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ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ روﺷﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ وﺟـ ﻮد دارد ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﺑﺮﮔﺮداﻧـﺪن ﺗـﻮده ،ﺳﯿﺴـﺘﻢ راﮐﺘـﻮری ،ورﻣـﯽ
ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ،ﻫﻤﺮﻓﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻫﻮادﻫﯽ ﻓﻌﺎل ،و ﻏﯿﺮه را ﺑﺮﺷﻤﺮد  .روش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﺗﻮده ﺑﻮده
اﺳﺖ ،در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اراﺋﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻫﻮادﻫﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه وﯾﻨﺪروﺗﺮﻧﺮ ﺑﺮای ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮد ن ﻣﺪت
زﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن رﻃﻮﺑﺖ و ﮐﻤﺒﻮد ﺗﺨﻠﺨﻞ در ﺗـﻮده ﺟﻬـﺖ رﻓـﻊ
اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ از ﺗﺮاﺷﻪ ﻫﺎی ﭼﻮب ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ رﻃﻮﺑﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺧﻠﻞ و ﻓﺮج در ﺗﻌﺪادی از ﺗﻮده ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و
اﺛﺮ آن ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔ ﺎده از آزﻣﺎﯾﺶ ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻞ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ  .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺮﺑﻦ ﺑﻪ ازت ،اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ ،درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﯽ ،درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺳﺮی دوم ﺗﻮده ﻫﺎ)ﺗﻮده در ﻫﻔﺘﻪ اول
و دوم ﺳﻪ ﺑﺎر ،ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم دو ﺑﺎر ،ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﯾﮏ ﺑﺎر و از آن ﭘﺲ ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر زﯾﺮورو ﺷﺪﻧﺪ ( ﺑـﺎ ﻣـﻮاد زﺑﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺗﺮاﺷﻪ ﭼﻮب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮی از ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎ  :ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ،دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪه ،ارﮔﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی ﻣﺰوﻓﯿﻠﯿﮏ ،ارﮔﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی ﺗﺮﻣﻮﻓﯿﻠﯿﮏ ،ﺗﺜﺒﯿﺖ ،وﯾﻨﺪرو
-1ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻬﺮ ﻧﺸﯿﻨﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺮ روز ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷـﻮد .ﯾﮑـﯽ ازﻣﺸـﮑﻼت،
اﻧﺒﻮه زﺑﺎﻟﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻫﺎ ﺟﻤﻊ آوری و ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی اﺻﻮﻟﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ دﻓﻊ ﮔﺮدﻧﺪ .زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺷـﻬﺮی
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ )آﻟﻮده ﮐﺮدن آب ﻫﺎی زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ،اﯾﺠﺎد ﮔﺎزﻫﺎی ﺳـﻤﯽ ،ﺑـﻮی ﺑـﺪ و زﻧﻨـﺪه ای ﮐـﻪ از آﻧﻬـﺎ
ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻏﯿﺮه( ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز ﺑﻮده اﻧﺪ .روش ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ دﻓﻊ زﺑﺎﻟـﻪ ﻫـﺎی ﺷـﻬﺮی وﺟـﻮد
دارد ،ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ دﻓﻦ ﮐﺮدن زﺑﺎﻟﻪ ،اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮز ﻫﺎ ،ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﮐﺮدن و  ....اﺷـﺎره ﻧﻤـﻮد .ﯾﮑـﯽ از روﺷـﻬﺎی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ،ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ آﻧﻬﺎ و ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻮد آﻟﯽ )ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ( از ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد در زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﯾﻦ روش در ﺧﻨﺜـﯽ
ﻧﻤﻮدن اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﻣﻮاد زاﺋﺪ آﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻮد و اﺻﻼح ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺎک ﺑﺴـﯿﺎر ﻣـﻮﺛﺮ اﺳـﺖ،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﻣﻮاد ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾـﻪ ﮔﯿـﺎﻫﯽ اﺳـﺖ) %70ﻣـﻮاد آﻟـﯽ() .(1ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻃﺮﯾـﻖ
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺣﯿﺎ ﺑﻮده و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪود ﺣﺪاﻗﻞ  50درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷـﻬﺮﻫﺎ ﺣﺘـﯽ ﺳـﺎده
ﺗﺮﯾﻦ روش دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ ﯾﻌﻨﯽ دﻓﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه و زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت روﺑﺎز و اﻏﻠﺐ در اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﯾﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎی اﻃﺮاف ﺷﻬﺮﻫﺎ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن وﺳﺎﯾﻞ و اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﻻزم ﻣـﯽ ﺗـﻮان زﺑﺎﻟـﻪ ﻫـﺎی ﺷـﻬﺮﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ را ﺑﻪ ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ و در ﻣﺰارع ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮد .ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﺻﻠﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ازت ،ﻓﺴﻔﺮ و ﭘﺘﺎس .ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻗﺎﺑﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮده و در ﮐﻮد ﺣﺎﺻﻞ از زﺑﺎﻟﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﻮاد
زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ در ﮐﻮد و ﮐﻮدﺳﺎزی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی و اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

(١ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﮑﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﮐﺸﺎورزی
(٢اﺳﺘﺎد ﮔﺮوﻩ ﻣﮑﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن و ﻣﺎﺷﻴﻦ هﺎی ﮐﺸﺎورزی داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺕﺤﻘﻴﻘﺎت ﺕﻬﺮان و داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اهﻮاز
(٣ﻋﻀﻮ هﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوﻩ ﻣﮑﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﮐﺸﺎورزی-داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺕﺤﻘﻴﻘﺎت ﺕﻬﺮان
(٤ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺁزﻣﺎیﺸﮕﺎﻩ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺕﻮﻝﻴﺪ ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ اﺻﻔﻬﺎن

١

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ از ﻧﻈﺮ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ،در ﺑﻌﻀـﯽ ﺷـﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸـﻮر ﮐـﻪ ﺑـﺎ
ﮐﻤﺒﻮد زﻣﯿﻦ ﺟﻬﺖ دﻓﻦ زﺑﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮدن ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﮐﻤﭙﻮﺳـﺖ ﻣـﯽ ﺗـﻮان
ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از دﻓﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ زﺑﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﺎﻫﺶ داد.
ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻣﻮاد ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد در زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی و ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ از ﻣﻮاد ﻓﺴﺎد ﭘﺬﯾﺮ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ
در ﻣﺼﺮف ﻣﺎده و اﻧﺮژی ﮔﺮدد .روش ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻮزاﻧﺪن و ﯾﺎ دﻓﻦ در زﯾﺮ ﺧﺎک ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد،
آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ،ﺧﺎک و آب را ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده اﺻﻮﻟﯽ از روﺷﻬﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﯿﺰان آﻟـﻮدﮔﯽ
را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ داد).(2
ﻧﻈــﺮ ﺑــﻪ اﯾﻨﮑــﻪ ﻣــﻮاد زاﯾــﺪ ﺟﺎﻣــﺪ و ﺷــﺮاﯾﻂ در ﻫــﺮ ﺟﺎﻣﻌــﻪ ای ﺑــﺎ ﺟﺎﻣﻌــﻪ اﻗﻠﯿﻤــﯽ دﯾﮕــﺮ ﻣﺘﻔــﺎوت اﺳــﺖ ﻟــﺬا
ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از داده ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮد در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﺑﺮای اﯾﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺎﻣﯽ اﺳﺎﺳﯽ
در ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺮداﺷﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ﺿﺮورت دارد ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻮادﻫﯽ و اﺛﺮ آن ﺑﺮ دﻣﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐـﻮد و
ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮد را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد و ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻮد ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
-2ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ :
 (1-2ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺎﯾﻠﻮت :اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  1387درﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮد ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن اﺻـﻔﻬﺎن
ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻮادﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮد آﻟﯽ ﻣﺮﻏﻮب ﮐﺸﺎورزی اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻋﻤﻞ ﺟﺪاﺳﺎزی ﻣـ ﻮاد آﻟـﯽ
از ﻏﯿﺮ آﻟﯽ ﺑﻪ روش دﺳﺘﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ  .در ﺟﻬﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزی و ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺪازه ذرات ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﻣـﺎده آزﻣﺎﯾﺸـﯽ،
زﺑﺎﻟﻪ ﭘﺲ از ﺧﺮد ﺷﺪن از ﯾﮏ ﺳﺮﻧﺪ ﻣﺸﺒﮏ از ﺟﻨﺲ ﻓـﻮﻻد ﻋﺒـﻮر داده ﺷـ ﺪ  .اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺷـﺎﻣﻞ دو ﻓـﺎﮐﺘﻮر ﺑـﻮد ،
ﻫﻮادﻫﯽ ) ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ( و اﻓﺰودن ﺗﺮاﺷﻪ ﻫﺎی ﭼﻮب ) دو ﺳﻄﺢ (  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪﻧﺪ :
(1ﺗﻮدﻫﺎ در ﻫﻔﺘﻪ اول ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ روز در ﻣﯿﺎن و ازﻫﻔﺘﻪ دوم ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺼﻮرت ﻫﻔﺘﻪ ای ﯾﮑﺒﺎر زﯾﺮورو ﺷﺪﻧﺪ.
(2ﺗﻮده در ﻫﻔﺘﻪ اول و دوم ﺳﻪ ﺑﺎر ،ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم دو ﺑﺎر ،ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﯾﮏ ﺑﺎر و از آن ﭘﺲ ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر زﯾﺮورو ﺷﺪﻧﺪ.
(3ﺗﻮده در روزﻫﺎی ﺳﻮم ،ﻫﻔﺘﻢ و ﻫﻔﺪه ام و ﺑﻌﺪ از آن ﻫﺮ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر زﯾﺮورو ﺷﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺗﺮاﺷﻪ ﭼﻮب ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ) 1:1رﺳﯿﺪن ﺗﺨﻠﺨﻞ ﺑﻪ  (%60و ﯾﮑﺒﺎر ﻓﻘﻂ ﻣﻮاد زاﺋـﺪ)زﺑﺎﻟـﻪ( ﻣـﻮرد
ﻫﻮادﻫﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺟﻤﻌﺎ  6ﺗﯿﻤﺎر و ﻫﺮ ﺗﯿﻤﺎر در ﺳﻪ ﺗﮑﺮار اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ)ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﮑﺮارﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ(.
اﺑﻌﺎد ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت 2/5ﻣﺘﺮ ﻋﺮض1/2،ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع و  5ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﺑﻮد .در اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺳـﻪ ﺳـﻄﺢ ﻫـﻮادﻫﯽ و دو
ﺳﻄﺢ اﻓﺰودن ﺗﺮاﺷﻪ ﭼﻮب آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻞ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺼـﺎدﻓﯽ ﻣـﻮرد آزﻣـﺎﯾﺶ و ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﻗـﺮار
ﮔﺮﻓﺖ  .ﻫﻮادﻫﯽ ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪه)ﺗﺮﻧﺮ( ﻣﺪل  X53ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری از ﺗﻮده ﻫﺎ از ﻓﻮاﺻﻞ ﯾﮏ ﺳﻮم ارﺗﻔﺎع ازﺑﺎﻻ ،ﻣﺮﮐﺰ و ﯾﮏ ﺳﻮم ارﺗﻔﺎع از ﮐﻒ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪن اﺛﺮ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﻣﻮاردی ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮاﯾﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻧﺮ از ﺟﻤﻠﻪ دور ﻣﻮﺗﻮر ،دور ﻫﻠﯿﺲ ،ﻓﺸﺎر ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ،ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎرﮐﺮد دﺳـﺘﮕﺎه و
ارﺗﻔﺎع ،ﻋﺮض و ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻫﻤﻪ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺛﺎﺑﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﺮ ﮔﺎه رﻃﻮﺑﺖ ﺗـﻮده ﻫـﺎ ﺑـﻪ
زﯾﺮ ﺣﺪ  40درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد اﻗﺪام ﺑﻪ آﺑﭙﺎﺷﯽ ﺗﻮده ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
 (٢-٢ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪه :ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺗﻮده ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ،از دﻣﺎﺳﻨﺞ)ﺗﺮﻣـﻮﻣﺘﺮ( ﺳـﺎﻋﺘﯽ ﻣﯿﻠـﻪ دار
ﮐﻪ درازای ﻣﯿﻠﻪ آن ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ وﯾﻨﺪرو  60ﯾﺎ  90ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ اﺳﺖ ،در ﻧﻘﺎط ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺗﻮده ،ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﺗـﻮده و
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮده اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺮﺑﻦ ﺑﻪ ازت ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﯿﺘﺮوژن وﮐﺮﺑﻦ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑـﺮای ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﺗﺠﺰﯾـﻪ ﻣﯿﮑﺮوﺑـﯽ اﺳـﺖ .ﻧﺴـﺒﺖ
 ،C:Nﻣﯿﺰان ﮐﺮﺑﻦ آﻟﯽ ﮐﻞ ﺑﻪ ازت ﮐﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺮﺑﻦ آﻟﯽ ﮐﻞ ،ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺮﺑﻨﯽ ﻣﻮاد آﻟﯽ و ﺟﺎﻣﺪات ﻓﺮار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﯾـﻪ اﺳـﺖ).(3
ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻓﺮار ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در دﻣﺎی  103ﺗﺎ  105درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ
ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎی 550درﺟﻪ درﮐﻮره اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻗﺮارداده ﺷﺪﻧﺪ و اﺧﺘﻼف وزن آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻓﺮار ﺑﻮد .ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
ﺑﺎ  ECﻣﺘﺮ ﺑﻪ روش  0/1 KClﻧﺮﻣﺎل اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪ .از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺎزه دوﻏﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  5:1از ﮐﻤﭙﻮﺳـﺖ و آب ﻣﻘﻄـﺮ ﺗﻬﯿـﻪ
ﺷﺪه ،ﺳﭙﺲ ارﻟﻦ را ﺑﻪ ﻣﺪت  20دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ  180دور در دﻗﯿﻘﻪ ﺷﯿﮑﺮ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه  ECﻣﺘﺮ اﻧـﺪازه ﮔﯿـﺮی ﺻـﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ  pHﺗﻮده ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ آن اﺑﺘﺪا ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن  5ﺑﻪ  1ﺣﺠﻢ ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﺑﻪ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ.
٢

ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﺑﻪ ﻣﺪت 20دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﺷﺪت  120دور در دﻗﯿﻘﻪ ﺷﯿﮑﺮ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه  pHﻣﺘﺮ اﻧـﺪازه ﮔﯿـﺮی
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ). (3
-3ﻧﺘﺎﯾﺞ :
(1-3روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ در اﺑﺘﺪای ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ زﯾﺎد ﺑﻮده ،دﻣﺎ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸـﯽ
ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺮﯾﻌﯽ را در اﺑﺘﺪا ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺷﯿﺐ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻧﻤﻮدار دﻣﺎ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﺒﻖ ﺑﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺑـﺮای ﺑﻬﺒـﻮد
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺗﻮده ،درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در روزﻫﺎی اول ﺳﺮﯾﻌﺎً اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﯾﻠﻮت ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﯾﺶ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت ) رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ  55درﺟـﻪ ﺳﻠﺴـﯿﻮس
(ﻣﻼک ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺮی اول ﭘﺎﯾﻠﻮت ﻫﺎ ﺣﺪوداً  21روز ﺑﻄﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﻮده ﻫﺎی ﺑﺪون ﺗﺮاﺷﻪ ﭼﻮب و  20روز ﺑـﺮای
ﺗﻮده ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﭼﻮب ،در ﺳﺮی دوم ﭘﺎﯾﻠﻮت ﻫﺎ  17روزﺑﺮای ﺗﻮده ﻫﺎی ﺑﺪون ﺗﺮاﺷﻪ ﭼﻮب و  15روز ﺑﺮای ﺗﻮده ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺗﺮاﺷـﻪ
ﭼﻮب و در ﺳﺮی ﺳﻮم ﭘﺎﯾﻠﻮت ﻫﺎ  22روز ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﺗﻮده در اﯾـﻦ ﮔـﺮوه ﺑـﻪ ﻃـﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿـﺪه ﮐـﻪ دﻣـﺎ از ﺣـﺪود  37درﺟـﻪ
ﺳﻠﺴﯿﻮس ﺑﻪ  55درﺟﻪ ﺳﻠﺴﯿﻮس ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﺑﺪ .دﻣﺎ ﭘﺲ از ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ در ﺗﻮده ﻫﺎی اول و ﺳﻮم ﯾﮏ روﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ و در ﺗﻮده ﻫـﺎی دوم
ﯾﮏ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاد آﻟﯽ در اﯾﻦ دو ﺳﺮی از ﭘﺎﯾﻠﻮت ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
دﻣﺎ در اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺮاﯾﻨﺪ در ﺗﻮده ﻫﺎی ﺑﺪون زﺑﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻤﺎره) 2-1و  58 ،74 (3و  73ﺑﻮده اﺳـﺖ و
در ﺗﻮده ﻫﺎی زﺑﺎﻟﻪ ﻫﻤﺮاه ﭼﻮب  56 ،73و  74اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪ.

 -1-1ﻧﻤﻮدار دﻣﺎ)ﺑﺼﻮرت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در ﺗﻮده ﻫﺎ(

(2-3روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺮﺑﻦ ﺑﻪ ازت
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺴﺒﺖ  C:Nﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺗﺮاﺷﻪ ﭼﻮب ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ  C:Nدر آﻧﻬﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻄﻮرﮐﻠﯽ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﻣﻌـﺮض ﻫـﻮادﻫﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ روﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮی در ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺴﺒﺖ  C:Nدر آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.
در ﺗﻮده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ از زﺑﺎﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ زﺑﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﮐﻮد ،ﻧﺴﺒﺖ  C:Nﯾـﮏ روﻧـﺪ
اﻓﺰاﯾﺸﯽ را ﻃﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻫﻮادﻫﯽ در ﺗﻮده ﻫﺎ زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﻮده اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻤﺘﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ.
٣

در اﯾﻦ ﺳﺮی)ﻓﻘﻂ زﺑﺎﻟﻪ( از ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ  C:Nاز ﺣﺪود  17:1در اﺑﺘﺪای ﻓﺮاﯾﻨﺪ در ﺳﺮی اول ﭘـﺎﯾﻠﻮت ﻫـﺎ ﺑـﻪ
 ، 25/5درﺳﺮی دوم  23/5و در ﺳﺮی ﺳﻮم ﺑﻪ 26ﺑﻪ ﯾﮏ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ در ﻣﺎه اول ﺷـﯿﺐ ﻣﻼﯾﻤـﯽ داﺷـﺘﻪ و ﺣـﺪودا
ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ ﺷﯿﺐ ﻧﻤﻮدار اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه از روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺴﺒﺖ  C:Nﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ
در ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻫﻮادﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ ﻋﻠﺖ در اﺧﺘﯿـﺎر ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ
اﮐﺴﯿﮋن ﻻزم ﺑﺮای ﻣﯿﮑﺮو ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺗﻮده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ زﺑﺎﻟﻪ از ﺗﺮاﺷﻪ ﭼﻮب ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ  C:Nدر ﺗﺮاﺷﻪ ﭼﻮب،
اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﮐﻞ ﺗﻮده ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺴﺒﺖ  ،C:Nﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در اﺑﺘﺪای ﻓﺮاﯾﻨﺪ در ﺣـﺪود  27:1ﺑـﻮده اﺳـﺖ و ﭘـﺲ از
ﻃﯽ ﮐﺮدن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﻮادﻫﯽ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﺳﺮی اول ﭘﺎﯾﻠﻮﺗﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﺪ  ،25:1در ﺳﺮی دوم ﭘﺎﯾﻠﻮﺗﻬـﺎ  22:1و در ﺳـﺮی
ﺳﻮم ﭘﺎﯾﻠﻮت ﻫﺎ  25:1ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺳﺮی از ﺗﻮده ﻫﺎ ﯾﮏ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﮐﻠﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﻪ اﯾـﻦ ﮐـﺎﻫﺶ ﺣـﺪودا ﭘـﺲ از
ﻫﻔﺘﻪ اول آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -2-1ﻧﻤﻮدار ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺮﺑﻦ ﺑﻪ ازت)ﺑﺼﻮرت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در ﺗﻮده ﻫﺎ(

(3-3روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ
ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ در اﺑﺘﺪای ﻓﺮآﯾﻨﺪ  PHﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﻀﻢ ﻣﻮاد آﻟﯽ در اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻗﺎرچ ﻫﺎ در
اﺑﺘﺪای ﻓﺮاﯾﻨﺪ و آزاد ﺷﺪن و ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد اﺳﯿﺪی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻫﻮادﻫﯽ ﮐﻤﺘﺮی دارﻧـﺪ ﮐـﺎﻫﺶ ﺳـﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑـﻮده
اﺳﺖ .ﭘﺲ از آن  PHرو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ ) (6/5-7/5ﻣﯽ رﺳﺪ .اﻓـﺰاﯾﺶ
ﻣﺠﺪد اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در اﺛﺮ ﺗﺠﺰﯾﻪ اﺳﯿﺪﻫﺎ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ  PHدر ﯾﮏ ﺗﻮده ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﻧﺸـﺎﻧﻪ
ﺧﻮﺑﯽ از رﺳﯿﺪن ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ).(6
ﺑﻄﻮرﮐﻠﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺮاﺷﻪ ﭼﻮب ﺑﻮده اﻧﺪ در اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﯿﺰان  PHﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻮده ﻫـﺎ
ﺑﺎ روﻧﺪ ﻫﻮادﻫﯽ ﯾﮑﺴﺎن اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه از زﺑﺎﻟﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
 PHﻣﻮاد ﺧﺎم در اﺑﺘﺪای ﻓﺮاﯾﻨﺪ در ﺣﺪود  6ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﭘﺲ از ﯾﮏ اﻓﺖ در ﺗﻤﺎم ﺗﻮده ﻫﺎ ﻧﻤـﻮدار اﯾـﻦ ﻓـﺎﮐﺘﻮر روﻧـﺪ
اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ در ﺗﻤﺎم ﺗﻮده ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ وﻟﯽ ﺷﯿﺐ آن ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ.

٤

در ﺗﯿﻤﺎر اول  ،PHاز ﺣﺪود ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  6.1در اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺮاﯾﻨﺪ در ﺗﻮده ﻓﻘﻂ زﺑﺎﻟﻪ ﺑﻪ  8.3و در ﻫﻤﺎن روﻧﺪ ﻫﻮادﻫﯽ ﺑـﺎ ﻣـﻮاد
زﺑﺎﻟﻪ ﻫﻤﺮاه ﭼﻮب ﺑﻪ  8.8ﻣﯿﺮﺳﺪ.
در ﺗﯿﻤﺎر دوم  ،PHاز ﺣﺪود ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  5.9ﺑﺮای ﺗﻮده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ از زﺑﺎﻟﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑـﻪ  6.53و ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ  6ﺑـﻪ
 7.45در ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
در ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم  ،PHﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺪودا  6.1ﺑﻪ  8.7در ﺗﻮده ﻫﺎی زﺑﺎﻟﻪ و  9در ﺗﻮده ﻫﺎی زﺑﺎﻟﻪ ﻫﻤﺮاه ﭼﻮب رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
در ﺳﺮی دوم ﭘﺎﯾﻠﻮت ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﺪد ﻫﻮادﻫﯽ ﻫﺎ ﻣﯿﺰان  PHدر ﻣﺤﺪوده ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺳﺮی ﺳﻮم ﭘﺎﯾﻠﻮت ﻫﺎ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻫﻮادﻫﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ  PHﺣﺘﯽ از  9ﻫﻢ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ
ﻣﯿﺰان  PHﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﯽ ﻫﻮازی ﺷﺪن ﺗﻮده ﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

 -3-1ﻧﻤﻮدار اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ)ﺑﺼﻮرت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در ﺗﻮده ﻫﺎ(

(4-3روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﯽ
درﺻﺪ ﻣﻮادآﻟﯽ در ﻃﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ در ﺗﻤﺎم ﺗﻮده ﻫﺎ ﯾﮏ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ را ﻃﯽ ﮐﺮد .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﯽ ﺗﻮده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از
زﺑﺎﻟﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ در اﺑﺘﺪای ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺣﺪود  65درﺻﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاد آﻟﯽ در ﺳﺮی اول ﭘﺎﯾﻠﻮت ﻫﺎی ﺑﺪون ﺗﺮاﺷـﻪ ﭼـﻮب
ﺣﺪوداً  9درﺻﺪ ،در ﺳﺮی دوم ﭘﺎﯾﻠﻮت ﻫﺎ  14درﺻﺪ و در ﺳﺮی ﺳﻮم ﭘﺎﯾﻠﻮت ﻫﺎ ﺣﺪوداً  4درﺻـﺪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ .در اﻧﺘﻬـﺎی ﻓﺮاﯾﻨـﺪ
درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در ﺗﻮده اول ﺣﺪودا  ،60در ﺗﻮده دوم  56و در ﺗﻮده ﺳﻮم  63درﺻﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﯽ در ﺗﻮده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺮاﺷﻪ ﭼﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ در اﺑﺘﺪای ﻓﺮاﯾﻨﺪ  88درﺻﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﮐـﺎﻫﺶ درﺻـﺪ
ﻣﻮاد آﻟﯽ در ﭘﺎﯾﻠﻮت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺮاﺷﻪ ﭼﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺳﺮی اول ﺑﻄﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  14درﺻﺪ ،در ﺳﺮی دوم  20درﺻـﺪ و در
ﺳﺮی ﺳﻮم  12درﺻﺪ ﺑﻮد .در ﭘﺎﯾﺎن ،در ﺗﻮده ﻫﺎی اول ﺣﺪودا  ،76در ﺗﻮده ﻫﺎی دوم  71و در ﺗﻮده ﻫـﺎی ﺳـﻮم  77درﺻـﺪ ﺑـﺮای
ﻣﻮاد آﻟﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.

٥

 -4-1ﻧﻤﻮدار درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﯽ)ﺑﺼﻮرت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در ﺗﻮده ﻫﺎ(

 (5-3روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﺳﺮی اول ﺗﻮده ﻫﺎ)ﻓﻘﻂ زﺑﺎﻟﻪ( از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺪود  7.3ﺑﻪ  8.5و در ﺗﻮده ﻫﺎی زﺑﺎﻟﻪ ﻫﻤﺮاه ﭼﻮب از  6.4ﺑـﻪ
 7.4دﺳﯽ زﯾﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .در ﺳﺮی دوم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از  7.1و  6.4ﺑﻪ  7.5و  8.1دﺳﯽ زﯾﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ
و در ﺳﺮی ﺳﻮم در ﺗﻮده ﻫﺎی زﺑﺎﻟﻪ از  7.1ﺑﻪ  8.1و در ﺗﻮده ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﭼﻮب از  6.9ﺑﻪ  7.3دﺳﯽ زﯾﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳـﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ اﻓـﺰاﯾﺶ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.

 -1-1ﺟﺪول وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ

ﺳﺮی اول
ﺳــﺮی دوم
ﺳﺮی ﺳـﻮم
ﺳـــﺮی اول
ﺳــﺮی دوم
ﺳﺮی ﺳـﻮم
ﺗﻮده ﻫﺎ)زﺑﺎﻟـﻪ و ﺗﻮده ﻫﺎ)زﺑﺎﻟـﻪ و ﺗﻮده ﻫﺎ)زﺑﺎﻟـﻪ و ﺗـﻮده ﻫــﺎ)ﻓﻘــﻂ ﺗـﻮده ﻫــﺎ)ﻓﻘــﻂ ﺗﻮده ﻫﺎ)ﻓﻘـﻂ
زﺑﺎﻟﻪ(
زﺑﺎﻟﻪ(
زﺑﺎﻟﻪ(
ﺗﺮاﺷﻪ ﭼﻮب(
ﺗﺮاﺷﻪ ﭼﻮب(
ﺗﺮاﺷﻪ ﭼﻮب(

ﺗﻮده

6.9

6.4

6.4

7.1

7.1

7.3

اﺑﺘﺪای ﻓﺮاﯾﻨﺪ

7.3

8.1

7.4

8.1

7.5

8.5

اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺮاﯾﻨﺪ

 -1-4ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی :
دﻣﺎ در ﻫﻤﻪ ﺗﻮده ﻫﺎ در اﺑﺘﺪا ﯾﮏ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،اﻣﺎ در دو ﺗﻮده ﺷﻤﺎره دو در ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮏ ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ ﻃﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨـﺪ .از
ﻟﺤﺎظ ﭘﺎﺗﻮژﻧﯿﮏ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن دﻣﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮد وﻟﯽ دﻣﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ از ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯽ ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﺿـﻌﯿﻒ ﺗـﺮی ﺗﻮﻟﯿـﺪ
ﻣﯿﮑﻨﺪ .دﻣﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﻮاد در اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻠﻮغ ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮی در ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد) .(3از ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻇﺮف ﻣﺪت  6روز
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دﻣﺎ ﺑﻪ  65درﺟﻪ ﺳﻠﺴﯿﻮس ﺑﺮﺳﺪﻫﯿﭽﮑﺪام از ﺗﻮده ﻫﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎوردﻧﺪ .ﻫﻮادﻫﯽ ﮐﭙﻪ ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﺑـﺮای ﺣﻔـﻆ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻮازی و اﯾﺠﺎد درﺟﺎت ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ ﺿﺮوری اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﮐﭙﻪ ﺑﯽ ﻫﻮازی ﺷﻮد ،درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻪ ﺳـﺮﻋﺖ ﺳـﻘﻮط ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ.
ﺣﺘﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻬﻮازی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻏﻠﺐ در ﻣﻌﺮض درﺟﻪ ﺣﺮارت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻫﻮازی ﻣﺠﺎورﺷﺎن ﻗﺮار ﻣـﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ) .(3در ﺳﺮی دوم ﺗﻮده ﻫﺎ)ﺗﻮده در ﻫﻔﺘﻪ اول و دوم ﺳﻪ ﺑﺎر ،ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم دو ﺑﺎر ،ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﯾـﮏ ﺑـﺎر و از آن ﭘـﺲ
٦

ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر زﯾﺮورو ﺷﺪﻧﺪ( ﺑﺎ ﻣﻮاد زﺑﺎﻟﻪ ﻫﻤﺮاه ﭼﻮب از ﻟﺤﺎظ ﻧﺴﺒﺖ ﮐـﺮﺑﻦ ﺑـﻪ ازت) (22:1ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان را ﺑـﯿﻦ ﻫﻤـﻪ
ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺮﺑﻦ ﺑﻪ ازت  20در ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻄـﺮ
از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ازت)ﭼﭙﺎول ازت( ﺧﺎک وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﻘﺪار ﮐﺮﺑﻦ ﺑﻪ ازت در ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳـﯿﺎﯾﯽ ﭘـﺲ از  8ﻫﻔﺘـﻪ  30و در ﺷـﺮاﯾﻂ
رﺳﯿﺪن ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ  21ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ) .(4در رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ  1NSDOEﻧﺴﺒﺖ ﮐﺮﺑﻦ ﺑﻪ ازت  22ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷـﺪه
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  C:Nروﻧﺪ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺷﺪن ازت آﻟﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑـﺪ و اﮔـﺮ  C:Nﮐﻤﺘـﺮ از – 25
 20ﺑﺎﺷﺪ ازت ﻣﺎده آﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد) اﯾﻤﻮﺑﯿﻠﻪ ﺷﺪن( .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی  C:Nﮐﻤﺘﺮ از 20
 ،ازت آﻟﯽ ﺑﻪ ﻓﺮم ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد).(3ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻧﯿﻮزﻟﻨﺪی درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮﺳﺮﻋﺖ ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﺷﺪن ﺑـﺎ  C:Nﺗﻘﺮﯾﺒـﺎ ،26
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد وﻗﺘﯽ ﻣﻮاد ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎی ﮐﺮﺑﻦ ﺑﻪ ازت  22 -29ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻠﻔﺎت ازت ﺣﺪود  50درﺻﺪ اﺳﺖ .ﺑـﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺘﺎ زﯾﺎدی دﯾﺪه ﻧﻤﯿﺸﻮد.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﯿﻤﺎر از ﻟﺤﺎظ اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﻤﺎره دو ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﭼـﻮب و ﭘـﺲ از آن ﻫﻤـﺎن ﺗﯿﻤـﺎر ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﭼـﻮب
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﭼﻮب اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨـﻪ در روﻧـﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺎﻧﺎدا و آﻣﺮﯾﮑﺎ  5.8-8و ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل آن  6-9ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ اﺳـﯿﺪﯾﺘﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻃﺒـﻖ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ  6.3ﭘﺲ از  8ﻫﻔﺘﻪ و  7.7در ﺣﺎﻟﺖ رﺳﯿﺪه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ  PHدر  2-3ﻫﻔﺘﻪ اول ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان
ﺧﻮد را در ﻃﻮل ﻓﺮاﯾﻨﺪ دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﺎﻫﺸﯽ در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان  PHدر ﻣﺎﻫﻬﺎی اول ﺑﺎ ﻧﺮخ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎی آﺧﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐـﻪ دﻟﯿـﻞ ﻋﻤـﺪه آن ﻣﻌـﺪﻧﯽ ﺷـﺪن ﻧﯿﺘـﺮوژن آﻟـﯽ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻓﺮاﯾﻨـﺪ
آﻣﻮﻧﯿﻔﯿﮑﺎﺳﯿﻮن در ﻣﺎﻫﻬﺎی اول ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﺪادی و ﻫﻤﮑﺎران ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ PH
از  7/7ﺑﻪ  7/2ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪت زﻣﺎن  40روز رﺳﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﻧﺪﺑﺮگ) (7ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ در اﺑﺘـﺪای ﻓﺮاﯾﻨـﺪ و
ﮐﺎﻫﺶ آن در ﭘﺎﯾﺎن ﺷﺪ PH .ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ .در ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﻣﻮﻓﻖ  PHﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﯿﻦ  8-9ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد PH .ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮد آﻟﯽ در اﺑﺘﺪا ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺤﺪوده ﺧﻨﺜﯽ)ﺣـﺪود 4
اﻟﯽ  (5ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ اﺳﯿﺪﻫﺎی آﻟﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺷﺪن اﺳﯿﺪﻫﺎی آﻟﯽ در
ﻓﺎز ﮔﺮﻣﺎ دوﺳﺖ  PHﺗﺎ ﺣﺪود 8/5اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﮐﻮد آﻟﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﺧﺎﮐﻬﺎی اﺳﯿﺪی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﻠﯿﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﻣـﯽ
ﮐﻨﺪ).(5
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ در درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮده ﺷﻤﺎره دو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎﻟﻪ و ﭼﻮب ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .وﻟـﯽ ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ
ﻣﯿﺰان درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻮب ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .آﻗﺎی ﺑﺮﯾﺘﻮ ﻃﯽ آزﻣﺎﯾﺸﺎﺗﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاد آﻟﯽ
ﺷﺪ) از  905ﺑﻪ  762ﮔﺮم در ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم( .درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻃﺒﻖ آزﻣﺎﯾﺶ آﻗﺎی ﮐﺎﯾﻮﻻ) (8ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ  60درﺻﺪی ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ اﺑﺘﺪای ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. .
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﻫﻤﻪ ﺗﻮده ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان  ECو ﺑـﺎﻟﻄﺒﻊ ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ
ﺗﻮده از ﻟﺤﺎظ اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺗﻮده ﺷﻤﺎره ﺳﻪ ﻫﻤﺮاه ﭼﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﻮری از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ ﮐـﻪ در
اﺛﺮ وﺟﻮد ﻏﻠﻈﺖ زﯾﺎد اﻣﻼح ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ .ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ درﺟـﻪ دو در اﯾـﺮان ﮐﻤﺘـﺮ از  10ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﻫـﺪاﯾﺖ
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ ﭘﺲ از  8ﻫﻔﺘﻪ  9.4دﺳﯽ زﯾﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد) .(3اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﻤﭙﻮﺳـﺖ
ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻧـﺎدا و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ  NSDOEﮐﻤﺘـﺮ از  ،3/5ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن  ،750-2000 mmhos/cmﻃﺒـﻖ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اوﻫﺎﯾﻮ ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﮏ ﻫـﺎی ﻣﺤﻠـﻮل) 0.35-0.64 mmhos/cm(ECو در اﯾﺮاﻧـﺪر
ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ درﺟﻪ ﯾﮏ ﮐﻤﺘﺮ از  5دﺳﯽ زﯾﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ EC ،ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﺤﻘﯿﻖ ذﯾﻞ را ﭼﻨـﺪان ﻣﻄﻠـﻮب
ﻧﻤﯿﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در در ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻓـﺎﮐﺘﻮر در ﮐﻤﭙﻮﺳـﺖ ﻧﻬـﺎﯾﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
-5ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری
ﺗﺸﮑﺮ وﯾﮋه از ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ اﺻﻔﻬﺎن ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﺸﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
1) Nova Scotia Department of the Environment
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