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در طول پيشرفت بشر ، شاهد چند انقالب مهم بوديم از آن جمله
 

 كود معاقباٌ و حيواني كود از استفاده و بكارگيري نحوه كه :  سبز انقالب - 1    
است بوده موثر كشاورزي محصوالت و زمين باروري در شيميايي هاي

   
 و شناخت و تجربه و دانش نيروي با توانست بشر كه : سفيد انقالب - 2    

 در را حياتي محصول اين توليد ميزان گاوشيري پرتوليد نژادهاي بكارگيري
  دهد ارتقاء گاو راس هر

 جهت در گوناگون هاي كود فرآوري و پردازش نحوه آن و  : اي قهوه انقالب - 3   
 و كود از مجدد استفاده مورد اين در .باشد مي آنها اقتصادي ارزش بازيافت
 شده مستغني كود و دام خوراك مغذي مواد توليد جهت در دامي فضوالت

 مد صنعتي و خانگي مصارف براي قيمت ارزان سوخت باالخره و زراعي زمين
است گرفته قرار نظر











31اعراف، » کلوا و اشربوا و ال تسرفوا انه ال یحب المسرفین
هاى الهى بخورید وبیاشامید ولى اسراف نکنید که   از نعمت

.خداوند مسرفان را دوست ندارد



-FAO)میلیارد تن بوده  1.3به میزان   2011میزان ضایعات در سال - 2011)

-Sewage  sludge compost ( SSC)

-Food waste compost (FWC )

-( MCS Co.Ltd.,Tsu city, Mie pref., Japan)



خاكخاكحاصلخیزي حاصلخیزي 
 حاصلخیزي خاك داراي سه رکن اصلی است  .
1 -  حاصلخیزي شیمیایی.
2 -  حاصلخیزي فیزیکی.
3 -  حاصلخیزي بیولوژیکی.
.فقدان هریک از مولفه هاي فوق سبب کاهش شدید تولید می شود -

ماده آلی خاك کلید دستیابی به تمامی سه مولفه فوق می باشدماده آلی خاك کلید دستیابی به تمامی سه مولفه فوق می باشد  --

 الَّذي و ربه بِإِذْنِ نَباتُه یخْرُج الطَّیب الْبلَد و« :می فرماید اعراف مبارکه سوره 58 آیه در خداوند    -
 به گیاهش ،)مستعد و( پاکیزه سرزمین یشْکُرُونَ؛ لقَومٍ الْآیات نُصرِّف کَذالک نَکداً إِلّا الیخْرُج خَبثَ
 آن از بى ارزش، و اندك گیاه جز ،)شوره زار و( ناپاك سرزمین هاى اما روید، مى پروردگار فرمان

»مى دهیم شرح گزارند، شکر که گروهى براى را )خود( آیات گونه این نمى روید،



شده استدر صد پیشنهاد  2خاك حد بحرانی کربن آلی خاك جهت پایداري ساختمان •
(Greenland et al.1975 ).   

.باشد هرگز نمی توان به پتانسیل تولید دست یافت% 2اگر میزان کربن آلی خاك کمتر از •
Web,2003  ) (

20/80قانون حداقل 



مرکز توسعه منابع انسانی کشاورزی هراز



 آزمایش خاك 



تشخيص خاك خوب
)بعد از بارندگي( در زمان راه رفتن بر روي آن خاك به ته كفش نچسبد •
يك مقدار خاك در يك لوله آزمايش ريخته و سپس به آن آب اضافه كرده و  •

در ادامه لوله را در يك . بعد از آن به مدت سه دقيقه آن را تكان مي دهيم
نكته مهم در اين آزمايش مدت زمان ته نشين . مكان آرام قرار مي دهيم

معموالً ذرات شني سريعتر و ذرات رسي ديرتر ته . شدن ذرات خاك مي باشد
مدت زمان برگشت رنگ آب مي تواند به عنوان يك فاكتور . نشين مي شوند

.مهم مشاهده اي براي سالهاي بعد مورد استفاده قرار گيرد
در طول سالهاي كشت مي تواند در   20- 40-70تعيين رنگ خاك در عمق •

.تشخيص حاصلخيزي خاك مورد استفاده قرار گيرد
با استفاده از غربال در اندازه هاي مختلف : اندازه گيري براي دانه بندي خاك •

مي توان خاك را غربال كرد و ذرات هم اندازه را وزن و در نهايت يك نمودار 
با استفاده از اين نمودار در زمينه بهبود خاصيت فيزيكي و . از آن تهيه كرد

.شيميايي خاك قضاوت كرد



:خاك چگونه بوجود آمد 
مواد (هنگاميكه مواد آلي از گياه و موجودات زنده با ذرات ريز صخره

مخلوط شد با فعاليت موجودات ريز ذره بيني و فعاليت شيميايي )معدني
به طور خالصه مي توان گفت خاك .. به تدريج هوموس بوجود آمد

.مي باشد ....هوا- آب- هوموس– تركيبي از مواد معدني 
خاك سطحي در طول چندين ميليون سال بوجود آمد
 غني از مواد - رطوبت مناسب- بافت خوب:از نظر خاكشناسي خاك خوب

غني از موجودات زنده فعال- غذايي
  بيولوژيكي-فيزيكي- شيميايي:كيفيت خاك
 هوا- 3آب - 2)هوموس-مواد معدني(مواد جامد - 1خاك از سه قسمت



 مواد جامد اگر زياد باشد سبب سفت شدن خاك و نفوذ ريشه مشكل
و در آب زياد كمبود اكسيژن و در هواي زياد باعث . بوجود مي آيد
خشك شدن 

 5مواد معدني و %35(مواد جامد % 40بهترين نسبت براي خاك  %
هوا%30- آب% 30- )هوموس

خاك . نوع خاك بر اساس تفاوت در درصد اين مواد مشخص مي شود
رسي مواد جامد باال و قدرت نگهداري آب باال و ميزان هوا آن كم مي 

در خاك شني مواد جامد و ميزان هوا باال ولي قدرت نگهداري آب . باشد
و تفاوت خاكهاي رسي و شني در اندازه ذرات و فاصله بين  .پائين است

در رس ذرات كوچك و فاصله كم به همين دليل با نفوذ . ذرات  مي باشد
و در خاكهاي شني  ذرات بزرگ و فاصله . هوا سبب خروج هوا مي شود

.زياد و هوا سبب خروج آب از خاك مي شود



گاهي دو نوع خاك يكسان يكي خوب و ديگري بد مي باشد  به چه دليل ؟
در صورت باال بودن هوموس . به علت تفاوت ميزان هوموس خاك مي باشد 

.خاك سبب اصالح و بهبود ساختمان و حاصلخيزي خاك مي شود
  هوموس در درجه اول سبب جذب موجودات خاكزي شده و اين موجودات

و از  .سبب چسبيدن ذرات ريز به يكديگر و توليد ذرات مناسب خاك مي كند
.طرفي ديگر قدرت نگهداري آب را باال مي برد



درصد تركيبات خاك خوب

35 %مواد معدني

5 %هوموس

30 %آب

30 %هوا



:كيفيت شيميايي خاك 
 خاك خوب معموال داراي قدرت نگهداري باالي مواد غذايي وPH مناسب است.
 ظرفيت نگهداري مواد غذاييCEC : مواد معدني وقتي در آب حل مي شود در طي

و اغلب مواد غذايي مورد نياز گياه .فعاليت شيميايي به كاتيون و آنيون تقسيم مي شوند
 ,به صورت كاتيون جذب مي شود به جز تعداد معدودي از مواد غذايي مانند فسفر
به ..گياه با تبادل كاتيون با كلوئيد خاك مواد غذايي مورد نياز خود را جذب مي كند

همين دليل با اندازه گيري 
Cation Exchange capacity مي توان مواد غذايي خاك را اندازه گيري كرد.

CEC خاك بستگي يه كيفيت و كميت كلوئيدهاي خاك دارد.
 شني فاقد آن مي باشد  آمده و خاككلوئيدها به وسيله خاك رس و هوموس بوجود

.



 به همين دليل خاك رسي بهتر از خاك شني از نظر قدرت نگهداري مواد
.غذايي است 

 ساخته شده از هوموس مي باشد وبا اندازه گيري آن ,بهترين نوع كلوئيد
مي توان به حاصلخيزي خاك پي برد

قدرت نگهداري مواد غذايي            
Me /100 gذرات

هوموس600
رس خوب80-150
رس نسبتا خوب3-15

شن0
خاك خوببه باال20

خاك بدبه پائين 5



 كشاورزان اعتقاد دارند اگر بخواهند ميزان عملكرد را در سال ثابت نگه
.دارند بايد در هر سال ميزان كود شيميايي را  افزايش دهند 

 كود شيميايي فقط سبب افزايش)N_P_K(  مي شود و تاثيري بر روي
CEC  ندارد.
PHآن نشان دهنده اسيدي يا قلياي يا خنثي  بودن خاك است :  اكخ

.مي باشد  5/7- 5/5براي گياهان  PHبهترين .
 هوموس خاك خنثي مي باشد و قادر به جذب شوكهاي اسيدي و قليايي

.خاك است
Mineralization and Decomposition : موجودات زنده در چرخه

در نقش تو ليد هوموس در . مواد غذايي در خاك بسيار مهم هستند
Decomposition    و آزاد كردن مواد معدني در چرخه
Mineralization و هر دو آنها  در خاك بسيار مهم هستند



قارچ-ويروس-در خاك موجودات زنده زيادي مانند نماتد: سالمت خاك-
 200به عنوان مثال بيش از .زندگي مي كنند كه فقط بعضي از آنها مضر هستند..

در شرايط تعادل .آن مضر مي باشد% 2هزار نماتد در خاك وجود دارد كه فقط 
.موجودات نماتدهاي مضر هرگز قادر به خسارت نمي باشند

  در شرايط تعادل تعداد .خسارت بيماريها  ناشي از قارچ مي باشد % 90در حدود
كه در طبيعت اين نسبت ثابت مي  B/Fقارچ كمتر از باكتري است و آن به نسبت 

.باشد
 مواد شيميايي و كودهاي شيميايي توليد موادي به نامanti-natural  مي كند كه

.سبب به هم خوردن اين تعادل مي گردد



از مزاياي . از تجزيه شدن كودهاي دامي و آلي بوجود مي آيد : كمپوست  
سريعتر جذب شدن تو سط گياه   -1آن نسبت به كود سبز عبارتست از 

كود سالم و كامل با تناسب مناسب   - 2روز  10حداكثر در طول 
  تن كمپوست بايد  8متر مربع در حدود  1000در  -1:از معايب آن

در زمان تهيه آن بايد  - 2. مصرف شود و تهيه اين ميزان مشكل مي باشد
شرايط مناسب از نظر پوشش كود و دور از خورشيد و باران و مخلوط 

.يك مقدار مشكل به نظر مي رسد... كردن كود در طول سه ماه 
 نكات مهم در زمان تهيه كمپوست:
جهت تناسب مواد خشك و تر : مخلوط كردن مواد خشك و تر با خاك  - 1

 1و نيز اضافه كردن باكتري به كود آلي خام بهترين نسبت   خاك 
قسمت 6مواد خشك  - قسمت 3مواد تر -قسمت

قابل توجه آن كه مواد خشك بدون اضافه كردن آب و مواد تر به عنوان 
كربن و كم بودن فعاليت باكتري /به دليل باال بودن ازت) ادار گاو (مثال 

.زمان تهيه كمپوست طوالني تر مي گردد,در اثر رطوبت كم 



 اثرات كمپوست:
. خاك مي شود  N.P.Kسبب افزايش   - 1

.سبب افزايش كود هاي ميكرو المان خاك مي شود- 2

.مواد غذايي به تدريج تجزيه مي شود و در اختيار گياه قرار مي گيرد- 3

در كودهاي آلي به دليل دارا بودن كربن باال در تركيبات خود به عنوان - 4
از آن جمله .يك منيع مهم براي موجودات ذره بيني خاك مي باشد

و قارچهاي تجزيه كننده سلولز و كرمهاي    Nitrifyingباكتريهاي 



نكات مهم در تهيه كمپوست
شرايط زندگي موجودات ذره بيني1)

كاه و كلش
تجزيه

تخمير

كمپوست

سيلو
سيلوكمپوست

كمتربيشترآب

فقيرخوبتهويه

PHاسبديخنثي

خيربلهزير رو كردن



 نيتروژن آلي در خاك براي سالهاي بعد ذخيره مي شود و  3/2در حدود
.آن در سال اول تجزيه مي شود 3/1

كمپوست ازت آلي

NH4-N

كودهاي شيميايي
NO2-N

NO3-N

PLANT



نكات مهم در تهيه كمپوست
باشد %  60- 50ميزان رطوبت آن بايد در حدود )2

كندتر قادر به تجزيه ,باكتريهاي غير هوازي در مقايسه با باكتريهاي هوازي 
.كردن مواد سلولزي موجود در مواد آلي هستند

)هوازي(هوا 
فشار دادن   

توده جهت  
اندازه گيري آب

)غير هوازي(آب 



نكات مهم در تهيه كمپوست
:منابع كربن و رشد و نمو موجودات ذره بيني موجود در خاك)3

نوع موجودات ذره بينيمنابع كربن در مواد آليمرحله  تجزيه

انواع مختلف موجودات ذره مواد قنديمرحله اول
بيني

-قارچ و باكتريهاي غير هوازي سلولزي-مواد نيمه سلولزي -پروتئينمرحله دوم
Actinomyces 

قارچهاي ساپروفيتچوبمرحله سوم



نكات مهم در تهيه كمپوست
:  C/Nكربن و نسبت )4

)80(در كاه و كلش برنج C/Nنسبت 

)30-40(در كمپوست C/Nنسبت 

كيلو  1000در  5-4در حدود 
در 

اضافه شودنيتروژن  توده 



نكات مهم در تهيه كمپوست

1) 2) 3)

مواد قندي

سلولز
چوب

زمان

تجزيه نوع مواد

تعداد موجودات ذره بيني

1)

2)

3)



نحوه تهيه كمپوست

جهت زود تهيه شدن آن مي توان از كودهاي با ازت باال استفاده كرد



 از اضافه كردن كود دامي تازه بايد  كشت توليد محصول سالمدر
:  خودداري كرد به دليل 

.با مصرف آن سبب جذب اكسيژن خاك  و كمبود  آن مي شود- 1
با توليد  گاز متان و ساير گازها سبب آسيب به ريشه مي شود- 2
.سبب اسيدي شدن خاك مي شود- 3
سبب به هم خوردن چرخه و تعادل موجودات در خاك و افزايش قارچها  - 4

.و آفات در خاك مي شود
كود دامي تازه را مي توان به صورت اليه مالچ در خاك استفاده كرد.
مالچ سبب حفاظت و بهبود خاصيت فيزيكي  خاك مي شود
 سانتيمتر ديگر نياز به  5در صورت نگه داشتن ضخامت مالچ در حدود

.استفاده از شخم در سالهاي بعد نمي باشد



نحوه تهيه كمپوست به روش سنتي                                          

بعضي از كشاورزان در پاييز و زمستان گودالي در زمين حفر مي كنند و برگهاي خشك        
تا به اين روش به تدريج  .را در درون آن ريخته و سپس روي آن را با خاك مي پوشانند

اين روش اگر چه عملي است  . بپوسد و در طول اين مدت گاهي آن را زيرورو مي كنند
اما چند عيب دارد از ان جمله گنديدگي و رشد و نمو قارچ هاي مضر و نفوذ حشرات و  

تخم گذاري آنها در كمپوست در حال تهيه كه در مجموع سبب پايين آمدن كيفيت  
روش ساده اي كه براي درست كردن كمپوست وجود دارد ، . كمپوست مي گردد

متر و   3استفاده از تكه هاي چوب و يا مواد ديگر مانند آهن سفيد و غيره كه طول 
متر ، به صورت مكعب مستطيل در آورد و در صورت كم بودن مواد آلي خام   5/1عرض 

.  مي توان داخل اين مكعب را با استفاده از تكه هاي چوب به اندازه دلخواه كوچكتر كرد
مواد آلي   -كاه و كلش -بعد از آن مواد زائد گياهي و آلي مانند تكه هي كوچك چوب

سانتيمتر ريخت و سپس روي آن با يك   20-15زائد منازل را در درون آن به ارتفاع 
اليه نازك كود دامي در حال پوسيدن و يك مقدار اهك اضافه مي كنند و سپس يك  

اليه ديگر از ماد الي خام اضافه نموده و در انتها با گوني و يا پارچه روي توده پوشانده 
مي شود و در صورت كاهش رطوبت توده در حال تخمير مي توان گاهگاهي كمي آب به  

هشت ماه بعد  -بعداز چهار ماه مي توان اين توده را زيررو كرد و بعد از شش. اضافه كرد
.از شروع كار اين توده كمپوست آماده مصرف مي باشد



براي توليد كمپوست به اين روش از كرم حلقوي قرمز  : ورمي كمپوست       
Eiseniafetida  كرم  . در تبديل مواد آلي خام به كمپوست استفاده مي شود

هر كرم  . خاكي براي تكثير تخمگذاري كرده و بيشتر در كود دامي يافت مي شود
.  برابر وزن بدن خود در طول روز مواد آلي را مي بلعد و سپس آن را دفع مي كند

در آزمايشات مختلف مشاهده شد كه با افزايش كرم خاكي در خاك سبب  
وجود ماسه ريز در مجيط زندگي كرم  . در ميوه مي شود Cافزايش ويتامينٍ 

طول عمر  . سبب هضم بهتر  غذا در سنگدان كرم و افزايش فعاليت ان مي شود
كرم طوالني مدت و دو جنسي ، ولي جهت لقاح و تخم گذاري نياز به كرم ديگر  

تخم آن در شرايط نامناسب تا چندين سال در خاك مي تواند سالم باقي  . دارد
.  باشد 1/40و يا  1/30كربن براي پرورش كرم بايد در حدود /نسبت  ازت. بماند

ميزان مصرف ورمي  . از شرايط بي هوازي در پرورش كرم بايد خودداري كرد
%  20- 50ولي ميزان مصرف آن در گلدان . تن در هكتار مي باشد 3-5كمپوست 

.وزن خاك گلدان مي باشد

))ورمي كمپوستورمي كمپوست( ( توليد كمپوست با استفاده از كرم خاكي توليد كمپوست با استفاده از كرم خاكي 





تهيه پوسته نيم سوز برنج   و سبوس برنج براي افزايش حاصلخيزي و كنترل علف هرزتهيه پوسته نيم سوز برنج   و سبوس برنج براي افزايش حاصلخيزي و كنترل علف هرز



:تهيه کمپوست به روش تخمير هوازی 

تهيه فرمول کودی  کمپوست با توجه به گياه هدف -
سـبوس   -كود مرغـي  -پودر ماهي-استخوان پودر شده -سويا :مواد اوليه -

باکتری -برنج
  اضافه نمودن مواد آلی خام به مکان از قبل تهيه شده -
کنترل درجه حرارت در مدت زمان تهيه کود-
ماه  6مخلوط نمودن توده  در چند نوبت  در طول -
استفاده از کود بعد از سرد شدن  -

درجه حرارتدرجه حرارت

مدت زمانمدت زمان

درجهدرجه  6060--7070

درجهدرجه    2525--3030



..........کود دامیکود دامی  - - پو در ماهیپو در ماهی  --تهيه کمپوست  هوازی از مخلوط پودر سوياتهيه کمپوست  هوازی از مخلوط پودر سويا





يك نمونه از تركيبات و مواد غذايي در كمپوستيك نمونه از تركيبات و مواد غذايي در كمپوست

مينيممماكزيممميانگين
75.193.539.6رطوبت
PH7.99.45.9

7.913.41.4درصد كربن
0.391.070.07درصد نيتروژن

C/N20.346.04.7نسبت
0.190.570.03درصد اسيد فسفريك

0.702.220.09درصد پتاسيم
0.451.490.08درصد كلسيم
0.130.490.02درصد منيزيم

ppm   24860041منگنز



:تهيه کمپوست به روش تخمير هوازی 

 -کـود مرغـی   -سـبوس بـرنج   -پوسته برنج -خاک -کود دامی:مواد اوليه -
باکتری

  اضافه نمودن مواد آلی خام به مکان از قبل تهيه شده -
کنترل درجه حرارت در مدت زمان تهيه کود-
ماه  6مخلوط نمودن توده  در چند نوبت  در طول -
استفاده از کود بعد از سرد شدن  -

درجه حرارتدرجه حرارت

مدت زمانمدت زمان

درجهدرجه  6060--7070

درجهدرجه    2525--3030



تهيه کمپوست هوازی از مخلوط کود دامی و پوسته برنجتهيه کمپوست هوازی از مخلوط کود دامی و پوسته برنج



:تهيه کمپوست  با استفاده از کاه و کلش برنج به روش تخمير هوازی 

تهيه فرمول کودی  کمپوست با توجه به گياه هدف -
باکتری -سبوس برنج  -كود مرغي –لبرگ جنگ –كاه و كلش: مواد اوليه -
  اضافه نمودن مواد آلی خام به مکان از قبل تهيه شده -
کنترل درجه حرارت در مدت زمان تهيه کود-
ماه  4مخلوط نمودن توده  در چند نوبت  در طول -
استفاده از کود بعد از سرد شدن  -

درجه حرارتدرجه حرارت

مدت زمانمدت زمان



سوال از حاتم در مورد عکس تهیه کمپوست از کاه و کلش 

تهيه کمپوست از کاه و کلش برنجتهيه کمپوست از کاه و کلش برنج                        



 سانتيمترسانتيمتر  2020قطع كردن كاه و كلش به ابعاد قطع كردن كاه و كلش به ابعاد

 الي الي   2020توده در آوردن كاه و كلش در حدود توده در آوردن كاه و كلش در حدود
سانتيمتر ارتفاع از كف زمينسانتيمتر ارتفاع از كف زمين  3030

  آبپاشي توده كاه و كلش تا حدي كه آب از آن  آبپاشي توده كاه و كلش تا حدي كه آب از آن
در حالت فشردن كاه و كلش  در حالت فشردن كاه و كلش  ( ( تراوش نمايد تراوش نمايد 

))آب از آن چكه كند آب از آن چكه كند 



 كيلو  كيلو    100100گرم نيتروژن براي گرم نيتروژن براي   400400اضافه نمودن اضافه نمودن
+  +  كيلو كود مرغ خشك كيلو كود مرغ خشك   1515+ + كاه و كلش مرطوب كاه و كلش مرطوب 

چندين بيل كمپوست  چندين بيل كمپوست  + + كيلو سبوس برنج كيلو سبوس برنج   8080
آماده شده از نوبت قبل به عنوان منبع باكتريهاي  آماده شده از نوبت قبل به عنوان منبع باكتريهاي  

تجريه كننده كمپوستتجريه كننده كمپوست

  فشردن با اسنفاده از نيروي انساني و يا  فشردن با اسنفاده از نيروي انساني و يا
هر شي سنگين ديگر براي خارج نمودن  هر شي سنگين ديگر براي خارج نمودن  

هواي اضافي  هواي اضافي  

 تكرار مراحل قبل تكرار مراحل قبل



  در مرحله آخر با استفاده از كاه و كلش بلند و  در مرحله آخر با استفاده از كاه و كلش بلند و
خشك روي توده را پوشش مي دهيم خشك روي توده را پوشش مي دهيم 



 قرار دادن خاك بر روي روي توده  براي جلوگيري از قرار دادن خاك بر روي روي توده  براي جلوگيري از
كج شدن و مقاومت در برابر بادكج شدن و مقاومت در برابر باد                

  مخلوط نمودن توده به نحوي كه كاه وكلش اطراف به وسط  مخلوط نمودن توده به نحوي كه كاه وكلش اطراف به وسط
توده منتقل شده و كاه و كلش وسط به اطراف و از سوي ديگر توده منتقل شده و كاه و كلش وسط به اطراف و از سوي ديگر 

در صورت خشك بودن بايد در صورت خشك بودن بايد ( ( مواد با يگديكر تركيب نيز شوند مواد با يگديكر تركيب نيز شوند 
آب اضافه نمود و در صورت كند بودن روند تخمير بايد مواد آب اضافه نمود و در صورت كند بودن روند تخمير بايد مواد 

))ازته به آن اضافه نمودازته به آن اضافه نمود
:   :   مشاهده مشاهده 

درجه باشددرجه باشد  7070سه روز بعد از توده نمودن بايد درجه حرارت بررسي شده و در اين زمان بايد در حدود سه روز بعد از توده نمودن بايد درجه حرارت بررسي شده و در اين زمان بايد در حدود   --
7070درجه حرارت بايد در حدود درجه حرارت بايد در حدود . . هفت روز بعد از توده نمودن بايد درجه حرارت و شرايط كاه و كلش بررسي شودهفت روز بعد از توده نمودن بايد درجه حرارت و شرايط كاه و كلش بررسي شود  --

..درجه و تجريه كموست بايد شروع شده باشددرجه و تجريه كموست بايد شروع شده باشد
1414   روز بعد از  بايد توده از نظر درجه حرارت و شرايط كاه و كلش مورد روز بعد از  بايد توده از نظر درجه حرارت و شرايط كاه و كلش مورد

بعضي از بعضي از ..درجه باشددرجه باشد  5050--4040درجه حرارت بايد در حدود درجه حرارت بايد در حدود ..بررسي قرار گيردبررسي قرار گيرد
قسمتها تجريه شده و بعضي نقاط ديگر به دليل خشك بودن و يا بيش از قسمتها تجريه شده و بعضي نقاط ديگر به دليل خشك بودن و يا بيش از 

حد مرطوب بودن هنوز تجزيه صورت نگرفته، به طوري كلي  سرعت تجريه حد مرطوب بودن هنوز تجزيه صورت نگرفته، به طوري كلي  سرعت تجريه 
. . رابطه مستقيم با رطوبت و اكسيژن داردرابطه مستقيم با رطوبت و اكسيژن دارد

ارتفاع توده به نصف تقليل يافته ودر اين زمان تهويه و مخلوط نمودن توده  ارتفاع توده به نصف تقليل يافته ودر اين زمان تهويه و مخلوط نمودن توده                  
..انجام مي شودانجام مي شود

                    



3030   روز بعد از تهبه كردن توده حجم آن به يك روز بعد از تهبه كردن توده حجم آن به يك
سوم كاهش مي يابد سوم كاهش مي يابد 

 اگر شاهد رشد هر گونه قارچ بر روي توده بوديد اگر شاهد رشد هر گونه قارچ بر روي توده بوديد
نشان دهنده پايان يافتن مرحله تجريه بوده و اين نشان دهنده پايان يافتن مرحله تجريه بوده و اين 

كمپوست آماده براي استفاده مي باشدكمپوست آماده براي استفاده مي باشد

كربن در  كربن در  / / نسبت نيتروژننسبت نيتروژن                    
بوده و بعد بوده و بعد   7070مراحل اوليه مراحل اوليه 

از آماده شدن اين نسبت به از آماده شدن اين نسبت به 
كاهش مي يابدكاهش مي يابد  4040



مي باشد مي باشد   1/701/70كربن در كاه و كلش برنج كربن در كاه و كلش برنج / / نسبت نيتروژننسبت نيتروژن
  4040--2020كربن واين نسبت در علف كربن واين نسبت در علف   7070يعني يك نيتروژن و يعني يك نيتروژن و 

مي باشدمي باشد  600600و در خاك اره و در خاك اره   7070--5050ودر برگ جنگل ودر برگ جنگل 

PHPH : : باكتريهاي تجريه كننده در اسيديته خنثي و متمايل به باكتريهاي تجريه كننده در اسيديته خنثي و متمايل به
و اگردر زمان تهيه توده از و اگردر زمان تهيه توده از . . قليايي بيشترين فعاليت را دارندقليايي بيشترين فعاليت را دارند

سولفات آمونيوم براي افزايش ازت استفاده شود سبب اسيدي سولفات آمونيوم براي افزايش ازت استفاده شود سبب اسيدي 
شدن توده و در نهايت سبب كاهش فعاليت تجزيه كننده مي شدن توده و در نهايت سبب كاهش فعاليت تجزيه كننده مي 

..گرددگردد

در زمان تهيه كمپوست اگر در ميزان رطوبت باال باشد سبب در زمان تهيه كمپوست اگر در ميزان رطوبت باال باشد سبب 
كندي تجريه توده مي شود و از سوي ديگر ميزان اكسيژن زياد كندي تجريه توده مي شود و از سوي ديگر ميزان اكسيژن زياد                   

باشد سبب سرعت زياد تجريه و باال رفتن درجه حرارت  باالتر از باشد سبب سرعت زياد تجريه و باال رفتن درجه حرارت  باالتر از 
..درجه رفته و در نهايت توده به خاكستر تبديل مي گردددرجه رفته و در نهايت توده به خاكستر تبديل مي گردد  7070

 استفاده از كمپوست در شاليزار سبب افزايش تعداد پنچه و پنچه استفاده از كمپوست در شاليزار سبب افزايش تعداد پنچه و پنچه
مثمر و تعداد دانه پر در يك بوته شالي مي گرددمثمر و تعداد دانه پر در يك بوته شالي مي گردد



تفاوت ريشه دواني  در خاك معمولی و سرشار از كمپوستتفاوت ريشه دواني  در خاك معمولی و سرشار از كمپوست



:تهيه کود ماهی به روش تخمير بی هوازی

تهيه فرمول کودی  کمپوست با توجه به گياه هدف -
شکر  –ضايعات ماهی :فراهم نمون مواد اوليه -
  اضافه نمودن مواد آلی خام به مکان از قبل تهيه شده -
کنترل درجه حرارت در مدت زمان تهيه کود-
مخلوط نمودن توده  در چند نوبت  در طول يکسال-
استفاده بعد از تغيير رنگ و بو در طول يکسال-

درجه حرارتدرجه حرارت

مدت زمانمدت زمان



کود ماهی تولید شده به روش بی هوازي کود ماهی تولید شده به روش بی هوازي 



:تهيه کود از سبوس برنج به روش تخمير بی هوازی

باکتری –سبوس برنج :فراهم نمون مواد اوليه -
  اضافه نمودن مواد آلی خام به مکان از قبل تهيه شده -
کنترل درجه حرارت در مدت زمان تهيه کود-
استفاده بعد از تغيير رنگ و بو در طول چند ماه-

درجه حرارتدرجه حرارت

مدت زمانمدت زمان



:تهيه کود بوکاشی به روش تخمير بی هوازی

تهيه فرمول کودی  کمپوست با توجه به گياه هدف  -
...... -پودر مـاهی   -سبوس برنج -سويا -کود مرغی:فراهم نمون مواد اوليه -

باکتری
  اضافه نمودن مواد آلی خام به مکان از قبل تهيه شده -
کنترل درجه حرارت در مدت زمان تهيه کود-
استفاده بعد از تغيير رنگ و بو در طول چند ماه-

درجه حرارتدرجه حرارت

مدت زمانمدت زمان



))دکتر کاتودکتر کاتو(  (  کود بوکاشی کود بوکاشی 



کشت گياهان سبز به منظور افزايش حاصلخيزی و بهبود ساختمان خاککشت گياهان سبز به منظور افزايش حاصلخيزی و بهبود ساختمان خاک  



ميزان كود ازته تثبيت شده توسط باكتري در گياهان مختلفميزان كود ازته تثبيت شده توسط باكتري در گياهان مختلف
kg/haميزان ازت تثبيت شده  باكتري تثبيت كننده ازتنوع گياه

Rhizobium30-100نخود فرنگي شيرين

Rhizobium50-125لوبيا هندي

Rhizobium50-150سويا

Bengal granRhizobium100-140

Ground nutRhizobium172-240

Ses baniaRhizobium524





Traditional Agricultural is just one part 
of Organic farming

با تشكربا تشكر


