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     کیدهچ
 ترین شاخص از نوان یکیع به که کمپوستورمی. باشد می ارگانیک آلی کودهاي از استفاده کشاورزي نظام در پیشرفت عوامل ترین مهم از هامروز     

که یک مخلوط بیولوژیکی بسیار فعال از باکتري ها،  باشد می برخوردار کشاورزي هاي سیستم ترمیم در بسزایی نقش از رود می شمار به آلی کودهاي
مپوست حاصله از مواد آلی مختلف کرمیو pHو  N ،P ،K هدف از این تحقیق بررسی میزان عناصر غذایی. داراي  می باشد راآنزیم ها و بقایاي گیاهی 

  خاکی هايروز در حضور کرم 180تحت شرایط گلخانه اي براي مدت  ،تکرار 4تیمار و  3تصادفی با  این تحقیق در قالب طرح کامالً. می باشد
Eisenia foetida   01/0( اختالف معنی دارينتایج بررسی نشان داد بین تیمار ها  .اجرا گردید< P (با گذشت زمان بر میزان عناصر غذایی . دجود دارو

پیشرفت تجزیه  عامل موثر درخاکی  هايتاثیر آنزیم هاي ترشحی از لوله گوارشی کرمو  افزوده می شود که می تواند به دلیل معدنی شدن مواد آلی
 + و کود گاوي  الشبرگ درختان+ رهاي کود گاوي در تیمابه ترتیب   غذاییبیشترین میزان افزایش عناصر . کمپوست باشدمواد و درجه رسیدگی ورمی

  .ارگانیک باشدغیر کمپوست حاصل می تواند جایگزین مناسبی براي کودهاي کاه و کلش می باشد، بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده ورمی
  

  Eisenia foetidaخاکی ، کرمکمپوستمواد آلی، کودهاي ارگانیک، عناصر غذایی، ورمی: کلید واژه
  

   مقدمه
 با کمپوست فرآیند ،است توجه شده جمله ایران بدان ازکشورها  بعضی در که جدید بوده صنعت یک خاکیهاي  کرم کمپوست توسط تهیه امروزه     

 براي یعتطب حامی فرآیند یک و آسان یک فناوري عنوان به کمپوست،ورمی تهیه براي ، Eisenia foetida خاکی کمپوست کننده هايکرم از استفاده
با عبور  ،ي خاکیهاکرم توسط کمپوستورمی تولید فرآیند طول در .)3(است گرفته قرار توجه مورد بسیار زائد، مواد از آلی آوردن کودهاي دست به

و در  کندمی غییرت مواد این شیمیایی و خواص فیزیکی و افزایش یافته آلی مواد تجزیه سرعت ،مداوم و آرام مواد از دستگاه گوارش کرم هاي خاکی
 خاکیکپسولهاي کرم و حیوانیکود گیاهی، بقایاي ها، آنزیم باکتریها، فعال از بسیار بیولوژیکی مخلوط یک شامل و ارگانیک بیو کود نهایت به یک

 در. )1(رخوردار استب باالیی بآزهکشی مناسب و ظرفیت نگهداري  ،ظرفیت باالي تهویه ،کمپوست از خلل و فرج زیادورمی. )2(تبدیل می شود
 ).7(شود استفاده می گیاهی امراض و آفات کنترل و پیشگیري نیز و خاك حاصلخیزي جهت کمپوستورمی از پایدار کشاورزي هاي از نظام بسیاري

  ارامتر هاي مهم در پ
هاي یط مساعدي را براي فعالیت کرماکسیژن جهت حفظ شرایط هوازي ضروري می باشد، این عوامل شرا کمپوست شامل دما، رطوبت،فرآیند ورمی

هاي خاکی و ریز موجودات می باشد که مطلوبترین دما دما فاکتور موثر در فعالیت کرم. خاکی فراهم می کنند تا کمپوست با کیفیت خوب تولید شود
دف از این مطالعه بررسی میزان عناصر لذا ه). 9(باشد می درصد 40-  60بین رطوبت ترین میزانمطلوب و) 5(درجه سانتی گراد می باشد 25تا  20

 .می باشدبه عنوان کود بیولوژیک کمپوست با منشاء مختلف ورمی pHو  N ،P ،K غذایی
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     واد و روشم
در  به منظور بررسی جمعیت کرم هاي خاکی. را از گروه علوم خاك دانشگاه ارومیه تهیه گردید  Eisenia foetidaخاکی گونه هايدر این پژوهش کرم

تیمار هاي مورد استفاده شامل تیمار شاهد یا . تکرار اجرا گردید 4تیمار و  3بسترهاي مختلف از مواد آلی آزمایشی به صورت طرح کامال تصادفی با 
اد هاي چوبی به ابعدر جعبه) 1:3(، که با نسبت حجمی )CL(الشبرگ درختان + ، کود گاوي )CS(کاه و کلش  + ، کود گاوي )C(کود گاوي 

به جعبه ها  Eisenia foetidaاز گونه ) گرم 9/ 4(یکسان   عدد کرم خاکی بالغ و نابالغ با وزن بیوماس 40ریخته شده و سپس تعداد  20*30*30
 نمونه .درجه سانتی گراد حفظ شود 25تا  20درصد و دما بین  60ماه ورآوري  ورمی کمپوست سعی شد رطوبت در حد  6در طی مدت . افزوده شدند
در کل میزان نیتروژن . داده شدند عبور متري میلی2 الک از و گردیده نمونه ها هواخشک بتداا .کمپوستها قبل و بعد از تولید تهیه گردیدهاي از ورمی

تیب به روش اندازه گیري فسفر و پتاسیم کل در عصاره حاصل از هضم خشک و به تر. عصاره حاصل از هضم تر به روش میکرو کجلدال اندازه گیري شد
متر اندازه   pHو توسط دستگاه ) حجمی–حجمی ( 1:10به نسبتنمونه ها با آب مقطر  pHبراي اندازه گیري . کالریمتري و فلیم فتومتر تعیین شد

به روش  و مقایسه میانگین هاMSTATC و  SPSSبا استفاده از نرم افزار هاي ) ANOVA(جزیه آماري داده ها شامل تجزیه واریانس ت .گیري شد
 .درصد انجام گرفت 5دانکن در سطح احتمال 

 
  

  نتایج و بحث

براساس  .خاکی براي افزایش تولیدات کشاورزي استهايکمپوست در حضور کرمکمپوست تبدیل ضایعات مختلف موادآلی به ورمیهدف از تولید ورمی
  .وجود داردبین غلظت عناصر غذایی در مواد آلی مختلف )  P >01/0(اختالف معنی داري  ،1جدول 

  

  در مواد آلی مختلف جدول تجزیه واریانس عناصر غذایی.1جدول 
  نیتروژن کل  درجه آزادي  منابع تغییرات

  )درصد(
  پتاسیم

  )درصد(
  فسفر

  )درصد(
pH 

  54/1  **    25/0**  48/0**    04/1**      2  ماده آلی
F     67/3  03/3  05/7  85/4  

  .می باشد% 1ه معناي معنی دار بودن در سطح احتمالب**                                          

  

روند تغییر . کمپوست می باشدنتایج نشان می دهد که با افزایش زمان بر میزان عناصر غذایی افزوده شده که این نشان دهنده درجه رسیدگی ورمی
  نیتروژن کل در همه تیمار هاي مواد نشان می دهد که  2شدن، در جدول کمپوست عناصر غذایی قبل و بعد از ورمی

و کاهش میزان معدنی شدن مواد آلی  به دلیلنیتروژن مربوط به تیمار الشبرگ درختان می باشد می تواند که بیشترین میزان آلی افزایش یافته است 
در تیمار هاي الشبرگ درختان و کاه و کلش که این افزایش فزایش یافته است همچنین میزان پتاسیم و فسفر نیز با گذشت زمان ا .کربن آلی باشد

می باشد که می تواند به دلیل ترشح هورمون هاي محرك رشد و آنزیم هاي ترشحی به خصوص فسفاتاز توسط ) کود گاوي(بیشتر از تیمار شاهد گندم 
   .)8(خاکی باشد ايه کرم
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  تلف مواد آلی، قبل و بعد از کمپوست شدنتغییر عناصر غذایی بسترهاي مخ. 2جدول 

  نیتروژن کل  عناصر غذایی
  )درصد(

  پتاسیم  
  )درصد(

  فسفر  
  )درصد(

  pH  

قبل از   زمان
  کمپوست

بعد از 
  کمپوست

 
  

قبل از 
  کمپوست

بعد از 
  کمپوست

 
  

قبل از 
  کمپوست

بعد از 
  کمپوست

 
  

قبل از 
  کمپوست

بعد از 
  کمپوست

  03/7  4/9    75/0  45/0    86/1  6/0    57/2  33/2  کود گاوي
  12/7  4/5    11/1  154/0    32/2  8/1    12/3  92/0  کاه و کلش گندم
  21/7  22/5    84/0  15/0    6/1  53/0    8/3  37/1  الشبرگ درختان

  
و  7حدود  pHمحدوده گزارش شده براي . )6(می باشدکمپوست کود گاوي تغییر را از حالت قلیایی به طرف اسیدي ورمی pHدر بررسی تغییرات 

 pH، از دیگر دالیل کاهش )4(و اسیدهاي آلی توسط میکروارگانیسم ها و کرم هاي خاکی می باشدCO2 شرایط اسیدي می باشد که به دلیل تولید 
پر  کمپوست داراي عناصر مختلف ورمی .)4(تبدیل بیولوژیکی مواد آلی به عنوان مواد حد واسط و معدنی شدن نیتروژن به نیترات و نیتریت می باشد

ر ورمی کمپوست به دیکی از دالیل قابلیت جذب بیشتر عناصر غذایی . مصرف و کم مصرف می باشد که به شکل قابل استفاده و محلول در آب هستند
  .جلوگیري نموده pHدلیل خاصیت تامپونی این ماده است که از تغییرات بیش از حد 

  
    نتیجه گیري کلی

هاي خاکی و تولید کود کمپوستی مرغوب ترهاي مختلف از ضایعات کشاورزي بهترین شرایط را براي رشد کرمنتایج این مطالعه نشان می دهد، بس
براي  .سطه این روش، از بقایا و پسماندهاي مختلف استفاده نمود و بر ارزش افزوده محصوالت کشاورزي نقشی مهم داشتهامی توان بو.فراهم می آورد

ن ضایعات کشاورزي را با کود گاوي ترکیب نمود این امر موجب افزایش عناصر غذایی و رفع نیاز محصوالت کمپوست مرغوب می تواتولید ورمی
 .کشاورزي گردد
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