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 مقدمه :

   نياکان ما کشاورزي را به شکل زيستي آن انجام ميدادند ولي رشد جمعيت و تقاضاي بيشتر پس از جنگ جهاني، تقاضا 

 کودها و سموم شيمياييبراي مواد غذايي بيشتر شد و انسان حريصانه به کودهاي شيميايي روي آورد. روند استفاده از 

سبب آلودگي خاک و اسيري سازي آن و آلودگي آب ها زير رميني و آبهاي روان (آب رودخانه ها، آب پشت سدها و 

سپس درياها و اقيانوس ها) شده است به شکلي که فضاهايي به وسعت چند کيلومتر مربع در اقيانوسها ديگر هيچ موجود 

 زنده اي زندگي نمي کند و آن را به اصطالح فضاي مرده مي نامند.

بسيار مورد توجه است . تفاوت قيمت فاحش بين محصوالت ارگانيک (محصوالتي که براي توليد آن ها از هيچ ماده ي شيميايي 

استفاده نشده است ) و غير ارگانيک (محصوالتي که در توليد آن ها از مواد شيميايي مانند کود هاي شيميايي ، آفت کش ها و هورمون 

هاي شيميايي و ... استفاده مي شود)در اين کشور ها نمود واضح اين مطلب است . همچنين تاسيس و ايجاد موسسه هاي کنترل و 

استاندارد محصوالت کشاورزي از نظر ميزان استفاده ي مواد شيميايي در اين محصوالت ، اهميت کشاورزي ارگانيک را دو چندان 

کرده است . 

 تن اوره در هکتار)  کود هاي شيميايي عالوه بر ايجاد بيماري هاي فراوان و اپيدميک 1.5   در کشور ما ايران مصرف بيش از اندازه (تا 

براي انسان و نبات بر خاک و منابع آبي ما نيز تاثيرات به سزايي گذاشته تا جايي که خاک برخي از مناطق که روزگاري يکي از  بهترين 

خاک ها بوده را تبديل به يک تکه سفال کرده است . حال آنکه مصرف کودهايي که داراي پايه آلي و ارگانيک هستند  نه تنها مي 

 تواند نياز کشاورز را براي تامين مواد غذايي خاک زراعي خود رفع کند بلکه منجر به اصالح خاک نيز مي شود . 

   در سال هاي اخير مشاهده شده که بسياري از محصوالت صادراتي ايران به کشورهاي اروپايي همچون پياز ، پسته ، سيب و ... به دليل 

مغايرت با استاندارد هاي مواد موثره يا همان مواد شيميايي ، مرجوع شده است . اين موضوع زنگ خطري براي توليد کنندگان ما است 

 که اهميت کشت هاي ارگانيک را دو چندان مي کند . 

    خواص ورمي کمپوست استاندارد بيان کننده ارزش و جايگاه اين کود در عرصه کودهاي ارگانيک است 

    خواص ورمي کمپوست : 

ورمي کمپوست کودي است چند برابر غني شده نسبت به ساير کودهايي مانند کود گاوي ، گوسفندي ، اسبي و ... ميزان  -۱

 برابر ساير کود ها 10نيتروژن ، پتاسيم و فسفر که سه عنصر اصلي  و حياتي در رشد و نمو گياهان است در ورمي کمپوست تا 

  برابر بيشتر از ساير کود هاي آلي است . 1000مي باشد ، همچنين ميزان آهن موجود در ورمي کمپوست حتي تا 

(www.Eshteghaal.rzb.ir)



 
 

 Page 3 
 

ورمي کمپوست داراي حداقل مواد سمي و سنگين همچون جيوه ، کادميوم و سرب است که در کشت هاي گلخانه اي بسيار  -۲

 حايظ اهميت است . 

 کود ورمي کمپوست تقريبا فاقد بذر علف هرز مي باشد . اين بذورتا حدودي در اثر فعاليت کرم ها  از بين مي رود .  -۳

 کود ورمي کمپوست فاقد بوي نامطبوع مي باشد که براي استفاده در فضاي سبز بسيار مناسب است .  -۴

ورمي کمپوست داراي مقاديري از هورمون هاي موثره ، همچون اکسين مي باشد که موجب تحريک رشد و نمو گياهان تا  -۵

  نيز مي شود . %90

 10ميزان مصرف ورمي کمپوست در زراعت يا باغباني به مراتب کمتر از ساير کود هاي آلي حتي در برخي از کشت ها تا  -۶

 برابر کمتر مي باشد . 

 برابر ساير کود هاي آلي مي باشد . يعني اگر براي 3ماندگاري و کارآيي کود ورمي کمپوست در بهبود بافت خاک تا  -۷

کشت محصوالت کشاورزي همچون گوجه يا کاهو نياز به کود دهي هر ساله باشد مي توان اين امر را با استفاده از ورمي 

  سال يکبار کاهش داد . 3کمپوست تا 

 شکل مناسب و زيباي ورمي کمپوست اين کود را حتي براي فعاليت هاي خانگي مناسب کرده است .  -۸

خاک را بهتر مي سازد و نفود پذيري و تهويه خاک را بهبود  کود آلي کمپوست در خاک هاي سنگين دانه بندي و تخلل -۹

مانند اسنفج به نگهداري آب و مواد غذايي کمک نموده و از شتستشوي آن جلوگيري مي  مي بخشند . در خاک هاي سبک

 . کند

تشکيل خاک دانه کمک مي کند . حالت چسبندگي خاک را کاهش  اجزاي ريز و درشت و مواد معدني را در بر گرفته و به -۱۰

 مقابل ماشين آالت کشاورزي مي کاهد و عمليات زراعي با خاک با انرژي کمتري انجام مي داده و از مقاومت خاک در

 . گيرد

نموده و از هدر رفتن آن جلوگيري کند . به خاک رنگ تيره داده و به   برابر خود آب نگهداري6 تا 2کمپوست مي تواند  -۱۱

 نگه داشتن خاک کمک مي کند . جذب حرارت و گرم

شديد مي باشد که  ذرات هوموس ترکيابت ازت کربن اسيد فوليک حاصل از کمپوست داراي خاصيت جذب کنندگي   -۱۲

 . ميدهد عناصر غذايي را به خود جلب نموده و به آساني در اختيار گياهان قرار

بعضي از مواد غذايي غير محلول نقش اساسي داشته و از فرسايش خاک  کمپوست داراي خاصيت اسيدي است و در جذب -۱۳

 . جلوگيري مي کند

اساسي دارد . استفاده از کمپوست موجب افزايش مقاومت   در ارتقاي کيفيت محصول هم نقش ،کمپوست عالوه بر کميت -۱۴

  . گياهان در مقابل امراض مي گردد

 جلوگيري از تغيير اسيديته خاک همانند يک بافر عمل مي کنند . در -۱۵
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تخم انگلها ، و   درجه يا بيشتر مي رسد ، عوامل پاتوژن و بيماري زا ،60کمپوست شدن درجه حرارت به  وقتي که در هنگام -۱۶

 بذر علفهاي هرز را نابود مي کند .

مشتقات ورمي کمپوست از جمله چاي کمپوست داراي خاصيت آفت کشي فراوان و برطرف کننده نياز غذايي گياه مي  -۱۷

 باشد . 

 

 

 

 پتانسيل هاي بالقوه و بالفعل در صنعت ورمي کمپوست : 

 

 ورمي کمپوست در بسته بندي هاي مناسب و اندازه هاي مختلف :  )۱

در شرايط فعلي بسياري از توليد کننده ها محصوالت خود را به صورت فله اي به مشتري خود عرضه کرده يا در گوني هاي 

  کيلويي که فاقد هرگونه نام و نشان بر روي آن است محصول خود را به مشتري عرضه مي کنند . 50

    اما : 

بايد بدانيم که بسته بندي هاي شکيل در اندازه هاي مختلف يکي از راهکارهاي موفقيت در عرصه صنعت است. اولين مطلبي 

) ظاهر محصول که يک خريدار خانگي يا يک خريدار جزء به آن توجه مي کند(

است . هرچه محصول شما در بسته بندي مناسب تري از نظر شکل قرار گيرد خريدار رقبت بيشتري براي خريد محصول از 

خود نشان مي دهد . به عالوه ظاهر محصول مي تواند نمايان کننده ي قدرت توليد کننده و نحوه عمل آوري محصول باشد . 

 گيلويي مواجه مي شود از خريد آن خودداري کند 50دومين مطلب آن است که هنگامي که يک خريدار با يک بسته ي 

 چرا که توانايي حمل آن را نداشته يا مقدار مصرف خريدار کمتر از اين مقدار باشد . 

 

فراموش نکنيم که خريداران جزء که همان خريداران خانگي به شمار مي روند بخش بزرگي از مصرف کنندگان را در سطح 

 ايران تشکيل مي دهند . 
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 چاي کمپوست :  )۲

استفاده از چاي کمپوست به عنوان يک آفت کش يا  محلول غذايي در حال حاضر جايگاه خاصي در ايران ندارد ، ولي بايد 

) بازار يا بستر هاي توجه کرد که بسياري از کودهاي شيميايي خارجي موجود در

کشت در ايران در ابتداي امر جايگاه خاصي نزد کشاورزان نداشتند اما اولين وارد کنندگان يا اولين توليد کنندگان بودند که 

امروز در اين صنايع جايگاهي خاص بدست آورده اند . پس توجه به اين امر بسيار مهم بوده و بايستي بستر هاي توليد اين 

 محصول  ورمي کمپوست را نيز فراهم کرد . 

 

 تهيه بستر هاي خانگي براي دفع زباله هاي خانگي : )۳

   هدف اصلي استفاده از کرم در اروپا دفع زباله بوده است . يعني جامعه خود بتواند بسياري از پسماندهاي خانگي خود را در 

محيط زندگي خود معدوم کند . بنابر اين بسياري از توليد کننده هاي اروپايي اقدام به توليد بسترهايي زيبا و شکيل براي مصارف 

خانگي کرده تا مصرف کننده پسماندهاي خانگي خود را در شرايط خانگي به کودي بسيار زيبا و فاقد بو تبديل کند . اين بستر ها 

همراه کرم به مشتري عرضه شده و ورمي کمپوست توليدي آنها نيز توسط اين شرکت ها با قيمتي بسيار کم خريداري شده و در 

اختيار مصرف کنندگان بزرگ قرار مي گيرد . 
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   در ايران نيز حجم وسيعي از زباله هاي خانگي روزانه مي شود . در صورتي که بتوان با توليد يک بستر زيبا و شکيل که قابليت 

استفاده در آپارتمان را داشته باشد و ارائه کرم همراه بستر مي توان بهره ي اقتصادي بااليي را متصور شد . اين مورد کم کم توسط 

 چند تن از توليد کنندگان در حال انجام است . 

 

   سياست جهاد کشاورزي ودولت عدالت پرور کشور نيز در سال هاي اخير سمت سويي ارگانيک گرفته است . جهاد کشاورزي با 

کاهش سهميه هاي کود شيميايي و افزايش قيمت اين محصوالت کشاورزان را از استفاده هاي بي مورد کود هاي شيميايي براي افزايش 

 عملکرد باز داشته است . 

   

   نتيجه گيري : با توجه به داليل باال مي توان گفت که توليد کود هايي با پايه آلي و ارگانيک هر روز ارزش و جايگاهي باالتر از 

 گذشته پيدا کرده است . 

   در کل مي توان گفت که انجام اين پروژه چه از نظر نگاه آرماني و چه از نظر اقتصادي  نه تنها داراي توجيهات فني و اقتصادي بسيار 

است بلکه منجر به حفظ منابع آبي و خاکي و تحقق خاستگاه کشاورزي پايدار که همان هدف واالي بنياد توسعه پرديس مي باشد ، مي 

 شود . به عالوه به دليل نوپايي اين صنعت در ايران مي توان چشم اندازهاي وسيعي را در بازار هاي داخلي و خارجي متصور شد . 

    ولي بايد گفت که مشکالتي نيز بر سر راه است . عدم وجود يک ارگان و يا يک مرجع علمي در بحث ورمي کمپوست دست 

دالالن و سودجويان را براي عرضه ي کودهاي متفرقه باز گذاشته است که اين امر خود مي تواند کشاورز را  از تهيه اين کود چه 

استاندارد و چه غير استاندارد در سال هاي بعد منصرف کند . ورود بنياد توسعه پرديس به عنوان يک مرجع علمي و عملي در عرصه 

توليد ورمي کمپوست استاندارد مي تواند منجر به سامان دهي وضع موجود شده و بنياد توسعه پرديس را جزو ارکان اين صنعت قرار 

دهد . 
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  سال دوره کار که در هر سال حداقل دو بار توليد داشته باشد . 5برآرود  اقتصادي ورمي کمپوست با در نظر گرفتن 

 سال اول

  ) سر مايه گذاري ثابت دوره اول : 1

 

سرمايه گذاري ثابت طرح: 

 زمين محل اجراي طرح: ۱-۱

 متراژ رمين قيمت واحد(ريال) قيمت کل(ميليون ريال)
----- ----- 1000 

 

۱-۲  

    

 مبلغ کل (ميليون ريال) مبلغ هر واحد(ريال) واحد عنوان
 90 90000  متر مربع1000 زمين سيمان شده

 0.8 ---- ---- انشعاب لوله آبياري

 0.45 4.500.000 1 دستگاه گوني دوز
 0.12 600.000 2 فرغون

 0.054 170.000 3 بيل
 20 20.000.000 1 دستگاه سرند

 (دست دوم)15 ----- 1  ليتري10000منبع آب 
 0.3 ------- 1 پمپ آب

 126.724   جمع
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 ) سرمايه گذاري جاري  در يک دوره : 2

     

 مبلغ کل (مليون ريال) مبلغ هر واحد(ريال) واحد عنوان
 56 400.000  متر مکعب140 کود حيواني

 60 150.000  کيلو گرم400 کرم ايزينيا فتيدا
 ---- بسته به قيمت روز  کيلويي10 کمپرس 40 کلش 

  بسته به قيمت روز  کيلو36 کنجاله نخود
 6.65 2.500 2660  کيلويي با چاپ50گوني 
 1.05 1.500 700  کيلويي با چاپ20گوني 
 0.75 750 1000  کيلويي با چاپ10گوني 

  در يک دوره3.6 600.000ماهيانه  1 کارگر آبيار
 30 300.000  تن100 هزينه گوني کردن و بار گيري
هزينه پخش کردن کود در 
 صورت وجود بيل  تراکتوري

 1 10.000  تن 100

 3 30.000  تن100 در صورت نبود بيل تراکتوري 
ايجات سايت اينترنتي و بروز 

 رساني
1 6.000.000 6 

متفرقه شامل هزينه هاي رفت و 
 آمد و باربري و ...

------ ------- 6 

 6 6.000 1000 سبد براي فروش کرم 

 2.5 2.500 1000 گوني براي فروش کرم 

 175.35 ---- ---- جمع
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 براي دور دوم سال اول 

سرمايه گذاري ثابت طرح: 

 زمين محل اجراي طرح: ۱-۱

    ميزان هزينه هاي ثابت صفر 

 0.5هزينه استهالک به صورت ميانگين 

 126.724*0.5 مليون ريال=63.623         

 سرمايه گذاري جاري دور دوم سال اول 

 مبلغ کل (مليون ريال) مبلغ هر واحد(ريال) واحد عنوان
 30.8 220.000  متر مکعب140 کود حيواني

 ---- بسته به قيمت روز  کيلويي10 کمپرس 40 کلش 
  بسته به قيمت روز  کيلو36 کنجاله نخود

 6.65 2.500 2660  کيلويي با چاپ50گوني 
 1.05 1.500 700  کيلويي با چاپ20گوني 
 0.75 750 1000  کيلويي با چاپ10گوني 

  در يک دوره3.6 600.000ماهيانه  1 کارگر آبيار
 30 300.000  تن100 هزينه گوني کردن و بار گيري
هزينه پخش کردن کود در 
 صورت وجود بيل  تراکتوري

 1 10.000  تن 100

 3 30.000  تن100 در صورت نبود بيل تراکتوري 
ايجات سايت اينترنتي و بروز 

 رساني
1 6.000.000 6 

متفرقه شامل هزينه هاي رفت و 
 آمد و باربري و ...

------ ------- 6 

 6 6.000 1000 سبد براي فروش کرم 

 2.5 2.500 1000 گوني براي فروش کرم 

 97.35 ---- ---- جمع
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 سال اول

 مجموع هزينه ها ي  ثابت دوره اول با در نظر گرفتن استهالک :

  مليون ريال 56.706

 مجموع هزينه هاي جاري براي يک سال :

  مليون ريال242.7

 

 در آمد : 

 قيمت روز(ريال) حداقل قيمت(ريال) واحد عنوان 
مجموع با در نظر گرفتن 

 حداقل قيمت (ريال)
 400.000.000 3500 2000  تن200 ورمي کمپوست
 200.000.000 200.000 100.000  تن2 کرم ايزينيا فتيدا
 ------ ------ ------ ----- چاي کمپوست

 ------- ------ ------ ----- کرم خشک شده
 

 

 مجموع هزينه ها در سال اول 

97.35+175.35+126.724=399.406  

 مجموع درآمد در سال اول

60000000 

 

 

(www.Eshteghaal.rzb.ir)
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 دوره دوم

 سرمايه گذاري ثابت

  

 

 مبلغ کل(ميليون ريال) مبلغ هر واحد(ريال) واحد  عنوان
 10 ------------- ------------ انشعاب آبياري

 

 سرمايه گذاري جاري طرح

 مبلغ کل (مليون ريال) مبلغ هر واحد(ريال) واحد عنوان
 56 400.000  متر مکعب140 کود حيواني

 ---- بسته به قيمت روز  کيلويي10 کمپرس 40 کلش 
  بسته به قيمت روز  کيلو36 کنجاله نخود

 6.65 2.500 2660  کيلويي با چاپ50گوني 
 1.05 1.500 700  کيلويي با چاپ20گوني 
 0.75 750 1000  کيلويي با چاپ10گوني 

 در يک دوره4.2 700.000ماهيانه  1 کارگر آبيار
 10 300.000  تن100 هزينه گوني کردن و بار گيري
هزينه پخش کردن کود در 
 صورت وجود بيل  تراکتوري

 1 10.000  تن 100

 4 40.000  تن100 در صورت نبود بيل تراکتوري 
متفرقه شامل هزينه هاي رفت و 

 آمد و باربري و ...
------ ------- 6 

 6 6.000 1000 سبد براي فروش کرم 

 2.5 2.500 1000 گوني براي فروش کرم 

 94.65 ---- ---- جمع
 

 

 

(www.Eshteghaal.rzb.ir)
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 سال دوم 

 سرمايه گذاري ثابت

 صفر ريال

 سرمايه هاي جاري

 

 مبلغ کل (مليون ريال) مبلغ هر واحد(ريال) واحد عنوان
 56 400000  متر مکعب140 کود حيواني

 ---- بسته به قيمت روز  کيلويي10 کمپرس 40 کلش 
  بسته به قيمت روز  کيلو36 کنجاله نخود

 6.65 2.500 2660  کيلويي با چاپ50گوني 
 1.05 1.500 700  کيلويي با چاپ20گوني 
 0.75 750 1000  کيلويي با چاپ10گوني 

 در يک دوره4.2 700.000ماهيانه  1 کارگر آبيار
 10 300.000  تن100 هزينه گوني کردن و بار گيري
هزينه پخش کردن کود در 
 صورت وجود بيل  تراکتوري

 1 10.000  تن 100

 4 40.000  تن100 در صورت نبود بيل تراکتوري 
متفرقه شامل هزينه هاي رفت و 

 آمد و باربري و ...
------ ------- 6 

 6 6.000 1000 سبد براي فروش کرم 

 2.5 2.500 1000 گوني براي فروش کرم 

 94.65 ---- ---- جمع
 

 مجموع هزينه ها در سال دوم

189.321 

 مجموع درآمد در سال دوم

 

(www.Eshteghaal.rzb.ir)
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 سال سوم

 هزينه هاي ثابت طرح

 مبلغ کل(ميليون ريال) مبلغ هر واحد(ريال) واحد  عنوان
 12 ------------- ------------ انشعاب آبياري

 

 هزينه هاي جاري طرح

 

 مبلغ کل (مليون ريال) مبلغ هر واحد(ريال) واحد عنوان
 56 400000  متر مکعب140 کود حيواني

 ---- بسته به قيمت روز  کيلويي10 کمپرس 40 کلش 
  بسته به قيمت روز  کيلو36 کنجاله نخود

 6.65 2.500 2660  کيلويي با چاپ50گوني 
 1.05 1.500 700  کيلويي با چاپ20گوني 
 0.75 750 1000  کيلويي با چاپ10گوني 

 در يک دوره4.8 800.000ماهيانه  1 کارگر آبيار
 10 300.000  تن100 هزينه گوني کردن و بار گيري
هزينه پخش کردن کود در 
 صورت وجود بيل  تراکتوري

 1 10.000  تن 100

 4 40.000  تن100 در صورت نبود بيل تراکتوري 
متفرقه شامل هزينه هاي رفت و 

 آمد و باربري و ...
------ ------- 6 

 6 6.000 1000 سبد براي فروش کرم 

 2.5 2.500 1000 گوني براي فروش کرم 

 94.65 ---- ---- جمع
    دوره دوم

 هزينه ثابت طرح

 صفر ريال 

 

(www.Eshteghaal.rzb.ir)
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 هزينه هاي جاري طرح

 مبلغ کل (مليون ريال) مبلغ هر واحد(ريال) واحد عنوان
 56 400000  متر مکعب140 کود حيواني

 ---- بسته به قيمت روز  کيلويي10 کمپرس 40 کلش 
  بسته به قيمت روز  کيلو36 کنجاله نخود

 6.65 2.500 2660  کيلويي با چاپ50گوني 
 1.05 1.500 700  کيلويي با چاپ20گوني 
 0.75 750 1000  کيلويي با چاپ10گوني 

 در يک دوره4.8 800.000ماهيانه  1 کارگر آبيار
 10 300.000  تن100 هزينه گوني کردن و بار گيري
هزينه پخش کردن کود در 
 صورت وجود بيل  تراکتوري

 1 10.000  تن 100

 4 40.000  تن100 در صورت نبود بيل تراکتوري 
متفرقه شامل هزينه هاي رفت و 

 آمد و باربري و ...
------ ------- 6 

 6 6.000 1000 سبد براي فروش کرم 

 2.5 2.500 1000 گوني براي فروش کرم 

 94.65 ---- ---- جمع
 

 هزينه در سال سوم

191.621 

 درآمد سال سوم

60000000 

 

(www.Eshteghaal.rzb.ir)


	97.35+175.35+126.724=399.406

