
ٍسهی ووپَػت چیؼت ؟
گًَِ فؼبلیت حبكل وِ اػت ؿذُ غٌی ثؼیبس َّهَػی وَد ًَػی ووپَػت ٍسهی 

  ثبؿذ هی خبوی ّبی وشم اص خبف ّبیی

ػیؼتن اص دفغ اص پغ وِ اػت وشم سؿذ ثؼتش اص حبكل هَاد ، ووپَػت ٍسهی 
 فضَالت اص ای هدوَػِ هبدُ ایي ، ثٌبثشایي . هبًذ هی ثبلی هحیظ دس ، وشم گَاسؽ
 ثشای وِ اػت وشم ّبی پیلِ ٍ اخؼبد ًیض ٍ ًـذُ ٍ ؿذُ تدضیِ آلی هَاد ّوشاُ ثِ وشم
داسد فشاٍاًی غزایی اسصؽ گیبُ

ِؿَد هی گفتِ ووپَػت ٍسهی ّب وشم فؼبلیت اص حبكل ووپَػت ث .  



آیب ٍسهی ووپَػت ّوبى ووپَػت اػت ؟
  ٍسهی ووپَػت ثِ ووپَػت تَلیذ ؿذُ اص فؼبلیت وشم ّب اعالق هی ؿَد ٍلی

ثبیذ ثذاًین وِ ووپَػت هؼوَلی ًبؿی اص تدضیِ َّاصی یب غیش َّاصی هَاد آلی  
. هَخَد دس عجیؼت اػت وِ ثِ كَست ّبی عجیؼی یب هلٌَػی تَلیذ هی ؿَد

ّب لبسذ ، ّب ثبوتشی هبًٌذ ّبیی هیىشٍاسگبًیؼن اص ووپَػت تَلیذ دس ٍ ...  
 . ؿَد هی اػتفبدُ



چزا ّرهی کوپْطت ؟ 

غزایی ػالهت افضایؾ ًتیدِ دس ٍ ؿیویبیی ّبی وَد هلشف وبّؾ  
خبن ػولىشد افضایؾ ًتیدِ دس ٍ خبن دس هَخَد ثیَهغ هیضاى افضایؾ
صهیٌی صیش آة هٌبثغ دس ؿیویبیی وَدّبی اص ًبؿی ّبی آلَدگی وبّؾ
وـبٍسصی هحلَالت كبدسات ثشای هدَص دسیبفت 
پبیذاس وـبٍسصی ًتیدِ دس ٍ صساػی ّبی صهیي پبیذاسی ٍ ػالهت حفؼ
وـبٍسصی تَػؼِ ػبلِ پٌح ثشًبهِ اص پیشٍی 



خَاف ٍسهی ووپَػت 
ثْؼضایی ًمؾ خبن فیضیىی اكالح دس ووپَػت ٍسهی (آ
وٌذ هی ووه خبن دس هؼذًی هَاد ؿذى حل ثِ ووپَػت ٍسهی (ة
ؿَد هی آلی هَاد ثِ هؼذًی هَاد ًؼجت هیبى تؼبدل یه ایدبد ثبػج ووپَػت ٍسهی (ح
داسد ٍخَد چشثی ووپَػت ٍسهی تشویجبت دس (ت
دّذ هی افضایؾ سا دیگش ؿیویبیی ٍ وَدی هَاد پبیذاسی صهبى هذت ووپَػت ٍسهی (ث  
اػت خبن ثیٌی رسُ هَخَدات حیبط ی اداهِ ثشای هٌبػت هحیغی داسای ووپَػت ٍسهی (ج
ثبؿذ هی ... ٍ آهیالص ، پشٍتئبص ًظیش ّبیی آًضین داسای ووپَػت ٍسهی(ذ .  
داسد ثْؼضایی ًمؾ هؼغش گیبّبى اػبًغ ٍ ػغش تغلیؼ دس ووپَػت ٍسهی (خ
اػت گیبُ ثشای اػتفبدُ لبثل ؿىل ثِ وِ اػت هیىشٍ ٍ هبوشٍ ػٌبكش اص ػشؿبس ووپَػت ٍسهی(د  
داسد ٍخَد ووپَػت ٍسهی دس ػبیتَوٌیي ٍ اوؼیي ّوچَى سؿذ وٌٌذُ تحشیه هَاد (ر  
وِ اػت هختلف ٌّذػی ٍ ؿیویبیی اؿىبل ثِ هغ ٍ آّي اص ثبالیی همبدیش داسای ووپَػت ٍسهی (س 

  داسد ثبالیی اسصؽ گیبُ ٍ خبن ثشای
اػت گبٍی وَد هبًٌذ وَدّبیی ػبیش ثِ ًؼجت ؿذُ غٌی ثشاثش چٌذ اػت وَدی ووپَػت ٍسهی (ط
ٍ ...



وشم 

 .تاػٌذ هی ًزم تذًی دارای کَ ُظتٌذ جاًْراًی خاکیکزمىای

 ّ ًذارًذ اطتخْاى آًِا .اطت ػذٍ تقظین ُایی تٌذ تَ آًِا تذى

 سیادی گًْاگًْی اس کزم ُا .ُظتٌذ پْطتی ّ دراس هؼوْلا 

 ُز در خاکی کزم ُای .خشًذ هی سهیي در آًِا .تزخْردارًذ

 طاًتیوتز 3 اس تیؼتز هؼوْلا  آى ُا طْل ّ هی ػًْذ یافت جایی

 تیزٍ ؿْرتی یا قٍِْ ای ؿْرت رًگ تَ تیؼتز آى ُا .اطت

ُظتٌذ

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85


 احظاطات:

 چَ هْجْداتی کزم ُا را هی خْرًذ:

 تٌفض کزم ُا:

 هغش کزم:

آیا کزم ُا تْی تذی دارًذ؟

 ًام لتیي کزم ایشیٌیا فتیذاStinger  تَ هؼٌای ػخؾ گٌذدّطت اطت

کزم ایشیٌیا فتیذا چٌذ طال ػوز هی کٌذ ؟

آیا کزم ُا گْع یا چؼن دارًذ ؟



وشم ّبی ووپَػتش

 از لحاظ طبقه بندی:

آًذری ّ فتیذا---------ایشیٌیاالمبریسیده

رّتلْص-------لهثزیکْص

:از لحاظ بوم شناسی •

سطحی زی1.

نقب زن2.

عمق زی 3.



ایشًیا فتیذا 

از معروف ترین گونه کمپوست ساز

 

 سازگاری باال به دما و رطوبت

 پراکنش بسیار باال

 رشد سریع

 تولید مثل باال

 راندمان باال در تولید







لهثزیکْص رّتلْص 

خونی کرم ، قرمز کرم 

فتیدا ایزینیا از کوچکتر  

فتیدا ایزینیا از روشنتر  

خورشید نور به بیشتر مقاومت 

تحرک پر  

زنده ی طعمه مصرف برای مناسب غیر  





 آًذری ایشًیا

 کرم ببر قرمز

بسیار شبیه به ایزنیا فتیدا ، خویشاوند نزدیک ایزنیا فتیدا

 اغلب به عنوان کرم طعمه استفاده می شود

 کمپوست ساز مناسب

راندمان باالتر

 بند  32تا  26بدن آن دارای











ُذف تْلیذ 

کوپْطت ّرهی کْد تْلیذ

  دارد اُویت کْد کیفیت

کالچز ّرهی یا کزم تْلیذ

دارد اُویت آى هیشاى ّ کزم تْلیذ

ػِزی فاضالب لجي یا ػِزی ُای پظواًذ تاسیافت



فاکتٌرىایميمدرتٌلیدًرمیکمپٌست

  دها •

ٌَدرجَ 31 تیؼی

ٌَدرجَ -10 کوی

درجَ 22.5 تِتزیي

  تِْیَ•

  رطْتت•

60 درؿذ 70 تا  

  تْدى قلیایی ّ اطیذیتَ•

4.2 8 تا

ًْر•

غذایی هْاد•



ٔبدٜ غزایی اِٚیٝ ثشای وشْٔضایبی استفبدٜٔؼبیت٘ظش وبسضٙبسی

استفبدٜ اص وٛد ٌبٚ سٚضی سشیغ 
ثشای تِٛیذ ٚسٔی وٕپٛست است 

ثشای اص ثیٗ ثشدٖ تخٓ ػّف ٞشص ٘یبص  
ٔٙذ فشآیٙذ وٕپٛستیًٙ است

ٔبدٜ غزایی ٔٙبست ثشای وشْ است ٚ  
وشْ ٘یبص چٙذا٘ی ثشای سبصٌبسی ثب ایٗ  

ثستش ٘ذاسد

فضٛالت ٌبٚ

ثشخی ٔؼتمذ ا٘ذ وٝ فضٛالت عیٛس  
ثٝ دِیُ ٌشٔی یب تیضی ثیص اص حذ 
ثستشی ٔٙبست ثشای وشْ ٕ٘ی ثبضذ 

دسصذ حجٓ   10اص ایٗ سٚ ٔی تٛاٖ تب 
ثستش وشْ ٞب اص فضٛالت عیٛس  

استفبدٜ وشد

ٔیضاٖ پشٚتیئیٗ ٔٛجٛد دس ایٗ  
فضٛالت ثبال ٔی ثبضذ وٝ اص ایٗ ٘ظش  
ٕٔىٗ است ثشای وشْ خغش٘بن ثبضذ 
پس ثٟتش است اص فضٛالت عیٛس ثٝ  

صٛست ٔخّٛط ثب سبیش فضٛالت دأی ٚ  
ٔٛاد آِی استفبدٜ ضٛد

ثٝ دِیُ ٘یتشٚطٖ صیبد دس فضٛالت عیٛس  
ٚسٔی وٕپٛست تِٛیذی داسای ٔمبدیش  

ثبالیی اص ٘یتشٚطٖ ٔی ضٛد

فضٛالت عیٛس

ٚجٛد فضٛالت دأی دس ثستش تغزیٝ  
  C/Nوشْ ٔٙجش ثٝ افضایص ٘سجت 

ٔی ضٛد

ثشای اص ثیٗ ثشدٖ تخٓ ػّف ٞشص ٘یبص  
.  ٔٙذ فشآیٙذ وٕپٛستیًٙ است

ٕٞچٙیٗ ثٝ دِیُ ٚجٛد سِّٛض صیبد دس 
ایٗ فضٛالت صٔبٖ ثیطتشی ثشای  

تجذیُ ایٗ فضٛالت ثٝ ٚسٔی وٕپٛست  
٘یبص است

فضٛالت ٌٛسفٙذیٔبدٜ غزایی ٔٙبست ثشای وشْ



ٚسٔی وٕپٛست سبختٝ ضذٜ ثب 
وٛد خٛن ٘تبیج آ٘بِیضی ثٟتشی 
٘سجت ثٝ سبیش ٚسٔی وٕپٛست 

ٞبی تِٛیذ ضذٜ اص ٔٛاد آِی 
دیٍش اص خٛد ٘طبٖ ٔی دٞذ

ثٝ دِیُ داضتٗ سعٛثت ثسیبس صیبد 
، لجُ اص ٔصشف ثبیذ سعٛثت ٌیشی 

ضذٜ یب دس ٍٞٙبْ ٔصشف ایٗ 
فضٛالت سا ثب ٔٛاد سعٛثت ٌیشی 

ٕٞچٖٛ وبٜ ٔخّٛط وشد

ٔبدٜ غزایی ثسیبس ػبِی ثشای وشْ 
وٝ ٔٙجش ثٝ تِٛیذ ٚسٔی وٕپٛست 

دسجٝ یه ٔی ضٛد 

فضٛالت خٛن
یب وٛد خٛن

ثٟتشیٗ حبِت ثشای استفبدٜ اص 
ایٗ ٔٛاد آٖ است وٝ ایٗ ٔٛاد سا 

ثب فضٛالت دأی ٔخّٛط وٙیٓ 

ػذْ یىٙٛاختی دس ٔیضاٖ سعٛثت 
پزیشی ٔٛاد صایذ وطبٚسصی ٚ 

تفبٚت ا٘ذاصٜ دس ایٗ ٔٛاد ثبػث 
ٔی ضٛد تب تِٛیذ وٙٙذٜ سسیذٌی 

ثیطتشی سا ثشای تِٛیذ ٚسٔی 
وٕپٛستی یىٙٛاخت اص ِحبػ 

ویفیت ٚ ظبٞش ٕ٘بیذ

سغح ثبالی ٘یتشٚطٖ دس تٛاصٖ ثب 
وشثٗ ایٗ ٔٛاد سا ثٝ ػٙٛاٖ ثستش 

ٔٙبسجی ثشای تِٛیذ ٚسٔی 
وٕپٛست وشدٜ است

صثبِٝ ٞبی وطبٚسصی

ثٟتش است وٛد اسجی سا ثب وٛد 
ٌبٚی ٔخّٛط وشدٜ ٚ ثٝ ػٙٛاٖ 

ثستش وشْ لشاس داد

ٚجٛد ثبوتشی وضاص دس وٛد است ٚ 
ثٝ دِیُ  C/Nػذْ تٙبست ٘سجت 

ثبال ثٛدٖ ٔیضاٖ ٘یتشٚطٖ

ٔی تٛا٘ذ یه ثستش غزایی ثسیبس 
ٔٙبست ثشای تِٛیذ ٚسٔی 
وٕپٛستی ثب ویفیت ثبضذ

فضٛالت است



 10هبًٌذ وَد عیَس ثْتش اػت ثِ هیضاى 
دسكذ حدوی ثب ػبیش فضَالت داهی 

هخلَط ؿَد

ثِ دلیل داسا ثَدى همبدیش ثبالیی اص ادساس 
لجل اص اػتفبدُ ثبیذ ؿؼتـَ ؿَد( اٍسُ)

ؿبهل ٍیتبهیي ّب ٍ هَاد ایذُ آل دس تغزیِ 
وشم

وَد خشگَؽ

دس فشآیٌذ ّبی هؼذٍم ػبصی صثبلِ هی  
تَاى اص وشم ّب ثشای تؼشیغ دس فشآیٌذ  

ثبصیبفت اػتفبدُ وشد

هَاد ٍ ػٌبكش هفیذ ووتشی ًؼجت ثِ ػبیش  
هَاد دس آًبلیض ٍسهی ووپَػت حبكل ؿذُ  

هَخَد هی ثبؿذ

.  هبدُ غزایی هٌبػجی ثشای تغزیِ وشم اػت
ثِ دلیل تدضیِ خضئی ثؼیبس ػبدُ تش اص 

ػبیش هَاد تَػظ وشم ّضن ؿذُ ٍ ػشیؼتش 
ثِ ٍسهی ووپَػت تجذیل هی ؿَد

ووپَػت صثبلِ ؿْشی

فشآیٌذی هٌبػت ثشای دفغ لدي 
فبضالة ؿْشی اػت ٍلی ثبیذ ثب  
اػتفبدُ اص دػتگبُ ّبی هٌبػت ٍ  
ؿشایظ تحت وٌتشل ػولیبت پبتَطى 

صدایی كَست گیشد

ٍسهی ووپَػت تَلیذ ؿذُ داسای همبدیش 
دس كَست . ثبالیی اص فلضات ػٌگیي اػت 

ػذم تىویل فشآیٌذ ٍسهی ووپَػت ؿذى 
ثِ كَست وبهل وَد ثذػت آهذُ هی 

تَاًذ داسای پبتَطى ّبی هضش ٍ ثیوبسی صا 
ثبؿذ

هبدُ غزایی ًؼجتب هٌبػت ثشای تغزیِ وشم 
ثِ ػٌَاى هٌجغ دسآهذ ثب ّذف  . اػت

ثبصیبفت لدي فبضالة ؿْشی ثِ ؿوبس هی  
آیذ

فضَالت اًؼبًی



وشم ّب ًوی تَاًٌذ داًِ ّبی ثضسي غالت 
سا ثجلؼٌذ دس ًتیدِ دلت ؿَد وِ دس 
كَست اػتفبدُ اص غالت حتوب آى ّب سا 

هیىغ ٍ خشد وشدُ

ػشػت پبییي  . ّضیٌِ ی ثبال دس تبهیي غالت 
دس تَلیذ ٍسهی ووپَػت ثِ ٍػیلِ ی وشم 

. داسد  C/Nتٌبػت ثؼیبس خَثی اص لحبػ 
ثذٍى . ؿشایظ هذیشیتی ثؼیبس ػبدُ ای داسد

ثشای تْیِ گَاّی وَد اسگبًیه . ثَ هی ثبؿذ 
هی تَاًذ هَسد اػتفبدُ لشاس گیشد

غالت 

تَلیذ ٍسهی ووپَػت اص ایي هَاد ثؼیبس 
ػخت اػت ٍ ثِ دلیل ثَخَد آهذى ثَی 
ًبهغجَع ًیبصهٌذ فضبی ثؼیبس ٍػیؼی  

اػت

ثبیذ لجل اص اػتفبدُ ثِ حبلت ووپَػت 
تجذیل ؿَد

هبدُ غزایی ًؼجتب هٌبػت ثشای تغزیِ وشم دس 
ثب ّذف ثبصیبفت  . ؿشایظ وٌتشل ؿذُ اػت 

هی تَاًذ دسآهذصا ثبؿذ

هبّی ، صایذات وـتبسگبُ ّب ، خَى 

دس هٌبعمی وِ داسای ثشوِ یب آثگیشّبیی  
ّؼتٌذ وِ ایي ػلف ّب دس آى سٍیؾ هی 
وٌذ ثْتش اػت ایي هَاد سا ثب ػبیش  

فضَالت داهی هخلَط وشد

لجل اص هلشف ثِ دلیل تدوغ هَاد ًوىی دس 
ػلف ّبی ّشص آثضی ثبیذ ًوه ؿَیی ؿَد ،  
ایي هَاد دس هٌبعمی خبف لبثل دػتشع 

هی ثبؿذ

هبدُ غزایی هٌبػجی ثشای تغزیِ وشم اػت ، 
هَاد سیض هغزی ّوچَى آّي دس ٍسهی 

ووپَػت تَلیذی ثؼیبس ثبال ثَدُ ٍ ّن چٌیي 
داسای همبدیش ثبالیی اص ثبوتشی ّبی هفیذ هی  

ثبؿذ

ػلف ّبی ّشص آثضی



دس فشآیٌذ ّبی كٌؼتی ثؼیبس ثِ كشفِ هی 
ّوچٌیي اػتفبدُ اص ایي هَاد دس كَست . ثبؿذ 

داؿتي تخلق وبفی صهبى تَلیذ ٍسهی 
سٍص وبّؾ هی دّذ 10تب  8ووپَػت سا ثِ 

ثؼتش حبكل داسای گٌذآة ٍ سعَثت ثبالیی اػت 
لزا ثِ هٌظَس ػذم حلَل ؿشایظ ثی َّاصی . 

ًیبصهٌذ هشالجت صیبدی اػت

ایي هَاد ثشای تغزیِ وشم ٍ تىثیش آى ّب ثؼیبس 
ّوچٌیي اص لحبػ التلبدی ثؼیبس . هٌبػت اػت 
آًبلیض ٍسهی ووپَػت تَلیذی اص . هٌبػت اػت 

ایي هَاد داسای همبدیش ثبالیی اص ًیتشطى ٍ فؼفش 
اػت

ضبیؼبت ػجضیدبت ٍ هیَُ ّب 

دس ثشخی اص آصهبیـبت ًـبى دادُ ؿذُ وِ  
اػتفبدُ اص همَا هٌدش ثِ تحشیه تَلیذ هثل 

وشم هی ؿَد

وَد . هبدُ غزایی هٌبػجی ثشای تغزیِ وشم اػت لجل اص هلشف ثبیذ خشد ٍ خیغ ؿَد
ٍسهی ووپَػت حبكل داسای همبدیش ثبالیی اص سیض 

وَد تَلیذ ؿذُ ػبسی اص . هغزی ّب هی ثبؿذ 
ّشگًَِ هَاد ؿیویبیی اػت

ضبیؼبت وبغز

سٍؿی هٌبػت ٍ ثْیٌِ ًؼجت ثِ فشآیٌذ 
ووپؼت وشدى یب دفي صثبلِ هی ثبؿذ وِ  

هی ثبؿذ INORAهغبثك ثب اػتبًذاسد 

دس كَست اػتفبدُ اص لدي فبضالة ثبیذ ػغح 
تَلیذ ثَی ًبهغجَع ٍ )هیىشٍاسگبًؼین ّبی هضش 

ًیبصهٌذ دػتگبُ . وٌتشل ؿَد ( خلت حـشات
ّبی تفىیه وٌٌذُ اػت

ٍسهی . هبدُ غزایی هٌبػجی ثشای تغزیِ وشم اػت 
ووپَػت حبكل ؿذُ داسای همبدیش هٌبػجی اص 

سٍؿی هٌبػت ثشای . ػٌبكش سیض هغزی هی ثبؿذ 
ثبصیبفت صثبلِ ّبی ؿْشی

هَاد صایذ ؿْشی یب صثبلِ ّبی خبهذ



 ٍ1:1:1اسة  + گَسفٌذ + هذفَع گا
 ٍ3:10ستالِ کطاٍرسی + گا
 ٍ3:10سثَس ًخَد + گا
ٍ3:10تزًج +گا
 ٍ10:  3تزگ + گا
 ٍ3:10فاضالب لجي + گا
 ٍ3:10ستالِ سثشیجات + گا
 ٍ3:10سثَس گٌذم + گا
 ٍگا
 15% :  15% :  70گاٍ + تزگ + علف ّزس %
 ٍ1:1:1:10سثشی + سثَس گٌذم + سثَس ًخَد+ گا



هزاحل تْلیذ 

: فؼالیت ی ًحٍْ اًتخاب -1

 هی ًظز در خْد تْلیذ تزای را رّػی یا طیظتن چَ کٌٌذٍ تْلیذ کَ اطت آى فؼالیت ی ًحٍْ اس هٌظْر

 ُای طیظتن ، خاکی یا تاس ُای طیظتن کوپْطت ّرهی تْلیذ در اطتفادٍ هْرد ُای طیظتن جولَ اس . گیزد

اػارٍ رآکتْری ُای طیظتن ّ ای گٍْ ُای طیظتن ، خاًگی ستالَ تشایافت ُای طیظتن ، ای جؼثَ

انواع سیستم های تولید 

فضای باز 1.

سبدی2.

گوه ای یا تغذیه الیه ای 3.

سیستم رآکتوری یا تغذیه پیوسته 4.



طیظتن فضای تاس 

: خاکی یا تاس فضا ُای طیظتن

 تزای را فضایی طیظتن ایي در . تاػذ هی کوپْطت ّرهی تْلیذ تزای ُا طیظتن تزیي طادٍ ّ رایجتزیي اس یکی

 اس ُذف . تاػذ دیگزی پْع کف ُز یا طیواًی یا خاکی تظتز دارای تْاًذ هی فضا ایي . گیزین هی ًظز در تْلیذ

  . اطت ُیثزیذاطیْى ّ کزم فزار اس جلْگیزی هؼوْل تْلیذی تظتز کف پْػاًذى

: اطتفادٍ هشایای

پاییي ای طزهایَ ُشیٌَ•

آطاى هذیزیت•

: اطتفادٍ هؼایة

(هزتغ هتز 1000 اقتـادی تْلیذ جِت هٌاطة فضای حذاقل)ّطیغ فضای تَ ًیاس

(ػْد هی هزتفغ کزم هیشاى تْدى سیاد ؿْرت در)تْلیذ پزّطَ در طْلًی سهاى

آتؼْیی اس کزدى جلْگیزی هٌظْر تَ (هکزر آتؼْیی دلیل تَ) غذایی هْاد اس تْجِی قاتل هیشاى دادى دطت اس  

کزد اطتفادٍ ای گلخاًَ ُای طیظتن اًْاع اس تْاى هی (رطْتت تاهیي ی ًتیجَ در)
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:درنظزگزفتنفضابزایتٌلید

:آمادهساسیفضا

:کف ( الف 

ػیة هذ . ػیة دُی کف یکی اس هِوتزیي ػْاهلی اطت کَ تْلیذ کٌٌذگاى را تَ کف طاسی تزقیة هی کٌذ :  1-الف

ایي ػیة تَ ؿْرت تقزیثی . ًظز تایذ تا حذی تاػذ کَ پض آب خزّجی اس تظتزُایتاى را اس هحیظ تْلیذ خارج کٌذ 

.درجَ در ًظز گزفتَ هی ػْد 10

اس جولَ ی ایي کفپْع ُا هی . کف تظتز یکی اس هِوتزیي ػْاهل هْفقیت در تْلیذ ّرهی کوپْطت اطت :  2-الف

قاتل ... اػارٍ کزد کَ تَ تٌاطة هحیظ کار ، آب ّ ُْا ّ ... تْاى تَ طیواى ، آطفالت ، چْب ، پالطتیک ، هغ ّ 

.پیغ ًِاد اطت

 

:  هظقف کزدى ( ب

ػْاهلی ُوچْى اطتطاػت هالی ، . داػتي طقف یا ًذاػتي آى ضزّرتی اطت کَ تَ خْد تْلیذ کٌٌذٍ هزتثت هی تاػذ 

تَ طْر هثال در هٌاطقی هاًٌذ . اس جولَ ػْاهل هْثز در تـوین تْلیذ کٌٌذٍ اطت ... ُذف تْلیذ ، ػزایظ هحیطی ّ 

یشد ، طیظتاى ّ تلْچظتاى کَ تاتغ آفتاب هظتقین تْدٍ ّ تَ تٌاطة دهای ُْا تالتز اطت ُذف اس ایجاد طقف کاُغ 

ُذر رفت رطْتت اس تظتز کَ ًاػی اس تاتغ آفتاب آى هٌاطق هی تاػذ اطت ّلی در هٌطقَ ای هثل گیالى کَ تارع 

سیاد تاراى هِوتزیي ّیژگی ایي هٌطقَ اطت ُذف اس ایجاد طقف هی تْاًذ در اهاى هاًذى کزم ُا اس تارع هظتقین 

.  تاراى تاػذ 

ُذف اس حـار کؼی ، در اهاى هاًذى هحْطَ تْلیذی ػوا اس گشًذ هْجْداتی ُوچْى هْع ، :  حـارکؼی ( ج

 30ارتفاع ایي حـار تظتَ تَ قالة حیْاًاتی هٌطقَ هی تْاًذ اس . هی تاػذ ... گزاس ، جْجَ تیغی ، تشهجَ ّ 

.  هتز تاػذ  1طاًتی هتز تا 



طیظتن طثذی
:  سیستم های جعبه ای 

این سیستم . در این سیستم از جعبه با ابعاد مختلف جهت پرورش و تولید ورمی کمپوست استفاده می شود 
در ضمن در مکان های مسقفی که . بیشتر با هدف تولید و عرضه ی کرم به صورت بستری کاربرد دارد 

در این روش . فضای سطح کم می باشد به منظور استفاده از حجم فضا می توان از این روش استفاده کرد 
به منظور عدم بروز شوری . جعبه های حاوی مواد غذایی کرم را به همراه کرم روی هم قرار می دهند

در بستر زیرین در مدت زمان های معلوم جعبه ی زیرین را در باال و جعبه ی باالیی را در زیر قرار می 
دهند

 
:مزایای استفاده 

نیاز به فضای کمی دارد

: معایب استفاده 

صرف هزینه ی بسیار جهت خرید جعبه و جابجایی آن ها 

شرایط دشوار جهت یکنواختی تامین رطوبت و ممانعت از ایجاد حالت شوری

برداشت و جداسازی کرم کار دشواری است و مستلزم کارگری بسیار
سیستم های بازیافت زباله خانگی

می ... سیستم کوچکی از یک کارخانه ی تولید ورمی کمپوست است که در خانه ها ، مدارس ، دانشگاه ها و 
در این سیستم از یک مخزن یا جعبه جهت بازیافت مواد و پسماند های خانگی . توان از آن استفاده کرد 

.ابعاد مخزن مورد نظر بسته به میزان زباله ورودی آن می باشد . استفاده می شود 





طیظتن گٍْ ای 
ای گوه های سیستم :  

درجه 45 زاویه با ( متری سانتی 15 تا 5 های الیه ) ای الیه پی در پی غذادهی اساس بر سیستم این 
 شود طراحی دلخواه طول و عرض با تواند می سیستم این . است شده طراحی خود گاه تکیه به نسبت
 مربع متر هر ازای به روش این در . گرفت نظر در متر 1.5 تا 1.2 از بیش را آن ارتفاع نباید ولی
 مدت از بعد روش این در . شود می گرفته نظر در کرم گرم کیلو 9 متر سانتی 15 ارتفاع با فضا

 الیه به اول الیه از ها کرم ترتیب بدین . ریزیم می اول الیه روی را بعدی های الیه مشخص زمان
است برداشت قابل زیر شکل مطابق اول الیه و کرده مهاجرت دوم ی

استفاده مزایای  

کم فضای اشغال 

غذایی مواد ، رطوبت رفتن دست از میزان کمترین  

کرم راحت جداسازی 

تولیدی کارخانه دائمی فعالیت

تولیدی کمپوست ورمی باالی کیفیت

استفاده معایب  

زمان مدیریت نیازمند

ساز و ساخت به نیازمند  

زیاد هزینه



طیظتن رآکتْری یا جزیاى پیْطتَ



مٌادنامناسببزایتغذیوکزمىا

 باقی مانده گوشت و ماهی

انواع چربی ها همچون روغن ، دمبه و غیره

مواد زاید حاوی انواع نمک همچون نمک خراکی ، آهک و غیره

 زباله های ترش

مواد هاوی تانن

 شوینده ها و مواد اسیدی

پالستیک و مواد غیر آلی



پارامتزىایميمدرتٌلیدًرمیکمپٌست

ثستش ضٛسی :
ّب وشم تغزیِ ثشای ؿوب ٍسٍدی غزای وٌیذ دلت . ّؼتٌذ حؼبع ثؼیبس ؿَسی ثِ ّب وشم 

 ًوه اص ثبالیی همبدیش حبٍی ثؼتش وِ كَستی دس . ثبؿذ داؿتِ ًوه دسكذ 5 اص ثیؾ ًجبیذ
 صهبًی ثیـتش هـىل ایي . وٌیذ هخلَط ًوه وٌٌذُ خزة هَاد ثب یب دادُ ؿؼتـَ سا آى اػت
ثبؿذ ؿذُ تـىیل آثی ّشص ّبی ػلف اص وشم غزایی ثؼتش وِ افتذ هی اتفبق

اسٜٚ ٔسٕٛٔیت :
ًبؿی اٍسُ همبدسی حبٍی ؿوب ثؼتش وٌیذ دلت وٌیذ هی اػتفبدُ داهی فضَالت اص وِ ٌّگبهی 

  وِ ؿَد هی آهًَیبن ٍ گبصهتبى تَلیذ ثِ هٌدش ثؼتش دس هَخَد اٍسُ . اػت دام ادساس اصدیبد اص
 ثی ّبی ثبوتشی ثشخی فؼبلیت اص ًبؿی وَد داغی تدشثی كَست ثِ . اػت ػوی ّب وشم ثشای

 ثیبفتذ داغی اص وَد وِ صهبًی تب سا داهی وَد ایي ثٌبثش اػت آهًَیبن گبص وٌٌذُ تَلیذ َّاصی
  ؿَد خبسج ؿوب ثؼتش اص هَخَد ی اٍسُ تب دادُ ؿؼتـَ

ٞب وشْ ثشای سٕی ٔٛاد سبیش :
ؿَد هی ثشدُ وبس ثِ ّب وشم خذاػبصی ثشای وِ ؿیویبیی هَاد 
ؿیویبیی ّبی وؾ آفت ، ؿَیٌذُ هَاد
اػت تبًي حبٍی صا آساهؾ هَاد اص ثشخی ٍ دسختبى اص ثشخی : ّب تبًي



بیماریىاًآفاتکزمًًرمیکمپٌست

 . است وشْ وٛس ٔٛش ثشای ِزیز غزاٞبی اص یىی
 تِٛیذی فضبی ثٝ وٛس ٔٛش یه ٘فٛر صٛست دس

 . سٚد ٔی ثیٗ اص ضٕب ی ٞب وشْ اص ثسیبسی ، ضٕب
 سا خٛد ثستش وف است ثٟتش ٔطىُ ایٗ سفغ ثشای
ثپٛضب٘یذ دیٛاس یب تٛس ثب سا ٔحٛعٝ ٚ وشدٜ ثتٖٛ

ٔٛش وٛس

 وٙذ ٕ٘ی ایجبد ضٕب ثشای خبصی ٔطىُ ٔؼٕٛال
 پیذا صٛست دس والؽ ٔب٘ٙذ پش٘ذٌبٖ اص ثشخی ِٚی

 سا ضٕب ٞبی وشْ اص ثسیبسی ضٕب ٞبی ثستش وشدٖ
 ٔتشسه اص ٔطىُ ایٗ سفغ ثشای . ثش٘ذ ٔی ثیٗ اص
وٙیذ استفبدٜ پش٘ذٜ ٘ٛع ٕٞبٖ ی ٔشدٜ ی الضٝ یب

پش٘ذٌبٖ



 ٔی تغزیٝ (وٛوٖٛ) آٖ تخٓ ٚ وشْ اص
 ثٝ تٛا٘یذ ٔی آٖ وشدٖ ٘بثٛد ثشای . وٙذ

 ثستش ثٝ صیبدی سعٛثت سٚص چٙذ ٔذت
  ثذٞیذ خٛد

ٞضاسپب

 یب وشْ ثشای خبصی ٔطىُ ٞب ٔٛسچٝ
 ِٚی وٙذ ٕ٘ی ایجبد آٖ وٛوٖٛ

 غزای ٞب وشْ ایٗ ٘ٛصاد خبظ دسضشایغی
 ػالٜٚ ثٝ . ٞبست ٔٛسچٝ ثشای ٔٙبسجی

 وشْ ثٝ ضٕب وٝ سا غزایی ٔٛاد ٞب ٔٛسچٝ
 . وٙٙذ ٔی ٔصشف سا دٞیذ ٔی خٛد ٞبی
 خٛد ثستش ثٝ ٔطىُ ایٗ سفغ ثشای

  ثذٞیذ سٚص چٙذ ٔذت ثٝ سٍٙیٗ سعٛثت
 خٛد ثستش حذ اص ثیص ضذٖ خطه اص ٚ

وٙیذ جٌّٛیشی

ٔٛسچٝ ٞب



 ٔیبٖ اص وٝ ٞستٙذ ٔختّفی ا٘ٛاع داسای ٞب وٙٝ
 ضٕب وشْ پشٚضٍبٜ ثشای لشٔض ی وٙٝ ٞب آٖ تٕبْ

 اص ٚ است خٛاس خٖٛ لشٔض ی وٙٝ . است خغش٘بن
 ثبلی وٝ وٙیذ تٛجٝ . وٙذ ٔی تغزیٝ ٞب وشْ خٛد
 سش ثش ضٕب ٞبی وشْ ثب تٛا٘ٙذ ٔی ٞب وٙٝ ا٘ٛاع
 ایٗ ثشدٖ ثیٗ اص ثشای .وٙٙذ سلبثت غزایی ٔٛاد

 ٚ داسیذ ٍ٘ٝ 9 تب 7 ثیٗ سا خٛد ثستش PH ٔطىُ
 85 صیش ٞفتٝ یه ٔذت ثٝ سا ثستشتبٖ سعٛثت
.٘شسب٘یذ دسصذ

وٙٝ

 ٔیضاٖ وٝ ضٛد ٔی ایجبد صٔب٘ی حبِت ایٗ
 ضٕب ثستش ٘تیجٝ دس ٚ است صیبد ثستش دس ٘یتشٚطٖ
 تِٛیذ ثستش ٘تیجٝ دس ٚ ضٛد ٔی تشش اصغالحب

 ثیٗ اص ثشای . وٙذ ٔی سا ٔتبٖ ٌبص ٘بٔسبػذ ثٛی
 ایجبد ثشای لجال وٝ آ٘چٝ ٔغبثك حبِت ایٗ ثشدٖ
کنید عمل شد گفتهC/N ٘سجت تٛاصٖ

ٔحصَٛ تشش یب ٔسٕٛٔیت پشٚتئیٗ



ثشخی اص ٔطىالت احتٕبِی ایجبد ضذٜ دس ثستش ٞبی تِٛیذ ٚسٔی 
وٕپٛست ٚ ساٞىبسٞبی آٖ

ٔطىُدِیُساٜ حُ
 ثؼتش سا ثب هَاد خـه

ّوچَى سٍصًبهِ یب وبُ 
هخلَط وٌین

  غزای داخل ثؼتش سا ون وٌین
یب وشم ثیـتشی اضبفِ وٌین

 هَاد ًبهٌبػت سا اص ثؼتش
حزف وٌین

  ُثؼتش غزایی سا ثب پَؿبل یب وب
ثپَؿبًین

 چبلِ ّبیی دس ثؼتش ایدبد
وٌین ، ثؼتش سا صیش ٍ سٍ وٌین 
، هَاد حدن دٌّذُ ای هثل 

وبُ ثِ ثؼتش اضبفِ وٌین

اػت صیبد سعَثت
اص ثیـتش ثؼتش داخل غزای 

اػت ثؼتش دس هَخَد وشم
ًبهٌبػت هَاد حبٍی ثؼتش 

 وشم تغزیِ ثشای گَؿت هبًٌذ
اػت

این ًپَؿبًذُ سا غزایی ثؼتش
ًیؼت فشاّن وبفی َّای ٍ 

 َّاصی ثی كَست ثِ ثؼتش
اػت دسآهذُ

حلَل ثَی ًبهغَثغ



 ٔٛاد حبٚی وشثٗ ٔب٘ٙذ ثشي یب وبٜ یب
خبن اسٜ ثٝ ثستش اضبفٝ وٙیٓ

 ٖ٘یتشٚطٖ صیبد دس ثستش ، ػذْ تٛاص
C/N٘سجت 

ثٛی ٘بٔغجٛع آٔٛ٘یبن

وبٜ ٚ ثشي ٔب٘ٙذ خطه غزایی ٔٛاد 
 دس ٞٛا تجبدَ اص ٚ وٙیٓ اضبفٝ ثستش ثٝ

وٙیٓ حبصُ اعٕیٙبٖ ثستش وف

ثستش وف ٚ داسد صیبد سعٛثت ثستش 
وٙذ ٕ٘ی اوسیظٖ تجبدَ

ثٛی ٘بٔغجٛع سِٛفٛس

ٝوٙیذ سجٛع ثبال ٔٛاسد ث
ثستش ثٝ سا ٔشؽ تخٓ پٛست پٛدس  

وٙیذ اضبفٝ
ثشداضت سا ضذٜ تِٛیذ وٕپٛست ٚسٔی 

  اضبفٝ ثستش ثٝ تبصٜ غزای ٚ وشدٜ
وٙیذ

دٞیٓ افضایص سا آثیبسی صٔبٖ ٔذت
آة سٚص ٞش ٚ دادٜ ضطتطٛ سا ثستش 

ثذٞیٓ آٖ ثٝ تبصٜ

اص ثؼذ ٔؼٕٛال است، صیبد ثستش سعٛثت 
افتذ ٔی اتفبق ٘یض ٞب ثبس٘ذٌی

است اسیذی ضشایظ داسای ثستش
ٞب وشْ جٕؼیت ٚ ضذٜ وٓ ثستش غزای 

است ضذٜ صیبد
است وٓ ثستش سعٛثت
است ضذٜ داؽ ا٘ذاصٜ اص ثیص ثستش

وشْ ٞب اص ثستش خٛد ثیشٖٚ ٔی آیٙذ

ٝثب یب ٚ ثپٛضب٘یذ سا ثستش ثبالیی الی 
وٙیٓ ٞٛادٞی وّص ٚ وبٜ

وشْ یب وٙیٓ وٓ سا ثستش غزای 
وٙیٓ اضبفٝ ثستش ثٝ ثیطتشی

ػذْ ٚ ثستش دس ٞٛاصی ثی حبِت ایجبد 
ٔٙبست ٞٛادٞی

ٞب وشْ جٕؼیت ثٝ ٘سجت صیبدی غزای  
داسد ٚجٛد

ثبالی ثستش ٍٔس جٕغ ٔی ضٛد



نحٌهجداساسیکزماسکٌدًرمیکمپٌست

٘ٛس اص استفبدٜ•
 ثشای . اػت هىبًیىی تٌؾ ٍ ًَس اص اػتفبدُ وَد اص وشم ػبصی خذا ثشای ّب سٍؽ تشیي ػبدُ اص یىی
وشد خَاّین ػول صیش سٍؽ ثِ هٌظَس ایي









رطٌبتکاىش

 را آتیاری رّس 3 الی 2 حذّد در هذتی ّ گزفتَ آب اس را کْد رّع ایي در

 کٌین هی تزداػت تَ ػزّع تال اس را کْد لیَ لیَ ؿْرت تَ طپض . کٌیذ هتْقف

 تاقی کزم ّ کْد اس طاًتی 15 ی لیَ یک کَ دُین هی اداهَ جایی تا را رًّذ ایي

 هقاتل در ّ آّردٍ در کپَ یک ؿْرت تَ ّ کزدٍ جوغ را کْد توام طپض . تواًذ

 کٌین هی تزداػت لیَ لیَ دّتارٍ ّ کزدٍ ؿثز رّس 2 الی یک . گذارین هی آفتاب

 هیشاى حذاکثز حاّی لیَ ایي . تواًذ تاقی کْد اس طاًتی 10 ی لیَ یک هجذدا تا

اطت کزم

 ایي اس اگز . ػْد هی ّارد ُا کزم تَ تٌغ اًذکی رّع ایي در کَ تذاًین تایذ ّلی

گزفت را ًتیجَ تِتزیي یقیي تَ تْاى هی کزد اطتفادٍ ُن تا ًْردُی رّع ّ رّع



استفبدٜ اص اِه•
دس ایي سٍؽ ثِ هٌظَس خذاػبصی وَد اص وشم اص اًَاع ػشًذ ّبی دٍاس ، هىابًیىی ، كاٌؼتی ،   

هی تَاى اػتفبدُ وشد وِ ّش وذام داسی هضایب ٍ هؼبیجی هی ثبؿٌذ... الیىتشیىی ٍ



استفبدٜ اص جشیبٖ اِىتشیىی ثٝ ٔٙظٛس جذاسابصی واشْ اص ٚسٔای    •
وٕپٛست

صهبى ّبی پی دس پی ثِ خبن  دس سٍؽ دٍیىؼي دٍ الىتشٍد ثب فبكلِ ٍ خذا اص یىذیگش دس خبن گزاؿتِ هی ؿَد ٍ دس 
ؿذُ ٍ اص خبن ثیشٍى های آیٌاذ، پازیشفتي     ؿَن الىتشیىی دادُ هی ؿَد ، دس ایي ٌّگبم وشم ّبی خبوی ثشاًگیختِ 

اص یه ػَ سػبًبیی خبن ّاب یىؼابى ًیؼات ٍ ًوای تاَاى       ٍلی . غبصچـن گیش ثَد ایي سٍؽ اص ػَی پظٌٍّذگبى دس آ
اًذاصُ خبن ثشسػی ؿذُ سا داًؼت ٍ اص ػَی دیگاش دس ایاي سٍؽ واشم ّابیی واِ ًضدیاه الىتاشٍد ّؼاتٌذ ثؼایبس          

ثٌبثشایي وشم ّبیی وِ دٍستش اصالىتشٍد ّؼاتٌذ ثیشًٍای های    . فلح یب وـتِ هی ؿًَذ ثشاًگیختِ هی ؿًَذ ٍ ثیـتش آًْب 
ثِ طسفبی پبییٌی خبن پٌبُ هی ثشًذ گبّی ؿَن ٍػیلِ ثِ خبّبی دٍستش ثاِ اًاذاصُ ای ًیؼات     ثشخی اص وشم ّب . آیٌذ

.ٍاداس ثِ ثیشٍى آهذى اص خبن وٌذ وشم ّب سا  وِ 



استفبدٜ اص ٔٛاد ضیٕیبیی ثٝ ٔٙظٛس جذاسبصی وشْ اص ٚسٔای  •
وٕپٛست

سٍی خابن   هحلَل ّبیی ثب غلظت ٍیظُ اص هَاد ثشاًگیضاًٌذُ وشم ّب آهبدُ هی ؿَد ٍ حدان ٍیاظُ ای اص آى سا   
هحلاَل فشهابلیي دس    هی سیضًذ ٍ صهبى هی دٌّذ تب وشم ّب ثِ ػغح خبن ثیبیٌذ ثشای هثبل دس ثْشُ گیشی اص 

%(  275/0% )5/0تاب    1/0اص هحلاَل  ( لیتاش   45ػش ّان  )لیتش   15ػغح یه هتش هشثغ، ثشای ػِ ثبس ٍ ّش ثبس 
ى ؿاوبسآًْب دس یاه ػاغح     فشهبلذّیذ هی سیضًذ، تب وشم ّبی خبوی اص الیِ ّبی صیشیي ثبال ثیبیٌاذ پاغ اص آ  

ایي سٍؽ ثشای گًَِ لَهجشگجشع تشػتشیغ ثِ ٍیظُ دس صهیي ّبی وـبٍسصی . خبن ثشآٍسد ٍ گضاسؽ هی ؿَد
دس ایي سٍؽ گًَِ ّبی ثضسي ٍ ًیشٍهٌذ ثِ سٍی خبن . ػَدهٌذ اػت ٍلی دس چوٌضاسّب وبسایی چٌذاًی ًذاسد

وبػاتی دیگاش   . هی آیٌذ ٍلی گًَِ ّبی وَچىتش یب وشم ّبی خَاى ًوی تَاًٌذ خَد سا ثبال وـٌذ ٍ هی هیشًذ
ایي سٍؽ ػذم ًفَر فشهبلذّیذ ثِ الیِ ّبی صیشیي خبن یب ثؼتش اػت صیشا فشٍسفتي هحلَل افاضٍدُ ؿاذُ دس   

هحلَل دیگشی وِ دس ایي سٍؽ ثىبس گشفتِ ؿذُ ، پشهٌگٌبت پتبػین . ٍیظگی ّبی خبن داسد خبن ثؼتگی ثِ 
 . اػت% 5



اضبفٝ وشدٖ ثستش غزایی جذیذ ثٝ ثستش لجّی•
دسایي سٍؽ ثؼتشغزایی تبصُ دسػت وشدُ ثِ هحیظ وـت اضبفِ هی وٌٌذوشهْب ثِ ػوت ثؼتش خذیذسفتِ ٍهیتَاى ثؼاتش  
لذیوی ساثشداؿت وشد دسایي سٍؽ ثیـتشوشهْبی ًَصادخذاؿذُ ٍوشهْبی ثابل  دسثؼاتشلذیوی هیوبًٌذواِ ثاذلیل ثاضسي      
ثَدى وشهْبی ثبل  هیتَاى ثب ػشًذ اًْبساثشاحتی خاذاوشدهیتَاًین ثؼاتشخذیذسادسٍى ػاجذثِ ثؼاتش اضابفِ وٌاین دسحابل        

حبضشایي سٍؽ اصثْتشیي سٍؿْبثشای خذاوشدى وشم دسفبسهْبی ثضسي تَلیذٍسهی ووپَػت هیجبؿذ



چای کوپْطت چیظت؟

ایي هادٍ کَ تَ ؿْرت هحل . چای کوپْطت تَ پض آب یا ػـارٍ ی ّرهی کوپْطت گفتَ هی ػْد 

چای . هی تاػذ حاّی ػٌاؿز ّ تزخی اس ُْرهْى ُای هْجْد در داخل ّرهی کوپْطت اطت 

کوپْطت تا دارا تْدى خْاؽ هتؼذد غذایی ّ قاتلیت آفت کؼی تزای تزخی اس ػْاهل تیواری سا در 

تظیاری اس کؼْر ُای پیزفتَ اس ًظز کؼاّرسی جایگاٍ ّیژٍ ای دارد 

:روش های تولید چای کمپوست 

( روش ساده)بدون هوادهی   -1

(روش پیشرفته)با عمل هوادهی  -2

هوادهی (آ

هم زدن ( ب

زمان(ج

شرایط محیطی(د

عوامل موثر بر تولید چای کمپوست با کیفیت



:منافع حاصل از کاربرد چای کمپوست
تلقیح یا هایِ کَتی ریشٍسفز  -1
تلقیح یا هیاُ کَتی قسوت فیلَسفز -2
اضغال سطح گیاُ تِ ٍسیلِ هیکزٍارگاًیسن ّای سَدهٌذ -3
کٌتزل تیَلَصیک -4
در اختیار گذاضتي هَاد هَثز تزای رضذ سزیع گیاُ  -5

:رٍش ّای استفادُ اس چای کوپَست 
اسپزی تزگی  -1
کارتزد تِ عٌَاى کَد هایع  -2

:  نحوه ی عمل 
چای کوپَست حاٍی هیکزٍارگاًیسن است  -1
هصزف عَاهل تیوار سا تِ عٌَاى غذا  ( آ

ایجاد ضزایط رقاتتی تا عَاهل هضز  ( ب
تغذیِ ٍ تقَیت گیاُ ( ج
.چای کوپَست حاٍی هَاد غذایی است  -2
است  ... چای کوپَست حاٍی هَاد ّیَهیکی ، َّرهًَی ٍ  -3



 رٍی تیواری  1992تحقیقات ٍلتزیي در سالphytophthora infestans  در هشارع سیة
سهیٌی ٍ گَجِ فزًگی ًطاى داد کِ تا استفادُ اسچای کوپَست هی تَاى تز تیواری غلثِ ًوَد

 رٍی تیواری پَسیذگی خاکستزی در هشارع لَتیا ٍ تَت فزًگی ًطاى  1989تحقیقات ٍلتزیي در سال
داد کِ تا استفادُ اس چای کوپَست گاٍی،هی تَاى ایي تیواری را کٌتزل کزد

 کیا ٍ ّوکاراًص تَاًستٌذ تیواری پَسیذگی فَساریَهی را تا استفادُ اس چای کوپَست تْیِ ضذُ اس
.ٍرهی کوپَست کٌتزل کٌٌذ

 تَاًست تیواری سفیذک پَدری ٍ درٍغیي رٍی اًگَر را تا استفادُ اس چای  1989ٍلتشیي در سال
کوپَست تْیِ ضذُ اس ٍرهی کوپَست کَد حیَاًی ٍ کاُ ٍ کلص کٌتزل کٌذ
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