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 از دیدگاه زنان  کمپوستتولید ورمی کیفی پیامدها در کسب و کارهاي کاويوا

   روستایی در استان فارس
 

   2 مقدم ییکورش رضا* و 1پور لیال نعمت
  ،دانشگاه شیراز ،ارشد ترویج و آموزش کشاورزي آموخته کارشناسی دانش1

 دانشگاه شیراز ،دانشیار بخش ترویج و آموزش کشاورزي2

  26/8/1394؛ تاریخ پذیرش:  5/8/1394تاریخ دریافت: 
  1چکیده

هاي بخش کشاورزي  مین ماده آلی خاك جوابگوي فعالیتأامروزه منابع ماده آلی موجود براي ت  
هاي زیر کشت در ایران میزان کربن آلی کمتر از یک درصد و در درصد خاك 60در بیش از ت. نیس

خاك  یکربن آل یحد بحرانکه  در حالی. باشدمیدرصد  5/0بخش قابل توجهی از کشور کمتر از 
مدیریت پسماندهاي روستایی و تبدیل شده است  شنهادیدرصد پ دوساختمان خاك  يداریجهت پا

مین أمنظور ت نیاز است. در این راستا، به مین ماده آلی موردأکمپوست راهی مناسب براي ترمیها به و آن
کمپوست در استان فارس در حال گسترش است. این پژوهش هاي زراعی، تولید ورمی ماده آلی خاك

ش کمپوست از دیدگاه زنان تولید کننده در استان فارس به روبا هدف شناخت پیامدهاي تولید ورمی
کمپوست ها نشان داد تولید ورمیکیفی و با انجام مصاحبه عمیق و ساختارمند انجام گرفته است. یافته

پیامدهاي مثبت فراوانی براي جامعه روستایی به دنبال دارد. از جمله پیامدهاي اقتصادي (افزایش 
آلودگی آب، خاك محیطی (کاهش ها، تقویت اقتصاد غیرزراعی)، پیامدهاي زیستتولید، کاهش هزینه

انداز روستایی) و پیامدهاي بهداشتی (تولید محصول  و هوا، کاهش حجم زباله، حفظ زیبایی چشم
زا). همچنین از دید زنان روستایی استفاده از ها، کاهش تعداد حشرات بیماريسالم، کاهش سرطان

ي استان را باال هاکمپوست در اراضی کشاورزي باعث تقویت خاك شده و توان تولیدي خاكورمی
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کمپوست، تولید دهد از مهمترین پیامدهاي بهداشتی تولید ورمیها نشان میخواهد برد. یافته
باشد. زنان روستایی تولید ها میویژه انواع سرطان ها بهمحصوالت ارگانیک و کاهش بیماري

دانند. در محیطی میهاي زیستهاي مهم کاهش آلودگیهاي آلی را یکی از راهکمپوست از زباله ورمی
  کمپوست ارائه شده است. پایان پیشنهادات کاربردي براي بهبود و اصالح تولید ورمی

  
  کمپوست، زنان روستایی، استان فارپیامد، ورمی کلیدي: هاي واژه

  
  مقدمه

مصرف روزافزون کودهاي شیمیایی و برگشت ندادن بقایاي گیاهی به خاك و سوزاندن، سالیانه  با  
هاي غیر قابل نفوذ و غیر قابل  نیز کاسته شده و خاك به کلوخه رانیا يهادار ماده آلی ناچیز خاكاز مق

هاي یک پیکر زنده براي مواد آلی نقشی مشابه خون در رگ ،آید. در سیستم زنده خاك کشت در می
و  کاهش حاصلخیزي ).1390(سماوات،  هاي مختلف آن را بر عهده داردها و بافت تغذیه سلول

خاطر فرسایش شدید، مواد شیمیایی زائد و کمبود مواد آلی، باعث توجه زیاد  باروري خاك به
 هاي آلی از منابع مختلف شده استکننده  ها با اضافه کردن اصالح دانشمندان به بهبود کیفیت خاك

)Campitelli and Ceppi, 2008 ور، منابع مواد آلی موجود در کش). 1391شیرانی و همکاران، ؛
نیاز،  ن ماده آلی موردیمأجوابگوي نیاز روزافزون بخش کشاورزي به ماده آلی نیست؛ در نتیجه براي ت

ها، استفاده از مواد زائد آلی (پسماندهاي باید راهکارهاي دیگري در نظر گرفته شود. یکی از این راه
 در پسماند مدیریت بحث کند) بیان می1391پور (محمدباشد. کمپوست میها به ورمی آلی) و تبدیل آن

 به تبدیل شود، مدیریت درست کثیف طالي این اگر که چرا است؛ ایرانی سرمایه از حمایت راستاي
دلیل عدم مدیریت صحیح از دسترس  بخش عظیمی از موادآلی مفید به .شد خواهد با ارزشی سرمایه

مین ماده آلی مورد أمنظور ت گفته شده، بهبا توجه به موارد  روند.عنوان زباله از بین می خارج شده و به
هاي اخیر  در سالکمپوست در استان فارس در حال اجراست. نیاز بخش کشاورزي، طرح تولید ورمی

 چنین وضعیتی در. بوده است رانیهاي زراعی اآمار پرشماري حاکی از کاهش شدید مواد آلی در خاك
محدود کرده و دستیابی به اهداف افزایش تولید و ها را تردید توان تولید خاكیب ،هاي کشورخاك

 یهکتار از اراض ونیلیم 136حدود . نماید پایداري آن را بسیار دشوار و حتی دست نیافتنی می
مواجه است که عامل  يزیحاصلخ دیشد ) با کاهشيکشاورز یکل اراض درصد 10( ایدن يکشاورز
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تن  کی يدر حال توسعه به ازا يهادر کشور نند.دایم خاك یماده آل دیرا کاهش شد دهیپد نیا یاصل
 ونیلیم 30-50را  يمحصوالت کشاورز دیتول زانیتوان میم ،شهیدر سال در منطقه ر یکربن آل شیافزا

بایست گر این است که می). اجراي طرح در استان بیان1391(سماوات،  داد شیتن در سال افزا
. پژوهش حاضر به دنبال شناخت پیامدهاي تولید تري در این خصوص انجام شودتحقیقات جامع

محیطی، باشد. شناخت پیامدهاي زیستکمپوست از دیدگاه زنان روستایی در استان فارس میورمی
  هاي پژوهش است.کمپوست از اولویتبهداشتی تولید و اقتصادي تولید ورمی

بسزایی وژیکی خاك تأثیر خواص فیزیکی، شیمیایی و بیول کمپوست درورمی: مرور ادبیات موضوع
ها را در اختیار گیاه  ویژه ازت بوده که به تدریج آن کمپوست حاوي عناصر غذایی بسیار غنی بهورمیدارد.

هاي حیاتی گیاه بر عناصر ماکرو مانند ازت، فسفر و پتاسیم که در فعالیت کمپوست عالوه. ورمیدهدقرار می
هاي ها و هورموننیتامیانواع و، ند آهن، مس، روي و منگنزنقش اساسی دارند، حاوي عناصر میکرو مان

مرادي و باشد (نیز می شده میتنظ تهیدیبا اس اهیهاي مختلف و عناصر قابل جذب براي گمیآنز رشد، محرك
   ).Padmavathiamma et al., 2008؛Garge  et al., 2011  ؛Grosbellet, 2011 ؛1388همکاران، 

از مواد  اديیحجم ز که نیدارد، نخست ا تیکمپوست از دو جهت اهمیورم دیتول استفاده از روش  
 که نیمهم است. دوم ا ستیز طیشود و از نقطه نظر اقتصادي و محیم افتیباز روش نیبا ا یآل دیزا

و  اهانیخاك، رشد گ تیفیسبب بهبود ک ،کشاورزي یشده در اراض دیتول کمپوستیورم استفاده از
بر آن اثر مطلوبی روي زیبایی، کاهش  ). عالوه1388ی، صحرائی و شاهوران( ودشیم کاهش مصرف آب

). Ndegwa and Tampson, 2000( تر داردسطوح آلودگی و نگهداري مواد غذایی براي مدت طوالنی
شیمیایی خاك، باعث توجه هاي بیولوژیکی و فیزیکوهمراه تنظیم ویژگی این اثرات بر اکوسیستم به

هاي کشاورزي و نیز احیاي هاي خاکی براي مدیریت پایدار اکوسیستمفاده از کرمزیادي در است
 ندیدر فرا که نیبا توجه به ا ).Jouquet et al., 2010( هاي تخریب شده و آلوده، شده است زمین

 یعیطب شده کامالً دیمحصوالت کشاورزي تول، شودیاستفاده نم ییایمیماده ش چیکود از ه نیا دیتول
  . )1388(علیزاده و همکاران،  د بودخواهن

 درگیاهی موجود رشد  هايهورمونکنند که به نقل از زاکانالس بیان می )2012( نگو و همکاران  
 شاتیآزما يتعداد شوند.ذرت می اهیگدر  یجانب يهاشهیو ر شهیبهبود رشد ر باعث ،کمپوستیورم

از  یرشد و عملکرد برخ شیتواند به افزایست مکمپویاند که اصالح خاك با ورمنشان داده يامزرعه
). Metzger and Lucht, 2005( منجر شود یفرنگ گوجه و یفرنگ محصوالت مانند انگور، موز، توت
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شده توسط  دیتول یاهیرشد گ هايبستردر  جات،یو سبز ینتیزنوع گیاه  28گزارش شده است که رشد 
صورت  بهبوده که  یاهیرشد گ هايبستراز  شتریب اریبس ی،توسط کرم خاک یپردازش مواد زائد آل

محققان ). ;Bachman and Metzger, 2008 Arancon et al., 2006( باشدمیدر دسترس  يتجار
 ).1382اند (ریگی، کمپوست گزارش کردهمتعددي افزایش عملکرد برنج را بر اثر استفاده از ورمی

 یابدکمپوست افزایش میصالح شده با ورمیها در خاك اکشها و علفکشمیزان تجزیه آفت
)Verdenelli  et al., 2012.( زیست براي  کمپوست غنی یک روش سازگار با محیطاستفاده از ورمی

تواند در دفع کمپوست میهمچنین تولید ورمی ).Singhai et al., 2011( هاي گیاهی استمقابله با بیماري
  ).Singh et al., 2011( سمی استفاده شودهاي غیرده به شکلمواد سمی و شکستن مواد شیمیایی پیچی

ها در خاك اصالح کشها و علفکشدارند میزان تجزیه آفتبیان می )2012( وردنلی و همکاران  
به کاهش آلودگی ناشی از این مواد شیمیایی خواهد  یابد و این منجرکمپوست افزایش میشده با ورمی

اثر مطلوبی روي زیبایی محیط کمپوست یورم دیتولدارند بیان می) 2000( نگوا و تامپسونشد. 
در اراضی زراعی کشور اتیوپی نشان داد که ) 2010( روستایی دارد. نتایج تحقیق ادواردز و همکاران

 و آلودگی خاك را کاهش داده خاك شده فرسایش بیشتر به کنترل کمپوست منجراستفاده از ورمی
در شمال شرقی هند نیز نشان داد که استفاده از  )2006( اگاواالما و همکاراننتایج تحقیقات ن است.
  شود. کمپوست باعث افزایش حاصلخیزي خاك میورمی

  
  روش تحقیق

به انجام شده، مصاحبه عمیق و ساختارمند گیري از تکنیک  با بهرهکیفی  صورت که به این پژوهش  
پرداخته و مفاهیم مربوط، ه زنان روستایی استان فارس از دیدگاکمپوست ورمی پیامدهاي تولیدبررسی 

 دیتولدر زمینه پیامدهاي سواالت مصاحبه براي انجام مطالعه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. 
نفر از زنان عضو  26، تعداد مطالعهدر این بر جامعه روستایی طراحی گردید.  کمپوستیورم

که اطالعات کافی  هاي مرودشت و کوار در استان فارسانشهرست کمپوستهاي تولید ورمی تشکل
پیامدهاي تولید انتخاب شده و در زمینه  2صورت هدفمند و به 1داشتند، با استفاده از روش گلوله برفی

                                                             
1- Snowball 
2- Purposeful 
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، 1هاي کدبندي و توسعه طبقاتاز روشا هبراي تحلیل یافته. کمپوست مورد مصاحبه قرار گرفتندورمی
آوري هاي جمعاستفاده شد. در روش کدبندي، تمام داده 2ي سلسله مراتبیبندنظام طبقه و شمارش

ها به چندین بخش بامعنی شوند، سپس این دادهشده (سخنان پاسخگویان) به دقت مرور و بررسی می
گردد. در روش تقسیم شده و در نهایت هر طبقه، با مفهومی مناسب که معرف آن باشد، مشخص می

بندي سلسله مراتبی، تمام مفاهیم موجود در یک زمینه شوند. در شیوه طبقهه میها شمردشمارش، داده
شود. در این روش طور خالصه و با رعایت سلسله مراتب از کلی به جزئی نشان داده می خاص، به

(فاطمی و سازد پذیر میها را امکانآید که امکان تحلیل سیستمی از دادهدست می دیاگرام درختی به
  ).1389کرمی، 

  
  ها و بحثیافته

  کمپوستمحیطی تولید ورمیپیامدهاي زیست -1
از دید زنان کمپوست محیطی تولید ورمی، شرح جمالت و تعداد تکرار پیامدهاي زیست1جدول   

محیطی، دهد. پس از استخراج مفاهیم مربوط به پیامدهاي زیسترا نشان می کننده روستایی تولید
آورده  1 کمپوست نیز طراحی شده که در نگارهمحیطی تولید ورمیي زیستهادیاگرام درختی پیامد

  شده است.
شود و  هاي آلی دفن و یا سوزانده می ها تن زباله سالیانه میلیون: هاي سطحی و زیرزمینیآلودگی آب

ت  شود، مشکال ها می نی صرف حمل، دفن و یا سوزاندن زباله هاي کال که هزینه بر این وه عال
هاي شیمیایی، میزان جاي کود کمپوست بهبا استفاده از ورمی همراه دارد. نیز به محیطی فراوانی را زیست

شوند نیز، کاهش زمینی وارد میهاي زیرنیترات و دیگر عناصر شیمیایی که در اثر آبشویی به آب
   خواهد یافت. 
کمپوست بر تولید ورمیدر زمینه اثر  مصاحبه شوندهزنان  نظرات: و فرسایش خاك آلودگی خاك

  آورده شده است. 1در جدول  خاكو فرسایش کاهش آلودگی 

                                                             
1- Coding and Developing Category Systems  
2- Creating Hierarchical Category Systems  
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اصلخیزي خاك سه جنبه مهم دارد: حاصلخیزي شیمیایی، حاصلخیزي فیزیکی و ح :حاصلخیزي خاك
کمپوست با خواصی که دارد حاصلخیزي فیزیکی و حاصلخیزي حاصلخیزي بیولوژیکی. ورمی

  آورد.اي وارد نمیهو به موجودات خاکزي صدم بیولوژیک خاك را بهبود بخشیده
کمپوست کودي است که با بهبود ساختمان و ساختار خاك ورمی: حفاظت از موجودات مفید خاك

از استفاده اند کردهمحققان زیادي نیز بیان  آورد.شرایط را براي زندگی این موجودات مفید فراهم می
خاك  دیهاي مفسمیانگکرواریم تیفعال و تیحما شیافزا به منجر ،داریکمپوست در کشاورزي پایورم

 اهیبهبودي رشد و عملکرد گ و )فسفات هاي حل کنندهمیسکروارگانیو م زیکوریهاي م(مانند قارچ
از طرف  ).;Arancon  et al., 2004; Grosbellet, 2011 1389(ذکائی و همکاران،  شودیم یزراع

اندازد هاي دفن زباله، زندگی موجودات زنده را به خطر میمحلدر  و تر هاي خشکدیگر، تجمع زباله
هاي تر خطرات کمپوست از زبالهدهد. تولید ورمیکه تعداد جانوران موذي را افزایش می بر این عالوه

  دهد. محیطی براي جانداران را کاهش میزیست
ی منفثیر أاي گیاهی تهپاتوژن یبر چرخه زندگ کمپوستورمی: هاي شیمیاییکاهش مصرف نهاده

 هاپاتوژنبرابر حمله  در سازدیرا قادر م اهیگبا افزایش قدرت گیاه و یا تغییر فیزیولوژي ریشه، و  دارد
زیست براي مقابله با  کمپوست غنی یک روش سازگار با محیطاستفاده از ورمی. کندمقاومت 

دلیل  کمپوست، بهورمی رآیند تولیدهمچنین طی ف). Singhai et al., 2011( هاي گیاهی است بیماري
شود که با توجه به غلظت باالي مواد مغذي در آن، اي تولید میها، شیرابهفعالیت میکروارگانیسم

فرنگی و  عنوان کود مایع گیاهی استفاده شود. این شیرابه در کنترل بیماري سوختگی گوجه تواند به می
apple scab ثر استؤم )Singh et al., 2010( . گیاهان به سرعت رشد کرده و داراي مقاومت

  ند.شوها و مواد مضر در خاك میبیشتري در برابر آفت
صورت  هاي زراعی، اغلب مناطق بهدلیل فرسایش و شور شدن خاك به :امکان رعایت تناوب زراعی

کمپوست از ورمیعمل آمده در خصوص اثرات کود  هاي بهپژوهش کنند.تک کشتی، کشاورزي می
منابع مختلف بر محصوالت کشاورزي در دنیا همگی بیانگر مفید بودن آن از نظر حاصلخیزي خاك و 

 باشد که باعث قابل کشت کردن بسیاري از نقاطبهبود شرایط فیزیکی و شیمیایی خاك می
  ).Jouquet et al., 2010( شده است هاي تخریب شده و آلودهو نیز احیاي زمین حاصلخیز  غیر
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باشد. در  ها دور انداختن میپسماند ترین روش براي رهایی از راحت امروزه :هازباله کاهش حجم
ها قابل تفکیک و درصد این پسماند 90که تحقیقات انجام شده بیانگر آن است که بیش از  حالی

فی، (شری باشند زباله یا مواد دور انداختنی می ،هادرصد پسماند 10و تنها کمتر از  نداشب بازیافت می
 کمپوستدر کشور اتیوپی نشان داد که تولید ورمی )2006( تحقیقات ناگاواالما و همکاران ).1391

  نماید.و از آلودگی محیط روستایی جلوگیري می دادههاي روستایی را کاهش حجم زباله
اشته ها انبهاي دامی در کنار دیوار خانههاي روستایی اغلب کوددر محیط: محیطکاهش بوي نامطبوع 

شوند یا در ها انباشته میها یا در کوچهها، زبالهدلیل عدم رسیدگی به وضعیت زباله شود. همچنین بهمی
هاي دامی و زباله، باعث آلودگی هوا، افزایش حشرات و بوهاي نامطبوع اطراف روستا. تجمع کود

استفاده کرد و جالب توجه  کمپوستبراي تهیه ورمیهاي آلی و زبالهتوان از کود حیوانی میشود.  می
پس از چند روز کود حیوانی بوي نامطبوع خود  ،کنیمها را با کود حیوانی مخلوط میکه وقتی کرم این

  د.دهرا از دست می

ها در اطراف در بسیاري موارد، انباشتن زباله :و جذب گردشگر انداز روستایی حفظ زیبایی چشم
اي را نیز از انسان ربوده تحمل توقف لحظه ثیر قرار داده وأتروستا، طبیعت زیباي روستایی را تحت 

هاي اندازکمپوست، به حفاظت از چشمهاي روستایی به کمک نوآوري ورمیمدیریت پسماندت. اس
هاي خانگی زباله درصد 70هاي آلی که حدود آوري زبالهروستایی کمک بزرگی خواهد کرد. جمع

بر کاهش زباله در طبیعت، مواد مفید را به چرخه طبیعت بازگردانده  هدهند، عالوروستایی را تشکیل می
  آورد. و امکان تفکیک و بازیافت سایر مواد را نیز فراهم می

کمپوست، دیاگرام درختی محیطی تولید ورمیهاي زیستپس از استخراج مفاهیم مربوط به پیامد  
ها در پنج دسته کلی حفظ تنوع پیامد محیطی طراحی شد. مفاهیم مربوط به اینهاي زیستپیامد

زیستی، کاهش آلودگی آب و خاك، افزایش حاصلخیزي و کاهش فرسایش خاك، حفظ زیبایی 
هاي مفاهیم مربوط به پیامدانداز روستایی و کاهش آلودگی هوا قرار گرفتند. مفاهیم کلی و زیر چشم

  آورده شده است. 1کمپوست در نگاره محیطی تولید ورمیزیست
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  .کمپوست برجمحیطی تولید ورمیشرح جمالت و تعداد تکرار پیامدهاي زیست -1جدول 
پیامدهاي 

  محیطی زیست
  تکرار  شرح جمالت

کاهش آلودگی 
هاي سطحی و  آب

  زیرزمینی

هاي زیرزمینی  دونیم آببرن دور از روستا، ولی ما که نمیها رو میدرسته که زباله"
. "ودگیا میره تو آب مخصوصا اگه زباله تر هم توش باشهکجا هستن. این میکروبا، آل

ها که رو هم یه ذره زباله که تو خونه داریم ببین چقد آب ازش میاد بیرون. اي زباله "
ها خارج میشه خو میره تو زمین، آبه آلوده جمع شن، خیلی بده، اي آبی که از اي زباله

ها رو کنار رودخونه و گه اگه زبالهکنیم. دیکنه ما هم از همون آبو استفاده میمی
  "چاهاي آب بریزن که دیه بدتر.

14  

کاهش آلودگی 
  خاك

زنه، شن، اي بارونو که میها که جمع میوقتی اي پوستاي میوه رو جدا نکنیم، زباله"
وقتی همه جور ". "شه؟شه؟ خاك آلوده نمیاي آبو که میره، دومن (زمین) کثیف نمی

  ."کنهآب و خاکو آلوده می ار کنیم،یم تلنبزباله رو ببر
21  

کاهش فرسایش 
  خاك

کنه، کم کم ثیر داره؛ اي زمینی که کود شیمیایی استفاده میأرو عمر خاك خیلی ت"
شه. اي عناصري که کود شیمیایی داره براي زمین اثر منفی داره. داره از عمرش کم می

و کشاورزم بره بفروشه؛ ولی اي بیننش اینه که گیاه رشد کنه اي که همه میفقط جنبه
کمپوست اگه یه بار تو زمین استفاده کنه، تا چند سال اي زمین قویه، تا چند ورمی

  "هیچ مشکلی نداره، کمبودي نداره، رو محیط اثر داره. سال دیگه خاك
چقد کود شیمیایی بدیم زمین؟ اي زمینا دیگه مریضن، جون ندارن، براي چی هر "

  "شه؟سال محصول کمتر می

13  

افزایش حاصلخیزي 
  خاك

گن میوه براي سالمتی آدم خوبه؟ خو تو پوستشم مواد بدرد بخور هس که مگه نمی"
شه. گیره، زنده مین جون میاگه بشه کود میره تو اي کود و وقتی بدیمش زمین، زمی

  ."دیگه زباله هم کمتر میشه و محیط زیستم آلوده نیست
20  

حفاظت از 
  موجودات زنده

ها زیاد باشن یه جا جمعش کنیم، حیووناي زبون بسته میرن تو اینا مریض  قتی زبالهو"
  "شنکمپوست، دیگه کمتر مریض میمیرن، ولی اگه تراشو کنیم ورمیشن، میمی
ها میره تو زمین، اي جونورایی که تو خاك هسن، زیر خاك وقتی اي آباي زباله"

  "میرنهسن، خو می

6  

 مصرف کاهش
  شیمیایی يهانهاده

م سی اي علفا، این جوري زمینم یه خواد سم بگیرهرز نداره. هی نمی تخم علف"
  "کشهنفسی می

شه هم درختا. دیگه اي کودو خیلی قوي هس، وقتی بدیم زمین هم زمین قوي می "
  "خواد همش سم و کود بدیم زمیننمی

17  



  مقدم پور و کورش رضایی لیال نعمت

115 

  )1جدول (ادامه 
 تناوب رعایت امکان

  زراعی
جون نداره که هر چی رسیدي بکاري توش. اي کودو بدي دوباره اي زمینو دیگه "

  "تونیم همه چی بکاریمگیره میجون می
7  

  کاهش حجم زباله

درصد زباله هارو میشه بدیم اي کرما بخورن. حاال فکر کن اگه  80تو روستا حداقل "
  "مونه؟همه مردم اي کارو انجام بدن، دیگه زباله اي می

کنه، خیلی خوب شده، همین که باعث آشغاالي میوه رو جمع میهمی اندازه که اکثر 
اي سه چهار تا پالستیک زباله داشتیم، حاال  شده دیگه آتیش نزنن. اگه اون موقع هفته

شه تو روستا خیلی زباله به درد نخور داشته باشیم، ده درصد، بقیش می" "شده یکی.
  ."برا کود ازش استفاده کنیم

20  

ع  کاهش بوي نامطبو
  محیط

محیط روستا دیگه بد بو  نیست، یکی که دام داشت، اي کودو رو دم در حیاط "
ها رو همی طوري وقتی اي زباله""دادشد بري خونش از بس بو میریخت، نمی می

کنه، مگس و ریزیم روهم، بوش خیلی بده، خیلی اذیت میبدون ایکه جدا کنیم می
باقی مونده سبزي و اینارو جدا کنیم براي  پشه هم جمع میشه. ولی وقتی پوست میوه،

  ."دنکود، دیگه آشغاال بو نمی

20  

حفظ زیبایی چشم 
  انداز روستایی

هر قسمت روستا یه مقداري کود انباشته شده  ظاهر روستا خیلی تمیزتر شده، قبالً"
  "بود، خیلی زشت بود

 خوره. اصالًمی وقتی تو کوچه داري راه میري، همه طرف آشغال ببینی، حالت به هم"
کمپوست، دیگه  این جوري بد چش میشه روستا، ولی اگه کنیمشون ورمی

کنی آشغاله حاال هر جا میري سی گردشی یا تفریحی، هر طرف نگا می"نیست.
پوست میون، اگه بیایم اي پوستاي میوه رو جدا کنیم، مواد به درد بخورشم جدا کنیم، 

بیعت نریزین، خو چقد اي بهتره! اصال روحیه آدم به همه هم بگیم که آشغاالتونو تو ط
  "شه.عوض می

35  

  جذب گردشگر

مرد خونه که درباره آشغاال و زباله و اینا سر در نمیاره. تمیزي روستا دست ما زناست. 
تونیم تونیم سی هم توضیح بدیم که چطوري میگیریم، میاي که میتو جلسه

ازیافت کنیم. اگه آشغاال تو روستا نباشه یکی آشغاالمون از هم جدا کنیم، چه جوري ب
  "بینه تمیزه، قشنگه خوشش میاد، چارتاي دیگه رو هم میاره اینجا.میاد می

6  
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  کمپوستپیامدهاي بهداشتی تولید ورمی -2
کمپوست از دیدگاه زنان روستایی به همراه شرح جمالت پیامدهاي بهداشتی تولید ورمی 2جدول   

آورده شده  2کمپوست در نگاره هاي تولید ورمیدهد. دیاگرام درختی پیامدر را نشان میو تعداد تکرا
  است.

کمپوست در اراضی زراعی و باغی، به تولید استفاده از ورمی: تولید محصول سالم و ارگانیک
 چیکود از ه نیا دیتول ندیدر فرا که نیبا توجه به اکند. محصوالت ارگانیک کمک شایان توجهی می

(علیزاده و خواهند بود  یعیطب شده کامالً دیمحصوالت کشاورزي تول، شودیاستفاده نم ییایمیماده ش
   .)Warman and Anglopez, 2010 ؛1388همکاران، 

هاي شیمیایی در محصوالت اند که بقایاي سموم و کودپزشکان زیادي بیان کرده: هاکاهش سرطان
هاي ازته جلوگیري دگیري کو کار انداخته و ضروري است از به کشاورزي، سالمت ایرانیان را به خطر

منظور مقابله با سرطان ترغیب  جات بهپزشکان در حالی مردم را به خوردن سبزي و صیفی شود.
  ). 1388آزاده، کنند که استفاده از کود ازت، این سبزیجات را منشا سرطان کرده است ( می

داراي مزایاي زیادي   هاي دامی کمپوست در مقایسه با کود رمیو: هاي انگلی و عفونیکاهش بیماري
ت  هاي انگلی از طریق فضوال مانند انتقال بیماري  هاي دامی ت استفاده از کود بوده و همچنین مشکال

سیاوشانی،  همراه ندارد (صالحی ها را نیز به هاي محیطی ناشی از مصرف این کود و آلودگی دامی 
دلیل  ، تعداد حشرات و جانوران ناقل بیماري را بهکمپوستها براي تولید ورمیهزبال). تفکیک 1387

  دهد. ها کاهش میکاهش میزان رطوبت در زباله
تا، سوزاندن ها در روسهاي رایج دفع زبالهیکی از روش: هاي تنفسی و پوستی کاهش بیماري

هاي تنفسی را به تواند انواع حساسیتمی هادارند دود ناشی از زبالهاظهار می هاست. زنان روستایی آن
هاي دامی از سطح هاي تر و کودآوري زبالهویژه براي کودکان و سالمندان در پی دارد. همچنین با جمع

  شود. ستی و گزش حشرات کمتر میهاي پوروستا انواع حساسیت
تعداد حشرات و  زنان روستایی در ارتباط با کاهش اظهارات: زاکاهش تعداد حشرات بیماري -

  آورده شده است. 2در جدول  جانوران ناقل بیماري
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  .همراه شرح جمالت و تعداد تکرار کمپوست بهپیامدهاي بهداشتی تولید ورمی -2جدول 
پیامدهاي 
  بهداشتی

  تکرار  شرح جمالت زنان روستایی

تولید محصول 
سالم 

  (ارگانیک)

ها کنیم سی درختاي خودمون که اینا همش شده شیمیایی، میوهیه کودي درست می"
خوردنش خوب نیسه. میوه طبیعی نیسه. ولی وقتی از اي کودو استفاده کنیم، تلویزیون 

  "دست میاد هاي طبیعی بهداشت نشون میداد که چقد خاصیت داره و میوه
 رو میوه گفتمی اخبار النا. شهمی بدن وارد کمتري شیمیایی ماده کنه،می تغییر میوه مزه"
 مثالً .شده شیمیایی همش ایکه خاطر به چی؟ خاطر به بخوري، پوست با نباید عنوان هیچ به

  "بخوریم. نباید حاال ولی خوبه دندون براي سیب پوست گفتن  می همیشه

16  

کاهش 
  ها سرطان

نکردیم که فهمیمش، هنوز درك هاي زیادي داره که ما نمیکمپوست استفادهچون ورمی"
اي چیه؟ همه دنبال کود شیمیایی هستیم. اگه کود شیمیایی از بین بره، خیلی از مریضیا از 

  "بین میره، خیلی از سرطانا جلوگیري میشه؛ ولی اي کود طبیعی خیلی خوبه
  "اي کوداي شیمیایی آلودگی داره، سرطانزا هس، ولی اي کودو خیلی خوبه"

23  

کاهش 
هاي  بیماري

  ونیانگلی و عف

کمپوست کود دامی اگه رو هم جمع بشه بوي بد میده، سالکم داره، ولی اگه کنیمش ورمی"
  "روستا تمیزه، بیماریام کمه

کنه، اطراف روستام کود دامی جمع می کمپوست کوداي دامی رو از سطح روستاورمی"
که  هاي تر همنداریم. همین که کوداي دامی کمتر شده، خیلی تو روستا نیست، زباله

ها رو کم کنه. اووقتا خیلی سالک اومده بود همه رو تو ده تونه بیماريبرن، اینجوري می می
  "سالک زده بید.

21  

کاهش 
هاي  بیماري

تنفسی و 
  پوستی

گیره، همش ها، نفس آدم میزنن، اي بو و دودش که میاد تو خونهها که آتیش میاي زباله"
هانه کنیمشون تو خونه بیان بیرون. ولی اگه اي زباله تونن ازکنی. اي پیرا که نمیسرفه می

  ."کود خو خیلی خوبه
رفتن بازي هاي زبون بسه که میها و کودا تو کوچه خیابون بید، اي بچهوقتی اي زباله"
  "بردخارید، اي پوستاشون قرمز میشد، شب دیگه خوابشون نمیکردن همش تنشون میمی

11  

 تعداد کاهش
 حشرات
  ازبیماري

ضایعات کشاورزي، ضایعات خونه وقتی یه جا جمع میشه براي ورمی کمپوست، این "
  "شهها کمتر میشه، بیماریا کمتر میها، پشه کنن. انگلکرما تجزیش می

خورن کودا دیگه کوداي اطراف روستامون کم شده، حجم کودام کم میشه، چون کرما می"
  "ل کم میشه دیگه دور ده نیستتو روستا نیستن. بیماریا و پشه و مگس و انگ

19  
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هاي بهداشتی تولید با توجه به مفاهیم استخراج شده از اظهارات زنان روستایی در زمینه پیامد  
ها و کاهش تعداد کمپوست، این مفاهیم در سه دسته کلی تولید محصول سالم، کاهش بیماريورمی

کمپوست هاي بهداشتی تولید ورمیرختی پیامدزا قرار گرفته و بر این اساس دیاگرام دحشرات بیماري
کمپوست، شامل مفاهیم کلی و هاي بهداشتی تولید ورمی، دیاگرام درختی پیامد2طراحی شد. نگاره 

  دهد.مفاهیم را نشان میزیر
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  کمپوست پیامدهاي اقتصادي تولید ورمی -3
همراه شرح جمالت و  یی را بهکمپوست بر جامعه روستا، پیامدهاي اقتصادي تولید ورمی3جدول   

کمپوست را نشان هاي اقتصادي تولید ورمی، دیاگرام درختی پیامد3دهد. نگاره تعداد تکرار نشان می
  دهد.می

کمپوست را افزایش کیفیت و کمیت محصوالت با استفاده از ورمیمطالعات زیادي افزایش تولید: 
   اند.نشان داده

. اگر باشدزایی داشته و درآمدتواند اشتغالزایی می که است ديکو ورمی کمپوستافزایش درآمد: 
کمپوست براي سه گروه از روستاییان رسانی به خوبی صورت گیرد، تولید ورمیبازاریابی و بازار

فروشند، کمپوست میرا براي تولید ورمیهاي دامی زایی خواهد داشت: دامدارانی که کوددرآمد
 و در نهایت کشاورزان و باغدارانی که با مصرف این کود در اراضی و کمپوستتولیدکنندگان ورمی

یید أ) این یافته را ت2006هاي ناگاوالما و همکاران (یافتهافزایش تولید، درآمد بیشتري خواهند داشت.
  کند.می

هاي ارگانیک بسیار بهتر از کودهاي شیمیایی است و تحقیقات نشان داده که کودها: کاهش هزینه
). نتایج تحقیق 1387سیاوشانی،  (صالحی شودهاي اقتصادي می باعث کاهش هزینه فاده از آنهااست

کمپوست در نشان داد استفاده از ورمی یید کرده وأاین یافته را ت در اتیوپی )2010( ادواردز و همکاران
  . دهد نیاز به آبیاري را کاهش می کشاورزي

کمپوست توسط زنان کنند که یکی از پیامدهاي تولید ورمیمیمحققین بیان زراعی: تقویت اقتصاد غیر
 ارتقاء و کوچک کارهاي و کسب اندازيراه براي روستایی مناطق در زنان از روستایی در هند حمایت

  ). Nagavallemma et al., 2006( خاك بوده است حاصلخیزي افزایش با محصوالت کشت
هاي اقتصادي تولید هیم استخراج شده، پیامدبا توجه به اظهارات زنان روستایی و مفا  

انداز هاي تولید، افزایش درآمد خانوار و پسکمپوست در سه دسته مفهوم کلی کاهش هزینه ورمی
هاي خانوار قرار گرفتند. هر مفهوم نیز تعدادي زیرمفهوم را در برگرفته است. دیاگرام درختی پیامد

  آورده شده است. 3کمپوست در نگاره اقتصادي تولید ورمی
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  .کمپوست بر جامعه روستایی، شرح جمالت و تعداد تکرارپیامدهاي اقتصادي تولید ورمی -3جدول 
 پیامد

  تکرار  شرح جمالت  اقتصادي

افزایش 
  تولید

باالخره براي زمین کود شیمیایی خیلی ضرر داره، اما اي کودو به درخت جون میده، یه درختی داشتیم، 
ي کودو بهش دادیم شروع کرد به جوونه زدن. اینجا به خاطر کود شیمیایی درخت شد، اداشت خشک می

شه، باید ببریمش یه چیز دیگه بکاریم. ولی اگه کود گیاهی بود ساله که شد خیلی محصولش کم می 10
من زعفرون کاشته بودم، گفتن سال اول فقط یه کتري و فالسک ببر سر زمین، به " ".شدعمرش بیشتر می

و دادم به زمین. اصال هیچکی باورش  کنی. من رفتم اي کودزه یه وعده چاي زعفرون برداشت میاندا
  "مثقال زعفرون از زمینو برداشتم همون سال اول. 15شد من نمی

  "انگورش ایقد قد کشیده بیدن، مزه بهتري داشتن هاي همسایمون پارسال داد به باغ انگورش، خوشه"
کمپستو من همی ورمیبیدیم. همه کود شیمیایی دادن ولی امون گوجه کاشته پارسال ما چندتا تو زمین"

هاي ها خشک شد ولی گوجهها، همه گوجهدونم، زد به گوجهدونم بید یا بیماري نمیدادم. یه آفتی نمی
  "زه شده بیدزمین ما آخ نگفتن. چقدم محصول خوب و خوشم

27  

کاهش 
  هاهزینه

تره، بیشتر کود استفاده کردن دیگه نخواستن کود شیمیایی بخرن، دیدن با صرفهیه سالی که کشاورزا از اي "
  "خرنمی

ها کم ها رو بیاره پایین، هزینهتر از او کودوي شیمیایی بید. میتونه هزینهکمپستو قیمتش ارزونکود ورمی"
  "کنه

باعث بشه نیروي تونه هاي هرزه، میکمپوست به خاطر خواصی که داره، عاري از بذر علفورمی"
  "کار بره. به همین دلیل از نظر کارگري هزینه شون کم میشه کارگري کمتري هم تو زمین کشاورزي به

23  

 تقویت
 اقتصاد

  غیرزراعی

دادن؛ ولی االن اغلب کشاورزا دام هم خریدن، هم دامداري روستاي ما خیلی به دامداري اهمیت نمی قبالً"
درآمدي که " "ذاره.ها داره اثر میکمپوست، از همه جنبهوشن براي ورمیتونن کود دامی بفردارن، هم می

اگه ما  " "تونیم نیازهاي روستامونو برآورده کنیم که کمتر به جاهاي دیگه وابسته باشیم.کنیم، میکسب می
م به بیایم تو اي کارو و کود تولید کنیم، جدا از زمینامون یه درآمدي داریم که اگه یه جایی گیر کردی

  ."دادمون برسه

15  

افزایش 
  درآمد

ثیر بذاره؛ یکی فروش کودو هس، یکی فروش کرم هس، یکی هم فروش أتونه تروي اقتصاد روستا می"
  "کود دامدار هس.

  "شه کل روستاها پیشرفت کنن، دیگه میکنه. وقتی یکی یکی خونوادهها کمک میبه درآمد خونواده"
تونه کمک خرج خونه کنه، میداشته باشه، ولی زن از هنرش استفاده میشاید شوهرش درآمد آن چنانی ن"

  "باشه. تو دوره االن با اي گرونیا باید یه کاري انجام بدي که درآمد داشته باشه
تونیم از اي کودو استفاده کنیم، هم سی کشاورز درآمد داره، هم سی ما که زمین کشاورزي داریم، می"

  "فروشه. سی همه خوبهکه کود دامی می تولیدکننده، هم سی دامدار

28  
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  هاگیري و پیشنهادنتیجه
پیامدها در کسب و کارهاي تولید ورمی کمپوست از دیدگاه زنان  به بررسیکه این تحقیق   

  روستایی در استان فارس پرداخته است، نتایج زیر را نشان داد:
محیطی و بهداشتی فراوانی ي اقتصادي، زیستکمپوست پیامدهااز دیدگاه زنان روستایی، تولید ورمی -

کمپوست اطالعات کمی به آنها ارائه هاي مختلف تولید ورمیکه در مورد جنبه به دنبال دارد؛ در حالی
هاي آموزشی، توانسته تا حدودي نیاز ها و کارگاهبه گفته زنان روستایی برگزاري دورهشده است. 

اي که بیشتر زنان روستایی منبع اطالعاتی خود را به گونه ؛مین کندأعاتی زنان روستایی را تاطال
اما متاسفانه بیشتر اطالعات به تولید خالصه شده و  کنندفی میکارشناسان جهاد کشاورزي معر

هاي شود قبل از اجراي طرحپیشنهاد می .هاي مثبت دیگر به زنان روستایی معرفی نشده است پیامد
ت و یا منفی طرح به خوبی براي گروه هدف تشریح گردد. در زمنیه توسعه روستایی، پیامدهاي مثب

محیطی و بهداشتی تهاي مختلف اقتصادي، زیسکمپوست نیز باید در مورد جنبهطرح تولید ورمی
بر جنبه درآمدزایی و اشتغال  که صرفاً نه اینش داده شود کمپوست به زنان روستایی آموزورمی تولید

  کید شود. أت
زیست و انسان و نقش تولید ها براي محیطآلودگی زبالهخطرات شود در زمینه می پیشنهاد -

کمپوست در کاهش این آلودگی، اطالعات بیشتري در اختیار زنان روستایی قرار گیرد. پخش  ورمی
تواند نقش موثري در ایجاد ها میهاي آموزشی در زمینه میزان زباله تولید شده و مضرات زبالهفیلم
هاي روستایی داشته باشد. زنان روستایی یی در زمینه مدیریت پسمانده براي فعالیت زنان روستاانگیز

هاي اند، اهمیت بیشتري به مدیریت پسماندهاي روستا را دیدههاي دفن و یا تلنبار زبالهکه محل
  شد. ثر باؤزمینه متواند در این هاي زباله می. بازدیدهاي کوچک از محلانددادهروستایی 

ها کمپوست نیازمند تفکیک این مواد از سایر زبالههاي آلی به ورمیبا توجه به اینکه تبدیل زباله -  
به روستائیان آموزش داده شود. در این زمینه  أشود در زمینه تفکیک زباله از مبدباشد، پیشنهاد می می

ا باید با یکدیگر همکاري ههاي مربوطه از جمله سازمان جهاد کشاورزي و شهرداريهمه سازمان
هاي هاي عدم مدیریت پسماندزنان روستایی پیامد تر شود.پذیرنمایند تا دستیابی به این هدف امکان

دانسته و تولید  أزیست را ناشی از عدم آگاهی و عدم تفکیک زباله از مبد روستایی بر محیط
   دانند.زیست می ز محیطهاي آلی را بهترین روش براي حفاظت اکمپوست از پسماند ورمی
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کمپوست الزم است آموزش ببینند، کشاورزان عنوان تولیدکنندگان ورمی بر زنان روستایی که به عالوه -
در زمینه هاي زراعی و باغی استفاده خواهند کرد، باید عنوان افرادي که از این کود آلی در زمین نیز به

اصلخیزي خاك آموزش داده شوند تا تولید ها در باروري و ح هاي آلی و نقش آناهمیت کود
عنوان احیاگر خاك مکمل  هاي آلی و مصرف آن بهعنوان روش مدیریت پسماند کمپوست به ورمی

در غیر  کمپوست نیز برطرف خواهد شد.یکدیگر باشند. در این صورت مشکل بازاریابی ورمی
ه و امکان ادامه تولید کمپوست تولید شده با مشکل مواجه شدصورت بازاریابی ورمی این

دلیل پوشش  ویژه تلویزیون به ها بهاستفاده از رسانه یابد.کمپوست توسط زنان روستایی کاهش می ورمی
   مردم مفید باشد.تواند در زمینه آموزش گسترده می

 کمک به تولیداند، کمپوست ذکر کردهاز جمله پیامدهاي بهداشتی که زنان روستایی براي تولید ورمی -
کنندگان براي سالمت محصوالت  محصول سالم و ارگانیک است. با توجه به اهمیتی که امروزه مصرف

کنندگان به مصرف  و ترغیب مصرفدهند، تشویق کشاورزان براي تولید محصوالت سالم کشاورزي می
ولید استفاده از این کود آلی در اراضی و انگیزه تکشاورزان براي تواند انگیزه میمحصول سالم، 

   تقویت کند.را کمپوست در زنان روستایی  ورمی
کمپوست وجود دارد، محیطی که از دید زنان روستایی براي تولید ورمیاز جمله پیامدهاي زیست -

شود براي تشویق افزایش حاصلخیزي خاك و در نتیجه آن افزایش محصول است. پیشنهاد می
   .ایشی برپا گرددکشاورزان به استفاده از این کود آلی مزارع نم

کمپوست تولید ورمی محیطیزیستهاي بهداشتی و با توجه به اهمیتی که زنان عضو تشکل به پیامد -
کمپوست ها را به ادامه فعالیت در زمینه تولید ورمی توان آنها میجنبهکید بیشتر بر این أدهند، با تمی

طور دقیق و واضح براي زنان  کمپوست بهید ورمیهاي مثبت و یا احیانا منفی تولتشویق کرد. باید پیامد
کمپوست از جا که تولید ورمی خصوص در زمینه بهداشت فردي. از آن ، بهروستایی توضیح داده شود

تواند گیرد، در صورت عدم رعایت بهداشت توسط زنان تولید کننده میزباله یا کود دامی صورت می
هاي پوستی و تنفسی را شترك انسان و دام، انواع حساسیتم هايمشکالتی از جمله ابتال به بیماري

کمپوست، مسائل بهداشتی نیز باید هاي آموزشی تولید ورمیجر شود. بنابراین ضمن برگزاري دورهمن
   به خوبی براي آنان توضیح داده شود.
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Abstract 
 Today, the material resources available to supply soil organic matter cannot 
respond agriculture practices. In Iran, More than 60 percent of the cultivated soil 
organic carbon content is less than one percent and in considerable part of the soils 
is less than 0.50 percent. While critical point of soil organic carbon for the stability 
of soil structure is two percent. Rural waste management and convert them into 
vermicompost is affordable way to provide organic material. In this regard, in order 
to the supply of organic matter for agricultural soils, vermicompost production in 
Fars province is expanding. This study was conducted to investigate the impacts of 
vermicompost production from the perspective of women in the Fars province and 
it was done by qualitative method and conducted in-depth, structured interviews. 
Results showed that vermicompost production have many positive effects for rural 
communities including: economic impacts (increase production, reduce costs, and 
strengthen the non-agricultural economy), environmental impacts (reducing 
pollution of water, soil and air, reducing the volume of garbage, preserving the 
beauty of the rural landscape), and health impacts (producing safe products, reduce 
cancer, reduce the number of insect pathogenic). Rural women said that use of 
vermicompost in the farming also increases soil productivity. The findings showed 
that the most important health impacts of vermicompost production are organic 
production and reduce diseases, especially cancers. Rural women believed that 
produce vermicompost from organic waste is one of the important ways to reduce 
environmental pollution. The practical suggestions are provided for improving the 
production of vermicompost. 
 
Keywords: Impact, Vermicompost, Rural women, Fars province 
 
                                                             
*Corresponding author: rezaei@shirazu.ac.ir 

 



 1394 پاییز) 3)، شماره (2(کارآفرینی در کشاورزي  نشریه

130 

 
 

 

 


