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 مستخلص كمبوست ديدان األرض

ىو ادلستخلص الناتج من حتليل ادلادة العضوية بواسطة 
أنواع سلتلفة من ديدان األرض واليت ذلا ادلقدرة على 
تكسري مكونات ادلادة الغذائية وتستخدم أحياناً يف 

 عملية تصنيع الكمبوست  

 مستخلص الكمبوست
وىو تكنيك قدمي وفيو يتم نقع الكمبوست يف ادلاء دلدة 

واذلدف من ىذه العملية ىو احلصول . يوم14-7من 
على العناصر الغذائية اليت ديكن استخالصها عن طريق 

 ادلاء الستخدامها كسماد سائل

 راشح الكمبوست

خيرج ( بين مائل إىل األسود) ىو سائل ذو لون غامق 
من أسفل الكومة السمادية عند تصنيع الكمبوست 

العناصر الغذائية الذائبة ولكن جيب بوىو سائل غين 
االنتباه إىل أنو يف بداية تصنيع الكومة السمادية قد 

 حيتوي ىذا السائل على بعض الكائنات ادلمرضة

 شاي الكمبوست

ىو نفس السائل الناتج من مستخلص الكمبوست ولكن يضاف 
أثناء عملية التصنيع واالستخالص بعض ادلغذيات للكائنات احلية 
الدقيقة مثل ادلوالس أو أمحاض اذليوميك والفولفيك هبدف توفري 
الغذاء والطاقة لتلك الكائنات احلية الدقيقة لتزيد من نشاطها 
للحصول على أكرب قدر شلكن من العناصر الغذائية اليت ديكن 

 استخالصو 

ما هو شاي الكمبوست 
 ومستخلص الكمبوست 



  الظروف الهوائية
تعين احلفاظ على وجود ومنو الكائنات احلية الدقيقة 
النافعة من خالل اإلمداد اجليد باألكسجني للوسط 

حىت ال تنمو الكائنات احلية الدقيقة الالىوائية واليت ال 
ديكن أن تقوم بنفس الفعل واألثر االجيايب اليت تقوم بو 

 الكائنات احلية الدقيقة اذلوائية النافعة

 الكائنات الحية الدقيقة النافعة 
ىي رلموعات من الكائنات احلية الدقيقة 

ادلوجودة بصورة طبيعية يف األراضي 
اخلصبة واليت ذلا دور يف زيادة حيوية 
 وصحة النبات بواسطة عدة طرق منها

ىذه الكائنات احلية الدقيقة حتتوي على أنواع 
الربوتوزوا -الفطريات -سلتلفة من البكًتيا 

 والنيماتودا

 االرتباط ادلباشر مع جذور النبات* 
تيسري وإطالق العناصر الغذائية من ادلادة العضوية * 

 وبالتايل ديكن للنبات أن ديتصها من وسط النمو
حد من منو أو نشاط الكائنات احلية الضارة اليت تسبب *

اإلصابة باألمراض من خالل عدة تفاعالت مثل إنتاج 
ادلضادات احليوية أو مواد كيميائية أخرى مثبطة لنمو ىذه 

 ادليكروبات



 طرق إنتاج شاي الكمبوست
 بناء على توفر األكسجني من عدمو خالل عملية إنتاج شاي الكمبوست 

 فإنو ديكننا تقسيم طرق اإلنتاج إىل 

 شاي كمبوست غير مزود باألكسجين 
بل تعتمد على كمية األكسجني القليلة الناجتة من عملية التقليب  ال تتضمن ىذه الطريقة عملية إمداد أكسجني أثناء عملية التصنيع

يوم للحصول 14البسيط للمستخلص ويف ىذه الطريقة ال يضاف أي إضافات أو مواد سكرية للكمبوست وعادة تستغرق ىذه العملية 
وقد أشارت بعض األحباث احلديثة إىل أنو ديكن إطالق لفظ شاي كمبوست ال ىوائي على ىذا النوع من  .على شاي الكمبوست

ادلستخلص، ولكن يف الواقع عند استخدام أوعية مفتوحة أثناء عملية التصنيع وإنتاج شاي الكمبوست فإنو ال ديكننا استخدام لفظ ال 
 ىوائي بدقة على ىذه الطريقة

 شاي كمبوست هوائي
تعتمد ىذه الطريقة على تزويد جهاز إنتاج شاي الكمبوست مبصدر إلمداد األكسجني أثناء عملية اإلنتاج وىذا يًتتب عليو إنتاج شاي  

وعادة يف ىذه الطريقة قد تضاف بعض ادلغذيات وادلواد  أيام3ساعة كحد أدىن تصل إىل 12كمبوست ىوائي يف فًتة زمنية قصرية من 
  ادلشجعة لنمو الكائنات احلية الدقيقة للحصول على شاي كمبوست عايل اجلودة

 



 األجهزة ادلستخدمة يف إنتاج شاي الكمبوست 
 أوعية التخمري  -1•
ي عبارة عن وضع الكمبوست يف وعاء ى

وأيضا  مث يضاف إليو ادلاء ويتم التقليب
يف ىذه التقنية ديكن أن يوضع 

الكمبوست يف كيس أو جوال ويوضع 
داخل وعاء بو ماء حىت يتم استخالص 

وعموما فإنو يتم تعبئة  .العناصر الغذائية
نصف الوعاء بادلاء وحيرك بقوة دلدة 

دقيقة لطرد الكلور من ادلاء يف  10-20
حالة استخدام ماء معاجل حيتوي على 
الكلور مث يضاف الكمبوست للوعاء 

ويًتك اخلليط للتخمري لعدة أسابيع 
يقلب خالذلا حىت تكون العملية ىوائية 

ونتجنب الظروف الالىوائية اليت قد 
 تؤدي إىل إنتاج مواد سامة

 



 األجهزة ادلستخدمة يف إنتاج شاي الكمبوست 
 أوعية التخمري ذات مصدر للتهوية-2•

التقنية يستخدمها أصحاب  ىذه
ادلنازل أو احلدائق إلنتاج كميات 
صغرية من شاي الكمبوست أو 
مستخلصاتو حيث يكون ىناك 

مضخة ىواء لضخ اذلواء يف الوعاء 
 20-15والذي قد يكون حجمو 

لًت ويف ىذه التقنية ديكن احلصول 
على شاي الكمبوست أو 
 أيام 3-2مستخلصاتو يف مدة من 

 



 األجهزة ادلستخدمة يف إنتاج شاي الكمبوست 
 األحواض الصغرية  -3•

لتر وفي هذه التقنية يوضع الكمبوست  2000-20أحجام هذه األحواض من 
على صينية أو مسطح مثقب ويتم ضخ الماء على الكمبوست عن طريق 

  رشاشات وتستغرق عملية التخمير في هذه التقنية عدة أسابيع والسائل الناتج
  .أثناء فترة التخمير هذه يسحب ويرش على الكمبوست مرة أخرى

من مزايا هذه الطريقة أن الكمبوست يعرض لألشعة فوق البنفسجية لقتل العديد 
من الكائنات الحية الدقيقة الممرضة وفيها أيضا يسمح بعملية التهوية عن 

طريق أنظمة وأجهزة معينة حيث أن التهوية العادية تكون غير كافية لتوفير 
الظروف الهوائية أثناء االستخالص خصوصا عند إضافة الموالس أو 

ولكن يعاب على هذه الطريقة أن  .أحماض الهيوميك والفولفيك أو السكر
 المستخلص الناتج قد يكون عالي في نسبة األمالح الذائبة وأيضا قد 

تتكون طبقة رقيقة من الكائنات الحية الدقيقة على سطح المستخلص والتي قد 
تتسبب في تحويل عملية االستخالص إلى عملية الهوائية وينتج عنها بعض 

 الروائح



 األجهزة ادلستخدمة يف إنتاج شاي الكمبوست 
 ادلخمرات التجارية -4•

ىي عبارة عن أنظمة جتارية متعددة وىي 
تعتمد على التقنية اذلوائية للحصول 

على شاي الكمبوست وحتتوي تلك 
األنظمة على فتحات ليخرج منها 

السائل الناضج ويضاف ذلذه 
ادلخمرات مصادر لتغذية الكائنات 

احلية الدقيقة  لتشجيع منوىا وتنوعها 
وكذلك فإن ىذه ادلخمرات متصلة 

مبضخات للهواء إلمداد تلك 
 ادلخمرات باألكسجني الالزم للتهوية

 



 مدة التخمير 
فإن األحباث أظهرت أن أقل مدة  NCTعند استخدام نظام 

عموما فإنو  .يوم 16-8زمنية للتخلص من مسببات األمراض من
كلما زادت فًتة االستخالص يؤدي ذلك إىل زيادة نسبة العناصر 
الغذائية ادلستخلصة من الكمبوست وأيضا تؤدي إىل زيادة تراكم 

 ادلضادات احليوية ادلنتجة

 نوع الكمبوست

تشتمل ادلواد العضوية اليت تستخدم يف عملية إنتاج الكمبوست 
على العديد من ادلخلفات مثل سللفات احليوانات وسللفات 

ادلسطحات اخلضراء وبقايا النباتات وكذلك البقايا ادلنزلية وكل نوع 
من ىذه ادلخلفات لو خصائص ومكونات معينة تؤثر على جودة 

وتشري بعض األحباث إىل أن نوع الكائنات احلية . الكمبوست ادلنتج
الدقيقة اليت تتواجد يف الكمبوست الناضج تعتمد على مصدر 

الكمبوست ومثال على ذلك فإن ادلخلفات الغنية يف الكربون مثل 
أوراق األشجار اجلافة وبقايا األخشاب ينتج عنها كمبوست غين يف 

زلتواه من الفطريات بينما ادلخلفات الغنية يف النيًتوجني مثل 
ادلخلفات احليوانية وسبلو الدواجن ينتج عنها كمبوست غين يف 

وعلى ىذا فإن اختيار مصدر إنتاج الكمبوست . زلتواه من البكًتيا
الذي يستخدم الستخالص وإنتاج شاي الكمبوست يعتمد على 

 اذلدف من استخدام شاي الكمبوست

 نسبة الكمبوست إلى الماء 

طبقا للدراسات واألحباث ادلنشورة فإن نسبة الكمبوست إىل 
ختتلف طبقا لطريقة إنتاج شاي الكمبوست ( حجم :حجم)ادلاء

عادة تبني األحباث أن النسب ادلثلى ىي  (NCT)ففي طريقة 
بينما عند إنتاج شاي الكمبوست بطريقة   1:10أو  1:3

(ACT)  فإن النسبة تعتمد على نوع اجلهاز ادلستخدم يف عملية
 اإلنتاج واليت غالبا ما حيددىا مصمم اجلهاز

العوامل التي تؤثر على إنتاج 
  وجودة شاي الكمبوست



 العوامل الحيوية 

جيب األخذ يف االعتبار فهم دور وأمهية كل نوع من 
الكائنات احلية الدقيقة للنبات عند العمل على زيادة 
أعدادىا يف إنتاج شاي الكمبوست حىت ال حتدث 

 مشاكل عند إضافة شاي الكمبوست للنبات 

 المغذيات المضافة

تضاف بعض ادلغذيات مثل ادلوالس أو أمحاض 
اذليوميك والفولفيك أو ادلواد السكرية ومستخلصات 
األمساك كمحفزات للنمو أو مشجع وبادئ للنشاط 

ومن ناحية أخرى فإنو  .البيولوجي أثناء عملية اإلنتاج 
جيب احلذر عند إضافة ىذه ادلغذيات ألنو عند وجود 

بعض الكائنات احلية الدقيقة الضارة أو مسببات 
يف  E. coliأو  Salmonellaاألمراض مثل 

الكمبوست ادلستخدم فإن أعدادىا ستزيد عند 
 استخدام مثل تلك اإلضافات

 التهوية 
منو أعداد متنوعة  ACTتشجع التهوية وتوفر األكسجني يف نظام 

من الكائنات احلية الدقيقة النافعة، بينما نقص التهوية يف نظام 
NCT 

العوامل التي تؤثر على إنتاج  يؤدي إىل منو الكائنات احلية الدقيقة الضارة لإلنسان والنبات
   وجودة شاي الكمبوست



 فوائد استخدام شاي الكمبوست 
توفري العناصر الغذائية للنبات يف صورة سريعة وسهلة •

  .لالمتصاص شلا يقلل من تكاليف اإلنتاج
رفع كفاءة مقاومة النباتات لألمراض واحلشرات شلا •

  .يقلل من استخدام ادلبيدات احلشرية والفطرية
استخدام شاي الكمبوست يف مقاومة بعض •

 .األمراض البكتريية والفطرية
زيادة وتنوع عدد الكائنات احلية الدقيقة يف الًتبة •

حيث يؤدي ذلك إىل حتسني خواص الًتبة احليوية شلا 
  .ينعكس على منو النبات

حتسني بناء الًتبة وحيوية النبات، فعديد من •
الدراسات اقًتحت أن شاي الكمبوست حيتفظ 

بدرجات متفاوتة من خصائص الكمبوست 
  .ادلستخدم

حتواء شاي الكمبوست على بعض اذلرمونات ا•
الطبيعية ومضادات األكسدة شلا يساىم يف مقاومة 

النبات للظروف ادلناخية غري ادلالئمة لنمو النبات من 
جفاف زائد أو غدق أو حرارة عالية أو برد وملوحة 

وغريىا من العوامل اليت تسبب إجهاد فسيولوجي 
 للنبات

 



 إنتاج الكائنات احلية الدقيقة النافعة لبعض ادلركبات واليت تثبط من منو مسببات األمراض-3

منو البكًتيا والفطريات يف الوسط اذلوائي دتنع توفر مصدر غذائي للبكًتيا والفطريات ادلمرضة فيؤدي ذلك إىل -4
 موهتا

 تشري بعض األحباث إىل أن الكائنات احلية الدقيقة النافعة ديكنها أن تتغذى على مسببات األمراض البكتريية والفطرية-1

الكائنات احلية الدقيقة النافعة حتتل ادلواقع اليت ديكن للبكًتيا والفطريات ادلمرضة أن تتواجد عليها، فحىت لو بدأت ىذه الكائنات -2
 ادلمرضة يف النمو فلن تستطيع أن ختًتق أنسجة النبات

 ميكانيكية تأثير شاي الكمبوست 
 احتواء شاي الكمبوست على عديد من أنواع الكائنات احلية الدقيقة اذلوائية واليت تقوم بكثري من 

 الوظائف ادلهمة ومنها





 طرق إضافة شاي الكمبوست 
 وقت إضافة شاي الكمبوست•

عند إضافة شاي الكمبوست رشا على اجملموع 
اخلضري فإنو يفضل اإلضافة يف الصباح الباكر 

وذلك لتجنب أخطار التعرض لألشعة فوق 
البنفسجية واليت قد تؤثر على الكائنات احلية 

 الدقيقة يف ادلستخلص
 

ديكن إضافة شاي الكمبوست للًتبة أو رشا على اجملموع •
اخلضري حيث يضاف شاي الكمبوست مباشرة يف منطقة 

ليستفيد النبات مباشرة من ادلستخلص ( اجلذر)الريزوسفري
ادلضاف ويف ىذه احلالة فإن ادلستخلص ادلضاف سيستفيد 

منو النبات وكذلك الكائنات احلية الدقيقة ادلوجودة يف 
وعند إضافة شاي الكمبوست إىل الًتبة فيمكن أن . الًتبة

 يضاف عند شتل النباتات أو بعد دتام إنبات البذور
وعند إضافة شاي الكمبوست كرش على اجملموع اخلضري فإنو 

جيب األخذ يف االعتبار ملوحة ادلستخلص ادلضاف حىت ال 
تتسبب ادللوحة الزائدة يف حرق أوراق النبات والتأثري 

ويالحظ أن من فوائد رش شاي . بالسلب على احملصول
الكمبوست ومستخلصاتو على اجملموع اخلضري أنو يعطي 

وكذلك  .مناعة للنبات ضد الظروف البيئية غري ادلالئمة
ديكن أن يضاف شاي الكمبوست مع الري بالتنقيط يف 

السمادة  وجيب الًتشيح اجليد يف ىذه احلالة حىت ال 
 حيدث انسداد للنقاطات عند ضخ السائل يف خطوط الري 


