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ؽجٓؼز ث٫ٗذجً ُِؼجّ  -ٓقجٌٝثس ك٢ ثًَُثػز ثُؼ٣ٞٞز ُطِذز ثٌُٔفِز ثُغج٤ٗز ك٢ هْْ ثُذْض٘ز د٤ٌِز ثًَُثػز 

 ٓٞكن َٓدجٕ ٠ِْٓ . ه     0200 - 0202ثُوًث٢ّ

  .ٓووٓز ٝث٧ّذجح ثُٔٞؽذز ٫ػضٔجه ٗظجّ ثًَُثػز ثُؼ١ٞٞ  : ثُٔقجٌٝر ث٠ُٝ٫

 ٗذــير صج٣ًنــ٤ز

ٝثُضو٢٘ ثُي١ ٕٜوٙ ثُؼجُْ ػ٠ِ ٓنضِق ثُٚؼو ٝٓج أػوذٚ ٖٓ صطًٞ ٣ٌّغ ك٢ ثُوٌٕ ثُؼ٣ٌٖٖ ثٗؼٌجّجس إٔ ُِضووّ ثُؼ٢ِٔ 

صقووش ٗضجةؾٜج ػ٠ِ أًٛ ثُٞثهغ ك٢ ٓؾضٔؼجس ثُؼجُْ دؤٌّٙ ، ٝأدٌٍٛج صق٤ْٖ ثُقجُز ث٫ؽضٔجػ٤ز ٝثُٚق٤ز ٝثُؼَٔ ػ٠ِ 

ه٣جه أػوثه ثٌُْجٕ ٣ٍجهر دٔضٞث٤ُجس ٛ٘و٤ّز ٫ ٣ض٘جّخ ٓؼٜج ثُقو ٖٓ ثٗضٖجً ث٧ٝدتز ثُض٢ صلضي دجُٔؾضٔؼجس ، ٓٔج أهٟ إ٠ُ ثٍ

ُيث ص٘ذٚ ثُؼِٔجء إ٠ُ ًٌٝٝر فَ ٛيٙ ثٌُِٖٔز ٝصٞك٤ٌ ثُـيثء هذَ فٍِٞ ًجًعز . إٗضجػ ثُـيثء ، ثُي١ ٣ضَث٣و دٔضٞث٤ُجس فْجد٤ز

ٗضجػ ثًَُثػ٢ ٝث٤ُْطٌر ثُٔؾجػز ، ٝهو ُؾتش ًغ٤ٌ ٖٓ ثُوٍٝ ٝثًٌُٖجس ثُٚ٘جػ٤ز ثٌُذٌٟ إ٠ُ ٓقجُٝز ثُضقٌْ دظٌٝف ث٩

ػ٤ِٜج ، ُضقو٤ن ٣ٍجهر ث٩ٗضجػ كؤهمِش ثُض٤ْٔو ٌٝٓجكقز ث٥كجس ٝإٗضجػ ثُٜؾ٤ٖ ىثس ث٩ٗضجؽ٤ز ثُؼج٤ُز أٝ ثُٔوجٝٓز ُذؼٜ 

ٝهو . Synthetic Additivesث٧ٌٓثٛ ٝؿ٤ٌٛج ٖٓ ثُٔٔجًّجس ثُض٢ صْ ك٤ٜج ثّضنوثّ ثًٌُٔذجس ث٤ٔ٤ٌُجة٤ز ثُٔٚ٘ؼز 

ٝىُي ُضقو٤ن  Intensive Agricultureثُٔج٢ٝ دَٝؽ ٓج ثٙطِـ ػ٠ِ ص٤ْٔضٚ دجًَُثػز ثٌُغ٤لز ٕٜوس ّض٤٘٤جس ثُوٌٕ 

أػ٠ِ ٤ًٔز ٌٓٔ٘ز ٖٓ ث٩ٗضجػ ٖٓ م٬ٍ ًٍثػز ْٓجفجس ٝثّؼز ُٔقٍٚٞ ٝثفو ٓغ ثّضنوثّ ث٤ٔ٤ٌُج٣ٝجس ك٢ ثُض٤ْٔو 

ٝثُض٬ػخ دجُؾ٤٘جس ثُي١ أعجً ؽو٫ً ٝثّؼجً ٝثٌُٔجكقز أػوذٜج ثّضنوثّ ثُٜ٘وّز ثًُٞثع٤ز ٝثُؼَٔ ك٢ ٓؾجٍ ثُضق٣ٌٞ ثًُٞثع٢ 

ػ٠ِ ْٓضٟٞ ثُؼجُْ أى إٔ ثُضطذ٤ن ثُلؼ٢ِ ُضِي ثُٔٔجًّجس أظٌٜ ثٌُغ٤ٌ ٖٓ ثُِْذ٤جس ثُض٢ أملضٜج صِي ثُضوجٗجس ػٖ هٚو أٝ 

ٔور ػٖ ؿ٤ٌ هٚو ٜٝٓ٘ج ثٗؼٌجّجس ث٫ّضنوثّ ثُٔلٌٟ ًٌُِٔذجس ث٤ٔ٤ٌُجة٤ز  ٝد٤ٌٔجس ًذ٤ٌر ٜٓ٘ج كٔغ٬ً ثُض٤ْٔو دج٧ّ

ث٤ُ٘ضٌٝؽ٤٘٤ز ٝثُلّٞلجص٤ز ًٝغ٤ٌ ٖٓ ثُؼ٘جٌٙ ثُٚـٌٟ ٝثًٌُٔذجس ث٫مٌٟ ٣ضْ دٌَٖ ٫ ٣ض٬ءّ ٝث٫فض٤جػ ثُلؼ٢ِ ٖٓ 

كجُ٘ذجس ٣ٔض٘ ثُؼ٘جٌٙ ثُـيثة٤ز دٔؼو٫س صض٘جّخ ٌٝٓفِز ٗٔٞٙ د٤٘ٔج صٌٕٞ . ثُؼ٘جٌٙ ثُض٢ ٣قض٣ٜٞج ىُي ثًٌُٔخ ثُْٔجه١

ز ٝثفور ٝع٬ط هكؼجس م٬ٍ ّْٓٞ ثُ٘ٔٞ ٓٔج ٣ؼ٢٘ ثػطجء ٤ًٔجس ٖٓ ثُْٔجه ٫ أٝجكز ث٫ّٔور ػ٠ِ هكؼجس صضٌثٝؿ د٤ٖ هكؼ

٣ْضط٤غ ثُ٘ذجس ثٓضٚجٗ ٓؼظْ إٔ ُْ ٗوٍٞ ؽ٤ٔغ ػ٘جٌٙٛج ٝدجُضج٢ُ ٤ّضْ ثٓضٚجٗ ؽَء ٖٓ صِي ثُؼ٘جٌٙ ثُْٔجه٣ز 

ًجص٤ٞٗجس دؼٜ  ثُٔٞجكز دؼو صقَِ ثُْٔجه ك٢ ثُضٌدز ٝثُذجه٢ أٓج إٔ ٣وٓ٘ ػ٠ِ أّطـ ؿ٣ٌٝجس ثُط٤ٖ ٝثُودجٍ ٓغَ

ثُؼ٘جٌٙ أٝ ٣قوط ُٜج ؿَْ ٓغ ث٤ٌُٔز ثُلجةٞز ٖٓ ٤ٓجٙ ث١ٌُ ثُض٢ صٍَ٘ ث٠ُ أػٔجم ثُضٌدز ٝصيٛخ ث٠ُ ثُٔذجٍٍ ٓغَ 

ثُ٘ضٌثس أٝ صغذش ك٢ ثُضٌدز ٓغَ ثُلّٞلجس أٝ صضطج٣ٌ ث٠ُ ثُؾٞ ًـجٍثس ٓغَ ث٤ٗٞٓ٫ج ٝدجُضج٢ُ ٫ ٣ؾو ثُ٘ذجس ثفض٤جؽجصٚ ٖٓ 

أٝجكضٜج ّٟٞ ُلضٌر ه٤ٌٚر ٝد٤ٌٔجس ٓقوٝهر صؼضٔو ػ٠ِ ًلجءر ثُٔؾٔٞع ثُؾي١ً ك٢  ثُؼ٘جٌٙ ثُْٔجه٣ز ثُض٢ صْ

ث٫ٓضٚجٗ م٬ٍ كضٌر ث٫ٝجكز، أٓج ثُؾَء ثُذجه٢ ٝٛٞ ث٫ًذٌ ٖٓ ثُؼ٘جٌٙ ثُـيثة٤ز ٝٓج صقض٣ٞٚ ثًٌُٔذجس ثُْٔجه٣ز ٖٓ 

دز أٝ ٣قوط ُٜج ؿَْ ، ٝٛيث ٣ؤه١ ث٠ُ ٕٞثةخ ، ٝثُض٢ ك٢ ثُـجُخ ٓج صٌٕٞ ػ٘جٌٙ عو٤ِز ّجٓز ك٢ٜ أٓج إٔ صضٌثًْ ك٢ ثُضٌ

٣ٌٖٝٔ ث٣ٞجؿ دؼٜ ث٫عجً ثُٞجًر ثُض٢ ص٘ؾْ ػٖ ث٫كٌثٟ دجّضنوثّ ث٫ّٔور ث٤ٔ٤ٌُجة٤ز . ثًصلجع صٌث٤ًَٛج ك٢ ث٤ُٔجٙ ثُؾٞك٤ز

 :دج٫ص٢ 
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 أٌٝثً ثّضنوثّ ث٫ّٔور ث٤ٔ٤ٌُجة٤ز 

   أٌٝثً ث٫ّٔور ث٤ُ٘ضٌٝؽ٤٘٤ز*

  Ammonium sulphate (NH4)2SO4وّ ًؤّٔور ٤ٗضٌٝؽ٤٘٤ز ٓغَ ِّلجس ث٤ٗٞٓ٫ّٞ  ٛ٘جى ػوه ٖٓ ثًٌُٔذجس ثُض٢ صْضن 

Potash nitrate  (KNO3   )ٝٗضٌثس ثُذٞصج٤ّّٞ )  Ammonium nitrate ( NH4NO3ٝٗضٌثس ث٤ٗٞٓ٫ّٞ ( ( 

ٝثُض٢ (  Urea ( NH2)2COثُي١ ٣ضقَِ ك٢ ثُضٌدز ث٠ُ ٣ًٞ٣ج ٤ّٝCalcium cyanamide( CaCN2  )٘ج٤ٓو ثٌُج٤ُّْٞ  

ٗضٌٝؽ٤ٖ أٝ ًٕآ ػ٠ِ   4..4%دوء ثّضنوثٜٓج ك٢ ثُقوذز ث٫م٤ٌر  ٖٓ ثُوٌٕ ثُؼ٣ٌٖٖ ًْٔجه أ٢ًٝ ٣قض١ٞ ػ٠ِ 

ٝث٣ًٞ٤ُج ٖٓ ثًٌُٔذجس ثُض٢ ٣ضْ ثٗضجؽٜج ٖٓ ث٤ٗٞٓ٫ج . ثُٔؾٔٞع ثُن١ٌٞ ًٔج صْضنوّ ك٢ صـي٣ز دؼٜ ثُق٤ٞثٗجس ثُٔؾضٌر 

(   CH4) ٓغ ؿجٍ ث٤ُٔغجٕ (   N2%   87)ٝعج٢ٗ أ٤ًْٝو ثٌُجًدٕٞ أى ٣ضْ ث٫َٝ صن٤ِن ث٤ٗٞٓ٫ج دضلجػَ ٗضٌٝؽ٤ٖ ثُٜٞثء ثُؾ١ٞ 

٣ٌٖٔ صوثُٜٝج ٗضٌٝؽ٤ٖ ٝ% 70، إى صقض١ٞ ث٤ٗٞٓ٫ج ثُٔجة٤ز ثُ٘جصؾز ػ٠ِ   Haber–Bosch processدط٣ٌوز ٛذٌـ ـذٞٓ 

ٝإٔ (   H2N-CO-NH3OH) كن٬ٍ ػ٤ِٔز ص٤٘ٚغ ث٤ٗٞٓ٫ج ٣ضٌٕٞ ًٌٓخ ًٌدٔجس ث٤ٗٞٓ٫ّٞ . دٌَٖ ّجةَ صقش ثُٞـ٠ 

هًؽز   .271-27) Biuret (H2N-CO-NH-CO-NH2   )٢ٛٝثًصلجع هًؽز ثُقٌثًر أػ٠ِ ٖٓ ٗوطز ىٝدجٕ ثُذ٣ًٞ٤ش 

ُيُي . ز ػ٠ِ أٗذجس ثُذيًٝ ٝث٫ْٗؾز ثُ٘ذجص٤ز ٝػ٤ِٔز صن٤ِن ثُذٌٝص٤ٖ ٣ؤه١ ث٠ُ ص٣ٌٖٞ ٓجهر ثُذ٣ًٞ٤ش ٢ٛٝ ٓجهر ّجٓ( ٓت٣ٞز 

د٣ًٞ٤ش ٫ٝ ٣َ٣و ػٖ % 2ٗضٌٝؽ٤ٖ ٝأهَ ٖٓ % .٣4ؼو ٖٓ أْٛ ٓٞثٙلجس ّٔجه ث٣ًٞ٤ُج ثفضٞثةٜج ػ٠ِ ٓج ٫ ٣وَ ػٖ 

ثُض٤ْٔو دوٕٝ  ٝصٚجػو ث٤ٗٞٓ٫ج ػ٘و ظٌٝف%  2.0ًٟٞدز ، ٝإٔ ثًصلجع ص٤ًٌَٙ ػٖ % 2.0كًٞٓجُو٣ٜج٣و ٝأهَ ٖٓ % ..2

١ً ٓذجٌٕ ٓغ هًؽجس ثُقٌثًر ثٌُٔصلؼز ْٗذ٤جً ، ًٝيُي ٣ٍجهر ٓؼو٫س صقَِ ث٣ًٞ٤ُج صؤه١ ث٠ُ ٣ٍجهر ٓؼو٫س صٌٕٞ 

 Low bufferingثُضٌدز مجٙز ك٢ ثُضٌح ىثس ثُووًر ثُض٘ظ٤ٔ٤ز ثُٔ٘نلٞز  pHث٤ٗٞٓ٫ج ٓٔج ٣ضْذخ ك٢ ًكغ ه٤ٔز 

capacity  ثُٜٞثء ثُؾ١ٞ ٝػ٘وٛج صْذخ ثُضٌث٤ًَ ثٌُٔصلؼز ٓ٘ٚ ث٠ُ ثُضٜجح ثُؼ٤ٕٞ ٓٔج ٣ؤه١ ث٠ُ صطج٣ٌ ث٤ٗٞٓ٫ج ك٢

 .        ٝثُؾٜجٍ ثُض٘ل٢ْ ٝثُؼوْ ػ٘و ثٌُؽجٍ 

ك٤ضْ صق٤ٌٞٛج دضق٣َٞ ث٤ٗٞٓ٫ج دٞؽٞه أًْٝؾ٤ٖ ثُٜٞثء ثُؾ١ٞ ( ٗضٌٝؽ٤ٖ % 04صقض١ٞ ػ٠ِ ) أٓج ّٔجه ٗضٌثس ث٤ٗٞٓ٫ّٞ 

 ٓغ ٤ًٔز إٝجك٤ز ٖٓ ث٤ٗٞٓ٫ج ُضضٌٕٞ ٗضٌثس ث٤ٗٞٓ٫ّٞ   ث٠ُ فجٜٓ ٗض٣ٌي ػ٘وةي ٣ضلجػَ فجٜٓ ثُ٘ض٣ٌي

ثُض٢ ٣ضْ ص٤٘ٚؼٜج دضلجػَ ث٤ٗٞٓ٫ج ثُٔجة٤ز ( ًذ٣ٌش%  04ٗضٌٝؽ٤ٖ ٝ% 02صقض١ٞ ػ٠ِ ) ًٝيُي ّٔجه ًذ٣ٌضجس ث٤ٗٞٓ٫ّٞ 

٤ٗٞٓ٫NH4ّٞ ٣ضٞـ ٖٓ ىُي إٔ ًغ٤ٌ ٖٓ ث٫ّٔور ث٤ُ٘ضٌٝؽ٤٘٤ز صضقٍٞ ث٠ُ ث٤ٗٞٓ٫ج أٝ ًجص٤ٞٗجس ث. ٓغ فجٜٓ ثٌُذ٣ٌض٤ي 
+

 

ثُض٢ صوّٞ دضق٣َٞ  Nitrifying microorganismsك٢ ثُٔجء ٝٛيث ٠ٖ٘٣ أف٤جء ثُضٌدز ثُْٔؤُٝز ػٖ ػ٤ِٔز ثُ٘ضٌؽز 

 :       ٝثُض٢ ص٘ؾَ ػ٠ِ ٌٓفِض٤ٖ ٛٔج  Bio-nitrificationث٤ٗٞٓ٫ج ث٠ُ ٗض٣ٌش ٖٝٓ عْ ث٠ُ ٗضٌثس دؼ٤ِٔز ثُ٘ضٌؽز ث٫ف٤جة٤ز 

 NH2OH) ف٤ظ ٣ضْ صق٣َٞ ث٤ٗٞٓ٫ج ث٠ُ ٤ٛو٤ًًَْٝ أ٤ٖٓ   Nitrosoficationٌٓفِز أًْور ث٤ٗٞٓ٫ج ث٠ُ ٗض٣ٌش : ث٠ُٝ٫ 

  Nitrous acid ( HNO2)دؼوٛج ٣ضقٍٞ ث٠ُ فجٜٓ ث٤ُ٘ضٌٍٝ ( ( N2H2O2عْ ث٠ُ فجٜٓ ٛج٣ذ٤ٗٞضٌٍٝ ( 

ث٤ُ٘ضٌٍٝ ث٠ُ فجٜٓ ثُ٘ض٣ٌي عْ صضٌٕٞ  ٌٓفِز أًْور ثُ٘ض٣ٌش ث٠ُ ٗضٌثس ٝك٢ ٛيٙ ثٌُٔفِز ٣ضْ أًْور فجٜٓ: ثُغج٤ٗز 

 ثُ٘ضٌثس                                 
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ٝثُذٌض٣ٌج    ٣ٝAspergillus nigerوّٞ دٜي٣ٖ ثُضلجػ٤ِٖ ػوه ٖٓ ث٫ف٤جء ثُوه٤وز دؼٜ ٜٓ٘ج ػ٣ٞٞز ثُضـي٣ز ٓغَ كطٌ 

ٝ   Nitrosomonasٝثُذؼٜ ث٫مٌ ٓؼو٤ٗز ثُضـي٣ز ٓغَ  Arthrobacterثُؼ٣ٞٚٚ ثُٔٞؽذٚ ُٚذـز ؽٌثّ 

Nitrosococcus ٝ Nitrococcus  ٝNitrobacter  agilis  .   

ٝٗظٌثً ُِضؤع٤ٌ ثُْجّ ُِ٘ض٣ٌش ػ٠ِ ثُٖ٘جٟ ثُق١ٞ٤ ٨ُف٤جء ثُوه٤وز ك٢ ثُضٌدز ثُْٔؤُٝز ػٖ ػ٤ِٔز ثُ٘ضٌؽز ُيث ٣ٌٕٞ ٓؼوٍ  

 ك٢ ث٤ُٔجٙ أٓج  .ط صٌثًْ ُِ٘ض٣ٌش ك٢ ثُضٌدز أًْور ثُ٘ض٣ٌش ث٠ُ ٗضٌثس أػ٠ِ ٖٓ أًْور ث٤ٗٞٓ٫ج ث٠ُ ٗض٣ٌش ٝدجُضج٢ُ ٫ ٣قو

كؤٕ ٍٝٙٞ ص٤ًٌَ ثُ٘ض٣ٌش أٝ ثُ٘ضٌثس ّٞثء ًجٕ ٓٚوًٛج ث٫ّٔور ث٤ُ٘ضٌٝؽ٤٘٤ز أٝ ػ٤ِٔز ثُ٘ضٌؽز ٝثُض٢ صضٌْح ث٠ُ 

ٙجُقز كؤٕ صِي ث٤ُٔجٙ صٌٕٞ ؿ٤ٌ ( أؽَثء دج٤ُِٕٔٞ ٗضٌٝؽ٤ٖ   22) ؽَء دج٤ُِٕٔٞ أٝ أًغٌ  44ثُٔذجٍٍ أٝ ث٤ُٔجٙ ثُؾٞك٤ز ث٠ُ 

ٌُِٖح ، ٝىُي ٫ٕ ثُ٘ضٌثس ٣ضْ ثمضَثُٜج ك٢ ث٫ٓؼجء ث٠ُ ٗض٣ٌش ٝػ٘وٓج صٔض٘ ٝصٌٕٞ ك٢ ثُوّ كؤٜٗج صضلجػَ ٓغ 

ثُي١ ٣نلٜ هجد٤ِز   Methemoglobinثُي١ ٣ضقٍٞ ث٠ُ ًٌٓخ ٤ٓغ٤ًِٔٞٞد٤ٖ   ٤ٛHemoglobinٔٞؿِٞد٤ٖ ثُوّ 

ملٜ ٓؼوٍ ثٗضوجٍ ث٫ًْٝؾ٤ٖ دٞثّطز ٣ًٌجس ثُوّ  ث٤ُٜٔٞؿِٞد٤ٖ ػ٠ِ ثّضوذجٍ ث٫ًْٝؾ٤ٖ ك٢ ثٌُةز ٓٔج ٣ؤه١ ث٠ُ

ُيُي . ثُقٌٔثء ث٠ُ م٣٬ج ثُؾْْ ٓٔج ٣ؤه١ ث٠ُ ظًٜٞ ثُِٕٞ ث٫ًٍم ػ٠ِ ثُؾْْ ٝهو صؤه١ ٣ٍجهر ثُقجُز ث٠ُ ٓٞس ث٫ْٗؾز 

ُ٘ذجصجس ٝهو ُٞفع ٝؽٞه ػوه ٖٓ ث. ِٓـْ  ٣022ٌثػ٠ إٔ ٫ ٣َ٣و ٓج ٣ض٘جُٝٚ ث٫ْٗجٕ ٖٓ ثُ٘ضٌثس م٬ٍ ث٤ُّٞ ثُٞثفو ػٖ 

ثُض٢ ص٘ٔٞ ك٢ صٌح ؿ٤٘ز دجُ٘ضٌثس ُٜج هجد٤ِز صؾ٤ٔغ ؽَء ًذ٤ٌ ٖٓ ثُ٘ضٌثس ك٢ أْٗؾضٜج ٝػ٘وٓج ٣ضْ ثّض٬ٜى ٛيٙ ثُٔقج٤َٙ 

 Zea)دًٚٞر ٓذجٌٕر أٝ ؿ٤ٌ ٓذجٌٕر ٖٓ هذَ ث٧ْٗجٕ صؤه١ ث٠ُ ظًٜٞ ًٌٝ ثُ٘ضٌثس ػ٠ِ ٙقضٚ ٓغَ ثُيًٙ ثُٖج٤ٓز 

mays) Corn    ٝثُيًٙ ًك٤ؼز ث٧ًٝثمSorghum vulgare)          Sorghum ) ٝثُْذجٗؾoleraceae) Spinach  

Spinacia  )ِٝثُنLettuce  sativa)   (Lactuca  ٕٝف٤ٖٖز ثُْٞهثSudan grass . ؽجٗخ أمٌ ٝؽٞه ثُ٘ضٌثس ٖٓ

د٤ٌٔجس ًذ٤ٌر ك٢ ٤ٓجٙ ث٫ٜٗجً ٝه٘ٞثس ث١ٌُ ٝثُذق٤ٌثس ٤ٓٝجٙ ثُٔذجٍٍ ٣ٖؾغ ٗٔٞ ثُطقجُخ ٓٔج ٣ؤه١ ث٠ُ صـ٤ٌ ٟؼْ ث٤ُٔجٙ 

ك٦ٞ ػٖ ىُي صقَِ ثُطقجُخ ٣ؤه١ ث٠ُ ٣ٍجهر ثُٔجهر ثُؼ٣ٞٞز ك٢ ث٤ُٔجٙ ٝدجُضج٢ُ ٣َهثه أّض٬ٜى ث٫ًْٝؾ٤ٖ ٖٓ هذَ 

 .ثُْٔؤُٝز ػٖ صق٤َِ ثُٔجهر ثُؼ٣ٞٞز ٝٛيث ٣ؤعٌ ػ٠ِ ثُغٌٝر ث٤ٌُْٔز  ث٫ف٤جء ثُوه٤وز

إٔ .٣ٝDenitrificationضقًٌ ثُ٘ضٌٝؽ٤ٖ دؼ٤ِٔز   Nitrate reductionأٓج ك٢ ثُضٌح ثُـوهز ك٤قوط ثمضَثٍ ُِ٘ضٌثس 

ٝأ٤ًْٝو  Nitrous oxide (N2O)ثُ٘ضٌٝؽ٤ٖ ثُي١ ٣ضقًٌ ٣ٚقذٚ ص٣ٌٖٞ دؼٜ ث٫ًج٤ّو ثُ٘ضٌٝؽ٤٘٤ز ٓغَ أ٤ًْٝو ثُ٘ضٌٍٝ 

٢ٛٝ ًٌٓذجس ؿج٣ٍز صضٚجػو  Nitrogen dioxide (NO2)ٝعج٢ٗ  أ٤ًْٝو ثُ٘ضٌٝؽ٤ٖ  Nitric oxide (NO)ثُ٘ض٣ٌي 

ًْ  28ثُض٢ صٔضو ث٠ُ ٓج ٣وٌح ٖٓ    Troposphere( ٟذوز ثُٔ٘جك)ٝصنض٠ِ ٓغ ٛٞثء ثُطذوز ثُْل٠ِ ٖٓ ثُـ٬ف ثُؾ١ٞ

ض٢ صق٠٤ دجٌُجة٘جس ثُق٤ٚ ٝػ٘و ثّضٖ٘جم ٛيٙ ثُـجٍثس كؤٜٗج صضقٍٞ ث٠ُ كٞم ّطـ ث٧ًٛ ، ٢ٛٝ صٔغَ ًضِز ثُٜٞثء ثُ

ًٔج إٔ ٛيٙ ث٧ًج٤ّو صضلجػَ ٓغ ثُٜج٣وًًٝجًدٞٗجس ثُ٘جصؾز ٖٓ ٓٚجٗغ ثُذض٤ًٌٝٔج٣ٝجس ٓغَ ؿجٍ . فجٜٓ ثُ٘ض٣ٌي ك٢ ثٌُةز 

Proxy-أّض٤َ ٗضٌثس ٌٓٞٗٚ ًٌٓخ د٢ًٌْٝ ( CH=CH)ٝؿجٍ ث٧ّض٤ِ٤ٖ (  CH2CH=2)ٝؿجٍ ث٧ع٤ِ٤ٖ ( 4CH)ث٤ُٔغجٕ 

acetyl nitrate  ثُي١ ٣ؤه١ ث٠ُ ص٣ٌٖٞ ثُٞذجح ث٤ٔ٤ٌُجة٢Chemical fog  ٝهو صضٚجػو ٛيٙ ث٧ًج٤ّو ث٠ُ ثُطذوز ثُغج٤ٗز

ف٤ظ صضلجػَ ٛيٙ ث٧ًج٤ّو   Ozone layerثُض٢ صقض١ٞ ػ٠ِ ٟذوز ث٧ٍٕٝٝ  Stratosphereٖٓ ثُـ٬ف ثُؾ١ٞ أ١ ٟذوز 

٤ٖ ٝديُي صوَِ ٛيٙ ثُضلجػ٬س ٖٓ ّٔي ٟذوز ث٧ٍٕٝٝ ، ٝدجُضج٢ُ ٤ّؤه١ ىُي ث٠ُ ٗلجى ٓغ ؿجٍ ث٧ٍٕٝٝ ٌٓٞٗٚ ث٧ًْٝؾ
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ؽٌػجس ػج٤ُز ٖٓ ث٧ٕؼز كٞم ثُذ٘لْؾ٤ٚ ث٠ُ ث٧ًٛ ٝثُض٢ صضْذخ دؤٌٓثٛ ٌّٟج٤ٗز ك٢ ؽِو ث٧ْٗجٕ ك٦ٞ ػٖ إٔ ٣ٍجهر 

ٝط ظجٌٛر ث٧فضذجُ ثُقٌث١ً أًج٤ّو ثُ٘ضٌٝؽ٤ٖ ٝمجٙز أ٤ًْٝو ثُ٘ضٌٍٝ ك٢ ٟذوز ثُٔ٘جك ثُض٢ ٢ٛ أفو أّذجح فو

Green house effect  ٓغ ًَ ٖٓ ؿجٍ ث٤ُٔغجٕ ٝعج٢ٗ أ٤ًْٝو ثٌُجًدٕٞ ٝدنجً ثُٔجء. 

  

 أٌٝثً ث٧ّٔور ثُلّٞلجص٤ز*   

صؼو ػ٤ِٔز ص٤٘ٚغ ث٧ّٔور ثُلّٞلجص٤ز ٖٓ أًغٌ ػ٤ِٔجس ص٤٘ٚغ ث٧ّٔور ص٣ِٞظ ُِذ٤تز دجُـجٍثس ثُْجٓز ثُض٢ ص٘ضؼ ٖٓ ػ٤ِٔجس 

فجٜٓ )  Hydrogen fluoride(HF)صلجػَ ٙنٌ ثُلّٞلجس ٓغ فجٜٓ ثٌُذ٣ٌض٤ي أى ٣ضٌٕٞ ؿجٍ ك٣ًِٞو ث٤ُٜوًٝؽ٤ٖ 

ضلجػَ ك٣ًِٞو ث٤ُٜوًٝؽ٤ٖ ٓغ ث٤ِ٤ٌُْج ثُٔٞؽٞهر ك٢ ثُٚنٌ ٝد٘لِ ثُٞهش ٣( Hydrofluoric acidث٤ُٜوًٝك٣ًِٞي 

، كئىث صٌْح ٛيثٕ ثُـجٍثٕ م٬ٍ  Silicon tetrafluoride  (SiF4)ثُلّٞلجص٢ ٤ُ٘ضؼ ؿجٍ ث٤ِ٤ٌُْٕٞ ًدجػ٢ ثُل٣ًِٞو 

ه٣ٞٓز ك٢ ػ٤ِٔز ص٤٘ٚغ ثُْٔجه كؤٕ ىُي ٤ّؤه١ ث٠ُ صِٞط ثُٜٞثء ثُؾ١ٞ ٝإٔ ثّضٖ٘جهٜٔج ٣ْذخ صوٌفجس ثُؼ٤ٕٞ ٝصؾٔؼجس 

 .ثٌُةز ٓغ ثًصلجع هًؽز فٌثًر ثُؾْْ ٝػ٘و ثُضٌث٤ًَ ثُؼج٤ُز صقَٚ ثُٞكجر 

ٖٓ ؽٜز عج٤ٗز كؤٕ أٝجكز ث٧ّٔور ثُلّٞلجص٤ز ٣ضْذخ دضٌْح ؽَء ٖٓ ثُلّٞلجس ٓغ ٓجء ث١ٌُ ث٠ُ أػٔجم ثُضٌدز ٣َٝٚ ث٠ُ 

قجُخ دـَثًر ٝصؼط٢ ًضِز ف٣ٞ٤ز ًذ٤ٌر ػ٘و ٤ٓجٙ ثُذٍَ ٝث٤ُٔجٙ ثُؾٞك٤ز أٝ ث٠ُ أ٧ٜٗجً ٝثُذق٤ٌثس ٝٛيث ٤ّٖؾغ ٗٔٞ ثُط

صقِِٜج دّٞجٟز ث٫ف٤جء ثُوه٤وز ٣َهثه ٓؼوٍ ث٫فض٤جػ ٖٓ ث٧ًْٝؾ٤ٖ ثُيثةخ ك٢ ثُٔجء ٝدجُضج٢ُ صضؤعٌ ثُٔؾضٔؼجس ث٧ف٤جة٤ز 

 .ثُٔجة٤ز ٜٝٓ٘ج ثُغٌٝر ث٤ٌُْٔز 

   أٌٝثً ثُٔؼجهٕ ثُغو٤ِز* 

ث٧ّٔور ثُٔؼو٤ٗز ػذجًر ػٖ ِٓـ ُؼٌ٘ٚ أٝ أًغٌ ًٔج صقض١ٞ ػ٠ِ ٕٞثةخ ٖٓ ثُؼ٘جٌٙ ثُغو٤ِز ٝثُْجٓز ٓغَ ثٌُجه٤ّٓٞ  

ٝث٤ٌٌُّٓٝٞ ٝثَُةذن ٝثٌُٙجٗ ٝث٤ًَُٗل ٝثُض٢ صضٌثًْ ك٢ ثُضٌدز ٝإٔ ثّضٌٔثً أٝجكز ٓغَ ٛيٙ ث٧ّٔور ٣ؤه١ ث٠ُ صؾٔغ 

 Volatilizationصؾٔغ ثٌُٙجٗ ك٢ أْٗؾز ٗذجس ثُلِلَ ٝهو ٣قوط صطج٣ٌ  ثُؼ٘جٌٙ ثُغو٤ِز ك٢ أْٗؾز ثُ٘ذجس ًٔج ك٢ فجُز

ٝثُض٢ صؤعٌ صؤع٤ٌ ٝجً ػ٠ِ ث٧ْٗجٕ  Methylationُذؼٜ ثُؼ٘جٌٙ ثُغو٤ِز ث٠ُ ثُؾٞ أٝ صق٬٣ٞصٜج ث٠ُ ًٌٓذجس ثُٔغ٤َ 

 .                                          ٝثُق٤ٞثٕ

ذ٤ز ٤ٔ٤ٌُِجة٤جس ثُض٢ ظٌٜس ػٖ ث٫ّضنوثّ ث٢ُْء أٝ ثُٔلٌٟ ، كوو دوأس ث٥عجً ٣ضٞـ ٓٔج ّذن ىًٌٙ دؼٜ ثُؾٞثٗخ ثُِْ

ثُٞجًر ٫ّضنوثّ ث٤ٔ٤ٌُجة٤جس ك٢ ثًَُثػز دجُظًٜٞ ٝدٌَٖ ٝثٝـ ػ٠ِ ٙقز ث٩ْٗجٕ ٝػ٠ِ ثُذ٤تز ، ٓٔج ٝؽٚ أٗظجً 

صظٌٜ ٫فوج ، ٝهو ٝؽٜٞث ثُؼِٔجء إ٠ُ صقي٣ٌ ثُقٌٞٓجس ٝثُٖؼٞح ٖٓ إٕ ُٜيٙ ثُٔوم٬س ثٗؼٌجّجس ِّذ٤ز ػو٣ور ًدٔج 

ُِض٤ًٌَ ػ٠ِ ث٩ٗضجػ ثُؼ١ٞٞ ًٜٔ٘ؼ ٣ضني ٍُِٞٙٞ إ٠ُ ؿيثء ىث ٗٞػ٤ز ؽ٤ور مج٢ُ ٖٓ ث٧ٌٝثً ػ٠ِ ٙقز ث٩ْٗجٕ 

إ٫ ثٗٚ ٫ ٣ؼٌف دجُٞذ٠ ٓض٠ ظٌٜس ثًَُثػز ثُؼ٣ٞٞز ٝأؿِخ ثُذجفغ٤ٖ . ٝثُق٤ٞثٕ ٫ٝ ٣ضٌى آعجً ِّذ٤ز ػ٠ِ ثُذ٤تز

أًدؼ٤٘٤جس ثُوٌٕ ثُؼ٣ٌٖٖ عْ دوأس ثُقٌٞٓجس دوػْ ٝصط٣ٌٞ أّج٤ُخ ٛيث ث٠ُٔ٘ ٖٓ ثًَُثػز ٣ؤًوٕٝ أٜٗج دوأس ك٢ أًٝدج ك٢ 

م٬ٍ ثُؼوو ثُْجهُ ٖٓ ثُوٌٕ ثُٔج٢ٝ ، ٝأٙذقش فو٤وز صؤص٢ عٔجًٛج ك٢ ثُْذؼ٤٘جس ٝثُغٔج٤ٗ٘جس ٓ٘ٚ ف٤ظ صؤِّ ث٫صقجه 

٢ صًَع د٘ظجّ ثًَُثػز ثُؼ٣ٞٞز دج٫صْجع ٝأميس ثُْٔجفز ثُض 2180ثُو٢ُٝ ٤ُِٜتجس ثُض٢ صٜضْ دجًَُثػز ثُؼ٣ٞٞز ػجّ 
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إ٠ُ ثٕ ثّضٌث٤ُج صضٚوً هٍٝ ثُؼجُْ ٖٓ ف٤ظ ْٓجفز  0228ٝهو إٔجً صو٣ٌٌ ٓ٘ظٔز ثًَُثػز ٝث٧ؿي٣ز ثُٚجهً ػجّ 

٤ِٕٓٞ ٌٛضجً ص٤ِٜج ث٧ًؽ٘ض٤ٖ ٝث٤ُٖٚ ٝث٣٫ُٞجس ثُٔضقور  22.7ث٧ًث٢ٝ ثُض٢ ٣ضذغ ك٤ٜج ٗظجّ ثًَُثػز ثُؼ٣ٞٞز إى دِـش 

ٝصٌَٖ . أُق ٌٛضجً ٤ِٓ822ٕٞ ٌٛضجً كج٫ًؿٞث١  ٤ِٓ2.0ٕٞ ٌٛضجً عْ إ٣طج٤ُج دْٔجفز  ..2ز دْٔجفز هوًٛج ث٤ٌ٣ٌٓ٧

ك٢ ثّذج٤ٗج % 02ٖٓ ث٧ًث٢ٝ ثًَُثػ٤ز ك٢ ًَ ٖٓ ثّضٌث٤ُج ٝص٤ًٌج ٝ% 42ث٧ًث٢ٝ ثًَُٔٝػز دٜيث ثُ٘ظجّ ٓج ْٗذضٚ 

ٝهو فظج ث٩ٗضجػ ثُؼ١ٞٞ دؤ٤ٔٛز ك٢ ٙجهًثس ثُوٍٝ ك٢ ث٣ُْٞو ٝكِ٘وث % 8ك٢ ًَ ٖٓ ثُٔـٌح ٌٝٓٚ ِّٝٞك٤٘٤ج ٝ% 24ٝ

ٌَُ ٖٓ ثُوٗٔجًى ٝكٌْٗج % 4ك٢ د٣ٌطج٤ٗج ٝ% 4ك٢ أ٣ٌٌٓج ٝ% 24ك٢ أُٔج٤ٗج ٝ% 2.ثُض٢ صؼضٔو ٗظجّ إٗضجؽ٢ كذِؾ ٣ٌَٖ 

 .ٖٓ دجه٢ هٍٝ ثُؼجُْ% 0ٌَُ ٖٓ ث٣ُْٞو ٣ٌّْٞٝث ُٝٛٞ٘وث ٝ% 0ٝ

ٗطجم ثُضؾجًح ثُذقغ٤ز ثُض٢ دوأس ٓ٘ي صْؼ٤٘جس ثُوٌٕ ثُٔج٢ٝ ف٤ظ ٗلي ػوه أٓج ك٢ ثُؼٌثم ك٬ ٣َثٍ ثػضٔجه ٌٛيث ٗظجّ ك٢ 

ٓقوٝه ٖٓ ثُضؾجًح ػ٠ِ ػوه ٖٓ ٓقج٤َٙ ثُنٌٞ ٓغَ ثُن٤جً ٝثُوٌٗذ٠٤ ٝثُذطجٟج ٫ٝ صٞؽو إفٚجة٤ز ٤ًّٔز ػٖ ٝؽٞه 

 .ْٓجفز ًٍثػ٤ز صضذغ ٗظجّ ثًَُثػز ثُؼ٣ٞٞز

 ثُٔٚجهً 

. ؽجٓؼز ػ٤ٖ ِٕٔ/٤ًِز ثًَُثػز . ُؼ٣ٞٞز، ث٧ِّ ٝهٞثػو ث٩ٗضجػ ٝث٤َُٔٔثسثًَُثػز ث 0220، ػذو ثُٔ٘ؼْ ٓقٔو ثُؾ٬

ٌٚٓ. 

ِِّْز ث٩ٙوثًثس ثُؼ٤ِٔز . صِٞط ثُذ٤تز دج٧ّٔور ث٤ٔ٤ٌُجة٤ز ث٤ُ٘ضٌٝؽ٤٘٤ز أّذجدٚ ٝٓنجٌٟٙ 0224، مجُو ٗجٌٙ ث٤ٌُٝٔجٕ

 .ثٌُِٔٔز ثُؼٌد٤ز ثُْؼٞه٣ز. ُِؾٔؼ٤ز ثُْؼٞه٣ز ُِؼِّٞ ثًَُثػ٤ز

ٗقٞ ًٍثػز : ثًَُثػز ثُؼ٣ٞٞز ُِٔقج٤َٙ ثُذْضج٤ٗز 0224ػذو ثٌٍُثم ٝ ثُْؼوٕٝ ، ػذوهللا ػذو ثٌُفٖٔ ٖٛجّ  ٙجُـ ،

 .02ثُؾٔؼ٤ز ثُْؼٞه٣ز ُِؼِّٞ ثًَُثػ٤ز ، ِِّْز ث٫ٙوثًثس ثُؼ٤ِٔز ، ثٙوثً ًهْ . ْٓضوثٓز

  .ؽجٓؼز ث٫ٗذجً –ثػز ثّج٤ّجس ك٢ ثًَُثػز ثُؼ٣ٞٞز ، ٤ًِز ثًَُ 0224، ٓٞكن َٓدجٕ ٝ ِٓٚـ ، ػٌٔ ٛجْٕ ٠ِْٓ 
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  العضوي االنتاج ومفهوم ، وسلبٌاتها وفوابدها اهدافها ، العضوٌة الزراعة مفهوم:  الثانٌة المحاضرة

 Organic Agriculture Understandable    العضوٌة الزراعة مفـهوم

 الطبٌعٌة بالزراعة أٌضا ً وتعرؾ. ومكوناتها عناصرها لجمٌع للبٌبة الطبٌعً للتوازن وسٌلة العضوٌة الزراعة تعد

Natural Agriculture ًعالٌة، صحٌة وبمواصفات جٌدة نوعٌة قٌمة ذات ؼذاء إلنتاج ٌهدؾ متكامل زراعً نظام فه 

 عملٌة فً والحٌوانٌة النباتٌة المخلفات توظٌؾ مع للتربة األمثل االستؽبلل خبلل من وذلك األلٌاؾ إنتاج إلى باإلضافة

 والهرمونات والمبٌدات كٌمٌابٌآ المصنعة األسمدة استخدام عن كلٌا مبتعدا التربة بناء على والحفاظ المعدنٌة العناصر تدوٌر

 أي فً الجٌنات فً والتبلعب الوراثٌة الهندسة طرٌق عن المنتجة وراثٌا المحورة والسبلالت التراكٌب وكذلك والفرمونات

 الصفات تحسٌن فً توظؾ التً المفٌدة الدقٌقة الحٌة الكابنات استخدام ذلك ضمن ٌدخل وال اإلنتاجٌة العملٌة من جزء

 الفرصة ٌعطً ،مما Biofertilizers الحٌوٌة بالمخصبات علٌها ٌطلق ولتً للتربة واالحٌابٌة والكٌمٌابٌة الطبٌعٌة

 الجانب ومراعاة واأللٌاؾ الؽذاء من المجتمع متطلبات توفٌر باالهتمام األخذ مع البٌبة ونظافة البٌبً االتزان على للمحافظة

 عقد الذي اجتماعها فًFood Agriculture Organization (FAO ) والؽذاء الزراعة منظمة عرفت وقد. االقتصادي

 على والمحافظة والصٌانة الخدمة نظم: بؤنها agriculture Sustainable المستدامة الزراعة 21.1 عام من شباط فً

 من والمستقبلٌة منها الحالٌة اإلنسان احتٌاجات لتحقٌق الصناعٌة التقنٌة وسابل تطوٌر من االستفادة مع الطبٌعٌة المصادر

 الجٌنٌة المصادر على الحفاظ مع والمابٌة األرضٌة المصادر على والمحافظة المستدامة التنمٌة وتتضمن. وألٌاؾ ؼذاء

 احتٌاجات لتلبً اقتصادٌة نهضة لتحقٌق التقنً التقدم من االستفادة مع البٌبة تدهور عدم لضمان والحٌوانٌة منها النباتٌة

 .المجتمع ومتطلبات

 فً تتواجد طبٌعٌة إنتاج ووسابل عناصر استخدام فٌها ٌتم إنتاجٌة عملٌة هً البسٌط العام بمفهومها العضوٌة الزراعة ان

 أو أنواعها اختبلؾ على والمبٌدات والمؽذٌات كاألسمدة والمصنعة الصناعٌة المدخبلت من أي إدخال على تعتمد وال البٌبة

 بنوعٌة والمنتج اإلنتاج جعل بهدؾ التشعٌع واستخدام والمضافة الحافظة المواد وكذلك وراثٌا ً المحورة والتقاوي البذور

 العناصر من التربة محتوى على الحفاظ من بدءا ً البٌبة على ذلك ٌنعكس مما مواصفاته جمٌع فً والمثالٌة الكمال إلى أقرب

 عن ذلك وٌتم الطوٌل المدى على لبلمتصاص جاهزة وبحالة المزروعة النباتات واحتٌاجات بمتطلبات تفً بتراكٌز المعدنٌة

 النظام داخل الطبٌعً االحٌابً الدور وتعزٌز اإلنتاج نظم فً ممكنة درجة أقصى إلى المتجددة الموارد استخدام طرٌق

 معاٌٌر معظم ان إلٌه اإلشارة ٌجدر ومما. الزراعً اإلنتاج أنشطة مختلؾ بٌن توازن البٌبة على ٌضفً مما الزراعً

 .متناهٌة بدقة موضوعة متوازنة ببرامج تلزم الزراعً العضوي االنتاج

 تصورا ً ٌعطً وإنتاجه النبات خبلٌا بناء على التؤثٌر فً الخارجً المحٌط وعوامل الوراثً التركٌب بٌن التداخل آلٌة فهم ان

 الزراعة طرٌق عن إنتاجه ٌتم وآخر العضوٌة الزراعة نظام خبلل من إنتاجه ٌتم محصول بٌن الفروق ماهٌة عن حقٌقٌا ً

 النبات ٌحتاجه الذي العنصر ذلك هو الضروري المعدنً فالعنصر المصنعة، الكٌمٌابٌة المخصبات واستخدام التقلٌدٌة

 المركبات مكونات أحد كان سواء آخر عنصر محله ٌحل أن ٌمكن وال تؽذٌته فً مباشرة وٌدخل حٌاته دورة إلكمال

 على بل منه النبات ٌحتاجها التً كمٌته على تعتمد ال الضروري المعدنً بالعنصر تسمٌته وأن أنزٌمً كمساعد أو العضوٌة
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 وان النبات فً الحٌوٌة العملٌات لبعض منشط و مساعد ٌكون فقد الضروري ؼٌر المعدنً العنصر أما العنصر، فعالٌة دور

 وقد العناصر تلك بٌن اإلحبلل إمكانٌة دور ٌؤتً وهنا اإلنتاج ٌخفض فقد توفره عدم بٌنما االنتاج تحسن العنصر هذا وفرة

 من التقلٌدٌة الزراعة نظام فً ٌكون والذي البدٌل العنصر ذلك على االعتماد تؽٌٌر فً مهما ً دورا ً الوراثً التركٌب ٌلعب

 وقد لؤلنتاجٌة، المحدد أو  المثبط األثر إلؽاء على فٌعمل جٌناتها مواقع بعض فً التبلعب ٌتم التً الوراثٌة التراكٌب خبلل

 ؼٌر خلوٌة تراكٌب إضافة أو فٌنولٌة مركبات تقلٌل أو هرمونٌة مواد زٌادة مثل معروؾ ؼٌر آخر تؤثٌر الجٌن لهذا ٌكون

       :                                                                                                                            باآلتً التقلٌدٌة والزراعة العضوٌة الزراعة بٌن الفروق إجمال وٌمكن المستهلك على األثر معروفة

 العضوٌة الزراعة التقلٌدٌة الزراعة

 أنواع وجمٌع الكٌمٌابٌات استخدام على كلٌا اعتمادا تعتمد -2

 فً وراثٌا ً المحورة الوراثٌة والتراكٌب والفرمونات الهرمونات

 .اإلنتاج لتحسٌن اإلنتاجٌة العملٌة

 البٌبة فً تتوفر التً الطبٌعٌة المدخبلت تعتمد* 

 العملٌة فً الكٌمٌابٌة المدخبلت كبٌر حد إلى وتقلل

 .اإلنتاجٌة

 الؽذابٌة بالعناصر التربة الثراء الكٌمٌابٌات إضافة فً اإلفراط -0

 ومٌاه الجوفٌة المٌاه إلى منها الفابض تسرب إلى ٌإدي المعدنٌة

 معقدة أسالٌب وٌتطلب نوعٌتها تدهور ٌسبب مما المسطحات

 .لمعالجتها

 اإلنتاجٌة العملٌة فً العضوٌة المخلفات تستخدم* 

 محسن تؤثٌر لها ٌكون ربما بل سلبً تؤثٌر لها لٌس

 .التربة وبناء لتركٌب

 األحٌاء نشاط ٌقلل السمادٌة لئلضافات األمبلح تراكٌز زٌادة -0

 .النبات نمو على سلبا ً ٌنعكس مما النافعة

 لؤلحٌاء الحٌوي الفعل ٌنشط العضوٌة المادة زٌادة* 

 المجموع على إٌجابٌا ٌنعكس مما للتربة الدقٌقة

 .الجذري

 فً مباشرة بصورة كان سواءً  عالٌا ً الطاقة استهبلك ٌكون -4

 والمبٌدات األسمدة إلنتاج مباشرة ؼٌر بصورة أو اإلنتاجٌة العملٌة

 .عالً

% 2. إلى الطاقة استهبلك خفض نسبة تصل* 

 .اإلنتاجٌة العملٌة فً التقلٌدٌة بالزراعة مقارنة

 الكٌمٌابٌة المخلفات هناك بٌبً تلوث من تضٌفه ما إلى إضافة -4

 التعببة وعملٌات والكٌمٌابٌة األسمدة مصانع تنتجها التً الصلبة

 .مسرطنة مواد وأؼلبها منها التخلص ٌصعب

 العضوٌة المخلفات تراكم من البٌبة تخلٌص ٌتم* 

 تحلل خبلل من وذلك العضوٌة الزراعة نظام باعتماد

 .الزراعة وسط من جزءً  واعتمادةا المخلفات تلك

 إجراء بعد إال استؽبللها ٌمكن ال المستصلحة ؼٌر األراضً -.

 .لها االستصبلح عملٌات

 صالحة ؼٌر األراضً من مساحات استؽبلل ٌمكن* 

 .عضوٌة أوساط فً بالزراعة وذلك للزراعة

 االحٌابً التنوع من ٌقلل العضوٌة المادة من التربة محتوى قلة -8

 الكربون وأكسٌد كؤول المنبعث الكربون تثبٌت من ٌقلل مما فٌها

 .السام

 أكسٌد أول ؼاز انبعاث من التقلٌل فً تسهم* 

 بنسبة الحقول من الكربون أكسٌد وثانً الكربون

 .التقلٌدٌة بالزراعة مقارنة% 24-07 بٌن تتراوح

 الكٌمٌابٌة والمواد بالمعادن التلوث من خالً اإلنتاج*  المستعملة الكٌمٌابٌة المواد وبقاٌا مخلفات على ٌحتوي اإلنتاج -7
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 تراكمها ٌسبب مما للتحلل عالٌة مقاومة ذات تكون ما ؼالبا ً والتً

 .العامة الصحة على خطرا ً وتشكل الؽذاء فً

 صحٌا ً أأمن وهو طبٌعٌة بعناصر إنتاجه تم والمنتج

 ٌزٌد بمعدل للسرطان مضادة مركبات على وٌحتوي

 .التقلٌدٌة بالزراعة المنتجة المحاصٌل عن% 42

                  

 

 Organic production العضــوي اإلنتــاج

ٌُنتج ٌزرع الذي الؽذابً المنتج ذلك هو  بالنظام األخبلل ودون الطبٌعً التوازن مراعاة مع وأمنة نظٌفة بطرق ٌصنع و و

 مدة بدون ٌكون أو ، العضوٌة الزراعة نظام تطبٌق بدء من شهر .0 -  04  من تمتد تحول مدة بعد ٌتحقق والذي البٌبً

 إضافة بدون سنوات ثبلث مدة تركت التً األراضً حالة فً أو ، قبل من تزرع لم التً البكر األراضً حالة فً تحول

 األسمدة من محددة قابمة النظام هذا أستثنى وقد ، والبٌبة األنسان بصحة تضر التً الكٌمٌابٌة والمبٌدات المعدنٌة األسمدة

 للفحص خاضع مصدرها ٌكون أن ٌجب والتً ، العضوٌة األؼذٌة وتصنٌع زراعة فً استخدامها ٌمكن التً والكٌمٌابٌات

 الؽذاء إلنتاج واالستدامة االستمرار ٌمتهن حدٌث نظام فهو ،) Organic عضوي منتج(  شهادة المنتج ٌُعطى حتى الدوري

 االستخدام خبلل من الطوٌل المدى على التربة خصوبة على ٌحافظ الوقت نفس وفً الملوثات من والخالً صحٌا ً األمن

 الزراعة طرق استخدام خبلل من الوراء إلى عودة لٌس العضوي فاإلنتاج ، والمتاحة المحدودة األرض لمصادر األمثل

 النبات تربٌة النبات، فسٌولوجٌا الحٌوٌة، الكٌمٌاء البٌبة، علوم فً المستمر التطور مع متوافق منتج هو أنما االعتٌادٌة

 لٌصبح المنتج الؽذاء طعم أو مظهر تحسٌن أمكانٌة مجرد على تنطوي ال العضوٌة الزراعة شروط إن.  اآلالت وتصمٌم

 أو النبات زراعة من بدءً  الزراعٌة العملٌات جمٌع على الدقٌقة والسٌطرة للمراقبة المستدامة العملٌة هً أنما ، عضوٌا ً منتجا ً

 : العضوي اإلنتاج شروط ومن.  المستهلك الى اإلنتاج تسوٌق وحتى الحٌوان تربٌة

 .معٌنة زمنٌة ولمدة معٌنة لمساحة تزرع التً للمحاصٌل زراعٌة لدورة خطة وضع -2

 . Composting هوابٌآ المتحللة العضوٌة والمواد العضوي السماد استخدام -0

 .المعدنٌة العناصر تدوٌر إعادة تعظٌم -0

 .التربة وخصوبة تركٌب على المحافظة -4

 .المٌكانٌكٌة الزراعة -4

 .واألمراض اآلفات لمقاومة الطبٌعٌة الطرق استخدام -.

 والحٌوانٌة النباتٌة والحٌاة الدقٌقة الحٌة الكابنات ٌتضمن وهذا الزراعً النظام داخل االحٌابٌة الدورات وتعزٌز تشجٌع -8

 . والحٌوانات النباتات إلى إضافة التربة داخل

 .والملوثات التلوث من خالً دابم مابً بٌبً نظام تطوٌر -7

 .الحٌوانات وتربٌة النباتً اإلنتاج بٌن متناسب توازن إٌجاد -1

 .ؼذاء أزمة حصول لمنع كافٌة وبكمٌة عالٌة جودة ذي ؼذاء إنتاج -22
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 من أقل بدرجة ٌهتم أنه كما والتخزٌن للحفظ المنتج صبلحٌة بمدة اهتمامه من أكبر بشكل الؽذابٌة بالقٌمة ٌهتم المستهلك ان

 والعناصر البروتٌنات من المحتوى إلى إضافة الدهون من والمحتوى واللون والطعم المبٌدات بقاٌا على المنتج احتواء ناحٌة

 من وآخر عضوٌة زراعة لمنتج المبٌدات بقاٌا من والفاكهة الخضر محتوى فً مقارنة التالً الجدول وٌوضح. األخرى

 .تقلٌدٌة زراعة

 

  العضوٌة الزراعة أهداؾ

 للتداخبلت األجل طوٌلة وأخرى المتوسط المدى على تؤثٌراتها تظهر تؽٌرات احداث إلى العضوٌة الزراعة تهدؾ  

 لتبلفً بٌبً توازن إٌجاد مع عضوٌة أؼذٌة انتاج إلى ٌسعى الزراعً النمط وهذا الزراعٌة، البٌبٌة النظم على الزراعٌة

 األرض من لقطعة االقتصادي المردود فً زٌادة مجرد لٌست الزراعٌة فالتنمٌة الزراعٌة، واآلفات التربة خصوبة مشاكل

 للمواد المفرط االستعمال نتٌجة المستقبل فً الزراعً االستعمال دابرة من وإخراجها التربة خصوبة انهاك حساب على

 خطط ضمن تتحقق Sustainable Development مستدامة تنمٌة هً وإنما اإلنتاجٌة العملٌة فً المصنعة الكٌمٌابٌة

 وطؤة تحت الحٌاة تتركز حٌث الحٌة وؼٌر الحٌة بمكوناته Biosphere الحٌوي الؽبلؾ مصٌر على ترتكز علمٌة وأسالٌب

 .الراهن الوقت فً التلوث

 منها والتً البٌبٌة للنظم الطبٌعٌة القدرة استعادة خبللها من ٌتم التً التدابٌر كإحدى العضوٌة الزراعة أسلوب اعتماد بدأ وقد

 من وذلك الحراري االحتباس وخفض والجوفٌة السطحٌة المٌاه تلوث قلة إلى إضافة بالمؽذٌات واحتفاظها التربة قوام تعزٌز

 من الخروج هو آمنة لزراعة جدٌد أسلوب عن البحث فً األساس أن. التربة فً الكاربون استٌعاب على القدرة خبلل

 بٌبً فساد من ذلك تبع وما الزراعة فً المصنعة والمبٌدات الكٌمٌابٌة األسمدة استخدام على ترتبت التً البٌبٌة المشاكل

 :انها على تعرٌفها تم والتً النظٌفة بالزراعة تسمٌته على اتفق ما هو النتٌجة فكانت كبٌرة صحٌة ومخاطر

 مر على الزراعة فً اإلنسان اتبعها التً التارٌخٌة األسس مع ٌتمشى متكامل بٌبً اجتماعً اقتصادي زراعً إنتاجً نظام

 خبلل من العضوٌة الزراعة أهداؾ إجمال وٌمكن .االستدامة أو التواصل صفة ٌحمل أسلوب بؤنها خبللها وتؤكد التارٌخ

 :ٌلً وكما ربٌسٌة أقسام ثبلثة فً وضعها

 : وتتضمن اجتماعٌة أهداؾ: أوال ً

 .عالٌة صحٌة ومواصفات جٌدة ؼذابٌة قٌمة ذا ؼذاء إنتاج -2

 .اإلنتاجٌة العملٌة فً المتاحة للموارد األمثل االستخدام -0

 .المحلٌة واالحتٌاجات المتطلبات توفٌر -0

 .المحلً لئلنتاج الممٌزة والجودة والنكهة الطعم على الحفاظ خبلل من المحلٌة الثقافة احترام -4

 

 :وتتضمن اقتصادٌة أهداؾ: ثانٌا ً

 .جٌدة عمل ظروؾ توفٌر -2

 .المنتج لنوعٌة عادلة تجارة ضمان -0
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 .اإلنتاجٌة العملٌة فً المطلوب المال رأس لقلة منخفض استثمار -0

 .اإلنتاج قٌمة من ٌزٌد مما اإلنتاج وجودة ثبات -4

 .الكلؾ ٌوفر مما اإلنتاجٌة العملٌة فً الخارجٌة المدخبلت تقلٌل -4

 :وتتضمن بٌبٌة أهداؾ: ثالثا ً

 .الكٌمٌابٌة بالمواد تلوث حدوث عدم ضمان -2

 .الزراعٌة الحقول من الكربون أوكسٌد ثانً ؼاز انبعاث تقلٌل -0

 .التربة خصوبة على المحافظة ضمان -0

 .بالكٌمٌابٌات والجوفٌة السطحٌة للمٌاه تلوث وجود عدم -4

 (.Globule warmingالحراري االحتباس) األرض حرارة درجة ارتفاع ظاهرة تقلٌل -4

 .البٌبً االتزان على ٌحافظ مما لؤلحٌاء طبٌعً تنوع -.

 .للبٌبة صدٌقة حٌوانات تربٌة -8

 .الطبٌعٌة الموارد على المحافظة -7

 والحٌوان اإلنسان صحة على الخطٌر لتؤثٌرها قصوى أهمٌة ذات التسمٌد عن تتخلؾ التً بالنترات التلوث مشكلة وتعد

 المٌاه من% 22 على ٌحصل بٌنما ٌؤخذها التً النترات من% 72بـ اإلنسان تزود حٌث األهم المصدر الخضراوات وتعتبر

 بدورها والتً الطهً عملٌة عند نترٌت إلى تحولها نتٌجة الصحة على النترات أثر وٌؤتً أخرى، ؼذابٌة مصادر من% 22و

 النبات داخل واستخدامها النترات امتصاص وأن سرطانٌة، ألمراض مسببة مواد مكونة أمٌنٌة بمركبات ترتبط أن ٌمكن

 إلى الدراسات وتشٌر التربة، إلى النتروجٌنٌة األسمدة إضافة ومعدل للنبات الوراثً التركٌب منها عدة بعوامل تتؤثر

 بمثٌلتها مقارنة Organic Farmingالعضوٌة الزراعة نظام طرٌق عن المنتجة الخضراوات فً النترات بنسبة انخفاض

 تتركه عما ناهٌك الحاصل فً النترات تؤثٌر جانب من فقط هذا ، Conventional Farmingالتقلٌدٌة بالزراعة المنتجة

 والسمٌة المبٌدات وبقاٌا البٌبً النظام فً األحٌاء وفعالٌات أوجه جمٌع على آثارها تنعكس والتً البٌبة فً سلبٌة آثار من

 .مبٌد من أكثر خلط فٌها ٌتم التً الحاالت تسببها التً

 العضـوٌة للزراعـة البٌبـٌة الفـوابد

 بهدؾ الوقت مرور مع ببطء وحدثت البٌبة فً تبلحظ التً األجل طوٌلة التؽٌرات من الكثٌر تدرس العضوٌة فالزراعة

 استباقٌا منهجا العضوٌة الزراعة تتخذ حٌث واآلفات، التربة خصوبة مشكلة لتبلفً بٌبً توازن إٌجاد مع الؽذاء إنتاج

 .المختلفة للمجاالت وضوحا ً أكثر التصور ولٌكون. ظهورها بعد المشاكل معالجة فً المبلبمة التصورات لوضع

 ارتباطات توجد كما التربة بناء وتقوٌم للحفاظ أساسا ً للمحاصٌل الزراعٌة الدورات العضوٌة الزراعة نظام ٌعتمد: التربة -2

 من تحسٌن إلى ٌإدي شؤنه من وهذا التربة ونباتات حٌوانات تشجع انها إذ العضوٌة واألسمدة التؽطٌة محاصٌل مع تكافلٌة

 على وقدرتها التربة وخصابص والطاقة المؽذٌات تدوٌر ٌزداد وبالمقابل استقرارا ً أكثر نظم وإقامة وقوامها التربة تكوٌن

 االحٌابً التنوع ٌزداد آخر جانب ومن التربة، تعرٌة تكافح أن وٌمكن الماء مسك على قابلٌتها وزٌادة بالمؽذٌات االحتفاظ
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 الموارد من تعوٌضه ٌتم ذلك كل. وٌعززها التربة إنتاجٌة على المحافظة على وٌساعد المؽذٌات خسابر من ٌقلل مما للتربة

 والكالسٌوم والفوسفات بالبوتاس تكمٌلً لتعوٌض العضوٌة الترب تحتاج األحٌان بعض فً عدا المزرعة من المتجددة

 .خارجٌة مصادر من النادرة والعناصر والمؽنٌسٌوم

 الزراعٌة المناطق من كثٌر فً جدا ً وخطرة كبٌرة وبالمبٌدات المصنعة الكٌمٌابٌة باألسمدة المٌاه تلوث مشكلة تعد: المٌاه -0

 والسماد الحٌوانات روث مثل العضوٌة باألسمدة تستبدل فإنها العضوٌة الزراعة فً محظور المواد هذه استخدام ألن ونظرا ً

 الدابم النباتً والؽطاء المزروعة األصناؾ حٌث من العضوٌة الزراعة فً ٌعتمد الذي الحٌوي للتنوع ونتٌجة األخضر،

 تلوث مخاطر فً كبٌر وخفض بالمؽذٌات التربة احتفاظ على ذلك سٌنعكس الجٌدة اإلدارة نظام واتباع التربة قوام وتعزٌز

 .الجوفٌة المٌاه

 تخفض ألنها وذلك المتجددة ؼٌر المصادر من الطاقة استخدام من التقلٌل على العضوٌة الزراعة تعمل: الهواء -0

 تسهم كما. االحفوري الوقود على المعتمدة الطاقة من كبٌرة كمٌات صرؾ إنتاجها ٌتطلب التً الكٌمٌابٌات من االحتٌاجات

 على قدرتها خبلل من وذلك Globule warming effects الحراري االحتباس تؤثٌرات من التقلٌل فً العضوٌة الزراعة

 إلى الحراثة تقلٌل مثل العضوٌة الزراعة نظام فً تتبع التً اإلدارة أسالٌب من الكثٌر ٌزٌد كما التربة فً الكاربون استٌعاب

 إلى الكاربون عودة فً ٌساعد مما الزراعٌة الدورة فً للنتروجٌن المثبتة البقولٌة المحاصٌل إدخال وزٌادة ممكن حد أدنى

 .الكربون لتخزٌن مبلبمة ظروؾ وتوفٌر اإلنتاجٌة زٌادة إلى ٌإدي والذي التربة

 من% 04 أن حٌث المناخ فً وتؽٌر حرارة من األرضٌة الكرة له تتعرض ما ثلث عن مسبولة تعد الزراعٌة األنشطة ان

 الزراعٌة المصادر من تؤتً World warming phenomena الحراري االحتباس بظاهرة والمتسببة المنبعثة الؽازات

 النباتات ؼابات نصؾ من ٌقرب ما تحوٌل تم حٌث الزراعٌة المحاصٌل إنتاج فً للتوسع الؽابات إزالة من خاصة وبصورة

 فً والشجٌرات العشبٌة النباتات مساحة وثلث االستوابٌة، وتحت واالستوابٌة المعتدلة المناطق فً األوراق عرٌضة

 مساحة نصؾ تجفٌؾ تم كما منتجة، زراعٌة أراضً إلى تحولت البرٌة لؤلصول مهما موطنا ً تعد التً المعتدلة المناطق

 الؽازات ذلك إلى إضافة زراعٌة، مناطق إلى وحولت المابٌة لؤلحٌاء األهمٌة بالؽة بٌبات وهً العالم فً الرطبة المناطق

 .الحٌوانٌة أو النباتٌة المخلفات إحراق عن والناتجة بالمٌاه المؽمورة الرز حقول من المنبعثة

. االحٌابً والتنوع البٌبة على به ٌستهان ال خطرا ً المتبعة الزراعٌة والنظم األسالٌب بعض شكلت لقد: األحٌابً التنوع -4

 Intensive agricultureالكثٌفة أو المركزة بالزراعة تسمٌته على اصطلح ما بزوغ الماضً القرن ستٌنات شهدت فقد

 الزراعٌة الحاصبلت من محدودة أنواع أو واحد نوع استخدام طرٌق عن اإلنتاج من كمٌة أكبر على للحصول تهدؾ التً

 للبٌبة كبٌر تجاهل مع الزراعٌة للكٌمٌابٌات أحٌانا ً مبالؽة فٌه ٌكون وقد واسع استخدام مع شاسعة بمساحات وزراعتها

 للبٌبة حاد تدهور فً تسبب انه إال الزراعٌة المحاصٌل من مرتفعا ً إنتاجا ً حقق مما البٌبً والتوازن مكوناتها وسبلمة

 والؽابات الزراعة لقطاعات المستدامة التنمٌة لتحقٌق فعالة أدوات الحٌوٌة التكنولوجٌا توفر آخر جانب ومن. وعناصرها

 وهناك األلفٌة، هذه خبلل المدن فً وجودهم ٌتزاٌد الذي السكان اعداد احتٌاجات لتلبٌة األؼذٌة وصناعة األسماك ومصابد

 .مختلفة وتطبٌقات تقنٌات ذات الحٌاتٌة التقنٌات من واسعة طابفة
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 أجل من العملٌات أو المنتجات تحوٌر أو لصنع مشتقاتها أو الحٌة والكابنات االحٌابٌة النظم استخدام التطبٌقات تلك من

 اإلنتاج نطاق فً مؤلوفة أصبحت التً والتقنٌات األدوات من الكثٌر الواسع بمعناه ٌؽطً التعرٌؾ وهذا. معٌنة استخدامات

 اإلكثار وتطبٌقات الجزٌبٌة واألحٌاء الجدٌدة، DNAالـ تقنٌات سوى ٌراعً ال الذي الضٌق بمعناه أما. والؽذابً الزراعً

 النباتات واستنساخ  DNAالـ وتحنٌط ونقلها الجٌنات معالجة مثل المختلفة التقنٌات من طابفة فٌؽطً  الحً الجسم خارج

 منظمة ان علما األحٌان، بعض فً باالنفعاالت ومشحون شدٌد جدل موضوع باتت جٌنٌا المحورة الكابنات أن. والحٌوانات

 القطاعات فً واإلنتاجٌة اإلنتاج زٌادة فً تسهم التً اإلمكانٌات من لها الوراثٌة الهندسة أن من ٌقٌن على والزراعة األؼذٌة

. سكانها حاجة لتلبٌة ؼذاء من ٌكفً ما إنتاج اآلن علٌها ٌتعذر التً البلدان فً المنتجة ؼٌر األراضً ؼلة وزٌادة الزراعٌة

 الصحٌة الحالة تحسٌن إلى ٌإدي مما والحدٌد( بٌتا كاروتٌن) Provitamin A على لٌحتوي جٌنٌا ً المحور الرز إنتاج كذلك

 نوعٌة من تحسن كابنات عن أسفرت أخرى أحٌابٌة تقنٌات طرق وهناك. المنخفض الدخل ذات المجتمعات من الكثٌر فً

 الحٌوي التنوع وتوصٌؾ صٌانة على تساعد أن ٌمكن جدٌدة بحثٌة طرق دراسة إلى العلماء ٌتجه لذلك. وتماسكها األؼذٌة

 الزراعٌة المشكبلت ببعض ٌتصل فٌما النبات تربٌة نظم كفاءة زٌادة على القدرة للباحثٌن الجدٌدة التقنٌات هذه وتهٌا

 المخاطر إزاء القلق مشاعر واألؼذٌة الزراعة منظمة وتدرك. المحسنة الجذور ومنظومات الجفاؾ مقاومة مثل التقلٌدٌة

 :هما المخاطر من أساسٌتٌن فبتٌن إلى تقسم والتً الحٌوٌة التقنٌات من محددة جوانب تشكلها التً المحتملة

 .البٌبة على االنعكاسات: والثانٌة والحٌوان، اإلنسان صحة على تؤثٌراتها: األولى

 ٌتم الجٌنات مستوى فعلى المستوٌات، جمٌع على االحٌابً للتنوع األفضل ٌعد العضوٌة الزراعة نظام أن ذلك ٌوضح

. المناخً اإلجهاد أمام للصمود وقابلٌتها لؤلمراض مقاومتها وزادت للبٌبة تكٌفت التً التقلٌدٌة السبلالت تقاوي زراعة

 البلزمٌن والطاقة للمؽذٌات تدوٌر أفضل ٌحقق الحٌوانات وتربٌة النباتً اإلنتاج بٌن التكامل فإن األنواع مستوى وعلى

 الزراعة بنظام المزروعة الحقول وحول داخل طبٌعٌة مواقع على تحافظ فإنها البٌبً المستوى وعلى الزراعً لئلنتاج

 من علٌها وٌحافظ الوراثٌة األصول ٌوفر مما البرٌة األنواع لبقاء مناسبة فرص تتوفر الكٌمٌابٌات استخدام ولعدم العضوٌة

 تجمع إلى وٌإدي تدهورها منع سٌحقق األصناؾ تكرار فٌها ٌقل التً الزراعٌة الدورة اتباع فإن ثانً جانب ومن التدهور

 المعاد األنواع اجتذاب إلى أٌضا ً وٌإدي المستقبل فً الموابمة عملٌات فً علٌه ٌعتمد الذي األساس ٌعتبر سلٌم جٌنً

 العضوٌة الزراعة لنظم النافعة والكابنات حٌوانات أو نباتات كانت سواء العضوٌة الزراعة مناطق إلى استنساخها

 .اآلفات فترساتوم كالملقحات

 تعتبر التً الزراعً البٌبً النظام داخل للتفاعبلت مواتٌة ظروفا ً العضوٌة الزراعة نظم إتباع ٌوفر: الطبٌعٌة الموارد -4

 وإعادة التربة، وتثبٌت وتكٌفها، التربة تكوٌن تتضمن والتً الطبٌعٌة الموارد وصٌانة الزراعً اإلنتاج من لكل حٌوٌة

 للمنتجات والتروٌج والتموٌل والملقحات والمفترسات، المؽذٌات، وتدوٌر الكربون، وامتصاص العادي، الماء استخدام

 الطبٌعٌة الموارد تدهور من تحد كونها تنخفض فإنها البٌبة على للزراعة الحقٌقٌة التكالٌؾ قٌاس وعند. تلوثا ً األقل العضوٌة

. الطبٌعٌة للموارد ٌحصل الذي للتدهور اهتماما تعٌر ال التً التقلٌدٌة للزراعة تكالٌؾ هكذا مثل بالحسبان ٌإخذ ال بٌنما

 وتؤخٌر الزراعٌة الدورات اتباع منها العضوٌة للزراعة عادة المصاحبة الزراعٌة واألسالٌب الممارسات من جملة فهناك

 تفٌد التً الوسابل من وؼٌرها العضوٌة األسمدة واستخدام التؽطٌة ومحاصٌل المرافقة المحاصٌل وزراعة الزراعة مواعٌد
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 بطرٌقة تفٌد الزراعٌة واألسالٌب الممارسات تلك ان ٌعتقد كما. والتنوع الكثافة حٌث من التربة فً االحٌابً التنوع زٌادة فً

 األمطار جراء من التربة انجراؾ أخطار من وتقلل للتربة والكٌمٌابٌة الفٌزٌابٌة الخواص تحسٌن فً مباشرة ؼٌر

 الممارسات من عقود نتٌجة البٌبة أصاب الذي للخلل وتعدٌبل ً للطبٌعة عودة بمثابة الؽنً البٌبً التنوع هذا ان. والفٌضانات

 الدقٌقة الحٌة الكابنات بؤصؽر وانتهاءً  باإلنسان بدءً  الحٌة والكابنات بالبٌبة الضرر إلحاق إلى أدت التً الخاطبة الزراعٌة

 .التربة فً

 العضوٌة الزراعة نظام تطبٌق لتعمٌم السلبٌة اآلثار

 استخدام فً لئلفراط نتٌجة التقلٌدٌة الزراعة بوجه ظهرت مشاكل لمعالجة تحدٌثه تم قدٌما ً نظاما ً العضوٌة الزراعة نظام ٌعد

 لكل أن إال البٌبً، ونظامه اإلنسان صحة حساب على الفاحش للربح العمبلقة الشركات وسعً اإلنتاجٌة العملٌة مدخبلت

 العضوٌة للزراعة المصاحبة السلبٌات أهم نجمل أن وٌمكن وسلبٌات قصور من ٌخلو ال فهو ومساوئ محاسن ٌتبع نظام

 : باآلتً

 إنتاجٌة أن إلى واألؼذٌة الزراعة منظمة تقارٌر أشارت فقد الؽذابً األمن تحقٌق فً اإلٌفاء وعدم اإلنتاج انخفاض -2

 انخفاض وبمتوسط التقلٌدٌة للزراعة المماثلة المساحة لوحدة اإلنتاجٌة من أقل المزروعة المساحة لوحدة العضوٌة الزراعة

 سبب مما اآلفات ومبٌدات الكٌمٌابٌة المؽذٌات استخدام عدم إلى الزراعً اإلنتاج فً االنخفاض هذا وٌعزى% 22-02 قدره

 انخفاض عن الناجمة الخسابر لتعوٌض وذلك التقلٌدٌة الزراعة بمنتوج مقارنة% 84-022 بحدود المنتج هذا أسعار ارتفاع

 والذي( األفقً التوسع) الزراعٌة الرقعة فً المستمر التوسع ٌستدعً مما العالمً الؽذابً األمن تحقٌق ٌمكنه ال الذي اإلنتاج

 منهج ٌتطلب لذلك حماٌتها، من بدال البٌبة على خطٌر ذلك ونتٌجة الطبٌعٌة والمحمٌات الؽابات أراضً حساب على سٌكون

 . الصعد مختلؾ على المفاجبة التداعٌات تجنب اجل من العضوٌة الزراعة استخدام فً التوسع فً متوازن

 ٌثٌر والحشرات الفطرٌات مبٌدات استخدام على التام الخطر أن حٌث جدل موضوع تزال ال العضوي الؽذاء سبلمة إن -0

 االفبلتوكسٌن من صؽٌرة جرعات تناول أن أذ Mycotoxins الفطرٌة بالسموم المنتجات تلك تلوث إمكانٌة حول قلق

Aflatoxins الزراعٌة الممارسات وإجراء هنا الحذر ٌجب لذا. الكبد بسرطان اإلصابة إلى ٌإدي قد زمنٌة فترات على 

 . الفطرٌات نمو احتمال تقلٌل شؤنها من التً

 بشكل تشدد أنها كما عضوٌتها إلى لبلنضمام مشددة شروطا تضع العضوٌة بالزراعة المعنٌة الدولٌة المنظمات إن -0

 العضوي للمنتج الؽذاء وسبلمة الجودة معاٌٌر تتوافق أن األصح بٌنما األؼذٌة وسبلمة الجودة معاٌٌر على تحقٌقه ٌصعب

 نسبة التالً الجدول وٌبٌن العضوي المنتج إلنصاؾ وذلك الدولٌة األؼذٌة على المطبقة والسبلمة الجودة معاٌٌر نفس من

 بالمقارنة العضوٌة الزراعة نظام تحت المنتجة الخضر مكونات بعض فً االنخفاض أو الزٌادة ونسبة المحصول انخفاض

 . التقلٌدٌة بالزراعة المنتجة الخضر مع

  المصادر

. شمس عٌن جامعة/ الزراعة كلٌة. والممٌزات اإلنتاج وقواعد األسس العضوٌة، الزراعة 0220 محمد المنعم عبد ،الجبل

 .مصر



14 
 

 العلمٌة اإلصدارات سلسلة. ومخاطره أسبابه النٌتروجٌنٌة الكٌمٌابٌة باألسمدة البٌبة تلوث 0224 ناصر خالد ،الرضٌمان

 .السعودٌة العربٌة المملكة. الزراعٌة للعلوم السعودٌة للجمعٌة

 زراعة نحو: البستانٌة للمحاصٌل العضوٌة الزراعة 0224 الرحمن عبد عبدهللا ، السعدون و الرزاق عبد هشام ، صالح

 .02 رقم اصدار ، العلمٌة االصدارات سلسلة ، الزراعٌة للعلوم السعودٌة الجمعٌة. مستدامة

  .االنبار جامعة – الزراعة كلٌة ، العضوٌة الزراعة فً اساسٌات 0224 هاشم عمر ، مصلح و مزبان موفق ، مسلط
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 Organic Matter   العضــوٌة المــادة:  الثالثة المحاضرة

 وهذه كٌمٌابً أو أحٌابً تحلل أي ٌتناولها لم التً الخام الحٌوانات وفضبلت النباتٌة المخلفات ٌشمل تعبٌر العضوٌة المواد

 :  اآلتٌة المكونات من تتكون والفضبلت المخلفات

 والكبرٌتات النترات وأمبلح األمٌنٌة واألحماض والكلوكوسٌدات السكرٌات وتشمل الماء فً تذوب التً المواد -2

 . البوتاسٌوم وأمبلح والفلورٌدات

 والقلوٌدات والتانٌنات الراتنجٌة والمواد والشموع والزٌوت الدهون وتشمل والكحول االٌثر فً تذوب التً المواد -0

 (. الصبؽات) الملونة والمواد

  . Cellulose substances السلٌلوزٌة المواد -0

 . Hemi cellulose substances السلٌلوز أنصاؾ -4

 .  Lignin substances الكنٌنٌة المواد -4

 . Protein substances البروتٌنٌة المواد -.

 المعدنٌة األمبلح مع تكون وهً واأللمنٌوم والمؽنٌسٌوم البوتاسٌوم سلٌكات مثل بالماء تذوب ال التً المعدنٌة األمبلح -8

 . بالرماد ٌعرؾ ما الذاببة

 عن فٌنتج العضوٌة المواد تحلل على الدقٌقة األحٌاء تعمل وحرارة وتهوٌة رطوبة من المبلبمة البٌبٌة الظروؾ توفر فعند

 بشكل ٌتحرر اآلخر والجزء أجسامها بناء فً الدقٌقة األحٌاء تستهلكه منها جزء وطاقة المحٌط إلى تتطاٌر ؼازات التحلل

 تشمل) Non humified substances الدبالٌة ؼٌر المواد تسمى حٌوٌة ومركبات المحٌط الى تنفذ حرارة

 humified الدبالٌة المواد أما( العضوٌة واألحماض والصبؽات والدهون األمٌنٌة واألحماض والبروتٌنات الكاربوهٌدرات

substances ًوتقسم البولٌمٌرٌة المعقدات من سلسلة لتكوٌن الثانوٌة الحٌوي التخلٌق عملٌات بفعل تتكون التً النواتج فه 

 والهٌومٌن Humic acid الهٌومٌك وحامض Fulvic acid الفولفٌك حامض إلى وخواصها الجزٌبً وزنها حسب

Humin . 

 األحٌاء بفعل وتفككها تحللها بعد لتعطً المختلفة الحٌوانات وإفرازات النباتٌة المخلفات من تشتق التربة فً العضوٌة فالمادة

 تعطً كما السرٌع التمعدن مرحلة خبلل( NH3,CO2) ؼازٌة ومركبات بسٌطة معدنٌة عناصر الحٌوي والنشاط الدقٌقة

 بدأت التً البسٌطة المواد ؼٌر جدٌدة مركبات عنها ٌنتج والتً Humification التدبل لعملٌة كنتاج ؼروٌة دبالٌة معقدات

 أو طبٌعٌا المخمرة الحٌوانٌة والفضبلت النباتٌة المخلفات كل فهً العضوٌة األسمدة أما. الحٌوي التفكك عملٌة بفعل بها

  NH3,CO2,O2 مثل ؼازات أو بسٌطة معدنٌة مركبات وتعطً للتربة اضافتها عند أحٌابٌا تتفسخ التً صناعٌا المحضرة

 واالحٌابٌة والكٌمٌابٌة الفٌزٌابٌة الخواص تحسٌن فً هاما دورا ٌلعب الذي Humus الدبال تسمى والتً ؼروٌة ومركبات

 ما العامة صفاته وأهم المختلفة الدقٌقة األحٌاء بفعل العضوٌة للمواد التدرٌجً التحلل من ٌنتج معقد مركب والدبال للتربة،

 :  ٌلً
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 . سوداء أو اللون داكنة سمراء مادة -2

 بالؽلٌان وخاصة المخففة القلوٌة المحالٌل فً كبٌرة بدرجة وٌذوب ؼروٌا محلوال معه ٌكون لكنه الماء فً ٌذوب ال -0

 . المعدنٌة باألحماض المعادلة عند المستخلص هذا من كبٌر جزء ترسٌب وٌمكن اللون داكن مستخلصا مكونا

 تصل وقد% 44-.4 بٌن تتراوح الدقٌقة واألحٌاء النباتات أجسام فً موجود مما أعلى الكربون من نسبة على ٌحتوي -0

 . اللكنٌن من محتواه الرتفاع ذلك وٌعود% 47 إلى

 %. 28 من اكثر ٌبلػ قد مرتفع البروتٌن من محتواه -4

 . 2:22 بحدود النتروجٌن: الكربون بٌن النسبة تكون -4

 هذه أن حٌث Parent Material األصل مادة عن تمٌزها لها طبٌعٌة صفة التربة فً العضوٌة المادة وجود ٌعتبر وعموما

 فً هو كما الجافة ونصؾ الجافة الحارة المناطق ترب وتكون فٌها، العضوٌة المادة ظهور عند إال تربة تصبح ال المواد

 تعتبر بٌنما% 0 عن الدبال نسبة قلت إذا العضوٌة بالمادة فقٌرة التربة وتعتبر. العضوٌة بالمادة فقٌرة العربٌة الدول ؼالبٌة

 %.02 عن النسبة زادت إذا دبالٌة األرض وتعد% 4-22 من احتوت إذا ؼنٌة

  العضـوٌة للمـادة الكٌمـٌابً التركـٌب

 وإفرازات النباتٌة األنسجة عن عبارة جافة مادة والباقً ماء% 84 حوالً من( الحٌوانٌة المخلفات) العضوٌة المادة تتكون

 على تكون والتً أخرى معدنٌة وعناصر والنتروجٌن والهٌدروجٌن واألوكسجٌن الكربون من كٌمٌابٌا وتتركب الحٌوانات

 : هً ربٌسٌة مركبات ثبلث هٌبة

I- المتعددة السكرٌاتPolysaccharides    من جزٌباتها تشتق التً الطبٌعٌة الكاربوهٌدراتٌة المواد من كبٌر قسم تشمل 

 الكلوكوز مثل Monosaccharides األحادٌة السكرٌات أو البسٌطة السكرٌات من لعدد Polymerization بلمرة عملٌة

Glucose، مانوز Manose، ارابٌنوز Arabinose، زاٌلوز Xylose، رٌبوز Ribose، كلوكٌورونٌك حامض 

Glucuronic، كاالكتٌورونٌك حامض Galacturonic، أمٌنً كلوكوز Glucose amin أمٌنً وكاالكتوز Galactose 

main المتعددة السكرٌات وتتضمن. وؼٌرها : 

 Cellulose السٌلٌلوز -أ

 عمر بتقدم النباتٌة األعضاء فً نسبته وتزداد النباتٌة المخلفات من% 24-2. نسبته ما تشكل معقدة كاربوهٌدراتٌة مادة

 جدر تركٌب فً ٌدخل والسٌلٌلوز الدقٌقة، لؤلحٌاء طاقة ومصدر كاربونً مصدر أهم النباتٌة المخلفات تعتبر لذلك النبات

 أكثر ٌعتبر وربما ،Acetobacter كالجنس البكترٌا أنواع وبعض الفطرٌات من وعدد والطحالب الراقٌة النباتات خبلٌا

 ومستقٌمة طوٌلة سبلسل فً بعضها مع مرتبطة كلوكوز وحدات من وٌتركب الطبٌعة فً انتشار العضوٌة المركبات

 Glycosidic Linkage  4,1 – β.السكر جزيء فً 4,2 الكاربون ذرة عند( β )β-Linkage نوع من رابطة بواسطة

 وٌتركز النبات، باختبلؾ ذلك وٌختلؾ جزيء 2422-22.222 بٌن ما السٌلٌلوز جزيء فً السكر جزٌبات عدد وٌتراوح

 دقٌقة وحدات فً متحدة سبلسل بشكل ٌكون وإنما بسٌطة سبلسل بشكل ٌوجد ال وهو. الخبلٌا جدر فً السٌلٌلوز وجود

 فً التراكٌب هذه تترسب حٌث Microfibril ٌسمى أكبر تركٌب لتكوٌن خاص بشكل تترتب ومجامٌعها Micelles تسمى
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 للتحلل المقاومة الكاربوهٌدرات من والسٌلٌلوز. أقل بنسب معقدة سكرٌات مع اللكنٌن مادة بٌنها وٌوجد الخلوي الجدار

 درجة الرطوبة، التهوٌة، الحرارة، مثل البٌبٌة العوامل من عدد على تحلله وٌعتمد واألنزٌمات الدقٌقة األحٌاء بواسطة

 .الموجودة اللكنٌن ونسبة النتروجٌنً المحتوى ،pH الحامضٌة

  Hemi cellulose السٌلٌلوز أنصاؾ -ب

 الخبلٌا جدر فً ٌدخل حٌث النباتٌة المخلفات تركٌب من% 22-02 بٌن تصل بنسبة توجد معقدة كاربوهٌدراتٌة مواد هً

 ٌختلؾ تركٌبهما ان إال السٌلٌلوز وأنصاؾ السٌلٌلوز بٌن التسمٌة فً الكبٌر التشابه من الرؼم وعلى. النباتٌة لؤلنسجة المسنة

 تحللها وعند الماء فً الذوبان عدٌمة المتعددة السكرٌات بعض عن عبارة السٌلٌلوز فؤنصاؾ بٌنهما تشابه ٌوجد وال تماما ً

 وحامض Pentoses خماسٌة وسكرٌات Hexoses سداسٌة سكرٌات تعطً المخفؾ الساخن المعدنً بالحامض مابٌا ً

Uronic acid سلسلة عن عبارة السٌلٌلوز وأنصاؾ السٌلٌلوز، فً الحال هو كما البٌبٌة العوامل من عدد على تحلله وٌعتمد 

 . بدونه أو ٌورونٌك وحامض السكرٌات فٌها ٌدخل معقدة

 Fructose والفركتوز Glucose الكلوكوز هً السٌلٌوز أنصاؾ تركٌب فً وجودا السداسٌة السكرٌات أكثر ان

 واالربٌنوز Xylose الزاٌلوز سكر فتتضمن الخماسٌة السكرٌات أما Mannose والمانوز Galactose والكالكتوز

arabinose 4,2 نوع من الزاٌلوز سكر سبلسل بٌن تربط التً اآلصرة وان –β حامض من جانبٌة سبلسل وجود مع 

 الجانبٌة السبلسل تحتوي قد كما( الكلوكوز سكر أكسدة عن ناتج ٌورنٌك حامض وهو) Glucuronic acid الكلوكٌورونٌك

 .االربٌنوز سكر على

  Starch النشؤ -جـ

 فً ٌوجد حٌث للكاربوهٌدرات مخزنا تمثل النبات وفً السداسٌة السكرٌات تكاثؾ من تتكون التً المتعددة السكرٌات من

 : هما المركبات من مجموعتٌن من النشؤ وٌتكون الضوبً التمثٌل عملٌة ألداء األوراق

( وحدة 022-422 بحدود) الكلوكوز سكر من مستقٌمة سبلسل من ٌتكون مركب وهو Amylose االمٌلوز مركب -2

  ⋉2.4- نوع من Glycosidic linkage كبلٌكوسٌدٌة بروابط بعضها مع ترتبط

 من الكلوكوز سكر من المستقٌمة السبلسل إلى باإلضافة ٌتكون مركب وهو Amylopectin األمٌلوبكتٌن مركب -0

 وحدات عدد وتكون التفرع عند ⋉..2- نوع من Glycosidic linkge كبلٌكوسٌدٌة بروابط ترتبط التً متفرقة سبلسل

 .األمٌلوز جزء فً علٌه هو مما بكثٌر أكثر الكلوكوز سكر

 

 Pectic-substances البكتٌنٌة المواد -د

 بعضها مع ترتبط Galacturonic acid الكاالكتوٌورونٌك حامض من وحدات من مكونة معقدة متعددة سكرٌات هً

 Methyl المثٌل مجامٌع مع إٌستر بروابط جزبٌا ً أو كلٌا ً للحامض الكاربوكسٌل مجامٌع وترتبط طوٌلة سبلسل بشكل

ester، مثل مختلفة كاتٌونات مع جزبٌا ً أو كلٌا ً متحدة تكون فقد اٌستر بروابط المرتبطة ؼٌر الكاربوكسٌل مجامٌع أما K أو 

Mg، السٌلٌلوز أنصاؾ أقسام من قسما ً البكتٌنٌة المواد وتعتبر. 
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 : هً أساسٌة مكونات ثبلثة تضم البكتٌنٌة والمركبات

 بشكل الكاالكتوٌورونٌك حامض من وحدات من تتكون الماء فً ذاببة ؼٌر مواد وهً Protopectin البروتوبكتٌن -2

 .الخلٌة جدار مكونات من مكون والبروتوبكتٌن االٌستر مجامٌع على محتوٌة بولمرات

 %.7 بحدود فٌه األٌستر مجامٌع ونسبة الماء فً للذوبان قابل انه إال تركٌبه فً األول المركب ٌشابه Pectin البكتٌن -0

 خالٌة  Galacturonic  acidالكاالكتوٌورونٌك حامض وحدات من عدد عن عبارة وهو Pactic acid البكتٌك حامض -0

 معاملته عند Pactic gel البكتٌك هبلم ٌكون بؤنه وٌتمٌز الماء فً للذوبان قابل المركب وهذا. اٌستر المثٌل روابط من

 مجامٌع تنفرد كما االٌستر مجامٌع وتنفصل تحللها إلى ٌإدي مخففة قلوٌة لمادة البكتٌنٌة المواد معاملة ان كما بالكالسٌوم،

 .البكتٌك حامض فٌتكون الكاالكتوٌورونٌك حامض سبلسل فً الكاربوكسٌل

 Chitin الكٌتٌن -هـ

 ٌعطً بنابً مكون وهو Amino sugar األمٌنٌة السكرٌات على تركٌبه فً ٌحتوي شٌوعا المتعددة السكرٌات أكثر من

 جدر بناء فً فتستعمله والخمابر للفطرٌات الؽذابً التمثٌل عملٌات ناتج فهو تركٌبها فً ٌدخل التً لؤلحٌاء المٌكانٌكٌة القوة

 أو المركزة والقلوٌات العضوٌة والمذٌبات الماء فً الذوبان عدٌم وهو البكترٌا خبلٌا جدر بناء فً ٌدخل ال حٌن فً خبلٌاها

 .  N-acetylglucose amine وحدات من طوٌلة مستقٌمة سبلسل من الكٌتٌن وٌتركب. المركزة المعدنٌة األحماض

  Inulin االنٌولٌن -و

 وٌتكون النشؤ، من بدال األوراق أو سٌقانها أو درناتها أو جذورها فً النباتٌة األجناس بعض تخزنها كاربوهٌدراتٌة مركبات

 فركتوز جزيء 04-07 بٌن عددها ٌتراوح Fructose الفركتوز سكر وحدات من تتؤلؾ معقدة سكرٌة مادة من األنٌولٌن

 كاربون ذرتً بٌن أو 2،0 كاربون ذرتً بٌن β نوع من برابطة بٌنها فٌما الفركتوز جزٌبات ترتبط أنٌولٌن جزيء لكل

0،.. 

II- اللكنٌن Lignin حلقً تركٌبها ان إال واألوكسجٌن والهٌدروجٌن الكاربون هً عناصر ثبلثة من جزٌبه ٌتكون مركب 

Aromatic ناحٌة من الثالثة المرتبة فً اللكنٌن وٌؤتً. السٌلٌلوز وأنصاؾ السٌلٌلوز مركبً فً الحال هو كما ولٌس 

 النبات عمر وباختبلؾ آخر إلى نبات من نسبته وتختلؾ. السٌلٌلوز وأنصاؾ السٌلٌلوز بعد النبات ألنسجة كمكون انتشاره

 التركٌب متجانسة ؼٌر مادة واللكنٌن. الجاؾ الوزن أساس على النبات تركٌب من% 4-02 من نسبته تتراوح وعموما ً أٌضا ً

 األحماض تؤثٌر ان حٌث Acid hydrolysis األحماض بواسطة للتحلل مقاوم وهو واحد، تركٌب لها ولٌس الكٌمٌابً

 القلوٌات فً ٌذوب انه إال المتعادلة العضوٌة والمذٌبات الساخن الماء فً الذوبان عدٌم انه كما بسٌط علٌه المركزة المعدنٌة

 معدل ان ؼٌر األوكسجٌن ؼٌاب أو وجود فً تحلله وٌتم االنزٌمً، للتحلٌل مقاومته للكنٌن جدا ً الممٌزة الخواص ومن

 .األخرى الكاربوهٌدراتٌة والمركبات السٌلٌلوز وأنصاؾ السٌلٌلوز تحلل معدالت من بكثٌر أقل الحالتٌن فً التحلل

 Phenyl Propanse مشتقات من عطرٌة مركبات من تتكون نواة على ٌحتوي فهو صعب للكنٌن الكٌمٌابً التركٌب ان

 من المجامٌع هذه نسبة وتختلؾ Methoxyl (-CH3O) المٌثوكسٌل مجامٌع من كبٌر عدد على العطرٌة المركبات وتحتوي
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 وبناء النجٌلٌة، النباتات فً% 4-.2و األوراق متساقطة األشجار فً اللكنٌن تركٌب من% 02 إلى تصل حٌث آخر إلى نبات

 :   هو للكنٌن العطرٌة النواة

 

 : هً حاالت بثبلث وتتواجد

 .H عن عبارة R، R فٌها ٌكون- األولى الحالة

 .CH3O مٌثوكسٌل عن عبارة الثانٌة Rوالـ H عن عبارة األولى R فٌها ٌكون- الثانٌة الحالة

 .CH3O مٌثوكسٌل عن عبارة R، R فٌها ٌكون- الثالثة الحالة

 مجامٌع نسب فً اختبلؾ إلى تإدي بالنتٌجة والتً النباتٌة األنواع باختبلؾ الثبلثة الحاالت من أي وجود نسبته وتختلؾ 

 ٌتم فقد -C-C– أو -C-O-C– الوحدات بٌن أما االرتباط وٌكون اللكنٌن جزبً فً العطرٌة النواة وتتكرر المٌثوكسٌل

 فً البروبان سلسلتً بٌن أو التالٌة الوحدة فً بروبان وسلسلة بنزٌن حلقة بٌن أو متجاورتٌن بنزٌن حلقتً بٌن االرتباط

 .الوحدتٌن

III- البروتٌنات Proteins  

 وزنها وٌتراوح Amino acids األمٌنٌة األحماض ارتباط من وتتكون النٌتروجٌن على تحتوي التً األساسٌة المواد هً

 Amino نوع من البروتٌنات تركٌب فً الداخلة األمٌنٌة واألحماض المبلٌٌن من العدٌد إلى آالؾ بضعة بٌن الجزٌبً

acid-L هً أقسام ثبلثة إلى األمٌنٌة األحماض وتقسم : 

 مٌثٌونٌن، سٌستٌن، سٌرٌن، لٌوسٌن، فالٌن، األنٌن، كبلٌسٌن، مثل  Aliphatic Amino Acids األلفاتٌة المجموعة -أ

 .ألخ الٌسٌن

 .نٌروسٌن األنٌن، فٌنٌل، مثل  Aromatic Amino Acids العطرٌة الحلقٌة المجموعة -ب

 .برولٌن الهٌدروكسً، البرولٌن، مثل  Amino Acids Heterocyclic المختلفة المجموعة -ج

 حامض ،Citric acid السترٌك حامض مثل العضوٌة األحماض بعض الجافة العضوٌة المادة تركٌب فً ٌدخل كما

 الكالسٌوم كاتٌونات مثل األمبلح بعض تركٌبها فً وٌدخل Malic acid المالٌك وحامض Oxalic acid االوكزالٌك

 فً الداخلة المركبات نسبة وتختلؾ والسٌلٌكات والسلفات والكلورٌد الفوسفات وأنٌونات والحدٌد والبوتاسٌوم والمؽنسٌوم

  باآلتً النباتٌة المواد فً المركبات لهذه المبوٌة النسبة وتقدر نفسها، العضوٌة المادة طبٌعة حسب العضوٌة المادة تركٌب
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 Formation of Humus   الدبــال تكـون:          الرابعة المحاضرة

 سرٌعة المواد اختفاء فٌبلحظ للتحلل مقاومتها حٌث من كبٌرة بدرجة بٌنها فٌما العضوٌة المادة مركبات مجامٌع تختلؾ

 التحلل سرعة تتباطؤ وهكذا عمرا ً األكبر األنسجة بعدها الفتٌة النباتٌة األنسجة وتختفً ذلك بعد التحلل ٌبطا ثم أوال ً التحلل

 :اآلتً بالشكل تحللها سرعت حسب المركبات وتترتب المواد جزٌبات تركٌب تعقٌد ازداد كلما

 األجزاء بروتٌنات تتحلل ثانٌة جهة من للتحلل، كبٌرة بمقاومة ٌتمٌز الذي اللكنٌن ثم السٌلٌلوز←  النشؤ←  الكلوكوز سكر

 تبقى التحلل نهاٌة وفً خبلٌاها، ببلزما بروتٌنات لبناء الدقٌقة األحٌاء قبل من تستخدم تحللها نواتج ان إال بسرعة النباتٌة

  Humus الدبال وهً ؼروٌة وطبٌعة ؼامق لون ذات التحلل فً ثباتا أكثر تكون معقد تركٌب ذات مادة

 

 

 

 

 

 

 الدبالٌة المواد مع الهٌكلً تركٌبها فً التشابه بعض لوجود إضافة المتحللة للمواد والبروتٌن للكنٌن النسبً االرتفاع أن

 بكٌانه احتفظ والذي اللكنٌن تفاعل نتٌجة تكون الذي  Ligno-Protein ملكنن بروتٌن كمعقد الدبال مفهوم لظهور أسست

 Complex التركٌب معقدة بولٌمٌرٌة مادة فالدبال. الدقٌقة األحٌاء لببلزما الجدٌد البروتٌن مع التحلل عملٌة أثناء

polymers أؼلب ان ؼٌر األمٌنٌة واألحماض السكرٌات مثل الماء فً للذوبان القابلة المواد من ضبٌلة نسبة على تحتوي 

 من تنتج ولتً نتروجٌنٌة ومربكات( حلقٌة) عطرٌة عضوٌة مركبات لها األساسً المكون وٌعتبر الماء فً تذوب ال مواده

 : وهما اآلتٌٌن المسارٌن أحد خبلل

 .التانٌنٌة والمواد اللكنٌن تحلل من المتكونة والكٌنونات الحلقٌة مثل العطرٌة الطبٌعة ذات كالمواد المٌتة األنسجة تحلل -2

 والبروتٌنات الكاربوهٌدراتٌة المواد تستعمل التً الدقٌقة األحٌاء قبل من التكوٌن وإعادة الحٌوي والتمثٌل التبادل -0

 .العطرٌة والمركبات األمٌنٌة والسكرٌات والبروتٌنات األمٌنٌة األحماض مثل خبلٌاها ولبناء بالطاقة لتزوٌدها كمصدر

 الدبــال تركـٌب

 المادة خواص تحدٌد فً هاما ً دورا ً ولها األخرى، العضوٌة المواد بعض مع للدبال األساسً المكون الدبالٌة األحماض تعد

 ومإكسدة مبلمرة فٌنولٌة مجامٌع من أساسً هٌكل من األحماض هذه وتتكون والكٌمٌابٌة الفٌزٌابٌة وتؤثٌراتها العضوٌة

Oxidatively polymerized-phenolic units األخرى العضوٌة المواد وبعض والببتٌدات األمٌنٌة األحماض وان 

 وهً النبات تركٌب من كبٌرا ً جزءً  وتشكل فٌنولٌة وحدات من تتكون نٌناتللگا وألن الفٌنولٌة، الوحدات بهذه مرتبطة

 Humusثُودجٍ  ًٙٞ                        
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 الرؼم على لكن. الدبالٌة األحماض تتخلق منها والتً الفٌنولٌة للوحدات الربٌسً المصدر بؤنها اعتبرت لذلك للتحلل مقاومة

 : منها أوجه عدة وفً كثٌرا ً ٌختلفان انهما إال اللكنٌن فً كما تركٌبها فً الوحدات تلك وجود من

 .اللكنٌن فً عنها الدبالٌة األحماض فً النتروجٌن نسبة زٌادة -2

 .باللكنٌن مقارنة الدبالٌة األحماض تحلل عن الناتجة الفٌنولٌة الوحدات كمٌة فً نقص -0

 تم وحدات أنها وٌعتقد اللكنٌن فً الموجودة تلك تشابه ال الدبالٌة األحماض تركٌب فً الداخلة الفٌنولٌة الوحدات من كثٌر -0

 .الدقٌقة األحٌاء قبل من تخلٌقها

 بمختلؾ ٌرتبط المواد تلك من كبٌر وقسم الكبٌرة الجزٌبٌة األوزان ذات المركبات من عدد من تتكون الدبالٌة والمواد

 البد شًء كل وقبل الروابط هذه لتحطٌم البلزمة المذٌبات ٌتطلب وتجزبتها فصلها فإن لذا للتربة المعدنً الجزء مع الروابط

 : ٌؤتً ما الدبالٌة المواد وتتضمن Decalcination الكالسٌوم انتزاع من

 Humic acids   C75H22O17N2 (COOH)2 (OH)6 (CO)2 الهٌومك أحماض -2

 محالٌل بشكل األخرى المذٌبات أو القلوٌة بالمحالٌل استخبلصها ٌتم التً الدبالٌة المواد مجموعة الهٌومك أحماض تمثل

 الحامضٌة بالمحالٌل تترسب والتً والبوتاسٌوم واألمونٌوم الصودٌوم هٌومات من تتكون والتً حبٌبات أو اللون داكنة

  العناصر من التالً الكٌمٌاوي بالتركٌب المستخلصة الهٌومك أحماض وتتضمن متبلور، ؼٌر Gel هبلمً راسب بشكل

 المبوٌة النسبة العنصر

 %50-62 كربون

 %31-40 أوكسجٌن

 %2.8-6 هٌدروجٌن

   %2-6 نٌتروجٌن

 

 من محددة صٌؽة تمثل ال األحماض تلك كون العناصر من الهٌومك ألحماض الكٌمٌابً التركٌب فً التفاوت سبب وٌعود

 الجزٌبٌة األوزان ذات المركبات من مجموعة انها بل ومحدد ثابت بنابً تركٌب ذات لٌست انها كما الكٌمٌابٌة الناحٌة

 بحدود والكبرٌت األلمنٌوم السٌلكون، الحدٌد، الفسفور، على تحتوي أنها وجد حٌث وصفاتها تركٌبها فً المتماثلة الكبٌرة

 أحماض وتمثل. بٌنها واالختبلؾ التفاوت درجة على واعتمادا المذكورة الربٌسٌة العناصر إلى إضافة تركٌبها من% 22-2

 التربة بناء فً مهما دورا تلعب انها كما الموجبة لبلٌونات بالنسبة العالٌة التبادلٌة لسعتها وذلك الدبال من جزء أهم الهٌومك

 .النتروجٌن خاصة للنبات الؽذابٌة للمواد احتٌاطٌا ً مصدرا ً وهً زراعٌا ً المهم

 Fulvic acids   C21H12 (COOH)6 (OH)5 (CO)2 الفولفٌك أحماض -0

 المستخلص Acidification تحمٌض بعد المحلول فً تبقى التً الخفٌؾ األحمر أو األصفر اللون ذات الدبالٌة المواد هً

 وأحماض. أصفر وتعنً Fulvus البلتٌنٌة الكلمة من مشتق الفولفٌك حامض واسم. منه الهٌومك أحماض وترسٌب القاعدي

 ألحماض التركٌب وٌختلؾ التركٌبً بناءها فً المتشابهة الكبٌرة الجزٌبٌة األوزان ذات المركبات من مجموعة الفولفٌك
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 وكما األحماض هذه تركٌب فً الداخلة العناصر فٌه تشترك ما نسبة حٌث من الهٌومك ألحماض التركٌب عن الفولفٌك

 : باآلتً موضح

 المبوٌة النسبة العنصر

 %44-49 كربون

 %44-49 أوكسجٌن

 %3.5-5 هٌدروجٌن

 %2-6 نٌتروجٌن

 مقدار وان الهٌومك أحماض مع مقارنة أضٌق دابما ً تكون الفولفٌك ألحماض H/C الهٌدروجٌن إلى الكاربون نسبة ان

 زٌادة بسبب Hydrophilic للماء حبا ً أكثر بؤنها الفولفٌك أحماض تتمٌز ،%8-22 إلى ٌصل الفولفٌك أحماض فً الرماد

 ،وقد فٌها Hydrophobic للماء الكارهة صفات تحمل التً العطرٌة المجامٌع إلى للماء المحبة االلفاتٌة المجامٌع نسبة

 أشكاال ً الفولفٌك أحماض اعتبار وٌمكن ، بالعكس والعكس الهٌومك أحماض إلى الفولفٌك ألحماض تدرٌجً تحول ٌمكن

 .تحطمها نواتج أو الهٌومك ألحماض أولٌة

 Humin الهٌومٌن -0

 وٌمكن الوسط، من الكالسٌوم انتزاع بعد حتى القاعدٌة بالمحالٌل ٌستخلص ال الذي الدبالٌة المواد من الجزء ذلك هو

 بالقاعدة المستخلص للمعقد مشابه الدبالٌة المواد من معقد وهو والقاعدة، بالحامض المتناوبة المعاملة بطرٌقة استخبلصه

 الهٌومك أحماض تختلؾو والفولفٌك الهٌومك أحماض من ٌتكون انه بمعنى الكالسٌوم المنزوع الوسط من مباشرة بصورة

 األوكسجٌن من أعلى ونسبة الكربون من أقل نسبة على تحتوي بكونها االعتٌادٌة تلك عن الهٌومٌن فً الموجودة

 البلمرة من عالٌة درجة على تكون الهٌومٌن فً الموجودة والفولفٌك الهٌومك أحماض ان كما والهٌدروجٌن،

Bolymerization ( التراص) واالنضؽاطCompactness القواعد لفعل الكافٌة المقاومة ٌعطٌها مما. 

 الماء فً ؼروٌا معلقا ٌكون منه بعض أن من الرؼم على الماء فً للذوبان قابلة ؼٌر مادة الدبال ان القول ٌمكن سبق مما

 .الحامضٌة المحالٌل فً مكوناته بعض تذوب وقد المخففة القلوٌة المحالٌل فً ٌذوب منه األكبر الجزء لكن النقً

 الدبــال وصفـات طبٌــعة

 .الطٌن لمعادن االمتصاصٌة السعة من أكبر امتصاص سعة لها بلورٌة ؼٌر ؼرٌوة طبٌعة ذات مادة -2

 %.24-02 ٌقارب ما الطٌن ٌمتص حٌن فً وزنه من% 72-12 الدبال ٌمتصها التً الماء كمٌات تصل -0

 .قلٌلة الدبال لٌونة ودرجة مطاطٌة -0

 على سطوحها تحتوي كما وتنظٌمها توزٌعها حٌث من الطٌن وصفابح وحدات ما حد إلى الدبال وصفابح وحدات تشابه -4

 والهٌدروجٌن واألوكسجٌن الكربون من ٌتكون بل والحدٌد واألوكسجٌن األلمنٌوم سلٌكون من ٌتكون ال لكن سالبة شحنات

 .والفسفور والكبرٌت النتروجٌن من قلٌلة كمٌات مع

 من للعدٌد كمستودع تعمل أنها كما والكٌمٌابٌة الفٌزٌابٌة التربة خواص تحسٌن فً مهما ً دورا ً الدبالٌة المادة تإدي -4

 .Soil buffering capacity للتربة التنظٌمٌة القدرة على المحافظة فً دورها عن فضبل ً للنبات البلزمة الؽذابٌة العناصر
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 Organic substance degradation  العضـوٌة المـادة تحـلل        : الخامسة المحاضرة

 الفٌزٌابٌة خواصها فً المتباٌنة المركبات من متنوع خلٌط فهو للؽاٌة معقد العضوٌة للمادة الكٌمٌابً التركٌب ان 

 : أساسٌتان عملٌتان خبلل من تحللها ٌتم التً والكٌمٌابٌة

 .Composting هوابً تخمر عملٌة وهً التربة خارج تتم- األولى

 .Incubation الحضن عملٌة وتسمى التربة داخل تتم- الثانٌة

 خفض إلى ٌإدي مما والفطرٌات البكترٌا السٌما الدقٌقة األحٌاء من العدٌد بواسطة تنجز أحٌابٌا ً تحلبل ً العملٌتان كبل وتعد

 السٌما الؽذابٌة العناصر تحرٌر على ٌساعد التحلل قٌد العضوٌة المادة فً C:N ratio النتروجٌن إلى الكاربون نسبة

 ٌتوفر لها ونتٌجة الدقٌقة األحٌاء تإدٌها التً الهامة الوظابؾ إحدى العضوٌة المادة تحلل عملٌة تعد لذلك منها النتروجٌن

 من العدٌد تحلٌل ٌمكنها الدقٌقة الحٌة فالكابنات الخضراء للنباتات الضوبً البناء لعملٌة البلزم الكربون أكسٌد ثانً ؼاز

 ذاتٌة ؼٌر الدقٌقة الكابنات وتتخصص األرض سطح على المركبات من هابلة كمٌات لتراكمت التحلل هذا ولوال المركبات

 : منها عدة بطرق التحلل معدالت قٌاس وٌمكن. العضوٌة المادة تحلٌل فً Heterotrophic التؽذٌة

 .المستهلك األوكسجٌن ؼاز أو الناتج الكربون أكسٌد ثانً ؼاز قٌاس -2

 .الوزنٌة أو الكٌمٌابٌة بالطرق العضوٌة المادة كمٌة فً النقص تقدٌر -0

 .اللكنٌن أو السٌلٌلوز أنصاؾ أو كالسٌلٌلوز معٌن مركب اختفاء تتبع -0

 : وهً جنب إلى جنبا ً تسٌر لكنها منفصلة عملٌات ثبلث تمٌٌز ٌمكن العضوٌة المادة تحلل مراحل وخبلل

 .الدقٌقة األحٌاء إنزٌمات فعل بتؤثٌر والحٌوانٌة النباتٌة األنسجة اختفاء -2

 من األحٌاء بتلك الخاصة النووٌة واألحماض المتعددة والسكرٌات البروتٌنات أنواع فتظهر جدٌدة احٌابٌة خبلٌا تخلٌق -0

 .وفطرٌات بكترٌا

 من أخرى مرة تمثٌلها ٌعاد أو التربة فً تتراكم أن ٌمكن والتً الدقٌقة األحٌاء تفرزها التً الؽذابً التمثٌل نواتج تكوٌن -0

 .أخرى أحٌاء قبل

 العضوٌة المادة أو( فٌها ٌتواجد الذي الدبال) للتربة األصلٌة العضوٌة المادة منها سواء العضوٌة المادة تحلل عملٌة ان

 لعنصر العضوٌة الصورة تحوٌل عملٌة) الدبال Mimeralization معدنة مراحل فخبلل. متشابهتان فالعملٌتان المضافة

. التربة لنوع تبعا ً كبٌرا ً اختبلفا الكربون أكسٌد ثانً ؼاز تحرر معدل ٌختلؾ( معدنٌة أو عضوٌة ؼٌر صورة إلى معٌن

 درجة التربة، زراعة التربة، فً العضوٌة المادة وجود نسبة منها عدة أساسٌة عوامل الدبال تحلل معدل فً وتتحكم

 العوامل هذه فجمٌع والتهوٌة، التربة فً العضوٌة المادة فٌه تتواجد الذي العمق الهٌدروجٌنٌة، الدالة رقم الرطوبة، الحرارة،

 إن. مباشرة ؼٌر أو مباشرة بصورة العضوٌة المادة تحلل على ذلك ٌنعكس وبالتالً الدقٌقة األحٌاء نمو على تإثر البٌبٌة

 توالً ان إال العضوٌة، المادة من المحتوى خفض إلى بالتالً ٌإدي مما العضوٌة المادة تحلل من تسرع األرض زراعة

 درجة إلى تصل منخفضة حرارة درجات فً الدبال تحلل ٌحصل وقد الخفض، معدل فً تدرٌجً تناقص إلى ٌإدي الزراعة

 ماء كمٌة ٌوفر ما هو رطوبة مستوى أفضل ان كما. الحرارة درجة بارتفاع التحلل معدل ٌزداد عامة بصورة انه إال التجمد
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 عند تكون وهذه ممكنة درجة أقصى إلى الدقٌقة لؤلحٌاء الحٌوي النشاط ٌوصل مما بالماء التشبعٌة السعة من% 2.-72 بٌن

 دالة قٌمة عند معدالته بؤسرع التحلل وٌكون الترطٌب استمر لو مما أفضل والترطٌب الجفاؾ من متعاقبة دورات حصول

 .القلوٌة إلى قلٌبل ً تمٌل أو متعادلة هٌدروجٌنٌة

 فً نشاط أعلى وٌحدث قلٌلة بكمٌات العضوٌة الؽذابٌة العناصر توجد عندما ٌتحدد الدقٌقة األحٌاء نشاط فإن ثانٌة جهة من

 سهلة بسٌطة عضوٌة مواد إضافة وان العمٌقة بالطبقات مقارنة العضوٌة المادة لوفرة وذلك التربة من السطحٌة الطبقة

 إلى إضافة الكٌمٌابً تركٌبها على تتوقؾ المادة اكسدة سرعة ان حٌث بسرعة تمثٌلها على ستعمل الدقٌقة األحٌاء فان التحلل

 ان حٌث أسرع بمعدل تمثٌلها ٌتم البروتٌنً محتواها فً الؽنٌة فالمركبات البٌبً للوسط والكٌمٌابٌة الفٌزٌابٌة الظروؾ

 المادة من العنصر هذا من حاجتها تؤخذ الدقٌقة األحٌاء ٌجعل مٌسرة وبصورة كبٌرة بكمٌة المادة فً النتروجٌن وجود

 عنصر إلضافة وٌكون بطًء التحلل ٌكون فعندها العنصر هذا من محتواها فً فقٌرة العضوٌة المادة كانت إذا أما العضوٌة

 من قلٌلة كمٌات على المحتوٌة العضوٌة المواد تحلل مراحل وخبلل العضوي الكربون معدنة على منشط تؤثٌر النتروجٌن

 إلى وتحوله الكربون فقد نتٌجة وذلك الوقت مع التناقص إلى تمٌل C:N ratio النتروجٌن إلى الكربون نسبة فإن النتروجٌن

 فً للنتروجٌن المبوٌة النسبة تزداد لهذا العضوٌة الصورة فً مرتبط النتروجٌن ٌبقى بٌنما الكربون أكسٌد ثانً ؼاز

 عندما ٌتؽٌر وإنما خطٌة عبلقة بشكل ٌستمر ال التناقص هذا ان إال التحلل، عملٌات فً االستمرار مع النباتٌة المخلفات

 المواد وتعد تقرٌبا ً 22:2 الدبال فً فهً االتزان على الدالة الصفات إحدى C:N نسبة وتعتبر. تقرٌبا ً 22:2 إلى النسبة تصل

. منه محتواه فً الفقٌرة المواد تلك عن الدقٌقة األحٌاء قبل من تفضٌبل ً أقل اللكنٌن من محتواها فً الؽنٌة الطبٌعٌة العضوٌة

 المادة تحلل سرعة ناحٌة من النتروجٌن إلى الكربون نسبة من أكبر أهمٌة اللكنٌن من النباتٌة المخلفات لمحتوى ٌكون وقد

 فكلما الناضجة النباتٌة األنسجة فً منها أكبر السن الصؽٌرة الؽضة النباتٌة األنسجة تحلل سرعة ان فٌبلحظ العضوٌة

 نسبة وترتفع الماء فً الذاببة والمواد والبروتٌن النتروجٌن من محتواها فٌقل الكٌمٌابٌة مكوناتها تؽٌرت العمر فً تقدمت

 من ولكن اللكنٌن من المحتوى لزٌادة راجع ٌكون قد التحلل لبطؤ األساسً فالسبب. السٌلٌلوز وأنصاؾ واللكنٌن السٌلٌلوز

 المادة أجزاء حجم العضوٌة المادة تحلل سرعة فً ٌتحكم كما. ذلك فً تشترك أخرى عوامل هناك تكون أن أٌضا ً الممكن

 .التحلل سرعة زادت كلما صؽٌر الدقابق حجم كان فكلما الدقٌقة األحٌاء لمهاجمة تتعرض التً العضوٌة

  Carbon assimilation   الكربــون تمثــٌل

 بعملٌة تعرؾ الحٌة الكابنات خبلٌا بروتوببلزم لبناء كربون إلى العضوٌة المادة فً الموجود الكربون تحوٌل عملٌة ان

 الصورة إلى فٌها العضوي الكربون وتحوٌل العضوٌة المادة تحلٌل بعملٌة تقوم الدقٌقة فاألحٌاء. Assimilation التمثٌل

 : وهما ربٌسٌتان وظٌفتان هذه التحلل ولعملٌة المعدنٌة،

 .التحلل بعملٌة القابمة الدقٌقة الحٌة الكابنات لنمو البلزمة الطاقة توفٌر -2

 .الجدٌدة الخبلٌا مادة لتكوٌن البلزم بالكربون الحٌة الكابنات تلك امداد -0

 هً تقوم التً العضوٌة المادة من خبلٌاها وزن من% 42 ٌشكل الذي الكربون على تحصل الدقٌقة الحٌة الكابنات فمعظم

 ٌنطلق ان فاما الباقً وأما المستهلكة العضوٌة المادة كربون من% 02-42 تمثٌل ٌتم عادة الهوابٌة الظروؾ فتحت بتحلٌلها،

 تقدٌر وٌمكن الؽذابً، التمثٌل نواتج أو مخلفات صورة فً ٌتراكم ان أو الجو إلى الكربون أوكسٌد ثانً ؼاز شكل على
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 ثم الدقٌقة األحٌاء لتنمٌة أوساط إلى البسٌطة العضوٌة المركبات من كمٌات إضافة طرٌق عن وذلك الكربون تمثٌل معدل

 وتعتبر لها البنابٌة المركبات أو األحٌاء تلك أجسام خبلٌا بناء فً احتجازه ٌتم الذي المادة لكربون المبوٌة النسبة تقدٌر

 وحدة من تطلقها التً CO2 كمٌة ان حٌث الؽذابً التمثٌل عملٌات فً الدقٌقة األحٌاء من ؼٌرها من كفاءة أكثر الفطرٌات

 .األخرى الدقٌقة األحٌاء فعل من الناتجة مثٌبلتها عن تقل الهوابٌة الظروؾ تحت المحول الكربون

 تعد و خلوي، كربون إلى العضوٌة المادة كربون تحوٌل على الدقٌق الحً الكابن قدرة هً التمثٌل بكفاءة المقصود ان

 التمثٌل على كفاءتها التً الهوابٌة بالبكترٌا مقارنة الكربون تمثٌل فً أكبر كفاءة ذات واالكتٌنوماٌسٌتات الخٌطٌة الفطرٌات

 ٌتم الذي نفسه الوقت وفً ، قلٌلة كفاءتها فإن البلهوابٌة البكترٌا أما العضوٌة، المادة كاربون من فقط% 4-22 بٌن تتراوح

 حوٌلت عملٌة وان والكبرٌت والبوتاسٌوم والفسفور للنتروجٌن تمثٌل هناك فإن جدٌد بروتوببلزم لتكوٌن الكربون تمثٌل فٌه

 ذات وهً Immobilisation تسمى الدقٌقة األحٌاء أنسجة لبناء عضوٌة مركبات إلى( المعدنٌة) العضوٌة ؼٌر العناصر

 المعدنٌة العناصر تمثٌل ولكون. النبات لتؽذٌة منها المتاحة الكمٌات ٌخفض أن شؤنه من إذ الزراعٌة الناحٌة من كبٌرة أهمٌة

 من كل نسبة فتصبح الممثلة الكربون بكمٌات ٌرتبط فإنه الدقٌقة لؤلحٌاء Matt الحٌوٌة الكتلة لبناء البلزمة بالكمٌات ٌتحدد

C:N وC:P وC:K وC:S العناصر هذه من الممثلة للكمٌات المحدد العامل هً البروتوببلزم بداخل. 

 الدقٌقة األحٌاء وخبلٌا والماء الكربون أوكسٌد ثانً هً الهوابٌة الظروؾ تحت الكربون لتمثٌل األساسٌة النواتج ان

 كامل ؼٌر تمثٌبل ً سٌصبح العضوي الكربون تمثٌل فإن( البلهوابٌة الظروؾ فً) األوكسجٌن ؼٌاب فً أما. الدبال ومكونات

 فإن ذلك إلى إضافة H2 من أقل وكمٌات CH4 المٌثان ؼاز من كبٌرة كمٌات وتحرر الوسطٌة للمركبات تراكم عنه ٌنتج

 .أقل تحللها ٌتم التً الكربون لوحدة تتكون التً الدقٌقة األحٌاء خبلٌا وعدد قلٌلة البلهوابً التخمر من الناتجة الطاقة

  Nitrogen assimilation   النتروجــٌن تمثــٌل

 النتروجٌن ٌكون البلعضوٌة فالصورة عضوٌة بصورة أو( عضوٌة ال) معدنٌة بصورة أما التربة فً النتروجٌن ٌتواجد

 NH2OH شكل على قصٌرة لفترة وأحٌانا NH3، N2O، N2 ؼاز شكل على أو NH4، NO3، NO2 مثل اٌونً شكل على

(Hydro-Amine )تؤكسد عند وسط كمركب NH4 إلى NO2 المتحلل ؼٌر البروتٌن فؤولها العضوي النتروجٌن صور أما 

 بقاٌا فً كما للتحلل قابلة عضوٌة مادة فً أو سكرٌة، وأمٌنات حرة أو مندمجة أمٌنٌة أحماضا ً ٌعطً تحلله عند والذي

 وٌشكل الدبال، مثل للتحلل قابلة ؼٌر عضوٌة مادة فً موجود النتروجٌن ٌكون وقد الدقٌقة واألحٌاء والحٌوانات النباتات

 أن ٌجب لبلمتصاص قابل ٌصبح ولكً لبلمتصاص قابل ؼٌر لكنه التربة نتروجٌن من% 11 نسبته ما العضوي النتروجٌن

 : ٌلً وكما مراحل ثبلث على المتخصصة الدقٌقة األحٌاء تنجزها بعملٌة Nitrogen mineralization النتروجٌن ٌتمعدن

1- Aminization االمٌنٌة المرحلة 

 أحٌاء قبل من تنجز والتً لها المكونة االمٌنٌة األحماض إلى البروتٌنٌة المركبات تفكك خبللها ٌتم التً األولى الخطوة وهً

 لبناء البلزمة الطاقة على العملٌة هذه خبلل من تحصل Heterotrophic microorganisms التؽذٌة ذاتٌة ؼٌر دقٌقة

 .أجسامها
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2- Ammonification ( االمونٌوم اٌون تكون عملٌة) النشدرة مرحلة 

 لكنها Heterotrophic  microOrganisms( التؽذٌة ذاتٌة ؼٌر) التؽذٌة مصادر متعددة دقٌقة أحٌاء العملٌة بهذه تقوم

 من البد المرحلة هذه وفً امونٌا إلى االمٌنً النتروجٌن بتحوٌل تقوم كونها األمٌنٌة عملٌة فً العاملة األحٌاء عن تختلؾ

 األحٌاء أو النبات قبل من تستهلك أما العملٌة هذه من األولى الخطوة فً تنتج التً فاالمونٌا. التفاعل هذا إلتمام الماء وجود

 أو النبات قبل من ٌمتص ان اما أٌضا ً والذي األمونٌوم أٌون إلى تتحول فإنها وإال الطٌن ؼروٌات على تثبٌتها ٌتم أو الدقٌقة

 . الشحنة سالبة الطٌن ؼروٌات أسطح على Adsorption ٌدمص أو الدقٌقة األحٌاء قبل من ٌستهلك

 

Nitrification - 0 النترجة مرحلة  

 متخصصة دقٌقة حٌة كابنات بها وتقوم الهوابٌة الظروؾ تحت النترات أٌون إلى األمونٌوم اٌون أكسدة فٌها ٌتم عملٌة هً

 ومن الحٌوي الكربون أوكسٌد ثانً من أي عضوي ؼٌر مصدر من طاقتها تستمد انها إذ Autotrophic التؽذٌة ذاتٌة

 : ٌلً وكما خطوتٌن فً وتتم التربة فً البلعضوٌة األمبلح أكسدة

 

 من اٌونٌن لكل الهٌدروجٌن من اٌونات  4إنتاجها خبلل من الوسط حامضٌة من تزٌد النترجة عملٌة أن ندرك ان وعلٌنا

 ٌتم الوسط تفاعل لرفع الحاجة حالة وفً HNO3، HNO2 مثل الوسطٌة األحماض بعض انتاج إلى إضافة االمونٌوم،

 الموجود النتروجٌن من النبات استفادة معدل ان نترٌت، إلى النترات أكسدة مرحلة فً CaCO3 الكالسٌوم كربونات إضافة

 الكابنات نشاط ٌرتبط حٌث النتروجٌن إلى الكربون نسبة إلى باإلضافة االحٌابً بالنشاط األولى بالدرجة ترتبط التربة فً

 بشروط( لؤلمونٌوم المكونة الهوابٌة الدقٌقة األحٌاء) المعدنً الشكل إلى العضوي شكله من النتروجٌن تحوٌل عن المسبولة

 .التربة pH إلى باإلضافة والحرارة والرطوبة التهوٌة

 Phosphorus assimilation   الفسفــور تمثــٌل

 الفسفور من واحد اٌون استبدال من تتكون Inorganic phosphorus( عضوي ال) معدنٌة بصورتٌن الفسفور ٌتواجد

 العضوي الفسفور صورة أما. معدنٌة بكاتٌونات H3PO4 الفسفورٌك حامض فً الهٌدروجٌن من اٌونات ثبلثة مقابل

Organic phosphorus بٌنما استٌرٌة برابطة الفسفورٌك حامض من أكثر أو الهٌدروجٌن من واحد اٌون إزالة عن فتنتج 
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 للفسفور الربٌسً المصدر هً العضوٌة المادة وتعتبر معدنٌة، بكاتٌونات الهٌدروجٌن من األخرى االٌونات تستبدل

 ارتباطه آصرة تحطٌم بعد إال وتؤٌنه فصله ٌمكن ال والذي العضوٌة المركبات مع تساهمٌة بآصرة ٌرتبط الذي العضوي

 النبات ٌستطٌع التً المعدنٌة بصورته الفسفور وٌتحرر O-C العضوٌة المركبات تنفصل حٌث P-O-C باألوكسجٌن

 .التربة فً الكلً الفسفور من% 02-72 بٌن تتراوح نسبة العضوي الفسفور وٌشكل امتصاصها،

 وٌشكل لبلمتصاص جاهز معدنً فسفور إلى وٌتحول الدقٌقة األحٌاء بفعل مابٌا ً ٌتحلل أن ٌمكن العضوي الفسفور ان

 المادة تحلل ٌإدي حٌث الكلً العضوي الفسفور مجموع من% 42 نسبته ما السماد مع ٌضاؾ الذي العضوي الفسفور

 الكربون أوكسٌد ثانً لؽاز تحرر من التحلل عملٌة ٌرافق ما خبلل من مستوٌاته وزٌادة الفسفور توفٌر فً دورا ً العضوٌة

 التً االنٌونات وإنتاج الفوسفات ذوبان درجة زٌادة على ٌعمل الذي HCO3 الكربونٌك حامض مكونا ً الماء فً ٌذوب الذي

 من ٌقلل مما السداسٌة االكاسٌد لجزٌبات تؽلٌؾ من الدبال به ٌقوم لما باإلضافة هذا المتبادلة الفوسفات انٌونات تستبدل

 واألوكزاالت السترات مثل الفسفور مع تفاعلهما تمنع واأللمنٌوم الحدٌد من كل مع ثابتة معقدات وتكوٌن الفسفور تثبٌت

 . والمالٌت والترتارات

 Potassium assimilation البوتاســٌوم تمثــٌل

 ان حٌث التربة تحتوٌها التً الطٌن معادن وبتركٌب البلورٌة بالكٌمٌاء النبات قبل من لبلمتصاص البوتاسٌوم جاهزٌة ترتبط

 ٌحدث كما النبات ٌصنعه مركب أي فً ٌدخل ال العنصر وهذا +K اٌون شكل على البوتاسٌوم عنصر ٌمتص النبات

 الجاهز البوتاسٌوم وٌشكل النبات، وأنسجة خبلٌا داخل االٌونً شكله على ٌبقى وإنما والفسفور النتروجٌن لعنصري

 الصور تحول وان التربة فً الموجود الكلً البوتاسٌوم من% 2-0 ٌتعدى ال صؽٌر جزء النبات قبل من مباشرة لبلمتصاص

 أفضل وتعتبر معقدة تجوٌة عملٌات عبر وببطء تدرٌجٌا ً تتم لبلمتصاص الجاهزة صورته إلى العنصر هذا من الجاهزة ؼٌر

 مراعاة معCaCO3 (Lime ) الكالسٌوم كربونات إضافة وٌستخدم للتربة القاعدي التشبع طرٌقة هً جاهزٌته لزٌادة طرٌقة

 .الكالسٌوم اٌون مع تنافس ٌحصل ال كً التعادل حد إلى الوسط تفاعل وصول عند اإلضافة عن التوقؾ

 بؤدمصاص تقوم التً السالبة التبادل مواقع عدد زٌادة شؤنه من وهذا الؽروٌات زٌادة تعنً العضوٌة المادة زٌادة ان

 خبلل من لبلمتصاص البوتاسٌوم عنصر جاهزٌة سٌزٌد العضوٌة المادة إضافة أن ٌعنً مما كالبوتاسٌوم الموجبة االٌونات

 إلى المثبت أو الجاهز ؼٌر شكله من البوتاسٌوم تحول استمرار إلى ٌإدي وهذا الوسط فً تركٌزه وتقلٌل ادمصاصه

 (.الؽروٌات أسطح على مدمص فٌها ٌكون التً الحالة) الفوري لبلمتصاص الجاهزة صورته

 Sulphur assimilation (Sulfur)   الكــبرٌت تمثـٌل

 تقرٌبا ً األرضٌة القشرة من% 2.22 نسبته ما ٌشكل وهذا( عضوي ؼٌر) معدنً بشكل أما بشكلٌن ٌتواجد الكبرٌت ان

- Gypsum جبس بصورة أو anhydrate CaSO4 بالماء الذاببة ؼٌر الكالسٌوم كبرٌتات مثل كبرٌتات صور على وٌكون

2H2O   CaSO4 الجافة وشبه الجافة المناطق فً خاصة والصودٌوم والبوتاسٌوم المؽنٌسٌوم كبرٌتات بصورة ٌوجد كما .

 : إلى العضوي الكبرٌت وٌقسم الكلً الكبرٌت من% 42-84 بحدود نسبته ما وٌشكل عضوي بشكل الكبرٌت ٌتواجد أو

 Carbon bonded Sulphur بالكربون مرتبط كبرٌت -2

 .االمٌنٌة األحماض تفكك طرٌق عن وٌؤتً العضوي الكبرٌت من% 42 بحدود نسبته ما ٌشكل النوع وهذا
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 Non- Carbon bonded Sulphur بالكربون مرتبط ؼٌر كبرٌت -0

 الداخل الكبرٌت وكذلك ،Choline sulphate الكولٌن وسلفات Phenolic sulphate الفٌنول سلفات النوع هذا ٌتضمن

 فً وكذلك( الكلم القرنابٌط، اللهانة،) الصلٌبٌة العابلة نباتات فً الموجود الخردل زٌت مثل الطٌارة كالمركبات الدهون فً

 البقولٌة العابلة نباتات فً ٌوجد كما البلذع، الحرٌؾ الطعم إلٌه ٌعود الذي( والكراث والثوم البصل) الزنبقٌة العابلة نباتات

 العضوٌة والمادة الطٌن من محتواها على ٌتوقؾ الكبرٌت من الترب محتوى ان البروتٌنات، تكوٌن فً الكبرٌت ٌدخل حٌث

 بٌنما الكبرٌتات من كبٌرة كمٌات تؽسل الرطبة الظروؾ فتحت المناخٌة الظروؾ إلى إضافة الدقٌقة واألحٌاء pHالـ ودرجة

 العضوي الكبرٌت لكن. الجافة وشبه الجافة المناطق لترب السطحٌة الطبقة فً الكبرٌتات على المحتوٌة األمبلح تتجمع

 بعملٌة المعدنٌة الصورة إلى أوال ً تحوله من البد لبلمتصاص جاهزا ً ٌصبح ولكً النبات لتؽذٌة جاهزة ؼٌر صورة

Mineralization ًٌتكون الهوابٌة الظروؾ فتحت الكبرٌت، بكترٌا قبل من تنجز والت H2S كبرٌتات إلى ٌتؤكسد الذي 

SO4
 ان كما البلهوابٌة الظروؾ تحت Thiothrix، Beggiotoa األنواع من الكبرٌت بكترٌا بواسطة Sالـ ٌتؤكسد بٌنما -2

 .الهوابٌة الظروؾ تحت الكبرٌتٌك حامض إلى الكبرٌت تإكسد ان تستطٌع نفسها البكترٌا

 على سٌعمل حٌث العراقٌة للترب خاصة كبٌر دور سٌلعب وهذا الحموضة زٌادة إلى سٌإدي الكبرٌتٌك حامض تكون ان

 . الصؽرى العناصر خاصة فٌها الؽذابٌة العناصر جاهزٌة زٌادة ٌعنً مما الخفٌفة القلوٌة الترب تفاعل تعدٌل

 Calcium assimilation  الكالســٌوم تمثـٌل

 عن عبارة هو الذي) الكالسٌت معدن فً ٌوجد كما والبروكسٌن واالولٌفٌن الفلدسبار مثل األولٌة المعادن فً الكالسٌوم ٌوجد

 من عالً محتوى ذات العراق فً الحال هو كما الجافة وشبه الجافة المناطق ترب وتعتبر( CaCO3 الكالسٌوم كربونات

 معظم جاهزٌة على سلبا ً ٌنعكس مما الجٌرٌة الترب منها خاصة التربة تفاعل درجة ارتفاع إلى ذلك وٌعود الكالسٌوم عنصر

 تحت جاهزٌته تزداد الذي المولبدنم عنصر باستثناء الصؽرى الؽذابٌة العناصر الخصوص وجه وعلى الؽذابٌة العناصر

 اوكسٌد ثانً وؼاز الهٌدروجٌن اٌونات تكون حٌث واالستوابٌة الرطبة المناطق ظروؾ تحت أما. القاعدٌة الظروؾ

 المتبادل الكالسٌوم محل الهٌدروجٌن اٌونات احبلل خبلل من الكالسٌوم من المحتوى تقلٌل على ٌعمل مما مرتفعٌن الكربون

 بعٌدة، أعماق إلى الماء مع ؼسله وبالتالً التربة محلول إلى +Ca2 الكالسٌوم اٌونات تحرر إلى مإدٌة الؽروٌات أسطح على

 الكالسٌوم تحرٌر على القدرة ٌعطً مما الهٌدروجٌن اٌونات زٌادة فً دورا ً علٌها المإثرة والعوامل النترتة عملٌة وتإدي

 .للؽسل تعرضه وبالتالً الذاببة ؼٌر مركباته من

                       

 Aggregate الحبٌبً البناء تكوٌن على المساعدة العوامل من فهو جودتها على دلٌبل ً ٌعتبر التربة فً الكالسٌوم وجود ان

Structure األخرى الشحنة وترتبط طٌن حبٌبة مع شحناته إحدى فترتبط والدبال الطٌن لؽروٌات الكالسٌوم ربط خبلل من 

 . العضوٌة للمادة السالبة الشحنة مع
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 درجة فً خفض حصول إلى ٌإدي كما والهوابٌة المابٌة للعبلقات التوازن فً االخبلل إلى ٌإدي الكالسٌوم نقص فإن لذلك

 العناصر بعض سمٌة ظهور إلى تإدي عالٌة بمستوٌات وفرته ان كما الؽذابٌة العناصر جاهزٌة على ٌإثر مما pH التفاعل

 اصفرار وظهور الكلسً الشحوب ٌسبب CaCO3 صورة وعلى العالٌة بالمستوٌات توفره ان ؼٌر والمنؽنٌز األلمنٌوم مثل

 .الحدٌد عنصر نقص إلى الربٌسٌة بالدرجة ٌعود الذي النباتات أوراق على

  المصادر

 .االنبار جامعة – الزراعة كلٌة ، العضوٌة الزراعة فً اساسٌات 0224 هاشم عمر ، مصلح و مزبان موفق ، مسلط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

  العضـوٌة المـادة تحـلل مراحل خـبلل تحصل التً التؽـٌرات : السادسة المحاضرة

 بعد الدقٌقة األحٌاء قبل من تستعمل التً المركبات أول العضوٌة واألحماض السكرٌات وتتضمن الماء فً الذاببة المواد ُتعد

 المركبات لهذه السرٌع لبلستهبلك ونتٌجة. خبلٌاها لبناء الطاقة على منها تحصل إذ العضوٌة، المادة تحلٌل فً نشاطها بدء

 أوكسٌد ثانً ؼاز المركبات لهذه الهوابً التحلل ناتج ٌكون. منها كبٌرة كمٌات على األوساط أو التربة تحتوي ما نادرا ً

 إلى السكرٌات تحول إلى ٌإدي مما كاملة تكون ال األكسدة عملٌات فإن البلهوابٌة الظروؾ تحت أما والماء، الكربون

 الجزء إن. الكربون أوكسٌد وثانً والهٌدروجٌن المٌثان مثل وؼازات وكٌتونات والداهاٌدات وكحوالت عضوٌة أحماض

 وتمثل أوال ، تمثٌلها ٌتم وبذلك الدقٌقة األحٌاء قبل من التحلل تقاوم ال مركبات على ٌحتوي النباتٌة المواد من الماء فً الذابب

 السهلة للمركبات الؽذابً التمثٌل عملٌات وٌصاحب النباتٌة، لؤلنسجة الجاؾ الوزن من% 02-02 بٌن الذاببة المركبات هذه

 العضوٌة، المادة خواص فتتؽٌر منها، المتبقٌة لؤلجزاء الكٌمٌابً التركٌب فً وصفٌة تؽٌرات النباتٌة األنسجة من التحلل

 المركبات مثل للتحلل، المقاومة األخرى تٌةالنبا األجزاء تواجد إلى باإلضافة الجدٌدة الدقٌقة األحٌاء خبلٌا زٌادة نتٌجة

 وضع تعكس صورة التربة فً ٌحدث الذي الكٌمٌابً التؽٌر إن عنه، ناشبة تكون قد والتً للكنٌن المشابهة العطرٌة

 أخرى تؽٌرات وهناك. جدٌدة ثانوٌة ونواتج دقٌقة أحٌاء خبلٌا تكوٌن عن الناشا الوضع إلى المضافة العضوٌة الجزٌبات

 مركبات تزداد بٌنما التحلل عملٌات بتقدم ٌقل( OH-)  الهٌدروكسٌل من فمحتواها تحللها أثناء العضوٌة للمادة تحدث

 كمٌات على السٌلٌلوز تحلل مراحل تقدم بعد المتبقٌة المواد وتحتوي بالقواعد، التشبعٌة والسعة( COOH-) الكاربوكسٌل

 المركبات من عالً محتوى ذات مكونات بالكنٌن الؽنٌة األنسجة تحلل عن ٌنتج بٌنما لكنٌن صورة فً الكربون من قلٌلة

 .للكنٌن المشابهة

 إلى المعقدة الكربوهٌدراتٌة المواد تحلٌل على تعمل خارجٌة إنزٌمات بإفراز أوال ً تبدأ العضوٌة المتبقٌات تحلٌل عملٌة ان

 التً للطاقة وكمصدرا ً خبلٌاها بناء فً االنزٌمات تلك افرزت التً الدقٌقة األحٌاء لتستخدمها البسٌطة، األولٌة مكوناتها

 المركبات أول النشؤ وٌعد الدبال، تركٌب فً ٌدخل أو أخرى، معقدة مواد بناء فً المركبات تلك من جزء فٌدخل ، تحتاجها

 األحٌاء تلك من بكثٌر أكثر للنشؤ المحللة الدقٌقة األحٌاء اعداد إن. الماء فً الذاببة المواد تستنفذ أن بعد التحلل ٌطالها التً

 والفطرٌات البكترٌا األحٌاء هذه وتتضمن األخرى، المعقدة الكاربوهٌدراتٌة المركبات من ؼٌره تحلٌل على القادرة

 صلب مؽذي وسط على تحوي أطباق تلقٌح ٌتم أن بعد المختبر فً بسهولة األحٌاء هذه تمٌٌز وٌمكن واالكتٌنوماٌسٌتات

Nutrient agar لا التصلب مادة فً النشؤ فٌتلون الٌود بمحلول ؼمرها ٌتم المستعمرات نمو وبعد النشؤ له مضاؾ agar 

 وتفرز. النشؤ لتحلل نتٌجة األزرق اللون من خالٌة شفافة بهالة محاطة للنشؤ المحللة المستعمرات ان وٌبلحظ األزرق باللون

 : هما اإلنزٌمات من نوعٌن للنشؤ المحللة األحٌاء

 واالمٌلوبكتٌن االمٌلوز مركبً من لكل المستقٌمة السبلسل فً الروابط تكسٌر على ٌعمل الذي amylase-α أمٌلٌز ألفا* 

 السكرٌات من وقلٌل( dextrin دكسترٌن) العدد فً مختلفة الكلوكوز من سبلسل عن عبارة الناتج وٌكون عشوابٌة بصورة

 (.Reducing sugars) المختزلة

 فً الكلوكوز وحدات بٌن الثانٌة الرابطة بفك وٌبدأ تدرٌجٌا ً الجزيء نهاٌة من التحلل ٌنشط الذي β-amylase امٌلٌز بٌتا* 

 كبل ان إال. الدكسترٌن سكر من نسبة إلى باإلضافة Maltose مالتوز الثنابً السكر وحدات من عدد لٌنتج المركب
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 الدكسترٌن كمٌات فإن لذلك االمٌلوبكتٌن جزيء فً glycosidic Linkage ،1-α الرابطة فك على قادرٌن ؼٌر اإلنزٌمٌن

 أو Maltase إنزٌم بفعل كلوكوز إلى ٌتحلل فإنه المتكون المالتوز أما. أخرى إنزٌمات بفعل تتحلل المتكونة

glycosidase. 

 Glucoamylase وٌسمى  amylase gamma إنزٌم تفرز للنشؤ المحللة األحٌاء فإن السابقٌن اإلنزٌمٌن إلى باإلضافة* 

 .النشؤ جزيء نهاٌة من الكلوكوز سكر وحدات ٌفصل الذي

 أو الكربون أوكسٌد ثانً وؼاز ماء إلى الهوابٌة الظروؾ تحت ٌتحلل ان اما االحٌابً التحلل من الناتج الكلوكوز سكر ان

 التً الهامة المركبات كؤحد السلٌلوز تحلل أما وؼازات، وكحوالت عضوٌة أحماض إلى هوابٌة ال ظروؾ تحت ٌتحلل

 من المكون للسٌلٌلوز الكٌمٌاوي للتركٌب ونظرا ً النباتٌة، المخلفات فً للطاقة وكمصدر للبناء الدقٌقة األحٌاء تستخدمها

 للسلسلة الروابط فك على القدرة لها متخصصة دقٌقة أحٌاء بواسطة تتم التحلل عملٌة فان β النوع من رابطة ذات وحدات

 اسم علٌها ٌطلق اإلنزٌمات من معقدة مجموعة من مكونة خارجٌة أنزٌمات بإفراز التحلل عملٌة وتتم. النوع هذا من

Cellulases السكر إلى وصوال أصؽر وحدات إلى وتجزبتها الكلوكوز وحدات بٌن للروابط المابً التحلل على القدرة لها 

 ٌحلل الذي( Cellulase complex السلٌلٌٌز معقد) األنزٌمً النظام إن. الكلوكوز سكر الى ثم Cellobiose الثنابً

  اإلنزٌمات من أنواع ثبلثة من ٌتكون استهبلكها الدقٌقة األحٌاء تستطٌع بسٌطة سكرٌات إلى السٌلٌلوز

 ٌحلله حٌث السٌلٌلوز وهو األساسً المركب على اإلنزٌم هذا ٌعمل( C1 )Endo β-1.4 glucanase األول االنزٌم* 

 . Cello-oligo-saccharides. المتعددة السكرٌات من أصؽر سبلسل إلى جزبٌا

 المركبات تحلٌل على قادر لكنه السٌلٌلوز تحلٌل ٌستطٌع ال اإلنزٌم هذا( Cx )Exo β-1.4 glucanase الثانً اإلنزٌم* 

 السكر على تحتوي الماء فً للذوبان قابلة مواد ذلك عن وٌنتج األول اإلنزٌم بفعل جزبً تحلٌل لها حدث التً الوسطٌة

 . الكلوكوز من قصٌرة سبلسل إلى اضافة Cellobiose الثنابً

 والمتعددة Cellobiose الثنابٌة السكرٌات تحوٌل على ٌعمل حٌث Cellobiase أو β-1.4 glycosidase الثالث اإلنزٌم* 

 . األحادي الكلوكوز سكر إلى

 الكنٌن فصل على ٌعمل السابقة اإلنزٌمات إلى اضافة آخر إنزٌم فهناك Ligno cellulose بالكنٌن المرتبط السٌلٌلوز أما

 ال السٌلٌلوزٌة المواد تحلل وعند( unnamed enzyme مسمى ؼٌر) x إنزٌم ٌسمى خارجً إنزٌم وهو السٌلٌلوز عن

 بسٌطة سكرٌات إلى السٌلٌلوز تحلل سرعة ألن وذلك قةالدقٌ األحٌاء بفعل التحلل كنواتج الوسطٌة للمركبات تراكم ٌحصل

 األحٌاء قبل من للسٌلٌلوز البلهوابً التحلل ٌتم بٌنما. الدقٌقة األحٌاء قبل من البسٌطة السكرٌات استهبلك سرعة من أبطؤ

 تامة ؼٌر المركبات من عدد التحلل ناتج ٌكون لذلك كامل بشكل العضوٌة المركبات أكسدة تستطٌع ال التً البلهوابٌة الدقٌقة

 كما وؼٌرها Acetic و Butyric و Lactic و Succinic مثل العضوٌة األحماض من كبٌرة كمٌات فتتراكم األكسدة،

  .CH4 و H2 و CO2 مثل والؽازات الكحوالت من أنواع عدة تتراكم

 لتحوله الوسط فً الدقٌقة األحٌاء تفرزها التً الخارجٌة األنزٌمات من مجموعة بواسطة فٌتم السٌلٌلوز أنصاؾ تحلل أما

 السٌلٌلوز أنصاؾ مركب نوع باختبلؾ اإلنزٌمً المعقد وٌختلؾ استهبلكها األحٌاء تلك على ٌسهل بسٌطة مركبات إلى
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 أو مجموعات تفرزها األنزٌمات هذا من مجموع وكل xylanase اسم علٌه ٌطلق أنزٌمً بمعقد ٌتحلل Xylans نوع فمثبل

 للتحلل األولى المراحل خبلل بالسرعة السٌلٌلوز أنصاؾ مركبات بعض تحلل وٌتصؾ الدقٌقة األحٌاء من ٌنةمع سبلالت

 ذلك فان األحٌاء قبل من التحلل عملٌة تنجز ولكً ذلك، بعد ٌبطؤ ثم البداٌة فً السٌلٌلوز من تحلبل أسرع ٌكون حٌث

 السٌلٌلوز أنصاؾ مركب بتجزبة التحلل ٌبدأ حٌث المعقد الكٌمٌابً للتركٌب نتٌجة األنزٌمات من كبٌرة مجموعة سٌتطلب

 بسٌطة سكرٌات إلى تتحلل التً Uronic acid ٌورونٌك وحامض ثنابٌة سكرٌات إلى تتحلل هذه ثم أصؽر وحدات إلى

 Gums and Related والسكرٌات الصمؽٌة المواد تتحل كما  Glucosidases أنزٌمات بفعل ٌورونٌك وحامض

sugars ًتعطً مخفؾ حامض باستخدام مابٌا تحللها عند أنها إال السلٌلٌوز أنصاؾ الكٌمٌاوي تركٌبها فً تشبه الت 

 السنط شجرة من ٌنتج الذي Arabic gum العربً الصمػ تحلل نتٌجة فٌكون للتحلل مقاوم جزء وٌبقى بسٌطة سكرٌات

Acacia سكرٌات Galactose و Rhamnose و Arabinose وحامض Glucuronic acid المسكواٌت صمػ بٌنما 

Mesquite gum المسكوٌت نبات من ٌنتج الذي Prosopis تركٌبه فً ٌدخل فانه Galactose و Arabinose 

 من البكتٌن تحلل عن المسبولة اإلنزٌمات لمجموعة لما األهمٌة من البكتٌنٌة المواد تحلل وٌعد Methyluronic وحامض

 للمواد المحللة اإلنزٌمات على وٌطلق المخزونة والمحاصٌل للنباتات واألمراضٌة الصناعٌة المسارات من العدٌد فً دور

 : هما مجموعتٌن إلى تقسٌمها وٌمكن Pectinases اسم كمجموعة البكتٌنٌة

 Pectin-pectyl هو األنزٌمات من المجموعة لهذه التقسٌمً واالسم Seponifying enzymes األولى المجموعة* 

hydrolases تسمى وقد pectases و pectin methyl estrase و pection-estrases .ًعلى تعمل أنزٌمات وه 

 مجامٌع وظهور المٌثانول انفراد التحلل عن وٌنتج والمثٌل الكاربوكسٌل مجامٌع بٌن االستٌرٌة األواصر تحلٌل

 السلسلة على أثر لها لٌس ألنه محدود األنزٌمات من المجموعة هذه تؤثٌر وٌكون الجزيء فً الحامضٌة الكاربوكسٌل

 . الكلٌكوزٌدٌة

  Depolymerizing enzymes الثانٌة المجموعة* 

 تؤثٌرها حسب األنزٌمات من المجموعة هذه تقسٌم وٌمكن أصؽر وحدات إلى البكتٌن جزيء تقسٌم على تعمل أنزٌمات وهً

 : إلى

  Hydrolytic enzymes المابً التحلل أنزٌمات -2

 : إلى تقسم المجموعة وهذه الكلٌكوزٌدٌة للروابط المابً بالتحلٌل تقوم أنزٌمات وهً

 . البكتٌن جزيء تهاجم التً األنزٌمات وهً Polymethy galacturonase -أ

 . البكتٌك حامض تحلل األنزٌمات هذه polygalacturonase -ب

 . Galacturonic حامض لٌنتج الطوٌلة السلسلة فً ٌدٌةالكلٌكوز الروابط بتحطٌم ٌقومان األنزٌمٌن وكبل 

  Trans-eliminative cleavage enzymes أنزٌمات -0
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 من مشتق مركب التحلل ناتج لٌكون االنتقالٌة اإلزالة بطرٌقة الجزيء فً الكلٌوزٌدٌة األواصر تحطم التً األنزٌمات وهً

 البكتٌن ٌحلل الذي pectin lyase أنزٌم األنزٌمات من النوع هذا ومن Galacturomic acid الكاالكتورونٌك حامض

 . البكتٌك حامض ٌحلل الذي pectate lyase وأنزٌم

 وحدات عنها وٌنتج خارجٌة أنزٌمات وهً Inulinases أنزٌمات إفراز على القادرة الدقٌقة األحٌاء بفعل االنٌولٌن وٌتحلل

 ٌستمر ثم الدقٌقة األحٌاء تفرزه الذي األنزٌم نوع حسب وذلك الفركتوز من جزٌبات ثبلثة إلى جزيء من تتكون اصؽٌر

 . البسٌطة السكرٌات من النهابً الناتج ٌنتج حتى التحلل

 فً الداخلة المركبات جمٌع ولكون legninase علٌها ٌطلق تحلٌله تنشط التً األنزٌمات مجموعة فان اللكنٌن تحلل أما

 أو( OH-) الهٌدروكسٌل أو( OCH3-) المٌثوكسٌل مجموعة تحوي وأؼلبها بنزٌن حلقة على تحتوي اللكنٌن تركٌب

-⋊-protocatechuic acid-vanillic acid المركبات هذه وتشمل( CHO-) االلدٌهاٌد أو( COOH-) الكاربوكسٌل

conidendrin syringic acid .النواة على الجانٌة والسبلسل المٌثوكسٌل مجامٌع فان بالتحلٌل الدقٌقة األحٌاء قٌام فعند 

 Depolymerization أوال بسٌطة عطرٌة مركبات إلى اللكنٌن جزيء تحلل بمعنى. النواة تحطٌم قبل أوال تختفً العطرٌة

 وتبقى الجزٌبات هذه من المٌثوكسٌل مجامٌع تزال ذلك بعد الوسط فً الدقٌقة األحٌاء تفرزها خارجٌة أنزٌمات بواسطة

 لذلك التحلل فً الكربونٌة المواد أبطؤ من اللكنٌن وٌعتبر. العطرٌة للحلقات تحطٌم ذلك بعد لها ٌحدث التً البنزٌن مشتقات

 األخرى الكربونٌة المواد تحلل بها ٌتم التً للسرعة نتٌجة وذلك العضوٌة المواد تحلل عملٌة تقدم عملٌة مع ترتفع نسبته فإن

 .بالكنٌن مقارنة

 ٌتحلل أن ٌمكن ال الحالة هذه وفً السٌلٌلوز أو Glucan الكلوكان مثل به المرتبطة المواد على اعتمادا الكٌتٌن وٌتحلل

 هً الكٌتٌن تحلل عن المسبولة اإلنزٌمات ومجموعة. المركبات هذه تحلل على القادرة اإلنزٌمات بوجود إال الكٌتٌن

Chitinase أمٌن والكلوكوز الخلٌك حامض التحلل عن ٌنتج حٌث Glucoseamine وAcetic acid ٌحدث ذلك بعد ثم 

 وتستخدم أجسامها لبناء االمونٌا من جزء الدقٌقة االحٌاء تستخدم حٌث والكلوكوز األمونٌا وتنتج األمٌن لمجامٌع نزع

 .للطاقة كمصدر الكلوكوز

 : العضـوٌة المادة تحـلل فـً الفـاعلة األحـٌاء

  هذا بدون لكن% 42 بحدود المعدنٌة األجزاء تشكل بٌنما التربة حجم من% 2 من أقل نسبته ما الحٌة الكابنات تشكل

 أن ٌمكن تتواجد التً الحٌة والكابنات. والتركٌب الشكل فً والؽنى الوفرة بهذه التربة تكون فلن الصؽٌر الحٌوي الجزء

 : االتٌة المجامٌع تضم

 (.الضوبً التركٌب بكترٌا الطحالب، الراقٌة، النباتات) الشمس ضوء على ؼذابها صنع فً تعتمد حٌة كابنات -2

 .الضوبٌة التؽذٌة متباٌنة بكترٌا -0

 .الكٌمٌابٌة التؽذٌة ذاتٌة بكترٌا -0

 .الكٌمٌابٌة التؽذٌة متباٌنة األحٌاء -4
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 عن الربٌسً المسإول األخٌرة المجموعة وتعد ، والبكترٌا الفطرٌات ومعظم والبلفقرٌة الفقرٌة التربة أحٌاء كل وتشمل

 الكابنات بٌن من الوحٌدة تعتبر المجموعة وهذه الدبال وتكون العضوٌة المادة تحلل فً والكٌموحٌوٌة الحٌوٌة العملٌات

 :وتتضمن التدبل وعملٌات العضوٌة المادة لتحلل والضرورٌتٌن الحرجتٌن الوظٌفتٌن تنجز أن على القادرة الحٌة

 .الدبال إلى وصوال ً األولٌة الخام المواد تحوٌل -أ

 تكن لم ومركبات بمواد إلؼنابه مباشر ؼٌر كدور موتها بعد الدقٌقة لؤلحٌاء الحٌوٌة الكتلة بمكونات الوسط تزوٌد -ب

 .أصبل موجودة

 التً هً األرضة وحشرة والقوارض الخنافس ٌرقات مثل الكٌمٌابٌة األؼذٌة متباٌنة مجموعة فً والحشرات فالحٌوانات

 الفطرٌات لبعض ٌكون وقد صؽٌرة أجزاء إلى النباتات لمخلفات تكسٌرها خبلل من العضوٌة للمخلفات األولً التحلل تنجز

 التً اإلنزٌمات تنتج كونها وذلك أٌضا ً األولٌة التحلل عملٌات فً مهما ً دورا ً والبروتوزوا Sopraphytic التؽذٌة الرمٌة

 والتً الدقٌقة األحٌاء بواسطة أساسً بشكل ٌنجز فإنه الثانوي التحلل أما. المختلفة النباتٌة األنسجة تحلل تحفز أو تساعد

 إفراز على قابلٌاتها حسب المختلفة المركبات تحلٌل فً األحٌاء وتشترك المعٌشة رمٌة والفطرٌات البكترٌا معظم تتضمن

 .المركبات تلك بتحلٌل الخاصة االنزٌمات

  المصادر

. شمس عٌن جامعة/ الزراعة كلٌة. والممٌزات اإلنتاج وقواعد األسس العضوٌة، الزراعة 0220 محمد المنعم عبد ،الجبل

 .مصر

 .االنبار جامعة – الزراعة كلٌة ، العضوٌة الزراعة فً اساسٌات 0224 هاشم عمر ، مصلح و مزبان موفق ، مسلط
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   واالحـٌابٌة والكٌمـٌابٌة الفٌزٌـابٌة بخصابصها وعبلقتـها التربة فـً العضـوٌة المـادة دور:  السابعة المحاضرة

 المادة أما. التداخبلت تلك تؤثٌر محصلة هً وصفاتها المتداخلة المركبات من العدٌد تكوٌنه فً ٌدخل معقدا ً نظاما ً التربة ُتعد

 التربة تحتوٌه ما إلى إضافة كلٌا ً أو جزبٌا ً المتحللة الحٌوانٌة واألعضاء النباتٌة األجزاء لتراكم نتاج فهً التربة فً العضوٌة

 كما ً اإلنتاج زٌادة أجل من عضوٌة كؤسمدة مصادرها اختبلؾ على العضوٌة المادة تستعمل لذلك دقٌقة حٌة كابنات من

 بناء من فكبل ً الفٌزٌابٌة التربة خواص تحدٌد فً هاما ً دورا ً تإدي حٌث الردٌبة للتربة كمصلح دورها إلى إضافة ونوعا ً

 مع تتوافق ال التً المعاٌٌر من عدد هناك ذلك مع. التربة فً المتحللة العضوٌة المادة بزٌادة تتحسنان مجامٌعها وثبات التربة

 معروفة التربة فً العضوٌة المادة فوظابؾ. ومواقعها مكوناتها فً متجانسة ؼٌر العضوٌة التربة مادة لكون التعمٌم هذا

 والوظابؾ ، Biological Functions االحٌابٌة والوظابؾ ، Nutritional Functions  التؽذوٌة بالوظابؾ تتمثل والتً

 دور تلخٌص وٌمكن.  Physic-chemical Functions كٌمٌابٌة الفٌزٌك والوظابؾ Physical Functions الفٌزٌابٌة

 : اآلتٌة بالنقاط الترب فً الفعال العضوٌة المادة

 Cation Excheange الموجبة لبلٌونات التبادلٌة السعة وزٌادة الدقٌقة ولؤلحٌاء للنبات لؽذابٌةا العناصر وتجهٌز خزن -2

Capacity. 

 .التربة تجمعات وثباتٌة تكوٌن زٌادة -0

 .لها السطحً االنجراؾ وتقلٌل للتربة الظاهرٌة الكثافة تقلٌل -0

 خبلل من تقاس والتً والهواء الماء ونقل خزن على التربة قابلٌة زٌادة خبلل من النباتات نمو تحسٌن فً المساعدة -4

 .به واالحتفاظ الماء مسك على وقابلٌتها التربة مسامٌة تحسٌن

 .التربة مقد واختراق النمو على الجذور ٌساعد مما تماسكا ً أقل التربة جعل -4

 .التربة فً الدقٌقة لبلحٌاء والطاقة الكربون المداد مهما ً مصدرا ً العضوٌة المادة -.

 أو خلب خبلل من الثقٌلة بالعناصر التلوث تؤثٌر من تقلل كما التربة بٌبة محٌط فً السلبً التؤثٌر من العضوٌة المادة تقلل -8

 .العناصر تلك امتزاز أو ربط

 .النبات ونمو البذور إنبات تعجٌل فً ٌسهم مما الؽامق لونها بسبب محٌطها من الحرارة امتصاص على تعمل -7

 .التعادل إلى أقرب التربة تفاعل درجة فتكون Buffering Capacity التنظٌمٌة التربة قدرة العضوٌة المادة تزٌد -1

 التبادلٌة سعتها ارتفاع خبلل من الضٌاع من وحماٌتها الؽذابٌة العناصر بعض خلب أو تقٌٌد على العضوٌة المادة تعمل -22

 .الفعالة والفٌنولٌة والهٌدروكسٌلٌة الكربوكسٌلٌة المجامٌع على واحتواءها االٌونٌة

 .للنبات الضرورٌة العناصر جاهزٌة زٌادة فً العضوٌة المادة تحلل من الناتجة والمعدنٌة العضوٌة األحماض تسهم -22

 تحسٌن عن فضبل ً فٌها المؽذٌة العناصر وتوفٌر التربة خصوبة زٌادة فً ربٌسٌا ً دورا ً العضوٌة المخلفات إضافة تإدي لذلك

 أوكسٌد وثانً العضوٌة األحماض منها والتً المخلفات تلك تحلل فلنواتج. واألحٌابٌة والكٌمٌابٌة الفٌزٌابٌة خواصها

 البعٌدة األعماق إلى الحركة من العناصر لتلك حفظها عن فضبل ً الؽذابٌة العناصر من الكثٌر تجهٌز زٌادة فً دورا ً الكربون

 السطحٌة مساحتها لكبر نتٌجة بشدة سطحها على االٌونات امتزاز على لقدرتها وذلك الجذور منطقة عن بعٌدا ً التربة مقد فً



38 
 

 كما Chemisorption آلٌة وفق االٌونً وبالتجاذب Physisorption الفٌزٌابٌة االمتزاز آلٌة خبلل من وزنها إلى نسبة

 جاهزٌة أكثر الؽذابٌة العناصر جعل فً ٌسهم مما نشاطها وزٌادة الدقٌقة لؤلحٌاء هاما ً مصدرا ً العضوٌة المادة تعد

 بعنصري جٌدة بصورة المجهزة النباتات نمو ٌحفز الكربون أوكسٌد ثانً فتمثٌل النامٌة، النباتات قبل من لبلمتصاص

 كبل ً فإن لذلك الخازنة النباتات أجزاء إلى األوراق من الضوبً التمثٌل مواد انتقال تحفٌز إلى إضافة والبوتاسٌوم الفسفور

 األسمدة وتعد والسكرٌات، الكاربوهٌدراتٌة المواد من الخازنة األنسجة محتوى زٌادة إلى ٌإدي النتروجٌن أو الفسفور من

 تحللها نواتج ان حٌث المزروعة للنباتات والبوتاسٌوم والفسفور النتروجٌن عناصر لتجهٌز المهمة المصادر أحد العضوٌة

 الفسفور عنصر جاهزٌة زٌادة فً ٌساعد مما التربة تفاعل درجة خفض إلى تإدي والفولفٌك الهٌومك وحامض CO2 من

 محصول زاد فمثبل ً. العضوٌة المادة إضافة تعتمد ال التً التقلٌدٌة بالزراعة مقارنة الكٌمٌابٌة التربة خواص وتحسٌن

. فقط الكٌمٌابً بالسماد التسمٌد فٌها تم والتً التقلٌدٌة الزراعة محصول ونصؾ أمثال ثبلثة عضوٌا ً المسمد القرنابٌط

 على الحتوابها واألحٌابٌة الخصوبٌة التؤثٌرات خبلل من النباتات وحاصل نمو فً بارزا ً دورا ً تإدي العضوٌة فاألسمدة

 كمٌة فً واضحا ً تؤثٌرا ً ٌعطً مما النباتات نمو فً والحرجة المهمة الصؽرى العناصر عن فضبل ً األساسٌة العناصر

 النضج مرحلة وبلوؼه المناسب الحجم إلى ووصوله الخضري المجموع نمو سرعة زٌادة خبلل فمن الحاصل ونوعٌة

 اعطاء فً األهمٌة البالػ الدور ذات الكاربوهٌدراتٌة المواد تصنٌع السٌما المختلفة الفسٌولوجٌة وظابفه تؤدٌة ٌمكنه الفسلجً

 .جٌد إنتاج

 للتربة الفٌزٌـابٌة الصفـات فً لعضوٌةا المـادة تؤثٌر

 

 ودٌنامٌكٌة المختلفة العضوٌة المواد إضافة فً المإثرة واألسالٌب للعوامل محصلة هو التربة فً العضوٌة المادة محتوى ان

 العضوٌة المخلفات فإضافة المعدنٌة، المواد مع ارتباطه ومواقع العضوي الكربون حركة فً جمٌعا ً تإثر التً التحلل

 القطر معدل وٌعتمد. االشباع ماء نسبة وزٌادة الظاهرٌة كثافتها وانخفاض تجمعاتها ثبات زٌادة إلى تإدي التربة إلى النباتٌة

 تؤثٌر ٌعتمد كما الدقٌقة األحٌاء بفعل تحللها وسرعة ودرجة المضافة العضوٌة المادة طبٌعة على التربة لحبٌبات الموزون

 التربة مجامٌع ثباتٌة زٌادة فإن ذلك إلى إضافة المواد تلك لتحلل البلزمة المدة على الطوٌل المدى على العضوٌة المادة

 نسبتً زٌادة تساعد ثانٌة جهة ومن العضوٌة المادة من التربة محتوى زٌادة مع تزداد بالماء لبلحتفاظ التربة قابلٌة وزٌادة

 األحٌاء فعالٌة لزٌادة مناسبة ظروفا ً ٌوفر مما بالماء االحتفاظ على قابلٌتها زٌادة فً التربة فً العضوٌة والمادة الطٌن

 نسبٌآ العالً المحتوى ذات فالترب. التربة مجامٌع وثبات العضوٌة المادة تحلل سرعة من كل زٌادة فً ٌساعد وهذا الدقٌقة

 على الحفاظ فً تساعد العالٌة السطحٌة المساحة ذات الناعمة الدقابق ان إذ تحلبل ً أكثر العضوٌة مادتها تكون الطٌن من

 التبادلٌة السعة وذات الواسعة السطحٌة المساحة ذات الطٌن معادن فٌها تسود التً فالترب أطول لمدة فٌها العضوٌة المادة

 معادن من الواطا المحتوى ذات الترب من أكبر بدرجة المجامٌع ثبات وزٌادة الهٌومٌكٌة المواد ادمصاص ٌمكنها العالٌة

 فً تنتشر أو جدا ً الناعمة الدقابق سطوح مع وترتبط التربة داخل تتحلل المتعددة السكرٌة المواد ان كما. تلك الطٌن

 042 على تزٌد ال التً األقطار ضمن كانت إذا تحللها بسبب طوٌبل ً ٌستمر ال تؤثٌرها ولكن جدا ً الصؽٌرة المسامات

 المواد من تعد السكرٌة المواد هذه وان المتعددة والسكرٌات التجمعات ثباتٌة بٌن معنوٌة ارتباط عبلقة وهناك ماٌكرون
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 المادة من% 02 على تزٌد ال الكربوهٌدراتٌة المواد ان من الرؼم وعلى التربة، مجامٌع ثباتٌة زٌادة فً والمإثرة البلحمة

 الدقٌقة األحٌاء وبقاٌا النباتات بقاٌا تحلل عن الناتجة المتعددة السكرٌات من عالٌة نسبة على احتوابها فإن التربة فً العضوٌة

 كالطٌن الناعمة التربة مفصوالت سطوح على تتركز المتعددة فالسكرٌات. التربة تجمعات ثباتٌة فً أهمٌة ذات تجعلها

 العضوٌة المادة تإثر كما. وثباتٌتها المجامٌع أحجام فً زٌادة إلى العضوي الكربون من الكلً المحتوى وٌإدي. والؽرٌن

 وخفض التربة انتفاخ إلى ٌإدي العضوٌة المادة تحلل زٌادة ان إذ المسامات حجوم توزٌع وفً للتربة الكلٌة المسامٌة فً

 قابلٌة زٌادة فً هاما ً دورا ً المتدبلة العضوٌة المادة وتإدي العضوي الكربون من محتواها زٌادة نتٌجة الظاهرٌة كثافتها

 المسامات وزٌادة التربة بناء تحسٌن فً أهمٌتها عن فضبل ً النوعٌة السطحٌة مساحتها التساع وذلك الماء مسك على التربة

 قٌمة انخفاض إلى ٌعود العضوٌة المواد إضافة عن الناجمة للتربة الرطوبٌة المواصفات منحنٌات فً والتؽٌرات البٌنٌة

 قابلٌة من كل زٌادة فً تساعد مجتمعة عوامل وهذه للمسامات، الحجمً التوزٌع واختبلؾ المسامٌة وزٌادة الظاهرٌة الكثافة

 تعمل العضوٌة المادة من المحسوسة الخشنة فاألجزاء للماء توصٌلها ومعدل الجاهز الماء ونسبة بالماء االحتفاظ على التربة

 التربة حبٌبات تلصق الصقة كمادة المربٌة ؼٌر الناعمة الصؽٌرة األجزاء تعمل بٌنما االسفنج من جدا ً صؽٌرة قطع ٌشبه ما

 . بعضها مع

 للتربة والخصوبٌة الكٌمٌابٌة الصفات فً العضوٌة المـادة تؤثٌر

 

 الحٌوانٌة أو النباتٌة العضوٌة المواد إضافة تساعد حٌث تحللها نواتج الى التربة صفات تؽٌٌر فً العضوٌة المادة أهمٌة تعود

 الدقٌقة األحٌاء نشاط استمرار وألجل المضافة المواد تلك تحلٌل على تعمل التً الدقٌقة األحٌاء فعالٌة زٌادة فً التربة إلى

 لكً لها العضوٌة المادة إضافة تجدٌد ٌتم أن من البد الفٌزٌابٌة إلى إضافة والخصوبٌة الكٌمٌابٌة التربة صفات وتحسٌن

 للتداخل وذلك الزراعً لئلنتاج مبلبمة بحالة التربة بقاء أجل من تحللها عند الؽذابٌة بالعناصر النباتات بتجهٌز تستمر

 Cations الموجبة لؤلٌونات التبادلٌة السعة فً الكبٌر األثر ذات التربة ومفصوالت العضوٌة المركبات بٌن والترابط

Excheange Capacity ًلؤلٌونات ةالتبادلٌ وسعتها التربة فً العضوي الكربون محتوى بٌن هاما ً ارتباطا ً فهناك التربة ف 

 وانخفاض التربة إلى المضافة العضوٌة المخلفات نسبة زٌادة مع الكهربابً التوصٌل قٌم فً زٌادة هناك ان كما. الموجبة

 العضوٌة المخلفات تؤكسد فعند العضوٌة المخلفات تحلل عند األمونٌوم أٌونات لتحرر نتٌجة ٌحصل الذي تفاعلها درجة فً

H+ ,NO2) أٌونات تتحرر حٌوٌا ً
 .التفاعل قٌم خفض فً تسهم التً( -

 الصؽرى، العناصر من وعدد والكبرٌت والفسفور كالنتروجٌن التربة فً الؽذابٌة للعناصر مهم مصدر العضوٌة المادة إن

 على العضوٌة المركبات بعض تعمل إذ وإنتاجٌته النبات نمو على إٌجابٌا ٌنعكس التربة فً العضوٌة المادة وجود فان لذلك

 فالمخلفات الفسفور، تثبٌت على المعادن هذه قابلٌة من ٌقلل مما واأللمنٌوم الحدٌد أكاسٌد أو التربة دقابق بعض تؽلٌؾ

 للنباتات التربة انتاجٌة زٌادة فً مهما ً عامبل ً ٌعد وجودها فان لذلك التربة فً للنتروجٌن المهمة المصادر أحد هً العضوٌة

 :النتروجٌن من شكلٌن على تحتوي العضوٌة المادة لتحلل العرضٌة فالنواتج المزروعة

 .النباتات قبل من لبلمتصاص جاهز وٌكون نترات أو أمونٌا بصورة تتواجد التً المعدنٌة الصورة: األول
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 النبات ٌستطٌع ال الصورة وهذه واألوكسجٌن والهٌدوجٌن الكاربون مع كٌمٌابٌا ٌرتبط الذي العضوي النتروجٌن: الثانً

 .امتصاصها

 للتربة اإلحـٌابٌة الخواص فـً العضوٌة المـادة تؤثٌر

 

 األساسً المخزن هً العضوٌة فالمادة فٌها اإلحٌابً النشاط معدل على كبٌرا ً تؤثٌرا ً التربة فً العضوٌة المادة مستوى ٌإثر

 وتركٌبها العضوٌة المادة بنوعٌة الدقٌقة الحٌة الكابنات تتؤثر لذلك الؽذابٌة احتٌاجاتها الدقٌقة الحٌة الكابنات منه تستمد الذي

 أو للسٌلٌلوز المحللة مثل تكوٌنها فً الداخلة للمركبات المحللة األنواع تشجع الكاربوهٌدراتٌة العضوٌة فالمواد الكٌمٌابً

 امداد فً التربة قدرة تؤثٌر على ٌدلل مما وهكذا للبروتٌن المحللة األنواع البروتٌنٌة المواد وتشجع الخ..البكتٌن أو النشؤ

 معدل على سلبا ً ذلك ٌنعكس الضرورٌة العناصر أحد نقص وجود فعند اإلحٌابً النشاط معدل على المختلفة العناصر

 واضحا ً دورا ً العضوٌة للمادة أن بما ثانٌة جهة من. اإلحٌابٌة الفعالٌات من ٌسرع العنصر هذا إضافة وان اإلحٌابً النشاط

 ٌكون فعندما فٌها السابدة الدقٌقة األحٌاء وأعداد أنواع على حتما ً سٌنعكس ذلك فان التربة Texture قوام على التؤثٌر فً

 وجود ان كما العضوٌة المواد تحلل سرعة انخفاض وبالتالً البلهوابٌة الظروؾ تسود أن إلى ٌإدي فذلك طٌنٌا ً التربة قوام

 األنزٌمات تدمص ذلك إلى إضافة تحللها سرعة من ٌبطا مما العضوٌة المواد من كثٌر ادمصاص فً ٌتسبب الطٌن معدن

 ٌكون عندما بٌنما اإلحٌابٌة الفعالٌات سرعة تقلٌل وبالتالً الؽروٌة والمواد الطٌن أسطح على الدقٌقة األحٌاء تفرزها التً

 الهوابٌة الظروؾ تسود حٌث العضوٌة المادة تحلل سرعة من ٌزٌد مما الفعالٌات تلك من ٌسرع ذلك فان خفٌفا ً التربة قوام

 لقلة نتٌجة ضعٌفا ً ٌكون الدقٌقة األحٌاء نشاط فان جدا ً الخفٌفة الرملٌة الترب حالة فً لكن الدقٌقة األحٌاء لنشاط المناسبة

 قلٌلة الترب هذه تكون ذلك إلى إضافة اإلحٌابٌة الفعالٌات لهذه البلزمة العضوٌة والمواد المعدنٌة العناصر من محتواها

 عدم عند اإلحٌابً النشاط ٌحصل وال جدا ً مهم عامل وهو الرطوبة بتلك االحتفاظ على قدرتها عدم مع الرطوبً المحتوى

 .توفره

 فؤؼلب اإلحٌابً النشاط على واضح أثر Buffering Capacity للتربة التنظٌمٌة القدرة فً العضوٌة للمادة الكبٌر للدور ان

 تحلل لبدء األولى المراحل عن المسبولة األحٌاء وهً .-pH 7 التعادل درجة من قرٌبة تفاعل درجة تفضل البكترٌا أنوع

 تسود حٌث الحامضٌة الظروؾ إلى التفاعل درجة فٌها ٌنخفض التً األوساط فً تقل األحٌاء وهذه العضوٌة المادة

 القلوٌة الظروؾ تحت أما تفاعلها لتعدٌل lime ترب فً كما عالٌة بنسبة العضوٌة المواد بتراكم ٌتسبب مما الفطرٌات

 تفاعلها درجة لتعدٌل الزراعً الكبرٌت أو Gypsum الجبس بإضافة ٌنصح لذلك الدقٌقة األحٌاء إعداد فً نقص فٌحصل

 .فٌها الحٌاة وعودة األحٌاء تلك نشاط بعودة ٌسمح مما

 الهــٌومك حــامض دور

 أنها كما الموجبة لؤلٌونات بالنسبة عالٌة تبادلٌة سعة لها الن وذلك Humus الدبال من جزء أهم الهٌومك أحماض تمثل

 الؽذابٌة للمواد احتٌاطٌا ً مصدرا ً تمثل فانها ثانٌة جهة ومن الزراعٌة الناحٌة من المهم التربة بناء خلق فً مهما ً دورا ً تلعب

 نمو تحسٌن فً عمله الهٌومك حامض ٌإدي خبللها من التً المسارات توضٌح وٌمكن النتروجٌن، لعنصر خاصة للنبات

 :باآلتً النبات
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 Clay disaggregation التربة بناء تحسٌن -2

 والترب سطوحها على تتواجد التً السالبة الشحنات بسبب متناثرة مسطحة طبقات شكل على مرتبة الطٌن جزٌبات تتواجد

 النباتات جذور وتمدد لنمو محدد أو كمانع ٌعمل مما Compact منضؽطة تكون الطٌن من محتواها بارتفاع تتمٌز التً

 :لسببٌن

 .بعضها من قربا ً أكثر سٌجعلها ذلك فان الطٌن لصفابح السالبة الكهربابٌة الشحنة معادلة على األمبلح تعمل عندما -أ

 ٌكون وهنا البعض ببعضها فتربطها الطٌن صفابح حواؾ على السالبة الشحنات تجعل الطٌن من المرتفعة النسبة ان -ب

 تباعد على تعمل التً السالبة الشحنة عودة وبالتالً وإزالتها الموجبة األٌونات فصل خبلل من الهٌومك حامض دور

 .بعضها عن الطٌنٌة الصفابح

 وجذور الماء قدرة زٌادة على الهٌومك حامض ٌعمل Water Penetration Enableds الماء نفاذ على القدرة -0

 : بطرٌقتٌن ذلك وٌتم فٌها والنفاذ التربة اختراق على النباتات

 .بعضها عن وتتباعد فتتنافر شحنتها تتشابه وبالتالً الطٌن صفابح حواؾ من الموجبة األٌونات إزالة خبلل من -أ

 الطٌن صفابح فً الموجبة الشحنات مع الهٌومك حامض فً فعالة كمجموعة الكاربوكسٌل مجموعة تؤصر خبلل من -ب

 .الماء نفاذ وسهولة للتربة النباتات جذور اختراق ٌسهل وبالتالً األبعاد الثبلثً بالتركٌب ٌسمى ما تكسٌر الى ٌإدي مما

 كاٌتونٌة تبادلٌة بسعة الهٌومك حامض ٌتمٌز  Micronutrients transference والنادرة الصؽرى المؽذٌات نقل -0

 كامل بشكل واضحة ؼٌر المؽذٌات نقل مٌكانٌكٌة ان. تحرٌرها ثم الموجبة األٌونات على الحصول للحامض ٌمكن لذا عالٌة

 الماء حركة مع وٌتحرك الصؽرى بالمؽذٌات محمبل ً ٌكون الهٌومك وحامض للماء النبات امتصاص هو االفتراض ان اال

 أؼشٌة ودخولها الهٌومك حامض من الصؽرى المؽذٌات تحرر إلى ٌإدي مما عالٌة سالبٌتها تكون التً الجذور من بالقرب

 .الجذر خبلٌا

 تبخر تقلٌل على الهٌومك حامض ٌعمل Increased water holding capacity بالماء لبلحتفاظ التربة قابلٌة زٌادة -4

 الرملٌة والترب الجافة وشبه الجافة المناطق ترب وكذلك قلٌل الطٌن من محتواها التً الترب فً خاصة التربة من الماء

 وجود بسبب هٌدوجٌنٌة أواصر تكوٌن على القابلٌة لها القطب ثنابٌة جزٌبة هً الماء فجزٌبة بالماء االحتفاظ تستطٌع ال التً

 سطح على الممتص األٌون مع صعبة بآصرة ترتبط األوكسجٌن ذرة أن إذ األوكسجٌن ذرة على االلٌكترونً المزدوج

 األواصر من مجموعة تتكون وبهذا أخرى ماء جزٌبة فً السالبة النهاٌة أو الهٌدروجٌن ذرة مع تتؤصر كما الهٌومك حامض

 %.02 بنسبة الماء تبخر معدل من ٌقلل التؤثٌر هذا إن(. 22 شكل)بعضها مع الماء جزٌبات تربط الهٌدوجٌنٌة
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 الماء جزٌبات بٌن الهٌدروجٌنٌة أألواصر

 التربة فً الدقٌقة األحٌاء لعمل منشطا ً الهٌومك حامض ٌعد Mycoflora activate الماٌكوفلورا نمو وتنشٌط تحفٌز -4

 فوسفات من والفسفور الكالسٌوم عناصر تحرر التً أنزٌماتها تفرز التً فالبكترٌا المستعمرات تكوٌن على لها ومشجعا ً

 هذه لتحرر الفرصة هٌؤت قد تكون الذاببة ؼٌر الحدٌد فوسفات مركبات من والفسفور الحدٌد أو الذاببة ؼٌر الكالسٌوم

 سٌحفز وهذا للبكترٌا العناصر هذه جاهزٌة تقلٌل على ٌعمل مما الهٌومك حامض قبل من لبلمتصاص قابلة وتكون العناصر

 متطلبات توفٌر إلى وصوال ً العملٌة وتستمر العناصر من المزٌد لتحرٌر اإلضافٌة األنزٌمات من المزٌد إفراز على البكترٌا

 .منها واالستفادة امتصاصها للنباتات ٌمكن التً العناصر بتلك الهٌومك حامض سٌتشبع وبالقابل العناصر هذه من البكترٌا

  المصادر

. شمس عٌن جامعة/ الزراعة كلٌة. والممٌزات اإلنتاج وقواعد األسس العضوٌة، الزراعة 0220 محمد المنعم عبد ،الجبل

 .مصر

 .االنبار جامعة – الزراعة كلٌة ، العضوٌة الزراعة فً اساسٌات 0224 هاشم عمر ، مصلح و مزبان موفق ، مسلط
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   Organic fertilizers   العضـوٌة االسمـدة:  الثامنة المحاضرة

 المحاصٌل من انتاجٌتها وزٌادة التربة خصوبة تحسٌن فً ودورها العضوٌة االسمدة اهمٌة االنسان عرؾ التؤرٌخ قدم منذ

 الزراعٌة االرض الى حقولهم نباتات بقاٌا وبعض حٌواناتهم مخلفات بإضافة ٌقومون المزارعون كان فقد فٌها تزرع التً

 الزمن من لفترة اكوام شكل على وتركها بعضها مع وخلطها المخلفات تلك بتجمٌع ٌقومون كانوا ان بعد وذلك زراعتها قبل

 ان ٌجب الذي االساس حجر العضوي التسمٌد وٌعتبر. التربة الى اضافتها قبل كلٌا ً او جزبٌا ً تتحلل حٌث كامل لعام تطول قد

 تعد العضوٌة المادة فً ٌحصل الذي الكبٌر للفقد ونتٌجة الزراعٌة االنتاجٌة رفع تحقٌق اجل من علمٌة اسس على ٌبنى

 اقتصادٌا ً مكلفة عملٌة كونها الى اضافة تحقٌقها ٌصعب التً االمور من التربة فً منها عالً محتوى على المحافظة عملٌة

 ثانً الى واكسدتها العضوٌة المادة تحلل لسرعة نظرا ً الجافة وشبه الجافة الحارة المناطق فً ٌزداد الفقد ان علمنا اذا خاصة

 تلك لتحلٌل الدقٌقة االحٌاء نشاط ذلك ٌشجع حٌث للتربة العضوي المحتوى بارتفاع اٌضا ً الفقد وٌزداد كما الكاربون اوكسٌد

 بنفس العضوٌة للمادة بمحتوى االحتفاظ بمكان الصعوبة من ٌكون انه ٌوضح مما المبلبمة البٌبٌة الظروؾ توفر عند المواد

 فً العضوٌة المواد تلك من المتكررة باإلضافات االهتمام بدون زراعتها قبل التربة فً مستواها علٌه كان الذي المستوى

 فً منها معٌن عالً بمستوى االحتفاظ من بدال ً متقاربة فترات وعلى مناسبة وبكمٌات وباستمرار عضوٌة اسمدة صور

 العضوٌة االسمدة انواع ومن. عضوٌة مادة نسجتها من% 02-02 نسبة على احتوت ما متى عضوٌة التربة وتسمى التربة

 :ٌلً ما العضوٌة المادة من محتواها لزٌادة للتربة اضافتها ٌمكن التً

  العضـوٌة االسـمدة أنـواع

 :التقلٌدٌة العضوٌة االسمدة: اوال ً

 التربة خواص تحسٌن ٌحقق بشكل ناضجة تصبح وحتى تخمٌرها ٌتم التً والنباتٌة الحٌوانٌة المخلفات النوع هذا ٌتضمن

 والدبال العضوٌة المادة من عالٌة نسبة على وٌحتوي كبٌرة بكمٌات وٌنتج واسعه بصورة ٌستخدم النوع وهذا المختلفة

 :االتً وٌشمل

I- الحٌوانٌة العضوٌة االسمدة : 

 farm yard المحلً السماد, المزرعة سماد التسمٌات تلك ومن العضوٌة االسمدة من النوع هذا على تسمٌات عدة تطلق

manure الماشٌة مخلفات من تنتج والتً واسع نطاق على تستعمل التً العضوٌة االسمدة اهم من النوع هذا وٌعد. والدمن 

 والقش كالتبن النباتٌة المخلفات من طبقة وضع خبلل من وذلك الطرق بؤبسط وٌنتج( والجاموس واالبقار والماعز االؼنام)

 الى تسربها وعدم للحٌوانات السابلة المخلفات المتصاص وذلك االسطبل ارضٌة فوق الحٌوانات تحت منها المتوفر حسب

 الحٌوانات مخلفات تتجمع حٌث النباتٌة المخلفات توفر عدم عند النهري الرمل من طبقة احٌانا ً ٌستعمل وقد االسطبل ارضٌة

 من لفترة تترك التً الفرشة هذه على Urine( البول)  السابلة والمخلفات Feces الروث علٌه ٌطلق ما او الصلبة المواد من

 عدد على جمعها قبل الحٌوانات تحت فٌها تترك التً المدة وتعتمد جمعها قبل الحٌوانات تحت اسابٌع ثبلثة الى اسبوع

 ٌصل وقد العضوٌة للمادة المحللة الدقٌقة االحٌاء تنشط الفترة هذه وخبلل والرطوبة الحرارة ودرجة االسطبل حٌوانات

 الحٌوانات روث لكون وذلك المتخمرة العضوٌة المادة وزن خمس من ٌقارب ما أي ؼرام لكل خلٌة 1022×24 الى عددها

 كاألحٌاء الدبال وتكوٌن الكبٌر الجزء ومعدنة العضوٌة المواد تحلٌل عن المسإولة الدقٌقة االحٌاء انواع من بالعدٌد ؼنً
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 الدقٌقة االحٌاء من االولى المجموعة نواتج بتحلٌل تقوم التً الدقٌقة االحٌاء وكذلك البروتٌنٌة والمواد للسٌلوز المحللة

 مكونة bacillus Pasteurii, Sarcina urea للٌورٌا المحللة كالبكترٌا Microbal succession االحٌابً التعاقب)

 كنواتج والهٌدروجٌن والمٌثان الكاربون اوكسٌد ثانً ؼاز مثل والؽازات العضوٌة االحماض بعض تتكون كما. االمونٌا

 الدالة رفع الى ٌإدي مما االمونٌا تتكون السماد فً النٌتروجٌنٌة العضوٌة المادة لتحلل ونتٌجة, البلهوابٌة الدقٌقة لئلحٌاء

 التؽذٌة الكٌمومعدنٌة البكترٌا أنواع تقوم اذ البكترٌا أجناس بعض ذلك ٌنشط حٌث القلوٌة الى الهٌدروجٌنٌة

Chemolithotrophs وٌنطلق للنترات اختزال ٌحدث فؤنه الهوابٌة الظروؾ تكون وعندما نترات الى االمونٌا بؤكسدة 

 بٌن نسبته ما ان وجد حٌث الؽذابٌة العناصر من بمحتواها ؼنٌة تعتبر الحٌوانٌة العضوٌة االسمدة ان. احٌابٌا ً النتروجٌن

 ذلك وٌختلؾ والبول الروث فً افرازها ٌتم للحٌوانات تقدم التً العلٌقة فً الموجودة الؽذابٌة العناصر من% 12-72

 الحٌوانات تفرز بٌنما 72% تفرز الحلٌب إلنتاج تربٌتها ٌتم التً فالحٌوانات ألجله الحٌوان ٌربى الذي الؽرض على اعتمادا ً

 فً الموجودة المواد من 42% نسبته ما العضوٌة المواد وتمثل العلٌقة فً الموجودة العناصر من 14% للتسمٌن المعدة

 تؽذٌتها فً المركبات هذه على تعتمد التً الدقٌقة االحٌاء لنشاط تحللها اثناء تؽٌرات لحدوث مجال ٌعطً مما العلٌقة

 التً العضوٌة المخلفات من توفرها التً الكبٌرة الكمٌات وهً مباشرة ؼٌر بالؽة اهمٌة الدواجن لصناعة ان الجدول ٌظهر

 علٌه مما اكبر بدرجة المخلفات علٌها تتجمع التً الفرشة توضع حٌث التسمٌن دواجن حالة فً خاصة جمعها بسهولة تتمٌز

 من عالً محتوى ذات المخلفات ٌجعل وهذا بالفرشة مؽطاة ؼٌر الطٌور مسارح تكون حٌث المابدة بٌض إلنتاج التربٌة فً

 للؽرض طبقا ً الدواجن مزارع من الناتج العضوي السماد ٌختلؾ كما كرٌهة رابحة وذات معها التعامل ٌصعب الرطوبة

 تحتوي خاصة بعبلبق البٌض إلنتاج او للتسمٌن المخصص سواء الدجاج تؽذٌة ٌتم حٌث المزرعة اجله من أنشبت الذي

 المعدنٌة واالمبلح الفٌتامٌنات وجمٌع االمٌنٌة االحماض كل على تحتوي التً المركزة والبروتٌنات النشوٌات على

 صورة على العلٌقة من% 42-82 حوالً ٌفرز الدجاج لكن االنتاج من معدل اعلى إلعطاء متوازنة بتراكٌز الضرورٌة

 على القادرة الخشب نشارة او الذرة كوالح او الحنطة تبن من جٌدة فرشه تتوفر لم فإذا رطوبة% 2.-4. على ٌحتوي زرق

 على سٌعمل البٌاض الدجاج تربٌة حالة فً الخارجٌة للظروؾ الزرق تعرض فؤن وامتصاصها العالٌة الرطوبة استٌعاب

 المزارعون ٌفضله ال لذلك كرٌهة روابح ٌنتج مما البلهوابً بالتحلل ٌسمح مما رطبا ً وسطه وٌبقى الخارجٌة الطبقة جفاؾ

 الذابب ؼٌر النتروجٌن تحلل من ٌسهل مركباته او الكنٌن مثل التحلل صعبة مواد على السماد احتواء عدم ان بالذكر وجدٌر

 والذي العضوٌة المادة من السماد محتوى ان كما. النمو موسم خبلل العنصر بهذا النباتات لتجهٌز مستمر مصدرا ً ٌجعله مما

 على االراضً قدرة زٌادة الى أضافته عند سٌعمل تقرٌبا ً كؽم 822 على ٌحتوي الطن بؤن الجدول الٌه ٌشٌر ما حسب ٌقدر

 انتاجٌة تحقٌق وهً بها ٌنفرد خاصٌه الدواجن سماد الستخدام ان كما. بالؽسل فقدها وتقلٌل السماد وعناصر بالماء االحتفاظ

 جزء 0222 من اكثر الى فٌها االمبلح تركٌز ٌصل قد الملوحة عالٌة بمٌاه الري عند كالطماطة الخضر لمحاصٌل عالٌة

 الظروؾ على للتؽلب السعودٌة العربٌة للمملكة الصحراوٌة المناطق زراعة فً الدواجن سماد ٌستخدم حٌث بالملٌون

 قدرة زٌادة فً فعالٌة االمٌنٌة االحماض الستخدام ان وجد وقد التربة ملوحة الى اضافه الري مٌاه ملوحة وارتفاع السابدة

 مع الدواجن سماد الستخدام دراسات اجرٌت فقد ذلك الى اضافه. النباتات على رشها ٌتم عندما الملوحة تحمل على النباتات
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 والمادة النمو من عالٌة قٌم النتابج بٌنت وقد البحر لماء الكلٌة الملوحة من 42% و 02% بٌن تصل بتراكٌز البحر بمٌاه الري

 الى تعود والتً البحر مٌاه لملوحة النباتات تحمل زٌادة فً الدواجن سماد فعالٌة ٌوضح مما الجافه

 .للنبات المتٌسر او لبلمتصاص الصالح الماء مدى زٌادة -2

 .والكبرى الصؽرى العناصر بعض جاهزٌة زٌادة -0

 عند هذه النسب تنخفض حٌث التربة مستخلص فً البوتاسٌوم: الصودٌوم نسبة وكذلك الكالسٌوم: الصودٌوم نسبة تعدٌل -0

 . للنبات الخلوي الؽشاء فعالٌة استمرارٌة ٌعطً مما الدواجن سماد استخدام

 تحسٌن فً الدواجن سماد تؤثٌر ٌإكد التربة فً لبلمتصاص والصالح المتٌسر للماء والحقٌقٌة الظاهرٌة القٌم ارتفاع ان

 النتروجٌن: الكاربون نسبة انخفاض الى اضافة, السابدة الملوحة مشاكل من ٌقلل بما والنبات التربة من لكل المابٌة العبلقات

 وٌفترض تقرٌبا، 8.2:02 حوالً الى النسبة فٌه تصل الذي الحٌوانً بالسماد مقارنه 2:20.7 حوالً الى الدواجن سماد فً

 تحلله عملٌات خبلل تتوافر او بالسماد مرتبطة نتروجٌنٌه مركبات تكون الؽالب فً والتً المركبات بعض وجود الباحثون

 مما الري ماء ملوحة مقاومه على النبات قدرة من تحسن التً الحٌوٌة خواصها الى اضافه كٌمٌابً فسٌولوجً تؤثٌر لها

 سماد ٌستخدم لم لو فٌما حاصل على الحصول معها ٌمكن ال التً الظروؾ هذه مثل تحت المحاصٌل لهذه جٌده انتاجٌة ٌحقق

 .الدواجن

 الحٌوانً السـماد واعداد تحضـٌر طـرق

 وبطول تقرٌبا م0 وارتفاع م0 بعرض سبلسل او دابرٌه اكوام شكل على تجمٌعها ٌتم الحٌوانات حضابر مخلفات جمع بعد

 السمادٌة قٌمتها تقلٌل فً ٌتسبب مما العراء فً خارجها او الحظابر داخل اما ذلك وٌكون منها المتوفرة الكمٌات على ٌعتمد

 تصل حٌث مؽطاة ؼٌر السماد اكوام تكون عندما خاصة الخارجٌة للظروؾ التعرض عند بالتطاٌر ٌحصل الذي الفقد نتٌجة

 مساوئ الحظابر داخل للتخزٌن ان كما. البوتاسٌوم من 04% و الفسفور من 8% و النتروجٌن من 02% الى الفقد نسبة

 ان ٌفضل لذلك صحتها وتتؤثر الحٌوانات نفور الى تإدي والهٌدروجٌن والمٌثان االمونٌا مثل الؽازات بعض لتصاعد نتٌجة

 مواجهة عن البعٌدة الجهات وٌفضل خاصة مواقع وفً الحٌوانات حظابر عن بعٌدا ً المخلفات هذه تخمٌر عملٌة تجري

 ٌسبب مما الكومة داخل المٌاه بتجمع تسمح ال مناسبة مٌل وبدرجة للماء منفذه ؼٌر صلبه ارضٌتها وتكون الهواء تٌارات

 :وهً بها الحٌوانً السماد تجمٌع ٌتم انواع ثبلثة هناك عامه وبصورة البلهوابً التخمر

 تضؽط كومة بشكل وٌوضع ٌومٌا ً السماد جمع ٌتم حٌث اوربا وسط فً النوع هذا ٌشٌع Cold Manure البارد السماد -2

م02 بحدود الكومة حرارة درجة تبقى الهوابٌة ظروؾ تتوفر بحٌث  المتطاٌرة االمونٌا فً الفقد تقلٌل الطرٌقة هذه فابدة. ْ 

 بعد فتره ٌترك ان الحقل الى السماد من النوع هذا اضافة عند ٌلزم مما سامه مواد تكون على تساعد البلهوابٌة الظروؾ لكن

 ٌتم النوع هذا وفً الدقٌقة واالحٌاء الجذور نمو على تؤثٌرها وعدم السامه المواد من للتخلص التربة سطح على نشره

 .البلهوابٌة الظروؾ تحت االمونٌا تركٌز الرتفاع نتٌجة الممرضة الدقٌقة واالحٌاء االدؼال بذور من التخلص

 تجمٌع عند والبلهوابٌة الهوابٌة الظروؾ ممٌزات من االستفادة ٌتم النوع هذا فً Warm Manure الدافا السماد -0

 الطبقة اضافة قبل اٌام 4-0 من االولى الطبقة فتترك تدرٌجً بشكل الكومة لعمل السماد من طبقات اضافة ٌتم حٌث السماد

م42-42 حوالً الى الكومة داخل الحرارة درجة وتصل التالٌة  البلهوابٌة الظروؾ فٌها ٌكون السفلى الطبقات فؤن وبذلك ْ 
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م02 الى الحرارة درجة فتنخفض  من التخلص الى اضافه العضوٌة المادة من المحتوى عالً سماد تعطً الطرٌقة وهذه ْ 

 .المرضٌة والمسببات االدؼال بذور معظم

 عملٌة تتم لكً ورطوبة هواء من متوازنة ظروؾ توفٌر ٌتم النوع هذا فً Composted Manure المتخمر السماد -0

م2. الى الحرارة درجة تصل النوع هذا وفً. الدقٌقة االحٌاء بواسطة التحلل  خبلل من التحلل عملٌة تنشٌط ٌراعى كما ْ 

 الى العضوٌة المادة كثافة وخفض فعاله عضوٌة مادة توفٌر الى العملٌة هذه تإدي حٌث شهر كل واحده مره الكومة تقلٌب

 قبل من لبلمتصاص وجاهزة متٌسره بصورة فٌها الؽذابٌة العناصر جعل خبلل من الؽذابٌة القٌمة وٌرفع 42% النصؾ

 الحٌوٌة المواد على ٌحتوي كما المرضٌة والمسببات االدؼال بذور من الكثٌر قتل الى باإلضافة هذا النضج تمام عند النبات

 فرشة او الحٌوانٌة المخلفات فً وجدت ان المبٌدات لمتبقٌات تكسٌر بجانب والهرمونات الحٌوٌة كالمضادات النشطة

 علٌه الحصول ٌتم فٌها التً للكٌفٌة الصحٌحة االسس اتباع ٌجب جٌده بنوعٌه حٌوانً سماد على وللحصول. الحظابر

 : ٌؤتً ما االسس هذه ومن وأعداده

 .مرتفعة سقوؾ وذات للسوابل منفذه ؼٌر صلبه ارضٌه ذات الحٌوانات حظابر تكون ان -أ

 الذرة مخلفات او الرز او الحنطة تبن مثل نباتٌة مخلفات من تتكون الصلبة االرضٌة فوق توضع فرشه طبقة استعمال -ب

 .حٌوان لكل نباتٌة مخلفات كؽم0+تربه كؽم84 بمعدل ملحٌة ؼٌر(رملٌة)  خفٌفة تربة معها وتخلط الصفراء

 .الحلٌب انتاج حٌوانات حظابر حالة فً التربة من وقلٌل النباتٌة المخلفات من عالٌة نسبه على تحتوي فرشه تستعمل -ج

 لكل كؽم02 بمعدل الفرشة طبقة مع الفوسفات صخر او( CaSO4 الكالسٌوم كبرٌتات) الزراعً الجبس اضافة ٌفضل -د

 جاهزة عضوٌة بصورة الفوسفات تصبح كما االمونٌوم فقد من الحد على الكالسٌوم كبرٌتات تساعد حٌث اسبوعٌا ً حٌوان

 .الفسفور لعنصر كمصدر النبات قبل من لبلمتصاص

 الرطوبة فٌها التزداد كً ذلك من اكثر تطول وال اسابٌع 0-2 من تتراوح لمده الحٌوانات تحت الفرشة طبقة ترك ٌفضل -هـ

 .مرؼوبه ؼٌر حٌوٌة تؽٌرات فً ٌتسبب مما

 : ٌؤتً ما الحٌوانً السماد عٌوب ومن

 كمٌات اضافة خبلل من تدعٌمه من والبد الفسفور عنصر مثل منها لكثٌر ٌفتقر اذ الؽذابٌة العناصر متوازن ؼٌر سماد -أ

 .الٌه فوسفات السوبر سماد او الفوسفات صخر من مناسبة

 .استعماله قبل تخمٌره من البد وهنا الدبال خاصة العضوٌة للمادة ٌفتقر -ب

 تضر التً النتروجٌن واكاسٌد الهٌدروجٌن وكبرٌتٌد كالمٌثان الؽازات من عدد تصاعد نتٌجة منه كرٌهة روابح انبعاث -ج

 الؽازات هذه تجمٌع خبللها من ٌمكن خاصة مخمرات اعداد من البد لذلك البٌبة تلوٌث الى اضافه والحٌوان االنسان بصحة

 .علمٌه بطرٌقة منها التخلص او منها واالستفادة

 عملٌات خبلل المرتفعة الحرارة  تإدٌه مما الرؼم وعلى لئلنسان الممرضة الدقٌقة واالحٌاء الطفٌلٌات على احتوابه -د

 ثمار تلوث من تحد التً المناسبة االجراءات أتخاذ من البد الممرضة االحٌاء هذه من عالٌة نسبه على القضاء  فً التحلل

 .التربة سطح من قرٌبه ثمارها تكون التً الخضر محاصٌل
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 العناٌة ٌجب لذا فٌه حٌاتها دورة واكمال واالنسان والحٌوان للنبات الضارة الحشرات وتكاثر لتجمع خصبا ً مرتعا ً ٌعتبر -هـ

 للسماد التجاري االنتاج عند لذلك. الضارة االنواع تلك تكاثر من الحد شؤنها من التً المعالجات بعض واتباع التامة

 الربٌسة الؽذابٌة والعناصر العضوٌة المادة من محتواه تقدٌر وٌتم تامه بصورة تحلل عملٌة له تجرى ان من البد الحٌوانً

 تضاؾ التً الكمٌات تحدٌد ٌتم ذلك اساس وعلى. االخرى الؽذابٌة العناصر وبعض والبوتاسٌوم والفسفور كالنتروجٌن

 فعالٌة ان حٌث هكتار/طن 42 الى االضافة تصل وقد هكتار/طن 22-02 بٌن ٌتراوح بمعدل ٌضاؾ وعادة المساحة لوحدة

 وطبٌعة المحصول نمو فترة خبلل المتبعة الخدمة, المناخ, التربة طبٌعة, المحصول باختبلؾ تختلؾ العضوي التسمٌد

 فً الزٌادة تكون وقد المحصول فً والزٌادة العضوي السماد اضافة بٌن خطٌه عبلقه هناك فلٌس المضاؾ العضوي السماد

 عنصر من النبات استفادة ان فالمعروؾ االضافة معدل بزٌادة التؤثٌر ٌقل ثم االولى االضافات فً كبٌره المحصول

 ان نفهم ان وعلٌنا. االضافة من االول العام فً% 84 البوتاسٌوم ومن% 2. الفسفور ومن% 04-42 بٌن تتراوح النتروجٌن

 الى العضوٌة المادة من المضافة الكمٌات تحوٌل ولكن العضوٌة المادة من معدالت اضافة معناه لٌس العضوي التسمٌد

 حٌوانً سماد على وللحصول. والبوتاسٌوم والفسفور النتروجٌن من النبات قبل من لبلمتصاص جاهزة ؼذابٌة وحدات

 النوع هذا تحلل مراحل على التعرؾ من البد التربة وخصابص المحصول وانتاجٌة نمو فً كبٌر تؤثٌر ذات جٌده بنوعٌه

 محتواه حٌث من صورة افضل على السماد ٌكون مرحله اٌة وفً منها مرحله كل تمٌٌز وكٌفٌة العضوٌة األسمدة من

 :ٌؤتً ما التحلل مراحل وتشمل وتؤثٌره

 التفسخ بداٌة وتسمى -االولى المرحلة

 المكونات مجموع لون وٌكون نباتٌة واوراق تبن من الفرشة مكونات عن الحٌوانٌة المخلفات تمٌٌز ٌمكن المرحلة هذه فً

 .التخمٌر عملٌة ظروؾ على اعتمادً  ٌوم   42-2.المرحلة هذه تستؽرق قد ، طبٌعٌة بمتانه المكونات هذه وتتمٌز اصفر

  التعفن مرحلة -الثانٌة المرحلة

 فقد ٌبدأ عندها حٌث بالتحطم متانتها وتبدأ الؽامق البنً اللون الى بالتحول الفرشة مكونات لون ٌبدأ المرحلة هذه بداٌة منذ

 هذه نهاٌة وفً ٌومآ 44-2.  بٌن تتراوح مدة المرحلة هذه وتستؽرق. الحٌوانٌة المخلفات على االسود العفن وٌظهر الوزن

 .االصلً الوزن من 02-02% من الوزن فً الفقد نسبة ٌصل المرحلة

  التفسخ مرحلة_ الثالثة المرحلة 

 عن تمٌٌزها ٌمكن ال بحٌث بعضها مع(  الفرشة ومواد الحٌوانً السماد) المتخمرة المواد مكونات تمتزج المرحلة هذه خبلل

 مدة المرحلة هذه نهاٌة الى الوصول ٌستؽرق وقد االصلً، الوزن من%  42من ٌقرب ما الى الفقد وٌصل البعض بعضها

 .  التحلل من ٌومآ 272

 الهرس مرحلة_ الرابعة المرحلة

 عن عباره كفرشه المستخدمة المواد وتصبح اسود الوسط لون وٌكون العضوٌة بالمادة ؼنً المرحلة هذه فً الوسط ٌكون

 عدم الى االشارة تجدر وهنا. للوسط االصلً الوزن من% 84 بحدود الفقد ٌصبح الدرجة هذه وعند رخوه متجانسه كتله

 ٌفضل ال كما والفسفور، النتروجٌن فً ٌحصل الذي الكبٌر للفقد وذلك االخٌرتٌن المرحلتٌن الى التحلل فً الدمن أٌصال
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 الجاهزة العناصر من محتواه قلة الى اضافة ادؼال وبذور ضاره طفٌلٌات من ٌحتوٌه لما تحلل بدون الدمن اضافة

 . لبلمتصاص

 : وهما المخازن من نوعان ٌستخدم( الدمن) المحلً السماد ولحفظ

 اختٌار ٌتم حٌث مرتفع االرضً الماء مستوى فٌها ٌكون التً المناطق فً النوع هذا فً الخزن ٌتبع: سطحٌة مخازن -2

 .للترطٌب المضاؾ والماء السوابل تسرب عدم تضمن( الخرسانة من) صلبه تكون بحٌث مستوٌه ارض قطعة

 تعرض من ٌقلل مما االرض باطن فً انشابها ٌتم حٌث االراضً الماء بعٌدة المرتفعة المناطق فً تنشؤ: عمٌقة مخازن -0

 ترشح التً السوابل لتجمٌع موقع بتكوٌن ٌسمح مناسب مٌل مع الخرسانة من أرضٌتها تكون ان مراعاة مع للجفاؾ الدمن

 مكونات ضؽط على ٌعمل عامه بصورة الفقد ولتقلٌل. الؽذابٌة العناصر فقد ٌقلل مما الكومة الى واعادتها السماد اكوام من

 .والبوتاسٌوم الفسفور وفقد النتروجٌن تطاٌر على ٌساعد ذلك الن هشة تترك ال بحٌث الكومة

II- (الحمؤة) الصحً الصرؾ لمخلفات العضوٌة األسمدةSludge  : 

 ومحطات شبكات تستقبلها الصحً الصرؾ ومخلفات المٌاه من ضخمه حجوم الماء اسالة شبكات استخدام عن ٌتخلؾ

 ما ازاء خصوصا ً ٌرام ما على بالمعالجات القٌام تستطٌع ال قد المحطات هذه ان اال بمعالجتها وتقوم ٌومٌا ً الصحً الصرؾ

 مما الثقٌلة العناصر من مرتفعة تراكٌز تحوي التً الصناعً الصرؾ مٌاه مع الصحً الصرؾ لمٌاه اختبلط من تواجهه

 من تتطلب وما الحدٌثة المدن وانشاء العمرانً التوسٌع الضؽوط حجم من ٌزٌد وما الصحً الصرؾ مٌاه معالجة ٌعرقل

 السٌاسات خطط لوضع اساسٌه كدراسة النفاٌات هذه ادخال اوجب مما الصحً الصرؾ حجوم ٌزٌد ما اساسٌه خدمات

 الصحً البٌبً الوعً لتزاٌد ان. الزراعً واالنتاج الزراعٌة الحقول ري فً منها االستفادة امكانٌة ودراسة الثابتة المابٌة

 مستوى فً الملحوظ والتحسن السكانً النمو معدالت فً الكبٌر باالرتفاع تمثل واضح انعكاس العشرٌن القرن نهاٌة فً

 الفجوة اتساع الى افضى الذي الصحً الصرؾ مٌاه من اضافٌه كمٌات تخلؾ وبالتالً المٌاه استهبلك ومعدالت المعٌشة

 مما العراق وخصوصا ً العربٌة البلدان السٌما العالم دول من كثٌر فً علٌها الطلب وبٌن المابٌة الموارد من المتاح بٌن

 البٌبة وزارتً اختصاص من الموضوع وجعل للمٌاه محورٌه سٌاسه الى المٌاه استخدام اعادة ممارسات تحوٌل ٌستوجب

 تضعان لكً بالموضوع الصلة ذات مباشرة وؼٌر مباشرة بصورة المستفٌدتان كونهما الزراعة وزارة و المابٌة والموارد

 فً بدأت حٌث االنسان وسبلمة والزراعة بالبٌبة االضرار دون واستؽبللها معالجتها وبعد قبل المٌاه على للحفاظ الخطط

 الستخدامها العالمً المستوى على االنظار تجذب المعالجة الصحً الصرؾ مٌاه استخدام اعادة ممارسات الراهن الوقت

 ان لذلك مجزٌا ً اقتصادٌا ً عابدا ً تحقق انها كما والحٌوان االنسان قبل من االستخدام مؤمونه زراعٌة محاصٌل انتاج فً

 ونوعٌة المخلفات بنوعٌة خاصة اعتبارات هناك تكون ان البد بل عامه قواعد على ٌُبنى ال ان ٌجب المخلفات تلك استخدام

 اشجار, خضراوات, حقلٌه محاصٌل) الٌها المضاؾ المحاصٌل نوعٌة الى اضافه المخلفات تلك لها تضاؾ التً االراضً

 وتقدر الزراعٌة االرض الى والمضافة الثقٌله العناصر من به المسموح التراكم حدود على تستند ان البد وهنا( فاكهة

 دولٌه لمعاٌٌر طبقا ً وتعتمد الجاؾ الوزن اساس على االضافة

 والكولٌرا والباراتاٌفوبٌد التاٌفوبٌد ألمراض المسببة الدقٌقة االحٌاء طوابؾ ؼالبٌة على تحتوي الصحً الصرؾ مٌاه ان

 لؤلمراض الفٌروسات وكذلك كاالسكارس المتوطنة الممرضة الطفٌلٌات جمٌع الى اضافه والدزنتري المعوٌة والنزالت
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 عملٌات وتإدي 3سم/خلٌه 522-710 حدود فً تتراوح المعالجة ؼٌر المٌاه فً الممرضة المكروبات فؤعداد. الخطٌرة

 تستخدم التً المٌاه ان حٌث مضلبل ً ٌعتبر هذا ان اال 12-11% من ٌقرب ما الى المحتوى هذا خفض الى التقلٌدٌة المعالجة

 المرضٌة المسببات من العدٌد فهنالك 3سم222/خلٌه2222 الممرضة االحٌاء من محتواها ٌتجاوز ال ان ٌجب الزراعة فً

 موعد باالعتبار االخذ ٌجب لذلك شهور او اسابٌع عدة الى التربة فً بقابها ومدة نشاطها ٌستمر المٌاه هذه فً تتواجد التً

 الحٌوان من كل الى وصولها على ٌساعد مما الممرضة بالمكروبات تلوثه احتمال من للتقلٌل المحصول جنً قبل رٌه آخر

 مٌاه وتقسم. جٌدٌن وؼسل تعقٌم دون واوراقها الخضراوات ثمار استهبلكه عند االنسان والى النباتات على تؽذٌته عند

 :الى معالجتها درجة فً االختبلؾ على اعتمادا العالمٌة الصحة منظمة لتقسٌمات طبقا الصحً الصرؾ

 .المعالجة انواع اكفؤ وتعتبر نهابٌا ً معالجة مٌاه -2

 .االولى من نسبٌا ً اقل وهً ثانوٌا ً معالجة مٌاه -0

 .خطورة االشد وتعتبر اولٌا ً معالجة مٌاه -0

 

 على ضرر او خطورة بدون المٌاه تلك استخدام ٌمكن االول القسم لمٌاه الحال هو كما بالكلور أو باالوزون المعالجة فالمٌاه

 مراحل تشمل التً جٌد بشكل المصممة األكسدة برك باستخدام المعالجة من المستوى هذا الى الوصول ٌمكن كما المحاصٌل

 الثانً القسم مٌاه معالجة فً أما. النضج إلكمال اسابٌع ثبلثة الى اسبوعٌن فترة تركها مع واالختٌارٌة البلهوابٌة المعالجة

 بشكل معالجتها تمت التً المٌاه تلك الثالث القسم مٌاه وتمثل أٌام 7-22 لمدة االكسدة برك او الثانوٌة المعالجة فتستخدم

 ألسلوب فؤن ثانٌه جهة من. خطورة المٌاه اكثر وتعتبر, البلهوابٌة االحواض فً األكسدة برك فً معالجتها تمت او ابتدابً

 من المخلفات تلك محتوى على أثر الصلبة الصحً الصرؾ لمخلفات( حرق, الهوابٌة, هوابٌة) المستخدمة المعالجة

 الثقٌلة والعناصر( نحاس, زنك, منؽنٌز, حدٌد) الصؽرى والعناصر( بوتاسٌوم, فسفور, نتروجٌن) الكبرى الؽذابٌة العناصر

 والبوتاسٌوم النتروجٌن من المخلفات محتوى زٌادة الى هوابٌا ً المعالجة أدت فقد(. رصاص, كادمٌوم, نٌكل, كوبلت)

. المعالجة ؼٌر بالمخلفات مقارنه والفسفور البوتاسٌوم من الكلً المحتوى زٌادة الى بالحرق المعالجة ادت بٌنما والفسفور

 باستخدام مقارنه والسبانػ الخس نباتات فً النترات تراكم انخفاض الى عضوي كسماد المعالجة المخلفات استخدام ادى وقد

 لتكوٌن داخله فً تمثٌلها ٌتم لم وإذا التربة من النترات ٌمتص النبات ان المعروؾ فمن المعالجة ؼٌر الصلبة المخلفات

 فً كما الطهً عملٌة اجراء عند ذلك من الضرر وٌؤتً نترات صورة على الخبلٌا فً بتخزٌنها ٌقوم النبات فؤن البروتٌنات

 اما. السرطانٌة االورام تسبب مواد مكونه اخرى امٌنٌه بمركبات ترتبط وقد نترٌت الى النترات تتحول حٌث السبانػ حالة

 تسمٌده ٌتم عندما الخس فً كما الخضراوات تلك فً للنترات المرتفعة التراكٌز من فٌؤتً الطازج االستهبلك من الضرر

 الممتصة والثقٌلة الصؽرى العناصر انخفاض الى تإدي المعالجة فؤن ذلك الى اضافه. معالجة ؼٌر صحً صرؾ بمخلفات

 بعدها والتً االراضً فً الثقٌلة العناصر من بها المسموح والقصوى المثلى الحدود التالً الجدول وٌوضح. النبات قبل من

 النباتات من معٌنه اجزاء فً العناصر هذه تراكم احتماالت أو النباتات على العناصر لهذه السام الفسٌولوجً التؤثٌر ٌظهر

 . النباتات تلك تناوله بعد والحٌوان االنسان على الضار تؤثٌرها ٌظهر والتً
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 ثبلثة الى المحاصٌل تقسٌم تم لذلك زراعتها ٌمكن التً المحاصٌل تحدٌد فً دور الصحً الصرؾ مٌاه معالجة لمستوى ان

 والحٌوان االنسان على ضرر دون المحاصٌل تلك ري فً استخدامها ٌمكن التً الصحً الصرؾ مٌاه لنوعٌة تبعا ً مجامٌع

 ٌلً وكما

 القسم) أولٌا ً معالجتها تم التً او معالجة ؼٌر صحً صرؾ بمٌاه رٌها ٌمكن التً المحاصٌل تتضمن: األولى المجموعة *

 :المحاصٌل هذه ومن( الصحً الصرؾ مٌاه من الثالث

  .االلٌاؾ محاصٌل -2

 الزٌتٌة المحاصٌل او الحبوب محاصٌل فً كما التسخٌن او كالتجفٌؾ حرارٌة معامله استهبلكها ٌسبق التً المحاصٌل -0

 .السكري والبنجر السكر وقصب

 .للحٌوانات كعلؾ استخدامها قبل الشمس أشعة بواسطة تجفٌفها ٌتم التً العلفٌة المحاصٌل -0

 .كمتنزهات استخدامها تمنع بؤسٌجة المسٌجة الخضراء والمساحات الؽابات -4

 مٌاه من الثانً القسم) ثانوٌا ً معالجتها ٌتم صحً صرؾ بمٌاه رٌها ٌمكن التً المحاصٌل تتضمن: الثانٌة المجموعة *

 :المحاصٌل هذه ومن المرضٌة المسببات اعداد لخفض( الصحً الصرؾ

 .والجت كالبرسٌم الخضراء االعبلؾ ومحاصٌل المراعً -2

 .الري لمٌاه مبلمستها عدم بشرط البشري باالستهبلك الخاصة المحاصٌل -0

 .االستهبلك قبل طهً الى تحتاج التً البشري باالستهبلك الخاصة المحاصٌل -0

 .الخارجٌة قشرتها ازالة بعد طازج بشكل البشري باالستهبلك الخاصة المحاصٌل -4

 الصرؾ مٌاه من االول القسم) متقدمة معالجة درجة ذات مٌاه لرٌها تحتاج التً المحاصٌل تتضمن: الثالثة المجموعة *

 :المحاصٌل هذه ومن والحٌوان االنسان من لكل االمراض ومسببات الملوثات جمٌع على القضاء ٌتم بحٌث( الصحً

 .والشلٌك الورقٌة كالخضراوات طهً دون مباشر بشكل استهبلكها ٌتم التً المحاصٌل -2

 .الناس ٌرتادها التً والحدابق المتنزهات -0

 تبعا ً المعاٌٌر هذه وتختلؾ الثقٌلة العناصر بعض من المرتفعة التراكٌز لوجود نظرا ً الحمؤة الستخدام معاٌٌر وضعت كما

 فلندا فً هكتار/طن 4.84 بلؽت حٌث بتجاوزها ٌسمح ال معٌنة معدالت حددت فقد االضافة معدالت حٌث من اما, للدول

 حسب هولندا فً هكتار/طن 2.0-0.4 بٌن وتتراوح السوٌد فً هكتار/طن 2.0 على ٌزٌد وال النروٌج فً هكتار/طن 0.0و

 .والمراعً الزراعة نوع

III- العضوٌة القمامة اسمدة: 

 بل اخر الى شارع من تختلؾ وقد اخرى الى مدٌنه من تختلؾ التً المخلفات من المكونات متباٌن خلٌط عن عباره القمامة

 المواطن ٌخلفه ما كمٌة فؤن ذلك الى اضافه حٌاتهم ومستوى والسكان الشعوب بحسب تختلؾ فالمخلفات منزل الى منزل من

 الشوارع مخلفات وتشكل. الخاصة وطبابعه وعاداته االجتماعً وسلوكه المواطن دخل مقدار على ٌعتمد القمامة من
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 هً والباقً المدن مخلفات مجمل من% 02 نسبة المنازل مخلفات تتعدى فبل الصلبة المخلفات من االكبر القدر والمبانً

 العامة والحدابق واالرصفة الشوارع الى تطرح التً التعمٌر واعادة البناء مواد مخلفات

 الببلستٌكٌة والمواد والصفٌح العلب واؼلفة والخضر الفواكه تقشٌر ومخلفات االطعمة بقاٌا من تتكون -المنازل قمامة -2

 .والزجاج الفارؼة للقنانً

 الحٌوانات ومخلفات نافقه حٌوانات واحٌانا ً وجذوعها االشجار واوراق سكابر وعلب اوراق وؼالبٌتها -الشوارع قمامة -0

 .الببلستٌكٌة المواد وبعض تالفه واكٌاس الساببة

 المستشفٌات مطابخ قمامة وكذلك القٌح ومواد بالدم المختلطة التضمٌد ومواد قطنٌه مواد من وتتكون -المستشفٌات قمامة -0

 .زجاجٌة وقنانً ببلستٌكٌة واكٌاس

 والمواد الببلستك او الصفٌح او الخشب او الكارتون اوراق مثل للمعامل الخام المواد بقاٌا من تتكون -المصانع قمامة -4

 .االنتاج فً السلٌمة ؼٌر

 المواد هذه عزل وٌمكن حدٌدٌه وقطع واخشاب اسمنتٌة ومواد وطابوق وحجاره اتربة من تتكون -االعمار اعادة قمامة -4

 .والحفر والمستنقعات البرك ردم فً المواد من لبلستفادة

 المدن، خارج مقالب فً تجمع حٌث مقاولٌن قبل من تجمع ان هو القمامة هذه من التخلص فً حالٌا ً المستخدم النظام أن

 كالزجاج تصنٌعها واعادة الناس من المجامٌع هذه عٌش اماكن الى واعادتها المواد هذه من الكثٌر بفرز ٌقوم من وهناك

 ٌباع عضوي كسماد او الحٌوانات تؽذٌة فً ٌستخدموه عضوٌة كمواد الفرز مواد من ٌتبقى وما والببلستك والورق والحدٌد

 :منها والتً المشاكل من عدد فً مكشوفه مقالب فً المدن قمامة من التخلص وٌتسبب. والحدابق المشاتل ألصحاب

 .المحٌطة للبٌبة خطٌر تلوث ٌسبب مما المخلفات هذه احراق على والزبالٌن العمال بعض ٌعمل -2

 .لها المناسبة البٌبة لوجود والقوارض الحشرات تكاثر -0

 ٌكون ربما والتً باألمراض لئلصابة عرضه فهم المجال هذا فً للعاملٌن الصحٌة والرقابة الصحً االسلوب اتباع عدم -0

 .المجتمع الى لبلنتقال وبابٌا ً بعضها

 .الجوفٌة المٌاه تلوٌث فً المخلفات هذه تتسبب المرتفع االرضً الماء ذات المناطق فً -4

 :الطرق هذه ومن منها التخلص او المدن قمامة لمعالجة الحدٌثة الطرق من العدٌد أعتمد وقد

 :وتتضمن الحرارٌة الطرق -أوال ً

 خطورة الى أضافه المتصاعدة الضارة للؽازات نتٌجة البٌبة تلوٌث فً تتسبب بدابٌة طرٌقة وهً: المكشوؾ الحرق -2

 .بالعمل القابمٌن على وخطورتها الحرابق إلنتشار الطرٌقة

 ٌتم حٌث ضاره ؼازات تصاعد لعدم البٌبة تلوث عدم تضمن والتً علمٌه بطرٌقة الحرق ٌتم حٌث: بالترمٌد الحرق -0

 الحرارة على السٌطرة خبلل من للمخلفات كامبل ً احتراقا ً االفران هذه وتضمن الحراري بالطابوق مبطنه افران فً الحرق

 .التفرٌػ قبل الرماد احتراق ومدة الؽاز سرٌان ومعدل الهواء وكمٌة
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 وٌتم للحرق افران فً الترمٌد طرٌقة فً كما الحرق ٌتم( الطاقة من االستفادة) الحرارة استرجاع مع المباشر الحرق -0

 مبادل فً الساخنة الؽازات امرار بواسطة بالماء الفرن من العلوي الجزء جدران تبرٌد طرٌق عن الحرارة استرجاع

 مع للتعامل عال مستوى على تقنٌه وقدرات جدا ً عالٌة كفاءه تتطلب الترمٌد طرٌقة فً الحرارة استرجاع وعملٌة حراري

 .والصٌانة التشؽٌل فً ومشاكل صعوبات من ٌتطلب وما التقنٌة من النوع هذا

 :ومنها( االحٌابٌة) البٌولوجٌة الطرق -ثانٌا ً

 .عنها التحدث سبق التً. المكشوفة االرضٌة المقالب -2

 .الصحٌة االرضٌة المقالب -0

 .عضوي سماد الى التحوٌل -0

 .االرض دٌدان باستخدام عضوي سماد الى القمامة تحوٌل -4

 .الحٌوي الؽاز العملٌة هذه عن وٌنتج الهواء عن بمعزل الدقٌقة االحٌاء بوساطة التحلل عملٌة تتم إذ. البلهوابً التخمٌر -4

 

 :ومنها اخرى طرق -ثالثا ً

 هذه وتتمٌز التدفبة مراجل فً كوقود تستخدم قوالب الى وتحوٌلها العضوٌة المواد ضؽط ٌتم حٌث. صلب وقود انتاج -2

 .جدا ً العالٌة الحرارٌة بقٌمتها القوالب

 فً تستعمل الواح ٌنتج مما والكبس المعالجة بواسطة الطبٌعً للخشب كبدٌل تستخدم حٌث االلٌاؾ من انواع انتاج -0

 .االثاث صناعة

 :التالٌٌن االسلوبٌن احد اتباع هو المحلٌة ظروفنا ٌناسب بما المدن قمامة من للتخلص الطرق انسب ان ٌتضح سبق مما

 :التالٌة الشروط مراعاة مع الصلبة للمخلفات ذلك وٌتم: صحٌة مقالب فً القمامة دفن: اوال ً

 .الطبقات تلك ضؽط او دك او رص مع رقٌقه طبقات بشكل القمامة وضع -2

 .تضاؾ قمامه طبقة كل بعد عازله بطبقة القمامة تؽطٌة -0

 .البٌبة تلوث لتقلٌل االرضً الماء الى المخلفات تلك وصول تجنب محاولة -0

 المتنزهات كؤنشاء النافعة االؼراض من عدد فً للمقلب االفتراضً العمر انتهاء بعد المقالب من االستفادة محاولة -4

 .والحدابق الصناعٌة الؽابات او العامة

 سماد الى القمامة تحوٌل الى تهدؾ الطرٌقة هذه: النافعة المواد بعض استرجاع مع عضوي سماد الى القمامة تحوٌل: ثانٌا ً

 ومن التشؽٌل بٌبة وظروؾ تتناسب التً الطرٌقة اختٌار من البد وهنا الضٌاع من الطبٌعٌة المصادر ٌحمً مما عضوي

 Buhler وطرٌقة Motherwell Bridge وطرٌقة Bigiano-Bico طرٌقة الشركات بعض قبل من المستعملة الطرق

 :التالٌة الخطوات حسب العملٌة وتتم

 .الخ.. واإلطارات والحدٌد كالحجارة والصلدة الكبٌرة االجسام من للتخلص للقمامة اولً فرز اجراء -2
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 للتحلل قابله ؼٌر المواد هذه الن وذلك والعظام والببلستك والقماش والورق كالزجاج المسترجعة للمواد فرز اجراء -0

 .ثانٌه مره تصنٌعها بإعادة منها االستفادة ٌمكن أو كالببلستك ضار بعضها وربما

 مناسبة رطوبة على للحصول البلزمة الماء كمٌة اضافة ٌتم حٌث الدوارة االسطوانة الى القمامة ادخال ٌتم ذلك بعد -0

 ونصؾ ساعة الى ساعة نصؾ من تتراوح لمده التقلٌب وٌتم التخمٌر بعملٌة ستقوم التً الدقٌقة الحٌه الكابنات لنشاط

 من تكون ؼالبا ً والتً الحجم كبٌرة البقاٌا ابعاد وٌتم ملم42 قطرها فتحات ذو منخل عبر امرارها ٌتم بعدها التجانس لؽرض

 متر 0 حوالً بعرض دابرٌه او طولٌه صفوؾ بشكل فتوزع الؽرابٌل من مرورها تم التً المخلفات اما, والورق الببلستك

 .مترٌن من اقل وبارتفاع

 باستعمال جٌد بشكل التقلٌب ٌكون ان مراعاة مع للتهوٌة( أٌام 0-8) بٌن تتراوح مناسبة فترات على االكوام تقلٌب ٌتم -4

 .خاصة تقلٌب ماكنات

 .التقلٌب عملٌة خبلل الماء رش خبلل من المفقودة الرطوبة تعوٌض ٌتم -4

 التخمر عملٌة نهاٌة الى الحرارة درجة فً المنتظم االنخفاض وٌشٌر أسابٌع 4 حوالً تتراوح مدة العملٌة تستمر -.

 .الهوابً

 .النضج عملٌة إلتمام أسابٌع . حوالً لمدة الناتج تخزٌن ٌتم -8

 لزراعة الجٌدة االراضً وكذلك الفاكهة واشجار الخضر لنباتات تسمٌد فً واسع نطاق على القمامة سماد ٌستخدم

 : ٌلً بما السماد هذا وٌتمٌز الحقلٌة المحاصٌل

 .بالرٌاح تطاٌره ٌمنع المناسب الرطوبة من ومحتواه بالتربة وخلطه توزٌعه وسهولة مكوناته نعومة -أ

 .والنبات والحٌوان لئلنسان الضارة الجراثٌم من خلوه وكذلك واالدؼال الحشابش بذور من خلوه -ب

 والعناصر بالماء االحتفاظ على القدرة االستؽبلل الحدٌثة لؤلراضً ٌعطً مما العضوٌة المادة من محتواه ارتفاع -ج

 .التربة داخل النباتات جذور لنمو تنشٌطه الى اضافة الؽذابٌة

 

 معنوٌا ً او اقتصادٌا ً سواء فابدة من اكثر تحقق ان ٌمكن والتً اتجاه من اكثر فً القمامة من االستفادة اهمٌة تتضح سبق مما

 :ٌلً بما ذلك اٌضاح وٌمكن استخدامها اعادة ٌمكن التً الموارد على والحفاظ البٌبة كتنظٌؾ

 نوعٌن ٌتضمن والذي العضوي السماد: اوال ً

 .الفرز بعد المستخدمة القمامة كمٌة من% 40 نسبته ما ٌشكل والذي الخشن السماد -2

 .الفرز بعد المستخدمة القمامة كمٌة من% .0 نسبته ما وٌشكل الناعم السماد -0

 .ثمنا ً واالؼلى االفضل هو السماد من النوع وهذا

 

 :وتشمل. الكلٌة القمامة من% 8.4 بحدود نسبته ما تشكل والتً المسترجعة المواد: ثانٌا ً

 .واالفرشة الوسابد حشو فً استخدامها ٌمكن التً والمبلبس واالقمشة االنسجة مخلفات -2
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 .السكر تكرٌر فً ٌستخدم الذي النقً والفحم واالصباغ الؽراء صناعة فً استخدامها ٌعاد التً العظام -0

 .ثانٌه مره وتشكٌله صهره ٌعاد حٌث الزجاج -0

 او الكارتون صناعة فً ٌستعمل الجودة منخفض ورق إلنتاج تصنٌعها ٌعاد التً الجودة عالً مخلؾ ٌعتبر والذي الورق -4

 .والخضر الفواكه تؽلٌؾ

 .وتصنٌعها صهرها ٌعاد وهذه والحدٌد والنحاس االلمنٌوم وتتضمن المعادن -4

  المصادر

. شمس عٌن جامعة/ الزراعة كلٌة. والممٌزات اإلنتاج وقواعد األسس العضوٌة، الزراعة 0220 محمد المنعم عبد ،الجبل

 .مصر

 .االنبار جامعة – الزراعة كلٌة ، العضوٌة الزراعة فً اساسٌات 0224 هاشم عمر ، مصلح و مزبان موفق ، مسلط
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 Organic fertilizers   العضـوٌة االسمـدة:  التاسعة المحاضرة

 : التقلٌدٌة ؼٌر العضوٌة األسمدة: ثانٌا ً

 من علٌه الحصول ٌتم الذي المجفؾ الدم حالة فً كما تخمٌر عملٌة الى الحاجه دون مباشرة استخدامها ٌتم التً األسمدة هً

 قصٌره لفتره وٌترك CaCO3 الكالسٌوم كاربونات الٌه ٌضاؾ ثم احواض فً المختلفه الحٌوانات دم جمع ٌتم حٌث المجازر

 عضوٌة مادة% 84-72 على تحتوي المطحونه المادة وهذه وٌطحن وٌجفؾ ٌجمع الذي الراسب عن السابل فصل ٌتم بعدها

 الزراعٌة التربة الى ٌضاؾ الذي العظام مسحوق التقلٌدٌه ؼٌر العضوٌة األسمدة من كذلك. كلً نتروجٌن% 7-22 و

 العضوٌة المادة من ومحتواها نتروجٌن% 4 وبحدود P2O5% 04 حوالً ٌحتوي حٌث الكالسٌوم بفوسفات ؼنً كمصدر

 تجمع التً المجففه البحرٌه والحٌوانات االسماك مخلفات االخرى التقلٌدٌه ؼٌر العضوٌة األسمدة ومن%. 02 الى ٌصل

% 1 و عضوٌة مادة% 42 حوالً على مسحوقها ٌحتوي حٌث تسحق ثم بها الموجوده الدهنٌه المواد من التخلص وٌتم

 .P2O5% .2 بحدود ٌكون الذي بالفسفور ؼنً انه كما نتروجٌن

                       Green Manures الخضراء األسمدة: ثالثا ً

 وتعتمد, الخضري نموه مراحل خبلل التربة فً وقلبه وحراثته معٌن محصول زراعة عن الناتجة العضوٌة االسمدة تلك هً

 :االتً المٌزات هذه بٌن ومن الؽرض لهذا لتستخدم ؼٌرها على مفضله تجعلها بممٌزات تتصؾ معٌنه محاصٌل

 .االلٌاؾ من محتواها وقلة النمو سرعة -أ

 .التربة داخل جذورها تعمق -ب

 .عضوي مردود من توفره بما مقارنة زراعتها تكالٌؾ قلة -ج

 .للمشروع الزراعٌة االراضً فً الزراعٌة الدوره اتباع بنظام زراعتها اخبلل عدم -د

 تستعمل عده محاصٌل فهناك.فٌها عناصرها واطبلق التربة فً عضوٌة مادة الى وتحولها النباتات هذه تحلل سرعة -هـ

 :هما ربٌسٌن قسمٌن الى تقسم ان ٌمكن االخضر للتسمٌد

 وتشمل بقولٌة محاصٌل -2

 .المر والنفل الحلو والنفل كالبرسٌم شتوٌة بقولٌة محاصٌل -أ

 .الحقل وفستق والفاصولٌا واللوبٌاء الجت مثل صٌفٌة بقولٌة محاصٌل -ب

 وتشمل بقولٌة ؼٌر محاصٌل -0

 .القمح وأحٌانا ً والشوفان كالشعٌر شتوٌه محاصٌل -أ

 .والخردل كالدخن صٌفٌة محاصٌل -ب

 فً العضوٌة األسمدة انواع باقً تلعبه الذي الهام الدور ٌلؽً ان الٌمكن االخضر التسمٌد استخدام ان ذكره ٌجدر ومما

 :التالٌة لبلسباب وذلك التربة خواص على تؤثٌرها

 التربة فً دبال تكون الى الٌإدي سوؾ االولى نموها مراحل فً االخضر للتسمٌد تزرع التً المحاصٌل نباتات قلب ان -أ

 .واللكنٌن السٌلٌلوز من النباتات تلك محتوى ألنخفاض وذلك
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 دبال هدم عنه ٌنتج مما نشاطها وزٌادة التربة فً الدقٌقة االحٌاء أعداد زٌادة الى ٌإدي الؽضة النباتات تحلل سرعة ان -ب

 والتً االعتبارات بعض مراعاة ٌجب لذلك, الدبال من علٌه تحصل الذي والؽذاء للطاقه الدقٌقة االحٌاء حاجة نتٌجه التربة

 :منها

 .بالرطوبة االحتفاظ على وقدرتها التربة نوع -2

 .التالً المحصول وزراعة االخضر التسمٌد محصول قلب بعد تركها ٌجب التً الزمنٌة الفتره -0

 .للتسمٌد االقتصادٌة الكلفه حساب -0

 الكاربوهٌدرات من متوازنه نسبه على تحتوي كونها االخضر التسمٌد لؽرض البقولٌة المحاصٌل تستخدم عامه وبصورة

 تقوم التً الجذرٌة العقد بكترٌا على ألحتوابها نتٌجه النتروجٌن من محتواها بؤرتفاع النباتات هذه تتمٌز حٌث والنتروجٌن

 دبال توفر التً واللكنٌن الكاربوهٌدرات من عالٌة نسبه على تحتوي فؤنها النجٌلٌه النباتات استخدام بٌنما. النتروجٌن بتثبٌت

 :باالتً االخضر التسمٌد اهمٌة تلخٌص وٌمكن, التربة فً

 .التربة بناء وتحسٌن العضوٌة المادة من التربة محتوى زٌادة -2

 .للنباتات المهمه العلوٌه الطبقة فً وتركٌزها الؽذابٌة العناصر من التربة محتوى تحسٌن -0

 .الؽذابٌة العناصر من لبلمتصاص القابله بالصور الحقا ً تزرع التً المحاصٌل امداد -0

 .بذورها نمو ومنع االدؼال من التخلص فً المساعده -4

 .ما تماسكهالحد وزٌادة بالماء االحتفاظ على النسجه الخفٌفه االراضً قدرة زٌادة -4

 .الري مٌاه مع بالرشح تحصل التً الؽذابٌة العناصر فقد تقلٌل -.

 المزروعه للنباتات عناصرها وتوفٌر العضوٌة المادة تحلل فً االسراع على ٌساعد مما التربة فً الحٌوي النشاط زٌادة -8

 .الدقٌقة لؤلحٌاء الحٌوي االٌض مواد الى اضافه

 استخدام اسلوب ماٌتبع وؼالبا ً. والبٌبٌة المناخٌة العوامل بفعل واالنجراؾ التعرٌة اثر وتقلٌل التربة تثبٌت فً المساعده -7

 النسجة الخفٌفة االراضً استصبلح فً تعتمد التً االساسٌة الركابز احد وهو االفقً التوسع برامج فً االخضر التسمٌد

 .الجدٌدة الصحراء واستؽبلل

 الصناعٌة العضوٌة األسمدة: رابعا ً

 العضوٌة المواد على التصنٌعٌه العملٌات بعض ادخال خبلل من انتاجها ٌمكن التً العضوٌة األسمدة انواع من عدد هناك

 مخلفات بعض وكذلك الحٌوان او لبلنسان التؽذوٌه الفابده عدٌمة وتكون الزراعً االنتاج عن تتخلؾ التً الخام االولٌه

 :االنواع هذه ومن الؽذابً التصنٌع

  Compost( الزراعٌة المخلفات تخمٌر) التخمر أسمدة -أ

 ومعامل والحدابق المزارع كمخلفات العضوٌة المخلفات ومعالجة Recycling تدوٌر اعادة من ناتج عضوي سماد هو

 الدقٌقة لؤلحٌاء الحٌوي النشاط بؤستخدام( 24شكل) االؼذٌه تصنٌع ومعامل الحٌوانٌة والمخلفات والقمامه االخشاب تصنٌع

 ورابحة التربة لون ٌشبه قاتم لون ذا Crumbly مفتته مواد الى وتحوٌلها االولٌه الخام المواد هذه بتحلٌل تقوم التً الهوابٌة
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 خواص تحسٌن فً كبٌرآ دورآ تإدي والتً(.ؼامق بنً لون)بالفخار المخلوطة Earthy-smelling التربة رابحة تشبه

 فعند النباتات لنمو البلزمة الؽذابٌة العناصر من العالً محتواها الى باألضافه واالحٌابٌة والكٌمٌابٌه الفٌزٌابٌه التربة

 الزراعٌة العملٌات واجراء زراعتها ٌسهل مما Soil structure البنابً تركٌبها تحسٌن الى ستإدي التربة الى اضافتها

 الكبرى العناصر على ٌقتصر لم للنباتات الؽذابٌة العناصر فجاهزٌة. التربة داخل وانتشارها الجذور نمو ٌشجع كما فٌها،

 وتقلل بالماء التربة احتفاظ على تساعد كما لئلمتصاص النباتات قابلٌة زٌادة فضآلعن والنادره الصؽرى العناصر بل منها

 الحٌوٌة المضادات وافراز المواد تحوالت على تعمل التً المفٌده الدقٌقة االحٌاء من التربة محتوى وٌزداد التعرٌه من

 تإدي كما والنٌماتودا والفطرٌات البكترٌا من الممرضه الدقٌقة االحٌاء على القضاء او تثبٌط على ٌساعد مما واالنزٌمات

 الضاره تؤثٌراتها نم ٌقلل مما Detoxification التربة من السامة المواد ازالة او التخلص فً دورا ً األسمدة هذه أضافة

 البٌبة فً معالجة دون تركها من تنتج التً والضارة السلبٌه االثار ٌقلل المخلفات هذه تدوٌر اعادة ان. ونموها الجذور على

 المخلفات نوع تحدٌد هً أجرابها ٌتم التً االولى الخطوه السماد من النوع هذا وألعداد. بالحرق منها التخلص ٌتم عندما او

 فالمخلفات C/N Ratio او النتروجٌن الى الكاربون من محتواها تحدٌد من البد وهنا المنطقه فً التوفره الزراعٌة

 النسبه تصل فقد النتروجٌن من ومنخفض الكاربون من عالً محتوى ذات وؼٌرها والشعٌر كالحنطه النجٌلٌه للمحاصٌل

 لهذه تحلٌل عملٌة اجراء عند الدقٌقة االحٌاء ان ٌعنً مما للنتروجٌن بالنسبه عالٌة الكاربون نسبة ان بمعنى 2:222-022

 تحللها ٌتم ولن التحلل عملٌة فً شدٌد بطا الى ٌإدي مما لنموها النتروجٌن عنصر من ماٌكفً تجد لن سوؾ المخلفات

 تكون النتروجٌن الى الكاربون نسبة فؤن البقولٌة النباتات من الناتجه الزراعٌة المخلفات حالة فً اما. المطلوب بالشكل

 سٌسرع وبالتالً لنموها البلزم النتروجٌن من احتٌاجاتها المخلفات بتحلٌل تقوم التً الدقٌقة لؤلحٌاء ٌوفر مما 2:02 بحدود

 قطع الى وتقطٌعها الزراعٌة المخلفات تلك جمع هً الثانٌه الخطوه. ونضجه العضوي السماد جاهزٌة عملٌة من هذا

 مهاجمتها ٌتم ان ٌمكن التً المساحه واتساع للماء امتصاصها زٌادة على ٌساعد وهذا السطحٌه مساحتها ٌزٌد مما صؽٌرة

 المتخمر السماد اعداد فً تدخل التً الزراعٌة المخلفات تحتوي ان وٌفضل العضوٌة للمادة المحللة الدقٌقة االحٌاء قبل من

 وحقول الحٌوانات حظابر مخلفات لها وٌضاؾ البقولٌة والمحاصٌل النجٌلٌه المحاصٌل مخلفات مثل متنوعه مخلفات على

 :التالٌة الخطوات حسب Hot composting الحار التخمٌر طرٌقة وفق االعداد عملٌة وتتم الدواجن

 وحظابر المزرعه لمبانً الجنوبٌه الجهه فً ٌكون ان ٌفضل. جدا ً بسٌط بمٌل مستوٌه ارضٌته تكون موقع ٌحدد -2

 والحٌوان االنسان صحة على ضاره تكون والتً االبنٌه تلك الى التخمر عملٌة من الناتجه الؽازات التصل لكً الحٌوانات

 ومركبات المٌثان وؼاز النتروجٌن اكاسٌد على ألحتوابها Malodorous compound كرٌهة رابحة ذات كونها

 مجاري عن وبعٌدا ً منخفضا ً االرضً الماء مستوى ٌكون ان الموقع فً ٌراعى كما. Volatile acids الطٌاره االحماض

 على تإثر التً الرطوبة مستوى فً زٌاده ٌحصل او الممرضة الدقٌقة باألحٌاء تلوث ٌحصل ال لكً الصحً الصرؾ

 .للمخلفات الهوابً التحلل عملٌة

 0-0 ابعادها تتراوحPiles (heaps ) اكوام شكل على وتوضع تقطٌعها تم والتً المختلفة الزراعٌة المخلفات تجمٌع ٌتم -0

 ٌمكن حٌث تخمٌرها المراد المخلفات وكمٌة المخصصة المساحة حسب الطول وٌكون ارتفاعا ً متر 2.4-0 و عرضا ً متر

 وال% 42-2. بٌن رطوبتها نسبة تصل حتى بالماء ترش ثم متجانسه تكون لكً جٌدا ً المخلفات تخلط. كوم من اكثر عمل
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 السماد جودة على سًء تؤثٌرها ٌكون التً البلهوابٌة االحٌاء نمو ٌشجع مما الهوابٌة ظروؾ تحصل ال لكً ذلك عن تزٌد

 هذه نشاط وٌزداد وفطرٌات اكتٌنوماٌسٌتات و بكترٌا من الهوابٌة الدقٌقة االحٌاء تنشط مناسبة الرطوبة تكون فعندما المنتج

 فاألحٌاء 42-2:02 النتروجٌن الى الكاربون نسبة تكون ان وتفضل النتروجٌن من المخلفات محتوى ٌكون عندما االحٌاء

 ان ٌجب مثالٌه بصورة تنمو ولكً 2:4 المتوسط فً نتروجٌن الى كاربون نسبة على اجسامها تحتوي ذكرها تم التً الدقٌقة

 اربع تستخدم الدقٌق الحً الكابن خبلٌا ان حٌث 2:7 نتروجٌن الى كاربون نسبة على علٌه تنمو الذي الؽذابً الوسط ٌحتوي

 وحدة مع الكاربون من االخرى االربع بالوحدات الخلوٌة المكونات لبناء البلزمه الطاقة ألنتاج الكاربون من وحدات

 فً خفض الى سٌإدي ذلك فؤن بالنتروجٌن مقارنه عالٌة الكاربون نسبة فٌها تكون التً المخلفات كومة فً لذلك النتروجٌن

 الحرارة الى اٌضا ً النمو بطؤ سبب وٌعود المتخمر السماد نضج تؤخٌر فً ٌتسبب مما لها المحللة الدقٌقة االحٌاء نمو معدل

 الكومة حرارة درجة من ٌرفع مما حرارة شكل على الطاقة فتتحرر الكاربوهٌدراتٌه المواد هدم من تنتج التً المرتفعه

م02-02من تدرٌجٌه بصورة م44-81بحدود لتصبح ْ   المحبة الدقٌقة االحٌاء واعداد نشاط من ٌقلل مما اٌام 4-7 خبلل ْ 

 المحبة الدقٌقة االحٌاء تبدأ ذلك من النقٌض وعلى Mesophilic Micro Organisms المتوسطه الحرارة لدرجات

 الكومة حرارة درجة وصول عند عددها وٌزداد بالنمو Thermophilic MicroOrganisms المرتفعة الحرارة لدرجات

م44 درجة الى ( .2شكل) وٌوضح. الكومة اعداد بدء من الثانً االسبوع نهاٌة حتى وتستمر الرابع الٌوم من ابتداءً  ْ 

 .الصناعً العضوي السماد كومة فً الهٌدروجٌنٌة والداله الحرارة درجة فً والتؽٌر الحٌوٌة التؽٌرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المتخمرة للمواد الهٌدروجٌنٌة والدالة الحرارة درجة فً والتؽٌر الحٌوٌة التؽٌرات( .2 شكل)         

 الذاببة العضوٌة المواد بتحلل تبدأ التً العضوٌة المادة تحلل معدل زٌادة الى الكومة حرارة ارتفاع فً السبب وٌعود

 سكر مثل السكرٌات بؤكسدة الدقٌقة االحٌاء تقوم حٌث االمٌنٌه واالحماض والبروتٌنات العضوٌة واالحماض كالسكرٌات

 اوكسٌد ثانً الى كامله اكسده( النباتٌة المخلفات فً الموجوده الكاربوهٌدراتٌه المواد لمعظم االساسٌه الوحده) الكلوكوز
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 خبلٌا ان اال كٌلوكالوري 77. مقدارها والتً المركب جزٌبات بٌن المخزونه الطاقة اطبلق الى اضافة والماء الكاربون

 ثبلثً ادٌنوزٌن مركب من مول 07 تخلٌق فً تستخدمه الطاقة هذه من جزء تؤخذ بالتحلٌل القابم الدقٌق الحً الكابن

 تستهلكه سكر مول لكلATP (Adenosine Triphosphat ) الفوسفات

   C6H12O6+6O2                            6CO2+6H2O+688Kcal                   

 منها ٌستفاد التً الطاقة اجمالً فؤن كٌلوكالوري 0.8 حوالً هً ATP ال من واحد مول فً الموجوده الطاقة ان وحٌث

 كٌلوكالوري 77.-088.4=..422 والبالػ الطاقة من الباقً اما كٌلوكالوري 0.8=088.4×07 هً الدقٌق الحً الكابن

 الطاقة من االستفاده كفاءة ان ٌعنً وهذا. حرارة صورة على تخرج فؤنها

(   28شكل) ٌوضح%. 2. حوالً فتكون حرارة بشكل تخرج التً الطاقة اما 42.0 = % 222×   77./ 088.4   بـ تقدر 

 Humicola و  Rhizomucor pisullus مثل الفطرٌات فهً المرتفعه للحرارة المحبة الدقٌقة الحٌه الكابنات أهم

lanuginosus  و Paecilomyces  و  Thermoascus aurantiacus  و Aspergillus fumigatus  وجمٌعها 

م02-44 بٌن ٌتراوح واسع حراري مدى فً تنمو م20-40 بٌن حراري مدى فً ٌنمو الذي االخٌر الفطر ماعدا ْ   وهذه ْ 

 من كثٌر هناك كما, الكومة مواد لمكونات المتعدده السكرٌات من وكثٌر السٌلٌلوز تحلل فً كبٌرا ً دورا ً تلعب الفطرٌات

م42-72 بٌن ٌتراوح حراري مدى فً تنمو والتً المرتفعه للحرارة المحبة البكترٌا  تتراوح للنمو المثلى الحرارة درجة) ْ 

م4.-84 بٌن م82 عند النمو على القادره Bacillus forming spors   المتجرثمه باسلس بكترٌا فمثبل ً ْ   ذاتٌة والبكترٌا ْ 

م2.-82 بٌن ٌتراوح حراري مدى فً النمو تستطٌع Chemolithotrophs الكٌمٌابٌة التؽذٌة  بكترٌا مثل ْ 

Hydrogenobacter ًثانً من العضوٌة مادتها لتخلٌق الهاٌدروجٌن او الكبرٌت اكسدة من طاقتها على تحصل الت 

م44 فوق الكومة حرارة درجة وتستمر. الكاربون اوكسٌد  .الجٌد المتخمر العضوي السماد اعداد حالة فً اسبوعٌن لمدة ْ 

 مهمه التقلٌب عملٌة وتعد. أسابٌع ثبلثة كل مره التقلٌب ٌتم أي الفتره هذه خبلل مرات خمس التقلٌب عملٌة اجراء -0

 داخل الى المواد تقلٌب ٌضمن بشكل ٌجري أن وٌراعى(  27شكل)مٌكانٌكٌآ أو ٌدوٌآ أما التقلٌب وٌكون المكونات لمجانسة

 تصل أن كذلك للكومة الخارجٌه الطبقة فً وهً التحلل ٌصلها لم قد والتً االجزاء جمٌع الى التحلل ٌصل لكً الكومة

 والنٌماتودا الدقٌقة المجهرٌة لؤلحٌاء Lethal temperature القاتله الحرارة درجة الى الكومة أجزاء جمٌع فً الحرارة

م82 من اعلى الكومة حرارة درجة برفع ٌسمح لن سوؾ الكومة تقلٌب وان والنبات لؤلنسان المرضٌة والطفٌلٌات  وٌعتبر ْ 

 .النافعه الدقٌقة االحٌاء قتل لمنع مفٌدا ً ذلك

 متوفره التحلل والسهلة البسٌطة العضوٌة المركبات فٌها ٌكون التً الفتره خبلل تتواجد الممرضه االحٌاء ان وٌبلحظ

 الممرضه االحٌاء فؤن الهٌومك ومركبات واللكنٌن السٌلٌلوز مثل المعقده المركبات وتبقى المركبات هذه تختفً وعندما

 معدل وٌكون نشاطها أوج فً تكون الحٌوٌة العملٌات ان الفتره هذه خبلل ٌبلحظ كما تحلٌلها او كؽذاء استخدامها التستطٌع

 من عٌنه فً المستهلكه االوكسجٌن كمٌة) عالٌا ً Biological oxygen demand (BOD) الحٌوي االوكسجٌن استهبلك

 كمٌة عن عباره هو) Respiratory Quotient (RQ) التنفس معامل ان ٌبلحظ وكذلك( معٌنة زمنٌة فترة خبلل الكومة

 الكومة من لعٌنه( بالمللٌلتر او بالمول االوكسجٌن من مستهلكه وحده لكل بالمللٌلتر او بالمول مقاسة الكاربون اوكسٌد ثانً
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 حتى المركز فً خاصة الكومة انحاء جمٌع فً متوفر االوكسجٌن وأن جٌد التقلٌب ان على ٌدل مما واحد قٌمتها تكون

 ظروؾ ان على ٌدل ذلك فؤن واحد من أكبر التنفس معامل أن ووجد عٌنه اخذ تم فؤذا. العضوٌة للمواد كامله اكسده ٌحصل

 تنفس او الكومة فً Purification وتعفن Fermentation تخمر عملٌة حدوث وتم الكومة فً سادت قد الهوابٌة

 .Anaerobic respiration الهوابً

C6H12O6                                           2CO2+2CH3-CH2OH 

C6H12O6+12HKNO3                        6CO2+12KNO2+6H2O 

C6H12O6+3H2SO4                            6CO2+3H2S+6H2O 

 والذي الهٌدروجٌن كبرٌتوز ؼاز الؽازات هذه ومن الهوابٌة تفاعبلت حصول على ٌدل الكومة من كرٌهة روابح تصاعد أن

 اجراء فً االسراع لضرورة انذار تعتبر والتً النفاذه الرابحة ذات المركبات لتكون الهٌدروكاربونات مركبات مع ٌتفاعل

 الهٌدروجٌنٌة الداله وقٌاس الكومة من عٌنه بؤخذ وذلك بسٌط اختبار اجراء ٌمكن كما البلهوابٌة التفاعبلت ألٌقاؾ التقلٌب

pH حامض مثل عضوٌة احماض وتكون البلهوابٌة الدقٌقة االحٌاء نشاط على ٌدل ذلك فؤن منخفضه القٌمه كانت فؤذا لها 

 هً بٌنما pH 4.4 من ٌقارب ما الى تصل قد والتً pHال درجة خفض الى تإدي التً والبروبٌونٌك والفورمٌك البلكتٌك

 المرضٌة المسببات لقتل كافٌه حرارة عنها الٌنتج البلهوابٌة الظروؾ ان كما ..pH 7.4-4 بٌن تتراوح المثلى الظروؾ فً

 براز فً تتواجد التً الطفٌلٌات ومنها الكومة حرارة درجة علٌها تإثر ال التً الطفٌلٌات بعض بقاء ندرك ان علٌنا كما

 االحٌاء تقوم المرحله هذه وفً. الطفٌلٌات لهذه عوابل الحٌوانات هذه الن Carnivors اللحوم وأكبلت والقطط الكبلب

 تحول التً االحٌاء تنشط كما العضوٌة المواد من كبٌر لجزء Mineralization بمعدنه المرتفعه للحرارة المحبة الدقٌقة

 على اٌضا ً الكومة وتحتوي, هالدهنٌ والمواد النووٌه االحماض تحلل وكذلك( النشدرة عملٌة) امونٌا الى البروتٌنٌه المواد

 تدرٌجٌا ً باالنخفاض الحرارة درجة تبدأ. السماد ونضج اعداد فً دور لها ٌكون قد التً والحشرات االولٌه الحٌوانات بعض

 فٌه تتم الذي الفصل على ٌعتمد وهذا الخارجً الجو حرارة درجة الى تصل حتى الكومة اعداد من اسابٌع ثبلثة حوالً بعد

 ٌبقى معٌن حد تصل حتى باالزدٌاد المتوسطه للحرارة المحبة الدقٌقة االحٌاء اعداد تبدأ وهنا, شتاءً  او صٌفا ً الكومة اعداد

 التً Chemolithotrophs التؽذٌة معدنٌة االحٌاء تنشط الفتره هذه وعند المتبقٌه العضوٌة المواد بتحلٌل وتقوم ثابتا ً شبه

 الى المعدنٌه الكبرٌت مركبات تؤكسد التً المعدنٌه الكبرٌت وبكترٌا النترجة بكترٌا مثل نترات الى االمونٌا بؤكسدة تقوم

 االزوتوباكتر بكترٌا مثل البلتكافلٌة الجوي للنتروجٌن المثبتة االحٌاء بعض المرحلة هذه فً تنشط كما كبرٌتات

Azotobacter المفٌده الدقٌقة االحٌاء ببعض الفتره هذه خبلل الكومة تلقٌح وٌمكن النتروجٌن من الكومة محتوى ٌزٌد مما 

 للهرمونات المنتجة الدقٌقة واالحٌاء السلٌكات وبكترٌا للفوسفات المذٌبه والبكترٌا الجوي للنتروجٌن المثبتة البكترٌا مثل

 الصناعً العضوي السماد ٌكون وبذلك للنٌماتودا او الممرضه للفطرٌات االحٌابٌة المقاومه فً الهامه واالحٌاء النباتٌة

 عملها اداء ٌوفر مما التربة الى السماد ٌضاؾ عندما نشاطها ٌستمر التً والهامه النافعه الدقٌقة االحٌاء من لكثٌر حامبل ً

 انخفاض بعد الكومة فً ٌستمر المتوسطه للحرارة المحبة الدقٌقة االحٌاء نشاط أن. المزروعه المحاصٌل على وٌنعكس

م02-02 بٌن الحرارة درجة  من ومحتواها( والحٌوانٌة النباتٌة) الزراعٌة المخلفات نوع على ذلك وٌعتمد تدرٌجٌا ً وٌقل ْ 

 او صعبه العضوٌة المركبات وتبقى وسٌلٌلوزٌه نشوٌه مواد من التحلل سهلة العضوٌة المواد معظم تختفً حتى النتروجٌن
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 النضج مرحلة الكومة وصول بعد. المرحله هذه خبلل الدبالٌه المواد تتكون حٌث السٌلٌلوز واشباه اللكنٌن مثل التحلل بطٌبة

 ثم مختلفه مواقع ومن سم42 عمق على الكومة من عٌنه اخذ خبلل من ذلك عن الكشؾ وٌمكن ثابته الرطوبة تكون ان ٌجب

 الرطوبة ان على ٌدل ذلك فؤن الٌد على الماء من رقٌقه طبقة تركت فؤذا جٌدا ً علٌها وٌضؽط الٌد راحة فً العٌنة توضع

 عامة وبصورة مناسبة ؼٌر الرطوبة ان على ٌدل ذلك فؤن قطرات بشكل ٌسٌل ماء بشكل او اقل الرطوبة كانت واذا جٌده

 رابحة اختفاء مع الداكن البنً اللون الى الفاتح االصفر اللون من تحول قد المخلفات لون وٌكون% 42-2. بٌن تتراوح

 .التربة برابحة اشبه رابحته واصبحت وجدت ان الكرٌهة الروابح او االمونٌا

 التقل ان مراعاة مع والرٌاح المباشرة الشمس واشعة حرارة عن بعٌدا ً الناضج الصناعً العضوي السماد ٌخزن -4

 تطاٌر ٌسبب كما المخلفات فً الدقٌقة االحٌاء نشاط على سٌإثر ذلك من اقل انخفاضها حٌث% 04 عن الكومة فً الرطوبة

 من مكعب متر 0 كل وٌعطً. لبلنسان حساسٌة تسبب االجزاء تلك كون البٌبة تلوث الى اضافه وفقدها الناعمه االجزاء تلك

 مع%. 4.-72 بٌن تتراوح تصافً بنسبه الصناعً العضوي السماد من مكعب متر 0-0.4 وزنه ما الطازجة المخلفات

 المواد من المحتوى تقدٌر فٌها ٌتم عٌنات بؤخذ وذلك المكمور السماد لمواصفات النضج قٌاسات تقدٌر اجراء اٌضا ً مراعاة

 العضوي للسماد الفٌزٌابٌة الجوده معاٌٌر التالً الجدول وٌوضح واالحٌابٌة والكٌمٌابٌه الفٌزٌابٌه الخواص وقٌاس الدبالٌه

 . الصناعً

 تضاؾ للنضج البلزمه الزمنٌة المده وتقلٌل الصناعً العضوي السماد نضج من واالسراع التحلل عملٌة تسرٌع لؽرض -4

 المواد تكوٌن فً واالسراع الدقٌقة االحٌاء ونمو نشاط تشجع او محفزه كمواد% 4-22 بٌن تتراوح بنسبة المضافات بعض

 او الطفلة اسم المضافات هذه على وٌطلق Pentonite البنتونٌت معدن او خصبة زراعٌة أراضً من تربة مثل الدبالٌة

 عضوي سماد أحٌانا ً ٌضاؾ وقد. العضوٌة للمادة المحلله الدقٌقة االحٌاء من اعداد على تحتوي كونها Inoculate اللقاح

 االحٌاء من محتواه الى أضافه التهوٌه ٌحسن كما بالماء االحتفاظ على الجدٌده الكومة قابلٌة من ٌحسن مما ناضج صناعً

 Rock of phosphate الفوسفات صخر مثل طبٌعٌة مواد من اضافات تستخدم كما, العضوٌة للمركبات المحلله الدقٌقة

 من وكل والبوتاسٌوم للفسفور كمصادر المطحون Dolomite والدولومٌت المطحون Velspar   الفلسبار وصخر

 المزارعٌن بعض ٌضٌؾ وقد, االمونٌوم كبرٌتات وتتكون االمونٌا فقد من تقلل أنها كما التوالً على والمؽنٌسٌوم الكالسٌوم

 الصناعً العضوي السماد اضافة هو االفضل لكن الٌورٌا او الكالسٌوم نترات او االمونٌوم سلفات مثل الكٌمٌابٌة األسمدة

 الدواجن مخلفات اضافة ٌمكن كما المختلفه الكٌمٌاوٌة كالمبٌدات البٌبٌه الملوثات من خالٌه حٌوانٌة مخلفات او الناضج

 مثل الحٌوٌة واألسمدة الصناعً والجبس البحرٌه Algae والطحالب Sea weeds المابٌة واالعشاب زروالمجا واالسماك

 Bio-stimulants الحٌوٌة للمنشطات المنتجة واالحٌاء والبوتاسٌوم الفسفور ومذٌبات البلتكافلٌة الجوي النتروجٌن مثبتات

 التً Free radicals الحره الجذور من التخلص على تعمل التً Antioxidant االكسده ومانعات للنمو المشجعه كالمواد

 .علٌها مخاطرها وتقلٌل النباتات على البٌبً االجهاد عن تنتج

 فً السابده هً البكترٌا جعل من البد الورقً التسمٌد فً ٌستخدم الذي الصناعً العضوي السماد محلول لتحضٌر -.

 كاألسمدة بالنتروجٌن ؼنٌة مخلفات من% 04 و خضراء مخلفات% 44 من تحضٌره ٌتم والذي المنتج العضوي السماد
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 من النوع هذا وفً خشبٌه مواد% 02و واللوبٌؤ والفاصولٌا( الحجازي البرسٌم) كالجت البقولٌة والمحاصٌل العضوٌة

 ؼزل تقطٌع الى ٌإدي التقلٌب ألن بالفطرٌات مقارنه البكترٌا اعداد ٌزٌد مما التقلٌب مرات عدد زٌادة على ٌعمل االوساط

 الصناعً السماد محلول لتحضٌر اما. الوسط فً سٌادتها فرص من وٌحسن المنافسه على البكترٌا قدرة من ٌزٌد مما الفطر

 الفطرٌات نمو تنشٌط من فبلبد البري التوت او بالشلٌك المزروعة التربة فً او الفاكهة اشجار حول للرش ٌستخدم الذي

: الكاربون نسبة وفق المكونات نسب وتحدٌد الوسط تقلٌب فً االعتدال خبلل من المكمور تحلٌل فً السابدة هً وجعلها

 الثمرٌه االجسام إلنتاج اعداده ٌتم Compost المتخمر العضوي السماد من نوع وهناك. الفطرٌات تفضلها التً النتروجٌن

 مخلفات حرارة درجة رفع ٌتم االولى المرحله فً مرحلتٌن على ٌنتج وهو Agaricus bisporus االبٌض الؽذابً للفطر

م82-72 درجة الى التبن م12 حرارة درجة على البستره تتم ثم اٌام لعدة ْ  م44 الى الحرارة وتخفض ْ   ٌلٌها اٌام لعدة ْ 

م02-04 الى الحرارة خفض  Scytalidium الفطر ان وجد وقد. االبٌض الؽذابً الفطر لقاح ٌضاؾ حٌث ْ 

thormophilum الى االنتاجٌة زٌادة الى ٌإدي المتخمره المواد لتحضٌر الثانٌه المرحله خبلل السابد هو ٌكون الذي 

 توفٌره ٌمكن والذي عضوي نتروجٌن من ٌحتاجه بما االبٌض الؽذابً الفطر امداد خبلل من تزداد االنتاجٌة ان كما الضعؾ

 الؽذابً للفطر الثمرٌه االجسام محصول جمع وبعد. التخمٌر عملٌة من االولى المرحله خبلل البكترٌا تنشٌط خبلل من

 بؤن تتمٌز حٌث عضوي كسماد استعمالها قبل شهرا ً 1-20 بٌن تتراوح مده تخزٌنها وٌتم الوسط مخلفات تإخذ االبٌض

 وٌطلق 8 الهاٌدروجٌنٌه الداله وقٌمة والكالسٌوم النادره العناصر من مناسبة وكمٌة عالً والفسفور البوتاسٌوم من محتواها

 . Spent mushroom compost علٌه

 المخلفات بوضع وتتم Cold composting البارد التخمر علٌها ٌطلق الصناعً العضوي السماد العداد الثانٌة الطرٌقة

 عامٌن مدة الى تحتاج الطرٌقة وهذه بالتربة خلطها وٌتم االشجار حول وتوضع العضوي السماد لتحضٌر اعدادها ٌتم التً

 Sheet السطحً بالتخمر علٌه ماٌطلق االخرى التخمٌر طرق ومن ناضجا ً العضوي السماد لٌصبح اكثر او

Composting الى المؽذٌات تنساب الطرٌقة هذه وفً طبٌعٌا لتتحلل وتترك التربة سطح فوق العضوٌة المادة توضع وفٌها 

 فً خندق فً الزراعٌة المخلفات توضع وقد. تقللها أو Erosion control التربة تعرٌة المضافه المخلفات تمنع كما التربة

 فوق الزراعة تتم بعدها اسابٌع عدة وتترك بالتربة وتؽطى المخلفات بتلك ٌملا الذي سم24-02 حوالً عمقه االرض

 عدم االخٌره الثبلث الطرق هذه على وٌعاب. Trench composting الخندقً بالتخمر الطرٌقة وتسمى مباشرة الخندق

 السماد وٌكون المرضٌة والمسببات الحشرات وٌرقات االدؼال بذور تقتل التً الدرجة الى فٌها الحرارة درجة ارتفاع

 .الحار التخمر بطرٌقة المنتج السماد من جودة اقل الناتج العضوي

  التخمر عملــٌة على المإثـرة العـوامل

 الى العضوٌة المادة من المضافه الكمٌات تحوٌل ٌعنً ولكن العضوٌة المادة من معدالت اضافة الٌعنً العضوي التسمٌد

 موجوده تكن لم جدٌده ومواد االخرى والعناصر والبوتاسٌوم والفسفور النتروجٌن من لبلمتصاص جاهزه ؼذابٌه عناصر

 موت بعد تتكون او المحلله الدقٌقة االحٌاء تنتجها والتً منها العضوي السماد تحضٌر تم التً الزاعٌه المخلفات فً اصبل ً

 :منها عده عوامل ذلك فً وٌإثر اجسادها وتحلل االحٌاء تلك
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 احٌاء من ٌتواجد وما الحرارة درجة حٌث من مرحله من باكثر تمر التخمر عملٌة بؤن القول اسلفنا كما: الحرارة درجة -2

 على المحافظه من فبلبد التحلٌل عملٌة فً عالٌة كفاءه الى وللوصول الحرارة من الدرجة تلك تبلبمها والتً محللة دقٌقه

 لذلك للهواء والمعرض للكومة الخارجً السطح تقلٌل على العمل خبلل من وذلك المخلفات تلك تحلل من المنطلقه الحرارة

 تقلٌل ٌمكن اذ المخلفات لكمٌة المناسب وبالطول م0 اقصاه وبؤرتفاع م0-0 بحدود القاعده من الكومة عرض ٌكون ان ٌفضل

 .الهوابٌة ظروؾ حصول بدون تحلل افضل على والحصول المتسربه الحرارة فقد

 قل الرطوبة انخفضت فؤذا الدقٌقة لبلحٌاء نشاط افضل تحقٌق فً اساسٌا ً دورا ً مناسبة رطوبه توفٌر ٌلعب: الرطوبة -0

 بتوفر اال التحلٌل فً دوره ٌإدي لن االحٌاء لتلك االنزٌمً الفعل الن وذلك العضوٌة للمخلفات المحلله الدقٌقة االحٌاء نشاط

 بٌن الرطوبة مدى وٌعتبر البلهوابٌة الظروؾ سٌادة الى ٌإدي فقد الرطوبً المحتوى ارتفاع اما للتفاعل الضروري الماء

 داخل وضؽطها الكومة من بسٌطة عٌنه اخذ خبلل من وحقلٌا ً مختبرٌا ً قٌاسها وٌمكن التخمر فترة خبلل االفضل% 2-42.

 او رطوبه طبقة تتكون لم اذا أما مناسبة رطوبه ذلك ٌعنً الٌد كؾ على الرطوبة من رقٌقه طبقة تكونت فؤذا الٌد راحة

 .التوالً على وارتفاعا ً انخفاضا ً مناسب ؼٌر الرطوبة مستوى فؤن ماء قطرات ظهرت

-2. بٌن الرطوبة ضبط ٌتطلب وهذا الهوابً التخمر لعملٌة ضروري االوكسجٌن توفر ٌعد: الناتجه والؽازات التهوٌه -0

 الرطوبة زٌادة وان للتهوٌه دورٌه بصورة التقلٌب واجراء الرطوبة على الحفاظ على ٌساعد مما المخلفات كبس مع% 42

 الكومة حرارة درجة من ٌخفض مما التهوٌه سوء الى تإدٌان الكومة فً كبٌر بشكل المخلفات انضؽاط او% 2. من اكثر

 التؽلب وٌمكن البلهوابٌة الظروؾ لسٌادة نتٌجه داخلها واالزرق االسود اللونٌن وظهور كرٌهة روابح وجود على وٌساعد

 وٌسبب العضوٌة للمواد االكسدة عملٌات على ٌدل االمونٌا رابحة ظهور ان كما. للمخلفات الٌومً التقلٌب بؤجراء ذلك على

 .الكومة فً القلوٌه الى لتمٌل الهٌدروجٌنٌة الدالة قٌمة إرتفاع الكومة حرارة درجة ارتفاع

 تقوم الدقٌقة الحٌه فالكابنات, الكمر عملٌة نجاح مدى تحدد التً العوامل اهم من تعتبر: النتروجٌن الى الكاربون نسبة -4

 او اعلى النسبه فٌها ٌكون نباتٌة مخلفات وجود فؤن لذلك النتروجٌن من فقط واحد جزء مقابل الكاربون من جزء 02 بتمثٌل

 :ٌلً وكما التخمٌر عملٌة فً معٌن اسلوب اتباع تستدعً 2:02 من اقل

 خلطها من فبلبد الزراعٌة النباتٌة المخلفات اؼلب فً الحال هو كما 2:02 عن النسبه فٌها ترتفع التً المخلفات حالة فً* 

 المطلوب االتزان حالة الى للوصول المجاري حمؤة او الدواجن مخلفات أو حٌوانٌة مخلفات اضافة او نتروجٌنٌه أسمدة مع

 .للتحلل سرعة افضل ٌحقق الذي

 تكون اخرى بمخلفات المخلفات هذه مثل خلط من فبلبد 2:02 عن والنتروجٌن الكاربون بٌن النسبه انخفاض حالة فً* 

. لوحدها المخلفات تلك كمر عند النتروجٌن فقد لتقلٌل االتزان حالة الى وصوال ً فٌها مرتفعة النتروجٌن الى الكاربون نسبة

 لبناء وذلك امونٌا صورة على ٌوجد الذي وخاصة المتاح المعدنً النتروجٌن كل تمثٌل فً اوال ً تبدأ الدقٌقة الحٌه الكابنات ان

 االمونٌا تنطلق حٌث بروتٌن صور فً المخلفات فً الموجود النتروجٌن بمهاجمة تبدأ ذلك بعد اعدادها وزٌادة اجسامها

 اضافة عدم تفضٌل فً السبب هو وهذا الكومة فً المضاؾ الجٌر ووجود المرتفعه للحرارة نظرا ً منها جزء ٌفقد قد والتً

 فً النترجه بكترٌا تبدأ حرارتها درجة فً انخفاض من ٌتبعها وما الكومة نضج ٌزداد وعندما. التخمر عملٌة اثناء الجٌر
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 تفقد وقد بالؽسل تفقد حٌث المناسب الحد من اكثر الرطوبة تزداد عندما للفقد تتعرض التً النترات وتكوٌن االمونٌا اكسدة

 ٌفضل لذلك نتروجٌنٌه اكاسٌد او ؼاز وتكوٌن البلهوابٌة والظروؾ العالٌة الرطوبة بفعل النترجه عملٌة عكس طرٌق عن

 او المطحون الفوسفات صخر اضافة ان اشرنا وكما التخزٌن وعند النضج بعد علٌها والحفاظ الرطوبة خفض

 الدقٌقة االحٌاء نشاط زٌادة الى اضافه النتروجٌن فقد ٌقلل التخمر عملٌة بدء عند المخلفات الى% 0 بنسبة السوبرفوسفات

 .العنصر هذا تثبٌت على

                    Vermi compost الدودي العضوي السماد -ب

 ثم ترطٌبها وٌتم وعاء فً الزراعٌة العضوٌة المخلفات وضع خبلل من اعداده ٌتم الصناعً العضوي السماد من النوع هذا

 العضوٌة المواد على بالتؽذي تقوم التً(  21 شكل) Earth worms الحمراء االرض دٌدان من كاؾ عدد الٌها ٌضاؾ

 توجد التً الدقٌقة االحٌاء وبمساعدة الٌوم خبلل وزنها تساوي العضوٌة المادة من كمٌة االقل على الواحده الدودة تؤكل حٌث

 وتطرح الؽذابٌة العناصر من احتٌاجاتها على الدٌدان لتحصل العضوٌة المادة تتحلل االرض لدودة الهضمٌة القناة فً

 والفطرٌات البكترٌا على تقضً هذه الهضم عملٌة ان وٌبلحظ. المعدنٌة والعناصر بالدبال ؼنٌة مكموره كمادة الفابض

 تساوي والبوتاسٌوم والفسفور النتروجٌن من كمٌات على ٌحتوي الدٌدان براز وان للتربة المفٌدة لؤلحٌاء اكثار مع المرضٌة

 النمو وعوامل النبات ونمو لتؽذٌة البلزمة االساسٌة العناصر من العادٌة التربة لمحتوى ضعفا ً عشر وأحد وسبعة خمسة

 :التالٌة االنواع العضوي السماد لعمل تستخدم التً االرض دودة انواع ومن.البحر اعشاب فً الموجودة

 Eisena foetida Red Wiggler Worm  المهتزة الحمراء الدودة     

 المرقطة الدودة او Lumbricus Brandlign or manure worm rubellus       السماد دودة او المخططة الدودة

Tourt worm النمرٌة الدودة او Tiger worm الحصول وٌمكن, العضوي السماد كومة فً عاده توجد االنواع هوهذ 

 بؤنتاج الخاصة العالمٌه الشركات بعض من شرابها ٌمكن كما الحٌوانً السماد اكوام او الخٌل اسطببلت من الدٌدان هذه على

 0-0 الى تفقس كبسوله وكل االسبوع فً بٌض كبسوله 0-0 تعطً الحمراء للدودة الكامل والطور الدودي العضوي السماد

. اسابٌع 4-. خبلل النضج مرحلة تصل حٌث بسرعة تنمو سم2.4 بطول تكون التً البٌضاء الٌرقات وهذه اسبوعٌا ً ٌرقات

 من لكل 42×42×02 بؤبعاد الببلستك من وعاء حضر: باألتً توضٌحها ٌمكن مبسطه بطرٌقة الدٌدان هذه اكثار وٌمكن

. التهوٌة لؽرض ثقب 7-20 بعدد سم..2-2 بٌن قطرها ٌتراوح ثقوب ارضٌته فً اعمل ثم والعرض والطول االرتفاع

. سابل كسماد تستخدم لكً الدودي العضوي السماد اعداد اثناء منه تتسرب التً السوابل لجمع صٌنٌه فوق الوعاء ٌوضع

 ورقٌه ومخلفات اشجار وأوراق خشب ونشارة بحرٌة واعشاب نباتٌة طازجه مخلفات الببلستٌكً الوعاء داخل ٌوضع

 العضوي السماد من كمٌة مع المواد خلط مراعاة مع, واالسماك واللحوم الزٌوت ماعدا المطبخ مخلفات وبعض للصحؾ

 وٌضاؾ% 42-42بٌن رطوبتها تصبح حتى الترطٌب وٌتم الدٌدان على تحتوي والتً Peat moss والبتموس الصناعً

 الوعاء ٌؽطى بعدها الدٌدان امعاء فً المواد طحن عملٌة تعجٌل او لبلسراع وذلك رمل او تربه من ؼم42 الخلطه الى

 الدٌدان اعداد تضاعؾ وٌبلحظ ٌنضج حتى شهر 2-0 من تتراوح مدة وٌترك جٌده التهوٌه لتكون الشاش قماش من بؽطاء

 فصل من البد الدودي السمادالعضوي نضج وبعد. السنه فً كؽم .2 حوالً دٌدان كؽم 2.4 كل وٌنتج تقرٌبا ً شهر كل مره
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 ثقوب به قماش كٌس بوضع الدٌدان فصل وٌتم, للضإ حساسه انها كما الؽذابٌة المواد ألختفاء نظرا ً التموت حتى الدٌدان

 او الكٌوي او البطٌخ او التفاح من قطع مثل الدٌدان تفضلها التً الؽذابٌة المواد بعض وٌحتوي الدٌدان قطر اكبرمن قطرها

 ٌبلحظ حتى ٌومٌن او لٌوم وٌترك الببلستٌكً الوعاء اركان احد فً وٌوضع الحموضه العالٌة عدى متوفره فواكهه أي

 حتى ٌوم من اكثر الدٌدان التترك ان بشرط التهوٌه جٌد وعاء فً الوسط عن بمعزل وٌوضع ٌإخذ الكٌس الى الدٌدان هجرة

 ٌحتوي الذي الوعاء زواٌا احد فً وٌوضع القدٌم العضوي السماد فٌإخذ جدٌد سماد اعداد الى الحاجة حالة فً أما. التموت

 بعدها الجدٌدة العضوٌة المادة الى وتنتقل القدٌم  السماد الدٌدان تهجر حٌث لٌومٌن وٌترك المرطبة العضوٌة المادة على

 مما قوي لضوء الوعاء تعرٌض فٌمكن للضوء الدٌدان لحساسٌة ونظرا ً, التسمٌد فً وٌستخدم القدٌم العضوي السماد ٌرفع

 وٌمكن الدٌدان من الخالٌه السطحٌه الطبقة ترفع وبعدها الوعاء اسفل الى السطحٌة الطبقة من الدٌدان هجرة الى ٌإدي

 كما. االوعٌه تجدٌد عدم حالة فً الجدٌدة العضوٌة المواد تضاؾ عندها الدٌدان مع خفٌفه طبقة تبقى حتى العملٌه تكرار

 ٌدوٌا ً وجمعها الدٌدان مشاهدة ٌمكن حٌث خفٌفة كطبقة وٌفرش الببلستك من حصٌره على المحضر السماد وضع ٌمكن

 0-02 من على تحتوي التً Lemon-shaped worm coccons الشكل اللٌمونٌة الصؽٌرة الشرانق فصل ٌمكن وكذلك

 لسوء ان( كؽم 0 تقرٌبا ً) دودة 4222 ب عضوٌة مواد كؽم 2 كل ٌلقح ان ٌجب بسرعة التخمر عملٌة وألتمام صؽٌرة دودة

 نصؾ او ثلث من اكثر الى الوعاء فً المخلفات زٌادة وكذلك الوعاء داخل الزراعٌة المخلفات كبس فً والزٌاده التهوٌه

 احٌانا ً ٌبلحظ كما الدٌدان موت الى تإدي جمٌعها التهوٌه معدل ٌقلل بالتالً الذي الرطوبة زٌادة الى اضافه الكلً حجمه

 مثل حامضٌه مخلفات استخدام بسبب تكون التً الوسط حموضة الى ٌرجع وهذا العضوٌة المادة خارج الى الدٌدان زحؾ

 الداله قٌمة لرفع البٌض قشور مطحون او الجٌر من قلٌلة كمٌة اضافة ٌمكن الحاله هذه وفً ؼٌرها او الحمضٌات قشور

 .فابقة عناٌه الى تحتاج فالعملٌه بقماش جٌدا ً تؽطٌته من البد لذلك الوعاء فً الفاكهة ذبابة تنتشر قد كما, الهٌدروجٌنٌة
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 .  االحٌابٌة الدٌنامٌكٌة الزراعة ومستحضرات العضوي السماد مستخلص:  العضوٌة االسمدة : العاشرة المحاضرة

  Brewing Compost Tea( العضوي السماد شاي) المتخمر السماد محلول -ج

 السماد فً الذاببة المؽذٌات على ٌحتوي والذي هوابٌة ظروؾ تحت المتخمر للسماد المابً المستخلص عن عباره هو

, التخمر عملٌة اثناء نمت التً الدقٌقة االحٌاء الى أضافه المكمور من تتسرب التً الدقٌقة االحٌاء من عدد مع المتخمر

 الدقٌقة االحٌاء وبعض والخمٌره الموالس مثل المؽذٌات بعض التخمر عملٌة اثناء المتخمر السماد محلول الى ٌضاؾ وعادة

 العناصر من كثٌر على ٌحتوي والذي Foliar fertilizers الورقً التسمٌد فً المتخمر السماد محلول ٌستخدم. النافعه

 االمراض أنتشار وتمنع تثبط التً االحٌابٌة المقاومه فً المستخدمه الدقٌقة االحٌاء وبعض النمو منظمات وبعض الؽذابٌة

 ٌمكن كما االوراق على رشآ تخفٌفه بعد او المركزة بصورته العضوي السماد محلول وٌستخدم والبكتٌرٌة الفطرٌه النباتٌة

 : أالتً وفق العمل وٌنجز. التربة الى ٌضاؾ ان

 جٌدا ً واضؽطه الوعاء داخل وضعه النضج الجٌد  العضوي السماد من كؽم 8 اوزن ثم لتر 02 سعته الببلستك من وعاء خذ

 لمدة الماء ترك مبلحظة مع سم 7 بحوالً الوعاء حافة اسفل الماء مستوى وٌصل السماد ٌؽطً حتى الماء الٌه اضؾ بعدها

 فهو النهر ماء توفر حالة فً اما الكلورٌن من للتخلص وذلك المتوفر هو االساله ماء كون حالة فً االستخدام قبل ساعة

 وٌستمر بالكبرٌت المعامل ؼٌر الموالس من ؼرام 02 وٌضاؾ. طوٌله عصا بؤستخدام جٌدا ً السماد تقلٌب مع االفضل

 هواء مضخة بؤستخدام الهواء فٌه وٌضخ الوعاء ارضٌة فً ٌثبت مطاطً خرطوم عبر هواء ضخ اضافة مع التقلٌب

 هذه وتستمر الوعاء محتوٌات تقلٌب مسببه السطح على الهواء فقاعات تخرج بحٌث الهواء من قوي تٌار لتولٌد ضاؼطه

 للفٌتامٌنات كمصدر الجافه العلؾ خمٌرة مثل الدقٌقة لبلحٌاء المؽذٌات بعض ٌضاؾ وقد( ساعة 80) اٌام ثبلثة لمدة العملٌة

 ,Arthrobacter من انواع مثل الهامه الدقٌقة االحٌاء ببعض المحلول ٌلقح او ؼرام 0 بحدود االمٌنٌه االحماض و

Saccharomyces cerevisia, Azospirillum, Serratia marcences, Bacillus, Paenibacillus polymyxa, 

Pseudomonas putida, Pasteuria penetrans.                                                                                

 تشجع ؼذابٌه تحوالت تحدث انها او الممرضه الدقٌقة حٌاءاال لنمو مثبطات او النمو منظمات افراز فً دور لها وجمٌعها 

 واضحة دالله كرٌهة روابح ظهور وعدم( ساعة 80) التهوٌه فترة انتهاء بعد. النبات قبل من الؽذابٌة العناصر امتصاص

 تنتجها التً والؽازات الكحوالت من بالملٌون جزء 2 من اكثر التتحمل النباتات جذور ان) جٌده كانت التهوٌه ان على

 لتترسب دقٌقه 22-02 مدة تحرٌك دون الوعاء ٌترك( التهوٌه كفاءة عدم حاالت فً تنمو التً البلهوابٌة الدقٌقة االحٌاء

 والذي لتر 22 بحدود المحلول حجم وٌبلػ(  02 شكل)الشاش قماش بؤستخدام ٌرشح ثم الوعاء أسفل فً المكمور مكونات

 العناصر من المؽذٌات بعض له تضاؾ ان ٌمكن كما( ورقً سماد) النباتات اوراق على للرش مباشرة استخدامه ٌمكن

 ضخ عبر التهوٌه عملٌة تعاد منه كرٌهة روابح ظهور وعند انتاجه من ساعة خبلل استخدامه ٌتم ان وٌفضل الصؽرى

 . الرابحة زوال حتى ساعات ولعدة خبلله الهواء

 العناصر امتصاص على ٌساعد العضوٌة المركبات وبعض المٌثانول كحول على المتخمر السماد محلول احتواء أن

 فهو النمو ومنظمات الؽذابٌة بالعناصر النباتات ٌمد المتخمر السماد محلول كون عن فضآل النباتات اوراق قبل من الصؽرى
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 اضافته عند Damping-off البادرات ذبول مرض ومقاومة االوراق تصٌب التً واالمراض الحشرات مقاومة فً ٌسهم

 :ومنها المحلول تقٌٌم فً تعتمد التً االحٌابٌة المعاٌٌر من مجموعة وهناك, التربة الى

 كفابة من ٌقلل مل/خلٌه ملٌون 22 عن Chemoorganotrophs الهوابٌة التؽذٌه العضوٌة البكترٌا اعداد انخفاض ان* 

 .المرضٌة االحٌاء تثبٌط فً المحلول

 .اكثر او 2:4 عن البلهوابٌة االحٌاء الى الهوابٌة االحٌاء نسبة التنخفض ان* 

 Pseudomonas وبكترٌا مل/خلٌه 222 عن واالكتٌنوماٌسٌتات مل/خلٌه 322 عن الخٌطٌه الفطرٌات اعداد تزٌد ان* 

 وفً Rizosphere الجذر محٌط منطقة فً النبات لنمو المشجعه المواد انتاج فً مهمة االخٌره وهذه مل/خلٌه 622 عن

 .للنباتات الممرضه للمسببات االحٌابٌة المقاومه

 ٌكون عندما المحلول فً عددها وٌزداد مل/خلٌه 522 عن البلتكافلٌة الحٌوي للنتروجٌن المثبتة البكترٌا اعداد التقل ان* 

 .منخفض المتاح النتروجٌن

 االحٌابً التنوع وٌساعد. أخرى احٌاء اضافة ٌمكن كما المتخمر السماد من تؤتً المحلول فً تتواجد التً الدقٌقة االحٌاء ان

 .المحلول فً التعفن بكترٌا نمو من تثبط التً الؽذابٌة التحوالت لبعض نتٌجة محدده لفتره المحلول حفظ على

               Peat Moss الخث او الدرٌن -د

 تشمل وقد Peat moss الـ نباتات اساسا ً وتشمل المستنقعات فً توجد التحلل تامة ؼٌر نباتٌة عضوٌة ماه هو Peat الدرٌن

 منخفضه حرارة درجة تحت تتجمع التً والحٌوانات الحشرات من العضوٌة والمواد الفطرٌات و والحشابش االشجار

 .واٌرلندا وكندا االسكندنافٌه والدول اوربا شمال مستنقعات فً تتوفر المواد هذه ومثل االوكسجٌن من منخفض ومستوى

 حلزونٌة مفصصه اوراق ذات وهً, الضوبً التمثٌل على قادره الزهرٌه وعابٌه ؼٌر نباتٌة كابنات هً Moss الموس

 والشابع بٌنها فٌما تحللها درجة فً تختلؾ وهً Peat moss الدرٌن من انواع عدة وٌوجد. Bryophyta الحزازٌات تتبع

 :وهً(  02 شكل) انواع اربعة منها

  Sphagnum peat moss السفاجنام درٌن* 

 المادة من العالً بمحتواه ٌتمٌز. Bryophyta الحزازٌة للنباتات التابعة الجنس نباتات وسٌقان أوراق من انتاجه ٌتم   

 تستخدم التً النباتٌة االنواع واهم Fibers الٌاؾ االقل على% 84 منها الجاؾ الوزن اساس على% 12 تصل التً العضوٌة

 فً البرتا منطقة فً خاصة البارده المناطق فً ٌنتشر الذي Sphagnum fuscum النوع ٌنالدر من النوع هذا اعداد فً

 اجراء وبعد الماء من% 10 من ماٌقرب تمتص فؤنها بٌبً وسط فً توضع فعندما مسامٌة انها اوراقه ممٌزات ومن كندا

 الى ٌمٌل النبات هذا من تحضٌره ٌتم الذي والوسط هواء% 04 و ماء% 41 الى ماٌصل تجمٌع ٌمكنه الصرؾ عملٌة

 الذي اللون القاتم النوع من اعلى بمسامٌه تتمٌز اللون فاتحه انواع منه ٌوجد كما. االمبلح من منخفض ومحتواه الحامضٌه

 .اللون فاتح النوع كفاءة ضعؾ الى تصل Cation Exchange Capacity الكاتٌونات تبادل فً عالٌة كفاءه له

           Hypnum peat moss الهٌبنام درٌن* 
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 النوع من اسرع) التحلل سرٌع وهو االمرٌكٌه المتحده الوالٌات شمال فً وٌنتشر Hypnum جنس انواع احد من انتاجه ٌتم

 الحامضٌه نباتاتها التتحمل التً البٌبات فً وٌستخدم نباتٌة مواد% 42, عضوٌة مادة% 12 على وسطه ٌحتوي( االول

Acid-intolerant للنباتات الممرضه الدقٌقة االحٌاء على ٌحتوي قد لكنه السابق بالنوع قورن ما اذا السعر منخفض هوو 

 .أنتاجه ظروؾ على اعتمادا ً االدؼال بذور او

           Reed and Sedge Peat القصب درٌن* 

 ومن الجاؾ الوزن اساس على% 00 مانسبته تكون التً المستنقعات فً تنمو التً والنباتات االعشاب بعض من انتاجه ٌتم

 :النباتات هذه

spp. Carexsedge.  -1 

2- Reed (Phragmites  sp) gross 

 اقل أنه كما االلٌاؾ من منخفض ومحتواه دقٌقة جزٌبات وذو التحلل سرٌع وهو rushes (Juncus) المستنقعات وحشابش

 Water بالماء احتفاظه درجة اما عالٌة كاتٌونٌه تبادل كفاءة وله أعلى مؽذٌات على ٌحتوي لكنه االول النوع من حامضٌه

holding capacity ًمنخفضة فه. 

             Humus Peat الدبال درٌن* 

 من نسبه على ٌحتوي كما الٌاؾ% 00 على ٌحتوي Hypnum او المستنقعات وحشابش االعشاب بعض من انتاجه ٌتم

 .التهوٌة او الصرؾ الٌزٌد النوع وهذا Silt والطمً Clay الطٌن

 حسب االخرى واالجناس Hypnum أو Sphagnum جنس نباتات جمع خبلل من ذكرها سبق التً الدرٌن انواع انتاج ٌتم

 وسطها لكون نتٌجه التجفٌؾ عملٌة خبلل النباتات لهذه جزبً تحلل ٌحدث حٌث طبٌعٌا ً وتجفؾ نموها اماكن من الدرٌن نوع

 النباتات فٌها تنمو التً للطبٌعة ان. للتحلل جٌده رطوبه ٌوفر مما بالماء لبلحتفاض عالٌة قابلٌه له وٌكون حامضً

 ابطؤ لكنها اكبر بسرعة تنمو رطب وسط فً تنمو التً فالنباتات التحلل درجة فً اثر الماء وتوفر وتركٌبها المستخدمه

. المناخٌه التؽٌرات على دلٌل الدرٌن تكون المناخ علماء ٌتخذ االساس هذا وعلى جافه بٌبات فً تنمو التً تلك عن تحلبل ً

 فً كوقود استخدامه وٌمكن الزابد الماء من تخلٌصه على ٌساعد مما الضؽط تحت كبسه ٌسهل ناعم ٌكون الجاؾ فالدرٌن

 لزٌادة سم 02 بحوالً التربة سطح تحت دفنه فٌفضل الزراعة فً استخدامه اما. واسكتلندا اٌرلندا فً كما المنازل تدفبة

 فً خاصة الجذور منطقة تهوٌة من ٌزٌد أنه كما, الطبقة تلك فً عناصر من ماٌحتوٌه توفٌر مع بالماء االحتفاظ فً كفابتها

 .منها والمؽذٌات الماء فقد لتقلٌل نتٌجه الرملٌه الترب قوام وٌحسن الطٌنٌه الترب

 المحتوى قلٌل لوحده فالدرٌن التربة خواص تحسٌن فً للزٌاده المتخمر العضوي والسماد الدرٌن من خلٌط استخدام وٌمكن

 Casing التؽطٌه طبقة فً ٌستعمل حٌث االبٌض الؽذابً الفطر انتاج فً اٌضا ً الدرٌن وٌستخدم الؽذابٌة العناصر من

Layer الزٌت ببقع التلوث وامتصاص الصرؾ لمٌاه كمرشح ٌستخدم كما Oil spills نمو لتحسٌن استخدامه الى اضافة 

 . الخضر شتبلت وانتاج والؽابات والزٌنة الفاكهة شتبلت
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 عضوي سماد انتاج فً الخشب مصانع مخلفات االوسط الشرق دول وبعض اسٌا شرق فً الشركات بعض اعتمدت لقد

 عبوات فً ٌعبؤ ثم ٌوم 44-2. بٌن ٌتراوح قٌاسً زمن خبلل انضاجه ٌتم حٌث Hot composting الحار التخمر بطرٌقة

 اوربا شمال فً تنمو الدرٌن منها ٌنتج التً فالنباتات صله بؤي للدرٌن الٌمت أنه اال الدرٌن أسم تحمل عبلمه علٌها ٌكتب

 مخلفات من المنتج العضوي السماد الى المجاري حمؤة اضافة الى تعمد اخرى شركات هناك كما. الشمالٌه وامرٌكا وكندا

 والٌستخدم والسامه الثقٌله العناصر من كثٌر على ٌحوي النوع وهذا الدرٌن أسم علٌه وتطلق مبلمحه لتؽٌٌر الخشب مصانع

 شتبلت وانتاج الخضراء للمسطحات فقط استخدامه وٌقتصر طازجه مباشرة ثمارها تإكل التً المحاصٌل انتاج حالة فً

 .الزٌنة

 

 :االحٌابٌة الدٌنامٌكٌه الزراعة ومستحضرات العضوي ألسماد: خامسا ً

 Organic العضوٌة الزراعة فروع احد بؤنها Biodynamic Agriculture االحٌابٌة الدٌنامٌكٌه الزراعة تعرؾ

Farming الدٌنامٌكٌه بمستحضرات تسمى والتً الطبٌعٌة المستحضرات بعض فٌها ٌستخدم كونها عنها تتمٌز لكنها 

 االحٌابٌة الدٌنامٌكٌه الزراعة تعد لذلك. والحصاد للزراعة المناسبة المواعٌد تحدٌد فً الفلكً التقوٌم اعتماد مع االحٌابٌة

  زراعً نظام او منهج او زراعً أسلوب

 كٌمٌابٌة مبٌدات او Mineral fertilizers معدنٌه أسمدة كانت سواء المختلفه الكٌمٌابٌه المواد استخدام ٌستبعد كامل

 الهرمونات او Growth regulators النمو منظمات او Fungicides والفطرٌة Pesticides الحشرٌة بؤنواعها

 هذا فً االعتماد وٌقتصر الحٌوانٌة لؤلعبلؾ كٌمٌابٌات أضافة أو البٌطرٌه االدوٌه أو  Artificial  hormons الصناعٌه

 كؤستؽبلل االنتاجٌة العملٌه متطلبات على للحصول المزرعه فً المتوفره البٌبة عناصر جمٌع على الزراعة من النوع

 Biodynamic االحٌابٌة الدٌنامٌكٌه مستحضرات وانتاج المختلفه بانواعه المكمور انتاج فً المزرعه مخلفات

preparation تستخدم كما, االعشاب ومستحضرات المتخمر السماد وشاي العضوي القرون سماد مستحضرات مثل 

 االجتماعٌه االبعاد باالعتبار االخذ مع Biocontrol االحٌابٌة المقاومه على بؤالعتماد المختلفه الزراعٌة االفات مقاومة

 اسم وٌستعمل االحٌابٌة الزراعة اسم فٌستعمل فرنسا فً أما برٌطانٌا فً شابع العضوٌة الزراعة أسم ان. للمزرعه والبٌبٌه

 والزراعة النظٌفه والزراعة الخضراء زراعةوال الطبٌعٌة الزراعة اسم ٌطلق كما المانٌا فً االحٌابٌة الدٌنامٌكٌه الزراعة

 الدٌنامٌكٌة الزراعة وتتضمن. االولى الثبلثه هً شٌوعا ً االسماء اكثر ان اال العضوٌة الزراعة نظم على للبٌبه الصدٌقه

 :هما العلمٌه التطبٌقات من نوعٌن االحٌابٌة

 محاصٌل زراعة, الخضراء األسمدة, المتخمر العضوي السماد صناعة مثل Biological practice االحٌابٌة التطبٌقات* 

 .المختلفه الزراعٌة العملٌات, المزرعه وحٌوانات محاصٌل تكامل -التؽطٌه

 

 االوراق لرش خاصة محالٌل أعداد, خاص عضوي سماد اعداد مثل Dynamic practice الدٌنامٌكٌه التطبٌقات* 

 .الحٌوٌة الطاقة, االجتماعً البعد, االحٌابٌة للمقاومه خاصة تحضٌرات( ورقٌه مؽذٌات)
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 Biodynamic Preparation    االحٌابٌة الدٌنامٌكٌه مستحضرات

 :وتشمل 422-----428 من ومتسلسله ومعروفه ثابته ارقام ذات اساسٌه مستحضرات وهً

 القرون مستحضرات* 

 ثم بقري بسماد االبقار قرون ملا خبلل من اعداده وٌتم Horn-manure القرون سماد وٌسمى BD-422 رقم مستحضر

 التخمر ٌتم حتى والشتاء الخرٌؾ فصلً خبلل ٌفضل اشهر . مدة وتترك سم 42-2. عمق على التربة سطح تحت دفنها

 الدبال وتكوٌن الجذور نمو ٌنشط حٌث التربة الى وٌضاؾ ٌخفؾ محلول منه وٌحضر السماد ٌستخرج بعدها كلً بشكل

 .فٌها

 بصخور االبقار قرون بتعببة تحضٌره وٌتم(  00 شكل) Horn-silica القرون سلٌكا سماد وٌسمى BD-422 رقم مستحضر

 محلوله وٌستخدم ٌستخرج تحلله وبعد والصٌؾ الربٌع فصلً خبلل اشهر . لمدة االرض فً وتدفن ناعم quartiz بلورٌه

 بالؽٌوم الملبده االٌام فً الرش واالفضل لتر/مل 042 وبتركٌز صباحا ً الرش ٌتم حٌث النمو لتنظٌم االوراق رش فً

 عمل وٌمكن, منه النبات استفادة فرص من ٌزٌد مما السرٌع التبخر لعدم المجال ٌفسح مما الجوٌه الرطوبة ألرتفاع

 .هكتار لرش تكفً ماء لتر 42-2. لتحضٌر قرون 4 محتوى 422 و 422 المستحضرٌن خلط فٌه ٌتم مستحضر

 ( 00 شكل) المتخمر السماد أعداد مستحضرات* 

 yerrow blossom , Achillea( ورقه أاللؾ نبات) االشٌلٌا زهور مستحضر وٌسمى BD-420 رقم مستحضر

millefolium النباتٌة العابلة ٌتبع, بٌضاء ازهاره, مفصصه أوراقه, أوربا و أسٌا االصلً موطنه نبات وهو 

Asteraceae .تسمى مركبات على ٌحتوي كما داكن أخضر لونها طٌاره زٌوت على النبات ٌحتوي Achillein ًوه 

 النترات على رمادة وٌحتوي Achilleic acid االشٌلٌك حامض على تحتوي كما Aconitic acid أكونٌتٌك حامض تشبه

 االنسجه انقباض على تؤثٌر له ومنبه عطرٌه مواد على أحتواءه الى اضافه والكالسٌوم والبوتاسٌوم والكلوراٌد والفوسفات

Diaphoretic astnngent التعرق وزٌادة Perspiration .فً وٌوضع ظبً مثانة فً أزهاره بوضع تحضٌره ٌتم وقد 

 .لٌستخدم الربٌع فً وٌستخرج الشتاء خبلل االرض تحت وٌدفن الصٌؾ خبلل الشمس

 Chomomile blossom (Chamomilla( الكامومٌل) الشٌح أزهار مستحضر وٌسمى BD-420 رقم مستحضر

officinalis )زٌوت على وٌحتوي اصفر مركزها بٌضاء وأزهار رٌشٌه اوراق له العطرٌه االعشاب نباتات من وهو 

  على ٌحتوي. التخزٌن مع أصفر ٌصبح باهت أزرق لونها طٌاره

 كبلٌكوسٌدات وعلى Tannic acid التاننك حامض وعلى البلذع الطعم ذو Anthemic acid االنثٌمٌك حامض

Glycosides .فً لٌستخرج الخرٌؾ فً بالدبال ؼنٌة تربه فً وٌدفن لؤلبقار الدقٌقة االمعاء فً االزهار بوضع ٌحضر وقد 

 .لؤلستخدام الربٌع

 Stinging االزهار طور فً الكامل النبات فٌه وٌستخدم Nettle الحرٌق مستحضر وٌسمى BD-424 رقم مستحضر

nettle (Urtica dioica )مسننه خشنه واوراقه مخضره صؽٌرة أزهاره, معمر أوراسٌوي عشبً نبات عن عباره وهو ,

 .والسالمونٌبل الفم مٌكروبات لبعض المثبط مستخلصه لتحضٌر عام لمدة االرض سطح تحت نباتاته تدفن
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 تإخذ معمره كبٌره اشجار وهًOak bark (Quercus robur ) البلوط قلؾ مستحضر وٌسمى BD-424 رقم مستحضر

 حتى التربة فً وتدفن األلٌفه الحٌوانات أحد جمجمه فً القلؾ وضع ٌتم المستحضر ولعمل االشجار هذه من اللحاء طبقة

 .لؤلستخدام بعدها ٌستخرج النضج

 Dandelion flowers (Taraxacum( البرٌه الهندباء) الداندٌلون ازهار مستحضر وٌسمى .BD-42 رقم مستحضر

officinale )العابلة ٌتبع نبات وهو Asteraceae وٌوجد واسٌا أوربا فً ٌنتشر اللون صفراء وازهاره مفصصه اوراقه 

 الؽشاء فً االزهار بوضع تحضٌره ٌتم. النبٌذ وانتاج الخضراء السلطه عمل فً ٌستخدم. الشمالٌه امرٌكا فً بري كنبات

 .لؤلستخدام الربٌع فً ٌستخرج ثم الشتاء فصل بداٌة خبلل التربة فً وٌدفن لؤلبقار البرٌتونً

Valerian flowers (Valeriana officinalis )( الناردٌن) الفالٌرٌن أزهار مستحضر وٌسمى BD-428 رقم مستحضر

 رٌزومات تستخدم كما كمهدئ الطبٌه لؤلؼراض مستخلصها وٌستخدم احمر الى ابٌض بٌن لونها ٌتراوح النبات أزهار

 .Sedactive مسكنه كمادة النبات

 االحٌابٌة الدٌنامٌكٌه عضوي سماد لعمل Starter كبادئ 428و 424,424,420,420,.42 المستحضرات تستخدم

Biodynamic compost من كل من ؼرام 0 بحدود أضافة وتتم االعداد أثناء المكونات كومة الى تضاؾ حٌث 

 بٌن م 0 وبمسافة الكومة فً عملها ٌتم فتحه خبلل من سم 42 عمق وعلى الكومة داخل الى االولى الخمسة المستحضرات

 االضافه كمٌة وبنفس الكومة سطح على رشه فٌتم BD-428 رقم المستحضر أما الكومة طول على واخرى فتحه

 فً المستحضرات هذه وتساعد العضوي السماد من طن 8-22 ألعداد االضافه هذه تكفً حٌث, االخرى للمستحضرات

 االحٌابٌة الدٌنامٌكٌة وسماد BD مستحضرات من كل وتعد. للنبات الصحٌه الحاله تحسن التً االحٌابٌة الفعالٌات تنظٌم

 كما. استخدمها من أول المانٌا فً steiner شتٌنر العالم وٌعتبر. االحٌابٌة الدٌنامٌكٌة تعتمد التً الزراعة فً االساس حجر

 بالسماد هذا على وٌطلق والكرانٌت كالرمل االعداد عملٌة خبلل الصخور مسحوق العضوي السماد الى احٌانا ً ٌضاؾ

 وٌجعلها الصخور مسحوق فً الموجوده العناصر ذوبان الى ذلك ٌإدي حٌث Mineralized compost المعدنً المتخمر

 :ومنها اخرى مستحضرات وهناك. النبات قبل من لؤلمتصاص جاهزه بصورة

 بالسلٌكا ؼنٌة بكونها النبات اوراق تتمٌز حٌثHorsetail (Equisetum arvense ) الحصان ذٌل نبات مستحضر* 

 لعبلج ولٌس بها االصابه ومنع الفطرٌه االمراض من النباتات وحماٌة االحٌابٌة المقاومه فً المستحضر هذا ٌستخدم لذلك

 الماء من كافٌه بكمٌة ؼمرها وٌتم وعاء فً وتوضع الجافه النباتات اخذ خبلل من تحضٌره وٌتم, االصابه حدوث بعد الحاله

 اوراق على رشا ً االحٌابٌة المقاومه فً الراشح ٌستخدم حٌث الترشٌح ٌتم بعدها اٌام 22 لمدة دافا مشمس مكان فً وتترك

 .النباتات

 الحٌه الطرٌه النباتات من تحضٌره وٌتم Stinging nettle tea النٌتل شاي ٌسمى وقد Nettle الحرٌق نبات مستحضر* 

 ثم الراشح وٌإخذ الترشٌح ٌتم بعدها أٌام 22 لمدة لتتخمر وتترك ماء لتر 0.80 الٌها ٌضاؾ كؽم 2.0.2 وزن ٌإخذ حٌث

 من مزٌج تخمٌره عملٌة قبل المستحضر هذا الى ٌضاؾ وقد. االستخدام قبل 02:2 الى 22:2 بٌن تتراوح بنسبه ٌخفؾ

 وأزهار .BD-42 الداندٌلون وأزهار BD-424 البلوط وقلؾ الشٌح وأزهار BD-420 االشٌلٌا أزهار مستحضرات
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 فاالحٌاء, المستحضر فً المختلفه للمركبات التحوالت فً وتنشٌطها الطبٌعٌة الدقٌقة االحٌاء نمو لتفعٌل BD-428 الفالٌرٌن

 وتقوم التخمٌر مرحلة خبلل بالنمو تبدأ المستحضرات عمل منها ٌتم التً وازهارالنباتات اوراق على توجد التً الدقٌقة

 الذي CH3OH المٌثانول كحول منها والتً والكحوالت العضوٌة االحماض بعض عنها لٌنتج الكاربوهٌدراتٌه المواد بتحلٌل

, النباتٌة للخبلٌا الوسطى الصفابح فً الموجوده البكتٌنٌه المركبات من المثٌل مجموعة ونزع االستر أواصر تحلل من ٌنتج

 خبلل تتحلل التً االمٌنٌه االحماض وأنتاج البروتٌنٌه المواد بمعدنة البروتٌنٌه للمركبات المحلله الدقٌقة االحٌاء تقوم كما

 النووٌه االحماض مثل النتروجٌنٌه ؼٌر البروتٌنٌه المواد ان كما NH3 امونٌا الى Ammonification النشدره عملٌة

 ٌعقب. االمونٌا تعطً النهاٌه فً والتً Uric acid ٌورٌك وحامض CO(NH2)2 ٌورٌا الى الدقٌقة االحٌاء بواسطة تتحلل

 ٌلٌها نترات الى االمونٌا تإكسد التً Nitrifying bacteria النترته بكترٌا مثل التؽذٌه معدنٌة الدقٌقة االحٌاء نشاط ذلك

. النتروجٌن وؼاز النتروجٌنٌه واالكاسٌد النترٌت وٌتكون( النترته عكس) النترات تختزل التً الدقٌقة االحٌاء نشاط

 المؽذٌات من تعتبر والتً العضوٌة المادة معدنة من تنتج التً الؽذابٌة العناصر من عدٌد على ٌحتوي المتخمر فالمحلول

 الى النادره العناصر دخول قابلٌة تسهل التً الكحوالت بعض وجود الى بؤالضافه وصؽرى كبرى كعناصر للنبات المهمه

 المحلول اٌضا ً وٌحتوي, النباتات اوراق على رشا ً مؽذٌه كمحالٌل المستحضرات هذه أستخدام حالة فً خاصة النبات خبلٌا

 االحٌاء بعض على المحلول ٌحتوي كما النبات نمو فً كبٌر دور لها والتً البكترٌا تنتجها التً النمو منظمات على المتخمر

, النبات اوراق سطح على الممرضه الفطرٌات أبواغ أنبات تثبٌط على القدره لها التً والبكترٌا الخمابر من الطبٌعٌة الدقٌقة

 الزراعة نظم فً أستخدامها ٌحضر كٌمٌابٌه مواد الى الحاجه دون احٌابٌه مقاومه كوسابل المستحضرات هذه تستخدم لذا

 .العضوٌة

 

  المصادر

. شمس عٌن جامعة/ الزراعة كلٌة. والممٌزات اإلنتاج وقواعد األسس العضوٌة، الزراعة 0220 محمد المنعم عبد ،الجبل

 .مصر

 .االنبار جامعة – الزراعة كلٌة ، العضوٌة الزراعة فً اساسٌات 0224 هاشم عمر ، مصلح و مزبان موفق ، مسلط

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 Biofertilizers الحـٌوٌة األسمـدة: عشرة الحادٌة المحاضرة

 (انتاجها وطرق منها كل فً المستعملة االحٌاء, انواعها)     

 Biofertilizers الحٌوٌة األسمدة

 معٌنه دقٌقه حٌه كابنات ونمو اكثار عن الناتجه Biomass الحٌوٌة الكتله تتضمن التً السمادٌه المواد من االنواع تلك هً

 اكتشاؾ فبعد. الؽذابٌة أحتٌاجاتها ببعض النباتات امداد فً الحٌوي نشاطها من االستفاده لؽرض التربة الى تضاؾ والتً

 النصؾ ٌعنً مما عام 022 بحوالً .2.8 عام Antony van leeuwenhoek الهولندي العالم قبل من الدقٌقة االحٌاء

 الجوي للنتروجٌن ٌحصل الذي الفقد مبلظة من 27.0 عام Jodin العالم تمكن أذ عشر التاسع القرن من أألخٌر

 عام Berthelot بٌرثٌلوت الحظ بٌنما للكاربون ومصدر معقم ؼٌر محلول على ٌحتوي مؽلق نظام فً وأألوكسجٌن

 وفً ، الكٌمٌابً بالتحلٌل تقدٌره وٌمكن الوقت مرور مع ٌزداد المعقمة ؼٌر التربة من عٌنة فً المثبت النتروجٌن أن 2774

  Clostridium  الجزٌبً للنتروجٌن المثبته ألبلهوابٌة البكترٌا عزل من Winogradsky تمكن 2714 عام

pastorianum ، ًالعالم أوضح 2122 عام وف Beijerinck البقولٌة النباتات جذور على الموجوده الجذرٌة العقد أن 

 من أثنٌن عزل أن بعد النتروجٌن من بؤحتٌاجاتها النباتات وأمداد الجوي النتروجٌن بتثبٌت تقوم بكتٌرٌا خبلٌا على تحتوي

  Azotobacter و  Azotobacter  chroococcum وهما للنتروجٌن المثبته الهوابٌة المعٌشة الحرة الدقٌقة الكابنات

agile  ًالبلتكافلٌة الجوي للنتروجٌن المثبته أألحٌاء من وه Asymbiotic Nitrogen Fixation تسمى أو Non-

Symbiotic Diazotrophs    .تحسٌن فً الحٌوي ونشاطها الدقٌقة االحٌاء من الكثٌر لدور العلماء أكتشافات توالت بعدها 

 بداٌة ومنذ. وؼٌرها السلٌلوز محلبلت االحٌاء تلك ومن النبات قبل من لؤلمتصاص العناصر جاهزٌة وزٌادة التربة خصوبة

 تحدث التً والكٌمٌابٌه الحٌوٌة العملٌات من كثٌر عن الؽموض أجرٌت التً الدراسات أزالت منتصفه حتى العشرٌن القرن

 العلوم بٌن مكانته للتربه الدقٌقة االحٌاء علم وأحتل العضوٌة بالمادة الؽنٌة الترب تلك الخصوص وجه وعلى التربة فً

 بؤالعتبار االخذ مع ومتواتر مترادؾ بشكل االنسان وخدمة االرض ألعمار الدقٌقة االحٌاء أستؽبلل بحوث وجاءت االخرى

 األسمدة على التركٌز هدؾ وضع مع والبٌبة التربة تلوث من انواعها بعض ٌسببه وما البدٌله الكٌمٌابٌه األسمدة تكالٌؾ

 . التربة فً وسلوكها طبٌعتها باالعتبار االخذ مع بحوثها فً االولوٌات من المختلفة بؤنواعها الحٌوٌة

 

    Biological Nitrogen Fixation للنتروجٌن الحٌوي التثبٌت   

 الدخول نقطة تكون وبذلك أمونٌوم الى N2 الجوي النتروجٌن تحوٌل ؼالبٌة على للنتروجٌن الحٌوي التثبٌت ٌشتمل  

 أنواع معظم أن.   Nitrogen  biogeochemical cycle  الكٌموجٌوحٌوٌة النتروجٌن دورة فً الجزٌبً للنتروجٌن

 بشكل التربة فً تعٌش Prokaryotes حقٌقٌة ؼٌر نواة ذات هً أمونٌوم الى الجوي النتروجٌن تحوٌل ٌمكنها التً البكترٌا

 المضٌؾ النبات أنتجهز للبكترٌا ٌمكن أذ الراقٌة النباتات مع تعاٌشٌة عبلقة ٌقٌم منها قلٌل وقسم أألخرى الكابنات عن مستقل

 العقد فً التعاٌش هذا مثل وٌحصل والكاربوهٌدرات، أألخرى المؽذٌات على الحصول مقابل تثبته الذي بالنتروجٌن

 من كبٌرة كمٌات ٌتضمن النتروجٌن تثبٌت أن.  للنتروجٌن المثبته البكترٌا على تحتوي والتً النبات جذور على المتكونة
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 تبادل تسهل فعالة مواقع على بؤحتوابها التفاعبلت هذه تنشط التً nitrogenase النتروجٌنٌز أنزٌمات وتمتاز الطاقة،

 وتثبٌط المواقع هذه تحطٌم ٌمكنه لؤللكترونات القوٌة الستقببلت من األوكسجٌن لكون ونظرآ العالٌة الطاقة ذات األلكترونات

 لذلك الهوابٌة ظروفآ تستدعً النتروجٌن تثبٌت عملٌة وأن  Irreversibly عكسً ؼٌر بشكل النتروجٌنٌز أنزٌم نشاط

 بوجود هوابٌة ؼٌر داخلٌة بٌبه بتهٌبة تقوم أنها أو الطبٌعٌة البلهوابٌة الظروؾ تحت عملها للنتروجٌن المثبتة الكابنات تعمل

 تسمى متخصصة خبلٌا فً البلهوابٌة الظروؾ أٌجاد ٌتم Cyanobacteria الملونة البكترٌا فً فمثآل أألوكسجٌن

Heterocysts  ًالخٌطٌة الملونة البكترٌا تقاسً عندما تتواجد الجدران خبلٌامتثخنة وه Filamentous  

cyanobacteria الثانً الضوبً للنظام الخبلٌا هذه تفتقد.  األمونٌوم نقص من Photosystem II الضوبً وهوالنظام 

 وكؤنها  Heterocysts خبلٌا تبدو لذلك األوكسجٌن ؼاز تنتج ال فؤنها ،وبذلك الخضراء الببلستٌدات فً لؤلوكسجٌن المنتج

  Aerobic الهوابٌة الملونة البكترٌا بٌن األنتشار واسعة أنها أذ النتروجٌن لتثبٌت خاص تكٌؾ عن عباره

cyanobacteria ًلخبلٌا المكونة الملونة البكترٌا وتعد النتروجٌن تثبت الت Heterocysts الوسٌلة هً لها المكونة وؼٌر 

 .بالرز المزروعة األراضً فً النتروجٌن من كاؾ تجهٌز على للمحافظة الربٌسة

 من منخفض مستوى على أألبقاء من تتمكن أنها فٌعتقد Azotobacter ومنها للنتروجٌن بتةالمث الهوابٌة البكترٌا أما

 األوكسجٌن تحرر التً Gloeothece مثل البكترٌا من األخرى أألنواع فً بٌنما تنفسها مستوى بزٌادة وذلك األوكسجٌن

 األختٌارٌة الكابنات أن حٌن فً ، اللٌل أثناء النتروجٌن بتثبٌت تقوم فؤنها النهار أثناء الضوبً التركٌب طرٌق عن

Facultative  organisms ًالنتروجٌن تثبت ما فعادة والبلهوابٌة الهوابٌة الظروؾ من كآل فً تنمو أن تستطٌع الت 

  Anaerobic للنتروجٌن المثبته البلهوابٌة للبكترٌا مشكلة األوكسجٌن ٌشكل ال بٌنما. فقط البلهوابٌة الظروؾ تحت

nitrogen-fixing  bacteria مثل الضوبً التركٌب على قادرة تكون قد الكابنات فهذه ، الطبٌعٌة بٌبتها عن ؼابب ألنه 

Rhodospirillum بكترٌا مثل الضوبً بالتركٌب القٌام على قادرة ؼٌر أو Clostridium . 

     Symbiotic Biofertilizers تكافلٌة حٌوٌة أسمدة -اوال ً

 ٌستعمل او النباتات جذور مع تعاونٌه معٌشه تعٌش التً الدقٌقة االحٌاء فٌها تستعمل التً األسمدة من االنواع تلك هً

 وخصوصا ً الؽذابٌة أحتٌاجاتها الدقٌقة االحٌاء تلك تؤخذ الوقت نفس وفً الؽذابٌة العناصر ببعض النباتات أمداد فً نتاجاتها

 بعضهما مع ٌعٌشان مختلفٌن كابنٌن بٌن Mutualism منفعة تبادل وجود ٌعنً وهذا, النباتات تلك من الكاربون مصدر

 لٌس وهنا Synbionts المتكافلٌن الكابنٌن على وٌطلق االخر ٌكفل ان على منهما كل فٌعمل( والنبات الدقٌق الحً الكابن)

 على منهما أي أعتماد دون بمفرده النتروجٌن تثبٌت على القدره( الدقٌق الحً والكابن العابل النبات) الكابنٌن من ألحد

 الدقٌقة االحٌاء هذه ألختراق نتٌجه الجذر خبلٌا نمو أستمالة و أستحثاث هو االرتباط لهذا المنفعه مظهر وٌكون. االخر

 النباتات جذور خاصة النباتات جذور من بالقرب التربة بكترٌا وتجمع تراكم الباحثون الحظ وقد العابل لجذور( البكترٌا)

 نوعٌن ٌضم والتكافل.التربة الى معٌنه نمو لعوامل النباتات جذور أفرازات بسبب والتجمع التراكم هذا ٌرجع وربما البقولٌة

 :وهما العابل لنسٌج بالنسبه الدقٌق الحً الكابن تواجد حسب

 Endosymbiont (Endophyte)     داخلً تكافل* 
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 والماٌكوراٌزا Rhizobia الراٌزوبٌا حالة فً كما النبات انسجة داخل الدقٌق الحً الكابن فٌها ٌعٌش التً الحاله هً

 النبات خبلٌا داخل الكابنٌن هذٌن خبلٌا تعٌش حٌث Arbuscular Mycorrhizas (AM( )شجري فطر جذر) الشجرٌة

 تكوٌن خطوات(  04شكل) ٌوضح,النباتات تلك جذور على العقد تكون ذلك عن وٌنتج Intracellular منهما لكل العابل

 على المحتوٌه العابل خبلٌا البكترٌا تؽزو عندما فقط ٌحدث العقد تكوٌن نجاح ان ألٌه االشاره تجدر ومما. الراٌزوبٌا عقدة

 فً المضاعؾ الكروموسومً العدد ذات خبلٌا توجد لم وأذا للنبات الجسمٌه للخبلٌا بالنسبه الكروموسومً العدد ضعؾ

 .الجذر على العقده تتكون فبل االصابه خٌط قبل من المخترقه الجذر منطقة

       Ectosymbiont خارجً تكافل* 

 فً كما بالجذر ملتصق ؼبلؾ او طبقة تكون الى ٌإدي مما النبات جذور حول الدقٌق الحً الكابن فٌها ٌوجد التً الحالة هً

 . Ectomycorrhizas( خارجً فطر جذر) الخارجٌه الماٌكوراٌزا حالة

 :وهما التكافل طبٌعة حسب نوعٌن التكافل ٌضم أن ٌمكن كما

                           Obligate symbiosis أجباري تكافل -

 ؼذابٌه اوساط على تنمٌتها الٌمكن الدقٌقة االحٌاء هذه) النباتً النسٌج خارج النمو الدقٌق الحً الكابن الٌستطٌع وفٌه

 .الشجرٌة الماٌكوراٌزا لذلك مثال( التربة فً النمو ٌمكنها ال انها كما المختبر فً صناعٌه

                         Facultative symbiosis أختٌاري تكافل -

 أوساط على تنمٌته ٌمكن كما النبات عن بعٌدا ً منفرده بصورة ٌنمو أن الدقٌق الحً الكابن ٌستطٌع فٌها التً الحالة هً

 تكون التً االكتٌنوماٌسٌتات من الفرانكٌا وتعد. Rhizobia الراٌزوبٌا مثل التربة فً تنمو أو المختبر فً صناعٌه ؼذابٌه

 . خارجٌة ماٌكوراٌزا  شكل على البقولٌة ؼٌر النباتات على جذرٌة عقد

 أمداد فً للنتروجٌن الثانً المصدر ٌشكل والذي العضوي التربة نتروجٌن لمعظم االساسٌه الصورة هً فالبروتٌنات

 االمٌنٌه االحماض تزود ان ٌمكن أذ, العضوي ؼٌر النتروجٌن بعد للنمو استخدامه على القادره النباتات أحتٌاجات

 الى البروتٌن تحلل فبعد. العضوي للنتروجٌن جٌدا ً مصدرا ً الٌورٌا تعد كما النتروجٌن من بؤحتٌاجاتها النباتات واالمٌدات

 نترات الى تتؤكسد والتً امونٌا بصورة نٌتروجٌنها وٌصبح أكسدتها ٌتم أو النباتات قبل من مباشرة تمتص قد أمٌنٌه أحماض

 دون مباشرة تمثٌلها ٌتم أن الحاالت بعض فً ٌمكن الٌورٌا أن الباحثٌن من عدد أقترح وقد, النبات قبل من أمتصاصها قبل

 أورنثٌن االمٌنً الحامض مع الٌورٌا جزيء ٌندمج الحاله هذه وفً الكاربون أوكسٌد وثانً أمونٌا الى مابٌا ً تحللها

Ornithine أرجنٌن االمٌنً الحامض لتكوٌن Arginine .المعٌشه تكافلٌة الدقٌقة االحٌاء على افضل بشكل وللتعرؾ 

 :التالٌة المجامٌع الى تقسٌمها ٌمكن النباتات مع وعبلقتها ودورها

 Symbiotic Diazotrophs أو Symbiotic Nitrogen Fixation لنتروجٌنل المثبتة التكافلٌة االحٌاء -2

 بتثبٌت االحٌاء هذه فتقوم النبات مع أختٌارٌه تكافلٌة بصورة تعٌش التً الدقٌقة االحٌاء من عدد المجموعة هذه تضم

 من أحتٌاجاتها على هً تحصل الوقت نفس وفً العنصر هذا من بؤحتٌاجاته النبات لتمد( الجزٌبً) الجوي النتروجٌن

 النبات من العضوي الكاربون
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 ومصدر والجبلتٌن البقولٌة النباتات عصٌر من تتكون أوساط على الراٌزوبٌا بكترٌا تنمٌة تمت العشرٌن القرن بداٌة فمنذ

 فً زراعتها قبل البقولٌة النباتات بذور به وتلقح النمو قشط ٌتم نموها وبعد أسبارجٌن االمٌنً والحامض( سكر) كاربونً

 :ٌلً كما تقسٌمها وٌتم الجذرٌة العقد تكوٌن على قابلٌتها فً Leguminoseae البقولٌة العابلة نباتات وتختلؾ. التربة

 .جذرٌة عقد تكوٌن على قادره منها% Ceasalpinodeae sub-family ,:.4 العابلة تحت نباتات

 .جذرٌة عقد تكوٌن على قادره منه% sub-family: Minosoideae ,22 العابلة تحت نباتات

 . جذرٌة عقد تكوٌن على قادره منها% . sup-family: Papilionoideae العابلة تحت نباتات

 أستخدام عند ٌراعى لذلك. جذرٌة عقدا ً ٌكون منها% 08 فقط نوع 24222 فٌها جنس 822 حوالً تضم البقولٌة العابلة ان

 بكترٌا فمثبل ً زراعته تنتشر الذي المحصول نوع حسب للمنطقه المناسبة السبلالت معرفة من البد بالراٌزوبٌا التلقٌح

Rhizobium meliloti الجت لتلقٌح تستخدم Alfalfa (الحجازي البرسٌم )وبكترٌا. الحلبة ونبات Rhizobium trifolii 

 البزالٌا لتلقٌح تستخدم Rhizobium leguminosarum وبكترٌا, والمصري والقرمزي االحمر البرسٌم لتلقٌح تستخدم

 . الفاصولٌا لتلقٌح تستخدم Rhizobium phaseoli وبكترٌا, والعدس

 الماء من قلٌلة كمٌة ألٌه ٌضاؾ ان بد فبل حامله مادة على المحمل الجذرٌة للعقد البكتٌري اللقاح بها ٌستعمل التً الكٌفٌة أما

 مؽلفه البذور تصبح حتى جٌدا ً وتخلط للعجٌنه البذور تضاؾ ذلك بعد عربً صمػ% 42 مع سكر% 22 اضافة ٌفضل كما

 التصاق على ٌساعد العربً فالصمػ. الشمس اشعة عن بعٌدا ً البذور تجفٌؾ ٌتم بعدها العجٌنه هذه من متجانسه بؤؼلفه

 Cellulose methyl مثل المواد بعض تضاؾ وقد البكترٌا خبلٌا حٌوٌة زٌادة على السكر ٌساعد بٌنما البذور على البكترٌا

carboxy %4 الكالسٌوم وكاربونات Calcium carbonate بقاٌا وجود أو التربة حامضٌة تؤثٌر من الخبلٌا لحماٌة 

 كل حول البكترٌا خبلٌا عدد الٌقل ان وٌجب( 2م22.222) هكتار لزراعة تكفً بذور لتلقٌح ؼرام 022 وٌكفً المبٌدات

 تكوٌن فشل الى التربة فً منافسه سبلالت وجود ٌسبب وقد, فعاله جذرٌة عقد تكوٌن على قادره لتكون خلٌه 222 عن بذره

 وزٌادة الملقحه بالسبلله الخاصة الفٌروسات وجود او الجذرٌة العقد لبكترٌا المثبطه المواد وجود ٌفعل كذلك, الجذرٌة العقد

 .التربة حامضٌة

 Stages of nodule formation  البكتٌرٌة العقدة تكوٌن مراحل

 وبٌن للنتروجٌن الثبتة البكترٌا بٌن التعاٌشٌة العبلقة لنشإ األولى الخطوة المضٌؾ النبات جذور بؤتجاه البكترٌا هجرة تعد   

 بواسطة أٌجادها ٌتم  chemotactic response التكتٌك كٌمٌابٌة أستجابة عن عبارة الهجرة هذه.  المضٌؾ النبات

 تنشٌط على الجاذبات تعمل. الجذور تفرزها التً betaines و flavonoides الفبلفنوٌدات خصوصآ كٌمٌابٌة جاذبات

 التعاٌشٌة بالبكترٌا األصابة حصول أن.  األخرى  nod جٌنات أستنساخ ذلك بعد من ٌشجع الذي الراٌزوبً NodD بروتٌن

 الراٌزوبٌا تقوم األصابة عملٌة فخبلل ، واحد أن فً تحدثان متزامنتان عملٌتان nodule  organogenesis العقدة ونشإ

 ٌجعل مما ملحوظ بشكل الجذرٌة الشعٌرات خبلٌا ألتفاؾ أو تجعد على تحث عوامل بتحرٌر الجذرٌة بالشعٌرات المرتبطة

 ٌفتح مما الشعٌرة تلك فً الخلوي الجدار ٌتحلل بعدها الجذرٌة الشعٌرة لتجعد نتٌجة ٌتكون موقع فً محصورة الراٌزوبٌا

 األصابة خٌط ٌتكون بعدها للنبات الببلزمً للؽشاء الخارجً السطح الى مباشرة للوصول البكتٌرٌة الخبلٌا أمام الطرٌق
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infection  thread حوٌصبلت أؼشٌة ألتحام عن والناتج الببلزما لؽشاء داخلً أنبوبً أمتداد عن عبارة هو والذي 

 تتماٌز الخشب قرب الجذر قشرة أعماق وفً االفرازٌة الحوٌصبلت وأندماج الخوٌط لنمو ونتٌجة األصابة موقع فً كولجً

 والتً nodule  premordium العقدة بادبة تدعى القشرة داخل فً متمٌزة منطقة مكونة باألنقسام وتبدء القشرة خبلٌا

 خبلٌا وطبقات الجذرٌة الشعٌرة خبلل ٌستطٌل الراٌزوبٌا بكترٌا بخبلٌا الممتلا األصابة خٌط أن. العقدة منها ستتطور

 ؼشاء مع المستدقة نهاٌته تلتحم العقدة فً المتخصصة الخبلٌا الى األصابة خٌط ٌصل فعندما العقدة بادبة بؤتجاه القشرة

 وتفرعات المضٌؾ، خبلٌا فً الببلزما ؼشاء من مشتق بؽشاء تحاط التً البكترٌا خبلٌا محررة العابل خبلٌا فً الببلزما

 المساحة وتزداد األمر بداٌة فً باألنقسام البكترٌا تستمر. أخر خبلٌا أصابة من البكترٌا تمكن العقدة داخل فً األصابة خٌط

 قبل من محددة ؼٌر وبؤشارات ذلك بعد.  أصؽر حوٌصبلت مع باأللتحام النمو هذا لتواكب بها المحٌطة لؤلؼشٌة السطحٌة

  تسمى النتروجٌن لتثبٌت داخلٌآ تعاٌشٌة عضٌات الى والتماٌز الحجم بزٌادة وتبدء األنقسام عن البكترٌا تتوقؾ النبات

bacteroids علٌها وٌطلق peribacteroid  membrane ، النتروجٌن تبادل ٌسهل وعابً كنظام تتطور العقدة أن 

 داخل من لؤلوكسجٌن الطاردة الخبلٌا من كطبقة أخر جانب ومن ، النبات من المؽذٌات مقابل البكترٌا قبل من المنتج المثبت

 : األتٌة بالمراحل البكتٌرٌة العقدة تكوٌن توضٌح وٌمكن.  الجذرٌة العقدة

I- للجذر البكترٌا ؼزو مرحلةStage of bacteria invade the root      

 وتكوٌن بذوره أنبات مرحلة خبلل الجذرٌة بالشعٌرات االلتصاق من البقولً النبات بنوع المتخصصه البكترٌا تتمكن

 المتكون Indole acetic acid الخلٌك حامض أندول مثل للنمو ومنشطه مشجعه مواد بؤفراز البكترٌا تقوم عندها البادرات

 الشعٌرات نمو معدل زٌادة الى ٌإدي وهذا الجذور تفرزه الذي Tryptophan التبرتوفان االمٌنً الحامض اكسدة من

 تقوم ثم الجذر لشعٌرة االخر الجانب بؤتجاه ألتواء حصول الى ٌإدي مما البكترٌا علٌه تلتصق الذي الجانب فً الجذرٌة

 للشعٌره الخلوي للجدار المذٌبه االنزٌمٌه االفرازات خبلل من ذلك وٌتم االنحناء منطقة فً الجذر شعٌره بؤختراق البكترٌا

 ٌتوؼل الذي Infection thread العدوى خٌط مكونه الجذر شعٌرة خبلٌا داخل ونموها البكترٌا دخول وبالتالً الجذرٌة

 بعدها فٌها ٌتفرع حٌث Cortex القشرة خبلٌا ثم Epidermis البشره خبلٌا وٌخترق الجذر خبلٌا بؤتجاه نموه فً وٌتجه

 على تحتوي التً القشرة خبلٌا أنقسام معدل وٌزداد العدوى خٌط ٌختفً عندها القشرة خبلٌا أنوٌة حول البكترٌا خبلٌا تتجمع

 الى المنطقه بروز الى ٌإدي وبالتالً لها المجاورة بالمناطق مقارنة القشرة منطقة خبلٌا حجم من ٌزٌد مما الراٌزوبٌا بكترٌا

 Pericycle المحٌطه الدابره طبقة خبلٌا الى ٌصل حتى العدوى خٌط ٌمتد وقد. nodule العقده ٌشبه شكل على الخارج

 داخل الى تمتد فروعا ً للجذور الوعابٌه الحزم من وٌخرج, الحقل فستق نبات فً كما الخبلٌا هذه من العقده تتكون حٌث

 امٌنٌه أحماض صورة فً المثبتة النتروجٌنٌه المواد منها وتؤخذ المعدنٌه والعناصر الكاربوهٌدراتٌه بالمواد لتمدها العقده

 تكون فتره وتستؽرق مفصصه تكون وقد المستطٌل او البٌضاوي او الكروي الشكل العقده تؤخذ وقد الؽذابً التمثٌل ونواتج

 .االصابة بدأ من ٌوم 24 عن التقل مده العقده

II- المنفعة تبادل مرحلة Symbiosis stage   

 ؼٌر عدٌدة اشكال الى العصوي الشكل من البكترٌا شكل وٌتحول الجذرٌة العقدة خبلٌا وسط فً البكترٌا خبلٌا تتجمع

 وهذه Bacteroids أسم الطور هذا فً البكترٌا على وٌطلق Z, Y, X, L, T االنكلٌزٌة اللؽة بحروؾ تشبٌهها ٌمكن منتظمة
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 الخبلٌا هذه فان لذلك Poly hydroxybutyrate-βالمركب منها الدهنٌة االحماض من بولٌمرات بداخلها تخزن الخبلٌا

 الموجود النتروجٌنٌز انزٌم طرٌق عن الجوي النتروجٌن بتثبٌت الخبلٌا هذه وتقوم منتظم ؼٌر التصبٌػ ٌكون تصبٌؽها عند

 تشبه حمراء صبؽه بؤفراز Bacteroid طور فً البكترٌا على تحتوي التً الجذرٌة العقده خبلٌا تقوم كما, فٌها

 العقده خبلٌا فً االوكسجٌن وانتشار توزٌع تنظٌم فً هاما ً دورا ً ٌلعب الذي Leghemoglobin تسمى الهٌموؼلوبٌن

 تثبٌت فً الخبلٌا نشاط وٌستمر. البلهوابٌة الظروؾ تحت الجوي النتروجٌن تثبٌت فً االنزٌم دور لتفعٌل الجذرٌة

 التربة ونوع النبات نوع منها العوامل من عدد على ذلك ٌعتمد أذ اكثر أو ٌوما ً 42 الى تصل قد فتره الى الجوي النتروجٌن

 وجود حالة فً اما. العابل للنبات متخصصة بكتٌرٌة سبلالت بفعل تتكون الجذرٌة العقده ان علما ً النتروجٌن من ومحتواها

 خبلٌا فً التنتشر البكترٌا فؤن ذلك حدث وأن النباتات جذور البكترٌا هذه التؽزو فقد المتخصصه ؼٌر البكتٌرٌة السبلالت

 Leg hemoglobin بقولً هٌموؼلوبٌن بها ٌتكون فبل المتخصصه ؼٌر السبلله هذه من العقده تكونت اذا وحتى القشرة

-Pseudo الكاذبه بالعقد الجذرٌة العقد من النوع هذا على وٌطلق تتحلل بعدها أٌام 8-22 مده العقد هذه مثل وجود وٌستمر

nodule ًفعاله ؼٌر سبلله من تنتج والت Uneffective strain. 

III- التطفل مرحلة Uncontrolled parasite stage            

 الى ذلك ٌإدي المنفعه تبادل من ٌوما ً 42 حوالً بعد تحصل والتً الجذرٌة العقده الى الؽذابٌة المواد وصول لقلة نتٌجه

 مما البكتٌنٌه للمواد المحلله االنزٌمات بافراز البكترٌا تبدأ حٌث التطفل الى معٌشتها فً المنفعه تبادل حالة من البكترٌا تحول

 ٌتجه التً المرحلة فبعد. التربة الى البكترٌا وتخرج الجذرٌة العقده وتتحلل القشرة لخبلٌا الوسطى الصفٌحة تحلل الى ٌإدي

 تركٌز فً زٌاده الى ٌإدي مما الٌها الؽذابٌة المواد توجه فً دورا ً تعلب التً الثمار تكوٌن ثم االزهار تكوٌن الى النبات فٌها

 .الجذرٌة العقدة تحلل عند المواقع هذه فً االوكسٌنات

 الجـوي النتروجـٌن تثبٌت مٌكانٌكـٌة

 االمونٌوم كاتٌون من جزٌبٌن الى النتروجٌن اختزال عملٌة أنجاز على Nitrogenase النتروجٌنٌز أنزٌم وجود ٌساعد

+NH4 ًخطوات ثبلث خبلل تتم والت (Ammonium – Hydrazine – Diimide )حامض مع االمونٌوم ٌتحد بعدها 

 ⋉Glutaric– كلوتارٌك الفا جزيء مع بدوره ٌتفاعل الذي Glutamine الكلوتامٌن لتكون Glutamic acid الكلوتامٌك

 فً الراٌزوبٌا بكترٌا خبلٌا الى ٌتجه منها جزء التً االمٌنٌه الحوامض لتتكون ⋉Keto acid– كٌتو الفا حوامض مع ثم

 المثبت النتروجٌن من المتبقً الجزء اما, المثبت النتروجٌن من% 22 مانسبته ٌشكل الجزء وهذا جدٌده خبلٌا لتنتج العقده

 المختلفة الدقٌقة االحٌاء وتختلؾ. النبات خبلٌا بروتٌن لتخلٌق النبات خبلٌا الى ٌتجه فؤنه% 12 حوالً مانسبته ٌشكل والذي

 :فمثبل ً المثبت النتروجٌن من االستفاده فً بٌنها فٌما

* Azotobacter اجسامها خارج تفرزه النتروجٌن من والباقً خبلٌاها لبناء المثبت النتروجٌن من% 12 بحدود تستؽل .

 .تستهلكه سكر ؼرام لكل نتروجٌن ملؽرام 02 حوالً تثبت وهً

* Blue Green Algae وتفرز خبلٌاها لبناء المثبت النتروجٌن من% 02 بحدود المزرقه الخضراء الطحالب تستؽل 

 .خارجها الباقً
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* Rhizobia تثبت أن الراٌزوبٌا وتستطٌع منه ٌستفٌد أن للنبات ٌمكن والباقً المثبت النتروجٌن من% 22 بحدود تستؽل 

 ملؽرام 22 تثبٌت فٌمكنها Clostridium الكلوسترٌدٌا بكترٌا اما تستهلكه سكر ؼرام لكل نتروجٌن ملؽرام 082 حوالً

 النباتات تحتوٌه مما أعلى ٌكون البروتٌن من البقولٌة النباتات محتوى ان ٌتضح تقدم مما. تستهلكه سكر ؼرام لكل نتروجٌن

 .08 بحدود ٌثبت ان الجت وٌستطٌع( كلً نتروجٌن% 0.04) خام بروتٌن% 24 على Alfalfa الجت ٌحتوي فمثبل ً النجٌلٌه

 خبلل فمن(. كلً نتروجٌن% 2 حوالً) بروتٌن% . حوالً على فٌحتوي الحنطه اما سنوٌا ً الواحد للهكتار نتروجٌن كؽم

 سٌقلل فهذا للنبات الكلً النتروجٌن من% 42 الى تصل والتً النتروجٌن من البقولٌة النباتات تضٌفها التً الكبٌره الكمٌات

 مما النتروجٌنٌه األسمدة تكالٌؾ من% 4 التتعدى الجذرٌة العقد بكترٌا انتاج كلفة تعد ثانٌه جهه ومن النصؾ الى التسمٌد

 .االنتاج لتكالٌؾ كبٌر خفض ٌعنً

  (الفسفور خاصة المعدنٌة بالعناصر النباتات تمد) للفوسفات المذٌبة التكافلٌة االحٌاء -

 العضوٌة المركبات من كثٌر فً ٌدخل حٌث الدقٌقة واالحٌاء والحٌونات النباتات بقاٌا فً العضوي بصورتٌه الفسفور ٌوجد

 Cephalin والسٌفالٌن Lecithin الٌسٌثٌن مثل المفسفره واللٌبٌدات Nucleic acids النووٌه االحماض مثل الكابنات لهذه

  صورة على العضوي الفسفور وٌكون ADP , ATP االنزٌمٌه والمرافقات المفسفره والسكرٌات Phytin والفاٌتٌن

PO4فوسفات صورة فً فٌوجد المعدنً الفسفور اما. المفسفره ضوٌةالع المركبات تحلٌل فً الدقٌقة االحٌاء النشطة كناتج 

 التسمٌد وعند والقاعدٌة المتعادلة الترب فً النبات قبل من لبلمتصاص قابله ؼٌر وهً Ca3(PO4)2 الثبلثٌه الكالسٌوم

 ؼنٌة التربة فتكون النبات قبل من لبلمتصاص الجاهزه ؼٌر الصورة الى ماٌتحول سرعان السماد من جزء فؤن بالفسفور

 .منها االستفاده الٌستطٌع النبات لكن بالفوسفات

 

Ca(H2PO4)2                                      Ca3(PO4)2     

 الكالسٌوم فوسفات)  لبلمتصاص جاهزه ذاببة صورة الى الذاببة ؼٌر الفوسفات بتحوٌل القٌام الدقٌقة االحٌاء لبعض وٌمكن

 نتٌجه وتنشط تنمو فؤنها Rhizosphere الجذر محٌط منطقة فً عالٌة بكثافه الدقٌقة االحٌاء هذه تتواجد فعندما( االحادٌة

 تتمثل والتً خبلٌاها خارج الؽذابٌة التحوالت نواتج بطرح هً تقوم كما عضوٌة مواد من تحوٌه وما الجذرٌة لبلفرازات

 الدقٌقة االحٌاء هذه ومن. الذاببة الصورة الى الفوسفات تحوٌل الى ٌإدي مما الكاربون أوكسٌد وثانً العضوٌة بؤالحماض

 فً تعٌش فطرٌات هً Arbuscular Mycorrhizas( النبات جذور مع داخلٌا ً فطر عبلقة) الشجرٌة الماٌكوراٌزا التكافلٌة

 االستوابٌه الؽابات وفً Arctic الشمالٌة القطبٌه المناطق فً تعٌش التً النباتات من عدد لجذور Cortex القشرة طبقة

Tropical Forests    

 الشجرٌة بالماٌكوراٌزا االصابه خطوات

 حوٌصبلت أو التربة فً الزٌجٌه او كبلمٌدٌه سبورات شكل على العبلقه من النوع هذا تكون التً الفطرٌات ابواغ تتواجد

 الهاٌفات فؤن المناسب العابل وجود عدم حالة وفً المحصول حصاد بعد التربة فً المتبقٌه الجذور انسجة داخل هاٌفات أو

 درجة وارتفاع الجفاؾ مثل المناسبة ؼٌر البٌبٌه الظروؾ تتحمل التً الكبلمٌدٌه االبواغ تبقى بٌنما تتحلل والحوٌصبلت

 زه٣ِٞ زصٌد
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 التربة فً البذور زراعة فعند. الؽٌرمبلبمه الفٌزٌابٌه الظروؾ التحمل فً الثانٌه بالمرتبه البلزٌجٌه االبواغ وتؤتً الحرارة

 . االبواغ انبات على تشجع التً العضوٌة االحماض بعض منها سٌخرج جذورها فؤن البادرات ظهور وبعد

 :التالٌة بالمراحل االصابه وتمر

           Germination of spores االبواغ انبات مرحلة* 

 الى وتتحول تستطٌل التً االنبات انبوبة بخروج انباتها وٌحصل االبواغ تتحفز النباتات لجذور العضوٌة االفرازات نتٌجة

 .الجذور نحو تتجه Coenocytic hyphae مقسمة ؼٌر متفرعة هاٌفات

           Appressoria & Infection والؽزو االلتصاق مرحلة* 

 من مكونا ً فطرٌا ً نسٌج تكون حٌث اتجاهات بعدة النمو وٌبدء به تلتصق المرحله هذه وفً الجذر من الفطر هٌفات تقترب

 االلتصاق بعضو النسٌج هذا على وٌطلق البشره لخبلٌا الخلوي الجدار تذٌب انزٌمات وتفرز تنشط التً الخبلٌا من عدد

Appressorium خبللها او خبلٌاها بٌن الفطري الؽزل وٌنمو القشرة خبلٌا الى وتعبر البشره خبلٌا الهاٌفات تخترق حٌث 

 Penetration point االختراق نقطة من ملمتر 4 الى تصل لمسافة القشرة خبلٌا فً ٌتوؼل الذي العدوى خٌط مكونا ً

 ان كما, الوعابٌه الحزم التخترق والتً القشرة خبلٌا داخل الهاٌفات نمو معدل على التؤثٌر فً هاما ً دورا ً النبات وٌلعب

 سطح على الهاٌفات تنتشر كما لبلصابه قابلٌه اكثر تلٌها التً المنطقه وتكون التصاب للجذر النامٌه للقمه المرستٌمٌه الخبلٌا

 نهاٌة فً أما الحوٌصبلت تتكون ثم الواحد السنتٌمتر فً مناطق خمسة عن التزٌد لكنها اخرى أختراق مناطق وتكون الجذر

 تتواجد وعاده بداخلها الؽذابٌة المواد تخزٌن وٌتم داخلها فً او العابل النبات خبلٌا بٌن تتكون وقد وسطها فً او الهاٌفات

 تلؾ احداث دون القشرة خبلٌا تخترق خاصة هاٌفات تكوٌن ذلك ٌلً القشرة خبلٌا من االولى الطبقة فً الحوٌصبلت

 علٌها ٌطلق الؽذابٌة المواد ألمتصاص متفرعه شبكٌه تفرعات مكونه الخبلٌا داخل تتفرع ثم للخبلٌا الساٌتوببلزمً للؽشاء

Arbuscules ً حلزونٌة التفرعات تكون واحٌانا Coils. 

           Symbiosis stage التكافل مرحلة* 

 االصابه بدأ منطقة من تنشؤ هاٌفات تكون الى اضافه نشاطها وزٌادة الجذر قشرة خبلٌا طبقة فً الفطر هاٌفات لتفرع نتٌجه

 تصل لمسافة تنتشر ان وٌمكن الجذر خارج التربة فً تنتشر والتً( Penetration point الجذر لخبلٌا االختراق منطقة)

 هً تتزود الوقت وبنفس الجذر خبلٌا الى خبللها ونقلها الفوسفات اذابة على الهاٌفات هذه تعمل حٌث الثانوٌه الجذور الٌه

 على النبات قدرة فً واضحا ً دورا ً الفطري الؽزل فٌها ٌنتشر التً المسافة لزٌادة ان. النبات من الكاربوهٌدراتٌه بالمواد

 النبات تزود كما الجذر عن بعٌده مناطق من الماء امتصاص فً الفطري الؽزل ٌإدٌه الذي للدور نظرا ً الجفاؾ تحمل

 من ٌوم 02 حوالً بعد تظهر التً االصابه بداٌة من الشهرٌن بحدود لمده ذلك وٌستمر الضرورٌه المعدنٌه العناصر ببعض

 :منها نذكر العوامل من مجموعة على ذلك وٌعتمد الجذر مهاجمة

 المعمره والنباتات االشجار فً بٌنما الفتره هذه فٌها تقصر سرٌعا ً وتنضج تنمو التً الموسمٌه فالمحاصٌل. النبات نوع -

 .تطول
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 ٌجد النبات الن المرحله هذه قصر الى تإدي الفوسفاتً التسمٌد زٌادة أن وجد. الجاهز الفسفور من التربة محتوى -

 من عالٌة نسبه على تحتوي التً الحامضٌه الترب فً الماٌكوراٌزا انتشار قلة ٌبلحظ لذلك, بٌسر الفسفور من احتٌاجاته

 .الجاهز الفسفور

 لبناء المواد هذه وتتجه كبٌره بكمٌات الكاربوهٌدراتٌه المواد تنتج للنباتات الخضري النمو مراحل فً. النبات نمو مرحلة -

 الى النبات ٌتجه حٌث المتقدمه المراحل فً بٌنما تؽذٌتها فً منه االستفاده الفطر لخبلٌا ٌمكن فابض ومنها النبات هٌكل

 الفطر خبلٌا أمداد من ٌقلل مما الكاربوهٌدراتٌه للمواد وتخزٌن جذب مراكز ستكون المواقع هذه فؤن والثمار االزهار تكوٌن

 .مكوناتها بعض أو المواد تلك من متطلباتها جمٌع على التحصل وقد منها بؤحتٌاجاتها

                  Autolysis stage التحلل مرحلة* 

 طرٌق عن الكاربوهٌدراتٌه المواد من احتٌاجاتها على تحصل القشرة منطقة فً الموجوده الفطر خبلٌا تبقى المرحله هذه فً

 وتبقى بالتحلل الفطري الؽزل ٌبدأ ثم الجذر قشرة خبلٌا على التطفل الى الفطر ٌلجؤ وقد الحوٌصبلت فً المخزونه المواد

 وتبقى الجذر من تتحرر والتً والبلزٌجٌة الكبلمٌدٌه االبواغ اعداد فٌزداد الجذر خارج أما. بحٌوٌتها محتفظة الحوٌصبلت

 بقاٌا فً بحٌوٌتها محتفظه الفطر وؼزل الحوٌصبلت بعض بقاء ٌبلحظ وقد الجدٌد العابل توفر لحٌن التربة فً ساكنه

 .التلقٌح فً تستخدم قد لذلك الجذور

 

  المصادر

 نباتات فً إضافته وطرٌقة الماٌكوراٌزا لقاح نوع بٌن التداخل .022 الطابً محمود وفزع خلٌل إسماعٌل السامرابً،

 .40-04( 0)22. العراقٌة الزراعة مجلة. متملحة ترب فً المزروعة الطماطة

 اآلبار ماء أو النهر بماء السقاٌة عند والشعٌر القمح إنتاجٌة على EMI الحٌوي المخصب فعالٌة 0228 جمال هللا، العبد

 .السورٌة العربٌة الجمهورٌة. الحسكة. الفرات جامعة. الزراعة هندسة كلٌة. المالحة

 .االنبار جامعة – الزراعة كلٌة ، العضوٌة الزراعة فً اساسٌات 0224 هاشم عمر ، مصلح و مزبان موفق ، مسلط
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 Asymbiotic Biofertilizers    التكافلٌة حٌوٌة أسمدة -ثانٌا ً:  عشرة الثانٌة المحاضرة

 وتقوم وتتكاثر وتنشط التربة فً تنمو أن تستطٌع التً البلتكافلٌة المعٌشه ذات الدقٌقة االحٌاء من مجموعة عن عباره هً

 هذه موت بعد والتً الحٌوٌة كتلتها زٌادة الى ٌإدي مما العضوي بالنتروجٌن ؼنٌة خبلٌا وبناء الجوي النتروجٌن بتثبٌت

 ان للنبات ٌمكن التً االمونٌا عنها وٌنتج اخرى دقٌقه أحٌاء بواسطة فٌها العضوي للنتروجٌن معدنه وتحدث تتحلل االحٌاء

 :االتٌة المجامٌع الدقٌقة االحٌاء هذه وتتضمن منها ٌستفٌد

   Non-Symbiotic Diazotrophs البلتكافلٌة النتروجٌن مثبتات -2

 اعداد خبلل من وذلك مباشرة ؼٌر تكون البلتكافلٌة الدقٌقة االحٌاء بواسطة الحٌوي النتروجٌن تثبٌت من النبات استفادة ان

 االحٌاء تلك موت فبعد النتروجٌنٌة العضوٌة المواد من التربة محتوى من وتزٌد تتكون التً الحٌوٌة وكتلتها االحٌاء تلك

 نشدره لها وٌحدث Proteolytic enzymes للبروتٌن المحللة االنزٌمات تملك التً االحٌاء بواسطة خبلٌاها تتحلل الدقٌقة

 والثالث البلهوابً واالخر الهوابً فمنها ومتنوعه متعدده التربة فً تتواجد التً البلتكافلٌة الدقٌقة واالحٌاء. االمونٌا وتتكون

 االسس بعض مع الجوي للنتروجٌن المثبتة البكتٌرٌة االجناس(  04 شكل) وٌوضح قلٌلة، بكمٌات لبلوكسجٌن المحب

 .لتقسٌمها تعتمد التً والصفات

 

                     Obligate aerobes االجبارٌة الهوابٌة البكترٌا* 
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 جٌدة الترب فً عالٌة بكفؤه الجوي النتروجٌن تثبٌت على قادرة وهً Azotobacteriaceae عابلة البكترٌا هذه تتبع

-pH 1 من أحٌانا ً ٌصل قد واسع مدى تمتلك وهً المتعادل التفاعل ذات الترب فً البكترٌا هذه انواع معظم وٌنتشر. التهوٌه

 .  العابلة لهذه التابعه االجناس مٌزات ،Beijerinkia و Derxia و Azomonas و Azotobacter اجناسها أهم ومن 4.0

 Azotobacter: أهمها(  .0 شكل)  عده أنواع وٌضم أنتشارا ً وأوسعها االجناس اهم Azotobacter الجنس ٌعد 

chroococcum االسواط بواسطة الحركه بطٌبة التربة فً اساسا ً تتواجد التً النوع هذا خبلٌا Flagellum والخبلٌا 

 .فٌها تتواجد الً البٌبة فً ذاببة ؼٌر قاتمه بنٌه صبؽه على تحوي

Azotobacter beijerinckia ذاببة ؼٌر صفراء صبؽه تنتج وهً التربة فً اساسا ً توجد متحركه ؼٌر النوع هذا خبلٌا 

 .البٌبة فً

Azotobacter vinelandii خضراء صبؽه تكون قد والخبلٌا المٌاه فً اساسا ً وتوجد الحركه سرٌعة النوع هذا خبلٌا 

 . البٌبة فً ذاببة ارجوانٌه حمراء او مصفره

 فً تتواجد التً االخرى الدقٌقة االحٌاء على تعتمد لذلك المعقده العضوٌة المواد تحلٌل الٌمكنها Azotobacterًْ  بكترٌا أن

 محبة Azotobacter وبكترٌا. العضوٌة واالحماض كالسكرٌات البسٌطة الكاربون مصادر بعض لها توفر التً التربة

 الحامضٌه الترب فً انتشارها وٌقل القلوٌه الى قلٌبل ً تمٌل التً او المتعادلة الترب فً تنتشر المعتدله الحرارة لدرجات

 ملؽرام 022 ألنتاج تكفً الكمٌة وهذه تستهلكه سكر ؼرام/جوي نتروجٌن ملؽرام 02 حوالً تثبٌت البكترٌا لهذه وٌمكن

 معامل ان بمعنى( Crude protein خام بروتٌن% 0..4 حوالً) نتروجٌن% 22 على تحوي البكترٌا من حٌوٌة كتله

 الكتله هذه تتحلل وعندما( مستهلك سكر ؼرام 222 لكل مقدره الحٌوٌة الكتله كمٌة% )02 ٌساوي yield factor النمو

 كبرٌتات ملؽرام 0.14 او NH4+ امونٌوم ملؽرام 8.04 مقداره ما تكون الى سٌإدي ذلك فؤن( النشدره عملٌة) الحٌوٌة

 مامقداره تثبٌت ٌمكنها البكترٌا هذه ان. النباتات تؽذٌة فً المهم االٌون هذا من التربة محتوى زٌادة الى ٌإدي مما االمونٌوم

 بروتٌن كؽم 02-42) الجوي للنتروجٌن المثبتة البكترٌا من حٌوٌة كتله كؽم 47-80 ٌعطً مما هكتار/كؽم .4.8 - 8.24

NH4 كؽم ..04-1..0 مقداره ما التربة الى ستضٌؾ فؤنها البروتٌن لهذا النشدره عملٌة اتمام وعند( هكتار/خام
 .هكتار/+

     Microaerophilic قلٌلة بكمٌات للهواء المحبة الهوابٌة البكترٌا* 

 حلزونٌة كونها Azospirillum الجنس خبلٌا وتتمٌز Aquaspirillum و Azospirillum الجنسٌن المجموعة هذه ٌتبع

-( بٌوتارٌت هٌدروكسً متعدد بٌتا) مركب من عالٌة نسبه على وتحتوي Gram negative كرام صبؽة مع وسالبه الشكل

poly hydroxybutyrateβ محتوى ٌكون عندما الجوي النتروجٌن تثبٌت وٌمكنها% 8-00 من مانسبته ٌشكل الذي 

 للجنس التابعه البكتٌرٌة االنواع كفاءة تماثل الجوي النتروجٌن تثبٌت فً كفابتها فؤن ذلك ومع االوكسجٌن من قلٌل الوسط

Azotobacter ,وٌعتبر Azospirillum lipoferum للجنس التابعه االنواع اهم Azospirillum افراده تعٌش قد الذي 

 منطقة فً وجدت اذ النباتات بعض جذور فً Associative مرتبطه بمعٌشه عنها ٌعبر ما او تعاونٌه نصؾ معٌشه

 .الجذور لخبلٌا Middle Lamella الوسطى الصفٌحه

        Facultative anaerobes أالختٌارٌة البلهوابٌة البكترٌا* 
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 عابلة ٌتبع الذي Bacillus الجنس الحٌوي التسمٌد ناحٌة من واالهم عدٌدة واجناس عوابل تضم المجموعة هذه

Bacillaceae عصوٌه فٌه الخبلٌا شكل ٌكون والذي Rods كروٌه وبعضها Cocci .ومٌاه العذبه والمٌاه التربة فً تتواجد 

 لدرجات محب االخر والبعض Mesophiles االعتٌادٌه الحرارة لدرجات محب بعضها رمٌه معٌشه طبٌعة ذات. البحر

 Gram كرام بصبؽة للتصبٌػ موجبه انها كما للحرارة المقاومه لبلبواغ مكونه, Thermophiles العالٌة الحرارة

positive النوع وٌعتبر B. polymyxa بتثبٌت تقوم البكترٌا هذه أن كما الؽاز وأنتاج السكرٌه المواد تخمٌر فً االهم 

 شكل فٌه ٌكون والذي Enterobacteriaceae العابلة ٌتبع الذي Erwinia والجنس. البلهوابٌة الظروؾ تحت النتروجٌن

 .Gram negative كرام بصبؽة للتصبٌػ سالب الخبلٌا وسلوك ابواغ والٌكون Rods عصوي الخبلٌا

        Strict anaerobes الحتمٌة البلهوابٌة البكترٌا* 

 كونه االهم Cl. Pasteurianum النوع وٌعد المجموعة هذه الى Bacillaceae للعابله التابع Clostridium الجنس ٌنتمً

 كرام لصبؽة موجبه وهً عصوٌه فٌه البكترٌه خبلٌا تكون والذي البلهوابٌة الظروؾ تحت الجوي النتروجٌن بتثبٌت ٌقوم

Gram positive ؼرام لكل جوي نتروجٌن ملؽرام 0-22 تثبٌت النوع لهذا الخبلٌا تستطٌع. طرفٌه ابواغ تكون والخبلٌا 

 والبكترٌا Azotobacter بكترٌا مع مقارنه البكترٌا لهذه النتروجٌن تثبٌت كفاءة فً االنخفاض سبب وٌعود تستهلكه سكر

 الحٌوٌة الكتله من كمٌة تنتج لكً السكر من اكبر كمٌة تحلل Clostridium بكترٌا ان الى ٌعود وهذا االخرى الهوابٌة

 الظروؾ فً تنتج التً الطاقة كمٌة ان وهو اخر معنى الى ٌقود وهذا االخرى االجناس تنتجها التً الحٌوٌة للكتله مماثله

 الظروؾ تحت السكر جزيء ان حٌث السكر من واحده وحده اكسدة عند الهوابٌة الظروؾ فً منها اقل البلهوابٌة

 . معروؾ هو كما التحلل نواتج اختبلؾ الى اضافة كاملة اكسدة اكسدتة الٌتم البلهوابٌة

  Blue Green Algae (Cyanobacteria) الزرقاء الخضراء الطحالب

 الخضراء الطحالب بعض وتشمل الجوي النتروجٌن تثبٌت على القدره لها التً االحٌاء من العدٌد المجموعة هذه تضم

 طحلب مثل متجانسه ؼٌر حوٌصبلت بها خٌطٌه أو Dermocarpa, Gloeocapsa مثل الخلٌه وحٌدة الزرقاء

Oscillatoria , Plectonema. 

 كٌلوؼرام 04-2. بٌن ماٌتراوح تثبٌت ٌمكنها بالرز المزروعه االراضً فً تنتشر التً الطحالب لبعض ان وجد وقد

 تحلل وبعد حٌوٌة كتله شكل على عضوي نتروجٌن الى الجوي النتروجٌن بتحوٌل االحٌاء هذه تقوم حٌث هكتار/نتروجٌن

 نموها خبلل الطحالب خبلٌا أن كما النباتات منها ٌستفٌد التً االمونٌا وتتكون لها نشدره عملٌة تحدث الحٌوٌة الكتله هذه

 االجناس اهم Anabaema و Nostoc الجنسٌن وٌعتبر. االمٌنٌه واالحماض النتروجٌنٌه االمبلح من قلٌل عنها ٌتخلؾ

 بٌضاوٌة او كروٌه تكون خبلٌاها بؤن تتمٌز والتً الجوي النتروجٌن تثبٌت فً دور ولها الزراعٌة الترب فً المنتشره

 تسمى والتً الضوبٌه الصبؽات بعض من خالٌه سمٌكه جدر ذات خبلٌا ٌتخللها خٌوط شكل على توجد الشكل

Heterocysts ًانزٌم نشاط مركز هً والت Nitrogenase علٌها وٌطلق الجوي النتروجٌن تثبٌت عن المسإول 

 ٌإدي مما بداخلها االوكسجٌن أنتشار معدل خفض على وتعمل السمٌكه الجدر ذات المختلفه او المتجانسه ؼٌر الحوٌصبلت

 ال التً الزرقاء الخضراء الطحالب ان ٌبلحظ لذلك, البلهوابٌة الظروؾ تحت ٌعمل الذي النتروجٌنٌز أنزٌم تؤثر عدم الى
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 هذه وأن لخبلٌاها البلهوابٌة الظروؾ توفرت اذا اال الجوي النتروجٌن تثبٌت الٌمكنها الحوٌصبلت هذه على تحتوي

 N2 و C من كبل ً تثبٌت تستطٌع ألنها والنتروجٌن الكاربون مصدري من خالٌه ؼذابٌه بٌبات فً تنمو ان تستطٌع الطحالب

 والحدٌد المنؽنٌز و كالفسفور المعدنٌه العناصر بعض أضافة تحتاج فؤنها لذلك خبلٌاها لبناء عضوٌة مركبات الى وتحوٌلها

 تكون لذلك والنتروجٌن الكاربون على الحصول فً الجوي الهواء تعتمد الطحالب فهذه فٌها تنمو التً البٌبة الى والزنك

 توفٌر ٌحتاج الذي Azotobacter بكترٌا بواسطة السماد من النوع هذا مثل انتاج تم لو مما اقل حٌوي سماد ألنتاج التكلفة

 مل 222/جافه حٌوٌة كتله ملؽرام 204 حوالً تكون فؤنها الطحالب هذه تنمٌة وعند. البكترٌا لنمو عضوي كاربون مصدر

 ملؽرام 42 وحوالً نتروجٌن ملؽرام 22 حوالً على تحتوي العضوٌة المادة وهذه التحضٌن من ٌوما ً 44 فترة خبلل بٌبه

 تعد التً النتروجٌنٌه العضوٌة المواد من محتواها ٌزٌد الزراعٌة التربة فً الطحالب هذه نمو فؤن لذلك عضوي كاربون

 بكترٌا الى قٌاسا ً( ساعة 02-04) جدا ً طوٌل الطحالب تضاعؾ زمن وٌعتبر. االمونٌوم ألمبلح مهما ً مصدرا ً

Azotobacter ودرجة الرطوبة, الضوء اهمها عده بعوامل ٌتؤثر الطحالب هذه فنمو ساعات 4-. بٌن ٌتراوح الذي 

م24-42 بٌن الحدود ضمن تقع التً المناسبة الحرارة  مع تعاونٌه معٌشه تعٌش قد الزرقاء الخضراء الطحالب بعض ان. ْ 

 ٌعٌشان وطحلب فطر عن عباره وهً Lichens بؤالشنات ماٌسمى ٌتكون حٌث الفطرٌات مثل الدقٌقة الحٌه الكابنات بعض

 اشهر من  Azolla االزوال وتعتبر Pteridophyta (Ferns) السرخسٌات, Bryophyta الحزازٌات, تعاونٌة معٌشة

 او عنه بمعزل النمو والٌستطٌع االزوال بنبات ٌرتبط الذي Anabaena طحلب مع تعاونٌه معٌشه تعٌش التً السرخسٌات

 لكً بالرز المزروعة االراضً تلقٌح فً االزوال نباتات تستعمل بعدها احواض فً االزوال نبات تنمٌة تتم لذلك بمفرده

 فً خاصة تجاوٌؾ فً تتواجد والتً الزرقاء الخضراء الطحالب بواسطة المثبت النتروجٌن من احتٌاجاته على ٌحصل

 الخٌطٌة البكترٌا لتجمع نتٌجة جذورها على جذرٌة عقد فتكون Cycas الساٌكس نخٌل اما. االزوال نبات اوراق

Cyanobacteria جنس Anabaena ًمن هً وتؤخذ بالنتروجٌن فتمدها النخٌل هذه جذور مع تعاونٌه معٌشه تعٌش الت 

 .المعدنٌة واالمبلح الكاربوهٌدراتٌه المواد بعض النبات

 الحٌوٌة كتلتها وانتاج التكافلٌا ً الجوي للنتروجٌن المثبتة االحٌاء عزل كٌفٌة

 امداد فً فعاال ً دورا ً التكافلٌا ً الجوي النتروجٌن تثبٌت على القادره الزرقاء الخضراء والطحالب البكترٌا انواع بعض ٌإدي

 : منها والتً االحٌاء هذه انتاج ولؽرض. الري مٌاه مع ٌفقد او الترب تلك فً المزرعه النباتات ٌمد الذي بالنتروجٌن التربة

* Azotobacter chroococcum 

* Azospirillum lipoferum , Azospirillum brasilense 

* Blue green algae (Nostoc , Anabaena , Nodularia) 

 فٌمكن. الؽذابٌة واحتٌاجاتها والفسلجٌه المظهرٌه خواصها ودراسة تنقٌتها وتتم التربة من الحٌه الكابنات هذه عزل ٌتم حٌث

 ٌنتج اللون ؼامق أسمر كثٌؾ سابل وهو) الموالس مثل محلٌه اولٌه مواد بؤستخدام تجارٌا ً Azotobacter بكترٌا انتاج

 وٌعتبر االؼذٌه صناعة ومخلفات( بالطاقة الؽنٌة المصادر اهم احد وٌعد السكري البنجر من السكر صناعة مخلفات كؤحد

 لذلك الجوي النتروجٌن تثبٌت ٌستطٌع لكونه النتروجٌن من خالٌه ؼذابٌه بٌبات فً النمو سرٌع A. chroococcum النوع
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 لؤلكثار Bioreactors الحٌوٌة المفاعبلت وتستخدم معدنٌه وامبلح مناسب سكر على بتنمٌته الخاصة البٌبة تزوٌد ٌقتصر

 كمٌة أكبر ٌحقق الذي المناسب التخفٌؾ معدل ضبط على التؤكٌد مع Continous culture المستمرة المزارع بؤستخدام

 وبعد والنتروجٌن االوكسجٌن من البكترٌا احتٌاجات ٌوفر الذي المناسب بالهواء المفاعل تزوٌد ومراعاة الحٌوٌة الكتله من

 السماد بخلط ٌتم والذي االستعمال لحٌن وتحفظ الحامله المادة الى وتضاؾ الخبلٌا تجمع الحٌوٌة الكتله على الحصول

 ثم بالبذور البكترٌا التصاق زٌادة شؤنها من التً المواد وبعض الماء اضافة مع الزراعة قبل المحصول بذور مع الحٌوي

 كانت فؤذا فٌها البكتٌري العدد كثافة معرفة من البد الحاله هذه وفً التربة الى مباشرة الحٌوي السماد ٌضاؾ قد او تزرع

 بالنتروجٌن ؼنٌة هً او بالنتروجٌن تسمٌدها تم ترب الى االضافه ان كما. االضافه من جدوى فبل البكترٌا بهذه ؼنٌة التربة

 فً الجوي النتروجٌن تثبٌت عملٌة ٌثبط مما التربة فً الموجود النتروجٌن على ؼذابها فً تعتمد البكترٌا جعل على سٌعمل

 ودرجة والرطوبة pH التربة تفاعل من كل وٌإثر التربة فً النتروجٌن لمستوى مإقت خفض الى ٌإدي وهذا البكترٌا خبلٌا

 دقٌقه احٌاء بفعل تتحلل التً الحٌوٌة الكتلة وتكوٌن الجوي النتروجٌن تثبٌت فً ٌزداد الذي الحً الكابن نشاط فً الحرارة

 لبلوكسٌنات كاألندوالت للنمو منظمه مواد نموه اثناء الحً الكابن ٌفرز كما. االمونٌا أنطبلق الى ٌإدي مما وتتمعدن اخرى

 لؤلراضً% 22 بنسبة والطماطة الذرة محصولً انتاج فً زٌادة االبحاث واظهرت النبات نمو تشجع التً والجبرٌلٌنات

 تثبٌت عملٌة طرٌق عن ثانٌه الٌها ٌعود التربة نتروجٌن من% 12 عن ماٌزٌد وان Azotobacter ببكترٌا تلقٌحها تم التً

 . حٌوٌا ً الجوي النتروجٌن

 الحٌوٌة المفاعبلت استخدام وٌمكن كافٌه بؤضاءه تزود خاصة احواض فً فٌتم الزرقاء الخضراء الطحالب لقاح انتاج اما

Bioreactors الكاربون مصدري من خالٌه معدنٌه بٌبات وتستخدم الضوء من الطحالب متطلبات توفر بؤضاءه المزوده 

 والنتروجٌن العضوي الكاربون من كبل ً وتثبٌت الضوبً البناء بعملٌة القٌام على قادره االحٌاء هذه الن وذلك والنتروجٌن

 المعدنٌه االمبلح وبعض النتروجٌن من بؤحتٌاجاتها النباتات تمد المركبات هذه تحلل وعند عضوٌة مادة صورة فً الجوي

 كمٌات تتوفر حٌث الرز بمحصول تزرع التً لؤلراضً الحٌوي التسمٌد فً الزرقاء الخضراء الطحالب تستخدم وعادة

 الدابم المكان الى نقلها قبل الؽابات اشجار بعض شتبلت تلقٌح فً الطحالب لقاح ٌستخدم كما. الطحالب لنمو البلزمه المٌاه

 خبلٌا فً الطحالب تتواجد اذ االشجار هذه جذور مع اختٌارٌه تعاونٌه معٌشه الزرقاء الخضراء الطحالب لبعض ان حٌث

 .الضوء عن بعٌدا ً تكافلٌة عبلقه وتحدث الجذر قشرة طبقة من الخارجً الجزء

 النـمو لمنظـمات المنتـجة الدقٌقة االحـٌاء

 ؼنٌة( ملمتر 2-0 بٌن ٌتراوح بقطر النباتات بجذور تحٌط التً المنطقه هً( Rhizosphere الجذر محٌط منطقة تعد

 عضوٌة واحماض سكرٌات من الجذور بؤفرازات ؼنٌة انها كما والفطرٌات البكترٌا خصوصا ً الدقٌقة االحٌاء من بالعدٌد

 واعداد انواع وتختلؾ المنطقه هذه فً الدقٌقة االحٌاء تلك ونشاط لنمو الربٌسً المصدر تعتبر والتً نمو وعوامل وامٌنٌه

 فً تعٌش التً االحٌاء مجموعة على ٌطلق وعاده السابده البٌبٌه والظروؾ التربة ونوع النبات نوع باختبلؾ االحٌاء هذه

 امداد على تعمل احٌاء فهً PGPR (Plant growth promoting rhizobacteria) النبات نمو وتنشط المنطقه هذه

 لؤلمتصاص جاهزه ؼٌر صورة من التربة فً المتوفره العناصر من كثٌر تحوٌل على تعمل او الؽذابٌة بالعناصر النباتات

 هذه ان او Biofertilizers الحٌوٌة بالمخصبات تسمى الحاله هذه وفً لؤلمتصاص جاهزه صورة الى النبات قبل من
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 الحٌوٌة بالحامٌات االحٌاء هذه وتسمى والنٌماتودا والبكتٌرٌة الفطرٌه االمراض من النباتات حماٌة فً تساعد االحٌاء

Bioprotectants الحٌوٌة المنشطات وتسمى النباتٌة الهرمونات او للنمو المنشطه بالمواد النباتات تمد انها او 

Biostimulants بوجه لكنها معروفه ؼٌر النباتات نمو وتشجع الجذر حول تتواجد التً للبكترٌا الكاملة المٌكانٌكٌه ان ؼٌر 

 :تشمل عام

 واالثٌلٌن Cytokinins والساٌتوكانٌناتIndoleacetic acid (IAA ) الخلٌك حامض اندول مثل هرمونات انتاج* 

Ethylene الجبرٌلٌك وحامض Gibberellic acid. 

 .Azospirillum بالجذور المرتبطه البكترٌا حالة فً كما Asymbiotic N2 fixation التكافلٌا ً الجوي النتروجٌن تثبٌت* 

 .Antagonism المرضٌة االحٌاء تضاد* 

 بكترٌا مثل الحدٌد من المتٌسرة بالصورة النباتات تمد التً Siderophores الحدٌد لعنصر الخالبة المواد أنتاج* 

Pseudomonas على قدرتها خفض ٌسبب مما الممرضه لؤلحٌاء العناصر هذه توفٌر عدم على تعمل الوقت وبنفس 

 .النبات اصابة

  مما ذاببة صورة الى ذاببة ؼٌر صورة من وتحوٌلها الفوسفات اذابة على العمل* 

 .االخرى العناصر بعض وكذلك النبات قبل من لؤلمتصاص جاهزه بصورة الفسفور عنصر ٌوفر

 ٌزٌد Pseudomonas fluorescens ببكترٌا التلقٌح ان وجد فقد التكافلٌة البكترٌا بواسطة الجذرٌة العقد تكوٌن تشجٌع* 

 ذلك فً السبب ٌعود فقد Bradyrhizobium japonicum بكترٌا تكونها والتً الصوٌا فول لنبات الجذرٌة العقد وزن من

 تشجع Growth factors نمو عوامل تفرز انها كما, للحدٌد الخالبه المواد تكوٌن على القدره لها االولى البكترٌا ان الى

 الجذور بكترٌا تنتجه الذي Biotin الباٌوتٌن الى تحتاج B. japonicum البكترٌا ان وجد فقد الراٌزوبٌا بكترٌا

Rhizobactria. 

 النبات نمو تشجع مواد عنها وتنتج Sodium alginate الصودٌوم ألجٌنات تحلل Rhizobactria كابنات انواع بعض* 

 جذور نمو تشجٌع على نٌعمبل اللذان البلكتٌك وحامض السكسنٌك حامض تفرز Pseudomonas putida بكترٌا فمثبل ً

 بعض التً واالنواع االجناس من العدٌد النمو لمنظمات المنتجة الكابنات وتشمل. االسبراكس بادرات مثل النباتات بعض

 للفوسفات مذٌب االخر والبعض والتكافلٌا ً تكافلٌبل ً الجوي للنتروجٌن المثبتة البكترٌا مثل النبات تؽذٌة فً دور له منها

 , Azotobacter , Azospirillum , Bacillus: التالٌة لؤلجناس التابعه االحٌاء من عدٌد المجموعة هذه تضم عام وبشكل

Klebsiella , Trichoderma , Paenibacillus , Rhizobium , Chryseobacterium , , Arthobacter 

Enterobacter , Mycorrhiza , Cellulomonas. 

 :النمو منظمات انتاج فً نشطه خبلٌاها الوقت وبنفس الحٌوي السماد انتاج فً المستخدمه االنواع اهم التالٌة االنواع وتعد

Azotobacter chroococcum           Azospirillum brasilense  Azospirillum lipoferum                

Penicillum radicum                Pseudomonas Putida                   Pseudomonas cepacia 
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Pseudomonas fluorescens       Pseudomonas aerugenosa    Paenibacillus polymyxa         

Bacillus cereus             Bacillus subtilis                    Chryseobacterium  indologenes 

Burkholderia ambifaria              Bulkholderia gladio   Burkholderia cepacia                    

Trichoderma koningii  

 

 التكافلٌبل ً الجـوي النتروجٌن تثبـٌت على المـإثرة العوامل

 االحٌاء بواسطة الجوي النتروجٌن تثبٌت معدل ٌقلل حٌث والنترات االمونٌوم امبلح مثل المعدنً النتروجٌن وفرة -2

 .الجوي النتروجٌن تثبٌت من بدال ً النتروجٌن من المتوفره البدٌله المصادر تستخدم النها نتٌجه البلتكافلٌة

 هذه نشاط من تزٌد وفرتها ان حٌث والكوبلت والكالسٌوم الحدٌد و المولبدنٌم مثل المعدنٌه العناصر بعض توفر مدى -0

 .الجوي النتروجٌن تثبٌت معدل تزٌد بالنتٌجه والتً االحٌاء

 .الدقٌق الحً الكابن ٌفضلها التً الكاربون مصادر توفر -0

 .والنوع الجنس افراد وتكاثر لنمو المناسبة الهٌدروجٌنٌة الدالة -4

 .الحقلٌه السعه من قرٌبه تكون التً التربة وفً المناسبة الرطوبة توفر -4

 المعتدله الحرارة لدرجات المحبة الكابنات ضمن تقع الجوي للنتروجٌن المثبتة االحٌاء وعاده المناسبة الحرارة درجة -.

Mesopheles ًم02-02 بٌن تتراوح حرارة درجة تفضل والت  ْ. 
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ً ةٌالمحم بةٌالب تحت الخضر زراعة ًف العضوي الزراعة نظام استخدام:  عشر الثالثة المحاضرة

   مقدمة

 وانتاجها الخضر لزراعة العضوي الزراعة نظام واستخدام ًتبن نحو للتوجه والمبررات سباباال حٌتوض ًف ندخل أن قبل

 فمنذ . المشترك للفهم كؤساس العنوان ًف الواردة المفردات لبعض الواسع المدلول ضاحٌا ً من بدال ةٌالمحم ةٌبالب ةٌبتقن

فٌهًتستؽلً كانت الذي(  مٌالقد الزراعة نظام عن ًبالتخل المتطور العالم مزارعو بدء نٌالعشر القرن من الرابع العقد مطلع

.  ًالتال الموسم ًف زراعة بدون وتترك لموسم رضالا لستؽتالذيً البور بنظام محلٌا ًًعرؾًٌُ ما أو بالتناوباالراضًً

  ( الخضراء بالثورة ٌتمسًُ ما أو Agriculture Intensive فةٌالكثً  بالزراعة تهٌتسم على أصطلح لٌبد نظام ًوتبن

Green Revolution )ًمؽذٌاتال من بمتطلباته النبات مدادأل ةٌالمعدن بٌةاٌمٌالك سمدةاال استعمال أدخال ًف أسهم الذي ، 

 فاتاآل مكافحة ًف داتبٌالم استعمال ًف التوسع عن فضبل.  مختلؾ بطرق استنبطت ًالت ةٌإنتاج كثراال صناؾاال وزراعة

ادةب ةٌالعضو التربة مادة استنزاؾ إلى لةوٌط ولمدة رضاأل لبلاستؽ ًف النظام هذا ًتبن أدى وقد ،  تحللهاًسرعة ز 

 بؤنه وصؾ لذلك.  تهاٌإنتاج ي وترد الترب تدهور إلى أدى اٌسنو منها المضافة ةٌالكم ًف ربٌالك النقص ومع. ومعدنتها

 ًف فراطاإل فؤن ةٌثان جهة ومن. بةٌالب رٌتدم عن فضبل الزمن، مرور مع تهٌإنتاج ًلتدن ستدامةاال صفة حملٌ ال نظام

 بؤخرى أو بصورة المنتوج ةٌنوع تردي الى تإدي ًالت سباباأل أحد دٌُع داتٌالمب أو سمدةاأل سواء ةٌاوٌمٌالك المواد إضافة

 ةٌللعمل خرىاأل بالعوامل هتماماال دون النظام هذا قٌتطب ًف ستمراراال مخاطر ًالزراع بالقطاع ونٌالمعن أستشعر لقد . 

 نساناإلًصحة على المباشر التؤث ر ذات داتٌوالمب سمدةاأل من ةٌالمعدن اتٌللمتبق الضارة ثارباآل هتماماال بدأ لذا.  ةٌنتاجاال

 تلوث على انعكاساتها أثار عن الضارة فضال ، ٌةوانٌوالح ٌةالنبات ةٌالزراع للمنتجات قٌالتسو أو نتاجاال مجال ًف سواء

اه التربة  أتجاه لظهور مبررا أعطى الذي ، النسان صحة على بؤخر أو بشكل تنعكس ةٌبٌب مخاطر من به تتسبب وما والم 

 دٌالتسم مفهوم هو دٌالجد النظام هذا مقومات أهم ومن.  ةٌإنتاج واوفر أمنا أكثر برأعت ، المستدامة الزراعة هٌعل أطلق ددٌج

 ةٌابٌمٌالك و ةبٌاٌزٌالف التربة صفات على إ جاب ة تؤث رات من له لما العضوي دٌالتسم استعمال أسلوب فظهر ، الكامل

 دةٌالجد ةٌالعضو نظمةاأل قاتٌتطب باستخدام الخضر فإنتاج.  دةٌجد بُحلةًًالماض الى العودة بؤنها ًوحٌ مما.  ةٌابٌحواأل

 سمدةاأل و الخضراء سمدةاأل لٌومحاص بقول ة نباتات تتضمن ًوالت ةٌالزراع للدورات محكمة برامج قٌتطب وجبٌ

 تإمن ًالت دٌالتسم مصادر ارٌاخت ًف كبرى ةٌأهم أعطت ةٌالعضو الزراعة أنظمة أن كما.  العلؾ لٌومحاص ةٌوانٌالح

 سبق ومما . واحد آن ًف ومخلفاتها النباتات على اتٌوالمتبق التربة ًف تترسب ًالت والمواد الملوثات من المنتج خلو

 من عدد الى رٌتش ةٌالعضو بالزراعة تهتم ًالت المصادر فؤن ةوٌالعض الزراعة لمفهوم الفصل هذا محاضرات ًف وتعلمناه

 المصطلحات مع كامل بشكل عنه عبرًٌُ ما مع تطابقٌ ال أنه رٌؼ . هنٌعٌ ما ًف نةٌمع ةٌخصوص له منها كل المصطلحات

 شابع أو ُمطبق هو ما عن بؤخر أو بشكل ختلؾٌ ًزراع أسلوب أو نمط أو نهج الى شارةلئل ستخدمًٌُ وقد. خرىاأل

ن بلد ؾً  ستعمالاال  Organic farming , Ecological agriculture , Biodynamic : المصطلحات تلك ومن.  مع 

farming , Low- input farming , Alternative , Restorative , Regenerative , Permaculture , 

Sustainable agriculture , Traditional agriculture .ًً

 والذي ، خرىاأل المصطلحات تحتها تضم ًالت مةٌالخ agriculture Sustainable المستدامة الزراعة مصطلح عدٌ

 نتاجاال ًف الداخلة ةٌساساال للمصادر ٌةحما مع أمنة بةٌالب على بقاءواال الجودة عال ة مواصفات ذات ؼذاء أنتاج وجبٌ

 ةٌانتاج ةٌعمل  فهو طٌالبس بمفهومه farming Organic ةٌالعضو الزراعة مصطلح نماٌب.  مجزي اقتصادي ربح قٌوتحق

ة أنتاج ووسابل عناصر استخدام ف ها تمٌ  مصنعة أو ةٌصناعًتمدخبل أي أدخال على تعتمد وال بةٌالب ًف تتواجد طب ع 

 ةٌبنوع ؼذاء أنتاج بهدؾ ، عٌوالتشع الحافظة المواد عن فضبل اٌوراثً  المحورة والبذور داتٌوالمب النمو ومنظمات سمدةكاأل

 بًٌب أتزان لخلق ًابٌحاأل محتواها زٌوتعز ًالمعدن التربة محتوى على الحفاظ مع.  مواصفاته عٌجم ًف الكمال الى أقرب

 بشكل تمٌ مستدامة بةٌب نٌتؤم على عملٌ أنتاج نظام ةوٌالعض الزراعة أن ًعنٌ وهذا. الحراري حتباساال ظاهرة من حدٌ

 التربة خصوبة على الحفاظ مع والملوثات السموم من ًوخال ةٌالؽذاب العناصر من محتواه ًف ًؼن ؼذاء أنتاج هاٌف ًأساس

 النظام عملٌ وبذلك واناتٌالح ةٌوترب لٌالمحاص أنتاج مثل للمزرعة المختلفة العناصر نٌب متناسق توازن أ جاد لبلخ من
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 أ جازها مكنٌ ةٌالعضو الزراعة أهداؾ أن ثٌوح.ًالتربة ًف الكاربون احتجاز لبلخ من الحراري حتباساال من الحد على

ً:ًًتاال قٌتحق الى ًبالسع

 أن تشترط ةٌالعضو الزراعة أن رٌؼ.  العالم سكان عٌلجم الؽذاء من وفرة قٌلتحق جاهدة تعمل الزراعة أنظمة عٌجم 1- 

 الزراعة تحقق أن من بد ال المواصفات بهذه الؽذاء من العالم متطلبات ًف كتفاءاال تحققٌ ًولك ، وأمن ًصح الؽذاء كونٌ

ًٌكونًالذي قتصادياال المردود دٌزٌ مما مبكر حاصل قٌتحق ًف أساس كمبدأ ،الزمن وحدة ًف النمو معدل ادةٌز ةٌالعضو

  .  وتوسعها ةٌنتاجاال ةٌالعمل مومةٌلدًحافزا

 ويٌوالح العضوي دٌالتسم فقط استخدام من ابتداء للنظام نتاجاال اتٌعمل مفاصل عمٌج ًف ةٌعٌالطب المصادر اعتماد 2- 

ة الدورة أتباع الى المحل ة الوراث ة صولاأل واعتماد  لٌومحاص ةٌالبقول ً لٌالمحاص أدخال مع لٌالمحاص تعاقب ًف الزراع 

ً.الواحدة المزرعة ضمن ( وانٌح ةٌوترب ًنبات أنتاج ) المتداخلة الزراعة أسلوب وانتهاج ، العلؾ

 حدٌ مما ًالخارج ؾالؽبل الى الؽازات انبعاث خفض على عملٌ الذي بٌبًال تزاناال ققٌتح الى ًوالسع أمنة بةٌب خلق 3- 

 .طهٌومح نساناأل على ةٌالسلب أثارها قللٌو الحراري حتباساال ظاهرة من

 ةادٌتٌعاال الزراعة نظام أتباع أن معروؾ هو فكما ةيالعضو الزراعة نظام يتبن تواجه يالت المشاكل أما  

Conventional ًًبةٌالب على أو وانٌوالح نساناأل صحة على سواء ذلك انعكاس أن رٌؼ سرٌعاًاقتصادٌاًانتاجاًٌعط) 

 رٌؼ العضويًالزراعةًنظامًتقوٌمًفًًتعتمد ًالت سساال أن نجد بالمقابل ، العواقب محمود رٌؼ ( الجوي ؾوالؽبل التربة

 عن كٌناه ةٌوالجوف ةٌالسطح اهٌالم تلوث و التربة بناء منها مباشرة رٌؼ ةٌاقتصاد مردودات فهناك النظام لهذا منصفه

 بعض وجود عدم ًعنٌ ال هذا أن رٌؼ.  وانٌوالح نساناأل صحة على أثارها تنعكس ًوالت الهواء تلوث تمعدال ارتفاع

ً: ًومنها المشاكل

ً.ًالواسع قبٌالتط مستوى على ةٌنتاجاال انخفاض1-

ً(.ًاتهاٌوكم المستخدمة المواد نوع ) الترب دٌتسم انةٌص هاٌف تمٌ ًالت ةٌفٌالك2- 

ً.ًكلفتها وارتفاع دؼالاأل لمكافحة تستخدم ًالت البدابل ةٌنوع3- 

ً(.ًمراضواأل والحشرات القوارض ) فاتاآل ومكافحة لمقاومة تستخدم التً  البدابل 4- 

ً .المتحقق الربح ًصاف انخفاضً 5-

ً:ًًمنها جراءاتاال من بعدد معالجتها مكنٌ الربح ًصاف وانخفاض نتاجاال نقص مشكلة أن

ً.ًةٌالمحم الزراعة باستخدام السنة مدار على انتاجها مكنٌ ًالت لٌللمحاص ةٌالعضو المزارع مساحات ًف التوسع 1 - 

 استخدام مثل ، والحاصل النمو نٌلتحس دٌالتسم ًف ةٌعبٌالط ةٌالزراع والمخلفات المواد من مختلفة أنواع استخدام2  - 

ً.ًوالنخالة ةٌتٌالز البذور وكسب العظام ومسحوق المجفؾ الدم ومسحوق Compost المكمور

 اءٌؤلحل بالمستخلصات ًالورق دٌالتسم باستخدام النبات نمو زٌتعز لبلخ من المساحة وحدة ةٌانتاج ادةٌز على العمل3ً -

ً.ًنساناأل ؼذاء ًف تدخل ًالت الخمابر مستخلصات مثل اٌصح منهاأل

 استخدام مثل ، لٌةالمح البدابل استخدام لخبل من ةٌنتاجاال العمل ة ًف تدخل ًالت المواد بعض كلؾ خفض على العمل 4 - 

 أثبتت ًالت ةٌالبر النباتات بعض مستخلصات استخدام كذلك.  دؼالاأل تبن أو لٌالنخ سعؾ بمخلفات التربة سطح ةٌتؽط

ً.ًالثمن مرتفعة ةوٌالعض بالزراعة الخاصة داتبٌالم عن بلٌبد فاتاآل مكافحة ًف هالٌتفاع البحوث

 ًف متخصص كنمط ةٌالمحم الزراعة استخدام على توقؾٌ قد العضوي الزراعة نظام ًتبن نجاح أن تضحٌ سبق مما 

 واطبة أنفاق [ؾ أو ( ةٌكٌستببل أو ةٌزجاج ) ةٌالمحم وتٌالب تسمى خاصة منشبات داخل الخضروات نباتات زراعة

 هو النمط هذا أن رٌؼ. نموها مواسم رٌؼ ًف انتاجها رٌتوف بهدؾ ، المناسبة رٌؼ ةٌالجو الظروؾ من تهاٌحما لؽرض

 -:  منها عدة مشاكل ًعانٌ خراأل

ً .فةٌالمك وتٌالب استخدام عند خاصة المكشوفة الزراعة مع مقارنة نتاجاال ؾٌتكال ارتفاعً-أوالً  

ا المهم المبكر الحاصل وقلة الثمار عقد نسبة انخفاض . المدفؤة رٌؼ وتٌالب ًف -ثان ا  ً.ًاقتصاد 

   (.وأمراض وحشرات قوارض و أدؼال ) فاتاآل على طرةٌالس ًف صعوبة -ثالثا 
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ًً . التربة مقٌتع مشكلة -رابعا

 :  نقترح الحلول ادٌجوإل

اسة اعتماد1- ً . دانٌالم ًف لٌةالعم الخبرة لهم نٌمختص قبل من ةٌعلم أسس على تبنى ةٌزراع س 

ً.ًالمدفبةًرٌؼًوتبٌالًًفًبل ًٌل الحرارة فقد لٌلتقل المزدوج الؽطاء ذات وتبٌال استخدام2 - 

ً.ًةٌزراع دورة ضمن المزروعة لٌالمحاص عٌتنو مع ةٌابٌحاأل المكافحة لٌتفعً 3-

ً.ًنتاجاال وحدة كلفة لٌلتقل الواسع نتاجاال اعتماد 4 - 

ً

ًالمصادرً

 زراعة نحو: البستانٌة للمحاصٌل العضوٌة الزراعة 0224 الرحمن عبد عبدهللا ، السعدون و الرزاق عبد هشام ، صالح

 .02 رقم اصدار ، العلمٌة االصدارات سلسلة ، الزراعٌة للعلوم السعودٌة الجمعٌة. مستدامة

 .االنبار جامعة – الزراعة كلٌة ، العضوٌة الزراعة فً اساسٌات 0224 هاشم عمر ، مصلح و مزبان موفق ، مسلط
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 .ز٣ثُٔقجٌٝر ثٌُثدؼز ػٌٖ: ٓذجها ٝأّـِ ثُضقـٍٞ إ٠ُ ثًَُثػـز ثُؼٞـٞ

 Principles and foundations of the transition to organic farming  

 ٗقٞ ٢وثٕ ثًَُثػ٤ثُٔثُوٍٝ ث٫ًغٌ صطًٞثً ك٢  ٢كٖٓ ثُٔنض٤ٖٚ دجُؼَٔ ثًَُثػ٢ )مٚٞٙج ٌ ذ٤دؼو ثٛضٔجّ ػوه ً

دِوٗج ثُؼٌثم،  ٢مجٙز ك ( ٓطجًهًؽجس ثُقٌثًر ٝث٫) ز ٤ثُظٌٝف ثُٔ٘جم ٢ك٢ ٌ ثُؼج٤ُٔز، ُِٝضـ٣ٞٓٞٝٞع ثًَُثػز ثُؼٞ

كز ز ثُٔٞج٣غ صقَِ ثُٔٞثه ثُؼ٣ٞٞؼٜج ظٌٝف صؤه١ إ٠ُ ص٤ٌْٜج، ٝؽٔك٤ؿ ٬َٓ ث٤٧إٝجكز إ٠ُ ثُضٌدز ثُؾجكز ٝثًصلجع صٌثً

ٞثٕ ٤٪ْٗجٕ ٝثُقُز ٤تز ٙق٤ؾؼَ ىُي ػجةوج ، ٗقٞ صقوٌن د٣ٓٔج إ٠ُ ثُضٌدز ، ًيُي إ٠ُ ٝؼق ثُٖ٘جٟ ث٫ف٤جة٢ ك٤ٜج 

دوأس ص٘ضٌٖ ػ٠ِ ْٓضٟٞ  ٢ٌٓثٛ ثُضٌ ٖٓ ث٧ًغ٤ٚ. ٖٓ ؽجٗخ آمٌ ُؼجُؼ ٤ُٕجًر إػ ًَ ٓج صْ ث٩ٟجةِز ُؼ٬ ضطِخ أٓٞث٫ً ٣ٝ

ر ًٙ ٗظجّ إهثًر ٓضٌجَٓ ٌؽخ إٔ ٌدوأ ػِٔٚ ٖٓ ، ثًُش صٖؾغ ٛيث ٌر، كٌٔج ٗؼِْ ٤مٝٗز ث٧ٍ ث٥ثُؼجُْ م٬ ٌٞ ثٕ ثًَُثًع ثُؼٞ

ػجس ّٖٝ  ٌٌ ًٍ إٙوثً ثُضٖ ّضٌٔ ٓ٘ضوج ٌٝ ثُضٞؽٚ. ٛيث ٌصطِخ ثُؼَٔ ػ٠ِ ثًَُٔػز، إ٠ُ ثُٔ٘جٟن ثًَُثٌػز ثأُّٞغ ٝكن ثُوٞثٌٖٗ 

ر، ْٓضٌؼٌ٘  ٌٞ ُ ثُنجٙز دٔ٘ضؾجس ثًَُثػز ثُؼٞ ٌٌ ًٍ ُقًٌجس ثُوٞثٌٖٗ، ثًُش صقوه ثُٔوجٌ ٌّز ٫ُضقجه ثُوٝ ُ ثأُْج ٌٌ ٖ دجُٔوجٌ

ر ٌٞ ٝثًُش دوًٝٛج صٜوف إ٠ُ ثُٔقجكظز ػ٠ِ ثُٚقز ثُؼجٓز ٝثُذٌتز ٝثُضٞثٍٕ ثُطذًٌغ. ًُٝي ٌٌٖٓ (، IFOAM( ثًَُثػز ثُؼٞ

ظجّ ٖٝٓ ٛيٙ ؽؼَ ثُ٘ظجّ ثُذًٌب ثًَُثًع ثُْٔضوثّ ٌػَٔ ػ٠ِ ثُٞؽٚ ثأُٔغَ ثُذو ٖٓ صٞكٌٌ ٓضطِذجس ثُضقٍٞ ُِؼَٔ ٝكن ٛيث ثُ٘

ٌٔغ ػ٘جٌٙ ثإُوثًر  * : ثُٔضطِذجس ٗيًٌ ثآُشً  هز صؤه١ إ٠ُ ثُضلجػَ دٌٖ ؽ ٌٌ ًٕ دط إهٌثً ثُض٘ٞع ًف ثإُ٘ضجػ ثًَُثًع ثُ٘ذجًس ٝثٌُقٞث

صقٌوه مطٞثس ثُضقٍٞ ٝكن ٌٓثفَ ٓضضجٌُز ٝٓضِِْْز ُِوطجػجس ثًَُثٌػز ثُٔنضِلز ٝفْخ ٟذٌؼضٜج ٝػوّ إؽٔجٍ  * .ثًَُثٌػز

لٌز ثثُ٘ضوجٍ ٖٓ ٌٓفِز إ٠ُ أمٌٟ ٓغ ٌٓثػجر إٌٓجٌٗز صقٌوط ثُنطز ػ٘و  * .ٝثفور ثُضقٍٞ دٌٔفِز ًٌ ٝٝٞؿ مطز ثُضقٍٞ ٝ

غ ثُؾٞثٗخ ثُٔضؼِوز دٜيٙ ثُؼٌِٔز * .ثًٌُٞٝر ٌٔ ًٌو ػ٠ِ ثٕ صـ٠ً ٓضطِذجس ثُضقٍٞ ؽ ر .ثُضؤ ٌٞ ُ ثًَُثػز ثُؼٞ ٌٌ  .ُٔذجها ٝٓوجٌ

ٍ ثًَُٔػز دٌ * ٌٞ ًٌو ػ٠ِ ثٕ صٌٕٞ كضٌر ثُضقٍٞ ُِ٘ظجّ ثُؼ١ٞٞ ٓضجُتٔز ٓغ  *جِٜٓج ٝكوجً صقٌوه ثُلضٌر ثٌَُٓ٘ز ث٫َُٓز ُضق ثُضؤ

َ  * .ثثُْضؼٔجٍ ثُْجدن ٌُأًٛ ٝثُقجُز ثُذٌتٌز ُِٔٞهغ ٌٙ م ثُؾٔغ دٌٖ صؼجهخ ًٍثػز ثُٔقج ٌٌ َ ػٖ ٟ ٌٙ صقوٌن ثُض٘ٞع ًف ثُٔقج

ثُؼَٔ ػ٠ِ إٝجكز  * %.111ٛ دْ٘ذز ثُٔنضِلز ٝثّضـجَُ ثُضٌدز ػ٠ِ ٓوثً ثُؼجّ دوًٝر ًٍثٌػز ًجِٓز ثُْضـجَُ ثأٌُ

ثهر ثُٖ٘جٟ ثثٌُقجًا ًف ثُضٌدز . ً  ٌٍ جس ثٌُجكٌز ٖٓ ثُٔٞثه ثُوجدِز ُِضقَِ أٌفجةٌج ٝ ٌٔ ر  *ثٌُ ٌٞ ًٌو ػ٠ِ ص٘لٌي ٗظْ ثًَُثػز ثُؼٞ ثُضؤ

َ ٝأٙ٘جف ّذن ٝهو ص ٌٙ هز صٖٞٔ أهَ ْٗذز ٖٓ ثُنْجةٌ ثُ٘جصؾز ػٖ ثآُلجس ثًَُثٌػز ، دجػضٔجه ًٍثػز ٓقج ٌٌ ؤهِٔش دط

ًٌٔجةٌج  ٌٔو ػ١ٞٞ ٓضٞثٍٕ صٌٕٞ دئٝجكجس ثثٍ ، ّٔور ثُطذٌٌؼز ٌٝؿٌ ثُٔٚ٘ؼز  ُِظٌٝف ثُذٌتٌز ًف ثُٔ٘طوز، ٝثصذجع دٌٗجٓؼ صْ

٠ٌٖ أٌفجء ثُضٌدز ٝثصذجع هًٝثس ًٍثٌػز ٌٙققز ٌهمَ ً دٜٞٔ٘ج ٗذجصجس ثأُْٔور ثُنٌٞثء. ٝٛ٘جى ػوه ٖٓ  إٝجكز إ٠ُ ص٘

رثُؼٞثَٓ ثًُش ٌٌٖٓ ثصذجػٜج ُضقوٌ  ٌٞ ػٞثَٓ ثُ٘ؾجؿ ًف ثُضقٍٞ إ٠ُ  .ن ثُ٘ؾجؿ ًف ثُضقٍٞ إ٠ُ أصذجع ٗظجّ ثًَُثػز ثُؼٞ

ر  ٌٞ ًَ دجُٚذٌ - 1ثًَُثػز ثُؼٞ ـٌٌر ٝػوّ ثُضٌْع ًف ثُضّٞغ ٓغ ثُضق ر دْٔجفز ٙ ٌٞ ثُذوء دضطذٌن ٗظجّ ثًَُثػز ثُؼٞ

ز ثصذجع ثُ٘ظجّ ثُؾٌوه ٌٔ ر د٘ج ًء ػ٠ِ ثصنجى ثُ- 2 .ٝثُغذجس ٝثّضٌٔثً ثُضؼِْ ٝثُضغوق ًف أٛ ٌٞ وٌثً ثُضذجع ٗظجّ ثًَُثػز ثُؼٞ

َ ٌَُ ٓٞهغ ٓٔج ٌػ٠ً صًٚٞثً  ٌٙ دٌجٗجس ٌٙققز ٝٛيث ٌصطِخ ْٓي ّؾجُش ًَُِٔػز ٝمٌثة٠ ٓٞثهغ ثًَُثػز ٝصؼجهخ ثُٔقج

هٌز ٝكضٌر ظًٜٞٛج ًف ثُْٞم ٌٞ ز ثُضْ ٌٔ ٕ ػ٠ِ إٔ ًٌٕٞ ثُٔ٘ضؼ ىٝ ٙلجس ٓطِٞدز ٝػجٌُز ثُؾٞهر. كجُٔ٘ضؼ ثٍ ًٌٞ- 3 2 .ػٖ ثأُٜ

ر ٌٞ جًا ثُٔضؤًس ٖٓ ٓٞثه أٌُٝز ػٞ ٌٔ ٌٌ ًٌخ ثُ ز دَ ثٌُ٘ٞػز ُِٔظٌٜ ٝثٌَُٖ ٝثُطؼْ ٝثُضٌ ٌٔ ُٔضطِذجس ثُْٞم ٝثفضٌجؽجصٚ  .أّجُ ثٌُ

ثُضّٞغ ًف ٗطجم - 5 .إٔ ٌصْ ثإُ٘ضجػ ٝكوجً ُِٖٔ صؼ- 4ٖٓ مجَُ هًثّز ثفضٌجؽجس ثُْٞم ٝثٍ ٌصْ ثإُ٘ضجػ عْ ثُذقظ ػٖ ّٞم 

ع ُِٔ٘ضؼ ٝثُي١ ٌٍ ر ٓٔج ٌػ٠ً هجدٌِز ثُٔ٘جكْز ٓغ ثًٌُٖجس ثٌُذٌٌر ًف  ٌثُضٞ ًٌ فون ثُؼجةو ثُٔطِٞح ٝثُٕٔٞٔٞ ًف ثثُْضٌٔث
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هٌز ٝثٟجُؼْٜ ػ٠ِ ٓج صضؼٌٛ ُٚ ثُؼٌِٔز دٌٓضٜج ٖٓ ٓؼٞهجس ٝٛيث - 6 .ثُْٞم ٌٞ غ ثًٌُٖجء ًف ثُؼٌِٔز ثإُ٘ضجٌؽز ٝثُضْ ٌٔ ثٌٕثى ؽ

 ٌٞ عٌّْجػو ًف ثثُْضلجهر ٖٓ صنٚ٘ ًَ ٝثفو ْٜٓ٘ ًف صط ٌٍ ًف ث٠ُّٞ ٝثُٔؾضٔغ  . .ً ثُؼَٔ ٝصقوٌن ؽٞهر ثثُ٘ضجػ ٝثُضٞ

ًٍ - 7ػٔٞٓجً  ػ٠ً هذٞث ٌٝ ً ٝػوّ ثُغذٞس ػ٠ِ فجُز ٝثفور ٓٔج ٌفون ثُضؾٌوه  ٌٞ ز ثُضط ٌٔ ًٌٝٝر ثُضنط٠ٌ ثُْٔذن - 8إهًثى أٛ

ٌٌّٕٞ ػٌِٚ ثإُ٘ضجػ ٝثُطِخ ٝفجُز ثُْٞم ٌْٖ ٝٝٝغ ثُضٞهؼجس، ُٔج  ٌ ثأُيٝثم ُِْٔضوذَ دٜوف ثُضؾٌوه ٝثُضق ـٌ ثُنطٞثس  .ٝص

ر ٌؽخ ػ٠ِ ثُؼجٌِٖٓ ًف ثُقوَ ثًَُثًع ٝثٌُِيٕ ًٌؿذٕٞ ًف ثُضقٍٞ إ٠ُ ٗظجّ  ٌٞ لٌز ثُضقٍٞ إ٠ُ ٗظجّ ثًَُثػز ثُؼٞ ٌٌ ز ُ ٌّ ثأُْج

صطِخ دٞغ ّ٘ٞثس  ٌٝ غ ثُؼ٬ٌٔس ثًَُثٌػز ًف َٓثًػْٜ إ٠ُ ٛيث ثُ٘ظجّ  ٌٔ ٍ ؽ ٌٞ ٌّز ُضق ر ثصذجع مطٞثس أّج ٌٞ ثًَُثػز ثُؼٞ

صْ فْخ أٝث٫: ثُوهز ًف كْٜ ثُٞٝغ ثُي١ ًٌٕٞ ػٌِٚ ثٌُثؿخ ًف ثُضقٍٞ ٝثُٞٝغ ثُي١ ًٌؿخ إٔ ٌَٙ إٌُٚ  : ثُنطٞثس ثآُضٌز ٌٝ

ًثس ًذٌٌر كٌٔج ٛٞ ػٌِٚ ٝػ٠ِ ًجكز ثأُٚؼور ٌٌ ًٖ إؽٌثء صٌؾ ثًَُثػز  .ػ٘و ثصذجػٚ ٗظجّ هذَ ثصنجى ثُوٌثً ٝىُي أُٖ ٛيث ٌػ

ـٌ  ًٍ عجٌٗجث: ثُذوء دْٔجفز ٙ ر ْٓضوذج ٌٞ ٌر ٝٓقوهر ُِضؼٌف ػ٠ِ ٓؼٞهجس ثإُ٘ضجػ ٝٓغذطجس ٝٓؼٌهجُش ثُؼَٔ ٝصقٌوه ثُؼٞ

ر ُٜج ًٌ لٌز إٌؽجه ثُقٍِٞ ثُؾي ًٌ عجُغجث: ثثُِضقجم دؤفو ثٌُٔثًَ ثُٔؼضٔور ًؼٞٞ ٓضوًح ػ٠ِ  .ثُٖٔجًَ ثُٔقضِٔز ٝثُلؼٌِز دوهز ٝ

ر ٓٔج ٌػ٠ً ثُلٌٙز ٫ُضٚجٍ دجَُٔثًٌػٖ ثٌُيٕ ثصذ ٌٞ ؼٞث ٛيث ثُ٘ظجّ ٖٓ ثًَُثػز ٝثُضٞثَٙ ٓؼْٜ ثصذجع ٗظجّ ثًَُثػز ثُؼٞ

ر ٖٓ مجَُ هٌثءر ثٌُضخ  .ٝثثُْضلجهر ٖٓ مذٌثصْٜ ًف ٛيث ثُٔؾجٍ ٌٞ ًثدؼجث: ثٖٗجء د٘ي ُِٔؼِٞٓجس فٍٞ ثًَُثػز ثُؼٞ

ر ػ٠ِ ثثُ٘ضٌٗش ٌٞ غ ثُنطٞثس ثًَُثٌػز ٜٝٓ٘ج .ٝثُٔؾجُش ٝثُذقٞط ٝثثُطجُغ ػ٠ِ ٓٞثهغ ثًَُثػز ثُؼٞ ٌٔ مجْٓجث:  :ًف ؽ

ًْ ٜٓ٘ؾجً أثّضنو ر، ٝصوٌوً ّؼضٜج ثُضذجهٌُز ثٌُجٌصٌٞٗز -ثّ ثأُِْٞح ثُؼِ ٌٞ  صقٌَِ ٌػ٘جس ثُضٌدز ٝصقٌوه ٓقضٞثٛج ٖٓ ثُٔجهر ثُؼٞ

)CEC )Cation Capacity Exchange ثُضؼٌف ػ٠ِ ثُٖ٘جٟ ثثٌُقجًا  -ح .ٝٓقضٞثٛج ٖٓ ثأُٔجُـ ٝثُؼ٘جٌٙ ثُٔـٌير

ر ثُؼٔ -ػ .ُِضٌدز ٓٔج ٌػ٠ً صًٚٞثً ػٖ مٚٞدضٜج ٌٞ ثهر ٓقضٞثٛج ٖٓ ثُٔجهر ثُؼٞ ٌٍ ٠ٌٖ ثٌُجة٘جس ثٌُقز ُِضٌدز ٖٓ مجَُ  َ ػ٠ِ ص٘

ٌٖٓ إٗؾجٍ ىُي دجآُشً  و ثأُنٌٞ * :ٌٝ ٌٔ َ ثُذوٌُٞز. * ثّضنوثّ ثُضْ ٌٙ َ  * .ثصذجع هًٝثس ًٍثٌػز ٌهمَ كٌٜج ثُٔقج ٌٙ ًٍثػز ٓقج

َ ىثس ثُؾيًٝ ثُٔضؼ ٌٙ ٠ٌٖ هًٝ ثثٌُقجء ثُوهٌوز. * ًٍثػز ثُٔقج ر ثُضٌدز. *  * .ٔوزثُؼِق ُض٘ ٌٞ ط هِخ ثُؼٔن ُضٜ ًٌ ثّضنوثّ ٓقج

ر * .Compost ثّضنوثّ ّٔجه ثًٌُٔٔٞ ٌٞ ثُؼَٔ  -ه .ثّضنوثّ ٖٓ٘طجس ثُضٌدز ثًُش ٌّٔـ ثّضنوثٜٓج ٗظجّ ثًَُثػز ثُؼٞ

ٌٞٛ ٗو٘ ثُٔـٌيثس دئٝجكز ثُٔؼجهٕ ثُطذٌٌؼز َ ثُؼِلٌز  -ٛـ .ػ٠ِ صؼ ٌٙ ثًُش صًَع ثّضنوثّ ثٌُقٞثٗجس ثُٔؾضٌر ًف ًًع ثُٔقج

 3 .ٖٝٔ ثُوًٝر ثًَُثٌػز ٓغ صؾ٘خ ًٍثػز ٓقٍٚٞ ٝثفو ٓٔج ٌػٌٝٚ ٩ُٚجدجس ثُٔضًٌٌر ٝهو صٌٕٞ ثُنْجةٌ كجهفز

ر ٝىُي ٌُٕٞ  ٌٞ ز ًف صقوٌن ثُ٘ؾجؿ ػ٘و ثصذجع ٗظجّ ثًَُثػز ثُؼٞ ٌٔ ّجهّجث: صؼو ػ٬ٌٔس موٓز ثُٔقٍٚٞ ًٙ ثُؼجَٓ ثأٌُغٌ أٛ

ًٖ ثُٔقٍٚٞ عْ إ٠ُ ٌه إٔ ٛيٙ ثُؼ٬ٌٔس صذوأ ٝصٌثكن ثُ٘ذجس  ٓ٘ي ثُِقظز ثأ٠ُُٞ ًَُثػضٚ ثٕ ُْ ٗوٍٞ صْذن ىُي ٝفض٠ ؽ

ًٍ إٝجكز إ٠ُ ٓج صْ ىًٌٙ ّجدوجً ٛ٘جى ثُؼٌوه ٖٓ  .ثُْٔضِٜي كًٚ دقن أْٛ ٝأػوو ثٌُٔثفَ ٝثُنطٞثس صضجدغ ٓغ ثُٔ٘ضؼ ٝٙٞث

٠ٌٖ ثػضٔجه ٗظجّ ثًَُثػ ٌٖٓ ثؽٔجٍ دؼٜ ٛيٙ ثُلؼج٫ٌس دجآُشً ثُلؼج٫ٌس ثًُش ٌٌٖٓ ٖٓ مجُِٜج ثُضٌٞػز ٝثُضٌٞؽٚ ُض٘ ٌٝ ر  ٌٞ  ز ثُؼٞ

ر ٖٓ ٌفظ ثُٔ٘ضؼ ٝثُقلجظ - 1 : ٌٞ ز ثًَُثػز ثُؼٞ ٌٔ ف دؤٛ ٌٌ غ صؼ٠٘ دجُضؼ ٌٝ غ ٌٓثفَ ثُضؼٌِْ ٓٞث ٌٔ ٌّز ُؾ ٌٖٔ ثُٔ٘جٛؼ ثُوًث صٞ

ًْ ًف ٛيث ثُٔؾجٍ ٠ٌٖ ثُذقظ ثُؼِ غ ثُٔنِلجس ثُ٘ذجصٌز- 2 .ػ٠ِ ثُذٌتز ٝص٘ ٌٔ ٌ  ثّضـجَُ ٓؼظْ ثٕ ُْ ٗوٍٞ ؽ ٌٞ ٝثٌُقٞثٌٗز ًف صق

ثهر ٓقضٟٞ ثُضٌدز ٖٓ ثُغ ثُضٌدز ٜٓ٘ج ٖٝٓ ثأٌُقجء ثُوهٌوز ثًُش صؤه١ هًٝث ٗجٌٙ  ٌٍ ثهر ٓقضٟٞ ًف  ٌٍ ر ٝ ٌٞ ٝإػوثه ثأُْٔور ثُؼٞ

صٜج ً ٛجٓجً ٫ُٔضٚجٗ ٌَ ثهر ؽجٛ ٌٍ ثثُٜضٔجّ دؾٔغ ٝصقٌَِ ٝمَٕ ٝثّضؼٔجٍ ثأُْٔور ثٌُقٞثٌٗز ُِقلجظ ػ٠ِ ٓقضٞثٛج - 3 .ثُـيثةٌز ٝ

ثّضـجَُ ثُٔٚجهً ثُطذٌٌؼز ثُٔؼوٌٗز - 4ًٜٞٗج ٓٚوًثً ٜٓٔجً  .ٖٓ ثُؼ٘جٌٙ ثُـيثةٌز ٝصوٌَِ ثُلوو دٜج ُِؼ٘جٌٙ ثُـيثةٌز ُِضٌدز

ٌْٖ مٞثٗ ثُضٌدز  َ ثًُش صًَع دٔج صقضجؽٚ ٖٓ ػ٘جٌٙ ؿيثةٌز أٝ ُضق ٌٙ ًٚنٌ ثُلّٞلجس ٝثُلِوّذجً ُضٞكٌٌ ثفضٌجؽجس ثُٔقج
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 ٌٌ جةٌز ػٖ ٟ ٌٔ ٌٌ ثةٌز ٝثُ ٌَ سثُلٌ ٌٌ ٌْٖ ثأُٚ٘جف ٝثُْج٫ُش ثُ٘ذجصٌز مجٙز - 5 .م إٝجكز ثُؾذِ ثًَُثًع ٝثٌُذ ثثُٜضٔجّ دًَثػز ٝصق

ثػضٔجه - 6 .صِي ثًُش صٌضْخ ٙلجس ثُٔوجٝٓز ثُطذٌٌؼز ٝثًُش ٌٌٖٓ ثػضٔجهٙ ًف ثٗضنجح ّج٫ُش أمٌٟ أكَٞ ًف ٙلجصٜج

ٌٌز ٝثثٌُقجةٌز ٝثًَُثٌػز ًف ٓوجٝٓز ٌجٌٗ ٌٔ ثُضطذٌن ثُوهٌن ُٞٞثد٠ ثُٔٞثه ثًُش ثٍ ٌّٔـ - 7 .ثآُلجس ثًَُثٌػز ثٌُٔجكقز ثُٔضٌجِٓز ثُ

ثس ٝثُٖٔ٘طجس ٝثٌُٜٓٞٗجس ٌٝ ج ٌٔ ٌٌ ر ٓغَ ثُ ٌٞ هٜج ًف ّٞم - 8 .دجّضنوثٜٓج ًف ٗظجّ ثًَُثػز ثُؼٞ ٌٞ ٌٓثهذز ثُٔ٘ضؾجس ػ٘و صْ

 ٌٌ ر ٝمِٞٛج ٖٓ ثُ ٌٞ جةٌجسثُؾِٔز ٖٓ مجَُ أمي ٌػ٘جس ٝإؽٌثء ثُضقٌَِ ُِضؤًو ٖٓ ٓٞثٙلجصٜج ثُؼٞ ثثُٜضٔجّ دجٌُٔثًع - 9 .ٌٔ

ٌّز ًف  جةٌجس ػ٠ِ ٙقز ثإُْ٘جٕ ٝثٌُقٞثٕ ٝآعجًٛج ثًُش صظٌٜ ًف ثُذٌتز كوو ٝٝؼش ٓٞثٙلجس هٌج ٌٔ ٌٌ ٝثأُؼجُق ُضؾ٘خ مطًٞر ثُ

ر ًجُنٌٞثٝثس ٝثُلٞثًٚ ٝٓ٘ضؾجس ثأُِذجٕ ٝثُِقّٞ ٝثُوٝثؽٖ، كًق فجُز  ٌٞ ثُؼٌوه ٖٓ هٍٝ ثُؼجُْ ٌُأؿٌير ٝثُٔ٘ضؾجس ثُؼٞ

ث ثُوُٕٞٞثُٔ ٌٌ ٌفظ ثٕ ٝؽٞهٛج هٌَُ ػ٠ِ صِٞط  Escherichia coli ٘ضؾجس ثُ٘ذجصٌز ثُطجٍؽز ًٌثػ٠ إٔ صٌٕٞ مجٌُز ٖٓ دٌض

ر ُوو ثٓضٜٖ أؽوثهٗج ثًَُثػز ٓ٘ي  .صِي ثُٔ٘ضؾجس دٔنِلجس ٌفٞثٌٗز أٝ ٓنِلجس ثُٔؾج١ً ٌٞ ٗظـٌر ْٓضوذٌِز ُِـًَثػز ثُؼٞـ

ًٛ ثُؼًٚٞ ثأ٠ُُٞ ٝثصذؼٞث ٗظجّ ثُوًٝر ثًَُث ٌػز ػ٘و ثّضـجُِْٜ ٌُأًٛ ٌفظ ػٔوٝث إ٠ُ صٌى ؽَء ٖٓ صِي ثأٌُ

ثًُش ًٌٍػٜٞٗج دوٕٝ ًٍثػز ًف أفو ثُٔٞثّْ ٖٓ ثُؼجّ دٜوف ثُقلجظ ػ٠ِ مٚٞدز ثُضٌدز ٝػوّ صوًٛٞ إٗضجٌؽضٜج، ٌؿٌ ثٕ ٛيث 

ًٞر ثُٚ٘جٌػز ؿيثء ًًٌق ٌُأػوثه ثُضودٌٌ كَٖ ًف ًكغ ثإُ٘ضجٌؽز ُضَٚ إ٠ُ صقوٌن ٝكٌر ٖٓ ثإُ٘ضجػ ثًَُثًع ٌٝكٌ ًف أػوجح ثُغ

ـً  ٌْٖ ثًُٞع ثُٚ ثهر ًف صق ٌٍ ر، ثًُش ثٍهثهس دٌَٖ ٓٞطٌه ػ٠ِ ْٓضٟٞ ثُؼجُْ، ٝمٚٞٙجً ٝٓج فووضٚ ٖٓ  ٌٌ ثُذٖ

ُِٔؾضٔؼجس، ٓٔج هَِ ٖٓ ْٗخ ثُٞكٌجس ثًُش ًجٗش صقَٚ دْذخ ثأٌُٔثٛ ثُٞدجةٌز ثًُش صلضي دجُٔؾضٔؼجس آٗيثى، ُوو فلَ ىُي 

ز ثًَُثٌػز ٝثُٚ٘جػز ثٌُٔصذطز دؼِّٞ ثًَُثػز، ػوه ٖٓ ثُؼجٌِٖٓ  ٌٔ ًف ٓؾجٍ ثًَُثػز ٝثُـيثء إ٠ُ ىُي ثُضٞؽٚ ُِوًثّجس ثُؼِ

إٌُؾجه ثُقٍِٞ ٝهو ثّضغٌٔ ػوه ٖٓ ثُوٍٝ ٝثًٌُٖجس ثُٚ٘جٌػز ثٌُذٌٟ ىُي، ٝػٔوس إ٠ُ ثُضومَ ًف ٟذٌؼز ثُؼٌِٔز ثإُ٘ضجٌؽز ٖٓ 

و ٝثُٔ ٌٔ َ دجإُ٘ضجٌؽز ثُؼجٌُز أٝ ثُٔوجٝٓز مجَُ دؼٜ ثُٔٔجًّجس ٝثُٔومجُش، ًجُضْ ٌٔ ٌجكقز ٝثُضٌٜؾٖ إُ٘ضجػ أٙ٘جف ّٝج٫ُش، صض

جةٌز صٌٌٚ٘ؼز ٌٔ ًٌ  additives Synthetic ُ٘ٞع ٌٓؼٖ ٖٓ ثأٌُٔثٛ ٌٝؿٌٛج. ٖٓ ثُٔٔجًّجس ثًُش ٌصْ كٌٜج ثّضؼٔجٍ ًٌٓذجس 

ًٍ ٝثّؼجً ثُٔٔجًّجس ثّضنوثّ ثُ ٜ٘وّز ثًُٞثعٌز، ػ٠ِ ْٓضٟٞ ثُؼجُْ، ًٝجٕ ٝآمٌ صِي ثًُش ثٍ صَثٍ فض٠ ٌٝٓ٘ج ٛيث صغٌٌ ؽوث

ثهر ثإُ٘ضجػ ثًَُثًع أكوٌج ً صقوٌن ثأُٖٔ ثُـيثًا ً  4ثُٜوف ٖٓ  ٌٍ غ ٛيٙ ثُٔٔجًّجس ثُضّٞغ ٝ ٌٔ ٌٌُٕٞ ثُقؾٌ ثأُْجُ ف ًٝثء ؽ

ًْ ٌؿٌ ثٕ دؼٜ ٛيٙ ثُوٍٝ ٝثًٌُٖجس ثٗضٜؾش دؼٜ ثُٔٔجًّجس ثًُش أهس إ٠ُ ثإُنجَُ ًف ثُضٞثٍٕ ث ُطذًٌغ ُِذٌتز ٝػٌٔٞهثً ثُؼجُ

ز ٝثُٔجةٌز، ٗضٌؾز  ٌٝ ٝدوأس دؼٜ أٌٝثًٛج ص٘ؼٌِ ػ٠ِ ٙقز ثإُْ٘جٕ ٝثٌُقٞثٕ ٝفض٠ ػ٠ِ ثأُ٘ظٔز ثُذٌتٌز ُِٔٞثٟٖ ثأٌُ

ًٌَٛج ػٖ فو ٌٓؼٖ، ٝثًُش هو ثٍ ٌظٌٜ  ُضٌثًْ أٗٞثع ٌٓؼ٘ز ٖٓ ثُٔٞثه ٝثُؼ٘جٌٙ ٝثُٔؼجهٕ ثًُش صٚذـ ّّٔٞ هجصِز دجًصلجع صٌث

ًٜ كضٌر ٖٓ ثَُٖٓ ٝٛيث دقو ىثصٚ أٝؽخ ػ٠ِ ثُوٍٝ ثًُش ص٘ذٜش ُٜيٙ ثأٌُٞثً ثُنطٌر صؤعٌٌٛج دًٚٞر ٓذجٌٕر إ ثٍ دؼو ٓ

ػجس ٝثُوٞثٌٖٗ ثًُش صقو أٝ صٔ٘غ إٗضجػ ٝصوثٍٝ ٝثهمجٍ ٝثّضؼٔجٍ صِي  ٌٌ ًْ ٓٞثٌٟٜ٘ج ٝدٌتجصٜج كؼٔوس إ٠ُ ثٙوثً ثُضٖ ًُٝي صق

ر ػٌِٜج ًف دِوث ٌٝ ًٕ ثُٔٞثه ٝثُٔ٘ضؾجس ثًَُثٌػز ٝثُـيثةٌز ثُقج ثهر ًف ٗٔٞ  .ٜٗج ّٞث ًء ٫ُْضٜجُي ثُذ١ٌٖ أٝ ثٌُقٞث ٌَ ثٕ ثّضٌٔثً ثُ

٬ًٌٓ ْٗٔز، ٓغ أػ٠ِ صًٌَٔ  12إ٠ُ ثًغٌ ٖٓ  2125ثٌُْجٕ ػ٠ِ ٗقٞ ٓضْجًع ثى ٌصٞهغ ثٕ ٌَٙ ػوه ٌّجٕ ثُؼجُْ ًف ػجّ 

ٌِّؼخ ًف  ثهر ثٌُْجٌٗز ًف هٍٝ ثُؼجُْ ثُغجُظ، ٜٝٓ٘ج ثُوٍٝ ثُؼٌدٌز ٝثُي١  ٌَ ثٌٍهثه ثُطِخ ػ٠ِ ثُـيثء ٝمجٙز ُٔؼوثُش ثُ

ٌّؤه١ إ٠ُ ً ًةٌْجً ثصْجع ثُلؾٞر ثُـيثةٌز دٌٖ ٓؾضٔؼجس ٕٝؼٞح  َ ثًَُثٌػز ثُطجٍؽز ٝٓ٘ضؾجصٜج ثُٔٚ٘ؼز هًٝث ، ًٔج  ٌٙ ثُٔقج

ًُش ثُوٍٝ، ٓٔج ٌصطِخ ٖٓ ٝثًٝغ ثثُْضٌثصٌٌؾجس ثًَُثٌػز د٘جء مططْٜ ثًَُثٌػز ػ٠ِ هٞثٌٖٗ صٞؽخ ٝصَِّ إصذجع ثأُِْ ثُؼٌِٔز ث

ًْ ٝثًُ٘ٞع ٝثًُش صقون أٖٓ ؿيثًا ٖٓ ثُقجَٙ ثُٔ٘ضؼ  ثهر ثُٔطِٞدز ًف ثثُ٘ضجػ ثًَُثًع ثٌُ ٌَ هٌٖ دؤٕ صطذٌوٜج ٌفون ثُ ٌٝ ْٛ ػ٠ِ عوز 



95 
 

ر ٝثًُش دٜج ٗٞع ٖٓ ٙقز ثُٔٞثٟٖ ّٝجُٔز ثُذٌتز ٌٞ ًُٝي ٗوًى ثُٞٝغ ثُي١  .ٝكن أٗظٔز ٝٝٞثد٠ ٝهٞثٌٖٗ ثًَُثػز ثُؼٞ

ر ًف  ٌٞ ر ًف ثُؼجُْ ٝثُؼجُْ ثُؼًٌح ، كجٍ ٝؽٞه ًف ثُؼٌثم ػٌِٚ ثًَُثػز ثُؼٞ ٌٞ دِوٗج ٓوجًٗز دٔج صٌٕٞ ػٌِٚ ثًَُثػز ثُؼٞ

ز ثًَُثٌػز ًف ٬ًٌس ثًَُثػز  ٌٔ جس ثُؼِ ٌٓ ًٖ ػوّ صٞؽٚ دجفًظ ثأٌُجٌه ر، ٌؿٌ ثٕ ٛيث ثٍ ٌػ ٌٞ َُٔثًع صضذغ ٗظجّ ثًَُثػز ثُؼٞ

ٖٓ ثُضؾجًح ثًَُثٌػز ثًُش ٝٝؼش ًف أٛوثكٜج إصذجع ٗظجّ ثًَُثػز دٔؼظْ ثُؾجٓؼجس ثُؼٌثهٌز إ٠ُ ٛيث ثُٔٞٔجً ٝٗليس ثُؼٌوه 

َ ثُنٌٞ ٓغَ ثُذطجٟج ٝثٌُنجً ٝثُطٔجٟز  ٌٙ ، ثُنضذجً ثّضؾجدز ػوه ٖٓ ٓقج ًٛ ر ٓ٘ي ٓطِغ عٔجٌٌٗ٘جس ثُوٌٕ ثُٔج ٌٞ ثُؼٞ

َ ثُقوَ ٓغَ ٓ ٌٙ صٕٞ ٝٓقج ٌَ ًَ ٝإٔؾجً ثُلجًٜز ٓغَ ثُٖٔٔٔ ٝثٌُٓجٕ ٝثُ قٍٚٞ ثُق٘طز ُ٘ظجّ ٝثُوٌع ٝثُوٌٗجد٠ٌ ٝثُذًٌٝ

لٌز ثًُش صطًٞس دٜج  ٌٌ ثً ًف ثُ ٌٞ ًٛ ثًَُٔٝػز ػٞ ًْ ثُوهٌن ْٓجفز ثأٌُث ٌٌٌ ثُؼِ ر. ٓٔج ّذن ٌٝؽخ ػٌِ٘ج ثُضل ٌٞ ثًَُثػز ثُؼٞ

ر ًف دؼٜ هٍٝ ثُؼجُْ ٝثُذِوثٕ ثُؼٌدٌز أُني ثُؼذٌر ٜٓ٘ج، ُٞٝغ ثُنط٠  ٌٞ ٝػوه ثَُٔثًع ثًُش صضذغ ٗظجّ ثًَُثػز ثُؼٞ

ُز ثثُ ٌٞ ٌر ٟٝ ٌٚ   ٔو ٝثُؼَٔ دٔٞؽذٜج ، ٓغ ثؽٌثء ٌٓثؽؼز ٝٓضجدؼز ٌُأمطجء ٝثُٔؼٞهجس ثًُش صقَٚ مجَُ ثُض٘لٌيه

 

 ثُٔٚجهً 

ثًَُثػز ثُؼ٣ٞٞز، ث٧ِّ ٝهٞثػو ث٩ٗضجػ ٝث٤َُٔٔثس. ٤ًِز ثًَُثػز /ؽجٓؼز ػ٤ٖ ِٕٔ.  2002، ػذو ثُٔ٘ؼْ ٓقٔو ثُؾ٬
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