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 مقدمه 

اثرات جبران ناپذيري بر  ،پس از برداشت محصولدر طبيعت انباشتگي بي قيد و شرط ضايعات پوست نرم پسته 

گذارد. اين مهم به عنوان يك معضل براي دست اندركاران محيط زيست و بهداشت ط زيست و سالمت جامعه ميمحي

هاسازي و انباشتگي راست.  كردهجامعه از يك سو و امري طبيعي و عادي براي كشاورزان از سوي ديگر بازتاب پيدا 

 سم دآسپرژيلوس كه مول هايده و سريع قارچايجاد شرايط بهينه براي تكثير و رشد فزاين به منجر پسته ضايعات

بو، جذب انواع حشرات، بدتوليد شيرابه  باعثرهاسازي و تجمع اين ضايعات، گردد. همچنين مي ،هستندآفالتوكسين 

و در   شوند كمپوست تبديل وليه غني، بهبعنوان يك ماده ا توانندمي اين ضايعات د.شوآلودگي خاك و آب مي

استفاده مورد و غيره  ، حتي در گلدان هاي خانگي هاو نيمه ارگانيگ، فضاي سبز شهري، گلخانه كشاورزي ارگانيگ

همچنين افزايش بار ميكروبي خاك تغذيه گياه و ، خاكفيزيكي و شيميايي صالح رند. موادآلي نقش موثري در ايگقرار 

باشد.  شيميايي در مراحل مختلف پوساندن ميسازي كمپوست، استفاده از كودهاي معدني و هاي غنييكي از راهدارند. 

تواند مفيدتر شده افزايش يافته و اين ماده آلي از جنبه تغذيه گياه، ميبا اين كار غلظت عناصرغذايي دركمپوست غني

ي نه تنها به حل چند معضل اجتماع پوست نرم پسته، آوري، فرآوري و استفاده بهينه از ضايعاتجمع بنابراينواقع گردد. 

 نقش موثرتري در بهبود وضعيت تغذيه گياه داشته باشد.  ،شدنغنيتواند با نمايد بلكه ميميكمك 

  

 

 

 

 

 رها سازي ضايعات پوست نرم پسته در حاشيه باغ -1شكل 

 هاي پستهباغ

  ات پوست نرمضايع

 پسته
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 روش تهيه كمپوست

 كشاورزي ادواتباشد كه توسط مواد آلي مي مكانيكي شدن خوردفرايند پوسيدن مواد آلي بطور خالصه شامل 

 ،هاقارچ ،هاباكتريباشد مواد مي بيولوژيكي تجزيهپذيرد. در مرحله بعد كه صورت مي خاك بزرگتر موجودات و

كنند. تركيب حاصل از هاي موجود وارد عمل شده و مواد ريز آلي را تجزيه ميساير ميكرواورگانيسم و هااكتينوميست

ربن موجود در مواد آلي، آب و ساير تركيبات و عناصر معدني ز كا يبخشحاصل از  اكسيدكربندياين مراحل گاز 

بقيه گردد. مي كننده تجزيه هايميكروارگانيسم بدن وارد يكروبيبه فرم كربن ماز كربن آزادشده،  بخش ديگرياست. 

خاك و بهبود ساختمان  پايدارتر هايخاكدانه پيدايش منجر به خاك هوموسي كربن ندوختهكربن موجود بصورت ا

 گردد.مي خاك معدني بخش وارد و شده تجزيه آهستگي به زمان گذشت با هم آليماده هوموسي شكل گردد.مي

 و فسفر نيتروژن، اكسيژن، هيدروژن، كربن، آزادسازي و كربني هايزنجيره شكستن به منجر موادآلي تجزيهبنابراين 

 كربني حلقوي يا و طوالني هايزنجيره از متشكل ترپيچيده تركيبات و آمينواسيدها ساده، قندهاي اصلي پايه كه گوگرد

  .گرددمي هستند،

هاي مختلفي براي پوساندن موادآلي وجود دارد، از جمله روش سنتي يا روش توليد كود سرد، روش نيمه روش

 در روش سازي كه در حال حاضر بهترين روش شناخته شده است. سنتي يا روش توليد كود گرم و كمپوست

سازي، موادآلي بصورت هوازي تحت شرايط دمايي و رطوبتي مناسب و به كمك طيف وسيعي از كمپوست

 شوند. ها و غيره پوسانده ميها، مخمرها، اكتينوميستها، قارچها اعم از باكتريميكرواورگانيسم

انجام كار متفاوت  ه وتهينحوه  ،بسته به هدف اصلي استفاده ،به كمپوست پوست نرم پسته جهت تبديل ضايعات 

 .خواهد بود

 اصالح خاك، افزايش مواد آلي و بارميکروبي خاك -الف

بارميكروبي خاك  باال بردن اصالح خاك، افزايش مواد آلي و از كاربرد كمپوست در خاك، چنانچه هدف اصلي       

 طبق موارد زير عمل نمايد: باشد، 
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 1هاي كم عمق )حداكثر محلي مناسب مانند شاسي ضايعات پوست نرم حاصل از فرآوري پسته را در .1

 .(2(شكل  اييدآوري و انباشته نممتر( يا در سطح زمين جمع

صورت پاششي تنظيم نماييد. آبدهي توده بايد طوري باشد كه آب ه رطوبت توده ضايعات را ب .2

براي كنترل رطوبت از روش دستي استفاده نماييد، به اين بهتر است مازداي از آن خارج نگردد. 

، چنانچه توده به فشار دهيدصورت كه مقدار كمي از ضايعات را پس از آبياري برداشته و در دست 

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

 باشد. در حد مطلوب مي پوست نرم

درجه  06بايد در حدود  را با دماسنج كنترل نماييد. اين دما مورد نياز در وسط توده ضايعات دماي .3

 درجه 06به ماه متغير است  0تا  4كه از  سه روز در طول دوره بهتر است حداقل گراد باشد وسانتي

 برسد.  گرادسانتي

دو بطوريكه ضايعات هر امري ضروري است،  ،هوادهي توده ،براي بهبود فرايند پوسيدن ضايعات .4

.  در فصول سرد كه دماي محيط كاهش حداقل يكبار بهم خورده شوند هفته بسته به فصل انجام كار،

گيرد، جهت يابد و تبادل گازهاي گرم توليد شده در داخل توده با محيط خارج بهتر انجام ميمي

ل بهتر دما و هوا اين كار ، و در فصول گرم جهت كنترحفظ دماي توده، هوادهي كمتر انجام گردد

ده ضايعات را كامال هوادهي تو، ات كشاورزيودر طول ماه با بيل يا اد. بنابراين بيشتر انجام شود

 كنيد. 

عناصر غذايي برخي و هوادهي، جهت حفظ رطوبت و دما و جلوگيري از تبديل ري بعد از هر بار آبيا .5

  .(2)شكل  بپوشانيدبا پالستيك ضخيم را ضايعات توده به گازهاي فرار، 
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 شاسي حاوي ضايعات در حال پوسيدن -2شكل 

 

 بسته به اندازه، ميزان و مقدار ضايعات خشبي در تودهبا توجه به اينكه مدت زمان رسيدگي و تهيه كمپوست،       

هاي نشانه گردد براي انتخاب زمان برداشت مناسب كمپوست به بنابراين پيشنهاد مي متفاوت خواهد بود. ايعات،ض

 توجه نماييد. ،كه در زير به آنها اشاره شده است كمپوستهري و آزمايشگاهي ظارسيدگي 

 عبارتند از:كمپوست  ظاهري نشانه هاي رسيدگي     

 گرايد.ه سياهي ميبشده و رنگ كمپوست تيره  -الف

 حجم كمپوست به نصف كاهش مي يابد. -ب

 بوي توده كاهش مي يابد. -ج

 گردد.ريز مي بافت توده كامال يكنواخت و -د

 توان به موارد زير اشاره نمود:هاي آزمايشگاهي رسيدگي كمپوست مياز شاخصو 

 باشد.  26تا  15بين بايد نسبت كربن به نيتروژن كمپوست نهايي  -ر

 . شدعناصر در محصول نهايي نسبت به ماده اوليه بيشتر خواهد  غلظت -ز

 ميزان شوري نسبت به ماده اوليه كاهش پيدا خواهد كرد.   -س

 پوشاندن توده با محافظ پالستيكي كلفت

 ضايعات در حال پوسيدن
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كمپوست توليد شده را در سطح خاك پخش نموده و با خاك مخلوط  بعد از تبديل ضايعات پوست نرم به كمپوست، 

 . دنمايي

 کروبي بخش ريشه گياهافزايش مواد آلي و بار ميتغذيه گياه،  -ب

تمام مراحل كار مانند با هدف اصلي تغذيه گياه، حاصل از ضايعات پوست نرم پسته جهت استفاده از كمپوست      

كودهاي شيميايي وزني توده ضايعات مورد استفاده  درصد 5/6با اين تفاوت كه مقدار گردد. قسمت قبل انجام مي

هاي آهن، روي و منگنز را در سولفات وزني درصد 1/6چ و همچنين مقدار آمونيوم فسفات، سولفات پتاسيم و گيد

 پوسيدگي به ضايعات اضافه نماييد.  دومماه 

 شدنغني باعثكودهاي شيميايي افزودن در زمان استفاده از كمپوست غني شده، به اين نكته توجه گردد كه  

 دادهكاهش را نيز اين كار بار ميكروبي توده شود. اما غذايي در كمپوست ميغلظت عناصر رفتن نهايي و باال  كمپوست

 ميزند. بهم را در توده  و تعادل جمعيت ميكروبي

  گيري كلينتيجه

 وكشاورزي آوري، فرآوري و استفاده بهينه از ضايعات پوست نرم پسته، نه تنها به حل چند معضل اجتماعيجمع   

موثرتري در بهبود وضعيت تغذيه گياه داشته باشد. بنابراين پيشنهاد  شدن، نقشتواند با غنينمايد بلكه ميكمك مي

فرآوري شده و مورد و طبق اين دستورالعمل ضايعات پوست نرم پسته پس از برداشت به صورت اصولي گردد كه يم

ت ضايعات بصور و همچنين افزايش مواد آلي و بارميكروبي خاك، اصالح خاكبراي استفاده مجدد قرار گيرند. 

از كاربرد چنانچه هدف اصلي اما  .دنپوسانده شوتهيه و مطابق با دستورالعمل ،بدون افزودن كودهاي شيمياييو طبيعي 

ضايعات با افزودن كودهاي شيميايي به شده كمپوست غني ، بهتر استباشد افزايش مواد آلي ه وتغذيه گياكمپوست، 

ست نرم پسته داراي تركيبات مختلف بازدارنده رشد هستند و هنوز از آنجا كه ضايعات پو تهيه گردد.پوست نرم پسته 

انجام نگرفته است، بنابراين استفاده از ضايعات  موجود در آن تحقيقات جامعي در راستاي شناخت كامل تنوع تركيبات

فاده از ضايعات . عواقب استگردددر باغ و در محل ريشه اكيدا توصيه نمي پوست نرم پسته خام يا مقادير زياد كمپوست

 خام و يا استفاده بي رويه از كمپوست اين ماده بر عهده كشاورز است. 
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 منابع  

استفاده از ضايعات پوست نرم پسته در توليد يك بستر  "(. گزارش نهايي 1311صداقتي، ا. )و  نادي، م. مرادي قهدريجاني، م. پاكدامن، ن.

 .، ايران، موسسه علوم باغباني، پژوهشكده پسته"كشت آلي
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