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 مجلة اتحاد الجامعات العربية

 للعلـــوم الزراعيـــة
 رةـ، القاه جامعة عين شمس

 2018، 279-267 (،1) دد(، ع26)جلدم

 
 .د الشحات محمد رمضانأ تحكيم:

 عبـــــــاس زةـــ.د حسن حمأ

   
 

 تقيم الثبات والنضج لكمبوست قش االرز وتفل الزيتون وبعض المخلفات الزراعية
]20[ 

 -2محمد احمد محمود  مصطفى -2عبد الصمد سالم إسماعيل حجازى -1زينب مصطفى عبد الرحمن
 1أسامة محمد فتحى الصدفى 

 مصر –جيزهال –الزراعية البحوث مركز - والبيئة هوالميا االراضى بحوث معهد -1
 رــــــــــــمص -رةـــــالقاه –جامعة عين شمس -ةـــــــــــــــــــة الزراعــــــكلي -ىـــــم األراضـــــــــــــــقس -2

  

 ،الكمبوست ،ل الزيتونتف ،قش األرز الكلمات الدالة:
 التدبل ،النضج ،الثبات
  

 زــــــالموجـ
 

 عمليـــــة  نتـــــا   الكبوســـــت تعتبـــــر واحـــــدة  مـــــن أهـــــم 
ــــادة مــــن  الطــــرد  صــــديقة البيئــــة يــــى  عــــادة تــــدوير الزي
ــــ  قــــش األرز و الحــــد مــــن المشــــاكل البيئــــة لتفــــل  مخل
الزيتون كناتج من عملية صناعة زيت الزيتون. ولتحقيد 
هــــــرا اليــــــر  أقيمــــــت ثوثــــــة كومــــــات مــــــن الكمبوســــــت 
ـــة بشـــكل أساســـى مـــن قـــش األرز وتفـــل الزيتـــون  والمكون

خلفــــات الزراعيــــة بنســــت مختلفــــة وباعضــــاية لــــبع  الم
ـــــات المـــــوز وســـــماد  األخـــــروش عـــــروش الطمـــــاطم ومخلف
المزرعة( و رلك لتقيم درجة الثبات والنضج  لهره المواد 

( Aش يومــام مــن الكمــر .تكونــت الكومــة االولــى 90خــول 
% 10% تفــــــل الزيتــــــون 10% قــــــش االرز  60مــــــن 

ـــات المـــوز   10عـــروش الطمـــاطم   % ســـماد 10مخلف
% قــــش 50 مــــن B)الثانيـــة شالمزرعـــة وتكونــــت الكومــــة 

% عـــــروش الطمـــــاطم 10% تفـــــل الزيتـــــون 20االرز  
% ســــماد المزرعــــة والثالثــــة 10مخلفــــات المــــوز   10 
% 10% تفل الزيتون 30 % قش االرز 40 ( منCش

% ســماد 10مخلفـات المـوز    10 عـروش الطمـاطم  
تــــــــــــم أخــــــــــــر العينــــــــــــات للتحليــــــــــــل خــــــــــــول  المزرعــــــــــــة.

يـــوم مـــن الكمـــر. وقـــد أ هـــرت  90,75,60,45,30,15
ـــيم درجـــة الحـــرارة أزادت  ـــائج المتحصـــل عليهـــا أن  ق النت

يــوم( بعـــد  3-2ولــى شزيــادة طفيفــة يــى األيــام القليلــة األ
 30رلــك ارتفعــت تــدريجيا لتصــل ألقصــى قيمــة لهــا عنــد 

رت جميــ  يــوم مــن الكمــر شمرحلــة الثيرموييلك(.كمــا أ هــ
الكومات زيادة يى قيم رقم الحموضة والتوصيل الكهربى 
والكثاية ال اهرية والنيتروجين الكلى، بينما تناقصـت قـيم 

 التحلــــل يتــــرات الكربــــون العضــــوو معنويــــا مــــ  تقــــدم
ـــروجين  ـــون الـــى النيت ـــيم نســـبة الكرب وبالتبعيـــة تناقصـــت ق

 C( بالنسبة للكومـة 18,80والتى وصلت ألقل قيم لها ش
ل مرحلــة النضــج .وكانــت أعلــى القــيم لــدليل التــدبل خــو

ودرجــــة التــــدبل ومعــــدل التــــدبل خــــول المراحــــل النهائيــــة 
بينمــــــا نســــــبة  Bيليهــــــا الكومــــــة   Cللكمبوســــــت للكومــــــة 

النيتروجين األمونيومى  لى النتراتـى كمششـرلقياس عمليـة 
النترتــــــــة و معامــــــــل  االنطفــــــــا  و قــــــــيم  نطــــــــود ثــــــــانى 

القــيم خــول مرحلــة النضــج.  اكســيدالكربون وصــلت ألقــل
أعلــــى القــــيم المعنويــــة  Cويــــى النهايــــة ســــجلت الكومــــة  

(  لكـــل مــن بـــرور %95,39و  92,22لــدليل األنبــات ش
 والشعير على التوالى. حت الرشاد


