
والمستقبلالحيوية األسمدة
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.قسم علوم التربة والمياه\معة االنبار كلية الزراعة جا

المقدمة

ومأكل ، لذا تلعب الزراعة دوراً أساسياً وهاماً في حياة االنسان فهي التي تمده بحاجياته األساسية من ملبس
تغيرات فإن االهتمام بقطاع الزراعة وتطويره واستخدام األساليب التكنولوجية الحديثة أمر ضروري لمواكبة ال
لعصرالعالمية الحادثة في المجال الزراعي والتي من أهمها اتباع سياسة زراعية سليمة تتمشى مع متطلبات ا

جية شهد ارتفاعا في االنتاج العالمي لمحاصيل الحبوب االستراتي1966بأن عام " الفاو"بالرغم من تأكيد منظمة 

في نفس العام % 50، إال أن المعروض العالمي من الحبوب قد انخفض وارتفعت األسعار بأكثر من %7بحوالي 

تهالكيا، إن حقيقة كوننا مجتمعا اسو.ضرورة زيادة المساحات المزروعة بالقمحعن ويتحدث حاليا منتجو القمح 

وتشير .لغذائييشتري معظم طعامه من الخارج، بما فيه الغذاء االستراتيجي، تعني، تحديدا، أننا نفتقر الى األمن ا

م2030في عام % 70التنبؤات ان الزيدة في الطلب على الغذاء ستصل بنسبة 



لغذائية إن تجاوز هذه الصورة القاتمة أمر ممكن إذا ما تم التركيز على االنتاج الزراعي بهدف تلبية االحتياجات ا

ي األساسية ، وذلك عبر خطط زراعية تكاملية تستفيد من المناخ المعتدل ومن المساحات الشاسعة لألراض

غم من وبالر.وتقنيات تحديث الزراعة لماجهة تحديات المستقبلالصالحة للزراعة وغير المزروعة ومن المياه

حملها حقيقة كون األرض الزراعية أندر وأغلى عناصر رأس المال الوطني فان الحفاظ عليها وتنميتها أمانة يت

.الجيل الحالي

استخدام التقنيات الميكروبية في إنتاج األسمدة الحيوية •

ة وان إن إنتاج كميات كبيرة من األسمدة الكيميائية ال يمكن ان يفي بحاجة العالم مهما انتج منها وبخاص•

تها محليا ، على البلدان الفقيرة حتى لو أنتج" العالم يمر بأزمة غذائية وان ارتفاع أسعار األسمدة يشكل عبأ

حي المترتب وليست الناحية االقتصادية وحدها تجعلنا نبتعد عن استعمال األسمدة الكيمائية بل الضرر الص

حيوان على اإلفراط  في استعمالها الذي يسبب تلوث التربة والماء والنبات ويعد ذلك ضرر على صحة ال

ر جاهزية تعد األسمدة الحيوية مخصبات مهمة للتربة إذ انها توفر العناصر الغذائية بشكل اكثو.واإلنسان

بةنمو النباتات وتساهم في تحسين بعض خواص الترللنبات فضال عن احتوائها على مواد تنشط



اصر يهدف المزارع من إضافة المواد العضوية إلى بناء مستويات منها في التربة ، لكي تكون خزين للعن

مال المخلفات الغذائية إضافة إلى منع عملية التعرية وتحسين التهوية والمحتوى الرطوبي في التربة، وان استع

زيد من النباتية كما هي في الحقل يحتاج إلى مدة طويلة لتحللها لذا فان إضافة األسمدة العضوية المصنعة ي

ا في دورة نجاح العملية لنفس الموسم إضافة إلى زيادة النشاط الميكروبي ونوعية العشائر الميكروبية ودوره

ا ضروريا لما وتعد عملية تصنيع هذه األسمدة وتحضيرها أمر. العناصر الغذائية في التربة وتحسين مرقد البذرة

تحققه من استخدام امثل للموارد الطبيعية وحماية التربة من اإلصابات المرضية المنقولة



 Industrializedأكدددت نتددائج الدراسددات العلميددة الحديثددة خطددورة االسددتمرار فددي مددا يعددرف باسددم الزراعددة المصددنعة 

Agricultureداً خطيدراً لصدحة والتي يستخدم فيها األسمدة الكيميائية، حيث تؤدي إلي آثار سلبية علي البيئة وتشكل تهدي

لدذلك بددأ . اإلنسان عالوة علدي األثدر المباشدر لتلدك الكيماويدات علدي الكائندات الدقيقدة النافعدة الموجدودة فدي التربدة الزراعيدة

-Bioة االتجدداه إلددي ترشدديد اسددتخدام تلددك األسددمدة والمبيدددات الكيميائيددة واالهتمددام بتكنولوجيددا الزراعددة العضددوية الحيويدد

Organic Farming وتعددرف أيضدداً باسددم الزراعددة الطبيعيددةNatural Agriculture ويسددتخدم فيهددا األسددمدة ،

لوقددت العضددوية والكائنددات الحيددة الدقيقددة المفيدددة مددن أجددل تددوفير غددذاء صددحي مددع إنتاجيددة أكثددر وجددودة عاليددة وفددي نفددس ا

ة بغدرض توظيفهدا وتتضمن هذه التكنولوجيدا تعظديم اسدتخدام الكائندات الحيدة الدقيقدة المفيدد. المحافظة علي بيئة نقية ونظيفة

ي الزراعيدة وتحويدل في تحسين الصفات الطبيعية والكيماوية والبيولوجية للتربة، حيث تقوم بحفظ أتزان العناصر في األراض

فات واألمدراض العناصر إلي الصورة الذائبة والميسرة الصالحة لتغذية النبات، كما تشارك في المقاومة البيولوجية لبعض اآل

.النباتية
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القمةمؤتمرففي .المطلوبةالزيادةبكميةوإنما،عدمهمناألسمدةاستخدامبزيادةالمطروحالسؤاليتعلقوال

ومن .2015عامبحلولالنصفإلىالجياععددبخفضنفسهاالحكوماتألزمت 1966عاملألغذيةالعالمي

،ذلكيعنيولربما .األسمدةواستخداملألغذيةالعالميالقمةمؤتمربينماالقائمةالمباشرةالعالقةتتجلىهنا

كبيرةتبدوالالزيادةوهذه .لالستخدامالحاليبالتصورمقارنةاألسمدةاستخدامفيالمائةفي 8بنسبةزيادة

أهدافإلىللوصولاألسمدةاستخداموتعزيز .األطنانعددبحسبزيادتهاحيثمنتأكيدبكلكبيرةلكنها،جدا

تعويضيتسنىحتىأكثرأو %2.7بنسبةزياداتإلىالحاجةتدعوحيث.لألغذيةالعالميالقمةمؤتمر

الموادعلىشديدةضغوطاالمسمدةغيرالسنويةالمحاصيلتسلطحيثللتربةالمغذيةالموادفيالخسائر

 .التربةفيالعضوية



تحسينالممكنةالتوجهاتبينومن .المستقبلفيالمنتظرالتحدياألسمدةاستخدامكفاءةتحسينيشكل

األنشطةتعالجوقلما .البيولوجيةالتقنياتخاللمنالمغذياتمنالنباتاتمتحصلوكفاءةاألسمدةاستخدام

يالحيوالتثبيتأوالحيويغيرباإلجهادمتصلةموضوعاتالبيولوجيةالتقنياتمجاالتفيالجارية

البحوثلهذهمتاحةمجاالتتتوافرحينوفي .للنتروجين

تحسينالممكنةالتوجهاتبينومن .المستقبلفيالمنتظرالتحدياألسمدةاستخدامكفاءةتحسينيشكل

األنشطةتعالجوقلما .البيولوجيةالتقنياتخاللمنالمغذياتمنالنباتاتمتحصلوكفاءةاألسمدةاستخدام

يالحيوالتثبيتأوالحيويغيرباإلجهادمتصلةموضوعاتالبيولوجيةالتقنياتمجاالتفيالجارية

البحوثلهذهمتاحةمجاالتتتوافرحينوفي .للنتروجين



أنيددب،بحتدةاقتصداديةنظدروجهدةمنحتى،ملموسةاألسمدةاستخدامكفاءةمنالمتحققةالمكاسبتكونقد

 .زارعينالمقبلمنوتطبيقاتهااألسمدةاستخدامتحددالتيالعواملمنواسعةطائفةعلىتعتمدالمكاسبهذه

لحدداعلدىفعليداالمدزارعينحصدولضدمانفدياإلبدداععلدىقددرةأكثدرتصدب أنمدناألسدمدةلصناعاتوالبد

المثدالسدبيلعلدىذلدكمدن .األسدمدةواسدتخدامبالمحاصيلالصلةذاتالمتاحةالتقنياتمنالمنافعمناألقصى

.المغذياتالستردادأفضلمعدالتتوفرقد polymer-coatedالجديدةاألسمدة

.التربةمغذياتاستردادواألسمدةالستخدامالكاملةبالدورةاالهتمامالصناعاتعلىيتوجبكما

 .المعدنيدةاألسدمدةعدنخاصدةوبصدفة،التربدةمغدذياتبشدأنوااللتبداسفهدمسدوءهنداكزالفمداذلدكومدع

 .المغذياتبإدارةالمعنيةاألطرافجميعمنعلميةومعلوماتهدفإلىبحاجةوالجمهور

أمدرهدوإنمدااإلنتاجيدةفديمكاسدبتحقيدقأننعدرففدنحن .معارفنداالنداسإلدىننقدلأنعليندا،أخدرىوبكلمدة

 .واحدآنفيوممكنضروري



كما نشر أحد المعاهد المختصة في الواليات المتحدة ويدعى معهد روديل نتائج ألبحاث استمرت ثالثا  

ظاهرة االحتباس )وعشرين سنة جاء فيها أن الزراعة العضوية قد تقلل من ارتفاع درجة حرارة األرض 

ون من بنسبة كبيرة ، وذلك ألن الزراعة العضوية تسهم في تقليل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكرب( الحراري

ة ويرى بعض المتحمسين للزراع. ٪ مقارنة بالزراعة التقليدية  28-15الحقول الزراعية بنسبة تتراوح مابين 

لى سبيل العضوية أن المنتجات العضوية صحية و مأمونة أكثر من نظيراتها المنتجة بالزراعة التقليدية ، فع

٪ عن 50المثال ذكر أن المحاصيل الزراعية العضوية تحتوي على مركباًت مضادة للسرطان بمعدل يزيد 

من المحاصيل التي تهدف للحصول على أعلى كمية من اإلنتاج عن طريق استخدام نوع واحد أو أنواع محدودة

.الحاصالت التقليدية



اعية وهناك جملة من الممارسات واألساليب الزراعية المصاحبة عادة للزراعة العضوية مثل إتباع الدورات الزر

كلها تفيد وزراعة المحاصيل المرافقة ومحاصيل التغطية واستخدام األسمدة العضوية إلى غير ذلك من الوسائل ،

في زيادة التنوع الحيوي في التربة 

له فإن النشاطات الزراعية تعد مسؤولة عن ثلث ما تتعرض( الفاو)حسب منظمة األغذية والزراعة العالمية و

٪ من الغازات المنبعثة والمتسببة بظاهرة االحتباس 25حيث أن , الكرة األرضية من حرارة وتغير في المناخ

ويعزى تلوث المياه أساسا إلى النشاط الزراعي المكثف واستخدام األسمدة والمبيدات وكذلك ،الحراري

بيئة والتنوع وتشكل بعض األساليب و النظم الزراعية المتبعة خطراً ال يستهان به على ال.   المخلفات الحيوانية

الحيوي، فقد شهدت ستينات القرن الماضي بزوغ ما اصطل  على تسميته بالزراعة المركزة أو 

ن مما حقق إنتاجا مرتفعا ً م, وتجاهل كبير للبيئة و سالمة مكوناتها (Intensive agriculture)المكثف

ة بنظام وتقدر المساحة المزروع. المحاصيل الزراعية إال أنه تسبب في تدهور حاد للبيئة بعناصرها المختلفة

.الزراعة المركزة بما يزيد عن ثلث المساحة الزراعية في العالم
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برامج التسميد العضوي والحيوي الميكروبي

التسميد العضوي-

هو إنتاج الغذاء بطريقة ( Organic agriculture)المفهوم األساسي للزراعة العضوية

غير ذلك من ال تلحق الضرر بالبيئة وذلك بتجنب الكيماويات الزراعية كاألسمدة والمبيدات و

.المواد المصنعة 

راضي يعتبر التسميد العضوي حجر األساس الذي يجب وضعه لرفع القيمة اإلنتاجية لأل

ية الزراعية واإلقالل من التلوث البيئي الناتج من اإلسراف في استعمال األسمدة المعدن

الزراعة المستدامة على FAOولقد عرفت منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ( الكيماوية)

وسائل أنها نظم الخدمة والصيانة والمحافظة على المصادر الطبيعية مع االستفادة من تطويع

.  اءالتكنولوجيا الصناعية لتحقيق احتياجات اإلنسان الحالية واألجيال القادمة من الغذ



استخدام الكائنات الحية الدقيقة النافعة في الزراعة 

(EM1المخصب الحيوي )

 Industrializedأكدت نتائج الدراسات العلمية الحديثة خطورة االستمرار في ما يعرف باسم الزراعة المصنعة 

Agricultureداً خطيراً لصحة والتي يستخدم فيها األسمدة الكيميائية، حيث تؤدي إلي آثار سلبية علي البيئة وتشكل تهدي

ين الصفات وتتضمن هذه التكنولوجيا تعظيم استخدام الكائنات الحية الدقيقة المفيدة بغرض توظيفها في تحس. اإلنسان

عناصر إلي الطبيعية والكيماوية والبيولوجية للتربة، حيث تقوم بحفظ أتزان العناصر في األراضي الزراعية وتحويل ال

.النباتيةالصورة الذائبة والميسرة الصالحة لتغذية النبات، كما تشارك في المقاومة البيولوجية لبعض اآلفات واألمراض
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:EM1المخصب الحيوي 

EM1 اختصار لكلمتيEffective Micro-Organismsي ، أي الكائنات الدقيقة الفعالة، وهو عبارة عن مستحضر طبيع

ربة الزراعية، يحتوي علي مجموعة متوافقة من الكائنات الحية الدقيقة النافعة ولها دور نشط وفعال في تحسين خصوبة الت

أن الكائنات الحية الدقيقة المفيدة النشطة EM1والفكرة األساسية للمخصب الحيوي ، وهو مستحضر آمن من الناحية الصحية 

مجموعة من الوظائف الموجودة به تعمل علي تحسين صفات التربة الزراعية بصورة طبيعية حيث تقوم تلك الكائنات الدقيقة ب

.المفيدة لخصوبة التربة

http://www.uae.gov.ae/uaeagricent/agriculture/img/org2.g


نتائج تصنيع السماد الحيوي 

جهرية اجريت تجارب مختبرية إلنتاج االسمدة الميكروبية بانتخاب االحياء الم

لية المرغوبة وتصنيع منظومة التخمير وتنمية االحياء واستعملت مصادر او

متوفرة محليا من مخلفات المعامل الصناعية المحلية  في انتاج االسمدة 

الحيوية

http://www.uae.gov.ae/uaeagricent/agriculture/img/abudhabi27.g


منظومة التخمير 

ج المصنعة محليا النتا

االسمدة الحيوية 

الميكروبية



لتر إضافة إلى كمية / غم فوسفور   22.38: السماد السائل الحيوي الميكروبي: الحصول على:أظهرت النتائج

لى احتوائة اضافة ا. من العناصر الغذائية النيتروجين والكالسيوم والمغنيسيوم والزنك والحديد على التوالي 

ا لتر أحماض عضوية والتي شملت حامض االوكزاليك والستريك عالوة على محتوى عالي من خالي/ غم 16

-Azomonasبكتريا  KR2

كغم سماد إضافة الى كمية  من العناصر الغذائية / غم فوسفور  31انتج السماد الحيوي الصلب احتوى على 

-Azomonasالنيتروجين والكالسيوم والمغنيسيوم والزنك والحديد على التوالي ، والكتلة الحيوية لبكتريا 

KR2.



اعية استعملت هذه االسمدة في تغذية العديد من المحاصيل الزراعية تحت ظروف بيئية زر

:مختلفة وأعطت نتائج ايجابية

-:االستنتاج 

ويقلل من كمية األسمدة الكيميائية % 20-15يؤدي استعمال األسمدة الحيوية الى زيادة في اإلنتاج من

اقل ، إال ان استعمالها يكون بدون جدوى اذا كانت نسبة المادة العضوية في التربة% 40-20المستعملة بنسبة 

.مع مالحظة استعمال العزالت المناسبة لملوحة التربة والمياه% 1.5من 



الفوسفور من الصخور الفوسفاتيةإلذابة .Pseudomonas sppالبكترياتقنية استخدام 
عبد العسافي علي ادهام

جامعة االنبار–كلية الزراعة 

في الترب الجبسية تحت نظام الري بالرش المحوري99التسميد الحيوي للقم  صنف اباء 
ومحمود 3و ياسين حمدي3، عايد عبد العريز الحديثي1، عصام خضير حمزه ألحديثي1، عبود محمد هزيم2، عبد هللا عبد الجليل1ادهام علي عبد العسافي 

3خضر 

البرنامج الوطني لتطوير-وزارة الزراعة*** جامعة االنبار كلية التربية ** جامعة االنبار كلية الزراعة 

ين لمحصول القم  انتخاب اللقاح البكتيري المثبت للنيتروجين واثر استعماله في التوصية السمادية من النيتروج

في الترب الجافة الصحراوية( 99-اباء)
ادهام علي العسافي  ياس خضير الحديثي علي عباس المعاميري عصام خضير الحديثي وجمال صال  الكبيسي

جامعة االنبار/ كلية الزراعة 



 Garlicعلى نمو وإنتاج محصول الثوم (Pleurotus ostreatus) أثر استعمال نفايات مزرعة الفطر المحاري
Allium sativumوبعض خواص التربة.

**حسن بردان اسود * موفق مزبان مسلط *     ادهام علي عبد 

جامعة االنبار-كلية الزراعة*

االنبار/ المعهد التقني** 

حيـــــوي وتأثيــــــره في بعـــض صفــــــات التربـــة وإنتــــــــاج البصــــــــــــــــل–تحضيـــر سمـــاد عضـــوي 

3عبد الكريم عريبي سبع 2عصام خضير الحديثي 1ادهام علي عبد العسافي 

كلية العلوم جامعة ديالى: 3كلية الزراعة جامعة االنبار : 2و 1•

تصنيع سماد عضوي واختباره -Ceratophylum demeresm L. 2استخدامات زراعية مفيدة لنبات الشمبالن 
حقليا في انتاج البطاطا

ادهام علي عبد العسافي   عصام خضير الحديثي   رسمي محمد حمد

كلية الزراعة–جامعة االنبار 

تبعيدة لماذا نعمل  على دفع مزارعينا الى ممارسات زراعية ثبت فشلها ، كالزراعة األحاديدة التدي تتطلدب:السؤال المطروح

لزراعدة هناك حاليدا ا.كبيرة للمدخالت كالمبيدات واألسمدة الكيماوية والبذور المهجنة والمياه والقروض المالية وغير ذلك

.المستدامة  والعضوية والزراعة البيئية والتنويع الزراعي ضرورة لالستقرار 



 :سلبيات الزراعة العضوية

ما أن هناك كغيرها من الفلسفات والممارسات البشرية ال تخلو الزراعة العضوية من قصور وسلبيات ، وك

بيات الكثير من المتحمسين والمروجين للزراعة العضوية ، فثمة من هم أقل حماسا واقتناعا بها ، إن اهم السل

لزراعة نتاج ، وبشكل عام يبلغ متوسط انخفاض االنتاج بسبب االمصاحبة للزراعة العضوية انخفاض اإل

رى هذا االنخفاض في االنتاج ادى بدوره الى بروز مشاكل اخ،٪ مقارنة بالزراعة التقليدية  30-10العضوية 

ب والخضر كارتفاع اسعار المنتجات العضوية ، فعلى سبيل المثال تتراوح الزياده في اسعار محاصيل الحبو

٪ ، وهي زيادة غير مستغربة وذلك لتعويض  300-75المنتجه عضوياً عند مقارنتها بمثيالتها المنتجة تقليديا بين 

الخسائر الناجمة عن انخفاض اإلنتاج

حق االهتمام وبالرغم من أوجه النقص التي تم التطرق إلى بعض منها ، تظل الزراعة العضوية تجربة رائدة تست. 

.ن والبيئةوالتطوير بغية تحقيق المعادلة الصعبة المتمثلة في توفير الغذاء بطريقة تضمن سالمة اإلنسا
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نظرة بيئية واقتصادية –الزراعة العضوية •

ماويات بكونها منظومة تعتمد على إدارة النظام االيكولوجي بدالً من مدخالت الكي–تحقق الزراعة العضوية •

اعية، العديد من الفوائد البيئية، حيث أنها تمنع استخدام األسمدة والمبيدات الصن-الزراعية الخارجية 

.واستخدام العقاقير البيطرية والبذور والسالالت المحورة وراثياً والمواد الحافظة والمواد المشعة

ما دعا العديد ومع التطور الصناعي الحاصل في العالم برزت حالة التراكم الواسع للفضالت في البيئة مشكلة حقيقية م

وم عن إن دول العالم المختلفة تبحث الي. من بلدان العالم إلى اتخاذ إجراءات جدية وسن قوانين صارمة للحد من هذا التلوث

وسائل مالئمة للتخلص من الفضالت المطروحة سواء بإتالفها أو أعادة استغاللها

,Bacillus, Azotobacterفقد استعملت العزالت البكتيرية  Acetobacter, Azospirillum, 

Bradyrhizobium, Azoarcos, Serratia. ل تجهز النبات بصورة رئيسة بما يحتاجه من الفوسفور الذائبة خال

مع " امرحلة النمو، كما أن البعض منها يقوم بإنتاج بعض الهرمونات ذات التأثير في سرعة النمو وكان ذلك أكثر وضوح

.Azotobacterو .Bacillus:  عزلتين من البكتريا تعود الى الجنسين

 ,Aspergillus nigerوحصلت الدراسات في هذا المجال على عزالت مختلفة تعود للفطريات وهي 

Aspergillus fumigatus, Penicillium pinophilum من التربة والتي أثبتت قدرتها على إذابة الصخور

ال على زيادة في الفوسفاتية وفوسفات ثالثي الكالسيوم  واستخدامها لقاحات حيوية مع نباتات فول الصويا والحنطة، إذ حص

%32.8و 28.9إنتاجية الحنطة بمعدل 
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، و كانت كرس  الباحثون في السنوات األخيرة  بحوثهم لرفع القدرة اإلنتاجية للمحاصيل•
إلنتاج ، اللقاحات البكتيرية من بين تلك المشاريع التي وظفت لتحسين النمو وزيادة ا

ورغم ان الطرق . وذلك وألهمية األسمدة الحيوية بما تعوضه من األسمدة المعدنية
ون مكمل البيولوجية قد ال تؤدي الى زيادة سريعة في إنتاجية  المحاصيل إال إن عملها يك

ئة لعمل الدورات الزراعية خاصة في الترب حديثة التكوين اال انه من الواجب حماية بي
الية التربة من اإلفراط في استعمال األسمدة الكيميائية ، والحذر من استعمال معدالت ع

.منها في الترب الصحراوية ذات معدالت التساقط المطري المنخفض

ادية وتحمي أشارت الدراسات إن تكنلوجيا األسمدة الحيوية تساهم في تقليل الكلف االقتص•
وتوصل ان زيادة في %. 15–10النبات من تقلبات البيئة وتزيد إنتاجيتها بنسبة من 

ة سماد إنتاجية الحنطة المعاملة باللقاح البكتيري مقارنة بغير المعاملة، مع خفض نسب
وقد توصل أن . من التوصية السمادية لمحصول الحنطة % 25النتروجين المستعمل 

اف استعمال اللقاح البكتيري المنتج محليا أدى إلى خفض السماد النتروجيني المض
% .10وزياد معدل إنتاج حاصل الحبوب بنسبة % 50لمحصول الرز بمقدار 



يتدوير ومعالجة المخلفات الصلبة للمنازل وأسواق الخضر والفاكهة  ذات األصل الزراع

2وحسن بردان اسود 1وجمال صال  محمود 1ادهام علي عبد العسافي 
المعهد الفني الصقالوية–هيئة المعاهد الفنية -2كلية الزراعة -قسم التربة والمياه -جامعة االنبار-1

، وذلك لالستفادة من المخلفات الصلبة ألسواق الخضر والمنازل بتحويلها إلى سماد عضويثتركز هدف البح

دامه لتغذية باستخدام التقانات الحيوية إلجراء التحلل الحيوي للمخلفات وتحويلها الى سماد عضوي يمكن استخ

ل كان الهدف هو دراسة العوامل المؤثرة في عمليات تحلل المخلفات  للحصول على أفض, األراضي الزراعية 

نية فيها الشروط التي يمكن من خاللها تسريع تحللها بما يرافق هذا التحلل من زيادة كمية المركبات النتروجي

تم . باستخدام بعض األحياء الدقيقة بغية رفع قيمة هذه المنتجات الثانوية عند استخدامها كسماد عضوي

ت الحصول على المخلفات الصلبة للمنتجات الزراعية والمطابخ  من مدينة الرمادي حي التأميم ، حيث نظم

من الدور والشقق 100من أصحاب حوانيت الخضر والفاكهة و100استمارة معلومات أولية وزعت علي 

\كغم2أظهرت النتائج ان معدل  وزن المخلفات ذات األصل الزراعي للعائلة التي يمكن معالجتها السكنية و

حضر المعامالت بتحضير خليط من المخلفات مع الصخر الفوسفاتي . يوم\حانوت \كغم 10يوم و \دار

%  0.24و 0( N)بنسبةعدلت كمية النيتروجين من سماد اليوريا % 30و 0خلطبنسبة RP (8%P )الخام

لهوائية  واجري التحلل تحت ظروف هوائية و ال هوائية ،واستخدم نوعين من البكتريا الهوائية تحت الظروف ا،

StreptomycetesوAzomonas. غرام من 5000وضعت العينات ضمن عبوات بالستيكية بوزن

.خضعت  المعامالت لمدة  شهرين للشروط المحددة للدراسةو% 60حددت نسبة الرطوبة الطور الصلب



-:وتبين من نتائج تحليل نواتج التحلل

مع استعمال العزلة %  27.5و % 18.6و % 19.1و % 14.9وجود زيادة معنوية للنيتروجين الكلي بنسب  

Azomonas 30مع الخلط%  RP . بلغتC:N ادنى مستوياتها بعد التحلل في معامالتAzomonas8:1

تحت الظروف الالهوائية أعلى كمية RP%0و0.24N%أظهرت المعاملة المدعمة. 14:1و 10:1و12:1و

0.24%و RP%30كغم، وان أفضل المعامالت إلذابة مركبات الفوسفات كانت \غم12.6لألحماض الدبالية بلغت 

N  تحت الظروف الالهوائية اواستعمال بكترياAzomonas غم 22و 23التي  وفرتP\ كغم  بنسبة إذابة

كغم من المعاملة  \غم 2.5وان أعلى كمية للمواد الفينولية . لمركبات الفوسفات الكلية وعلى التوالي%  80و% 82

30%RP0%وN  كغم مع معامالت  \غم 0,25الى 0,23تحت الظروف الالهوائية ، بينما كانت اقل كمية

تحققت من استعمال  8.53Log.cfu/gووجد ان أفضل كثافة عددية للميكروبات .Azomonasالسيطرة و

Streptomycetes.



يث ال ان ما يحتاجه مزارعونا فعال هو بلورة عالقة جديدة بينهم وبين المرشدين والباحثين الزراعيين، بح

للمزارعين، بل أن تبنى هذه العالقة على قاعدة " المعلومات"يكون دور األخيرين مجرد قنوات لتمرير 

وهنا تبرز ضرورة تنظيم .المشاركة الندية بين الطرفين بهدف تطوير ونشر أساليب زراعية جديدة ومبدعة

ا ، بل وأساس"الخبراء"من قبل " الحديثة"ورشات عمل للمزارعين، ال بهدف تلقينهم المعلومات الزراعية 

، وبالتالي بهدف تبادل المعلومات بين المزارعين أنفسهم الذين يواجهون مشاكل متشابهة في المناطق المختلفة

قع تعميم المعارف الخاصة بالتقنيات والممارسات الزراعية التي طورها أو طبقها المزارعون بنجاح في موا

ثي وفي هذه الحالة تصب  إبداعات المزارع وتجاربه هي محور العمل البح.مختلفة وعلى محاصيل متشابهة

.واإلرشادي وليس العكس

دى ختاما نقول بأن الشرط األساسي الزدهارنا الحقيقي واستمرارية وجودنا يكمن، الى حد كبير، في م•
حتياجاتنا فضال عن تلبية ا.حمايتنا لتربتنا الزراعية ومواردنا المائية القليلة المتوفرة لدينا وإغماءهما

تالي األمر الذي يتطلب تعزيز مبدأ تدوير استخدام المصادر المحلية وبال.الذاتية من مصادرنا المحلية
لتي ال أو النفايات ا" الضائعة"ألن كل المخرجات .المساهمة في تخصيب التربة وزيادة الثروة الطبيعية

ل الى يعاد إدخالها الى نفس النظام االنتاجي أو االستهالكي واستعمالها ثانية كمدخالت فإنها سوف تتحو
.تلوث


