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  چکیده
درسراسـرجهان   (MSW)ید جامدشهریختن موادزای،دور ر یواقتصاد یت به همراه توسعه صنعتیجمع یش کمیزابا اف

و گسترش رفته یکمپوست کردن پذ ای دین مواد زایا یکیولوژیل بیتبد یج تکنولوژیربتدریاخ یدرسالهانرو یاز ا .افته استیش یافزا
بطور گسترده ای صورت گرفته و اثرات مثبت آن بر خـاک و گیاهـان در   های کشاورزی  استفاده از کمپوست در خاک. است افتهی

کمپوسـت   یفـ یک یاسـتانداردها  ، متمرکزبـر یبدست آوردن خالصـه ا  یبرا یساده اروش  .مطالعات متعددی شناخته شده است
تحقـق  گردرحـال  ید یشـورها از ک یاریبس اتخاذ کرده اند و یژه ایو یاستانداردها ییاروپا چند کشور "رایاخ.ندارد  درجهان وجود

 یشـگاهها یا آزمایـ و  ژهیـ و یآژانس ها یکمپوست توسط برخ یبرا یخاص یفیک یدرحال حاضر فقط راهنماها .هستند ن هدفیا
 زا،یمـار یل سـطوح کـاهش عوامـل ب   یـ از قب یمتنـوع  یت شامل فاکتورهایفیک یارهایمع .منتشرشده است نه،ین زمیدر ا یتخصص

ره یـ غ و یکـ یت الکتریهدا ، pH قابل دسترس، کل و یمواد مغذ ،یموادآل اب،یغلظت عناصرکم ،یدگیرس یشاخص ها و یداریپا
سـه  یشده و بصورت خالصـه آورده شـده اسـت مقا    یکمپوست در سراسر جهان بررس یفیک یاستانداردها مقالهن یدر ا. باشند یم

ن یتـدو  یون فنـ یسـ یت موضـوع کم یتوجه به اهمبا . ز صورت گرفته استیمختلف ن یان کشورهایت انجام شده در میفیسطوح ک
موسسـه   یبـا همکـار   یم و ملـ یک اقـدام عظـ  یـ ر در یـ اخ یمشهد در سـالها  یل مواد شهرداریافت وتبدیاستاندارد در سازمان باز

 ونیسـ ین کمیـ حاصل تالش ا. ده استینه مبادرت ورزین زمیدر ا یمل ین استانداردهایران به تدویا یقات صنعتیاستاندارد و تحق
افته  در فاز یل یمشهد تشک یل مواد شهرداریافت وتبدیو سازمان باز ید دانشگاه، کارشناسان استاندارد ، جهاد کشاورزیکه از اسات
و  یکمپوسـت، نمونـه بـردار   "است واسـتانداردهای   "ییایمیوش یکیزیف یهایژگی، وکمپوست"ن با عنوا ین استاندارد ملیاول تدو
شده اسـت   ین مقاله سعیدر ا. باشد یمز در دست اقدام ین " آزمون یوروشها یکروبیم یهایژگیوکمپوست،  "و  "آزمون یروشها

  .مسئوالن وکارشناسان مرتبط فراهم گردد یآنها جهت بهره بردار ین استانداردها ، معرفیا یاز محتو یان خالصه ایبا ب

   کلیدی واژه های

  ینمونه بردار–ها یژگیو - یجامد شهر دیموادزا -کمپوست -استاندارد

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  مقدمه  -1
ر یـ ند تخمیباشد که در فرا یها م سمیکروارگانیت میفعال از حاصل ک،یولوژیو ب یعیطب یاز مواد آل یمخلوط کمپوست،

ده یکمپوست کامل و رس .شود ید میتول... و  یاهیگ ،ییغذا یل پسماندهایاز قب یبا منشاء آل یبعنوان محصول از زباله ها یهواز
 ت دارد،یـ د کمپوسـت اهم یـ آنچه که در تولدارد  یه خاک معمولیشب یو ظاهر باشد ینامطبوع م یثابت وبدون بو یبیترک یدارا
 طیمح  pH ژن الزم ویاکس دما، ل رطوبت،یاز قب ییم فاکتورهایله تنظیباشد که بوس یم یدیتولند یو سرعت فرآ یط فرآوریشرا

ر اشـاره  یـ توان بـه مـوارد ز   ین آنها میباشد که از مهمتر یم یدر کشاورز یفراوان یایمزا یکمپوست دارا. ]4و2 [شود یمفراهم 
  :کرد

  .کند یم نین را بطور مداوم تامیزم) کروالمنت هایم(اب یاه و عناصر کمیگ یبرا یمغذ یمواد اصل -
سطح قابل  را تا یکشاورز یاراض یزان باروریخاک شده و م ییایمیو ش یکیزیات فیخاک سبب بهبود خصوص ین مواد آلیبا تام-

 .برد یباال م یتوجه
کند  یآن ممانعت م یر سطحیا از تبخین تر وییپا یه هایش داده و از نفوذ آب به الیخاک را افزا یآب قشر زراع یقدرت نگهدار-
 یش مـ یافـزا  خـاک را  یزیحاصـلخ  آورد و یوجود مبآنها در خاک  یبرا را یط مناسبیز جانداران درخاک  شرایبا فعال نمودن ر-

 .دهد
 .سازد ینه میه خاک را بهیتهو کند و یع میجاد خلل و فرج در آن نفوذ و عبور هوا را تسریباا-
 .ش خاک موثر استیاز فرسا یریدرجلوگ-
 .بخشد یز از نظر بو و مزه بهبود میت محصوالت را نیفیک ت،یعالوه برکم-
 یبـر رو  یات زراعـ یـ کاهـد و عمل  یم ین آالت کشاورزیقابل ماشخاک را کاهش داده و از مقاومت خاک در م یحالت چسبندگ-

 .ردیگ یکمتر وراحت تر صورت م یخاک با انرژ
 .ابدی یش میجه جذب مواد افزایشده و درنت ییشه زایو ر یشه دوانیش ریباعث افزا-
  .]8[باشد یهرز م یها ز جانداران مضر و بذر علفیر زا یعار یعلت باال رفتن دما در طول دوره فرآوره ب-

ه ، روش  بکـار گرفتـه شـده و    یـ که به نوع مواد اولت آنهاست یفیدر ک یدیتول یان کمپوست هایاست تفاوت م یهیبد
 یده ایـ نصورت نه تنهـا فا یر ایدر غ الزم را داشته باشد ید استانداردهایکمپوست کامل با. ند وابسته است یت فرآیریکنترل و مد

و  یکشـاورز  یهـا  نیفقر زمـ  ییایمیش یه کودهایرو یامروزه در اثر مصرف ب .خواهد داشت ز ین یاه نداشته بلکه اثر منفیگ یبرا
 یکیولـوژ یو ب یعـ یطب یبه استفاده از کودهـا  یشرفته و صنعتیپ یت کشورهایتا اکثرن امر موجب شده است یاا ها ر ش آنیفرسا
  .آورند  یرو

ت یـ د بـه اهم یـ گـردد با  یه مـ یتوصـ  یمواد مصنوع یجااز جمله کمپوست به  یعیطب یکودها ینیگزیهمانطور که جا
ن اسـتانداردها مشـکالت   یـ ت ایـ گـر رعا ید یاز سو. شود یژه ایو ز توجهیکمپوست ن یدر واقع به استانداردها وت کمپوست یفیک

ت کمپوسـت وبـه دنبـال آن طبقـه     یـ فیشـناخت ک  .دارد یرساند که خود نقش اصالح خواهد ست را به حد اقلیط زیمح یآلودگ
نوع  ، درجه کمپوست نوع و که با دانستنیبطور .برخوردار است ییت باالید کننده از اهمیمصرف کننده و تول یکمپوست برا یبند

مصرف است کـه   یت الزم برایفیحداقل ک ف استانداردیبراساس تعر .شود یج مطلوب حاصل میمصرف مناسب انتخاب شده و نتا
 یکیزیف یها یژگیو یدار باشد ودارایده و پایرس کامالً د الزم استییلذا کمپوست مورد تا. مراه دارد ه ت مصرف کننده را بهیرضا
را بعنـوان اسـتاندارد    ییداشته اند و شاخص هـا  ییها تینه فعالین زمیمختلف در ا ینرو کشورهایاز ا.باشد  یمشخص ییایمیو ش
ان یـ ف نشده اسـت ، کـه از م  یتعر یبوده و برنامه جامع یاکسان هر منطقه بصورت منطقه یر یط غیف کرده اند که بنا به شرایتعر

  . ا اشاره کرد یکا و استرالیس ، آمریتوان به کانادا ، آلمان ، سوئ یآنها م
و  یکـ یزیف یهـا  یژگـ ین ، ویحدود مجـاز فلـزات سـنگ   : ن متون وجود دارد عبارتند از یکه در اغلب ا یمباحث مشترک

  .اه یو اثر بر رشد گ یدگیرجه رس، د یزا و سمیماری، عوامل ب ییایمیش
  ت کمپوستیفین کییتع یارهایمع -2
  یکیزیف یها یژگیو  -2-1

در واحد حجم  جرم ته ،ینسدا .آب، اندازه ذرات و رطوبت یت نگهداریظرفته ، یدانس:ها عبارتند از یژگیو نین ایمهمتر
گذشـت   است کـه بـا   یهیبد. وابسته است یر مواد معدن، اندازه ذرات ومقدار رطوبتینظ یگرید یشود که به فاکتورها یف میتعر



 یته کم مـ یو دانس یسبک وزن یدر ابتدا کمپوست دارا یول .ابدی یش میافزا کمپوست تهیدانس یش مواد معدنیزمان به علت افزا
  .باشد 

نمونـه   آزاد در یق زه کشـ یـ کمپوست اسـت کـه از طر   یشده در منافذ بافت یآب ، مقدار آب نگهدار یت نگهداریظرف
کمپوسـت   یایـ از مزا یکـ یبرخـوردار اسـت    یژه ایـ ت ویـ اهم از یدرکشاورز ازنظرکاربرد یژگین ویا .شود یش میکمپوست آزما

انجـام   نـد یفرآ اندازه ذرات ، به نوع. کند  یاه میبه گ یریآن است که در فصول خشک در کمبود آب کمک چشمگ یت باالیظرف
ر مثبت یباقطر بزرگ مانع از تاث یآنچه که واضح است ذرات و دارد یمورد استفاده بستگ یغربال کردن و قطر منافذ سرندها شده ،

 دارنـد  یاثـر منفـ   شدن  یاد آب و لجنیمقدار ز یلت نگهداربه عزیز نیار رین نحو ذرات بسیبه هم وشوند یکمپوست در مزرعه م
کـه بـا   یباشد بطور یاز وزن کمپوست م یاریدار رطوبت معمق .ردیدرگستره مناسب قرار گ دیبا زین ی،لذا کمپوست از نظردانه بند

مقـدار  .گـذارد  یرات کمپوست اثر میو تاث یط انبار داریزان رطوبت به شرایم. ابد ی یش رطوبت ، مقدار مواد خشک کاهش میافزا
ز موثر یسم عمل نیانو مک یدهد ، در سهولت کاربر یر قرار میتحت تاث یمت کمپوست را از نظر نسبت وزنیرطوبت همانطور که ق

  .  خواهد بود
  ییایمیش یها یژگیو-2-2

بصـورت  (تـروژن  ی،ن ی،کربن آل یمقدار مواد آل: ن آنها عبارتندازیدارندکه مهمتر یادیت زیز اهمین ییایمیش یها یژگیو
م، یرفسـفر ،پتاسـ  ینظ ین و مقدار عناصر مغـذ یر فلزات سنگی، مقاد C/N ،pH،نسبت  یکیت الکتریهدا) وکل یومی،آمون یتراتین

  ... م ویزیمن
 یهـا  بـه روش  ،باشـند  یموجود در کمپوست م یه شده و آلیتجزبات یزان ترکیار میکه مع یو کربن آل یمقدار مواد آل

ان یـ مقـاالت ب  یز دربرخـ یـ کرومات ن یون با دیداسیاکس یها روش.شوند یم یریمختلف از جمله خشکاندن و سوزاندن اندازه گ
ال دن عنصـر بـه روش کجلـ   یـ ا. است یتروژن معدنینو  یبات آلیتروژن موجود در ترکیوژن کل که مجموع نتریمقدار ن. شده است

NH4) یونیتروژن آمونیو نNO3) -( یتراتین تروژنین ن مقدارییتع .شود یم یریگاندازه 
 کنـد  یت کمک میفین کییز در تعین (+

بـودن کمپوسـت اسـت و در مـورد      یازب و یدیت اسیار خاصیمع pH.رود  یبه شمار م یدگیاز رس یبعنوان شاخصنسبت آنها  و
تعـادل   و ر دادییـ ر گـوگرد تغ یـ نظ یتوان بـا افـزودن مـواد   ین فاکتور را میا.شود  یف میتعر یده آل در محدوده خنثیکمپوست ا
 مقـدار  .رود یش مـ یپـ  یاست وبه مرور در ادامه بـه سـمت خنثـ    یدیند اسیفرا یدرابتداpH  .استفاده برقرار کرد نوع رابراساس

ن ین فلـزات سـنگ  یهمچنـ  و شوند یدا میز که در کمپوست به وفور پین. ..م ویزیمن م،یکلس م،یپتاس ل فسفر،یعناصر مختلف از قب
د و اسـتفاده از  یباشند که با استفاده از هضم نمونه ها در اسـ  یم ییایمیش یها گر شاخصیاز د کم وجوددارند، یکه درغلظت ها

. اند یریزر ها قابل اندازه گیوآناال ینورسنج یها له دستگاهیبوس "بعضا وهستند یریقابل اندازه گ یشر اتمجذب و ن یها دستگاه
ن یـی د و تعیـ آ یکمپوست بـه شـمار مـ    یمهم برا یاز فاکتورها یکیشود  یتروژن محاسبه میر کربن و نیکه از مقاد C/Nنسبت 

ـ   ر تـنفس، یـ ن بلـوغ کمپوسـت نظ  یـی تع یبرا یگرید یها آزمون. باشد  یوبلوغ کمپوست م یدگیکننده رس گرمـا و   ،یجوانـه زن
solvita 11[ز مطرح شده استین[. 

 یکـ یزیات فیگستره قابل قبول خصوص شود حدود و یآن پرداخته م ین مقاله به بررسیآنچه که مهم است و در ادامه ا
 درمورد آن یاظهار نظرات متفاوت یو مشخصشات کمپوست است که هم اکنون به علت عدم مرجع کامل یگر آزمایو د ییایمیو ش

  .گردد یم یر کشورها معرفین مربوط به کمپوست در سایدر ادامه استانداردها و قوان. گردد یم
 دارند در جـدول  ینه کمپوست سابقه طوالنیزم االت متحده  که دریا وایر آلمان ،استرالینظ ییان شده در کشورهایب یشاخص ها 
  .]10و9و 3و 1[استمده آ 1

استاندارد کیفی کمپوست در ایالت واشنگتون بیان می کند برای استفاده در محیط کشت گلدانی و برای رشد چمـن و  
باشد نمک های محلول کم باشد ، اندازه ذرات متوسط بوده ، مقدار رطوبـت قابـل    1/10تقریبا  C/Nمحصوالتی مانند آن نسبت 

. بوده و عاری از بذور علـف هـای هـرز باشـد     7نزدیک  pHکمپوست انجام شود، قبول باشد ، غربال کردن برای حفظ یکنواختی 
درصد باشد،   60باشد ، مقدار نمک های محلول می تواند متغیر باشد اما زیاد نبوده ، مواد آلی باالی  1/20در حدود  C/Nنسبت 

، مخلوط مناسـبی از میکـرو ارگانیسـم هـا را     باشد ، ظرفیت نگهداری آب در حد قابل قبول بوده) کامل(تقریبا یک کمپوست بالغ 
بـرای اصـالح خـاک    . دارا باشد ، مقدار فلزات سنگین و اندازه ذرات در حد قابل قبول بوده و عاری از بذور علف هـای هـرز باشـد   

. د باشـد درصـ  60مقدار نمک های محلول می تواند متغیر باشد اما زیاد نبوده ، مواد آلـی بـاالی   . باشد 20در حدود   C/Nنسبت



مقدار فلزات سنگین واندازه ذرات . ظرفیت نگهداری آب درصد قابل قبول بوده ، مخلوط مناسبی از میکرو ارگانیسم ها را دارا باشد
  .  ]4[در حد قابل قبول بوده و عاری از بذور علف های هرز باشد 

  شاخص های کیفی کمپوست دربرخی کشورها: 1جدول 

ــادا     و یکشــاورز یاســتانداردهاکــه عبارتنــد از  نــه کمپوســت وجــود داردیزم متفــاوت در اســتانداردن یچنــد درکان
قابل قبـول    ن استانداردها درحدودیتفاوت ا. BNQو  SCC کمپوست استاندارد کانادا یانجمن مشاوره ا و   AAFCییوادغذام

و  Aو  AAن شده در کانادا کمپوست بر سه نوع یتدو یاستانداردها بهتوجه  با. باشد ین میجمله فلزات سنگ از  فاکتورها یبعض
B که نوع  .م شده استیتقسB یهـا  کمپوسـت  و باشـد  ید کمپوسـت مـ  یـ تول یالزم بـرا  یتانداردهاحداقل اس AA وA یدارا 
زان یـ باشـد و بعـد از آن م   ین کننده نوع کمپوست مـ ییفاکتور تع یمقدار مواد خارج ین طبقه بندیدر ا. باشند یت بهتر میفیک

  .]6و5[ ص استیاب مالک تشخیعناصر کم
ش از یب یآل مواد ن استانداردهایدرا.مپوست مناسب مطرح شده است ک یبرا ییز شاخص هاین ییاروپا یدر استانداردها

درنظرگرفتـه   12/6/17بصـورت   NPKنسبت عناصر  جامد و مواد %2تروژن کل کمتر از ین و%  75درصد رطوبت کمتر از ،%  20
ت امورد حدود فلـز  در د شده است ویینامطبوع تا یبو و یشه ایش و یکیپالست یخارج مواد عدم وجود یها یژگیو و. شده است

ن یحدود فلزات سنگ.]4[آمده است  2جدول مربوط به کمپوست دارند که در  ین متفاوتیکه قوان ییاروپا یکشورها یبرا نیسنگ
ط یشـرا  ه ویـ اول ان شده است کـه بـه نـوع مـواد    یمختلف بطور گسترده ب یات در کشورهایستند و در جزئیدر استانداردها ثابت ن

  .ت وابسته اس یندیفرا
 503ایاالت متحده در مورد کاهش عوامل بیماریزا و حذف آنها دستور العمل هایی را منتشر کرده اسـت کـه در بخـش    

در این قانون اندازه گیری ها و اظهار نظـر در مـورد کلیفـرم هـا و     . آمده است  EPA 1989قانون آژانس حفاظت محیط زیست، 
  .]7[بطور گسترده ای قابل قبول بوده و در مورد استاندارد کمپوست مطرح است EPA 503 قانون . سالمونال نیز بیان شده است

کنترل عوامل بیماریزا از طریق کنترل دمای فرآیند کمپوست انجام می شود که در روش های مختلـف فواصـل زمـانی    
کشورهای مختلف نشان مـی   روش های بکار گرفته شده برای فرآیند تولید کمپوست را در 3جدول . مورد نظر متغیر خواهد بود 

  .]9[دهد و برای کاهش عوامل بیماریزا شرایط خاصی را بیان می کند 
  
  
  
  
  
  
  
  

تست 
مورد 
  نظر

  ایاالت متحده  استرالیا  آلمان

شوری 
  برسانتیمتر میلی هوس 2کمتراز   گرم برلیتر 2کمتراز   گرم برلیتر 5/2کمتراز   ونمک

  میلی گرم برلیتر  100- 300  میلی گرم برلیتر 800کمتراز  میلی گرم برلیتر 300کمتراز نیتروژن
  گرم برلیترمیلی   800- 2500  میلی گرم برلیتر 800کمتراز  میلی گرم برلیتر 1200کمتراز  فسفر

  میلی گرم برلیتر  500- 2000  میلی گرم برلیتر 1500کمتراز  میلی گرم برلیتر 2000کمتراز  پتاسیم
  %30بیش از   %20بیش از   %15بیش از   موادآلی
PH  -  5/5 -7  6-7  



  (mg/kg)اروپایی   ربرخی کشورهای سنگین د  فلزات  مجاز حدود: 2جدول 

  .است  درصد انجام شده 30یه مواد آلیمحاسبات بر پا
Agr*  استفاده زراعی وpark استفاده باغبانی است.  

  .ف شده است یتعر AAدر برابر کالس  Aک در برابر کالس دو و کالس یکالس  **
  کشورها یزا در برخیماریحذف عوامل ب یبرا  الزم ییط دمایشرا:  3جدول 

  عوامل موجود یدما  یساز کمپوست روش  کشور

  قل سه روزحدا یگراد برایدرجه سانت 55شتر از یب  ها ه روشیکل  ایاسترال

  آلمان
 یگراد برایدرجه سانت 65شتر از یا بیدو هفته  یگراد برایدرجه سانت 55شتر از یب  ندرویروش و

  ک هفتهی
  ک هفتهی یگراد برایدرجه سانت 60شتر از یب  روش محفظه بسته

 یبرا گرادیدرجه سانت 60شتر از یا بیسه هفته  یگراد برایدرجه سانت 55شتر از یب  ها ه روشیکل  سیسوئ
  ک هفتهی

دو  یگراد برایدرجه سانت 60شتر از یا بیدو هفته  یگراد برایدرجه سانت 55شتر از یب  ها ه روشیکل دانمارک
  هفته

  
  رانیا یاستاندارد مل-3

مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان موسسه، صاحب نظران مراکز و مؤسسات   یتدوین استاندارد در حوزه ها
، یدیط تولیو با توجه به شرا یهمگام با مصالح علم یشود و کوشش یهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام معلمی، پژو

د کنندگان، مصرف کنندگان، صادر یاست که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع،  شامل تول یو تجار یفناور
س یش نویپ. شود یحاصل م یر دولتیو غ یدولت یادها، سازمان ها، نهیو تخصص یکنندگان و وارد کنندگان، مراکز علم

افت یشود و پس از در یمربوط ارسال م یفن یون هایسیکم ینفع و اعضا یبه مراجع ذ ینظر خواه یران برایا یمل یاستانداردها
ران چاپ و یا)  یرسم(  یمل ب به عنوان استانداردیمرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصو یته ملیشنهادها در کمینظر ها و پ
  . شود یمنتشر م

  کشورها  عناصر
  ارسنیک بور  کادمیم کرم کبالت مس سرب جیوه  نیکل  سلنیوم روی
 استرالیا  -  100  4  150  -  400  500  4    -  1000

 بلژیک  -  -  5  150  10  100  600  5  60  -  1000
agr* 

  بلژیک  -  -  5  200  20  500  1000  5  50  -  1500
park 

 سوئیس  -  -  3  150  25  150  150  3  100  -  500

 دانمارک  25  -  2/1  -  -  -  120  2/1  50  -  -

 فرانسه  -  -  8  -  -  -  800  8  50  -  -

 انآلم  -  -  5/1  100  -  100  150  1  50  -  400

 ایتالیا  10  -  5/1  100  -  300  140  5/1  50  -  500

 نیوزلند  25  -  2  200  -  300  200  2  50  -  900

 اسپانیا  -  -  40  750  -  1750  1200  25  400  -  4000

 اکاناد  13  -  3  210  34  100  150  8/0  62  2  500
A/AA**  



  Compost –  Physical and Chemical Specifications       ییایمیوش یکیزیف یویژگی ها –کمپوست  -3-1
توسـط موسسـه    یده و بررسـ یرسـ  یشـنهادها یبراسـاس پ  " ییایمیشـ  یکـ یزیهای ف یژگیو –کمپوست  "استاندارد 

 یتـه ملـ  یاجـالس کم  نیپنجـاهم ن قـرار گرفـت و در  یمربوط مورد تدو یون هایسید کمیین و تارایا یقات صنعتیاستاندارد و تحق
ن و مقـررات  یقـانون اصـالح قـوان    3ک ماده ین استاندارد به استناد بند ینک ایا. ب شدیتصو 4/12/86مورخ  یاستاندارد بسته بند

بـرای حفـظ   . شـود  یران منتشر میا یوان استاندارد مل، به عن1371ران، مصوب بهمن ماه یا یقات صنعتیموسسه استاندارد و تحق
همگامی و هما هنگی با تحوالت و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علـوم وخـدمات، اسـتاندارد هـای ملـی ایـران در       

م تجدید نظـردر  صورت لزوم تجدید نظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی که برای اصالح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگا
ران اسـتفاده  یـ ا یملـ  یبنابراین باید همواره ازآخرین تجدید نظر استانداردها. کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت

  .کرد
ایـن  .هدف از نگارش این استاندارد ، تعیین ویژگی های فیزیکی و شـیمیایی و حـد مجـاز فلـزات سـنگین کمپوسـت مـی باشـد         

 یولـوژ یکروبیم یهـا  یژگـ یو.  کمپوست حاصل از فرآوری زباله های تفکیک شده آلی در کشاورزی کاربرد دارداستاندارد در مورد 
  .باشد ین استاندارد نمیکمپوست دردامنه کاربرد ا

  .ردیقرار گ یشود و مورد استفاده کشاورز یساز یگر غنید یها یا با افزودنیتواند خود بعنوان کود و  یکمپوست م:  یادآوری
  اصطالحات و تعاریف     3-1-1

  : رود یدر این استاندارد، اصطالحات وتعاریف زیر به کارم
مار انواع مختلف یتحت ت)  یزباله شهر( یمواد آل یکیولوژیه بی، حاصل از تجزیدار و بهداشتیجامدپا یکمپوست کود آل:کمپوست 
و  یرنـگ قهـوه ا   یل شـده باشـد و دارا  یه تشکیقابل تجز یاز چند ماده آل یمخلوط یتواند از فرآور یباشد که م یزجانداران میر
  .باشد یخاک م یبو
 یو مـ  ه حاصل شـده انـد  یمواد اول یزجانداران رویت ریباشند که دراثرفعال یل دهنده کمپوست میتشک ی، مواد اصلیمواد آل: یموادآل 

  .رندیاه مورد استفاده قرارگیرشد گ یبرا ییتوانند به عنوان منابع غذا
  .م داردیاثر مستق  C/Nو در نسبت . باشد یموجود در کمپوست م یاست که در مواد آل ی، کربنیکربن آل:یآلکربن 

N)   - (NH4یومیتروژن آمونین 
NH4)ومیـ ون آمونیب کمپوست بصورت کاتیاست که درترک یتروژنی، نیومیتروژن آمونین:+

+) 
  .باشد یم
-N)  -  (NO یتراتیتروژن نین 

NO3)تـرات یون نیب کمپوست بصورت آنیاست که درترک یتروژنیشامل ن ،یتراتیتروژن نین:3
-) 

  .وجود دارد
  . شود یگفته م) یتراتیو ن یومیآمون( یو معدن یتروژن آلیتروژن کل به مجموع نین:تروژن کلین 
  .تروژن کل است یبه ن یان کننده نسبت مقدارکربن آلیب C/Nنسبت :C/N نسبت 
. ون هـا وابسـته اسـت   یـ دهدکه بـه غلظـت و نـوع     یک محلول را نشان می ییت رسانایقابل یکیترت الکیهدا: یکیت الکتریهدا 

  .گردد یم یریت سنج اندازه گیله دستگاه هدایباشد و مقدار آن بوس یمنس بر متر میز یآن دس یریواحداندازه گ
متـر  یلیم 5شـتر از  یشـه بـا قطـر ب   یو ش ک، فلزات، منسـوجات یل پالستیاز قب یریه ناپذیبه مواد تجز یمواد خارج: یمواد خارج

  .شود که درکمپوست وجود دارند یاطالق م
ون سدیم برابر با نسبت درصد سدیم موجود در نمونه به مجموع درصـد کـاتیون هـای دو    ینسبت جذب کات:نسبت جذب سدیم 

  . ظرفیتی منیزیم و کلسیم موجود در نمونه می باشد
ل یـ کـاتیون هـای قابـل مبادلـه از قب     یت کمپوست در نگهـدار یاز ظرف یاریاتیونی معظرفیت تبادل ک:ظرفیت تبادل کاتیونی  

  .است یم به سطوح باردار شده منفیزیم و منیم، سدیم، کلسیپتاس
  .درصد کود نسبت به آب مقطر نشان می دهد 10شاخص جوانه زنی درصد جوانه زدن گیاه ترتیزک را در محلول :شاخص جوانه زنی 

   یقه بندطب        3-1-2



صـورت   یفـ یک یبـر اسـاس فاکتورهـا    ین طبقه بندیا. شود یم یطبقه بند» دو«و » کی«ن استاندارد، کمپوست به دو رده یدرا
را کسب نمایـد بایسـتی ویژگـی هـای     » یک«برای این که کمپوست رده . باشد یم یت بهتریفیک یدارا» کی«گرفته است و رده 

  .  را دارا می باشد  1 بیان شده در جدول شماره» یک«کود رده 
  ویژگی ها    3-1-3
  ـ ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی کمپوست 1جدول       ویژگی های فیزیکی و شیمیایی 3-1-3-1

رده  یحدود قابل قبول برا  نوع ویژگی  ردیف
  »کی«

  یحدود قابل قبول برا
  »دو«رده  

  درصد 25کمینه    درصد 35کمینه    )براساس وزن ماده خشک(مواد آلی   1

  درصد15کمینه    درصد25کمینه    )براساس وزن ماده خشک(کربن آلی   2

  درصد 0/1- 5/1  درصد 25/1- 66/1  )براساس وزن ماده خشک(میزان ازت کل    3

   C/N(  20-15  15-10( تروژن ینسبت کربن به ن  4

  P2O5میزان  فسفربرحسب   5
  درصد  3/0- 8/3  درصد  1- 8/3  )براساس وزن ماده خشک(

  K2Oم برحسب یزان پتاسمی  6
  درصد 5/0- 8/1  درصد 5/0- 8/1  )براساس وزن ماده خشک(

  هدایت الکتریکی  7
  ds/m 14بیشینه     ds/m 8بیشینه     )درصد از ماده خشک 10در محلول (  

8  pH  
  6-8  6-8  )درصد از ماده خشک 10در محلول (  

  درصد 35نه یشیب  درصد 15نه یشیب  رطوبت  9

  درصد 50بیشینه  درصد 50بیشینه  زان خاکستریم  10

  3تا  5/0  3تا  5/0  تراتیوم به نینسبت آمون  11

  10نه یشیب  10نه یشیب مینسبت جذب سد  12

 meq/g  100 نه یکم meq/g  100 نه یکم  یونیت تبادل کاتیظرف  13

  Kg/m3 350-600  Kg/m3 350-600  تهیدانس  14

  رمتیلیم20نهیشیب  متریلیم 8نه یشیب  قطر ذرات   15

  متریلیم 4شتر ازیمواد خارجی باقطر ب  16
  درصد  12بیشینه  درصد 6بیشینه  )براساس وزن خشک ماده(



  نداشته باشد  نداشته باشد  بذ ر علفهای هرز  17
  درصد 70نه یکم  درصد 70نه یکم  یشاخص جوانه زن  18

  حد مجاز فلزات سنگین 3-1-3-2
  :می باشد  2حد مجاز فلزات سنگین به شرح جدول 

  ) ونیلیقسمت در م. ( میزان فلزات سنگین بر حسب میلی گرم در کیلو گرم است:  اد آوریی
  حد مجاز فلزات سنگین -2جدول 

  حد مجاز  نام فلز  ردیف

  10نه        یشیب ) As( ک                  یآرسن  1

  5بیشینه          ) Hg(جیوه                        2

  1300بیشینه         ) Zn(      روی                    3

  200بیشینه         ) Pb( سرب                        4

  10بیشینه            ) Cd(  کادمیم                    5

  25بیشینه          ) Co( کبالت                       6

  150بیشینه         ) Cr(کروم                         7

  650بیشینه         ) Cu(                 مس        8

  5بیشینه           ) Mo( مولیبدن                   9

  120بیشینه         ) Ni( نیکل                        10

  
                  Compost –  Sampling and Test Methods      آزمون یو روش ها ینمونه بردار -کمپوست 3-2

ت ی، و محـدود  "ییایمیوشـ  یکـ یزیف یهـا  یژگـ یو -کمپوست"، 1386سال :10716ران شمارهیا ین استاندارد ملیبه تدو با توجه
 یـی د و اجرایـ جد ین استانداردهایت کود کمپوست و سنجش آسان تر ، تدویفینه، جهت ارتقاء سطح کین زمیدرا یمنابع اطالعات

ج و اعداد حاصل از انجـام آزمـون هـا، بـه عنـوان      ین که عموما نتایتوجه به ا ن راستا، بایدر ا. ر استین خصوص اجتناب ناپذیدر ا
نـه سـنجش   یبه یو روش هـا  یح نمونه بـردار یروش صح یاست معرف یهیبد. رندیگ یسه قرار میمقا یمبنا یتیفیک یشاخص ها

کنواخـت و  یج به فرم یگزارش نتاکسان آزمون و یق و ین، دقینو یباشد و قطعا بکار بستن روش ها یت میار حائز اهمیت  بسیفیک
ـ   یریلذا با بهره گ. ت کود کمپوست خواهد داشتیفیدر ارتقاء ک ییسه درسطح کل کشور نقش بسزایقابل مقا ن یاز منابع معتبـر ب

ن اهداف به عنـوان مکمـل اسـتاندارد    یجهت تحقق  ا "آزمون  یو روش ها ینمونه بردار -کمپوست "ن استاندارد با نامیا  یالملل
  .استن یتدومراحل  یدر  ط مذکور  یمل
  یریجه گینت -4

اسـت امـا    یا ارزنده اریست اقدام بسیط زیمح یدر جهت کاهش آلودگ یآل و یکیولوژیب ید کودهاینکه تولیباتوجه به ا
اندارد د کمپوسـت اسـت  یـ در واقع با تول .مصوب مطابقت داشته باشد یبا استانداردها یستیت محصول بایفید و کیتمام مراحل تول



 یایـ از مزا یاریافتـه و بسـ  یش یسم ها افزایکروارگانیت میفعال افته،یخواص خاک بهبود  ،اه فراهم شدهیاز گیمورد ن ییعناصر غذا
در نظـر   یسـت یگر را بایه و عوامل متعدد دیمذکور مشخصات منطقه، بافت مواد اول ین استانداردهاییعتدر .ندیآ یگر به عمل مید

مخصـوص بـه    یمختلف اسـتانداردها  یمشخص وجود ندارد و کشورها ین المللیب یا استانداردهایر سطح دنهنوز د  البته. گرفت
در کـه   ییهـا  تالشبا  راًیاما اخ شتنه وجود نداین زمیدر ا یدر کشورمان استاندارد مشخص. خود دارند که خاص آن مناطق است

مشـهد بـا مشـارکت اداره کـل اسـتاندارد و       یل مـواد شـهردار  یتبدافت و یتوسط سازمان باز ن استانداردهاین ایه و تدویجهت ته
    .میهست یشده است، شاهد رشد استاندارد سازانجام  یخراسان رضو یقات صنعتیتحق

  یسپاسگذار-4
 یمـ  یزان تشکر وقـدردان ین عزیک ایکایر سازمانها وادرات مشارکت داشتند که از ین استانداردها همکاران محترم از ساین ایدرتدو
                      ،کیـارش قزوینـی    - دانشـگاه فردوسـی مشـهد    یئـت علمـ  یعضـو ه  ،رونقـی  غالمحسـین  ویـزدانبخش   محمـد  .(شود

اداره  کارشـناس  بیک بابایی عادل و احمد اسماعیلی شاندیز - -خراسان رضوی دانشگاه علوم پزشکی یئت علمیعضو ه
 یجهادکشاورز مرکز آموزش سازمان مدرس ،حمد علی   معموریم -صنعتی خراسان رضوی  کل استاندارد و تحقیقات

 یصـنعت  یپسـماندها  واحد ساماندهی مسئول ،یرضائ الهام -کارخانه کمپوست ریمد، جاوید  ...نصر ا -خراسان رضوی 
                                           )کارشناس سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد ن نژاد،یمحمد رضا آر -سازمان  بازیافت یوپزشک
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