دانش فني توليد سريع بيوكمپوست غني شده از پسماندهاي شهري و كشاورزي
تعريف مساله:
ميزان توليد پسماندهای شهری در ایران بيش از  6000تن در روز ( 20ميليون تن در سال) است که حدوداً  %90آن دفن و
تنها  %10آن تفكيك ميشود .از طرف دیگر ساالنه بيش از  100ميليون تن انواع پسماندهای کشاورزی در کشور توليد مي
شود که قسمت اعظم آن بدون استفاده ميماند و یا سوزانده ميشود.
یكي از روشهای مطرح شده کنوني به ویژه در کشورهای پيشرفته برای مدیریت پسماندهای شهری و کشاورزی روش توليد
کمپوست به عنوان کود آلي است که عبارت است از تجزیه کنترل شده مواد آلي کم کالری زبالههای شهری در حرارت و
رطوبت مناسب توسط قارچها ،باکتریها و یا دیگر ارگانيسمها مانند کرمها جهت توليد یك کود مناسب برای مصارف
کشاورزی.
در حال حاضر دو معضل اساسي توليد کمپوست در کشور پایين بودن کيفيت کمپوست توليدی و بوی بد آن و همچنين
طوالني بودن زمان توليد (بين  3تا  6ماه) بدليل عدم کامل شدن فرایند کمپوستينگ و در نتيجه عدم بلوغ کمپوست ميباشد.
راه حل پيشنهادي:
بدليل عدم بهينه سازی فرایند توليد کمپوست در کشور ،کود توليدی دارای کيفيت کافي نبوده و دارای صرفه اقتصادی نير
نمي باشد .روش معمول در سایتهای توليد کمپوست ،بدون اضافه کردن مواد غنيکننده و فلور ميكروبي فعال ميباشد و در
اکثر موارد شرایط محيطي از قبيل رطوبت نيز کنترل نميشود که در نتيجه آن به دليل عدم فعال شدن فلور ميكروبي ،کم
بودن جمعيت ميكروبي ،عدم مطلوب بودن ميزان کربن به ازت و نيز رطوبت مورد نياز بلوغ کامل بيوکمپوست صورت
نميپذیرد.
در این راستا پژوهشگاه بيوتكنولوژی کشاورزی ایران اقدام به جداسازی و شناسایي سویههای باکتریایي و قارچي موثر در
تسریع فرایند توليد کمپوست از منابع مختلف نمود که این سویهها دارای فعاليت ليپازی ،سلوالزی ،آميالزی ،زایالنازی و
پروتئازی قوی بودند و قابليت تجزیه ترکيبات سلولزی ،ليگنوسلولزی ،نشاستهای ،پروتئيني و ليپيدی موجود در ضایعات
کشاورزی و صنعتي را داشتند .پس از آن سویههای جداسازی شده با روش های بيوشيميایي و مولكولي شناسایي شدند .در
ادامه به کمك مهندسي فرایندهای زیستي ،روش سریع توليد بيوکمپوست غني شده از پسماندهای شهری و کشاورزی بهينه
سازی شد .در فرایند مذکور ،ترکيبي از سویههای بومي ميكروبي دارای فعاليت هيدروالزی باال به عنوان بوستر و تسریع کننده
به همراه پسماندهای سلولزی کشاورزی (چيبس چوب  -سرشاخه های خشك درختان و …) به عنوان عامل تنظيم کننده
نسبت کربن به ازت استفاده شد .ضمنا رطوبت و دمای فرایند در طي کار تنظيم شد .فناوری حاضر که در سطح نيمه صنعتي
در سایت بيوکمپوست اصفهان نيز پياده سازی شد ،منجر به کاهش معني دار زمان بلوغ فرایند از  6ماه به کمتر از یك ماه
شد و کيفيت کمپوست توليدی نيز بسيار باالتر از حالت معمول و استانداردهای ملي و بين المللي بود.

كاربردها:
 .1قابليت توليد بوسترهای ميكروبي موثر در فرآیند کمپوست و فروش آن برای تسریع فرآیند در سایتهای توليد
کمپوست
 .2قابليت پيادهسازی در سایتهای توليد کمپوست از پسماندهای شهری در سراسر کشور
 .3قابليت پيادهسازی برای کشاورزان جهت تبدیل پسماندهای کشاورزی خود به کمپوست با کيفيت
 .4با توجه به تاکيد اسناد باالدستي نظام مثل برنامه پنجم و ششم توسعه کشور بر توسعه توليد و مصرف کودهای آلي
و کاهش مصرف کودهای شيميایي ،این فنآوری بسيار آیندهدار خواهد بود.

مزاياي فناوري:
مزایای فناوری
 .1کاهش زمان توليد کمپوست از  6ماه به کمتر از یك ماه

توضيحات
 کاهش مصرف انرژی و هزینه نيروی انساني تبدیل فرایند غير اقتصادی توليد کمپوست بهفرایندی اقتصادی
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توليد کمپوست با کيفيت مناسب و بدون بو مطابق استاندارد ملي توليد محصول ارگانيك و سالم
ایمن و بهداشتي بودن و قابليت کاربرد در کشاورزی ارگانيك
کسب درآمد حدود  200ميليارد توماني در سال
امكان توليد حداقل  2ميليون تن کمپوست در سال
 کاهش وابستگي به کودهای شيميایي و کاهشامكان استفاده به عنوان جایگزین کودهای شيميایي
واردات در این خصوص
 مرتفع نمودن خالء موجود در زمينه کودهایبيولوژیك

 .6کاهش معضالت زیست محيطي ناشي از دفن و یا سوزاندن
پسماندهای کشاورزی و شهری
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