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  چکیده

، رسیدن به کشاورزی پایدار، کاهش فقر خاک هادر سالهای اخیر، استفاده از بیوتکنولوژی در کشورهای جهان سوم، برای افزایش حاصلخیزی 
در این زمینه، تالش محققان بر این است که ارتباط مثبت بین . ودگیهای محیطی و غیره از اهمیت ویژه ای برخوردار شده استغذایی، رفع آل

می باشند امروزه  خاک هاخاکی مهمترین جزء بسیاری از  کرم هایاز آنجا که . موجودات اکوسیستمهای طبیعی و جوامع بشری ایجاد کنند
بازیافت ضایعات کمپوست تحقیق حاضر با هدف بررسی پتانسیل . برای نیل به اهداف مذکور به خود جلب کرده اند توجه بسیاری از محققان را

در این طرح، نوع گونه کرم خاکی مورد استفاده برای بازیافت ضایعات . استاندارد قارچ به کمک فرآیند تولید ورمی کمپوست انجام پذیرفت
شامل (این تحقیق در قالب یک طرح کامالً تصادفی با چهار نوع ترکیب مواد مختلف بستر .بود Eisenia foetidaکمپوست استاندارد قارچ، گونه 

روز  45و در سه تکرار برای مدت ) درصدهای مختلفی از زباله تخمیر شده،کمپوست استاندار قارچ، کاه و کلش گندم، خاک اره و برگ خرد شده
خاکی به عنوان  کرم هایضر نشان داد که مواد زاید آلی فوق الذکر به نحو مطلوبی می توانند توسط تحقیق حا نتایج. مورد بررسی قرار گرفت

مقایسه تیمارهای مختلف نشان داد که . ورمی کمپوست تبدیل شوند مماده غذایی مصرف شده و به کودی سرشار از مواد آلی و مغذی به نا
برگ خشک شده نسبت به سایر % 25خاک اره و % 15کاه و کلش گندم، % 5اندار قارچ، وست استپکم%15زباله تخمیر شده، % 40تیمار دارای 

همچنین این تیمار نسبت به سایر تیمارها از ارزش . خاکی در طی مدت تحقیق بود کرم هایتیمارها دارای بیشترین درصد افزایش در تعداد 
  .غذایی مناسب تری نیز برخوردار بود

  :کلیدی وازه های

  ،کمپوست استاندارد قارچ، خاک اره، زباله تخمیر شدهEisenia foetida وست،ورمی کمپ 

  

  

  

  

  

  



  مقدمه

مشکالت زیست محیطی و به مخاطره افتادن سالمت انسان و سایر موجودات زنده موجب توجه روزافزون انسان به کاهش مصرف آفـت کشـها و   
. لیدی مانند کشاورزی ارگانیک، استفاده از مواد شیمیایی ممنـوع شـده اسـت   کودهای شیمیایی شده است به طوری که در برخی از نظامهای تو

کشاورزی ارگانیک را می توان به عنوان نوعی کشاورزی تعریف نمود که هدف آن، ایجاد سیستمهای تولیدی کشاورزی یکپارچـه، نظـام یافتـه و    
ستفاده بیش از حد از ترکیبات و سموم شـیمیایی باعـث مشـکالت و    اما ا). 1(انسانی است که تضادی با منافع زیست محیطی و اقتصادی ندارد 

آلودگیهای محیطی گردید که مهمترین آنها،آلودگی محیط زیست، سرایت آلودگیها به انسان و سایر موجودات زنده و همچنـین تولیـد گیاهـان    
رویه کودهای شیمیایی باعث تخریب هر چه بیشـتر  عدم مصرف کودهای آلی از جمله کمپوست با مصرف بی ).11(مقاوم به علفکشها می باشند 

مصـرف  ).2(و نهایتاً افـزایش وزن مخصـوص خاکهـای زراعـی شـده اسـت        C/Nساختمان خاک، کاهش شدید مواد آلی به دلیل افزایش نسبت 
کـود کمپوسـت مـورد     کودهای کمپوست بر روی تعداد زیادی از محصوالت کشاورزی موفقیت آمیز بوده است که در وهله نخست، ارزش غذایی

گـزارش  ). 13(نظر می باشد در حالی که با عرضه این کود عالوه بر جنبه های غذایی، ارتقاء شرایط فیزیکی و میکروبی خاک تأمین مـی گـردد   
ر مصرف توانایی برخی از کرمهای خاکی د).6،9،12(شده است که کمپوست سازی، مؤثرترین روش برای کنترل و مدیریت بقایای مواد آلی است 

در فرآیند تغذیه کرم از مـواد  . بقایای مواد آلی همچون لجن فاضالب، فضوالت حیوانی، بقایای محصول و زایدات صنعتی کامالً محقق شده است
 آلی ناپایدار، اجزاء از بین رفته موجب افزایش فعالیت میکروبی و افزایش سرعت تجزیه مواد می شود که منجر به تولیـد کمپوسـت یـا هومـوس    

کرمهـای  ).14(محصول نهایی ورمی کمپوست نامیده می شود که با عبور بقایای مواد آلی از میان روده کرم خاکی حاصل شده است . خواهد شد
 خاکی، بخشی از چرخه مواد آلی در زنجیره غذایی بوده که مقدار زیادی از باقیمانده های گیاهی را مصرف می کنند، در نتیجـه بـر سـاختمان و   

در طی فرآیند ورمی کمپوست شدن، غلظت و قابلیـت جـذب   ). 8(مواد آلی خاک، که از شاخصه های مهم کیفیت هستند اثر می گذارند پویایی 
تجزیه سریعتر مواد آلی در نتیجه فعالیت کرمهای خـاکی،  ). 7(بسیاری از عناصر غذایی، تغییر و این امر باعث پایداری ورمی کمپوست می شود 

ورمـی کمپوسـت دارای سـطح تمـاس مناسـب بـرای       ). 5(از مواد شده و در نتیجه حجم ترکیبات آلی کاهش می یابد  Co2 منجر به خروج گاز
ورمی کمپوست آلودگیهای زیست محیطی و تـأثیرات سـوء کودهـای    ). 3(فعالیتهای میکروبی و آماده سازی انواع مواد مغذی برای مصرف است 

رورش گیاهان زراعی در وضعیتی سالم، فوق العاده مفید است و باعث افزایش عملکرد محصوالت زراعی ورمی کمپوست برای پ. شیمیایی را ندارد
یکی از بهترین روشهای امحاء زباله هـای  . ورمی کمپوست، کودی بی ضرر و زیان است و هیچ گونه تأثیر سوئی بر اکوسیستم ندارد). 4(می شود 

باشد که امروزه از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در اکثـر کشـورها بـه صـورت صـنعتی       شهری، تبدیل آن به کمپوست و ورمی کمپوست می
پارامترهایی از قبیل کربن آلی، مواد هومیکی، نیتروژن، سدیم، پتاسیم و شوری جهت تعیین رسیدگی ورمی کمپوست استفاده مـی  . کاربرد دارد

  ).10(شوند 

  مواد و روشها

های جامد شهری، لجن فاضالب، مواد زائد موجود در بستر کشت قارچهای خوراکی و حتی بقایای گیاهی به به طور کلی موادی مانند زباله 
ن تولید ورمی کمپوست از ضایعات کمپوست استاندارد قارچ با استفاده ابه منظور بررسی امک.حساب می آیند به عنوان مواد نامطلوب و کم ارزش

روز در سالن تولید ورمی  45مالً تصادفی با سه تکرار برای مدت ا، آزمایشی در قالب یک طرح کEisenia foetidaزباله خوار گونه  کرم هایاز 
تیمارهای آزمایش شامل چهار نوع ترکیب . کمپوست کارخانه کود آلی سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد مورد بررسی قرار گرفت

 قارچ، کاه و کلش گندم، خاک اره و برگ خرد شده دله تخمیر شده،کمپوست استاندارمختلف مواد بستر، شامل درصدهای مختلفی از زبا
مواد اولیه قبل از ساخته شدن ترکیبات مختلف در آزمایشگاه کارخانه .واحد آزمایشگاهی ساخته شد 12این آزمایش در مجموع  برای انجام.بود

  .ارائه شده است) 1(دول شماره شیمیایی قرار گرفتند که نتایج آن در ج -مورد آنالیز فیزیکی

  

  

  



  مشخصات فیزیکوشیمیایی مواد اولیه مورد استفاده -)1(جدول شماره 

ت سضایعات کمپو  زباله تخمیر شده  پارامتر
  برگ خرد شده  خاک اره  کاه و کلش گندم  استاندارد قارچ

  5/56  9/39  3/11  62  5/66  %رطوبت
  8/194  412  366  246  4/130  %اشباع
pH 6  2/7  61/7  08/6  66/7  
Ec  41/4  4/8  10/2  57/0  7/0  

  5/9  3  15  5/5  75/9  %مواد خنثی شونده
  9/36  2/51  4/23  2/19  8/24  %کربن آلی
  4/0  ناچیز  95/0  45/1  76/1  %نیتروژن کل
  9/81  6/95  9/76  5/60  6/76  %مواد آلی
  17  8/2  8/18  7/27  9/19  %خاکستر

  C/N 09/14  24/13  63/24  -  25/92نسبت 
  

قبل از استفاده ) بودروز از زمان تخمیر آن گذشته  15منظور زباله هایی که حدود (و خذف امالح مضر در زباله تخمیر شده Ecه منظور کاهش ب
کاه و کلش گندم و برگ نیز قبل از . دقیقه مورد شستشو قرار گرفتند 30مرتبه و هر مرتبه شامل  2برای ساخت تیمارهای مختلف، به تعداد 

ظروف مورد استفاده برای ساخت تیمارها،سطل های . ه، ابتدا به وسیله دستگاه خردکن به صورت قطعات کامالً کوچک تبدیل گردیدنداستفاد
کیلوگرم مواد بستر ریخته شد و هر ظرف  10در داخل هر ظرف، حدود . لیتر بود 15سانتی متر و حجم تقریبی  37*49بیضوی شکل با ابعاد 

  .درصد هر کدام از ضایعات در تیمارهای مختلف مشخص است) 2(در جدول شماره . یک تیمار محسوب گردید به عنوان

  درصد وزنی هر کدام از تیمارهای مختلف  -)2(جدول شماره 

 تیمار
 زباله تخمیر شده

ضایعات کمپویت 
 استاندارد قارچ

 برگ خرد شده خاک ارهکاه و کلش گندم

(%DW*) 

A 
40 15 5 15 25 

B 
35 20 10 15 20 

C 
30 25 15 15 15 

D 
25 30 20 15 10 

         * Percent of dry weight                                                                                                                   

عدد از کرم زباله خوار بالغ به هر ظرف انجام  250مل تلقیح تیمارها با اضافه کردن ع)وزنی% 70حدود (پس از تهیه تیمارها و تنظیم رطوبت آنها
جهت . درجه سانتی گراد کنترل گردید 13- 24و دمای بسترها در محدوده %  60-70رطوبت بسترها در محدوده در طی مدت تحقیق،. شد



ور به بسترکرم های خاکی و به وجود آوردن امکان فعالیت کرم ها ممانعت از کاهش رطوبت مواد بستر و همچنین جلوگیری از تابش مستقیم ن
  .در سطح بستر، سطوح تیمارهای مختلف توسط گونی های کنفی پوشانیده شد

  

  نتایج و بحث

  .ارائه شده است) 3(خالصه نتایج اندازه گیری پارامترهای فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی برای تیمارهای مختلف در جدول شماره 

  مشخصات فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی مواد بستر در تیمارهای مختلف -)3(شماره جدول 

  Dتیمار  Cتیمار  Bتیمار Aتیمار  پارامتر
  6/22  3/19  7/21  05/18  %رطوبت
  118  126  122  108  %اشباع
pH 95/7  05/8  8  25/8  
Ec  27/1  67/1  55/1  45/1  

  67/12  5/12  25/11  25/13  %مواد خنثی شونده
  9/24  3/25  1/25  8/26  %کربن آلی
  69/1  71/1  67/1  75/1  %نیتروژن کل
  08/47  3/47  2/48  7/57  %مواد آلی
  8/57  7/58  3/59  3/52  %خاکستر

  C/N 31/15  02/15  79/14  73/14نسبت 
  470  510  500  530  تعدادکرم های نهایی

اندازه گیری  Ecاستاندارد قارچ در تیمارها، مقدار خاکستر و مشخص است، با افزایش مقدار ضایعات کمپوست ) 3(همانطور که از نتایج جدول 
 pHنتایج تحقیق حاضر در خصوص .شده در انتهای تحقیق افزایش یافته است که نشان دهنده معدنی شدن مواد آلی در طی فرآیند می باشد

ه است که از نظر کاربرد در زمینهای کشاورزی خنثی نزدیک شد pHکمپوست نهایی در تمامی تیمارها به  pHمی دهد که در کل، مقدار نشان 
  .در تیمارها را نشان می دهد ECو  pHتغییرات ) 1(نمودار  .کشورمان که اغلب قلیایی می باشند، مناسب می باشد

  در تیمارها ECو  pHتغییرات  - )1(نمودار 

  



زایش مربوط به اف بیشترین ی و کربن آلی نیز افزایش یافته است کهبا افزایش مقدار زباله تخمیر شده و برگ خرد شده در تیمارها، مقدار مواد آل
آزاد . در تمامی تیمارها در طی فرآیند تولید ورمی کمپوست بود C/Nهمچنین بررسی نتایج این تحقیق، مؤید کاهش نسبت . می باشد Aتیمار 

بستر و لذا افزایش نیتروژن در واحد وزن مواد بستر می به صورت دی اکسید کربن در پروسه تجزیه میکروبی مواد شدن بخشی از کربن آلی 
تغییرات ) 3(و نمودار تغییرات مواد آلی و کربن آلی ) 2(نمودار .در طی فرآیند تولید ورمی کمپوست باشد C/Nتواند دلیل اصلی کاهش نسبت 

  .در تیمارها را نشان می دهد C/Nنسبت 

  یمارهاتغییرات مواد آلی و کربن آلی در ت - )2(نمودار

  

  

  در تیمارها C/Nتغییرات نسبت  -)3(نمودار

  

های بالغ افزایش قابل مالحظه  بررسی پارامترهای بیولوژیکی در تحقیق حاضر نشان می دهد که در تمامی تیمارها با گذشت زمان، تعداد کرم
میزان ) 4(نمودار .می باشد)  470(  Dط به تیمار و کمترین مقدار آن مربو)   A )530ای یافته است که بیشترین مقدار آن مربوط به تیمار 
  .افزایش کرم ها در تیمارهای مختلف را نشان می دهد



  تغییرات افزایش کرم ها -)4(نمودار 

تغييرات افزايش کرم ها

530

500

510

470

440

450

460

470

480

490

500

510

520

530

540

A B C D

تيمارها

داد
تع تعداد کرم ها

  
 C/Nنسبت به سایر تیمارها دارای بیشترین مقدار افزایش در پارامترهای مواد آلی، کربن آلی و نسبت  Aبا توجه به نتایج به دست آمده، تیمار 

در طی مدت تحقیق بوده که نشان می دهد در این تیمار شرایط مناسبتری برای کرم  Ecو بیشترین مقدار کاهش در پارامترهای خاکستر و 
کل از نتایج در. های خاکی مهیا گشته و لذا کرم های خاکی بهتر توانسته اند در آن فعالیت کنند و ورمی کمپوست مر غوب تری تولید نمایند

ذکر می توان چنین استنباط نمود که با استفاده از فرآیند ورمی کمپوست می توان به راحتی ضایعاتی همچون کمپوست استاندارد قارچ، فوق ال
بررسی های . برگ خشک شده،خاک اره و زباله را به محصول مفیدی به نام ورمی کمپوست تبدیل نموده و بدین ترتیب آنها را بازیافت نمود

% 15زباله تخمیر شده، % 40شامل  Aحقیق حاضر نشان داد که بهترین درصد اختالط ضایعات آلی مذکور مربوط به تیمار انجام شده در ت
   .می باشد) بر اساس وزن خشک( برگ شده % 25خاک اره و % 15کاه و کلش گندم، % 5کمپوست استاندارد قارچ، 
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