
 

 

 

 

 خشک کنکود امکان تولید کود ارگانیک با استفاده از فضوالت دامی و معرفی دستگاه  بررسی

 ارگانیک

 

 4و سهیل نوایی علیرضا فالح 2 دنیا فالح،  *1رضا موسوی پور

 
 چکیده 

ترات هستند که شیمیایی مملو از نی هایگردید.کودی در محصوالت کشاورزی استفاده میهای حیواندر گذشته بیشتر از کود

کودهای شیمیایی، شیوع  از رویهبی استفاده باشد. از شروعیکی از عوامل اصلی ابتال به سرطان بخصوص سرطان معده می

بیماری سرطان افزایش یافت. با توجه به مشکالت پیش رو، در سال های اخیر رویکرد جهانی به سمت کشاورزی ارگانیک است. 

کن ستگاهی تحت عنوان دستگاه کود خشکبا ایده طراحی و ساخت د ان خزرالکتریکشرکت دانش بنی در این تحقیق

ارگانیک، برای اولین بار در کشور در حوزه صنعتی،  با استفاده از کود حیوانی و دامی و بکارگیری مواد افزودنی ارزان قیمت و 

با اجرای شرایط در ابتدا . شده استو گرانول کود ارگانیک به صورت خشک شده موفق به تولید میکرو ارگانیزم های مخصوص، 

آزمون، نحوه عملکرد ایده مطرح شده برای فضوالت لجن تصفیه آب فاضالب شرکت لبنی کاله آمل که بوی بسیار بد و 

با باالنس بین کربن و نیتروژن، میکروب ها و آمونیاک در حد  مشخص گردید کهنامطبوعی دارد مورد آزمایش قرار گرفت.  

. همچنین لجن به طور کامل خواهد شدروز تا حد بسیار زیادی از بوی بد لجن کاسته  21از  و پس رود میر زیادی از بین بسیا

بدون  همچنین .درصد در نظر گرفته شده برای کود ارگانیک رسیده است 07رنگ خاک را به خود گرفته و به میزان رطوبت 

توان با استفاده از دستگاهی مکانیکی که توسط کارشناسان، انات در کشور، میمحدودیت امک و استفاده از پروسه های پرهزینه

از کود دامی به کود ارگانیک دست یافت که تاکنون در کشور  پژوهشگران و متخصصان داخلی ساخته شد با نتیجه ای مطلوب

ه رسد، بنابراین کلیدرجه می 07لی ا 07روز دما به  17در مدت کود دامی که در طی فراوری نشان داده شدانجام نشده است. 

های نانو که پرهزینه بوده را مانند روشهای پیشین  روش پیشنهادی کاستی روش .رودعوامل مضر و تخم علف از بین می

 باشد.و کارآفرینان در صنعت دامداری میپوشش داده و به نسبت روش قابل دسترس برای کشاورزان 
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 مقدمه 

آن است که هیچ چیز دور جوامع سنتی از ویژگی های   

شود. این جوامع بر خالف جوامع صنعتی زباله ریخته نمی

بیعت ن فرهنگ هایی در طساز نیستند. چرخه مواد در چنی

ای سودمند میله بی فایدهشود و هر زباله و تفاگسسته نمی

صلی حفظ حاصلخیزی کودهای شیمیایی از عوامل ا .گردد

روند ولی کاربرد زیاد آنها به همراه خاک به شمار می

عملیات حرارتی نامناسب از جمله سوزاندن کاه و کلش،  

دهد و این ماده آلی خاک را به شدت کاهش می مقدار

بیولوژیکی خاک  های فیزیکی، شیمیایی ووضوع بر ویژگیم

گذارد و خطر فرسایش پذیری خاک را افزایش می تاثیر می

بر اساس آمار مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات و  .[1]دهد

تن کود دامی  37بیش از  وزارت جهاد کشاورزی، ساالنه

ژی گردد. استفاده از فضوالت دامی برای تولید انرتولید می

از طریق گاز زیستی، استفاده در تغذیه دام، آبزی پروری و 

توان به مقدار مواد آلی را میبستر کشت مرسوم است. 

زیادی با کاربرد کود دامی، مرغی و لجن فاضالب شهری به 

از طرفی کاربرد زیاد کودهای شیمیایی به  خاک افزود.

را مقدار مواد آلی خاک  ،همراه عملیات مدیریتی نامناسب

شیمیایی خاک تاثیر  کاهش داده و بر ویژگی های فیزیکی و

شاید این امر نمودی از مباحث دقیق تر اقتصادی گذارد. می

در اراضی بزرگ نسبت به اراضی کوچک است. عالوه بر 

مبانی علمی در تعیین میزان توصیه کود دامی، موضوع 

ین ت که ااقتصادی بودن نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار اس

کند. به عنوان مثال به دلیل امر توجه جدی را طلب می

در بسیاری از مناطق  ،دشواری مصرف کودهای دامی

شوند و صرفا از جنبه فضوالت نگریسته می کودهای دامی

دامپروری معموال  -در مزارع کوچک و معیشتی کشاورزی

عث میزان مصرف باالتر است. مصرف کودهای دامی با

های پلی کولگردد و مولد آلی خاک میافزایش مقدار موا

مواد آلی به عنوان عامل پیوندی عمل  4و هومیک 3ساکارید

نموده ویا به عنوان مواد غذایی برای فعالیت موجودات زنده 

افزایش کودهای دامی باعث افزایش  [1] عمل می نماید.

میکروب ها( و فعالیت  جمعیت میکروبی )قارچ ها و

ن و دیگر عناصر غذایی موجود در گردد. کربمیکروبی می

تواند زیست توده میکروبی  و تنفس خاک را دامی میکود 

از افزایش فعالیت  بخشیدو تا سه برابر افزایش دهد. 

میکروبی به خاطر افزایش جمعیت آنها است. افزایش کربن 

آلی خاک در اثر افزایش کود دامی نه تنها باعث افزایش 

سبب تغییر در ساختار جامعه زیست توده میکروبی، بلکه 

استفاده از کودهای  گردد.ی و تنوع عملکردی میمیکروب

شیمیایی در محصوالت کشاورزی موجب جذب بیش از 

اندازه نیترات در محصوالت کشاورزی و به دنبال آن موجب 

شود. به طور کلی به هر نوع بروز بسیاری از بیماری ها می

ه دارای عناصر غذایی ماده معدنی یا آلی یا بیولوژیک ک

باشد و باعث باال بردن حاصل خیزی خاک و همچنین با 

اعث افزایش عملکرد کیفی محصول شده تیمار گیاهی، ب

 مقداراستفاده از کودهای شیمیائی به  شود.کود اطالق می

ئی باعث های شیمیایاد و به کارگیری بی رویه آفت کشز

های آفتآیند شود. طی این فرآلودگی آب، هوا و خاک می

های به سموم شیمیائی مقاوم شده و آفتموجود نسبت 

شوند. سالمتی خاک نیز در این روند جدیدی نیز ظاهر می

مقدار قابل جذب بعضی از  گیرد ورار میتحت تأثیر ق

و آهن پس از مدتی در خاک ها مانند روی، مس ریزمغذی

ساله  تولید کشاورزان هر یابد. در اثر این عواملکاهش می

افزایش روزافزون جمعیت و در نتیجه  شود.کمتر می

 ،تقاضای بیشتر برای غذا و عدم وجود تعادل بین تولید

مصرف و جنبش اکولوژیک عصر کنونی باعث جایگزینی 

                                                 
3 Saccharide 
4 Humic 



 

 

نتی گردید.رشد سریع علم کشاورزی صنعتی و کشاورزی س

های نوین همچون مهندسی ژنتیک و و فناوری

های رویه از کودها و آفت کشیب تفادهبیوتکنولوژی، اس

شیمیایی اگر چه باعث افزایش کمی تولیدات کشاورزی 

گردید و مشکل غذا را در بسیاری از کشورها باالخص 

 ،کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه حل نموده است

اما به دلیل بر هم خوردن تعادل بیولوژیکی اکوسیستم ها و 

و هورمون های موجود در تاثیر نامطلوب باقی مانده سموم 

 دوبه عنوان  ،کودهای شیمیایی باالخص نیترات و کادمیم

، بروز آفات و بیماری های 6و سرطان زا 5عامل بیماری زا

عدیده در انسان، گیاه و حیوان و کاهش کیفیت مواد غذایی 

باعث مطرح شدن کشاورزی کامال متفاوت و متضاد با 

رزی ارگانیک در کشاورزی صنعتی امروزی به نام کشاو

جهان شده است.کشاورزی ارگانیک که از آن به عنوان 

کشاورزی پایدار نیز نام برده می شود تعریف آن از کشوری 

به کشور دیگر بر اساس اقلیم آن متفاوت است اما وجه 

مشترک آن شیوه ای از کشاورزی که گیاهان و یا حیوانات 

راطی تولید شده در این روش بدون دخالت و مصرف اف

نهاده های خارج از مزرعه و یا نهاده هایی که منشاء 

، قارچ 8، حشره کش7شیمیایی دارند مانند کود و آفت کش

، ترکیبات اصالح شده ژنتیکی و نژادی، 10، علف کش9کش

-افزودنی و تابش اشعه ،داروهای دامپزشکی، مواد نگهدارنده

ها تولید شوند و به دلیل مصرف به شدت محدود کودهای 

یمیایی و سموم دفع آفات نباتی در تولید محصوالت در ش

این روش که این مهم در راستای تعامل سازگار فعالیت 

                                                 
5 Pathogenic 
6 Carcinogenic 
7 Pesticides 
8 Insecticide 
9 fungicide 
10 Herbicide 

انسان با سیستم چرخه طبیعت و استفاده منطقی و متعارف 

از آن که خود عاملی در جهت ایجاد تعادل پایدار در منابع 

-ر نیز گفته میآب و خاک خواهد بود به آن کشاورزی پایدا

هدف کشاورزی ارگانیک افزایش راندمان تولید  ود.ش

حداقل محصول با شرط حفاظت از حاصل خیزی خاک و با 

  باشد.بر استفاده از مواد شیمیایی می اتکا

رتبه بهداشتی  1770سازمان بهداشت جهانی در سال      

اعالم نموده است که  213ایران را در بین کشورهای دنیا 

ه و عدم رعایت اصول مصرف بهینه علت اصلی آن سوء تغذی

کود شیمیایی در مزارع و سموم و هورمون های دفع آفات و 

یبات آنها در محصوالت کشاورزی باقی ماندن اثرات و ترک

شاید این  باشد.د که خود موید این وضع اسفبار میباشمی

ها شما ایجاد شده باشد که چرا سرطانسوال در ذهن 

گوارش در ایران آمار باالیی  های دستگاهسرطانباالخص 

جواب این سوال را باید به  ،نسبت به کشورهای دیگر دارد

وجود کادمیم و نیترات بیش از اندازه سطح استاندارد 

 07جهانی در محصوالت کشاورزی و سبزیجات دانست زیرا 

درصد کودهای مصرفی در کشاورزی ایران را کودهای اوره و 

به  بایستیکیبات شیمیایی دهد و این ترتشکیل میفسفر 

محترم و باالخص  ترین سم مهلک به کشاورزانعنوان بزرگ

حال چرا با اعمال سیاست های نادرست  مردم معرفی شود.

میلیارد تومانی  077دست اندرکاران امور کشاورزی یارانه 

به کودهای شیمیایی اختصاص داده اند و با یک ششم 

کشاورزان  .دهندقرار میی در اختیار کشاورزان قیمت واردات

رویه به دلیل کودها به صورت کامال افراطی و بینیز از این 

کارشناسانه به ارزانی و قابل دسترس بودن و عدم نظارت 

نمایند و این خود باعث گسترش تولید راحتی استفاده می

امید است با  است. صوالت غیراستاندارد در جامعه شدهمح

ند و با تصویب و اعمال هدفمایجاد بستری مناسب و 

های مستمر و قانونی دولت های صحیح و نظارتسیاست



 

 

های ودهای شیمیایی و ایجاد آزمایشگاهمحترم بر مصرف ک

سنجش و کنترل محصوالتی که میزان ترکیبات شیمیایی 

باشد از ورود آنها ا بیش از سطح استاندارد جهانی میدر آنه

بخش  طور کلیبه .به سبد غذایی مردم جلوگیری شود

عمده ای از تحقیقات گذشته بر روی اثرات کودهای دامی 

بر عملکرد محصوالت مختلف و اثرات آن بر ویژگی های 

فیزیکی، شیمیایی و زیستی بوده و در زمینه فراوری 

کودهای ارگانیک در زمینه صنعتی و اجرایی شدن در بخش 

 محدودی انجام شده است. قیقات کشاورزی تح

افزایش غلظت برخی عناصر  [1]و همکاران کاسترو    

میکرو از جمله آهن، روی و مس را در کاهوی کشت شده 

ست زباله شهری در مقایسه با ودر تیمارهای شاهد و کمپ

لجن فاضالب و کود شیمیایی گزارش نمودند و علت افزایش 

مس و روی در کاهو را محتوای زیاد این عناصر در 

 ودند.کمپوست زباله شهری بیان نم

بااستفاده از فناوری نانو موفق به  [2]کرمی و همکاران   

تولید کود ارگانیک شده اند این محققان از فراورده های 

کودهای طبیعی استفاده نموده اند که عوارض زیست 

موفق به تولید  [3]محیطی کمی دارد. سلطانی و همکاران

کود کود ارگانیک با استفاده از ضایعات کشتارگاهی شدند. 

تولید شده دارای قدرت جذب آب باال و قدرت تبدیل سریع 

به شکل های معدنی است. در سال های اخیر در زمینه 

ساخت سیستمی صنعتی برای ارگانیک کردن کود با در 

نظر گرفتن هزینه های تبدیل در کشور تحقیقاتی انجام 

در زمینه ارگانیک کردن کود با روش های نشده است.

و  رسولی محدودی انجام گرفت. مختلف تحقیقات

نشان دادند که کاربرد کمپوست، کود گاوی و  [4]همکاران

گوسفندی با افزایش قابلیت هدایت الکتریکی غصاره اشباح 

 درصد4خاک همراه بود بطوری که این افزایش درسطح 

 9و  0/0، 4کمپوست، کود گاوی و گوسفندی به ترتیب 

تا  47با کاربرد  [5]ارانبرابر تیمار شاهد بود. پرات و همک

تن کود دامی در هکتار، بین مقدار کود مصرفی و  250

قابلیت هدایت الکتریکی خاک رابطه مستقیم بدست آوردند. 

کاربرد کمپوست به دلیل امالح موجود در آن باعث افزایش 

 قابلیت هدایت الکتریکی خاک می شود. 

هینه نشان دادند که کاربرد ب [6]خیاط و همکاران     

مقادیر کمپوست، رشد گیاه و همچنین مقدار عناصر غذایی 

قابل دسترس در خاک را بهبود می بخشید. گاسکوئینی و 

فزایش سرب در با کاربرد مکپوست فضوالت ا [7]همکاران

در مناطق با  [8]میرزائی و همکاران. خاک را گزارش کردند

ایط رآب و هوای خشک و نیمه خشک، با توجه به ش

ب خاک بکارگیری کمپوست زباله شهری به عنوان نامناس

یک کود آلی می تواند راهی برای بهبود بخشیدن شرایط 

خاک از نظر نفوذ پذیری و تخلخل باشد. آگلیدس و 

اضافه کردن لجن فاضالب به کود آلی به خاک،  [9]لوندرا

اثر مطلوبی روی ویژگی های فیزیکی آن دارد و این موضوع 

فزایش آب قابل استفاده گیاه به دنبال به ویژه در مورد ا

افزایش درصد خلل و فرج خاک بسیار اهمیت دارد. زیتین و 

اثر کمپوست را روی خواص فیزیکی خاک  [10]همکاران

مورد بررسی قرار دادند. آنان دریافتند که با اضافه کردن 

کمپوست به خاک درصد تخلخل افزایش و جرم مخصوص 

با بررسی  [11]ت و بارانظاهری کاهش می یابد. سرها

تن  15خواص فیزیکی خاک دریافتند که بکارگیری 

درصد  1/00به  5/01کمپوست در هکتار، میزان تخلخل از 

 افزایش می دهد. 

با استفاده از کودهای آلی  [12]تجادا و گونزالز     

کمپوست و کود دامی در خاک، کاهش رم  کمپوست، ورمی

خاک را گزارش کردند. مخصوص ظاهری و افزایش منافذ 

همکاران در نتیجه آزمایش خود روی خواص آپستین و 

فیزیکی خاک به این نتیجه دست یافتند که افزایش لجن 



 

 

 فاضالب به خاک منجر به کاهش جرم مخصوص می شود.

مشاهده کردند میانگین عملکرد دانه  [13]رخی و همکاران

ه تیمارها برنج با تلفیق کود دامی و شیمیایی بیشتر از بقی

تن کمپوست در  15با بکارگیری  [14]بود.گلیک و همکارن

که ظرفیت نگهداری خاک  خاک به این نتیجه رسیدند

نمونه کود  2در شکلدرصد افزایش می یابد.  35حدود 

 ارگانیک بدست آمده به روش فرآوری را نشان می دهد.

 

 
 شماتیک ساختار کلی کود خشک کن -2شکل

 به روش فرآوری ک شدهکود ارگانی -1شکل

 

 ایده و نوآوریمعرفی   -2   

 دستگاه کود خشک کن ارگانیکمعرفی -2-1

در این تحقیق دستگاهی تحت عنوان دستگاه    

بار در کشور در  خشک کن کود ارگانیک، برای اولین

حیوانی و دامی و  کود با بکارگیریحوزه صنعتی،  

رو مواد افزودنی ارزان قیمت و میک استفاده از

های مخصوص، کود ارگانیک به صورت  11ارگانیزم

 .1شکل حاصل گردید 12خشک شده و گرانول

 

 

 

 

                                                 
11 Microorganism 
12 Granule 

در این دستگاه با استفاده از مکانیزم انتقال قدرت 

ریل و حرکت شاسی متحرک،  ،موتور و گیربکس، چرخ

از یک شفت با متعلقات شامل پارو هایی که دارای 

-فاده میاست بودهتیغه داسی شکل با زوایه مشخص 

شماتیک شفت محور اصلی و   3در شکل شود. 

با در این دستگاه نشان داده شده است.  متعلقات آن

توان ظرفیت نیروی در نظر گرفتن شرایط مواد می

این امر  محرکه را با استفاده اینورتر تغییر داد که

با  .شودکاهش ساعت کاری مفید دستگاه می موجب

و تحلیل و شبیه های داسی شکل تیغهبکارگیری 

در محیط  13سازی فرآیند انجام در نرم افزار آباکوس

Dynamic explicit سازی زاویه برخورد تیغه با ، بهینه

مواد داخل کابین انجام گردید. با بررسی نتایج 

درجه 23رفتن زاویه مشخص گردید که با در نظر گ

                                                 
13 Abaqus 



 

 

ها، پس از برخورد تیغه به مواد، تحت برای راس تیغه

درجه مواد را برش داده و به دلیل زاویه ای  97زاویه 

که در راس تیغه وجود دارد، پس از برخورد، مواد را 

کند که درجه در باالی تیغه متراکم می 37تحت زاویه 

این امر باعث متراکم شدن مواد در قسمت باالی بازوها 

به دلیل افزایش سطح  و شودمیبا شکل گنبدی 

بخشد. از نتایج هبود می تماس با هوا، راندمان را ب

سازی زاویه تیغه،  دستیابی به بدست آمده در شبیه

 باشد.کود گرانول شده، میکس مواد و پیش بری می

 
 شماتیک شفت محور اصلی و  متعلقات آن -3شکل

 

سیستم انتقال حرکت چرخ و ریل:-1-1  

با توجه به ابعاد دستگاه و  وزن نسبتا سنگین دستگاه، 

بات استاندارد مقاومت مصالح و با انجام محاس

استاندارد های طراحی اجزای ماشین، از سیستم چرخ 

به منظور انتقال ساختار متحرک  4مطابق شکل  و ریل

دستگاه استفاده گردید. مطابق استاندارد چرخ و 

، انتخاب نوع جنس چرخ و ریل بایستی به 14ریل

                                                 
14GIS12K  

درصد  95نحوی باشد که سختی چرخ در حدود 

شد. در این خصوص جنس ریل از فوالد سختی ریل با

راکول سی   57بوده که در حدود  15ضد سایش

سختی دارد، با توجه به معیار استاندارد ذکر شده 

راکول سی انتخاب  45سختی چرخ بایستی در حدود 

گردد که در این خصوص با توجه به محدودیت برای 

( چرخ و دستیابی به 4تهیه نوع جنس )چدن نایهارد

رد نظر، با بررسی آزمایشگاهی و آنالیز سختی مو

آلیاژسازی، با اضافه کردن مقدار منگنز در چدن، 

میزان سختی را افزایش داده تا با استفاده از عملیات 

شکل  حرارتی بتوان به مقدار سختی مورد نظر رسید.

آنالیز عناصر جنس چرخ محرک دستگاه را نشان می 1

 دهد.

 
 نتقال قدرتچرخ و ریل در سیستم ا -4شکل

 

 آنالیز عناصر نوع جنس چرخ محرک دستگاه -1جدول
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 عناصر

مقدار              

      

Cr 
0/1-3/3  

MO 
0/5-1 

NI 
0/4-5/5  

Si 
5/2-1  

 Mn 

0/8-1 
 



 

 

 

تگاهمعرفی کود ارگانیک و روش تولید کود با دس -1-3  

مرغوبیت یک خاک و حاصلخیزی آن به عوامل 

راه هایی که با استفاده متعددی وابسته است. یکی از 

توان خاک را تقویت کرد، استفاده از کودهای از آن می

دهای است که مضرات کو کود کمپوستارگانیک یا 

شیمیایی مشابه را ندارد و برای خاک نقش یک مکمل 

یات مختلفی دارد و کود ارگانیک محتو غذایی را دارد.

های تولید آن نیز متفاوت است. کود ارگانیک شیوه

ترکیبی از مواد مرطوب و عالی ضروری و مغذی برای 

-خاک است که امروزه با لقب زباله سبز شناخته می

ده برای انسان و شود. در واقع از هر ماده آلی بال استفا

توان در راستای تولید کود ارگانیک سایر جانوران می

شکنندگی خاک را کاهش  کود کمپوستاستفاده کرد. 

دهد و در ایجاد یک ساختمان مرطوب، قوی و می

 از استفاده در توجه جالب نکته مغذی نقش دارد.

گیر آن در منزل و استفاده کودهای ارگانیک تولید همه

برای گیاهان است. کود ارگانیک در حکم یک مالچ 

ر د شده انجام تحقیقاتکاری برای خاک است. 

ا نیم اینچ از دانشگاه کالیفرنیا ثابت کرده است که تنه

 ۰۳خاک را تا  تواند حاصلخیزی کودهای ارگانیک می

سال افزایش دهد. عملکرد کودهای ارگانیک با استفاده 

مراحل  5شکل شود.از جداسازی کربن تفسیر می

 را نشان می دهد. ارگانیک کردن کود

صورت است  بدین ساخته شده روش کار دستگاه     

که در ابتدا با استفاده از تجهیزات حمل و نقل، 

فضوالت دامی به عنوان کود حیوانی با رطوبت باالی 

شود. در این درصد وارد کابین اصلی دستگاه می 07

میکروارگانیزم ها  ،زمان به منظور کاهش میزان رطوبت

به همراه مواد افزودنی، گاس ، انواع کاه  و کود 

کود ورودی با نسبت مشخصی از  ه همراهبها  مرغداری

 حجم کل بار برای  باالنس نسبت کربن به نیتروژن و

 07تا 07به کاهش رطوبت کود ورودی به دستگاه

شود.با ترکیب مواد ذکر شده درصد به کود مخلوط می

با مواد اولیه اصلی، با تابش نور خورشید و با فعل 

رصد می د 07وانفعاالت شیمیایی، میزان رطوبت به 

میزان رسد. همچنین با انجام فرآیند خشک کردن، 

رسد. محور گراد میدرجه سانتی 07-55حرارت به 

اصلی دستگاه شامل پاروهایی بوده که با داشتن تیغ 

های برش دهنده با زاویه مشخص، در هر مرحله از 

حرکت پاروهای محور اصلی، مواد مخلوط شده به 

چرخش و اختالطی که اندازه مشخصی بریده شده و با 

در هم دارند، بخشی از مواد به نسبتی از طول کل 

کابین حرکت کرده و این پروسه تا زمانی تکرار می 

شود که عمل تخمیر صورت پذیرد و باکتری های 

هوازی و میکروب ها از بین بروند و در نهایت کود 

در این . خشک شده به صورت ارگانیک حاصل گردد

 17رد نیاز برای تخمیر کود  دستگاه مدت زمان مو

روز،تعداد دفعات به هم زدن کود درون دستگاه   37تا

بار، میزان جابجایی کود درون  1برای هر چاله  

و نحوه  متر در هر روز 4/0برای هر چاله  دستگاه 

جابجایی کود به نحوی می باشد که کود ورودی به 

دستگاه در هر روز توسط بخش روتاری دستگاه عالوه 

سمت  متر در هر دفعه به 1/3ر به هم زدن به میزان ب

ل کند و این سیکجلو )خروجی دستگاه( حرکت می

گردد تا در نهایت روز انجام می 37فرآیند در طول 

درصد قابل انتقال به   21-25کود خروجی با رطوبت 

 باشد.ی میبخش درجه بندی و بسته بند

http://palayeshcood.com/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%da%a9%d9%88%d8%af/%da%a9%d9%88%d8%af-%da%a9%d9%85%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa
http://palayeshcood.com/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%da%a9%d9%88%d8%af/%da%a9%d9%88%d8%af-%da%a9%d9%85%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa
http://palayeshcood.com/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%da%a9%d9%88%d8%af/%da%a9%d9%88%d8%af-%da%a9%d9%85%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa
http://palayeshcood.com/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%da%a9%d9%88%d8%af/%da%a9%d9%88%d8%af-%da%a9%d9%85%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa


 

 

 
 مراحل ارگانیک کردن کود -5شکل 

تعداد دفعات دستکاه کود خشک کن ارگانیک  در     

 دفعه می باشد. 1جابجایی کود در هر روز حداکثر 

 : یعنی

که  متر حداکثر در هر روز پیش روی X1=4/0متر1/3

در مناطق گرمسیری  و معتدل ، کود باید دو بار در 

ظرفیت دستگاه به نحوی است  .روز جابجا گردد

 تامین کننده کود ورودی در هر روز که تن 3/44که

می  درصد 07رطوبت دام بوده و دارای  راس 2777

 03تن کود دامی با رطوبت  5/33 باشد.  از این مقدار

تن کاه و کلش، پوسته شالی ، باگاس و ...  9درصد و 

می باشد. در نهایت میزان کود  درصد 17با رطوبت که 

روز )طول  37تن در هر روز پس از 24/4خروجی 

 می باشد. درصد 21-25رطوبت  زمان تخمیر (با

 آزمایشگاهی مراحل-3

در ابتدا با اتکا به شبیه سازی شرایط ایده و نوآوری در 

نظر گرفته شده، به منظور صحت سنجی و درست 

آزمایی نتایج بدست آمده، با بهره گیری از امکانات و 

محققان آزمایشگاه بیوتکنولوژی پژوهشکده های برتر 

با اجرای شرایط آزمون، نحوه استان در این زمینه، 

عملکرد ایده مطرح شده برای فضوالت لجن تصفیه آب 

فاضالب شرکت لبنی کاله آمل که بوی بسیار بد و 

نامطبوعی دارد مورد آزمایش قرار گرفت.  همچنین با 

باالنس بین کربن و نیتروژن، میکروب ها و آمونیاک در 

صل حد بسیار زیادی از بین می رود.این نتیجه حا

روز تا حد بسیار زیادی از بوی بد  21گردید که بعد از 

لجن کاسته شده است. همچنین لجن به طور کامل 

 07رنگ خاک را به خود گرفته و به میزان رطوبت 

درصد در نظر گرفته شده برای کود ارگانیک رسیده 

 .0شکل است

 
 انجام پروسه تحقیق در ابعاد آزمایشگاهی -6شکل

 زمایش های استانداردانجام آ مراحل-4

پس از انجام آزمایش های انجام شده بر روی 

دستگاهی در ابعاد کوچکتر و حصول اطمینان از انجام 

صحیح پروسه کمپوست و فرآوری کود ارگانیک، با در 



 

 

نظر گرفتن آزمایش های استاندارد مقدار عوامل مضر 

و غیره، علف های هرز  17، سالمونال16مانند تیفوئید

ر، آشکانی و بیماری های معمول مانند مانند چوئ

حصبه، انگل و سایر بیماری های معمول اندازه گیری و 

اندازه 0شکل  با مقدار قبل از فرآوری مقایسه گردید.

 گیری دما و زمان را در پروسه فرآوری نشان می دهد.

 
اندازه گیری دما و زمان مورد نیاز جهت از بین  -7شکل

 رفتن عوامل مضر

 

 جدول

 

 

 

 

 

 
 

 بحث و نتیجه گیری-5

به طور کلی کود ارگانیک بهترین جایگزین برای 

کودهای شیمیایی و موجب نجات محیط زیست به دلیل 

گسترش بیماری ها ، کشتار آبزیان ، بوی نامطبوع  حذف

شده و با توجه به بسته بندی مناسب می توان ای کودها 
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سه را برای مدت طوالنی نگه داری کرد. در انجام پرو

فضوالت خشک شده حیوانات بطور وسیعی  فرآوری

بعنوان کود زمین های کشاورزی و یا به عنوان مکمل در 

تغذیه دام استفاده می شوند . با ارائه طرح دستگاه 

فرآوری و کمپوست کود ارگانیک و انجام آزمایش های 

استاندارد برای اندازه گیری و صحت سنجی حذف عوامل 

 .ارد زیر مورد بررسی قرار گرفتو بیماری های مضر مو

با بررسی و کنترل مقدار وجود علف های هرز موجود  -

در کود ارگانیک فرآوری شده مشخص گردید که در 

درجه سانتی گراد نرخ رشد علف  57گستره دمایی تا 

های هرز به بیشترین مقدار خود قرار دارد اما از گستره 

علف های هرز درجه سانتی گراد مقدار تمامی  07دمایی 

دما و زمان مورد نیاز  1در جدول به تقریبا صفر می رسد. 

  بین بردن عوامل مضر نشان می دهید ازرا برای 

 

 

 

نرخ جوانی زنی علف های هرز در طول  3در جدول 

در طی فراوری  فرآوری کود ارگانیک را نشان می دهد.

درجه  07الی  07تدریج به   روز دما به17در مدت 

می رسد بنابراین کلیه عوامل مضر و تخم علف از بین 

ر دما و زمان را ینمودار تاث 0می رود.. هچنین در شکل 

 نشان می دهد.مل بیماری زا ادر کاهش درصد عو

 تاثیر دما بر روی درصد علف های هرز کود -3جدول

 کرم گرد انگل سالمونال باسیلوس اورئوس اسهال خونی تیفوئید نوع پارامتر

 60 60 60 55 50 55 60-55 ©دما 

 30 60 10 60 15-20 30 20 (min) زمان



 

 

 
 تاثیر دما بر روی درصد علف های هرز کود -8جدول

 

جود در کود با بررسی ریشه بذرهای علف های هرز مو

ارگانیک حاصل مشخص گردید که تا حد زیادی پس 

از مراحل فرآوری کود ریشه های علف های هرز به 

انواع علف های  9طور کامل از بین می رود. در شکل 

هرز را در ساختار کود نشان می دهد. همچنین در 

مقایسه ساختار کود را در شرایط مختلف  27شکل 

 نشان می دهد. 

 
 ع علف های هرز موجود در کود قبل از کمپوستانوا 9شکل

 
ریشه علف های هرز در کود خشک شده در شرایط  -11شکل 

 متفاوت

 
 مقایسه ویژگی های محصول کود ارگانیک و حیوانی -11شکل 
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 تاثیر دما بر روی درصد علف های هرز کود -2جدول

 گیرینتیجه

انرژی یا بدون بکارگیری از در این مقاله، روشی جدید 

منبع سوخت و با استفاده از نور خورشید، فرآوری فضوالت 

درصد رطوبت( با استفاده  05دامی )به عنوان کود دامی با 

از میکروارگانیزم های مخصوص به عنوان کاتالیزر انجام می 

شود.  این کاتالیزرها عالوه بر افزایش سرعت فرآوری، این 

ر کافی خورشید، از قابلیت را داشته که در صورت نبود نو

طریق فعل و انفعاالت شیمیایی، انرژی الزم را فراهم کند. 

در این تحقیق با تعریف پروژه دانشگاهی در پژوهشکده 

های شیمی و بیوتکنولوژی دانشگاههای مطرح کشور و 

همکاری کارشناسان شرکت خزر الکتریک با واحدهای 

از پروسه مذکور، این نتیجه حاصل گردید که بدون استفاده 

توان با های پرهزینه با محدودیت امکانات در کشور می

استفاده از دستگاهی مکانیکی که توسط کارشناسان، 

پژوهشگران و متخصصان داخلی ساخته شد با نتیجه ای 

مطلوب از کود دامی به کود ارگانیک دست یافت که تاکنون 

-روش پیشنهادی کاستی روش در کشور انجام نشده است.

مانند روش های نانو که پرهزینه بوده را یشین های پ

پوشش داده و به نسبت روش قابل دسترس برای کشاورزان 

 و کارآفرینان در صنعت دامداری می باشد.

از مزایای استفاده از دستگاه کود خشک کن ارگانیک 

 می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  هوموژن بودن محصول نهایی 

 و تخم علف  عاری از هر نوع باکتری 

    عاری از بو و سم 

  تقویت خاک 

  شکل مناسب و کاربر پسند 

 

کود ارگانیک فرآوری شده از کود حیوانی بهترین      

جایگزین برای کودهای شیمیایی و نجات محیط 

 به دلیل حذفاستفاده از آن   می باشد و زیست

گسترش بیماری ها ، کشتار آبزیان ، بوی نامطبوع و 

اری به مدت طوالنی با توجه به بسته نگهد قابلیت

بسیار مناسب می باشد. بندی مناسب این کودها 

فضوالت خشک شده حیوانات بطور وسیعی همچنین 

بعنوان کود زمین های کشاورزی و یا به عنوان مکمل 

 در تغذیه دام استفاده می شوند .
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Investigating the possibility of organic fertilizer production using livestock excrements and introducing organic 

fertilizer  

R. Mosavipour 18*, D. Fallah*19 , A.Falah 20 and S.Navaei 

  

 

 

Abstract 

In the past, more than animal fertilizers were used in agricultural products. Chemical fertilizers 

are rich in nitrates, one of the main causes of cancer, especially gastric cancer. Since the onset 

of unfocused fertilizers, the incidence of cancer has increased. Given the challenges ahead, in 

recent years, the global approach has led to organic farming. In this research, with the idea of 

designing and manufacturing a machine called Organic Fertilizer, for the first time in the 

industrial field, using animal and animal manure and using inexpensive additives and 

microorganisms, organic fertilizers are dried And granulated. Initially, with the implementation 

of the test conditions, the idea of the proposed idea for the waste water treatment sludge of the 

Kaleh Amol Dairy Company, which has a very bad smell, has been tested. Also, with the balance 

between carbon and nitrogen, germs and ammonia disappear to a great extent. The result was 

that after 12 days, the smell of bad smell was reduced to a large extent. Also, the sludge has 

completely absorbed soil color and has reached a moisture content of 70% for organic 

fertilizers. Also, without costly processes, with limited facilities in the country, it can be achieved 

by using a mechanical device made by experts, researchers and specialists, with the desired 

result of manure manure to organic fertilizer that has so far been carried out in the country. It 
has been shown that during treatment for 20 days, the temperature reaches 60 to 70 degrees, so 

all the harmful factors and egg grass disappears. The proposed method of cadastral protection 

covers the previous methods, such as nano methods, which are costly and in a way accessible to 

farmers and entrepreneurs in the livestock industry. 
Keywords: organic compost, Organic fertilizer, Organic processing, wheat, Birjand 
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