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 تهران شهر بار تره  كيفي زايدات ميادين ميوه و و  كمي بررسي
 

 ۴مهجور ، علي باني۳، رضا نقوي۲،  مسعود منوري۱*قاسمعلي عمراني

       ، ايران دانشگاه علوم پزشكي تهران،دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتيگروه مهندسي بهداشت محيط، استاد  ۱۱
  ، ايران، ايرانمحيط زيست، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالميگروه علوم  استاديار  ٢٢

 ، ايرانسازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهرانارشد محيط زيست  كارشناس ٣٣
  ، ايرانريزي و اداري مالي فرمانداري شهرستان ري  گروه برنامه،ارشد محيط زيست كارشناس  ٤٤

  ))۸۶۸۶//۵۵//۱۶۱۶: : ، تاريخ تصويب، تاريخ تصويب  ۸۴۸۴//۳۳//۸۸: : تاريخ دريافتتاريخ دريافت((

 
 چكيده 

 تعداد آنها هشـت   تعداد آنها هشـت  ..كنندكنند        وردهاي كشاورزي شهرداري تهران فعاليت مي     وردهاي كشاورزي شهرداري تهران فعاليت مي     اابار و فر  بار و فر     پوشش سازمان ميادين ميوه و تره       پوشش سازمان ميادين ميوه و تره       زير  زير باربار  ميادين ميوه و تره   ميادين ميوه و تره   

ن  ن  ين ميوه و تره بار شهر تهـرا       ين ميوه و تره بار شهر تهـرا       دراين پژوهش براي شناخت كميت و كيفيت  زايدات مياد         دراين پژوهش براي شناخت كميت و كيفيت  زايدات مياد           ..ندندداردار  باب غرفه       باب غرفه     ۳۳۷۳۳۷ كه در مجموع      كه در مجموع     استاستواحد  واحد  

برداري شد كه در نتيجه ميانگين درصد اجزاي تركيبـات  برداري شد كه در نتيجه ميانگين درصد اجزاي تركيبـات    طور تصادفي نمونهطور تصادفي نمونه  ههو بو ب  اكثراكثر  صورت حداقل و حدصورت حداقل و حد  هه ب  ب  ،  ، ۸۲۸۲ و تابستان     و تابستان    ۸۱۸۱زمستان  زمستان    دردر

  ،، درصـد   درصـد  ۰۰//۱۹۱۹ درصـد، شيشـه       درصـد، شيشـه      ۸۴۸۴//۳۵۳۵ سـبزي     سـبزي     و  و ميـوه ميـوه   شد؛شد؛ تعيين    تعيين   زيرزير چگالي و همچنين تركيب شيميايي زايدات مورد نظر  به شرح              چگالي و همچنين تركيب شيميايي زايدات مورد نظر  به شرح             ،،زبالهزباله

  ۱۱//۵۰۵۰تئينـي تئينـي  اسـتخوان و مـواد پرو       اسـتخوان و مـواد پرو      ،،درصـد درصـد ۰۰//۱۹۱۹  فلزات    فلزات  ،، درصد  درصد ۳۳//۰۳۰۳ پالستيك و پت      پالستيك و پت     ،، درصد  درصد ۳۳//۵۹۵۹ذو مقوا و كارتن     ذو مقوا و كارتن      كاغ  كاغ ،،درصددرصد۳۳//۸۵۸۵چوبچوب

ها براي چگالي زايدات ها براي چگالي زايدات   گيريگيري   همچنين متوسط اندازه همچنين متوسط اندازه..درصددرصد  ۳۳//۳۵۳۵ ساير مواد متفرقه  ساير مواد متفرقه ،،درصددرصد  ۰۰//۵۰۵۰ منسوجات  منسوجات ،،درصددرصد  ۰۰//۴۰۴۰ خشك  خشك اناننن  ،،درصددرصد

هاي زايدات ميادين ميوه و تره بار بر پايه اين پژوهش بـه  هاي زايدات ميادين ميوه و تره بار بر پايه اين پژوهش بـه    ن نتايج تجزيه شيميايي نمونهن نتايج تجزيه شيميايي نمونهميانگيميانگي. . دست آمددست آمد  هه كيلوگرم بر متر مكعب ب   كيلوگرم بر متر مكعب ب  ۲۸۳۲۸۳//۳۰۳۰

 ۴۰۰ درصـد افـت در       ،SP( ۷۵/۸۸( درصد اشباع  ،۵۲/۵ )pH( اسيديته   ،۳۳/۹)EC(  شوري    ، درصد ۹۴/۸۰رطوبت    ،،دست آمد دست آمد   هه ب  ب  زير  زير قرارقرار

پتـاس    درصـد P (۲۴/۰( فسفر كل، درصد۳۸/۱ )N( كل ازت، درصد۱۹/۲۹) Ash( درجه ۸۰۰ خاكستر در ، درصد۸۸/۶۵ )OM) درجه

دهنده تناسب اين مواد براي   كه نشان ،C/N ۳۰/۳۱ و نسبت OC( ۳۲/۳۶( كربن كل ، درصد۴۷/۰ )Na( سديم كل، درصد۴۳/۱ )K(كل 

  . در شهر تهران استخوب با كيفيت  كمپوستتهيه  يك برنامه ازاستفاده

 

  كمپوست  و تهران، كمي وكيفي،بار ميوه وتره ،زايدات : كليديهای واژه
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 مقدمه
 در جامعـه    ،آوري و دفع مواد زايد جامد       توجهي به جمع    بي

 توسـعه   ،علت كميـت و كيفيـت گونـاگون  مـواد           امروزي به 
شـده بـراي خـدمات        وضـع  هـاي    محدوديت ،رويه شهرها   بي

 موجـب  ، مناسبفقدان فناوريعمومي در شهرهاي بزرگ و  
اي شده است كـه  رفـع آنهـا از طريـق               ايجاد مشكالت ويژه  

ــديريت صــحيح  ــه در چــارچوب م ــم و تجرب     همــاهنگي عل
  .پذير است امكان

برگزيدن سيستم حمل و نقل و لوازم مـورد    براي ارزيابي و  
ريــزي و   برنامــه،ملــه مــديريتنيــاز مــواد زايــد جامــد از ج

 ، پـي بـردن بـه تركيبـات زبالـه            ،آوري زباله   هاي جمع   طرح
 دفن  ، ارزيابي نوع زباله و امكان احتراق      .دارداي        اهميت ويژه 

يا تهيه كمپوسـت از آن بـا توجـه بـه تركيبـات فيزيكـي و                 
 موضوع مهمي است كه  بدين ترتيب بايد به           ،شيميايي زباله 
 . ص شود آن توجه خا

هاي تهيه كمپوسـت از زايـدات تفكيـك           كارگيري روش  هب
هـاي   راهبـرد  از ،ي ميوه و تره بار و زايدات سبز      أشده از مبد  

ة بازيافت مواد قابـل كمپوسـت در        گرفته شده در زمين    كار هب
هاي توليد زباله كمتر مورد توجـه جهانيـان          مه ارچوب برنا چ

 .)۲( است
هري بـه سـبب   شده از زايـدات مخلـوط شـ    كمپوست تهيه 

          هــاي  ايجــاد آلــودگي ،داشــتن عناصــر ســنگين زيــاد   
 مـدت زمـاني      ،محيطي و اقتصادي نبودن سيستم آن      زيست

 ).۲( .ده استشاست منسوخ شده  اعالم 
 ،فرانسـه   سوئيس و  ، هلند ،ريشت ا ،كشورهايي مانند آلمان  

هاي تهيه كمپوست از زايدات مخلوط شهري را  بـه             كارخانه
ا در مراحل تبديل آنهـا بـه تهيـه          ي اند.ق در آورده  حالت تعلي 
 از  .هسـتند  أ از زايدات گياهي جـدا شـده از مبـد          كمپوست

    آوري و حمـل  زايـدات در كشـور هلنـد              جمـع  ۱۹۹۴سال  
 ).۵( گيرد طور جداگانه انجام مي هب

از   نـوعي ديگـر    ،توليدگاز متان از زايـدات ميـوه و سـبزي         
 ).۱۹( است   آنهابازيافتروش 

زايـدات  كـه    نشان داد  somayaji )۱۹۹۲( نتيجه تحقيقات 
 متـر مكعـب     ۶۴/۰ توليـد    موجـب هاي غـذايي      سوپرماركت

 ).۱۵ (بيوگاز در هر كيلوگرم ماده جامد شده است

  مشــتمل بركــاربرد،Nazir Hussainنتيجــه تحقيقــات
هاي خاك و محصـول خشـك          براي بهبود ويژگي    كمپوست

 اسـتفاده از  .مـان اسـت   آل Kasselعلف چمن در دانشگاه 
ــي،pH، EC ،كمپوســت ــواد آل ــاك را ، م ــربن خ  ازت و ك

  و مـواد آلـي و   سـازد  مـی  متعادل  را C/Nافزايش و نسبت
 ).۶،۳ (دهد درصد ازت گياه را افزايش مي

 شناخت كمي و كيفي     ،شده در جهان   با توجه به نتايج ارائه    
 وقـرار گرفـت     دف پژوهش     ن ه زايدات گياهي در شهر تهرا    

ــه   خال ــا توجــه ب ــاد متناســب و ب ــن بررســي در ابع صــه اي
  . آماري قابل گزارش استهاي سيستم

 
 ها  مواد و روش

 در اين پژوهش هشت ميدان ميوه و        بررسیمحدودة مورد   
 بررسـی هاي ميـادين مـورد        از زباله  .بار شهر تهران است    تره

فيزيكي و شيميايي ايـن مـواد در        تجزيه  برداري شد و     نمونه
اجزاي مورد نظر در     . انجام گرفت  ۸۲ و تابستان    ۸۱زمستان  

 ،چوب ، شيشه ،زيه فيزيكي عبارت بودند از سبزي و ميوه       جت
 اسـتخوان و    ، فلـزات  ،پالستيك و پـت    ،كاغذ و مقوا و كارتن    

مراحـل   .وغيـره  ، منسـوجات  ، نـان خشـك    ،مواد پروتئينـي  
ــدات  ــه از زاي ــه  دســتورالعملبراســاسانتخــاب نمون  كميت

      مســتقيمبــه طور )ASTM“ )۱“مريكــا  مــواد آآزمــايش و
 قابل ذكر است ميزان نمونـه       .صورت تصادفي انجام گرفت    هب

انتخاب  . كيلوگرم بوده است   ۲۰۰۰از زباله هر ميدان در حد       
اين مقدار زباله به اين علـت بـوده اسـت كـه وزن و حجـم                 

هـاي موجـود در      هـاي زبالـه    نمونه بايد گوياي تمام قسـمت     
  .ميادين باشد

برداري و تجزيه  فيزيكي       انتخاب دو فصل براي نمونه    يل  دل
شـود    بيني مـي    است كه پيش   بوده   اين   ،و شيميايي زايدات  
طور طبيعي توليد انواع ميوه و تـره بـار           هدر فصل زمستان ب   

گونـه   نسبت به تابستان كمتر و زايدات ناشي از فروش ايـن          
ل تابستان  اقالم در  ميادين و بازارهاي روز در مقايسه با فص          

بيشـينه  صورت  هها ب  ارزيابي نمونه  از اين رو  در حداقل باشد،    
بـدين   .و محاسـبه ميـانگين انجـام گرفـت      و كمينه مقايسه    

ـ       ASTMاسـاس روش     بـرداري بـر     ترتيب عمليات نمونه    هب
 . از زباله ميادين ميوه و تره بار انجام گرفـت          تصادفيصورت  
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ــه   ــرف نمون ــالي از ظ ــين چگ ــراي تعي ــای ب  ۵/۰ه حجــم  ب
 تعداد دفعـات آن بـراي هـر ميـدان           .مترمكعب استفاده شد  
 بدين ترتيب مواد مختلـف متشـكله        .دوبار تكرار و انجام شد    
 توزين و محاسبه و پس از ASTM  بر اساس دستورالعمل
 .دشـ صورت درصد محاسبه     ه زباله ب  یآن هر قسمت از اجزا    

دارد ي اين بررسي بر اساس كتـاب اسـتان        يهاي شيميا  تجزيه
كارخانه كمپوست تهـران انجـام    در آزمايشگاه   WEFمتد

 ،شـوري  ،ي عوامل درصـد رطوبـت     يدر تجزيه شيميا   .گرفت
 درجـه   ۴۰۰صـد مـواد آلـي در          در ، درصد اشـباع   ،اسيديته
 درصـد  ، درجه سانتيگراد۸۰۰ درصد خاكستر در  ،سانتيگراد
 ، درصد سـديم   ، درصد پتاس كل   ، درصد فسفر كل   ،ازت كل 

 ، كـرم  ، روي ، مس ، كل و همچنين عناصر سرب     درصد كربن 
  .ها مورد آزمايش قرار گرفتند جيوه زباله وكادميوم،نيكل

 

 نتايج 

بــار در منــاطق    ميــدان ميــوه و تــره۸ ،در شــهر تهــران 
 ۲۶۵ داراي   و شهرداري وجـود دارد        ۱،۲،۴،۶،۹،۱۳،۱۵،۱۶

  .دهستن دستگاه كيوسك ۸۱باب غرفه و
 ۶/۱۱  حدود  ۱۳۸۱ در سال    کورمذتوليد زباله در ميادين     

 .ده استشتن در روز محاسبه 
سازي و حمل و نقـل بـه ايـن           آوري و ذخيره   سيستم جمع 

هاي توليدي حاصل از فـروش اجنـاس          ترتيب است كه زباله   
 ،دشـو   بار فروشي مـي  كه بيشتر مربوط به مشاغل ميوه و تره    

هـاي شكسـته ميـوه        هاي پالستيكي يـا جعبـه       داخل سطل 
ها توسط عوامل پيمانكار بخـش         و از داخل غرفه    هدش  ريخته  

  آوري   خصوصي يا صاحبان مشـاغل بـا گـاري دسـتي جمـع            
 متـر مكعـب     ۱۶ اغلبان كه   تد و به سمت ظروف غل     شو  مي

 ود شـو    برده شده  و داخـل آن  ذخيـره مـي   ،گنجايش دارد 
تـرين ايسـتگاه خـدمات موتـوري      پس از پرشدن به نزديـك     

هـاي شـهر تهـران     آن محل با ساير زباله    يابد و در      انتقال مي 
ـ      مخلوط شده و سپس توسط كاميون      نـام   ههاي مخصـوص ب

 به كارخانه كمپوست يا  مركز دفـع  كهريـزك            ،سمي تريلر 
 .شود منتقل مي

ن ميـانگي  كـه    دهـد  نشـان مـی   اين بررسي    نتايج حاصل از  
ــتان  ــادين در زمس ــدات مي ــالي زاي ــتان  ۸۱ چگ              ۸۲و تابس

 نشـان   ۱بوده كه در نمـودار       كيلوگرم بر متر مكعب      ۳/۲۸۳
  .داده شده است

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ميانگين چگالي زايدات ميادين ميوه و تره بار شهر ‐۱نمودار

 )۸۲ تابستان – ۸۱زمستان (تهران 

 
در زمستان كمترين مقدار چگالي مربوط به زايدات ميدان         

بهمـن  جالل آل احمد و بيشترين مقدار مربوط بـه ميـدان            
  .)۱ جدول( است

در تابستان كمترين مقدار چگالي مربوط به زايدات ميدان         
 بـوده پيروزي و بيشترين مقدار مربوط به زباله ميدان بهمن          

 . است
دهنـده زبالـه      ميانگين درصد اجزاي  تشـكيل      ۲ در جدول 

 نشـان   ۸۲و تابسـتان     ۸۱بار در زمستان     ميادين ميوه و تره   
  .داده شده است

 ۳۵/۸۴سـبزي وميـوه     شـود،    کـه مشـاهده مـی      طور همان
 درصد، كاغذ و مقوا     ۸۵/۳ چوب   ، درصد ۱۹/۰درصد، شيشه   

 درصـد، فلـزات     ۰۳/۳ درصدپالستيك و پـت      ۵۹/۳و كارتن   
 درصد، نـان خشـك      ۵۰/۱، استخوان و مواد پروتئيني      ۱۹/۰
 . باشند  درصد مي۳۵/۲  موارد ساير و درصد۵۰/۰

 ميانگين درصـد    ،شود ميمالحظه   ۲ نموداردر  که   طور همان
 غيـر صد و مواد     در۱۷/۹۲مواد قابل كمپوست براي دو فصل       

 .دست آمده است ه درصد ب۸۳/۷قابل كمپوست 
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  ميانگين درصد مواد قابل كمپوست در دو فصل‐۲ مودارن

 
 

ــدات  ۳ در جــدول ــانگين نتــايج تجزيــه شــيميايي زاي  مي
هـاي    ن شاخص ميادين شهر تهران آورده شده است، ميانگي      

 :  شده عبارتند از گيري اندازه
ــت  ــد رطوب ــوري ۹۴/۸۰درص ــيديته ۳۳/۹، ش ، ۵۲/۵، اس

، ۸۸/۶۵ درجـه    ۴۰۰درصـد افـت در      ،   ۷۵/۸۸درصد اشباع   
 درصــد ازت كــل ،۱۹/۲۹ درجــه ۸۰۰درصــد خاكســتر در 

، ۴۷/۰ســديم كــل  ، درصــد۴۳/۱، درصــد فســفركل ۳۸/۱
 .۳۲/۳۶درصد كربن كل 

 

 )۸۲ و تابستان۸۱زمستان(زايدات ميادين ميوه و تره بار شهر تهران ) كيلوگرم بر متر مكعب(لي  مقايسه چگا‐۱جدول

                چگالي
 نام ميدان

 ميانگين دو فصل تابستان زمستان

 ۲۰۰/۲۷۲ ۸۰۰/۲۹۷ ۶۰۰/۲۴۶ آزادگان
 ۷۴۰/۲۸۰ ۱۸۰/۳۰۲ ۳۰۰/۲۵۹ آزادي
 ۰۰۰/۲۶۲ ۸۰۰/۲۶۹ ۲۰۰/۲۵۴ بعثت
 ۴۰۰/۳۲۷ ۲۰۰/۳۷۴ ۶۰۰/۲۸۰ بهمن
 ۵۰۰/۲۷۳ ۳۰۰/۲۸۶ ۷۰۰/۲۶۰ پيروزي

 ۹۰۰/۲۸۱ ۸۰۰/۳۲۹ ۰۰۰/۲۳۴ جالل آل احمد
 ۱۰۰/۲۷۸ ۲۰۰/۳۱۷ ۰۰۰/۲۳۹ صادقيه
 ۲۵۰/۲۹۰ ۲۰۰/۳۲۱ ۳۰۰/۲۵۹ لواساني
 ۲۶۱/۲۸۳ ۳۱۰/۳۱۲ ۲۱۳/۲۵۴ ميانگين

 
  تهران  ميانگين درصد تركيبات فيزيكي زايدات ميادين ميوه و تره بار شهر‐۲ جدول

 ۸۲تابستان  ۸۱زمستان 
 اجزا رديف

 درصد )کيلو(وزن  درصد )کيلو(وزن 
ميانگين درصد دو 

 فصل
 ۳۵/۸۴ ۶۱/۸۵ ۲۸/۱۷۱۲ ۰۹/۸۳ ۶/۶۱۶۶۳ سبزي و ميوه ۱
 ۱۹/۰ ۱۲/۰ ۴۳/۲ ۲۵/۰ ۰۰/۵ شيشه ۲
 ۸۵/۳ ۰۴/۲ ۸۳/۴۰ ۶۶/۵ ۲۹/۱۱۳ چوب ۳
 ۵۹/۳ ۵۱/۳ ۲۵/۷۰ ۶۷/۳ ۴۴/۷۳  مقوا و کارتن،کاغذ  ۴
 ۰۳/۳ ۸۲/۳ ۳۴/۷۶ ۲۴/۲ ۸۰/۴۴ پالستيک و پت ۵
 ۱۹/۰ ۱۵/۰ ۹۹/۲ ۲۳/۰ ۵۹/۴ فلزات ۶
 ۵۰/۱ ۷۵/۰ ۹۲/۱۴ ۲۵/۲ ۱۰/۴۵ استخوان و مواد پروتئيني ۷
 ۴۶/۰ ۴۰/۰ ۹۲/۷ ۵۲/۰ ۴۴/۱۰ نان خشک ۸
 ۵۰/۰ ۷۵/۰ ۹۹/۱۴ ۲۵/۰ ۰۴/۵ منسوجات ۹
 ۳۵/۲ ۸۵/۲ ۰۶/۵۷ ۸۵/۱ ۱۲/۳۷ ساير ۱۰
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 )۸۲ و تابستان۸۱زمستان(بار شهر تهران   ميانگين نتايج تجزيه شيميايي ميادين ميوه و تره‐۳ دولج

 دو فصل تابستان زمستان نوع تجزيه
 ۹۴/۸۰ ۵۰/۸۰ ۸۳/۸۱  درصد رطوبت

 EC(ds/m) ۷۳/۸ ۹۳/۹ ۳۳/۹ شوري
 pH ۶۰/۵ ۴۴/۵ ۵۲/۵ اسيديته

 SP ۵۰/۹۰ ۰۰/۸۷ ۷۵/۸۸ درصد اشباع
 ۸۸/۶۵ ۲۵/۶۸ ۵۰/۶۳   درجه سانتيگراد۴۰۰درصد مواد آلي در 
 A sh ۰۰/۳۲ ۳۸/۲۶ ۱۹/۲۹  درجه۸۰۰درصد خاکستر در 

 N ۲۳/۱ ۵۲/۱ ۳۸/۱ درصد ازت کل
 P ۲۳/۰ ۲۴/۰ ۲۴/۰ درصد فسفر کل
 K ۴۶/۱ ۴۰/۱ ۴۳/۱ درصد پتاس کل
 Na ۵۱/۰ ۴۳/۰ ۴۷/۰ درصد سديم

 OC ۶۳/۳۵ ۰۰/۳۷ ۳۲/۳۶ درصد کربن کل
  

 ميـانگين نسـبت     دهـد،  نشان مـی   ۳ نمودار که  طور همان
C/N       بـار شـهر تهـران دردو         در زايدات ميادين ميوه و تـره

  . استبوده ۳۰/۳۱، ۸۲تابستان  و ۸۱ فصل زمستان 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 در زايدات ميادين ميوه و تره بار شهر C/N نسبت ‐۳ نمودار

 )۸۲ و تابستان۸۱زمستان(تهران 

 

 بحث

 در اين بررسي مواد قابـل كمپوسـت زايـدات ميـادين            ‐۱ 
 .است  درصد۸۳/۷ درصد و مواد غير قابل كمپوست ۱۷/۹۲

 درصـد   ۹۴/۸۰ميانگين درصد رطوبت زايدات ميـادين        ‐۲
 رطوبـت   ،هـاي علمـي موجـود      در گـزارش  ). ۳جدول  (است  

 درصـد   ۵۵ الـي    ۵۰سازي بين    يند كمپوست انسبي براي فر  
اين رو رطوبـت زايـدات ميـادين         از   ).۱۱(توصيه شده است    

  . استزياد
شـود    مـي  سـبب  رطوبت زياد مـواد اوليـه كمپوسـت          ‐۳ 

 و همچنين   ،دشواكسيژن بيشتري براي تجزيه مواد مصرف       
د و در   وشـ  میمانع جريان اكسيژن به داخل توده كمپوست        

                              ).۹(آيد وجود مي هنتيجه شرايط غيرهوازي ب
دست آمده است  ه بC/N ۳۰/۳۳اين تحقيق نسبت  در ‐۴

آل در كمپوست خام بهتر است  االصول نسبت ايده كه   علي
 ،زيرا در توده درحال كمپوست، )۲( باشد۱ به ۳۰حدود 

كننده تجزيه كافي مواد   محدوداغلب عاملكربن و ازت 
 . شوند محسوب می

 يند كمپوست بعضي مواد كندترادر شرايط آماده براي فر
 ).۱۰(. ندشو از ساير مواد تجزيه مي

 ۶ بين pHسازي  يند كمپوستاهاي فعال در فر  باكتري‐۵
ه يها در مقاس    قارچ. دهند   را براي فعاليت ترجيح مي     ۵/۷الي  
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 فعاليـت   )۸ الي   ۵/۵( زيادتري   pHها در محدودة      با باكتري 
 ).۴(دارند

ــ رگانيســم ميكــرو ا، باشــد۶تــر از کم pHاگــر  ويژه هــا ب
روند و تجزيه مواد بسـيار كنـد صـورت            ها از بين مي     يباكتر
 ).۲۲( گيرد مي
 نيتروژن به آمونياك تبـديل      ، برسد ۹ به   pHكه   صورتي در

 .دشـو   ها غير قابل استفاده مـي  شده و مواد براي اورگانيسم
)۱۵.(     

 مواد اوليه كمپوست نزديـك بـه خنثـي يعنـي        pHهرچه  
. دن بيشـتر اسـت    يند كمپوسـت شـ    ا كارايي فر  ، باشد ۷عدد
 پوسـت ميـوه بـه    . دارد۷ نزديـك بـه   pH ،هـاي تـازه   برگ

بـراي  . )۱۶( اسـت  ۷ زيـر  pH اسـيدي و داراي      طورمعمول
 بـرای كـار مناسـب    و  انتخـاب سـاز    ،يند كمپوست ابهبود فر 
 ).۲۰( تودة اوليه الزامي استpHتنظيم 

 برای اين است كه مواد اوليه أكمترين فايده تفكيك از مبد
ـ     ه كمپوس تهي ويژه فلـزات سـنگين     ت داراي مواد ناخواسته ب

  ).۱۳،۴جدول (كمتري است 
 روشن سـاخته اسـت      ۱۹۹۰ات انجام شده در سال      تحقيق

 براي عمر تجهيزات كارخانه كمپوست بهتـر        أتفكيك از مبد  
 ).۱۲(از زايدات مخلوط شهري است

 هزينـه تاسيسـات كارخانـه كمپوسـت را          أتفكيك از مبـد   
 و بـر كيفيـت      کنـد  می شهري كم    نسبت به زايدات مخلوط   

 ).۸،۱۷(افزايد كمپوست و بازاريابي آن مي
اين مسئله در مورد زايدات ميادين ميـوه و تـره بـار شـهر               

 درصد سبزي و ميوه مقرون به صحت است         ۳۵/۸۴تهران با   
 .)۲جدول(

 بـر روي  أهـای مثبـت تفكيـك از مبـد      قابل ذكر اسـت اثر    
اي شـيميايي در    هـ   كاهش فلزات سنگين و مقـادير آالينـده       

هاي مستند كامال شـناخته شـده         انواع كمپوست با آزمايش   
 ).۷(است
دست آمده وجود عناصر سنگين در كمپوست        ههاي ب   يافته

). ۴جــدول ( در منطقــه باواريــاي آلمــان أتفكيــك از مبــد
)۱۴،۱۸.(  

شـده در     در مقايسه با كمپوست مخلوط درجه يك توليـد        
بودن كمپوست تفكيك    برتري مرغوب    ۵ جدول ،شهر تهران 

خـوبي روشـن      را نسـبت بـه كمپوسـت مخلـوط بـه           أاز مبد 
 .سازد مي

 
  در رابطه با استانداردهاأ مقايسه با كمپوست تفكيك از مبد مقدار عناصر سنگين كمپوست زايدات مخلوط شهري در‐۴جدول

 عنصر
 أکمپوست زايدات تفکيک از مبد

 )ميانگين چهار ناحيه(
 گرم در کيلوگرم ميلي

 کمپوست زايد مخلوط شهري
 )ميانگين چهار ناحيه(

 گرم در کيلوگرم ميلي

 استاندارد آلمان
 گرم در کيلوگرم ميلي

 ۱۵۰ ۴۲۰ ۸۳ سرب
 ۱۵۰ ۲۲۲ ۴۱ مس
 ۵۰۰ ۹۱۹ ۲۲۴ روي
 ۱۵۰ ۱۰۷ ۶۱ موکر

 ۵۰ ۸۴ ۲۶ نيکل
 ۳ ۸/۲ ۴/۰کادميوم
 ۳ ۹/۱ >۲/۰ جيوه
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 ۱۳۸۱  سالكمپوست توليد شده در كارخانة كهريزك تهران نتايج شيميايي دو نمونه كود ‐۵جدول 

مشخصات 

 نمونه

مواد آلي 

 ۴۰۰در 

درجه 

 گراد سانتي

pH 
در 

عصاره 

 اشباع

Fe 
کل 

mg/kg 

Mn 
کل 

mg/kg 

Zn 
کل 

mg/kg 

Cu 
کل 

mg/kg 

N 
ازت 

کل 

 درصد

P 
 فسفر

کل 

 درصد

K 
 پتاس

کل 

 درصد

مواد 

خنثي 

شونده 

T.N.V 

EC(ds/m) 
در ) شوري(

 ععصاره اشبا

OC 
 درصد

Cd 
 درصد

کمپوست 

 ۱درجه 
۹۰ ۸/۷ ۱۶۶۱۳ ۴۰ ۷۹۱ ۵۷۲ ۹/۱ ۳۹/۰ ۷۹/۰ ۲۰ ۱۰/۱۸ ۱۵ ۵/۰ 

کمپوست 

 ۲درجه 
۱۸۲ ۷/۷ ۱۶۷۶۳ ۹۳ ۹۱۹ ۶۰۳ ۳/۱ ۴۳/۰ ۹۰/۰ ۲۲ ۲۵/۱۸ ۶/۱۶ ۰/۱ 

 

 شايسته است دفع زايـدات      ،دست آمده  هبا توجه به نتايج ب    
ير زايـدات   اي صورت گيرد كـه بـا سـا            گونه هجامد ميادين ب  

طور جداگانه    كمپوست به   شهري مخلوط نشود و در كارخانه     
هـاي    اين موضوع عالوه بـر مزيـت      . به كمپوست تبديل شود   

 از عوارض جانبي تخريب سـرندهاي دوار موجـود          ،ذكر شده 
 كمپوسـت   كند درضمن   يري مي  كمپوست جلوگ   در كارخانه 

سـت  بـار از كمپو    حاصل از زايدات جامد ميادين ميوه و تـره        
هـاي فيزيكـي از       تر بوده و عـاري از آالينـده         مخلوط مرغوب 

نكته مهم اينكـه     .است چرم و غيره     ،پالستيك  ،جمله شيشه 
 أت كمياب در كمپوست تفكيك از مبد      عناصر سنگين و فلزا   

 در  .)۱۸(مراتـب كمتـر اسـت     نسبت به كمپوست مخلـوط ب     
 اصـالح و    ،نتيجه براي استفاده در مراكز توليد و تكثير نهال        

حاصلخيزي خـاك و امـور كشـاورزي و باغبـاني و پـرورش              
 . تر است هاي زينتي بسيار مناسب گل

توان در    بار مي  د از زايدات ميوه و تره     کن در پايان اضافه مي   
 .دکرتغذيه دام يا تكثير و پرورش قارچ خوراكي استفاده 
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AAbbssttrraacctt  
Fruit and vegetable markets in Tehran are managed under the supervision of Fruits, Vegetable and 

Agricultural Products Wholesale Markets Organization. There are eight wholesale markets, including 
327 stands in Tehran. In order to examine the waste produced in wholesale fruit an vegetable markets 
in winter 2002 and summer 2003 qualitatively and quantitatively, sampling was carried out as 
minimum and maximum and in a random mode. The average percentage of the components of the 
waste materials and their specific gravity and chemical composition were determined as follows: fruit 
& vegetables  84.35% , glass  0.19%  , wood 3.85 %, paper, card board and carton 3.59 % PET and 
plastics 3.03 % , metals 0.19 %, bone  and protein materials 1.50 % , dry bread  0.40 % , fabrics 0.50% 
 and miscellaneous materials 2.35 %. Average specific gravity of the waste is 283.3 (kg/m3). Results of 
the chemical analysis of the waste produced in wholesale fruit and vegetable markets were as follows: 
moisture 80.94% , salinity 9.33%  , acidity (pH) 5.52% , SP 88.75% , OM 65.88% , ash 29.19 % , N 
1.38% , P 0.24% , K 1.43% , Na 0.47% , O.C 36.32% and C/N Ratio 31.30.  RReessuullttss  iinnddiiccaattee  ffrruuiitt  &&  
vveeggeettaabbllee  mmaarrkkeettss  wwaassttee  aarree  ssuuiittaabbllee  ffoorr  pprroodduuccttiioonn  ooff  hhiigghh  qquuaalliittyy  ccoommppoosstt  iinn  TTeehhrraann  cciittyy.. 
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