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  الخالصة
لغ�رض  2014جمع كمیة من النفایات العضویة الصلبة المنزلیة لبعض االحیاء السكنیة في مدین�ة اربی�ل خ�الل ع�ام تم 

ت��دویرھا النت��اج اس��مدة عض��ویة وتق��یم المن��تج،  انج��ز العم��ل بتحض��یر خلطت��ین م��ن المخلف��ات العض��ویة الت��ي ت��م فرزھ��ا م��ن 
  C:N  40:1المخلفات التي جمعت بالعمل المیداني م�ن المن�ازل ف�ي ل�بعض االحی�اء الس�كنیة لمدین�ة اربی�ل، خلط�ة اول�ى ذات

وذلك بتدعیم مكونات المخلف�ات م�ن  C:N  30:1ي، وخلطة ثانیة حضرت بنسبةباستعمال مكونات المخلفات العضویة كما ھ
من لقاح تربة نشطة اخ�ذ % 5خمرت كل خلطة بطریقتي التخمیر الھوائي و الھوائي، بعد ان لقحت  كل خلطة . سماد الیوریا

باس�تعمال قن�اني بالس�تك  من سطح اوعمق التربة الزراعیة، واضیف للخلطات بما یناسب طریقة التخمیر، خم�رت المخلف�ات
  :یوم وحللت المكونات وكانت اھم النتائج 60لتر، لمدة  25مضغوط حجم 

 69تغایر درجات الحرارة المسجلة لمكونات الخلطات باختالف الخلطات وطری�ق التخمی�ر، وبل�غ اعل�ى مع�دل ح�رارة 
للخلط�ات وطریق�ة التخمی�ر  C:Nس�بةاظھ�ر ت�داخل ن.ی�وم م�ن التخمی�ر 20ال�ى  18خ�الل   C:N30:1من تخمیر الخلط�ة  0م

واعل�ى تركی�ز %  17.95تاثیرا معنویا في كمی�ة الك�اربون والنت�روجین ف�ي الخلط�ة وس�جلت اعل�ى نس�بة انخف�اض للك�اربون
و التخمی��ر  30:1س��جلت معامل��ة الت��داخل لنس��بة . والتخمی�ر الھ��وائي 30:1ف��ي معامل��ة  1-كغ��م Nغ��م  23.2للنت�روجین الكل��ي 

-ملغم كغ�م 2.95بلغ اقل معدل. على التتابع1من حامضي الفولفك والھیومك   1-غم كغم 19.48و  9.14دلالالھوائي اعلى مع

 1-ملغم كغم 18.64، بینما بلغ اعلى معدل لتكونھا  30:1لتكون االحماض الفینولیة مع طریقة التخمیر الھوائي و نسبة خلط  1
وج�دود زی�ادة ف�ي المحت�وى المیكروب�ي الكل�ي والمثبت�ة للنت�روجین اوض�حت النت�ائج . 40:1معاملة التخمیر الالھوائي للخلطة

والمذیبة للفسفور بعد عملیة التخمیر، ، و اختفى وج�ود بكتری�ا القول�ون م�ن الخلط�ات الت�ي خم�رت بالطریق�ة الالھوائی�ة وق�ل 
مونیال تمام�ا ف�ي جمی�ع في الخلط�ات الت�ي خم�رت بالطریق�ة الھوائی�ة، و اختف�ى تواج�د بكتری�ا الس�ال% 91.82تواجدھا بنسبة 

  .المعامالت
  .، تخمیر ، صخر فوسفاتي، مخلفات ، تدویرحیوي C:Nنسبة : كلمات مفتاحیة
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Abstract 
       Amount of domestic solid organic waste were collected from some of Erbil city locations 
during 2014 for the purpose of recycling it to produce organic fertilizers and estimate the 
product , two organic waste mixture was prepared from separated waste which collected from 
the houses in some locations of Erbil city , first mixture with a C:N  ratio 40: 1 using the 
organic waste components as they are,  second mixture prepared with C: N  ratio 30:1 by 
enriching waste with urea fertilizer. Each mixture will fermented by aerobic and anaerobic 
methods , after being vaccinated each of them by 5% of active soil vaccine taken from the 
surface and soil depth , which was added to the mixtures suit to the fermentation method , a 
compact plastic bottles size 25 liters used for a period of 60 days , the components was 
analyzed and the results was followed : Temperatures contrasting recorded for the 
components in different mixtures and by fermentation methods , the highest temperature 69c0 
was recorded with a mixture C:N ratio 30:1 after 18 to 20 days of fermentation , interference 
the C: N ratio of mixtures with fermentation method showed  significant effect on the amount 
of carbon and nitrogen in the mixture which  record highest Carbon reduction of 17.95% and 
highest concentration of total nitrogen 23.2 g N kg-1 with 30: 1 ratio and aerobic fermentation 
treatment , interference treatment of 30:1 ratio and anaerobic fermentation recorded highest 
rate formation of  humic and fulvic acid  9.14 and 19.48 g kg -1 sequentially . The lowest rate 
of phenolic acids formation was 2.95 mg kg-1 with aerobic fermentation method and 30:1 ratio 
, while the highest rate of formation was 18.64 mg kg-1 with treatment of anaerobic 
fermentation and 40:1 ratio 
The results showed increasing in the total of microbial content , fixing nitrogen and dissolving 
phosphorus bacteria after the fermentation process , and disappeared of Coliform presence 
from mixtures with anaerobic fermentation method , while its  presence decreased to 91.82% 
with mixtures of aerobic fermentation method , and the Salmonella presence disappeared 
completely in all treatments. 

Keywords:  C: N ratio, fermentation, rock phosphate, waste, bio-recycling.  
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  المقدمة
الت��ي یمك��ن  كمبوس��ت عل��ى الس��ماد العض��وي الن��اتج م��ن إع��ادة ت��دویر ومعالج��ة المخلف��ات العض��ویةاطل��ق مص��طلح 

اس�تغاللھا إلنت�اج س�ماد عض�وي، وذل��ك م�ن خ�الل تحلی�ل الم��واد العض�ویة الموج�ودة ف�ي النفای��ات، ف�ي عملی�ھ ت�دعى التحل��ل 
لم�واد العض�ویة م�ن النت�روجین لس�د حاج�ة وان العامل المھم الذي یح�دد س�رعة عملی�ة التحل�ل ونوعھ�ا ھ�و محت�وى االحیوي،

وان عملی�ة  االحیاء المجھریة، اذ ترتبط الكمیة المحللة من الكربون بما یتوفر من عنصر النتروجین ونوع المیكروب المحل�ل
ال�ى تعزیز مكونات الخلطات باالحیاء المجھریة المضافة من التربة یزید عدد الیكروبات المفیدة بتحویل المركب�ات العض�ویة 

%  30لوحظ ان انخفاض محتوى الكاربون في الكمبوست للمخلف�ات العض�ویة المخم�رة  یص�ل ال�ى  ).17(مواد مفیدة للنبات 
ان عملیة التحلل وفقدان كمیة من الكاربون یخفض الكثافة  ، كماویعتمد على طریقة ومدة التخمیر و ونوع المكروبات المحللة

ان نسبة الكاربون إلى النتروجین تعد مقیاس مفید لمعرفة تحوالت المادة العضویة ). 23( 3-كغم م 0.564للخلطة  وتصل الى
ھي المثل�ى لتحل�ل الكمبوس�ت، والح�ظ  30 -25: 1عندما تكون نسبةالكاربون الى النتروجین بین) 7( ، وقد اشار)4(وتحللھا 

تس�ود عملی�ة التمثی�ل  30الس�ائدة وإذا تج�اوزت تكون عملی�ة المعدن�ة ھ�ي  20أذا كانت نسبة الكاربون إلى النتروجین اقل من 
ی�رتبط االخ�تالف ف�ي كثاف�ة األحی�اء المجھری�ة ف�ي مكون�ات الخلط�ات المخم�رة  بش�كل مباش�ر بم�ا ت�وفره  .لعنصر النتروجین

وج�د  المادة العضویة من مصادر الكاربون والطاقة التي تحتاجھا األحی�اء رمی�ة التغذی�ة ف�ي نموھ�ا وتكاثرھ�ا وفعالیتھ�ا ، كم�ا
حدوث زیادة  في تركیز النتروجین للمخلفات والتي تعد صفة مھم�ة ومرغوب�ة ف�ي مكون�ات الس�ماد المحض�ر، وق�د تع�ود ال�ى 

، وقیام البكتریا المثبتة للنتروجین بتثبی�ت النت�روجین م�ن الھ�واء المح�یط، كم�ا CO2انخفاض تركیز الكاربون  وفقده بصورة 
ان حص�ول عملی�ة المعدن�ة  ).14(س�ط مؤش�ر جی�د عل�ى نض�ج الكمبوس�ت بش�كل جی�د، تعد زیادة النت�روجین المع�دني ف�ي الو

ب��ان الم��واد )  13(یجن��ب كثی��ر م��ن كمی��ة النت��روجین للفق��د   30:1لعنص��ر النت��روجین بش��كل واض��ح ف��ي مكون��ات الخلط��ات
تك�ون عرض�ة ال االعضویة المخم�رة  تحت�وي عل�ى نس�بة م�ن النت�روجین یج�ب أن تمع�دن قب�ل اس�تخدامھا م�ن قب�ل النبات�ات و

ان مع��دل الح��رارة المس��جلة ف��ي كوم��ة التخمی��ر  تعتم��د عل��ى ع��دة عوام��ل منھ��ا ). 5(للخس��ائر عل��ى ش��كل غ��ازات متط��ایرة
وحجم الكومة والتقلیب والرطوبة ومكان التخمیر ونوع المیكروبات المشاركة في عملیة التحلل، وغالبا م�ا یس�عى   C:Nنسبة

للحف��اظ عل��ى المركب��ات البروتینی��ة  0م 65للحف��اض عل��ى درج��ة ح��رارة بح��دود منتج��ي الس��ماد ف��ي بع��ض مراح��ل التحل��ل 
، وان اج�راء عملی�ة )11( 0م 60ال�ى  40والمیكروبات النافعة، وان الجزء االكبر م�ن تحل�ل المركب�ات یح�دث خ�الل ح�رارة 

وكس��جین الت��ي تس��ع التحل��ل ف��ي الظ��روف الھوائی��ة یس��مح بحص��ول المیكروب��ات المحلل��ة ومركب��ات التحل��ل عل��ى كمی��ة م��ن اال
بعملی��ات التحل��ل، ام��ا عن��دما تج��رى ف��ي ظ��روف الھوائی��ة  فتت��ولى عملی��ة التحل��ل المیكروب��ات الالھوائی��ة الت��ي تعم��ل بغی��اب 

ی�زداد تركی��ز  ).10و 2(االوكس�جین، وتك�ون كمی��ات الح�رارة الناتج�ة اعل��ى ولكنھ�ا غالب�ا ال تظھ��ر لزی�ادة الترطی�ب للخلط��ة 
المنخفض��ة عن��د تخمیرھ��ا وذل��ك لس��رعة عملی��ة المعدن��ة   C:Nف��ي المخلف��ات العض��ویة ذات نس��بة وانت��اج األحم��اض الدبالی��ة 

، وغالبا ما تختلف نواتج التخمیر بین الھوائي والالھوائي الختالف المیكروبات المحللة وتباین مص�ادر الطاق�ة )22(والتحلل 
عملی��ات المعدن��ة وتك��ون مركب��ات وس��طیة م��ن  بوج��ود او غی��اب االوكس��جین االم��ر ال��ذي یزی��د النت��روجین العض��وي ویقل��ل

وتعد عملیة اختفاء وانخفاض المیكروبات المرضیة م�ع عملی�ات التخم�ر حال�ة ص�حیة للمن�تج م�ن الس�ماد . االحماض الفینولیة
العضوي وذلك م�ن خ�الل تعرض�ھا ل�درجات الح�رارة المرتفع�ة وتحل�ل المركب�ات الحامل�ة لھ�ذه المیكروب�ات مم�ا ی�ؤدي ال�ى 

كثیرا م�ا وج�د عن�د جم�ع المخلف�ات الص�لبة م�ن المن�ازل  تواج�د لمیكروب�ات م�ن الس�لمونیال وبكتری�ا المك�ورات  ).6(ھالكھا 
خاص�ة ف�ي  logcfu g-1 4.3و 1.3وم�ن بكتری�ا القول�ون ب�ین   logcfu g-1 6.5ال�ى  0.04العنقودی�ة باع�داد تت�راوح م�ن 

لذلك فان عملیة تدویر المخلفات الصلبة التي تحت�وي عل�ى مخ�اطر میكروبی�ة  )  19(المخلفات التي تترك الكثر من ثالثة ایام 
او تراكیز من العناصر بدرجة خطرة تؤشر نوع من الخطورة  وتلزم اتب�اع نظ�ام ت�دویر  یمن�ع انتق�ال الملوث�ات ال�ى السلس�لة 

ل�ذلك ك�ان ھ�دف  ).24(لتربة والنبات  والحی�وان ث�م االنس�ان النھ�ا س�تولد مفاجئ�ات ف�ي بیئ�ة المجتم�ع الغذائیة عبر نقلھا الى ا
تشخیص تركیب�ة مكون�ات ھ�ذه النفای�ات واحتس�اب  كمی�ة النفای�ات القابل�ة للت�دویر الحی�وي وتع�دیل مكوناتھ�ا العض�ویة  البحث

  .ئة  من االضرار الناجمة عن تراكمھاوالمعدنیة، بھدف  تعظیم االستفادة من المخلفات  وحمایة البی
  المواد وطرائق العمل

جففت كمیة من المكونات العضویة الصلبة القابلة للتدویر الحیوي والمف�روزة م�ن مخلف�ات  الن�ازل ف�ي بع�ض االحی�اء 
ت��دویر الس��كنیة ف��ي مدین��ة اربی��ل، وس��حقت ومزج��ت جی��دا وحلل��ت مكوناتھ��ا الكیمیائی��ة والحیوی��ة مختبری��ا، لغ��رض اج��راء ال

حضرت خلطتین اعتمادا على تركیز الكاربون العض�وي .الحیوي الستعمالھا كمواد اساس في انتاج السماد العضوي الحیوي
وھ�و م�ا وج�ود ف�ي مكون�ات المخلف�ات العض�ویة ، ام�ا  C:N  40:1والنتروجین في المخلفات العض�ویة ،خلط�ة اول�ى بنس�بة

، قس�مت  C:N30:1لتعدیل النس�بة ال�ى )  N%46(تعمال سماد الیوریا وذلك باس  C:N30:1الخلطة الثانیة فحضرت بنسبة
مكون���ات ك���ل خلط���ة ال���ى مجم���وعتین وخم���رت بطریقت���ي التخمی���ر الھ���وائي او الالھ���وائي، بع���د ان لقح���ت المجموع���ة 

بینم��ا لقح��ت . )5(م��ن لق��اح ترب��ة نش��طة نقل��ت م��ن الطبق��ة الس��طحیة ف��ي حق��ل زرع��ي% 5بنس��بة ) المخم��رة ھوائی��ا(االول��ى
استعملت قن�اني . من لقاح  تربة نشطة جلب من المنطقة تحت السطحیة في الحقل نفسھ) المخمرة الھوائیا( جموعة الثانیة الم

لتر، اذ عبئت القناني من مواد الخلط�ات حس�ب طریق�ة التخمی�ر، وذل�ك بت�رك ثل�ث القنین�ة فارغ�ة  25بالستك مضغوط حجم 
، ام�ا ف�ي حال�ة التخمی�ر الالھ�وائي فق�د ملئ�ت القنین�ة )3-كغ�م م 864غم بكثافة ك 8وضع في القنینة ( بطریقة التخمیر الھوائي 
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-60رطب�ت الم�واد ف�ي  قن�اني التخمی�ر لح�دود ). 3-كغ�م م 864كغ�م بكثاف�ة  12(بالكامل من م�واد الخلط�ة م�ع ض�غط ی�دوي 
مك��رر لك��ل  14حض��ر . بطریق��ة التخمی��ر الالھ��وائي % 86-80م��ن الم��اء الح��ر التخمی��ر الھ��وائي، ولح��د الم��اء الح��ر % 66

معاملة، استعملت مواد عازلة من الصوف الزجاجي لتغلیف القنینة والحفاض على الناتج الحراري فیھا وتقلیل تاثیر المح�یط 
تم تسجیل درجة الحرارة للمحیط . CRDوضعت القناني في ضلة بمكان معرض للھواء الطبیعي وحسب تصمیم . خارجيال

یوم باستعمال مقیاس یدوي من خالل فتحة مغلقة بسداد قطني یسمح بدخول المحرار والتب�ادل الغ�ازي، اذ  3والمعامالت كل 
رطب عند الحاجة بطریق�ة التخمی�ر الھ�وائي، ام�ا م�ع طریق�ة التخمی�ر یتم تسجیل الحرارة ثم بعدھا تقلب المكونات وتھوى وت

الالھوائي فقد سجلت درجات الحرارة بنفس الطریق�ة، م�ن خ�الل فتح�ة مغلق�ة بس�داد مط�اطي یس�مح ب�دخول المح�رار ویع�اد 
ج��انس وخل��ط غلق��ھ بع��د اخ��ذ قی��اس الح��رارة ث��م القی��ام بدحرج��ة القنین��ة دورة كامل��ة خمس��ة م��رات باتج��اه متع��اكس لض��مان ت

ق��در الع��دد الكل��ي . ی��وم، اخ��ذت عین��ات وحلل��ت كیمیائی��ا وحیوی��ا واحص��ائیا 60بع��د انتھ��اء م��دة التخمی��ر ). 1و18(المكون��ات
ق�درت الك�اربون والنت�روجین ). 12 و 16و 8و   21(لألحیاء المجھریة والمثبتة للنت�روجین والمذیب�ة للفوس�فات والمرض�یة 

ق�درت ). 20(األحماض الدبالیة في مع�امالت ن�واتج التخمی�ر للخلط�ات وفق�اً لطریق�ة  فصلت . )15(والفوسفور كما جاء في 
  .وذلك من معرفة وزن وحجم ونسبة الرطوبة الحجمیة للمكونات في قنینة التخمیر) 3( الكثافة الظاھریة للخلطات حسب  

  النتائج والمناقشة

  صفات المادة العضویة المفروزة من المخلفات الصلبة 
نتائج تحلیل المكون العضوي الذي تم فرزه من النفایات التي جمعت من مخلفات مدینة اربیل خ�الل ) 1(الجدول یبین 

ونیت���روجین كل���ي % 57وبنس���بة ك���اربون عض���وي C:N 40:1، اذ بلغ���ت نس���بة 2014م���دة ش���ھر تم���وز ال���ى ك���انون اول 
تنوع�ة وض�من الح�دود الطبیعی�ة والمس�موح بھ�ا ، كما یبین الجدول احتوائھا على النسب الطبیعیة من العناص�ر الم1.423%

رغم انھا تمیل الى زیادة في االمالح التي تعد ناتج طبیعي لكون المخلف�ات الت�ي جمع�ت خ�الل م�دة الص�یف وبدای�ة الخری�ف 
  .والشتاء والذي تكثر فیھ الفواكھ التي تكون ذات محتوى عالي من امالح العناصر

  العضویة المفروزة من المخلفات الصلبة للمنازلبعض صفات ومكونات المادة ) 1(جدول 

  القیمة  القیاس  الصفة  القیمة  القیاس  الصفة القیمة  القیاس  الصفة

C  غم  
  1-كغم

570.0  Mn ملغم  
  1-كغم 

90.0  As 
  ملغم 

  1-كغم

8.2  

N  14.23  Cd 24.2  Ni  22.0  

P 0.46 Mn 16.8  Pb 18.9  

C:N  - 40:1 Mg 75  TM  

Log  
cfu  

g-1  

6.624  

Ca ملغم  
  1-كغم 

156.0  Cu 33.3  Nfix 3.342  

K 82.8  Zn 52.4  BSP  2.623  

Fe 480.0  Na  102  Coliform  1.870  

         Salmone.  1.043  

كما اظھر الجدول ان المیكروبات تتواجد بكثافة عالیة في المخلفات اذ تعد ھذه المخلفات البیئة الطبیعیة والجی�دة لنم�و 
و  Coliformونش���اط الالحی���اء الھیتیروتروفكی���ة لت���وافر مص���ادر الطاق���ة والك���اربون بش���كل جی���د، اال ان وج���ود بكتری���ا 

Salmonella  ك�س  تع�رض المخلف�ات ال�ى مص�ادر ط�رح ھ�ذه المیكروب�ات، وق�د یعد مؤشر س�لبي لتل�وث المخلف�ات وتع
تكون من بقایا االطعمة للحوم او الخضراوات والفواكھة المصابة والتالفة خاصة في اشھر الص�یف، او ت�رك المخلف�ات ف�ي 

جد عند جمع ساعة یمكن ان یزید من اعداد ھذه المیكروبات في المخلفات، وكثیرا ما و 48االكیاس في الطرقات الكثر من 
ان عملی�ة ت�دویر ). 19(المخلفات الصلبة من المنازل  تواجد لھذه المیكروبات من السلمونیال وبكتری�ا المك�ورات العنقودی�ة 

المخلفات الصلبة التي تحت�وي عل�ى مخ�اطر میكروبی�ة تل�زم اتب�اع نظ�ام ت�دویر یمن�ع انتق�ال الملوث�ات ال�ى السلس�لة الغذائی�ة 
)24.(  
  یوم 60وطریقة التخمیر في المعدل الحراري بعد   C:Nتاثیر نسبة الخلط  

ی�وم اذ تب�ین ان اعل�ى  60تغ�ایر درج�ات الح�رارة المس�جلة لمكون�ات الخلط�ات خ�الل م�دة التخمی�ر البالغ�ة ) 1(یبین الشكل 
ة بمع�دل الح�رارة الناتج�ة یوم من التخمیر مقارن� 20الى  18بعد   C:N30:1ناتجة من تخمیر الخلطة  0م 69معدل حرارة 

لوحظ ایض�ا ان .  یوم 40الى  30بعد  0م 68و 67خالل مرحلة التخمیر وبلغت ذروتھا بین  C:N 40:1من تخمیر الخلطة 
كم�ا وج�د ان مع�دل .معدل الح�رارة داخ�ل الخلط�ات ك�ان اعل�ى م�ن درج�ات الح�رارة  العظم�ى للمح�یط  طیل�ة م�دة التخمی�ر

ھ��وائي لك��ال الخلط��ین یس��اوي او یزی��د قل��یال ع��ن المع��دل المس��جل ب��التخمیر الالھ��وائي خ��الل الح��رارة المس��جلة ب��التخمیر ال
اك��دت نت�ائج  الح��رارة للتخمی�ر ح��دوث عملی�ة التحل��ل . االس�ابیع االول��ى بینم�ا انعك��س الح�ال ف��ي المراح�ل االخی��رة للتخمی�ر

عملی�ة انت�اج الس�ماد العض�وي وغالب�ا م�ا یس�عى الحیوي للمواد العضویة اذ تعد درجة الحرارة المعی�ار المھ�م لتحدی�د نج�اح 
وان الج�زء االكب�ر م�ن تحل�ل المركب�ات . 0م 65منتجي السماد في بعض مراحل التحلل للحفاض على درجة حرارة بح�دود 
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، عندما تجرى في ظروف الھوائیة  فتتولى عملی�ة التحل�ل المیكروب�ات )Liu  ،2000( 0م 60الى  40یحدث خالل حرارة 
التي تعمل بغیاب االوكسجین و یصاحب عملھا تكون كمیات الحرارة الناتجة اعلى ولكنھ�ا غالب�ا ال تظھ�ر لزی�ادة  الالھوائیة

  ).10و  2(الترطیب للخلطة 
  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  وطریقة التخمیر في معدل الحرارة  C:Nتاثیر نوع الخلطة ) 1(شكل 
 للخلطة C:Nونسبة  1-غم  كغم Nو Cو طریقھ التخمیر في تركیز C:N تاثیر 

 
 
 
  

انخفاض نسبة الكاربون وزیادة تركیز النتروجین في الخلطات المخمرة بفع�ل التحل�ل ) 2(اوضحت النتائج في جدول 
ع�ن محت�وى الخلط�ة قب�ل % 14.2بطریق�ة التخمی�ر الھ�وائي بنس�بة انخف�اض  1-كغ�م Cغ�م  489الحیوي، وبلغت اقل كمیة 

، % 7.8بطریقة التخمیر الالھوائي بنسبة انخف�اض  1-كغم Cغم  525.5،  بینما بلغت )1جدول( 1-كغم Cغم  570التخمیر
التخمی��ر لمع��املتي ) 1-كغ��م  Nغ��م 17.57% 22.8(و) 1-كغ��م Nغ��م  23.2%63.03(ب��ین  Nوتراوح��ت الزی��ادة بتركی��ز 

 Cحسب التعاقب، كما ل�وحظ  وج�ود ف�رق معن�وي لتركی�ز  40:1و معاملة التخمیر االھوائي للخلطة  30:1الھوائي للخلطة
اظھ�ر الت�داخل  . 40:1م�ع نس�بة 1-كغ�م Cغ�م  521مقارن�ة  بمع�دل  1-كغ�م Cغ�م  493.5اذ بلغ�ت   C:N 30:1في معامل�ة 

 . والتخمیر الھوائي 30:1في معاملة  1-كغم Cغم  472الثنائي تاثیرا معنویا في كمیة الكاربون اذ بلغت اقل معدل 
 
  

  خلطة  1-غم كغم Nو Cو طریقھ التخمیر في تركیز C:N تاثیر ) 10(جدول 

  طریقة
  التخمیر 

 Nتركیز  Cتركیز 

 C :Nنسبة 
  المعدل

  C :Nنسبة 
  المعدل

30:1 40:1 30:1 30:1 

  20.60  18.0  23.2  489.1  506.0  472.2  ھوائي

  19.05  17.5  20.6  525.5  536.0  515.6  الھوائي

    17.75  21.9         521.0  493.4  المعدل

LSD 0.05 CN=2.34 ,F=1.36 ,CNF=3.42 CN=1.64 ,F=1.021 ,CNF=2.31 

المع��امالت اذ وج��د م��ع طریق��ة التخمی��ر الھ��وائي اعل��ى مع��دل معن��وي تب��این تركی��ز النت��روجین الكل��ي بفع��ل اخ��تالف 
، وبل�غ اعل�ى 1-كغ�م Nغ�م   21.9اعل�ى قیم�ة بلغ�ت  30:1، و كذلك اعطت معاملة الخل�ط 1-كغم Nغم  20.6بلغ  Nلتركیز
لنت��روجین ان ق�یم ا) 3(تب�ین م�ن الج�دول . 30:1م�ن معامل�ة الت�داخل للتخمی�ر الھ�وائي و معامل�ة  1-كغ�م Nغ�م  23.2مع�دل

مقارن�ة   30:1م�ع الخلط�ة 1-كغ�م) NO3-NH4(غ�م 10.38في الخلطات بلغت اعلى معدل معن�وي ) NO3-NH4(الجاھز 
 9.01كم�ا حقق�ت طریق�ة التخمی�ر الھ�وائي اعل�ى مع�دل بل�غ . 40:1لمعامل�ة الخلط�ة  1-كغ�م) NO3-NH4(غم 4.32بمعدل 

و   30:1في حین اعطى تداخل المع�امالت  للخلط�ة. 1-كغم) NO3-NH4(غم 5.69مقارنة بمعدل  1-كغم) NO3-NH4(غم
 .1-كغم) NO3-NH4(غم 12.60التخمیر الھوائي اعلى معدل معنوي بلغ 

 

 مدة التخمیر  یوم

م 
رة 

حرا
ة 

رج
د
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   C:Nونسبة  1-غم  كغم NH4+NO3و طریقھ التخمیر في تركیز C:N تاثیر ) 11(جدول 

  طریقة التخمیر

 للخلطة C:Nنسبة  NH4+NO3تركیز 

  C :Nنسبة 
 المعدل

 C :Nنسبة 
  المعدل

30:1 40:1 30:1 30:1 

  24.2:1  28.1:1  20.3:1  9.01  5.41  12.60  ھوائي

  27.7:1  30.5:1  24.9:1  5.69  3.22  8.15  الھوائي

    29.3:1  22.6:1    4.32  10.38  المعدل

LSD 0.05 CN=2.645,F=3.216 CNF=4.316 CN=1.82 ,F=1.42 ,CNF=2.43  

بع�د التخمی�ر، اذ  40:1و  30:1ف�ي الخلط�ات   C:Nالمستعملة في خف�ض نس�بةتاثیر المعامالت ) 3(یوضح الجدول 
والتخمی��ر الالھ��وائي للخلط��ة  30:1لمع��املتي التخمی��ر الھ��وائي للخلط��ة%  23.75و%  32.3تراوح��ت نس��بة الخف��ض ب��ین 

اعط�ت طریق�ة  ، كما40:1لمعاملة الخلطة  29.3:1مقارنة بمعدل  22.6:1اقل معدل بلغ  30:1اعطت نسبة الخلط . 40:1
  .مع طریقة التخمیر الالھوائي 27.7مقارنة بمعدل  24.2:1التخمیر الھوائي اقل معدل بلغ 

  و طریقھ التخمیر في محتوى الخلطة من حامض الفولفك والھیومك   C:N تاثیر 
تاثیر المعامالت في كمیة االحم�اض العض�ویة الدبالی�ة المنتج�ة بع�د التخمی�ر اذ تب�ین وج�ود ت�اثیر ) 4(یوضح الجدول 

، 1-غ�م كغ�م 18.53و  10.89في معد انتاج الحامضین وبل�غ اعل�ى مع�دل النت�اج الفولفی�ك والھیوم�ك  30:1معنوي للخلطة 
ك�ذلك س�جلت معامل�ة . عل�ى التت�ابع 1-غ�م كغ�م 18.44و 10.54بلغ�ا بینما اعطى التخمیر الالھوائي اعلى معدل للحامضین 

عل�ى التت�ابع ، بینم�ا  1-غ�م كغ�م 19.48و  9.14و التخمیر الالھوائي اعلى مع�دل م�ن الحامض�ین بلغ�ا  30:1التداخل لنسبة 
عل�ى التت�ابع،  1-غ�م كغ�م 14.74و  6.32و التخمی�ر الھ�وائي اذ وص�لت   40:1بلغت اقل قیمة من معاملة الت�داخل لمعامل�ة 

) 5(یتب�ین م�ن الج�دول. ومن المالحظ ان كمیة حامض الھیومك قد زادت على كمی�ة ح�امض الفولف�ك ف�ي جمی�ع المع�امالت
 3-كغ��م م 664.4بینم��ا بل��غ  30:1للخلط��ة  3-كغ��م م 653.3انخف��اض مع��دل الكثاف��ة الظاھری��ة بع��د التخمی��ر، وس��جل مع��دل 

 661.3مقارن�ة  656.4االثر المعنوي في خف�ض قیم�ة كثاف�ة الخلط�ة الت�ي بلغ�ت  ،  كما كان للتخمیر الھوائي 40:1للخلطة
  .عند التخمیر الالھوائي 3-كغم  م

  ) 1-غم كغم(و طریقھ التخمیر في محتوى الخلطة من حامض الفولفك و الھیومك C:N تاثیر )  4(ول جد

  طریقة التخمیر

  حامض الھیومك  حامض الفولفك

  C :Nنسبة 
 المعدل

 C :Nنسبة 
  المعدل

30:1 40:1 30:1 30:1 

  17.58  14.73  17.58 7.73  6.32  9.14  ھوائي

  19.48  17,41  19.48 10.54  8.43  12.65  الھوائي

    16.07  18.53    7.37  10.89  المعدل

LSD 0.05 CN=1.66 ,F=2.02 ,CNF=3.22 CN=1.56 ,F=1.84 ,CNF=3.12 

  الخلطة ومحتواھا من االحماض الفینولیةو طریقھ التخمیر في كثافة C:N تاثیر  
ب�التخمیر الھ�وائي، بینم�ا ك�ان  30:1للمعامل�ة  3-كغ�م م 650.2ایضا بین التداخل الثنائي ان اقل قیمة للكثافة الظاھریة 

ان عملیة التحلل وفقدان كمیة من الكاربون یخف�ض . وبالتخمیر الالھوائي  40:1مع الخلطة 3-كغم م 666.2اعلى معدل بلغ 
  ).23(الكثافة للخلطة  

  ) 1-ملغم كغم(واالحماض الفینولیة ) 3-كغم  م( و طریقھ التخمیر في الكثافة الظاھریة C:N تاثیر ) 5(جدول 

  طریقة التخمیر

  االحماض الفینولیة  الكثافة الظاھریة

  C :Nنسبة 
  المعدل

 C :Nنسبة 
  المعدل

30:1 40:1 30:1 30:1 

  3.80  4.58  3.02  656.4  662.6  650.2  ھوائي

  16.78  18.64  14.92  661.3  666.2  656.4  الھوائي

    11.61  8.97    664.4  653.3       المعدل

LSD 0.05  CN=4.45 ,F=4.16 ,CNF=5.16 CN=2.02 ,F=2.86 ,CNF=3.32 

تك��ون ت��اثیر المع��امالت  ف��ي محت��وى الخلط��ات م��ن االحم��اض الفینولی��ة، اذ بل��غ مع��دل ) 5(بین��ت النت��ائج ف��ي ج��دول 
 1-ملغم كغ�م 3.80، كما سجلت طریقة التخمیر الھوائي اقل معدل 30:1مع نسبة خلط  1-ملغم كغم 8.97االحماض الفینولیة 

، بینم�ا 1-ملغم كغ�م  2.95والتخمیر الھوائي اوطأ القیم بلغت   30:1من االحماض الفینولیة، في حین اعطت معاملة التداخل
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ووج��د ان تواج��د . والتخمی��ر الالھ��وائي  40:1معامل��ة الت��داخل لمكون��ات الخلط��ة م��ن1-ملغ��م كغ��م 18.64بل��غ اعل��ى مع��دل 
  ).0.584و  0.512(االحماض الفینولیة یرتبط مع زیادة تركیز الكاربون والنتروجین الكلي في الخلطة بعالقة معنویة 

  و طریقھ التخمیر في محتوى المیكروبي للخلطة C:N تاثیر  
وجدود زی�ادة ف�ي المحت�وى المیكروب�ي الكل�ي والمثبت�ة للنت�روجین والمذیب�ة للفس�فور  )6(اوضحت النتائج  في جدول 

 6.72logcfug-1لیصل العدد الى   30:1بعد عملیة التخمیر، اذ وجدت زیادة معنویة في المحتوى المیكروبي الكلي للخلطة

 7.15الھ��وائي اذ بل��غ الع��دد  ، ك��ذلك وج��د  تف��وق التخمی��ر40:1ف��ي الخلط��ة  logcfug-1 5.85بینم��ا انخف��ض لیص��ل . 
logcfug-1  5.24، مقارنة مع معدل التخمیر الالھوائي log cfug-1 . كذلك كان للتداخل بین المعامالت ت�اثیر معن�وي ف�ي

والتخمی�ر  40:1والتخمیر الھوائي،  بینما سجلت المعاملة   30:1في معاملة log cfug-1 7.83المحتوى المیكروبي لیصل 
ایض�ا تفوق�ت معامل�ة التخمی�ر الھ�وائي بتحقی�ق اعل�ى كثاف�ة للبكتری�ا المثبت�ھ . 5.24log cfug-1الالھوائي اقل محتوى  بل�غ 

، ول�م logcfug-1 3.48مقارنة بما تحقق مع معاملة التخمی�ر الالھ�وائي ال�ذي بل�غ   logcfug-1 4.57للنتروجین في اذ بلغ 
ت تاثیر في معدل كثافة البكتری�ا الھوائی�ة المثبت�ة للنت�روجین، ف�ي ح�ین وج�د تف�وق معن�وي للخلطا  C:Nیكن الختالف نسبة
مقارن�ة بانخف�اض  logcfug-1 4.54و 4.60مع طریق�ة التخمی�ر الھ�وائي بمع�دالت   40:1و C:N 30:1لمعاملتي التداخل 

 3.42و  3.54وائي ف�ي الخلطت�ین لیص�ل مع�دالت كثاف�ة البكتری�ا الالھوائی�ة المثبت�ة للنت�روجین م�ع طریق�ة التخمی�ر الالھ�
logcfug-1  .  

 logللخلط�ة  و طریق�ھ التخمی�ر ف�ي المحت�وى المیكروب�ي الكل�ي و البكتری�ا المثبت�ة  للنت�روجین    C:N ت�اثیر ) 6(جدول 
cfug-1  

  طریقة التخمیر

  البكتریا المثبتة  للنتروجین      المحتوى المیكروبي الكلي

 C :Nنسبة 
 المعدل

 C :Nنسبة 
  المعدل

30:1 40:1 30:1 30:1 

  4.57  4.54  4.60  7.15  6.46  7.83  ھوائي

  3.48  3.42  3.54  5.43  5.24  5.62  الھوائي

    3.98  4.07    5.85  6.72  المعدل

LSD 0.05 CN=0.741 ,F=0.86 ,CNF=1.29 CN=ns ,F=0.77 ,CNF=0.89 

وج�ود ت�اثیر معن�وي لطریق�ة التخمی�ر الھ�وائي ف�ي تف�وق مع�دل الكثاف�ة المیكروبی�ة المذیب�ة ) 7(اوضح  بیان�ت ج�دول 
 C:Nف�ي ح�ین ل�م ت�ؤثر نس�بة . log cfug-1 2.720بعد التخمی�ر مقارن�ة بمع�دل  log cfug-1 3.605للفوسفات التي بلغت 

تح��ت طریق��ة التخمی��ر  40:1و C:N 30:1داخل المع��امالتواعط��ى ت��. ف��ي اخ��تالف كثاف��ة المیكروب��ات المذیب��ة للفوس��فات
مقارن�ة بمع�دالتھا م�ع طریق�ة التخمی�ر الالھ�وائي  log cfug-1 3.530و 3.680الھوائي اعلى مع�دالت الكثاف�ة المیكروبی�ة 

  .  2.59log cfug- 1و  2.850التي بلغت 
 Fecal المذیب��ة للفوس��فات وبكتری��ا و طریق��ھ التخمی��ر ف��ي محت��وى الخلط��ة م��ن المیكروب��ات C:N ت��اثیر ) 7(ج��دول 

Coliform   )log cfug-1  (  

  طریقة التخمیر

 Fecal Coliform  المیكروبات المذیبة للفوسفات

  C :Nنسبة 
  المعدل

  C :Nنسبة 
  المعدل

30:1 40:1 30:1 30:1 

  0.153  0.142  0.165  3.605  3.53  3.68  ھوائي

  0.00  0.00  0.00  2.720  2.59  2.85  الھوائي

    0.071  0.082    3.060  3.265  المعدل

LSD 0.05 CN=ns ,F=0.546 ,CNF=0.712 CN=n.s ,F=ns ,CNF=ns 

ان اعداد بكتریا القولون قد اختفى وجودھا من الخلطات التي خم�رت بالطریق�ة الالھوائی�ة وق�ل ) 7(كما بین الجدول 
 0.142و 0.165في الخلط�ات الت�ي خم�رت بالطریق�ة الھوائی�ة، وبلغ�ت اع�داھا الض�ئیلة بح�دود %. 91.82تواجدھا بنسبة 

log cfug-1  اي تواجد لبكتریا السالمونیال واختفى تواجدھا ف�ي مكون�ات الخلط�ات ولم یتبین في النتائج . یوم تخمیر 60بعد
  .باختالف انواعھا، وباختالف طرائق التخمیر الھوائي والالھوائي

من خالل النتائج المقدرة لنواتج التخمیر یمكن ان یتضح لنا بان سرعة التحل�ل لمكون�ات الخلط�ة العض�ویة ونواتجھ�ا 
حظ انخفاض لمحتوى الكاربون العضوي اثناء عملیات التخمر في محتوى الخلط�ات اعل�ى فیھا، اذ لو  C:Nقد ارتبط بنسبة

، مما یعن�ي اس�تعمالھ مص�درا للطاق�ة م�ن االحی�اء المحلل�ة،  40:1مما حدث في انخفاض تركیز الكاربون لمكونات الخلطة 
تحل�ل وق�د ل�وحظ وص�ول انخف�اض وھذا یؤك�د ان عملی�ة المعدن�ة للعناص�ر ف�ي المركب�ات العض�ویة ت�زداد بزی�ادة س�رعة ال

وتع��د زی��ادة تركی��ز ). 23(اعتم��ادا عل��ى طریق��ة وم��دة التخمی��ر ون��وع المكروب��ات المحلل��ة % 30محت��وى الك��اربون ال��ى 
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ال��ى انخف��اض تركی��ز  Nالنت�روجین ف��ي الوس��ط مھم��ة ومرغوب��ة ف��ي مكون��ات الس��ماد المحض�ر، وق��د تع��ود الزی��ادة بتركی��ز 
وقیام البكتریا المثبتة للنت�روجین بتثبی�ت النت�روجین م�ن الھ�واء المح�یط والت�ي  ل�وحظ زی�اد ، CO2الكاربون  بفقده بصورة 

ان  ).14(كما تع�د زی�ادة النت�روجین المع�دني ف�ي الوس�ط مؤش�ر جی�د عل�ى نض�ج الكمبوس�ت بش�كل جی�د ) 6جدول(نشاطھا 
ثیر م�ن كمی�ات النت�روجین للفق�د جنب ك 30:1حصول عملیة المعدنة لعنصر النتروجین بشكل واضح في مكونات الخلطات

كما تبین من النتائج ان نس�بة الك�اربون إل�ى النت�روجین تع�د مقی�اس مفی�د لمعرف�ة تح�والت الم�ادة ). 5و 13(وھذ ما وضحھ 
إن االختالف ف�ي كثاف�ة  .ھي النسبة المثلى لتحلل الكمبوست 30 -25: 1ان ھذه النسبة بین) 7( العضویة وتحللھا  وقد اشار

المجھریة قد یكون مرتبط بشكل مباشر بما توفره المادة العضویة من مص�ادر الك�اربون والطاق�ة وظ�روف النم�و ، األحیاء 
إل��ى س��رعة عملی��ة المعدن��ة  C:N 30:1یمك�ن أن تع��زى الزی��ادة ف��ي األحم��اض الدبالی��ة ف��ي المخلف��ات العض��ویة ذات نس��بة 

قیقة مما أدى إلى أنتاج أحم�اض عض�ویة الت�ي یع�د أنتاجھ�ا م�ن والتحلل، وكلما كان التحلل أسرع زاد من نشاط الكائنات الد
وغالب��ا م��ا تختل��ف ن��واتج التخمی��ر ب��ین التخمی��ر الھ��وائي والالھ��وائي ). 9و  22(الی��ات تفس��یر تحل��ل المركب��ات العض��ویة 

العض�وي  الختالف المیكروبات المحللة وتب�این مص�ادر الطاق�ة بوج�ود او غی�اب االوكس�جین االم�ر ال�ذي یزی�د النت�روجین
ویقلل عملیات المعدنة وتكون مركبات وسطیة من االحماض الفینولیة وھذا ما لوحظ في النتائج من تكون وانتاج االحماض 

وتعد عملیة اختفاء وانخفاض المیكروبات المرضیة مع عملیات التخمر حالة صحیة للمنتج من الس�ماد ). 5جدول (الفینولیة 
ات الح�رارة المرتفع�ة وتحل�ل المركب�ات الحامل�ة لھ�ذه المیكروب�ات مم�ا ی�ؤدي ال�ى العضوي وذلك من خالل تعرضھا لدرج

  ).6(ھالكھا 
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