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ختموالم 
 يواجػػػػػػػػػا العػػػػػػػػػالـ اليػػػػػػػػػـو زيػػػػػػػػػادئ مسػػػػػػػػػتمرئ  ػػػػػػػػػي االحتياجػػػػػػػػػا  ال  ائيػػػػػػػػػة ال اشػػػػػػػػػئة 
 عػػػػػػػػف الزيػػػػػػػػادئ المسػػػػػػػػػتمرئ  ػػػػػػػػي عػػػػػػػػدد  السػػػػػػػػػكاف والػػػػػػػػ   ي ابمػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػص واضػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػي 

 يجػػػػػاد وسػػػػػائؿ لزيػػػػػادئ  ( األمػػػػػر الػػػػػ   ودة  لػػػػػ  ضػػػػػرورئ 3002 ، المػػػػػوارد ف الح  ػػػػػاو 
واالجتماعيػػػة واالقتصػػػادية ويعػػػد  السػػػمبية لمعوامػػػؿ البيئيػػػة اآلثػػػارالروسػػػية وت ميػػػؿ  اإل تاجيػػػة

كاالعتمػاد  اإل تاجيػةتو ير ت ا ا  متطورئ لإل تاج وحػد الوسػائؿ ال عالػة والمباشػرئ  ػي ر ػ  
و لػؾ ودة لزيػادئ االعتمػاد عمػ  األسػمدئ  (3002فالزعبػي ،  اإل تػاج عاليػةعم  وص اؼ 

% مػػػػف 20وف   لػػػػ  العالميػػػػة اإلحصػػػػائيا الكيميائيػػػػة لر ػػػػ    تاجيػػػػة التربػػػػة حيػػػػ  تشػػػػير 
 ( .8991روساف ، األسمدئ الكيميائية ف استخداـالزراعي قد تح ؽ  تيجة  اإل تاج

وف االستخداـ الم رط لألسمدئ الكيميائية  تيجة التوس   ي الزراعة المكث ػة لػا  وبيد
 ػػي اسػػتخداـ  ػػ    اإلسػػراؼوثػػر كبيػػر  ػػي تمػػو  البيئػػة األمػػر الػػ   اسػػتدع  التحػػ ير مػػف 

األمػر الػػ   ولػد وراي كثيػػرئ  والحيػواف وال بػػا  اإل سػافسػمبية عمػػ   وثػػار المػواد لمػا ل ػػا مػف
 إل تػػػاجت ػػػاد  بػػػالعودئ  لػػػ  اسػػػتخداـ المػػػواد الصػػػدي ة لمبيئػػػة  ػػػي الػػػ ظـ الزراعيػػػة الحديثػػػة 

وعمػػ  صػػحة  ةالبيئػػالزراعيػػة ب ػػدؼ المحا ظػػة عمػػ   باتػػا  خاليػػة مػػف المػػواد الكيميائيػػة 
 ( . 3002خي ، ف البم اإل ساف

رو  الحيوا ػا   –مخم ػا  المحاصػيؿ  –مخم ا  ت ميـ األشجار ف واد    الم ومف
عمػػػػ  زيػػػػادئ المػػػػادئ  المعالجػػػػةبعػػػػد  قػػػػدرت ا ووثبتػػػػ   ػػػػ   المخم ػػػػا ( ال مامػػػػة –الحمػػػػ ئ  –

عػػادئ ب ػػاي التػػرو المتػػد ورئ وتحسػػيف ب ػػاي التربػػة وزيػػادئ مسػػاميت ا   العضػػوية  ػػي التربػػة واب
 Haynes and )تزويػػد ال بػػا  بالع اصػػر ال  ائيػػة و  وقػػدرت ا عمػػ  االحت ػػاظ بالمػػاي

Naidu., 8991 ), ( Fliessbach et al.,8993), (Abiach et al., 1008), 

(Giusquiani et al., 8994),  (Eriksen et al ., 8999), (Sikora and 

Enkiri ,8999)  (Tejada and Gonzales , 1002),(De neve and 

Hofman, 1000),  (Trinsoutrot et al ., 1000 ), ( Mc conell et al., 

8992)  

عمػػػ  المػػواد العضػػػوية  ا  الم شػػ  ال بػػػاتي ف مخم ػػا  ت مػػػيـ  وتركػػز  ػػػ   الدراسػػة  
( المتػػو رئ بكميػػا  كبيػػرئ  ػػي سػػورية حيػػ  بم ػػ  المسػػاحة  الزيتػػوفالزيتػػوف والكرمػػة وت ػػؿ 
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وبم ػ  المسػاحة  شػجرئ مميػوف 2.2.وعدد األشػجار ولؼ  كتار 5..2بالكرمة  المزروعة
ف المجموعػة   مميػوف شػجرئ 90.2 وعدد األشجار ولؼ  كتار 285.8 المزروعة بالزيتوف
 .( 3001،  عيةاإلحصائية الزرا

ووضػػػح  العديػػػد مػػػف البحػػػو   مكا يػػػة االسػػػت ادئ مػػػف  ػػػ   المخم ػػػا  حيػػػ  وثبػػػ  
عمػػ  الجيػػدئ لعمميػػة تصػػ ي  الكومبوسػػ  حيػػ  حصػػال ( المردوديػػة 3002مز ػػر وعػػامر ف

(  مكا يػػػػة 3002وليػػػػة وبػػػػر ف حميػػػػد فاأل المػػػػوادطػػػػف مػػػػف  8كػػػػم كومبوسػػػػ  مػػػػف  200
الكومبوسػػػ  مػػػف البيػػػريف كم ػػػتة صػػػديؽ لمبيئػػػة حيػػػ  تمتػػػ  الكومبوسػػػ  الحصػػػوؿ عمػػػ  

مػػػ   رشػػػة  الم ػػػتة بمواصػػػ ا  جيػػػدئ م ار ػػػة مػػػ  الكومبوسػػػ  الم ػػػتة مػػػف قمػػػؼ السػػػ دياف
 الدجاج.

 مبوسػػ   ػػي تحسػػيف خػػواص التربػػة حيػػ وبحػػا  وخػػرة الػػدور الكبيػػر لمكو وت اولػػ  
عم  الػدور الكبيػر   Jackson et al. (1003) , Chen et al. (1008)    كؿ مف دوك

 ػػي  الػػ   يمعبػػا  ػػي تحسػػيف خصػػوبة التربػػة وال مػػو ال بػػاتي  لػػ  جا ػػو التػػ ثير اإليجػػابي
 الكائ ػػػػا  الحيػػػػة الدقي ػػػػة الموجػػػػودئ  ػػػػي التربػػػػة خاصػػػػة  المحممػػػػة لم وسػػػػ ور حيػػػػ  توصػػػػؿ

Saha(8994)   ويزيػد  لم وسػ ا  ل  وف السماد العضو  يزيد مف  شاط البكتريا المحممػة
دور الكومبوسػ   ػي دعػـ  مػو  Gottshall  (8991)ال وس ور بالتربػة ووثبػ    تاحةمف 

 زراعا  مختم ة .  يمف زرؽ الطيور ال با  بدراسة ت ثير الكومبوس  

  ل  :   ا البح  ي دؼ
مػف المخم ػا  الزراعيػة تحػ  ظػروؼ التخمػر  كومبوسػ  (  تاج سماد عضو  ف  
يضاح ت ثير الكائ ا  الدقي ة  ي  غ اي واب ضاج السماد والال وائيال وائي   ال اتة . واب
خ طلاال  خ:خالبح م اتخ
خم اتخالبحثخ:خخ–أ ال خ

 م ط ة  عزاز . ، تـ ت  ي  البح   ي معمؿ تس يـ لألسمدئ  ي محا ظة حمو
 المعمؿ .مزارع المحيطة بالتـ جمع ا مف والزيتوف ة مخم ا  ت ميـ الكرم .8

 .عمؿت ؿ الزيتوف : تـ جمعا مف معاصر الزيتوف المحيطة بالم .3
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 . عمؿاألب ار المحيطة بالمالزبؿ الحيوا ي المخمر وغير المخمر : تـ جمعا مف مزارع  .2

خخخطلاالقخالبحثخ:خ–ثقنرق خ
خد صرخخالم اتخاأل لروخالتاخلوخبعملروخالدخملخ:خ–خ0

 لممواد األولية بالطرائؽ التالية : التحاليؿ تـ ت  ي 
-    PH  :قدر باستخداـ    PH METER   80:8 ( ي معمؽ ب سبة . ) 
 بواسػػػػػػػػػػػػػطة ج ػػػػػػػػػػػػػاز التوصػػػػػػػػػػػػػيؿ الك ربػػػػػػػػػػػػػائي  ػػػػػػػػػػػػػي   قػػػػػػػػػػػػػدر ال اقميػػػػػػػػػػػػػة الك ربائيػػػػػػػػػػػػػة :  -

 ( . 80:8ب سبة ف  معمؽ
عمػػ  ج ػػػاز المحمػػػؿ  قرايت ػػػااآلزو  الكمػػي  بعػػػد  ضػػـ العي ػػػة ثػػـ  قػػػدر األزو  الكمػػي : -

 ( . RICHARDS,8923فاآللي
 OLSEN ETف OLSEN ال وسػ ور المتػاح بطري ػة تػـ اسػتخالصال وسػ ور المتػاح :  -

AL.,892. )ػا و متػر مػف   220ج از المطيػاؼ الضػوئي عمػ  طػوؿ موجػة  خدـواست 
 وجؿ قرايئ الشدئ الضوئية .

 JACKSONف م ػػػوـ ج ػػػاز الا ضػػػـ العي ػػػا  باسػػػتخد :قػػػدر بعػػػدالبوتاسػػػيـو الكمػػػي  -

.,8921)   
 220حػػرارئ   ػػي المرمػدئ عمػػ  درجػػة ي ػػا بوضػػ  الع  قػدر ال  ػد بالترميػػد و سػػبة الرمػػاد :  -

 ساعة ثـ تـ وزف الرماد .  .3مئوية لمدئ 
 (.JACKSON .,8921فبطري ة األكسدئ الرطبة قدر ت دير المادئ العضوية :  -
 بطري ة ال رف الجاؼ .  قدر الرطوبة :  -

ختةخالعل روخ:خخالمقد صرخ–خ0
والمػػػػادئ العضػػػػوية و سػػػػبة  ECو  pHو  (NPK)الع اصػػػػر الكبػػػػرة  حسػػػػاوتػػػػـ 

يػػـو  20الرمػػاد باسػػتخداـ الطرائػػؽ السػػاب ة ب خػػ  عي ػػا  دوريػػة مػػف األكػػواـ المشػػكمة كػػؿ 
 حت  ا ت اي عممية التخمير .
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خالدتلبوخ:خمعقموتخ–خثقلثق خ
 ال  االروخ:خخالطري ة

كػم 800كػم زبػؿ مخمػر  800كػم ت ػؿ زيتػوف   300كم مخم ا  ت ميـ الكرمػة   300 .8
 زبؿ غير مخمر.

 كم زبؿ غير مخمر.800كم زبؿ مخمر   800كم مخم ا  ت ميـ الكرمة   300 .3

 كم زبؿ غير مخمر.800كم زبؿ مخمر   800   زيتوفكم مخم ا  ت ميـ ال300 .2

كػم 800كم زبػؿ مخمػر   800كم ت ؿ زيتوف   300كم مخم ا  ت ميـ الكرمة   300 ..
 .  خميرئ  غير مخمر زبؿ

   كػػم زبػػؿ غيػػر مخمػػر800كػػم زبػػؿ مخمػػر   800كػػم مخم ػػا  ت مػػيـ الكرمػػة   300 .2
 .خميرئ 

   كػػم زبػػؿ غيػػر مخمػػر800كػػم زبػػؿ مخمػػر   800   زيتػػوفكػػم مخم ػػا  ت مػػيـ ال300 .2
 .خميرئ 

 الطلر وخالوت االروخ:

غطيػػ  بشػػكؿ   ال وف المعػػامال  الطري ػػة ال وائيػػة بػػ  س خطػػوا  تحضػػير اتػػـ 
 . لت ميف الظروؼ الال وائية ال ايموف محكـ برقائؽ

عػػف عمميػػة السػػماد المخمػػر لتػػو ير البػػادي مػػف األحيػػاي الدقي ػػة المسػػ ولة   ضػػا ة
 .(Tiquia et al., 3003)  التخمر

لتػػػو ير الع اصػػػر ال  ائيػػػة الضػػػرورية ل مػػػو وا تشػػػار  مخمػػػرالغيػػػر  السػػػمادومػػػا 
 األحياي الدقي ة .

خلةخ:دحلرلخالخمرخ–لابعق خ
ضػا ة  لتر .2 ل  غ خميرئ 80تـ تحضير الخميرئ بإضا ة  مف المػاي الم طػر واب

مػػف  لتػػر 0.2تػػـ  ضػػا ة لتػػتمكف الخميػػرئ مػػف التكػػاثر و  وسػػبوعمػػدئ  وتركػػامػػوالس  لتػػر 3
 .يـو م  ماي الترطيو 82ؿ كومة كؿ المحموؿ لك
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خدحلرلخاألا امخ:خ–خقمسق خ
المخم ػا  بطػوؿ  بعد  ـرـ  ( 3*  3ف  حضر  الخمطة عم  شكؿ كومة ب بعاد

بحيػػ  يكػػوف م ػػدار كػػؿ طب ػػة عشػػر الكميػػة سػػـ ووضػػع  عمػػ  شػػكؿ طب ػػا   82 – 80
  كػػػػرر   قمػػػػيال  لت ميػػػػؿ حجم ػػػػا و ضػػػػ ط  بالمػػػػاي و المسػػػػتخدمة مػػػػف المخم ػػػػا  ثػػػػـ رطبػػػػ

الطب ػػا  مػػف المخم ػػا  حتػػ  ا ت ػػاي الكميػػة المػػراد اسػػتخدام ا ثػػـ رطبػػ  الكومػػة وغطيػػ  
 ة .بالخيش لح ظ الرطوب

صػي ا  لح ػظ  يا  مرا  وسػبوع . – 2 خالؿ  ترئ التخمر بمعدؿ رطب  الكومةكما 
يػػـو لمح ػػاظ  82وقمبػػ  الكومػػة مػػرئ كػػؿ  يػػـو شػػتايا   82% ومػػرئ كػػؿ 20الرطوبػػة حػػوالي 

 عم  الت وية الجيدئ وتج و ا تشار الظروؼ الال وائية .
 بشػػػكؿ غطيػػػ  ومػػػا كومػػػا  الطري ػػػة الال وائيػػػة حضػػػر  بػػػ  س الخطػػػوا  ولكػػػف

 ال ع ػػد  ضػػا ة  كومػػا الال ػػايموف لضػػماف العػػزؿ الكامػػؿ ولػػـ ت ػػت   محكػػـ برقػػائؽكامػػؿ و 
 . د وخ  العي ا  مف وجؿ التحميؿع وو الخميرئ
خخخ:خوالم اقشةالندقالجخ

خخخ:خووال  
 قبل التخمير : المستخدمةالخصائص األولية للمواد   1:رقم  جدوؿ

  pH العينة
1111 

EC 

1111 
N 

% 
P % 

K 

% 

ة ماد
عضوية 

% 

C 

% 

رماد 
% C/N 

مخلفات تقليم 
 379.2 6.31 22.9 93.69 1.23 1..1 1.3 2..3 7.6 الكرمة

زيتون )أغصان 
 331.1 2.27 9..2 ....9 3..1 1.7 .1.3 1.61 2.21 +   أوراق (

 92.7 ..2 27.17 97.7 1.21 1.3 1.72 1.1 7.6 تفل زيتون
 31.1 29.7 22.1 ..71 1.69 ..1 1.62 .2.9 6.22 زبل مخمر
زبل غير 

 مخمر
1.11 2 1.3 1.9 1.12 61.71 .1.1 39.23 2..2 
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عمميػػة قبػؿ  المسػتخدمة  ػي الدراسػة ( الخصػائص األوليػة لممػواد8يبػيف الجػدوؿ ف
ت مػػيـ مرت عػػة خاصػػة   ػػي مخم ػػا  يالحػػظ وف  سػػبة الكربػػوف العضػػو  كا ػػ     التخميػػر 

 الزبػؿ المخمػر وغيػر المخمػر  ػي ومػا الكرمػة ػي مخم ػا  ت مػيـ  وبدرجة وقػؿ وت ؿ الزيتوف
( م خ ضػة  ػي NPKف الع اصر األساسػية ة سب بي ما كا  م خ ضة  سبيا    سبتا  كا  

 الزبؿ المخمر وغير المخمر . جمي  المخم ا  باستث اي
مػ خ ض الومحتوا ػا جميػ  مخم ػا  الت مػيـ  ي الكربوف العضو    تيجة الرت اعو 

 لػػ    ػػص  ػػي وزو  التربػػة  األمػػر الػػ   يػػ د  C/N سػػبة  اعودة  لػػ  ارت ػػ اآلزو مػػف 
عمػػػ  اآلزو   الدقي ػػة والكائ ػػا ت ػػا س بػػيف ال باتػػا    تيجػػة حػػدو ع ػػد  ضػػا ت ا لمتربػػة 

   ػػػػػػػػػػػػػػػػصممػػػػػػػػػػػػػػػػا يعػػػػػػػػػػػػػػػػرض ال بػػػػػػػػػػػػػػػػا   لػػػػػػػػػػػػػػػػ   الميسػػػػػػػػػػػػػػػػر الموجػػػػػػػػػػػػػػػػود  ػػػػػػػػػػػػػػػػي التربػػػػػػػػػػػػػػػػة
 ;Zucconi et al., 8918ف  ػػي المراحػػؿ األولػػ  ل مػػو ال بػػا خاصػػة   اآلزو  ػػي  

Tiquia, 1003  )خ ػض  ػ   ال سػبة لتصػؿ لم سػػبة ل تخميػر  ػػ   المخم ػا  لػ لؾ يجػو
 .Mathur et al. (8992) التي تعد األ ضؿ لإل با  وال مو 8:80المثالية 

انخصائص انكيميائيت نهكمبىسج انناحج مه انطريقت انهىائيت خالل ثالثةت  0 رقم : جذول

 أشهر

 انخصائص

 انكيميائيت

+ مخهفاث حقهيم انكرمت  -2

حفم زيخىن + زبم مخمر + 

 زبم غير مخمر

مخهفاث حقهيم انكرمت +  -0

 زبم مخمر + زبم غير مخمر

مخهفاث حقهيم زيخىن +  -2

 زبم مخمر + زبم غير مخمر

 2شهر 0شهر  2شهر  2شهر 0شهر  2شهر  2شهر 0شهر  2شهر 

pH 6422 9427 9420 9462 94.7 9420 9420 9407 9422 

EC 2422 24.2 2422 2420 0420 0422 2422 2470 2402 

N% 2472 24.2 0402 2420 24.2 0422 2427 24.6 0420 

P% 24.2 2420 2422 2472 2422 2460 2466 2427 2422 

K% 2420 2462 2490 2422 2492 0420 2422 2420 24.6 

مادة 

 عضىيت
92422 90422 674.2 99422 92422 92462 6.427 96422 66422 

C% 22420 224.. 2242. 22422 22460 22422 274.9 27402 2.466 

 22422 20429 22422 07422 02476 00422 22402 09476 06422 رماد%

C/N 

Ratio 
294.2 02406 2.422 22426 02492 26422 22422 02422 27422 
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 + خميرةانخصائص انكيميائيت نهكمبىسج انناحج مه انطريقت انهىائيت  : 2رقم جذول 

 

 ائصانخص

 انكيميائيت

مخهفاث حقهيم انكرمت +  -2

حفم زيخىن + زبم مخمر + 

 + خميرة زبم غير مخمر

مخهفاث حقهيم انكرمت +  -0

 زبم مخمر + زبم غير مخمر

 + خميرة

مخهفاث حقهيم زيخىن +  -2

 زبم مخمر + زبم غير مخمر

 + خميرة

 2شهر 0شهر  2شهر  2شهر 0شهر  2شهر  2شهر 0شهر  2شهر 

pH 6402 9422 9422 9422 9496 9472 .402 9492 9492 

EC 2427 0429 042. 04.2 0422 0422 2460 04.0 0409 

N% 242. 0422 0422 242. 2477 0472 2422 2490 0420 

P% 24.2 2400 2422 2422 2496 24.0 2492 2422 2462 

K% 2422 2496 2472 2462 2472 0462 2427 2492 0402 

مادة 

 عضىيت
96492 92420 66402 994.2 9240. 6.422 6.420 66422 62402 

C% 22422 2046. 2.422 22402 224.6 27422 274.2 2.462 29470 

 22499 22462 .2242 22476 07490 004.2 22499 .0642 02422 رماد%

C/N 

Ratio 
22426 02402 22422 224.. 02422 22462 07490 00422 294.2 

 

ف الطري ػػػػة عػػػػصػػػػائص الكيميائيػػػػة لمكومبوسػػػػ  ال ػػػػاتة ( الخ 3يبػػػػيف الجػػػػدوؿ ف 
قػػػد ا خ ضػػػ  بشػػػكؿ مسػػػتمر خػػػالؿ وشػػػ ر  C/N سػػػبة وف   تػػػرئ التجربػػػة ال وائيػػػة خػػػالؿ

 Brady)و ػ ا ي سػجـ مػ  ماتوصػؿ  ليػا حتػ  وصػبح  ثابتػة مػ    ايػة التجربػة التجربة 

and Weil, 8999)   ي وخاصػة   ػ مال  ػي جميػ  المعػا سػبة اال خ ػاض كبيػرئ وكا ػ
ب سػبة  ..82حيػ  بم ػ     زبؿ مخمر   زبػؿ غيػر مخمػر معاممة مخم ا  ت ميـ الكرمة

 ػػػي مخم ػػػا  ت مػػػيـ   سػػػبةالالمخم ػػػا  قبػػػؿ التخمػػػر وبم ػػػ   % م ار ػػػة  مػػػ  .9ا خ ػػػاض 
مخم ػػػا  ت مػػػيـ   ػػػي معاممػػػة ومػػػا %90ب سػػػبة ا خ ػػػاض  ..81 الكرمػػػة   ت ػػػؿ الزيتػػػوف 

 ر ة  م  المخم ا  قبػؿ التخمػرا% م 93 ضب سبة ا خ ا C/N89.8 بم    سبة  الزيتوف
مػػ  ب ػػاي اآلزو   CO3وربمػػا يعػػود  ػػ ا اال خ ػػاض  لػػ    ػػد الكربػػوف عمػػ  شػػكؿ غػػاز 

   .( Kaloosh , 8993)و ؽ ما  كر  مرتبطا  بالمادئ العضوية
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خاصػة  معاممػة  عػامال زيػادئ ال وسػ ور  ػي   ايػة التخمػر  ػي جميػ  المويالحظ 
% م ار ػة بالمخم ػا  392ب سػبة  ال وسػ ورازداد محتوا ػا مػف مخم ا  ت ميـ الكرمة حي  

  سبة الزيادئ  ي كؿ مف معاممتي مخم ا  ت ميـ الكرمة   ت ػؿ الزيتػوفقبؿ التخمر وبم   
و ػػػػػ ا ي سػػػػػجـ مػػػػػ  ماتوصػػػػػؿ % عمػػػػػ  التػػػػػوالي 820% و321 ومخم ػػػػػا  ت مػػػػػيـ الزيتػػػػػوف

وو ال سػؿ  بالتطػاير  ػد وت سػر  ػ   الزيػادئ بػ ف ال وسػ ور ال ي ( Kaloosh , 8993)لػا
 Warman) كػػر    خػػالؿ عمميػػة التخمػػر وربمػػا يػػزداد مػػ  ت ػػدـ مراحػػؿ التخمػػر و ػػؽ مػػا

and Termmer , 8995). 
خاصػػػة  معاممػػػة  عػػػامال  ػػػي   ايػػػة التخمػػػر  ػػػي جميػػػ  الم البوتاسػػػيـو زيػػػادئيالحػػػظ كمػػػا 

 قبػؿ التخمػر% م ار ػة مػ  المخم ػا  2.2الزيتوف حي  بم    سبة الزيػادئ  مخم ا  ت ميـ
وبم    سبة الزيػادئ  ػي كػؿ مػف معػاممتي مخم ػا  ت مػيـ الكرمػة   ت ػؿ الزيتػوف ومخم ػا  

 تيجػة تحػرر البوتاسػيـو الموجػود  ػي المػادئ % عم  التػوالي 311 % و313ت ميـ الكرمة 
 . CO3األحياي الدقي ة و  د الكربوف عم  شكؿ غاز عؿ بعد تحمم ا ب  األولية

( و ػ    5.3 – 5.08معتدلة تراوح  بػيف ف  pHقيمة  المعامال  جمي  ح   
 1 – 2بػػ ف  الم ػدرال يـ ت   ضمف المجاؿ الحيو  المثالي ل شاط األحياي الدقي ػة الم يػدئ 

 , Hoitink and Kuter) ) ,( EL-Halwagi , 8911)( و ػؽ مػا  كػر  كػؿ مػف

8915). 

 mف EC يػدئج درجػػة مموحػػةبالمعػامال  وتمتػ  الكومبوسػػ  ال ػاتة عػػف جميػػ  

mhos/cm    وبػ لؾ   ػي ت ػ   3.2 – 3.31حي  تراوحػ  بػيف ف  المعامال ( لجمي )
بمػػا  ضػمف المجػاؿ المثػالي الػ   يجػو وف تكػوف عميػا درجػة مموحػة الكومبوسػ  الزراعػي

 . (Abad et al. , 1008)خبي ا و ؽ ما ( m mhos/cm  2.39 – 0.14 ) يتراوح
ود   لػ   الطري ػة ال وائيػة معػامال  لػ   رئضػا ة الخميػوف  (  2يبيف الجدوؿ ف 
 حيػػ  بم ػػ  التػػي لػػـ تضػػؼ ل ػػامعػػامال  الم ار ػػة  مػػ   C/N سػػبة ا خ ػػاض ممحػػوظ  ػػي 

% 82ب سػػبة ا خ ػػاض  ..82  ػػي معاممػػة مخم ػػا  ت مػػيـ الكرمػػة   ت ػػؿ الزيتػػوف  خميػػرئ
 ..81  ي ػا C/N سػبة  كا ػ حيػ   بػدوف خميػرئ م   ظيرت ا  ي الطري ة ال وائيةم ار ة  

ب سػػػبة  82.2 ي ػػػا  C/Nبم ػػػ   سػػػبة ، و ػػػي معاممػػػة مخم ػػػا  ت مػػػيـ الكرمػػػة   خميػػػرئ  
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 سػػبة  كا ػػ حيػػ   بػػدوف خميػػرئ % م ار ػػة  مػػ   ظيرت ػػا  ػػي الطري ػػة ال وائيػػة85ا خ ػػاض 
C/N  ومػػا معاممػػة مخم ػػا  ت مػػيـ الزيتػػوف   خميػػرئ بم ػػ   سػػبة  ، ..82 ي ػػاC/N ي ػػا  

حيػػ   بػػدوف خميػػرئ مػػ   ظيرت ػػا  ػػي الطري ػػة ال وائيػػة % م ار ػػة  5ب سػػبة ا خ ػػاض  81.1
 .89.8 ي ا  C/N سبة  كا  

معػػػامال  الطري ػػػة ال وائيػػػة   خميػػػرئ مػػػف  محتػػػوة زيػػػادئود   ضػػػا ة الخميػػػرئ لو 
 حيػ  بمػم محتػوة ال وسػ ور  ػي معاممػة التي لـ تضؼ ل ام ار ة  م  معامال   ال وس ور

% م ار ػة  مػ   ظيرت ػا 23ب سػبة زيػادئ  8.2ئ مخم ا  ت ميـ الكرمة   ت ؿ الزيتوف  خمير 
 ، ومػػا معاممػػة .8.8ال وسػػ ورمحتػػوة  ي ػػا  كػػافحيػػ   بػػدوف خميػػرئ  ػػي الطري ػػة ال وائيػػة

% م ار ػة  مػ   ظيرت ػا  ػي الطري ػة 83ب سػبة زيػادئ  8.13مخم ا  ت مػيـ الكرمػة  خميػرئ 
مخم ػا  ت مػيـ ممػة ، و ػي معا 8.23 ي ا محتوة ال وسػ ور كافحي   بدوف خميرئ ال وائية

بػػدوف  % م ار ػػة  مػػ   ظيرت ػػا  ػػي الطري ػػة ال وائيػػة5ب سػػبة زيػػادئ  8.2الزيتػػوف   خميػػرئ 
 .  8.2 ي ا محتوة ال وس ور كافحي   خميرئ

معػامال  الطري ػة ال وائيػة   خميػرئ م ار ػة  مػ  كما يالحظ زيادئ البوتاسػيـو  ػي 
يـو  ػػي معاممػػة مخم ػػا  ت مػػيـ حيػػ  بمػػم محتػػوة البوتاسػػ التػػي لػػـ تضػػؼ ل ػػامعػػامال  ال

مػ   ظيرت ػا  ػي الطري ػة  م ار ػة  % 82ب سبة زيادئ  .8.9الكرمة   ت ؿ الزيتوف  خميرئ 
، ومػػا معاممػػة مخم ػػا  8.53البوتاسػػيـو  ب ػػا ي ػػا محتػػوة  كػػافحيػػ   بػػدوف خميػػرئ ال وائيػة

 ل وائيػػة% م ار ػػة  مػػ   ظيرت ػػا  ػػي الطري ػػة ا28ب سػػبة زيػػادئ  .3.2ت مػػيـ الكرمػػة  خميػػرئ 
، و ػي معاممػة مخم ػا  ت مػيـ   3.03بوتاسػيـو  ي ػا حيػ  بمػم  ي ػا محتػوة ال بدوف خميرئ

% م ار ة  م   ظيرت ا  ي الطري ػة ال وائيػة حيػ  38ب سبة زيادئ  3.32الزيتوف   خميرئ 
 .   8.12بوتاسيـو  ي ا  ي ا محتوة ال كاف

ربمػػا يعػػود  لػػؾ  لػػ  وف يالحػظ وف الخميػػرئ لعبػػ  دورا  م مػػا   ػػي عمميػة التخمػػر و 
المػواد العضػوية وو  بتحميػؿالدقي ػة التػي ت ػـو  الحيػةالخميرئ قد استخدم  ك ػ اي لمكائ ػا  

اسػتخداـ  كمصدر وزوتػي وو  رمػو ي م اسػو ل مػو الكائ ػا  التػي ت ػـو بعمميػة التحميػؿ وو
 التػػػاليوبالػػػ   ودة لزيػػػادئ  مو ػػػا وتكاثر ػػػا األمػػػر   ػػػواتة تحمػػػؿ المػػػواد العضػػػويةلالخميػػػرئ 

 لزيادئ  شاط الكائ ا  المحممة الموجودئ  ي المواد المدروسة.
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( الخصػػػػائص الكيميائيػػػػة لمكومبوسػػػػ  ال ػػػػاتة عػػػػف الطري ػػػػة  .يبػػػػيف الجػػػػدوؿ ف 
قػػد ا خ ضػػ  بشػػكؿ مسػػتمر خػػالؿ وشػػ ر  C/Nالال وائيػػة خػػالؿ  تػػرئ التجربػػة وف  سػػبة 

 Brade)ماتوصػؿ  ليػا  التجربػة حتػ  وصػبح  ثابتػة مػ    ايػة التجربػة و ػ ا ي سػجـ مػ 

and Weil , 8999)  وكا ػ   سػبة اال خ ػاض كبيػرئ  ػي جميػ  المعػامال  وخاصػة   ػي
% م ار ػػػػة  مػػػػ   93ب سػػػػبة ا خ ػػػػاض  30.9معاممػػػػة مخم ػػػػا  ت مػػػػيـ الكرمػػػػة حيػػػػ  بم ػػػػ  

ب سػػبة  32المخم ػػا  قبػػؿ التخمػػر وبم ػػ  ال سػػبة  ػػي مخم ػػا  ت مػػيـ الكرمػػة   ت ػػؿ الزيتػػوف
ب سػػبة  ...C/N3 معاممػػة مخم ػػا  ت مػػيـ الزيتػػوف بم ػػ   سػػبة  % ومػػا  ػػي12ا خ ػػاض 
المخم ػػا  قبػػؿ التخمػػر وربمػػا يعػػود  ػػ ا اال خ ػػاض  لػػ    ػػد  مػػ % م ار ػػة  58ا خ ػػاض 

مػػػػ  ب ػػػاي اآلزو  مرتبطػػػػا  بالمػػػادئ العضػػػػوية و ػػػؽ مػػػػا  CO3الكربػػػوف عمػػػ  شػػػػكؿ غػػػاز 
خ.خ( Kaloosh , 8993) كر 

مػػر  ػػي جميػػ  المعػػامال  خاصػػة  معاممػػة يالحػػظ زيػػادئ ال وسػػ ور  ػػي   ايػػة التخ
% 323مخم ػػػا  ت مػػػيـ الكرمػػػة  ت ػػػؿ الزيتػػػوف حيػػػ  ازداد محتوا ػػػا مػػػف ال وسػػػ ور ب سػػػبة 

م ار ػػة بالمخم ػػا  قبػػؿ التخمػػر وبم ػػ   سػػبة الزيػػادئ  ػػي كػػؿ مػػف معػػاممتي مخم ػػا  ت مػػيـ 
 لػا و  ا ي سجـ مػ  ماتوصػؿ% عم  التوالي 15% و300الكرمة ومخم ا  ت ميـ الزيتوف 

(Kaloosh , 8993)  وت سػػػػػػر  ػػػػػػ   الزيػػػػػادئ بػػػػػػ ف ال وسػػػػػػ ور ال ي  ػػػػػػد بالتطػػػػػػاير 
 كػػػػر    التخمػػػػر و ػػػػؽ مػػػػا مراحػػػػؿوو ال سػػػػؿ خػػػػالؿ عمميػػػػة التخمػػػػر وربمػػػػا يػػػػزداد مػػػػ  ت ػػػػدـ 

(Warman and Termmer , 8995). 

كمػػػا يالحػػػظ زيػػػادئ البوتاسػػػيـو  ػػػي   ايػػػة التخمػػػر  ػػػي جميػػػ  المعػػػامال  خاصػػػة  
% م ار ػة مػ  المخم ػا  قبػؿ 323يـ الزيتوف حي  بم    سػبة الزيػادئ معاممة مخم ا  ت م

التخمػػر وبم ػػ   سػػبة الزيػػادئ  ػػي كػػؿ مػػف معػػاممتي مخم ػػا  ت مػػيـ الكرمػػة   ت ػػؿ الزيتػػوف 
% عمػػ  التػػوالي  تيجػػة تحػػرر البوتاسػػيـو الموجػػود 382% و382ومخم ػػا  ت مػػيـ الكرمػػة 

 .CO3 ي المادئ األولية بعد تحمم ا ب عؿ األحياي الدقي ة و  د الكربوف عم  شكؿ غاز 
(  5.33 – 5.88معتدلػػػة تراوحػػػ  بػػػيف ف  PHح  ػػػ  جميػػػ  المعػػػامال  قيمػػػة 

 الم ػػػدر  األحيػػػاي الدقي ػػػة الم يػػػدئ ل شػػػاطو ػػػ   ال ػػػيـ ت ػػػ  ضػػػمف المجػػػاؿ الحيػػػو  المثػػػالي 
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 Hoitink and) ) ,( EL-Halwagi , 8911) ( و ػؽ مػا  كػر  كػؿ مػف 1 – 2بػػ ف 

Kuter , 8915). 

 EC (mال ػاتة عػػف جميػػ  المعػامال  بدرجػػة مموحػػة جيػدئ  الكومبوسػػ وتمتػ  

mhos/cm وبػػ لؾ   ػػي  3.22 – 3.09لجميػػ  المعػػامال  حيػػ  تراوحػػ  بػػيف ف  (خ )
وف تكػوف عميػا درجػة مموحػة الكومبوسػ  الزراعػي ت   ضمف المجػاؿ المثػالي الػ   يجػو 

 .خ(Abad et al , 1008)خو ؽ ما بي ا ( m mhos/cm  2.39 – 0.14 )بما يتراوح 
 هىائيتالخج مه انطريقت انمنانخصائص انكيميائيت نهكمبىسج ان : 2رقم  جذول

 انخصائص

 انكيميائيت

 مخهفاث حقهيم انكرمت +  -2

حفم زيخىن + زبم مخمر + 

 غير مخمرزبم 

مخهفاث حقهيم انكرمت +  -0

 زبم مخمر + زبم غير مخمر

مخهفاث حقهيم زيخىن +  -2

 زبم مخمر + زبم غير مخمر

 2شهر 0شهر  2شهر  2شهر 0شهر  2شهر  2شهر 0شهر  2شهر 

pH 64.9 94.0 9422 94.6 9422 9422 9420 9422 9420 

EC 2402 046. 2420 0402 0427 0422 2427 2420 2420 

N% 2422 242. 2462 24.2 2402 24.2 2492 2422 2422 

P% 2422 24.2 2422 24.2 2422 2402 2462 2472 2420 

K% 2422 2469 2420 2400 2429 2462 242. 2420 2420 

مادة 

 عضىيت
92472 90492 92426 69402 62469 624.2 69422 66420 62422 

C% 22422 2040. 2242. 2742. 29462 29492 27402 2.422 26462 

 29426 .2246 20422 22402 22422 20499 0.462 09462 02422 رماد%

C/N 

Ratio 
2.492 224.2 06422 2.4.2 22422 02472 26422 024.2 02422 

 

( وف  ضػػػا ة الخميػػػرئ  لػػػ  معػػػامال  الطري ػػػة الال وائيػػػة ود   2يبػػػيف الجػػػدوؿ ف 
امال  الطري ة الال وائية بػدوف خميػرئ م ار ة  م  مع C/N ل  ا خ اض ممحوظ  ي  سبة 

 ب سػػػػبة 33.5حيػػػ  بم ػػػ   ػػػػي معاممػػػة مخم ػػػػا  ت مػػػيـ الكرمػػػػة   ت ػػػؿ الزيتػػػػوف  خميػػػرئ 
% م ار ة  م   ظيرت ا  ي الطري ة الال وائيػة بػدوف خميػرئ حيػ  كا ػ   سػبة 82ا خ اض 

C/N  و ػػي معاممػػة مخم ػػا  ت مػػيـ الكرمػػة   خميػػرئ  بم ػػ   سػػبة  32 ي ػػا ،C/N ي ػػا  
% م ار ػػػة  مػػػ   ظيرت ػػػا  ػػػي الطري ػػػة الال وائيػػػة بػػػدوف خميػػػرئ 83ب سػػػبة ا خ ػػػاض  ..81

، ومػا معاممػػة مخم ػا  ت مػػيـ الزيتػوف   خميػػرئ بم ػػ   30.9 ي ػػا  C/Nحيػ  كا ػػ   سػبة 
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% م ار ػػػػة  مػػػ   ظيرت ػػػػا  ػػػػي الطري ػػػػة 85ب سػػػػبة ا خ ػػػػاض  10.21  ي ػػػا C/N  سػػػبة 
 . ...3 ي ا  C/Nالال وائية بدوف خميرئ حي  بم    سبة 

وود   ضػػا ة الخميػػرئ لزيػػادئ محتػػوة معػػامال  الطري ػػة الال وائيػػة   خميػػرئ مػػف 
ال وس ور م ار ة  م  معامال  الطري ة الال وائية بدوف خميرئ حي  بمػم محتػوة ال وسػ ور 

% 88ب سػػػبة زيػػػػادئ  .8.8 ػػػي معاممػػػػة مخم ػػػا  ت مػػػػيـ الكرمػػػة   ت ػػػػؿ الزيتػػػوف  خميػػػػرئ 
 ػػػػػي الطري ػػػػػة الال وائيػػػػػة بػػػػػدوف خميػػػػػرئ حيػػػػػ  كػػػػػاف  ي ػػػػػا محتػػػػػوة م ار ػػػػػة  مػػػػػ   ظيرت ػػػػػا 

% 5ب سػػػبة زيػػػادئ  8.23، ومػػػا معاممػػػة مخم ػػػا  ت مػػػيـ الكرمػػػة  خميػػػرئ  8.02ال وسػػػ ور
حيػػػػػ  كػػػػػاف  ي ػػػػػا محتػػػػػوة  خميػػػػػرئم ار ػػػػػة  مػػػػػ   ظيرت ػػػػػا  ػػػػػي الطري ػػػػػة الال وائيػػػػػة بػػػػػدوف 

% 85ب سػبة زيػادئ  8.32، و ي معاممة مخم ػا  ت مػيـ الزيتػوف   خميػرئ  8.32ال وس ور
م ار ػػػػػة  مػػػػػ   ظيرت ػػػػػا  ػػػػػي الطري ػػػػػة الال وائيػػػػػة بػػػػػدوف خميػػػػػرئ حيػػػػػ  بمػػػػػم  ي ػػػػػا محتػػػػػوة 

 .   8.83ال وس ور

كمػػا يالحػػظ زيػػادئ البوتاسػػيـو  ػػي معػػامال  الطري ػػة الال وائيػػة   خميػػرئ م ار ػػة  
مػػ  معػػامال  الطري ػػة الال وائيػػة بػػدوف خميػػرئ حيػػ  بمػػم محتػػوة البوتاسػػيـو  ػػي معاممػػة 

% م ار ػػػػة  مػػػػ  39ب سػػػػبة زيػػػػادئ  8.12ا  ت مػػػػيـ الكرمػػػػة   ت ػػػػؿ الزيتػػػػوف  خميػػػػرئ مخم ػػػػ
، ومػا 3..8 ي الطري ة الال وائية بدوف خميرئ حي  كاف  ي ا محتوة البوتاسػيـو   ظيرت ا

% م ار ػػة  مػػ   ظيرت ػػا  ػػي 85ب سػػبة زيػػادئ  8.98معاممػػة مخم ػػا  ت مػػيـ الكرمػػة  خميػػرئ 
، و ػػي   8.22حيػػ  كػػاف  ي ػػا محتػػوة البوتاسػػيـو  ي ػػا  الطري ػػة الال وائيػػة بػػدوف خميػػرئ

% م ار ػة  مػ   ظيرت ػا  ػي 88ب سػبة زيػادئ  8.29معاممة مخم ا  ت ميـ الزيتوف   خميرئ 
 . 8.23الطري ة الال وائية بدوف خميرئ حي  كاف  ي ا محتوة البوتاسيـو  ي ا 
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 + خميرةقت انهىائيت انخصائص انكيميائيت نهكمبىسج انناحج مه انطري : 2رقم جذول 

 انخصائص

 انكيميائيت

مخهفاث حقهيم انكرمت +  -2

حفم زيخىن + زبم مخمر + 

 + خميرة زبم غير مخمر

مخهفاث حقهيم انكرمت +  -0

 زبم مخمر + زبم غير مخمر

 + خميرة

مخهفاث حقهيم زيخىن +  -2

 زبم مخمر + زبم غير مخمر

 + خميرة

 2شهر 0شهر  2شهر  2شهر 0شهر  2شهر  2شهر 0شهر  2شهر 

pH 9472 9492 9400 9462 9420 9460 9422 9479 94.0 

EC 2422 2402 2422 04.7 0422 0420 2422 04.6 0492 

N% 2400 2422 24.2 2470 2422 0422 2422 2460 2492 

P% 2492 2422 2422 2420 240. 2420 2492 2422 2402 

K% 2422 2422 24.2 2462 2499 2472 2422 2462 2467 

مادة 

 عضىيت
924.2 92402 92422 .2429 90470 62422 9.466 67426 62420 

C% 22429 20429 22472 27422 20427 26472 20422 29422 22422 

 .2242 22422 02422 26422 .0.42 22462 09422 06499 02402 رماد%

C/N 

Ratio 
26422 20422 00492 22422 22462 2.422 26420 0242. 02420 

خالطلر وخال  االروخ الوت االروخ:خ-ثقنرق خ
ض مػف وخ ػ C/N  وسػوف الطري ة ال وائية ح  ػ    .و 3 الجدوليفيالحظ مف 

  ػػػػػػػػػػػ   ال سػػػػػػػػػػػبة  ػػػػػػػػػػػي معػػػػػػػػػػػامال  الطري ػػػػػػػػػػػة ال وائيػػػػػػػػػػػة الطري ػػػػػػػػػػػة الال وائيػػػػػػػػػػػة  بم ػػػػػػػػػػػ  
 % ( 33 -% 33 -% 39( ب سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ا خ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاض ف  89.8 – ..82 – ..81ف 

   C/Nالتػػػػي ح  ػػػػ   سػػػػػو ت ػػػػا  ػػػػي الطري ػػػػة الال وائيػػػػة عمػػػػ  التػػػػوالي م ار ػػػػة  مػػػػ   ظيرا
 ال وائيػػة محتػػوة مػػف ال وسػػ ور ف الطري ػػةوح  ػػ  معػػامال   .( ...3 – 30.9 – 32ف 

( عمػػ  التػػوالي م ار ػػة  .2 -% 23 -% 88ف   ( ب سػػو زيػػادئ 8.2 – 8.23 – .8.8
  مػػػػػػػػػػ   ظيرات ػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػي الطري ػػػػػػػػػػة الال وائيػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػاف محتوا ػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف ال وسػػػػػػػػػػ ور 

 ( . 8.83 – 8.32 – 8.02ف 
 – 3.03 – 8.53الطري ػة ال وائيػة محتػوة مػف البوتاسػيـو ف  معامال وسجم  

عمػػ  التػػوالي م ار ػػة  مػػ   ظيرات ػػا % (33 -% .3 -% 38ف    ( ب سػػو زيػػادئ  8.12
ومػا  (.8.23 –8.22 –3..8ف  ػي الطري ػة الال وائيػة التػي كػاف محتوا ػا مػف البوتاسػيـو

لـ يالحػظ  ػرؽ واضػ  بػيف الطري ػة ال وائيػة و الطري ػة الال وائيػة  PH بال سبة لممموحة و
. 
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الطري ػػة الال وائيػػة وربمػػا يعػػود  لػػؾ  ت وقػػ  عمػػ الطري ػػة ال وائيػػة  ػػإف وبالتػػالي 
 ل  وف معظـ األحياي الدقي ة المس ولة عف تكويف كومبوسػ   اضػة  وائيػة تعمػؿ بوجػود 

مػػف و ػػـ  ديجػػة عمميػػة الت ويػػة التػػي تعػػوو  ت (Tiquia , 1003)األكسػػجيف و ػػؽ مػػا كر
  (Boulter et al. , 8999) العوامػؿ المػ ثرئ لموصػوؿ لعمميػة تحمػؿ جيػدئ و ػؽ مػا كر 

عػػػدؿ م وبالتػػػالي ا خ ػػػاض معػػػدؿ التحمػػػؿ بشػػػكؿ كبيػػػر ال خ ػػػاضوغيػػػا و الت ويػػػة يػػػ د  
كلل  ه و ػػؽ مػػا  كػر الع اصػػر مػف المػػادئ العضػػوية الموجػودئ  ػػي المخم ػػا  المخمػرئتحػرر 

 ( Finstein et al., 8912 , Itavaara et al., 8991) من

خ:خ خخمرلةخ الوت االروخ خخمرلةخال  االروالطلر وخخ-ق خلثثق
ح  ػػػػػػ   سػػػػػػو    خميػػػػػػرئ وف الطري ػػػػػػة ال وائيػػػػػػة 2و  2يالحػػػػػػظ مػػػػػػف الجػػػػػػدوليف 

C/Nبم ػػ   ػػ   ال سػػبة  ػػي معػػامال  الطري ػػة    خميػػرئ وخ ػػض مػػف الطري ػػة الال وائيػػة 
 -% 32 -% 23( ب سػػػػو ا خ ػػػػاض ف  85.1 – 82.2 – ..82ف  يػػػػرئ  خم ال وائيػػػػة

التػػي ح  ػػ     خميػػرئ % ( عمػػ  التػػوالي م ار ػػة  مػػ   ظيرات ػػا  ػػي الطري ػػة الال وائيػػة83
   خميػػرئ ح  ػػ  معػػامال  الطري ػػة ال وائيػػةو ( 30.23 – ..81 – 33.5ف  C/N سػػو 

 -% 21 -% 23ف ( ب سػػػػػػػو زيػػػػػػػادئ 8.2 – 8.13 – 8.2محتػػػػػػوة مػػػػػػػف ال وسػػػػػػ ور ف 
التػػػي كػػػاف    خميػػػرئ ( عمػػػ  التػػػوالي م ار ػػػة  مػػػ   ظيرات ػػػا  ػػػي الطري ػػػة الال وائيػػػة31%

 ( . 8.32 – 8.23 – .8.8ف  محتوا ا مف ال وس ور
 – .8.9محتػوة مػف البوتاسػيـو ف    خميػرئ وسػجم  معػامال  الطري ػة ال وائيػة

 ػػػػػة  مػػػػػ  % ( عمػػػػػ  التػػػػػوالي م ار 22 -% 21 -% 2( ب سػػػػػو زيػػػػػادئ ف 3.32 – .3.2
 – 8.12ف  التػػي كػػاف محتوا ػػا مػػف البوتاسػػيـو   خميػػرئ  ظيرات ػػا  ػػي الطري ػػة الال وائيػػة

8.98 – 8.29 . ) 
و    خميػػػرئ لػػػـ يالحػػػظ  ػػػرؽ واضػػػ  بػػػيف الطري ػػػة ال وائيػػػة PHو  لممموحػػػةومػػػا بال سػػػبة 

 .   خميرئ الطري ة الال وائية
   خميػرئ ري ػة الال وائيػةت وقػ  عمػ  الط   خميػرئ  إف الطري ة ال وائيػةوبالتالي 
 ال وائية والال وائية. الطري ةع د م ار ة   ل  ماتـ  كر  ساب ا  وربما يعود  لؾ 

خ الفميخ يخالطلقخالمسدختموخ: C/Nنسبخخبريخااللدبقطتلاسوخخ–لابعق خ
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خالطلر وخال  االروخ: -

 
خمعخالفميخالطلر وخال  االروخc/nانختقضخنسبوخخ:خ0شامخلقمخ

 

 روخ خخمرلةخ:الطلر وخال  اال -

 
 
 
 

 
 
 
 
 

خ خخمرلةخمعخالفميخالطلر وخال  االروخc/nانختقضخنسبوخ:خخ0قمخشامخلخ
خالطلر وخالوت االرو: -
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خ

خمعخالفميخالطلر وخالوت االروخc/nانختقضخنسبوخخ:3الشامخلقمخ
 

خالطلر وخالوت االروخ خخمرلةخ: -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خ

خر وخالوت االروخ خخمرلةمعخالفميخالطلخخc/nانختقضخنسبوخخ:خ4الشامخلقمخ

y = -36.47x + 129.32

R2 = 0.9992
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وزمػف التخمػر و لػؾ باسػتخداـ  c/nمابيف  سػبة  مف خالؿ دراسة عالقة االرتباط
 يالحػػػػػػػػػػػػػػػػظ مػػػػػػػػػػػػػػػػف األشػػػػػػػػػػػػػػػػكاؿ  ExCELL 3002ل ظػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  اإلحصػػػػػػػػػػػػػػػػائيالبر ػػػػػػػػػػػػػػػامة 

مدروسػػة وبػػد  عالقػػة ارتبػػاط ( وف المعػػامال  الثالثػػة  ػػي كػػؿ مػػف الطػػرؽ ال.-2-3-8ف
 التخمػػػرزمػػػف واضػػػ  وجمػػػي مػػػ  زيػػػادئ  بشػػػكؿ c/nة وعكسػػػية حيػػػ  ت اقصػػػ   سػػػبة قويػػػ

معيػػػػارا  وساسػػػػيا   ػػػػي الحصػػػػوؿ عمػػػػ  مػػػػ  زمػػػػف التخمػػػػر  c/nوباعتبػػػػار ا خ ػػػػاض  سػػػػبة 
ر حيػػ  ايػػعمالخميػػرئ عمػػ   ػػ ا ال إلضػػا ةجميػػا  التػػ ثير االيجػػابي  كومبوسػػ   اضػػة بػػرز
 ػػػي معاممػػػة مخم ػػػا  ت مػػػيـ الكرمػػػة   خميػػػرئ  ػػػي الطري ػػػة  c/nػ كا ػػػ  ال سػػػبة األ ضػػػؿ لػػػ

   .باعتماد ا عم  الصعيد العمميالتي ي ص  ية ال وائ
خ

خالخوصو
وثبتػػ  الخميػػرئ قػػدرت ا و عمػػ  الطري ػػة الال وائيػػة  ا  وظ ػػر  الطري ػػة ال وائيػػة ت وقػػ

عمػػػػ  ت شػػػػيط وتحسػػػػيف عمميػػػػة التخمػػػػر بت ػػػػوؽ المعػػػػامال  المضػػػػاؼ ل ػػػػا خميػػػػرئ عمػػػػ  
ت وقػ  معاممػة كما ية المعامال  غير المضاؼ ل ا خميرئ  ي الطري تيف ال وائية والال وائ

عمػ  جميػ   ػي الطري ػة ال وائيػة  مخم ا  ت مػيـ الكرمػة   زبػؿ مخمػر   زبػؿ غيػر مخمػر
 المعامال  . 

خالملاتعخ
 .   المخصػػبا  الحيويػػة وو ميت ػػا بالزراعػػة المسػػتدامة،ال دوئ 3002.البمخػػي مصػػط

،جامعػة  العممية حوؿ االستخداـ األمثؿ لمميػا  واألسػمدئ  ػي  ظػاـ الزراعػة المطريػة
 حمو.

 . دوئ التوج ػػػا  البيئػػػة والزراعػػػة الحيويػػػة  ػػػي مصػػػر،.3002الح  ػػػاو   بيػػػؿ  صػػػر 
 .2الص حا  –الحديثة  ي العمؿ البيئي ،جامعة األز ر 

  البمخػػي مصػػط   والج مػػا ي غالػػو وعػػرار ج ػػاد ومسػػالمة محمػػدالزعبػػي محمػػد و 
الزراعػة بعػػد  . دراسػة اسػتعماؿ مخم ػا  ت مػيـ وشػجار الع ػو و الزيتػوف  ػي3002.
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 يئػػػػػة البحػػػػػو  تحويم ػػػػػا  لػػػػػ  كومبوسػػػػػ  و تخصػػػػػيب ا بالكائ ػػػػػا  الحيػػػػػة الدقي ػػػػػة .
 الزراعية.

 . الجم وريػػػػػة .وزارئ الزراعػػػػػة واإلصػػػػػالح الزراعػػػػػي 3001المجموعػػػػػة اإلحصػػػػػائية.
 العربية السورية .

 . مكا ية الحصوؿ عم  م تجػا  صػدي ة لمبيئػة مػف مخم ػا  3002حميد محمود  .
 -3(العػػػدد 38مجمػػػة جامعػػػة دمشػػػؽ لمعمػػػـو الزراعيػػػة ، المجمػػػد فعصػػػر الزيتػػػوف ، 

 ..83 -882الص حا  

 الػدورئ .اآلثار السمبية الستخداـ األسمدئ الكيميائيػة  ػي الزراعة،8991م ير. روساف
-،األردفالتدريبيػػػة ال وميػػػة حػػػوؿ   تػػػاج و اسػػػتخداـ المحسػػػ ا  العضػػػوية الحيويػػػة 

 50-10.الص حا  

 اسػػػتخداـ ب ايػػا ت مػػيـ األشػػجار المثمػػرئ  ػػػي 3002  .مز ػػر  بيػػاف و عػػامر طمعػػ .
-3.0الصػػ حا   -3002العمػػـ  ػػي جامعػػة تشػػريف  وسػػبوعتصػػ ي  الكومبوسػػ  . 

3.8. 
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ABSTRACT 
 

The wastes of vineyard and olive pruning and olive 

pulp are abundant in Syria.  Therefore, these wastes were 

used as raw materials for compost production. The effect of 

microorganism (yeast) on fermentation process under 

aerobic and anaerobic condition was studied. The Chemical 

characteristics of the resulting compost were measured.  

The results showed that treatment of the wastes with 

yeast during fermentation process recorded superiority in 

the chemical and physical properties of the compost as 

compared to those without yeast addition. This may indicate 

the role played by yeast in stimulating the other 

microorganisms which are responsible for decomposition of 

wastes. The chemical properties of the compost produced by 

fermentation of pruning wastes treated with yeast were much 

better than the other treatments.  

  

 

 

 

 


