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(العضوي)السماد البلدي 
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تعريف األسمدة البلدية

عة يقصد باالسمدة البلدية مفرزات كل حيوانات المزر⚫

منها ( الروث)ويشكل الجزء الصلب .السائلة منها والصلبة

أضعاف الجزء السائل ويحتوي وسطياً على3حوالي 

حوالي أكثر من نصف النيتروجين وحوالي كل الفسفور و

.من البوتاس الموجود في السماد البلدي% 40
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تاسيوم توزع النيتروجين والفسفور والبو.1-1جدول 

يبين الجزء الصلب والسائل في السماد العضو

النيتروجين 

%الكلي 

لي الفسفور الك

%

البوتاسيوم 

%الكلي 

5510035الجزء الصلب

65آثار45الجزء السائل

التركيب 

الوسطي

0.50.250.5
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تركيب المفرزات الطازجة لبعض     1-2جدول 

حيوانات المزرعة 

%التركيب الكيماوي 

NP2O5K2Oماءالحيوان

780.700.250.55الخيل

860.600.150.45البقر

680.950.351.0الغنم

870.500.350.40البط و الوز

551.00.800.40الدواجن
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صر باالضافة الى أن السماد العضوي يحتوي  على بعض العنا⚫

: األخرى مثل 

غرى الكالسيوم، المغنيسيوم،الكبريت ،وربما كل العناصر الص⚫

.بكميات قليلة جداً 

ة ال وكمتوسط فان اضافة طن واحد من السماد البلدي الى الترب⚫

:يزود التربة بأكثر من 

كغم بوتاسيوم5كغم فسفور        2.5كغم نيتروجين    5

ابلة وهذه الكميات ليست جميعها قابلة لالمتصاص ،فالكميات الق

-:من السماد البلدي هيطن واحدلالفادة مباشرة من اضافة 

كغم بوتاسيوم2.5كغم فسفور      0.40كغم نيتروجين    2.5
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:يالعوامل التي تحدد التركيب الكيماوي للسماد البلد

.نوع الحيوان ،غذاءه، عمره-1

كمية ونوع الفرشة التي تستخدم في جمع مخلفات-2

.الحيوان

.طرق جمع السماد وحفظه-3
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:الفقد الحاصل في السماد البلدي

طريقة التي يتوقف الفقد الحاصل في محتويات السماد البلدي على ال⚫
محتوياته يجمع ويخزن بها قبل استعماله في الحقل،ويساهم في فقد

-:السمادية عدة عمليات

.فقد السائل السمادي-1

.فقد عن طريق الرشح-2

.الفقد بالغازات-3

.فقد بطرق أخرى-4

ل طريقة لمنع لذلك يعتبر النقل المباشر للسماد البلدي الى الحقل أفض*
.فيهافقد المكونات السمادية له والسيما اذا نثر على االرض وقلب
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:فوائد اضافة السماد البلدي للتربة

.اتبزيادة العناصر الغذائية القابلة لالمتصاص للن-1⚫

.زيادة التهوية و نفاذية الماء في االراضي الطينية-2⚫

.يزيد من نشاط واعداد الكائنات الحية في التربة-3⚫

.لحامضيةتمنع المادة العضوية تثبيت الفسفور في االراضي ا-4⚫

.لمزارعزيادة االنتاج للمحاصيل المختلفة وبالتالي زيادة دخل ا-5⚫

.التقليل من تدهور خصوبة االراضي-6⚫

.تحسين نوعية االنتاج-7⚫

نا ضرورة لذا يعتبر استخدام االسمدة العضوية البلدية في اراضي* ⚫
ال ملحة كون اراضينا فقيرة بمحتواها من المادة العضوية حيث

% .2تزيد في أحسن االحوال عن 
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ية اسباب استخدام المزارع لالسمدة العضو

:من المزرعة الى المزرعة مباشرة
انخفاض اسعار تلك المواد مقارنة مع االسمدة العضوية -1⚫

.المصنعة

.خدامقلة وعي المزارع لألضرار البيئية الناجمة عن ذلك االست-2⚫

.غياب برامج التوعية-3⚫

.عالجتهعدم تفعيل القوانين تمنع استخدام الزبل البلدي دون م-4⚫

.نضعف القوة الشرائية لدى الشريحة العظمى من المزارعي-5⚫
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مشكلة انتشار الذباب والحشرات في األغوار

.راعةالزاثناءالمعالجةغيرالعضويةاالسمدةاستخدامانتشار-1⚫

منوبالقربالمزارعداخلاكوامشكلعلىالزبلتجميع-2⚫
الذباباثرلتكخصبةبيئةالموادهذهتصبححيثالسكنيةالمناطق

 ً ً ومكانا معتامةيةبحروتتكاثربيوضهاالحشراتفيهتضعآمنا
مجديةغيرتصبحالتيوالمكافحة،والحمايةالوقايةبرامجغياب

غطيهاتالتيالجغرافيةالرقعةكبربسبباالحيانمنكثيرفي
.الحشراتتلكفيهتنتشرالذيالمفتوحوالمكان

ايرتطالىيؤديمغلقةغيرسياراتفيالبلديالزبلنقل-3⚫
العامةالخارجيةالطرقاتوعلىالمدنداخلنقلهااثناءالمواد
علىويساعدالخارجيالهواءتلوثالىيؤديأنشأنهمنوهذا

.الموادتلكتحملهاقدالتياألمراضانتشار
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الذبابة المنزلية
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دورة حياة الذبابة المنزلية

3–5

أيام

الحشرة الكاملة

البيوض

اليرقة

العذراء

24خالل 

ساعة

أيام5

أيام6–3
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http://creatures.ifas.ufl.edu/urban/flies/house_fly_parasite01.htm
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سماد تعليمات تنظيم نقل وتخزين وتصنيع واستخدام ال

2003العضوي واالتجار به لسنة 
1المادة⚫

ويعمل(هبواالتجارالعضويالسمادواستخداموتصنيعنقلتنظيمتعليمات)التعليماتهذهتسمى⚫
.الرسميةبالجريدةنشرهاتاريخمنيوماثالثينبعدبها

2المادة⚫

يكون2003لسنة(1)رقمالمؤقتالبيئةحمايةقانونمن(2)المادةنصفيوردمامراعاةمع⚫
:ذلكخالفعلىالقرينةدلتاذاإالمنهاكلازاءالمبينالمعنىالتاليةوالعباراتللكلمات

.باتيةوالنالحيوانيةالمخلفاتمنخليطأياوالحيوانيةالمخلفاتناتجهو:العضويالسماد⚫

لتعقيمواوالتجفيفالتخميرلعملياتتعريضهبعدالعضويالسمادهو:المعالجالعضويالسماد⚫
.الحراريةبالمعاملة

للتربةةالمخصبالمعدنيةالعناصراليهمضافاالمعالجالعضويالسمادهو:المعدنيالعضويالسماد⚫
.

.العضويالسمادعنهاينتجالتيالحيوانيةالثروةمزارع:المنتجةالمزارع⚫

زيادةبهدفالعضويالسماداستخدامعلىتقومالتيالنباتيةالثروةمزارع:المستخدمةالمزارع⚫
.قوامهاوتحسينالتربةخصوبة

العامليناالشخاصاوالجهاتقبلمنالمستأجرةاوالمملوكةاالماكن:التجميعاماكن⚫
للمزارعبيعهاعادةاوتصنيعهلحينالسمادلتجميعوالمخصصةالعضويبالسمادباالتجار

.المستخدمة

لسماداانتاجبهدفالعضويالسمادتصنيعلغاياتمخصصانشاءأيهو:العضويالسمادمصنع⚫
.تجاريةلغاياتالمعدنيالعضويالسماداوالمعالجالعضوي
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3المادة ⚫

مدة لجنة ترخيص مصانع االس) تشكل وبقرار من الوزير لجنة تسمى . أ ⚫
تتألف من ممثلين عن وزارات الزراعة ( العضوية وأماكن تجميعها 

.والصحة والبيئة والمياه والري 

سمدة يقوم المختصون في مديريات الزراعة بمراقبة تداول واستخدام اال. ب⚫
.العضوية ولهم بذلك التنسيق مع الجهات المعنية وفقا لواقع الحال 

4المادة ⚫

يجب توفر مكان مناسب محكم االغالق في مزارع الثروة الحيوانية . أ ⚫
.المنتجة للسماد العضوي لالحتفاظ بالسماد لحين  تسويقه 

من هذه المادة مزارع الدواجن التي ( أ ) يستثنى مما ورد في الفقرة . ب⚫
.تتبع نظام التربية االرضي باستخدام الفرشة الجافة 

5المادة ⚫

ى عند نقل السماد العضوي من المزارع المنتجة او من اماكن التجميع ال. أ ⚫
له او مختمرا وان يتم نق/ المزارع المستخدمة يجب ان يكون السماد جافا و

د معبأ بواسطة نقل محكمة االغالق تمنع تناثره او تساقطه او ان يكون السما
.في اوعية  محكمة االغالق 

عند نقل السماد العضوي من المزارع المنتجة الى اماكن التجميع او . ب⚫
صة مصانع السماد العضوي يجب نقله في وسائط نقل محكمة االغالق مخص

.لهذه الغاية تمنع تساقطه او تناثره او تسرب السوائل الناتجة عنه 
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6المادة ⚫

ي في المزارع المستخدمة للسماد العضوي يجب االحتفاظ بالسماد لحين استخدامه ف. أ ⚫
.اماكن محكمة االغالق تمنع اتصاله بالهواء او تعرضه للرطوبة 

:عند استخدام السماد العضوي في مزارع الخضار يجب اتباع الخطوات التالية . ب⚫

.اضافة السماد الى خطوط الزراعة . 1⚫

.سم على االقل ( 5)خلط السماد مع التراب بعمق . 2⚫

غير (الملش ) تغطية خطوط الزراعة باستخدام الشرائح البالستيكية سوداء اللون . 3⚫
.المثقب 

.اضافة مياه الري . 4⚫

.ي العمل على  تثقيب الملش االسود بعد اسبوعين على االقل من اضافة مياه الر. 5⚫

بة عند استخدام السماد العضوي في مزارع االشجار المثمرة يجب خلط السماد مع التر. ج⚫
.سم على االقل قبل اضافة مياه الري ( 5)بعمق 

7المادة ⚫

م يجوز تخمير السماد العضوي في المزارع المستخدمة له وفي هذه الحالة يراعى ان يت⚫
.التخمير في حفر مغلقة تمنع اتصال السماد بالهواء 

8المادة ⚫

.يحظر االتجار بالسماد العضوي دون ترخيص من الوزارة . أ ⚫

ار يتم تجديد ترخيص االتجار بالسماد العضوي سنويا من قبل الوزارة وعلى التج. ب⚫
.المرخصين التقدم بطلب التجديد الى الوزارة خالل الثالثة شهور االولى من كل عام 

ة يصدر الوزير او من يفوضه بناء على تنسيب من لجنة ترخيص مصانع االسمد. ج⚫
.العضوية وأماكن تجميعها واالتجار بها الترخيص الالزم لذلك 
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9المادة ⚫

:تالية على المتقدم للحصول على ترخيص لالتجار بالسماد العضوي استيفاء الشروط ال⚫

من ( 5)من المادة ( ب ) ان يتوفر لديه واسطة نقل او اكثر حسب ما هو وارد في الفقرة . 1⚫
.هذه التعليمات 

من هذه ( 10)ان يتوفر لديه اماكن تجميع المناسبة حسب ما هو وارد في المادة . 2⚫
.التعليمات

10المادة ⚫

:يجب توفر االشتراطات التالية في اماكن التجميع ⚫

ان تكون خارج حدود تنظيم امانة عمان الكبرى والمجالس البلدية وان تكون بعيدة . أ ⚫
صدر مسافة ال تقل عن كيلو مترين عن حدود التنظيم وكيلو متر واحد عن اقرب نبع او م

.مياه 

ان تكون بعيدة مسافة ال تقل عن كيلو متر واحد عن اقرب مزرعة مرخصة لتربية. ب⚫
.الدواجن

.ان ال تقل مساحة االرض المستغلة إلقامة اماكن التجميع عن اربعة دونمات . ج⚫

.ان يكون مكان التجميع محاطا بجدار اسمنتي بارتفاع مترين على االقل . د⚫

.ان تكون ارضية مكان التجميع مرصوفة بخلطة اسفلتية او اسمنتية . هـ⚫

غطية ان يتم تغطية السماد العضوي طوال مدة تخزينه في اماكن التجميع باستخدام اال. و⚫
.البالستيكية التي تمنع اتصاله بالهواء او تعرضه للرطوبة 

ة وان يتم ان يتوفر في مكان التجميع الوسائل المناسبة لرش المبيدات الحشرية المناسب. ز⚫
.العمل على رش المبيدات بصورة دورية تمنع تكاثر الحشرات 
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11المادة ⚫

ك من ال يجوز العمل على انشاء او تشغيل أي مصنع للسماد العضوي دون ترخيص بذل. أ ⚫

.الوزارة وبعد موافقة الجهات المعنية االخرى على الموقع 

ب يتم تجديد ترخيص مصانع االسمدة العضوية سنويا من قبل الوزارة وعلى صاح. ب⚫

.المصنع التقدم بطلب التجديد للوزارة خالل الثالثة شهور االولى من كل عام 

ب بذلك يصدر الوزير او من يفوضه ترخيص مصانع االسمدة العضوية بناء على تنسي. ج⚫

.من لجنة ترخيص مصانع االسمدة العضوية وأماكن تجميعها واالتجار بها 

12المادة ⚫

يحظر اقامة مصانع االسمدة العضوية داخل حدود تنظيم امانة عمان الكبرى والمجالس. أ ⚫

مترين البلدية ويجب ان تكون االرض المقام عليها المصنع بعيدة مسافة ال تقل عن كيلو

.عن حدود التنظيم 

يحظر اقامة مصانع االسمدة العضوية ما لم تكن قطعة االرض المنوي اقامة المصنع. ب⚫

.ن عليها بعيدة مسافة كيلو متر واحد على االقل عن اقرب مزرعة مرخصة لتربية الدواج

يجب ان ال تقل مساحة االرض المقام عليها المصنع ومرافقه المختلفة عن عشرين. ج⚫

.دونما ويستثنى من ذلك المصانع المقامة قبل نفاذ احكام هذه التعليمات 

رد تمهل مصانع االسمدة العضوية المقامة قبل نفاذ احكام هذه التعليمات ومخالفة لما و. د⚫

من هذه المادة مدة خمس سنوات لتصويب اوضاعها( أ ) في الفقرة 
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13المادة ⚫

:يجب ان تتوفر الشروط التالية في مصانع االسمدة العضوية ⚫

قل ان تكون جميع مرافق المصنع محاطة بسور او سياج بارتفاع متر ونصف على اال. أ ⚫

.وان تكون الطرق والممرات الواصلة بين مرافق المصنع مرصوفة بخلطة اسفلتية 

اردة في ان تكون مواقع تجميع السماد العضوي الخاصة بالمصنع مستوفية للشروط الو. ب⚫

.من هذه التعليمات  بغض النظر عن المساحة ( 10)المادة 

الخاصة ( 962)استيفاء االشتراطات القياسية الواردة في المواصفة القياسية رقم . ج⚫

.باألسمدة واألسمدة العضوية 

لمنتجة ان يتوفر لدى المصنع وسائط النقل المناسبة لنقل السماد العضوي من المزارع ا. د⚫

.من هذه التعليمات ( 5)من المادة ( ب ) وحسب ما هو وارد في الفقرة 

ة الرش ان يتوفر في المصنع الوسائل المناسبة لرش المبيدات الحشرية وان تتم عملي. هـ⚫

.بصورة دورية بما يكفل عدم تكاثر الحشرات 

تمهل مصانع االسمدة العضوية المقامة قبل نفاذ احكام هذه التعليمات مدة سنتين. و⚫

.من هذه المادة ( أ ، ب ، ج ، د ، هـ ) لتصويب اوضاعها حسب ما ورد في  الفقرات 
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14المادة ⚫

ردني ال يجوز تشغيل أي مصنع لألسمدة العضوية ما لم يكن مشرفا عليه مهندس زراعي ا⚫

.الجنسية متخصصا بالتربة والري 

15المادة ⚫

نيع ال يجوز بأي حال من االحوال استخدام ناتج محطات تنقية الصرف الصحي لغايات تص⚫

.السماد العضوي 

16المادة ⚫

للسماد يجوز ألصحاب مصانع االسمدة العضوية اضافة العناصر المعدنية المسموح تداولها⚫

.العضوي المعالج المنتج في مصانعهم بهدف انتاج السماد العضوي المعدني 

17المادة ⚫

السمدة يجب تعبئة االسمدة العضوية المعالجة او العضوية المعدنية المنتجة لدى مصانع ا⚫

ة االردنية العضوية في عبوات مالئمة وحسب شروط التعبئة الواردة في المواصفة القياسي

.الخاصة باألسمدة واألسمدة العضوية ( 962)رقم 

18المادة ⚫

لمنتجة يجب ان تتضمن كل عبوة لألسمدة العضوية المعالجة او االسمدة العضوية المعدنية ا⚫

( .962)البيانات والمعلومات حسب ما هو وارد في المواصفة القياسية االردنية رقم 
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19المادة 

اول يحظر انتاج او طرح أي من االسمدة العضوية المعالجة او االسمدة العضوية المعدنية للتد

.في االسواق قبل اتمام عملية تسجيلها لدى لجنة المخصبات في الوزارة 

20المادة 

عملية على صاحب المصنع االحتفاظ بالسجالت الفنية الخاصة بعمل المصنع وعليه تسهيل

.المراقبة والتفتيش من قبل موظفي وزارة الزراعة المختصين 

21المادة 

ن المادة م( ج ) كل مخالف ألحكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة 

.2003لسنة ( 1)من قانون حماية البيئة المؤقت رقم ( 7)

22المادة 

على الحاكم االداري وبقرار من الوزير العمل على اغالق اماكن التجميع او مصانع االسمدة 

ليمات العضوية غير المرخصة او غير المستوفية للشروط المنصوص عليها في هذه التع

.لحين تصويب اوضاعها 

23المادة 

او / جار واو االت/ يصدر الوزير وفي الوقت الذي يراه مناسبا التعليمات الخاصة بمنع استخدام و

التداول باألسمدة العضوية واقتصار ذلك على االسمدة العضوية المعالجة او االسمدة

.العضوية المعدنية 


