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 زمینیکمپوست از ضایعات بادام ۀتهی

 

 2سمانه عبدالمحمدی، *1جالل امیدی

 

 ، رشت، ایراندانشکده کشاورزی، دانشگاه گیالن، باغبانی : کارشناس ارشد2و 1

 

 و اهمیت موضوع مسئلهبیان 

   آن باارای  شاا د و دانااحای تااا نیدیاا  بااح مشتااد  کشاات ماای  زمیناای گیاااسی اهاات کااح در ناا ا ی  اااره  بااادا 

و  گاران اکتشااج زمینای ت ها    شا د  باادا   زمینای و نیای مفارج آییاای اهاتماده مای      گیاری، ت ییاد کاره باادا     روغن

 متحاده االتیا اه داگران پرتقایی در قارن شاانیدسم مایالدی باح اروپاا، آهایا و آبریقاا بارده شاده اهات  سناد،  این،             

 رونااد زمیناای در ی ااان بااح شاا ار ماایتاارین ت ییدکنناادگان بااادا آمریکااا، هاا دان، هاانگا ، نی ریااح و اناادونیی م اام

(  1ت آن در اهاتان گایالن گراترا یابات لیادو       زمینی طای قارن  ا ار از اروپاا باح ایاران آورده شاد و کشا        بادا 

 و حیاشااااربۀ آهااااتان زمیناااای اهااااتان گاااایالن در محاااادوده  در  ااااا   ا اااار، قراااا ت ا  اااام بااااادا   

صاا رت محاادودی در اطااراج گرگااان، دزباا   و ییرباات  شاا د  در هااایر نقااان ایااران نیاای بااح کشاات ماای نشااا یشاات

زمیناای در بااادا  رکشااتیزصاا رت آییاار مفاارج دارد  هاا   زمیناای بیشااتر بااحقابایاات کشاات و کااار دارد  دانااح بااادا 

میایاا ن سکتااار آن در آبریقااا و  39/7میایاا ن سکتااار آن در آهاایا،  6/13میایاا ن سکتااار اهاات کااح   22دنیااا  اادود 

ساای  هاا   زمینای در ی اان در طای   مقادار ت ییاد باادا      میای ن سکتاار در آمریکاای ینا بی و مرکایی قارار دارد      7/0

  میای ن تن در ها  برآورد شده اهت  20ا ت 18اخیر  دود 

 

 1398زمینی در استان گیالن در سال وضعیت کشت بادام -1جدول 

 نام شهرستان ردیف
 سطح کشت

 )هکتار(

 *میزان تولید

 )تن(

 *عملکرد

 )کیلوگرم در هکتار(

 3300 1/8273 2507 هیاشرف آستانه 1

 3500 5/542 155 رشت 2

 1980 99 50 تالش 3

 3000 18 60 رودبار 4

 پیاح خش   *              

 

سکتااار آن در اهااتان گاایالن قاارار  2772سکتااار اهاات کااح  3218زمیناای در ایااران در  اادود بااادا  رکشااتیزهاا   

میاایان ت ییااد کاار  کیااا گر  و 1980 - 3500برداشاات پیاااح خشاا  در اهااتان گاایالن در ساار سکتااار،  اادود     دارد
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بیشااترین  ،سکتااار 2507داشااتن  بااا حیاشااربۀ آهااتانتاان اهاات  ش رهااتان  6/8932پیاااح خشاا  در اهااتان گاایالن 

کیاا گر    اکارد    زمینای باح ازای سار    اایشات پیااح باادا     اهات  ویا د   دارا در ایاران  زمینای را باادا   رکشات یزه   

ایاران،  اایشات ایان     خشا  در  ۀتان پیاا   6/9682بینای ت ییاد   پای   اهات کاح باا    درصاد  40تاا   35این محف   بین 

اشاالا  ارا اای کشاااورزی بااا ایاان  شاا د  رسااا شاادن وتاان باارآورد ماای 04/3873تااا  91/3388 اادود  محفاا   در

ای بارای مادیریت و بازیابات ایان  اایشات      نیازمناد تادوین برناماح    ساا طای هااییان اخیار،    آن زدنآتا  یاا    اایشات و 

    یاا  هااا  زمااان باارای   ت یااح بااح باباات هااا ییی پیاااح، باای  از   شاارای  متشااارج، بااا  (  در1آیاای اهاات لشااکر  

مااه     اار  هاازی باح هاح تاا    برآیناد ک و هات   ایان زماان در    کاح یدرصا رت  شدن این  ایشات آیی الز  اهات  پ هیده

 د یابکاس  می

 

 

 زمینیکشت بادام بقایایاز  جاماندهبهضایعات  -1شکل 

 معرفی دستورالعمل

 شرایط عمومی تهیه کمپوست

در برآینااد تشااکیر   یابتااح باارای کاااربرد م اادد  ااایشات آیاای اهاات ردن، یاا  باان قاادی ی ت هااشحکااک و هاات

 ساا ازی ت ییااحو باای سااا در یاا  محاای  گاار ، مرطاا  ، ساا ازی  وهاایاح میکروارگانیراامک و هاات، ماا اد آیاای بااح 

شاا نده در او ، قناادسا و ماا اد آهااان ت ییااح ۀمر اااح اهاات  در مر ااا 3برآینااد تشااکیر ک و هاات شااامر   شاا ندماای

دو  شاامر ت ییاح هاا یی اهات کاح نیااز باح  نادین مااه بارای            ۀشا ند  مر اا  هاا ت ت ییاح مای    24-48طی مادت  

گیاارد  در ایاان مر اااح، ت ییااح ماا اد،  ماای ت ییااح شاادن دارد  در مر اااح هاا  ، رهاایدگی ن ااایی ک و هاات صاا رت  

ساا بت انناد از   یابناد  سار مااده آیای کاح میکروارگانیرام      باح مقادار زیااد ت  ا  مای     شاده  ت ییاح آیی م اد  و ابتحیکاس 

بااح  ریتباادقاباار ناا ان منباا  کااربن و انااردی اهااتماده کننااد، پتانراایر ک و هاات شاادن را دارا اهاات  از ماا اد  آن بااح

    خفاا   سااای صاانشتی بااح   ااایشات محفاا الت کشاااورزی،  ااایشات برخاای کارخانااح    تاا ان بااح  ک و هاات ماای 
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انادازه ررات ما اد    سر قادر ساای شا ری و ی ان با اال  اشااره کارد        سای وابرتح بح صانای  کشااورزی، زبایاح   کارخانح

 شاا د  ماای سااا بااراسمباارای   اار میکروارگانیراام یتاارباایر باشااد، هاا    تاارک  اا اوییااح باارای ت یااح ک و هاات 

 اصار از   کاربن  دیاکرا یدما اد آیای و خارو      ۀایان ررات، خیاای ک  ا  باشاند، از  رکات سا ا در تا د         اح  نان

ررات ماا اد آیاای باارای  ۀشاا د  اگاار اناادازساا ازی ای اااد ماایسااا یااا گیری شااده و شاارای  باایبشاییاات میکروارگانیراام

و برآینااد یابااد کاااس  ماایسااا باارای میکروارگانیراام دهااترسقاباارک و هاات خیااای باایر  باشااد، هاا      ۀت یاا

شا د  ب تار اهات نرابت نیتارودن/ کاربن ما اد آیای بارای          و یاا مت قام مای    شاده ان اا  شدن باح آسراتگی   ک و هت

کاردن  تارین روا رهایدن باح نرابت متشااد  نیتارودن/ کاربن، م اا ن        باشاد  هااده   35تاا   25کاردن باین   ک و هت

بااح  تاار متماااوت، بااا یکاادیگر اهاات  اگاار میاایان رط باات باار اهاااس وزن  دارای نراابت نیتاارودن/ کااربنماا اد م تااام 

شادن، باح  اداقر م کان     لکواح( ما اد آیای در  اا  ک و هات      ۀدرصد برهاد، بشاییات بی یا دیکی در تا د     30ک تر از 

از  رکات سا ا در کواح    یاباد  س نناین، اگار میایان رط بات، بااال باشاد و باااسای خاایی از آ  پار شا د،            کاس  مای 

کاردن واقشای بایاد در    ک و هات   درصاد اهات   60تاا   50کاردن،  شا د  رط بات ب یناح بارای ک و هات     یا گیری مای 

بایااد ماا اد  ،سااا و ت ییااح یکن اخاات تاا دهباارای ت زیاا  مناهااو میکروارگانیراام  شاارای  ساا ازی، ساادایت و ادامااح یابااد

تا ان باح ما ارد زیار اشااره        از میایاای   ا می ک و هات مای    کارد  رورویا ززده و  سام باح شدن را آیی در  ا  ک و هت

 کرد:  

گیاسااان اهاات و کاا دی م ااا ن بااا  ازیاان ماا ردمفاارج ک و هاات،  اااوی  ناصاار غااصایی پرمفاارج و کاام -1

 اهت  دهترسقابرارزا غصایی باال، کامر و 

اهامن ی خا د   گیاری از شاکر   شا د و باا ب اره   ک و هت، با ث  مظ تشااد  و کنتار  رط بات خاا  مای      -2

 ش د هبو ای اد ت  یح مناهو در خا  می

دارد و م یااو ب باا د ک یاات و کیمیاات محفاا الت    ماای ک و هاات،  ناصاار ا ااابی را در خاا د نگااح    -3

 ش د   کشاورزی می

داشااتن آن در تابرااتان از گیاااه در مقاباار    داشااتن خااا  در زمرااتان و خناا  نگااحک و هاات بااا گاار  نگااح -4

 کند  ت میسای ی ی محابدگرگ نی

 کند ک و هت با ای اد تلییر در ترکیو، شکر یا اندازه م اد بح ت ییح ه    خا  ک   می -5

اهاتماده را ا یاا  کارده و محای  مناهابی را بارای رشاد گیاساان         قابار  ریا غساای بکار و   ک و هات، خاا    -6

 کند کند  ک و هت از برهای  خا  نیی یا گیری میبراسم می

داشااتن خف صاایات بیییکاای و شاای یایی شاابیح بااح پیاات، یااایگیینی مناهااو باارای پیاات  ک و هاات بااا  -7

 ی یی کرد ت ان در مفرج ک دسای شی یایی صربحاهت و با اهتماده از ک و هت می
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 زمینیکمپوست از ضایعات بادامتولید 

مرطا   شا د    متار خارد و   هاانتی  2-4ساای  در انادازه زمینای  ساای باادا   برای ت یید ک و هت باید در ابتادا، پیااح  

شا د  مناباص م یا د در ایان     ری تاح   متار  1×1×1ابشااد   باا  منماصدار ساای  ا بی   یشباح  شده درسای مرط  هوس پیاح

   مکشااو پیاااح کنااد  بااح ازای ساار متاارسااا را تاا مین ماایباارای بشاییاات میکروارگانیراام ازیاان ماا ردسااا، اکراای ن یشبااح

تار ان اا  گیارد  بارای کنتار       شا د تاا ت ییاح ک و هات هاری      کیاا گر  کا د اوره ا اابح     5/1زمینی، باید مقدار بادا 

(  بارای کنتار    2ساای  ا بی باا پالهاتی  پ شاانده شا د لشاکر        دماا و رط بات تا ده ک و هات بایرات روی یشباح      

 صاا رتصاا رت دهااتی بااار بااحروز یاا  3راای ن و ترااری  در برآینااد ت  یاار،   اار ساا ادسی بایااد ساار دمااا، تاا مین اک

  ( 3 شکرل گیرد

 
 برای تولید کمپوست کاررفتهبهجعبۀ چوبی  -2شکل 

 

 عمل هوادهی کمپوست -3شکل 

 

درصاد باشاد، سار وقات کاح       50-60بایاد  ادود    شادن رط بات ما اد آیای در  اا  ک و هات      کاح ایان با ت یح بح 

ای دو بااار و دمااای ک و هاات ب تاار اهاات سمتااحپاشاای صاا رت گیاارد  تاا ده،   اار آ روی  شااد،ک باا د آ  ا راااس 

        شاا د  دمااای تاا ده ک و هاات بااح  ااات بشاییاات شاادید       گیااری متااری ک و هاات اناادازه  هااانتی 35در   اا  
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 60میایان دماا در ابتادا باح بای  از       کاح یطا ر باح  کناد، سا در ابتدای کار، شروع باح ابایای  شادید مای    ارگانیرممیکرو

 دریابااد و کاااس  ماای جیتاادربااحرهااد و هااوس دو ماااه بشااد از شااروع ت ییااد ک و هاات، دمااا گااراد ماایدریااح هااانتی

گاردد  باا ان اا  ایان   ایاات، برآیناد ت ییاد ک و هات در مادت   اار مااه تک یار             مشاد  دماای محای  مای    ،تین ا

 ش د می

 

 ی/ نحوه اجرایی شدنریکارگفرآیند به

گاار و گیاسااان زینتاای  دسناادگانارپااروک و هاات،  دکنناادگانیت یت انااد باارای ماای رکرشاادهسااای ایش ااردهاات ر

    ۀممیااد از  ااایشات کشاااورزی ماننااد پ هاات   ۀهاابو اهااتماد  تیاان ا درب اا  خف صاای و دویتاای تش اایم یابااد و   

ساا در  محی ای ناشای از ایان  اایشات را برطارج کناد  باا کااربرد ایان ک و هات          زمینی شاده و مشااالت زیرات   بادا 

و از خاارو  ارز از کشاا ر  ابتااحی کاااس  ،قی اات ماننااد پیااتنیاااز بااح واردات برااترسای گااران  ،برااتر کشاات گیاسااان

 د  شمی یا گیری

 

 اثربخشیمزایا و 

دارد کاح ک و هات آن    یتا ی  قابار زمینای،   ام   از کشات باادا    یاماناده باح  نا ان  اایشات   زمینی باح بادا  ۀپیا

نیتاارودن/ زمیناای بااا کاااس  نراابت ک و هاات پیاااح بااادا   اهااتماده شاا دزینتاای  گیاسااان ت انااد در برااتر کشااتماای

درصااد ت ا اار باااال و  ر ااح ب تاار  ناصاار غااصایی، اراار بیشااتری را باار خف صاایات رشااد لتشااداد گاار، ارتماااع  ، کااربن

تاار و خشاا  ریشااح( در گیاسااان مااد  تحقیقاااتی ماننااد   تاار و خشاا  اناادا  ساا ایی، طاا   ریشااح، وزن    وزن گیاااه،

ت اناد در ترکیاو براتری ایان گیاسااان     زمینای ماای باادا   ۀبنااابراین، ک و هات پیاا    نشاان داده اهات   و دراهانا  بنمشاح 

درصااد    اای در بنمشااح  50درصااد    اای در دراهاانا و  40تااا  15قی اات بااح میاایان باارای یااایگیینی پیاات گااران

بیشااتر از  ااد م ااا   پاارورا  pHو میاایان  (dS/m 3-1ل ایبتااح میاایان شاا ری ک تاار از  ااد ب ینااح  اهااتماده شاا د 

ماا اردی اهاات کااح در  ی اااح اززمیناای ( در برااترسای کشاات  اااوی ک و هاات پیاااح بااادا 3/5-5/6گیاسااان زینتاای ل

 قرار گیرد  ت یح م ردزمان اهتماده از این ک و هت باید 
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