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 :مقدمه -
  )ه کمپوستچتاریخ(مقدمه 

هاست که توسـط زارعـین    تلنبار مواد آلی در یک مکان به منظور تجزیه و استفاده بعدي آن در کشاورزي قرن     

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

در اروپا استفاده از کمپوسـت ضـایعات   . دهند ردن با فضوالت انسانی و حیوانی مورد استفاده قرار می  مخلوط ک 

.  در بین زارعین رواج زیادي داشـت گردد و این امر ها بر می  به منظور افزایش حاصلخیزي خاك به زمان رومی       

پـس از  . وپا نمودرمپوست در ادر اوایل قرن بیستم سر آلبرت هوارد انگلیسی تالش زیادي در احیاي صنعت ک            

جنگ دوم جهانی به دلیل افزایش تولید کودهاي شیمیایی و کاربرد ساده تر آن توسط زارعین، کمپوست کـم        

در ژاپن در خالل جنگ دوم با توجه به اینکه دسترسی به کودهاي شـیمیایی  . کم به بوته فراموشی سپرده شد    

صنعت کمپوست بعنـوان یکـی   .  تولید محصوالت استفاده نمودندمشکل بود، ولی از مواد آلی به عنوان کود در   

هاي کارآمد براي تبدیل ضایعات شناخته شده است، اما در غرب تقاضا براي آن کاهش یافته است که                 از روش   

 در تعریـف  Brundland در کمیتـه  1982در سـال  . باشـد  یکی از دالیـل ایـن امـر جنبـه اقتـصادي آن مـی         

غیر جدید نیز وارد گردید و آن این بود که مدیریت مواد زاید نه تنها بایـستی کارآمـد،       کشاورزي پایدار یک مت   

توافق نسل جدید در بهبود مدیریت مواد زاید با در نظر گـرفتن کـشاورزي پایـدار راهـی      . بلکه پایدار هم باشد   

 زمـین از فقـر   کشور ایران به لحاظ واقع شدن در کمربند خشک کره. باشد بسوي اعتالي صنعت کمپوست می 

ها تن ضایعات مختلف کـشاورزي، دامـی و شـهري در     ساالنه میلیون. برد هاي زراعی رنج می مواد آلی در خاك  

 ولـی متاسـفانه قـسمت     تواند سهمی در تأمین ماده آلی خاك داشته باشـد،           شود که می    سطح کشور تولید می   

. نمایـد  ات آلودگی محیط زیـست را فـراهم مـی   اي رها گردیده و موجب   اعظم آن یا سوزانده شده و یا در گوشه        

هدف از ارایه این نوشتار آشنا ساختن زراعین و دیگر عالقمندان به چگونگی استفاده از ضایعات مختلف مـواد              

 گـامی در افـزایش تولیـدات کـشاورزي     د تا بلکه با رونق این صنعت نوپـا   باش  آلی و تبدیل آن به کمپوست می      

 . برداشته شود

 .شرح مختصر فرایند بازیافت زباله را نشان می دهدنمودار زیر 
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  شماي کلی بازیافت زباله-1شکل 

 تعریف کمپوست  -
شـود   هـا شکـسته مـی    اي اسـت کـه در آن مـواد آلـی توسـط میکروارگانیـسم        کمپوست شدن فرآیند پیوسته   

شـود و در      ت نامیـده مـی    شود که هوموس یـا کمپوسـ        و به ماده پایداري تبدیل می     ) اکسیداسیون بیولوژیکی (

بعضی از محققـان از کلمـه کمپوسـت    ). 6(ضمن اثرات سو نیز بر روي رشد گیاه و محیط زیست باقی نگذارد             

اي کننـد ولـی در اروپـا کلمـه کمپوسـت فقـط بـر        هم براي فرآیندهاي هوازي و هم بی هوازي اسـتفاده مـی           

 .رود فرایندهاي هوازي بکار می

 
 
 
 

  درصد ٧٠
 

٣٠ 
 درصد
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 : صول محISIC معرفی کد -1-1
 

با توجه به رواج این کود در کشور در سال هاي اخیر براي ایـن کـود در وزارت صـنایع کـد ایـسیس                          

 .[1]جداگانه اي تعریف شده است که بقرار زیر است

 
 

 
 

 
 فرایند دفع زباله شمائی از  -2شکل 

 
  تعرفۀ گمرکی-2-1
 

 و آمـاري از واردات با توجه به آنکه قیمت کمپوست هم اکنون بصورت محلی و منطقـه اي تعیـین مـی شـود         

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

 .نانچه تجارت ناچیزي نیز از این کود انجام شود تحت تعرفه زیر می باشدنشده است و چ

 )کود حیوانی و یا نباتی (310100 -

   ISICکد  نام محصول
کود آلی از 

 24121440 )کمپوست(زباله
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   شرایط واردات-3-1
 
بطور کلی با توجه به آنکه تولید و مصرف این کود کامال محلی می باشد و قیمت این نوع کـود بـسیار ژائـین               

واردات و صـادرات  پوست را غیر اقتصادي می کنـد بنـابراین    است حمل و نقل واحدهاي تولید کننده کود کم        

. جداگانه اي براي این کود مالحظه نشده اسـت   رایج نمی باشد بنابراین شرایط خاصی        ایرانوست در   پکود کم 

 . درصد می باشد4عموما براي انواع کد سود بازرگانی در نظرگرفته شده صفر و حقوق پایۀ گمرکی 

 

 )ملی یا بین المللی(تاندارد  بررسی و ارائه اس-4-1
 

موسسه استاندارد باید ظرف مطابق 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

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

 هاي زباله سوز و نوع پسماندهاي مورد پذیرش از جنبه فنی و بهداشتی، 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

در خصوص  .نجام شده تاکنون استاندارد ملی براي کود کمپوست در کشود تدوین نشده استبررسی هاي ا

استانداردهاي و حساسیت هاي بین المللی براي کود کمپوست ذکر نکات زیر ضروري بنظر می رسد اطالعات 

 .مطالعات داخلی انجام شده است استخراج شده استمذکور با بررسی هائی که 

 

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

 .امطبوع ندهد بوي ن-ب
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 .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

 

 :اندازه گیري پارامترهاي مهم در تهیه کمپوست -

کسیژن و براي آنکه عمل کمپوست شدن به نحو احسن انجام پذیرد، بایستی بعضی عوامل نظیر رطوبت، دما، ا            

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

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

 . گیري عوامل فوق اقدام نمود اندازه

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

 .توان از طریق پاشش آب کنترل نمود کمپوست را می

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

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

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، 

 

  قیمت داخلی کود کمپوست-5-1

تـا   500 پوسـت در سـه سـال اخیـر حـدود      قیمت داخلی کـود کم بررسی هاي انجام شده نشان می دهد که  

ریال به ازاي هر کیلو گرم بوده ولی پیش بینی می شود در سال هاي آتی با توجه به افـزایش تقاضـاي         1000

 .دکنر کشور قیمت آن روند صعودي را طی دمصرف این کود 
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 : کاربردها-6-1
 

در مورد زمینـه هـاي مـصرف ایـن کـود         در ادامه . کود کمپوست داراي مصراف کشاورزي می باشد   بطور کلی   

 .می آید

  مزایاي کار برد کمپوست -

 بجز منافع بهداشتی و زیست محیطی تولید کمپوست کاربرد آن از مزایاي متعددي برخوردار اسـت کـه بـه                     

 . طور خالصه در زیر مشخص شده است

  :  با استفاده از کود کمپوست اصالح خاك-

 مشروط بـر آنکـه بـه مقـدار مـورد نیـاز              –یر مثبتی بر روي خواص فیزیکی خاك        استفاده از کمپوست تاث       

استفاده شود، داشته و بافت خاك هاي رسی و یا شنی تعدیل یافته و به شنی رسی یا رسی شنی تبـدیل مـی        

این امر یک اقدام سازنده در بهبود کیفیت فیزیکی خاك و در نتیجـه ازدیـاد محـصول در واحـد سـطح                  . شود

 تن کمپوست در هر هکتار از مزارع می تـوان تغییراتـی در خلـل و فـرج خـاك تـا       100با مصرف . شدخواهد  

مصرف کمپوست با افزایش خلل و فرج خاك موجب ایجاد عمل بهتر تهویـه در               .  درصد بوجود آورد   10میزان  

 بافـت آنهـا   اراضـی کـه   بطـورکلی در  . خاك شده و هواي مورد نیاز موجودات زنده خاك نیز تأمین می گردد              

قابلیـت نفـوذ پـذیري آب    ‚سبک است،آب به سرعت ازدسترس گیاه خارج شده ودرزمین هاي با بافت سنگین           

مصرف کمپوسـت عـالوه    .  بامصرف کمپوست تغییرات مثبتی ایجاد می شود       ‚وضعیت دو هر در .کمترمی شود 

تأثیرافزایش کمپوسـت  .ر است بر اصالح فیزیکی خاك ، از نظر ارزش معدنی آن جهت رشد گیاه نیز بسیار مؤث     

 در ازدیاد رشد گیاه به مراتب بیش از تأثیر کود هاي معدنی که بـه تنهـایی             ‚همراه بافزایش کود هاي معدنی      

       بعـالوه، کمپوسـت موجـب تثبیـت نـسبت کـربن بـه ازت در خـاك         . مورد استفاده قرار می گیرند مـی باشـد    

 . می گردد
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هومـوس  . گهداري آب در خاك کشاورزي و تنظـیم رطوبـت آن مـی شـود                 استفاده از کمپوست موجب ن         

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

کـاهش  . و نیمه گرمسیري سبب می گردد که آب ذخیره شده و بیهـوده در اثـر تبخیـر زیـاد بـه هـدر نـرود                       

 تـن  400اسـتفاده از  . برد کمپوست از منافع بی شمار استفاده از این محصول اسـت       فرسایش خاك نیز با کار    

 . درصد کاهش می دهد95کمپوست در هر هکتار ، فرسایش خاك راکه دراثر بادوآب پدید می آیدتاحدود 

  کشاورزي 

د هاي حیـوانی و  در صورتیکه کاربرد کو.  کمپوست تخمیر شده کامالً از مواد زاید خارجی عاري است                   

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   . مضر می باشند 

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

مصرف کمپوست نه تنها موجـب افـزایش    .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   

ولیـد محـصول در واحـد سـطح از طریـق کـاربرد کودهـاي             در جدول زیر میـزان ت     . محققین تأیید شده است   

 چـودار جـود و سـر    ‚ سیب زمینـی  ‚شیمیایی و مقادیر مختلف مصرف کمپوست براي محصوالت زراعی گندم         

 . مورد مقایسه قرار گرفته است

  کیلوگرم– مقادیر استفاده از کمپوست و مقایسه آن با کود شیمیائی بر محصوالت زراعی  -1جدول 

 جود و سر چودار  سیب زمینی  گندم  نوع کود مقدار و 
 4370 4840 28500 7150 کود معدنی 

 4710 5630 28300 7200  تن کمپوست 35
 5150 5720 26500 7500  تن کمپوست65

. یکی دیگر از مزایاي کار برد کمپوست در اراضی زراعی کاهش حالت چـسبندگی و پالسـتیکی خـاك اسـت             

 خاك در برابر ماشین آالت می کاهد و در نتیجه عملیات زراعی بر روي خـاك بـا     مصرف کمپوست از مقاومت   
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نتایج تحقیقات نشان می دهند که کمپوست از لحاظ میزان درصد مواد غـذایی  . انرژي کمتري انجام می گیرد 

یباً  مشاهده می شود میزان مواد آلی در کمپوست تقر      2بطوریکه در جدول    . نسبت به کود حیوانی مزیت دارد       

میزان ازت و فسفر در کمپوسـت بـیش      . دو برابر و در صد مواد معدنی آن بیش از سه برابر کود حیوانی است                

. از کود حیوانی بوده و منیزیم و کلسیم نیز که معموالً در کود حیوانی وحود ندارد در کمپوست فـراوان اسـت      

ر و پتـاس را کـه از طریـق کـود هـاي      از سوي دیگر کمپوست مواد غذایی پر مصرف گیاهان یعنی ازت فـسف            

 . شیمیایی به زمین داده می شود در خود ذخیزه کرده و بتدریج به گیاه می رساند 

 مقایسه میزان عناصر در کود هاي حیوانی و کمپوست بر حسب درصد -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

کمپوست با رنگ تیره خود در جذب حرارت و ذخیره انرژي موثر است و اگر در بسیاري از مناطق سـرد سـیر                 

 یخبنـدان  کشور مورد استفاده قرار گیرد ، موجبات عدم از هم پاشیدگی ریشه و قطع آن در اثر سـرمازدگی و            

افزایش میکرو ماکروبیولوژي خاك و در نتیجه تولید حیات زنده و فعال در قشر زراعـی خـاك یکـی           .می شود 

آشکار اسـت کـه ایـن موجـودات داراي پدیـده      . دیگر از محسنات کاربرد کمپوست در اراضی کشاورزي است         

ی اورد تـا  هاي حیاتی خاصی بوده و عوامل اصلی بهبود وضعیت بیولوژیکی و بیوشیمیایی خـاك را بوجـود مـ              

 . محیط ریشه براي جذب مواد غذایی آماده گردد
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  منافع بهداشتی کمپوست -

تولید علمی و فنی کمپوست یا کود آلی موجب از بین رفتن بسیاري از باکتري ها و عوامل بیمـار یـزاي                     

ز بـین مـی   مدفوعی آنتی ویروس ها و حتی تخم آسکاریس بر اثر درجه حرارت موجـود در تـوده کمپوسـت ا               

به عبارت دیگر فرآیندهاي تهیه کمپوست در شرایط مناسب ، تضمین کافی را در غیر فعال کردن کلیـه           . روند

هایی رشد می نمایند که با تولیـد آنتـی بیوتیـک             در کمپوست قارچ   .عوامل بیماریزاي مدفوعی خواهد داشت    

هایی از میکرب ها و سایر ارگانیـسم هـا        گونه  . هاي ویژه ، موجبات ایمنی محصول نهایی را تضمین می کند            

 . نیز که در کمپوست باقی می مانند با میکرب هاي معمولی خاك معارض نیستند

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

نـد جیـوه ، کـادمیوم ، مـس ، روي و نیـز       اثرات سوء وجود سمی در کمپوست بخصوص نمک ها و فلزاتی مان           

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            

مقادیر قابل قبول کادمیوم در کود آلی نیز به عواملی مانند نـوع ، رشـد       . آلی به صورت بخار متصاعد می شود      

 . ، ترکیبات خاك و فصل رویش گیاه و رشد آن بستگی دارد PHگیاه ، 

 بورات ها نیز که در نواحی خشک و لم یز رع براي برخی از گونه هاي گیاهی سمی محسوب می شـوند           

مـس و روي هـم از عناصـر    . یزش باران از خاك جدا شده و خارج مـی گردنـد       کامالً قابل حل بوده و در اثر ر       

ضروري براي رشد گیاهان می باشند و کود آلی در بـسیاري از مـوارد منبـع مهـم تـأمین ایـن عناصـر بـراي                  

یکی از فعالیت هاي علمی در تولید کمپوست مبارزه بـا مگـس و کـاهش         .استفاده بسیاري از محصوالت است    

 . آن است 

 عملیاتی مانند خرد کردن ، نظافت مرتب و هم زدن منظم در عملیات کـود سـازي در نـابودي مگـس                      

نابودي الر و مگس بوسیله خرد کردن و تغییر اندازه مواد کمپوست از یک سو و حرارت            . بسیار مؤثر می باشد     
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اصلی عـدم تولیـد مگـس مـی     حاصله از توده کمپوست که در بخش میانی بیشتر است از سوي دیگر ، عوامل    

 85 درصد الرو هاي مگس در اولین هـم زدن  25با آزمایشاتی که صورت گرفته ، نتیجه شده است که   . باشند  

 درصد از مابقی احتماال در سومین هم زدن از بـین مـی           15درصد از بقیه در دومین هم زدن و بالخره حداکر           

 . روند 

 کود کمپوستمشخصات -6-1-1

تواند بـصورت پخـش در سـطح خـاك مـورد       باشد که می وضعیت خاك می اصلی براي بهبودکمپوست الزمه 

خـاك یـک   . تواند در داخل خاك وارد گشته و یا از طریق شخم با آن مخلوط گردد می استفاده قرار گیرد و یا

فیـت  ، ظر شـود و بـه ایـن ترتیـب تهویـه، سـاختمان       بخوبی با افزایش مواد آلی و یا کمپوست اصالح می باغ

کنـد و بتـدریج در اختیـار     می  رطوبت و عناصر غذایی را زیاد کرده و آنها را در برابر شستشو محافظت ذخیره

از آلودگیهـاي ناشـی از وجـود برخـی حـشرات و       همچنین در بسیاري مواقع خاك را. دهد ریشه گیاه قرار می

تواننـد   انیسمهاي مفیدي را کـه مـی  بر عکس جمعیت میکروارگ دارد و می بیماریهاي مزاحم و مضر مصون نگه

تر شـده کـه    تر و قوي باعث رشد گیاهانی سالم. دهد نماید، در خاك افزایش می برخی از عوامل مضر را کنترل

 54/2) مقـدار یـک ایـنچ   . می توانند در برابر آفات و بیماریهـا مقاومـت بیـشتري داشـته باشـند      این گیاهان

البته کمپوستی که به خـاك   .تواند کافی باشد  سطح خاك تقریباً میاز کمپوست براي پاشیدن در) متر سانتی

بـراي سـریعتر تجزیـه شـدن دیگـر بقایـاي آلـی         شود عالوه بر کلیه فواید ذکر شده می تواند عاملی اضافه می

براي تقویت یک خاك فقیر از مواد آلی با اسـتفاده از مـواد آلـی     .موجود در خاك هم مورد استفاده قرار گیرد

 .تجزیه خاك مخصوصاً از میـزان مـاده آلـی موجـود در آن آگـاهی الزم را داشـته باشـیم        بایست از نتایج می

مـواد و عناصـر    کمپوست بعنوان یک کود اصالحی نهایی خاك محسوب شده و با در اختیار گذاشتن بهتـرین 

واقـع یـک سـرمایه    به خـاك در   افزایش کمپوست. بخشد خود به خاك، به آن جان تازه اي داده و زندگی می

پذیر خاك در آیـد و بـراي گیاهـانی کـه در      نا گذاري طوالنی مدت بوده و می تواند بعنوان یک قسمت جدایی

استفاده از کمپوست نسبت به مواد آلی خام و پوسیده نـشده و  . گیرد شوند، مورد استفاده قرار آینده کشت می



  

 12

 
 
 
 
 
 
 

  کود کمپوست                                       سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران        

 موجود در کمپوست دیرتر در دسترس گیـاه قـرار مـی    زیرا مواد. چندین بار برتري دارد نیزکودهاي شیمیایی

ازت آلـی را  . نماید تواند ذخیره الزم براي در اختیار گذاشتن گیاه را در خود حفظ و در طوالنی مدت می گیرد

نتـایج تحقیقـات نـشان داده    . دهـد  مـی  به فرم معدنی تبدیل کرده و به آرامی و بتدریج در دسترس گیاه قرار

مثل سـنگ فـسفات را کـه ذاتـاً غیـر قابـل دسـترس          تواند فعالیت برخی مواد معدنیاست که کمپوست می

هوموسی که از کمپوست در خاك اضافه می شـود داراي  . نماید تبدیل  باشند، براحتی به فرم قابل استفاده می

وري هـاي تبـادلی بـراي تبـادل عناصـر ضـر       ها باعث افزایش مکان باشد که این عامل می گروههاي عاملی آلی

 .آید می تري براي گیاه در همچنین ساختمان خاك به نحو مطلوب. کنند را فراهم می معدنی

کمپوست مخلوطی از مواد آلی مختلف خصوصاً آزوال بوده که توسط میکروارگانیـسمها در یـک محـیط گـرم،           

ب در اختیـار  مرطوب و با تهویه مناسب تهیه شده و مواد و عناصر غذایی خود را در خاك به شکل قابـل جـذ                  

 .دهد گیاه قرار می

 : فواید استفاده از کمپوست

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

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

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

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

 .دهد را افزایش می

ن ها، هورمونها و آنزیمهـاي مـورد نیـاز را تـأمی      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 آلی بسیار مفید و مناسب می

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

رسـد، عوامـل پـاتوژن و     شتر مـی  درجه یا بیـ 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
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گیرد و تهویه خـاك را    کمپوستی که کامالً آماده شده و رسیده باشد، براحتی با خاك در حال تعادل قرار می      •

 .بخشد بهبود می

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

و در  خـود داشـته اسـت در خـاك آزاد کـرده      مـصرف را کـه در   کم و  مصرف  و مواد غذایی پر      بسیاري از عناصر   •

 .دهد گیاه قرار می اختیار

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

 .مفید است

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      .خاکهاي سبک و شنی بسیار مناسب و مفید اسـت   

 .می دهد

 عناصر موجود در کمپوست  -3جدول  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

از جمله زمینه هاي جدید کود کمپوست در جهان تولیـد ایـن کـود بـا اسـتفاده ضـایعات حاصـل در مـزارع                         

 . کشاورزي می باشد

 عنصر %
 تروژننی 5/2 – 5/3
 فسفر 15/0 – 00/1
 پتاسیم 25/0 – 50/5
 کلسیم 45/0 – 25/1
 منیزیم 25/0 – 50/0
 گوگرد 20/0 – 75/0
 سلسیم 15/0 – 50/3
 سدیم 15/0 – 25/1
 کلر 50/0 – 75/0
 آلومینیوم 04/0 – 50/0
 آهن 04/0 – 50/0

 )ppm(منگنز 60 - 2500
 )ppm(مس  2 - 250
 )ppm(روي  25 - 750
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 : محصوالت جایگزین-7-1

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

ائل زیست محیطی که بهمراه دارد از اهمیت زیادي برخوردار است و بهمین خاطر است که هاي موجد و مس

در سال هاي اخیر و در راستاي سیاست هاي مدیریت پسماند در داخل کشور قوانین و مقررات زیادي وضع 

اند تا شده است و سازمان هاي مختلف دولتی مکلف به اجراي قوانین و ارائه تسهیالت و خدمات الزم شده 

بتوان این معظل زیست محیطی را حل نمود تا آنجا که اهروه بسیاري از شهرداریهاي کالن شهرها به احداث 

 به  نگرش به طرح تولید کود کمپوست از بازیافت زباله بنابراین .واحدهاي کمپوست در کشور اقدام نموده اند

ن است این طرح به لحاظ تحلیل شاخصهاي در شرایطی که ممک. لحاظ مالی و اقتصادي کامالً متفاوت است

مالی از درجۀ سودآوري مناسبی برخوردار نباشد، شاید به لحاظ تحلیل اقتصادي، با توجه به آثار و پیامدهاي 

هاي پنهان شهرداري جهت دفع  مثبت اجراي این طرح بر اقتصاد محیط زیست و همچنین آشکارسازي هزینه

 . مناسب اقتصادي باشدزباله و غیره، داراي توجیه پذیري

 
 احداث واحدهاي تولید کود کمپوست  اهمیت استراتژیک-8-1

اصول بهداشت و بهسازي محیط، در هر شهر ایجاب می کند که زباله ها در حداقل زمان از منازل و محیط 

) ستدفع بهداشتی زباله در محیط زی(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

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

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

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

جمع آوري، حمل و نقل و آخرین مرحله دفع . ناشی از مواد تشکیل دهنده آن ها نیزمی توانند متفاوت باشند

  .رات ناشی از آن ها در سالمتی انسان به حداقل ممکن کاهش یابداین مواد بایستی به طریقی باشد که خط
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  کود کمپوست                                       سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران        

کلیه منابع علمی و کتب مربوطه  راجع به خطرات حاصل از زباله هاي شهري و صنعتی باید گفت که در

در کتب علمی تعداد باکتري هاي . همواره اشاره به ابتالي انسان ها به بیماري هاي گوناگون شده است

 میلیون بطور 10 تا 50000 میلیون به صورت خاص و از 40 تا 2خاکروبه خیابان ها از مختلف موجود در 

این تعداد باکتري می توانند به سادگی موجب بروز بیماري هاي . عموم در هر گرم برآورده شده است

مسلّم و مخصوصا اینکه در این مواد انواعی از باکتري هاي مولد وبا، تیفوس و کزاز بطور . گوناگونی گردند

قسمت عمده ) پهن گاو و اسب(شایان ذکر است که سابقا فضوالت حیوانی . صریح تشخیص داده شده است

این حالت هم اکنون نیز در پاره اي از روستاها و شهرهاي . اي از خاکروبه هاي خیابانی را تشکیل می داد

 .کوچک مشاهده می شود

  کود کمپوست کشورهاي عمدة تولید کنندة -9-1
 

محلی می باشد بعبارت دیگر حمل و نقل این کود مقرون بصرفه ولید کود کمپوست در جهان عمدتا بصورت ت

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

 .مسکونی تولید کنندة کود کمپوست محسوب می شوند

 
  شرایط صادرات-10-1

 
این ماده داراي تجارت جهانی زیادي نمی باشد بنابراین بررسی انجام شده نشان می دهد کـه                به آنکه    توجهبا  

مساله اصلی در تولید کـود کمپوسـت حـذف تـراز           . ظ نشده است  اشرایط صادراتی خاصی تاکنون براي آن لح      

 زیادي بـه کـشور دارد    وارداتدهاي شیمیائیودر حال حاضر انواع ک  . منفی فعلی انواع کود شیمیائی می باشد      

بنابراین تولید این کود در کشور به میزان الزم باعث می شود که میزان قابـل تـوجهی از واردات ایـن کودهـا                   

در صورت افزایش تولید کود کمپوست در ایران می توان به بازارهاي صادراتی این ماده نیز بـراي                .کاهش یابد 

 .رکیه نیز چشم دوختکشورهاي همجوار از جمله عراق افغانستان و ت

  



 

 

                                               کود کمپوست صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران        سازمان

 

 
 
 
 
 
 

 2فصل 
  کود کمپوستي وضعیت عرضه و تقاضا
 در ایران
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                                               کود کمپوستسازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران        

 داخلید  تولی-1-2
 

 که ست در کشور وجود داردپوید کود کمل واحد فعال تو8اضر ـهاي بعمل آمده در حال ح ررسیـبراساس ب

 . اطالعات این واحدها را نشان می دهدجدول زیر

 شور واحدهاي تولید کنندة کود کمپوست در ک-1-2جدول 
 )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
 8250 کرج سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداري کرج 4
 365000 تهران تهران موادشهرداري وتبدیل بازیافت سازمان 5
 50000 کرمانشاه کرمانشاه لیدکودالی موادوتو  بازیافت شرکت 6
 3600 گلستان شرکت کیمیا 7
 100000 خوزستان صنایع تبدیلی 8
 532000 مجموع 9

 
 532000همانطور که از این جدول مشخص است ظرفیت فعلی تولید انواع کود کمپوست در کشور حدود 

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

 .از این مشاهده می شود

 است  نمی باشد و با تماس هائی که با واحدها برقرار شدهند واقعی تولید کود کمپوست در کشور مشخصرو

گی شدید این واحدها به تامین بموقع مواد اولیه عدم تامین بموقع آن مشخص شد که با توجه به وابست

تولید کود کمپوست را در افزایش ظرفیت جدول زیر روند  .وده استمي براي آنها ایجاد نمشکالت عدیده ا

 آنچه که مسلم است ظرفیت هاي اعالم شده در زمینه تولید کود .کشور در سال هاي اخیر نشان می دهد

ود تولید واقعی ک. کمپوست حاصل از زباله شهري بسیار بیشتري از تولید واقعی این واحدها می باشد

 . هزار تن می باشد110کمپوست در کشور در حال حاضر حدود 
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                                               کود کمپوستسازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران        

  اخیرظرفیت تولید کودهاي کمپوست در سال هاي -2-2جدول 

  

در داخل کشور این مساله است که در سال هاي اخیر آمار مورد روند تولید کود کمپوست  قابل توجه در  نکتۀ

وست در کشور روبه افزایش بوده است و دلیل اصلی آن نیز امکان جایگزین شدن این کود با پتولید کود کم

      همانطور که از جداول باال نیز مشاهده . ي می باشدال زباله هاي شهرهضسایر کودها و همچنین رفع مع

حاضر تنها در استان هاي محدودي در کشور اقدام به تولید این ماده شده است و ضرورت می شود در حال 

 .اقدام سریعتر در استان پرجمعیت بوضوح حس می شود

 

  وضعیت طرح هاي در دست اجرا -2-2
 

  طرح هاي در دست اجراي تولید کود کمپوست-3-2 جدول
 رفتدرصد پیش )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

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

 1385 1384 1383 1382 1381 1380 ردیف
ظرفیت تولید 

 532000 506750 506750 424250 424250 424250 کمپوست



 
 

 19

 
 
 
 
 
 
 

                                               کود کمپوستسازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران        

 رفتدرصد پیش )تن(ظرفیت اسمی محل استقرار نام شرکت ردیف

 20 2100 اد غرباسالم آب غرب آباد  اسالم شهرداري 13

 94 2000 گیالنغرب گیالنغرب شهرداري 14
 543600 )تن(مجموع 15

 
  بررسی روند واردات-3-2
 

بررسی هاي انجام شده نشان می دهد که تجارت ایـن کـود بـین منـاطق و کـشورهاي مختلـف جهـان رواج                    

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

 

 پیش بینی واردات -
  

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

 . می شود که سال هاي اتی نیز واردات چندانی به کشور وجود نداشته باشد

 
  امکانات عرضه  کلپیش بینی-

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

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

. یت بد جمع آوري زباله می باشد که مشکالت و مسائل عدیده اي را براي این واحدهاي ایجاد می کندعوض

 هزار تن در سال در حال فعالیت 60 تا 50د واقعی ولید کود کمپوست در تهران با تولی تبه عنوان مثال واحد

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

به   با توجهال هاي آتی درصد در س20بنابراین با در نظر گرفتن نرخ رشد ساالنه . در حال فعالیت می باشند
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 پیش بینی امکانات عرضۀ این محصول در جدول ذیل طرح هاي در دست اجرائی که در کشور وجود دارد

 .آمده است

 )هزار تن( پیش بینی کل امکانات عرضه -4-2جدول 
 سال

 1390 1389 1388 1387 1386 1385 شرح

 236 197 164 137 114 95 میزان کل تولید 
 - - - - - - اتپیش بینی وارد

 236 197 164 137 114 95 میزان کل امکانات عرضه

 
  بررسی روند مصرف -4-2
 

  مصرف ظاهري -

در بررسی مصرف کوودهاي کمپوست در داخل کشور نکته اي که باید مورد توجه قرار گیرد این مساله اسـت                 

ر و اصـالعات آن بایـد بـصورت    مصرف این نوع کود به دلیل شرایط خاص آن کامال منطقه اي بـوده و آمـا       که  

لذا براي بررسی دقیق تر میزان تقاضاي این محصول می توان ازآمار واحدهاي            . استانی مورد بررسی قرار گیرد    

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

رد بررسی قرار می گیرد سپس با توجه بـه آنکـه تولیـد ایـن محـصول      میزان افزایش تولید زباله این مساله مو      

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

 

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

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

پیش بینی جدول .  کیلوگرم در سال قابل افزایش است8وست تا پتقاضاي کود کمبه عبارت دیگر . خواهد بود

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

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

 .سازوکار مناسب در جمع آوري زباله و ارائه آن به واحدهاي کمپوست سازي می باشد
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 )1390 تا 1381 جمعیت ایران از سال -5-2 دولج
 1390 1389 1388 1387 1386 1385 شرح

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

 )تن(کمپوست
346801 387585 429585 472830 532130 563171 

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

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

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

 جدول زیر میزان تولید زبالۀ قابل بازیافت و تولیـد  .پرداختن به این مساله هر چه بیشتر از پیش نمایان می شود     

 درصـد از زبالـۀ تولیـد در    50م بذکر است که در ایـن برآوردهـا تنهـا    الز. آن به کود کمپوست را نشان می دهد   

این در حالیست که در برخی از شهرها مثل مـشهد  . کشور زباله تر در نظر گرفته شده که قابل بازیافت می باشد       

 . درصد از زباله قابل بازیافت بوده و می تواند براي تولید کمپوست مورد استفاده قرار گیرد70حدود 

بـه  . می باشـد ) اروپایی  کامالٌ برعکس کشورهاي توسعه یافته و% ( 30و خشک % 70کشور ما میزان زباله تر در 

 نـه تنهـا مـشکل    مواد آلی زباله بـه کمپوسـت   دلیل افزایش حجم روز افزون مواد زائد جامد تولید شده بازیافت

پرداخت به مقولـه  .  قابل توجهی داردافزایش درآمد ملی نتیجه کند بلکه از جنبه هاي میزیست محیطی را حل 

به کود کمپوست بعنوان یک کود آلی باعث افـزایش عملکـرد تولیـد و اصـالح بافـت و       بازیافت زباله تر و تبدیل

 . خاك شده و مزایاي دیگر را نیز خواهد داشت ساختمان

  زباله قابل بازیافت-6-2جدول 
 1390 1389 1388 1387 1386 1385 شرح

 75089481 73906970 72743080 71597520 70470000 69360236 جمعیت
میزان زباله قابل تبدیل به کود 

 )تنهزار (کمپوست
13924 14146 14373 14603 14836 15074 

 
     میلیـون تـن  14نطور که مالحظه می شود در حال حاضر میزان تولید زبالۀ قابـل تبـدیل در کـشور حـدود          هما

با در نظر گرفتن حداقل قیمت هـر  .  میلیون تن خواهد رسید15 به حدود    1390 می باشد که این مقدار تا سال      
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 میلیـون ریـال   2088610فعلـی در کـشور حـدود        بازیافـت نـشده       زبالۀ ش ارز  ریال 150کیلو گرم زباله معادل     

زه این مساله موید آنست که پرداختن به موضوع بازیافـت زبالـه تـا چـه انـدا        .  میلیون دالر می باشد    225معادل  

 .حیاتی و ضروري می باشد

  در استان هاي مختلف کود کمپوست درکشور با توجه به سرانه مصرفيتقاضابررسی میزان  -
 

ل تـاثیر گـذار در   مـ وااشـد و ع  که تولید کود کمپوست در کشور کـامال بـصورت منطقـه اي مـی ب                با توجه به آن   

 مصرف مناسب آن مـی باشـد در   بازار همچنین مکانیابی تولید کود کمپوست در دسترس بودن زباله بحد الزم و    

این قسمت از گزازش الزم است آمار با توجه به آمار جمعیتی استان هـاي کـشور امکـان مـصرف ایـن کـود در               

 کیلـو  5مـصرف    کود با در نظر گرفتن سرانۀالزم بذکر است میزان مصرف این      . استان هاي مختلف بررسی شود    

 الزم بـذکر اسـت کـه در پـیش بینـی میـزان مـصرف آتـی کـود          .ه شده اسـت گرم به ازاي هر نفر در نظر گرفت  

 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 مناسب این میزان از مصرف در کشور محقق نشده استوجود فرهنگ پائین عدم 

 ل مصرف کود کمپوست در استان هاي مختلفی پتانس-7-2جدول 

 جمعیت استان
کود کمپوست 

  تن-مصرفی
رفی براي صل کود متانسیپ

  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 وچستانسیستان و بل
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 جمعیت استان
کود کمپوست 

  تن-مصرفی
رفی براي صل کود متانسیپ

  تن-1390سال 
 10356 7074 1414721 کردستان

 12259 8373 1674595 همدان
 6177 4219 843784 چهارمحال و بختیاري

 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
 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
 
  پیش بینی نیاز محصول -6-2
 

 ارائه شده جدول زیر پیش بینی تقاضاي آتی براي سال هاي آتی را نشان با توجه به آمار عرضه و تقاضاي 

 . می دهد

 )هزار تن( - در سال هاي آتیکود کمپوست پیش بینی عرضه و تقاضاي -8-2جدول 
 سال

 1390 1389 1388 1387 1386 شرح 

 236 197 164 137 114 کل عرضه  
 507 460 418 380 346 کل تقاضا  

 271- 263- 254- 243- 232- عرضه  یا کمبود مازاد 
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همانطور که از جدول فوق پیداست پتانسیل تولید کودهاي کمپوست در کشور در مقایسه با عرضۀ فعلی 

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

بعنوان مثال در استانهاي آذربایجان غربی و شرقی و همچنین گیالن که . مپوست در داخل کشور استککود 

داراي جمعیت باالئی بوده بازار مصرف مناسبی براي مصرف این کودها می باشند طرحی جدي براي تولید 

 کمپوست در استان  هزار تنی از کود10 در نهایت پیشنهاد می شود که واحدهاي . نداردکود کمپوست وجود

ه بازیافت زباله شهري طرحی جدي ندارد احداث شده تا عالوه بر ارزش اقتصادي ایجاد هایئی که در زمین

ئی چون استان ها.  شده مناطق مورد بحث از مزیت هاي زیست محیطی اینگونه طرح ها نیز بهره مند شوند

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

 .کمپوست مناسب به نظر می رسند
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  بررسی اجمالی تکنولوژي و روش هاي تولید-3

  فرآیندها -الف

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

ناپذیر مانند چرم ، الستیک و پالستیک از زباله جدا شوند ، اجراي ترکیبی مواد آلی موجود در زایدات را مـی                     

 : توان به صورت زیر طبقه بندي نمود 

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

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

 . سلولز که حاصل کندانسیون قندهاي شش کربنی مانن گلوکز است         -

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

 . ی است  شیمیایگنین یا مادو چرب که داراي طبیعتلی        -

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

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

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

ه پس از فعالیت هاي باکتریها و تجزیه و ترکیب، کمپوست یا کـود آلـی نامیـده مـی                  گیرند، محصول باقیماند  

ین فرآیند شامل جداسازي و تبدیل باکتریائی مواد الی موجود در زبالـه بـه عنـوان کمپوسـت                امجموعه  . شود

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

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

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

 را به ترکیبات سـاده تـري تجزیـه مـی        ها از کربن موجود در مواد آلی با ترکیبات پیچیده تغذیه نموده و آنها             

 میکرو ارگانیسم ها مواد آلی تجزیه شده یا تازه را براي ساخت جسم سلولی خـود مـورد اسـتفاده قـرار                     .کنند
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می دهند و در نتیجه واکنش عکس نیز که تبدیل مواد ساده معدنی و آلی در خالل متابولیسم سلول ها اسـت     

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

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

 .  تجزیه در تولید کمپوست موثرندعوامل متعددي در تسریع عملیات .جنبه تغذیه گیاهی اهمیت فراوانی دارد

 مواد مغذي موجود در مواد آلی تشکیل دهند زباله           -

 رطوبت موجود در زباله            -

 نحوه تأمین اکسیژن مورد نیاز براي عملیات تجزیه مود            -

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

 راي کنترل عمل تجزیه همگن بودن و یکنواحتی مواد ب          -

 . ابعاد و قطعات موادي که باید تجزیه شوند            -

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

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

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

انواع در مراحل اولیه فعال بوده و با تغییراتی که در محیط ایجاد می کنند زمینه را براي فعالیـت انـواع دیگـر         

 ترین پارامترهاي این تحول که موجب تشخیص فعالیت انواع         یکی از مهم  . میکروارگانیسم ها آماده می نمایند    

 .میکرو ارگانیسم ها می باشد درجه حرارت است

  عملیات تولید -ب 

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

 آماده سازي           -
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 هضم            -

 عمل آوري            -

 عملیات نهایی            -

 ذخیره سازي یا دفع           -

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

در مرحله آماده سازي ، ذخیره سازي ، جدا سازي مواد قابـل بازیافـت ، غیـر     .نهایی بر روي کود تولیدي است 

) مواد مغذي و رطوبـت  ( رد کردن ، کاهش دادن ابعاد ، خمیر سازي و افزودن لجن فاضالب             قابل اشتعال ، خ   

 .می باشد

 :  سیستم هاي مختلف هضم بر دو دسته تقسیم می شوند        

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

 .دهی و یا جابجا کردن آنهاکانال هاي هوا

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

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

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

موفقیت یا عدم موفقیت یک سیستم تهیه کمپوست ، صرفنظر از میزان بهـره دهـی روش انتخـاب                    . شود

چنانچه مصرف کود نیز فصلی باشد انبار کـردن         . شده بستگی به روش دفع نهایی کمپوست تولیدي دارد          

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

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

 ).4(باشد  به نوبه خود با توجه به هدف و امکانات موجود داراي اهمیت می

 ولید  روش هاي مختلف ت-ج 

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

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

روش سـریع  . یم بندي می گرددانجام می شود به دو روش سریع یا راکتوري و روش کند یا غیر راکتوري تقس        

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                    

 . تند نمونه هایی از روش هوازي کند یا غیر راکتوري هس
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 روش ها                                                       

 

             بیهوازي                                                          هوازي                 

 

  کند یا غیر راکتوري                                                          سریع یا راکتوري           

 

  حوضـچه              توده هـاي سـطحی                    راکتورهاي بسته عمودي                راکتورهاي بسته افقی   

 اي

 شماي کلی عملیات تهیه کود آلی در روش هاي مختلف   1شکل 

  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      ( مین بصورت توده هاي طویل      سطوح ز 
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در ایـن روش  . ریخته می گـردد ) متناسب با اندازة سابت تخمیر      (  متر و طولهاي مختلف      2/1 – 8/1و ارتفاع   

در این عمل با اسـتفاده  . د عمل هوادهی با استفاده از هواي آزاد و به شکل یک تکنولوژي ساده انجام می گیر          

 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        . زدن و برگرداندن تودة کمپوست عمل هوادهی را انجام می دهند            

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

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

  . باشد35-50نسبت کربن به نیتروژن نیز بین 

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

 .بردیم

 در کود شیمیایی مواد خیلی جذب می شوند  •

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

 

 :کمپوست سرد -1
 مناسـب روي  در این روش توده ماده آلی در یک  . 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  ترین روش در تهیه کمپوست روش کمپوست گرم می          احتماالٌ سریع 

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

 .تولید صنعتی کمپوست استفاده به عمل آورد
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 :کمپوست لیوانی -3

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

شـود و محفظـه در هـر روز دو بـار بهـم زده       تـه مـی  این روش تمام مواد آلی در یک محفظه بشکه مانند ریخ        

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،   توان محفظه را توسط پوشش مناسبی عایق        می

 .نماید ت ناقص مییابد و تولید کمپوس 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  گراد قادر به تجزیه مواد آلی می         درجه سانتی  2-30دماي  

 :نقش دارند عبارتند از معتدل در تولید ورمی کمپوست 
 

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   براي فعالیت این کرمPHبهترین محدوده   

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

 رایط الزم در تولید کمپوست ش -
  وجود مواد آلی-الف

  میکروارگانیسم الزم-ب
  رطوبت-ج
 )اکسیژن( هوا -د
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ها براي رشد خود به کربن، ازت، فسفر، پتاسیم، منیزیم، گوگرد و عناصر ریـز        میکروارگانیسم : مواد آلی  -الف

اگـر نـسبت کـربن بـه ازت     . ادي داردترکیب شیمیایی مواد آلی در سرعت تجزیه آن تأثیر زی        . مغذي نیاز دارد  

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

 .شود آمونیاك می

هاي مختلفـی زیـست        معموالٌ در شرایط طبیعی بر روي مواد آلی میکروارگانیسم         : میکروارگانیسم الزم  -ب

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

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

ی در یابـد کـه مـواد غـدای     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 می50-70بهترین رطوبت الزم براي ادامه زندگی آنها در حدود 

ایش هـوادهی سـرعت    بـا افـز   . 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

 :لید کمپوستعوامل تاثیر گذار در تو -
 :در تهیه کمپوست مراحل زیر بایستی مد نظر قرار گیرد

 .مواد آلی خرد گردند -1

 .د در صد افزایش یابدرطوبت آن تا ص -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

 استفاده از اکتیویتور و تنظیم نسبت کربن به ازت به فسفر -5
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 :اندازه مناسب ذرات مواد آلی -
خـرد کـردن   .  میلی متر باشـد 10-50بایستی درحدود  مپوست شدن میاندازه مناسب ذرات مواد آلی جهت ک  

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

 .باشد نیز نیاز می

 :رد کردن مواد آلیخطریقه  -
. و دسـتگاه چـاپر  ...  جمله داس، بیـل و  توان مواد آلی را به قطعات کوچکتر خرد نمود، از   با وسایل مختلف می   

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

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

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

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

 .میلیمتر باشد

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

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

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

 .  به همراه آب از اکتیویتور نیز استفاده نمودتوان 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  آلی به صورت آمونیاك متصاعد می درصد ازت ماده40رطوبت کمتر از 



 
 

 34

 
 
 
 
 
 
 

                                               کود کمپوستسازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران        

 :افزایش عناصر غذایی -
افزایش پتاسیم و فسفر ممکـن اسـت   . 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                یه شیمیایی کمپوست می   با تجز 

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

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

 . شود آمونیاك می

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

)(
١

YXR
YNXN

XC
+=

+
 

 به ترتیب مفدار درصد کربن و درصـد ازت   N و   C به ترتیب مقدار ماده آلی و کود از ته،           y و   xدر این فرمول    
 .باشد ت کربن به ازت دلخواه می نسبR 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 5/2-4ارتفاع مناسب مواد آلی بایستی به ترتیب        

یابـد و کمپوسـت    ی افزایش نمیاگر ابعاد کمتر از مقدار فوق باشد درجه حرارت کمپوست به حد کاف      . باشد  می

هـاي هـوازي تجزیـه     گردد و اگر ابعاد زیادتر از مقدار فوق باشد عمـل تـنفس میکروارگانیـسم    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  . ی حداقل هر دو هفته یکبار انجام پذیرد    هوادهی توده مواد آلی بایست    

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

هـاي    شبکهدار در داخل توده کمپوست، زیر و رو کردن ماده آلی توسط چهار شاخ، استفاده از                 هاي سوراخ   لوله
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باشد و قادر اسـت   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 -
 .ز آن بهره گرفتتوان ا هاي مختلفی وجود دارد که با توجه به امکانات می براي این منظور روش

 :اکتیویتور -
ها که در تجزیه بقایاي گیاهی نقـش دارنـد توسـط محققـین مختلـف شناسـایی                   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     ي مشخصی منتقل شده و در کیـسه      ها  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 -
ان در تهیه کمپوست استفاده نمود، براي این کـار  تو 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         

 .مودکمپوست به عنوان اکتیویتور استفاده ن

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

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

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

 . گیري عوامل فوق اقدام نمود اندازه
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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

در مراحـل اولیـه تولیـد       . باشـد   حداکثر می  PH= 5/6-5/7هاي تجزیه کننده مواد آلی        روارگانیسمفعالیت میک 

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

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

 . باشد  می7توده کمپوست بالغ در حدود  PHآهک، 

 :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 ت نامطلوب و یا نا بالغ باشد بذر قادر به جوانه زدن نمیاگر کیفیت کمپوس. 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

 : در هر هکتارمیزان مصرف کمپوست -
 . محصول، شرایط آب و هوایی، نوع خاك و درجه حاصلخیزي خاك داردمیزان مصرف کمپوست متأثر از نوع

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

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

 تـا  3حیح پس از توان یک سوم تا یک چهارم زمین را در سال اول کود آلی داد و با اجزاي تناوب ص          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. رتر مصرف نمود  دی

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 -

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

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

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

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

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

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

 .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 

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

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

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

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

300cc  150 روز الزم است و درزمستان 15درطولcc  روز باید استفاده شود30در طول . 
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 :ایمنی کمپوست  -         

اما در مورد مواد ریخته شده باید . ایمنی بهداشتی کمپوست خود توسط میکزوارگانیسمها کنتزل می شود

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

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

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

ات و علفهاي هرز ، برگهاي خشک ، مواد زاید و اضافی میوه ها و سبزیجات ، تفاله هاي هاي خرد شده حی

 چاي و غالت استفاده شود

 

 :مواد اولیه و بسته بندي -3-1

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

جدول زیر ترکیب درصد زباله در چند شهر . کود کمپوست داردزباله نقش تعیین کننده اي در کیفیت 

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 جمهوري اسالمی ایران 60 کمتر از  و عموماً

 . ه و اقتصادي استیک گزینه بهین

 )درصد وزنی(ترکیبات تشکیل دهنده مواد زاید جامد شهري در تعدادي از شهرهاي کشور 

 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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  بررسی نقاط ضعف و قوت تکنولوژي-4
 

گی زیادي نمی باشد و هم اکنون یند تولید کود کمپوست دارا پیچیدبل از نیز اشاره شده فراهمانطور که ق

در  و در حال حاضر شرکت صنعت منصور. وانائی تولید تجهیزات آن را در اختیار دارندتشرکت ها داخلی 

 .ضیان قرار دهداصفهان در این زمینه فعال است و می تواند تجهیزات تولید خط کمپوست را در اختیار متقا

 
  بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت ریالی و ارزي-5
 

بررسی هاي انجام شده در مورد ظرفیت تولید واحدهاي سوپر پایپ نشان می دهد که ظرفیت واحدهاي 

زار مناسب واحدهاي فعلی و بنابراین با توجه به با.  در سال می باشدهزار تن 10 تا 3موجود در کشور 

. پیش بینی می شود در سال هاي آتی بازار مناسبی پیش روي این صنعت باشدمپوست ککود افزایش قیمت 

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

 
 (Fixed-Capital Investment) گذاري ثابت  برآورد سرمایه-5-1

 :باشد  شامل موارد زیر میسرمایه گذاري ثابت طرح 

 زمین     -1

    محوطه سازي -2

 احداث ساختمانهاي صنعتی و غیرصنعتی      -3

     انشعابات -4

 تأسیسات زیربنایی     -5

 نیاز  مورد اصلیآالت ماشین هزینه خرید تجهیزات و     -6

  اصلی و جانبیآالت هزینه نصب تجهیزات و ماشین    -7

    لوازم اداري -8

    وسایل اداري -9
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 برداري  اي قبل از بهرهه هزینه -10

 هاي پیش بینی نشده  هزینه -11

 گذاري هاي مستقیم سرمایه  هزینه-الف

  زمین -5-1-1

 . گردد میلیون ریال برآورد می 960 هزینه خرید زمین برابر

 ) مربع متر 8000(× ) 120000ریال/ مربع متر= (960 )میلیون ریال(

 
 سازي محوطههاي    هزینه-5-1-2

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

 .هاي محوطه سازي طرح آمده است  هزینه1-3در جدول . باشد خیابان کشی می

 

 )Site preparation and development (  آماده سازي محوطه-1-3جدول 
 مساحت بخش

متر (مبلغ واحد 
 )هزار ریال/مربع

 هزینه کل

 200 25 8000 کبرداري و تسطیحخا
 432 90 4800 خیابان کشی و فضاي سبز

 107 150 716 دیوار کشی
 240 2000 120 چراغ هاي محوطه

 979 مجموع

 

 غیرصنعتی   احداث ساختمانهاي صنعتی و-5-1-3

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

هاي   کل هزینه2-3محاسبات موجود در جدول  اطالعات وبر اساس این  . آمده است2-3صنعتی در جدول 

 .میلیون ریال خواهد شد 4885نیاز براي ساختمان سازي در حدود  مورد

 



 
 

 41

 
 
 
 
 
 
 

                                               کود کمپوستسازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران        

 هاي بخش صنعتی و غیر صنعتی هزینۀ احداث ساختمان -2-3جدول 

 بخش
 متراژ

 )متر مربع(
 )یالهزار ر/متر مربع(مبلغ واحد 

 هزینه کل
 )میلیون ریال(

 1980 1800,00 1100 1ساختمانهاي تولید 

 1050 1500,00 700 انبار مواد اولیه و مجصول

 60 2000 30 تمان ازمایشگاهخسا
 150 1500 100 تعمیر گاه و قطعات یدکی

 800 2000 400 ساختمان اداري

 675 1500 450 ساختمان کارگري

 170 1700 100 نگهبانی و پست برق

 4885 0 2880 مجموع

 
  ها حق انشعاب -5-1-4

 )میلیون ریال ( کل هزینه حق انشعابها-3-3جدول 
 هزینه کل شرح عنوان ردیف

 300  کیلو وات250 انشعاب برق 1
 50 - ) اینچ 2(انشعاب آب  2
 20 - انشعاب سوخت 3
 10  خط تلفن5 انشعاب مخابرات 4

 380 جمع کل
 

 و وسایل اداري وسایل نقلیه  هزینه-5-1-5

 )میلیون ریال( وسائل نقلیۀ مورد نیاز-4-3جدول 

 قیمت کل قیمت واحد تعداد نام دستگاه یا تجهیزات

 240 120 2 سواري
 ٨٠ 80 1 وانت
 160 160 1  تنی2لیفتراك 
 240 240 1  تن5جرثقیل 

 720 مجموع
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 )میلیون ریال( وسائل اداري مورد نیاز-5-3جدول 
 هزینه مشخصات

 70 میز و صندلی و قفسه

 10 دستگاه کپی

 60 ) عدد10(کامپیوتر

 10 پرینتر
 دستگاه پرینتر و فکس

 7 ) عدد3(

 10 يسایر تجهیزات ادار

 167 مجموع

 

 نیاز  مورد اصلی آالت ماشین  هزینه خرید تجهیزات و-5-1-6

نهایت کل هزینه مورد  نیاز ارزیابی گردیده و در مورد  اصلیآالت ماشین  کل تجهیزات و قیمتاین قسمت در

 میلیون ریال 9975بر این اساس قیمت تجهیزات اصلی و نیاز جهت خریداري آنها مشخص شده است که 

برآورد شده است که کل این مقدار بصورت ارزي و ریالی بوده و ماشین آالت اصلی طرح از شرکت هاي 

  .خارجی تامین خواهد

 

 زمایشگاهیلوازم آ -5-1-7

 . میلیون ریال برآورد می شود400هزینه هاي مربوط به تامین تجهیزات آزمایشگاهی این طرح معادل 

 

 برداري  هاي قبل از بهره  هزینه-5-1-8

تاسیس و ثبت شرکت، حقوق پرسنل ثابت قبل از تولید، هزینۀ ها شامل مواردي همچون  این هزینه

 که باشد میها  زمایشی و هزینه هاي جانبی تسهیالت بانکی سایر هزینه برداري آ مطالعات اولیه، هزینۀ بهره

 . آورده شده است6-3در جدول 

 



 
 

 43

 
 
 
 
 
 
 

                                               کود کمپوستسازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران        

 ) میلیون ریال(برداري قبل از بهرههاي  هزینه -6-3ول جد
 هزینه شرح

 30 هزینه هاي کارشناسی

 85 هزینه هاي سفر
 100 تولید آزمایشی

 10 سایر
 225 مجموع

 
 بناییتاسیسات زیر -5-1-9

 ) میلیون ریال(تاسیسات زیر بنایی  کل هزینه -7 -3دول ج
 هزینه شرح

 20 سختی گیر

 15 اطفا حریق

 500 ژنراتور

 25 مخزن آب
 25 سوختمخرن 

 585 مجموع
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 کود کمپوستهزینۀ سرمایه گذاري ثابت طرح تولیدي -9-3جدول 

 مجموع میلیون ریال شرح
 )میلیون ریال(

 960 960 زمین
 979 979 حوطه سازيم

 4885 4885 ساختمان
 9975 9975 ماشین آالت و تجهیزات تولید 

 380 380 انشعابات
 585 585  تاسیسات

 720 720 وسائط نقلیه 
 400 400 ابزارآالت و لوازم آزمایشگاهی 

 167 167  اثاثیه اداري
 762 762 متفرقه و  پیش بینی نشده 
 19813 19813 جمع دارائی هاي ثابت

 225 225 قبل از بهره برداري 
 20038 20038 جمع سرمایه گذاري ثابت

 
 

 ا داخل کشور ساالنه و محل تامین آن از خارج ی میزان مواد اولیۀ مورد نیاز-6
 

بنـابراین هزینـه   ر گرفتن این مساله مواد اولیه مورد نیاز براي این واحد زبالۀ قابل بازیافت مـی باشـد          با در نظ  

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

 کود کمپوست مواد اولیۀ مورد نیاز براي واحد تولیدي -10-3جدول 

قیمت به ازاي  میزان مصرف ساالنه شرح
 )ریال(واحد

 هزینۀ سالیانه
 )میلیون ریال(

 - - 14000 )تن(زباله شهري
کیسه چند الیه براي بسته 

 660 1650 400000 )عدد(بندي

 660 1650 400000 جمع
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 کود کمپوست  پیشنهاد منطقۀ مناسب براي اجراي طرح-7

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

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

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

 .هاي کمپوست مناسب به نظر می رسند

 

  انسانی طرحي وضعیت تامین نیرو-8

 .ر در نظر گرفته شده استدر بشرح جداول زیاز طرح مورد نیپرسنل 

 پرسنل  اداري در طرح -11- 3جدول

 مورد نیاز سمت
 )نفر( 

 1 مدیر کارخانه
 1 مسئول فروش

 1 حسابدار
 1 راننده

 3 کارگر خدماتی
 1 نگهبان
 8 جمع 

 
  تولیدي طرحلپرسن-12-3جدول 

 

 

 مورد نیاز سمت
 )نفر( 

 1 مدیر فنی کارگاه
 1 سرپرست کارگاه

 5 کارگر ماهر
کارگر جهت جدا کردن 

 10  بسته بنديزباله ها و

 17 مجموع
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کود  بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت و امکانات مخابراتی مورد نیاز براي طرح تولید -9

 کمپوست

 کود کمپوستبرآورد میزان مصرف  برق، آب و سوخت بعد از اجراي طرح -13-3جدول 

 میزان واحد شرح ردیف
 مصرف در ساعت

 میزان 
 )KWH(سالمصرف در 

 1320000 250 کیلووات صرفیبرق م 1
 6300 1,2 مترمکعب آب مصرفی 2
 5000 - لیتر بنزین 3
 18000 - مترمکعب گاز 4
 6000 - لیتر گازوئیل 5

 

 . خط تلفن می باشد5خط تلفن مورد نیاز براي واحد 

 

  حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی-10

اراي مزیت هاي زیست محیطی قبال مالحظه بطور کلی طرح تولید کود کمپوست جاي از مسائل اقتصادي د

 . اي می باشد که کلیه مسائل مالی و اقتصادي را تحت الشعاع خود قرار می دهد

 

  مدیریت پسماندهاي شهري در ایران راترقوانین و مق -

 کارکرد صحیح یک سیستم مدیریت پسماند، وجود قوانین و استانداردهاي مناسب و کافی که براي پایداري و

شوند، در تمام  می هاي موجود تدوین  اساس مطالعات و تحقیقات علمی و عملی و نیازهاي آینده و ظرفیتبر

قانون مدیریت  « 1383در سال  .ضروري است زم و مراحل از آغاز تا پایان و پایش مداوم و بهبود سیستم، ال

 توسط هیأت 1384ز در سال نامه اجرایی آن نی آیین. رسید می اسال به تصویب مجلس شوراي» پسماندها

 قانون مدیریت پسماندها تنها قانون جامع و مدون در خصوص مدیریت پسماند است که .شد دولت، تصویب

پسماندهاي عادي،  براساس این قانون، پسماندها به پنج گروه اصلی شامل. ، تصویب شد1383در سال 



 
 

 47

 
 
 
 
 
 
 

                                               کود کمپوستسازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران        

 قانون مدیریت پسماندها، مدیریت 7ماده  اساسبر  .شوند ، کشاورزي و صنعتی، تقسیم می)ویژه(بیمارستانی 

ها و  شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداري اجرایی تمام پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در

مدیریت اجرایی . هاست ها به عهده بخشداري ها و دهیاري وظایف شهرداري ها و در خارج از حوزه و دهیاري

 عهده تولید کننده خواهد بود و در صورت تبدیل آن به پسماندهاي عادي بهو ویژه به  پسماندهاي صنعتی

مدیریت پسماندها،   قانون7بر اساس تبصره ماده  .ها است ها و بخشداري ها، دهیاري عهده شهرداري

آوري، جداسازي و دفع پسماندها را  جمع توانند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به هاي اجرایی می مدیریت

 50اساس ماده یک قانون مدیریت پسماندها براي تحقق اصل  بر .شخاص حقیقی و حقوقی واگذار کنندبه ا

محیط زیست کشور از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها تمام  قانون اساسی و به منظور حفظ

مستلزم ذکر  انون بر آنهاغیردولتی که شمول ق ها و نهادهاي دولتی و عمومی ها و مؤسسه سازمان ها، وزارتخانه

هاي مقرر در  مقررات و سیاست اند ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، موظف ها، مؤسسه نام است و تمام شرکت

، مخلوط کردن پسماندهاي پزشکی با )مدیریت پسماندها  قانون13بر اساس ماده (.قانون را رعایت کنند این

 .فروش، استفاده و بازیافت این نوع پسماندها، ممنوع استآنها در محیط یا  سایر پسماندها و تخلیه و پخش

  مسؤولیت و هزینه مدیریت پسماند به عهده تولید1383قانون مدیریت پسماندها از سال  با تصویب

اندازه پسماند  به کند،  کیلوگرم پسماند تولید می5بدین معنی که اگر یک فرد (کنندگان پسماند است

ها حاوي مواد  کند و اکثر این پسماند می  کیلو پسماند تولید50ند و اگر فردي ک تولیدي، هزینه پرداخت می

 کیلو پسماند عادي تولید کرده است، 5بیشتري نسبت به کسی که  خطرناك و آلوده کننده است، باید هزینه

 تبط مانندهاي اجرایی مر صورت باید با پرداخت هزینه، این مسؤولیت را به دستگاه ، در غیر این)پرداخت کند

به پسماندها چندان  البته به رغم سابقه قابل توجه مدیریت شهري در کشور توجه .ها واگذار کند شهرداري

 .جدي و بنیادین نبوده است

از زمان تصویب قانون بلدیه نظافت شهري به عهده شهرداري  ) هجري قمري1225( شمسی 1282از سال 

ها ایجاد شدند و ارایه خدمات  رهاي مختلف کشور شهرداريشمسی، در شه 1290از اوایل سال . بوده است

 ها نظافت شهري در تجدید نظر قانون بلدیه و وضع قوانین جدید همچنان به عهده شهرداري شهري از جمله
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 .بود

هاي مخصوصی براي تخلیه پسماند و نخاله و  شهرداري مکلف است محل  قانون،55 ماده 4براساس تبصره 

 ع عموم ها و نظایر آنها تعیین کند و ضمن انتشار آگهی به اطال ب مواد رسوبی فاضال  وت ساختمانی فضوال

هاي تبدیل  کارخانه هاي تخلیه پسماند باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تأسیس محل. برساند

م مدیریت در شهرهاي بزرگ به سیست 1360 از اوایل دهه .پسماند به کود به تشخیص شهرداري خواهد بود

وظیفه اصلی این . ن شهرها تشکیل شدند بازیافت در کال هاي پسماندهاي شهري توجه بیشتري شد و سازمان

مواد و انرژي از پسماند و سامان بخشیدن به مدیریت پسماندهاي شهري بود اما  ها در ابتدا بازیافت سازمان

آنها را نشان  هاي مدیریتی عملکرد ی اقدامسازي و انجام بعض عات و آگاه آوري و انتشار اطال جمع در کل

 .دهد می

 1364نباید در سطح شهر پراکنده شوند، از سال  در این زمینه شهرداري تهران با این تفکر که پسماندها

 هزار 7آوري روزانه حدود  پسماندها را آغاز کرد که منجر به جمع آوري و دفع سیستم جدید مدیریت جمع

 مرکز غیربهداشتی دپوهاي موقت در سطح شهر برچیده و 1200شد، ضمن آنکه  تن پسماند در سطح شهر

پیشنهادي   سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداري تهران متن1376در سال  .کانتینر نصب شد به جاي آن

 .نرسید را تهیه و به صورت طرح به مجلس تقدیم کرد اما به نتیجه» قانون پسماند«

جداگانه را براي بررسی به  یحه قانونی  و سازمان حفاظت محیط زیست دو ال وزارت کشور1379در سال 

یحه به  کارشناسی و بازنگري در قالب یک ال کمیسیون امور زیربنایی دولت ارسال کردند که پس از بررسی

، 1381مدیریت مواد زاید جامد پس از تصویب هیأت دولت، در سال  یحه با عنوان این ال. دولت، تقدیم شد

 .شد  می اسال تقدیم مجلس شوراي

 

 

 

 و مقایسه با تعرفه هاي جهانی) التآمحصوالت و ماشین (حمایت تعرفه گمرکی  -
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الت پـس از    آاین ماشـین    . الت از خارج از کشور تامین می شود       آدر اغلب واحدهاي تولیدي بخشی از ماشین        

حقوق گمرکی که در حال حاضـر  .  شدتستهاي اولیه و عدم مشکالت فنی از طریق گمرك وارد کشور خواهند         

 . الت خارجی می باشدآ درصد قیمت ماشین 10الت وجود دارد حدود آبراي این گونه ماشین 

 مستلزم پرداخـت حقـوق   ،نها به خارج از کشور صادر می شود   آاز طرف دیگر واحدهاي تولیدي که محصوالت        

لیدکنندگان داخلی به امر صادرات مـشوقهایی      یب تو غخوشبختانه در سالهاي اخیر براي تر     . گمرکی می باشند  

 .  براي آنها تصویب شده است که باعث شده است حجم صادرات افزایش یابد

 

 ، بانکها و شرکتهاي سرمایه گذار)واحدهاي موجود و طرحها( حمایت هاي مالی -

اخت و هـاي صـنعتی اعطـاي تـسهیالت بلنـد مـدت بـراي سـ         هاي مالی براي طـرح    یکی از مهمترین حمایت   

در ادامه شرایط این تـسهیالت  . باشد تسهیالت کوتاه مدت براي خرید مواد و ملزومات مصرفی ساالنه طرح می      

 . هاي صنعتی آمده است براي طرح

گذاري ثابت جهت دریافت تسهیالت بلند مدت بانکی اقالم ذیل با ضریب عنوان شده تـا                  در بخش سرمایه   -1

 . شود حاسبه لحاظ میگذاري ثابت در م  درصد سرمایه70سقف 

سازي طرح، ماشین آالت و تجهیزات داخلی، تأسیسات و تجهیزات کارگاهی بـا   ساختمان و محوطه  -1-1

 . گردد  درصد محاسبه می60ضریب 

 درصـد و در غیـر ایـن    90ماشین آالت خارجی در صورت اجراي طرح در مناطق محروم با ضریب            -1-2

 . گردد  درصد محاسبه می75صورت با ضریب 

 درصـد  70گذاري ثابـت کمتـر از         آالت خارجی در سرمایه     گذاري ماشین   تیکه حجم سرمایه  در صور  -1-3

 درصـد محاسـبه   70 جهت دریافت تسهیالت ریـالی بـا ضـریب    1-1باشد، اقالم اشاره شده در بند    

 . گردد می

هـا بـه   رسند سرمایه در گردش مورد نیـاز آن  برداري می هایی که به مرحله بهره   این امکان وجود دارد، طرح     -2

 .  درصد از شبکه بانکی تأمین گردد70میزان 
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 درصـد و نـرخ سـود    12هاي بلند مدت و کوتاه مـدت در بخـش صـنعت        نرخ سود تسهیالت ریالی در وام      -3

مبلغ تسهیالت اعطایی و نرخ     % 25/1هاي جانبی، مالی آن در حدود          و هزینه  Libor+ 2%تسهیالت ارزي   

 . باشد  درصد ثابت می3سود تسهیالت ارزي براي مناطق محروم 

مدت زمان دوران مشارکت، تنفس و بازپرداخت در تسهیالت ریالی و ارزي را با توجه به ماهیـت طـرح از               -4

 . شود  سال در نظر گرفته می8نقطه نظر سودآوري و بازگشت سرمایه حداکثر 

 10و محـروم  حداکثر مدت زمان تأمین مالی از محل حساب ذخیره ارزي براي مناطق کم توسـعه یافتـه           -5

 . شود سال در نظر گرفته می

 : باشد هاي مالیاتی نیز براي برخی مناطق وجود دارد که به شرح زیر می عالوه بر تسهیالت مالی معافیت

 درصد معافیت مالیاتی شامل طـرح       80برداري    هاي صنعتی، چهار سال اول بهره       ك  با اجراي طرح در شهر     -1

 . خواهد شد

 . برداري شرکت از مالیات معاف خواهد بود  سال اول بهره10حروم با اجراي طرح در مناطق م -2

 درصد سـود ناخـالص تعیـین    25) هاي صنعتی و مناطق محروم به جز شهرك  (مالیات براي مناطق عادي      -3

 . شده است

  تجزیه و تحلیل نهائی-11

 در استان هاي  زمینه کود کمپوستدربا توجه به بررسی هاي انجام شده در حال حاضر پتانسیل مناسبی 

 .ت زیادي برخوردار استیکشور وجود دارد و از لحاظ زیست محیطی نیز این مساله از اهم

آلی در ترکیب  ي مواد درصد باال. وضعیت مدیریت پسماندها در ایران از شرایط مناسبی برخوردار نیست

هاي اخیر  در سال. تپسماندها اس مانع پیشرفت سیستم موجود مدیریت پسماندها و عدم تفکیک از مبدا

در زمینه بهبود شرایط وضعیت مدیریت پسماندها  هاي مناسبی را ها اقدام وزارت کشور و سازمان شهرداري

زم به تمام  هاي ال سازي مراحل مختلف مدیریت پسماندها، ارایه آموزش بهینه اولین اقدام در. اند انجام داده

تواند  می هاست که این مسأله ها و دبستان  خصوص کودکستانبه ویژه در تمام مقاطع تحصیلی به اقشار مردم

آن مستلزم مشارکت و  و موفقیت اجراي برنامه تفکیک از مبدا .اي انجام شود در سطوح ملی و منطقه
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ها و ایجاد روابط  رسانه و تخصصی مستمر در  سازي و آموزش عمومی فرهنگ. است همکاري عمومی

هاي اجرایی  همچنین همکاري دستگاه ها با مردم و شهري و شهرداريفعال و پویا بین مدیریت  عمومی

با توجه به . و موفقیت آن است برنامه تفکیک از مبدا ترین ابزار اجراي ها از ضروري مختلف با شهرداري

 .اندیشیده شود  زم در این زمینه پسماندها به بخش خصوصی باید تمهیدات ال محاسن واگذاري امور اجرایی

 هاي توان از شیوه با توجه به شرایط اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی شهرهاي مختلف می اندر ایر

رعایت  ستیک، شیشه و فلز و دفن بهداشتی با ترکیبی پسماندسوزي، کمپوست، بازیافت کاغذ، پال

 با عنایت به  شده وت نیز با توجه به بررسی هاي انجام در زمینه کود کمپوس.زم استفاده کرد استانداردهاي ال

 درصد از زباله تولیدي در کشور زباله تر می باشد بازار و پتانسیل بسیار باالئی وجود دارد بهمین 70آنکه 

 تن در سال پیشنهاد 10000احداث واحدهاي تولیدي کود کمپوست با ظرفیت هاي اقتصادي حدود خاطر 

 کارهاي ضروري این واحدها می باشد که الزم بذکر است که در دسترس بودن زباله کافی از سازو. می شود

سرمایه گذاري پیش بینی شده براي احداث واحد . می بایست زمینه هاي آن در محل اجراي طرح دیده شود

 . میلیون ریال می باشد20038 هزار تنی حدود 10
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