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 چکیده

کمپوستت  . مواد زائد جامد شهری یا پسماند شهری یکی ازمسایل و مشکالت جدی در کل شهرهای دنیا استت امروزه مسئله  مقدمه:

ایت   در د. شتو های بازیافت از زمان تولید و رسیدن تا مرحله فروش و مصرف آن مدت زمتان اابتل تتوجهی نگهتداری متی     کارخانه

 . انجام شد سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهانکمپوست آن در کارخانه کیفیت پژوهش بررسی اثر س  کمپوست بر 

ت  از کمپوست تتازه تولیتد شتده و آمتاده شتده بترای        300ه کمپوست به وزن حدودا جهت انجام ای  پژوهش یک تود روش کار:

هتا  کمپوستت  در. انجتام شتد  هفتته   ی صفر، چهتار و نته  هافروش در محل خاصی از کارخانه بصورت جدا نگهداری شد و در زمان

تروژن آلی، سدیم، کلسیم، منیزیم، کرب ، چگتالی،  فاکتورهای آمونیاک، نیترات، آمونیوم، فسفر، پتاسیم، نیتروژن کل، نیتروژن معدنی، نی

EC ،pH ،و نسبت کرب  به نیتروژن در هر مقطع زمانی با سه تکرار آزمایش صورت گرفت.   اکسیژن خواهی شیمیایی 

، EC ،pHنیتتروژن آلتی،   نیتتروژن معتدنی،   نیتتروژن کتل،   آمونیتوم،  نیترات، نتایج ای  تحقیق نشان داد فاکتورهای آمونیاک،  ها:یافته

، 145/7، 11600، 2400، 14000 ،28/2314، 58/35، 1800در کمپوست اولیته بته ترتیت     رطوبت، چگالی و نسبت کرب  به نیتروژن 

، 71/5، 13850، 63/1215، 63/15065، 61/1122، 325/81، 145/873بود و در نهایتت در هفتته نهتم     54/12و  286، 85/6، 245/7

داری با اختتالف معنتی  ، رطوبت و چگالی ECمیزان آمونیاک، آمونیوم فسفر، نیتروژن معدنی، د که ش 04/22و  5/279، 005/5، 35/7

همچنتی    داری نداشتتند. . نتایج فسفر نیز با یکدیگر اختالف معنییافت داری افزایشبا اختالف معنیبقیه فاکتورها  کاهش پیدا کرد و

در شیرابه در  CODو  ECیوم، فسفر، نیتروژن کل، نیتروژن معدنی، نیتروژن آلی، فاکتورهای آمونیاک، آمون نتایج ای  تحقیق نشان داد

، 36/110بتود و در هفتته نهتم بته ترتیت        24/3635و  088/37، 2/6289، 36/325، 6/1153، 73/298، 05/314، 26/244هفته صفر 

آمونیتاک، نیتترات، آمونیتوم، نیتتروژن کتل،      شد که میتزان پارامترهتای    76/5733و  728/15، 217، 98/148، 366، 43/285، 89/141

داری افزایش یافت و نتتایج  با اختالف معنی CODداری کاهش یافت ولی میزان با اختالف معنی ECنیتروژن معدنی، نیتروژن آلی و 

 داری نداشتند.فسفر و نیترات با یکدیگر اختالف معنی

یابتد و هرچته از متدت زمتان تولیتد      وست با گذشتت زمتان کتاهش متی    توان نتیجه گرفت که کیفیت کمپنهایت می در گیری:نتیجه

 یابد.صورت کلی عناصر غذایی مورد مصرف گیاهان در کمپوست کاهش میهکمپوست بگذرد ب

 

 افزایش س  کمپوست، پارامترهای تاثیرگذار در کیفیت کمپوست شیرابه، : کمپوست،کلیدی کلمات
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 مقدمه

و پیشترفت تکنولتوژی و    افزایش سریع جمعیتت، توستعه  

تمایل بشر به افزایش مواد مصرفی و در نتیجه ازدیاد مواد زائد 

هتای  از جمله مسائلی است که اخیرا در جوامع بشتری بحتران  

آوری و اینکه جمتع  بر آورده است. مضاف وجود عظیمی را به

ویژه کشتورهای  هدفع چنی  موادی در اغل  کشورهای جهان ب

ای برختوردار  چنتدان پیشترفته   ولتوژی در حال توستعه از تکن 

 . 2و 1 نیست

دهتد کته بتیش از    های شهری در ایران نشان میآنالیز زباله

هتتا را پستتماندهای غتتذایی بتتا   درصتتد از ترکیتت  زبالتته  70

 85دهند. دف  غیربهداشتتی حتدود   می فسادپذیری باال تشکیل

های شهری در ایران مشکالت زیستت محیطتی   درصد از زباله

هتای بستیار آلتوده،    در پی داشته است. تولید شتیرابه  زیادی را

ای، تخری  کیفیت آب، خاک و هوا و از ایجاد گازهای گلخانه

بی  بردن منتابع تجدیدپتذیر موجتود در زبالته از جملته ایت        

 افتزایش  هتای روش از یکتی . 3 رونتد مستائل بته شتمار متی    

و  نیتروژن حاوی شیمیایی کودهای مصرف خیزی خاک،حاصل

 آن چنتدی  برابتر   مصرف افزایش شاهد ساله هر که بوده فسفر

رغم مزایای زیتاد در بتاروری   باشیم. کودهای شیمیایی علیمی

ختتاک و افتتزایش تولیتتد محصتتوالت کشتتاورزی، در صتتورت 

رویه و غیر علمی ستب  افتت کیفیتت و اختتالل در     کاربرد بی

های زراعی و در نهایت کاهش رشتد گیاهتان و   عملکرد خاک

 گردد. ت کشاورزی میمحصوال

از سوی دیگر استمت اعظتم ترکیبتات متواد زائتد جامتد       

شهری از مواد آلی تشکیل گردیده است. اگر ای  متواد آلتی از   

ها ارار میان ترکیبات مواد زائد جدا شود و مورد تجزیه باکتری

 (Assimilatory)گیرند، محصول نهایی از فعالیت همانندسازی

ها، کود ترکیبی یتا  باکتری (Dissimilatory)و غیر همانندسازی

شود. به عبارتی تبدیل پس مانده مواد زائد هوموس خوانده می

ای است که به نتام کمپوستت   جامد یعنی مواد آلی زباله پدیده

 . 4و 1 مشهور است

شتده   کنتترل  تجزیته  نهتایی  فتراورده  عنتوان  بته  کمپوستت 

-یبهبتود مت   را خاک فیزیکوشیمیایی خصوصیات آلی، ضایعات

 دهتد افزایش می را خاک آلی مواد میزان کمپوست دهد. کاربرد

 و کیفیتت  در تعیتی   عوامل مهمتری  از خاک آلی مواد میزان و

 از ایتران  زراعی هایفقر خاک است. زراعی هایخاک باروری

 داده کاهش حد بحرانی در را خاک خیزیآلی حاصل مواد نظر

 در وصت   ایت   بتا  .کرده است مواجه خطر با را تولید امنیت و

 ستال،  ایت   در تتا  شده است مقرر ایران، 1400انداز سال چشم

برستد.   %1 حتداال  بته  زراعی کشتور  هایخاک آلی مواد میزان

 افتزایش  یعنتی  هدف ای  به پوشاندن عمل جامه بنابرای  برای

منشتا    بتا  شده کمپوست آلی مواد کاربرد خاک، آلی میزان مواد

زراعتی   هایخاک در ی شهریکشاورزی و پسماندها ضایعات

 آلتی  متواد  .6و 5 کنتد متی  کمک ای  معضل رفع به زیادی حد تا

 اماک  در محیطیمشکالت زیست از بسیاری مسئول زباله درون

 زباله شیرابه هایبروانا خاطر ایجاد به خصوصا باشندمی دف 

 آب منابع آلودگی سب  تواندیم ،کنترل نگردد درستی به اگر که

در کشور ما روزانه، سرانه . 7و  3 شود آب زیرزمینی ایهسفره و

گترم در روز   600تولید زباله هر نفر ایرانی بته طتور متوستط    

هزار ت  مواد آلی و ضتایعات   29که از ای  مقدار بالغ بر  است

هزار تت  کتود کمپوستت     10باشد، که بطور متوسط می گیاهی

آلی تفکیتک   آلی در صورتی که از مبدا ضایعات گیاهی و مواد

توان بالغ بتر  میه آید که ساالنآوری شود، بدست میشده جمع

ت  کود کمپوست آلی تولید نمود که ای  کود فااد  هزار 3650

باشد و موج  تقویت عوارض نامطلوب کودهای شیمیایی می

توانتد در  کمپوست تولیدی به خوبی می .8 گرددبافت خاک می

و در اراضتی نتامرغوب بته    های کشاورزی به عنوان کود زمی 

کار گرفته شتود. بتدی    ان عامل اصالح کننده بافت خاک بهعنو

ترتی  با توجه به ضرورت کنترل بهداشتی و بازیافت مواد آلی 

هتای شتهری کشتور از یتک طترف و نیتاز       فسادپذیر در زباله

هتای  روزافزون به کود و عامل اصالح کننتده ختاک در زمتی    

های شتهری  لید کمپوست از زبالهکشاورزی از طرف دیگر، تو
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و بیشتتر   ستت نی در ایران از توجیهات فنی و ااتصادی مطلوبی

 .زیستی دارد توجیه محیط

کمپوست کردن یکی از اجزای سیستم یکپارچه متدیریت   

هتای  تواند به خوبی در مورد زبالهمواد زائد جامد است که می

ه به کار دات تفکیک شدیشهری، زایدات باغبانی و غذایی و زا

های کمپوست های اخیر تعداد کارخانهدر دهه .9و 3 گرفته شود

در کشور روند رو بته رشتدی داشتته بتا ایت  وجتود کیفیتت        

ها به ندرت مورد ارزیتابی و  کمپوست تولیدی در ای  کارخانه

. در برخی موارد کمپوست حاصتله از  3 پایش ارار گرفته است

بوی نامطبوع، وجود متواد  دالیل متعدد از جمله هزباله شهری ب

خارجی و درجه رسیدگی ناکافی مورد استقبال کشاورزان ارار 

نگرفته است. ای  امر باعث شده است که نه تنها صتدها هتزار   

هتای  ت  کمپوست که منبع مفیدی برای تامی  مواد آلتی ختاک  

باشتد، بتدون استتفاده بتاای بمانتد بلکته موجبتات        زراعی می

 .10 ز در پی خواهد داشتآلودگی محیط زیست را نی

بتر   1397ای که توسط صفا و همکاران در سال در مطالعه

تأثیر ترکی  مواد ورودی بر کیفیت کمپوست تولیدی بته  روی 

 های استاتیک با هوادهی فعال در روستتای ستولقان  روش توده

مقایسه محصول نهایی با استانداردهای ایتران،  انجام شد، نتایج 

دهتد کته روش استتاتیک در هتر دو     ن متی آمریکا و کانادا نشا

ترکی  سب  تثبیت پسماندهای جامتد و در نهایتت منجتر بته     

است. از نظتر ارزیتابی ااتصتادی     تولید کمپوست مناس  شده

مالحظه شد که نرخ بازده داخلتی بترای تولیتد کمپوستت بته      

در مطالعتته  .باشتتددرصتتد متتی 4/12روش استتتاتیک برابتتر بتتا 

ررستی  ب بتر روی  1395ی در ستال  دیگری که حیدری و میرک

کیفی کود کمپوست تولیدی کارخانه زاهدان با در نظر گترفت   

نشتان داد کته    نتتایج انجام گرفت،  خواص فیزیکی و شیمیایی

کمپوست تولیدی در کارخانه زاهدان از لحاظ فلتزات ستنگی    

 BNQ) های اتحادیه اروپا، آمریکا و کانادادر محدوده استاندارد

در حد اابل ابول استتاندارد ملتی ایتران     ( AAFCو CCME و

هتای  باشد. درصد کترب  و ازت در اکثتر متوارد استتاندارد    می

کته  نماید ولی الزم است با توجه به ایت  کمپوست را تامی  می

هتا  ها و میتوه تر است ضایعات سبزیت کرب  به ازت بیشبنس

 باشد را به متواد اولیته کمپوستت   که حاوی نیتروژن باالیی می

استاندارد ملی ایتران اترار    2اضافه گردند. میزان فسفر در رده 

تقریبا بیش از حد استتاندارد استت کته در     pH گیرد. میزانمی

گتردد.  ای  مورد افزوده کمی سولفور منجر به حل مشتکل متی  

میزان هدایت الکتریکی در حد اابل ابول رده استتاندارد ملتی   

ت مصترف بته عنتوان    باشد. نمونه های کود کمپوست اابلیمی

عامل اصالح کننده بافتت ختاک را دارد و نیتز جهتت ارتقتا       

هتا و  کیفیت کود کمپوست عملیات تفکیک از مبتدا  در زبالته  

ایجاد شرایط کامال ترموفیلیک در توده به عنوان دو استتراتژی  

در مطالعه دیگتری   .بایست مورد توجه ارار گیردگذار میتاثیر

بتر   2018در ستال   )al Alvarenga et(.که آلوارنگا و همکاران

 یهتتا  یدر زمتت یطتتیمح ستتتیز یزبالتته هتتا افتتتیازروی ب

پرداختنتد،   آن تیت فیبهبتود ک  یبترا  یبه عنوان راهت  یکشاورز

 عاتیاز ضتتا اگتتر در تولیتتد کمپوستتت نتتتایج نشتتان داد کتته  

بتتر  یشتتتریمثبتتت ب ریتتتأث شتتودتتتر استتتفاده بتتالغکشتتاورزی 

ختاک  هتای  تری در ویژگتی کمپوست و استفاده به یهایژگیو

 دارند.

بنتتابرای  در ایتت  مطالعتته بتته بررستتی کیفیتتت و اثتتر ستت  

کمپوست  رخانهدر کامرغوبیت کمپوست تولیدی  کمپوست بر

 . پرداخته شد سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان
 

 هامواد و روش

 نوع فرآیند کمپوست در کارخانه اصفهان

انتقتال متواد زیتر     در کارخانه کمپوستت اصتفهان پتس از   

سرندی به سایت کمپوستینگ، بر طبق میتزان رطوبتت، دمتا و    

pH  برنامه ترن)عمل هوادهی تنها در فرآیند ترن شدن صورت

 .استت شود. روش کمپوست سازی ویندرو پذیرد( داده میمی

روز بتته طتتول  100±10بتته بلتتوی رستتیدن هتتر تتتوده  تقریبتتا 

گونه فرآیند تکمیلی انجامد. بر روی کمپوست تولیدی هیچ می
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168        ،۲سال هفتم، شماره  ، 1398زمستان  مجله مهندسی بهداشت محیط     

 .1 گیردبه غیر از ترن شدن صورت نمی

 

 بردارینمونه

 متواد  رهاستازی  بتر  کمپوستت  ست   اثتر  بررسی منظور به

 درنمونه برداری از پساب و کمپوست به روش مرک   مغذی،

 در. گرفتت  انجتام ( هفتته  9 و 4 ،0)تولید زمان از زمانی بازه 3

 رستیده  کمپوستت  از مرکت   نمونته  3 تعتداد  زمتانی  بتازه  هر

 سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصتفهان کمپوست  کارخانه

 فویل پوشش با مقاوم پالستیکی کیسه درون هانمونهشد.  تهیه

 ارستال  آزمایشتگاه  بته  آنالیز جهت و داده شد ارار آلومینیومی

 به بردارینمونه. شد آوریجمع نمونه 9 تعداد مجموع در. شد

 TMECC :Test Methods for the)مرک  بردارینمونه روش

Examination of Composting and Compost) گرفتت  انجام 
 برش توده اسمت 5 در توده هر از بردارینمونه جهت. 12و  11

 و( دیگتر  طترف  در برش 2 و طرف یک در برش 3)شد ایجاد

و کتتامال  برداشتتت کیلتتوگرمی 1 نمونتته 10-15 بتترش هتتر در

ه داد کتاهش  چهارم یک به را نمونه حجم سپس و شد مخلوط

 ازدر نهایتت  . برستد  کیلوگرم 12 حدود به نمونه مقدار تا شد

 تهیه مخلوط کامالً کیلوگرمی 1 هاینمونه کیلوگرمی 12 نمونه

 .13 شد

 

شددیمیایی  -گیددری خصوصددیاز فی یکددی اندددازه

 و شیرابه کمپوست

شیمیایی کمپوستت و   -یفیزیک خصوصیات مطالعه ای  در

 کمپوستت  فراینتد . گیتری شتد  انتدازه  های زیرشرو شیرابه با

 کمپوستت،  مکترر  چترخش  با دهیهوا  دوره یک شامل کردن

 و زیتر  وستیله هب عمل ای . باشدمی دما کنترل و رطوبت تنظیم

 و رطوبتت  مقتدار . گرفت صورت هفتگی چرخش و کردن رو

 ستنجی ثقتل  عمتل  وسیلههب تولیدی کمپوست در فرار آلی مواد

 از گترم  50 مقتدار  رطوبتت  گیتری دازهانت  جهتت . شتد  تعیی 

 ستاعت  24 مدت به آون دستگاه در سپس. شد وزن کمپوست

 عمل دوباره سپس. شد خشک گرادسانتی درجه 105 دمای در

 اولیته  وزن و خشتک  وزن بی  اختالف و شد انجام کردن وزن

 جامتدات  مقتدار  تعیی  جهت. داد نشان را آن مقدار کمپوست

 در ستپس  و کترده  وزن را کمپوست از گرم 50 مقدار نیز فرار

 24 متدت  بته  گتراد ستانتی  درجته  550 دمای در کوره دستگاه

 و شتد  انجام دهیوزن عمل دوباره سپس. شد داده ارار ساعت

. بتود  فترار  جامتدات  مقدار دهندهنشان کمپوست وزن اختالف

 حجتم  برداشتت  وستیله هبت  نیتز  کمپوستت  خشتک  توده تراکم

 آنتالیز  جهت. شد تعیی  آن دهکر وزن و کمپوست از مشخصی

 وزن را شتده  آستیاب  کمپوستت  از گترم  5/0 مقتدار  شیمیایی،

 شتد،  اضافه غلیظ نیتریک اسید لیترمیلی 5 مقدار آن به و کرده

 همه. بماند باای حالت ای  در ش  تا که شد داده اجازه سپس

 کلرومتریک روش وسیله به کمپوست در موجود نیتروژن انواع

 . 14 دش گیریاندازه

 دمتای  در آون دستگاه در هانمونه رطوبت، حذف منظوربه

 ،شتد  داده اترار  ساعت 2 مدت به گرادسانتی درجه 103-105

  . 15 ندشد داده عبور الک از و شد آسیاب هانمونه سپس

 باایمانتده  سوزاندن روش از کل کرب  درصد تعیی  جهت

 و ستاعت  2 متدت  بته  گرادسانتی درجه 750 دمای در خشک

-خاکستتر  درصتد ) فرمتول  از استتفاده  بتا  خاکستر گیریاندازه

100=c 8/1 )از کتل  پتاستیم  و فسفر تعیی  جهت. شد استفاده 

 کلریتتدریک استتید بتتا ترکیتت  و خشتتک ستتوزاندن روش

 و فتتومتری فلتیم  روش بته  کتل  پتاسیم آنگاه شد، گیریعصاره

 استتید بتتا گیتتریانتتدازه)متریکتتالری روش بتته کتتل فستتفر

 از( نیتتتروژن)ازت تعیتی   جهتت  .16 شتتد تعیتی   (آستکوربیک 

 در نمونته  ابتتدا  منظتور  ایت   برای شد، استفاده کجلدال روش

 دستتتتگاه توستتتط ستتتپس و هضتتتم HACH متتتدل هاضتتتم

 ابتتدا  در pH گیتری انتدازه  جهت. 17 شد ارائت اسپکتروفتومتر

 بتته وزن 1:10 نستتبت بتته کمپوستتت نمونتته از سوسپانستتیون

 زدههم دایقه 40 مدت به و یهته( مقطر آب به کمپوست)حجم

 جهتت  .18 شتد  ارائتت  مترpH دستگاه توسط نهایت در و شد
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 الکیتل  یا سرد روش تیتراسیون روش از آلی مواد درصد تعیی 

پارامترهای مورد مطالعه به همتراه  تمامی . 15 شد استفاده بالک

 1 در جتدول  روش سنجش، شماره آزمایش و مرجع استاندارد

 آورده شد.

 

  اطالعاز تحلیل و  یهتج روش

 SAS و Excel افزارهتای  نترم  توسط آمده بدست هایداده

 برای تجزیته و . گرفت ارار تحلیل و تجزیه مورد 4/9 ینسخه

 مقایسه جهت و تحلیل داده از طرح کامال تصادفی استفاده شد

 در تولیتدی  کمپوستت  در شده گیریاندازه پارامترهای میانگی 

 مدیریت پسماند شهرداری اصتفهان سازمان کمپوست  کارخانه

 =05/0α ستط   در دانکت   آزمتون  از مختل  زمانی بازه 3 در

 پارامترهتای  بی  همبستگی بررسی جهت همچنی . شد استفاده

 همبستتگی  آزمتون  از یکدیگر با کمپوست در شده گیریاندازه

 .  شد استفاده پیرسون

 

 نتایج
ت بتر کیفیت  ست  کمپوستت    تاثیر افتزایش  در ای  پژوهش

ستازمان متدیریت   کمپوست  کارخانه کمپوست ساخته شده در

مطالعتته شتتد. بتترای ایتت  منظتتور  پستتماند شتتهرداری اصتتفهان

خصوصتتیات کمپوستتت و شتتیرابه ماننتتد آمونیتتاک، نیتتترات،   

آمونیوم، فسفر، پتاسیم، نیتروژن کل، نیتروژن معدنی، نیتتروژن  

، رطوبتت و چگتالی در   EC ،pHآلی، سدیم، کلسیم، منیتزیم،  

در کمپوستت  گیتری شتد.   های صفر، چهارم و نهم انتدازه هفته

فترم متدفوعی و   تولیدی طبق آزمایشات انجام شده میزان کلی

دستت آمتد بنتابرای  در ادامته بته بررستی       سالمونال صتفر بته  

پارامترهای بیولوژیکی پرداخته نشد از آنجایی که دما در تتوده  

گتراد  نتیدرجته ستا   68های ویندرو حدود یک هفته تا حدود 

شتتود و تمتتام رود و چنتتدی  مرتبتته هتتوادهی متتی بتتاال متتی

رستند و تمتام   های بیرونی و زیری  هم به ای  دما متی اسمت

 رود.های هرز آن از بی  میها و عل ها و تخم انگلباکتری

( تجزیه واریانس هر کدام از مقادیر مربوط به 2) در جدول

مونیوم، فستفر،  خصوصیات کمپوست شامل آمونیاک، نیترات، آ

پتاسیم، نیتروژن کل، نیتروژن معدنی، نیتتروژن آلتی، ستدیم و    

 های صفر، چهارم و نهم نشان داده شد.کلسیم در هفته

 

 

 

 پارامترهای مورد مطالعه را به همراه روش سنجش، شماره آزمایش و مرجع استاندارد :1جدول 

 مرجع استاندارد روش سنجش پارامترهای مورد بررسی

 استاندارد متد ثقل سنجی ترطوب

 استاندارد متد ثقل سنجی جامدات فرار

 استاندارد متد مانده خشکسوزاندن باای درصد کرب 

 استاندارد متد کالری متری فسفر

 استاندارد متد فلیم فتومتری پتاسیم

 استاندارد متد کجلدال ازت

 استاندارد متد تیتراسیون روش سرد مواد آلی

pH دستگاهی - 
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 9 و 4 ،0 هایهفته کمپوست خصوصیات با مرتبط واریانس تجزیه :2جدول 

 Fمقدار  درجه آزادی ویژگی

 33/61** 2 آمونیاک

 40/422** 2 نیترات

 33/61** 2 آمونیوم

 ns18/1 2 فسفر

 43/3404** 2 پتاسیم

 ns34/8 2 نیتروژن کل

 92/61** 2 نیتروژن معدنی

 ns53/7 2 نیتروژن آلی

 35907** 2 مسدی

 73/9* 2 کلسیم

 22/2898** 2 منیزیم

EC 2 **79/6392 

pH 2 ns67/1 

 91/135** 2 رطوبت

 47/25* 2 چگالی

 

 

 

 9و هفته 4هفته ،0نتایج مربوط به آنالیز کمپوست اصلی هفته :3جدول 

 (mg/lفسفر) (mg/lآمونیوم) (mg/lنیترات) (mg/lآمونیاک) هفته

0 A0±1800 C 87/2±58/53 A0±28/2314 A7/57301±8/49522 

4 C071/7±4/353 B0±08/45 C09/9±37/454 A28/28±7630 

9 B095/229±145/873 A049/0± 325/81 B54/294±61/1122 A024/82±2/3699 

 EC(mg/l) (mg/lنیتروژن آلی) (mg/lنیتروژن معدنی) (mg/lنیتروژن کل) هفته

0 AB68/565±14000 A0±2400 AB68/565± 01160 A007/0± 145/7 

4 B88/566±85/10922 C2/1±85/522 B68/565± 10400 021/0 ± 595/5 

9 A98/1638±63/15065 B295/48± 63/1215 A50/1343± 13850 B014/0± 71/5 

 رطوبت)%( pH هفته
متر گرم بر سانتیچگالی)میلی

 مکعب(
 نسبت کربن به نیتروژن

0 A021/0±245/7 B07/0±85/6 A414/1±864 54/12 

4 A014/0±47/7 A21/±0 75/7 C414/1±744 21/23 

9 A021/0±35/7 C19/0±005/5 5±2/479 04/22 

 می باشد. 0.05وجود حروف متفاوت نشان دهنده اختالف معنی دار در سط  

 
 

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
je

he
.7

.2
.1

65
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 je
he

.a
bz

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             6 / 14

http://dx.doi.org/10.29252/jehe.7.2.165
https://jehe.abzums.ac.ir/article-1-744-en.html


 طیب مرادی و محمدهادی ابوالحسنی

     171    ۲، سال هفتم، شماره 1398زمستان  ،مجله مهندسی بهداشت محیط          

 

هتتر کتتدام از پارامترهتتای آمونیتتاک،  میتتزان( 3در جتتدول)

ی و نیتروژن نیترات، آمونیوم، فسفر، نیتروژن کل، نیتروژن معدن

در  ، رطوبت، چگالی و نسبت کرب  بته نیتتروژن  EC ،pH، آلی

 شد.  آورده، چهارم و نهم صفرهای هفته

 فاکتورهتای در نشان داده شتد،   3همان طور که در جدول 

 هفته صفردر و چگالی  EC، نیتروژن معدنی، آمونیوم ،آمونیاک

 مختل های هفتهمیزان خود در  بیشتری داری با اختالف معنی

 p)<05/0؛ 286و  145/7، 2400، 28/2314، 1800)را داشتتتت

را  میتزان  کمتتری  داری بتا اختتالف معنتی    چهتارم ه و در هفت

 p).<05/0؛ 274و  595/5، 85/522، 37/454، 4/353(داشتتتت

ا میزان آن در هفته نهتم بت   و نیتروژن کل در مورد نیتروژن آلی

، 50/13850)ده بیشتری  میزان ختود رستی  داری باختالف معنی

داری هفته چهارم با اختالف معنیو در  (p<05/0؛ 63/15065

 (.05/0p؛ 85/10922، 68/10400به کمتری  میتزان را داشتت)  

بتا   هتای مختلت   در هفتته  در نتتایج ختود   pHفستفر و  میزان 

در ارتبتاط بتا    .p)>05/0(داری نداشتتند یتفاوت معنت یکدیگر 

داری بیشتتری   ف معنتی میزان آن در هفته نهم با اختتال  نیترات

و در هفته صفر با اختالف  p)<05/0؛ 325/81میزان را داشت)

در  p).<05/0؛ 58/35داری کمتتتری  میتتزان را داشتتت) معنتتی

داری بته  ارتباط با رطوبت در هفته چهتارم بتا اختتالف معنتی    

و در هفته نهتم بتا    p)<05/0؛ 75/7بیشتری  میزان خود رسید)

 p)<05/0؛  005/5ی  میتزان ختود)  داری به کمتراختالف معنی

نسبت کرب  به نیتروژن نیتز بتا گذشتت زمتان افتزایش       رسید.

ای کتته در هفتتته صتتفر کمتتتری  میتتزان را  داشتتت بتته گونتته 

( و در هفتتته چهتتارم و نهتتم افتتزایش پیتتدا    54/12داشتتت)

 .(04/22و  21/23کرد)

میزان پتاستیم، ستدیم، کلستیم و منیتزیم در     ( 1نمودار)در 

 صفر، هفته اول و هفته چهارم بررسی شد.کمپوست هفته 

سدیم و منیزیم در ( مشاهده شد، 1طور که در شکل)همان

داری بتا نتتایج دیگتر ختود     یهرسه زمتان ختود تفتاوت معنت    

را  مقتدار بیشتری  صفر  در هفته که طوریهبp) <05/0(داشتند

نتتایج بته    نهم کاهش داشتند و در هفته ه چهارمداشت در هفت

خود رسید. پتاسیم در هتر سته نتتایج ختود در      مقدارکمتری  

 طتوری هب p)<05/0(دار داشتیهای مختل  اختالف معنزمان

 نهتم  بیشتری  افزایش را داشتت و در هفتته   چهارم که در هفته

نتیجه بی  نتایج ایت  دو زمتان    صفر بیشتری  کاهش و در هفته

-یبایکدیگر اختالف معن نهم و هفته صفر کلسیم در هفته بود.

دار یاختتالف معنت   چهارم ولی با هفته p)<05/0(داری داشتند

افتزایش   صفر نسبت به هفته نهم و در هفته p)>05/0(نداشتند

 .پیدا کرد

( تجزیه واریانس هر کتدام از مقتادیر مربتوط بته     4جدول)

شامل آمونیتاک، نیتترات، آمونیتوم، فستفر،      پسابخصوصیات 

وژن آلتی، ستدیم و   پتاسیم، نیتروژن کل، نیتروژن معدنی، نیتتر 

 نشان داده شد.، چهارم و نهم صفرهای در هفتهکلسیم 

 
 میزان پتاسیم، کلسیم، منیزیم و سدیم در کمپوست صفر، اولیه و چهارم :1شکل 
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 9 و 4 ،0 هایهفته خصوصیات پساب با مرتبط واریانس تجزیه :4جدول 

 Fمقدار  درجه آزادی ویژگی

 51/4* 2 آمونیاک

 ns20/1 2 نیترات

 51/4* 2 آمونیوم

 ns11/0 2 فسفر

 ns83/2 2 پتاسیم

 23/8** 2 نیتروژن کل

 16/4* 2 نیتروژن معدنی

 ns57/3 2 نیتروژن آلی

 ns44/2 2 سدیم

 85/19** 2 کلسیم

 06/34** 2 منیزیم

EC 2 **53/20 

COD 2 **49/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9و  4، 0 هایهفتهپساب  خصوصیاتمیانگی  مقایسه : 5 جدول

 (mg/lنیتروژن کل) (mg/lفسفر) (mg/lآمونیوم) (mg/lنیترات) (mg/lآمونیاک) هفته

0 244/26±111/94A 12/968±2/04A 314/05±143/9A 298/73±159/3A 1153/6±561/4A 

4 185/82±71/27AB 10/270±0/85A 238/91±91/63AB 325/93±167/14A 628/9±51/62B 

9 110/36±19/72B 10/627±5/74A 141/89±25/36B 285/43±137/98A 366±184/31B 

 (mg/lنیتروژن آلی) (mg/lنیتروژن معدنی) هفته
EC میلی زیمنس بر(

 متر(سانتی
COD(mg/l) 

0 325/36±138/7A 6289/2±674/03A 37/088±7/8A   3635/24±290/50A 

4 268/71±123/62AB 360/2±142/944AB 19/309±2/43B 7629/83±144/58B 

9 148/98±24/28B 217±200/8B 15/728±6/9B  5733/76±83/73B 

 می باشد. 0.05وجود حروف متفاوت نشان دهنده اختالف معنی دار در سط  
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 میزان پتاسیم، کلسیم، منیزیم و سدیم در پساب صفر، اولیه و چهارم :2شکل 

 

( میتتزان هتتر کتتدام از پارامترهتتای آمونیتتاک، 5در جتتدول)

فسفر، نیتروژن کل، نیتروژن معدنی و نیتروژن نیترات، آمونیوم، 

 آورده شد.  در پساب آلی

 ،آمونیاک، آمونیوم( مشاهده شد، 5ور که در جدول)طهمان

بتا اختتالف    صتفر در هفتته  نیتتروژن آلتی    و نیتروژن معتدنی 

، 26/244)به میتزان  داری بتاالتری  حتد ختود را داشتتند    معنی

ایتت   نهتتم ر هفتته دو p) <05/0؛ 2/6289 و 36/325، 05/314

و به کمتری  حتد   ندکاهش یافتداری با اختالف معنیفاکتورها 

. p)>05/0؛ 217 و 98/148، 89/141، 36/110ند)ختتود رستتید

بتا  فستفر و نیتترات در هتر سته زمتان      برای پارامترهای نتایج 

. نتتایج در کتل   p)>05/0(ندداری نداشتت یاختالف معنیکدیگر 

بته  داری با اختالف معنتی  صفر در هفته CODو  EC، نیتروژن

؛ 50/290و  088/37، 6/1153)ندبتتاالتری  حتتد ختتود رستتید  

05/0>(p اختتالف معنتی   بدون نهم و هفتهچهارم  و در هفته-

 <p).05/0(ندکاهش پیدا کرد با یکدیگر داری

داری یدر هر سه زمتان اختتالف معنت    نتایج پتاسیمبر طبق 

اختتالف  بتا   صتفر  در هفتته  کلستیم  .p)>05/0(وجود نداشت

 و هفته چهارم به باالتری  حد خود رسید و در هفتهداری معنی

 صتفر  نتایج در منیزیم در هفته p).<05/0(کاهش پیدا کرد منه

 به باالتری  حد ختود رستید و در هفتته   داری با اختالف معنی

به داری با اختالف معنی نهم کاهش پیدا کرد و در هفته چهارم

 p).<05/0(رسید کمتری  حد خود

 گیریبحث و نتیجه
ستازمان  کمپوستت   کارخانته  روی در ای  پژوهش کته بتر  

انجتام گرفتت یتک تتوده      مدیریت پسماند شهرداری اصتفهان 

کمپوست که دوره هوادهی و کمپوست شدن را گذرانده بود و 

آماده فروش بود در نظر گرفته شد که از زمان روز اول تا هفته 

فاکتورهتای   وفتته شتد   سه زمان در نظر گر نهمو هفته  چهارم

 ند.مورد نظر نتایج متفاوتی را با گذشت زمان نشان داد

با افزایش س  کمپوست نیترات و همچنی  نسبت کرب  به 

گرم در لیتر میلی 58/35. میزان نیترات از نیتروژن افزایش یافت

گرم در لیتر افزایش داشت میلی 325/81در هفته صفر به میزان 

 54/12از میتزان   ه نیتروژن کمپوستت و همچنی  نسبت کرب  ب

 در هفته چهتارم افتزایش یافتت.    04/22در هفته صفر به میزان 

نیتتروژن  فستفر، نیتتروژن کتل،    در حالی که آمونیوم، آمونیاک، 

بتا افتزایش ست      و چگالی رطوبت ،EC، نیتروژن آلی معدنی،

هر میزان به ترتی  ای که به گونه کمپوست، کاهش پیدا کردند.

فستفر، نیتتروژن کتل،    آمونیتوم، آمونیتاک،   ی پارامترها کدام از
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، 1800، 28/2314 از نیتتتتروژن آلتتتی و  نیتتتتروژن معتتتدنی 

در هفته گرم در لیتر میلی 11600 و 2400، 14000، 79/57301

، 2/3699، 145/873، 61/1122بتته ترتیتت    میتتزانصتتفر بتته 

در هفته نهم گرم در لیتر میلی 13850 و 63/1215، 63/15065

 یافت.   کاهش

داری بتا  یسدیم و منیزیم در هرسه زمان خود تفاوت معنت 

صتفر   کته در هفتته  طوریهبp) <05/0(نتایج دیگر خود داشتند

کتاهش داشتتند و در    ه چهارمدر هفت ندرا داشت مقداربیشتری  

خود رسید. پتاسیم و رطوبتت   مقدارنتایج به کمتری   نهم هفته

دار یلت  اختتالف معنت   های مختدر هر سه نتایج خود در زمان

بیشتری  افتزایش   چهارم که در هفتهطوریهب p)<05/0(داشتند

نتیجه  صفر بیشتری  کاهش و در هفته نهم را داشت و در هفته

 نهتم  و هفتته  صتفر  کلسیم در هفته بی  نتایج ای  دو زمان بود.

 ولتی بتا هفتته    p)<05/0(داری داشتندیبایکدیگر اختالف معن

 نهتم  و در هفتته  p)>05/0(دار نداشتتند یاختتالف معنت   چهارم

 .افزایش پیدا کرد صفر نسبت به هفته

دلیل افزایش سدیم مشاهده شده در بارش هفته چهتارم و  

تواند به خاطر افزایش پوستیدگی  کلسیم در بارش هفته نهم می

ها از اجزایی که در ابتدا به خوبی کمپوست و خارج شدن یون

مربتوط بته اجزایتی باشتد کته       اند باشد)به عبارتیتجزیه نشده

ها به رطوبت و گذشت زمان جهت تجزیه شدن توسط باکتری

  . 19 نیاز دارند باشد(

ها برای محتوای کل نیتروژن و نیتتروژن آلتی بتی     افزایش

در حالی  ،دار نبودندیمعن صفربا هفته  نهمهفته  و چهارمهفته 

ش ست   داری برای آمونیوم دیده شد. بتا افتزای  یکه کاهش معن

کمپوست، نسبت کرب  به نیتروژن افزایش پیدا کترد. همچنتی    

بصتورت ثابتت    pHبا افزایش س  کمپوست محتوای فستفر و  

هتا مشتاهده نشتد، پتاستیم     داری بی  هفتته یماند و تفاوت معن

افتزایش   چهتارم ی طوری که در هفتته هشرایط خاصی داشت ب

کاهش  ت.داری کاهش یافییافت ولی در هفته نهم به طور معن

آمونیاک و افزایش نیترات بته دلیتل نیتریفیکاستیون استت کته      

 . 19 شودآمونیاک به نیترات تبدیل می

 کتود  کیفیتت  ررستی ب( بتر روی  1388ی و همکاران)ئعمو

 تولیدی ازپستماندهای روستتایی درشهرستتان بابتل     کمپوست

پارامترهتای   میانگی  مقادیرانجام شد به ای  نتیجه رسیدند که 

در کودهتتتای تولیتتتدی از پستتتماندهای مخلتتتوط،  شتتتیمیایی

هتتای ختتانگی وفتتضوالت حیتوانی بته ترتیت  شتامل        زباله

)C/N5/1 ± 14 ،7/1 ± 20  درصتتتتتد متتتتتاده 17 ± 8/1و ،)

 ± 2/2(، درصتد کترب )  76 ± 5/2، 64 ± 8/3، 73 ± 9/3آلی)

 6/0، 5/2 ± 5/0(، درصد نیتتروژن) 37 ± 5/4، 40 ± 4/2، 32

گترم بتر   رب و کادمیوم بر حس  میلی(، س9/1 ± 3/0، 5/1 ±

( 11 ± 9/1، 16 ± 9/2، 5/3 ± 7/0کیلتتتوگرم بتتته ترتیتتت )  

در . 20 دستتت آمتتده( بتت5/1 ±0 /4، 3 ± 9/0و  3/0 ± 05/0و)

( بتر روی  1391نتژاد و همکتاران)  همایونای که توسط مطالعه

بررسی خصوصیات کیفی کودهتای کمپوستت و بیوکمپوستت    

کتتتار  ه با توجته بته ستاز و    صورت گرفت ک در شهر زاهدان

و بیوکمپوست که شامل دو مرحلته،  تولیتتد کتتود کمپوستتت 

هفتته هتتوادهی   10تا  5هفته و مرحله دوم  6تا  4مرحله اول 

دهی بعد از پتردازش پستماندها در ستایت تخمیتتر  و رطوبت

های آزمایشگاهی حاکی از آن تایج حاصل از بررسینشود. متی

زات سنگینی چون کادمیوم و روی و درصد است که غلظت فل

رطوبت در کودهتا بته خصتوص در فصتل تابستتان بته دلیتل        

های کود در حد گرمای باالی هوا و تبخیر شدید از سط  توده

ولی غلظت مواد مغذی همچون ازت، فسفر  ،باشدمطلوبی نمی

طتور  باشتد. بته  های کود در حد استاندارد میو پتاسیم در توده

ت کیفیت کودهای کمپوست و بیوکمپوست تولیدی کلی تغییرا

سازمان بازیافت شهرداری زاهدان به صورت فصتلی بتوده بته    

ای که در فصل زمستان بهتر از تابستان استت کته شترایط    گونه

جوی منطقه، تغییرات درجه حترارت و وزش بادهتای فصتلی    

های نیتتروژن  باکتری .21 عامل اصلی بروز چنی  شرایطی است

هتا در آمونیتاک موجتود هستتند     مسئول بیشتر کتاهش احتماال 

چون افزایش س  کمپوستت بتا تولیتد نیتترات همتراه استت.       
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غلظتتت نیتتترات حاصتتل شتتده از کمپوستتت بتتا افتتزایش ستت  

کمپوست افزایش پیدا کترد ولتی ایت  افتزایش در مقایسته بتا       

مشتخ  نیستت آیتا     و کاهش در غلظت آمونیاک نتاچیز بتود  

ی بجز نیترات هستند یا اینکه نیترات هایدلیل ای  موضوع گونه

 استت موثر بتوده  تولید شده بطور موثری در جریان آزمایشات 
 ای در رابطته بتا  مطالعته  1389یوسفی و یونستی در ستال   . 19

 حفظ جهت اره خاک و شهری پسماند همزمان سازیکمپوست

کمپوستت   تتوده  نیتتروژن  رفتت   دست از و جلوگیری رطوبت

 زاهتدان  شتهر  دره ای  نتیجه رستیدند کته،   ها بآن انجام دادند

 هایکارگاه در شده تولید اره خاک کیلوگرم 800 حدود روزانه

بته ایت    د. شتو متی  ریخته دور و نداشته ایادهاستفری، ب چوب

 نظتر  در شتاهد  عنتوان  بته  توده یک و تهیه زباله توده 4منظور 

 اره ختاک  درصد 16و  32، 70 میزان دیگر توده سه د.ش گرفته

 آمتد  عمل به برداریهنمون هاتوده از بار یک ایههفت دش افزوده

 ستنجیده  هتا آن نیتروژن و کرب  رطوبت، میزان، C/N نسبت و

نسبت  گرفت نتیجه توانیم آمده دست به نتایج به توجه با. شد

C/N    از اهمیت باالیی در کیفیت کمپوست برختوردار استت و

 .19 یدبخش بهبود را اولیه C/N پایی  و نامطلوب نسبتباید 

باگذشتت زمتان چگتالی در هفتته      (2)طبق نتتایج جتدول  

چگتالی   نهتم ولتی در هفتته    داشتت  یداریکاهش معن چهارم

دوباره زیاد شد که دلیتل ایت  کتاهش رطوبتت و خترد شتدن       

باشتد.  هتا بته اطعتات ریزتتر متی     ذرات کمپوست و تبدیل آن

مخصوص که کاربرد طوالنی مدت با جرم  دادها نشان پژوهش

های فیزیکی خاک از تواند سب  بهبود ویژگیظاهری پایی  می

داشت آب در خاک شود، کته  هجمله میزان تخلخل و میزان نگ

تواند نفوذ ریشه در ختاک را تستهیل نمتوده و    خود می به نوبه

. 22دتوان دسترسی گیاه به آب و عناصر غذایی را افتزایش دهت  

وسط چگالی کمپوست در ای  پژوهش مت (2)طبق نتایج جدول

 279، 274، 286بتته ترتیتت    9 و هفتتته 4 ، هفتتته0 در هفتتته

بتا   داد کته ای  نتایج نشتان  . کیلوگرم در مترمکع  بدست آمد

گذشت زمان چگالی کمپوست کاهش پیدا کرد و در هفته آخر 

که البته تغیرات چگالی مربتوط بته   رفت چگالی رو به افزایش 

فترآوری در کتود افتزایش    و هرچته زمتان    بودفرایند فرآوری 

ولتی از   .23 یافتت ، میزان ذرات ریزتتر در کتود افتزایش    یافت

ایت    کته  یافتطرفی با گذشت زمان مقدار رطوبت نیز کاهش 

و چگتتالی را کتتاهش   بتتودعامتتل روی چگتتالی تاثیرگتتذار   

 2010در سال  و همکاران در پژوهشی که دنیل (.2 )جدولداد

ستی کمپوستت آن انجتام    در آمریکا بر روی تولید اارچ و برر

گانته  کشت دوباره و حتتی سته   دند به ای  نتیجه رسیدند که،دا

محصوالت با استفاده از تکه تکه کردن کمپوست بصورت یک 

درصدی تولید و در نتیجه  108تا  99تا سه تکه باعث افزایش 

در مطالعه دیگتری   .شدوری و افزایش سودآوری افزایش بهره

بتتتر روی  1392ر ستتتال کتته توستتتط یوستتتفی و یونستتتی د 

سازی همزمتان پستماند شتهری و ختاک اره جهتت      کمپوست

حفتتظ رطوبتتت و جلتتوگیری از دستتت رفتتت  نیتتتروژن تتتوده 

میتزان رطوبتت   انجام شد، به ای  نتیجه رسیدند کته   کمپوست

 اترار  %60تتا   55ها در ابتدای فراینتد در محتدوده   تمامی توده

 و یافتت  کاهش هاتوده رطوبت محتوای هفته یک از پس. دارد

اره بته ترتیت  بته     ختاک  %70 و %32 ،%16 شتاهد،  توده برای

 %33 شاهد تیمار. رسید %48/49و  75/47%، 36/50%، 66/40%

 میتزان  کته  حالی در داد، نشان اول هفته طی را رطوبت کاهش

 ،%15 ترتیت   به %70 و %32 ،%16 هایتیمار در کاهش درصد

 بدون تیمار در رطوبت کاهش میزان بیشتری . بود %10 و 15%

ان ختاک اره میتزان از   میتز  افتزایش  با و شد مشاهده اره خاک

 .23 دست رفت  رطوبت کاهش یافت

میزان پارامترهتای  ( مشاهده شد، 4ور که در جدول)طهمان

 در هفته صفرنیتروژن آلی  و نیتروژن معدنی ،آمونیاک، آمونیوم

 را داشتتند  داری باالتری  حتد ختود  با اختالف معنی در شیرابه

و p) <05/0؛ 2/6289و  36/325، 05/314، 26/244)به میتزان  

 نتد کاهش یافتداری با اختالف معنیای  فاکتورها  نهم در هفته

و  98/148، 89/141، 36/110و به کمتری  حد خود رستیدند) 

در هتر سته   شیرابه فسفر و نیترات  فاکتورهای .p)>05/0؛ 217
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. نتتایج  p)>05/0(ندی نداشتت داریاختالف معنبا یکدیگر زمان 

با اختتالف   صفر در هفتهشیرابه  CODو  ECدر کل نیتروژن، 

و  088/37، 6/1153)ندبه باالتری  حد ختود رستید  داری معنی

بتتدون  نهتتم و هفتتتهچهتتارم  و در هفتتته p)<05/0؛ 50/290

 <p).05/0(ندکاهش پیدا کردداری با یکدیگر اختالف معنی

 بتر روی  (1392و همکاران) شکوهای که توسط در مطالعه

و  یشهر بالهز ف د محلاز  حاصل بهاشیر کیفیتبررستتتتتتی 

نتتایج حاصتل از    .انجام شتد مشهد  شهرت در کمپوس خانهرکا

 دربه اشیر یهانمونه کیفیت ای  پژوهش نشان داد که میتانگی  

، کل مواد جامتد  COD ،5BODبرای پارامترهای  شهر یهابالهز

، کلرایتد، نیتتروژن نیتراتتی،    pHل، معلق، کل مواد جامد محلو

نیتروژن آمونیاکی و فسفات در محل دف  به میزان بته ترتیت    

17418 ،7592 ،44/0 ،830 ،12360 ،55/8 ،5/5188 ،34/2 ،

در  لیآ ادموبود. در نهایت مشتخ  شتد کته     4/2و  78/658

 اابل رطون بتتتهآ س  دنبو باال به توجهبتتتا ف  د محل بهاشیر

 کمپوست خانهرکااز  حاصل یهابهاشیر به نسبت توجهی

 بهاشیر ینمونههادر  لیآ ادمو غلظت همچنی  .دبو ترپایی 

 باالتر ربسیا هارکشو یگردر د ف د یمحلها بهاشیر به نسبت

 معدو  ییاهوآب و  یطاشر ندامیتوآن  لیلد که مدآ ستدبه

در مطالعه دیگری کته توستط   . باشد یدزا ادمو صحی  مدیریت

 پسماند بهاشیر تترکیبا سیربرن بتتر روی کتتاظمی و همکتتارا

در کارخانه بازیافت اصفهان صتورت گرفتت بته     یشهر جامد

پارامترهتتای غلظتتت بتتاالیی از  ایتت  نتیجتته رستتیدند کتته    

 1955/55)(، ستولفات گرم در لیتتر میلی 88/624میزان فسفات)

گتترم در لیتتتر(،  میلتتی 32300)BODگتترم در لیتتتر(،  میلتتی

COD(68000 گترم در ل میلی )یتتر ،TS(86500  گترم در  میلتی

گترم  میلتی  TSS(31600گرم درلیتر(، میلی 55900)TDSلیتر(، 

گیتری شتد. پتانستیل    انتدازه  EC(12/9)( و 5/3)pHدر لیتتر(،  

آلتتودگی شتتیرابه کارخانتته کمپوستتت اصتتفهان بتتا استتتفاده از  

 شتاخ   مقتدار  بررستی شتد.  (LPI) شاخ  پتانسیل آلودگی

 ایت  . شتد  65/54 برابتر  اصتفهان  شتهر  شیرابه آلودگی پتانسیل

 کارخانتته محتتل از شتتده تولیتتد شتتیرابه کتته داد نشتتان نتیجتته

 کتتردن آلتتوده بتترای بتتاالیی پتانستتیل اصتتفهان در کمپوستتت

 داشت. را شیرابه وسیله به هاآب و اطراف هایزمی 

 گیری کلینتیجه

امروزه مسئله مواد زائد جامد شتهری یتا پستماند شتهری     

جدی در کل شتهرهای دنیتا استت.     یکی ازمسایل و مشکالت

های بازیافتت از زمتان تولیتد و رستیدن تتا      کمپوست کارخانه

مرحله فروش و مصرف آن مدت زمان اابل توجهی نگهتداری  

ای  پژوهش بررسی اثر س  کمپوست بر کیفیتت آن  . شوندمی

ستتازمان متتدیریت پستتماند شتتهرداری کمپوستتت در کارخانتته 

تتایج افتزایش متدت مانتد     بتا توجته بته ن   انجام شتد.   اصفهان

شتود و ایت    کمپوست باعث افزایش محتتوای نیتترات آن متی   

موضوع در محصتوالت کشتاورزی باعتث کتاهش کیفیتت در      

محصوالت و حتی در موارد شدیدتر غیر اابل مصترف شتدن   

شود. نگهداری کمپوست باعث کاهش آمونیاک آن محصول می

دن چرخته  شود که در نهایت به دلیتل نتاا  بتو   و آمونیوم می

 نیتروژن و کمبود آمونیاک شرایط فیزیکی و شیمیایی کمپوست

با گذشتت زمتان کتاهش    نتایج نشان داد که باشد. مناس  نمی

محتوای منیزیم در کمپوست وجود داشت، چون منیتزیم یتک   

باعث کاهش رشتد در گیتاه   که نقش اساسی در کلروفیل دارد 

ورد بتا  توان گفتت کیفیتت کمپوستت در ایت  مت     شود و میمی

بصورت کلی فاکتورهتای آمونیتاک،    شود.گذشت زمان کم می

رطوبت کاهش و  ECآمونیوم، نیتروژن معدنی، سدیم، منیزیم، 

کته ثابتت مانتد     pHپیدا کرد و بقیه فاکتورها به جتز فستفر و   

ز توان بیان کرد بتا گذشتت زمتان ا   افزایش یافت. در نتیجه می

 کیفیت کمپوست کاسته خواهد شد.

 و قدردانیشکر ت
 و اصتفهان  یشتهردار از حمایت مالی و معنوی بدینوسیله 

بترای انجتام ایت      اصتفهان  یشهردار پسماند تیریمد سازمان

 تشکر و ادردانی به عمل می آید.پروژه 
 

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
je

he
.7

.2
.1

65
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 je
he

.a
bz

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            12 / 14

http://dx.doi.org/10.29252/jehe.7.2.165
https://jehe.abzums.ac.ir/article-1-744-en.html


 طیب مرادی و محمدهادی ابوالحسنی

     177    ۲، سال هفتم، شماره 1398زمستان  ،مجله مهندسی بهداشت محیط          

References  

1. Zazuli M A, Bagheri Ardabilian M, Ghahramani A, 

GhorbanianAllahAbad M. Principles of Compost 

Production Technology, Khaniran Publishing 2013; 340 

pages. [in Persian]. 

2. Adejumo A V, Adejumo O O. Sustainable Development: 

Implications for Energy Policy in Nigeria. Towards a 

Sustainable Bioeconomy: Principles, Challenges and 

Perspectives 2018; 395. 
3. Salehi S. 2009 Economic and Technical Study of 

Khomein Compost Plant Compared to Tehran Compost 

Plant, PhD thesis, Tehran University of Medical Sciences. 

[in Persian]. 

4. Negassa W, Sileshi GW. Integrated soil fertility 

management reduces termite damage to crops on 

degraded soils in western Ethiopia. Agriculture, 

ecosystems & environment 2018; 251: 124-131. 

5. Quedraogo E, Mndo A, Zombre NP. Use of compost to 

improve soil properties and crop productivity under low 

input agricultural system in West Africa. Agriculture, 

Ecosystem and Environ 2001; 84: 259-266. 

6. Nevens F, Reheul D. The application of vegetable, fruit 

and garden waste (VFG) compost in addition to a cattle 

slurry in a silage maize monoculture: Nitrogen 

availability and use. European Journal of Agron 2003; 19: 

189-203. 

7. Olabode AD. Assessment of Waste Generation and 

Sanitation Strategies for Sustainable Environmental 

Management in Akungba-Akoko, Nigeria. J Waste 

Manag Disposal 2018; 1: 102. 
8. 8. SangSefidi Z, Ahmadi A. Gourchian H. 2005. 

Environmental hazards Use of compost from municipal 

waste mixtures. Eighth National Conference on 

Environmental Health Tehran, Tehran University of 

Medical Sciences. [ in Persian]. 

9. Tchobanoglous G, Kreith F. 2002. Handbook of Solid 

Waste Management. 2nd ed. New York: McGraw- Hill. 

10. Samavat S. Study of the possibility of improving the 

quality of urban waste compost and comparing it with 

current standards. Soil and Water Research Institute 

2004; 1: 35-41. [ in Persian]. 

11. Gerngross CA, Farland MC, Thompson WH. 2006. 

Compost sampling guideline dairy compost utilization. 

Prepared in cooperation with Texas commission on 

environmental quality and USA. 
12. Waste Recycling and Recycling Organization of Isfahan 

Municipality. Quality Control of Organic Fertilizer, 

Quarterly Journal of Management of Waste Management 

2008; 8: 22-31. [ in Persian]. 

13. Farzadkia M, Salehi S, Ameri A, Jenniidi Jafari A, Nabi 

zadeh R. Qualitative study and comparison of compost 

produced at Khomein and Tehran compost plants, Journal 

of Health and Environment. Iranian Journal of 

Environmental Health Research Journal 2009; 3 (2): 16-

169. [ in Persian]. 
14. Al-Bataina BB, Young TM, Ranieri E. Effects of compost 

age on the release of nutrients. International Soil and 

Water Conservation Research 2016; 4: 230–236 
15. WEF, APHA, AWWA. 2000. Standard methods for 

examination of water and waste water.19th ed, USA, 

Washington: American Public Health Association. 

16. Parvaresh A A, Haydarian Dana N. 2007. Importance and 

Position of Compost Standards in the Composting 

Industry, 9th National Conference on Environmental 

Health, Isfahan. [ in Persian]. 

17. We F, Aph A, Aww A. 1995. Standard methods for 

examination of water and waste water. 19 ed. 

Washington: American Public Health Association. 

18. Jalili M., Ebrahimi A., Karimi H. Mokhtari M. The effect 

of composting process of pistachio processing waste with 

different treatments on heavy metals concentration, Tolo-

e-san 2017; 3 (15): 103-114. [ in Persian]. 

19. Yusufi J, Younesi H A. Compositing of municipal solid 

waste and sawdust to maintain moisture and prevent loss 

of nitrogen in the compost mass. Environmental science 

and technology 2013; 59 (15): 75-84. [ in Persian]. 

20. Amuei, AA, Asgharnia HA, Khodadadi, A. Evaluation of 

the quality of manure produced from rural poppies in 

Babol. Journal of Mazandaran University of Medical 

Sciences 2009; 19 (74): 54-61. [ in Persian]. 
21. HomayounNejad A, Amirian P, Piri A. Roodsi Quality 

Characteristics of Compost and Biocompulse Fertilizers 

in Zahedan. Journal of Environmental Science and 

Technology 2013; 14 (2): 99-105. [ in Persian]. 
22. Fournel S, Godbout S, Ruel P, Fortin A, Duquette-Lozeau 

K, Létourneau V, Duchaine C.  Production of recycled 

manure solids for use as bedding in Canadian dairy farms: 

II. Composting methods. Journal of dairy science 2018. 

23. Daniel J. Royse. Effects of fragmentation, 

supplementation and the addition of phase II compost to 

2nd break compost on mushroom (Agaricus bisporus) 

yield. Bioresource Tecnology 2010; 101: 188-192. 

24. Safa M, Omrani Gh. Effect of composition of input 

materials on the quality of compost produced by static 

mass with active aeration in rural areas(Case study: 

Sulaghan village). Quarterly Journal of Environmental 

Science and Technology 2018. Published. 

25. Heydari F. Qualitative study of manure production of 

Zahedan plant with regard to physical and chemical 

properties. Quarterly Journal of Environmental Science 

and Technology 2016; 18(2): 335-341. 

26. Alvarenga P, Palma P, Mourinha C, Farto M, Dôres J, 

Patanita M, Cunha-Queda C, Natal-da-Luz T, Renaud M, 

Sousa JP. Recycling organic wastes to agricultural land as 

a way to improve its quality: a field study to evaluate 

benefits and risks. Waste management 2017; 1(61): 582-

92. 
 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
je

he
.7

.2
.1

65
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 je
he

.a
bz

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            13 / 14

http://dx.doi.org/10.29252/jehe.7.2.165
https://jehe.abzums.ac.ir/article-1-744-en.html


Journal of Environmental Health Engineering, February 2019; Vol. 7, No. 2: 165-178 

Journal of Environmental Health Engineering  

http://jehe.abzums.ac.ir 

The Study of the Age of Compost on the Quality of the 

Produced Compost (A Case Study of Compost Municipal Waste 

Management Organization) 

 

Tyeb Moradi1, Mohammad Hadi Abolhasani2* 

 

1. Master of Environmental Science, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran 

2. Assistant Professor, Department of Environment, Waste and wastewater Research Center, 

 Isfahan Branch, Isfahan, Iran 

 

* E-mail: hadi.mha2001@yahoo.com 

 
Received: 21 Feb. 2019  ; Accepted: 2 Jul. 2019     

 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Today, the issue of urban solid waste or urban waste is one of the most serious 

problems in the whole world. Composting plants have a significant amount of time from the 

production and production stage to the sale and consumption stage. In this study, the effect of 

compost age on the quality of the compost factory was carried out in Isfahan City waste management 

organization. 

Method: To conduct this study, a compost mass of about 300 tons of newly produced compost and 

prepared for sale at a particular site from the plant and was done in a special place of four and nine 

weeks. There are ammonia, nitrate, ammonium, phosphorus, potassium, total nitrogen, mineral 

nitrogen, organic nitrogen, sodium, calcium, magnesium, carbon, density, EC, pH, oxygen, sulfur, and 

the ratio of carbon to nitrogen was done at any time with three iterations of the experiment. 

Findings: Findings indicate that ammonia, nitrate, ammonium, total nitrogen, mineral nitrogen, EC, 

pH, moisture, density, and the ration of carbon to nitrogen in the initial compost are respectively as 

follows: 1800, 58.35, 28.2314, 14000, 2400, 11600, 145.7, 245.7, 85.6, 286, and 54.12. Finally in the 9th 

week, they changed as follows: 145.873, 325.81, 61.1122, 63.15065, 63.1215, 13850, 71.5, 35.7, 005.5, 

5.279 and 04.22. The amount of ammonia, ammonium phosphor, mineral nitrogen, EC, moisture and 

density was reduced with a significant difference whereas other factors increased with a significant 

difference. The results of phosphor were not significantly different. Also, the results of the study 

revealed that ammonia, ammonium, phosphorus, total nitrogen, nitrogen, EC and COD in the zero 

weeks were respectively as follows: 244.26, 314.05, 298.73, 1153.6, 325.36, 6289.2, 37.088 and 3635.24, 

whereas in the ninth week, they changed as follows: 110.36, 141.89, 285.43, 366, 148.98, 217, 728.15, 

5733.76. The amount of ammonia, nitrate, ammonium, total nitrogen, mineral nitrogen, organic 

nitrogen, as well as EC reduced with a significant difference, but the amount of COD increased with a 

significant difference. The results of phosphor and nitrate were not significantly different.   

Conclusion: Ultimately it can be concluded that the quality of compost is decreased with time lapse 

and the more it passes after the compost production, the less the food elements in the compost 

consumed by vegetarians would be.  

 

Keywords: Compost, Leachate, Increase the age of compost, Effective parameters in compost quality 
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