
 
 

135 

97ماه  خرداد ،دوم، شماره هشتمنشریه نشاء علم، سال   

 

پژوهش و علم

 

 

 

 فرآوری زیستی زباله تر و تولید محصوالت سالم
 4سید احمد فیروز آبادی، 3بهاره کریمی دونا، 2زهرا خمسه ،1،*مهدی ضرابی

 
زیست، آلودگی زنجیره غذا، کودهای بیوارگانیک، محصوالت سالم و ارگانیکزباله تر، آلودگی محیطی:کلید واژگان

                                                           
 mzarabi@ut.ac.ir ، آدرس الکترونیکی:88497324، نمابر:86093042عهده دار مکاتبات، استادیار، تلفن: *

 استادیار گروه مهندسی علوم زیستی، دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهران 1
 شگاه تهرانمطالعات توسعه، دانشکده علوم اجتماعی دانگروه  ارشددانش آموخته کارشناسی  2
 دسی علوم زیستی، دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهرانگروه مهن دانش آموخته کارشناسی ارشد 3
 دانشیار گروه مطالعات توسعه، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 4

 چکیده

اک و هوا، معضل بزرگی است که باعث آلودگی آب، خامروزه انباشت و دفع زباله تر خانگی در مناطق شهری و روستایی کشور

های فرآوری زیستی آن را به مواد توان با استفاده از روشمیشود. این در حالی است که ها میزنجیره غذا و نیز بروز انواع بیماری

زیست باعث درآمدزایی باشد. مقاله حاضر به جوانب مختلف با ارزش بیوارگانیک تبدیل نمود که ضمن حفاظت منابع محیط

پذیر بودن تبدیل انهای ناشی از انباشت و دفع غیراصولی زباله شهری و روستایی در ایران پرداخته و سعی دارد امکآلودگی

هزینه موجب رفع بحران های تر خانگی به کودهای بیوارگانیک به شیوه زیستی را نشان دهد. این شیوه در دسترس و بسیار کمزباله

های همزیست انگیز کرم خاکی و میکروبهای شگفتشود. این فرآوری در حقیقت استفاده از قابلیتزباله تر در مناطق روستایی می

سازند. کاربرد این کــودها عالوه پسماندهای فسادپذیر تجزیه شده و انواعی از بهترین کودهای بیوارگانیک را می که طی آن است

وخاک به باقیمانده کودهای شیمیایی، باعث افزایش راندمان آبیاری آلودگی منابع آببر حل مشکالتی چون فقر ماده آلی خاک و

رده که خود باعث بی آنها با کودهای شیمیایی، ظرفیت تولید محصوالت سالم و ارگانیک را باالتر شده و همچنین به دلیل جایگزین

ها در کشور است. آموزش و ترویج این فرآیند حتی در مناطق شهری افزایش درآمد کشاورزان و نیز کاهش هزینه ابتال به بیماری

 نیز برای کاهش مخاطرات تولید زباله تر خانگی وجود دارد.
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 مقدمه

شااود    تن تن زبنل  تر در جهنن تولید می نردیلیم 3/1ساانه   

شننمیلینرد تن می 2/2ب   2025سنل  سد. این   دهنده افزایش ر

ل  از  بن ید سااارا   ز  یلوگرم در  42/1ب   2/1چشااار یر تول

شورهنی سنل سنه   زبنل  در   ست. ا نون تولید  هنی آینده ا

، آسااینی جنوبی 63، خنورمین   و آفریقنی شاارنلی 26آفریقنیی 

سینی مر زی و مین   70 ، 160، آمریکنی هتین و  نرائیب 93، آ

 OECDو  شااورهنی  270و منطق  ا ین وساای  آسااینی شاار ی 

میلیون  572)اسااارالین، بلکی ،  ن ندا، شاایلی، دا رنرغ و (یره  

ست  گرم  600 نین  یطور مدر ایران هر فرد روزا   ب  .[a]تن ا

)در  گرم 320زبنل  تهران سااارا   تولید  .[b]  ندزبنل  تولید می

سط گرم  و  1200شرنل تهران  ست  8500روزا   آن ماو تن ا

[c]. هزار تن  10هزار روسااانی  شااور روزا    32 هرچنین در

آمنر زبنل  شااهرهن و روسااانهنی . [d]شااود زبنل  تر تولید می

رنل،   ران ندهگردشااا ری شااا تر اسااات. برای  رو   در  ن

 .[e]شود تن زبنل  تولید می 600روسانهنی گیالن روزا   

های ترزباله

هنی خشااا  مندر درآمد مدیریتزبنل اگرچ  امروزه بنزینفت 

هنی تر ب  دلیل آلوده  ردن مننبر هنی شااهری اساات، امن زبنل 

هن آیند. این زبنل حینت و ز جیره (ذا معضلی بزرگ ب  شرنر می

سرن دهنی  شنورزی و پ سرن دهنی   شنمل زبنل  تر خن  ی، پ

ساند. درحنلی سان ی ه سا  اول بهارین مواد برای بیرنر    دو د

دنشااات و دفن ساااب تروت  یل رهن  ردن، ا  ب  دل ا د عرالً 

 .]1[ا د و سوزا دن ب  معضل تددیل شده (یراصولی

زیستانباشت زباله تر در محیط

ب  زبنل  مواد معلل و مغلول، (ليت بنهیی از  ا اشااانر شااایرا

وخنغ جنبجن هن و عننصااار سااان ین خطر نغ را در آ  ر 

برابر  20تن  10هنی دفن مغل ند.  درت فسااند شاایراب  در می

شیراب  و اخاالط آن  سیدی از  ست. تولید آ  ا  درت گندا  ا

هنی میکروبی و شااایرینیی را جنبجن هنی سااانلآ، آهیندهبن آ 

. فلزات ساان ین  يیر ساار  از شاایراب  ب  خنغ و ]2[ ند می

هاان این آهینااده .]3[شاااو ااد سااازن ز جیره (ااذا وارد می

شو د یر داده بنعث  نهش مغصول میوسنز گینه را تغیسوخت

[c] . 

 

هزار  350 هریزغ  در وسااعت آراد  وه زبنل  تهران )شاایراب  

تن پساارن د طی  هنوندفن میلی، حنصاال مار عرل 2و  ربرمارم

ست سنل  50 سوزا دن و رهن [f]ا شت،  شیراب ، ا دن . عالوه بر 

ل  ید گنزهنی  ردن زبن هنی تر  یز آلودگی مسااااقیآ هوا و تول

ا ساااید  ربن، گنزی    دارای دی. ای را ب  د دنل داردگلخن  

تنفن چنین هوایی بنعث  .]3 [مانن و تر یدنت فرار آلی اساات

هنی تنفسی . گسارش بیرنری]4[هنی  شنده است بروز بیرنری

سن ننن مجنور مننطل دفن و  نرخن   هنی بنزینفت ی  و خو ی 

 یهنیآورفن .[f]معضال سان ین اجارنعی و بهداشاای اسات 

سای ز یهنزبنل سنزی پنغ  رزوست  یمن ند  رزوست و ورمی

 یسایز یهنزبنل  تیریمد یبرا داریو پن زیروش تر  یعنوان ب 

بر روی  2016مطنلع  لیآ و هرکنران در سنل . ندیآیحسن  مب 

ست و ورم ارزینبی ست ب  یامکنن  رزو س رزو  یال یعنوان و

هن و بنزگردا دن آن یاز مواد زائد آل یمواد مغذ نفتیبنز یبرا

دهد    ی شاانن م یبررساا نی. ابوده اسااتزیساات ب  مغیط

ب  ت ی رزوسااات و ورم ا واع مخالف  جزی  رزوسااات  ندر 

ل  بن ب  یآل یهنز ند،  ب توان آن   میطوریهساااا طور هن را 

د    ندهی شاانن م نیهرچنمورد اسااافنده  رار داد.  یاگسااارده

ست و ورم ندیفرآ یدر ط یا گلخن  یگنزهن ست  ی رزو  رزو

ماننو ، عوامل  دهیهوا یمعرفبن حنل، شااو د. بناینیمناشاار م

 یاگلخن   یا اشااانر گنزهن یخن  یهن رم یو فراوا  ا دنشااات

این وا عیت    این حجآ پساارن د عرالً در  .]5 [ینبدمی نهش 

حنل شود  کا  بسینر مهری است. در  شور چ و   مدیریت می

هنی تر ب  دو روش فرآوری صنعای )در شهرهنی حنضر پسرن د

هنی دفن و دفر (یراصاااولی )در مننطل دور و بزرگ  و روش

آوری شاااهر ین ا ثر روساااانهنیی    امکنن حرل ب  مغل جرر

ست  مدیریت می سانن  زدی   ی صنعای شهر شو د. فرآوری 

   تنهن روش مدیریت پسرن دهنی تر در شهرهنی بزرگ است 

ن احداث  نرخن   بنزینفت و صااارز هزی هنی گزاز از هنی 

بنشد و  رزوست صنعای تولیدی آ هن  یز  یفیت الزامنت آن می

امن ؛ هزم را برای مصرز در  شنورزی و حای فضنی سدز  دارد

هنی (یراصولی    جنی روشتر ب در روسانهن و مننطل  وچ 

شده، می شرح داده    حجآ  رار زبنل  تر توان بن توج  بدر زیر 

هنی زیسای اسافنده  رد. سدت ب  شهرهن از روش
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 دفن و یا رهاسازی -1
مرور در داخل ترین شیوه است، پسرن دهن ب در دفن    مرسوم

هنی طدیعی ین مصانوعی مارا آ شاده و روی آن بن خنغ گودال

شیده می سینری از مکننپو جنی دفن، زبنل  هن ب شود. الدا  در ب

  شود. برای  رو   ب  شرایط چند منطق   شور توجرهن می فقط

 نید: دفن ین رهنسااانزی در مننطل  وهساااان ی جن لی، روش 

شیدی بنعث  نبودی جن ل و مننطل پنیین ست سرا ست ا . ]6[د

منطق   یلومار  5وساااعت دفن زبنل  ساااواد وه )منز دران  در 

ست  ست ا سان ی از این د . ب  دلیل مغدودیت [g]جن لی  وه

. [h]شود زمین این منطق ، عرالً عرده زبنل  در روسانهن رهن می

. [i]هرین وضااار را دارد سااانری هآ  در یاطراز پنرغ جن ل

شیراب   شنر  صولی زبنل  ب  این مننطل هآ بنعث ا ا ر دحرل (یرا

ست  سیر ا شهرهن و [j]م شت و  ست    زبنل  ر سنل ا . چهل 

غل دفن در جن ل ساااراوان مناقل روساااانهنی  زدی  آن ب  م

   شود تن زبنل  ب  این جنی نه حرل می 2000شود. امروزه می

تن از روسانهنی  800تن آن فقط از رشت و حدود  700تن  600

 .[e]مجنور است 

ا دنشاات زبنل  در سااراوان بنعث آلودگی هوا،  شاات شاایراب  ب  

انن هنی زیرزمینی و ا اشنر آن در خنغ و خش  شدن درخآ 

ست  شده ا شهرسانن[k]جن لی  هن و روسانهنی دورتر    . در 

ساند،  س  هزار تن فقط روزا   فن د طرح جن رنیی مغل دفن ه

هر ی  هکانر     در ازایشاااود هن ا دنشاااا  میزبنل  در جن ل

ضی پنیین 20جن ل پر زبنل ،  ست  یز  نبود میهکانر ارا گردد د

[j] هن و حنشااای  ر  ننر رودخن  هن د. بخش زیندی از این زبنل

گزارش  شاات شاایراب  سااراوان ب   شااو د.ساانحل ا دنشااا  می

هنی ساااینهرود، هنی زیرزمینی    بنعث آلودگی رودخن  آ 

گوهر رود و زرجو  شاااده و پینمد آن تنه  ا زلی و درینی 

 .[k]خزر را آلوده  رده تکنن دهنده است 

 320روزا   در مننطل دشات و بینبنن هآ وضار خو   یسات. 

هکانر )چنل   160تن زبنل   نشااانن و آران و بیدگل در بیش از 

و شود. حجآ بنهی ا دنشت زبنل  ابوزیدآبند  (یراصولی دفر می

گذاری در منطق  ز نده آن من ر توسع  و ورود سرمنی  ا دازچشآ

هنی آ  زیرزمینی در هرچنین ب  دلیل آلودگی سفره شده است.

 .هنی مجنور آلوده شده است  شهرسانناین مغدوده، آ  شر

 ساان ننگرب از طرفی این ا دنشاات در  زدیکی زیسااا نه جدیر و 

ست این  سینیی و  نرا نل، زی  هنگو   ندری هرچون یوزپلنگ آ

 .[l]را هآ ماأتر  رده است 

هنست هنی (ربی  یز دردآور است.  ردسانن سنلاوضنع اسانن

تن  180نندج روزا   در سااامعضااال جنی نه دفر زبنل  را دارد. 

سرن د سنل پ و ب   شده یتفک ،ب   نرخن   بنزینفت تر پن از ار

ب  مسااانحت دفر )  نهیب  جنآن بنزینفت و بقی  تن  85میزان 

. در [d]د شااوروسااانی  یل   مناقل میهکانر در  30بیش از 

، هر   وع پساارن د ساایسااانن و بلوچساااننهنی  يیر اسااانن

ست دفن یب  شهرهن و دگرد د    ن رهن میصورت  ندر ر ا ثر 

 روسانهن بن توج  ب  وزش بند در بیشار او نت، بنعث مشکالت

 .[m]است  هنی حند شدهمغیطی و بروز بیرنریزیست

 سوزاندن -2
ن بشااود، این روش    عرومنً برای مقندیر  آ زبنل  اسااافنده می

سا نه صنعای برای دفر هنی زبنل وجود د شی  زبنل  سوز ب  رو

صنً زبنل  صو شده    الدا  شهری و خ سان ی تددیل  هنی بیرنر

سنس و گران سینر ح ست ب سا ن]6[ یرت ا هن در ه.  نر این د

ست هریزغ تهران     شور چین ا شان  سنخت   ب  دلیل  دا

سان داردحای  ست2006سنل هنی  دیری )ا سنئل زی مغیطی   م

هنی  ت  شربسینری را ب  وجود آورده و این در حنلی است  

سان داردد ین از  سوزسنز ده زبنل  . در [j]د هنی روز برخوردار ا

سااوز بنعث ا اشاانر بوی برداری از زبنل منطق  سااراوان  یز بهره

هنی خطر نغ  نمطدوع،  نهش ساااطن ز دگی و بروز بیرنری

 .[k]سن نین شده است 

 اثرات انباشت زباله تر بر سالمت انسان

سااوزا دن زبنل  تر، بنعث بروز و گسااارش دفن، رهنساانزی و 

سنن ب بیرنری ساقیآ بن هنی حند در ا  ساقیآ و ین (یرم صورت م

سنل  بیش از هنی آن ب  ز جیره (ذا میورود آهینده  5شود. هر 

هنی مرتدط میلیون  فر در  شورهنی جهنن سوم، ب  دلیل بیرنری

سب زبنل  میبن جرر سنل ]6[میر د آوری  نمنن  5/1در هند  . هر 

شی از آ  ودغ بن بیرنری میلیون هنی آلااااوده ب  زبنل  هنی  ن

هنی آشاانمید ی آلوده ب  در آ  نیمغققنن هرچن. ]4 [میر دمی

 ن،یو من دگنر من ند فلزات ساان  یسااربسااینر مواد شاایراب ، 
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POPs1  ًمثال(PAHs2  وPCBs3  ندهآه یو حا ظهور  و یهنی

سر سقط دهنده و  ) نبنروری  تولیدمثلی تیسر ،یکیژ ا تیبن 

و  ن و  یداروهن، مغصااوهت مرا دت شااخصاا جنین در برخی

 .]7 [ا دینفا ذرات 

هنی تنفن دود حنصااال از ساااوخان زبنل  و ین بوی دساااا نه

سین صنعای    حنوی دی ا  ساند، بنعث تغری  بنزینفت  هن ه

اعصن ، حسنسیت سیساآ تنفسی، تضعیف دسا نه ایرنی بدن 

سن ننن مجنور مکننو  صنً در  صو سرطنن خ هنی شیوع بنهی 

سنس سوزهن میهنی بنزینفت و زبنل دفن ین  نرخن   شود. بر ا

سین می سینر  ری از دی ا   توا د اتراتمطنلعنت حای مقندیر ب

ش ساآ دفنعی بدن و فرایند ر سی د  نمطلوبی بر تولیدمثل،  دد، 

سدب  نر شد. تر یدنت  لرین   یز  شا  بن شدید،دا سای   احای پو

گرد د. یهنی ژ ایکی ماخاالل در توا نیی جنسااای و جهش

هن بسااینری از تر یدنت سااری مثل جیوه، ساار  و دی ا سااین

ت هن سنل مشکالهنی بدن جرر شده و تن دهتوا ند در بنفتمی

خروجی . برای  رو   گنز ]8,6[ایرنی و بهداشاااای ایجند  نند 

هنی بنطری ست    ازاسر   سوز  هریزغ تهران دارایزبنل 

هنی و موجب بیرنری [j] شودسوز میوارد دسا نه زبنل  دورریز

 .[f]شود می پوسای و تنفسی

توا د مغصااوهت  شاانورزی را  یز آلوده  روده و بر زبنل  می

ساااالمت من اتر ب ذارد. دود حنصااال از زبنل  پن از ترنس بن 

سنن، دام شود    خنغ و گینه، جذ  پیکره گینه می پینمد آن ا 

. هرچنین مواد ]6 [دهدو آبزینن را در معرض آلودگی  رار می

شااو د    مورد سااری شاایراب  از خنغ ین آ ، وارد گینهن ی می

هن هساااند. حای گنز مانن حنصاال از تخریر تغذی  ا ساانن و دام

شده و  شنورزی  شدن در آ  وارد مغصوهت   شیراب  بن حل 

ساقیرنً ین بن ]9[ ند هن را آلوده میآن شیراب  م سن ین  . فلزات 

هنی خنغ، جذ  گینهنن شااده و ساازن ورود ب  بدن بن اری

(ذایی می ل  شاااو د. داموارد چرخ   بن رنً ز هنیی    مسااااقی

ین در زمینمی بن هنیی چرا میخور د و  هن  ف  آ  ند    علو  ن

شد  ردهآ  هن ای در دامزروریو ین بن چنین علوف  هنی آلوده ر

شاااو د    این هنیی مداال میشاااو د، ب  ا واع بیرنریتغذی  می

                                                           
1  
2  
3   

هن ب  ا ساانن مناقل هن بن مصاارز گوشاات و لدنینت آنبیرنری

 .]6[شود می

 تبدیل تهدید به ثروت

سینه"زبنل  تر  سای  نمیده می "طالی  شود، چون بن فرآوری زی

یُدَدِّلُ اللّ ُ هن )خوبیهن ب  نبل تددیل ب  تروت اساات. تددیل بدی

َسننتٍ شنن را ب   یکیخداو د بدی، َسیِّئنتِهِآْ حَ هن تددیل هنی ای

  از دساورات دینی است. پن هر 70، سوره فر نن آی   رنیدمی

ا دامی برای  نهش این تهدید و ینفان تروت بساااینر مندی و 

   دفر زبنل  تر شهرهن هنوز معنوی خدا پسندا   است. درحنلی

ضل  شت حدود ی  مع ست، ا دن سانیی  50ا هزار تن زبنل  رو

[e]  سرا   زبنل  در روسانهنی گردش ری عرالً  6و برابر شدن 

حل در دساااارس    راه. درحنلی[d]ی  تهدید بزرگ اسااات 

ل  تر" ی  از آن  "فرآوری زیساااای زبن ید مواد بیو ارگن  بن تول

ست. در وا ر ب  سنز ا سینر تروت  جنی مشکل پیچیده تفکی  ب

گرایی توان بن تغییر فرهنگ مصرزآوری در روسانهن، میو جرر

و آموزش شاایوه فرآوری زیسااای ب  ز نن روسااانیی، مشااکل 

 رده و مننبر درآمد  یز ایجند  رودپسااارن د روساااانیی را حل  

] 10،11[. 

ان از  یت روسااا مدیر خدایی"امروزه پن از تغییر  ب   " د

ترین وظنیف آ، سااانمن دهی مشاااکل زبنل  از مه"هندهینری"

ینری ب  جرر؛ هن اسااااتده هن  ف  تن من این وظی آوری، دفر ا

شود. یهنی اسان ی خالص  م(یراصولی و  هنیانً ا اقنل ب  جنی نه

سای ب  آسن ی در هر در صورت آموزش روسانیینن، فرآوری زی

آوری، حرل و دفر تنهن  ینزی ب  جررپذیر بوده و   خن   امکنن

ایج  ولید مواد بیوارگن ی  از زبنل  و در  زبنل   یسااات، بلک  ت

تولید مغصوهت ارگن ی  و توسع  گردش ری ارگن ی  درآمد 

 .]11،12[سرشنری برای روسانیینن و  شور دارد 

شکل جد  ی یشهر جنمد آلی یهندفر زبنل  سر  یم سرا در 

 بیدر تر  یمواد آل یب  دلیل درصد بنه، جهنن است.  رزوست

 تیااریماادبرای  یغیترج یهاانروشبهارین از  یکی ،زباانلاا 

ست ب  علت  رهنی جنمد زبنل  ست.  رزو  یهنن یهز ار بودنا

سامغیط یآلودگ ،ینتیعرل سافنده مف یزی  صولاز مغ دی رار، ا
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را  یینیمزا ،یخن   یهنزبنل  یآل یرطوبت بنه و مغاوا ،یی هن

سدت ب   سوزا دن دارد. ورم نیزم دفن  ردن در   رزوست یو 

سدانً پ  ی شنمل تثد شرفا یروش   ست و  ست ا  تیدر  رزو

 .]13[ است ی رم خن تغذی   لیاز طر یجنمد آل یهنزبنل 

تولیدات با ارزش زیستی و فرآوری زیستی زباله تر تا 

 ارگانیک

ا  یز هنی شااا فتاین فرآوری در حقیقت اساااافنده از  نبلیت

 رمز هن، حشاارات خن زی و  رم خن ی ) رم میکروارگن یسااآ

سند بنرا ی  سرن دهنی ف ست    طی آن پ شده و ا پذیر تجزی  

ساانز د. این  ودهن ا واعی از بهارین  ودهنی بیوارگن ی  را می

 رار  2و ورمی  رزوسااات 1در دو گروه اصااالی بیو رزوسااات

گیر د    بهارین مواد مغذی گینهنن هساند. تولید و مصرز می

زیساات مغیط این  ودهن عرالً مشااکالت بزرگ  شاانورزی و

وخنغ و هنی آ  شااور من ند فقر منده آلی خنغ، خطر آهینده

. هرچنین ]14[ نند هنی  شااانورزی را حل می یز  ردود آ 

هن بن  ودهنی شایرینیی، ب  معنی بنه بردن ظرفیت جنی زینی آن

تولید مغصاااوهت سااانلآ و ارگن ی  و در وا ر افزایش درآمد 

 هن در  شور است.اال ب  بیرنری شنورزان و  یز  نهش هزین  اب

در بهارین شاکل برای افزایش  نرایی رو د فرآوری زیساای از 

شاااود. این فننوری بن اساااافنده می 3فننوری پرورش  رم خن ی

داری و هنی مانوع ولی بساااینر د یل عرومنً در د ین بن    روش

شااود. حضااور فلور ا جنم می  Eisenia fetidaیپرورش گو  

ی  ا واع مواد آلی در دساااا نه میکروبی  ند برای تجز  درتر

هنی گوارش  رم عرالً  وی رن د ی  پسااا ترین بیورا اور تجز

 رزوساات، یعنی مدفوع این دهد. ورمیفسااندپذیر را شااکل می

مغیطی ساانلآ و (نی، حنوی عنوان ی  مکرل زیساات رم، ب 

بن هن، آ زیآهورمون هن و جرعیت میکروبی مفیدی اسااات    

شااود ب  خنغ بنعث رشااد بهار گینه و اصااالح آن میافزودن 

]15[. 

توان  ودهانی بیوارگان یا  از ورمی  رزوساااات پانیا ، می

چنی  رزوساااات 4واشتری  يیر ورمیبنارزش منیر  5و     

ید  رد  ند، تول ندهنی ]16[هساااا جنم فرآی بن ا  هن  . عالوه بر این
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ی  میسااانزی(نتخریری و  پن توان ی میکروبی بر روی ورمی 

ویکه مغصااوهت ارگن ی  را  " ودهنی  نمل بیولوژی "ا واع 

شاری دار د  یز تولید  رد  سافنده از ]17[   ارزش افزوده بی . ا

 از ی(ن    6)MSW(ی جنمد شااهر عنتیضاان رزوساات ورمی

ست زایرنریب یهنسآیاز ارگن  عنری و ینهیگ یمواد مغذ ب   ا

 هنرشد ا اصند  شور هنی شیرینیی ب  نهش مصرز  وددلیل 

توجهی بنعث طور  نبل رزوسااات ب یورم. ]18[ ند  ر  می

بن ار شیافزا . ]19[شاااود  یز می یو  نرچ ینییتنوع جوامر 

 شاانن داده    فرایند  2014مطنلع  هن ن و هرکنران در ساانل 

ست ورمی سرن د   ی ندر ب   نهش وزن و حجآ مواد اول رزو پ

ست  85 درصد و 65ب  مقدار  بیب  ترت اخاالط  .]20[درصد ا

ب  بن برخی مواد آلی و طدیعی،  هنیی  ب و فرآوری چنین  ود   و

ب   نم  بن ارزش دی ری  ید مغصاااوهت  بساااارهنی "خود تول

)بساااار آمنده  BAGA ند. بساااار پذیر میرا امکنن 7" شااات

گینهنن ارگن ی   ی  مغصاااول فننورا   داخلی از این گروه 

. هرچنین در فرآوری زیسای بن فننوری  رم، تنهن دو ]21[است 

آید، دساات  ریمغصااول اصاالی توده بدن  رم و مدفوع آن ب 

بلک  از بدن  رم و ترشغنت داخل بسار پرورش آن مغصوهت 

بن ارزش بنهی  ننوری  بلتری  یز بن ف ید اسااات    ا واع  ن تول

هنی طدیعی جنی زین ساااروم خطر نغ شااایرینیی،  شآفت

شای طدیعیتر یدنت پنی  دارویی، مواد پنی  لوازم شی بهدا و  آرای

 .]22[ا د ا سنن و حیوا نت  از آن جرل )پروتئین پنی  خورا ی 

 تولید محصوالت سالم و ارگانیک

  تر مغصوهت بن گو      بغث شد، فرآوری زیسای زبنلهرنن

امن اگر  ؛خود تروت سااانز دخودی ند    ب ارزشااای تولید می

روسانیینن  ود پنی  ارگن ی ،  ودهنی بیوارگن ی  و ین مواد ضد 

آفنت تولیدی از این فرآیند را خود در مزارع و بن(نت مصاارز 

ست می سنلآ و ارگن ی  د صوهت  . ]24,23[ینبند  نند، ب  مغ

صوهت ارگن ی  هآ شا  و هآ ب   مغ شاری دا ارزش (ذایی بی

دلیل  داشااان بن یرن ده مواد شاایرینیی خطر نغ، ساانلآ بوده و 

شاری هآ دار د امن تولید مغصوهت ارگن ی   ؛ارزش تجنری بی

سانهن می ش ری ارگن ی  بین جنمد. یعنی اگر در رو توا د ب  گرد



 
 

 تولید محصوالت سالمفرآوری زیستی زباله تر و 

 

140 

97ماه  خرداد ،دوم، شماره هشتمنشریه نشاء علم، سال   

 

هنی تر بن فرآوری زیساااای در روساااانهن ب   ودهنی پنی  زبنل 

اسااافنده در  شاانورزی یوارگن ی  و مغصااوهت جن دی  نبلب

شو د، عالوه بر حفظ جلوه صری طدیعی ارگن ی  تددیل  هنی ب

روساااان، تولید ا واع مغصاااوهت ارگن ی  زمین  گردشااا ری 

 ند    این فرصااات ابزار مهری برای ارگن ی  را  یز فراهآ می

صنً در مننطل بکر طدیعی ا صو سانهن خ سع  پنیدار رو ست تو

]25[. 

خوشاادخان   تجنر  ارزشاارندی در فرآوری زیسااای زبنل  تر 

ننوری  رم بن ف انیی  ل   در 1روسااا  شاااور وجود دارد. از جر

شت طرح سانن، پن د سانهنی حریدی  خوز هنی  نربردی در رو

تهران،  ره  دااند  زوین و شااایه مغلاا  گیالن باان عنوان 

سای زبنل " سانیی جهت فرآوری زی سنزی ز نن رو هنی توا رند

منيور تولید  ود پنی  خوار ب تر بن اسااافنده از فننوری  رم زبنل 

توسااط   نر ده اول ا جنم  "بیوارگن ی  و مغصااوهت ارگن ی 

هن بر اسنس ال وهنی توسع  روسانیی گو   طرحشده است. این

صل آموزش و  سانیی و ا شنر ای ز نن رو شیوه م سافنده از  بن ا

  چرخاا  دهناادگااننآموزشآموزش ) TOT2ترویج باا  روش 

هنی تر تن ایجند فضااانی  ساااب و  نر فرآوری زیساااای زبنل 

. در این روش توده  رم خنلص ]26[شاااود ارگن ی  ا جنم می

شاااده و   رار دادهاخاینر افراد  در Eisenia fetida مولد گو  

هنی پرورش و برداشاات  ودهنی هنی هزم شاایوهآ نن آموزش

پن از برداشااات  ود  یز چ و  ی  رنیند. پنی  را درینفت می

ید  نربرد آن ینیی برای تول هنی شااایر جنی زینی  ود هن و 

 آموز د.مغصوهت سنلآ را می

در شرایطی    در هر خن   روسانیی امکنن اساقرار ی  جعد  تن 

هن وجود ساانخت ی   رت )بن(چ    وچ  برای پرورش  رم

ا روزا   ب  این توا ند ا واع زبنل  تر خن  ی ردارد پن افراد می

دت از  رم هن رتظروز و  بن مرا  ف   رده و  کنن اضااان هن ام

عرالً بنعث   نر نیافرآوری سریر مواد پسرن د را فراهآ  رنیند. 

هن در اطراز تو ف ا دنشاات، پرا ندگی و دفر (یراصااولی زبنل 

روسااانهن شااده و ین من ر صاارز هزین  گزاز ا اقنل و فرآوری 

سنده و صنعای زبنل  شد. ضرن آ ک   نرآفرینی  هنی تر خواهد 

ی اسااات    طی آن عالوه بر امکنن فروش  ود تولیدی، مؤتر

                                                           
1  
2  

تولید و مغصاااوهت سااانلآ در ال وهنی  وچ  تن بزرگ  نبل

 فروش خواهند بود.

از سوی دی ر افزودن این  ودهن ب  خنغ در مدیریت  شنورزی 

  بنعث  ودهنی شااایرینیی   ریتأتارگن ی  درسااات برعکن 

 ند و شاااو د عرل میبنفت خنغ می ریخا یهآب ساااخای و 

بنعث افزایش میزان منده آلی مفید خنغ و اصاااالح بنفت خنغ 

هنی بسینر ضعیفی شود. ماأسفن   در ایران (نلب مننطل خنغمی

ا د    حنصااالین  آ از بنبت مواد آلی داشاااا  (یر حنصااالخیز

هن را بهدود بخشاااید. ان آنتوترتیب و بن  رارین هزین  میاینب 

سنخارنن  ودهنی بیوارگن ی   سفنجی  صیت ا صو هرچنین خ

مدت در خود     خوبی برای طوه یتوا د آ  را ب جنمد می

دارد و ب  هرین دلیل بنعث افزایش ذخیره آ  و حفظ رطوبت 

صرف شود    ب خنغ می جویی در آبینری و  وب  خود ب  معنی 

ست. وری را دمنن  هنبهره صرز آ  ا صول بن حدا ل م یی مغ

این خصااوصاایت مهآ در شاارایط  نو ی  شااور ب  لغن  (لد  

ش  ست هن  یز  نمالً  جنتسنلیخ شور ا شنورزی   بخش  

هنی یندشده، . تجنر  شخصی   نر ده اول از اجرای طرح]22[

ا  هنی  وچ  رف یده اجرای فرآوری زیساااای در ال و ا  ا رف

زل شااهری را هآ تقویت  رد و خن  ی در فضاانهنی ا دغ منن

خوشاادخان   این  نر  یز اگر ب  حدا ل فضاانهنی بنلکن، ا دنری، 

هن توج  شااود  نمالً هن و حای سااقف آپنرترننپنر ینگ، حینط

آوری و تأملی از جررتوا د عرلی شااده و حدا ل حجآ  نبلمی

ا اقنل زبنل  تر و مشااکالت تولید شاایراب  و گنزهنی مسااروم 

صل از ا  شهرهن و حای  النحن شهرهن بکنهد. اگر دنشت را در 

میلیون خن وار باوا ند در روز حدا ل تنهن در شاااهر تهران ی 

ب  معنی  100 ند این  رنی ل  خود را در منزل فرآوری   بن گرم ز

 تر روزا  تن زبنل   100 آوری و ا اقنل و ا دنشاااتحذز جرر

  برای تن  ود بیوارگن ی 50   طی آن حدا ل اسااات. درحنلی

ب  پرورش گینهنن آپنرترن ی و ین ساادزیجنت خن  ی ساانلآ  یز 

 نند    این  نر بنعث آید. الدا  (نلب مردم گرنن میمی دساات

ا اشاانر بوی ز نده و تجرر حشاارات اساات امن ب  دلیل منهیت 

گذار د جن میهن ب    ترشاغنتی را در حین خوردن زبنل  هن رم

است، عرالً ظروز پرورش    بنعث دور شدن حشرات موذی 

خنغ  آ ننوری در زده میفقط بوی  چ  این ف نن  عنً چ ند. طد ده
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