شكل ( -)6استفاده از تايرهاي مستعمل و فرسوده جهت تهيه بيوكمپوست خانگي
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شكل ( -)7جايگاههاي فلزي دوار جهت تهيه بيوكمپوست خانگي
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فصل چهارم
مراحل تهيه و ساخت ورمي كمپوست در مناطق روستايي
مبحث اول -تهيه و ساخت واحدهاي ورمي كمپوست خانگي
مراحل راه اندازي واحد خانگي توليد ورمي كمپوست در مقياس كوچك و در سطح خانه هاي روستايي؛ امهاك عمهومي و يها در
صورت فضاسازي مناسب در سطح مزارع كشاورزي؛ به شرح ذيل ارائه مي گرددا
ماده  -32تهيه كرم هاي مناسب

 -0دهياريها مي توانند گونه مناسب كرم خاكي را در ميان توده هاي فضوالت (په ) در حال فساد دامها و يا مواد زائهد آلهي در
حال ت زيه در طبيعت بيابندا تهيه كرمها از ساير واحدهاي ورمي كمپوست خانگي ،تكثير و توليد مثل كرم ها و يا خريهد آنهها از
واحدهاي صنعتي و نيمه صنعتي ورمي كمپوست؛ روشهاي ديگري براي تهيه كرم ها مي باشدا
 -1دهياريها موظفند خانوارهاي روستايي را با محفوه و ظروف مناسب براي راه اندازي يك واحد ورمي كمپوسهت خهانگي آشهنا
سازندا ضروري است اي ظروف ،كم هزينه و با توجه به شرايط آب و هوايي و امكانات هر منطقه انتخاب گرددا
ماده  -33مشخصات مخازن و ظروف مناسب جهت تهيه ورمي كمپوست

 -0مخازن مورد نياز براي توليد ورمي كمپوست خانگي مي توانند از جنس هاي مختلف چهوبي ،پالسهتيكي ،فلهزي و يها از
مصالح ساختماني انتخاب شوندا
 -1رنگ آميزي ظروف چوبي م از نمي باشدا
 -8ظروف فلزي بايد از زنگ زدگي محافوت شوندا
 -4مخازن پالستيكي محكم ،بشكه هاي فلزي ،جعبه هاي چوبي و لگ هاي پالستيكي مسهتعمل و جعبهه ههاي حمهل و
نقل كاال مي توانند ضم وجود زهكش و تهويه كافي مورد استفاده قرار گيرندا
 -5اندازه مناسب ظرف بايد بر پاي ه مقدار مواد زائد فسادپايري كه قرار است به كمپوست تبديل شود و نيز فضاي موجود در
محوطه خانه ،تعيي گرددا
-6

با توجه به ميزان پسماند ،مي توان مساحت الزم براي هر ظرف را حدود  1/15مترمربع براي هر كيلوگرم پسهماند در
هفته و ارتفاع ظرف نيز بطور متوسط 11تا  81سانتيمتر در نور گرفت تا از اي هاد شهرايط بهي ههوازي و مهرگ كرمهها
جلوگيري شودا

ماده  -34آماده سازي ظروف ورمي كمپوست

 -0ضروري است سوراخهايي به تعداد مناسب در كف ظرف براي زهكشي مايعات و كمك به بهبود تهويه درون ظهرف در نوهر
گرفته شودا براي زهكشي مناسب مايعات ،باتوجه به بزرگي و جنس ظرف ،تعداد  3تا  01عدد سوراخ هركهدام بهه قطهر متوسهط
يك سانتيمتر بايد در كف ظرف اي اد نمودا اگر جنس ظرف پالستيكي و يا امثال آن باشد؛ بهتر است تعهداد سهوراخ هها بيشهتر
شودا
 -1الزم است تمهيداتي جهت جلوگيري از خروج كرم ها از درون ظروف در نور گرفته شودا به اي منوور در كف ظرف مقداري
ش و يا ماسه به ضخامت يكنواخت حدود  1تا  8سانتيمتر ريخته شود و بر روي آن ،يك اليه يا صفحه براي جلهوگيري از فهرار
كرمها قرار داده شودا مي توان از روزنامه هاي باطله يا تور سيمي با شبكه هاي ريز براي اي اليه استفاده كرد ا مي توان آنها را
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بر روي پايه هايي از جنس چوب و يا آجر گااشت و براي جمع آوري مايعات تراوش شده از ظهرف هها ،در زيهر آن ظهرف ههاي
ديگري نوير سيني قرار دادا
ماده  -35بستر سازي درون ظروف براي استفاده كرمها

 -0بهتري تركيب براي بستركرمها ،مدفوع تازه كرم استا اي تركيب حاوي هزاران عدد از نوزادان ،تخم هاي كهرم و بقايهاي
بسترسازي واحدهاي ديگر است كه از ساير تأسيسات ورمي كمپوست ،قابل تهيه استا همچني مي توان از ورمي كمپوست
رسيده ساير واحدها ،كمپوست رسيده معمولي ،فضوالت دامي كهنه و پوسيده،كاغاهاي باطلهه و مقهواي خهرد شهده ،كهاه و
كلش گندم ،خزه و خاك اره براي بسترسازي استفاده كردا
 -1جهت اي اد فضا براي ورود هوا ،كنترل بو و امكان هرچه بيشتر حركت كرمها درون بستر؛ مواد بسهتر بايهد بطهور متنهاوب و
گاهي بطور كامل از درون بستر بيرون و دوباره درون آن قرار گيرد (حالجي بستر)ا
 -8مقدار رطوبت بايد به اندازه اي باشد كه اگر مانند اسفنج درون دست فشرده شود ،چند قطره آب از آن بچكدا
 -4افزودن مقدار كمي خاك و ماسه (در حدود دو مشت) به بستر ،براي كمك به هضم مواد غاايي درون سنگدان كرمها ضروري
استا
ماده  -36وارد كردن كرمها به درون بستر و مقدار كرم الزم

كرمها را بايد از قسمت فوقاني در بستر قرار دادا حداقل تعداد كرم الزم براي راه اندازي يك واحد ورمي كمپوست خانگي ،حهدود
 0111عدد استا از طرفي مي توان نسبت صحيح كرمها به ماده غاايي را ،حدود  1111عهدد كهرم قرمهز بهه ازاي روزانهه يهك
كيلوگرم ماده زائد غاايي در نور گرفت ا در صورتيكه تهيه اي تعداد مشكل باشد ،مي توان كار را با تعداد كمتر كرم و مقدار كمتر
پسماند غاايي آغاز كرد تا پس از آن تعداد كرمها بيشتر شودا
ماده  -37وارد كردن پسماندهاي فسادپذير مناسب به درون ظروف آماده شده

بعد از استقرار كرمها در بستر ،بايد پسماندهاي فسادپاير را به آنها افزودا انهدازه مهواد ورودي بهه واحهد نبايهد از حهدود  5الهي 7
سانتيمتر بيشتر باشدا دو روش ذيل مي توانند براي تغايه كرمها و وارد كردن زائدات آلي در واحدهاي مقياس كوچهك و خهانگي
ورمي كمپوست؛ استفاده شوند:
الف -روش اول
در اي روش ،مواد غاايي تازه به صورت اليه اي نازك (به ضخامت حداقل  01سانتيمتر و حداكثر  11سانتي متر) بطور يكنواخت
بر روي سطح بستر درون ظرف ريخته مي شودا در صورتيكه كرمها به وفور در بستر ديده شوند؛ در اي صورت براي يك ظهرف
به ح م يك متر مكعب مي توان روزانه ،اليه اي از مواد غاايي به ضخامت  01سانتيمتر را به بستر اضافه كردا
ب -روش دوم
از اي حالت در مواردي كه امكان جلب حشرات و يا توليد بوي بد وجود دارد استفاده مي شود و مواد غااي به صورت مهدفون و
جاسازي شده ،درون ظرف وارد مي گردندا
ماده  -38نصب درپوش و اتمام آماده سازي ظرف

استفاده از يك درپو ش مناسب براي جلوگيري از تبخير و ورود پرندگان و اي اد يك محيط تاريك بهراي كرمهها ضهروري اسهتا
(شكل شماره  3پيوست)
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ماده  -39كنترل دما و رطوبت

 محدوده دمايي مناسب براي فعاليت كرمها  5تا  81درجه سانتيگراد استا مقدار مناسب رطوبت بستر در طول فرآيند بي  61تا  71درصد باشداماده  -41برداشت و جمع آوري ورمي كمپوست

زائدات فسادپاير را مي توان به صورت پيوسته در طول مدت  1تا  8ماه به بستر اضافه كرد و اينكهار را تها زمهاني ادامهه داد كهه
گن ايش ظرف اجازه دهدا بعد از گاشت حدود  1/5ماه از شروع بهره برداري ،معموالً اثر زيادي از بقاياي بستر اوليهه بهاقي نمهي
ماند و محتويات ظرف ،به رنگ قهوه اي تيره در مي آيدا در اي حالت ظرف يا مخزن تهيه ورمي كمپوست؛ پهر از مهدفوع كهرم
شده و زمان برداشت فرا رسيده استا با توجه به اندازه ظروف /مخازن و امكانات موجود در محهل مهي تهوان از هريهك از روش
هاي زير براي برداشت ورمي كمپوست خانگي استفاده نمودا
الف) ريخت مواد غاايي تازه در كنار بستر كرمها
ب) جداسازي كرمها از ورمي كمپوست نهايي به صورت دستي
ج) جداسازي ورمي كمپوست و كرمها با استفاده از الك /سرند
د) جداسازي كرمها با استفاده از تابش مستقيم خورشيد و يا نور شديد مصنوعي

مبحث دوم -تهيه و ساخت واحدهاي ورمي كمپوست متمركز
ماده  -41دهياريها مي توانند واحدهاي توليد ورمي كمپوست متمركز را با هدف ت ميع پسهماندهاي فسهادپاير و فضهوالت
دامي روستاهاي هم وار بطور مشترك و تبديل آنها به كود؛ برنامه ريزي و اجرا نمايندا در اي ارتبهاط اسهتفاده از دو روش تهوده
هاي سطحي (ويندرو) و يا توليد ورمي كمپوست در بستر يا جعبه براي روستاهاي كشور توصيه ميگرددا
ماده  -42آماده سازي مواد اوليه

 -0تنويم نسبت مناسب C/N
براي اطمينان از توليد مناسب ورمي كمپوست بايد مواد اوليه را درصورت نياز به منوور تنويم نسبت  C/Nبا مواد مكمل كهرب
دار آميخته و اي نسبت را به  11تا  15رسانيدا
 -1اندازه ذرات پسماندهاي آلي و مواد غاايي كرمها بايد بي  5تا  7سانتي متر باشدا
 -8از مواد اصالح كننده در صورت نياز استفاده شودا اي نوع مواد اغلب براي تنوهيم  pHمهواد غهاايي كرمهها و تهوده ورمهي
كمپوست بكار ميرودا
ماده  -43آماده سازي كف و محل استقرار

دهياريها موظفند به منوور جلوگيري از خروج مواد مغاي از راه تبخير و تراوش شيرابه ،شرايطي را فراهم نماينهد كهه تهودهههاي
ورمي كمپوست مستقيماً روي سطح خاك قرار نگيرندا در صورت بكارگيري روش ويندرو ،احهداث تهودههها بهر روي كهف بتنهي،
آسفالتي يا مصالح مشابه ضروري است تا در صورت لزوم امكان حركت و عمليات با تراكتور در آن با سهولت بيشتري فراهم شودا
عالوه بر آن بايد پيش بيني الزم براي جلوگيري از ورود آب به تودههاي ويندرو و امكان زهكشي آب اضافي از آن نيز بهه عمهل
آيدا
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ماده  -44آماده سازي اليه ها در روش توده هاي سطحي (ويندرو)

 -0دهياريها مي توانند از فرغون و يا يك بيل مكانيكي كوچك (نوير بيل بكهو) براي اي اد توده هاي ويندرو از پسماندهاي آلي
فسادپاير با عرض حدود  0تا  0/5متر و طول مناسب كه به فضاي زمي در دسترس بستگي دارد ،استفاده نمايندا
 -1ضروري است عرض ويندروها بيشتر از  1/5متر نشود تا امكان بازرسي آن به راحتي و بدون نيهاز بهه راه رفهت روي بسهترها
وجود داشته باشدا عالوه بر آن حداكثر ارتفاع اوليه اليه گااري  45سانتيمتر استا
 -8جهت خوراك دهي و برداشت بهتر محصول الزامي است كه سطح مقطع عرضي توده ورمي كمپوست به صورت سه گهوش و
مثلثي شكل درآيدا پسماندها و فضوالت درنور گرفته شده به عنوان خوراك ورودي را مي توان به كمك ت هيزاتي نوير فرغهون
يا تريلي كه بوسيله تراكتور كشيده مي شوند؛ از پهلو به ويندروها تخليه نمودا
 -4دهياريها موظفند به ازاي هر متر مربع مساحت ويندرو ،حداكثر  4/5كيلوگرم كرم افزوده و اليه هاي بعدي مواد زائد آلهي بهه
ضخامت هر اليه  5تا  7/5سانتيمتر ،به صورت هفتگي روي آن ريخته شوندا در مناطق سردسير مي توان ضخامت هر اليه را به
 7/5تا  05سانتيمتر افزايش دادا
 -5هنگامي كه ارتفاع ويندرو به  01سانتيمتر برسد ،مي توان آن را با افزودن اليه هاي بعدي با زاويه  45درجه نسبت بهه افهق و
از طرفي ويندرو اوليه توسعه دادا مواد خام جديد تا زماني كه ارتفاع توده هاي كناري به ارتفاع توده اوليه برسد ،بر روي آن اضافه
مي شود و بعد از آن زمان اي اد ويندرو جديد در كنار ويندرو اول فرا ميرسدا
ماده  -45آمادهسازي در روش بستر يا جعبه
 -0دهياريها مي توانند در صورت وجود فضاي كافي بسترهايي از فضوالت دامي و ديگر زائدات فسادپاير بهه عهرض حهدود 011
سانتيمتر و ارتفاع حدود  41سانتيمتر اي اد نمايند بطوريكه حدود  11سانتيمتر از ارتفاع آن در درون زمهي و حهدود  11سهانتيمتر
باقيمانده بيرون زمي قرار گيردا
 -1كنارههاي هر بستر ميتواند با ورقه هاي پلي اتيل سخت ،آجر ،بلوك يا مواد مشابه پوشهانيده و بها تختهه و ميلگهرد ،محكهم
گرددا
 -8ضروري است به طور روزانه آب پاشي بستر به ميزان الزم و با توجه به شرايط محيط ان ام شودا
 -4در صورت تعدد بسترها ،بي هركدام از آنها فضاي كافي جهت حركت و جهت پخش مواد اوليه پيش بيني شودا
 -5تغايه كرمها ميتواند بطور روزانه ان ام پايردا
 -6استفاده از پوشش براي جلوگيري از تابش مستقيم آفتاب و بارندگي ضروري استا
 -7جهت در امان ماندن كرمها از تابش شديد نور خورشيد و يا بارش زياد باران؛ نصب سايبان بر روي تودههاي وينهدرو توصهيه
مي شودا در صورت روباز بودن توده ،پوشاندن آن با برزنت و يا پوششي از جنس ورمي كمپوست رسيده و آماده ضروري استا
ماده  -46دهياران موظفند نكات زير را در راهبري واحدهاي متمركز توليد ورمي كمپوست رعايت نمايند:
 -0آموزش متصديان و كاركنان مربوطه
 -1آماده سازي مواد غاايي كرمها
 -8مالحوات اقتصادي
 -4پايش درجه حرارت ،رطوبت ،هوادهي و ميزان pH
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ماده  -47برداشت محصول
دهياريها ميتوانند بعد از گاشت  1تا  6ماه از هر يك از چهار روش زير براي برداشت محصول ورمي كمپوست استفاده نمايند:
الف) ريخت مواد غاايي تازه در كنار بستر كرمها
ب) جداسازي كرمها از ورمي كمپوست نهايي به صورت دستي
ج) جداسازي ورمي كمپوست و كرمها با استفاده از الك /سرند
د) جداسازي كرمها با استفاده از تابش مستقيم خورشيد و يا نور شديد مصنوعي

اشكال پيوست

درپوش و دستگيره مناسب

پسماندهاي آلي و فسادپذير

بستر تغذيه شده با كرم

بستر سازي درون ظرف
سوراخ هاي كف براي زهكشي

اليه شن و ماسه

شكل ( -)2نمونه طرح شماتيك مخزن آماده سازي شده براي تهيه ورمي كمپوست
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فصل پنجم
مراحل تهيه و ساخت واحد هاي بيوكمپوست متمركز
ماده  -48در انتخاب مكان بيوكمپوست متمركز بايد موارد زير رعايت گردند:
 -0مكان مورد نور در م اورت منازل مسكوني روستاييان نباشدا
 -1اي محوطه بايد بدون پوشش گياهي باشد و در منور عمومي نباشد و حتي االمكان نزديهك مكهاني باشهد كهه قهرار اسهت
بيشتري مقدار كود توليدي در آن ا مورد استفاده قرار گيردا
 -8مكان تهيه كمپوست نبايد سبب آلودگي آبهاي سطحي ،آبهاي زيرزميني و خاك منطقه گردد.
 -4دهياران موظفند تدابيري اتخاذ كنند تا محل مورد نور زهكشي خوبي داشته و هنگام بارندگي آسيبي از نور جاري شهدن آب
به واحد بيوكمپوست نرسدا
 -5محوطه بايستي فضاي الزم براي كار با چنگك يا بيل بر روي توده بيوكمپوست را داشته باشدا
 -6به جهت باد ،زيبايي محل و توسعه آينده (براي واحدهاي با مقياس بزرگتر) توجه شودا
 -7محل مورد نور بايد از دسترس حيوانات محلي مانند دام ،سگ و گربه و جانوران موذي مانند موش و غيهره دور نگهه داشهته
شود و در صورت امكان از حصار و فنس كشي مناسب استفاده گرددا
ماده  -49دهياريها مي توانند از دو روش زير براي اي اد واحدهاي بيوكمپوست متمركز استفاده نمايند:
الف -روش حوضچهاي

در اي روش دهياريها موظفند موارد ذيل را رعايت نمايند:
 -0مواد خام در درون حوضچه هاي سيماني كه در زمي حفر شده اند ،اليه گااري مي شوندا كانال كشي كف حوضچهها بهراي
زهكشي شيرابه و نيز امكان هوادهي پيوسته اقدامي اساسي براي سرعت بخشيدن به ت زيه مواد استا سطح فوقهاني كانهالهها
بايد با اجسام مشبك مانند آجر و يا بلوك هاي سيماني سوراخ دار پوشيده شود تا ضم امكان عبور هوا ،شيرابه كود نيز زهكشي
و درون چاهكهاي ويژه جمعآوري شودا اي روش براي استانهاي سردسير كشور مناسب ميباشدا
 -1سيستم تفكيك زبالهها از مبدأ بايد توسط م ريان طرح قبل از احداث حوضچهها اجرا شده باشدا
 -8طراحي حوضچههاي بيوكمپوست بايد به گونه اي باشد كه از ناحيه طول با هم موازي بوده و بتوان به راحتي مهواد را در آنهها
جاب ا كردا
 -4ابعاد صح يح حوضچه ها بستگي به ميزان مواد روزانه و شرايط آب و هوا داردا ابعاد پيشنهادي به صورت طول  1الي  0متهر؛
عرض  0/5الي  1/5متر و عمق  0متر مي توانند مورد مالحوه قرار گيرندا
 -5در صورتي كه بيوكمپوست حاصله از مخلوط نمودن فاضالبهاي خانگي و بخش فسادپاير زبالههاي روستايي تهيه ميشود،
الزم است تا به حد كافي مواد خشك مانند كاه ،خردههاي حصير ،علف ،فضوالت دامي خشك و ساير پسماندهاي آلي خشك به
مواد خام ورودي اضافه گردد تا رطوبت زياد فاضالب به وسيله آنها جاب و در تعداد دفعات زير و رو كردن صهرفه جهويي گهرددا
رطوبت مناسب براي مخلوط مورد نور حدود  41الي  51درصد استا
 -6در صورت استفاده از دمندههاي هوا ضروري است كه فاصله آنها از محل حوضچهها بطور مناسب انتخاب گهردد تها سيسهتم
افت فشار زيادي را تحمل نكرده و فرايند هوادهي دچار اختالل نشودا
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 -7ضروري است در پايان كار ،مواد كمپوست شده و خروجي از حوضچه هها ،بهه صهورت تهودهههاي سهطحي در محوطهه و در
م اورت حوضچه ها ذخيره شوند تا عمل فراوري توليد كود باز هم مراحل تكميلي خود را طي نمهوده و محصهول نههايي كهامالً
رسيده و آماده مصرف شودا
ب -روش توده هاي سطحي

در اي روش پسماندهاي فسادپاير به صورت توده روي سطح زمي ريخته مي شوند و عمليات ت زيه به صورت طبيعي صهورت
مي گيردا اي روش براي مناطق گرمسيري و نيز در شرايطي كه سطح آب هاي زيرزميني باال باشد ،مناسب تر استا محل تهيه
بيوكمپوست از طريق توده هاي سطحي بايستي مسطح و با شيب يا زهكشي ويژه طوري آماده شود كه از اي اد آبگير در اطراف
توده هاي كمپوست جلوگيري به عمل آيدا محل تهيه بيوكمپوست و نيز محل ذخيره سازي پسماندهاي خام بايد كمتري تأثير را
بر روي منابع آب هاي زيرزميني در منطقه داشته باشندا بستر بتني يا آسفالتي به عنوان كف و زير سهازي مناسهب بهراي مكهان
تهيه كمپوست م ورد نياز استا براي جلوگيري از جمع شدن آب در اطراف توده كمپوست ،شيبي معهادل  1تها  4درصهد مناسهب
ويندروهايي است كه به طور موازي با شيب قرار گرفته اندا شيرابه خروجي از زهكش ها به داخل چاهك و يا به درون حوضهچه
هايي جهت نگهداري و دادن زمان ماند به آن براي تبخير يا جاب؛ هدايت شودا اي روش به دو دسته تودههاي سطحي طويهل
با هوادهي مكانيكي و توده هاي با هوادهي طبيعي طبقه بندي ميشودا
 -0تودههاي سطحي طويل با هوادهي مكانيكي
در اي روش (ويندرو) توده ها به صورت طويل بر سطح زمي ريخته مي شوندا طول ،عرض و ارتفاع آنهها بهه صهورت مناسهب
انتخاب و بستگي به مقدار زباله آلي و فضاي زمي قابل دسترس داردا در اي روش عمل هوادهي بها اسهتفاده از ههواي آزاد و از
طريق هم زدن و برگرداندن توده بيوكمپوست روي زمي و با كاربرد وسايل دستي همانند بيل ،چنگهگ و يها وسهايل مكهانيكي
مانند تراكتور با بيل جلو ،ميني لودر و بكهولودر مي تواند ان ام شودا
دهياريها موظفند موارد زير را جهت برنامه ريزي و احداث توده هاي سطحي طويل بيوكمپوست در محيط هاي روستايي رعايت
كنند:
محل بايد مسطح و با شيب و زهكشي مناسب( 1الي  4درصد) باشد تا از آبگرفتگي در اطراف توده ها جلوگيري بعمل آيدا
مواد خام اوليه حاصل از برنامه تفكيك از مبدأ ،با يكديگر مخلوط و بطور همگ در رديف هاي طولي مسهتقيماً بهر روي زمهي
مسطح يا روي سطوح بتني قرار داده مي شوندا اي توده هاي كمپوسهت؛ جههت برقهراري شهرايط ههوازي بايهد بطهور متنهاوب
برگردانده و هوادهي گردندا
حف شكل مثلثي يا گنبدي ويندرو در كاهش ت مع آب و باران در شرايط آب و هوايي خاص مؤثر استا
مؤثرتري ارتفاع اوليه توده ويندرو از 0/3الي  0/5متر پيشنهاد مي گردد
پيشنهاد مي شود حداكثر عرض توده هاي ويندرو دو برابر ارتفاع توده در نور گرفته شودا
از آن ا كه در طول دوره فعاليت و عمل آوري توده بيوكمپوست ،ح م توده كاهش مي يابد ،در طي اي دوره ،تودههاي ويندرو با
سطوح يكسان از نور رسيدگي كود مي تواند با توده هاي بزرگتر تركيب و فضاي بيشتري را براي مواد خام اوليهه يها كمپوسهت
اي اد نمايدا
ضروري است جايگاه توليد كمپوست داراي حصاركشي مناسب باشدا
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جهت هدايت آب هاي سطحي و دسترسي براي رسيدگي و مرتب كردن توده ها و نيز به منوور ههوادهي تهوده؛ ضهروري اسهت
فاصله مناسبي بي هر دو توده در نور گرفته شودا
در صورت زياد بودن ح م زباله ورودي ،هوادهي دستي بكمك بيل و چنگك عملهي نبهوده و بايهد از وسهايل مكهانيكي نويهر
تراكتور با بيل جلو ،ميني لودر ،بكهو لودر و غيره استفاده نمودا
تعداد دفعات هوادهي به شرح زير مناسب بوده و پيشنهاد ميگردد:
هفته اول  :حداقل سه بار
هفته دوم  :حداقل دو الي سه بار
هفته سوم  :حداقل دو بار
هفته هاي چهارم و پن م  :حداقل هفته اي يكبار
هفته ششم و به بعد :حداقل هر دو هفته يكبار (اگر گرماي توده هنوز باقي مانده باشد)
به منوور حفاظت از توده هاي ويندرو مي توان روي آن با اليه اي از كاه ،خزه يا كمپوست رسيده پوشهاندا اليهه پوششهي مهورد
نور ضم عايق بندي توده ويندرو ،آن را از خطر حشرات حف نموده و به باقي ماندن رطوبهت ،بهو و آمونيهاك در تهوده كمهك
ميكندا
 -1تودههاي سطحي با هوادهي طبيعي
در اي روش هوا از طريق كانال ها و يا لوله هاي متعدد واقع در كف و بدنه توده بطور طبيعي بهه داخهل آن ههدايت مهي شهودا
انتهاي اي لوله ها باز مي باشدا وقتي گازهاي گرم از توده باال مي روند هوا به واسطه اثر دودكش به درون لولهه هها و سرتاسهر
توده جريان مي يابدا
دهياريها موظفند موارد زير را جهت برنامه ريزي و احداث توده هاي سهطحي بها ههوادهي طبيعهي بهراي توليهد بيوكمپوسهت در
محيطهاي روستايي رعايت كنند:
افزودن كود حيواني سبب باال رفت كيفيت و كاهش تركهاي حاصل از خشك شدن توده ميشودا
ضروري است محوطه توليد كمپوست داراي حصاركشي مناسب باشدا
ضروري است محل تهيه بيوكمپوست مسطح و با شيب و زهكشي مناسب باشد تها از اي هاد آب گرفتگهي در اطهراف تهودههها
جلوگيري بعمل آيدا
لولههاي نصب شده درون توده ها بايد حداقل از دو رديف لوله پالستيكي سبك و مناسب با قطر حداقل نهيم ايهنچ در سرتاسهر
توده درست شودا عالوه بر آن سوراخهاي لوله به تمامي جهات قرار داده شود تا از بسته شهدن آنهها در هنگهام تهراكم و خشهك
شدن پشته جلوگيري شودا
به منوور حفاظت از تودههاي استاتيك روي آنها با اليهاي از كاه ،خزه يا كمپوست كامل و رسيده پوشانده شودا
ماده  -51چگونگي توزيع و پخش مواد اوليه به هنگام ساخت توده ها

دهياريها مي توانند توده هاي ويندرو را به كمك ت هيزات ساده پخش كننده پسماندها ،ماشي حمل زباله ،ميني لودر يا تراكتهور
با بيل جلو و يا حتي در صورت كوچك بودن توده بوسيله فرغون و چنگال بسازندا
ماده  -51دهياران موظفند نسبت به كنترل و پايش منوم عوامل زير اقدام نمايندا
 -0درجه حرارت توده ها بايد در مدت  4الي  5روز به محدوده  45الي  61درجه سانتي گراد برسدا
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 -1ميزان رطوبت توده كمپوست بايد در محدوده  51الي  65درصد باشدا
 -8نسبت كرب به نيتروژن توده بيوكمپوست بي  15الي  81در طي فرآيند مناسب استا
 -4هوادهي توده هنگامي كه دماي  45تا  61درجة سانتيگراد در هستة تودة اي اد شد با عمهل زيهر و رو كهردن بايهد صهورت

پايرد.
فصل ششم
مصرف بيوكمپوست در كاربردهاي مختلف كشاورزي
ماده  -52كليه توليدكنندگان بيوكمپوست بايد از آماده و رسيده شدن محصول بيوكمپوست نهايي اطمينهان حاصهل نماينهدا
كمپوست خام قابليت كاربري نداردا مشخصات كمپوست رسيده به شرح زير است:
كود حاصله از فرآيند تهيه بيوكمپوست ،بايد داراي رنگي متمايل به سياه (قهوه اي سوخته) و كامالً خرد شده باشد و قسمت هاي
مختلف گياه مثل شاخ و برگ در آن پوسيده و معلوم نباشدا از طرفي پس از غربال شدن بوي زننده نداشهته باشهدا كهود رسهيده
بويي همانند بوي الية رويي خاك جنگل كه بسيار غني ميباشد ،خواهد داشتا از طريق آزمون ساده زير ميتوان رسيدگي كهود
را بررسي نمود:
بارسبزي تره تيزك (شاهي) داخل كمپوست كاشته ميشودا اگر كمپوست نامناسب باشد؛ اي بار جوانه نميزندا در ايه صهورت
يا كمپوست خوب عمل آوري و درست نشده يا هنوز به مرحله بلوغ و رسيدگي نرسيده استا
ماده  -53ضروري است دهياريها قبل از كاربرد كم پوست ،عوامل موثر زير را براي استفاده از آن در نور بگيرند:
 -0نوع و شرايط كمپوست
كمپوست تازه ،بايد چندي هفته قبل از بارپاشي استفاده شود تا مشكلي را در جوانه زني بار اي اد نكندا كمپوست بالغ و رسهيده
در هر شرايطي و در هر مرحله اي قابل استفاده استا ضروري است پيش از استفاده از كمپوسهت ،زمهي را تها عمهق  05تها 11
سانتيمتري شخم زدا بويژه كمپوست تازه كه بطور دائم در حال فعل و انفعال بيولوژيكي است؛ بيشتر به ايه عمهل نيهاز داردا در
استفاده ازكمپوست هاي تازه بايد توجه زيادي گردد زيرا حرارت توليدي از اي نوع كمپوست ميتواند موجب سوزاندن جوانه هاي
بار شودا كمپوست رسيده را مي توان ديرتر به خاك اضافه كردا اگر كمپوست به مدت زيادي در يك جا انبار گرديهده و مصهرف
نشود ارزش آن به تدريج كم مي شودا حداكثر استفاده از ماده آلي زماني حاصل مي گردد كه دو تا سه هفته قبل از كاشهت دانهه
به خاك داده شودا
 -1شرايط آب و هوايي منطقه
عملكرد مناسب كمپوست به آب و هواي منطقه بستگي داردا بهتر است در مناطق سردسير موقعي كه هوا تا حدودي بهه گرمهي
مي گرايد از كمپوست استفاده شودا در مناطق گرمسير نيز بهتر است آنرا در اليه هاي  05تا  11سانتيمتري زير خاك قرار داده تا
از خشك شدن كمپوست جلوگيري شودا
 -8ويژگيها و شرايط خاك
مقدار مصرف كمپوست به وضعيت خاك از نور بافت pH ،و درجه حاصلخيزي؛ وابسته استا كمپوسهت در خاكههاي رسهي بهه
كندي ت زيه مي شود و اثر آن گاهي در سال هاي ششم و هفتم پس از اضافه كردن مشاهده ميشود؛ ولي در خاكهاي ماسهاي
به سرعت ت زيه شده و اثر آن طوالني نيست و ميتوان دفعات كود دهي را افزايش دادا چهون كمپوسهت داراي مقهادير زيهادي
كربنات است ،مصرف آن در زمي قليايي موجب ازدياد  pHميشود كه در نتي ه مصرف آن را در اي زمي ها ،محدود مينمايدا
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 -4نوع محصوالت و روش كشت آنها
از آن ائيكه كمپوست داراي مقادير زيادي مواد آلي است ،هر نوع محصولي با كمپوست قابل كشت و برداشت اسهتا در منهاطقي
كه آب فراوان وجود دارد؛ كمپوست را مي توان هر سال دو بار در زمي كشت شده؛ استفاده كردا ولي اگر منطقه با مشهكل كهم
آبي مواجه باشد؛ كود دهي يك بار در سال ان ام مي گيردا
ماده  -54دهياريها موظفند با هماهنگي اداره كل جهاد كشاورزي ،آموزش ههاي الزم را در زمينهه نحهوه و ميهزان مصهرف
بهينه بيوكمپوست در مزارع كشاورزي ،باغات ميوه و فضاهاي سبز به روستائيان و كشاورزان بدهندا ميزان مصهرف كمپوسهت در
كشاورزي به مقدار ،نوع ،جنس خاك و شرايط آب و هوايي بستگي داردا
ماده  -55دهياريها ميتوانند در صورت امكان از بيوكمپوست توليدي در پوشش گياهي حاشيه جادهها ،براي اي اد يها بهبهود
فضاي سبز روستا ،كمك به رشد درختان جنگلي،كشت گياهان بوته اي ،آمهاده سهازي خهاك گياههان بهاغي و زراعهي ،كنتهرل
فرسايش و كاهش سرعت جريان رواناب سطحي ،استفاده در ساختمان سازي و تهيه آجرهاي سبك و متخلخل ،رفع بوي الشهه
حيوانات در دامداريها و مرغداريها؛ تشكيل بستر حيوانات در دامداريها نيز استفاده نمايندا
ماده  -56غلوت عناصر غاايي در ورمي كمپوست بطور معني داري بيشتر از كمپوست بوده و بنابراي عموماً ميهزان كهاربرد
اي ماده آلي بايستي حدوداً نصف كود كمپوست باشدا

فصل هفتم
نحوه تعيين ميزان پسماندهاي فسادپذير و فضوالت دامي در روستاها
ماده  -57ميزان يا تناژ زباله از طريق توزي محاسبه ميشود اما در صورت عدم وجود امكانات الزم بهراي تهوزي زبالهه در
سطح روستاها از جمله باسكول و غيره ،دهياري و ساير مديران اجرايي طرح ميتوانند بهه نتهايج ارائهه شهده در طهرح مطالعهاتي
مديريت پسماندهاي جامد روستايي در سطح ده منطقه كشور؛ مراجعه نمايندا جدول ( )0خالصه اي از نتايج اي طرح مشتمل بر
ميزان سرانه توليد پسماندهاي جامد روستايي ،درصد پسماندهاي فسادپاير خانگي و چگالي زباله را به تفكيك استان نشهان مهي

دهد.
ماده  -58دهياريها بهتر است در صورت نياز به برآورد دقيق ميزان توليد پسماندهاي فسادپاير و فضوالت دامي عمل توزي
را حداقل يك بار در هر فصل از سال ان ام دهندا
ماده  -59نحوه و شرايط توزي پسماندها و تعيي سرانه يا نرخ توليد زباله بايد از طريق استانداريها به دهياريها آمهوزش داده
شودا
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جدول ( -)0ميانگين سرانه توليد ،درصد پسماندهاي فسادپذير خانگي و چگالي زباله در  31استان كشور
ميانگين سرانه توليد پسماند روستايي

ميانگين درصد پسماند

چگالي پسماند روستايي

(كيلوگرم در روز به ازاي هر نفر)

فسادپذير روستايي

(كيلوگرم بر مترمكعب)

آذرباي ان شرقي

1/171

71/66

804/03

آذرباي ان غربي

1/851

71/40

803/04

اردبيل

1/881

61/13

403/37

اصفهان

1/511

43/11

810/43

ايالم

1/801

47/60

414/01

بوشهر

1/687

41/75

-

تهران

1/441

46/65

411/10

چهار محال و بختياري

1/510

86/75

811/71

خراسان رضوي

1/460

40/14

880/30

خراسان شمالي

1/430

86/51

813/61

خراسان جنوبي

1/460

40/30

801/71

خوزستان

1/881

71/31

107/11

زن ان

1/500

87/11

400/33

سمنان

1/418

58/43

831/80

سيستان و بلوچستان

1/101

44/88

-

فارس

1/863

66/14

146/51

قم

1/471

80/47

405/81

قزوي

1/655

87/65

446/73

كردستان

1/836

50/06

438/60

كرمانشاه

1/488

40/10

481/13

كرمان

1/108

40/65

-

كهگيلويه و بوير احمد

1/801

76/85

880/51

گلستان

1/541

56/14

405/70

گيالن

1/311

54/71

451/86

لرستان

1/444

40/08

401/57

مازندران

1/601

51/44

417/10

مركزي

1/685

41/88

446/00

هرمزگان

1/531

80/68

-

همدان

1/488

45/00

400/01

يزد

1/814

06/18

155/01

ميانگي

1/451

51/85

875/75

نام استان

منبع :طرح مطالعاتي مديريت پسماند هاي جامد روستايي در سطح ده منطقه كشور (سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور )0836ا
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