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هاي موجود، استانداردها و چالشعنوان یک کود آلی در کشاورزي ارگانیکضرورت کاربرد کمپوست به

2یار، سیده کوثر دانش1*بهنام عمرانی
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ها و فضاي سبز رشتکارشناس ارشد کشاورزي، کارشناس سازمان پارك-2

چکیده
رویه ترین اصول کشاورزي پایدار است، این در حالی است که مصرف بیحفظ مقدار مطلوب ماده آلی در خاك یکی از اساسی

ترین منابع عمده. کاهش کیفیت تولیدات کشاورزي گردیده استی وکودهاي شیمیایی باعث ایجاد اثرات مخرب زیست محیط
هاي شهري است، تولید کود کمپوست از کننده مواد آلی، فضوالت دامی، بقایاي گیاهی، لجن فاضالب و کمپوست زبالهتأمین

گردد، فرآیندي مهم در هاي دفنی و تبدیل بخشی از زباله به محصولی قابل استفاده میاین جهت که موجب کاهش حجم زباله
-هاي شهري بهدر راستاي ارتقاء کشاورزي ارگانیک، کمپوست زباله. باشدراستاي کاهش اثرات مخرب زیست محیطی زباله می

عنوان یک کود زیستی باعث بهها علت دارابودن هوموس فراوان، قابلیت جذب آب فراوان و وجود مواد غذایی آلی و ریزمغذي
اما سوال این است آیا کمپوست در محیط زیست تاثیر منفی دارد؟ . شودزیکی و شیمیایی خاك میبهبود خصوصیات فی

هاي هاي موجود در استفاده از کود کمپوست چیست؟ در همین راستا رعایت استانداردهاي ملی با توجه به ویژگیچالش
عنوان یک کود آلی با رعایت استانداردهاي بهاستفاده از کود کمپوست . باشدهاي کشور ضروري میفیزیکی و شیمیایی خاك

موجود، حاصلخیزي خاك را افزایش داده و موجب کاهش مصرف کودهاي شیمیایی، حفظ محیط زیست و رسیدن به 
.شودکشاورزي پایدار می

استاندارد ملی،کشاورزي پایدار، کمپوست، ماده آلی:کلیدواژه

مقدمه
هاي هاي رشد و افزودنیکنندهها و تنظیمکشبدون مصرف کودهاي مصنوعی، آفتکشاورزي ارگانیک یک سیستم تولید 

هاي کشاورزي ارگانیک جهت حفظ حاصلخیزي خاك و تقویت عناصر غذایی آن، همچنین کنترل سیستم. خوراك دام است
بقایاي گیاهی و کودهاي دامی، هایی از قبیل تناوب زراعی، استفاده ازهاي هرز و سایر آفات، با استفاده از روشحشرات، علف

برخی ایرادات . باشنداستفاده از بقوالت در تناوب، کودسبز، پسماندهاي آلی خارج از مزرعه و کنترل بیولوژیکی متکی می
اساسی که نسبت به وضعیت فعلی کشاورزي وارد است، تخریب ساختمان خاك و فرسایش آن، آلودگی محیط زیست، خطر 

هاي باشد، اما در سیستم کشاورزي ارگانیک حفظ ساختمان خاك، کرممی... ، افت کیفیت مواد غذایی و مسمومیت مواد غذایی
منظور هاي اخیر روند توجه به سالمت و کیفیت خاك بهدر سال. باشدتر ضروري میها و حشرات بزرگخاکی، میکروارگانیسم

هاي در کشورهاي صنعتی براي تولید غذاي سالم، استفاده از نهادهطوري که تولید پایدار محصوالت زراعی شدت یافته است، به
امروزه در کشاورزي پایدار به تأمین عناصرغذایی .روزافزون قرار گرفته استاي و غیرشیمیایی مورد توجهطبیعی، درون مزرعه

. گردددهاي زیستی تأکید میکارگیري موادي با منشا طبیعی و کومورد نیاز گیاهان و افزایش حاصلخیزي خاك از طریق به
- دارنده با جمعیت متراکم از یک یا چند نوع موجود مفید خاکزي و یا فرآورده متابولیک آنکود زیستی عبارت است از مواد نگه

-هاي خاکزاد و حفظ پایداري ساختمان خاك، مورد بهرهها که به منظور تأمین عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان، کنترل بیماري
ي گذشته کاهش یافته است ولی امروزه اگرچه کاربرد کودهاي زیستی به علل مختلف در چند دهه). 3(گیرند ري قرار میبردا
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عنوان یک رکن اساسی در ها بهرویه کودهاي شیمیایی به وجود آورده است، استفاده از آنبا توجه به مشکالتی که مصرف بی
ترین اصول کشاورزي حفظ مقدار مطلوب ماده آلی در خاك یکی از اساسی).5(است توسعه پایدار کشاورزي مجدداً مطرح شده 

تواند روي خصوصیات فیزیکی خاك نیز کاربرد کودهاي آلی در کشاورزي عالوه بر بهبود حاصلخیزي خاك، می. پایدار است
کننده مواد آلی عبارتند رین منابع تأمینتعمده. شوندعنوان یکی از ارکان مهم باروري خاك محسوب میمواد آلی به. موثر باشد

هاي شهري که امروزه با توجه به اهمیت کشاورزي ارگانیک و از فضوالت دامی، بقایاي گیاهی، لجن فاضالب و کمپوست زباله
برخی از محققین معتقدند که کودهاي . کاهش مشکالت زیست محیطی در کشاورزي  پایدار بسیار مورد توجه قرار گرفته است

نماید که باعث شیمیایی عالوه بر تخریب کربن آلی و هوموس باعث تخریب ساختمان خاك شده و مسمومیت گیاهی ایجاد می
ها، چگالی ظاهري، ظرفیت نگهداري آب مقدار کربن آلی، پایداري خاکدانه. گرددگسترش بعضی از امراض از جمله سرطان می

. شوندهاي کیفیت خاك محسوب میدایت الکتریکی خاك از جمله شاخصقابل استفاده، خلل و فرج درشت، اسیدیته و ه
ها شده و ظرفیت نگهداري رطوبت، هدایت هیدرولیکی، چگالی ظاهري، ها منجر به تشکیل خاکدانهافزایش مواد آلی به خاك

هاي ز کمپوست یکی از راهبخشد، استفاده ادرجه تراکم، حاصلخیزي خاك و مقاومت در برابر فرسایش آبی و بادي را بهبود می
ها در حضور ها موادي هستند که طی فرآیند تجزیه مواد آلی توسط میکروارگانیسمکمپوست. باشدتأمین حاصلخیزي خاك می

گردد، هاي تولیدي میتولید کمپوست باعث کاهش حجم زباله دفنی و ساماندهی زباله). 2؛ 1(شوند اکسیژن ساخته می
گردد اما باید دید که آیا کمپوست هاي غیرشیمیایی میسبب بهبود وضعیت خاك و استفاده از نهادههمچنین کاربرد کمپوست

توان هاي موجود در استفاده از کود کمپوست چیست و چگونه میبر روي محیط زیست تاثیر منفی زیست محیطی دارد؟ چالش
-رعایت استانداردهاي موجود در مقدار عناصر و سایر ویژگیآنها را مدیریت کرد؟ بنابراین نکته قابل توجه در کاربرد کمپوست

ترین عامل در تولید و سازي و استانداردسازي کمپوست مهمترین و ضروريهاي فیزیکی و شیمیایی است، بنابراین لزوم بهینه
ضعیت خاك و ایجاد با توجه به اهمیت کاربرد کمپوست در بهبود و. کاربرد آن در کشاورزي و ایجاد کشاورزي ارگانیک است

کشاورزي ارگانیک هدف از این تحقیق بررسی ضرورت کاربرد کمپوست و استانداردهاي موجود درخصوص این کود و ارائه 
-رویه کودهاي تجاري بهمصرف بی.هاي موجود استسازي تولید این محصول و رفع چالشراهکارهاي مناسب جهت بهینه

ژه در بخش زراعی، موجب بروز صدمات زیست محیطی و اختالل در حاصلخیزي خاك ویمنظور افزایش تولیدات کشاورزي به
هاي جاري و زیرزمینی، سفت و قلیایی شدن خاك و کاهش هاي نیترات و نیتریت در خاك و آبافزایش یون. شودمی

از پیامدهاي عدم توجه به ها هاي گیاهی، کاهش مزه و بوي طبیعی میوههاي هرز و آفات و بیماريحاصلخیزي آن، طغیان علف
هاي موثر در اصالح و افزایش استفاده از کودهاي سبز و آلی یکی از راه. آثار مخرب کاربرد نامحدود این دسته از کودهاست

گردد، در این طور کلی کمپوست به ترکیبات آلی پایدار حاصل از فرآیند طبیعی و هوازي اطالق میبه. حاصلخیزي خاك است
شود، نکته حائز اهمیت این است که ترکیبات کمپوست باید عاري از ش فعالیت ریزجانداران موجب افزایش دما میشرایط افزای

عناصر هاي مهم از جمله تأمین موادآلی، اثر بر غلظتکمپوست به واسطه نقش). 8(هاي هرز باشند زا و بذر علفعوامل بیماري
امروزه تحقیقات نشان داده ). 7(الح خاك بر حاصلخیزي آن نقش بسزایی دارد ریزمغذي، افزایش ظرفیت تبادالت کاتیونی و اص

تواند جایگزین بخش مهمی از نیاز کودي در بخش کشاورزي، بدون کاهش عملکرد است که کمپوست حاصل از زباله می
- به بیماري و آفتبر این اساس، اصالح خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك و ایجاد مقاومت محصول نسبت. محصوالت باشد

کمپوست نوعی کودآلی مخلوط از مواد . باشدهاي رایج از نکات مثبت استفاده از کودهاي آلی نسبت به کودهاي شیمیایی می
هاي جامد خانگی با منشاء آلی مانند پسماندهاي غذایی در این فرآیند زیستی، زباله. طبیعی حاصل از یک فرآیند زیستی است

این نوع کود، عالوه بر داشتن مواد غذایی براي رشد و نمو گیاهان . آیندشوند و به حالت ثابتی درمییه میو بقایاي گیاهی تجز
کمپوست در مقایسه با کودهاي آلی . تواند با جذب میزان قابل توجهی آب، در مواقع لزوم آب مورد نیاز گیاه را تأمین نمایدمی

از دیگر . باشدهاي هرز میبار و بذر علفآوري آن، عاري از ریزجانداران زیانعلت باالرفتن دما در طول دوره فرحیوانی به
تر زایی مطلوبدوانی و ریشههاي کمپوست، ایجاد تخلخل در خاك و اصالح بافت فیزیکوشیمیایی خاك است که ریشهویژگی

ها باعث غذایی آلی و حضور ریزمغذيعلت برخورداري از هوموس، وفور مواد چنین کمپوست بههم. گرددگیاه را سبب می
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صورت ماده پایه در تولید بسیاري از تواند عالوه بر استفاده مستقیم، بهکمپوست می. شودافزایش کمی و کیفی محصول می
منظور کاهش مشکالت زیست محیطی توجه زیادي به هاي اخیر بهدر سال. کودهاي آلی گرانوله نیز مورد استفاده قرار گیرد

ا تبدیل ضایعات آلی به کمپوست ب). 9(صورت کمپوست در اراضی کشاورزي شده است کارگیري آن بهزیافت ضایعات آلی و بهبا
، در همین راستا تحقیق حاضر با هدف توان کمبود مواد آلی خاکها را جبران کرده و به توسعه پایدار کشاورزي کمک کردمی

.نان و عدم نگرانی در استفاده از کمپوست انجام پذیرفته استبررسی استانداردهاي الزم براي حصول اطمی

نتایج و بحث
کمپوست زباله شهري باعث افزایش اي کم آن است،اولین مزیت کمپوست زباله شهري داشتن میزان مواد آلی باال و حجم توده

خاطر داشتن مواد آلی باال داراي کمپوست زباله شهري به. گرددخاك میC/Nمحتواي مواد آلی و افزایش میزان نسبت 
مصرف کمپوست زباله شهري از طریق افزایش مواد آلی آبگریز در خاك باعث اتصال مواد . باشدداري آب باالیی میظرفیت نگه

گردد که براي مبارزه با هاي میکروبی میها به آن و افزایش پایداري این ترکیبات نسبت به فعالیتکششیمیایی مانند علف
اي، هاي آروماتیک چندحلقهنکمپوست زباله شهري داراي سه مشکل اساسی شامل هیدروکرب).6(باشد هاي هرز مفید میفعل

بنابراین لزوم رعایت استانداردهاي موجود در کمپوست تولیدي . باشدزاي انسانی میهاي بیماريفلزات سنگین و پاتوژن
با توجه حجم عظیم زباله تولیدي استفاده از زباله در تولید کمپوست . یر استناپذکارخانجات تولید کمپوست ضروري و اجتناب

هاي تشویقی براي استفاده از ریزي در جهت برنامهتا حد زیادي مشکل زیست محیطی و تجمع زباله را رفع خواهد کرد، برنامه
رعایت نکات اصولی در کاربرد جاي کودهاي شیمیایی و تجاري،کمپوست در مزارع با هدف جایگزین کردن کمپوست به

در ادامه استانداردهاي موجود ،باشددر همین راستا رعایت استانداردهاي موجود ضروري می. کمپوست باید مد نظر قرار گیرد
توان با آزمایش اولیه تولیدات کمپوست و مقایسه آن با استانداردهاي موجود میکهدر جهت مصرف کمپوست ارائه شده است

هاي زیست محیطی و ایجاد کشاورزي ارگانیک و پایدار مد نظر صول فوق را بدون نگرانی و در جهت کاهش آالیندهمصرف مح
.  قرار داد
کمپوست در این استاندارد به دو . باشد1هاي فیزیکی و شیمیایی کمپوست در استانداردهاي موجود باید به شرح جدول ویژگی

بندي بر اساس فاکتورهاي کیفی صورت گرفته است و رده یک داراي کیفیت هن طبقای. شونددي مینبرده یک و دو طبقه
باشد و با توجه به مضرات فلزات سنگین از عوامل مهم و تعیین کننده در کیفیت کمپوست فلزات سنگین می. باشدبهتري می

آورده شده است2سنگین در جدول حد مجاز فلزات. باشدبراي انسان و محیط زیست رعایت استانداردهاي موجود ضروري می
)4(.
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)4(هاي فیزیکی و شیمیایی کمپوست استانداردهاي ویژگی-1جدول شماره 

حدود قابل قبول براي نوع ویژگیردیف
رده یک

حدود قابل قبول براي 
رده دو

درصد25کمینهدرصد35کمینه )براساس وزن ماده خشک(مواد آلی 1
درصد15کمینه درصد25کمینه)بر اساس وزن ماده خشک(کربن آلی 2
درصد0/1–5/1درصد25/1- 66/1)بر اساس وزن ماده خشک(میزان ازت کل 3
C/N(20 -1515-10(نسبت کربن به نیتروژن 4
درصد3/0–8/3درصد1- 8/3)بر اساس وزن ماده خشک( P2O5میزان فسفر بر حسب 5
درصد5/0- 8/1درصد5/0-8/1)بر اساس وزن ماده خشک(K2Oمیزان پتاسیم بر حسب 6
6-68-8)درصد از ماده خشک10در محلول (هدایت الکتریکی 7
8pH) 8بیشینه )درصد از ماده خشک10درمحلولdS/m 8بیشینهdS/m

درصد35بیشینه درصد15بیشینه رطویت9
درصد50بیشینه درصد50بیشینه میزان خاکستر10
3تا 35/0تا 5/0نسبت آمونیوم به نیترات11
10بیشینه10بیشینهنسبت جذب کاتیون سدیم12
100meq/gکمینه 100meq/gکمینه ظرفیت تبادل کاتیونی13

350Kg/m3600 -350Kg/m3- 600دانسیته14

میلیمتر20بیشینه میلیمتر8بیشینه قطر ذرات15

بر اساس وزن ماده (میلیمتر 4مواد خارجی قطر بیشتر از 16
درصد12بیشینه درصد6بیشینه )خشک

نداشته باشدنداشته باشدهاي هرزبذر علف17
درصد70کمینه درصد70کمینه زنیشاخص جوانه18

)4(حد مجاز فلزات سنگین در کمپوست -2جدول شماره 
حدمجازنام فلزردیفحدمجازنام فلزردیف

25بیشینه کبالت106بیشینه آرسنیک1
150بیشینه کروم 57بیشینه جیوه2
650بیشینه مس13008بیشینهروي3
5بیشینه مولیبدن2009بیشینه سرب4
120بیشینه نیکل1010بیشینه کادمیم5

مدیریتی مواد زائد جامد یک اصل اساسی در حفظ محیط زیست و سالمت موجودات رعایت ضوابط و استانداردها در همه ابعاد 
آن بوده و باید مورد توجه خاص قرار گیرد، رعایت این مسئله در ایجاد و توسعه صنایع تولید کمپوست از ابتداي خط تولید تا 

هاي مدیریتی کمپوست در کشور اعم از ناپذیر بوده و الزم است در بخشانتهاي عرضه محصول به بازار یک ضرورت اجتناب
هاي تفکیک از مبداء، مبانی طراحی، فرآیند تولید، تاسیسأت و تجهیزات و از همه مهمتر کنترل محصول و تجزیه مواد از جنبه

.هاي زیست محیطی مورد توجه قرار گیردتغذیه گیاهی و مواد بهداشتی به جهت اطمینان از جنبه

 

 



۵

نتیجه گیري کلی
باشد که نقش بسزایی در تأمین ها براي کاهش مصرف کودهاي شیمیایی استفاده از کودهاي بیولوژیک میبهترین روشیکی از

منظور افزایش عملکرد هماهنگ با حفظ محیط زیست و رسیدن به. نیاز غذایی گیاهان و همچنین محافظت آنها بر عهده دارند
عنوان یک کود آلی کود کمپوست به. باشدبیولوژیک موثرترین شیوه ها میبه کشاورزي پایدار، استفاده از کودهاي زیستی و

ریزي در جهت تفکیک گردد، در همین راستا برنامههاي شیمیایی میباعث افزایش حاصلخیزي خاك و کاهش استفاده از نهاده
و هاي تولید کمپوستست شده، هزینههاي کمپوست باعث تأثیر مثبت در کیفیت کمپواندازي پروژهاز مبداء پسماند قبل از راه

انجام آزمایشات فیزیکی و شیمیایی پس از تولید کمپوست و . یابدکاهش یافته، تولید کمپوست افزایش میپسماندهاي دفنی
تطابق آن با استانداردهاي موجود محصولی عاري از نگرانی را براي کاربرد در کشاورزي و محیط زیست تأمین کرده و باعث 

. گرددمشکالت زیست محیطی میکاهش 
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