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  و ورمی کمپوست( در باغات انگور دامی)گیاهی،  کمپوست راهنمای مصرف انواع
  1 محمدجواد کرمی

 

 چكیده
عنوان کود، انواع کمپوست، کمپوست بهشود. بلکه کاربرد ها پرداخته نمیدر این مقاله، به جزئیات مرتبط به ساخت کمپوست و تغذیه تاک

ها، مقدار مصرف کمپوست در تاکستان، روش کاربردی ارزیابی مقدار استفاده انتخاب نوع کمپوست، اثر کمپوست بر عناصر غذایی در تاک

تأمین  -1 شود.میکشاورزی استفاده  کمپوست به دالیل متعدد، درشود. دهی به خاک تاکستان تشریح میهای کمپوستاز کمپوست، روش

کاهش مصرف آب با افزایش  -5کاهش فرسایش خاک  -4تغییر ساختار خاک  -3افزایش مواد آلی خاک  -2مواد مغذی برای رشد گیاه 

ازحد ترین آن افزودن بیششود. مهماما در بسیاری از موارد از کمپوست استفاده نادرست می؛ نفوذ آب به خاک و کاهش تبخیر و رواناب

مدت ژن از طریق استفاده از کمپوست به خاک و درنهایت به هم زدن تعادل بین رشد رویشی و رشد زایشی تاک و اثرات منفی طوالنینیترو

شده به یک بنابراین، میزان کمپوست داده تواند چندین سال ادامه داشته باشد؛اثرات کاربرد کمپوست در رشد گیاه میتاکستان است.  آن در

های مفید، زیست برای میکروارگانیسمکمپوست با تأمین منابع غذایی و محیط دار و ترکیبات کمپوست بستگی دارد.تاک تاکستان به هدف

توان بر اساس مقدار نیتروژن نوع کمپوست را می .شودانواع مختلفی از کمپوست تولید می .دهدفعالیت بیولوژیکی خاک را افزایش می

ونقل، بافت و درصد رطوبت کمپوست های هرز، امکانات حمل، فعالیت میکروبی، وجود بذر علف(EC)موجود در آن، مقدار شوری آن 

 .گیرددسترس تاک قرار می کل نیتروژن موجود در کمپوست، در %30انتخاب کرد. فقط 

 .اصالح خاک، انگور، تاکستان، ماده آلی، کود آلی، نیتروژن كليدی: یهاواژه

 

 مقدمه

اند که داران به تجربه متوجه شدهبسیاری از تاک

 اند، هایی که از کمپوست استفاده کردهتاکستان در

 Cass and).تر هستند و شاداب ها سالمتاک

McGrath2004) کمپوست رشد  شده با های تیمارتاک

عالئم  دارند وتر برگ سبز و شاداب شاخه و ،مناسب

دهند. ها نشان میبرگ کمبود مواد مغذی کمتری در

یابد. ها به خشکی افزایش میتر اینکه تحمل آنمهم

ها مقاومت بهتر همچنین ممکن است در برابر بیماری

البته با  .نشان داده و عمر مفید بیشتری هم داشته باشند

تواند ردی، استفاده از کمپوست میهمه مزایا در موااین 

عنوان نمونه در برخی به. برای تاک مضر هم باشد

موارد، ممکن است موجب رشد مفرط تاک و بروز 

ها، مدیریت کانوپی، مدیریت بیماری مشکالتی در

 رمای ــال خسارت ســافزایش احتم کاهش باردهی و

                                                           
آموزش و ترویج  ،سازمان تحقیقات، فارس، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زراعی و باغیبخش تحقیقات  ،استادیار پژوهشی 1

 .، ایرانشیرازکشاورزی، 

 

کردن ها شود. بعد از اضافه جوانه ها وزمستان به اندام

کمپوست به خاک، جایی برای پشیمانی و جبران اثرات 

منفی آن وجود نخواهد داشت. از طرف دیگر اثرات 

 سال در خاک باقی 7 تا 5 کمپوست به مدت

 Pinamonti and Sicher, 2001; Bozzolo).ماندمی 

and Concheri, 2012) داران باید بدون بنابراین تاک

ت بلندمدت، زمان و فراهم کردن زمینه بروز مشکال

روش استفاده از کمپوست را  دقیق مشخص کنند تا 

 بتوانند از مزایای مثبت آن در تاکستان استفاده کنند.

داران در این مقاله بیشتر برافزایش دانش تاک

استفاده از کمپوست در جهت مدیریت بهینه تاکستان 

ها تأکید و ایجاد تعادل بین رشد رویشی و زایشی تاک

 دارد.
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 عنوان كودكاربرد كمپوست به

ها عنوان کود در تاکستانکمپوست معموالً به

طورکلی انگور نسبت به بسیاری شود. بهاستفاده می

دهی کمتری نیاز  دیگر از محصوالت کشاورزی به کود

داران به دنبال ایجاد تعادل بین رشد دارد، زیرا تاک

نیتروژنی مثال کود عنوانرویشی و عملکرد هستند. به

ازحد، تواند منجر به رشد رویشی بیشازحد، میبیش

کاهش عملکرد و سازگاری نامناسب به سرمای زمستان 

شود. اطالع از ترکیبات و عناصر نهایی یک کمپوست 

شده قبل از تعیین میزان مصرف، یا تعیین اینکه آیا آماده

تواند منبع کودی مناسب باشد، مهم است. بیشتر می

ای از عناصر پرمصرف گسترده ا دارای طیفهکمپوست

و ریزمغذی، ازجمله نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، 

بنابراین  منیزیم، بور، آهن، مس و منگنز هستند؛

که باید  تدانس "کامل"توان کودی وست را میکمپ

فقط در شرایطی که تمام مواد مغذی آن در سطح 

ی به افراد وقت بیشترمطلوب باشد استفاده شود. 

 کنند، اولین چیزی که به ذهنشان کمپوست فکر می

 روش درستی کهرسد مواد آلی و مواد مغذی است می

تجزیه مواد  .برای بررسی کیفیت کمپوست است هم

آلی کمپوست در خاک موجب آزاد شدن مواد مغذی 

که توسط گیاهان  شودمانند نیتروژن، فسفر و پتاسیم می

ها را کاهش نیاز کودی تاکشوند و درنهایت جذب می

خاک موجب نگهداری مواد  آلی در مواد .دهدمی

کاهش  دسترس برای گیاه ومغذی به شکل قابل

چنین با کاهش قابلیت هممغذی و  شستشوی مواد

چنین، فشردگی خاک، باعث بهبود ساختار و هم

افزایش قابلیت خاک برای نگهداری آب و افزایش 

مواد آلی همچنین با  .شودنفوذپذیری آب در خاک می

دسترس برای تبادل کاتیونی، افزایش سطح کل قابل

 .بخشدظرفیت یا ویژگی بافری خاک را بهبود می

فعالیت میکروبی خاک اثر مثبت دارد. مواد  همچنین بر

کمپوست با تأمین منابع غذایی و  آلی موجود در

های مفید، فعالیت زیست برای میکروارگانیسممحیط

به همین دلیل،  .دهدخاک را افزایش می یکی دربیولوژ

های موجود در کمپوست، کلید اصلی میکروارگانیسم

بیشترین  .تاک است خاک و اثرات مثبت کمپوست بر

اثرات مفید کمپوست در نتیجه فعالیت 

ها انیسمـــروارگــمیک .ها استانیسمـــروارگـــمیک

گیاه  نند، رشدکهای رشد گیاهان را تولید میکنندهتنظیم

کنند زا رقابت میدر خاک با عوامل بیماری را تحریک و
(Mugnai et al., 2012; Bozzolo, A. and Concheri, 

G. 2012.). 

 

 انواع كمپوست

  .شودتولید میانواع مختلفی از کمپوست 

ها معموالً مخلوطی از کود حیوانی ترین نوع آنمتداول

شده، یا مواد غذایی های خزان برگ ها،و کاه، مالچ

 .مختلف و پسماندهای مواد فیبری است

درک تفاوت بین کمپوست خام و فرایند شده مهم 

مواد  .گذاردزیرا این امر بر کارایی آن تأثیر می است؛

اند، سازی را طی نکردهآلی که فرآیند کامل کمپوست

 های هرز، عوامل ممکن است حاوی بذر علف

در دسترس  .بوهای نامطبوع باشندزای گیاهی و بیماری

اندازه کود بودن مواد مغذی کود دامی خام معموالً به

بینی نیست و در صورت استفاده کمپوست قابل پیش

ازحد نمک و شستشوی تواند منجر به تجمع بیشمی

شده، از رنگ مواد مغذی شود. کمپوست فرایند و آماده

تا خاکی و بافت یکنواختی برخوردار است، بوی خنثی 

است.  20دارد و نسبت کربن به نیتروژن آن کمتر از 

های مورداستفاده در تاکستان اغلب به نوع کمپوست

ونقل و قابلیت دسترس آن در محل، امکانات حمل

آالت تناسب شرایط و کیفیت کمپوست با ماشین

مورداستفاده برای پخش کردن روی زمین بستگی 
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 .Pinamonti and Sicher, 2001; Anonymous).دارد

 برای  ترکیبات انواع کمپوست 1در جدول . (2003

دار با توجه به شده است. تاکداده نشان داریتاک

تواند نسبت به انتخاب های خاک تاکستان میویژگی

های زمینش انتخاب و نوع کمپوست متناسب با ویژگی

نشان  1طور که جدول عنوان نمونه، هماناستفاده کند به

های محلول در ورمی کمپوست غلظت نمک دهدمی

(93/6 mmhos/cm)  بیشتر از غلظت آن در سایر

دار نباید ها است بنابراین در اراضی شور تاککمپوست

از این نوع کمپوست استفاده کند چون موجب شوری 

های شور شود. برای خاکها میبیشتر ناحیه ریشه تاک

 ت.پوست بقایای گیاهی قابل توصیه اسکم

ویژه عدم رعایت اصول علمی، به دالیل متعدد به

استانداردهای  های موجود در کشوربیشتر کمپوست

 های آننمکموارد غلظت الزم را ندارند و در برخی 

که در طوریبرابر غلظت استاندارد آن است. به 5تا  4

این )هدایت الکتریکی(  اغلب موارد غلظت نمک

رسد که استفاده از می mmhos/cm 16به ها کمپوست

ها مفید نخواهد بود بلکه موجب تنها برای تاکها نهآن

-شور شدن خاک تاکستان می ها واثرات منفی بر تاک

 یا قبل از خرید شودبه همین دلیل توصیه می شود.

و در تجزیه نمونه آن  ،از هر نوع کمپوست استفاده

صورت استاندارد بودن ترکیبات آن نسبت به کاربرد 

 .ها در تاکستان اقدام شودآن

 

 داریترکیبات انواع کمپوست مورداستفاده در تاک -1جدول 

 ورمی کمپوست
کمپوست کود مرغی/ کمپوست 

 بستر قارچ
 کمپوست بقایای گیاهی کمپوست کود دامی

 
بر اساس وزن 

 خشک

 بر اساس وزن
 تازه

بر اساس وزن 
 خشک

بر اساس وزن 
 تازه

بر اساس 
 وزن خشک

بر اساس 
 وزن تازه

بر اساس 
 وزن خشک

بر اساس 
 وزن تازه

 pH 8/7 ـــــ 8/7 ـــــ 2/7 ـــــ 8/7 ـــــ

های محلول نمک 49/2 ـــــ 15/3 ـــــ 96/4 ـــــ 96/6 ـــــ
mmhos/cm 

 مواد جامد %7/46 ـــــ %1/62 ـــــ %9/35 ـــــ %4/30 ـــــ

 رطوبت %3/53 ـــــ %9/37 ـــــ %1/64 ـــــ %6/69 ـــــ

 ماده آلی 9/19% 6/42% 3/16% 3/26% 9/18% 8/52% 7/17% 1/58%

 (N)نیتروژن کل  8/0% 8/1% 9/0% 4/1% 0/1% 7/2% 7/0% 3/2%

 نیتروژن آلی 8/0% 8/1% 9/0% 4/1% 0/1% 7/2% 7/0% 3/2%

 mg/kgنیتروژن آمونیومی  1/2 5/4 8/2 5/4 9/3 8/10 8/2 2/9

 (C)کربن  3/12% 3/26% 9/8% 4/14% 4/11% 7/31% 1/9% 8/29%

 نسبت کربن/نیتروژن 5/14 5/14 2/10 2/10 7/11 7/11 7/12 7/12

 5O2(P(فسفر  30/0% 65/0% 71/0% 15/1% 03/1% 88/2% 54/0% 77/1%

 O)2(Kپتاسیم  68/0% 45/1% 21/1% 94/1% 51/0% 43/1% 90/0% 94/2%

 (Ca)کلسیم  07/2% 43/4% 03/2% 27/3% 46/3% 63/9% 67/0% 21/2%

 (Mg)منیزیم  44/0% 94/0% 56/0% 90/0% 26/0% 73/0% 27/0% 87/0%

 (S) گوگرد 14/0% 29/0% 17/0% 27/0% 26/0% 73/0% 15/0% 49/0%

 (Na) سدیم 153 327 448 721 271 755 778 2557
mg/kg 

 (Al) آلومینیوم 6005 12857 16480 26528 2077 5788 5300 17414
mg/kg 

14115 4296 6976 2503 27882 17321 12267 g 5729 آهن (Fe) 
mg/kg 

 (Mn)منگنز  346 741 489 787 260 726 277 911
mg/kg 

 (Cu) مس 22 48 29 46 53 147 20 67
mg/kg 

 (Zn)روی  81 174 104 167 118 329 94 308
mg/kg 
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 انتخاب نوع كمپوست برای تاكستان

 به میزان حدودی انتخاب نوع کمپوست تا

 دسترس و قیمت و هزینه آن بستگیکمپوست قابل

ای باکیفیت برای تواند مادهنوع کمپوست می دارد. هر

نوع حال، اگر چندین استفاده در تاکستان باشد. با این

توان بر اساس مقدار نیتروژن باشد، نوع کمپوست را می

، فعالیت (EC)شوری آن  موجود در آن، مقدار

های هرز، امکانات میکروبی، وجود بذر علف

ونقل، بافت و درصد رطوبت کمپوست )که حمل

دهند(، را تحت تأثیر قرار می سهولت استفاده از آن

ا میزان حاصلخیزی خاک و میزان ی .انتخاب کرد

 وضعیت رشد تاک قبل از کاربرد کمپوست نیز از

ترین نوع کمپوست عوامل مؤثر در انتخاب مناسب

 کنندخوبی رشد میها بهعنوان نمونه، اگر تاکبه .است

و نیتروژن کافی در خاک وجود دارد، نوع کمپوست 

شده از مواد گیاهی ممکن است مناسب باشد تا ساخته

روژن به خاک جلوگیری ازحد نیتاز افزوده شدن بیش

مواد آلی خاک کم  طرف دیگر، اگر نیتروژن و از .شود

باشد و گیاهان رشد ضعیفی داشته باشند، کمپوست 

 .شده از کودهای دامی گزینه قابل قبولی استساخته

تاکستانی که نیتروژن خاک کم است یا  ترتیب، دراینبه

ند تواها رشد ضعیفی دارند کمپوست گیاهی نیز میتاک

 شده، زیرا مقدار کمپوست استفاده استفاده شود؛

ها به نیتروژن تنظیم شود تواند برای تأمین نیاز تاکمی
(Bozzolo, and Concheri, 2012: Mugnai et al., 

اما نکته اصلی این است که باید با تجربه یا  ؛(2012

میزان نیتروژن  تجزیه نمونه کمپوست در آزمایشگاه، از

مشخص  اطالع حاصل و کمپوست موردنظر موجود در

 شود چه مقدار نیتروژن باید به خاک تاکستان وارد شود.

مؤثر  مواردی که در کاربرد کمپوست کی دیگر ازی

پالستیک، ) است، وجود مواد زائد غیرقابل تجزیه

ها به خاک در کمپوست و ورود آن( شیشه و فلز

احتمال وجود این نوع مواد در  .تاکستان است

 .های گیاهی زیاد استمپوستک

 

 هااثر كمپوست بر عناصر غذایی در تاک

 نيتروژن

دسترس  کمپوست در همه نیتروژن موجود در

از  ٪15 معموالً در سال اول، حدود .گیردتاک قرار نمی

کمپوست برای تاک  کل نیتروژن موجود در

 تا 4 دیگر، طی ٪20 دسترس است. مابقی آن یعنیقابل

اگر مراقب بود و مقدار و  .شودآزاد میسال آینده  5

توان از کمپوست دفعات کاربرد محدود شود، می

تعیین میزان  .تاکستان استفاده کرد طور مؤثر دربه

مناسب مصرف کمپوست بر اساس نیاز تاک و مقدار 

 نیتروژن موجود در خاک پیچیده است اما برخی از

هد شد به ها اشاره خواموارد مفیدی که در ادامه به آن

بعد از اضافه کردن  .کندگیری کمک میروند تصمیم

کمپوست به خاک، نیتروژن موجود در کمپوست 

وسیله ی بهــتدریج از طریق تجزیه مواد آلبه

شود. اثر ها به داخل خاک وارد میمیکروارگانیسم

اضافه شدن کمپوست به خاک تاکستان در سال اول 

توجه است دوم قابلبسیار اندک است، اثر آن در سال 

های سوم و چهارم و بیشترین اثر کمپوست در سال

داران برای دادن نمایان خواهد شد. به همین دلیل، تاک

های اول و دوباره کمپوست به خاک تاکستان در سال

که کمپوست به کنند. هنگامی دوم باید بااحتیاط عمل

شود، اگر رشد تاک به دلیل خاک تاکستان اضافه می

توان رشد بود نیتروژن خاک زیاد باشد، دیگر نمیبیش

تواند موجب رشد مقدار زیاد نیتروژن می .را کاهش داد

مدیریت  ازحد تاک و درنتیجه بروز مشکالتی دربیش

افزایش  ها، کاهش باردهی وکانوپی، مدیریت بیماری

 ها واحتمال خسارت سرمای زمستان به اندام
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در مقاوم شدن در برابر  های تاک به دلیل تأخیرجوانه

 سرمای زمستان شود.
 

 در دسترس بودن نيتروژن

 دسترس تاک کل نیتروژن موجود در کمپوست در

دسترس  کل نیتروژن در از ٪30 گیرد. حدودقرار نمی

گیرد. این مقدار بر اساس ترکیب تاک قرار می

کمپوست، روش کاربرد، شرایط خاک و فعالیت 

محیطی پس از استفاده شرایط  میکروبی خاک و

درصد واقعی نیتروژن آزادشده در هر  .متفاوت است

 .مرحله، بر اساس عوامل فوق متفاوت خواهد بود

منظور کاهش خطر افزایش مفرط نیتروژن در خاک به

شود دلیل استفاده از کمپوست، توصیه میتاکستان به 

برای برآورد مقدار نیتروژن  3/0داران از ضریب تاک

یعنی مقدار نیتروژنی  سترس تاک استفاده کنند؛دقابل

که در طی چندین فصل در دسترس تاک قرار خواهد 

ضرب مقدار کل نیتروژن حاصل از گزارش  گرفت، با

کیلوگرم نیتروژن در هر تن )تجزیه کمپوست 

 عنوان نمونه، اگربه .تعیین شود 3/0عدد  در( کمپوست

باشد و  کیلوگرم در هر تن 10نیتروژن کل کمپوست 

شود که ضرب شود مشخص می 3/0تن در عدد  10

کیلوگرم نیتروژن خالص با استفاده از هر تن  3حدود 

دسترس تاک خواهد  کمپوست در مدت پنج سال، در

رسد، اما خیلی سریع تجمع این زیاد به نظر نمی .بود

 .کندپیدا می
 

 سایر عناصر )فسفر، پتاسيم و منيزیم(

ر کمپوست در سال اول در بیشتر پتاسیم موجود د

طور بالقوه موجب رقابت گیرد، بهدسترس گیاه قرار می

 ها و کاهش منیزیم در برای جذب منیزیم در تاک

های شود. در آزمایششده میهای کمپوست دادهتاک

تحقیقاتی کمپوست که توسط دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا 

ژه ویطی دو سال انجام شد، سطح فسفر، کلسیم و به

طورکلی در انگورهای برگ بههای دممنیزیم، در نمونه

تر بود. در این شده، کمی پایینکمپوست داده

ها، بین میزان فسفر و کلسیم تاک کمپوست آزمایش

شده و تاک بدون کمپوست مشابهت زیادی وجود داده

  .داشتند
 

 در تاكستان مقدار مصرف كمپوست

ها به مقدار تاکستانمیزان استفاده از کمپوست در 

مواد مغذی کمپوست و مقدار مواد مغذی موردنیاز در 

هر هکتار یا هر رقم تاک بستگی دارد. با توجه به تجزیه 

خاک و برگ یا دمبرگ، قبل از تعیین میزان موردنیاز 

 شود که آخرین نتایج آزمایش کمپوست، توصیه می

برگ یا برگ، آزمایش خاک و آزمایش ترکیبات دم

 پوست مورداستفاده در دسترس باشد.کم

طورکلی، به دلیل اهمیت نیتروژن درافزایش به

رشد رویشی و نقش آن در تعادل بین رشد رویشی و 

زایشی تاک و درنهایت تأثیر بر کمیت و کیفیت 

داری در محصول، توجه به نیتروژن کمپوست در تاک

اولویت اول قرار دارد و قبل از هر چیز میزان کاربرد 

شود، مپوست به میزان نیتروژن موردنیاز محدود میک

آزمایش خاک و تجزیه دمبرگ راهنمای بسیار خوبی 

برای اطالع از مقدار مناسب مصرف کمپوست در 

چنین تجزیه کمپوست ازنظر مقدار تاکستان هستند. هم

ها این آزمایش .موادمغذی و شیمیایی آن ضروری است

پوست در خاک باید قبل از مصرف هرگونه کود کم

ها نشان دهند که میزان مواد اگر این آزمایش .انجام شود

توان مغذی و نیتروژن در خاک و تاک پایین است، می

اساس مقدار  بر) کمپوست را در مقادیر کم تا متوسط

 مصرف کرد. سپس با (مواد مغذی و نیتروژن کمپوست

توان برای تعیین بررسی مقدار رشد و عملکرد تاک می

اگر رشد گیری نمود. بعدی کمپوست تصمیم مصرف
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تاک کافی یا شدیدتر از حد مطلوب باشد و 

های خاک و دمبرگ نیتروژن کافی را نشان آزمایش

دهند، افزودن کمپوست به خاک ممکن است مشکل را 

بدتر کند. اگر مقدار نیتروژن خاک کم باشد و رشد تاک 

ه میزان کمتر از حد مطلوب باشد، استفاده از کمپوست ب

 .(perth, 2013)شده سودمند خواهد بود محاسبه

این مقاله بیشتر بر تعیین مقدار مناسب نیتروژن 

حال، برای استفاده در تاکستان تأکید دارد. بااین

شده است که چندین فاکتور شیمیایی مهم مشخص

تواند بر کیفیت دیگر در کمپوست وجود دارد که می

 د.خاک و رشد تاک نیز مؤثر باش

 

 روش عملی ارزیابی ميزان استفاده از كمپوست

مقدار  محاسبه، بعد از انتخاب کمپوست باکیفیت

 در محاسبه و لحاظ آن مناسب نیتروژن در تاکستان

 در اولویت قرار دارد. مورد نیاز مقدار کمپوست

ابتدا رشد تاک را مشاهده کنید. اگر تاک به دلیل 

ممکن است  حاصلخیزی خاک رشد خوبی داشته باشد،

ها با اگر تاک .نیازی به استفاده از کمپوست نباشد

کنند، ممکن خوبی رشد میاستفاده از کود نیتروژن به

های کود ازته است از کمپوست برای جایگزینی برنامه

و افزایش فعالیت میکروبی و مواد آلی در خاک استفاده 

های بارور: الزم است مشخص شود که تاکستان .شود

مقدار کود نیتروژن در سال باید به تاکستان داده چه 

وتحلیل مواد در مرحله بعد با استفاده از تجزیه. شود

مغذی کمپوست برای تعیین مقدار کل ازت موجود در 

 شود که استفاده کلی قاعده این از .کمپوست اقدام شود

 آزاد شدن، میزان اساس بر نیتروژن کمپوست

 سوم، سال - ٪4 م،دو سال - ٪8 اول، سال - 15٪

 دسترس تاک در پنجم سال - ٪1 چهارم، سال - 2٪

 .(2گیرد )جدول  قرار

 
 در اختیار تاک قرار بگیرد تواندمیزان آزاد شدن نیتروژن کمپوست در هرسال که می -2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٪30 از کل نیتروژن موجود در کمپوست، حدود

تعیین  .گیردسال در دسترس تاک قرار می 5 در طی

چه مقدار کمپوست باید استفاده شود تا برابر با  کنید

برای درک بهتر به  .نیتروژن موردنیاز ساالنه باشدمیزان 

 .مثال ذیل توجه شود

 30از معمول ساالنه نیتروژن خاک برابر با یاگر ن مثال:

 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار در نظر گرفته شود 

 

 کیلوگرم 10گزارش آزمایشگاه از تجزیه کمپوست = 

 چنینهم نیتروژن خالص در هر تن گزارش شده است.

 5 برای شود،بار در سال استفاده میکمپوستی که یک

تن  20اگر  کند.سال آینده نیتروژن به خاک وارد می

کمپوست به خاک یک هکتار تاکستان اضافه شود و 

کیلوگرم نیتروژن  10طبق گزارش آزمایشگاه حاوی

 خالص در هر تن باشد.

 سال
تواند در میزان آزاد شدن نیتروژن کمپوست که می

 قرار بگیرد.اختیار تاک 

 ٪15 اول سال

 ٪8 دوم سال

 ٪4 سال سوم

 ٪2 ، چهارم سال

 ٪1 پنجم سال
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تن  کیلوگرم نیتروژن خالص در هر 10 سال اول=     

کیلوگرم نیتروژن خالص در  5/1=  15/0×  کمپوست

تن  20شده. بنابراین برای هر تن کمپوست داده

کیلوگرم نیتروژن خالص که به خاک  30کمپوست = 

 شود. تاکستان اضافه می

 08/0× کیلوگرم نیتروژن خالص  10=  سال دوم

کیلوگرم نیتروژن خالص در هر تن کمپوست  8/0= 

کیلوگرم  16تن کمپوست =  20شده. بنابراین برای داده

 شود.نیتروژن خالص که به خاک تاکستان اضافه می

 04/0× کیلوگرم نیتروژن خالص  10=  سال سوم

کیلوگرم نیتروژن خالص در هر تن کمپوست  4/0= 

کیلوگرم  8تن کمپوست =  20شده. بنابراین برای داده

 شود.نیتروژن خالص که به خاک تاکستان اضافه می

× کیلوگرم نیتروژن خالص  10=  مسال چهار

کیلوگرم نیتروژن خالص در هر تن  2/0=  02/0

 4تن کمپوست =  20شده. بنابراین برای کمپوست داده

 .شودکیلوگرم نیتروژن که به خاک اضافه می

 01/0× کیلوگرم نیتروژن خالص  10= سال پنجم

کیلوگرم نیتروژن خالص در هر تن کمپوست  1/0= 

کیلوگرم  2تن کمپوست =  20بنابراین برای شده. داده

شود. از این مثال نیتروژن خالص که به خاک اضافه می

کاربرد اولیه  های پس ازشود که در سالمشخص می

توجهی در خاک تاکستان باقی کمپوست، نیتروژن قابل

های بعد، باید از رشــدتاک و مقدار در سال .ماندمی

قبل برای محاسبه مقدار  هاینیتروژن آزادشده از سال

کمپوست موردنیاز برای حفظ رشد مطلوب تاک در 

جاری استفاده شود. در مثال قبلی، اگر در سال سال 

کیلوگرم نیتروژن در  31دار مایل به نگهداری دوم، تاک

مجموع . تن کمپوست استفاده کند 10 هکتار باشد، باید

 31نیتروژن سال قبل و سال جاری هر دو مقدار 

سال دوم را تأمین  کیلوگرم نیتروژن موردنیاز تاک در

کیلوگرم  5/1× تن کمپوست مصرفی  10) .کندمی

کیلوگرم،  15نیتروژن موجود در هر تن کمپوست = 

دهی فصل جاری به مقدار نیتروژن از برنامه کمپوست

مانده از برنامه کمپوست سال کیلوگرم نیتروژن باقی 16

که در دسترس تاک قرار  کیلو نیتروژن 31=  گذشته

 .گیردمی

تن در هکتار  20سال اول  دار دریک تاک اگر

کمپوست مصرف کند و از سال دوم تا سال پنجم نیز 

تن کمپوست مصرف کند، بر اساس مقادیر  10هرسال 

 31 شده بود، حدوددسترس که قباًل ارائهنیتروژن قابل

س کیلوگرم نیتروژن در هر فصل برای انگور در دستر

 .خواهد بود

آورتر این مقادیر برای تولیدکنندگان تعجب

تن کمپوست در  20که بدانند خواهد شد، درصورتی

 متر در زیر سنتی 90هکتار که در یک نوار به پهنای 

متوسط ضخامت نوار کمپوست )گیرد تاک قرار می

پوشش کاملی روی سطح خاک  (مترمیلی 13حدود 

تن کمپوست در هکتار  10کند و با مصرف ایجاد نمی

که  شده استلختی زمین کامالً مشهود است. گزارش

متر سانتی 5/7تا  5ای از کمپوست به ضخامت باید الیه

استفاده شود تا مؤثر واقع شود، اما محاسبات فوق نشان 

متر ضخامت الیه کمپوست سانتی 5/7تا  5دهد که می

د و دهمقدار زیادی نیتروژن در دسترس تاک قرار می

ممکن است نگرانی در مورد سایر اثرات جانبی ناشی 

وری تاک سالمتی و بهره از میزان باالی کمپوست در

 را افزایش دهد.

داران باید توجه داشته باشند که الزم نیست تاک

های بر اساس روش. هر سال کمپوست استفاده شود

-ه تاک، کمپوست میدار، برای رشد بهینمدیریت تاک

ها نیاز های متناوب یا فقط زمانی که تاکتواند در سال

تجزیه دمبرگ، طول )بیشتری به کمپوست نشان دهند 

استفاده شود.( شاخه، رنگ شاخه و برگ
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 تن 20ساله با مصرف در دسترس در هکتار در هرسال در طی دوره پنج کیلوگرم نیتروژن 31محاسبات برای تأمین  -3 جدول

 تن کمپوست در هکتار از سال دوم تا سال پنجم 10 کمپوست در هکتار در سال اول و مصرف

 نیتروژن در دسترس تاک در هکتار

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول

 مقدار مصرف

تن کمپوست در  20

 هکتار

تن کمپوست در  10

 هکتار

تن کمپوست در  10

 هکتار

تن کمپوست در  10

 هکتار

تن کمپوست در  10

 هکتار
کیلوگرم نیتروژن در  30سال اول 

 دسترس =
     کیلوگرم ازت 30

کیلوگرم نیتروژن در  31سال دوم 
 دسترس =

    کیلوگرم نیتروژن 15 + کیلوگرم ازت 16

کیلوگرم ازت در  31سال سوم 
 دسترس =

   کیلوگرم نیتروژن 15 کیلوگرم نیتروژن + 8 کیلوگرم نیتروژن + 8

کیلوگرم ازت در  31سال چهارم 
 دسترس =

  کیلوگرم نیتروژن 15 کیلوگرم نیتروژن + 8 کیلوگرم نیتروژن + 4 کیلوگرم نیتروژن + 4

کیلوگرم نیتروژن در  31سال پنجم 
 دسترس =

کیلوگرم  15 کیلوگرم نیتروژن+ 8 کیلوگرم نیتروژن + 4 کیلوگرم نیتروژن + 2 کیلوگرم نیتروژن + 2
 نیتروژن

 

 های مصرف كمپوستروش

های مصرف کمپوست، بسته به میزان روش   

 پخش .کمپوست و طراحی تاکستان متفاوت است

توان با دست های کوچک را میکمپوست در تاکستان

این روش هزینه کارگری زیادی دارد، اما انجام داد. 

است. روشی مؤثر برای توزیع کمپوست در تاکستان 

گیرد. تاک قرار می معموالً، کمپوست اطراف طوقه هر

 حال، نگرانی اصلی این است که در مرتبه دوم،بااین

دارانی که از این شود؟ تاکچقدر کمپوست استفاده 

 برای مقدار کمپوست الزم کنند بایدروش استفاده می

هر هکتار را محاسبه و مقدار الزم برای هر تاک را برای 

 ا اهداف نیتروژن در هکتار تنظیم کنند. مطابقت ب

داران باید تصمیم بگیرند که کمپوست را تاک    

صورت نواری زیر انگور پخش کنند یا کمپوست را به

شده بر روی محصوالت تحقیقات انجام قرار بدهند.

داده است که استفاده از کمپوست در سطح  نشان متعدد

ود مصرف شتوصیه می .خاک کارایی بیشتری دارد

صورت پخش آن در سطح ها بهتاکستان کمپوست در

 (.1خاک اعمال شود )شکل 

بهتر است کمپوست در پاییز، درست پس از 

ها برداشت یا اوایل بهار، درست قبل از شکفتن جوانه

شود، زیرا استفاده از کمپوست در اواسط فصل استفاده 

تواند موجب افزایش رشد رویشی تاک در آخر رشد می

ها تواند کیفیت میوه و سازگاری تاکو می فصل شود

 . به خطر بیندازد به سرمای زمستانی را

مقدار می توان برای محاسبه  -4از جدول       

کمپوست موردنیاز برای هر هکتار بر اساس فاصله 

 اولیه بستگی به ماهیت استفاده کرد. هاکاشت تاک

 یزانم ،دهنده کمپوستمواد تشکیل شدگیتجزیه

 ،دهندهشدگی مواد تشکیلتجزیه یزانرطوبت و م

 مواد است. بر اساس ها متفاوت ی کمپوستچگال

معموالً وزن هر ، باشند شدهتجزیه خوبیبهکه  ایاولیه

و کمپوست  400مترمکعب کمپوست خشک حدود 

شود. اگرچه برنامه برآورد می یلوگرمک 800تا مرطوب 

تری ثیر یکنواختپخش کمپوست در خاک تاکستان تأ

از کمپوست در سطح تاکستان دارد، اما کاربرد روش 

داران اجازه صورت نواری به تاکمصرف کمپوست به

ها قرار دهد تا کمپوست را در محلی که اکثر ریشهمی

روش کمپوست دهی  استفاده از. دارند، متمرکز کنند

 دارد.نواری به کمپوست کمتر در هر هکتار نیاز 
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 داری ایرانمصرف كمپوست در تاکوضعيت 

در ایران از کود دامی برای اصالح خاک استفاده 

 مدرن داریشود. اما این روش کارایی زیاد و در تاکمی

های هرز و جایگاهی ندارد. این کودها دارای علف

شکالت چنین مزای گیاهی هستند. همعوامل بیماری

شدن  تنها معدنینه بهداشتی هم به همراه دارند و

اندازه کافی خوبی و بهترکیبات آلی در این نوع کودها به

شود بلکه بوی نامطبوعی هم تولید و محیط انجام نمی

از کود دامی برای  شودکنند. توصیه میرا آلوده می

اصالح خاک استفاده نشود و در حد امکان این کودها 

صورت کمپوست فرآوری شوند چون استفاده از کود به

های نوع خام فروشی است و از قابلیتدامی یک 

 ید.آترکیبات آلی این کودها استفاده بهینه به عمل نمی

ماده اولیه  %70های فقط مثالً در بسیاری از کمپوست

یعنی  آن کود دامی است و مابقی مواد افزودنی است؛

  توان تهیه کرد.تن کمپوست می 3/1تن کود دامی  1با 

به تولیدی در کشور های کیفیت برخی کمپوست

که طوریبه دلیل عدم رعایت اصول علمی پایین است.

درصد مواد زائد آنها خیلی بیشتر از حد استاندارد است 

شود و در تر سطح شوری آنها کنترل نمیو از همه مهم

رسد. می 16000ها به باالتر از بیشتر مواقع شوری آن

مفید تنها نه ها در تاکستاناستفاده از این کمپوست

بلکه اثرات منفی از قبیل احتمال شور کردن  نیست

شود می بنابراین توصیه خاک تاکستان را به همراه دارد؛

ها از تولیدکننده گرفته و تجزیه کمپوست هحتماً برگ

مقایسه  ترکیبات آن با مقادیر استاندارد نوع کمپوست

 .شود

 

 

 

 
 های کاشتها در روی ردیفنواری در زیر تاک صورتبهمصرف کمپوست  -1شکل 

 
 

 

 

 



  و ورمی کمپوست( در باغات انگور دامی)گیاهی،  کمپوست راهنمای مصرف انواع

45 

 

 هامحاسبه مقدار کمپوست موردنیاز برای هر هکتار تاکستان بر اساس فاصله کاشت تاک -4جدول 

 0/3 7/2 5/2 2/2 های کاشت )متر(فاصله ردیف

 3333 3704 4000 4545 های کاشت در هکتار )متر(طول کل ردیف

 0/1 9/0 8/0 7/0 هر ردیف کاشت )متر( ها درزیر تاک عرض

 250 250 240 239 مترسانتی 5/7مترمکعب کمپوست موردنیاز برای یک هکتار باضخامت 

 167 167 160 159 مترسانتی 5مترمکعب کمپوست موردنیاز برای یک هکتار باضخامت 

 به ازای هر مترمکعب کمپوست متر طول ردیف کاشت

 مترمکعب کمپوست برای جند متر طول ردیف است( )هر
29 25 22 20 

 2222 2469 2667 3030 ها روی ردیفمتر فاصله تاک 5/1تعداد تاک در هکتار با 

 

 های ترویجیتوصیه 

با توجه به نقش نیتروژن در تعادل رویشی و 

 هایشود که نتایج آزمایش، توصیه میزایشی تاک

دمبرگ، خاک و ترکیبات کمپوست مورداستفاده در 

عنوان یک راهنما برای ها بهو از آن دسترس باشد

برآورد مقدار مناسب کمپوست در تاکستان استفاده 

شود. برای کاهش خطر افزایش مفرط نیتروژن در خاک 

داران شود تاکدرنتیجه استفاده از کمپوست، توصیه می

دسترس قدار نیتروژن قابلبرای برآورد م 3/0از ضریب 

جای داران کشور بهتاک استفاده کنند. اغلب تاک

کنند که اقدام کمپوست از کود دامی پوسیده استفاده می

االمکان از کود شود حتیاشتباهی است و توصیه می

دامی فراوری نشده برای اصالح خاک استفاده نشود. 

صورت کمپوست فرآوری شوند. حتماً این کودها به

هایی که خاک ضعیف و ماده نشود در تاکستاتوصیه می

جای کمپوست گیاهی از کمپوست آلی کم دارند به

دهی در دامی استفاده کنند. بهترین زمان کمپوست

بعد از برداشت یا اوایل  تاکستان، ترجیحاً پاییز یعنی

بهار است. در اواسط فصل از دادن کمپوست به خاک 

موجب تحریک رشد  تاکستان خودداری شود چون

ها را در شود و تاکها در اواخر فصل رشد میتاک

کند. مقابل خطر سرماهای پاییز و زمستان حساس می

 صورت چالداران از مصرف کمپوست بهچنین تاکهم

کود پرهیز کنند و کمپوست را در سطح خاک و 

متر در سانتی 5/7صورت خطی یا نواری باضخامت به

 .ندها پخش کنزیر تاک
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