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 اىميخص

 المتوفرة( الدبال) المنزلٌة المحلٌة العضوٌة النفاٌات سماد جودة من والتحمك الكشف اجل من الدراسة هذه أجرٌت
 .الخلٌل محافظة فً الستخدامه المزارعٌن تمبل ومدى الغربٌة الضفة فً المحلً السوق فً

 والخضار بالمحاصٌل المزروعة الزراعٌة، األراضً من دونم 536632 حوالً هنان الخلٌل، محافظة فً

 كمٌات تتطلب التً الكبٌرة الزراعٌة لمساحتها نظرا الدراسة لهذه الخلٌل محافظة اختٌار تم. الزٌتون وأشجار
 تسببه وما السلبٌة وأثارها منها والتخلص النفاٌات بجمع المتعلمة البٌئٌة المشاكل إلى باإلضافة السماد، من كبٌرة

 هذه تهدف كما. المشاكل هذه على التغلب وبالتالً اإلنسان صحة على وتأثٌرها والتربة والماء الهواء تلوث من
 من والبٌئة اإلنسان وحماٌة التدوٌر إعادة وتعزٌز، منها والتخلص طمرها الواجب النفاٌات كمٌة تملٌل الى الدراسة
 .جدٌدة عمل فرص وإٌجاد لألسمدة المفرط االستخدام من والحد، التلوث مخاطر

 لعٌنات تحلٌل اجراء تم ولد. استبانة 321 تحلٌل تم كما المزارعٌن، من البٌانات لجمع كأداة االستبانة استخدام تم

. تم فحص نوعٌة السماد جنٌن - ،لباطٌة(NARCمختبر المركز الوطنً الفلسطٌنً للبحوث الزراعٌة ) فً السماد

نسبة النٌتروجٌن الى  ,من خالل المعلمات الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة )درجة الحموضة، والموصلٌة الكهربائٌة، 

وتركٌزات الكلور، الكالسٌوم، والمغنٌسٌوم،  الفسفور، البوتاسٌوم، النٌتروجٌن الكلً، المادة العضوٌة، الكربون
 الصودٌوم(. 

 العٌنة من٪ 96. مختلفة والتصادٌة اجتماعٌة متغٌرات أساس على الدراسة شملتها التً موزعةال العٌنات تحلٌل تم

 عدد حٌث منزل فً المشاركٌن من٪ 54 وٌعٌش الحضرٌة، المناطك فً ٌعٌشون كانوا الدراسة شملتها التً

 المشاركٌن من٪ 67 و مستمل، منزل فً ٌعٌشون كانوا المشاركٌن من٪ 82 خمسة، من ألل المنزل فً األفراد

 .شٌكل 3666-1561 حدود فً الشهري الدخل لدٌهم

 عند النفاٌات فصل ان ٌرون% 51 الصلبة، النفاٌات ادارة نظام لتطوٌر الحاجة ٌرون% 97 ان الدراسة اظهرت

 من للتخلص الجٌدة الطرٌمة هو التدوٌر اعادة ان ٌعتمدون% 8607 النفاٌات، ادارة نظام لتطوٌر ضروري المصدر

. الدٌموغرافٌة والعوامل المزارعٌن وممارسات توجهات بٌن العاللات واٌجاد البٌانات تحلٌل تم. الصلبة النفاٌات
 السماد من افضل الكمبوست بان ٌؤمنون التوجٌهً، من اعلى شهادة ٌحملون ممن العٌنة من% 54 هنالن

 حٌث ضروري غٌر بانه للشعور الكمبوست استخدام وعدم التعلٌم مستوى بٌن احصائٌة عاللة هنالن. الكٌماوي
 .اعدادي التعلٌم مستوى عندما% 16 نسبة اعلى كانت

 أفضل هو الكمبوست أن واالعتماد األسرة نوع بٌن( P <0.05) إحصائٌة داللة ذات عاللة وجود أٌضا هنان كان

 الذٌن المزارعٌن من علٌها حصلنا نسبة أعلى كانت حٌث. مفٌدة مواد على ٌحتوي ألنه الكٌماوٌة األسمدة من
 أعلى وجدت المزرعة، فً المحاصٌل من نوع فً ٌتعلك وفٌما. ذلن ٌعتمدون٪( 36) مستمل منزل فً ٌعٌشون

 هم المزارعٌن وأولئن الكٌماوٌة األسمدة من أفضل هو الكمبوست بأن ٌعتمدون الذٌن المزارعٌن من٪( 95) نسبة

 .مزارعهم فً الخضروات ٌزرعون الذٌن

 ٌمومون والتً المزارعٌن لدى المتوفرة األنواع من والبعض التجاري الكمبوست عٌنات من مجموعة تجمٌع تم

 .وإسرائٌلً فلسطٌنً إنتاج من عٌنة 14 على شملت حٌث حمولهم فً باستخدامها

 المادة من المحتوى ،803-609 الحموضة لدرجة الممبول المدى خارج كانت عٌنتٌن ان اظهرت الفحوصات نتٌجة

 من كافٌة كمٌات تحوي كانت العٌنات من عشرة%( . 36) االدنى الحد تجاوز العٌنات لجمٌع العضوي

اظهرت نتائج تحلٌل .NO3-Nشكل على المتوفرالنٌتروجٌن  من كافٌة كمٌات تحوي العٌنات وجمٌع النٌتروجٌن،



 
 

 8 

 المتوفر الفوسفور من المحتوى ناضج كفاٌة. مما ٌدل ان الكمبوست 1806نسبة الكربون الى النٌتروجٌن ان النسبة 

 تركٌز بٌنما الكالسٌوم من كافٌة كمٌات تحوي كانت فمط عٌنتان. العٌنات جمٌع فً للٌال كان PO4-P شكل على

 العٌنات منة ثمانٌ.  الجاف الوزن من % 6068 من والل للٌال كان االخرى عشر االثنتً العٌنات فً الكالسٌوم

 الكربون نسبة متوسط( .  الجاف الوزن من%  6062 من اكثر)  المغنٌسٌوم من كافٌة كمٌات تحوي كانت

 الكربون الى النٌتروجٌن نسبة متوسط حساب تم %.25 المثالٌة النسبة من الل والذي% 9099 كانت للنٌتروجٌن

 حماٌة وكالة لبل من علٌها المنصوص %25 بها الموصى الحد من ألل وهو ،٪9099 لتكون الكمبوست لعٌنات

 .البٌئة

ٌتوجب مرالبة المواد الداخلة فً انتاج الكمبوست وكذلن العملٌة برمتها للتأكد من ان المؤشرات أعاله تمع ضمن  
 النسب الموصى بها. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


