كمپوست چيست ؟

موپَػت هحصَل يل فشآيٌذ تيَلَطيني تجضيِ ٍ تغييش ؿنل هَاد آلي اػت مِ تَػظ
تعذاد مثيشي اص هينشٍ اسگاًيؼن ّاي َّاصي گشهادٍػت دس داخل صتالِ ٍ دس هجاٍست
حشاست ،سعَتت ٍ امؼيظى اًجام هي گيشد تا ايجاد  60تا  70دسجِ ػاًتي گشاد گشها ٍ
تـنيل آًتي تيَتيل ّا دس حيي عول پاػتَسيضاػيَى اًجام گشفتِ ٍ

عَاهل تيواسي صا ٍ

تزس علفْاي ّشص اص تيي هي سًٍذ.
تحقيقات بر روي كمپوست
تا تَجِ تِ اثشات هفيذ ٍ ػَدتخؾ موپَػت دس خَاف ؿيويايي فيضيني ٍ تيَلَطيني
خاك مِ قثال تِ أى اؿاسُ ؿذ هالحظِ هيگشدد مِ ؿشايظ هؼاعذي جْت تَليذ هحصَالت
مـاٍسصي تحت تاثيش هصشف موپَػت فشاّن هيگشدد .هغالعات ٍ تحقيقاتي
جْاى دس ايي صهيٌِ تش سٍي هحصَالت هختلف اًجام گشفتِ مِ جولگي

صيادي دس
اثشات هثثت

موپَػت دس افضايؾ ٍ تْثَد ميفيت ٍ مويت هحصَالت مـاٍسصي سا تِ اثثات هيشػاًذ
هعاًٍت پظٍّؾ ػاصهاى تاصيافت ٍ تثذيل هَاد تِ هٌظَس تشسػي اثشات موپَػت حاصل
اص ماسخاًِ تحت ؿشايظ آب ٍ َّا ٍ خاك ّاي مـَس آصهايـْايي ّايي تِ هذت دٍ ػال
تش سٍي اًَاع ػثضيجات ،چوي ماسي ّا ٍ غالت اًجام دادُ ٍ ًتايج تؼياس دسخـاى تش سٍي
عولنشد هحصَالت تِ دػت آٍسدُ اػت مِ ًتايج ايي تشسػي ّا دس ًـشيِ ؿواسُ 1369
ػاصهاى تاصيافت ٍ تثذيل هَاد هٌعنغ هي تاؿذ
تركيبات كمپوست
تشميثات موپَػت تِ عَاهلي اص قثيل ًَع

صتالِ -هناى تْيِ موپَػتًَ -ع موپَػت-

هذت صهاى تخويش ٍ ...تؼتگي داسد .تذيي لحاػ آصهايـگاُ ماسخاًِ موپَػت صالح آتاد
مِ تِ مليِ ٍػايل آصهايـگاّي اص جولِ دػتگاُ جزب اتوي هجْض هي تاؿذ ،موپَػت

حاصل سا تحت ؿشايظ گًَاگَى ٍ دس هشاحل هختلف عول آٍسي هَسد تجضيِ قشاس دادُ
ٍ ميفيت آى سا مٌتشل هي ًوايذ.
تشميثات ؿيويايي موپَػت ماسخاًِ تِ ؿشح جذٍل ريل اػت:
تش حؼة هيليگشم دس ميلَگشم
تش حؼة دسصذ
صهاى ٍ ًحَُ هصشف موپَػت
موپَػت حاصل اص ماسخاًِ داساي داًِ تٌذي هٌاػة ،ماهال تخويش ؿذُ ٍ عاسي اص ّش
گًَِ هَاد صائذ هي تاؿذ ٍ هي تَاى آى سا دس فصل پاييض ٍ اٍايل فصل تْاس هصشف ًوَد،
ٍلي تَصيِ هي ؿَد جْت دسختاى هثوش ٍ غيش هثوش ٍ دس جٌگل ماسي
تشاي گياّاى صساعي يل هاُ قثل اص ماؿت يا دس ٌّگام ماؿت

دس فصل پاييض ٍ

هحصَالت هصشف گشدد.

سٍؽ هصشف تِ ايي صَست هي تاؿذ مِ موپَػت دس ػغح خاك پخؾ ؿذُ ٍ تا خاك
ػغحي هخلَط هي گشدد ،تشاي دسختاى هيَُ دس ػايِ اص دسختاى

سيختِ ٍ تا خاك

هخلَط ؿَد.

اثرات كمپوست در خواص خاك
اثش مَد آلي دس خاك ّاي ػٌگيي داًِ تٌذي ٍ تخلخل خاك سا تْتش هي ػاصد ٍ ًفَر
پزيشي ٍ تَْيِ خاك سا تْثَد هي تخـذ.
دس خاك ّاي ػثل ( ؿٌي ) تِ ًگْذاسي آب ٍ هَاد غزايي مول ًوَدُ ٍ اص ؿؼت ٍ
ؿَي آى ّا جلَگيشي هي مٌذ .حالت چؼثٌذگي خاك سا ماّؾ دادُ ٍ عوليات صساعي اص
هقاٍهت خاك دس هقاتل ها ؿي آالت مـاٍسصي هي ماّذ ٍ عوليات صساعي تش سٍي خاك
تا اًشطي موتشي اًجام هي گيشد .اجضاء سيض ٍ دسؿت ٍ هَاد هعذًي خاك سا دس تشگشفتِ
تِ تـنيل خاك داًِ مول هي مٌذ.

َّهَع حاصل اص هَاد آلي هي تَاًذ  2-6تشاتش خَد آب سا دس خَد ًگْذاسي ًوَدُ ٍ
اص ّذس سفتي آى جلَگيشي ًوايذ  .تِ خاك سًگ تيشُ دادُ ٍ دس جزب حشاست ٍ گشم ًگِ
داؿتي خاك مول هي مٌذ.
موپَػت داساي عٌاصش غزايي پش هصشف ٍ من هصشف هَسد ًياص گياّاى هي تاؿذ .ايي
هَاد سا تِ تذسيج آصاد ٍ دس اختياس گياّاى قشاس هي دّذ .رسات َّهَع حاصل اص
موپَػت داساي خاصيت جزب مٌٌذگي ؿذيذي هي تاؿٌذ مِ عٌاصش غزايي سا تِ خَد
جزب ًوَدُ ٍ تِ آػاًي آى ّا سا دس اختياس گياّاى قشاس هي دّذ
موپَػت داساي خاصيت اػيذي اػت ٍ دس جزب تعضي اص هَاد غزايي ًظيش فؼفات آلي
غيش هحلَل ًقؾ اػاػي داسد.
موپَػت عوَها فعاليت ّاي تيَلَطيني خاك سا تـذيذ ًوَدُ ٍ تِ حاصل خيضي خاك
مول هي مٌذ .دس جلَگيشي اص فشػايؾ خاك هَثش اػت.
موپَػت عالٍُ تش مويت ،ميفيت هحصَالت سا ًيض تْثَد هي تخـذ.
هصشف موپَػت خاك ّاي تنش ٍ غيش قاتل اػتفادُ سا احياء ًوَدُ ٍ هحيظ هٌاػثي
جْت سؿذ هؼاعذ دسختاى ٍ گياّاى صساعي فشاّن هي آٍسد.

.

