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وإدخالها في عددد مدن الصدااعات ثحيد    هاأعاده تدوير يمكن ةالمدن قيمة اقتصادية لما تحتويه من مواد  صلبالصلبة لقمامة   لمخلفاتا تشكل

 ومدن% مدن إممدالي المخلفدات الصدلبة الماتمدة 26 ليإلد  سدماد عضدوو حدوا اماهدا وتحويلهد االستفادةتشكل المواد العضوية القابلة للتحلل والتي يمكن 

وامدو  ةتأثير إضافة السماد العضوو  الااتج من قمامة المدن عل  بعد  خدواا التربدة الفيئيا يد دراسةوالذو يهدؾ إل    هذا الماطلق أتت فكرة البح 

مسددتويات مختلفدة مدد   3مخلفدات المددن العضددوية فدي  ادعامدل واحددد تحدت الدراسددة وهدو سددم تابدات الدذرة الشدداميةث حيد  صددممت تمربدة بسدديطة شدمل

 6ن/هكتارط 06ث 06ث 06ث 6الكاترول هي 
قطاعدات كاملدة  ممامعدة صداعا   فدي تصدمي –الئراعة  ةلكلي بعةالتعليمية التا لمئرعةم في ا0664الربيعي لعام  مالتمربة خالل  الموس  افذت

الكثافددة  قيمددة ااخفضددتالكثافددة الهاهريددة لهددا بئيددادة مسددتوا ا ضددافة ثحيدد   ااخفددا مكددررات ث وقددد أدا إضددافة السددماد للتربددة إلدد   3العشددوا ية فددي 

فددي  اويدةللكاترولثوكدذا أدا إلد  حدددو  ئيدادة مع 3مرام/سددم 0231طن/هكتددار مقارادة مد   06 ا ضدافةعاددد مسدتوا  3مرام/سدم0203الهاهريدة إلد   

عة سم/سدا 3221ب  قارادةسم/سداعة م  3246وليكيحي  بلؽدت قيمدة التوصديل الهيددر تارطن/هك 06مستوا ا ضافة  دالتوصيل الهيدروليكي للتربة عا

 دطن/هكتدار  كمدا أدا إضدافة السدما 06% عادد مسدتوا ا ضدافة  13231بلؽدت   التربدة اميةمعاويدة فدي مسد ةأيضا إل  حددو  ئيداد أداوث  اترولللك

طن/هكتدار  06% عادد مسدتوا ا ضدافة 4233ئيادة معاوية في اسبة الما  الميسدر للابدات حيد  كاادت اسدبة المدا  الميسدر للابدات  دو العضوو إل  ح

 06ث  06سدم عادد إضدافة 040, 030معاوية في ارتفدا  الابدات و أن أعلد  قيمدة الرتفدا  الابدات  كاادت  دة% للكاترول وال  حدو  ئيا 4200مقاراة 

ادة مقار  اتالابدات والد  حددو  ئيدادة معاويدة فدي وئن المدادة المافدة للابد راقطن/هكتار عل  التدوالي وكدذا أدا إلد  حددو  ئيدادة معاويدة فدي عددد أو
 بالكاترول.

 6ابات الذرة   –قمامة المدن  –العضوو  سمادال –:خواا التربة الفيئيا ية  فتةحٌه كل ةت
 

  ع قم م
محتواهددا مددن المددادة  فددا اليمايددة مددن ااخ بمعهددم التددر تعددااي

 0541Agricultural)   %0 مددنالعضددوية حيدد  تحتددوو علدد  أقددل 
Research Authority ,  تعتبدر  قهدذه الماداط ( و قد يعود ذلد  إلد  أن

مافة وشبة مافة حي  أن كمية األمطدار التدي تسدقط بهدا ماخفضدة ودرمدة 
با ضدافة إلد  أن المدئار  اليمادي  لعدامالحرارة مرتفعة في معهم أوقدات ا

للحيددوان أو إضددافتها للطمددي  لددؾيسددتخدم بقايددا المحاصدديل الئراعيددة  كع
أسددتخدم ماددذ قددديم  كوقددود . والتسددميد العضددوو اسددتخدامهاكمددادة باددا  أو 

 رالئمان كواه يعتبر مصدرا مهما للعااص
خدواا التربدة الفيئيا يدة  ين.با ضافة إل  دورة في تحسالؽذا ية
بددا  اسدتخدام بعد  المخلفدات العضدوية   يرةاألخ اآلواةوالكيميا ية . وفي 

ا اسدددان  خلفددداتكأسدددمدة ماهدددا مخلفدددات الممدددائر واألسدددما  وم األخدددرا
 المدواد علد  الطلدب وئيدادة المضدطرد العمراادي لتوس ا والقمامة . وم 

 وأصدب  البشدرية الاشداطات عدن الااتمدة الفضدالت حمدم ائداد الؽذا يدة
 يتومدب ما المعايةث المهات توامه التي المشكالت أل  من ماها التخلا
المددن العضدوية   تسدماد مخلفدا .مااسدبة مديددة ئراعيدة سياسدات إتبدا 

 ئهدافر عددكن الحصول علية من  قمامدة المددن بعبارة عن السماد الذو يم
وتصددايؾ محتواهددا مددن المددواد العضددوية وؼيددر عضددوية  وهددذه المخلفددات 

لمدا  لعضدويةتعتبر مواد خام ممااية واالسدتفادة ماهدا فدي تصداي  األسدمدة ا
 .ةلها من فوا د في تحسين خواا التربة الفيئيا ية والكيميا ي

 من لها لما العضوية محسااتبال االهتمام ئيادة ذل  أومب وقد
 مد  للتربدةث وا اتاميدة والكيميا يدة الفيئيا يدة الخواا عل  إيمابي تأثير

 العضدوية المخلفدات مدن الدتخلا فدي الكبيدرة البي يدة أهميتهدا اعتبدار

 مدن يمعدل وهدذا ( .0663 ث العيسد  و )عدودة كبيدرة بكميات المتراكمة
 إلد  التوصدل أمدل مدن ساسديةاأل الخدمات أهم من واحدة   للتربة إضافتها
 الاهدام هدذا مددخالن بدين لتدوائنا وتحقيدق مسدتدام ئراعدي إاتدا 

 السماد كون إل  با ضافة هذا(. Watson et al ,2002 )  ومخرماته
 التربدة حبيبدات ربدط طريدق عدن التربة باا  تحسين في يساعد العضوو

 داأ لقدد. التربدة حبيبدات تمميد  الد  يدددو ممدا الدبع  بعضدها مد 
 تحبدب درمدة رفد  إلد  الكومبوسدت مدن مافدة مدادة كدػ/ غ 15 استخدام
 Brosson et al) مم0.2 من أكبر قطرها التي الحبيبات وخاصة التربة

 و المدا ي الاهدام تحسدين إلد  العضدوو التسدميد يدددو(. و   2001,
 الحمدم كبيدرة تممعات تشكيل عل  التربة قدرة من ويئيد للتربة الهوا ي

 لالامدراؾ التربدة تعدر  مدن يقّلدل وبالتدالي البادا  ثباتيدة مدن ويرفد  ث

Fred Magdoff ,2004) ل الماهم دور العضوية المادة وتلعب (. كما 
pH التربدة فدي الحيدة الكا ادات اشداط علد  الاهاية في التربة مما ياعكس 
 المادتهم العضدوو التسدميد . كمدا يدددوالتربدة باا  تحسين في تسهم التي

 بالمياه االحتفاه عل  قدرتها ورف  باا ها تحسين إل  اعيةالئر لألراضي
 عاد الرطوبة قيم أن حي  ث األرضية الرطوبة من مختلفة مستويات عاد

 مدن احتوا هدا اسدبة ئادت كلمدا تدئداد الدا م الذبول وااقطه الحقلية السعة
 المدا  أن حيد  ث متفاوتة باسب بالقوام مختلفتين لتربتين العضوية المادة

 افدس عادد الميسدر المدا  المدا  من أكبر السلتية اللومية التربة في ميسرال
(.  0662)  ألخدوروث   الرمليدة التربدة فدي  العضدوية المدادة مدن الاسدبة

 وكمبوسدت بلددوث وسدماد حمدأةث )  العضدوية المحسداات تدأثير لدراسدة
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 محصدول إاتاميدة وفدي للتربدة الفيئيا يدة الخدواا بعد  فدي ( القمامدة
 قللدت العضدوية المحسداات إضدافة ( أن 0600 ديدةثومدد ) بل ث القمد 

 الكثافدة فدي ااخفدا  اسبة أكبر وبلؽتث  الدراسة لتربة الهاهرية الكثافة
كمدا  ث(القمامدة كومبوسدت( المعاملدة فدي % 25 بالشاهد مقاراة الهاهرية

 بالشداهد مقارادة العضدوو التحسدين لمعدامالت واضحا   معاويا   تفوقا  ومد 
 )كومبوسدتالمعاملة فدي 14  % بلؽدت التربدة لمسامية يادتهائ حي  من

 التربدة بادا  أن(  (Imoke et al ,2010  ومدد. عدن الكاتدرول (القمامة
 يصدب  أن الممكدن ومدن يتهداثإاتام فدي المددثرة العوامدل أهدم مدن يعتبدر
 (Dorahy et al ,2007.  وومدد  فيها المحاصيل  اتامية محددا   عامال  

.  وتطورهدا المحاصديل مدذور امو في كبيرا   تأثيرا   الهاهرية للكثافة ( أن
 بكثافتهدا كبيدر بشدكل تتدأثر التدي التربدة افاذيدة ليطدول التدأثير  هدذاويمتد

(   (Cooperband,2002ين( . بWidmer et al ,2002 )  الهاهرية

 المدادة مدن إضدافات تلقدت التدي التدرب فدي الكليدة المسدامية ارتفدا  أن
 Minث وهدذا مدا أكدده ) وتبادلهمدا والهدوا  المدا  حمم من  يئيد العضوية

et al ,2003 أفضدل بحركدة يسدم  المسام بين أفضل (. ويوفر اتصاال 
(. لدذا تدم تافيدذ هدذا  Aon et al ,2001) التربدة قطدا  ضمن لها وأسهل

مدددن صدددادوق ا اتدددا  الئراعدددي التددداب  لدددوئارة الئراعدددة  مويدددلتالبحددد  ب
 المخلفداتر إضدافة السدماد العضدوو الاداتج مدن دراسدة  تدأثي هدؾوالرو ب

بع  خدواا التربدة الفيئيا يدة وامدو ابدات  ل ع صاعا الصلبة للعاصمة 
 الذرة الشامية.

 وط   ق  عع ل   و م
مددن مقلددب القمامددة بأمااددة العاصددمة  ضددويةالع تممدد  المخلفددا تددم

 ختلفددةمددن أمدداكن م يةعدددة عياددات بطريقددة عشددوا  أخددذتصدداعا  ثحيدد  
ثم خلطت م  بعضها الدبع  وفدرئت ثدم اسدتبعدت مميد   المدواد  بالمقلب

وتددم ا بقددا  فقدط علدد  المددواد العضدوية  القابلددة للتحلددل  تحلدلؼيدر القابلددة لل
طريقددة الكومددة لتخميددر مخلفددات القمامددة  اسددتخدمت مددرا  البحدد  عليها.

( ث وفددد  0553وآخددرون   مدددانالعضددوية   حسددب طريقدددة أادددور  ) كري

لمددة   يدا  يوما (  تم تمفيؾ المخلفدات العضدوية  هوا 26مير)اهاية مدة التخ

السدددتخدامها فدددي التمربدددة ث قبدددل إضدددافة  طحادددتحتددد  مفدددت ثدددم  مأيدددا 2

المخلفددات العضددوية المتخمددرة  إلدد  التربددة تددم أخددذ عياددة عشددوا ية ماهددا 
وأمريت عليها التقديرات  المختلفة لمعرفة محتواها مدن العااصدر الؽذا يدة 

)ما  مقطر :مدادة عضدوية ( وفقدا  للطدرق التدي 061خلا الكبرا في مست

 0والمدول رقم  (   (Ryan et al,1996( و (Mclean,1982ذكرها  
 العضوو المستخدم في التمربة. للسمادالكيميا ية  الخواايبين 

 

 

 ع  ةم  ع خلفةت  ععضوٌم ) عق ة م(  ع  تخمم  ً   عتج بم. كٌ ٌة ٌم عخو ل  ع بع :    1 جمول

  عقٌ م  عخةصٌم  عقٌ م  عوحم  عخةصٌم 
 0263 الكلي % الاترومين 3230   عتفة ل م جم

 06230 العضوو % الكربون 04201 /لترمليمكافئ الذا ب الكالسيوم
 31250 العضوية % المادة 00226 /لترمليمكافئ الذا ب المؽايسيوم
الاترومين:   الكربون 00200 /لترمليمكافئ بالذا  الصوديوم  05234 
% الكلي الفسفور 03203 /لترمليمكافئ  بالذا البوتاسيوم  6211 
 ppm 002246  الحديد 00202 /لترمليمكافئ الذا ب الكلورايد
 ppm 40206 المامايئ 6262 /لترمليمكافئ الذا به الكربواات
 ppm 10200  الاحاس 3206 /لترمليمكافئ الذا به البيكربواات
 ppm 52200  الئا  00200 تر/لمليمكافئ الكبريتات

EC 1:5   مستخلا dSm-1 2220  
 

المدددن ( علدد   امددةتددأثير  سددماد المخلفددات العضددوية ) قم لدراسددة
خواا التربة الفيئيا ية وتأثيرها علد  امدو ابدات الدذرة الشداميةث صدممت 
تمربددة بسدديطة شددملت عامددل واحددد تحددت الدراسددة وهددو أسددمدة المخلفددات 

طن/هكتدددارث  06ث 06ث 06ث 6 هددديت مختلفدددة مسدددتويا 0العضدددوية فدددي 

م فدددي المئرعدددة 0664الموسدددم الربيعدددي  لعدددام   لافدددذت  التمربدددة خدددال

مامعددة صدداعا   فددي تصددميم قطاعددات  –التعليميددة التابعددة لكليددة الئراعددة 

 مريبيدةوحدة ت 00مكررات . أستخدم لهذا الؽر   3كاملة العشوا ية في 

ثم أخدذت  0م 4م= 0*0بمساحة قسمت إل  أحوا   ثمث تم إعداد األر  

 .0مدول  ا يا  من التربة عياة عشوا ية  تم تحليلها قبل الئراعة فيئي
 

  عتج بم عفٌةٌة ٌم علت بم  ع  تخم م  ً   ل:  عخو 2 جمول

  عخةصٌم  عوحم   عقٌ م  عت بم  فصوالت  عقٌ م
 الهاهرية الكثافة 3/سممرام 0232 % الرمل 16
 لمساميةا % 03206 % السلت 01
 الهيدروليكي التوصيل /ساعةسم 3224 % الطين 01

Sandy Loam للتشب  ةالم وي الاسبة % 36266 التربة قوام 
 الحقلية السعة % 02 

 للابات يسرالم الما  % 4206
 الذبول اقطة % 3216
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طبقدددا  لمسدددتويات  تخمدددرهالتربدددة بالمدددادة العضدددوية الم خلدددط  تدددم
قبددل الئراعددة. أسددتخدم فددي ئراعددة التمربددة   وذلدد  ةتحددت الدراسدد  مددلالعا

ث  حي  تمت ئراعدة حبدوب الدذرة الشدامية   0تعئ    يةالشام ذرةصاؾ ال

سددم وبدددين 01 مددورال بدددينم  والمسددافة 0فددي مددور علدد  خطدددوط بطددول 

 ( .0666)الساهوكي ث لسم وفقا ل31الخطوط 

االسددتمرار فددي الددرو كلمددا   رو  التمربددة بعددد الئراعددة  مدد تددم
 تدداري إلدد  ذلدد  وطبقددا  لمددا هددو متبدد  ث وبعددد أسددبوعين مددن  لحامددةا دعددت

إضددافة   تدممددوره  .  لإلدد  ابدات واحدد  فقددط بكد اباتداتالئراعدة تدم خددؾ ال

وسددماد السددوبر  كتددار/ه Nكمددم  36بمعدددل  ) N %02) اليوريدداسددماد 

مميدددد   إلدددد / هكتددددار  Pكمددددم  06( بمعدددددل P%00الثالثددددي)  تفوسددددفا

 صدادفدي التربدة المومدودة بداألحوا  بعدد ح تقدراألحوا  بالتساوو . 
حسدب مدا  ةبطريقدة األسدطواا بدةالكثافة الهاهرية للتر لةلكل معام لاباتاتا

( ثددم أخددذت عياددة تربددة مددن كددل  وحدددة  (Page et al,1982ذكرهددا 

الهيدددروليكي للتربددة  و المسددامية    توصدديلتمريبيددة وقدددر فيهددا كددل مددن ال

(  (Ryan et al,1996 طريقدة التدي ذكرهدا والما  الميسر للابدات تبعدا  لل

الابدات  ارتفدا :  تاليدةتدم اخدذ القياسدات ال ئراعدةيوما من تاري  ال 21 بعد

بالساتيمتر ث  عدد األوراق عل  الابات ث  وئن  المدادة المافدة للابدات . تدم 

ْم  36-21اباتددات علدد  درمددة حددرارة  ةتمفيددؾ السدديقان واألوراق لخمسدد

 ام فرن التمفيؾ الكهربا ي حت  ثبات الوئن .ساعة باستخد 30لمدة 

عمددددل التحاليددددل ا حصددددا ية لمميدددد  البيااددددات المسددددملة  والتقددددديرات  تددددم

(  Steel and Torie,1960الموصوفة من قبدل) طريقةالمدروسة تبعا  لل

متوسددطات المعددامالت وقوراددت الفددروق بياهددا بطريقددة أقددل فددرق  وحسددبت

 (Snedecor and Cockran,1969)طبقا لطريقة  LSD معاوو 

 ةةشمو ع ن  عنتة ج
 

)ة ة م  ع مٌنأم( لى بعأ  خأو ل وٌمإضة م   ةم  ع خلفةت  ععض تثيٌ 
  عت بم  عفٌةٌة ٌم :

إلد    0رقدم  الشكل في والموضحة هاالاتا ج المتحصل علي تشير

اتيمدة  6261عادد مسدتوا معاويدة ربةومود فروق في الكثافة الهاهرية للت

طددن /هكتددار  06ث  06ث 06فددات العضددوية بمعدددالت  ضددافة سددماد المخل

قيمدددة الكثافدددة  فددديأن هادددا  ااخفدددا    لمدددن الشدددك تضددد إلددد  التربدددة وا
االاخفدا  أكثدر  كدانالهاهرية اتيمة  ضافة  سماد المخلفدات العضدوية و

طن/هكتار مقاراة  بمعاملة المقاراة )الكاتدرول(   06وضوحا  عاد  إضافة 

 3مرام/سددم  0203لهاهريددة عادددها إلدد    حيدد  ااخفضددت قيمددة الكثافددة ا
للكاتددرول وعلدد  العكددس مددن ذلدد  لددم يكددن  3مرام/سددم 0231بالمقارادة ب 

 06 وكددذاطن/هكتددار  06 فةهددذا االاخفددا  معاويددا  عاددد مسددتوا ا ضددا

 طن/هكتار حي  كاات الفروق بين كل ماهم وبين الكاترول ؼير معاوية.

 

 

 ى  عكية م  عظةه ٌم علت بم ع  ةم  ععضوي  ل إضة م: تثيٌ   1شكل

 
التربدة علد   رةالكثافة الهاهريدة مدشدر علد  مددا قدد وااخفا 

تعمددل علدد   الحمددة ادةالمددادة العضددوية تعتبددر مدد نا حتفدداه بالمددا  حيدد  أ
تحسددين باددا  التربددة و حمددم واسددبة المسددام بالتربددة كمددا تئيددد مددن السددعة 

مد   اتدا جال هدذه تفقوت من خصوبتهاث يدالتبادلية الكاتيواية لالر  مما يئ

 Dorahy et و ((Widmer et al,2002 (  و 0600 بلديةث)  ما ومده
al,2007) )  للتربدددة تقدددل بئيدددادة مسدددتويات  الهاهريدددة. مدددن أن الكثافدددة

 ا ضافة للمخلفات العضوية.

إضدددافة سدددماد   أن   0مدددن الاتدددا ج المدوادددة فدددي الشدددكل  يتضددد 

فدددي  ويدددةئيدددادة معا لددد أدت إ   المختلفدددة سدددتوياتهالمخلفدددات العضدددوية بم

للتربدددة . حيددد  يتضددد  أاددده عادددد إضدددافة السدددماد  يالتوصددديل الهيددددروليك

طن/هكتددار كااددت الفددروق بياهددا وبددين الكاتددرول معاويددة ث  06بالمسددتوا  

سم/سددداعة مقارادددة ب  ددد   3246حيددد  بلؽدددت قيمدددة التوصددديل الهيددددروليكي 

 المعاويدةدرمدة سم/ساعة للكاترول فدي حدين لدم تصدل الئيدادة إلد   3221

 المدا  لللتربدة يمعد يث وئيدادة التوصديل الهيددروليك وياتعاد بداقي المسدت
تسدتفيد ماهدا  تدييتسرب إل  أعماق مختلفة من التربة مما يئيدد المسداحة ال

مدذور الاباتددات وتقلددل مددن أمددرا  المددذور التددي تاددتج مددن بقددا  المددا  فددي 
راؾ التربدددة .خطدددر اامددد مدددن قددداللالطبقدددة السدددطحية با ضدددافة إلددد  ا 
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 Aon etو (Min ft al,2003هدذه الاتدا ج مد  مدا ومدده  وتتفق
al,2001   وFred Magdoff,2004 ( .أن إضددددافة المخلفددددات  مددددن

تهويتهداث  تحسدنالعضوية للتربدة أدت إلد  ئيدادة حركدة المدا  فدي التربدة و

أن إضددافة سددماد القمامددة إلدد   ن( مدد0554ا مدد  مددا ومدددة المؽربددي )وكددذ

الئمدددامي أدا إلددد  ئيدددادة  بيدددتالتربدددة المئروعدددة بالدددذرة الشدددامية فدددي ال
 التوصيل الهيدروليكي لها.

الدراسدددة إلددد  أن هادددا   تدددأثير معادددوو علددد  الاسدددبة  أوضدددحت

 شديرتث اذ  3العضدوو شدكل   مادالم وية لمسامية التربة  اتيمة إضافة الس

في اسبة المسامية لم تصدل إلد  الدرمدة  ةعليها أن الئياد لالاتا ج المتحص

 مقاراددددةطن/هكتددددار  06المعاويددددة عاددددد مسددددتوا ا ضددددافة المدددداخف   

 كاادددتطن/هكتددار   06بددالكاترول ثأمدددا عاددد مسدددتوا ا ضددافة المرتفددد   

فددي اسددبة المسددامية للتربددة  معاويددة مقاراددة بددالكاترول .وكددذل  ال  دةالئيددا

طدن/ هكتدارث وئيدادة  06,  06ومد فروق معاوية بين مستويي ا ضدافة ت

علد  االحتفداه بالمدا  ممدا يمعلده  تربدةارتفدا  قددرة ال يمسامية التربة تعاد
أكثر تيسرا  للاباتات الاامية بالتربة كما أن ئيادتها تددو أيضا  إلد  إمكاايدة 

كسدمين بالتربدة الدذو مما يئيد مدن تركيدئ األ تربةتحسين هروؾ تهوية ال
للمدا   اتعلد  امتصداا مدذور الاباتد دتحتامه المدذور للتدافس ممدا يسداع

 امو وإاتامية الابات . حسينالؽذا ية  وياعكس ذل  عل  ت صروالعاا

 
 ت بم: تثيٌ  إضة م  ع  ةم  ععضوي  لى   ة ٌم  ع 3شكل

 

 إذ (  (Wanas and Omran,2006 الاتيمة تتفق مد   وهذه
أمدا  Micro poresمئي دات التربدة مدن الادو  الصدؽير  بدين مسامال تكون

 Macro  فتكددون ذات ابعدداد اكبددر ومددن الاددو   رابيددةبددين التممعددات الت
pores   ث وومود المدادة العضدوية بالتربدة يسدم  بتمميد  مئي دات التربدة

 افيما بياها مسدام ئتحم كبرا ترابيةكتال  كونالااعمة م  أمئا  عضوية لت

وكددددذا مدددد    (Brosson et al,2001)   . و بددددركبأقطددددار ا

Cooperband,2002)   التدرب فدي الكليدة المسدامية ارتفدا  أن( مدن 
 والهدوا  المدا  حمدم مدن  يئيدد العضدوية المدادة مدن إضدافات تلقدت التي

 مدد  مددا ذكددره  وكددذا ( . Min et al,2003أكددده ) مدداو وهددذا  وتبادلهمددا

 التحسدين لمعدامالت واضدحا   ا  معاويد تفوقدا  ومدود  ( مدن 0600 (بلديدة
 14  % بلؽت التربة لمسامية ئيادتها حي  من بالشاهد مقاراة العضوو

 .عن الكاترول (القمامة )كومبوستالمعاملة في
الاتددا ج المتحصددل عليهددا إلدد  أن إضددافة سددماد  المخلفددات  تشددير

العضددوية تحددت الدراسددة أدت إلدد  ئيددادة معاويددة فددي اسددبة المددا  الميسددر 

% 4233و 4202حي  تراوحت اسبة الما  الميسر في التربة مدن  للابات 

 ملدد ربددةاسددبة المددا  الميسددر بالت  أنيتضدد     0ث وبددالرمو  إلدد  الشددكل  

طن/هكتدار مقارادة بدالكاترول  فدي حدين  ,0620 ةتتأثر معاويا  عادد إضداف

طن/هكتددار  06ئادت اسددبة المددا  الميسددر معاويددا  عاددد مسددتوا ا ضددافة 

% فدي حدين كدان  الكاتدرول   4233ة الما  الميسدر للابدات حي  كاات اسب

 % ث4200

إلدد   ضددافةيتضدد  أن كميددة المددادة العضددوية المتخمددره الم وبددذل 
 ويالحدهالتربة ذات تأثير معاوو علد  ئيدادة اسدبة المدا  الميسدر للابدات . 

العضددوية وخصوصددا  عاددد المرعددات العاليددة  لمخلفدداتأن  إضددافة  سددماد ا

وئيدددادة  ريدددةالكثافدددة الهاه فددديد أدت إلددد  ااخفدددا  طن/هكتدددار قددد  06

ث وقدد لعدب هدذا التدأثير المعادوو  ةوالمسدامية للتربد روليكيالتوصيل الهيدد
دورا  ر يسيا  فدي ئيدادة اسدبة المدا  الميسدر للابدات بالتربدة ممدا لده مدن أثدر 

للمحسدداات  ير.وقد يعددئا هددذا التددأثمحصددولكبيددر علدد  امددو و إاتاميددة ال
لقدددرة التربدة علدد  االحتفداه بالرطوبددة إلد  الطبيعددة  دتهدائياالعضدوية فددي 

 06 يقداربالعضوية المضافةث التي تستطي  امتصداا مدا  وادالؽروية للم

التربدة ثوهدذا يمكدن التربدة مدن  ادنضعؾ الما  الدذو تمتصده معد 066 –

اآلخدر  باالحتفاه بكميات اكبر من الما  الذو يصب  متاحا للابدات ثوالسدب
 خدددوااالميسدددر هدددو تحسدددين السدددماد العضدددوو المضددداؾ لل  لئيدددادة المدددا

الفيئيا يددة للتربددة كددا الكثافددة الهاهريددة والمسددامية والافاذيدده وهددذا مددا أكددده 

Rizzi et al,2004) .) 
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 التسميد  ن( من أ0662)ألخوروهذه الاتا ج م  ما ومده  وتتفق
 ورفد  باا هدا تحسدين إلد  يدودو الئراعيدة لألراضدي المادتهم العضدوو
 األرضية الرطوبة من مختلفة مستويات عاد بالمياه االحتفاه عل  قدرتها

 تدئداد الددا م الدذبول وااقطده الحقليدة السدعة عادد الرطوبدة قيم أن حي  ث
 مبدالقوا مختلفتدين لتدربتين العضدوية المدادة مدن احتوا ها اسبة ئادت كلما
 أكبدر السدلتية اللوميدة التربدة فدي الميسدر المدا  أن حيد  . متفاوتة باسب
 التربدة فدي  العضدوية المدادة مدن الاسبة افس عاد الميسر الما  الما  من

( مدن أن إضدافة مسدتويات مختلفدة مدن 0554. وكذا م  المؽربدي )الرملية

  قددد أدت إلد  حدددو  ئيدادة فددي اسدبة المددا يةسدماد مخلفدات المدددن العضدو
 ا ضافة. مستوافي التربة بئيادة  للاباتالميسر 

 نبةت  عة    عشة ٌم  و  ةم  ع خلفةت  ععضوٌم  لى ن إضة م تثيٌ 

 ارتفدا حددو  ئيدادة معاويدة فدي أ  1   لمن الاتا ج  شدك يتض 

بئيادة مستوا ا ضدافة ث تشدير اتدا ج التحليدل ا حصدا ي إلد  أن  الاباتات
ااحيدددة  نا ضدددافة  تحدددت  الدراسدددة مددد اتالفدددروق بدددين كدددل مدددن  مسدددتوي

والكاترول من ااحية أخدرا كاادت معاويدة  مدا عددا عادد مسدتوا ا ضدافة 

 ؼير معاوية . فا الئيادة في االرت كااتحي    ارطن/هكت 06

, 030الاتدددا ج أن أعلددد  قيمدددة الرتفدددا  الابدددات  كاادددت  وتشدددير

ه الاتدا ج طن/هكتار عل  التوالي ثوتتفق هذ 06ث  06سم عاد إضافة 040

أن إضددافة مخلفددات  مددن(  (Hernandez et al 1991مدد  مددا ومددده 

 الذرة الشامية . ابات موإل  التربة  أدت بصفة عامه إل  ئيادة ا قاراألب

 

 :  تثيٌ  إضة م  ع  ةم  ععضوي  لى   تفةع  عنبةت  م5 شكل

 

أن هاددا  فدروق معاويددة فدي  عدددد  2فددي الشدكل    جالاتدا توضد 

  ضدويةالمخلفدات الع  سماد  ضافة تيمةا لشامية  ابات الذرة اعل األوراق
خددالل موسددم الامددو ث وكااددت الئيددادة معاويددة فددي عدددد  المختلفددةبمسددتوياته 

طن/هكتار  مدن ااحيدة  06و  06ا ضافة   ستوااألوراق بين   كل من م

 من ااحية أخرا .  ارطن/هكت 06ث 06و 

الصدفات الوراثيدة  نت مدالمعلوم أن عدد األوراق عل  الابا ومن
بالبي ة بدرمة ماخفضدة , حيد  أن عددد أصدول األوراق بالحبدة  تأثرالتي ت

ثابدت لكددل صداؾ , ولكددن محتدوا التربددة مدن المؽددذيات المختلفدة قددد يدددثر 
.وتشددير  اسدتدامتها مدداعلد  عددد األوراق الخضدرا  علد  الابددات وعلد  

 06 ةكاادت بضضدداف الاتدا ج أن أقصد  ئيددادة فدي عددد األوراق علدد  الابدات

 طن/هكتار .

 ويدةيالحده ومدود  فدروق عاليدة المعا  3إلد  الشدكل    بالرمو 

فددي الدددوئن المددداؾ لابددات الدددذرة الشدددامية اتيمددة إضدددافة سدددماد المخلفدددات 
العضوية بمستوياته المختلفة ث وتشير الاتدا ج الد   أن هادا  ئيدادة معاويدة  

ت اسددبة الئيددادة فددي ث  وكاادد رولبددين كددل مددن مسددتويات ا ضددافة والكاتدد

% و 0523طدددن / هكتدددار كاادددت   06ث 06المدددادة المافدددة عادددد إضدددافة  

 الفيئيا ية الخواا وتعد %  عل  الترتيب وذل  مقاراة بالكاترول  .36
 المددثرة العوامدل أهدم من ومسامية هاهرية وكثافة وقوام باا  من للتربة
  فدي المباشدر رؼيد تأثيرهدا خدالل مدن أهميتهدا وتأتي المحصولث إاتا  في
 التهويدةث ثالميسدر المدا  )مثدل الابدات فدي المباشدر التدأثير ذات عوامدلال

  (. ) (Letely et al,1985 إل .....الحرارة

 دراسة  بعد ( (Li et al,2001  ههذه الاتا ج م  ما ومد وتتفق
 ائدادت القم  محصول إاتامية أن العضوية األسمدة فيها ماستخد طويلة
 ’Nو  بدالكاترول مقارادة % 9.8 حتد  %7 مدن تراوحدت باسدبة

Dayegamiyes,1990)’ N) أن هاددا  ئيددادة مضددطردة فددي  حيدد  مددن

 نالمافدددة لابدددات الدددذرة الشدددامية بئيدددادة معددددالت ا ضدددافة مددد المدددادةوئن 
 .امةالعضوية بصفة ع المخلفات
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EFFECT OF ADDING DIFFERENT LEVELS OF CITY WASTE COMPOST  ON SOME 

PHYSICAL CHARACTERISTICS OF THE SOIL AND GROWTH OF  ZEA MAYS 

PLANTS .  
Al-Magrebi, N. M. 
Soil and Water Department, Faculty of Agriculture, Sana University, - Alyamen 

najeebalmagrebi@yahoo.com    

ABSTRACT 
 

The solid wastes of city represent an economic value for its free raw materials included which can 

be recycled and accessed into a number of industries in which organic materials could be composted and 

transferred to organic fertilizer represent 60% from the total solid remnants . So that ,the idea of the 

current study is aiming to study the impact of adding an organic fertilizer extracted from city garbage on 

some characteristics of the physical soil . A simple experiment has been designed including a lonely 

factor under studying which is the city waste compost fertilizer of the organic remnants at four different 

levels with control : 0,10,20,40 tons /hectares . The experiment was carried out during the spring season 

of 2008  at the Educational Farm , Faculty of Agriculture , Sana'a University . A complete randomized 

block design was used in three replicates. The addition of organic fertilizer led to reducing the bulk  

density of soil and increasing the addition rate . The Bulk  Density value reduced to 1.23 g/cm
3
 at added 

40 tons /ha compared with 1.35 g/cm
3
 for control , and has also led to a significant increase in the 

Hydraulic Conductivity of the soil at the level of added 40 t / ha . as the value of hydraulic conductivity of 

3.80 cm / hour , compared with 3.65 cm / hour to control  . and has also led to a significant increase in 

soil porosity was 53.35 % at added 40 t / ha. also resulted a significant increase in the proportion of 

available water , where the percentage of available water was  8.73 % at the level of 40 tons / ha 

compared to 8.44 % for the control. and caused .  A significant increase in plant height was observed 

,where  the values of plant height were 171& 182 cm when add 20&40 t / ha , respectively, and also 

significant increases in both the number of leaves per plant dry matter weight per plant compared to the 

control . 

Keywords : Physical characteristics of soil – organic fertilizer – city wastes compost - maize plants . 
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