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 چکیده:

ت)هدوَفِ ثقبیبی کوپَػ ثبصیبفت ٍ اكالح هَاد آلی حبكل اص پؼوبًذّبی ؿْشی ٍ کـبٍسصی ٍ تَلیذ هحلَل ثب اسصؽ ٍسهی

ّبی خبکی خْت اػتفبدُ دس هلبسف هختلف ٍ افضایؾ ػشفت تحقیقبت  ّب ٍ فضَالت کشم(  ٍ ّوچٌیي تکثیش کشم ثؼتش ٍ کشم

تکٌَلَطی ثشای اّذاف کـبٍسصی، اقتلبدی ٍ كٌقتی ؿذُ اػت. كٌقت ٍسهی  فلوی هتوشکض دس ایي هَاسد هٌدش ثِ تَػقِ ٍسهی

ّبی آى دس خْت تَػقِ  ثشد ٍ اکثش فقبلیت اى ٌَّص دس ًخؼتیي هشاحل سؿذ ٍ فذم ثلَك ثؼش هیکوپَػت دس ایش کبلچش ٍ ٍسهی

هلشف داخلی ٍ دس هقیبع کَچک هتوشکض ؿذُ اػت. دس ایي ساػتب، هؼبئل ٍ هـکالت صیبدی، تَلیذکٌٌذگبى ٍ هحققیي ثخؾ 

ٍ فذم ٍخَد ًؾبست  کوپَػت تَلیذ ؿذُ کـبٍسصی ایشاى سا ثِ چبلؾ کـیذُ اػت. اص یکؼَ هؼبئلی ّوچَى کیفیت ٍسهی

ّبی خبکی ثَهی ٍ اثشات ًبهغلَة کشم ّبی  ّبی هَسد اػتفبدُ دس ایي فشآیٌذ، کبّؾ تٌَؿ صیؼتی کشم ، ًَؿ گًَِ  هٌبػت

 کوپَػت فوذتأ فبقذ آؿٌبیی الصم ثب خبکی غیش ثَهی، اص خبیگبُ تحقیقبتی ثشخَسداس ًیؼت، اص عشفی دیگش  تَلیذکٌٌذگبى ٍسهی

کوپَػت،  ایي فشآیٌذ ثَدُ ٍ هشخـ ًؾبستی هقتجش دس ایي صهیٌِ ٍخَد ًذاسد. هقبلِ حبضش ثِ هجبحثی ّوچَى اّویت تَلیذ ٍسهی

ّبی خبکی  کوپَػت ٍ کشم ًقؾ آى دس کـبٍسصی ٍ هحیظ صیؼت، تدشثیبت ػبیش کـَسّب ٍ هـکالت پیؾ سٍ دس تَلیذ ٍسهی

 دس ایشاى، خَاّذ پشداخت.   

 .ّبی ثَهی ٍ غیش ثَهی کوپَػت، کَد، گًَِ کشم ّبی خبکی، ٍسهی :کلمات کلیدی

 

 قدمهم

ّبی تَلیذ ٍ هلشف آى ّب ٍ  هـکالت صیؼت هحیغی ًبؿی اص کبسثشد کَد ّبی ؿیویبیی، اًشطی ٍ ّضیٌِ

ّبی صسافی داسًذ اص یک ػَ ٍ هؼألِ تأهیي غزای کبفی  ًؾبم یپبیذاس ٍ ّب ی صیؼتی ثشات ػَئی کِ ثش چشخِا

ّبی افضایؾ تَلیذ  کیفیت هٌبػت ثشای خوقیت سٍص افضٍى خْبى اص دیگش ػَ تدذیذ ًؾش دس سٍؽ ثب

ّبی صیؼتی ثشای تغزیِ گیبّبى صسافی ثِ  هحلَالت صسافی سا ضشٍسی ػبختِ ٍ اص ایي سٍ کبسثشد فشآٍسدُ

ػبالًِاػت. فٌَاى ساّکبسی ثٌیبدیي هذ ًؾش قشاس گشفتِ  4/4 یویبیی دس کـَس هلشف هیلیَى تي اًَاؿ کَد ؿ 

ؿَد هی . گیشد، قیوت پبییي دلیل یبساًِ ثبالیی کِ ثِ کَدّبی ؿیویبیی تقلق هیِ دس حبل حبضش ث  ایي  

کَدّب، پبییي ثَدى تَاى اقتلبدی کـبٍسصاى ٍ تَصیـ آى عی  اخیش، هلشف ّبی ػبل کَدّبی ؿیویبیی دس  

ّبی آلی ٍ صیؼتی  یل پبییي ثَدى هلشف فشآٍسدُیکی اص دال. اساضی ثبغی ٍ صسافی کـَس افضایؾ یبفتِ اػت

ّبی دس ػبل هلشف کَدّبی ؿیویبیی کـبٍسصی ٍ ثبال ثَدى  سػبًی دسػت دس اػتفبدُ اص   فذم اعالؿ  ،اخیش 
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تَاى ثِ تـذیذ آلَدگی آة ٍ خبک،  سٍیِ اػتفبدُ اص کَدّبی ؿیویبیی هی ثبؿذ. اص ًتبیح ثی هی ،اًَاؿ کَدّب

ّبی طًتیکی دس اًؼبى، ثشّن خَسدى  َس ٍ ػفت ؿذى خبک، ػشعبى ٍ خْؾتخشیت ػبختوبى خبک، ؿ

ّبی گضاف ثشای تَلیذ هحلَالت  کیفیت ٍ كشف ّضیٌِ تقبدل فٌبكش غزایی خبک، تَلیذ هحلَالت غزایی ثی

 .(1)کـبٍسصی ٍ غزایی، اؿبسُ کشد

 کمپوست حاصل از آن های خاکی و ورمی نقش کرم

کِ  کوپَػت ثغَسی هی ثبؿذ .ثٌبثشایي ٍسهی ّب ؿذُ کِ ثِ هقٌی کشمٍسم اص لغت التیي ٍسهیغ گشفتِ 

ّبی خبکی اػت کِ دس ًتیدِ  داسد ،ًَفی کوپَػت تَلیذ ؿذُ ثِ کوک کشم پیـًَذ ایي اكغالح اؿبسُ هی

 .هی آیذ ّبی آلی دس ضوي فجَس اص  دػتگبُ گَاسؿی ایي خبًَساى ثَخَد تغییش ٍ تحَل ٍ ّضن ثبصهبًذُ

ّب ثَدُ  ای اص فضَالت کشم ثِ ّوشاُ هَاد آلی تدضیِ ؿذُ ٍ ًیض اخؼبد کشم هدوَفِ کوپَػت، یٍسه ثٌبثشایي

ّبی خبکی  تکٌَلَطی اػتفبدُ اص اًَاؿ خبكی اص کشمکوپَػت،  ٍسهی .داسد کِ ثشای گیبُ اسصؽ غزائی فشاٍاًی

هَاد ؿَد  ثبفث هی لی صائذ،هلشف اًَاؿ هَاد آدس تَاى سؿذ ٍ تکثیش ػشیـ ٍ پتبًؼیل قبثل تَخِ آًْب ٍ اػت

آسام  فجَس آلی ثب کیفیت هوتبص تجذیل کٌٌذ. ثبؿٌذ سا ثِ یک کَد آلی کِ غبلجبً هضاحن ٍ آلَدُ کٌٌذُ هحیظ هی

ػبئیذى، ثْن صدى ٍ  ، هذاٍم ٍ هکشس ایي هَاد اص هؼیش دػتگبُ گَاسؽ کشم خبکی ، ّوشاُ ثب افوبل خشدکشدى،

آغـتِ کشدى ایي هَاد ثِ اًَاؿ تشؿحبت  ؿَد، ایي هؼیش اًدبم هی ّبی هختلف هخلَط کشدى کِ دس ثخؾ

ّبی  ّبی هختلف هیکشٍاسگبًیؼن فشآٍسدُ ّب، هَاد هخبعی، ػیؼتن گَاسؿی هبًٌذ رسات کشثٌبت کلؼین، آًضین

 دػتگبُ گَاسؿی ٍ ثبالخشُ ایدبد ؿشایظ هٌبػت ثشای ػبخت اػیذّبی َّهیک، دس هدوَؿ هخلَعی سا تَلیذ

ای کِ  فشاٍسدُ.(2)ِ خلَكیبتی کبهالً هتفبٍت ثب هَاد فشٍ ثشدُ ؿذُ ،پیذا کشدُ اػت کٌذ ک هی

ػشؿبس اص هَاد َّهیک ٍ  تقذیل ؿذُ، pH ثب  ؿَد، اص لحبػ کیفی ،هبدُ آلی خَاًذُ هی« کوپَػت  ٍسهی»

ّبی  یبُ ٍ آًضینّبی هحشک سؿذ گ َّسهَى ّب، فٌبكش غزائی ثِ فشم قبثل خزة ثشای گیبُ، داسای اًَاؿ ٍیتبهیي

. ثبؿذ ّبی هختلف ٍ خوقیت هیکشٍثی غٌی هی ّبی سؿذ آًضین کوپَػت حبٍی َّسهَى ٍسهی .هختلف اػت

ّبی خبکی یکی اص اخضای هْن ٍصى  کشم.(4)غیش قبثل اًکبس اػتّب ی خبکی دستدضیِ ثقبیبی گیبّی  تأثیشکشم

کٌٌذ.  سخبک ًقؾ اػبػی سا ثبصی هیدٌّذ ٍ دس فشآیٌذ چشخِ فٌبكش غزائی د صًذُ خبک سا تـکیل هی

 تخلخل ٍ ًفَر آة ، حبكلخیضی ٍ ثبسٍسی خبک، ثْجَد ػبختوبى، ّبی خبکی تأثیش ثؼیبس فشاٍاًی دس کشم

ّبی گیبّی ٍ فولکشد هشاتـ  تَصیـ هَخَدات سیض خبک ٍ کبّؾ ؿیَؿ ثیوبسی قبثلیت اػتفبدُ فٌبكش غزائی،

اص فٌبكش ضشٍسی ثشای سؿذ دس خبک داسد. ایي کَد ت خزة فٌبكشثش قبثلیهْوی تأثیش کوپَػت  ٍسهی داسًذ.

 هٌگٌض ،سٍی، گیبُ هثل ًیتشات ، فؼفش، هٌیضین، پتبػین ٍ کلؼین تـکیل ؿذُ اػت ٍ ّوچٌیي حبٍی آّي،

ایي کِ کلیِ ایي فٌبكش ثِ فشم قبثل اػتفبدُ ثشای گیبُ ٍ هحلَل دسآة  ،تش اص ّوِ ثبؿذ. هْن هغ ٍ ثَس ًیض هی

کوپَػت ثش سؿذ ٍ فولکشد اػفٌبج،  گضاسؽ کشدًذ کِ هخلَط دُ دسكذ  دس ثشسػی اثش ٍسهی .ّؼتٌذ

داسی ثش افضایؾ ػغح ثشگ، هیضاى پتبػین، فؼفش، اصت، کلؼین، ٍ فٌبكش  کوپَػت ٍ خبک، اثش هقٌی ٍسهی

ن کِ قبدس ثِ ّبی خبکی هیلیًَْب هیکشٍاسگبًیؼ دس سٍدُ کشمسیضهغزی هبًٌذ آّي، سٍی ٍ هٌگٌض داؿتِ اػت. 

ّب ثب تدضیِ هَاد آلی کَدّبی ثب  ایي هیکشٍاسگبًیؼن .(10)تدضیِ ثقبیبی گیبّی ّؼتٌذ صًذگی هی کٌٌذ

  ثبؿٌذ. کٌٌذ کِ ثشای گیبّبى قبثل خزة هی تَلیذ هی ٍ فٌبكش غزائی دیگشسا N  ،P  ،Kحبٍی  کیفیت فبلی،
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ثشاثش فؼفش، ًؼجت ثِ هَاد اٍلیِ  ٍ ّفتش پتبػین، ثشاث یبصدُ ثشاثش ًیتشٍطى، پٌحّبی خبکی حبٍی  فضَالت کشم

ّبی خبکی ّوچٌیي کشثٌبت کلؼین سا  کشم.(11)ثشاثش اػت ّضاسّب  ّب دس فضَالت کشم ثبکتشی اػت ٍ تقذاد

ّبی اػیذی ٍ قلیبیی خبک  ثِ ػوت خٌثی هیل  pHّب   کٌٌذ ٍ دسًتیدِ فقبلیت دساصهذت کشم هلشف هی

 50ّبی خبکی، خوقیت ًوبتذّب  ّبی حبٍی کشم کٌٌذ ٍ دسخبک بتذّب تغزیِ هیّبی خبکی اص ًو کشم. کٌذ هی

ّبی خبکی ثِ فْذُ  ّب ًقؾ اػبػی دس تغزیِ ٍ ّضن هَاد ثَػیلِ کشم هیکشٍاسگبًیؼن دسكذ کوتش اػت.

ّبی خبکی هقذاس صیبدی  ّبی خبکی ضشٍسی  ّؼتٌذ دس فضَالت کشم ّب ثشای کشم ثشخی اصهیکشٍة. داسًذ

ّبی گَاسؽ  ؿَد کِ هوکي اػت تشؿحبت سٍدُ یب تشؿحبت هیکشٍاسگبًیؼن ّب یبفت هی ذ ٍ ٍیتبهیيفَاهل سؿ

ّبی خبکی کِ قبثلیت تکثیش صیبدی داؿتِ ٍ قبدس ثِ سؿذ ٍ تَلیذ هثل داخل ثقبیبی  ّبیی اصکشم گًَِ ثبؿٌذ.

کوپَػت  لیذ ٍسهیّبی فوَهی کِ دس تَ خٌغ ٍ گًَِ ؿًَذ. اػتفبدُ هی گیبّی ّؼتٌذ ثشای ایي هٌؾَس

پشیًَیکغ ایضًیب َّستٌؼیغ ،  ، ایضًیب آًذسی،  ایضًیب فتیذا ثبؿٌذ: ؿًَذ ؿبهل هَاسد صیش هی اػتفبدُ هی

 ّب اص ًؾش قذست تَلیذ هثل، کِ ّش یک اص ایي گًٍَِ الهجشیکَع سٍثلَع.  پلی فشتیوب الًَگبتب  ،اکؼکبٍاتَع

هْوتشیي گًَِ هَسد اػتفبدُ ثشای  .(3)داسًذ ثب ّن تفبٍت کوپَػت  تجذیل هَادآلی ثِ ٍسهی ؿشایظ دهبئی،

دلیل ػشفت سؿذ ٍ تکثیش ٍ پتبًؼیل کبفی ثشای هلشف اًَاؿ ِ ایضًیب فتیذا اػت کِ ث کوپَػت، تَلیذ ٍسهی

. ثبیذ تَخِ کشد کِ ایي گًَِ کشم خبکی اص ثیؾ اص ػبیش اًَاؿ هَسد اػتفبدُ قشاسگشفتِ اػت هَاد آلی صائذ،

،  صادگبُ اكلی ایي خبًَادُ،  اسٍپب ٍ آهشیکبی ؿوبلی (1)ثبؿذ ٍ هغبثق خذٍل هی Lumbricidaeخبًَادُ 

تَاًذ  ّب هی غزای کشم،  (1)خذٍل ؿَد اػت، ثٌبثشایي دس کـَس هب ثِ فٌَاى یک کشم غیش ثَهی هحؼَة هی

ّبی ّشص دسیبئی  ففل  ػبقِ گٌذم ٍ ثقبیبی گیبّی، ،ّبی دسختبى ّبی ثشگ ّبی کبغز ٍ هقَا، خشدُ خشدُ

ّب دسؿشایظ هٌبػت ػشیقبً تکثیش  کشم. ٍخبک اسُ ،پیت اػفٌدی ،کوپَػت ٍ کَد داهی پَػیذُ ؿذُ ثبؿذ

ثؼتشّب تیشُ سًگ ؿذُ ٍ ثب  ،ّفتِ ّـت تب دٍاصدُ ثقذ اص حذٍد  کٌٌذ. یبثٌذ ٍ اص هَاد غزائی اػتفبدُ هی هی

کوپَػت تَلیذ ؿذُ  ٍسهی ؿَد. ای هی ل ثِ قَُْؿَد ٍ سًگ آى کوی هتوبی ّب هخلَط هی هَاد صائذ کشم

کوپَػت فولکشد  ّبی هخلَط ؿذُ ثب ٍسهی گیبّبى کبؿتِ ؿذُ دس خبک ثبؿذ. ًؼجت ثِ هَاد اٍلیِ غٌی هی

 .(5) هتفبٍت ثَدُ اػت ،اًذ ٍ فکغ القول گیبّبى هختلف ثیـتشی داؿتِ

 های خاکی برای تولید کود چالش های موجود در استفاده از کرم

ّبی ثیـتش، ایي  ؿَد کِ ثشسػی اًذ ٍ تخویي صدُ هی گًَِ کشم خبکی دس خْبى ؿٌبػبیی ؿذُ 3500ثیؾ اص 

ّبی خبکی دس ّش قبسُ ای ثَخَد آهذُ ٍ  ّبی تبکؼًََهیک هـخق اص کشم سقن سا ثبص ّن افضایؾ دٌّذ. گشٍُ

ّبی  فقبلیت .(7)اًذ تقبل یبفتِ( ٍ ػپغ اص عشیق اًؼبى ثِ ػبیش ًقبط خْبى ا1ً)خذٍل .ثَهی آًدب ؿذُ اًذ

ثخؾ ایي هَخَدات، ؿبهل خبثدب کشدى ٍ هذفَى کشدى ثقبیبی ػغحی خبک، تَلیذ کبػت)فضَالت(  صیبى

دّذ، پشاکٌذُ کشدى ثزٍس فلَفِ ّشص  ثٌذی کشدُ ٍ فشػبیؾ سا افضایؾ هی تبصُ کِ ػغَح ٍ هٌبفز خبک سا آة

ی گیبّی یب حیَاًی، ػَساخ ػَسخ کشدى ًْشّبی آثشػبًی ٍ ّب ّب ٍ هضاسؿ کـبٍسصی، اًتقبل پبتَطى دس ثبك

کبّؾ ؽشفیت ًگْذاسی آة دس آًْب، افضایؾ ّذسسٍی ًیتشٍطى خبک اص عشیق آثـَیی ٍ دًیتشیفیکبػیَى ٍ 

ّب دس خبک  افضایؾ ّذسسٍی کشثي خبک اص عشیق تـذیذ تٌفغ هیکشٍثی ًبؿی اص فقبلیت کشم

 آٍس آًْب دس  ّبی خبکی هـخق کٌٌذُ ًقؾ هفیذ یب صیبى ت ٍ هٌفی کشمالجتِ ثشآیٌذ اثشات هثج.(6)ثبؿٌذ هی
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ّب پغ اص ٍاسد ؿذى ثِ اکَػیؼتن، پتبًؼیل اػتقشاس ٍ تْبخن دس هحیظ سا پیذا  ایي کشم .(11)اکَػیؼتن اػت

ّبی خبکی) ثوٌؾَس تَلیذ  ّبی خبف کشم کٌٌذ. ّوچٌیي اًتخبة ٍ گؼتشؽ ثشخی اص گًَِ هی

ّبی خَد  ّبی ثَهی دس صیؼتگبُ ّبی غیش ثَهی هَخت کبّؾ تٌَؿ صیؼتی گًَِ کوپَػت( ٍ ثَیظُ گًَِ ٍسهی

ّبی  ّبی اخیش دس ایشاى ثشای تَلیذ ٍسهی کوپَػت اص کشم کٌٌذ. دس ػبل ؿذُ ٍ ًقؾ هثجت آًْب سا کوشًگ هی

اص ایي سٍ الصم اػت دس اًتخبة ؿَد،  (، اػتفبدُ هی1ثبؿذ)خذٍل  آیضًیب فتیذا کِ صادگبُ اكلی آى ایشاى ًوی

ّبی خبکی ثشای تَلیذ کَد، دقت الصم ثقول آیذ تب ثِ هشٍس صهبى هؼبئل ٍ هـکالت خذیذی دس  ّبی کشم گًَِ

 .(8)ّبی هَخَدات ثَهی ایدبد ًـَد ّبی عجیقی خبک ٍ صیؼتگبُ اکَػیؼتن

 

 .(7)قِ هجذا پیذایؾ آًْبٍ هٌغ Oligochaetaّبی خبکی اص سدُ  ّبی هْن کشم خبًَادُ -1خذٍل 

 خبًَادُ هجذاء پیذایؾ

 صیؼتگبُ آثی 

 Alluroididae آهشیکبی خٌَثی-آفشیقب

 Syngenodrilidae آفشیقب

 Sparganophilidae اسٍپب-آهشیکبی ؿوبلی

 Biwadrilidae طاپي

 Almidae آػیب -آهشیکبی خٌَثی-آفشیقب-اسٍپب

 Lutodrilidae آهشیکبی ؿوبلی

 Ocnerodrilidae هبداگبػکبس-آػیب-آفشیقب-آهشیکبی هشکضی-َثیآهشیکبی خٌ

 Eudrilidae آفشیقب

 Kynotidae هبداگبػکبس

 Komarekionidae آهشیکبی ؿوبلی

 Ailosscolecidae اسٍپب

 Microchaetidae آفشیقب

 Hormogastridae هذیتشاًِ

 Glossoscolecidae آهشیکبی هشکضی -آهشیکبی خٌَثی

 Lumbricidae اسٍپب-بلیآهشیکبی ؿو

-آػیب-اقیبًَػیِ-آهشیکبی خٌَثی -آهشیکبی هشکضی -آهشیکبی ؿوبلی

 هبداگبػکبس-آفشیقب

Megascolecidae 

      

 

 جهان ایران و کود ورمی کمپوست دروضعیت استفاده از 

صیبد اػت. هٌبثـ  صثبلِ ؿْشی ٍ حدن ثقبیبی گیبّی ٍ ػبیش هَاد آلی قبثل کوپَػت ؿذى  دس کـَس ثؼیبس 

ّن اکٌَى ثؼیبسی اص ثقبیبی گیبّی ٍ ضبیقبت هحلَالت کـبٍسصی ثِ دلیل فذم ٍخَد هکبًیؼن هٌبػت 

ّبی هَثش  تکٌَلَطی ثِ سٍؽ هٌبػت ٍ ثب اػتفبدُ اص گًَِ ؿًَذ. چٌبًچِ ٍسهی کوپَػت ؿذى، ػَصاًذُ هی

یبّی ٍ حیَاًی سا تجذیل ثِ کَد خئیک)ػغحی( اػتفبدُ ؿَد، هیتَاى ثؼیبسی اص ایي ثقبیبی گ ّبی اپی کشم

ّبی خبکی ٍ ًقؾ آًْب ٍ  کوپَػت کشد. دس کـَس هب ثِ دلیل آؿٌب ًجَدى ثؼیبسی اص کـبٍسصاى ثب کشم ٍسهی

ّبی  ّبی کوپَػت کٌٌذُ کشم حتی آؿٌب ًجَدى کبسؿٌبػبى ٍ ثشخی هحققیي ثب ٍسهیکَلَطی ٍ ثَیظُ گًَِ

 ؿَد. دس صهیٌِ هَضَفبت تحقیقبتی ًیض  ی اػتفبدُ هٌبػت ًویص خبکی، اص پتبًؼیل ثبالی ایي هَخَدات خبک
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خَسد. ثشسػی هقبالت هٌتـش  ّبی خبکی ثِ چـن هی ّبی پظٍّـی هشثَط ثِ کشم کوجَدّبی صیبدی دس ثخؾ

دسكذ اص هقبالت فقظ دس  96دّذ کِ ثیؾ اص  ؿذُ دس ایي صهیٌِ  دس کـَس ٍ دس ػِ ػبل گزؿتِ ًـبى هی

ّبی ثؼیبس ًبچیضی دس  کوپَػت دس تغزیِ گیبّی ّؼتٌذ ٍ پظٍّؾ ّبی خبکی ٍ ٍسهی استجبط ثب کبسثشد کشم

ّب ثِ اًدبم سػیذُ اػت)خذٍل  ثٌذی کشم ساثغِ ثب ػبیش هَضَفبت ّوچَى اكالح خبک ٍ ؿٌبػبیی ٍ عجقِ

ؿذ ّب س ّبی خبکی دس ّوِ صهیٌِ اػت کِ دس ػبیش کـَسّبی خْبى، تحقیقبت هشثَط ثِ کشم (. ایي دس حبلی2

ّبی خبکی ٍ تَلیذات حبكل اص  کشدُ اػت. اص عشف دیگش هؼبئل هشثَط ثِ اقتلبد ٍ ثبصاس خشیذ ٍ فشٍؽ کشم

آًْب اص ثشًبهِ ٍ اًؼدبم هتوشکض ثشخَسداس ًیؼت. کـَسّبی آهشیکب، اػتشالیب، کَثب، ٌّذ، فیلیپیي ٍ ثشخی 

دس .(9)کوپَػت ثـوبس هیشًٍذ لیذ ٍسهیّبی خبکی ٍ تَ کـَسّبی اسٍپبیی اص پیـتبصاى ٍ فقبالى پشٍسؽ کشم

ّبی خبکی ٍ تَلیذ هَاد ثب اسصؽ اػتفبدُ  آهشیکب ٍ اػتشالیب، اص ثیَتکٌَلَطی دس صهیٌِ فشاٍسی هحلَالت کشم

 کـبٍسص دس ایي ثخؾ هـغَل ثِ کبس ّؼتٌذ ٍ یک ؿشکت ًیضدس 000/200دس کـَس ٌّذٍػتبى ؿَد.  هی

حفبؽت اص هحیظ صیؼت دس کـَس کشُ ثشای کٌذ. کوپَػت تَلیذ هی ّضاس تي ٍسهی 50هبّیبًِ ، ،ّویي کـَس

 ذیتَل ، حل ساُ اسائِ ثب یذاسیپب یفولکشدّب ثْجَد ؛( کوپَػت ذیتَل) خبک تیفیک ثْجَدٍ  کشثي کبّؾ ٍ

یی سا ثبصیبفت هی غزا هَاد پؼوبًذّبی  ، یؼتیص ػَخت اسصؽ ثب هحلَل کی ذیتَل، اسصؿوٌذ هحلَل کی

 ثِ ؿْشّب اص ثیـتشی ؿْشًٍذاى کِ چشا اػت، ثضسگی تغییش حبل دس خٌَثی کشُ دس ٍسصیکـب كٌقت کٌٌذ.

 سٍی کـبٍسصی حَصُ دس اعالفبت فٌبٍسی پیـشفت ٍ سؿذ صهیٌِ دس گزاسی ػشهبیِ ٍ ؿْشّب حَهِ ػوت

ثِ عَسی کِ ایي كٌقت  ،ـبٍسصی دس حبل حبضش تجذیل ثِ یک كٌقت ثب اسصؽ افضٍدُ ؿذُ اػتٍک اًذ آٍسدُ

فشٍؿی، فشآٍسی ٍ گشدؿگشی هی ؿَد ٍ صهبًی کِ ایذُ ّبی خذیذ اص ػَی ًؼل خَاى ثب  ؿبهل تَلیذ، خشدُ

ّوچٌیي دس کـَس کشُ  .تکٌَلَطی پیـشفتِ اسایِ ؿَد، ایي پتبًؼیل ثب سؿذ فضایٌذُ ا ی هَاخِ خَاّذ ؿذ

تب  2015ِ اص ػبل هٌغقِ خْت ثبصیبفت  پؼوبًذّبی هَاد غزایی ثِ کوپَػت ٍخَد داسد ک 32خٌَثی 

  .ایي سًٍذ سا اًدبم هی دٌّذ 2017

 
هٌغقِ دس کشُ خٌَثی کِ دس ساػتبی حفبؽت اص هحیظ صیؼت پؼوبًذّبی هَاد غزایی سا ثِ کَد کوپَػت ٍ ٍسهی  32. 1ؿکل 

 (11) کوپَػت تجذیل هی کٌٌذ.
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ذاس صیبدی اص هحلَالت دس کـَس هب ثِ دلیل ًبسػبیی ّبی هَخَد دس ػیؼتن ًگْذاسی، تجذیل ٍ تَصیـ هق

کـبٍسصی ضبیـ هی ؿَد ٍ ػبلیبًِ هقبدیش فشاٍاًی پؼوبًذ دس ثخؾ کـبٍسصی ثب ثْبی صیبد تَلیذ هی ؿَد کِ 

هتبػفبًِ ثخؾ قبثل تَخْی اص آى ثِ ؿکل غیش اكَلی ٍ ثِ دٍس اص هالحؾبت صیؼت هحیغی دس هحیظ سّب ٍ 

دس خْت کبّؾ تَلیذ پؼوبًذّبی کـبٍسصی ، ضوي  یب دفي هی گشدد.ثب ثکبسثشدى سٍؿْبی هٌبػت هذیشیتی

افضایؾ ثْشُ ٍسی، خؼبست ٍاسدُ ثِ هٌبثـ پبیِ کبّؾ هی یبثذ ٍ اص خٌجِ دیگش گبهی هْن دس ساػتبی سػیذى 

دس حبلیکِ دس ایشاى ثب داسا ثَدى هـکالتی  ثِ اّذاف تَػقِ پبیذاس ٍ حفؼ هحیظ صیؼت ثشداؿتِ ؿَد.

، ّبی کـَس، ٍ هـکالت صیؼت هحیغی کَدّبی ؿیویبیی ٍ ... لی خبکّوچَى ثیکبسی، کوجَد هَاد آ

کوپَػت  کوپَػت آؿٌب ًیؼتٌذ. اػتفبدُ اص سٍؽ تَلیذ ٍسهی کـبٍسصاى ایشاًی ٌَّص ثب اػن ٍسهی ثؼیبسی اص

ؿَد ٍ اص ًقغِ  آلی ثب ایي سٍؽ ثبصیبفت هی ّبی پؼوبًذاص دٍ خْت اّویت داسد، ًخؼت ایٌکِ حدن صیبدی اص 

کوپَػت تَلیذ ؿذُ دس اساضی کـبٍسصی  اقتلبدی ٍ هحیظ صیؼت هْن اػت. دٍم ایٌکِ اػتفبدُ اص ٍسهیًؾش 

تَاًذ ثذًجبل داؿتِ  ؿَد کِ كشفِ اقتلبدی فشاٍاًی سا هی ػجت ثْجَد کیفیت خبک ٍ سؿذ گیبّبى هی

  .(10)ثبؿذ

 .(11)دس ایشاى ٍ خْبى تجذیل پؼوبًذّب ثِ کَددسكذ هقبالت پظٍّـی هٌتـش ؿذُ ثب هحَسیت -2خذٍل

 ایشاى خْبى هَضَؿ
 %96.7 %41.5 تغزیِ گیبُ

 %0.6 %11 اكالح خبک

 %2.2 %23 تجذیل پؼوبًذ ٍ تَلیذ کَد

 %0.3 %9 ّبی گیبّی هجبسصُ ثب ثیوبسی

 %0.2 %12.5 ّب ثٌذی کشم ؿٌبػبیی ٍ عجقِ

 %0 3 ػبیش هَاسد

 

  راهکارهای پیشنهادی

تکٌَلَطی ٍ آؿٌب ًجَدى ثؼییبسی اص تَلییذ کٌٌیذگبى ثخیؾ کـیبٍسصی ثیب        فلن ٍسهیثب تَخِ ثِ ًَپب ثَدى -1

کوپَػت، الصم اػت دس اثتذا ٍضقیت کوجیَد هیَاد آلیی دس خبکْیبی کـیَس ٍ اّوییت کیبسثشد         هؼبئل ٍسهی

ِ    -2کَدّبی آلی هٌبػت دس کـبٍسصی هذ ًؾش قشاس گشفتِ ٍ تشٍیح ؿَد.   ِ ای ثی  ػیبػیتْبی اختلیبف یبساًی

ّیش ػیبلِ فیالٍُ ثیش تخلییق      غیت کـبٍسصاى ثِ تَلیذ ٍ اػتفبدُ اص کَدّبی آلی تیذٍیي ؿیَد  ٍ   ػوت تش

 ثِ تَػقِ هلشف کَد صیؼتی ٍ آلی،  ،ؿیویبیی دسكذی اص یبساًِ کَدّبی اص هدوَؿ یبساًِ کَدّبی  دسكذی

اسگبًییک  ّب دس اهش تشٍیح ٍ تَػقِ تَلیذ هحلَالت حزف ؿَد ٍ اسقبم حزف ؿذُ اص یبساًِ ؿیویبیی ّضیٌیِ   

.ؿَد کوپَػت ٍ کبسثشاى فشكِ تَلیذ، ثِ هٌؾیَس   ّبی آهَصؿی هٌبػت ثشای تَلیذکٌٌذگبى ٍسهی کبسگبُ -3 

هشاکیض فلویی ٍ    -4ّبی ًبدسػت، تـیکیل ؿیًَذ.   آهَصؽ كحیح سٍؿْبی فلوی ٍ خلَگیشی اص اًتـبس ؿیَُ

ِ تحقیقبتی ریلالح اقذام ثِ تذٍیي اػتبًذاسدّبی کیفی ٍسهی کوپَػت  ّیبی ثیَهی    ًوَدُ ٍ ؿٌبػبیی گًَی

 ّبی خبکی غیش ثَهی اص  ای هـخق، ثش ٍاسدات کشم کویتِ-5ّبی خبکی اص اٍلَیت ثشخَسداس ؿًَذ.  هَثش کشم
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گیزاسی ٍ   هؼبئل هشثَط ثِ خشیذ، فشٍؽ، قیویت  -6خبسج اص کـَس ًؾبست هٌبػت ٍ کبسؿٌبػی داؿتِ ثبؿذ. 

  ، تحت ًؾبست ٍ ثبصثیٌی یک اًدوي تخللی  قشاس گیشد.کوپَػت ّبی خبکی ٍ کَد ٍسهی ثبصاسیبثی کشم
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