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   کود کمپوست از زباله  چکیده طرح

  مشخصات کلی طرح
  تولید کود کمپوست از زباله  عنوان

   تن در سال 10000  ظرفیت طرح 
  زباله هاي شهري  مواد اولیه 

  داخلی  محل تامین ماده اولیه 
   و بلوچستان، لرستان، قزوین و گیالنمرکزي، فارس، سیستان استان اردبیل  محل اجراي طرح 

 اصالح خاك، تامین مواد غذایی مورد نیاز گیاهان و محصوالت کشاورزي  موارد استفاده محصول

  بررسی بازار
   هزار تن137  تولید فعلی

   هزار تن236  تولید آتی
   هزار تن507  پتانسیل مصرف آتی
   هزار تن271  کمبود در سالهاي آتی

   طرحمباحث اقتصادي
   نفر26  میزان اشتغال زایی 

   مترمربع8000  مساحت زمین

   ریال بازاي هر کیلوگرم1200   قیمت فروش محصول

  میلیون ریال12000  فروش سالیانه 

میلیون ریال 27047  سرمایه ثابت   

  میلیون ریال  860  سرمایه در گردش

   میلیون ریال27907  سرمایه کل 

  ون ریال میلی18576  تسهیالت بانکی

   میلیون ریال 4694  سود خالص ساالنه

   IRR(  5/20%(نرخ بازگشت داخلی کل سرمایه 

   %1/50  نقطه سربسر 

   سال 4  دوره برگشت سرمایه 
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  معرفی محصول
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   )تاریخچه کمپوست (:مقدمه |
  

هاسـت کـه توسـط     رزي قـرن تلنبار مواد آلی در یک مکان به منظور تجزیه و اسـتفاده بعـدي آن در کـشاو            

در چین بیش از دو هـزار سـال اسـت کـه بقایـاي گیـاهی را از       . گیرد هاي مختلف انجام می     زارعین با فرهنگ  

در اروپـا اسـتفاده از کمپوسـت        . دهند  طریق مخلوط کردن با فضوالت انسانی و حیوانی مورد استفاده قرار می           

 در بـین زارعـین رواج     گـردد و ایـن امـر        ها بر مـی     میضایعات به منظور افزایش حاصلخیزي خاك به زمان رو        

  . زیادي داشت

پـس   . وپا نمودردر اوایل قرن بیستم سر آلبرت هوارد انگلیسی تالش زیادي در احیاي صنعت کمپوست در ا        

از جنگ دوم جهانی به دلیل افزایش تولید کودهاي شیمیایی و کاربرد ساده تر آن توسط زارعـین، کمپوسـت               

در ژاپن در خالل جنگ دوم با توجـه بـه اینکـه دسترسـی بـه کودهـاي                  . ته فراموشی سپرده شد   کم کم به بو   

  . شیمیایی مشکل بود، از مواد آلی به عنوان کود در تولید محصوالت استفاده نمودند

هاي کارآمد براي تبدیل ضایعات شناخته شده است، امـا در غـرب       از روش   عنوان یکی   ه  صنعت کمپوست ب    

 در 1982در سـال  . باشـد  ي آن کاهش یافته است که یکی از دالیل این امر جنبه اقتـصادي آن مـی              تقاضا برا 

 در تعریف کشاورزي پایدار یک متغیر جدید نیز وارد گردید و آن ایـن بـود کـه مـدیریت      Brundlandکمیته  

یریت مـواد زایـد بـا در    توافق نسل جدید در بهبـود مـد  . مواد زاید نه تنها بایستی کارآمد، بلکه پایدار هم باشد 

  . باشد نظر گرفتن کشاورزي پایدار راهی بسوي اعتالي صنعت کمپوست می

هـاي زراعـی رنـج     کشور ایران به لحاظ واقع شدن در کمربند خشک کره زمین از فقر مـواد آلـی در خـاك               

شـود کـه    ها تن ضایعات مختلف کشاورزي، دامی و شهري در سـطح کـشور تولیـد مـی           ساالنه میلیون . برد  می

 ولی متاسفانه قسمت اعظم آن یا سوزانده شـده و یـا در    تواند سهمی در تأمین ماده آلی خاك داشته باشد،     می

  . نماید اي رها گردیده و موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم می گوشه
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  .نمودار زیر شرح مختصر فرایند بازیافت زباله را نشان می دهد

  

  
  بازیافت زباله شماي کلی -1-2شکل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   درصد ٧٠
  

٣٠ 
 درصد
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   مشخصات محصول-2-1
  

  

شـود   هـا شکـسته مـی    اي است که در آن مـواد آلـی توسـط میکروارگانیـسم           کمپوست شدن فرآیند پیوسته   

شـود و     شـود کـه هومـوس یـا کمپوسـت نامیـده مـی               و به ماده پایداري تبدیل می     ) اکسیداسیون بیولوژیکی (

  . گذاردمی محیط زیست باقی ناثرات سو نیز بر روي رشد گیاه و کمپوست 

کننـد ولـی در    بعضی از محققان از کلمه کمپوست هم براي فرآیندهاي هوازي و هم بی هوازي استفاده می            

  .رود اروپا کلمه کمپوست فقط براي فرایندهاي هوازي بکار می

ب اسـت کـه    از بقایاي گیاهی و حیوانی زباله هاي شهري یا لجـن فاضـال          تکمپوست عبارت اس  به بیان دیگر    

بطوریکه مواد سمی آن از بین رفته مواد پـودر شـده و شـکل اولیـه     . تحت شرایط پوسیدگی قرار گرفته باشند    

  .  داده باشندتخود را از دس

  
  کود کمپوست-2-2شکل 
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براي تهیه کمپوست می توان از بقایاي چوب بري ها، زباله شـهري، بقایـاي کـشتارگاه هـا و کارخانـه هـاي           

  . اهی ، لجن فاضالب و اجساد گیاهان پست غیر آوندي استفاده کردکنسرو م

به استثناي بقایاي کشتارگاه ها و کارخانه هـاي کنـسرو        (استبطور کلی کمپوست از نظر مواد غذایی ضعیف         

  . ) ماهی که از نظر ازت قوي می باشند

اد آلـی اسـت کـه توسـط تعـداد          کمپوست محصول یک فرآیند بیوتکنولوژیکی و به عبارت دیگر استحاله مو            

م هاي هوازي گرما دوست در داخـل تـوده اي زبالـه در مجـاورت حـرارت و رطوبـت و               سکثیري میکرو ارگانی  

 درجه سانتیگراد گرما و تشکیل آنتی بیوتیک هـا در حـین عمـل    75 تا 60اکسیژن انجام می گیرد و با ایجاد       

  . ذر علف هاي هرز از بین می رودپاستوریزاسیون انجام گرفته و عوامل بیماري زا و ب

مپوست محصول نهایی و نمونه اي پیچیده از فرآیند تغذیه است کـه شـامل صـدها موجـود                به عبارت دیگر ک   

آنچه که پس از مواد آلـی تجزیـه شـده      . زنده متفاوت مانند باکتري ها ، قارچ ها ، کرم ها و حشرات می باشد              

  . براي رشد گیاهان بسیار مناسب استاین موجودات باقی می مانند، ماده اي که 

اصـالح کننـده   ) کاه و برگی که براي حفـظ گیـاه دور آن مـی ریزنـد       ( کمپوست یکی از بهترین مالچ هاي         

خاکی است که می توان از آن به جاي کودهاي تجاري استفاده نمود خصوصیت ویـژه کمپوسـت ارزان بـودن           

   .آن است

  :مواد موجود در کمپوست  |

توده کمپوست به نسبت مناسبی از مواد       . اً هر ماده اي براي ساخت توده کمپوست مناسب می باشند          تقریب    

  . احتیاج دارد) مواد سبز رنگ ( ، نیتروژنی یا ) مواد قهوه اي رنگ ( غنی کربنی یا 

ـ  . ب وجود دارد  ودر بین مواد قهوه اي رنگ برگهاي خشک ، کاه و خورده هاي چ                گ و مواد نیتروژنی سـبز رن

  .  مانند علف هاي کوتاه شده و ته مانده غذاي آشپزخانه ،تازه هستند

. ترکیب نوع خاصی از مواد یا تغییر نـسبت آن هـا مـی توانـد در سـرعت تجزیـه تغییراتـی را ایجـاد کنـد               

نسبت ایـده آل   .دسترسی به بهترین ترکیب که از تجزیه بدست می آید، امري بسیار مهم در این پروسه است             

  . است 25ین مواد بخش قهوه اي به یک بخش مواد سبز ا
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  .درصد زیاد کربن باعث تجزیه آهسته مواد شده در صورتی که درصد زیاد نیتروژن، پروتئین تولید می کنـد                 

این برگها سرشـار از مـواد معـدنی مـی باشـند کـه از       . برگ ها درصد زیادي از مواد باغی را تشکیل می دهند       

  .هستندمده و منبع طبیعی کربن ریشه درخت بدست آ

  . برگ درختان بلوط، ماگنولیاي جنوبی، درخت هاي راش براي کمپوست سازي بسیار سفت و گوشتی هستند

در عمل کمپوست سازي باید از چوب درختانی مانندگردوي سیاه ، برگ هـاي اکـالیپتوس و سـوماك و کـالً                       

      مـدت زمـان تهیـه کمپوسـت را افـزایش     زیرا   ، کرد گیاهانی که مقداري سم در خود ترشح می کنند، پرهیز         

  . می دهند 

استفاده زیاد از برگ هاي سوزنی کاج کمپوست ما را اسیدي می کند که بـراي خـاك هـاي قلیـایی مفیـد               

علفهاي کوتاه شده سریع تجزیه می شوند و به اندازه فضوالت داراي نیتروژن مفید اسـت از آن جـا کـه               . است

  .اه شده در یک جا جمع می شوند، هوا به آن ها نرسیده و بو می گیرندعلف هاي کوت

 آشپزخانه شامل پوست هندوانه، پوست هویج و موز، هسته سیب و هـر نـوع مـواد قابـل            از مواد زاید  می توان   

در حـالی کـه تکـه هـاي گوشـت و دیگـر فـرآورده هـاي آن         . بازیافت در عمل کمپوست سازي استفاده کـرد    

ره و غذاهاي چرب مانند سس ساالد و کره بادام زمینی و همچنـین مـواد غیـر غـذایی ماننـد           محصوالت روزم 

  همچنـین .مدفوع گربه و سـگ ، مـو ، زغـال سـنگ ، آهـک بـراي تولیـد کمپوسـت اصـالً مناسـب نیـستند              

شـایان ذکـر     .خاکسترهاي چوب که از شومینه بدست می آیند می توانند به ترکیب کمپوسـت اضـافه شـوند                 

 اسـت  چون زغال سنگ معموالً داراي مقدار زیادي سولفور و آهن  ه از خاکستر زغال مناسب نمی باشد،      استفاد

  . که می تواند به گیاهان آسیب برساند زغال چوب به خوبی تجزیه نمی شود و بهتر است از آن استفاده نشود

هایت می رسد می میرنـد   درجه فارن130اگر چه علف هاي هرز و بذرهاي آن وقتی دماي داخلی کمپوست به         

براي مقابله با این مشکل علف هاي هرز را با سیستم ریشه اي مقـاوم   . ولی بعضی از آنها نیز باقی خواهند ماند       

  . یا علف هاي هرزي که بذر خواهند داد باید کمپوست کرد 

مپوسـت وجـود   کاه و یونجه فاسد شده منبع کربن فراوانی براي کمپوست بویژه در جایی که برگ کمی در ک           

کاه و یونجه ممکن است داراي بـذرهاي علـف هـاي    . یونجه از کاه نیتروژن بیشتري دارد . دارد ایجاد می کنند   
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به عالوه لوله هاي باریک گـاه باعـث ورود هـوا بـه              . بنابراین دماي داخلی کمپوست باید زیاد باشد      . هرز باشند 

  . داخل کمپوست می شود 

فضوالت داراي مقدار زیـاد  . ي است که می توان آن را به کمپوست اضافه کرد   فضوالت یکی از بهترین مواد       

براي کمپوست مـی تـوان از فـضوالت خفـاش ، گوسـفند ، اردك ،      . نیتروژن و موجودات ریز مفید می باشند    

  . خوك ، گاو ، کبوتر ، و تمامی حیوانات علف خوار استفاده کرد 

ر در کمپوست استفاده نشود چون داراي مواد بیماري زاي خطرناك           بهتر است از فضوالت حیوانات گوشتخوا       

یعنی آنقدر غنی از مواد غذایی هستند که می تواننـد  ) گرمند ( اکثر فضوالت وقتی که تازه هستند ،   . هستند  

د ریشه نازك گیاهان را بسوزانند و یا دماي کمپوست را باال برده و کرم هاي خاکی و باکتري هاي مفید را نابو            

قبل از اسـتفاده ایـن هـا در کمپوسـت          . جلبک ها و خزه ها منابع خوبی براي کمپوست سازي هستند            . کنند

  . موادي که می توان به کمپوست اضافه کرد بسیار زیادند . باید نمک آنها با آب شستشو شود 

   :. در ادامه ارائه شده است عناصر موجود در کمپوست با درصدهاي مناسبلیست

  

PPM ددرص 

 منگنز  2500-60

 مس 250-2

 روي 750-25

   

 عنصر درصد

 نیتروژن 5/3 -5/3

 فسفر 15-1/0

 پتاسیم 5/5-25/0

 کلسیم 25/1-45/0

 منیزیم 5/0-25/0

 گوگرد 75/0-2/0

 سیلیسیم 5/3-15/0

 سدیم 25/1-15/0
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 کلر 75/0-5/0

 آلومینیم 5/0-04/0

 آهن 05/0-04/0

   

فوق در یک کود کمپوسـت  ارائه شده  در ت که این امر غیر ممکن است که تمام عناصر           البته الزم به ذکر اس     

صر در یک مقدار کود کمپوست قرار دارند ولی بطـور کلـی   اجاي گیرد و معموالً تعداد خیلی کمتري از این عن 

  : براي یک کمپوست آلی باید مقادیري نزدیک به جدول ذیل داشته باشیم 

  مپوستمشخصات کود ک-1-2جدول
 PH 6/5-7 واحد

Mmhos/Cm 5/3-2 نمک محلول 

PPM 40 > آمونیوم 

PPM 9-6 فسفر 

PPM 200-150 پتاسیم 

PPM 350-180 کلسیم 

PPM 150 > سدیم کلرید 

  .شوددر جدول ذیل مقادیر به ترتیب پایین، متوسط و باالي پارامتر ها مشاهده می 

  مشخصات کود کمپوستمحدوده -2-2جدول
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  . ارائه شده است3-2در جدول رده بندي کمپوست از لحاظ سمیت 

   رده بندي کمپوست از لحاظ سمیت-3-2جدول

 نوع کمپوست
  وزن خشک گیاه

 نسبت به شاهد
 رده بندي از لحاظ سمیت

درصد جوانی 
 زنی

 > 85 بدون سمیت > 90 عالی
 70-85 سمیت متوسط 80-90 خوب
 50-70 سمی 65-80 متوسط
 30-70 خیلی سمی 40-65 ضعیف
 < 30 کامالً سمی < 40 ]3[خیلی ضعیف

   

 جداگانـه اي  کبا توجه به رواج این کود در کشور در سال هاي اخیر براي این کود در وزارت صنایع کد ایـسی            

  .قرار زیر استه تعریف شده است که ب

  
 

  

  
  فرایند دفع زبالهی از ی شما -3-2شکل 

  
  

    ISICکد   نام محصول

  24121440  )کمپوست(کود آلی از زباله
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   تعرفۀ گمرکی-2-2
  

 و آمـاري از واردات  ی شـود،  تولیـد و مـصرف مـ   صورت محلـی و منطقـه اي  ه با توجه به آنکه کمپوست ب         

جداگانه اي بـراي کـود کمپوسـت ذکـر          جود تعرفه   و م د در گمرك ثبت نشده است در مراجع       صادرات این کو  

  . تحت تعرفه زیر می باشد،نشده است و چنانچه تجارت ناچیزي نیز از این کود انجام شود

  )کود حیوانی و یا نباتی (310100 -

  
   و صادرات  شرایط واردات-2-3
  
طور کلی با توجه به آنکه تولید و مصرف این کود کامال محلی می باشد و قیمـت ایـن نـوع کـود بـسیار                    ه  ب   

واردات و   بنـابراین    . حمل و نقل واحدهاي تولید کننده کود کمپوست را غیر اقتصادي مـی کنـد               ،ئین است پا

جهـت   خاصـی  مقـررات ین  بنـابرا  .رایـج نمـی باشـد      چندان    ایران  دنیا و همچنین   وست در پصادرات کود کم  

د سود بازرگانی در نظرگرفتـه شـده صـفر و حقـوق پایـۀ               وعموما براي انواع ک   .  نشده است  تدوین تبادالت این 

  . درصد می باشد4گمرکی 

  

  هاي ملی و جهانی استاندارد -2-4
  
 ظرف موسسه استاندارد بایدمطابق با مصوبه هیئت وزیران در خصوص تدوین آئین نامه مدیریت پسماند    

هاي فنی و بهداشتی، کود  استفاده آنها از جنبه یکسال استانداردهاي کاغذ و پالستیک بازیافتی و موارد مجاز

پردازش پسماندهاي عادي و کشاورزي، تاسیسات و تجهیزات مرتبط  آلی به خصوص کود کمپوست حاصل از

  مورد پذیرش از جنبه فنی و بهداشتی،هاي زباله سوز و نوع پسماندهاي جمله دستگاه با مدیریت پسماندها از

مطابق با . دتهیه کن عالیم نشان دهنده نوع و جنس پالستیکها و نیز پالستیکهاي قابل تجزیه در طبیعت را

   .بررسی هاي انجام شده تاکنون استاندارد ملی براي کود کمپوست در کشود تدوین نشده است
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     نظر ه ی براي کود کمپوست ذکر نکات زیر ضروري بدر خصوص استانداردهاي و حساسیت هاي بین الملل

  .مطالعات داخلی انجام شده است استخراج شده استی که یمی رسد اطالعات مذکور با بررسی ها
  

  : ارزیابی کیفیت کمپوست-
  :توان به نکات ذیل توجه نمود براي ارزیابی کیفیت کمپوست می

ع براي ارزیابی کیفیت کمپوست، استفاده از کاشت بذر تـره         هاي سری   یکی از روش  :  کاشت بذر تره تیزك    -الف

  . باشد  بذر قادر به جوانه زدن نمیاگر کیفیت کمپوست نامطلوب و یا نابالغ باشد. باشد تیزك می

  . بوي نامطبوع ندهد-ب

  .اي تیره و یا سیاه باشد  رنگ آن قهوه-ج

  . آلوده به عناصر سمی نباشد-د

  .قابل تشخیص نباشدهاي گیاهی در آن   اندام-ه

  

  :اندازه گیري پارامترهاي مهم در تهیه کمپوست -
 

 انجام پذیرد، بایستی بعضی عوامل نظیر رطوبت، دمـا، اکـسیژن    صحیحبراي آنکه عمل کمپوست شدن به نحو  

تـوان   گیري قابل حمل که دقت بـاالیی نیـز دارنـد مـی     هاي اندازه براي این کار از دستگاه   .  کنترل شوند  PHو  

توان از طریق تجربی و یـا آزمایـشگاهی بـه             هایی در دسترس نباشند می      اگر چنین دستگاه  ). 7(اده نمود   استف

  . گیري عوامل فوق اقدام نمود اندازه

افـزایش دمـاي   . باشـد  گراد می  درجه سانتی18-35ها در حدود  دماي مناسب جهت فعالیت میکروارگانیسم       

  .ترل نمودتوان از طریق پاشش آب کن کمپوست را می

در مراحل اولیـه تولیـد   . باشد  حداکثر می  PH= 5/6-5/7هاي تجزیه کننده مواد آلی        ارگانیسم فعالیت میکرو   

افزایش آهک به تـوده مـواد آلـی،     . شود   توده کمپوست می   PHکمپوست، تجمع اسیدهاي آلی موجب کاهش       

بـدون افـزایش   . شـود   آمونیـاك مـی  نماید، ولی سبب از دست رفتن ازت به شکل          سرعت تجزیه را سریعتر می    

  . باشد  می7توده کمپوست بالغ در حدود  PHآهک، 
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  محصول قیمت -2-5

تـا   550بررسی هاي انجام شده نشان می دهد که قیمت داخلی کود کمپوست در سه سـال اخیـر حـدود                     

به افـزایش تقاضـاي   ریال به ازاي هر کیلو گرم بوده ولی پیش بینی می شود در سال هاي آتی با توجه       1400

  .دکنر کشور قیمت آن روند صعودي را طی دمصرف این کود 
  

  موارد مصرف و کاربردهاي محصول-2-6

 ارائـه شـده   در ادامه زمینه هاي مـصرف ایـن کـود   .  می باشدمختلفیرف  ابطور کلی کود کمپوست داراي مص     

  .است

S  مزایاي کار برد کمپوست  

د کمپوست کاربرد آن از مزایاي متعددي برخوردار است کـه بـه              تولی ،بجز منافع بهداشتی و زیست محیطی     

  . طور خالصه در زیر مشخص شده است

   :  با استفاده از کود کمپوست اصالح خاك-2-6-1

 مـشروط بـر آنکـه بـه مقـدار مـورد نیـاز        -استفاده از کمپوست تاثیر مثبتی بر روي خواص فیزیکی خاك               

ایـن  . شنی تبدیل مـی شـود   -ي رسی و یا شنی تعدیل یافته و به رسی       داشته و بافت خاك ها     -استفاده شود 

بـا  . امر یک اقدام سازنده در بهبود کیفیت فیزیکی خاك و در نتیجه ازدیاد محصول در واحد سطح خواهد شد            

 درصـد  10 تن کمپوست در هر هکتار از مزارع می توان تغییراتی در خلل و فرج خاك تا میـزان                   100مصرف  

مصرف کمپوست با افزایش خلل و فرج خاك موجب ایجاد عمـل بهتـر تهویـه در خـاك شـده و                      . بوجود آورد 

  . هواي مورد نیاز موجودات زنده خاك نیز تأمین می گردد

دسترس گیاه خارج شده ودرزمـین هـاي بـا           آب به سرعت از    اراضی که بافت آنها سبک است،      بطورکلی در    

مصرف کمپوست تغییـرات مثبتـی        با ،وضعیت دو هر در .رمی شود قابلیت نفوذ پذیري آب کمت      بافت سنگین 

مصرف کمپوست عالوه بر اصالح فیزیکی خاك، از نظر ارزش معدنی آن جهت رشد گیـاه نیـز               . ایجاد می شود  
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 در ازدیاد رشد گیاه به مراتب بیش        ،فزایش کودهاي معدنی   ا افزایش کمپوست همراه با    تأثیر .بسیار مؤثر است  

 بعـالوه، کمپوسـت موجـب    .  کود هاي معدنی که به تنهایی مورد استفاده قرار می گیرنـد        که هنگامی است از  

  . تثبیت نسبت کربن به ازت در خاك می گردد

هومـوس  .  استفاده از کمپوست موجب نگهداري آب در خاك کشاورزي و تنظـیم رطوبـت آن مـی شـود                         

ذب نماید این امر بخصوص در منـاطق گرمـسیري    برابر وزن خود آب ج 6 تا   2موجود در کمپوست قادر است      

  . و نیمه گرمسیري سبب می گردد که آب ذخیره شده در اثر تبخیر زیاد به هدر نرود

 400اسـتفاده از  .  استفاده از این محـصول اسـت  دیگر مزایايکاهش فرسایش خاك نیز با کاربرد کمپوست از   

     درصـد کـاهش   95تاحـدود   آب پدیـد مـی آیـد    و ادکه دراثر ب   تن کمپوست در هر هکتار ، فرسایش خاك را        

  .می دهد

   کشاورزي -2-6-2

در صـورتیکه کـاربرد کـود هـاي حیـوانی و      . کمپوست تخمیر شده کامالً از مواد زاید خارجی عاري اسـت         

گیاهی مورد مصرف در اراضی زراعی ناخالص بوده و حاوي مقادیر زیادي تخم علف هـاي هـرز و انگـل هـاي                        

از سوي دیگر چون اکثر خاك هاي زراعی جمهوري اسالمی ایران حالت قلیایی دارنـد و مـواد   . ی باشندمضر م 

استفاده از کمپوست این شرایط را کـاهش داده و بـا ایجـاد          . غذایی در این وضعیت غیر قابل جذب می باشند        

ا موجـب افـزایش   مصرف کمپوست نه تنه. محیط اسیدي مناسب قدرت جذب مواد غذایی را افزایش می دهد         

ایـن مطلـب بوسـیله بـسیاري از     . محصوالت کشاورزي می گردد، بلکه در افزایش کیفیت آنها نیز مـؤثر اسـت   

 میزان تولیـد محـصول در واحـد سـطح از طریـق کـاربرد کودهـاي            6-2در جدول   . محققین تأیید شده است   

و سـر مـورد    د جـو  ومینـی  سیب ز  ‚شیمیایی و مقادیر مختلف مصرف کمپوست براي محصوالت زراعی گندم         

  . مقایسه قرار گرفته است
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   کیلوگرم– مقادیر استفاده از کمپوست و مقایسه آن با کود شیمیائی بر محصوالت زراعی  -6-2جدول 
 جود و سر چودار  سیب زمینی  گندم  مقدار و نوع کود 

 4370 4840 28500 7150 کود معدنی 
 4710 5630 28300 7200  تن کمپوست 35
 5150 5720 26500 7500  تن کمپوست65

مـصرف  . یکی دیگر از مزایاي کار برد کمپوست در اراضـی زراعـی کـاهش حالـت چـسبندگی خـاك اسـت                     

کمپوست از مقاومت خاك در برابر ماشین آالت می کاهد و در نتیجه عملیات زراعی بر روي خـاك بـا انـرژي          

هند که کمپوست از لحاظ میزان درصد مواد غذایی نسبت      نتایج تحقیقات نشان می د    . کمتري انجام می گیرد   

 میزان مواد آلی در کمپوست تقریباً دو برابر و در صد مواد معدنی آن بیش از سـه             .به کود حیوانی مزیت دارد    

میزان ازت و فـسفر در کمپوسـت بـیش از کـود حیـوانی بـوده و منیـزیم و            همچنین  . برابر کود حیوانی است   

از سـوي دیگـر کمپوسـت مـواد     . ود ندارد در کمپوست فراوان اسـت جالً در کود حیوانی و  کلسیم نیز که معمو   

غذایی پر مصرف گیاهان یعنی ازت فسفر و پتاس را که از طریق کود هاي شیمیایی به زمـین داده مـی شـود        

  . در خود ذخیزه کرده و بتدریج به گیاه می رساند 

  وانی و کمپوست بر حسب درصدمقایسه میزان عناصر در کود هاي حی -7-2جدول 
 کمپوست کود حیوانی عنصر
 0 / 87 0 /58 ازت
 0 /77 21/0 فسفر
 10/4 0 آهک
 0 /42 0 /60 پتاسیم

 30 /8 1/9 مواد معدنی
 32 / 5 16 /1 مواد آلی

 0 /402 0 /541 اسید هومیک

 در بـسیاري از منـاطق سـرد    کمپوست با رنگ تیره خود در جذب حرارت و ذخیره انرژي موثر است و اگـر          

سیر کشور مورد استفاده قرار گیرد، موجبات عـدم از هـم پاشـیدگی ریـشه و قطـع آن در اثـر سـرمازدگی و                       

افزایش ماکروبیولوژي خاك و در نتیجه تولید حیات زنده و فعال در قشر زراعی خاك یکی              . یخبندان می شود  

آشکار است که این موجـودات داراي پدیـده هـاي     . ست کاربرد کمپوست در اراضی کشاورزي ا      مزایايدیگر از   
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حیاتی خاصی بوده و عوامل اصلی بهبود وضعیت بیولوژیکی و بیوشیمیایی خاك را بوجود می اورد تـا محـیط                

  . ریشه براي جذب مواد غذایی آماده گردد

ي بـدون  کـشاورز  تواند جایگزین یک سـوم نیـاز کـودي در بخـش     دهد کمپوست زباله می نشان می تحقیقات

 پژوهـشی علـوم کـشاورزي،    -مجلـه علمـی   به گزارش ایرنا به نقل از ویژه نامـه . کاهش عملکرد محصول باشد

 در حـالی کـه براسـاس نتـایج      ،رواج چندانی برخـوردار نیـست      امروزه مصرف کودهاي آلی به علل مختلفی از       

 صیات فیزیکی و شیمیاییکاربرد آن حفظ چرخه غذایی، کاهش آلودگی، اصالح خصو تحقیقات صورت گرفته

  .خاك و مقاومت محصول نسبت به بیماري و آفت را به همراه دارد

در تعـداد زیـادي از    براساس گزارشهاي موجود، از کودهاي کمپوسـت در دنیـا بـه طـور موفقیـت آمیـزي         

یزیکـی و  هاي غذایی، ارتقـاي شـرایط ف   بر جنبه محصوالت کشاورزي استفاده شده که با عرضه این کود عالوه

  .شود میکروبی خاك نیز تامین می

کـود، کیفیـت آن، زمـان و      واکنش گیاه به این نوع کود به عواملی از قبیل نـوع ه است کهتحقیقات نشان داد

  .فصل رشد گیاه بستگی دارد میزان مصرف، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك در طی

 درصـد کـاهش مـصرف    30محصول   استفاده از ایناستفاده از کود کمپوست در مزارع هیچ محدودیتی ندارد

  .خاك نگه خواهد داشت آب را در پی خواهد داشت این کود رطوبت الزم را در

 )حفظ محیط زیست(کاربرد غیر مستقیم -2-6-3

ویـژه بهبـود رونـد     همگام با پیشرفت تکنولوژي، رشد جمعیت شهري، گـسترش نـاهمگون شهرسـازي بـه       

اي روبه گسترش گذاشته که این خود موجـب   فزاینده و موج مصرف زدگی به گونهزندگی، مواد مصرف شدنی 

عالوه بر کاربردهاي مستقیم این محصول بـا   لذا .شده است) خانگی(هایصنعتی و شهري     تولید روز افزون زباله   

ردهـایی  توجه به آنکه مواد اولیه اصلی تولید آن زباله هاي شهري است به صورت غیر مـسقیم نیـز داراي کارب                

  .ن اشاره شده استآ به "مزایاي زیست محیطی"است که تحت عنوان 
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تولید علمی و فنی کمپوست یا کود آلی موجب از بین رفتن بسیاري از باکتري ها و عوامل بیمـار یـزاي                     

 و حتی تخم آسکاریس بر اثر درجـه حـرارت موجـود در تـوده کمپوسـت از       می شودمدفوعی آنتی ویروس ها  

 به عبارت دیگر فرآیندهاي تهیه کمپوست در شرایط مناسب ، تضمین کـافی را در غیـر فعـال       .دمی رو بین  

  .کردن کلیه عوامل بیماریزاي مدفوعی خواهد داشت

هایی رشد می نمایند که با تولید آنتی بیوتیک هاي ویژه، موجبات ایمنی محصول نهـایی          در کمپوست قارچ    

 از میکرب ها و سایر ارگانیسم ها نیز که در کمپوست باقی می مانند با میکرب               گونه هایی . را تضمین می کند   

  . هاي معمولی خاك معارض نیستند

در این مورد مطالعـاتی بـر روي   . در زمینه مواد سمی موجود در کمپوست تولید شده نگرانی هایی وجود دارد     

یـوه ، کـادمیوم ، مـس ، روي و نیـز     اثرات سوء وجود سمی در کمپوست بخصوص نمک ها و فلزاتی ماننـد ج             

وجـود جیـوه در     . کادمیوم و جیوه در رشد گیاهان نقش غذایی چندان مهمی ندارنـد           . بورات انجام شده است     

کمپوست براي رشد گیاهان تأثیر بسیار ناچیزي داشته و بخش قابل توجهی از آن در اثناي فرایند تولید کـود            

ورات ها نیز که در نواحی خشک و لم یز رع براي برخی از گونه هـاي            ب   .آلی به صورت بخار متصاعد می شود      

گیاهی سمی محسوب می شوند کامالً قابل حل بوده و در اثر ریزش بـاران از خـاك جـدا شـده و خـارج مـی               

مس و روي هم از عناصر ضروري براي رشد گیاهان می باشند و کود آلی در بـسیاري از مـوارد منبـع         . گردند  

یکـی از فعالیـت هـاي علمـی در تولیـد      . ن عناصر بـراي اسـتفاده بـسیاري از محـصوالت اسـت      مهم تأمین ای  

  . کمپوست مبارزه با مگس و کاهش آن است 

عملیاتی مانند خرد کردن، نظافت مرتب و هم زدن منظم در عملیات کود سازي در نـابودي مگـس بـسیار             

ییر اندازه مواد کمپوست از یک سو و حرارت حاصـله  نابودي الرو مگس بوسیله خرد کردن و تغ   . مؤثر می باشد  

. از توده کمپوست که در بخش میانی بیشتر است از سوي دیگر ، عوامل اصلی عدم تولید مگـس مـی باشـند                 

 65 درصـد الرو هـاي مگـس در اولـین هـم زدن      20 شده است کـه      مشخصبا آزمایشاتی که صورت گرفته ،       

  .  مابقی در سومین هم زدن از بین می روند یتانهادرصد از بقیه در دومین هم زدن و 
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تواند بـصورت پخـش    باشد که می وضعیت خاك می کمپوست الزمه اصلی براي بهبودهمانطور که ذکر شد،    

تواند در داخل خـاك وارد گـشته و یـا از طریـق شـخم بـا آن        می در سطح خاك مورد استفاده قرار گیرد و یا

شود و به این ترتیب تهویـه،   بی با افزایش مواد آلی و یا کمپوست اصالح میخوه ب خاك یک باغ. مخلوط گردد

کنـد و   مـی  رطوبت و عناصر غذایی را زیاد کرده و آنها را در برابر شستشو محافظت ،ساختمان، ظرفیت ذخیره

وجـود  از آلودگیهـاي ناشـی از    همچنین در بسیاري مواقع خـاك را . دهد بتدریج در اختیار ریشه گیاه قرار می

بر عکس جمعیت میکروارگانیـسمهاي مفیـدي    دارد و می برخی حشرات و بیماریهاي مزاحم و مضر مصون نگه

تـر و   باعث رشد گیاهانی سـالم . دهد نماید، در خاك افزایش می توانند برخی از عوامل مضر را کنترل را که می

 مقدار یک اینچ. اومت بیشتري داشته باشندمی توانند در برابر آفات و بیماریها مق تر شده که این گیاهان قوي

البتـه کمپوسـتی کـه بـه خـاك اضـافه         .تواند کافی باشد از کمپوست براي پاشیدن در سطح خاك تقریباً می

براي سریعتر تجزیه شدن دیگر بقایاي آلـی موجـود در    شود عالوه بر کلیه فواید ذکر شده می تواند عاملی می

بایست از  براي تقویت یک خاك فقیر از مواد آلی با استفاده از مواد آلی می              .دخاك هم مورد استفاده قرار گیر     

کمپوسـت بعنـوان    .تجزیه خاك مخصوصاً از میزان ماده آلی موجود در آن آگاهی الزم را داشته باشـیم  نتایج

بـه  مواد و عناصر خود بـه خـاك،    یک کود اصالحی نهایی خاك محسوب شده و با در اختیار گذاشتن بهترین

به خاك در واقع یک سرمایه گذاري طوالنی مدت  افزایش کمپوست. بخشد آن جان تازه اي داده و زندگی می

شـوند،   پذیر خاك در آید و براي گیاهانی که در آینده کشت مـی  نا بوده و می تواند بعنوان یک قسمت جدایی

  پوسیده نشده و نیزکودهاي شـیمیایی استفاده از کمپوست نسبت به مواد آلی خام و. گیرد مورد استفاده قرار

و در طوالنی مدت  زیرا مواد موجود در کمپوست دیرتر در دسترس گیاه قرار می گیرد. چندین بار برتري دارد

ازت آلی را بـه فـرم معـدنی تبـدیل     . نماید تواند ذخیره الزم براي در اختیار گذاشتن گیاه را در خود حفظ می

نتایج تحقیقات نشان داده اسـت کـه کمپوسـت مـی     . دهد می دسترس گیاه قرارکرده و به آرامی و بتدریج در 

باشند، براحتی به فرم قابل  مثل سنگ فسفات را که ذاتاً غیر قابل دسترس می تواند فعالیت برخی مواد معدنی

د باشـ  مـی  هوموسی که از کمپوست در خاك اضافه می شود داراي گروههاي عاملی آلی. نماید تبدیل  استفاده
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همچنین . کنند را فراهم می هاي تبادلی براي تبادل عناصر ضروري معدنی ها باعث افزایش مکان که این عامل

 .آید می تري براي گیاه در ساختمان خاك به نحو مطلوب

   : در ادامه خالصه شده استفواید استفاده از کمپوست 

  .گردد ري کرده و باعث افزایش آن می در ایجاد کشاورزي پایدار مناسب است و از کاهش محصول جلوگی•

 بوده و به این ترتیب اعتماد و دلگرمی کـشاورزان بـا اسـتفاده از آن در                و آب   ذخیره کننده بزرگی از عناصر     •

  .دهد شود و قابلیت ذخیره آب در خاك را افزایش می مزارع بیشتر می

مچنین قابلیت ذخیـره آب در خـاك   کند ه  باعث بهبودي ساختمان خاك شده و عملیات شخم را آسانتر می   •

  .دهد را افزایش می

ها، هورمونها و آنزیمهـاي مـورد نیـاز را تـأمین       هوموس و مواد آلی خاك را افزایش داده و بعضی از ویتامین         •

بنابراین در خاکهـاي بـا کمبـود مـواد     . توانند بوسیله کودهاي شیمیایی تأمین گردند  کند که این مواد نمی      می

  .باشد ید و مناسب میآلی بسیار مف

  .کند  در جلوگیري از تغییر اسیدیته خاك همانند یک بافر عمل می•

رسـد، عوامـل پـاتوژن و      درجه یا بیـشتر مـی  60 وقتی که در هنگام مرحله کمپوست شدن درجه حرارت به      •

  .کند بیماریزا، تخم انگلها، بذور علفهاي هرز را از بین برده و آنها را نابود می

گیرد و تهویه خـاك را   ی که کامالً آماده شده و رسیده باشد، براحتی با خاك در حال تعادل قرار می      کمپوست •

  .بخشد بهبود می

  .دهد  کودهاي اضافه شده را براحتی و با جلوگیري از تلف شدن و هدر روي در اختیار گیاه قرار می•

و در   خـود داشـته اسـت در خـاك آزاد کـرده      رمصرف را که د کم و   مصرف و مواد غذایی پر   بسیاري از عناصر  •

  .دهد گیاه قرار می اختیار

 وزن مخصوص ظاهري خاك را به شدت کاهش داده و بنابراي براي خاك سنگین و رسی بـسیار مناسـب و                    •

  .مفید است
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شود، بنابراین در کاهش عناصر و مـواد غـذایی گیـاه در              چون ظرفیت نگهداري عناصر در سطح آن زیاد می         •

     وسـت را نـشان   پجـدول زیـر عناصـر موجـود در کـود کم      .کهاي سبک و شنی بسیار مناسب و مفید اسـت   خا

  .می دهد

  
  

  کاالهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل آن بر مصرف محصول-2-7
  

 از مسائل اقتصادي و بازار با توجه به اهمیت استفاده بهینه از پتانسیل جدامبحث تولید کمپوست در ایران    

مین خاطر  ههمراه دارد از اهمیت زیادي برخوردار است و بهه د و مسائل زیست محیطی که بوموجهاي 

است که در سال هاي اخیر و در راستاي سیاست هاي مدیریت پسماند در داخل کشور قوانین و مقررات 

دمات الزم زیادي وضع شده است و سازمان هاي مختلف دولتی مکلف به اجراي قوانین و ارائه تسهیالت و خ

 بسیاري از شهرداریهاي کالن امروزهشده اند تا بتوان این معظل زیست محیطی را حل نمود تا آنجا که 

نگرش به طرح تولید کود کمپوست از  بنابراین .شهرها به احداث واحدهاي کمپوست در کشور اقدام نموده اند

 ر شرایطی که ممکن است این طرح به لحاظ د.  به لحاظ مالی و اقتصادي کامالً متفاوت است بازیافت زباله

تحلیل شاخصهاي مالی از درجۀ سودآوري مناسبی برخوردار نباشد، شاید به لحاظ تحلیل اقتصادي، با توجه 

هاي پنهان  به آثار و پیامدهاي مثبت اجراي این طرح بر اقتصاد محیط زیست و همچنین آشکارسازي هزینه

لذا از این جهت نمی توان  .اراي توجیه پذیري مناسب اقتصادي باشدشهرداري جهت دفع زباله و غیره، د

  .رقیبی براي این محصول در نظر گرفت

  ولی در زمینه مصرف آن به صورت کود در اراضی کشاورزي می توان از تلفیقی از سایر کودهاي معدنی و 

سه با سایر کودهاي معدنی و آلی آلی استفاده نمود که با توجه به قیمت بسیار پایین تر این محصول در مقای

نمی توانند رقیب مناسبی براي این همچنین کارایی باالي آن در بهبود خواص خاك و در نتیجه تغذیه گیاه 

  .محصول باشد

  
  



   

  22

  
  
  
  
  
  
  

 ) کمپوست(  کود از زباله                 بوشهرسازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی 

  کاال در دنیاي امروز اهمیت استراتژیک -2-8
  
ان از منازل و محیط اصول بهداشت و بهسازي محیط، در هر شهر ایجاب می کند که زباله ها در حداقل زم  

) دفع بهداشتی زباله در محیط زیست(پیدایش این ایده . زندگی انسان دور شده و در اسرع وقت دفع گردند

 .در قرن نوزدهم میالدي به مشابه یک دستورالعمل بهداشتی، شهروندان را به رعایت آن ملزوم می ساخت

شد که خطرات ناشی از آن ها بخوبی شناخته اهمیت دفع بهداشتی زباله ها موقعی بر همه روشن خواهد 

ن و زشتی مناظر می گردند، بلکه می توانند به وسیله آلوده . شود زباله ها نه فقط باعث تولید بیماري، تعفّ

مان اندازه که ترکیبات زباله مختلف است، خطرات  هبه. کردن خاك، آب و هوا خسارات فراوانی را ببار آورند

جمع آوري، حمل و نقل و آخرین مرحله دفع . هنده آن ها نیزمی توانند متفاوت باشندناشی از مواد تشکیل د

   .این مواد بایستی به طریقی باشد که خطرات ناشی از آن ها در سالمتی انسان به حداقل ممکن کاهش یابد

وطـه  کلیه منـابع علمـی و کتـب مرب    راجع به خطرات حاصل از زباله هاي شهري و صنعتی باید گفت که در

در کتـب علمـی تعـداد بـاکتري هـاي      . همواره اشاره به ابتالي انسان ها به بیماري هاي گوناگون شده است          

 میلیـون بطـور   10 تـا  50000 میلیون بـه صـورت خـاص و از    40 تا  2 خیابان ها از     زبالهمختلف موجود در    

جـب بـروز بیمـاري هـاي     این تعداد باکتري می تواننـد بـه سـادگی مو      . عموم در هر گرم برآورده شده است      

مخصوصا اینکه در این مواد انواعی از باکتري هاي مولد وبا، تیفوس و کـزاز بطـور مـسلّم و           . گوناگونی گردند 

 هـاي  زبالـه شایان ذکر است که سابقا فضوالت حیوانی قسمت عمـده اي از       . صریح تشخیص داده شده است    

     اره اي از روسـتاها و شـهرهاي کوچـک مـشاهده     این حالت هم اکنون نیـز در پـ        . خیابانی را تشکیل می داد    

 رشـد سـریع   ، در ایـران  کمپوسـت  تولیـد  فرآینـدهاي  سـازي  بهینه و کیفیت بهبود ضرورت     .می شود

مـواد زائـد جامـد گردیـده      تولیـد  جمعیت شهرها همراه با توسعه صنایع موجب افزایش مصرف و در نتیجه

ـ     این موضوع موجب پدید آمـدن معـضالت بهداشـتی و    .است ن ویـژه در کـال  ه زیـست محیطـی شـدیدي ب

مدیریت صحیح می تواند بحرانهاي عظیمی در جوامـع بـشري    شهرهاي بزرگ شده است که در صورت عدم

  .به وجود آورد
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و  کمپوسـت  آنها بـه  نامطلوب پسماندها، تبدیل روشهاي بسیار موثر در مدیریت و خنثی کردن آثار از یکی

از زباله مخلوط بـا توجـه بـه     کمپوست تهیه .از آنها به عنوان کود آلی در کشاورزي است بهینه بهره گیري

عـدم رعایـت   . که می بایست توجه خاصی به آن شـود  ترکیبات فیزیکی و شیمیایی آن، موضوع مهمی است

سـموم آلـی و    آن از نظر میکروارگانیسمهاي پاتوژن، کیفیت و نادیده گرفتن کمپوست در تهیه استانداردها

آن  فرآیندهاي و بازنگري در کمپوست معدنی بویژه فلزات سنگین، موجب کندي درروند رو به رشد صنعت

 .شده است

جهان و ایران ، روشها و شیوه هـاي مختلـف تبـدیل پـسماندهاي      سازي کمپوست  در تاریخچهیتحقیقدر 

تهیـه شـده از    کمپوسـت  در طی این بررسی مـشخص گردیـد ،  . ت اسگرفتهفساد پذیر را مورد بررسی قرار 

اثـرات سـوء زیـست محیطـی و اقتـصادي       زایدات مخلوط شهري به دلیل دارا بودن فلزات سنگین ، ایجـاد 

کشورهایی نظیر آلمان، هلند، اتریش، سوئیس و فرانـسه بـه عنـوان     ی است درنبودن سیستم آن، مدت زمان

 به روش نوین، به حالت تعلیق درآمده و یا در مراحل تبدیل آنها به تهیه سازي کمپوست صنعت پیشگامان

الح روشـهاي  بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، اص .از زائدات گیاهی جدا شده از مبداء هستند کمپوست

  اسـتفاده از قارچهـاي  و رویکرد به کودهاي بیولوژیکی نظیر روشهاي بیوراکتـوري  سازي کمپوست معمول

با کودهـاي حیـوانی از جملـه     ریزوبیوم، باکتریهاي اکسید کننده گوگرد تیوباسیلوس ها و اختالط مواد زائد

تـامین اعتبـارات    :هاي فاقد مواد سمی ، می بایست در ایران و براسـاس   کمپوست تولید شیوه هاي جدید

 استانداردهاي انجام تحقیقات بنیادي و کاربردي ،انجام کارشناسی هاي الزم و دقت در تدوین کافی جهت

 قانون مدیریت پسماندها توسط مراجع ذیربط ،باتوجه به گسترش روبه 6 و 3ي باتوجه مواد تولید کمپوست

روشهاي فرایندي آنها برمبنـاي کـاهش موادسـمی نظیرفلـزات      بازنگري در ینگکمپوست ايرشد سیستم ه

 سـازي جدا اطالع رسانی، تبلیغـات و آمـوزش جامعـه در خـصوص     .وعوامل پاتوژن مدنظرقرارگیرد سنگین

  .، مورد توجه کافی واقع شودتولید وبازیافت مواد زائد در محل
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   ه و مصرف کننده محصولکنند کشورهاي عمدة تولید -2-9
  

عبارت دیگر حمل و نقل این کود مقرون ه  ب،تولید کود کمپوست در جهان عمدتا بصورت محلی می باشد

اکثر کشورهاي دنیا بسته به نیاز خود و میزان تولید ضایعات کشاورزي و مصارف بصرفه نخواهد بود بنابراین 

  .دمسکونی تولید کنندة کود کمپوست محسوب می شون

  

  
  
 در نمـودار فـوق ارائـه شـده اسـت، همـانطور کـه          2007 و   2003  میزان کمپوست تولید شده بین سالهاي        

 روند تولید کمپوست به صـورت قابـل تـوجهی افـزایش داشـته           2005 تا   2003مشاهده می شودبین سالهاي     

  . است
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ـ شایان ذکر است که      ی در شـهرها گـاز طبیعـی تولیـد مـی      سوئدي ها از زباله هاي به دست امده از مواد آل

  . کنند

به گزارش واحد مرکزي خبر به نقل از شبکه یورونیوز، شهر وستوراست سوئد واحد تولید گاز طبیعی بزرگـی                     

  . دارد و از گـاز بــه دسـت امــده بــه عنـوان ســوخت بـراي وســایل حمــل ونقـل عمــومی اسـتفاده مــی کنــد      

بـراي مثـال پوسـت    .  تفکیک کنند و مواد الی را از ان جدا کننـد مردم این شهر هر روز زباله هاي خود را باید     

مردم سوئد از اینکه زباله هایـشان بـه عنـوان سـوخت         . سیب زمینی در بسته هاي جداگانه قرار داده می شود         

لـی در  آهر روز چندین تن زباله به دست امـده از مـواد       . اتوبوسها مورد استفاده قرار می گیرد بسیار خرسندند       

کامیونهاي حامل این زباله ها نیز گاز سوز   . وري و به مراکز تولید گاز طبیعی انتقال داده می شوند          آع  شهر جم 

    یـر م براي تولید گاز طبیعی از روش موسوم به متانیزاسـیون اسـتفاده مـی شـود کـه در حقیقـت تخ        .هستند

صنایع کشاورزي ترکیب مـی شـوند و   زباله هاي مواد آلی با مواد به دست امده از . زباله ها بدون اکسیژن است 

در نهایـت  . سپس در مخازن ایزوله بزرگی قرار می گیرند که در ان باکتریها به تجزیـه زبالـه هـا مـی پردازنـد         

هـدف از  . همچنین کودي طبیعی نیز به جـا مـی مانـد   . گازي تولید می شود که گاز طبیعی یا بیوگاز نام دارد   

ي تولید انرژي و کود عنوان شده است که همه ساکنان شهر و کـشاورزان  این روش ایجاد زنجیره اي پایدار برا    

ن رضـایت  آمده استفاده مـی کننـد از   آ کشاورزان منطقه که از کود به دست     .ن شرکت می کنند   آمنطقه در   

 .  بیوگاز پس از پاالیش متراکم می شود و سپس به جایگاههاي توزیع گاز منتقل می شود.کامل دارند
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  3فصل 
  وضعیت عرضه و تقاضاي 

  کود کمپوست 
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  بررسی ظرفیت بهره برداري و وضعیت طرح هاي جدید و در دست اجرا-3-1
  
 واحد فعال تولید کود کمپوست در کشور وجود دارد 8عمل آمده در حال حـاضر ه هاي ب براساس بـررسی   

  . اطالعات این واحدها را نشان می دهد1-3که جدول 

   تولید کنندة کود کمپوست در کشور فعال واحدهاي-1-3 جدول
  )تن(ظرفیت اسمی  محل استقرار  نام شرکت  ردیف

  3000  اصفهان  به راز پودر  1
  500  اصفهان  کود آلی ایران  2
  2150  اصفهان  کود آلی  3
  2000  اصفهان  مدیریت پسماند شهري  4
  82500  کرج  سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداري کرج  5
  365000  تهران  تهران موادشهرداري وتبدیل بازیافت سازمان  6
  50000  کرمانشاه  کرمانشاه  موادوتولیدکودالی  بازیافت شرکت  7
  3600  گلستان  شرکت کیمیا  8
  22000  گیالن  کود آلی گیالن  9
  100000  خوزستان  صنایع تبدیلی  10

  630750  مجموع
  
 630750یت فعلی تولید انواع کود کمپوست در کشور حدود همانطور که از این جدول مشخص است ظرف   

تن در سال می باشد و این در حالیست که نیاز به واحدهاي جدید با توجه به رقم زبالۀ موجود در کشور بیش 

  .از این مشاهده می شود

ي واحدهامشخص نمی باشد و با تماس هائی که با به طور دقیق روند واقعی تولید کود کمپوست در کشور    

ه  مشخص شد که با توجه به وابستگی شدید این واحدها به تامین بف برقرار شده استمذکور در جدول فوق

      . موقع آن مشکالت عدیده اي براي آنها ایجاد نموده استه  عدم تامین ب و از طرف دیگرموقع مواد اولیه

آنچه که . ر سال هاي اخیر نشان می دهدجدول زیر روند افزایش ظرفیت تولید کود کمپوست را در کشور د

مسلم است ظرفیت هاي اعالم شده در زمینه تولید کود کمپوست حاصل از زباله شهري بسیار بیشتر از تولید 

  . واقعی این واحدها می باشد
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   ظرفیت تولید کودهاي کمپوست در سال هاي اخیر-2-3جدول 

  

       تولید کود کمپوست در داخل کشور این مساله است که در ظرفیت  قابل توجه در مورد روند     نکتۀ

ن نیز امکان تولید کود کمپوست در کشور روبه افزایش بوده است و دلیل اصلی آ ظرفیت سال هاي اخیر آمار

همانطور که از . جایگزین شدن این کود با سایر کودها و همچنین رفع معضل زباله هاي شهرهاي می باشد

جداول باال نیز مشاهده    می شود در حال حاضر تنها در استان هاي محدودي در کشور اقدام به تولید این 

  .ح حس می شود شده است و ضرورت اقدام سریعتر در استان پرجمعیت بوضومحصول

  

S  وضعیت طرح هاي در دست اجرا 
  

  . ارائه شده است3-3لیست طرح هاي در دست اجراي تولید این کود در کشور در جدول 
  

   طرح هاي در دست اجراي تولید کود کمپوست-3-3جدول 
  درصد پیشرفت  )تن(ظرفیت اسمی  محل استقرار  نام شرکت  ردیف

  20  5000  طبس  شرکت بازیافت لنجان  1
  60  5000  اصفهان  کشت و صنعت تانیان  2
  40  70000  نجف آباد  مدیریت پسماند شهري  3
  50  24500  ایالم  جلیل رحیمی  4
  20  150000  دماوند  کمپوست ایران  5
  98  91000  مهرشهر  شهرداري کرج  6
  20  4500  تربت حیدریه  تعاونی تولید یاران طبیعت  7

شرکت تعاونی کیانا صنعت   8
  30  2000  سمنان  سمنان

سازمان همیاري شهردارهاي   9
  90  15000  زاهدان  سیستان و بلوچستان

شرکت تعاونی تولیدي   10
  10  15000  قم  کیمیاگران فناور سبز

  1387  1386  1385  1384  1383  1382  1381  1380  شرح
ظرفیت 
تولید 
  کمپوست

424250  424250 424250 506750  506750  532000  556500  630750  



   

  29

  
  
  
  
  
  
  

 ) کمپوست(  کود از زباله                 بوشهرسازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی 

  درصد پیشرفت  )تن(ظرفیت اسمی  محل استقرار  نام شرکت  ردیف

  20  150000  قم   قم شهرداري  11
  40  7500  قروه  قروه شهرداري  12

  20  2100  اسالم آباد غرب  غرب آباد  اسالم شهرداري  13

  94  2000  غرب گیالن  گیالنغرب شهرداري  14

  543600  )تن(مجموع

  
بررسی هاي انجام شده در مورد تولید کود کمپوست در داخل کشور نشان می دهد که اکثر واحدهاي     

تولید کمپوست در کشور با بهره هاي تولید بسیار پائین در حال فعالیت می باشند و دلیل اصلی این موضوع 

.   کالت و مسائل عدیده اي را براي این واحدهاي ایجاد می کندوضعیت بد جمع آوري زباله می باشد که مش

 هزار تن در سال در حال فعالیت 60 تا 50به عنوان مثال واحد تولید کود کمپوست در تهران با تولید واقعی 

 هزار تن راه اندازي شده اند با بهره تولید باالتري 10 تا 3می باشد ولی واحدهاي کوچکتر که با ظرفیت هاي 

  .در حال فعالیت می باشند

 درصد در سال هاي آتی با توجه به طرح هاي در دست اجرائی که در 20با در نظر گرفتن نرخ رشد ساالنه 

  . آمده است4-3کشور وجود دارد پیش بینی امکانات عرضۀ این محصول در جدول 

  )هزار تن( پیش بینی کل امکانات عرضه -4-3جدول 
  سال

  1390  1389  1388  1387  1386  شرح

 236 197 164 137 114 میزان کل تولید 

  - - - - - پیش بینی واردات
 236 197 164 137 114 میزان کل امکانات عرضه

  
  
  
  
  
  



   

  30
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  1386 بررسی روند واردات از آغاز برنامه سوم تا پایان سال -3-2
  
ختلـف جهـان رواج    بررسی هاي انجام شده نشان می دهد که تجارت این کود بـین منـاطق و کـشورهاي م           

  . بنابراین آمار واردات ثبت شده اي براي این کود در کشور وجود ندارد،چندانی ندارد

 پیش بینی    ،با توجه به آنکه تولید و مصرف این ماده در جهان کامال بصورت منطقه اي و محلی می باشد

  . تی نیز واردات چندانی به کشور وجود نداشته باشدآمی شود که سال هاي 

  
   بررسی روند مصرف -3-3
 

 مصرف ظاهري -3-3-1

   در بررسی مصرف کودهاي کمپوست در داخل کشور نکته اي که باید مورد توجـه قـرار گیـرد ایـن مـساله                     

است که مصرف این نوع کود به دلیل شرایط خـاص آن کـامال منطقـه اي بـوده و آمـار و اطالعـات آن بایـد                        

لذا براي بررسی دقیق تر میزان تقاضاي این محصول می تـوان ازآمـار             . بصورت استانی مورد بررسی قرار گیرد     

در ابتدا با توجه به نـرخ رشـد       . واحدهاي موجود در کشور و نیاز به این محصول در مناطق مختلف بحث نمود             

جمعیت و میزان افزایش تولید زباله این مساله مورد بررسی قرار می گیرد سپس با توجه به آنکـه تولیـد ایـن                

  .حصول بصورت محلی می باشد اولویت تولید این کود در استان هاي بررسی می شودم

  

  بررسی میزان مصرف کود کمپوست درکشور با توجه به سرانه مصرف-3-3-2
  

 کیلو گرم در سال متغیر 8 تا 5مطابق با برآوردهاي انجام شده میزان نیاز به کود کمپوست به ازاي هر نفر از 

جدول پیش بینی .  کیلوگرم در سال قابل افزایش است8ت دیگر تقاضاي کود کمپوست تا به عبار. خواهد بود

الزم بذکر است که مصرف پائین کودهاي . تقاضاي کودهاي کمپوست را در سال هاي آتی نشان می دهد

کمپوست در سال هاي اخیر به دلیل تقاضاي پائین این محصول نمی باشد و دلیل اصلی آن عدم وجود 

  .ر مناسب در جمع آوري زباله و ارائه آن به واحدهاي کمپوست سازي می باشدسازوکا
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  1390 تا 1381 جمعیت ایران از سال -5-3جدول 
 1390 1389 1388 1387 1386 1385 شرح

 75089481 73906970 72743080 71597520 70470000 69360236 )نفر( جمعیت
پیش بینی مصرف کود 

 )تن( کمپوست
346801 387585 429585 472830 532130 563171 

  
    نکتۀ قابل توجه در مبحث بازیافت زباله این مساله می باشد که جدا از بازارهاي داخلی موجود بـراي مـصرف        

کود کمپوست که به عنوان کود کامل کننده فرایند تغذیۀ گیاهان معرفی می شود به ارائۀ آماري از میزان تولید            

 گـرم در روز بـراي هـر نفـر ضـرورت      800 گرفتن سرانۀ تولید زبالـه در کـشور معـادل          زباله در کشور با در نظر     

  . پرداختن به این مساله هر چه بیشتر از پیش نمایان می شود

الزم بـذکر اسـت   .  میزان تولید زبالۀ قابل بازیافت و تبدیل آن به کود کمپوست را نشان می دهـد 3-2جدول    

 از زبالۀ تولیدي در کشور زباله تر در نظر گرفته شده که قابـل بازیافـت مـی     درصد50که در این برآوردها تنها   

 درصد از زبالـه قابـل بازیافـت بـوده و مـی      70این در حالیست که در برخی از شهرها مثل مشهد حدود            . باشد

  .تواند براي تولید کمپوست مورد استفاده قرار گیرد

. مـی باشـد  ) اروپـایی   مالٌ برعکس کشورهاي توسعه یافته وکا% ( 30و خشک % 70در کشور ما میزان زباله تر 

مواد آلی زباله به کمپوست نه تنها مـشکل   به دلیل افزایش حجم روز افزون مواد زائد جامد تولید شده بازیافت

پرداخـت بـه   . افزایش درآمد ملی نتیجـه قابـل تـوجهی دارد    کند بلکه از جنبه هاي زیست محیطی را حل می

به کود کمپوست بعنوان یک کود آلی باعـث افـزایش عملکـرد تولیـد و اصـالح        زباله تر و تبدیلمقوله بازیافت

  . خاك شده و مزایاي دیگر را نیز خواهد داشت بافت و ساختمان

   زباله قابل بازیافت-6-3جدول 

 1390 1389 1388 1387 1386 1385 شرح

 75089481 73906970 72743080 71597520 70470000 69360236  جمعیت

میزان زباله قابل تبدیل به کود 
 )هزار تن(کمپوست

13924 14146 14373 14603 14836 15074 
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 میلیـون تـن       14همانطور که مالحظه می شود در حال حاضر میزان تولید زبالۀ قابل تبدیل در کشور حـدود                     

 با در نظر گرفتن حداقل قیمت هـر  . میلیون تن خواهد رسید15 به حدود   1390می باشد که این مقدار تا سال        

 میلیـون ریـال   2088610 ریال ارزش زبالۀ بازیافـت نـشده فعلـی در کـشور حـدود               150کیلو گرم زباله معادل     

این مساله مبین آنست که پرداختن به موضوع بازیافت زبالـه تـا چـه انـدازه                .  میلیون دالر می باشد    225معادل  

  .حیاتی و ضروري می باشد

  

   میزان تقاضاي کود کمپوست درکشور با توجه به سرانه مصرف در استان هاي مختلفبررسی-3-3-3
  

 با توجه به آنکه تولید کود کمپوست در کشور کـامال بـصورت منطقـه اي مـی باشـد و عوامـل تـاثیر گـذار در                        

باشـد  مکانیابی تولید کود کمپوست در دسترس بودن زباله به حد الزم و همچنین بازار مصرف مناسـب آن مـی        

در این قسمت از گزارش الزم است آمار با توجه به آمار جمعیتی استان هاي کشور امکان مـصرف ایـن کـود در            

مـصرف   الزم بذکر است میزان مصرف این کود با در نظر گرفتن متوسط سرانۀ            . استان هاي مختلف بررسی شود    

که در پیش بینی میزان مصرف آتـی کـود     الزم بذکر است    .  کیلو گرم به ازاي هر نفر در نظر گرفته شده است           5

همانطور کـه مالحظـه مـی شـود در     .  درصد رشد مصرف داشته باشیم10کمپوست فرض شده است که سالیانه   

 هزار تن پتانسیل براي مصرف کود کمپوست در کـشور وجـود دارد ولـی بـدلیل عرضـۀ                346حال حاضر حدود    

  .مصرف در کشور محقق نشده استپائین، عدم وجود فرهنگ مصرف مناسب این میزان از 

  

  

  

  

  

  

   پتانسیل مصرف کود کمپوست در استان هاي مختلف-7-3جدول 
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 جمعیت استان
کود کمپوست 

  تن-مصرفی
پتانسیل کود مصرفی براي 

  تن-1390سال 

 9701 6626 1325159 مرکزي

 17431 11905 2381063 گیالن

 21168 14458 2891567 مازندران

 25821 17636 3527267 آذربایجان شرقی

 20730 14159 2831779 آذربایجان غربی

 13488 9212 1842457 کرمانشاه

 30692 20963 4192598 خوزستان

 30898 21104 4220721 فارس

 18922 12924 2584834 کرمان

 40380 27580 5515980 خراسان رضوي

 32937 22497 4499327 اصفهان

 17196 11745 2349049 سیستان و بلوچستان

 10356 7074 1414721 کردستان

 12259 8373 1674595 همدان

چهارمحال و بختیاري 843784 4219 6177 

 12369 8448 1689650 لرستان

 3883 2652 530464 ایالم

 4549 3107 621428 کهکیلویه و بویراحمد

 6343 4332 866490 بوشهر

 6902 4714 942818 زنجان

 4179 2854 570835 سمنان

 7015 4792 958323 یزد
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 جمعیت استان
کود کمپوست 

  تن-مصرفی
پتانسیل کود مصرفی براي 

  تن-1390سال 

 9995 6827 1365377 هرمزگان

 97165 66365 13273009 تهران

 8837 6036 1207161 اردبیل

 7545 5153 1030682 قم

 8256 5639 1127734 قزوین

 11662 7965 1593055 گلستان

 5797 3960 791930 خراسان شمالی

 4396 3003 600568 خراسان جنوبی

 507050 346322 69264425 مجموع

    
  
  بررسی روند صادرات محصول-3-4

همانطور که در بخش واردات ذکر شد، تبادالت این کود متداول نمی باشد و تولید و مصرف این محصول به 

  .صورت منطقه اي انجام می گیرد
  

  پیش بینی نیاز به محصول با اولویت صادرات-3-5
  

 پیش بینی تقاضاي آتی براي سال هاي آتی را نشان  8-3ه جدول با توجه به آمار عرضه و تقاضاي ارائه شد

  . می دهد
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  )هزار تن( - پیش بینی عرضه و تقاضاي کود کمپوست در سال هاي آتی-8-3جدول 
  سال

  1390  1389  1388  1387  شرح 

 236 197 164 137  کل عرضه  
 507 460 418 380  پتانسیل مصرف

 271- 263- 254- 243-  مازاد یا کمبود عرضه  

  

  همانطور که از جدول فوق پیداست پتانسیل تولید کودهاي کمپوست در کشور در مقایسه با عرضۀ فعلی 

اختالف قابل مالحظه اي دارد دلیل اصلی این مساله عدم برنامه ریزي مناسب و توزیع نامتناسب واحدهاي 

ربایجان غربی و شرقی و همچنین گیالن عنوان مثال در استانهاي آذه ب. کود کمپوست در داخل کشور است

  .ی بوده بازار مصرف مناسبی براي مصرف این کودها می باشندیکه داراي جمعیت باال

  همانطور که ذکر شد، تبادالت این محصول رونق چندانی ندارد ولی در صورت احداث واحدهاي جدید، 

 تامین نیاز داخلی صادرات آن به کشورهاي چنانچه این کود در کشور به میان قابل توجه تولید گردد پس از

همسایه به خصوص کشورهایی که کشاورزي از جمله صنایع قابل توجه آنها به شمار می آید می تواند  مد 

  .نظر قرار گیرد

 هزار تنی از کود کمپوست در استان هایی که در زمینه 10در نهایت پیشنهاد می شود که واحدهاي 

 جدي ندارد احداث شده تا عالوه بر ارزش اقتصادي ایجاد شده مناطق مورد بحث بازیافت زباله شهري طرحی

  . از مزیت هاي زیست محیطی اینگونه طرح ها نیز بهره مند شوند

 شایان ذکر است که بر اساس بررسی هاي انجام شده، استان هایی چون مرکزي، فارس، سیستان و 

     غربی براي اجراي طرح هاي کمپوست مناسب به نظر   بلوچستان، لرستان، قزوین و گیالن و آذربایجان

 همچنین در صورت تامین نیاز داخلی می توان احداث واحدهاي جدید این محصول را با رویکرد .می رسند

  .صادراتی در سایر استانها نیز مدنظر قرار داد
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  4فصل 
  تکنولوژي و روش هاي 

  تولید محصول
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  شهاي موجود تولید محصولبرسی رو-4-1

هاي شهري و ضایعات زراعی است و به  کود کمپوست بقایاي تخمیر شده زبالههمان طور که ذکر شد، 

یکی از مشکالت شهرهاي بزرگ دفع . عنوان کود آلی اثرات مثبت و سودمندي در تغذیه گیاهان دارد

  .هایی وجود دارد براي دفع زباله روش. ردگذا هاي خانگی بوده که بر سالمتی شهروندان نیز تاثیر می زباله

  سوزاندن - الف

  دفن زباله -ب 

  بازیافت -

   

ها در خارج  در روش دوم معموالً زباله. آورد هاي سوزانده شده خود مشکالتی بوجود می در روش اول زباله 

 که براي انسان موادي. هاي تولیدي است ترین روش بازیافت زباله شوند، اما بهترین و مهم از شهر دفن می

یعنی مواد موجود در زباله به عنوان ماده اولیه یا خام . شوند در کشاورزي و صنعت مفید هستند بازیافت می

بحث تولید کود کمپوست . لذا در این روش، اولین قدم اجراي طرح تفکیک زباله است. شوند استفاده می

به عبارت دیگر مواد اولیه کود . هاي خانگی است ي استفاده از بقایاي آلی موجود در زباله اصوالً درباره

  .باشد ها، بقایاي غذا و میوه، برگ و غیره می کمپوست بقایاي آلی زباله

  .کود کمپوست وجود دارددو روش متداول جهت تولید 

  روش صنعتی ♦

  روش سنتی ♦
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، روش صنعتی مراحلی دارد. دشو تولید کود کمپوست به روش صنعتی توسط سازمان بازیافت انجام می  

بندي، خرد کردن، تخمیر  ها مراحل بعدي که شامل روش تغذیه، دسته  پس از تحویل زبالهبدین ترتیب که

  .شود و در نهایت خشک کردن و بسته بندي است، انجام می

بدین صورت که . شود هایی در باغ و یا منزل انجام می تولید کمپوست به روش سنتی در حوضچه

سپس مواد اولیه . سازند  متر و به عمق یک متر می5/2 تا 5/1 متر و به عرض 9 تا 2هایی به طول  هحوضچ

 35معموال طی . کمپوست را داخل حوضچه ریخته و چند روز یک بار مواد را بهم زده تا هوا وارد آن شود

. شوند صرف تبدیل می روز این مواد آلی توسط موجودات ذره بینی تجزیه و به کود کمپوست قابل م45تا 

یا . تر انجام گیرد کنند تا کار پوسیده شدن راحت ها مقداري کود اوره اضافه می گاهی اوقات داخل حوضچه

یا ریزند تا کمپوست تولیدشود و به آن اصطالحاً ورمی کمپوست  ها می هاي خاکی را در حوضچه اینکه کرم

اي  توان از روش توده ها می عالوه بر حوضچه  .شود هاي خاکی گفته می کمپوست تولید شده توسط کرم

  .سطحی و بلند استفاده کرد

   :انواع زیر تقسیم می شودشدگی  مقدار تجزیه براساس کمپوست

تازه ) الف   

خام) ب   

کامل و تجزیه شده) ج    

به نوع ماده اولیه کود کمپوست داراي  کود کمپوست باید از نظر ترکیب شیمیایی کنترل شود و بسته

  .رکیبات شیمیایی متفاوتی استت
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  شرح تکنولوژي مورد نظر-4-2

فرآیند تولید کود در کارخانه به روشی طراحی شده اسـت کـه طـی آن علمیـات تخمیـر در یـک سـالن سـر                   

پوشیده انجام گرفته که با کنترل دما و رطوبت و هم زن و هوا دهی به موقع تـوده زبالـه ، عـالوه بـر کـاهش                    

  .  از تولید و انتشار بوهاي نامطبوع جلوگیري به عمل می آید زمان تخمیر زباله

  :  بخش صورت می گیرد 3تولید کود آلی به طور کلی در 

   آماده سازي نهایی -3             سالن تخمیر-2           سالن پذیرش-1

ن را توزیع زباله هاي حمل شده از سطح شهر در داخل این سالن تخلیه شده و سپس لودر مواد داخل سال  

  .  متر مربع انبار می کند 1000نموده و در محدوده اي به مساحت تقریبی 

در زمان شروع به کار کار خانه مواد توسط ماشین آالت به داخل هاپر ریخته می شـود و از آنجـا توسـط یـک        

  . واحد نوار نقاله زنجیري به خطوط دیگر هدایت می گردند 

این دسـتگاه  . رهاي نقاله وارد سرند دوار اولیه و بعد از آن سرند ثانویه می شود    مواد در مسیر انتقال از روي نوا      

 متر و چـشمه هـایی   5/2 متر و قطر دهانه  9ها وظیفه جداسازي قطعات درشت را دارند و داراي طول حدوداً            

  .  سانتیمتر می باشند10 و 5به قطر 

مـوادي کـه   . ذر سرند و سرریز تقسیم می شوند مواد در مسیر خط پس از عبور از سرندها به دو قسمت زیر گ         

داراي ابعاد بزرگتري هستند با شیب مالیمی که سرندهاي دوار دارند به خروجـی هـا هـدایت شـده و پـس از       

عبور از یک مرحله جداسازي دستی که توسط نیروي انسانی در دو سوي خط انجام می شود ، ضایعات تخلیـه   

  . ت دفن در محل دفن زباله شهري بارگیري می گردند نایلکس به بیرون سالن هدایت و جه

  . در سالن تخمیر عملیات توده گذاري ، همزنی و هوا دهی به طور پیوسته انجام می گیرد 
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مواد ابتدا از طریق یک دستگاه نوار نقاله وارد کریدوري که در وسط سالن تعبیه شده می گردد و سـپس از                 

 که در طول کریدور قادر است روي ریلهاي خاص خود حرکت کند بـه روي یـک   طریق دستگاهی به نام تریپر  

  . پل فلزي و نقاله هاي زنجیري هدایت مواد در کف سالن ریخته می شود 

  . تن وجود دارد 350 محدوده مجزا با ظرفیت هر یک 24در این سالن در مجموع 

ار قوي در سـالن تعبیـه شـود در سـالن      فن فش12الزم است که یک سیستم تهویه بسیار قوي حاوي حداقل           

تخمیر کارخانه کمپوست به منظور انبار کردن الیه اي مواد و همزنی معموالً از مجموعه اي به نام استاکر کـه           

  .  متر و یک واحد همزن مارپیچی استفاده می شود 26شامل یک واحد پل فلزي با دهانه حدوداً 

گام آن از طریق اتاق کنترل و کامپیوتر صنعتی صادر می شود در هوادهی و همزنی مواد که فرمان هاي به هن

 روز ادامه یافته و نهایتاً پس از طی این دوره توسط لودر و کمپرسی به محوطه انبار هدایت 22سیکل تقریبی 

  .  روز نیز در محوطه باز نگه داري می گردند 60شده که این مواد به مدت 

 که دما ، رطوبت و میزان هواي ورودي آن قابـل کنتـرل اسـت انجـام     پروسه تخمیر در یک محیط سرپوشیده  

بنابراین ضمن آن که از تخصیص زمان اضافی براي نگه داري مواد در طـول دوره از خـروج مـواد                    . می پذیرد   

  . مغزي گیاه در شیرابه استمالی جلوگیري شده و محصول تولیدي از کیفیت مطلوبی برخوردار می شود 

 ماندگاري مواد در این سالن ، مواد آلی توسط میکرو ارگانیزم هـاي موجـود در زبالـه و         روزه 22در طی دوره    

  . حضور هوایی که توسط فن هایی از کف سالن به داخل توده زباله دمیده می شود تجزیه می گردد 

  . انرژي است حاصل این فرآیند تجزیه دي اکسید کربن ، بخار آب و یک ته مانده جامد و مقدار قابل توجهی 
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  دستگاههاي تولید کود کمپوست-3-4شکل 

  روش تولید طرح-4-3

   فرآیندها -الف

چنانچـه مـواد فـساد    .  بخش اعظمی از ترکیبات مواد زاید جامد شهري از مواد آلی تـشکیل گردیـده اسـت             

 موجـود در زایـدات را      ناپذیر مانند چرم ، الستیک و پالستیک از زباله جدا شوند ، اجراي ترکیبـی مـواد آلـی                  

  : می توان به صورت زیر طبقه بندي نمود 

  قندها ، نشاسته ، اسیدهاي آمینه و اسیدهاي آلی مختلف : ترکیبات محلول در آب شامل   -

  . مواد نیمه سلولزي که در نتیجه کندانسیون قندهاي پنج کربنی و شش کربنی حاصل می شود    -

  . نسیون قندهاي شش کربنی مانن گلوکز است سلولز که حاصل کندا        -

  . چربی ها، روغن و موم که استر الکل ها و اسیدهاي چرب سنگین هستند         -

  . لیگنین یا مادو چرب که داراي طبیعت شیمیایی است         -

  . لیگنو سلولز که ترکیبی از لیگنین و سلولز می باشد         -

  . از تراکم زنجیره هاي اسید آمینه تشکیل شده اندپروتئین ها که          -

قـرار  ) هـوازي  ( چنانچه مواد آلی و فساد پذیر از زباله هاي شهري جدا شده و در معـرض تجزیـه باکتریهـا              

گیرند، محصول باقیمانده پس از فعالیت هاي باکتریها و تجزیه و ترکیب، کمپوست یا کـود آلـی نامیـده مـی                    
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د شامل جداسازي و تبدیل باکتریائی مواد الی موجود در زبالـه بـه عنـوان کمپوسـت               مجموعه این فرآین  . شود

با واکنش هاي بیوشـیمیائی کـه نـوعی         ) سلولز و گلوکز    ( مواد آلی موجود در زباله      . سازي شناخته شده است   

تخمیر به کمک میکرو ارگانیسم هایی مانند باکتري هاي هوازي و قارچ هـاي مخـصوص توسـط آنـزیم هـاي         

این میکـرو ارگانیـسم   . خاص با استفاده از اکسیژن هوا تجزیه می شوند و به مواد ساده تري تبدیل می گردند              

        ها از کربن موجود در مواد آلی با ترکیبات پیچیده تغذیـه نمـوده و آنهـا را بـه ترکیبـات سـاده تـري تجزیـه                     

براي ساخت جسم سلولی خود مورد استفاده قرار         میکرو ارگانیسم ها مواد آلی تجزیه شده یا تازه را           . می کنند 

می دهند و در نتیجه واکنش عکس نیز که تبدیل مواد ساده معدنی و آلی در خالل متابولیسم سلول ها اسـت     

حاصل این دو واکنش دو طرفه که عمر تخمیر را تکمیل می کنـد باعـث رهـا شـد مـواد             . به وقوع می پیوندد   

زت و پتاسیم از جسم پوسیده گیاهی و حیوانی موجود در زباله می شود کـه از         معدنی مانند ترکیبات فسفر ، ا     

  . جنبه تغذیه گیاهی اهمیت فراوانی دارد

  : عوامل متعددي در تسریع عملیات تجزیه در تولید کمپوست موثرند که عبارتند از

  مواد مغذي موجود در مواد آلی تشکیل دهند زباله           -

  موجود در زباله رطوبت            -

  نحوه تأمین اکسیژن مورد نیاز براي عملیات تجزیه مود            -

  )  درجه سانتیگراد 60 – 70حداکثر در حدود  (  درجه حرارت           -

  همگن بودن و یکنواحتی مواد براي کنترل عمل تجزیه           -

  . ابعاد و قطعات موادي که باید تجزیه شوند            -

 فرآیند تولید و تهیه کمپوست زمانی مقرون به صرفه است که ایجـاد محـیط مناسـب و الزم بـراي میکـرو                     

در . ارگانسم ها جهت تجزیه مواد در مدت زمان کوتاه و با راندمان باال تا مرحله تثبیت بیولوژیکی انجام پـذیرد  

برخـی از ایـن   . ام تجزیه وارد عمل می شـوند   این فرآیند انواع مختلفی از میکرو ارگانیسم هاي الزم جهت انج          

انواع در مراحل اولیه فعال بوده و با تغییراتی که در محیط ایجاد می کنند زمینه را براي فعالیـت انـواع دیگـر         
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یکی از مهم ترین پارامترهاي این تحول که موجب تشخیص فعالیت انواع           . میکروارگانیسم ها آماده می نمایند    

  .می باشد درجه حرارت استمیکرو ارگانیسم ها 

   عملیات تولید -ب 

  : مرحله اصلی وجود دارد 5در کلیه روش هاي مختلف تبدیل زباله به کود عموماً 

  آماده سازي      -

  هضم     -

  عمل آوري     -

  عملیات نهایی      -

  ذخیره سازي یا دفع      -

 و یا میزان آماده سازي مـواد اولیـه و عملیـات        تفاوت در بین روش هاي مختلف ، عموماً در روش هضم                 

  . نهایی بر روي کود تولیدي است

در مرحله آماده سازي ، ذخیره سازي ، جدا سازي مواد قابل بازیافت ، غیر قابل اشتعال ، خرد کردن ، کـاهش     

  .می باشد) مواد مغذي و رطوبت ( دادن ابعاد ، خمیر سازي و افزودن لجن فاضالب 

  : تم هاي مختلف هضم بر دو دسته تقسیم می شوند  سیس       

  تهیه کمپوست با استفاده از انبار کردن مواد در ردیف هاي مجزا در فضاي باز و هـوادهی آن هـا از طریـق                  -

  .کانال هاي هوادهی و یا جابجا کردن آنها

آوري کمپوسـت در  تهیه کمپوست با استفاده از وسایل مکانیکی در هاضـم هـاي مکـانیکی میـزان عمـل             -

در عملیات نهایی نیز معموالً با توجه به اینکه       . مرحله اول هضم و تثبیت به مورد مصرف آن بستگی دارد            

کود تولید شده از نظر دانه بندي یکنواخت نمی باشد ، معموالً باید الک گردند و رطوبـت آن نیـز تنظـیم                

فنظر از میزان بهـره دهـی روش انتخـاب          موفقیت یا عدم موفقیت یک سیستم تهیه کمپوست ، صر         . شود
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چنانچه مصرف کود نیز فصلی باشد انبار کـردن         . شده بستگی به روش دفع نهایی کمپوست تولیدي دارد          

  .آن ضرورت دارد

توانیم یک کمپوست خوب، سریع و داراي عناصر غـذایی   در تولید کمپوست باید توجه داشت که چطور ما می   

هاي مختلفی براي تولید کمپوست وجود دارد کـه هـر     براي این منظور روش .در حد مطلوب تولید نماییم    

  .باشد  یک به نوبه خود با توجه به هدف و امکانات موجود داراي اهمیت می

   روش هاي مختلف تولید -ج 

 1در شـکل  .  عملیات تولید کود آلی از زباله اصوالً بـه دو روش هـوازي و بیهـوازي صـورت مـی گیـرد                

کـه بـا اسـتفاده از اکـسیژن      Method  Aerobicروش هوازي. گرام کلی این عملیات مشاهده می شود دیا

روش سـریع  . انجام می شود به دو روش سریع یا راکتوري و روش کند یا غیر راکتوري تقسیم بندي می گردد        

روش هـاي وینـدرو ،   . توسط سیلندر یا راکتورهاي بسته به طور افقی یا عمودي طراحی شده و کار بـرد دارد           

حوضچه اي ، توده هاي سطحی با هوادهی طبیعی بدون برگشت هوا و با هوادهی مصنوعی بدون برگشت هوا                    

  . نمونه هایی از روش هوازي کند یا غیر راکتوري هستند 
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  روش ها

  

    بیهوازي                                                                        هوازي                 

  

   کند یا غیر راکتوري                                                                         سریع یا راکتوري 

  

             حوضچه   راکتورهاي بسته عمودي                توده هاي سطحی            راکتورهاي بسته افقی

    شماي کلی عملیات تهیه کود آلی در روش هاي مختلف -4-4شکل 

   انواع روشهاي هوازي تولید کمپوست -

  )  Pits(حوضچۀ کمپوست   -1

  )  Bins(مخازن تجزیه    -2

  ) digester  Silo(سیلوهاي هاضم    -3

  ) and windrow  Statns (  توده هاي منفرد و طویل   -4

   ) WINDROW(  تولید کمپوست بروش -4-5-4-1 

 بـر روي  … در این روش مواد قابل کمپوست پس از طی مراحلی چند از قبیل جـدا سـازي ، آسـیاب و                     

 متـر  4/2 – 6/3در ابعادي به عرض ) که به ویندرو مشهود می باشند      ( سطوح زمین بصورت توده هاي طویل       

در ایـن روش  . ریخته می گـردد ) خمیر  متناسب با اندازة سابت ت    (  متر و طولهاي مختلف      2/1 – 8/1و ارتفاع   

در این عمل بـا اسـتفاده   . عمل هوادهی با استفاده از هواي آزاد و به شکل یک تکنولوژي ساده انجام می گیرد      
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 حرکت می کند و بوسیلۀ هـم     )ویندرو  ( از دستگاههاي ویژه که بصورت افقی در امتداد توده هاي کمپوست            

رعایت برخی از فاکتورها متفاوت از قبیـل        .  هوادهی را انجام می دهند       زدن و برگرداندن تودة کمپوست عمل     

اندازة مواد ، میزان رطوبت ، نسبت کربن به نیتروژن در راندمان بخش تخمیر بسیار مؤثر و تعیین کننده مـی                   

زان  درصد و می  50-60 میلیمتر  میزان رطوبت مواد بین        25 – 75بطوریکه اندازة مواد می بایست بین       . باشد  

  .  باشد35-50نسبت کربن به نیتروژن نیز بین 

با کودهاي دیگر از جمله کود شـیمیایی و حیـوانی بـه برتـري هـاي آن پـی                    ) کود آلی (در مقایسه کمپوست    

  .بردیم

  در کود شیمیایی مواد خیلی جذب می شوند  •

  .می گیرنددر کود شیمیایی مواد جاذبه الرطوبه هستند یعنی براي حل شدن،  آب از ریشه گیاه  •

  

  :کمپوست سرد -1
در این روش توده ماده آلی در یک مناسـب روي    . باشد  کمپوست سرد ساده ترین روش در تجزیه مواد آلی می         

در ایـن روش عمـل تجزیـه توسـط     . گـردد   ماه به حال خود رها می    6-12هم انباشته شده و براي مدت زمان        

  .گردد طبیعت انجام می

  

  :کمپوست گرم -2
در این روش بـا فعـال نگـه داشـتن      . باشد  ین روش در تهیه کمپوست روش کمپوست گرم می        تر  احتماالٌ سریع 

تـوان در   از ایـن روش مـی  . گـردد   روز آماده مـی   14-20جمعیت میکروبی در توده ماده آلی کمپوست پس از          

  .تولید صنعتی کمپوست استفاده به عمل آورد

 :کمپوست لیوانی -3

در . باشـد  مـی ) منـازل (ریع در تجزیه ماده آلی در مقیاس کوچـک  هاي خیلی س  کمپوست لیوانی یکی از روش    

شـود و محفظـه در هـر روز دو بـار بهـم زده       این روش تمام مواد آلی در یک محفظه بشکه مانند ریختـه مـی          
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در هـواي سـرد   . باشـد  هاي هوازي در توده ماده آلی می شود، هدف از این عمل فعال کردن میکروارگانیسم      می

 زیرا بعلت حجم کـم مـواد آلـی دمـاي آن سـریعاٌ             بندي نمود،   را توسط پوشش مناسبی عایق    توان محفظه     می

  .نماید یابد و تولید کمپوست ناقص می کاهش می

  

 :ورمی کمپوست -4

هاي تجزیه کننده مـواد آلـی در         عمومیت دارد، زیرا کرم   ) ها  همچنین در سایر اقلیم   (این روش در نواحی سرد      
ها که در نواحی  هاي مختلفی از این کرم     گونه. باشند  د قادر به تجزیه مواد آلی می      گرا   درجه سانتی  2-30دماي  

  :معتدل در تولید ورمی کمپوست نقش دارند عبارتند از 
  

1- Lumbricus Rubellus-Red Worm 
2- Eisenia Fetida-Tiger Worm 
3- Lumbricus Terrestris-Canadian night crawler 

  
باشد و نسبت کربن بـه ازت مناسـب در مـواد آلـی       می8/5-2/7ها  این کرم براي فعالیت PHبهترین محدوده   

  . باشد  می40:1 تا 20:1جهت مصرف کرم 
  

   شرایط الزم در تولید کمپوست -
   وجود مواد آلی-الف
   میکروارگانیسم الزم-ب
   رطوبت-ج
  )اکسیژن( هوا -د

فسفر، پتاسیم، منیزیم، گوگرد و عناصر ریـز  ها براي رشد خود به کربن، ازت،       میکروارگانیسم : مواد آلی  -الف

اگـر نـسبت کـربن بـه ازت     . ترکیب شیمیایی مواد آلی در سرعت تجزیه آن تأثیر زیادي دارد        . مغذي نیاز دارد  

گردد و اگر خیلی کم باشد، سبب از بین رفتن ازت به شـکل   زیاد باشد شدت تجزیه مواد آلی دچار اختالل می      

  .شود آمونیاك می
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هاي مختلفـی زیـست        معموالٌ در شرایط طبیعی بر روي مواد آلی میکروارگانیسم         :رگانیسم الزم  میکروا -ب

اگر جمعیت میکروبی در خالل کمپوست شدن در حـد مناسـبی   . یابند کنند و در شرایط مناسب تکثیر می        می

 مزوفیـل و  هـاي  در خالل عمل تجزیه میکروارگانیـسم ). 7(شود  باشد عمل کمپوست شدن نیز کامل انجام می  

یابـد کـه مـواد غـدایی در      کنند و فعالیت آنها تا زمانی ادامـه مـی         ترموفیل بطور متوالی به ماده آلی حمله می       

  .دسترس آنها باشد

. گـردد  ها دچار اخـتالل مـی       هاي خیلی زیاد و خیلی کم رشد و تکثیر میکروارگانیسم            در رطوبت  : رطوبت -ج

  ).1(باشد   درصد می50-70ها در حدود بهترین رطوبت الزم براي ادامه زندگی آن

بـا افـزایش هـوادهی سـرعت       . باشـد    طبق تعریف کمپوست شدن یک فرآیند هوازي مـی         ):اکسیژن( هوا   -د

هوادهی در کنترل دما و جلوگیري از ایجاد بوي نامطبوع در توده در حـال              . یابد  تجزیه مواد آلی نیز فزونی می     
  .تجزیه نقش مهمی دارد

  :ذار در تولید کمپوست عوامل تاثیر گ-
  :در تهیه کمپوست مراحل زیر بایستی مد نظر قرار گیرد

  .مواد آلی خرد گردند -1

 .رطوبت آن تا صد در صد افزایش یابد -2

 . متر و طول دلخاه روي هم انباشته گردد5/1-2 متر و ارتفاع 2-4مواد آلی در عرض  -3

 .هاي مناسب انجام پذیرد عمل هوادهی در زمان -4

 تیویتور و تنظیم نسبت کربن به ازت به فسفراستفاده از اک -5

  
  

  : اندازه مناسب ذرات مواد آلی-
خـرد کـردن   .  میلی متر باشد10-50بایستی درحدود   اندازه مناسب ذرات مواد آلی جهت کمپوست شدن می      

گردد و در ضمن با عمل خرد کردن به فضاي کمتري         ضایعات کشاورزي موجب تسریع در تجزیه مواد آلی می        

  .باشد ز نیاز مینی
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  : طریقه خرد کردن مواد آلی-
. و دسـتگاه چـاپر  ... توان مواد آلی را به قطعات کوچکتر خرد نمود، از جمله داس، بیـل و     با وسایل مختلف می   

دستگاه چاپر قادر است شاخه هاي ضخیم را نیز خرد نماید و مواد آلی را به صـورت یکنواخـت قطعـه قطعـه                        

اگر ذرات مواد آلـی خیلـی ریـز شـوند        . توان استفاده نمود    راي تولید انبوه کمپوست می    از این دستگاه ب   . نماید

هـاي    لذا در سیستم  . گردد  هاي داخلی کمپوست دچار اختالل می       هاي هوازي در قسمت     تنفس میکروارگانیسم 

 50هـاي داراي تهویـه طبیعـی      میلیمتـر و در سیـستم  10داراي تهویه مصنوعی قطر ذرات بایـستی حـداقل          

  .میلیمتر باشد

  :  رطوبت مناسب -
 60-70ها دچار وقفه نشود، بایستی رطــوبت تــوده مـاده آلـی در حـدود                   براي آنکه فعالیت میکـروارگانیسم   

این عمل به طرق مختلف انجام پذیر است، از جمله استفاده از آبپاش دستی، شـیلنگ آب، تـانکر           . درصد باشد 

دت تهیه کمپوسـت رطوبـت آن نبایـستی از مقـدار فـوق کمتـر و یـا        الزم به ذکر است در طول م. آب و غیره  

  . توان به همراه آب از اکتیویتور نیز استفاده نمود براي تسریع در فرایند کمپوست شدن می. بیشتر گردد

فرایند تولیـد کمپوسـت   . میزان رطوبت مناسب در توده کمپوست نقش مهمی در سرعت تجزیه مواد آلی دارد     

در . یابـد   درصـد کـاهش مـی   70 درصـد و بیـشتر از   20 حداکثر بوده و در رطوبت کمتر از  60-70در رطوبت   

  .شود  درصد ازت ماده آلی به صورت آمونیاك متصاعد می40رطوبت کمتر از 
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  : افزایش عناصر غذایی-
سـت  افزایش پتاسیم و فسفر ممکـن ا . نماید افزایش عناصر غذایی به توده کمپوست عمل تجزیه را سریعتر می 

تجزیه سلولز و همی سلولز را زیاد تر نماید ولی مصرف زیادتر این عناصر ممکن است تأثیر عکس داشته باشـد   

توان عناصر غذایی موجود در آن را تعیین و نسبت به رفـع کمبـود آن اقـدام                با تجزیه شیمیایی کمپوست می    

اگر این نـسبت بیـشتر      . باشد   می 20ز  یک کمپوست خوب داراي نسبت کربن به ازت برابر یا کمتر ا           ). 9(نمود  

شود و اگر خیلی کم باشد، سبب از بین رفتن ازت بـه شـکل    از مقدار فوق باشد سبب کمبود ازت در خاك می   

  . شود آمونیاك می

  .توان از فرمول زیر استفاده نمود براي تنظیم نسبت فوق می

)(
1

YXR
YNXN

XC
+=

+
 

 به ترتیب مفدار درصد کربن و درصـد ازت   N و   Cماده آلی و کود از ته،        به ترتیب مقدار     y و   xدر این فرمول    
  .باشد  نسبت کربن به ازت دلخواه میR مقدار ازت کود ازتی، N1در ماده آلی و 

  : ابعاد توده کمپوست-
براي این منظور عرض و     . رعایت ابعاد مناسب توده مواد آلی در سرعت عمل آوري کمپوست نقش زیادي دارد             

 متر باشد و طـول تـوده کمپوسـت بـه انـدازه دلخـواه       5/1 و 5/2-4 مناسب مواد آلی بایستی به ترتیب        ارتفاع

یابـد و کمپوسـت    اگر ابعاد کمتر از مقدار فوق باشد درجه حرارت کمپوست به حد کافی افزایش نمی      . باشد  می

هـاي هـوازي تجزیـه     گانیـسم گردد و اگر ابعاد زیادتر از مقدار فوق باشد عمـل تـنفس میکروار   ناقص تولید می  

  . متر افزایش یابد8/1-2در زمستان ارتفاع توده کمپوست بایستی به . گردد کننده مواد آلی دچار اختالل می

  

  : هوادهی-
با هوادهی، میکروارگانیسم هاي هـوازي  . هوادهی توده مواد آلی بایستی حداقل هر دو هفته یکبار انجام پذیرد        

عمل هـوادهی در نـصب     . آید  سمی نظیر الکل، گاز متان و غیره جلوگیري بعمل می         فعال شده و از تولید مواد       

هـاي   دار در داخل توده کمپوست، زیر و رو کردن ماده آلی توسط چهار شاخ، استفاده از شبکه                 هاي سوراخ   لوله
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ر اسـت  باشد و قاد این دستگاه به صورت کششی و یا خود کششی می.  شود توري و یا دستگاه همزن انجام می     

  .توده ماده آلی را با سرعت زیاد هوادهی نماید

  :هاي میکروبی  استفاده از فعال کننده-
  .توان از آن بهره گرفت هاي مختلفی وجود دارد که با توجه به امکانات می براي این منظور روش

  : اکتیویتور-
 محققـین مختلـف شناسـایی      ها که در تجزیه بقایاي گیاهی نقـش دارنـد توسـط             هایی از میکروارگانیسم    گونه

ایـن  . هـایی اسـت کـه قادرنـد سـلولز و لیگنـین را بـه سـادگی تجزیـه نماینـد           اند و بیشتر شـامل گونـه       شده

هـاي معینـی بـسته     هاي مشخصی منتقل شده و در کیـسه        ها پس از جدا سازي بر روي حامل         میکروارگانیسم

براي این منظور ماده . گرم اکتیویتور مصرف نمود   200توان مقدار     به ازاي هر تن مواد آلی می      . شوند  بندي می 

  .آلی بایستی از قبل، خرد و مرطوب شده باشند

  : استفاده از خاك-
توان در تهیه کمپوست استفاده نمود، براي این کـار   هاي مختلف می   از خاك به علت دارا بودن میکروارگانیسم      

  . کنند هاي متناوب استفاده می از خاك و ماده آلی به صورت الیه

  : استفاده از کودهاي دامی-
 درصـد در تهیـه     10تـوان بـه نـسبت         هـاي مختلـف مـی       از کود دامی نیز به لحاظ دارا بودن میکروارگانیـسم         

  .کمپوست به عنوان اکتیویتور استفاده نمود

  : اندازه گیري پارامترهاي مهم در تهیه کمپوست-
، بایستی بعضی عوامل نظیر رطوبت، دما، اکسیژن و    براي آنکه عمل کمپوست شدن به نحو احسن انجام پذیرد         

PH  تـوان   گیري قابل حمل کـه دقـت بـاالیی نیـز دارنـد مـی       هاي اندازه براي این کار از دستگاه .  کنترل شوند

تـوان از طریـق تجربـی و یـا آزمایـشگاهی بـه        هایی در دسترس نباشـند مـی   اگر چنین دستگاه. استفاده نمود 

  . قدام نمودگیري عوامل فوق ا اندازه

افـزایش دمـاي   . باشـد  گـراد مـی    درجه سانتی  18-35ها در حدود      دماي مناسب جهت فعالیت میکروارگانیسم    

  .توان از طریق پاشش آب کنترل نمود کمپوست را می
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در مراحـل اولیـه تولیـد       . باشـد   حداکثر می  PH= 5/6-5/7هاي تجزیه کننده مواد آلی        فعالیت میکروارگانیسم 

افزایش آهک به تـوده مـواد آلـی،     . شود   توده کمپوست می   PHاسیدهاي آلی موجب کاهش     کمپوست، تجمع   

بـدون افـزایش   . شـود  نماید، ولی سبب از دست رفتن ازت به شکل آمونیـاك مـی            سرعت تجزیه را سریعتر می    

  . باشد  می7توده کمپوست بالغ در حدود  PHآهک، 

  یتبررسی ایستگاهها، مراحل و شیوه هاي کنترل کیف-4-4

  : ارزیابی کیفیت کمپوست-
  :توان به نکات ذیل توجه نمود براي ارزیابی کیفیت کمپوست می

هاي سریع براي ارزیابی کیفیت کمپوست، استفاده از کاشت بذر تـره            یکی از روش  :  کاشت بذر تره تیزك    -الف

  . باشد ن نمیاگر کیفیت کمپوست نامطلوب و یا نا بالغ باشد بذر قادر به جوانه زد. باشد تیزك می

  . بوي نامطبوع ندهد-ب

  .اي تیره و یا سیاه باشد  رنگ آن قهوه-ج

  . آلوده به عناصر سمی نباشد-د

  .هاي گیاهی در آن قابل تشخیص نباشد  اندام-ه
  

  : میزان مصرف کمپوست در هر هکتار-
  .زي خاك داردمیزان مصرف کمپوست متأثر از نوع محصول، شرایط آب و هوایی، نوع خاك و درجه حاصلخی

ها، سیب زمینـی و بـرنج در حـدود            مقدار متوسط کمپوست مورد نیاز در محصوالتی چون چغندر قند، سبزي          

 تـن  5/12در مناطقی که میزان بارندگی باالست مقدار کمپوست مـصرفی    .  تن در هکتار برآورد شده است      25

اگـر  .  هکتار در سال توصیه شـده اسـت   تن در5/2-5در هکتار و در نواحی نیمه خشک و دیم زارها به ترتیب        

توان یک سوم تا یـک چهـارم زمـین در اختیـار      کمپوست به میزان کافی براي تمام زمین در اختیار نباشد می 

 تـا  3توان یک سوم تا یک چهارم زمین را در سال اول کود آلی داد و با اجزاي تناوب صحیح پس از           نباشد می 
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 درصـد  10-25اي از کمپوست به میزان  در محصوالت گلخانه. گردد مند می  سال تمام زمین از کود آلی بهره  4

  .نسبت به حجم گلدان استفاده نمود

  : زمان مصرف کمپوست-
تـوان آن را      تر باشد می    هر چه کمپوست بالغ   . زمان مصرف کمپوست بستگی به درجه رسیدگی کمپوست دارد        

اي تلنبـار شـود و مـصرف نگـردد ارزش غـذایی آن       اگر کمپوست به مدت زیادي در گوشه. دیرتر مصرف نمود  

توان کمپوست را قبل از کاشـت بـا خـاك      براي بهبود خصوصیات فیزیکی خاك می     . یابد  براي گیاه کاهش می   

  .سطحی مخلوط نمود

  :بهترین زمان استفاده ار کمپوست به عنوان کود -

در فصل تایستان و هنگام فعالیت با توجه به شرایط گیاهان و اینکه در زندگی هستند اگر کمپوست را 

بلکه درهنگام خواب که گیاهان مواد مغذي  . استفاده کنیم ، از آن فقط  به عنوان محافظ استفاده کرده ایم

بنابراین بهترین موقع استفاده در فصل پاییز و زمستان است البته بستگی به نوع . را از زمین جذب می کنند

است که کمپوست تولید شده در مناطق سرد یا در فصل زمستان براي   جالبگیاه دارد اشاره به این نکته هم

ها با توجه به دما  تابستان یا مناطق گرم سودمند نیست زیرا کمپوست توسط میکروارگانیسم استفاده در

ومحیط تنظیم شده و همچنین  بردباري گیاه در فصل تابستان متفاوت با بردباري گیاه در فصل زمستان 

  .است

  :آبدهی  و رطوبت کود کمپوست  -

سیستم آبدهی به ترکیب مواد و دما بستگی دارد به عنوان مثال اگر مواد ، گیاهان جنگلی باشند به آب 

آب کمتر از حد تعادل باعث کاهش روند فعالیت میکروارگانیسمها می . بسیار زیادي براي تجزیه نیاز دارند

د توسط گیاه که به اصطالح خفه شدن می گویند و تجزیه  شود و آب زیاد سبب جلوگیري از حل شدن موا

همچنین آب زیاد شسته می شود و نیتروژن معدنی که غیرقابل استفاده براي . بی هوازي و فساد می شود

 با توجه به شرایط جوي استان قم ، در تابستان به ازاي یک کیلوگرم ماده . گیاه است باقی می ماند

300cc  150 است و درزمستان  روز الزم15درطولcc  روز باید استفاده شود30در طول .  
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  :ایمنی کمپوست  -         

اما در مورد مواد ریخته شده باید . ز می شودرایمنی بهداشتی کمپوست خود توسط میکزوارگانیسمها کنت

محترقه را  درجه باال می رود مواد 70دقت کافی را داشت که با توجه به این امر که در کمپوست دما تا 

نباید در کمپوستر قرارداد به عنوان مثال یک پنبه آغشته به الکل موجود در کمپوستر باعث خودسوزي  

 آن است  فقط از زباله ربهت.. پس باید در انتخاب کردن مواد قابل کمپوست محتاط بود. کمپوستر می شود

ی میوه ها و سبزیجات ، تفاله هاي هاي خرد شده حیات و علفهاي هرز، برگهاي خشک ، مواد زاید و اضاف

 چاي و غالت استفاده شود

  

  : مواد اولیه و بسته بندي-

مواد اولیه این طرح بخشی از زباله هاي شهر است که قابل کمپوست شدن است به همین خاطر ترکیب 

د شهر جدول زیر ترکیب درصد زباله در چن. درصد زباله نقش تعیین کننده اي در کیفیت کود کمپوست دارد

با توجه به اینکه میزان مواد قابل کمپوست در مناطق شهري کشور زیاد بوده . مختلف کشور را نشان می دهد

 درصد کل زباله نمی باشد بهره برداري از روش کمپوست در کشور یک گزینه بهینه و 60 کمتر از  و عموماً

  . اقتصادي است

  )درصد وزنی(هري در تعدادي از شهرهاي کشور ترکیبات تشکیل دهنده مواد زاید جامد ش-3-4جدول 

 رشت شیراز اهواز اصفهان سمنان همدان مشهد تهران نوع مواد

مواد قابل 
 کمپوست

73/70 92/63 67/76 96/67 28/71 96/70 86/65 36/80 

کاغذ، کارتن و 
 مقوا

33/10 92/9 17/6 77/8 6/4 88/8 24/8 74/7 

 28/5 29/4 33/8 91/3 65/3 32/3 22/4 72/5 پالستیک

 50/1 96/4 53/1 35/3 36/4 14/2 97/3 43/1 فلزات

 33/1 5/3 77/2 9/4 60/3 47/2 84/2 83/8 شیشه

 24/4 6/13 54/7 3/13 20/12 23/9 13/15 96/8 سایر
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  5فصل 
  مطالعات فنی و مهندسی طرح
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  برآورد ظرفیت برنامه تولید ساالنه-5-1

بنابراین با توجه به .  هزار تن در سال می باشد10 تا 3اي موجود کود کمپوست در کشور    ظرفیت واحده

بازار مناسب واحدهاي فعلی و افزایش قیمت کود کمپوست پیش بینی می شود در سال هاي آتی بازار 

   هزار تن در سال  10ظرفیت بهینه پیشنهادي براي این واحد حدود . مناسبی پیش روي این صنعت باشد

  .می باشد

  برآورد زمین، محوطه سازي، ساختمانهاي تولید و غیر تولید-5-2

 8 هـزارتن در سـال معـادل    10میزان کل زمین مورد نیاز جهت احداث واحد تولید کود کمپوست با ظرفیـت    

  .هزار متر مربع برآورد می شود

 آسفالت، فضاي سبز و   محوطه سازي طرح شامل عملیات خاکبرداري و تسطیح، دیوارکشی، جدول کشی و

  . محوطه سازي طرح ارائه شده است1-5در جدول . باشد خیابان کشی می

   محوطه سازي  -1-5جدول 
 )متر مربع (مساحت بخش  ردیف

 8000 تسطیح زمین  1
 840 دیوار کشی  2
 4700 خیابان کشی و آسفالت و جدول کشی و فضاي سبز وپارکینگ  3

  

  . ارائه شده است2-5ختمانهاي اداري و تولیدي در جدول مساحت مورد نیاز جهت احداث سا
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  هاي بخش صنعتی و غیر صنعتی ساختمان -2-5جدول 
 )متر مربع(متراژ  بخش  ردیف

 2000 ساختمانهاي صنعتی و انبارها  1
 500  تاسیسات  2
 300 ساختمانهاي اداري  3
 100 آزمایشگاه  4
 400 ...)،نمازخانه ورستوران(ساختمانهاي خدماتی و رفاهی   5

  

  ....ماشین آالت و تجهیزات کارگاهی ، وسایل نقلیه و اداري و-5-3

 لیست تجهیزات اصلی، لوازم اداري وسایل نقلیه مورد نیاز در طرح ارائه شده 5-5 و 4-5 و 3-5در جداول 

کود (ارش  همانطور که در بخش هاي قبل ذکر شد، فرایند تولید محصول مورد بررسی در این گز.است

  )کمپوست

  .فرایندي نسبتا ساده بوده و تجهیزات و دستگاههاي خاصی جهت تولید آن مورد نیاز نمی باشد

  
   تجهیزات مورد نیاز-3-5جدول 

 شرح  ردیف
 مخازن ذخیره   1

 میکسر  2
 آسیاب  3
 ا لواتور زنجیري و تسمه اي  4

  
   وسائل نقلیۀ مورد نیاز-4-5جدول 

 ادتعد نام تجهیزات  ردیف
 2  سواري  1
 1 وانت   2
 2 لیفت تراك  3
 1  تن5جرثقیل   4
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   وسائل اداري مورد نیاز-5-5جدول 
 شرح  ردیف

 تجهیزات اداري  1
 دستگاه فتوکپی و پرینتر  2
 کامپیوتر و لوازم جانبی  3
 قفسه هاي رختکن  4

  
  .ارائه شده است6-5لیست تاسیسات زیر بنایی مورد نیاز واحد در جدول 

  

  تاسیسات زیر بنایی-6-5جدول 
 شرح  دریف

 )آب فرایندي(سیستم سختی گیر آب   1
 دیزل ژنراتور اضطراري  2
 تاسیسات سرمایش و گرمایش ساختمان اداري و خدماتی  3
 تاسیسات سرمایش و گرمایش ساختمان تولید  4
 تاسیسات اطفاء حریق  5

  

  برآورد انرژي مورد نیاز-5-4

  . ارائه شده است7-5 نیاز واحد با ظرفیت مورد نظر در جدول میزان یوتیلیتی مورد

  یوتیلیتی مورد نیاز واحد-7-5جدول 
 میزان مصرف سالیانه در واحد  واحد شرح  ردیف

 6300  مترمکعب آب خام  1
 1320000  کیلووات ساعت برق  2
 33880  متر مکعب )سوخت(گاز  3
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  برآورد نیروي انسانی مورد نیاز-5-5

  . به تفکیک بخش اداري و فنی در نظر گرفته شده است8-5د نیاز طرح در جدول پرسنل مور

  پرسنل مورد نیاز واحد-8-5جدول 
 تعداد سمت

  مدیریت و اداري-الف

 1 مدیر عامل

 1 مسئول اداري و مالی

 2 کارمند اداري و مالی

 2 منشی

 1 انباردار

 2 راننده

  قسمت تولیدي-ب

 1 مدیر تولید

 4  شیفتسرپرست

 4 راننده لیفتراك

 4 بندي کارگر بسته

 4 کارگر سایت

 26 مجموع

  موارد اولیه مورد نیاز-5-6

از آنجا که تولید کود کمپوست از جمله طرح هـاي    .  ارائه شده است   9-5   مواد اولیه مور نیاز واحد در جدول        

 بنابراین هزینه تهیـۀ مـواد   .بل بازیافت می باشد  بازیافتی می باشد، مواد اولیه مورد نیاز براي این واحد زبالۀ قا           

  .اولیه ناچیز بوده و تنها براي بسته بندي محصول هزینه خواهد شد

   مواد اولیۀ مورد نیاز براي واحد تولیدي کود کمپوست-9-5جدول 
  میزان مصرف ساالنه  شرح  ردیف

  14000  )تن(زباله شهري  1

  400000  )عدد(کیسه چند الیه براي بسته بندي  2
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   برنامه زمان بندي اجراي طرح-5-7

با توجه به اینکه دستگاهها و تجهیزات خاصـی جهـت تولیـد کـود کمپوسـت از زبالـه مـورد نیـاز نیـست و            

 ماه انجام پذیر است کل مدت اجـراي پـروژه یـک    6همچنین ساخت و نصب این تجهیزات نیست در کمتر از      

  . ارائه شده است10-5ادي جهت اجراي طرح در جدول زمان بندي پیشنه. سال در نظر گرفته شده است

  

   نمودار زمانبندي اجراي طرح-10-5جدول
ردیف  اولسال

 

 عملیات شرح
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

           • • انتخاب تکنولوژي اولیه،   مطالعات  1

             •  مربوطه مجوزهاي اخذ 2

 انعقاد و زمینآماده سازي   وتهیه 3
          • •    قرارداد

و حمل  خرید، ساختسفارش  4
        •  • • •    آالت ماشین

    • •        تأسیسات وخرید ساخت سفارش 5

    • •          ی ساختمانعملیات اجراي 6

  • • •         آالت   ماشیناندازي راه و نصب 7

 نمونه تولیدراه اندازي خط تولید،  8
 •            یآزمایش

  

  محل اجراي طرح-5-8

بنابراین مکان پیشنهادي براي .    با توجه به آنکه بازار صادراتی براي این محصول در نظر گرفته نشده است

استان هائی . اجراي طرح مناطق استان هائی می باشد که تاکنون طرحی براي کود کمپوست در برنامه ندارند

 قزوین و گیالن و آذربایجان غربی براي اجراي طرح هاي ، لرستان، سیستان و بلوچستان، فارس،چون مرکزي

  .کمپوست مناسب به نظر می رسند
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  بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و چگونگی تامین آنها-5-9

 به 4-5 هزارتن در سال در بخش 10   میزان آب و برق و به عبارت دیگر یوتیلیتی مورد نیاز واحد با ظرفیت 

 نیز  اشاره شد، با توجه به اینکه عمده مصرف محصول 8-5همانطور که در آیتم . طور کامل ارائه شده است

در داخل کشور خواهد بود و به طور کلی مبادالت محصول تولیدي رونق چندانی ندارد نزدیکی به بنادر 

 عنوان مکان احداث واحد پیشنهاد لذا استانهاي فارس و سیستان بلوچستان به. صادراتی مد نظر نمی باشد

 هزار تن در سال نسبتا پایین 10ازآنجا که میزان آب و برق مصرفی طرح پیشنهادي با ظرفیت . شده اند

است، تامین آنها در استانهاي مذکور از طریق شبکه آب و برق سراسري و در صورت نیز حفر چاه امکان پذیر 

  . خواهد بود

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

  62

  
  
  
  
  
  
  

 ) کمپوست(  کود از زباله                 بوشهرسازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی 

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  6فصل 
  بررسی مالی و اقتصادي طرح
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  معرفی محصول و برنامه تولید ساالنه-6-1

   بررسی هاي انجام شده در مورد ظرفیت تولید واحدهاي کود کمپوست نشان می دهد که ظرفیت 

ي بنابراین با توجه به بازار مناسب واحدها.  هزار تن در سال می باشد10 تا 3واحدهاي موجود در کشور 

فعلی و افزایش قیمت کود کمپوست پیش بینی می شود در سال هاي آتی بازار مناسبی پیش روي این 

  . هزار تن در سال می باشد10ظرفیت پیشنهادي براي این واحد حدود . صنعت باشد

  

  روش تولید محصول-6-2

سازي و تفکیک زباله،   همانطور که در فصل پنجم به تفصیل ارائه شد فرایند تولید کود کمپوست شامل جدا

  .انبارکردن در شرایط ویژه و در نهایت مخلوط کردن و یکنواخت سازي و بسته بندي محصول می باشد

  برآورد هزینه زمین، محوطه سازي، ساختمانهاي تولید و غیر تولید-6-3

   زمین -6-3-1

  . گردد میلیون ریال برآورد می 1200 هزینه خرید زمین برابر

  ) مربع متر 8000(× ) 150000ریال/ مربع متر= (  1200)میلیون ریال(

  
  سازي محوطههاي    هزینه-6-3-2

    محوطه سازي طرح شامل عملیات خاکبرداري و تسطیح، دیوارکشی، جدول کشی و آسفالت، فضاي سبز 

  .هاي محوطه سازي طرح آمده است  هزینه1-6در جدول . باشد و خیابان کشی می
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  )Site preparation and development (  سازي محوطه آماده-1-6جدول 

 بخش
  مساحت

 )متر مربع(
  مبلغ واحد

 )هزار ریال/متر مربع (
  هزینه کل

 )میلیون ریال(
 400 50 8000 تسطیح زمین
 252 300 840 دیوار کشی

خیابان کشی و آسفالت و جدول کشی و فضاي سبز و 
 پارکینگ

4700 190 893 

 1545 مجموع
  

  

  غیرصنعتی   احداث ساختمانهاي صنعتی و-6-3-3

بررسی هاي بعمل آمده در مورد زیربناي طرح هزینه احداث ساختمانهاي صنعتی و غیر توجه به  با

  .  آمده است2-6صنعتی در جدول 

    

  هاي بخش صنعتی و غیر صنعتی هزینۀ احداث ساختمان -2-6جدول 

 بخش
  متراژ

 )متر مربع (

  مبلغ واحد 
ار هز/متر مربع(

 )ریال

  هزینه کل
 )میلیون ریال(

 3800 1900 2000 ساختمانهاي صنعتی و انبارها
 800 1600 500  تاسیسات

 720 2400 300 ساختمانهاي اداري
 200 2000 100 آزمایشگاه

 960 2400 400 ...)رستوران،نمازخانه و(ساختمانهاي خدماتی و رفاهی 

 6480 مجموع

  
  

  التبرآورد هزینه ماشین آ-6-4

    کل هزینه خرید تجهیزات اصلی مورد نیاز واحد تولید کود کمپوست بر اساس اطالعات جمع آوري شده 

 میلیون ریال  برآورد شده است که با توجه عدم پیچیدگی این تجهیزات عمدتا به صورت ریالی 9975معادل 

  .و از داخل قابل تامین خواهد بود
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  سیسات عمومیبرآورد هزینه هاي تجهیزات و تا-6-5 

    هزینه مورد نیاز جهت تامین تاسیسات جانبی و زیربنایی مورد نیاز واحد تولید کود کمپوست با ظرفیت 

  . ارائه شده است3-6 هزار تن در سال در جدول 10

  تاسیسات زیر بنایی  کل هزینه -3 -6دول ج
 )میلیون ریال(هزینه  شرح

 1000 )آب فرایندي(سیستم سختی گیر آب 
 380 زل ژنراتور اضطراريدی

 100 تاسیسات سرمایش و گرمایش ساختمان تولید و اداري
 100 تاسیسات اطفاء حریق

 1580 مجموع

 1580 مجموع
  
  

  برآورد هزینه هاي وسایل نقلیه و حمل و نقل-6-6

  . ارائه شده است4-6هزینه خرید وسایل نقلیه مورد نیاز واحد در جدول 

  )میلیون ریال( مورد نیاز وسائل نقلیۀ-4-6جدول 

 تعداد نام دستگاه یا تجهیزات
  قیمت واحد

 )میلیون ریال(
  کلهزینه 

 )میلیون ریال(
 220 160 2  سواري
 180 180 1 وانت 

 700 350 2 لیفت تراك
 450 450 1  تن5جرثقیل 

 1550 مجموع

  برآورد هزینه هاي لوارم اداري -6-7

  .  ارائه شده است5-6اداري جهت تجهیز واحد در جدول هزینه هاي مربوط به تامین وسایل 
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  )میلیون ریال( وسائل اداري مورد نیاز-5-6جدول 
 )میلیون ریال(هزینه مشخصات  ردیف

 180 تجهیزات اداري  1
 70 دستگاه فتوکپی و پرینتر  2
 60 کامپیوتر و لوازم جانبی  3
 45 قفسه هاي رختکن  4

 355 مجموع

  

  برداري  هاي قبل از بهره ه هزینبرآورد-6-8

تاسیس و ثبت شرکت، حقوق پرسنل ثابت قبل  شامل مواردي همچون ي قبل از یهره برداريها هزینه

برداري آزمایشی و هزینه هاي جانبی تسهیالت بانکی سایر هزینه  از تولید، هزینۀ مطالعات اولیه، هزینۀ بهره

  . آورده شده است5-6 که در جدول باشد میها  

  

  برداري قبل از بهرههاي  هزینه -5-6ول جد

 شرح
  هزینه

 ) میلیون ریال(
 200 هزینۀ ثبت شرکت و اخذ مجوز

 300 اجارة دفتر مرکزي
 60 آموزش پرسنل

 160 هزینه هاي جانبی مالی
 2 هزینه بهره برداري آزمایشی

 722 مجموع

  
  
  

  برآورد هزینه هاي متفرقه و پیش بینی نشده-6-9
  

 میلیون ریال به عنوان هزینه هاي متفرقه       1288 درصد مجموع سرمایه گذاري ثابت طرح  معادل          5    حدود  

  .و پیش بینی نشده در نظر گرفته شده است
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  ورد هزینه هاي نیروي انسانیآبر-6-10
  

میـزان هزینـه   . میزان کل هزینه سالیانه پرسنلی بر اساس حقوق پرسنل به همراه مزایا ارزیابی شده اسـت     

  . ارائه شده است6-6ی در جدول پرسنل

  هزینه سالیانه پرسنلی-6-6جدول
 )میلیون ریال(حقوق ساالنه  )میلیون ریال(حقوق ماهانه  تعداد سمت

  مدیریت و اداري-الف

 182 13 1 مدیر عامل

 112 8 1 مسئول اداري و مالی

 112 4 2 کارمند اداري و مالی

 84 3 2 منشی

 35 2,5 1 انباردار

 70 2,5 2 هرانند

  قسمت تولیدي-ب

 140 10 1 مدیر تولید

 336 6 4 سرپرست شیفت

 140 2,5 4 راننده لیفتراك

 112 2 4 بندي کارگر بسته

 140 2,5 4 کارگر سایت

 1463   26 مجموع 
 366     %)25(بیمه و مزایا

 1829 کل 

  

  
  ورد هزینه مواد اولیهآبر-6-11

  
 ارائـه  7-6 هـزار تـن در جـدول    10ورد نیاز واحد تولید کود کمپوست با ظرفیت میزان و هزینه مواد اولیه م 

  .شده است
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   مواد اولیۀ مورد نیاز براي واحد تولیدي کود کمپوست-7-6جدول 

  هزینه سالیانه  میزان مصرف ساالنه   شرح  ردیف
  )میلیون ریال (

  -  14000  )تن(زباله شهري  1

  640  400000  )دعد(کیسه چند الیه براي بسته بندي  2

  640  جمع

  
  
  برآورد هزینه هاي انرژي مورد نیاز-6-12
  

  . ارائه شده است8-6هزینه هاي سالیانه انرژي مورد نیاز واحد در جدول 
  

  هزینه انرژي مورد نیاز-8-6جدول
 )میلیون ریال(هزینه  )ریال(قیمت  میزان مصرف سالیانه در واحد عنوان

 16 2500 6300 آب خام

 343 260 1320000 برق

 47 1400 33880 )سوخت(گاز

 406 مجموع

  
  
  
  برآورد سرمایه گذاري ثابت-6-13
  

 9-6 هزار تـن در سـال در جـدول    10کل هزینه هاي سرمایه گذاري واحد تولید کود کمپوست با ظرفیت   

  .ارائه شده است
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  هزینۀ سرمایه گذاري ثابت طرح تولیدي کود کمپوست-9-6جدول 

 )میلیون ریال( زینهکل ه عنوان
 1200 زمین

 1545 محوطه سازي
 6480 ساختمان سازي
 357 حق انشعاب

 1580 تاسیسات زیربنایی
 9975 تجهیزات اصلی

 0 کابل کشی و عایق کاري
 0 گمرك تجهیزات خارجی

 0 هزینه تجهیزات برق و ابزار دقیق
 1995 هزینه نصب
 355 لوازم اداري
 1550 وسائل نقلیه

 722 بل از بهره برداريق
 1288 پیش بینی نشده

 27047,1 مجموع

  
  
  برآورد هزینه هاي تعمیر نگهداري و استهالك-6-14
  

  . ارائه شده است11-6 و 10-6هزینه هاي تعمیر و نگهداري و استهالك واحد به تفکیک در جداول 
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  هزینه تعمیر و نگهداري-10-6جدول
  )میلیون ریال(هزینه   شرح

 62 محوطه سازي
 259 ساختمان سازي

 111 تاسیسات زیربنایی
 599 تجهیزات اصلی 

 155 وسائل نقلیه
 36 لوازم اداري

 1221 مجموع

  
  

  هزینه استهالك-11-6جدول
  )میلیون ریال(هزینه   شرح

 454 ساختمان سازي
 111 تاسیسات زیربنایی
 698 تجهیزات اصلی 
 155 وسائل نقلیه
 36 لوازم اداري

 129 پیش بینی نشده

 1582 مجموع

  
  
  برآورد هزینه هاي پیش بینی نشده تولید-6-15
  
 میلیون ریال به عنوان هزینـه پـیش بینـی نـشده در نظـر      216 درصد هزینه هاي عملیاتی تولید معادل  5

  .گرفته شده است

  
  هزینه هاي توزیع و فروش-6-16
  

یال به عنوان هزینه هاي توزیع و فروش در نظر گرفتـه           میلیون ر  180 درصد کل فروش واحد  معادل        1,5

  .شده است
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  براورد سرمایه در گردش-6-17
  

  . ارائه شده است12-6میزان سرمایه در گردش برآورد شده به تفکیک در جدول 
  

  برآورد سرمایه در گردش-12-6جدول 
 )میلیون ریال(هزینه  مدت عنوان

 0 0 مواد اولیه داخلی

 0 90 مواد اولیه وارداتی

 362 30 محصول داخل انبار

موجودي داخل 
 انبار

 34 30 یوتیلیتی

 189 15 - مطالبات

 102 30 تعمیر ونگهداري
 152 30 پرسنل
 3 30 بیمه

 تنخواه

 18 30 پیش بینی نشده

 860 مجموع

  
  
  برآورد سرمایه گذاري کل و نحوه تامین آن-6-18
  

یـاز شـامل هزینـه سـرمایه گـذاري ثابـت و سـرمایه در گـردش معـادل                     میزان کل سرمایه گذاري مورد ن     

  .  میلیون ریال برآورد شده است27907

 درصد تسهیالت بانکی جهت مواردي در سرمایه گـذاري ثابـت کـه              80جهت تامین مالی طرح استفاده از       

رفتـه شـده جهـت    لذا میـزان وام ریـالی در نظـر گ         . مشمول دریافت وام می شوند، در نظر گرفته شده است         

  . میلیون ریال می باشد18576تامین مالی طرح مذکور معادل 

  
  ورد هزینه هاي غیر عملیاتیآبر-6-19
  

  . ارائه شده است13-6هزینه غیر عملیاتی واحد شامل استهالك و هزینه هاي مالی در جدول 
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  هزینه هاي غیر عملیاتی-13-6جدول 

 شرح
  کل هزینه

 )میلیون ریال (
 1581 استهالك

 1282 هزینه هاي مالی

 2863 مجموع

  
  
  
  برآورد هزینه هاي عملیاتی-6-20
  

  . ارائه شده است14-6در جدول .... هزینه عملیاتی واحد شامل هزینه ماده اولیه، یوتیلیتی، پرسنل و 
  

  هزینه هاي عملیاتی واحد-14-6جدول 

 شرح
  کل هزینه

 )میلیون ریال (
 640 مواد اولیه
 1829 پرسنل

 406 یوتیلیتی
 1221 تعمیر و نگهداري
 180 اداري و فروش

 38 بیمه
 216 پیش بینی نشده

 4529 مجموع

  
  
  برآورد هزینه هاي ثابت تولید-6-21
  

  . ارائه شده است15-6هزینه هاي ثابت تولید در جدول 
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  هزینه هاي ثابت تولید-15-6جدول 

  )میلیون ریال( هزینه ثابت شرح

 1372 حقوق پرسنل

 81 یوتیلیتی

 183 تعمیر و نگهداري

 43 پیش بینی نشده

 38 بیمه

 45 اداري و فروش

 1582 استهالك

 1282 هزینه هاي مالی

 4626 مجموع

  
  
  برآورد هزینه هاي متغیر تولید-6-22
  

  . ارائه شده است16-6هزینه هاي متغیر تولید در جدول 
  

  هزینه هاي متغیر تولید-16-6جدول 
  )میلیون ریال(ینه متغیر تولید هز شرح

 640 مواد اولیه

 457 حقوق پرسنل

 325 یوتیلیتی

 1038 تعمیر و نگهداري

 173 پیش بینی نشده

 135 اداري و فروش

 2767 مجموع

  
  
    برآورد هزینه هاي کل تولید        -6-23
  

  . شده است هزار تن در سال ارائه10 کل هزینه تولید سالیانه واحد با ظرفیت 17-6در جدول 



   

  74

  
  
  
  
  
  
  

 ) کمپوست(  کود از زباله                 بوشهرسازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی 

  
   هزار تن در سال10هزینه تولید واحد کود کمپوست با ظرفیت -17-6جدول 

 )میلیون ریال(کل هزینه  شرح  ردیف
 640 مواد اولیه  1
 1829 پرسنل  3
 406 یوتیلیتی  4
 1221 تعمیر و نگهداري  5
 180 اداري و فروش  6
 38 بیمه  7
 216 پیش بینی نشده  8
 1582 استهالك  9
 1282 ه هاي مالیهزین  10

 7393 مجموع

  
   محاسبه قیمت تمام شده محصوالت-6-24
  

 ریـال بـه ازاي هـر    739  بر اساس برآورد هاي انجام شده قیمت تمام شده با توجه به هزینه هـاي تولیـد          

  .کیلوگرم می باشد

  
   برآورد قیمت فروش محصوالت-6-25
  

 تـا  800ی کود کمپوست در سه سال اخیـر حـدود                بررسی هاي انجام شده نشان می دهد که قیمت داخل         

 ریال به ازاي هر کیلو گرم بوده ولی پیش بینی می شود در سال هاي آتی با توجه به افـزایش تقاضـاي        1500

شایان ذکـر اسـت کـه قیمـت فـروش در نظـر           . مصرف این کود در کشور قیمت آن روند صعودي را طی کند           

  . ریال به ازاي هر کیلوگرم محصول می باشد1200دي گرفته شده در بررسی هاي مالی و اقتصا
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  7فصل 
  محاسبه شاخص هاي 
  مالی و اقتصادي
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  محاسبه فروش کل-7-1

 ریـال بـه ازاي هـر کیلـوگرم     1200 هزار تن و قیمت فـروش  10   کل فروش سالیانه واحد بر اساس ظرفیت     

  . میلیون ریال می باشد12000معادل 

  محاسبه سود سالیانه-7-2

 میلیـون  4694و همچنین هزینه سالیانه معـادل  ) درآمد(   متوسط سود سالیانه واحد بر اساس میزان فروش       

  .ریال می باشد

  محاسبه هزینه تولید در نقطه سر به سر-7-3

  . میلیون ریال می باشد3704میزان هرینه تولید در نقطه سر به سر معادل 

  

   در نقطه سر به سرمحاسبه درصد تولید-7-4

  . درصد می باشد50,1   درصد تولید در نقطه سر به سر معادل 

  

  محاسبه زمان برگشت سرمایه-7-5

درایـن روش هـدف پیـدا    . باشـد  ها مـی  دوره بازگشت سرمایه یک روش تقریبی براي مقایسه اقتصادي پروژه        

 . گـذاري گـردد   هاي سـرمایه  رابر هزینهکردن دوره یا مدت زمانی است که درآمدهاي حاصله درطی این دوره ب            

  .  سال خواهد بود4زمان برگشت سرمایه  این طرح 

  محاسبه نرخ برگشت سرمایه-7-6

آیـد و بـا توجـه بـه       درصد به دسـت مـی  20,5گذاري برابر  نرخ بازگشت داخلی این طرح براي کل سرمایه          

تـوان نتیجـه گرفـت     گرفته شده است، مـی  درصد در نظر 16حداقل نرخ جذب سرمایه در کشور که در حدود   
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که به دلیل بزرگتر بودن نرخ بازگشت داخلی از حداقل نـرخ جـذب سـرمایه، ایـن طـرح از توجیـه اقتـصادي              

  .برخوردار است

  محاسبه سالهاي برگشت سرمایه-7-7

  .  سال خواهد بود4   زمان برگشت سرمایه 

  

  محاسبه حقوق سرانه-7-8

  . میلیون ریال می باشد70,35معادل  ) ل حقوق به تعداد پرسنلحاصل تقسیم  ک(حقوق سرانه 

  

  محاسبه فروش سرانه-7-9

  . میلیون ریال می باشد461,54معادل  ) حاصل تقسیم  کل فروش به تعداد پرسنل(فروش سرانه 

  

  محاسبه سطح زیر بناي سرانه-7-10

  .متر مربع می باشد127معادل  ) حاصل تقسیم کل زیربنا  به تعداد پرسنل(زیر بناي سرانه 

  

  محاسبه سرمایه گذاري ثابت و سرمایه گذاري کل سرانه-7-11

 میلیـون ریـال مـی    1040معادل ) حاصل تقسیم  سرمایه گذاري ثابت به تعداد پرسنل       (سرمایه گذاري سرانه    

 معـادل     ) حاصـل تقـسیم کـل سـرمایه گـذاري بـه تعـداد پرسـنل               (همچنین سرمایه گذاري کل سرانه      . باشد

  .میلیون ریال می باشد1073
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  محاسبه نسبت سرمایه در گردش به سرمایه ثابت-7-12

  . درصد می باشد4نسبت سرمایه در گردش به سرمایه ثابت برابر 

  

  محاسبه شاخص هاي بهره وري طرح-7-13

  .ود میلیون ریال خواهد ب374معادل ) حاصل تقسیم ارزش افزوده ناخالص به تعداد پرسنل(بهره وري طرح 

  محاسبه نسبت سود به فروش-7-14

  . درصد می باشد40نسبت متوسط سود ساالنه به کل فروش ساالنه برابر 

  

  محاسبه نسبت سود به سرمایه ثابت-7-15

  . درصد می باشد17نسبت متوسط سود ساالنه به سرمایه گذاري ثابت  برابر 

  

  محاسبه ارزش افزوده خالص و ناخالص-7-16

مـواد اولیـه، آب، بـرق،    (ها  منهاي داده) ارزش محصول تولیدي(ها  ص برابر است با ستانده   ارزش افزوده ناخال  

توان گفت که ارزش افزوده برابر است با ارزش کارایی یک مجموعه             به عبارت دیگر می   ) گاز، نگهداري و تعمیر   

 9733 ایـن طـرح معـادل    ارزش افزوده ناخـالص در  . کنند ها تبدیل می   ها را به ستانده    از عوامل که ارزش داده    

  .میلیون ریال می باشد

با کسر استهالك از ارزش افزوده ناخالص ارزش افزوده خالص محاسبه خواهد شد، لذا ارزش افـزوده خـالص           

  . میلیون ریال می باشد8152طرح برابر 
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  محاسبه نسبت ارزش افزوده ناخالص به فروش-7-17

  .درصد می باشد 81نسبت ارزش افزوده ناخالص به فروش برابر 

  

  محاسبه نسبت ارزش افزوده خالص به فروش-7-18

  . درصد می باشد68نسبت ارزش افزوده خالص به فروش برابر 

  

  محاسبه نسبت ارزش افزوده خالص به سرمایه گذاري کل-7-19

  . درصد می باشد29نسبت ارزش افزوده خالص به سرمایه گذاري کل برابر 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  



   

  80

  
  
  
  
  
  
  

 ) کمپوست(  کود از زباله                 بوشهرسازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی 

  
  
  
  
  
  8فصل 

  ه و تحلیلتجزی
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  تجزیه و تحلیل و جمع بندي نهایی

 کمپوست عبارت از بقایاي گیاهی و حیوانی زباله هاي شهري یا لجن فاضـالب اسـت                همانطور که ذکر شد،   

 بطوریکه مواد سمی آن از بین رفته مواد پودر شده و شکل اولیه        ،که تحت شرایط پوسیدگی قرار گرفته باشند      

  .  داده باشند تخود را از دس

   کمپوست جهت اصالح خاك و همچنین به عنوان کود و  به منظور تامین نیاز هاي گیاه مورد استفاده قـرار      

  . می گیرد

  .مزایاي کاربرد این کود به اختصار در زیر ارائه شده است
  
ü  تامین مواد اصلی مغذي براي گیاه و عناصر کمیاب  

ü  باروري اراضی کشاورزي تامین مواد آلی خاك و افزایش میزان  

ü  افزایش قدرت نگهداري آب در خاك   

ü  ایجاد خلل و فرج در خاك و تسریع در عبور هوا و تهویه مناسب خاك و جلوگیري از فرسایش خاك  

ü  کاهش چسبندگی خاك و سهولت در انجام عملیات زراعی بر روي خاك  

ه هاي شهري است، عالوه بر مـصرف مـستقیم       همچنین با توجه به اینکه ماده اولیه اصلی تولید کمپوست زبال          

به صورت کود سبب حذف زباله ها از محیط زیست نیز مـی شـود و لـذا در حفـظ محـیط زیـست و کـاهش                        

  .آلودگی هاي زیست محیطی موثر خواهد بود

 تن در سال می باشد و این در حالیست که نیاز به واحدهاي 137تولید انواع کود کمپوست در کشور حدود 

 قابل توجه در مورد روند  نکتۀ. با توجه به رقم زبالۀ موجود در کشور بیش از این مشاهده می شودجدید 

تولید کود کمپوست در داخل کشور این مساله است که در سال هاي اخیر آمار تولید کود کمپوست در کشور 

 کودها و همچنین رفع روبه افزایش بوده است و دلیل اصلی آن نیز امکان جایگزین شدن این کود با سایر

  . معضل زباله هاي شهرهاي می باشد

  



   

  82

  
  
  
  
  
  
  

 ) کمپوست(  کود از زباله                 بوشهرسازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی 

   بر اساس برآورد هاي انجام شده در بخش بازار، پتانسیل تولید کودهاي کمپوست در کشور در مقایسه با 

دلیل اصلی این مساله عدم برنامه ریزي مناسب و توزیع نامتناسب . عرضۀ فعلی اختالف قابل مالحظه اي دارد

  همچنین تبادالت این محصول در حال حاضر رونق چندانی . کمپوست در داخل کشور استواحدهاي کود

ندارد ولی در صورت احداث واحدهاي جدید، چنانچه این کود در کشور به میان قابل توجه تولید گردد، پس 

ایع از تامین نیاز داخلی صادرات آن به کشورهاي همسایه به خصوص کشورهایی که کشاورزي از جمله صن

  .قابل توجه آنها به شمار می آید می تواند  مد نظر قرار گیرد

 کیلو گرم بـه ازاي هـر نفـر در نظـر     5مصرف  جهت پیش بینی پتانسیل مصرف آتی کمپوست، متوسط سرانۀ          

الزم بذکر است که در پیش بینی میزان مصرف آتـی کـود کمپوسـت فـرض شـده اسـت کـه           . گرفته شده است  

 هزار تن پتانسیل براي مـصرف کـود         346لذا در حال حاضر حدود      . مصرف داشته باشیم   درصد رشد    10سالیانه  

کمپوست در کشور وجود دارد ولی بدلیل عرضۀ پائین، عدم وجود فرهنگ مصرف مناسب این میـزان از مـصرف       

  .در کشور محقق نشده است

ت عرضـۀ ایـن محـصول در      با توجه به طرح هاي در دست اجرائی که در کشور وجود دارد پیش بینـی امکانـا                 

از طرف دیگر با توجه به رشد جمعیت در سالهاي آتی و همچنـین    .  هزار تن خواهد بود    236سالهاي آتی معادل    

بـه  .  برآورد شده است507رشد مصرف سرانه این محصول، پتانسیل مصرف آتی کود کمپوست در کشور معادل             

  .د کود کمپوست در کشور وجود خواهد داشت هزار تن کمبو270عبارت دیگر در سالهاي آتی در حدود 

 10   در نهایت با توجه به ارقام ارائه شده و همچنین حداقل هاي اقتصادي، پیشنهاد می شود که واحدهاي 

هزار تنی از کود کمپوست در استان هایی که در زمینه بازیافت زباله شهري طرحی جدي ندارد احداث شده 

د شده مناطق مورد بحث از مزیت هاي زیست محیطی اینگونه طرح ها نیز تا عالوه بر ارزش اقتصادي ایجا

در حال حاضر تنها در استان هاي محدودي در کشور اقدام به تولید این ماده شده است و . بهره مند شوند

  .ضرورت اقدام سریعتر در استان پرجمعیت بوضوح حس می شود
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، استان هایی چون مرکزي، فارس، سیستان و شایان ذکر است که بر اساس بررسی هاي انجام شده

بلوچستان، لرستان، قزوین و گیالن و آذربایجان غربی براي اجراي طرح هاي کمپوست مناسب به نظر       

 همچنین در صورت تامین نیاز داخلی می توان احداث واحدهاي جدید این محصول را با رویکرد .می رسند

  .ر قرار دادصادراتی در سایر استانها نیز مدنظ

بر اساس نتایج برآوردهاي مالی و اقتصادي سرمایه گذاري ثابت مورد نیاز جهت احداث این واحد با  

 میلیارد ریال می باشد که با توجه به اینکه کلیه تجهیزات مورد 27 هزار تن در سال در حدود 10ظرفیت 

همچنین پیش . صورت ریالی خواهد بودنیاز از طریق سازندگان داخلی قابل تامین می باشد، کل میزان به 

 میلیارد ریال از طریق تسهیالت بانکی و مابقی از طریق آورده نقدي 19بینی شده است که از این میزان 

  .تامین گردد

 درصد می باشد که 20,5 معادل (IRR)بر اساس محاسبات انجام شده، نرخ بازگشت داخلی این طرح 

 فعلی، مبین این ساله است که طرح مذکور از توجیه اقتصادي قابل قبولی بزرگتر بودن این نرخ از نرخ تنزیل

  .برخوردار می باشد
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