
 او الذبال الكومبوست 
 

 ماهو الكومبوست ؟
نتيجة معالجة بيولوجية هوائية او غير هوائية من أجل تحويل عضوي الكومبوست هو منتوج 

 الحيوية(وتثمين المخلفات العضوية )الكتلة 
   مغذيةخالل معالجة الكومبوست تتحول المواد العضوية من خالل الكائنات الدقيقة الى مواد 

 الذبال   أو  العضوي الكومبوستركب مالتي يمكن استعمالها من طرف النبات من خالل ال
 ()الذبال 

 ما هي المواد الممكن تدويرها في الكومبوست؟
مخلفات خاصة  جيدةبطريقة جميع أنواع المخلفات العضوية  ةيمكن معالجلة التخمير خالل مرح

خ والمنزل وكذلك بعض النفايات الصناعية النفايات السائلة الناتجة عن المطب الحدائق، وبقايا
  روث الحيوانات الصحي،بعض مخلفات الصرف  الحيوانات،

 نوعين من الكومبوست 

 
 

 هنالك نوعين من الكومبوست الالهوائي )غياب االكسجين( والهوائي )بحاجة لالكسجين(

الحرارة زيادة على )ديوكسيد الكاربون انتاج غاز الميثان وسولفير الهيدروجين  قليل من حرارة أو ال تنتج طويلة التيمعالجة  الكومبوست الالهوائي

، انتاج الميثان الدي يمكن حاويات محكمةتحضير الكومبوست الالهوائي في البيض الفاسد لهذه األسباب  كريهة كرائحةوإنتاج هذا األخير له رائحة 

 استعماله كغاز للطهي

صحي ويشبه التراب غني بالمكونات الذبالية مع رائحة  الكومبوست المستخلصتتم ادن في الهواء الطلق الكومبست جد سريعة بتوفر االكسجين معالجة 

 طيبة 

 مجرد ديوكسين الكاربون والماء التي تتحرر بفضل الكائنات الفاعلة

ح الهوائية وتنبعث منها رائحة كريهة لسلفات الهيدروجين ومن أجل الحد من هذه ستصب فإنهاينقصها االكسجين  الكومبوست التيكانت لك كمية من  إذا 

 الوضعية يجب تهوية كومة الكومبست بانتظام 

 الكومبوست الهوائي  

 هنالك مرحلتين تتعاقبان في هذه المعالجة:

 الطري وهي التالشي الهوائي السريع المواد العضوية لحالة الكومبوست والتي تقود مرحلة التالشي

 والتي تحول الكومبوست الطري الى الكومبوست الناضج غني بالدبالمرحلة النضوج 

 تقوم برفع الحرارة بشدة والفطريات(هي مرحلة دات قوة بيولوجية حيث )البكتريا  التالشي:

 درجة مؤية 45الى  40 لتبلغ بينستهالكهم ترتفع الحرارة تسرح النشا يتم ا واالحماض االمينيةالمكونات السريعة التالشي كالسكر 

 نتيجة لتنفس الكائنات الحية الدقيقة ميزوفيل الهوائية 

 النضجمرحلة  

 تنخفض الحرارة لتستقر في مستوى حرارة مقبولة كمية المادة سهلة االستعمال من طرف البكتريا نادرة خالل مرحلة النضج 

مع  وفيل المتأقلمبالثير  لميز وفيالذي ينتج عنه تعويض الكائنات الحية الدقيقة  الشيءدرجة ماوية  70الى  60نتيجة للتنفس تصاعد الحرارة لغاية 

 الحرارة 

لك تبخر المالحظ المادة العضوية االصلية تتقلص الى الثلث خالل مراحل تفاعل الكومبوست ومن خالل معدنة المواد العضوية وثاني غاز الكربون وكذ

 الماء 

 في مكان ال هوائي  الحقيقي يتمعلمية بالضبط الن التخمر ر تسمى عادة التخمر لكن هذه التسمية ليست اندثا

 النضج حيث تنثقبدقيقة حية هنا يدخل الكومبوست مرحلة متشابهة وكائنات  لصالح الكائناتبعد مرحلة التحلل نالحظ غياب الكائنات الدقيقة الحرارية 

  مكونات التفاعلية للذبال  ءبطي

حراري حيوي التحول بين المرحلتين لتفاعل الكومبست يعطي تطور مستمر ال توجد حدود تابته بين الكائنات الدقيقة الحية والحرارية كل فئة لها مجال 

 يمع االحتواء الفيزيولوج
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 المساعدون في عملية التذبيل الكومبوستاج

 الكائنات الحية 

م متفاوت، عادة شعيرية تتواجد في نفايا العضوية مند بداية التحول، احجال واشكالها البكتيريا 
 تضل نشيطة خالل تهيئ الكمبوست خاصة خالل الحرارة المرتفعة 

خاصة في  مئوية نجدهادرجة  50الفطريات هي المادة التي تقاوم البكتريا لكنها ال تتعدى حرارة 

 مل في الكمبوست الناشف جوانب الكزمبوست وهم الوحيدون الدين يستطيعون الع
اقل من البكتريا والفطريات وتتكاثر ببطيء تختص في  ءالشعاعية: تعمل ببطيالفطريات 

 الخشب  نشط فيوالهيم سيلوز واللجنين والتي ت زالمكونات المقاومة كالسيليولو

 الطحالب 
 الفيروسات 

  االبر وتورو

 الكائنات الكبيرة 

 دودة األرض

-  
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 ىالكائنات الكبر
 دودة األرض

 الحرارية،العضوية في بداية التحلل بعد المرحلة  التفاعل للمواديعمل في بداية 
 كاملة،زئة األوراق أو أوراق كبار دود األرض ينسبون في اروقتهم تج

بمضمون الجزيئات العضوية ومخلفاتهم التي تشكل مجال مفصل األنشطة 
 الميكروبيولوجية والتي تساعد لتحسين نضج الكومبوست

 الحشرات،  ✓
 العناكب ✓

 القرديات ، ✓

 لريشةا ✓

  وغيرهم وجردان الحقول، الفئران تالثدييا ✓

 شكل وجودة الكومبوست 

طيبة )رائحة الذبال تحت  لصناعته رائحةالتي استعملناها بقايا المواد الكومبست الناضج يشبه التربة دات اللون األسود ومكونات رطبة لن نجد فيه 

 الخشب(

ي رائحته تشبه رائحة الملفوف والبطاطا او البصل يشمل على بعض بقايا أوراق النباتات يمكن عكس الذبال الغير الناضج لونه بين االخضرار والبن

 معرفتها من بقايا الكتلة العضوية االصلية ألنها الزالت في طور التحلل  

خاصة دود الكائنات العضوية اجل تسريع عملية التحول في الحقيقة انها  بالماء منانه من الضروري التقليب بالمدرات بخفة مع الرش المضبوط 

  كان مجال الحياة ناشف نتتوقف عن العمل  إذاالكمبوست التي تساهم في انهاء النضج 

 جدور األشجار الكبيرة في تسميد الكومبست الغير الناضج ال يمكن استعماله اال 

   البليغة الصغيرة والشجيرات من اجل تفادي التهابات الجذور  لألشجارالكومبوست الناضج وكذلك بالنسبة  استعمال االفي انتاج الخضروات ال يمكن 

 او الذبال مكونات الكومبوست

لتي استعملت مع طريقة التعامل مع الكومة العضوية ودرجة النضج نجاح عملية ات االمكونات النهائية للكومبوست حسب عدة عوامل خاصة طبيعة النفاي

 الكومبوست تتطلب توفر نوعين من النفايات:

 النفايات الكربونية النفايات الصلبة ✓

 النفايات االزوتية النفايات الرطبة  ✓

 ضعف كميات النفايات الكربونية بالنسبة للنفايات االزوتية  30الى  20جب خلط النفايات من أجل جودة الكومبوست مبدئيا يجب ادراج ي

تستعمل المكونات االزوتية للذبال  والحرارة من اجل نموها 2COي غاز االوكسجين للطاقة وينتج عنها ثان كأساسالسالسل الكربونية تستعمل من الكائنات 

 الخالصة الحاصلة على الحصول من اجل
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