محطة التسميد ببلدية المرسى
في إطار سعي بلدية المرسى لتوفير الحلول المالئمة في مجال التصرف في فضالت الحدائق
واألجنة التي تشكل كميتها حيزا هاما من جملة النفايات(الكميات المجمعة سنويا من المصالح
البلدية حوالي 00111م )3وفي غياب مصبات على المستويين المحلي والجهوي تم ّكن من
استيعابها  ،وانسجاما مع التوجه الهادف إلى تثمين النفايات وحماية البيئة  ،قامت بلدية المرسى
بتركيز وحدة إلنتاج السماد العضوي اعتمادا على الفضالت الخضراء باعتبار أن السماد العضوي
يشكل العنصر المحوري والركيزة األساسية للرفع من القيمة اإلنتاجية لألراضي الفالحية
والتخفيض من نسبة التلوث البيئي الناجم عن اإلسراف في استخدام واستغالل األسمدة الكيماوية.
 -1مراحل إنتاج السماد العضوي ببلدية المرسى :
أ تجهيز المحطة بوسائل العمل:تم اقتناء آلتي رحي وتخصيص  4عملة استغالل الفضاء المجاور لمستودع الحجز و الذي يمسح
حوالي 0011م 2منها حوالي مساحة 211م2مبلطة.

مكتب و نقطة مياه

غربال و آلة رحي صغيرة
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قالب كومة

ب تكوين العملة واإلطار المشرف :تم في مرحلة أولى تكوين اطارين بمساهمة الجمعية التونسية لتكنولوجيا البيئة حيث تم القيام
بزيارات دراسية لكل من :
 -10المعهد الوطني للعلوم الفالحية بتونس
 -12محطة تسميد خاصة لشركة الخدمات الخضراء بمنطقة سليمان
 -13محطة رسكلة النفايات لجمعية البيئة بقليبية
 -14محطة تسميد الفضالت الغابية بالعالية
و المشاركة بملتقى جربة الدولي لتثمين النفايات بجربة المنظم من قبل بلدية جربة حومة السوق
والمدرسة العليا للدراسات التكنولوجية بجربة وجمعية جربة للعلوم والتكنولوجيا ونقابة مركز
ايرولت بفرنسا.و تواصل في مرحلة ثانية تكوين العملة البلدين من طرف اإلطارات المكونة.

32زيارة محطة تسميد جمعية البيئة بقليبية
50مواكبة تجربة بلدية جربة حومة السوق ضمن فعاليات
الورشة الدولية حول تثمين النفايات

30زيارة محطة تسميد الفضالت الغابية بالعالية

51المشاركة في دورة تكوينية بإشراف الدكتور فيصل بن جدي بالمعهد
الوطني للعلوم الفالحية بتونس

33زيارة محطة التسميد الخاصة لشركة الخضراء خدمات

ج الطرق الكالسكية الم ّتبعة لعملية التسميد :
المرحلة األولى تتمثل في جلب وتجميع جل المواد التي يمكن استغاللها في صناعة السمادالعضوي أي المواد القابلة للتحلل مثال ذلك مخلفات الحدائق والمزارع وبقايا الحيوانات وفواضل
المطبخ ومخلفات قص عشب الحدائق والمالعب الرياضية التي تخضع جميعها إلى الفرز من
المصدر من قبل البلدية والخواص و يت ّم تقسيمها إلى صنفين :
-0صنف أخضر غني بمادة أزوت
-2صنف جاف غني بمادة الكربون

جمع ورفع النفايات الخضراء من األحياء

المرحلة الثانية تجري عملية رحي أغصان األشجار وفروع النباتات وتجزئتها وتحويلها إلى قطعصغيرة ال تتعدى طولها ( 01صم).

رحي األغصان الخضراء

تدريب العملة على استعمال آلة الرحي

رحي األغصان الجافة

رحي أغصان األشجار إلى فتفتات صغيرة أقل من (15صم)

تخزين الفضالت المجمعة من طرف البلدية والخواص وتحضيرها للرحي

ث ّم يت ّم وضعها في قالب بعد خلطها (أي تكويمه) وفقا للمقاييس التالية:
الكومة :الطول 02:متر -العرض2.0:متر -االرتفاع0.0 :متر
الكومة :الطول 3 :متر -العرض0.0:متر -االرتفاع0.2 :متر
الكومة :الطول 2.0:متر -العرض2.0:متر -االرتفاع0.0 :متر

رحي الفضالت ووضعها في قالب الكومة 5.0م*5.0م*1.0م
وهذا النموذج الذي تم اختياره ويتسع إلى 05م55(3حمولة
مجرورة جرار) من النفايات قبل الرحي

نموذج من قوالب الكومة التي تم تجربتهم

شكل الكومة بعد نزع القالب

طريقة انتاج السماد العضوي

متابعة مراحل انتاج السماد :
مراقبة التهوئة والرطوبة والحرارة والحموضة
في غياب وسائل قيس الرطوبة والحرارة وآليات ضخ الهواء تم التركيز على تكوين العملة
للمراقبة الطبيعية العادية بواسطة الحس واللمس والرائحة وكذلك مواصفات تكوين الكومة وبالتالي
توصلنا إلى توفير مناخ متوازن من هواء ورطوبة وحرارة وحموضة لهذه الكميات المكوّ مة حتى
تجري عملية التحلل بواسطة المكروبات.
وتصل درجة الحرارة إلى ما بين  41و 01درجة في بداية عملية التخمير وبعد مرور  3أسابيع
عند نزولها إلى أقل من  41درجة يقع تقليب الكومة مع المحافظة على نسبة رطوبة تقدر بين
01و 01بالمائة باعتماد السقي وتقع مراقبة الحرارة من جديد وتعاد هذه العملية إلى غاية استقرار
درجة الحرارة تحت 41درجة وهي عالمة نضج السماد بعد حوالي  01يوم
والهدف من عملية التقليب الدوري كل أسبوعين أو ثالثة هو تنشيط عملية التحلل ،بتوفير
األكسيجين ويؤدي هذا التنشيط إلى توفير مادة عضوية فعالة إلى جانب انخفاض كثافة المادة
العضوية إلى النصف ( 01بالمائة) وبذلك تسهل عملية التوزيع كما تكون القيمة الغذائية مرتفعة
وميسرة لتغذية النبات .

بعد25س تبدأ عملية التخمير
ومالحظة تصاعد البخار من الكومة
وهي عالمة ارتفاع درجة الحراة

يتم سقي الكومة مباشرة بعد تقليبها للمحافظة
على الرطوبة المطلوبة

عند انخفاض درجة الحرارة دون 05درجة تتم
عملية تقليب الكومة بعد ثالثة أسابيع

سكان كومة" الكوم بوست "من بينها البكتيريا
والفقاع وهذا يدل على حموضة معتدلة للسماد
بوست

تخزين منتوج"كوم بوست"
عند نضج السماد يقع التجفيف والرحي والغربلة وتخزينها في أكياس

نشر السماد لتجفيفه قبل الرحي

وضع السماد بعد الغربلة في أكياس

رحي السماد بعد نضجه وغربلته

حفظ أكياس السماد للمحافظة عليه

تجربة المنتوج لغراسة األشجار بالمنتزه البلدي
في إطار التعاون مع منظمة التعاون األلماني تم
التعريف بتجربة بلدية المرسى وقد تبنت هذه األخيرة
تمويل الدراسة واألمثلة الفنية لتركيز محطة طبقا
للمواصفات الفنية المتداولة(المعمول بها).

مم ّيزات السماد العضوي "كوم بوست"
*يعمل على الرفع من تحسين خصوبة التربة وخاصة الرملية منها ويرفع من درجة إحتفاظها
بالماء .
*يوفر نصف الحاجيات من األسمدة العضوية الكميائية
*يتميّز بخلوّ ه من بذور األعشاب الطفيلية ودودة النيماتودة الضارة ومسببات األمراض البكتيرية
والفطرية
*يرفع من قدرة التربة على مقاومة التعرية واإلنجراف

* صالح لجميع أنواع الزراعات والمغروسات
*يحتفظ بالعناصر الغذائية ويحولها من صورة معدنية إلى صورة محللة
مواصفات السماد العضوي
اللون :ب ّني
الرائحة :مقبولة (رائحة التراب المرشوش بالماء)
القوام :إسفنجي
وزن المتر المكعب 255:كلغ
حموضة معتدلة PH 0

