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 ملخص

ومن أهم   .ت التي تواجه الصناعة البيئيةات من أكبر التحدياح التخلص من النفايأصبلقد 

 . سماد العضوي طرق معالجة النفايات والتخلص منها، تقنية إنتاج ال

عضوية في حماية نهدف من خالل هذه الدراسة إلى إبراز أهمية وفوائد إعادة تدوير النفايات الو              

لذا فإن  .ت في إنتاج السماد العضوي مال وتصنيع النفايافادة من إعادة استعالبيئة وكيفية الاست

ي إلى توفير كميات كبيرة من ألاسمدة إعادة تدوير النفايات العضوية أحد أهم العوامل التي تؤد

 .ألاراض ي الزراعية العضوية التي تفي باحتياجات

 .السماد العضوي  ،يةالصناعة البيئتدوير، النفايات، ة الإعاد :يةكلمات مفتاح

 Q57؛ Q24 ؛JEL : Q15 اتتصنيف

Abstract 

Waste disposal has become one of the biggest challenges facing the environmental 

industry. One of the most important methods of waste treatment and waste disposal is the 

organic fertilizer production technique. 

__________________________________________ 
  proftahar@yahoo.fr: يميل، لا شليحي الطاهر: املؤلف املرسل

 

 

mailto:proftahar@yahoo.fr
mailto:proftahar@yahoo.fr
mailto:souadmezellef@yahoo.com
mailto:proftahar@yahoo.fr
mailto:proftahar@yahoo.fr


 

 " تدوير النفايات العضوية كسماد فالحي في حماية البيئة أهمية"                      شليحي الطاهر، مزلف سعاد
 

 

119 

 

The aim of this study is to highlight the importance and benefits of recycling organic 

waste in protecting the environment and how to benefit from the reuse and manufacture of 

waste in the production of compost. Therefore, the recycling of organic waste is one of the 

most important factors that lead to the provision of large amounts of organic fertilizers that 

meet the needs of the agricultural land. 

Keywords: Recycling, waste, Environmental industry, Organic fertilizers. 

JEL Classification Codes: Q15 ; Q24 ; Q57 

 

  :مقدمة .0

 إذا خطيرة وبيئية ومالية صحية بعواقب ينذر العالمي، املستوى  على تحدًيا النفايات تمثل

الخطر الذي تمثله هذه وتتضح الصورة حول مدى  ،سليمة بصورة معها التعامل يتم لم

تحاد ألاوربي تبلغ البشر سنويا ففي دول الاات املهولة التي ينتجها لنفايات من خالل الكميا

مليون طن سنويا، بينما تبلغ هذه الكميات في الواليات املتحدة  34لنفايات العضوية أكثر من ا

 تي يرجح أن تكون أكبر منجة في آسيا وأفريقيا والمليون طن عدا الكميات املنت 43ألامريكية 

 املستوى  على الصلبة البلدية النفايات يات توليدتو مس ترتفع أن املتوقع من إذمثيلتها ألاوربية 

 والتحضر السكان بنمو الارتفاع ويتأثر هذا ، 2025عام بحلول  سنوًيا طن مليار 2.6 إلى العالمي

 زادت عام، بوجه ومعدل التحضر الاقتصادي التطور  زاد ماوكل .والتصنيع الاقتصادي والتطور 

 نسمة مليار 8 النمو السكاني يبلغ أن املتوقع من كما أنه .البلدية الصلبة نفاياتلا إنتاج معدالت

 الطبقة املتوسطة من جزًءا ويشكلون  املدن في منهم %08يقطن وسوف  2024عام بحلول 

  .املتنامية الاستهالكية

 عدد غيبل أن املتوقع من والتنمية، الاقتصادي اون تعال منظمة أجرته لبحث فقاوو             

 بين ما ينفقون  وهم شخص مليار من أكثر 2020 عام بحلول  العالم مستوى  على املستهلكين الجدد

 فإن ولهذا لالستهالك، الجانبية النتائج أحد النفايات توليد ويعد .يومًيا أمريكي دوالر 100 إلى 10

 النزعة عليها بتغل والتي املتوسعة الحضرية املتوسطة الطبقة تكافح ملواكبة النفايات أنظمة

 قبل نفايات إلى تتحول  التصنيع في املستخدمة الخام املواد من %08أن  إلى ويشار .كيةالاستهال

صّنعة املنتجات من %08التخلص من  يتم بينما .املصنع املنتج مغادرة
ُ
 ةالست ألاشهر غضون  في امل

 عنصر وهي املستدام تقبلللمس محورا أساسيا الفعالة للنفايات إلادارة تعدو  .عمرها من ألاولى
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 في إلاسراع ضرورة تتزايد النفايات حجم حين يتزايد وفي الطبيعية، املوارد على للحفاظ حاسم

 .التدويري  والاقتصاد واستعادة الطاقة الاستخدام وإعادة التدوير إعادة على التركيز

خاصة العضوية منها النفايات بصفة عامة و ار منذ سنوات إلى تثمين وعليه اتجهت ألانظ 

لكن . ث البيئة وشرا يصعب التخلص منهصدر لتلو اعتبرت مواد عديمة الفائدة وم التي لطاملا

ا هذه النظرة القائمة اتجاهها بدأت تتغير نحو الاتجاه الايجابي خالل السنوات ألاخيرة، واعتباره

ظيف للطاقة وإنتاج ح تحويلها إلى مصدر ننجا استغالله بعدف عدم منجما سيكون من الاسرا

تقبل مصدرا بديال للمواد الاولية ي املسب التربة، مع توقعات بأن تشكل فالسماد لتخصي

في ظل ما تشهده أسعار املواد الاولية والطاقة . الطبيعية في العديد من القطاعات الاقتصادية

 .الطبيعية تفاع مع استنزاف للثرواتمن ار 

مصادرها؟ وكيف  تمثل النفايات العضوية وماهيا تفيم: مما سبق نطرح التساؤل التالي

  دة منها في إنتاج السماد العضوي؟يمكن الاستفا

سنحاول معالجة هاته الاشكالية باستخدام املنهج الوصفي واملنهج التحليلي، وفق املحاور 

 : التالية

 ة  الصلب نفاياتمفهوم الاملحور ألاول حول 

 نواع النفايات العضوية وأهميتها املحور الثاني خصص ل 

 العضوي  تاج السمادفايات العضوية إلنإدارة و تدوير النلث يتضمن املحور الثا

 : مفهوم النفايات الصلبة  .2

 : تعريف النفايات .0.2

والناتجة يمكن تعريف النفايات بأنها املواد الصلبة أو السائلة أو الغازية غير املرغوب فيها 

 (6، صفحة 2812الدوسري، ). ختلفةعن النشاطات إلانسانية امل

أو التحويل أو البقايا الناتجة عن عمليات لانتاج  ادة على أنها كلنفايات عوتعرف ال

وبصفة عامة كل املواد وألاشياء املنقولة التي يتخلص منها حائزها أو ينوي . الاستعمال

رضرا  بحةة لاسسا  لتخلص منها أو بإزالتها بهدف عدم لا التخلص منها أو التي يلزم ا

 .(2، صفحة 2882عبد القادر، ) .والبيئة
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مخلف واملخلفات يطلق عليها الكثير من التسميات مثل قمامة خلفات جمع يعني لفظ امل

وزبالة وفضالت وخردة وبذلك يمكن تعريف املخلفات بأنها املواد التي أصبحت غير ذات قيمة 

 .(1صفحة  ،2882عبد الواسع، ) . ن التخلص منهاوالبد م

وجه النشاط إلانساني والتي يجب لقة بمختلف أألاجسام املتعهي املواد أو ويمكن تعريفها أيضا 

 .(224، صفحة 2812حاجم و هشام، ). نها النتهاء الحاجة منهاالتخلص م

 :الصلبة وخصائصهاتعريف النفايات .     2.2

 كثيرة وتصنيفات متتشمل النفايات أ             
ً
حيث لى رأسها النفايات الصلبة، وع عددةنواعا

تواجه العالم مة إحدى املشاكل البيئية الصعبة التي لة النفايات الصلبة املتراكشكم أصبحت

فتزايد انتشار النفايات الصلبة بانواعها بصفة عامة يسهم بشكل مباشر في . العصري املتحضر

 سلبية علىتلوث البيئة وهذا بدوره له 
ً
 .نتاجيتهصحة إلانسان وإ آثارا

  (2، صفحة 2813الدغيري، : )منها الصلبة تللنفايا تعريفات عدة هناك يوجد

 أو القاذورات أو النفاية القمامة يقصد بمصطلح :العاملية الحةة منظمة تعريف 

 حتصبوأ ما ووقت ما مكان في يريدها ال صاحبها أصبح التي ألاشياء بعض وهي .املخلفات

 .قيمة أو أهمية لها ليست

 ايةنفال تشكل بيئية نظر وجهة من :البيئي تعريفال  
ً
 تحدث الذي تالوق من ابتداءً  خطرا

 .للمعالجة نتيجة أو مباشرة تكون  أن يمكن العالقة هذه البيئة، وبين بينها عالقة

 هقيمت ش يء أو مادة كل نفاية تعتبر اقتصادية نظر وجهة من: الاقتصادي التعريف 

 .ملالكه لنسبةبا سلبية أو معدومة الاقتصادية

 تعرف حيث ،(84/ 04)ة البيئة  ايحم قانون  من 04 املادة في ردما و  هو :القانوسي التعريف 

 مادة كل وهو .استعمال أو تحويل أو انتاج عملية تخلفه ما كل نفاية تعتبر :يأتي كما النفاية

 .صاحبه عنه تخلى أو يهمل منقول  ش يء كل أعم بصفة أو منتج أو

 واحد معنى في تلتقي تريفاالتع كل أن القول  يمكن تعريفات من سبق ما كل خالل ومن   

 أو الاجتماعية سواء املستويات جميع على قيمة لها ليس مواد الصلبة النفايات أن ووه

 .الاقتصادية

ة من املناطق كما تعرف النفايات الصلبة على أنها املواد الصلبة وشبه الصلبة املتولد   

م، بلدية وعمليات إلانشاء والهدوالصناعية واملرافق الرئيسية والخدمات الالسكنية والتجارية 



 الاقتصاد والبيئةمجلـة  012 -000ص ، (2100) 10: العـــدد/   10 املجلد

 

122 

 

، 2812حاجم و هشام، ) .والتي يتم التخلص منها على أنها عديمة النفع وغير صالحة لالستعمال

 . (224صفحة 

ستغل في السابق لم تكن النفايات الصلبة تسبب أي مشكلة بيئية وهذا ل
ُ
نها كانت ت

ذا في عملياتها الحياتية وفي ه معينة وكائنات حية التي تقوم باستغاللها بواسطة مخلوقات

 . الشكل كانت تتم عملية استرجاع وإعادة دوران هذه املواد في الطبيعة

 :والزدياد كمية النفايات الصلبة عدة أسباب منها

  ؛(ة عدد السكانزياد)زيادة العشيرة البشرية في الكرة ألارضية 

 تهالك؛زيادة نسبة الاس 

 ج؛التطور الصناعي وزيادة نسبة إلانتا 

 التطور الزراعي؛ 

  وجي؛التكنولالتطور 

 قلة الوعي البيئي عند السكان؛ 

 عدم إتباع طرق مالئمة ملعالجة النفايات الصلبة. 

لك هذه العوامل مجتمعة أدت إلى زيادة جوهرية في زيادة كمية النفايات الصلبة وبذ

لتي تواجه العالم املتراكمة إحدى املشاكل البيئية الصعبة ا أصبحت مشكلة النفايات الصلبة

 .تحضرالعصري امل

 :لقد تفاقمت مشكلة النفايات الصلبة بشكل خاص في الفترة ألاخيرة بسبب

 سرعة تراكم النفايات الصلبة أعلى من سرعة تحللها. 

 واملطاط وغير قابلة للتحلل كالبالستيك  إنتاج منتوجات صناعية غير مألوفة للطبيعة

ستغل و  .آخرهإلى ... الصناعي واملعادن والزجاج
ُ
ال تتحلل بواسطة هذه املنتجات ال ت

ير قابلة للتحلل أدى إلى تراكم سريع الكائنات الحية املحللة وإنتاج مثل هذه النفايات الغ

 .عالجلهذه النفايات مما جعلها مشكلة حادة تحتاج إلى 

 كجم 8.63 حوالي ينتجون  الحضرية املناطق سكان من مليار 2.9 كان سنوات، عشر قبل

 3 حوالي هناك واليوم( السنة في طن مليار 0.68 ( يومًيا شخص لكل الصلبة البلدية النفايات من

 شخص كلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الصلبة البلدية النفايات من كجم 1.2 ينتجون  انــــــــــالسك هؤالء من مليار

. 2025 عام بحلول  مليار 4.3 إلى العدد هذا يزداد أن حتملامل ومن ) نةالس في طن مليار 1.3 ( يومًيا
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. ) سنوًيا طن مليار 2.2 (الصلبة البلدية النفايات من ماليو /للفرد/كجم 1.32 ينتجون  بحيث

 . (5، صفحة 2816نادية، ديسمبر )

هنالك عدة تصنيفات للنفايات الصلبة حسب مصدرها مثل : مصاد  النفايات الصلبة  .2.2

كما يمكن أن  .إلانشاءاتت التجارية والنفايات الصناعية ونفايات نزلية والنفاياات املالنفاي

  :كالتاليالنفايات الصلبة حسب مصدرها نصف 

 مصاد  النفايات الصلبة :0جدول 

 املصد  أنواع النفايات الصلبة

 ،دالجلو  املنسوجات، ستيك،بال ال، املقوى  والورق والورق، الغذائية، املواد نفايات

 املواد: مثلالنفايات الخاصة  الرماد، املعادن، الزجاج، الخشب، الحدائق، نفايات

عّمرة، املنزلية وألادوات الاستهالكية، وإلالكترونيات الحجم، كبيرة
ُ
 والبطاريات، امل

 .الخطرة املنزلية والنفايات )وإلاطارات والزيوت

 منزلية

 الغذائية، املواد نفايات التغليف، اتنفاي والتنظيف، تبالخدما املتعلقة النفايات

 الخاصة، نفايات النفايات الرماد، الخطرة، النفايات والهدم، اءبنال مواد نفايات

 الذبح ومخلفات للمواصفات، املطابقة غير املنتجات الخردة، مواد املعالجة، عمليات
 صناعية

 الغذائية، املواد اتاينف الخشب، البالستيكية، وادامل املقوى، ورقلا ألاوراق، نفايات

 تجارية .الخطرة والنفايات الخاصة، نفاياتلا املعادن، الزجاج،

 الزجاج، الغذائية، املواد نفايات البالستيكية، املوادقوى،امل الورق الورق، نفايات

 الحيوية الطبية والنفايات الخطرة، النفايات الخاصة، النفايات املعادن،
 املنشآت مخلفات

 واملؤسسات

 الهدم مخلفات .وغيرها الخرسانة، الصلب، ألاخشاب، اياتفن

 والبناء

 ألاشجار، تقليم الطبيعية، املناظر تهيئة الشوارع، كنس عن الناتجة النفايات

 الترفيهية، قاملناط من وغيرها والشواطئ املنتزهات في العامة النفايات مخلفات

 )وغيرها التصنيع عمليات مثل (والرواسب
 ةلديالب الخدمات

 زراعية الخطرة  النفايات الزراعية، النفايات سدة،فاال الغذائية املواد نفايات

 .6، مرجع سابق، ص إدارة النفايات ،اللمكية نادية :املصد 
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  :تركيب النفايات الصلبةكميات و .     1.2

من   .اعي والزراعيك املنزلي ومن ثم الصنإنتاج للنفايات الصلبة مصدره الاستهال أكبر إن              

مختلفة من نفايات عضوية ركب النفايات الصلبة من أنواع أدناه، تت( 82)خالل الجدول 

 ...ونفايات غير عضوية كالزجاج والبالستيك واملعادن والنايلون 

ية، تطورة والدول الناميات الصلبة الناتجة في الدول املهنالك فروق واسعة في كمية النفا

 :مية والدول املتطورةيات الصلبة الناتجة في الدول النانوعية النفا وإضافة إلى فروق في

  كمية النفايات الصلبة التي ينتجها الفرد في الدول املتطورة تكون أكبر منها في الدول

ملعيشة، نسبة إلانتاج، نسبة الاستهالك النامية وهذا يعود إلى الفروق في مستوى ا

 .نولوجي والصناعيوالتطور التك

 وعيتها في الدول املتطورة ويعود امية تختلف عن نصلبة في الدول النايات الالنف نوعية

تركيب والنوعية إلى نسبة ونمط الاستهالك والى الفروق في مستوى هذا الاختالف في ال

نسبة املواد العضوية في النفايات الصلبة تكون . هاملعيشة والتطور على اختالف أنواع

لفة من املنتجات املتطورة وذلك يعود إلى أنواع مختها في الدول بر في الدول النامية منأك

ستعمل في الدول املتطورة أكثر منها 
ُ
ستهلك وت

ُ
في الدول النامية مثل منتجات الورق، التي ت

  .الكرتون، البالستيك، املعادن والزجاج

 لم حسب مستوى الدخلكميات وتركيب النفايات الصلبة في العا : 2 ول جد

 الصنف
 املئوية سبةالن

 دول عالية الدخل خلسطة الددول متو  دول منخفضة الدخل

 %20 %50 %31 مواد عضوية

 %46 %15 %5 ورق

 %2 %2 %2 زجاج

 %0 %4 %1 معادن

 %0 %11 %3 بالستيك

 %12 %11 32 مواد أخرى 

 %188 %188 %188 موعجامل

النفايات اص في إدارة دور القطاع الخ ، هشام توفيق جميل،محمد يوسف حاجم: املصد 
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 مرجع ،(مع قراءة لتجارب تطبيقات عربية -ية والتطبيق ر دراسة بين النظ)الصلبة في املدن 

225سابق، ص   

  (12-11، الصفحات 2812عقل، ) :آلاثا  الضا ة للمخلفات الصلبة .2.2

إن الوجود املستمر للقمامة نفسها فى البيئة هو العامل ألاساس ى  :الحةية  رضراألا  . أ

وقد تنبه العديد من املجتمعات لهمية التخلص من . مرا لألخطار وألا ب املسب

ما بلغت التكاليف، وذلك لرفع املستوى الصحى على املستوى املخلفات الصلبة مه

الك ة الصحية واستهواملال، وترشيد فى املعالج يتبع ذلك من توفير فى الجهدالبعيد، وما 

 .ألادوية

لية من املواد القابلة العادة على نسبة عا بة فىات الصلاملخلف تحتوي  :أخطا  الةرائق . ب

، فقد تكون مصدرا للحرائق أو مساعدتها على لم يتم التخلص م لالحتراق، فإذا
ً
نها دوريا

 .الانتشار

بب تشويهها من الناحية لصلبة فى منطقة ما يسإن تراكم املخلفات ا :نفسيةمضا   . ج

سكان املنطقة نفسيا ويؤثر سلبيا على لى يؤثر على وبالتا. الجمالية ويثير الضيق والاشمئزاز

ر أو غير مباشر بالعمليات الفسيولوجية داخل الحالة النفسية التى ترتبط بطريق مباش

 .الجسم والصحة العامة

 : ويتمثل ذلك فى مظاهر عديدة أهمها :الطبيعةجمال  على السلبيةآلاثا   . د

  كن التى تعتمد على صة تلك ألامامدافن للقمامة وخا الصحاري غياب التخطيط وجعل

ق ذات الطبيعة السياحية أو على ياه الشرب من آلابار باإلضافة إلى تلك املناطاملراعى أو م

 .طرق السياحة وآلاثار الهامة

 لى املنظر القبيح للقمامة بالشارع والتعود ع( باتخرا)بالقمامة  كن مليئةوجود أما

ل تراكمات القمامة بمياه الشواطئ ضافة الى وصو باإل . والرائحة الكريهة املنبعثة منها

 بالقيم الجمالية البيئيةالساحلية كل ذلك إلى تدهور املنظومة البيئي
ً
 .ة إخالال

ة والانتماء نعدام الثقرس مشاعر القمامة إلى غيؤدى تراكم ا: آلاثا  الاجتماعية . ه

ومشاعر الة السلبية الاجتماعى وتراكم مشاعر عدم الرضا وتزداد ح والالمسوؤلية والعبث

ف مؤدية إلى القمامة مظهر مألو  العدوانية والسخط نحو أركان البيئة واعتبار تراكم

خالل  تى يتلقاها بعض ألافرادتأصيل العادات السيئة نتيجة للتنشئة والتربية الخاطئة ال
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 فىمما يؤدى إلى اكتساب رو الحياة ألاسرية، 
ً
 اسب ثقافية وسلوكية تقليدية تقف عائقا

 .البيئية وجه التنمية

سلبيا مما يؤدى إلى عدم يؤثر تراكم املخلفات الصلبة تأثيرا اقتصاديا : آلاثا  الاقتصادية . و

مل معها كمصادر رها بطريقة مثلى والتعااستثمار موارد اقتصادية يمكن استرجاعها وتدوي

 .خالفهرق والكرتون والزجاج والحديد والبالستيك و يس مصادر ثروة، مثل الو تلوث ول

جمال على قطاع السياحة لعدم توافر عناصر النظافة العامة وال السلبيثير التأ ويتضح

ية أو ملناطق ألاثرية والسياحباملناطق ألاثرية والسياحة مع تواجد تراكمات املخلفات الصلبة با

 ر السياح بالتناقض بين الجمال التاريخى القديمليها مما يؤثر على مشاعبالطرق املؤدية إ

ة باإلضاف. آخرحضارية من جانب وإحداثيات التلوث والتدهور البيئى من جانب وألاصالة ال

ن قطاعات السياحة إعطاء صورة إعالمية قاتمة عن تلك ألاماكن والتى من شأنها إبعادنا ع

 . (28-60، الصفحات 2888البيئية، ) يةالعامل

 :طرق معالجة النفايات الصلبة .2.2

 لجعلها الخطرة الصلبة النفايات خواص تغيير لهاالخ من يمكن تيال الطرق  بها تلك يقصدو  

 أو جمعها أو نقلها فيمكن أكثر، بأمان معها التعامل بعدها يمكن حيث .خطورة أقل أو خطرة غير

 :يما يأت املستخدمة الطرق  ومن .والبيئة أضرارا لإلنسان تسبب أن دون  منها صالتخل أو اتخزينه

   (2، صفحة 2813الدغيري، )

 .الصلبة النفايات من املتبعة للتخلص الطرق  أشهر من الردم يعد :الصحي الطمر أو الردم . أ

رص  على تعتمد حيث .خاصة هندسية بمواصفات الردم الصحي مواقع يتميز أن يجبو 

 طينية بطبقة النفايات وتغطية النفاذية ولتقليل كمية أكبر الستيعاب الصلبة اتالنفاي

البديلة  املواقع لكل جيولوجية دراسة بعد الطمر موقع اختيار يجب اكم .نافذة وغير عازلة

 النفايات تحلل من الناتجة السوائل تسرب طريق عن البيئةب إلاضرار عدم تضمن بحيث

 .ةالجوفي للمياه

  الطرق  أكثر من الطريقة هذه وتعد :الةرق  . ب
ً
 .املاضية السنوات في العالم مستوى  على انتشارا

 وهذه الساحات في املفتوح الحرق  مجرد أو عالية يةتقن ذات ارق حم بواسطة إما وتتم

 .الصحي للطمر املتاحة تاملساحا لقلة تستخدم الطريقة
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 بعض من لالستفادة وفرزها اعهجم بعد ياتالنفا تصنيع إعادة وهي: النفايات تدوير إعادة . ج

 .مختلفة أغرا  فيتها انمكو 

 مادة تمثل عضوية أسمدة إلى الصلبة ةالعضوي النفايات تحويل وهو: العضوي  التحلل . د

 وإعادة الحيوي  التحلل وأ العضوي  التخمر طريق عن الزراعية التربة لخواص محسنة

 .الطبيعية دورا إلى املواد

 :هاهميتة أنواعها وأالنفايات العضوي .2

من حجم النفايات املنزلية وتعتبر النفايات  % 58رب ايق تشكل النفايات العضوية ما

 .من النفايات الذي يتحلل بالكامل بسرعة كبيرة نسبيالنوع الوحيد العضوية ا

 : ضويةالنفايات العمفهوم    .0.2

، Hو  Cي ى عنصر هي عبارة عن كل مادة مصدرها من الطبيعة أو من كائن حي تحتوي عل           

غير  نفايات)التي تتركب بالساس من مواد غذائية كالخضراوات والفواكه واللحوم والخبز 

 ...(ستيك واملعادن والنايلون عضوية كالزجاج والبال 

منها . طة الكائنات الحية الدقيقةهي نفايات قابلة للتحلل بواس: النفايات العضوية . أ

الغذاء والخضراوات والفواكه وتشمل تعفنة نفايات تتحلل بشكل سريع كاملواد امل

ة وألاخشاب والجلد وألاقمش بشكل بطيء كالورق والكرتون واللحوم والخبز وأخرى تتحلل 

 .واملطاط الطبيعي

من  والناتجةعضوية التركيب رغوب بها امل غيرالنفايات الزائدة هي  :املخلفات العضوية . ب

النشاطات الزراعية أو من عمليات التصنيع الزراعي أو من تربية الحيوانات أو  افةك

 البالستيكلة كاملعادن أو من أي مواد دخي الخالية واملطاعممخلفات الطعام من املنازل 

من %( 68)وتشكل نسبة هذه املخلفات بما يزيد عن . ميائيةأو الزجاج أو املركبات الكي

 . (6، صفحة  2816جرعتلي،  ) العامةت مجموع املخلفا

 :أنواع النفايات العضوية .2.2

يمكن تقسيم النفايات أو املخلفات العضوية إلى ثالثة أنواع رئيسية وذلك بحسب 

 : وهي مصدرها
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وحصاد  بذار من الزراعية النشاطات مختلف نفايات عن عبارة وهي :النفايات الز اعية -أ 

 وروث العلف، وبقايا جات الزراعية،نتوامل يلاملحاص نفايات وكذلك وتطعيم، وتقليم

 (4، صفحة 2815العجي، ) .الحيوانات

 الزراعي املنتج على الحصول  بعد يتبقى أو يتخلف ما كل على الزراعية املخلفات لفظ يطلق -ب 

 والتي )سمكية أو حيوانية أو نباتية( الزراعية املنتجات بقايا  عن عبارة أنها أي س يالرئي

 صورتها في تصبح حتى الزراعية املنتجات بها تمر التي املختلفة املراحل أثناء تتخلف

 لفاتخامل هذه على يطلق أن ويفضل. أجله من واملنتجة الاستعمال أو لالستهالك الصالحة

 نقدية قيمة لها وكانت الاقتصادية بعض ألاغرا  في استعملت ما إذا ويةالثان النواتج اسم

 فهي وبالتالي اقتصادي استعمال لها يكن لم إذا التوالف تسمى وأ عزار امل دخل من جزء تمثل

  (6هيئة التدريس، بدون سنة نشر، صفحة ) .إلانتاج من فاقدا تمثل

ريع تربية نشاطات ومشاجة من النات العضوية املخلفات يه: النفايات الةيوانية -ج 

الحيوانات فضالت  ” ومنهاوتشمل العديد من املخلفات  .الحيوانات وألاسماك والطيور 

فضالت   وتشمل  املداجن أو محطات إلانتاج والدواجن خالل تربيتها باملزارع أو املباقر أو 

التصنيع اجن باإلضافة إلى مخلفات الحيوانات من روث الحيوانات ، وزرق وفرشة الدو 

والتي تشمل مخلفات املجازر   من الحيوانات أو الطيور أو ألاسماكالناتجة 

جات مصانع ألالبان والصناعات الغذائية التي تعتمد على املنت مخلفاتو   الخواملس

 .… “الحيوانية وكذلك مخلفات مشاريع تربية ألاسماك ومعامل حفظ وتصنيع ألاسماك

 (6، صفحة 2816ي، جرعتل)

 :ل واملطاعممن املناز الطعام نفايات  -د 

 التي ألاغذية عأنوا فمختل تحضير عن تنتج نباتي، أو حيواني منشأ ذات فضالت وهي -ه 

  إلانسان يتناولها
ً
 املنازل  في املطابخ مخلفات الفضالت هذه وتشمل وشراِبِه، طعامه وفي يوميا

 ألاغذية بتخزين الخاصة واملحالت الخضار، وأسواق املسالخ ومخلفات واملطاعم، والفنادق

ُن  الطعام وفضالت .وبيعها  والتعفن، كوالتفك التحلل سريعة مركبة عضوية موادَّ  من تتكوَّ

 .املاء من كبيرة نسبة كذلك تركيبها في ويدخل املناسبة، الحرارة بوجود وبخاصة
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 الصيف، لفص في تزداد فهي الفصول، حسب الفضالت من النوع هذا كمية تختلف -و 

 موادَّ  معظمها ويكون  الشتاء فصل في كميتها تقل بينما والخضار، كهالفوا مخلفات والسيما

 (2813عيس ى، ) .الشتاء في اللحوم استهالك يكثر إذ ية،ودهن ةدسم

 : املخلفات العضوية استخدامأهمية  .2.2

هيدرات والدسم والكربو  البروتيناملخلفات بأنها غنية بقيمتها الغذائية من تتميز هذه              

را جيدا ، لذلك تعتبر مصدوالفيتاميناتألامالح وألاحما  والعناصر املعدنية لعديد من وا

تخدم في تغذية حيوانات وطيور تس (سيالجأو  أعالف)تها الخام في عمليات تصنيعها إلى ور بص

 .الجودةفي إنتاج أسمدة وتربة عضوية عالية  املزرعة أو 

لفات الطعام من املنازل يوانية و مخملخلفات الحالزراعية مع اتستخدم املخلفات  

اقي املخلفات العضوية آلاخرى في خاصة مختلفة عن بملعالجة مدروسة و تخضع  واملطاعم والتي

ذات  اج العديد من املنتجات وهي ألاعالف الخاصة بالسماك وألاسمدة والتربة العضويةإنت

      (6، صفحة 2816جرعتلي، ) .يةالعضو  املادة منمحتواها  نسبة الرتفاع نظرا النباتي،املنشأ 

 سماد العضوي الج ايات العضوية إلنتاإدا ة وتدوير النف.     1

  :الســـماد.   0.1

ضاف            
ُ
وَيستخدم املزارعون عدة أنواع . للتربة من أجل مساعدة النبات على النمو مادة ت

إلنتاج أزهار  مادالسالبستانيون  اصيل وفيرة، كما يستخدمإلنتاج مح( املخصبات)ألاسمدة  من

ك برعاية املسطحات ويقوم العاملون كذل .قوية وكبيرة وخضراوات وفيرة في الحدائق املنزلية

 .مسطحات خضراء كثيفة وأكثر خضرة الخضراء ومالعب الجولف بنثر السماد للحصول على

 : أنواع ألاسمدة .2.1

املعدنية من  سمدةألا  وتنتج .عضوية وأسمدة معدنية دةأسم :ألاسمدة يوجد نوعان من

ز . ااستخدام هي ألاكثر أو مواد ُمصنعة  عناصر معينة
ُ
: ة هيثة عناصر رئيسيود النبات بثالوت

املتحللة واملواد  العضوية فمصدرها النباتات ألاسمدة أما. البوتاسيوم النيتروجين، الفوسفور،

  (2810ويكيبيديا، ) .الحيوانية

 من مشتقة )كمبوست( Compost كلمة      :) ستالكمبو ( املخمر العضوي  لسمادا .أ . أ

 بعضها عن املكونات فصل أو  يعنى تكسير والذي حللبمعنى يت Decompose الفعل

 مكونات تحلل ولكن الحية الكائنات من معينة مجموعة عن طريق ذلك ويتحقق .البعض
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 املتحللة ادو امل هذه بناء فيه يعاد الذي هو يدالج سماد العضوي فال ليس كافيا وحده املواد

 الدقيقة الكائنات من أخرى  نةمعي مجموعة وجود يتطلب وهذا Humus إلى دبال أخرى  مرة

املكمور  العضوي  السماد إنتاج عملية فإن عامه وبصفه الدبال تكوين في التي تساعد

 طبيعي عضوي  سماد إلى )وحيوانية نباتية( العضوية املخلفات تحويل هي  )الكمبوست) 

 رةصو  في بناءها وإعادة  تحليلها يتم حيث هوائية ظروف تحت كومات في هاير بتدو  وذلك

 التربة لخصوبة النافعة الحية والكائنات للنبات امليسرة الغذائية ربالعناص غني دوبال

 عن عبارة هو السماد العضوي كما أن  .(هيئة التدريس، بدون سنة نشر) .النبات وتغذية

 أو نباتي أصل من كانت سواء العضوية للمادة  )لوجيالبيو ( الحيوي  التحلل من الناتج

 من معينة بيئية ظروف تحت النافعة دقيقةلا الكائنات وبعض ياكتر الب بفعل حيواني

 .الجيدة والتهوية والرطوبة الدفء

 من رمت عملیة عن عبارة ھو العضوي  السماد إن إنتاج:  "الدبال" -العضوي  دالسما   . ب

 املادة تحلیل وأن .بها متحكم ظروف ضمن وذلك تحلل، مرحلة يف العضویة املواد خاللها

 وأثناءها الصلبة، العضویة تتحلل خاللها املادة بیولوجیة، أكسدة عملیة لخال من یتم

 أن ومع .عضویة مستقرة النهاية بمادة في تأتي والتي السامة، للمواد مؤقت تحرر  یحدث

في  الفرق  أن إال إلانسان، تدخل دون  طبیعي بشكل یتم التعفن أي عضویة مادة تحلل

 السماد على الحصول  بهدف ذلكو  للتحكم خاضعة تكون  العملیة أن ھو العضوي  السماد

 أهم فإن وعموما (2810أجروالن، ) .للمتطلبات ووفقا مرغوبة ذات خصائص العضوي 

  (48-20ات ، الصفح2818شؤون البيئة، ) :هي العضوية الاسمدة

 من ناتجا يكون  ما وعادة املاشية ملخلفات هوائى تخمر من ناتج وهو :البلدي السماد 

 استخدامه قبل وتحلله كمره يتم أن بشرط جيد سماد وهو اشية،امل بها تربى لتىا الحظيرة

 .تسميد الاراض ي الزراعية فى

 وهو لبلدي،ا السماد عن محسنة بصورة يصنع سماد وهو: الصناعي العضوى  السماد 

 مع معا هما أو الحيوانية املخلفات أو النباتية املخلفات من وطملخل هوائى تخمر من ناتج

 . جدا ممتاز سماد وهو امليكروبية تواللقاحا املعدنية سمدةألا  مثل الاضافات بعض
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 أو البيا  سواء الدواجن لزرق الهوائى التخمر من ناتج سماد وهو :الدواجن سماد 

 مسببات لقتل وذلك استخدامه قبل للهوتح كمره يتم أن بشرط ممتاز سماد وهو الكتكوت

  .الحشائش ور بذ إنبات وعدم والنيماتودا الامرا 

 ( الصحى الصرف) للحمأة الهوائى التجفيف من ناتج عضوى  سماد وهو : البود يت مادس 

 الصرف محطات فى ذلك يتم حيث الصلبة، املواد عن الصحى الصرف مياه فصل بعد

 معالجة أى لها يتم ال الحمأة نل  ونظرا الغذائية، رناصبالع غنى ممتاز سماد وهو الصحى،

 البكترية ألامرا  ومسببات الطفيليات جميع علي وى تحت فأنها شمس يال التجفيف سوى 

 والفيروسية والفطرية

 أو نباتية العضوية سواء للمخلفات الالهوائي التخمر من ناتج سماد هو: البيوجاز سماد 

 .ممتاز لألراض ي الزراعية سماد جاز وهوبيو وحدات ال في آدمية أو حيوانية

 من الناتجة واملخلفات للقمامة الهوائي رالتخم من ناتج عضوي  سماد وهو :القمامة سماد 

 .جيد سماد وهو واملدن بالقرى  واملنازل  الشوارع

 من ناتج جودها،أ وهو ألاوروبية الدول  من مستورد عضوى  سماد وهو :البيتموس سماد 

 بكمية تشربة بقوة يمتاز سماد وهو طويلة، لسنين الغابات شجارأ قلورا هوائي تخمر

 .املياه من كبيرة

 :العضوي  السماد وفوائد أهمية .   2.1

 كلمة يعتبر فهو النبات هذا تربة تغذية خالل من للنبات كبيرة أهمية للسماد العضوي             

 أمثل أسلوب يتبع ندماع والنماء الحياة روح داخله في أن كما زراعي عمشرو  أي إنجاح في السر

  (22 ، صفحة2812هيئةالاستثمار، ) :ومن أهم املزايا نجد. إلنتاجه

 السماد  في العضوية املادة تحلل فعند , فيها الرطوبة حفظ من ويزيد التربة خواص يحسن

 على يساعد مما والدبال الطين من معقد تكوين إلى يؤدي فإنه الدبال وعند تكوين العضوي 

 كةألاراض ي املفك ترب تماسك من يزيد كما والطينية املندمجة ترب ألاراض ي ةوتهوي اميةمس

التسرب  أو البخر بواسطة الفقد من فيحفظها للمياه إمكانية حفظها من فيزيد ليةأو الرم

 باملياه الري  عند ألامالح غسيل على إمكانية كما يساعد النبات جذور  منطقة عن بعيدا

 .الكلسية الترب زيادة خصوبة في له دور  أن حيث .امللحية بالتر  في عةالزرا أو املالحة
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 تعرية على تعمل التي والرياح كاملياه التعرية عوامل بفعل تربةال انجراف منع على يعمل 

 .نافعةال الدقيقة الكائنات من باملاليين والغنية الخصبة وتآكل الطبقة السطحية الجذور 

 وانتشارها الجذور  ونمو لبذور ا إلنبات املناسب املهد يوفر. 

 وهدم سمية على يعمل الذي يائيالكيم التسميد بعكس تراكمي بشكل التربة خصوبة بناء 

 .تراكمي التربة بشكل

 فيه املرغوب الهيدروجيني الرقم لقيمة الوصول  على يساعد. 

 قةالدقي ناتالكائ من املاليين تنامي إلى يؤدي وفه ،املفيدة الدقيقة بالكائنات التربة إثراء 

 من الخالية العضوية ئةالبي في ألار  دودة وتظهر  الهوائية والفطريات النافعة من البكتريا

 الفيزيائية التربة خواص من وتحسن العضوية للمادة التحلل تقوم بمهام حيث الكيماويات

 عملية في وتساعد الجوي  الهواء نيتروجين يتوتثب املادة العضوية تحلل في مهم دور  التي لها

 .والبوتاسيوم الفسفور  وانطالق تأزتال

 وإنتاج الكمر عمليات أثناء النافعة الدقيقة تالكائنا من املاليين لنشاط نتيجة تطهير التربة 

 واملنشطات النمو ومنظمات وإلانزيمات الهرمونات من العديد يتكون  الكمبوست فإنه

 حالة من فتحسن ملمرضةا لبكترياوا الفطريات التربة فتقض ي على إلى لالتي تص الطبيعية

 . قوية املقاومة لدية وتكون  النبات نمو

 العناصر خلب على الجيد سماد العضوي ال يعمل بالتربة، حيث سامةال املواد نم التخلص 

 بالالد معقد مع رابطة تكوين طريق عن والكادميوم كالرصاص في التربة املوجودة الضارة

 . النبات ذرج خالل منلالمتصاص  قابلة غير يجعلها مما

 الغذائية عناصرال وتيسير رتوفي على يعمل فهو .الكبرى والصغرى  بالعناصر النبات إمداد 

 إلمداد جيد مصدر يعتبر كما عضوية صورة في والبوتاسيوم والفسفور  كالنيتروجين الكبرى 

 .والزنك والنحاس واملنغنيز كالحديد الصغرى  بالعناصر النبات

 الغذائية الحاجة لسد وذلك وتدريجي، منتظم بشكل ائيةالغذ ناصربالع النبات إمداد 

 املادة على تتغذى امليكروبات هذه أن حيث .بالتربة يامليكروب اطنتيجة للنش للنبات

 النبات المتصاص وميسرة جاهزة التربة وسط في العناصر الغذائية تكون  وبالتالي العضوية

 الحفظ مدة أن كما وصحي آمن ي العضو  نتجامل هذا محتوى  فيكون  ويسر سهولة بكل لها

 .ةعضويغير ال املنتجات بعكس تزيد املنتج لهذا والتخزين
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 : خصائص السماد العضوي الجيد .   1.1

منهم،  خليط أو حيوانية أو نباتية مخلفات من مصنعة العضوية بمثابة أسمدة باعتبار ألاسمدة

هيئة التدريس، بدون سنة ) :يةالتال لتاليةاملواصفات والخصائص ا فيها تتوفر أن فإنه يشترط

 (6نشر، صفحة 

  للعناصر مخزن  عتبرت حيث لدوبالا العضوية املادة على يحتوي. 

 الحشائش بذور  من خالي. 

 مثل املمرضه الحية الكائنات من خالي E.Coli و Salmonella spp 

 افعةالن الدقيقة الحية بالكائنات غني. 

 مثل النبات أمرا  مسببات من خالي Rhizoctonia و Fusarium 

 اوالنيماتود للنبات املمرضه والحشرات الطفيليات من خالي. 

 الثقيلة لعناصرا من خالي. 

 شكلها تحديد وعدم النباتية املخلفات اختفاء. 

 حراريا ومعالج كامل بشكل متحلل السماد يكون  أن. 

 الرمل أو مخلوطا بالتربة يكون  ال أن. 

 (الجيد الكمبوست (الناضج املخمر السماد مواصفات : 2جدول 

 الوصف والةدود املثلى الصفة 

 بني الداكن أو الغامقصف باللون الأن يت اللون  1

 أن يكون قوامه اسفنجي القوام 2

 املرشوش باملاء الرائحة مقبولة كرائحة التراب الرائحة 4

 متر/كغم 288زيد عن ي وزن املتر املكعب ال الوزن 3

 لى من درجة حرارة الجو الخارجيتكون أع درجة الحرارة 5

 % 48رطوبي عن يزيد املحتوى ال أال  نسبة الرطوبة 6

 0تزيد الحموضة عن  أال  درجة الحموضة 2

 %5عن  يقلأال  ألاكسجين 0

 % 21يكون مابين  ثاني أكسيد الكربون  0

 %1عن  ل أال يق النيتروجين الكلي 18

 كيلو غرام/ملليغرام 188  - 58 بينيكون ما  النيتروجين ألاموني 11
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 كيلو غرام/ يغرام ملل 488- 288يكون مابين  النيتروجين النتراني 12

 دال يوج النيتروجين النيتريتي 14

 % 8.0يقل عن  أال الفسفور الكلي 13

 %1يقل عن  أال  البوتاسيوم الكلي 15

 % 08 - 28بين أن يكون ما الرماد 16

 % 48تقل عن  ال أ املادة العضوية 12

 % 48 – 25أن يكون مابين  الدبال 10

 يوجدال  دروجينكبريتيد الاي 10

 النتروجين 1 -18 للنيتروجيننسبة الكربون  28

، أولية ملشروع إنتاج ألاسمدة العضوية اقتصاديةد اسة جدوى الاستثمار،  هيئة: املصد 

 43، ص 2812ألاردن، 

 :السماد العضوي  إلنتاجتدوير النفايات العضوية .    2.1

لألراض ي  إلانتاجية القيمة رفعل وضعه يجب الذي ألاساس حجر العضوي  التسميد يعتبر           

املعدنية  ألاسمدة استخدام في إلاسراف من الناتج البيئي التلوث من وإلاقالل الزراعية

 توفير إلى تؤدي التي امةاله العوامل أحد العضوية املخلفات رتدوي إعادة فإن ولذا (.الكيماوية)

 .اعيةألاراض ي الزر  باحتياجات تفي التي العضوية ألاسمدة من كميات

 (Recycling) :م إعادة التدويرمفهو  0.2.1

هي عملية إعادة تصنيع واستخدام للمخلفات، سواء املخلفات املنزلية أو الصناعية أو             

ت وبالتالي التقليل من من حجم هذه املخلفا غاية من إعادة الاستخدام هو التقليلوال. الزراعية

املخلفات على أساس املواد صنيف وفصل وتتم هذه العملية عن طريق ت. تراكمها في البيئة

كما  (6، صفحة 2812الدوسري، ) .الخام املوجودة فيها ومن ثم إعادة تصنيع كل مادة على حدا

 ألاصلي املنتج من جودة أقل أخرى  نتجاتم إلنتاج املخلفات استخدام ير إعادةالتدو  يقصد بإعادة

 .(6هيئة التدريس، بدون سنة نشر، صفحة )
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    (2810ويكيبيديا، ) :من أهم فوائد إعادة التدوير نجد: دويرإعادة الت فوائد عملية 2.2.1

 من  ية املستديمةوهي من املبادئ ألاساسية التي تقوم عليها التنم تحقيق استدامة املوارد

كانت مخلفات ألانشطة البشرية أو مخلفات قدر ممكن منها سواء أكبر  استرجاعخالل 

 .وغيرها وائل الصرفصلبة أو زراعية أو صناعية أو س

  أن عملية التدوير هي  ذتصنيعها، إتوفير الطاقة التي تستهلك في استخراج املواد الخام ثم

 . شكل أقلنصف عملية تصنيعه فتستهلك الطاقة ب

 نبعثة من مكاب النفاياتامل والغازاتيكروبات تقليل ألامرا  وتكاثر امل.  

 التوعية باإلدارة املتكاملة للنفايات . 

  ى املشاركة في املحافظة على البيئةاملواطن علحث.   

 تغيير سلوك املواطن الاستهالكي من خالل تعميم وتطبيق فكرة فرز النفايات وتقليلها. 

 يرهافرز النفايات من املصدر إلعادة تدو  تطبيق فكرة. 

 للشباب وبالتالي التقليل من مستويات البطالة توفير فرص عمل. 

  مي في موضوع فرز وإعادة تدوير النفاياتطني والعالالانسجام مع التوجه الو. 

  :مراحل إعادة التدوير 2.2.1

 (2813عيس ى، ) :يمكن تقسيم مراحل إعادة التدوير على النحو التالي            

 :املصد  من ياتالنفا وتجميع فرز  :املرحلة ألاولى

من   ) .املصانع ختلفة،امل العمل املنازل، أماكن)املصدر  من انطالقالنفايات  وذلك بتقسيم             

 القيام إن حيث .أخرى  جهة من التدوير كلفة ولتخفيض جهة من فيها والتحكم أجل سهولة إدارتها

 َسُم تق وهكذا .بهذا حقا للقيامال  الالزمة وآلاالت والوقت الجهد من ن املصدر يقللبالفرز م

 الحديد مثل معدنية البالستيك، الورق، الخشب، الزجاج، مواد :إلى عدة أصناف النفايات

 وغيرها مخبوزات من ألافران وبقايا الغذائية املختلفة املواد وهي بقايا العضوية املوادوالصفيح، 

 ألوان، ةثالث الجاف تحت املواد اتمخلف يمكن تقسيم محتويات إذ .واملزارع الحقول  فاتمخل من

 بلون  والكرتون  قللور  حاوية إلى تقسيمها يتم مميز، أي لون  ذات حاوية في منها كل يوضع حيث

 ويخصص ثالث، بلون  الزجاجية وحاوية للمخلفات آخر، بلون  املعدنية للمخلفات وحاوية مميز،

    .عضوي  سماد إلى يتم تحويلها التي العضوية للنفايات ولون  للتدوير، للنفايات القابلة آخر لون 

 : الفرز  ملراكز النقل: املرحلة الثانية 
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 وفقا لها النفاية املخصصة نوع كل حسب املختلفة الحاويات ذات النقل تتقوم شاحنا             

 .والطرقات الشوارع أطراف على شرةمنت تكون  التي النفايات بتجميع الحاويات للوان

 :النفايات وفصل فرز : املرحلة الثالثة

 القابلة صرالعنا إبعاد فهو املرحلة هذه هدف أما .آليا أو يدويا إما العملية هذه وتتم

 إلنتاج الحقة معالجة عليها وتجري  .الباقية النفايات كتلة من أو التصنيع والاستعمال لالسترداد

 .الطاقة نتاجإل  أو جديدة مادة

 :التصنيع أو التدوير إعادة :الرابعة املرحلة

 .من قبل الشركات املتخصصة في إعادة التدوير لوحدهيؤخذ كل نوع 

 :يةالعضو  النفايات تدوير 1.2.1

 حيث .الالهوائي والتسميد الهوائي التسميد: هما نوعين( الكمر) التسميد لعمليات نجدو 

الطريقة  هذه وتعتبر .الجودة عالي عضوي  سماد إلنتاج املثلى الطريقة الهوائي التسميد تعتبر عملية

 أو نباتي أصل من كانت سواءً  العضوية الحيوية للمخلفات البيولوجية املعالجة سائلو  إحدى

 املناسبة البيئة - توفر عند املواد هذه تحلل على تعمل التي النافعة البكتريا وذلك بواسطة وانيحي

. جيد عضوي  دسما على فنحصل .مئوية درجة(  08-68)  املثلى رارةالح ودرجة % 60الرطوبة من

 تاملخلفا تلك للتح سرعة في يساعد كمنشط( بكتيري  بادئ) بكتيرية أو مزرعة محلول  يضاف دوق

 يضاف عندما الحية بالكائنات التربة إثراء على يعمل الذي من الدبال محتواها فيرتفع العضوية

 اتللنب ون ميسرةفتك والبوتاسيوم، الفسفور  وإذابة الهواء الجوي  يننيتروج بتثبيت فتقوم إليها،

 يةعمل ناتج هو وي الحي أو العضوي  والكمبوست. عالية بكفاءة فينمو بانتظام يمتصها الذي

 املنتج على للحصول  وتوجيهها التحكم فيها فيتم الدقيقة الحية الكائنات بواسطة الهوائي التحلل

 دوية،الي باملعازق  امللحقة بالحراثة أو التقليب آلة بواسطة ملستمرةا بالتهوية وذلك املطلوب

 خالل مورة مناملك املواد إلى إضافتها يتم التي الدقيقة الحية للكائنات املثلى الظروف فتتوفر

وتحللها  العضوية املواد هدم عملية أثناء الناضج العضوي  السماد أو البكتيرى  املنشط محلول 

، 2812ى و فروحات، سلم) .الهوائية الظروف على واملحافظة الناتجة وادوامل الدبال وبناء

   (100-100الصفحات 
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  :على البيئة النفايات العضويةأثر تدوير  2.2.1

سليمان، ): لتي تحدثها عملية تدوير النفايات العضوية على البيئة نجدمن أهم آلاثار ا            

2812)  

 لفات والاستفادة منها اقتصادياالتخلص آلامن والصحي من املخ. 

 خلفاتتي تعيش على املالتخلص من الحشرات وأطوارها ال. 

 التخلص من إلاشعاعات الناتجة من تحلل عناصر املركبات العضوية. 

 تركيب البنائي التربة من التدهور والتلوث بسبب إنشاء مرادم دفن املحافظة على ال

 .النفايات

  ث نتيجة النبعاث الغازات السامة الناتجة عن دفن وحرق الهواء من التلو  علىاملحافظة

  .املخلفات

  والصحي لبقايا املبيدات الحشرية والفطريةالتخلص آلامن. 

  ية من التلوثون املياه الجوفاملحافظة على عدم أتالف مخز. 

   تنمية الجراثيم الفطرية لنواع متخصصة من الفطريات على بيئة من املخلفات

روف نمو مالئمة إلنتاج ألاجسام الثمرية لفطريات املشروم كغذاء الزراعية تحت ظ

على نسبة عالية من البروتين وألاحما   اباحتوائهيز هذه الفطريات لإلنسان حيث تتم

ت وألامالح املعدنية، كما تستخدم بيئة النمو بعد قطف الثمار ية والفيتاميناألامين

 .ها فى دورة إنتاج السماد العضوى كوسط إلنتاج ألاعالف غير التقليدية أو دخول

   بعد ترسيب املواد العالقة على  يلصحمياه الصرف ا رار بإم :الصحيالصرف  مياهتنقية

القدرة على ضخ ألاكسجين بمنطقة ة بنباتات لها ومزروع زلطيهأحوا  طويلة بها تربة 

اعات الجذور مما يساعد على نمو امليكروبات املؤكسدة وتستخدم النباتات فى الصن

 .اليدوية والحرفية

   واملردود  الاقتصاديلعائد تقييم ا يعدحيث  والبيئي والاجتماعي الاقتصاديالتقييم

ت الزراعية الثانوية من حيث تدوير املنتجاالاجتماعى والبعد البيئى للنظم البيولوجية ل

ربط مدخالت ومخرجات التكنولوجيات املستخدمة ببعضها فى منظومة متكاملة فنيا 

ية أثيرها على التنمالنظم وت لهذهماليا واقتصاديا ذات أثر واضح فى تقبل املزارعين و 

عضوية وتوفير كما أدت إلى نظافة مناطق التطبيق وتطبيق نظم الزراعة ال. املستدامة
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مصادر بديلة للطاقة البترولية الناضجة وإنتاج مصادر متجددة لألعالف والغذاء 

 .ه الصرف الصحى باملجارى املائيةوالقضاء على مشكلة إلقاء ميا

  :سمدة العضويةمتطلبات عملية إنتاج الا     .4.1

البيئة،  شؤون) :كن أن نذكر أهم متطلبات إنتاج السماد العضوي في النقاط التاليةيم            

  (48-20الصفحات  ،2818

العوامل التي  في املخلفات الزراعية تعتبر من أهم : C/Nسسبة الكربو  الي النيتروجي  . أ

 من  48ل فالكائنات الحية الدقيقة تقوم بتمثي, تحدد مدي نجاح عملية الكمر
ً
جزءا

تية وعلى هذا فان وجود مخلفات نبا, ربون مقابل جزء واحد فقط من النيتروجينالك

أسلوب معين في كمرها كما  تستدعي اتباع 48/1نخفض بها هذه النسبة عن ترتفع أو ت

  :يلي

 سمدة أيفضل خلطها مع  48/1لفات النباتية والتي تتسع بها النسبة عن في حالة املخ

الحيوانية أو الداجنة أو آلادمية والتي تضيق فيها النسبة  او اضافة املخلفاتنيتروجينية 

فات بمخلفات نباتية ذات نسبة واسعة مثل الاتبان خلط تلك املخل يجب 48/1عن 

ك لنه بدون تلك إلاضافات يصاحب عملية والقش ونشارة الخشب وتقليم الاشجار وذل

 الكمر فقد في النيتروجين

 زيادة عملية  تؤدي إلىيع وطحن املخلفات عملية تقط ، على اعتبار أنتقطيع املخلفات

كذلك  للمخلفات،ر  للكائنات الحية املحللة عوذلك نتيجة زيادة السطح امل، التحلل

 .ليب املكمورةحفظ الرطوبة وسهولة نقل وتق علىفإنها تساعد 

خالل فترة % 68و 58ين رطوبة املكمورات في املدي ماب علىيجب املحافظة  :الرطوبة    . ب

ن التعرف عليها بأخذ عينات من داخل املكمورة وضغطها في راحة اليد ويمك. التخمير

وفي هذه الحالة فإن درجة حرارة . كون مثل العرق عند وجود الرطوبة املناسبةتحيث 

وللوصول إلى كفاءة عالية في التخمير فإنه يجب  ساعة، 22م بعد 65تصل  املكمورة

 الخارجي،ح املعر  من املكمورة للهواء على حرارة املنطقة وذلك بتقليل السطاملحافظة 

 .م وبالطول املناسب لحجم املخلفات5,1ع ام وارتف4ـ  2بحيث يكون في حدود 

ائي ولذا يجب أن تكون الرطوبة في الاكسجين ضروري لعملية الكمر الهو  :التهوية . ج

وتسوء التهوية . فة دورية للتهويةوضرورة إجراء التقليب بص. فقط% 68إلى  58حدود



 

 " تدوير النفايات العضوية كسماد فالحي في حماية البيئة أهمية"                      شليحي الطاهر، مزلف سعاد
 

 

139 

 

رارة حوهذا يؤدي إلى انخفا  درجات ال املكمورات،وتضاغط % 68يادة الرطوبة عن بز 

 .وتصاعد الروائح الكريهة وظهور اللون الازرق أو الاسود داخل املكمورات

  :خطوات إنتاج السماد العضوي   .  4.1

سليمان، ) :ها على النحو التاليتمر عملية انتاج السماد العضوي بمراحل، يمكن عرض            

2812)  

  يفضل ان و  2م6اختيار املساحة املناسبة من الار  حيث يحتاج الطن الواحد الي حوالي

 .تكون قريبة من مصدر للمياه وتدك جيدا

  املخلفات النباتية ويجهز املخلف الحيواني أو الداجني أو الادمي أو  يتم طحن أو تكسير

 .سوف يتم استخدامها املنشطات الكيماوية التي

 سم68ـ  58تية املفرومة بسمك تفرش الطبقة النبا. 

  وفي حالة . سم 28إلى  18الداجنة بسمك أو توضع فوقها طبقة من املخلفات الحيوانية

غنية بالنيتروجين يضاف كمية من املخلوط الكيماوي عدم توافر هذه املخلفات ال

 .أو سماد عضوي ناضج سم من التربة الخصبة 5املنشط ثم توضع طبقة 

 هيئة رذاذ لضمان  علىملاء للترطيب فقط ويالحظ أن يكون املاء ترش هذه الطبقة با

 .جانسالتالتوزيع و 

  م 2ـ  1,5تكرر الطبقات السابقة بالتبادل حتى ارتفاع. 

 أال تكون الطبقة الخارجية من مخلفات الحيوان أو الانسان أو الدواجن حتى ال  يجب

 .لتوالد الذباب وتكاثرهتكون هناك فرصة 

 مورات باملاء أسبوعيا شتاء ومرتين الي ثالث مرات أسبوعيا صيفامداومة رش املك. 

 لضمان ب املكمورة كل أسبوعين وضبط الرطوبة وإعادة بناء املكمورة وذلك قلييفضل ت

وهذا يساعد في تهوية املكمورة ورفع درجة حرارتها  التحلل،خلط املكونات وزيادة 

لطفيليات وامليكروبات املمرضة التي مما ساعد في القضاء على ا( م25ـ  55)ا بيولوجي

والدواجن باإلضافة إلى التخلص من بذور  وانتكون مصاحبة ملخلفات الانسان والحي

 .الحشائش والنيماتودا
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 ويستدل . أشهر طبقا ملحتويات املكمورة من املخلفات 3إلى  2ضح السماد في الفترة ين

حة ألامونيا وتحول املكمورة إلى اد بانخفا  درجة الحرارة مع اختفاء رائعلى نضج السم

 .اللون البني

  :خاتمة. 2

 يكون  أن يمكن ال حيث .بشكل عشوائي منها التخلص يمكن ال لصلبةا اتالنفاي مشكلة إن            

 تلوث بدون  تصنيع يوجد أن وال يمكن .التصنيع عمليات زيادة دون  للمعيشة وتحسين تطور  هناك

 .البيئة على تؤثر ومصادرها الصلبة النفايات اتومكون كمية أن قما سب خالل من وتبين. ونفايات

 مغزى  ذات تصبح تدويرها، حيث وإعادة استغاللها يمكن موارد على تملتش في الوقت نفسه لكنها

من  للعديد ومتجدداالتي تعتبر مصدرا هاما  وعلى رأسها املخلفات العضوية. واقتصادي تجاري 

بدال  املشاريع،منها بشكل كبير ومربح في العديد من  املواد ألاولية الخام والتي يمكن الاستفادة

 .ةخطر على صحة إلانسان والبيئة وكافة أشكال الحيالق و من أن تكون مصدر ق

ولذا فإن إعادة تدوير املخلفات العضوية أحد العوامل الهامة التي تؤدي إلى توفير كميات 

جملة  إال أن هذه العملية تعترضها. ألاسمدة العضوية التي تفي باحتياجات ألاراض ي الزراعية من

  عليها للتغلب بعض الحلول املتاحة اقتراحمع عام  شكلوالتي يمكن أن ندرجها بمن العوائق 

 : فيما يلي

 املستهلكين و  وألاسر والشركات البلديات لتثقيف التوجيهية واملبادئ ألادوات تقديم :املعرفة

 .التدوير إعادة بشأن

 الاستخدام إعادة من ملزيد ودعمها التقنية الحلول  وابتكار البحث جبرام تشجيع: التقنية. 

 في القائمة التشريعات ديلوتع جديد تشريع لسن الحكومية املنظمات مع تعاون ال: وق الس 

 .كبيرة التدوير بصورة   إعادة أنشطة تعزيز سبيل

 املشترك اون التع على تشجع التي والخاص العام القطاعين بين راكاتالش تعزيز: الشراكة 

 .ن التعاو  هذا استمرار وتضمن التدوير إعادة بشأن الشركات بين

 التدوير إعادة من أفضل نتائج لتحقيقاملستهلك  سلوك لتغيير توعية برامج إعداد: قافةالث. 

 وزارة على يتعين الاستخدامالتدوير أو  دةإعا دون  تحول  التي الحواجز معالجة أجل من

 املخططات التوجيهية إلعداد العالقة ذات الرئيسة وألاطراف اتالشرك مع التعاون  البيئة

 . املوارد الالزمة لذلكوترصد  .الحواجز هذه آثار من تخفف التي والسياسات
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 :الهوامش قائمة .4

 (20/12/2810)ريخ الاطالع ، تاتدوير املخلفات الزراعية ،(2812)،ابراهيم سليمان. 

https://professoribrahimsoliman.wordpress.com/2017/02/13/%D8%AA%D8%AF

%D9%88%D9%8A%D8%B1D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%

81%D8%A7%D8%AAD8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D

9%8A%D8 

  تاريخ الاطالع  .دليل إرشادي العداد السماد العضوي  ،ومداخالتمعرفة  -أجروالن

(20/12/2810). 

http://www.agrolan.co.il/UploadProductFiles/Compost%2020Arabic%20manual.pdf  

 التجربة املغربية في ميدان إدارة وتدوير النفايات الصلبة (2882)،لقادرعير عبد عبد اأج .

 .ة بالبيئة، اململكة املغربيةكتابة الدولة املكلف

  جامعة امللك سعود. إعادة تدوير النفايات ،(2812)،أحمد متعب الدوسري. 

 قسم الهندسة الزراعية ،ميكنة املخلفات الزراعيةحاضرات م، أعضاء هيئة التدريس ،

 .، بدون نشرجامعة بنها، مصر ،كلية الزراعة بمشتهر

 ندوة . تأهيل واختيار مدافن النفايات في اليمندليل  ،(2812)،ألارياني محمد عبد الواسع

 .ابنغازي، ليبي، دارة النفايات الصلبة القابلة للتدوير وإعادة الاستخدامحول إ

 مة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات الهيئة العا. إدارة النفايات ،(2816)،كية ناديةاللم "

 .سلطنة عمان ،"إثراء

 يات الصلبة، مقرر حماية البيئة، السنة الخامسةإدارة النفا ،(2815)،بسام العجي .

 .دمشق، سوريا .عة دمشقجام

 القمامة منجم ذهب"  الصلبة التلوث البيئي باملخلفات ،(2812)،طارق أحمد عقل ."

 .جريدة دنيا الوطن

  تاريخ الاطالع  النفايات الصلبة كيف نتعامل معها ونفيد منها؟(. 2813. )عيس ىعبري

(20/12/2810)

http://syrbook.gov.sy/img/uploads1/child_pdf20140424104227.pdf 

https://professoribrahimsoliman.wordpress.com/2017/02/13/%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/
https://professoribrahimsoliman.wordpress.com/2017/02/13/%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/
https://professoribrahimsoliman.wordpress.com/2017/02/13/%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/
https://professoribrahimsoliman.wordpress.com/2017/02/13/%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/
http://www.agrolan.co.il/UploadProductFiles/Compost%2020Arabic%20manual.pdf
http://syrbook.gov.sy/img/uploads1/child_pdf20140424104227.pdf
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 ،مساهمة سياسة الدعم الفالحي في النمو ، ة فروحاتو حد ،(2812)كيحلي عائشة سلمى

مجلة (. 2816-1008)الجزائر خالل الفترة حالة  -الاقتصادي تحقيقا للتنمية املستدامة 

 .الاقتصادية الكميةالدراسات 

  وطرق عالجها -أنواعها -هاتعريف -النفايات الصلبة، (2813)،محمد ابن ابراهيم الدغيري .

 .سلسلة ثقافية جغرافية -مجلة جغرافية املغرب

 اديصاملخلفات العضوية من عبء صحي وبيئي إلى مورد اقت ،(2816)،محمد جرعتلي. 

 دور القطاع الخاص في إدارة  ،(2812) ،د يوسف حاجم، و جمال توفيق هشاممحم

مع قراءة لتجارب تطبيقات  -تطبيق ظية والدراسة بين الن)النفايات الصلبة في املدن 

 .ية التربية الاسالميةمجلة كل(. عربية

 كيفية الاستفادة ندوة التلوث البيئى للقمامة و  ،(2888)،مركز الدراسات والبحوث البيئية

 .جامعة أسيوط -ث البيئيةمركز الدراسات والبحو : مصر. منها

  أولية ملشروع إنتاج ألاسمدة تصادية دراسة جدوة اق ،(2812).بالردن هيئةالاستثمار

 ، دنألار  –عمان  .العضوية

  مصر. دليل تدوير املخلفات الزراعية (2818)بمصر، شؤون البيئةلوزارة الدولة.  

 (20/12/2810)تاريخ الاطالع  ،تدوير النفايات ،ويكيبيديا. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B1  


