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چكيده
زمينه و هدف :وجود درصد باالی مواد فسادپذیر در ترکیب پسماند تولیدی در ایران از یک طرف و عدم وجود زمینهای مناسب برای دفن بهداشتی پسماند (بهخصوص
در مناطق شمالی کشور) از سوی دیگر و همچنین مشکالت مربوط به جمع آوری ،حمل و نقل و دفع پسماندها باعث شده است که استفاده از روش ورمی کمپوستت بته-
عنوان یک راهکار موثر برای دفع مواد زاید آلی مد نظر قرار گیرد.
روش بررسي :در این تحقیق جهت تهیه ورمی کمپوست از پسماند خانگی ،پایلوتی از جنس چوب ،در سه طبقه و در ابعاد  54 ،54و  54سانتیمتر طراحی شتد .ستپس
 455کرم خاکی از نوع ایزنیافوئتیدا بهصورت دستی جمع آوری گردید و در بستر ایجاد شده در پایلوت قرار گرفت .بارگذاری پستماند ختانگی در ایتن پتایلوت ،بتهصتورت
هفتگی انجام شد .پس از گذشت  55روز از شروع عملیات ،نمونهگیری از کمپوست تولیدی انجام شد و آزمایشهای الزم بر روی آن صورت گرفت.
يافتهها :نتایج نشان میدهد که در صورت کنترل درجه حرارت در محدوده  55تا  05درجه سانتیگراد و کنتترل رطوبتت بتین  55تتا  54درصتد و همچنتین هتوادهی
مناسب به توده پسماند ،میتوان شرایط محیطی مناسبی برای فعالیت کرمهای خاکی ایزنیافوئتیدا مهیا نمود و به تبتع آن پستماندهای آلتی را بته کمپوستت بتا کیفیتت
مناسب تبدیل کرد .نسبت  Cبه  Nکه اصلیترین فاکتور در متناسبسازی مواد است در ورمی کمپوست تولیدی  45/40اندازه گیری شد.
بحث و نتيجهگيري :این روش عالوه بر مدیریت بهینه پسماندهای خانگی ،در تکثیر کرمهای خاکی که بهعنوان منبع غذایی برای دام ،طیور و آبزیان استفاده متیشتود،
کارایی باالیی دارد.
واژههاي كليدي :ورمی کمپوست ،کرم خاکی ،ایزنیافوئتیدا ،پسماند خانگی.

ژههاي كليدي :ورمی کمپوست ،کرمخاکی  ،ایزنیافوئتیدا ،پسماند خانگی.

 -4استاد دانشکده محیط زیست ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
( -*5مسوول مکاتبات) :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 -0استادیار گروه فناوریهای محیط زیست ،پژوهشکده علوم محیطی ،دانشگاه شهید بهشت ،تهران ،ایران..
 -5استاد دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه پزشکی ،بابل ،ایران.
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Abstract
Background: The high percentage of putrescible materials in generated waste in Iran, in one hand, and lack of proper lands
for sanitary landfilling of waste (specially in the northern parts of the country), in the other hand, along with problems of
collection, transportation and disposal of waste all make it necessary to think about vermicompost method as an efficient
technique for disposal of organic waste.
Method: The present study aims to investigate the degradation of domestic waste using specific earthworm ‘Eisenia foetida’.
For this purpose, a wooden pilot including three floors was designed. Length, width and height of the pilot were 45, 25 and
65 cm respectively. Then 500 earthworms were collected manually and put on created media in the pilot. The domestic waste
was added every week to the pilot, and after 60 days the compost was taken out. Finally, the important parameters in the
produced compost were analyzed in the laboratory.
Results: The result shows that providing proper situations like temperature range of 20-30 °C and moisture range of 60-75%
and also appropriate aeration can lead to creation of a suitable place for the growth of earthworms and consequently
conversion of organic wastes to rich compost. The ratio of C/N in the produced vermicompost was 14.53 (range of C/N is 1020).
Conclusion: One of the other advantages of this method is that it can also be used for increasing the earthworms as a food
resource for domesticated animals and aquatic creatures.
Keywords: Vermicompost, Earthworm, Eisenia foetida, Domestic waste.
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مقدمه
افزایش بیرویه جمعیت ،گسترش شهرنشینی و ورود صنایع مختلف به چرخته

 Andreiبرای تولید محصول نهایی در فرآیند ورمی کمپوست مورد استتفاده

زندگی ،موجب افزایش تولیتد پستماند در چنددهته اخیتر شتده و لتذا نحتوه

قرار میگیرد ( ،)45،44 ،44 ،7اما کرم ختاکی ایزنیافوئتیتدا بتهعنتوان کرمتی

مدیریت مناسب این پسماندها همواره یکی از مهمتترین نگرانتیهتای جوامتع

مناسب برای انجام تستهای آزمایشگاهی ورمی کمپوست همتواره موردتوجته

بشری میباشد .درحالحاضر در ایران روزانه حدود  45555تن پسماند تولیتد

بوده است ( .)5علت تمایل بیشتر بته استتفاده از ایتن گونته کترم ختاکی در

شده که  55تتا  55درصتد آن را پستماندهای آلتی تشتکیل متیدهتد .تولیتد

فرآیند ورمی کمپوست ،قدرت تحمل باال و سازگاری آن با تغییترات محیطتی

روزافزون پسماندهای آلی و دفن غیراصولی آن ،عالوه بر آنکه موجتب شتیوع

نظیر  ،pHمقدار رطوبت ،دما و غیره نسبت به سایر گونهها میباشد ( .)45بعد

عوامل بیماریزا نظیر مگس ،پشه ،سوسک و سایر حیوانتات متو ی متیشتود،

از بررسی مطالعات مختلتف و همچنتین بتهدلیتل دسترستی بته کترم ختاکی

آلودگیهای محیطزیستی فراوانی از جمله بوهای نامطبوع و آلتودگی آبهتای

ایزنیافوئتیدا ،این نوع کرم برای انجام آزمایشهای ورمیکمپوست انتخاب شده

سطحی و زیرزمینی و خاک را نیتز بتهدنبتال دارد (4و .)5بنتابراین روش دفتع

است.

پسماندهای آلی بهعنوان یک موضوع مهم در حفظ محیط زیست همواره مورد

نکته مهم دیگر ،استفاده از روش ورمتی کمپوستت بته منظتور تقویتت عنصتر

توجه میباشد (.)0

موظتتتتتتف کتتتتتتاهش از مبتتتتتتدا متتتتتتیباشتتتتتتد .استتتتتتتفاده از

علیرغم آنکه در حال حاضر انواع روشهای فیزیکی ،شتیمیایی و بیولتوییکی

روش ورمی کمپوست صرفنظر از رهایی از مشتکالت مربتوط بته جمتعآوری،

برای دفع مواد زاید آلی مورد استفاده قرار میگیترد ،امتا ایتن روشهتا اغلتب

حمل و نقل و دفع پسماندها و هزینههای مربوطه دارای منافع اقتصادی بتوده

زمانبر بوده و هزینه زیادی نیز در بر دارد ( .)5بنابراین استتفاده از فتنآوری-

و راه را برای یک بازیافت اصولی از مبدا تولید هموار مینماید .لتذا از آنجاکته

های مقرون به صرفه که در زمان کوتاهی بتواند دفع پسماندهای آلی را انجتام

کاهش در مبدا بهعنوان اولین عنصر موظتف در سیستتم متدیریت متواد زایتد

دهد و از همه مهمتر با شرایط ایران ستازگار باشتد ،از اهمیتت فتو العتادهای

جامد شهری از اهمیت فو العادهای برخوردار است ،در این تحقیق استتفاده از

برخوردار میباشد .علیرغم آنکته استتفاده از روش متتداول کمپوستت بترای

کرمهای خاکی ایزنیافوئتیتدا در تبتدیل پستماندهای (ختانگی) بته کتود آلتی

تجزیه در محل پسماندهای آلی با شرایط ایتران ستازگار استت امتا ایتن روش

(کمپوست) مورد بررسی قرار گرفته است.

دارای معایبی است .مدت زمان طوالنی فرآیند ،نیاز بته هتوادهی متنتاوب بته
توده پسماند ،کمبو د مواد مغذی نظیر نیتتروین و تولیتد محصتول نتاهمگن از

روش بررسي

جمله مهم ترین ایرادات روش متداول تبدیل پستماندهای آلتی بته کمپوستت

طراحي ،ساخت و راهاندازي پايلوت

میباشد (.)4

در این تحقیق به منظور تهیه ورمی کمپوست از زباله خانگی (زباله آشپزخانه)

ورمی کمپوست روشی است که در آن مواد آلی پسماند توسط فعالیتت کترم-

پایلوتی از جنس چوب و در سه طبقه طراحتی شتده استت (شتکل  .)4طبقته

های خاکی و میکروارگانیسمها به مواد مغذی بیبتو و هومتوم ماننتد تبتدیل

باالیی که محل قرارگیری پسماند میباشد کامالً جدا از دو قسمت دیگر بوده و

میشود ( .)5همانگونه که در فرآیند بیولوییکی ،میکروبها نقش اصتلی را در

درب آن بهصورت لوالیی از باال باز میشود .طبقه وسط کته محتل قرارگیتری

تجزیه مواد آلی ایفا میکنند ،در روش ورمی کمپوست ،کرمهای خاکی وظیفه

بستر کرمها بوده و بهصورت کشویی از قستمت جلتو و عترا پتایلوت بیترون

تثبیت مواد آلی را به عهتده دارنتد ( .)5،7در واقتع در روش ورمتیکمپوستت،

میآید و طبقه پایین نیز که محل جمتعآوری شتیرابه احتمتالی استت ،ماننتد

کرمهای خاکی بهعنوان یک مخلوطکننده مکانیکی عمل کرده و با ریز کتردن

طبقه وسط بهصورت کشویی و از جلو باز میشود .کف طبقته بتاال و وستط از

اجزای آلی پسماند ،شرایط تجزیه بیولوییکی ،فیزیکی و شیمیایی آنها را ارتقا

ور های سوراخداری تشکیل شده که این امکان را فراهم میکند که سه طبقه

بخشیده و عالوه بر آن ،با کاهش نسبت  Cبه  Nو افتزایش مستاحت ستطحی

مذکور با هم ارتباط داشته باشند ،به نحوی که کرمهتا بتواننتد از طریتق ایتن

قابلاستفاده برای میکروارگانیسمها ،پسماندها را برای فعالیتهای میکروبتی و

سوراخ ها از بسترشان باال آمده و از پسماند ریخته شده در طبقه باالیی تغذیته

تجزیه آتی آماده میکند ( .)9مطالعات انجام شتده نشتان متیدهتد کته روش

کرده و دوباره به بسترشان برای استراحت و دفع این متواد (کته همتان ورمتی

ورمی کمپوست یک فنآوری دردسترم ،سریع و مقرون به صرفه در متدیریت

کمپوست موردنظر است) برگردند .از طرفی در کف طبقه وسط نیتز یتک ور

پسماندهای آلی میباشد ( .)45-45ضمن آنکه محصتول بتهدستت آمتده در

سوراخدار تعبیه شده تا شیرابهای که ممکن است در اثر رطوبتت بستتر تولیتد

فرآیند ورمی کمپوست دارای مواد مغذی بیشتری بتوده و جتذب آن توستط

شود ،توسط این کف زهکشی شده و به طبقه پتایین کته دارای ستینی استت

گیاهان سادهتر انجام میشود (.)5

جریان یافته و بعد از جمع شدن در سینی تخلیه گردد .طول و عرا و ارتفاع

هرچند گونههای مختلف کرم خاکی نظیتر Perionyx ،Eisenia foetida

پایلوت به ترتیب  54و  54و  54سانتیمتر است که ارتفتاع طبقته بتاالیی 44

 Eudrilus Eugenia ،P. Sansibaricus ،excavatusو Eisenia

سانتیمتر ،طبقه وسط  55سانتیمتر و طبقه پایینی  7سانتیمتر میباشد.
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عبدلي و همكاران

شكل  -5نماي بسته و باز پايلوت طراحيشده
)Figure 1- Schematic of designed pilot (open and close

یکی از مهمترین موارد در طراحی پایلوت ورمی کمپوست ،آمادهستازی بستتر

بسته شده تا از اتالف درجهحرارت و همچنین از تجمع حشرات یا انتشتار بتو

کرمهای خاکی میباشد .برای ایجاد بستتری مناستب جهتت رشتد و فعالیتت

جلوگیری شود .فرکانس ورود پسماند به داخل پایلوت هفتگی بوده است.

کرمهای خاکی ،ابتدا  0تتا  5ستانتیمتر ستن

و آجتر شکستته روی صتفحه

اندازهگيري پارامترهاي مهم

سوراخدار طبقه میانی قرار داده شده است .روی سن ها الیهای به ضخامت 5

درجتتتته حتتتترارت و رطوبتتتتت دو پتتتتارمتر تاثیرگتتتتذار در عملکتتتترد

تا  5سانتیمتر شن اضافه شده تا زهکشی شتیرابه تولیتدی بتهراحتتی صتورت

روش ورمی کمپوست میباشند .به همین منظور درجته حترارت و رطوبتت در

گیرد .بر روی الیه زهکش ،حدود  44سانتیمتر خاک لوم با بافت متوسط قرار

پایلوت بهصورت متناوب کنترل شده است .برای کنتترل درجته حترارت ابتتدا

داده شده که این الیه محل قرارگیری کرمهای خاکی میباشتد .بتر روی ایتن

یک ترمومتر جیوهای  05سانتیمتری به یتک چتوب صتاف  45ستانتیمتتری

الیه مقداری کود گاوی بهضخامت  0تا  5سانتیمتر پختش نمتوده و روی آن

مدرج چسبانده شده است بهگونهای که نوک ترمتومتر آزاد بتوده تتا بتوانتد بتا

با الیهای از خاک اره به ضخامت  7ستانتیمتر پوشتانده شتده استت .در انتهتا

تمام مناسب با توده ،درجته حترارت را بته ختوبی نشتان دهتد .ستپس ایتن

مقداری خاک نرم روی خاک اره ریخته شده و به این الیهها بهطور متنتاوب و

مجموعه را از شکافی که در بدنه پایلوت ایجاد شتده ،وارد کترده تتا در موقتع

به حد کافی آب اضافه میشود تا رطوبت الزم همواره حفظ گردد.

عملیات عمقهای موردنظر مشخص شوند .سنجش درجه حرارت همه روزه در

جمعآوري كرمهاي خاكي

ساعت  9صبح و در عمق  55سانتیمتری انجام شده است.

از آنجاکه کرمهتای ختاکی در فصتول گترم ستال بتهستختی قابتلدستترم

سنجش رطوبت نیز با روش خشک کردن نمونته در دستتگاه اتتوکالو (درجته

میباشند و بهدلیل گرم شدن سطح خاک به اعما زمین فرو میروند ،لتذا در

حرارت  450درجه سانتیگراد و مدت زمان دو ساعت) انجتام شتده استت .بتا

مهرماه سال  4075با توجه به بارندگی هوا و ایجاد رطوبت الیتههای ستطحی

توجه به اینکه عملکرد مناسب کرمهای ایزنیافوئتیدا در رطوبتت بتین  55تتا

خاک ،کرمهای خاکی ایزنیافوئتیدا از سطح چندین روستتا و منتاطق مختلتف

 54درصد رخ میدهد ،در طی عملیات در صورت خشک بودن تتوده مقتداری

شهرستان بابل جمعآوری شدهاند .بهطور کلی کرمهتای ختاکی در خاکهتای

آب روی توده پاشیده شده و در صتورت ختیس بتودن متواد درون حوضتچه،

مناسب که دارای گیاه ،مواد آلی و رطوبت فراوان باشند یافت میشوند .عتالوه

اختالط مواد انجام شده است.

بر آن کرمهای ختاکی ایزنیافوئتیتدا در محلهتایی کته فالتوالت گتاو تلنبتار

با توجه به اینکه مطالعات انجام شده نشان میدهد که بعد از گذشتت  45تتا

میشود ،بهصورت انبوه وجود دارند .در این تحقیق کرمهتای ختاکی از محتل

 55روز از عملیات ورمی کمپوست ،کود حاصتله دارای کیفیتت مناستب متی-

نگهداری موقت فالوالت گاو در محوطه خانههای مسکونی در چنتد روستتای

باشد ،پس از گذشت  55روز از شروع عملیات از کود بتهدستت آمتده نمونته-

شهرستان بابل ،جمعآوری شده است .روش جمعآوری کرمها دستی بوده و با

برداری شده و در آزمایشگاه خاک ،آزمایشهای الزم بر روی آن انجتام گرفتته

زیر و رو کردن خاک توسط بیل و با توجه به کلید شناسایی کرمهای ختاکی،

است .آزمایشهای مربوط به درصد مواد آلی ،درصد خاکستر ،EC ،pH ،کربن

در حدود  455عدد کرم خاکی بالغ ایزنیافوئتیدا جمعآوری شتده و بته محتل

آلی ،کربن کل ،پتاسیم ،سدیم ،فستفر ،ازت و فلتزات ستنگین (آهتن ،منگنتز،

استقرار پایلوت جهت تولید کمپوست منتقل شده است .جهت انتقال کرمهای

سرب و کادمیوم) با استتفاده از روشهتای ارایته شتده در کتتاب "روشهتای

خاکی از محیط طبیعی به محتل تحقیتق ،کرمهتای جمتعآوری شتده داختل

استاندارد" انجام شده است (.)45

پالستیک معمولی حاوی فالوالت دامی همان منطقه ریخته شتده و در استرع
وقت به آزمایشگاه منتقل شده است .پس از انتقال کرمهتا بته آزمایشتگاه55 ،

يافته ها

روز به کرمها غذا داده نشده است تا معده آنها معدنی گردد .در این مرحلته

پس از بارگیری پایلوت و شروع عملیات به منظور اجرای دقیق عملیات سه

پس از آنکه مواد فسادپذیر موجود در پسماندهای خانگی (آشپزخانه) از سایر

پارامتر مهم درجه حرارت ،رطوبت و هوادهی کنترل شدند .شکل  5نتایج

پسماندها جداسازی شد ،این پسماندها وارد پتایلوت گردیتده و درب پتایلوت

سنجش درجه حرارت را نسبت به زمان در طول دوره تهیه کمپوست نشان
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995

میدهد .با توجه به اینکه دمای مناسب برای فعالیت مطلوب کرمهای خاکی

این محدوده نگه داشته شود.

ایزنیافوئتیدا بین  55تا  05درجه میباشد ،سعی شده است دمای پایلوت در
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شكل  - 0تغييرات درجه حرارت نسبت به زمان در طي عمليات تهيه كمپوست
Figure 2-Time varitions of tempreture during composting process

همچنین رطوبت بهعنوان یک پارامتر مهم در طول عملیات پایش شده و نتایج

مناسب کرمهای ایزنیا فوئتیدا در رطوبت بین  55تا  54درصتد رخ متیدهتد،

آن در شکل  0نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود در ابتدای

بالفاصله با دادن آب به توده پسماند ،رطوبت به حد  54درصد افزایش یافته و

بارگیری رطوبت مواد اولیه  44درصد بوده است .با توجه بته ایتنکته عملکترد

در طول عملیات در محدوده مورد نظر کنترل شده است.
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شكل  - 9تغييرات رطوبت نسبت به زمان در طي عمليات تهيه كمپوست
Figure 3- Time variations of humidity during compostiong process

همچنین در این پایلوت عمل هوادهی از طریق داالنهایی که کرمهای خاکی

جدول  -5كيفيت ورمي كمپوست توليد شده از نظر عناصر غذايي،

حفر میکردند بهصورت طبیعی انجام میگرفت و از طریق این داالنها هوا

فلزات سنگين و ساير پارامترها

وارد توده کمپوست میشد .ضمن اینکه در بعالی مواقع جهت کنترل درجه

Table 1- Quality of produced vermicompost in respect of
nutrients, heavy metals and other parameters

حرارت ،مواد به آرامی زیر و رو گردیده که در خالل این عمل هوادهی نیز
انجام شده است.
با گذشت  55روز از شروع آزمایش ،از کمپوست تولیدی توسط کرمهای
خاکی ،نمونهبرداری شده و کیفیت محصول نهایی از نظر میزان عناصر غذایی
و فلزات سنگین تعیین گردیده است که نتایج آن در جدول  4آمده است.

پارامتر

مقدار

پارامتر

مقدار

pH

7/5

C:N

45/40

مواد آلی ()%

47/4

سدیم کل ()%

5/59

خاکستر ()%

54/4

پتاسیم کل ()%

5/70

کل کربن ()%

59/0

(s/cm) EC

4555

کربن آلی ()%

55/05

آهن )(mg/kg

0455

رطوبت ()%

54

منگنز )(mg/kg

505

فسفر کل ()%

5/50

کادمیوم )(mg/kg

5/5

ازت کل ()%

5/545

سرب )(mg/kg

447

علوم و تكنولوژي محيط زيست ،ويژه نامه

990

عبدلي و همكاران

بحث و نتيجه گيري

بار آلی باال استفاده شده است که این مساله بتاال بتودن میتزان متواد آلتی در

برای بررسی عملکترد روش متورد استتفاده ،نتتایج حاصتل از کیفیتت ورمتی

محصول نهایی را توجیه میکند.

کمپوست تولیدی با اعداد ارایه شده توسط سازمان بهداشت جهتانی 4مقایسته

نسبت  Cبه  Nیکی دیگتر از پارامترهتای مهتم در ورمتی کمپوستت و شتاید

شده است ( جداول  5و .)0

اصلیترین فاکتور در متناسبسازی مواد است که مقدارآن در ورمی کمپوست
تولیدی  45/40میباشد .از آنجاکه این نسبت در ورمی کمپوست میبایستت

جدول -0مقايسه كيفيت ورمي كمپوست توليدي با ارقام ارايه شده

در محدوده  45تا  55و بهطور متوسط  44باشد ( ،)47میتوان استنباط نمتود

توسط سازمان بهداشت جهاني (درصد)

که از لحاظ پارامتر نسبت  Cبه  ،Nورمی کمپوست تولید شده در این تحقیق

Table 2- Quality of produced vermicompost in comparison to
)WHO guideline (%

از کیفیت بسیار خوبی برخوردار میباشد .در مورد فلزات سنگین بتا توجته بته

ارقام

محصول ورمي

)(WHO

كمپوست

مواد آلی

05-45

47/4

خاکستر

55-05

54/4

ازت کل

4/7-5/4

5/545

فسفر کل

4/5-5/4

4/50

پتاسیم کل

5/0-5/4

5/70

9-5

7/5

پارامترها

درصد

pH

جدول  0بتهجتز منگنتز کته درمحتدوده پیشتنهادی  WHOقترار دارد بقیته
پارامترها از قبیل آهن ،سرب و کادمیوم از مقادیر پیشتنهادی  WHOکتمتتر
هستند که این مساله ناشی از آن است که ارقام پذیرفته شده توستط WHO
بر مبنای استفاده از پسماندهای شهری میباشد کته بته دلیتل وجتود فلتزات
سنگین مختلف در این پسماندها و احتمال اختالط آن بتا زبالتههای صتنعتی،
درصد فلزات در کمپوست تهیه شده از اینگونه زبالهها تتا ایتن حتد پذیرفتته
شده است ( .)49در این تحقیق چون مواد اولیه بیشتتر متواد زایتد ختانگی و
پسماندهای آشتپزخانه بودهانتد ،بنتابراین غلظتت فلتزات ستنگین موجتود در
محصول کمپوست پایینتر از حد استاندارد میباشد.
ورمی کمپوست تولیدی از لحاظ خواص فیزیکی دارای رنت

جدول  -9مقايسه غلظت فلزات سنگين در ورمي كمپوست توليدي با
ارقام ارايه شده توسط سازمان بهداشت جهاني )(mg/kg
Table 3- Heavy metals concentration in produced
)vermicompost in comparisonto WHO guideline (mg/kg

قهتوهای بتوده و

ظاهر آن شبیه به پودر گرانوله قهوه میباشد .این کمپوست بوی خاصی نتدارد
و تقریباً بوی خاک میدهد .اندازه رات ورمیکمپوست تهیه شده حدوداً کمتر
از هشت میلیمتر بوده که جزء کمپوست با دانهبندی ریز محسوب میشود.

ورمي كمپوست

همچنین شمارش تعداد کرمهای خاکی در انتهای عملیات نشان میدهتد کته

توليدي

تعداد کرمهای بالغ ایزنیا فوئتیدا از  455عتدد در ابتتدای آزمتایش بته 4555

عناصر

ارقام )(WHO

آهن )(mg/kg

44555-7555

0455

منگنز )(mg/kg

4055-055

505

سرب )(mg/kg

555-555

447

کادمیوم )(mg/kg

55-44

5/5

با توجه به مقایسه انجام شده در جداول  5و  0میتوان گفت کته پارامترهتایی
نظیر میزان درصد فستفر کتل ،پتاستیم کتل و خاکستتر در ورمتی کمپوستت
تولیدی دقیقاً در محدوده پیشنهادی سازمان بهداشت جهانی قرار دارد که این
موضوع نشاندهنده کیفیت مناسب ورمی کمپوست بهدست آمده میباشتد .از
طرفی مقدار مواد آلی موجود در ورمی کمپوست طبق پیشتنهاد  WHOبایتد
در حدود  45تا  05درصد باشد که این مقدار در ورمی کمپوست حاصله 47/4
درصد می باشد .دلیل اصلی تفاوت این دو مقدار ناشی از درصد باالی مواد آلی
موجود در پسماندی است که در عملیات ورمی کمپوست بکار رفته است .چترا
که آنچه سازمان بهداشت جهانی برای مقدار متواد آلتی در ورمتی کمپوستت
توصیه کرده برای پسماندهای شهری میباشد ،درحالیکه در ایتن تحقیتق بتا
تاکید بر تقویت عنصر موظف کاهش در مبدا ،از پسماندهای خانگی بتا مقتدار
)1- World Health Organization (WHO

عدد در انتهای عملیات افزایش یافته است .از آنجاکه تکثیر کرمها در عملیات
ورمی کمپوست بهعنوان یکی از مزایای ایتن روش مطترا استت ،لتذا افتزایش
صددرصدی تعداد کرمها در طول  55روز در این تحقیق ،بیانگر وجود شرایط
محیطی مناسب در پایلوت بوده و عمکرد این روش را تایید میکند .در نهایت
کرمهای تولید شده را میتوان جهت مصرف دام ،طیور و آبزیان بهعنوان منبع
غذایی سرشار از پروتئین استفاده نمود.
بنابراین بهطور کلی میتوان گفت که استتفاده از روش ورمتیکمپوستت بترای
تثبیت مواد زاید آلی یکی از موثرترین راهکارهای دفع پسماندهای خانگی می-
باشد .از آنجاکه حتدود  55درصتد از ترکیتب پستماند تولیتدی در کشتور را
پسماندهای آلی تشکیل میدهد ،لذا اجرای طراهای صحیح و اصولی تبتدیل
پسماندهای آلی به کمپوست خانگی عالوه بر رهتایی از مشتکالت مربتوط بته
جمعآوری ،حمل و نقل و دفع پسماند ،میتواند بهعنوان یک منبع مهم تولیتد
کود برای رشد گیاهان مد نظر قرار گیرد .مطالعات نشان میدهد که در صورت
طراحی مناسب پایلوت و کنترل درجه حترارت در محتدوده  55تتا  05درجته
سانتیگراد ،کنترل میتزان رطوبتت بتین  55تتا  54درصتد و ایجتاد هتوادهی
مناسب ،میتتوان شترایط محیطتی مناستب بترای فعالیتت کترمهتای ختاکی
ایزنیافوئتیدا و به تبع آن تبدیل پسماندهای آلی به کود گیاهی را فراهم نمود.
با توجه به اینکه کرمهای ختاکی ایزنیافوئتیتدا در اکثتر منتاطق کشتور (بته-
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خصوص مناطق شمالی) در دسترم بوده و از طرفی میزان مواد زایتد آلتی در
 لذا میتوان روش تولید کمپوست بتا استتفاده،پسماند خانگی قابل توجه است
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