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چکيده
زمينه و هدف :کمپوست از کلمه التین  Compositusگرفته شده که به معنای مرکب یا مخلوط و گاهی در فارسی به کود آمیخته مشهور است .باا توهاه باه ایانکاه
مواد قابل فساد زباله دارای ارزش اقتصادی ویژهای است ,با تهیه کود عالوه بر استفاده از این ارزش میتوان زبالاه و بازیافات آن را کنتار مماود .بار ایان اساا

ادادا

کارخامههای کمپوست به منظور دفع بهداشتی و تولیدی کودی ارزشمند از این مواد ،از الویتهای اصلی مدیریت زبالههای شهری در کشور به شمار می آید .هدف از ایان
مطالعه بررسی کیفیت شیمیایی و فیزیکی کود کمپوست تولیدی کارخامه زاهدان ومقایسه با استامداردهای ههامی و استامدارد ایران میباشد.
روش بررسی :این مطالعه به مدت 9ماه بر روی کود کمپوست تولیدی در کارخامه زاهدان امجام شد .به منظور تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی کمپوست تولیادی
در این کارخامه فاکتورهای مظیر، pHهدایت الکتریکی،کربن آلی ،ازت ،فسفر ،سرب ،کادمیوم ،روی و مس مورد ارزیابی قرار گرفت .خصوصیات میکروبی کمپوست تولیدی
میز با تعیین مقادیر کلیفرم ،سالمومال و تخم امگل مشخص گردید.
يافتهها :فاکتورهای مورد ارزیابی در زاهدان به ترتیب عبارتند از:میامگین درصد کرین (  ،)ppm 2/4درصد ازت ( ،)ppm 98/1میزان سارب(  ،)ppm 98/89میازان
کادمیوم (،) ppm 695/2کیفیت میکروبی ممومههای کمپوست تولیدی در سطح  Bسازمان دفاظت محیط زیست آمریکا قرار داشت.
نتيجهگيری :متایج این تحقیق مشان داد که کمپوست تولیدی در کارخامه زاهدان از لحاظ فلزات سنگین در محدوده استامداردهای اتحادیه اروپا ،آمریکا و کامادا (BNQ
و CCMEو )AAFCدر دد قابل قبو استامدارد ملی ایران میباشد .درصد کربن و ازت در اکثر موارد استامداردهای کمپوست را تامین میمماید ولی الزم است با توهاه
به اینکه مسیت کربن به ازت بیشتر است ضایعات سبزیها و میوهها که داوی میتروژن باالیی میباشد را به مواد اولیه کمپوسات اضاافه گردماد .میازان فسافر در رده 2
استامدارد ملی ایران قرار میگیرد .میزان  pHتقریبا بیش از دد استامدارد است که در این مورد افزوده کمی ساولفور منجار باه دال مشاکل مایگاردد .میازان هادایت
الکتریکی در دد قابل قبو رده استامدارد ملی میباشد .ممومه های کود کمپوست قابلیت مصرف به عنوان عامل اصالح کننده بافت خاک را دارد و میز ههت ارتقاء کیفیت
کود کمپوست عملیات تفکیک از مبداء در زبالهها و ایجاد شرایط کامال ترموفیلیک در توده به عنوان دو استراتژی تاثیرگذار میبایست مورد توهه قرار گیرد.
واژههای کليدی :کمپوست ،استامدارد ،آالینده ،بازیافت.

( -*1مسوو مکاتبات) :عضو هیات علمی ههاد دامشگاهی سیستان و بلوچستان ،ایران.
 -2دکترای مدیریت ایمنی و محیط زیست ،دامشگاه پبنی هیلز ایتالیا.
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Abstract
Background and Objective: Compost is extracted from the Latin word “Compositus”, meaning compound or mixture and
sometimes it is known as mixed fertilizer in Persian language. Regarding the economic values of spoilable substances,
producing fertilizer from waste not only will help to ues this value, but also in this way, the waste and its recycling can be
controlled. Thus, construction of compost factories for hygienic repulsion and production of valuable fertilizer, are the main
preferences of urban waste management in the country. Objective of this study is evaluation of physical and chemical quality
of compost fertilizer, produced in Zahedan Factory, and its comparison with the standards in Iran and the world.
Method: In this study, the compost fertilizer produced in Zahedan Factory was investigated during 9 months. To determine
the physical and chemical characteristics of the compost produced in this factory, the factors such as pH, electrical
conductivity, organic carbon, azoth, phosphor, lead, cadmium, zinc and copper were evaluated. Microbial specifications of
the produced compost are also specified by determination of culiferoum, Salmonellae, and parasite zygote.
Results: Evaluated factors are: average percentage of carbon (4.2 ppm), percentage of azoth (1.98 ppm), percentage of lead
(89.98 ppm), percentage of cadmium (2.695 ppm). The microbial quality of the produced compost was in B level of
Environmental Protection Organization of America.
Conclusion: Results demonstrated that the produced compost, in terms of heavy metals, was in the range of UN, America
and Canada standards (AAFC, CCME, and BNQ) and was reasonable according to the National Standards of Iran. Carbon
and azoth percentages meet the compost standards in most cases. However, considering that the ratio of carbon is higher than
the ratio of azoth, it is necessary to add vegetable and fruit wastes - that contain higher nitrogen - to the compost ingredients.
Amount of phosphor is placed in rank 2 of National Standards of Iran. pH is almost higher than standard levels; in this case
adding a little sulfur will solve the problem. Compost fertilizer samples are applicable as soil reclamation factor. Waste
segregation at source and establishment of thermophilic conditions in mass are two effective strategies that should be
concentrated to improve the quality of compost fertilizer.
Keywords: Compost, standard, pollutant, recycle.
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مقدمه
تهیه کمپوست از مواد آلی سابقه بسیار طوالمی دارد .این موع کاود ،عاالوه بار

در دهههای اخیر تعداد کارخامههای کمپوسات در کشاور روماد روباه رشادی

داشتن مواد غذایی برای رشد و ممو گیاهان مایتواماد باا هاذب میازان قابال

داشته با این وهود کیفیت کمپوست تولیدی در این کارخامهها به مدرت ماورد

توههی آب ،در مواقع لزوم آب مورد میاز گیاه را تامین مماید .اولاین اقادام در

ارزیابی قرار گرفته است ( .)1کارخامه کمپوست زاهدان از همله این کارخامهها

کمپوست کردن ،در ددود 111سا قبل توساط هاوارد در هندوساتان امجاام

است .هدف از امجام این مطالعاه بررسای کیفیات شایمیایی و فیزیکای کاود

شد .آمالیز زبالههای شهری در ایران مشان میدهاد کاه بایش از 01درصاد از

کمپوست زاهدان بوده است.

ترکیب این زبالهها را پسمامدهای غذایی با فساد پذیری باال تشکیل میدهند.

کارخانه کمپوست زاهدان

دفن غیر بهداشتی ددود  58درصد از زبالاههاای شاهری در ایاران مشاکالت

شهرستان زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان در مناطق خشاک کشاور

زیست محیطی زیادی را درپی داشته است .تولید شایرابههاای بسایار آلاوده،

قرار گرفته و همعیتی ددود  800449مفار را درخاود هاای داده اسات .کال

ایجاد گازهای گلخامهای ،تخریب کیفیت آب ،خاک و هوا و از بین بردن مناابع

پسمامد خامگی تولیدی این شهر به طور متوسط281تن در روز اسات کاه باه

تجدیدپذیر موهود در زباله از همله این مسایل به شمار میرومد (.)1

کارخامه کمپوست منتقل می شود .کارخاماه کمپوسات شاهر زاهادان توساط

با افزایش کمی همعیت و به دمبا آن رشد اقتصادی و صنعتی هوامع بشری،

شهرداری در راه امدازی گردید .روش تولید کمپوست در این کارخامه سیساتم

مواد زاید هامد شهری در سطح ههان افزایش یافته است .در سا هاای اخیار

ویندرو است.

تکنولوژی تبدیل مواد زاید هامد آلی به کمپوست بهطور عمادهای رواج یافتاه

قیفهای تیذیه ،سرمد 51میلیمتری و آهنربای میناطیسی از تاسیسات اصلی

است چرا که در ددود  01درصد آنهاا ماواد آلای فساادپذیر و قابال تجزیاه

این کارخامه است .خروهی دستگاه سرمد مجهز به آهن ربای میناطیسی باوده

هستند .مواد آلی بعد از طبقهبندی و تفکیک بهوسیله عوامل متعادد از قبیال

و فلزات آهنی را هدا مایممایاد .ماواد باا قطار بااالتر از 51میلایمتار (ماواد

ماشینآالت مکامیزه قابل استفاده برای کمپوست شدن هستند (.)2

روسرمدی) به طور عمده شامل مواد قابل بازیافت بوده که به روی تسمه مقاله

کمپوست ترکیب پایدار وثبت شدهای که به علت وفور مواد آلی در آن خاوا

منتقل شده و توسط کاارگران باه طاور دساتی هداساازی مایگردماد .ماواد

فیزیکی خاکهاا را بهباود داده میازان هاذب آب و مگهاداری آنرا در خااک

کوچکتر از  51میلیمتر که بیشتر شامل مواد غاذایی فساادپذیر باه ساایت

افزایش داده ،عالوه بر این کمپوست باعث افزایش مقاومت گیااه و ریشاهزایای

تجزیه منتقل شده و بعد از تخلیه شدن توسط دساتگاه همازن تاار تارن باه

میشود که در افزایش کمی و کیفی محصو اثر دارد .کمپوست باعاث بهباود

صورت گرده ماهی مرتب میشومد .زمان تولید کمپوست در کارخاماه  5تاا12

خوا

شیمیایی خاک میز میشود به طاوری کاه ظزفیات تبااد کااتیومی را

افزایش داده pH ،را متعاد مایکناد و درصاد عناصار میاذی بارای گیااه را

هفته است .بعد از تثبیت مواد آلی و رسیدگی کمپوست ،غربا کردن محصو
تولیدی توسط سرمد با قطر  0میلیمتر امجام میگیرد.

افزایش می دهد ( .)3عدم وهود فلزات سنگین در مواد اولیه مورد استفاده باه
ما این اطمینان را میدهد که کمپوسات تولیاد شاده از مظار آلاودگی فلازات

روش بررسی

سنگین مشکلی مدارد ( .)4خاک غنی شده با کمپوست تاثیر زیادی بر ریشه و

این مطاله در طو  9ماه با مراهعه به کارخامه کمپوست زاهادان امجاام شاده
1

 TMECCکه یک روش مموماه بارداری

محصو دهی گیاهان را مشان داده اسات و باعاث پیشارفت بیولاوژیکی خااک

ممومهبرداری از کمپوست به روش

شده که مزایای اقتصادی را به دمبا خواهد داشت .در تحقیقات مختلفی ایان

مرکب است امجام گردید (0و.)0

اثرات بررسی و به اثبات رسیده است (.)3

ههت ممومهبرداری از هر توده در  8قسمت توده برش ایجاد مموده (3بارش در

بر این اسا

مدیریت مواد زاید هامد شهری در کشور ما میتواماد باا ادادا

یاک طارف و  2بارش در طارف دیگار) و در هار بارش  11-18مموماه یاک

کارخامههای کمپوست ضمن بازیابی و استفاده مجدد از ایان ماواد ،مخااطرات

کیلوگرمی برداشته و آنها را کامال مخلوط و ساپس دجام مموماه را باه یاک

زیست محیطی دفن غیر بهداشتی آنها را به دداقل برسامد .کمپوست تولیدی

چهارم کاهش داده تا مقدار ممومه به دادود 12کیلاوگرم برساد .از مموماه 12

به خوبی میتوامد در زمینهای کشاورزی به عنوان کود و در اراضای ماامرغوب

کیلوگرمی ممومههای 1کیلوگرمی کامال مخلوط تهیه گردید .این ممومهها درون

به عنوان عامل اصالح کننده بافت خاک به کار گرفته شود .به ایان ترتیاب باا

کیسه پالستیکی مقاوم با پوشش فویل آلومینیومی قارار داده و باه آزمایشاگاه

توهه به ضرورت کنتر بهداشتی و بازیافت مواد آلی فساادپذیر در زبالاههاای

منتقل شد.

شهری کشور از یک طرف و میاز روزافزون به کود و عامل اصالح کنناده خااک

تعداد  4ممومه کمپوست به طور ماهامه از تودههای کمپوسات رسایده تهیاه و

در زمین های کشاورزی از طرف دیگر تولید کمپوست از زبالههاای شاهری در

ههت آمالیز به آزمایشگاه ارسا شد .به منظور تعیین خصوصایات شایمیایی و

ایران از توهیهات فنی و اقتصادی مطلوبی برخاوردار اسات .کمپوسات کاردن

ارزش کودی کمپوست تولیدی در این کارخامه فاکتورهایی مظیار ،pHدرصاد

یکی از اهزای سیستم یکپارچه مدیریت مواد زاید هامد است که میتواماد باه

کربن ،هدایت الکتریکی ،درصد ازت ،درصد فسفر در ممومههای تهیه شده مورد

خوبی در مورد زبالههای شهری ،زایدات باغباامی و غادایی و زایادات تفکیاک
شده به کار گرفته شود (1و.)8

1-Test Methods for the Examination of Composting and

Compost
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حيدری و همکاران

علوم و تکنولوژی محيط زيست ،ويژه نامه 8301

ارزیابی قرار گرفت ( .)5-11میزان آلودگی ممومهها به فلزات سنگین با تعیاین

پس از تعیین مقادیر فاکتورهای فوق،کیفیات کمپوسات تولیادی در کارخاماه

مقادیر سرب ،کادمیوم ،روی و مس در آنها ماورد بررسای قارار گرفات (-18

زاهدان با معیارهای موسساه اساتامدارد ایاران و میاز باا رهنماودهاای معتبار

میکروبی کمپوست تولیدی میز با توهه به معیارهای

کمپوست در کشورهای آلمان ،اتریش ،کامادا ،هلند و استرالیا مقایسه و ارزیابی

 .)12خصوصیات و کال

گردید (.)5-10

سازمان دفاظت محیط زیست آمریکا ( )USEPAبا تعیین مقادیر ساالمومال،
تخم امگل و کلیفرم کل و مدفوعی مشخص گردیاد ( .)10روشهاای امتخاابی
ههت امجام آزمایشات در هدو ( )1ارایه شده است.

جدول -8روش آزمايش پارامترهای کمپوست
Table 1- Experimental method parameters of compost

پارامتر

روش آزمايش

pH

 pHمتر

هدایت الکتریکی

عصاره

درصد کربن

روش سردیاوالکیل پالک

درصد ازت

کجلدا

درصدفسفر

اسپکتروفتومتر

فلزات سنگین

هذب اتمی

سالمومال

کشت در محیط کشت و شمارش تعداد

تخم امگل

تیلیظ

کلیفرم

تخمیر چند لوله ای

يافته ها
کارخامه زاهدان در هدو ( )2و متاایج میکروبای کمپوسات ایان کارخاماه در

متاااااایج آماااااالیز هاااااای شااااایمیایی کمپوسااااات تولیااااادی در

هدو ( )3درج شده است.

جدول  -2نتايج آناليز شيميايی کمپوست کارخانه زاهدان
Table 2- The results of chemical analysis compost factory Zahedan

شماره

هدايت

کربن

ازت

فسفر

سرب

کادميوم

روی

مس

(درصد)

(درصد)

(درصد)

()mg/Kg

()mg/Kg

()mg/Kg

()mg/Kg

1

4/30

0/3

14/4

1/95

1/30

80

3/5

085

241

2

4/10

5/01

9/03

1/84

1/30

90/82

1/89

450/0

211/40

3

4/20

5/20

9/9

3/2

1/30

98/4

ND

431/99

152/58

4

4/19

9/14

9/51

2/2

1/38

111

>1/8

315/2

108/0

میامگین

4/2

5/318

11/938

1/95

1/30

59/95

2/098

401/48

212/45

1/121

1/88

8/38

1/92

0/00

801/91

2/442

21159/5

508/49

نمونه

امحراف
معیار

الکتريکی(

pH

)ds/m
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جدول  -3نتايج آناليز ميکروبی کمپوست کارخانه زاهدان
Table 3- The results of microbial analysis compost factory Zahedan

سالمونال تعداد در

تخم انگل تعداد در

کلی فرم تعداد در

کلی فرم مدفوعی تعداد در

0Gr.ds

0Gr.ds

Gr.ds

Gr.ds

1

1

>8

0

<3

شماره نمونه

2

1

>1

401

93

3

1

>0

>1111

281

4

1

>8

>1111

28

امواع مواد خارهی و درصد آمها در کمپوسات زاهادان در شاکل  1مشاان داده

خارهی هدا شده از داخل سرمد  0میلیمتری مقادیر خرده شیشه بزرگتار از

شده است .پس از هدا کردن کاغذ از مواد قابل بازیافات ،باا عباور دادن ماواد

 0میلیمتر در کمپوست تولیدی زاهدان مقدار زیادی میباشد.
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شکل -8درصد مواد خارجی موجود در کمپوست توليدی کارخانه زاهدان
Figure 1- The percentage of foreign materials in the compost factory production Zahedan

بحث ونتيجه گيری
متایج آمالیز شیمیایی کمپوست تولیدی در هدو  2مشاان داده شاده اسات.

امر می توان ،مرخ باالی زیرو روکردن تودههای کمپوست در کارخامه کمپوست

درصد کربن آلی در اساتامدارد آلماان 21تاا 41درصاد ودر اساتامدارد کشاور

زاهدان اشاره ممود .در کارخامه کمپوست زاهدان به طور متوساط تاودههاای

سوئیس 32تا  38درصد است (5و .)9بدین لحاظ ممومههای کمپوسات تقریباا

کمپوست  12-18مرتبه توسط دستگاه تار ترن زیرو رو شدهامد .مطالعه امجام

در محدودههای پایین این استامدارد قرار دارمد .درصد میتاروژن در کمپوسات

گرفته در این زمینه مشان میدهد که افزایش فرکامس به گردامدن توده باعاث

تولیدی به طور متوسط 1/95درصد بوده ایان مقادار باا توهاه باه اساتامدارد

کاهش درصد مواد آلی ومیتروژن کمپوست می گاردد .باا افازایش برگردامادن

آلمان(1/51تا )1/5و مشان اروپاایی اکوالبال (کمتار از 2درصاد) و اساتامدارد

توده تصاعد گاز آمومیاک افزایش یافته و درصد میتروژن کاهش ماییاباد(.)15

تجارتی 1/8و  1درصد ،ههت کمپوسات درهاه 1و درهاه  2در مقاادیر قابال

مقادیر ازت ،فسفر در کود کمپوست معماوال در داد پاایینی مسابت باه کاود

قبو قرار دارمد (.)14 ،13، 5 ،8

شیمیایی قرار دارمد از این رو در مواردی میاز اسات کاه ایان عناصار باه کاود

استامدارد کشور آلمان ههت فسفر مقدار 1/0تا1/2را تعیین مماوده اسات (.)5

کمپوست تولیدی افزوده شومد (.)19

ممومه کمپوست زاهدان رقم 1/30را دارد .میزان فسافر در مموماه کمپوسات از

میزان فلزات سنگین یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در کیفیات کمپوسات

مقدار تعیین شده کمتر بود .همچنین از لحاظ درصد کربن ،ازت و فسفر ممومه

می باشد .با توهه به مضارات فلازات سانگین بارای امساان و محایط زیسات

کمپوست تولیدی کارخامه زاهدان معیارهای موسسه اساتامدارد ایاران ( )14را

استامداردهایی در مورد غلظت این فلازات در کمپوسات وضاع شاده اسات از

کسب مموده است .همان طور که در متایج مشان داده شده است درصاد کاربن

هملااه آنهااا ماایتااوان بااه اسااتامداردهای اتحادیااه اروپااا ،آمریکااا و کام اادا

به میتروژن در کمپوست تولیدی کارخامه زاهدان باالتر میباشد .از دالیال ایان

( )BNQ،CCME،AAFCاشاره ممود ( 14-11، 5و.)22- 21
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شکل -2مقايسه مقادير سرب،روی،کادميوم ومس نمونه کمپوست زاهدان نسبت به استاندارد کشورهای مختلف(برحسب ) ppm
Figure 2- Comparison of lead, zinc, cadmium and copper samples Zahedan rather than standard compost different countries
)(in ppm

اطالعات شکل  2مقادیر سارب ،کاادمیوم ،روی و ماس در مموماه از

آژامس دفاظت محیط زیست آمریکا ( )USEPAمعیارهایی را برای کمپوست

این

ههت مصارف کشاورزی از مظر پاتوژن ها در مظر گرفته اسات .ایان اساتامدارد

متایج بیش-ترین مقدار آلودگی به فلزات سنگین در ممومه در مقایسه با آمریکا

برای کاربرد کمپوست در زمین ،توزیع و بسته بندی و فاروش ههات اساتفاده

و آلمان مربوط به فلز مس و روی میباشد .چنامچه متایج آمالیز را با اساتامدارد

در کشاورزی وگل کاری با دفظ محیط زیست و رعایت سالمت تادوین شاده

بر اسا

لحاظ استامدارد اتحادیه اروپا و آمریکا در دد مطلوبی قرار دارمد .بر اسا

 Aدر هادو  4ارایاه شاده

ایران مقایسه مماییم در دد قابل قبو استامدارد ملی ایران میباشد.

امد .مقررات کاهش پاتوژن در کمپوسات کاال

متایج آمالیز میکروبی ممومه کمپوست در هدو  3ارایه شده اسات .از آمجاایی

است .این مقررات برای محصوالتی است که معماوال باه صاورت خاام توساط

که هیچ گومه معیار میکروبی ههت کنتر کیفیت کمپوست تولیدی در کشور

امسان مصرف میشومد (.)10

وهود مدارد از معیارهای معتبر بین المللی در این ماورد اساتفاده شاده اسات.
جدول -0مقررات کاهش پاتوژن در کمپوست کالس )83( A
)Table 4- Regulations reducing pathogens in the compost class A (13

ميکروارگانيسمها

ميزان کاهش پاتوژن

کلیفرم مدفوعی

کمتر از 1111ام پی ان در هر گرم هامدات

سالمومال ها

در هر 4گرم از کل هامدات کمتر از 3ام پی ان

ویرو های رودهای

>1PFUدر هر چهار گرم از کل هامدات

تخم امگلهای بارور

>1در هر چهار گرم از کل هامدات

در مقررات کاهش پاتوژن در کمپوست کال  Bتوهه اصلی بر روی پاایش و

زیر و رو کردن تودهها و امتقا مواد ساطحی باه درون تاوده قارار گارفتن در

کنتر تعداد کلیفرم های مدفوعی است .در این مقررات میازان کلیفارم هاای

معرض دماهای باالتر ( 01تا  01درهه سامتیگراد) اصالح ممود (.)21

مدفوعی باید کمتر از 2میلیون ام پی ان در هر گارم از کال هامادات خشاک

شکل 1مشان می دهد که با توهه به اینکه کاغذ درصد باالیی دارد ولی بایش-

 Bرا فقط میتوان برای باغ وهنگل کاری ،کشت هاای

ترین مقدار آلودگی به مواد خارهی در مموماه کمپوسات تولیادی مرباوط باه

باشد .کمپوست کال

صنعتی و یا اصالح بافت خاکهای ضعیف استفاده ممود (.)10

شیشه اسات ،اماا در تحقیقای کاه روبارت راباین ومایچ رمکاو در 0کارخاماه

با توهه به متایج آمالیز میکروبی مندرج در هدو 3مقایساه آنهاا باا مقاررات

کمپوست در کارولینای شمالی در ایاالت متحده آمریکاا امجاام دادهاماد بااقی

( ،)USEPAکمپوست تولیدی در این کارخامه کال  Bرا کسب میمماید .از

مامدههای پالستیکی در محصو پایامی به عناوان بایشتارین عامال خاارهی

دالیل این امر میتوان به عدم ایجاد شرایط ترموفیلیاک در الیاههاای بیرومای

مطرح بوده امد .در هر صورت ههت اصاالح ایان مسااله تفکیاک و هداساازی

تودههای کمپوست اشاره کرد .این مشکل را میتوان با توهه بیشتار باه مارخ

بیشتر مواد ورودی و تیییر سرمد بایستی مورد توهه قرار گیرد (.)23-21

.... بررسی کيفی کود کمپوست توليدی کارخانه زاهدان
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متایج این تحقیق مشان داد که کمپوست تولیدی در کارخامه کمپوست زاهدان
از لحاظ مواد میذی و آلودگیهای میکروبی و مقدار فلازات سانگین در غالاب
موارد در محدوده استامدارد قرار داشته و قابلیت مصرف به عنوان عامل اصاالح
 ولی الزم است با توهه به اینکه مسیت کاربن باه.کننده بافت خاک را داشتند
ازت بیشتر است ضایعات سبزیها ومیوهها که داوی میتروژن باالیی میباشاد
 اساتامدارد ملای2  میزان فسفر در رده.را به مواد اولیه کمپوست اضافه گردمد
 تقریبا بیش از دد استامدارد اسات کاه در ایانpH  میزان.ایران قرار میگیرد
 ههت ارتقای کیفیت.مورد افزوده کمی سولفور منجر به دل مشکل میگردد
، میکروبایA کمپوست تولیدی به لحاظ کاهش فلزات سنگین و تامین کاال
 ایجاد شرایط کامال ترموفیلیک در تودههاا،عملیات تفکیک از مبدا در زباله ها
وخصوصیات میکروبی به عنوان دو استراتژی تاثیر گاذار بایساتی ماورد توهاه
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