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  :دیباچه

لین زیست محیطی وی حال حاضر بین مسوھا هشاید یکی از بزرگترین دغدغ
موضوعی که کشورھای . کشور مشکل و به عبارت دیگر معضل پسماند است

با شناخت کامل از این معجون شرایط تولید پیشرفته و توسعه یافته به خوبی 
ثروت را برای مردم خود به وجود آورده و حتی عنوان طالی کثیف را به آن 

ماھیت پسماندھای عادی در کشور ما توام با رطوبت باال و به دارا . اند هداد
بودن مواد فساد پذیر آلی است که خود کاملترین شرایط را برای تبدیل این 

و افزایش مواد  ھا خاکمواد آلی موثر و مثبت برای بارور کردن  پسماندھا به
قانون مدیریت پسماند که به پیشنھاد . آورد ميآلی موثر در خاک فراھم 

تدوین و به ھمراه  ١٣٨١ھمکار عزیزمان دکتر نوذر پور از وزارت کشور در سال 
ھمدیگر تمامی مراحل تصویب را در ھیات دولت و مجلس شورای اسالمی 

. تعاریف و راھبردھای مناسبی را برای پسماندھا ارائه نموده است ،گذراند
که دو گروه از این  اند هپسماندھا بر اساس این قانون به پنج گروه تقسیم شد

پسماند  شود ميپسماندھا که بیشترین حجم از پسماندھا را نیز شامل 
 ٢٠٠ سته از پسماندھا حجمی در حدودد عادی و کشاورزی است این دو

اما راھکارھای ارائه شده و . شود ميمیلیون تن پسماند را در کشور شامل 
سیاستھای اتخاذی در کشور مانع از تحقق این شده که عمده این مواد با 
ارزش آلی باال که طبیعت تالش بسیاری برای تولید آنھا داشته و اکنون به ھر 

دھای آلی را داشته دلیلی توسط انسان بالمصرف مانده شرایط تبدیل به کو
این روزھا در بسیاری از مناطق شمال کشور صحبت از بکارگیری زباله . باشد

با توجه به  صاحبنظرانکه به عقیده . سوزھا برای مدیریت پسماندھا است
خصوصیت ذاتی پسماندھای کشور که ھمانا رطوبت باالست این شیوه 

ا بکارگیری این شیوه لودگی بآکارایی مناسبی نداشته و صرفا صورت تولید 
و توسعه پایدار  زيست محیطھمکاران خوبم در دفتر و بنده . کند ميتغییر 

کشاورزی اعتقاد راسخی به این موضوع داریم که تغذیه گیاھی کشور 
تواند از تبدیل شدن ھمین پسماندھا به کودھای آلی شرایط مطلوب  مي

ی کشور افزوده شود و این در ھا خاکبه غنای بیولوژیک عملکردی یافته و 
مقابل بیماری قرار گیرد که طی پنجاه سال و با تفکر گذر از کشاورزی سنتی 

ی کشاورزی کشور و بعضا منابع آبی ھا خاکاکنون بیماری . تحمیل کشور شد
  .زیر سطحی از ھمین تفکر نشات دارد
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پیش روی بر آن شدیم تا با تفکری ھمه جانبه به کمک کشاورزان بیاییم آنچه 
شماست شرایط آسان اجرایی تبدیل پسماندھای فسادپذیر عادی و 
کشاورزی را توام با آنچه شرایط مطلوب عملیاتی است و چگونه به بازار 

رسد و استانداردھای الزم برای آن چیست را به کمک کارگرانی ارائه  مي
ا فوتیدا کرمی است که خدمت خود رانییآیز. دھیم که از جنس کرم ھستند

برای تبدیل پسماند فسادپذیر به کود در تمام دنیا به اثبات رسانیده و ما نیز 
شرایط را برای این کرم به خوبی فراھم کردیم تا بتواند با درک انسانھا شرایط 

کشاورزان عزیز خصوصا در محیطھای روستایی . خدمت به آنھا را فراھم آورد
د منظر کردن بیخته تا عالوه بر دیگر نیازی نیست که پسماندھای خود را دور ر

محیط از بوی مشمئز کننده آن در عذاب باشند و شرایط زیست جانداران موزی 
بلکه برعکس با استفاده از این روش بسیار ساده شرایطی را . ورندآرا فراھم 

نھا تبدیل به ثروت آپسماند روزانه  ،عالوه بر رفع آلودگی محیطفراھم آورند تا 
مورد به عنوان کود در مزارعشان  شود ميتا اوال ھر آنچه تولید برای آنھا شود 

ملی  نشاناستفاده قرار گیرد و مازاد آن با اخذ استانداردھای الزم و زدن 
استاندارد به بازار مصرف ارائه شود تا ھمواره یک تولید و عرضه پایدار را شاھد 

  .باشیم

از این واژه که پسماند  افتخار بنده و ھمکارانم در این است که درک اصولی
ھمان طالی کثیف است در بین جامعه خصوصا جامعه کشاورزی ایجاد شده و 

  .به یقین برسد

و  دانم از برادر ارجمندم جناب آقای دکتر بشارتی ميدر اینجا وظیفه خود 
ند و دکه شرایط چاپ این کتاب را فراھم آور جناب آقاي دكتر ابراھیمي پاك

افسانه اقدامی و مھرناز بنی اعمام و  ،مژگان رضوی ھمکاران دفتر خانمھا
 سماواتسعید دکتر  انو ھمچنین آقایاتمی حکاوه  ،آقایان سید مھدی حبیبی

تشکر  اند هکه در تدوین و چاپ این کتاب ھمکاری داشت و خسرو سلجوقی
  .نمایم

  غالمرضا میرکی              

  و توسعه پایدار کشاورزی زيست محیطمدیر دفتر 
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  :مقدمه

قسمت جدایی  شود ميزباله و آنچه در ایران به عنوان پسماند نامیده 
ناپذیر از زندگی انسان است حال انسان در ھر محیطی قرار گیرد شرایطی را 

تا پسماند تولید گردد خواه این جایگاه زمین زراعی باشد و  آورد ميفراھم 
 .خواه منزل مسکونی و یا حتی یک رستوران و یا پاالیشگاه صنعتی و دانشگاه

معضالت يکي از مھمترين این موضوع در بعضی از کشورھای در حال توسعه 
   .زیست محیطی است

عمل آمده در حدود دويست روش براي بازيافت و  ھاي به طي بررسي
ترين اين  در جھان وجود دارد، اما يکي از موفق پسماندھای عادیمديريت 

استفاده  وجود داردھا که در طي آن توانايي تولید محصول نھايي نیز  روش
ند خداو .ھايي است که خداوند در اختیار ما قرار داده است بھینه از نعمت

گونه کرم خاکي آفريده است و ھمگي آنھا به جزء چندگونه  ٣٢٠٠بیش از 
متفاوت، يک کار مشترک يعني شخم زدن و زير و رو نمودن خاک را انجام 

  ١.دھند مي

، شامل ضايعات سبزي، میوه و برگ درختان در منازلبیشتر مواد زائد 
ھاي علمي به  توان در خارج منزل توسط روش اين نوع ضايعات را مي. است

ھاي  کمپوست توسط کرم کود تبديل نمود تبديل ضايعات خانگي به ورمي
تولید . محیطھای کوچک استخاکي يک روش بسیارکارآمد در تولید کود در 

ّاوري استفاده از انواع خاصي از  ورميکرم پوسال یا ھمان  کمپوست، فن
ھاي خاکي است که به دلیل توان رشد و تکثیر بسیار سريع و توان قابل  کرم

ً مزاحم و  کرمھا، اين دارند انواع مواد آلي زائدف توجه براي مصر مواد غالبا
عبور . کنند آلوده کننده محیط را به يک کود آلي، با کیفیت ممتاز تبديل مي

آرام، مداوم و مکرر اين مواد از مسیر دستگاه گوارش کرم خاکي، ھمراه با 
ھاي مختلف  اعمال خرد کردن، سائیدن، بھم زدن و مخلوط کردن که در بخش

ن اين مواد به انواع ترشحات سامانه شود، آغشته کرد اين مسیر انجام مي
ھاي  ھاي مواد مخاطي، متابولیت گوارشي مانند ذرات کربنات کلسیم، آنزيم

ھاي دستگاه گوارشي و باالخره ايجاد شرايط مناسب  مختلف میکروارگانیسم
کند که  براي سنتز اسیدھاي ھومیک، در مجموع موادي را تولید مي

کرم اي که  دهفرآور. کند شده پیدا مي بلعیده خصوصیاتي کامالً متفاوت با مواد
اي آلي با  شود و از لحاظ کیفي، ماده خوانده مي)) کمپوست ورمي((پوسال یا

PH  تنظیم شده سرشار از مواد ھومیک و عناصر غذايي به شكل قابل جذب
ھاي  ھاي محرک رشد گیاه و آنزيم ھا، ھورمون براي گیاه، داراي انواع ويتامین

                                       
1 . Ksaljoghi@yahoo.com 
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اي شکل با رنگ تیره، بدون بوي  از لحاظ ظاھري، به صورت دانه. مختلف است
  ٢.نامطبوع و داراي قابلیت عرضه تجاري است

كمپوست با توجه به اينكه در حفظ و  صنعت پرورش كرم و تولید ورمي
ھا  ھاي حمل و نقل و دفع زباله زيست و كاھش ھزينه استفاده بھینه از محیط

تواند در پیشرفت  ش قابل توجھي دارد ميو فضوالت حیواني و انساني نق
  .اقتصاد و توسعه پايدار كشور بسیار مفید باشد

دنیا این صنعت در جریان است  كشورھايدر بسیاری از در حال حاضر 
ھاي زيادي  كانادا، ايتالیا، ژاپن، فیلیپین، آمريكا و ھند كارخانه ولی کشورھای

بازيافت در ابعاد وسیع به اجرا  ھاي را در زمینه اين صنعت و مخصوصا سامانه
اين صنعت در زمینه كشاورزي، . اندمند شده اند و از منافع آن بھره درآورده

ساالنه  یكشور ھر. باغداري و تولید چاي كمپوست كاربردھاي فراواني دارد
كند كه منبع بسیار با ارزشي براي تولید ھا تن زباله تولید ميمیلیون
میلیون تن  ٢۵به عنوان مثال ھند ساالنه . و خلق ارزش است کمپوست ورمي

كمپوست تبديل  كند كه درصد قابل توجھي از آن به كود ورمي زباله تولید مي
كمپوست  تن زباله توسط ورمي ٧۵ھم اكنون در كانادا ھر ھفته . شود مي

 ١٩٧٨در سال  American Earthworm Companyشركت . شود بازيافت مي
 Aokaازي كرد و شركت اند هتن در ماه را ۵٠٠رخانه خود را با ظرفیت اولین كا

Sangyo Co. Ltd ضايعات  ،تن در سال ١٠٠٠ با ظرفیت در ژاپن نیز سه كارخانه
 ٣٠٠٠در حال حاضر . نمايد كمپوست تبديل مي صنايع غذايي را به ورمي

تن در ماه  ۵٠تا  ۵كمپوست در ژاپن وجود دارد كه ھريك ظرفیت  كارخانه ورمي
  . دارند

ّاوري کمپوست ورمياكنون نوبت ايران است تا وارد صنعت  ھاي  و فن
   .تجاري آن شود

  

  

  

  

  

  

  

  
                                       

 ١٣٨٠سماوات، .  ٢
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  فصل اول

  کرم پوسال راھنماي تولید 

  )کمپوست ورمي(

  

  

  

  

  

  ـ تاريخچه و سوابق ١ـ  1

داران و  ھاي خاكي حلقه مھمي در زنجیره غذايي بسیاري از مھره كرم
لذا جاي تعجب نیست كه انسان  )Mackdonald ١٩٨٣(باشند  مھرگان مي بي

كرده است  اولیه از اين جانور ھم براي غذا و ھم بعنوان طعمه استفاده مي
)١٩٨٧ (Bowcheدھد كه استفاده از  ، تحقیقات انجام شده نشان مي

ھاي خاكي موجود در فضوالت دامي براي تغذيه حیوانات اھلي و  كرم
اما تا قرن  Milocco) ١٧٨٢(نیز متداول بوده است  ١٨ماھیگیري در قرن 

بیستم و در ايالت كالیفرنیاي امريكا تولید تجاري كرم خاكي جھت ماھیگیري 
رمھا ھا را براي رشد ك ترين راه مراكز اين چنین، كم ھزينه. شروع نشده است
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ھاي خاكي به  كردند و با اضافه نمودن مواد مغذي به بستر كرم استفاده مي
  .پرداختند كشت كرم مي

ھـاي اولیـور و بارت پیشنھـاد نمودند كه از  دو نفر به نام ١٩۴٢در سال 
اند بـراي بھبود  ھاي خاكي و موادي كـه آنھا از آن تغذيـه نموده ھمین كرم

ھاي  مطالعاتي نیز در مـورد توانايي كرم. شـود ھاي كشـاورزي استفاده خاك
و بعد در امريكا  Graff) ١٩٧۴(خاكي براي استفاده از مواد زائد آلي در آلمان 

ً در انگلستان . صورت گرفت Martentein and Mitchell) ١٩٧٧(توسط  متعاقبا
ھاي خاكي براي  مطالعاتي در زمینه استفاده از كرم Edward) ١٩٨٢(نیز 

زائدات گیاھي و حیواني و تبديل به كمپوست و ھمچنین تولید كرم  تجزيه
ھاي اخیر اضافه كردن چندنوع  در سال. خاكي براي تغذيه حیوانات بعمل آمد

كرم خاكي به مراتعي كه فاقد آن بودند، ساخت و باروري بعضي از مواد 
، ١٩٨١ ١٩۶۴ ،Stockdill Langmaid، ١٩۵١ Nielson(معدني خاك بھبود يافت 

Springett ١٩٨۴  ١٩٨٧و ،Cury اين صنعت به سرعت رشد ). ١٩٨٨ ً نھايتا
 ٣الپوس يافته و كشتكاران كرم در تمام نقاط جھان به فروش كرم خاكي و كرم

  .پرداختند

اي از دھه ھفتاد  طبق گزارشات موجود در كشور ژاپن، تحقیقات گسترده
انجام  (Eisenia foetida)فوتیدا ھاي خاكي از جمله ايزينیا  به بعد بر روي كرم

ھمچنین ). ١٣۶٩فرمحمدي (اند  شده و كاربردھاي مختلف آنرا بررسي نموده
ھاي مشروحي در مورد مطالعات مربوط به كرم خاكي توسط ساشل  كتابنامه

انتشار يافته كه مطالب ) ١٩٨۵(وارنس ھمولي ) ١٩٨۴و  ١٩٨١(و مارتین 
سیسمس . طور خالصه ذكر شده استمربوط به كشت كرم خاكي در آنھا ب

ھاي خاكي انجام  تحقیقاتي بر روي شكل، انواع و عملكرد كرم) ١٩٨۵(وژرال 
  .ھا ھمچنان ادامه دارد اند كه اين فعالیت داده

ھاي چند منظوره از آن  در سالیان اخیر فن پرورش كرم خاكي و استفاده
ً مي كشورھاي دور و نزديك از توان گفت در تمامي  در جھان رواج يافته و تقريبا

  .نمايند آن به عنوان يك امر عادي و متداول ياد مي

ھاي خاكي به صورت انبوه  اقدام به پرورش كرمدر ايران كزي كه امر اولین
است كه از ) سدسنگر(يكي كارگاه پرورش ماھي شھیدبھشتي . نمود

رم سالیان قبل جھت تغذيه بچه ماھیان خاوياري اقدام به پرورش نوعي ك
ادامه دارد و ديگري ت اند و ھـم اكنـون نیـز اين فعالی نموده سفید رنگ مي

شركت كشت و صنعت مغان است كه در محل شركت جھت تبديل زائدات 
  .ھاي خاكي كار وسیعي شروع كرد كود گاوي خود با استفاده از كرم

 کمپوست ورميخوشبختانه در سالھاي اخیر فعالیتھاي زيادي براي تولید 
از ضايعات خانگي و كشاورزي در كشور صورت پذيرفته است كه مھترين آنھا 

  :عبارتند از
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ا ھمت ب ١٣٨۶از سال  در استان کرمانشاه و بعضی از استانھای دیگر
واحدھاي تولید  ،و توسعه پايدار كشاورزي زيست محیطنمايندگان 

با استفاده از پسماندھاي كشاورزي، تولید و به بازارھاي  کمپوست ورمي
ھاي استاندارد عرضه بندي بستهداخلي و بعضا صادرات به ساير كشورھا در 

  .گرديده است

، تكثیر كرم و کمپوست ورميموسسه تحقیقات خاك و آب نیز در امر تولید 
  .ترويج آن به كشاورزان بیش از يك دھه فعالیت داشته است

در راستای اصالح الگوی مصرف در نیز مور زنان روستایی و عشایری دفتر ا
و نیز به منظور مدیریت ضایعات و زایدات محصوالت کشاورزی و ھا  کلیه بخش

ی در تولید ور بھرهاستفاده مجدد و بھینه از این ضایعات در چرخه تولید و نیز 
تاکید بر استفاده  محصوالت کشاورزی و کاھش مصرف کودھای شیمیایی با

مدیریت ضایعات (کودھای طبیعی در چرخه تولید محصوالت کشاورزی، طرح  از
را تدوین  )کمپوست ورميو زایدات محصوالت کشاورزی و تھیه کمپوست و 

 .تی نموده استدر تعدادی از استانھا از جمله قزوین عملیا ؛ ونموده است

اعتبارات مرکز امور  و از محل در تعدای از استانھا ١٣٨٨این طرح در سال        
نان روستایی برای ز زنان نھاد ریاست جمھوری و نیز برخی منابع اعتباری دیگر

  .کشور برگزار شد

ی ھا هخانوار که مشکل زبال ١٠٠در این طرح تعدای از روستاھای باالی       
را  منطقه زيست محیطیز ضایعات کشاورزی وجود داشته و آلودگی خانگی و ن

ھدف از اجرای طرح این است که در این . شود مياجرا  موجب شده است
روستاھا، روستای پاک ایجاد گردیده و کلیه خانوارھای روستایی ساکن، 

ی خانگی خود را مدیریت نموده و از ھا هضایعات محصوالت کشاورزی و نیز زبال
تھیه نمایند که عالوه بر  کمپوست ورميو ضایعات، کمپوست و  ھا هزبالاین 

از  توانند مي ،انجام یک فعالیت تولیدی و اشتغالزایی برای زنان روستایی
کمپوست تھیه شده به جای کودھای شیمیایی در مزارع خود استفاده 

 .نمایند

  مصارف کرم خاکي -٢-١

 ٧٠بدلیل داشتن پروتئین  در سطح كشورھاي توسعه يافته از اين كرم
  :شود درصدي در موارد زير استفاده مي

 :مصرف پروتئیني انساني -الف 
در ساير کشورھا از جمله در كشور آمريكا غذاي مصرفي مردم است 

به ... ھمانند انواع کنسرو جھت ساالد، غذاھاي پختني، انواع نوشیدني و 
، ٤باشد اي مک دونالد مي زنجیرهھاي  عنوان مثال از گرانترين غذاھاي فروشگاه
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خود كرم به عنوان . (باشد با توجه به فرھنگ ما استفاده از آن ھدف نمي
 )پروتئین
  

 :مصرف پروتئیني حیواني -ب 
با توجه به ازدياد جمعیت و نیاز مردم به مواد پروتئیني سالم، تولید و 

آبزيان، نقش اساسي در تامین نیازھاي مردم و تقويت  دام، طیور وپرورش 
  .بنیه اقتصادي روستايیان و کشاورزان را دارد

آبزيان با کرم خاکي به عنوان ماده غذايي دام، طیور و در اين میان تغذيه 
داراي پروتئین زياد باعث افزايش کیفیت محصوالت شده و نیاز کشور به واردات 

ھاي غذايي دام و آردماھي را کاھش  انواع مکملمحصوالتي چون دان مرغ، 
یالدي براي تغذيه دام و طیور م ١٨از اين گونه براي اولین بار در قرن . دھد مي

  .استفاده شد
امروزه در تغذيه مرحله الروي آبزيان، تمايل به استفاده از غذاي زنده وجود 

مین مصنوعي کلیه دارد، زيرا در بسیاري از موارد، دانش بشري ھنوز قادر به تا
نیازھاي غذايي الرو نبوده و پوشش اين نیاز با غذاي زنده راه حل مطلوب و 

  .مطمئني است
خاکي است که درصد پروتئین آن بیش  مھمترين غذاي زنده مصرفي کرم

  .باشد نیز مي ٣ا ھاست و عالوه بر آن داراي امگ از ساير گونه
عالوه بر افزايش درصد استفاده از اين گونه به جاي محصوالت جانبي 

تر است و تولید آن نیاز  صرفه رشد و کیفیت گوشت، از نظر اقتصادي نیز به
اي به درياي  کشور به واردات محصوالت فوق را که از زمان ھجوم شانه دار ژله

خزر و کاھش کیلکا به عنوان ماده اصلي آرد ماھي و افزايش قیمت آرد ماھي 
  .٥دھد ه است، کاھش ميو واردات آن را به ھمراه داشت

  
 :به عنوان مواد اولیه در تولید لوازم آرايشي و بھداشتي - ج 

 ٣ا ھمانطور که قبال ھم گفته شد اين کرم به دلیل داشتن پروتئین و امگ
فراوان به عنوان يکي از مواد اصلي تشکیل دھنده محصوالت آرايشي و 

 .باشد بھداشتي مي
براي اولین بار استفاده از اين کرم را در  DOVEشرکت  ١٩٨۵در سال 

گان  محصوالت خود آغاز نمود و اولین سري محصوالت خود با عنوان جوان کننده
به بازار عرضه نمود، اما ھم اکنون بیشتر شرکتھاي  ١٩٨٧پوست در سال 

پیشتاز در اين صنعت با تولید انواع شامپو، صابون، کرم، انواع پودرھاي روشن 
استمرار به تولید با اين کرم را در دستور کار خود قرار ... قويتي و کننده و ت

 G2Gبا نام تجاري  Face-Liftت توان به محصول شرک در اين بین مي. اند هداد
  .باشد ترين محصوالت آرايشي جھان مي اشاره نمود که يکي از گران قیمت

 :به عنوان مواد اولیه در تولید دارو -د 
مترين مصارف جديد اين کرم که به کمک صنعت از جمله يکي از مھ

باشد، که  داروسازي و پزشکي آمده تولید محصوالت دارويي و پزشکي مي

                                       
کرم خاکي در لیال صفرخانلو کارشناس شیالت و محقق پرورش 

 غذاي آبزیان
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ھا، داروھاي ضد سرطان را شامل  داروھاي مکمل غذايي، انواع آرامش بخش
  .باشد مي

  
  خاکي روش تغذيه کرم -٣-١

ھاي  گروهدر زير روش تغذيه . روش اصلي تغذيه ساپروتروفي است
  :گیرد اكولوژيك مختلف كرم خاكي مورد بررسي قرار مي

، از لحاظ تغذيه بیشتر )Epigeic(گروه اكولوژيك مقیم سطح خاك ) الف
و ي متكي به مواد آلي و مواد گیاھي مثل فضوالت حیوانات ديگر، كودھاي دام

ً گیاھخوار   .گويند مي ٦بقاياي گیاھي ھستند كه به آنھا اصطالحا

بیشتر از مواد آلي درون خاك مثل مواد ھومیك ) Endogeic(دوم  گروه) ب
ھاي در حال پوسیدن يا ذرات آلي شستشو شده از سطح، تغذيه  ـ ريشه

ً  كنند؛ براي اين منظور مقدار زيادي خاك مي مي خورند كه به آنھا اصطالحا
Geophagous پس انواع . گويند ميEndogeic  در درون خاك از مواد آلي و

  .كنند ھاي موجود در ريزوسفر يا خاك معدني تغذيه مي روبمیك

گروه حفار ھستند، در واقع تغذيه آنھا از مواد ) Anacics(گروه سوم ) ج
ً به آنھا  آلي گیاھي، ھمراه با فروبردن مقدار زيادي خاك است كه اصطالحا

Phytogeophagous گويند مي.  

در تجزيه مواد آلي موثرند در حالیكه دو نوع ديگر بیشتر  Epigeicپس انواع 
  .در بھبود ساختمان خاك مؤثرند

ھاي خاكي برحسب شرايط محیطي، مواد  ھر چند ھر يك از انواع كرم
ً از  خاصي را براي تغذيه ترجیح مي دھند ولي به طور كلي از لحاظ تغذيه اكثرا

تجزيه با بافت نرم و نیز كودھاي و در حال ) ھا برگ(ھاي گیاھي تازه  بازمانده
ھا الشبرگ مرطوب را به خشك ترجیح  كرم. كنند حیواني استفاده مي

  .گرم ماده گیاھي مصرف كنند میلي ١٠٠ـ  ٣٠٠توانند روزانه  دھند و مي مي

باال  C/Nھا شامل موادي بانسبت  مواد گیاھي نامناسب براي تغذيه كرم
ھاي  ن، مواد آلكالوئیدي تلخ و اسانس، مواد داراي رزين، صمغ، تان)خشبي(

 C/Nھاي خاكي زماني است كه  بیشترين افزايش در وزن كرم. باشد تند مي
  .باشد ١۵ـ  ٣۵مواد گیاھي بین 
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بندي كرم خاكي براساس خصوصیات اكولوژيك طبقه - ١شكل   

دھند و بین  بعضي از انواع، كودھاي حیواني را به مواد گیاھي ترجیح مي
گاھي اوقات براي . حیواني، كودھاي گاوي ارجحیت بیشتري دارندكودھاي 

به  ٨زي و براي انواع آني سیك، اصطالح زمین ٧انواع اندوجه، اصطالح خاكزي
 .شود كار برده مي

و از  ٩خوار خورد يعني زنده ھا را نیز مي كرم خاكي ھمچنین میكروارگانیسم
ً پروتوزئرھا انواع میكروبخوار مي ھا ترجیح  ھا را به قارچ و باكتري باشد و اكثرا

 .دھد مي

ھاي مختلف نیز متفاوت است براي مثال لومبريكوس  اي گونه میل تغذيه
كند در حالیكه آلولوبوفورا كالیجینوزا مواد آلي  روبلوس از الشبرگ تغذيه مي
  .كند نیمه تجزيه شده را مصرف مي

اد گیاھي را به ھا و ساير مو لومبريكوس تريستريس قبل از تغذيه، برگ
اين كرم . كند كشد و از اين رو دھانه داالن را مسدود مي درون دھانه داالن مي

ھا را معموالً از قسمت نوك به درون  كند و برگ انتخاب ميت غذايش را به دق
اين . كشد تا قسمت بد مزه دمبرگ بیرون از دھانه داالن قرار گیرد داالن مي

ھاي سیب را در مدت  ريخته شده باغ ھاي از برگ ٩٠%گونه ممكن است 
گرم ماده خشك  ١٢زمستان جابجا كند كه اين مقدار بالغ بر جابجا شدن 
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ھا خوش خوراك باشند  ھا براي كرم براي آنكه برگ. گیاھي در ھر روز است
اين امر احتماالً سبب از بین رفتن تركیبات بد مزه . بايد قبالً پوسیده باشند

  )١٣٨۶روشني  –عبدلي ( .گردد فنولي ھم مي پلي

شوند زمان اندكي در لوله گوارش  ھا بلعیده مي موادي كه به وسیله كرم
مواد ) ساعت ھنگام حفاري ١٢ساعت ھنگام تغذيه و  ٢٠(مانند  باقي مي

بلعیده شده به كربنات كلسیمي كه توسط غدد كلسي فروز ترشح 
ي و آلي با ھم در داخل بدن كرم، مواد معدن. شوند شوند، آغشته مي مي

ھاي پروتئاز و آمیالز و ساكاراز و  ھا آنزيم در لوله گوارش كرم. شوند مخلوط مي
ً به  لیپاز و حتي گاھي كیتیناز و سلوالز پیدا شده است كه ترشح آن را اكثرا

كه ترشح  از آنجائي. دھند ھاي موجود در لوله گوارش نسبت مي ارگانیسم
وله گوارش كرم خاكي بیش از مقداري است ھاي سلوالز و كیتیناز در ل آنزيم

گردد لذا امروزه استفاده از اين ترشحات  ھا تولید مي كه توسط میكروارگانیسم
  )١٣٨۶روشني  –عبدلي ( .مورد توجه قرار گرفته است

  ھاي خاکي کاربردھاي مختلف کرم -۴-١

اي و يا باغي مشغول كندوكاو ھستیم در بین توده خاك  وقتي در باغچه
اند، اين  ھايي در زيرزمین حفر شده خوريم كه به شكل داالن منافذي بر ميبه 

ھا متعلق به موجوداتي ھستند بنام كرم خاكي، البته اين موجودات نه  داالن
در فرھنگ و آداب و رسوم سرزمین ما جايي دارند و نه از لحاظ علمي در 

ده گرفت كه اند و بدين لحاظ نبايد بر كسي خر مجامع كشورمان مطرح شده
. كند داند و يا به آن توجھي نمي چرا از موجودي به اين ارزشمندي چیزي نمي

االيام و  در اين فصل ما ابتدا خواص و كاربردھاي مختلف كرم خاكي را از قديم
دھیم و سپس كاربردھاي امروزي  در كشورھاي گوناگون مورد بررسي قرار مي

گیرد بیان  مورد استفاده قرار مي ھاي خاكي به اثبات رسیده و كه براي كرم
  .نمائیم تا شايد بتوان قدري، بیشتر اين موجود را بشناسانیم مي

ھاي گذشته مردم چین و ژاپن از پودر كرم خاكي در مصارف  در زمان
كردند به خصوص در معالجه سر دردھا و يا تب و لرزھا و  پزشكي استفاده مي

ي خاكي ماده آلي بنام ھا امروزه مشخص شده است كه در بدن كرم
تواند درجه حرارت بدن انسان را  وجود دارد كه مي (Lumbropherin)لمبروفرين 
  .پائین بیاورد

ھمچنین گزارشات بسیاري از خورده شدن يا كاربرد آنھا براي تسكین و يا 
معالجه بیماراني كه داراي سنگ كلیه، يرقان، بواسیر، سرما خوردگي و آبله 

ارد، خاكستر كرم خاكي براي دندان درد در جوامع ابتدايي باشند وجود د مي
. شوند ھنوز كاربرد دارد و يا براي رشد موھاي سر بر روي سر مالیده مي

ھاي خاكي براي معالجه مادراني كه توانايي بارداري و يا شیردادن به  كرم
از اين گذشته گفته شده است كه . شود ھايشان را ندارند، خورانده مي بچه
  .ھاي خاكي داراي مواد مؤثره جھت درمان روماتیسم باشند كن است كرممم
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گردد،  ھاي خاكي جھت آزمايش حاملگي زنان نیز استفاده مي از كرم
ھاي نابالغ تزريق  ھاي مشكوك را به زير پوست كرم بدين ترتیب كه ادرار زن

اسلي كنند و در صورت بارداري وقوع بلوغ جنسي از طريق ايجاد كمربند تن مي
ً مشخص مي صحت  ٩٠%اين روش آزمايش حاملگي تاكنون . شود سريعا

  .داشته است

ھاي خاكي، تولید كرم به منظور افزودن آن به  يكي از مصارف عمده كرم
ھايي در  ھاي خاكي با حفر داالن زيرا كرم. باشد صورت توده زنده به خاك مي

ً به شوند كه اوالً تبادالت ھوا در زمین بھ زمین باعث مي تر صورت گیرد و دوما
گردد كه زمین قادر به نگھداري آب براي  ھا باعث مي دلیل نفوذ آب در اين داالن

ً مواد دفعي بدن كرم ھاي خاكي خود كود  مدت و میزان بیشتري شود و سوما
ھا  باشد و از طرف ديگر ھنگامي كه اين كرم بسیار مناسبي براي گیاھان مي

ود بسیار قوي براي رشد بیشتر گیاھان ھستند بر میرند الشه آنھا نیز ك مي
ھائي كه بر روي فعالیت كرم خاكي منتشر  طبق آزمايشات مكرر و گزارش

گرديده است مشخص شده كه افزودن كرم خاكي به خاك در زمینه برداشت 
محصوالت نتیجه بسیار چشمگیري داشته است به طوري كه محصول در 

، ٣%، يوالف ۶۴%، برنج ٢۵% مزرعه كاشت ذرت افزايش تا حدود
ھمچنین آزمايشات . در برداشته است ٣٠٠%و نخود  ١٣۵%زمیني  سیب

ھاي حفر شده توسط  اند كه ريشه گیاھان در خاك بدنبال كانال نشان داده
دھند و در  ھاي خاكي حركت كرده و رشد بھتري از خود نشان مي كرم
  .شود ھاي میوه سبب عقب افتادن زمان برگ ريزان مي باغ

به طور معمول خاك از نظر شیمیايي غني از مواد معدني ھمانند 
باشد، فعالیت كرم خاكي  كلسیم، پتاسیم، منگنز، و عناصر سنگین ديگر مي

. نمايد در داخل خاك كمك به خنثي كردن فعل و انفعاالت اسیدي آن مي
 مھمترين نتیجه عمل شیمیايي فعالیت كرم خاكي در دسترس قرار دادن ازت
براي ريشه گیاه است در حقیقت نیتريفیكاسیون خاك در خالل افزايش، 

  .گیرد نیز صورت مي) ايجاد خلل و فرج(قابلیت نگھداري ھوا در بین ذرات خاك 

بر طبق بعضي از آزمايشاتي كه از طريق دپارتمان جنگلداري امريكا انجام 
در سه ، بودندھاي داراي كرم خاكي كاشته شده  گرفته درختاني كه در زمین

ھاي  نسال اول كاشت رشدي برابر درختان ھشت ساله مشابه كه در زمی
نكته جالب توجه اينكه مقاومت . اند اند، داشته بدون كرم خاكي كاشته شده

در مقابل سرما و ريزش سنگین برف در مورد درختان نوع اول بمراتب بیشتر از 
ه طور كلي اھمیت كرم ب. درختان كاشته شده در خاك فاقد كرم خاكي است

  :خاكي به دلیل دو خصوصیت اصلي آنھاست كه عبارتند از

ھاي آلي نقش  ھاي خاكي كه در تجزيه بازمانده نحوه تغذيه كرم )١
ھاي خاكي بیان شد، آنھا با خرد كردن  ھمچنانكه در روش تغذيه كرم. دارند

ھاي  ھاي آلي و افزايش فعالیت میكروبي و ھمچنین ترشح آنزيم بازمانده
ھاي خاكي ھم مواد  كرم. كنند مختلف، موجبات تجزيه آنھا را فراھم مي

ترين اثر  شايد مھم. بلعند گیاھي تجزيه شده و ھم خاك معدني را مي
ھاي خرد شده و  ھا و مخلوط كردن برگ خاكي در خاك، ذره ذره كردن برگ كرم
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بیش از  ھاي جنگلي انگلیس در اكوسامانه. مواد گیاھي ديگر با خاك باشد
ھاي  ھاي مخلوط راش و بلوط، توسط كرم ھاي پائیزي جنگل الشبرگ ٩٠%

ھاي خاكي در  ذكر اين نكته ضروري است كه كرم. شود خاكي مصرف مي
كنند مثالً در حالیكه در برخي  ھا نقش مھمي ايفا نمي جريان انرژي اكوسامانه

ھاي  كرم بیوماس خاك را ٩٠%ھاي مناطق معتدله بیش از  از اكوسامانه
ھاي تجزيه كننده  دھند ولي آنھا در جريان انرژي سامانه خاكي تشكیل مي

ھايي نیز وجود دارند كه  البته گزارش. سھم دارند ۵%فقط اندكي بیش از 
  .اند درصد تعیین نموده ٢۵ـ  ١٠سھم آنھا در اين امر را 

ھاي لومبريكوس  ھا به خصوص گونه بسیاري از كرم: توان حفاري  )٢
اترستر ا١٠يس، آلولوبوفورانوكتورن ھاي  ضمن كندن داالن ١١، آلولوبوفورا لونگ

آورند و از راه  ھاي بلعیده شده را با خودشان به سطح مي زيرزمیني، خاك
ھاي سطحي اضافه  گردانند مقدار خاكي كه از اين راه به اليه دھان بر مي

توسط شود برحسب نوع خاك و مقدار رطوبت متفاوت است ولي به طور م مي
خیلي بیشتر از نواحي ) صد تن در ھكتار در سال(ھاي نواحي مرطوب  در خاك
ھاي سنگین مقدار خاكي كه در  در خاك. است) تن در ھكتار در سال(خشك 

 .ھاي سبك است آيد بیشتر از خاك اثر ايجاد داالن به سطح مي
ھاي سنگین  ھاي سبك بیشتر از خاك ھاي ايجاد شده در خاك عمق داالن

قطـر . دھنـد ھاي بـا بـافت سنگین را تـرجیح مي ھاي خاكي خاك ت، كـرماس
باشد،  مي ٣/١-٩/m2 ۶و حجـم آن حـدود  ٣ـ  mm١٣ھا به طور متوسط  داالن
سطح داخلي . بلعند برابر وزن خود خاك مي ٢ـ  ٣٠ھاي خاكي روزانه بین  كرم

، سیاه )شدن آھندر اثر اكسید (ھاي آجري  ھا به وسیله موادي به رنگ داالن
در اثر رسوب آھك حاصل (و يا سفید ) در اثر مخلوط شدن مواد ھومیك با خاك(

فعالیت جمعیت . آيد در مي) ھاي محلول از متابولیسم كرم و يا رسوب بیكربنات
تن خاك در سطح  ٢۵٠باعث عبور ) مترمربععدد در  ١٠٠(متوسط كرم خاكي 

ھزار كیلومتر راه و كانال در  ۵الي  ۴شود كه باعث حفر  يك ھكتار در سال مي
  )١٣٨۶روشني  –عبدلي ( .شود سال مي

  

  )كمپوست ورمي(کرم پوسال تھیه كود بیولوژيك  -۵-١

چرا بايد كود استفاده كنم؟ براي تامین عناصر مغذي و كم مقدار و افزايش 
كودھاي  -بي كودھاي شیمیاي -الف. سه دسته كود موجود است. تولید

محاسن ھر كدام از اين  )كود آلي و بیولوژيك(كود سبز  -ج) سنتي(دامي 
  : كودھا عبارتند از

  :كود شیمیايي -الف
  آسانقابلیت دسترسي 

 .شود سبب افزايش میزان تولید در زمان بسیار كوتاه مي
  .انبارداري آن ساده است

                                       
10. Allolobophora noctorna 
11 . A. longa 
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 آسان  بندي بستهقابلیت 
  
  :آليكودھاي  -ب

  .فاقد ھرگونه آلودگي است
 .مواد مغذي در محصوالت نداردباقي مانده 

  .شود سبب بھبود كیفیت خاك مي
 .قابلیت دسترسي ساده دارد

 .موثر در بھبود كیفیت خاك است
 .شود سبب افزايش تولید محصول مي

  .شود سبب بھبود كیفیت خاك مي      
  دسترسي ساده      

  .ھركدام از اين كودھا داراي معايبي نیز ھستند
  :كود شیمیايي -الف

 .شود اعث سفت شدن خاك ميب
 )شور شدن و آلودگي خاك. (شود باعث تغییر كیفیت خاك مي

 )جذب عناصر غیر ضروري در گیاه. (شودباعث افت كیفیت محصوالت مي
 .شود ھاي سطحي و كشاورزي مي باعث آلودگي آب

 ھاي حاد و مزمن ايجاد بیماري
  :آليكودھاي  -ب

 )عوامل بیماريھا(ھاي عنصر  میكروارگانیسمھا و  وجود انواع ويروس
افزايش ھزينه تولید با گرفتن كارگر جھت وجین باغات و مزارع براي مبارزه 

 با علف ھرز
ھاي مضر  نیاز به استفاده از سموم آفتكش جھت كنترل میكروارگانیسم

 موجود كود دامي
 انبار داري سخت

 ايجاد بوھاي مشمئز كننده
 انسانھاي مشترك با  انتقال بیماري

 باال بودن قیمت به ازاي ھر كیلو در مقايسه با ساير كودھا
 امكان دسترسي محدودتر 

  
يكي ديگر از مصارف عمده كه امروزه در دنیا بسیار مورد توجه قرار گرفته 

ھا، مواد زائد و  است، استفاده از اين موجودات، در از بین بردن زباله
كمپوست  شھري و تبديل آنھا به يك كود بیولوژيك بنام ورميھاي  فاضالب

ھاي زراعي  باشد كه يك كود بسیار قوي و مفید براي گیاھان و زمین مي
ھاي آلماني بنام دكتر ورنر نیكل به  يكي از بیولوژيست. گردد محسوب مي

ھا  ھاي خود تصمیم گرفتند با كرمھا و زباله كمك يك تیم از ھمكاران و تكنسین
ھاي باز انجام دادند و  آزمايشاتي بعمل آورند، آنھا البته اين عمل را در محیط

ھاي كشت بذر و نشاء ھم اين عمل كامالً بصورت  ھمچنین در البراتور در جعبه
در نتیجه فعالیت آنھا معلوم گرديد كه به كمك . رضايت بخشي انجام شد

. اي حاصلخیزي بوجود آوردھ توان زمین ھا از ماسه و زباله مواد غذايي مي كرم
ھاست بلكه تولید كننده كود در  البته نبايد تصور كرد كه خاصیت كود در زباله

  .واقع كرمھا ھستند
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ھاي خاكي در تغییرات بیولوژيك لجن و  آزمايشاتي جھت استفاده از كرم
ّاوري مؤثر، ارزان قیمت و  گل و الي به عمل آمده و به عنوان يك روش زيست فن

را براي خالص شدن از فاضالب شھري، صنايع كنسروسازي و صنايع قابل اج
  .كاغذسازي پیشنھاد شده است

  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٣٧۵دكتر علي رضا ( مقایسه ویژگی انواع کودھا -١جدول شماره 
  
  معايب  محاسن  نوع كود

  كود شیمیايي

قابلیت دسترسي براي تھیه 
 مناسب

سبب افزايش میزان تولید در 
 .شود مي زمان بسیار كوتاه

  انبارداري ساده

 .شود باعث سفت شدن خاك مي
 )شور شدن و آلودگي خاك(شود  باعث تغییر كیفیت بافت خاك مي

جذب عناصر غیر ضروري در ( شود ميباعث افت كیفیت محصوالت 
 )گیاه

 .شود باعث آلودگي آبھاي سطحي و كشاورزي مي
  .ايجاد بیماريھاي حاد و مزمن را به ھمراه دارد

  كودھاي دامي

 .قابلیت دسترسي ساده دارد
موثر در بھبود كیفیت خاك 

 .است
سبب افزايش تولید محصول 

 .شود مي
  

 )عوامل بیماريھا(ھاي عنصر  وجود انواع ويروسھا و میكروارگانیسم -
 افزايش ھزينه تولید با گرفتن كارگر جھت وجین مزارع -

نیاز به استفاده از سموم آفتكش جھت كنترل  -
 ھاي مضر موجود كود دامي كروارگانیسممی

 انبار داري سخت -
 ايجاد بوھاي مشمئز كننده -

  ھاي مشترك با دام انتقال بیماري -

كود سبز 
  )بیولوژيك و آلي(

سبب بھبود كیفیت خاك 
  .شود مي

  .فاقد ھرگونه آلودگي است

 باال بودن قیمت به ازاي ھر كیلو در مقايسه با ساير كودھا
 امكان دسترسي محدودتر نسبت به ساير كودھا
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باقي مانده مواد مغذي در 
 .محصوالت ندارد

 .شود ميسبب افزايش تولید 
  .انبارداري آن ساده است

آسان و فاقد  بندي بستهقابلیت 
  آلودگي

  

ھاضمه كرم خاكي ه كمپوست كرم نتیجه ھضم طبیعي غذا در سامان
داشتن میكروارگانیسم و مواد است، مدفوع كرم دوره رشد گیاه را بواسطه 

. نمايد معدني غیر آلي و ھمچنین دارا بودن مواد آلي، فعال و سريع مي
ترد، تمیز،  ،كمپوست كرم يك كود بیوارگانیك است كه بسیار نرم، سبك وزن

توان  بو بوده و ظاھري كم و بیش شبیه به پودر گرانوله قھوه دارد و آنرا مي بي
ھاي متفاوت به بازار  ازهانده ھايي ب و يا در قوطيبندي نمود  در كیسه بسته

ارزشمندترين خاصیت اين كود در عملكرد استثنايي . عرضه كرد
. ھاي مختلف موجود در آن است ھا و ھمچنین ھورمون میكروارگانیسم

ھاي رشد  ھا و ھورمون ھاي میكروارگانیسم كمپوست كرم بدلیل وجود آنزيم
افزودن . گردند نحوه توسعه گیاھان مي گیاھي سبب تحريك عوامل رشد و

زياد كمپوست بخاك به ھیچ وجه خطر سوزانیدن گیاه را به ھمراه نداشته و از 
آنجايي كه نقش اساسي آن تحريك و تسريع رشد گیاه است بھترين تأثیر را 

  .باشد در رنگ آمیزي گل و درشت نمودن آن دارا مي

  
   آليكمپوست نسبت به ساير كودھاي  مزاياي ورمي -١-۵-١

تري نسبت به  كمپوست داراي نسبت كربن به نیتروژن مناسب ورمي
است در نتیجه شرايط جذب عناصر مغذي توسط گیاه  آليساير كودھاي 

خنثي است و  pHھمچنین اين تركیب داراي . است تر تر و فراھم سھل
استفاده زياد آن تاثیر منفي از كیفیت خاك و گیاه ندارد، اين تركیب فاقد بو 

  .بوده و ناخالصي آن نسبت به ساير كودھاي سبز خیلي كمتر است
  
  كمپوست در خدمت کشاورزان ورمي -٢-۵-١

كمپوست در خواص فیزيکي، شیمیايي و بیولوژيکي خاک تاثیر به  ورمي
كمپوست داراي عناصر غذايي بسیار غني به ويژه ازت  ورمي. سزايي دارد

ً آنھا را در اختیار گیاه قرار مي کمپوست چندين برابر  ورمي. دھد بوده و تدريجا
داري  کند ھمچنین دانه بندي و قدرت نگه وزن خود، آب را در خود ذخیره مي

  .نمايد مواد غذايي مورد نیاز گیاھان را فراھم مي
  
  كمپوست  موارد استفاده ورمي -٣-۵-١

اعم از . در کلیه محصوالت کشاورزي با اطمینان کامل قابل مصرف است
کاري،  کاري، گل جات، درختان مثمر و غیر مثمر، چمن سبزيجات، صیفي

ھاي زينتي آپارتماني، پرورش قارچ، کشت کیوي  ھا، گل خانه کاري، گل جنگل
  ... و

  
  كمپوست  مواد متشکله ورمي -۵-۴-١

كمپوست که توسط موسسه تحقیقات  ورمييك نمونه آنالیز شیمیايي 
  :گردد خاک و آب صورت گرفته است در زير ارائه مي
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PH  ٧.۵  
ECE(ds/m)  ۵.۵  

Organic  PPM ١٩٣.٧  
Nitrogen(dryweiht)  PPM ١۴٩٣٢  

Phosphorus(dryweiht)  ١١١.۶  
Zinc  ٩٠٠۴  

Fe  ۴١٩.١  
Mn  ۴١٩.١  

  
  كمپوست  نحوه استفاده ورمي -۵-۵-١

كمپوست تولید شده از كود دامي يا ساير زائدات آلي از لحاظ كیفي  ورمي
سرشار از مواد ھومیك و عناصر غذايي به شكل قابل جذب گیاه حاوي انواع 

باشد كه  ھاي مختلف مي ھاي محرك رشد گیاه و آنزيم ھا و ھورمون ويتامین
ھا مورد  عنوان كود مطلوب در پرورش گل و گیاه در آپارتمان تواند به مي

استفاده قرار گیرد به ھمین منظور جدول زير براي استفاده بھینه از كود 
  :كنندگان گرامي ارائه گرديده است كمپوست به مصرف ورمي

  

  

  

در انواع  کمپوست ورمي از استفادهبھینه مقدار  -٢جدول شماره 
  ی کشاورزیھا فعالیت

ف
دي

ر
 

 مورد استفاده
 مقدار استفاده

كیلوگرم براي ھر درخت  ١-٣ )بسته به سن(درختان میوه   ١
 )كیلوگرم ھر ھكتار ١٠٠٠(

 گرم براي ھر نھال ٢٠٠ )خزانه يا نھال كاري(كاري  جنگل  ٢

 مترمربعگرم در  ١٠٠٠ كاري ھاي زينتي، چمن درختچه  ٣

 مترمربعگرم در  ٩٠٠ )انواع گل(گیاھان زينتي   ۴

 گرم براي ھر گلدان ١۵٠ ھاي متوسط گلدان  ۵
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 گرم براي ھر گلدان ١٨٠ ھاي بزرگ گلدان  ۶

  )١٣٨۶قھرماني،  –اكبري  –هللا دادي (
  
  كمپوست ورمي بیولوژيكخواص فیزيکي، شیمیايي و  -۵-۶-١
  توانايي نگھداري آب به میزان بسیار زياد -
  كمپوست گرانوله بودن ذرات ورمي -
  .باشد ھاي ھرز مي عاري از بذر علف -
           ھاي پاتوژن میکروارگانیسم ھا، و ھاي غیر ھوازي، قارچ عاري از باکتري -
  ھاي ھوازي مفید مانند ازتوباکترھا حاوي میکروارگانیسم -
ي کشاورزي و جلوگیري از تخريب ھا خاکحفاظت از اکولوژي طبیعي  -

  شیمیايي آنھا در ھنگام استفاده از کودھاي
در مقايسه با ساير  K.P.Nباالبودن میزان عناصر اصلي غذايي مانند  -

  کودھاي آلي موجود
مانند آھن، منگنز و روي در بیوھوموس ) Iements microe(و عناصر میکر -

  .به مقدار زيادي افزايش يافته است
  B12ھا به ويژه ويتامین  وجود مواد محرکه رشد گیاھي نظیر ويتامین -
  .است زيست محیطكمپوست يک ترکیب کامالً پاکیزه و سازگار با  رميو -
فاقد بو بوده و ناخاالصي آن نسبت به ساير کودھاي سبز خیلي کمتر  -
  .است
  .کند دانه بندي مناسب دارد که بافت خاک را اصالح مي -
  کند لذا مصرف آب آبیاري کم تا بیست برابر حجم خود آب را نگھداري مي -
  .شود مي 
داراي عناصر مغذي الزم و کافي براي تولید محصول مناسب و سالم  -

  .است و فاقد ھر نوع آالينده شیمیايي است
  .با توجه به مواد غذايي با ارزش آن سبب رشد بیشتر گیاھان است -
تري نسبت به ساير کودھاي سبز  داراي نسبت کربن به نیتروژن مناسب -

  .کند تر مي مغذي را براي گیاه سھل است که در نتیجه شرايط جذب عناصر
نثي است و استفاده زياد آن تاثیر منفي بر کیفیت خاک و خ PHي دارا -

  .گیاه ندارد
  .ماند ھاي ھرز است لذا خاک کشت پاکیزه مي عاري از تخم علف -
فاقد تخم و الرو حشرات مضر و نماتدھاي مضر خاکزي است لذا گیاه  -

  .نمايد ميبدون مشکل آفات رشد مطلوب 
ً انواع حشرات مکنده در  - داراي خاصیت دورکنندگي حشرات مضر خصوصا
  .ھا است ھاي حساس مانند گلخانه محیط
داراي خاصیت ضدعفوني خاک در مقابل امراض قارچي و باکتريايي  -

  .شوند گیاھان دچار گنديدگي و پژمردگي نمي
  .براي ھمه گونه گیاه قابل استفاده است -
  .بخشد را بھبود مي ھا خاکھاي مفید در  روارگانیسمشرايط میک -
  .مصرف آن بسیار ساده بوده و نیاز به ابزار خاص ندارد -
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  پرورش کرم خاکی با مواد آلي مختلف -۶-١

ھاي كرم خاكي از غذاھاي خاص و معین استفاده  بسیاري از گونه
بكارگیري بسترھاي مختلف پرورشي، به  ١٩٨۴ (Woll Lee ١٩٨۵(كنند  مي

ھاي  مثالً گونه. شوند ارتباط زيادي دارد ھا از آنجا تھیه مي نوع محیطي كه كرم
 ١٩٧١(شوند  ھاي رويي بستر يافت مي تنھا در اليه (Epigic)خور  آشغال

Bouche ١٩۵٩ Lee (ھاي ديگر، كه در خاك ھستند براي تغذيه  ولي اكثر كرم
از مواد معدني خاك و يا ساير مواد آلي موجود آن استفاده به سطح آمده و 

  .كنند مي

ھايي كه با درصدي از مواد آلي مخلوط شده باشند  از ھر يك از انواع خاك
بر اما عالوه . توان بعنوان محیط كشت و پرورش كرم خاكي استفاده نمود مي

ه نیز در ھاي خاكي، شرايط اقتصادي پرورش دھند مواد آلي مورد عالقه كرم
باشد بدين معني كه جھت  تأمین مواد اولیة محیط كشت بسیار مھم مي

اقتصادي بودن پرورش كرم خاكي معموالً پرورش دھندگان از مواد آلي ارزان 
در طريقه پرورش صنعتي از خاك استفاده . نمايند قیمت استفاده مي

ند در آن توان ھا مي گردد، بلكه از غذاھاي تمیز شده ھوموسي كه كرم نمي
  ).١٣٧۴فرمحمدي . (گیرند زندگي بكنند، بھره مي

زائداتي مانند كود گاوي كه احتماالً داراي میزان كمي از محلول يك نوع 
ھاي خاكي كشنده باشند، در  توانند براي كرم نمك آلي يا آمونیاك بوده، مي

 نتیجه اينگونه زائدات قبل از استفاده بايد پردازش شده تا درجه سمیت آن
سازي آنھا  بھترين روش پردازش اينگونه مواد ذخیره. تقلیل يافته يا خنثي شود

  .به مدت طوالني است

تواند  دھـد كـه لجـن ھـوادھـي شـده فـاضـالب مي تحقیقـات نشان مي
ھاي خاكي مانند ايزينیا  كرمو رشد مواد غذايي ضروري براي تولیـد مثـل 

(Eisenia) فرتیما ،(Pheretima) يـلوس وادر(Eudrilus) را تھیـه نمايـد ،
)Nehauserand ،Hartenstein  ١٩٨٢و Malecki، Loehr and Neuhauser 

١٩٨٠ Collier.(  

ھاي استفاده از اين مواد مشخص شده  در گزارشات موجود محدوديت
وجود شرايط ھوازي براي پردازش لجن فاضالب از ضروريات مسئله . است

رايط مھیا نگردد، امكان استفاده از اين روش باشد بطوريكه اگر اين ش مي
ممكن نخواھد بود، براي مثال در ايالت متحده تالشي براي پردازش لجن 

به علت شرايط شديد غیرھوازي با  ١٢پوسال ھاي كرم فاضالب توسط روش
شكست مواجه شد، لذا براي اينكه كشت كرم جزيي از مديريت لجن فاضالب 

، ١٩٨۶ Birkner(گردد، ھنوز تحقیقات بیشتري براي اين امر مورد نیاز است 

                                       
12. vermicompost 
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Hortenstein & Mitchell در ایران در دو شھر اصفھان و تبریز در نمونه  ).١٩٧٧
  .اندبل قبولی دست یافتهتحقیقاتی به نتایج قا

   

  مقیاس پرورش کرم خاکی -٧-١

ھاي متفاوتي را براي تولید اتخاذ  پرورش دھندگان كرم خاكي روش
ّاوري كرده ھاي بسیار ساده در مقیاس كوچك و با نیروي انساني  اند كه از فن

ھاي پیچیده ماشیني در مقیاس گسترده و راكتورھاي جريان  زياد تا روش
بايد  ھا مي طراحي ابتدايي ھر يك از اين سامانه. باشد پیوسته متفاوت مي

. ھاي خاكي را به حداكثر مطلوب و بازدھي برساند پرورش و تولید مثل كرم
براي نیل به اين ھدف عوامل زيست محیطي مؤثر بر روي رشد و بقاي 

  ).Philips ١٩٨٨و  Edwards، ١٩٨٨(بايد مطالعه شود  جمعیت آنھا مي

ھاي خاكي و يا  عوامل شیمیايي و فیزيكي بستر، در تولید بھینه كرم
كشت آنھا مھم بوده و اغلب اين عوامل براي رسیدن به شرايط بھینه و ايجاد 

ھاي كم عمق و مساحت زياد براي  طراحي سامانه. باشند توازن الزم مي
پذير شدن شرايط ھوازي بوده و در اين موارد بايد امكان تخلیه را نیز  امكان

بندي شده  عايق بر طبق استانداردھاي وضـع شده، بسترھا بايد. رعايت نمود
  . واز نظر دما كنترل گردند تا به دماي مطلوب بتوان دست يافت

ھا پیش  ھاي خاكي در انواع و اقسام زائدات آلي از مدت پرورش كرم
گرفته است اما براي موفقیت آمیز بودن عملیات در مقیاس گسترده  صورت مي

والت دامي كه باشد به خصوص فض نیاز به وجود زائداتي با تركیبي ھمگون مي
آل براي اينگونه فرآيندھا  بخش جامد آن از مايع جدا شده باشد يك منبع ايده

ھاي جدا نشده، شرايط غیر ھوازي و نامناسبي را در بستر  است ولي بخش
اغلب فضوالت حیواني . توان از آنھا استفاده نمود آورند و نمي كرمھا بوجود مي
وسط دستگاه خرد شود و قبل از استفاده اند بايد ت اي درآمده كه به شكل توده

  ). Phillips ١٩٨۶(ھموژنیزه و يكنواخت گردند 

كنند اول  پرورش دھندگان كرم خاكي در فیلیپین با دو سامانه كار مي
ھاي رسي سربسته تا يك تن زباله در روز، اين سامانه قابل  مصرف در گلدان

گلدان  ١٠ـ  ١٠٠واند ت انعطاف بوده به طوري كه يك خانواده روستايي مي
كرم قرار دھد و از ھر تن زباله مرطوب  ۵٠٠نگھداري نموده و در ھر گلدان 

تن  ١ـ  ١٠دوم مصرف . آيد خشك به دست مي الپوس كیلوگرم كرم ٢٠٠حدود 
و يا بیشتر زباله در روز است كه در بسترھاي چوبي يا خاكي قرار داده 

ّاوري باالتر،  مي ھاي  سطح زيادتر و ھمچنین كرمشود، اين سامانه به فن
ھاي  ھا از كمپوست از روش بیشتري نیاز دارد و الزم است براي جداسازي كرم

ھائي كه با ابعاد معیني تھیه  در ژاپن از گودال. مخصوص استفاده شود
بھر حال در اين روش نیز . نمايند استفاده مي الپوس براي تھیه كرم. شود مي
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ھوازي جلوگیري  جام پذيرد تا از ايجاد محیط بيبايد تھويه بنحو مطلوبي ان
  . گردد

خاكي در بسترھايي بر روي  و پرورش كرم الپوس ايتالیا تولید كرم در
در اين سامانه نیز درجه . گیرد سطح زمین با طول و عرض معیني صورت مي

  .حرارت، رطوبت و تھويه بايد در حد مطلوب نگھداري شود

ھاي خاكي براي تبديل  ردن استفاده از كرمدر انگلیس نیز جھت متداول ك
در اين . باشد ھاي خانگي به كود كمپوست تحقیقاتي در حال انجام مي زباله

ھايي كه در قسمت پائین آن متصل به شیر آب جھت تخلیه  تحقیقات از سطل
در سطح كف دو اليه شن و ماسه . شود ھاي اضافي است استفاده مي آب

ھاي خاكي  شود و سپس كرم ر روي اين اليه ريخته ميھا ب قرار دارد كه زباله
ھايي جھت تبادل ھوا در  بر روي سطح نیز سوراخ. نمايند را به آن اضافه مي

نظر گرفته شده است، بعبارت ديگر سعي شده كه يك اكوسامانه كوچك درون 
  .سطل بوجود آيد

عات در اين ظرفھا با توجه به اينكه فرآيند تجزيه منجر به تراوش ماي
ھاي خروجي داشته و  بايد سوراخ شود در نتیجه ظرف مورد استفاده يا مي مي

عالوه بر تحقیقات . اي از شن كه حكم مخزن آب را داشته، دارا باشند يا اليه
ھاي متعددي در اين كشور وظیفه تولید  انجام شده، در حال حاضر كارخانه

واد اولیه آنھا كود گاوي بیوھوموس و پرورش كرم خاكي را به عھده دارند كه م
  .باشد ھاي شھري و خانگي مي و زباله

  
  

  کرم خاکی ھاي فرآوري ـ روش ٨-١

، محصوالت جانبي ديگري از كرمھاي خاكي کمپوست ورميعالوه بر تولید 
  .شوند كه در خوراك طیور و آبزيان و برخي صنايع كاربرد دارند تولید مي

 كرم خاكي نبايد بالفاصله پس از برداشت
در ا به تغذيه طیور رسانده شوند و بايد آن ر

نظیر اگزاالت يا (ھاي بافري استريل  محلول
سلولزي است كه حاوي پلیمرھاي ) كارباپرل

وارد كرد تا دستگاه گوارش آنھا تخلیه شود در 
ھا موادي وجود دارد كه  ترشحات لیپیدي كرم

  .براي مرغھا مضر است

كرم خاكي براي ك پولتھیه  -١-٨-١
  :خوراك طیور

. ھا را سائیده و سوپ غلیظي از آن تھیه كرد براي تھیه پولك ابتدا بايد كرم
ھا روي آن  سپس بايد چند ساعتي اين سوپ را به حال خود رھا كرده تا آنزيم
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در . اين كار بايد در فشار زياد ھوا و عدم حضور اكسیژن صورت گیرد. اثر كنند
 SOD (Supperاكسیدان نظیر  مواد ضدحین ھموژنیزه كردن كرم خاكي بايد 

Oxide dismutaze)   و ويتامینC  به آن اضافه كرد و سپس آن را دھیدراته
كنیم براي تھیه پولك اين سوپ را روي بسترھائي پھن و در عدم حضور  مي

  .آوريم اكسیژن خشك كرده و تراشیده به صورت پولك در مي

   تولید كیك و تھیه پرگرانوله -٢-٨-١

. افزايیم ين حالت پس از تھیه سوپ يك ماده خمیر كننده به آن ميدر ا
  .بندي شود سپس اين ماده را از سامانه گرانوله عبور داده تا دانه

بار دمش بخار به داخل كیك باعث پف كردن و االستیزه شدن آن  ٢
مرتبه ھیدراته و دھیدراته گردد تا كیفیت آن مطلوب  ٢پودر كیك بايد . شود مي

  .شود

  تولید پودر كرم خاكي -٣-٨-١

ھا آسیب  ھا را در درجه حرارتي خاص كه به پروتئین در اين حالت بايد كرم
نرساند به مدت چند ساعت با استفاده از آون بخشكانیم و سپس آنھا را پودر 

  .كنیم مي

كند بنابراين بايد آن را  شود و آب را نیز فاسد مي پودر كرم در آب حل مي
توان به  از كالژن مي. ھا بايد ارزش خوراكي داشته باشند شپوش. پوشش داد

براي پوشش . ھا قابلیت جذب آب دارند كالژن. ردعنوان پوشش استفاده ك
  .ھاي ژالتیني استفاده كرد توان از پوشش ھا مي دادن پولك

  به صورت طبیعي ھا بندي كرم بسته -۴-٨-١

داخل محلول در حال  دقیقه در ١۵ھا را به مدت  در اين حالت بايد كرم
ريخته و سپس ضمن ) آب cc١٠٠+ گرم ژالتین با آگار  ٣(جوشش ژالتین يا آگار 

ھاي خاكي آنھا را به مدت چند  ھاي اضافي از اطراف كرم جدا كردن ژالتین
اي از اين مواد به  مجموعه. قرار داد تا خشك شوند C۶٠ساعت در داخل آون 

. شود شود و مثل كرم تازه مرده مي ميھاي خاكي كشیده  داخل بدن كرم
توان با  ھمچنین مي. ھاي اين محصوالت بايد كامالً واكیوم باشند بندي بسته

پوشش كتیني اطراف بدن كرم باعث . ھا را پخت اتمسفر كرم ٢فشار باالي 
ھا پف كرده و عصاره و لیپید آنھا خارج  عدم باز شدن آن گشته ولي كرم

اي  دمیدن اليه. اتمسفر و در خالء صورت گیرد ٢د باي گردد فشار داده شده مي
ھاي پخته شده از اكسیده شدن  از گاز روي كرم

  .كند كرمھا جلوگیري مي

  

  ساير كارھاي تحقیقاتي -۵-٨-١
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ورزي  براساس كارھاي تحقیقاتي انجام شده در موسسه كشت آب
سب و مفید ھاي خاكي يكي از غذاھاي منا دانشگاه استرلینگ اسكاتلند، كرم

برطبق جداول آماري و نمودارھايي . باشند آال مي جھت تغذيه انواع ماھیان قزل
ھاي خاكي داراي ارزش غذايي و  اند كرم كه محققین اين مؤسسه ارائه نموده

 .باشند پروتئیني بیشتري نسبت به غذاھاي دستي مورد استفاده كنوني مي
  )١٣٨۶دادي، اكبري، قھرماني  اله(

توان به پرورش نوعي كرم خاكي در  تغذيه آبزيان ھمچنین ميدر زمینه 
در اين كارگاه . اشاره نمود) شیالت رشت(كارگاه پرورش ماھي سدسنگر 

در چند . نمايند ھاي خاكي را جھت تغذيه تاس ماھیان پرورش و تكثیر مي كرم
ساله اخیر نیز چند پايان نامه كارشناسي ارشد در زمینه پرورش كرم قرمز 

ام شده كه دو تاي آنھا در زمینه تأثیر كرم خاكي در جیره غذايي بچه انج
ماھیان خاوياري در دانشكدة علوم و فنون دريايي دانشگاه آزاد واحد شمال با 

ھا در كارگاه تكثیر  موفقیت به اتمام رسیده كه ھم اكنون از نتايج اين پايان نامه
ردد و يكي ديگر در گ استفاده مي) سدسنگر(و پرورش ماھي شھیدبھشتي 

ھاي خاكي جھت جايگزيني پودر ماھي در جیره غذائي  زمینه پرورش كرم
  .طیور پرورشي در مركز ابوريحان دانشگاه تھران انجام شده است

كشورھاي پیشرفته و بخصوص در حال رشد، مطالعات بسیاري جھت 
جمله آنھا  اند كه از ھاي خاكي در جیره غذايي طیور انجام داده استفاده از كرم

  :اشاره نمود زیرتوان به موارد  مي

ھا توسط دانشمندان آمريكايي در  ـ بررسي ارزش غذايي براي مرغ ١
ھاي تغذيه شده با كرم  كه نتیجه آن رضايت بخش بودن وزن مرغ ١٩٧٩سال 

ھايي ھستند  ھاي خاكي داراي اسید آمینه خاكي بوده با توجه به اينكه كرم
دادي، اكبري، قھرماني  اله( .باشد جھت رشدشان مي ھا كه مورد نیاز مرغ

١٣٨۶(  

ـ تولید كرم خاكي به عنوان يك منبع اقتصادي خوب جھت بدست آوردن  ٢
پروتئین توسط دانشمندان آمريكايي دانشگاه نیويورك كه در مطالعات خود 

ھاي  اند كه كرم بجھت تبديل مواد زائد به مواد پروتئین بدين نتیجه رسیده
  .باشند بھترين موجودات جھت انجام اينكارھا ميخاكي 

ھاي كرم خاكي در جیره غذايي  ـ در بررسي ارزش بیولوژيكي پروتئین ٣
ھاي خاكي را با پودر ماھي و  ھا توسط دانشمندان كره جنوبي، آنھا كرم مرغ

اند  كازئین شیر از لحاظ تأثیرشان در جیره غذايي طیور مورد مقايسه قرار داده
ھاي خاكي  اند كه از لحاظ بیولوژيكي و اقتصادي، كرم نتیجه گرفتهو چنین 

  .جانوران مفیدتري ھستند

ھا توسط  ھاي خاكي در جیره غذايي مرغ ـ در بررسي استفاده از كرم ۴
دانشمندان ژاپني، نتايج بدست آمده از مقايسه اين جانور با ملخ نشان 

ھاي  ي از اسید آمینهدھنده اين نكته مھم بوده است كه ملخ فاقد يكسر
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ھاي خاكي در اين خصوص  ضروري مورد نیاز طیور ھستند و برعكس كرم
  .باشند بسیار مناسب و مفیدتر مي

  

  

  

  

  

  

 پرورش كرم خاكيگام به گام  آموزش -٩-١

  واحد پرورش كرم خاكياندازي  راه -١-٩-١
پرورش كرم خاكي،  واحداندازي  يكي از مسائل مھم و اساسي در راه

باشد و بدين معني كه كارگاه با ھدف از بین بردن و يا  اھداف اولیه آن مي
استفاده از يك ماده آلي خاص كه به صورت مشكل و يا معضل درآمده است 

 گردد و يا براي تولید يكي از محصوالت كارگاه كه شامل كرم اندازي مي راه
يك پرورش دھنده حسب . گردد باشد طراحي مي و يا كرم خاكي مي الپوس

موقعیت جغرافیايي، امكانات و اقتصادي بودن، روش مناسب خود را انتخاب و 
توان به عنوان ھدف در  ساير عواملي كه مي. نمايد اقدام به پرورش مي

  :باشند اندازي كارگاه مد نظر قرار گیرد به شرح زير مي راه

شرايط زيست محیطي و شناسايي عوامل موثر بر روي  الف ـ بررسي
  ھاي خاكي در منطقه رشد كرم

و ل وسايي با بكارگیري خاكي ب ـ توانايي و امكان كشت انبوه كرمھا
  كشور ل موجود در داخت امكانا

زيرا  ،آنع وسیي اجرات آوردن تعداد زيادي كرم خاكي جھت ج ـ به دس
ن د بدينباش ميس نگام تولید بیوھوموكار در ھي ابزار اصلي خاكي ھا كرم
باشد میزان تولید بیوھوموس س در دسترم كري كه ھر قدر تعداد بیشتري معن

  . پذيرد بیشتر و در زمان كوتاھتري صورت مي
ي ھا از كرمه فوايد زيست محیطي استفادن كردس د ـ معرفي و ملمو

  پايدارت زيس محیطك يه بن رسیدت جھي آلت زائدان بردن از بیي براي خاك

  داليل انتخاب روش اجرايي -٢-٩-١
ھـاي اجرايي مختلف كه در منابع و مقاالت آورده  پس از بررسي روش

 زیرپرورش دھنده بايد در ھنگام انتخاب و طراحي كارگاه داليل و اصول  ،شده
  :را مد نظر قرار دھد

  ـ تطابق با شرايط آب و ھوايي و اقلیمي منطقه
  )از نظر فني(ھـاي پیچیده  و عدم بكارگیري دستگاه ـ سھولت راھبري
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چه از نظر تولید كرم و چه از نظر (ـ امكان توسعه و باال بردن ظرفیت تولید 
  )تولید بیوھوموس

  ـ استفاده از نیروھاي بومي
  گذاري اولیه كم ـ سرمايه

  ـ مسائل فني و اقتصادي در يك كارگاه
بدلیل . خاكي وجود دارد ھاي مختلفي جھت پرورش كرم در دنیا روش

توان گفت در ھر  ھاي خاكي داراي تنوع زيادي بوده و به عبارتي مي اينكه كرم
يابند از اين رو با توجه به شرايط اقلیمي و اقتصادي  محیطي رشد و تكثیر مي

  .ھر منطقه روش پرورش نیز تفاوت دارد

تولید با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي براي احداث يك مزرعه نمونه 
كمپوست مھمترين قدم براي پرورش و توسعه، يك برنامه رضايت بخش  ورمي

بايد تعیین و  در صورت امكان محل احداث مزرعه مي. در نحوه تولید است
آمیز از يك محل پرورش  برداري موفقیت مھمترين عامل بھره. خريداري گردد

سب بودن زمین بايد عوامل اساسي را براي منا انتخاب جايگاه آن است و مي
برداري و  نوع زمین انتخابي، بر مطالعه، طراحي و عملیات بھره. ارزيابي كرد

اين عوامل شامل موارد زير . ابزار و امكانات مورد نیاز، تأثیر مستقیمي دارد
  :باشد مي

  ـ بھداشت سالمتي و عمومي ١

  ـ مقدار زمین مورد نیاز ٢

  ـ توپوگرافي منطقه ٣

  مواد اولیه ـ قابلیت دسترسي به ۴

  بافت و ساير ويژگیھاي خاك ـ ۵

  ـ قابلیت دسترسي به مزرعه ۶

  مخارجـ  ٧

  ـ آب و ھواي منطقه ٨

  ـ زھكشي محل پرورش ٩

  مقبولیت محل پرورشـ  ١٠

  نحوه دسترسي و میزان فاصله با مناطق مسكوني و صنعتي -١١

  ھاي بعدي از زمین استفادهـ  ١٢

   

گیرد،  ريزي تولید قرار مي انتخاب محل پرورش به نوعي در عرصه برنامه
در . توان به دو گروه عمده محیطي و اقتصادي تقسیم كرد عوامل موثر را مي

ھاي خاك، شرايط آب و  شناسي، جنس اليه بندي محیطي عوامل زمین تقسیم
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محل ھاي زيرزمیني از عوامل مھم و تعیین كننده در  ھوايي، وضعیت آب
باشند بازار مصرف و فروش تولیدات يك كارگاه پرورش كرم خاكي از  پرورش مي

ھا دو  به عنوان مثال ژاپني. باشد نكات اساسي در بحث اقتصاد كارگاه مي
اند، اول  بازار عمده براي فروش تولیداتشان در نظر گرفته و روي آن كار كرده

م بازار مصرف براي محصوالت ھا براي گیاھان زينتي و دو بازار مصرف در خانه
شود  كشاورزي، بديھي است بازار اول محدود به چند ھزار تن در سال مي

ولي بازار دوم محدوديت خاصي ندارد كه ھر كدام از عوامل يادشده به اختصار 
  .شرح داده خواھند شد

  شناسي زمین -٣-٩-١

داشتن  برداري از زمین جھت انجام فرآيند كمپوست، قبل از شروع و بھره
با . شناسي منطقه بسیار اھمیت دارد ھاي زمین اطّالعات كافي از ويژگي

ھاي خاك بايد مورد توجه قرار  وجود نقش توپوگرافي منطقه و جنس و ويژگي
  .گیرد تا از وضعیت پستي و بلندي و شیب زمین نیز آگاه باشیم

  آب و ھوا -۴-٩-١

بي و انتخاب محل وضعیت آب و ھوا و رطوبت يكي از عوامل در ارزيا
به طور مثال مناطق گرمسیر و خشك و كم باران و مناطق . باشد پرورش مي

سردسیر با دماي پائین و يا مناطق معتدل با بارندگي فراوان ھر يك بايد به 
  )١٣٨٧سلجوقي ( .طور جداگانه مورد توجه قرار گیرد

باشد و  د ميدرجه سانتي گرا ١۵- ٢۵ي كرمھا در دماي ور بھرهباالترين میزان 
 ٣٠دماي باالتر از . درجه نیز قادر به ادامه حیات ھستند ١٠كرمھا تا دماي 

در كلیه شرايط  کمپوست ورميتولید ؛ بنابراين درجه براي كرمھا زيان آور است
ھاي كرم  ساير گونه. باشد اقلیمي بجز مناطق گرمسیري امكان پذير مي

باشد لذا  براي شرايط اقلیمي گرمتر مناسب مي Perionyx excavatusھمانند 
و محل نگھداري ) بزرگ مقیاس( کمپوست ورميپايش دماي كارگاه تولید 

 .باشد كرمھا بسیار ضروري مي

باشد به طور مثال  تعیین مكان پرورش مي باران از عوامل مھمي در
تواند باعث شستشوي بستر و يا پراكندگي  ھاي زياد و پي در پي مي بارش

به ھمین لحاظ بررسي دما، رطوبت و منحني تغییرات آن . ھا از بستر شود كرم
  )١٣٨٧سلجوقي ( .تواند در طراحي محل مؤثر باشد ھاي گذشته مي در سال

  شناسي خاك -۵-٩-١

بندي خاك منطقه و تعیین درصد ذرات رس و شن آن در انتخاب محل  هدان
مھم است زيرا نسبت درصد ذرات و تراكم خاك تعیین كننده ويژگي اين خاك 

ھر چه درصد شن در ساختار خاك منطقه بیشتر باشد از . رود به شمار مي
مانه بايد كانال با سا كاھد و براي رفع آبگرفتگي مي میزان نفوذپذيري آن مي
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خاكھاي لومي براي ايجاد بستر پرورش كرم ؛ بنابراين زھكشي ايجاد نمود
  )١٣٨٧سلجوقي ( .باشد يبسیار مناسب م

  منابع آب زيرزمیني -۶-٩-١

بايد از نظر منابع آب زيرزمیني غني و دسترسي  انتخاب محل پرورش مي
در دراز . به آن آسان باشد در صورتي كه منابع آب كاھش يابد و يا قطع گردد

تواند ھزينه بسیار زيادي را جھت تأمین آب داشته باشد و يا  مدت مي
به ھمین . ھا را از بین ببرد تواند ظرف مدت يك ھفته تمام كرم خشكسالي مي

لحاظ انتخاب محل مناسب كه سرشار از آب باشد بسیار مھم و ضروري 
  )١٣٨٧سلجوقي ( .باشد مي

  برداري ھاي افزايش بھره روش -٧-٩-١

ھـاي خاكي در بستر پرورش و يا  كنترل كننده جمعیت كرم زیرسه عامل 
  .باشند در طبیعت مي

  ـ تعادل شرايط محیط آنھا ٣  ـ فضاي مورد نیاز ٢  ـ وجود غذا ١
ھا در يك محدوده  وقتي كه غذا و مواد الزم به طور منظم مورد تغذيه كرم

ھـاي وابسته به آنھا شروع به  میكروارگانیسمشوند، كرمھا و ساير  واقع مي
پسندند مورد استفاده قرار  آنھا چیزھايي كه مي. نمايند تجزيه اين مواد مي

ھـاي  سرعت تبديل زائدات آلي بـه پروتیئن. كنند داده و باقیمانده آن را دفع مي
كرم خاكي بسته به نوع زائدات، گونه كرم خاكي، شرايط زيست محیطي و 

  )١٣٧٢طالب ( .اي پرورشي مورد استفاده، متغیر استھـ روش
  

  

ھاي  تعداد پیلھ
 C تفریخ نشده

ھاي  تعداد پیلھ
 B در ھفتھتولید شده 

اولین نوزادھا 
 شوند بالغ مي

ھا  اولین پیلھ
 A شوند تولید مي

 تعداد

 زمان
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ھاي تولید  پیلهھاي خاكي و  نمودار تغییرات مربوط به افزايش تعداد كرم
  شده برحسب زمان در بستر پرورشي

  

ھا پس از مھیا شدن شرايط  گردد كرم ھمانطور كه در نمودار مشاھده مي
ھـاي جديد بستر،  كرم. نمايند مي) Aنقطه (شروع به تولید مثل و ازدياد نسل 

ھـاي بستر جھت بدست آوردن غذا  شروع به رقابت با والدين خود و ساير كرم
ھا حالت سمي براي  به عالوه تمام مواد دفعي كرم. نمايند بیشتر ميو فضاي 

ھا رقابت بیشتري براي  ھـاي ديگر كرم خاكي دارند به مرور زمان كرم گونه
ھا ممكن  تراكم كرم. دھند بدست آوردن غذا و فرار از مواد مضر انجام مي

. يابد ھش ميگذارد و تولید مثل آنھا كا است بر روي تولید كود نیز تأثیر مي
در اين جا ھدف شما تعیین كننده طراحي نوع سامانه اجرايي ) Cنقطه (

باشد مثالً ممكن است تولید كود بیولوژيك را انتخاب بكنید لذا براي افزايش  مي
ھا قرار دھید در اين  ھا بايد غذاي بیشتري در اختیار كرم میزان پسماند كرم

در . ترھاي جديد داشته باشیدصورت احتیاج داريد كه فضاي بیشتر و بس
ھـاي خاكي باشد بايد به طور مرتب از  صورتي كه ھدف به دست آوردن كرم

ھـاي درون بسترھا برداشت نمائید تا با تحريك جمعیتي آنھا اوالً  جمعیت كرم
ً والدين باقیمانده براي حذف  فضا براي رشد بیشتر وجود داشته باشد ثانیا

چنانچه عوامل در نظر گرفته . بیشتري نمايند نسل خود شروع به تولید مثل
شده با شرايط محیط سازگاري داشته باشد روند تكثیر ادامه پیدا كرده و 

. گردد برداري بیشتر نیز مي كمپوست مطلوب موجب بھره عالوه بر تولید ورمي
قبالً گفته شد چنانچه شرايط محیط براي پرورش فراھم باشد تكثیر و تغذيه 

  .و زاد و ولد نیز به خوبي انجام خواھد شد تداوم داشته

  
  پرورش کرم خاکي از براییل مورد نیوسا -٨-٩-١

 خاکي جعبه نگھداري کرم -١-٨-٩-١
از يک جعبه . بستگي به اھداف پرورش دھنده دارد) داني کرم(اين جعبه 

. شود ھا استفاده مي کفش تا مخازن بزرگ پالستیکي براي نگھداري کرم
  .شود متر استفاده مي سانتي ٩٠×٣٠×٣٠ھايي با ابعاد  جعبهمعموال از 

متر است زيرا در غیر اين  سانتي ٢٠تا  ١۵ھا  بیشینه خاک درون اين جعبه
جعبه بايد داراي درپوش باشد تا ھم . شوند ھا از جعبه خارج مي صورت کرم

اگر از . مانع نفوذ نور شود و ھم از کاھش رطوبت خاک جلوگیري کند
خروج آب اضافي در ي کنید، سوراخي برا ي پالستیکي استفاده ميھا جعبه

ھاي  جعبه. مواقع الزم و ھمچنین سوراخي براي جريان ھوا در آن ايجاد کنید
چوبي معموال اين مشکل را ندارند ولي بھتر است که قبل از خاک ريزي، 

جعبه . نیدھاي آن را با پارافین يا موم در مقابل ھدر رفتن رطوبت، عايق ک ديواره
تا جايي که . بايد در جايي قرار بگیرد که رطوبت و دماي آن قابل کنترل باشد

نور شديد، . داني جلوگیري نمود ممکن است بايد از تابش مستقیم نور به کرم
ھا  از عواملي است که کرم... سرماي زياد، ضربه و ارتعاش، کاھش رطوبت و 
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توان  مي مترمربعز لحاظ تراکم در ھر ا. کند که به عمق خاک بروند را وادار مي
برخي منابع نیز عدد وزني نیم تا يک . عدد کرم خاکي را جا داد ١٠٠حدود 

  .کنند کیلوگرم کرم خاکي در ھر مترمربع را ذکر مي

 خاکي بستر پرورش کرم -٢-٨-٩-١
معموال بھترين گزينه براي يک تولید خانگي، مخلوط خاک برگ و شن ريز 

شود که تکرار  گاھي از مخلوط خاک و شن و برگ درختان اشاره مي. است
آنچه مسلم است مقدار رس در اين بستر پرورشي يا . ھمان جمله باالست

Bed بايد خاک مورد استفاده  به بیان ديگر. بايد در کمترين مقدار ممکن باشد
ھا به آساني بتوانند در آن رفت و آمد کنند و ھوا نیز بتواند به  نرم باشد تا کرم

  .خاك رس براي اينكار به ھیچ وجه مناسب نیست .سادگي به آن نفوذ کند

يکي از نکات کلیدي در . کنند براي تھیه چنین خاکي، آن را الک مي
نکنید که اگر بیش فراموش . خاکي، مرطوب نگھداشتن خاک است پرورش کرم

ھا يا آب  توانید از افشانه مي. شوند ھا خفه مي از اندازه آب بکار ببريد، کرم
رطوبت خاک بايد حدود . ھا براي مرطوب نگھداشتن خاک استفاده کنید پاش
باعث توقف  ١٣%و کمتر از  ٣۵%رطوبت بیش از . باشد ٣٠%تا  ٢۵

 ۶.۵(حد طبیعي و خنثي  خاک بستر، ھم در pH. شود ھا مي گذاري کرم تخم
  )١٣٨٨سلجوقي ( .است) ٨.٣تا 

تشكیل شده از يك اليه خاك لومي ) Vermibed(بھترين نوع بستر كرم پوسال 
سانتي  ۵سانتي متر ضخامت كه باالي يك اليه نازك حدودا  ٢٠تا  ١۵نمناك با 

كرمھاي خاكي پس از انتقال . ھاي آجر قرار گرفته است متري از سنگ و خرده
 ١۵٠حدود . شوند از محل اولیه نگھداري، ابتدا در اين اليه خاك قرار داده مي

متري با يك  ٠.٧۵در  ١در  ٢توان در يك اليه پیت با ابعاد  رم خاكي را ميک
  )www.indg.in(. سانتي متري بستر مزبور، قرار داد ٢٠تا  ١۵بستري 

اي تازه دامي به طور پراكنده  از فضوالت كلوخهه روي بستر كرم پوسال، يك الي
سانتي متري از پیت كمپوست با برگھاي  ۵سپس يك اليه . گیرد قرار مي

روز  ٣٠، كاه يا بقاياي خرد شده محصوالت كشاورزي قرار داده تا خشك
توان با برگھاي خرما، نارگیل،  اليه پیت را مي. شوند مرطوب نگه داشته مي

پوشش از . الیاف كنف يا گوني براي محافظت از حمله پرندگان، پوشانید
د پالستیكي به دلیل جلوگیري از تبادل حرارت و افزايش دماي بستر، باي

  )www.indg.in(. خودداري نمود

درجه  ١٨خاکي را  بیشتر منابع اروپايي دماي مناسب پرورش کرم
درجه سانتي گراد ھم بدون مشکل  ٢۶اند اما تا  گراد اعالم کرده سانتي

  .شده استه پرورش داد

  
  پرورش با مواد آلي گیاھي -٣-٨-٩-١
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باشد كه  آمیز براي پرورش كرم خاكي آن مي روش ساده و موفقیت
ھاي در حال فساد و حتي  ھاي ھرز خاك، برگ گیاھان اضافي، مابقي علف

آوري و  بري را در يك محل جمع ھاي چوب ھاي تولید شده در كارگاه خاك اره
اين مواد را . ھا مورد استفاده قرار گیرند توده نموده تا جھت پرورش كرم

ھا از آنھا استفاده  توان با ھم مخلوط كرده و به عنوان محیط كشت كرم مي
متر و  ٣٢/١متر و عرض  ۶۴/٢بدين ترتیب كه يك توده از اين كود به طول . نمود

كرم خاكي را در خود جاي  ۵٠٠٠٠د تواند در حدو يممتري  ٩٢/١به ارتفاع 
  )١٣٨۶عبدلي، روشني (. دھد

  لهپرورش بوسیله زبا -٤-٨-٩-١
ھاي ممكن، داشتن يك فضاي كوچك است كه  ترين روش يكي از ساده

ھا را در آنجا ريخت به نحوي كه تعدادي  ھاي شھري يا آشپرخانه بتوان زباله
ھا جھت برداشت  صفحات پھن چوبي در آن قرار داد تا پس از اضافه نمودن كرم

حات نیز بعنوان ھا از اين صف در ضمن كرم. آنھا اين صفحات چوبي را باال آورد
  .نمايند پناھگاه و تكیه گاه استفاده مي

ھا با  ھاي ويژه و خاص ديگري احتیاج ندارد، زيرا كرم اين روش به مراقبت
لي آنھا، ضمن تغذيه و پرورش، مواد آھا و استفاده از مواد  زير و رو كردن زباله

بطور مداوم ھوادھي ھا  اگر زباله. نمايند زائد را به كود بسیار مفیدي تبديل مي
استفاده از اين روش در . دھند شوند بوي بد و نامطبوع خود را از دست مي

  .تواند داشته باشد ھاي باير و بالمصرف كارايي خوبي مي زمین
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ھاي آلماني به نام ورنر نیكل به دعوت شیخ  يكي از زيست شناس

وي با . انجام دادھاي خلیج فارس در صحاري اين ناحیه چنین كاري را  نشین
اي كه در اختیارش قرار دادند، در زمیني به مساحت يكصد مترمربع از  بودجه

ھاي  متر ماسه از سطح زمین برداشت و بعد ورقه سانتي ٣٠صحرا، بارتفاع 
روي . متر در جاي آنھا پھلوي ھم چیدند سانتي ٢پالستیكي به قطر 

پوست میوه، باقیمانده (انه ھاي آشپرخ اي از زباله ھاي پالستیكي اليه صفحه
ً ...) زمیني، تفاله قھوه و چاي و  مرغ، سیب تخم متر  سانتي ۵به قطر تقريبا

 ٢۵سپس با . ريزند ھا مي كرم خاكي در البالي زباله ٨٠٠٠٠ريخته و باالخره 
 ۴/٢ھا روزانه  كرمھا از اين زباله. پوشاند متر ماسه روي آنھا را مي سانتي

 ۵تي پس از ح .سازند یار قوي و مفیدي براي گیاھان ميكیلوگرم خاك كود بس
  . باشند ھاي صحرا داراي كود كافي براي كاشت غالت مي روز ھمین شن

http://www.pdfcool.com


٣۴ 
 

  
  پرورش بوسیله فضوالت و فاضالب شھري -٥-٨-٩-١

اين . باشد پھن گاوي مي E.foetiedaبھترين ماده غذايي براي كرم خاكي 
توانند در صورت  اي داشته و مي العاده ھا در پھن گاوي رشد و تكثیر فوق كرم

ھفته  ۶كرم با سن  ٢ماه،  ۶وجود شرايط مناسب و فضاي كافي در مدت 
ھاي خاكي را  ھمچنین كرم. كرم جديد تولید كنند ٢٠٠٠توانند تعداد  مي
به فاضالب شھري . ھري به كار گرفتھاي ش توان در از بین بردن فاضالب مي

دلیل داشتن بار مواد آلي فراوان و رطوبت مناسب، براي پرورش كرمھا بسیار 
، لجن اضافيیه و گرفتن آب فپس از تصبه ھمین دلیل . باشند مناسب مي

ھا، انواع  در اين حوضچه. كنند ھايي نگھداري مي باقیمانده را در حوضچه
نوع كرم خاكي زير را  ٣به عنوان مثال . ودش مختلف كرم خاكي اضافه مي

  :توان نام برد مي

ھاي  ھا و باكتري بین بردن میكروارگانیزم براي از E.foetidaالف ـ 
  .موجود در لجن و میزان تكثیر و باروري باال

ھاي عمودي به درازاي يك متر در عمق  زيرا تونل L.terrestirisب ـ 
  . گردد كنند و بدين ترتیب باعث ھوادھي لجن مي لجن ايجاد مي

ھاي مايل و افقي وسیع، سامانه  با ايجاد تونل A.Caliginosaج ـ 
  . آورد مشبكي براي حداكثر امكان ھواگیري را بوجود مي

واد مغذي و در ضمن آب فاضالب گرفته شده بعلت دارا بودن م
ھاي  ھاي گیاھي توسط جلبك معدني فراوان جھت كشت و تولید پروتئین

  . گیرند سبز آبي بسیار مفید بوده و مورد استفاده قرار مي

  ھاي كشت ساير محیط -٦-٨-٩-١
از نظر اقتصادي كشت و پرورش كرم خاكي وقتي مقرون به صرفه است 

مثل . نباشند استفاده كرد اي كه بتوان از موادي كه داراي ھیچگونه ھزينه
ھاي  ھا، قسمت دورريختني سبزيجات يا زباله ھا يا آشپزخانه زباله رستوران

ھاي  كارخانه(ھاي تھیه مواد غذايي  اماكن عمومي، مواد زائد كارخانه
  ).كشي سويا ھاي روغن آردسازي، كارخانه

توان به عنوان محیط  ميرا مواد آلي مخلوط شده باشد  كه باخاك  ھر نوع
 روش پرورشكشت و پرورش كرم خاكي استفاده نمود، ھر چند كه در 

شود، بلكه از غذاھاي تخمیر شده ھوموسي  از خاك استفاده نمي ،صنعتي
در اين طريقه كرمھا به . گردد ھا بتوانند در آن زندگي كنند استفاده مي كه كرم

  .باشند تر مي فافآوري شده و تمیزتر و ش تري جمع صورت ساده

كند كه بھترين تركیب غذائي  مـركز تھیه كرم خاكي در فیلیپین توصیه مي
 ١٠%پوسته برنج، و  ٣۵%خاك اره،  ۵۵%براي كرم خاكي، مخلوطي از 

ھفته تخمیر شود تا حرارت  ٣اين مخلوط بايد به مدت . باشد سبوس برنج مي
ھنگامي كه (تخمیر كافي پس از . گراد برسد درجه سانتي ٢٠تا  ۵/١۵آن بین 
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اين محیط ) با فرو بردن انگشت به داخل توده گرماي زيادي احساس نشود
  )www.indg.in( .باشد آماده كشت كرم خاكي مي

كرم خاكي قادر است كه ھر نوع مدفوع و كود دامي را به كمپوست 
ھايي نظیر اسب و طیور و  بسیار غني تبديل نمايد، در شرايطي كه كود دام

تواند  ساز است پرورش كرم خاكي مي ر حیوانات اھلي براي دامدار مسئلهساي
چرا كه اين نوع كود به خاطر تركیبات اسیدي زيادي كه دارد در . گشا باشد راه

تواند كرم  به ھر حال دامدار مي. مزارع به مقدار زياد قابل استفاده نیست
عه خويش استفاده خاكي را پرورش داده و كمپوست حاصله از آنرا براي مزر

ھمچنین از تولید مازاد خود كرم نیز براي . نموده و يا آن را بفروش برساند
  .تواند استفاده نمايد تغذيه آبزيان يا طیور به خوبي مي

برداري ازيك مزرعه پرورش كرم خاكي  در اين قسمت به منظور افزايش بھره
  :دھیم سي قرار ميھاي موثر در اقتصاد كارگاه را مورد برر برخي از گزينه

ھاي  ھاي كشت مختلف بستر پرورشي كرم الف ـ با بررسي محیط
ھاي كشت متداول و يا غیرمتداول كه  خاكي، امكان و نحوه استفاده از محیط

ً بھترين محیط كشت  از نظر اقتصادي بسیار مقرون به صرفه مي باشند و نھايتا
اقتصادي كشت و پرورش  از نظر. ھاي خاكي انتخاب گردد براي رشد و نمو كرم

كرم خاكي وقتي مقرون به صرفه است كه بتوان از مواد زائدي كه ھیچگونه 
ھا يا  اي در بر نداشته باشند، استفاده كرد، مانند زباله رستوران ھزينه

ھا، قسمت دور ريختني سبزيجات يا  ھا، مواد آلي گیاھي شھرداري آشپرخانه
ھاي مواد غذائي مانند  واد زائد كارخانه، م)ھا پارك(ھاي اماكن عمومي  زباله

 ...كشي و  سازي يا روغن ھاي كمپوت كارخانه
ھاي خاكي  ب ـ با توجه به خصوصیات مواد اولیه مورد نیاز جھت تغذيه كرم

به ويژه مواد آلي از جمله ضايعات گیاھي، و كود دامي، انتخاب زمین پرورش 
وجود منابع تغذيه . باشد ھم ميدر مجاورت مزارع كشاورزي و دامداري بسیار م

تواند عالوه بر كاھش ھزينه حمل و نقل باعث  در مجاورت محل پرورش مي
  .جلوگیري از اتالف وقت نیز گردد

از ه كش ج ـ انتخاب و تعیین بھترين نوع كرم خاكي بومي ايران براي پرور
ه بن ھاي اقتصادي مفید و مقرو لیتعارشد و میزان تكثیر، در فت نظر سرع

  .باشده صرف

ھا انتخاب گونه مناسب پرورشي  از ديگر عوامل موثر در كاھش ھزينه
ھا، تعداد  باشد، زيرا مدت زمان مورد نیاز براي به بلوغ رسیدن كرم مي
ھاي خاكي خارج شده  ھاي تولید شده در ھر دورة تولید مثلي، تعداد كرم پیله

ھا از زمان تولید تا  یلهھاي گذاشته شده و مدت زمان انكوباسیون پ از پیله
ھمانطور كه قبالً نیز . باشند خارج شدن نوزادان كرم خاكي از نكات مھم مي

  .است Eissenia fetidaگفته شد گونة مناسب براي آب و ھواي ايران گونه 

  برداشت کرم خاکي -٩-٩-١
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ھا را در يک يک روش برداشت کرم اين است که خاک موجود در جعبه
ظرف فلزي بريزيم، سپس از باال به سطح خاک نور بتابانیم و حرارت بدھیم 

و از طرف ) برد ھا را از بین ميدرجه باشد زيرا تخم ٢٩تا  ٢۵ما نبايد بیش از د(
ھا از نور و گرماي زياد فراري  از آنجا که کرم. ديگر زير ظرف را سرد کنیم

ھا را داريم و کرم رويي را بر مي خاک. درون ھستند به سمت ته ظرف آھني مي
اين کار را چند بار با خاک ھر . کنیم اند را جدا مي که در ته ظرف جمع شده

  .ايم ھا را گرفته کنیم تا مطمئن شويم که بیشتر کرم جعبه تکرار مي

ھا را باال زده و از الک براي جدا کردن کرم  روش دوم اين است که آستین
  .یم، به ھمین سادگياز خاک استفاده کن

نکته بسیار مھم در اين قسمت اين است که خاک اضافه را نبايد دور 
ريخت زيرا پر از تخم و نوزاد کرم خاکي است و بھترين بستر براي شروع 

  !است پرورش دوباره

  
  محیط آزمايشگاھيھاي خاكي در  پرورش كرم -١٠-٩-١

بعنوان مثال در  نمودتوان در ھر محیط نگھداري  ميرا ھاي خاكي  كرم
زيرا (اي آزمايشگاھي مشروط به اينكه بدون خلل و فرج باشند  ظروف شیشه

در ضمن ظروف ). ازه كافي مشكل خواھد شداند هداشتن محیط ب مرطوب نگه
ھا در محیط  ازه كافي بزرگ و اندازه آن متناسب با تعداد كرماند همزبور بايد ب

تواند  افي از مواد غذايي ـ كه مياي مقدار ك كشت باشد در ظروف شیشه
ھاي خاكي را به آن  يكي از مواد غذايي ذكر شده باشد ـ ريخته و سپس كرم

اضافه كنیم، درب ظروف را بوسیله توري بسته و آنھا را در محیط قابل كنترل، 
ھا را  ھر يك از ظرف pHنمائیم و روزانه رطوبت و  تاريك و گرم نگھداري مي

  .ا در صورت لزوم تیمار الزم انجام گیردنمائیم ت بررسي مي

ھاي كوچكي طراحي شده است كه بتوان  در كشورھاي صنعتي سامانه
آنھا  ،اي از حیاط منازل ھاي آپارتماني و يا در گوشه ھاي خاكي را در محیط كرم

اي  ھاي كوچك تا اندازه سامانهت ظرفی. را نگھداري و مورد استفاده قرار گیرند
ً . كمپوست نمايد ئد يك خانواده را براحتي تبديل به ورمياست كه مواد زا ضمنا

 .كند ھا ھیچگونه بو يا آلودگي میكروبي براي خانواده ايجاد نمي اين سامانه
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  برخي از انواع مورد استفاده در منازل

 
  پرورش در مقیاس نیمه صنعتي و تولید انبوه -١١-٩-١

براي افزايش تولید و باال بردن بازده كار و ھمچنین مقرون به صرفه شدن 
ً بايد . باشد روش عمومي در دنیا متداول مي ٣ھاي خاكي  پرورش كرم ضمنا

  :دگیرھا نیز در اينجا بايد مورد توجه قرار  توجه داشت كه نوع مواد غذايي كرم

چوبي حاوي  اي از واحدھاي كوچك شامل مجموعه: اي الف ـ روش جعبه
ھا به  باشد اين جعبه مواد غذايي است كه به سادگي قابل جابجا شدن مي

اين روش . توانند باشند متر مي ۵/٠×  ٨/٠×  ٢/٠ا متر و ي ٢×  ١×  ٢/٠د ابعا
در . شود بیشتر براي جاھايي كه محدوديت زمین وجود دارد بكارگرفته مي

روش استفاده از اين  )شھیدبھشتي(ر مركز پرورش ماھي سد سنگ
  .شود مي

  

سامانه مورد استفاده در كارگاه شھیدبھشتي -٢شكل   

توانند چوبي ـ  اين ظروف صندوق مانند مي: ظروف بزرگ صندوق مانند -ب
قابل حمل و يا غیر قابل حمل ـ و يا بتوني و ثابت باشند ھمانطور كه در 

ري و يا مواد توان از مواد زائد شھ شود، كه در اين روش مي اشكال ديده مي
  )٣شكل . (ھاي خاكي استفاده نمود گیاھي زائد جھت تغذيه كرم
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  ھاي صندوق مانند برخي از انواع سامانه -٣شكل 

 

  پرورش در مقیاس بزرگ -١٢-٩-١

ھايي بر روي زمین ريخته و  در اين روش مواد زائد را به صورت پشته
شرايط زيستي در اين روش . افزائیم ھاي خاكي را به آن مي سپس كرم

ھا از آفات  دھیم جھت حفظ كرم ھاي خاكي را روزانه مورد بررسي قرار مي كرم
پس از مصرف شدن مواد . پوشانیم و دشمنان طبیعي روي آنھا را با گوني مي

ھا بدرون  ريزيم تا كرم زائد، بسترھاي جديدي در كنار بسترھاي قديمي مي
يك ھفته بسترھاي قديمي بسترھاي جديد مھاجرت نمايند و پس از گذشت 

  )بعدیشكل . (باشند بل برداشت مياق
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 در جنوب فرانسه با استفاده از روش كرم(Sovadac) دركارخانه سوداك
است، ساالنه عالوه بر درآمد  ه اجرا گذاشته شدهب ١٩٩١ل كه از سا الپوس

  .گردد بسیار زياد، كمك مفیدي نیز به حل مسائل زيست محیطي مي

بدين ترتیب . كند تن مواد زائد خانگي را در روز فرآيند مي ٢٠اين كارخانه 
ھا، منسوجات، كاغذ و مقوا،  ھا، پالستیك كه پس از جداسازي فلزات، شیشه

شود و دماي محیط  باقي زائدات به طريق ھوازي به كمپوست تبديل مي
ھا و ديگر  رسد و در نتیجه پاتوژن گراد نیز مي درجه سانتي ٧٠كمپوست تا 

پس از اين مراحل، زائدات براي . روند آور آن از بین مي موجودات آلي زيان
تن را دارند، ارسال  ١۵مخزن كه ھر يك ظرفیت  ٣۶پردازش بیشتر به 

به آن اضافه  E.anderiمیلیون كرم قرمز از نوع  ٢٠٠٠شوند، آنگاه يك تا  مي
  .شود مي
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مثال ديگري در اين زمینه شركت توسعه كود كمپوست كارناتاكا 
(Karnataka) اين شركت واقع در شھر بنگلور ھندوستان بوده و . باشد مي

براي تولید دويست تن كود كمپوست در روز طراحي شده است ولي عمالً 
روزانه ) در حدود چھارده درصد كل زباله(تن زباله  ١٠٠تا  ٩٠فقط روزانه بین 

  . شود حويل اين شركت ميت

در ) كود بیولوژيك كمپوست(در سامانه ھندي براي تھیه يك تن مواد آلي 
باشند و با  نفر كارگر مي ۶فضا و  ١۵٠٠ m2( مترمربعروز نیازمند ھزار و پانصد 

در حال حاضر . نمايند تن كرم خاكي تولید مي ٧٠اين روش سالیانه در حدود 
اتاكا از يك كشاورز ھندي، ھر تن شركت توسعه كود كمپوست كارن

 ۵٠ھاي  كیسه. نمايد روپیه خريداري مي ١٠٠٠كمپوست را به قیمت  كرمي
 ۵٠كمپوست اين شركت كه جنبه صادراتي نیز دارد به قیمت  كیلوگرمي كرمي

  .دالر در بازارھاي جھاني، طرفداران بسیاري دارد

ت كه در امريكا در ظروف صندوق مانند بزرگ مانند تصوير روش ديگري اس
كنند  ھاي امريكايي اين روش را توصیه مي باشد و شركت بسیار متداول مي

  ).بعدیشكل (

  

  سامانه تولید انبوه به روش بسته -شكل 

  ھاي خاكي آفات كرم -١٣-٩-١

ھاي خاكي، دور نگھداشتن  يكي از نكات مھم در امر تكثیر و پرورش كرم
ديده  بعدیھمانطور كه در تصوير . باشد آنھا از آفات و دشمنان طبیعي مي

اشاره  زیرتوان به موارد  ھاي خاكي مي شود از جمله دشمنان طبیعي كرم مي
  :نمود

ـ انواع جوندگان،  ۵ـ انواع ھزارپا،  ۴ـ مارمولك،  ٣ـ قورباغه،  ٢ھا،  ـ پرنده ١
  ـ حشرات بزرگ ٧ھا،  ـ عنكبوت ۶، ...مانند موش، موش خرما و 

خاكي بايد به طور  اندازي مزرعه پرورش كرم يك پرورش دھنده پس از راه
ھاي خاكي و حضور يا عدم حضور دشمنان طبیعي آنھا را  مرتب وضعیت كرم
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ز آنھا ترتیبي اتخاذ نمايد تا محیط بررسي نمايد و به محض مشاھده ھر يك ا
به عنوان مثال با پوشاندن بسترھاي . پرورش دور از دسترس آنھا قرار گیرد

ھاي خاكي  توانند به كرم ھاي چوبي ديگر پرندگان نمي زمیني و يا صندوق
  .دسترسي داشته باشند

  

  آوري کمپوست  جمع -١۴-٩-١
  :گردد کمپوست پیشنھاد ميھا از  سه راه اساسي براي جدا سازي کرم

ھا پس از  در اين حالت کرم: كمپوست ريختن مواد تازه در کنار ورمي .١
دھند که  وارد شدن به داخل مواد آلي تازه به ما اجازه مي

  .كمپوست به عمل آمده را جدا نمايیم ورمي
یا سرندھای ورمی  ھا توسط الک کرمو كمپوست جداسازي ورمي .٢

 کمپوست
ماي خورشید به رھا در اثر نور و گ کرم: رشیداستفاده از نور خو .٣

پس از سپري شدن . شوند ھاي تحتاني مواد آلي وارد مي قسمت
ھاي روئین را جدا سازي نمود، و اين عمل  توان قسمت دقیقه مي ١٠

  .كمپوست کامالً تخلیه گردد را تا زماني ادامه دھیم که توده ورمي
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جھت استفاده در سامانه جداساز بزرگ  -شکل
  تولید صنعتي

  کمپوست  بندي بسته -١۵-٩-١
ھاي يک،  بندي بستهتوان در  كمپوست را مي ورمي

جنس . پنج و بیست کیلوگرمي مورد استفاده قرار داد
. توان از کاغذ و يا پالستیک انتخاب نمود ھا را مي بسته

بندي بیش از  کمپوست در ھنگام بسته رطوبت ورمي
  .نباشد ٢٠%

  
  میزان مصرف کمپوست  -١۶-٩-١

تن در ھکتار  ٣-۵كمپوست به میزان  توان از ورمي ھاي رايج مي در زراعت
وزن خاک گلدان و در  ۵-٢٠%میزان مصرف در گیاھان گلداني . استفاده نمود

  .باشد کیلوگرم به ازاي ھر درخت مي ٢-۵باغات میوه به میزان 
  
  :كمپوست ورميبرخي نکات مھم در تولید  -١٧-٩-١

ماه به بستر  ٢- ٣ن توان به طور پیوسته در طول مدت زما مواد آلي را مي
با . اضافه نمود و يا تا زماني اين عمل ادامه يابد که گنجايش بستر اجازه دھد

ھا را بايد به بسترھاي جديد که داراي غذاي کافي  كمپوست کرم تولید ورمي
مواد غذايي در بستر، سبب ايجاد بوي انباشتن بیش از حد . باشد منتقل نمود

در اين حالت بايد از اضافه نمودن مواد . گردد نامطبوع و ترکیبات سمي مي
غذاھاي خیلي مرطوب به علت ايجاد شرايط . جديد به بستر خودداري نمود

نمايند، براي جلوگیري از اين عمل، کف  بي ھوازي نیز بوي نامطبوع تولید مي
براي جلوگیري از ھجوم مگس، سطح بستر را . باشد بستر بايد داراي زھکش

  .با مواد مناسب پوشانده شود
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  :مودفصل 

  كرم پوسالتولید  و ضوابط استاندارد

  

استاندارد باالترین مرجع مورد توافق علمی و عملیاتی در انجام فرایندھای 
 –پوسال  كرم«با عنوان  کمپوست ورميکاری است خوشبختانه استاندارد 

به استاندارد ملی با شماره » ھای فیزيكي و شیمیايي ويژگي
توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انتشار  ١٣٧٢۴

تمام این موارد  زیرمتن . یافته و در اختیار ھمگان برای استفاده است
  :استانداردی را ارائه می نماید

  كمیسیون فني تدوين استاندارد

  »ھای فیزيكي و شیمیايي ويژگي – پوسال كرم«

  گفتار  پیش

نويس آن  كه پیش» ھاي فیزيكي و شیمیايي ويژگي –پوسال  كرم«استاندارد 
ھاي مربوط توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ايران  در كمیسیون

امین اجالسیه كمیته ملي استاندارد مورخ  ٨١۵تھیه و تدوين شده و در 
 ٣قرار گرفته است، اينك به استناد بند يك ماده  مورد تصويب ٢/١٣٩٠/٢۵

قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ايران، 
  .شود ، به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي١٣٧١مصوب بھمن ماه 

ھاي ملي و جھاني در  براي حفظ ھمگامي و ھماھنگي با تحوالت و پیشرفت
ھاي ملي ايران در مواقع لزوم  م و خدمات، استانداردزمینه صنايع، علو

تجديدنظرخواھد شد و ھر پیشنھادي كه براي اصالح و تكمیل اين استانداردھا 
ارائه شود، ھنگام تجديدنظر در كمیسیون فني مربوط مورد توجه قرار خواھد 

 بنابراين، بايد ھمواره از آخرين تجديدنظر استانداردھاي ملي استفاده. گرفت
  .كرد

منابع و مآخذي كه براي تدوين اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح 
 :زير است

دستورالعمل نحوه بررسی انواع کودھای آلی، بخش تحقیقات شیمی،  -١
حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت 

  .١٣٨٧جھاد کشاورزی، 
ھای کیفی  شاخص: جعفرملکوتی، محمد  –رضی کرد محله، الدن  -٢

سازی، نشریه فنی موسسه تحقیقات خاک و آب شماره  کمپوست
۴١٣٨، ١٧۴. 
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نشریه فنی : سماوات، سعید؛ آشنايي با استانداردھاي كمپوست -٣
 .٢٠٨،١٣٨٣موسسه تحقیقات خاک و آب شماره 

4- Anonymous، Setting the Standard، A Summary of Compost Standards 
in Canada، WWW. Compost. org / Standard. html،2000. 

5- Brinton ،F ،Compost Quality Standards and Guidelines: WWW. 
Woodsend.org،2000. 

6- CCC، Compost Standards Review. Compost Council of Canada،1999.  
7- Compost and soil conditioner quality standards (2005)، Hong Kong 

organic resource center، Hong Kong Baptist university ، kowloontong. 
http://www.hkbu.edu.hk 

8- EPA، CFR – 40 Chap 503 Proposed Rule.Sludge Guidelines. Sept 1989 
Federal Register، Revised and Published as CFR-40 Chap503. Final 
Rule. Fed 1993.  

9- Gupta. pk ،Vermicomposting for sustainable agriculture Agrobios، 
India،2004. 

10- George W.Dickerson، vermicomposting، cooperative extension Service، 
College of agriculture and home economics،2001.  

11- RALa، Gütesicherung Kompost. (The Compost Seal) 
Bundesgütegemeinschaft Kompost. Cologne،1998. 

12- TMECC ،Test Method for Examination of Composts and Composting، 
Firsdt FianlRelease، United States Composting Council،2000. 

13- William FB، Compost quality standards & Guidelines، New York State 
Association for recyclers،2000، pp 6-10.  

  

  

  ھاي فیزيكي و شیمیايي ويژگي –پوسال  مكر -١-٢

  ھدف و دامنه كاربرد      -١-١-٢
ھاي فیزيكي و شیمیايي  ھدف از تدوين اين استاندارد، تعیین ويژگي

ی ھا خاکپوسال در کلیه  كرم. پوسال مورد مصرف در كشاورزي است كرم
تواند به تنھايي به عنوان کود، یا پس از  ای می زراعی، باغی و گلخانه

  .ھای دیگر مورد استفاده قرار گیرد سازي با افزودنی غني

  لزاميمراجع ا -٢-١-٢

مدارك الزامی حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملی ایران به 
بدين ترتیب آن مقررات جزيي از اين استاندارد . ھا ارجاع داده شده است آن

در صورتی که به مدرکی با ذکر تاريخ انتشار . شود ملی ایران محسوب مي
دي این مدارك مورد نیاز نظرھاي بع ھا و تجديد ارجاع داده شده باشد، اصالحیه

ھا ارجاع داده شده  نیست در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن
  . ھا مورد نظر است ھای بعدی آن است، ھمواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه

  :استفاده از مراجع الزامی زیر برای این استاندارد الزامی است
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، روش آزمایش تعیین ١٣٧٠سال ، ١۶٧٧استاندارد ملی ایران شماره  -١
  )کردن در گرمخانه روش خشک(ک مقدار رطوبت خا

ھای ھضم  روش - ، کودھا١٣٧٩، سال ۵۶١۵استاندارد ملی ایران شماره  -٢
گیری روی، سرب، کادمیم، کبالت، کروم، مس، منگنز و  اسیدی برای اندازه

  نیکل 

گیری  روش اندازه -، کودھا١٣٨٠، سال ۵۶١۶استاندارد ملی ایران شماره  - ٣
  روی، سرب، کادمیم، کبالت، کروم، مس، منگنز و نیکل 

گیری جیوه  اندازه -، کودھا١٣٨٠، سال ۵۶١٧استاندارد ملی ایران شماره  - ۴
  )سامانه ھیدرید(به روش جذب اتمی بدون شعله 

گیری  اندازه -، کودھا١٣٨٠، سال ۵۶١٨استاندارد ملی ایران شماره  - ۵
  ش فتومتری و جذب اتمی با سامانه تولید ھیدریدآرسنیک به دو رو

گیری ھدایت  اندازه -، خاک١٣٨٢، سال ۶٨٣١استاندارد ملی ایران شماره  - ۶
  الکتریکی ویژه

 pHتعیین  -، خاک١٣٨٣، سال ٧٨٣۴استاندارد ملی ایران شماره  - ٧

برداری  نمونه –، کمپوست ١٣٩٠سال  ١٣٣٢٠.استاندارد ملی ایران شماره - ٨
  ھای آزمون فیزيكي و شیمیايي شو رو

  اصطالحات و تعاريف  -٣-١-٢

  : رود در اين استاندارد، اصطالحات و تعاريف زير به كار می

  پوسال   كرم -١-٣-١-٢

نوعي کود بیولوژیک است که در اثر عبور مداوم و آرام مواد آلی در حال 
ھای خاکی و دفع این مواد از  ھایی از کرم پوسیدگی از دستگاه گوارش گونه

این مواد ھنگام عبور از بدن کرم به مخاط دستگاه . شود بدن کرم حاصل می
به عنوان یک کود شود، که  ھا آغشته شده و دفع مي گوارش، ویتامینھا و آنزیم

آلی غنی و بسیار مفید برای بھبود عناصر غذایی و ساختار خاک مورد مصرف 
  . گیرد قرار می

  کرمھای خاکی  -٢-٣-١-٢

ی غنی ھا خاکای مایل به قرمز که در  کرمھای خاکی، کرمھای معمولی قھوه
پوسال،  ترین گونه برای تولید كرم مناسب. شوند از مواد آلی به وفور یافت می

ھا در تجزیه و فساد بقایای گیاھی و  این کرم. است نیا فوتیدایایزگونه 
  .جانوری، نگھداری ساختار خاک، تھویه و حاصلخیزی آن نقش عمده دارند
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  بستر تغذیه  -٣-٣-١-٢

ھا شامل مواد نیمه پوسیده مانند کود گاوی و اسبي نیمه  بستر تغذیه کرم
در داخل این . پوسیده، کاه و کلش غالت، برخی بقایای گیاھی و کاغذ است

توان مقداری مواد تازه مانند مواد زايد سبزي و میوه، جزء آلی و قابل  بستر می
مانند (صنایع غذایی  ھاي ھای خانگی، پسماندھای برخی کارخانه تجزیه زباله

  .  و حتی لجن اضافه كرد... ) ھاي تولید آب میوه، کمپوت و کارخانه

  مواد خارجی  -۴-٣-١-٢

مواد خارجی به مواد تجزیه ناپذیری از قبیل پالستیک، فلزات، منسوجات و 
شود که وجود آنھا در کود باعث کاھش کیفیت آن خواھد  شیشه گفته می

  .شد

  بندی  طبقه -۴-١-٢

» دو«و » یک«پوسال بر اساس كیفیت، به دو درجه  ر این استاندارد، كرمد
  . شود بندی می طبقه

  ھا  ويژگي -۵-١-٢

  :باشد ١پوسال بايد مطابق جدول  ھاي فیزيكي و شیمیايي كرم ويژگي

  

  پوسال ھاي فیزيكي و شیمیايي كرم ـ ويژگي ١جدول 

  ويژگي  رديف

    حدود قابل قبول

  »دو«درجه   »یک«درجه   روش آزمون

اي متمايل به  دارای رنگ قھوه  وضعیت ظاھری  ١
  -  سیاه، بدون بوی نامطبوع

كربن آلي، درصد جرمي   ٢
استاندارد ملي ايران شماره   ١٠كمینه   ٢٠كمینه   ماده خشك

١٣٣٢٠  

نیتروژن کل، درصد جرمي   ٣
استاندارد ملي ايران شماره   ۵/٠كمینه   ١كمینه   ماده خشك

١٣٣٢٠  

( نسبت كربن به نیتروژن   ۴
C/N(  ٢۵- ١۵  ١۵-قابل محاسبه از نتايج   ١٠

  ٣و  ٢ھاي  رديف
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۵  
  P2O5برحسب  فسفر

  درصد جرمي ماده خشك
  ۵/٠كمینه   ١كمینه 

استاندارد ملي ايران شماره 
١٣٣٢٠  

۶  
  K2Oپتاسیم برحسب 

  درصد جرمي ماده خشك
  ۵/٠كمینه   ١كمینه 

استاندارد ملي ايران شماره 
١٣٣٢٠  

٧  

  ھدايت الكتريكي

ماده )  m/v( ١٠%محلول 
  خشك

 ds/mبیشینه 
٨  

 ds/mبیشینه 
١٠  

استاندارد ملي ايران شماره 
۶٨٣١  

٨  

pH  

ماده )  m/v( ١٠%محلول 
  خشك

۵/٨-۵/۶  ۵/٨-۵/۶  

استاندارد ملي ايران شماره 
٧٨٣۴  

استاندارد ملي ايران شماره   ٢٠-٣٠  ٢٠-٣٠  رطوبت، درصد جرمي  ٩
١۶٧٧  

١٠  

مواد خارجي با قطر بیشتر 
  mm۴از 

  درصد جرمي ماده خشك

  ١بیشینه   ١بیشینه 

استاندارد ملي ايران شماره 
١٣٣٢٠  

گرم  ، میلي) As( آرسنیك   ١١
  ١٠بیشینه   ۴بیشینه  در كیلوگرم

استاندارد ملي ايران شماره 
۵۶١٨  

گرم در  ، میلي) Hg(جیوه   ١٢
  ۵بیشینه   ٢بیشینه  كیلوگرم

ايران شماره  استاندارد ملي
۵۶١٧  

گرم در  ، میلي) Zn( روي   ١٣
  ٢٨٠٠بیشینه   ١۴٠٠بیشینه   كیلوگرم

  

  

استاندارد ملي ايران شماره 
  ۵۶١۵و  ۵۶١۶

  

  

  

  

استاندارد ملي ايران شماره 
  ۵۶١۵ و ۵۶١۶

  

گرم در  ، میلي) Pb( سرب   ١۴
  ٣٠٠بیشینه   ١۵٠بیشینه  كیلوگرم

گرم در  ، میلي) Cd( کادمیم   ١۵
  ١٠بیشینه   ۵بیشینه   كیلوگرم

گرم در  ، میلي) Co( كبالت   ١۶
  ٣۵بیشینه   ٢۵بیشینه  كیلوگرم

گرم در  ، میلي) Cr(كروم   ١٧
  ٢٠٠بیشینه   ١٠٠بیشینه  كیلوگرم

گرم در  ، میلي) Cu( مس   ١٨
  ۶٠٠بیشینه   ٣٠٠بیشینه  كیلوگرم
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گرم در  ، میلي) Ni( نیكل   ١٩
  ٢٠٠بیشینه   ١٠٠بیشینه  كیلوگرم

  

گرم در  ، میلي)Mo(مولیبدن   ٢٠
  ۵بیشینه   ۵بیشینه  كیلوگرم

استاندارد ملي ايران شماره 
١٩٢- ١  

  

  

مراحل اخذ نشان استاندارد ملی برای تولید کنندگان کرم  -٢-٢

 پوسال 

  استاندارد تکمیل شده درخواست صدور پروانه کاربرد عالمت کاربرگ -١

شده آگھی ثبت واحد تولیدی خدماتی در روزنامه تصویر برابر اصل  -٢

  رسمی کشور

  تصویر برابر اصل شده آگھی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی کشور -٣

 پروانه فعالیت از/ بھره برداری/ تصویر برابر اصل شده پروانه تأسیس  -۴

مراه با رونوشت آخرین ھ )وزارتخانه، سازمان امور صنفی( مراجع قانونی

تأسیس در بدو امر و برای تشکیل پرونده دریافت  وانهپر(ت تغییرا

ارائه  بایدپروانه بھره برداری  عالئم کارگروهو تا زمان تشکیل  شود مي

  .شود

تصویر برابر اصل شده آگھی رسمی ثبت نام یا عالمت تجاری محصول   -۵

  رسمی کشور در طبقه فرآورده مورد نظر در روزنامه

 در صورت(ری واحد تولیدی یا خدماتی ارائه مدارک مرتبط با نام تجا -۶

  استفاده از آنھا

  :ارائه مدارک و مستندات زیر در صورت وجود -٧

 تصوير پروانه كاربرد عالمت استاندارد معتبر حداقل براي يكي ديگر از -    

  محصوالت

 صادر شده ،ISO ٩٠٠١مديريت كیفیت  سامانهتصوير گواھینامه استقرار  -     

گواھي كننده تأيید صالحیت شده از طرف نظام تأيید توسط موسسات 

  . HACCP ISO22000 صالحیت ايران و يا
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صنعت، از وزارت  »ديران كا«ارائه مدرك مبني بر دارا بودن كد ملي   -٨

در موارد خاص كه وزارت (برای محصول مورد درخواست  معدن و تجارت

ا ارائه تأيیديه تخصیص نداده باشد، ب ، ايران كد را براي محصوليمذکور

  .د، اين بند كاربرد ندارصنعت، معدن و تجارتوزارت 

تكمیل شده پرسشنامه اطالعات فني با تأيید مدير عامل  کاربرگ -٩

 واحد تولیدي شركت يا مالك

با (ارائه مدرك مبني بر دارا بودن آزمايشگاه كنترل كیفیت اختصاصي   -١٠

ھاي مورد نیاز  آزمونتجھیزات و امكانات آزمايشگاھي الزم براي  حداقل

استاندارد ملي مربوطه، جھت كنترل مواد اولیه و  مطابق الزامات مندرج

  محصول نھايي

معرفي مسئول كنترل كیفیت واجد شرايط كه مراحل تأيید صالحیت   -١١

مسئول (انجمن مسئولین كنترل كیفیت پیگیري شود  وي از طريق

و يا ) ودش معرفي مي كنترل كیفیت توسط اداره كل استاندارد

 گواھینامه معتبر مدير يا مسئول كنترل كیفیت تأيید شده توسط

  مؤسسه

  (OPC) نمودار فرآيند تولید  -١٢

  (Lay out) شماي نحوه استقرار دستگاھھا در خط تولید  -١٣

پرداخت كارمزد خدماتي مرتبط با صدور پروانه توسط واحد متقاضي و  -١۴

    كل استانتأيیديه مكتوب از مسئول امور مالي اداره  اخذ

 نتايج آزمون ماھیانه واحد تولیدي در فرمت مورد تأيید اداره كل  -١۵

  .ھاي آنھا در آنھا مشخص شده باشد استاندارد كه نمونه برداري

  گواھي كالیبراسیون وسايل و تجھیزات آزمايشگاھي  -١۶

تكمیل فرم قرارداد استاندارد تشويقي  :براي استانداردھاي تشويقي  -١٧

 )نسخه سه(

ــه كــاربرد عالمــت اســتاندارد و پرسشــنامه  کــاربرگدريافــت  درخواســت پروان
   اطالعات فني

  شويقيت دريافت قرارداد صدور پروانه استاندارد       
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  ھای تولید کرم پوسال مکانازی اند همراحل اخذ مجوز را -٣-٢

زیست محیطی و اقتصادی الزم برای  ،پس از انجام بررسیھای فنی
 بایدمتقاضی می ،ازی سایت تولید کرم پوسال و تھیه طرح توجیھیاند هرا

ی ھا هدستگا. ی اجرائی ذیربط طی نمایدھا همراحل اخذ مجوز را از دستگا
به منظور دریافت (سازمان جھاد کشاورزی استانھا : اجرائی مرتبط عبارتند از

به منظور دریافت تاییدیه جھت اخذ وام (استانھا  زيست محیطادارات  ،)تاییدیه
به منظور دریافت تاییدیه (استانھا  صنعت، معدن و تجارتادارات کل  ،)از بانکھا

در زمینه (ژه بانک کشاورزی شعب بانکھا به وی ،)جھت اخذ وام از بانکھا
در (اجتماعی استان  ، تعاون و رفاهادارات کل کار ،)دریافت وام با سپردن وثیقه

 ).زمینه دریافت وام برای مشاغل خانگی

  :مراحل اخذ مجوز عبارت است از

مراجعه به سازمان جھاد کشاورزی استان و ارائه تقاضا و خالصه  -١
 طرح توجیھی

ررسی مدارک و بازدید از محل توسط انجام مراحل قانونی و ب -٢
 .کارشناسان سازمان

 .صدور تائیدیه سازمان جھاد کشاورزی استان -٣
استان و بررسی کارشناسان  زيست محیطارائه مدارک به اداره کل  -۴

 .آن اداره براساس ضوابط استقرار صنایع و سپس صدور تائیدیه
استان مربوطه و  صنعت، معدن و تجارتارائه کلیه مدارک به اداره کل  -۵

 .طی مراحل مشابه و صدور مجوز نھائی
ارائه مجوز به شعب بانکھا بخصوص بانک کشاورزی به ھمراه وثیقه  -۶

 .الزم به منظور اخذ وام
 ۵٠وزارت جھاد کشاورزی و ثبت نام جھت اخذ وام  وبگاهمراجعه به  -٧

اداره میلیون ریالی به منظور توسعه مشاغل خانگی و یا مراجعه به 
  .استان در این زمینه کار، تعاون و رفاه اجتماعیکل 

  

  کمپوست ورميضوابط استقرار واحدھاي تولید  -۴-٢

 بر اساس موقیت صنعت و باید ميبر اساس قوانین ملی ھر یک از صنایع 
ھای مسکونی درصد خطرزایی در اماکن مشخصی بر اساس فاصله از محیط

است بر  زيست محیطاستقرار یابند که حد تشخیص آنھا با سازمان حفاظت 
براي صنايع و روند استقرار آنھا فراھم  زیر ھاي تقسیم بندي ،اساس قانون

  :شده است
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باشند تا در كاربريھاي  ميصنايع اين گروه مجاز  )فال(١رده _ دسته اول
ي ھا ها خارج محدودمجاز صنعتي يا تجاري مشخص شده در داخل ي

  .مصوب طرحھاي توسعه عمران شھري و روستايي استقرار يابند

تن در روز  ٢تا ظرفیت  )لرم پوساك( کمپوست ورميواحد تولید  -١٠١١٠
ً در روستا    صرفا

صنايع اين گروه مجازند در خارج از محدوده شھرھا ) ب(٢رده  - دسته دوم
درماني و آموزشي  ،كونيمتر از مراكز مس ٢٠٠مشروط به رعايت حداقل 

و قنوات  ھا همتري مراکز نظامي و انتظامي و رعايت حريم رودخان ١٠٠و 
ي قانوني و ضوابط حوزه ھا رعايت كلیه حريم. داير استقرار يابند

  .استحفاظي الزامي است

  تن در روز  ١٠تا ظرفیت  کمپوست ورميواحد تولید  -١٠٢٢٨

مجازند در مناطق صنعتي و با صنايع اين گروه ) ج(٣رده  -دسته سوم
تر از محدوده سكونت گاھھا و مراكز آموزشي م ۵٠٠رعايت حداقل فاصله 

  .و درماني و رعايت حريم قانوني جاده استقرار يابند

  تن در روز  ١٠بیش از  کمپوست ورميواحد تولید  -١٠٣٢۵
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  :مسوفصل 

  مالحظات اقتصادی و بازاریابی

د كرد، يكي از ندو محصول عمده تولید خواھ کرم پوسال تولید ھایواحد
ھـاي شیمیايي  براساس آنالیزھا و تجزيه. باشد اين محصوالت كرم خاكي مي

ھـاي خاكي پرورشي صورت پذيرفته، معلوم گرديده است  كه بر روي كرم
درصد پروتئین خام و دارا بودن اسید  ٦٠ـ  ٦٥ھـاي خاكي حاوي  كرم

ھـاي مختلف  ويتامین... از قبیل آنالین، لیزين، سستئین و  ھـاي ضروري آمینه
، عناصر معدني مانند، آھن، منگنز، كلسیم و Bھـاي گروه  از جمله ويتامین

  .استمواد غیر قابل ھضم بسیار كم 
كه اين كود داراي  بوده دومین محصول تولیدي كود بیولوژيك يا بیوھوموس 

كه در صورت در معرض قرار  استعناصر غذايي بسیار غني به ويژه ازت 
ً آنھا را در اختیار گیاه قرار مي گرفتن اين نكته از نظر حاصلخیزي (دھد  تدريجا

بیوھوموس چندين برابر وزن خود، آب را در خود ). خاك بسیار پراھمیت است
و قدرت نگھداري مواد غذايي مورد نیاز بندي  كند و يا تغییر دانه ذخیره مي
. خواص فیزيكي و شیمیايي و بیولوژيكي خاك تأثیر به سزايي دارد گیاھان در

بو بودن آن از نكات برجسته اين كود  بندي بیوھوموس و بي يك نواختي دانه
  .استتولیدي 
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و كرم  کرم پوسال بندي بستهمراحل آماده سازي، تولید، فرآوري و : گردش کار
  خاكي

  ھا و درآمد ھزينه -١- ٣

نیست براي انجام ھر فرايند كشاورزي، زيست محیطي و  يشك
با توجه . بايد مورد مطالعه قرار گیرد ھا و درآمدھاي آن نیز مي اقتصادي، ھزينه
كمپوست در صنايع كشاورزي و دامداري و از طرفي استفاده  به كاربرد ورمي

آن يعني تھیه خوراك دام و طیور، آبزيان و  پروتئین كرم در صنايع زيردستي
صنايع آرايشي، بھداشتي و داروئي كافي است براي ھر مورد طرح توجیھي 

به طور مثال براي احداث يك مزرعه . تأمین واحد مربوطه مطالعه و تھیه گردد
بايد مورد  زير مي ، مواردكمپوست نمونه تكثیر پرورش كرم خاكي و تولید ورمي

  :گیردتوجه قرار 

مواد 
 ھیاول

آماده 
 سازی
مزرعھ ورود بھ 

اتاق  پرورشی
 جداسازی

کرم خاکی 
 زنده

 کرم
 الپوس

تونل  شستشو
 گرما

پوسال  كرم
و مواد  آماده

 افزودنی

د یسف
 کردن

 رییآبگ

بستھ 
 بندی

بستھ 
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  ـ نام محصول ١

  ـ میزان تولید سالیانه ٢

ع جم = محصول شده قیمت تمام(محصول  شده ـ قیمت تمام ٣
  میزان تولید ساالنه        )تولید ساالنه ھاي ھزينه

  سازي و ساختمان سازي ـ محوطه ۴

  آالت و تجھیزات و وسايل آزمايشگاھي  ـ ماشین ۵

  ـ تأسیسات ۶

  ـ وسايل حمل و نقل ٧

  بندي مواد اولیه و بستهـ  ٨

  ـ آب، برق و سوخت مصرفي ٩

  ھاي تعمیر و نگھداري ـ برآورد ھزينه ١٠

  ـ حقوق و دستمزد نیروي انساني ١١

ي  ھزينه+ (برداري  ي قبل از بھره ھزينه(ـ برآورد سرمايه ثابت  ١٢
  سرمايه ثابت) = اي سرمايه

  برداري ي قبل از بھره ـ ھزينه ١٣

  در گردش ـ برآورد سرمايه ١۴

  گذاري ـ نحوه سرمايه ١۵

  ـ برآورد ھزينه استھالك ١۶

  ي تولید ساالنه ـ ھزينه ١٧

  ـ قیمت فروش محصول ١٨

  )درصد راندمان(ـ محاسبه نقطه سربه سر  ١٩

  )سود(ـ سود و زيان ويژه  ٢٠

توانند به  مندان جھت اطّالعات بیشتر در زمینه پرورش ميهعالق
  .مراجعه فرمايندھاي عملي ارائه شده  نمونه
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اي از محاسبات پروژه تبديل روزانه يک تن زباله شھري به کود  نمونه
  اي اي يا سوله با دو روش گلخانه کمپوست ورميآلي 

عدد کرم مورد نیاز است  زارھ ٢٥٠در روز  فسادپذير براي يک تن زباله شھري
ھاي ثابت، خريد  ھاي پروژه اعم از ھزينه که بر اين اساس کلیه ھزينه

آالت، ھزينه نگھداري و كاركنان  ھاي استھالک، خريد ماشین ، ھزينه)تارداو(
گذاري الزم محاسبه شده است و حدود  بررسي و در نتیجه ھزينه سرمايه

نتیجه برگشت سرمايه را مشخص کرده  سود حاصل از اجرا را برآورد کرده و در
  .و نرخ برگشت سرمايه بدست آمده است

  ھاي ثابت ھزينه

 شرح رديف

 مقدار

 تعداد

قیمت  واحد
 واحد قیمت کل واحد

با  ۵/٣سالن سوله بارتفاع ديواره  ١
 میلیون لایر ۵/٨۴ ۶۵/٠ مترمربع ١٣٠ متر ١٠*١٣ابعاد 

با  ٣اي بارتفاع ديواره  سالن گلخانه ٢
 میلیون لایر ٢/۵٣ ۴/٠ مترمربع ١٣٣ متر ١٩*٧ابعاد 

 میلیون لایر ١۵/۴ ٠٠۵/٠ عدد ٨٣٠ بلوک سیماني ٣

 میلیون لایر ١٢ ١۵/٠ مترمربع ٨٠ ساخت كف بستر ۴

 میلیون لایر ۶/٩ ١/٠ مترمربع ٩۶ ھاي سیماني سیمان کاري بلوک ۵

  ۴۵/١۶٣ جمع کل

   

  :اي ھاي ثابت با سالن سوله ھزينه 

  )گردد اي کسر مي ھزينه گلخانه(

٢۵/٢= ١١٠/۵٣-۴۵/١۶٣  

  : اي ھاي ثابت پروژه با سالن گلخانه ھزينه

  )گردد اي کسر مي ھزينه سالن سوله(

٩۵/٧٨ =۵/٨۴-۴۵/١۶٣  

  )آالت قیمت ماشین(آالت  ھزينه ماشین
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  میلیون لایر: ارقام

قیمت  واحد تعداد شرح رديف
 واحد

قیمت 
 مالحظات کل

  ۶/٠ ۶/٠ دستگاه ١ خرد کن ١
  ۶/٠ ۶/٠ دستگاه ١ میکسر ٢
  ٢/١  دستگاه ٢ جمع کل ٣

            ھاي استھالک ھزينه 

  میلیون لایر: ارقام

 مبلغ استھالک درصد اصل مبلغ شرح رديف
 ٠٧۵/٠ ۵/١٢ ۶/٠ خردکن ١
 ٠٧۵/٠ ۵/١٢ ۶/٠ میکسر ٢
 ٣٨/٣ ۴ ۵/٨۴ ھاي سوله سالن ٣
 ۴۴/١ ١٢ ١٢ ساخت كف بستر ۴
 ٩٢۵/١ ١۴ ٧۵/١٣ ديوار بلوک سیماني ۵

 ٨٩۵/۶ جمع کل

  

  : اي ھا با سالن گلخانه ھزينه

شود،  اي از کل استھالک کسر مي ھاي سوله مبلغ استھالک سالن
اي به  بايد ھزينه استھالک گلخانه آيد که مي اي بدست مي ھاي گلخانه ھزينه

   .آن اضافه گردد

  اي  ھاي استھالک گلخانه ھزينه

۵١۵/٨٩ – ٣٨/٣=  ٣۵/۶   

۶۴٣/۵ ) =٢/۵٣  + ( *۵١۵/٣  

  ي تعمیر و نگھداريھا هھزين

  ارقام میلیون لایر
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 مبلغ استھالک درصد اصل مبلغ شرح رديف
 ٧/١ ٢ ۵/٨۴ اي سالن سوله ١
 ٣٢/۵ ١٠ ٢/۵٣ اي سالن گلخانه ٢
 ٠۶/٠ ۵ ٢/١ ماشین آالت ٣

 ٠٨/٧ جمع کل

       ٧۶/١      اي هھاي تعمیر و نگھداري سالن سول ھزينه -١ 

  ٣٨/۵     اي خانهي تعمیر و نگھداري سالن گلھا هھزين -٢

درصد  ۶٧اي را داشته باشیم در  ھاي پروژه سوله در صورتیکه ھزينه: نتیجه
اي را  آيد و برعکس اگر گلخانه اي بدست مي ھاي گلخانه ضرب کنیم ھزينه

اي بدست  ھاي سوله درصد ضرب کنیم ھزينه ۴٨وقتي در داشته باشیم 
  .آيد مي

  .باشدع توان در شرح پروژه نیاورده فقط براي اطّال اين نتیجه را مي

  گذاري پروژه سرمايه 

  : اي پروژه سوله      -١

 شرح رديف
  مقدار

 تعداد
 واحد

  مقدار

 تعداد
 واحد

 میلیون لایر ۴/۶٣۶ میلیون ٢ خرید کرم ١

ھاي ثابت  ھزينه ٢
 میلیون لایر ۵/٨۴ مترمربع ١٣٠ سوله

٣ 
ھاي ثابت  ھزينه

بستر و بلوك 
 سیماني

٧  ٨٠۵/٢۵ 
 میلیون لایر

 میلیون لایر ٢/١ دستگاه ٢ آالت ماشین ۴
 میلیون لایر ٨٩۵/۶   ھزينه استھالک ۵
 میلیون لایر ٧۶/١   ھزينه نگھداري ۶
 لایرمیلیون  ۶٠ نفر ١ ھزينه كاركنان ٧

 میلیون لایر ۵٠۵/٨١۶ جمع کل
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  : اي پروژه گلخانه     -٢

 شرح رديف
  مقدار

 تعداد
 واحد

  مقدار

 تعداد
 واحد

 میلیون لایر ۴/۶٣۶ میلیون ٢ خرید کرم ١

ھاي ثابت  ھزينه ٢
 میلیون لایر ٢/۵٣ مترمربع ١٣٠ اي گلخانه

٣ 
ھاي ثابت  ھزينه

بستر و بلوك 
 سیماني

 ٧۵/٢۵ متر ٨٠
 میلیون لایر

 میلیون لایر ٢/١ دستگاه ٢ ماشین آالت ۴
 میلیون لایر ٩۵/۵   ھزينه استھالک ۵

ھزينه تعمیر و  ۶
 میلیون لایر ٣٨/۵   نگھداري

 میلیون لایر ۶٠ نفر ١ ھزينه كاركنان ٧
 میلیون لایر ٨٨/٧٨٧ جمع کل

  

واحد تولیدي با ظرفیت  يک کمپوست ورميمحاسبه قیمت تمام شده 
  )بالغ به ھزار لایرم(ه تن در روز ورودي زبال ٣

دی ثابتي گذار ھاي سرمايه ھزينه نیاز قیمت كل
ر   ف

 ١ زمین به مترمربع ٣٠٠٠ ٢٠٠ ۶٠٠٠٠٠

 ٢  مترمربعه کمپکت و تسطیح زمین ب ٣٠٠٠ ٣٠ ٩٠٠٠٠

اي تقويت شده با پوشش  سازه گلخانه ٢٠٠٠ ٣۵٠ ٧٠٠٠٠٠
 ٣ مترمربعپلي استر پي وي سي به 

و مخازن ذخیره، اسپرينگر ، بستر سازي ١٣٠٠ ۵٠ ۶۵٠٠٠
 ۴ مترمربعبه ...

ھیتر حرارتي با لوله کشي گاز و ادوات  ٣ ٢۵٠٠٠ ٧۵٠٠٠
 ۵ نصب به دستگاه

 ۶ انشعاب برق ١ ٢٠٠٠ ٢٠٠٠

 ٧ انشعاب گاز ١ ٢٠٠٠ ٢٠٠٠
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تراکتور فرانت لودر شش سیلندر به  ١ ٣٣٠٠٠٠ ٣٣٠٠٠٠
 ٨ دستگاه

 ٩ آسیاب به دستگاه ١ ١۵٠٠٠٠ ١۵٠٠٠٠

 ١٠ به دستگاهر الک دوا ١ ۵٠٠٠٠ ۵٠٠٠٠

 ١١ به میزان الزمي ادوات کارگاھ ١ ١٠٠٠٠ ١٠٠٠٠

به س به منظور تکثیر در دوره تنفم كر ١۴ ۵٠٠ ٧٠٠٠
 ١٢ کیلوگرم

٢٠٨١٠٠ ٢٠٨١٠٠
ھزينه طراحي ده درصد ھزينه  ٠.١ ٠

 ١٣ گذاري ثابت سرمايه

   گذاري ثابت سرمايهھاي  جمع ھزينه   ٢٢٨٩١٠٠

     

 
 
 
 

 ردیف  ھاي جاري ھزينه نیاز قیمت كل

 ١ خريد کلش به تن ٣٠٠ ١١۵٠ ٣۴۵٠٠٠

 ٢ کود حیواني به تن ١۵٠ ٢٠٠ ٣٠٠٠٠

مواد افزودني، ضايعات کشاورزي تازه و  ٩٠٠ ٧٠٠ ۶٣٠٠٠٠
 ٣ به تن زباله... وضايعات چغندر قند 

 ۴ کارگرحقوق و دستمزد به  ٢ ۵١٠٠٠ ١٠٢٠٠٠

به ي بند گوني با ھزينه دوخت و بسته ١٠٠٠٠ ۵.٢ ٢۵٠٠٠
 ۵ عدد

 ۶ ھزينه برق ساالنه ١ ۵٠٠٠ ۵٠٠٠

 ٧ ھزينه گاز ساالنه ١ ٢٠٠٠ ٢٠٠٠

 ٨ ھزينه آب ساالنه ١ ٢٠٠٠ ٢٠٠٠

ھزينه تعمیر و نگھداري ادوات و  ١ ٩٠٠٠ ٩٠٠٠
 ٩ آالت ماشین

١١۵١١ ٠٠٠۵٠٠٠
 ١٠ ھزينه جاريھزينه مشاور ده درصد  ٠.١ ٠

  ھاي جاري جمع ھزينه   ١٢۶۵٠٠٠
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 ردیف  استھالكه ھزين درصد قیمت كل

 ١ سازه و پوشش پنج درصد ۵ ٧٠٠٠٠٠ ٣۵٠٠٠

 ٢ ھیتر حرارتي ده درصد ١٠ ٧۵٠٠٠ ٧۵٠٠

 ٣ ادوات کارگاھي صددرصد ١٠٠ ١٠٠٠٠ ١٠٠٠٠

 ۴ ساير ٠ ٢٠٨١٠٠ ٠

  استھالكه جمع ھزين   ۵٢۵٠٠

     

   

 
 
 
 

 ردیف  تسھیالته ھزين درصد قیمت كل 

١٣٧٣۴۶
٠ 

٢٢٨٩١
درصد سرمايه ثابت يا  ۶٠وام بانكي  ۶٠ ٠

 ١ سود سرمايه

۶١٨٠۵١٣٧٣ ٧۴
ساله با  ۶سود تسھیالت در دوره  ۴۵ ۶

 ٢ احتساب دوران تنفس

 ٣ ساير ٠ ٠ ٠

١٩٩١۵١
  جمع اصل و فرع تسھیالت   ٧

٣٩٨٣٠٣
.۴   سال ۵اقساط ساالنه    

      
 
 
 

    

 ردیف  ھاي جاري جمع كل ھزينه   كل     

١٢۶۵٠٠
 ١ ھاي جاري جمع ھزينه   ٠

 ٢ استھالكه جمع ھزين   ۵٢۵٠٠

٣٩٨٣٠٣
.۴  ٣ سال ۵اقساط ساالنه    
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 ۴ ساير   ٠

١٧١۵٨٠
  ھاي جاري جمع كل ھزينه   ۴.٣

      
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

میزان  قیمت قیمت 
 ردیف  کاالقیمت تمام شده  تولید

١۶٠۴٩۴٨٧٧ ١٨٢٩ ٨۵٠
 ١ کیلوگرمبه  کمپوست ورمي ٠

 ٢ )چھار لیتري(ورمي تي به گالن  ٨٧٨ ١٠۶٣٠٠ ٩٣٣٣١

 ٣ آماده فروش به کیلوگرم کرم ۴٢ ۴٢۵٠٠٠ ١٧٨۵٠

١٧١۶١٢٩  
٨٧٨۴٢

٠   

     

میزان  قیمت قیمت
 ردیف درصد ١۵ھزينه فروش و تبلیغات  تولید

٢۴٠٧۴١ ٢۶٠۴٩۴
 ١ کیلوگرمبه  کمپوست ورمي ٠.١۵ ٨٠٠٠

١۴٩٣٣٣١٠ ٠٠٠
 ٢ )چھار لیتري(ورمي تي به گالن  ٠.١۵ ٠٠

٢۶١٧٨ ٧٨۵٠٠
 ٣ آماده فروش به کیلوگرم کرم ٠.١۵ ٠٠

٢۵٧۴٠  ٢٠.۴۵   

     

ه قیمت ب
   لایر

قیمت پیشنھادي فروش با لحاظ 
نمودن پورسانت عامالن فروش و 

 تبلیغات
 ردیف

 ١ ھرکیلوگرم کمپوست ورمي   ٣٠٠٠

 ٢ ورمي تي ھرگالن   ١٢۵٠٠٠

 ٣ زنده ھرکیلوگرم کرم   ۵٠٠٠٠٠
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قیمت به 
 ھزار لایر

قیمت 
 به لایر

میزان 
تولید 
كیلوگر

 م

 ردیف  درآمد

٧٨۶٨٧٧ ٣٠٠٠ ٨١٠۵٠
 ١ ھرکیلوگرم کمپوست ورمي ٠

٢۴١٢ ١٩۵٠٠
 ٢ ورمي تي ھرگالن ٨٧٨ ٠

۴٧٢ ۵٠٠٠٠
 ٣ زنده ھرکیلوگرم کرم ۴٢ ٠

  درآمد كل   ٧٨٧٩٠١

  

  :اي از محاسبات درآمد حاصل ار برداشت و فروش کود و کرمنمونه

  لایر ٢٠٠٠كمپوست  قیمت ھر كیلوگرم كود ورمي: برداشت کود-١

   میلیون لایر  تن ٨/١د در اول ماه چھارم برداشت کو -١-١

    ۶/٨/١*  ٢= ٣  

  ٨٨/٢*  ٢= ٧۶/۵  میلیون لایر  تن ٨٨/٢ھفتم ل ماه برداشت کود در او   -٢-١

  ٢/۵*  ٢= ۴/١٠  میلیون لایر  تن ٢/۵اه دھم برداشت کود در اول م   -٣-١

*  ٢= ۶/٣١  ن میلیون لایرت ٨/١۵برداشت کود در پايان ماه دوازدھم  -۴-١
٨/١۵  

  میلیون لایر ٣۶/۵١جمع چھار برداشت کود 

  : برداشت کرم  -٢
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شده معادل زباله روزانه است در پايان ماه سوم تعدادي ھاي ريخته  چون کرم
  :شود شود دو راه پیشنھاد مي کرم بالغ تولید مي

بايد بستر جديد احداث کرد و اين عمل در صورتي  ھاي اضافي مي براي کرم -١
  .است که مقدار زباله اضافي از يک تن در روز موجود باشد

ھاي اضافي را از  موجود نباشد کرمتر از يک تن  در صورتیکه زباله اضافه -٢
گیري، جھت  فروش کرم، جھت پروتئین(بستر کرمھا جدا کرده به بازار مصرف 

  :گردد ارائه مي) خوراک دام و طیور

تن معادل  ٣/٠برداشت کرم اضافي از بستر در پايان ماه سوم،   -١-٢
  عدد کرم ۶٠٠/٠٠٠

  ٠٠٠/۶٠٠* ٣٠٠=  ٠٠٠/٠٠٠/١٨٠لایر 

عدد  ٠٠٠/٨٠٠/١تن معادل  ٩/٠م اضافي در اول ماه ھفتم برداشت کر -٢-٢
  کرم

  ٠٠٠/٨٠٠/١* ٣٠٠=  ٠٠٠/٠٠٠/۵۴٠لایر 

عدد  ٠٠٠/٣٠٠/٣تن معادل  ٩۶/١برداشت کرم اضافي در اول ماه دھم  -٣-٢
  کرم

  ٠٠٠/٣٠٠/٣* ٣٠٠=  ٠٠٠/٠٠٠/١٧۶/١لایر                    

 ٠٠٠/٢۴٠/۴تن معادل  ١٢/٢برداشت کرم اضافي در پايان ماه دوازدھم  -۴-٢
  عدد کرم

  ٠٠٠/٢۴٠/۴* ٣٠٠=  ٠٠٠/٠٠٠/٢٧٢/١لایر                 

معادل  ٠٠٠/٠٠٠/١۶٨/٣جمع کل درآمد حاصل از فروش کرم طي يکسال 
  میلیون لایر ٣١۶٨

  تن طي يکسال ٢٨/۵جمع کل کرم اضافي  

  لایرمیلیون  ٣۶/۵١            درآمد حاصل از فروش کود طي يکسال -١

  میلیون لایر ٣١۶٨            درآمد حاصل از فروش کود طي يکسال -٢

  ٣۶/٣٢١٩                جمع                                             
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  ٣۶/٣٢١٩                                       درآمد حاصل طي يکسال   

  ٨٧٢/۶۴٣            کسر مي شود بابت ھزينه مشاوره و اجراي طرح 

  ۴٨٨/٢۵٧۵                                                       درآمد ناخالص

  ۵٠۵/٨١۶                   اي جمع کل قیمت تمام شده پروژه سوله

  میلیون لایر   ٩٨٣/١٧۵٨                      سود ناخالص                           

   

  ۴٨٨/٢۵٧۵                           يکسالدرآمد ناخالص طي 

  ٨٨/٧٨٧              اي  جمع کل قیمت تمام شده گلخانه

  میلیون لایر   ۶٠٨/١٧٨٧                                      سود ناخالص       

  سرعت تولید مثل كرم خاکی

 ھر جفت کرم پس از ، در صورت تامین بستر مناسب و شرايط محیط مطلوب
روز  ٢٣تخم دارند و دوره جنیني آنھا  ١٦روزه  ٢٧جفت گیري بعد از يکدوره 

 .کشد طول مي

  .باشد عدد مي ٢متوسط الرو موجود در ھر تخم 

روز  ٥٠زمان جفت گیري تا تشکیل کوکون و بیرون آمدن الرو 
  عدد الرو ١٦*٢=٣٢     باشد مي

  . د کوکون مولد داردعد ٨٠٠ز رو ٢٧عدد کرم داشته باشیم بعد از   ١٠٠اگر 

                               ١٠٠*١٦(÷ ٢=٨٠٠(  

  ٨٠٠*٢=١٦٠٠         عدد الرو داريم ١٦٠٠روز  ٥٠و بعد از 

  ١٦٠٠÷٥٠=٣٢                )مولد(عدد الرو  ٣٢روزي   کرم ١٠٠ھر از

  .باشد که بطور متوسط نیم گرم وزن دارد روز مي ٩٠سن بلوغ ھر کرم 
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آنرا به  ٦٠%برابر تغذيه کند و  ٢ھر کرم قادر است در روز معادل وزن خود تا 
  کند ميکمپوست تبديل کرده و دفع  كود ورمي

  gr  عدد کرم ١٠٠=  ٥٠          gr Vermicompost   عدد کرم ١٠٠= ٣٠  

                                                 gr Vermicompost عدد  ١٠٠٠=٣٠٠
  رمک

                                                        ٣٠kg =٣٠٠٠٠ gr =عدد  ١٠٠٠٠٠
  کرم

                                                ٣٠٠٠٠kg=٣٠٠٠٠٠gr =عدد  ١٠٠٠٠٠٠
  کرم

  وزن                                                                

                                       gr عدد کرم  ١٠٠                       ٥٠،   

                                          gr عدد کرم ١٠٠٠                      ٥٠٠  

                               kg   ٥٠  gr  =  عدد کرم ١٠٠٠٠٠              ٥٠٠٠٠٠  

                                    gr = ٥٠  kg عدد  ١٠٠٠٠٠٠              ٥٠٠٠٠٠
  کرم

                               kg  ٥٠   = gr عدد  ٢٠٠٠٠٠٠               ١٠٠٠٠٠٠
  کرم

  تولید ورمي در روز 

  کرم                          کمپوست به گرم ورمي                  

                         ٣٠٠                         gr عدد کرم  ١٠٠٠             ٥٠٠  

 ١٠٠٠٠٠٠        ٥٠٠٠٠٠ gr              ٣٠٠٠٠٠      =کیلوگرم  ٣٠٠ورمي 
             عدد کرم

 ١٠٠٠٠٠٠٠      ٥٠٠٠٠٠٠ gr              ٣٠٠٠٠٠٠   = ٣٠٠٠کیلوگرم ٣تن 
  عدد کرم
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عدد  ١٠٠٠٠٠٠٠٠    ٥٠٠٠٠ gr                    تن٣٠                                 
  کرم

عدد کرم بالغ به  ١٠٠٠٠٠٠٠٠کمپوست در روز به  تن كود ورمي ٣٠براي تولید  
  .تن نیاز داريم ٥٠وزن 

  لایر ٥٠٠٠٠٠٠٠٠با توجه به ارزش جھاني ھر تن کرم 

لایر معادل  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠تن ورمي در روز بیست میلیارد  ٣٠بابت تولید 
  .دو میلیارد تومان سرمايه جھت خريد کرم نیازمنديم

گرم كود  ٢٣) روز ٣٠(ھر عدد کرم بالغ قادر است در يکماه  ،خالصه 
  .كمپوست تولید کند ورمي

در صورتي كه شروع پروژه با برنامه زمانبندي و در مدت معیني به ظرفیت   -
ا يك دھم مقدار فوق شروع كرد و در مدت چند توان ب نھايي بخواھد برسد، مي

  .ماه به ظرفیت نھايي رسید

جمعیت كرمھا منظور نشده است در نتیجه با    در محاسبات فوق پويايي -
رسند و رشدشان  رشد جمعیت و افزايش تراكم آنھا، كرمھا ديگر به بلوغ نمي

جمعیت كرمھا  شود، لذا با توجه به میزان بستر پسماند، بايد تعداد متوقف مي
  .را كنترل كرد تا مانع افزايش كرمھا نشد

براي محاسبه بايد بجاي محاسبات حسابي از محاسبات ھندسي استفاده  -
  . كرد

ازي واحــد تولیــد انــد هاي از نیــروي انســاني مــورد نیــاز بــراي رانمونــه
  کمپوست ورمي

فعالیـت عـالوه بـر  کمپوسـت ورميواحـد پـرورش  ھر کـدام از افـراد شـاغل در
را نیـز بـه عھـده  ھاي مديريتي و سرپرستيالزم است يکي از نقش ،تولیدي

داشته باشند و تا حد ممکن در مورد اصول پـرورش کـرم و تولیـد کـرم پوسـال 
ھا يا ھاي آموزشي مانند دورهآشنايي يا عالقه داشته باشند و حتما از برنامه

  .فیلمھا و کتب مرتبط استفاده کرده باشند
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  مشخصات كاركنان مورد نیاز

تعداد   تخصص و مھارت  مدرک تحصیلي  سمت  رديف
  نفرات

  مدير تولید  ١
ترجیحا کارشناس 
زيست شناسي يا 

  کشاورزي

آشنا يا عالقه مند با 
مسائل علمي پرورش 

  کرم
١  

آشنا به مراحل تولید و   ترجیحا کارداني  سرپرست  ٢
  ١  تاسیسات

پشتیباني و   ٣
  ديپلم  خدمات

کار  هو عالقمند بآشنا 
تولید کود توسط کرم 

  خاکي
١  

 
  

از يـک یچیده نیست اما به دلیـل اينکـه صنعت پرورش کرم خاکي يک صنعت پ
شـود بايـد از مسـائل مـرتبط بـا بیولـوژي و اکولـوژي موجود زنده استفاده مـي

بندي  آوري و بسـتهکرمھاي خاکي در پرورش، انتخاب کارگـاه، فـراوري و عمـل
ھمچنین به دلیل جديد بـودن ايـن صـنعت در ايـران . داشته باشیمآنھا آگاھي 

انـدازي ايـن کارگـاه اطّالعـات  بايد افرادي انتخاب شوند که از مباني علمـي راه
  .داشته باشند

ھمچنین توانايي اسـتفاده از اينترنـت در کسـب اطّالعـات شـرکتھاي مشـابه 
تواند ي در اينترنت ميخارجي و نیز توانايي معرفي و بازاريابي محصوالت تعاون

  .بسیار در فعالیت کارگاه تاثیر مثبتي داشته باشد
  
  
  
  
  
  
  

 ريزي مالي واحدبرنامه
  )میلیون لایر( واحداندازي  جدول سرمايه مورد نیاز براي راه

 ١۴.۴  اندازي تعاوني ھاي راه ھزينه
 ٢٩۴.۴  گذاري اولیه دارايي بصورت سرمايه

  ٣٠٨.٨  مجموع سرمايه اولیه الزم
  ھا دارايي

گذاري  ھــاي غیرنقــدي ســرمايه دارايي
 ١٣۴.۴  شده

مواد اولیه و حقوق (سرمايه در گردش 
 ١۶٠  )ماه ٣

 ٠  ساير وجه نقد از طريق ايجاد بدھي
  ١۶٠  جريان نقدينگي در ابتدا

  ٢٩۴.۴  ھا جمع دارايي
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  ھا بدھي
  ٠  )کوتاه مدت(ھاي جاري  بدھي
  ٩٠  )وام(ھاي بلند مدت  بدھي

 ٠  ھاي جاري ساير بدھي
 ٩٠  ھا جمع بدھي

  ترکیب سرمايه
  گذاري برنامه ريزي سرمايه

  ۶٠  سھامداران
  ٠  گذاران سرمايه

 ٢١٢.٨  مابقي سرمايه مورد نیاز
 ١۴.۴  )اندازي ھزينه کرد راه(زيان اولیه 

 ٢٠۴.۴  سرمايه کل
 ٢٩۴.۴  ھا جمع سرمايه و بدھي

 ٣٠٨.٨  گذاري مبلغ کل سرمايه
  ازياند هتوضیحات سرمايه را

  فرضیات طرح
 

  جدول نرخ فرضیات طرح
  ٩%  نرخ بھره وام 

  
  نرخ سود و کارمزد بانکي

درصد در نظـر گرفتـه شـده و در  ١٢نرخ سود و کارمزد بانکي جھت وام معادل 
ھاي محاسبات منظور شده است دوره بازپرداخت وام طول دوره بازپرداخت وام

ماه از آغاز بھره بـرداري  ۶و پس از ) ماه ۶٠(سال  ۵بانکي در اين پروژه بمدت 
  . در نظر گرفته شده است

  
 جدول سود و زيان تعاوني

  جدول سود و زيان تعاوني در سال اول
  )میلیون لایر(فروش 

  ۴٠۴.۵  جمع ھزينه تولید و فروش
  ٢.٩٨۵.۵  حاشیه سود ناخالص

  ٨٨.٠٧  درصد حاشیه سود ناخالص
  )میلیون لایر(مخارج 

 ١۶٠.۵  فضوالت حیواني
  ٢٠  كرم

 ٣  ھاي سوختھزينه
  ٧٢  ھزينه حقوق و دستمزد

  ۴٨  ھزينه مديريت و حسابداري
  ١٠  ھزينه کارشناس

  ۴٠  آالت و خودروھا تعمیر و نگھداري ماشین
  ٠  ھزينه مالیات

  ١٠  ھزينه استھالک

http://www.pdfcool.com


۶٩ 
 

  ٣  آب، برق، گاز و تلفن
  ١٨  ھزينه بیمه

  ٢٠  بیني نشده ھاي پیش ھزينه
  ۴٠۴.۵  ھاي عملیاتي جمع ھزينه

  ٢۵٨١  سود ناخالص
  ۶٠.٧٢  )درصد(نسبت سود خالص به فروش 

 
  جدول تحلیل نقطه سربه سر

مقدار فروش ماھانه در نقطه سربه 
  لایر ٣٩.٢٧۵.۴١۴  سر

  ١٢  درصد میانگین ھزينه متغیر
  لایر ٣٣،٧٠٨،٣٣٣  ھزينه ثابت ماھانه تخمیني

  
 توضیحات تحلیل نقطه سربه سر

دھد کـه در آن نقطـه، اي از تولید و فروش را نشان مينقطه سربه سر، نقطه
اين نقطه نشان دھنده آن است که در . شود سود و زياني متوجه شرکت نمي

  . چه سطحي از تولید بھاي تمام شده کل و درآمد با يکديگر برابري دارند
وان برحسب واحدھاي فیزيکي تولید شده و يا سطح تنقطه سر به سر را مي

ھاي تولیدي و عملیاتي بـا ظرفیت بھره برداري که در آن درآمد فروش و ھزينه
  . کنند، تعريف کرديکديگر مطابقت مي

. طبق محاسباتي که براساس نرم افزار محاسب بـراي ايـن پـروژه انجـام شـد
درصـد تعیـین  ٨٢دي معـادل نقطه سر به سر تولید در اين واحد با ظرفیـت عـا

  .شده است
  

 جريان نقدي
  )میلیون لایر(بیني شده  جريان نقدي پیش

  ٣٣٩٠  وجه نقد حاصل از فروش
  ١٣٣١  مخارج

  ٢٠۵٨  جريان نقدي خالص
  ٢٢١٨  مانده جريان نقدي

  
  
  

 ترازنامه واحد
  ھا دارايي

  )میلیون لایر(ھاي جاري  دارايي
  ٢٢١٨  وجه نقد

  جاريھاي  ساير دارايي
  ٢٢٢۴  ھاي جاري جمع دارايي

  ١٢٨  ھاي بلند مدت دارايي
  ٢٣۵٢  ھا جمع دارايي
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  )میلیون لایر(ھا و سرمايه  بدھي
  ٠  ھاي جاري بدھي

  ٩٠  ھاي بلند مدت بدھي
  ٢١٨  سرمايه پرداخت شده

  ١۴.۴  درآمدھاى نگھداري شده
  ٢٠۵٨  درآمدھا

  ٢٢۶٢  ھا جمع دارايي
  ٢٣۵٢  ھا و سرمايه جمع بدھي

  
  

 ھاي مالي نسبت
  تحلیل نسبت

  ٠  )درصد(رشد فروش 
  ھا درصد از کل دارايي

  ٠.٢٧  ھاي جاري ساير دارايي
  ٩۴.۵۶  ھاي جاري جمع دارايي

  ۵.۴۴  ھاي بلند مدت دارايي
  ١٠٠  ھا کل دارايي

  ٠.٠٠  ھاي جاري بدھي
  ٣.٨٣  ھاي بلندمدت بدھي

  ٣.٨٣  ھا جمع بدھي
  ٩۶.١٧  ارزش خالص

  از فروشدرصد 
  ١٠٠.٠٠  فروش

  ٨٨.٠٧  حاشیه سود ناخالص
  ٢٧.٣۵  مخارج اداري و فروش

  ٠.٠٠  ھاي تبلیغات ھزينه
  ٧۶.١۴  سود ناخالص

  )درصد(ھاي اصلي  نسبت
  ٠.٠٠  نسبت جاري

  ٠.٠٠  نسبت آني
  ٣.٨٣  بدھي کل به دارايي کل

  ١١٣.٧١  درآمد ناخالص به ارزش خالص
  ١٠٩.٣۶  ھا درآمد ناخالص به دارايي

  ۶٠.٧٢  حاشیه سود خالص
  ٩٠.٩٧  درآمد بر سھم

  

  :ھا پیوست

 مقايسه خصوصیات شیمیايي كمپوست معمولي و کرم پوسال
  كمپوست معمولي  کرم پوسال  خصوصیات  رديف

١  PH ٨/۶  ٨/٧  

٢  EC)۶٠/٣  ٧/١١  )متر میلي موس بر سانتي  
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  ٨٠/٠  ٩۴/١ )درصد(ل نیتروژن ك ٣

ـــــ ۴ ـــــروژن نیترات ـــــمت (ي نیت در قس
 )میلیون

٢٠/٩٠٢  ۵٠/١۵۶  

  ٣۵/٠  ۴٧/٠  )درصد(ر فسف ۵

  ۴٨/٠  ٧٠/٠ )درصد(م پتاسی ۶

  ٢٧/٢  ۴٠/۴ )درصد(م كلسی ٧

  ≥٠١/٠  ٠٢/٠ )درصد(م سدي ٨

  ۵٧/٠  ۴۶/٠ )درصد(م منیزي ٩

  ٠٠/١١۶٩٠  ٠٠/٧۵۶٣ )قسمت در میلیون(ن آھ ١٠

  ٠٠/١٢٨  ٠٠/٢٧٨ )قسمت در میلیون(ي رو ١١

  ٠٠/۴١۴  ٠٠/۴٧۵ )میلیونقسمت در (ز منگن ١٢

  ٠٠/١٧  ٠٠/٢٧ )قسمت در میلیون(س م ١٣

  ٠٠/٢۵  ٠٠/٣۴ )قسمت در میلیون(ر ب ١۴

  ٠٠/٧٣٨٠  ٠٠/٧٠١٢ )قسمت در میلیون(م آلومینی ١۵

نیتروژن نیتراتي شكلي از نیتروژن كه بالفاصله توسط ريشه گیاه قابل : توضیح
بـا اسـتفاده از مـواد و دامنه وضع عناصـر غـذايي در کـرم پوسـال  .جذب است

 :به شرح زير است ضايعات آلي مختلف

 

  میزان دامنه  خصوصیات  رديف

  درصد ٩٨/١٧تا  ١۵/٩  كربن آلي  ١

  درصد ١۵/١تا  ۵/٠  نیتروژن كل  ٢

  درصد ٣/٠تا  ١/٠  فسفر قابل جذب  ٣

  درصد ٣/٠تا  ٠۶/٠  سديم قابل جذب  ۴

میلي اكي  ٧٠تا  ۶٧/٢٢  كلسیم و منیزيم  ۵
  صد گرم واالن در
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قسمت در  ۵/٩تا  ٠/٢  مس  ۶
  میلیون

قسمت در  ٣/٩تا  ٠/٢  آھن  ٧
  میلیون

قسمت در  ۵/١١تا  ٧/۵  روي  ٨
  میلیون

قسمت  ٠/۵۴٨تا  ٠/١٢٨  گوگرد قابل جذب  ٩
  در میلیون

  

  

  

ھاي مختلف موجود در كرم خشك شده به روش خشك انجمادي به  ويتامین 
  :شرح زير است
  )mg/kg(ر مقدا  نام تركیب  رديف

  ۶۵۶  لیسین  ١

  ١۵٧  ريبوفالوين  ٢

  ۵/١٨  پانتونیك اسید  ٣

  ٧/١٣  تیامین  ۴

  ٨٨/۶  پیريدوكسین  ۵

  ١٢B ۶٩/٣ويتامین   ۶

  ۶٣/١  اسید فولیك  ٧

  ٠۵/١  بیوتین  ٨
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  رفع مشكالت در تولید کرم پوسال
 

  راه حل  علت احتمالي  مشكل  رديف

  .میرند كرمھا مي  ١

  خیسي زياد بستر

  بسترخشكي زياد 

  دماي خیلي زياد

  ھواي ناكافي

  

  

  غذاي ناكافي

  .با بستر خشك مخلوط كنید

  .در محفظه را برداريد

  .بستر را بطور كامل مرطوب كنید

درجه  ٧٧و  ۵۵محفظه را به جايي ببريد كه دماي ھوا بین 
گراد باشد بستر را ھوا داده و  درجه سانتي ٣٩تا  ٢٧فارنھايت يا 

  .كنیددر آن سوراخ ايجاد 

  .ھاي غذاي بیشتري استفاده نمايید از بستر و خرده

كرمھا اقدام به فرار   ٢
در . درب محفظه را برداريد. حلھاي فوق مراجعه نمايید به راه  نامناسب بودن شرايط محفظه  .كنند مي

  .كنند اينصورت كرمھا دو باره برگشته و در بستر داالن حفر مي

محفظه بوي بد   ٣
  .دھد مي

  بیش از حدغذاي 

  قابل تبديل به كمپوست وجود مواد غیر

  

  بدون پوشش بودن غذا و خیسي زياد بستر

  

  عدم وجود ھواي كافي

  .به مدت يك تا دو ھفته به كرمھا غذا ندھید

اين مواد را برداشته و غذاي كرمھا را بطور كامل در بستر مدفون 
  .كنید

  .درب محفظه را برداشته و با بستر خشك مخلوط كنید

بیشتري ايجاد ) زھكشي(بستر را باد داده و سوراخھاي تھويه 
  .كنید

  

  غذاي بدون پوشش  كرمھاي میوه  ۴

  .مواد بیشتري به بستر بیفزائید

  .غذا را در بستر مدفون كنید

۵  
مگسھا به سوي 

محفظه جذب 
  .شوند مي

  بدون پوشش بودن غذا

  غذاي فاسد

  

  استفاده از غذاي بیش از حد بويژه مركبات

  .را بطور كامل در بستر مدفون كنید غذا

  .از قرار دادن غذاي فاسد در محفظه خودداري نمائید

  .از تغذيه بیش از اندازه كرمھا پرھیز كنید

بستر كرمھاي محفظه   ۶
  .استفاده از مركبات را كاھش دھید  اسیدي بودن بستر به میزان زياد  .زنند كپك مي

بستر كرمھا خشك   ٧
  .بستر را مرطوب نموده و درب محفظه را نیز بسته نگھداريد  از اندازهتھويه بیش   .شود مي

در ته محفظه آب جمع   ٨
  .شود مي

  تھويه ضعیف

  

استفاده از خرده غذاھاي بسیار خیس براي 
  كرمھا

به مدت چند روز درب محفظه را برداشته و بستر خشك به آن 
  .بیفزايید

  .استفاده از اين غذاھا را كاھش دھید

  

  منابع
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ه شمار ،مواد شھرداريل و تبديت بازيافن ؟، سازما چیستت كمپوس ، ورمي١٣٧٢تاتارو، الیشیا،  - 
 . ص۶.١١۴٩

 .ھاي خداوند، تھران ، مديريت پسماندھاي شھري به وسیله نعمت١٣٨٧سلجوقي، خسرو،  - 
كمپوست براي كشاورزي پايدار، تالیف  اي از كتاب تولید ورمي ، برگزيده١٣٨٨سلجوقي، خسرو،  - 

گوپتا، ترجمه دكتر حسینعلي علیخاني و دكتر غالمرضا ثواقبي اعضاي ھیات علمي . كي. دكتر پي
 ١٣٨۵دانشگاه تھران، انتشارات جھاد دانشگاھي واحد تھران، تابستان 

ھاي جانبي آن، تالیف  كمپوست و فرآورده اي از كتاب تولید ورمي ، برگزيده١٣٨٨سلجوقي، خسرو،  - 
انتشارات دانشگاه تھران، ، مھندس زھرا قھرماني -كتر غالمعباس اكبريد -دادي دكتر ايرج اله

  ١٣٨۶، ٢٨۶۴شماره 
، تالیف دكتر )طراحي، ساخت و اجرا(كمپوست  اي از كتاب ورمي ، برگزيده١٣٨٨سلجوقي، خسرو،  - 

  ١٣٨۶، ٢٨٧٧انتشارات دانشگاه تھران، شماره ، محمد رضا روشني –محمد علي عبدلي 
ي در كشاورزي بیولوژيكي ، كاربرد كودھا١٣٧٥رضا،  آستارايي، دكتر عليه ترجم : اسن سوبارائو، ا - 

  .ص ١٦٨واحد مشھد ي جھاددانشگاھت پايدار، انتشارا
ب و انتخات كمپوسه تھیف مختلي ھا سامانهي و بررسه مطالعح طرش ، گزار١٣٧٢طالب، ناصر،  - 

 .ص ١٠٠ ،شريفي واحد صنعتي دانشگاھ آنھا، جھادن بھتري
ن پروتئیت جھي خاكم كري جايگزينن در امكاق و تحقیي بررس ،١٣۶٨اله،  سیف ،فرمحمدي - 

 . ص ٨٨ ،واحد شھیدبھشتيي طیور، جھاددانشگاھي غذاي حیوان
، جزوه درسي دوره آموزش کارگاھي کرم خاکي، ١٣٧۴اله، بوجار، مسعود، فرمحمدي، سیف - 

 .شاخه زيست شناسي جھاد دانشگاھي، واحد شھید بھشتي
، انتشارات گروه )موجودات خاكزي(، درسنامه بیولوژي خاك، جلد اول ١٣٨١نیا، آرمین،  كريمي - 

 .١ـ  ٣٥ص شناسي دانشكده كشاورزي دانشگاه گیالن  خاك
و ن ايراي ھا در خاكي عناصر غذايل تعادت وضعیي ، بررس١٣٧٤ملكوتي، دكتر محمدجعفر،  - 

 ١٠ه شمارم دول خاك، ماشین، سا ،آبه امشیمیايي، ماھني كودھاه روي بيف از مصري جلوگیر
 .١٧ـ  ١٢ه ص مھرما

 کمپوست کود گاوي و طريقه تولید آن، تھران، نشريه زيتون ، ورمي١٣٨۶میر سھیل، مھیار،  - 
 ،از ضايعات شھري و کشاورزي، تھران کمپوست ورمي، چگونگي تولید ١٣٨٠سماوات، سعید،  - 

اوري آموزشي نشر آموزش کشاورزي ّ  دفتر خدمات و فن
 :به نشانی زیر دفتر امور زنان وزارت جھاد كشاورزي وبگاه - 

-  http://amozeshecompost.blogfa.com 
- www.vermicompost.ir 
- www.irpds.com 
- www.tafda.org 
- www.alef.ir 
- Mackdonald 1983 
- Bowche 1987 
- Milocco 1782 
-  Graff 1974 
-   Martentein and Mitchell 1977 
-   Edward 1982 
- Nielson1951 
- Langmaid 1964 
-  Stockdill 1981 
- Springett  ١٩٨۴  
-   Cury  ١٩٨٨  

 ١٣۶٩فرمحمدي   - 
 ١٩٨۴و  ١٩٨١ساشل و مارتین   - 
 ١٩٨۵وارنس ھمولي   - 
 ١٩٨۵سیسمس وژرال  - 
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