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 احدهاي العمل و راهنماي ساخت و دستور
 بيوكمپوست خانگي در مناطق روستايي كشور

 
 هدف 

 در منـاطق    هدف از تدوين اين دستورالعمل تحقق بخشيدن بـه بازيافـت پسـماندهاي آلـي              
و ايجاد وحدت رويـه در انتخـاب روش صـحيح توليـد كـود كمپوسـت         از طريق دهياريها    روستايي  

به منظور به حداقل رساندن اثرات سوء زيست محيطي، بهداشتي و اجتماعي ناشـي               ) بيوكمپوست(
 . باشد از پراكنش مواد زائد فسادپذير در حريم روستاها در سطح كشور مي

 
 مقدمه  

ضر يكي از مهمتـرين معضـالت موجـود بهداشـتي در سـطح روسـتاهاي كشـور               در حال حا  
باشـد كـه تـاكنون         و نواحي پيرامون آنها مـي      هاحريم روستا انباشت پسماندها و پراكندگي آنها در       

 . آنچنان كه شايسته است بدان توجه كافي نشده است
 اقليمـي آن، نـوع آداب و       با توجه به تعدد و پراكندگي روستاها در سطح هر استان و شرايط            

عمومي، اثـرات سـوء   مخاطره انداختن بهداشت به  رسوم هر منطقه، حجم زباله توليد شده عالوه بر          
هاي توليد شده در منـاطق روسـتايي     از آنجا كه قسمت اعظم زباله     . زيست محيطي را نيز در بردارد     

 ؛ي توليد شـده و بازيـابي آنهـا       ها  دهند، لذا به منظور كاهش حجم زباله        را مواد زائد آلي تشكيل مي     
دفتر تأسيسات، تجهيزات و خدمات روستايي معاونت امور دهياريها دستورالعمل حاضر را تدوين تـا   
با تبديل پسماندهاي آلي به كود كمپوست موجبات دفـع و بازيافـت ضـايعات آلـي و كشـاورزي را            

 . فراهم آورد
 اسـت كـه در آن مـواد زائـد آلـي و             توليد كمپوست در واقع يك فرآيند تجزيـة بيولـوژيكي         

ميكـرو  . شـوند  هوازي به مواد آلي مفيد براي گياهان تبديل مي     پذير تحت شرايط هوازي يا بي       فساد
باعث تجزيـه   ) كربن، نيتروژن، فسفر و پتاسيم    (ي  ذهاي موجود در توده با مصرف مواد مغ           ارگانيسم

هـاي   كمپوسـت، نتيجـة فعاليـت گـروه     تودةمواد در     تجزية. گردند  و شكسته شدن مواد زائد آلي مي      
ها، پروتوزوآها و ساير موجـودات ريـزي هسـتند كـه در               ها، اكتينوميست   متعددي از باكتريها، قارچ   

هـا گازهـاي مختلفـي نظيـر      ي توسط ميكروارگانيسمذپس از مصرف مواد مغ. مواد آلي وجود دارند  
تواند به عنـوان يـك    ماند كه مي اي ميمتصاعد شده و تودة جامد كود بر ج CO2) (اكسيدكربن  دي

حدود هشـتاد درصـد از اراضـي    . اصالح كننده يا تقويت كننده براي خاك مورد استفاده قرار بگيرد      
كشاورزي ايران در مناطقي قرار دارند كه از نظر مواد آلي بسيار فقيـر هسـتند، بطوريكـه در اكثـر                     

 . باشد  خاكهاي ايران مقدار مواد آلي كمتر از يك درصد مي
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در مزارع و روستاها نوع مواد قابل كمپوست در ارتباط با تعـداد جمعيـت، نـوع كشـاورزي و 
دامداري، نحوة رژيم غذايي، آداب اجتماعي، اوضاع اقتصادي و شـرايط اقليمـي در منطقـه تفـاوت 

. كند مي

مزاياي دفع مواد زايد به طريقة كمپوست در روستاها
 اقتصادي و سـهولت عملكـرد، –ر روستاهاي كشور، توجيه فني      با توجه به امكانات موجود د     

در بسياري از ايـن منـاطق، ) ورمي كمپوست(توليد بيوكمپوست به روش خانگي يا به كمك كرمها   
 . باشد مناسب و عملي مي

توان به صورت زير خالصه   به طور كلي فوايد اصلي استفاده از بيوكمپوست در روستاها را مي           
: نمود

بيوكمپوسـت . نهايي با ارزش بوده و براي اهالي روستا سوددهي خواهد داشت           محصول   -١
ها و گياهـان زراعـي و بـاغي را تقويـت نمـوده و   حاصله رشد گلها، سبزيجات، درختچه    

 . رود بكار ميبعنوان اصالح كنندة خاك 
اي  ورمـي كمپوسـت زمـين بسـيار كمـي بـر           و نيـز   تهية كمپوسـت بـه روش خـانگي          -٢

 . سازي و پردازش نياز دارد آماده
دهنـد و در نتيجـه   هـاي روسـتايي را مـواد آلـي تشـكيل مـي          درصد زبالـه   ۸٠ بيش از    -٣

توانند بدين طريق بازيافت و مورد استفاده در مزارع قرار گرفتـه ضـمن آنكـه تـأثير     مي
 . ها خواهد داشت بسيار مثبتي نيز بر بهداشت محيط روستا و كاهش آلودگي

هـاي  زبالـه هاي دفـن   ين كمتري نسبت به اماكن دفن نياز داشته و آلودگي در محل     زم -٤
 . كند روستايي نيز بسيار كاهش پيدا مي

 بيوكمپوست رطوبت خاك را حفظ كرده، دما را متعادل نموده، و همچنين از فرسـايش  -٥
. كاهد خاك نيز مي

 تعاريف -١مادة 
 روستايي پسماندهای   -١

ی گفته می شود که بطـور مسـتقيم يـا غيـر مسـتقيم حاصـل از مداد جا  به مجموعه مو  
.  فعاليت ساکنين روستايی بوده و از نظر توليد کننده زايد تلقی می شود

پسماندهاي آلي  -٢
هـوازي     بخش فسادپذير و قابل پوسيده شدن مواد زايد جامد را در اثر تجزية هوازي يا بي           

بـيش از نـود . ي غذايي، زائدات گياهي و غيـره      گويند نظير پسماندها    پسماندهاي آلي مي  
 . دهند درصد مواد زايد جامد روستايي را پسماندهاي آلي تشكيل مي
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  كمپوست خانگي   -٣
هـاي خـانگي نظيـر ضـايعات غـذايي، آشـغال سـبزي،            فرآيند تبديل بخش آلي زبالـه   

 آلي، كمپوست زني، باغداري و غيره را به كود     هاي چمن   هاي حاصل از فعاليت     باقيمانده
 . نامند خانگي مي

 
   بيوكمپوست  -٤

ايـن پسـماندها   . گيـرد  كود كمپوستي را گويند كه فقط از پسماندهاي آلي منشاء مـي           
و پسـماندهاي  ) مواد زائد آلي خانگي جداسازي شده از مبـدأ     (ها    شامل بخش آلي زباله   

 . باشند مي) عمدتاً باقيماندة برگها و فضاهاي سبز(باغها و پاركها 
 
  (Vermi – Compost)ورمي كمپوست  -٥

. شـود  هـاي خـاكي ويـژه تهيـه مـي      شود كه بكمـك كـرم     ه كود كمپوستي اطالق مي    ب
خاك (د را به مواد پيت مانند      يكرمهاي خاكي كود دوست به راحتي قادرند مواد آلي زا         

 . تجزيه و تبديل نمايند) و برگ گياهي
 
    ( C / N )   نسبت كربن به ازت -٦

 معـرف مـواد غـذايي مـورد نيـاز      رامترهاي مهم در فرآيند توليد كمپوست كه  يكي از پا  
 . مواد آلي است) نيتروژن(باشد، نسبت كربن به ازت  ها مي رشد ميكروارگانيسمجهت 

 
 آوري كمپوست در خانه  سازي محوطة عمل  آماده-٢مادة 

 مطلـوب آمـاده     اي  سازي، محوطة توليد كمپوست بايد بـه گونـه          پيش از آغاز روند كمپوست    
پـيش از آن  . توان با يك ظرف خالي يا يك جاي گـود در زمـين شـروع نمـود         اين كار را مي   . گردد

گونـه    بايستي اطمينان حاصل نمود كه محل مورد نظر زهكشي خوبي داشته و هنگام بارندگي هيچ              
 بقيـه  بهتر است كه محوطة انتخابي نسـبت بـه  . آسيبي از نظر جاري شدن آب به آن نخواهد رسيد     

هاي حياط سطح باالتري داشته باشد، ولي نزديكي محوطه به شير آب براي آبيـاري مـنظم                 قسمت
 . كمپوست الزامي است

سـازي را   آن دسته از ساكنين روستاها كه باغدار نيز هستند بهتر است كه محوطة كمپوست          
تر انجام گرفتـه و در     سازي آسان   هاي باغ خود در نظر بگيرند زيرا در اين مناطق كمپوست            در كناره 

باشد و روي هم رفته مكاني است كه بيشترين مقدار كود در آنجا مورد استفاده                 جلوي ديد هم نمي   
 . گيرد قرار مي
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اي مناسـب از   سـازي را در نقطـه   توان كمپوسـت  در صورتي كه حياط خانه بزرگ نباشد، مي       
گردد بعدها خود قطعه زمـين    ميآوري كمپوست استفاده  اي كه براي عمل     محوطه. حياط انجام داد  

 . آورد ها فراهم مي خيزي را براي كاشت درختان و درختچه حاصل
سازي در خانه، مكـاني بـدون پوشـش گيـاهي و بـه دور از منطقـه        بهترين منطقه كمپوست 
اي باشد كه كارگر از همه جوانـب قـادر        اين محوطه بايستي به گونه    . درختكاري و فضاي سبز است    

 . چنگك يا بيل باشدبه كار با 
 

  انتخاب جايگاه مناسب براي تهيه كمپوست خانگي -٣مادة 
هاي توليد كمپوست، كنتـرل دمـايي مناسـب تـودة       هدف اصلي استفاده از ظروف و محفظه      

در انتخاب مكان قرارگيري ظروف بايد در نظر داشت كـه ظـرف مـورد نظـر در          . باشد  كمپوست مي 
تـوان از   ن ظروف به منظور جلوگيري از فساد و فرسـودگي مـي       در ساخت . مجاورت ساختمان نباشد  

چوبهاي قرمز درختـان جنگلـي نيـز    (فلزات گالوانيزه، پالستيك و يا چوب درخت سدر بهره گرفت           
 ). در برابر پوسيدگي تا اندازة زيادي مقاومند

 اي كلفـت و     هـاي پارچـه     يا محفظـه  ) توري مرغي (هاي سيمي مرغداري      عالوه بر آن جايگاه   
از بكـارگيري  . گيرنـد  پردوام، انواع شناخته شده ديگري هستند كه مورد استفادة فـراوان قـرار مـي          

. شوند، بايستي جداً اجتناب نمـود  ظروف يكپارچه و بدون منفذ كه مانع ورود هوا به داخل توده مي           
را يك تودة بيش از اندازه بزرگ، خطر انباشتگي بيش از حد محتويـات و محـدوديت جريـان هـوا                     

 . خواهد داشت
توانند جهت توليد كمپوست خـانگي مـورد اسـتفاده قـرار             هايي كه مي    انواع ظروف و جايگاه   

 . شوند بندي مي بگيرند به شرح زير طبقه
  توريهاي سيمي –الف 
اي يا مكعب شكل به عنوان ظرف تهيـة كمپوسـت اسـتفاده            توان از ظروف توري استوانه      مي
اشـكال  . ي قابل حركت بوده و هوا به خوبي در آنها جريان دارد          اين گونه ظروف به آسان    . كرد

 . دهد ها را نشان مي هايي از اين جايگاه زير نمونه
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 هاي چوبي   و اتاقك  جعبه–ب 
توانند بـراي تهيـة     هاي بدون سر و ته و از جنس چوبهاي مقاوم در برابر پوسيدگي مي               جعبه

فاصـله بـين چوبهـاي چنـين        . كمپوست در منـازل روسـتايي مـورد اسـتفاده قـرار بگيرنـد             
 ). اشكال زير(د ساز پذير مي هايي جريان هوا را در آنها امكان جعبه

 

           
 

 
ها معموالً  اين اتاقك . باشند  ها دارا مي    هاي چوبي ابعاد بسيار بزرگتري را نسبت به جعبه          اتاقك

هـاي ديـواره    تختـه . شـوند  از چند بخش تشكيل شده و در بعضي از موارد مسقف ساخته مـي   
در . وا بـه آسـاني انجـام پـذيرد    بايستي با فاصله در كنار هم جاي بگيرند تا تهويه ه         اتاقك مي 
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اتاقـك  محفظـة  هاي آلي، چمن، برگها و مواد زايد گيـاهي را در نخسـتين     ها، زباله   اين اتاقك 
پس از خنك شدن مواد، آنهـا را بـه اتاقـك دوم منتقـل و            . ريخته تا دماي كمپوست باال رود     

انتقـال داده   انـد بـه اتاقـك بعـدي           سپس موادي كه در اتاقك دوم به كمپوست تبديل گشته         
در اينحالت زمان توليـد     ). اشكال زير (شوند تا زماني كه به طور كامل قابل استفاده گردند             مي

ها براي روستائياني كـه ضـايعات گيـاهي و آلـي              اين محفظه . يابد  كمپوست بسيار كاهش مي   
 . باشند تر مي فراواني داشته و تمايل به توليد كمپوست با كيفيت باالتري دارند مناسب
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 هاي ساخته شده از سنگ يا آجر  جايگاه–ج 
هاي سيماني، سنگ و يـا آجـر سـاخته            توانند با بلوك    هاي تهيه كمپوست خانگي مي      جايگاه
ها و آجرها فضاهاي خالي در نظـر گرفـت تـا عمـل       در اينحالت نيز بايستي بين بلوك     . شوند

 . هوادهي به خوبي انجام گيرد

 
 كمپوست ساز پالستيكي هاي   محفظه–د 

دار جهت توليد كمپوست خانگي از طول عمر بااليي برخوردار            هاي پالستيكي سوراخ    محفظه
 در HDPE يـا  P. V. Cها در ابعاد و اشكال مختلفـي عمـدتاً از جـنس     اين محفظه. هستند

 . توانند مورد استفاده قرار بگيرند بسياري از نقاط كشور مي

         
 
  هاي فلزيمحفظه  -ه 

ايـن  .  ارايه شده است مختلفظروف فلزي و استوانه هاي چرخان متعددي توسط سازندگان        
محفظه ها معموالً در مقياس بزرگتر ساخته شـده و بـراي تهيـة كمپوسـت از پسـماندهاي             

 .غذايي و ضايعات گياهي در منازل بكار مي روند
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  جايگاه های ساخته شده از کاه و يونجه–و 
مطابق شکل می توان چند بستة کاه را در کنار هم قرار داده و جايگاه مناسبی  لت اينحادر

.را برای عمل آوری کود کمپوست تهيه نمود  
 

        
 

 
 

  مراحل ساخت و تهية كمپوست خانگي -٤مادة 
اسـتفاده  ) ٣(هاي ذكر شده در مادة  توان از هر يك از جايگاه   براي تهية كمپوست خانگي مي    

،  توان شرايط بهينه براي تبديل زباله به كـود آلـي ماننـد رطوبـت تـوده           ها مي   در اين محفظه  . نمود
هاي فعـال كننـده و يـا حتـي كرمهـاي       درجه حرارت و تهويه مناسب براي فعاليت ميكروارگانيسم      

 . خاكي را فراهم نمود
 بهتـرين   هاي كمپوست خانگي به منظور استحصـال        مراحل قدم به قدم زير براي توليد توده       

 : گردد نتيجه ارائه مي
 
l   الية اول 

 سانتيمتر بوته و چوب و خاشاك خرد شده يا ساير مواد            ١٠ الي   ٥/٧    در اين اليه حدود     
ايـن  . شـود   خشك و سفت بر روي سطح خاك در كف محفظة توليد كمپوست ريخته مـي              

 .كند مواد به سيركوالسيون و گردش هوا در قاعدة توده بسيار كمك مي
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l   الية دوم 
هـاي چمـن،    هاي مخلوط، بـرگ، خـرده    تراشه  سانتيمتر،٢٠ الي ١٥    در اين اليه حدود   

اين اليه به مانند يـك اسـفنج مرطـوب      . شوند   قرار داده مي   …هاي مواد غذايي و       پسمانده
 . كند عمل مي

 
l  الية سوم 

هاي مورد نيـاز      نيسم خوبي جهت اضافه كردن ميكروارگا     منبع سانتيمتر خاك،    ١ حدود   
 .باشد به توده مي

  
l  اختياري(الية چهارم ( 

 سانتيمتر فضوالت دامي جهت تأمين نيتروژن مورد نياز      ٥/٧ الي   ٥    در اين بخش حدود     
تـوان مقـداري آهـك،         توده مـي    براي كاهش اسيدتية  . شود  ها قرار داده مي     ميكروارگانيسم

اگر فضوالت دامـي مـورد نظـر    . واني پاشيدخاكستر چوب يا فسفات روي الية فضوالت حي      
 .  به آن آب اضافه شوددخشك باشند باي

 
l   الية پنجم 

در شرايط هـواي گـرم و     .  تكرار گردند  د تا موقعي كه ظرف پر شود باي       ٤ الي   ١  مراحل     
آوري آب بـاران در نظـر    تابستاني بهتر است كه در باالي توده گودال كوچكي جهت جمـع         

 . گرفته شود
 درجـة  ٦٠  درجة حرارت يك تـودة مناسـب در مـدت چهـار الـي پـنج روز بـه حـدود              

اي نشسـت   در طي اين مدت، تودة كمپوست به ميزان قابل مالحظه    . سانتيگراد خواهد رسيد  
 . باشد اين امر نشانة خوبي از عملكرد صحيح توده مي. يابد مي

 

 
 

پس از حدود دو هفته توده را به مدت چند ثانيه بهم زده و در صـورت نيـاز بـه آن بايسـتي            
اي كـه در     تـوده . كمپوست حاصله پس از دو الي سه ماه آمادة مصرف خواهـد بـود             . آب اضافه شود  

تواند در فصل پاييز مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد و بـه همـين ترتيـب             اواخر بهار تهيه شده باشد مي     
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. تواند در بهار توسط كشاورزان و روستاييان استفاده شود          كه در اواخر پاييز ساخته شده مي       اي  توده
با افزايش تعداد دفعات زيرورو كردن توده، سرعت فرآوري و رسيدن كمپوست نيز به همان نسـبت             

 . يابد افزايش مي
 

  (Vermi Composting)  مراحل ساخت و تهية كمپوست بكمك كرمهاي خاكي -٥مادة 
در اين روش . باشد يكي از روشهاي مهم تهيه كمپوست خانگي استفاده از كرمهاي خاكي مي           

 . ها نقش اساسي را در چرخة تبديل مواد آلي به هوموس به عهده دارند كرم
 
  انتخاب كرمهاي مناسب -١-٥

 اي ديگر در    برخي در اعماق خاك و پاره     . باشد  هر كرمي داراي شرايط محيطي ويژه خود مي       
امـا كـرم مناسـب    . كننـد   خاك باغچه و شـماري نيـز در زيـر تنـة پوسـيدة درختـان زنـدگي مـي                

 ٦٠٠ سانتيمتر و وزن ١٠ تا ٥طول كرمهاي قرمز بالغ بين      . باشد  ميمز  سازي، كرم نوع قر     كمپوست
اين وزن بستگي به سن كرمهـا، مقـدار رطوبـت و         (باشد     گرم مي  ٥٠٠ تاي آنها نزديك به      ١٢٠٠تا  

 ). ي موجود در خاك خواهد داشتذمواد مغ
 

 
 

 بـراي توليـد كمپوسـت از همـه     Eisenia foetidaهـاي متفـاوت كرمهـا، نـوع      از ميان گونه
 درجـة  ٢/٣٢ تـا  ٤/٤بـين  (از آنجا كـه كرمهـاي قرمـز در برابـر تغييـرات دمـا              . باشد  تر مي   مناسب

بـه كمپوسـت   ) هم وزن خـود  (مقاوم هستند  و همچنين مقدار زيادي از مواد را در روز   ) سانتيگراد
كرمهاي قرمز  در شرايط گـرم،      .كنند، از همين رو براي كمپوست سازي مناسب هستند          تبديل مي 

 . شوند ي خيلي سريع تكثير ميذ مغدمرطوب، تاريك و پر از موا
 

  روش تهية كمپوست به كمك كرمهاي خاكي -٢-٥
ابعـاد مناسـب و مـورد نيـاز     . نمـود سازي تهيه   ايي مناسب كمپوست  ه  در آغاز كار بايد جعبه    

 : سازي در اين روش به قرار زير است براي تهية كمپوست
 متر    ١-٢   :طول    
 متر    ٧/٠-١  : عرض   
 متر   ٣٥/٠-٥/٠  :ارتفاع   
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هايي در كف و بدنه در نظر گرفـت تـا هـوا بـه      بايستي شكافها و سوراخ ها مي  براي اين جعبه  
 كيلوگرم كـود در هفتـه را خواهنـد       ٣هايي، گنجايش حداقل توليد       ن جعبه چني. آساني عبور نمايد  

 . داشت
بافت اليـافي سـلولز رطوبـت و        . باشد  دار آن مي    ترين نوع بستر براي كرمها نوع سلولز        مناسب

براي اينكه قسمت ته جعبه بعد از مدتي توسـط كرمهـا   . دارد هواي كافي را در درون جعبه نگاه مي       
بهتر اسـت كـه روزنامـه يـا مقـوا      (هاي روزنامه و يا مقوا استفاده نمود        توان از ورقه    از بين نرود، مي   

ترجيحـاً خـاك آميختـه بـا      (ها را تا ارتفاع يك سانتيمتر خاك ريختـه            روي روزنامه ). رنگي نباشند 
در اين صـورت محـيط   .  برابر آن آب بدان اضافه گردد   ٢و حدود   ) گياهان پوسيده شده، رس و شن     

 . باشد  درصد شرايط مناسبي براي فعاليت كرمها مي٨٠ الي ٦٠اشتن رطوبت نسبي به سبب د
اليـه بـه      را بايستي بـه صـورت اليـه       ) ضايعات كشاورزي يا دامداري   (سپس پسماندهاي آلي    

هـاي جديـد حـاوي مـواد      كرمهاي خاكي با حركت عمودي به سمت بـاال و اليـه    . بستر اضافه نمود  
 . كنند  ميغذايي ساخت كود آلي را شروع

دهنـد تـا بـه عمـق      دهند به هوا اجازه مـي  كرمها با عمل حفاري كه به طور مداوم انجام مي         
بيشتري از بستر نفوذ نموده و در نتيجه با فراهم آوردن شرايط مناسـب هـوازي، سـرعت و جريـان      

ه برداشـت   روز آمـاد ٤٥در اين روش مواد زايد پـس از       . نمايد  ها را بيشتر مي     تبديل ضايعات و زباله   
محصـول را مـورد اسـتفاده    تـوان   ميباشد يعني وقتيكه بيوهوموس توليد شد قابل سرند بوده و         مي

 . قرار داد
 كرم خاكي بـه داخـل   ٤٠-١٠٠براي ساخت بيوكمپوست در اين روش نياز به انتقال حداقل    

 . باشد محفظه تهيه كود مي
 

 آوري كمپوست آماده شده   جمع-٣-٥
بـه همـين   . گذارنـد   ازخود فضوالتي را بـاقي مـي  ،ها  كرمها پس از مصرف زباله     بايد توجه داشت كه   

 . سبب هر دو يا سه ماه يكبار بستر جعبه بايستي تعويض شود
تر شدن رنگ محتويات درون جعبه همراه با افزايش بوي خاك  و رطوبت، كود حاصله آماده                با تيره 

ترين خاك براي گياهان      راواني بوده و غني   ي ف ذبيوكمپوست حاصله حاوي مواد مغ    . شود  مصرف مي 
  .گردند  توصيه ميذيلسازي مراحل  از درون جعبه كمپوستوري كمپوست آ براي جمع. باشد مي
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 .يك طرف جعبه جمع كنيد در پس از آماده شدن كمپوست آنرا  -۱

 
 

 . اي درست نماييد  تازه  بخش خالي جعبه بستر  در-۲

 
   

زه بر روي بستر تازه درسـت شـده و در كنـار كمپوسـت آمـــادة پيشـين       هاي تا   سپس زباله   -۳
 .ندريخته شو
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حدود يك الي دو هفته منتظر بمانيد تا كرمها ازكمپوست قديمي به قسمت تازه روي آورنـد         -٤
 .و آنـگاه از كمـپوست آمـاده شدة قديمي استفاده نماييد

 

 
 

  كنترل فرآيند توليد كمپوست خانگي -٦مادة 
  رطوبت توده كمپوست -١-٦

بايسـتي مرطـوب شـوند ولـي نحـوة       هاي كمپوست مي ها و اليه به طور كلي هر يك از طبقه     
همچنين بايـد توجـه داشـت    . درآيند ها به حالت غرقابي  رطوبت دهي نبايد به صورتي باشد كه اليه    

 در داخل تـودة  كه حضور بيش از حد نور خورشيد يا باران تأثيرات معكوسي بر روي تعادل رطوبتي      
 درصـد بـر     ٦٠ الـي    ٥٠ كمپوست بايسـتي در حـدود        غالباً ميزان رطوبت تودة   . گذارد  كمپوست مي 

چكد، كمبود اكسـيژن داشـته و    هاي بسيار خيس كه آب از آنها مي  توده. مبناي وزن كل توده باشد  
ه تـودة كمپوسـت   چنانچ. هوازي شوند و در نتيجه توليد بوهاي نامطبوع نمايند        توانند تخمير بي    مي

هـايي را بـراي خشـك     ده باشـد بايسـتي گـام   شـ بسيار مرطوب شده و بوي نامطبوعي در آن توليد  
هـاي خشـك و قـديمي در     اي خشـك، كـاه و كمپوسـت     ه  مخلوط نمودن برگ  . دن آن برداشت  نمو

 . نمايد جهت جذب رطوبت اضافي كمك شايان توجهي مي
شانه اطمينان از خشك بودن توده اسـت و  هاي هرز در كمپوست ن     از طرف ديگر رويش علف    

قرار دادن ظـرف تهيـة   . در صورت مشاهدة علفهاي هرز بايستي سريعاً تودة كمپوست بهم زده شود        
هـا   كمپوست در معرض باد نيز به تندي باعث خشك شدن تودة كمپوست گرديده و حضور مورچـه     

ورتي كه كمپوسـت حـاوي رطوبـت    در ص. باشد در توده، نشانه ديگري از كمبود رطوبت در توده مي  
كافي نباشد، درجة حرارت كل توده كمپوست كاهش يافته و در نتيجه مدت زمان تجزيـه طـوالني         

 . شود كيفيت خيلي خوبي نخواهد داشت كمپوستي كه بدين طريق حاصل مي. خواهد شد
 

  نسبت كربن به ازت تودة كمپوست -٢-٦
نسبت كـربن  . باشد ويژة خود مي              به ازت     هر نوع مادة آلي داراي يك نسبت كربن       

ايـن  . آل هسـت  براي فعاليت ميكروبهاي داخل كمپوست بسيار مناسب و ايده                  به ازت حدود  

C  (       ) 
N  ٣٠ 

١ 
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. شـود   تعادل و باالنس بين كربن و نيتروژن به وسيلة اختالط و همزدن توده به خـوبي تـأمين مـي                   
 .جزاي كمپوست مورد استفاده قرار بگيردا              تواند جهت برآورد نسبت ميجدول 

 
 نسبت كربن به نيتروژن تركيبات مختلف

 C : Nنسبت  نوع تركيب
 ضايعات غذايي

 خاك اره، چوب، كاغذ
 كاه

 خرده چمن
 برگ

 هاي ميوه پسمانده
 فضوالت حيواني

 ساقة غالت
 علوفة خشك يونجه

15 : 1 
400 : 1 
80 : 1 
15 : 1 
50 : 1 
35 : 1 
20 : 1 
60 : 1 
12 : 1 

 
  هوادهي تودة كمپوست -٣-٦

هاي محفظة توليد كود و باز بودن آن براي عبـور آزاد       وجود شكاف و سوراخ در كف و ديواره       
 . باشد هوا به درون محفظه بسيار مهم مي

هاي قابل انعطـاف   هاي خانگي، كاربرد لوله    هاي كمپوست در سيستم     يك روش هوادهي توده   
HDPE   هاي     و يا لولهP.V.C   باشد كه آنها را به طـور مـوازي روي آجرهـاي سـفالي           سوراخ دار مي
بايد توجه داشت كه جـدارة محفظـة     . كنند  دهند و سطوح تهوية زير تودة كود را فراهم مي           قرار مي 

 . دار ساخت ، بايستي سوراخدار يا شكاف توليد كمپوست را براي برقراري جريان هوا در داخل توده
اضافه نمودن مواد جديد به درون محفظه اين است كه مواد مورد نظـر را    بهترين روش براي    

هاي افقي بر روي هم قرار داده و آنگاه آنها را بطور عمودي با چنگال باغباني، بيل يـا      به صورت اليه  
اي بـه آن   در هر زمان كه توده برگردانـده شـده يـا مـواد تـازه     . هر وسيلة مشابه ديگر مخلوط نمود     

، بايستي توده را با چوب يا سيخ، سوراخ سوراخ نموده تا الية جديـد مـانع ورود هـوا از       افزوده گردد 
 . قسمت پايين نشود

كمك شايان توجهي به برقـراري جريـان هـوا در      ) هاي بزرگ چوب    نه تكه (هاي چوب     تراشه
 از هاي چوب با پوك نگاهداشتن توده و عبـور دادن هـواي كـافي              تراشه. نمايند  داخل تودة كود مي   

هاي بزرگ چـوب نـه    از آنجا كه تكه. البالي آنها به ميزان فراواني سبب كاهش بوي بد خواهند شد         
نماينـد، از ايـن رو    گردند بلكه در آن ايجاد اختالل نيز مـي       سازي تجزيه نمي    تنها در روند كمپوست   

 . سازي بهتر است چوبها را به صورت تراشه در آورد پيش از انجام عمل كمپوست

C 
 

N 
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  مشخصات كمپوست رسيده -٧دة ما

 لچنانچه كود حاصله داراي رنگي متمايل به سياه و كامالً خرد شده باشد و نيز پس از غربـا           
توانـد   توان تا حدودي بيان داشت كه اين كود عمل آمده و مي شدن بوي زننده هم نداشته باشد مي  

 . مورد استفاده قرار گيرد
ند بـوي اليـة رويـي خـاك جنگـل كـه بسـيار غنـي         كود رسيده و به عمل آمده، بويي همان     

هاي درون خاك بوسيلة ابزارهـاي     هنگامي كه مستقيماً در اليه    كود رسيده   . باشد، خواهد داشت    مي
گيري از اين نوع كودهاي آلـي   بهره. سازد زني آميخته و مخلوط شود، ارزش خود را نمايان مي    شخم

دهد و از سوي ديگـر   دن خاك از نيتروژن را كاهش مي      ايي از سويي تهي ش    يبه جاي كودهاي شيم   
 . گردد ها و آبهاي زيرزميني مي ها، درياچه باعث كاهش آلودگي رودخانه

 

               
 

  مقدار مصرف كمپوست حاصله -٨مادة 
ميزان مصرف كمپوست در كشاورزي به مقدار، نوع و جـنس خـاكي بسـتگي دارد كـه قـرار       

قبل از مصرف كمپوست در كشاورزي بايد تمام جوانـب كـار از            . رف شود است كمپوست در آن مص    
اگـر منظـور از مصـرف     . نظر نوع خاك، تغذيه گياهي و رعايت موازين بهداشتي مد نظر قرار گيـرد             

 تـن در هكتـار مصـرف    ٥٠٠ تا ٣٠٠بايستي مقاديري بين   . كمپوست مقابله با فرسايش خاك باشد     
هـاي قليـايي     زيادي كربنات اسـت، مصـرف آن در زمـين       اًسبتچون كمپوست داراي مقادير ن    . شود

مصـرف  . نمايـد  ها محدود مـي  شود كه نتيجتاً مصرف آن را در اين گونه زمين  ميPHموجب ازدياد  
 . شود كمپوست معموالً براي محصوالتي همچون درختان جنگلي، پارك و فضاي سبز توصيه مي

 
 صيفي كاري   -

 ٤٠حـدود  ) …فرنگي، خيار، پيازچه، كرفس و        هو، گوجه كلم، كا (ها    براي انواع سبزي  
 سال يكبار در سطح خاك   ٣ الي   ٢ كيلوگرم در مترمربع، هر      ٨ تا   ٤ تن در هكتار برابر      ٨٠تا  

 . گسترده شود
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 فضاهاي سبز   -
. شـود   سال يكبار در سطح زيـرين خـاك پخـش مـي         ٢-٣ تن در هكتار هر      ١٠٠تا  

 ٣٠٠ تـا    ٢٠٠هاي شني يا كويرزدايي، در ابتدا          تپه همچنين براي حفاظت از خاك و تثبيت      
 تن در هكتار و بـه ضـخامت     ١٠٠ سال يكبار    ٢-٣تن در هكتار و بعد از گذشت دو سال هر           

 .  سانتيمتر روي خاك گسترده شود٢٥ تا ١٠
 

 ها  گلخانه -
 درصد حجمي با خـاك      ٢٠-٣٠يا          كمپوست را تا ميزان          ددر اين حالت باي     

 تن در هكتار بايد به طـور     ٣٠ تا   ٢٠براي نگهداري از نهال هر سه سال يكبار،         . ط نمود مخلو
ــوطي از        كمپوســت، . ي پخــش نمــودحســط ــدان مخل ــراي خــاك گل                       ماســه و            ب

 . دهد اك بهترين نتيجه را ميخ
 

  تاكستانها  -
 تـن كمپوسـت و در   ٤٠ تـا  ٢٠ سه الي چهار سال يكبار     درفصل بهار يا تابستان هر    

 .  تن در هكتار، در سطح خاك بايستي پخش نمود١٥٠هاي جديداالحداث  تاكستان
 

 هاي زينتي   گل  -
 ٣-٤ تن در هكتـار، بايسـتي هـر    ٨٠-١٠٠هاي زينتي در فضاي باز حدود      براي گل 

 . سال يكبار پخش شود
 

 ردا دار و دانه درختان ميوة هسته   -
-٦٠ب، گالبي، آلو، زردآلو، گوجه، گيالس و غيره حدود          يبراي اين درختان نظير س    

 .  نمودپخشتوان كمپوست را   سال يكبار مي٣، هر )در سايه انداز درخت( تن در هكتار ٣٠
 

 درختان غيرمثمر -
 تـن   ٥٠-١٠٠براي درختاني نظير كاج، صنوبر، سپيدار، كبوده، سرو و غيره حـدود             

 . توان كود كمپوست را مصرف نمود  سال يكبار مي٢-٣ر در هكتار، ه
 

 گياهان رديفي  -
زميني و پنبه در فصل بهار يـا پـاييز            براي گياهان رديفي مانند چغندر، ذرت، سيب      

 .  تن در هكتار كمپوست را مصرف نمود١٠٠ تا ٤٠توان مقدار  مي
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 غالت  -
 تـن در  ٦٠ تـا  ٢٠حـدود  تـوان    جو، چاودار و غيـره مـي   در مورد غالت نظير گندم،  

 .  كمپوست را به صورت سطحي پخش نمود،زدن هكتار در بهار يا قبل از شخم
 

 چمن كاري  -
و )  كيلـوگرم در مترمربـع  ٨-١٠( تن در هكتار     ٨٠-١٠٠كاري حدود     در بستر چمن  

)  كيلوگرم در مترمربـع ٢-٦( تن درهكتار ٢٠-٦٠براي نگهداري چمن در بهار يا پاييز حدود   
ت را بايسـتي بـا   مپوسـ براي كاشـت چمـن ك  . توان كمپوست را مصرف نمود      ل مي در هر سا  

 . ماسه مخلوط و بذر را با آن پوشاند
 

 جاليز كاري  -
 تن در هكتـار،  ٣٠-٩٠كاريها نظير هندوانه، خربزه، طالبي و غيره به ميزان  در جاليز 

 . توان از كمپوست استفاده نمود  سال يكبار مي٢-٣هر 
 

   قارچ  -
توان كمپوست را به اندازة مـورد نيـاز بـه عنـوان خـاك           رش انواع قارچها مي   در پرو 

 . پوشش و خاك زيركشت مورد استفاده قرار داد
 

  


