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ABSTRACT
Background & objective: Direct application of sewage sludge in agriculture has been limited
due to the presence of pathogens, inappropriate fermentation of organic waste and the
presence of heavy metals. Co-composting of sewage sludge with biological waste is a method
to reuse waste that leads safe disposal of sludge and waste. The purpose of this study was to
review the advantages of co-compost and the possibility of compost production from a
mixture of sewage sludge and biological waste.
Method: In this paper, various methods for the production of co-compost were also reviewed.
In this paper several factors including composting process optimization, compost controlling
agents, co-composting raw materials and use of sewage sludge and biological wastewater, in
the preparation of compost were evaluated as well as the role of co-compost in the challenge
of agricultural wastewaters. Results: The raw sludge in a compost with organic waste, along
with biochemical solids (fat, protein, and cellulose), are pure in terms of process evolution,
the destruction of biochemical compounds in composting materials, the potential for
pathogen inactivation, nutrient retention and improved biological activity. Proper
management of municipal sewage treatment, organic and biological waste produced in the
agro-industry play an important role in promoting the community health and the
environment. The high cost of biological waste disposal, its environmental impacts, and the
many risks associated with the use of chemical fertilizers are the problems due to ignorance
compost production. Conclusion: Therefore, producing compost and co-comosting should be
considered to promot environmental health.

Keywords: Co-compost, C / N ratio, organic waste, micronutrient elements, supplemental
substrate
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مروری بر کمپوست مشترک لجن فاضالب شهری با انواع زائدات
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چکیده
زمینههه و هههد  :کاربرد مستقیم لجن ﻓاﺿالب در کشاورزی به علت ﺣﻀور پاتوژن ها ،تﺨمیر نامناسﺐ زاﺋا ادات آلا ای و
و ود ﻓلزات سنگین در لجن ،محدود شده است.کمﭙوست مشترك لجن ﻓاﺿالب با زاﺋااادات بیولااوژیکی روشااای بااارای
اساتفاده مجدد از زاﺋدات است که دﻓا ایمن و بهداشتی لجن و زاﺋدات را باه دنﺒاال دارد .هادف ایاان مﻄالعااه بررساای
امکاان تولیاد کمﭙوست از مﺨلوط لجن ﻓاﺿالب با زاﺋدات بیولوژیکی و مزایای کمﭙوست مشترك است.
روش کار :در این مﻄالعه روشهای مﺨتلف تولید کمﭙوست مشترك (کو-کمﭙوست) ماورد بررسای قارار گرﻓات .بهیناه
سازی ﻓرایند کمﭙوست ،عوامل کنترل کننده کمﭙوست ،مواد اولیه ای که قابلیت کو -کمﭙوست شادن را دارناد ،اساتفاده از
لجن تصفیه خانه های ﻓاﺿالب و زاﺋدات بیولوژیکی ،در تهیه کمﭙوست ،نق

کو -کمﭙوست در رﻓا چال

زباله هاای صانایا

زراعی و کشاورزی و تولید کمﭙوست با کیفیت بهتر مورد بررسی قرار گرﻓت.
یافته ها :لجن خام در کمﭙوست مشترك با مواد زاﺋد آلی به همراه ماواد اماد بیوشایمیایی (چربای ،پاروتئین و سالولز)
خالص از لحاظ تکامل ﻓرآیند ،تﺨریﺐ ترکیﺒات بیوشیمیایی در مواد کمﭙوست ،پتانسیل غیرﻓعال سازی پااتوژن ،ﺣفا

ماواد

مغذی و بهﺒود ﻓعالیت بیولوژیکی موثر است .مدیریت صحیح لجن تصفیه خانه های ﻓاﺿالب شهری ،مواد زاﺋد آلی و زاﺋدات
بیولوژیکی تولیدشده در صنایا زراعی نق

مهمی در ارتقاء بهداشت و سالمت امعه و محایط زیسات دارد .هزیناه هاای

باالی دﻓا زاﺋدات بیولوژیکی و اثرات زیست محیﻄی آن و خﻄرات ﻓراوان ناشی از مصرف کود شایمیایی از مشاکالت عادم
تو ه به تولید کمﭙوست است.
نتیجه گیری  :باید با تو ه بیشتر به تولید کمﭙوست و تهیه کمﭙوست مشترك از پتانسیل های مو ود در این بﺨ

استفاده

شود.
واژه های کلیدی :کو -کمﭙوست ،نسﺒت  ،C/Nزاﺋدات آلی ،عناصر ریز مغذی ،سوبسترای مکمل
دریافت39/5/01 :

مقدمه
زبالههای آلی و زراعی

پذیرش39/1/83 :

زبالههای آلی صنعت کشااورزی و زبالاههاای زراعای
چااال

هااای اادی باارای صاانایا کشاااورزی اساات.

Downloaded from healthjournal.arums.ac.ir at 10:12 IRDT on Sunday September 15th 2019

بیولوژیکی

مروری بر کمﭙوست مشترك...

کمﭙوست سازی و کمﭙوست کردن چناین زبالاههاایی

بدون تو ه به مساﺋل زیست محیﻄی و تاثیر کودهای

باعث تﺒدیل این زبالهها به یک محصول مفید میشود

شیمیایی بر خصوصیات خاك ،مو ﺐ استفاده بیرویاه

که به عنوان یک اصالحکننده خاك در خادمت صانعت

از کودهای شیمیایی شده و در نتیجه اثرات مﺨربی از

کشاورزی است .کو-کمﭙوست زبالههای زراعی صنعتی

قﺒیل کاه

وزن مﺨصوص

بااا هزینااه کاام ،گزینااه ای مناسااﺐ باارای ماادیریت

ظاهری خاك ،محدودشدن رشاد ریشاه و در نهایات

نفوذپذیری خاك ،اﻓزای

زبالههایی میباشاد ( .)8در بسایاری از مناا م مانناد

باااه گااازارش ساااازمان بهداشااات هانی  ،اﻓزای

مدیترانه که کشااورزی ﻓعالیات اصالی اسات ،کیفیات

خﻄرهای ناشا ای از ورود انا اواع مواد شیمیایی آلوده

خااك ،بااه دلیال ا اارای وسایا تکنیااکهاای نامناسااﺐ

به دلیل اساتفاده باای رویااه در کااشورهای در ﺣال

ﺣیاتی

توساعه مﺨاا رات اﺣتماالی را تاشدید کارده اسات.

است ( .)0عالوه بر این ،خاك در این مناا م باه اور

ایااااان گزارش با اشاره به بررسیهای انجام شده در

کلی از سﻄح پایین محتوای آلی رنج میبرد ،که اغلﺐ

این زمینه یاادآور شد آلودگیهای شیمیایی از ریم

توسط کودهای شایمیایی کاه تارثیر کوتااه مادت بار

انتقال به منابا آب و خاك ،بیشتر از ریام اساتفاده از

عملکرد آن دارند ایگزین میشوند ،اماا ایان کودهاا

اناااواع کودهاااای شااایمیایی صاااورت میگیاارد (.)6

نمیتوانند به بهﺒود خواص ﻓیزیکی خااك کماک کنناد

بنابراین با تو ه به کمﺒود مواد آلی خاااك و شااارایط

(.)9

ناااااامﻄلوب در اکﺜر منا م کشور ،اگر مﻄالعات الزم

کودهای آلی و شیمیایی

روی پسماندهای آلی تولیدشده در کشور انجااااا اام

کودهاای شایامیاایی از ملااه منابااعی هساااتند که

شود ،مایتاوان از آنهاا باه عنااوان یااک اصالحکننده

باهسرعت میتوانند عناصر غذایی را در اختیاار گیاااه

مناسﺐ و ارزان در زماینهاای کااشاورزی اسااتفاده

قااارار دهند ولاای مصرف زیااااد و ماااداوم آنهاااا

کرد .قسمت عمده کشور ما دارای اقلیم خشااااااک و

خﻄارات زیسات محیﻄی زیادی مﺜل آلودگی آبهای

نیماه خاشک میباشد و عدم و ود پوشاا

گیاااهی

سﻄحی و زیااارزمینی و غناااایشدن آبها را به دنﺒال

کاااﻓی ،سا اﺒﺐ بازگااشت مقدار کم بقایااای گیاهی به

دارد ،کااه بهتر است بﺨشی از کودهای شیمیایاای باااا

خاك و در نتیجه کمﺒود مواد آلااای آن شده است ،به

کودهاای آلاای ایگزین شود .با تو ااه بااه کمﺒااود

وری که اغلﺐ خا كهای کاشور دارای کمتار از یک

ماواد آلای در اغلااﺐ خاكهای ایران ،مصرف انااواع

درصد ماده آلی هسااتند .مﻄالعااه کمﭙوساات وکااو-

ماواد آلای از قﺒیال کااود دامای ،کاااود مرغااای و

کمﭙوست میتواند در تولید کودهای آلی اصالح شده

لجاان ﻓاﺿااالب شااهری در خااااك ﺿروری به نﻈر

و اصالح زمینهای کشاورزی به ما کمک کند .هدف از

میرسد ولی استفاده از هر یک از این کودها بهتنهایی

ایاان مﻄالعااه مااروری باار کمﭙوساات مشااترك لجاان

نمیتوانند تمامی نیاز گیاه را به عناصار غاذایی تارمین

ﻓاﺿالب شهری با انواع زاﺋادات بیولاوژیکی و بررسای

کنناااد ( .)1با مصرف کودهای آلااای میزان مواد آلی

تاثیر هریک از مکملهای بیولوژیکی مورد استفاده در

یاﻓته و مو ﺐ بهﺒود ﻓعالیتهای

بهینهسازی ﻓرایند کمﭙوست و کو-کمﭙوسات و تولیاد

خاك اﻓااااااااازای

میکروبی و ﻓراهم شاااادن عناصر غذایی کم مصرف و

کمﭙوست با کیفیت بهتر میباشد.

پرمصرف مورد نیاز گیاه میشود ،که مااایتوان ﺿمن

فرایند کمپوست

دستیابی به عملکرد مﻄلاااااوب تداوم آن را در خاك

در میان ﻓن آوریهای مو ود برای تصفیه زبالههاای

کرد ( .)5نگاه یک انﺒه باه تاامین ماواد غاذایی

آلی ،کمﭙوست یکی از گزینههای امیدوارکنناده بارای

ﺣف
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زبالههای زیست محیﻄی برای ﺣل مشکل دﻓاا چناین

تﺨریﺐ خاك و کاه

کشاورزی ،تهدید دی برای پایداری این بﺨ

رشد را در پی دارد (.)6
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بازیاﻓت مواد آلی و تﺒدیل به یک کود آلای ارزشامند
که توسط گروههای مﺨتلف میکروبی مواد آلی را باه

تولید کمپوست با محتوای باالی نیتروژن

مواد مغذی ساده تجزیه مایکناد و در مرﺣلاه دوم،

با کاو-کمﭙوسات ،نساﺒت  ،C/Nمقادار انارژی کام و

ماااکرومولکولهااای آلاای پیدیااده ماننااد اساایدهای

تﺨلﺨل نامناساﺐ مایتواناد اصاالح و بر ارف شاود.

هیومیک تشکیل میشوند ( .)9کمﭙوست به ور سنتی

خصوصیات ﻓیزیکی مﺨلوط اولیه در ﻓرآیند کمﭙوست

به عنوان روش تصفیه برای کسر آلی از ﺿایعات امد

تعیااین کننااده اساات .در دسااترب بااودن  O2باارای

شهری ،زبالههای سﺒز ،بقایاای کشااورزی و زراعای و

میکروارگانیسمها باید با ایجاد تﺨلﺨل به اندازه کااﻓی

لجن مازاد از تاسیسات تصفیه خانههای شهری به کاار

تﻀمین شود ( .)88در تهیه کمﭙوست مشترك موهاای

گرﻓته شده است (.)1

زاﺋد صنایا دباغی با لجن ﺣاصل از تصفیه ﻓاﺿالبهاای

کمپوست مشترک (کو-کمپوست)

شهری هم آلودگیهای ناشی از لجن ﻓاﺿالب شاهری

استفاده از کمﭙوست برای زبالههای با ماواد آلای بااال

تا ﺣد ممکن کاه

بسیار گسترده نیست .این به ور عمده به ایان دلیال

زاﺋدات مو را در صنعت دباغی بر رف مایکناد و از

است که اغلﺐ از این مواد الزاماتی مانند نساﺒت C/N

رﻓی تولید کمﭙوست با محتوای باالی نیتروژن را باه

یا تﺨلﺨل به دست نمیآید ،با این ﺣال ،این واقعیات را

دست میدهد ( .)80کمﭙوست ترکیﺒی موی انساان باا

میتاوان باا اﻓازودن یاک سوبساترای مکمال در یاک

لجن تصفیه خانه ﻓاﺿاالب شاهری کمﭙوسات ترکیﺒای

ﻓرآیند به نام کو-کمﭙوست (کمﭙوسات مشاترك) باه

خوبی را ﺣاصل میدهد که سرشار از نیتاروژن اسات

صورت موﻓقیت آمیزی امکان پاذیر کارد ( .)3هنگاام

( .)89مقایسااه نتااایج کااو-کمﭙوساات بااا سوبسااتراهای

ارزیااابی مااواد اولیااه تولیااد کمﭙوساات ،مااواد بایااد

مﺨتلف نشان میدهد که کاو-کمﭙوسات در مﺨلاوط

مشﺨصات ﻓیزیکی و شیمیایی بهینه ای را داشته باشاند

لجن ﻓاﺿالب ،با سوبستراهای چربی ،پروتئین و سلولز,

و یا به دست آورند .کاو-کمﭙوسات باا اﻓازودن یاک

در همه موارد در ه ﺣارارت بااالتری را در مﺨلاوط

سوبسترای مکمل برای ﺒران اختالالت در خواص اولیه

کمﭙوست به دست میدهد ( دول .)8

یک ماده تعریف شده اسات .ماواد کاو-کمﭙوسات باا

کاهش پاتوژنها

نسﺒت مناسﺐ  C/Nمیتواند به کاه

پیدا مایکناد و هام معﻀال دﻓاا

تلفات نیتروژن

اﺿاﻓه کردن یک سوبسترای مکمل زیست تﺨریﺐپذیر

کمک کند و از روند تغییرات ساینتیک لاوگیری کناد

تاثیر مﺜﺒتی بر تولید کمﭙوست به ویاهه بارای اهاداف

( .)82شکل  8کمﭙوست مشاترك لجان ﻓاﺿاالب را باا

کاه

پاتوژن دارد .مقدار اولیه ﺣاصل برای  SRIیک

زاﺋدات بیولوژیکی نشان میدهد.

شاخص خوب برای تسریا ماواد در تﺨریاﺐ ﻓرآیناد
تجزیااه هااوازی مﺜاال کمﭙوساات اساات .ایاان واقعیاات
نشاندهنده اهمیت تهیه مقادیر و مواد مناسﺐ اولیاه
در مﺨلوط کمﭙوست میباشد .در مورد آمادهساازی
اولیه مﺨلوط باید مقدار مﻄلوب  AFP8رعایت شاود،
که باعث میشود  O2مناسﺐ برای میکروارگانیسمهاا
ﻓراهم باشد .و این در ﻓرایند تجزیه ای هوازی مانناد

شکل  .1شماتیک کلی کو-کمپوست

Air-Filled Porosity

1
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خصوصیات کمپوست مشترک
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بی هوازی خواهد شد (.)81

کمﭙوست با قابلیتهای مﺨتلف از نس زاﺋدات امد

ایجاد ثبات و افزایش باروری خاک

زیست توده برای تﺨریﺐ کروم ماورد مﻄالعاه قارار

مااواد شاایمیایی کمﭙوساات بااا مااواد قلیااایی اﻓاازای

گرﻓت .کروم و ترکیﺒات آن از ماواد مهام در صانعت

مییابد و باعث ایجاد ثﺒات میشود ،بﻄوریکه باا ماواد

هستند کاه باه علات مقاومات در برابار خاوردگی و

قلیایی لینک میشود و از این ریم از تجزیه میکروبی

خواص زیﺒایی در صنایا مانناد آبکااری ،چارم دبااغی،

محاﻓﻈت میشود .زبالههای کمﭙوست شده نیز باعث

تولید رنگدانه ،خنککننده آب ،مواد نگهدارنده چاوب،

باروری خاكهای محل دﻓن زباله شاده و باه

نفاات مااورد اسااتفاده قاارار

اﻓزای

این ترتیﺐ توان بالقوه آن را اﻓزای

ساااخت ﻓااوالد و پاااالی

میدهاد .تﺜﺒیات

میگیرند .سﻄح سامیت کاروم مرباوط باه وﺿاعیت

زبالهها باا اساتفاده از آلکاالین ماواد معادنی و ماواد

اکسیداساایون آن اساات .کااروم ( )VIبیشااتر باارای

معدنی کمﭙوست میتواند به منﻈور بهﺒود رشد گیااه

ﺣیوانات و گیاهان خﻄرناك است .روشهای متعاددی

مورد استفاده قرار گیرد .زبالههای مﺨلوط شده نیاز

در اصالح خاك آلوده به کروم و اود دارد ،از ملاه،

قابلیات زیساتی

بااارش شاایمیایی ،تصااحیح الکتریکاای و غیااره .ایاان

ﻓلزات سنگین کمک میکنند .تﺜﺒیت مواد شساته شاده

روشهای اصالح ،یا گران هساتند و یاا بارای اساتفاده

از مواد معدنی باه وسایله کمﭙوسات ،ارزش بااروری

مجدد از خاك نامناسﺒند .کو-کمﭙوست به عناوان یاک

خود را از لحاظ بهﺒود کیفیت خاك ،کمک به غنای بلند

روش اصالح شده به دلیل آن مورد تو ه قرار گرﻓته

مدت خاك به کربن و همدنین قابلیت زیست پذیری

است که مواد مغذی را به میکروارگانیسمهاای باومی

میدهاد .ترکیاﺐ زیسات تاوده

خاك میرساند و همدناین مایتواناد ﻓلازات سانگین

کو-کمﭙوسات (هار دو کاود مرغای و بیولوژیاک) باا

ﻓعال را تا ﺣد زیادی کاه

دهد .اگر چه کال غلﻈات

آهک بارای تولیاد زیسات تاوده و ارزش غاذایی آن

کروم در کمﭙوست نهایی محصوالت بای

موثرتر است (.)85

قابل قﺒول برای استفاده کشاورزی است ،اما کروم در

کاهش قابلیت زیست پذیری فلزات سنگین

دسترب گیاه نمیباشد .در نتیجه میتاوان گفات کاه

اگرچه اﺿاﻓه کاردن محصاوالت اانﺒی صانعتی مﺜال

کمﭙوست سازی یک روش برای بازیابی خااك آلاوده

محصوالت اﺣتراق زغال سان  ،ارزش کمﭙوساتهاا را

قابلیات زیساتی کاروم از

به تﺜﺒیت خاك در درازمدت و کاه

ﻓلزات سنگین کاه

در مقایسه با اﻓزای
کاه

توان تولید اﻓازای

مایبﺨشاد،

به کروم است که با کااه

از مقاادیر

ریااام اتصاااال باااین ذرات مو اااود  Crو ماااواد
0

قابلیتهای زیستپذیری و دسترسی این مواد

شاﺒههیومیاک ایان امکااان را ﻓاراهم مایکناد .باارای

باید در برنامههای کاربردی در مقیابهاای مﺨتلاف

ارزیااابی خﻄاارات درازماادت ،ﻓعااال شاادن مجاادد و

مورد تو ه قرار گیرد .اغلﺐ نشان داده شده است که

مها رت کاروم در خااك  ،مﻄالعاات بیشاتر پیشانهاد

اﻓاازودن ترکیﺒااات ﺣاااوی  Feباعااث کاااه

 Pدر

شده است (.)89

دسترب میشود ( .)85تفاوت میزان تجزیه بین ماواد

کاهش آنتی بیوتیکها

کو-کمﭙوست با مواد قلیایی مﺨتلف ممکان اسات باه

کو-کمﭙوست در کاه

تفاوت در مقدار ا زای معدنی مانند اکسایدهاای ،Ca

است .تمام نتایج ﻓوق نشان داد که کمﭙوست به عنوان

 Feو  Alنسﺒت داده شود ( .)86خاكهاای آلاوده باه

یک روش موثر برای ﺣذف آنتی بیوتیکهای میباشد

کروم  VIبا کمﭙوسات کاردن زاﺋادات اماد زیسات

1

آنتای بیوتیاکهاا هام ماوثر

Biomass Solid Waste
2
Humic-Like Substances
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کمﭙوست بسیار مهم است .ﺿاعف  O2باعاث تﺨریاﺐ

توده 8ترمیم میشاود .در بررسای ،راﺣای و تولیاد

] [ DOI: 10.29252/j.health.10.1.19

محمدعلی ززولی و همکاران 09

 01مجله سالمت و بهداشت

( .)81مشاااااهده شااااد کااااه ﺣاااادود  31درصااااد

ﺣال ،زمانی که مو در ترکیاﺐ باا لجان خاام ﻓاﺿاالب

کلورتتراسااایکلین 8در کااود گوشااتی در اای  92روز

شهری در تهیاه کاو-کمﭙوسات ماورد اساتفاده قارار

یاﻓات (.)81

میگیرد نتایج خوبی را بهدسات مایدهاد ( .)08ایان

از 39

روش تهیه کمﭙوست مشترك هم آلودگیهاای ناشای

درصد تتراساایکلین در ای یاک کمﭙوسات  15روزه

میدهد

کمﭙوست در  55در ه سانتیگراد کااه

هااو و همکاااران همدنااین دریاﻓتنااد کااه باای

از لجن ﻓاﺿالب شهری را تا ﺣد ممکن کاه

ماییاباد ( .)83در تحقیام دینا  0و همکااران،

و هم معﻀال دﻓاا زاﺋادات ماو را در صانعت دبااغی

غلﻈتهای قابل استﺨراج در کمﭙوستهای آلوده باه

بر اارف ماایکنااد ،و از رﻓاای تولیااد کمﭙوساات بااا

کاه

دوره کمﭙوساات  12روزه ﺣاصاال شااد .در تحقیقااات

موی انسان به عنوان یک خوراك کمﭙوست مایتواناد

مرتﺒط گزارش شده است که ﻓسفات ،آمونیاك و یون

در کمﭙوساات کااود گاااوی ،ﺿااایعات امااد شااهری،

هیدروکسااایلی در ترکیاااﺐ مااایتواناااد در تجزیاااه

رسوبات کنار اده ای و لجن دباغی نق

ماوثری در

آموکسیسیلین در ای کمﭙوسات کماک کناد .تماام

تامین مواد مغذی در کمﭙوست داشته باشد .باه اور

نتایج ﻓوق نشان داد که کمﭙوست به عنوان یاک روش

کلی کشااورزان کشاورهای در ﺣاال توساعه اغلاﺐ از

موثر برای ﺣذف آنتی بیوتیکهای باقی ماناده اسات

مﺨلوطهای مﺨتلف مواد آلی بر اساب مواد مو اود

( .)81سرعت تﺨریﺐ کم پنی سیلین میتواند به دلیال

در مجاورت آنها استفاده میکنند که در نتیجه آن یک

مدت زمان نسﺒتاً کوتاه در مرﺣله ترموﻓیلیک و دمای

محصول کمﭙوست ﺿعیف با کیفیات پاایین مایباشاد.

نسﺒتاً کم در مرﺣله خنک کننده و بلاو باشاد .میازان

موی انسان به عنوان یک خوراك کمﭙوست مایتواناد

تﺨریﺐ پنی سیلین به ور عمده باه دماای ﺣوﺿاده

بر وﺿعیت ماواد مغاذی در کمﭙوسات تااثیر بگاذارد

کمﭙوست بستگی دارد (.)02

(.)89

مواد قابل کمپوست مشترک

روغن و چربی و زائدات بیولوژیکی پروتئینی

موهای زائد

در تولید کو -کمﭙوست باا چربای ( )C-Fروغانهاای

در مﻄالعه کمﭙوست مشترك زبالههای مو در صنعت

تجاری ﺣیوانی که به مﺨلوط لجن خام و تراشه چاوب

دباغی در ترکیﺐ با لجن ﺣاصل از تصفیه ﻓاﺿالبهاای

اﺿاﻓه میشود میتواند اساتفاده شاود ( .)00در کاو-

شهری مشاهده شده ،تولید موهاای زاﺋاد در صانعت

کمﭙوست با پروتئین از زاﺋادات بیولاوژیکی پروتئینای

است و دباا هاا در

بهعنوان سوبسترای مکمل استفاده میشود .همدناین

موا هاه بااا مشااکل ایجاااد یاک محصااول امااد دیگاار

از خمیر کاغذ به عناوان منﺒاا سالولزی و سوبساترای

میباشند .استراتهیهای بالقوه ای برای استفاده از مو

مکماال و در ترکیااﺐ بااا سااایر سوبسااتراها و زاﺋاادات

پیشنهاد شده است .با این ﺣال ،استفاده از زاﺋادات ماو

بیولوژیکی استفاده مایشاود ( .)00کمﭙوسات کاردن

به عنوان کود کشاورزی باه دلیال محتاوای نیتاروژن

زبالههای ﺣیاط با اساتفاده از کاغاذ و پساماند غاذایی

باااالی مااو و pHباااال یکاای از امیدوارکنناادهتاارین

باعث ایجاد ارزش اﻓزوده میشود (.)09

برنامههای آن است .ارزش تغذیاه خااك توساط ماو

جلبک

تولید چرم هرساله رو به اﻓزای

یابد .نتایج نشان داد

لﺒک در مقیاب آزمایشاگاهی بارای تهیاه کمﭙوسات

که مو نمیتواند به تنهایی یک ماده مکمل باشد .با این

موﻓقیتآمیز بوده است ،لیکن راهنما و دساتورالعمال

میتواند توسط کمﭙوست اﻓزای

Chlortetracycline
Ding

1
2

واﺿحی برای داسازی و ماآوری لﺒلکها از محل
رشد آنها در دریاچهها و تولید کود در هماه مقیااب
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آنتی بیوتیکهای دیگر سریعاً کاه

یاﻓت و ای یاک

محتوای باالی نیتروژن را به دست میدهد (.)80

] [ DOI: 10.29252/j.health.10.1.19
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مروری بر کمﭙوست مشترك...

باعث از دست رﻓتن آمونیااك و نیتارات مایشاود و

مو در صانعت دبااغی در ترکیاﺐ باا لجان ﺣاصال از

ر وبت باال و تﺨلﺨل کام در کمﭙوسات باا لﺒلاکهاا

تصفیه ﻓاﺿالبهای شاهری انجاام پذیرﻓتاه مشااهده

برانگیز است .شوری در لﺒلکها به ور بالقوه

شده ،اگرچه مﺨلوط مو و لجن در هماه نساﺒتهاای

زیاد است که چنادان پیامادی نادارد ولای مایتواناد

مﺨتلف هم میتواند ترکیﺐ شوند لایکن نساﺒتهاای

اندك پیامدی برای کمﭙوست داشته باشاد .لﺒلاکهاا

وزناای  0 :8 ،8 :8و  1 :8در مقیاااب آزمایشااگاهی و

به ور بالقوه از ﻓلزات و محتوای سمی باال برخاوردار

پایلوت در تمام موارد ،محصول پایدارتری را در پایان

هستند که میتواند کاربرد محصول به عنوان کاود را

روند کاار باه دسات مایدهاد ( .)08ماوهاای زاﺋاد

هایی که این

بهمنﻈور آماده سازی در ی یک دوره  01ساعته باه

خواص لﺒلکها سﺒﺐ میشاوند ،کمﭙوسات مشاترك

ور مداوم در معرض  -8هیدروکسید کلسیم ()%8/9

لﺒلک با سایر مواد بیولوژیکی میتواند مورد استفاده

و هیدروکسااااااید ساااااادیم ( -0 ،)%2/9ساااااادیم

قرار گیرد .لﺒاکهاا باا کاربن نساﺒتاً کام نساﺒت باه

هیدروسولفید ( )%2/1در شرایط قلیایی (-9 ،)pH=89

نیتروژن مشﺨص مایشاوند ( .)01لﺒلاکهاا پاس از

سااولفید ساادیم ( )%2/9در شاارایط قلیااایی ()pH=89

برداشت ممکن است تا ﺣدود  32درصد هم ر وبات

قرار میگیرند .پس از آن ،مو هیادرولیز شاده ،ادا

داشته باشند که به ور کلی در کمﭙوست باه ﺣادود

شااده و بااا ﻓیلتاار تصاافیه شااده و سااﭙس ماااآوری

و تنﻈیم مایشاود ( .)05لﺒلاکهاا

میگردد .لجن خام خالص ،شامل لجن اولیه و ﻓعال ،از

توانایی ماآوری ﻓلازات سانگین را دارناد ،بناابراین

کارخانااه تصاافیه ﻓاﺿااالب شااهری تهیااه ماایشااود ،از

وقتی که از آنها برای تهیه کود در کشاورزی اساتفاده

تراشههای چوب در یک نسﺒت ﺣجمی  8 :8باه عناوان

میشود ،یک خﻄر بالقوه محسوب میگاردد ،ولای باا

عامل ﺣجم دهنده و بی اثر استفاده میشاود .مقاادیر

این ﺣال مﻄالعات زیاادی نشاان مایدهاد کمﭙوسات

نسﺒتهای  C/Nمیتواند  1/8 ،5/5و  88/6باشد .ایان

ﺣاصل از لﺒلکها دارای ﻓلزات سنگین کام مایباشاد

کار در ی مﻄالعاتی در مقیاابهاای آزمایشاگاهی و

(.)06

پااایلوت انجااام شااده اساات .پروﻓیاالهااای دمااا باارای

زائدات زراعی و کشاورزی

مﺨلوطهای مﺨتلف نشان میدهند در ه ﺣارارت باه

چال

تحت ترثیر قرار دهد .برای غلﺒه بر چال

 52درصد کاه

باارای تنﻈاایم نسااﺒت کااربن بااه نیتااروژن در تهیااه

ساارعت بااه مرﺣلااه ترموﻓیلیااک (باای

کمﭙوست میتوان از کمﭙوست مشاترك باا خااك اره،

سانتیگراد) میرسد .دمای ترموﻓیلیک به مدت  3تا 02

پوست درختان ،ﻓﻀوالت ﺣیوانی و کااه اساتفاده کارد

روز ﺣف

از 92

( .)05موادی که دارای میزان مواد آلی باالیی هساتند

در ه سانتیگراد در روز دوم میرسد .در اه ﺣارارت

مﺜل لجن ﻓاﺿالب ،زبالههای خانگی و زاﺋدات زراعای و

در ﺣدود این مقدار برای چند روز نگه داشته میشود

کشاورزی مناسﺐ بارای کمﭙوسات شادن هساتند .از

و سﭙس به آرامی به ﺣدود  02در ه ساانتیگاراد در

سایر محصوالت اانﺒی و زاﺋادات صانایا زراعای هام

ول مدت زمان  02روز میرساد .شااخص  SRIکاه

هت تامین مواد مغذی کمﭙوست مایتاوان اساتفاده

شاخص ﻓعالیت میکروبی است ،در ول ﻓرایند ارزیابی

از  15در ااه

مایشاود و ساﭙس باه مقاادیر بای

کرد (.)09

شااده و نشااان ماایدهدکااه ﻓعالیااتهااای باااالتری در

روشهای تولید کمپوست مشترک

مراﺣل اولیه ﻓرایند ایجاد شده است ،زیرا ترکیﺒاتی که

کمپوست مشترک زائدات مهو در صهن ت دبهاغی و

به ور قابل مالﺣﻈه ای تجزیه پذیرند در ایان دوره

لجن تصفیه فاضالبهای شهری
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لﺒلکها و ود ندارد .نسﺒت پایین کربن باه نیتاروژن

در مﻄالعه ای که روی کمﭙوست مشاترك زبالاههاای
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به ور عمده تجزیه میشود و در تماام ماوارد SRI

داده شده است که تلفات نیتروژن با دمای بااال و هاوا

از در ه ﺣرارت داخل راکتور پیروی میکند (.)08

در ارتﺒاط است میزان پروتئین مو ود در مﺨلاوط در

کمپوست مشترک موی انسان ،کود گهاوی ،ضهای ات

ی ﻓرایند ( )%12کاه

مییابد ،به وری که انتﻈاار

در تحقیقاای تاارثیر مقااادیر مﺨتلااف مااوی انسااان

تﺨریﺐ در ﻓرآیند تجزیه بیولوژیکی مانند کمﭙوسات

اﺿاﻓهشده به کمﭙوسات کاود گااوی ،ﺿاایعات اماد

باشد .کاه

میزان محتوای چربیها ( )%01بر اسااب

شهری ،رسوبات کنار ادهای و لجان دبااغی در ای

تجزیااه پااذیری نسااﺒی ایاان ترکیﺒااات اساات .در اای

دوره  92روزه کمﭙوست بررسی شد .با اﻓزودن موی

کمﭙوساات لجاان خااام و تراشااههااای چااوب باادون

انسان میزان ﻓسفر ،نیتاروژن و پتاسایم باه ترتیاﺐ از

بهکارگیری سوبسترا به عنوان مکمل های تغییاری در

 8/96تا  59/26 ،00/15تاا  813/12و  89/1تاا 93/06

مقدار سلولز +لیگنین مشاهده نمیشود ،در ﺣالی کاه

درصاد ،اﻓازای

یاﻓتاه اساات .مﺨلاوط کال ﻓلاازات و

آرسنیک به ور قابل تو هی نسﺒتاً بااال باود ،اماا ایان

همی سلولز تا میزان  88درصد هم میتواناد کااه
پیدا کند (.)00

میزان کمتار از ﺣاد مجااز در کشاور ماورد بررسای
(هند) باوده اسات .کمﭙوسات مشاترك ماو باا لجان

کمپوست مشترک لجن خام و سوبسترا (چربهی،

تصفیهخانه ﻓاﺿالب شهری کمﭙوست ترکیﺒی خاوبی را

پروتئین ،سلولز)

ﺣاصل میدهد که سرشار از نیتروژن است .الﺒتاه ماو
به تنهایی در تهیه کمﭙوست دچار شکست میشود چرا
کااه ترکیااﺐ اولیااه میکروباای کااه از اهمیاات باااالیی
برخوردار است تامین نمیشود .بنابراین ،اﺿااﻓهشادن
موی انسانی در ی کمﭙوست مایتواناد در اﻓازای
روی و سایر مواد مغذی بارای رشاد گیااه پایادار در
خاكهای با مواد مغذی ﺿعیف مفید باشد اکﺜر HMها
که به عنوان عناصر کمیاب شناخته میشوند ،در مقدار
کمی ماورد نیااز اسات ،اماا غلﻈاتهاای بااالتر آنهاا
میتواند اثرات نامﻄلوب بر گیاهان ،انسان و ﺣیواناات
داشته باشد .بنابراین ،اندازهگیری ﺣاد مجااز  HMsو
آرساانیک ) (ASدر کمﭙوساات آماااده شااده توسااط
تعدادی از دستگاههای نﻈاارتی مانناد ()FCOI 1985
پیشنهاد شده است (.)89
در کمﭙوست مشترك بدون سوبسترا یک نسﺒت اولیه
که کمتر از ﺣد مﻄلوب است ﺣاصل میشود .محتوای
نیتروژن مﺨلوط در ول ﻓرآیناد باه دلیال اﻓازای
غلﻈت  N-NH4کاه

ماییاباد .تلفاات نیتاروژن تاا

ﺣدود  12درصد و باه اور عماده در ابتادای دوره
ترموﻓیلیک ،رخ مایدهاد .در مﻄالعاات دیگار ،نشاان

کو -کمپوست با چربی )(C-F

در کمﭙوست مشترك با چربی ،نمونه ای از پایلوت که
مورد بررسی قرار گرﻓته است ،ﺣداکﺜر در ه ﺣرارت
 60در ه سانتیگراد باا بیشاترین مقادار ثﺒات شاده
بارای  DRIبای

ازh-1

-1

 6 g O2 kg OMبدسات

آمااد .مقاادار بدساات آمااده باارای  SRIاز نمونااه
گرﻓتهشاده در دوره ترموﻓیلیاک،4gO2 kgOM-1h-1
مشابه مقادیر  DRIدر آن لحﻈاه اسات .دو شااخص
تنفس به وﺿوح باالتر از مقادیر ﺣاصل شده در تولید
کمﭙوست بدون سوبسترا میباشد کاه ایان باه دلیال
محتوی زیاد انرژی اﻓازوده شاده توساط چربای باه
مﺨلوط کو-کمﭙوست است .کاو-کمﭙوسات باا چربای
مقدار در ه ﺣرارت باال را در مرﺣلاه رسایده شادن
کمﭙوست نشان میدهد .چربی به دلیل محتوی بااالی
انرژی و تجزیه زیستی آهساته باعاث ایجااد ﺣارارت
برای مدت زمان والنی و در نتیجاه اﻓازای

دماای

کمﭙوست مایشاود .ایان رﻓتاار در هنگاام کمﭙوسات
زبالههای غنیشده با چربی یا روغن نیاز دیاده شاده
است .ممکن است که چربیهای مو ود در لجن ﺣاوی
کربن بازدارنده از مواد لیﭙیدی غیرقابل تجزیه باشند
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جامد شهری ،رسوبات کنار جاده ای و لجن دباغی

می رود پاروتئین ترکیﺒای اسات کاه باه راﺣتای قابال
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مروری بر کمﭙوست مشترك...

و بدین ترتیﺐ درصد کربن پایینتری در آن تجزیه و
کاه

یابد .استفاده از چربیها کاه یاک منﺒاا کاربن

سانتیگراد باید ﺣداقل  8ساعت ﺣف
اﻓزای

شود .بناابراین،

درصد اﺿاﻓه شده چربی میتواناد باه در اه

میباشند به عنوان سوبسترای ترکیﺒی ،نسﺒت  C/Nرا

ﺣرارت باالتر در دوره ترموﻓیلیک منجار شاود (.)03

نیتاروژن

عالوه بر این ،تجربیات با مواد دیگر در مقیاب صنعتی

میدهد ،که به وﺿوح باعاث ﺣفا

اﻓزای

در مﻄالعه ای تولیاد کاو-کمﭙوسات کاه باه صاورت

از آنهااایی اساات کااه در مقیاااب آزمایشااگاهی ثﺒاات

پایلوت صورت پذیرﻓته محتوای نیتروژن در مﺨلاوط

شدهاند ( .)92سوزوکی و همکاران اشاره کردناد کاه

یاﻓات ،در

تﺨریااﺐ پااروتئینهااای ﺣاﺿاار همیشااه منجاار بااه

ﺣالی که در مﺨلوط بدون چربی این مقدار  12درصد

میزان اثر آنها نمایشاود.

کو-کمﭙوسات باا چربای  01درصادکاه
بود .کاه
کاه

غیرﻓعالشدن آنها و کاه

 5درصد محتوای همای سالولز ،نیمای از

اگر مواد مشتم شده ﺣاصل از ﻓرآیناد کمﭙوسات باه

همی سلولز برای نمونه کنترل ) (Cبوده است.

پااتوژن را

خاك اعمال شود ،باید با کاه

دما ،کاه

از سوی دیگر ،محتوای سلولز +لیگنین در کمﭙوست باا

تﻀاامین کنااد ( AFP .)98در ااول ﻓاااز ترموﻓیلیااک

یاﻓته است که اﺣتماالً به دلیل

مییابد که اﺣتماالً به علت ذوب شدن چربی و

چربی  80درصد کاه

کاه

دمای باالتر و ﻓعالیت میکروبای در اول دوره باوده

ایجاد چربیهای مایا ناشای از در اه ﺣارارت بااال در

اسااات ( .)00درصااادهای مﺨتلاااف از چربااایهاااای

مﺨزن کمﭙوست است .چربیهای مایا شده بﺨشای از

اﺿاااﻓهشااده بااه مﺨلااوط کمﭙوساات و مقایسااه آن

تﺨلﺨل هوا در مﺨلوط را اشغال میکنند .همدنین ،در

مدتزمانهای مﺨتلف را برای ﻓاز ﺣرارتی نشان داده

مﻄالعه مورد بررسی کاه

 88درصد ﺣجم مﺨلاوط

اساات .مﻄالعااات نشااان داده انااد کااه تﺨریااﺐ زیاااد

کمﭙوست در مرﺣله اول در آزمای

چربیها (تا  )%12میتواند در ﻓرآیند کمﭙوست سازی

چرباای ثﺒاات شااده اساات .تﺨریااﺐ چرباایهااا و سااایر

به دست آید ( .)01اﺿاﻓهکردن چربای باه یاک تاوده

ترکیﺒات آلی منجر به اﻓزای

بیشتر  AFPمایشاود

کمﭙوست در صورت کم بودن مقدار انارژی از ماواد

( .)90در رابﻄااه بااا درصااد کاااه

مورد نیاز برای دستیابی و ﺣف

دمای ﺣرارتی توصایه

ترکیﺒات بیوشیمیایی ،کاه

کو-کمﭙوست باا

مقااادیر مﺨتلااف

محتاوای چربای در کاو-

میشود .همدنین در مورد عدم و ود کاربن توصایه

کمﭙوست با چربی باالترین رقم را باه خاود اختصااص

میشود که نسﺒت اولیه  C/Nرا متعادل اعماال کارده

داده است .همﺒستگی که بین مقدار چربیهاای اولیاه

تااا مو ااﺐ بهﺒااود تﺨریااﺐ برخاای از ا اازای آهسااته

مو ااود در مﺨلااوط کمﭙوساات و مقاادار چرباایهااای

تجزیهپذیر گردد .با این ﺣال ،اگر چربیهای ﺣیوانی به

تجزیه شاده در ای ﻓرایناد یاﻓات شاده اسات ) P

ﻓرآیند کمﭙوست اﺿاﻓه شاوند ،بارای بهﺒاود شارایط

(<0.01نشان میدهاد کاه اﻓازای

محتاوای چربای

میزان تﺨریاﺐ چربایهاا خواهاد شاد.

تﺨریﺐ زیستی مواد ،باید ساایر شارایط بارای تولیاد

سﺒﺐ اﻓزای

کمﭙوست مورد تو ه قارار گیارد .در اتحادیاه اروپاا،

میتوان به کمﭙوست نهایی ترکیﺒاتی را اﺿاﻓه کارد تاا

مقررات  0220/8991پارلمان اروپا و شورای اتحادیاه

الزامات قانونی را ﻓراهم آورد AFP .یک پاارامتر الزم

اروپا (اتحادیه اروپا  )0220محصوالت انﺒی ﺣیاوانی را

باارای تنﻈاایم خااواص ﻓیزیکاای مﺨلااوط اولیااه اساات.

به گروههای مﺨتلف تقسیم میکنناد کاه در معارض

درصد چربیها و

اﺿاﻓهشدن چربیها منجر به کاه

خﻄر بالقوه بارای ساالمت انساان قارار مایگیرناد و

کاه

تصفیه مناسﺐ برای هر گروه را ایجاب میکندکه باید

اﻓزودن مواد چسﺒنده به لجن به عناوان مناابا کاربن

در ایاان مااوارد انجااام شااود ،ﺣاارارت  92در ااه

ترکیﺒات بازدارنده به عنوان لیگناین مایشاود.
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میشود.

نشان میدهد که در ه ﺣرارت به دست آمده بااالتر
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محمدعلی ززولی و همکاران 09

نیتروژن در مواد اولیه تحت کمﭙوسات

بقیه آزمایشات بود .این مقادیر باا محتاوای N-NH4

کو -کمپوست با پروتئین )(C-P

کو-کمپوست با سلولز )(C-C

در مﻄالعه ای که کاو -کمﭙوسات باا پاروتئین )(C-P

در کو-کمﭙوست با سلولز ) (C-Cخمیر کاغذی که به

ماااورد بررسااای قااارار گرﻓااات ،مقااادار ﺣاااداکﺜر

لجن اﺿاﻓه میشود نه تنها به عنوان یک سوبسترا عمل

 3gO2kg OM-1h1-به دست آمده است .مقدار اولیاه

میکند بلکه همدنین به عنوان یک عامل بزرگکننده،

 SRIدر  C-Pکمی بااالتر از نموناه کنتارل ) (Cباود.

اﻓاازای

سااﻄح مو ااود و مو ااﺐ بهﺒااود ﻓعالیاات

همدنین مقاادیر  DRIدر  C-Pبیشاتر از کنتارل) (C

میکروارگانیسمها میشود .بررسای مﻄالعااتی کاه در

بود که نشاندهنده پتانسیل بهتر کمﭙوست شدن برای

این زمینه انجام گرﻓت نشاندهنده این است که ای

مﺨلوط لجن خام با پروتئین  C-Pاست .ﺣداکﺜر در ه

روزهای دوم و چهارم کمﭙوست ﺣاداکﺜر دماا باه 60

ﺣرارت به دست آمده در کو-کمﭙوسات باا پاروتئین

در ه سانتیگراد میرسد .خمیر کاغذ اﺿاﻓه شده باه

 69در ه و باالتر از ﺣداکﺜر مشاهده شاده در نموناه

عنوان منﺒا کربن عمل میکند ،نسﺒت  C/Nاولیه کمی

شاده اسات.

مااییابااد .تلفااات

کنترل بود و برای مادت اوالنی ﺣفا

( )81/5نسااﺒت بااه کنتاارل اﻓاازای

مقادیر  SRIو  DRIنشاندهنده شرایط مناسﺐ برای

نیتروژن  95/5درصد است ،که کمی کمتار از کنتارل

ﻓعالیت میکروبی بود .سﻄوح سلولز و لیگنین در ول

( )%12است .کاه

میزان چربیها ( ،)%91/1پاروتئین

ﻓرایند تجزیه تغییر نکرده است .به رغام اینکاه نساﺒت

( )%95/5و هماااای ساااالولوز ( )%89/9در مﺨلااااوط

 C/Nو محتوای نیتروژن اولیه در آزمایشات  Cو C-P

مشاهده میشود ،در ﺣالی که مقدار سالولز و لیگناین

بسیار مشابه باود ،تلفاات بااالتر نیتاروژن ( )%55/1از

به ور قابل تو هی تغییر نمیکند .اﻓزای

در  pHنیز

نیتروژن اولیه در مﺨلوط در کو-کمﭙوست با پروتئین

در این مورد مشاهده میشود که باه دلیال اﻓازای

 C-Pتشااﺨیص داده شااد .بنااابراین ،باقیماناادههااای

غلﻈت  N-NH4اسات ( .)90باتو اه باه کااه

پروتئینی مایتوانناد بارای تعاادل نساﺒت  C/Nماواد

بیشااتر در کمﭙوساات ،کااو -کمﭙوساات یااک ﻓراینااد

نیتروژن اساتفاده شاود .ﺿاایعات پروتئینای همدناین

کارآمدتر نسﺒت به ﻓرآیند کمﭙوست لجن خام اسات

میتوانند ﻓعالیت بیولوژیکی را بهﺒود بﺨشاند .مقاادیر

( دول .)8

 pHدر ی آزمای

وزن

 C-Pباالترین میازان نساﺒت باه

جدول  .1مقایسه روشهای مختلف تولید کمپوست در کمپوست مشترک لجن فاضالب با زائدات بیولوژیکی

نوع ترکیﺐ

نسﺒت وزنی

نسﺒتهای C/N

ﺣداکﺜر دما ))C

 0 :8 ،8 :8و 1 :8

 1/8 ،5/5و 88/6

>92

نیتروژن

زاﺋدات مو در صنعت
دباغی  -لجن تصفیه

تولید محصوالت با ثﺒات و
اﻓزای

مییابد

ﻓاﺿالبهای شهری
گاوی -ﺿایعات امد

خالص
با محتوای نیتروژن باال

موی انسان -کود
شهری ،رسوبات کنار

ویهگی

8:8:8:8:2,12

89/30 ،82/08

95

 59/26تا 813/12
اﻓزای

اده ای و لجن دباغی
لجن خام و سویسترا

چربی2/56- 81/56

(چربی ،پروتئین-

پروتئین2/11-85/98

سلولز)

سلولز8/25-89

09/5و89/20و83/02
01/15

 69/62و  60برای

ﺣاصل میدهد که سرشار از
نیتروژن است
اﻓزای

چربیها،

91/0تا 55/1

پروتئین و سلولز

درصد

به ترتیﺐ

کمﭙوست ترکیﺒی خوبی را

ﻓعالیت

میکروبیولوژیکی -کاه
ترکیﺒات بازدارنده مﺜل
لیگنین-درصد تﺨریﺐ بیشتر
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میشود (.)90

مﺨلوط همﺒستگی دارد (.)85
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 01مجله سالمت و بهداشت

باعث اﻓزای
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کشاورزی (پالم و
پوسته و غالف کاکاﺋو)

0:8:8، ,8:8:8

05/8 – 19/ 5- 88/8

0:0:8

51/5–16/1

مناسﺐ برای کشت

<%88

صیفی ات مﺜل گو ه ﻓرنگی

دمااا ،ر وباات ،تﺨلﺨاال ،چگااالی ،خااواص اولیااه مااواد

تقویت ﻓعالیتهای بیولوژیکی شود میتواند سیستم را

مﺨلوط ،اندازه ذرات ،میازان ماواد مغاذی ،اکسایهن،

هم خنک کند ( .)95هوادهی یک ﻓاکتور کلیادی بارای

نسااﺒت کااربن بااه نیتااروژن و قلیاﺋیاات از عواماال

کمﭙوست شدن هوازی است .ﺣاداقل  5درصاد و باه

کنترلکننده در ول ﻓرایند کمﭙوست مایباشاند کاه

ااور بهینااه و مﻄلااوب تااا  82درصااد در مرﺣلااه

تنﻈیم آنها مو ﺐ تعامل بین عوامل ﻓیزیکی ،شایمیایی

اکسیداسیون مواد آلی توده کمﭙوست بایاد هاوادهی

و بیولوژیکی است ( دول .)99( )0

شود (.)96

پارامتر

مقدار بهینه

دما در ﻓرآیند کمﭙوست نق

مهمی دارد؛ و به اور

معمول به عنوان متغیر تحت کنترل میباشد ،زیرا دما

قلیاﺋیت

9/5 - 6

دما

62-12C

نشاندهنده ﻓعالیت بیولاوژیکی ماواد اسات .ﻓرآیناد

ر وبت

52-92درصد

کمﭙوست معموالً در محدوده دمایی از در ه ﺣرارتی،

شوری

<ds m1-8

تﺨلﺨل

 92تا  62درصد

نسﺒت C/N

92-05

اکسیهن

 5-82درصد

ﺿدعفونی محصول نهایی را مو ﺐ میشود ( .)99دما
یکی از مهمترین متغیرهاای کمﭙوسات اسات و بارای
بهﺒود ﺣذف پاتوژنها مانند سالمونال و  E. coliتوصیه
میشاود .در یاک ﻓرایناد کمﭙوسات دماای بااالی 55

قلیائیت
مقاادار  pHنشاااندهنااده اساایدیته و قلیایاات مااواد
ارگانیاااا

دما

در کمﭙوساااات اساااات و باااار رشااااد

میکروارگانیسمها تاثیر مایگاذارد pH .در محادوده
بین  6تا  9/5مناسﺐ رشد میکروارگانیسامهاا اسات و
توسط باکتریها تر یح داده میشاود و  pHباین 5/5
تا  1برای ﻓعالیت قارچها در کمﭙوست خوب است .در
 pHباالی  9/5گازهای آمونیاك خارج میشود .برخای
از مواد خاص مﺜل گارد و غﺒاار کاورههاای سایمان و
زاﺋدات کاغذی میتواند  pHرا اﻓزای

دهد و برخای

دیگر مﺜل زاﺋدات مواد غذایی میتواند آن را کااه

در ه سانتیگراد ﺣداقل به مدت یک دوره دو هفته ای
باید ﺣف

شود ( .)96میازان اﻓازای

دماا بساتگی باه

مااواد کمﭙوساات ،میاازان ﻓعالیاات متابولیااک ،میاازان
اکسیداسیون و میزان انتقال ﺣرارت از مواد کمﭙوسات
دارد .پروﻓیلهاای دماایی هات نﻈاارت بار ﻓرایناد
کمﭙوست استفاده میشاود ( .)01معیاتهاای غالاﺐ
ﻓعال میکروبی باا تو اه باه دماای ﻓرایناد کمﭙوسات،
تکامل مییابند ( .)91الزامات بین المللای ایان الازام را
ایجاد میکنند کاه در اه ﺣارارت بای

از  55در اه

سانتیگراد برای یک دوره  0هفته ای و چرخاندن ،برای
ا مینان از غیرﻓعال شادن پااتوژن ماورد نیااز باشاد

دهد (.)91

( .)93زمانی که مواد کمﭙوست قاادر باه دساتیابی باه

اکسیژن

دمای مورد نیاز برای غیرﻓعال سازی پااتوژن نیساتند

کمﭙوست یک ﻓرآیند هاوازی اسات کاه باه اکسایهن

مواد ﺣاوی انرژی باال مانند زبالههاای غنای از چربای

برای تﺜﺒیت زبالههای زیست محیﻄی ،ر وبت مﻄلوب

میتوانند به عناوان یاک سوبساترای کمکای اساتفاده

و ﻓﻀای آزاد برای هوا (تﺨلﺨل) به اندازه کااﻓی نیااز
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جدول  .2پارامترهای موثر بر راندمان فرایند کمپوست

هوادهی ﺿامن اینکاه مایتواناد باعاث
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لجن ﻓاﺿالب و زاﺋدات

محمدعلی ززولی و همکاران 03

 92مجله سالمت و بهداشت

مواد مورد مﻄالعه اسات 0DRI .همدناین باه عناوان

 12درصاااد اسااات .ر وبااات بیشاااتر از  62درصاااد

 9OURشناخته میشود که ﻓعالیات بیولاوژیکی مااده

کمﭙوست را به بی هوازی شدن هدایت میکناد (.)11

کمﭙوساات را در شاارایط عملیاااتی ،نشااان ماایدهاد و

دمااا ،اکساایهن و ر وباات ،متغیرهااای تحاات کنتاارل

ﻓعالیاات بیولااوژیکی واقعاای در ﻓرآینااد کمﭙوساات را

مشترك در ﻓرایند کمﭙوست هستند (.)18

اندازهگیری میکند .مقادیر  DRIنزدیاک باه مقاادیر

شوری

 SRIنشان میدهاد کاه روناد کمﭙوسات در شارایط

از دیگر ﻓاکتورهای دخیل در ﻓرایند کمﭙوست شاوری

مناسﺐ برای ﻓعالیات میکروبای در ﺣاال انجاام اسات

اساات .صااعود شااوری در ااول تجزیااه زیسااتی در

( .)92اسااتفاده ازکااو-کمﭙوساات بااه منﻈااور کاااه

کمﭙوست مشترك با لﺒلک رایج است اماا گااهی ایان

آالیندههای آلی پایدار و آنتی بیوتیکهاا اثﺒاات شاده

پدیده میتواند مشاکل سااز باشاد .شاوری بااالتر از

است .کمﭙوست میتواند به عنوان یک ﻓنآوری پایدار

 1-8ds mتاثیر منفی در ﻓرایند کمﭙوست دارد (.)15

و سازگار با محیط زیست مورد اساتفاده قارار گیارد.
دمای کمﭙوست نه تنها در تعیاین میازان ﻓرآینادهای
بیولوژیکی ،بلکه نقا

انتﺨاابی در تکامال و انشاینی

امعااه میکروباای هاام دارد ( .)12برنااال 1و همکاااران
پیشنهاد کرده اند که در ه ﺣرارت بی

از  55در اه

سانتیگراد برای ﺣذف میکروارگانیسامهاای بیمااریزا
ﺿروری است (.)18،10

تخلخل
نسﺒت بین ﻓﻀاهای خالی که توسط آب پر نمیشود و
ﺣجم کل مﺨلوط ،کاه بﺨا

متﺨلﺨال مﺨلاوط AFP

میباشد و از هوا پر شده است ،یک پارامتر مهم برای
بهینهسازی خواص مﺨلاوط در ﻓراینادهای کمﭙوسات

رطوبت
ر وبت هم از ﻓاکتورهای مهام در ﻓرایناد کمﭙوسات
است .زمانی که ر وبت باال باشد  AFPپاایین خواهاد
شد .بنابراین باید از مواد قابال کمﭙوسات خشاکتر باه
عنوان مواد ترکیﺒی در کو -کمﭙوست استفاده شود که
باعث تهویه بهتر و بهﺒود نفوذپذیری هوا خواهد شاد
( .)05ر وبت در کمﭙوست لﺒک به ﺣدود  52درصد
تنﻈیم میشاود .میازان ر وبات در ماواد کمﭙوسات
ﺣیاتی است ،این پارامتر بر ﻓعالیت میکروبی و همدنین
خواص ﻓیزیکی تاثیر مایگاذارد .بناابراین دارای تااثیر
مهم در تجزیه زیستی ماواد آلای اسات ( .)19بیشاتر
مواد آلی در ر وبت  52تا  92درصد به بهترین نحاو
کمﭙوست میشوند .در صورتی که برای برخی دیگر از
مواد کمتر از این محدوده میباشد ،اما کمتارین ﺣاد
1

StaticSRI Respiration Index
Dynamic Respiration Index
3
Oxygen Uptake Rate
4
Bernal
2

اساات ( .)93،16مقااادیر  AFPبااین  92تااا  62درصااد
توصیه میشود ( .)19خاك رب با اندازه ذرات کوچک
دارای ظرﻓیت ذب آب باال است که به ﺣف

ﻓعالیات

میکروبی کمک میکند عوامال ﺣجامدهناده باا ذرات
کوچک یک سااختار متﺨلﺨال واقعای و توزیاا انادازه
متﺨلﺨل همگنی را ایجاد میکنناد کاه باعاث رشاد و
بازتولید میکروبها میشود .اندازه ذرات مااده اولیاه
بر ﻓعالیتهای میکروبی اثر میگاذارد .ذرات کاوچکتر
سااﻄح بیشااتر در واﺣااد ﺣجاام دارنااد و بنااابراین
میکروبها سﻄوح بیشتری برای کار دارند .با این ﺣال،
اگر ذرات نیاز خیلای ریاز باشاند ،تﺨلﺨال را کااه
میدهند و ریان هوا در داخل کمﭙوسات محادود و
کاه

مییابد (.)11

نسبت C/N
زمانی که ﻓرایند کمﭙوست برای مواد زاﺋاد ارگانیاک
ارزیابی میشود ،نسﺒت  C/Nو تجزیاه زیساتی ماواد
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ر وبت  05درصد و بیشترین ﺣد ر وبت قابل تحمل
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آلی نیز باید در نﻈر گرﻓته شود .نسﺒت  C/Nمهام و

خاك و بهﺒود باروری آن ﺣاصل میگاردد .مادیریت

اغلﺐ به عنوان معیار راﺣی استفاده میشود .نساﺒت

صحیح لجن تصفیهخانههای ﻓاﺿالب شهری ،مواد زاﺋاد

 C/Nمﻄلااوب بایااد در محاادوده 05الاای 92باشااد.

آلااای و محصاااوالت اااانﺒی و زاﺋااادات بیولاااوژیکی

مقادیر نسﺒت  C/Nتا  92-92هام توصایه مایشاود.

مهمای در ارتقااء

تولیدشده در صانایا زراعای نقا

درﺣالیکه مقادیر باالتر میتوانند روناد کمﭙوسات را

تو ه به و ود پتانسیل باالیی از زاﺋدات آلی که قابلیت

بااه دلیاال کمﺒااود نیتااروژن باارای ﺣمایاات از ﻓعالیاات

کمﭙوست شدن را دارند و مزایاای کمﭙوسات و کاو-

دهناد .باا ایان ﺣاال ،قابلیات

کمﭙوست در تامین مواد مغذی خاك و اصالح باروری

زیست پذیری نیتاروژن و کاربن در محاساﺒه نساﺒت

آن و تامین کود آلی مناسﺐ در هت برآوردهکردن

 C/Nباید در نﻈر گرﻓته شود و این امری مهام تلقای

نیاز در کشااورزی و از رﻓای خﻄار دﻓاا نامناساﺐ

میگردد .در ﺣالی کاه نیتاروژن مو اود در اکﺜریات

زاﺋاادات بیولااوژیکی ،لجاان ﻓاﺿااالب و اﻓاازای

خﻄاار

زبالهها عمدتاً در ﻓرمهای زیست تﺨریﺐ پذیر یاﻓات

تهدیاادات اسااتفاده باایرویااه از کودهااای شاایمیایی،

میشود ،کربن میتواند در ﻓرم بازدارنده هام باشاد

ماای لﺒااد تااا بااا تو ااه بیشااتر بااه کمﭙوساات و تهیااه

مقادیر کمتر باعث کاه

میکروبیولوژیک کااه

( .)13ﺣﻀااور کااربن باای

از ﺣااد باعااث کاااه

کمﭙوست مشترك از مواد آلی از پتانسیلهای مو ود

ﻓعالیتهای میکروبی میشود (.)1

در این بﺨ

نتیجه گیری

تشکر و قدردانی

با تولید کو-کمﭙوست ،تهیه کمﭙوست با کیفیات بااالتر

بدین وسیله نویسندگان از همکااری کمیتاه تحقیقاات

ﺣل معﻀل دﻓا لجن تصفیه خاناههاای ﻓاﺿاالب (دﻓاا

دانشجویی دانشکده بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی

زبالاههاای صانعت

مازندران به دلیل ﺣمایتهایی که در پیشﺒرد اهاداف

زراعاای ،ﻓااراهمآوردن تنااوع و ﻓراواناای میکروﻓلااور،

این مﻄالعه داشتند ،تقدیر و تشکر میکنند .این مقالاه

و در ه ﺣرارت در ﺣاین

باااا کاااد اخالقااای  IR.MAZums.REC.97-2-4در

ایمن و بهداشتی لجن) ﺣل چاال
اﻓزای

ثابت سرعت واکن

کودسازی ،تامین مواد مغذی بیشاتر و اﻓازای
آن ،اﻓزای

تناوع

استفاده شود.

دانشگاه علوم پزشکی مازندران تصویﺐ شده است.

قابلیتهای کمﭙوسات در اصاالح خاواص
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