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  شده جهت تولید کمپوست  هاي ارائهدبررسی کیفیت ضایعات ماهی کارخانه فراوري ماهی و مقایسه آن با استاندار

  زرده شهرك صنعتی میرود بابلسر)ماهی هوور و ماهی  :(مطالعه موردي
  

  2ناصر مهردادي و 1مرضیه آقاسی*

  دانشگاه تهرانمهندسی عمران محیط زیست،  يدکتر2وري محصوالت شیالتی، آفرارشد،  آموخته کارشناسی دانش1
  13/03/1398؛ تاریخ پذیرش: 17/07/1397تاریخ دریافت: 

  
  1چکیده

 است. سازي نیز پیشرفت نموده نعت کنسروص ،از صنایع غذاییافزون جمعیت و استفاده  با توجه به رشد روز
توجهی براي محیط زیست و سالمت  که خطر قابل شود میدنبال فرآیندهاي صنعتی همیشه مقدار زیادي زباله ایجاد  به

ید کمپوست بودن از ترکیبات آلی پتانسیل باالیی جهت تول دلیل غنی . ضایعات فراوري ماهی نیز بهرود میشمار  انسان به
امکان استفاده مجدد آن براي تولید ها و دمقایسه آن با استاندار ،ضایعاتن کیفیت ایبررسی دف از این مطالعه ه د.دارن

ضایعات ماهی و فسفر  ، هدایت الکتریکی، ازتpH ،رطوبت ،خاکستر پژوهشدر این  .باشد میکمپوست بهداشتی 
گیري شد.  و اندازهبررسی یط آزمایشگاه در طی یک دوره هفت روزه هوور و زرده شهرك صنعتی میرود بابلسر در شرا

شده در پسماند در  گیري میانگین مقادیر پارامترهاي اندازه انجام شد. 22نسخه  SPSSافزار  با استفاده از نرم ها دادهآنالیز 
کربن  ،pH: 68/6 ،41/6 ،99/2، 06/3 :، خاکستر03/69، 76/67: رطوبت :برابر با بترتی گونه هوور و زرده بهو د

، هدایت الکتریکی و کربن آلی pHمیزان خاکستر،  .بود 87/1، 54/1: و فسفر 01/10، 17/10: ، ازت کل32/45، 22/46
ر قراهاي مورد بررسی دیک استاندار . میزان ازت کل در هیچگرفتسسه استاندارد ایران قرار ؤقبول م در حد قابل

 دادتایج کلی نشان . نبودمجاز اعالم شده توسط استانداردهاي مورد بررسی از حد  . رطوبت ضایعات نیز باالترنگرفت
  .داشتتولید کمپوست قرار براي  قبول که پسماند حاصل از فراوري ماهی در حد قابل

  
  ارگانیک، کمپوست بهداشتیمپوست کپسماند ماهی،  ،محیطی استاندارد زیست :يکلید هاي واژه

  
  
  
  

                                                
 marziyeh.aghasi@yahoo.com مسئول مکاتبه: *
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  مقدمه
صنعت کنسروسازي در تولید شده  میزان پسماند

 ،متیوس برا و( تاس از اهمیت باالیی برخوردار
افزایش تولید آبزیان باعث افزایش ضایعات . )2010

ماهی گشته ولی این ضایعات به ندرت مورد استفاده 
توجه به با  )2019گیرند (وانگ و همکاران،  قرار می

د استفاده از صی ،کاهش ذخایر ماهی در سراسر جهان
عنوان  به توان میجدید را  هاي و فراوريضمنی 

راه براي تولید محصوالت جدید دانست.  ترین مهم
عنوان یک منبع مهم و با ارزش از  ماهی به ضایعات

ماهی  ضایعات. دنشو شناخته میمواد آلی و ارگانیک 
این منبع خوبی از پروتئین هستند، اما مقدار زیادي از 

براي بازیابی  یتالشنه گو هیچهنوز بدون  ضایعات
 ریختن. عالوه بر آن، دور شود میدور ریخته  ،پروتئین

محیطی  زیست تمشکال سبب ایجادپسماند ماهی 
(آرنسن  تساز اس مشکلنیز دفع فرایند و گشته 

 .)2007، کریستینسون و راسکو ؛2007 وگیلدبرگ،
کننده مقدار زیادي از مواد  تولیدی صنعت فراوري ماه

کل  یا و فاضالب است. مواد زائد جامدزائد جامد 
و  احشاشامل امعا و  ،ماهی فراوري پسماند حاصل از

پساب باشد.  میمانده از فیله کردن  ضایعات باقی
طور عمده از تمیز کردن و  بهی حاصل از ماه

که کارخانه و مواد خام تشکیل شده است  يشستشو
شسته شده و سطح پایین پروتئین محلول ماهی  داراي

ضرورت ی خام است. رشد مداوم صنعت فراوري ماه
و نیاز به حداکثر رساندن بازده تولید  ندهکاهش آالی

جدید استفاده از  هاي راهمواد خام و به دنبال آن 
طور  بهت که این ضایعا ،کند میضایعات را تشویق 

زائد جامد د در مواد عمده در تبدیل مواد آلی موجو
در بازار از جمله  عرضه به محصوالت مختلف قابل

و اسیدهاي آلی ی عنوان طعمه، کود، روغن ماه به
جدید باید راهکاري براي  هاي کنولوژيت .دباشن می

استفاده و بهبود این ضایعات و تبدیل آن به مواد آلی 
منظور کاهش آلودگی  مصرف قبل از دفع و به قابل

 انه، سرایرانر د. )2001(زیمان وسندرا،  فراهم آورند
گرم در  650طور میانگین  د زباله هر نفر ایرانی بهتولی

کیلوگرم در سال است. سرانه زباله تولید  240و روز 
باشد که از  میلیون تن در سال می 20شده در کشور 

 آن مربوط به مناطق روستایی و درصد 20این مقدار 
تا  60درصد مربوط به مناطق شهري است. حدود  50
 هاي آلی است بالهدرصد زباله در ایران ز 70

با توجه به درصد باالي مواد  .)2016 (خیامباشی،
خانگی شهري و توجه به  هاي زبالهفسادپذیر در داخل 
و  شکاه ،عنوان یک استراتژي مقوله کمپوست به

زیست محیط ریزي و مدیریت  بازیافت زباله در برنامه
که مواد آلی  این خصوص بهاست  ملأتکشور قابل 
و  محیط زیستیمشکالت  بسیاري ازشاء درون زباله من

رنکو و رابین، ( باشند میدفن  هاي محلبهداشتی 
جانبی و صید ت مقدار پسماند (محصوال ).1996
ماهی،  گونه: از جمله بستگی به عوامل متعدي ی)ضمن

روش پردازش، مقررات  ،اندازه، فصل و روش صید
ه عنوان مثال، هنگامی ک به .دارد محلی، بازار و غیره

طور مستقیم در دریا انجام شده، عملیات برش  صید به
 16حدود اولیه  تولید، در توده و )امعاء و احشاء(

د . پسمانشود میاز وزن کل ماهی را شامل  درصد
طور عمده در امکانات پردازشی موجود در  ماهی به

در قالب  عمدتاًمواد زائد جامد  .شود میساحل تولید 
 به وجودتولید  یندهايفراضایعات آلی و در طی 

ین ضایعات در ماهی اغلب شامل پوست ا .آیند می
 حاصل از فرایندهاي دریایی است. و ... سر ،ماهی

 هاي ماهیاز  درصد 20-25تنها که  دده آمار نشان می
 .شوند مورد نیاز استفاده میصید شده براي محصوالت 

 هیبقو  پسمانداز مواد اولیه براي  درصد 50-75نها ت
ارزش یا دفع مورد استفاده قرار  اي محصوالت کمبر

  ).2001 (آرچر، گرفته است
سازمان کشاورزي تولیدات ارگانیک با هدف 
احترام به محیط زیست و حفظ باروري خاك از طریق 

مین مواد غذایی با ااستفاده بهینه از منابع، به دنبال ت
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کیفیت باال است. کشاورزي ارگانیک، با هدف ترویج 
مقدار ن ت مواد مغذي سعی در به حداقل رساندبازیاف

را دارد. محصول  ها مزرعهمواد مغذي وارد شده به 
براي حفظ باروري خاك نباید مصنوعی ه مورد استفاد

باشد. ماده ارگانیک یک کلید براي حفظ باروري در 
ضایعات  ).2001(المکین،  تسیستم خاك و گیاه اس

 مصارفبراي مواد مغذي  ،عنوان کود آلی ماهی به
پذیر مورد استفاده عنوان منبع تجدید کشاورزي و یا به

 لوپتاچ، ؛1998(مازارینو و همکاران،  گیرد میقرار 
عنوان  ضایعات ماهی بهه ه است کبت شدثا). 2003

دو مصارف کشاورزي  کود آلی و مواد مغذي براي هر
؛ 2003، مچ و همکاران( تو تقویت خاك مفید اس

درصد  50بیش از  احتماالً .)1998 ،هانسن هوانگ و
عنوان غذا  شده به مانده از کل ماهی صید از مواد باقی

میلیون  32شامل این مقدار تقریباً و  شود نمیاستفاده 
استفاده  )2000(کریتیسنشون و راسو،  تتن زباله اس

از ضایعات شهري در تولید محصوالت کشاورزي 
سب براي عنوان یک گزینه منا کمپوست بهوسیله  هب

زباله شهري در کشورهاي  مشکالت و مسائلمقابله با 
وي و ( استدر حال توسعه مورد توجه قرار گرفته 

؛ هورنگ و 2011؛ تان و ماتسوئی، 2017همکاران، 
 کمپوست). 2014؛ چن و همکاران، 1999همکاران، 

کردن یک فرایند بیولوژیکی است که در شرایط 
مو و ( شود هوازي در حضور اکسیژن انجام می

ی در رابطه با ارزیابی پژوهشیج انت. )2017هوروتیز، 
استفاده از ضایعات کمپوست براي مصارف کشاورزي 

کمپوست ضایعات ماهی با پوست خوك نشان داد 
توجهی در میزان شیالت و مواد زائد  کاهش قابلباعث 

 ).2018همکاران،  (رادزیمیسکا و گردد می
فیت ضایعات هدف از این مطالعه بررسی کی

مقادیر مجاز وري ماهی و مقایسه آن با آحاصل از فر
جهت  WHOنظریه گوتاس و  ،کشور ایران داستاندار

  باشد. تولید کمپوست می

  اه روشمواد و 
کارخانه  دراین مطالعه  بررسی کیفیت پسماند:

فراوري ماهی واقع در شهرك صنعتی میرود بابلسر 
در استان  واقع 1این شهرك در فاز  د.انجام ش

مازندران، شهرستان بابلسر، جاده بهنمیر، روستاي 
رود شهرك صنعتی میرود است. این شهرك داراي  می

 2واحد پودر ماهی  5واحد کنسروسازي،  7تعداد 
واحد  1بندي و  واحد فیله و بسته 2سازي  واحد قوطی

واحد  2واحد روغن ماهی و  1 -خوراك آبزیان
ه پخت روزانه در کارخانه ر هر دورد باشد. متفرقه می
 در هر تنکه  شود می استفادهن ماهی ت 5ی مورد بررس

  نزدیک به . دده میرا آب تشکیل  درصد 15ا ت 14
گوشت ماهی براي ا از هر تن ماهی ر درصد 40ا ت 35

مانده  باقی ضایعات. میزان دهد میتشکیل  کنسرو تولید
  حدود  شود میکه براي واحد پودر ماهی فرستاده 

نوع از پسماند کارخانه کنسرو و د است. درصد 40
یک و یک کیلوگرم از پسماند ماهی هوور  شامل

کیلوگرم از پسماند ماهی زرده با رعایت اصول 
 15و به فاصله زمانی هر  طور تصادفی بهگیري  نمونه

مرتبه بر روي  6که در مجموع  روز یکبار طی سه ماه
 ،ي امعا و احشاسماند ماهی حاوپ .شد نمونه انجام 12
اي قرار  در ظروف شیشه پسمانداین  .دم بودو  سر

 ،رطوبتي گیري پارامترها هبراي اندازس گرفته و سپ
ربن آلی، ک ،میزان ازت کل ،خاکستر، هدایت الکتریکی

توسط  ها نمونهمنظور اختالط کامل  هب pHفسفر و 
چرخ گوشت آشپزخانه چرخ و به ذرات ریز در 

  تبدیل شد. متر یلیم 5-3حدود 
تا  5گیري رطوبت حدود  براي اندازه :آزمونش رو
شده، در داخل آون با  گرم نمونه از ماهی چرخ 10

 4گراد قرار گرفته و پس از  درجه سانتی 105دماي 
 ساعت از آن خارج و به داخل دسیکاتور انتقال یافت.

توزین گردیده و  نمونه پس از خشک شدن مجدداً
ادامه یافت که تغییر وزن  عمل خشک شدن تا زمانی
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رابطه میزان رطوبت از  محسوسی در نمونه دیده نشد.
  .)1980(هوریتز،  زیر مورد محاسبه قرار گرفت

  

  
p

)ap(100  درصد رطوبت =  
  

رطوبت به روش خشک کردن در آون گیري  اندازه
براي تعیین . )2000همکاران،  (لیاست و تانجام گرف

ها (که از پیش در  گرم از نمونه 5/0دار خاکستر، مق
 48مدت  گراد در آون و به درجه سانتی 65دماي 

درجه  550گیرند) در کوره با دماي  ساعت قرار می
زانده شد و مقدار آن ساعت سو 5مدت  گراد به سانتی
  .)1980 (هورویتز، گیري شد ه زیر اندازهرابطاز راه 

  

100×  
   وزن بوته - چینی بوته

    همراه با نمونه نهایی
  = خاکستر

  وزن نمونه
  

 میزان ازت از چهار مرحله: هضم، تقطیر،
 AOACآوري و تیتراسیون و با استفاده از  جمع
در مرحله هضم  ).2005 ،ري شد (گیتسبرگگی اندازه

گرم وزن شده در داخل  1- 2میزان  نمونه ماهی را به
 زورگرم کاتالی 6-8 سپسبالن هضم ریخته شد، 

گرم و  5/0، سولفات مس گرم 10(سولفات پتاسیم 
 6-7 ، سپسگرم) به آن اضافه کرده 1فات آهن سول

ها  اي داخل آن انداخته و به روي آن عدد پرل شیشه
 95-98سی اسید سولفوریک غلیظ ( سی 30-25

ساعت  5/1مدت  درصد) ریخته شد. کل محصول را به
فات دست آمده سول حرارت داده شد. محصول به

در دو یا سه دقیقه اول باید رنگ  .باشد آمونیوم می
 180تا  150 داي بشود و حجم داخل بشر بای قهوه
 . سی باشد سی

این مرحله محصول سپس در مرحله تقطیر که در 
سی آب  سی 250-290) را با هضم (سولفات آمونیوم

داخل آن ریخته و به م گر 5الی  3مقطر حل کرده و 
درصد اضافه  NaoH 60 سی سی 85الی  80آن 
آید  دست می . محصولی که در این مرحله بهکنیم می

این باشد ( باشد که آبی مایل به بنفش می آمونیاك می
  .)1996(کانیف،  محصول اسیدي است

  
 ×اسید نرمالیته  100 × 14

    مصرفی اسید حجم
=  

تعیین درصد 
ازت موجود 

  1000 × گرم وزن نمونه  خاکستر
  

  مدل ر تم EC وسیله بهریکی هدایت الکت
)Mettler Toledo( ،pH وسط دستگاه تpH  و متر

 مدلDR فسفر با استفاده از اسپکتروفتومتري د درص

  د.نجام شا 2800
آنالیزهاي آماري مربوط به کیفیت  آنالیزهاي آماري:

و توسط آزمون میانگین  SPSS22افزار  پسماند با نرم
گیري  منظور اندازه درصد به 5داري  آنوا با سطح معنی

ها انجام شد. در پایان  میانگین و انحراف معیار نمونه
سسه استاندارد ؤنیز این مقادیر با مقدار استاندارد م

مقایسه گردید. ضایعات مربوط به دو نوع ماهی هوور 
بلوك  وزرده در دو تیمار در سه تکرار در قالب طرح

  کامالً تصادفی انجام گرفت.
  

  يگیر نتیجهبحث و 
 عنوان با کمپوست ملی استاندارد ایراندر کشور 

 پنجاهمین در کمپوست و شیمیایی فیزیکی هاي ویژگی
 4/12/1386مورخ  ملی استاندارد کمیته اجالس

قانون اصالح  3تصویب شد و به استناد بند یک ماده 
و تحقیقات سسه استاندارد ؤقوانین و مقررات م

عنوان  ه، ب1371ماه  صنعتی ایران، مصوب بهمن
که مقادیر مورد بررسی استاندارد ملی ایران منتشر شد، 

 .است داده شده) ارائه 1در (جدول  پژوهشاین 
در جدول  WHO چنین نظریه گوتاس و استاندارد هم
  . )2009 همکاران، زلزولی و( آمده است 2
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  .ایران) صنعتی تحقیقات و استاندارد سسهؤ(م کمپوست شیمیایی و فیزیکی هاي ویژگی -1 جدول
  قبول براي رده دو حدود قابل  یک قبول براي رده حدود قابل  نوع ویژگی

  درصد 35بیشینه   درصد 15بیشینه   )درصدرطوبت (
  درصد 50بیشینه   درصد 50بیشینه   )درصدخاکستر (

pH  6- 8  6- 8  درصد از ماده خشک) 10(در محلول  
  ds/m 14بیشینه   ds/m 8بیشینه   درصد از ماده خشک) 10هدایت الکتریکی (در محلول 

  درصد 15کمینه   درصد 25کمینه   س وزن ماده خشک)کربن آلی (بر اسا

  درصد 1-5/1  درصد 25/1-66/1  میزان ازت کل (بر اساس وزن ماده خشک)
  درصد 3/0-8/3  درصد 5O2P 8/3-1میزان فسفر بر حسب 

  متر میلی 20بیشینه   متر میلی 5بیشینه   قطر ذرات

  
  ). خشک ماده حسب (بر  WHOگوتاس و نظریه اساس بر بازار به عرضه قابل کمپوست کود شیمیایی تجزیه نتایج -2جدول 

  WHO  نظریه گوتاس  نوع ویژگی
  50- 30  50- 30  )درصدرطوبت (
  -   2- 65  )درصدخاکستر (

pH  6- 9  6- 9  درصد از ماده خشک) 10(در محلول  
  -   -   درصد از ماده خشک) 10هدایت الکتریکی (در محلول 

  -   80- 50  کربن آلی (بر اساس وزن ماده خشک)
  4-5/1  4-5/3  گرم 100) گرم در N(میزان ازت کل 

  2/0-8/3  3-5/3 گرم 100) گرم در 5O2P(میزان فسفر 

  
  . میانگین برخی از خصوصیات پسماند ماهی مورد آزمایش -3جدول 

رطوبت   
  )درصد(

 pH  خاکستر
هدایت 
  الکتریکی

  میزان   کربن آلی
  ازت کل

اندازه   فسفر
  ذرات

  mm 5-3  54/1 ± 67/0  17/10 ± 29/2  22/46 ± 80/2  81/4 ± 19/3  68/6 ± 04/0  09/0 ± 06/3  76/67 ± 08/0  هوور

  mm 5-3  87/1 ± 29/0  01/10 ± 67/2  32/45 ± 15/2  85/2 ± 4/22  28/0 ± 41/6  055/0 ± 99/2  03/69 ± 11/0  زرده

  
نتایج آنالیز ضایعات فراوري کارخانه ماهی شهرك 

که میزان  دهد مینشان  )3ل (جدو صنعتی میرود
گونه ماهی هوور و زرده بیش از حد و رطوبت هر د

نظریه  ،قبول در هر دو گروه استاندارد ایران قابل
جهت استفاده براي کمپوست  WHOگوتاس و 

دلیل باال بودن میزان آب موجود  که این امر به باشد می
این  از استفاده بنابراین، باشد می ها ماهیدر بافت 

کنترل . استند حذف اولیه رطوبت ضایعات نیازم
رطوبت در طی فرآیند کمپوست نیز از اهمیت 

تر از  برخوردار است. اگر مقدار رطوبت کم  سزایی هب
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شود  ها کند مى فعالیت میکروارگانیسم درصد باشد، 40
د برسد، فعالیت درص 20از  تر که به کم و در صورتی

درصد  80بیش از  شود. رطوبت میکروبی متوقف مى
یکدیگر  شود تا مواد کمپوست شونده به نیز باعث مى

 فشرده شده و تأمین اکسیژن با مشکل مواجه شود
شده در  گیري میزان خاکستر اندازه). 2012 (مارتین،

بود که در  99/2و  06/3ترتیب  ماهی هوور و زرده به
سسه ؤشده توسط م ارائهقبول  هر دو حد قابل

  قرار گرفته و این مقدار مطابق با  استاندارد ایران
 pHقدار م باشد. مین WHOنظریه گوتاس و 

مقدار ن و ای 68/6شده براي هوور برابر با  گیري اندازه
استاندارد ایران  یک و دودر رده  کهبود  41/4در زرده 

 .باشد می WHOمطابق با نظریه گوتاس و ن چنی و هم
pH یگر اسیدها و د کننده تمرکز اسیدهاي آلی منعکس

که براي رشد و نمو محصوالت مضر   باشد و بازها می
مواد ثیر أت شدت تحت نهایی کمپوست به pH. است
کمپوست و افزایش مواد اصالحی  ، مراحل تجزیهآلی

 ).2015همکاران،  (ژیانگ و است

  تر  میزان هدایت الکتریکی در ماهی هوور بیش
 22/4 و 81/4ترتیب برابر با  از ماهی زرده و به

موس بر متر بود که در حد استاندارد رده یک و  دسی
ی که توسط مختاري پژوهشدر  .باشد میرده دو ایران 

هدایت الکتریکی در رده همکاران صورت گرفت  و
ته این نتایج با یافک استاندارد ایران قرار گرفت که ی

 (سادف و تهمکاران مطابقت داش سادف و هاي
هاي  کتریکی از شاخصهدایت ال). 2014همکاران، 

 دهنده سمیت کمپوست کمپوست بوده که نشان مهم
هاي  یونبراي محصوالت و معرف میزان تجمع کل 

(چن و  ستا پذیر هاي انحالل متمرکز شامل نمک
زیاد نمک در کمپوست بر  مقادیر). 2014کاران، مه

(رضی  گذارد زنی بذر و سالمت ریشه اثر می جوانه
استفاده از  باست تولید شده کمپو .)2006محله،  کرد

هاي هدایت  و با بررسی ویژگیضایعات ماهی 

عنوان کود  تواند به ، میC/Nنسبت  ، وpHالکتریکی، 
همکاران،  (باستو و آلی مورد استفاده قرار گیرد

2018( .  
در هوور و زرده  ها نمونهرصد کربن آلی د

بود که این میزان در رده  32/45 و 22/46ترتیب  به
  دو استاندرد ایران قرار گرفته و مطابق با  یک و

 در .باشد نمینظریه گوتاس ا شده ب  ارائهحد مجاز 
اى بر روي مخلوط لجن خمیر کاغذسازى و  مطالعه

کمپوست پس  لبنی در انتهاي دوره ورمی لجن صنایع
درصدي کربن کل را  43 تا 20ماه، کاهش  6از 
در انتخاب . )1996 ،همکاران (الویرا و دست آوردند به

درصد شرط مهم و اساسی میزان  فرایند کودسازي،
 )2017همکاران،  (مختاري و است یمواد آل

ترتیب با  زرده نیز بهو در هوور ل قدار ازت کم
ه که در محدود باشد می 01/10 و 17/10ن میزا
 .گیرد نمیکدام از استانداردهاي مورد بررسی قرار  هیچ

 87/1 و 54/1رابر با زرده بو یزان فسفر در هوور م
که در حد مجاز رده یک و دو استاندارد  باشد می

ندازه ذرات در هر ا د.رار دارق WHOگوتاس و  ،ایران
نمونه در هر دو حد مجاز استاندارد ایران قرار و د

وزن ماهی متعلق به آب موجود در  ترین بیش دارد.
بدن ماهی است. آب در عضالت ماهی تازه به دو 

صورت محکمی به  و متصل شده (که بهصورت آزاد 
که حتی تحت  طوري پروتئین پیوند داده شده) است. به

 د.آن را از بدن ماهی خارج کر شود نمیفشار زیاد 
میزان  تغییر دردلیل  به تواند میکاهش میزان رطوبت 

pH نتایج  ).2011 (معینی، قدرت نگهداري آب باشد
ل مختلفی عوام هکه میزان رطوبت ب نشان داده است

 ه، انداز)2013همکاران،  (المو و جنسیت و سن مانند
 یو سایر متغیرهاي محیط) 2004(سالم و همکاران 

گذار  تأثیرز عوامل ا د.ستگی دار) ب2001 (سالم اقبال،
به طول  توان میبر تغییرات و تفاوت میزان خاکستر 

 جنسیت و سن ماهی). 2001(سالم و همکاران،  بدن
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کلی سیستم اسکلتی  طور به و )2013ان، (المو و همکار
و  ایلرااشاره کرد. ) 2009 همکاران، (رهامی و یماه

ی که به بررسی کمپوست ضایعات پژوهشهمکاران در 
ارگانیک مواد ماهی و جلبک دریایی براي تولید 

اثرات استفاده از این عالم داشتند که ا پرداخته بودند،
 جه بودتو اورزي قابلکمپوست در محصوالت کش

در اغلب کشورهاي جهان ). 2015(ایلرا و همکاران، 
 ) عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیمNPKدر کمپوست (

کافی وجود ندارد. در بین عناصر ذکر شده،  به مقدار
تري  مقدار نیتروژن به نسبت سایرین، از اهمیت بیش

مختاري ). 2009حیدرزاده،  (عبدلی و تبرخوردار اس
 لجن شدن کمپوست قابلیت تعیینهمکاران نیز به و 

یزد پرداختند  شهري فاضالب خانه تصفیه شده آبگیري
شده شهرستان یزد  که در این مطالعه لجن آبگیري

سسه استاندارد و تحقیقات ؤمطابق با استاندارد م
صنعتی ایران قرار داشته و قابلیت استفاده جهت تولید 

 ).2017همکاران،  (مختاري و دکمپوست را دار

 کمپوست عبارتند از تبدیل زایاي اقتصاديم
به محصوالت با  ها لندفیلمحیطی  هاي زیست زباله

مختلف کشاورزي در  ارزش افزوده که براي اهداف
 مو و( هاي مصنوعی مناسب استمقایسه با کود

  . )2016همکاران،  آواشتی و ؛2017همکاران، 
ضایعات ه ک دهد مینشان  پژوهشنتایج این 
وري ماهی در شهرك صنعتی میرود حاصل از فرا

شده  ارائهر موارد از استاندارهاي ت بیشر د ،بابلسر
سسه ؤو م پژوهشسی در این جهانی مورد برر

این ضایعات  بنابراین کنند، میاستاندارد ایران پیروي 
قابلیت استفاده جهت تولید کمپوست و اصالح خاك 

ن مطالعه که هدف از ای با توجه به این .باشند میرا دارا 
بررسی امکان تولید کمپوست از ضایعات  صرفاً

در این  بنابراین، باشد حاصل از کارخانه فراوري می
، هدایت pHوبت ط(دما، ر ترهاي پایهمطالعه به پارام

خاکستر و ...) پرداخته  ،الکتریکی، میزان کربن آلی
که تمهیدات الزم  گردد میبا این وجود پیشنهاد  شد.

با توجه ت وجود در این ضایعاجهت کاهش ازت م
  پذیري آن با  ونه ماهی و فسادگ به گوشت ماهی،

 هاي فعالیت ،به چربی موجود در گونهتکیه 
  مورد بررسی قرار گیرد.ها  ها و آنزیم میکروارگانیسم

  
  ها پیشنهاد

بررسی پتانسیل لقاح پسماند ماهی با ضایعات 
به میزان  ناحیه بابلسر با توجهر انرژي د در تولیدمیوه 

تولید میوه و سبزیجات در شهرهاي شمالی و به طبع 
ین امر ا ،حاصل از کشاورزي هاي زبالهآن تولید 

گام مهمی در جهت کاهش حجم پسماند  تواند می
 هاي آلودگیاهش ک ،کشاورزي و صنایع غذایی

چنین  هم افزایش بهداشت محیط و ،محیطی زیست
  تولید انرژي باشد.
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