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  دهکیچ

ن منـابع در منـاطق   یا. شود یه میو لجن فاضالب ته ی، فضوالت داميمانند زباله شهر یاز منابع مختلف یآل يودهاک

 يودهـا کبات کیتر ینواختیکل عدم یبه دل ییایمیش يودهاکبر خالف . دارد یهنده تنوع قابل توجیالبات آکیمختلف از نظر تر

 يمپوست حاصل از پسماندهاکژه یبو یآل يودهاکدر. ردک يزیر آن برنامه یندگیاز آال يریجلوگ يبرا یتوان  به آسان ی، نمیآل

، در يشـهر  يهـا  مپوست تولید شده از زبالهکممکن است . به مقدار متفاوت وجود دارد ین و عناصر سمی، فلزات سنگيشهر

ل کـ دهـد در   یبرآوردهـا نشـان مـ   . ن داشته باشـد یا چند عنصر فلزات سنگی یکاز  يشتریر بیفصل و منطقه خاص مقاد یک

 یبرخ ر شده باعثکعالوه بر موارد ذ یدام يودهاک. ن داردیا به فلزات سنگیدن يهاکخا یدر آلودگ يشتریسهم ب یآل يودهاک

 يترکبا.  است ییایترکتر از انواع باکودها خطرناکن یا یروسیو یآلودگ يدر موارد. شود یهم م یروسیو و یربیکم يهایآلودگ

E.coli 0157:H7 به  یاز آلودگ یسهم قابل توجه. شود ینفر م 60ند و باعث مرگ ک یوده منفر را آل 70000ا ساالنه یکدر آمر

فوق  يمانند آنفوالنزا يمتعدد يزایماریب يروسهایو. است يشاورزک یمصرف شده در اراض یدام يودهاکاز  یناش يترکن بایا

 يمانند هورمونها ییایمیش يها یاز افزودن یر متفاوتی، مقادیع دامیدر صنا.  شود یمنتشر م یدام يودهاکق ید پرندگان،  از طرحا

سـت  یط زیعات و پسماند  وارد محیمپوست حاصل از ضاکهمراه ه به کج شده یننده راک یها و مواد ضدعفونیکوتیب یرشد، آنت

فضوالت  كآب و خا یعالوه بر آلودگ. است ناشناخته  كبات در خاکین تریا یندگیزان آالیو م ییت و آبشوکنحوه حر. شود یم

مانند  و بدبو یسم يهاژن گازیسکمبود اکط یه در شرایدر اثر تجز یدام يودهاکه یمپوست و مواد اولکر یشده و ذخا انبار یدام

 كدام و پرندگان خطرنا يآزاد شده برا كایگاز آمون. شود یهوا م یه باعث آلودگکند ک یدروژن متصاعد مید هیو سولف كایآمون

  .شود توضیح داده می یو دام یآل يها ودکاز  یناش یندگیآال يقات انجام شده بر رویتحقن مقاله یدر ا. است

  

  ، کمپوست، زباله شهريکودهاي آلی: کلمات کلیدي

  

  مقدمه

د یتول يمصرف شده برا ي، انرژییایمیش يودهاکاربرد کاز  یناش یطیست محیالت زکمش لیبه دل ریاخ يها در سال

 يبـرا  يا غـات گسـترده  یتبلدارنـد  و خواص فیزیکی خـاك   یزراع يها بوم نظام یستیز يها ه بر چرخهک یآنها و اثرات سوئ

سـالم   ستیز  طیو مح یلحاظ بهداشت از ن کودهایکه اتصور بر این است . است صورت گرفته یدامو  یآل يودهاکاز  استفاده

در حفـظ   یاصل اساسـ  یک یآل يکودها یتیریت ضوابط و استانداردها در همه ابعاد مدیرعالیکن،  .باشد یمو بدون عوارض 
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عرضـه   ود ین مسئله در تولیت ایرعا. ردیرار گتوجه و دقت خاص مد نظر ق، الزم است با بوده انسان یست و سالمتیط زیمح

نتـرل  ک ،دیـ شـور از مبـداء تول  کمختلـف   ير بوده الزم است تا در بخـش هـا  یضرورت اجتناب ناپذ یکبه بازار  یآل يکودها

 دیتول در کل .ردیتوجه و دقت خاص مد نظر قرار گبا  یو موارد بهداشت یاهیه گیتغذ يه مواد از نظر جنبه هایمحصول و تجز

نترل مصرف کود که کدارد  یو باغ یمحصوالت زراع یمکو  یفکینترل کاز به یهمراه با حفظ محیط زیست نمحصوالت سالم 

 یا آلی ییایمیشمنابع کودهاي از  ،اهیه گیدر تغذح یت صحیریت مدیرعان راستا یدر ا .باشد یکی از ارکان مهم آن میدر مزارع 

  .دارد يشتریت بیمصرف شده اهم

  

  :قیقروش تح

  .شود ست مرور مییط زیبر سالمت جامعه و مح یآل ير کودهایدر این مطالعه نتایج برخی از تحقیقات در مورد اثر تاث

  

  :نتایج و بحث

تـر   مهـم . دیارد نفر خواهد رسـ یلیم 9به  يد الیم 2030ن در سال یزم رهکت یبه عمل آمده جمع يها ینیب شیمطابق پ 

گـر  یدرصـد د  25و نـابود شـده   جهان يشاورزک يها نیدرصد از زم 10حدود  تینده جمعیفزارشد از  یفشار ناشه بر اثر کآن

 ییبه مـواد غـذا   یشود، دسترس یندتر مکروز به روز ت در جهان  د غالیرشد تولن یهمچن .داردقرار  يدر معرض نابود یاراض

ـ ان صادرات آنهـا بـه دل  زیا میت  ننده غالکصادر يشورهاکابد و هر ساله از تعداد ی یم یت متزلزلیوضع ت، یـ ش جمعیل افـزا ی

، موجـب  یدات کشاورزي بویژه در بخش زراعیمصرف بی رویه کودهاي شیمیایی به منظور افزایش تولاگرچه  .شود  یماسته ک

هاي نیترات و نیتریت در خاك و آب هاي جاري و  افزایش یون ،بروز صدمات زیست محیطی و اختالل در حاصلخیزي خاك

 و و قلیائی شدن خاك و کاهش حاصلخیزي آن، طغیان علف هاي هـرز و آفـات و بیمـاري هـاي گیـاهی      متراکمزیر زمینی، 

ت یـ جمع يبرا كو پوشا یین مواد غذایدر تام ییایمیش يودهاک نقش موثرد از ینبا ،شود یمکاهش مزه و بوي طبیعی میوه ها 

 در حـال حاضـر سـاالنه    .)4و 3( ت گرفتـه اسـت غافـل شـد    آن صور یندگیدر مورد آالغاتی که یدر اثر تبلرو به رشد جهان 

محصـوالت مختلـف   شـت  کریز شور بـه کدر سطح م یتار به صورت دکهزار ه  560  ون ویلیو پنج م ین آبیتار زمکهزاره 200 

ـ لیم 2ن مقداریکه از ا شود یبرآورد مهزار تن   600ون و  یلیچهار م ین اراضیادر  ییایمیشودکانه یمصرف سالرود و  یم ون و ی

ـ تغذ يودکـ چه نوع له یاه بوسیه گکنینظر از ا  صرف .)1388. يشاورزکوزارت جهاد ( ود اوره استکتن  هزار  300  ،ه شـود ی

قابـل   يونهـا یه بـه  ک یود  مصرف شده تا زمانکو  است يضرور ییایمیعناصر ش يامل شدن چرخه رشد جذب تعدادک يبرا

ـ  ییایمیشـ  يودهـا ک. گردد ینمشه یرجذب بل استفاده نبوده و براي گیاهان قاه نشود ین عناصر تجزیا جذب  یپـس طـ   یو آل

 یشـه شـده و قسـمت   یجذب ر ونهاین یااز  یبخش .ندک یآزاد م كدر خا ییمواد غذا سانیک يونهایت یدر نها ،متفاوت يروند

و   -H2PO4ر بصـورت  وم، فسفیترات و آمونیون نیتروژن بصورت ینبراي مثال  .شود یست میط زیو مح كخا یباعث آلودگ

H2PO4
 يفرمهـا باید براي استفاده گیاه به صـورت  ت یدر نها یو دام یآل يودهاک. شود یماه یگجذب  +Kم به فرمیو پتاس -2

   .)Eghball, 1999( ندکه یاه بتواند از آن تغذیتا گقابل جذب نعییر یافته  ییایمیش

ـ ه اکـ د نشـو  یه مـ یو لجن فاضالب ته یدامفضوالت  ،يمانند زباله شهر یاز منابع مختلف یآل يودهاک ن منـابع در  ی

 امـل کل عدم شناخت یبه دل و دارد یقابل توجه تنوع كو رفتار در خا ندهیبات آالکیتر نوع و مقداراز نظر  ایدن مناطق مختلف

ـ ر به سهولت برنامه آنها یندگیاز آال يریجلوگ يتوان برا ینم بـا   یگ صـنعت ز بـزر کـ در مرا ییایمیشـ  يودهـا کامـا   .ردکـ  يزی
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ـ نند شناخته شده است بنا بر اک یآزاد م كه در خاک یباتکیشود و تر ید میون مشخص و بر طبق ضوابط خاص تولیفرموالس ن ی

  تـر  ینیب شیقابل پ یآل يودهاکسه با یدر مقا كرفتار آن در خابطوریکه  ر استیپذ انکام يشترینان بیآنها با اطم ینترل آلودگک

  .)Alloway, 1991( است

  يا گلخانه يوگازها یندگی، آالیآل يودهاک

 ،كت خـا یـ فکیباعث بهبود  یآل مواد .دارد هم يگرید دیاثرات مفن مواد یاهان ایه گیدر تغذ یعالوه بر نقش مواد آل

در اعمـاق و سـطح خـاك    شـه  یرترش سـ و گنفوذ  سهولتو  ،pH، اصالح بهتر آب  رهیه و ذخی، تهویکیزیاصالح ساختار ف

 نتـرل ک اهش روانـاب و کـ ، )CEC( ییره عناصـر غـذا  یاد شدن توان ذخیباعث ز یآل يها ودکگر افزودن یرف داز ط. شود یم

بـر خـالف    دهـد و  یاه قرار مـ یار گیج در اختیبه تدر هکدارد فسفر  يمقدار یمواد آل یبخش هوموس. گردد یم كش خایفرسا

در مـورد آن  شور را پوشانده ک يشاورزک یشتر اراضیه بک کیآه يهاکدر خا ر قابل جذب شدنیو غت یتثب خطر یفسفر معدن

 كفسـفر و ازت وارد خـا   یاضـاف ر یمقـاد  یآل يودهاکه یرو یمصرف ب در صورت با این حال .)1385، یملکوت( وجود ندارد

 دارد و بخـش عمـده آن   يزینـاچ  كتحـر  محلـول فسفر . شود یست میط زیب محینشده و باعث تخر هایه جذب گک شود یم

. شـود  یانجام م كش خایق فرسایاز طرعمدتاً  ستمیوسکو ا یسطح يورود فسفر به آبها. شود یم كذب ذرات خاج بالفاصله

 یسطح يوارد آبها سرعت ادارد و ب یت قابل توجهیترات حاللیون نیبه فرم  ییایمیو ش یآل يودهاک یاضاف ه ازتک یدر حال

باعث  ز دارد وین دیگري یاثرات منف مپوستکو  یدام يودهاکمصرف  .را بهمراه داردن منابع یا یندگیآالو  شده ینیر زمیو ز

 يهـا  ودک  دارد يادیت زیاهم کمه خشیو ن کخشژه در مناطق ین امر بویه اکشود  یم كدر خا کتجمع مقدار قابل توجه نم

 ,Eghball, 1999a(  باشـد  یهـرز و آلـوده شـدن مـزارع و باغـات مـ       يهـا  انتشار بذر علف يها از راه یکی نیهمچن یدام

1999b(.  

از نکات مهم دیگر در مورد کودهاي آلی عدم هماهنگی و نا موزون بودن عناصر غذایی موجود در آن با نیاز غدایی 

ـ   براي مثال مصرف کودهاي گاوي بر اساس نیاز ازت گیاه باعت انباشت فسـفر در خـاك مـی   . گیاهان است لعکس اگـردد و ب

این امر کوشش جهت تولید ارقام . دهد فر گیاه میزان کافی ازت در اختیار گیاه قرار نمیمصرف این نوع کود بر اساس نیاز فس

  .)Eghball, 1999(ذرت با مقادیر کمتر جذب فسفر و در نتیجه دفع کمتر را بهمراه داشته باشد 

ـ   اسـت امـا   ياه و انسان ضروریرشد گ يبرا يعناصر فلز یبرخم کار یر بسیمقاداگر چه   آنهـا  ش از حـد یجـذب ب

در معـادن  . اسـت  يضرور كن عناصر در خایه ایرو یاز تجمع ب يریجلوگ یاهیه گیت تغذیریدر مد. ندک یجاد میت ایمسموم

ت و یبـا توجـه بـه سـم     يشـاورز ک یه تجمع آن در اراضـ کوجود دارد  یاصل یانکوم همراه یادمکاز عنصر  يریفسفات مقاد

ه بـا توجـه بـه مقـدار     کز است یناچ ين عنصر در سنگ معدن به حدیمقدار ا یول. ساز باشد لکتواند مش یآن م يت باالیحالل

 .برسـد  كبـه حـد خطرنـا    كن عنصـر در خـا  یـ شد تا غلظـت ا ک یه هزاران سال طول مکصدها و بل ،ود فسفرکج مصرف یرا

ن و ینگغلظـت فلـزات سـ   . شود یه میته يشهر يپسماندها، لجن فاضالب و یه بطور عمده از فضوالت دامک یآل يهاودکدر

، يشـهر  يهـا  د شده از زبالهیمپوست تولکن است کمم و ستیسان نیکدر مناطق مختلف و فصول متفاوت سال  یعناصر سم

 یآل يودهاک دهد یقات نشان میتحق ین باشد ولیا چند عنصر فلزات سنگی یکاز  يشتریر بیمقاد يفصل خاص محتو یکدر 

ن در اثـر  یبه فلزات سنگ كدر مورد آلوده شدن خا يجد یگرانن .ن داردیگا به فلزات سنیدن يهاکخا یدر آلودگ يشتریسهم ب

ن یـ مـدت ا  یمصـرف طـوالن  . )Alloway, 1991( ا گزارش شده استیاز نقاط دن ياریدر بس يمپوست زباله شهرکمصرف 

 گـردد  یمـ اهـان  یدر گت یاه و بـروز سـم  یو گ كم در خایادمکل و یک، مس، سرب، نيمپوست موجب تجمع عناصر روکنوع 

)Mulchi, 1991(.  
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باشد  یم يوم، رویبالت، مس، آهن، منگنز، سلنک، یکعناصر ارسن یر قابل توجهیمقاد يحاو یدام يهاودکاز  یبرخ

ط وارد شده و یبه مح  یدام يها ودکق یت از طریدر نها کهشود  یمصرف م ییمل غذاکبه عنوان م يع دامپروریدر صنا هک

موجود است یدام يها ودکشتر در بخش جامد ین عناصر بیشد اداشته با یتواند اثرات منف یم )Giusquiani, 1999(.  تجمع

در  يوم و رویبالت، آهن، منگنز، سلنک، یکارسنمواد محتوي  .اهان شودیت گیتواند باعث سم یم كن عناصر در خایا

ب به سالمت یبدون آس ییغذا يها ملکن میاز ا یزان برخیردن مکم کبا . شود یمصرف م ییمل غذاکها به عنوان م يمرغدار

به  190 از ییم غذایدر رژ يزان رویردن مکم کش یآزما یکدر . اهش دادک یود دامکزان عنصر مورد نظر را در یتوان م یدام م

 داد اهشکدرصد  75زان یرا به م يود حاصل از مرغدارکن عنصر در یبدون خسارت به دام غلظت الوگرم کیگرم بر  یلیم 60

)Mohanna, 1999; Tufft,1991( . ر یین باعث تغیهمچن كبه خا یمواد آل فزودناpH  و سنگین  جذب عناصرافزایش و

م واحد یتار باعث نکتن در ه 5زان یبه م یود دامکپنج سال افزودن لجن فاضالب و  یط. شود یاه میگ ت دریسمایجاد 

 یود دامکافزودن  همچنین .)Krebs, 1998( دیگرد اه نخودیم در گیادمکو  يش جذب عناصر رویو افزا كخا  pHاهشک

 ,Almas(  دین عناصر گردیا یندگیش آالیباعث افزا يم و رویادمکت یش حاللیافزا و یس با مواد آلکمپلکل کیق تشیاز طر

2000(.  

ظـت ازت  ش غلیافزا. ندک یجاد میا یفراوان يها و منابع آب دردسرها ورود به رودخانه پس از يشاورزک هاي آالینده

پس از مرگ به شدت  یاهین توده گیه ایتجز. گردد یم ياهان آبزیها و گکجلب عیباعث رشد سر یآب يها ستمیوسکو فسفر در ا

از  یبرخـ  نابودي کامـل اهان درون آب و یبه جانداران و گ يب جدیآساهش داده و باعث کدر آب را  محلول ژنیسکغلظت ا

در ان یآبز یجمع دسته و یناگهان مرگ یاصل عامل يشاورزکازت که  نشان داده است ایکدر آمر یعیقات وسیتحق .شود یآنها م

 ییشده و وارد چرخـه غـذا   يا ژه جذب محصوالت غدهیبو  كترات در خایر اضافه نیمقاد .است ها و رودخانه یساحل ینواح

سـیاه شـدن سـیب زمینـی پـس از بـرش       تیره و   .ندک جذب می تراتیناي مانند سیب زمینی بیشتر  گیاهان غده .شود یانسان م

غلظت بیش و  اي سرطان زاست نیترات ماده. ن ماده استیابیش از حد  وجودنشاندهنده خوردن و در معرض هوا قرار گرفتن 

  را افـزایش داده اسـت  هـاي دسـتگاه گـوارش در ایـن منـاطق       شـور سـرطان  کدر شمال از حد آن در گیاهان و آب آشامیدنی 

  .)1380، یملکوت(

 ،ینیرزمیو ز یسطح يبه آبهاو پیوستن آن  يشاورزک يها شکآب زهمستقیم از ورود  يریجلوگ ضرورتوه بر عال

ود کمصرف  ییاراکنوع و میزان  م عمق، زمان، مقدار،یمانند تنظ ،مزرعهو  يا ، منطقهیملدر سطح  یتیریر مدیتداب يا اتخاذ پاره

به . دارد یر قابل توجهیت تاثیریمد يود فسفرکدر مورد . اهش دهدکرا  ینیر زمیو ز یسطح يآبها یآلودگ تواند یم یتروژنین

ژه در یبو یندگیزان آالیار در میزان شخم و شیمانند نوع و م یده ودکر از یغ یات زراعیعمل یبرخ ،ودک میمستق تیریر از مدیغ

ر یها و در مس مربند سبز در اطراف رودخانهکجاد یا .داده است ا نشانیکقات انجام شده در آمریتحق. مورد فسفر اثر گذار است

بر خالف تصورات گذشته  .دهد یاهش مکرا  يودکوژن و فسفر ترین یندگیآالدرصد از 90تا  40ها به منابع آب  ندهینفوذ آال

 بخشقات نشان داده است که یتحق ،ینیرزمیز يآبها يآن برا یندگیو عدم آال كخا یحسط يها هیبر تثبت فسفر در ال یمبن

 .شود می ینیرزمیز يوارد آبها عبور کرده و كآب از منافذ درشت خا یحیان ترجیق جرین عنصر از طریاز ا یقابل توجه

تن در 5/4افزودن  . )Hooda, 2000(شود یم كموجود در خا یمعدنشتر فسفر یت بیباعث حالل یآل هايودکن مصرف یهمچن

ود به کتر شش ماه پس از افزودن یگرم در ل یلیم 2/2زان یبه م كود در خاموج یشتر فسفر معدنیت بیباعث حالل یود مرغکتار که

در آلودگی آبهاي سطحی به فسفر فسفر  از منشاء يشتریر بیروش مصرف فسفر در خاك تاث .)Sauer, 2000( دیگرد كخا
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نسبت به شتر به روانابها یهر دو باعث ورود فسفر ب ییایمیو فسفر ش یدام يود هاکق یاز طر كه سطح خاافزودن فسفر ب. دارد

  .شود یمجایگذاري عمقی آنها 

 یبـاران و اراضـ   در مناطق پـر . ندک یانسان م یرا متوجه سالمت يخطرات جد ینیر زمیترات در آب زین باالير یمقاد

ر انجـام  تـ  عیسر ینیرزمیز يآبها یتراتین یآلودگ ،عمق واقع شده مکسفره آب  یک يبر رو هک یشن يهاکدر خاژه یبو ،فاریاب

شـده در   ییآبشو یتراتیاز ازت ن یتر مقدار قابل توجه مک يریپذ ه و نفوذیل تهویبه دل یرس یو لوم یرس يهاکدر خا .شود یم

  .)Eghball, 1999( ندک یرا آلوده نم ینیزم ریز يشود و آبها یم دفع كون بصورت گاز از خایاسیکفیتریدن یکیولوژیند بیفرا

ـ بعـد از تجز  بنـابراین  دننک یآزاد م كدر خا ییایمیش يونهایزت و فسفر را بصورت ه ایپس از تجز یآل يهاودک ه ی

ـ  يودهاکتروژن موجود در ین .ندک یتفاوت نم ییایمیش يودهاکآنها با  یندگیسم آالیانک، مییامل و آزاد شدن عناصر غذاک  یآل

 یطـ یمح سـت یز یلـودگ آ ییایمیشـ کودهـاي  مانند  نآ یاهیاز گیمقدار اضافه بر ن و. شود یل میترات تبدیبه ن پس از آزاد شدن

ود کـ  يشود، در صورت مصرف بـاال  یش مکزه یسطح يها ستمیه توسط سک کو سب یشن كبا خا ییدر دشتها .بدنبال دارد

  .)Eghball, 1999( گردد یمها  رودخانه شود و وارد یم ییآبشوترات به سرعت ین یدام

هـا و مـواد   یکوتیب یرشد، آنتـ  يمانند هورمونها یمتفاوت ییایمیش يها یزودنر قابل توجهی از افی، مقادیع دامیدر صنا

ـ ا یندگیزان آالیو م یینحوه آبشو. شود یست میط زیعات و پسماندها وارد محیه به همراه ضاکج شده یننده راک یضدعفون ن ی

مپوسـت  کر یانبار شده و ذخا یامفضوالت د كآب و خا یعالوه بر آلودگ. است موجودات زنده هنوز ناشناخته  يبات براکیتر

دروژن یـ د هیو سـولف  كایـ و بـدبو ماننـد آمون   یسم يژن گازهایسکمبود اکط یه در شرایدر اثر تجز یدام يودهاکه یو مواد اول

ن گاز یزان تصاعد ایم. است كدام و پرندگان خطرنا يآزاد شده برا كایگاز آمون. شود یهوا م یه باعث آلودگکند ک یمتصاعد م

  ).Hashimoto, 1981(نترل است کح قابل یت صحیریبا مد

د یسکا يد. شود ینده هوا میآال يها از گاز ید حجم قابل توجهیو سایر کودهاي غیر شیمیایی باعث تول یدام يها ودک

 يورزشـا ک يتهـا ین سه گاز در اثـر فعال یاز ا یر قابل توجهیمقاد. هستند يا گلخانه يتروژن و متان جزو گازهاید نیسکربن، اک

آالت  نیدر ماشـ  یلیفسـ  يربن ازاحتـراق سـوختها  کـ د یسـ کا يد. گـردد  یم یده گرم شدن جهانیشود و باعث پد یوارد جو م

 یزارها و اراضـ ی، شـال یفضـوالت دامـ   يهواز یه بیگاز متان از تجز. دیآ یبوجود م یاهیگ يایه بقاین تجزیو همچن يشاورزک

حاصـل   ییایمیو شـ  یدامـ  يودهـا کتـرات حاصـل از   یون نیاسیکفیتریند دنیفرا د ازیساکتروس ایگردد و ن یمتصاعد م یباتالق

توسـط   يا گلخانـه  يبخـش عمـده گازهـا   . ت ازت در مزرعـه اسـت  یریر سـطح مـد  ین گاز تحت تـاث ید ایزان تولیم. شود یم

ـ  یـ جزون، متـانوژنز و ت یاسـ یکفیتریون، دنیاسـ یکفیتریا نید و احیسکا يها ندیل در فرایدخ يها سمیروارگانیکم ـ تول یه مـواد آل د ی

تـازه   یود دامـ کـ مصـرف  . شـود  ید مـ یتول یدام يها ودک يهواز یه بیدر اثر تجز) CH4(گاز متان ). Sylvia, 2004(شود یم

ـ بـر م  یر قابـل تـوجه  یدام تـاث  ییم غـذا یـ رژ. شود ید میساکتروس این يا د گاز گلخانهین باعث تولیهمچن  يدگازهایـ زان تولی

 یود دامـ کـ د گـاز متـان از   یـ اهش تولکـ باعث  ییم غذایخام به رژ يها نیردن پروتئکاضافه . دارد یدام يودهاکاز  يا گلخانه

  ).Hashimoto, 1981(شود  یم
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  زایماریو عوامل ب یآل يودهاک

  ها و وهیق میتواند از طر یمپوست مکو  یدام يها ودکدر موجود  يزایماریوامل بععالوه بر این 

  در .شودمصرف کنندگان موارد مرگ  یو در برخ يماریجات به انسان منتقل شده و باعث بیسبز 

 جات آلوده گزارش شده استیها و سبز وهیود و مکن انسان و دام در یب كمشتر يزایماریوجود عوامل ب يمطالعات متعدد 

)Almas, 2000; Brackett, 1999 Burnett, 2000 Dingman2000; Fisher, 1999; Jones, 1999;  وPell, 1997(. 

ود شده کر، پوست و جفت دام  وارد ی، شی، گلو، خون، ترشحات جنسینیق ترشحات بیانسان و دام از طر كمشتر يهایماریب

  ن انسان و دام شناخته شده استیب كمشتر یعفون يماریب 150نون در حدود کتا .)Pell, 1997(شود یو منتقل م

)Pell, 1997(. چون یشده است ول ییشناسا یدام يها ودکدر  ي متعدديزایماریب يروسهای، و وهاوتوزوآها، پر يترکبا 

در  یود دامکنقش  کیکتف شود یم ها يماریب ن نوعیا ر شدنیهمه گباعث و پرندگان هم  یوانات خانگی، حیود دامکعالوه بر 

ین راه هاي پیشگیري از ابتال به بسیاري از کودهاي حیوانی یکی از مؤثرتر حیت صحیریمدجمع آوري و  .این امر مشکل است

  .بیماري هاي قابل انتقال بین حیوان و انسان است

در . به انسان وجود دارد يوه و سبزیق میاز طر یود دامکموجود در  يزایماریشواهد معتبر در مورد انتقال عوامل ب

ها به  وهیجات و میسبز یاما برخ. به انسان وجود دارد یود دامکاز  يماریل بمان انتقال عواکها ام وهیجات و میمورد همه سبز

ها عالوه بر یماریانتقال ب. )1 جدول(خاص شناخته شده است  يماریب یکعامل  يانتقال دهنده برا یعنوان عامل اختصاص

انتقال در مورد ز میسر است؛ ولی نیود کآب آلوده به راه از  كو خا یود دامکبا  آلوده کیمحصوالت خورامصرف مستقیم 

ا عدم وجود یوجود  .امده استیبه دست ن ينون شواهدکشده تا يبه انسان در محصوالت فراور یود دامکزا از یماریعوامل ب

زنده  ود به منابع آب،کزا از یماریبمل عا ، انتقال)دام يه و نگهداریدام، اندازه گله، تغذ ر سنیتحت تاث(ود کزا در یماریعامل ب

ود، کح یصح يدام، فراور یبا توجه به حفظ سالمت .موثر است يماریر شدن بیود  در همه گک يفراور یزا طیماریماندن عامل ب

توان از  یدر برداشت محصول م یت اصول بهداشتیو رعا یدام يها ودکح ی، و مصرف صحیود دامکآب به  یاز آلودگ يریجلوگ

  .ردک يریجلوگ یدام يها ودکق یقابل انتقال از طر يهایماریوع بیش

در انسان  يماریر شدن بیگ باعث همه یود دامکآلوده به  ییق مصرف مواد غذایه از طرک كخطرنا يهایترکان بایدر م

دارند  يادیت زیاهم spp ، Listeria monocytogenesو Escherichia coli O157:H7, Salmonellaشود  یم

)Pell, 1997( يترکه بایا ساالنه سویکدر آمر E.coli 0157:H7 70000 ینفر م 60ند و باعث مرگ ک یوده منفر را آل 

مصرف . است يشاورزک یمصرف شده در اراض یدام يودهاکاز  یناش يترکن بایبه ا یاز آلودگ یسهم قابل توجه. شود

تواند باعث بروز  یجات میبه همراه سبز E coilO157:H7 يترکآلوده به با يود گاوکروگرم یکم 100ز در حد یمقدار ناچ

  .)Jones, 1999( شود مرگ انسان  یو حت يماریب

ژه فضوالت پرنـدگان منتشـر   یبو یدام يودهاکق یفوق حاد پرندگان، از طر يمانند آنفوالنزا يمتعدد يزایماریب يروسهایو

ـ ترکتر از انـواع با کخطرنـا  یروسیو یآلودگ يشود و در موارد یم ـ زا از طریمـار یایـن عوامـل ب  . اسـت  ییای محصـوالت   ق مصـرف ی

  .شود یشده است منتقل م ياریود آبکآلوده به  يه با آبهاک یو محصوالت یود دامکآلوده به  يزشاورک
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  جاتیسبز یبرخ زا قابل انتقال توسطیماریب يها يترکبا -1جدول 

  اهینام گ  زایماریب يترکبا

Aeromonas, E. coli O157:H7  رفسک  

E. coli O157:H7, L. monocytogenes, V. cholerae, Salmonella  لمک  

Aeromonas, Salmonella     لمکگل  

Aeromonas, Salmonella  فلفل  

Aeromonas, Salmonella  اسفناج  

L. monocytogenes, Salmonella  ا سبزیلوب  

L. monocytogenes, Salmonella  گوجه  

Salmonella, Staphylococcus, Aeromonas, Shigella, E. coli O157:H7   هواک  

Shigella, Staphylococcus, Salmonell    يجعفر  

Staphylococcus, L. monocytogenes   تربچه  

Salmonella, S. aureus ساالد يسبز  

Brackett (1999). 
 

  شنهاداتیو پ يبند جمع

. اسـت  ش داشـته یافـزا د یشد گیاهانهمه  یکولوژیرد بکعملدر قرن گذشته  ییایمیش يودهاکپس از رواج هر چند 

 كدر خـا  ،شـتر یب ربنکـ ره یـ ذخ شود و موجب یبصورت محصول از مزرعه خارج نم یاهیاز اندام گ یچون بخش قابل توجه

و  يا ده گلخانهیشود و اثر آن در پد یمحبوس م كربن جو در خاکد یسکا ياز د یانه بخش قابل توجهیق سالین طریگردد از ا یم

ود باعث کبدون  شتکسه با یدر مقا ییایمیش يودهاکسال مصرف  35 ،یقاتیتحق مزرعه یکدر  .گردد ین حذف میگرم شدن زم

عـالوه بـر اثـر مثبـت بـر       یو تناوب زراع یده ودک. )Eghball, 1999( دیگرد كخا درربن کت یزان تثبیم دار یمعن شیافزا

 یاهیو اندام گ كدر خا یآل ت مادهربن بصورکن حبس شدن یبنا برا. دهد یش میرا افزا كت شده در خایربن تثبکزان یم ،ردکعمل

  .شود یم یشدن جهان ده گرمیاز پد يریربن جو و جلوگکد یسکا ينترل دکباعث 

 آزاد شـدن ربن و کـ د یسـ کا يشـتر د یشتر فتوسـنتز، جـذب ب  یب ییآارکباعث  ییایمیش يودهاکاهان با یگ یافکه یتغذ

بر  ییایمیش يهاودکزان مصرف یرابطه مثبت م. گردد یست میط زیباعث بهبود محق ین طریاز ا کهشود  یاه میگ توسط ژنیسکا

در  یعلمـ  يدر قرن گذشته اسـتفاده از روشـها   .ده استیگردمحرز  املکبصورت  جهان يهاکخادر محبوس شده ربنک زانیم

ـ ه بقاکـ  یشـت محصـوالت  کاه و یه مناسب گیح،  تغذیتناوب صح،اریردن شخم و شکم ک ،يشاورزک هـم  در  شـتر دارد  یب يای

  .)Sylvia, 2004( موثر بوده استرا  هاکانبار شده در خاربن کزان یمش یفزاا

. ردک یابیتر ارز ست نامطلوبیط زیمح يبرا یآل يودهاکسه با انواع یمقارا در  ییایمیش يهاودکتوان  ینم بطور کلی

و  یین مـواد غـذا  یاست و در تـام  ینیب شیآسانتر قابل پ كزان عناصر آزاد شده و رفتار آن در خایاز لحاظ م ییایمیش يودهاک

آن صـورت   ینـدگ یه در گذشـته در مـورد آال  ک یغاتیتبل ریتحت تاث آنهات ید از اهمینبا شورکت رو به رشد یجمع ياف برایال

. د غافـل بـود  یـ سـت نبا یط زیجامعه و مح يآن برا یاحتمال یاز اثرات منف یآل يودهاکهنگام مصرف  .گرفته است غافل شد

ره حمل و یند ذخیود در فرآکو ورود زهاب  كنواخت در سطح خایکر ِیدر فصول نامناسب، پخش غ یودهک ه،یرو  یمصرف ب
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ست و جامعه را  از یط زیگردد و سالمت مح یم یآل يودهاکعوارض نامطلوب  دیست، باعث تشدیز طینقل و مصرف به مح

زا یمـار یو انتشار عوامـل ب  ینیر زمیو ز یسطح يآبها یست و آلودگیط زین به محیترات، فسفات و عناصر سنگیق ورود نیطر

در اثر  كخطرنا يو تصاعد گازها كعناصر از خا یی، آبشویزان رواناب سطحیاهش مک .ندک یدر انسان و دام با خطر مواجه م

  .ندک ینده را فراهم میآ ينسلها ين برایره زمکست یط زی، هوا و محكت آب، خایفکیان ارتقاء کام يشاورزک يتهایفعال

نـه  ین زمیـ ح در ایاست صـح یاعتقاد دارند، س ییایمیش يودهاککارشناسان به حذف کامل  یبرخ ینکه حتیبه رغم ا

حـذف گردنـد باعـث     یامل از چرخـه زراعـ  کبه طور  ییایمیش يودهاکاگر  ياز نظر اقتصاد. است ییایمیودشکنه یمصرف به

در حـال توسـعه    يدر کشورها يا هیذژه باعث فقر تغیبوش از حد آن خواهد شد که یب یو گران ياهش محصوالت  کشاورزک

ـ از گیـ ن نیبر تامه عالوه ک ياهان به نحویگ یه معدنیدر تغذ ییاراکش یشتر و افزایرد بکبه عمل یابیدست. گردد یم ق یـ طر اه ازی

 يهـا  از چالش یکیست وارد نگردد، یط زیت شود و به محیتثب كعناصر در خا یر اضافیمقاد یو آل ییایمیمناسب ش يودهاک

 ياز جمله برا . شنهاد شده استیارها پکراه ین مهم برخیبه ا یابیدست يبرا . باشد ینده میدر قرن آ يشاورزک يش رویمهم پ

و بـا در نظـر   همـان نقطـه    كدر هر نقطه مزرعه بر اساس آزمون خا دیبا ،كخا ییت عناصر غذایریمدو ود ک ییاراکش یافزا

در  ).قیـ دق يشـاورز ک( شـود  یه نمـ یل مزرعه توصک ينسخه برا یکو استفاده از  انجام شود یوددهک يه اقتصادیتوج گرفتن

 دیسبز در محل مصرف تول يودهاک.  رود یمپوست به شمار مکو  یدام يها ودک يبرا ین مناسبیگزیود سبز جاکموارد  یبرخ

  ).Sylvia, 2004( از نداردین یلیفس يبه سوختها يحمل و نقل و فراور يشود و برا یم

  

  يشنهادیپ يارهاکران و راهیموجود در ا يها چالش

اما متاسفانه بخش قابـل تـوجهی از آن بـه    . تولید می شود رانیا در بخش کشاورزي یود دامکساالنه مقادیر فراوانی 

ن رابطه یدر ا .)1و  2( شود در محیط رها می، حمل و نقل و يفراور شکل غیر اصولی و به دور از مالحظات زیست محیطی 

، وزارت جهاد کشاورزي موظف است با کمک سازمان حفاظت محیط زیست، شورک قانون مدیریت پسماند 11به استناد ماده 

 ،»ضوابط اجرایی«متاسفانه به دلیل طوالنی شدن روند تهیه  هک اقدام کند یآل يها ودکنسبت به تدوین ضوابط اجرایی مدیریت 

قات در یبودن تحق یافکدر حال حاضر نا .)1387، یشاخص( کند اي وارده را بیشتر میزان خسارت همی عملی نشده و هر روز

ـ  یربط، عـدم شـناخت زارعـ   یذ يها و عدم نظارت دستگاه یتوجه یشور، بکدر  یمصرف یآل يودهاکمورد انواع   ین از مـواد آل

نبـودن   يسـت، جـد  یط زیو محـ  كت خـا یفکی، عدم توجه به یآموزش يالسهاکنبودن  یافکاربرد آنها، ک یمختلف و چگونگ

از جملـه   یقاتیز تحقکآن با مرا یافکو ارتباط نا یف بخش خصوصیت ضعیمربوطه وفعال يها دستگاه يها از سویگذار استیس

  .شور استکدر  یود آلکنه از منابع ینه استفاده بهیموجود در زم يچالشها

وجـود   .یز، منجر به آلودگی اکوسیستم می شـود و ورود آن به منابع خاك ن مپوستکهمچنین تولید حجم باالیی از 

شـور  ک يدام از شـهر هـا  کچیه در هک یخانگ کیخطرنا يمپوست از زباله مخلوط مشتمل بر زباله هاکارخانه ک 10متجاوز از 

.  )1387، یشاخص( شور مطرح استک يت پسماندهایریدر بهداشت و مد یچالش اساس یکشود  به صورت  ینم يجداساز

 ياقتصـاد  ير متعادل بودن جنبه هـا ین مرتبط و غیمسئول يع از سوینگونه صنایند اینترل فرآکالزم و عدم  يداردهافقدان استان

 يشور از جمله مواردکمپوست در کو یب يبه توسعه برنامه ها یم توجهکز یدفع زباله و ن ير روشهایسه با سایمپوست در مقاک

ـ ا پارازیو عدم وجود انگل  یاهیه گین ، مواد تغذیلزات سنگف یتنها بررس. دیافزا ین بحران میه به اکاست  مپوسـت  کت در ی

، کیپزشـ  يوجود سموم، پسماندها. نگونه مواد نخواهد بود یبر استاندارد بودن ا یلیدل) ران مد نظر است یآنچه در ا( مخلوط 

و حفظ سالمت  یمنینترل بو، موارد اک نترل حرارت،کو فقدان  یکشه، پالستیزه ها، شیو عدم توجه به سنگر یصنعت يزباله ها
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دفـع   ير روشهایسه با سایدر مقا ياقتصاد يبه جنبه ها یتوجه یسو و ب یکاز  ينمونه بردار يز برنامه و روشهاینان و نکارک

ع یصـنا  یارائکا یجاد و یست در توسعه، ایبا یه مکست یژه ایو يشور چالشهاکزباله در مناطق مختلف  یمنجمله دفن بهداشت

 ياز شـهر هـا   يارینـون در بسـ  که هم ایکمپوست مخلوط بطورکد یرسد تول یبنظر م. رد یشور مورد توجه قرار گکمپوست ک

ماَ سـالمت افـراد   یمسـتق  يضرور يش هایدر انجام آزما ییا فقدان توانایشور معمول است با توجه به عدم وجود ضوابط و ک

  .ستیت ما نکچ عنوان به صالح مملیه به هکدهد  یر مد قرایشور را مورد تهدکست یط زیو مح كجامعه ، خا

شرفته براي تهیه دستورالعملها و اقدامات یپ يشورهاکژه یو يضوابط و استاندارد ها و بررسی دستاوردهاي عملیاتی

در زیربخشهاي مدیریت  یعلممدیریت  ،در بخش کشاورزي یآل يودهاک و مصرف تولید يا و منطقه مدیریت ملی و اجرایی

اسـتانداردها، قـوانین،   ن یتـدو  در بخش کشاورزي یآل يودهاک و مصرف تولیدپایش توجه به ،   یآل يودهاک و مصرف لیدتو

 یسامانده يه برایقابل ارا يارهاکاز جمله راهو آموزش و اطالع رسانی  یآل يودهاکمدیریت  یبوم ضوابط و دستورالعملهاي

  .باشد ین بخش میموجود در ا يچالشها
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