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األسمدة العضویةاألسمدة العضویة

- - ::األسمدة العضویةاألسمدة العضویة••
 Organic Organicھي تلك المخلفات التي تحتوي علي المادة العضویة ھي تلك المخلفات التي تحتوي علي المادة العضویة         

mattermatter   أي أنھا المخلفات التي تحتوي علي الكربون والذي أي أنھا المخلفات التي تحتوي علي الكربون والذي
..یستخدم كأساس للتقییم یستخدم كأساس للتقییم 

    



كن تقسیم األسمدة العضویة إليكن تقسیم األسمدة العضویة إليممویوی

أسمدة عضویة مزرعیة وھي التي تشمل مخلفات المزرعة أسمدة عضویة مزرعیة وھي التي تشمل مخلفات المزرعة ١١..
) .) .نباتیة، حیوانیةنباتیة، حیوانیة((

 Organic commercial Organic commercialأسمدة عضویة تجاریة أسمدة عضویة تجاریة ٢٢..
fertilizersfertilizers    وھي األسمدة العضویة التي تنتج من معاملة  وھي األسمدة العضویة التي تنتج من معاملة

االستخدام  االستخدام    یحیحالمخلفات العضویة ببعض المعامالت التي تتالمخلفات العضویة ببعض المعامالت التي تت
اآلمن لھذه المخلفات مثل السماد البلدي الصناعي اآلمن لھذه المخلفات مثل السماد البلدي الصناعي 

CompostCompost   وسماد البیوجاز وسماد البیوجازBiogas  Biogas    ..



 Benifites of organic Benifites of organic. . فوائد األسمدة العضویةفوائد األسمدة العضویة  ••
fertilizers fertilizers 

أو  أو    EffectsEffectsن فوائد األسمدة العضویة تأتي من تأثیراتھا ن فوائد األسمدة العضویة تأتي من تأثیراتھا إإ    ••
محتواھا من المادة العضویة علي  محتواھا من المادة العضویة علي    FunctionsFunctionsوظائف وظائف 

التربة والتي في النھایة تنعكس علي النبات ومعظم ھذه التربة والتي في النھایة تنعكس علي النبات ومعظم ھذه 
التأثیرات تنتج أساسًا من  مكوناتھا الفعالة الناتجة بعد تحلل  التأثیرات تنتج أساسًا من  مكوناتھا الفعالة الناتجة بعد تحلل  

 Humus Humusالمخلفات العضویة والتي یطلق علیھا الدبال المخلفات العضویة والتي یطلق علیھا الدبال 
  



ھي ھي   Humus acidsHumus acidsدبالیة دبالیة   الذي عبارة عن مجموعة أحماضالذي عبارة عن مجموعة أحماض••
Humic acidHumic acid ، ،HuminHumin ، ،Fulvic acidFulvic acid   وھذه األحماض ذات وھذه األحماض ذات

وزن جزیئي كبیر ومقاومة للتحلل أي أنھا أكثر ثباتًا عن المواد وزن جزیئي كبیر ومقاومة للتحلل أي أنھا أكثر ثباتًا عن المواد 
..األصلیة األصلیة 

ھناك العدید من الفوائد األخرى لألسمدة العضویة والتي یمكن ھناك العدید من الفوائد األخرى لألسمدة العضویة والتي یمكن   ••
--::ذكرھا باختصار كاآلتيذكرھا باختصار كاآلتي

زیادة حرارة التربة نتیجة لكل من لونھا الداكن وتحسینھا لبناء التربة زیادة حرارة التربة نتیجة لكل من لونھا الداكن وتحسینھا لبناء التربة   --١١
..مما یساعد علي امتصاص العناصر الغذائیة مما یساعد علي امتصاص العناصر الغذائیة 

..زیادة قوة حفظ التربة للماء وھذا ینعكس علي نمو ومحصول النباتزیادة قوة حفظ التربة للماء وھذا ینعكس علي نمو ومحصول النبات  - - ٢٢



تحسین حالة تھویة التربة من حیث إمداد األكسجین أو  تحسین حالة تھویة التربة من حیث إمداد األكسجین أو    - - ٣٣
..خروج ثاني أكسید الكربونخروج ثاني أكسید الكربون

..تحسین بناء التربة وبالتالي انخفاض الكثافة الظاھریة تحسین بناء التربة وبالتالي انخفاض الكثافة الظاھریة   - - ٤٤
تعتبر مصدر لعدید من العناصر الغذائیة الصالحة والتي  تعتبر مصدر لعدید من العناصر الغذائیة الصالحة والتي    - - ٥٥

..تنتج بعد تحلل ھذه األسمدة العضویة تنتج بعد تحلل ھذه األسمدة العضویة 



--NONO33-- ، ،HH22POPO44-- ، ،SOSO44تعتبر مخزن لألنیونات مثل تعتبر مخزن لألنیونات مثل   - - ٦٦
--،،MoOMoO44---- ، ،HH22BOBO33--  الرتباطھا بالشحنة الموجبة  الرتباطھا بالشحنة الموجبة

..بالمادة العضویة والتي تمد النبات بھا عند الحاجة إلیھابالمادة العضویة والتي تمد النبات بھا عند الحاجة إلیھا
 Cation exchange Cation exchangeتزید من السعة التبادلیة الكاتیونیة تزید من السعة التبادلیة الكاتیونیة   - - ٧٧

capacitycapacity  ))C.E.CC.E.C ( ( بالتربة بالتربة..
زیادة صالحیة العناصر الكبرى والصغرى الموجودة أصًال زیادة صالحیة العناصر الكبرى والصغرى الموجودة أصًال   - - ٨٨

..بالتربة في صورة غیر صالحةبالتربة في صورة غیر صالحة



:  :  Farmyard   manureFarmyard   manureالسماد البلدي   السماد البلدي   ••
عبارة عن نواتج إخراج مخلفات المزرعة وھي الروث  عبارة عن نواتج إخراج مخلفات المزرعة وھي الروث        

والبول باإلضافة إلي فرشة الحیوانات التي قد تتكون من  والبول باإلضافة إلي فرشة الحیوانات التي قد تتكون من  
..مخلفات المزرعة النباتیة مثل القش أو التربةمخلفات المزرعة النباتیة مثل القش أو التربة



لتھ لتھ اایمكن تقسیم السماد البلدي طبقًا لحیمكن تقسیم السماد البلدي طبقًا لح
الطبیعیة إليالطبیعیة إلي

   Non liquid manure Non liquid manureالسماد البلدي الغیر سائل السماد البلدي الغیر سائل ١١..

  Liquid manure  Liquid manureالسماد البلدي السائل السماد البلدي السائل ٢٢..

SemiSemi--liquid manureliquid manureالسماد البلدي شبھ السائل السماد البلدي شبھ السائل ٣٣..



أثناء تخزین السماد وإضافتھ قبل الزراعة تحدث بھ  أثناء تخزین السماد وإضافتھ قبل الزراعة تحدث بھ    ••
- - ::العملیات اآلتیة  كما في حالة أي مخلفات تتعرض للتحللالعملیات اآلتیة  كما في حالة أي مخلفات تتعرض للتحلل

لمكونات السماد من الكربوھیدرات،  لمكونات السماد من الكربوھیدرات،  : : التحلل المیكروبيالتحلل المیكروبي••
والبروتینات، و السلیلوز، والھیمیسلیلوز، وبدرجة بسیطة  والبروتینات، و السلیلوز، والھیمیسلیلوز، وبدرجة بسیطة  

..اللجنین إلي ثاني أكسید الكربون، وأحماض عضویة اللجنین إلي ثاني أكسید الكربون، وأحماض عضویة 
وھي تحول النیتروجین  وھي تحول النیتروجین  Ammonification:Ammonification:النشدرة النشدرة ••

العضوي بالصورة الصلبة بالسماد والیورین إلي نیتروجین  العضوي بالصورة الصلبة بالسماد والیورین إلي نیتروجین  
..معدني في صورة أمونیوم معدني في صورة أمونیوم 



وھي تحول األمونیوم إلي نیترات  وھي تحول األمونیوم إلي نیترات  Nitrification:Nitrification:التأزت التأزت ••
فقد فقد ((سھلة الغسیل من التربة خاصة عند الري بالغمرسھلة الغسیل من التربة خاصة عند الري بالغمر

).).النیتروجینالنیتروجین
) ) سامسام((وھي تحول النیترات إلي نیتریت وھي تحول النیترات إلي نیتریت   ::عكس التأزت عكس التأزت ••

في  في  ) ) تفقد بالتطایر في الجوتفقد بالتطایر في الجو((وأكاسید نیتروجینیة أخري وأكاسید نیتروجینیة أخري 
).).الغدقةالغدقة((الظروف الالھوائیة الظروف الالھوائیة 

                                



Green fertilizersGreen fertilizersاألسمدة الخضراء األسمدة الخضراء ••
ھي عبارة عن النباتات التي تزرع بالتربة ثم تحرث وھي خضراء في ھي عبارة عن النباتات التي تزرع بالتربة ثم تحرث وھي خضراء في           

مرحلة معینة من مراحل نموھا األولي أو حرثھا بعد اكتمال مرحلة مرحلة معینة من مراحل نموھا األولي أو حرثھا بعد اكتمال مرحلة 
..النضج واستخدام الجزء القابل لالستخدام النضج واستخدام الجزء القابل لالستخدام 

  



علي المزارع أن یضع في االعتبار النقاط الھامة التالیة حتى یحدد  علي المزارع أن یضع في االعتبار النقاط الھامة التالیة حتى یحدد  ••
::الھدف من استخدامھ لھذا النوع من التسمید العضوي الھدف من استخدامھ لھذا النوع من التسمید العضوي 

المناطق التي تفتقر إلي األسمدة العضویة أو التي یرتفع بھا تكالیف المناطق التي تفتقر إلي األسمدة العضویة أو التي یرتفع بھا تكالیف   - - ١١
نقلھا یفضل استخدام األسمدة الخضراء لتحسین  خواص التربة خاصة نقلھا یفضل استخدام األسمدة الخضراء لتحسین  خواص التربة خاصة 

..باألراضي الحدیثة االستصالحباألراضي الحدیثة االستصالح



یفضل أن تكون األسمدة الخضراء من نباتات بقولیة مثل البرسیم، یفضل أن تكون األسمدة الخضراء من نباتات بقولیة مثل البرسیم،   - - ٢٢
والفول، واللوبیا، والترمس، والفول السوداني حیث أن ھذه النباتات والفول، واللوبیا، والترمس، والفول السوداني حیث أن ھذه النباتات 

..لھا القدرة علي تثبیت النیتروجین لھا القدرة علي تثبیت النیتروجین 
یمكن استخدام محاصیل أخري غیر بقولیة مثل محاصیل الحبوب أو یمكن استخدام محاصیل أخري غیر بقولیة مثل محاصیل الحبوب أو   - - ٣٣

الزیوت ولكن یشترط أن یكون نموھا سریع وكبیر حتى یمكن إضافة الزیوت ولكن یشترط أن یكون نموھا سریع وكبیر حتى یمكن إضافة 
..العناصر الغذائیة بغزارة العناصر الغذائیة بغزارة 



في حالة استخدام نباتات المراحل األولي من النمو یقل  في حالة استخدام نباتات المراحل األولي من النمو یقل    - - ٤٤
السلیلوز واللجنین بھذه النباتات وبالتالي یقل الدبال الناتج بعد  السلیلوز واللجنین بھذه النباتات وبالتالي یقل الدبال الناتج بعد  

تحللھ تحللھ 
البد علي المزارع أن یراعي الفترة التي تترك بین حرث  البد علي المزارع أن یراعي الفترة التي تترك بین حرث    - - ٥٥

النباتات وزراعة المحصول التالي وھي تقل في حالة النباتات وزراعة المحصول التالي وھي تقل في حالة 
استخدام نباتات بقولیة وتزید في حالة استخدام محاصیل  استخدام نباتات بقولیة وتزید في حالة استخدام محاصیل  

..أخري أخري 
التسمید األخضر یزید من صالحیة العناصر الموجودة أصًال التسمید األخضر یزید من صالحیة العناصر الموجودة أصًال   - - ٦٦

..بالتربةبالتربة



تأثیرات التسمید األخضر عدیدة طبقًا لنوعھا فھو یماثل  تأثیرات التسمید األخضر عدیدة طبقًا لنوعھا فھو یماثل    - - ٧٧
األسمدة العضویة األخرى من حیث تحسین خواص التربة  األسمدة العضویة األخرى من حیث تحسین خواص التربة  

  --::مثلمثل
..تفكیك التربة الثقیلةتفكیك التربة الثقیلة••
..یزید قوة حفظ التربة الرملیة للماءیزید قوة حفظ التربة الرملیة للماء••
خفض درجة تماسك القشرة السطحیة بالتربة الجیریة عند  خفض درجة تماسك القشرة السطحیة بالتربة الجیریة عند  ••

زیادة الرطوبة  زیادة الرطوبة  



::  CompostCompostالسماد البلدي الصناعي السماد البلدي الصناعي ••
)  )  نباتیة وغیر نباتیةنباتیة وغیر نباتیة((ھو عبارة عن المخلفات العضویة ھو عبارة عن المخلفات العضویة         

. . المتحللة خارج التربة نتیجة إضافة بعض المنشطاتالمتحللة خارج التربة نتیجة إضافة بعض المنشطات

  



لماذا یفضل تحلل المخلفات العضویة خارج لماذا یفضل تحلل المخلفات العضویة خارج 
التربةالتربة

یفضل التحلل خار ج التربة حتى ال یتم تمثیل النیتروجین الصالح یفضل التحلل خار ج التربة حتى ال یتم تمثیل النیتروجین الصالح   - - ١١
بالتربة داخل أجسام الكائنات الدقیقة وفي ھذه الحالة تستطیع النباتات بالتربة داخل أجسام الكائنات الدقیقة وفي ھذه الحالة تستطیع النباتات 

الحصول علي احتیاجھا من النیتروجین المیسر بسھولة ودون الحصول علي احتیاجھا من النیتروجین المیسر بسھولة ودون 
..منافسة منافسة 

تجنب حدوث فقد للنیتروجین في صورة نتیروجین منفرد أو أكاسید تجنب حدوث فقد للنیتروجین في صورة نتیروجین منفرد أو أكاسید   - - ٢٢
..نیتروجینیةنیتروجینیة

تجنب الحرارة الناتجة عن التحلل المیكروبي والتي تؤثر علي نمو تجنب الحرارة الناتجة عن التحلل المیكروبي والتي تؤثر علي نمو   - - ٣٣
..جذور البادرات وامتصاص النبات للعناصر الغذائیةجذور البادرات وامتصاص النبات للعناصر الغذائیة



تجنب المركبات السامة المتكونة أثناء التحلل والتي تؤثر  تجنب المركبات السامة المتكونة أثناء التحلل والتي تؤثر    - - ٤٤
..علي النبات المتصاصھا ھذه المركباتعلي النبات المتصاصھا ھذه المركبات

..تجنب ھدم دبال التربة الموجود أصًال بالتربةتجنب ھدم دبال التربة الموجود أصًال بالتربة  - - ٥٥
تجنب انتشار األمراض الحشریة والفطریة ألن حرارة تجنب انتشار األمراض الحشریة والفطریة ألن حرارة   - - ٦٦

التحلل قادرة علب قتل الكائنات الممرضة عدا المحبة  التحلل قادرة علب قتل الكائنات الممرضة عدا المحبة  
..للحرارةللحرارة

..تجنب ترك التربة بدون زراعةتجنب ترك التربة بدون زراعة  - - ٧٧



طرق  تحضیر الكومبوست  طرق  تحضیر الكومبوست  
Preparation of CompostPreparation of Compost

توجد طرق عدیدة لتحضیر الكومبوست األساس فیھا متشابھ  توجد طرق عدیدة لتحضیر الكومبوست األساس فیھا متشابھ  ••
والتي تتلخص في الفرز، والتقطیع، وعمل طبقات مكونة  والتي تتلخص في الفرز، والتقطیع، وعمل طبقات مكونة  

ومصدر ومصدر   N,PN,Pللكومة، وإضافة منشطات وخاصة للكومة، وإضافة منشطات وخاصة 
، وضبط الرطوبة، والتقلیب،  ، وضبط الرطوبة، والتقلیب،  pHpHللمیكروبات، وضبط الـللمیكروبات، وضبط الـ

..ومرحلة النضج، واالستخدامومرحلة النضج، واالستخدام
الطریقة الحقلیة  الطریقة الحقلیة    - - ١١
 Bin method Bin methodطریقة الصندوق  طریقة الصندوق    - - ٢٢
  Windrow  methodWindrow  methodطریقة الكومة  طریقة الكومة    - - ٣٣



   Town refuse Town refuseسماد قمامة المدن  سماد قمامة المدن      ••
 Municipal Municipalأوأو  Town wasteTown wasteیطلق علي ھذا السماد أیضًا یطلق علي ھذا السماد أیضًا       

refuserefuse    وینتج ھذا السماد من كم ر  وینتج ھذا السماد من كم رCompostingComposting    مخلف ات  مخلف ات
..المدن الناتجة عن النشاط اإلنساني والتجاري بالمدن المدن الناتجة عن النشاط اإلنساني والتجاري بالمدن 

    



تعددت وسائل التخلص من ھذه المخلفات والتي تعددت وسائل التخلص من ھذه المخلفات والتي 
كانت تتمثل فيكانت تتمثل في

..المقالب المكشوفةالمقالب المكشوفة  - - ١١
..الحرق في الھواء المكشوفالحرق في الھواء المكشوف  - - ٢٢
..الحرق الصحي باستخدام المحارقالحرق الصحي باستخدام المحارق  - - ٣٣
..الدفن الصحيالدفن الصحي  - - ٤٤
..المصانعالمصانع  - - ٥٥



طریقة الحصول علي السماد العضوي بالمصانعطریقة الحصول علي السماد العضوي بالمصانع  ••
ھي طریقة بیولوجیة تعتمد علي التخمر إال أنھا تتم داخل  ھي طریقة بیولوجیة تعتمد علي التخمر إال أنھا تتم داخل          

--::المصانع بطریقة علمیة تتلخص في اآلتيالمصانع بطریقة علمیة تتلخص في اآلتي
الفرز لفصل المكونات التي یمكن إعادة استخدامھا مثل  الفرز لفصل المكونات التي یمكن إعادة استخدامھا مثل  ١١..

الورق،   والقماش، والزجاج، والعظام، والمعادن،  الورق،   والقماش، والزجاج، والعظام، والمعادن،  
..والبالستیك ثم التقطیع والنخلوالبالستیك ثم التقطیع والنخل



..الترطیب بالماءالترطیب بالماء    ..٢٢
التكویم في كومات وتقلب أسبوعیًا مع ضبط الرطوبة كما التكویم في كومات وتقلب أسبوعیًا مع ضبط الرطوبة كما   . . ٣٣

..أسابیعأسابیع  ٤٤ذكر في حالة الكومبوست لمدة ذكر في حالة الكومبوست لمدة 
تترك الكومات لتكملة النضج كما في حالة طریقة  تترك الكومات لتكملة النضج كما في حالة طریقة      ..٤٤

Windrow  Windrow    وذلك لعدة أسابیعوذلك لعدة أسابیع..



طریقة الحصول علي السماد العضوي من المصانع ھي أفضل  طریقة الحصول علي السماد العضوي من المصانع ھي أفضل  ١١..
..الطرق اآلمنةالطرق اآلمنة

یستدل علي نضج السماد بنفس الطرق الحقلیة والمعملیة  یستدل علي نضج السماد بنفس الطرق الحقلیة والمعملیة  ٢٢..
..المذكورة في السماد البلدي الصناعيالمذكورة في السماد البلدي الصناعي

السماد الناتج یصلح لجمیع أنواع المحاصیل وفوائده عدیدة كما  السماد الناتج یصلح لجمیع أنواع المحاصیل وفوائده عدیدة كما  ٣٣..
..ذكر في فوائد األسمدة العضویةذكر في فوائد األسمدة العضویة

السماد یماثل الكومبوست أیضًا في عدم احتوائھ علي بذور  السماد یماثل الكومبوست أیضًا في عدم احتوائھ علي بذور  ٤٤..
..الحشائش والكائنات الضارةالحشائش والكائنات الضارة



یمكن تحسین محتوي السماد  من العناصر الغذائیة بإضافة أسمدة یمكن تحسین محتوي السماد  من العناصر الغذائیة بإضافة أسمدة       ..٥٥
..، وأسمدة العناصر الصغرى، وأسمدة العناصر الصغرىNPKNPKمعدنیة مختلفة مثل معدنیة مختلفة مثل 

یالحظ أن نفایات المستشفیات الضارة تحرق في محارق خاصة یالحظ أن نفایات المستشفیات الضارة تحرق في محارق خاصة       ..٦٦
..داخل المستشفیات وال تخلط في قمامة المدنداخل المستشفیات وال تخلط في قمامة المدن

 Heavy Heavyالبد من التأكد من عدم احتواء السماد علي عناصر ثقیلة البد من التأكد من عدم احتواء السماد علي عناصر ثقیلة       ..٧٧
metalmetal   بنسب ضارة بالتربة أو النبات والذي ینعكس بدوره علي بنسب ضارة بالتربة أو النبات والذي ینعكس بدوره علي

.  .  اإلنسان والتي قد تنتج من مخلفات المصانع األھلیة والصغیرةاإلنسان والتي قد تنتج من مخلفات المصانع األھلیة والصغیرة



sludgesludgeالحمأة الحمأة ••
ھي السماد العضوي الذي یمثل الصورة الصلبة الناتجة من  ھي السماد العضوي الذي یمثل الصورة الصلبة الناتجة من        

بعد  بعد    Sewage sludgeSewage sludgeمخلفات الصرف الصحي  مخلفات الصرف الصحي  
..معالجتھامعالجتھا

    



كیفیة معالجة مخلفات الصرف كیفیة معالجة مخلفات الصرف 
الصحيالصحي

فصل المواد الصلبة والمعلقة بالترسیب في أحواض ترسیب واسعة فصل المواد الصلبة والمعلقة بالترسیب في أحواض ترسیب واسعة         
ثم مرور السائل المنفصل إلي مرشحات خاصة ثم یتم معالجة الخلیط ثم مرور السائل المنفصل إلي مرشحات خاصة ثم یتم معالجة الخلیط 

SewageSewage  بطریقة بیولوجیة ھوائیة تتمثل في وسیلتین ھمابطریقة بیولوجیة ھوائیة تتمثل في وسیلتین ھما::--
Percolating filtersPercolating filtersالوسیلة األولي المرشحات الوسیلة األولي المرشحات ••
..–– sludge process The activated sludge process The activatedالوسیلة الثانیة التنشیط الوسیلة الثانیة التنشیط ••
وتعمل كال الوسیلتین علي نمو الكائنات الحیة الدقیقة إلزالة المواد وتعمل كال الوسیلتین علي نمو الكائنات الحیة الدقیقة إلزالة المواد ••

الذائبة أو المعلقة الغیر مرغوب فیھا وفي بعض األحیان لتحویل ھذه الذائبة أو المعلقة الغیر مرغوب فیھا وفي بعض األحیان لتحویل ھذه 
..المواد إلي مواد مرغوب فیھاالمواد إلي مواد مرغوب فیھا



معالجة میاه الصرف الصحيمعالجة میاه الصرف الصحي
  

المیاه الناتجة بعد معالجة الصورة الصلبة یكون مصیرھا المیاه الناتجة بعد معالجة الصورة الصلبة یكون مصیرھا         
المعالجة الستخدامھا في الزراعة أو التخلص منھا في البحر  المعالجة الستخدامھا في الزراعة أو التخلص منھا في البحر  

أو البحیرات وتوجد درجات لمعالجتھا وأفضل معالجة ھو  أو البحیرات وتوجد درجات لمعالجتھا وأفضل معالجة ھو  
وھذه المیاه وھذه المیاه   استخدام الكلور أو األوزون أو األكسدة الحیویةاستخدام الكلور أو األوزون أو األكسدة الحیویة

..صالحة الستخدامھا في الري الزراعي لجمیع المحاصیلصالحة الستخدامھا في الري الزراعي لجمیع المحاصیل



Biogas fertilizersBiogas fertilizersسماد البیوجاز  سماد البیوجاز    ••
ھو عبارة عن المواد الصلبة والسائلة الناتجة بعد تخمر أي ھو عبارة عن المواد الصلبة والسائلة الناتجة بعد تخمر أي       

مخلفات عضویة ال ھوائیًا والحصول منھا علي غاز مخلفات عضویة ال ھوائیًا والحصول منھا علي غاز 
..البیوجازالبیوجاز

الفكرة األساسیة في الحصول علي غاز وسماد البیوجاز  الفكرة األساسیة في الحصول علي غاز وسماد البیوجاز  ••
عمیق یتم فیھ تخمر المخلفات مع الماء بمعزل  عمیق یتم فیھ تخمر المخلفات مع الماء بمعزل  ) ) بئربئر((حوض حوض         

عن الھواء ولھ فتحات لدخول وخروج المخلفات ولھ غطاء  عن الھواء ولھ فتحات لدخول وخروج المخلفات ولھ غطاء  
محكم لعزلھ عن الھواء وبھ فتحة لخروج غاز البیوجاز  محكم لعزلھ عن الھواء وبھ فتحة لخروج غاز البیوجاز  

Biogas Biogas الذي یمر في مواسیر  تمتد إلي أماكن االستخدامالذي یمر في مواسیر  تمتد إلي أماكن االستخدام..



 fertilizers of animals fertilizers of animalsأسمدة المخلفات الحیوانیة أسمدة المخلفات الحیوانیة ••
wasteswastes

یشمل مخلفات المجازر، والمدابغ مثل الدم، واللحوم، والعظم، یشمل مخلفات المجازر، والمدابغ مثل الدم، واللحوم، والعظم،         
والقرون، والحوافر، والجلود باإلضافة إلي الجوانو ویمكن ذكر والقرون، والحوافر، والجلود باإلضافة إلي الجوانو ویمكن ذكر 

--::بعضھا فیما یليبعضھا فیما یلي
 Horn Hornمادة القرون مادة القرون   --٢٢                                 Bone meal Bone mealالعظم العظم   --١١        

materialmaterial
 Guano Guanoالجوانو الجوانو   --٤٤        Blood powderBlood powderمسحوق الدم مسحوق الدم   --٣٣        



Thank YouThank You


