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  چکیده
هـا در   تنوع موادغذایی در زباله، در صدباالی رطوبت و درجه حرارت مناسب آن باعث گردیده، حشرات، جوندگان مـوذی و میکـرو ارگـانیزم   

ای  جامد، پردازش و تبدیل و اسـتحاله مـوادآلی زبالـه از جایگـاه ویـژه     در سیستم مدیریت مواد زائد . های دپو زباله تجمع و زندگی نمایند محل
ورمـی کمپوسـت بـه لحـاظ انجـام فرآینـد       . برخوردار است خصوصاً که منابع کودهای آلی در طبیعت، بعلـل گونـاگون، بسـیار نامحـدود اسـت     

هضم در دستگاه گوارش کرم ها سبب تبـدیل عناصـر    میکروبیولوژی در سیستم  گوارشی کرم، فاقد آلودگی های میکروبی است و انجام فرآیند
سنگین  به فرم کمپلکس هایی می شود که در خاک باقی می ماند و به این ترتیب با استفاده از ورمی کمپوست احتمال مسمومیت های ناشـی  

رم های، تعیین شاخص های تولیـد  هدف از این تحقیق بررسی پتانسیل عملکرد ک. از تجمع فلزات سنگین دربا فت های گیاهی کاهش می یابد
و تبـدیل  در کارخانه ی کمپوسـت سـازمان بازیافـت     تولید ورمی کمپوست در مقیاس صنعتیورمی کمپوست می باشد این طرح برا ی بررسی 

  .ستقابل اجرا ا تولید ورمی کمپوست در مقیاس صنعتیانجام شده است و نتایج به دست آمده نشان می دهد که  مواد شهرداری مشهد
  

  ورمی کمپوست، ضایعات کشاورزی، کود آلی، کرم خاکی: های کلیدی واژه

  
  مقدمه1- 

های محیطی، همگـی از جملـه مسـائلی     های زیست محیطی ، محدودیت منابع طبیعی، فزونی جمعیت و تولید آالینده جلوگیری از آلودگی
اثرات زیانبار عدم توجه به آنها به دفعات بروز نمـوده و خسـارات جبـران    چرا که . شود هستند که امروزه بیش از هر زمان دیگری بدان توجه می

  . ناپذیری برجای گذاشته است 
تنوع موادغـذایی در زبالـه،   . آید های محیط زیست نیز به عنوان یک تهدید جدی علیه بشر و طبیعت به شمار می رویه زائدات و آالینده تولید بی

هـای دپـو زبالـه تجمـع و      ها در محـل  سب آن باعث گردیده، حشرات، جوندگان موذی و میکرو ارگانیزمدر صدباالی رطوبت و درجه حرارت منا
گیرند و از آنجا که دفـن   های زباله، عموماً در ردیف عوامل اصلی شیوع بسیاری از بیماریهای انسانی و دامی قرار می بطوریکه توده. زندگی نمایند

های اقتصادی و نابودی مواد غـذایی اولیـه و انـرژی متـابولیکی را      تن صدمات عدیده بر محیط زیست، زیانساخ یا سوزاندن زباله، عالوه بر وارد
ای برخوردار است خصوصـاً کـه منـابع     بدنبال دارد، در سیستم مدیریت مواد زائد جامد، پردازش و تبدیل و استحاله موادآلی زباله از جایگاه ویژه

  .ن، بسیار نامحدود استکودهای آلی در طبیعت، بعلل گوناگو
  
  
  

 
 
 



 
 

  تحقیقضرورت اهمیت و 2-
ها و تولید کمپوست و چه از طریـق   امروزه استفاده از کودهای آلی حاصل از زباله شهری چه بصورت تجزیه و تخمیر توسط میکرو ارگانیزم

مطـرح  » انبـوهی زبالـه  «حلهـای مقابلـه بـا     رین راهبه عنوان یکی از بهتـ » ورمی کمپوست«های زباله خوار و تبدیل موادآلی زباله به  تغذیه کرم
  )1(.گردد می

این کود بـه لحـاظ انجـام    . مرغوبیت بیشتری برخوردار می باشدورمی کمپوست ازنظر خواص فیزیکو شیمیایی  نسبت به کود کمپوست از  
دستگاه گـوارش کـرم هـا     انجام فرآیند هضم دراز سوی دیگر . فرآیند میکروبیولوژی در سیستم  گوارشی کرم، فاقد آلودگی های میکروبی است

استفاده از ورمـی کمپوسـت احتمـال    به این ترتیب با  کمپلکس هایی می شود که در خاک باقی می ماند و عناصر سنگین  به فرم سبب تبدیل
  . مسمومیت های ناشی از تجمع فلزات سنگین دربا فت های گیاهی کاهش می یابد

خاک، تولید محصوالت کشاورزی مرغوب با طعم طبیعی،  دستیابی به یک منبع تولید درآمد و اشـتغال، سـبب   فیزیکیوشیمیایی اصالح خواص 
همچنین رشد روز افـزون   مشهد، سهم باالی مواد آلی زباله  و باالخض در در کشور ما و. توجه به تولید ورمی کمپوست در مقیاس جهانی است

نوین را می طلبد و در حالی که تولید مکانیزه  ورمی  کمپوست  می  کود کمپوست؛ راهکاری موثر ومیزان سرانه زباله و محدودیت های کاربرد 
ضمن تامین کـرم   تا. تهیه  آن  باعث پیشنهاد این طرح گردید تواند پاسخگوی این نیاز باشد؛ در دسترس نبودن کرم مولد و گرانی و دشواری و

  )1( .باشد واحد مکانیزه تولید ورمی کمپوست زمینه ساز احداث رم را آشکار نماید ومورد نیاز ، زوایا و ریزه کاری های پرورش ک
  

  تحقیقاهداف  3- 
  بررسی پتانسیل عملکرد کرم های  بومی  در تولید ورمی کمپوست  -
  شناسایی شرایط زیستی  کرم ها وتعیین شاخص های تولید ورمی کمپوست  -
  از در واحد مکانیزه تولید ورمی کمپوست و تولید کرم مورد نیتکثیر کرم های بومی   -
 

  تاریخچه4- 
        ) Vermi Compost( ورمی کمپوست4 - 1 - 

ورمـی کمپوسـت دارای   . هایی که از زباله یا کود دامی یا هر ماده آلی دیگری تغذیـه کـرده باشـند    ورمی کمپوست عبارتست از مدفوع کرم
ها حاوی مقادیر قابل توجهی هوموس هسـتند کـه از نظـر کیفیـت معـادل بهتـرین        این دانه. متر است میلی 1-5ای شکل به طول  های لوله دانه

هایی است که سبب شده ورمـی   تخلخل و غنای باال، قابلیت نگهداری رطوبت از دیگر ویژگی. تواند تولید شود هوموسی است که در طبیعت می
   )2(.کمپوست در زمره بهترین کودهای آلی به شمار آید 

ورمی کمپوست مسئول پایداری موادآلی، جذب سطحی آب و عناصر غذایی برای تغذیه نباتات و آزادکردن آب بـه هنگـام خشـکی     هوموس
همچنین مـواد موجـود   . کند و این نکته از لحاظ حاصلخیزی خاک دارای اهمیت ویژه است ورمی کمپوست ازت خود را به تدریج آزاد می. است
  )Earth Worm (خاکی یا کرم قرمز.  کنند ورمون محرک رشد نباتات عمل میبه عنوان ه» ورمی کمپوست«در 

میلیون سال پیش بوجود آمده و از آن زمان  تا به حال شکل ظاهری این موجودات تغییر چنـدانی نکـرده و    600های خاکی در حدود  کرم
  . خورد نمیهم اکنون نیز بین گونه های مختلف آنها از این نظر تفاوت قابل توجهی به چشم 

و یـا بیشـتر    8-10هـا بـر حسـب  گونـه بـین       تعداد این حلقه. های متعددی است ای شکل و متشکل از حلقه های خاکی دراز، استوانه کرم بدن
ا از هـ  های خاکی دو جنسی هستند بدین معنی که هر جانور به تنهایی دارای اندام تولید مثلی نر و ماده بـوده و نحـوه ازدیـاد آن    کرم. باشد می

های تولیـد مثـل جنسـی در     در انتهای دوره رشد اندام. روز تبدیل به نوزاد کرم می شود 18هر تخم بعد از . گیرد گذاری صورت می طریق تخم
  . گذاری است  گیری کرم آماده تخم شود و یک روز بعد از عمل جفت قسمت خاصی از بدن کرم ظاهر می

و ) Allo bophora calisinosa آلوبوفـارا (لـیکن از ایـن میـان دو گونـه     . انـد   کی شناسـایی شـده  خـا  گونه کـرم  1800تا کنون در سراسر دنیا 
بـه  ) الوبوفـارا (به رنگ قرمز در عمق خـاک و  ) لومبریکوس(که . های کرم خاکی هستند ترین گونه رایج) Lumbricus terrestres کویسیلومبر(

   )3(.شود های سطحی مشاهده می رنگ صورتی و در خاک



 
 

اند که انرژی ناخالص آنهـا برابـر    مواد معدنی تشکیل شده% 2-3هیدروت کربن و % 8-20چربی و % 7-10پروتئین، %  60-70های خاکی از  رمک
  )3(. است  Kcol/Kg 4000با 

بسـیار  » الیسـین «آمنیـه اسـید       بخصوص از نظر. طیف غذایی بافت بدن کرم بسیار عالی است و حتی به خوبی گوشت یا ماهی می باشد
تواند بـرای غـذای دام مـورد     غنی بوده و میB12 ها به خصوص نایسین،  ریبوفالوین و ویتامین  ها همچنین از نظر ویتامین این گرم. غنی است 

  )3(.  استفاده قرار گیرد
در .  ترمربع حفر مـی کننـد  لیتر در هر م 6/9تا  3/1متر و حجمی حدود  میلی 10الی  1هایی به قطر  کرم های خاکی با حرکات خود داالن

همچنین در . های فاقد این جانوران است  درصد بیشتر از خاک 3الی  8ل و فرج پر شده از هوا خلهای خاکی مشهود باشد،  هایی که کرم خاک
  )3(. برابر بیشتر می شود  2-10اثر فعالیت این جانوران سرعت نفوذ آب 

دهندگان کرم وجود دارد که اغلب برای تولید طعمه  ر ویندروها، تل ها، جعبه توسط پرورشه ای برای تجزیه زایدات آلی د سیستم های ساد
های موثر علمی و اقتصـادی تولیـد ورمـی کمپوسـت و تولیـد       در روش. ها ابتدایی و ساده است اما همۀ این روش. های ماهی استفاده می شود

هـا از   سـپس کـرم  . وند و تحت شرایط محیطی کنترل شده این کار صورت پذیردها بسرعت خورده ش باید زایدات توسط کرم پروتئین کرمی، می
هـای خـاکی بـه عنـوان منبـع       به منظور استفاده از کـرم . زایدات جداسازی شده و پردازش نهایی بر روی کرم ها و کمپوست حاصله انجام گیرد

  )3(. شود ر درآورده پروتئین غذایی این حیوانات، پس از جداسازی از ضایعات بصورت پودر یا خمی
  

  سوابق استفاده از کرمهای خاکی در تبدیل ضایعات آلی2-4- 
از جمله اولین کسانی است که کرمهای خاکی را مسئول تجزیه مواد گیاهی و جانوری مرده دانسـته و بهبـود    1882چارلز داروین در سال 

برای اولین بار پیشنهاد نمودنـد کـه از    1942های الیور و باروت در سال  منفر بنا 2بعدها، . دهد وضعیت خاک را به وجود این جانوران نسبت می
کاران کـرم در   به سرعت رشد یافته و کشت صنعتاین . توان برای بهبود خاک استفاده کرد اند می موادی که کرمهای خاکی، از آن تغذیه نموده

هـای کـرم خـاکی بـرای تبـدیل       مطالعات دیگری در مـورد توانـایی  .  تمام نقاط جهان، به فروش ورمی کمپوست عالوه بر فروش کرم پرداختند
 1983در سـال  . در انگلسـتان صـورت پـذیرفت     1982و متعاقباً در سال  1977و بعد در آمریکا در سال  1974موادآلی زاید در آلمان در سال 

رای تبدیل زائدات به موادی که به عنوان عامل رشد نبات مـورد  های خاکی ب ادواردو، با استفاده از زائدات گیاهی و حیوانی امکان استفاده از کرم
های تجاری فروش ورمی کمپوست بـه اسـتانداردهایی در ایـن زمینـه      سپس برای کسب موفقیت. گیرند مورد بررسی قرار دارد  استفاده قرار می

اسـکات نشـان داد کـه ورمـی کمپوسـت در       1988در سـال  . تدوین شد و پژوهش تحقیق در مورد مزایا کاربرد ورمی کمپوسـت آغـاز گردیـد   
شـود، بررسـی پتانسـیل عملکـرد      اما آنچه امروز بیشتر مـورد توجـه واقـع مـی    .ها و رشد گیاهان از کمپوست معمولی موثرتر استزنی بذر جوانه
  )2(. های خانگی و صنعتی و فاضالب شهری است  های کرم خاکی بر روی موادآلی  مختلف از جمله ضایعات کشاورزی و دامی، زباله گونه

امـروزه  . ها بر روی زائدات حیوانی و گیاهی در مقیاس وسیعی، اغلب، با کمبودهایی مواجه است از فعالیت کرمورمی کمپوست حاصل  که از آنجا
یکسان نبودن ساختار و ترکیب غـذایی ورمـی کمپوسـت، وجـود دانـه هـا،       . توجه دانشمندان به رفع این نقایص و کمبودها نیز جلب شده است

از جمله نواقصی است که برای رفـع  ، شود شدن و کاهش حجم ورمی کمپوست می منجر به خشکها و عدم وجود قابلیت حفظ رطوبت که  کپک
 )1( .تحقیق وپژوهش الزم استها  آن
  

 کارروش 5- 
  های خاکی بومی  کرمجمع آوری 1-5- 

زارع و فضـای سـبز   به کمک بیلچه با غبانی، انواع کرم های خاکی جمع شده در حاشیه جوی ها پس از آبیاری وغرقـابی کامـل باغچـه ومـ    
  .   اطراف کارخانه یکی یکی برداشته و در یک ظرف حاوی شن و خاک قرارگرفتند

   
  انتخاب گونه  2-5-  

از هر یـک از ایـن دو   . آوری شده از محوطه فضای سبز کارخانه، دو گونه تعداد بیشتری را به خود اختصاص داده بود های جمع در میان کرم
  . انتخاب گردید و پس از توزین به مخزن پرورش افزوده شدند کرم بالغ 100گونه، تعداد 



 
 

متـری خـاک مخلـوط باکـاه      سـانتی  30بود که با یک الیه شن در کف و یک الیه  50/1*  75/0*  5/0مخزن پرورش یک مکعب فلزی با ابعاد 
بـار بوسـیله    یـک  ای کـرم هـا هفتـه   . گردیـد  مـی  یستم هر روزه بطور منظم ثبت و کنترلسرطوبت  ودر طول دوره تولید، دما . آماده شده بود 

  . ماه، تعداد کرم های هر گونه شمارش گردید  3پس از مدت . آب قند تغذیه می شوند% 50کوددامی و محلول 
ه عـدد پیلـ   82کـرم جـوان و    120کرم بالغ و   250تعداد  ،ای شکل و ترشحات سفید رنگ با رنگ صورتی و سطح مقطع کامالً دایره Aاز گونه 

 84عدد کـرم بـالغ و    350تعداد  ، تر طولمسانتی  10با رنگ قرمز و سطح مقطع بیضوی یک رگه تیره در پشت و حدود    Bلیموئی رنگ، و از گونه 
  . پیله زیتونی رنگ تولید شده بود  140کرم جوان و 

اسـتفاده   Bاز گونه   لذا در کلیه ی تیمارها)  1عکس شماره (باشد  یدارای پتانسیل بیشتری جهت تولید و تکثیر م Bبا مقایسه این ارقام معین گردید گونه 
  .تر و از قدرت تکثیر کمتری برخوردار بود کنار گذاشته شد که دارای دوره بلوغ طوالنی Aگردید و گونه 

  R= وزن بستر  /وزن کرم=  n                             02/0= تعداد تکرار هر تیمار 
  
  ی گروه اول تیمارها 1-2-5- 

در اولین شمارش که پس از یک هفته صـورت پـذیرفت کـاهش     )مشخصات تیمارهای گروه اول  -1جدول شماره (در کلیه تیمارهای این گروه 
 بایست پس از لذا می. ها در اثر کوچکی ابعاد بستر باشد توانست مربوط به مهاجرت کرم که می. چشمگیری در تعداد کرم و بیومس آنها دیده شد

امـادر مـابقی تیمارهـا همچنـان     . پس از مدتی، این کاهش متوقف گردیـد  T0,T1که در تیمارهای . رسیدن به یک تعادل مناسب متوقف شود
  .نهایتاً حذف گردیدند T2,T3,T4بطوریکه تیمارهای . ادامه داشت

که این نکته حاکی از مناسب بودن محیط رشد، . افزایش یافت %20اما بیومس آن . ثابت ماند T1ها در تیمار  در طول دوره سه ماهه پرورش تعداد کرم
 . باشد بودن ابعاد جهت تکثیر می در دسترس بودن مواد مغذی و کوچک

 
 
  

  مشخصات تیمارهای گروه اول -1جدول شماره 
  نام تكرارها  مواد تغذیه آننده آرم  مواد اوليه بستر  نام تيمار

T0 خاك و پرليت  -  T0R1, T0R2, T0R3, T0R4 
T1 آود دامي  خاك و پرليت  T1R1, T1R2, T1R3, T1R4 
T2 آود آمپوست  خاك و پرليت  T2R1, T2R2, T2R3, T2R4 
T3 زباله تازه  خاك و پرليت  T3R1, T3R2, T3R3, T3R4 

T4 آود آمپوست و % ٥٠مخلوط   خاك و پرليت
 T4R1, T4R2, T4R3, T4R4  زباله

  
  تیمارهای گروه دوم 2-2-5- 
*  60* 25به عبارت دیگر ابعاد بسترهای گروه دوم  بزرگتر انتخاب شدند و برابـر   .تفاوت داشتها با گروه اول فقط از نظر ابعاد بستر این تیمار

  .ها دقیقاً مشابه تیمارهای گروه اول می باشد  تعداد تکرارها و مواد تغذیه کننده کرم. بود  25
 43/6و در کـود کمپوسـت   32/5، در کود دامی 7/2هفته به ازای هر کرم در تیمار شاهد  10ت مشاهدات در این تیمارها بسیار جالب بود در مد

  . افزایش یافته و تعداد اولیه کرم نیز کاهش نداشت % 10نوزاد کرم تولید شده، و این در حالی بود که بیومس نیز تا حدود  33/5و در زباله 
  باشد  به زندگی و تکثیر بر روی زباله و کود در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی می آوری شده قادر این آمار نشان می دهد که گونه جمع

  نتایج شمارش تيمارهاي گروه دوم – ٢جدول شماره 
  هفته ١٠تعداد نوزاد به ازاي هر آرم پس از   تيمار
  ٧/٢  شاهد

  ٣٢/٥  آود دامي
  ٤٣/٦  آو آمپوست
  ٣٣/٥  زباله

  ٠٩/٤  زباله و آود آمپوست% ٥٠مخلوط 
 



 
 

   بستر اولیه پرورش کرم خاکی و تولید ورمی کمپوست 3-5- 
 ( سپس به منظور تعیین مدت زمان تولید ورمی کمپوست از زایدات خانگی و همچنین پتانسیل تولیـد و پـرورش کـرم در یـک مخـزن فلـزی      

  . بستری تهیه گردید  )مشخصات بستر اولیه پرورش و تولید کرم خاکی – 3جدول شماره 
  مشخصات بستر اولیه پرورش و تولید کرم خاکی – 3ه جدول شمار

  cm٥٠*    ٧٥ cm*   ١٥٠ cm  ابعاد 
  مترمكعب  ٥/٠حدود   حجم 

  آود دامي + مخلوط خاک و آاه  + گراول   مواد اوليه 
  مواد آلي جدا شده از زباله   kg١٠٠  موادتغذیه کننده

  عدد ١٠٠  تعداد آرم 
  گرم  ٧٠  وزن اوليه آرم 

  . ها جداسازی و توزین شدند  کرم. آوری گردید  ها، مواد آلی افزوده شده به بستر جمع روزه پس از فعالیت کرم 45ره و یک دو
گـرم کـرم تولیـد شـده بـود       1000گرم کرم بالغ بر  70بطوریکه از . داد انگیز این گونه از کرم خاکی را نشان می آمار حاصله قابلیت رشد حیرت

  . خورد ی پیله نیز در سطح خاک به چشم میضمن آنکه تعداد بیشمار
مقدار مواد آلی، ازت، کربن، قابلیت نگهداری آب محصول بدست آمده اندازه گیری شد و نتایج با مقادیر تعریـف شـده ورمـی کمپوسـت قابـل        

ولید این گونه کرم در محوطـه روبـاز   در ادامه پس از اجرای این تیمارها و بررسی مشاهدات و نتایج حاصله، جهت پرورش و ت. مقایسه می باشد 
 . و فضای گلخانه بسترهایی تهیه و با مقدار معینی کرم که متناسب با حجم بستر هابود عملیات آغاز گردید

 
 
 
  

  مقایسه آنالیز شیمیایی ورمی کمپوست تعریف شده با ورمی کمپوست تولیدی -4جدول شماره 
  درصد اشباع  C/N  P Hنسبت   درصد ازت  درصد آربن  درصد مواد آلي  نام نمونه

  -  ٧-٨  ٢٠  ٠٠/١  ٠٠/٢٠  ٢٠-٥٠  ورمي آمپوست استاندارد
  ٨/١٤٨  ٥٦/٧  ٣٢/١٩  ٠٣/١  ٩٠/١٩  ١٤/٤٩  ورمي آمپوست توليدي 

  ٢/٨٨  ٤٨/٧  ٨٢/١٤  ٩٨/٠  ٥٣/١٤  ٤٣/٣٠  آود آمپوست 
  

ید کوتاهتر از زمان تولید همان مقـدار کـرم   از آنجا که در شرایط گلخانه امکان تنظیم دما و رطوبت وجود دارد، مدت زمان دوره تول
ای  لیتر در شرایط گلخانـه  100حوضچه با حجم تقریبی  10های مولد، تعداد  لذا جهت پرورش کرم. باشد  در شرایط باز محوطه می

  .کیلوگرم کرم تولید نمود 10توان بطور متناوب مقدار  که به این ترتیب می. اختصاص یافت 
. سانتیمتر مـی باشـد    90مترمربع و عمق  120که سطح این بستر تقریباً برابر با  .ا، بستر دیگری تهیه گردیده عالوه براین حوضچه

  . نوزادان به بستر جدید منتقل می شوندباید یابد،   ها افزایش می نوزادان ، جمعیت کرم در حوضچه از تولد پس 
کـود  % 50شـامل  (بستر جدیـد    80که به عنوان کرم مادر در . لید گردیدکیلو گرم کرم بالغ تو 120نهایتا با اجرای این طرح مقدار 

، کـرم هـا و   )دو دوره رشد وتکثیـر  (باگذشت سه ماه    . توزیع شد) کاه کلش گندم%10زباله آلی تفکیک شده و% 40دامی گاوی و
  .یک تن ورمی کمپوست را تامین می نمایدلیتری تولید روزانه  60مخزن  500مواد توده بعالوه پیله های موجود، کرم و بستر اولیه 

  
  نتایج یافته ها و 6- 

باشد و از لحاظ ظاهری تعداد حلقـه هـا و    قابلیت سازگاری با محیط زیست زباله را دارا می Bآوری شده تنها گونه  از میان گونه های جمع -1
  . یا ایزونیافوتیدا وجود دارد  خوار و کرم زباله Bهای زیادی بین گونه  موقعیت قرارگیری کمربند تناسلی شباهت



 
 

کـه ایـن عملکـرد    .گرم موادآلی موجود در زباله را به ورمی کمپوست تبدیل نماید 2-22هر کرم از این گونه می تواند روزانه بطور متوسط  -2
  .یافت می توان به حداکثر  راندمان دست 5جدول شماره  با تنظیم دقیق شرایط مطابق وابسته به کنترل شرایط محیطی است و

  .کرم در یک دوره است  7/20این کرم در شرایط گلخانه ای برابر  تکثیر سرعت -3
  .روز است  45یک دوره  برای تولید ورمی کمپوست حداقل پتانسیل عملکرد کرم های بومی   -4
 . زباله است  سرعت تکثیر و تولید این کرم در شرایط تغذیه با کود دامی تقریباً برابر سرعت تولید آن در شرایط تغذیه با -5
 

  پیشنهادات 7- 
  :توان از اقدامات زیر استفاده نمود برای ترویج تولید ورمی کمپوست در شهرها می

  .تشکیل کالسهای توجیهی تا شهر وندان با طرز تولید و استفاده این کود آشنا گردند و از مزایای آن آگاه گردند -1
  .باشد های آموزشی مفید می چاپ و نشر بولتن و نشریه -2
 .باشد  یکی دیگر از راه هایی که می توان این کار را ترویج داد تهیه امکانات تولید آن در منازل می -3
با استفاده از کـرم  » تولید ورمی کمپوست در مقیاس صنعتی«و یا  »تولید ورمی کمپوست در منازل«های  که کرم مورد نیاز در طرح از آنجا -4

  .احداث واحد  تولید مکانیزه ورمی کمپوست پیشنهاد می گردد. و بستر مذکور تامین خواهد شدها  های پرورشی در این حوضچه
 
 
 

  شرایط زیستی رشد وتکثیر بهینه کرم های بومی -5جدول شماره
  ميزان  عنوان

PH ٧  
%H2O ٣٥-٤٥ %  

  درجه سانتي گراد ٢٥-٢٧  متوسط دماي بستر
  استفاده باشد منافذ جهت جریان هوا قابل  %٥٠حداقل   هوادهي
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