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 کمپوست

کوپَست هحػَل یک فشآیٌذ تیَلَطیکی ٍ تعثاست دیگش استحالِ هَاد آلی است کِ تَسط تعذاد کثیشی هیکشٍ اسگاًیسوْای َّاصی 

اًدام هیگشدد ٍ تا ایداد گشها ٍ تطکیل آًتی تیَتیکْا دس گشها دٍست دس داخل تَدُ صتالِ ٍ دس هداٍست حشاست ، سطَتت ٍ اکسیظى 

حیي عول تخویش ، عول پاستَسیضاسیَى اًدام گشفتِ ٍ عَاهل تیواسیضا ٍ تزس علفْای ّشص اص تیي هیشًٍذ . تا تَلیذ ٍ هػشف کوپَست 

 صتالِ دس یک چشخِ اکَلَطیکی تیي اًساى ٍ طثیعت قشاس هیگیشد.

غش غزایی است کِ ّش کذام دس حاغلخیضی خاک ٍ سضذ گیاّاى ًقص اساسی داسًذ . تشکیثات کوپَست حاٍی تسیاسی اص عٌا

 کوپَست تا عَاهلی اص قثیل ًَع صتالِ ، هذت صهاى تخویش ٍ ... تستگی داسد.

ِ کوپَست خَاظ خاک کَد آلی ) کوپَست ( دس خاکْای سٌگیي داًِ تٌذی ٍ تخلخل خاک سا تْتش هیساصد ٍ ًفَر پزیشی ٍ تَْی

خاک سا تْثَد هیثخطذ ، حالت چسثٌذگی خاک سا کاّص دادُ ٍ اص هقاٍهت خاک دس تشاتش هاضیي آالت کطاٍسصی هیکاّذ ٍ عولیات 

صساعی تش سٍی خاک تا اًشطی کوتشی اًدام هیگیشد ، دس خاکْای سثک ) ضٌی ( هاًٌذ اسفٌح تِ ًگْذاسی آب ٍ هَاد غزایی کوک 

 هی کٌذ. ًوَدُ ٍ اص ضستطَی آًْا خلَگیشی

  

کوپَست عالٍُ تش کویت ، کیفیت هحػَالت سا ًیض تْثَد هی تخطذ ، هػشف کوپَست خاکْای تکش ، کَیشی ٍ غیش قاتل استفادُ سا 

احیا ٍ اغالح ًوَدُ ٍ هحیط هٌاسثی خْت سضذ هساعذ دسختاى ٍ گیاّاى صساعی فشاّن هی آٍسد . استفادُ اص کوپَست تاعث تاال سفتي 

 .دس هقاتل اًَاع اهشاؼ هیگشدد هقاٍهت گیاّاى 
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 کمپوستر برای تبدیل پسماند تر به کمپوست مشخصات

 

 :دستگاه های خط 

 ّاپش  

 خشدکي 

 هاسپیچ کاًَایش 

 دستگاُ اغلی  

 ِفي تَْی 

 تخلیِ کاًَایش 

 موادی که برای تولید کمپوست مناسب است : 

  ُغزاّای پختِ ٍ یا سشخ ضذ 

 َضت ٍ استخَاى آىگ  

  هاّی ٍ استخَاى آى 

  سثضیدات                       

  خاًَساى دسیایی 

  تخن هشغ 

  کیسِ صتالِ خاسٍتشقی داخلهَادی 

  ًاى ٍ تیسکَییت 

  اًَاع هیَُ ّا 

  )قَُْ ٍ چای ) چای کیسِ ای یا چای خطک 

  )کاغزّای خاًگی، پاکت ّای کاغزی )غیش سًگی ٍ غیش ًایلًَی 

  کاستَى تخن هشغ 

 اهی گیاّاىپسواًذ تو 
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 موادی که برای تولید کمپوست مناسب نیست: 

  سیگاس ٍ تٌثاکَ ٍ خاکستش آًْا 

  آداهس 

  کیسِ صتالِ خاسٍ تشقی 

  ُسٍصًاهِ ٍ دیگش کاغزّای پشیٌت ضذ 

  پالستیک ٍ ظشٍف پالستیکی 

  ظشٍف آتویَُ ٍ ضیش 

  هَاد الستیکی 

  کاغز آلَهیٌیَم 

  گًَی 

  ضیش، هایعات ٍ سَج 

  خاکستش آتص 

 مزایای دستگاه کمپوستر 

 )عذم تَلیذ ضیشاتِ )خشٍج تخاس آب حاغل تَسط ضیلٌگ هخػَظ 

 (خلَگیشی اص پخص تَی ًاهطثَع صتالِ دس فؿا)َّا  فیلتش تیَلَطیکی 

 )کاستشی آساى دستگاُ )تاص کشدى دسب، پشتاب صتالِ، تستي دسب 

 )استفادُ اص پاکت ّای کوپَست )عذم ًیاص تِ ظشف 

 صى اتَهاتیک دستگاُ هدْض تِ سیستن ّن 

 ِعذم اهکاى حؿَس حطشات ٍ پشًذگاى ٍ ضیَع تیواسی تِ علت اًثاضت صتالِ دس هخضى تست 

 سیستن آساى ًگْذاسی ٍ تعویشات دستگاُ ٍ قاتلیت تعَیؽ تواهی قطعات 

 ؾشیة ایوٌی تاالی دستگاُ تاال 

  کیفیت تاالی کَد تَلیذی 

 ُقاتلیت حول ٍ ًػة آساى دستگا 

 تش خالف سٍش سٌتی  ؿای تسیاس صیاد تشای پخص کشدى صتالِ ّاعذم ًیاص تِ ف 

 ِآىپاالیص، تقَیت ٍ تستِ تٌذی  خَدکاس کوپَست تَلیذ ضذُ اص دستگاُ تعذ اص تاصُ صهاًی هطخع ٍ قاتلیت تخلی 

 تشای هذیشیت سیستن ًیاص تِ ًیشٍی اًساًی کن 
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 ٍ غٌعتی دس حدن ٍ ظشفیت ّای هختلف هی تاضذ.ایي ضشکت قادس تِ طشاحی ٍ ساخت اًَاع کوپَستشّای خاًگی 




