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 مقدمه

برای  ن مکانیبه آسانی نمی توا دیگر .شودیمده یبه صورت انبوه دمحل های دفن زباله در سر تا سر جهان 

ی جایگزین روش های وبراین انسان می خواهد كه محل های دفن زباله كنونی را نگه داشته  بنا .دفن زباله پیدا كرد

ا م و شهرهز شده ایمان عاج تهای حیا آشغال یک به یک ما از مقابله خالقانه با .مقابله با زباله را گسترش دهند

  .بلیت حمل برگ ها و علف های چیده شده را ندارنددیگر قا

های طبیعی خاک  كننده و تقویت نباتیهای  دارند كمپوست یکی از بهترین كود عقیده زراعت كارشناسان 

 ا میشم ن است.ارزان بودن آ، مهمترین حسن این كود  تواند جایگزین خوبی برای كودهای تجاری شود. است و می

 .تان تولید كنید آن را در خانه یمبلغداخت توانید بدون پر

شود خاک  كند و سبب می محتوای خاک را تقویت میه و بخشد می بهبوداستفاده از كمپوست ساختار خاک را 

د كن و كمک می هداد اک را افزایشقدرت باروری خ همچنان. بتواند آب را در خود نگه دارد مدت زمان بیشتری

 .یاه رشد كندهای سالم در گ ریشه

وضعیتی  هایی هستند كه خاک را در میکروارگانیسم موجود در كمپوست در حقیقت مواد غذایی عضویمواد 

ها از  یسممیکروارگان موادی هستند كه در نتیجه تغذیه سفاسفورو  پتاشیم، جنیتروان دارند. سالم و متعادل نگه می

 ود. اغلباک افزوده شكه باید به خ ماند اد اندكی از مواد مغذی میتنها تعد شوند و در نتیجه تولید می عضویمواد 

 .اند غنی و طبیعی پی برده، های این كود سیاه هاست كه به حسن مدت دهاقینها و  باغبان

 شوند. البته یدر طبیعت به كمپوست تبدیل م عضویهای  نکته مهم این است كه با طی زمان كافی تمام زباله

ها به  ه در خانههای تولید كمپوست ك در اغلب سیستم ها برای تولید كمپوست در خانه مناسب نیستند. همه زباله

ای  یهوع مواد اولندر نتیجه باید در ، رسد زا نمی سیستم به دمای مناسب برای كشتن عوامل بیماری، روند كار می

 .رود دقت كرد كه برای تولید كمپوست به كار می

 هایی زبالهباشد. كمپوست تركیبی از ضایعات مواد خوراكی و  بازیافتترین روش  ن شاید قدیمیكمپوست كرد

كمپوست بسیار ساده است و  مراحل .است كه از طریق تجزیه هوازی به خاک سیاه و سفید غنی دگرگون شده است

 .و به شکل صنعتی نیز انجام می شود، های شاندر زمین دهاقین، های خود توسط افراد با تجربه در خانه

برای  ون می سازد. كمپوست مکملی بسیار سودمندرا به ماده ای غنی دگرگ عضویمواد ، طبیعی روشاین 

جذب است و  قابل نباتات به آسانی برای روشدر این  تولید شده است. تركیبات خاک سازی و تقویت و به بهبودی

 .است زراعتدر  كیمیاویكودهای جایگزینی دیگر برای 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 اتیکل

  تعاریف و توضیحات اولیه درباره کمپوست

ا ماده است. ی تركیبی از چند ا مخلوط و) كه معنای تجزیه مواد ( ی Compositesكمپوست از كلمه انگلیسی 

یدگی یط پوساز بقایای گیاهی و حیوانی زباله های شهری یا لجن فاضالب است كه تحت شرا تكمپوست عبارت اس

  .ده باشنددست دا بطوریکه مواد سمی آن از بین رفته مواد پودر شده و شکل اولیه خود را از، قرار گرفته باشند

ی كنسرو رخانه هابقایای كشتارگاه ها و كا، زباله شهری، توان از بقایای چوب بری هابرای تهیه كمپوست می 

به ) شدمیباعیف بطور كلی كمپوست از نظر مواد غذایی ض .استفاده كرد علفی نباتات لجن فاضالب و اجساد، ماهی

  (.باشند قوی می نایتروجناستثنای بقایای كشتارگاه ها و كارخانه های كنسرو ماهی كه از نظر 

تعداد  سطتو است كه عضویفرآیند بیوتکنولوژیکی و به عبارت دیگر استحاله مواد  یک كمپوست محصول

ارگانیزم های هوازی گرما دوست در داخل توده ای زباله در مجاورت حرارت و رطوبت و اكسیژن انجام یکرواكثیری م

انجام  1پاستورایزاسیون در حین عمل بیوتیک ها آنتی درجه سانتیگراد گرما و تشکیل 75تا  60می گیرد و با ایجاد 

  .و عوامل بیماری زا و بذر علف های هرز از بین می رود گرفته

ند فاوت مانتغذیه است كه شامل صدها موجود زنده مت مرحلهو نمونه ای پیچیده از  نهایی كمپوست محصول

ی جودات باقی متجزیه شده این مو عضویاز مواد آنچه كه پس  .باشد كرم ها و حشرات می، قارچ ها، باكتری ها

 (.1380، قهرمانی)بسیار مناسب است  نباتاتو خاكی است كه برای رشد  ماده ای نرم، مانند

 (دور آن می ریزند نباتهای ) كاه و برگی كه برای حفظ  2یکی از بهترین ملچ( كود حاصل از زباله ) كمپوست

از آن به جای كودهای تجاری استفاده نمود خصوصیت ویژه كمپوست ارزان اصالح كننده خاكی است كه می توان 

 .بودن آن است

بیولوژیکی جانداران ذره بینی است كه توانایی شکستن مولکول های درشت مواد  تضوالف كمپوست حاصل

)  .ی شودم جذب گیاه سبب تولید تركیبات هوموسی شده كه به راحتی توسطالیت این فع .می باشند را دارا عضوی

 (.1355، حق پرست

 تاریخچه كمپوست

رای بزراعتی  یاستفاده از مواد حاصل در اراض به تجزیه آنها و مواد عضوی به منظور كمک جمع آوری روش

 فضوالت شده با كمپوست كردن از بقایای نباتی مخلوطدرچین  قرن ها درتمدن های مختلف وجود داشته است.

ن حاصلخیزی نمود سال سابقه دارد در اورپا استفاده از ضایعات كمپوست شده برای 2000حیوانی بیش از  انسانی و

ی بسیار سط زراعتاین زمان استفاده از این كود های عضوی تو می گردد و در خاک ها به دوران امپراطوری روم بر

 (1392كاظم ، )هاشمی مجد رایج بوده است.

احیای صنعت كمپوست در اروپا نمود. پس  زیادی در شتال اوایل قرن بیستم سرآلبرت هوارد انگلیسی در

 كم به كمكمپوست ، كاربرد ساده تر آن توسط زارعین جهانی به دلیل افزایش تولید كودهای كیمیاوی و ازجنگ دوم

ولی ، مشکل بود كیمیاوی كودهای با توجه به اینکه دسترسی به فراموشی سپرده شد. در ژاپن درخالل جنگ دوم

به عنوان كود درتولید محصوالت استفاده نمودند. صنعت كمپوست بعنوان یکی از روشهای كار آمد  عضویازمواد 

                                                           
Pastorasitson1 تعقیم سازی 

 استفاده از یک نوع پوشش در سطح کمپوست 2
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این امر جنبه  دالیل یافته است كه یکی از اما درغرب تقاضا برای آن كاهش، شده است شناخته برای تبدیل ضایعات

 اقتصادی آن می باشد.

 هابندی زباله  دسته

 دسته تقسیم میشود:به صورت عموم زباله ها به دو 

 زباله خشک  .1

 زباله های مرطوب  .2

ود تركیب خ رداین زباله  .كه محصول از شركت های صنعتی میباشد، خشک عبارت از زباله های است زباله های. 1

ه در امروز ده.تركیب شكیمیاوی  غیره( این مواد از تركیب چند مادهوفلزات ، ستیکپال، آب ندشته مانند) شیشه

ه به ر آینددیش رود پلی بزرگ بوده اگر به همین منوال به یستیکی یک معضل خاده خریطه های پالكشورما استف

 لی بزرگ دجار خواهیم شد.یمشکل خ

زباله بنام زباله عضوی یا زباله های كه این زباله مرطوب عبارت از زباله است كه درتركیب آن آب موجود بوده . 2

زباله ، بقایای نباتی، میوه جات، فضله حیوانی، آید مانند ) بقایای سبزیجاتازبقایای از موجودات زنده بوجود می 

 .ره زباله كه درتركیب خود آب داردبرگ درختان وغی، های آشپزخانه

 ها های دفع زبالهروش

 دنسوزانی .1

  دفن زباله - .2

 بازیافت - .3

كاربن  گاز وا باهه آلوده شدن از آن جمل آورد.شکالتی بوجود می مهای سوزانده شده خود  در روش اول زباله

 ی سازد.ممواجه  و به وجود آوردن امرض گوناگون برای انسان كه سالمت انسان به خطردای اكساید، دود، بوی بد 

ت را به كه این روش دفن كردن معموال اشکاال ،شوندها در خارج از شهر دفن می در روش دوم معموالً زباله 

م زباله یشود هرین آن ملوث شدن آب های زیر زمینی معموال زباله های كه دفن مدنبال دارد از آن جمله بزرگت

 ری ویروس، باكتکروارگانیسم ها به خصوص قارچ هااید. كه این زباله مکان خوبی برای منخشک و هم مرطوب میباش

ه برای دد. كگرها میباشد. این موجودات همرای آب به آب های زیر زمینی نفوذ كرده باعث ملوث شدن آن ها می

 نباتات، حیوان وموجودات حیه مضر است. انسان،

از خوبی این روش این است  از زباله های شهری  های تولیدی است. ترین روش بازیافت زبالهو مهم  اما بهترین

میتوان مانند زباله صنعتی میتوان دوباره وارد چرخه تولید صنعتی آن نمود. از مواد عضوی یا مواد قابل تجزیه آن 

 .كمپوست تولید نمود هم محیط زیست آلوده نمی شود هم از آن میتوان كود تولید نمود

 



 

3 

 طبقه بندی کود های عضوی 
 :به صورت كل به سه دسته تقسیم می شود كه عبارت از

 كود حیوانی -1 

 كود سبز -2 

  كمپوست -3 

 کود حیوانی .1

رغ سب و یا مد كه بیشتر از كود گوسفند و گاو و اشو تهیه می حیوانات كود حیوانی در حقیقت از فضوالت

خاک  نایبرای غ كه و غذایی باقی مانده عضوی داكود حیوانی به علت دارا بودن حجم وسیعی از مو .شود تشکیل می

وانی به ده كودهای حیكود انسانی نیز در ر .بوده است زارعینمورد توجه  در طول تاریخ همواره باشد می بسیار مفید

ستفاده ازراعتی  زمین هایاز مدفوع انسانی به عنوان كود در  افغانستانآید. در بعضی كشورها از جمله  اب میحس

 شود.می

 كود اسبی

 ر علف هرزز بذواسب مقدار زیادی علف هرز می خورد و غذای خود را نرم و پودر نمی كند و در نتیجه تعداد ا

 اسید اتاتنبرای ه همین علت كود اسبی بذر علف هرز زیادی دارد. بسالم از دستگاه گوارش آن عبور می كنند و ب

ارد. دبیشتری  نایتروجندوست كود اسبی مناسب می باشد. كود اسبی نسبت به كودهای گاوی و مرغی درصد 

 وزی و صیفی سب، گلدار نباتاتمی باشد. كود اسبی برای  متوسط اسبی سرعت قابلیت استفاده عناصر غذایی كود

 ریشه ای و غده ای مناسب ترین كود می باشد. تنباتا

 كود گاوی

تر در ارایی بیشخرد می كند و سیستم گوارش گاو ك و گاو مقدار زیادی علف می خورد و آنها را خوب جویده  

اوی تا ز كود گاآزاد سازی عناصر غذایی  هضم غذا دارد و در نتیجه كود گاوی تعداد بذر علف هرز كمتری دارد.

 هفته طول بکشد. 18درصد ممکن است بیش از  50میزان 

ن آ روجننایتبالفاصله بعد از مصرف با خاک مخلوط كنید تا از هدر رفتن  شرایط مصرف كودهای حیوانی

 جلوگیری بعمل آید.

 كود زیاد صرفمزراعی از كودهای حیوانی به مقدار كمتر استفاده كنید در صورت  نبات زمان كاشت به نزدیک

اشت س از كپیک به زمان كاشت مشکالت تاخیر در كاشت بدلیل ایجاد شرایط بسیار مرطوب هم چنین حیوانی نزد

 سوزی در بذور و رشد گیاهچه شود. نباتنیز بعلت آزاد سازی آمونیاک می تواند موجب 

 كود مرغی

 شد.ابخرده چوب و پوسته برنج می ، كود مرغ مخلوطی از كود مرغی خام و مواد بستر نظیر خاک اره
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ی باش د  م  عبارت از فضوالت مرغها بوده كه از بستر آنها جمع آوری می شود. كود های مرغ دارای یک قسمت 

یط ك ه  كه جامد بوده و مواد غذائی مطلوب برای حاصلخیزی زمین های زراعت ی دارن د. ك ود مرغه ا بس ته ب ه ش را       

 ا نگه داری های كه بصورت صنعتی در فارم ه  نگهداری می شوند دارای مواد غدایی مختلف می باشند. مثالً كود مرغ

لن ه ای  می شوند با خود مقداری مواد عضوی مانند بوره اره به هم راه دارد چ ون زمانیک ه جوج ه م رغ ه ا در س ا       

ول ی   لوط میش ود مرغداری ها نگهداری می شوند مقداری مواد نرم زیرپای آنها می ریزند كه این مواد با كود آنها مخ

  صورت آزاد پرورش می یابند خالص تر می باشند .كود مرغ هایکه به 

می  ه باب دادهكود مرغ بسته به نوع غذایی كه به مرغ ها داده می شود فرق می كند. چون به مرغها بیشتر دان

نگام مص رف  هشود فیصدی پروتئین داده باب زیاد بوده پس در نتیجه باعث ازدیاد نایتروجن كود مرغ می شود. در 

 می شود. وده و باعث پوسیدگی نباتغ تازه را به پای نباتات ریخت چون دارای نایتروجن زیاد بنباید كود مر

 کود سبز .2

است كه آنرا قبل از كاشت محصول اصلی كشت كرده و بعد از مقداری رشد سبزینه  یاننباتكود سبز شامل 

 نباتیمی تواند شامل هر  نباتد این محصولی برداشت كنن نبات ای آنرا به زمین بر می گردانند بدون اینکه از این

در اصل كود سبز  .بعدی می گذارند محصولبر روی  1 لوپاتییآلوی دارند یا اثر بباشد غیر از آنهایی كه بخشهای خش

كل یا  بودن تامین باروری و حاصلخیزی خاک و در صورت لگوم یک تناوب است كه محصول ندارد و برای بهبود

بت با محصول اصلی در ستفاده محصول بعدی استفاده میشود به طوری كه از نظر رطومورد ا نایتروجنبخشی از 

 .رقابت نباشد

رده و كک جذب بلکه آن چه را كه طی رشد خود از خا، كود سبز عمالً مواد غذایی به خاک اضافه نمی كند

بز سنوان كود بقوالت بع خانواده نباتاتذخیره نموده است به خاک بر می گرداند اما در صورتی كه از  در خود

ره مواد ب و ذخیتثبیت شده را به خاک بر می گرداند. از طرف دیگر كود سبز با جذ نایتروجناستفاده شود تمام 

 سته شدن آنها جلوگیری می نماید.غذایی در خود از ش

 ز ایناه قبل انتخاب شده باید در زمان گلدهی یا خوشه بستن به زیر خاک برده شود. زیرا ك كودی نبات

افه ه خاک اضزیادی ب عضویكافی نبوده و از برگرداندن آن ماده  نباترشد و نمو قسمت های سبزینه ای ، زمان

ر دین منظوبیرد كه غذایی مورد استفاده قرار می گ عضوینخواهد شد. كود سبز به منظور تقویت زمین از لحاظ مواد 

 شوند. بعد از رشد كافی به زمین برگردانده می برای مدت زمانی معین در مزرعه كاشته شده و، نباتات

بز ساتات كود یث بنحنباتات مانند ماش، نخود، باقال، رشقه، سایبین، جو، جودر، یوالف وغیره را میتوان به 

 استفاده نمود. كود سبز مساعد باید چهار خاصیت اصلی داشته باشد.

 سریع نمو نماید. (1

 شاخ وبرگ زیاد ونرم داشته باشد. (2

 ک فقیر نمو كرده بتواند.در خا (3

 انساج آن از لحاظ مواد غذایی غنی باشد. (4

                                                           
 زهری نبات اثرات  1
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نبات كود سبز هم از فرسایش خاک وهم از ضایع شدن مواد غذایی جلوگیری مینماید. یک هکتار كود سبز 

تن كود حیوانی  10 -20معادل  كه   مینماید تن شاخه و برگ و انساجی نباتی تازه  وارد خاک  35 -50معموال 

تن هیومس به خاک عالوه نماید. كود سبز را میتوان برای تمامی انواع خاک ها توصیه نمود و  1-2و میتواند است 

 .، بیولوجیکی وكیمیاوی خاک میشودتاثیرات مفید آنها سبب بهتر شدن شرایط فزیکی

 کمپوست -3

 ست میمانند( به دی)مواد زائدی كه ازگیاهان و حیوانات برجای م عضویكودی است كه از بازیافت مواد 

 آید.

طوری كه گفته شد كمپوست عبارت از بقایای نباتی وحیوانی زباله های شهری یا لجن فضوالت است كه تحت 

 شرایط پوسیدگی قرار گرفته باشد. طوری مواد سمی و اولیه خویش را از دست داده و به پودر تبدیل شود.

 مواد موجود در كمپوست 

جواری  چه هایکه نسبتا بزرگترباشد مانند شاخچه درخت ساقهیای نباتات از قبیل شاخمواد سخت و خشک بقا -1

 ساقه پنبه كه دارای عناصر فاسفورس، پتاشیم و كلسیم می باشد.

مواد تازه  -3قایای خشک كه نرم بوده باشد مانند برگ خشک، علف خشک كه غیر چوبی باشد( مواد نرم )ب -2 

 گ كه دارای نایتروجن زیاد می باشند. مانند نبات سبز و تازه و بر

 اكستر كه دارای پتاشیم و كاربن مبیاشد. خ -4

اشد و یا بكود سفید( برای سریع ساختن عملیه تخمر در صورتیکه چاه كمپوست رطوبت زیاد داشته كود یوریا ) -5

 زمستان باشد دراین صورت برای سریع ساختن عملیه تخمر از چونه استفاده شود.

 رمایه جهت تشدید عملیه تجذیه.خمی -6

 سترسی بهدكند.  تركیب نوع خاصی از مواد یا تغییر نسبت آن ها می تواند در سرعت تجزیه تغییراتی را ایجاد

 بخش 25د ین موابهترین تركیب كه از تجزیه بدست می آید، امری بسیار مهم در این پروسه است. نسبت ایده آل ا

اد رصد زیدست. درصد زیاد كربن باعث تجزیه آهسته مواد شده در صورتی كه قهوه ای به یک بخش مواد سبز ا

واد مرشار از رگها سنایتروژن، پروتین تولید میکند. برگ ها در صد زیادی از مواد باغی را تشکیل می دهند. این ب

 معدنی می باشند كه از ریشه در خت بدست آمده و منبع طبیعی كربن می باشند. 

اک ی خطرنوالت حیوانات گوشتخوار در كمپوست استفاده نشود چون دارای مواد بیماری زابهتر است از فض

شه وانند ریه می تهستند. اكثر فضوالت وقتی كه تازه هستند،) گرمند (. یعنی آنقدر غنی از مواد غذایی هستند ك

 د. ابود كننرا ن ی های مفیدنازک نباتات را بسوزانند و یا دمای كمپوست را باال برده و كرم های خاكی و باكتر

جلبک ها و خزه ها منابع خوبی برای كمپوست سازی هستند. قبل از استفاده این ها در كمپوست باید نمک آنها 

با آب شستشو شود. موادی كه می توان به كمپوست اضافه كرد بسیار زیادند. از جمله این مواد می توان به چوب 

ای رستوران ها یا زباله های زراعتی، زائده های درخت انگور، خاک اره، شن سبز، جواری، زائدهای پنبه ای، آشغال ه

و شاخه های خوراكی، رازک، پوسته بادام زمینی، كاغذ و پارچه های كهنه، خاک سنگ، دانه های پنبه خوراكی،  

 اشاره كرد.زائدات مركبات، قهوه، رشقه و حلزون زمینی 
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 استفاده میشود  موادی که در تهیه کمپوست از آنها
 كودهای حیوانی  •

 مقوا )پارچه كهنه(  •

 كاغذ پاره های تمیز  •

 فیلتر های مخصوص چای و قهوه  •

 تیکه پارچه های نخی  •

 جعبه تخم مرغ  •

 خاكستر چوب  •

 پس مانده های میوه و سبزیجات •

 خرده های چمن  •

 پر پرندگان  •

 كاه و كلش  •

 نباتاتی خانگی  •

 برگها  •

 پوسته میوه جات  •

 روزنامه  •

 خرده چوب  •

 باقیمانده هرس نباتات •

 موادی که در تهیه کمپوست نباید از آنها استفاده گردد
  ب برگ درتركی )مضر است نباتاتبرگهای درخت گردوی سیاه و انجیر )موادی ترشح می كنند كه برای

 رمی برد د بین مضره از روازگانیسم مفیده وهم میک باكتریای كشی دارد درخت گردو خاصیت میکروب كشی و

 ک میباشدیالم تركیب برگ اسید سیتریک و

   خاكستر ذغال سنگ و ذغال تخته 

 فرآورده های لبنی و سفیده تخم مرغ )تولید بوی بد و جذب حشرات و جوندگان( 

 نباتاتآلوده به آفات و حشرات )لطمه زدن دوباره به  نباتات( 

 به های حیوانی )تولید بوی بد و جذب حشرات و جوندگانو دن، روغن ها، چربیها(  

 گوسفند و ماهی )تولید بوی بد و جذب حشرات و جوندگان، استخوانهای گاو( 

 (وسها باشندعوامل بیماریزا و ویر، جرم ها، پارازیتها، )ممکن است حامل باكتریها گربه مدفوع سگ و. 

 باعث از بین رفتن ماكرو( ارگانیسم مفیده همچون باكتریای شود(. )نباتات آلوده به سمومwww.sid.ir.) 

 نباتاتی پتوس و سوماک و كألیالبرگ های اك، گردوی سیاه در عمل كمپوست سازی باید از چوب درختانی مانند

زایش می دهند. اف چون مدت زمان تهیه كمپوست را پرهیز كرد.، كه مقداری سم در خود ترشح می كنند

كمپوست ما را اسیدی میکند كه برای خاكهای قلیایی مفید است. علفهای  استفاده زیاد از برگ های سوزنی كاج

 مفید است از آن جا كه علف های كوتاه نایتروجنشده سریع تجزیه می شوند و به اندازه فضوالت دارای  كوتاه

این امر آنها را سرشار از مواد قهوه ای می  و بو می گیرند.هوا به آن ها نرسیده ، شده در یک جا جمع می شوند

http://www.sid.ir/
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روز  اقل یک آنها را حد، برای خشک كردن، شده دارید اگر برای كمپوست مقدار قابل توجهی علف كوتاه نماید.

دیگر اسیدی ، پهن كنید بعد از اینکه این برگ ها به رنگ زرد یا كاهی تبدیل شدند زمین زیر نور آفتاب روی

 (. 1382، هند بود. ) دكتر ززولینخوا

كره  االد وسكه تکه های گوشت و دیگر فرآورده های آن محصوالت روزمره و غذاهای چرب مانند سس  یالدر ح

صالً ید كمپوست اآهک برای تول، زغال سنگ، مو، و همچنین مواد غیر غذایی مانند مدفوع گربه و سگ زمینی بادام

 مناسب نیستند. 

ه از خاكستر زغال سنگ پرهیز كرد. چون زغال سنگ معموالً دارای مقدار زیادی سولفور و آهن باید در استفاد

 آسیب برساند زغال چوب به خوبی تجزیه نمی شود و بهتر است از آن استفاده نشود. نباتات به باشد كه می تواند می

 چراکمپوست؟

دل مواد سبب بهم خوردن تعا ده ویگرد ش غلظت محلول خاکیموجب افزا كیمیاوی یش از حد كودهایمصرف ب

 ا بهمراهر یطرناكخزان نمک خاک عواقب یباال رفتن م ن امر از نظر جذب مواد ویا گردد و یشه میط ریدر مح ییغذا

 یعضو یود هاك یبرا یكمک لهیوس کیآن را به عنوان  كیمیاوی یه كودهایمبلغان اول خواهد داشت. سازندگان و

 1ه مدت بتحقیقات فاو كود های كیمیاوی عمدتا  بر اساس عضوی یكودها یآن بجا ینیگزیخواستند نه جا یم

لودگی آمی در نقش مه، سال صرفا غذای گیاه را تامین می كنند و به علت آنکه نمک هستند عالوه بر تخریب خاک

سال  20ز سال و كودهای كمپوستی بیش ا 5های دامی تا  زمینی دارند حال آنکه كود آب های سطحی و زیر

  سالمت خاک و مواد غذایی الزم برای گیاه را فراهم می كنند.

، اکخ یخطر آلودگمدت عالوه بر دراز ه نیز دریبعنوان كمپوست اول و باغها به خاک طیعات محیضا میافزودن مستق

 ،رون خاکددر  یستركمپویغ یاز برگها یادیز مناسب خواهد شد. به طور مثال افزودن مقدار منجر به بروز اثرات نا

 باتنشه یبا ر، دهند یدن برگها را انجام میپوس كه كار ییکروبهاین میب نایتروجنجذب  در یکروبیموجب رقابت م

کروبها یت میش جمعیشد. افزا خواهد نباتو فقر رشد  نایتروجن به كمبود ت منجرینها درن رقابت ید. ایآ یبوجود م

 بت به قبلب ساختمان نسیعات در خاک باعث تخریش ضایافزا و شوددر خاک  عضویتواند باعث فرسودن مواد  یم

 یتمام نیتام، اکخ داریت پایتقو اء ویاح، كه استفاده از ضایعات پس از فرایند تولید كمپوست الیدر ح، گرددمی 

 در و( CEC) ینویت تبادل كاتیزان ظرفیم، Nبه  C متعادل نمودن نسبت، نبات ازین مورد یکرویم و عناصر ماكرو

 بازار طبوع ومد محصول سالم با طعم یتول و نبات یمحصول ده و ش رشدیافزا، خاک ییایقل یونهایكات صد اشباع

 .(1382، ) دكتر ززولیداشت. خواهد یپ در پسند را

 به رفته و نمک نینمک درون برگها و ساقه ها از ب، هرز یبذر علف ها، آفات، سموم، كمپوست تولید در فرآیند

 یمهایآنز ترشح با كمپوست فراوان یسم هایکروارگانید. میآ یدر م نبات یجذب برا ر قابلیو غ بوسصورت مح

گذشت  با و خاک شده و كمپوست توده موجود در آفات ه سموم دفعیتجز ن ویفلزات سنگ متنوع سبب كنترل انواع

 نمود. سالم خواهد پاک و، محصوالت حاصل را و نبات، خاک، نزما

 ین میند كمپوست از بیفرآ یشده و دانه ها در ط خرد یچوبها، آفات برگها و نباتی یها یماریسم بیارگان یتمام

است كه  الیح ن دریزبرسد. ایگراد نیدرجه سانت 150به  یدما در مركز توده امکان دارد به مدت كوتاه رایروند ز

 لها ویدرجه فقط ترموف 80 یدما در د.گردیگراد آغاز میدرجه سانت 60ن رفتن سموم ازیب از ند مرگ آفات ویفرآ
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بین  در درون توده از، و بذرعلفهای هرز كیمیاوی مواد بیماریها, آفات, این مراحل سموم, مانند. در یم یپاتوژنها باق

 خاک موجود بوده است. قبل درون از به احتمال زیاد بذر زمین سبزشد اگر علف هرزی در می روند و

 ؟ کمپوست را میسازیم ما چرا

زیجات سب ه جات وشرایط اقلیمی برای تمام میو هوا و نگاه آب و اینکه افغانستان یک كشور زراعتی است از از

مام مردم همچنان ت و نگاه مواد عضوی فقیر است از مساعد است اما از نگاه عناصر كمبودی احساس میشود و

ه د هایکواموست از چون كمپ یندماوی استفاده نماكی د از كود هایافغانستان از نگاه اقتصاد فقیر هستند نمیتوانن

ای خویش م زمین هیق تمان مواد ها را به سهولت بدست بیا ورند تا بتوانند از این طرتهیه میگردد دهاقین میتوانند آ

 .را غنی از مواد عضوی بسازند

یشود مانند شاخچه ستفاده ماین است كه از موادها یکه برای كمپوست ا قیندها مشکالت یگانه بد بختانه

اگر  یند لهذامینما استفاده خوراكه برای مواشیه جواری وغیره منحیث مواد سوخت و تن، رزهه نباتات، درختان

سازند وهم اقتصاد خود را باال ببرند باید از  صل خیزحا را یند و بخواهند كه هم زمین خوددهاقین دقیقا ً فکر نما

كمپوست مانند كود كیمیاوی برای یک سا ل مفید واقع نمیشود بلکه  كه یند چراطریطه كمپوست استفاده نما

 (1392كاظم ، )هاشمی مجد .كمپوست برای چندین سال زمین را سرحاصل میا ورد

 فواید و اثرات استفاده از کمپوست
 تهویه ول خاک را بهتر می سازد و نفود پذیری خكمپوست در خاكهای سنگین دانه بندی و تخلعضوی  كود

تستشوی و از ش می بخشند. در خاكهای سبک مانند اسنفج به نگهداری آب و مواد غذایی كمک نموده را بهبود خاک

د. حالت ک میکنآن جلوگیری میکند. اجزای ریز و درشت و مواد معدنی را در بر گرفته و به تشکیل خاک دانه كم

اک خراعی با زمی كاهد و عملیات  زراعت چسبندگی خاک را كاهش داده و از مقاومت خاک در مقابل ماشین آالت 

 (.1380، )قهرمانی با انرژی كمتری انجام می گیرد

برابر خود آب نگهداری نموده و از هدر رفتن آن جلوگیری كند. به خاک رنگ تیره  6تا  2كمپوست می تواند 

مصرف و كم مصرف  رداده و به جذب حرارت و گرم نگه داشتن خاک كمک میکند. كمپوست دارای عناصر غذایی پ

 تركیابت 1هیومسقرار می دهد. ذرات  نباتاتباشد كه این مواد را به تدریج آزاد و در اختیار  می نباتاتنیاز  مورد

باشد كه عناصر غذایی را  دارای خاصیت جذب كنندگی شدید می حاصل از كمپوست كربن اسید فولیک نایتروجن

ت های بیولوژیکی خاک را تشدید یالقرار میدهد. كمپوست عموماً فع نباتات و به آسانی در اختیار به خود جلب نموده

كمپوست دارای خاصیت اسیدی است و در جذب بعضی از مواد غذایی  و به حاصلخیزی خاک كمک میکند. نموده

نقش اساسی داشته و از فرسایش خاک جلوگیری میکند. كمپوست عالوه بر كمیت در ارتقای كیفیت  غیر محلول

در مقابل امراض می گردد.  نباتاتمقاومت  افزایش صول هم نقش اساسی دارد. استفاده از كمپوست موجبمح

هورمون ها و آنزیمهای مورد نیاز را تامین میکند ، خاک را افزایش داده و بعضی از ویتامین ها عضویو مواد  هیومس

جلوگیری از تغییر اسیدیته خاک همانند یک بافر  بوسیله كودهای شیمیایی تامین گردند. در كه این مواد نمی توانند

و  عوامل پاتوژن، درجه یا بیشتر می رسد 60عمل می كنند. وقتی كه در هنگام كمپوست شدن درجه حرارت به 
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و بذر علفهای هرز را نابود میکند. وزن مخصوص ظاهری خاک را به شدت كاهش داده و ، تخم انگلها، بیماری زا

 (.1380، ای سنگین و رسی بسیار مناسب و مفید است )قهرمانیبنابراین برای خاكه

  استفاده از کمپوست یایمزا

  كند ین میرا تأم یغذائ مواد. 

  اه قرار یگ تفادهخاک آزاد شوند و مورد اس یغذائ شود مواد یكند كه موجب م ید میرا تشد یکروبیم یت هایالفع

 .رندیگ

  دهد یمكاهش ، باشند یانبار میست زیط زیمح یو بالقوه برا متیگرانق را كه كیمیاوی یكودها از بهین. 

   ن یشود. ا اصالح یکیزیف اتیشود كه خصوص یدهد و باعث م یش میخاک را افزا نایتروجن و عضویمقدار كربن

 .دهد یش میكند و عملکرد محصول را افزا یرا بهتر م كیمیاوی  یخاک نسبت به كودها ده عکس العمل یپد

  شود یات شخم در آن میخاک و انجام عمل یزهکش كند و باعث بهبود یک را اصالح مساختمان خا. 

  دهد یش میرطوبت خاک را افزا یره سازیت ذخیظرف. 

  یكمک م یش بادیبا اصالح ساختمان خاک به كاهش فرسا (كندwww.sid.ir.) 

  ه کمپوستیته یانتخاب محل مناسب برا

 ر باشدیات زیخصوص ید دارایشما با ه كمپوستیحل تهم

 .باشد ید و بازرسیقابل بازد یبه راحت .1

 .نشود یقرار گرفته باشد تا دچار آب گرفتگ یبلند یدر جا .2

 .و منابع آب باشد یک محل دامدارینزد 3

الت محصو یازسآلوده  توانند با یكه به نوبه خود م یر فلزات سمیو سا یسرب یها یاز جاده دور باشد تا از آلودگ .4

 .در امان باشد، ندازدیانسان و دام را به خطر ب یسالمت، یغذائ

در  یتوانند تا حدود یهرز م یباشند بذر علف ها یهرز م یبذر علف ها یمنابع اصل حیوانی یو كودها كمپوست

 ده و مزرعه خود استفادهیامالً پوسك یدام یو كودها ن فقط از كمپوستیمقاومت كنند. بنابرا یکروبیم هیمقابل تجز

 (.1380، د) قهرمانییكن

  خواص کمپوست 

  .را از بین می برد نباتاتكمپوست آفات و امراض  •

  .را به حداقل یا به صفر می رساند كیمیاویبه كودهای  نباتاتنیاز  •

  .را افزایش می دهد زراعتیمحصوالت  •

  .محصوالت سالم تری به بازار عرضه می شود •

 فشرده از آلوده و اصالح خاكهای احیای زیستگاههای موجودات زنده خاكی و، بازسازی باطالقها، ابی جنگلهابازی •

  .باشددیگر مزایای كمپوست می

  .یکندفرار صنعتی را از هوای آلوده خاک گرفته و تخریب م كیمیاوی در صد از مواد 99/  6كمپوست  •

 (.www.sid.ir) .خاک و هوا را می كاهددر صد از مخارج سالم سازی آب و  50كمپوست 

http://www.sid.ir/
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 جای كمپوست كود یک در فوق جدول در عناصر تمام كه است ممکن غیر امر این كه است ذكر به الزم البته 

 یک برای كلی بطور ولی دارند قرار كمپوست كود مقدار یک در عنصر این از كمتری خیلی تعداد معموالً و گیرد

 .دیک به جدول ذیل داشته باشیمباید مقادیری نز عضوی كمپوست

 رده بندی کمپوست از لحاظ سمیت

 درصد جوانی زنی رده بندی از لحاظ سمیت وزن خشک گیاه نسبت به شاهد نوع كمپوست

 < 85 بدون سمیت < 90 ضویع

 70-85 سمیت متوسط 80-90 خوب

 50-70 سمی 65-80 متوسط

 30-70 خیلی سمی 40-65 ضعیف

 > 30  سمیكامالً > 40 خیلی ضعیف

 ) منبع انترنتی(

 ه و استفاده از کمپوستیطرز ته

ه مپوست استفادمزارع اطراف شهرها میتوان از ك در خاصتا ندارد دسترسی مزارع ایکه به كود های حیوانی در

ای یاز مزا مزارع ما از جانب دیگر مواد اضافی جلوگیری شده و این صورت هم از پراكنده شدن كثافات و نمود. كه در

  كود عضوی بهره مند میشود.

وغیره ، اخباركهنه، چوب خاكستر، بوره اره، مواد اضافی آَشپزخانه، محلی كثافت خانگی و، نباتی بقایایی حیوانی و

پودر شده  دست داده و كه تحت شرایط خاص پوسیده گی وتجزیه شدن قرار گرفته طوریکه شکل اولی خود را از

 واسطه پروسه تجزیه ضایعات مواد عضوی به گردد. كمپوست سازی عبارت از یکباشند به نام كمپوست یاد می

 به را كمپوست برای مواد مناسب نماید. تبدیل نبات استفاده شکل قابل به رات موجودات حیه است تا آنها یالفع

-700ود آن حد سانتی متر 100مقابل هر  سطح زمین هموار نموده در در یا در یک چقوری و cm 10-7  ضخامت

 به همین را باالی آن پاش میدهند. و سپس آنرا آب پاشی كرده قشر جدید یا كود یوریا و D.A.Pكود گرام  1000

شده  مواد كمپوست بین هر دو قشر كمپوست عالوه گردد. خاک نیز در ممکن است یک الیه ترتیب آماده میسازند.

مخلوط گردد تا تهویه به شکل  یکبار شور داده شده وهفته  2-4وهر باید همیشه و همیشه مرطوب نگهداشته شود 

به خود گرفت كمپوست آماده است وقت الزم جهت تجزیه  پودر را بشکل تجزیه و درست صورت گیرد وقتی كه مواد

طی پروسه كمپوست سازی  ماه میباشد. موادیکه دارنده مواد غذایی نباتی اند در 12 عضوی 6حدود  كمپوست مکمل

جذب نبات  جهت نباتی را غذائی مواد مواد غذائی آن آماده استفاده نباتات میگردد. كمپوست دیده وخوب تجزیه گر

 (.1382، )ززولی. به آهستگی آماده میسازد و به این شکل مؤثریت استعمال عناصر بیشتر میگردد

 ه کمپوستیته دسته نبدی

 یایبقا، دیزا عضویمواد ، سم هایروارگانکیآن م یط است كه كیمیاویویب یندهایفرآ ک سلسلهی كمپوست هیته

ل یتبد، ستخاک ا ک ماده اصالح كنندهی كه به كمپوست و ادرار را یدام فضوالت، عات آشپزخانهیضا، یاهیگ

اه یو س یغذائ کنواخت است كه سرشار از موادیو  دهیپوس عضویک كود یند ین فرآیا یكند. محصول نهائ یم
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  .رنگ است

 .روشهای ساختن کمپوست

 .یا غیر هوازی non aerobic  بشکل كمپوست تهیه -1

 یا هوازی  Aerobic بشکل كمپوست تهیه -2

 هوازی تهیه کمپوست غیرروش های هوازی و

كه  یالح ردحال تجزیه وارد میشود  در دورن توده آنها اكسیژن به تجزیه هوازی شامل روش هایی است كه در

مپوست ك توده یک در اعمال میشود.، ز جانداران مصرف شدتوسط زیتجزیه بی هوازی بعد از آن كه اكسیژن 

 معموال، دهم زده نشو كه به توده های كمپوستی ممکن است هر دو روش تجزیه همزمان اتفاق افتد. در، مشخص

ی توده های غیر هوازی حاكم است. در شرایط ولی در قسمت های داخلی توده قسمت های خارجی توده هوازی است

سیژن ز آن كه اكتوده شرایط هوازی است ولی پس ا تمامی قسمت های داخلی تقریبآ در، وادهی شوندتناوب ه كه به

 یدتول نهایی داخلی به وجود می آید. اگر چه محصول قسمت غیر هوازی در شرایط، توسط ریز جانداران مصرف شد

 فاوند.بسیار مت این دو فرآیند در محصوالت حد اوسط، شبیه به هم باشد شده از تجزیه هوازی و غیر هوازی ممکن

دمای تولید شده در هضم هوازی از  سریعتر از فرآیند غیر هوازی است. بسیار فعالتر و ند هوازی از نظر متابولکییفرآ

 -65معموال بین  هوازی شده در هضم دمای تولید سریعتر از فرآیند غیر هوازی است. نظر متابولیکی بسیار فعالتر و

 (1978، یا بیشتر هم برسد )وایلز درجه سانتی گراد و 70گاهی حتی ممکن است به  راد است ودرجه سانتی گ 45

دمای سیستم های غیر هوازی معموال بین  دوستند. گرما، دارند تجزیه را به عهده در این شرایط ریز جاندارانی كه

در  و ریز جاندارانی كه درجه است 38 -55در بعضی از سیستم ها بین  و در شرایط به خصوص درجه 15 -45

و مقدار  دی اكسیدكربن است اما متان تجزیه هوازی فرآیند دوستند. محصول اصلی غیر هوازی فعالند میانهشرایط 

مانند  مواد حد اوسط (1977، دی اكسیدكربن نیز در فرآیند های غیر هوازی تولید میشود ) پوینکلوب كمی

در  در ایجاد می كند. جزیه غیر هوازی تولید می شود و بوهای نا مطلوبپتان و گازهای سولفیدی نیز در طول تمركا

كمپوست معموال  روش نای كمپوست استفاده می شود در یا عدم موجودیت هوا شکل غیر هوازی تهیه كمپوست به

زمان توسط  ماه به حالت خود رها می گردد تا به مرور 12 -6داخل گاو دال انداخته شده تا مدت  مواد بازیافتی را در

 (1392كاظم ، ) هاشمی مجد.میکروارگانیسم تجزیه گردد

 کمپوست غیر هوازی مزایای

 پوشیده شدن كامل مواد 

  ازبین رفتن بذرعلف های هرزه 

  ازبین رفتن آفات 

 پوسیده شدن مواد درشت 

  هزینه كم 

  ملوس نشدن به آفات یا جلوگیری از تخمریزی آفات 
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 طریقه دیگربه  کمپوست تولید انواع روشهای

 ر غذایی دردارای عناص و سریع، چطور ما می توانیم یک كمپوست خوب كه داشت توجه باید كمپوست تولید در

ود با بنوبه خ یک وجود دارد كه هر كمپوست تولید برای برای این منظور روشهای مختلفی حد مطلوب تولید نماییم.

 .دارای اهمیت می باشد موجودی توجه به هدف و امکانات

ط منازل در حیا عضویاین روش از آسانترین شیوه های كاهش حجم ضایعات  :یا غیرهوازی سرد كمپوست –الف 

وش ر این ردیک توده كمپوست سرد در حقیقت كپه ای برای ذخیره ضایعات گیاهی است. سرعت تجزیه مواد  است.

ود شضافه می مپوست اكدر حال تجزیه در توده بسیار كم و بی نیاز از برگرداندن مواد است. مواد جدید بر روی مواد 

سال زمان نیاز است. در توده كمپوست  1-2برای تولید كمپوست در این روش  و مخلوط كردن مواد انجام نمی شود.

واد به ین روش منشود زیرا در ا ایجاد سرد بریده چمن باید با مواد حجم دهنده مخلوط شود تا بوهای نا مطلوب

 شود. وصیه نمی. این روش برای تولید كمپوست از ضایعات آشپزخانه ای تكمپوست اضافه می شوندتوده  تدریج به

حل مناسب یک م در عضویاین روش توده ماده  می باشد. در مواد عضویتجزیه  كمپوست سرد ساده ترین روش در

 دد.نجام می گرتوسط طبیعت ا تجزیه این روش عمل انباشته شده به حال خود رها می گردد. در روی هم

جزیه ت در توده های كمپوست گرم ضایعات باغچه های منازل به سرعت تجزیه می شوند. :گرم كمپوست –ب 

رت می كافی صو اكسیجنرطوبت و ، مناسب و در حضور باكتری ها نایتروجنبا نسبت كربن به  عضویضایعات 

 اند. این شیوهسانتی گراد یا بیشتر می رس درجه 65 به دمای توده های كمپوست را، گیرد. واكنش های كیمیاوی

 ان یابد.خوبی جری كمپوست به زدن مداوم مواد دارد تا هوا در داخل توده برگرداندن و هم نیاز به، تولید كمپوست

را تولید  نهایی كمپوست هفته 6-8بین ، مناسب در دسترس باشد عضوییک توده كمپوست گرم در صورتی كه مواد 

ه جود داشتو توده های كمپوست و عضوی ید كمپوست گرم برای منازلی كه امکان مدیریت موادمی كند روش تول

ن عمل هم زد مناسب است. در این روش الرم است كه، نداشته باشد وجود یا فضای كافی برای ذخیره مواد باشد

ا و هدن توده ا هم زهمزمان بآشپزخانه ای )خرده ریزهای مواد غذایی( را می توان  عضوی مداوم انجام گیرد. ضایعات

احتماال سریع ترین روش  دفن كرد. توده داخل سانتی متری 20-25تجزیه سریع مواد اضافه نمود و یا در عمق 

ه ماده تود نگه داشتن جمعیت میکروبی در بافعال این روش در روش كمپوست گرم می باشد. درتهیه كمپوست

ل استفاده بعم تولید صنعتی كمپوست گردد. از این روش می توان دری مروز آماده  14 -20كمپوست پس از  عضوی

 آورد. 

مقیاس كوچک )  در عضویتجزیه ماده  كمپوست لیوانی یکی از روشهای خیلی سریع در كمپوست لیوانی: -ج 

و هر روز د محفظه در و ریخته می شود یک محفظه بشکه مانند در عضویاین روش تمام مواد  منازل( می باشد. در

 هوای سرد در می باشد. عضویتوده ماده  های هوازی در زده می شود. از این عمل فعال كردن میکروارگانیسم باربهم

دمای آن سریعا كاهش  عضویمواد  كم زیرا بعلت حجم، پوشش مناسبی عایق بندی نمودمیتوان محفظه را توسط 

 (1387پازكی دكترعلیرضا  ،)سماوات دكتر سعیدتولید كمپوست ناقص می نماید.  و می یابد

 هایزم نقش میکروارگان

موجود  عضوی موجود در توده كمپوست بر عهده دارند. مواد عضوینقشی حیاتی در تجزیه مواد  ها میکروارگانیسم

ها نگه داشتن خاک  نقش این میکروارگانیسم شوند كه هایی می غذایی میکروارگانیسم در حقیقت مواد در كمپوست

نیاز گیاه همچون  مورد مواد عضویها از مواد  میکروارگانیسم تغذیه ی سالم و متعادل است. در نتیجهدر وضعیت
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 ماند كه باید به خاک تعداد اندكی از مواد مغذی می تنها شوند و در نتیجه تولید می فاسفورسو  شیمپتا، ناتیروجن

 عضویقادر به شکستن مواد  هامیکرو ارگانیسم، ننایتروجكربن و ، اكسیجن، شود. با مخلوط مناسب از آب افزوده

ها و نقش آنها در شکستن مواد  فرایند كمپوست كامالً وابسته به میکرو ارگانیسم شوند. در واقع می كمپوست تولید

  های زیرند: ترین آنها گونه های موجود در كمپوست فعالند كه متداول است. انواع بسیاری از میکروارگانیسم عضوی

 دهند. بسته به  ها تشکیل می های موجود در كمپوست را باكتری تعداد زیادی از میکروارگانیسم :ها باكتری

 دوست ممکن است غالب باشند. رماها مزوفیل یا گباكتری، مرحله كمپوست

 و غیره، پوست درخت، برای شکستن محصوالت كاغذی مانند روزنامه :اكتینوباكترها 

 به خصوص لیگنین در مواد چوبی كمک ، توانند ها نمی با عمل تخمیر به شکستن موادی كه باكتری :ها قارچ

 كند.می

 كنند. ها كمک می به قارچ :پروتوزوآ 

 ها و پروتوزوآها: كمک به كنترل جمعیت باكتریتباران چرخان 

 ها در مزارع یا محیط اصلی آهسته پیش رفتن برخی كمپوست دلیل سالم ارگانیسممیکرو جامعه یک وجود عدم

گونه میکروارگانیسم است به شکل  120كه حاوی  EMها بویژه زیست است. از اینرو استفاده و تزریق باكتری

ها سبب  این میکروارگانیسم تالیفع نماید. را سركوب می چشمگیر این فرایند را تسریع نموده و بوهای نامطلوب

های خاكی  ها كرم شود. عالوه بر میکروارگانیسم جذب می نبات راحتی توسط تولید تركیبات هوموسی شده كه به

 )كنند.  درون كمپوست و حفر تونل و هوارسانی كمک شایانی به فرایند كمپوست می عضوینیز با خوردن مواد 
 (1380ل.یاسماع، انیقهرم

 (یروش اول )روش خانگ

  ه كمپوستیته یاز برایخام مورد ن مواد

خاكستر چوب و سبوس را ، یچمن نباتات، برگ ها، شکریشاخ و برگ ن، هرز یعلف ها، یاهیگ یایبقا :یاهیگ یایبقا

 .دیو سخت را خرد كن ید. مواد چوبیبا هم مخلوط كن

 .دیكن یجمع آور، باشد یلجن اشباع از ادرار م یستر دام را كه حاوو مواد ب یدام یكودها :یفضوالت دام

 .دهدیش میم آن را افزایكاهد و پتاس یرا م ته كمپوستیدیاس، خاكستر چوب: خاكستر چوب

 .از دارندیت خود نعضویفع ین عوامل برایا یها و قارچ ها به هر دو ی: باكترآب و هوا

  ستساخت کمپو یاز برایاندازه حفره مورد ن

 متر 7/2تا  2: عرض 

 :ک متر نباشد(.یشتر از یمتر )ب 1تا  75/0 عمق  

 :ازیشتر بر حسب نیا بیمتر  3 طول 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%88%D8%A2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
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  ه کمپوستیروش پر کردن گودال ته 

 .دیزیحفره بر در كف کنواختی صورت متر به یسانت 7به قطر  یه هائیصورت ال خام را به مواد .1

 .دیاضافه كن لجن كف بستر دام به همراه د بودن(. راه از خاكستر چوب )در صورت موجویک الی .2

ا تد یزین آب برآ ید. رویكن و خاک اضافه حیوانیكود ، از مواد بستر دام یاز مخلوط یمتر یسانت 5ه یال کی .3

 .مرطوب شود

آب اضافه  رسد. سپسبن یمتر باالتر از سطح زم یسانت 30د تا ارتفاع آن به یب اضافه كنیه ها را به ترتین الیا .4

 .كاسته خواهد شد ش رود از ارتفاع توده كمپوستیپ یکروبیه مید. هر چه عمل تجزیكن

 .دیزیآن آب بر ید و هر بار بر رویر و رو كنیرا ز كمپوستسه بار توده  .5

 ر و رو کردنیز

ن مورد آوا در همناسب آب و انیرد به هم زدن و مخلوط كردن مواد و جریصورت گ یمواد به خوب هیتجز نکهیا یبرا

 .دیر و رو كنیرا سه بار ز كمپوست ن كار تودهیا یبرا دیتوان یاز است. مین

 روز بعد از پر كردن حفره 15تا  10ر و رو كردن ین زیاول 

 روز بعد از پر كردن حفره 15ر و رو كردن ین زیدوم 

 ماه 2ر و رو كردن بعد از ین زیسوم 

 د.یبرگردان داخل آن هباره ب و دو ات حفره را خارج كردهیه محتویكل دیتوان یر و رو كردن مین مرتبه از زیسومدر 

 .از هوا جذب كنند را كند كه ازت الزم یها كمک م یبه باكتر ن عملیا

 یله سرپوش از باران حفظ شود. در ماه هاید به وسیباشند حفره كمپوست با یاد میز یبارندگ یدارا كه یدر مناطق

 (.1382، شود) دكتر ززولی كمپوسته یاخت و تهد اقدام به سیتابستان نبا

 روش بنگلر روش دوم

 .شد یمصرف م یکه در روش خانگی: همان مواد ازیمواد خام مورد ن

 اندازه حفر: 

  متر 2پهنه 

  متر 1عمق 

  متر 6طول 

 روش پر کردن گودال:

د و آن را یپهن كن در كف حفرهمتر  یسانت 15قطر  محصوالت مزرعه را به یایا بقایعات یه از ضایک الیابتدا  .1

 .دیمرطوب كن

 .دیزیآن بر یرا رو و لجن بستر دام حیوانیاز كود  یمتر یسانت 5ه یک الیسپس  .2

 .دیمتر بپوشان یسانت 5تا  5/2از خاک به عمق  یا هیبا ال آن را یرو .3
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ن برسد مواد موجود در حفره پس از یمتر باالتر از سطح زم 5/0د تا ارتفاع توده به ین عمل را آنقدر تکرار كنیا .4

 (.1382، شود) دكتر ززولی یم یپوسد و آماده بهره بردار یماه م 9تا  8
 ینیزم یرو Nadep روش روش سوم

 ه:یموادخام اول

 لوگرمیك 1500د در حدود یزا عضویمواد 

  سبد(. 10تا  8لوگرم )یك 100تا  90 حیوانیكود  

  بد(.س 120لوگرم )یك 1750خاک خشک الک شده 

دن مانند یپوس قابل ریغ یه مواد خارجیار مؤثر است. ابتدا كلی)خاک كف بستر دام(. بس حیوانخاک اشباع از ادرار 

 .شه مرطوب بماندید تا همیزیتوده بر یآب رو یبه اندازه كاف د.یک را از آن خارج كنیسنگ و پالست، شهیش

 ساخت انبار

د. یساروج بساز و كف یآجر یوارهاید متر ارتفاع با 1متر طول در  3ل و به ابعاد یمستط ک انبار به شکل مکعبی

ه یتعب هیتهو یابر دو سوراخ كدام هر یانتهائ یوارهاید ین انبار در حدود چهار سوراخ و رویطرف یوارهاید یرو

 .دیكن

 .دیاندود كن حیوانیاز گل و كود  یو كف انبار را با مخلوط یسطوح داخل

 روش پر کردن انبار

 متر یسانت 15د مزرعه به قطر یه فشرده از مواد زایک الیاول  هیال 

 زده شده هم یسطل آب كه به خوب 10با  مخلوط حیوانی لوگرم كودیك 4 یحاو حیوانی دوم محلول كود هیال

 .است

 یه رویال هیرا آنقدر ال ن موادیلوگرم(. ایك 65تا  60از خاک نرم الک شده ) یمتر یسانت 2ه یک الیه سوم یال 

 یمتر یسانت 15ه یک الی وار انبار باالتر برود.ید هیه الیمتر از لبه ال یسانت 15در حدود  توده د تا ارتفاعیزیهم بر

 .دیبه طور كامل بپوشان حیوانیه كود یک الیتوده را با  ید. سپس رویتوده اضافه كن یگر از خاک نرم روید

 (.1382، )دكتر ززولی

 به دو صورت انجام دادكمپوست سازی خانگی را می توان 

  .(به صورت غیر فعال ) مواد را به حال خود رها كرده تا تجزیه شوند - 1

 به صورت فعال - 2

اقل زمان و انرژی  حد كمپوست سازی غیر فعال فعال دارید. كمپوست كنید دخالت شما در كار فرآیند هر گاه

ممکن است زمان  انجام می گیرد. دلخواه توده در یک عضویشما را طلب میکند. این كار از طریق جمع آوری مواد 

خواهد شد. استفاده از یک  تبدیل در هر نمونه ای به كمپوست عضویآن طوالنی باشد ) یک یا دو سال (. ولی مواد 

منظم و  توده یک ایجاد شماست و باعث حصار سه طرف از جنس سیم یا آجر بهتر از توده بهم ریخته ای در حیاط

اینچ مواد  8برگ و زائدات آشپزخانه را اضافه كنید ) همیشه این مواد را با ، شده آن علف های كوتاه زیبا می شود به
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در  برای دیدن كمپوست تولید شده دیگر تركیب كنید (. توده كمپوست به مروز زمان در اثر تجزیه تحلیل می رود.

  در فرغون ریخته و در باغچه خود بریزید.با بیل آنها را ، وقتی آماده شد تا دو سال صبر كنید. ته مخزن یک

ول بیشتر توده ابعد از سال  بیفزائید. شده تولید ذخیره كمپوست مواد سبز و قهوه ای رنگ را برای داشتن یک

 (.1382، )ززولی های ساده چند متر معکبی كمپوست تولید می كنند

 وامل انرژی كتوده تا صرف  كردن گهگاه زیر و رو كه شامل حضور فعال شما را می طلبد، كمپوست سازی فعال

  زمان شما می شود.

دست پیدا می كنید.  هفته به كمپوست 4تا  3پس از ، اگر از تمام تکنیک های كمپوست سازی استفاده كنید

خرد كردن آنها و تركیب آنها یکدیگر دارد. ، سازی شما بستگی به چگونگی جمع آوری مواد كمپوست سرعت

متعادل در صورتی كه توده كمپوست را سریعاً تهیه كنید آسان تر خواهد بود. الیه  نایتروجنو دسترسی به كربن 

 .(1382، ززولی) بندی مواد كار سختی است ولی مخلوط كردن مواد با یکدیگر هم به همان شکل عمل می نماید

   پذیر است زیر انجام كلی روش برای تولید كمپوست فعال

زمین یا  سانتیمتر روی سطح 10تا  7كمپوست نمایید بصورت الیه ای به ضخامت می خواهید  موادی را كه

  گرم 100دود قرار دهید و به ازای هر سطل از مواد كمپوست شونده ح، حفره ای كه روی زمین تهیه نموده اید

 یا سوپر فسفات بر روی مواد اضافه كنید.  فسفات دی آمونیوم 

رم سوپر فسفات گ 100گرم اوره به ازای هر  40فاده می كنید بهتر است حدود ) در صورتی كه از سوپر فسفات است

د را به ای جدیاقدام به آب پاشی این الیه نموده و سپس الیه ه كیمیاوی اضافه می شود (. پس از پاشیدن كود

 همین شکل اضافه كنید. 

ر ر داد. دده قرای مواد كمپوست شونمی توان الیه هایی از كود حیوانی و یا خاک را بطور متناوب با الیه ها

 د كمپوستموا اشتنانب در زمان نایتروجنصورتی كه از الیه های كود حیوانی استفاده می شود. به اضافه كردن كود 

برای  كه یاویكیم است نیاز باشد. تركیب كود ممکن شونده نیازی نیست. اما به فسفات و همچنین سولفات كلسیم

ركیب تو  نایتروجنو تعادل عناصر به كمپوست اضافه می شود به نسبت كربن به  تحریک و تکمیل پوسیدگی

 بستگی دارد.  شونده مواد كمپوست كیمیاوی

اشی مفید پ ار آباوره به ازای هر تن مواد كمپوست شونده روی توده كمپوست قبل از هر ب پاشیدن چند كیلوگرم

ده را شون ستمواد كمپو صر غذایی به كمپوست اضافه شود.است در مورد بقایای چوب بری ها الزم است كلیه عنا

بی تهویه و و زیر و رو نموده تا به خو هفته آن را مخلوط 4تا  2بایستی همیشه مرطوب نگه داشت و هر  می

 یکنواخت گردد. 

ر ود دای موجززیر رو كردن زیاد توده موجب می شود كه حرارت كمپوست باال نرفته و آفات و عوامل بیماری 

كمپوست  ترمومترهای د.اتفاق می افت درجه فارنهایت 131تا  104تجزیه غالباً در دمای داخلی بین  مواد از بین نرود.

 می شود.نتولید  ا باشده دما توده در بین این وقتی توده جابجایی پیدا كرد. زراعتیرا می توان در مغازه های لوازم 

ا تین كار باعث می شود ا باشد باید توده را زیر و رو كرد. درجه فارنهایت 131یا باالی  104ولی هنگامی كه دما بین 

رار گیری در دقیقه ق 15تا  10بسیاری از میکروب های بیماری زا پس از  خود عمل كند. در اوج كمپوست توده

 (.1355، )حق پرست درجه فارنهایت كشته می شوند 131معرض دمای 

قرار  درجه فارنهایت 150تا  140تنها وقتی می میرند كه در معرض دمای  نباتیهر چند كه برخی از آفت های 

درجه برسد و  150هستند بگذارید در مرحله اول گرم كردن دمای توده به  نباتیاگر مشکل شما آفت های  بگیرند.

ودر شده كه مواد كمپوست شونده پوسیده و پ كمپوست زمانی آماده مصرف می شود بعد دما به دمای اصلی برگردد.
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زباله های شهری پس از مدتی  شدن با مواد مصرفی و شرایط فوق فرق میکند. مدت الزم برای كمپوست باشند.

 كمپوست شده كامل خاک اره گاهی چندین ماه طول می كشد معموالً خاک اره هفته كمپوست می شوند. 6حدود 

ول آن پوسیده شوند و سپس مصرف می كنند هفته در شرایط مناسب می پوشانند تا تركیبات سمی محل 6را حدود 

 .(1355، )حق پرست
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 نتیجه گیری

 نیتر پر مصرف و نیاز پر ارزش تر یکیم كه كمپوست یرسیم جهین نتیهذا به ا از مجموعه مطالب مندرج در رساله

از  رتكمپوست عبات ؛ در تعریف میتوان گفباشدیم ار گذشتهیساز قرون ب آناستفاده  بوده كه سابقه زراعی یكود ها

ل صوص عوامخلف به كه عوامل مخت ا اینکه مواد سمی آن از بین رودپروسه تجزیه مواد به وسیله مایکروارگانیسم ت

ه از استفاده ك د داردین كننده درتجزیه موار تعبسیا ینقشنیز موجودیت مایکرو ارگانیزم ها  ودرجه حرارت و رطوبت 

یفیت ك، قدرت بارآوری خاک را بیشترمی كندنیز  همچنان جذب آب و كمپوست باعث بهترشدن ساختارخاک و

 80ش از بیكه د میباشكمپوست استفاده و زمانی  استفاده میشود تهیه آنكمپوست بسته به مواد اولیه دارد كه در

دن شیز آلوده و ن، این كود طبعی عالوه براینکه از ملوث شدن آب های زیر زمینی گردیده باشدتجزیه آن فیصد 

 ایدمینم ( جلوگیریو... شیشه ،ن )به جز پالستیکمحیط زیست توسط كودهای كیمیاوی و زباله های اطراف ما

قه نستان سابدر افغا استفاده از این كودن نیز میباشد و برای گیاهامنبع خوبی از عناصر غذایی كم مصرف و پرمصرف 

ن یانستان در انکه زراعت افغینسبت ا و به رودیبه حساب م دیک كود جدیبا یتقر است كه نداشته یچندان طوالن

ای كود ه گرید ن كود نسبت بهیا جهت رشد یمناسب و جد توجه چندان لذا ر حالت نورمال را نداشتهیچند دهه اخ

 یگر جانسبت به كود های دی كه است تا حال نتوانسته اساس كمپوست نیاست به هم صورت نگرفته كیمیاوی

 یرو ی كیمیاویكود ها یبجا كود های طبیعی ینیگز یجا اخر كه مسئله ن اویدر ا یول خود باز كند یبرا یمناسب

و  ترویج یافته استفاده آن بین زارعینمیرود كه امید  مد نظر جهانیان قرار گرفته ارگانیک زراعتو  دست است

 جایگزینی خوبی برای كودهای كیمیاوی گردد.

 انكشورش د كهخواهنیکنند و میم انه در كشور خود خدمتغیدر یدارم كه ب یكسان یت برایموفق یآرزودر اخیر و 

 بکشانند. یو فرهنگ یاجتماع، یاز نظر اقتصاد یک كشور مترقی یبه سو یو بدبخت یرانیرا از و
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 پیشنهادات

میت زی و اهسا دانش و آشنایی با كمپوست، و سیمینار ها برای بلند بردن سطح آگاهی برگذاری وركشاپ ها .1

 و زراعت كاران كشور. برای دهاقیناستفاده از كمپوست در زراعت 

 .نهاآ كمپوست توسط استفاده از و ترویجساحوی زراعت تشویق  كارمندان توسط نظارت دقیق بر مزارع .2

 .ارزش منحیث یک كود با انکشاف فرهنگ استفاده از كمپوست .3

 هولت دره بندی مناسب و ساندازی دستگاه های پروسس این محصول در داخل كشور و تالش برای بست راه .4

 عرضه آنها.

مپوست ك در بدست آوردنو سهولت ، بدلیل دارا بودن ارزش اقتصادی یكمپوست ساز یجاد كارخانه هایا .5

 اقین.توسط ده

  تولید و استفاده آن زراعت.در قسمت بخش های ذیدخل ن یات متخصصیاستفاده از نظر .6

فاده از استنه یدر زم نیكه دهاق یمشکالت تولید كمپوست وت در قسم ارائه نظریات و همکاری كارمندان زراعت .7

 .آن را دارند

نظام  اعث پایداریبطبعی كه  روشهایو با استفاده از كمپوست و  تالش نموده فهمانده شود تا دین بایدهاقرای ب .8

به ( راكهبه مقصد خوتولید )سنتی  یز تبدیل زراعت از شکلو نمیشود زیست همی  زیست محیطی و زراعتی،

 .كاربگیرندمیگردد  فروش(خوراكه و تولید به مقصد ) صنعتیشکل میکانیزه و 
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