نضج دليل هي C/N النسبة أن  القول يمكن ( حيث 1998وهي قيمة جيدة لنمو الجذور وانتشارها حسب عالء الدين وأمين )

 .معا   الكومبوست
 :الراشح الناتج عن غسل الكومبوست(نتائج التجربة الثانية )تحليل ثانيُا: 

    :الخصائص الفيزيائية
 اآلتي:  لوحظلألكياس الحاوية على الكومبوست أثناء مجريات التجربة  بالعين المجردة وبالحس اليدوي  من المراقبة الحسية 

بناء الكومبوست مفكك غير مترابط ويخلو من أية مادة مالطية معدنية أو دبالية غروية الصقة ومن أي ألياف، ومكوناته غير    -
 (. 1998وأمين،   متجانسة بالحجم، وهذا مايؤكده )عالء الدين

وهذا يدل   ،حتى بعد تعرضه للغسل عدم اتساخ األيدي به عند مسكه بقبضة اليد والضغط عليه منذ بداية التجربة وحتى نهايتها أي -
 . (، وهذا دليل على عدم النضج الكامل2001)عالء الدين،   على أن درجة تهدم المادة العضوية غير مكتمل

 Keith and Jackieويتوافق ذلك مع ما أشار إليه أشار  اللون في البداية كان بني ثم أصبح بني مائل للسواد مع ازدياد الرطوبة -
 .ن الكومبوست الجيد الناضج يجب أن يكون داكن بني مسّود أو أسود، من دون رائحة كريهة( إلى أ 2006)

تميزت الرائحة في بداية التجربة بأنها غير كريهة أو الذعة أو مخرشة، بل كانت رائحته مقبولة، يمكن تحملها أثناء العمل به في   -
إال أنها   ، Keith and Jackie, (2006)المشاتل وخاصة في األماكن المفتوحة؛ وهذا اليخالف شروط الكومبوست الجيد التي أشار لها  

 ية التجربة وهي ناتجة عن العفن المتشكل عليها.أصبحت كريهة في نها
وهي عبارة عن أمالح ناتجة عن صعود الماء إلى سطح الكومبوست بالخاصة الشعرية  /تشكل طبقة بيضاء على سطح الكومبوست  -

 (.  1997وتبخره )عالء الدين،
  .انتشار أنواع من الحشرات بشكل ملحوظ وكبير. و pHتشكل ونمو بعض الفطريات والتعفنات الناتجة عن الرطوبة وارتفاع قيمة الـ  -
 : (pH)الحموضة -1

أنها في الكومبوست و  pHلوحظ وبالعين المجردة تشكل الفطريات في أكياس الكومبوست، وبينت نتائج التحليل ارتفاع واضح لقيمة الـ 
تحرير األمونيا من األحماض األمينية )البروتين الموجود بالكومبوست( مما وهذا يعود إلى  (.8الشكل ) في كل العيناتتميل لالرتفاع 
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فإن قيم الحموضة للكومبوست تصبح مائلة للقلوية مما   وعليه (،  Atalia et al., 2015)  قيمة الرقم الهيدروجيني بسبب األمونيامن  يزيد  
   Gabreala(2010) ,وهذا ماأكده     8.0و    5.5يشجع على نمو وتشكل الفطريات التي تتأقلم مع نطاق واسع من درجة الحموضة بين  

 
 تغيرات الحموضة في العينات الثمان للراشح الناتج عن غسل الكومبوست   .8الشكل 

تبين أن هناك تغير و في الكومبوست لعينة الراشح الثامنة مقارنة بالراشح األول   pH( ارتفاع طفيف لقيمة الـ 8ويالحظ من الشكل )
 بزيادة عمليات الري. pHمعنوي في تركيز الـ 

2-EC   )الناقلية الكهربائية(m mhos/cm) Electrical Conductivity:) 
( حيث بينت النتائج ارتفاع قيمة الناقلية الكهربائية 9الشكل )في تم قياس قيمة الناقلية الكهربائية للمعامالت الثمان وتم عرض النتائج   

( الذي بين أن الكومبوست مرتفع الملوحة، ولكنها التزال (Manios, 2002في الكومبوست، وبالتالي ارتفاع الملوحة وهذا يتوافق مع نتائج
 ضمن الحدود المسموح بها حسب المواصفات القياسية السورية )م.ق.س(.

 
 تغيرات الملوحة في العينات الثمان للراشح الناتج عن غسل الكومبوست   .9الشكل 
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أي أن الناقلية    sig = 0.00    % <5تبين أن  و يالحظ في الرية األولى ارتفاع واضح للملوحة ثم تنخفض بعد غسل الكومبوست وسقايته  
 الكهربائية تنخفض بشكل معنوي بزيادة عمليات الغسل بمرور الزمن. 

   :المحتوى من اآلزوت الكلي والبوتاسيوم-3
وهي نسب مطلوبة لنمو جيد  ، (10الشكل )% وزنا  2نسبة اآلزوت في المحلول الناتج عن سقاية الكومبوست مرتفعة وهي أعلى من 

العناصر  أشار إلى أن محتوى الكومبوست الجيد من  Gabreala, (2010)،  كما أن (.Leogrande et al., 2016 ومتطور )
 المعدنية الغذائية وخاصة اآلزوت، هو دليل على استقرار الكومبوست.

 
 غيرات  المحتوى من اآلزوت والبوتاسيوم في العينات الثمان للراشح الناتج عن غسل الكومبوست . ت10الشكل 

يالحظ من النتائج استقرار للمحتوى من اآلزوت في الكومبوست مع انخفاض طفيف في الريات السادسة والسابعة وهذه التغيرات غير 
بالنسبة لآلزوت؛ أما بالنسبة للبوتاسيوم فنالحظ ارتفاع تدريجي معنوي في المحتوى من البوتاسيوم حتى   sig=0.9  >0.05معنوية ألن 

ويمكن تعليل ارتفاع نسبة البوتاسيوم بكون معظم المكونات الموجودة في النفايات   .sig = 0.00    <0.05خفض ألن  الرية السادسة ثم ين
 والتي نتج الكومبوست عن تخمرها هي منزلية طرية غير مجففة وبالتالي الخاليا مليئة بالسيتوبالزم ومن المعروف أن محتويات السيتوبالزم 

 (. 1997والصوديوم )عالء الدين،  مليئة بالكالسيوم والبوتاسيوم
 :سفورو المحتوى من الف-4
( أي نالحظ 0.002تبين نتائج تحليل الراشح الناتج عن سقاية  الكومبوست أنه يحتوي نسبة صغيرة من الفوسفور  ضئيلة لدرجة اآلثار ) 

ومع ازدياد عدد الريات انخفضت هذه النسبة بشكل غير معنوي حيث نتج عن التحليل اإلحصائي  ،استقرار في المحتوى من الفوسفور
 (. 4 الجدول )  sig = 0.5  >0.05ت معنوية بالمحتوى من الفوسفور في الكومبوست بازدياد عدد الريات ألن عدم وجود فروقاتبين 

 . تغيرات المحتوى من الفسفور في العينات الثمان الناتجة عن غسل الكومبوست4 الجدول

الراشح الناتج عن ثمان 

 ريات
 8راشح  7راشح   6راشح  5راشح  4راشح  3راشح  2راشح  1راشح 

P % 0.002 0.002 0.001 0.001 0.003 0.002 0.003 0.002 

   :المحتوى من بعض العناصر الثقيلة-5
بدراسة محتوى المحلول الناتج عن سقاية الكومبوست تبين أن قيمة العناصر الثقيلة ظلت ضمن الحدود المسموح بها في المواصفات 

  . Gopinathan and Thirumurthy (2012)وهذا ما أشار إليه   (5القياسية السورية الجدول )

Total-N %,  راشح

1 ,2.15

Total-N %,  راشح

8 ,2

K %,  0.26, 2راشح

K %,  6راشح ,

1.24

K %,  0.87, 8راشح

Total-N % K %
%

N%

K%
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غير معنوي في محتوى  الحظ ازدياد طفيفي حيث ،الحدود المسموح بها في تركيب الكومبوست من العناصر الثقيلة (5) ويبين الجدول 
لما   وهذا االزدياد طبيعي وفقا  ، 2010/ 3556ا ضمن الحدود المسموح بها في م.ق.س ممع بقائه  pb, Cr عنصري  الكومبوست من

أن المعادن الثقيلة ال تتحلل خالل عملية التخمير وتشكيل السماد بل يمكن أن يزيد تركيزها بسبب فقدان الكربون    Richard (1992)أكده  
بوست من الكادميوم ونالحظ انخفاض ويبين الجدول تغيرا ت محتوى المحلول الناتج عن سقاية الكوم  والماء من السماد الناتج عن التحلل.

 في المحتوى من الكادميوم بشكل معنوي.
 تغيرات المحتوى من بعض العناصر الثقيلة في العينات الثمان للراشح الناتج عن غسل الكومبوست. 5الجدول 

 1راشح 2راشح 3راشح 4راشح 5راشح 6راشح 7راشح 8راشح
الحدود المسموح 

 بها مغ/كغ
 الثقيلةالعناصر 

9.02 9.2 15 14.4 11.5 12.3 14.2 10.9 50 Cr 

19.3 19.1 19.2 19.1 19.4 16. 16 14.4 50 Pb 

0.19 0.2 0.18 0.28 0.29 0.3 0.4 0.3 0.5 Cd 

  :االستنتاجات
، وسط آمن لإلستخدام والنقل والزراعة فيه ومحتواه آمن من العناصر الثفيلة  بأنه  إيجابيات الكومبوست المدروس الناتج عن القمامةمن  

  .انخفاض الملوحة بزيادة عمليات الري ، إضافة إلى وسط سمادي رخيص ومتوفر بالكمية والنوعية باستمرارو 
)يحتاج كمية  الري التقليدي حاجته الكبيرة  للري تحد من استخدامه عند هي  سلبيات الكومبوست المدروس الناتج عن القمامةومن 

،  على نسبة من األجسام الغريبة )الزجاج والمعادن( غير القابلة لإلنحالل أو الذوبان مع الزمن، قد يقيد استخدامه  ئهاحتوا، و كبيرة من الماء(
 وتكاثر الحشرات في حال تخزينه أو استخدامه لوحده دون خلط مع التربة. ،صدور رائحة غير محببةو 

  :التوصيات
ضرورة سقاية ، و بإضافة أوساط ناعمة األجزاء تحسين خواص الكومبوست الفيزيائيةتوصي الدراسة بمثل للكومبوست  األالستخدام ل

 ويمكن استخدامه بشكل آمن بعد التخزين. ،استخدامه في مجاالت وأماكن مفتوحة، و وغسل الكومبوست قبل استخدامه كوسط زراعي
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Abstract 

The research was carried out at the laboratories of the General Commission for 

Scientific Agricultural Research GCSAR, during the period 2/11/2016 to 

2/12/2016. It aimed to study some of the compost characteristics of organic 

matter fermentation at Wadi Al - Huda Center for solid waste treatment in 

Tartous. Two experiments were carried out to identify the changes in its 

characteristics, the first experiment after the use in agriculture or over time after 

storage for a year with three replicates for each treatment, and the second for the 

compost filter after washing eight times and three replicates per leachate. The 

results showed good content of the organic material in the three compost 

treatments (new, planted, stored), and the percentage of organic matter 

significantly decreased after cultivation, C/N ratio= 1/13 and good content of 

major essential nutrients. The percentage of heavy elements within the 

permissible limits, without significant differences between the three treatments, 

but it was found that the salinity decreases after the use in agriculture and 

increased after storage significantly, while the value of pH was reduced by 

insignificant differences after storage and use in agriculture. The increase in the 

washed compost led to an intestinal increase in the value of pH and a significant 

decrease in the value of salinity and relative stability in the content of nutrients 

and heavy elements. 

Keywords: Compost, Salinity, Acidity, Heavy elements, Organic matter. 
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