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 المستخمص
وفيما  انجزت ىذه الدراسة عمى مرحمتين تضمنت المرحمة االولى انتاج سماد عضوي )كومبوست( ذو مواصفات عالية من نفايات المدن العضوية الصمبة.

,  2: 1:1:1جميعا بنسبة لكل منيا, او خمطيا  3:1بعد تم اغناء المخمفات من خالل خمطيا مع كل من مخمفات الجاموس والدواجن والمجاري بنسبة 
ومحتواه من  اسبوعا وحددت مواصفاتو  الكيميائية والفيزيائية والبايموجية 14وقد انجزت عممية التحمل والتحسين والحصول عمى كبموست ناضج خالل 

يادة ممحوظة في بداية عممية التحمل. كما . اظيرت نتائج العد الكمي لمبكتريا الحية في جميع الكومات ز العناصر الثقيمة ومدى صالحيتو كاوساط  زراعية
في نياية عممية التنضيج بينما بدات اعداد الفطريات  بالزيادة  Shigella الو   Salmonellaلوحظ اختفاء البكتريا المرضية )بكتريا القولون( وبكتريا 

بايولجية بزراعة نبات الفمفل في البيت البالستيكي , وقد اشتممت أما المرحمة الثانية من الدراسة , فقد تضمنت اجراء تجربة في نياية عممية التحمل. 
معاممة عبارة عن التوافق بين ستة اوساط زراعية ومعاممتي خمط مع التربة ومعاممتي تسميد كيمياوي. أوضحت نتائج التجربة  24التجربة عمى 

رات ارتفاع النبات وعدد التفرعات ووزن المادة الجافة وفي نسبة عناصر البايولجية  ان استعمال االوساط العضوية قد ادت الى زيادة كبيرة في مؤش
التي تمثل النتروجين والفسفور والبوتاسيوم في اوراق النبات , وكذلك في الحاصل المبكر والحاصل الكمي لمحصول الفمفل مقارنة مع معاممة القياس و 

عمى جميع االوساط العضوية قيد الدراسة . كما اعطت نتائج التسميد  3:1الدواجن  التربة لوحدىا  وقد تفوقت معاممة خميط سماد البمدية وسماد
عمى اساس الحجم مع نصف  1:1الكيميائي زيادة في مؤشرات النمو الخضري ومؤشرات الحاصل , اال ان استعمال االوساط المخموطة مع التربة بنسبة 

النتائج في المؤشرات الخضرية ومؤشرات الحاصل مقارنة مع استعمال االوساط العضوية الكمية الموصى بيا من السماد الكيميائي قد اعطت افضل 
 لوحدىا او استعمال الجرعة الكاممة من التوصية السمادية لمسماد الكيمياوي لوحده مع التربة . 

 العناصر الثقيمة. كممات مفتاحية: التخمص من النفايات الصمبة ,التحمل العضوي , بدائل اسمدة, المغذيات النباتية, 
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ABSTRACT 
This study was conducted in two phases included, production of high quality composts from Bio solids, and the 

enrichment of this compost through mixing the waste with buffalo, poultry and sewage sludge at ratios of 1: 3 of 

each and 1: 1: 1: 2 one of them the decomposition and curing process was completed during 14 weeks. Chemical, 

physical and biological characteristics of mature compost as well as its elemental component and its suitability as 

agriculture media were determined. The results showed that Coliform bacteria and  Salmonella and Shigella did 

not appear at the end of maturation. Total fungi count continued to increase to end of maturation when 

temperature fell to 30 °C. The second phase of the study included, a biological experiment of pepper at plastic 

house.The experiment included 24 treatment representing six cultural mediums , mixing with soil and fertilizers 

application. The results of biological experiment revealed that the use of organic media and their mixing with 

soil or chemical fertilization, led to a significant increase in plant height number of branches per plant, dry 

matter weight, the concentration of nitrogen, phosphorus and potassium in plant leaves, as well as the increase of 

early and total yield of pepper fruit compared with the soil alone.Mixing of municipal waste with poultry 

manure at 1:3 was the best among other mixtures. The use of mixed media with the soil at ratio1: 1 on the basis 

of size with half of the recommended amount of chemical fertilizer gave the best results in vegetative parameters 

and fruits yield compared with the use of organic media alone or using the recommended does of chemical 

fertilizer alone. 

Key words: bio solids, composting, substituting fertilizer, plant nutrient, heavy metals, pepper production. 
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 المقدمة
يعد موضوع ادارة النفايات والتخمص منيا من المواضيع  

المية في الدول النامية والمتطورة عمى حد سواء , حيث ان 
ذلك يكمف مبالغ مالية طائمة , فضال عن ان النفايات 

لم يحسن  العضوية تعد مصدرا من مصادر التموث اذا
و  26التعامل معيا في طريقة جمعيا او التخمص منيا )

(. كما ان ىذه المشكمة في تزايد مستمر وذلك بسبب 36
الزيادة السكانية في العالم والتطور االقتصادي السريع الذي 
ينعكس مباشرة عمى االستيالك البشري المتزايد لممواد االولية 

(.  36ىذا االستيالك ) وزيادة في كمية المخمفات الناتجة من
يتم التخمص من ىذه النفايات في معظم البمدان النامية اما 
بطريقة الحرق في اليواء وفي احسن الحاالت يتم طمرىا 
تحت سطح التربة , وفي الحالتين فان النتيجة واحدة وىي 
حصول تموث لميواء والماء االرضي وسطح التربة , كما 

ثر الحشرات وتصبح مصدرا يؤدي الى انتشار الروائح وتكا
(.من ناحية اخرى فان البمدان الواقعة 19لالوبئة و االمراض )

ضمن المناطق الجافة وشبو الجافة تعاني من انخفاض نسبة 
المادة العضوية في تربيا بسبب الجفاف وقمة االمطار وارتفاع 

(.  ويقع العراق في 42) درجات الحرارة وقمة الغطاء النباتي 
ق الجافة ويتميز بانخفاض نسبة المادة العضوية قمب المناط

% في معظم اراضية القابمة  1.0 – 0.5فيي ال تتجاوز 
ان الزراعة المتكررة والكثيفة ادت الى  (.11لمزراعة )

(. كما ان 23استنزاف ىذه االراضي وانخفاض انتاجيتيا  )
االعتماد عمى االسمدة الكيميائية قد ادى الى تردي خواص 

الفيزيائية والكيميائية والحيوية اضافة الى تردي كمية التربة 
(. وفي الوقت الحاضر فان 50ونوعية المنتجات الزراعية  )

االنتاج الزراعي المدعم عضويا ىو التكنولوجيا الناشئة بسرعة 
في العالم فيو يحل جزء من مشاكل التخمص من النفايات من 

مبوست عضوي , خالل تحويل النفايات القابمة لمتحمل الى ك
وىذا يضمن توافر االسمدة العضوية النتاج المحاصيل, 
اضف لذلك فان انتاج الخضروات التي تكون مصادر تغذيتيا 
عضوية توفر فرص فريدة النتاج  خضروات ذات جودة عالية 
بسبب تقميل كمية االسمدة الكيمياوية المستعممة طيمة مدة 

سمدة العضوية (. وعمى الرغم من ان مصادر اال38النمو )
في العراق محدودة وتكاد تقتصر عمى السماد الحيواني , اال 

ان النفايات العضوية المفرزة من معامل تدوير النفايات 
الزالت تيدر بشكل كامل ويتم التخمص منيا بطريقة الحرق او 
الطمر مما يؤدي الى تموث البيئة واىدار مصادر ميمة 

غذيات العضوية لوحدىا قد لالنتاج الزراعي. ان استعمال الم
ال تكون كافية لتحل محل االسمدة الكيمياوية لكونيا غير 
قادرة عمى تجييز العناصر بالسرعة الكافية كما ىو الحال مع 
االسمدة الكيميائية , لذلك فان تكامل استعمال المغذيات 
العضوية واالسمدة الكيمياوية قد يكون ىو الحل االمثل حيث 

ج الزراعي ويحسن نوعيتو ويقمل من تموث البيئة انو يزيد االنتا
(. ىدفت 25و  5ويحافظ عمى خصوبة التربة وصحتيا  )

الدراسة الحالية الى التخمص من النفايات ومخمفات المدن 
العضوية بشكل امن ونظيف لغرض التقميل من التموث البيئي 
وانتاج اسمدة عضوية )كمبوست( ذات مواصفات عالية كبديل 

جزئي لالسمدة الكيميائية عالية الثمن والمموثة نسبيا كمي او 
لمبيئة. فضال عن دراسة تاثير استعمال الكمبوست المنتج من 
النفايات عمى نمو وانتاج محصول الفمفل في البيوت 
البالستيكية, وامكانية نشر تكنولوجيا انتاج كمبوست عضوي 

  من النفايات ومخمفات المدن عمى نطاق واسع في القطر.
 المواد والطرئق

اجريت عممية تحضير الكمومبوست في معمل تدوير النفايات 
كم جنوب  20الصمبة في منطقة اليوسفية والتي تقع حوالي 

وقد استعممت فييا المواد االتية:   Windrowالـبغداد بطريقة 
 Organicةالجزء العضوي من النفايات البمدية الصمب -

fraction of municipals solid waste   (OFMSW) 
وقد جمعت من المخمفات المنزلية ومخمفات المطاعم وتتضمن 

فواكو والخضروات بعد فرزىا بصورة رئيسة مخمفات الطعام وال
. مخمفات الجاموس ومخمفات الدواجن وقد جمعت من يدويا

المناطق المجاورة لموقع التحضير من حقول المزارعين. 
معت من محطة مخمفات المجاري )الحماة النشطة( ج

كم جنوب  15لرستمية ) ياه الصرف الصحي في ام .معالجة
. وقد استعمل الجزء العضوي من نفايات البمدية شرق بغداد(

كاساس في كل الخمطات العضوية   (OFMSW)الصمبة 
في حين استعممت مخمفات الدواجن والجاموس ومخمفات 

 ت الخمط عمى اساسالمجاري كمواد مكممة وقد تمت عمميا
  .(1جدول (وزني 
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 (.wt\wt). نسب خمط المخمفات العضوية المستعممة في الكمبوست 1جدول 

 انًخهفاث

 انًؼايالث

 َفاياث بهذيت

OFMSW 

 َسب انخهط يخهفاث دواجٍ يخهفاث يجاري يخهفاث جايوس

wt:wt)) 

P1 حربت انبيج انبالسخيكي نوحذها قبم اانزراػت 

2 P 1 - - - 100% 

3 P 3 1 - - 3:1 

4  P 3 - 1 - 3:1 

5 P 2 1 1 1 2:1:1:1 

6 P 3 - - 1 3:1 

وقد جرت عممية تحضير الكومبوست اثناء المدة من  
حيث اعدت احواض  1/5/2014ولغاية  1/1/2014

م وقد ممئت بمزيج من المواد  2.5×  1.5منفصمة بابعاد 
 3م 3.27م وبكمية تقدر بـ  0.9العضوية لكل خمطة بارتفاع 

. ولغرض مراقبة عممية تحضير وحدة تجريبيةلكل 
الكومبوست في داخل الكومة تم قراءة درجة الحرارة لكل 
معاممة اسبوعيا , كما تم الترطيب بانتظام لضمان مستوى 

% مع التقميب اليدوي مرة واحدة كل 60الى  50رطوبي بين 
اسبوع لغرض الحصول عمى تجانس وتيويو جيدة في الكومة 

ع االولى في حين يسمح لحفظ الرطوية لغاية خالل االسابي
الوصول الى اكتمال تحمل الكتمة الحيوية. انضج الكميوست 

اسبوع وبعد تمك المدة  12الى  10بصورة كاممة اثناء مدة 
( لمدة اربعة Curingترك الكمبوست لغرض التحسين )

اسابيع اضافية من دون تقميب , وعند اكتمال العممية في كل 
السماد الناتج ومن ثم تم غربمتو بمنخل ذات قطر خمطة جمع 

لممخمفات العضوية وقدر  5:1عمل مستخمص مائي  ممم 2
والكاربون العضوي والنترؤجين  pHوالـ  ECفييا كل من الـ 

( حسب الطرائق CECوالفسفور والبوتاسيوم والسعة التبادلية )
( وقدرت مفصوالت 39وجماعتو ) Pageالموصوفة في 

 (WHC) قابمية التربة عمى حفظ الماء التربة و 
( كما قدرت تراكيز العناصر 14) وآخرون  Blackحسب

 في االوساط العضوية بحسب ما ذكرهالصغرى والثقيمة 
Sposito ( 44وجماعتو.)  تم تحميل نماذج الكمبوست

مايكروبيا اثناء عممية التحمل و تضمنت التحاليل المايكروبية 
( والعدد الكمي (Total count)ريا حساب العدد الكمي لمبكتي

 Total)لالعفان والخمائر و العدد الكمي لبكتيريا القولون 

coliform) والبكتريا المرضية السالمونيال والشيغال(SSA) 
(Salmonella and Shigella  الطريقة اعتمادا عمى

أجريت التحاليل عمى  AOAC(12.)  الموصوفة من قبل
سة من القمة النامية لمساق الرئيسة لـ النبات بأخذ الورقة الخام

نباتات مختارة من كل وحدة تجريبية حسب ما جاء في   4
AL-Sahaf  (9 وغسمت بالماء وجففت ىوائيا في فرن )

ساعة لحين ثبوت  48م لمدة ˚70(عند Ovenكيربائي )
الوزن وطحنت العينات وىضمت وقدر فييا النتروجين و 

النسبة المئوية عمى اساس , وحسبت البوتاسيوم الفسفور و
(. كما تم تقدير تراكيز كل من الكادميوم 22الوزن الجاف )

( 44وجماعتو ) Spositoوالرصاص حسب ما ذكره 
 .Atomic absorptionبأستعمال جياز االمتصاص الذري 

 (P1.  بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية لتربة البيت البالستيكي قبل الزراعة) 2جدول
 انوحذة انقيًت انصفت

EC 4.0 1-ديسي سيًيز و 

PH 7.8 ـــــــــــ 

CEC 25.4 حربت 1-كغى + سُخي يول 

 حربت 1-غى .كغى  10.13 انًادة انؼضويت

 % 8.83 انًاء انجاهز

 حربت1-كغى N يهغى 10 انُخروجيٍ انجاهز

 حربت1-كغى P يهغى 4.7 انفسفور انجاهز

 حربت1-كغى K يهغى 9 انبوحاسيوو

 حربت 1-غى .كغى 8.76 نكاربوٌ انؼضويا

C:N 10.7 ـــــــــــــــــ 

 حربت 1-غى .كغى 320 انريم

 حربت 1-غى .كغى 220 انطيٍ

 حربت 1-غى كغى 460 انغريٍ

 ـــــــــــــــــ يزيجت انُسجت

 3-ييكاغراو و 1.46 انكثافت انظاهريت
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عشاة نفذت تجربة عاممية بتصميم القطاعات الكاممة الم
(RCBD)  بثالثة مكررات في بيت بالستيكي بمساحة كمية

كم شمال  35يب ) في الكمية التقنية / المس 2م450قدرىا 
عقمت التربة وذلك بتغطيتيا برقائق البولي محافظة بابل( . 

/ ولغاية 1/6اثيمين المستعممة تحت اشعة الشمس من 
من بعد غمرىا بالماء لغرض ترطيبيا وتخميصيا  1/8/2014

سم  30-0االمالح وقد اخذت منيا عينات عشوائية بعمق 
بعد انتياء مدة التعقيم ثم اجريت عمييا بعض التحاليل 

حضرت  (.2الكيميائية والفيزيائية كما موضحة في جدول)
الى  التربة وذلك بعد حراثيا وتنعيميا, ثم قسمت ارض البيت

 مقسمة الى مرز سم 150مصاطب عرض كل منيا  5
. عمل شق عمى سم 100سم والممشى بعرض  50بعرض 

سم وتم ممئو  20سم وارتفاع  10جانبي المصطبة بعرض 
باالوساط العضوية )الكمبوست( التي حضرت من الخمطات 

سم ثم غطيت من تربة المصطبة  15العضوية الى ارتفاع 
 1سم تربة, عمما ان مساحة الوحدة التجريبية ) 5نفسيا بعمق 

ل(والمسافة بين الوحدات التجريبية متر طو  2×متر  عرض 
 سم وقد اضيف المبيد الحيوي ترايكوديرما ىرزيانم 50ىي 

Trichoderma harzianum  خمطا مع المعامالت ,
(  2م 450كغم / لكل بيت بالستيكي )مساحتو  3.5بمعدل 

دان الضارة في وذلك لغرض مقاومة تاثير الفطريات والدي
ت الفمفل صنف اولمبس . زرعت شتالالتربة عمى النبات

امريكي المنشا بواقع عشرة شتالت لكل معاممة موزعة عمى 
جانبي المصطبة بحيث تكون جذور النباتات في االوساط 

 سم بين شتمة واخرى وتم 40التي تم تحضيرىا وعمى مسافة 

توزيع انابيب التنقيط بحيث تكون المنقطات مجاورة لمنباتات . 
كل وحدة تجريبية بطريقة المتوالية تم اختياراربعة نباتات من 

العددية ووضعت عمييا عالمات دالة الجل قياس المؤشرات 
الخضرية ومؤشرات الحاصل وىي معدل ارتفاع النبات سم  
,عدد االفرع لمنبات الواحد ,وزن المادة الجافة لالجزاء 
الخضرية )غم/نبات( كما قدر كل من الحاصل المبكر 

الولى( والحاصل الكمي )حاصل )حاصل الجنيات الثالثة ا
( مقدرة 25/5/2015لغاية  15/1جميع الجنيات لممدة من 

تضمنت التجربة ثالثة عوامل ىي االوساط  .2-بـ كغم م
فقد تضمن  (M)( اما العامل الثاني 1( )جدول (Pونرمز ليا 

خمط االوساط العضوية اعاله مع تربة الحقل بنسبة خمط 

في حين رمز  (M1)ز لو ورم V:Vعمى اساس الحجم  1:1
 (F). وتضمن العامل الثالث  (M2)لالوساط التي لم تخمط بـ 

( حيث 0-44-18التسميد الكيميائي من مصدر الداب )
اضيفت جرعة السماد الكاممة الموصى بيا الى معاممة التربة 

في حين اضيف نصف ىذه  1-كغم ىـ 400لوحدىا بمقدار 
لى االوساط التي اضيف الجرعة الى بقية المعامالت ورمز ا

اما االوساط التي لم تسمد فقد رمز  (F1)ليا السماد الكيميائي 
 .(F2) ليا بالرمز

 النتائج والمناقشة
الى ان قيم الرقم   3تشير النتائج المعروضة في الجدول  

الى  7.8الييدروجيني النيائي لمسماد الناتج قد تراوحت بين 
حسين , داللة عمى اسبوع من التنضيج والت 14بعد  7.9

ثباتية وتفكيك المواد العضوية في المواد الخام. وقد اظيرت 
قيمة عالية لاليصالية الكيربائية  3النتائج ايضا في الجدول 

 5.41الى  3.11في جميع الكومات بعد النضج تراوحت من 
. ان الحصول عمى قيم عالية لمتوصيل 1-ديسيسيمنز م

ات مختمفة من االمالح الكيربائي داللة عمى تحرر ايون
المعدنية مثل الفوسفات و االمونيا والبوتاسيوم وتفكك عالي 

(. كما لوحظ من خالل 30لممواد العضوية في الكومات )
ونسبة  %C%  ,Nالنتائج تغير في قيم النسبب المئوية  لـ 

C/N  خالل عممية التحمل في جميع الكومات وانخفاض
ي نياية عممية التحمل اذ النسب المئوية الى ادنى حد ليا ف

من  %Nو  16.85الى  12.26من  %Cتراوحت قيم 
الى  9.15تراوحت من  C/Nوقيم  1.84الى  0.92

, كما اظيرت النتائج في الدراسة الحالية االنخفاض 18.83
مع تحمل المادة الخام في التجربة. اذ لوحظ  C/Nالتدريجي لـ 
 20:1قل من لمسماد الناضج انخفضت الى ا C/Nبان قيمة 

( . 3في نياية التجربة داللة عمى نضوج الكمبوست )جدول 
% خالل الدراسة  (NPK)درست النسب المئوية لممغذيات 

( بان قيمة 3الحالية, ولوحظ من خالل النتائج في الجدول )
N%  قد ازدادت اثناء عممية التحمل , وبمغت اقصى قيم ليا

يج والتحسين في في نياية التنض 1.84الى  0.92فيو بين  
ىي بسبب فقدان في  %Nجميع الكومات , ان زيادة في 

مما نتجت عنيا زيادة  CO2عمى شكل %Cالنسب المئوية لمـ 
في المحتوى النتروجيني في وحدة  الوزن من المواد الخام 

( . كما لوحظ ايضا من خالل النتائج بان قيم الفسفور 23)
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 (.15)  ( مقارنة مع المعايير الموصى1.56 – 1.11من )ت والتي تراوحت ( كانت عالية في جميع الكوما%Pالكمي )
 . التغيرات في بعض الخصائص الكيميائية والفيزيائية لمكمبوست اثناء مدة التنضيج3جدول 

 

 انصفاث 

    انكوياث          

 انزيٍ 

 )اسبوع(
P2 

P3 

 

P4 

 

P5 

 

P6 

 

PH 
1 

14 

6.8 

7.9 

6.4 

7.8 

6.2 

7.8 

6.5 

7.9 

6.8 

7.8 

EC 
1 

14 

5.8 

3.47 

6 

4.1 

6.3 

3.11 

8.8 

5.41 

8.2 

5.2 

Organic C 

(%) 

1 

14 

31.5 

14.3 

35.2 

16.9 

38.4 

16.2 

37.7 

16.0 

26.9 

12.3 

Total N 

(%) 

1 

14 

0.9 

1.3 

1.3 

1.8 

1.1 

0.9 

1.2 

1.0 

1.0 

1.1 

Total p 

(%) 

1 

14 

0.6 

1.1 

1 

1.5 

0.8 

1.3 

0.9 

1.6 

0.8 

1.3 

K (%) 
1 

14 

0.7 

1.2 

0.6 

1.3 

1.2 

2.0 

1.6 

3.0 

0.9 

1.4 

C:N       

ratio 

1 

14 

37.0 

11.0 

28.0 

9.2 

36.0 

18.8 

32.8 

15.4 

28.0 

11.4 

WHC (%) 

 

1 

14 

14 

71 

30 

85 

40 

90 

45 

90 

42 

69 

C E C 

سُخًول كغى
-1

 

 حربت

1 

14 

0 

272 

0 

315 

0 

347 

0 

357 

0 

382 

وقد يعزى سبب الزيادة في الفسفور اثناء عممية االتحمل الى  
انخفاض ذوبانية الفسفور مع وصول المادة الخام الى مرحمة 
الدبال . وربما يعود السبب ايضا الى تعرض الفسفور الى 

النسبة المئوية كانت قيم  (.20عوامل التقيد في الدبال )
% في جميع الكومات, مع مقارنة  3 – 1.2لمبوتاسيوم من 

%  Kالنتائج في الدراسات السابقة نالحظ ان النسبة المئوية لمـ
  P5و  P4كانت ضمن المعايير ما عدى في الكومة 

الى  K(. ويعزى سبب الزيادة في النسبة المئوية لمـ3)جدول
مواد التسميد الى دقائق زيادة النشاط المايكروبي في تفكيك 

صغيرة والتي تعمل عمى امتصاص كميات كبيرة من الماء 
والحفاظ عمى قوام التربة وتقميل المسامات بين الدقائق , مما 

(. لوحظ من 21يمنع فقدان البوتاسيوم من مواد الكمبوست )
ايضا زيادة في قدرة نماذج  3خالل النتائج في الجدول 
( مع WHCاالحتفاظ بالماء ) الكمبوست في الكومات الى

اذ تم  90-69الوقت وخالل عممية التحمل وكانت بين 
. ويعود P5و  P4الحصول عمى أعمى القيم في الكومات 

السبب الى قدرة الكمبوست عمى االحتفاظ بالماء مع زيادة 

, وىذه داللة عمى المادة العضوية في مادة الكمبوستتفكك 
لخام الى دقائق صغيرة مما فعالية عممية التفكيك لممواد ا

 نتجت عنيا زيادة الكثافة الظاىرية لمكمبوست.
 مغذيات الصغرى والعناصر الثقيمةخصائص بعض ال

اظيرت نتائج التحاليل الكيميائية والمغذيات كفاءة نظام 
( في استرداد العناصر الثقيمة Windrowsالكومات )

الل (. لوحظ من خ4والمغذيات في عممية التكمير جدول )
  والعناصر  الثقيمة  Zn و Fe , Cuالنتائج تزايد المغذيات 

Cd) وPb .في جميع الكومات مما عميو في بداية التجربة )
وجاءت نتائج الدراسة متوافقة مع معايير منظمة الصحة 

( مقتربة من الحدود العميا المحددة 46) WHOالعالمية 
 (.41) وآخرون Sadik وايضا مع الدراسة التي قام بيا
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 .  التغيرات في تراكيز بعض العناصر الثقيمة في الكمبوست اثناء مدة التنضيج4جدول 
 انؼُاصر انثقيهت

 )يهغى/نخر(

   انكوياث   

 انزيٍ 

 )اسبوع(

P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 

Cd 0 

14 

0.856 

1.7 

0.74 

2.5 

0.5 

1.9 

0.56 

1.4 

0.74 

2.5 

Pb  0 

14 

35 

39 

42.2 

46 

16.6 

41 

14.7 

16 

42.1 

46 

Cu  0 

14 

36.3 

69 

38.5 

82 

15.7 

150 

19.5 

110 

39 

82 

Zn  0 

14 

265 

413 

340 

416 

150 

310 

143 

315 

340 

416 

Fe  0 

14 

9870 

11760 

12630 

14930 

7830 

19130 

9190 

10220 

12630 

14930 

Mn  0 

14 

82.3 

180 

115 

235 

72.7 

268 

72.5 

296 

115 

235 

 لمكمبوست الناضج تقيم الخصائص المايكروبية
تواجد االحياء المجيرية واعدادىا , يمعب دورا ميما في عممية 
التحمل, كما ان  ظيور بعض االحياء المجيرية واختفاء قسم 

(. 3منيا تعتبر داللة عمى مدى نضوج مادة الكمبوست )
اظيرت نتائج التحالبل المايكروبية لمسماد الناتج وكما في 

ازدادت  (total count)لمبكتريا  ان العدد الكمي 5الجدول 
تدريجيا وبشكل ممحوظ وخصوصا في بداية عممية التحمل 

كمبوست,  1-غم CFUلو  8.18 – 7.18وتراوحت بين 
ولكنيا بدات باالنخفاض في نياية عممية التحمل. ويعود سبب 
الزيادة في اعداد البكتريا الى ارتفاع في درجات الحرارة في 

جود اعداد كبيرة من البكتريا والتي جميع الكومات نسبة لو 
تنمو بسرعة وتستيمك المواد العضوية في مواد التحمل, كما 
ان انخفاض اعداد البكتريا قد تعود الى انخفاض في درجات 

في جميع الكومات في نياية عممية  0م 30الحرارة الى حوالي 
التحمل. وجاءت النتائج متوافقة مع كثير من الدراسات والتي 

ت بان زيادة اعداد البكتريا الحية في كومات الكمبوست اثبت
نتيجة لتجييز االحياء المجيرية بالمغذيات الضرورية لنموىا 

(. من ابرزالمنافع لعممية 49و13وبالتالي زيادة اعدادىا )
التحمل ىي السيطرة عمى االحياء المجيرية المرضية وبالتالي 

ي عن ىذه تجنب تموث السماد بيذه االحياء. تم التحر 
 Coliformاالحياء, وذلك بمتابعة قياس اعداد بكتريا القولون 

bacteria  وبكتريا السالمونيال والشيغيالSalmonella and 
Shigella  خالل عممية التحمل. لوحظت من خالل النتائج

بعد االسبوع  P4و  P2تواجد بكتريا القولون في الكومات 
فقد وجدت  P6و  P3 ,P5العاشر . اما في حالة الكومات 

بكتريا القولون لغاية االسبوع السادس وبعدىا انخفضت اعداد 
ىذه البكتريا وبالتالي خمو السماد الناتج منيا  في نياية 
العممية. كذلك الحال لمبكتريا المرضية السالمونيال والشغيال , 
فقد لوحظ غياب مستعمرات ىذه البكتريا في جميع الكومات 

فقد لوحظت  P4س , فيما عدا في الكومة  بعد االسبوع الساد
المستعمرات في ىذه الكومة بعد االسبوع العاشر. ويعود 

و  P3 ,P5السبب في اختفاء البكتريا المرضية في الكومات 
P6  الى ارتفاع درجات الحرارة في ىذه الكومات الى اكثر من
لمدة اكثر من اسبوعين مما ادى الى قتل ىذه البكتريا  0م 60

(.  41اءت النتائج في الدراسة الحالية متوافقة مع ), وج
اظيرت نتائج العدد الكمي لمخمائر والفطريات من االسبوع 
السادس لغاية االسبوع العاشر وحتى نياية عممية التحمل زيادة 
في اعدادىا بسبب انخفاض في درجات الحرارة من االسبوع 

حت , وتراو  0م 30الى حوالي  14السادس الى االسبوع 
كمبوست في  1-غم  CFUلو   8.63 – 7.95اعدادىا من 

   CFUلو  8.75 –  8.30االسبوع السادس لترتفع الى 
كمبوست  في نياية عممية التحمل في جميع الكومات  1-غم

(. اذ تم تاكيد ىذه النتائج من خالل العديد من 5)جدول 
الباحثين, والذين اشاروا بان انخفاض في درجات الحرارة 

ي الى سيادة الفطريات والكائنات المحممة لممواد السميموزية يؤد
 (.  43و  24المتبقية في جميع كومات الكمبوست )
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 . التغيرات في الخصائص المايكروبية لمسماد اثناء مدة التنضيج5جدول  
 

 انخصائص

 

 انزيٍ 

 )اسابيغ(  

 انكوياث

P2 
P3 

 

P4 

 

P5 P6 

 

Total Viable 

Count   
 7.85 7.30 8.18 7.15 7.18 صفر

CFU/g 

compost 14 7.48 8.20 8.04 7.72 8.04 

Total 

coliform  
 5.74 6.35 5.84 5.78 5.98 صفر

CFU/g  
(6-14) 

 14صفر بؼذ 

 اسبوع
 اسبوع 6صفر بؼذ 

14صفر بؼذ  

 اسبوع

6صفر بؼذ  

 اسبوع
 اسبوع 6صفر بؼذ 

Salmonella 

and Shigella  
 3.78 3.18 3.74 3.30 3.90 صفر

CFU/g 

compost  

 
(6-14) 

 6صفر بؼذ 

 اسبوع
 اسبوع 6صفر بؼذ 

 14صفر بؼذ 

 اسبوع 
اسبوع 6صفر بؼذ   اسبوع 6صفر بؼذ  

Yeast and 

Fungi 
 8.26 7.95 8.63 8.24 8.44 صفر

CFU/g 

compost  

 

14 8.54 8.45 8.75 8.30 8.44 

 التجربة البايولوجية
ة والتسميد المعدني في تاثير االوساط العضوية وخمط الترب

تبين النتائج  :تراكيز النتروجين والفسفور في اوراق النبات
تاثير االوساط العضوية  7و  6,  5المعروضة في الجداول 

في اوراق الفمفل, أذ  Kو  Pو Nفي النسبة المئوية لكل من 
ادى استعمال ىذه األوساط إلى زيادة نسب ىذه العناصر 

%  4.83وقد بمغت نسبة البوتاسيوم  P1مقارنة مع المعاممة 
المتمثمة بخميط سماد نفايات البمدية وسماد  P4عند المعاممة 

في حين كانت اعمى  1:3مخمفات الجاموس بنسبة خمط 
المتمثمة بخميط بسماد البمدية  P6في المعاممة  Pو Nنسبة 

% 0.48و  4.22والتي اعطت  1:3وسماد الدواجن بنسبة 
لفسفور عمى التتابع . وقد يعود السبب لعنصري النتروجين وا

في ذلك الى قدرة ىذه االوساط عمى تجييز العناصر جدول 
وجماعتو  Mohammedوتتفق ىذه النتيجة مع ما وجده  3
عند زيادة   KوP وN (, حيث بين زيادة في امتصاص 32)

مستوى االضافة من االسمدة العضوية, وان ىذه الزيادة 
بة وتشجيع نمو الجذور مما ينتج مرتبطة بتحسن ظروف التر 

عنيا مزيد من االمتصاص لمماء الجاىز والعناصر الغذائية 
في مساحة واسعة لممنطقة الجذرية. يتضح من النتائج 
المعروضة في الجداول نفسيا ان خمط االوساط العضوية مع 

عمى اساس الحجم قد ادت الى تفوق  1:1التربة بنسبة 
عمى المعامالت المخموطة  M2المعامالت غير المخموطة 

M1  لنسبة كل من عناصر النتروجين والفسفور والبوتاسيوم

في االوراق , ويعود السبب في ذلك الى ان الصفات 
الفيزيوكيميائية لمتربة المستعممة في الخمط مع المواد العضوية 
مثل السعة الكايتونية التبادلية وتراكيز العناصر الغذائية 

N,P,K ة مقارنة مقارنة االوساط العضويةضذات قيم منخف .
وقد انعكس ذلك عمى نمو و تراكيز ىذه العناصر في النبات, 

وتبين  .(18و 8وقد توصل عدة باحثين الى نتائج مشابيو ) 
( قد ادى الى خفض Fالنتائج كذلك ان التسميد المعدني )

( مقارنة بمعدل F1نسبة البوتاسيوم في المعامالت المسمدة )
( وقد يعود السبب في ذلك ان F2غير المسمدة ) المعامالت

االسمدة المعدنية المضافة ال تحتوي عمى عنصر البوتاسيوم 
في حين ان ىذه االضافة قد زادت من قيم المؤشرات 
الخضرية مما ادى الى تخفيف تركيزه في وحدة الوزن من 

في حين ان نسب كل من النتروجين والفسفور  المادة الجافة .
% عمى التتابع مقارنة مع  14.7و  16.1بنسبة قد زادت 

وقد يعود السبب في ذلك  F2معدل المعامالت غير المسمدة 
الى ان اضافة ىذه االسمدة , قد زادت من جاىزية ىذه 
العناصر في وسط النمو مما ادى الى زيادة االمتصاص من 
قبل النبات . وتبين النتائج المعروضة في نفس الجدوال ان 

وساط العضوية المخموطة قد خفض نسبة البوتاسيوم تسميد اال
% وان تسميد االوساط العضوية غير المخموطة 10.9بمقدار

% في اوراق نبات الفمفل  وقد 10.8قد قمل نسبتو بمقدار  
يعود السبب في ذلك الى ان السماد المعدني المستعمل 
اليحتوي عمى ىذا العنصر في تركيبو, في حين ان تسميد 
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المخموطة قد زاد من نسبة النتروجين والفسفور  االوساط
%. اما في المعامالت المسمدة غير 25و  28.9بمقدار 

% 7.7و  6.4المخموطة فقد بمغت النسبة المئوية لمزيادة 
عمى التتابع مقارنة مع المعامالت غير المسمدة غير 
المخموطة. ويتضح من ذلك ان كفاءة التسميد المعدني تزداد 

ت المخموطة مع التربة وقد يعود السبب في ذلك في المعامال
الى ان استعمال االوساط العضوية بدون خمط قد اغنى ىذه 

( 3)جدول   Kو  Pو Nاالوساط بالعناصر االساسية مثل 
ومن جانب اخر, خمط التربة بما يسد احتياجات النبات منيا. 

مع االوساط العضوية ربما أدى إلى خفض تركيز ىذه 
العناصر في التربة, لذلك فان اضافتيا عمى شكل اسمدة قد 
ادت الى زيادة امتصاصيا من قبل النبات, وتتفق ىذه النتيجة 

اما  (.32) وآخرون Mohammedمع ما توصل اليو 

ضح ان اعمى تركيز بالنسبة الى معامالت التداخل فقد ات
وعمى الرغم من ان  (M2F1P6)لمنتروجين ىو في المعاممة 

اال انيا لم  M2F1P5اعمى تركيز لمفسفور ظير في المعاممة 
في حين ظير اعمى  M2F1P6تختمف معنويا عن المعاممة 

الممثمة  (M2F2P4)تركيز لعنصر البوتاسيوم عند المعاممة 
وبدون  1:3سبة خمط لخميط النفايات مع سماد الجاموس بن

اضافة السماد المعدني . ان زيادة نسبة عناصر النتروجين 
والفسفور والبوتاسيوم في معامالت االوساط العضوية 

P6,P5,P4,P3,P2  مقارنة مع معاممة القياسP1  والتسميد
قد يرتبط  بمعدنة  F2مقارنة مع معاممة القياس  F1المعدني 

صيغ جاىزة لمنبات وتتفق ىذه العناصرمن ىذه  االوساط الى 
 ( . 46و  42ىذه النتيجة مع ما اشار اليو آخرون ) 

 % في اوراق الفمفل N. تأثير األوساط الزراعية والتسميد المعدني والخمط مع التربة في تركيز الـ 6جدول 
   Pانكوياث     انًؼذل

 انًؼايالث
 P6 P5 P4 P3 P2 P1 

3.66 4.23 4.40 4.09 3.26 3.20 2.80 F1  

M1 

 
2.84 3.96 3.21 2.41 2.84 3.00 160 F2 

3.82 4.69 4.40 3.90 3.00 4.10 2.80 F1  

M2 3.59 4.00 4.20 3.60 4.20 3/92 1.60 F2 

3..25 4..10 3.80 3.25 3..05 3.10 2.20 M1  

M×P 3.71 4.35 4.30 3.75 3.60 4.01 2.20 M2 

3.74 4.46 4.40 3.95 3.13 3.66 2.80 F1  

F×P 2.23 4.00 3.71 3.01 3.52 3.46 1.60 F2 

 

4.22 4.05 3.50 3.33 3.56 2.20 P يؼذل 

MPF PF MP MF P F M LSD 0.05 

 نًصادر االخخالف 0.13 0.13 0.23 0.19 0.32 0.32 0.46

 
 في اوراق الفمفل.%  P.  تأثير األوساط الزراعية والتسميد المعدني والخمط مع التربة عمى تركيز الـ7جدول 

 انًؼذل
   Pانًخهفاث    

 انًؼايالث
P6 P5 P4 P3 P2 P1 

0.35 0.49 0.42 0.39 0.29 0.32 0.20 F1  

M1 

 
0.28 0.38 0.36 0.40 0.18 0.22 0.11 F2 

0.42 0.50 0.55 0.48 0.40 0.39 0.20 F1  

M2 0.39 0.54 0.51 0.40 0.45 0.30 0.11 F2 

0.32 0.44 0.39 0.40 0.24 0.27 0.16 M1  

M×P 0.41 0.52 0.53 0.44 0.43 0.35 0.16 M2 

0.39 0.50 0.49 0.44 0.35 0.36 0.20 F1 
 

F×P 0.34 0.46 0.44 0.40 0.32 0.26 0.11 F2   

 0.48 0.46 0.42 0.33 0.31 0.16 P يؼذل 

 
MPF PF MP MF P F M LSD 0.05 

 نًصادر االخخالف 0.02 0.02 0.04 0.03 .0.05 0.05 0.08
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 . تاثير االوساط الزراعية والتسميد المعدني والخمط عمى تركيز البوتاسيوم % في االوراق 8جدول 
   p انكوياث     انًؼذل

 انًؼايالث
 P6 P5 P4 P3 P2 P1 

2.61 3.01 2.99 4.23 3.52 1.67 0.32 F1  

M1 2.93 3.11 3.22 4.61 4.31 1.99 0.35 F2 

3.21 3.61 3.95 5.08 4.37 2.0 0.32 F1  

M2 3.6 3.82 4.21 5.41 5.2 2.6 0.35 F2 

2.78 3.6 3.11 4.2 3.95 1.83 0,34 M1  

M×P 3.41 3.71 4.08 5.25 4.79 2.3 0.34 M2 

2.92 3.31 3.47 4.66 3.95 1.84 0.32 F1  

F×P 3.26 3.47 3.72 5.01 4.76 2.3 0.35 F2 

 3.38 3.60 4.83 4.35 2.07 0.34 P يؼذل 

 MPF PF MP MF P F M 
LSD 0.05 

 نًصادر االخخالف 0.08 0.08 0.14 0.11 0.20 0.20 0.28

تأثير األوساط الزراعية والتسميد المعدني والخمط مع التربة 
 عمى الصفات الخضرية وصفات الحاصل لمنبات 

و  11,  1009, 8توضح النتائج المعروضة في الجداول  
 Mوالخمط مع التربة  Pتأثير كل من االوساط العضوية   12

عمى المؤشرات الخضرية لنبات الفمفل   Fوالتسميد المعدني 
متمثمة بارتفاع النبات )سم( وعدد االفرع لمنبات الواحد ووزن 

والحاصل  1-المادة الجافة لألجزاء الخضرية مقدرة بـ غم نبات 
تربة, حيث ادى  2-المبكر والحاصل الكمي مقدرا بـ كغم.م

استعمال االوساط العضوية الى زيادة قيم المؤشرات الخضرية 
( , P1زيادة معنوية مقارنة مع معاممة القياس )التربة لوحدىا 

( المتمثمة بسماد P6وكانت افضل ىذه االوساط ىي المعاممة )
حيث  1:3النفايات البمدية مخموطة مع سماد الدواجن بنسبة 

و  236.7,  57.6,   54.55,  51.5بمغت نسبة الزيادة 
% لكل من ارتفاع النبات ,عدد التفرعات,وزن المادة  158.8

الجافة ,الحاصل المبكر والحاصل الكمي عمى التتابع  . وقد 
يعزى السبب في ذلك الى تأثير األوساط العضوية في تحسين 

( واحتواء 7صفات التربة الكيميائية والفيزيائية والحيوية )
العضوية المستعممة عمى العديد من العناصر  األوساط

الغذائية السيما عناصر النتروجين والفسفور والبوتاسيوم جدول 
وما ليذه العناصر من دور ميم كونيا تدخل في كثير من  3

كما ان  (. 31و  2العمميات الحيوية والفسمجية لمنبات) 
قدرة لممواد العضوية دورا ىاما في زيادة السعة التبادلية وال

التنظيمية لمتربة والتأثير االيجابي في ثباتية تجمعات التربة 
باالضافة الى تقميل كثافتيا الظاىرية وتحسين مساميتيا 

( وجعميا ىشة مما يساعد 3وقابميتيا عمى مسك الماء )جدول 
الجذور عمى اختراقيا, وان ىذه االوساط تعمل عمى خمب 

ب احتواء المواد العناصر الصغرى ومنع فقدىا , وذلك بسب
العضوية عمى مجاميع الكاربوكسيل والييدروكسيل والفينول 

( 34,  10,  1وتتفق ىذه النتائج مع ما توصل اليو اخرون )
وقد اشار العديد من الباحثين الى ان اضافة  االسمدة 
العضوية بكميات وبطرق اضافة مختمفة قد ادت الى زيادة 

من المحاصيل مثل  الحاصل المبكر والحاصل الكمي لعدد
وتشير النتائج  (.45و  4الفمفل والباذنجان والخيار)

المعروضة في نفس الجدول الى ان اضافة السماد المعدني 
وبغض النظر عن نوعية السماد العضوي او الخمط مع التربة 
قد ادى الى زيادة معنوية في قيم المؤشرات الخضرية 

 10.98,  18.26,   15,  8.6ومؤشرات الحاصل بنسبة  
%  لكل من ارتفاع النبات , عدد االفرع ,وزن  11.33و 

المادة الجافة , الحاصل المبكر والحاصل الكمي عمى التتابع 
مقارنة مع االوساط التي لم يضاف ليا السماد المعدني 
.ويعود السبب في ذلك الى دور ىذه االسمدة في سرعة 

أذ تؤدي  Pو  Nالتجييز لمعناصر الغذائية الكبرى مثل و 
ىذه العناصر دورا ىاما في تغذية النبات حيث يدخل 
النتروجين في جميع االحماض االمينية والبروتينات وبعض 
االنزيمات وفي تكوين االحماض النووية. في حين يعتبر 
الفسفور العنصر االكثر اىمية بعد النتروجين من تغذية 

يا الميمة وراث RNAو  DNAالنبات حيث يدخل في تركيب 
كما دلت  (.28) اضافة الى دخولو في مركبات نقل الطاقة

النتائج الى ان اضافة السماد المعدني الى االوساط المخموطة 
(M1)  ادت الى زيادة في كل من ارتفاع النبات وعدد

التفرعات ووزن المادة الجافة و الحاصل المبكر والحاصل 
 %  19044و  19095,  29.1, 31.4, 12.8الكمي بمغت 

مقارنة بالمعامالت غير المسمدة في حين ادى تسميد 
,   4.6الى زيادة مقدارىا ) (M2)االوساط غير المخموطة  

%(  لكل من المؤشرات اعاله   4.0,  2.9,  5.7,  7.4
عمى التتابع. وقد يعود السبب في قمة استجابة النبات لمتسميد 
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ة المعدني في االوساط العضوية غير المخموطة مع الترب
(M2 الى ان ىذه االوساط غنية بمحتواىا من العناصر )

(, بحيث لم تعد عامل محدد لنمو النبات , 3الغذائية )جدول
مما يؤكد عدم الحاجة الى التسميد المعدني عند استعمال 
االوساط  العضوية و تعد بديال ممكنا لألسمدة الكيميائية 

ما ان ان  (.  ك37) Naderiوتتفق ىذه النتيجة مع ما ذكره  
استعمال االوساط العضوية يتطمب استعمال كميات واحجام 
كبيرة من االمواد العضوية قد يصعب التعامل معيا في حين 

مع نصف كمية االسماد  1:1ان خمطيا مع التربة بننسبة 
االكيمياوي الموصى بيا اعطت كمية حاصل اعمى من 

او المعامالت التي استعمل فييا السماد العضوي لوحده 
السماد الكيمياوي لوحده ىذا فضال عن  تفادي بعض 

 (.33االشكاالت  عن  الزراعة في السماد العضوي لوحده  )
بين العوامل الثالث فقد تفوقت  اما عن معامالت التداخل

التي تمثل خميط النفايات البمدية  M1F1P6معنويا المعاممة 
تفاع في صفات ار   1: 3العضوية ومخمفات االدواجن بنسبة 

النبات و الحاصل المبكر. حيث يعمل السماد العضوي 
كمصدر المداد النبات بالمغذيات طيمة فترة النمو وبما 

يتناسب واحتياجات النبات المتزايدة ليا , كما ان السماد 
المعدني يساعد عمى التجييز االني والسريع لعنصري 

اما  النتروجين والفسفوروالسيما في المراحل االولى من النمو
السماد العضوي فيو سماد بطيء التحمل ويجيز العناصر 
عمى مدة اطول وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصل اليو 

Caliskon  ( 17و جماعتو.)  ان تفوق المعامالت العضوية
التي يضاف الييا مخمفات الدواجن قد يعزى الى تاثيرىا في 

ية تحسين صفات التربة وقدرتيا عمى تجييز العناصر الغذائ
( وقد اشار العديد من 3السيما عنصر النتروجين) جدول 

 (35و  6الباحثين الى نتائج مشابيو عمى محاصيل مختمفة )
أن التكامل بين التسميد العضوي والتسميد المعدني ىو الحل 
االمثل لغرض تحسين خواص التربة واالستفادة من النفايات 

العضوية  العضوية وتقميل الكميات المطموبة من االسمدة
والمعدنية لغرض التقميل من كمفة االنتاج ومن مخاطر التموث 
البيئي وقد اشار لذلك العديد من الباحثين وعمى محاصيل 
مختمفة مثل والخيار والطماطم والفمفل وباستعمال مصادر 
مختمفة من الكومبوست مع االسمدة الكيمياوية وحسب 

 (.40و  16التوصيات السمادية في تمك البمدان )
 . تأثير األوساط الزراعية والتسميد المعدني والخمط مع التربة في ارتفاع النبات 9جدول  

 انًؼذل
   Pانكوياث    

 انًؼايالث
P6 P5 P4 P3 P2 P1 

89.87 102 96.5 95.5 93 80 72 F1  

M1 79.70 90 84.5 85 87 77 54.7 F2 

86.92 97.5 94 88.8 84 85 72 F1  

M2 83.12 95 92 88 86 83 54.7 F2 

84.7 96 90.5 90.3 90 78.5 63.4 M1  

M×P 85.02 96.3 93 88.4 85 84 63.4 M2 

88.4 99.8 95.3 92.2 88.5 82.5 72 F1 
 

F×P 
81.4 92.5 88.3 86.5 86.5 80 54.7 

153 
  

 96.1 91.75 89.3 87.5 81.3 63.3 P يؼذل 

MPF PF MP MF P F M LSD 0.05 

 نًصادر االخخالف 0.49 0.49 0.85 0.69 1.20 1.20 1.70

 (.1-. تأثير األوساط الزراعية والتسميد المعدني والخمط مع التربة في وزن المادة الجافة )غم  نبات10جدول 
 انًؼذل

   Pانكوياث    
 انًؼايالث

P6 P5 P4 P3 P2 P1 

139.0 213 175 126 124 106 90 F1  

M1 107.5 153 138 120 93 94 48 F2 

145.0 217 187 134 128 114 90 F1  

M2 137.2 212 168 136 146 113 48 F2 

123.3 183 156.5 123 108.5 100 69 M1  

M×P 141.1 177.5 170 135 137 114 69 M2 

142.0 215 181 130 126 110 90 F1 
 

F×P 122.5 182.5 153 128 119.5 103.5 48 153 
  

 

198.8 167 129 127.8 106.8 96 P يؼذل 

MPF PF MP MF P F M LSD 0.05 

 نًصادر االخخالف 2.13 2.13 3.68 3.01 5.21 5.21 7.37
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 . تأثير األوساط الزراعية والتسميد المعدني والخمط مع التربة عمى معدل عدد االفرع في النبات الواحد11جدول 
 انًؼذل

   Pانكوياث    
 انًؼايالث

P6 P5 P4 P3 P2 P1 

22.33 26 24 23 22 18 21 F1  

M1 17.0 21 19 18 18 14 12 F2 

21.83 28 24 19 20 19 21 F1  

M2 20.33 27 22 23 20 18 12 F2 

19.67 23.5 21.5 25 20 16 16.5 M1  

M×P 21.08 27.5 23 21 20 18.5 16.5 M2 

22.08 27 24 21 21 18.5 21 F1 
 

F×P 67.18  24 20.5 20.5 19 16 12 153 
  

 25.5 22.3 2o.8 2o 17.2 16.5 P يؼذل 

MPF PF MP MF P F M LSD 0.05 

 نًصادر االخخالف 0.76 0.76 1.23 1.07 1.86 1.66 2.63

 تربة 2-. تأثير األوساط الزراعية والتسميد في الحاصل المبكر لمحصول الفمفل كغم  م12جدول 
 انًؼذل

   Pانكوياث    
ؼايالثانً  

P6 P5 P4 P3 P2 P1 

4.87 7.20 4.80 5.50 5.10 4.40 2.25 F1  

M1 4.06 5.65 4.95 4.55 3.95 4.00 1.25 F2 

4.62 5.40 5.50 5.02 5.65 3.90 2.25 F1 
M2 

4.49 5.40 5.70 5.60 5.45 3.56 1.25 F2 

4.46 6.40 4.90 5.00 4.53 4.20 1.75 M1  

M×P 4.56 5.60 5.60 5.31 5. 55 3.73 1.75 M2 

4.75 6.30 5.15 5.26 5.35 4.15 2.25 F1 
 

F×P  28.4   5.53 5.33 5.08 4.70 3.78 1.25 153 
  

 5.91 5.24 5.16 4.93 3.97 1.75 P يؼذل 

MPF PF MP MF P F M LSD 0.05 

 نًصادر االخخالف 0.12 0.12 0.20 0.16 0.28 0.28 0.40

 
  تربة.  2-اط الزراعية والتسميد في الحاصل الكمي لمحصول الفمفل كغم  م. تأثير األوس13جدول 

 انًؼذل
   Pانًخهفاث    

 انًؼايالث
P6 P5 P4 P3 P2 P1 

14.19 18.45 15.80 14.68 15.55 12.25 8.41 F1  

M1 11.88 15.15 14.25 13.85 11.95 10.60 5.10 F2 

13.70 17.75 14.75 15.30 13.97 11.95 8.41 F1  

M2 13.17 18.50 14.60 14.97 15.35 10.50 5.10 F2 

13.04 16.80 15.03 14.26 13.75 11.43 6.76 M1  

M×P 13.44 18.13 14.68 15.14 14.66 11.23 6.76 M2 

13.95 18.10 15.28 14.99 14.76 12.10 8.41 F1 
 

F×P 
12.53 16.83 14.43 14.41 13.65 10.55 5.10 

153 
  

 17.55 14.85 14.70 14.34 11.33 6.78 P يؼذل 

MPF PF MP MF P F M LSD 0.05 

 نًصادر االخخالف 0.61 0.61 1.06 0.86 1.50 1.50 2.12

 االستنتاجات
باإلمكان تحويل النفايات البمدية العضوية الى كيموست -1 

ذو مواصفات كيمياوية وفيزياوية وبيولجية جيدة ويصمح 
 زراعية. استخداميا كاوساط

استعمال األسمدة الكيميائية يزيد من كفاءة االسمدة -2
 .العضوية ويقمل من الكميات الالزمة منيا

عمى اساس  1:1خمط األوساط العضوية مع التربة بنسبة -3
الحجم مع نصف كمية السماد المعدني الموصى بيا اعطت 

افضل النتائج من مؤشرات نمو وانتاج محصول الفمفل مقارنة 
استعمال االوساط العضوية بدون تسميد  كيمياوي او مع 

 .التسميد الكيمياوي بدون مادة عضوية
أشكر وزارة التعميم العالي والبحث العممي /  :شكر وتقدير

لتمويل دائرة البحث والتطوير /البحوث الريادية , وذلك 
 .البحث
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