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های سایت بررسی موانع و مشکالت توسعه فن آوری ورمی کمپوست )مورد مطالعه:
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  2زرافشانی كیومرث ،*6صحرایی ماریه

 39شهرکور  63تارکخ پذکرش:               39اسفند  3تارکخ درکافت:  

 

 چکیده

ی تواند وضع اقتصادی و معیشتی روسوتاها را بهبوود بخشود، تولیود ورمو     های کبب درآمد در مناطق روستاکی که میکری از راه
باشد. اکن فناوری از ابعاد مختکف اقتصوادی، اجتمواعی، فرهنیوی و    کمپوست با استفاده از فضوبت دامی و پبماندهای کشاورزی می

-محیطی حائز اهمیت است، اما با مشرالت و موانع زکادی جهت توسعه مواجه است. توسعه اکن فناوری در استا  کرمانشاه می زکبت

غذاکی و معیشت پاکدار روستاکیا  داشته باشد. لذا هدف از اکن پژوهش، شناساکی موانع و مشرالت توسعه تواند نقش ببزاکی در امنیت
باشد. جامعه موورد مطالعوه در اکون    گیری از روکررد کیفی و روش نظرکه بنیانی میفناوری ورمی کمپوست در استا  کرمانشاه با بهره

صورت هدفمند و  نفر به 26ورمی کمپوست در استا  کرمانشاه بودند که از اکن تعداد نفر از تولیدکنندگا  واحدهای فعال  12پژوهش، 
هوای عمیوق و نیموه    هوا از راه مصواحبه  کمپوست انتخاب شدند. دادهی تولید ورمیسال در زمینه 2ی حداقپ با توجه به داشتن سابقه

های حاصپ از اکون پوژوهش،   بی تحکیپ شدند. بر اساس کافتهآوری و در قالب سه روکه کدگذاری باز، محوری و انتخاساختارمند جمع
کنندگا ، فقودا  مهوارت   عوامکی مانند: بازدهی پاکین تولید ورمی کمپوست در زمبتا ، باب بود  قیمت ورمی کمپوست برای مصرف

نوگ سوازی اسوتفاده از ورموی     های حماکتی و نظوارتی کارآمود، عودم فره   بزم تولیدکنندگا  در تولید و بازارکابی، عدم وجود سیبتم
کمپوست در بین کشاورزا  و ضعف در تبکیغ و تروکج و اشاعه ورمی کمپوست از سوی نهادهای دولتی از جمکه فاکتورهاکی بودند کوه  

 آوری ورمی کمپوست شدند. مانع توسعه فن

 

 ورمی کمپوست، موانع و مشرالت، نظرکه بنیانی، کبب و کار روستا: های كلیدیواژه
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 مقدمه

ای از اشتغال مولد را در کشور به های اقتصادی است که درصد قابپ توجهترکن زکر بخشبخش کشاورزی کری از مهم
-خود اختصاص داده است. اکن بخش در کنار دامپروری سالیا  متمادی است که توسط روستاکیا  و کشواورزا  اداره موی  

جمعیت کشور، با افزاکش حجم پبماندهای کشاورزی و دامی روبروست شود؛ اما اکن بخش با وجود تأمین غذای مورد نیاز 
-باشد، چالش(.  افزاکش ضاکعات در بخش کشاورزی که شامپ ضاکعات زراعی، باغی و دامی می2113، 6و همرارا  عمانی)

و تهدکدکننده امنیت غذاکی ک  کشور بووده و  س هاکی را برای مبئولین به وجود آورده است. زکرا ضاکعات کشاورزی از ک 
(. بر اسواس بورآورد وزارت جهواد    2113، 2و همرارا  راناموخاراچچیدنبال دارد )محیطی را به از سوی دکیر آلودگی زکبت

  تون آ  را ضواکعات تشوریپ داده    میکیوو  61/9میکیو  تن تولید محصوبت کشاورزی،   31از کپ  31کشاورزی، در سال 
اکون میوزا    (. 6931اکورا ،   مرکزآموار هزارتن آ  مربو  به ضاکعات دامی بوده است ) 179391است که در اکن میا  مقدار 

( ، سوزاند ، رهوا کورد  در سوط     2111،  9نیوتوو زابا اسرولوهای مختکفی از جمکه: تکنبار کرد  )ضاکعات تولیدی به روش
شوود کوه هور    ( دفع می6937و همرارا ،  فرهودی(، ذخیره کرد  و منتقپ کرد  )6933گکرنگ و همرارا ،  محمدیزمین )

های زکرزمینی، بهداشتی، رفاهی و اقتصادی را آب محیطی نظیر آلودگی خاک و ها خود آثار مخرب زکبتکدام از اکن روش
های مدکرکت ضاکعات بوه  شود شناساکی راهبه دنبال دارد. با توجه به مشرالت و مبائکی که در پی تولید ضاکعات اکجاد می

-زکبت را کاهش داد، امری ضروری به نظور موی   های ناشی از کاهش تولید و آلودگی محیطهاکی که بتوا  خبارتروش

کمپوست ازجمکه کودهای زکبتی اسوت کوه    باشد. ورمیهای مدکرکت پبماندها تولید ورمی کمپوست میرسد. کری از راه
(. 6931و خودمات شوهری و روسوتاکی،     مرکز مطالعوات شوند )تولید می 9ها با نام )آکزنیا فوئتیدا(ی خاصی از کرمتوسط گونه

ها، کم  به مدکرکت صحی  پبماندها در مناطق روستاکی، جکووگیری  با هدف کاهش اثرات نامطکوب زباله ورمی کمپوست
(، افزاکش سط  درآمد و اشتغال در مناطق روستاکی، پاکداری منابع خاک، 6933و همرارا ،  منافیا زکبت ) یطمحاز آلودگی 

هوا، تولیود   هوای بوابی آ   (، کاهش آثار منفی کودهای شویمیاکی و هزکنوه  6933و سهرابی،  نجفیاقتصادی )اکجاد صرفه 
، روستای پاکدار تولید شده است )ها و دستیابی به توسعهمحصوبت غذاکی با کیفیت، تأمین و تضمین سالمت جبمی انبا 

اکنوو  دارای   شروع کرد و هم 6931کمپوست را با استفاده از کرم آکزنیا فوئتیدا از سال تولید ورمی(. استا  کرمانشاه 6933
(. اکون اسوتا    6936ی پاکدار سازما  جهاد کشاورزی استا  کرمانشاه، زکبت و توسعهباشد )دفتر محیطمی ساکت فعال 19

 پورتوال دهود ) درصد را دام سوب  تشوریپ موی    17نیین و درصد را دام س 99باشد که میکیو  واحد دامی می 971/9دارای 
کننود کوه   توجهی فضوبت دامی تولید موی  (. اکن واحدها سابنه میزا  قابپ6936سازما  جهادکشاورزی استا  کرمانشاه، 

اکون فضووبت و پبوماندها بوه      شوند. تبدکپ و مودکرکت گونه پوششی در ورودی روستاها انبار میاکن فضوبت بدو  هیچ
های مذکور، اکنو ، ی پاکدار شود. با وجود پتانبیپساز اشتغال و کارآفرکنی و همچنین توسعه تواند زمینهورمی کمپوست می

گذرد؛ اما در اکن میا  مشرالتی وجود دارد که مانع توسعه نزدک  به ک  دهه از تولید اکن محصول در استا  کرمانشاه می
هوای  آوری در استا  کرمانشاه شده است. لذا در اکن پژوهش کیفی سعی برآ  است، ضمن بررسی وضعیت سواکت اکن فن

آوری ورموی کمپوسوت   گیری از روش نظرکوه بنیوانی، مشورالت پویش روی فون     ورمی کمپوست استا  کرمانشاه، با بهره
زکبوت و   اند دسوتاوردهاکی بورای دفتور محویط    تواستخراج و سپس الیوی مربو  به آ  ترسیم گردد. نتاکج اکن مطالعه می

 توسعه پاکدار جهاد کشاورزی استا  و همچنین مدکرکت هماهنیی تروکج به دنبال داشته باشد.

                                                                                                                                      
1- Omani & et al 
2- Ranamukhaarachchi & et al  
3- Skoulou & Zabaniotou 
4- Eisenia Foetida 
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کمپوست مطالعات اندکی انجام گرفته است، اما محقق در اکن قبمت بوه مطالعوات   آوری ورمیدر خصوص توسعه فن
 ه است اشاره خواهد نمود.میدانی که در داخپ و خارج کشور انجام شد

 و اقتصوادی  وضوع  بهبوود  درآمود،  و اشوتغال  جدکود  هایفرصت خکق با تواندمی ی کارآفرکنانهکارها و کبب یانداز راه
تنها طبق مطالعات صورت گرفته کبب و کارهای روستاکی  (.6973 نجارزاده، و رضوانی( آورد ارمغا  به را روستاها معیشتی

(، صونعت گردشویری و   6936و همروارا ،   جمینوی (، صناکع تبدککی )6931و بهرامی،  زادهمیرکدستی ) کعصنابه تولیدات 
پبوماند و  یدکننوده عظیموی از   تول عنووا   بوه شود؛ بکره بخش کشاورزی فروش تولیدات اولیه خانیی و امثال آ  ختم نمی

تواند معیشت پاکدار خانوار روستاکی رود و تبدکپ اکن ضاکعات و پبماندها به مواد ارزشمند میضاکعات در کشور به شمار می
باشود. ورموی معوادل    کمپوست میهای مدکرکت اکن پبماندها، بازکافت مواد آلی و تولید ورمیرا تضمین کند. کری از روش

گردد که در آ  از کرم خاکی برای تولید کمپوست ورمی کمپوست نیز به فرآکندی اطالق میبتین ککمه کرم است و تولید 
 درصود  80  حدودبا  هوازی نیمه فرآکند ک  حاصپ کمپوست ورمی(. 6333، 9و دکوکس 2، اندرسو 6کاردشود )استفاده می

 مواد کمپوست ورمی (.6971، فرمهرداد) شودمی انجام ،کزنیا فوئتیدابا نام آ هاکرم از خاص ایگونه توسط کهاست  رطوبت

 مواده  اکون  رو نکو ازا مانود، موی  بواقی  محویط  در کرم گوارش سیبتم از شد  دفع از پس که است کرم رشد ببتر از حاصپ

 .دارد فراوانی غذاکی ارزش گیاه برای که هاستکرم اجباد نیز و شده تجزکه آلی مواد همراه به کرم فضوبت از ایمجموعه
کننده خاک بوده و باعث بهبود شراکط زندگی و عمکررد موجودات مفیود   اکن کود با دارا بود  درصد زکادی هوموس اصالح

 هایکرم جمعیت تعداد افزاکش اعثب مزرعه خاک در کمپوستورمی از استفاده(. 6331، 9و همرارا  گکنزشود )خاکزی می

طبق مطالعات صوورت گرفتوه   (. 2166، 1و همرارا  سینهاشوند )کمپوست می ورمی در موجود هایکپبول کهیوس به خاکی
هوا، کمو  بوه مودکرکت صوحی       وب زباله(، ورمی کمپوست با هدف کاهش اثرات نامطک6933و همرارا ،  منافیا توسط )

( در مطالعات خوود  6933و سهرابی ) نجفیشود. زکبت تولید می پبماندها در مناطق روستاکی و جکوگیری از آلودگی محیط
وسوتاکی، پاکوداری   در مناطق ر تواند موجب افزاکش سط  درآمد و اشتغالکمپوست میکه تولید ورمیبه اکن نتیجه رسیدند 

 منابع خاک و اکجاد صرفه اقتصادی شود.

 تبودکپ  منظور به کمپوست ورمی تولید( در تحقیقات خود به اکن موضوع اشاره داشتند که 2116) 1و کوپبوامی جیابال

 بوه  بوابکی  غوذاکی  ارزش از )شهری( سنتی روش به کمپوست تهیه فرآکند با مقاکبه در شده غنی آلی کود به آلی ضاکعات

ها همچنوین  ی خاکی( برخوردار است. آ ها کرم)به دلیپ حضور  شد  هوموسی درجه نتیجه در و معدنی مواد افزاکش دلیپ
موی  هرتار در آلی کود تن 10 مصرف معادل کمپوست ورمی تن 5 مصرف کهدر تحقیق دکیری به اکن نرته اشاره داشتند 

 وضوعیت  شود   بهتور  ،بتکز طیمح پاکداری کمپوست،ورمی توسعه که کرد اشاره خود پژوهش در (2113) 7 اکوراس. باشد

 مشوخ   شد انجام( 6936) انواری توسط کهای مطالعه در را به دنبال دارد. فقر کاهش و روستا مردم اجتماعی و اقتصادی

 همراه به را مثبتی نتاکج اجتماعی و یطیمح بتکز اقتصادی، مختکف ابعاد از تواندمی کمپوست ورمی طرح رایاج که گردکد

 .باشد داشته

                                                                                                                                      
1- Card 
2- Anderson  
3- Daivis  
4- Gellens & et al 
5- Sinha & et al 

6- Jeyabal & Kuppuswamy   

7  - Euras 
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 سوازی توانمنود  و محیطوی  پاکوداری  روسوتاها  در توانود می کمپوست ورمی تولید فناوری دارد،می عنوا  (2169) حبینی

 کامیوابی  توانود موی  پاکودار  و کشواورزی  ارگانیو   کشواورزی  که داشت بیا  همچنین وی. راه داشته باشدهمرا به اقتصادی

کنود  اشاره می سبز انقالب . وی بهباشد داشته مردم برای غذاکی امنیت و مزارع برای یزکبت امنیت کشاورزا ، برای اقتصادی
 تیودا ئفو آکزنیوا  کرم توسعه با نوکبد،می (1390) باباکی مین کند.تواند پاکداری را تضکالچر میو معتقد است که انقالب ورمی

 بهداشوتی  و آراکشی مواد تولید طیور، و دام یغذاک مرمپ تولید سرطا ، ضد داروهای انواع تولید با کشور در زکادی هایفرصت

 کمپوسوت  ورموی  کوود  از سواوه  شهرسوتا   باغدارا کند بیا  می (1391) ارباب .شودمی اکجاد کرم بد  در موجود پروتئین از

. استفاده از ورمی کمپوسوت از دکودگاه باغودارا     اندکرده استفاده خود هایباغ در کمپوست ورمی از و اندداشته خوبی استقبال
 افوزاکش  و سوو   از کو  کمپوسوت  ورمی مناسب قیمت دهند.بوده و همچنا  به مصرف آ  ادامه می بخش تکرضاآ  ببیار 

از سوی دکیر موجب شده است کوه باغودارا  شهرسوتا  سواوه تماکوپ       یزمغذکر کودهای ساکر و شیمیاکی کودهای قیمت
  .زکادی به مصرف ورمی کمپوست داشته باشند

 ورموی  فنواوری  یتوسوعه  بورای  اساسوی  مشورپ  کو   عنووا   به را آلی باکودهای کشاورزا  آشناکی عدم (1391) رحیمی

 دانود. موی  کمپوسوت  ورموی موانع توسعه  ازجمکه را کمپوستورمی قیمت بود  باب نیز(1389)  یفارسیجان داند.می کمپوست

کمپوست به اکون نتیجوه   های پیشروی توسعه فناوری ورمیرصتدر تحکیپ ف(1386)  جمهوری رکاست اسناد و پژوهش مرکز

اکون   .دارد رامردم روسوتاکی و عشواکر    شراکط با سازگاری تواناکیاز جمکه مشاغکی است که  کمپوست ورمی تولیدرسیدند که 
 را رآمود د کوم  و بهبوود کیفیوت زنودگی    و روکهبی هایمهاجرت از جکوگیری ،های شغکیمرکز همچنین فراهم سازی فرصت

 و کمپوستتولید  هایوکژگی از( بیا  داشتند، 6931) و همرارا  هنرور کند.می معرفی فناوری اکن تولید هایفرصت ازجمکه
موی  رکپوذ  امروا   محپ در موجود امرانات هرگونه با کهآوری اکن فن پذکریانعطاف و بود  سادهتوا  به می کمپوست ورمی

 باشد، اشاره نمود. 

، بهتر شد  وضعیت اقتصادی و اجتماعی بتکز طیمحکمپوست نقش زکادی را در پاکداری کود ورمی که نکابا توجه به 
کنود، اموا اکون    های غوذاکی اکفوا موی   روکه و همچنین تولید انواع داروها و مرمپهای بیمردم روستا، جکوگیری از مهاجرت

آوری روی توسعه اکن صنعت برداشته شود توا اکون فون   شد که باکد موانع و مشرالت پیشباصنعت با مشرالتی مواجه می
 که نکاباشد. با توجه به رکزی صحی  مراکز دولتی میالبته اکن امر نیازمند همراری، همیاری و برنامه گردد کهبتواند شروفا 

لید کود ورمی وجود دارد، بنابراکن تحقیق حاضر بوا  ی خاکی آکزنیا فوئتیدا و همچنین توها کرمشراکط برای تولید و پرورش 
آوری ورمی کمپوست در استا  کرمانشاه انجام گرفته است. امید است کوه  اکن هدف و بررسی موانع و مشرالت توسعه فن

 آوری مثمر ثمر واقع گردد.ی حپ مشرالت اکن فنگشاکی براراه عنوا  بهاکن پژوهش بتواند 

 هامواد و روش

-بررسی در زمینه مبائپ و مشورالت فون   نو بود  ضر از نظر ماهیت کیفی و از نظر هدف، کاربردی است.تحقیق حا

آوری، مبتکزم انجام ک  بررسی عمیوق  کمپوست در استا  کرمانشاه به دلیپ ناشناخته بود  مشرالت اکن فن آوری ورمی
آوری ورمی کمپوست در قالب کو  الیوو، انجوام    فن گیری از روکررد کیفی است. از سوکی ارائه مشرالت مربو  بهبا بهره

-نماکد. متناسب با طبیعت تحقیقات کیفوی کوه از نمونوه   اکن پژوهش را با استفاده از روش اکتشافی نظرکه بنیانی میبر می

(. جامعه مورد مطالعه در 2113، 6و همرارا  کوهنگیری هدفمند استفاده شده است )کند، از نمونهگیری آماری تبعیت نمی

                                                                                                                                      
1- Cohen & et al 
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نفر از تولیدکنندگا  واحدهای فعال ورمی کمپوست در استا  کرمانشاه بودنود کوه محقوق بوا اسوتفاده از       12اکن پژوهش، 
کننودگانی را  زکبت و توسعه پاکدار سازما  جهاد کشاورزی استا  کرمانشواه گرفتوه بوود، تولیود     فهرستی که از دفتر محیط

عنووا  نمونوه    نفور بوه   26سال سابقه در زمینه تولید ورمی کمپوست بودندکوه در نهاکوت    2دارای بیش از انتخاب کرد که 
توانبتند در اکن مبیر کم  نماکند کوه دارای سوابقه و تجربوه    انتخاب شدند. با توجه به هدف پژوهش در واقع کبانی می

هوای صوحنه،   کمپوست واقع در شهرستا ای فعال ورمی هکافی در تولید اکن فناوری باشند. محقق از تولیدکنندگا  ساکت
آباد، پاوه، جوانرود، کنیاور، روانبر و شهرستا  کرمانشاه مصواحبه بوه عموپ آورد. در     سنقر، گیالنغرب، سرپپ ذهاب، اسالم

ی و هوای انفورادی و نیموه سواختارمند، مصواحبه تکفنو      های کیفی مانند مصواحبه آوری دادههای جمعاکن پژوهش از روش
های ترمیکی مانند تهیه عرس و فیکم و غیره بهره گرفتوه  ها استفاده گردکد و از روشمشاهده مبتقیم برای گردآوری داده

آوری اطالعات، بیشوتر از  منظور جمع باشد، لذا در اکن پژوهش بهجا که مصاحبه ستو  فقرات مطالعات کیفی میشد. از آ 
هوای  های مشارکتی و هم در شویوه ستفاده شده است. اکن نوع مصاحبه هم در روشفن مصاحبه انفرادی نیمه ساختارمند ا

گیرد. در مصاحبه انفرادی اعتقاد بر اکن است که افوراد بوه   کابی مورد استفاده قرار میهای زمینهتحقیق اکتشافی کا پژوهش
ند، که اکن خود موجب تولید اطالعات ها، عقاکد و نظرات متفاوتی هبتدلیپ تفاوت سنی و جنبیتی دارای تجربیات، نیرش

آوری اطالعات استفاده شده اسوت،   که در اکن پژوهش از مصاحبه برای جمع (. با توجه به اکن6331، 6پتو )گردد متنوع می
های انفرادی با رای مصاحبهمنظور اجصورت انفرادی پرداخته شد. به لذا به گفتیوی شفاهی و رودررو با فرد مورد مطالعه به

های انفرادی اغکب های فعال ورمی کمپوست واقع در هر شهرستا  ارتبا  برقرار گردکد. مرا  مصاحبهتولیدکنندگا  ساکت
ها با پرسید  سؤابت بوازی  های عمیق انفرادی، گردآوری دادههای ورمی کمپوست انتخاب شد. در مصاحبهدر کنار ساکت

شده بودند و بعضی از سؤابت نیوز در جرکوا  مصواحبه تعیوین      ها از قبپ تعیینکه بعضی از آ  از شدتوسط خود محقق آغ
مشرالتی که در طی فرآکند تولید بوا آ  مواجوه هبوتید را ذکور     "شد که عنوا  مثال از تولیدکنندگا  پرسیده می شدند. به

ی ورموی  اندازی کنید باز هم حرفه کبب و کار جدکدی را راه اگر قرار بود دوباره شغکی را انتخاب کنید و "که  کنید؟ کا اکن
هوا توا جواکی پویش     طور میانیین ک  ساعت بود و مصاحبه ها به. مدت زما  مصاحبه"کردکد؟ و ...کمپوست را انتخاب می
ی بورای  ها فاقد مطکب جدکود های آ کرد و مصاحبهکنندگا  درکافت میهای ترراری از سوی تولیدرفت که محقق جواب

(. سوؤابت محقوق   2113و همروارا ،   کووهن اکم )گوکیم به اشباع تئورک  رسیدهمحقق بود و در اکن صورت است که می
طور کاموپ بور    ها با رضاکت افراد ضبط، سپس بهگرفت. ککیه مصاحبهبیشتر موارد با اخذ وقت قبکی و هماهنیی صورت می

 برداری شد. سازی و نبخه روی کاغذ پیاده

ها هپنج روش برای قابکیت اعتماد مطالعات کیفی مطرح نموده که در اکن مطالعه از روش گردآوری داد( 6371) 2دنزکن
های عمیوق، مشواهده غیور مشوارکتی، عروس، فویکم و اسوناد و مودارک         استفاده شده است. برای مثال محقق از مصاحبه

هوا  ها در اکن مطالعه بوود جهوت اعتبارسونجی کافتوه    های گردآوری دادهدوم مانند کتاب، مجالت و غیره که از روش تدس
 )رواکی و پاکاکی( استفاده نمود.

 سوه  قالوب  در ای،مطالعات کتابخانه و صوتی هایداده کنار در و تنظیم ایحاشیه برداری کادداشت شیوه به هاکادداشت

9محوری ،9باز کدگذاری مرحکه
1انتخابی و 

سازی صورت گرفت؛ به اکن ترتیب که  در کدگذاری باز، عمپ مفهوم ،شد تحکیپ 

                                                                                                                                      
1- Patton 
2- Denzin 
3- Open Coding 
4- Axial Coding 
5- Selective Coding 
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ها، بازخوانی شد و جمالت اصکی موجوود در  ی حاصپ از مصاحبهآوری شدههای جمعی نوشتههای میدانی و ککیهکادداشت
هوا  ت مشابه داشتند با کردکیر ادغام شودند و زکور طبقوه   کی که ماهیهاها و جمکهها بیرو  کشیده شد. سپس عبارتنوشته

هوای جوامع و   بندی شدند و طبقه ی قبپ، دستههای حاصپ از مرحکهتشریپ گردکد. در مرحکه کدگذاری محوری، زکر طبقه
اصکی  صورت توأم مورد توجه قرار گرفت و مفهوم مانع تشریپ شد. در مرحکه آخر کعنی کدگذاری انتخابی، تمامی مراحپ به

دهد که خروجی نهاکی حاصپ از نظرکوه بنیوانی   ها نشا  میداد، شناساکی شد. بررسیها را حول ک  محور قرار میکه داده
 تواند ک  عبارت، مدل تصوکری و کا ک  جدول باشد. می

 نتایج

  ورمی کمپوسوت  سازی نوارهای ضبط شده و مطالبی که از طرکق مصاحبه، عرس و فیکم با تولیدکنندگا پس از پیاده
آوری شده بود، مطالب به شیوه خط به خط مورد بررسی قرار گرفتند. محقق در اکن مرحکه تالش کرد  استا  کرمانشاه جمع

 ها را بفهمد.ها نشا  دهد و ارتبا  بین آ که بعد از نوشتن مطالب درک خود را از آ 

باشد. بیشوترکن فراوانوی مربوو  بوه     سال می 91مپوست کهای توصیفی، میانیین سنی تولیدکنندگا  ورمیبنابر کافته
ترکن تولید کننده موورد بررسوی در   % از پاسخیوکا  در اکن طبقه قرار دارند. جوا 9/12سال است که  91 -91گروه سنی 

 9/69درصد افوراد موورد بررسوی مورد و      7/31سال سن داشت. جنبیت  97ترکن تولیدکننده سال و مبن 27اکن تحقیق، 
 9/69درصود دکوپکم،    3/92درصد دارای مدرک سویرپ،   9/69د افراد مورد بررسی ز  بودند. از نظر میزا  تحصیالت درص

درصد دارای مودرک لیبوانس بودنود. از نظور انودازه سواکت نیوز بیشوترکن مبواحت مربوو  بوه             1/23دکپکم و  درصد فوق
درصود بوود    9/99ست داشتند که میانیین اکن دسوته  مترمربع ورمی کمپو 211 - 711تولیدکنندگانی بود که مباحتی بین 

 (.6)جدول 

مبائپ و مشرالت توسعه تولید ورمی کمپوست اسوتا  کرمانشواه،    ها،و تحکیپ آ  هاهای گردآوری دادهبا تکفیق روش
اهیم و زکور  گردند. بزم به ذکر است که اکن مقوبت به همراه مفو  که در ادامه تشرک  می مقوله استخراج گردکد 1در قالب 

 .اندآورده شده 2ها و در جدول طبقات مرتبط، در پاکا  قبمت کافته

 مشکالت تولید ورمی كمپوست و بازدهی پایین آن در فصل زمستان

کری از مشرالت تولید ورمی کمپوست، بازدهی پاکین آ  در فصپ زمبتا  است. کری از دبکپ آ  اکن اسوت کوه در   
کننود و بوه عکوت    های خود فرار موی های آکزنیا فوئتیدا از ببترهای شدکد تعداد زکادی از کرمفصپ زمبتا  در اثر بارندگی

شود. کری از تولیدکنندگا  در اکن میرند و اکن عامپ خود موجب کاهش تولید کرم وکود میدوری از ببتر و عدم تغذکه می
. کری دکیور از  "زندو اکن کار ضرر زکادی به ما می ها را بییرکم توانیم جکو فرار کرمدر زمبتا  نمی "خصوص بیا  داشت

که اکن  باشدفرآکند تدرکجی تجزکه کود دامی میشود، کمپوست در فصپ زمبتا  میعوامکی که موجب کاهش تولید ورمی
جهت استفاده از کودهای دامی در تولید ورمی کمپوسوت،  افتد بدکن صورت که، عمپ در فصپ زمبتا  به کندی اتفاق می

کامالً پوسیده و کوا   بتکبا یمها ببیار خطرناک باشند. لذا، توانند برای کرمکن کودها به دلیپ دارا بود  اسیدهای مضر میا
هوا بورای   زمبوتا  "در اکن باره گفوت  دکنندگا یتولتجزکه شوند تا از اکن طرکق، اسیدهای آ  کامالً از بین بروند. کری از 

ای حیوانی زکاد آفتاب بخورد تا پوسیده شوند اما در فصپ زمبتا  چو  بارندگی زکواد  باکد کوده که چو تولید خیکی سخته 
 . "کندمیکند است و روزهای آفتابی کم است، اکن کار فرآکند تولید را 
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 های فردیی وکژگیی مورد بررسی بر پاکهفراوانی جامعه توزکع. 1جدول

 درصد فراوانی ویژگی  

 
 جنبیت

 7/31 63 مرد
 9/69 9 ز 

 611 26 کپ

 
 گروه سنی

 

 3/29 1 سال 91زکر 

 9/12 66 سال 91-91

 3/29 1 سال 91بیشتر از 

 611 26 کپ

 

 سط  سواد

 
 

 9/69 9 سیرپ

 3/92 3 دکپکم

 9/69 9 فوق دکپکم

 1/23 1 لیبانس

 611 26 کپ

 
 اندازه ساکت
 )متر مربع(

 3/9 6 211کمتر از 

711 - 211 7 9/99 

6211 - 711 1 9/23 

6311 - 6211 9 6/63 

 9/69 9 6311بیشتر از  
 611 26 کپ

 های محقق منبع: کافته

 

 در تولید  و بازاریابی دكنندگانیتولفقدان مهارت الزم  

آوری ورمی کمپوست نقش اساسی داشته، فقدا  مهارت بزم تولیدکننودگا   کری دکیر از مشرالتی که در توسعه فن
باشد. در واقع ک  رکن اساسی در تولید ورمی کمپوست اکن اسوت کوه   ید و بازارکابی محصوبت ورمی کمپوست میدر تول

کمپوسوت در  . ک  تولیدکننده ورموی تولیدکنندگا  با بازار آشنا باشند و با دکدی صحی  و آگاهی بزم وارد اکن حرفه شوند
سا  است اموا اصوپ اکون کوار بازارکوابی آ  اسوت و باکود بتووانی         خود تولید ورمی کمپوست ببیار آ "اکن باره بیا  داشت

های سنتی و ابتداکی جهت  . گاهی اوقات ببیاری از تولیدکنندگا  از شیوه"کنی را به فروش برسانیمحصولی که تولید می
هوای  باشد و باکد از شویوه ها در سطوح وسیع جوابیو نمیکنند و اکن شیوههای آکزنیا فوئتیدا استفاده میمبارزه با آفات کرم

ی ای کوه سوابقه  باشد. تولیدکننوده مدر  جهت مبارزه با آفات اقدام کرد که اکن ناشی از مدکرکت ضعیف تولیدکنندگا  می
های آکزنیوا فوئتیودا   من قبالً وقتی آفت آبدزدک که دشمن کرم "زکادی در تولید ورمی کمپوست داشت صراحتاً اعالم کرد

-ها استفاده موی ها استفاده کردم اما حاب از سموم برای دفع دشمنا  کرماز گازوئیپ برای دفع آبدزدکاست به ببترها زد 

 .  "کنم

 كنندگانكمپوست برای مصرفباال بودن قیمت ورمی

باعث شوده توا کشواورزا      که باشد یمکری از موانع و مشرالت توسعه ورمی کمپوست، قیمت بابی ورمی کمپوست 
ها زکاد است صرفه  که وسعت آ  های زراعیاکن کودها برای زمیندر مزارع خود در سط  وسیع استفاده کنند. نتوانند از آ  

باشند و درآمد هبتند قادر به پرداخت هزکنه چنین کودهاکی نمی پا و کم اقتصادی ندارد زکرا کشاورزا  اکرانی که اغکب خرده
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باشند. در اکن رابطه کری از تولیدکننودگا  بوه نقوپ از کشواورزا      ارا  میبیشتر خرکدارا  اکن کودها، گکخانه دارا  و باغد
که پول زکادی بابت خرکد مقدار کمی ورمی کمپوست برای مزارع خود خرج کنم از کود ازته که ارزانتر و  جای اکن به "گفت

 ."کنمتر است استفاده می صرفه به

 های حمایتی و نظارتی كارآمدعدم وجود سیستم

های حماکتی و نظارتی کارآمد آوری ورمی کمپوست وجود دارد، عدم وجود سیبتمرالتی که در مبیر توسعه فناز مش 
انودازی سواکت    باشد. کری از اکن مبائپ که باعث ببیاری از مشرالت شده، بروکراسی اداری جهت اخذ مجوز برای راهمی

آنقدر برای گرفتن مجوز از اکن اداره به او  اداره  "عا  داشتباشد. در اکن باره کری از تولیدکنندگا  اذورمی کمپوست می
هوای  .  چوالش "رفتم و درگیر کاغذ بازی اداری شدم که خواستم از نیمه راه، کار را رها کنم و از ادامه کوار انصوراف دهوم   

کننودگا   تولیود  گیرد. در اکون خصووص کروی از   موجود در مبیر اخذ وام از دکیر مشرالتی است که در اکن دسته قرار می
شوود  ها برای گرفتن آ  زکاد شده باعث دلبردی کبانی میآنقدر شراکط گرفتن وام سخت شده است و مانع تراشی "گفت

های بزم برای صادرات کود، کرم و ببتر از دکیور مشورالت توسوعه    . نبود زکرساخت"خواهند وارد اکن مبیر شوندکه می
گیرد. در رابطه با اکن مشرپ های حماکتی و نظارتی کارآمد قرار میم وجود سیبتمباشد که در دسته عدورمی کمپوست می

پا هبتم و هنوز به عکت نامناسب بود  شراکط و امرانات  من فعالً ک  تولیدکننده خرده "کری از تولیدکنندگا  بیا  داشت 
د  کارانه به ورمی کمپوست جهت ارزا  شد  . اختصاص ندا"ام در سط  وسیع تولید کنم و بتوانم آ  را صادر کنمنتوانبته

کمپوسوت اسوت. کروی از تولیدکننودگا  کوه خوود از کارمنودا         کود برای کشواورزا  از دکیور مشورالت توسوعه ورموی     
کمپوست انجوام  اگر دولت تمهیداتی را برای اختصاص داد  کارانه به ورمی "جهادکشاورزی بود در اکن خصوص اعالم کرد

. از دکیور مشورالت توسوعه ورموی     "تواننود آ  را خرکوداری کننود   نالند و میاز قیمت بابی آ  نمی دهد کشاورزا  دکیر
اگر  "باشد. کری از تولیدکنندگا  با عصبانیت گفتکمپوست، عدم امرا  خرکد تضمینی ورمی کمپوست از سوی دولت می

. عدم وجود مرجوع  "ش و بازارکابی نداشتیمکرد دکیر ما مشرپ فروصورت تضمینی محصوبت ما را خرکداری می دولت به
نظارتی معتبر بر کار تولیدکنندگا  ورمی کمپوست از دکیر مشرالت است که کری از تولیدکنندگا  در اکن خصوص بیوا   

ی زکادی انجوام  رقانونیغچو  هیچ منبع نظارتی معتبری بر کار اکن صنف وجود ندارد، بنابراکن برای تولید کارهای  "داشت
. در خصوص عدم وجود اتحادکه کوا صونف   "دادمام انجام مییم مثالً من تا چند وقت پیش تولید را در زکرزمین خانهدهمی

ی خاصی وجود چو  اتحادکه "خاص برای خرکد و فروش کود و کرم کری از تولیدکنندگا  به اکن موضوع اشاره داشت که
. عودم وجوود صوناکع    "کنود د ندارد و ناببامانی در اکن بازار بیداد موی ندارد بنابراکن ثبات قیمت هم در بازار کرم و کود وجو

حماکوت دولوت از    تبدککی برای فرآوری محصوبت از جمکه مشرالتی بود که موجب اعتراض تولیدکنندگا  نببت به عودم 
بورای تبودکپ    صوناکع تبودککی  "آنا  شد. کری از تولیدکنندگا  که در زمینه صادرات ورمی کمپوست دارای سابقه بود گفت

 . "فرستمها را به تهرا  و مشهد میبهداشتی و داروکی وجود ندارد و من برای فرآوری آ  -به مواد آراکشی ها کرمپروتئین 

 "توا  به حضور دبب  کود و کرم اشاره کورد. کو  تولیدکننوده گفوت    از دکیر مشرالت توسعه ورمی کمپوست می 
، خرکد "کود هبتند و از من که تولیدکننده هبتم درآمدش در اکن کار بیشتر است ها عامپ اصکی نوسا  قیمت کرم ودبل

هوا  ی اکن کورم جا بههای خاکی را که ببیار شبیه آکزنیا فوئتیدا هبتند را ای افراد سودجو کرمعده"های تقکبیو فروش کرم
زنند و پول کالنی هوم بوه   را گول میها از همدکیر ببیار سخت است و به اکن صورت ما به ما می فروشند و تشخی  آ 

-عامپ مشرپ سازی است که موانع توسوعه ورموی    عنوا  بهکیفیت در بازار هم . ورود محصوبت مشابه بی"زنندجیب می

-های معروف در زمینه ورموی گروهی با برندها و برچبب "شود در اکن خصوص ک  تولیدکننده اذعا  داشتکمپوست می
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 "افراد بودو  تخصو    رمجازیغهای . و فعالیت"کیفیت خودشا  را به فروش برسانندول بیکنند محصکمپوست سعی می
ها مجوز دارند و بقیه دارند بدو  مجووز  کنند اما شاکد فقط تعداد انیشت شماری از آ افراد زکادی در اکن حرفه فعالیت می

های افراد ذکور شود،   دی که در باب به همراه مصاحبه. اکن موا"آکندک  تهدکد برای ما به شمار می عنوا  بهکنند و کار می
های حماکتی و نظارتی کارآمد بوود  عدم وجود سیبتم آوری ورمی کمپوست در خصوصتنها تعدادی از مشرالت توسعه فن

 شده است.  شرح داده  2بقیه موارد در جدول 

 كنندگانادهای دولتی به مصرفكمپوست( از سوی نهی كودهای آلی )ورمیضعف در تبلیغ و ترویج و اشاعه

ی کودهوای ورموی کمپوسوت از    از دکیر مشرالت موجود در توسعه ورمی کمپوست، ضعف در تبکیغ و تروکج و اشواعه 
باشد. استمرار کشاورزا  در مصرف کودهای شیمیاکی به عکت  عدم آشناکی با می کنندگا  مصرفسوی نهادهای دولتی به 

وست باعث شده تا کشاورزا  کمتر از اکن کودهای آلی استفاده کنند و به استفاده از کودهای کمپورمی ژهکو بهکودهای آلی 
 "اثر سوء دارد مبادرت ورزند. کری از تولیدکننودگا  صوراحتاً بیوا  داشوت     درازمدتشیمیاکی که در مزارع و باغات آنا  در 

کم که از اکن کود اسوتفاده کنود و همچنوین آ  را    کشاورز ما هنوز با اسم ورمی کمپوست آشنا نیبت پس چطور انتظار دار
های آموزشی از سوی سازما  تروکج و آمووزش کشواورزی   آوری اکن است که کارگاه. از دکیر مشرالت اکن فن"تولید کند

اکن خود  کمپوست وجود ندارد وهای آلی و تبدکپ آ  به ورمیاستفاده بهینه از زباله منظور بهزنا   ژهکو بهبرای روستاکیا  و 
باشد. کری از تولیدکنندگا  ز  که از کارآفرکنا  برتر بود در اکن عامپ مهمی جهت عدم توسعه فناوری ورمی کمپوست می

ی دارند. اگر دولت بتواند اکن زنا  را زکر چتر خود در قالب ا العاده فوقهای زنا  در انجام کارآفرکنی تواناکی "خصوص گفت
آوری ش  راه رسید  به توسعه اکون فون  جی در خصوص تولید ورمی کمپوست حماکت کند، بیهای تروکی کالسانداز راه

هوا و همچنوین   ورمی کمپوست از طرکق رسوانه  جمکه من. ضعف در تبکیغات جهت گبترش کودهای آلی "گرددتبهیپ می
های آ  و اص و وکژگیکنندگا  و ارائه خوضعف مروجین سازما  جهاد کشاورزی در شناساند  ورمی کمپوست به مصرف

آوری ورمی کمپوست گیر توسعه فنای هبتند که گرکبا مشرالت عدکده ازجمکههمچنین برتری آ  نببت به ساکر کودها 
و جهاد کشاورزی در  مایصداوس "داشتند و اذعا  کردند که نظر اتفاقاند. تعدادی از تولیدکنندگا  نببت به اکن مشرپ شده

هواکی کوه بورای آشوناکی     کشاورزا  کوتواهی کورده اسوت و برناموه     ژهکو بهکنندگا  کود به مصرفتبکیغ و شناساند  اکن 
 ."باشد ببیار اندک استکشاورزا  و باغدارا   با خواص اکن کودها می

 سازی استفاده از ورمی كمپوست در بین كشاورزانعدم فرهنگ

باشد ی کشاورزا  میرکپذ ب کرگیرد، عدم رار میآوری ورمی کمپوست که در اکن دسته قکری از مشرالت توسعه فن
 رکپوذ  بو  کرجا که معموبً روستاکیا  افرادی باشد. از آ که اکن عامکی برای عدم تواناکی آنا  در تولید ورمی کمپوست می

کشواورزا   نیفتواده توا    آنجوا کنندگا  کامپ در میا  مصرف طور بهکمپوست و امثال اکن کود هنوز نیبتند و از طرفی ورمی
ی در میا  کشاورزا  اتفاق نیفتد ساز فرهنگبتوانند از آ  همانند ساکر کودهای شیمیاکی استفاده کنند، بنابراکن تا زمانی که 

ی در بوین  سواز  فرهنوگ عودم   رو نکو ا ازآوری اقودام کننود.   توا  انتظار داشت که کشاورزا  خود جهت شروع اکن فون نمی
کمپوسوت  آوری ورموی کمپوست کری از عوامپ مهم و از مشرالت اساسی در توسوعه فون  کشاورزا  جهت استفاده از ورمی

ی رکپوذ  بو  کرپذکر و فاقود  روستاکیا  و بخصوص کشاورزا  افرادی دکر "باشد. در اکن باره کری از تولیدکنندگا  گفتمی
پذکرند، بنوابراکن  ا از روی اجبار میکند به سختی کرواج پیدا می ها آ آوری جدکدی که میا  بابکی هبتند در واقع ک  فن

 ."ها آگاهی و زما  بدهیم تا بتوانند با دانش و آگاهی باب خودشا  به پذکرش آ  رغبت کابندباکد به آ 
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دست آمده دوباره با کرودکیر تکفیوق، و زکور طبقوات تشوریپ شودند       در مرحکه پاکانی کعنی کدگذاری انتخابی، نتاکج به
های ارائه شده در اکن پوژوهش  (. تشابه نتاکج اکن مرحکه با مراحپ قبکی نشا  داد که کافته2113، 6و همرارا  فرانبیبرا)

افتد، تحکیپ کپ نیرانه بر فرآکندهاکی است که در طوول   باشند. آنچه در اکن مرحکه اتفاق میاز استحرام بزم برخوردار می
 پوژوهش  پر پیچ و خم مبیر در خود که برداشتی و دارد اختیار در که هاکیداده تمامی راساسب تحقیق رخ داده و پژوهشیر

حواج بواقری و    ادکوب (گوردد   منتهوی  پوژوهش  اقتضواکی  مودل  به نهاکت در تا کندمی دنبال را 2داستانی سیر خط اندوخته،
 داسوتانی،  خوط سویر   و شودمی مطالعه که اصکی پدکده دربارة است صیخا توصیف ساده طور به (. داستا ،6933همرارا ، 

 است. داستانی چنین سازی مفهوم

 کدگذاری محوری .2جدول 

 مفهوم زیر طبقه طبقه

مشرالت تولید ورمی کمپوست 
و بازدهی   پاکین آ  در فصپ 

 زمبتا 

ها از ببتر هنیام فرار کرد  کرم -
 بارندگی

دامی  بری پوسیده شد  کودزما -
کمپوست ببتر در تولید ورمی عنوا  به

 در فصپ زمبتا  ژهکو به
دشمن  عنوا  بهوجود آفات مختکف  -

 ها و کاهش محصولکرم

ها از ببتر و مرگ بارش شدکد بارا  در زمبتا  و فرار کرم -
 ها به عکت دوری از ببتر و عدم تغذکه آ 

، اما فراکند هالزوم پوسیده بود  کود ببتر جهت تغذکه کرم -
 شود.پوسیدگی در زمبتا  کند می

 
-های خاکی، پرندگا ، قورباغهها، آبدزدکها، کرمدشمنا  کرم -

 ها، مارمول ، موش و موش خرما هبتند. 

فقدا  مهارت بزم 
 تولیدکنندگا  در 
 تولید و  بازارکابی

های مدکرکتی در میا  فقدا  مهارت -
 کمپوستتولیدکنندگا  ورمی

عدم به کارگیری اصول فنی برای تولید  -
 کمپوستورمی

عدم وجود مهارت در فروش و بازارکابی  -
های حاصپ از آ  کمپوست و فرآوردهورمی

 در بین تولیدکنندگا  

مواجه شد  با مشرپ در مبیر تولید به عکت عدم شرکت  -
های تولید ورمی کمپوست بعضی از تولیدکنندگا  در کالس

 اصولی، عکمی و فنی اکن فن آوری  جهت کادگیری
نداشتن مهارت تولیدکنندگا  تازه کار در اکن حرفه و عدم  -

آگاهی آنا  در فروش و بازارکابی محصوبت ورمی کمپوست و 
 در نتیجه شربت در اکن حرفه

کمپوست بود  قیمت ورمی باب
 برای مصرف کنندگا 

کمپوست و نداشتن باب بود  قیمت ورمی  
ه اقتصادی برای مصرف کنندگا  به صرف

 وکژه زارعا 

دارا  و باغدارا  بیشتر خرکدارا  ورمی کمپوست، گکخانه-
هبتند چو  زارعا  قدرت خرکد ورمی کمپوست را به دلیپ 
 قیمت بابی آ  ندارند. و براکشا  صرفه اقتصادی ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      
1- Francisca & et al 
2- Story line 
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 کدگذاری محوری .2ادامه جدول

 

ضعف در تبکیغ و تروکج و 
ی کودهای آلی اشاعه

)ورمی کمپوست( از سوی 
نهادهای دولتی به مصرف 

 کنندگا 
 
 
 
 
 
 
 

در مصرف کودشیمیاکی به عکت عدم  استمرار کشاورزا  -
 آشناکی با کودهای آلی

که کشاورزا  هنوز کامپ با کودهای آلی مثپ ورمی چو  -
اند بنابراکن همچنا  به مصرف کودهای کمپوست آشنا نشده

 ورزند.شیمیاکی مبادرت می
های آموزشی از سوی سازما  ضعف در تشریپ کارگاه -

های آلی استفاده بهینه از زبالهتروکج برای روستاکیا  جهت 
 کمپوستو تبدکپ آ  به ورمی

رکزی تروکج و آموزش کشاورزی در زمینه عدم برنامه -
توانمندسازی زنا  روستاکی و  نادکده گرفتن نقش کارگزاری 

-ها در مدکرکت ضاکعات کشاورزی، خانیی و تولید ورمیآ 

 کمپوست

تاکیا  با کودهای آلی و های آموزشی موجب آشناکی روسکارگاه -
 شود.کننندگا  می همچنین موجب افزاکش تولیدکنندگا  و مصرف

سازی کوتاهی کرد  تروکج و آموزش کشاورزی جهت توانمند -
 زنا  روستاکی در زمینه تولید  ورمی کمپوست 

عدم اطالع رسانی کامپ  در زمینه مزاکا و فواکد ورمی کمپوست  -
 برای عموم 

 گونه نکاا اعم از دکداری، شنیداری و مطبوعات در زمینه هرسانه -
اند و شاکد همین به عنوا  کودهای آلی ببیار ضعیف عمپ کرده

شناخته ماند  اکن کود در نزد مردم باشد که در واقع عامکی برای نا
 تواند ببیار مثمر ثمر واقع گردد.تبکیغات از اکن طرکق می

کمپوست را در هاکی از کود ورمیونهمروجین داخپ ادارات باکد نم -
اختیار داشته باشند که هنیام مراجعه ارباب رجوع از خواص، مزاکا و 

دارا  سخن بیوکد های آ  برای کشاورزا ، باغدارا ، گکخانهوکژگی
توانند ها میها شده و آ و اکن عامکی برای تغییر نیرش ارباب رجوع

ی کودهای شیمیاکی اقدام برای جاکیزکنی اکن کودهای آلی به جا
 کنند.  

های غیر دولتی در نادکده گرفتن نقش نهادهای محکی و سازما  -
 تروکج کود ورمی کمپوست

آوری ورمی عدم اطالع رسانی مزاکای اقتصادی فن -
 کمپوست در راستای توسعه پاکدار و تولید تجاری

ضعف در تبکیغات جهت گبترش کودهای آلی من جمکه  -
ها )تکوکزکو ، مجکه، رادکو کمپوست از طرکق رسانهرمیو

 و...(
ضعف مروجین و جهاد کشاورزی در ارائه خواص و  -

کمپوست مانند )بهبود کیفیت و افزاکش های ورمیوکژگی
باروری خاک، کاهش مصرف سم و کود و تولید محصول 

زکبت، تعادل آب، خاک، گیاه و کاهش سالم، حفظ محیط
ضاکعات کشاورزی و خانیی و ...( به کشاورزا  و زباله و 

 کنندگا مصرف
توانند نقش مهمی را در دولتی و محکی میسازمانهای غیر -

آوری در میا  کشاورزا  و گبترش و توسعه اکن فن
روستاکیا  اکفا کنند اما اکن نهادها همواره به دست فراموشی 

 شوندسپرده می
                   

 

 

 مفهوم زیر طبقه طبقه

های عدم وجود سیبتم
 حماکتی و نظارتی کارآمد

 

 
بروکراسی اداری  -

 برای اخذ مجوز
 

خبتیی و بازماندگی از ادامه کار به دلیپ کاغذ بازی اداری برای گرفتن مجوز جهت احدا  ساکت  -
 ورمی کمپوست 

 های  متعدد بان  برای داد  وامبهانه تراشی -
 عنوا  بهآل نشده که بتوا  به آ  ید ورمی کمپوست به طور اکدههنوز شراکط و امرانات برای تول -

 ک  محصول صادراتی نیرکبت.
به عکت گرا  تمام شد  کود ورمی برای کشاورزا  و زارعا ، به دلیپ باب بود  قیمت آ ، اگر به  -

 توانند آ  را خرکداری کنند.اکن کود کارانه تعکق گیرد کشاورزا  می
شود تولیدکننده ی محصوبت ورمی کمپوست توسط دولت که اکن امر سبب میعدم خرکد تضمین -

 ها با قیمت ارزانتر بفروشد.آ  را به دبل
 شود.عدم نظارت دولت بر کار تولیدکنندگا  که سبب افزاکش کرم و کودهای تقکبی می -

 های خاصعدم ثبات قیمت در بازار کرم و کود به عکت عدم وجود اتحادکه -
 بهداشتی و داروکی  -ها به مواد آراکشیدم وجود صناکع تبدککی برای تبدکپ پروتئین کرمع -

 قیمت ثابت به دلیپ وجود دبب  در بازار وجود ندارد. -
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 کد گذاری محوری .2دامه جدول ا 

 مفهوم زیر طبقه طبقه

ی ضعف در تبکیغ و تروکج و اشاعه
کودهای آلی )ورمی کمپوست( از 
سوی نهادهای دولتی به مصرف 

 کنندگا 

پذکری عدم رکب  -
کشاورزا  مانعی جهت 

تواناکی آنا  برای تولید ورمی 
 کمپوست
     

پذکری است، یازمند رکب هر کبب و کار و کارآفرکنی ن که چو  -
بنابراکن جهت تغییر نیرش اکن دسته از افراد باکد به آنها آگاهی داد تا 

 ها تقوکت شود.ی آ رکپذ ب کربعد  کم کم

سازی استفاده از ورمی عدم فرهنگ
 کمپوست در بین کشاورزا 

 

فرهنگ ضعیف کشاورزا   -
در پذکرش رکب    جهت 

 شروع اکن فناوری

کمپوست در میا  فرهنگ استفاده از کودهای ورمی چو  هنوز -
کشاورزا  و روستاکیا  ما جا نیفتاده بنابراکن آنا  از پذکرش اکن کود در 

 ورزند.مزارع خود امتناع می
آوری کی که کشاورزا  و روستاکیا  به سادگی ک  اکده کا فنازآنجا -

نزد آنا  نیازمند  آوریپذکرند، بنابراکن برای پذکرش اکن فنجدکد را نمی
-کنند اکن فنهاکی که کبب میزما  هبتیم تا در طول زما  و آگاهی

 آوری را بپذکرند.

 
عدم پذکرش ورمی  -

کمپوست توسط کشاورزا  
 کود جاکیزکن عنوا  به

 

 های تحقیقمنبع: کافته 

 

کمپوسوت در اسوتا    آوری ورموی  در مجموع برای سهولت در درک خواننده از عنووا  موانوع و مشورالت توسوعه فون     
کمپوست و بازدهی پاکین آ  در فصپ زمبوتا ، فقودا  مهوارت    کرمانشاه، کدهای محوری که شامپ مشرالت تولید ورمی

هوای  کنندگا ، عودم وجوود سیبوتم   بزم تولیدکنندگا  در تولید و بازارکابی، باب بود  قیمت ورمی کمپوست برای مصرف
ی کودهای آلی )ورمی کمپوست( از سوی نهادهوای دولتوی بوه    ضعف در تبکیغ و تروکج و اشاعهحماکتی و نظارتی کارآمد، 

آموده   6بودند، در قالب مودل در شورپ    سازی استفاده از ورمی کمپوست در بین کشاورزا  عدم فرهنگو  مصرف کنندگا 
 است.

 پیشنهادها گیرینتیجه

باشد که باعوث شوده توا کشواورزا      کمپوست میبی ورمیورمی کمپوست، قیمت باکری از موانع و مشرالت توسعه 
-باشد. از آ ( همبو می6931) مقدم( و 6933) یفارسیجانهای نتوانند از آ  در مزارع خود استفاده کنند. اکن نتاکج با کافته

کودهوا   گونوه  نکو اباشند و از نظر معیشتی قادر به تأمین هزکنوه  می پا خردهد و ای از کشاورزا ، کم درآمجا که بخش عمده
ورمی کمپوسوت باکبوتی در صوورت توأمین      ژهکو بهباشند، جهت تروکج و آشناکی کشاورزا  با اثرات ارزشمند مواد آلی نمی

دولت برای کمو    که نکاقرار گیرد و کا کشاورزا   بها در اختیارراکیا  و کا حداقپ نیم صورت بههای اول اعتبارات، در سال
هوای  از دکیر موانوع، عودم وجوود سیبوتم     به کشاورزا  طرح اعطای کارانه به کودهای آلی )ورمی کمپوست( را اجرا نماکد.

باشد. در واقع، دولت با قوانین دست و پواگیر نظیور: اعطوای    آوری میی اکن فنحماکتی و نظارتی کارآمد در راستای توسعه
الت برای تولیدکنندگا  ، مانع توسعه اکن فناوری در سط  استا  شده است. فقدا  شراکط خرکد تضومینی از سووی   تبهی

دولت، عدم وجود مرجع نظارتی معتبر، عدم وجود اتحادکه کوا صونف خواص بورای خرکود و فوروش کوود و کورم از دکیور          
 .تهدکدهاکی است که تولیدکنندگا  را با چالش جدی روبرو ساخته است
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 های پژوهش(کمپوست استا  کرمانشاه )منبع تحقیق: کافتهآوری ورمیمدل اقتضاکی موانع و مشرالت توسعه فن. 1شکل 

های ورمی کمپوست د ساکتجا که تعدااز آ ( به نتاکج مشابهی دست کافتند. 2166)6و شارما  سوامی( و 6933) سهرابی
اندازی واحدهای ورمی در استا  رو به افزاکش است، اما ببیاری از اکن تولیدکنندگا  فاقد مجوزهای قانونی بزم جهت راه

ورمی کمپوست شده است. ببویاری از تولیدکننودگانی کوه     در بازارهاکی کمپوست هبتند و اکن امر موجب اکجاد ناببامانی
روکه کرم از کشورهای دکیر، وارد کرد  محصوبت مشابه یرمجاز مانند واردات بیغهای با انجام فعالیتفاقد مجوز هبتند 

انود. بنوابراکن بورای    کیفیت در بازار موجب به هم خورد  ثبات قیمت کود و کرم و اکجاد ک  ناببوامانی در بوازار شوده   بی
ها را و اتحادکه اصناف یرنظهاکی گردد تا دولت تشرپها توصیه میساماندهی تولید و بازارکابی و جکوگیری از اکن ناببامانی

 .های جانبی حاصپ از آ  به عمپ آوردکمپوست و فرآوردهبرای تثبیت قیمت ورمی

توجهی تولیدکننده در سط  استا  به وجود آموده اسوت، در کنوار     اکنو  تعداد قابپ که هم با توجه به اکناز سوی دکیر، 
بدکن صورت که اکن سودجوکا   ،  تعداد سودجوکا  و متخکفا  اکن حرفه نیز روز به روز افزاکش کافته استاکن تولیدکنندگا

جای کرم آکزنیا فوئتیدا و ارائه محصوبت با کیفیت پاکین باعث به هوم   های خاکی در بازار بههای تقکبی و کرمبا ورود کرم

                                                                                                                                      
1- Swami & Sharma  

کمپوست رمیوباب بود  قیمت 
 کنندگا برای مصرف

در  فقدا  مهارت بزم تولیدکنندگا 
 تولید و بازارکابی

 ضعف در تبکیغ و تروکج و اشاعه
کمپوست( از کودهای آلی )ورمی

سوی نهادهای دولتی به 
 کنندگا مصرف

در  کمپوستبازدهی پاکین تولید ورمی
 فصپ زمبتا 

های حماکتی و عدم وجود سیبتم
 نظارتی کارآمد

-سازی استفاده از ورمیعدم فرهنگ

 رزا کمپوست در بین کشاو
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انود. دولوت   اند و از اکن طرکق سودکالنی را نصیب خود کورده زار شدهرکختن بازار محصوبت اکن حرفه و اختالل در اکن با
بدکن صوورت کوه بورای کوود و کورم       ،باکبت برای جکوگیری از تخکف اکن سودجوکا  و دبب  قوانینی را اتخاذ نماکدمی

ر گردند و بازار را از قیمت تضمینی تعیین نماکد و با خرکد تضمینی اکن محصوبت  مانع دخالت دبب  و سودجوکا  در بازا
 حالت نوسانی خارج کرده و متعادل نماکد.

های متعدد نهادهای دولتی جهت داد  مجوز و ارائه آوری، مانع تراشیکری از مشرالت عدکده در مبیر توسعه اکن فن
فرکنی و کشواورزی و عالقمنودا  در جهوت کوارآ    باشد. که اکن عامپ موجب کاهش انییزه فارغ التحصویال   تبهیالت می

های تشووکقی خوود را   گردد تا دولت سیاستجهت تبهیپ اکن روند توصیه می اشتغال در زمینه ورمی کمپوست شده است.
ی اکون حرفوه اعموال کنود و     انوداز  راهو بکندمدت به عالقمندا  تولید ورمی کمپوست جهت  بهره کمهای نظیر پرداخت وام

 ذ وام نیز براهد. های موجود در فرآکند اخهمچنین از بروکراسی

-سازی استفاده از ورمی کمپوست در بین کشاورزا  میعدم فرهنگکمپوست، از دکیر موانع و مشرالت توسعه ورمی

سوازی کشواورزا  بورای جواکیزکنی اکون کودهوا بوا ورموی         روکه کودهای شیمیاکی و عدم فرهنگاستمرار توزکع بیباشد. 
( نیز بوه اکون موضووع    6936کمپوست با آ  مواجه است، رحیمی )وری ورمیآکمپوست نیز از جمکه مشرالتی است که فن

 اشاره کره است. 

اشاره  کمپوست( از سوی نهادهای دولتیتوا  به ضعف در تبکیغ و تروکج و اشاعه کودهای آلی )ورمی از دکیر موانع می
-های کشور و مشرالت زکبوت اد آلی خاکچو  بیراری، کمبود موای هماکرا  با مشرالت عدکده که نکاکرد. با توجه به 

محیطی کودهای شیمیاکی و غیره مواجه است، اما ببیاری از کشاورزا  اکرانی هنوز با نام ورمی کمپوست آشونا نیبوتند و   
و خواوازی )   بادیآکحییهای نتاکج حاصپ از اکن تحقیق با پژوهش ندارند کهنببت به وجود اکن کود و مزاکای آ  آگاهی 

گیرد. در اکن راستا بزم است تا بخش مودکرکت  ( همخوانی دارد. البته اکن عدم آگاهی از ضعف در تبکیغات نشأت می6933
ی زنا  و جوانا  روستاکی، کشاورزا  و غیره نبوبت  رسان اطالعو هماهنیی تروکج با کم  جهاد کشاورزی جهت آگاهی و 

کمپوسوت  معرفوی ورموی   -تواند به شورپ :  اقدام نماکند. اقدامات بزمه  در اکن زمینه  میی اکن کود به گبترش و اشاعه
 -تشوکق کشاورزا  توسط مروجا  به اسوتفاده از اکون محصوول    -های تروکجیچاپ پوستر، بولتن و ساکر نشرکه صورت به

-ها و آزمواکش ارائه طرح -ایمقاکبه اکجاد بعضی مزارع نمونه و -های آموزشی که اغکب جنبه تروکجی دارنداکجاد کالس

 کننده و ... باشد.ها به بازار و تولیدهای مرتبط و انتقال داده

ها، باشد. با شروع فصپ زمبتا  و شروع بارندگیاز دکیر مشرالت، بازدهی پاکین ورمی کمپوست در فصپ زمبتا  می
میرند آورند و پس از مدتی به عکت عدم تغذکه میتر هجوم میها ببتر را رها کرده و به خارج از ببها در اثر اکن بارشکرم

 شوند.و بدکن صورت باعث کاهش محصول می

تووا  گفوت در حوال حاضور     های مناسب تولیدی و نیز قابکیت نیهداری و سهولت حمپ و نقوپ موی  ظرفیت رغم به -
ست وجود ندارد. بنوابراکن تودوکن   های حماکتی و نظارتی کارآمدی در استا  برای توسعه فناوری ورمی کمپوسیبتم

توا  فضای رقابتی بزم را در به پیروی از آ  فضا و با تریه بر آ  می دکنندگا یتولمکزم کرد   منظور بهی ا نامه نکیآ
 میا  تولیدکنندگا  اکجاد نمود و مانع از انحصاری شد  بازار ورمی کمپوست در استا  شد.

 هاهای تولید ورمی کمپوست در اکن برنامهی متولی و گنجاند  آموزشها سازما های آموزشی بازنیری برنامه -
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 های مناسب برای تولیدکنندگا  ورمی کمپوستتأمین نهاده منظور بهکالچر حماکت دولت از صنعت ورمی -

 بندی ورمی کمپوستتوسعه صناکع ترمیکی نظیر ببته -

توسط کری از اصناف کا ادارات تعیین شده توسوط   دار شد  مبؤلیت نظارت بر واحدهای تولید ورمی کمپوستعهده -
 دولت 
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 .کرمانشاه ماه، تولید کودهای زکبتی. دی
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کشاورزی )ساقه برنج(. هماکش مکی  . الیوی مناسب مدکرکت پبماندهای6933گکرنگ، آ.، حبینی، س. و دوستدار، س.  محمدی
 ماه، تهرا . یدی کشاورزی. ها پبابمدکرکت پبماند و 

آموزى )مهارت هجرت طرح کارآفرکن و زودبازده اقتصادى هاىبنیاه طرح . بررسی6931جمهوری.  رکاست اسناد و پژوهش مرکز
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Abstract 
Entrepreneurial enterprises have the potential to create new business opportunities and provide alternative 

income sources for rural populations. Vermicompost production provides diversified income for farmers using 

livestock manure as well as agricultural residues and household wastes. The economic, social, cultural, and 

environmental importance of vermicompost technology has made it a unique opportunity for rural households to 

maintain food security and sustainable livelihood. However, this technology has not yet been diffused across 

rural population in the Kermanshah Province. Therefore, the purpose of this design was to determine the 

constraints and challenges of vermicompost technology development in the case of active sites in the 

Kermanshah Province by using a qualitative study and a well-established theoretical approach. The population 

for this study comprised of all vermicompost producers in the Kermanshah province (N=52). A purposeful 

sample of 21 producers with a minimum of two years of experience in vermicompost production participated in 

the study. Data was collected using deep and semi-structured interviews. Open, axial, and selective coding was 

used to analyze the data. The results revealed that the following constraints and challenges impede the 

development of vermicompost technology: low production during the winter, high prices for the customers, lack 

of technical and marketing skills among the producers, lack of efficient support and monitoring, weak adoption 

process due to cultural beliefs, and inefficient extension and diffusion by public institutions. 
Key words: Vermicompost, constraints and challenges, grounded theory, rural enterprises  
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