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  مقدمه 

اثرات جبران ناپذیري بر  ،پس از برداشت محصولدر طبیعت انباشتگی بی قید و شرط ضایعات پوست نرم پسته 

گذارد. این مهم به عنوان یک معضل براي دست اندرکاران محیط زیست و بهداشت  ط زیست و سالمت جامعه میمحی

هاسازي و انباشتگی راست.  کردهجامعه از یک سو و امري طبیعی و عادي براي کشاورزان از سوي دیگر بازتاب پیدا 

 سم دآسپرژیلوس که مول هاي ده و سریع قارچایجاد شرایط بهینه براي تکثیر و رشد فزاین به منجر پسته ضایعات

بو، جذب انواع حشرات،  بدتولید شیرابه  باعثرهاسازي و تجمع این ضایعات، گردد. همچنین  می ،هستندآفالتوکسین 

و در   شوند کمپوست تبدیل ولیه غنی، بهبعنوان یک ماده ا توانند می این ضایعات د.شو آلودگی خاك و آب می

استفاده مورد و غیره  ، حتی در گلدان هاي خانگی ها و نیمه ارگانیگ، فضاي سبز شهري، گلخانه کشاورزي ارگانیگ

همچنین افزایش بار میکروبی خاك تغذیه گیاه و ، خاكفیزیکی و شیمیایی صالح رند. موادآلی نقش موثري در ایگقرار 

باشد.   شیمیایی در مراحل مختلف پوساندن میسازي کمپوست، استفاده از کودهاي معدنی و  هاي غنی یکی از راهدارند. 

تواند مفیدتر  شده افزایش یافته و این ماده آلی از جنبه تغذیه گیاه، می با این کار غلظت عناصرغذایی درکمپوست غنی

ی نه تنها به حل چند معضل اجتماع پوست نرم پسته، آوري، فرآوري و استفاده بهینه از ضایعات جمع بنابراینواقع گردد. 

  نقش موثرتري در بهبود وضعیت تغذیه گیاه داشته باشد.  ،شدن غنیتواند با  نماید بلکه می میکمک 

   

  

  

  

  

  رها سازي ضایعات پوست نرم پسته در حاشیه باغ -1شکل 

 هاي پسته باغ

  ات پوست نرمضایع
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  روش تهیه کمپوست

 کشاورزي ادواتباشد که توسط  مواد آلی می مکانیکی شدن خوردفرایند پوسیدن مواد آلی بطور خالصه شامل 

 ،ها قارچ ،ها باکتريباشد  مواد می بیولوژیکی تجزیهپذیرد. در مرحله بعد که  صورت می خاك بزرگتر موجودات و

کنند. ترکیب حاصل از  هاي موجود وارد عمل شده و مواد ریز آلی را تجزیه می سایر میکرواورگانیسم و ها اکتینومیست

ربن موجود در مواد آلی، آب و سایر ترکیبات و عناصر معدنی ز کا یبخشحاصل از  اکسیدکربن دياین مراحل گاز 

بقیه گردد.  می کننده تجزیه هاي میکروارگانیسم بدن وارد یکروبیبه فرم کربن ماز کربن آزادشده،  بخش دیگرياست. 

خاك و بهبود ساختمان  پایدارتر هاي خاکدانه پیدایش منجر به خاك هوموسی کربن ندوختهکربن موجود بصورت ا

 گردد. می خاك معدنی بخش وارد و شده تجزیه آهستگی به زمان گذشت با هم آلی ماده هوموسی شکل گردد. می

 و فسفر نیتروژن، اکسیژن، هیدروژن، کربن، آزادسازي و کربنی هاي زنجیره شکستن به منجر موادآلی تجزیهبنابراین 

 کربنی حلقوي یا و طوالنی هاي زنجیره از متشکل تر پیچیده ترکیبات و آمینواسیدها ساده، قندهاي اصلی پایه که گوگرد

   .گردد می هستند،

هاي مختلفی براي پوساندن موادآلی وجود دارد، از جمله روش سنتی یا روش تولید کود سرد، روش نیمه  روش

 در روش سازي که در حال حاضر بهترین روش شناخته شده است.  سنتی یا روش تولید کود گرم و کمپوست

سازي، موادآلی بصورت هوازي تحت شرایط دمایی و رطوبتی مناسب و به کمک طیف وسیعی از  کمپوست

  شوند.  ها و غیره پوسانده می ها، مخمرها، اکتینومیست ها، قارچ ها اعم از باکتري میکرواورگانیسم

انجام کار متفاوت  ه وتهینحوه  ،بسته به هدف اصلی استفاده ،به کمپوست پوست نرم پسته جهت تبدیل ضایعات 

  .خواهد بود

 اصالح خاك، افزایش مواد آلی و بارمیکروبی خاك -الف

بارمیکروبی خاك  باال بردن اصالح خاك، افزایش مواد آلی و از کاربرد کمپوست در خاك، چنانچه هدف اصلی       

  طبق موارد زیر عمل نماید: باشد، 
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 1هاي کم عمق (حداکثر  محلی مناسب مانند شاسی ضایعات پوست نرم حاصل از فرآوري پسته را در .1

 .)2(شکل  اییدآوري و انباشته نم  متر) یا در سطح زمین جمع

صورت پاششی تنظیم نمایید. آبدهی توده باید طوري باشد که آب ه رطوبت توده ضایعات را ب .2

براي کنترل رطوبت از روش دستی استفاده نمایید، به این بهتر است مازداي از آن خارج نگردد. 

، چنانچه توده به فشار دهیدصورت که مقدار کمی از ضایعات را پس از آبیاري برداشته و در دست 

توده  مرطوب بودن آبی از آن خارج نگردد رطوبتبا وجود  شود و اسفنج در دست فشرده حالت 

 باشد.  در حد مطلوب می پوست نرم

درجه  60باید در حدود  را با دماسنج کنترل نمایید. این دما مورد نیاز در وسط توده ضایعات دماي .3

 درجه 70به ماه متغیر است  6تا  4که از  سه روز در طول دوره بهتر است حداقل گراد باشد و سانتی

 برسد.  گراد سانتی

دو بطوریکه ضایعات هر امري ضروري است،  ،هوادهی توده ،براي بهبود فرایند پوسیدن ضایعات .4

.  در فصول سرد که دماي محیط کاهش حداقل یکبار بهم خورده شوند هفته بسته به فصل انجام کار،

گیرد، جهت  یابد و تبادل گازهاي گرم تولید شده در داخل توده با محیط خارج بهتر انجام می می

ل بهتر دما و هوا این کار ، و در فصول گرم جهت کنترحفظ دماي توده، هوادهی کمتر انجام گردد

ده ضایعات را کامال هوادهی تو، ات کشاورزيودر طول ماه با بیل یا اد. بنابراین بیشتر انجام شود

 کنید. 

عناصر غذایی برخی و هوادهی، جهت حفظ رطوبت و دما و جلوگیري از تبدیل ري بعد از هر بار آبیا .5

  .)2(شکل  بپوشانیدبا پالستیک ضخیم را ضایعات توده به گازهاي فرار، 
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  شاسی حاوي ضایعات در حال پوسیدن -2شکل 

  

 بسته به اندازه، میزان و مقدار ضایعات خشبی در تودهبا توجه به اینکه مدت زمان رسیدگی و تهیه کمپوست،       

هاي  نشانه گردد براي انتخاب زمان برداشت مناسب کمپوست به  بنابراین پیشنهاد می متفاوت خواهد بود. ایعات،ض

  توجه نمایید. ،که در زیر به آنها اشاره شده است کمپوستهري و آزمایشگاهی  ظارسیدگی 

  عبارتند از:کمپوست  ظاهري نشانه هاي رسیدگی     

  گراید. ه سیاهی میبشده و رنگ کمپوست تیره  -الف

  حجم کمپوست به نصف کاهش می یابد. - ب

  بوي توده کاهش می یابد. -ج

  گردد. ریز می بافت توده کامال یکنواخت و -د

  توان به موارد زیر اشاره نمود: هاي آزمایشگاهی رسیدگی کمپوست می از شاخصو 

 باشد.  20تا  15بین باید نسبت کربن به نیتروژن کمپوست نهایی   - ر

 . شدعناصر در محصول نهایی نسبت به ماده اولیه بیشتر خواهد  غلظت  - ز

 میزان شوري نسبت به ماده اولیه کاهش پیدا خواهد کرد.    -  س

  پوشاندن توده با محافظ پالستیکی کلفت

  ضایعات در حال پوسیدن
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کمپوست تولید شده را در سطح خاك پخش نموده و با خاك مخلوط  بعد از تبدیل ضایعات پوست نرم به کمپوست، 

  . دنمایی

 کروبی بخش ریشه گیاهافزایش مواد آلی و بار میتغذیه گیاه،  -ب

تمام مراحل کار مانند با هدف اصلی تغذیه گیاه، حاصل از ضایعات پوست نرم پسته جهت استفاده از کمپوست      

کودهاي شیمیایی وزنی توده ضایعات مورد استفاده  درصد 5/0با این تفاوت که مقدار گردد.  قسمت قبل انجام می

هاي آهن، روي و منگنز را در  سولفات وزنی درصد 1/0چ و همچنین مقدار آمونیوم فسفات، سولفات پتاسیم و گ يد

  پوسیدگی به ضایعات اضافه نمایید.  دومماه 

 شدن غنی باعثکودهاي شیمیایی افزودن در زمان استفاده از کمپوست غنی شده، به این نکته توجه گردد که  

 دادهکاهش را نیز این کار بار میکروبی توده شود. اما  غذایی در کمپوست میغلظت عناصر رفتن نهایی و باال  کمپوست

  میزند. بهم را در توده  و تعادل جمعیت میکروبی

   گیري کلی نتیجه

 وکشاورزي آوري، فرآوري و استفاده بهینه از ضایعات پوست نرم پسته، نه تنها به حل چند معضل اجتماعی جمع   

موثرتري در بهبود وضعیت تغذیه گیاه داشته باشد. بنابراین پیشنهاد  شدن، نقش تواند با غنی نماید بلکه می کمک می

فرآوري شده و مورد و طبق این دستورالعمل ضایعات پوست نرم پسته پس از برداشت به صورت اصولی گردد که  یم

ت ضایعات بصور و همچنین افزایش مواد آلی و بارمیکروبی خاك، اصالح خاكبراي استفاده مجدد قرار گیرند. 

از کاربرد چنانچه هدف اصلی اما  .دنپوسانده شوتهیه و مطابق با دستورالعمل ،بدون افزودن کودهاي شیمیاییو طبیعی 

ضایعات با افزودن کودهاي شیمیایی به شده  کمپوست غنی ، بهتر استباشد  افزایش مواد آلی ه وتغذیه گیاکمپوست، 

ست نرم پسته داراي ترکیبات مختلف بازدارنده رشد هستند و هنوز از آنجا که ضایعات پو تهیه گردد.پوست نرم پسته 

انجام نگرفته است، بنابراین استفاده از ضایعات  موجود در آن تحقیقات جامعی در راستاي شناخت کامل تنوع ترکیبات

فاده از ضایعات . عواقب استگردد در باغ و در محل ریشه اکیدا توصیه نمی پوست نرم پسته خام یا مقادیر زیاد کمپوست

  خام و یا استفاده بی رویه از کمپوست این ماده بر عهده کشاورز است. 
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