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 خوانندگان با سخنی

 بـرای  عتصـن  ایـن  در که ابهاماتی به پرداخته تا سازیبومی صورت به خاکی کرم پرورش تولید به شده سعی کتاب این در

 و اقتصـادی  یصـرفه  کـه  برسـانند  صـورتی  بـه  را مطلب عزیز خوانندگان به د وشو داده پاسخ آید،می بوجود تولیدکنندگان

 هشد ترکیب هم با عمل و علمدر ضمن  ،دنبال این صنعت برود به که کند ترغیب را خواننده و باشد داشته را انرژی بهینگی

   .برسد نظر به کاربردی صنعت این تا

کمپوست از اهمیت بسزایی برخوردار هستند. برای تولیـد ایـن دو   کمپوست دو محصول کرم و ورمیی تولید ورمیدر سامانه

انرژی نیروی انسـانی، آب،   باید به دو عامل اساسی کف بستر پرورش کرم و جداسازی کرم توجه شود. در فاکتور کف بستر 

مـورد  های جداسازی  انرژی نیروی انسانی، تلفات کرم خاکی، مدت زمان روشدر فاکتور  ومقدار کرم خاکی، هزینه ساخت 

 . ردیگیمارزیابی قرار 

 صنعت این اندازی کرد؟این صنعت را چطور باید راه :رسدمی ذهنش به سوال چند ابتدا شود صنعتی وارد بخواهد کسی اگر 

 قبیل این از االتیؤس و است؟ چقدر صنعت این در پذیری ریسك قدرت چیست؟ صنعت این از هدف است؟ سودآور

باشد، که مطالب کاربردی این کتاب را از ابتدا تا انتها به صورت عملی حلقه دی وی دی می تكمیل کننده ی این کتاب چند

  www.vermi.irبه وبسایت رسمی شرکت تعاونی کوار مراجعه شود: هادی وی دیبرای سفارش این  شرح داده است، 

 مملكتشـان  بـه  خدمتی، اقتصادی وریآسود ضمن تا بدانند را خدادادی نعمت این قدر بتوانند ایران کشور مردم كهآن امید به

 اصـل ، کتـاب  لطفـا در هنگـام اسـتفاده از مطالـب ایـن     باشد، .  این کتاب برگرفته از تجربیات عملی مولف میباشند داشته

 شود. ذکر منبع نام و رعایت امانتداری
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 پیشگفتار

بخش زیادی از این ضایعات مواد  .است افزایش درحالو شهری  صنعتی ،کشاورزی ضایعات تولید انسان جمعیت افزایش با

در بخش  .باشدیم خورداربر ایویژه اهمیت از زیست محیط و انسان سالمت حفظ برایها آن بردن بین ازآلی هستند که 

 از یتوجه قابل بخش که شودتولید می کلش و کاه مانند کشاورزی محصوالتضایعات  تن میلیونچند  ساالنهنیز کشاورزی 

 در نهایت مرگ و کشاورزی اراضی تولید توان کاهش و محیطی زیست هایآلودگی عمل این نتیجه ود. شمی سوزانده آن

 هاآن زیافتبا ،ضایعات فراوری هایروش از یكی .هستند مفید خاك برای که است یموجودات و ارگانیزمومیكر هامیلیون

و  نماید تبدیل مفیدمواد  به را زائد مواد تواندمی است موثر لودگیآ کاهش و زیست محیط حفظ در که این بر عالوه که است

 صورت به نآ بازیافت شهری هایزباله وریآفر هایروش نیترمهم از یكی بخشی از مشكالت ذکر شده را برطرف کند.

های خاکی ، به این صورت که کرمشودمی انجام خاکی هایکرم کمك با کمپوستورمی تولید فرایند. است کمپوستورمی

 آلی کود از است عبارت کمپوست،ورمی شود.کمپوست نامیده میخورده و مدفوع بجا مانده ورمیرا  غذاهای فاسد شده

 معموالً) خاکی هایکرم از هایینهگو گوارش دستگاه از پوسیدگی حال در آلی مواد آرام و مداوم عبور دراثر که بیولوژیك

)Lumbricidaesaviny ( Eisenia fetida) (.1385 ،و همكاران علیخانی) شودمی حاصل کرم، بدن از مواد این دفع و  

 کود کیلوگرم40 تا30 کشاورزی زمین از هكتار یك به ساالنه وسطمت طور بههای کشاورزی برای افزایش باروری زمین

 شیمیایی، کودهای ترینپرمصرف رسد،میاین مقدار  برابر هفت به عدد این کشورها برخی در که ،شوداضافه می شیمیایی

 گیاه، ریشه در ازت جمعت موجب ازته، کود از زیاد استفاده (.1998)مكدونالد و همكاران، دنباشمی فسفات و ازته کودهای

 کاهش و جنین سقط به منجر ایعلوفه گیاهان در ازت تجمع (.1380)بنی جهان، شودمی گیاه سبز هایاندام و سبز هایبرگ

 از انتقال صورت در و شود انسان در معده سرطان موجب است ممكن و شودمی هادام نوزادان رشد در اختالل و هادام شیر

http://en.wikipedia.org/wiki/Lumbricidae
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با  (.1998)مكدونالد و همكاران، گردد نوزادان مرگ حتی و خون رسانی اکسیژن در اختالل موجب نوزاد، به مادر شیر طریق

 . باشدمیضروری بسیار ی کودهای شیمیایی رویهتوجه به موارد ذکر شده عدم مصرف بی

، داردبه همراه  ی نیزمعایبو باغ  زارعم در دامی کوداستفاده از  اما، دوشمی استفاده مزارع و اهباغ در هموارهنیز  دامیهای کود

 درون را آب تواندنمیدامی  کود عالوه به است، نشده هضم دام و طیور بدن در که است هرزی علف تخم حاوی به طور مثال

  هایی روبرو است.مطبوع با محدودیتها به دلیل بوی ناو کاربرد آن در اطراف محل زندگی انسان کند دارینگه خود

تواند یك راه حل مطمئن برای حل مشكالت ناشی از مصرف کودهای شیمیایی و کودهای های ارگانیك میده از کوداستفا

 عاری کمپوستورمی باشد.کمپوست میاز کودهای ارگانیك که در این کتاب به آن پرداخته شده کود ورمیدامی باشد. یكی 

 ورمی همچنین رودمی بین از هرز علف تخم آیدمی وجود به کرم بدن در که گرمایی زیرا به دلیل باشدمی هرز علف تخم از

  .، ظرفیت باالیی برای نگهداری آب دارداسفنجی شرایطعلت  به کمپوست

ها به صورت کرم زنده فعال به آن افزودنکمپوست کاربردهای دیگری نیز دارند از جمله های خاکی به جز تولید ورمیکرم

مواد آرایشی و  در تولیداستفاده از آن و  موجودات آبزی شك و منجمد برای تغذیه دام، طیور،ورت خآن به ص مصرف خاك،

 مشكالتتوان گفت بعضی از مهمترین . به طور کلی میهایی داردکاربرد نیز در علم پزشكی کرم خاکیاشاره کرد. بهداشتی 

 مرتفع کرد. خاکی هایکرمبا بكارگیری  غیرمستقیم، یا مستقیم طوربهتوان امروزه را می کشاورزی در موجود

 بدو درمفید است.  محصوالتی در تولید خاکیسپس کاربرد کرم  وخاکی کرم اهمیتپی بردن به  کتاب این نوشتن از هدف

 رعایت که است هاییظرافت از شار سر کار این اینكه از غافل باشد،می راحتی کار که شودمی تصور صنعت این به ورود

.است جبران قابل سختیدر بعضی موارد  کهکند و تولید کنندگان وارد می گزاران سرمایه به مهلك ایضربه کدام هر نكردن
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 فصل اول

 کرم پرورش صنعت از هدف

 

 خاکی کرم دفوای

 رنددا وجود خاکی کرهاین  نقاط اکثر در باًیتقراین موجودات شناسایی شده است.  جهان در خاکی کرم گونه 3000 از بیش

به دلیل رشد،  Lumbricidaesaviny (  Eisenia fetida(ی خاکی گونهکرم(. در این میان 1381 ،)ریاحی و همكاران

کمپوست قرار گرفته ولید کنندگان ورمیهای دیگر مورد توجه تدهی باالیی که دارد بیشتر از گونه تولیدمثل و قدرت خوراك

 سیبری، اروپا، در بار اولین برای کرم اینشناخته شده است.  کمپوست،ورمی تولید برای گونه نیترمناسبو به عنوان است 

 کرم ،ارغوانی کرم صورتی، کرم :شامل کرم این هاینام سایر .شد یافت امریكا شمال و اشغالی فلسطین روسیه، جنوب

 یهاکرم از ترکوچك وبوده  قرمز به مایل یاقهوه رنگ بهاین کرم  .باشدمی کمپوست کرم یا کود ببری،کرم کرمقرمز،

 .است شده دیدهاز کشور ایران  نقطه  27 از بیش در این گونه (.1385 ،و همكاران علیخانی ) باشدیم معمولی خاکی

، بادآ ولی رشت،: شامل ایران شمالو  شهرکرد تهران، ،اصفهانشامل:  وجود دارندجا نآ در هاکرم این که مناطقی نیترمهم

 بیشترین هاکرم این(. 1382هاشمی و همكاران، ) باشندیم رودبار و بادآقاسم تنكابن، بابل، چال،، کپور غازیان، ساحل انزلی،

 را مواد این و یابندمی تجمع لیآ مواد از غنی هایتوده در قرمز هایکرم .دارند دئزا مواد از کمپوستورمی تولید در را کاربرد

-ها عالوه بر تولید ورمیاین کرم. شودمی خاك کیفیت بهبودی باعـث کنند،می دفع که مدفوعی و نمایندمی مصرف

 شود:ها اشاره میکمپوست مصارف و فواید متنوع دیگری نیز دارند که در ادامه به بعضی از آن

http://en.wikipedia.org/wiki/Lumbricidae
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  خاك به فعالو  زنده كرم تصور بهها کرم این افزودن

 و دارند اهمیت بسیار خاك برای هاکرماند. وجود  داشته نقش سال هامیلیون طول در زمین زدن شخم در زنده موجودات این

با شخم زدن زمین باعث  های خاکی عمالًکرمدر مزارع . اهمیت زیادی دارند گیاهان بهینه رشد برای لیآ مواد گردشبازدر 

هـا و  ی میكروارگـانیزم ی کودهای شیمیایی همهرویهشود. امروزه کشاورزان با مصرف بیهای کشاورزی میینهوادهی زم

شود و به ناچار های کشاورزی میزمین برند و باعث سفت شدن خاكها را از بین میجانداران درون خاك از جمله این کرم

های کشاورزی عالوه بر مزایای ذکر شده ها در زمین. وجود این کرمکننداز تراکتور برای شخم و هوادهی زمین استفاده می

کشاورزی را سست و پوك کرده و  ها با فعالیت خود، زمینتواند در بهبود بافت فیزیكی خاك نیز نقش داشته باشند. کرممی

-ورمـی  بـه  را هاآن خاك ذراتلعیدن ب با هاکرمعالوه ه سازد. بنیاز میکشاورز را از استفاده از تراکتور برای شخم زمین بی

 مقابـل  دررا و خـاك   اصـالح آن را نیـز    فیزیكـی  بافت خاك ساختارو در طی این عمل با تغییر  کنندمی تبدیل کمپوست

 . ندکمی محافظتفرسایش 

  :کرد اشاره زیر موارد به توانمی درخاك خاکی هایکرم وجوددیگر  مزایایاز 

 خاك هوادهی 

 گیاهان ریشه توسط ترآسان دسترسی جهت خاك تفكیك  

 بیشتر بآ نگهداری جهت خاك به کمك 

 طبیعت غذایی زنجیره به هانآ بازگرداندن و هانآمصرف  طریق از مرده لیآ مواد پاکسازی و تصفیه 

  (.2005)علیخانی و ثواقبی،به فرم قابل جذب برای گیاه  نیتروژن و کربنتبدیل 
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 ی خاکهای خاکی برای تهویهتاثیر کرم 1شکل 

 

 های کشاورزیترین کودمناسب از یكي عنوان به  كمپوست ورمی تولید

 داده عبور خود گوارشی دستگاه از آرام و مستمر طور به را آلی مواد Lumbricidaesaviny (  Eisenia fetida(خاکی  هایکرم

 و هـا ویتـامین  انـواع  بـا  ایمـاده  کیفـی  لحاظ از و بوده متفاوت اولیه مواد با آن خصوصیات که کنندمی تولید را مخلوطی و

 کمپوستورمی کود تا شودمی باعثخصوصیات  این. است غذایی عناصر از سرشارهمچنین  و گیاه رشد محرك هایهورمون

گـل  و ایگلخانه محصوالتتولید  کاری،نشا گلكاری،، سبز فضای مصارف برای کود ترینمطلوب و ترینرقیببی عنوان به

 و خاكتثبیت شیمیایی، کودهای جانبی عوارض نبود ،عدم وجود بو ،بسیار باال کیفیت .گیرد قرار استفاده مورد آپارتمانی های

بـه عنـوان    نـوین  کشاورزی در که کمپوستورمی کود. است کمپوست ورمی برجسته هایمزیت از آن فرسایش از جلوگیری

 . رودمی شمار به توسعه مهم هاینهاده از یكی

http://en.wikipedia.org/wiki/Lumbricidae
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 آبزی موجودات و طیور و دام تغذیه براي منجمد و خشك صورت بهکرم  تولید

-کرم تولیدکنندگان از بعضیامروزه نیز  .شد استفاده ورطی و دام تغذیه برای برای خاکی کرم از میالدی 18 قرن در بار اولین

مقدار  با غذایی مادهیك  عنوان به خاکی کرم .برندمی کار به طیور و دام یجیره در را آن وکنند تبدیل می پودر صورت بهها 

 مـرغ،  دان چـون  والتیمحص واردات به کشور نیاز وها شده از دام شدهتولید  محصوالت کیفیت افزایش باعث زیاد پروتئین

 شود.ها به عنوان طعمه در ماهیگیری نیز استفاده میاز این کرم .دهدمی کاهش ماهی آرد و دام غذایی هایمكمل انواع

 

 موارد مصرف کرم خاکی 2شکل 

 

 ماهي براي غذا بهترین خاکي کرم

هـا غـذاهایی داده شـود کـه     مواره باید سعی نمود تا حد امكان به آنهای زینتی و غیرزینتی هدر نگهداری و پرورش ماهی

 بـودن  های مهم غذاهای تهیه شده از کـرم خـاکی ، مشـابه   ها در محیط طبیعی باشد. از ویژگیمشابه یا مترادف غذای آن

انواع جلبـك، کـرم،    کرد.توان به پروتئین اشاره ترکیبات آن با نیازهای غذایی آبزیان است که از مهمترین این ترکیبات می

دافنس، روتیفر، آرتمیا و گاماروس به عنوان غذای زنده استفاده زیادی در تغذیه آبزیـان دارنـد، امـا مهمتـرین غـذای زنـده       

از آنجایی که زندگی شهری خصوصـا در پـرورش    .هاستخاکی است که درصد پروتئین آن بیش از سایر گونهمصرفی، کرم
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آوری غذای زنده را تاحدی غیر ممكن نموده است لـذا اسـتفاده از محصـوالتی همچـون     د و جمعماهیان زینتی امكان تولی

-های کرم خاکی که به رورش بسیار بهداشتی و اصولی تهیه شده برای رفع نیازهای پنهان غذایی از سوی صـاحب کپسول

درصـد وزن   70تا  45است که معموال  شود. ارزش غذایی کرم خاکی به علت باال بودن مقدار پروتئین آننظران توصیه می

شـكلی کـه   ه های کرم خاکی ضریب تبدیل باالی آن است بهای کپسولاز ویژگی .دهدماده خشك کرم ها را تشكیل می

گرم عضله خالص در ماهیان زینتی و غیرزینتی است. کرم خاکی پـروتئین   800مصرف هر یك کیلو از آن مساوی با تولید 

زیادی نسبت به گوشت سفید و قرمز دارد و از طرفی توان باالیی در حفظ ارزش غذایی نسبت به دیگر  العادهقابل جذب فوق

ای آن بـه همـراه قابلیـت    ها را حائز است. کرم خاکی یك منبع حیوانی بسیار مناسب بوده که ترکیب اسیدآمینهانواع گوشت

تغذیه آبزیان قرار گیرد. استفاده از کرم خاکی به جای آرد هضم آسان آن از سوی آبزیان، خواهد توانست جیره مناسبی برای 

مـیالدی   2002تـر اسـت. در سـال    ماهی عالوه بر افزایش درصد رشد و کیفیت گوشت آبزیان، از نظر اقتصادی نیز باصرفه

بـه   2003سـال   میانگین پودر ماهی تولید شده برای استفاده در جیره آبزیان در دنیا شش میلیون تن بوده که این میزان در

 50گیـری اسـت کـه کـاهش     به حدی مشهود و قابل انـدازه  2007میلیون تن رسیده است و تغییر روند تولید تا سال  3/5

درصد جیره غذایی آبزیان را  30بیش از  .کننددرصدی جایگزینی کرم خاکی را به پودر ماهی در مجالت معتبر را مطرح می

تواند جایگزین مناسبی برای پودرماهی باشد. توجه بـه ارزش غـذایی بسـیار    خاکی میدهند و کرم منابع حیوانی تشكیل می

اندازی مزارع پرورش کرم خاکی در سطوح وسیع اقدام به قدری باالست که شیالت ایران با راههباالی کرم خاکی در ایران ب

استفاده از کرم خاکی به جای . مشاهده استنتایج شگرف آن کامال قابل  تولید آن برای تغذیه ماهیان خاویاری کرده است و

های تولید و نیز افزایش کیفیت دهد و این کاهش هزینهکرم سفید، هزینه تولید ماهیان خاویاری را تا شش برابر کاهش می

 .ماهیان تولیدی در سایر ماهیان نیز با تفاوتی اندك موضوعیت عملی و کاربردی دارد

  بهداشتیو  ایشیآر مواد ها در تولیدکاربرد کرم

 بهداشتی و آرایشی محصوالت دهنده تشكیل اصلی مواد از یكی عنوان به فراوان 3 امگا و پروتئین داشتن دلیل به کرم این

 آغـاز  خود محصوالت در راها کرم این از استفاده بار اولین برای DOVE شرکت1985 سال در .گیرندمورد استفاده قرار می
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 بیشـتر  اکنـون  هـم  اما نمود، عرضه بازار به1987 سال دررا  پوسته کنندجوان عنوان با خود تمحصوال سری اولین و نمود

 کرماستفاده از  ... و تقویتی و کننده روشن پودرهای انواع کرم، صابون، شامپو، انواع تولید با صنعت این درمعتبر  هایشرکت

 کـه  نمود اشاره G2G تجاری نام با   Face-Liftشرکت محصول هب توانمی بین این در .اندداده قرار خود کار دستور در را

  .باشدمی جهان آرایشی محصوالت ترینقیمت گران از یكی

 پزشکی علمها در کاربرد کرم

 غـذایی،  مكمل داروهای، تولید آمده پزشكی و داروسازی صنعت کمك به کهها کرم این مصارف مهمترین از یكی جمله از

 باشد. از این کرم می سرطانضد داروهای ها،بخشآرام انواع

 انساني پروتئیني مصرف 

مـورد   ییغـذا ( به عنوان یك ماده درصد 70باال ) پروتئین داشتن دلیل به کرم این مریكاا کشور در جمله از کشورها سایر در

اما  باشد،می دونالدمك ایزنجیره هایفروشگاه غذاهای گرانترین از کرم ساندویچ مثال عنوان ه. بگیرداستفاده مردم قرار می

 .باشدنمی پذیرامكانها عمالً در کشور کرم از استفادهاین نوع  ما فرهنگ به توجه با

 خاکیمزایای صنعت پرورش کرم

 باال افزوده ارزشو  اجرا جهت كم هزینه

منابع مالی مورد نیاز را تـامین  توان می سهولتبه  در شروع کاراندکی دارد، نسبتاً ی نیاز به سرمایهدر ابتدا چون این صنعت 

کمپوست تبدیل کـرد کـه از   دامی را به ورمی ارزش مانند کودارزش و کمتوان مواد ضایعاتی بیبا تولید کرم خاکی می .کرد

را شـده   های تولیدتوان کرممیدامی ارزش دارد. همچنین با توجه به رشد و تولیدمثل کرم خاکی ها برابر کود نظر قیمت ده

کننـد. در مـزارع بـزرگ    را تائید می صنعت این سودآورینیز  توجیهیهای طرحنیز فروخت و از این راه نیز سود کسب کرد. 

هـا  هزینهاین امر باعث کاهش چشمگیر  که است دسترس در ،مواد اولیه مورد استفاده در این صنعت ازچند منظوره بسیاری 

و از شـراکت  صورت فردی کار تولید را شروع کنند همند بتوانند بشود افراد عالقها باعث میاین مزای .شودو افزایش سود می
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-باشد. از طرف دیگر هر چـه تولیـد  داری کنند، که خود مزیت بزرگی برای پیشرفت در امر کسب وکار میخودبا افراد دیگر 

شته باشد، از پرداخت هزینه اضافی برای آزمون و کمپوست مهارت بیشتری داکننده در امر پرورش کرم خاکی و تولید ورمی

 آورد.دلیل مدیریت نامطلوب جلوگیری به عمل میهب خطا در روند تولید جلوگیری و هدر رفت انرژی

 سریع و زود برداریبهره

اشد و در یك بتر از صنایع مشابه میتوان این گونه بیان داشت که بازگشت سرمایه در این صنعت بسیار سریعدر نهایت می

 در، نگریسـت  پردرآمـد  آفرینی کار طرح یك چشم به توانمی صنعت اینبه  توان به سود دهی دست یافت.دوره کوتاه می

توان به می سال یك طی در، فعالیت خوبی داشته باشد بازاریابیکه بعد از تولید ورمی کمپوست، تولید کننده از نظر  صورتی

 55یك کـرم   تولیدمثل بلوغ و  تا تولد زماندر این صنعت دست یافت. از  (سر سربه یطهنق)شده ی گذارسرمایه پول اصل

تـری بـه   هر چه مقدار کرم خاکی در کود دامی بیشتر باشد، آن کود دامی در مـدت زمـان کوتـاه   زمان الزم است.  روز 60تا

 شود.کمپوست تبدیل میورمی

 (روستا وشهر  در) زاییاشتغال

بسیاری از جوانان میهن عزیزمان را در این راه مشغول به فعالیـت کـرد و    توانمی صنعت، این به مرتبط مشاغل به توجه با

 .داشت کشور در بیكاری آمارسهمی در کاهش 

 تولید ورمی کمپوست به عنوان یک کار جانبی

و کارهای مربـوط بـه    دارندن ازنی دائمی مراقبت به هاکرمتولید در این صنعت به نیروی کارگری کمی احتیاج دارد، همچنین 

 دیگرحرفه  هر مانند کار این در گریکوزه فوت که است، ضروری نكته این ذکر البتهکمپوست نسبتاً آسان است، تولید ورمی

 کمپوست را به عنوان یك شغل جانبی در کنار شغل دیگر ادامه داد.توان تولید ورمیها میبه دلیل این ویژگی .دارد وجود

 هاتیمحدود

  :باشدمینیز  ییهاتیمحدود دارای فراوان مزایای رغمعلی کمپوستورمیتولید 
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 به خاطر نداشتن یك قیمت ثابت مناسب و سندیكا  شفرو بازار نبود •

  .های شهری قابل تبدیل به کمپوست نیستند تمام زباله •

 د. ی خود را در پی دار، هزینه های ویژهها به محل دفنحمل و نقل مازاد آن •

 .گیرندمورد اعتراض مردم قرار مینامطبوع  های کمپوست به دلیل تولید بوهای اغلب کارخانه •

 کمپوستورمی مزایای از انکشاورز اهیآگ فقدان •

 جدیدیك محصول  برابر در انکشاورز مقاومت •

 داران مزرعه سوی از شده تهیه کمپوستورمی به نیاز عدماحساس  •

 تغییر شرایط محیط  به واسطه کمپوستمیور تولید فرایند فصلی تغییرات •

و  1فریبورگ) کمپوستورمیتولید  یتكنولوژ در زمینهدرست  اطالعات انتشار جهت سازمانی تشكیالت نبود •

 (.2006همكاران،

، احداث صنایع کمپوست سبب وابستگی به کشورهای ویژه در کشورهای در حال توسعهبهدر بسیاری موارد و  •

 .شودیافته می توسعه

کمپوست هستند، بسیاری از گذشته از کشاورزان که مصرف کننده اصلی محصوالت ورمی ایران، کشور در •

یا کم اطالع  اطالعبی صنعت این های وسیعمزایا و کاربرد ازو متخصصین این حوزه نیز  کشاورزی مهندسین

 .هستند

 

 

                                                 
1 Friborg 
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 فصل دوم

 کمپوستمواد آلی و ورمی

 چـه  هـر . در محیط خـاك،  دارند خود رشد برای مناسب محیط و غذایی مواد به نیاز خاك درد موجو گیاهان و جانوران کلیه

 و حاصـلخیزی  افـزایش  باعـث موجودات  این فعالیت و شد زیادتر نآ فعالیت موجودات زنده در یابد، افزایش لیآ موادمیزان 

و به محیط مناسب رشـد  امر جدا نیستند و این  . گیاهان زراعی و باغی مورد نظر کشاورزان نیز ازشودمی خاك باروری توان

  غنی از مواد غذایی نیاز دارند.

 موادآلی فواید

های آلی از های مختلفی استفاده کرد که در این میان کودتوان از کودبرای تامین مواد غذایی مورد نیاز برای رشد گیاه می

زیستی داشته باشند. کود آلی به  منشاکه  شودیمگفته  کود آلی یا ارگانیك به کودهایاهمیت خاصی برخوردار هستند. 

 نوع اساس بر لیآ یکودها مصرف میزان .شوندهای شهری تقسیم میچهار گروه حیوانی، سبز، ضایعات کشاورزی و زباله

به ، (1384)خاوازی، باشد متفاوت تواندمی استفاده، مورد محل اقلیمی شرایط و دسترس در کمپوست نوع خاك، نوع محصول،

کیلوگرم فسفر  90کیلوگرم نیتروژن،  120تن کود دامی مرغوب به یك هكتار خاك زراعی، حدوداً  30 افزودن باطور مثال 

 کمبودهاالبته بسته به نوع خاك و گیاه باید  ،با نیاز گیاه مطابقت دارد باًیتقرشود که کیلوگرم پتاسیم به خاك افزوده می 160

 کاهش را خاك مخصوص وزن گاوی کود همچنین (.1385جبران کرد ) واحدی و همكاران، های شیمیاییرا توسط کود

باید در نظر داشت بین کودهای دامی نیز  (.1382، پناه یزدان) کندو شرایط مناسب را برای رشد گیاه فراهم می دهدیم
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درصد نیتروژن کود گاوی بیشتر از نیاز گیاه از نظر عناصر مورد عناصر مورد نیاز گیاه وجود دارد. تفاوت هایی از نظر میزان 

در هر  (.2006و همكاران، 2ولی درصد فسفر و پتاسیم کود مرغی از کودهای گاوی بیشتر است )فریبورگ ،کود مرغی است

 (.1382حال باید به این نكته توجه داشت که هیچ گاه نباید کود تازه حیوانی را در اختیار گیاه قرار داد )ملكوتی و همكاران،

کمپوست موجب افزایش ماده زیستی خاك شده این امر خود موجب مصرف کودهای آلی به خصوص کمپوست و ورمی

شود بهبود خصوصیات فیزیكی خاك، افزایش ظرفیت نگهداری عناصر غذایی در خاك و افزایش عملكرد گیاهان می

 500 طبیعت در .ابدییم افزایش خاك پذیری نفوذ لی،آ مواد افزایش با کهثابت شده همچنین (. 1388)میرزایی و همكاران، 

 سال پنج به رازمان  اینی اهکرم ولی شود تشكیل خاك سطح در هوموس مترسانتی 5/2 تا کشدمی طول سال 1000 تا

به  به میزان ده تن بر هكتار خاكاستفاده از کمپوست کود دامی در ثابت شده  (.1383)سماوات و همكاران، ددهنمی تقلیل

دار بر کاهش جرم مخصوص ظاهری، منجر به افزایش عملكرد صورت مخلوط با کودهای شیمیایی عالوه بر تاثیر معنی

 نیاز با نآ در موجود غذایی عناصر تناسب عدم کمپوست، معایب از كیاما ی(. 1995و همكاران، 3) بت گرددیمگندم و برنج 

 100 که صورتی در کند، طرف بر رام گند پتاسیم نیاز تواندمی کمپوست رهكتا در تن 10 که طوری به است، گیاهان غذایی

 (.1380)بنی جهان و همكاران، کند رفع را گندم نیتروژن نیاز تمام تواندینم شهری زائد مواد از حاصل کمپوست همین از تن

کاهش رشد گیاه و حتی مشكالت  تواندیمکمپوست نیز به دلیل غلظت باالی فلزات ی ورمیاندازهمصرف بیش از همچنین 

افزوده  به بستر خاك ذرت درصد 40کمپوست بیش از (. اگر ورمی2000، 4زیست محیطی را به دنبال داشته باشد )تاملین

 (.5،2005یا عملكرد گیاه ذرت شود )مونرولكه ممكن است منجر به کاهش رشد شود، تاثیرات مفیدی نداشته ب

 

                                                 
2 Friborg 

3 Butt 
4 Tomline 
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 کرم خاکی قرمز رنگ 3شکل 

 کود هاي دامی، معایب و محاسن

مدفوع گاو، گوسفند، مرغ یا هر حیوان دیگری اسـت کـه از   ای از مواد بستری، ادرار، منظور از کود دامی یا حیوانی مجموعه

وان، کیفیت غذایی کود حیوانی وکیفیت فیزیكی آن به عواملی مثل نوع حی آید. درصد مواددست میها بهمحل نگهداری آن

تخم حشـرات، شـن و خـاك     های هرز، الرو ومیزان پوسیدگی کود، تغذیه دام، میزان سدیم و مقدار بذر علف مواد بستری،

  بستگی دارد.

های هرز گردد اما از بین رفـتن  علف ای می تواند باعث از بین رفتن بذرشته کردن کود های دامی تا اندازهاگر چه دپو و انبا

 دیگری دمای درون دپو عامل مهم بستگی دارد. یكی زمان دپو شدن وبذرها به دو 

روز نیـاز دارنـد بـه همـین      30گراد آن هم به مدت حدود درجه سانتی 55برخی از بذرها برای از بین رفتن به دمای باالی  

 یار بـاال اسـت.  در بسیاری از نقاط سرد دپوی کود های حیـوانی و حتـی کمپوسـت بسـ     دلیل است که میزان بذر علف هرز

مـی باشـد. شـایان ذکـر      مشاهده می گردد که پروسه پوساندن کود دامی و کمپوست پروسه ای طوالنی و زمان بر بنابراین

سیستم گوارشی حیوان دست نخورده عبور کرده و دفع می شود و در صورتی  های هرز به راحتی از دروناست که بذور علف

و  نمایدرشد و نمو می در فاصله زمانی مناسب شروع بهتخم علف هرز یده نیز نگردد، و پوس دپو نشدهکود دامی و مرغی که 

خصـوص   ایـن امـر بـه    .علف هرز در مزرعه ظهور کند های جدیدی ازهمیشه این نگرانی برای کشاورز وجود دارد که گونه
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ها و داری نماید. در مناطق مختلف، دامخری کند که کشاورز هر ساله کود خود را ازمناطق مختلفیزمانی بیشتر نمود پیدا می

همیشه خطر ظهور یك نوع علف هرز جدیـد  با مصرف کود دامی گردند بنابراین می و غذاهای متفاوت تغذیه طیور با علوفه

 دارد.  در مزارع و باغات وجود

 ورمی کمپوست

 به را خاك در آلی مواد کمبود. رودمی ارشم به توسعه مهم هاینهاده از یكی نوین عصر کشاورزی در که کمپوستورمی کود

از  یكـی . اسـت  خـاك  حیاتی سیستم داشتن نگه زنده برایها روش ترینمناسبیكی از  و کرده جبران ممكن شكل بهترین

 معادل حداقل کرم این. است Lumbricidaesaviny (   Eisenia fetida(خاکیهایکرمهای کرم مورد استفاده مهمترین گونه

 وزن افـزایش  ،تكثیر برای شده خورده غذای مابقی و کندمی تبدیل کود به را  آن درصد 70 و خوردمی غذا روز در خود وزن

 میكرونیك تا دو  به آن یدازهان شود، خرد خاکی کرم سنگدان در مواد وقتی. شودمی مصرف ، سوخت و ساز بدن کرمکرم

 خـاك  در آب بهتـر  نگهـداری  و هـوادهی  خاك بافت و ساختمان بهبود باعث کمپوستورمی (.6،2009)پنت ابدییم کاهش

 هایخاك به که زمانی وشده  هاخاك این شدن سبك باعث شودمی اضافه رسی هایخاك به کمپوستورمی وقتی .شودمی

برابر حجم  8الی  2کمپوست دارای خاصیت نگهداری آب به میزان ورمی. شودمی آب بهتر ارینگهد باعث، شود اضافه شنی

-ورمـی  کـردن  مخلـوط  (.1980و همكـاران،  7نماید )کـاپالن جلوگیری میها در این نوع خاكخود بوده و از هدر رفتن آب 

 سـالمت  و  PHتعادل حفظ ،خاك زیحاصلخی باعث و کندفراوانی می کمكنیز  فرسایش از جلوگیری به خاك با کمپوست

 آن فـراوری سـت،  ا هـرز  هـای علف بذر از عاری و بو گونه هر فاقد سبك، آلی کود این. شودمی خاك وندر هاریشه توسعه

طبـق مطالعـات، رشـد    (. 2002همكـاران،  و عطیـه ) گیردمی انجام کوتاه زمان مدت در و بوده ترآسان بیوکمپوست به نسبت

هـای خـاکی   کرم های بدون کرم بیشتر است.خاكنسبت به  %300تا  % 25دارای کرم خاکی حدود های محصول در خاك

افـزایش   %70و لوبیا را تـا   درصد 100درصد، محصول شبدر را تا  400، چمن را تا %96توانند محصول گندم بهاره را تا می

                                                 
6 Pant 

7 Kuplan 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lumbricidae
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 سرعت آن تهیه فرآیند در که است خاکی کرم نوعی از استفاده با آلی کود تهیه برای روشی کمپوستورمی تولید فرایند. دهند

 از آرام و مسـتمر  طـور  بـه  را آلـی  مواد مزبور هایکرم .باشدمی ترغنی غذایی عناصر رظن از محصول و بوده ترسریع تجزیه

 کیفـی  لحـاظ  از وبـوده   متفاوت اولیه مواد با آن خصوصیات که کنندمی تولید را مخلوطی و داده عبور خود گوارشی دستگاه

 کود تا شودمی باعث عناصر این. است غذایی عناصر از سرشار و گیاه رشد محرك هایهورمون و هاویتامین انواع با ایماده

-گلخانه محصوالت کاری،نشا گلكاری،، سبز فضای مصارف برای کود ترینمطلوب و ترینرقیببی عنوان به کمپوستورمی

 کودهـای  جـانبی  عوارض فاقد ،بودن بهداشتی و بوبی ،بسیار باالتر کیفیت .گیرد قرار ستفادها مورد آپارتمانی هایگل و ای

 .باشـد مـی  کمپوسـت ورمـی  برجسـته  هایمزیت از زداییشوره خاصیت و فرسایش از جلوگیری ،خاك کنندهتثبیت شیمیایی،

 .افزایـد مـی در خـاك   آلـی  مـواد  پایداری سرعت بر کمپوستورمی با دهی کود که دادند نشان )2007 (همكاران و 8مرتودت

 دادنـد  نشان ایگلخانه کاهوی عملكرد بر کشاورزی ضایعات کمپوست کاربرد اثر بررسی در( 1384) مستوی و دوست حسن

 سـی رزود در مثبتـی  تاثیر کشاورزی ضایعات کمپوست کاربرد و گردید گیاه رشد در بهبود سبب کمپوست، میزان افزایش که

 تـره  بذر زنی جوانه درصد بررسی در .شودمی دیده داریمعنی و مثبت رابطه کمپوست کاربرد و عملكرد بین و داشته گیاهان

 بیش کمپوستورمی در که حالی درداشته،  زنی جوانه درصد 80 از کمتر معمولی کمپوستاین گیاه در  شدکه مشخص تیزك

  (.1380ت )سماوات،داش زنی جوانه درصد 90 از

 تپوسكمورمي خواص

 .باشدمی بو هرگونه فاقد و سبك -1

 .کندمیجدید به مزرعه جلوگیری  هرز هایعلفاز ورود  و بوده هرز هایعلف از عاری -2

 .باشدمی هاازتوباکتری مانند مفید هایمیكروارگانیزم حاوی  -3

 آلی سایرکودهای با مقایسهدر مورد نیاز گیاه  اصلی عناصر میزان باالبودن  -4

                                                 
8 Mortvedt 
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 منگنز و مس، روی، آهن مانند میكرو عناصر بودن دارا  -5

 اکسین و  B12 ویتامین ویژه به، هاویتامین نظیر گیاه رشد كرمح مواد بودن دارا  -6

  پاتوژن هایمیكروارگانیسم و هاقارچ، هوازی هایباکتری ازبودن  عاری  -7

 خاك بیولوژیكی و شیمیایی و فیزیكی خصوصیات کننده اصالح -8

همچنین  کمپوستورمی زا ستفادها. باشدمی دارا را گیاه برای ارزشمند خواص این تمام تنهایی به خود کمپوستورمی -9

  .دهد کاهش خاكرا در   ECمیزانتواند می

 محصول وکیفی کمی افزایش  -10

 .ندارد را شیمیایی کودهای باقیمانده به مربوط مشكالت -11

 .دارد نگه رطوبت خود وزن برابر 4-2 ستا قادر و استت رطوب جاذب -12

 .نمود تولید ارگانیك و سالم محصول توانمی کود این از استفاده با -13

 .است ثرؤم زیست محیط درحفظ -14

  (داردمی نگه مجاور اراضی از سردتر روز در و گرم درشب را زمین) خاك حرارت درجه تعدیل -15

 مواد اولیه برای تهیه کمپوست

 سایر و هاقارچ، هاباکتری، هوازی هایمیكروارگانیسم وسیله به را آلی مواد که است بیولوژیكی پروسه یك حاصل کمپوست

 درجـه  افـزایش  موجـب  شـده  تولید یگرما هاآن فعالیت نتیجه در که، شكنندمی تریساده مواد به توده داخل در موجودات

 وارد شـده کـه   تبـدیل  هومـوس  شبیه پایداری محصول تولید به هایتن در و گرددمی ترموفیلیك مرحله یك بروز و حرارت
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 خاك برای سودمند بسیار مكملیو  کرده مبدل غنی ایماده به را آلی مواد طبیعی، فرایند این .شودمی محیطی زیست چرخه

 هایخاك وضعیت بودبه باعثکه  است جذب قابل گیاهان توسط راحتی به شدهتولید هوموسی ترکیبات. این نمایدمی ایجاد

 قابـل  زائـد  مـواد  ترکیـب  و مشخصـات  کمیـت، . شودمی شیمیایی هایکود از استفاده کاهش نتیجه در و کشت زیر اراضی

 بقایـای  از کمپوسـت  تهیـه  بـرای  کلیرطو به .کندمی تغییر گسترده طور به جغرافیایی شرایط و فصل تغییر با شدنکمپوست

 بقایـای  شهری، هایزباله دامی، فضوالت کشاورزی، محصوالت بقایای ا،هباغ پاییزی ایهبرگ و هاشاخهسر ها،بری چوب

 اسـتفاده  ضـایعات  این از مخلوطی یا تنهایی به گیاهان بقایای حتی و فاضالب لجن ماهی، کنسرو هایهکارخان، هاگاهکشتار

ـ  ازی،بجوسآ ،یزسا لبنیات ضایعات مواد :صنعتی ضایعات مواردی در حتی. ودشمی  قابـل  نیـز  . . . و میـوه  بآ هـای هکارخان

 به فاضالب لجن تبدیل برای خاکی هایکرم از استفاده(. 1377منصوری، شاه و پرورش) است کمپوست تولید برای استفاده

 زائد (. این نوع از مواد2010و همكاران، 9)دومینگویز گردید پیشنهاد 1970 سال در هرتسیتین توسط بار اولین برای لیآ کود

بسیاری از مـواد دیگـر ماننـد     شدن کمپوست که حالی در شوند،می کمپوست به تبدیل هفته شش حدود تی کوتاهمد از پس

 (. 2010 ، 10پیس) کشدیم طول ماه چندینتا  گاهی اره خاك

 کمپوستورمی تولید جهت زباله از استفاده

ی نامطبوع بو قبیل از مسائلی و شده تمام گران شوندمی تولیدف مختل صنایع توسط که آلی مواد زائد از بسیاری دفع یههزین

 گفته  (فاضالب از غیر)  گاز و ع، مایجامد مواد به زباله یا پسمانددر اصطالح  .شوندمی موجب را سطحی یهاآب آلودگی و

و مصرف  کننده تولید نظر از، است بوده انسان فعالیت حاصل ناخواسته صورت به غیرمستقیم یا مستقیم طور به که شودمی

 به را ارزشمند هایسرمایه این توانمی بازیافت عمل با .دارد محیطی زیست مخرب اثرات و گرددمی تلقی زاید کننده

. بازیافت است موثرهوا نیز  لودگیآ کاهش در زیست محیط حفظ بر عالوهمواد زاید  بازیافت مفیدتری تبدیل کرد. منابع 

-روش نیترمهم از یكی .نمایدمی تبدیل مفیدمواد  بهنیز  را زائد موادبخشی از مشكالت ذکر شده  کردنبرطرف عالوه بر 

                                                 
9 Dominguez 

10 Pace 
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 موجمیالدی  1990 دهه از(. 11،2010یز)دومینگو است کمپوستورمی صورت به نآ بازیافتمواد زاید آلی،  وریآفر های

 هایکرم از استفاده با کمپوستتولید  فرایندر این راستا . دگردید مشاهده دنیا سراسر در بازیافت به مندانعالقه از خروشانی

 است گرفته قرار توجه مورد بسیار زائد، مواد از آلی کودهایتولید  برای طبیعت حامی فناوری یك عنوان به خاکی

رف برای مصا مغذی مواد از غنیکمپوست به ورمیکشاورزی و شهری  صنعتی ضایعات از بسیاری( و امروزه 12،1987آیتی)

 بوی تولید، هنگام در(. از مزایای دیگر این نوع بازیافت این است که 2006 ،13)سازار شودتبدیل میمختلف مانند کشاورزی 

 اقا،الی بهشتی و واحدیشود )می مرتفع نآ در تولید حین در هامگس تجمع مشكل و نكرده  تولید را کمپوست نامطبوع

1385 .) 

 در جهان نقاط غالب در امروزه نمایند مصرف لیآ هایزباله از خود وزن از نیمی معادل روزانه تا دارند توانایی هاکرماین چون 

 ازاستفاده  زباله دفن هایایستگاه برخی در(. 2009همكاران، و 14ینگپراس)اند گرفته قرار استفاده مورد زباله دفن هایمحل

نهایی یعنی  محصولشود.  تبدیل کمپوستورمی به زباله تن چندیندر مدت زمان کوتاهی  موجب شده پیشرفتههای فناوری

 منازل باغچه و هاپارك احداث متخصصان گیاهان، پرورشی مراکزعنوان کود ارگانیك به  بهنیز کمپوست همان ورمی

فاده از این ( و است1384،فرجیشود )تولید می زباله تن میلیون چهار شهریمناطق  از ساالنه ایران کشور. در شودمی فروخته

بهداشتی )بازیافت زباله( و هم از نظراقتصادی )کار آفرینی( نظر تواند در بهبود شرایط زندگی مردم کشور هم از روش می

 شده تولید زباله مقدار د.باش روز در گرم 350زباله تولید سرانه و نفر میلیون  60 کشور نشینی شهر جمعیت کل اگر. موثر باشد

 زباله از مقداری چنین دفع و وریآجمع که است بدیهی .بود خواهد سال در تن میلیون 7/7 و روز در تن هزار 21 بر بالغ

 به تبدیل قابل شهری هایزباله درصد 50 حدود که جا نآ از. طلبدمی را ایگسترده تدارکات و مدیریت زیاد، هزینه بر عالوه

 نقش که ساخت کمپوست ورمی لیآ کود تن میلیون 3/8 از بیش سالیانه توانمی طریق این از باشد،می مرغوب لیآ کود

                                                 
11 
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12 It 
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14 Spring 
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 ایتالیا، آمریكا، بازارهای درورمی کمپوست  کودامروزه  د.دار هاخاك باروری و  غذایی عناصر تظغل افزایش در توجهی قابل

 قبال خوبی توسط مصرف کنندگان برخوردار است. ستشود و از امی عرضه … و فیلیپین

  کمپوستورمی در موجود عناصر

 از یك هر که است حالی در این باشد.می منگنز و مس روی، آهن، پتاسیم، فسفر، ازت،کمپوست دارای عناصر کود ورمی

-ورمی توانمی نیتروژن کمبود صورت در ،دباشیم خاص عنصر چند یا یك حاوی تنها موجود شیمیایی کودهای انواع

 برگخاك درموجود  مفید عناصر از باالیی درصد دارای کمپوستورمی کودهای .کرد ترکیب سبز کود با را کمپوست

 . باشندمی( )هوموس

 

 دامی کود و کمپوست ورمی در غذایی عناصر غلظت 1جدول 

 گاوی کود کمپوستورمی غذایی عناصر غلظت

 55/0. 6/0 (درصد)کل نیتروژن

 75/0 34/1 (درصد) کل فسفر

 3/2 4/0 (درصد)لک پتاسیم

PH 4/7 2/7 

 

 .اندشده مقایسه جدول در معمولی کمپوست و پوستمکورمی در موجود پارامترهای

 کمپوستیورم و کمپوست یسهیمقا 2جدول 
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 کمپوست ورمی معمولی کمپوست پارامتر

PH 8/7 8/6 

 7/11 6/3 الكتریكی بار

 51/0 8/0 ماده کل نیتروژن

 00902/0 00156/0 نیتروژن نیترات

 02/1 35/0 فسفر

 6/0 48/0 پتاسیم

 2/5 27/2 کلسیم

 58/0 <01/0 سدیم

 093/0 57/0 منیزیم

 3313/1 1690/1 آهن

 /004 0012/0 روی

 0105/0 0041/0 منگنز

 0048/0 0017/0 مس
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 0034/0 0025/0 بور

 07012/0 00738/0 آلومینیم

 10 2/12 آلی کربن

 

 کمپوستورمی شیمیایی و فیزیکی هایویژگی 3جدول 

  ویژگی ردیف

 قبول قابل حدود

 دو درجه              یك  درجه

 - نامطبوع بوی بدون سیاه، به متمایل ایقهوه رنگ دارای ظاهری وضعیت 1

 جرمی درصد آلی، کربن 2

 خشك ماده

 10 کمینه 20 کمینه

 درصد کل، وژننیتر 3

 خشك ماده جرمی

 5/0 کمینه 1 کمینه

 نیتروژن به کربن نسبت 4

 C/N)) 

25- 15 15-10 
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 P2O5 فسفربرحسب 5

 ماده جرمی درصد

 خشك

 5/0کمینه 1  کمینه

 K2O برحسب پتاسیم 6

 ماده جرمی درصد

 خشك

 5/0کمینه 1  کمینه

 الكتریكی هدایت 7

 ( m/v) 10% محلول

 خشك ماده

 بیشینه

ds/m 8 

 ds/m 10 بیشینه

8 pH 

 ( m/v) 10% محلول

 خشك ماده

5/6-5/8 5/6-5/8 

 20-30 20-30 جرمی درصد رطوبت، 9

 قطر با خارجی مواد 10

 mm4 از بیشتر

 ماده جرمی درصد

 بیشینه 1 بیشینه

1 
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 خشك

 ،( As ) آرسنیك 11

 کیلوگرم در گرممیلی

 10 بیشینه 4 بیشینه

 گرممیلی ،( Hg) جیوه 12

 کیلوگرم در

 5 بیشینه 2 بیشینه

میلی ،( Zn ) روی 13

 کیلوگرم در گرم

 بیشینه

1400 

 2800 بیشینه

میلی ،( Pb ) سرب 14

 کیلوگرم در گرم

 بیشینه

150 

 300 بیشینه

میلی ،( Cd ) کادمیم 15

 کیلوگرم در گرم

 10 بیشینه 5 بیشینه

میلی ،( Co ) کبالت 16

 کیلوگرم در گرم

 35 بیشینه 25 بیشینه

 گرممیلی ،( Cr) کروم 17

 کیلوگرم در

 بیشینه

100 

 200 بیشینه

 600 بیشینه بیشینهمیلی ،( Cu ) مس 18
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 300 کیلوگرم در گرم

میلی ،( Ni ) نیكل 19

 کیلوگرم در گرم

 بیشینه

100 

 200 بیشینه

 ،( Mo ) مولیبدن 20

 کیلوگرم در گرممیلی

 بیشینه 5 بیشینه

5 

 

 مختلف گیاهان روی بر کمپوستورمی تاثیر

-باکتری از عاری دیگر، ازطرف و بوده هاازتوباکتری مانند مفید هوازی هایارگانیسم میكرو حاوی طرفی، از کمپوستورمی

 نمك دارای کمپوستورمی اولیه، مادری مواد با مقایسه در باشدیم پاتوژن هایمیكروارگانیسم و هاقارچ غیرهوازی، های

ورمی  (. 2000همكاران، و عطیه) باشندیم بیشتری هیومیكاسید  میزان و بیشتر کاتیونی تبادل فیتظر تر،کم محلول

 دینمایمبرابر حجم خود بوده و از هدر رفتن آب جلوگیری  هشتکمپوست دارای خاصیت نگهداری آب به میزان دو الی 

 فراهم را گیاهان نیاز مورد غذایی مواد دارینگه قدرت و بندی دانه جهت مناسب شرایط و( 1980و همكاران، 15)کاپالن

کمپوست بهترین خاك گلدانی قابل تصور برای گلخانه یا گیاهان توان گفت ورمیدر نهایت می(. 2000 ،16)شرمان دینمایم

 40و  20( با افزودن 2006) 17و سبزیجات نیز استفاده کرد. کومار هابوتهاز آن در کاشت درختان،  توانیمخانگی است و 

پایان و کاهش متعاقب در داری در جمعیت بندفرنگی، فلفل و کلم کاهش معنیکمپوست در محیط کشت گوجهدرصد ورمی

)علیخانی و  باشدیمبسیار مهم مواد غذایی کم مصرف گیاهان  نیتأمکند. سهم ورمی کمپوست در گیاهی را ایجاد میآسیب

می پیدا افزایش خاك در بور و مس روی، عناصر غلظت خاك، در مپوستکورمی کاربرد سطوح افزایش با(. 1385ثواقبی،

                                                 
15 Kapalan 
16 Sherman 
17   Kumar  
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 زیر توجه جالب نتایج .شود مقایسه کرم بدون خاك با خاکی هایکرم مدفوع که هنگامی(. 1385 ،و همكاران ملكوتی (کند

 شش خاکی کرم فوعمد دسترس قابل نیتروژن. است بیشتر برابر هفت خاکی کرم مدفوع دسترس قابل فسفر :آیدمی دست به

برای زمین در خاکی که  دسترس قابل کربن .است بیشتر برابر سه خاکی کرم مدفوع دسترس قابل منیزیم. است بیشتر برابر

داشته  افزایشپنج برابر  خاکی کرم مدفوع دسترس قابل کلسیمت و اس بیشتر برابر دو وجود داشت، خاکی کرم مدفوع در آن

 .(1384است )اهلل دادی، 

کمپوست روی محصوالت مختلف تحقیقات زیادی انجام شده است که در قسمت زیر تعدادی از رابطه با اثرات ورمی در

 شود.تحقیقات داخلی و خارجی بطور خالصه ذکر می

 جذب قابلیت بر کود نوع دو این بررسی منظور به گندم کلش و کاه کمپوستورمی و کمپوست از (1380) همكاران و کبریانا

 کل جذب مقدار و گیاه عملكرد میزان، که داد نشان حاصل نتایج و کردند استفاده فرنگی گوجه گیاه توسط روی و هنآ

 .دادند نشان افزایش درصد 15 و 10 میزان به نظر، مورد عناصر

 نگیفر گوجه هاینهال وزن کشت، محیط به کمپوستورمی %50 – 10 افزایش با دادند گزارش(1380) همكاران و سماوات

 هوایی اندام وزن برابر، 5 میوه تعداد، یابد می افزایش وزن کمپوستورمی درصد 100 تیمارهای در همچنین . یابدمی افزایش

 تن 9 به شاهد در هكتار در تن 6 از عملكرد و یافت افزایش کمپوستورمی بدون تیمار به نسبت برابر 9 ریشه وزن و برابر  5

 از بهتر خیلی کمپوستورمی در تربچه و پیچ کلم فرنگی، گوجه هایبذر زنی جوانه .یافت شافزای کمپوستورمی تیمار در

 . شود می انجام مرسوم تجاری هایمحیط و حیوانی ضایعات کمپوست

 معمول میزان از نیمی همراه به  کمپوستورمی تن 5/2 از استفاده با زمایشیدر آ1988در سال  همكاران و الل وال

 و دادی اهلل ) کردند حفظ را گندم عملكرد مقدار پاشی، بذر زمان در پتاسیم فسفر، نیتروژن، هایکود پیشنهادی

 (.1386،همكاران
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 تعداد، ارتفاع بیشترین کشت محیط در کمپوستورمی %40 نسبت با هاییگلدان که کردند بیان  )2000 (همكاران و 18عطیه

 درصد افزایش با همچنین داشت کمپوستورمی مختلف هاینسبت بین در را بهار همیشه گیاه در گل تعداد و گل جوانه

 .یافت افزایش ریشه رشد میزان کشت، محیط در کمپوستورمی

 کمپوستورمی نوع این که داد نشان آن کاربرد از حاصل نتایج. شد تهیه کمپوستورمی ،هرز علف از هاییآزمایش طی در

 قابل منیزیم میزان در اما را سبب شد. دسترس قابل کلسیم و پتاسیم تغییر ومیزان اسیدیته  فسفر، ازت، غلظت افزایش

 (. 2008 همكاران، و 19)آیسی کندینم ایجاد تغییر دسترس

 گیاهان نمو و رشد در کمپوستورمی تاثیر 

ـ  .باشـند کنند دارای ظاهری بلندتر و رشدی سریعتر میکمپوست تغذیه میگیاهانی که از کود ورمی آزمایشـات و  ر اسـاس  ب

کمپوست با غلظت کمتر در رشد و نمو گیاهان تاثیر بیشتری دارد. این نتـایج علمـی بـر    تحقیقات انجام شده، استفاده ورمی

و توسط دکتران آتیه، ادوارد، سابلر و متزگر انجام شده  ( Ohio state university )  واوهایدانشگاه ایالتی های اساس یافته

 :باشدیج به شرح زیر میاست. گزارشات این نتا

مغذی گیاهان در باغبـانی و گـل کـاری تـاثیر مسـتقیمی در خـواص فیزیكـی و         به عنوان یكی از اجزا کمپوستکود ورمی

افزایش در میزان رشد و نمو گیاهان همیشه به عنوان یـك مزیـت و برتـری محسـوب      .شیمیایی و رشد و نمو گیاهان دارد

فعالیت و عملكرد بیولوژیكی دارد و خود مواد دفع کننده قارچی دارد که از رشد بی رویـه و   کمپوستاما کود ورمی. شودنمی

 .کندای روند رشد گیاهان را کنترل میکند و به گونهمنفی محصول جلوگیری می

 :كمپوست در افزایش گیاهانتاثیر ورمي

 .یابدافزایش می مترکمپوست در هر سانتیاز کود ورمی افزایش جمعی گیاهان پس از تغذیه

                                                 
18 Atiyeh 

19 Ic 
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  :كمپوست درافزایش ریشهتاثیر ورمي

کمپوست تغذیه نمودند تاثیر قابل توجهی در رشد و افزایش ریشه در هر آزمایش علمی انجام شده، گیاهانی که از کود ورمی

تر و اهان را قویگیاهان داشتند. افزایش ریشه گیاهان، ظرفیت جذب آب و مواد مغذی دیگر را باال برده و از لحاظ علمی گی

ها به طور نامناسبی افزایش یابد، خطر ایجاد چسبندگی و به هم فشـردگی  که اگر رویش شاخه سازد. در صورتیتر میسالم

دارند. آزمایشات نشان داد که چسبندگی در  یاهان احتیاج به پیوند زنی و نشادر ریشه گیاهان وجود دارد که در این صورت گ

ها خواهد شد. پس از این تحقیقات، اهمیت و ارزش سالمتی و قوت در ریشـه گیاهـان   هش رشد آنریشه گیاهان باعث کا

 .برای محققان و کشاورزان آشكار شد

 :كمپوست درضخامت و كلفتي ساقه گیاهانتاثیر ورمي

ش قابـل  کمپوسـت افـزای  یه از کود آلـی ورمـی  ذطی آزمایشات انجام شده توسط محققان، ضخامت ساقه گیاهان پس از تغ

توجهی داشته است گرچه ایجاد ضخامت بیشتر در ساقه از اهمیت کمتری نسبت به دیگر عوامل در رشد گیاهان برخـوردار  

ها تاثیر آشـكاری بـر   های میمون که ضخامت در ساقه آنها و گیاهان اهمیت بسزایی دارد مانند گلاست اما در بعضی گل

 .زیبایی ظاهری این گل دارد

 :هامپوست بر اندازه گلكتاثیر ورمي

هایی که های میمون آزمایش شده، محققان دریافتند نكته بسیار ارزشمند این آزمایشات این است که گلزمان برداشت گل

هـای دیگـری کـه از    کمپوست تغذیه نمودند، رشد بیشتری از لحاظ ساقه و گلبرگ داشتند و در مقایسه با گـل از کود ورمی

( تغذیه نمودند رشد ظاهری قابل توجهی داشتند. در نتیجه ظاهر متفاوت و زیبای   ی شیمیایی و ...کودهای معمولی )کودها

 .ها افزوده شدکه به مرور بر میزان بهای آن گلن و ناظران را به خود جلب نمود به طوریاها نظر خریدارگل
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 :كمپوست در سرعت رشد و نمو گل و گیاهتاثیر ورمي

یابند معموالً رشد و نموی بیشتر و سریعتری نسبت به گیاهـان  کمپوست پرورش میبا کود آلی ورمی گیاهانی که در بستری

دیگر دارند. در آزمایشات تحقیقاتی که بر روی گل میمون و کلم بروکلی انجام شد، نشان داد کـه دوره کامـل رشـد و نمـو     

های برگ  و جوانه زنی، ل کلم بروکلی نیز در زمان نشاگ ها و گیاهان است وروز کمتر از دیگر گل 3تا  2میمون   هایگل

 .بیشتری تولید کرده است

 :نتیجه

باشد. اولین و مهمترین عامل این است کمپوست بر اساس چند عامل مهم میالعمل گیاهان مختلف به کود آلی ورمیعكس

در منـاطق آب و هـوایی مختلـف متفـاوت     کمپوست که نتایج آزمایشات مختلف در پرورش گیاهان با استفاده از کود ورمی

باشد و مسلماً واکنش گیاهان به سامانه است. پیشرفت مراحل رشد برای هر گیاه در مناطق آب و هوایی مختلف یكسان نمی

کننـد،  ای مناسـب رشـد مـی   کمپوست نیز متغیر خواهد بود. گیاهانی که در شرایط مطلوب آب و هـوایی و تغذیـه  کود ورمی

دهند. در حالی کـه  های شیمیایی به بستر خاك نشان میندتری نسبت به افزایش میزان کود و دیگر افزودنیالعمل کعكس

العمـل سـریعتر و   کننـد، عكـس  ای نامناسب رشد و پرورش پیدا میگیاهانی که در شرایط غیر مطلوب آب و هوایی و تغذیه

   .ددهنکمپوست به خاکشان نشان میمطلوبتری در افزودن کود ورمی

  كمپوستورمی مصرف مقدار

 بیست تا پنج گلدانی گیاهان در هكتار، در تن پنج الی سه کمپوستورمی مصرف میزان رایج یهازراعت در منابع از برخی در

 تن پنج(. 1380اکبریان،( است شده توصیه درخت هر ازای به کیلوگرم پنج الی دو میوه یهاباغ در و گلدان خاك وزن درصد

 زمان در آن از استفاده زمان بهترینبرای زراعت بسیار مناسب است و  هكتار هر ازای به دامی کود عالوه به کود این

 درهكتار تن 10 تا 5 میزان به را کمپوستورمی توانیم نیزگندم  زراعت در (.1990همكاران، و 20رینكباشد )می بذرپاشی

                                                 
20 eineckeR 
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 این مصرف برای (.3200 همكاران، و 21)پیتوی نمود استفاده منطقه کودی توصیه مقدار از نیمی همراه به کاشت هنگام در

در کشت سبزی وصیفی مثل گوجه فرنگی، پیاز، کنند. می مخلوط خاك با را نظر مورد کود درصد 40 تا 30 گلدان در کود

اما   (.1980، 22نمود )تاباجااستفاده  توانیمکیلوگرم در هكتار  1250تا  750کاری یا بذرپاشی به میزان سیر و ... قبل از نشا

 رشد، کاهش تواندیم زیستی کود این در فلزات باالی تظغل دلیل به کمپوستورمی اندازه از بیش مصرفباید توجه داشت 

 را آن از بهینه مصرف میزان مسئله به توجه امر این لذا باشد داشته دنبال به را محیطی زیست مشكالت حتی و گیاه سوزش

 (.2000نهمكارا و 23تاملین) دهدیم نشان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Pittaway 

22  Taboga 
23 Tomline 
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 سوم فصل

 کمپوست ورمی تولید و هاکرم نگهداری شرایط

 

 بـرای  را پـرورش  آلایـده  شـرایط  وکـرد   ایجاد بدین منظور مناسبی مكانباید  ابتدا دیگر جاندار هر یا حیوانبرای پرورش 

 حاصل کمپوستورمی .نیست مستثنی قاعده این از خاکی  کرم پرورش که است طبیعی. رسیدن به حداکثر بازده ایجاد شود

 قرمـز  کـرم  به وفمعر فارسی زبان در که باشدمی Lumbricidaesaviny (   Eisenia fetida( علمی نام با کرم نوعی فعالیت

 تحیا یادامه برای دیگر جاندار هر مانند نیز کرم .است معروف کالیفرنیایی قرمز کرم به یالمللبین سطح در و بارانی حلقوی

 .دهد انجام بهتری تولیدمثل و تغذیه تواندمی کرم باشد تربهینه عوامل این چه هر دارد، احتیاج محیطی شرایط سری یك به

  خاکی کرم مشخصات

 saviny (Lumbricidae)  Eisenia fetida کرم های ویژگی

 خاکی کرم بدن. شوندمی مشاهده قرمز تا ایقهوه به متمایل سیاه از متنوعی هایرنگ در گونه نوع براساس خاکی کرم

 خاکی کرم یك بدن است، ترتیره پشتی طحس در ،است پریدهرنگ و پهن شكمی سطح است، نازك انتها دو در و ایاستوانه

 دهان د،نندار مشخصی چندان سر هامکر.است مترسانتی نیم و هفتطول کرم بالغ،  است، شده تشكیل حلقه 100 تا 80 از

 کرم بدن از حلقه هر در .دارد قرار آخر حلقه در عمودی طور به و شكل بیضی خاکی کرم مخرج دارد، رقرا اول حلقه در آن

 است تیز نوك کیتینی میله یك از عبارت تار هر .دارد وجود مانند ابریشم مویی تار جفتچهار  آخر و اول حلقه جز به یخاک

 هایماهیچه وسیله به توانندیم هاکرم .استگرفته جای بدن دیواره درون در واقع مخصوص اپیدرمی کیسه یك در که

 یا و دارد قرار سوراخش در کرم که هنگامی تارها این .بكشد عقب و جلو هب  و داده حرکت جهت هر در را تار کنندهمنقبض

 گفته .اندکرده برآورد سالهشت  تا یك از را خاکی کرم عمر طول .کندمی عمل میخ یا گره مانند کندیم حرکت زمین روی

 خاکی هایکرم .کندمی رشد دوباره شدنتخریب صورت در و داشته یممتر قدرت خاکی کرم بدن از هاییبخش که شودمی

http://en.wikipedia.org/wiki/Lumbricidae
http://en.wikipedia.org/wiki/Lumbricidae
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-تخم طریق از هاآن ازدیاد نحوه و بوده ماده و نر مثل تولید اندام دارای تنهایی به جانور هر که معنی بدین هستند جنسیدو

 شرایط شدنمناسب از پسشود، می خاکی کرمدر تناسلی کمربندباعث از بین رفتن  خشكسالی .گیردمی صورت گذاری

 . دهندیم دست از را خود تناسلی کمربند هم مسن بسیار هایکرم .کرد هدخوا رشد دوباره

 

 

 خاکی کرم بدن آناتومی 4شکل 

 

 از بیش بستر رطوبت که وقتیمانند  باشدمناسب نا شرایط این اگر هستند، حساس خود زندگی محیط شرایط به بسیار هاکرم

های خاکی نسبت به ارتعاش نیز بسیار حساس کرم. کنندمی فرار به اقدام باشد بازی یا اسیدی محیط باشد، کم خیلی یا حد

  .نمود محافظت عامل دو این از را هاآن باید پس ،باشندمی گریزان بارندگی و آفتاب نور ازو همچنین  (1959، 24هستند )راوم

                                                 
24 Rawm 
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 هاکرمتاثیرگذار در رشد و تولیدمثل  عوامل

 یكی در اختالل کهوجود دارد  کمپوستتولید کننده  هایکرمو ادامه زندگی  تكثیربرای رشد،  ضروری و اساسی عامل هشت

 :شودمیها آن مرگ به منجر هاآن از

 نسبت کربن به نیتروژن مناسب در بستر -1

  مناسب دمای -2

  کافی رطوبت -3

 میزان اسیدیته خاك - 4

 مناسب  تهویه - 5

 تاریكی - 6

  تكثیر و رشد برای انرژی نیتأم جهت غذایی منبع -7

 (.2007 25)مرتودت  هاکرمبه عنوان محل رشد و تكثیر  بستر -8

 نسبت کربن به نیتروژن

-در بستر پرورش کرم ( C/Nنسبت) نیتروژن به کربن نسبت است موثربسیار  خاکی هایکرم تغذیه در که یاملوعـیكی از 

 هر ازای بها به این صورت است که هکرم برای غذایی موادمناسب در   (C/N)نیتروژن به کربن نسبت .شدباهای خاکی می

 گاز صورته ب نیتروژنمحدوده  این در. باشد داشته وجود خشك وزن اساس بر نیتروژن واحد یك کربن واحد 25 تا  20

 محدودیت اثر در سازیکمپوست پروسه ،نیتروژنکربن به  تریشب هایدر صورتی که در نسبت شد خواهد خارج آمونیاك

د باشمی آن از ترکمیا  و 20برابر رسیده کمپوستورمینیتروژن در  به کربن نسبتصورت خواهد گرفت.  کندبسیار  نیتروژن

 یصورت در شده مواد آهسته تجزیه باعث کربن زیاد درصد .باشدمی باال C/N نسبت نارس کمپوستورمیدر  در صورتی که

  شود.میبیشتر  پروتئینباعث تولید ، نیتروژن زیاد درصد که

                                                 
25 Mortvedet 
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 ایقهوه موادا ی کربنی غنی مواد از مناسبی نسبت به کمپوست ورمی تودهبرای رسیدن به نسبت مناسب کربن به نیتروژن، 

 وجود چوب هایردهخ و کاه، خشك هایبرگ رنگ ایقهوه مواد بین درد. دار احتیاج رنگ سبز مواد یا نیتروژنیو مواد  رنگ

 شـده  کوتاه هایعلف که آشپزخانه غذای مانده ته و شده کوتاه هایعلف مانند، هستند تازه و رنگ سبز نیتروژنی مواد .دارد

 باشد در استفاده از این مواد باید توجه داشت کـه دارا می کاهنسبت به  بیشتری نیتروژنمقدار  یونجه .شوندمی تجزیه سریع

بـرای   کـاج  سـوزنی های قلیایی استفاده از برگ های د. در خاكباشن هرز هایعلف بذرهای دارای است ممكن یونجه و کاه

تـر  خنثی نزدیك PHرا به  قلیایی هایخاكPH توانند خود می اسیدیدلیل خاصیت همفید است زیرا ب تکمپوستولید ورمی

 کنند. 

 کمپوستورمی تولید در اولیه مواد ژننیترو به کربن نسبت 4جدول 

 

 هاآن نیتروژن و کربن نسبت و هاکرم برای مناسب غذایی مواد 5جدول 

 Kg/m ^3تراکم خشك ماده C N% C:N% مواد

 417 61 511:1 1/0 2/56 اره خاك

 80 82 80:1 7/0 56 کاه
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 688 30 44:1 1 8/43 ذرت سیالژ

 592 39 30:1 5/1 3/44 اسب کود

 320 60 15:1 8 120 طیور کود

 

 رجه حرارتد

 درجهمتفاوت است.  آزاد هوایدر  حرارت درجه با که باشدمی هاکرم غذایی مواددر  حرارت درجه ،حرارت درجه از منظور

 درجه صفر مثالً پایین خیلی حرارت درجه در هاکرم. است مناسبها سلسیوس برای کرم درجه 25 تا18بین  حرارت

 نباید هرگز هاکرم. روندیم اعماق به خود بقای برای و ابدیکاهش می تشانیفعال و مثل تولید قدرت ولی میرندنمی سلسیوس

 و کرده جمع را خودبدن  لسیوسس درجه دو حدود یعنی پایین هایحرارت درجه در چون قرارگیرند انجماد حرارت درجه در

  .کنند تحمل مدتی را صفر زیـر حرارت درجه توانندمی های کرمتخم ولی دهندمی دست از را خودطبیعی  حالت

 درجه 30 ازدمای بستر پرورش  که است بهتر اما کنند،می تحملتوانند می را محیط حرارت سلسیوس درجه 43 تا هاکرم

به همین دلیل در  .رفت خواهدها رو به کاهش د کرمتعدامرد  خواهند اغلبدرجه  30 از در دمای بیشتر زیرا. نشود بیشتر

درجه حرارت در این گونه مواد  زیرا ،شود ها استفادههای تازه برای کرماز کود دامی، کود مرغی و زبالهبستر پرورش نباید 

 نقش نیز کمپوست توده حجم به سطح نسبتها خواهد شد. بد و باعث تلفات کرمیابه طور ناگهانی افزایش میبستر داخل 

شود، می موجبرا  بیشتر حجم به سطح نسبت ، کهتربزرگ سطحبا ایجاد بستر مناسب با  دارد، حرارتتعدیل درجه  در مهمی

 (.1388 شاهورانی،) شودمیتر انجام بسیار آسان توده از اضافی گرمای خروج
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 رطوبت

و  دهدمی تشكیل آب را خاکی هایکرم بدن وزن درصد 95تا  75 باشد.یآب م های زندههای فیزیولوژیك سلولیكی از نیاز

 دارد کرم خاکی رشد روی بر ایعمده تاثیر و بودهکمپوست رطوبت یك عامل مهم در تولید ورمیدر پرورش این موجودات 

 هوازیبی شرایط سبب اضافی رطوبت د.دارن کافی رطوبت به نیاز ماندن زنده و رشد برای خاکی هایکرم(. 199126، )بومن

 پوست طریق از خاکی هایکرم. دارد دنبال به را هاکرم غذایی مواد شدنآببی نیز کم خیلی رطوبت و شودمی توده درون

 کرم بستر محتویات که است مهم بسیار بنابراین باشد، مرطوب محیط در همیشه دارند نیاز دلیل همین به کنندمی تنفس

بستر  شدنخشك باعث آفتاب نورممكن است  ،روبازپرورش  بستر . درباشد مرطوب رشد محیط مكاناال حتی و نباشد خشك

 خیلی رطوبت البته. گردد هاآن مثل تولید شدنمتوقف باعث باشد حتی ممكن است هداشت هاکرممنفی روی  تأثیرات و شود

 بارا  محیطها قابل استفاده نیست و بوده و برای کرم کمبسیار  آبموجود در  اکسیژن ،زیرا شودمی اکسیژن تبادل مانع زیاد

 رطوبت باید بسترهااز بستر خارج خواهند شد.  هاکرم باشد خشك یا مرطوب خیلی محیطاگر  کند.می مواجه اکسیژن کمبود

 برای بهینه رطوبت 1980در سال  ادوارد گزارش طبق .دنباش( خیس) زیاد خیلی رطوبت دارای نباید و باشند داشته مالیم

 در اما ،باشدیم درصد 90تا  75 باشد، شده تهیه حیوانی فضوالت همراه به هاسبزی زباله از که هاییبستر در رشد حداکثر

 کود بستر در کرم این رشد سرعتین بیشتر. به طور مثال کندمی تغییر رشد، حداکثر برای رطوبت مقدار مختلف بسترهای

 آن رشد بیشترین خوکی کود دربوده است.   % 70 رطوبتی سطح در نآ رشد سرعت نیترکم و % 90 رطوبتی سطح در گاوی

 آب و شده خیس که اسفنجیمانند  بستر است بهتر (.2003، 27)گاندی دبو %70در آن ترینکم و %75 رطوبتی سطح در

 را بستر از مقدار یك صورت دستی،به  رطوبت گیریاندازه برای .باشد ت داشتهرطوب ،شودمی خارج فشردن اثر در آن اضافی

 به قطره، قطره نه و باشد شرشر صورت به نه شود،می خارج هاانگشت بین آن از که آبی داده شود. فشار و گرفته دست در

 در هاکرم گرفتن قرار از زودتر را هاکرم عاملی هیچ شدید سرمای یا گرما استثنای به .گویندمی کردنکشلجنحالت  این

                                                 
26 Bowman 
27 Gundi 



 کمپوست(خاکی )ورمیفناوری تولید کود از کرم

 

 

34 

میانگین بستر در همه جای آن بین  حرارت درجهدر صورت وجود رطوبت کافی در درون بستر رشد،  .کشدنمی خشك محیط

 (. 2005درجه کمتر از هوای محیط اطراف آن خواهد بود )علیخانی و ثواقبی،  10تا  5

 اسیدیته

هشت  تا (اسیدیپنج ) حدود ،pHه محدود در خاکی هایکرم، هستند حساس (pH) هیدروژن یون غلظت مقابل در هاکرم

 )هفت( خنثی حدودpH شوند، دارینگه آن در باید بسترها که pH بهترین مطلوب تولید برای. کرد خواهند رشد( قلیایی)

. شود گیری اندازه است دسترس در که pH سنجش هایکیت یا تورنسل کاغذهای لهیوسه ب مرتبطور هید ببا pH .است

 شده، جاری کود از که ایشیرابه داخل را آن و کرده انتخاب را تورنسل کاغذ یك ،شسته را دامی کود ابتدا، برای این منظور

 و گرفته راهنما الگوهای از یك هر مقابل است کرده تغییر کاغذ که رنگ سپس شود،می داده قرار ثانیه 120 الی 60 مدت به

pH کنند یا اگر پتانسیل فرار نداشته باشند در بستر از بستر فرار می اگر بستر اسیدی باشد کرم ها یا. شودیم خوانده مطلوب

 در .ها کاهش خواهد یافتیابد و سرعت تكثیر آنها کاهش میشوند. اگر بستر قلیایی باشد میل به جفتگیری کرمتلف می

-استفاده می فرنگی گوجه و تمرکبا آناناس، ،خزپیت از محیط اسیدیته وردنآ پایین برای باشد باال که اسیدیته خیلی صورتی

 استفاده کرد توانمی بستر اسیدیته میزان افزایش برای مرغتخم پوسته یا آهك سنگ ازنیز  اسیدی بسترهای در شود

 (.1383)سماوات،

  کرم نخ 220شیمیایی و یفیزیك نیازهای روی برکه ( 1980) سال در همكاران و 28پاالنکا تحقیقاتاز  مدهآ دسته ب نتایج

  .داده شده است نشان زیر جدول درگرفته است  جامان

 

 تهیدیاس راتییتغ برابر در دایافتینیزیا کرم پاسخ 6جدول 

 توده زیست تغییرات نهاییاسیدیته  روز حسب بر بودن زنده ابتداییاسیدیته 

                                                 
28 Kapalan 
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 مردند همگی 7 6 2

 مردند همگی 8 7 3

 مردند همگی 8 7 4

5 14 5/4 146 

6 14 5/4 187 

7 14 4/6 234 

8 14 6/6 22 

9 14 7 220 

 مردند همگی 7/8 7 10

 

 هاتهویه بستر رشد کرم

ها توجه کافی داشت بستر به عنوان یكی از ضروریات رشد کرم تهویه باید به ،کمپوستورمیتولید  سیستم  در

 دی باالییا مقادیر  و اکسیژن پایینمقادیر  در کنند و درمی جذب خود پوست راه از را اکسیژن هاکرم (.1387،اورزی)خ

باشد. می بیشتر هاآن مثل تولید و فعالیت باشد بیشتر رسانی اکسیژن و تهویه چه هر اما بمانند، زنده توانندمی کربن دیاکس

 فعالیت شدن کم و ناکسیژ کم محیط ایجاد بستر، درون غذایی مواد متراکم شدن سبب متر،سانتی 45 از بیش بستر عمق

 ،)سوبارائو شود استفاده آن هوادهی منظور به بستر حالجی روش باید متریسانتی 45 عمق درهمین دلیل هب .شودمی هاکرم

کودهای سرند شده به استفاده از  .باشد مطلوببستر  زیر زهكشی و تهویه کهشود  بنا باید به نحوینیز  بستر کف. (1375

-اگر سیستم تولید ورمیدهند. می صورت بسیار ضعیف انجامهبعمل هوادهی را فضای خالی کمتری بیشتر و دلیل تراکم 

، همچنین نماید نفوذ آن در بتواند بهتر هوا که شود استفاده موادی ازباید  ظرف انتخاب در، شودانجام میکمپوست در ظرف 
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 .باشدمی ترمناسب عمق کم ظروفدالیل استفاده از به همین  دنباش باالیی داشته حجم به سطحنسبت  بایستیاین ظروف 

  .بگیرد صورت بهتر دهیاهو تا شود تعبیهها در ظرف یذمناف بایستی حتماٌ ،شودمی استفاده پالستیكی ظروفاگر از 

 المتع و است توازن حالت از تولید سامانه خروج دهندهنشان که شاخصیتواند به عنوان می ی متصاعد شده از بستر رشدبو

 نامطلوب بویبرطرف کردن  به قادرکوتاهی  مدت ظرف هاکرم .شود گرفته نظر در کمپوست توده در هوازیبی شرایط رخداد

 به کمپوستورمی امتیاز .شودیم سیستم به هوا ورود باعث هم خاکی هایکرم خود فعالیت .هستند زائد مواد تجزیه از حاصل

ایجاد با  توانیمبرای تهویه بهتر  .نیست هوادهی برای بستر رو کردنو  زیر به ازینی که ستا این های معمولیکمپوست

 قسمی که هوا از زیر تل عبور کند.کرد به د ایجاتهویه مناسب را برای بستر زیر بستر در قسمت پایه 

 

 ایجاد پایه برای تهویه از زیر 5شکل 

 

  تـــاریـكــي

 خواهند هاکرم بگیرند قرار خورشید نور معرض در زمانی مدت اگر (.29،1959از نور و روشنایی بیزارند )راومهای خاکی کرم

 هاکرم ورودها برای کرم نورگریزیتوان از رفتار باشند. میها مثل چوب کبریت سوخته شده مید در این حالت اجساد آنمر

                                                 
29 Rawm 
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 پرورش بستر از هاآن خروج ت ازمانعو م نگهداری پرورش محل در هاکرم نگهداری جهتو  استفاده کرد جدیـد بستر به

 وشده  بستر شدنخشك باعث تواندمی آفتاب نور. اما کنندنمی فرار قرمز نوراز  خاکی کرمباید توجه داشت . استفاده کرد

 .گردد هاآن مثل تولید شدنمتوقف باعث داشته و حتی هاکرمنامطلوبی روی  تأثیرات
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 چهارمفصل 

 فرایند تولید

 

 روش امكانات، و سرمایه هدف، به توجه با ،یافته است اختصاصکمپوست ورمی تولیدهای مختلف و روش فرایند فصل این

  ت.متفاوت اس تولید

 کمپوستمکان تولید ورمی

 :باشدهایی ویژگی دارای باید مكان این که دید تدارك را مناسبی مكان باید تولید برای چیز هر از قبل

 ومحدوده باشد داشته ...و چاه، چشمه رودخانه، همانند آبی ازمنابعی مناسبکم و  فاصلهباید  کمپوستورمی تولید محل (الف

و به دلیل وجود بوی نامطلوب در ابتدای امر تولید باید از مناطق مسـكونی فاصـله    .شود رعایت نیز کشاورزی زمین مالكیت

 داشته باشد.

  .نگردند منطقه وخاك زیرزمینی هایآب سطحی، هایآب آلودگی سبب که شوند کمپوست طریقی به آلی پسماندهای (ب

 ارسال دستورالعمل مفاد بر منطبق یا و قرارگرفته ذیصالح کارشناسان تأیید و قبول مورد کمپوست تولید فرآیند و واحدها  (ج

 .باشند هادهیاری امور معاونت حوزه طرف از شده

  محل زیبایی به توجهو  باد جهت، آن زهكشی و محل خاك شرایط :از عبارتند شوند گرفته نظر در باید که مالحظاتی دیگر
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 کمپوستورمی تولید فرایند

 مناسـب  شـرایط  سپس و شود داده قرار خاکی هایکرم اختیار در تجزیه قابل آلی مواد است الزم کمپوستورمی تولید برای

 سـازی آماده مرحله در. نمود محافظت طبیعی دشمنان برابر در هاآن از و آورد فراهم خاکی هایکرم نگهداری و تكثیر برای

 هـا آن روی بـر  اولیه سازیآماده سپس و تقسیم کوچكتر قطعات به آلی ذرات ابتدا است الزم خاکی هایکرم نیاز مورد بستر

 مـاده  کننـده  تجزیه هایمیكروارگانیسم حضور در و مناسب دمای و اکسیژن، رطوبت مجاورت در آلی ماده تودهد. شو انجام

 ایمـاده  بـه  آلـی  مـواد  خـاکی  کرم گوارش دستگاه از مواد عبور اثر در ادامه در و نموده فراهم را خاکی هایکرم برای اولیه

 تولیـد  و خـاکی  کرم پرورش برای (. 2005، همكاران و تریپتی) شوندمی تبدیل کمپوستورمی نام به رنگ سیاه تا ایقهوه

 :شودمی اشاره زیر در که داد انجام را الزم تدارك باید کمپوستورمی

  اولیه مواد

 د اسبیکواما  ،شود استفاده های خاکیعنوان مواد اولیه برای کرمبه کود گوسفندی یا (گاو) دامی کود از باید صنعتی تولید در

 ضـایعات  از توانندمی دارخانه هایخانمدر سطح کوچك  ود.شبا انسان توصیه نمی های مشترك اسببیماری دلیل وجودبه 

 و گلـدان  بـرای  گیـاهی  کود عنوان به تولیدی کمپوستورمی از نهایت در و ببرند بهره ها،کرم برای غذایی عنوان به منازل

 .کنند استفاده باغچه

  خردكن دستگاه

 ایـن  در خـردکن  کمپوسـت  هایدستگاه از اگر. ببلعند را هاآنند بتوان تاتبدیل  نرممواد  به باید را غذا بزرگ هایتكه هاکرم

کمپوست را سرعت بخشید زیرا مواد ریز توسـط  توان تولید ورمیمی مشكلعالوه بر بر طرف شدن این  شود، استفاده حرفه
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 د، دا انجام را کردن خرد عمل حدودی تا دادن آب باتوان دامی می کود مورد درشود. تر به کمپوست تبدیل میها سریعکرم

 .شودمی نرمدر اثر رطوبت،  کودزیرا 

 بستر کف

 نگهداری هاکرم از احسن نحو به بتوان اینكه برای. کمپوست استترین عوامل موفقیت در تولید ورمیکف بستر یكی از مهم

  :جملـه  از کـرد،  دقـت  اسـی اس فاکتور چند به باید بستر کف انتخاب در داشت. دقت مناسب بستر کف انتخاب در باید کرد،

-می کمپوستهای مورد استفاده در تولید ورمیبسترکف این از جمله ... . و رطوبت ماندگاری آب، تجمع از جلوگیری تهویه،

، آب و هـوا و ... قابـل پـیش نهـاد     اشاره کرد که به تناسب محیط کار ، مش و ...توان به سیمان، آسفالت، چوب، پالستیك

کنـد .  ترقیـب مـی  مناسب سازی کنندگان را به کفترین عواملی است که تولیددهی کف یكی از مهمشیب همچنین . است

درجه  10. این شیب به صورت تقریبی حیط تولید خارج کندآب خروجی از بستر را از مب مد نظر باید تا حدی باشد که پسشی

 . شوددر نظر گرفته می

  هاافزودني

 این به وشده است  انجام مختلفی تحقیقات منازلو  صنعتی کشاورزی، ضایعات از بعضی ثیرأت روی بر دنیا سراسر در امروزه

ـ  هاکرم دهیخوراك میزان و جنسی میل تحریك ها،کرم ولد و زاد میزان روی بر ضایعات از برخی که اندرسیده نتیجه  ثیرأت

گـذار بـوده و   تاثیر Ec میزانروی  تواندبطور مثال می ،گذاردمی اثرکمپوست تولید شده نیز ورمی روی بر حتی و دارد زیادی

 .دهد کاهش راآن

 از بستر پرورش مراقبت

 مسقف کردن

، . عواملی همچون استطاعت مالی، هدف تولیداستکننده مرتبط ضرورتی است که به خود تولید ،داشتن سقف یا نداشتن آن

سیسـتان و   و به طـور مثـال در منـاطقی ماننـد یـزد     . کننده است ل موثر در تصمیم تولیدشرایط محیطی و ... از جمله عوام
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بلوچستان که تابش آفتاب مستقیم بوده و به تناسب دمای هوا باالتر است هدف از ایجاد سقف کاهش هدر رفت رطوبـت از  

ترین ویژگی بستر که ناشی از تابش آفتاب آن مناطق می باشد است ولی در منطقه ای مثل گیالن که بارش زیاد باران مهم

ــد        ــاران باش ــتقیم ب ــارش مس ــا از ب ــرم ه ــدن ک ــان مان ــد در ام ــی توان ــقف م ــاد س ــدف از ایج ــت ه ــه اس ــن منطق  .ای

 حصارکشی

شما از گزند موجوداتی همچون موش، گراز، جوجه تیغـی، بزمجـه و ...    ، در امان ماندن محوطه تولیدیکشیهدف از حصار

 کرم تزریق از بعد .متر باشد 1متر تا سانتی 30تواند از منطقه میدر  مزاحم حیوانات نوع. ارتفاع این حصار بسته به باشدمی

 و رطوبت دما، میزان یك بار روزچند  هر ما. ارودمی پیش قبل از ترآسان کارها، (است شده اشاره بعدی هایفصل در)تل به

PH بستر پرورش باید تحت کنترل باشد. تهویه و آفتاب نور، سروصدا. شود چك 

 

 های پرورش کرم خاکیوشر

  بارت روش به خاكي كرم پرورش

-2 یا یونجه خشك علوفه از نازك ایالیه بستر توسط کف شده، پیشنهاد بارت توسط خاکی کرم پرورش برای که روشی در

 دو سوم تا 1 به 1 نسبت با اره خاك و هوموس فضوالت، حاوی کمپوستی با هاجعبه سپسد. شومی پوشیده گونی از الیه  3

 میـزان  بـه  آرد از د،باشـ مـی  مترسانتی15×35×50 حدوداً چوبی هایجعبه ه انداز روش این در. گردندمی پر جعبه ارتفاع از

 با و شده مرطوب کامالً باید فضوالت و اره خاك. شودمی استفادهها کرم گذاریتخم تحریك جهت جعبه هر در کیلوگرم5/0

 سـپس  .شوندمی پوشانده بستر مادة از نازك ایالیه با و داده قرار بستر سطح بر را بالغ رمک کیلوگرم، نیمشوند مخلوط خاك

 .نمایـد  ایجادرطوبت  منظم توزیع یك و جلوگیری شدن، خشك از تا شوندمی پوشیده گونی الیه 3 یا 2 با هاجعبه محتویات

 توسط و گرفته قرار یكدیگر روی بر هاجعبه .شوندیم نگهداری تاریك محیطی در خاکی هایکرم و بستری هماد با هاجعبه

 چـوبی  هـایی قـاب  روی بر کف، بر گرفته قرار هایجعبه .دگردنمی جدا یكدیگر از مترسانتی 5 ضخامت به چوبی هایتخته
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 به بسته شود، نگهداری مرطوب باید بستر ماده د.گیرنمی قرار زمین سطح از باالتر مترسانتی15 فاصلة در و شوندمی گذاشته

 تغییر گرادسانتی درجه 20 تا 10 بین دما تغییرات کهآن شرط به داد، آب هاآن به دوبار یا یك باید هفته در هوا و آب وضعیت

 جعبه هر در کرم 500 تنها و شوند خارج باید هاکرم بیشتر بلوغ، سن به رسیدن از پس .باشد مناسب بسترمواد  رطوبت و کند

  .ماندمی باقی

 خاكي كرم پرورش براي دوتایي انبارك طرح

 دیسـك  صـفحة  یكی هوسیله ب جعبه دو این که است جابجایی قابل مربعی انبارك عدد دو شامل که پرورشی سامانه یك

 در کـه  شـود می داده جای سینی یك در انبارك دو هر .ندباشمی هم از تفكیك قابل (کردن بستهو  باز) حرکت کنترل مانند

 ماننـد،  دیسك یهصفح .آیدمی کاره ب خانگی گیاهان در استفاده برای (حاصلخیزکننده) بارورکننده مایع توزیع و آوریجمع

ـ  هـا، انبـارك  بـین  در هـا کرم  (Migration) طبیعی حرکت .دارد برعهده راها کرم (Migration) طبیعی حرکت کنترل ه ب

 دو از یكـی  در سازی کمپوست جریان .گیردمی صورت انبارك هر ینب عبوری راه انتخابی کردن بسته یا کردن باز یهوسیل

 کار انبارك در را خاکی هایکرم ههم کار این .شودمی شروع انبارك دو بین، مانند دیسك یهصفح یهبست حالت با انبارك

همـان   کـه  ؛کننـد فـت مـی  بازیا گیاهان برایکودی مفید  بصورت را خانگی زائد مواد ،اًسریع آنها نتیجه در ،کندمی محبوس

 ایآشپزخانه زائد و تازه مواد از دومی انبارك جریان این مدت طول در. شودمی نامیده خاکی کرم مدفوعات یا کمپوستورمی

 به تا شود،داده می هاکرم به آزاد حرکت اجازة شدند، تبدیل کامل کمپوست به  کار انبارك در زائد، مواد که وقتی. شودمی پر

 کمپوسـت ورمـی  هاکرم از آن شدن خالی و اول انبارك از هاکرم شدن جدا با. یابند انتقال دوم انبارك در خوراك یدجد منبع

 هـا، زمـین  شـدن  حاصـلخیزتر  چه هر برای ناپذیری، پایان طور به تا یابدمی ادامه قدر آن چرخه این .است برداشت یهآماد

 بایـد  را نكته این باشدمی بارت روش مانند به هم روش این در هاکرم ارینگهد و تغذیه روش .کند تأمین را کمپوستورمی

. که ممكن است ناشی از عوامل استپرورش  شرایط بودن نامناسب معنی به ها،جعبه کنار در هاکرم تجمع که داشت نظر مد

 زیر باشد:
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 فرج و خلل فقدان ـ1

 زیاد خیلی رطوبت ـ2

 بستر مادة در غذا بقایای بودن حد از بیش ـ3

 شده مختل غیر و طبیعی شرایط و محیط ایجاد ،یك مزرعه کرم به یافتن دست برای که است داده نشان وسیع هایپژوهش

 کنتـرل  روش. نماینـد  تولیـدمثل  و کرده مصرف راموادغذایی  محیط، آن در بتوانند هاکرم اینكه برای د، باشمیبسیار مهم 

 طـرح  و بـارت  طرح در بستر از هاکرم جداسازی روش .باشدمی هدف این به سیدنر برای مطمئن روش تنها طبیعی حرکت

 چـون  هـا، طـرح  ایـن  در البتـه . باشـد می خالی انبارك در ترتازه آلی مواد کردن اضافه شد ذکر که طورهمان دوتایی انبارك

 دوم انبارك به جدید غذایی هماد هتهی برای هاکرم نتیجه در کرم، نه باشد می کمپوستورمی یهتهی اصلی هدف و موضوع

 مابین، کمپوست از هاکرم جداسازی برای ولی. ماندمی هاکرم از خالی پرورش انبارك کمپوست نهایت در و کنندمی مراجعت

 بستر انبارك سمت طرف یك از ها،کرم تجمع برای مناسب عمق داشتن بر عالوه که دهیممی قرار ظرفی دوم و اول انبارك

 به بستر انبارك از مراجعت حین هاکرم .باشد ریزدانه توری محافظ با خالی انبارك سمت دیگر طرف از و ریزدانه وریت بدون

 سمت از ظرف چون و افتندمی ظرف درون به بهتر غذایی مواد به دستیابی برای ،جدید آلی مواد حاوی یا خالی انبارك سمت

 آلـی  مـواد  انبـارك  بـه  توانندنمی و افتندمی دام به جا همان در باشد،می شكل توری پوشش دارای تر،جدید آلی مواد انبارك

 برداشـت  از پـس شـود.  مـی به صورت خالی تعویض   ساعت چند از پس  هاکرم حاوی ظرف سپس .کنند مراجعت ترجدید

 شود.داده می تازه لیآ مواد انبارك به بستر انبارك از هاکرم عبور یهاجاز و برداشته را ظرف ها،کرم از مقداری

 برای تولید کرم خاکی انواع کف بستر

 -6سـفال   - 5مـش   -4 کوبیده شده خاك -3سبد  -2سیمان  -1 عبارتند از های خاکیانواع کف بستر برای پرورش کرم

 گونی
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ه در اکثر نقاط دنیا شخص تولید کننده با توجه به امكانات و سرمایه ای که دارد می تواند هر کدام از کف بسترهای باال را ک

 کمپوست استفاده کند.گیرد، را به منظور پرورش کرم خاکی و تولید کود ورمینیر مورد استفاده قرار می

 سیمانی 

تر یا کمی پایین زمین روی مترسانتی 50 عمق با متر یك عرض و متر دو طول به سیمانی مخزن یكدر این نوع کف بستر 

 و شكسته آجرهای از مترسانتی پنج ضخامت به الیه یك سیمانی مخزن این زیرین الیه رد می شود. آمادهاز سطح زمین 

 این .کندو نقش زهكش را ایفا می کندیم کمك مخزن عمق از اضافی آب خروج به الیه اینشود. می آماده درشت سنگریزه

از دیواره مخزن چشم پوشی  توانیمد . در برخی مواراست اضافی آب تخلیه برای خروجی یك دارای انتها قسمت در مخزن

احداث نسبتاً  نهیهزاست و  (. این روش بسیار ماندگار2003،گوپتا) انتخاب کرداز جنس سیمان را رد و فقط کف بستر ک

کنند. در صورتی که در کمپوست از این روش استفاده میکنندگان بزرگ ورمیتولید های دیگر دارد.کمتری نسبت به روش

های تر احداث شود. اما یكی از عیبشود، کف بستر سیمانی )بتن( باید مقاومد از تراکتور به جای کارگر استفاده میروند تولی

 رود. روش سیمان این است که در فصول سرد سال، دمای آن پایین و در فصول گرم سال دمای آن باال می
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 کف بستر سیمانی 6شکل 

 

 مخزن سیمانی 7شکل 
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 مخزن سیمانی  8شکل 

 

 ایجعبه

 تواندیمای جعبه با این تفاوت که این روش باشدیمکمپوست تولید ورمیخانگی  هایی یا سبدی شبیه روشاجعبهروش 

ای باید . در طرح سبد یا جعبهسبد، صندوق، بشكه :تواند متفاوت باشد مانندها میطرح جعبه انجام شود. ترعیوسدر مقیاس 

در و مواد قابل کمپوست شدن در این روش کود دامی ها داشت. مدیریت باالیی در نگهداری و مراقبت از هر کدام از سبد

 خاك رطوبت کاهش از هم و شود نور نفوذ مانع هم تانیز باشد  پوشدرتواند دارای ها می جعبه شود.میریخته  جعبه

نامناسب شدن  موجب که هستند عواملی از ... و رطوبت کاهش ارتعاش، و ضربه زیاد، سرمای شدید، نور .کند جلوگیری

 همچنین و اضافی آبخروج  یبرا سوراخیباید  ،شود استفاده پالستیكی هایجعبه از اگر .شودیم هاکرمشرایط رشد 

در جعبه های  است بهتر ولی ندارند را مشكل این معموالً چوبی یهاهجعباما  شود. ایجاد آن در هوا جریان برای سوراخی
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 یهاجعبه معایب از یكیشود.  عایق رطوبت، رفتن هدر مقابل در موم یا پارافین با آن هایدیواره ریزی، کود از قبلچوبی 

 ت. اس چوب یکننده اتصال میخ یزدگزنگ و چوب پوسیدگی چوبی،

 

 

 سبد استفاده شده 9شکل 

 این در رطوبت دقیق تنظیم ضمن در، باشدیم زیادی انسانی نیروی به نیاز هاجعبه کردن خالی ون کرد پر برای روش این در

یكی دیگر از عیب های سبد عالوه بر هزینه باالی سبد، نیاز به مكـان زیـادی دارد. در   (. 2000)عطیه، است الزامی سیستم

های خاکی بـا  رود و ممكن است کرمهای پایینی میها از سبدهای باالیی به سبدها بر روی هم کرمسبدصورت قرار دادن 

 شوند.مشكل تهویه و کمبود اکسیژن مواجه 
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 ای )سبدی(جعبه 10شکل 

 دو جعبه ای روش

شوند و شروع به تغذیه وارد سطل اول می هاکرم ،است شده جدا هم از دیوار یك توسط کهاست  سطل دو دارای سیستماین 

 به و شد، حذف سطل دو بین وارهید هفته، دو از سپ .است الیهالیه غذاییموادو  زباله حاوی بستری دوم سطل کنند،می

 مشبك هاجعبه این پایینی سطحکنند.  حرکتی جدید هازباله حاوی دوم سطل به اول سطل از تا شودداده می اجازه هاکرم

 به  تازه اولیه مواد و شودمی سرند و  خرد مخصوصی میله توسط کمپوستورمی پایینی قسمت برداشت هنگام دراست. 

توان دو جعبه را بر روی هم قرار داد که در البته می(. 1382 همكاران، و مجد هاشمیشود )می اضافه جعبه فوقانی قسمت

 د.شون می تولید اولیه مواد  باالیی جعبه
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 دو قسمتی جعبه 11شکل 

 

 بشکه کوچک

 متر میلی 30 قطر به سوراخ ردیف 6-9 باید اضافی رطوبت زهكشی و هوادهی برایو  باشد مطمئن سرپوش دارای باید بشكه

 ت.اس نشده استفاده شیمیایی مواد نگهداری برای شكهب این از قبال که شود حاصل اطمینان باید .نمود ایجاد بشكه دیواره در

 بزرگ بشکه

 بست و قفل را هایشلبه و ساخت مدور مخزنی باشند می کوچك منافذ دارای که سیمی تور تعدادی از استفاده با توانمی

 . باشد داشته ارتفاع مترسانتی 120 حداقل و قطر مترسانتی 90-150حدود باید مخزن ایند. نمو
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 ایروش بشکه 12ل شک

 ایمحفظه سه مخزن

 توجه قابل مقادیرتولید  به قادر که است ایمحفظه سه هایصندوق از استفاده ،کمپوست سریعتولید  برای بادوام مدل یك

 مواد ابتدا که تاس صورت این به نآ عملكرد و گذاری بار شیوه .سازدمی میسر را هوا خوب گردش همچنین و است کمپوست

 گرمای روز 5 تا 3 مدت در و دهدمی رخ مواد تبدیل عمل مناسب شرایط شوند،می بارگذاری اول محفظه در شونده کمپوست

 وشوند می نگهداری محفظه این در روز  4-7مدته ب وشده  داده انتقال دومی محفظه به هانآ سپس. یابدمی افزایش هانآ

 شد کامل تقریبا یا کامل دوم محفظه در کمپوست عمل که وقتی. شودمی گذاریبار جدید مواد با مجدداً اول محفظه همزمان

 برابر در مقاوم های چوب از توان می مخازن این ساخت براید. شو می داده انتقال سوم محفظه به نآ در موجود مواد

 ابعاد. نمود استفاده اند شده سازی مقاوم دارندهنگه مواد با که هایی چوب یا شده فراوری های چوب صنوبر نظیر پوسیدگی

 باریك هایتخته از استفادهآورد.  فراهم کمپوست تولید برای کافی حجم بتواند تا باشد مترسانتی 90-150 حداقل باید مخزن

 یلتسه کردن رو و زیر عملیات جهت را صندوقچه داخل محتویات به دسترسی، صندوقچه جلوی در برداشت قابل متحرك

 .نمایدمی
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 ایمخزن سه محفظه 13شکل 

 

 (بزرگ مقیاس)  کمپوست ورمی تهیه تجاری های سیستم

 ازنیز  فیلیپین در. شد پدیدار امریكا در 1990 دهه در بار اولین برای ایمحفظه کمپوستورمی تهیه تجاری های سیستم   

. کند نگهداری گلدان 10 – 1000 ستتوانمی روستایی خانواده یك که طوری به شد،استفاده می بسته سر رسی هایگلدان

 شد.تولید می خشك کمپوستورمی گرمکیلو 400 حدود مرطوب زباله تن هر از و دشمی داده قرار کرم 500 گلدان هر در

  راکتوری های سیستم

 .است شده داده قرار توری یك هانآ کف در و یافته فزایشا هانآ ارتفاع که هستند هاییبستر ،راکتوری هایسیستممنظور از 

 ساده نسبتا توانندمی هاسیستم این. شود می ریخته دارد قرار توری باالی در که ایالیه روی بر روزانه صورت به غذایی مواد

-راکتور، راندمان حداکثر به دستیابی برای. باشند رطوبت و حرارت درجه کنترل باهمراه  اتوماتیك کامال یا دستی صورت به و

 .شوند داده قرار سرپوشیده مكانی در باید ها
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 های پیشرفتههای ورمی کمپوست در کشورانواع سطل

 تولیدمحل  در را زباله که است شده طراحی کمپوستمیروتولید  مخصوصی هایسطل، اروپا و آمریكا کانادا، کشورهای در

 استفاده هاباغچه در وشده  آوریجمع تولیدی کمپوست و ،کنندکمپوست تبدیل میرمیو کود به شهروندان، منازل یعنی زباله

 زیستی محیط بهداشتی، هایهزینه بر عالوه زباله نقل و حمل ،دفن آوری،جمع هزینه طریق این از د.شومی فروخته یا و شده

 :نمود اشاره زیر هایسطل به توانمی هاسطل این جمله ازرسد، می حداقل به یا شودنمی تحمیل جامعه به... و

 اصلی پوسانه تولیدکننده

(Vermicomposter) 
 

 کرم دوستانه سكونت محل

(Worm Friendly Habitat) 
 

 قوطی کرمدانی

(Can-O-Worms) 
 

 کرم کارخانه

(Worm Factory) 
 

 وار دایره کرمدانی

(Worm-A-Round) 

 

 خروس تاج کرمدانی

(Tumbleweed Worm Bin) 
 

 کندوورمی

(Vermicondo) 
 

 خاک کارخانه

(Soil Factory) 

 

 ارو ورم

( Worm-A-Roo) 
 

 گوارشی میز

(Digestive Table) 
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 کرم پرورش یبرا یخانگ یهاسبد نواعا 14شکل 

 با استفاده از کرم خاکیخانگی  بازیافت سیستم یکساخت 

کمپوست کنند. البته از دادن های خانگی خود را تبدیل به کود ورمیتوانند، زبالهخاکی میهای خانه دار با استفاده از کرمخانم

ای به میزان یك هفتـه نگـه داشـت تـا خـوب      ی تازه به کرم خاکی باید پرهیز شود و زباله ها را باید در ظرف جداگانهزباله

 ها را خارج کرد تا زودتر پوسیده شود.خارج شده از زباله پوسیده شود. هر روز باید آب

 :داریم زیر مواد به نیاز کار این برای

 مترسانتی 30 عمق و 50× 45 ابعاد به پالستیكی مخزن یك •

 هاداری زبالهسطل پالستیكی برای نگه •

 .شودمی بستراستفاده نعنوا بهکه  دیگر فیبری مواد و خشك برگ شده، ریز روزنامه کاغذ نازك، مقوای مخلوط •

 ریزه شن مقداری با همراه معمولی خاك یا کمپوست •

  مخزن در سوراخ ایجاد برای مته •

 خاکی کرم •

 خانگی زباله •

 مخزن دارد سطح در تغذیه به تمایل کرم گونه این که آنجایی از. شود تهیه پالستیك یا چوب از تواندمی بازیافت هایمخزن

 بـا  پالسـتیكی  مخزن یدیواره باالیی هایلبه و سرپوش در تهویه، منظور به .باشد داشته عمق cm 30 تا 20 از بیشتر نباید

 مخـزن  کـف  در را هـا روزنامهشود.  ایجاد اضافی آب خروج برای مخزن درکف هم سوراخ تعدادیشود. می ایجاد سوراخ مته

 مخـزن  بـه  هاکرم که مواد فاسد و پوسیده شدند،زمانی و  اضافه مخزن به شن مقداری همراه به کمپوست خاك واده د قرار

 تـا  پوشـانده شـود   بسـتر  با آن روی و شود پنهان بستر درون کامال که شود دقت پسماندها دادن قرار هنگام. شودمی اضافه

هـم  پس از ریختن زباله ها بهتر است روی آنها را با یك تكه مقوا یا روزنامـه کـه تقریبـا    ، نشود پشه و مگس جلب موجب
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شـود نـور   این عمل عالوه بر اینكه باعث حفظ رطوبت سطح مواد می شود باعث میپوشاند،  اندازه سطح داخلی ظرف است

سپس  ها بتوانند از ظرف پایینی به ظرف باالیی مهاجرت کرده و سطحی ترین مواد را بخورند.ها بتابد و کرمکمتری به کرم

 بازیافـت  رونـد  بـه  ریزتر هایتكه به غذا خردکردنده که روی بستر نمناك باشد. هر دو روز یكبار به میزانی بستر را آب دا

کمپوست را جدا کرد و بطور مجدد کـار  توان ورمیخاکی خورده شد می. هر گاه پسماندها کامال توسط کرمبخشدمی سرعت

  اد کرد.ها را زیتوان تعداد سبدهای خاکی زیاد شود، میکه مقدار کرمرا تكرار کرد، زمانی

 

 

 

 

 خانگی سطل 15شکل 

ها با حرکات دودی شكل، باال و پایین، چپ و راسـت  زیرا کرم ،شودظرف زباله دچار بوی نامطبوع در آشپزخانه و منزل نمی

 ی ظرف که مطبوع استزباله ها گردش کند و تجزیه هوازی صورت پذیرد. بو الیبهشوند هوا به خوبی در الخود باعث می

ها ترشح می شود و این ماده عالوه بر تجزیه زباله ها بویی شبیه بوی مطبـوع   است که در سطح بدن کرمی به دلیل آنزیم

-ها اثر گذار است پیشنهاد مـی تغییرات دما و رطوبت بر عملكرد کرم ،که ارتعاشاز آنجایی جنگل مرطوب را ایجاد می کند.

هـر کـرم    .باشـد  امـان  در یخبندان و سرما باران، خورشید، مستقیم نور ازکه گرفت ها در نظر شود جای مناسبی برای ظرف

از  ها برای آنها غذا ریخـت. نباید در هر وعده روزانه بیشتر از وزن کل کرمبه همین دلیل هم وزن خود غذا می خورد روزانه 

هـا  زیرا این مواد زمانی برای کـرم پرهیز شود. مواد چرب و استخوان ، ت مرغ، گوسفند، مخصوصا ماهی، چربیریختن گوش
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قابل استفاده است که دچار پوسیدگی شوند و تا آن زمان باعث بوی نامطبوع در ظرف شما خواهنـد شـد. پوسـت مرکبـات     

یا با مـوادی مثـل    ردها را کم کم اضافه کیا باید آنمحیط می شوند بنابراین  PHباعث اسیدی شدن محیط و پایین آمدن 

توانند مواد سخت و بزرگ مثل پوست ها نمیکه کرماز آنجایی .ردتثبیت ک 7را در محدوده عدد  PHخاك اره و مواد قلیایی 

دن و رشـد خـوب   تخم مرغ را به راحتی بخورند بنابراین صبر می کنند تا این مواد بپوسند و نرم شوند. برای تسهیل در خور

 ها پیشنهاد می شود مواد را ابتدا در حد امكان خرد و کوچك نماییم. آن

 غلتکی

 و سنگ کلوخ بدون مسطح زمین یكشود، به این صورت که در این روش از خاك رس به عنوان کف بستر استفاده می

سپس با  و مرطوب آن سطحشود، متر در سطح زمین ریخته میسانتی 30خاك رس به ضخامت  ،شده انتخاب  شیشه خرده

 هایکرم هیبرید ایجاد از جلوگیری امر این علتشود. شود و بر روی آن کود دامی ریخته میغلتك دستی کامال کوبیده می

 و بارندگی از هاکرم است. هاآن نژاد شدن زایل ودرون خاك  معمولی خاکی هایکرم باکمپوست در تولید ورمی استفاده مورد

شود. البته بهتر است از خاك به عنوان  استفاده سربستهیك محیط  ازبهتر است در اینجا  پس باشندیم گریزان تابنور آف

های خاکی کود دامی را خیلی بیشتر از خاك چون تجربه نشان داده است که کرم ،کف بستر استفاده شود تا خود بستر

-های خاکی را از نظر تهویه با مشكل مواجه میشده و کرم شود تبدیل به گلدوست دارند، در ضمن خاك وقتی خیس می

 کند.
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 خاک کوبیده شده در روش غلتکی 16شکل 

 مش

 مش روش. باشدیمهوادهی  یكی از شرایطی که کرم خاکی برای رشد و تولید مثل بیشتر به آن احتیاج دارد، تهویه و

 شود.فراهم می هاکرمبرای بسیار خوبی هویه آورد که عمل تشرایطی فراهم می
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 مش روش 17شکل 

گیرند. بر روی این آجرهایی قرار می متر بر رویهایی به قطر دو سانتیهای پالستیكی مقاوم با سوراخدر این روش توری

 شود.قرار داده می متر)توری پشه بند(هایی به قطر یك میلیهای پالستیكی، توریتوری
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 مش استفاده شده 18شکل 

ها نتوانند از آن عبور کنند، باید ریز باشد به نحوی که کرم مش قطری اندازهگذاری باید به این نكته توجه کرد، که  مش در

انرژی باال در مصرف ی کارگری و نهیزهاز معایب این روش شود. برای این کار از توری پشه بند استفاده میهمین دلیل به

  باشد.این روش می

 

  سفال

شود، اما هزینه استفاده از سفال به عنـوان کـف بسـتر    از سفال نیز به عنوان کف بستر برای پرورش کرم خاکی استفاده می

انجـام شـود و شـیب     باشد. همچنین باید مراقب بود که بند کشی بین سفال ها به صورت دقیـق بسیار گرانتر از سیمان می

 مناسبی نیز داشته باشد. 

 گونی 

تواند، استفاده شود اما در موقع جداسازی کرم خاکی از کـود بسـیار مشـكالت    باشد که میترین کف بستری میگونی ارزان

 ها عبور کنند. شود. همچنین از منافذ گونی ممكن است بچه کرمایجاد می

 آسفالت

و حد اقـل یكسـال بعـد از     شود که بوی نفت کامال برطرف شود تر استفاده شود، باید دقتاگر از آسفالت به عنوان کف بس

 کمپوست و پرورش کرم خاکی در این نوع کف بستر شود. ایجاد آسفالت اقدام به تولید کود ورمی
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 هزینه کف بسترها

هـای  شود و هزینـه صرف میای است که برای ساخت و نصب کف بستر در محل مورد نظر مهزینه کف بستر همان هزینه

شـود. در روش مـش   کارگری )مربوط به ساخت کف بستر( ، مصرف آب برای ساخت کف بستر و حمل و نقل را شامل می

ها نیروی انسانی، سـفال و  ها مربوط به آجر، مش پالستیكی و توری پشه بند است، در روش سفال عمده هزینهعمده هزینه

در روش سبد چون قیمت سبد با کیفیت را باید درنظر گرفت، تقریبا هزینه بـاالیی را شـامل   باشد. ها میکشی بین سفالبند

باشد. در روش گونی عمده هزینـه گـونی   ها میمی شود. در روش سیمان هزینه نیروی انسانی، ماسه و سیمان عمده هزینه

در مجمـوع   شـود. ستر در نظر گرفته میباشد و در روش خاك کوبیده شده قیمت خاك و هزینه انسانی برای تهیه کف بمی

 توان گفت که روش مش بیشترین و روش کف بستر گونی و خاك کمترین هزینه انسانی را دارند.می

 معایب و مزایای هر کدام از کف بسترها

تـری نسـبت بـه بقیـه کـف      کف بستر مش به علت اینكه توسط آجر از زمین جدا شده است دارای تهویه بیشتری و مناسب

باشد، اما مصرف آب و هزینه ی کارگری در این روش زیاد است. کف بستر خاك دارای هزینه کارگری و مصرف سترها میب

باشد. به عالوه کودهای زیری با خاك مخلوط شده که در کیفیت کود ها در این روش کم میباشد، اما رشد کرمآب کم می

و ی ساخت ایـن روش متوسـط   رگری و مصرف آب پایین است، هزینهی کاتولیدی تاثیر گذار است. در روش سیمان هزینه

 باشد. ها در این روش باال میرشد کرم
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 (1392،  ی کف بسترها )سرلکمقایسه 7جدول 

 هزینه کف بستر کمپوستمقدار ورمی مقدار کرم خاکی مصرف آب انرژی انسانی کف بستر

 زیاد کم کم کم زیاد سبد

 خیلی زیاد زیاد زیاد خیلی زیاد خیلی زیاد مش

 خیلی کم خیلی کم خیلی کم زیاد کم خاك

 کم خیلی زیاد خیلی زیاد خیلی کم خیلی کم سیمان

 

شود روش سیمان در انرژی انسانی، مصرف آب، هزینه و کف بستر هزینه کمتری طور که در جدول مشاهده میهمان 

 باشد.تولید نیز در این روش بسیار باال میصرف شده است و راندمان 
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 فصل پنجم

 پرورش نوین کرم خاکی

 كالچر ورمي

 کـرم  پایـدار  تولیـد یـك   به دستیابی منظور به خاکی هایکرم تعداد افزایش آن هدف و است خاکی کرم کشت کالچرورمی

 کـالچر ورمـی  در. گیـرد می قرار استفاده مورد ردیگ اهداف یا سازیکمپوست عملیات گسترش برای هاکرم این. است خاکی

 نیتأمدر حد مطلوب  را کرم اولیه یازهاینباید این کار  برایاست.  بعدی یهااستفاده منظور به کرم انبوه تولیداصلی  هدف

 (.2005و همكاران،  30نگه داشت )گارج بهینه حد در را هاآن پرورشی محیط شرایط و کرده

 تکنولوژیورمی

 به و لیآ ضایعات و بقایا ها،زباله فضوالت، از استفاده با خاکی یهاکرم پرورش وریآفن از است عبارت تكنولوژیورمی

 تكنولوژیورمی(. 1996 ،31اسمیل) آن خیزیحاصل و حفاظت خاك ،هاستمیاکوس ،زیست محیط بهبود رایب هاکرم کاربردن

-ورمی به لیآ یهازباله و ضایعات تبدیل و خاك پاالیش حاصلخیزی، افزایش و خاك شرایط بهبود برای خاکی یهاکرم از

  (.1385 ی،ثوابق و علیخانی (است کمپوستورمی تولید تكنولوژیورمی هدف نیترمهم. اما کندیم استفاده کمپوست

                                                 
30 Garj 
31 Ismil 
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 ورمی کالچر 19شکل 

 كالچر ورمي و  ینگكمپوست ورمي بین تفاوت

 مربعمتر هر در خاکی کرم جمعیت تراکم بیشترین و باشدمی کمپوستورمی تولید هدف کمپوستینگورمیی سامانهدر 

ارتفاع تل را بیش از  معموالً، در این سامانه نمایند دفع سپس واستفاده کرده  رازائد مورد نظر  موادها کرم  تا شودریخته می

کرم خاکی در هر  جمعیت تراکمو  ،باشدخاکی می کرم تولید، هدفر کالچی ورمیسامانهگیرند. در مینیك متر در نظر 

 مثل تولید و کرده رشد سرعت به ایوتغذیه محیطی نظر از شرایط بهترین در بتوانند هاکرم که باشد پایین آنقدرباید   مترمربع

در  ی خاکی بیشترین تهویه را داشته باشند.هاکرمگیرند تا متر در نظر میسانتی 50تا  20در این سامانه ارتفاع تل را  .دنماین

ایجاد  سال در کمپوستورمی تنمیلیون  400 تولید ظرفیت زبالهبازیافت برای  کالچرورمی از استفاده با هند کشوراین زمینه 

 (.2005، 32لوهر و همكارانکرده است )

شـود، زیـرا رشـد و تولیـدمثل کـرم      نجام میای ابندی یا پشتهی پرورش کرم خاکی به صورت تلدر اکثر نقاط جهان شیوه

 توان از حداقل فضا حداکثر استفاده را داشت.خاکی در این روش مناسب بوده و همچنین با این روش می

                                                 
32 Loher 
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 تفاوت الگوی سرباز و سرپوشیده

و مزایـایی   توان در دو الگوی سرباز و سر پوشیده پرورش داد، که هر کـدام از ایـن دو الگـو دارای معایـب    خاکی را میکرم

 هستند.

 الگوی سرباز

راحتی از بیل توان بهاز جمله مزایای الگوی سرباز این است که بستر از نظر تهویه و هوادهی در شرایط خوبی قرار دارد و می

-های سرباز به خوبی نمیتراکتور به جای کارگر برای تل بندی استفاده کرد. معایب مكان های سرباز این است که در مكان

شود در فصل تابستان گرمای شدید آفتاب بستر را با کمبود رطوبت روبـرو  ان دما را کنترل نمود، که این مسئله باعث میتو

توان تعداد دفعات آبیاری را بیشتر کرد. در فصول پاییز و زمستان نیز همراه با بارش کند که برای جلوگیری از این مشكل می

-ها در اثر اشباع شدن بستر با آب وجود دارد. سرما ویخبندان در شبخطر خفگی کرمبرف و باران بیش از حد بر روی بستر 

های سرد فصل زمستان نیز ممكن است باعث یخ زدن بستر به علت داشتن رطوبت باال شود که اثرات نا مطلوبی روی رشد 

لون یا گونی پهن کرد اما بایـد مراقـب   توان بر روی بستر نایها دارد. به منظور جلوگیری از این مشكل میو تولید مثل کرم

 ی مناسب بستر بود. تهویه
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 الگوی روباز 20شکل 

 الگوی سرپوشیده

راحتی دما را کنترل کرد و از نفوذ برف و باران در فصل زمستان بر روی بستر و تبخیـر آب  توان بهپوشیده میدر الگوی سر

رد و اسـتفاده از  ها نیز بـر روی تـل ضـرر دا   اگر این برف و باران اسیدی باشند بارش کم آن شود.در تابستان جلوگیری می

 کند.رورت پیدا میالگوی سرپوشیده ض

 تل بندی

را ی بر روی کف بستر دلخواه پیاده شود، طـول تـل   اپشتهدامی به شكل  های خاکی کودبهتر است برای محل زندگی کرم

بسـتگی بـه   نیز ، عرض تل بستگی به فشار آب دارد و ارتفاع تل س امكانات موجود انتخاب کردو بر اسادلخواه توان به می
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شود و اگر سانتی متر در نظر گرفته می 30تا  20بین تل را ارتفاع باشد پرورش کرم خاکی تولید کننده دارد. اگر هدف هدف 

 .توان افزایش دادمیمتر هم یسانت 30تا بیش از را کمپوست هدف باشد، ارتفاع تل تولید کود ورمی

 ناپیوسته

 از شـود، مـی  انـدازی  راه یجدیـد  تل ،هاکرم ییغذامواد  تماما از بعد و شودمیایجاد  جداگانه طور به تل هر  روش این در

 .باشدمی هاتل از یك هر مناسب مدیریت روش این مزایای

 پیوسته

 روش ایـن  مزایـای  از .کننـد مـی  وآمـد  رفـت  هاتل داخلآسانی  به اهکرم و است مرتبط هم به تل چند یا دو روش این در

.این امر به این دلیل اسـت  برندمی هجوم بعدی تل به غذامواد  شدن تمام از بعد هاکرم زیرا باشد،می هاکرم آسان جداسازی

 70 عـرض  بـه  هـا تـل بهتر است  که کرد توجه باید. کنندمی تجمع ولی پوسیده تازه غذایی مواد با تلی در بیشتر هاکرم که

 رفـت وآمـد کنـد.    تـل  دو دربـین  آسـانی  به بتواند باید کارگرزیرا ، شود ترآسان تل از نگهداریو  مدیریت تا باشد مترسانتی

 سطح وپرورش  بستر مكعب متر در کیلوگرم 6/1 حدود هاکرم تراکم وقتی دهدمی نشان( 1997)دومینگز و ادوارد تحقیقات

 .شدمی مشاهده غذایی یماده در کاهش بیشترین و هاکرم رشد بیشترین بود، روز در غذایی ماده کیلوگرم 25/1 هاآن تغذیه

 هاکرم خود ستا ممكن و روندمی بین از هاکوکون کار این با چون ندارد، زدن هم و برگرداندن به نیازی کمپوست ورمی تل

 از جلوگیری برای بیشتر درپوش. باشد هوا عبور برای منافذی دارای باید ،شود استفاده تل برای درپوش از اگر د.ببینن صدمه

 بـه  گـل  از اگـر همچنین  .شودمی استفاده و کنترل دما باران ،برف قطرات ،آب تبخیر ،تل به موذی حشرات، حیوانات ورود

 از معموالً .شودمی تشكیل ژننیترو از سرشار کمپوستی ویابد می افزایش کمپوست داخل دمای شود، استفاده درپوش عنوان

   .شودمی استفاده پوش در عنوان به کهنه پتوی یا و ماشینی هایفرش
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 تل بندی 21شکل 

 تزریق کرم خاکی

-در تولیـد ورمـی  ی مرحلـه ایـن  شود برای تزریق کرم به آن آماده میستر ب ی تل بندی به اتمام رسید،مرحلهپس از اینكه 

ی هـا کـرم متر در قسمت باالیی تل ایجاد کرد، و سانتیباید شیاری به عمق پنجکار برای ایناست.  پوست بسیار حساسکم

داخل شیار ریخته شود. قبـل و بعـد از تزریـق     باشد درخاکی همراه با بستر تل قبلی کرم که سرشار از تخم و نوزاد کرم می

  ود.پاشیدن آب به روی تل نباید فراموش شها کرم
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 تل بندی و تزریق کرم خاکی 22شکل 

 تولیدمثل

-در کرم لقاح .کنند مثل تولید تواننداست می زیادتر هوا رطوبت که هاییماه در خصوصاً سال هایماه اکثر در خاکیهایکرم

 شكمی سطح از کرم دو گیریفتج هنگام در .کشدمی طول ساعت 3 تا 2 معموالً و بوده تقاطعی نوع ازهای خاکی 

 جهت در و دیگری دم مقابل یك هر سر که چسبندمی یكدیگر به طوری و گیرندمی قرار یكدیگر روی بر شانیهابدن

 را گیری جفت عمل هم با کرم دو وقتی. شوندمی جدا یكدیگر از کرم دو گیری جفت اتمام از پسد. گیرمی قرار هم مخالف

 معموالً ولی ،ردیگیم قرار آن درون اسپرم و تخمك 16-8 تعداد و کنندیم آزاد جنسی کمربند از را میتخ کپسول کردند، آغاز

 تولید تخم کپسول یك روز 10 الی 7 مدت درها (. کرم2008، 33زامبرو ) شودیم خارج کرم یك تنها کرم کپسول هر از

 کمپوستتولید کننده  یهاکرم در چند هر(. 2005ونرو،)م دارد وجود کرم جنین عدد 20 الی 2 از کپسول هر در و کندیم

 (.2000)تاملین، است شده دیده تخم کپسول یك در کرم نوزاد عدد 11 تا گاهی

                                                 
33 Zambarev 
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 چرخه تولیدمثل 23شکل 

 

 سه تا یك خودشان ها،کوکون این از کدام هر وزر 23 از بعد که کندمی ایجاد کوکون یك روز سه هر  بالغ کرم یك معموالً

 به ها از رنگ سفیدبچه کرم زمان گذشت با، ستا به رنگ سبز زیتونی روشن ابتدا در کوکون رنگ .کنندمی تولید کرم نوزاد

 5/0 چهب هر طول. هستند شفاف زیتونی رنگ دارای ود شونمی خارج تخم انتهای یك از هاکرم بچه .دنآیمی درقرمز  رنگ

 . رسدمی جنسی بلوغ به روز 90تا 30 گذشت  از پس کرم بچه هر، است اینچ یك تا
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 تولیدمثل کرم خاکی24شکل 

 اسـتفاده  آن از ن آبزیـا  طیـور و  و دام تغذیـه  در و نمـوده  پـودر  تـوان مـی  نیـز  را خـاکی  کـرم کوکـون هـای(   )پیله هـای  

 .ده و سرشار از آلبومین استکرد. این پیله ها استریل بو

 

 تخم کرم خاکی 25شکل 
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 داد قرار دار منفذ پالستیك سبدهای در را هاآن توانیم هاکرم نقل و حمل برای رسید، پایان به جداسازی یمرحله که یزمان

 تا باشد،که پر از تخم کرم می داد قرار بستر مانه از غذایی مواد کیلوگرمنه تا چهارده  خاکی کرم کیلوگرم یك هر ازای به و

و کف درپوش  عنوان به توانیم مرطوب کاغذ ازد. نكن اذیت را هاکرم آفتاب نور اًیثان باشد، کرم دسترس در غذایی مواد اوالً

  .قرارداد کیلوگرمی بیست و پنج یك، یهایبند بسته در توانمی را نیز کمپوستورمی .کرد استفاده پوش

 پروار بندی کرم خاکی

 اگـر های خاکی بزرگتر و چاقتر باشـند بهتـر اسـت.    برای صنعت ماهیگیری و تولید لوازم آرایشی و بهداشتی هر چقدر کرم

 تولید و گیریجفت شانس باشند، نداشته را دیگری کرم با تماس احتمال که باشد کم ایاندازه به وسیع سطح یك در هاکرم

 وند.شمی درشت و بزرگتر بسیارهای خاکی کرم حالت این در لذا اشد،بنمی زیاد نیز مثل

 كردن انبار و بندي بسته

ی ظروف از موفق دهندگان پرورش بیشتر ولی. کنندیم استفادهی متنوع ظروف وها بندی بسته از خاکی کرم دهندگان پرورش

 مومی روکش اب پالستیك از باید ظروف .کنندیم استفاده است، شده طراحی هاکرم نقل و حمل و برداشت خصوصم که

 .دارند نگه را رطوبت تا باشند شده ساخته
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 خاکی کرم کنسرو 26شکل 

 در کمپوسـت ورمـی  رطوبت .داد قرار اتیلنیپلی یهاسهیک در را آن توانیم کمپوست ورمی تبخیر رطوبت از جلوگیری برای

 کـود  کـه  اسـت  ایـن  قسمت این در مهم بسیار نكته(. 1380)سماوات،  باشد وزنی درصد 20 از بیش باید بندی بسته هنگام

. در موقـع  اسـت  دوبـاره  پرورش شروع برای بستر بهترین و است خاکی کرم نوزاد و تخم از پر زیرا ریخت دور نباید را اضافه

 با گونی باید سعی کد حداالمكان توده شكسته نشود.ی پر از کرم چه با سبد و چه انتقال توده
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 بندی یک کیلویی و سه کیلوییبسته 27شکل 

 

 

 

 

 

 فصل ششم

 هاهای خاکی و تغذیه آنکرم



 کمپوست(خاکی )ورمیفناوری تولید کود از کرم

 

 

73 

این غـذای مصـرف شـده     (.1383ملكوتی، و سماوات) کنندمی مصرف غذا خود بدن وزن یاندازه به روز هر خاکی یهاکرم

های کمپوست تولید شده باشد، به همین دلیل در تغذیه کرمهای ورمیتواند تا حدودی تعیین کننده ویژگیها میط کرمتوس

 مـواد  داخل در مناسب نیتروژن به کربن نسبت خاکی باید به نكاتی خاصی هنگام تهیه مواد غذایی برای تولید توجه داشت.

 کمبـود  صـورت  در .باشـد  درصـد  15 الـی  9 بین باید غذایی مواد کل در وجودم ینئپروتباشد و  40:1 تا 30:1 حدود در آلی

 دیگر و پروتئین دارای مواد زیاد استفادهد. شومی اسیدی تخمگذاری برای هانآ بستر و کنند نمی رشد خوب ها کرم پروتیین،

 بسـتر  PH  مـوقتی  افـزایش  سبب و هکرد آزاد آمونیاك ترکیبات این زیرا، است مضر نیز تجزیه قابل نیتروژنه آلی ترکیبات

 ، حیـوانی  کودهـای  و گیـاهی  پسـماندهای  از استفاده .برندمی بین از و کرده تجزیه سرعت به را بسترها آلی مواد و شوندمی

، یا زمان طوالنی برای خوردن نبوده آن بلع به قادر هاکرم، باشند درشت خیلیغذایی  مواد اگر .است مناسب بسترسازی برای

 مـواد  کردنمخلوطاز طرف دیگر  ت.داش خواهند ناکافی رشد نتیجه درها و تبدیل به ورمی کمپوست صرف خواهد شد، آن

 نمـك  زیـاد  هایغلظت .شودیم تهویه و بستر تخلخل افزایش باعث نیتروژن از غنی مواد با درشت یاندازه با کربن از غنی

شود،  شویی آب اضافی نمك کردن برطرف برای باید بستر مواد راینبناب، دشو هاکرم وزن و پیله کاهش موجب است ممكن

 خاك) سلولزی مواد از استفاده. کرد استفاده نباید بسترها کردن غرقاب روش از و شود داشته نگاه ثابت بستر مواد طوبتاما ر

 ماده توده به ریز ماسه کمی قدارم کردن اضافه و کندمی کمك هاکرم بقای و تنفس عمل به، بهتر تهویه ایجاد دلیل به (اره

 جمـع  آن دور به حشرات و مگس باشد، اسیدی حد از بیش بستر اگر. کندمی کمك کرم سنگدان در غذا هضم عمل به، آلی

 .شودمی

 هاکرم یتغذیه

 درلید شده کمپوست توها در ورمیهای خاکی و تاثیر آنبرای تغذیه کرم استفاده قابل ضایعات از برخی شیمیایی خصوصیات

  (.1382 همكاران، و مجد هاشمی) است آمده زیر هایجدول

 

 کمپوستورمی تولید برای مصرفی مواد شیمیایی خصوصیات 8جدول 



 کمپوست(خاکی )ورمیفناوری تولید کود از کرم

 

 

74 

 گندم کاه کیك ترلیف گاوی کود اره خاك درختان برگ شهری زباله فاضالب لجن خصوصیات

PH 6/4 8/1 7/3 7/8 8/7 7/2 7/9 

EC 4/61 55/9 2/4 1/9 13/3 1/96 1/54 

C/N 10/69 27/35 32/26 407/7 19/16 87/16 64 

 

 قبل جدول مواد از شده تولید کمپوستورمی شیمیایی خصوصیات 9جدول 

 خصوصیات
 فاضالب لجن

 چوب تراشه و
 اوره و گندم کاه کیك ترلیف گاوی کود اره خاك درختان برگ شهری زباله

PH 6/9 7/8 8/1 8/2 8/1 8/2 7/8 

EC 1/37 85 57 32 88 78 18 

C/N 14/73 76 88 48/3 43 59 32 

 



 کمپوست(خاکی )ورمیفناوری تولید کود از کرم

 

 

75 

 

 .. و چغندر قند تفاله کاغذی، دستمال باگاس، هرز، یهاعلف دانه، پنبه کمپوستورمی  آزمایشی تولید 28شکل 

 

معلـوم   هـا  نآ  Ec و نیتروژن به کربن نسبت باید شود، استفاده کرم یتغذیه برای گیاهی ضایعات از حاصل پوستکم از اگر

 .است شده داده شرح زیر جدول درباشد این نسبت در بعضی از مواد ضایعاتی 

 گیاهی ضایعات از حاصل هایکمپوست خصوصیات 10جدول 

 خصوصیات
 سهر ضایعات

 درختان تازه

 نارس کمپوست

 هرس ضایعات

 رسیده کمپوست

 هرس ضایعات

 کمپوست

 پنبه ضایعات

 ضایعات کمپوست

 منازل حیاط

 27/32 49 40 59 68 (درصد) آلی مواد

 4/15 10 14 20 25 به کربن نسبت
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 نیتروژن

 بر گرممیلی) آمونیوم

 (گرمکیلو

158 140 62 8 - 

Ec  

 زیمنسدسی)

 (متر بر 

2/4 4 9/3 2/8 - 

   

 هاکرم برای قبول قابل غذاهای

ـ  تغذیـه  مقوا و کاغذ باغچه، حیاط، غذایی، ضایعات انواع تمام از توانندمی خاکی هایکرم  ماننـد  آشـپزخانه  ضـایعات  د.نماین

مـواد در مرحلـه   . ولی باید توجه کرد اگر ایـن  کرد استفاده توانمی نیز مرغ تخم پوست و قهوه مانده ته سبزیجات، باقیمانده

بـه ایـن    بایـد  کمپوسـت ورمی بستر عنوان به کود از استفاده صورت درباشد. تر میفساد به مصرف کرم خاکی برسد، مناسب

 گرمـای  اثـر  در هاکرمممكن است  و شده آلی ماده توده در دما افزایش سبب، تازه آلیکود  از استفادهته توجه داشت که نك

نوزادان ل باید از موادی به عنوان افزودنی به کود استفاده کرد که سریعاً به کمپوست تبدیل شوند. در ک. روند می بین از زیاد

 که این از شدن آگاه برای راه بهترین د.شون بالغ تا است الزم زمان ماه سه دو تا وبه مواد غذایی زیادی احتیاج ندارند  هاکرم

مـواد   همـه  تقریبا وقتی و داده ییغذامواد  هم سر پشت روز چند هانآ به که است این داده شود هاکرم به باید غذا مقدار چه

 هنگامد. ز تخمین را مصرفی غذای مقدار توانمی کوتاهی مدت طیبا این روش  داده شود. غذا هانآ به شدیی مصرف غذا

 از باید بود چنین اگر، باشند نیافته عتجم جعبه کف در پسماندها از ناشی شیرابه و مایعات که کرد توجه باید هاکرم به غذادهی

 زیادی میزان به هاکرم.نمایند تغذیهنیز  کاغذی مانند فیبرمواد  از هاکرم .نمود استفاده یافته تجمع مایعات جذب برای کاغذ

 هاکرم شود تبدیل کوچك قطعات به و شده خرد ییغذامواد  اگر .باشند کرده عادت جدید بستر به اگر خصوصا خورندمی غذا

 خرد غذاهای است بهتر .ها استتر مواد غذایی توسط کرماین امر به دلیل هضم آسان وکنند مصرف می بیشتری یغذامواد 
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از  هـا کـرم  کـه  اسـت  ذکـر  قابل کنند پسماندها تجزیه به شروع هم هاباکتری تا شود ریخته حوضچه در روز چند برای شده

 کنند.ستفاده میبه عنوان منبع غذایی نیز ا هاباکتری

در مبحث انبوه صنعتی از مواد غذایی برای کرم ها باید استفاده کرد که ارزان و قابل دسترس باشد. بـه همـین دلیـل اکثـر     

صـورت   تحقیقـات  طیکنند. ها استفاده میکمپوست از کود دامی به عنوان مواد غذایی برای کرممزارع تولید صنعتی ورمی

-کودکمپوست است و بعد از آن کود گاوی مناسب ترین گزینه می باشد. ن کود برای تولید ورمیتریگرفته کود اسبی مناسب

 هـا کرم برای مضر و بیماریزا عوامل دارایتازه ممكن است های کود. باشند داشته ماه شش باالی عمری یا پوسیده باید ها

 باشند.

 هاکرم برای قبول قابل غیر غذاهای

 مواد پرتقال، سیر، پیاز، پوست قبیل از موادی مصرف ازو  شودمی داده هاکرم به خوردن برای زیچی چه که نمود دقت باید

 باشیم اطالعبی هانآمنشاء  از اگر خصوصاً شود خودداری کرم تغذیه جهت معطر مواد سایر و روغن گوشت لبنی،

ست میوه های گازدار، سنگ، فلزات، شیشه، مواد پو: از عبارتند هاکرم برایدیگر  قبول قابل غیر غذاهای (.1380)سماوات،

ذکر این نكته ضروری است که هر نوع موادی که در اثر کمپوست شدن تولید گرما  شیمیایی، مواد اسیدی و بازی، الكلی.

 کند، برای کرم خاکی مناسب نیست و این گونه مواد وقتی که کامال پوسیده شدند باید به مصرف کرم خاکی برسند.

 سترب مواد

 بسـتر  عنـوان  به و وردهآ دسته ب ...و کود دامی، کاهموادی مانند  از مشخص هاینسبت با ترکیبی توانیم هابستر کرم در

 ،است 25  حدود نیتروژن به کربن نسبت با بستری کمپوست،ورمی تولید برای بستر بهترین اما کرد. استفاده هاکرم پرورش

و همكاران،  34گارج) باشد خود میزان باالترین در نیز کمپوستورمی تولید میكروبی فرایند ها،کرم مناسب عملكرد وجود با تا

                                                 
34 Garg 
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 توانـد می بستر در که موادی از دیگر یكی (.2003 ،35ت )کوپراس نیز مناسب یونجه و کاه، شده خرد مقوا، کاغذ بستر(. 2005

 مثل آلی بقایای از وسیعی دامنه یکرم خاک هایگونه از برخی (.1994 ،همكاران و 36)بت باشدمی فاضالب و لجن رود کار به

 کـاربرد (. 1980 همكـاران،  و ادواردز (کنندمی تجزیه را صنعتی ضایعات و محصوالت بقایای دامی، ضایعات فاضالب، لجن

 از بسیاری در متعددی تجاری هایپروژه و تحقیقاتی هایبرنامه و بوده زیادی توجه مورد لجن مدیریت برای یخاک یهاکرم

 هـای سیسـتم  بـرای  خوبی بسیار جایگزین تواندمی تكنولوژی این. است آمده در اجرا مرحله به آن مورد در جهان کشورهای

 د.باش لجن تثبیت متداول

 درون در زیـاد  فشار با بستری مواد یاد باش زیاد حجمی جرم دارای که شود استفاده موادی ازکمپوست ورمیتولید  برای اگر

 در هـا کـرم  شوند.ها با کمبود اکسیژن مواجه میکرم نتیجه در و شده کم بستر مواد تخلخل صورت این در د،گیر قرار رفظ

 تخلخل دارای گیرندمی قرار استفاده مورد بستر عنوان به که مختلف مواد. شد خواهند تلف وضعی چنین یافتن همادا صورت

 دارند نگه خود در را رطوبت بتوانند که باشند موادی باید خاکی، هایکرم بستر در استفاده برای مواد بهترین .دهستن متفاوتی

-توان به عنوان بستر پرورش اسـتفاده کـرد زیـرا در کیفیـت ورمـی     از خاك نمی د.کنن ایجاد و پوکی سستی حالت تل در و

ع پوسیده می شوند گاز آمونیاك تولیـد  کمپوست تولید شده تاثیر گذار است. موادی دیگر مانند کود دامی تازه که خیلی سری

 دقـت  باید بستر مواد تهیه در های خاکی کشنده باشد.شوند که ممكن است برای کرمکرده و باعث ایجاد گرما در بستر می

 .شودمیبستر  شدن اسیدی باعث آمونیوم زیرا نشود استفاده خوراك برای شده، استفاده آمونیوم از هاآن در موادی از که شود

، هـا روزنامـه  هایبریده تواندمی بستری مواد. شودمی خاکی هایکرم مثل تولید افزایش باعث بستر کلسیم میزان افزایشاما 

 پوسـیده  دامی کود یا کمپوست ماس، ،پیت اره خاك، مرده یاهانگ، علوفه، کاه شده، خرد هایبرگ، کارتن تایپ، کاغذهای

 وضـعیت برای بستر بـه   تا فشرد کمی سپسقرار داده  آب در ساعت 24 مدته برا نآباید  ماس پیت. برای استفاده از باشد

 بی برسد.مناس

                                                 
Kuepper35  

36 Butt 
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 کاه شدهپرسهای بسته در خاکی هایکرم دارینگه روش

 یك اندازه به پرس سه هر بین فواصل که شكلی به شوندمی داده قرار ایستاده حالتبه  هم کناری کاه هاپرسکار برای این

 .باشد خالیان کارگر فعالیت و هویهت جهت پرس

 

 کلش و کاه هایپرس با بسترسازی 29شکل 

 بسترها مرکز به رطوبت تا گرددمی آبدهی مئدا طور به هفته یك مدت به محیط و شوندمی کارگذاشته بسترها روی هابپاشآ

  .کند نفوذ
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 ی آبپاشینحوه 30شکل 

 

هـای  بسـته  روی هاپاشآب سپس. گرددمی تنظیم ازت به کربن نسبت بسترها سطح به گاوی کود الیه یك اضافه کردن با

 تجزیه سرعت افزایش جهت ازت به کربن نسبت نظیمد. تکن نفوذ بسترها عمق به کود تا شوندمی گذاشته کار کاه پرس شده

 (.1388سلجوقی، (است الزامی
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 بستر پرس کاه 31شکل 

 

 جنگلی و کشاورزی پسماندها

 پسـماندها  ایـن  .کـرد  اسـتفاده  نیز آیدمی دست به خرمنكوبی و محصول برداشت از پس که کشاورزی پسماندها از توانمی

 غذایی، صنایع فرآوری هایهزبال ها،برگ خرده سبزیجات، زباله پوست، ،سسبو ها،برگ ها،شاخه :باشندمی زیر موارد شامل

  .باشندمی شده فرآوری هایزباله کاغذ خمیر و اره خاك پوست، چوب، هایتراشه ،نیشكر تفاله

 صنعتی ضایعات

پـرورش  در تغییـر  کمی با توانندمی نیز هایهکارخان هایزباله و غذایی مواد فرآوری از حاصل ضایعات مانند صنعتی ضایعات

 و نساجی پتروشیمی، شیمیایی، صنعتی، هایکارخانه ضایعات اینكه علت به است ذکر شایان اما .گیرند ارقر استفاده مورد کرم

 بسـیار  زیسـت محـیط  و انسان برای عناصر این و باشندمی کبالت و نیكل جیوه، سرب، جمله از سنگین فلزات دارای معادن

 و صـنعتی  هـای زباله و ضایعات بازیافت صنعت این از هدف راگ .کرد عمل محتاطانه هاآن یاستفاده در باید، است خطرناك

 .شودنمی توصیه مواد این از استفاده نباشد، فاضالب
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 كمپوستورمی تولید در معدني كنندهاصالح مواد

 وارد که هستند آلی مواد خود عوامل این از یكی .هستند تاثیرگذار کمپوستورمی فرآیند انجام چگونگی بر متعددی عوامل

-ی ورمیسازآماده زمان مدتگذار است، حاصله نیز تاثیر آلی مواد کیفیت بر که عواملاین  ازدیگر  یكی شوندمی رآیندف

 .(1381یاحی، ر) استکمپوست 

 (2006 ،37)حالمل کمپوستورمی برای استفاده قابل مواد 11جدول 

 C/N تقریبی نسبت مواد

 4:1 خشكخون

 10:1 غیمرکود

 12:1 چمن بریده

 12:1 آشپزخانه ضایعات

 15:1 پرواربندی گاوی کود

 20:1 باغی آلی ضایعات

 80:1 کاه

 

 (38،2008)سابلر خشک وزن درصد حسب بر دامی یکودها انواع شیمیایی خصوصیات 12جدول 

 کلسیم نیتروژن خاکستر دامی کود نوع

 1/97 2/2 31/3 گوشتی مرغی

 3/42 2 42/7 گذارتخم مرغی

                                                 
37 Halml 

Subler 38  
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 1/6 2/7 10/6 شیری گاوی

 55 3/5 10/2 گوشتی گاوی

 2 2 28/8 خوك

 2/9 1/7 27/9 اسبی

 1/9 4 10 گوسفندی

 

 به ارزشمندی نتایج حیوان چند دامی کودهای روی بر تحقیقاتی طی در هندوستان در 2008 سال در همكاران و 39اسمیث

 .آوردند دست به زیر جدول شرح

 

 هندوستان در دامی یکودها از برخی شیمیایی خصوصیات 13جدول 

 PH رطوبت درصد دامی کود
EC 

 (متربر  زیمنسدسی)
 C/Nنسبت

 89/4 2/1 8/2 56 گاو

 93 2/6 8/4 72/3 میش گاو

 1/1 2/3 8 54 اسب

 97/1 3/91 8/1 4/5 االغ

 8/88 9 8/2 73/4 گوسفند

 93/5 2/56 7/8 21/8 بز

                                                 
39 mithS 
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 116/1 1/56 9 58 شتر

 

 روز 150 مدت به یگاو کود از کههایی که کرم مورد در را روز هر در گرممیلی 7 رشد مقدار( 1986)  همكاران و 40رینك

 را هاکرم شدر مقدار، کرده استفاده پوسیده دامی کود از که( 1991) 41بومون دیگر طرف از کردند. گزارشاند را کرده تغذیه

  ) Lumbricidaesaviny((، دریافتند توانایی کرم گونه 2001و همكاران ) 42آیراست.  کرده گزارش روز هر در را گرممیلی 14

Eisenia fetida از باشد.نساجی و در کود گاوی بیشتر از کود مرغی می در فضوالت ماکیان بیشتر از ضایعات کارخانجات 

 حاوی است ممكن چون باشد درآمده کمپوست صورت به کامال که کرد استفاده بستر عنوان به توانمی صورتی در سبز کود

 پوسیده حسابی دبای مواد این کرد، توجه نكته این به باید شود، استفاده بستر در کاه یا اره خاك از اگر .باشد هرز علف تخم

 تواندمی هانآ کاربرد و است مناسب کرم تولید برای بیشتر مواد یند. اشونمیمرغوب  زیاد تولیدی کود کیفیت وگرنه باشند

 .کند جویی صرفه آب مصرف در

 

 

 

 

 هفتم فصل

 کمپوستورمی از کرم جداسازی        

                                                 
40 eineckeR 

41 wmunuBo 
42 Ir 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lumbricidae
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 ها از طبیعتآوری کرمجمع

 به تغذیه جهت که است هنگامی وریآجمع زمان هترین. بندارند یكسانی پراکندگی اج همه در و همیشه خاکی هایکرم

 خارج خودبستر  از تنفس جهت زیاد بارندگی اثر در که هنگامی یا و فتابآ غروب یا و طلوع هنگام مانند ندآیمی خاك سطح

-خاك باشند،می مناسبی جای رغزارهام و هاجنگلدر  خاکی هایکرمآوری جمع برای مرطوب و معتدل هایفصل. شوندمی

 کرم وریآجمع از قبل مهم نكتهد. باشنمیی مناسبآوری کرم مناطق نیز برای جمع است زیاد هانآ معدنی مواد که هایی

 :دارد وجود برداری نمونه برای عمده دلیل چهار معموالً .است برداری نمونه انجام از هدف خاکی

  منطقه یك یخاک یهاکرم شناسایی و تشخیص •

 سطح واحد در هاآن پراکندگی و میزان بررسی و خاکی یهاکرم جمعیت تعیین •

  پرورش و کشت جهت خاکی کرم زیادی تعداد وردنآ بدست •

 (صنعتی نیمه  یا انبوه تولید ) مصنوعی بسترهای در شده تكثیر خاکی یهاکرم وریآجمع •

  تل در خاكي هايكرم جمعیت تخمین

 :باید به ترتیب زیر عمل کرد تل در خاکی هایکرم تجمعی تخمینبرای 

 .شودیم انتخاب  بستر یك مختلف هایمكان از منطقه چند-الف

 .باشد تیز هالچهیب این نوك نباید ،شود استفاده آوری جمع برای استاندارد، یهالچهیب از -ب

 .شودیم ضرب تل متراژ در و کرده کش وزن رابستر  مترسانتی 50 یهاکرم -ت

 شود.ریخته می باشد، ناپذیر رطوبت که پالستیكی، پوششی در شده کمپوست جدا ورمی کود -ث

 ها در مزرعهآوری کرمجمع

اگر برای مدت طـوالنی  انجام شود.  کمپوستورمیجداسازی کرم از ، الزم است مرحله شد مادهآ کمپوستورمی کههنگامی

 بـه  تـل  کـود  رنگ کههنگامی .سمیت خواهند داشت هاکرمجا مانده برای خود این مواد به حال خود رها شوند، فضوالت ب
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 بستر مواد در این مرحله د،آیمی در خاك شكل به کود ذراتو  شده کم کمپوستورمی حرارت درجه ،شد تبدیل تیره یاقهوه

در ایـن مرحلـه   . وت خواهند شدکمپوست با ذرات اولیه کود دامی بسیار متفاه است. ذرات ورمیشد تبدیل کمپوستورمی به

د. در وقطـع شـ  باید  کمپوست اضافه کردن آبسه روز قبل از برداشت ورمی .است شده تمام هاکرمبرای مصرف  ییغذامواد

. کمپوسـت برداشـت شـده را بـر روی     ننـد یبینمبه عمق بستر رفته و در موقع برداشت کمپوست، آسیب  هاکرماثر این کار 

به سمت الیه  ماندهیباقی هاکرمد با این کار وشمیمخروطی در برابر تابش اشعه آفتاب قرار داده  زمینی سخت و به صورت

هـای خـاکی  بـا اسـتفاده از چنگـك زدن      (. در فضای سر پوشیده کرم2005)علیخانی و ثواقبی، کنندیمن توده حرکت یپای

-زمانی انجام میکار این و شوند برداشت خاصی نظم سبر اسا باید خاکی کرم بسترهای روند.شوند و به زیر میتحریك می

 برداشـت . شـود  ایجاد بسترها در اختالل و مزاحمت نیترکم و شود حاصل اطمینانکمپوست ورمی حداکثر تولید از که شود

 وکند یرا ایجاد م بستر یهاکرم برای بیشتری فضایبار( امكان فراهم کردن یك روز 90 هر معموالً) کمپوستورمی منظم

 مثل تولید و تغذیه برایراحتی به توانندمی هاکرمشده  ایجاد فرج و خللکند. در ایجاد می (پوك) متخلخل حالت بسترهادر 

  . کنند حرکت

گویند که تمام کود دامی توسط کرم خاکی تجزیه شده باشـد و انسـان در   ورمی کمپوست درجه یك به ورمی کمپوستی می

که کرم کمپوست دخل و تصرفی نداشته باشد. اگر هدف پرورش کرم خاکی باشد به دلیل ایند ورمیخرد یا سرند کردن کو

درصد کود دامی تبدیل بـه ورمـی کمپوسـت شـد،      80که خاکی در ورمی کمپوست الغر و بی تحرك می شود،  باید زمانی

شـود آن را سـرند کـرد. ذکـر ایـن نكتـه        که کود ورمی کمپوست یك دست و بازار پسندجداسازی را انجام داد و برای این

 های دامی مخلوط نمایند.را با کودضروری است که کشاورزان نباید ورمی کمپوست خالص را به زمین بدهند و باید آن 
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 بستر مکانیزه با جداساز متحرک 32شکل 

 اهداف جداسازی

ر کرم وکود به صورت مستمر و به تدریج از هم جـدا  جداسازی کرم و مدفوعش نیاز به نیروی انسانی زیادی دارد، معموال اگ

کار را انجام داد. در این صورت هم کرم و کود به برداری کرد تا اینكه به یكباره اینتوان از نیروی انسانی بهتر بهرهشود می

یك فرایند شود. جداسازی کرم از کود معموال صورت صحیح جدا نمی شود، هم انرژی کارگری بیشتری صرف جداسازی می

بر است، روشی که در آن بتوان مدت زمان جداسازی را کاهش داد و دارای کمترین تلفات کرم خاکی باشد، یك روش زمان

 باشد.مناسب برای جداسازی می

   جداسازي هایانواع روش

 :شودیم اشاره هاآن از برخی به که دارد وجود روش چندین بستر خاك از یافته پرورش یهاکرم جداسازی منظور به

 غرقابی -5سرند   -4الكتریسته -3 نور از استفاده -2ها بستر کرمتازه در کنار  غذایی ریختن مواد-1
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 هاکرم بستر کنار درپوسیده  غذایی مواد ریختن

از  هـا رمکدر این حالت . است جدید غذایی مواد سمت به کمپوستی مواد از هاکرم جابجایی رفتار از استفادهاساس این روش 

 به ازین دلیلهب روش این (.1380شود )سماوات،پس از وارد شدن به داخل مواد آلی تازه جدا می ،کمپوست به عمل آمدهورمی

 روش ایـن  در هـا کرم جداسازی بازده. باشد دسترس در ارزان قیمت با زمین که است صرفه با صورتی در زیاد مقدار به زمین

در ایـن روش   (.1377 ،)پرورشی و همكاران است کم بسیار محصول برداشت حین در هاکرم فاتال درصد و بوده زیاد بسیار

و  باشـد  تـر بـزرگ  جدید تل طول است بهتر اًیثان باشد، تراز مبسترها ه وبوده  یكی جدید و قدیم تل در بستر کف جنس باید

 ی تازه در اطراف تل ریخته شود.غذاها

 دامی پوسیدهاستفاده از کود 

ـ برداشـته و  را  کمپوستورمیتبدیل شده به تل کود قسمت ین روش بسته به طول تل در چند در ا دامـی  کـود  جـای آن  هب

داده ریخته شده آب  دامی پوسیده هایی که کودو فقط قسمت شودیهای دیگر تل آبیاری نمقسمتشود. پوسیده ریخته می

 .شودها از کرم خالی میقسمت یقیهخته شده حاوی کرم شده و بری دامی پوسیدهبعد از یك هفته مراکزی که کود  شود.می

 نور از استفاده 

 بـا  کـه است  صورت این به کار یوهیش. شودتابانده می نور تل سطح به باال از که است این کرم برداشت پیچیده روش یك

کار این  مرتبه دو کرده، جمع را سطح ستکمپوورمی کرده، صبرمدتی  ،وندریمبستر  زیر به هاکرم بستر سطح به نور تابیدن

 از را هاتخم زیرا باشد درجه 29 تا 25 از بیش نباید دما شود، البتهنیز کمك گرفته می حرارتدر این روش از  .شودیم تكرار

 از هاکرم که آنجا از توان زیر بستر را با کمك فن خنك کرد.می شود،استفاده می مش ازبرای بستر پرورش  . اگربردمی بین

اگـر ایـن روش    .کمپوسـت اسـت  همان ورمـی  بستر قسمت باالید. رونمی تل ته سمت به هستند فراری زیاد گرمای و نور

 نور از سربسته الگوی در و خورشید نور از روباز الگوی درماند. از کرم در کف بستر باقی می یاتودهتكرار شود چندین مرتبه 
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زیـرا   گیرنـد  قـرار  خورشـید  نـور  تـابش  معرض در مدت طوالنی نبایدها تل، اما گرفت كکم جداسازی برای توانیم المپ

همـین  نیز یكی از دالیل عدم استفاده از الگوی روباز برای پرورش کرم خاکی کند، پیدا می کاهش بستر در موجود نیتروژن

 .باشدمینكته 

 الكتریكيروش 

-پی به خاك شوك الكتریكی داده مـی درشود و در زمان های پیاشته میدو الكترود با فاصله و جدا از یكدیگر در خاك گذ

 پژوهنـدگان  سـوی  از روش ایـن  پـذیرفتن ، آینـد مـی  بیـرون  خـاك  از و شده تحریك خاکی هایکرم هنگام این درشود، 

نزدیـك  هـایی کـه   ولی از یك سو رسانایی خاك ها یكسان نیست و از سوی دیگر در ایـن روش کـرم  گیر بود. درآغازچشم

برند و خاك پناه می ها نیز به عمقبرخی از کرمشوند و ها فلج یا کشته میالكترود هستند بسیار برانگیخته شده و بیشتر آن

 هـدایت  .ها را وادار به بیـرون آمـدن از خـاك در ایـن فاصـله کنـد      کرمای نیست که شوك الكتریكی ایجاد شده به اندازه

 هـای سـوراخ  از هـا کـرم  آمـدن  بـاال  سـبب  کود اعماق به برق جریان نفوذ معموالًو  اردد بستگی رطوبت به کود الكتریكی

 توانیم روش این با .روندیم فرو ترنییپا یا  زیرین سطح به برعكس هاکرم باشد خشك کود سطح اگرو  شودیم زیرزمینی

 در کـه  خـاکی  یهاکرم برای روش ایند. کر تحریك را هستند الكترود متری یك تا متریسانتی 20 حدود در که هاییکرم

  .شودیم استفادهبیشتر  ،کنندیم زیست خاك عمیق مناطق

 غربال و سرند از استفاده

 دارای صـنعتی  نیمـه  یـا  صنعتی هایسرند .کندمی جدا هم از را اندازه، مواد اساس بر که است ایوسیله الك همان یا سرند

 صـنعت  در. دهنـد مـی  انجـام  را جداسازی عمل انسانی نیروی از فارغ و مكانیكی صورت به که باشندمی ایمحرکه نیروی

 استفاده ایمرحله چند و سرند دوار سرند نوع دو تولید شده از کمپوستورمی کود از کرم جداسازی منظور به کمپوستورمی

 تنش ایجاد و شدید های تكان یا  سرند منافذ از کرم عبور اثر کرم، در جداسازی سرندها برای از استفاده هنگام در .شودمی

 بروند. بین از ها کرم از درصد20 الی 10 ممكن است حدود
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 دوار سرند

 چهـار  یـا  سه منافذ دارای گیرندمی قرار استفاده مورد کود از زاید مواد یا و کود از کرم جداسازی برای که دواری های سرند

قبل از سرند کردن (. 1380)سماوات، باشدیم %30ی کرم به وسیله سرند بهترین رطوبت برای جداساز. باشندمی متریمیلی

 تـوان یمپس از آن  و بروند بستر زیرین قسمت به هاکرمد وشمیاین عمل باعث  د،وش قطع هفته یك مدت به آبیاریباید 

ـ  باعث یادز ارتعاش که گردد توجه نكته این به باید روش این در .کرد برداشت را کمپوسترمیراحتی وهب  کمربنـد  شـود یم

 . باشدو برای تولید کود مناسب نمی نباشند مثل تولید به قادر دیگر واز بین برود  هاکرم تناسلی

 

 سرند دوار 33شکل 
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 سرند دوار 34شکل 

  ای مرحله چند سرند

 این طیور و ماهی استفاده شود.ی دام ، شود که کرم خاکی برای تغذیهدر مواقعی استفاده می شده بندیطبقه هایسرنداز  

 پـایین  بـه  باال ازردیف  سه دارای هاسرند این دهندمی قرار استفاده مورد مصالح و ساختمانی صنایع در بیشتر را هانوع سرند

 را از کـرم  تخـم  و کـرم توانـد  می متری،میلی. قطر سه، شش و ده کند پیدا کاهش پایین به باال از سرندها قطر باشد کهمی

 غربـال  این از استفاده با مواد و است مطلوب بسیار کمپوستورمی کود برای متریمیلیسه  توری غربال. کند جدا مپوستک

 10 توری غربال .تاس ترمناسب متریمیلی شش توری غربال بودن مرطوب صورت در ولی آمد خواهند در شكل بهترین به

 کرد استفادهسرند مكانیزه نیز  دستگاه از توانیمبرای سرند کردن . رودیم کار به بزرگ هایکرم سازی جدا برای متریمیلی

 از رخـی . بوجـود دارد  آن اطـراف  در ماننـد،  تـوری  غربـالی  یصـفحه  یـك  و بـوده  چرخنده سیلندر یك دارایاین دستگاه 

نیـز   سـانتریفیوژ  یهـا ربـال غ، کننـد یم کار دهنده تكان یا لرزنده غربالی یصفحه یك بانیز  کرم یکننده جدا یهادستگاه

باشـند و  ها برای جداسازی کرم بسیار نامناسب میاین سرند .کندیم عمل سانتریفیوژهای پاش کودانند همکاربرد دارند که 

تـوان کـود   تلفات کرم در صورت استفاده از این سرند برای جداسازی حداکثر است ولی مزیت این سرندها آن است که مـی 
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 بهتـر  سـرند  از استفاده صورت در گرفته صورت های تجربه به توجه با. کرد سرند نیزرا  درصد 40 رطوبت کمپوست باورمی

 کرد. استفاده دوار های سرند از است

 

 سرند ورمی کمپوست 35 شکل 

 غرقاب

ها ی کرمراحتبهوان تکه در این حالت می ندیآیمبستر روند یا روی سطح تر میپائین هاکرمبه بستر بیش از حد آب با دادن 

کود بدسـت   وجود دارد وها کرماز بین رفتن در صورت دادن آب بیش از حد احتمال داشت که باید توجه . کردتل جدا را از 

 باشد.این روش زیاد مرغوب نمی ازآمده 

 های مسنروش جدا کردن کرم

 یهاکرم روش این انجام با .کرد رو و زیر راها رمک غذاییمواد  بستر توانیم از بستر پرورش مسن یهاکرم کردن جدا برای

 هـا کرمتخم دلیل احتمال آسیب به به اما  .باشندیم مسن یهاکرم بستر روی در موجود یهاکرم و روندیم بستر زیر به بالغ

روش از ایـن  ت اسـ یا کنسانتره دام و طیـور  و ی موجودات آبزی هیتغذ هدفکه  زمانیتنها شود. این عمل زیاد توصیه نمی

 شود.های مسن استفاده میکرمبرای جداسازی 
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 از خاک خاکی های کرم وریآجمع

 آب فرمالین، محلول مثال عنوان به .کرد استفادهتوان نیز می شیمیایی مواد از خاك عمق از خاکی هایکرم آمدن باال جهت

 ،شود حل آب لیتر 8/6 در پتاسیم پرمنگنات گرم5/1 اگرکار مورد استفاده قرار گرفته است. جهت این پتاسیم رمنگناتپ نمك،

 در   %40 فرمالین لیتر میلی 25توان تواند مورد استفاده قرار گیرد. همچنین میمی خاك مربعمتر یك برایمحلول  مقدار این

 .باشدیم هادن کرمدر باالآور روشترین آسان و نیترجیرا که گرفت بكار مترمربع 36 در سپس و نموده حل آب لیتر 56/4

 شوو  شست آب یهوسیلهبپس از جداسازی  بالفاصلهگیرند باید قرار میاستفاده مورد  نگهداری و پرورش جهت  هاکرم اگر

 خاکی هایکرم آمدن باال جهت روش ضررترینبی و نیترمناسبیكی از د. شو پاك بدنشان از نفرمالی اثر تا دنشواده د

 اهدافبرای  توانیم و ندیده آسیبی آمده بدست هایکرم روش این در. است (اشباع حد در) یظغل نمك آب از استفاده

  .باشدینم  کمپوست و کود جهت استفاده قابل یا مجدد استفاده قابل دیگر پرورش بستر ولی، نمود استفاده هاآن ازمختلف 
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 فصل هشتم

 کمپوستپیش رو در تولید ورمی مشکالت

 

ها توجه نشود چه بسا که منجر به ورشكستگی که اگر به آن پیش خواهد آمدمشكالتی در طی روند تولید صنعت ر در ه

ها را برطرف کرد. در آن توانیم ترتمامراحتی هر چه ها توجه شود، بهاز ابتدا به آن گذار شود، مشكالتی که اگرسرمایه

موجود زنده باید به عواملی که موجب مرگ و میر یا کرم خاکی یك به دلیل سر و کار داشتن با کمپوست صنعت ورمی

 .خاصی داشت، توجه شودیم

 نامساعد عوامل مقابل در واکنش

 (.1388سلجوقی،  ( دهندیم نشان خود از واکنش نوع سه محیط مقابل در خاکی یهاکرم

 محض به و داده نشان واکنش خود از محیط نامساعد شرایط مقابل در ماًیمستق کرم حالت این در :موقت سكون •

  .ردیگیم سر از را خود فعالیت مطلوب شرایط ایجاد

 از پس مشخص و محدود مدت تا ولی گیردمی صورت نامساعد شرایط وقوع هنگام به معموالً: اختیاری خواب •

 .دارد ادامه هم مطلوب شرایط بازگشت

 تغییرات نوع یك به پاسخ در معموالً و ونددیپیم وعبه وق سال ازخاصی  مواقعی در ساله همه که :اجباری خواب •

 .است محیطی ایلحظه جریانات از مستقل و گیردمی صورت درونی سمیمكان از برخی یا محیطی متوالی
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 (2008)ریچارد،  کمپوستیورمرایج در تولید  مشکالت یبرخ 14جدول 

 

 حل راه احتمالی علل مشکل

 افزودن مواد و هوادهی توقف مواد  فاسد نشده بد یبو تولید

 
تبدیل شدن  قابل غیر مواد حضور

 کمپوست
 کمپوست قابل غیر مواد حذف

 درپوش برداشتن بستر الیه به خشك مواد افزودن مرطوبند خیلی مواد افزودنی 

 جعبه در روزنه و حفره ایجاد هاهیال اختالط ناکافی هوای 

 و ظاهر حشرات تجمع

 سرکه مگس شدن
 ظرف درب بستن ایو  غذایی مواد کامل دفن باشندیم روباز غذایی محتویات

 
 خصوصاً مواد غذایی زیاد بارگذاری

 مرکبات
 ندهید غذا کرم به اندازه از بیش

 دهید کرم به متنوع غذاهای  

 مرطوب وزنامهر از یاهیال افزودن  

 گردد مخلوط خشك مواد رطوبم خیلی غذایی محتویات مرگند حال در هاکرم

 درپوش برداشتن  

 کنید مرطوب را هاهیال کل خشك خیلی غذایی محتویات 

 زیاد خیلی دمای 
 درجه که جایی در را کمپوستورمی یهاجعبه

 است گرادیسانت درجه20 و 25 بین محیط حرارت
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 کنید نگهداری

 بستری یهاهیال اختالط و کردن جاجابه کافی هوای وجود عدم 

 جعبه در روزنه و حفره ایجاد  

 غذایی یهاتوده افزودن و بستر وضعیت بهبود  

 است کم هاکرم غذای 
 از بالفاصله غذا بدون هاکرم) هاکرم دقیق بررسی

 (رفت خواهند بین

  
 زائد مواد مشت یك حداقل مداوم و کمکم افزودن

 هاکرم بستر به هفته هر در شده ریز

 غرق حال در هاکرم

 هستند شدن
 اضافی رطوبت زهكشی است مرطوب بسیار ظرف

 مواد به کاه یا شده خرد روزنامه از ییهاهیال افزودن  

 به توانندینم هاکرم

 کنند حرکت راحتی
 کمپوست روی بر بآ پاشیدن است خشك بسیار ظرف

 فرار یا خروج مهاجرت

 هاکرم
 کنید بررسی را باال یهاحل راه هاجعبه نامناسب شرایط

 رفت خواهند بستر داخل به هاکرم درپوش برداشتن با  

 مرکبات زائدات ورود از خودداری است اسیدی خیلی محیط کپك تشكیل

 بستر نمودن مرطوب زیاد خیلی تهویه بستر شدن خشك

 نهایی پوشش یا درپوش گذاردن  
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 روز چند مدت به درپوش برداشت ضعیف تهویه کف در بآ تجمع

 خشك بستری مواد افزودن  

 زیاد آب مقدار با مواد افزودن از خودداری  

 

 

 در جرج که تحقیقاتی آزمایشات، این بر عالوه د.بمان زنده باشد، زده یخ کرم بستر که صفر زیر دمای در تواندیمکرم خاکی 

 یزدگخی شرایط در طوالنی دوره یك از پس ها کوکون ماندن زنده ،داد انجام اسكاتین نووا کشاورزی دانشكده در 2004 سال

 محلول نمك دارای دنریگیم قرار استفاده مورد  هاکرم تغذیه در که حیوانی یکودها از بسیاری .کرد تایید نیز را طوالنی،

 را نآ کرم تربس در کودها این دادن قرار از قبل باید شود، استفاده هاکرم بستر عنوان به کودها این اگر .باشدیم  %8 باالی

 گونه یهاکرم روی بر( 1980) همكاران و  کاپاالن توسط که زمایشیآ در .دبیای پایین نآ نمك میزان تا کرد، بشوییآ

)Lumbricidaesaviny (  Eisenia fetida برسد، % 5 از یشب به در آب محلول نمك میزان اگر که شدند متوجه دادند انجام 

 هم روی به حیوانی یکودها اگر که داشتند ظهارا (1988)گالس دو و گادی (.43،2005)مونرو شد خواهند تلف هاکرم کل

 و کند نفوذ زمین به یا شود خارج توانندینم کودها این در اوره این وشد  خواهند زیادی بسیار اوره دارای باشند، شده انباشته

 .تاس مضر هاکرم برای که شده آمونیاك گاز تولید باعث اوره زیادی چون شوند شسته باید

 

 فرارکرم خاکی از تل

که این اشـیا اجسـاد کـرم    ممكن است کنار تل پرورش کرم خاکی اشیایی مثل چوب کبریت سوخته دیده شود، غافل از این

اند و موفق نشـدند بـه   ای هم در داخل تل مردهط تل از بستر فرار کردند. عدهمساعد بودن شرایدلیل نا خاکی هستند که به

بیرون تل بروند. برای رفع این معضل باید ابتد کود دامی  خوب شسته و آبشویی شود، سپس بعد از تزریق کرم خاکی در تل 

                                                 
43 Munroe 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lumbricidae
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ن آوردن میزان اسیدیته، کاهش دمای کود طور مرتب ادامه یابد. هدف از آبشویی کود دامی عالوه بر پاییپاشی از بستر بهآب

 باشد. دامی نیز می

 

 فرارکرم خاکی از تل 36شکل 

 

   خاكي هاي كرمبیماري و تاآف

بعضی از  الرو ،(slugs)  هااسالگ ( وپنیر کرم) ریز یهاکرم هزارپاها، ها،مورچهز ا عبارتند خاکی یهاکرممهم  دشمنان

 حیوانات و حشرات و هاوزغ یا هاغوك ،پشت الك کور، موش ها،موش مارها، صحرایی، شمو مارمولك، ها،پرنده ،هاسوسك

توانند های خاکی نیستند ولی میشود که دشمن کرمهایی اشاره میدر این قسمت به آفت .کنندیم تغذیه هاکرم از کهدیگر 

 ها مشكل و مزاحمت ایجاد کنند.کرمپرورش برای 

 سرکه مگس

 از که صورتی در. نمود کنترل زباله، مخصوص خانه سرد در مواد ذخیره  یا غذایی مواد پوشاندن با توانیم را سرکه مگس

-ورمی ظرف مواد در که زمانی تا باید ،شودیم استفادهکمپوست مواد بستر ورمی موقت ذخیره جهت کوچك ظرف یك
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افراد بالغ  انداختن به دام جهت زرد دارچسب یهاکارت از توانیمهمچنین  د.بمان بسته آن درب اند، نشده تخلیه کمپوست

 برای .داد انتقال کنند، ایجاد مزاحمت توانندینم هاپشه که جایی به را کودسازی ظرف توانیمهمچنین  دکر استفاده هاپشه

 .کرد استفادهنیز  بذر زیتون یرهیش از توانیم تل از مگس و پشه کردن دور

  

 ها مایت

 زیاد حدی به هاآن تعداد  است ممكن شرایط  برخی تحت اما دارد وجود ها مایت از کمی تعداد کرم یبسترها مامت در چه گرا

 جمعیت زیاد تعداد .گرددیم مضر های مایت رشد و پیدایش از مانع هاکرم بستر از مراقبت. نماید ایجاد را مشكالتی که شود

 به عمدتاًو  باشدیم مرتبط مرطوب خیلی یا تازه غذای و اندازه از بیش تغذیه ،ادزی خیلی بآ نظیر شرایطی با  معموالً ها مایت

 اما ستشده ا پیشنهاد هاکرم بستر از ها مایت حذف برای مختلفی یهاروش .شوندیم جذب مرطوب و اسیدی محیط

 ایجاد تغییری کرم بستر ریتمدی در که این مگر بود خواهد موقتی شیمیایی یا فیزیكی از اعم ها مایت حذف روش هرگونه

 .گردد نامساعد ها مایت حضور برای شرایط تا شود

 :کرد اشاره زیر موارد به توانیم هاروش این جمله از

 ساعت چند مدت به ظرف دادن قرار تابش تحت و ظرف درب کردن باز -1

 بآ و غذا مقدار کاهش -2

 نی آرو هامایت که ییهاسهیک انداختن دور و هاکرم بستر ویر بر گونی یهاسهیک و مرطوب یهاروزنامه انداختن  -3

 .اندافتهی تجمع

 هامایت که ییهاپوسته انداختن دور و هاکرم بستر روی بر زمینی سیب یهاتكه یا و طالبی یا هندوانه پوست ریختن  -4

 .اندافتهی تجمع آن روی
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 سفید یا ای قهوه های مایت

 در اما کنند تغذیه فساد حال در یا زخمی یهاکرم از تنها که دارند تمایل بلكه نیستند شكارچی سفید یا یاقهوه هایمایت

 دسترسی عدم سبب و خورندیم را هاکرم غذایی مواد از مقادیری خاکی یهاکرم بستر به هاآن از زیادی تعداد هجوم صورت

 هامایت زیاد تعداد همچنین. دهدیم افزایش را هاکرم تغذیه نزما و هزینه امر این. شوندیم نیاز مورد مغذی مواد به هاکرم

 هاآن مثل تولید و رشد نتیجه در ندیآینمبستر  سطح به تغذیه برای و رفته بستر عمیق نقاط به هاکرم که شودیم سبب

 .ابدییم کاهش

 قرمز های مایت

 هاآن بدن مایعات یا و خون از و هدیچسب قرمز هایمایت، دنشویم محسوب انگل خاکی یهاکرم برای قرمز های مایت

 به ابتدا در هامایت این. باشندیمنیز  هاتخم کپسول داخل مایعات مكیدن و کردن سوراخ به قادر همچنین. کنندمی تغذیه

 .شودیم پدیدار مایت قرمز یهاخوشه رشدبعدی  مراحل و سپس باشندیم کپك به شبیه خاکستری یا سفید خوشه صورت

 مورچه

 مورچه وجود. کنندیم مصرف را شده گرفته نظر در هاکرم برای که غذایی و هستند ساز مشكل بسیار هاکرم برای هامورچه

 حد در را رطوبت باید بستر در مورچه دیدن محض به. باشدیم اسیدی یا است خشك بستر که است این دلیل به بستر در

 یعنی خود عقبی قسمت بیشتر) خود بدن از قسمتیقادرند  هاکرم .کرد استفاده تل طرافا در آهك پودر از یا برد باالمناسب 

 ناتوان هستند.  سر قسمت بازسازیاز  اما کنند، بازسازی را( کنند ترمیم توانندیم را دم

 سفید های کرم

 را تازهغذایی  مواد باید تل در هاآن یمشاهده در صورتو  کنندیم استفاده تازه یهازباله از سفید یا خوار میوه یهاکرم

 سازیخنثیها از این نظر مفید هستند که به اما این کرم. کرد استفاده تلپوشاندن  برای مناسب پوششیك  از و کرد مخفی

 یهاکرم برای مناسب محیطی تا شودیم باعث مرطوب ییغذابستر  و اندازه از بیش یهیتغذ و آب. کنندیم کمكرشد  بستر
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کنترل این  برای. کنندیم حملهنیز  دیده آسیب یهاکرم بهحتی  سفید یهاکرم .آید وجود به قرمز ریز یهاکرم حتی و سفید

 نامساعد هاکرم اینفعالیت  برای محیط تارا کاهش داد  یاریآبباید میزان  ودهند می قرار حرارت و نور مقابل دررا  تل هاکرم

 هاآن هاروزنامه این در ریز یهاکرم تجمع از پس و داد قرار بستر روی در خیس روزنامه یا کاغذ تعدادی توانیم البته. شود

و  سفید یهاکرمبا جلب  تاداد  قرار بستر رویرا به عنوان تله  طالبی و هندوانه پوست تكه چندتوان همچنین می. برداشت را

 . ها را کاهش دادها جمعیت مایتسپس نابود کردن آن

 

 ات دیگر آف

-ورمی درنیز  حلزون وجود. ت ایجاد کنندمزاحم انسانبرای  است ممكن فقط ندارند، مزاحمتی تل در هاعنكبوت انواع وجود

ی هاموش طبیعی غذایها این کرم تلقی شود. آفتبه عنوان  دتوانیم شود، استفاده صیفی مصارف عنوان به که کمپوستی

میتوانند تعداد زیادی کرم را در مدت کوتاهی از  دنشو هاکرم بستر وارد اگر که یطور به .دنیآمی حساب بهکور و پرندگان 

 بین برند.
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 خاکیساز برای کرمحیوانات مشکل 37شکل 
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 نهمفصل 

 کمپوستنکات کاربردی در تولید ورمی

 

ـ در کنـار کـار تولیـد و     توانندهستند و می کمپوستورمی صنعت به وابسته های مختلفی وجود دارد کهو فعالیت مشاغل -هب

 صورت مستقل و تخصصی به عنوان مشاغل پردرامد و مفید در نظر گرفته شوند.

 بيه مربيوط محصيوالتو حميل و نقيل  فيروش ،توزیيع تيروی،، كليي طور به و فروشي خرده فروشي، عمده

  كرم پرورش

 که باشد، داشتهمهارت  بازاریابی و بلیغاتت یزمینه در قدر آن است، موظف کمپوستورمی تولید مشاور یك صنعت، این در

  .بفروشد دورآمی دسته ب که را محصولی بتواند راحتی به

  كود بنديبسته و فراوري

تواند به عنوان یك شـغل مناسـب بـرای افـرادی کـه از      کمپوست برای مصارف مختلف میورمی کود بندیبسته و فراوری

 ایـن  بندیبستهار بوده و از بازاریابی محصول سررشته دارند در نظر گرفته شود. بندی برخوردتجهیزات کافی در زمینه بسته

 د. دا انجام جاتصیفی و باغات برایی کیلوگرم 50تا 30و  خانگی مصارف برایی کیلوگرم 7تا 1 هایبسته در توانمی را کود

  كمپوستورمی برداشت و تولید تجهیزات ساخت

یـك فعالیـت    چقـدر  هـر . گیـرد میبری و تولیدی در صنعتهای اغلب فعالیت در را انرژی از ایعمده قسمت کارگری نیروی

 اقتصـادی  توجیـه مكانیزه کردن  که . این امر تا جایی مصداق داردشودمی کاسته انرژی اینمقدار  از شود ترمكانیزهتولیدی 

پسـندی  بازار سـرمایه،  زمـین،  مقـدار  لـه جم از زیـادی  عوامـل  به بستگی موضوع اینکمپوست در صنعت ورمی .باشد داشته
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 باشدمی احتیاج زیادی تجهیزات بهها کود از کرم جداسازی یعنی انتها تا بستر کف یعنیکار  ابتدا از تولید شده دارد. محصول

 تواند برای افراد دارای تخصص و سرمایه کافی مشاغل مناسبی باشد.ها میکه تولید آن

 صنعت این با طبمرت هایریسک

کمپوست نیز از این امـر  و تولید ورمیباشد در هر فعالیتی در گرو کاهش خطرات تهدید کننده برای تولید می بیشتر موفقیت

کمپوست با آنها مواجه است را مورد بررسـی بیشـتر قـرار    یا تهدید که هر تولید کننده ورمی ریسك 3باشد.در اینجا جدا نمی

 .دهیممی

 خرید ریسک

( فوتیـدا  ایزنیـا ) گونـه  یك ازها باید توجه داشت که همه کرمو کرد خریداریمناسب  قیمت با را هاکرماید ع کار ببرای شرو

 . نباشدشد  اشارهها  آن در فصول قبل به کهی تاآفآلوده به  ها کرم که بود مراقب ایدب .باشد

 

 کرم خاکی  38شکل 
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 تولید ریسک

 صورت این غیر در چون  باشد مناسب شرایط یهمه که کرد دقت بسیار ایدب کمپوستورمی تولید و خاکی کرم پرورش برای

 صورت به اگر البته کرد، استفاده صنعت این در تجربه با مشاوران وجود از شود سعی باید که میرندمی یا کنندمی فرار هاکرم

 .است بهتر بگیرد صورت عمل این قرارداد عقد با و تضمینی

 فروش ریسک 

 ایگسترده تبلیغات و بازاریابی زمینه این در باید اما فروخت، هافروشی گل و هاگلخانه به توانمی را کمپوستورمی محصول

 صـنعت  ایـن  درتا بتوان فروش محصول تولید شده را تضمین کرد و به سود مورد نظر تولید کننده دست یافـت.   داد انجام

 .انجام داد اقتصادیبرداری بهره توانمیشده تولید  کمپوستورمی و کرم یعنی محصول دو از حداقل

 كرم پرورش صنعت مزایای

 آنها به مربوط محصوالت و خاکی هایکرم کاربرد شامل ) کشاورزیبه عنوان یك نهاده مفید در  در کرم پرورش 

 (کشاورزی در

  زیست طمحی برایهای مضر آالیندهایجاد  بدونارگانیك  کودآلی یكبه عنوان  کمپوستورمیتولید  

 (زیست محیط حفظ و مدیریت در هاآن به مربوط محصوالت و هاکرم کاربرد) زیست محیط مدیریت 

 و مسـتقیم  فراینـد  یـك  زیـادی  حدود تا زاید موادبازیافت  و مدیریت در خاکی هایکرم کاربرد) زائد مواد مدیریت 

 سـامانه،  دیگـر  سوی از و گردیده کود به یلتبد هاکرم توسط شده، سامانه وارد طرف یك از زاید مواد، است مداوم

 .گردندمی خارج محصوالت

 تهدیدها 

، مشـكالت  فنّاورانـه ، عدم رعایت حق انحصاری تجاری و کمپوستورمیکنندگان داخلی با محصوالت عدم آشنایی مصرف

داخلـی در پرداخـت   هـای  هـای اقتصـادی و بانـك   اداری جهت تولید محصول، عدم انجام صحیح و به موقع تعهدات بنگاه
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کیفیت داخلـی و  ها و تسهیالت، عدم همكاری مدیریت کالن و متولیان امور کشاورزی، ورود محصوالت مشابه بیهــزینه

 های دولتـی بـه  وجود یارانهت دولت در حفظ محصوالت با کیفیت و یا خارجی در بازار مصرف داخلی و عدم حمایت یا نظار

اگر سایر کشورهای جهان در زمینه تكثیر و د که مانع از رشد و ترقی این صنعت هستند. از عواملی هستن کودهای شیمیایی

های ساخت وسایل، اند و وجود هزاران شرکت فعال در زمینهها در صنایع موفق شدهبكارگیری آن های خاکی وپرورش کرم

باشد، گواه بر آن است که این حرفه ود میهای مختلف اینترنت موجگاهوبها در آن نشانیتولید و فروش محصوالت آن که 

ورود افراد کم اطالع و فرصت طلب در این  عنوان یك شغل مطرح شده و از درآمدزایی خوبی نیز برخوردار باشد.ه تواند بمی

 گیری این حرفـه در کشـور،  های پرورش کرم خاکی باعث بروز مشكالتی در شكلاندازی کارگاهرشته و اقدام آنها جهت راه

 گردد:خواهد شد که در ذیل به برخی از مخاطرات عمده آن اشاره می

 یا این حرفه صرفه اقتصادی ندارد ها و سپس اعالم اینكه این شغل وـ عدم موفقیت کاری آن1

 شوندساخته و باعث دلسردی آنها میـ ذهنیت سایر افراد عالقمند را مخدوش 2

صلب اعتماد مصرف کننده از این توانایی در جلب نظر مصرف کنندگان باعث  عدم با ارائه محصوالت با کیفیت پایین و -3

 شودها مینوع کود

هـا  در نهایت منجر به ورشكستگی آن بازاریابی مناسب کهعدم از بازارهای مصرف محصوالت تولیدی و نداشتن اطالع  -4

 خواهد شد

های اجرایی کالن کشور نیز باشد، سیاستاین حرفه میننده و افراد تولید کعالوه بر مشكالتی که معطوف به نیروی انسانی 

 گردد:های این شغل محسوب شود که به برخی از آنها اشاره میعنوان آفت هتواند بمی

کمپوست( به خارج از کشور، بخصوص آنكه هزینـه ارزی  شدن زمینه صادرات محصوالت تولیدی )همانند ورمینفراهم  -1

 باشد.های ریالی بازار داخلی میینهآن بسیار باالتر از هز
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ای ای از خارج از کشور و یا پودر ماهی یارانهاصرار بخش دولتی )وزارت جهاد کشاورزی( بر ارائه کودهای شیمیایی یارانه -2

 تواند جایگزین آن شود.که پودر کرم خاکی می

نامه و یـا دسـتورالعمل اجرایـی در ایـن     آئین عزم جدی جهت حمایت عملی از کودهای بیولوژیك تولیدی و فقدان نبود -3

 .خصوص

 هاي پیشنهادي براي رفع تهدیدهاحلراه

 بزرگ ها و مزارع گسترش واحدهای تولیدی خود مصرف نظیر دامپروریـ 1

 ولید در واحدهای بومیتافزایش میزان ـ 2

 کاهش هزینه تولیدـ 3

 بندیگذاری در بستهسرمایهـ 4

 کنندگاناعتماد مصرف وسیع و جلب تبلیغاتـ 5

 در امر صادرات تر خصوصاًورود به بازارهای مطمئنـ 6

 هاولوژیك کشاورزی و مستند سازی کلیه فعالیتیسازی تولید و مصرف مواد بتالش در جهت فرهنگـ 7

 های منطقی جهت حذف یارانه کودهای شیمیایی و اخذ یارانه تولید کودهای بیولوژیكرایزنی -8
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 دهمفصل 

 و اقتصاد انرژی با صنعت این یرابطه        

 

مجموعه محتوای انـرژی   .باشدیمکمپوست مانند هر صنعت دیگر دارای انرژی مصرفی و انرژی تولیدی ورمیتولید صنعت 

ی مصرف شده و تولید شده در طی فرایند تولید را انرژی ورودی و خروجی برای یك سیستم تولیدی گویند، انرژی هانهاده

و انرژی خروجی محتوای انـرژی محصـول اسـت )کـوچكی و      ردیگیمرودی برای انجام عملیات تولید مورد استفاده  قرار و

 (.1376همكاران،

 انرژی

وارد شـده در امـر    هـا نهاده(. معادل در نظر گرفته شده برای 1373)کوچكی و حسینی، ندیگویمتوانایی انجام کار را انرژی 

در نظـر  یا معادل . برای نمونه، هم ارز دیآیمبه دست  هاآنانرژی مصرف شده برای تولید هر واحد از محاسبه میزان  تولید

مگاژول برای کـارگر   96/1مگاژول و ساعت کار انسان برای شرایط کار در مزرعه،  8/47گرفته شده برای هر لیتر گازوئیل 

 (.1999)کیتانی، باشدیممرد 

 انرژی ورودی و خروجی

ـ   مجموعه محتو رای یـك  ای انرژی نهاده های مصرف شده و تولید شده در طی فرایند تولید را انـرژی ورودی و خروجـی ب

-یی ورودی برای انجام عملیات مختلف زراعی یا تولید نهاده های مصرفی مورد استفاده  قرار مسیستم تولیدی گویند، انرژ

ه بین انرژی ( رابط2008محمدی و امید ) (.1376ن،محصول است )کوچكی و همكارا گیرد و انرژی خروجی محتوای انرژی

ی بررسی کردند و نشـان دادنـد کـه انـرژی نیـروی      اگلخانهمختلف و میزان تولید را در کشت خیار ورودی توسط نهادهای 
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ه و رعـ بررسـی رابطـه انـدازه مز   نیز با ( به 1378را بر عملكرد خیار دارند. ترکمانی و حاجی رحیمی ) ریتأثکارگری بیشترین 

  .ابدییمافزایش آن افزایش اندازه مزرعه، تولید نشان دادند که با ، عوامل تولید در استان فارس

 تولید انرژي

(. 1385باشـد )کوپـاهی،   دیگری به نام محصوالت و خـدمات مـی   موادها به تولید در واقع جریان تبدیل مواد اولیه یا نهاده

 در آن هضم قابل انرژی میزان که باشدیم خام انرژی میزان این که است kcal/kg 3768 خاکی کرم تولیدی انرژی میزان

 . باشدیم میزان این از کمتر صد در صد

 

 حسب درصدر ب خوراک کرم به صورت پودر 15جدول 

 ماءالشعیر مخمر پودر صورت به خوراک ترکیب

 سویا ماهی گوشت خاکی کرم شده خشک

 93 89 92 92 9/92 خشك ماده

 4/6 8/5 6/19 4/21 8/4 خاکستر

 1/1 9 7/7 1/8 9 اتر عصاره

 3 6 1 2 3 هادراتیکربوه

 6/44 8/45 3/61 8/59 3/61 نپروتئی

 13 32 49/5 94/5 51 کلسیم

 43/1 67 81/2 17/3 77 فسفر
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 مصرفی انرژی

ی هـا سـتم یسی براگیگاژول  3/42ی اولیه به هاستمیسگیگاژول در هكتار در  47/3محصوالت کشاورزی از  یانرژی ورود

-ورمـی  صـنعت  انـدازی  راه بـرای  که یاعمده یهایانرژ(. 1999، 44صنعتی امروزه در آمریكا افزایش یافته است )پیمنتال

ی پـرورش کـرم   مزرعـه . برای راه انـدازی  آب انرژیانرژی کودها و  ،کارگری انرژی از عبارتند ،شوندیم مصرف کمپوست

نفـر کـارگر روز    10و به  باشدیممتر مكعب آب الزم  300متری در مدت شش ماه به  200مكان سرپوشیده  یكخاکی در 

 .باشدیمکارگر دایم نیاز  ششممزد و یك 

 های مستقیم و غیر مستقیمانرژی

انـرژی غیـر مسـتقیم     به دو گـروه عمـده تقسـیم نمـود: انـرژی مسـتقیم و       توانیمکشاورزی را ر ی تولید دهانهادهانرژی 

واسـطه منجـر بـه    منظور از انرژی مستقیم نوعی از انرژی است که به صورت مستقیم و بی (.2008و همكاران، 45)محمدی

الكتریسیته و آبیاری جز منابع انـرژی   ،هاسوخت. نیروی انسانی، محتوای انرژی شودیمانجام کار یا فعالیت در داخل مزرعه 

مصرف شده  هانهادهمنظور از انرژی غیر مستقیم نوعی از انرژی است که قبل از مزرعه برای تولید  .رودیممستقیم به شمار 

بـرای   عمده انـرژی در تولیـدات کشـاورزی    شین، کود شیمیایی، سموم شیمیایی واست، مانند انرژی مصرفی برای تولید ما

ی های مصرف شـده در  انرژشبیه  باًیتقرشده  صرف کمپوست انرژیدر صنعت ورمی به ویژه کودهای نیتروژن است.کودها 

. انرژی کودهای شیمیایی شامل انرژی صرف شده در مراحل تولید، خشك کردن، گرانول کردن، باشدیمی شیمیایی کودها

 شودیمبسته بندی، انتقال و کاربرد است. انرژی کودهای دامی بر اساس میزان ازت، فسفر و پتاسیم که دارند، در نظر گرفته 

یی را به دست آورد که در تولیـد  هانهادهبرای محاسبه هزینه تولید هر واحد محصول باید قیمت (. 46،1992سینگ و میتال(

بر حسب ریال به  توانیمرا  هانهیهز ،کنندهایی مانند کود که کشاورزان از بازار تهیه میآن به کار رفته است. در مورد نهاده

ی تولید منظور شوند، در این مـورد بایـد   هانهیهزدیگر مانند نیروی کار افراد باید در تعیین  ییهانهادهدست آورد. اما ارزش 

                                                 
44 Pimentel 

45 Mohammadi 
46 Singh and Mital 



 کمپوست(خاکی )ورمیفناوری تولید کود از کرم

 

 

111 

سودترین کـار را  پر، توانستیمی فرصت از دست رفته را در این موارد حساب کرد که برابر مبلغی است که این نهاده نهیهز

باید  شودیمیی که مصرف هانهیهزو  هایانرژی همهت در طرح توجیهی این صنع (.1385برای کشاورز ایجاد کند )کوپاهی،

 های مورد نیاز در این صنعت رایگان در دسترس باشد.مو به مو آورده شود، حتی اگر بیشتر نهاده

 

 های مصرفی محتوای انرژی نهاده

 ت.آمده اسر رود در جدول زیکمپوست و پرورش کرم خاکی به کار میمحتوای انرژی که در تولید ورمی

 کمپوست و پرورش کرم خاکیورمی ها درمحتوای انرژی نهاده 16جدول 

 

 مرجع یمحتوای انرژ (MJ/Unit) واحد عنوان

    هانهاده

 (.47،2009بزوگلو و کیهان( H 96/1 نیروی کارگری

 (.2010و همكاران، 48)رفیعی Kg 3/0 کود حیوانی

 (.2010و همكاران، 49)رفیعی 3m 02/1 آب آبیاری

 (.50،2010قاسمی مبتكر و همكاران( kWh 93/11 الكتریسیته

                                                 
47 Bozoglu and Ceyhan 

48 Rafiee 
49 Rafiee 

50 Ghasemi Mobtaker 
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 شود:انرژی نیروی انسانی به صورت زیر محاسبه می مثالً، دیآیمها از طریق فرمول به دست انرژی هر کدام از این نهاده

lEL=WL*Eq 

 که در آن:

EL( انرژی کارگری در هكتار :MJ/ha) 

WLنفر/ ساعت( در هكتار ): تعداد کا( رگرl/ha) 

lEq ساعت نیروی کارگر که معادل -: انرژی موجود به ازای هر نفر MJ/L  96/1    ، در نظر گرفته شـد )سـینگ و میتـال 

1992.)  

( IE( و انـرژی غیـر مسـتقیم )   DEشامل انـرژی مسـتقیم )  آب مورد نیاز برای آبیاری در طی فصل رشد  نیتأمانرژی برای 

که از  باشدمتناسب با نیاز سیستم آبیاری می Hنرژی مستقیم شامل مصرف انرژی جهت باال آوردن و ایجاد فشار ا. باشدمی

 (.51،1999)کیتانیشود رابطه زیر محاسبه می

         
21

gHQ
DE  

 در این رابطه:

DE ( انرژی مصرفی مستقیم :J/ha ) 

                                                 
51 Kitani 
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ρ( 3: چگالی آبkg/m1000) 

g شتاب جاذبه : (2s/M 8/9) 

H عالوه افت اصطكاکی فشاره: کل ارتفاع دینامیكی ب (m) 

Q  مصرفی در فصل زراعی: دبی کل آب (/h3m) 

1η: در نظـر گرفتـه   (  7/0-9/0 ) )تابع ارتفاع عمودی باالبر، سرعت و جریان آب(؛ معموالً برابربه صورت اعشار  بازده پمپ

 شود.می

2η :در نظـر گرفتـه   ( 18/0-0/ 20)های برقی معمـوالً برابـر   برای پمپبه صورت اعشار؛ ن بازدهی کل تبدیل انرژی و توا

 .(52،1999)کیتانیشود می

کلـی شـامل    به طورشامل انرژی تجهیزات مورد استفاده در عملیات پمپاژ آب، آبیاری، حفر چاه و آبیاری  انرژی غیرمستقیم

باشد که با توجـه بـه طـول    عواملی که در آبیاری دخالت دارند، میانرژی مواد خام مصرفی و همچنین ساخت و انتقال کلیه 

 (.2009و همكاران، 53خان (شود عمر سامانه محاسبه می

 انرژی نیروی انسان

شود، انرژی نیروی انسانی می باشد، چون کرم کمپوست و پرورش کرم خاکی بیشترین انرژی که مصرف میدر تولید ورمی

همین دلیل اگر بتوان از انرژی انسانی بیشتر از انرژی مكانیزه استفاده کـرد از  ساس است بهنسبت به ارتعاش خیلی حخاکی 

در روش ایجاد بستر پرورش بصورت مش بیشترین نیروی انسانی مصرف می شود و کمتـرین آن در  این نظر مناسب است. 

ن بسـتر از سـطح   در روش مـش چـو   روش بستر های سیمانی می باشد که با روش سفال، گونی، خاك تفاوت زیادی دارد.

                                                 
52 Kitani 

53 Khan 
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ارگر در موقع ریختن کود باید انرژی بیشتری صرف اتمام کار نماید. اما در روش سفال، گـونی و خـاك   زمین فاصله دارد، ک

 کار را با انرژی کمتری انجام دهد.تواند، اینکارگر می

 انرژی آب

، به همین دلیل کف بستری که بتواند آب را در خود نگـه  های خاکی برای زنده ماندن بیش از هر چیز به آب نیاز دارندکرم

کننده برخوردار است. بیشترین مصرف آب در بستر گـونی مـی باشـدکه بـا مـش اخـتالف       دارد از اهمیت باالیی برای تولید

ب چندانی ندارد. کمترین مصرف آب در روش سفال و سیمان می باشد. گونی و مش به خاطر اینكه دارای سوراخ هسـتند آ 

ها سرازیر می شود و نیاز به آب بیشتری دارند. در روش سفال آب کمتری از سیمان مصرف می شـود، زیـرا   به راحتی از آن

 سیمان آب را بیشتر از سفال در خود جذب می کند.

 محاسبه اقتصاد

نسانی، کودحیوانی، آب های زیادی شامل زمین، نیروی انهاده و پرورش کرم خاکی کمپوستاز  نظر اقتصادی در تولید ورمی

هـا بـر روی   بر هستند. بررسی تأثیر هر یك از این نهـاده ها به نوبه خود هزینهشود که هر یك از این نهادهو ... استفاده می

 .ها تاثیرگذار استها و افزایش درآمدها و در نتیجه کاهش هزینهعملكرد اقتصادی در مدیریت بهینه مصرف نهاده
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 یازدهم فصل

 کمپوست مایعیورم

 ورمی کمپوست مایع

 کمپوستورمیتولید صنعت  گویند. درشود، میکمپوست جامد گرفته میای که از ورمیورمی کمپوست مایع به همان عصاره

و آن اسـتفاده از  کمپوست کاربردهای دیگری دارد عالوه بر استفاده از کرم خاکی و مدفوع حاصل از کرم خاکی یعنی ورمی

 دومـی چـای کمپوسـت   واش و به کمپوست می باشد. که به اولی ورمیورمی پاشی بر روی کرم خاکی واز آبمایع حاصل 

کمپوست را با پنج ست به راحتی با آب مخلوط می شود، برای این منظور می توان یك کیلوگرم ورمیکمپوگویند. ورمیمی

 . کردبسیار خوب، به صورت برگپاشی استفاده محلول  لیتر آب مخلوط کرد. عصاره این مخلوط را می توان به عنوان یك

 چای کمپوست

های حاصل کمپوست و فراوردهورمی .گویندکمپوست میکمپوست آماده را چایعصاره ی بدست آمده از محلول آب و ورمی

هدف آن تولیـد   و در کشاورزی ارگانیك که های شیمیایی هستندکشها برای کودها و قارچجایگزیناز آن یكی از بهترین 

 ها تلقی می شود.محصوالت عاری از مواد شیمیایی است یكی از بهترین نهاده

 روش های کاربرد چای کمپوست

 

هـای  شود، سطح برگ بوسیله میكروارگانیسمکه چای کمپوست روی برگ اسپری میهنگامی :اسپری روی شاخ و برگ 1-

زا را زا باعث مقاومت گیاه به عوامـل بیمـاری  رقابتی با عوامل بیماری ها در یك محیطشوند و فعالیت آنخاصی پوشانده می

 شود.سبب می
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کمپوست را می توان در خاك به عنوان کود نیز استفاده کرد، همچنین در کشت خزانـه  ورمی :کاربرد به عنوان کود مایع 2-

 های جوان کاربرد دارد. برای تقویت و رشد گیاهچه

 کمپوستروش تولید چای

ــی     ــودن ورم ــوازی ب ــم ه ــه مكانیس ــه ب ــا توج ــای   ب ــد چ ــرای تولی ــوع روش ب ــت، دو ن ــود دارد.  کمپوس ــت وج  کمپوس

 روش اول

 کمپوسـت اسـتفاده   عنـوان چـای  هی بدست آمده بکرده و عصاره وررا در داخل آب غوطه آمادهکمپوست در روش اول ورمی

 باشد.ی میکمپوست بصورت هوازروش مكانیسم تولید ورمی شود. در اینمی

 دوم روش

پمپ هوا بـرای هـوا    آب از یك بهکمپوست های مختلف پس از اضافه نمودن ورمیحجم باهایی سطل وندر روش دوم در

قسـمت   یـك  ) 8بـه   1تـا   5به  1با نسبت کمپوست کمپوست الزم است ورمیدهی محلول استفاده شود. برای تولید چای

بسته کمپوست رسیده وان مقداری ورمیبرای این کار می ت( با آب مخلوط شود.  قسمت آب 8یا  7،  6 ،5کمپوست و ورمی

ر آن محكم بسته شود. سپس کیسه یا گونی ریخته و د در داخل یك کیسه توری شود،درست میکمپوست که به حجم چای

کمپوسـت را  بتـه ورمـی  شود. ال. ظروف فلزی به علت خوردگی فلز توصیه نمییك ظرف پالستیكی قرار داده شود در داخل

 تـر اسـت.  تر شده ولی نظافـت آن مشـكل  آب اضافه کرد که در این صورت محلول یكنواخت طور مستقیم نیز بههتوان بمی

 تواند با استفاده از یك موتور هم زن و یا به طور دستی انجام گیرد.طور مداوم مخلوط شود. این کار میالزم است محلول به

 ها ضروری است این کار را می توان با نصب یك پمپ تولید هوا انجام داد.ای فعالیت میكروارگانیسمهوادهی محلول نیز بر

 ( متفاوت است. دماهم زن ) روز بسته به میزان هوادهی 21تا  2کمپوست بین مدت زمان الزم برای تهیه و آماده شدن چای

میكرون ( صاف  75یا  222) به ضخامت  با توریمحلول را  بعد از اتمام کار محلول حفظ شود.درجه در  25 تا 15در حدود 



 کمپوست(خاکی )ورمیفناوری تولید کود از کرم

 

 

117 

به وجود آورد. اگـر   کمپوست مرغوبی راکمپوست رسیده و کامل می تواند چایشود. ورمیکرده و مورد استفاده قرار داده می

بهتر است  .شد کمپوست ضعیفی تولید خواهدفقیر باشد به همان نسبت چای از نظر برگ آنالیز دارای عناصر کمپوستورمی

کمپوست تولید شده، مدت زیادی ذخیره شود نه کمپوست از آن استفاده کرد. در صورتی که چایبالفاصله پس از تولید چای

ارگانیسم ها دارد بلكه باعث از بین رفتن مواد مغذی آن نیز می شود نگهداری محلول اثر منفی روی بقاء و تنوع میكرو تنها

 مكان سایه دار و با تهویه مناسب باید انجام گیرد. یك تنها به مدت کم و در

 ورمی واش

 را هـا کـرم  پایان ر. ددهندیم تكان دقیقه دو مدت به آب مقداری در را هاکرم ،شودیم استفاده نیز خاکی کرم لعابی مواد از

در یـك بررسـی توسـط    . شـود یم استفادهطیور  یهیتغذ برای هاکرم یعصاره از .گردانندیم بر بستر به و دهندیم شستشو

 30ور شـدند و  لیتر آب گرم غوطهمیلی 25گرم( در  10ی خاکی )هاکرم، واش( جهت تهیه ورمی2008و همكاران ) 54زامبرا

گـردش در   300دقیقه بـا دور   10دقیقه در دمای اتاق باقی ماندند. عصاره به دست آمده برای حذف مواد نامحلول به مدت 

صبح یا سه بعد از  10کمپوست مایع باید در ورمی .شد لتریفمیكرومتر  2/0اسیون غشایی لتریفوژ شده و با هر دقیقه سانتریفی

پاشـی و  در حداقل میزان خود در طی روز قرار دارد. در اینجا باید توجه داشـت بـرگ   ی فرابنفشاشعهظهر به کار رود، زیرا 

 واشورمی از استفاده ریسك (.2009زنی آغاز کرد. )پانت وهمكارانش، هواش را باید پنج روز بعد از جوانکاربرد خاکی ورمی

-نمـی  داده عبور یكروبیم های فیلتر از و گردد می حاصل تجزیه حال در موادآلی ازواش ورمی محلول این که است این در

 دارند. گیاه رشد روی بر منفی اثر که دباشهایی میكروبی حاوی است ممكنو  شوند

 

                                                 
54 Zambera 
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 واش در افشانهورمی  39شکل 
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 دوازدهم فصل

 کمپوستورمی تولید خاکی و  کرمپرورش   اقتصادی توجیهی طرح

 

 نیـاز  مـورد  علوفـه  انـواع  کشـت  برای، خود دامی کود ریاوفر با تا گردندمی قادر دامپروری واحدهای توجیهی طرح این در

 نیاز و دارد تطبیق کامالً افراد محلی هایتوانایی با فرآیند هنحود. نماین استفاده کمپوستاز ورمی دامی کود بجای دامپروری

 واحـدهای  آن طـی  در و است امكانپذیر هوایی و آب نوع هر در کود این وریافر. ندارد زیادی گذاریسرمایه و تجهیزات به

 لذاشود، ی استفاده میاز کرم خاکی در صنایع شیالت و تولید لوازم آرایشی و بهداشت. گردندمی سیسأت اشتغال خود کوچك

 .است کارآفرینانه کامالً طرح این

  طرح اهداف

 بزرگ تا کوچك هایدامپروری در کمپوستورمی کود تولیدـ 

 دامی و شیمیایی کود جای به کمپوستورمی کود کردن جایگزینـ 

 کوچك واحدهای در مفید اشتغال و کارآفرینیـ 

  بیولوژیك مواد مصرف فرهنگ اشاعهـ 

 صنایع شیالت و تولید لوازم آرایشی و بهداشتی و همچنین طیور و دام یتغذیه برای خاکی کرم از فادهاستـ 

  طرح ماهیت

 شود.می تولید دامی کود و پسماندها از ارزشی با بیولوژیك کود، زیستی فنّاوری از استفاده با که تولیدییك طرح 
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 نهایي محصول هايویژگي 

 مـورد  مغذی ریز عناصر دارای و انسانی گیاهی، بیماریزای عوامل از عاری وسالم  محصولی :کمپوستورمی بیولوژیک کود

 گیاهان نیاز

 .است طیور و آبزیان دام، غذایی جیره در مصرف قابل که کرم شكل به :حیوانی پروتئینـ 

 . نماینـد مـی  فعالیـت  آن تولید ینهزم در واحدهایی نیز کشور داخل در که دارد را کشور خارج در تولید سابقه ایده و طرح این

 و غذایی صنایع برای مطمئن و کافی اولیه ماده مینأت باال، اقتصادی افزوده ارزش زیست، محیط با سازگار محصوالت تولید

 ضـایعات  و روسـتایی  شـهری،  هـای زبالـه  حذف و بازیافت معضل رفع المللی،بین استانداردهای با منطبق کیفیت بهداشتی،

 و آلی مواد کاربرد و زیستی منابع حفاظت زمینه در سازیفرهنگ شده، بومی و قیمت ارزان نوین هایفنّاوری ارائه کشاورزی،

 باشد.های این طرح میاز ویژگی کشور پایدار توسعه راستای در شیمیایی مواد جایگزین بیولوژیك

 هافرصت

 موجود هایقابلیت کنار در غذایی امنیت مینأت و هاپسماند مشكالت حل زیست، محیط حفظ زمینه در کشورهای ضروریت

 فرصـت  جملـه  از متنـوع  بیولوژیك محصوالت کاربرد و اشتغال ایجاد به کشور نیاز شرکت، اعضای تجربه و فنی دانش نظیر

ـ  مصرف بازار در موجود شیمیایی کود رسمی منابع در شده منتشر العاتاط و آمار طبق بر .است کار و کسب این های  رانای

 دولت اگر گیرد،می قرار کشاورزان اختیار در هاآن واقعی قیمت از ارزانتر بسیار دولت سوی از شده پرداخت ه ییاران دلیل به

 نتیجه در گرفتمی تعلق آلی کود یا بیولوژیك کود کننده تولید هایشرکت به یارانه این از مقداری که نمودمی اتخاذ ترتیبی

راه با کوتاهی مدت در توانستندمی دانشگاهی آموختگاندانش و کردندمی پیدا اقتصادی صرفه هاکتشر گونه این از بسیاری

-ورمـی  کـود  نـام  حاضـر  حـال  در .نماینـد  تأمین را کشور نیاز مورد آلی کود خاکی، کرم پرورش و تكثیر هایکارگاه اندازی

 بـه  یـا  کننـده تولیـد  بـه  بایـد  یارانـه  این که نیست صمشخ اما ،است شده ثبت یارانه کننده دریافت کودهای جزو کمپوست

 از حمایت و خرید مسئولیت کشاورزی جهاد وزارت به وابسته کشاورزی خدمات از حمایت شرکت ،شود پرداخت کنندهمصرف
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 وجود نیز خاکی کرم پودر برای موضوع این .است نداده انجام فعالیتی تاکنون زمینه این در که ،دارد عهده به را آلی کودهای

 مـاهی  پـودر  قیمـت  لـذا  گـردد می یارانه دریافت شامل نیز وارداتی ماهی پودر مرغ، دان غذای قیمت که ترتیب دینهب دارد

 مانند شده فرآوری غیر آلی کودهای از استفاده امر در نیز بهداشت وزارت .باشدمی خود واقعی قیمت از ارزانتر بسیار وارداتی

 مصرف تا نماید وضع قوانینی تواندمی ،باشندمی ...و هابیماری انگل تخم پاتوژن، عوامل از بسیاری حاوی که تازه گاوی کود

 بیشـتر  شـیمیایی  کودهـای  از  کـه  هـایی استان در ، است گردیده ثابت نیهمچن .گردد محسوس بیشتر بیولوژیك کودهای

 .است شده شتربی سرطان مانند عالج قابل غیر هایبیماری بروز نمایندمی استفاده

 طرح هاینیازمندی

توسعه یافته باشد. بـرای محـل    دامپروری ازکه  مناسب محلی در مترمربع 1000 حداقل وسعت به نیاز مورد زمین مینأت -1

 .کرد استفاده نیزسرپوشیده  فضاهای از توانمی مشاور نظر به بنا اما نیستالزامی  آن بودن مسقفمورد نیاز 

 کارگاه به کشاورزی ضایعات و دامی ودک انتقال و مینأت -2

 آمـادگی  اعـالم  بـا  کـه  گردد مینأت تن 10 میزان به روزانه تا تواندمی قرارداد اولیه حجم به توجه با نیاز مورد ضایعاتی مواد

  .باشدمی افزایش قابل کارفرما

 کارگاه نیاز مورد تلفن خط یك و  آمپر 25 فاز سه برق  آب، مینأت -3

 نیاز مورد تعداد به کارگری نیروی گذاردن راختیا در -4

  بندی بسته و فرآوری به مربوط هایدستگاه مینأت و تهیه -5
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 هـای ظرفیـت  بـا  که اصلی تجهیزات د.باش مكانیزه تا دستی هایسامانه و سـاده هایدستگاه شامل تواندمی هادستگاه نوع

 بـه  بنـدی  بسته برای الزم تجهیزات سایر .است سرند و کن خشك له،نقا نوار :شامل است تنظیم قابل (روزانه تناژ) متفاوت

 .گرددمی مینأت کارفرما اختیار

 این محصول  اصلي مشتریان

  کشاورزی بخشکنندگان در تولید

 هاگلخانه

 هافروشی گل

 ها )کنسانتره دام و طیور(دامپروری

 کنندگان مواد آرایشی و بهداشتیتولید

 

 در این صنعت رقابت

  اصلی بایرق

  کمپوست تولید هایشرکت و زیستی و شیمیایی کودهای کنندگانوارد

  غیرمستقیم رقبای 

  کشاورزی وزارت حمایتی خدمات شرکت مانند خاص دولتی هایبخش برخی و )واسطه( بازرگانی هایبنگاه
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 فروش و گذاريقیمت

 :کمپوستورمی فروش قیمت بینیپیشـ 

-قیمت گـذاری مـی   ریال 10000 سقف تا تبدیل میزان تناسب به شده غنی و ریال 2000 تا یمعمول کمپوست کود کیلو هر

 شود.

 است؟ صورت چه به گذاریقیمت شیوه

 خارجی و داخلی مشابه محصوالت فروش قیمت با مقایسه و شده تمام قیمت گرفتن نظر در با

 تبلیغات

 تبلیغات و رسانیاطالع شیوه 

  سازی فرهنگ جهت نفوذذی مجامع در علمی هایسخنرانی ارائه

 آنان مشارکت اخذ و هافعالیت معرفی جهت کشور ارشد مدیران و بازرگانان کنندگان، مصرف با رایزنی

 عمومی اطالع جهت تلویزیونی رادیو هایبرنامه تهیه

 بروشورهای و کتب تهیه

 هاروزنامه در مقاالت چاپ

 هارسانه طریق از تبلیغاتی آگهی
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 مالی طرح

-متر مربع گفته می 1000کمپوست و پرورش کرم خاکی به مساحت در اینجا طرح توجیهی برای یك کارگاه تولیدی ورمی

 شود.

 25000ی اجرای طرح چهار ماهه، اجاره بها ماهانه یك میلیون تومان، هزینه کود دامی تنـی بـا هزینـه حمـل ونقـل      دوره

تومـان   10000ارگر ثابت ماهانه یك میلیون، هزینه کرم خاکی هر کیلو تومان، هزینه ک 30000تومان، هزینه کارگر روزی 

 شود.در نظر گرفته می

 هاهزینه

کـارگر   4/0پاشـی  ، بـرای آب مزد نفر کارگر روز 20تن کود دامی، برای تل بندی کود دامی  160متر  1000برای مساحت 

 باشد.کیلو کرم خاکی نیاز می 900ثابت و 

 تومان 4000000=1000000×4اجاره بها=

 تومان 4000000=25000×160هزینه کود دامی=

 تومان 600000=30000×20هزینه کارگر= 

 تومان 1000000هزینه جانبی) شلنگ، بیل، فرغون،آب،...(=

 تومان 250000=1000000×4/0کارگر ثابت=

 تومان 9000000=10000×900هزینه کرم خاکی=

 تومان 18850000شودماه می 4مجموع هزینه ها در دوره 

 شود.برابر می 2ی انجام طرح نكته: اگر مقدار کرم خاکی به نصف کاهش یابد، دوره
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 هاآمددر

-تومان می 300000کمپوست تنیشود و قیمت کود ورمیکمپوست تبدیل میدرصد کود دامی به ورمی 70با توجه به اینكه 

 شود داریم:های خاکی نیز هر دو ماه دو برابر میباشد و کرم

 تن 112=160×7/0دست آمده=کمپوست بهکود ورمی

 تومان 33600000=300000×112کمپوست=درآمد کود ورمی

 کیلوگرم 3600=900×4دست آمده=کرم خاکی به

 تومان 36000000=10000×3600درآمد کرم خاکی=

 تومان 69600000ها=مجموع در آمد

 هامجموع هزینه -هاسود خالص= مجموع در آمد

 50750000سود خالص=

ی دوم نیـاز  ی چهار ماههشود، در دورهی چهار ماه سود خالص پنجاه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان میدر یك دوره

 را فروخت.ی اول استفاده کرد و مازاد آن توان از کرم خاکی تولید شده در مرحلهباشد و میبه خرید مجدد کرم خاکی نمی

باشد که  بخواهند سالنی را اجاره کنند، بطور سنتی به کار تولید بپردازند و خدمات جـانبی  میطرح گفته شده برای عزیزانی 

 مثل بسته بندی کود انجام ندهند.

 شود.ها خودداری میشود و از ذکر قیمتدر ادامه طرح توجیهی مكانیزه  گفته می
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 ساختمان و زمین هزینه 17 جدول

 کل هزینه جغرافیایی وقعیتم مساحت شرح

 کارگاه مترمربع 1000 زمین

 فرآوری

 محلی امكانات از دامپروری حاشیه در

 جهت مربع متر 200 ساختمان

 بندی بسته

 محلی امكانات از کارگاه محل در

 

 تاسیسات هزینه 18 جدول

 )کل هزینه شرح

 نتلف و گاز برق، آب، :زیربنایی سیساتأت
 محلی امكانات از

 

 مکانیزه مدل در  تجهیزات هزینه 19 جدول

 تعداد شرح

 1 دوار سرند

 1 نقاله نوار
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 1 کن خشك

 1 متعلقات و تراکتور

 1 کن خرد1

 1 باسكول و ترازو

 جمع

 نشده بینی پیش

 

 

 لپرسن دستمزد و حقوق هزینه 20جدول 

 تعداد شرح

 1 کارشناس

 2  کارگر

 

 ساالنه مصرفی قطعات و اولیه مواد هزینه 21جدول 

 شرح
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  دامی کود

   خاکیکرم 

 بندیبسته پاکت و پالستیك

 جمع

 

 طرح سالیانه استهالک هزینه 22جدول 

 استهالك درصد شرح

 7 ساختمان

 و آالتماشــــین

 تجهیزات
10 

 7 زیربنایی تاسیسات

 20 مهندسی و فنی دانش

 10 نشده بینیپیش

 جمع
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 ساالنه تعمیرات و نگهداری هزینه 23جدول 

 درصد شرح

 2 ساختمان

 و آالتماشــین

 تجهیزات

10 

 تاسیســـــات

 زیربنایی

3 

 18 جمع

  

 : محصول شده تمام قیمت

  بیولوژیك تکمپوس (لفا

 

 محصول فروش قیمت

  کیلو / ریال - بیولوژیك کمپوست داخل بازار در مشابه کاالی قیمت

 سرسربه نقطه
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 گذاریسرمایه برگشت مدت

  سالیانه درآمد  =سود +  استهالك+ برداریبهره از قبل استهالك

 ه است.در جدول زیر محصول تولید شده برای زمینی به مساحت یك هكتارمربع آورده شد

 تولید کود ورمی کمپوست و پرورش کرم خاکیر های مصرف شده دبررسی هزینه نهاده

حیـوانی،  د های زیادی شامل زمین، نیروی انسانی، کواز  نظر اقتصادی در تولید ورمی کمپوست و پرورش کرم خاکی نهاده

ها بر روی هستند. بررسی تأثیر هر یك از این نهاده برها به نوبه خود هزینهشود که هر یك از این نهادهآب و ... استفاده می

اسـت. کـل    رگـذار یتأثهـا  ها و افزایش درآمـد ها و در نتیجه کاهش هزینهعملكرد اقتصادی در مدیریت بهینه مصرف نهاده

 های پرداخت شده برای تولید کود ورمی کمپوست و پرورش کرم خاکی در کف بستر سیمانی  به صورت تفكیك شدههزینه

  در جدول آمده است.

ی در کف بستر سیمانی خاک کرم پرورش و کمپوست یورم کود دیتولر د شده مصرف یهانهاده نهیهز یبررس 24ول جد

 و روش دستی

 مجموع  کرم خاکی تولید کود ورمی کمپوست  واحد عنوان

 - 121100 1152000 کیلو گرم بر هكتار عملكرد محصول

 - 100000 2000 ریال بر کیلوگرم ت فروشقیم

 14414000000 12110000000 2304000000 ریال بر هكتار ارزش تولید کل

 4743297000 - - ریال بر هكتار های متغیرهزینه
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 80000000 - - ریال بر هكتار نیروی کارگری 

 2000000000   ریال بر هكتار کرم خاکی اولیه

 2519000000 - - ریال بر هكتار کف بستر

 144000000 - - ریال بر هكتار دامکود  

 297000 - - ریال بر هكتار آب آبیاری 

 30000000 - - ریال بر هكتار های ثابتهزینه

 30000000 - -  اجاره زمین 

 4773297000 - - ریال بر هكتار کل هزینه تولید

 02/3 - - - نسبت فایده به هزینه

 14414000000 12110000000 2304000000 هكتارریال بر  سود ناخالص

 9640703000 - - ریال بر هكتار سود خالص

 - 00001/0 005/0 کیلوگرم بر ریال وری اقتصادیبهره

 

ریال، هزینه کـود دامـی متـر مكعبـی      3000ریال، هزینه هر متر مكعب آب  200000ی کارگر روزی  هزینه 9-4در جدول

با هم به  زمانهمچون این دو محصول  ریال در نظر گرفته شده است. 100000خاکی هر کیلو  ریال و هزینه کرم 120000
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بر هكتـار بـوده    ریال 4773297000 برابر های تولید برای تولید ورمی کمپوست و پرورش کرم خاکی هزینهآیند، دست می

باشـد.  هـای ثابـت )اجـاره زمـین( مـی     و هزینه، آب آبیاری( دامکود ، بسترهای متغیر )نیروی کارگری، کف که شامل هزینه

بـرای   رزش تولیـد کـل  دهد کـه ا ، نتایج همچنین نشان میباشدیم بر هكتار ریال 30000000در مجموع های ثابت هزینه

باشد که در این صورت نسـبت سـود بـه    بر هكتار می ریال 4743297000تولید ورمی کمپوست و پرورش کرم خاکی برابر 

    .دیآیم به دست 02/3هزینه برابر 

 گیرینتیجه و بندیجمع

 آشنایی ارگانیك کشت با رابطه در کمپوست و کرم خاکیورمی بودن مفید به حتماً عزیز دوستان شده ارائه مطالب به توجه با

 آمده پیش شورک در که پی در پی هایخشكسالی به توجه با چنینمه اند،کرده شناسایی را هاآن العادهفوق خواص و پیداکرده

 تولید به مشتاق که عزیزانی. باشد آبیکم بحران شرایط این از عزیزمان کشور دهنده نجات تواندمی بیولوژیك کود این است

 محصولشـان  اقتصادی ارزش بردن البا بر عالوه کار این با و نمایند اقدام توانندمی نیز آن کردن گرانوله مبحث در باشندمی

 کودهای ترسریع چه هر که است امید .باشد داشته را شیمیایی کودهای با مقابله توان که کنند تولید لوژیكیبیو کود توانندمی

تولیـد  و باشـند  امـان  در شیمیایی کودهای نامطلوب اثرات از عزیز مردم و داده بیولوژیكی کودهای به را خود جای شیمیایی

 .کنند پیدا دسترسی دلخواه و مناسب سود به اُخروی اجر بر عالوه عزیز هایکننده

 

 منابع

 خاك در روی منگنرو هن،آ جذب قابلیت بر کلش و کاه کمپوستورمی و کمپوست اثر بررسی .1380. م اکبریان، .1

 .ایران. تهرانن. تهرا دانشگاه . خاك علوم ارشد کارشناسی نامه پایان . هكیآ های

 نوع چند تنفسی فعالیت بر گندم کلش تنسب و لیآ کودهای انواع تاثیر بررسی  . 1380.ع ،ثامنی، .م جهان، بنی .2

 .ایران خاك علوم کنگره هفتمین مقاالت مجموعه خاك،
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 نشر  .دوم چاپ. ) آلی زائد مواد بازیابی و بهداشتی دفع (کمپوست لیآ کود تهیه .1377 .م منصوری، .، ع پرورشی، .3

 .اصفهان .پرسش

وری عوامل تولید، مطالعه موردی، زارعین استان ه اندازه مزرعه و بهره. رابط1378ترکمانی، ج.، حاجی رحیمی، م.،  .4

 های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی.وری و کشاورزی. مقاالت منتخب انتشارات موسسه پژوهشفارس، بهره

 دام تغذیة .1998 جدید ویرایش جعفری، رضاعلی نویدشاد، بهمن ترجمة ا ، مكدونالد، .5

 مجموعه .ای گلخانه کاهو عملكرد بر کشاورزی ضایعات کمپوست کاربرد اثر .1384 .ف ی،مستوف ،.م دوست، حسن .6

 322-317 .کشاورزی ضایعات بررسی ملی همایش دومین مقاالت

 .یاس گل هنرستان پروژه.بازیافت .1385 .ن رستمی، ،.م زاده، حسن .7

 ر کشور. نشر آموزشی کشاورزی.. ضرورت تولید صنعتی کودهای بیولوژِکی د1384خاوازی، ك.، ملكوتی، م.  .8

 تهیه درمرکز شده تهیه شهری زباله کمپوست وبیولوژیكی شیمیایی فیزیكی بررسی. 1381 ج. ،فخاری ،.ح ریاحی، .9

 .31-26:(1)15وسازندگی پژوهش. کهریزك تنی 2000 کمپوست

ورمـی   هسـامان در کـرم  جداسـازی  سـاختار کـف بسـتر پـرورش کـرم و      مناسـب   روشانتخاب . 1392سرلك، ر.  .10

 ر بهره وری اقتصادی و انرژی مصرفی.کمپوستینگ از نظ

 

 گوپتا، .کی .پی دکتر تالیف پایدار، کشاورزی برای کمپوستورمی تولید کتاب از ایبرگزیده .1388. خ سلجوقی، .11

 جهاد انتشارات تهران، دانشگاه علمی هیات اعضای ثواقبی غالمرضا دکتر و علیخانی حسینعلی دکتر ترجمه

 .1385 تابستان تهران، واحد گاهیدانش

 -دادیاله ایرج دکتر تالیف آن، جانبی هایفرآورده و کمپوستورمی تولید کتاب از ایبرگزیده. 1388 . خ سلجوقی، .12

  . تهران دانشگاه انتشارات قهرمانی، زهرا مهندس -اکبری غالمعباس دکتر



 کمپوست(خاکی )ورمیفناوری تولید کود از کرم

 

 

134 

 – عبدلی علی محمد دکتر تالیف ،(اجرا و ساخت احی،طر) کمپوستورمی کتاب از ایبرگزیده . 1388 . خ سلجوقی، .13

 .تهران دانشگاه انتشارات روشنی، رضا محمد

 تحقیقات موسسه لی،آ ضایعات از استفاده با کمپوست ورمی صنعتی تولید ضرورت .1383 .م ملكوتی، ،.س سماوات، .14

 .317 شماره فنی، نشریه .کشاورزی

 موسسه .آلی ضایعات از استفاده با کمپوست ورمی صنعتی یدتول ضرورت  .1383 .م ملكوتی، .،س سماوات، .15

 .317 شمالی فنی نشریه کشاورزی، تحقیقات

 و خدمات دفتر ، تهران کشاورزی، و شهری ضایعات از کمپوست ورمی تولید چگونگی. 1380 . س سماوات، .16

 .کشاورزی آموزش نشر آموزشی فنّاوری

تحقیقات خاك و آب،  از ضایعات شهری و کشاورزی، موسسه،چگونگی تولید ورمی کمپوست 1380سماوات، س،  .17

 .210سازمان تحقیقات، نشریه فنی 

 تحقیقات ،مؤسسه210 کشاورزی،نشریه و شهری ازضایعات کمپوستورمی تولید ،چگونگی1380س، سماوات، .18

 .جهادکشاورزی وزارت آب و خاك

 انتشارات پایدار، کشاورزی در بیولوژیكی کودهای بردکار ،1375 رضا،علی دکتر آستارایی، ترجمه :اس ان سوبارائو، .19

 .ص 168 مشهد واحد جهاددانشگاهی
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