روش تهیه کمپوست زباله های شهری...
کوپَست عثارت اس تقایای گیاّی ٍ حیَاًی ،ستالِ ّای ضْزی ٍ یا لجي فاضالب است کِ تحت ضزایط پَسیذگی
قزار گزفتِ تاضٌذ ،تطَری کِ هَاد سوی آًْا اس تیي رفتِ ،هَاد پَدر ضذُ ٍ فزم اٍلیِ خَد را اس دست دادُ
تاضٌذ .تزای تْیِ کوپَست هی تَاى اس تقایای چَب تزیْا ،ستالِ ضْزی ،تقایای کطتارگاّْا ٍ کارخاًِ ّای کٌسزٍ
هاّی  ،لجي فاضالب ٍ اجساد گیاّاى پست غیزآًٍذی استفادُ ًوَد.
تطَرکلی ،کوپَست ّا اس ًظز هَاد غذائی ضعیف ّستٌذ (تِ استثٌاء تقایای کطتارگاّْا ٍ کارخاًِ ّای کٌسزٍ
هاّی کِ اس ًظز است غٌی هی تاضٌذ) ٍ هعوَالً تزای تْثَد ساختواى خاک هَرد استفادُ قزار هی گیزًذ .اثز فیشیکی
کوپَست تِ هقذار هادُ آلی آى ٍ اثز ضیویائی کوپَست تِ تزکیة ضیویائی آى تستگی دارد .تْیِ کوپَست اس
ستالِ ّای ضْزی ٍ لجي فاضالب راُ هفیذی تزای هصزف هجذد ٍ دفع تْذاضتی ایي هَاد است .هَاد اخیز اس ایي
ًظز کِ دارای اهالح کن ،فاقذ هَلذیي اهزاض ٍ آفات گیاّی ،تذر علفْای ّزس ٍ خاک هی تاضٌذ هٌاسة تَدُ ٍ تِ
سزعت در خاک هی پَسٌذ

.لجي فاضالب را پس اس تخویز غیز َّاسی ٍ حزارت دادى (تزای کطتي عَاهل

تیواریشای آى) هَرد استفادُ قزار هی دٌّذ.
تزای تْیِ کوپَست رٍش کلی سیز اًجام پذیز است .هَادی را کِ هی خَاٌّذ .کوپَست ًوایٌذ تصَرت الیِ ای تِ
ضخاهت  7تا  10ساًتیوتز رٍی سطح سهیي یا حفزُ ای کِ در سهیي تْیِ ًوَدُ اًذ قزار هی دٌّذ ٍ تِ اساء ّز
سطل اس هَاد کوپَست ضًَذُ حذٍد  100گزم فسفات دی آهًَین یا سَپز فسفات تز رٍی هَاد هی تاضٌذ (در
صَرتی کِ اس سَپز فسفات استفادُ هی ضًَذ تْتز است حذٍد  40گزم اٍرُ تِ اساء ّز  100گزم سَپز فسفات
اضافِ ضَد) پس اس پاضیذى کَد ضیویائی اقذام تِ آتپاضی ایي الیِ ًوَدُ ٍ سپس الیِ ّای جذیذ را تِ ّویي رٍش
اضافِ هی کٌٌذ .هوکي است الیِ ّائی اس کَد حیَاًی ٍ یا خاک را تطَر هتٌاٍب تا الیِ ّای هَاد کوپَست ضًَذُ
قزار دٌّذ .در صَرتی کِ اس الیِ ّای کَد حیَاًی استفادُ هی ضَد تِ اضافِ کزدى کَد است در سهاى اًثاضتي
هَاد کوپَست ضًَذُ ًیاسی ًیست ،اها تِ فسفات ٍ ّوچٌیي سَلفات کلسین هوکي است ًیاس تاضذ .تزکیة کَد
ضیویائی کِ تزای تحزیک ٍ تکویل پَسیذگی ٍ تعادل عٌاصز تِ کوپَست اضافِ هی ضَد تِ ًسثت کزتي تِ است ٍ
تزکیة ضیویائی هَاد کوپَست ضًَذُ تستگی دارد .
پاضیذى چٌذ کیلَگزم اٍرُ تِ اساء ّز تي هَاد کوپَست ضًَذُ رٍی تَدُ کوپَست قثل اس ّز تار آتپاضی هفیذ
است در هَرد تقایای چَب تزیْا السم است کلیِ عٌاصز غذائی تِ کوپَست اضافِ ضَد .هَاد کوپَست ضًَذُ را
هی تایستی ّویطِ هزطَب ًگْذاضت ٍ ّز  2تا ّ 4فتِ یکثار آى را هخلَط ٍ سیزٍرٍ ًوَد تا تِ خَتی تَْیِ ٍ
یکٌَاخت گزدد  .سیزٍرٍ کزدى سیاد تَدُ هَجة هی ضَد کِ حزارت کوپَست تاال ًزفتِ ٍ آفات ٍ عَاهل
تیواریشای هَجَد در هَاد اس تیي ًزًٍذ .

کوپَست ٌّگاهی آهادُ هصزف است کِ هَاد کوپَست ضًَذُ پَسیذُ ٍ پَدر ضذُ تاضٌذ .هذت السم تزای
کوپَست ضذى تا هَاد هصزفی ٍ ضزایط کار فَق هی کٌذ .ستالِ ّای ضْزی پس اس هذتی حذٍد ّ 6فتِ کوپَست
هی ضًَذ .کوپَست ضذ کاهل خاک ارُ گاّی چٌذیي هاُ طَل هی کطذ .هعوَالً خاک ارُ راحذٍد

ّ 6فتِ در

ضزایط هٌاسة هی پَساًٌذ تا تزکیثات سوی هحلَل آى پَسیذُ ضًَذ ٍ سپس هصزف هی کٌٌذ .اس هسائل تْیِ
کوپَست تَسعِ ٍ تجوع هگس ٍ پطِ ٍ تَی ًاهطلَب تخویز آى است .
افشایص تَْیِ هَاد اس ضذت تَ هی کاّذ .تزای هثارسُ تا هگس ٍ پطِ هی تایستی اس حطزُ کطْا استفادُ ًوَد
کوپَست را هی تَاى تِ جای کَد حیَاًی هَرد استفادُ قزار داد.
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