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بررسي پتانسيل بازیافت زباله شهری توليدی در سطح شهر مشهد به کمک
تکنولوژی توليد ورمي کمپوست
سعيد

قيصری*1
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شهناز

دانش2

سيد محمود

موسوی3

چكيده
تحقيق حاضر در راستاي کاهش مش کالت زيست محيطي ناشي از مديريت نامطلوب زباله هاي شهري و با هدف امکان سنجي بازيافت زباله
هاي توليد شده در سطح شهر مشهد از طريق به کارگيري آنها به عنوان بستر براي توليد ورمي کمپوست با استفاده از يک گونه کرم خاکي
اپي ژيک به نام  Eisenia fetidaانجام پذيرفت .اي ن تحقيق در قالب يک طرح کامال تصادفي با يک نوع بستر (شامل مخلوط زباله شهري
و کود گاوي) و در  5سطح اختالط مواد بستر (شامل 02،02،02،82و  022درصد وزن خشک مواد بستر زباله شهري و مابقي کود گااوي)
به مدت  82روز مورد بررسي قرار گرفت .در اين مطالعه  5تيمار و در  3تکرار (در مجموع  05واحد آزمايشگاهي) ساخته شد و تيمار حاوي
 022درصد زباله شهري به عنوان تيمار شاهد مدنظر قرار گرفت .جهت ارزيابي آماري نتااي از نارم افا ار  SPSSاساتفاده شاد .مقايساه
ميانگين داده ها ني به روش آزمون چند دامنه اي دانکن در سطح  2/25انجام پذيرفت .به منظور بررسي و مقايساه تيمارهااي مختلا و
مشخص شدن تأ ثير اضافه کردن کود گاوي به زباله شهري در کيفيت مواد بستر ،پارامترهاي بيولوژيکي و في يکوشيميايي مختلفي در طي
مدت تحقيق اندازه گيري شد .نتاي اين تحقيق نشان داد که در تمامي تيمارها با گذشت زمان تعداد و بيومس کرمهاي خاکي بالغ اف ايش
قابل مالحظه اي يافته است و ماک يمم آن مربوط به تيمار شاهد ( 022درصد زباله شهري) مي باشد .همچناين مشااهده شاد در تماامي
تيمارها با گذشت زمان مقدار  C/N ، pH ، TVS ، TOCو  C/Pمواد بستر داراي کاهش و مقدار  TK ، TP ، TKNو  ECمواد بستر
داراي اف ايش قابل مالحظه اي مي باشد .در کل نتاي اين تحقيق مؤيد اين نکته اساسي بود که زباله هاي شهري بدون نياز به اضافه کردن
هيچ گونه مواد غذايي مکمل (منجمله کود گاوي) مي توانند به نحو شاياني براي توليد ورمي کمپوست مورد استفاده قرار گيرند.

کلمات کليدي  :زباله شهري مشهد ،ورمي کمپوست ،بازيافت ،محيط زيست..Eisenia fetida ،
 -0کارشناس ارشد مهندسي عمران -محيط زيست ،دانشگاه فردوسي مشهد ،ايران(مسئول مکاتبات).
 -0استاديار ،گروه مهندسي عمران -محيط زيست ،دانشگاه فردوسي مشهد ،ايران.
 -3دانشيار ،گروه مهندسي شيمي ،دانشگاه فردوسي مشهد ،ايران.
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قيصري و همكاران

مقدمه
0

 Vermiمعادل التين کلمه"کرم " است و توليد ورمي
0

کمپوست ني به فرآيندي اطالق ميگردد که در آن از کرمهاي
خاکي براي توليد کمپوست استفاده مي شاود(0و .)0در فرآيناد
توليد ورمي کمپوست از طريق تج يه مواد زايد آلاي باه کماک
انواع خاصي از کرمهاي خاکي ،يک نوع کود آلي بسايار مذاذي،
تمي و بي بو با توانايي اصالح خاک توليد ميگردد که عالوه بار
کاهش خطرات بهداشتي و زيست محيطي ناشي از زايدات آلي،

پيشين بر روي اين عامل متمرک بوده است .گارگ و همکااران
در سال  0220پتانسيل تج ي انواع مختل مواد زايد آلي(ماواد
زايد آشپ خانه ،مواد زايد کشااورزي و ماواد زاياد صانعتي) باه
کمک کرم خاکي گونه  Eisenia fetidaرا مورد بررساي قارار
دادند و به اين نتيجه رسيدند که توليد ورمي کمپوست به کمک
کرم خاکي  ،Eisenia fetidaتکنولوژي مناسبي براي تج يه و
بازيافت انواع مختل مواد زايد آلي مي باشد(.)7
سوتار در سال  0220امکاان بازيافات زايادات درخات

روش بازگردش آنها را به طبيعت به صورت کود مصرفي تساري
مي نمايد و مي تواند جايگ ين مناسبي براي کودهاي شايميايي
در صااناي کشاااورزي و باغااداري باشااد و از مشااکالت زيساات
محيطي زيادي که در نتيجه مصرف بي رويه کودهاي شايميايي

طريق تکنولوژي ورمي کمپوست مورد مطالعه قرار داد( .)8نتاي
اين تحقيق نشان داد که اين مادة زايد در ترکيب با کود گاوي و
خاااک اره بااا نساابت ،02:02:02بااراي توليااد ورمااي کمپوساات

ايجاد ميشود ،ني جلوگيري نمايد.
هند و همکاران فرآيند تولياد ورماي کمپوسات را باه
عنوان يک تکنولوژي کم ه ينه براي پروسه و تصفيه کردن مواد
زايد آلي تعري

صمغ 3که در کارخانجات تولياد چساب ،ايجااد ماي شاود را از

ميکنناد( .)3الزم باه ککار اسات کاود ورماي

کمپوست نسابت باه کاود کمپوسات متاداول داراي کيفيات و

مناسب مي باشد .کاوشيک و گاارگ در ساال  0220پتانسايل
کارم خااکي  Eisenia fetidaرا باراي تج يا لجان صاناي
نساجي به صورت مخلوط با کود گاوي و يا مواد زايد کشااورزي
مورد بررسي قرار دادند( .)9در اين مطالعه بيشترين مي ان رشد
و تکرير کرمهاي خاکي در بستري که فقاط شاامل کاود گااوي

خواص بهتري است(.)0
به طور کلاي حادود  3222گونا مختلا از کرمهااي
خاکي وجود دارد که اندازة آنها از  2/0تا  332سانتيمتر متذيار
مي باشد( .)0طبق تحقيقات انجام شده از ميان اين  3222گونه

بود ،مشاهده شد .اين مطالعه مؤيد اين نکتا اساساي باود کاه
فرآيند توليد ورمي کمپوست ،گ ين مناسبي براي بازيافت لجن
صناي نساجي (مخلوط با کود گاوي) مي باشد.
گوپتااا و همکاااران در سااال  0227از مخلااوط بقاياااي

کرم خاکي تنهاا دو گوناه  Eisenia fetidaو Lumbricus
 rubellusبيشترين کاربرد را در توليد ورمي کمپوست دارند و
اين به دليل راندمان کاار ،ساهولت در تکريار و شارايط زيسات
محيطي الزم است که براي زندگي ترجيح ماي دهناد (5 ،0 ،0

ني هاي آبي با کود گاوي به عنوان مواد اوليه باراي تولياد ورماي
کمپوست استفاده کردناد( .)02بار اسااس نتااي ايان تحقياق،
مشخص شد که نيهاي آبي به صورت مخلوط با کود گااوي (باه
ترتيب با نسبت هاي  05درصد و  75درصد) ،ميتواند به عنوان

و .) 0
در سااالهاي پيشااين تحقيقااات گوناااگوني در خصااوص
استفاده از فرآيند توليد ورماي کمپوسات باراي بازيافات اناواع
زايدات آلي انجام پذيرفته است .از آن جا که ناوع بساتر از نظار
کيفيت ورمي کمپوست توليدي و مي ان رشد و تکرير کرمهااي
خاکي داراي اهميت زياادي ماي باشاد ،لاذا بيشاتر تحقيقاات

يک بستر مناسب براي توليد ورمي کمپوست مورد استفاده قرار
گيرند.
حسااينعلي عليخاااني در سااال  0385در يااک مطالع ا
تحقيقاااتي کاااربرد ضااايعات کارخانجااات چااوب و کاغااذ ايااران
(چوکا) ،شامل خاک اره و بقاياي پوست درختاان را باه عناوان
بخشي از مواد اوليه ارزان قيمات در فرآيناد تولياد کاود ورماي

1- Worm
2- Vermicomposting

3-Guar gum
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کمپوست مورد بررسي قرار داد( .)00توصيه نهايي ايان تحقياق

قرار دادند( .)00نتاي اين تحقيق حاکي از ايان باود کاه گوناه

استفاده از  32درصد ضايعات پوسيده و قاديمي کارخاناه و 72

 Eisenia fetidaنسبت به دو گونه ديگر ،قادر به تحمال رنا

درصد مابقي کود گاوي جهت توليد ورمي کمپوست بود.

وسيعتري از تذييرات درجه حارارت ماي باشاد و بناابراين ايان

زهرا عبادي و همکاران در سال  0380چگونگي تکريار

امکان وجود دارد که اين گونه در مناطق گرم (تا درجه حارارت

و پارورش کارم خااکي  Eisenia fetidaبار روي ضاايعات و

 03درجه سانتيگراد) و همچنين در ناواحي سارد (تاا  5درجاه

بقاياي مختل کشاورزي (تفال گوجاه فرنگاي ،ضاايعات سايب

سانتيگراد) پرورش پيدا کند ،ليکن دو گونه ديگر باراي کااربرد

زميني ،تفال جو ،باگاس ،خاک اره و خاک) را در مخلوط با کود

در ظروف روباز پرورش کرم داراي محدوديت بودند(.)00

حيواني در سطوح  75 ،52 ،05و  022درصد باه هماراه شااهد

متأسفانه با وجود اثرات مفيد و مربت کرمهاي خاکي و

(کود حيواني) مورد بررساي قارار دادناد( .)00در ايان تحقياق

اف ايش سرعت معادني شادن و هوموساي شادن بقايااي آلاي،

بيشترين نسبت مي ان تکرير کرمهااي خااکي در تيماار گوجاه

فرآيند توليد ورمي کمپوسات در کشاور ماا گساترش چناداني

فرنگي در سطح  75درصد و کمترين در تيمار تفاله جو مشاهده

نيافته است .لذا با توجه به حجم عظيم زايدات آلي در شهرهاي

شد(.)00

ب رگ ،صناي و بخش کشاورزي و همچنين مشکل کمبود ماواد

به اين ترتيب برخي ديگر از مطالعاات پيشاين نيا بار

آلي در خاکهاي کشورمان ،ل وم فرهنگ سازي و انجام تحقيقات

روي شناسايي مناسبترين گونه هاي کرم خاکي کمپوست ساز و

گسترده در اين زمينه بيش از پيش احساس ميشاود .بررسايها

همچنين پيدا نمودن شرايط محيطي مناسب براي هار کادام از

نشان ميدهد يکي از زايدات آلي که هار روزه در حجام زياادي

گونه ها ي کرم خاکي متمرک بوده است .تريپااتي و بااردوا در

توليد شده و نيازمند مديريت مي باشد ،زباله هاي شهري است.

سال  0220پتانسيل يک گونه کرم خااکي غيار باومي باه ناام

به عنوان مرال طبق اطالعات ارايه شده از سوي سازمان بازيافت

 Eisenia fetidaو يااک گونااه کاارم خاااکي بااومي بااه نااام

و تباديل مااواد شاهرداري مشااهد ،در شااهر مقادس مشااهد بااا

 Lampito mauritiiرا از جنبه هاي مختلا شاامل ميا ان

جمعيت بايش از  0ميلياون نفار و حراور سااالنه بايش از 00

توليد بيومس ،سيکل زندگي و مناسب بودن براي تولياد ورماي

ميليون زائر ،روزانه بالغ بر  0722تن زباله شهري توليد مي شود

کمپوساات در محاايط نيمااه خشااک ناحيااه  Jodhpurدر

که  70درصد آنها را مواد زايد آلاي تشاکيل مايدهناد .باديهي

 Rajasthanهند مورد مقايساه قارار دادناد( .)03نتااي ايان

است اين حجم عظيم زباله اگر به شيوه مطلوبي مديريت نشاود،

تحقيق نشان داد که گوناه  Eisenia fetidaباه مراتاب بهتار

مي تواند باعث بروز مشکالت زيست محيطاي زياادي همچاون

ميتواند در مناطق نيمه خشک و بياباني  Rajasthanنسبت به

آلااودگي آبهاااي سااطحي و زيرزمينااي ،آلااودگي خاااک ،شاايوع

گونه  Lampito mauritiiپرورش يابد .همچناين بار اسااس

بيماريهاي مختل و غيره گردد .بنابراين با توجه به مطالب فوق

اندازه گيريهاي انجام شده در اين تحقيق ،مشاخص شاد مقادار

و با مدنظر قرار دادن اين نکته که استفاده از زباله شهري باراي

بهينه درصد رطوبات و  pHباراي گوناه  Eisenia fetidaباه

توليد ورمي کمپوست مي تواند از جنبه هاي اقتصادي و زيسات

ترتياااب برابااار  72درصاااد و  0/5و باااراي گوناااه Lampito

محيطي بسيار مفيد باشد و در تحقيقات پيشين به نحو مطلوبي

 mauritiiبه ترتيب برابر  02درصد و  7/5مي باشد(.)03

استفاده از آن براي توليد ورماي کمپوسات ماورد بررساي قارار

رينک و همکاران در سال  0990در يک کاار تحقيقااتي
تأثير درجه حرارتهاي مختل را روي رشاد و تکريار ساه گوناه
کاارم خاااکي اپااي ژيااک شااامل ،Eudrilus eugeniae
 Perionyx excavatesو  Eisenia fetidaماورد بررساي

نگرفته است ،تحقيق حاضر در جهت نيل به اهداف کيل به انجام
رسيده است.


امکان بازيافت زباله هاي توليد شده در سطح شهر
مشهد از طريق به کارگيري آنها به عنوان بستر براي
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توليد ورمي کمپوست با استفاده از يک گونه کرم

گرفت .زباله شهري مورد استفاده در اين تحقيق ني از زباله هاي

خاکي اپي ژيک به نام ..Eisenia fetida

ورودي به سالن کارخاناه کمپوسات شاهر مشاهد کاه عملياات

بررسي تأثير اضافه کردن کود گاوي به زباله شهري

جداسازي نسبي مواد معدني شامل سنگ ،شيشاه ،پالساتيک و

در تسري فرآيند توليد ورمي کمپوست و اف ايش

غيره بر روي آنها انجام گرفته بود ،تهياه گردياد .الزم باه ککار

فعاليت کرمهاي خاکي.

است در آزمايشهاي اوليه انجام شده در تحقيق حاضر مشاخص

دستيابي به مناسبترين درصد اختالط زباله شهري

شد که اگر زباله شهري به صاورت شساته نشاده و تاازه ماورد

با کود گاوي.

استفاده قرار بگيرد ،کرمهاي خاکي نميتوانند در بساتر ماذکور

روش بررسی

به نحو مطلوبي فعاليت نموده و حتي تعدادي از کرمهاي خااکي

اين تحقيق در قالب يک طرح کامال تصادفي با يک نوع

از بستر خارج مي شوند که اين موضوع احتماال مربوط باه باوي

بستر (شامل مخلوط زباله شهري و کاود گااوي) و در  5ساطح

بسيار نامطبوع زباله تاازه ،ماي باشاد .نتااي آزمايشاهاي اولياه

اختالط مواد بستر (شاامل 82 ،02 ،02 ،02و  022درصاد وزن

تحقيق حاضر نشان داد که زباله مصرفي بايستي حداقل  03روز

خشک مواد بستر زباله شهري و مابقي کود گاوي) به مادت 82

عمليات پري کمپوست را پشات سار بگاذارد .بناابراين در ايان

روز مورد بررسي قرار گرفت .در اين مطالعاه  5تيماار و در ساه

مطالعه زباله مصارفي از پاايلي کاه باه مادت  03روز عملياات

تکرار (در مجموع  05واحد آزمايشگاهي) سااخته شاد و تيماار

پااري کمپوساات را بااه منظااور پشاات ساار گذاشااتن مرحلااه

حاوي  022درصد زباله شهري به عنوان تيمار شاهد مدنظر قرار

ترموفيليک اوليه ،در سالن تخمير طي کرده بود ،برداشاته شاد.

گرفت .واحدهاي آزمايشگاهي مذکور در طي مادت تحقياق در

زباله هاي مصرفي پس از عمليات حذف تکميلاي ماواد معادني

داخل سالن ورمي کمپوست کارخانه کمپوست شهر مشهد ،واق

شامل سنگ ،شيشه و غيره که به صاورت دساتي بار روي آنهاا

در کيلومتر  5جاده قديم مشهد -نيشاابور (محال انجاام طارح)

انجام پذيرفت ،به منظور حذف امالح مرر و کااهش باو ،ماورد

نگهداري شدند.

شستشو قرار گرفته و سپس باراي سااخت تيمارهااي مختلا

ضايعات ماورد اساتفاده در ايان تحقياق شاامل زبالاه

مورد استفاده قرار گرفتند .الزم به ککر است در طي مرحله پري

شهري و کود گاوي بود .کود گاوي مورد نياز از محل دپوي کود

کمپوست زبالاه مصارفي در فواصال زمااني مشاخص در ساالن

موجود در سايت کارخانه کمپوست شاهر مشاهد (محال انجاام

تخمير هوادهي و هم زني شد .عالوه بر اين دمااي داخال تاوده

طرح) تهيه گرديد .در ابتدا به منظور جدا نمودن کرات درشات،

زباله و دماي محيط ني اندازه گيري شد .در نمودار شاماره ()0

کود گاوي با استفاده از يک الک (ساي  3ميليمتار) باه صاورت

تذييرات دمايي پايل زباله مورد استفاده در اين مطالعاه در طاي

دستي سرند شد و در مرحله بعد به منظور حذف امالح مرار و

مرحله پري کمپوست در سالن تخمير به همراه تذييرات دمااي

کاهش  ECدر سه مرحله مورد شستشوي کامل (با پخش شدن

محيط سالن ارايه شده است.

روي صفحه فل ي ساوراخدار و پاشايدن آب بار روي آن) قارار

بررسی پتانسيل بازیافت زباله شهري ....
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دماي توده زباله

دماي محيط سالن

60

40
30
20

دما (درجه سانتيگراد)

50

10
0
23

21

18

16

9
11
14
عمر توده (روز)

7

3

5

1

شكل  -1منحنی تغييرات دمایی توده زباله مصرفی و محيط سالن تخمير در طی مرحله پري کمپوست
پس از فرآوري مواد اوليه و قبل از سااخت تيمارهااي اصالي از

گرديد .در جدول شماره ( )0مشخصاات في يکوشايميايي ماواد

مواد اوليه شامل زباله شهري و کودگاوي نمونه بارداري شاده و

اوليه مورد اساتفاده باراي سااخت بساترهاي ورماي کمپوسات

مشخصات في يکوشايميايي آنهاا باه روشاهاي متاداول تعياين

مشخص مي باشد.

جدول  -1مشخصات فيزیكوشيميایی مواد اوليه مورد استفاده براي تهيه تيمارهاي مختلف
مقدار

پارامتر

واحد

pH

-

7/59

EC
TVS

ms/cm
درصد از وزن خشک

2/05

0/30

080/7

500/0

TOC

درصد از وزن خشک

302/0

070/80

TKN

درصد از وزن خشک

00/3

00/0

TP

درصد از وزن خشک

7/0

03/35

TK

درصد از وزن خشک

7/05

09

C:N

-

07/05

09/03

C:P

-

07/9

02/70

زباله شهري

کود گاوي
7/95

در اياان تحقيااق بااراي ساااخت تيمارهااا از سااطلهاي

بستر (بر اساس وزن خشک) که شاامل درصادهاي مختلفاي از

پالستيکي بيروي شکل باا ابعااد  37×09ساانتيمتر ،وزن ياک

زباله شهري و کود گاوي بود ،ريخته شده و هر ظرف باه عناوان

کيلوگرم و حجم تقريبي  05ليتر استفاده شد .پاس از فارآوري

يک تيمار محسوب شد .در جدول شماره ( )0درصاد وزناي هار

مواد اوليه ،در داخل هر کدام از ظروف حدود  0کيلاوگرم ماواد

کدام از ضايعات در تيمارهاي مختل مشخص است.
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جدول  -2درصد وزنی هر کدام از ضایعات در تيمارهاي مختلف
زباله شهري

کود گاوي

(*)%DW

()%DW

( Aشاهد)

022

2

C

82

02

E

02

02

G

02

02

I

02

82

تيمار

*درصد وزن خشک

پس از تهيه تيمارهاي مختلا و تنظايم رطوبات آنهاا

خاکي مهم هستند .به منظور کنترل شرايط محيطي براي رشاد

(حدود  72درصد وزني) ،عمل تلقيح تيمارها با اضافه کردن 52

کرمها ي خاکي ،در ايان تحقياق پارامترهااي درجاه حارارت و

جفت کرم خاکي بالغ ،با وزن تقريباي 052-022ميلاي گارم از

رطوبت مواد بستر هر  5روز يک بار و پارامترهاي  pHو  ECهر

گونه  Eisenia fetidaبه هر ظرف انجام شد .کرمهاي ماذکور

 02روز يک بار براي تيمارهااي مختلا انادازه گياري شاده و

داراي اندازه يکنواخت بوده و از بستر پارورش کرمهااي خااکي

رطوبت مواد بستر پس از اندازه گيري مجاددا باا اضاافه کاردن

سالن ورمي کمپوست کارخاناه کمپوسات شاهر مشاهد ،تهياه

مقادير مشخصاي آب در حادود  72درصاد وزناي تنظايم ماي

شدند .در طي مدت تحقيق رطوبت بسترها در محدوده 02-72

گرديد.
به منظور اندازه گيري پارامترهاي في يکوشايميايي ،در

درصد و دماي بساترها در محادوده  03 -00درجاه ساانتيگراد
اندازه گيري شد که طبق توصيه هاي ارايه شده در اکرر مراجا

فواصل زماني مذکور نمونه هاي همگني از هر تيمار تهياه شاد.

براي رشد کرمهاي خاکي گونه  Eisenia fetidaمناسب ماي

روش نمونه برداري مورد استفاده در اين تحقيق منطبق بر روش

باشد(0و  .)05جهت ممانعات از کااهش رطوبات ماواد بساتر و

هاي استاندارد ارايه شده در ساير مناب علمي معتبر بود .به اين

همچنين جلوگيري از تابش مستقيم نور به بستر کرمهاي خاکي

صورت که در هر مرحله نمونه بارداري در ابتادا از هار کادام از

و به وجود آوردن امکان فعاليت کرمها در سطح بساتر ،ساطوح

تيمارها مقدار مشخصي نمونه برداشته شده و سپس در آون باه

توسط گونيهاي نخي پوشانيده شد .به منظور

مدت  00ساعت تحت دماي  02درجه ساانتيگراد خشاک ماي

بررسي روند تذييرات ايجاد شده در خصوصايات ماواد بساتر در

گرديد .در ادامه با توجه به اندازه ب رگ مواد موجود در نمونه ها

اثر فعاليت کرمها ي خاکي ،پارامترهاي مختل في يکوشايميايي

و به منظور يکنواخت کردن نمونه برداشته شده از هار تيماار و

و بيولوژيکي به شرح جادول شاماره ( ،)3در طاي مادت انجاام

اف ايش دقت آزمايشها ،نمونه خشک شده در آون توسط آسياب

تحقيق در کليه تيمارها اندازه گيري شدند .الزم باه ککار اسات

برقي کامال به حالت پودر تبديل مي شد .سپس از اين پودر کاه

پارامترهاااي  TP ،TKNو  TKاز نظاار ارزش کااودي ورمااي

براي هر نمونه باه صاورت مجا ا تهياه ماي شاد باراي تعياين

کمپوسااات توليااادي ،پارامترهااااي  TVSو  TOCاز جهااات

پارامترهاي في يکوشيميايي مختل

استفاده مي گردياد(9،02و

تشخيص مقدار تربيت مواد بستر در طاي مادت تحقياق کاه از

.)00

تيمارهاي مختل

نظر توليد بو حاي اهميت است و پارامترهاي  pHو  ECاز نظر

به استرناي پارامترهاي  pHو  ECکه اندازه گيري آنها

مناسب بودن کود توليدي باراي اساتفاده در بخاش کشااورزي

بر روي نمونه مرطوب اوليه صورت گرفات ،انادازه گياري بقياه

داراي اهميت مي باشند .پارامترهاي بيولوژيکي شاامل تعاداد و

پ ارامترها بر روي نموناه کاامال خشاک و آساياب شاده ،انجاام

بيومس کرمها ي خاکي بالغ ني هام از نظار اقتصاادي و هام از

پاذيرفت pH .و  ECاز طرياق تهياه سوسپانسايون باا نسابت

جهت تشخيص مناسبترين تيمار براي رشاد و تکريار کرمهااي

( 0:02 )w/vو به کمک دستگاه  pHمتر و  ECمتر ديجيتاال،

بررسی پتانسيل بازیافت زباله شهري ....
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درصد رطوبت از طريق قرار دادن نموناه در آون در دمااي 022

کجلادال TNa ،و  TKباا دساتگاه  Flame photometerو

درجه سانتيگراد به مدت  00ساعت TVS ،از طريق قارار دادن

 TPبا دستگاه اسپکتروفتومتر اندازهگيري شادند(،08 ،07 ،00

نمونه در کوره الکتريکي در دماي  052درجه سانتيگراد به مدت

 00 ،09،02و .)00

 0/5ساااعت TOC ،بااه روش والکلااي بااالک TKN ،بااه روش
جدول - 3پارامترها و فواصل زمانی اندازه گيري آنها در طی مدت تحقيق
پارامتر

زمان اندازه گيري (روز )

روش اندازه گيري

درجه حرارت

شروع و هر  5روز

دماسن ديجيتال

درصد رطوبت

شروع و هر  5روز

حرارت دادن در دماي  022درجه سانتيگراد به
مدت  00ساعت(08و )00

pH

شروع و هر  02روز

دستگاه  pHمتر ديجيتال(00،07و )08

EC

شروع و هر  02روز

دستگاه  ECمتر ديجيتال(00،07و )08

TVS

شروع و هر  05روز

حرارت دادن در دماي  052درجه سانتيگراد به
مدت  0/5ساعت()08

TOC

شروع  32 ،و ( 82انتهاي دوره)

والکلي بالک(08و )00

TKN

شروع  32 ،و ( 82انتهاي دوره)

کجلدال(08و)02

TP

شروع  32 ،و ( 82انتهاي دوره)

دستگاه اسپکتروفتومتر()08

TK

شروع  32 ،و ( 82انتهاي دوره)

دستگاه 08(Flame photometerو )09

تعداد کرمهاي بالغ

شروع و ( 82انتهاي دوره)

دستي

بيومس کرمهاي بالغ

شروع و ( 82انتهاي دوره)

ترازوي ديجيتال

در اين طرح نتاي حاصل از هر مرحله با استفاده از نرم

پارامترهاي في يکوشيميايي و مقايسه درصد اف ايش ياا کااهش

اف ار  SPSSبر مبناي طرح کامال تصادفي مورد تج يه و تحليل

آنها (نسبت به سطح اوليه) در تيمارهاي مختل در طاي مادت

آماري قرار گرفت و معني دار بودن اخاتالف باا دقات p≤2/25

تحقيق ارايه شده است .هماان طاور کاه از نمودارهااي ماذکور

تعيين شد .مقايسه ميانگين داده ها ني باه روش آزماون چناد

مشخص است ،در تمامي تيمارها با گذشت زمان مقادار ،TOC

دامنه اي دانکان در ساطح  2/25انجاام پاذيرفت .باراي رسام

 C/N ،pH ،TVSو  C/Pمااواد بسااترکاهش و مقاادار ،TKN

نمودارها از نرم افا ار اکسال اساتفاده گردياد و در نمودارهاا از

 TK ،TPو  ECمواد بستر اف ايش قابل مالحظه اي يافته است

حروف براي مشخص نمودن تفاوت بين ميانگينها استفاده شاد.

و تکنولوژي توليد ورمي کمپوسات باه طاور قابال مالحظاه اي

وجود حداقل يک حرف مشترک بيانگر عدم تفاوت معني دار در

خصوصيات في يکوشيميايي مواد بستر را اصالح نموده است.

سطح  2/25بين آنها بود.

روند تذييرات  pHنشان مايدهاد کاه در طاي مادت

یافته ها

تحقيق در تمامي تيمارها مقدار  pHمواد بستر در ابتدا با روناد

بررسی تغييرات فيزیكوشيميایی در تيمارهاي مختلفف :

مشابهي (تا  32روز براي تيمارهاي  C ،Aو  Eو تا  02روز براي

در نمودارهاااي شااماره ( )0و ( )3بااه ترتيااب رونااد تذيياارات

تيمارهاي  Gو  )Iاف ايش و سپس با روند همساني کاهش يافته
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است .اف ايش اوليه  pHمواد بستر مي تواند به اين دليال باشاد

سالن بيشتر است که با توجه به پوشيده بودن سطح مواد بساتر

که در ابتدا عمال تج ياه ماواد غاذايي توساط ميکروارگانيسام

توسط گونيهاي نخي ،منطقي به نظر مي رسد.

هوازي موجود در بستر ،منجر به تبديل پروتئينها باه آمونياوم و

بررسي روند تذييرات  ECدر تيمارهاي مختلا نشاان

توليد ترکيبات قليايي شده اسات و بناابراين  pHدر فااز اولياه

مي دهد که مقدار آن در تمامي تيمارها با گذشت زمان اف ايش

اف ايش يافته است .در مرحله بعد تبديل ترکيباات پيچياده باه

يافته است .بر اساس نتاي حاصل از تج يه و تحليل آماري ،بين

فرمهاااي سااادهتاار در طااي فاااز تربي ات مااواد غااذايي توسااط

درصد اف ايش  ECدر تمامي تيمارهاي مختل  ،اختالف معني

ميکروارگاني مها ،باعث تشکيل اسايدهاي ضاعي شاده کاه در

داري در سااطح  2/25وجااود دارد و حااداکرر و ح اداقل آن بااه

مقايسه با تشکيل ترکيبات قلياايي غالاب گردياده و در نتيجاه

ترتيب مربوط باه تيمارهااي 087( Aدرصاد افا ايش) و 57( I

 pHکاهش يافته است .نتاي ارايه شاده در نمودارهااي شاماره

درصد اف ايش) ميباشد .دليل اف ايش  ECدر طي مدت تحقيق

( )0-aو ( )3-aنشان مي دهد که در کل مقدار  pHکمپوسات

مي تواند مربوط به عمل معدني شدن مواد آلي و حرور بيشاتر

نهايي در تمامي تيمارها نسبت به مقدار اوليه آن تعديل شاده و

يون ها در مواد بساتر باشاد .زيارا در طاي فرآيناد تولياد ورماي

به  pHخنري ن ديک شده است که از نظر کااربرد در زمينهااي

کمپوست در اثر فعاليت توام کرمهاي خاکي و ميکروارگاني مهاا،

کشاورزي کشورمان که اغلب قليايي ماي باشاند ،مناساب ماي

بيشتر ترکيبات آلي به فرمهاي قابل دسترس معدني تبديل شده

باشد .تج يه و تحليل آماري نتاي ني حااکي از ايان اسات کاه

و در محيط آزاد مي شوند .در اين خصوص نتاي مشابهي توسط

بين درصد کاهش  pHدر تمامي تيمارهااي مختلا  ،اخاتالف

ساير محققان ني گ ارش شده است( 7و .)00

معني داري در سطح  2/25وجود دارد و حداکرر و حداقل آن به

همان گوناه کاه از نمودارهااي شاماره ( )0-cو ()0-d

ترتيب مربوط به تيمار هاي  0/8( Aدرصد کااهش) و 3/95( I

مشخص است ،مقاادير پارامترهااي  TVSو  TOCدر تماامي

درصد کاهش) مي باشد .اف ايش اوليه  pHدر ابتداي دوره ( 0تا

تيمارها داراي روند کاهشي در طاي مادت تحقياق ماي باشاد.

05روز) و سپس کاهش آن (تا  32روز) در طاي فرآيناد تولياد

بررسي نمودارهاي فوق نشان مي دهد که عمده کاهش ماذکور

ورمااي کمپوساات از مخلااوط خاااک ،کااود گاااوي و مااواد زايااد

مربوط به  02روز اوليه تحقيق بوده و پس از آن کاهش  TVSو

آشاپ خانه باه کمااک گوناه  Perionyx excavatusتوسااط

 TOCمواد بستر به شدت کند شده اسات .ايان موضاوع بياان

سينگ و همکاران ني گ ارش شده است( .)00عطيه و همکاران

کننده اين واقعيت است که عمال بعاد از گذشات  02روز ،ماواد

ني نتاي مشابهي را در خصوص روند تذييرات  pHماواد بساتر

بستر کامال تربيت شده اند و پتانسيل توليد بو در آنها ،باه طاور

در طي فرآيند توليد ورمي کمپوست از کود گاوي به کمک گونه

کامل از بين رفته است.

 Eisenia andreiگ ارش کردند(.)03

نتاي حاصل از تج يه و تحليل آمااري نشاان ماي دهاد

در نمودار شماره ( )0-bروند تذييارات درجاه حارارت

بااين درصااد کاااهش پارامترهاااي  TVSو  TOCدر تمااامي

مواد بستر و سالن توليد ورمي کمپوست در طي مادت تحقياق

تيمارهاي مختل  ،اختالف معناي داري در ساطح  2/25وجاود

ارايه شده است .بررسي نتاي ارايه شده در اين نمودار نشان مي

دارد .درصد کاهش  TVSاز  39درصد در تيماار  Aتاا حادود

دهد که درجاه حارارت ماواد بساتر در طاي مادت تحقياق در

 02درصد در تيمار  Iو درصاد کااهش  TOCاز  32درصاد در

محدوده  03 -00درجه سانتيگراد قارار دارد کاه طباق توصايه

تيمار  Aتا حدود  00درصد در تيمار  Gمتذير مي باشد .کاهش

هاي ارايه شده در اکرر مراج براي رشد کرمهاي خااکي گوناه

پارامترهاي فوق مي تواند ناشي از تج يه مواد آلي که مربوط به

 Eisenia fetidaمناسب مي باشد( 0و  .)05همچناين نتااي

فعاليتهاي ميکروبي و تذذيه اي کرمهاي خاکي است ،باشاد .باه

مذکور نشان مي دهد که درجه حارارت ماواد بساتر در تماامي

عبارت ديگر فعاليت کرمهاي خاکي ،تج يه بيولوژيکي مواد آلاي

موارد با اختالف  0تا  5درجه سانتيگراد از درجه حرارت محيط

را از طريق بهبود شرايط خرد اقلايم مناساب باراي فعاليتهااي

بررسی پتانسيل بازیافت زباله شهري ....
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ميکروباي ،افا ايش داده کاه در نتيجاه باعاث کااهش  TVSو

علل ديگر اف ايش  TKNمواد بستر باشند که در ساير تحقيقات

 TOCمواد بستر در طي فرآيند مي شود .در اين خصوص نتاي

ني به آنها اشاره شده است .در خصاوص داليال افا ايش  TPو

مشابهي توسط ساير محققان ني گ ارش شده است(05و.)00

 TAPمواد بستر ني عالوه بر دليل اصلي مذکور ماي تاوان باه

بااار خاااالف پارامترهااااي  TVSو  TOCمقااادار

وجود آن يمهاي محلول کننده فسفر در روده کرمهااي خااکي و

پارامترهاي  TKNو  TPمواد بستر در تيمارهاي مختل داراي

فعالياات ميکروارگاني مهاااي محلااول کننااده فساافر موجااود در

روند اف ايشي در طي مدت تحقيق بود (نمودارهاي شاماره (-e

فروالت کرمهاي خاکي اشاره نمود.

 )0و ( .))0-fدرصد اف ايش  TKNاز  70درصد در تيمار  Aتاا

ساير پژوهشگران ني اف ايش مقدار  TKNو  TPمواد

حدود  05درصد در تيمار  Iو درصد افا ايش  TPاز  77درصاد

بستر را در طي فرآيند توليد ورماي کمپوسات گا ارش کردناد.

در تيمار  Aتا حدود  30درصد در تيماار  Gمتذيار ماي باشاد.

گارگ و همکاران اف ايش  302تا  083درصدي  TKNو  38تا

تج يه و تحليل آماري نتاي ني حاکي از اين بود که بين درصد

 552درصدي  TPمواد بستر را (نسبت به سطح اوليه) در طاي

اف ايش  TKNو  TPمواد بستر در بين تمامي تيمارها ،اختالف

فرآيند توليد ورمي کمپوست از اناواع مختلا ماواد زاياد آلاي

معني داري در سطح  2/25وجاود دارد .افا ايش  TKNو TP

(شامل مواد زايد آشاپ خانه ،زايادات کشااورزي ،لجان و فيبار

مواد بستر در طي فرآيند توليد ورمي کمپوست را مي تاوان باه

صناي نساجي و مواد زايد سازماني) به کمک گوناه Eisenia

کاهش  TOCمواد بستر نسبت داد .به عبارت ديگر تج يه مواد

 fetidaگ ارش کردند ( .)7گوپتا و همکاران ني اف ايش  029تا

آلي و کاهش  TOCمواد بستر منجر ميشود که حجم و وزن

 003درصدي  TKNو  55تا  009درصدي  TAPمواد بستر را

مواد بستر کاهش يافته و در نتيجه مقادار نيتاروژن و فسافر در

(نسبت به سطح اوليه) در طي فرآيند توليد ورماي کمپوسات از

واحد وزن مواد بستر اف ايش يابد .به هر حال تذيير فرم نيتروژن

ني ارهااي آباي باه کماک گوناه  Eisenia fetidaنشاان

از آلي به معدني توسط فعاليت سوخت و ساز ميکروارگاني مهاي

دادند(.)02

واسطه اي و اضافه شدن ترشحات ،مخاط و مواد دفعي سرشار از
نيتروژن توسط کرمهاي خاکي به مواد بستر ،مي توانند از جمله
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قيصري و همكاران

همان طور کاه از نمودارهااي شاماره ( )0-gو ()3-g

سطح  2/25نبودند ،در بين ساير تيمارها اختالف معني داري در

مشخص است ،ميا ان  TKماواد بساتر در تماامي تيمارهاا باا

سطح  2/25وجود داشت .محدوده درصد کاهش نسبت  C/Nو

گذشت زمان اف ايش قابال مالحظاه اي يافتاه اسات .تج ياه و

 C/Pبه ترتيب در محدوده  02درصد در تيمار  Aتا حادود 32

تحليل آماري نتاي نشان مي دهد بين درصاد افا ايش  TKدر

درصد در تيمار  Iبراي نسبت  C/Nو  00درصد در تيمار  Aتاا

بين تمامي تيمارها ،اختالف معني داري در ساطح  2/25وجاود

حدود  30درصد در تيمار  Gبراي نسبت  C/Pمتذير باود .آزاد

دارد .بررسي نتاي حاکي از اين است که درصد افا ايش  TKاز

شدن بخشي از کربن آلي به صورت دي اکسيد کربن در پروساه

 38درصد در تيمار  Aتا حدود  9درصد در تيمار  Iمتذيار ماي

تج يه ميکروبي مواد بستر و بنابراين اف ايش نيتروژن و فسفر در

باشد .ساير محققان ني به اف ايش مقدار پتاسيم ماواد بساتر در

واحد وزن مواد بستر مي تواناد دليال اصالي کااهش نسابتهاي

طي فرآيند توليد ورمي کمپوست اشاره نموده اند.

 C/Nو  C/Pدر طي فرآيند توليد ورمي کمپوست باشد .سااير

سوتار اف ايش  05تا  92درصدي پتاسيم قابل تبادل را

محققان ني در اين خصوص نتاي مشابهي را گ ارش کرده اند

(نسبت به سطح اوليه) در طي فرآيند توليد ورماي کمپوسات از

( 8و  .)00الزم به ککر اسات پوينسايلوت ( )07و گلوئاک ()08

برخي مواد زايد ناشي از فعاليتهاي کشاورزري باه کماک گوناه

براي تعيين پايداري کمپوست و ورمي کمپوست ،گستره  05تاا

 Perionyx excavatusنشان داد( .)05گارگ و همکاران ني

 02را براي نسبت  C/Nگ ارش کردناد .در تحقياق ماا مقادار

اف ايش  020تا  020درصدي  TKرا (نسبت به سطح اوليه) در

نسابت  C/Nتيمارهااي مختلا در انتهااي تحقياق و پااس از

طي فرآيند توليد ورمي کمپوست از انواع مختل مواد زايد آلاي

گذشت  82روز از فرآيند ،در محدوده  00تا  00قرار داشت کاه

(شامل مواد زايد آشاپ خانه ،زايادات کشااورزي ،لجان و فيبار

نشان مي دهد در همه تيمارها ورمي کمپوست به طور کامل به

صناي نساجي و مواد زايد سازماني) به کمک گوناه Eisenia

مرحله بلوغ رسيده است.

 fetidaگ ارش کردند( .)7الزم به ککر است کرمهاي خااکي از

بررسی تغييرات بيولوژیكی در تيمارهاي مختلف :در ايان

طريق ايجاد شرايط محيطاي مناساب باراي ري جامعاه گيااهي

قسمت تيمارهاي مختل از جنبه پارامترهاي بيولوژيکي شاامل

موجود در دستگاه گوارششان ،مي ان تج يه مواد غذايي بلعياده

تعداد و بيومس کرمهاي خااکي باالغ (کرمهااي داراي کمربناد

شده را اف ايش داده و از اين رو منجر به آزاد شدن بيشتر ماواد

جنسي) مورد بررساي قارار گرفتاه اناد .در جادول شاماره ()0

معدني مي شوند.

خالصه نتاي اين بررسي مشخص مي باشد .نتاي تحقيق حاضر

همچنين بررسي نتاي در تحقيق حاضر مؤياد کااهش

نشان مي دهد که در تمامي تيمارها باا گذشات زماان تعاداد و

قابل مالحظه در نسبت هاي  C/Nو  C/Pدر تمامي تيمارها در

بيومس کرمهاي خاکي بالغ اف ايش قابل مالحظه اي يافته است.

طي فرآيند توليد ورمي کمپوست بود .بررسي نمودارهاي شماره

نمودار شماره ( )0درصد اف ايش بيومس کرمهااي خااکي را در

( )0-iو ( )0-jنشان مي دهد که عمده کاهش نسابتهاي C/N

طي مدت تحقيق در تيمارهااي مختلا مشاخص ماي نماياد.

و  C/Pمواد بستر مربوط به  02روز اول تحقيق مي باشد و پس

تج يه و تحليل آماري نتاي نشان داد که بين تعداد کرم خااکي

از آن کاهش نسبتهاي مذکور کند شده است .اين موضوع نشان

اف ايش يافته و درصد اف ايش بيومس در باين تماامي تيمارهاا،

مي دهد که پس از گذشت  02روز مواد بستر تقريبا تربيت شده

اختالف معني داري در سطح  2/25وجود دارد .درصاد افا ايش

اند و ورمي کمپوست آماده شده است .تج ياه و تحليال آمااري

بيومس (نسبت به سطح اولياه) از  008درصاد در تيماار  Aتاا

نتاي نشان داد بين درصد کاهش نسابت  C/Pدر باين تماامي

 030درصد در تيمار  Iمتذير است .همچناين بيشاترين تعاداد

تيمارهاي مختل  ،اختالف معناي داري در ساطح  2/25وجاود

کرم خاکي در انتهاي تحقيق مربوط به تيمار  300( Aعادد) و

دارد .براي درصد کاهش نسبت  C/Nدر تيمارهاي مختل نيا

کمترين آن مربوط به تيمار 052( Iعدد) مي باشد .در کل نتاي

به استرناي تيمارهاي  Iو  Gکه داراي اخاتالف معناي داري در

ارايه شده در جدول شماره ( )0حاکي از اين است که تيماار A

بررسی پتانسيل بازیافت زباله شهري ....
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با دارا بودن بيشترين اف ايش در تعداد و بيومس کرمهاي خاکي

اوليه) در طي فرآيند توليد ورمي کمپوست از مخلاوط ضاايعات

و دارا بودن بيشترين نرخ رشد ،بياومس خاالص تولياد شاده و

توليدي در صناي چسب ،کود گاوي و خاک اره به کمک گونه

متوسط وزن هر کرم در انتهاي تحقيق ،داراي شرايط مناسبتري

 Perionyx excavatusنشان داد( .)8گوپتا و همکااران نيا

نسبت به ساير تيمارها باراي رشاد و تکريار کرمهااي خااکي

در طي فرآيند توليد ورمي کمپوست از نيهااي آباي باه کماک

 Eisenia fetidaمااي باشااد و تيمااار  Iاز اياان لحااار داراي

گونه  Eisenia fetidaاف ايش  0/5تا  08برابري در مقدار کل

کمترين مقاادير ماي باشاد .سااير محققاان نيا نتااي نسابتا

بيااومس کرمهاااي خاااکي در تيمارهاااي مختلاا را گاا ارش

مشابهي را در اين خصوص گ ارش کردند .ساوتار افا ايش  0تاا

کردند(.)02

 38درصدي در مقدار بيومس هر کرم خاکي را (نسبت به سطح

جدول  -4تعداد و بيومس کرمهاي خاکی بالغ در تيمارهاي مختلف
ابتداي تحقيق
نام

تعداد

تيمار

انتهاي تحقيق

وزن

متوسط

کل

وزن هر

بيومس

کرم

تعداد

وزن کل
بيومس

متوسط

افزایش

بيومس خالص

وزن هر

بيومس

توليد شده

نرخ رشد

کرم

)عدد(

)(gr

)(mg

)عدد(

)(gr

)(mg

)درصد(

)(mg/worm

)(mg/worm.day

A

022

33/02

330

300

089/70

002

008

070

3/05

C

022

35/22

352

092

000/02

502

300

002

0/03

E

022

30/72

307

007

005/50

505

090

078

0/03

G

022

30/02

300

083

95/70

503

080

080

0/08

I

022

30/02

300

052

70/02

090

030

075

0/09

شكل  -4مقایسه درصد افزایش بيومس کرمهاي خاکی در تيمارهاي مختلف در طی مدت تحقيق

14

پایداري ،توسعه و محيط زیست ،شماره  ،4بهار 44

قيصري و همكاران

بحث و نتيجه گيري
همان طور که اشاره شد نتاي ايان تحقياق نشاان داد

سطح شهرها از اهميات زياادي باه لحاار اقتصاادي و زيسات

کااه در تمااامي تيمارهااا بااا گذشاات زمااان تعااداد و بيااومس

محيطي برخوردار مي باشد .بنابراين توصيه نهايي ايان تحقياق

کرمها ي خاکي باالغ افا ايش قابال مالحظاه اي يافتاه اسات و

اين است که با توجه به کمبود ماواد آلاي خاکهااي کشاورمان،

ماک يمم آن مربوط به تيمار ( Aشامل  022درصد زباله شهري)

مشکالت زيست محيطي استفاده بي رويه از کودهاي شيميايي،

و مينيمم آن مربوط به تيمار ( Iشامل  02درصد زباله شاهري

مرغوبيت کود ورمي کمپوست در مقايسه با ساير کودهااي آلاي

 82درصد کود گااوي) ماي باشاد .همچناين مشااهده شاد در

(همچون کمپوسات و کودهااي حياواني) ،حجام عظايم زبالاه

تمامي تيمارهاا باا گذشات زماان مقادار ،pH ،TVS ،TOC

توليدي د ر جوام شهري و مشکالت مربوط به دف آنها ،از زباله

 C/Nو  C/Pمااواد بسااترکاهش و مقاادار  TK ،TP ،TKNو

توليد شده در سطح شاهرها باراي تولياد ورماي کمپوسات در

 ECمواد بستر اف ايش قابل مالحظه اي يافته است و تيماار A

مقياس صنعتي استفاده گردد .بديهي است در اين صورت عالوه

نساابت بااه ساااير تيمارهااا داراي بيشااترين درصااد اف ا ايش در

بر حل مشکالت مربوط به دف زبالههاي شهري ،مي توان ساالنه

پارامترهاي  TK ،TP ،TKNو  ECو بيشترين درصد کااهش

از طريق بازيافت بخش آلي زباله ها مقاادير فراواناي کاود آلاي

در پارامترهاي  C/N ،pH ،TVS ،TOCو  C/Pدر طي مدت

ورمي کمپوست که مرغوبترين کود آلي مي باشد ،توليد نماود و

تحقيق بوده که نشان مي دهد در اين تيمار شارايط مناسابتري

از آن براي رشد و شکوفايي صانعت کشااورزي کشاور اساتفاده

براي کرمهاي خاکي مهيا گشته و بنابراين کرمهاي خاکي بهتار

نمود .در اين صورت عالوه بار حال بحرانهااي زيسات محيطاي

توانسته اند در آن فعاليت کنند و ورماي کمپوسات مرغاوبتري

ناشي از مديريت نامناسب زباله هاي شهري و مصرف باي روياه

توليد نمايند .عالوه بر اين مشاخص شاد کاه ورماي کمپوسات

کودهاي شيميايي ،ساليانه مقادير قابال تاوجهي بياومس کارم

توليدي در تمامي تيمارها (باه خصاوص تيماار شااهد) از نظار

خاکي ني توليد ميشود .اين بياومس توليادي باه عناوان ياک

ارزش کودي غني بوده و از جهت  pHبراي اساتفاده در خااک

منب پروتئيني ايده آل براي تذذيه دام ،طيور و آب يان محسوب

هاي قليايي کشورمان مناسب مي باشد .همچنين بررساي روناد

شده و مي تواند از جنبه اقتصادي حائ اهميت باشد.

تذييرات پارامترهاي  TOC ،TVSو نسبت هاي  C/Nو C/P

سپاس گزاري

نشان داد که پس از گذشت  02روز مواد بساتر باه طاور کامال

اين تحقيق ار محل اعتبارات سازمان بازيافت و تباديل

تربيت شده و پتانسيل توليد بو در آنها از بين رفته است و پاس

مواد شهرداري مشهد و در محل کارخانه کمپوست (کاود آلاي)

از گذشت  02روز ،ورمي کمپوست تقريباا آمااده اساتفاده ماي

شهر مشهد انجام پذيرفت .از مدير عامل محترم سازمان بازيافت

باشد .در کل از نتاي مذکور مي توان چنين استنباط نماود کاه

و تبديل مواد شهرداري مشهد جنااب آقااي مهنادس نجفاي و

زباله شهري بدون نياز به اضافه کردن هايچ گوناه ماواد غاذايي

همکارانشان ،قدرداني به عمل ميآيد.
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