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 مقدمه -9
های فراوانی را به محیط زیست  و سموم شیمیایی در حال حاضر زیان هااز حد کودمصرف بیش 

 های استانهای موجود مصرف سموم و کودها در  طبق گزارش. و سالمت عمومی مردم وارد کرده است

های گوارشی و تنفسی در این  از این رو آمار سرطان .های دیگر است چندین برابر استان کشور شمالی

فناوری زیستی  ی مدیر تحقیق و توسعه ی به گفته. چندین برابر میانگین متوسط کشور استها  استان

های  استانها ساکنان  درصد آن 91میرند که  هزار نفر در اثر سرطان می 34آسیا، در ایران هرساله 

درصد از سموم و کودهای شیمیایی کشور  51گلستان، مازندران، گیالن و دشت مغان هستند، چون 

کود  ی میلیون دالر یارانه 411با این حال هرساله بالغ بر . شود مزارع این مناطق مصرف می در

گردد تا همچنان مصرف کود شیمیایی در ایران چندین برابر  شیمیایی از سوی دولت پرداخت می

 .(1389رحمانی، ؛ 1383 ،ملکوتی، و باللی) استانداردهای جهانی باشد

تن از انواع کودهای  11با وارد کردن  1321ران از سال مصرف کودهای شیمیایی در ای

همه ساله، اقدام به وارد کردن کودهای شیمیایی  1325شیمیایی آغاز شد و وزارت کشاورزی از سال 

مناسبی بین مصرف انواع کودهای آلی و معدنی وجود داشت، ولی این  ابتدا تعادل نسبتاً. ه استکرد

کودهای  ی سال گذشته میزان افزایش مصرف سالیانه 25وری که در تعادل دوام چندانی نداشت به ط

درصد بوده است و در مقابل مصرف کودهای پتاسیمی، مواد آلی و  11و فسفاته بیش از  نیتروژنه

در حال . به فراموشی سپرده شده است تقریباً( کودهای محتوی عناصر ریزمغذی) کودهای کامل

شود که در مقایسه با رقم  ن کود شیمیایی در کشور مصرف میمیلیون ت 4/4حاضر هرساله بیش از 

مقدم و  ینجات) دهد درصدی را نشان می 111افزایشی حدود  1375میلیون تنی در سال  2/2

 .(1391 ،بوزرجمهری

رود،  ترین و مستعدترین مناطق برای کشت برنج به شمار می در حال حاضر شمال ایران از مهم

د برنج تولیدی کشور به دو استان شمالی یعنی مازندران و گیالن درص 87به طوری که حدود 

کند که در  از طرفی گیاه برنج گیاهی نیمه آبزی است و در شرایط غرقابی رشد می. اختصاص دارد

 .(1376 ی،لیاخوت و وک) چنین شرایطی، آبشویی و اتالف کودهای شیمیایی هم باال است
 

 (ش و بقاياي گياهیكلو  كاه)استفاده از مواد آلی  فوايد -2
از آن به  برداری بهینه و اصولی گران بها و از برکات حیات بخش الهی است که بهره خاک گوهر

 زیادی موجودات از خاک به عنوان محیطی زنده که در آن از طرفی. باشد می ملیی  عنوان یک وظیفه

 بهینه از خاک برداری ظت و بهرهحفا. شود یاد میاست،  رشد گیاهی نمایند و بستر طبیعی فعالیت می

 ی تغذیه منظور خاک به استفاده ازی  نحوه در دخیل سطوح ی شناخت و آگاهی همه مستلزم افزایش

 کاه وکلش و) مواد آلی . باشد می محصوالت کشاورزی و بهبود کیفی عملکرد و افزایش صحیح گیاهی
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هستند که  خطری و بی طبیعی های رآوردهف( غیره گیاهی، کود حیوانی، کمپوست وکود سبز و بقایای

 مدیریت مطلوب به طوری که محققین از. دهند پایدار را تشکیل می کشاورزی اساسی های پایه یکی از

 (.1994؛ استیونسون، 1982آنون، )برند  می نام پایدار کشاورزی خاک، به عنوان قلب در آلی ی ماده

کمبود مواد آلی مواجه  جدی با مشکل خشک و نیمه خشک ایران مناطق های امروزه خاک

 5/1تر از  محدودی در شمال کم به جز مناطق کشور های خاک موجود در مواد آلی مقدار. باشند می

با این حال همه ساله برای اکثر محصوالت کشاورزی عموماً از سه عنصر غذایی . باشد می درصد

 ی آلی که الزمه ی استفاده شده و از مادهصورت کود شیمیایی ه شیمیایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم ب

یا  تر استفاده شده و گردد، کم رشد گیاه و بهبود خصوصیات شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی خاک می

قابلیت جذب  شیمیائی شرایط کمبود شدید مواد آلی، کودهای که در حالی در. شود اصالً استفاده نمی

نزدیک تبدیل به  ی در آینده( آلی ی ماده کاهش)این روند  ی رود که ادامه بیم آن می. کافی را ندارند

و  پایدار محوریت نیل به کشاورزی حفظ بنابراین برای. شود کشور ها در خاک مواد آلی کمبود بحران

 از طریق افزایش کاه و کلش و بقایای بویژهخاک  حفظ امنیت غذایی الزم است اضافه کردن مواد آلی

طرح  اجرای مناسب. قرار گیرد و کشاورزان کشاورزی بخش سئولینم مورد توجه جدی گیاهی

 ی ماده جهت افزایش که در مقتضی زارعین دارد تا به طریق خاک نیاز به همت ملی مواد آلی افزایش

 (.2115دابرمن و کاسمن، ) تسهیالت قرار گیرند حمایت، تشویق و اعطای مورد نمایند اقدام می آلی
 

  خاکمواد آلی در  آثار -3

 خاک   فيزيکی  اصالح خواص -3-9

آب در  پذیری و تهویه و نفوذ هستند موثر های سنگین رسی مواد آلی برای سبک نمودن خاک

د نشو نگهداری آب می بردن ظرفیت سبب باال مواد آلی شنی های خاک در .دنده می خاک را افزایش

رفع  ها را تا حدودی این خاک یخشک و مشکلکرده  خود آب جذب وزن معادل د حتینتوان زیرا می

 .ندنک

 خاک عناصر غذايی در تامين و آزادسازي -3-2

نمایندد و   را آزاد غذایی مختلفی عناصر توانند مقادیر می شدن، تجزیه و پوسیده مواد آلی پس از

و بدور   چون آهن، روی، مدس، منگندز   ریزمغذی فسفر و عناصر بویژهغذایی  حاللیت عناصر افزایش در

 .(2114 لسون،یو و سیوید) باشند یموثر م

 آثار بيولوژيکی -3-3

. باشند مطرح می خاکزی ی موجودات زنده برای غذا و انرژی عالی عنوان منبع  به مواد آلی

 لسون،یو و سیوید) رسد بیولوژیکی خاک به حداکثر می فعالیت بنابراین با وجود مواد آلی کافی

2114). 
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 آثار اقتصادي -3-4

و در طوالنی مدت باعث افزایش عملکرد ( حداقل سه سال) آلی چند ساله است ی هاثرات ماد

تواند موثر بوده و خواص  های اول نیز می آلی به خاک در سال ی شود ولی افزایش ماده محصول می

درصد بقایای کاه و  51بنابر تحقیقی که در گذشته صورت گرفته، اضافه کردن . خاک را بهبود بخشد

شاهد شده است  ی کیلوگرم گندم نسبت به مزرعه 651باعث افزایش عملکرد  کلش به خاک

(USDA, 2003 .) 

 

 

 

 

 

 

 (اینترنت) های یک خاک تشکیل شده از خاک مناسب برای رشد گیاه و مواد مادری آن الیه -5 شکل

 

  برگرداندن بقاياي برنج پس از برداشت جهت افزايش حاصلخيزي خاک -4
نیتروژن  :تن شلتوک از خاک یک هکتار عبارت است از 5ی یعناصر غذاجذب و برداشت مقدار 

، کیلوگرم 21، کلسیم کیلوگرم 25، منیزیم کیلوگرم 155، پتاسیم کیلوگرم 35، فسفر کیلوگرم 111

 و گرم 211، بر گرم 151، مس گرم 511، روی گرم 711کیلوگرم، منگنز  1، آهن کیلوگرم 5گوگرد 

سیم و پتاسیم در مزارع ییلس برداشتمیزان شود  که مالحظه می طوری هب. کیلوگرم 251سیم یسیل

و از مزرعه خارج  گیاه با شخم به زمین برگردانده نشودبقایای اگر  بویژه. شالیزاری قابل توجه است

بدیهی است هدر دادن بقایای برنج به هر دلیلی . کند ها ضرورت بسیار جدی پیدا می ، مصرف آنشود

 فت حاصلخیزیهای شالیزاری و در نهایت اُ عناصر غذایی از خاک ی باعث تخلیه غیرعلمی بوده و

حاصلخیزی  بقایای برنج از مزرعه بر تأثیر منفی خروج(. 1383 ،ملکوتی و همکاران) گردد خاک می

 زحمت بسیار پر  نمودن کاه مخلوط  اما پخش کردن و  ،پتاسیم بیشتر از فسفر است  مورد  خاک در

همچنین کاه یک منبع مهم عناصر کم . ترین راه حل است ظر کشاورزان سوزاندن مناسباست و به ن

در جایی که . سیم داردیترین تأثیر را بر توازن تجمعی سیل بوده و مهم( عنصر روی بویژه) مصرف

تواند به عنوان یک منبع گوگرد  گیرند، کاه می ی عاری از گوگرد مورد مصرف قرار مییکودهای شیمیا

مخلوط (. 1384 ،میرنیا و همکاران) از این رو در چنین مناطقی کاه نباید سوزانده شود. نمایدعمل 

  .دباش ز اهمیت مییمدت است که حا کردن بقایای برنج با خاک دارای آثار مثبت در دراز
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  گيالناستان غذاي دام در  ه عنواناهميت كاه ب -5
تن علوفه  ونیلیم 5/4 ازمندیأس دام است که نهزار ر 691و ونیلیم کی یدارا النیاستان گ

تن در داخل استان  ونیلیم 6/1تن از خارج از استان و  ونیلیم 9/2 انهیمقدار علوفه سال نیا. است

 یها به شکل یفرآور تیدر استان کاه و کلش است که قابل دیتول نیدرصد از ا 76. شود یم نیتام

 ی علوفه دیتول یبرا یبستر مناسب النیکه استان گ نیه ابا توجه ب. دارد یبردار بهره یمختلف برا

. شود یم دیاستان تول نیعلوفه در ا زانیم نیتر متأسفانه کم یدر کشور است ول تیفیارزان و با ک

آن  ی نهساال دیتول زانیاختصاص دارد و م یا به کشت نباتات علوفه النیدر گ نیهکتار زم 2586

رودبار، تالش،  جان،یاله ه،یاشرف ی آستانه یها در شهرستان شتریتن است که ب ونیلیم 6/1معادل 

عالوه  النیرفت مشکل کمبود علوفه در استان گ برون یبرا. شود یم دیسرا، رشت و آستارا تول صومعه

و وجود کاه و کلش و انواع  ابدیبهبود  زیعملکرد در واحد سطح ن دیکشت، با بیضر شیبر افزا

 هیو اثرات ثانو یطیمح ستیبه لحاظ تبعات ز زارهایشال ژهیبو یکشاورز در مزارع یکشاورز ضایعات

 اساس بر .باشد یم عتیو طب ستیز طیداران مح دوست متخصصان و یاصل یها از دغدغه یکی

تن کاه و کلش در مزارع استحصال  2/1-5/1تن شلتوک حدود  هر یبه ازا یکارشناس یها گفته

تن  1111111 دیدر استان و تول زاریشال یهکتار اراض 231111از  شیکه با احتساب ب شود یم

. شود دیتن کاه و کلش در سال در استان تول 1485111در حدود  شود یم ینیب شیشلتوک، پ

 دیتول زانیکه با در نظر گرفتن م باشد یشلتوک م ی دانه یدرصد وزن 21حدود  زین  برنج ی پوسته

درصد  11حدود  زیسبوس برنج ن. رسد یتن م 221111پوسته به حدود  دیتول زانیشلتوک استان، م

وجود دارد  دیتن امکان تول 71511فوق در حدود  دیکه با احتساب تول باشد یم یا برنج قهوه ی از دانه

 (.1387تولی، )

و  یطیمح ستیکه عوارض ز شود یسوزانده م نیاز کاه و کلش توسط کشاورزان در زم یبخش

 نیو از ب ستمیبر اکوس یمنف راتیتاث ،یآلودگ دیکار موجب تشد نیا .همراه دارد به یادیز یبیتخر

 سوزاندن. منطقه دارد و  یاراض  یبرا  یمنف و تبعات   شود یخاک م  دیمف یها سمیکروارگانیرفتن م

برد و از میزان حاصلخیزی  شدن خاک مزرعه شده و ترکیب ساختاری آن را از بین می فموجب ضعی

شده و در مجموع در سطوح  دکربنیاکس ید شیسوزاندن کاه، باعث افزا یاز طرف. کاهد خاک می

 یدیفوا یکشاورز یها نیالبته استفاده از کاه در زم. شود یدر جو م یا اثرات گلخانه شیباعث افزا ادیز

شدن مقاومت  شتریو باعث ب افتهی شیشدن کاه و کلش افزا دهیاثر پوس خاک در یآل مواد. ز داردین

رفتن راندمان مصرف  موجب باال نیکاه در زم. شود یگرما و سرما م ،یدر مقابل خشک یعزرا اهانیگ

 دوجو. دینما یم یریجلوگ یزراع نیو از هدر رفتن آب در زم شود یم یاریآب و کاهش مقدار آب آب

 ها در مقابل آفات آن  مقاومت شیموجب افزا یزراع اهانیرشد گ تیخاک ضمن تقو در یاهیگ یایبقا
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موجب نفوذ و گردش بهتر مواد و آب در خاک شده و  یآل مواد شیافزا. شود یم زین ها یماریب و

به  تبهتر اس نیبنابرا. سازد یرا فراهم م دیو موجودات مف یزراع اهانیگ شهیر تیرشد و فعال طیشرا

 یاهیگ یایبا برگرداندن بقا ستیز طیو مح یزراع نیو صدمه به زم یاهیگ یایسوزاندن بقا یجا

توان برای  البته این در حالی است که از کاه و کلش مزارع برنج می. میخاک شو یزیموجب حاصل خ

مرکب  های هفرآورد ریو سا ها تیکامپوز دیمختلف در تول یمارهایتولید کاغذ، نئوپان، کمپوست، در ت

 یو صنعت یینوع محصوالت غذا 21عمل آمده حدود  به قاتیطبق مطالعات و تحق. دیگر استفاده کرد

 (.1387تولی، ) باشد یم دیاز کاه قابل تول

 

 

 

 

 

 

 (اصلی) سوزاندن کاه و کلش در مزرعه توسط کشاورزان -3 شکل
 

  ترين كاربردهاي صنعتی كاه برنج مهم -6
اسیداریتوربیک،  ی اولیه ی استیک و اسیدالکتیک، ماده شکر، کاه غنی شده، اسید تولید

های خاک، کمپوست،  خیزکننده ، حاصلSCP وتئین تک سلولیقندگزیلتول، غذای ماهی، پر

، سیلیکای آمورف، تولید 1سهخمیرکاغذ و مقوا، سلولز با خلوص باال، نئوپان و تخته فیبر با سختی 

های کوچک تولید برق روستا، بیوگاز، مواد گندزدا، سلوفان، ساپورت کاتالیزور  الکتریسیته در نیروگاه

 تحقیقاتی از کاه به ی در جدیدترین پروژه .هستند  صنعتی کاه  ترین کاربردهای مهم از  پالتین گروه 

و بعد این میسلیوم در یک واکنش شیمیایی تبدیل به  شدهعنوان بستر تولید نوعی میسلیوم استفاده 

توان آن را  های دامی دارد و به همین دلیل می این گوشت اسیدهای مشابه گوشت. شود گوشت می

 . (1387تولی، ) یا با آن همبرگر، سوسیس و کالباس درست کرد کباب کرد و

 
 سوختی ی های فشرده پلت -3شکل 

 (اینترنت)برنج  ی حاصل از پوسته
 
 

 

 

 

                                                 

1. Straw board 
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 در ولی شد می استفاده دام ی تغذیه برای قبالً ماده این .زیادی دارد ی موارد استفاده برنج کاه

. گردد می رها خود  حال  به شالیزار در کردن  کمباین از  پس ای استفاده گونه هیچ بدون اخیر های سال

 محصول کم و پرمحصول ،شده کاشته  برنج رقم و واریته نوع به بستگی هکتار در شده تولید کاه مقدار

 دیگر و عوامل( کرد تولید خواهد را بیشتری کاه  برنج بر کف  برداشت) برنج برداشت روش آن، بودن

 مقدار  برداشت  زمان در. باشد می عملکرد برنج مقدار با متناسب شده تولید کاه  کل مقدار البته. دارد

 که  معنی این به)باشد  می مرطوب وزن اساس بر درصد 61 از بیش معموالً برنج کاه در موجود رطوبت

 است  ممکن مقدار این خشک و هوای آب با مناطق در ولی( باشد می رطوبت یا آب آن نصف از بیشتر

 و بدون آزاد  در حالت برنج کاه  ظاهری  مخصوص وزن. باشد درصد 11-12 در حدود و بوده تر کم

 حدود در شده  بندی بسته  و شده   فشرده  حالت در و مترمکعب در کیلوگرم 75 در حدود کردن   فشرده

 و یمپتاس  متوسطی مقدار محتوی همچنین برنج  ی ساقه. باشد می مترمکعب در کیلوگرم 191تا  111

  های سال شده کمپوست  کاه  کره، و تایوان ژاپن، کشورهای در. باشد می( حاره مناطق در بویژه) کلر

 و مغذی عناصر از غنی برنج کاه. گیرد می قرار استفاده مورد رایج و مداوم طوره ب که  است زیادی

 جمله از ها قارچ  پرورش و رشد برای مناسبی بسیار بنابراین بستر و بوده ها میکروارگانیسم نیاز مورد

 قرار استفاده مورد و اندونزی فیلیپین چین، مثل کشورها از بسیاری در و باشد می خوراکی  های قارچ

 (. 1987 ،همکارانتاکاهیشی و  و1387 ،پور رضوی) گیرد می
 

 مواد آلی در خاک جبران كمبود -7
رای کیفیت مطلوبی باشد به آن که خاکی از لحاظ فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی دا هنگامی

. گویند کشت محصول می  عبارت دیگر برایه گیاه و یا ب پرورش یک خاک خوب و مناسب برای رشد و

کود  کشاورزی خود را از طریق دادن   بسیاری از کشاورزان دوست دارند که بتوانند حاصلخیزی زمین

ها در فکر حفظ  شاید تعداد معدودی از آن مناسب اولیه برگردانند ولیحالت و مواد دیگر به زمین به 

های حفاظت از خاک و سالم  مدت بوده و روش  سالمت خاک و پایداری حاصلخیزی آن در طوالنی

گیاهی و مواد آلی به خاک از  اضافه کردن و یا برگرداندن بقایای. کنند داشتن آن را درک می نگه

توانند  که می  آلی است البته منظور مواد. باشد حفظ سالمت و پایداری آن می جمله ضروریات در

را به خاک برگشت داده و در حفظ خواص فیزیکی، شیمیایی و ( غذایی عناصر)عناصر مورد نیاز

ای خاک مؤثر باشند چون مقدار هوموس موجود در خاک در اثر کشت و کار و  بیولوژیکی و نیز تهویه

مواد آلی ممکن است به . شود کاسته می توجهی ل ساله به مقدار قاب سایر عوامل و شرایط محیطی هر

کمپوست شده، از طریق کشت و  صورت ه عنوان مالچ در سطح خاک، کود سبز، به صور مختلف مثالً ب

 اگر مقدار مواد. شوند های دیگری که در هر منطقه ممکن باشد، به خاک اضافه  پرورش آزوال و فعالیت

 ندرته شده در آن خاک ب  کشت گیاه   کافی وجود داشته باشد  ی در هر خاک به اندازه آلی موجود 
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غذایی مورد نیاز خود گردد و تأمین مقدار کافی مواد آلی به خاک  کمبود عناصر ممکن است دچار

 در(. 2114 ،آالم)شود  ترین اهداف در امر کشاورزی پایدار محسوب می آل ترین و ایده مهم یکی از

یابد، تهدید بسیار جدی برای ایجاد و  ی خاک به دالیل مختلف کاهش میآل مواد که مقدار  مواقعی

کودهای شیمیایی  شد، اگر چه ممکن است از طریق  محسوب خواهد کشاورزی پایدار  تداوم سیستم

 (.1998 ،احمد و همکاران)یم ینمابتوانیم کمبود عناصر را جبران 
 

 كمپوست چيست؟ -8
است که از بقایای مواد آلی یعنی مواد   به کندی قابل تجزیه پایدار و تقریباً ی ا کمپوست ماده

این بقایای مواد آلی تجزیه شده و کمپوست شده معموالً دارای . آید دست میه گیاهی و جانوری ب

آلی  ی در حالت طبیعی معموالً مقدار ماده. باشند مقادیر نسبتاً کمی از بعضی عناصر غذایی مهم می

شود چون در واقع حجم و مقدار  ته و غلظت مواد موجود در آن زیاد میموجود در آن کاهش یاف

 . (2118 ،بل و همکاران و 2118 ،رضوی پور) شود میآلی کم  ی ماده

 استفاده از كمپوست ي تاريخچه -8-9

 با همزمان .رسد می زمین ی کره روی بشر پیدایش قدمت به کمپوست از استفاده ی تاریخچه

 ضایعات میزان افزایش همچنین و بیشتر محصول تولید برای تقاضا و همکانیز کشاورزی ظهور

 امروزه. کنند هیارا را کمپوست به مواد این تبدیل منطقی حل راه محققین تا شد سبب کشاورزی

 کل درصد 35 که گیرد می انجام هلند کشور در اروپا و در کمپوست ی تهیه عملیات ترین وسیع

 سال تا مختلف هند شهرهای در .شود می استفاده کمپوست ی تهیه جهت کشور آن شهری های زباله

 در و است رسیده رداریب بهره ی مرحله به شهری های زباله از کمپوست ی تهیه طرح نه تعداد 1982

 در. است شده تأسیس روز در تن 21 ظرفیت به 1986 سال در کمپوست ی کارخانه اولین نیز آمریکا

 بسیار یانیروستا و کشاورزان برای گذشته روزگاران از حیوانی و گیاهی یدزا مواد از استفاده ایران

 .(2118 ،بل و همکاران و 2118 ،رضوی پور ؛1993 ،ویرجینیا) است بوده معمول

 فوايد كمپوست -8-2

کم مصرف و پرمصرف و مناسبی از عناصر غذایی تقریباً کمپوست دارای مقدار 

توانند برای رشد و سالمتی گیاه و خاک نقش موثر و مفیدی  یهای مفید بوده که م میکروارگانیسم

گیرد و از  تدریج در اختیار گیاه قرار میه مواد و عناصر غذایی موجود در کمپوست ب. داشته باشند

 ی توانند از طریق شستشو و آبشویی از دسترس ریشه راحتی نمیه طرف دیگر مواد موجود در آن ب

 . و هدر روند هاه خارج شدیگ

 ی درجه 55و به  شود میکه درجه حرارت توده در موقع کمپوست شدن زیاد هنگامی 

 زا و همچنین تخم بین رفتن بسیاری از عوامل انگلی و بیماری رسد، باعث از گراد و یا باالتر می سانتی
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با  راحتیه زمانی که کمپوست آماده شد، ب. اند شود که در مخلوط اولیه وجود داشته های هرز می علف

کمپوست کردن بقایای با عمل  .باشد توان آن را پخش کرد و تقریباً پایدار و بدون بو می دست می

بالدوین و ) برای مزرعه قابل استفاده نمود مجددا توان قسمت زیادی از ضایعات مزرعه را میگیاهی، 

 .(1993 ،کوواسو  2118 ،بل و همکاران ؛2111 ،همکاران

 از كمپوست هاي استفاده محدويت -8-3

آوری و انباشته کردن ضایعات و بقایای گیاهی، بهم زدن توده در هنگام کمپوست شدن و  جمع

کشاورز مجبور خواهد شد مقدار زیادی  .باالی کارگری دارد ی پخش کردن آن در مزرعه نیاز به هزینه

. د و عملکرد را باال ببرداز کمپوست را در مزرعه استفاده کند تا بتواند نیاز غذایی گیاه را تأمین نمای

 برای باال بردن عملکرد محصول استفاده از کودهای شیمیایی نیز الزم و ضروری خواهد بود

نیتروژن در کمپوست معموالً  مقدار. (1993 ،ویرجینیا و 2116 ،کارتن و همکاران ؛1387، پور رضوی)

30
تا  1

20
تمامی عناصر غذایی موجود در کمپوست  .باشد کودهای شیمیایی رایج می مقدار آن در 1

گیاه قرار گیرد و مقداری از آن برای کشت بعدی در  ی تواند در یک سال زراعی مورد استفاده نمی

 .ماند خاک باقی می

 كمپوست سازي احلمر -8-4

گاهی ممکن است  .نندک شالیزار جمع می ی در زمان برداشت محصول، کاه برنج را در یک گوشه -

ای را ایجاد  ، در هر کرت یک تودهدر مزرعه اصلی و مرکزی کمپوست ی تودهجای یک ه ب

 . کارگری خواهد شد ی نمود که در نتیجه باعث کاهش هزینه

 .کافی با آب آبیاری و یا آب باران خیس کرده تا اشباع شود ی اندازه  کاه برنج را به -

آن بستگی به  ی اندازه) کنیم قسمت میانی شالیزار ایجاد مییک سطح صاف و هموار ساده در  -

 (.مزرعه دارد ی اندازه

 .ریزیم متر را روی سطح آماده شده می سانتی 11 -15یک الیه از کاه خیس شده به ارتفاع  -

کننده کاه پهن شده یک یا دو مشت از میکروب فعال ی روی الیه -
1

کیلوگرم در  25) پاشیم می 

 (.هکتار

 . شوند تا تمامی کاه استفاده شود صورت الیه الیه اضافه میه ها ب ال کنندهکاه و فع -

مقدار مواد . شوند های کاه اضافه می روی الیه( لگومینوز)دار  کود دامی و یا گیاهان نیتروژن -

 .درصد ترکیبات را شامل شود 15 -25دار باید در حدود  نیتروژن

 . شود پوشانده می و بقایای گیاهی موجود در مزرعه پالستیک ی وسیلهه کمپوست ب -
 

                                                 

1. Trichoderma harzianum 
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 .طور منظم خیسانده شوده برای جبران مقدار رطوبت تبخیر شده مخلوط کمپوست باید ب -

زمانی که کمپوست سرد . شود میو به هوموس تبدیل ده آماماه  کمپوست پس از مدت یک -

 .نموداستفاده  آن ن ازتوا اولیه برسد می ی درصد اندازه 31آن به  ی شده و اندازه

 تعيين كيفيت كمپوست در ت مورد سنجشاخصوصي -8-5

 بندي درجه -8-5-9

گیری وزن ذرات  بندی مختلف و اندازه های با درجه بندی کمپوست با عبور دادن آن از الک درجه

 ی برای ایجاد یک الیه خاک فوقانی یا خاک سطحی باید همه. شود مانده روی الک تعیین می باقی

اگر چه . اینچی عبور کنند 2/1درصد مواد آن باید از الک  91اینچی و یک ذرات کمپوست از الک 

تر از  ذرات کوچک) شود، ولی اضافه کردن ذرات غبار مانند  ذرات ریز کمپوست بیشتر ترجیح داده می

آلی را پخش کردن با دست مشکالتی را سبب شده و مقدار کمی مواد  هنگامتوانند  می( میکرون 511

 . (1993 ،ویرجینیا و 1993 ،کوواس ؛2111 ،همکارانبالدوین و ) نمایدبه خاک اضافه 

 ودمقدار مواد آلی موج -8-5-2

یک کمپوست  .شود مواد آلی موجود در کمپوست بر اساس کربن آلی موجود در آن سنجیده می

 ،تعریف دیگر. باشد ن خشک میدرصد بر حسب وز 51تر از  آلی کم ی دارای ماده با کیفیت باال معموالً

 .(1993 ،ویرجینیا)مقدار وزن کمپوست در واحد حجم آن است 

)كربن به نيتروژن  نسبت -8-5-3
N

C)  

یی است که برای تعیین پایدار بودن کمپوست مورد ها ویژگینسبت کربن به نیتروژن یکی از 

که  برای این .هستند مواد بسیار موثر ی در تجزیه روژننیتدو عنصر کربن و . گیرد استفاده قرار می

 بین تباین نس .متناسب باشد نیتروژن باید نسبت کربن به ،عمل تجزیه به خوبی انجام گیرد
1
و  14

1
ترین آن در حدود  متغیر بوده و متناسب 25

1
ز اهمیت است چون یین نسبت حاتنظیم ا .باشد می 15

بیولوژیکی  ی مقداری کربن وجود داشته باشد که در مقابل حمله مورد نظر ممکن است ی ماده در

های بسیاری از  هموجودات زنده و گرو ی وسیلهه ب مواد آلی عموماً ی تجزیه .ها مقاوم باشد ارگانیسم

به عنوان ساختمان  نیتروژنان منبع انرژی و از این موجودات از کربن به عنو .گیرد ها انجام می باکتری

که عمل تجزیه و تثبیت مواد آلی به درستی صورت گیرد باید  برای این .کنند ها استفاده می سلول

 یابد مواد آلی کاهش می ی تجزیه شدن این نسبت،زیاد با نباشد زیرا  نیتروژناز  مقدار کربن بیشتر

  .(1993 ،و ویرجینیا 1993 ،کوواس ؛2111 ،بالدوین و همکاران)
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8-5-4- PH 

تا  6بین  PHها دارای  بیشتر کمپوست. است یت خاکیگیری اسیدیته یا قلیا عددی برای اندازه

 از تر کم PHدارای  ،آیند دست میه یا خاک پیت ب هایی که از ضایعات چوبی کمپوست. باشند می 8

چون . هستند 8-5/8 حدود PH با ای حالت قلیاییدار که کودهای دامی معموالً بوده، در صورتی 5/4

دانستن بنابراین دهند،  خاصی رشد بهتری داشته و آن را ترجیح می PHهای گیاهی در  بعضی از گونه
PH تواند مهم باشد خاک و کمپوست می .PH تواند با کاربرد بعضی مواد اصالح کننده مثل مواد  می

 PHکمپوست با . ، تغییر نماید(PHبرای کاهش )فات آهن یا سولگوگرد و ( PHبرای افزایش )آهکی 

ین یپا PH در کمپوست شدنفرآیند بایستی با یک کاتیون همراه شود چون ( چهار از تر کم) ینیپا

 ؛2111 ،همکارانبالدوین و ) خواهد شدافزایش تولید اسیدهای آلی باعث  شده و ضعیفمعموالً 

 .(1993 ؛و ویرجینیا 1993 ،کوواس

 (شوري)هاي حل شدنی  نمك -8-5-5

صورت ه ب معموالً. باشد های محلول می های محلول در واقع همان غلظت یون غلظت نمک

 (mmohs/cm)متر موس بر سانتی یا میلی( dS/m) متر زیمنس بر حسب دسی برهدایت الکتریکی 

طور ه ب های محلول در کمپوست سطح نمک. شود مواد استخراج شده از خاک یا کمپوست بیان می

. کمپوست شدن دارد فرآیندمانده و نوع  ای متفاوت است و بستگی به غذای باقی قابل مالحظه

در محلول خاک نقش و شوری حل شده  های نمکبنابراین کمپوست ممکن است در رقیق کردن 

شوری  نسبت بهمقاومت گیاه همچنین کمپوست و  و شوری خاکآگاهی از وضعیت . مهمی ایفا نماید

شوری  ،کاشت گیاه ی برای خاک سطحی و منطقه. الزم و ضروری است ،تولید مواد گیاهی کافی برای

این مقدار در خاک نیاز به  شوری باالتر از. باشدزیمنس بر متر  دسی 4تر از  خاک اصالح شده باید کم

طور قابل ه عناصر محلول، بویژه پتاسیم، کلسیم و نیتروژن ب. آبیاری دارد ی وسیلهه شستشوی خاک ب

. ای در کمپوست نیست سدیم عنصر قابل مالحظه. شوند توجهی باعث ایجاد شوری در کمپوست می

بالدوین و ) باشددرصد کل عناصر تشکیل دهنده در کمپوست  25تر از  کم این عنصر باید مجموعاً

 .(1993 ،و ویرجینیا 1993 ،کوواس ؛2111 ،همکاران

 كمپوست رطوبت موجود در -8-5-6

رطوبت کمپوست . آن باشد ی درصد وزن رسیده 61تا  35ت موجود در کمپوست باید بین رطوب

همچنین ممکن است باعث . کند انتقال را زیاد می ی حجم را زیاد کرده و هزینهواحد وزن در  مقدار

کمپوست خیلی خشک . شودبیشتر کارگری  ی و هزینه یا کارگر افزایش کار انجام شده با دست

صورت گرد و خاک تبدیل شده و کمپوستی که رطوبت زیاد دارد ه هنگام پاشیدن ب تواند در می

 .پخش روی زمین ایجاد نمایند هنگام علت سنگین شدن مشکالتی را دره تواند ب می
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 ها آلودگی -8-5-7

گونه ناخالصی مضر مثل  هر شود باید عاری از کمپوستی که برای باغبانی استفاده می مواد

 .پالستیک باشد شیشه، فلز و

 ماندن آن پايدار شدن كمپوست و  رسيده -8-5-8

توانند در  آن اجسام آلی سمی که می در به شرایطی از آن گفته می شود کهرسیدگی کمپوست 

تواند  رسیدگی و پایداری کمپوست می. گیاهان ایجاد اشکال کنند، وجود نداشته باشند زنی بذر جوانه

هیچ  کمپوست پایدار و ثابت شده تقریباً. موجود در کمپوست باشد های بیولوژیکی گویای فعالیت

رسیدگی و پایدار شدن . اکسیدکربن و حرارت ناچیزی دارد اکسیژن و نیتروژنی مصرف نکرده و دی

رنگ  ،تواند مهم باشد خصوصیات فیزیکی که می. تشخیص است کمپوست به سختی قابل ارزیابی و

گونه آشغال و برگ و علف  نبایستی هیچ. باشد خاک بودن آن می ای تیره تا سیاه و به شکل قهوه

مورد قبول  ،کمپوستی که دارای بوی ترشیدگی و گندیده باشد. در آن دیده شودپوسیده نشده 

باشد و یا اگر توده  (گراد سانتی ی درجه 48) اگر کمپوست تحویل داده شده خیلی داغ. نخواهد بود

پایداری  ی به مرحله هنوزآن است که  ی نشانه ،خود بیرون دهد زپس از خیس کردن مجدد گرمایی ا

 .(1993 ،ویرجینیاو  1993 ،کوواس ؛2111 ،همکارانبالدوین و ) و رسیدگی نرسیده است

 

 

 
 (اینترنت) کمپوست آماده -0شکل 

 

 

 

 چرا بايد بقاياي برنج را به كمپوست تبديل كنيم؟ -8-6

ی آلی گیاهی و یا جانوری به کود آلی بهتری تبدیل شود که بقایا کمپوست کردن باعث می

اگر چه کودهای آلی مثل کمپوست حاصل از بقایای برنج، اغلب عناصر غذایی اصلی مثل . شوند

د، ولی معموالً از نظر عناصر غذایی کم مصرف، دددددتری را در خود دارن کم( P)و فسفر( N)نیتروژن

غنی بوده و از این لحاظ در رشد گیاه فواید بسیار زیادی  یاربس ،ها ا و میکروارگانیسمدددددده آنزیم

. باشد بسیار غنی می( K) برنج یا کلش از نظر عنصر غذایی اصلی پتاسیم ی البته ساقه. خواهند داشت

 (.2114 ،همکارانبل و ) دهد برنج و کود دامی را نشان می ی شیمیایی ساقه ی تجزیه 1جدول 
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 (بر اساس وزن مرطوب و تازه)آلی  ترکیباتر برخی عناصر موجود د -5جدول 

 کربن آلي ی ماده

  (درصد)

 نیتروژن

 (درصد)

 فسفر

 (درصد)

 پتاسیم

 (درصد)
 کلسیم

 (درصد)

 13/1 -17/1 3/1 -2 15/1 -1/1 6/1 -8/1 41 برنج ی ساقه

 2/1 -4/1 4/1 -6/1 1/1 -2/1 4/1 -6/1 8 -11 کود گاوی تازه

 2 1/2 2/1 5/1 31 -35 کود گاوی پوسیده شده

 

 بقاياي برنج به كمپوست تبديل -8-7

شود،  برنج در یک جا توده و انباشته می ی کاه و پوست دانه ،بعد از برداشت و سفید کردن برنج

 :شود کردن آن شرح داده می ن و تودهمناسب انباشت ی که در اینجا چند نمونه از نحوه

مین نیتروژن، اآلی ت ی و یا کمپوست کردن یک مادهپوسیده کردن  ی اصلی و اولیه ی الزمه -1

 .باشد الزم و کافی می ی ها به اندازه رطوبت و میکروارگانیسم

بستر اصلی در نظر  شود بایستیتر انجام  بهتر و سریع شدن عمل کمپوستبرای این که  -2

ار در سایه قر ،ی داشته باشد، زهکشی بهترباشد مسطح و هموار :گرفته شده برای کمپوست

 .باشدداشته ( متر سانتی 3 -5)ی داشته باشد و بقایای آلی خردتر و ریزتر

یعنی یک ) صورت الیه الیه آماده کنیمه کمپوست را بدر حال  ی در صورت امکان، اگر توده -3

یعنی در واقع اگر بتوانیم ( الیه مواد دارای کربن بیشتر و سپس یک الیه دارای نیتروژن بیشتر

صورت ه لگومینوز و یا کود گاوی ب ی داری مثل گیاهان خانواده اد نیتروژنکاه برنج را با مو

به  غالت ی ساقه 1به  2 نسبت. الیه الیه مخلوط کنیم، عمل کمپوست شدن بهتر خواهد شد

اغلب کشاورزان کاه برنج را بعد از . دکرلگومینوز یا کود دامی مخلوط مناسبی ایجاد خواهد 

دن کود دامی و یا گیاهان لگومینوز در یک جا و به مقدار زیاد کوبی و بدون اضافه کر خرمن

 . باشد کنند که روش درستی برای پوسیده کردن کاه نمی انباشته می

 البته .مناسب باشد کافی و ی و رطوبت آن به اندازه شدهاده شده باید مرتباً مرطوب مآ ی توده -4

تراوش رطوبت نباید ) خارج شود نباید طوری مرطوب شود که شیرابه از قسمت تحتانی توده

 . مهیا نباشدها  فعالیت میکروارگانیسمشرایط برای قدر خشک شود که  و نه آن( کند

( دامیمایع کود  فضوالتمثل مواد آبکی و ) برای کمک به پوسیده شدن توده، مواد پوسیده شده -5

ق تهیه شده از اگر یک محلول رقی. یدیصورت ذرات ریز پخش کرده و با آن مخلوط نماه را ب

های مفید مثل  دار مثل کود اوره و یا محلول تهیه شده از بعضی میکروارگانیسم نیتروژن ی ماده

. آماده خواهد شد تر شدنی اضافه کنیم، کمپوست بهتر و سریع کمپوست ی به توده رما رادتریکو

 . شوند ایای آلی میتر و بهتر مواد و بق ها باعث تجزیه شدن سریع چون نیتروژن و میکروارگانیسم
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حرارت مناسبی  ی مقدار رطوبت و درجهالوه بر وجود سایر شرایط مساعد، که ع در صورتی -6

بل و ) آماده خواهد شد( هفته 4 -8)نیز در توده ایجاد شود، کمپوست در مدت زمان کوتاهی 

 .(2114 ،همکاران

 از كاه برنجتوليد كمپوست  ي مراحل ده گانه راهنماي -8-8

 آوري مواد جمع -اول ي مرحله -8-8-9

خشک، مواد  ی ذرت و علوفه ی های هرز، چغندرقند، باگاس نیشکر، ساقه کاه برنج، علف

کاه برنج را  .آوری کنید را جمعو مواد آلی دیگر بانیا، بقایای سویا، و کود حیوانی سلگومینوز، آزوال، س

 امررا برای تسهیل در  آلی موادو  کاه. ز خرد کردن خیس کنیدیا بعد اساعت قبل  6-12به مدت 

قسمت کاه برنج و یک قسمت مخلوط کود گاوی و  دومخلوط . یدینماو خرد کمپوست شدن تکه تکه 

ترین مخلوط برای کمپوست شدن  آل ایده... ( لوبیا، نخود، باقال و شبدر و )بقایای گیاهان لگومینوز 

 .باشد می

 

 

 

 
 

 جمع آوری آن در مزرعه جهت تولید کمپوست (ب ؛  ت و خرمنکوبی برنجبقایای حاصل از برداش( الف -1شکل 

 (اصلی)
 

 محل كمپوست آماده كردن -دوم ي مرحله -8-8-2

تن کاه برنج، احتیاج  5برای کمپوست کردن  .یک محل سایه با زهکشی خوب را انتخاب کنید

تواند یک تن کاه را در خود  متر می  6  5/1 2ابعاد ه کرت ب یک. مکعب کاه خواهد بود متر 91به 

د، یک دتر داشته باشی های کوچک خواهید کرت که می در صورتی  کرت آماده کنید،پنج . جای دهد

 11بنابراین . کیلوگرم کاه برنج را در خود جای دهد 511تواند  میمتر   3  5/1 2ابعاد  ه کرت ب

 . یدیماتن کمپوست از کاه برنج آماده ن 5کرت کوچک برای جاگذاری 

 كپه كردن مواد -سوم ي مرحله -8-8-3

هر الیه در به طوری که الیه مواد خام برای کمپوست شدن ایجاد کنید،  شش: روش سنتي( الف

 2و حدود کاه برنج،  متر سانتی 21حدود  شامل این الیه. متر ضخامت داشته باشد سانتی 25حدود 

پاشیده  کاه برنجروی بر که  خواهد بود ییا آهک خاک و خاکستر متر سانتی 3و  کود دامیمتر  سانتی

در بستر کمپوست . متر برسد 2تا  5/1را ادامه دهید تا کمپوست به ارتفاع ها  الیهکپه کردن  .شود می

 . برای ایجاد تهویه قرار دهیدو یا لوله پلیکای سوراخ دار چند تا چوب بامبو 
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یک سطح صاف مواد آلی،  ی تودههتر در زیر ب ی برای فراهم کردن شرایط تهویه: روش سریع( ب

 گالی، نی و موادی مشابه آن گیاهان، یها مفیدی مثل برگ ایجاد کنید و یا از مواد قابل استفاده و

 25 الیه به ضخامت حدود کمپوست شدنی بسازید، هر از مواد الیههشت  یا شش .استفاده کنید

مخلوط مواد  قسمت کاه برنج، یک قسمت از سه شدنی مرکب از  کمپوست الیه مواد هر. متر سانتی

 کمپوست ی کننده که همان قارچ فعال کننده نازک قارچ فعال ی یک الیه کود دامی، و لگومینوز و

نخواهد و نی و گالی های بامبو  یا شاخه نیازی به افزودن خاکستر، آهک و. ، خواهد بودشود ده میینام

 .بود

تمام کاه برنج، کود دامی  : (فاده از تریکودرما و ازتوباكتراست) سازی بيولوژیکي روش غني( ج

کیلوگرم قارچ  5/2 .با هم مخلوط کنید( کاه+لگومینوز + کود) 3:1:1و مواد لگومینوز را به نسبت 

ی یرورا بر سطح  آنو  برای هر تن مواد کمپوست شونده اضافه کنید 1کوئیک-نام بیوه فعال کننده، ب

اول و قبل  ی روی الیهیا نی بامبو  ی وسیلهه پل مانند افقی ب ی الیه 3تا  2. یدمخلوط بریز ی هر الیه

 .الیه بسازید یا چهار سه و کال قرار دهید بعدی ی الیه کردن از اضافه

 كننده پاشيدن قارچ فعال -چهارم ي مرحله -8-8-4

جای ه ب. یدتریکودرما بپاش ی گرم قارچ فعال کننده 511برای هر تن مواد کمپوست شونده 

 .توان از سرخس آبزی آزوال استفاده کرد انجام مراحل سوم و چهارم می

 كمپوست ي آب دادن به توده -پنجم ي مرحله -8-8-5

 .کافی مرطوب شود ی به هر الیه آنقدر آب اضافه کنید تا به اندازه

 كمپوست ي پوشش توده -ششم ي مرحله -8-8-6

مناسب دیگری  مواد پوشش دهندهتیک، یا گونی، یا پالس ی با یک الیهرا کمپوست  ی توده

مرطوب شدن از همچنین و یافته و به حد مناسبی برسد افزایش توده حرارت  ی درجه تابپوشانید 

 .نمایدجلوگیری ( بارندگی ناشی از معموالً)توده بیش از حد 

  كمپوست ي توده (دنبرگردان)به هم زدن  -هفتم ي مرحله -8-8-7

یکبار هفته  پنج در مرحله دوم هرهفته و  سهکمپوست را بعد از  ی تودهدر ابتدا : يوش سنتر( الف

 . هم بزنیده ب

 .هم بزنیده ین بیهفته کمپوست را از قسمت باال به پادو پس از : روش سریع( ب

هفته یا وقتی که  2-3پوشش روی کمپوست را پس از : سازی بيولوژیکي های غني روش( ج

مواد تجزیه نشده در زیر کمپوست را برای بهتر شدن . بردارید ،الً پوسیده استکمپوست کام ی توده

 .یدیها هم زودتر کمپوست شوند برداشته و داخل کمپوست نما که آن کمپوست و برای این
 

                                                 

1. Bio-Quick 
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 كننده به كمپوست هاي تلقيح باكترياضافه كردن  -هشتم ي مرحله -8-8-8

کیلوگرم باکتری فعال  5/2 حدود از کمپوست الیه روی سطح هر خام،هر تن مواد  به ازای

هفته  را به مدت یک و آن کرده اضافه، شود بیولوژیکی نامیده می ی نام تثبیت کنندهه کننده که ب

کمپوست را بپوشانید ولی اجازه ندهید که  ی توده .برای تکثیر شدن و زیاد شدن به حال خود بگذارید

 . خشک شود

 كمپوست برداشت -نهم ي مرحله -8-8-1

توانید کمپوست را  دوم کمپوست، می ی مرحلههم زدن ه پس از چهار هفته از ب: روش سنتي (الف

تن کمپوست را  2 حدود. درصد است 5/1موجود در کمپوست رسیده حدود  نیتروژن. برداشت کنید

 البته این مقدار بستگی به نوع محصول و نوع خاک، ممکن است) هکتار استفاده کنید برای هر

 . (متفاوت باشد

درصد متفاوت بوده و بستگی به  3تا  1موجود در کمپوست رسیده بین  نیتروژن: روش سریع( ب

تمام  .اولیه دارد ی عنوان مادهه لگومینوز مورد استفاده ب ی مقدار کود دامی و بقایای گیاهی از خانواده

چنانچه کود  .استفاده کنید شود در مزرعه تن در هکتار می 2کمپوست تولید شده را که در حدود 

 .کیسه از آن را مخلوط کنید 8-11روش سریع تهیه گردید،  باآلی تجارتی 

شده،   های تلقیح هفته از پرورش و تکثیر باکتری پس از یک: سازی بيولوژیکي روش غني( ج

 درصد 3تا  5/1موجود در کمپوست بین  نیتروژن. کمپوست برای استفاده کردن آماده خواهد بود

. یدیهکتار استفاده نما کیسه کمپوست را در 5-11کیلوگرم یا  251-511احتیاج دارید که  .باشد می

 .خاک را افزایش خواهد داد موجود در نیتروژن مقدار نیتروژن ی کننده های تثبیت باکتری وجود

 استفاده كردن كمپوست -دهم ي مرحله -8-8-91

 .نهایی زمین، در مزرعه پخش کنید سازی هعنوان کود پایه قبل از آماده کمپوست را ب

 ( بهداشتی)براي سالمتی  طاحتيا -8-1

یا گراد  سانتی ی درجه 61 به تواند حرارت در زمان پوسیده شدن کمپوست می ی رجهد -1

بنابراین . هم زدن ممکن است متصاعد شوده همچنین بخار زیادی در حین ب. بیشتر برسد

. و از ماسک استفاده نمایید ها باشید دست هم زدن کمپوست مراقبه در هنگام ب

 . داستفاده کنی ها و پاها الزم است که دستکش و چکمه برای محافظت از دستهمچنین 

ممکن  نباشند ولی زا بیماری است ممکن اگرچهها  میکروارگانیزمو مواد کمپوست شدنی  -2

ن گونه آسیب رسانید برای جلوگیری از خارش و هر .است سبب حساسیت شوند

های بلند بپوشید و بدن و  کمپوست به بدن، دهان و بینی را با ماسک بپوشانید، لباس

 .یدیکامالً بشو ها را پس از اتمام کار دست



 18/ و شهریار بابازاده  پور تیمور رضوی                                                                                             
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