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بررسی کارایی راکتور کمپوست و ورمی کمپوست در تثبیت پسماند آلی و لجن فاضالب شهری
حمیده دست پاک ( ،6)MScمهدی فرزادکیا ( ،*6)PhDاحمد جنیدی ( ،6)PhDمیترا غالمی ( ،6)PhDحسینعلی اصغرنیا (2)PhDو،9
6

زهرا اسدگل ( ،6)MScمجتبی یگانه بادی ()MSc

-6گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكی ایران
-2گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكی بابل
-9مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،پژوهشكده سالمت ،دانشگاه علوم پزشكی بابل
دریافت ،37/3/28 :اصالح ،37/66/1 :پذیرش31/2/25 :

خالصه
سابقه و هدف :دفع غیراصولی پسماند و لجنهای فاضالب از عوامل اصلی تهدید کننده بهداشت عمومی محسوب میشوند .امروزه بهرهگیری از روشهای آسان ،ارزان و مبتنی برر
تصفیههای طبیعی نظیر کمپوست از اولویتهای اصلی تصفیه این مواد میباشند .هدف از این مطالعه بررسی کارایی راکتور کمپوست و ورمی کمپوست در تثبیت پسماند آلی و لجرن
فاضالب شهری می باشد.
مواد و روشها :در این مطالعه تجربی نمونههای پسماند آلی از پسماند خانگی و نمونههای لجن از تصفیهخانه فاضالب شهری تهیه شد .راکتورهای  R1و ( R2جهرت کمپوسرت و
ورمی کمپوست ،پسماند) و راکتورهای  R3و ( R4جهت کمپوست و ورمی کمپوست ،مخلوط پسماند و لجن فاضالب) انتخاب شدند .تثبیت پسماند و لجن برا پارامترهرای،)C/N( :
( )TOC( ،)VSو ( )FC( ،)TCو ( )TPو ( )TNمورد بررسی قرار گرفت.
یافتهها :میزان  VSدر  R1از  83/53به  R2 ،57/78از  83/53به  R3،16/51از  87/23به  R4 ،12/57از  87/23به  16/22کراه

یافرت .مقرادیر  C/Nدر  R3،R2،R1و ،R4

در طول فرآیند به ترتیب به  26/96 ،22/68 ،28/58و  68/15رسید .مقادیر کلیفرم مدفوعی در  39 :R3 ،655:R2و  33 : R4درصد کراه

داشرت .کیفیرت ورمری کمپوسرت در

راکتورهای  R2و  R4از سایر راکتورها بهتر بود اما راکتور  R4یک هفته زودتر به این شرایط رسید.
نتیجهگیری :بر اساس نتایج مطالعه ،راکتور ورمی کمپوست حاوی پسماند آلی و لجن فاضالب به خوبی مرحله تند از فرایند کمپوست را پوش

میدهد .برای دسرتیابی بره شررایط

بهینه کمپوست مطابق با استانداردهای معتبر بایستی مرحله رسیدگی کمپوست نیز در برنامه کاری قرار داده شود.
واژههای کلیدی :خاک ،فاضالب ،مواد زائد.

مقدمه
جمعیت و مصرفگرایی از عوامل اصلی تولید پسماند و لجن فاضالب

جهت کنترل کیفیت این لجنها ،همچنرین نترایج مطالعرات انجرام شرده در ایرن

افزای

در جهان است .امرروزه مردیریت اصرولی ایرن مرواد شرامل جمرعآوری ،تصرفیه و

خصوص ،در اکثر موارد کیفیت آنها پایینتر از حدود قابل انتظار گزارش شده است.

پردازش ،دفع و استفاده مجدد از مهمترین مسائل زیستمحیطی در مناطق شهری

فقدان مدیریت اصولی پسماندها و لجنهای فاضرالب شرهری در کشرور موجرب

محسوب میشود (2و .)6بر اساس برآوردهای موجود هزینههای مردیریت پسرماند

راهیابی این مواد بهصورت خام و تصفیه نشده به طبیعت و بروز آلودگیهای منرابع

در شهر تهران حردود  99درصرد از کرل هزینرههای خردمات شرهری را بره خرود

آب ،خاک ،هوا و محصروتت کشراورزی شرده اسرت .تولیرد شریرابههای سرمی و

اختصاص میدهد ( .)9از طرف دیگر برا توجره بره مسرتندات موجرود هزینرههای

خطرناک ،انتشرار گازهرای گلخانرهای ،ورود فلرزات سرنگین ،نفروو مرواد سرمی و

از  75درصرد از

سرطانزا به منابع محیطزیست و بروز مخاطرات بهداشتی در اثر تماس مسرتقیم و

هزینههای راهبری تصفیهخانههای فاضالب را در بر میگیرد( .)6در حال حاضر در

یا غیر مستقیم با این مواد از چال های اصلی زیستمحیطی ایرن مرواد محسروب

بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما مردیریت پسرماندها و لجرن

میشود ( .)5-65در طی سالیان اخیر پیشرفتهای صورت گرفته در زمینه مدیریت

از 85

پسماند و لجنهرای فاضرالب شرهری در کشرورهای توسرعه یافتره ضرمن حرل

درصد پسماندهای شهری در کشور دفن میشوند که بر اسراس مطالعرات موجرود

چال هررای بهداشررتی و زیسررت محیطرری موجررود ،زمینررههای تصررفیه ،تثبیررت و

عمدتاً شرایط بهداشرتی مناسربی ندارنرد (1و .)7در خصروص لجنهرای دفعری از

استفادههای سودمند و مؤثر از این مواد را نیز فراهم آورده است .تا جائیكره امرروزه

تصفیهخانههای فاضالب شهری نیز با توجه به عدم وجود یک استاندارد مشرخ

در کشورهای توسعه یافته از پسماند و لجرن فاضرالب برهعنوان منرابع اقتصرادی

سرمایهگذاری اولیه و راهبری تأسیسات تصفیه و دفع لجن بری

دفعی از تصفیهخانههای فاضالب از کارآمدی مناسبی برخوردار نیست .بری

 این مقاله حاصل پایان نامه حمیده دست پاک دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی بهداشت محیط و بخشی از طرح تحقیقاتی به شماره  36-56-25-27567دانشگاه علوم پزشكی ایران می باشد.
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استراتژیک بیولوژیكی جهت تأمین مواد آلی نظیر کودهرا ،بیوتریتمنرت هرا ،منرابع

گردید .سپس یک تیه از پوشال کولر جهت عبرور راحرتتر جریران هروا از منافرذ

سوخت و انرژی و عوامل اصالح کننده خاک استفاده میگردد (62و .)66در شرایط

راکتور به همراه یک توری پارچهای برای جلوگیری از خروج کرمها (در راکتورهای

فعلی دفن بهعنوان گزینه غالب دفع پسماند در مناطق شهری کشور نه تنها حداقل

حاوی کرم) و عدم اختالط پوشال با ترکیبات بهعنوان تیه اول در داخل راکتورهرا

شاخ های بهداشتی را تأمین نكرده ،بلكه فرصرت بازیافرت و اسرتفاده مجردد از

قرار داده شد.

خصوصیات کودی این مواد را نیز سلب نموده است .بررسیها نشان میدهد که در

بارگذاری و شرایط نگهداری راکتورها:

حدود  65درصد از پسماندهای شهری کشور در کارخانههای موجود بره کمپوسرت

 :R1تیه دوم حاوی بستر کمپوست بر روی تیه اول (پوشال و تروری) بارگرذاری

تبدیل میشوند .عدم جداسازی کامل ناخالصیها نظیر مواد پالستیكی و شیشره از

شد .سپس تیه سوم شامل پسماند پردازش شده و خرد شده بر روی تیه دوم قرار

کودهای تولیردی موجرب کیفیرت نرازل ایرن محصروتت شرده ترا جاییكره اکثرر

داده شد.

کشاورزان با وجود کودهای شیمیایی فراوان و ارزان در بازار تمایلی بره اسرتفاده از

 :R2از نظر بارگذاری کامالً شبیه راکتور  R1بود با این تفاوت که تیه دوم حراوی

کمپوست ندارند(66و69و.)1

بستر ورمی کمپوست بود و به مخلوط در نهایت  65عدد کرم ایزنیرا فتیردا اضرافه

در  95سرال گذشررته مصرررف کودهررای شرریمیایی برره دلیررل تولیررد عرروار

گردید.

مسمومیت در خاک ،گیاه و انسران در دراز مردت و نیرز سررطانزایی آنهرا بررای

 :R3تفاوت این راکتور با راکتور  R2این است که در این راکترور مخلروط پسرماند

موجودات زنده در کشورهای پیشرفته به کمتر از نصف رسریده اسرت .حرال آنكره

خرد شده و لجن خام با نسبت  2به  6به کار گرفته شد.

آمارها حاکی از افزای

دو برابرری مصررف ایرن کودهرا در ایرن مردت در کشرور

 :R4از نظر بارگذاری کامالً شبیه راکتور  R3بوده با این تفاوت که در ایرن راکترور

است(67و .)61تجارب کشورهای اروپرایی مؤیرد ایرن اسرت کره برا بهرهگیرری از

 65عدد کرم ایزنیا فتیدا به مخلوط اضافه شد.

مدلهای مدیریت پسماند مبتنری برر تفكیرک از مبردر ،ارتقرا سرطل تكنولوژیرک

کلیه راکتورها پس از بارگذاری به مدت  7هفته در آزمایشرگاه و در دمرای محریط

کارخانههای کمپوست ،تولید ورمی کمپوست و تولید کمپوست مشرترک پسرماند و

نگهداری شدند .رطوبت بستر راکتورها در تمام طول فرآیند برا کمرک اسرپری آب

لجن فاضالب ،میتوان کیفیت کود تولیدی را ارتقا داد و کشاورزان را بره خریرد و

مقطر در محدوده  77تا  15درصد ثابت نگه داشته شرد .برهمنظور بررسری شررایط

استفاده از این کودها ترغیب نمود .از دیگر عوامل کمک کننده به این امر ،میتوان

تثبیت پسماند و لجن در راکتورهای مورد مطالعه هرر هفتره یرک برار از راکتورهرا

تولیرد کودهرای شریمیایی برهعنوان رقیرب اصرلی کرود

در پسماند و لجن فاضالب در

به قطع واردات و کاه

نمونهبرداری گردید و کلیه پارامترهای مورد سنج

کمپوست نیز اشاره کررد(68و .)65هردف از ایرن مطالعره بررسری کرارایی راکترور

آنها اندازهگیری شد .نتایج با نرمافزار اکسل محاسبه و نمودارهای مربوطه بره آنهرا

کمپوست و ورمری کمپوسرت در تثبیرت پسرماند آلری و لجرن فاضرالب شرهری

ترسیم گردید.

می باشد.

یافتهها
مواد و روشها

 :pHمقدار اولیه  pHدر راکتور  R1و  R2حدود ( R3 ،)7/7و  )1/9( R4میباشد

این مطالعه تجربی پس از تصویب در کمیته اخرال دانشرگاه علروم پزشركی

که پس از گذشت بیست و یک روز به ترتیب میزان  pHافزای

یافتره و پرس از

ایرررران برررا کرررد  IR.IUMS.REC.6936.36.56.25.27567در مقیررراس

آن روند کاهشی داشته است (نمودار  .)6میزان  pHدر راکترور  R4در مقایسره برا

آزمایشگاهی بر روی نمونههای پسماند و لجن فعال خام انجام شد .پسماند آلی در

راکتورهای دیگر در طول فرآیند افزای

کمی داشته اسرت و از روز چهراردهم بره

این مطالعه از مواد غذایی موجود در پسماندهای خانگی تهیه شد .پسماندهای غیرر

بعد حدود  pH= 8-5/7ثابت باقی مانده است.

قابل تجزیه بیولوژیكی مانند مواد پالستیكی ،کیسههای پلی اتیلن ،قروطی ،چروب،

 :VS،TOC،ASHدرصد خاکستر اولیه بره ترتیرب در راکترور  R3،R2 ،R1و

مقوا ،روزنامهها و شیشره جردا سرازی شرد .پسرماندهای آلری پرس از تفكیرک در

 R4از  % 25/83 ،%67/97 ،% 67/97و  % 25/83بعرررد از  97روز بررره ،% 28/17

اندازههای  2تا  9سانتیمتر توسط خردکن ریز شدند .لجن از یكی از تصرفیه خانره

 % 95/27 ،% 97/36و  % 98/58افزای

یافته اسرت(نمودار  2الرف) .درصرد VS

فاضالب شهری مستقر در تهران تهیه گردید.

یكی از فاکتورهای مهم نشان دهنده تثبیت پسماند و لجن میباشرد .درصرد VS

آزمایشات اولیه پسماند و لجن :ابتدا خصوصیات پسماند و لجن فاضالب از نقطره

در راکتررور( )R1از  % 83/53برره  R2 ،% 57/78از  % 83/53برره  R3 ،% 16/51از

نظر پارامترهای ( ،)pHمواد جامد فرار ( ،)VSکل کربن آلری ( ،)TOCنیترروژن

 % 87/23به  % 12/57و  R4از  % 87/23به  % 16/22کاه

کل ( ،)TKNخاکستر ( ،)Ashنسربت کرربن بره نیترروژن ( ،)C/Nفسرفر کرل

2ب) .روند تغییرات کرربن آلری در راکتورهرا در  R1از  % 99/37بره  % 23/1کره

( ،)TPتوتال کلیفرم ) (TCو کلیفرم مدفوعی ( )FCمورد بررسری قررار گرفرت.

( 66/89درصد نرخ کراه ) R2 ،از  % 29/37بره  99/56( % 26/17درصرد نررخ

در این تحقیق بر اساس روشهای اسرتاندارد موجرود در

کاه )  R3از  % 95/52به  21/72( %25/2درصد نرخ کاه ) و  R4از 95/552

پارامترهای مورد سنج

یافته است (نمرودار

یافت(نمودار  .)9درصد TOC

کتاب استاندارد متد اندازهگیری شدند (.)63

 %به  99/5( % 26/566درصد نرخ کاه ) کاه

راکتورهای کمپوست و ورمی کمپوست :جهت تولید کمپوست و ورمی کمپوست از

در تمامی راکتور ها در هفته اول با شتاب بیشتری کاه

پسماندآلی و مخلوط پسماند و لجن ،چهرار راکترور  R3 ،R2 ،R1و  R4از جرنس

از شیب آن کاسته شده است.

پالستیک در اندازههای ( )30cm*20 cm*20 cmبه کرار گرفتره شرد .ابتردا

 :TP،C/N ،TNدرصد نیتروژن کل در تمام رآکتورهرا ،یرک رونرد افزایشری را

منافذی به قطر  65میلیمتر در کف هر راکتور بهمنظور هوادهی و زهكشری تعبیره

نشان میدهد (نمودار  6الف) .در مطالعه حاضر ازت کرل در راکتورهرای ،R2 ،R1

یافته است امرا در ادامره
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بررسی کارایی راکتور کمپوست و ورمی کمپوست…؛ حمیده دست پاک و همكاران

 R4 ،R3به ترتیرب از  % 5/58بره  % 5/38از  % 5/157بره  ،% 6/2از  % 6/2بره
 ،%6/52از  % 6/526به  % 6/96افزای
 R1و  % 69/79 R2بود که با افزای

 % 6/1 ،% 6/5و  % 9/7درصد بود که پس از گذشت پنج هفته بره ،% 8/6 ،% 1/6

یافته است .مقدار اولیره  C/Nدر راکترور

 % 8/7و  % 8 /8افزای

لجن بره راکترور  R3و  R4ایرن نسربت در

یافت (نمودار .)7

 :FC،TCتعداد کلری فررم کرل در راکترور  R1بره میرزان  R2 19%بره میرزان

حدود  % 95/57تنظیم گردید .مقادیر اولیره  C/Nدر راکترور  R3،R2،R1و ،R4

 R3،%88به میزان  R4 ،%81به میزان  %36کراه

در طرررول فرآینرررد بررره  % 26/96 ،% 22/68 ،% 28/58و  % 68/15کررراه

مقادیر کلیفرم مدفوعی در راکتورهای  R4 ،R3 ،R2 ،R1بره ترتیرب ، %81 ،%88

یافت(نمودار 6ب) .مقدار اولیه  TPدر راکتور  R3،R2 ،R1و  R4به ترتیب ،%6/8

 83%و  %36کاه

داشرته اسرت(نمودار 1الرف).

یافته است(نمودار 1ب).

جدول  . 6ویژگی های اولیه لجن و پسماند آلی و مخلوط قبل از کمپوست شدن
پارامتر

واحد

لجن خام

پسماند

مخلوط مواد زاید و لجن خام

pH

-

5/73

7/7

1/25

TS

%

2/73

95/73

93/39

VS

%

83/68

53/66

95/87

TOC

%

93/77

99/37

95/59

TN

%

6/7

5/58

6/25

C/N

-

21/95

69/72

95/57

Ash

%

65/86

25/83

67/97

TP

%

3/7

8/7

8/51

MC

%

35/7

13/66

15/79

TC

MPN/g dw

6655

655

6655

FC

MPN/g dw

6655

75

6655

نمودار  .6درصد تغییرات  pHدر طی فرایند کمپوست و ورمی کمپوست در چهار راکتور  R3 ،R2 ،R1و R6
100

50

R2

20

R3

10

R4

0
35

28

21

14

7

1

)ash (%

R1

30

R1

60

R2

40
20

R3
R4

)VS(TS%

40

80

0
35

27

21

14

7

1

days

DAYS
نمودار  .2درصد تغییرات (الف) خاکستر و (ب) مواد جامد فرار در طی فرایند کمپوست و ورمی کمپوست در چهار راکتور  R3 ،R2 ،R1و R4
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نمودار  .9درصد تغییرات کل کربن آلی در طی فرایند کمپوست و ورمی کمپوست در چهار راکتور  R3 ،R2 ،R1و R4

نمودار  .6درصد تغییرات (الف) نیتروژن کل و (ب) نسبت کربن /نیتروژن در طی فرایند کمپوست و ورمی کمپوست در چهار راکتور  R3 ،R2 ،R1و R4

نمودار  .7درصد تغییرات فسفر کل در طی فرایند کمپوست و ورمی کمپوست در چهار راکتور  R3 ،R2 ،R1و R4

نمودار  .1درصد تغییرات (الف) توتال کلیفرم و (ب) فیكال کلیفرم در طی فرایند کمپوست و ورمی کمپوست در چهار راکتور  R3 ،R2 ،R1و R4

79
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بحث و نتیجه گیری

طی دوره  97روزه به سطل قابل قبولی دست پیدا نكردند .تفاوت در نسربت C/N

در این مطالعره بیشرترین درصرد نررخ کراه

در راکتور  R1مشاهده شرد Frederickson .و

درصد) و کمترین درصد کاه
همكاران

 VSدر راکترور 28/22( R4

طی فرآیند ورمی کمپوست پسماند باغی پس از دو ماه بره کراه

95

در راکتور ( )R4در مقایسه با (R2 ،R1و  )R3تائید کننرده نقر

فتیدا و میكروارگانسیم های موجود لجن در تجزیه و معدنی شدن بسیار سریع مواد
آلی است .حداکثر افزای

فسفر مربوط به راکترور  R4و کمتررین میرزان کراه

درصدی  VSدست یافتند که حاکی از تثبیت مطلوب پسماند باغی برود .ایرن امرر

مربوط به  R1میباشد .روند رو به افزای

نشان دهنده فعالیت موثر کرم ایزنیا فتیدا بوده که در حضور میكروب های موجرود

نتایج  Rajpalو همكاران در مورد کمپوست بخ

در لجن فاضالب نیز تشدید شده است(.)25

و فاضالب توسط کرم مطابقت داشت (.)6

اگرچه میزان کاه

کرمهرای ایزنیرا

 TPدر طول فرآیند ورمی کمپوست برا
آلی پسماندهای جامد شهری

مواد آلی در راکتورهای ایرن تحقیرق ترا حرد  98درصرد

دلیل این امر ،معدنی شدن محتوای فسفر از پسماند آلی و تا حدودی فعالیرت

(شرایط تثبیت بهینه) نرسید با این وجرود بایسرتی توجره داشرت کره زمران مانرد

باکتریایی و فسفاتازی مدفوع کرم ایزنییا فتیدا و آزاد شدن فسفر اضرافی بره علرت

راکتورهررا در ایررن تحقیررق تقریبررا در حرردود نصررف زمرران مانررد راکتورهررای

حضور میكروارگانیسم حل کننده فسفر موجود در کیسرت کررم اسرت ( .)21مقردار

 Fredericksonو همكاران

بود .بنابراین می توان انتظرار داشرت کره حفر

شرایط راکتور ورمی کمپوست ترا  15روز ،شررایط بهینره تثبیرت را در راکترور R4
تامین نماید .درصد افرزای

خاکسرتر بررای راکتورهرای مرورد مطالعره بهصرورت

 R4>R3>R2>R1بود.

 pHدر راکتور  R3،R2،R1تا روز بیست و یكم افزای
مییابد .این در حالی است که راکتور  ،R4افزای

داشرته و سرپس کراه

کمی در مقایسره برا  R2 ،R1و

 R3داشته و پس از  26روز در  pH= 5/7-8ثابت باقی مانده است .این افرزای
ممكن است به دلیل معدنی شدن مواد پروتئینی و تبدیل به مواد آمونیراکی قلیرایی

این نتایج نشان دهنده فعالیت کرم ایزنیا فتیدا و فعالیت میكروبری در تجزیره
پسماند و لجن میباشد؛ کره در راسرتای نترایج  Khwairakpamو همكراران در

و یا از دست دادن اسید های فرار باشد (.)25
در مطالعهای که  Ndegwaو همكاران

انجام دادند به نتیجرهای مشرابه

مورد بازیافت لجن با استفاده از فنآوری ورمی کمپوست است( .)26یافتههای ایرن

با مطالعه حاضر دست یافتند ( .)28میتروان کراه  pHورمری کمپوسرت را بره

 TOCدر کمپوست پسماند آلری ( )R1نسربت

دلیل معدنی شدن ازت و فسفر به نیتریت یا نیترات و فسفات دانست .این مطالعره

کمترری

نشان داد که ورمی کمپوست مخلوط پسماند و لجن فعال خام یک فرایند مرؤثر در

آلرری

تثبیت طیف گستردهای از مواد آلی میباشد .نتایج بره وضروح نشران میدهرد کره

پسماندهای شهری و فاضالب توسط کرم پس از دو ماه ،تنهرا  65درصرد بهترر از

ورمی کمپوست مخلوط پسماند آلی و لجن فعال خام میتواند تعردادی از نوترینرت

زمران مانرد در

داده و نسربت

تحقیق نشان داد که درصد کاه

به ورمی کمپوست مخلوط پسماند آلی و لجرن فعرال خرام ( )R4کراه
دارد .نتررایج تحقیررق  Sutharو همكرراران در تولیررد کمپوسررت از بخرر
نتایج این مطالعه در دوره زمرانی  97روز برود ( .)22دلیرل کراه

های مورد نیاز گیاهی مثل نیتروژن و فسفر در دسرترس را افرزای

راکتور این تحقیق( )R4را میتوان به بهینه سازی شرایط راهبرری راکترور و نیرز

 C/Nرا در کمترین زمان ممكن تا حد قابل قبرول کراه

تجمع بیشتر میكروبها در بافت لجن فاضالب در این تحقیرق نسربت داد .در ایرن

ورمی کمپوست ( )R4یک هفته زودتر از دیگر راکتور ها بود .نتایج این تحقیق بره

است که نشان می دهرد جمعیرت میكروبری در

خوبی نشان داد که راکتور ورمی کمپوست پسماند و لجن فاضالب در مقایسره برا

شرایط مناسب رشد و مصرف سوبسترا تحت تاثیر فعالیرت مترابولیكی میكروبهرا

سایر راکتورها از عملكرد بهتری برخوردار است .با این وجود با توجه به زمان مانرد

روند رو به رشدی دارد .غنی سازی مواد دفعی از بدن کرم ها برا ازت نیرز از دیگرر

 97روزه در این راکتور عملكرد آن برای تثبیت مواد آلی مری توانرد مرحلره تنرد از

ازت در راکتور ورمی کمپوست محسوب مری گرردد .نترایج ایرن

دهد .برای دستیابی به شرایط بهینه کمپوست مطابق برا

مطالعه  TNدر  R4رو به افزای

مسیرهای افزای

فرایند کمپوست را پوش

دهرد .زمران رسریدن

تحقیق با نتایج مطالعات  Hait ،Khwairakpamو  Sutharدر راکتورهرای

استانداردهای معتبر بایستی زمان بیشتر و گذرندان مرحله رسیدگی نیرز در برنامره

ورمی کمپوست پسماند همخوانی داشت(26و29و.)26

کاری قرار گیرد.

نسبت  C/Nیكی از فاکتور مهم میباشد که نشان دهنده تثبیت و بلوغ قابل
قبول کمپوست و ورمی کمپوست است Senesi .و همكاران نشان دادند که ایرن
نسبت باید کمتر از  25باشد ( .)27در این تحقیق این فاکتور در راکتور ( R4ورمری
کمپوست پسماند و لجن فاضالب) پس از گذشت بیست و یک روز از آغاز مطالعره
به نسبت بهینه ( )>25دست یافته است .در حرالی کره راکترور  R2 ،R1و  R3در

تقدیر و تشكر
بدینوسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشركی و خردمات بهداشرتی و
درمانی ایران جهت حمایت مالی از این تحقیق ،تقدیر و تشكر می گردد.
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Unsystematic waste and sewage sludge disposal is a major public health
threat. Today, the use of easy, inexpensive, and natural treatment such as compost is one of the main priorities for the
treatment of these materials.
METHODS: In this experimental study, organic waste samples were prepared from household waste and sludge
samples were prepared from municipal sewage treatment plant. Reactors R1 and R2 (for compost and vermicompost,
waste), and R3 and R4 (for compost and vermicompost, waste and sewage sludge mixtures) were selected. Waste and
sludge stabilization were evaluated by some indexes such as: (C/N), (VS), (TOC) and (TC), (FC) and (TP) and (TN).
FINDINGS: The level of VS in R1, R2, R3 and R4 decreased from 89.09, 89.09, 85.29 and 85.29 to 75.58, 64.04, 62.75
and 61.22, respectively. C/N values in R1, R2, R3 and R4 reached 28.08, 22.48, 21.31, and 18.60 during the process.
Fecal coliforms in R2, R3 and R4 decreased by 100, 93 and 99%, respectively. The vermicompost quality in R2 and R4
reactors was better than other reactors, but the R4 reactor reached this condition one week earlier.
CONCLUSION: According to the results of this study, vermicompost reactor containing organic waste and sewage
sludge is well-prepared for the high rate stage of composting process. In order to achieve optimal composting
conditions in accordance with valid standards, the composting stage should be included in the work plans.
KEY WORDS: Soil, Sewage, Waste.
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