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 ه چكید
درصد    20های صفر تا  های گندم، جو و کلزا با غلظتزنی و رشد گیاهچهکمپوست پسماند شهری شیراز بر جوانه عصاره  در این مطالعه آزمون زیستی اثر     

و ساقه چه در  چه زنی و طول ریشهای بین دو روش ارزیابی سمیت کمپوست صورت گرفت. بیشترین درصد جوانهبا سه تکرار انجام شد. همچنین مقایسه
کمپوست اگر  زنی و رشد گیاهچه گردید.درصد عصاره کمپوست بود. عصاره به طور معنی داری موجب کاهش جوانه  20هرسه بذر در شاهد و کمترین، در  

گردد.  و رشد گیاهچه ها میزنی بذور  از پسماند حاوی ترکیبات آلی سمی و فلزات سنگین تهیه شود و به طور کامل فراوری نگردد، باعث محدودیت در جوانه
این مقاله به دلیل   یارزیابی پیشنهاد روشدر پسماند شهری کمتر مصرف گردد. از شود در تهیه کمپوست از ضایعات کشاورزی بیشتر و لذا پیشنهاد می

جذب عصاره توسط بافت خاک روش   زنی بطور چشمگیری بیشتر بوده که با توجه به شباهت بیشتر به شرایط طبیعی و غلظت عصاره کمتر، درصد جوانه 
 تری برای ارزیابی سمیت کمپوست است.مناسب

 های کلیدی واژه

 “Triticum aestivum” ،“Hordeum vulgare”،”Brassica napus”  ،"زباله شهری"، "سمیت" 
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Abstract 

In this study, bioassay test of Shiraz municipal rubbish compost on germination and seedling growth of 

wheat, barley and rapeseed with concentrations of 0 to 20% of the compost extract with three 

replications was investigated. In addition, a comparison between two methods of compost toxicity 

evaluation was occurred. Petri dishes were harvested after7 days and then the radicle and plumule length 

were measured. In all three seeds, the highest germination percentage and radicle and plumule length 

was in control and the lowest in 20% of compost extract. The compost extract, causes toxicity and 

limitation in germination and growth of seedlings, if prepared from raw materials containing toxic 

organic compounds and heavy metals and not completely processed. It is recommended that agricultural 

waste can be used in the preparation of compost and urban wastage can be consumed as little as possible. 

Comparison of the two methods showed that this article method, due to lower concentration of the 

extract, the seed germination percentage was significantly higher and, due to similarity to the natural 

condition and absorption of some extract by soil matrix, it is more appropriate for evaluation of compost 

toxicity. 
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 مقدمه 
رشدد سدریج جمعیت، توسدعه شدهرنشدینی و همچنین شدیوه زندگی در 

شددده اسددت. این میزان تولید   های اخیر موجب تولید عظیم زبالهسددال
میلیون تن در سدددال و بده طور   15زبدالده در برخی کشدددورهدا بده میزان 

بداشدددد. نتیجده این کیلوگرم بده ازای هرنفر، در روز می 4/1میدانگین 
افزایش تولید زباله ایجاد مسددداول و مشدددک تی در محیط زیسدددت و 

آب و   آلوده شدددن  ای،مانند انتشددار گازهای گلنانهبهداشددت عمومی 
باشدد، بنابراین ی  های زیرزمینی میخاک و همچنین آلوده شددن آب

هدای کنترل این بحران و جلوگیری از آسدددیدب رویکرد مددیریتی برای
در  پسدماند شدهری  زا  دهستفاابرای مثال    .باشددمحیطی آن ضدروری می

 ;Fathi et al., 2002)  بوده اسدت مفیددر کاهش زباله  کود   تولید

Patra et al., 2005; Waqas et al., 2018). تهیه  فرآیند
 و  لجن فاضدد ب ،طیور  طیف وسددیعی از فالددوات دامی،کمپوسددت 
از برای تهیده آن  گیرد کدهجدامدد شدددهری را در برمی پسدددمداندد

ترکیبات آلی موجود در که    هاو باکتریها  ها شدامل قار میکروارگانیسدم
، کنندتر و در نهایت کمپوسدت تبدیل میپسدماندها را به ترکیبات سداده

های انجام طبق بررسددی  .(Sun et al., 2016)  اسددتفاده می شددود
درصدد نیترونن اسدت که منبج خوبی  5/1  شدده کمپوسدت دارای بیش از

با  ، ولی(Sumner, 2000)  رسدددبه نظر میبرای اسددتفاده گیاهان 
وجود همه خواص مثبتی که برای کمپوسدت گزارش شدده اسدت هنگام 

که   شدیمیایی باشدد  موادهرگونه   فاقد  که  اده از آن باید توجه داشدتاسدتف
عنوان کمپوست ، از این رو همه کودهای تحت  استمالر    برای گیاهان

 ردامو و برخی (1ول  )جد  باید از نظر اسدتاندارد توانند مفید باشدند و نمی
هایی که ممکن اسددت به گیاهان وارد دیگر مانند آلودگی کود و آسددیب

 توجده قرار گیرد کندد، همچنین کدارا بودن و عددم سدددمیدت مورد
(Stratton et al., 2000; Robin et al., 2001) . کددلددزا
(Brassica napus L.)  متعلق به تیره چلیپاویان اسددت و یکی از

گیاهان مهم کشدت شدده در آسدیای مرکزی، شدمال افریقا و غرب اروپا 
 Saeidnia and)  شدددوداز آن روغن اسدددتنرای می  که  باشددددمی

Gohari, 2012).  جددو(Hordeum vulgare) ادهخانو از 
 ,.Akar et al) بداشددددو یکی از گیداهدان زراعی مهم می نگندمیا

از  ((.Triticum aestivum Lگنددم نیز بدا ندام علمی .(2004
با در  (.Gheith, 2013)  مهمترین محصددوات کشدداورزی اسددت

های شددهری به عنوان منبج تامین نظرگرفتن تولید کمپوسددت از زباله
کننده مواد آلی و معدنی خاک، ضدروری اسدت سدمیت این کود و مقادیر 

 ازیکی  اننی به عنوزنهاجومنتلف آن بر روی گیاهان بررسددی شددود.  
 ربه شما نندگی گیاهاز یچرخه در سحسا و حل مهم امر
و فرایندی کلیدی در سددبز شدددن   (Alam et al., 2002)یدآمی

زنی،از مرحله جوانهلذا  Kaya et al., 2006)باشد گیاهچه می

 

 ( Robin et al., 2001) بر حسب قسمت در ملیون پسماند مجاز عناصر موجود در کمپوست حد -1جدول 

glass, metals and 

plastics 

 شیشه، فلزات و پ ستی  

Zn 

 روی
Ni 
 نیکل

Hg 
 جیوه

Pb 
 سرب 

Cu 
 مس 

Cr 
 کروم

Cd 
 کادمیوم

Elements 
 عناصر 

1.5 % 400 50 1 150 100 100 1.5 Adjusted standard  
 استاندارد تعدیل شده 

0.13 % 185 16.1 0.16 100 49.5 15.8 0.52 Recommended 

standard  
 استاندارد توصیه شده 

بنصوص بذور گیاهان زراعی برای ارزیابی کیفیت و یا سمیت کمپوست  
 (.Barral, M.T.and Paradelo, R. 2011)کنند استفاده می

حاصل از پسماند   هدف از این پژوهش بررسی سمیت کود کمپوست 
از طریق بررسی    ارزیابیسازی روش استاندارد این  بهینه  شهری شیراز و 

  است. های گندم، جو و کلزا بودهو رشد گیاهچه  بذر  زنیجوانه

 هامواد و روش  -1

، با  آزمایشگاهى مقیاس درای مطالعهکمپوست  سمیت سیربر ربهمنظو
از شهرداری  شهری    جامدپسماند    کود کمپوست  .پذیرفت  انجامسه تکرار  
  1:10زنی جوانه استاندارد شاخصروش . در این آزمون شد شیراز تهیه
قرار دادیم و مقایسه ای نیز با  استفاده را اص ح نموده و مورد جرمی 

کود   گرم 10 ،استاندارددر این شاخص  روش مرسوم انجام گرفت.
د ولی در آزمایش  وشمی سی آب مقطر منلوط سی 100با کمپوست 
  های منتلف تیمارهای مورد بررسی عبارت بودند از غلظتحاضر 

برای   درصد حجمی. 20و  14، 12، 10، 8، 6، 4، 2کمپوست صفر، 
 برای تهیه عصاره کمپوست  غلظت صفر )شاهد( از آب مقطر استفاده شد.

سی سی آب مقطر منلوط   100گرم کود کمپوست با  200 درصد، 20
حاصله به    لدقیقه بر روی استیرر قرار داده شد. محلو  30به مدت  شد و  

  ل مقطر به محلو آب  دن ضافه کرا سپس با   و  فچه تنظیف صارسیله پا و 
  در هر  تهیه شد. کمپوست رهدیگر عصا منتلف یهاغلظت ،حاصله
یش حاوی دیپتربه هر    گرفت.ار قر  ربذ  دعد  20صافی و   کاغذ  یشدیپتر
دارای    یشد  یپتربه هر    و   عصاره کمپوست  سی سی  5  گندم و جور  و بذ
اضافه شد.   کمپوست عصارهسی سی 3 کلزا به دلیل کوچکی بذربذر 

درجه   22شد و در دمای  گرفته ها با پارافیلم دیش اطراف پتری
ها بصورت  و در زیر نور خورشید قرار داده شدند. بازدید از نمونه  آزمایشگاه

میلی   3روزانه انجام شد و تعداد بذرهای جوانه زده )با طول ریشه چه 
انجام    روز بعد از شروع آزمایش  7ها  دیش . برداشت پتریمتر( ثبت شدند

. درصد  گیری شداندازهچه چه و ریشه. پس از برداشت، طول ساقه شد
بر تعداد   یشد یپترزنی از تقسیم تعداد بذرهای جوانه زده در هر جوانه

  برای  محاسبه شد.  100ضرب در    سپس  یش و د  یی ی  پترکل بذرها
  از عصاره  مرسومبا روش  در این پژوهش روش استفاده شده  مقایسه
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روش   به این صورت که دردرصد استفاده گردید.  20و  10کمپوست 
می  نمودن عصاره کمپوست استفاده ن  از پارچه تنظیف برای صاف   مرسوم

  شده  دادهساعت به طور طبیعی رسوب  نیمو فقط عصاره به مدت  دوش
نشین شوند و از محلول رویی برای آزمایش استفاده  تا ذرات درشت ته

  32همچنین با توجه به اینکه کمپوست مورد مطالعه دارای  د.وشمی 
گرم   10درصد، مقدار  10درصد رطوبت اولیه بود، در تهیه عصاره 

دیش از    لیتر آب مقطر رینته شد. بع وه در پتریمیلی  68کمپوست در  
-نشد، لذا عصاره کمپوست جذب کاغذ صافی نمی  استفاده  کاغذ صافی

 شود.

 انجام شد. SPSS 16 افزارده از نرماها با استفتجزیه آماری داده
ای دانکن در سطح احتمال خطای  آزمون چند دامنه   ها بامقایسه میانگین 

 شد.  انجام (P≤ 0.05)درصد  5

 نتایج و بحث -2
اندازه گیری شده توسط  شده  تجزیه شیمیایی کمپوست استفاده

نشان داده شده  زیر  در جدول    آزمایشگاه پسماند شهری شهرداری شیراز 
 (. 2است )جدول 

اندازه گیری شده توسط آزمایشگاه پسماند شهرداری شیراز برخی خصوصیاتکمپوستمورداستفاده -2دولج  

pH Moist

ure 
 رطوبت 

Organi

c 

matter 
 کربن آلی 

Salt 
 شوری 

(dS/m) 

Nitro

gen 
 نیترونن

Organic 

carbon 
 کربن آلی 

Ammoni

um 
 آمونیوم

C/N 
 کربننسبت 
 نیتروننبه 

Specific 

gravity 
 وزن منصوص ظاهری 

8 32 % 50 % 6  1.5 % 30 % 0.009 % 18 0.5 

زنی بذرهای گندم، جو و  نتایج نشان داد که کمپوست بر درصد جوانه
زنی  بیشترین میزان جوانه .(P≤ 0.05) دارد دار معنیتاثیر منفی کلزا 

آن با در سطح  لزا در سطح شاهد و کمترین میزان  بذرهای گندم، جو و ک
  1همانطور که در شکل (. 1درصد کمپوست مشاهده شد )شکل  20

درصد   20زنی از نمونه شاهد تا تیمار گردد، درصد جوانهمشاهده می
گندم شبیه به ش جو و کمپوست روند کاهش تدریجی دارد. روند کاه 

حل  امر  اززنی یکی جوانه کلزا روند متفاوتی داشت. یکدیگر است ولی
  یکنشهاوا  از اینتیجه نهایی مجموعه و  دهبو  نگیاها در شد رنی ابحر

  دد میگر منجاا دیمتعد ینزیمهاآسطه واست که با ابیوشیمیایی 
(Boyer, 1982.) های باا را  زنی در غلظتاحتماا کاهش جوانه

که توقف   ،به دلیل اثرات سمیت باا در محیط رشد بذرها دانست بتوان
های  زنی را باعث گردیده است. در بذرهای گندم و جو در غلظتجوانه

عصاره  بااتر از دو درصد به دلیل حالور ترکیبات آلی محلول در 
در محیط رشد بذرها ایجاد   این عصارهکمپوست و سمیت شدیدی که 

د. این روند  آور زنی بذرها به وجود میشدیدی در جوانه کند محدودیت  می
کمپوست  عصاره درصد  10 دار بودن در بذر کلزا در غلظتاز نظر معنی

پدیدار شد. تحقیقات انجام شده در برخی گیاهان دیگر از جمله ننود  
 (.Hosseinzade et al., 2016)نتایج مشابهی را نشان داده است  

و   بذر بر جوانه زنیکمپوست  عصاره  فی تاثیر منتحقیق دیگری نیز  در
 ,.Khurshid Alam et al)نشان داده شد  فرنگی  رشد گیاه گوجه

  در   و میزان تحمل   و متابولیسم  ب احتماا الگوهای متفاوت جذ(.  2014
  بذرهای مورد مطالعه  وتمتفا  ی کنشهاوا   علت  نداتومی  منتلف   نگیاها
 ,.Sainz et al)کمپوست باشد  ره عصاهای منتلف غلظت به

مقادیر   یمقادیر زیادی از مواد آلی دارا ع وه بر کمپوست  (.2002
اتیه و همکاران  شود. نم  است که باعث شوری خاک می یزیاد
(Atiyeh et al., 2002) در صورت استفاده از   که  نیز دریافتند

توان نتیجه بهتری بدست میبرای رشد گیاه  های پایین کمپوست  غلظت
-شوری در بستر و مانج رشد می های بااتر موجب ایجادآورد و نسبت

 زدن نهاجو معد ، که با نتایج حاصل از این پژوهش مطابقت دارد.شود

 بستگی آن یکینفیزیولو و  بیوشیمیایی یهار به ساختا دی یاز انمیز  ربذ

-جوانه کاهشتفاوت روند  ( و Gulzar and Khan, 2001)  دارد
توانند  ترکیبات منتلفی می به همین دلیل است.کلزا  باجو و گندم  نیز

شوند، از جمله آمونیوم بنصوص هنگامی  کمپوست باعث ایجاد سمیت  
ترکیبات کمپوست پایین باشد و اتیلن اکساید که حین    C/Nکه نسبت   

.  (Barral and Paradelo, 2011)شود  تجزیه کمپوست سنتز می
اسیدهای آلی هستند که حین تجزیه بقایای ترکیبات آلی   دیگر مواداز 

شوند مانند استی  اسید، پروپیونی  اسید، بوتیری  و  تولید می
ترکیبات فنلی و    (Shiralipour et al., 1997)ایزوبوتیری  اسید  

 Albuquerque) که در برخی پسماندهای کشاورزی حالور دارند

et al., 2006)سماندهای غذایی به مقدار زیاد وجود  . نم  که در پ
های حاصل از پسماند  دارد و فلزات سنگین که نگرانی ویژه کمپوست

الکترونی ،  لوازم ری، رنگ، طشهری هستند و از منابعی مانند با
 ,Barral and Paradelo)آزاد می شوند  پ ستی  و  سرامی 

احتماا دلیل   ترکیباتی هستند که موجب سمیت می شوند. از (2011
های بااتر نسبت به  زنی بذرهای کلزا در غلظتکاهش درصد جوانه
  های پایین تر زنی بذرهای گندم و جو که در غلظتکاهش درصد جوانه

شوری باشد.    صورت گرفت، متحمل بودن بذرهای کلزا نسبت به سطوح
العمل ارقام منتلف کلزا نسبت  بر روی عکس به طوری که در بررسی که  

به شوری انجام شده است، نشان دادند که بذرهای این گیاه قادر به  
 ,Gul)زیمنس بر متر نیز هستند دسی  10زنی تا شوری بااتر از جوانه

شوری کمپوست   گرددم حظه می 2جدول  در و همانطور که (2003
  زنی است. در حالی که درصد جوانه زیمنس بر متردسی 6مورد مطالعه، 

شوری محیط که در نتیجه افزایش  بذرهای گندم و جو با افزایش 
کاهش  تر نیزهای کمشود، در غظتغلظت کمپوست ایجاد می

یابد که با نتایج تحقیقات پیشین بر روی برخی گیاهان دیگر نیز می
 Albuqueraue et al., 2006; Cavusoglu)مطابقت دارد 

et al., 2007.) باای   البته فشار اسمزی ایجاد شده در غلظت
کند و این نیز در  تر میسنت کمپوست نیز جذب آب را برای بذر
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 ,.McLaughlin et al) ها مورد اشاره قرارگرفته است پژوهش

ع وه    ،بذر  زنیتوان گفت تاثیر کمپوست بر جوانههمچنین می(.  1996
   زنی خود بذر نیز مربوط است.های کمپوست، به قدرت جوانهبر ویژگی
زنی بذرهای گندم، جو و کلزا در دو مقایسه درصد جوانه 2در شکل 
عصاره کمپوست اراوه شده است. روش دوم روش  ارزیابی روش 

تهیه عصاره و انجام   ایاستاندارد مطرح در بررسی سمیت کمپوست بر
است و روش   عصاره کمپوستدرصد    10در سطح    بذر  زنیآزمایش جوانه 

ه مشاهده  باشد. همانطور ک اول، روش تغییر یافته در این پژوهش می
زنی  درصد، میزان جوانه  20و    10گردد در هرسه بذر و در هر دو سطح  می

به طور چشمگیری بیشتر بوده است، و این تفاوت   پژوهش حاضرروش 
تهیه عصاره کمپوست و انجام آزمایش جوانه زنی بذر  مربوط به روش 

می باشد. در روش دوم چون مقدار آب کمتری به دلیل رطوبت موجود  

درصد( استفاده گردید، لذا غلظت کمپوست بیشتر بوده    32پوست )در کم
د. بع وه عدم استفاده  می گردمعدنی و آلی آن بیشتر  سمی و اثر مواد

شود که مواد مؤثره  از پارچه تنظیف برای صاف کردن عصاره باعث می 
بیشتری در تماس با بذرها قرار بگیرد، همچنین عدم استفاده از کاغذ  

مواد عصاره کمپوست به کاغذ   دیش باعث عدم جذب یصافی در پتر
روش     دو   مقایسهگردد.  می  بیشترصافی و در نتیجه باعث ایجاد سمیت  

  که در پژوهش حاضر استفاده شده است  که روش اول  ارزیابی نشان داد 
  خاک، و کاهش بافت جذب عصاره کمپوست توسطبه دلیل شباهت به  

  و ارزیابی  ررسی استانداردبتری برای روش مناسبعصاره غلظت 
 باشد.  می  پسماند شهری کمپوست

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

( تحت  C( و کلزا )B، جو )(Aزنی بذرهای گندم )درصد جوانه -1شكل

های دارای های مختلف کمپوست پسماند شهری. میانگینتاثیر غلظت

 داری با یكدیگر ندارند.معنیحروف مشترک، در سطح پنج درصد اختالف  
 

 

 
 

( B(، جو )Aزنی بذرهای گندم )مقایسه میانگین درصد جوانه  -2شكل 

( از طریق دو روش، کمپوست فیلتر شده )استفاده شده در این  Cو کلزا )

 20و  10آزمایش( و کمپوست بدون فیلتر )روش مرسوم( در دو سطح 

 تکمپوسدرصد عصاره 
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عصاره کمپوست   منفی ها نشان داد که تاثیرواریانس داده تجزیه نتایج
  ( P≤ 0.05) دارگندم، جو و کلزا معنی هایچه گیاهچهبر طول ریشه

شاهد  در سطح  گندم، جو و کلزاچه درریشه بیشترین میزان طول  بود و 
کمپوست مشاهده  درصد  20و کمترین آن در سطح درصد  2و سطح 

که روند تدریجی کاهش رشد  ها نشان داد یج دادهانت(. 3)شکل  شد
زنی  درصد جوانهکاهش  های گندم، جو و کلزا مشابه  چه در گیاهچهریشه

تحقیقات   .باشدمی    کمپوست  سمیت  مربوط به  دلیل آن  بذر آنها بود که
انجام شده بر روی رشد گیاه زیتون نشان داد که رشد گیاه با افزایش  

 کاهش یافته است و بیشتریندرصد ماده آلی بکار برده شده )کمپوست(  
  می باشد درصد    10صدمات وارده به رشد گیاه در غلظت عصاره بیش از  

(Pinta, 1972).    پیش از این نیز کاهش رشد ریشه در گیاهان شاهی
 ,Kelij) گزارش شده استنیز و شنبلیله تیمار شده با کود کمپوست 

کمپوست بر طول   عصاره نشان داد که تاثیرها داده نتایج .(2018
  بود   و مشابه ریشه   (P≤ 0.05)   دارمعنی  گیاهچهچه نیز در هر سه  ساقه
مصرف کمپوست تولید    در اثر  کهمنفی    تاثیراتپیش از این نیز  (.  4)شکل 

زنی و  بر جوانه هستنددارای کیفیت پایینی  های شهری که شده از زباله
 .(Tiquia et al., 1996)  گزارش شده است  تمحصوابرخی  رشد  

وست، ع وه بر  پشدن تثبیت فرایند تجزیه در توده کمنکامل  همچنین
ای در اثر تجزیه ناقص  های ثانویهمتابولیتتواند  نامطبوع میایجاد بوی  

  رشد را تحت تاثیر قرار دهند  تولید کند که برای گیاه سمی باشند و 
(Zucconi et al., 1985.) 
 
 

 
( تحت C( و کلزا )B، جو )(Aچه بذرهای گندم )ریشه طول -3شكل

دارای حروف مشترک، های میانگین .های مختلف کمپوستتاثیر غلظت

  داری با یكدیگر ندارند.در سطح پنج درصد اختالف معنی

 
( تحت C( و کلزا )B، جو )(Aبذرهای گندم ) چهساقهطول  -4شكل

های دارای حروف مشترک،  های مختلف کمپوست. میانگینتاثیر غلظت

  داری با یكدیگر ندارند.در سطح پنج درصد اختالف معنی
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 چه گندم، جو و کلزاچه و ساقهزنی بذر و رشد ریشهتجزیه واریانس ارزیابی سمیت کمپوست از طریق جوانه -3جدول

Significant Mean Square Variants 
**0.000 611.355 germintion percent Wheat 
**0.001 5.645 radicle length Wheat 
**0.045 2.075 plumule lengthWheat 
**0.000 2218.167 germintion percent Barley 
**0.000 33.700 radicle length Barley 
**0.000 15.814 plumule length Barley 
**0.000 2266.667 germintion percent Rapeseed 
**0.000 16.177 radicle length Rapeseed 
**0.000 15.073 plumule length Rapeseed 

**: significant in probability levels of 5% (P≤ 0.05) . 

 

 گیری کلی نتیجه -3
 

رسد استفاده از کمپوست پسماند  با توجه به نتایج این پژوهش بنظر می
-می گیاهچهزنی و رشد شهری آنهم به مقدار زیاد باعث کاهش جوانه

زنی و رشد گیاهچه  ود. بنابراین با توجه به حساس بودن مرحله جوانه ش
در چرخه زندگی گیاه و همچنین حساسیت این مرحله به عواملی مانند  
شوری بهتر است از این کود برای گیاهان بزرکتر که قب  در شرایط  

رات  تری در مرحله نشاء کاشت شده اند استفاده نمود، تا از اثمناسب
نامطلوب آن ازجمله شوری، فلزات سنگین و ترکیبات آلی که باعث  
-ایجاد سمیت، فشار اسمزی و محدودیت جذب مواد غذایی و رشد می

گردد، جلوگیری شود. همچنین بهتر است در صورت استفاده از این  
کمپوست  کمپوست از ارقام متحمل به شوری استفاده گردد. از آنجا که  

 سماند جامد زباله شهری تهیه می شود که ممکن است  مورد استفاده از پ

 

 

 
گردد فرایند تجزیه کمپوست  باشد، پیشنهاد میدارای سموم معدنی و آلی  
تری صورت گیرد و مرحله جداسازی مواد  در طول زمان طوانی

تر انجام شود، همچنین  تر و کاملنامطلوب قبل از تهیه کمپوست دقیق
پسماند جامد شهری، درصدی نیز از   شود که در کمپوستپیشنهاد می

  باقیمانده محصوات کشاورزی مانند ضایعات میدان میوه و تره بار 
کاسته شود. به ع وه در ارزیابی کیفیت  تا از سمیت آن استفاده شود

کمپوست از روش به کار رفته و پیشنهاد شده این مقاله استفاده گردد  
 زدیکتر باشد.تر و به وافعیت نکه ممکن است روش مناسب

 سپاسگزاری 
نگارندگان از معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز بابت در اختیار قرار دادن  

.کنندامکانات ازم و همکاری در انجام پژوهش حاضر سپاسگزاری می 
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